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 تكزِٜ فض١ًٝ ايعال١َ

 بٔ عًٞ احلحٛصٟ ايضمحٔ حي٢ٝ ايؾٝذ أبٞ عبز

 فظ٘ اهللح

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف اعمٚمؽ احلؼ اعمٌلم، 

 وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف اًمّم٤مدق إُملم، أُم٤م سمٕمد: 

وم٘مد شمّمٗمح٧م ُم٤م يمتٌف اًمِمٞمخ قمٌد احلٛمٞمد اًمزقمٙمري احلجقري طمٗمٔمف اهلل ذم يمت٤مسمف هذا 

ًمًٚمٗمٞم٦م( ومرأيتف مجع ومٞمف قمدة ُمقاوٞمع وٟمّم٤مئح ٜمٍمة اًمدقمقة اًم اجلٚمٞم٦م قؾم٤مئؾاًماعمًٛمك )

 قمغم ذًمؽ.شمرسمقي٦م ٟم٤مومٕم٦م أصم٤مسمف اهلل 

قمغم أن وؾم٤مئؾ ٟمٍمة اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م أؿمٛمؾ مم٤م ذيمر ذم هذا اًمٙمت٤مب، ومٙمؾ ظمػم وسمر 

هق ُمـ وؾم٤مئؾ ٟمٍمة اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م6  طوقم٤ٌمدة ظم٤مًمّم٦م هلل قمز وضمؾ وإشم٤ٌمع هلدي ٟمٌّٞمف 

ُه إِنا اهللاَ ًَمَ٘مِقيع قَمِزيٌز َوًَمَٞمٜمٍُمَ  ﴿ٕن اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل:  ـْ َيٜمٍُمُ ، [04]احل٩م:﴾نا اهللاُ َُم

وٟمٍمة اهلل قمز وضمؾ سم٢مىم٤مُم٦م ديٜمف وشمٕمٔمٞمؿ ؿمٕم٤مئره وُم٤م مجٕمف اًمِمٞمخ قمٌد احلٛمٞمد طمٗمٔمف اهلل 

 هٜم٤م إٟمام هق ُمـ سم٤مب اًمدال قمغم اخلػم ًمف ُمثؾ وم٤مقمٚمف، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.

 يمتٌف 

 حيٞمك سمـ قمكم احلجقري 

 هـ6095/صٗمر/ 62
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 َكز١َ املؤيف

٤ًٌم ُم٤ٌمريًم٤م ومٞمف، يمام حي٥م رسمٜم٤م ويرى، اًم٘م٤مئؾ:  ـَ قِمٜمَْد ﴿احلٛمد هلل محًدا يمثػًما ـمٞم ي إِنا اًمدِّ

وَم٢مِْن آَُمٜمُقا سمِِٛمْثِؾ َُم٤م آَُمٜمُتْؿ سمِِف وَمَ٘مِد ﴿، واًم٘م٤مئؾ: [91]آل عؿران:﴾اإِلؾْمالمُ  اهللِ

ٌَْتِغ هَمػْمَ ﴿، واًم٘م٤مئؾ: [931]البؼرة:﴾اْهَتَدوا ـْ َي ٌََؾ ُِمٜمُْف َوُهَق ذِم أظِمَرِة َوَُم ـْ ُيْ٘م  اإِلؾْمالِم ِديٜم٤ًم وَمَٚم

ـَ  ي ـَ اخْل٤َمِهِ ـَ َهَدى ﴿، واًم٘م٤مئؾ: [58]آل عؿران:﴾ُِم ِذي وَمٌُِٝمَداُهُؿ  اهللُ ُأْوًَمِئَؽ اًما

ُٙمْؿ َوٓ شَمتإٌُِمقا﴿، واًم٘م٤مئؾ: [19]األكعام:﴾اىْمَتِدهِ  ـْ َرسمِّ ٌُِٕمقا َُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمُٙمْؿ ُِم ـْ ُدوٟمِِف َأْوًمَِٞم٤مَء  اشما ُِم

ُرونَ  ـَ ﴿، واًم٘م٤مئؾ:[3]األعراف:﴾ىَمٚمِٞماًل َُم٤م شَمَذيما ٌَُٝم٤م ًمِٚماِذي ٠َميْمُت ًَ  وَم
ٍ
ء َوَرمْحَتِل َوؾِمَٕم٧ْم يُمؾا َرْ

ـَ ُهْؿ سمِآَي٤مشمِٜم٤َم ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ِذي يَم٤مَة َواًما ؾُمقَل اًمٜماٌِلا  * َيتاُ٘مقَن َوُي١ْمشُمقَن اًمزا ـَ َيتإٌُِمقَن اًمرا ِذي لا  اًما إُُمِّ

ـِ اعمُْٜم َٙمِر اًماِذي ََيُِدوَٟمُف َُمْٙمُتقسًم٤م قِمٜمَْدُهْؿ ذِم اًمتاْقَراِة َواإِلٟمِجٞمِؾ َي٠ْمُُمُرُهْؿ سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوَيٜمَْٝم٤مُهْؿ قَم

تِ  ُهْؿ َوإهَْمالَل اًما ٤ٌَمِئ٨َم َوَيَْمُع قَمٜمُْٝمْؿ إِْسَ ُم قَمَٚمْٞمِٝمُؿ اخْلَ ٤ٌَمِت َوحُيَرِّ ٞمِّ ل يَم٤مَٟم٧ْم َوحُيِؾُّ هَلُُؿ اًمٓما

ٌَُٕمقا اًمٜمُّقَر اًماِذي ُأٟمِزَل َُمَٕمُف ُأْوًَمِئَؽ ُهُؿ  وُه َواشما ُروُه َوَٟمٍَمُ ـَ آَُمٜمُقا سمِِف َوقَمزا ِذي قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَم٤مًما

َتُدونَ ﴿، واًم٘م٤مئؾ: [981-981 ]األعراف: ﴾اعمُْْٗمٚمُِحقنَ  ٌُِٕمقُه ًَمَٕمٚماُٙمْؿ ََتْ ، [985]األعراف: ﴾َواشما

ٌُّقَن ىُمْؾ إِْن يُمٜمْ ﴿واًم٘م٤مئؾ: 
ٌُْٙمُؿ  اهللَُتْؿ ُُتِ ٌِ ٌُِٕمقِِن حُيْ ، [39]آل عؿران:﴾َوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  اهللُ وَم٤مشما

ـْ ؾَمٌِٞمٚمِِف ﴿واًم٘م٤مئؾ:  َق سمُِٙمْؿ قَم ٌَُؾ وَمَتَٗمرا ًُّ ٌُِٕمقُه َوٓ شَمتإٌُِمقا اًم َتِ٘مٞماًم وَم٤مشما ًْ اـمِل ُُم َوَأنا َهَذا ِسَ

٤ميُمْؿ سمِِف ًَمَٕمٚماٙمُ   .[983]األكعام: ﴾ْؿ شَمتاُ٘مقنَ َذًمُِٙمْؿ َوصا

وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف صغم اهلل 

ومٕمٚمٞمٙمؿ شقمٚمٞمف وقمغم آًمف وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ وؾمٚمؿ شمًٚمٞماًم ُمزيًدا، اًم٘م٤مئؾ: 

وحمدصم٤مت إُمقر،  ، وإي٤ميمؿذسمًٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم قمْمقا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضم

ومٛمـ أراد سمحٌقطم٦م اجلٜم٦م ومٚمٞمٚمزم ش، واًم٘م٤مئؾ: »وم٢من يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م
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 .»اجلامقم٦م، وم٢من اًمِمٞمٓم٤من ُمع اًمقاطمد وهق ُمـ آصمٜملم أسمٕمد

٤ًٌم يمام سمدأ ومٓمقسمك ًمٚمٖمرسم٤مءشواًم٘م٤مئؾ:  ٤ًٌم وؾمٞمٕمقد همري ٓ ش، واًم٘م٤مئؾ: »سمدأ اإلؾمالم همري

يـ ٓ ييهؿ ُمـ ظمذهلؿ وٓ ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ طمتك ي٠ميت شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل قمغم احلؼ فم٤مهر

 .»أُمر اهلل

ُ٘مقا ﴿ ـَ آَُمٜمُقا اشما ِذي ٤َم اًما ٚمُِٛمقنَ  اهللََي٤م َأُّيُّ ًْ ٓا َوَأْٟمُتْؿ ُُم ـا إِ ]آل ﴾طَمؼا شُمَ٘م٤مشمِِف َوٓ ََتُقشُم

 .[991عؿران:

ـْ َٟمْٗمٍس َوا﴿ ُٙمُؿ اًماِذي ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ ُِم ُ٘مقا َرسما ٤َم اًمٜما٤مُس اشما طِمَدٍة َوظَمَٚمَؼ ُِمٜمَْٝم٤م َزْوضَمَٝم٤م َوسَم٨ما َي٤م َأُّيُّ

ُ٘مقا  ٤مًء َواشما ًَ
ًٓ يَمثػًِما َوٟمِ ٤مَءًُمقَن سمِِف َوإَْرطَم٤مَم إِنا  اهللَ ُِمٜمُْٝماَم ِرضَم٤م ًَ يَم٤مَن قَمَٚمْٞمُٙمْؿ  اهللَاًماِذي شَم

٤ًٌم  .[9]الـساء:﴾َرىِمٞم

ُ٘مقا ﴿ ـَ آَُمٜمُقا اشما ِذي ٤َم اًما ًٓ ؾَمدِ  اهللََي٤م َأُّيُّ ُيّْمٚمِْح ًَمُٙمْؿ َأقْماَمًَمُٙمْؿ َوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ  * يًداَوىُمقًُمقا ىَمْق

ـْ ُيِٓمِع   .[19-19 ]األحزاب:﴾َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد وَم٤مَز وَمْقًزا قَمٔمِٞماًم  اهللَ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َوَُم

 أُم٤م سمٕمد:

وم٢من اهلل قمز وضمؾ سمٕم٨م حمٛمًدا سم٤مهلدى وديٜمف احلؼ ًمٞمٔمٝمره قمغم اًمديـ يمٚمف، وًمق يمره 

اًْمَٞمْقَم ﴿ف وشمٕم٤ممم هذا اًمديـ هم٤مي٦م اًمٌٞم٤من وأَتف طمؼ اًمتامم، وم٘م٤مل: اعمنميمقن، صمؿ سملم ًمف ؾمٌح٤مٟم

، ومٛمـ [3]ادائدة:﴾َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ َوَأَْتَْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتِل َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمُؿ اإِلؾْمالَم ِديٜم٤ًم

 َتًؽ هبذا اًمديـ وأظمذ سمٓمري٘مف اًم٘مقيؿ هدي إمم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ، ويم٤من ممـ ىم٤مل اهلل

ـْ ُيِٓمِع ﴿ومٞمٝمؿ:  ـَ َأْٟمَٕمَؿ  اهللََوَُم ِذي ؾُمقَل وَم٠ُمْوًَمِئَؽ َُمَع اًما يِ٘ملَم  اهللَُواًمرا دِّ ِٞمِّلَم َواًمّمِّ ـَ اًمٜمٌا قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُِم

ـَ ُأْوًَمِئَؽ َرومِٞمً٘م٤م ًُ لَم َوطَم ٤محِلِ  َواًمّما
ِ
َٝمَداء ـَ  * َواًمِمُّ  ٤مهللِ َويَمَٗمك سمِ  اهللَِذًمَِؽ اًْمَٗمْْمُؾ ُِم

 .[19-11 ]الـساء:﴾قَمٚمِٞماًم 
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اىْمَرْأ ﴿قمغم ذًمؽ أول مخس آي٤مت أٟمزًم٧م ُمـ اًم٘مرآن: دل  سم٤مًمٕمٚمؿِ  هُمرأ وم٠مشمتف اًمٜمٌقة أول

ـْ قَمَٚمٍؼ  * سم٤ِمؾْمِؿ َرسمَِّؽ اًماِذي ظَمَٚمَؼ  ٤مَن ُِم ًَ َؿ  * اىْمَرْأ َوَرسمَُّؽ إيَْمَرمُ  * ظَمَٚمَؼ اإِلٟم اًماِذي قَمٚما

ْ َيْٕمَٚمؿْ  * سم٤ِمًْمَ٘مَٚمؿِ  ٤مَن َُم٤م ََل ًَ وأُمر سم٤مًمتٌٚمٞمغ واًمٜمذارة،  ط، صمؿ طم٨م [8-9 :]العؾق﴾قَمٚماَؿ اإِلٟم

صمِّرُ ﴿ قال تعالى:ف ٤َم اعْمُدا ْ  * ىُمْؿ وَم٠َمٟمِذرْ  * َي٤م َأُّيُّ َؽ وَمَٙمؼمِّ رْ  * َوَرسما ضْمَز  * َوصمَِٞم٤مسَمَؽ وَمَٓمٝمِّ َواًمرُّ

 .[8-9 ]اددثر:﴾وَم٤مْهُجرْ 

هق طمؼ  سمام أُمر سمف ظمػم ىمٞم٤مم، وسمٞمٜمف هم٤مي٦م اًمٌٞم٤من، سمدأ سم٤مًمتقطمٞمد اًمذي طوم٘م٤مم رؾمقل اهلل 

ىمقًمقا ٓ إًمف إٓ شاهلل قمغم اًمٕمٌٞمد، ومٙم٤من يًػم ذم إؾمقاق وي٘مٓمع اًمٌٚمدان وأوم٤مق ي٘مقل: 

داقمًٞم٤م طمٙمٞماًم رءووًم٤م رطمٞماًم، وسمحؼ اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞماًم، ومتؿ ًمف  ط، ويم٤من »اهلل شمٗمٚمحقا

 اًمٜمٍم وطمّمؾ ًمف اًمٔمٗمر وٕقمدائف اهلزيٛم٦م واخلقر، وم٤محلٛمد هلل قمغم ُم٤م أٟمٕمؿ.

اًمدقمقة اًمتل ٟمحـ قمٚمٞمٝم٤م هل دقمقة اهلل قمز وضمؾ، وهل ديـ اإلؾمالم  يم٤مٟم٧م هذه  وعم٤م

احلؼ اًمذي أٟمزل اهلل سمف اًمٙمت٤مب وذع ُمـ أضمٚمف اجلٝم٤مد6 أطم٧ٌٌم أن أيمت٥م ُم٤م شمٞمن ُمـ 

وؾم٤مئؾ ٟمٍمة هذا اًمديـ اًم٘مقيؿ شمٙمقن قمقًٟم٤م سم٠مذن اهلل قمز وضمؾ عمـ ؾمٚمؽ اًمٓمريؼ وأراد 

ضمق أن يٜمتٗمع سمف اعمٝمتدي، أؾمٛمٞمتٝم٤م: اًمقصقل إمم اعم٠مُمقل يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م اعمٌتدي، وأر

، اىمتٍمت ومٞمٝم٤م قمغم ذيمر مخًلم وؾمٞمٚم٦م هل زُم٤مم »اًمقؾم٤مئؾ اجلٚمٞم٦م ًمٜمٍمة اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦مش

اًمقؾم٤مئؾ وقمٚمٞمٝم٤م ُمدار ُم٤م سمٕمده٤م ُمـ اًمقؾم٤مئؾ، ورسمام اؾمتٓمردت ذم سمٕمْمٝم٤م طمرًص٤م قمغم 

 اًمٗم٤مئدة ورسمًٓم٤م ًمٚم٘م٤مرئ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وأظم٤ٌمر اًمًٚمػ اًم٤ًمسم٘ملم.

أن َيٕمٚمٝم٤م ظم٤مًمّم٦م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ، وأن يتقوم٤مٟم٤م وواًمديٜم٤م وُمِم٤مئخٜم٤م  وم٤مهلل أؾم٠مل

 ُمًٚمٛملم، وأن يٚمح٘مٜم٤م سم٤مًمّم٤محللم همػم و٤مًملم وٓ ُمْمٚملم واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

 يمتٌف أسمق حمٛمد احلجقري و
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 قمٌد احلٛمٞمد سمـ حيٞمك سمـ زيد اًمزقمٙمري 

 دار احلدي٨م اًمًٚمٗمٞم٦م اًمٕم٤مُمرة سمدُم٤مج اخلػم طمرؾمٝم٤م اهلل 

 ٘م٤مئؿ قمٚمٞمٝم٤م ورطمؿ سم٤مٟمٞمٝم٤موطمٗمظ اهلل اًم

 وحك إطمد همرة ذي اًم٘مٕمدة ًمٕم٤مم صمامٟمٞم٦م وقمنميـ وأرسمع ُمئ٦م وأًمػ
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 اهلل َٔ ٜٓصضٙ َّٕاألٚىل: ٚيٝٓصض

وأول هذه اًمقؾم٤مئؾ وأقمٔمٛمٝم٤م وأضمٚمٝم٤م قمغم اإلـمالق هق ٟمٍم اهلل قمز وضمؾ سم٤مُمتث٤مل 

 ذقمف وأُمره.

وا ﴿ وقال تعالى: ٧ٌِّْم  اهللَإِْن شَمٜمٍُْمُ يُمْؿ َوُيَث  .[1]حمؿد:﴾َأىْمَداَُمُٙمؿْ  َيٜمٍُْمْ

نا ﴿ وقال تعالى: هُ  اهللَُوًَمَٞمٜمٍُْمَ ـْ َيٜمٍُْمُ  .[09]احلج:﴾َُم

ؿَْمَٝم٤مدُ ﴿ وقال تعالى: ْٕ ْٟمَٞم٤م َوَيْقَم َيُ٘مقُم ا ـَ آَُمٜمُقا ذِم احْلََٞم٤مِة اًمدُّ ِذي  * إِٟما٤م ًَمٜمَٜمٍُْمُ ُرؾُمَٚمٜم٤َم َواًما

ارِ َيْقَم ٓ َيٜمَْٗمُع اًمٔما٤معملَِِم َُمْٕمِذَرَُتُْؿ وَ    .[81-89 ]غافر: ﴾هَلُُؿ اًمٚمإْمٜم٦َُم َوهَلُْؿ ؾُمقُء اًمدا

٤ٌَمِدَٟم٤م اعمُْْرؾَمٚملِمَ ﴿: وىم٤مل قمز وضمؾ ٌََ٘م٧ْم يَمٚمَِٛمُتٜم٤َم ًمِِٕم ُْؿ هَلُُؿ اعمَْٜمُّْمقُرونَ  * َوًَمَ٘مْد ؾَم َوإِنا  * إَِّنا

ٌُقنَ 
 .[913-919 ]الصافات: ﴾ضُمٜمَْدَٟم٤م هَلُُؿ اًْمَٖم٤مًمِ

َ  اهللُيَمَت٥َم ﴿ وقال تعالى: ـا َأَٟم٤م َوُرؾُمكِم إِنا َٕ ٌَ
 .[19]ادجادلة: ﴾ىَمِقيع قَمِزيزٌ  اهللَهْمٚمِ

٦ٌَُم ًمِْٚمُٛمتاِ٘ملمَ ﴿ وقال تعالى:  .[915]ألعراف:﴾َواًْمَٕم٤مىِم

٦ٌَُم ًمِٚمتاْ٘مَقى﴿ وىم٤مل:  .[931]طـه:﴾َواًْمَٕم٤مىِم

ذم آي٤مت يمثػمات ـمٞم٤ٌمت ُم٤ٌمريم٤مت ُمـ شمدسمره٤م قمٚمؿ أن اهلل قمز وضمؾ وقمد سمتٛمٙملم 

َتْخٚمَِٗمٜماُٝمؿ ذِم  اهللَُوقَمَد ﴿ ل تعالى:قااعم١مُمٜملم،  ًْ ٤محِل٤َمِت ًَمَٞم ـَ آَُمٜمُقا ُِمٜمُْٙمْؿ َوقَمِٛمُٚمقا اًمّما ِذي اًما

ـا هَلُْؿ ِديٜمَُٝمؿُ  ٜمَ ٌِْٚمِٝمْؿ َوًَمُٞمَٛمٙمِّ ـْ ىَم ـَ ُِم ِذي ًَمٜماُٝمْؿ  إَْرِض يَماَم اؾْمَتْخَٚمَػ اًما ٌَدِّ اًماِذي اْرشَم٣َم هَلُْؿ َوًَمُٞم

ـْ سَمْٕمِد ظَمْقومِِٝمْؿ أَ  ـْ يَمَٗمَر سَمْٕمَد َذًمَِؽ وَم٠ُمْوًَمِئَؽ ُهؿُ ُِم يُمقَن ِِب ؿَمْٞمًئ٤م َوَُم ٌُُدوَٟمٜمِل ٓ ُينْمِ  ُْمٜم٤ًم َيْٕم

 .[88]الـور:﴾اًْمَٗم٤مؾِمُ٘مقنَ 

وىمد أٟمجز اهلل وقمده وصدق قمٌده، ومٚمف احلٛمد واعمٜم٦م، ومٛمـ أراد اًمٜمٍم واًمتٛمٙملم واًمٕمز 

ضمؾ وقمز ذم اًمن واًمٕمٚمـ، وأطمؼ  اعمٌلم ومام قمٚمٞمف إٓ طمٗمظ اهلل شمٕم٤ممم ذم أُمره وَّنٞمف،وُمراىمٌتف
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 اًمٜم٤مس هبذه اعمزي٦م هؿ محٚم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م واًمٓمري٘م٦م اعمروٞم٦م، ودقم٤مة اًمًٚمٗمٞم٦م.

(: ُمـ طمٗمظ طمدود اهلل وراقمك 04-84) »ٟمقر آىمت٤ٌمس»ذم    ىم٤مل اسمـ رضم٥م

طم٘مقىمف شمقمم اهلل طمٗمٔمف ذم أُمقر ديٜمف ودٟمٞم٤مه، وذم دٟمٞم٤مه وآظمرشمف، وىمد أظمؼم اهلل ذم يمت٤مسمف أٟمف 

ٟمف يتقمم اًمّم٤محللم، وذًمؽ يتْمٛمـ أٟمف يتقمم ُمّم٤محلٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، أ اعم١مُمٜملم، ووزم

ُٚماَمِت إمَِم  اهللُ ﴿ قال تعالى:وٓ يٙمٚمٝمؿ إمم همػمه،  ـَ اًمٔمُّ ِرضُمُٝمْؿ ُِم ـَ آَُمٜمُقا ُُيْ ِذي َوزِمُّ اًما

 .[181]البؼرة:﴾اًمٜمُّقرِ 

ـَ آَُمٜمُ  اهللََذًمَِؽ سم٠َِمنا ﴿وىم٤مل:  ِذي ـَ ٓ َُمْقمَم هَلُؿْ َُمْقمَم اًما  .[99]حمؿد: ﴾قا َوَأنا اًْمَٙم٤مومِِري

ْؾ قَمغَم ﴿ وقال تعالى: ـْ َيَتَقيما ٌُفُ  اهللَِوَُم ًْ  .[3]الطالق:﴾وَمُٝمَق طَم

ٌَْدهُ  اهللَُأًَمْٞمَس ﴿ وىم٤مل:  .[31]الزمر:﴾سمَِٙم٤مٍف قَم

ومٛمـ ىم٤مم سمح٘مقق اهلل قمٚمٞمف وم٢من اهلل يتٙمٗمؾ ًمف سم٤مًم٘مٞم٤مم سمجٛمٞمع ُمّم٤محلف ذم اًمدٟمٞم٤م 

رة، وُمـ أراد أن يتقمم اهلل طمٗمٔمف ورقم٤ميتف ذم أُمقره يمٚمٝم٤م، ومٚمػماع طم٘مقق اهلل قمٚمٞمف، وأظم

 وُمـ أراد أٓ يّمٞمٌف مم٤م يٙمره ومال ي٠مت ؿمٞمًئ٤م مم٤م يٙمرهف اهلل.

يم٤من سمٕمض اًمًٚمػ يدور قمغم اعمج٤مًمس وي٘مقل: ُمـ أطم٥م أن شمدوم ًمف اًمٕم٤مومٞم٦م ومٚمٞمتؼ 

 اهلل.

٥م أن يٙمقن اهلل ًمؽ ومٝمٙمذا يمـ هلل وىم٤مل اًمٕمٛمري اًمزاهد عمـ ـمٚم٥م ُمٜمف اًمقصٞم٦م: يمام ُت

 أهـقمز وضمؾ. 

ىم٤مل: يمٜم٧م ظمٚمػ  ( ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس 9162وأظمرج اإلُم٤مم اًمؽمُمذي )

ي٤م همالم إِن أقمٚمٛمؽ يمٚمامت: أطمٗمظ اهلل حيٗمٔمؽ، أطمٗمظ اهلل دمده »يقًُم٤م، وم٘م٤مل:  طاًمٜمٌل 

تٛمٕم٧م دم٤مهؽ، إذا ؾم٠مًم٧م وم٠ًمل اهلل، وإذا اؾمتٕمٜم٧م وم٤مؾمتٕمـ سم٤مهلل، وأقمٚمؿ أن إُم٦م ًمق اضم
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قمغم أن يٜمٗمٕمقك سمٌمء َل يٜمٗمٕمقك إٓ سمٌمء ىمد يمتٌف اهلل ًمؽ، وإن اضمتٛمٕمقا قمغم أن ييوك 

 .»سمٌمء َل ييوك إٓ سمٌمء ىمد يمتٌف اهلل قمٚمٞمؽ، رومٕم٧م إىمالم وضمٗم٧م اًمّمحػ

 هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح.

(: 00)رىمؿ »اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ذم اًم٘مدر»ذم يمت٤مب    ىم٤مل أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمقادقمل

ج َل أضمد ومٞمف شمقصمٞمً٘م٤م ُمٕمتؼًما إٓ ىمقل أِب طم٤مشمؿ ص٤مًمح يمام ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ىمٞمس سمـ احلج٤م

ٓسمٜمف، وهذا ٓ يرومع احلدي٨م إمم احلًـ، ًمٙمٜمف ىمد ضم٤مء ُمـ ـمرق قمـ اسمـ قم٤ٌمس يمام ذم 

 أهـ.    ٓسمـ رضم٥م »ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»

 شمرشمٞمٌف اًمت٤مؾمع قمنم. »ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»احلدي٨م ذم 

ذح احلدي٨م: وهذا احلدي٨م يتْمٛمـ وص٤مي٤م قمٔمٞمٛم٦م وىمقاقمد  ذم    ىم٤مل اسمـ رضم٥م

يمٚمٞم٦م ُمـ أهؿ أُمقر اًمديـ، طمتك ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء: شمدسمرت هذا احلدي٨م وم٠مدهِمٜمل، 

 ويمدت أـمٞمش، ومقا أؾمٗمك ُمـ اجلٝمؾ هبذا احلدي٨م وىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ.

يٕمٜمل: اطمٗمظ طمدوده وطم٘مقىمف وأواُمره وٟمقاهٞمف، وطمٗمظ ذًمؽ هق  »اطمٗمظ اهلل»وم٘مقًمف: 

أواُمره سم٤مُٓمتث٤مل، وقمٜمد ٟمقاهٞمف سم٤مٓضمتٜم٤مب، وقمٜمد طمدوده ومال يتج٤موز ُم٤م أُمر  اًمقىمقف قمٜمد

سمف وأذن ومٞمف، إمم ُم٤مَّنك قمٜمف، ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ ومٝمق ُمـ احل٤مومٔملم حلدود اهلل اًمذيـ ُمدطمٝمؿ 

اٍب طَمِٗمٞمظٍ ﴿اهلل ذم يمت٤مسمف وىم٤مل:  ـَ سم٤ِمًْمَٖمْٞم٥ِم وَ  * َهَذا َُم٤م شُمققَمُدوَن ًمُِٙمؾِّ َأوا مْحَ ـْ ظَمٌِمَ اًمرا ضَم٤مَء َُم

 .[33-31]ّق:  ﴾سمَِ٘مْٚم٥ٍم ُُمٜمِٞم٥ٍم 

 وومن احلٗمٞمظ هٜم٤م سم٤محل٤مومظ ٕواُمر اهلل، وسم٤محل٤مومظ ًمذٟمقسمف ًمٞمتقب ُمٜمٝم٤م.

فراده مبا ينبغي إقلت: ومن أعظم ما حيافظ عليو السلفي قبل غريه من الناس توحيد اهلل عز وجل، و 
ي دعت إليو الرسل وأنزلت بو لو يف ربوبيتو وألوىيتو وأمسائو وصفاتو، فهذا ىو األصل األصيل الذ



 02 لوسائل اجللية يف نصرة الدعوة السلفيةا

٤ٌَمَدشمِِف َهْؾ ﴿ وقال تعالى:الكتب،  ٌُْدُه َواْصَٓمؼِمْ ًمِِٕم َْرِض َوَُم٤م سَمْٞمٜمَُٝماَم وَم٤مقْم ْٕ اَمَواِت َوا ًا َربُّ اًم

ٌُُدونِ  ﴿، [18]مريم: ﴾شَمْٕمَٚمُؿ ًَمُف ؾَمِٛمّٞم٤مً  ٓا ًمَِٞمْٕم ـا َواإِلٟمَس إِ  [12]اًمذاري٤مت:﴾ َوَُم٤م ظَمَٚمْ٘م٧ُم اجْلِ

ٌُقا اًمٓما٤مهُمقَت  َوًَمَ٘مدْ  ﴿
ٌُُدوا اهللاَ َواضْمَتٜمِ ًٓ َأِن ُاقْم ٦ٍم َرؾُمق  .[82]اًمٜمحؾ:﴾سَمَٕمْثٜم٤َم ذِم يُمؾِّ ُأُما

وٓ شم٘مقم دقمقة وئمٝمر ظمػم إٓ سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم هذا اجل٤مٟم٥م اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي هق أقمٔمؿ 

هلذا اجل٤مٟم٥م سمتقؾمع  اًمًٌؾ اعمقصٚم٦م إمم اهلل قمز وضمؾ، وؾمٞم٠ميت ذم سمٕمض اًمٗم٘مرات شمقوٞمح

 مم٤م هٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل.أيمثر 

شمٕم٤ممم، ىم٤مل: وُمـ أقمٔمؿ ُم٤م َي٥م طمٗمٔمف ُمـ أواُمر اهلل  وٟمٕمقد ًمٙمالم اسمـ رضم٥م 

الِة ﴿اًمّمالة، وىمد أُمر اهلل سم٤معمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م وم٘م٤مل:  َٚمَقاِت َواًمّما طَم٤مومُِٔمقا قَمغَم اًمّما

 .[135]البؼرة:﴾اًْمُقؾْمَٓمك

ـَ ُهْؿ قَمغَم َصال﴿ وُمدح اعمح٤مومٔملم قمٚمٞمٝم٤م سم٘مقًمف: ِذي  .[30]ادعارج: ﴾َِتِْؿ حُي٤َمومُِٔمقنَ َواًما

 .»ُمـ طم٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م يم٤من ًمف قمٜمد اهلل قمٝمد أن يدظمٚمف اجلٜم٦م»: طوىم٤مل اًمٜمٌل 

( وهمػمه ُمـ طمدي٨م قم٤ٌمدة اسمـ اًمّم٤مُم٧م 866، 1/863ىمٚم٧م: احلدي٨م أظمرضمف أمحد )

 شمٕم٤ممم. ًمِمٞمخٜم٤م اًمقادقمل  »اًمّمحٞمح اعمًٜمد»وهق ذم 

 ٝم٤مرة وم٢مَّن٤م ُمٗمت٤مح اًمّمالة.ذم سمٞم٤من ُم٤م حي٤مومظ قمٚمٞمف: ويمذًمؽ اًمٓم    وىم٤مل

، وم٢من إيامن [51]ادائدة:﴾َواطْمَٗمُٔمقا َأْياَمَٟمُٙمؿْ ﴿ وقال تعالى:ومم٤م ي١مُمر سمحٗمٔمف إيامن، 

 ي٘مع اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م يمثػًما، وُّيٛمؾ يمثػم ُمٜمٝمؿ ُم٤م َي٥م هب٤م ومال حيٗمٔمف وٓ يٚمتزُمف.

 ىمٚم٧م: طمٗمظ إيامن يٙمقن شمٙمٗمػمه٤م وقمدم اإليمث٤مر ُمٜمٝم٤م. 

 وُم٤م طمقى.واًمٌٓمـ وُم٤م وقمك ًمرأس وُمـ ذًمؽ طمٗمظ اوىم٤مل: 

وطمٗمظ اًمرأس وُم٤م وقمك يدظمؾ ومٞمف طمٗمظ اًمًٛمع واًمٌٍم واًمٚم٤ًمن ُمـ اعمحرُم٤مت، 
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 قال تعالى:وطمٗمظ اًمٌٓمـ وُم٤م طمقى يدظمؾ ومٞمف طمٗمظ اًم٘مٚم٥م ُمـ اإلسار قمغم حمرم، 

ُٙمْؿ وَم٤مطْمَذُروهُ  اهللََواقْمَٚمُٛمقا َأنا ﴿ ًِ  .[138]البؼرة:﴾َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م ذِم َأْٟمُٗم

ٌٍََمَ َواًْمُٗم١َماَد يُمؾُّ ُأوًَمِئَؽ يَم٤مَن قَمٜمُْف ﴿ًمؽ يمٚمف ذم ىمقًمف: وىمد مجع ذ ْٛمَع َواًْم ًا إِنا اًم

١ُموًٓ  ًْ  .[31]آرساء:﴾َُم

 ويتْمٛمـ أيًْم٤م طمٗمظ اًمٌٓمـ ُمـ إدظم٤مل احلرام إًمٞمف ُمـ اعمآيمؾ واعمِم٤مرب.

وُمـ أقمٔمؿ ُم٤م َي٥م طمٗمٔمف ُمـ ٟمقاهل اهلل قمز وضمؾ اًمٚم٤ًمن واًمٗمرج، وذم طمدي٨م أِب 

رواه احل٤ميمؿ  »ُمـ طمٗمظ ُم٤م سملم حلٞمٞمف وُم٤م سملم رضمٚمٞمف دظمؾ اجلٜم٦م»ىم٤مل:  طًمٜمٌل هريرة قمـ ا

(0/813.) 

ُمـ طمٗمظ ُم٤م »: ط( ُمـ طمدي٨م أِب ُمقؾمك قمـ اًمٜمٌل 0/854وظمرج اإلُم٤مم أمحد )

 .»سملم وم٘مٛمٞمف وومرضمف دظمؾ اجلٜم٦م

واًمٓمؼماِن وأسمق يٕمغم سمٜمحقه  (: رواه أمحد64/54) »اعمجٛمع»ىمٚم٧م: ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 

 أهـاِن وأِب يٕمغم صم٘م٤مت، وذم رضم٤مل أمحد راٍو َل يًؿ وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت. ورضم٤مل اًمٓمؼم

ىُمْؾ ﴿: وأُمر اهلل قمز وضمؾ سمحٗمظ اًمٗمروج وُمدح احل٤مومٔملم هل٤م، وم٘م٤مل: ىم٤مل 

ـْ َأسْمَّم٤مِرِهْؿ َوحَيَْٗمُٔمقا وُمُروضَمُٝمْؿ َذًمَِؽ َأْزيَمك هَلُؿْ  قا ُِم إِنا اهللاَ ظَمٌػٌِم سماَِم  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم َيُٖمْمُّ

ـا  *َيّْمٜمَُٕمقَن  ـَ ِزيٜمََتُٝم ٌِْدي ـا َوٓ ُي ـَ وُمُروضَمُٝم َٗمْٔم ـا َوحَيْ ـْ َأسْمَّم٤مِرِه ـَ ُِم َوىُمْؾ ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜم٤َمِت َيْٖمُْمْْم

ـا  ٌُُٕمقًَمتِِٝم
ٓا ًمِ ـا إِ ـَ ِزيٜمََتُٝم ٌِْدي ـا َوٓ ُي ـا قَمغَم ضُمُٞمقهِبِ ـَ سمُِخُٛمِرِه سْم ٓا َُم٤م فَمَٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م َوًْمَٞمْيِ َأْو  إِ

ـا َأْو سَمٜمِل إِظْمَقاَِّنِ آسمَ  ـا َأْو إظِْمَقاَِّنِ  سُمُٕمقًَمتِِٝم
ِ
ـا َأْو َأسْمٜم٤َمء ـا َأْو َأسْمٜم٤َمِئِٝم  سُمُٕمقًَمتِِٝم

ِ
ـا َأْو آسَم٤مء ـا َأْو سَمٜمِل ٤مِئِٝم

ـا َأِو اًمتا٤مسمِِٕملَم هَمػْمِ ُأْوزِم اإِلْرسَم٦ِم ُمِ  ـا َأْو َُم٤م َُمَٚمَٙم٧ْم َأْياَمَُّنُ ٤مِئِٝم ًَ
ـا َأْو ٟمِ ْٗمِؾ َأظَمَقاَِتِ ضَم٤مِل َأِو اًمٓمِّ ـَ اًمرِّ

ـا  ـْ ِزيٜمَتِِٝم ِٗملَم ُِم ـا ًمُِٞمْٕمَٚمَؿ َُم٤م ُُيْ ـَ سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم سْم  َوٓ َيْيِ
ِ
٤مء ًَ ْ َئْمَٝمُروا قَمغَم قَمْقَراِت اًمٜمِّ ـَ ََل ِذي  اًما
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٤َم اعم١ُْْمُِمٜمُقَن ًَمَٕمٚماُٙمْؿ شُمْٗمٚمُِحقَن   .[86-39 ]اًمٜمقر:﴾َوشُمقسُمقا إمَِم اهللاِ مَجِٞمًٕم٤م َأُّيُّ

ـَ ﴿وىم٤مل:   ايمِِري ايمَِراِت َأقَمدا  اهللََواحْل٤َمومِٔملَِم وُمُروضَمُٝمْؿ َواحْل٤َمومَِٔم٤مِت َواًمذا  اهللُيَمثػِمًا َواًمذا

 .[38]األحزاب:﴾هَلُْؿ َُمْٖمِٗمَرًة َوَأضْمرًا قَمٔمِٞمام

يٕمٜمل أن ُمـ طمٗمظ طمدود اهلل وراقمك طم٘مقىمف طمٗمٔمف اهلل، وم٢من اجلزاء  »حيٗمٔمؽ»وىمقًمف: 

 . وىم٤مل:[09]البؼرة: ﴾َوَأْووُمقا سمَِٕمْٝمِدي ُأوِف سمَِٕمْٝمِديُمؿْ ﴿ ل تعالى:وقاُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ يمام 

وا ﴿ ، وىم٤مل:[981]البؼرة:﴾وَم٤مْذيُمُروِِن َأْذيُمْريُمؿْ ﴿ يُمؿْ  اهللَإِْن شَمٜمٍُْمُ  .[1]حمؿد:﴾َيٜمٍُْمْ

 وطمٗمظ اهلل ًمٕمٌده يدظمؾ ومٞمف ٟمققم٤من:

ًمف، ىم٤مل اهلل قمز أطمدمه٤م: طمٗمٔمف ًمف ذم ُمّم٤مًمح دٟمٞم٤مه يمحٗمٔمف ذم سمدٟمف ووًمده وأهٚمف وُم٤م

ـْ َأُْمِر ﴿وضمؾ:  ـْ ظَمْٚمِٗمِف حَيَْٗمُٔمقَٟمُف ُِم ـْ سَملْمِ َيَدْيِف َوُِم ٤ٌَمٌت ُِم  .[99]الرعد:﴾اهللًَِمُف ُُمَٕم٘مِّ

 ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: هؿ اعمالئٙم٦م حيٗمٔمقٟمف سم٠مُمر اهلل، وم٢مذا ضم٤مء اًم٘مدر ظمٚمق قمٜمف.

 قمٛمؾ اًمٞمقم»(، واًمٜم٤ًمئل ذم 1430(، وأسمق داود )9/91وأظمرج اإلُم٤مم أمحد )

يدع هذه  ط( ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ىم٤مل: َل يٙمـ رؾمقل اهلل 4/949) »واًمٚمٞمٚم٦م

اًمٚمٝمؿ إِن أؾم٠مًمؽ اًمٕم٤مومٞم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، اًمٚمٝمؿ »اًمدقمقات طملم يٛمز وطملم يّمٌح: 

إِن أؾم٠مًمؽ اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م ذم ديٜمل ودٟمٞم٤مي وأهكم وُم٤مزم، اًمٚمٝمؿ اؾمؽم قمقرايت وأُمـ 

ُمـ ظمٚمٗمل وقمـ يٛمٞمٜمل وقمـ ؿمامزم وُمـ ومقىمل، وأقمقذ روقم٤ميت، واطمٗمٔمٜمل ُمـ سملم يدي و

 .»سمٕمٔمٛمتؽ أن أهمت٤مل ُمـ ُتتل

اًمٜمقع اًمث٤مِن ُمـ احلٗمظ وهق أذف اًمٜمققملم: طمٗمظ اهلل ًمٚمٕمٌد ذم ديٜمف وإيامٟمف، ومٞمحٗمٔمف 

ذم طمٞم٤مشمف ُمـ اًمِمٌٝم٤مت اعمْمٚم٦م وُمـ اًمِمٝمقات اعمحرُم٦م، وحيٗمظ قمٚمٞمف ديٜمف قمٜمد ُمقشمف ومٞمتقوم٤مه 

 قمغم اإليامن.
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هلل قمز وضمؾ حيٗمظ قمغم اعم١مُمـ احل٤مومظ حلدوده ديٜمف وحيقل سمٞمٜمف وسملم ُم٤م وذم اجلٛمٚم٦م وم٤م

يٗمًد قمٚمٞمف ديٜمف سم٠مٟمقاع ُمـ احلٗمظ، وىمد ٓ يِمٕمر اًمٕمٌد سمٌٕمْمٝم٤م، وىمد يٙمقن يم٤مرًه٤م ًمف يمام 

٤ٌَمِدَٟم٤م ﴿ىم٤مل ذم طمؼ يقؾمػ:  ـْ قِم ُف ُِم قَء َواًْمَٗمْحَِم٤مَء إِٟما ًُّ َف قَمٜمُْف اًم يَمَذًمَِؽ ًمِٜمٍَْمِ

 .[10سف:]يو﴾اعمُْْخَٚمِّملمَ 

 َوىَمْٚمٌِفِ  اهللََأنا ﴿ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف: 
ِ
 .[10ألكػال:ا]﴾حَيُقُل سَملْمَ اعمَْْرء

 أهـىم٤مل: حيقل سملم اعم١مُمـ وسملم اعمٕمّمٞم٦م اًمتل دمر إمم اًمٜم٤مر.

وؿم٤مهدٟم٤م ُمـ يمؾ ُم٤م شم٘مدم أن اهلل قمز وضمؾ إذا طُمٗمٔم٧م أواُمره وٟمقاهٞمف وُٟمٍم سمتٓمٌٞمؼ 

ٌا٧م هذا احل٤مومظ، واؾمتٛمر ه ذا اًمداقمل ذم ٟمنم اخلػم، أُم٤م إذا يم٤من اًمداقمل إمم اهلل قمز ذقمف صم

وضمؾ ظم٤مرسًم٤م ذم شمقطمٞمده وقم٤ٌمداشمف وُمٕم٤مُمالشمف ومال ٟمٍم ًمف وٓ َتٙملم وًمٜم٘مػ ُمع ىمّم٦م 

ُ ﴿ وقال تعالى:يقؾمػ وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمؼم، وىمد  ِٕ ٌة  ْوزِم ًَمَ٘مْد يَم٤مَن ذِم ىَمَّمِّمِٝمْؿ قِمؼْمَ

٤ٌَمِب   .[999]يوسف:﴾إًَْم

قرة هقد سمٕمد ذيمر سمٕمض إٟمٌٞم٤مء وصؼمهؿ وجم٤مهدَتؿ وطمٗمٔمٝمؿ وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾم

٧ٌُِّم سمِِف وُم١َماَدَك َوضَم٤مَءَك ذِم ﴿ ًمألواُمر واًمٜمقاهل: ؾُمِؾ َُم٤م ُٟمَث  اًمرُّ
ِ
٤ٌَمء ـْ َأْٟم َويُماًل َٟمُ٘مصُّ قَمَٚمْٞمَؽ ُِم

 .[919]هود:﴾َهِذِه احْلَؼُّ َوَُمْققِمَٔم٦ٌم َوِذيْمَرى ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ 

ُه آشَمْٞمٜم٤َمُه طُمْٙماًم َوقِمْٚماًم َويَمَذًمَِؽ ﴿ٚمٞمف اًمًالم: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمـ يقؾمػ قم َوعمَا٤م سَمَٚمَغ َأؿُمدا

ٜملِمَ  ًِ ِف َوهَمٚماَ٘م٧ِم  * َٟمْجِزي اعمُْْح ًِ ـْ َٟمْٗم تِل ُهَق ذِم سَمْٞمتَِٝم٤م قَم إسَْمَقاَب َوىَم٤مًَم٧ْم َهْٞم٧َم  َوَراَوَدشْمُف اًما

ـَ َُمْثَقا اهللِ ًَمَؽ ىَم٤مَل َُمَٕم٤مَذ  ًَ ُف َرِبِّ َأطْم ُف ٓ ُيْٗمٚمُِح اًمٔما٤معمُِقنَ إِٟما ٧ْم سمِِف َوَهؿا هِب٤َم ًَمْقٓ  * َي إِٟما َوًَمَ٘مْد مَها

٤ٌَمِدَٟم٤م اعمُْْخَٚمِّملمَ  ـْ قِم ُف ُِم قَء َواًْمَٗمْحَِم٤مَء إِٟما ًُّ َف قَمٜمُْف اًم ِف يَمَذًمَِؽ ًمِٜمٍَْمِ  * َأْن َرَأى سُمْرَه٤مَن َرسمِّ

ـْ ُدسُمرٍ  ْت ىَمِٛمٞمَّمُف ُِم ٤ٌَمَب َوىَمدا ٌََ٘م٤م اًْم ـْ َأَراَد  َواؾْمَت ٤ٌَمِب ىَم٤مًَم٧ْم َُم٤م ضَمَزاُء َُم َوَأًْمَٗمَٞم٤م ؾَمٞمَِّدَه٤م ًَمَدى اًْم
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ـَ َأْو قَمَذاٌب َأًمِٞمؿٌ  َج ًْ ٓا َأْن ُي ـْ َٟمْٗمِز َوؿَمِٝمَد ؿَم٤مِهٌد  * سم٠َِمْهٚمَِؽ ؾُمقًءا إِ ىَم٤مَل ِهَل َراَوَدشْمٜمِل قَم

ٌٍُؾ وَمَّمَدىَم٧ْم َوهُ  ـْ ىُم ـْ َأْهٚمَِٝم٤م إِْن يَم٤مَن ىَمِٛمٞمُّمُف ىُمدا ُِم ـَ ُِم َوإِْن يَم٤مَن ىَمِٛمٞمُّمُف ىُمدا  * اًْمَٙم٤مِذسملِمَ  َق ُِم

ـَ  ـْ ُدسُمٍر وَمَٙمَذسَم٧ْم َوُهَق ُِم ٤مِدىِملمَ  ُِم ـا إِنا  * اًمّما ـْ يَمْٞمِديُم ُف ُِم ـْ ُدسُمٍر ىَم٤مَل إِٟما وَمَٚماما َرَأى ىَمِٛمٞمَّمُف ىُمدا ُِم

ـا قَمٔمِٞمؿٌ  ـْ َهَذا َواؾْمَتْٖمِٗمِري ًمَِذٟمْ  * يَمْٞمَديُم ـَ ُيقؾُمُػ َأقْمِرْض قَم  * اخْل٤َمـمِِئلمَ  ٌِِؽ إِٟماِؽ يُمٜم٧ِم ُِم

٤ًٌم إِٟما٤م ًَمٜمََراهَ  ِف ىَمْد ؿَمَٖمَٗمَٝم٤م طُم ًِ ـْ َٟمْٗم َقٌة ذِم اعمَِْديٜم٦َِم اُْمَرَأُة اًْمَٕمِزيِز شُمَراِوُد وَمَت٤مَه٤م قَم ًْ
٤م ذِم َوالٍل َوىَم٤مَل ٟمِ

ـا َوَأقْمَتَدْت  * ُُمٌلِمٍ  ـا َأْرؾَمَٚم٧ْم إًَِمْٞمِٝم ـا ُُمتاٙمَ  وَمَٚماما ؾَمِٛمَٕم٧ْم سمَِٛمْٙمِرِه ُ ـا  ٠مً هَل َوآشَم٧ْم يُمؾا َواطِمَدٍة ُِمٜمُْٝم

ٞمٜم٤ًم َوىَم٤مًَم٧ِم  ا  ؾِمٙمِّ ـَ طَم٤مَش هلِلاِ َُم٤م َهَذا سَمنَمً ـا َوىُمْٚم ـَ َأْيِدَُّيُ ْٕم َٟمُف َوىَمٓما ـا وَمَٚماما َرَأْيٜمَُف َأيْمؼَمْ اظْمُرْج قَمَٚمْٞمِٝم

ٓا َُمَٚمٌؽ يَمِريؿٌ  ـا اًماِذي  * إِْن َهَذا إِ ِف وَم٤مؾْمَتْٕمَّمَؿ ىَم٤مًَم٧ْم وَمَذًمُِٙم ًِ ـْ َٟمْٗم ُف قَم عمُُْتٜماٜمِل ومِٞمِف َوًَمَ٘مْد َراَودشمُّ

ـا َوًَمَٞمُٙمقٟمً  َجٜمَ ًْ ْ َيْٗمَٕمْؾ َُم٤م آُُمُرُه ًَمُٞم ـْ ََل ـَ  ٤مَوًَمِئ ٤مهِمِري ـَ اًمّما ـُ َأطَم٥مُّ إزَِما مِما٤م  * ُِم ْج ًِّ ىَم٤مَل َربِّ اًم

ـا أَ  ْف قَمٜمِّل يَمْٞمَدُه ٓا شَمٍْمِ ـَ َيْدقُمقَٟمٜمِل إًَِمْٞمِف َوإِ ـْ ُِم ـا َوَأيُم وَم٤مؾْمَتَج٤مَب ًَمُف  * اجْل٤َمِهِٚملمَ  ْص٥ُم إًَِمْٞمِٝم

ِٛمٞمُع اًْمَٕمٚمِٞمؿُ  ًا ُف ُهَق اًم ـا إِٟما َف قَمٜمُْف يَمْٞمَدُه ُف وَمٍَمَ ـْ سَمْٕمِد َُم٤م َرَأوُ  * َرسمُّ ا أَي٤مِت صُمؿا سَمَدا هَلُْؿ ُِم

ُجٜمُٜماُف طَمتاك طِملمٍ  ًْ ـَ وَمَتَٞم٤منِ  * ًَمَٞم ْج ًِّ ٤م إِِنِّ َأَراِِن َأقْمٍِمُ مَخًْرا َوىَم٤مَل  َوَدظَمَؾ َُمَٕمُف اًم ىَم٤مَل َأطَمُدمُهَ

ـَ  ٤م َٟمَراَك ُِم ٌِّْئٜم٤َم سمَِت٠ْمِويٚمِِف إِٟما ػْمُ ُِمٜمُْف َٟم ًٌْزا شَم٠ْميُمُؾ اًمٓما ٜملِمَ  أظَمُر إِِنِّ َأَراِِن َأمْحُِؾ وَمْقَق َرْأِد ظُم ًِ  اعمُْْح

ٓا  * ٌَْؾ َأْن َي٠ْمشمَِٞمُٙماَم َذًمُِٙماَم مِما٤م قَمٚماَٛمٜمِل َرِبِّ إِِنِّ ىَم٤مَل ٓ َي٠ْمشمِٞمُٙماَم ـَمَٕم٤مٌم شُمْرَزىَم٤مٟمِِف إِ ٌا٠ْمشُمُٙماَم سمَِت٠ْمِويٚمِِف ىَم َٟم

٦َم ىَمْقٍم ٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن سمِ  ٦َم آسَم٤مِئل إسِْمَراِهٞمَؿ  * َوُهْؿ سم٤ِمٔظِمَرِة ُهْؿ يَم٤مومُِرونَ  ٤مهللِ شَمَريْم٧ُم ُِمٚما ٌَْٕم٧ُم ُِمٚما َواشما

َك سمِ  َق َوَيْٕمُ٘مقَب َُم٤م يَم٤منَ ٤مَوإؾِْمحَ  ـْ وَمْْمِؾ  ٤مهللًَِمٜم٤َم َأْن ُٟمنْمِ  َذًمَِؽ ُِم
ٍ
ء ـْ َرْ قَمَٚمْٞمٜم٤َم َوقَمغَم  اهللُِِم

ـا َأيْمَثَر اًمٜما٤مِس ٓ َيِْمُٙمُرونَ 
ىُمقَن ظَمػْمٌ َأمِ  * اًمٜما٤مِس َوًَمٙمِ ـِ َأَأْرسَم٤مٌب ُُمَتَٗمرِّ ْج ًِّ ٌَِل اًم  اهللُ  َي٤م َص٤مطِم

٤مرُ  ـْ ُدو * اًْمَقاطِمُد اًْمَ٘مٝما ٌُُدوَن ُِم ْٞمُتُٛمقَه٤م َأْٟمُتْؿ َوآسَم٤مُؤيُمْؿ َُم٤م َأٟمَزَل َُم٤م شَمْٕم ٓا َأؾْماَمًء ؾَمٛما ٤م  اهللُٟمِِف إِ هِبَ

ـْ ؾُمْٚمَٓم٤مٍن إِنِ  ـا َأيْمَثَر اًمٜما٤مِس ٓ  ُِم ـُ اًْمَ٘مٞمُِّؿ َوًَمِٙم ي ٤مُه َذًمَِؽ اًمدِّ ٓا إِيا ٌُُدوا إِ ٓا شَمْٕم ٓا هللِاِ َأَُمَر َأ احْلُْٙمُؿ إِ
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ٌَِل  * َيْٕمَٚمُٛمقنَ  ٤م أظَمُر وَمُٞمّْمَٚم٥ُم وَمَت٠ْميُمُؾ َي٤م َص٤مطِم ُف مَخًْرا َوَأُما ِ٘مل َرسما ًْ ٤م َأطَمُديُماَم وَمَٞم ـِ َأُما ْج ًِّ اًم

َتْٗمتَِٞم٤منِ  ًْ ـْ َرْأؾِمِف ىُمِِضَ إَُْمُر اًماِذي ومِٞمِف شَم ػْمُ ُِم ُف َٟم٤مٍج ُِمٜمُْٝماَم اْذيُمْرِِن  * اًمٓما ـا َأٟما َوىَم٤مَل ًمِٚماِذي فَم

ٞمْ  ٤مُه اًمِما ًَ ـِ سمِْْمَع ؾِمٜملِمَ قِمٜمَْد َرسمَِّؽ وَم٠َمٟم ْج ًِّ ِف وَمَٚم٨ٌَِم ذِم اًم َوىَم٤مَل اعمَْٚمُِؽ إِِنِّ َأَرى  * َٓم٤مُن ِذيْمَر َرسمِّ

٤َم اعمَْأَلُ  ٤مٍت َي٤م َأُّيُّ ًَ ٌُالٍت ظُمْيٍ َوُأظَمَر َي٤مسمِ ٌَْع ؾُمٜمْ ٌٌْع قِمَج٤مٌف َوؾَم ـا ؾَم ٌَْع سَمَ٘مَراٍت ؾِماَمٍن َي٠ْميُمُٚمُٝم  ؾَم

ونَ إِْن يُمٜمُتْؿ ًمِ  َأوْمُتقِِن ذِم ُرْؤَي٤مَي  ْؤَي٤م شَمْٕمؼُمُ ـُ سمَِت٠ْمِويِؾ  * ٚمرُّ ىَم٤مًُمقا َأْوَٖم٤مُث َأطْمالٍم َوَُم٤م َٟمْح

ٌُِّئُٙمْؿ سمَِت٠ْمِويٚمِِف وَم٠َمْرؾِمُٚمقنِ  * إطَْمالِم سمَِٕم٤معملِِمَ  ٦ٍم َأَٟم٤م ُأَٟم يَمَر سَمْٕمَد ُأُما  * َوىَم٤مَل اًماِذي َٟمَج٤م ُِمٜمُْٝماَم َوادا

يُؼ َأوْمتِٜم٤َم ذِم ؾَم  دِّ ٤َم اًمّمِّ ٌُالٍت ظُمْيٍ ُيقؾُمُػ َأُّيُّ ٌِْع ؾُمٜمْ ٌٌْع قِمَج٤مٌف َوؾَم ـا ؾَم ٌِْع سَمَ٘مَراٍت ؾِماَمٍن َي٠ْميُمُٚمُٝم

٤مٍت ًَمَٕمكمِّ َأْرضِمُع إمَِم اًمٜما٤مِس ًَمَٕمٚماُٝمْؿ َيْٕمَٚمُٛمقنَ  ًَ ٌَْع ؾِمٜملَِم َدَأسًم٤م وَماَم  * َوُأظَمَر َي٤مسمِ ىَم٤مَل شَمْزَرقُمقَن ؾَم

ٓا ىَمٚمِٞماًل  ٌُٚمِِف إِ ـَ َُم٤م  * مِما٤م شَم٠ْميُمُٚمقنَ  طَمَّمْدشُمْؿ وَمَذُروُه ذِم ؾُمٜمْ ٌٌْع ؿِمَداٌد َي٠ْميُمْٚم ـْ سَمْٕمِد َذًمَِؽ ؾَم صُمؿا َي٠ْميِت ُِم

ِّمٜمُقنَ  ٓا ىَمٚمِٞماًل مِما٤م ُُتْ ـا إِ ُ ُْمُتْؿ هَل ـْ سَمْٕمِد َذًمَِؽ قَم٤مٌم ومِٞمِف ُيَٖم٤مُث اًمٜما٤مُس َوومِٞمِف  * ىَمدا صُمؿا َي٠ْميِت ُِم

ونَ  ؾُمقُل ىَم٤مَل اْرضِمْع إمَِم َرسمَِّؽ وَم٤مؾْم٠َمًْمُف َُم٤م سَم٤مُل َوىَم٤مَل اعمَْٚمُِؽ اْئُتقِِن سمِ  * َيْٕمٍِمُ ِف وَمَٚماما ضَم٤مَءُه اًمرا

ـا قَمٚمِٞمؿٌ  ـا إِنا َرِبِّ سمَِٙمْٞمِدِه ـَ َأْيِدَُّيُ ْٕم يِت ىَمٓما َقِة اًمالا ًْ ـا ُيقؾُمَػ  * اًمٜمِّ ـا إِْذ َراَودشمُّ ٌُُٙم ىَم٤مَل َُم٤م ظَمْٓم

ـَ طَم٤مَش هللِاِ َُم٤م قَمٚمِٛمْ  ِف ىُمْٚم ًِ ـْ َٟمْٗم  ىَم٤مًَم٧ِم قَم
ٍ
ـْ ؾُمقء اُْمَرَأُة اًْمَٕمِزيِز أَن طَمّْمَحَص احْلَؼُّ  ٜم٤َم قَمَٚمْٞمِف ُِم

ـَ  ِ ُف عمَ ِف َوإِٟما ًِ ـْ َٟمْٗم ُف قَم ٤مِدىِملمَ  َأَٟم٤م َراَودشمُّ ٓ َُّيِْدي  اهللََذًمَِؽ ًمَِٞمْٕمَٚمَؿ َأِنِّ ََلْ َأظُمٜمُْف سم٤ِمًْمَٖمْٞم٥ِم َوَأنا  * اًمّما

ُئ  * يَمْٞمَد اخْل٤َمِئٜملِمَ  َ  َوَُم٤م ُأسَمرِّ َٕ ٓا َُم٤م َرطِمَؿ َرِبِّ إِنا َرِبِّ هَمُٗمقٌر َٟمْٗمِز إِنا اًمٜماْٗمَس   إِ
ِ
قء ًُّ ٤مَرٌة سم٤ِمًم ُما

َٛمُف ىَم٤مَل إِٟماَؽ اًْمَٞمْقَم ًَمَدْيٜم٤َم َُمٙملٌِم َأُِملمٌ  * َرطِمٞمؿٌ   َوىَم٤مَل اعمَْٚمُِؽ اْئُتقِِن سمِِف َأؾْمَتْخٚمِّْمُف ًمِٜمَْٗمِز وَمَٚماما يَمٚما

ـِ إَْرِض إِِنِّ طَمِٗمٞمٌظ قَمِٚمٞمؿٌ ىَم٤مَل اضْمَٕمْٚمٜمِل قَمغَم  * ٜما٤م ًمُِٞمقؾُمَػ ذِم إَْرِض  *  ظَمَزاِئ َويَمَذًمَِؽ َُمٙما

ٜملِمَ  ًِ ـْ َٟمَِم٤مُء َوٓ ُٟمِْمٞمُع َأضْمَر اعمُْْح ُأ ُِمٜمَْٝم٤م طَمْٞم٨ُم َيَِم٤مُء ُٟمِّمٞم٥ُم سمَِرمْحَتِٜم٤َم َُم ٌَقا َ  * َيَت َٕ ضْمُر أظِمَرِة َو

ـَ آَُمٜمُقا َويَم٤مُٟمقا يَ  ِذي  .[81-11 ]يوسف:﴾تاُ٘مقنَ ظَمػْمٌ ًمِٚما
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وم٤مٟمٔمر ووم٘مؽ اهلل يمٞمػ طمٗمظ اهلل يقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم إُمر واًمٜمٝمل، وراىم٥م اهلل قمز 

ـَ  ﴿وضمؾ ذم ُمقىمػ قمّمٞم٥م ُمع اُمرأة مجٞمٚم٦م ذات ُمٜمّم٥م ومج٤مل، وم٘م٤مل:  ًَ ُف َرِبِّ َأطْم إِٟما

ُف ٓ ُيْٗمٚمُِح اًمٔما٤معمُِقَن   ، ومحٗمٔمف سمٕمد ذًمؽ وُمٙمٜمف.[98]يقؾمػ:﴾َُمْثَقاَي إِٟما

ـُ ؿُمَٕمْٞم٥ٍم  :ُمـ طمدي٨م (8633أظمرج اإلُم٤مم اًمؽمُمذي )و ـْ َأسمِٞمفِ  ،قَمْٛمُرو سْم ِه  ،قَم ـْ ضَمدِّ قَم

٦َم طَمتاك َي٠ْميِتَ  :ىَم٤مَل  ـْ َُمٙما ى ُِم َْهَ ْٕ ـُ َأِِب َُمْرصَمٍد َويَم٤مَن َرضُماًل حَيِْٛمُؾ ا يَم٤مَن َرضُمٌؾ ُيَ٘م٤مُل ًَمُف َُمْرصَمُد سْم

ُف يَم٤مَن َوقَمَد َويَم٤مَٟم٧ْم اُْمَرأَ  :هِبِْؿ اعمَِْديٜم٦ََم ىَم٤مَل  ٦َم ُيَ٘م٤مُل هَل٤َم قَمٜم٤َمٌق َويَم٤مَٟم٧ْم َصِديَ٘م٦ًم ًَمُف َوإِٟما ٌة سَمِٖملع سمَِٛمٙما

ِٛمُٚمُف ىَم٤مَل  ٦َم حَيْ ـْ ُأؾَم٤مَرى َُمٙما ٦َم ذِم  :َرضُماًل ُِم ـْ طَمَقاِئِط َُمٙما وَمِجْئ٧ُم طَمتاك اْٟمَتَٝمْٞم٧ُم إمَِم فمِؾِّ طَم٤مِئٍط ُِم

ْت ؾَمَقاَد فمِكمِّ سمَِجٜم٥ِْم احْل٤َمِئِط وَمَٚماما اْٟمَتَٝم٧ْم إِزَما قَمَروَمْتُف وَمَج٤مَءْت قَمٜمَ  :ًَمْٞمَٚم٦ٍم ُُمْ٘مِٛمَرٍة ىَم٤مَل  ٤مٌق وَم٠َمسْمٍَمَ

ْٞمَٚم٦َم ىَم٤مَل  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،َُمْرصَمدٌ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ؟َُمْرصَمدٌ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ٤ًٌم َوَأْهاًل َهُٚمؿا وَم٧ٌِْم قِمٜمَْدَٟم٤م اًمٚما َي٤م  :ىُمْٚم٧ُم  :َُمْرطَم

َم  ،قَمٜم٤َمُق  َٟم٤م ىَم٤مًَم٧ْم  اهللُطَمرا ايُمْؿ ىَم٤مَل  :اًمزِّ ضُمُؾ حَيِْٛمُؾ َأْهَ َٞم٤مِم َهَذا اًمرا وَمَتٌَِٕمٜمِل صَماَمٟمَِٞم٦ٌم  :َي٤م َأْهَؾ اخْلِ

٤ٌَمًُمقا  َوؾَمَٚمْٙم٧ُم اخْلَٜمَْدَُم٦َم وَم٤مْٟمَتَٝمْٞم٧ُم إمَِم يَمْٝمٍػ َأْو هَم٤مٍر وَمَدظَمْٚم٧ُم وَمَج٤مُءوا طَمتاك ىَم٤مُُمقا قَمغَم َرْأِد وَم

صُمؿا َرضَمُٕمقا َوَرضَمْٕم٧ُم إِمَم َص٤مطِمٌِل وَمَحَٛمْٚمُتُف  :ىَم٤مَل  ،قَمٜمِّل اهللُ ُهْؿ وَمَٔمؾا سَمْقهُلُْؿ قَمغَم َرْأِد َوَأقْماَم 

ٌَْٚمفُ  ْذظِمِر وَمَٗمَٙمْٙم٧ُم قَمٜمُْف يَم وَمَجَٕمْٚم٧ُم َأمْحُِٚمُف َوُيْٕمِٞمٞمٜمِل  ،َويَم٤مَن َرضُماًل صَمِ٘مٞماًل طَمتاك اْٟمَتَٝمْٞم٧ُم إمَِم اإْلِ

َؽ  ؟َأْٟمِٙمُح قَمٜم٤َمىًم٤م ،اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ط هللِاطَمتاك ىَمِدُْم٧ُم اعْمَِديٜم٦ََم وَم٠َمشَمْٞم٧ُم َرؾُمقَل  ًَ وَم٠َمُْم

يَم٦ًم ﴿ :وَمَٚمْؿ َيُردا قَمكَما ؿَمْٞمًئ٤م طَمتاك َٟمَزًَم٧ْم  ط اهللَِرؾُمقُل  ٓا َزاٟمَِٞم٦ًم َأْو ُُمنْمِ َٓ َيٜمْٙمُِح إِ اِِن  اًمزا

َم ذَ  ٌك َوطُمرِّ ٓا َزاٍن َأْو ُُمنْمِ َٓ َيٜمْٙمُِحَٝم٤م إِ اٟمَِٞم٦ُم  َي٤م »: ط اهللِوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ﴾ًمَِؽ قَمغَم اعم١ُْْمُِمٜملِمَ َواًمزا

يَم٦مً  ٓا َزاٟمَِٞم٦ًم َأْو ُُمنْمِ َٓ َيٜمْٙمُِح إِ اِِن  ٌك وَماَل  ،َُمْرصَمُد اًمزا ٓا َزاٍن َأْو ُُمنْمِ َٓ َيٜمْٙمُِحَٝم٤م إِ اٟمَِٞم٦ُم  َواًمزا

 .»شَمٜمْٙمِْحَٝم٤م

ومٞمف ىمرآٟم٤ًم يتغم إمم ُم٤م  وهذا اًمّمح٤مِب اجلٚمٞمؾ راىم٥م رسمف قمز وضمؾ وم٠ميمرُمف وأقمزه وأٟمزل
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(، ُمـ طمدي٨م أِب هريرة 6486(، وُمًٚمؿ )224ؿم٤مء اهلل قمز وضمؾ، وأظمرضمف اًمٌخ٤مري )

: ؾمٌٕم٦م ئمٚمٝمؿ اهلل  ذم فمٚمف يقم ٓ فمؾ إٓ فمٚمف: إُم٤مم قم٤مدل، طىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  

وؿم٤مب ٟمِم٠م ذم قم٤ٌمدة اهلل، ورضمؾ شمٕمٚمؼ ىمٚمٌف سم٤معم٤ًمضمد، ورضمالن ُت٤مسم٤م ذم اهلل أضمتٛمٕم٤م قمٚمٞمف 

شمٗمرىم٤م قمٚمٞمف، ورضمؾ دقمتف اُمرأة ذات ُمٜمّم٥م ومج٤مل وم٘م٤مل: إِن أظم٤مف اهلل، ورضمؾ شمّمدق و

 .»سمّمدىم٦م وم٠مظمٗم٤مه٤م طمتك ٓ شمٕمٚمؿ ؿمامًمف ُم٤م شمٜمٗمؼ يٛمٞمٜمف، ورضمؾ ذيمر اهلل ظم٤مًمٞم٤ًم ومٗم٤مو٧م قمٞمٜم٤مه

ومٝم١مٓء إصٜم٤مف إٟمام طمّمؾ هلؿ ذًمؽ حلٗمٔمٝمؿ ًمألواُمر اهلل قمز وضمؾ وٟمقاهٞمف 

 وُمراىمٌتف ًمف ذم اًمن واًمٕمٚمـ.

 ١ًٝ ايجا١ْٝ: نٌ َا ال ٜضار ب٘ ٚج٘ اهلل ٜضُخٌ:ٚايٛع

هذه اعمزي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م واًمٕم٤ٌمدة اجلٚمٞمٚم٦م اًم٘مقيٛم٦م اًمتل ُمـ طم٘م٘متٝم٤م يم٤من ُمـ إشم٘مٞم٤مء 

ٌُُدوا ﴿ وقال تعالى:اًمًٕمداء إصٗمٞم٤مء،  ٓا ًمَِٞمْٕم ـَ  اهللَ َوَُم٤م ُأُِمُروا إِ ي خُمْٚمِِّملَم ًَمُف اًمدِّ

ِجٍد َواْدقُمقُه ىُمْؾ َأَُمَر رَ ﴿ ،[8]البقـة:﴾طُمٜمََٗم٤مءَ  ًْ ِط َوَأىِمٞمُٛمقا ُوضُمقَهُٙمْؿ قِمٜمَْد يُمؾِّ َُم ًْ ِبِّ سم٤ِمًْمِ٘م

ـَ  ي ٌُُد خُمْٚمِّم٤ًم ًَمُف ِديٜمِل اهللَىُمِؾ ﴿ وقال تعالى:، [11ألعراف:ا]﴾خُمْٚمِِّملَم ًَمُف اًمدِّ  .[90]الزمر: ﴾َأقْم

يمام ذم طمدي٨م أِب هريرة قمٜمد اًمٌخ٤مري، طملم ؾمئؾ: ُمـ أؾمٕمد اًمٜم٤مس  طوىم٤مل 

 .»ُمـ ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل ظم٤مًمًّم٤م ُمـ ىمٚمٌف»ىم٤مل: سمِمٗم٤مقمتؽ؟ 

وُمـ أقمٔمؿ صمٛمرات اإلظمالص ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمرة أن ص٤مطمٌف يٜمجق ُمـ ُمٙمر اسمٚمٞمس 

ىَم٤مَل َربِّ وَم٠َمْٟمِٔمْرِِن إمَِم َيْقِم ﴿اًمٚمٕملم، وُمـ ضمٜمقده أمجٕملم، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم خمؼًما قمـ أسمٚمٞمس: 

ٌَْٕمُثقنَ  ـَ اعمُْٜمْ  * ُي ـَ ىَم٤مَل وَم٢مِٟماَؽ ُِم ـا  * إمَِم َيْقِم اًْمَقىْم٧ِم اعمَْْٕمُٚمقمِ  * َٔمِري ٜمَ َُزيِّ َٕ ىَم٤مَل َربِّ سماَِم َأهْمَقْيَتٜمِل 

هُْمِقَيٜماُٝمْؿ َأمْجَِٕملمَ  َٕ َْرِض َو ْٕ ٤ٌَمَدَك ُِمٜمُْٝمُؿ اعمُْْخَٚمِّملمَ  * هَلُْؿ ذِم ا ٓا قِم  ..[09-31]احلجر: ﴾إِ

ُٙمْؿ ًَمَذاِئُ٘مق ﴿ قال تعالى:، واعمخٚمص ٟم٤مج ُمـ اًمٕمذاب إًمٞمؿ وُمققمقد سمجٜم٦م اًمٜمٕمٞمؿ إِٟما
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ًَمِٞمؿِ  ْٕ ٓا َُم٤م يُمٜمُْتْؿ شَمْٕمَٛمُٚمقنَ  * اًْمَٕمَذاِب ا َزْوَن إِ ٤ٌَمَد  * َوَُم٤م دُمْ ٓا قِم ُأْوًَمِئَؽ هَلُْؿ  * اعمُْْخَٚمِّملمَ  اهللِإِ

 .[03-35]الصافات: ﴾ذِم ضَمٜما٤مِت اًمٜمإِمٞمؿِ  * وَمَقايِمُف َوُهْؿ ُُمْٙمَرُُمقنَ  * ِرْزٌق َُمْٕمُٚمقمٌ 

٧ْم ﴿ قال تعالى:واإلظمالص ُمـ أقمٔمؿ إؾم٤ٌمب ًمٚمحٞمٚمقًم٦م سملم اًمٕمٌد واعمٕمّمٞم٦م،  َوًَمَ٘مْد مَها

٤ٌَمدِ  ـْ قِم ُف ُِم قَء َواًْمَٗمْحَِم٤مَء إِٟما ًُّ َف قَمٜمُْف اًم ِف يَمَذًمَِؽ ًمِٜمٍَْمِ َٟم٤م سمِِف َوَهؿا هِب٤َم ًَمْقٓ َأْن َرأى سُمْرَه٤مَن َرسمِّ

 .[10]يوسف: ﴾اعمُْْخَٚمِّملمَ 

صمالث ٓ يٖمؾ »ىم٤مل:  ط(: أن اًمٜمٌل 1/648صم٤مسم٧م قمٜمد أمحد ) وُمـ طمدي٨م زيد سمـ

 .»قمٚمٞمٝمـ ىمٚم٥م اُمرئ ُمًٚمؿ: إظمالص اًمٕمٛمؾ هلل، واًمٜمّمح ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم، وًمزوم اجلامقم٦م

 .ًمإلُم٤مم اًمقادقمل  »اًمّمحٞمح اعمًٜمد»احلدي٨م ذم 

وًمإلظمالص آصم٤مر قمٔمٞمٛم٦م، ومٙمؿ ُمـ قم٤مَل رومٕمف اهلل سم٤مإلظمالص، ويمؿ ُمـ دقمقة 

 دقم٤مَت٤م. اٟمتٍمت سم٥ًٌم اظمالص

وعم٤م ُذيمر قمٜمد اإلُم٤مم اسمـ سم٤مز اٟمتِم٤مر دقمقة اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أِب قمٌد اًمرمحـ ُم٘مٌؾ سمـ  

 : هذه صمٛمرة اإلظمالص. ه٤مدي اًمقادقمل رطمؿ اهلل اجلٛمٞمع، وم٘م٤مل اسمـ سم٤مز

(: ُم٤م أظمٚمص قمٌد ىمط أرسمٕملم 9/52) »ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم»يمام ذم  ىم٤مل ُمٙمحقل 

 ٤ًمٟمف.يقًُم٤م إٓ فمٝمرت يٜم٤مسمٞمع احلٙمٛم٦م ذم ىمٚمٌف وًم

ِف وَمْٚمَٞمْٕمَٛمْؾ قَمَٛماًل َص٤محِل٤ًم ﴿ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـْ يَم٤مَن َيْرضُمقا ًمَِ٘م٤مَء َرسمِّ وَمَٛم

ِف َأطَمداً  ٤ٌَمَدِة َرسمِّ ْك سمِِٕم  .[999]الؽفف:﴾َوٓ ُينْمِ

وهذان أن ريمٜم٤م اًمٕمٛمؾ اعمت٘مٌؾ ٓ سمد أن يٙمقن ظم٤مًمًّم٤م هلل، صقاسًم٤م قمغم ذيٕم٦م رؾمقل 

 .طاهلل 

(: )يمؾ ُم٤م ٓ يراد سمف وضمف اهلل 0/9109ٞمع سمـ ظمثٞمؿ يمام ذم شمرمجتف ذم اًمًػم )ىم٤مل اًمرسم
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 يْمٛمحؾ(. 

(: اًمٕمٛمؾ سمٖمػم إظمالص وٓ اىمتداء يم٤معم٤ًمومر 6923) »اًمٗمقائد»وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

 يٛمأل ضمراسمف رُماًل يٜم٘مٚمف وٓ يٜمٗمٕمف.

٧م (: )ُمٜمذ قمروم1/829) »اًمًػم»وُم٤م أمجؾ ىمقل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ًمق قمٛمؾ سمف يمام ذم 

اًمٜم٤مس َل أومرح سمٛمدطمٝمؿ وَل أيمره ذُمٝمؿ6 ٕن طم٤مُمدهؿ ُمٗمرط وذاُمٝمؿ ُمٗمرط، إذا شمٕمٚمؿ 

 اًمٕم٤مَل اًمٕمٚمؿ ًمٚمٕمٛمؾ يمنه، وإن شمٕمٚمٛمف ًمٖمػم اًمٕمٛمؾ زاده ومخًرا(.

( ذم شمرمج٦م اًمٗمْمٞمؾ: )شمرك اًمٕمٛمؾ ُمـ أضمؾ اًمٜم٤مس 4/093) »اًمًػم»وذيمر اًمذهٌل ذم 

 اهلل ُمٜمٝمام(. ري٤مء، واًمٕمٛمؾ ُمـ أضمؾ اًمٜم٤مس ذك، واإلظمالص أن يٕم٤مومٞمؽ

وُمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ هلل قمز وضمؾ ووم٘مف اهلل قمز وضمؾ ورومع ىمدره وين ًمف اًمدقمقة إًمٞمف، 

 وُمـ ٓ َل ُيَٛمّٙمـ ورسمام ؾُمٚم٥م قمٜمف اًمٕمٚمؿ يمام ٟمالطمظ يمثرة اًم٤ًمىمٓملم، ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م.

 (: ُمـ ـمٚم٥م احلدي٨م ًمٖمػم اهلل ُمٙمر سمف. 3/004) »اًمًػم»ىم٤مل مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م يمام ذم 

(: ُم٤م رأي٧م أطمًدا ارشمٗمع ُمثؾ ُم٤مًمؽ6 ًمٞمس ًمف 4/53) »اًمًػم»٤ٌمرك يمام ذم وىم٤مل اسمـ اعم

 يمثػم صالة وٓ صٞم٤مم6 إٓ أن شمٙمقن ًمف هيرة.

٤ًٌم قمغم هذا اًمٙمالم: ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ُمـ اًمٕمٚمؿ وٟمنمه أومْمؾ ُمـ ٟمقاومؾ  ىم٤مل اًمذهٌل ُمٕم٘م

 اًمّمقم واًمّمالة عمـ أراد سمف اهلل.

: ٓ حيًـ قمٌد ومٞمام سمٞمٜمف وسملم اهلل إٓ (2/644وىم٤مل أسمق طم٤مزم يمام ذم اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )

 أهـأطمًـ اهلل ُم٤م سمٞمٜمف وسملم اًمٕم٤ٌمد. 

 ىمٚم٧م: وُم٤م أطمًـ أطمٌد ُم٤م سمٞمٜمف وسملم اًمٕم٤ٌمد إٓ اٟمتنمت دقمقشمف وازدهرت.

(: إذا هُمرؾم٧م ؿمجرة اعمح٦ٌم ذم 9/5) »اعمدارج»ورطمؿ اهلل اسمـ اًم٘مٞمؿ إذ ي٘مقل ذم 
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أٟمقاع اًمثامر، وآشم٧م أيمٚمٝم٤م يمؾ طملم  اًم٘مٚم٥م وؾم٘مٞم٧م سمامء اإلظمالص وُمت٤مسمٕم٦م احلٌٞم٥م أصمٛمرت

  أهـسم٢مذن رهب٤م، أصٚمٝم٤م صم٤مسم٧م ذم ىمرار اًم٘مٚم٥م وومرقمٝم٤م ُمتّمؾ سمًدرة اعمٜمتٝمك.

(: دآً قمغم ـمري٘م٦م ُتّمٞمؾ اإلظمالص، ٓ َيتٛمع 9096) "اًمٗمقائد"ذم  وىم٤مل 

اإلظمالص ذم اًم٘مٚم٥م وحم٦ٌم اعمدح واًمثٜم٤مء واًمٓمٛمع ومٞمام قمٜمد اًمٜم٤مس إٓ يمام َيتٛمع اعم٤مء واًمٜم٤مر، 

اًمْم٥م واحلقت، وم٢مذا طمدصمتؽ ٟمٗمًؽ سمٓمٚم٥م اإلظمالص وم٠مىمٌؾ قمغم اًمٓمٛمع أوًٓ وم٠مذسمحف و

سمًٙملم اًمٞم٠مس، وأىمٌؾ قمغم اعمدح واًمثٜم٤مء وم٠مزهد ومٞمٝمام، زهد قمِم٤مق اًمدٟمٞم٤م ذم أظمرة، وم٢مذا 

 وُم٤م :ىمٚم٧م ن٢موماؾمت٘م٤مم ًمؽ ذسمح اًمٓمٛمع واًمزهد ذم اًمثٜم٤مء واعمدح ؾمٝمؾ قمٚمٞمؽ اإلظمالص، 

 ومٞمًٝمٚمف اًمٓمٛمع ذسمح أُم٤م ىمٚم٧م ؟واعمدح اًمثٜم٤مء ذم هدواًمز اًمٓمٛمع ذسمح قمكم يًٝمؾ اًمذي

 يٛمٚمٙمٝم٤م ٓ ظمزائٜمف وطمده اهلل وسمٞمد ٓإ ومٞمف يٓمٛمع رء ُمـ ًمٞمس أٟمف ٤مي٘مٞمٜمً  قمٚمٛمؽ قمٚمٞمؽ

 قمٚمٛمؽ قمٚمٞمؽ ومٞمًٝمٚمف واعمدح اًمثٜم٤مء ذم زهدًما وأُم٤م ،ؾمقاه ٤مؿمٞمئً  ُمٜمٝم٤م اًمٕمٌد ي١مشمك وٓ ،همػمه

 إقمراِب ذًمؽ ىم٤مل يمام ،وطمده اهلل ٓإ ويِملم فذُم ويي ويزيـ ُمدطمف يٜمٗمع أطمد ًمٞمس أٟمف

 ٓ ُمـ ُمدح ذم وم٤مزهد ،»وضمؾ قمز اهلل ذًمؽ»: وم٘م٤مل (ؿملم وذُمل زيـ ُمدطمل ن)إ :ًمٚمٜمٌل

 ويمؾ ،ُمدطمف ذم اًمزيـ يمؾ ُمـ ُمدح ذم وارهم٥مف، ذُم يِمٜمٞمؽ ٓ ُمـ ذم وذم ،ُمدطمف يزيٜمؽ

 يمٜم٧م واًمٞم٘ملم اًمّمؼم وم٘مدت ومٛمتك ،واًمٞم٘ملم سم٤مًمّمؼم ٓإ ذًمؽ قمغم ٘مدرشم وًمـ ،ذُمف ذم اًمِملم

طَمؼع َوٓ  اهللِوَم٤مْصؼِمْ إِنا َوقْمَد ﴿ قال تعالى: ُمريم٥م همػم ذم اًمٌحر ذم اًمًٗمر أراد يمٛمـ

ـَ ٓ ُيقىِمٜمُقنَ  ِذي ٜماَؽ اًما َتِخٗما ًْ   .[19]الروم: ﴾َي

وا َويَم٤مُٟمقا سمِآي٤مشمِٜم٤َم ُيقىِمٜمُقنَ ﴿ وقال تعالى:  ٦ًم َُّيُْدوَن سم٠َِمُْمِرَٟم٤م عمَا٤م َصؼَمُ  ﴾َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم ُِمٜمُْٝمْؿ َأِئٛما

 . [10]السجدة:

ومٕمغم اًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ أن يّمدق ُمع رسمف سم٤مإلظمالص واعمراىم٦ٌم، وم٢مذا ومٕمؾ ذًمؽ 



 13 لوسائل اجللية يف نصرة الدعوة السلفيةا

ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا ﴿ وقال تعالى:أىمٌؾ اهلل سم٘مٚمقب اًمٕم٤ٌمد قمٚمٞمف وقمغم دقمقشمف،  ِذي إِنا اًما

ـُ ُوّداً  مْحَ ٤محِل٤َمِت ؾَمَٞمْجَٕمُؾ هَلُُؿ اًمرا  .[11]مريم: ﴾اًمّما

ع إقمامل قم٤مئدة إمم ٟمٞم٦م اًمٕمٌد ذم ىمٌقهل٤م وضمٕمؾ اًمؼميم٦م ومٞمٝم٤م، دل قمغم ذًمؽ واقمٚمؿ أن مجٞم

قَْماَمُل سم٤ِمًمٜمِّٞما٤مِت »قمٜمد اًمِمٞمخلم:  طمدي٨م قمٛمر  ْٕ اَم ا ـْ  ،َوإِٟمااَم ًمُِٙمؾِّ اُْمِرٍئ َُم٤م َٟمَقى ،إِٟما وَمَٛم

ٌَُٝم٤م وَ  ،فِ يَم٤مَٟم٧ْم ِهْجَرشُمُف إمَِم اهللاِ َوَرؾُمقًمِِف وَمِٝمْجَرشُمُف إمَِم اهللاِ َوَرؾُمقًمِ  ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ِهْجَرشُمُف إمَِم ُدْٟمَٞم٤م ُيِّمٞم َُم

 .»َأْو إمَِم اُْمَرَأٍة َيٜمْٙمُِحَٝم٤م وَمِٝمْجَرشُمُف إمَِم َُم٤م َه٤مضَمَر إًَِمْٞمِف 

َوَأنا إمَِم َرسمَِّؽ ﴿ :وىمقًمف(: ومّمؾ اإلظمالص هلل، 98ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اًمٗمقائد )

 ،سمف ويتّمؾ ٕضمٚمف يرد َل إن ُمراد يمؾ أن وهق ،قمٔمٞمؿ ًمٙمٜمز ُمتْمٛمـ [01]الـجم: ﴾اعمُْٜمَْتَٝمك

 إًمٞمف اٟمتٝم٧م اًمذي إمم إٓ اعمٜمتٝمك وًمٞمس اعمٜمتٝمك إًمٞمف ًمٞمس وم٢مٟمف ،ُمٜم٘مٓمع ُمْمٛمحؾ ومٝمق وإٓ

 ويمؾ ُمٓمٚمقب يمؾ هم٤مي٦م ومٝمق ،وقمٚمٛمف وطمٙمٛمتف وُمِمٞمئتف ظمٚم٘مف إمم وم٤مٟمتٝم٧م ،يمٚمٝم٤م إُمقر

 ٤مئعو ومٝمق ٕضمٚمف يراد ٓ قمٛمؾ ويمؾ ،وقمذاب قمٜم٤مء ومٛمحٌتف ٕضمٚمف حي٥م ٓ حمٌقب

 أهـ.وومالطمف ؾمٕم٤مدشمف قمـ حمجقب ؿم٘مل ومٝمق إًمٞمف يّمؾ ٓ ىمٚم٥م ويمؾ ،وسم٤مـمؾ

ىمّمتٝمؿ قمٜمد اًمٌخ٤مري  اواٟمٔمر سمٕملم اعمٕمتؼم ُم٤م طمّمؾ ًمٚمثالصم٦م اًمٜمٗمر اًمذيـ ذيمر

ٌَْٚمُٙمْؿ طَمتاك : ط( ىم٤مل رؾمقل اهلل 9308(، وُمًٚمؿ )9939) ـْ يَم٤مَن ىَم اْٟمَٓمَٚمَؼ صَماَلصَم٦ُم َرْهٍط مِما

ٌَؾِ آَواُهْؿ اعمٌَِْٞم٧ُم إمَِم  ـْ اجْلَ ٌٍَؾ وَم٤مْٟمَحٓما٧ْم قَمغَم وَمِؿ هَم٤مِرِهْؿ َصْخَرٌة ُِم ٌََ٘م٧ْم  ، هَم٤مٍر ذِم ضَم وَم٤مْٟمَٓم

ٌَْٕمضٍ 
ًٓ قَمِٛمْٚمُتُٛمقَه٤م َص٤محِل٦ًَم هللِاِ وَم٤مْدقُمقا  :قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ ًمِ ٤م ًَمَٕمؾا  اهللَاْٟمُٔمُروا َأقْماَم شَمَٕم٤ممَم هِبَ

ُف يَم٤مَن زِم َواًمَِداِن ؿَمْٞمَخ٤مِن يَمٌػَِماِن َواُْمَرَأيِت َوزِم اًمٚمٝمُ  :٤مَل َأطَمُدُهؿْ وَم٘مَ  ،َيْٗمُرضُمَٝم٤م قَمٜمُْٙمؿْ  اهللَ ؿا إِٟما

ٌَْٞم٦ٌم ِصَٖم٤مٌر َأْرقَمك قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  ٌَْؾ سَمٜمِلا  ،ِص َ٘مْٞمُتُٝماَم ىَم ًَ ٌََدْأُت سمَِقاًمَِديا وَم ٧ٌُْم وَم وَم٢مَِذا َأَرطْم٧ُم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ طَمَٚم

ُف َٟم٠َمى ِِب َذاَت َيْقمٍ  َجرُ  َوَأٟما ٧ٌُْم يَماَم يُمٜم٧ُْم  ،اًمِما اَم ىَمْد َٟم٤مَُم٤م وَمَحَٚم ْٞم٧ُم وَمَقضَمْدَُتُ ًَ وَمَٚمْؿ آِت طَمتاك َأُْم
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ـْ َٟمْقُِمِٝماَم َوَأيْمَرُه َأْن َأؾْم٘مِ  اَلِب وَمُ٘مْٛم٧ُم قِمٜمَْد ُرُءوؾِمِٝماَم َأيْمَرُه َأْن ُأوىِمَٔمُٝماَم ُِم َل َأطْمُٚم٥ُم وَمِجْئ٧ُم سم٤ِمحْلِ

ٌَْٚمُٝماَم  ٌَْٞم٦َم ىَم ٌْ  ،اًمّمِّ َٞم٦ُم َيَتَْم٤مهَمْقَن قِمٜمَْد ىَمَدَُملا وَمَٚمْؿ َيَزْل َذًمَِؽ َدْأِِب َوَدْأهَبُْؿ طَمتاك ـَمَٚمَع َواًمّمِّ

وَم٢مِْن يُمٜم٧َْم شَمْٕمَٚمُؿ َأِنِّ وَمَٕمْٚم٧ُم َذًمَِؽ اسْمتَِٖم٤مَء َوضْمِٝمَؽ وَم٤موْمُرْج ًَمٜم٤َم ُِمٜمَْٝم٤م وُمْرضَم٦ًم َٟمَرى ُِمٜمَْٝم٤م  ،اًْمَٗمْجرُ 

اَمَء وَمَٗمَرَج  ًا اَمءَ ُِمٜمَْٝم٤م وُمْرضَم  اهللُ اًم ًا ظَمرُ  ،٦ًم وَمَرَأْوا ُِمٜمَْٝم٤م اًم ْٔ ُف يَم٤مَٟم٧ْم زِمَ اسْمٜم٦َُم قَمؿٍّ اًمٚمٝمُ  :َوىَم٤مَل ا ؿا إِٟما

َٝم٤م وَم٠َمسَم٧ْم طَمتاك آشمَِٞمَٝم٤م سماِِمَئ٦ِم دِ  ًَ ٧ٌُْم إًَِمْٞمَٝم٤م َٟمْٗم ٤مَء َوـَمَٚم ًَ ضَم٤مُل اًمٜمِّ ٌُْتَٝم٤م يَم٠َمؿَمدِّ َُم٤م حُي٥ِمُّ اًمرِّ ٌَ  ،يٜم٤َمرٍ َأطْم

٧ٌُْم طَمتاك مَجَْٕم٧ُم  ٌَْد  :ُِم٤مَئ٦َم ِديٜم٤َمٍر وَمِجْئُتَٝم٤م هِب٤َم وَمَٚماما َوىَمْٕم٧ُم سَملْمَ ِرضْمَٚمْٞمَٝم٤م ىَم٤مًَم٧ْم وَمَتِٕم ِؼ  ،اهللَِي٤م قَم اشما

فِ  اهللَ ٓا سمَِح٘مِّ َٓ شَمْٗمَتْح اخْل٤َمشَمَؿ إِ وَمُ٘مْٛم٧ُم قَمٜمَْٝم٤م وَم٢مِْن يُمٜم٧َْم شَمْٕمَٚمُؿ َأِنِّ وَمَٕمْٚم٧ُم َذًمَِؽ اسْمتَِٖم٤مَء َوضْمِٝمَؽ  ،َو

ظَمرُ  ،وَمَٗمَرَج هَلُؿْ  ،ٜمَْٝم٤م وُمْرضَم٦مً وَم٤موْمُرْج ًَمٜم٤َم ُمِ  ْٔ ؿا إِِنِّ يُمٜم٧ُْم اؾْمَت٠ْمضَمْرُت َأضِمػًما سمَِٗمَرِق َأُرزٍّ اًمٚمٝمُ  :َوىَم٤مَل ا

ل وَمَٕمَرْو٧ُم قَمَٚمْٞمِف وَمَرىَمُف وَمَرهِم٥َم قَمٜمُْف وَمَٚمْؿ َأَزْل َأْزَرقُمُف طَمتاك  :وَمَٚماما ىَم٣َم قَمَٛمَٚمُف ىَم٤مَل  َأقْمِٓمٜمِل طَم٘مِّ

ِؼ مَجَْٕم٧ُم ُِمٜمُْف  ل ىُمْٚم٧ُم  اهللَسَمَ٘مًرا َوِرقَم٤مَءَه٤م وَمَج٤مَءِِن وَمَ٘م٤مَل اشما َٓ شَمْٔمٚمِْٛمٜمِل طَم٘مِّ اْذَه٥ْم إمَِم شمِْٚمَؽ  :َو

ٌََ٘مِر َوِرقَم٤مِئَٝم٤م وَمُخْذَه٤م وَمَ٘م٤مَل  ِؼ  :اًْم َتْٝمِزْئ ِِب  اهللَاشما ًْ َٓ شَم َٓ َأؾْمَتْٝمِزُئ سمَِؽ ظُمْذ َذًمَِؽ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،َو إِِنِّ 

ٌََ٘مَر َوِرقَم٤مءَ  وَم٢مِْن يُمٜم٧َْم شَمْٕمَٚمُؿ َأِنِّ وَمَٕمْٚم٧ُم َذًمَِؽ اسْمتَِٖم٤مَء َوضْمِٝمَؽ وَم٤موْمُرْج ًَمٜم٤َم  ،َه٤م وَم٠َمظَمَذُه وَمَذَه٥َم سمِفِ اًْم

 .»َُم٤م سَمِ٘مَل  اهللَُُم٤م سَمِ٘مَل وَمَٗمَرَج 

وُم٤م أٟمج٤مهؿ ذم ذًمؽ اًمقىم٧م اًمٕمّمٞم٥م إٓ شمقؾمٚمٝمؿ إمم اهلل قمز وضمؾ سم٤مإلظمالص، 

ومال يّمده ُمٙمر اعم٤ميمريـ وٓ يمٞمد اًمٙم٤مومريـ، وٓ  واعمخٚمص أيْم٤ًم مهف اهلل واًمدار أظمرة،

ـْ َأَراَد أظِمَرَة َوؾَمَٕمك هَل٤َم ؾَمْٕمَٞمَٝم٤م َوُهَق  ﴿ وقال تعالى:ؾمخري٦م أو اؾمتٝمزاء اعمًتٝمزئلم،  َوَُم

ـٌ وَم٠ُمْوًَمِئَؽ يَم٤مَن ؾَمْٕمُٞمُٝمْؿ َُمِْمُٙمقًرا   .[65]اإلهاء:﴾ُُم١ْمُِم

 ايجايج١: ال ٜغتكِٝ قٍٛ ٚعٌُ إال مبٛافك١ ايغ١ٓ: 

ذم يمؾ ُم٤م ضمؾ ودق ويمؼم وصٖمر، ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م إمم ذًمؽ ؾمٌٞمال، ُمـ  طاعمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٜمٌل 



 15 لوسائل اجللية يف نصرة الدعوة السلفيةا

ُٙمْؿ َوٓ شَمتإٌُِمقا ﴿ وقال تعالى:أقمٔمؿ وؾم٤مئؾ ٟمٍمة اًمدقمقة:  ـْ َرسمِّ ٌُِٕمقا َُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمُٙمْؿ ُِم اشما

ُرونَ  ـْ ُدوٟمِِف َأْوًمَِٞم٤مَء ىَمٚمِٞماًل َُم٤م شَمَذيما   .[3ألعراف:ا] ﴾ُِم

ـٍ َوٓ ُُم١ْمُِمٜم٦ٍَم إَِذا ىَم٣َم ﴿ وقال تعالى: ُة  اهللَُوَُم٤م يَم٤مَن عم١ُِْمُِم ػَمَ
َوَرؾُمقًُمُف َأُْمرًا َأْن َيُٙمقَن هَلُُؿ اخْلِ

ـْ َأُْمِرِهؿْ   .[31]األحزاب:﴾ُِم

ُٛمقَك ومِٞماَم ؿَمَجَر سَمْٞمٜمَُٝمْؿ صُمؿا ٓ ََيُِدوا ذِم ﴿ وقال تعالى: وَمال َوَرسمَِّؽ ٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن طَمتاك حُيَٙمِّ

ِٚمٞمامً َأْٟمٗمُ  ًْ ٚمُِّٛمقا شَم ًَ ِٝمْؿ طَمَرضم٤ًم مِما٤م ىَمَْمْٞم٧َم َوُي   .[18]الـساء: ﴾ًِ

ـْ يَم٤مَن َيْرضُمق  اهللًَِمَ٘مْد يَم٤مَن ًَمُٙمْؿ ذِم َرؾُمقِل ﴿ وقال تعالى: ٜم٦ٌَم عمَِ ًَ َواًْمَٞمْقَم  اهللَُأؾْمَقٌة طَم

ظِمرَ  ْٔ  .[19]األحزاب:﴾ا

ـْ ﴿ وقال تعالى: ـَ ُُي٤َمًمُِٗمقَن قَم ِذي ٌَُٝمْؿ قَمَذاٌب وَمْٚمَٞمْحَذِر اًما ٌَُٝمْؿ ومِْتٜم٦ٌَم َأْو ُيِّمٞم َأُْمِرِه َأْن شُمِّمٞم

 .[13]الـور:﴾َأًمِٞمؿٌ 

 وُمـ اًمٗمتـ اًمٕمٔمٞمٛم٦م أَّنٞم٤مر اًمدقمقات واًمرضمقع إمم اًم٘مٝم٘مرى.

يَم٤مَة ﴿ وقال تعالى: ـَ َيتاُ٘مقَن َوُي١ْمشُمقَن اًمزا ِذي ٌَُٝم٤م ًمِٚما ٠َميْمُت ًَ  وَم
ٍ
ء َوَرمْحَتِل َوؾِمَٕم٧ْم يُمؾا َرْ

ـَ هُ  ِذي لا اًماِذي ََيُِدوَٟمُف َُمْٙمُتقسم٤ًم  *ْؿ سمِآَي٤مشمِٜم٤َم ُي١ْمُِمٜمُقَن َواًما ُُمِّ ْٕ ِلا ا ؾُمقَل اًمٜمٌا ـَ َيتإٌُِمقَن اًمرا ِذي اًما

ٞمِّ  ـِ اعمُْٜمَْٙمِر َوحُيِؾُّ هَلُُؿ اًمٓما ْٟمِجٞمِؾ َي٠ْمُُمُرُهْؿ سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َوَيٜمَْٝم٤مُهْؿ قَم ِ ْٕ ٤ٌَمِت قِمٜمَْدُهْؿ ذِم اًمتاْقَراِة َوا

ـَ آَُمٜمُقا سمِِف َوحُيَ  ِذي تِل يَم٤مَٟم٧ْم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَم٤مًما هَْمالَل اًما ْٕ ُهْؿ َوا ٤ٌَمِئ٨َم َوَيَْمُع قَمٜمُْٝمْؿ إِْسَ ُم قَمَٚمْٞمِٝمُؿ اخْلَ رِّ

ٌَُٕمقا اًمٜمُّقَر اًماِذي ُأْٟمِزَل َُمَٕمُف ُأوًَمِئَؽ ُهُؿ اعمُْْٗمٚمُِحقنَ  وُه َواشما ُروُه َوَٟمٍَمُ -981ألعراف:ا] ﴾َوقَمزا

981]. 

ًمٗمالح هق اٟمتّم٤مر وَتٙمـ اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م، ومٙمـ يمام أراد اهلل قمز وضمؾ وُمـ أقمٔمؿ ا

 َتٙمـ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
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(: اًمٓمرق يمٚمٝم٤م ُمًدودة إٓ قمغم 18ىم٤مل اجلٜمٞمد يمام ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم إُمر سم٤مٓشم٤ٌمع )

، واعمتٌٕملم ؾمٜمتف وـمري٘متف، وم٢من ـمرق اخلػم ُمٗمتقطم٦م قمٚمٞمف يمام طاعم٘متٗملم آصم٤مر رؾمقل اهلل 

ـْ يَم٤مَن َيْرضُمق  اهللًَِمَ٘مْد يَم٤مَن ًَمُٙمْؿ ذِم َرؾُمقِل ﴿ وقال تعالى: ٜم٦ٌَم عمَِ ًَ َواًْمَٞمْقَم أظِمَر  اهللَ ُأؾْمَقٌة طَم

 .[19]األحزاب:﴾يَمثػًِما اهللََوَذيَمَر 

: هق ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري طوُمـ أقمٔمؿ إدًم٦م قمغم أن اًمدقمقة شمٜمٍم سمٛمت٤مسمٕم٦م اًمٜمٌل 

م أمجٕملم، وي٦م وصمقسم٤من وهمػمهؿ وُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م اعمٖمػمة، وُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر وُمٕم٤م

ٓ شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل قمغم احلؼ فم٤مهريـ، ٓ ييهؿ ُمـ ظمذهلؿ وُمـ »سم٠مًمٗم٤مظ ُمت٘م٤مرسم٦م: 

 .»ظم٤مًمٗمٝمؿ، طمتك شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م وهؿ قمغم ذًمؽ

ـِ ﴿وم٠مٟمٔمر إمم هذا اًمققمد اًمٜمٌقي اًمذي هق وقمد رسم٤مِن ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  َوَُم٤م َيٜمْٓمُِؼ قَم

ٓا  * اهْلََقى ، يمٞمػ ضمٕمؾ ُمـ وؾم٤مئؾ آؾمتٛمرار [0-3لـجم: ا]﴾َوطْمٌل ُيقطَمكإِْن ُهَق إِ

هذا اًمًٌٞمؾ اًمت٤مم  ، وهديف وـمري٘متف،طواًمٔمٝمقر هلذه اًمدقمقة احل٘م٦م هق ؾمٚمقك ؾمٌٞمٚمف 

اًْمَٞمْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ َوَأَْتَْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ﴿اًمٙم٤مُمؾ اًمِم٤مُمؾ اًمذي ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف: 

ؾْمالَم ِديٜم٤مً ٟمِْٕمَٛمتِل َوَرِوٞم٧ُم ًَمٙمُ  ِ ْٕ ـْ ﴿وًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  .[3]ادائدة:﴾ُؿ ا ـْمٜم٤َم ذِم اًْمِٙمَت٤مِب ُِم َُم٤م وَمرا

 
ٍ
ء  .[35]األكعام:﴾َرْ

يْمَر َوإِٟما٤م ًَمُف حَل٤َمومُِٔمقنَ ﴿ وًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ًْمٜم٤َم اًمذِّ ـُ َٟمزا  .[1]احلجر: ﴾إِٟما٤م َٟمْح

 .»إٓ ه٤مًمؽ شمريمتٙمؿ قمغم اًمٌٞمْم٤مء ًمٞمٚمٝم٤م يمٜمٝم٤مره٤م ٓ يزيغ قمٜمٝم٤م»: طوًم٘مقل اًمٜمٌل 

ٟمجل ُمـ اهلالك، وُمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م يم٤من طمٚمٞمٗمف  طومٛمـ ًمزم اًمٌٞمْم٤مء وهل ـمري٘م٦م اًمٜمٌل 

 اًمٕمٓم٥م.

واًمٕمٓم٥م ىمد يٙمقن دٟمٞمقًي٤م سم٤مخلزي واهلزيٛم٦م واًمٗمِمؾ، وإُم٤م أن يٙمقن أظمروًي٤م، ومٕمغم اهلل 
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اًمتٙمالن وهق اعمًتٕم٤من، وآشم٤ٌمع ُم٤م صم٧ٌم قمٚمٞمف احلج٦م وهق اشم٤ٌمع يمؾ ُمـ أوضم٥م قمٚمٞمؽ 

)أوقاء اًمٌٞم٤من(  أهـىمقًمف، وم٤مًمرؾمقل هق اعمثؾ إقمغم ذم اشم٤ٌمع ُم٤م ُأُمر سمف. اًمدًمٞمؾ اشم٤ٌمع 

(3/104.) 

واعمت٤مسمٕم٦م هل ىمٓم٥م رطمك اًمديـ، وطمٌٚمف اعمتلم، وطمّمٜمف احلّملم، وقمروشمف اًمقصم٘مك 

اًمتل ٓ شمٜمٗمّمؿ، واًمٓمريؼ اًمالطم٥م اًمقطمٞمد اًمذي يقصؾ إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، واًمٜمقر 

ًمٜمٗمقس، وشمًت٘مٞمؿ سمف احلٞم٤مة يمٚمٝم٤م، واًميورة اًمالزُم٦م اعمِضء اًمذي ُتٞم٤م سمف اًم٘مٚمقب وا

ٓؾمتٛمرار احلٞم٤مة، وهق ؾم٥ٌم اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل هل ضوري٦م ذم إصالح اًمٕمٌد ذم ُمٕم٤مؿمف 

وُمٕم٤مده، ومٙمام أٟمف ٓ صالح ًمف ذم آظمرشمف إٓ سم٤مشم٤ٌمع اًمرؾم٤مًم٦م، ومٙمذًمؽ ٓ صالح ًمف ذم ُمٕم٤مؿمف 

، واًمنمع ٟمقر اهلل ذم أروف ودٟمٞم٤مه إٓ سم٤مشم٤ٌمع اًمرؾم٤مًم٦م، وم٢من اإلٟم٤ًمن ُمْمٓمر إمم اًمنمع

 وقمدًمف سملم قم٤ٌمده، وطمّمٜمف اًمذي ُمـ دظمٚمف يم٤من آُمٜم٤ًم.

وًمٞم٧ًم طم٤مضم٦م أهؾ إرض إمم اًمرؾمقل يمح٤مضمتٝمؿ إمم اًمِمٛمس واًم٘مٛمر واًمري٤مح 

واعمٓمر، وٓ يمح٤مضم٦م اإلٟم٤ًمن إمم طمٞم٤مشمف، وٓ يمح٤مضم٦م اإلٟم٤ًمن إمم وقئٝم٤م واجلًؿ إمم 

ـ يمؾ ُم٤م ي٘مدر وُيٓمر سم٤مًم٤ٌمل، اًمٓمٕم٤مم واًمنماب، سمؾ أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ وأؿمد طم٤مضم٦م ُم

 وم٤مًمرؾمؾ وؾم٤مئط سملم اهلل وسملم ظمٚم٘مف، ذم أُمره وَّنٞمف، وهؿ اًمًٗمراء سمٞمٜمف وسملم قم٤ٌمده.

، أرؾمٚمف اهلل سم٤مهلدى وديـ احلؼ طويم٤من ظم٤مَتٝمؿ وؾمٞمدهؿ وأيمرُمٝمؿ قمغم رسمف حمٛمد 

ؾم٤مًم٦م، سملم يدي اًم٤ًمقم٦م، سمِمػًما وٟمذيًرا، وداقمًٞم٤م إمم اهلل سم٢مذٟمف وهاضًم٤م ُمٜمػما، ومختؿ سمف اًمر

وهدى سمف ُمـ اًمْمالًم٦م، وقمٚمؿ سمف ُمـ اجلٝم٤مًم٦م، وومتح سمرؾم٤مًمتف أقمٞمٜم٤ًم قمٛمًٞم٤م وآذاًٟم٤م صاًم وىمٚمقسًم٤م 

همٚمٗم٤م، وم٠مذىم٧م سمرؾم٤مًمتف إرض سمٕمد فمٚمٛمتٝم٤م، وشم٠مًمٗم٧م سمف اًم٘مٚمقب سمٕمد ؿمت٤مَت٤م، وم٠مىم٤مم هب٤م 

اعمٚم٦م اًمٕمقضم٤مء، وأووح هب٤م اعمحج٦م اًمٌٞمْم٤مء، وذح ًمف صدره، وووع قمٜمف وزره، ورومع 
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 اًمذًم٦م واًمّمٖم٤مر قمغم ُمـ ظم٤مًمػ أُمره. ذيمره، وضمٕمؾ

ومٝمدى اهلل سمف اخلالئؼ، وأووح سمف اًمٓمريؼ، وأظمرج سمف اًمٜم٤مس ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر، 

وسمٍم سمف ُمـ اًمٕمٛمك، وأرؿمد سمف ُمـ اًمٖمل، وضمٕمٚمف ىمًٞمؿ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر، وومرق ُم٤م سملم إسمرار 

ُمٕمّمٞمتف  واًمٗمج٤مر، وضمٕمؾ اهلدى واًمٗمالح ذم اشم٤ٌمقمف وُمقاوم٘متف، واًمْمالل واًمِم٘م٤مء ذم

-65/55) »اعمجٛمقع»يمام ذم  وخم٤مًمٗمتف، إمم آظمر ُم٤م ذيمره ؿمٞمخ اإلؾمالم ُمـ يمالُمف اًمٜمٗمٞمس

641.) 

وُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يدل قمغم أن آشم٤ٌمع ؾم٥ٌم ًمألؾمتٛمرار ذم اخلػم، وآسمتداع ؾم٥ٌم 

( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: ويم٤مٟم٧م 6315ًمالٟمحراف واًمْمػم: ُم٤م أظمرضمف اإلُم٤مم ُمًٚمؿ )

ُمـ ظمٞمؼم وومدك، وصدىمتف سم٤معمديٜم٦م،  ط٤م مم٤م شمرك رؾمقل اهلل وم٤مـمٛم٦م شم٠ًمل أسم٤م سمٙمر ٟمّمٞمٌٝم

يٕمٛمؾ سمف إٓ قمٛمٚم٧م سمف،  طوم٠مسمك أسمق سمٙمر قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ وىم٤مل: ًم٧ًم شم٤مريًم٤م ؿمٞمًئ٤م يم٤من اًمٜمٌل 

 إِن أظمِمك إن شمريم٧م ؿمٞمًئ٤م ُمـ أُمره أن أزيغ.

( قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ اسمـ أٟمس ىمقًمف: ؾمـ 4/54) »اًمًػم»وٟم٘مؾ اإلُم٤مم اًمذهٌل ذم 

ة إُمر سمٕمده ؾمٜمٜم٤ًم إظمذ هب٤م اشم٤ٌمع ًمٙمت٤مب اهلل واؾمتٙمامل سمٓم٤مقم٦م اهلل، ووٓ طرؾمقل اهلل 

وىمقة قمغم ديـ اهلل ًمٞمس ٕطمد شمٖمٞمػمه٤م وٓ شمٌديٚمٝم٤م، وٓ اًمٜمٔمر ذم رء ظم٤مًمٗمٝم٤م ُمـ اهتدي 

د، وُمـ اؾمتٜمٍم هب٤م ومٝمق ُمٜمّمقر، وُمـ شمريمٝم٤م اشمٌع همػم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم، ووٓه تهب٤م ومٝمق ُمٝم

 ؾم٤مئ٧م ُمّمػما.اهلل ُم٤م شمقمم، واصاله ضمٝمٜمؿ و

ويم٤من اًمًٚمػ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ يرون آشم٤ٌمع يم٤مجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ىم٤مل أسمق قمٌٞمد 

هق و(: اعمتٌع اًمًٜم٦م يم٤مًم٘م٤مسمض قمغم اجلٛمر، 64/055) »اًمًػم»اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم يمام ذم 

 اًمٞمقم قمٜمدي أومْمؾ ُمـ ضب سم٤مًمًٞمػ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.
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٤ٌمب اٟمتِم٤مر اًمديـ وُمٕمٚمقم أن اًميب سم٤مًمًٞمػ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمز وضمؾ ُمـ أؾم

 .»وضمٕمٚم٧م اًمذًم٦م واًمّمٖم٤مر قمغم ُمـ ظم٤مًمػ أُمري»: طواؾمتٛمراري٦م قمزشمف، ىم٤مل 

وُم٤م وصؾ اعمًٚمٛمقن إمم هذا آٟمحٓم٤مط اًمذي هؿ ومٞمف إٓ سم٥ًٌم شمريمٝمؿ هلذا اًم٤ٌمب 

اًمٕمٔمٞمؿ يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف، وًمٞمس سمخ٤مف قمٜمد يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم اًم٥ًٌم اًمذي ُمـ أضمٚمف 

ـَ سمٕمد اًمًجـ واًم٘مٝمر همػم آشم٤ٌمع اٟمتنمت دقمقة اإلُم٤مم أمحد سمـ حم ٛمد سمـ طمٜمٌؾ، وُُمِٙم

 . أىمقل سمف طاهلل أو طمدي٨م قمـ اًمٜمٌل طمٞم٨م يم٤من ي٘مقل هلؿ: أقمٓمقِن آي٦م ُمـ يمت٤مب 

وآشم٤ٌمع ُمـ أؾم٤ٌمب ٟمٍمة اًمديـ، وىمد شم٘مدم ُمٕمٜم٤م سمٞم٤من ٟمٍم اهلل قمز وضمؾ ًمٚمٛم١مُمٜملم 

ْٟمَٞم٤م إِٟما٤م ًَمٜمَٜمٍُْمُ ُرؾُمَٚمٜم٤َم ﴿ قال تعالى:اًمٜم٤مسيـ ًمديٜمف وذقمف،  ـَ آَُمٜمُقا ذِم احْلََٞم٤مِة اًمدُّ ِذي َواًما

ؿَْمَٝم٤مدُ  ْٕ وا ﴿ ،[89]غافر: ﴾َوَيْقَم َيُ٘مقُم ا ٧ٌِّْم َأىْمَداَُمُٙمؿْ  اهللَإِْن شَمٜمٍُْمُ يُمْؿ َوُيَث  .[1]حمؿد:﴾َيٜمٍُْمْ

وآشم٤ٌمع واإلظمالص يمام شم٘مدم مه٤م ؾم٥ٌم ىمٌقل اًمٕمٛمؾ، وإذا ىمٌؾ اًمٕمٛمؾ ُمٙمـ اًمٕم٤مُمؾ، 

 ٟمتنم قمٚمٛمف وىمٌٚم٧م دقمقشمف.وإذا ُمٙمـ اؾمتٛمر ظمػمه وا

أطمدٟم٤م يٕمٛمؾ اخلػم يثٜمك قمٚمٞمف ي٤م رؾمقل اهلل، (: 9209يمام ذم ُمًٚمؿ ) ىم٤مل أسمق ذر 

 .»شمٚمؽ قم٤مضمؾ سمنمى اعم١مُمـ»: طسمف، ىم٤مل 

اًمذي أُمر ٟمٌٞمف  قمز وضمؾ صمؿ ىمٌؾ أن ٟمٓمقي اًمٙمالم ذم هذا اًم٤ٌمب قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمرف أن اهلل

ـَ َهَدى ﴿ذم ؾمقرة إٟمٕم٤مم: ، ىم٤مل شمٕم٤ممم سمٕمد ذيمر صمامٟمٞم٦م قمنم ٟمًٌٞم٤م آشم٤ٌمع ط ِذي  اهللُ ُأوًَمِئَؽ اًما

 .[19]األكعام:﴾وَمٌُِٝمَداُهُؿ اىْمَتِدهْ 

ٌِْٕمَٝم٤م﴿ وقال تعالى:و َُْمِر وَم٤مشما ْٕ ـَ ا يَٕم٦ٍم ُِم  .[95]اجلاثـقة:﴾صُمؿا ضَمَٕمْٚمٜم٤َمَك قَمغَم َذِ

ٌُّ ﴿ قال تعالى:وُمٕمٚمقم أن آشم٤ٌمع ُمـ أؾم٤ٌمب حم٦ٌم اهلل، 
 اهللَ قَن ىُمْؾ إِْن يُمٜمُْتْؿ ُُتِ

ٌُْٙمُؿ  ٌِ ٌُِٕمقِِن حُيْ ، وإذا أطمٌؽ اهلل قمز وضمؾ أيدك وٟمٍمك وُمٙمٜمؽ، [39]آل عؿران:﴾اهللُوَم٤مشما
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وُمٜمٝم٤م اؾمتٛمراري٦م وٟمٍمة اًمدقمقة، وهق دًمٞمؾ اًمٗمالح، وُمـ اًمٗمالح آؾمتٛمراري٦م ذم اًمدقمقة 

ذم  إظمٓم٠م ٧ِم ٚمَ يمام شم٘مدم، وسمف حيّمؾ إُمـ ُمـ اخلٓم٠م واًمزًمؾ6 ٕن اًمنمع ُمٕمّمقم، وإذا ىمَ 

 اًمدقمقة يم٤من هذا ُمـ أؾم٤ٌمب ٟمٍمه٤م.

ص٤مطم٥م آشم٤ٌمع ؾم٤مَل ُمـ آقمؽماض وآٟمت٘م٤مد6 ٕن آقمؽماض قمٚمٞمف اقمؽماض قمغم 

 اًمنمع، وآقمؽماض قمغم اًمنمع سم٤مـمؾ سم٤مإلمج٤مع.

 ورطمؿ اهلل اسمـ اًم٘مٞمؿ إذ يّمقر اقمؽماض سمٕمض إدقمٞم٤مء قمغم اًمٕمٚمامء:

 ًمِم٠منسم٠مئٛم٦م اإلؾمالم فمـ ا  ي٤م ي٘مقم واهلل اًمٕمٔمٞمؿ اؾمئتٛمقا

 ىم٤مًمقا يمذًمؽ ُمٜمزل اًم٘مرآن  ُم٤م ذٟمٌٝمؿ وٟمٌٞمٝمؿ ىمد ىم٤مل ُم٤م

 ُمـ أئٛم٦م اهلدى وُمّم٤مسمٞمح اًمدضمك، وهذا اًمّمٜمػ هق اعمٜمّمقر  طواًمٕم٤مَل اعمتٌع ًمٚمٜمٌل 

 واهلل اعمًتٕم٤من وقمٚمٞمف اًمتٙمالن.

( ط اجلقزي: أىمرب اًمقؾم٤مئؾ إمم 966) »اًمٗمقائد»شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ًمقىمقف ُمٕمٝم٤م ذم اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ، ودوام آومت٘م٤مر إمم اهلل وإرادة وضمٝمف اهلل ُمالزُم٦م اًمًٜم٦م وا

 وطمده سم٤مٕىمقال وإومٕم٤مل.

وُم٤م وصؾ أطمد إمم اهلل إٓ ُمـ هذه اًمثالصم٦م، وُم٤م اٟم٘مٓمع قمٜمف أطمد إٓ سم٤مٟم٘مٓم٤مقمف قمٜمٝم٤م أو 

واعمت٠مُمؾ ًمًػمة اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ َيد أَّنؿ ٓزُمقا هذه اًمٕم٤ٌمدة  أهـ. قمـ أطمده٤م

اعمالزُم٦م، ومٜمٍمهؿ اهلل قمز وضمؾ وأقمز ىمدرهؿ، وأقمغم ُمٜمزًمتٝمؿ دٟمٞم٤م وأظمرى، أظمرج  هم٤مي٦م

ُق يُمؾُّ َواطِمٍد (، ُمـ طمدي٨م 9389، 9386اًمٌخ٤مري ) ـِ خَمَْرَُم٦َم َوَُمْرَواَن ُيَّمدِّ َقِر سْم ًْ
ِ اعمْ

 َٓ ـَ احْلَُدْيٌَِٞم٦ِم طَمتاك  ط اهللِظَمَرَج َرؾُمقُل  :ُِمٜمُْٝماَم طَمِدي٨َم َص٤مطِمٌِِف ىَم٤م ٌَْٕمِض َزَُم إَِذا يَم٤مُٟمقا سمِ

ِلُّ  ِريِؼ ىَم٤مَل اًمٜمٌا ـَ اًْمَقًمِٞمِد سم٤ِمًْمَٖمِٛمٞمِؿ ذِم ظَمْٞمٍؾ ًمُِ٘مَرْيٍش ـَمٚمِٞمَٕم٦ٌم وَمُخُذوا َذاَت »: طاًمٓما إِنا ظَم٤مًمَِد سْم
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ِة اجْلَْٞمِش وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ َيْريُمُض ٟمَ  اهللِ وَمقَ  ،»اًْمَٞمِٛملمِ   ،ِذيًرا ًمُِ٘مَرْيشٍ َُم٤م ؿَمَٕمَر هِبِْؿ ظَم٤مًمٌِد طَمتاك إَِذا ُهْؿ سمَِ٘مؽَمَ

ِلُّ  ٌَُط قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُِمٜمَْٝم٤م سَمَريَم٧ْم سمِِف َراطِمَٚمُتفُ  طَوؾَم٤مَر اًمٜمٌا تِل ُُّيْ  :وَمَ٘م٤مَل اًمٜما٤مُس  ،طَمتاك إَِذا يَم٤مَن سم٤ِمًمثاٜمِٞما٦ِم اًما

ِلُّ  ٤م ظَمأَلَْت ُمَ »: ططَمْؾ طَمْؾ وَم٠َمحَلا٧ْم وَمَ٘م٤مًُمقا ظَمأَلَْت اًْمَ٘مّْمَقاُء ظَمأَلَْت اًْمَ٘مّْمَقاُء وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌا

َٝم٤م طَم٤مسمُِس اًْمِٗمٞمؾِ  ،اًْمَ٘مّْمَقاُء َوَُم٤م َذاَك هَل٤َم سمُِخُٚمٍؼ  ًَ ٌَ ـْ طَم
َٓ »: صُمؿا ىَم٤مَل  ،»َوًَمٙمِ َواًماِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه 

٦ًم ُيَٕمٔمُِّٛمقَن ومِٞمَٝم٤م طُمُرَُم٤مِت  ٠َمًُمقِِن ظُمٓما ًْ ٤مَه٤م اهللِ َي ٓا َأقْمَٓمْٞمُتُٝمْؿ إِيا ٧ٌَْم ىَم٤م ،»إِ  :َل صُمؿا َزضَمَرَه٤م وَمَقصَم

ًو٤م وَمٚمَ  ُوُف اًمٜما٤مُس شَمؼَمُّ  َيَتؼَما
ِ
ٌِّْثُف وَمَٕمَدَل قَمٜمُْٝمْؿ طَمتاك َٟمَزَل سم٠َِمىْمََم احْلَُدْيٌَِٞم٦ِم قَمغَم صَمَٛمٍد ىَمِٚمٞمِؾ اعم٤َْمء ْؿ ُيَٚم

ـْ يِمٜم٤َمَٟمتِفِ  ،اًْمَٕمَٓمُش  ط اهللِاًمٜما٤مُس طَمتاك َٟمَزطُمقُه َوؿُمٙمَِل إِمَم َرؾُمقِل  َأَُمَرُهْؿ  صُمؿا  ،وَم٤مْٟمَتَزَع ؾَمْٝماًم ُِم

َٕمُٚمقُه ومِٞمِف وَمقَ  ٌَْٞمٜماََم ُهْؿ يَمَذًمَِؽ  اهللِ َأْن ََيْ يِّ طَمتاك َصَدُروا قَمٜمُْف وَم إِْذ ضَم٤مَء  ،َُم٤م َزاَل ََيِٞمُش هَلُْؿ سم٤ِمًمرِّ

٦ٌََم ُٟمّْمِح َرؾُمقِل  ـْ ظُمَزاقَم٦َم َويَم٤مُٟمقا قَمْٞم ـْ ىَمْقُِمِف ُِم ـُ َوْرىَم٤مَء اخْلَُزاقِملُّ ذِم َٟمَٗمٍر ُِم ـْ  ط اهللِ سُمَدْيُؾ سْم ُِم

٤مَُم٦َم وَمَ٘م٤مَل  ـَ ًُم١َميٍّ َٟمَزًُمقا َأقْمَداَد ُِمَٞم٤مِه احْلَُدْيٌَِٞم٦ِم  :َأْهِؾ َِتَ ـَ ًُم١َميٍّ َوقَم٤مُِمَر سْم إِِنِّ شَمَريْم٧ُم يَمْٕم٥َم سْم

ٌَْٞم٧ِم وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ـْ اًْم وَك قَم ْ »: ط اهللِ َوَُمَٕمُٝمْؿ اًْمُٕمقُذ اعمََْٓم٤مومِٞمُؾ َوُهْؿ ُُمَ٘م٤مشمُِٚمقَك َوَص٤مدُّ ٤م ََل  إِٟما

ـَ  ْت هِبِؿْ  ،َٟمِجْئ ًمِِ٘مَت٤مِل َأطَمٍد َوًَمٙمِٜما٤م ضِمْئٜم٤َم ُُمْٕمَتِٛمِري وَم٢مِْن  ،َوإِنا ىُمَرْيًِم٤م ىَمْد ََّنَِٙمْتُٝمْؿ احْلَْرُب َوَأَضا

ٚمُّقا سَمْٞمٜمِل َوسَملْمَ اًمٜما٤مسِ  ًة َوُُيَ َدظَمَؾ وَم٢مِْن َأفْمَٝمْر وَم٢مِْن ؿَم٤مُءوا َأْن َيْدظُمُٚمقا ومِٞماَم  ،ؿَم٤مُءوا َُم٤مَدْدَُتُْؿ ُُمدا

ىَُم٤مشمَِٚمٜماُٝمْؿ قَمغَم َأُمْ  َٕ ٓا وَمَ٘مْد مَجُّقا َوإِْن ُهْؿ َأسَمْقا وَمَقاًماِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه  ِري َهَذا ومِٞمِف اًمٜما٤مُس وَمَٕمُٚمقا َوإِ

وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ طَمتاك  :ىَم٤مَل  ،ؾَم٠ُمسَمٚمُِّٖمُٝمْؿ َُم٤م شَمُ٘مقُل  :وَمَ٘م٤مَل سُمَدْيٌؾ  »َأُْمَرهُ  اهللُ َوًَمُٞمٜمِْٗمَذنا  ،طَمتاك شَمٜمَْٗمِرَد ؾَم٤مًمَِٗمتِل

ًٓ  :َأشَمك ىُمَرْيًِم٤م ىَم٤مَل  ضُمِؾ َوؾَمِٛمْٕمٜم٤َمُه َيُ٘مقُل ىَمْق ـْ َهَذا اًمرا وَم٢مِْن ؿِمْئُتْؿ َأْن َٟمْٕمِرَوُف  :إِٟما٤م ىَمْد ضِمْئٜم٤َميُمْؿ ُِم

  :وَمَ٘م٤مَل ؾُمَٗمَٝم٤مُؤُهؿْ  ،قَمَٚمْٞمُٙمْؿ وَمَٕمْٚمٜم٤َم
ٍ
ء َٟم٤م قَمٜمُْف سمٌَِمْ ؼِمَ ْأِي ُِمٜمُْٝمؿْ  َوىَم٤مَل  ،َٓ طَم٤مضَم٦َم ًَمٜم٤َم َأْن ُُتْ  :َذُوو اًمرا

ِلُّ  ،ؾَمِٛمْٕمُتُف َيُ٘مقُل يَمَذا َويَمَذا :ىَم٤مَل  ؟َه٤مِت َُم٤م ؾَمِٛمْٕمَتُف َيُ٘مقُل  صَمُٝمْؿ سماَِم ىَم٤مَل اًمٜمٌا وَمَ٘م٤مَم  ،طوَمَحدا

ُٕمقٍد وَمَ٘م٤مَل  ًْ ـُ َُم ُتْؿ سم٤ِمًْمَقاًمِدِ  :قُمْرَوُة سْم ًْ ٧ُم سم٤ِمًمْ  :ىَم٤مَل  ،سَمغَم  :ىَم٤مًُمقا ؟َأْي ىَمْقِم َأًَم ًْ  :ىَم٤مًُمقا ؟َقًَمدِ َأَوًَم
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ُتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقَن َأِنِّ اؾْمَتٜمَْٗمْرُت َأْهَؾ قُمَٙم٤مَظ وَمَٚماما  :ىَم٤مَل  ،َٓ  :ىَم٤مًُمقا ؟وَمَٝمْؾ شَمتاِٝمُٛمقِِن  :ىَم٤مَل  ،سَمغَم  ًْ َأًَم

ـْ َأـَم٤مقَمٜمِل ًَمُٙمْؿ  وَم٢مِنا َهَذا ىَمْد قَمَرَض  :سَمغَم ىَم٤مَل  :ىَم٤مًُمقا ؟سَمٚماُحقا قَمكَما ضِمْئُتُٙمْؿ سم٠َِمْهكِم َوَوًَمِدي َوَُم

ٌَُٚمقَه٤م َوَدقُمقِِن آشمِٞمفِ  ٦َم ُرؿْمٍد اىْم ِلا  :ىَم٤مًُمقا ،ظُمٓما ِلُّ  طاْئتِِف وَم٠َمشَم٤مُه وَمَجَٕمَؾ ُيَٙمٚمُِّؿ اًمٜمٌا  طوَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌا

ٌَُدْيؾٍ 
ـْ ىَمْقًمِِف ًمِ ُد َأَرَأْي٧َم إِْن اؾْمَت٠ْمَصْٚم٧َم َأُْمَر ىَمقْ  :وَمَ٘م٤مَل قُمْرَوُة قِمٜمَْد َذًمَِؽ  ،َٟمْحًقا ُِم ُِمَؽ َأْي حُمَٛما

ٌَْٚمَؽ  ـْ اًْمَٕمَرِب اضْمَت٤مَح َأْهَٚمُف ىَم ظُْمَرى وَم٢مِِنِّ وَ  ،َهْؾ ؾَمِٛمْٕم٧َم سم٠َِمطَمٍد ُِم ْٕ ـِ ا ََرى  اهللَِوإِْن شَمُٙم َٕ

وا َوَيَدقُمقكَ  ـْ اًمٜما٤مِس ظَمِٚمٞمً٘م٤م َأْن َيِٗمرُّ ََرى َأْوؿَم٤مسًم٤م ُِم َٕ يُؼ  ،ُوضُمقًه٤م َوإِِنِّ  دِّ  :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َأسُمق سَمْٙمٍر اًمّمِّ

ِت  اُْمُّمْص  ٌَْٔمِر اًمالا ـُ َٟمِٗمرُّ قَمٜمُْف َوَٟمَدقُمفُ  ،سمِ ـْ َذا :وَمَ٘م٤مَل  ،َأَٟمْح َأَُم٤م  :ىَم٤مَل  ،َأسُمق سَمْٙمرٍ  :ىَم٤مًُمقا ؟َُم

ٌُْتَؽ  ضََم َٕ ٤م  ْ َأضْمِزَك هِبَ َٓ َيٌد يَم٤مَٟم٧ْم ًَمَؽ قِمٜمِْدي ََل َوضَمَٕمَؾ ُيَٙمٚمُِّؿ  :ىَم٤مَل  ،َواًماِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه ًَمْق

ِلا  ِلِّ  وَمُٙمٚمااَم  ،طاًمٜمٌا ٦ٌََم ىَم٤مِئٌؿ قَمغَم َرْأِس اًمٜمٌا ـُ ؿُمْٕم َؿ َأظَمَذ سمِٚمِْحَٞمتِِف َواعمُِْٖمػَمُة سْم َوَُمَٕمُف  طشَمَٙمٚما

ْٞمُػ َوقَمَٚمْٞمِف اعمِْْٖمَٗمرُ  ًا ِلِّ  ،اًم اَم َأْهَقى قُمْرَوُة سمَِٞمِدِه إِمَم حِلَْٞم٦ِم اًمٜمٌا ْٞمِػ  طوَمُٙمٚما ًا َب َيَدُه سمِٜمَْٕمِؾ اًم  ،َضَ

رْ  :َوىَم٤مَل ًَمفُ  ـْ حِلَْٞم٦ِم َرؾُمقِل  َأظمِّ ـْ َهَذا :وَمَروَمَع قُمْرَوُة َرْأؾَمُف وَمَ٘م٤مَل  ،ط اهللِ َيَدَك قَم  :ىَم٤مًُمقا ؟َُم

٦ٌَمَ  ـُ ؿُمْٕم ٧ُم َأؾْمَٕمك ذِم هَمْدَرشمَِؽ  :وَمَ٘م٤مَل  ،اعمُِْٖمػَمُة سْم ًْ َويَم٤مَن اعمُِْٖمػَمُة َصِح٥َم ىَمْقًُم٤م ذِم  ؟َأْي هُمَدُر َأًَم

ِلُّ  ،َأُْمَقاهَلُؿْ  اجْل٤َمِهٚمِٞما٦ِم وَمَ٘مَتَٚمُٝمْؿ َوَأظَمذَ  ٌَُؾ »: طصُمؿا ضَم٤مَء وَم٠َمؾْمَٚمَؿ وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌا ؾْماَلَم وَم٠َمىْم ٤م اإْلِ ٤م  ،َأُما َوَأُما

 
ٍ
ء ٧ُم ُِمٜمُْف ذِم َرْ ًْ ِلِّ  ،»اعم٤َْمَل وَمَٚم  اهللِ وَمقَ  :سمَِٕمْٞمٜمَْٞمِف ىَم٤مَل  طصُمؿا إِنا قُمْرَوَة ضَمَٕمَؾ َيْرُُمُؼ َأْصَح٤مَب اًمٜمٌا

َؿ َرؾُمقُل  ٓا َوىَمَٕم٧ْم ذِم يَمػِّ َرضُمٍؾ ُِمٜمُْٝمؿْ  ط اهللَُِم٤م شَمٜمَخا  ،وَمَدًَمَؽ هِب٤َم َوضْمَٝمُف َوضِمْٚمَدهُ  ،ُٟمَخ٤مَُم٦ًم إِ

٠َم يَم٤مُدوا َيْ٘مَتتُِٚمقَن قَمغَم َوُوقِئفِ  َؿ ظَمَٗمُْمقا  ،َوإَِذا َأَُمَرُهْؿ اسْمَتَدُروا َأُْمَرُه َوإَِذا شَمَقوا َوإَِذا شَمَٙمٚما

ونَ  دُّ
ْؿ قِمٜمَْدُه َوَُم٤م حُيِ َأْي ىَمْقِم  :إًَِمْٞمِف اًمٜمأَمَر شَمْٕمٔمِٞماًم ًَمُف وَمَرضَمَع قُمْرَوُة إِمَم َأْصَح٤مسمِِف وَمَ٘م٤مَل  َأْصَقاََتُ

ى َواًمٜماَج٤مِرِّ  ،ًَمَ٘مْد َووَمْدُت قَمغَم اعمُُْٚمقكِ  اهللِوَ  إِْن َرَأْي٧ُم َُمِٚمًٙم٤م  اهللِ وَ  ،َوَووَمْدُت قَمغَم ىَمْٞمٍَمَ َويِمْنَ

ُٛمُف َأْصَح٤مسُمُف َُم٤م ُيٕمَ  ٍد ىَمطُّ ُيَٕمٔمِّ ُؿ َأْصَح٤مُب حُمَٛما ًدا طٔمِّ ٓا َوىَمَٕم٧ْم  اهللِوَ  ،حُمَٛما َؿ ُٟمَخ٤مَُم٦ًم إِ إِْن شَمٜمَخا
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٠َم يَم٤مُدوا  ،ذِم يَمػِّ َرضُمٍؾ ُِمٜمُْٝمْؿ وَمَدًَمَؽ هِب٤َم َوضْمَٝمُف َوضِمْٚمَدُه َوإَِذا َأَُمَرُهْؿ اسْمَتَدُروا َأُْمَرهُ  َوإَِذا شَمَقوا

ْؿ قِمٜمَْدهُ  َوإَِذا ،َيْ٘مَتتُِٚمقَن قَمغَم َوُوقِئفِ  َؿ ظَمَٗمُْمقا َأْصَقاََتُ وَن إًَِمْٞمِف اًمٜمأَمَر شَمْٕمٔمِٞماًم ًَمفُ  ،شَمَٙمٚما  ،َوَُم٤م حُيِدُّ

ٌَُٚمقَه٤م ٦َم ُرؿْمٍد وَم٤مىْم ُف ىَمْد قَمَرَض قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ظُمٓما ـْ سَمٜمِل يمِٜم٤َمَٟم٦مَ  ،َوإِٟما  :وَمَ٘م٤مًُمقا ،َدقُمقِِن آشمِٞمفِ  :وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ ُِم

َف قَمغَم  ِلِّ  اْئتِِف وَمَٚماما َأْذَ ـْ ىَمْقٍم »: ط اهللَِوَأْصَح٤مسمِِف ىَم٤مَل َرؾُمقُل  طاًمٜمٌا َهَذا وُماَلٌن َوُهَق ُِم

ٌُْدنَ  ٌُّقنَ  »وَم٤مسْمَٕمُثقَه٤م ًَمفُ  ،ُيَٕمٔمُِّٛمقَن اًْم ٌََٚمُف اًمٜما٤مُس ُيَٚم ٌُِٕمَث٧ْم ًَمُف َواؾْمَتْ٘م وَمَٚماما َرَأى َذًمَِؽ ىَم٤مَل  ،وَم

ٌَْح٤مَن   َأنْ  :اهللِ ؾُم
ِ
ء َٓ ٌَِٖمل هِل١َُم ٌَْٞم٧ِم  َُم٤م َيٜمْ ـْ اًْم وا قَم َرَأْي٧ُم  :وَمَٚماما َرضَمَع إمَِم َأْصَح٤مسمِِف ىَم٤مَل  ،ُيَّمدُّ

ٌُْدَن ىَمْد ىُمٚمَِّدْت َوُأؿْمِٕمَرْت  ٌَْٞم٧ِم وَمَ٘م٤مَم َرضُمٌؾ ُِمٜمُْٝمْؿ ُيَ٘م٤مُل ًَمُف ُِمْٙمَرُز  ،اًْم ـْ اًْم وا قَم وَماَم َأَرى َأْن ُيَّمدُّ

ـُ طَمْٗمٍص وَمَ٘م٤مَل  ِلُّ ائْ  :وَمَ٘م٤مًُمقا ،َدقُمقِِن آشمِٞمفِ  :سْم َف قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ىَم٤مَل اًمٜمٌا َهَذا ُِمْٙمَرٌز َوُهَق  طتِِف وَمَٚماما َأْذَ

ِلا  ،َرضُمٌؾ وَم٤مضِمرٌ  ـُ قَمْٛمٍرو ىَم٤مَل َُمْٕمَٛمٌر  طوَمَجَٕمَؾ ُيَٙمٚمُِّؿ اًمٜمٌا ُٛمُف إِْذ ضَم٤مَء ؾُمَٝمْٞمُؾ سْم ٌَْٞمٜماََم ُهَق ُيَٙمٚمِّ وَم

ُف عمَا٤م ضَم  ـْ قِمْٙمِرَُم٦َم َأٟما ِِن َأيُّقُب قَم ِلُّ وَم٠َمظْمؼَمَ ـُ قَمْٛمٍرو ىَم٤مَل اًمٜمٌا ـْ »: ط٤مَء ؾُمَٝمْٞمُؾ سْم ًَمَ٘مْد ؾَمُٝمَؾ ًَمُٙمْؿ ُِم

، سمٞمٜمام ًمق ٟمٔمرٟم٤م عم٤م طمؾ سم٤معمًٚمٛملم يقم أطمد ويقم طمٜملم سم٥ًٌم اعمخ٤مًمٗم٦م ًمألُمر »َأُْمِريُمؿْ 

اًمٜمٌقي ًمٕمٚمٛمٜم٤م ظمٓمر اعمخ٤مًمٗم٦م وقمٔمؿ اعمت٤مسمٕم٦م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة آل قمٛمران ذم ذيمر ُم٤م 

قََّنُْؿ سم٢ِمِْذٟمِِف طَمتاك إَِذا وَمِِمْٚمُتْؿ  ﴿همزوة أطمد:  طمؾ سم٤معم١مُمٜملم ذم ًُّ َوًَمَ٘مْد َصَدىَمُٙمُؿ اهللاُ َوقْمَدُه إِْذ َُتُ

ْٟمَٞم٤م َوُِمٜمُْٙمؿْ  ـْ ُيِريُد اًمدُّ ٌُّقَن ُِمٜمُْٙمْؿ َُم
ـْ سَمْٕمِد َُم٤م َأَرايُمْؿ َُم٤م ُُتِ ـْ َوشَمٜم٤َمَزقْمُتْؿ ذِم إَُْمِر َوقَمَّمْٞمُتْؿ ُِم  َُم

ٌَْتٚمَِٞمُٙمْؿ َوًَمَ٘مْد قَمَٗم٤م قَمٜمُْٙمْؿ َواهللاُ ُذو وَمْْمٍؾ قَمغَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم ُيِريُد أظِمَرَة صمُ  وَمُٙمْؿ قَمٜمُْٝمْؿ ًمَِٞم ؿا َسَ

 .[619]آل قمٛمران:﴾

ٌَْتُٙمْؿ يَمْثَرشُمُٙمْؿ وَمَٚمْؿ  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم :  ـَ يَمثػَِمٍة َوَيْقَم طُمٜمَلْمٍ إِْذ َأقْمَج
يُمُؿ اهللاُ ذِم َُمَقاـمِ ًَمَ٘مْد َٟمٍَمَ

ـِ قمَ  ـَ  صُمؿا َأْٟمَزَل اهللاُ ؾَمِٙمٞمٜمََتفُ شُمْٖم ْٞمُتْؿ ُُمْدسمِِري ٧ٌَْم صُمؿا َوًما َْرُض سماَِم َرطُم ْٕ  ٜمُْٙمْؿ ؿَمْٞمًئ٤م َوَو٤مىَم٧ْم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ ا

ـَ يَمَٗمُروا َوَذًمَِؽ ضَمَزاُء  ِذي َب اًما ْ شَمَرْوَه٤م َوقَمذا قَمغَم َرؾُمقًمِِف َوقَمغَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم َوَأْٟمَزَل ضُمٜمُقًدا ََل
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ـَ  اًْمَٙم٤مومِ   [92، 91]اًمتقسم٦م/ ﴾ِري

 ايضابع١

 أنجض اإلْغإ َٓ٘ أٚ أقٌ**ق١ُٝ اإلْغإ َا حيغٓ٘

اقمٚمؿ أن أهؿ أؾم٤ٌمب رومٕم٦م اًمٕمٌد هق اًمٕمٚمؿ اًمذي سمف شمًٛمق اًمٜمٗمقس، وشمزهق إظمالق، 

 يمام ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ:   طاًمذي ضم٤مء سمف اهلل قمز وضمؾ، ورؾمقًمف  هق وهذا اًمٕمٚمؿوشمٕمٚمق اهلٛمؿ، 

 ىم٤مل اًمّمح٤مسم٦م ًمٞمس سم٤مًمتٛمقيف  ؾمقًمفاًمٕمٚمؿ ىم٤مل اهلل ىم٤مل ر

 سملم اًمرؾمقل وسملم رأي وم٘مٞمف  ُم٤م اًمٕمٚمؿ ٟمّمٌؽ ًمٚمخالف ؾمٗم٤مه٦م

 طمذًرا ُمـ اًمتٛمثٞمؾ واًمتِمٌٞمف  يمال وٓ ضمحد اًمّمٗم٤مت وٟمٗمٞمٝم٤م

 (.984) »اًمٗمقائد»

َوىُمْؾ َربِّ ِزْدِِن ﴿وًمٗمْمؾ اًمٕمٚمؿ رهم٥م اهلل ومٞمف وطم٨م قمٚمٞمف سم٘مقًمف ًمٜمٌٞمف: 

 .[990]طـه:﴾قِمْٚمامً 

ويمٗمك هبذا ذوًم٤م ًمٚمٕمٚمؿ أن أُمر ٟمٌٞمف أن ي٠ًمًمف  »ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة»ٞمؿ ذم ىم٤مل اسمـ اًم٘م

  أهـاعمزيد ُمٜمف.

ـَ ُأوشُمقا  اهللُ َيْروَمِع ﴿لم سمف: وىم٤مل ُمٌٞمٜم٤ًم رومٕم٦م طم٤مُمٚمٞمف اًمٕم٤مُمٚم ِذي ـَ آَُمٜمُقا ُِمٜمُْٙمْؿ َواًما ِذي اًما

 .»ذا اًم٘مرآن أىمقاًُم٤مإن اهلل يرومع هب»، وحلدي٨م قمٛمر قمٜمد ُمًٚمؿ: [99]ادجادلة:﴾اًْمِٕمْٚمَؿ َدَرضَم٤مٍت 

( ط اسمـ قمٗم٤من: وإٟمف ؾمٌح٤مٟمف أظمؼم 6/990) »ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

قمـ رومع درضم٤مت أهؾ اًمٕمٚمؿ واإليامن ظم٤مص٦م، وذيمر أي٦م، ىم٤مل: وىمد أظمؼم ؾمٌح٤مٟمف ذم 

 يمت٤مسمف سمرومع اًمدرضم٤مت ذم أرسمٕم٦م ُمقاوع:
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 أطمده٤م: هذا.

اَم اعم١ُْْمُِمٜمُقَن ا ﴿اًمث٤مِن ىمقًمف:  ـَ إَِذا ُذيمَِر اهللاُ َوضِمَٚم٧ْم ىُمُٚمقهُبُْؿ َوإَِذا شُمٚمَِٞم٧ْم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ آي٤مشُمُف إِٟما ِذي ًما

ُٚمقَن  ِْؿ َيَتَقيما الَة َومِما٤م َرَزىْمٜم٤َمُهْؿ ُيٜمِٗمُ٘مقَن  *َزاَدَْتُْؿ إِياَمًٟم٤م َوقَمغَم َرهبِّ ـَ ُيِ٘مٞمُٛمقَن اًمّما ِذي  * اًما

ِْؿ َوَُمْٖمِٗمَرٌة َوِرْزٌق يَمِريٌؿ  ُأْوًَمِئَؽ ُهُؿ اعم١ُْْمُِمٜمُقَن طَمً٘م٤م هَلُؿْ    .[0-1ألكػال:ا] ﴾َدَرضَم٤مٌت قِمٜمَْد َرهبِّ

َرضَم٤مُت اًْمُٕمغَم ﴿اًمث٤مًم٨م: ىمقًمف:  ٤محِل٤َمِت وَم٠ُموًَمِئَؽ هَلُُؿ اًمدا ـْ َي٠ْمشمِِف ُُم١ْمُِمٜم٤ًم ىَمْد قَمِٛمَؾ اًمّما  ﴾َوَُم

  .[18]طـه:

َؾ ﴿واًمراسمع ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـَ قَمغَم ا اهللَُووَمْما ـَ َأضْمرًا قَمٔمِٞمامً اعمَُْج٤مِهِدي َدَرضَم٤مٍت  * ًْمَ٘م٤مقِمِدي

 .[11-18]الـساء: ﴾ُِمٜمُْف َوَُمْٖمِٗمَرًة َوَرمْح٦َمً 

ومٝمذه أرسمع ُمقاوع ذم صمالصم٦م ُمٜمٝم٤م اًمرومٕم٦م سم٤مًمدرضم٤مت ٕهؾ اإليامن اًمذي هق اًمٕمٚمؿ 

اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، واًمراسمع اًمرومٕم٦م سم٤مجلٝم٤مد، ومٕم٤مدت رومٕم٦م اًمدرضم٤مت يمٚمٝم٤م إمم اًمٕمٚمؿ 

 أهـهبام ىمقام اًمديـ.  واجلٝم٤مد اًمذيـ

(: أومْمؾ ُم٤م أيمتًٌتف اًمٜمٗمقس وطمّمٚمتف اًم٘مٚمقب وٟم٤مل سمف 981ذم اًمٗمقائد ) وىم٤مل 

اًمٕمٌد اًمرومٕم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة هق اًمٕمٚمؿ واإليامن، وهلذا ىمرن سمٞمٜمٝمام ؾمٌح٤مٟمف ذم ىمقًمف: 

ياَمَن ًَمَ٘مْد ًَمٌِْثُتْؿ ذِم يِمَت٤مِب ﴿ ِ ْٕ ـَ ُأوشُمقا اًْمِٕمْٚمَؿ َوا ِذي ٌَْٕم٨ِم  اهللَِوىَم٤مَل اًما ٌَْٕم٨ِم وَمَٝمَذا َيْقُم اًْم إمَِم َيْقِم اًْم

ـَ ُأوشُمقا  اهللَُيْروَمِع ﴿، وىمقًمف: [81]الروم: ﴾َوًَمٙمِٜماُٙمْؿ يُمٜمُْتْؿ ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  ِذي ـَ آَُمٜمُقا ُِمٜمُْٙمْؿ َواًما ِذي اًما

 ًمٚمٛمراشم٥م واعم١مهٚمقن ،وًمٌف اًمقضمقد ظمالص٦م هؿء وه١مٓ، [99:]ادجادلة﴾اًْمِٕمْٚمَؿ َدَرضَم٤مٍت 

 اًمًٕم٤مدة هبام اًمٚمذيـ يامنواإل اًمٕمٚمؿ ُمًٛمك طم٘مٞم٘م٦م رم هم٤مًمٓمقن اًمٜم٤مس أيمثر وًمٙمـ ،اًمٕم٤مًمٞم٦م

  أهـ.٦مٕمواًمروم

اَم َُيَِْمك ﴿وىم٤مل ذم سمٞم٤من ظمِمٞمتٝمؿ:  ٤ٌَمِدِه اًْمُٕمَٚماَمءُ  اهللَ إِٟما ـْ قِم  .[15]فاطر:﴾ُِم
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هُب٤َم ًمِٚمٜما٤مِس َوَُم٤م َيٕمْ ﴿ؿ ًمألُمقر: ٝموىم٤مل ذم ومٝمٛم َُْمَث٤مُل َٟمْيِ ْٕ ٓا اًْمَٕم٤معمُِقنَ َوشمِْٚمَؽ ا  ﴾ِ٘مُٚمَٝم٤م إِ

 .[03]العـؽبوت:

ـْ قِمٜمِْد ﴿وىم٤مل ذم سمٞم٤من إيامَّنؿ واُمتث٤مهلؿ:  اؾِمُخقَن ذِم اًْمِٕمْٚمِؿ َيُ٘مقًُمقَن آَُمٜما٤م سمِِف يُمؾع ُِم َواًمرا

٤ٌَمِب  ًَْم ْٕ ٓا ُأوًُمق ا ُر إِ يما ٜم٤َم َوَُم٤م َيذا  .[1]آل عؿران:﴾َرسمِّ

 اهللُ ؿَمِٝمَد ﴿ قال تعالى:غم وطمداٟمٞمتف، وًمٕمٔمؿ هذا اًم٤ٌمب أؿمٝمد اهلل قمز وضمؾ أهٚمف قم

طِ  ًْ ٓا ُهَق َواعماَْلِئَٙم٦ُم َوُأوًُمق اًْمِٕمْٚمِؿ ىَم٤مِئاًم سم٤ِمًْمِ٘م  .[95]آل عؿران:﴾َأٟماُف ٓ إًَِمَف إِ

وَم٤مؾْم٠َمًمقا َأْهَؾ ﴿ قال تعالى:وهؿ أدٓء اًمٜم٤مس قمغم يمؾ ظمػم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرى، 

يْمِر إِْن يُمٜمُْتْؿ ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ   .[03لـحل:]ا﴾اًمذِّ

ياَمَن ًَمَ٘مْد ًَمٌِْثُتْؿ ذِم يِمَت٤مِب ﴿ وقال تعالى: ِ ْٕ ـَ ُأوشُمقا اًْمِٕمْٚمَؿ َوا ِذي إِمَم َيْقِم  اهللَِوىَم٤مَل اًما

ٌَْٕم٨ِم   .[81]الروم:﴾اًْم

ـْ ﴿ وقال تعالى:وُمـ آشم٤مه اهلل اًمٕمٚمؿ وم٘مد آشم٤مه ظمػًما يمثػما،  ـْ َيَِم٤مُء َوَُم ْٙمَٛم٦َم َُم ُي١ْميِت احْلِ

ْٙمَٛم٦مَ   .[111]البؼرة:﴾وَمَ٘مْد ُأويِتَ ظَمػْمًا يَمثػِماً  ُي١ْمَت احْلِ

ص٤مسم٦م احلؼ واًمٕمٛمؾ سمف، وهل اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ إواجلٛمٝمقر: احلٙمٛمف  ٦مٌٞمىم٤مل اسمـ ىمت

 (.6/993) »ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة» أهـاًمّم٤مًمح. 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. »ُمـ يرد اهلل سمف ظمػًما يٗم٘مٝمف ذم اًمديـ»يمام ذم طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م:  طىم٤مل 

أظمرضمف اًمٌخ٤مري قمـ  »أومْمٚمٙمؿ ُمـ شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن وقمٚمٛمف»: ط٤مل وهؿ أهؾ اًمٗمْمؾ ىم

  .»ظمػميمؿ ُمـ شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن وقمٚمٛمف»، وذم ًمٗمظ: قمثامن 

إن إٟمٌٞم٤مء َل يقرصمقا ديٜم٤مًرا وٓ درمًه٤م، وإٟمام ورصمقا »: طومحٚمتف هؿ ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء ىم٤مل 

 طمًـ سمِمقاهده. »اًمٕمٚمؿ، ومٛمـ أظمذه أظمذ سمحظ واومر
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قال ًت٘مٞمؿ واًمٓمريؼ اًم٘مقيؿ اعمقصؾ إمم رب اًمٕم٤معملم، وهؿ اهلداة إمم اًمٍماط اعم

َتِ٘مٞمؿٍ ﴿ تعالى: ًْ اٍط ُُم قال ، وهؿ أهؾ اإليامن اًمت٤مم [81]الشورى:﴾َوإِٟماَؽ ًَمَتْٝمِدي إِمَم ِسَ

ـُ َوُهْؿ ُُمْٝمَتُدونَ ﴿ تعالى: َُْم ْٕ قا إِياَمََّنُْؿ سمُِٔمْٚمٍؿ ُأوًَمِئَؽ هَلُُؿ ا ًُ ْ َيْٚمٌِ ـَ آَُمٜمُقا َوََل ِذي  ﴾اًما

 .[51األكعام:]

 وٓ يتح٘مؼ هذا إٓ عمـ يم٤من ًمف قمٚمؿ وأًم٘مك اًمًٛمع وهق ؿمٝمٞمد.

وٓ يتؿ اإليامن إٓ سمتٚم٘مل اعمٕمروم٦م ُمـ ُمِمٙم٤مة  (:909) »اًمٗمقائد»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

٤م ُمـ ُمِمٙم٤مة  ًً اًمٜمٌقة،ودمريد اإلرادة قمـ ؿمقائ٥م اهلقى وإرادة اخلٚمؼ، ومٞمٙمقن قمٚمٛمف ُم٘متٌ

ومٝمذا أصح اًمٜم٤مس قمٚماًم وقمٛماًل، وهق ُمـ إئٛم٦م اًمذيـ  اًمقطمل وإرادشمف هلل واًمدار أظمرة،

 أهـُّيدون سم٠مُمر اهلل، وُمـ ظمٚمٗم٤مء رؾمقًمف ذم أُمتف. 

واًمٕمٚمؿ هق أقمٔمؿ ُم٤م يٗمرح سمف، عم٤م ًمف ُمـ اًمؼميم٤مت قمغم إومراد واعمجتٛمٕم٤مت، وقمغم 

(: أُمر أهؾ 6/993) »ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة»ذم  اًمدقم٤مة واًمدقمقات، ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 اهللِ ىُمْؾ سمَِٗمْْمِؾ ﴿ قال تعالى:سمام آشم٤مهؿ، وأظمؼم أٟمف ظمٌػم سمام َيٛمع اًمٜم٤مس، فاًمٕمٚمؿ سم٤مًمٗمرح 

، وومن ومْمؾ اهلل سم٤مإليامن [85]يوكس: ﴾َوسمَِرمْحَتِِف وَمٌَِذًمَِؽ وَمْٚمَٞمْٗمَرطُمقا ُهَق ظَمػْمٌ مِما٤م ََيَْٛمُٕمقنَ 

وديـ  ورمحتف سم٤مًم٘مرآن واإليامن واًم٘مرآن مه٤م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، ومه٤م اهلدى

 أهـاحلؼ، ومه٤م أومْمؾ قمٚمؿ وأومْمؾ قمٛمؾ.

وعم٤م يم٤من اًمٕمٚمؿ هق أصؾ اٟمتِم٤مر اًمدقمقات وٟمٍمه٤م آشم٤مه اهلل إٟمٌٞم٤مء، واُمتـ قمٚمٞمٝمؿ سمف، 

ؾَْماَمَء ﴿ وقال تعالى:ومٝم٤م هق قمز وضمؾ طملم ظمٚمؼ آدم قمٚمٛمف إؾمامء يمٚمٝم٤م،  ْٕ َوقَمٚماَؿ آَدَم ا

 إِْن يُمٜمُْتْؿ َص٤مِدىِملمَ يُمٚماَٝم٤م صُمؿا قَمَرَوُٝمْؿ قَمغَم اعماَْلِئَٙم٦ِم وَم٘مَ 
ِ
 َه١ُمٓء

ِ
 .[39]البؼرة: ﴾٤مَل َأْٟمٌُِئقِِن سم٠َِمؾْماَمء

ـَ ﴿وىم٤مل قمـ ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم:  َُم٤م  اهللِ ُأسَمٚمُِّٖمُٙمْؿ ِرؾَم٤مِٓت َرِبِّ َوَأٟمَّمُح ًَمُٙمْؿ َوَأقْمَٚمُؿ ُِم
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 .[11]األعراف:﴾ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ 

ْقِم ًَمَ٘مْد َأسْمَٚمْٖمُتُٙمْؿ ِرؾَم٤مًَم٦َم َرِبِّ َوَٟمَّمْح٧ُم ًَمُٙمْؿ وَمَتَقمما قَمٜمُْٝمْؿ َوىَم٤مَل َي٤م ىمَ ﴿وىم٤مل قمـ ص٤مًمح: 

ٌُّقَن اًمٜما٤مِصِحلمَ 
ـْ ٓ ُُتِ

، وم٤مًمدًٓم٦م ُمـ أي٦م أن اًمٜمّمح وشمٌٚمٞمغ اًمدقمقة [11ألعراف:ا] ﴾َوًَمٙمِ

  إٟمام يٙمقن سم٤مًمٕمٚمؿ.

أُم٤م اجل٤مهؾ ومٚمـ يٜمٍم ٟمٗمًف ويٜمٗمٕمٝم٤م ومْماًل قمـ همػمه، وهٙمذا أظمؼم قمـ هقد سم٘مقًمف: 

ُٙمْؿ قَمغَم  * ُٙمْؿ ِرؾَم٤مِٓت َرِبِّ َوَأَٟم٤م ًَمُٙمْؿ َٟم٤مِصٌح َأُِملمٌ ُأسَمٚمِّٖمُ ﴿ ـْ َرسمِّ ٌُْتْؿ َأْن ضَم٤مَءيُمْؿ ِذيْمٌر ُِم َأَوقَمِج

ٓمَ  ًْ ـْ سَمْٕمِد ىَمْقِم ُٟمقٍح َوَزاَديُمْؿ ذِم اخْلَْٚمِؼ سَم ٦ًم َرضُمٍؾ ُِمٜمُْٙمْؿ ًمُِٞمٜمِذَريُمْؿ َواْذيُمُروا إِْذ ضَمَٕمَٚمُٙمْؿ ظُمَٚمَٗم٤مَء ُِم

ُٙمْؿ شُمْٗمِٚمُحقنَ  اهللَِء وَم٤مْذيُمُروا آٓ  .[11-15ألعراف: ا]﴾ًَمَٕمٚما

وهٙمذا ُيؼم قمـ قمٞمًك وُمقؾمك قمٚمٞمٝمام اًمًالم أٟمف آشم٤ممه٤م اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م، ىم٤مل اهلل 

ْٟمِجٞمَؾ ﴿قمز وضمؾ ذم ؿم٠من قمٞمًك:  ِ ْٕ ْٙمَٛم٦َم َواًمتاْقَراَة َوا ُٛمُف اًْمٙمَِت٤مَب َواحْلِ ًٓ إمَِم  * َوُيَٕمٚمِّ َوَرؾُمق

اِئٞمَؾ أَ  ْهَ
ػْمِ وَم٠َمٟمُٗمُخ ومِٞمِف سَمٜمِل إِ ـَ اًمٓمِّلِم يَمَٝمْٞمَئ٦ِم اًمٓما ُٙمْؿ َأِنِّ َأظْمُٚمُؼ ًَمُٙمْؿ ُِم ـْ َرسمِّ ِنِّ ىَمْد ضِمْئُتُٙمْؿ سمِآَي٦ٍم ُِم

ٌُِّئُٙمْؿ سمِ  ا سم٢ِمِْذِن اهللاِ َوُأسْمِرُئ إيَْمَٛمَف َوإسَْمَرَص َوُأطْمِل اعمَْْقشَمك سم٢ِمِْذِن اهللاِ َوُأَٟم قَن اَم شَم٠ْميُمٚمُ وَمَٞمُٙمقُن ـَمػْمً

َي٦ًم ًَمُٙمْؿ إِْن يُمٜمُْتْؿ ُُم١ْمُِمٜملمَ  َٔ ظِمُروَن ذِم سُمُٞمقشمُِٙمْؿ إِنا ذِم َذًمَِؽ   .[01-05]آل عؿران: ﴾َوَُم٤م شَمدا

 ﴿وىم٤مل قمـ ُمقؾمك: 
ٍ
ء  َُمْققِمَٔم٦ًم َوشَمْٗمِّمٞماًل ًمُِٙمؾِّ َرْ

ٍ
ء ـْ يُمؾِّ َرْ ًَْمَقاِح ُِم ْٕ ٌْٜم٤َم ًَمُف ذِم ا َويَمَت

ٍة َوْأُُمْر ىَمْقُمَ  ٜمَِٝم٤م ؾَم٠ُمِريُٙمْؿ َداَر اًْمَٗم٤مؾِمِ٘ملمَ وَمُخْذَه٤م سمُِ٘مقا ًَ  .[908ألعراف:ا] ﴾َؽ َي٠ْمظُمُذوا سم٠َِمطْم

أقمٚمٛمٝمؿ سمرسمف وسم٠مُمره وَّنٞمف، وسمذًمؽ ظمتٛم٧م سمف  طذم أدًم٦م يمثػمة، ويم٤من رؾمقًمٜم٤م 

 .»ومال رؾمقل سمٕمدي وٓ ٟمٌل»: طاًمرؾم٤مًم٦م واًمٜمٌقة، يمام ىم٤مل 

ـْ  ﴿وىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  ٌد َأسَم٤م َأطَمٍد ُِم ـْ َرؾُمقَل اهللاِ َوظَم٤مشَمَؿ َُم٤م يَم٤مَن حُمَٛما
ِرضَم٤مًمُِٙمْؿ َوًَمٙمِ

 قَمٚمِٞماًم 
ٍ
ء ِٞمِّلَم َويَم٤مَن اهللاُ سمُِٙمؾِّ َرْ  [04]إطمزاب:﴾اًمٜمٌا
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 .[990]طـه:﴾َوىُمْؾ َربِّ ِزْدِِن قِمْٚمامً ﴿ وأُمره اهلل سم١ًماًمف اًمٕمٚمؿ سم٘مقًمف:

. »ىًم٤م ـمٞم٤ٌماًمٚمٝمؿ إِن اؾم٠مًمؽ قمٚماًم ٟم٤مومًٕم٤م، وقمٛماًل ُمت٘مٌال، ورز»ويم٤من يمٚمام أصٌح ىم٤مل: 

، وؾمٜمده طمًـ وومٞمف اظمتالف ٓ يي إن قمـ أم ؾمٚمٛم٦موهمػمه أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم )اًمِمٕم٥م( 

 .ؿم٤مء اهلل

 ويم٤من يًتٕمٞمذ ُمـ قمٚمؿ ٓ يٜمٗمع.

، وم٘مد إٓ سمؼميم٦م قمٚمؿ أِب سمٙمر  طوُم٤م طمٗمظ اهلل قمز وضمؾ اًمديـ سمٕمد ُمقت اًمٜمٌل 

، ويمٗمر ط ىم٤مل: عم٤م شمقذم رؾمقل اهلل أظمرج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أِب هريرة 

أُمرت أن أىم٤مشمؾ »: طُمـ يمٗمر ُمـ اًمٕمرب، ىم٤مل قمٛمر: يمٞمػ ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ وىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ـ ُمـ ٚمشم؟ وم٘م٤مل: واهلل ٕىم٤م»اًمٜم٤مس طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إًمف إٓ اهلل، وأن حمٛمًدا رؾمقل اهلل

 ومرق سملم اًمّمالة واًمزيم٤مة، اًمزيم٤مة طمؼ اعم٤مل.

٥ٌم قمٚمؿ ذًمؽ اإلُم٤مم اجلٚمٞمؾ، وٟمٍم اهلل اًمديـ واىم٤مم اعمٚم٦م سمً وم٘م٤مشمٚمٝمؿ أسمق سمٙمر 

زاقماًم  ايًْم٤م، وىم٤مم قمٛمر  ط، وىمٌح يمؾ ـم٤مقمـ ومٞمف، ويمذا عم٤م ُم٤مت رؾمقل اهلل 

٤ًٌم وىم٤مل:  َل يٛم٧م، وم٘م٤مم أسمق سمٙمر  طأن اًمٜمٌل  ٓا ﴿ وقال تعالى:ظمٓمٞم ٌد إِ َوَُم٤م حُمَٛما

ـْ  ؾُمُؾ َأوَم٢مِي ٌْٚمِِف اًمرُّ ـْ ىَم ـْ َيٜمَْ٘مٚم٥ِْم قَمغَم َُم٤مَت َأْو ىُمتَِؾ اْٟم٘مَ  َرؾُمقٌل ىَمْد ظَمَٚم٧ْم ُِم ٌُْتْؿ قَمغَم َأقْمَ٘م٤مسمُِٙمْؿ َوَُم َٚم

ـْ َيُيا  ٌَْٞمِف وَمَٚم ـَ  اهللُ ؿَمْٞمًئ٤م َوؾَمَٞمْجِزي  اهللَقَمِ٘م ٤ميمِِري  .[900]آل عؿران:﴾اًمِما

٤ًٌم ذم  صمؿ يم٠من اًمٜم٤مس َل ي٘مرؤوه٤م إٓ يقُمئذ، وؿم٤مهدٟم٤م أن أسم٤م سمٙمر  وأرو٤مه يم٤من ؾمٌ

 ٤م حيٛمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ.، وُم٤م ذًمؽ إٓ عمطاؾمتٛمراري٦م دقمقة اًمٜمٌل 

: طمٗمظ اهلل اإلؾمالم سمرضمٚملم: أِب سمٙمر ذم اًمردة، وأمحد طمتك ىم٤مل قمكم اسمـ اعمديٜمل 

 ذم اعمحٜم٦م.
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وعم٤م يم٤من زُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ زُمـ قمٚمؿ وهدى، سمٚمٖم٧م اًمدقمقة ذم 

قمٝمدهؿ يمؾ ُمٌٚمغ: اًمًٜمد ذىًم٤م، وإٟمدًمس همرسًم٤م، وُم٤م ذًمؽ إٓ ٕن اًمٕمٚمامء يم٤مٟمقا 

 ومّمٚمح اعمجتٛمع احل٤ميمؿ واعمحٙمقم ومحّمؾ اخلػم اًمٕمٔمٞمؿ. ُمتقاومريـ،

واٟمٔمر ذم دقمقة اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أمحد سمـ قمٌد اًمًالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م عم٤م ىم٤مُم٧م قمغم اًمٕمٚمؿ ُم٤م 

 زال ظمػمه٤م ُمًتٛمًرا إمم يقُمٜم٤م هذا، وإمم أن يرث اهلل إرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م.

ُم٤مم حمٛمد ويمذًمؽ دقمقة شمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ، ويمذا اًمذهٌل وهمػمهؿ، ويمذًمؽ دقمقة اإل

سمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمٜمجدي عم٤م ىم٤مُم٧م قمغم اًمٕمٚمؿ وحم٤مرسم٦م اجلٝمؾ سمٚمٖم٧م دقمقشمف يمؾ ُمٌٚمغ، صمؿ 

شمٕم٤ممم عم٤م ىم٤مُم٧م قمغم اًمٕمٚمؿ فمٝمر ظمػمه٤م  دقمقة ؿمٞمخٜم٤م اإلُم٤مم ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل 

وقمؿ واؾمتٛمر، وهذا سمٗمْمؾ اهلل قمز وضمؾ صمؿ سم٥ًٌم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع اًمذي َتٞمزت سمف هذه 

 اًمدقمقات.اًمدقمقة قمغم همػمه٤م ُمـ 

احل٨م قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واًمؽمهمٞم٥م ومٞمف، عم٤م ذم  ويمؿ يمٜم٤م ٟمًٛمع ُمـ ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مٌؾ 

ذًمؽ ُمـ اًمؼميم٦م واؾمتٛمراري٦م اًمدقمقة واخلػم، سمؾ ؾمٛمٕمٜم٤مه ي٘مقل: ووٞمٗمتٜم٤م اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ 

 واًمدقمقة.

وُم٤م زًمٜم٤م ٟمًٛمع ُمثؾ هذه اًمٜمّم٤مئح ُمـ ظمٚمٞمٗم٦م ؿمٞمخٜم٤م، اًمٜم٤مصح إُملم أِب قمٌد اًمرمحـ 

ري، ومًٛمٕمتف ُمراًرا ي٘مقل: ٟمٍم اهلل قمز وضمؾ هذه اًمدقمقة سم٤مًمٕمٚمؿ حيٞمك سمـ قمكم احلجق

 واًمٕمٛمؾ واًمّمدع سم٤محلؼ.

 وهذا أُمر ٓ يٜمٙمر واهلل اعمًتٕم٤من.

اًمٗم٘مٞمف »وهٜم٤م ىمّم٦م قمجٞم٦ٌم أطم٥م أن أذيمره٤م ذم هذا اعمقوع، ذيمره٤م اخلٓمٞم٥م ذم 

ي٤م سمٜمل سمًٜمد ٓ سم٠مس سمف: أن قمٌد اًمرمحـ إوىميص يم٤من ُمـ همػم رىمٌف، وم٘م٤مًم٧م: اُمف  »واعمتٗم٘مف
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اـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وم٢مٟمف قمغم هذه احل٤مل ٓ يراك أطمد إٓ وحؽ ُمٜمؽ، ومٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ طمتك ومتح 

 اهلل قمٚمٞمف، وأصٌح ُمٌجاًل يٕمقد اًمٕمٚمامء إًمٞمف ومٞمام أؿمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ.

هر ويٕمٚمق ذيمره٤م وُّيزم واًمٜم٤مفمر سمٕملم اًمٌّمػمة يرى أَّن٤م َل شمرومع دقمقة وشمٜمتٍم وشمزدا 

 أقمدائٝم٤م إٓ سم٤مًمٕمٚمؿ.

ًمًالم ُيؼمٟم٤م اهلل قمز وضمؾ ُم٤م دار سمٞمٜمف وسملم ىمقُمف، ويمٞمػ ظمّمٛمٝمؿ ومٝمذا إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف ا

قِنِّ ذِم ﴿ قال تعالى:سم٤مًمٕمٚمؿ،  ٤مضمُّ ُف ىَمْقُُمُف ىَم٤مَل َأُُتَ َوىَمْد َهَداِن َوٓ َأظَم٤مُف َُم٤م  اهللِ َوطَم٤مضما

ٓا َأْن َيَِم٤مَء َرِبِّ ؿَمْٞمئ٤مً  يُمقَن سمِِف إِ يْمُتْؿ َوٓ  * شُمنْمِ يْمُتْؿ َويَمْٞمَػ َأظَم٤مُف َُم٤م َأْذَ ُٙمْؿ َأْذَ َُت٤َموُمقَن َأٟما

ـِ إِْن يُمٜمُتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقَن  ٤مهللِسمِ  ْل سمِِف قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ؾُمْٚمَٓم٤مًٟم٤م وَم٠َميُّ اًْمَٗمِريَ٘ملْمِ َأطَمؼُّ سم٤ِمَُْٕم ْ ُيٜمَزِّ ـَ  *َُم٤م ََل ِذي اًما

قا إِياَمََّنُْؿ سمُِٔمْٚمٍؿ ُأْوًَمِئَؽ هَلُؿُ  ًُ ْ َيْٚمٌِ ـُ َوُهْؿ ُُمْٝمَتدُ  آَُمٜمُقا َوََل ُتٜم٤َم آشَمْٞمٜم٤َمَه٤م  * ونَ إَُْم َوشمِْٚمَؽ طُمجا

ـْ َٟمَِم٤مُء إِنا َرسماَؽ طَمٙمِٞمٌؿ قَمٚمِٞمؿٌ   .[53-59]األكعام:  ﴾إسِْمَراِهٞمَؿ قَمغَم ىَمْقُِمِف َٟمْروَمُع َدَرضَم٤مٍت َُم

(: إٟمف ؾمٌح٤مٟمف ذيمر ُمٜم٤مفمرة 6/992) »ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة»شمٕم٤ممم ذم  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

٤محلج٦م، وأظمؼم قمـ شمٗمْمٞمٚمف سمذًمؽ ورومٕمف درضمف سم٤مًمٕمٚمؿ إسمراهٞمؿ ٕسمٞمف وىمقُمف وهمٚمٌتف هلؿ سم

 واحلج٦م، صمؿ ذيمر أي٦م.

 وم٤مئدة: 

 وؿمدة ،ُمٕمٚمقُمف ذف سمح٥ًم اًمٕمٚمؿ ومنمف(: 906ذم اًمٗمقائد ) ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 عمراد ُمٓم٤مسم٘متف قمدم ومآومتف اًمٕمٚمؿ ُم٤مأو ،ذًمؽ وشمقاسمع سم٤مهلل اًمٕمٚمؿ ٓإ ذًمؽ وًمٞمس ،ًمٞمفإ احل٤مضم٦م

 آرادة وم٤ًمد وُمـ شم٤مرة اًمٕمٚمؿ وم٤ًمد ُمـ يٙمقن وذًمؽ ،يرو٤مهو اهلل حيٌف اًمذي اًمديٜمك اهلل

 يٕمت٘مد وأ ،يمذًمؽ وًمٞمس هلل حمٌقب ُمنموع هذا نأ يٕمت٘مد نأ اًمٕمٚمؿ ضمٝم٦م ُمـ هومٗم٤ًمد ،شم٤مرة

 ٟمفأ يٕمٚمؿ َل نإو ،اًمٕمٛمؾ هبذا اهلل زمإ يت٘مرب ٟمفأ ومٞمٔمـ ٤مُمنموقمً  يٙمـ َل نإو اهلل زمإ ٘مرسمفيُ  ٟمفأ
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 ي٘مّمد سمؾ ،أظمرة واًمدار اهلل وضمف سمف ي٘مّمد ٓ وم٤من اًم٘مّمد ضمٝم٦م ُمـ وم٤ًمده وأُم٤م ،ُمنموع

 ُم٤م سمٛمٕمروم٦م آ ُمٜمٝمام اًمًالُم٦م امم ؾمٌٞمؾ ٓ واًمٕمٛمؾ اًمٕمٚمؿ ذم أومت٤من وه٤مشم٤من واخلٚمؼ اًمدٟمٞم٤م سمف

 اًم٘مّمد سم٤مب ذم أظمرة واًمدار اهلل وضمف رادةأو ،واعمٕمروم٦م اًمٕمٚمؿ سم٤مب ذم اًمرؾمقل سمف ضم٤مء

 أهـ.وقمٛمٚمف قمٚمٛمف ومًد دةرااإل وهذه ٦ماعمٕمروم هذه ُمـ ظمال ومٛمتك ،رادةواإل
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 : )ٖتف ايعًِ بايعًِ، إٕ أجاب٘ ٚإال أصحتٌ(.اخلاَغ١

وُمـ أقمٔمؿ اًمقؾم٤مئؾ ًمٜمنم اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م وٟمٍمَت٤م هل اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ، إذ ىمد ذم اهلل 

قمز وضمؾ ذم يمت٤مسمف ُمـ ٓ يٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف، وضب ًمف أؾمقء إُمث٤مل، طمٞم٨م ؿمٌٝمف سم٤مًمٙمٚم٥م 

 واحلامر.

ْٞمَٓم٤مُن وَمَٙم٤مَن َواشْمُؾ قَمَٚمٞمْ ﴿ وقال تعالى: ٌََٕمُف اًمِما َٚمَخ ُِمٜمَْٝم٤م وَم٠َمشْم ًَ ٠ٌََم اًماِذي آشَمْٞمٜم٤َمُه آَي٤مشمِٜم٤َم وَم٤مْٟم ِٝمْؿ َٟم

ـَ  ـَ اًْمَٖم٤مِوي ٌََع َهَقاُه وَمَٛمَثُٚمُف يَمَٛمَثِؾ  * ُِم َْرِض َواشما ْٕ َوًَمْق ؿِمْئٜم٤َم ًَمَروَمْٕمٜم٤َمُه هِب٤َم َوًَمٙمِٜماُف َأظْمَٚمَد إِمَم ا

ِٛمْؾ قَمَٚمٞمْ  يْمُف َيْٚمَٝم٨ْم اًْمَٙمْٚم٥ِم إِْن َُتْ  .[911-918ألعراف: ا]﴾ِف َيْٚمَٝم٨ْم َأْو شَمؽْمُ

اَمِر حَيِْٛمُؾ َأؾْمَٗم٤مرًا ﴿ وقال تعالى: ْ حَيِْٛمُٚمقَه٤م يَمَٛمَثِؾ احْلِ ـَ مُحُِّٚمقا اًمتاْقَراَة صُمؿا ََل ِذي َُمَثُؾ اًما

سُمقا سمِآي٤مِت  ـَ يَمذا ِذي  .[8]اجلؿعة: ﴾ْقَم اًمٔما٤معملِِمَ ٓ َُّيِْدي اًْم٘مَ  اهللُوَ  اهللِسمِْئَس َُمَثُؾ اًْمَ٘مْقِم اًما

ُمررت ًمٞمٚم٦م أهي ِب قمغم أٟم٤مس »: طىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وذم طمدي٨م أٟمس 

شم٘مرض ُمِم٤مومرهؿ سمٛم٘م٤مريض ُمـ ٟم٤مر، وم٘مٚم٧م: ُمـ ه١مٓء ي٤م ضمؼميؾ؟ ىم٤مل: ه١مٓء ظمٓم٤ٌمء 

. أظمرضمف أسمق يٕمغم وُم٤م يم٤من اهلل قمز وضمؾ ًمٞمٕمذب ُمـ يدل قمغم اخلػم إٓ ًمت٘مّمػمه »ُمـ أُمتؽ

 اًم٘مقل اًمٕمٛمؾ. وخم٤مًمٗم٦م 

(: صمؿ أٟم٤م ُمقصٞمؽ ي٤م 614) »اىمتْم٤مء اًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾ»ذم  ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي 

ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ سم٢مظمالص اًمٜمٞم٦م ذم ـمٚمٌف، وأضمٝم٤مد اًمٜمٗمس ذم اًمٕمٛمؾ سمٛمقضمٌف، وم٢من اًمٕمٚمؿ ؿمجرة 

 واًمٕمٛمؾ صمٛمرة، وًمٞمس يٕمد قم٤معم٤ًم ُمـ َل يٙمـ سمٕمٚمٛمف قم٤مُماًل.

ًمٕمٛمؾ واًمرواي٦م ُمع اًمدراي٦م، ومال شم٠مٟمس واًمٕمٛمؾ ُمقًمقد، واًمٕمٚمؿ ُمع اواًمد وىمٞمؾ: اًمٕمٚمؿ 

سم٤مًمٕمٛمؾ ُم٤م دُم٧م ُمًتقطمًِم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ، وٓ شم٠مٟمس سم٤مًمٕمٚمؿ ُم٤م دُم٧م ُم٘مًٍما ذم اًمٕمٛمؾ، وًمٙمـ 

 أهـأمجع سمٞمٜمٝمام وإن ىمؾ ٟمّمٞمٌؽ ُمٜمٝمام. 
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وم٢من اًمٕم٤مَل واًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ إذا قمٛمؾ سمٕمٚمٛمف يم٤من قمٛمٚمف ذًمؽ دقمقة ذم طمد 

٤ًٌم اًمداقمل إمم اًمٜم٤مس، سمٞم يـ ذم هذا اجل٤مٟم٥م ومًٞمٙمقن ٘مٍمٜمام إذا يم٤من اًمداقمل ُمـ اعمذاشمف، وحمٌ

 ٌع سم٥ًٌم قم٤ٌمدشمف ذم ضمٝمٚمف.طم٤مل اعمدقمق ًمق يم٤من ظمػًما ًمًٌ٘مقٟم٤م إًمٞمف، ويمؿ ُمـ ضم٤مهؾ اشمُ 

وىم٤مل اخلٓمٞم٥م: وُم٤م رء أوٕمػ ُمـ قم٤مَل شمرك اًمٜم٤مس قمٚمٛمف ًمٗم٤ًمد ـمري٘متف، وضم٤مهؾ 

 أهـأظمذ اًمٜم٤مس سمجٝمٚمف ًمٜمٔمرهؿ إمم قم٤ٌمدشمف. 

ز وضمؾ قمغم ـمري٘م٦م ُمروٞم٦م إٓ سم٤مًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ، يدل قمغم ذًمؽ وٓ وصقل إمم اهلل قم

ي١مشمك سم٤مًمرضمؾ ومٞمٚم٘مك ذم »: ططمدي٨م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد قمٜمد اًمِمٞمخلم، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

اًمٜم٤مر، ومتٜمدًمؼ أىمت٤مب سمٓمٜمف ومٞمدور هب٤م يمام يدور احلامر سم٤مًمرطمك، ومٞمجتٛمع قمٚمٞمف أهؾ اًمٜم٤مر 

ـ اعمٜمٙمر؟ ىم٤مل: يمٜم٧م آُمر سم٤معمٕمروف ومٞم٘مقًمقن: ي٤م ومالن، أُم٤م يمٜم٧م شم٠مُمر سم٤معمٕمروف وشمٜمٝمك قم

 .»وٓ آشمٞمف، وأَّنك قمـ اعمٜمٙمر وأئتٞمف

(: اًم٤ًمئر إمم اهلل واًمدار أظمرة ٓ يتؿ 648) »ـمريؼ اهلجرشملم»ذم  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ؾمػمه وٓ يّمؾ ُم٘مّمقده إٓ سم٘مقشملم: ىمقة قمٚمٛمٞم٦م وىمقة قمٛمٚمٞم٦م، وم٤ٌمًم٘مقة اًمٕمٚمٛمٞم٦م يٌٍم ُمٜم٤مزل 

ؾم٤مئًرا ومٞمٝم٤م، وَيتٜم٥م أؾم٤ٌمب اهلالك وُمقاوع اًمٓمريؼ وُمقاوع اًمًٚمقك ومٞم٘مّمده٤م 

اًمٕمٓم٥م، وـمريؼ اعمٝم٤مًمؽ اعمٜمحروم٦م قمـ اًمٓمريؼ اعمقصؾ، وم٘مقشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م يمٜمقر قمٔمٞمؿ سمٞمده 

يٛمٌم ذم ًمٞمٚم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمٔمٚمٛم٦م، ومٝمق يٌٍم سمذًمؽ اًمٜمقر ُم٤م ي٘مع ًمٚمامر ذم اًمٔمٚمٛم٦م ذم ُمثٚمف ُمـ 

ذًمؽ اًمٜمقر أيًْم٤م أقمالم اًمقه٤مد واعمت٤مًمػ، ويٕمثر سمف ُمـ إطمج٤مر واًمِمقك وهمػمه، ويٌٍم سم

اًمٓمريؼ وأدًمتٝم٤م اعمٜمّمقسمف قمٚمٞمٝم٤م ومال يْمؾ قمٜمٝم٤م، ومٞمٙمِمػ ًمف اًمٜمقر قمـ إُمريـ أقمالم 

 اًمٓمريؼ وأدًمتٝم٤م اعمٜمّمقسمف وُمٕم٤مـمٌٝم٤م.

وسم٤مًم٘مقة اًمٕمٛمٚمٞمف يًػم طم٘مٞم٘م٦م، سمؾ اًمًػم هق طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مقة اًمٕمٛمٚمٞمف، وم٢من اًمًػم هق قمٛمؾ 



 35 لوسائل اجللية يف نصرة الدعوة السلفيةا

 أهـاعم٤ًمومر. 

٤م أو داقمًٞم٤م إٓ سم٤مإليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، واإليامن وٓ ومالح وٓ ٟمج٤مح ٕي إٟم٤ًمن قم٤معمً 

٤مَن ًَمِٗمل ظُمْنٍ  * َواًْمَٕمٍْمِ ﴿ قال تعالى:يمام شم٘مدم يٙمقن سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع،  ًَ ْٟم ِ ْٕ ٓا  * إِنا ا إِ

ؼْمِ  ٤محِل٤َمِت َوشَمَقاَصْقا سم٤ِمحْلَؼِّ َوشَمَقاَصْقا سم٤ِمًمّما ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّما ِذي  .[3-9]العرص:  ﴾اًما

(: أىمًؿ ؾمٌح٤مٟمف أن يمؾ أطمد ظم٤مه إٓ ُمـ يمٛمؾ 6/2) »اعمدارج»اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ىم٤مل 

ىمقشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مإليامن، وىمقشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، ويمٛمؾ همػمه سم٤مًمتقصٞم٦م سم٤محلؼ 

 أهـواًمّمؼم، وم٤محلؼ هق اإليامن واًمٕمٛمؾ، وٓ يتؿ إٓ سم٤مًمّمؼم قمٚمٞمٝمام واًمتقايص هبام. 

اًمٗمالح ي٘مع عمـ زيمك ٟمٗمًف، واًمتزيمٞم٦م إٟمام شمٙمقن  وىمد أظمؼم اهلل قمز وضمؾ، سمؾ وأىمًؿ أن

 سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ، وم٢مذا ومٕمؾ ذًمؽ اومٚمح دٟمٞم٤م وأظمرى.

ْٛمِس َوُوَح٤مَه٤م﴿ قال تعالى: َه٤م * َواًْمَ٘مَٛمِر إَِذا شَمالَه٤م * َواًمِما  * َواًمٜماَٝم٤مِر إَِذا ضَمالا

ْٞمِؾ إَِذا َيْٖمَِم٤مَه٤م  َوَُم٤م سَمٜم٤َمَه٤م * َواًمٚما
ِ
اَمء ًا اَه٤م * َوَُم٤م ـَمَح٤مَه٤م َوإَْرضِ  * َواًم  * َوَٟمْٗمٍس َوَُم٤م ؾَمقا

٤مَه٤م * وَم٠َمهْلََٛمَٝم٤م وُمُجقَرَه٤م َوشَمْ٘مَقاَه٤م ـْ َزيما  [1-9]الشؿس:﴾ىَمْد َأوْمَٚمَح َُم

(: ويمام ٓ شمٜمٗمع إُمقال 615) »اىمتْم٤مء اًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾ»ذم  ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي 

واضم٤ٌمَت٤م، ومٚمٞمٜمٔمر اُمرؤ ًمٜمٗمًف،  إٓ سم٠مٟمٗم٤مىمٝم٤م، يمذًمؽ ٓ شمٜمٗمع اًمٕمٚمقم إٓ عمـ قمٛمؾ هب٤م وراقمك

وًمٞمٖمتٜمؿ وىمتف، وم٢من اًمٕمٛمر ىمٚمٞمؾ، واًمرطمٞمؾ ىمري٥م، واًمٓمريؼ خمقف، وآهمؽمار هم٤مًم٥م، 

ـْ َيْٕمَٛمْؾ ﴿اعمرضمع واعمٕم٤مد:  واخلٓمر قمٔمٞمؿ واًمٜم٤مىمد سمّمػم، واهلل شمٕم٤ممم سم٤معمرص٤مد، وإًمٞمف وَمَٛم

ا َيَره ٍة ظَمػْمً ـْ َيْٕمَٛمْؾ ُِمْثَ٘م٤مَل َذرا  * ُِمْثَ٘م٤مَل َذرا ا َيَرهَوَُم  أهـ. [5-1 ]الزلزلة:﴾ٍة َذً

وًمق َل يٙمـ ُمـ ُم٤ًموى قمدم اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ إٓ أن ؿمٌف ص٤مطمٌف سم٤مًمٞمٝمقد، يمام ىم٤مل 

ؾمٗمٞم٤من: ُمـ ومًد ُمـ قمٚمامئٜم٤م ومٗمٞمف ؿمٌف ُمـ اًمٞمٝمقد، وُمـ ومًد ُمـ قم٤ٌمدٟم٤م ومٗمٞمف ؿمٌف ُمـ 
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 اًمٜمّم٤مرى.

سمٕمد  (: وًمٙمـ شم٤مرك اًمٕمٛمؾ سم٤محلؼ6/66) »ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم»ذم  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ُمٕمرومتف سمف أومم سمقصػ اًمٖمْم٥م وأطمؼ سمف، وُمـ هٜم٤م يم٤من اًمٞمٝمقد أطمؼ سمف وهق ُمتٖمٚمظ ذم 

ُٝمْؿ َأْن َيْٙمُٗمُروا سماَِم َأْٟمَزَل ﴿طم٘مٝمؿ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ًَ ْوا سمِِف َأْٟمُٗم اَم اؿْمؽَمَ ًَ َل  اهللُسمِْئ  اهللُسَمْٖمٞم٤ًم َأْن ُيٜمَزِّ

 ٌَ ٤ٌَمِدِه وَم ـْ قِم ـْ َيَِم٤مُء ُِم ـْ وَمْْمٚمِِف قَمغَم َُم  .[19]البؼرة: ﴾٤مُءوا سمَِٖمَْم٥ٍم قَمغَم هَمَْم٥ٍم ُِم

ـْ َذًمَِؽ َُمُثقسَم٦ًم قِمٜمَْد ﴿ وقال تعالى: نَمٍّ ُِم
ٌُِّئُٙمْؿ سمِ ـْ ًَمَٕمٜمَُف  اهللِىُمْؾ َهْؾ ُأَٟم َوهَمِْم٥َم  اهللَُُم

ٌََد اًمٓما٤مهُمقَت ُأوًَمِئَؽ َذع َُمَٙم٤مٟم٤ًم َوأَ   قَمَٚمْٞمِف َوضَمَٕمَؾ ُِمٜمُْٝمُؿ اًْمِ٘مَرَدَة َواخْلَٜم٤َمِزيَر َوقَم
ِ
ـْ ؾَمَقاء َوؾُّ قَم

ٌِٞمؾِ  ًا  .[19]ادائدة: ﴾اًم

 واجل٤مهؾ سم٤محلؼ أطمؼ سم٤مؾمؿ اًمْمالًم٦م، وُمـ هٜم٤م وصٗم٧م اًمٜمّم٤مرى سمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ـْ ىَمٌْ ﴿ ُؾ ىُمْؾ َي٤م َأْهَؾ اًْمٙمَِت٤مِب ٓ شَمْٖمُٚمقا ذِم ِديٜمُِٙمْؿ هَمػْمَ احْلَؼِّ َوٓ شَمتإٌُِمقا َأْهَقاَء ىَمْقٍم ىَمْد َوٚمُّقا ُِم

ٌِٞمؾِ  َوَأَوٚمُّقا ًا  اًم
ِ
ـْ ؾَمَقاء  أهـ. [11]ادائدة: ﴾يَمثػِمًا َوَوٚمُّقا قَم

واًمذي ٓ يٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف ىمد أىمٞمٛم٧م قمٚمٞمف احلج٦م، ومام قمذره أُم٤مم اهلل قمز وضمؾ يمام ذم 

 .»واًم٘مرآن طمج٦م ًمؽ أو قمٚمٞمؽ»احلدي٨م: 

طمج٦م ًمؽ إن قمٛمٚم٧م سمف، وطمج٦م قمٚمٞمؽ إن هجرشمف وَل شمٕمٛمؾ سمف، واًمذي ٓ يٕمٛمؾ 

 سملم، ويمام ىمٞمؾ: سمٕمٚمٛمف ُمـ أوائؾ اعمٕمذ

ــــــــ  وقمـــــــ٤مَل سمٕمٚمٛمـــــــف َل يٕمٛمٚم

 

ـــقصمـ  ـــ٤مد اًم ـــؾ قمٌ ــــ ىمٌ ـــذب ُم  ُمٕم

أول ُم٤م ي٘م٣م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م »واؾمتدل قمغم هذا اًم٘مقل سمحدي٨م أِب هريرة قمٜمد ُمًٚمؿ:  

أول ُمـ شمًٕمر هبؿ اًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م صمالصم٦م، وذيمر »، وذم ًمٗمظ اًمٜم٤ًمئل: »سملم اًمٕم٤ٌمد صمالصم٦م

رآن وم٠ميت سمف ومٕمرومف ٟمٕمٛمف ومٕمرومٝم٤م، وم٘م٤مل: ومام ُمٜمٝمؿ: ورضمؾ شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ وقمٚمٛمف، وىمرأ اًم٘م
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قمٛمٚم٧م ومٞمٝم٤م؟ ىم٤مل: شمٕمٚمٛم٧م اًمٕمٚمؿ وقمٚمٛمتف، وىمرأت ومٞمؽ اًم٘مرآن، ىم٤مل: يمذسم٧م وًمٙمٜمؽ 

شمٕمٚمٛم٧م اًمٕمٚمؿ ًمٞم٘م٤مل قم٤مَل، وىمرأت اًم٘مرآن ًمٞم٘م٤مل: هق ىم٤مرئ وم٘مد ىمٞمؾ، صمؿ أُمر سمف ومًح٥م 

 .»قمغم وضمٝمف طمتك أًم٘مل ذم اًمٜم٤مر

سم٤مًمٕمٚمؿ ُمـ أؾم٤ٌمب اًمًٞم٤مدة واًمري٤مدة، وىمد قمٚمؿ اًمًٚمػ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أن اًمٕمٛمؾ 

رىمؿ  »ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ»وُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمٍم واًمتٛمٙملم، ومٝم٤مك سمٙمر سمـ مح٤مد يمام ذم 

 ( ي٘مقل ذم إُم٤مم أهؾ اًمًٜم٦م أِب قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمِن:6963)

 وإذا اُمـــرؤ قمٛمٚمـــ٧م يـــداه سمٕمٚمٛمـــف

 

ـــقًدا  ـــامء ُمً ـــٞماًم ذم اًمً ـــقدي قمٔم  ٟم

ىمقًمف: إن اًمٜم٤مس أطمًٜمقا اًم٘مقل يمٚمٝمؿ، ومٛمـ واومؼ ىمقًمف  وروي قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد 

 ومٕمٚمف ومذًمؽ اًمذي أص٤مب طمٔمف، وُمـ اظمٓم٠م ىمقًمف ومٕمٚمف، وم٢مٟمام يقسمخ ٟمٗمًف.

 (.6988) »ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ»أظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم ذم 

وىمد شم٘مدم أن اًمدقمقة سم٤مًمٕمٛمؾ أسمٚمغ ُمـ اًمدقمقة سم٤مًم٘مقل، ىم٤مل اعم٠مُمقن: ٟمحـ إمم أن ُٟمققمظ 

 إمم ان ٟمققمظ سم٤مٕىمقال.سم٤مٕقمامل أطمقج ُمٜم٤م 

وىمد شم٘مدم )أن اًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمت٘ملم(، وإٟمام شمٙمقن شم٘مقى اًمٕمٌد سم٘مدر قمٚمٛمف، ومٙمٚمام زاد قمٚمٛمف 

، ىم٤مل أسمق اًمدرداء: ٓ شمٙمقن شم٘مًٞم٤م طمتك شمٙمقن »إِن أشم٘م٤ميمؿ هلل»زاد شم٘مقاه، يمام ذم احلدي٨م: 

 قم٤معم٤ًم، وٓ شمٙمقن سم٤مًمٕمٚمؿ مجٞماًل طمتك شمٙمقن سمف قم٤مُماًل.

 (.63، 62) »ْم٤مء اًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾاىمت»أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم 

( قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري أٟمف يم٤من يتٛمثؾ 6909) »ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ»وذيمر اسمـ قمٌد اًمؼم ذم 

 سم٘مقل اًمِم٤مقمر ؾم٤مئؼ اًمؼمسمري:

 قمٚمٞمؽ وَل شمٕمذر سمام أٟم٧م ضم٤مهٚمف  إذا اًمٕمٚمؿ َل شمٕمٛمؾ سمف يم٤من طمج٦م
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 يّمدق ىمقل اعمرء ُم٤م هق وم٤مقمٚمف  وم٢من يمٜم٧م ىمد أشمٞم٧م قمٚماًم وم٢مٟمام

 :(: واٟمِمد اًمري٤مر 6900رىمؿ )وىم٤مل أيْم٤ًم 

 ويٙمػ قمـ زيغ اهلقى سم٠مدي٥م  ُم٤م ُمـ روى أدسًم٤م ومٚمؿ يٕمٛمؾ سمف

 ُمـ ص٤مًمح ومٞمٙمقن همػم ُمٕمٞم٥م  طمتك يٙمقن سمام شمٕمٚمؿ قم٤مُمالً 

 أقمامًمف أقمامل همػم ُمّمٞم٥م  وًم٘مٚمام دمدي إص٤مسم٦م قم٤مَلٍ 

(: رأي٧م أيمثر اًمٕمٚمامء ُمِمتٖمٚملم سمّمقرة 841) »صٞمد اخل٤مـمر»ذم  ىم٤مل اسمـ اجلقزي 

 ٚمؿ دون ومٝمؿ طم٘مٞم٘متف وُم٘مّمقده.اًمٕم

ىم٤مل: وًمٞمس اًمٕمٚمؿ صقرة إًمٗم٤مظ، إٟمام اعم٘مّمقد ومٝمؿ اعمراد ُمٜمف، وذًمؽ يقرث اخلِمٞم٦م 

 واخلقف، ويرى اعمٜم٦م جلٝمٚمٝمؿ سم٤مًمٕمٚمؿ وىمقة احلج٦م ًمف قمغم اًمتٕمٚمؿ.

ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم ي٘مْمف شمٗمٝمٛمٜم٤م اعم٘مّمقد وشمٕمرومٜم٤م اعمٕمٌقد، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ؾمٌٞمؾ رقم٤مع 

ٓ يٜمٝم٤مهؿ ُم٤م حيٛمٚمقن، ويٕمٛمٚمقن وٓ يٕمٚمٛمقن، ويتٙمؼمون قمغم اًمٜم٤مس سمام  يتًٛمقن سم٤مًمٕمٚمامء،

ٓ يٕمٛمٚمقن، وي٠مظمذون قمرض إدٟمك وىمد َّنقا قمام ي٠مظمذون، همٚمٌتٝمؿ ـم٤ٌمقمٝمؿ وُم٤م روتٝمؿ 

ًٓ ُمـ اًمٕمقام اًمذيـ َيٝمٚمقن:  ـَ ﴿قمٚمٛمقهؿ اًمتل يدرؾمقن ومٝمؿ أظمس طم٤م  َيْٕمَٚمُٛمقَن فَم٤مِهًرا ُِم

ـِ  ْٟمَٞم٤م َوُهْؿ قَم  .[1]الروم:﴾أظِمَرِة ُهْؿ هَم٤مومُِٚمقنَ  احْلََٞم٤مِة اًمدُّ

 ويمٚمام يم٤من اًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ قم٤مُماًل سمٕمٚمٛمف اٟمتٗمع اًمٜم٤مس سمٛمقاقمٔمف واًمٕمٙمس.

ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر: إن اًمٕم٤مَل إذا َل يٕمٛمؾ زاًم٧م ُمققمٔمتف ُمـ اًم٘مٚمقب يمام يزل اًم٘مٓمر 

 قمـ اًمّمٗم٤مء.

٘مٚم٥م، ويمالم اًمٚم٤ًمن وىم٤مل زي٤مد سمـ أِب ؾمٗمٞم٤من: إذا ظمرج اًمٙمالم ُمـ اًم٘مٚم٥م ي٘مرع اًم

 يٛمر قمغم اًم٘مٚم٥م صٗم٤مطًم٤م.
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واًمداقمل اًمذي َل يٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف يزهد اًمٜم٤مس ذم دقمقشمف، ورطمؿ اهلل اسمـ اًم٘مٞمؿ إذ ي٘مقل 

(: قمٚمامء اًمًقء ضمٚمًقا قمغم سم٤مب اجلٜم٦م يدقمقن إًمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس سم٠مىمقاهلؿ، 905) »اًمٗمقائد»ذم 

ىم٤مًم٧م أومٕم٤مهلؿ ٓ شمًٛمٕمقا ويدقمقَّنؿ إمم اًمٜم٤مر سم٠مومٕم٤مهلؿ، ومٙمٚمام ىم٤مًم٧م أىمقاهلؿ ًمٚمٜم٤مس هٚمٛمقا 

ُمٜمٝمؿ، ومٚمق يم٤من ُم٤م دقمقا إًمٞمف طمً٘م٤م يم٤مٟمقا أول اعمًتجٞمٌلم، ومٝمؿ ذم اًمّمقرة أدٓء وذم احل٘مٞم٘م٦م 

 أهـىمٓم٤مع ـمرق. 

دقم٤مة »يمام ذم طمدي٨م طمذيٗم٦م قمٜمد اؿمٞمخلم:  طوىمد سملم هذه إوص٤مف رؾمقل اهلل 

ىمقم ُمـ »ىم٤مل:  ، ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل صٗمٝمؿ ًمٜم٤م،»قمغم أسمقاب ضمٝمٜمؿ ُمـ أـم٤مقمٝمؿ ىمذومقه ومٞمٝم٤م

 .»ضمٚمدشمٜم٤م ويتٙمٚمٛمقن سم٠مًمًٜمتٜم٤م

وُم٤م ىمٚمٜم٤مه ُمـ أن اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ ُمـ أؾم٤ٌمب ٟمٍمة اًمدقمقة احل٘م٦م، قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء ؾم٤مسمً٘م٤م 

 وٓطمً٘م٤م يمام شم٘مدُم٧م اًمٜم٘مقٓت.

(: اًمٜمٗمقس جمٌقًم٦م قمغم 6/002) »ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم»ورطمؿ اهلل اسمـ اًم٘مٞمؿ إذ ي٘مقل ذم 

 أهـوٓ يٜمتٗمع سمف.  قمدم آٟمتٗم٤مع سمٙمالم ُمـ ٓ يٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف

وىم٤مل اًمزهري: ٓ يرولم اًمٜم٤مس ىمقل قم٤مَل ٓ يٕمٛمؾ وٓ قم٤مُمؾ ٓ يٕمٚمؿ. أظمرضمف 

 (. 60اخلٓمٞم٥م ذم )اىمتْم٤مء اًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾ( )

(: ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ: إذا أردت أن ي٘مٌؾ ُمٜمؽ إُمر واًمٜمٝمل 6/003وىم٤مل أيًْم٤م )

رء ومٙمـ أول  وم٢مذا أُمرت سمٌمء ومٙمـ أول اًمٗم٤مقمٚملم ًمف اعم١مَتريـ سمف، وإذا َّنٞم٧م قمـ

 أهـاعمٜمتٝملم قمٜمف. 

ِلا ويدل قمغم يمؾ ُم٤م شم٘مدم طمدي٨م اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من قمٜمد ُمًٚمؿ ىم٤مل:   طؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمٌا

ـَ يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٛمُٚمقَن سمِفِ »: َيُ٘مقُل  ِذي ٌََ٘مَرِة َوآُل  ،ُي١ْمشَمك سم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َوَأْهٚمِِف اًما شَمْ٘مُدُُمُف ؾُمقَرُة اًْم
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َب هَلاَُم َرؾُمقُل وَ  ،»قِمْٛمَرانَ  ـا سَمْٕمُد ىَم٤مَل  ط اهللَِضَ ٞمُتُٝم ًِ اَُم هَماَمَُمَت٤مِن َأْو »: صَماَلصَم٦َم َأُْمَث٤مٍل َُم٤م َٟم يَم٠َمَّنا

ـْ َص٤مطِمٌِِٝماَم  ٤مِن قَم ٤مضما ـْ ـَمػْمٍ َصَقافا ُُتَ اَُم طِمْزىَم٤مِن ُِم ٌق َأْو يَم٠َمَّنا َت٤مِن ؾَمْقَداَواِن سَمْٞمٜمَُٝماَم َذْ  .»فُمٚما

 .ٚمٞمف اًمتٙمالن، وهل طمًٌل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾواهلل اعمًتٕم٤من وقم

 (30-38) :صٞمد اخل٤مـمر ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم 

 ومّمؾ ظمٓمر اًمٕمٚمؿ ُمع ىمٚم٦م اًمٕمٛمؾ

عم٤م رأي٧م ٟمٗمز ذم اًمٕمٚمؿ طمًٜم٤ًم، ومٝمل شم٘مدُمف قمغم يمؾ رء وشمٕمت٘مد اًمدًمٞمؾ، وشمٗمْمؾ 

ؾم٤مقم٦م اًمتِم٤مهمؾ سمف قمغم ؾم٤مقم٤مت اًمٜمقاومؾ، وشم٘مقل: أىمقى دًمٞمؾ زم قمغم ومْمٚمف قمغم اًمٜمقاومؾ. 

ي٧م يمثػمًا ممـ ؿمٖمٚمتٝمؿ ٟمقاومؾ اًمّمالة واًمّمقم قمـ ٟمقاومؾ اًمٕمٚمؿ، ىمد قم٤مد ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ أِن رأ

 سم٤مًم٘مدح ذم إصقل، ومرأيتٝم٤م ذم هذا آدم٤مه قمغم اجل٤مدة اًمًٚمٞمٛم٦م واًمرأي اًمّمحٞمح.

إٓ أِن رأيتٝم٤م واىمٗم٦م ُمع صقرة اًمتِم٤مهمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ، ومّمح٧م هب٤م ومام اًمذي أوم٤مدك اًمٕمٚمؿ ؟. 

 ذر ؟.أيـ اخلقف؟ أيـ اًم٘مٚمؼ ؟ أيـ احل

 أُم٤م ؾمٛمٕم٧م سم٠مظم٤ٌمر أظمٞم٤مر إطم٤ٌمر ذم شمٕمٌدهؿ واضمتٝم٤مدهؿ ؟.

 ؾمٞمد اًمٙمؾ، صمؿ إٟمف ىم٤مم طمتك ورُم٧م ىمدُم٤مه ؟. طأُم٤م يم٤من اًمرؾمقل 

 ؿمجل اًمٜمِمٞم٩م، يمثػم اًمٌٙم٤مء ؟. أُم٤م يم٤من أسمق سمٙمر 

 ظمٓم٤من ُمـ آصم٤مر اًمدُمقع ؟. أُم٤م يم٤من ذم ظمد قمٛمر 

 ُيتؿ اًم٘مرآن ذم ريمٕم٦م ؟. أُم٤م يم٤من قمثامن 

 يٌٙمل سم٤مًمٚمٞمؾ ذم حمراسمف طمتك ُتْمؾ حلٞمتف سم٤مًمدُمقع ؟. أُم٤م يم٤من قمكم 

 وي٘مقل: ي٤م دٟمٞم٤م همري همػمي ؟.

 أُم٤م يم٤من احلًـ اًمٌٍمي حيٞم٤م قمغم ىمقة اًم٘مٚمؼ ؟.
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 أُم٤م يم٤من ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ُمالزُم٤ًم ًمٚمٛمًجد ومٚمؿ شمٗمتف صالة ذم مج٤مقم٦م أرسمٕملم ؾمٜم٦م ؟.

 أُم٤م ص٤مم إؾمقد سمـ يزيد طمتك اظمي واصٗمر ؟.

سمـ ظمٞمثؿ ًمف ؟: ُم٤م زم أرى اًمٜم٤مس يٜم٤مُمقن وأٟم٧م ٓ شمٜم٤مم ؟. وم٘م٤مل: أُم٤م ىم٤مًم٧م اسمٜم٦م اًمرسمٞمع 

 إن أسم٤مك ُي٤مف قمذاب اًمٌٞم٤مت.

 أُم٤م يم٤من أسمق ُمًٚمؿ اخلقِٓن يٕمٚمؼ ؾمقـم٤ًم ذم اعمًجد ي١مدب سمف ٟمٗمًف إذا ومؽم ؟.

 أُم٤م ص٤مم يزيد اًمرىم٤مر أرسمٕملم ؾمٜم٦م ؟ ويم٤من ي٘مقل: واًمٗم٤مه ؾمٌ٘مٜمل اًمٕم٤مسمدون، وىمٓمع ِب.

 .؟ سنة أربعين رالمعتم بن منصور صام أما
 .؟ الخوف من الدم يبكي الثوري سفيان كان أما
 األئمة أخيار تعلمين أما ؟ الخوف من الدم يبول أدهم بن إبراهيم كان أما

 .وأحمد والشافعي، ومالك، حنيفة، أو وتعبدهم، زهدهم في األربعة
 الكسالى حالة فإنها به، العمل ترك مع العلم، صورة إلى اإلخالد من احذري
 :الزمنى

 يدبر لم عيشك ومقبل...  مهلة على منك لك وخذ
 المصدر على الورود وتطوي ر...  العثا تقيل ال هجمة وخف

 اعمحنم طمٚم٦ٌم ذم يْمٛمؽ ل...  اًمرقمل أي ًمٜمٗمًؽ وُمّثؾ

(: أٟمِمد حمٛمد سمـ أِب قمكم إصٌٝم٤مِن 904ىم٤مل اخلٓمٞم٥م ذم )اىمتْم٤مء اًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾ( )

 ًمٌٕمْمٝمؿ: 

ــؾا  ًمرضمــؾا أُّيــ٤م شمٖمــٜمؿ سمٕمٚمٛمــؽ قمٛم

 

  اًمٕمٛمــؾ حيًـــ َل إن اًمٕمٚمــؿ يٜمٗمــع ٓ 

ـــؿ  ــــ واًمٕمٚم ـــ زي ـــف اهلل ىقوشم٘م  زيٜمت

 

ـــقن  ـــؿ واعمت٘م ـــؿ ذم هل ـــٖمؾ قمٚمٛمٝم  ؿم

ــــ٦م  ــــ٤مذا اهلل وطمج ــــؿ ي ــــ٦م اًمٕمٚم  سم٤مًمٖم

 

ـــر ٓ  ـــع اعمٙم ـــ٤م يٜمٗم ـــؾ وٓ ٓ ومٞمٝم  احلٞم

 سمـف اؾمـتٓمٕم٧م ُمـ٤م واقمٛمـؾ اًمٕمٚمـؿ شمٕمٚمؿ 

 

ـــؽ ٓ  ـــف يٚمٝمٞمٜم ـــق قمٜم ـــدل اًمٚمٝم  واجل
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ــؿ ــ٤مس وقمٚم ــد اًمٜم ــؿ واىمّم ــدا ٟمٗمٕمٝم  أسم

 

ــــ٤م  ــــ٤مك كإي ــــ٤مدك أن إي ــــؾ يٕمت  اعمٚم

ـــظ  ـــ٤مك وقم ـــؼ أظم ـــ سمروم ـــف دقمٜم  زًمت

 

ــ٤مًمٕمٚمؿ  ــػ وم ـــ يٕمٓم ــ٤مده ُم ــؾ يٕمت  اًمزًم

ـــ وإن  ــلم شمٙم ــقم سم ــالق ٓ ىم ــؿ ظم  هل

 

 ضمٝمٚمـــقا إذا سمٛمٕمـــروف قمٚمـــٞمٝمؿ ومــ٠مُمر 

ــ٢من  ــقك وم ــراضمٕمٝمؿ قمّم ــال وم ــجر سم  و

 

 ومٕمٚمــقا ُمـ٤م حيزٟمـؽ وٓ وصـ٤مسمر واصـؼم 

 ُمٕمٚم٘مــــ٦م سمرضمٚمٞمٝمــــ٤م ؿمــــ٤مة ومٙمــــؾ 

 

 قمــدًمقا وإن ضمــ٤مروا إن ٟمٗمًــؽ قمٚمٞمــؽ 

 : ومؽمك اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ ُمـ أىمقى إؾم٤ٌمب ذم ذه٤مسمف وٟمًٞم٤مٟمف.ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ و 

وىم٤مل: إن اًمٕم٤مُمؾ سمال قمٚمؿ يم٤مًم٤ًمئر سمال دًمٞمؾ، وُمٕمٚمقم أن قمٓم٥م هذا أىمرب ُمـ 

ؾمالُمتف، وإن ىمدر ؾمالُمتف اشمٗم٤مىم٤ًم ٟم٤مدرًا ، ومٝمق همػم حمٛمقد، سمؾ ُمذُمقم قمٜمد اًمٕم٘مالء. ُمـ 

 (. 862ومْمؾ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء. ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )

 »ٚايصرب ضٝا٤»ايغارع١: 

صؼم ذم ُتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ، وصؼم قمغم اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ، وصؼم قمغم اًمدقمقة إمم اًمٕمٚمؿ، 

 وصؼم قمغم إذي٦م ذم اًمتٌٚمٞمغ.

ومٝمذه أرسمٕم٦م أىم٤ًمم حيت٤مج إًمٞمٝم٤م اًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ ُمـ أضمؾ ٟمٍم دقمقشمف 

 ٕملم.يواؾمتٛمراريتٝم٤م، وم٤مهلل اؾم٠مل أن يقومؼ و

 ومْمٞمٚم٦م هذه اًمِمٕمػمة اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وُم٤م يتحّمؾ قمٚمٞمف ٦م قمغموإًمٞمؽ ذيمر إدًم٦م اًمٕم٤مُم

 اًمّم٤مسمرون اعمّم٤مسمرون.

الةِ ﴿ وقال تعالى: ؼْمِ َواًمّما ، وم٤ٌمٓؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمّمؼم [08]البؼرة: ﴾َواؾْمَتِٕمٞمٜمُقا سم٤ِمًمّما

 واًمٓم٤مقم٦م يتحّمؾ اًمٕمٌد قمغم ُم٘مّمقده وُمراده.
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 واًمّمؼم ؾم٥ٌم ٓسمٓم٤مل يمٞمد اًمٙم٤مئديـ وُمٙمر اعم٤ميمريـ.

يُمْؿ يَمْٞمُدُهْؿ ؿَمْٞمئ٤مً َوإِْن شَمّْم ﴿ قال تعالى: وا َوشَمتاُ٘مقا ٓ َيُيُّ ، ومٙمؿ ُمـ [919]آل عؿران:﴾ؼِمُ

دقم٤مة ٟمنم اهلل ظمػمهؿ وُمٙمر سم٠مقمدائٝمؿ سم٥ًٌم ـم٤مقمتٝمؿ وصؼمهؿ وظمػمهؿ وسمرهؿ، واًمّمؼم 

  ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٗمالح وُمـ اًمٗمالح ٟمٍم دقمقة اعمرء وقمٚمٛمف وظمػمه وسمره.

ـَ آَُمٜمُقا ا﴿ قال تعالى: ِذي ٤َم اًما ُ٘مقا َي٤م َأُّيُّ وا َوَص٤مسمُِروا َوَراسمُِٓمقا َواشما ًَمَٕمٚماُٙمْؿ  اهللَ ْصؼِمُ

 .[199]آل عؿران: ﴾شُمْٗمٚمُِحقنَ 

٦ٌََم ًمِْٚمُٛمتاِ٘ملمَ ﴿ وقال تعالى: ، وُمـ اًمٕم٤مىم٦ٌم احلًٜم٦م اًمٜمٍم [01]هود:﴾ا وَم٤مْصؼِمْ إِنا اًْمَٕم٤مىِم

 واًمتٛمٙملم.

 اهللَ اْصؼِمْ وَم٢مِنا وَ ﴿ قال تعالى:واًمّم٤مسمرون ٓ يْمٞمع اهلل قمز وضمؾ قمٛمٚمٝمؿ وٓ يؽمهؿ، 

ٜملِمَ  ًِ  .[998]هود: ﴾ٓ ُيِْمٞمُع َأضْمَر اعمُْْح

ـَ  اهللَ إِنا ﴿قال تعالى:واًمّم٤مسمر ُمٌنم سمخػم  ٤مسمِِري  .[983]البؼرة:﴾َُمَع اًمّما

 وُمـ يم٤من اهلل قمز وضمؾ ُمٕمف يم٤من ُمـ اعمٜمّمقريـ اعمقوم٘ملم.

 قال تعالى:، وىم٤مل شمٕم٤ممم ُمٌٞمٜم٤ًم شمقري٨م اعم١مُمٜملم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة سم٥ًٌم صؼمهؿ وسمرهؿ

٤ٌَمِدِه  ٤مهللِىَم٤مَل ُُمقؾَمك ًمَِ٘مْقُِمِف اؾْمَتِٕمٞمٜمُقا سمِ ﴿ ـْ قِم ـْ َيَِم٤مُء ُِم َْرَض هللِاِ ُيقِرصُمَٝم٤م َُم ْٕ وا إِنا ا َواْصؼِمُ

٦ٌَُم ًمِْٚمُٛمتاِ٘ملمَ   .[915]ألعراف: ﴾َواًْمَٕم٤مىِم

واًمّمؼم ؾم٥ٌم ًمٚمحّمقل قمغم اعم٘مّمقد وٟمٞمؾ اعمحٛمقد ىم٤مل شمٕم٤ممم خمؼًما قمـ يٕم٘مقب قمٚمٞمف 

ك ﴿ الم:اًمً ًَ ، وومٕماًل أشمك اهلل قمز [53]يوسف:﴾َأْن َي٠ْمشمَِٞمٜمِل هِبِْؿ مَجِٞمٕم٤مً  اهللُوَمَّمؼْمٌ مَجِٞمٌؾ قَم

 هبؿ مجٞمٕم٤ًم يقؾمػ وسمٜمٞم٤مُملم.وضمؾ 

وا﴿ وقال تعالى: ـَ َصؼَمُ ِذي ٓا اًما ٤مَه٤م إِ   .[38]فصؾت:﴾َوَُم٤م ُيَٚم٘ما
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 ومٛمـ أراد يمؾ ظمػم واًمٌٕمد قمـ يمؾ ٍذ ووػم ومٕمٚمٞمف سمٚمزوم اًمّمؼم.

٦ًم ﴿ قال تعالى:ام ىمٞمؾ سم٤مًمّمؼم واًمٞم٘ملم شمٜم٤مل اإلُم٤مُم٦م ذم اًمديـ ويم َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم ُِمٜمُْٝمْؿ َأِئٛما

وا َويَم٤مُٟمقا سمِآي٤مشمِٜم٤َم ُيقىِمٜمُقنَ   .[10]السجدة: ﴾َُّيُْدوَن سم٠َِمُْمِرَٟم٤م عمَا٤م َصؼَمُ

(: إٟمف ؾمٌح٤مٟمف وقمد اعم١مُمٜملم سم٤مًمٜمٍم واًمٔمٗمر، 664) »قمدة اًمّم٤مسمريـ»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

تف اًمتل ؾمٌ٘م٧م هلؿ، وهل اًمٙمٚمٛم٦م احلًٜم٦م، وأظمؼم أٟمف إٟمام أشمك هلؿ ذًمؽ سم٤مًمّمؼم وهل يمٚمٛم

ٜمَك قَمغَم سَمٜمِل إِْهائٞمَؾ سماَِم ﴿ قال تعالى:ف ًْ ا٧ْم يَمٚمَِٛم٧ُم َرسمَِّؽ احْلُ َوََت

وا   أهـ.[931ألعراف:ا]﴾َصؼَمُ

ا وأُمر سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهل قمـ اعمٜمٙمر حيت٤مج إمم اًمّمؼم أيمثر ُمـ همػمه، ىم٤مل شمٕم٤ممم خمؼمً 

ـِ اعمُْٜمَْٙمِر َواْصؼِمْ قَمغَم َُم٤م َأَص٤مسَمَؽ إِنا ﴿قمـ ًم٘مامن:  الَة َوْأُُمْر سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َواْٟمَف قَم َي٤م سُمٜمَلا َأىِمِؿ اًمّما

ُُُمقرِ  ْٕ ـْ قَمْزِم ا  .[91]لؼامن: ﴾َذًمَِؽ ُِم

أٟمف ٓ وذم اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: إٟمف ؾمٌح٤مٟمف أظمؼم قمـ ظمّم٤مل اخلػم  وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

اًمّم٤مسمرون، ذم ُمقوٕملم ُمـ يمت٤مسمف ذم ؾمقرة اًم٘مّمّمص ذم ىمّم٦م ىم٤مرون وأن يٚم٘م٤مه٤م إٓ 

ـَ َوقَمِٛمَؾ  اهللَِوْيَٚمُٙمْؿ صَمَقاُب ﴿اًمذيـ أشمقا اًمٕمٚمؿ ىم٤مًمقا ًمٚمذيـ َتٜمقا ُمثٚمام أويت،  ـْ آَُم ظَمػْمٌ عمَِ

٤مسمُِرونَ  ٓا اًمّما ٤مَه٤م إِ ، وذم ؾمقرة طمؿ اًمًجدة: طمٞم٨م أُمر اًمٕمٌد [59]الؼصص:﴾َص٤محِل٤ًم َوٓ ُيَٚم٘ما

أن يدومع سم٤مًمتل هل أطمًـ وم٢مذا ومٕمؾ ذًمؽ ص٤مر اًمذي سمٞمٜمف وسمٞمٜمف قمداوة، يم٠مٟمف طمٌٞم٥م ىمري٥م، 

ٓا ُذو طَمظٍّ قَمٔمِٞمؿٍ ﴿صمؿ ىم٤مل:  ٤مَه٤م إِ وا َوَُم٤م ُيَٚم٘ما ـَ َصؼَمُ ِذي ٓا اًما ٤مَه٤م إِ   أهـ. [38]فصؾت:﴾َوَُم٤م ُيَٚم٘ما

 (:990يمام ذم طمدي٨م أِب ُم٤مًمؽ إؿمٕمري قمٜمد ُمًٚمؿ ) طوُمـ اًمًٜم٦م ىمقل اًمٜمٌل 

 .»واًمّمؼم وٞم٤مء»

يمام ذم طمدي٨م أِب  »وُم٤م أقمٓمل أطمد قمٓم٤مء ظمػم وأوؾمع ُمـ اًمّمؼم»ذم ومْمٚمف:  طوىم٤مل 
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 ؾمٕمٞمد قمٜمدمه٤م.

 يمام ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس قمٜمد اًمؽمُمذي. »وأقمٚمؿ أن اًمٜمٍم ُمع اًمّمؼم»: طوىم٤مل 

قمـ  طويمام شم٘مدم ُمٕمٜم٤م ُمراًرا أن اإليامن هق اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ، ومحلم ؾمئؾ رؾمقل اهلل 

، يمام ذم طمدي٨م قمٛمر سمـ قمًٌف وهمػمه وهق طمًـ "سم٤مًمّمؼم واًمًامطم٦م"اإليامن ومنه 

 سمِمقاهده.

 طودل طمدي٨م أٟمس قمٜمد اًمِمٞمخلم أٟمف ؾم٥ٌم ًمٚمقصقل إمم اعم٘مّمقد طمٞم٨م ىم٤مل اًمٜمٌل 

 .»وم٤مصؼموا طمتك شمٚم٘مقِن قمغم احلقض»ًمالٟمّم٤مر: 

وٓ يٚم٘م٤مه قمغم احلقض إٓ اعمٜمتٍمون أصح٤مب إقمامل اخلػمه اعمًتٛمرون قمٚمٞمٝم٤م طمتك 

 اعمامت.

وُم٤م اٟمتٍمت واؿمتٝمرت دقمقات إٟمٌٞم٤مء سم٠مقمٔمؿ ُمـ اًمّمؼم، ومٗمل طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ 

 ط( ىم٤مل: ىمًؿ رؾمقل اهلل 6429(، وُمًٚمؿ )8041ُم٤م قمٜمد اًمٌخ٤مري )ُمًٕمقد 

وم٠مظمؼمشمف ومٖمْم٧ٌم  طىمًاًم، وم٘م٤مل رضمؾ: إن هذه اًم٘مًٛم٦م ُم٤م أريد هب٤م وضمف اهلل، وم٠مشمٞم٧م اًمٜمٌل 

هلل ُمقؾمك ىمد أوذي سم٠ميمثر ُمـ هذا يرطمؿ ا»طمتك رأي٧م اًمٖمْم٥م ذم وضمٝمف، صمؿ ىم٤مل: 

 .»ومّمؼم

َأنا ( سمٞم٤من قمٔمٞمؿ ٟٓمتّم٤مر اًمدقمقات سم٤مًمّمؼم: 8441وذم طمدي٨م صٝمٞم٥م قمٜمد ُمًٚمؿ )

ٌَْٚمُٙمْؿ َويَم٤مَن ًَمُف ؾَم٤مطِمرٌ  :ىَم٤مَل  ط اهللَِرؾُمقَل  ـْ يَم٤مَن ىَم إِِنِّ  :وَمَٚماما يَمؼِمَ ىَم٤مَل ًمِْٚمَٛمٚمِِؽ  ،يَم٤مَن َُمِٚمٌؽ ومِٞمَٛم

ُت وَم٤مسْمَٕم٨ْم إِ  ُٛمُف وَمَٙم٤مَن ذِم ـَمِريِ٘مِف إَِذا ىَمْد يَمؼِمْ ٌََٕم٨َم إًَِمْٞمِف هُماَلًُم٤م ُيَٕمٚمِّ ْحَر وَم ًِّ ْٛمُف اًم زَما هُماَلًُم٤م ُأقَمٚمِّ

ٌَفُ  اِه٥ِم َوىَمَٕمَد  ،ؾَمَٚمَؽ َراِه٥ٌم وَمَ٘مَٕمَد إًَِمْٞمِف َوؾَمِٛمَع يَماَلَُمُف وَم٠َمقْمَج ٤مطِمَر َُمرا سم٤ِمًمرا ًا وَمَٙم٤مَن إَِذا َأشَمك اًم

ًا  اِه٥ِم وَمَ٘م٤مَل إًَِمْٞمِف وَم٢مَِذا َأشَمك اًم سَمُف وَمَِمَٙم٤م َذًمَِؽ إمَِم اًمرا ٤مطِمَر وَمُ٘مْؾ  :٤مطِمَر َضَ ًا إَِذا ظَمِِمٞم٧َم اًم
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٦ٍم  ٌَْٞمٜماََم ُهَق يَمَذًمَِؽ إِْذ َأشَمك قَمغَم َداسما ٤مطِمُر وَم ًا ٜمِل اًم ًَ ٌَ ٜمِل َأْهكِم َوإَِذا ظَمِِمٞم٧َم َأْهَٚمَؽ وَمُ٘مْؾ طَم ًَ ٌَ طَم

٧ْم اًمٜما٤مَس  ًَ ٌَ اِه٥ُم َأوْمَْمُؾ وَم٠َمظَمَذ  :ًْمَٞمْقمَ وَمَ٘م٤مَل ا ،قَمٔمِٞمَٛم٦ٍم ىَمْد طَم ٤مطِمُر َأوْمَْمُؾ َأْم اًمرا ًا َأقْمَٚمُؿ آًم

٤مطِمرِ اًمٚمٝمُ  :طَمَجًرا وَمَ٘م٤مَل  ًا ـْ َأُْمِر اًم اِه٥ِم َأطَم٥ما إًَِمْٞمَؽ ُِم ٦َم  ،ؿا إِْن يَم٤مَن َأُْمُر اًمرا اسما وَم٤مىْمُتْؾ َهِذِه اًمدا

اِه٥ُم طَمتاك َيْٛمِِضَ اًمٜما٤مُس وَمَرَُم٤مَه٤م وَمَ٘مَتَٚمَٝم٤م َوَُم٣َم اًم ُه وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اًمرا اِه٥َم وَم٠َمظْمؼَمَ ٜما٤مُس وَم٠َمشَمك اًمرا

ٌَْتغَم  :َأْي  ـْ َأُْمِرَك َُم٤م َأَرى َوإِٟماَؽ ؾَمُت وَم٢مِْن اسْمُتٚمِٞم٧َم وَماَل  ،سُمٜمَلا َأْٟم٧َم اًْمَٞمْقَم َأوْمَْمُؾ ُِمٜمِّل ىَمْد سَمَٚمَغ ُِم

 َ ْٕ يَْمَٛمَف َوا ْٕ ُئ ا ِٛمَع شَمُدلا قَمكَما َويَم٤مَن اًْمُٖماَلُم ُيؼْمِ ًَ  وَم
ِ
َْدَواء ْٕ ـْ ؾَم٤مِئِر ا سْمَرَص َوُيَداِوي اًمٜما٤مَس ُِم

َداَي٤م يَمثِػَمٍة وَمَ٘م٤مَل  َُم٤م َه٤مُهٜم٤َم ًَمَؽ َأمْجَُع إِْن َأْٟم٧َم ؿَمَٗمْٞمَتٜمِل  :ضَمٚمِٞمٌس ًمِْٚمَٛمٚمِِؽ يَم٤مَن ىَمْد قَمِٛمَل وَم٠َمشَم٤مُه هِبَ

اَم َيِْمِٗمل  :وَمَ٘م٤مَل  َٓ َأؿْمِٗمل َأطَمًدا إِٟما ـَ سمِ  اهللََدقَمْقُت  ٤مهللَِأْٟم٧َم آَُمٜم٧َْم سمِ وَم٢مِْن  اهللُإِِنِّ   ٤مهللِ وَمَِمَٗم٤مَك وَمآَُم

ِٚمُس وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اعمَْٚمُِؽ  ،اهللُ وَمَِمَٗم٤مُه  كَ  :وَم٠َمشَمك اعمَْٚمَِؽ وَمَجَٚمَس إًَِمْٞمِف يَماَم يَم٤مَن ََيْ ـْ َردا قَمَٚمْٞمَؽ سَمٍَمَ  ،َُم

ي ىَم٤مَل  :َرِبِّ ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  َؽ  :َوًَمَؽ َربع هَمػْمِ سُمُف طَمتاك َدلا قَمغَم  اهللُ َرِبِّ َوَرسمُّ وَم٠َمظَمَذُه وَمَٚمْؿ َيَزْل ُيَٕمذِّ

 َ ْٕ يَْمَٛمَف َوا ْٕ ُئ ا ـْ ؾِمْحِرَك َُم٤م شُمؼْمِ سْمَرَص اًْمُٖماَلِم وَمِجلَء سم٤ِمًْمُٖماَلِم وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اعمَْٚمُِؽ َأْي سُمٜمَلا ىَمْد سَمَٚمَغ ُِم

َٓ َأؿْمِٗمل َأطَمًدا إِ  :َوشَمْٗمَٕمُؾ َوشَمْٗمَٕمُؾ وَمَ٘م٤مَل  اَم َيِْمِٗمل إِِنِّ  سُمُف طَمتاك َدلا قَمغَم  اهللُٟما وَم٠َمظَمَذُه وَمَٚمْؿ َيَزْل ُيَٕمذِّ

ـْ ِديٜمَِؽ وَم٠َمسَمك وَمَدقَم٤م سم٤ِمعْمِْئَِم٤مِر وَمَقَوَع اعْمِْئَِم٤مَر ذِم  اِه٥ِم وَمِ٘مٞمَؾ ًَمُف اْرضِمْع قَم اِه٥ِم وَمِجلَء سم٤ِمًمرا اًمرا

٤مُه صُمؿا  ُف طَمتاك َوىَمَع ؿِم٘ما ـْ ِديٜمَِؽ وَم٠َمسَمك  :ضِملَء سمَِجٚمِٞمِس اعمَْٚمِِؽ وَمِ٘مٞمَؾ ًَمفُ  َُمْٗمِرِق َرْأؾِمِف وَمَِم٘ما اْرضِمْع قَم

٤مهُ  ُف سمِِف طَمتاك َوىَمَع ؿِم٘ما صُمؿا ضِملَء سم٤ِمًْمُٖماَلِم وَمِ٘مٞمَؾ ًَمُف اْرضِمْع  ،وَمَقَوَع اعمِْْئَِم٤مَر ذِم َُمْٗمِرِق َرْأؾِمِف وَمَِم٘ما

ـْ َأْصحَ  ـْ ِديٜمَِؽ وَم٠َمسَمك وَمَدوَمَٕمُف إمَِم َٟمَٗمٍر ُِم ٌَِؾ يَمَذا َويَمَذا :٤مسمِِف وَمَ٘م٤مَل قَم ٌُقا سمِِف إمَِم ضَم وَم٤مْصَٕمُدوا  ،اْذَه

ٌُقا سمِِف وَمَّمِٕمُدوا سمِفِ  ٓا وَم٤مـْمَرطُمقُه وَمَذَه ـْ ِديٜمِِف َوإِ ٌََؾ وَم٢مَِذا سَمَٚمْٖمُتْؿ ُذْرَوشَمُف وَم٢مِْن َرضَمَع قَم ٌََؾ  سمِِف اجْلَ اجْلَ

َ٘مُٓمقا َوضَم٤مَء َيْٛمٌِم إِمَم اعمَْٚمِِؽ وَمَ٘م٤مَل ًَمُف ؿا ايْمِٗمٜمِٞمِٝمْؿ سماَِم ؿِمْئ٧َم وَمَرضَم اًمٚمٝمُ  :وَمَ٘م٤مَل  ًَ ٌَُؾ وَم َػ هِبِْؿ اجْلَ

ٌُقا سمِِف  اهللُاعمَْٚمُِؽ َُم٤م وَمَٕمَؾ َأْصَح٤مسُمَؽ ىَم٤مَل يَمَٗم٤مٟمِٞمِٝمُؿ  ـْ َأْصَح٤مسمِِف وَمَ٘م٤مَل اْذَه وَمَدوَمَٕمُف إمَِم َٟمَٗمٍر ُِم
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ٌَْحَر ومَ  ُٓمقا سمِِف اًْم ٌُقا سمِِف وَمَ٘م٤مَل وَم٤ممْحُِٚمقُه ذِم ىُمْرىُمقٍر وَمَتَقؾما ٓا وَم٤مىْمِذوُمقُه وَمَذَه ـْ ِديٜمِِف َوإِ  :٢مِْن َرضَمَع قَم

ِٗمٞمٜم٦َُم وَمَٖمِرىُمقا َوضَم٤مَء َيْٛمٌِم إمَِم اعمَْٚمِِؽ وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اعمَْ اًمٚمٝمُ  ًا ٚمُِؽ ؿا ايْمِٗمٜمِٞمِٝمْؿ سماَِم ؿِمْئ٧َم وَم٤مْٟمَٙمَٗم٠َمْت هِبِْؿ اًم

٧َم سمَِ٘م٤مشمكِِم طَمتاك شَمْٗمَٕمَؾ َُم٤م آُُمُرَك سمِِف  :وَمَ٘م٤مَل ًمِْٚمَٛمٚمِِؽ  اهللُ يَمَٗم٤مٟمِٞمِٝمُؿ  :َُم٤م وَمَٕمَؾ َأْصَح٤مسُمَؽ ىَم٤مَل  ًْ إِٟماَؽ ًَم

ٌُٜمِل قَمغَم ضِمْذعٍ  :ىَم٤مَل  ؟َوَُم٤م ُهقَ  :ىَم٤مَل  َٛمُع اًمٜما٤مَس ذِم َصِٕمٞمٍد َواطِمٍد َوشَمّْمُٚم ـْ  ،دَمْ صُمؿا ظُمْذ ؾَمْٝماًم ُِم

ْٝمَؿ ذِم يَمٌِِد اًْمَ٘مْقسِ  ًا صُمؿا اْرُِمٜمِل وَم٢مِٟماَؽ إَِذا  ،َربِّ اًْمُٖماَلمِ  اهللِْؾ سم٤ِمؾْمِؿ صُمؿا ىمُ  ،يمِٜم٤َمَٟمتِل صُمؿا َوْع اًم

ٌَُف قَمغَم ضِمْذعٍ  ـْ  ،وَمَٕمْٚم٧َم َذًمَِؽ ىَمَتْٚمَتٜمِل وَمَجَٛمَع اًمٜما٤مَس ذِم َصِٕمٞمٍد َواطِمٍد َوَصَٚم صُمؿا َأظَمَذ ؾَمْٝماًم ُِم

ٌِْد اًْمَ٘مْقسِ  ،يمِٜم٤َمَٟمتِفِ  ْٝمَؿ ذِم يَم ًا صُمؿا َرَُم٤مُه وَمَقىَمَع  ،َربِّ اًْمُٖماَلمِ  اهلل٤ِمؾْمِؿ صُمؿا ىَم٤مَل سمِ  ،صُمؿا َوَوَع اًم

ْٝمِؿ وَماَمَت وَمَ٘م٤مَل اًمٜما٤مُس آَُمٜما٤م سمَِربِّ  ًا ْٝمُؿ ذِم ُصْدهِمِف وَمَقَوَع َيَدُه ذِم ُصْدهِمِف ذِم َُمْقِوِع اًم ًا اًم

َذُر ىَمْد وَ اًْمُٖماَلِم آَُمٜما٤م سمَِربِّ اًْمُٖماَلِم آَُمٜما٤م سمَِربِّ اًْمُٖماَلِم وَم٠ُميِتَ اعمَْٚمُِؽ وَم٘مِ   اهللِٞمَؾ ًَمُف َأَرَأْي٧َم َُم٤م يُمٜم٧َْم َُتْ

َم اًمٜمِّػَماَن  ْت َوَأْضَ َٙمِؽ وَمُخدا ًِّ ظُْمُدوِد ذِم َأوْمَقاِه اًم ْٕ ـَ اًمٜما٤مُس وَم٠َمَُمَر سم٤ِم َٟمَزَل سمَِؽ طَمَذُرَك ىَمْد آَُم

ـْ ِديٜمِِف وَم٠َممْحُقُه ومِٞمَٝم٤م َأْو ىِمٞمَؾ ًَمُف اىْمتَ  :َوىَم٤مَل  ـْ ََلْ َيْرضِمْع قَم ِحْؿ وَمَٗمَٕمُٚمقا طَمتاك ضَم٤مَءْت اُْمَرَأٌة َوَُمَٕمَٝم٤م َُم

٧ْم َأْن شَمَ٘مَع ومِٞمَٝم٤م وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم اًْمُٖماَلمُ  ًَ فْ  :َصٌِلع هَل٤َم وَمَتَ٘م٤مقَم ي وَم٢مِٟماِؽ قَمغَم احْلَؼِّ  ،َي٤م ُأُما  . اْصؼِمِ

 : وضمدٟم٤م ظمػم قمِمٞمٜم٤م سم٤مًمّمؼم.قمٛمر وقمـ 

ٛم٦م، وم٤مٟمتزقمٝم٤م ُمٜمف، وم٤مقم٤موف ُمٙم٤مَّن٤م وىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: ُم٤م أٟمٕمؿ اهلل قمغم قمٌد ٟمٕم

اًمّمؼم إٓ يم٤من ُم٤م قمقوف ظمػًما مم٤م ٟمزقمف، وىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران: ُم٤م ٟم٤مل أطمد ؿمٞمًئ٤م ُمـ 

 ضمًٞمؿ اخلػم ٟمٌل ومٛمـ دوٟمف إٓ سم٤مًمّمؼم.

٦ًم َُّيُْدوَن سم٠َِمُْمِرَٟم٤م عمَا٤م ﴿وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ذم ىمقًمف:  َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم ُِمٜمُْٝمْؿ َأِئٛما

وا ، ىم٤مل: عم٤م أظمذوا سمرأس إُمر ضمٕمٚمٜم٤مهؿ رؤوؾًم٤م، ويمام ىمٞمؾ: ىمٍم [10]السجدة:﴾َصؼَمُ

 اًمّمؼم اًمٔمٗمر، أي هم٤مي٦م اًمّمؼم.
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ومام شمت٘مدم ُمـ إدًم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م وأصم٤مر اًمًٚمٗمٞم٦م ئمٝمر ضمٚمًٞم٤م عمـ شم٠مُمؾ 

أن ُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب اٟمتّم٤مر اًمدقمقة هق اًمّمؼم هذا اخلٚمؼ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ُمـ ُتٚمؼ سمف ٟم٤مًمف 

 ًمٜمٍم واًمتٛمٙملم، ويمام ىمٞمؾ: )ُمـ صؼم فمٗمر(.اخلػم وا

 ٚايصرب أقغاّ:

(: اًمّمؼم سم٤مقمت٤ٌمر ُمتٕمٚم٘مف صمالصم٦م أىم٤ًمم: 11) »قمدة اًمّم٤مسمريـ»ذم  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

صؼم قمغم إواُمر واًمٓم٤مقم٤مت طمتك ي١مدُّي٤م، وصؼم قمغم اعمٜم٤مهل واعمخ٤مًمٗم٤مت طمتك ٓ ي٘مع 

 ومٞمٝم٤م، وصؼم قمغم إىمدار وإىمْمٞم٦م طمتك ٓ يتًخٓمٝم٤م.

يم٘مقًمف: اومٕمؾ اعم٠مُمقر واضمتٜم٥م اعمحٔمقر، واصؼم قمغم اعم٘مدور، وهذه اًمثالصم٦م اًمتل وىم٤مل 

ـِ اعمُْٜمَْٙمِر َواْصؼِمْ ﴿أوص هب٤م ًم٘مامن اسمٜمف ذم ىمقًمف:  الَة َوْأُُمْر سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َواْٟمَف قَم َي٤م سُمٜمَلا َأىِمِؿ اًمّما

وأُمر همػمه سمف، ويمذًمؽ  ، وم٠مُمره سم٤معمٕمروف يتٜم٤مول ومٕمٚمف سمٜمٗمًف،[91]لؼامن:﴾قَمغَم َُم٤م َأَص٤مسَمَؽ 

َّنٞمف قمـ اعمٜمٙمر، أُم٤م ُمـ طمدي٨م إـمالق اًمٚمٗمظ ومتدظمؾ ٟمٗمًف وهمػمه ومٞمف، وأُم٤م ُمـ طمٞم٨م 

اًمٚمزوم اًمنمقمل، وم٢من أُمر اًمٜم٤مهل ٓ يًت٘مٞمؿ ًمف أُمره وَّنٞمف طمتك يٙمقن أول ُم٠مُمقر 

اَم ُأْٟمزِ ﴿ وُمٜمٝمل، وذيمر اهلل قمز وضمؾ هذه إصقل اًمثالصم٦م ذم ىمقًمف: ـْ َيْٕمَٚمُؿ َأٟما ـْ َأوَمَٛم َل إًَِمْٞمَؽ ُِم

٤ٌَمِب  ًَْم ْٕ ُر ُأوًُمق ا اَم َيَتَذيما ـْ ُهَق َأقْمَٛمك إِٟما ـَ ُيقوُمقَن سمَِٕمْٝمِد  * َرسمَِّؽ احْلَؼُّ يَمَٛم ِذي َوٓ َيٜمُ٘مُْمقَن  اهللِ اًما

ـَ َيِّمُٚمقَن َُم٤م َأَُمَر  * اعمِْٞمَث٤مَق  ِذي ْؿ َوَُي٤َموُمقَن ؾُم  اهللَُواًما ُ ٤مِب سمِِف َأْن ُيقَصَؾ َوَُيَِْمْقَن َرهبا ًَ
 * قَء احْلِ

ًا َوقَمالٟمَِٞم٦ًم  الَة َوَأْٟمَٗمُ٘مقا مِما٤م َرَزىْمٜم٤َمُهْؿ ِهّ ِْؿ َوَأىَم٤مُُمقا اًمّما وا اسْمتَِٖم٤مَء َوضْمِف َرهبِّ ـَ َصؼَمُ ِذي َواًما

ارِ  ٌَك اًمدا ٞمَِّئ٦َم ُأوًَمِئَؽ هَلُْؿ قُمْ٘م ًا ٜم٦َِم اًم ًَ  .[11-91]الرعد:  ﴾َوَيْدَرُأوَن سم٤ِمحْلَ

ٔي٤مت شمٜم٤موًم٧م ُم٘م٤مُم٤مت اإلؾمالم، واؿمتٛمٚم٧م قمغم ومٕمؾ ىم٤مل: واعم٘مّمقد أن هذه ا

َي٤م ﴿اعم٠مُمقر وشمرك اعمحٔمقر واًمّمؼم قمغم اعم٘مدور، وىمد ذيمر اهلل شمٕم٤ممم هذه إصقل ذم ىمقًمف: 
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ُ٘مقا  وا َوَص٤مسمُِروا َوَراسمُِٓمقا َواشما ـَ آَُمٜمُقا اْصؼِمُ ِذي ٤َم اًما  .[199]آل عؿران: ﴾ًَمَٕمٚماُٙمْؿ شُمْٗمٚمُِحقنَ  اهللَ َأُّيُّ

ع ىمرن ومٞمف اًمت٘مقى سم٤مًمّمؼم اؿمتٛمؾ قمغم إُمقر اًمثالصم٦م، وم٢مٟمف طم٘مٞم٘م٦م اًمت٘مقى ومٙمؾ ُمقو

 أهـومٕمؾ اعم٠مُمقر وشمرك اعمحٔمقر.

ومٕمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ومجٞمع اعمًٚمٛملم أن يتحٚمقا سم٤مًمّمؼم ذم ـم٤مقم٤مَتؿ واًمٌٕمد قمـ اعمٕم٤ميص 

 واًمّمؼم قمغم اعم٘م٤مدير.

ٌُقا اًم ﴿ وقال تعالى:وإٓ وم٢من اهلزيٛم٦م طم٤مصٚم٦م،  ًَ ـَ يَم ِذي ٞمَِّئ٤مِت ضَمَزاُء ؾَمٞمَِّئ٦ٍم سمِِٛمْثٚمَِٝم٤م َواًما ًا

٦مٌ  ـِ ﴿ وقال تعالى:، و[93]يقٟمس:﴾َوشَمْرَهُ٘مُٝمْؿ ِذًما ـْ ُُّيِ ـْ ُُمْٙمِرمٍ  اهللَُوَُم  .[95]احلج: ﴾وَماَم ًَمُف ُِم

 وًمٜم٠مظمذ إُم٤مم أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أمحد سمـ حمٛمد اسمـ طمٜمٌؾ ُمثاًل ذم هذا اًم٤ٌمب.

إلُم٤مم طمً٘م٤م، وؿمٞمخ اإلؾمالم صدىًم٤م أسمق قمٌد (: هق ا66/633) »اًمًػم»ىم٤مل اًمذهٌل ذم 

 .اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمِن

 ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وهق اسمـ مخ٦ًم قمنمة ؾمٜم٦م ذم اًمٕم٤مم اًمذي ُم٤مت ومٞمف ُم٤مًمؽ ومح٤مد.

ُمـ ؿمٞمقظمف ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م اهلالزم، وضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد، وأِب ظم٤مًمد إمحر، وأِب 

وقمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي، وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد سمٙمر سمٙمر سمـ أِب ؿمٞم٦ٌم، وويمٞمع سمـ اجلراح، 

اًم٘مٓم٤من، ويزيد سمـ ه٤مرون، وقمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم اًمّمٜمٕم٤مِن، ومجع ُمـ أئٛم٦م اًمديـ 

 اعمِمٝمقريـ.

 ىم٤مل: ومٕمدة ؿمٞمقظمف اًمذيـ روى قمٜمٝمؿ ذم اعمًٜمد ُمئت٤من وصمامٟمقن وٟمٞمػ.

طمدث قمٜمف اًمٌخ٤مري طمديًث٤م، وطمدث قمٜمف ُمًٚمؿ، وأسمق داود، وطمدث قمٜمف وًمده ص٤مًمح 

ف طمٜمٌؾ سمـ إؾمح٤مق، وؿمٞمقظمف قمٌد اًمرزاق واحلًـ سمـ ُمقؾمك إؿمٞم٥م واسمـ قمٛم

واًمِم٤مومٕمل، وطمدث قمٜمف قمكم سمـ اعمديٜمل وحيٞمك سمـ ُمٕملم، وحمٛمد سمـ حيٞمك اًمذهكم ومجع ُمـ 
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 أئٛم٦م اًمديـ رمحٝمؿ اهلل مجٞمًٕم٤م.

 رطمٚمتف وـمٚمٌف ًمٚمٕمٚمؿ وصؼمه ذم ذًمؽ:

 ٜم٦م.ىم٤مل ص٤مًمح: ؾمٛمٕم٧م أِب ي٘مقل: ظمرضم٧م اًمٙمقوم٦م ومٙمٜم٧م ذم سمٞم٧م ُت٧م رأس ًمٌ

 وىم٤مل طمٜمٌؾ: ىم٤مل أمحد: شمزوضم٧م وأٟم٤م اسمـ أرسمٕملم ؾمٜم٦م ومرزق اهلل ظمػًما يمثػًما.

ىم٤مل اعمروذي: ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل: اظمتٚمٗم٧م إمم اًمٙمت٤مب صمؿ اظمتٚمٗم٧م إمم اًمديقان وأٟم٤م اسمـ 

أرسمع قمنمة ؾمٜم٦م، وقمـ أمحد اًمدورىمل قمـ أِب قمٌد اهلل، ىم٤مل: ٟمحـ يمتٌٜم٤م احلدي٨م ُمـ ؾمت٦م، 

 ٞمػ يْمٌٓمف ُمـ يمت٥م ذم وضمف واطمد.وضمق وؾمٌٕم٦م وَل ٟمْمٌٓمف ومٙم

ذم اعمحٜم٦م وصؼمه قمغم احلٌس واجلٚمد، وَتٙملم اهلل قمز وضمؾ  أمحد وًمٜمذيمر ىمّم٦م 

إمم سمٕمد ذًمؽ، اًمٓمؼماِن طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ أمحد طمدصمٜمل أسمق ُمٕمٛمر اًم٘مٓمٞمٕمل ىم٤مل: ُأطميٟم٤م 

حٜم٦م، ومٚمام دار اًمًٚمٓم٤من أي٤مم اعمحٜم٦م، ويم٤من أمحد سمـ طمٜمٌؾ ىمد ُأطمي إمم دار اًمًٚمٓم٤من أي٤مم اعم

َيٞمٌقن ويم٤من رضماًل ًمٞمٜم٤ًم وم٤مٟمتٗمخ٧م أوداضمف، وامحرت قمٞمٜم٤مه، وذه٥م ذًمؽ اًمٚملم رأى اًمٜم٤مس 

 وم٘مٚم٧م: إٟمف ىمد همْم٥م هلل.

ىم٤مل حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ إديٛمل: طمدصمٜم٤م اًمٗمْمؾ سمـ زي٤مد ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أمحد 

ٜم٦م سمـ طمٜمٌؾ ي٘مقل: أول يقم اُمتحٜمف إؾمح٤مق عم٤م ظمرج ُمـ قمٜمده وذًمؽ ذم مج٤مد أظمرة ؾم

صمامن وقمنمة وُمئتلم وم٘مٕمد ذم ُمًجده وم٘م٤مل ًمف مج٤مقم٦م: أظمؼمٟم٤م سمٛمـ أضم٤مب ومٙم٠مٟمف صم٘مؾ قمٚمٞمف 

ُمـ ومٙمٚمٛمقه أيْم٤ًم ىم٤مل: ومٚمؿ، َي٥م أطمد ُمـ أصح٤مسمٜم٤م واحلٛمد هلل، صمؿ ذيمر ُمـ أضم٤مب 

واشم٤مهؿ قمغم أيمثر ُم٤م أرادوا وم٘م٤مل: هق جمٝمقل حمدث واُمتحٜمٝمؿ ُمرة ُمرة، واُمتحٜمٜمل ُمرشملم 

ذم اًم٘مرآن؟ ىمٚم٧م: هق يمالم اهلل، وم٠مىم٤مُمٜمل وأضمٚمًٜمل ذم ٟم٤مطمٞم٦م، صمؿ ُمرشملم، وم٘م٤مل زم: ُم٤م شم٘مقل 

ؾم٠مهلؿ، صمؿ ردِن صم٤مٟمٞم٦م، وم٠ًمًمٜمل وأظمذ ذم اًمتِمٌٞمف، وم٘مٚم٧م: ًمٞمس يمٛمثٚمف رء وهق اًمًٛمٞمع 
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 اًمٌّمػم، وم٘م٤مل زم: وُم٤م اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم؟ وم٘مٚم٧م: هٙمذا ىم٤مل شمٕم٤ممم. 

ٕمٛمٞم٦م، وُم٤م روي ىم٤مل حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌقؿمٜمجل: ضمٕمٚمقا يذيمرون أمحد سم٤مًمرىم٦م ذم اًمتا 

إن ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ يم٤من يٜمنم أطمدهؿ شومٞمٝم٤م، وم٘م٤مل: يمٞمػ ٟمّمٜمٕمقن سمحدي٨م ظم٤ٌمب: 

، وم٠ميًٜم٤م ُمٜمف وىم٤مل: ًم٧ًُم أسم٤مزم سم٤محلٌس ُم٤م هق وُمٜمززم إٓ »سم٤معمٜمِم٤مر ٓ يّمده ذًمؽ قمـ ديٜمف

سم٤مًمًٞمػ إٟمام أظم٤مف ومتٜم٦م اًمًقط، ومًٛمٕمف سمٕمض أهؾ احلٌس وم٘م٤مل: ٓ واطمد وٓ ىمتاًل 

ي قمٜمف.قمٚمٞمؽ، ي٤م أسم٤م قمٌد   اهلل، ومام هق إٓ ؾمقـم٤من، صمؿ ٓ شمدري أيـ ي٘مع اًم٤ٌمىمل، ومٙم٠مٟمف ُهِّ

ىم٤مل ص٤مًمح سمـ أمحد: مُحؾ أِب وحمٛمد سمـ ٟمقح ُمـ سمٖمداد ُم٘مٞمديـ ومٍمٟم٤م ُمٕمٝمام إمم 

إٟم٤ٌمر وم٠ًمل أسمق سمٙمر إطمقل أِب: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل، إن قُمرو٧م قمغم اًمًٞمػ دمٞم٥م؟ ىم٤مل: 

ا ومًٛمٕم٧م أِب ي٘مقل: هٟم٤م إمم اًمرطم٦ٌم، ورطمٚمٜم٤م ُمٜمٝم٤م ذم ضمقف اًمٚمٞمؾ ومٕمرو٧م  ٓ، صمؿ ؾُمػمِّ

ًمٜم٤م رضمؾ وم٘م٤مل: أيٙمؿ أمحد؟ وم٘مٞمؾ ًمف: هذا، وم٘م٤مل: ًمٚمّجامل قمغم رؾمٚمؽ، صمؿ ىم٤مل: هذا ُم٤م 

قمٚمٞمؽ أن شم٘متؾ ه٤مهٜم٤م وشمدظمؾ اجلٜم٦م، صمؿ ىم٤مل: اؾمتقدقمؽ اهلل وُم٣م وم٠ًمًم٧م قمٜمف وم٘مٞمؾ زم: 

٦م ي٘م٤مل ًمف ضم٤مسمر سمـ ذم اًم٤ٌمدي -أي اًمّمقف–هذا رضمؾ ُمـ اًمٕمرب ُمـ رسمٞمٕم٦م يٕمٛمؾ اًمِمٕمر 

 قم٤مُمر، ّيذيمر سمخػم.

ىم٤مل ص٤مًمح سمـ أمحد: ىم٤مل أِب: ومٚمام سٟم٤م إمم أَذَٟم٦م ورطمٚمٜم٤م ذم ضمقف اًمٚمٞمؾ وومتح ًمٜم٤م سم٤مهُب٤م 

اًمٌنمي: ىمد ُم٤مت اًمرضمؾ يٕمٜمل اعم٠مُمقن، ىم٤مل أِب: ويمٜم٧م ادقمق اهلل إذ رضمؾ ىمد دظمؾ وم٘م٤مل 

ا ذم أىمٞم٤مدمه٤م ومٚمام ص٤مر أٓ أراه، ىم٤مل ص٤مًمح: عم٤م صدر أِب وحمٛمد سمـ ٟمقح إمم ـمرؾمقس ُردا 

 إمم اًمرىم٦م مُحاِل ذم ؾمٗمٞمٜم٦م ومٚمام وصال إمم قم٤مٟم٦م شمقذم حمٛمد ووُمؽ ىمٞمده وصغم قمٚمٞمف أِب.

ي٦م أي٤مُم٤ًم صمؿ طُمٌس ذم داٍر  ىم٤مل ص٤مًمح: وص٤مر أِب إمم سمٖمداد ُم٘مٞمدًا ومٛمٙم٨م سم٤مًمٞم٤مها

٧م أصكم ايمؽمي٧م قمٜمد دار قمامرة، صمؿ طمقل إمم طمٌس اًمٕم٤مُم٦م ذم درب اًمـَٛمْقِصٚمٞما٦م، وم٘م٤مل: يمٜم
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ىمٚم٧م: وذًمؽ سمٕمد ُمقت سم٠مهؾ اًمًجـ وأٟم٤م ُم٘مٞمد، ومٚمام يم٤من ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م شمًع قمنمة 

 اعم٠مُمقن سم٠مرسمٕم٦م أؿمٝمر طمقًم٧ُم إمم دار إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ يٕمٜمل ٟم٤مئ٥م سمٖمداد.

ف إزّم يمؾ يقم سمرضمٚملم أطمدمه٤م ي٘م٤مل ًمف أمحد سمـ أمحد سمـ  ىم٤مل ص٤مًمح، ىم٤مل أِب: يم٤من يقضما

ومال يزآن يٜم٤مفمراِن طمتك إذا ىم٤مُم٤م دقمل سم٘مٞمد ومزيد ذم  ٔظمر: أسمق ؿمٕمٞم٥م احلج٤مم،رسم٤مح، وا

ىمٞمقدي ومّم٤مر ذم رضمكما أرسمٕم٦م أىمٞم٤مد، ومٚمام يم٤من ذم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م دظمؾ قمكما ومٜم٤مفمرِن وم٘مٚم٧م ًمف: 

ُم٤م شم٘مقل ذم قمٚمؿ اهلل؟ وم٘م٤مل: خمٚمقق، ىمٚم٧م: يمٗمرت، وم٘م٤مل زم: اًمرؾمقل اًمذي يم٤من حيي ُمـ 

 وم٘مٚم٧م: إن هذا ىمد يمٗمر.١مُمٜملم، راهٞمؿ إن هذا رؾمقل أُمػم اعمىمٌؾ إؾمح٤مق سمـ إسم

ومٚمام يم٤من ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمراسمٕم٦م، وضمف، يٕمٜمل: اعمٕمتّمؿ، سمٌٖم٤م اًمٙمٌػم إمم إؾمح٤مق، وم٠مُمره 

سمحٛمكم إًمٞمف، وم٠مدظمٚم٧م قمغم إؾمح٤مق، وم٘م٤مل: ي٤م أمحد إَّن٤م واهلل ٟمٗمًؽ، إٟمف ٓ ي٘متٚمؽ 

 سم٤مًمًٞمػ، إٟمف ىمد آمم، إن َل دمٌف، أن ييسمؽ ضسم٤م سمٕمد ضب، وأن

 رى ومٞمف ؿمٛمس وٓ ىمٛمر.ي٘متٚمؽ ذم ُمقوع ٓ ي

( أومٞمٙمقن جمٕمقٓ إٓ 8)إٟم٤م ضمٕمٚمٜم٤مه ىمرآٟم٤م قمرسمٞم٤م( )اًمزظمرف:  وقال تعالى:أًمٞمس ىمد 

( أومخٚم٘مٝمؿ ؟ 1)ومجٕمٚمٝمؿ يمٕمّمػ ُم٠ميمقل( )اًمٗمٞمؾ:  قال تعالى:خمٚمقىم٤م ؟ وم٘مٚم٧م: وم٘مد 

 ىم٤مل: ومًٙم٧م.

ومٚمام سٟم٤م إمم اعمقوع اعمٕمروف سم٤ٌمب اًمًٌت٤من، أظمرضم٧م، وضمئ سمداسم٦م وم٠مريم٧ٌم وقمكم 

 ، ُم٤م ُمٕمل ُمـ يٛمًٙمٜمل، ومٙمدت همػم ُمرة أن أظمر قمغم وضمٝمل ًمث٘مؾ اًم٘مٞمقد.آىمٞم٤مد

ومجئ ِب إمم دار اعمٕمتّمؿ، وم٠مدظمٚم٧م طمجرة، صمؿ أدظمٚم٧م سمٞمت٤م، وأىمٗمؾ اًم٤ٌمب قمكم ذم 

 ضمقف اًمٚمٞمؾ وٓ هاج.

وم٠مردت اًمقوقء، ومٛمددت يدي، وم٢مذا أٟم٤م سم٢مٟم٤مء ومٞمف ُم٤مء، وـم٧ًم ُمقوقع، ومتقو٠مت 
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 وصٚمٞم٧م.

 ، وؿمددت هب٤م آىمٞم٤مد أمحٚمٝم٤م، وقمٓمٗم٧م هاويكم.ومٚمام يم٤من ُمـ اًمٖمد، أظمرضم٧م شمٙمتل

ومج٤مء رؾمقل اعمٕمتّمؿ، وم٘م٤مل: أضم٥م وم٠مظمذ سمٞمدي، وأدظمٚمٜمل قمٚمٞمف، واًمتٙم٦م ذم يدي، 

أمحؾ هب٤م آىمٞم٤مد، وإذا هق ضم٤مًمس، وأمحد سمـ أِب دواد طم٤مض، وىمد مجع ظمٚم٘م٤م يمثػما ُمـ 

 أصح٤مسمف.

 وم٘م٤مل زم اعمٕمتّمؿ: ادٟمف ادٟمف.

 ومٚمؿ يزل يدٟمٞمٜمل طمتك ىمرسم٧م ُمٜمف.

ؿ ىم٤مل: اضمٚمس، ومجٚم٧ًم، وىمد أصم٘مٚمتٜمل آىمٞم٤مد، ومٛمٙمث٧م ىمٚمٞمال، صمؿ ىمٚم٧م: أشم٠مذن ذم صم

اًمٙمالم ؟ ىم٤مل شمٙمٚمؿ، وم٘مٚم٧م: إمم ُم٤م  دقم٤م اهلل ورؾمقًمف ؟ ومًٙم٧م هٜمٞم٦م ، صمؿ ىم٤مل: إمم ؿمٝم٤مدة 

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل، وم٘مٚم٧م: وم٠مٟم٤م أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل.

 ٞمس قمغم رؾمقل اهللصمؿ ىمٚم٧م: إن ضمدك اسمـ قم٤ٌمس ي٘مقل: عم٤م ىمدم وومد قمٌداًم٘م

ىم٤مًمقا: اًمٚمٝمقرؾمقًمف أقمٚمؿ،  "أشمدرون ُم٤م آيامن ؟  "، ؾم٠مًمقه قمـ آيامن، وم٘م٤مل: ط

ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل، وأن حمٛمدا رؾمقل اهلل، وإىم٤مم اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة، وأن  "ىم٤مل: 

 ."شمٕمٓمقا اخلٛمس ُمـ اعمٖمٜمؿ 

ـ يم٤من ىمٌكم، ُم٤م قمرو٧م ىم٤مل أِب: وم٘م٤مل، يٕمٜمل: اعمٕمتّمؿ: ًمق ٓ أِن وضمدشمؽ ذم يد ُم

 ًمؽ.

صمؿ ىم٤مل: ي٤م قمٌداًمرمحـ سمـ إؾمح٤مق، أَل آُمرك سمرومع اعمحٜم٦م ؟ وم٘مٚم٧م: اهلل أيمؼم ! إن ذم 

 هذا ًمٗمرضم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم.

 صمؿ ىم٤مل هلؿ: ٟم٤مفمروه، ويمٚمٛمقه، ي٤م قمٌداًمرمحـ يمٚمٛمف.
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وم٘م٤مل: ُم٤م شم٘مقل ذم اًم٘مرآن ؟ ىمٚم٧م: ُم٤م شم٘مقل أٟم٧م ذم قمٚمؿ اهلل ؟ ومًٙم٧م، وم٘م٤مل زم 

( واًم٘مرآن أًمٞمس ؿمٞمئ٤م ؟ 62اهلل شمٕم٤ممم )اهلل ظم٤مًمؼ يمؾ ؿمئ( ؟ )اًمرقمد: سمٕمْمٝمؿ: أًمٞمس ىم٤مل 

( ومدُمرت إٓ ُم٤م أراد اهلل..وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: 91وم٘مٚم٧م: ىم٤مل اهلل )شمدُمر يمؾ ؿمئ( )آطم٘م٤مف: 

( أومٞمٙمقن حمدث إٓ خمٚمقىم٤م ؟ وم٘مٚم٧م: ىم٤مل 9)ُم٤م ي٠مشمٞمٝمؿ ُمـ ذيمر ُمـ رهبؿ حمدث( )آٟمٌٞم٤مء: 

 وم٤مًمذيمر هق اًم٘مرآن، وشمٚمؽ  ًمٞمس ومٞمٝم٤م أًمػ وٓم. (6اهلل: )ص، واًم٘مرآن ذي اًمذيمر( )ص: 

، وم٘مٚم٧م: هذا ظمٓم٠م، "إن اهلل ظمٚمؼ اًمذيمر  "وذيمر سمٕمْمٝمؿ طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم 

ُم٤م ظمٚمؼ اهلل ُمـ  "واطمتجقا سمحديث٤مسمـ ُمًٕمقد:  "إن اهلل يمت٥م اًمذيمر  "طمدصمٜم٤م همػم واطمد: 

 ."ضمٜم٦م وٓ ٟم٤مر وٓ ؾمامء وٓ أرض أقمٔمؿ ُمـ آي٦م اًمٙمرد 

 اخلٚمؼ قمغم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر واًمًامء وآرض، وَل ي٘مع قمغم اًم٘مرآن. وم٘مٚم٧م: إٟمام وىمع

ي٤م هٜمت٤مه، شم٘مرب إمم اهلل سمام اؾمتٓمٕم٧م، وم٢مٟمؽ ًمـ  "وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: طمدي٨م ظم٤ٌمب: 

 ، وم٘مٚم٧م: هٙمذا هق. "شمت٘مرب إًمٞمف سمِمئ أطم٥م إًمٞمف ُمـ يمالُمف 

 ىم٤مل ص٤مًمح: وضمٕمؾ اسمـ أِب دواد يٜمٔمر إزم أِب يم٤معمٖمْم٥م.

 وم٠مرد قمٚمٞمف.ىم٤مل أِب: ويم٤من يتٙمٚمؿ هذا، 

ويتٙمٚمؿ هذا، وم٠مرد قمٚمٞمف، وم٢مذا اٟم٘مٓمع اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ، اقمؽمض اسمـ أِب دواد، ومٞم٘مقل: ي٤م 

 أُمػم اعم١مُمٜملم، هق،

واهلل، و٤مل ُمْمؾ ُمٌتدع ! ومٞم٘مقل: يمٚمٛمقه، ٟم٤مفمروه، ومٞمٙمٚمٛمٜمل هذا، وم٠مرد قمٚمٞمف، 

ويٙمٚمٛمٜمل هذا، وم٠مرد قمٚمٞمف، وم٢مذا اٟم٘مٓمٕمقا، ي٘مقل اعمٕمتّمؿ: وحيؽ ي٤م أمحد، ُم٤م شم٘مقل ؟ 

، طمتك أىمقل ط: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، أقمٓمقِن ؿمٞمئ٤م ُمـ يمت٤مب اًمٚمٝم٠مو ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل، وم٠مىمقل

 سمف.
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ومٞم٘مقل أمحد سمـ أِب دواد: أٟم٧م ٓ شم٘مقل إٓ ُم٤م ذم اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦م ؟ وم٘مٚم٧م ًمف: شم٠موًم٧م 

 شم٠مويال،

 وم٠مٟم٧م أقمٚمؿ، وُم٤م شم٠موًم٧م ُم٤م حيٌس قمٚمٞمف، وٓ ي٘مٞمد قمٚمٞمف.

 سمِمئ ُم٤م ي٘مقى ىمٚمٌل، وٓ يٜمٓمٚمؼ ًم٤ًمِن ىم٤مل طمٜمٌؾ: ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل: ًم٘مد اطمتجقا قمكم

 أن أطمٙمٞمف.

أٟمٙمروا أصم٤مر، وُم٤م فمٜمٜمتٝمؿ قمغم هذا طمتك ؾمٛمٕمتف، وضمٕمٚمقا يرهمقن، ي٘مقل اخلّمؿ يمذا 

ويمذا ، وم٤مطمتجج٧م قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًم٘مرآن سم٘مقًمف )ي٤م أسم٧م َل شمٕمٌد ُم٤م ٓ يًٛمع وٓ يٌٍم( )ُمريؿ: 

 .( أومٝمذا ُمٜمٙمر قمٜمديمؿ ؟ وم٘م٤مًمقا: ؿمٌف، ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، ؿمٌف09

ىم٤مل حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌقؿمٜمجل: طمدصمٜمل سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م أن أمحد اسمـ أِب دواد أىمٌؾ 

قمغم أمحد يٙمٚمٛمف، ومٚمؿ يٚمتٗم٧م إًمٞمف، طمتل ىم٤مل اعمٕمتّمؿ: ي٤م أمحد أٓ شمٙمٚمؿ أسم٤م قمٌد اهلل ؟ 

وم٘مٚم٧م: ًم٧ًم أقمرومف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وم٠ميمٚمٛمف ! ! ىم٤مل ص٤مًمح: وضمٕمؾ اسمـ أِب دواد، ي٘مقل: ي٤م 

ًمئـ أضم٤مسمؽ هلق أطم٥م إزم ُمـ ُمئ٦م أًمػ ديٜم٤مر، وُمئ٦م أًمػ ديٜم٤مر، ومٞمٕمد أُمػم اعم١مُمٜملم، واهلل 

 ُمـ ذًمؽ ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن يٕمد.

 وم٘م٤مل: ًمئـ أضم٤مسمٜمل ٓـمٚم٘مٙمـ قمٜمف سمٞمدي، وٓ ريمٌـ إًمٞمف سمجٜمدي، وٓـم٠من قم٘مٌف.

صمؿ ىم٤مل: ي٤م أمحد، واهلل إِن قمٚمٞمؽ ًمِمٗمٞمؼ، وإِن ٓؿمٗمؼ قمٚمٞمٙمٙمِمٗم٘متل قمغم اسمٜمل 

  ؿمٞمئ٤م ُمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف.ه٤مرون، ُم٤م شم٘مقل ؟ وم٠مىمقل: أقمٓمقِن

ومٚمام ـم٤مل اعمجٚمس، وجر وىم٤مل: ىمقُمقا، وطمًٌٜمل، )يٕمٜمل قمٜمده( وقمٌد اًمرمحـ سمـ 

 إؾمح٤مق يٙمٚمٛمٜمل.

 وىم٤مل: وحيؽ ! أضمٌٜمل.
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وىم٤مل: وحيؽ ! أَل شمٙمـ شم٠مشمٞمٜم٤م ؟ وم٘م٤مل ًمف قمٌداًمرمحـ: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، أقمرومف ُمٜمذ 

 صمالصملم ؾمٜم٦م، يرى ـم٤مقمتؽ واحل٩م واجلٝم٤مد ُمٕمؽ.

 قل: واهلل إٟمف ًمٕم٤مَل، وإٟمف ًمٗم٘مٞمف.ومٞم٘م

 وُم٤م يًقءِن أن يٙمقن ُمٕمل يرد قمٜمل أهؾ اعمٚمؾ.

صمؿ ىم٤مل: ُم٤م يمٜم٧م شمٕمرف ص٤محل٤م اًمرؿمٞمدي ؟ ىمٚم٧م: ىمد ؾمٛمٕم٧م سمف ىم٤مل: يم٤من ُم١مدِب، 

 ويم٤من ذم ذًمؽ اعمقوع ضم٤مًم٤ًم، وأؿم٤مر إمم ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمدار.

ٜمل إمم ؿمئ وم٠ًمًمٜمل  قمـ اًم٘مرآن، ومخ٤مًمٗمٜمل، وم٠مُمرت سمف ومقـمئ وؾمح٥م ! ي٤م أمحد، أضمٌ

 ًمؽ ومٞمف أدٟمك ومرج، طمتك أـمٚمؼ قمٜمؽ سمٞمدي.

 ىمٚم٧م: أقمٓمقِن ؿمٞمئ٤م ُمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف.

 ومٓم٤مل اعمجٚمس، وىم٤مم، ورددت إمم اعمقوع.

ومٚمام يم٤من سمٕمد اعمٖمرب، وضمف إزم رضمٚملم ُمـ أصح٤مب اسمـ أِب دواد، يٌٞمت٤من قمٜمدي 

َيتٝمدان ِب أن أومٓمر ويٜم٤مفمراِن وي٘مٞمامن ُمٕمل، طمتك إذا يم٤من وىم٧م آومٓم٤مر، ضمئ سم٤مًمٓمٕم٤مم، و

ىم٤مل: ووضمف اعمٕمتّمؿ إزم اسمـ أِب دواد ذم اًمٚمٞمؾ،  -ىمٚم٧م: ويم٤مٟم٧م ًمٞم٤مزم رُمْم٤من  -ومال أومٕمؾ 

 وم٘م٤مل: ي٘مقل ًمؽ أُمػم اعم١مُمٜملم: ُم٤م شم٘مقل ؟ وم٠مرد قمٚمٞمف ٟمحقا مم٤م يمٜم٧م أرد.

وم٘م٤مل اسمـ أِب دواد: واًمٚمٝمٚم٘مد يمت٥م اؾمٛمؽ ذم اًمًٌٕم٦م: حيٞمك سمـ ُمٕملم وهمػمه ، 

 ومٛمحقشمف.

 ظمذهؿ إي٤مك.ؾم٤مءِن أ وًم٘مد

صمؿ ي٘مقل: إن أُمػم اعم١مُمٜملم ىمد طمٚمػ أن ييسمؽ ضسم٤م سمٕمد ضب، وأن يٚم٘مٞمؽ ذم 

 ُمقوع ٓ شمرى ومٞمف اًمِمٛمس.



 57 لوسائل اجللية يف نصرة الدعوة السلفيةا

 وي٘مقل: إن أضم٤مسمٜمل، ضمئ٧م إًمٞمف طمتك أـمٚمؼ قمٜمف سمٞمدي، صمؿ اٟمٍمف.

ومٚمام أصٌحٜم٤م ضم٤مء رؾمقًمف، وم٠مظمذ سمٞمدي طمتك ذه٥م ِب إًمٞمف، وم٘م٤مل هلؿ: ٟم٤مفمروه ويمٚمٛمقه، 

 قمٚمٞمٝمؿ.ومجٕمٚمقا يٜم٤مفمروِن، وم٠مرد 

 وم٢مذا ضم٤مؤوا سمِمئ ُمـ اًمٙمالم مم٤م ًمٞمس ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ىمٚم٧م: ُم٤م أدري ُم٤م هذا.

ىم٤مل: ومٞم٘مقًمقن: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، إذا شمقضمٝم٧م )ًمف( احلج٦م قمٚمٞمٜم٤م، صم٧ٌم، وإذا يمٚمٛمٜم٤مه 

 سمِمئ، ي٘مقل: ٓ أدري ُم٤م هذا ؟ وم٘م٤مل: ٟم٤مفمروه.

ذم ىمقًمف:  وم٘م٤مل رضمؾ: ي٤م أمحد، أراك شمذيمر احلدي٨م وشمٜمتحٚمف، وم٘مٚم٧م: ُم٤م شم٘مقل

( ؟ ىم٤مل: ظمص اهلل هب٤م 66)يقصٞمٙمؿ اهلل ذم أوٓديمؿ ًمٚمذيمر ُمثؾ طمظ آٟمثٞملم( )اًمٜم٤ًمء: 

 اعم١مُمٜملم.

ىمٚم٧م: ُم٤م شم٘مقل: إن يم٤من ىم٤مشمال أو قمٌدا ؟ ومًٙم٧م، وإٟمام اطمتجج٧م قمٚمٞمٝمؿ هبذا، َّٓنؿ 

 يم٤مٟمقا حيتجقن سمٔم٤مهر اًم٘مرآن.

ن اًمًٜم٦م ومحٞم٨م ىم٤مل زم: أراك شمٜمتحؾ احلدي٨م، اطمتجج٧م سم٤مًم٘مرآن، يٕمٜمل: وإ

 ظمّمّم٧م اًم٘م٤مشمؾ واًمٕمٌد، وم٠مظمرضمتٝمام ُمـ اًمٕمٛمقم.

 ىم٤مل: ومٚمؿ يزاًمقا يمذًمؽ إمم ىمرب اًمزوال.

ومٚمام وجر، ىم٤مل: ىمقُمقا، صمؿ ظمالِب، وسمٕمٌد اًمرمحـ سمـ إؾمح٤مق، ومٚمؿ يزل يٙمٚمٛمٜمل، صمؿ 

 ىم٤مم ودظمؾ.

 ورددت إمم اعمقوع.

 ىم٤مل: ومٚمام يم٤مٟم٧م اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م، ىمٚم٧م: ظمٚمٞمؼ أن حيدث همدا ُمـ أُمري 

٧م ًمٚمٛمقيمؾ ِب: أريد  ظمٞمٓم٤م ومج٤مءِن سمخٞمط، ومِمددت سمف آىمٞم٤مد، ورددت اًمتٙم٦م إمم ؿمئ وم٘مٚم
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 هاويكم خم٤موم٦م أن حيدث ُمـ أُمري ؿمئ، وم٠مشمٕمرى.

ومٚمام يم٤من ُمـ اًمٖمد، أدظمٚم٧م إمم اًمدار، وم٢مذا هل هم٤مص٦م، ومجٕمٚم٧م أدظمؾ ُمـ ُمقوع إمم 

 ُمقوع، وىمقم ُمٕمٝمؿ اًمًٞمقف، وىمقم ُمٕمٝمؿ اًمًٞم٤مط، وهمػم ذًمؽ.

 اعم٤موٞملم يمٌػم أطمد ُمـ ه١مٓء.وَل يٙمـ ذم اًمٞمقُملم 

 ومٚمام اٟمتٝمٞم٧م إًمٞمف، ىم٤مل: اىمٕمد.

 صمؿ ىم٤مل: ٟم٤مفمروه، يمٚمٛمقه.

ومجٕمٚمقا يٜم٤مفمروِن، يتٙمٚمؿ هذا، وم٠مرد قمٚمٞمف، ويتٙمٚمؿ هذا، وم٠مرد قمٚمٞمف، وضمٕمؾ صقيت 

 يٕمٚمق أصقاَتؿ.

ومجٕمؾ سمٕمض ُمـ هق ىم٤مئؿ قمغم رأد  يقُمئ إزم سمٞمده، ومٚمام ـم٤مل اعمجٚمس، ٟمح٤مِن، صمؿ 

وردِن إمم قمٜمده، وىم٤مل: وحيؽ ي٤م أمحد ! أضمٌٜمل طمتك أـمٚمؼ قمٜمؽ  ظمال هبؿ، صمؿ ٟمح٤مهؿ،

 سمٞمدي، ومرددت قمٚمٞمف ٟمحق ردي.

 وم٘م٤مل: قمٚمٞمؽ، وذيمر اًمٚمٕمـ، ظمذوه اؾمحٌقه ظمٚمٕمقه.

 ومًح٧ٌم وظمٚمٕم٧م.

، ذم يمؿ ىمٛمٞميص، ومقضمف إزم إؾمح٤مق طىم٤مل: وىمد يم٤من ص٤مر إزم ؿمٕمر ُمـ ؿمٕمر اًمٜمٌل، 

، وؾمٕمك طؿمٕمر رؾمقل اهلل، سمـ إسمراهٞمؿ، ي٘مقل: ُم٤م هذا اعمٍمور ؟ ىمٚم٧م: ؿمٕمر ُمـ 

سمٕمْمٝمؿ ًمٞمخرق اًم٘مٞمٛمص قمٜمل، وم٘م٤مل اعمٕمتّمؿ: ٓ ُترىمقه، ومٜمزع، ومٔمٜمٜم٧م أٟمف إٟمام درئ قمـ 

 اًم٘مٛمٞمص اخلرق سم٤مًمِمٕمر.

ىم٤مل: وضمٚمس )اعمٕمتّمؿ( قمغم يمرد، صمؿ ىم٤مل: اًمٕم٘م٤مسملم  واًمًٞم٤مط، ومجئ سم٤مًمٕم٘م٤مسملم، 

 ٚمٞمٝمام.ومٛمدت يداي، وم٘م٤مل سمٕمض ُمـ طمي ظمٚمٗمل: ظمذ ٟم٤مشمئ  اخلِمٌتلم سمٞمديؽ، وؿمد قم
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 ومٚمؿ أومٝمؿ ُم٤م ىم٤مل، ومتخٚمٕم٧م يداي.

وىم٤مل ص٤مًمح: ىم٤مل أِب: وعم٤م ضمئ سم٤مًمًٞم٤مط، ٟمٔمر إًمٞمٝم٤م اعمٕمتّمؿ، وم٘م٤مل: ائتقِن سمٖمػمه٤م، صمؿ 

ىم٤مل ًمٚمجالديـ: شم٘مدُمقا، ومجٕمؾ يت٘مدم إزم اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ، ومٞميسمٜمل ؾمقـملم، ومٞم٘مقل ًمف: 

 يمؾ ذًمؽ: ؿمد، ىمٓمع اهلل يدك ! صمؿ يتٜمحك ويت٘مدم آظمر، ومٞميسمٜمل ؾمقـملم، وهق ي٘مقل ذم

ؿمد، ىمٓمع اهلل يدك ! ومٚمام ضسم٧م ؾمٌٕم٦م  قمنم ؾمقـم٤م، ىم٤مم إزم، يٕمٜمل: اعمٕمتّمؿ، وم٘م٤مل: ي٤م 

أمحد، قمالم شم٘متؾ ٟمٗمًؽ ؟ إِن واهلل قمٚمٞمؽ ًمِمٗمٞمؼ، وضمٕمؾ قمجٞمػ يٜمخًٜمل سم٘م٤مئٛم٦م ؾمٞمٗمف، 

وىم٤مل: أشمريد أن شمٖمٚم٥م ه١مٓء يمٚمٝمؿ ؟ وضمٕمؾ سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل: ويٚمؽ ! إُم٤مُمؽ  قمغم رأؾمؽ 

 ىم٤مئؿ.

أُمػم اعم١مُمٜملم، دُمف ذم قمٜم٘مل، اىمتٚمف، وضمٕمٚمقا ي٘مقًمقن: ي٤م أُمػم  وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ي٤م

اعم١مُمٜملم، أٟم٧م ص٤مئؿ، وأٟم٧م ذم اًمِمٛمس ىم٤مئؿ ! وم٘م٤مل زم: وحيؽ ي٤م أمحد، ُم٤م شم٘مقل ؟ وم٠مىمقل: 

 أقمٓمقِن ؿمٞمئ٤م ُمـ يمت٤مب اهلل أو ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل أىمقل سمف.

 ومرضمع وضمٚمس.

 ،وىم٤مل ًمٚمجالد: شم٘مدم، وأوضمع، ىمٓمع اهلل يدك، صمؿ ىم٤مم اًمث٤مٟمٞم٦م

 وضمٕمؾ ي٘مقل: وحيؽ ي٤م أمحد.

 أضمٌٜمل.

ومجٕمٚمقا ي٘مٌٚمقن قمكم، وي٘مقًمقن: ي٤م أمحد، إُم٤مُمؽ قمغم رأؾمؽ ىم٤مئؿ ! وضمٕمؾ قمٌداًمرمحـ 

ي٘مقل: ُمـ صٜمع ُمـ أصح٤مسمؽ ذم هذا آُمر ُم٤م شمّمٜمع ؟ واعمٕمتّمؿ ي٘مقل: أضمٌٜمل إمم ؿمئ 

)ًمؽ( ومٞمف أدٟمك ومرج طمتك أـمٚمؼ قمٜمؽ سمٞمدي، صمؿ رضمع، وىم٤مل ًمٚمجالد: شم٘مدم، ومجٕمؾ 

 ل ؾمقـملم ويتٜمحك، وهق ذم ظمالل ذًمؽ ي٘مقل: ؿمد، ىمٓمع اهلل يدك.ييسمٜم
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 ومذه٥م قم٘مكم، صمؿ أوم٘م٧م سمٕمد، وم٢مذا آىمٞم٤مد ىمد أـمٚم٘م٧م قمٜمل.

وم٘م٤مل زم رضمؾ ممـ طمي: يمٌٌٜم٤مك قمغم وضمٝمؽ، وـمرطمٜم٤م قمغم فمٝمرك سم٤مري٦م ودؾمٜم٤مك ! 

 )ىم٤مل أِب(: ومام ؿمٕمرت سمذًمؽ، وأشمقِن سمًقيؼ، وىم٤مًمقا: اذب وشم٘مٞم٠م، وم٘مٚم٧م: ٓ أومٓمر.

 ِب إمم دار إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ، ومحيت اًمٔمٝمر، ومت٘مدم اسمـ ؾمامقم٦م، ومّمغم. صمؿ ضمئ

ومٚمام اٟمٗمتؾ ُمـ صالشمف، وىم٤مل زم: صٚمٞم٧م، واًمدم يًٞمؾ ذم صمقسمؽ ؟ ىمٚم٧م: ىمد صغم 

 قمٛمر، وضمرطمف يثٕم٥م دُم٤م.

 ىم٤مل ص٤مًمح: صمؿ ظمكم قمٜمف، ومّم٤مر إمم ُمٜمزًمف.

 ـ ؿمٝمرا.ويم٤من ُمٙمثف )ذم اًمًجـ( ُمٜمذ أظمذ إمم أن ضب وظمكم قمٜمف، صمامٟمٞم٦م وقمنمي

وًم٘مد طمدصمٜمل أطمد اًمرضمٚملم اًمٚمذيـ يم٤مٟم٤م ُمٕمف، ىم٤مل:: ي٤م اسمـ أظمل، رمح٦م اهلل قمغم أِب 

قمٌد اهلل، واهلل ُم٤م رأي٧م أطمدا يِمٌٝمف، وًم٘مد ضمٕمٚم٧م أىمقل ًمف ذم وىم٧م ُم٤م يقضمف إًمٞمٜم٤م سم٤مًمٓمٕم٤مم: 

 ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل، أٟم٧م ص٤مئؿ، وأٟم٧م ذم ُمقوع شمٗمئ٦م.

ىمدطم٤م ومٞمف ُم٤مء وصمٚم٩م، وم٠مظمذه  وًم٘مدقمٓمش، وم٘م٤مل ًمّم٤مطم٥م اًمنماب: ٟم٤موًمٜمل، ومٜم٤موًمف

وٟمٔمر ومٞمف، صمؿ رده، وَل ينمب، ومجٕمٚم٧م أقمج٥م ُمـ صؼمه قمغم اجلقع واًمٕمٓمش، وهق ومٞمام 

هق ومٞمف ُمـ اهلقل ! ىم٤مل ص٤مًمح: ومٙمٜم٧م أًمتٛمس وأطمت٤مل أن أوصؾ إًمٞمف ـمٕم٤مُم٤م أو رهمٞمٗم٤م ذم 

 شمٚمؽ آي٤مم، ومٚمؿ أىمدر.

 ف، ومٚمام حلـ ذم يمٚمٛم٦م.وأظمؼمِن رضمؾ طميه: أٟمف شمٗم٘مده ذم آي٤مم اًمثالصم٦م وهؿ يٜم٤مفمروٟم

 ىم٤مل: وُم٤م فمٜمٜم٧م أن أطمدا يٙمقن ذم ُمثؾ ؿمج٤مقمتف وؿمدة ىمٚمٌف.

 ىم٤مل طمٜمٌؾ: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل، ي٘مقل: ذه٥م قم٘مكم ُمرارا، ومٙم٤من إذا

 رومع قمٜمل اًميب، رضمٕم٧م إزم ٟمٗمز.
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 وإذا اؾمؽمظمٞم٧م وؾم٘مٓم٧م، رومع اًميب، أص٤مسمٜمل ذًمؽ ُمرارا.

ٔمٚم٦م، ومًٛمٕمتف، وىمد أوم٘م٧م ، ي٘مقل ورأيتف، يٕمٜمل: اعمٕمتّمؿ، ىم٤مقمدا ذم اًمِمٛمس سمٖمػم ُم

 ٓسمـ أِب دواد، ًم٘مد ارشمٙم٧ٌم )إصمام( ذم أُمر هذا اًمرضمؾ.

 يم٤مومر ُمنمك، ىمد أذك ُمـ همػم وضمف. -واهلل  -وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، إٟمف 

 ومال يزال سمف طمتك يٍمومف قمام يريد.

 وىمد يم٤من أراد ُتٚمٞمتل سمال ضب، ومٚمؿ يدقمف، وٓ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ.

ٜمل أن اعمٕمتّمؿ، ىم٤مل ٓسمـ أِب دواد سمٕمدُم٤م ضب أسمق قمٌد اهلل: يمؿ ىم٤مل طمٜمٌؾ: وسمٚمٖم

 ضب ؟ ىم٤مل: أرسمٕم٦م أو ٟمٞمٗم٤م وصمالصملم ؾمقـم٤م.

(، وُمًٚمؿ 699يمام ذم اًمٌخ٤مري ) »جمٛمع اًمٌحريـ»وىمد رطمؾ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم إمم 

ٌَػْمٍ ىَم٤مَل ( 9844) ـِ ضُم ـْ ؾَمِٕمٞمِد سْم ٌا٤مسٍ  :قَم ـِ قَم سْم ِٓ َٙم٤مزِما َيْزقُمُؿ َأنا ُُمقؾَمك إِنا َٟمْقوًم٤م اًْمٌِ  :ىُمْٚم٧ُم 

اَلم وَمَ٘م٤مَل  ًا اِئٞمَؾ ًَمْٞمَس ُهَق ُُمقؾَمك َص٤مطِم٥َم اخْلَِيِ قَمَٚمْٞمِف اًم اَلم َص٤مطِم٥َم سَمٜمِل إِْهَ ًا  :قَمَٚمْٞمِف اًم

ـَ يَمْٕم٥ٍم َيُ٘مقُل  اهللِيَمَذَب قَمُدوُّ  ىَم٤مَم ُُمقؾَمك  :َيُ٘مقُل  ط اهللِؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل  :ؾَمِٛمْٕم٧ُم ُأَِبا سْم

ِئَؾ َأيُّ اًمٜما٤مِس َأقْمَٚمُؿ وَمَ٘م٤مَل  قَمَٚمْٞمفِ  ًُ اِئٞمَؾ وَم ٤ًٌم ذِم سَمٜمِل إِْهَ ٞم
اَلم ظَمٓمِ ًا  اهللَُأَٟم٤م َأقْمَٚمُؿ ىَم٤مَل وَمَٕمَت٥َم  :اًم

ْ َيُردا اًْمِٕمْٚمَؿ إًَِمْٞمِف وَم٠َمْوطَمك  ـِ ُهَق َأقْمٚمَ  اهللُ قَمَٚمْٞمِف إِْذ ََل ٌَْحَرْي ٤ٌَمِدي سمَِٛمْجَٛمِع اًْم ـْ قِم ًٌْدا ُِم ُؿ إًَِمْٞمِف َأنا قَم

َأْي َربِّ يَمْٞمَػ زِم سمِِف وَمِ٘مٞمَؾ ًَمُف امْحِْؾ طُمقشًم٤م ذِم ُِمْٙمَتٍؾ وَمَحْٞم٨ُم شَمْٗمِ٘مُد احْلُقَت  :ُِمٜمَْؽ ىَم٤مَل ُُمقؾَمك

اَلم طُمقشًم٤م ذِم  ،وَمُٝمقَ  ًا ـُ ُٟمقٍن وَمَحَٛمَؾ ُُمقؾَمك قَمَٚمْٞمِف اًم صَمؿا وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ َواْٟمَٓمَٚمَؼ َُمَٕمُف وَمَت٤مُه َوُهَق ُيقؿَمُع سْم

اَلم َووَمَت٤مُه ُِمْٙمَتٍؾ َوا ًا ْخَرَة وَمَرىَمَد ُُمقؾَمك قَمَٚمْٞمِف اًم ْٟمَٓمَٚمَؼ ُهَق َووَمَت٤مُه َيْٛمِِمَٞم٤مِن طَمتاك َأشَمَٞم٤م اًمّما

ٌَْحِر ىَم٤مَل  َ٘مَط ذِم اًْم ًَ ـْ اعمِْْٙمَتِؾ وَم َؽ  :وَم٤مْوَٓمَرَب احْلُقُت ذِم اعمِْْٙمَتِؾ طَمتاك ظَمَرَج ُِم ًَ قَمٜمُْف  اهللَُوَأُْم

 طَمتاك يمَ 
ِ
٤ًٌم وَم٤مْٟمَٓمَٚمَ٘م٤م سَمِ٘مٞما٦َم ضِمْرَي٦َم اعم٤َْمء سًم٤م َويَم٤مَن عمُِقؾَمك َووَمَت٤مُه قَمَج ٤مَن ُِمْثَؾ اًمٓما٤مِق وَمَٙم٤مَن ًمِْٚمُحقِت َهَ
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هُ  ؼِمَ اَلم ىَم٤مَل  ،َيْقُِمِٝماَم َوًَمْٞمَٚمتِِٝماَم َوَٟمِزَ َص٤مطِم٥ُم ُُمقؾَمك َأْن ُُيْ ًا ٌََح ُُمقؾَمك قَمَٚمْٞمِف اًم ًمَِٗمَت٤مُه  :وَمَٚماما َأْص

٤ًٌم ىَم٤مَل آشمِٜم٤َم هَمَداَءَٟم٤م ًَم٘مَ  ـْ ؾَمَٗمِرَٟم٤م َهَذا َٟمَّم ِذي ُأُِمَر سمِِف  :ْد ًَمِ٘مٞمٜم٤َم ُِم َوََلْ َيٜمَّْم٥ْم طَمتاك ضَم٤مَوَز اعمََْٙم٤مَن اًما

ْٞمَٓم٤مُن َأْن َأْذيُمَرُه  :ىَم٤مَل  ٓا اًمِما ٤مٟمِٞمُف إِ ًَ ٞم٧ُم احْلُقَت َوَُم٤م َأْٟم ًِ ْخَرِة وَم٢مِِنِّ َٟم َأَرَأْي٧َم إِْذ َأَوْيٜم٤َم إِمَم اًمّما

ََذ ؾَم  ٤ًٌم ىَم٤مَل ُُمقؾَمكَواُتا ٌَْحِر قَمَج ٤م ىَمَّمًّم٤م ىَم٤مَل  :ٌِٞمَٚمُف ذِم اًْم ا قَمغَم آصَم٤مِرمِهَ ٌِْغ وَم٤مْرشَمدا  :َذًمَِؽ َُم٤م يُمٜما٤م َٟم

ٚماَؿ قَمَٚمْٞمِف ُُمقؾَمك وَمَ٘م٤مَل  ًَ ًجك قَمَٚمْٞمِف سمَِثْقٍب وَم ًَ ْخَرَة وَمَرَأى َرضُماًل ُُم ٤م طَمتاك َأشَمَٞم٤م اًمّما ٤مِن آصَم٤مَرمُهَ  َيُ٘مّما

اَلُم ىَم٤مَل  :ًَمُف اخْلَِيُ  ًا اِئٞمَؾ ىَم٤مَل  :َأٟماك سم٠َِمْرِوَؽ اًم ْهَ
 :َٟمَٕمْؿ ىَم٤مَل  :َأَٟم٤م ُُمقؾَمك ىَم٤مَل ُُمقؾَمك سَمٜمِل إِ

ـْ قِمْٚمِؿ  ـْ قِمْٚمِؿ  اهللُقَمٚماَٛمَٙمُف  اهللِإِٟماَؽ قَمغَم قِمْٚمٍؿ ُِم َٓ شَمْٕمَٚمُٛمُف  اهللَِٓ َأقْمَٚمُٛمُف َوَأَٟم٤م قَمغَم قِمْٚمٍؿ ُِم َٛمٜمِٞمِف  قَمٚما

اَلمىَم٤مَل ًَمُف ُُمق ًا ٌُِٕمَؽ قَمغَم َأْن شُمَٕمٚمَِّٛمٜمِل مِما٤م قُمٚمِّْٛم٧َم ُرؿْمًدا ىَم٤مَل  :ؾَمك قَمَٚمْٞمِف اًم ـْ  :َهْؾ َأشما إِٟماَؽ ًَم

ا ىَم٤مَل  ا َويَمْٞمَػ شَمّْمؼِمُ قَمغَم َُم٤م ََلْ ُُتِْط سمِِف ظُمؼْمً َتِٓمٞمَع َُمِٕمَل َصؼْمً ًْ َص٤مسمًِرا  اهللُؾَمَتِجُدِِن إِْن ؿَم٤مَء  :شَم

َٓ َأقْميِص ًَمَؽ أَ   طَمتاك ُأطْمِدَث ًَمَؽ ُِمٜمُْف  :ُْمًرا ىَم٤مَل ًَمُف اخْلَِيُ َو
ٍ
ء ـْ َرْ ٠َمًْمٜمِل قَم ًْ ٌَْٕمَتٜمِل وَماَل شَم وَم٢مِْن اشما

ْت هِباَِم ؾَمِٗمٞمٜم٦ٌَم  :ِذيْمًرا ىَم٤مَل  ٌَْحِر وَمَٛمرا َٟمَٕمْؿ وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ اخْلَِيُ َوُُمقؾَمك َيْٛمِِمَٞم٤مِن قَمغَم ؾَم٤مطِمِؾ اًْم

ـْ َأًْمَقاِح وَمَٙمٚمااَمُهْؿ َأْن حَيِْٛمُٚمقمُهَ  ٤م سمَِٖمػْمِ َٟمْقٍل وَمَٕمَٛمَد اخْلَِيُ إمَِم ًَمْقٍح ُِم ٤م وَمَٕمَروُمقا اخْلَِيَ وَمَحَٛمُٚمقمُهَ

ِٗمٞمٜم٦َِم وَمٜمََزقَمُف وَمَ٘م٤مَل ًَمُف ُُمقؾَمك ًا ىَمْقٌم مَحَُٚمقَٟم٤م سمَِٖمػْمِ َٟمْقٍل قَمَٛمْدَت إمَِم ؾَمِٗمٞمٜمَتِِٝمْؿ وَمَخَرىْمَتَٝم٤م ًمُِتْٖمِرَق  :اًم

ا ىَم٤مَل  :٧َم ؿَمْٞمًئ٤م إُِْمًرا ىَم٤مَل َأْهَٚمَٝم٤م ًَمَ٘مْد ضِمئْ  َتِٓمٞمَع َُمِٕمَل َصؼْمً ًْ ـْ شَم ْ َأىُمْؾ إِٟماَؽ ًَم َٓ شُم١َماظِمْذِِن سماَِم  :َأََل

ا ـْ َأُْمِري قُمْنً َٓ شُمْرِهْ٘مٜمِل ُِم ٞم٧ُم َو ًِ ٤مطِمِؾ  ،َٟم ًا ٤م َيْٛمِِمَٞم٤مِن قَمغَم اًم ٌَْٞمٜماََم مُهَ ِٗمٞمٜم٦َِم وَم ًا ـْ اًم صُمؿا ظَمَرضَم٤م ُِم

َأىَمَتْٚم٧َم  :٥ُم َُمَع اًْمِٖمْٚماَمِن وَم٠َمظَمَذ اخْلَِيُ سمَِرْأؾِمِف وَم٤مىْمَتَٚمَٕمُف سمَِٞمِدِه وَمَ٘مَتَٚمُف وَمَ٘م٤مَل ُُمقؾَمكإَِذا هُماَلٌم َيْٚمٕمَ 

٤م َزايمَِٞم٦ًم سمَِٖمػْمِ َٟمْٗمٍس ًَمَ٘مْد ضِمْئ٧َم ؿَمْٞمًئ٤م ُٟمْٙمًرا ىَم٤مَل  ًً ا  :َٟمْٗم َتٓمِٞمَع َُمِٕمَل َصؼْمً ًْ ـْ شَم ْ َأىُمْؾ ًَمَؽ إِٟماَؽ ًَم َأََل

ُومَم ىَم٤مَل َوَهذِ  :ىَم٤مَل  ْٕ ـْ ا ـْ  :ِه َأؿَمدُّ ُِم ٌْٜمِل ىَمْد سَمَٚمْٖم٧َم ُِم  سَمْٕمَدَه٤م وَماَل شُمَّم٤مطِم
ٍ
ء ـْ َرْ إِْن ؾَم٠َمًْمُتَؽ قَم

٤م وَمقَ  ضَمَدا ومِٞمَٝم٤م ًَمُدِنِّ قُمْذًرا وَم٤مْٟمَٓمَٚمَ٘م٤م طَمتاك إَِذا َأشَمَٞم٤م َأْهَؾ ىَمْرَي٦ٍم اؾْمَتْٓمَٕماَم َأْهَٚمَٝم٤م وَم٠َمسَمْقا َأْن ُيَْمٞمُِّٗمقمُهَ
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ىَمْقٌم  :ُيِريُد َأْن َيٜمَْ٘مضا وَم٠َمىَم٤مَُمُف َيُ٘مقُل َُم٤مِئٌؾ ىَم٤مَل اخْلَِيُ سمَِٞمِدِه َهَٙمَذا وَم٠َمىَم٤مَُمُف ىَم٤مَل ًَمُف ُُمقؾَمكضِمَداًرا 

 َهَذا ومَِراُق سَمْٞمٜمِل َوسَمْٞمٜمَِؽ  :َأشَمْٞمٜم٤َمُهْؿ وَمَٚمْؿ ُيَْمٞمُِّٗمقَٟم٤م َوََلْ ُيْٓمِٕمُٛمقَٟم٤م ًَمْق ؿِمْئ٧َم ًَمَتِخْذَت قَمَٚمْٞمِف َأضْمًرا ىَم٤مَل 

ا ىَم٤مَل َرؾُمقُل  َتِٓمْع قَمَٚمْٞمِف َصؼْمً ًْ ٌُِّئَؽ سمَِت٠ْمِويِؾ َُم٤م ََلْ شَم ُف  اهللَُيْرطَمُؿ  :ط اهللِؾَم٠ُمَٟم ُُمقؾَمك ًَمَقِدْدُت َأٟما

٤م ىَم٤مَل  ٤ٌَمِرمِهَ ـْ َأظْم ـْ  :ط اهللِ َوىَم٤مَل َرؾُمقُل  :يَم٤مَن َصؼَمَ طَمتاك ُيَ٘مصا قَمَٚمْٞمٜم٤َم ُِم ُومَم ُِم ْٕ يَم٤مَٟم٧ْم ا

َٞم٤مٟمً  ًْ
ِٗمٞمٜم٦َمِ ُُمقؾَمك ٟمِ ًا ٌَْحِر وَمَ٘م٤مَل ًَمُف  ،٤م ىَم٤مَل َوضَم٤مَء قُمّْمُٗمقٌر طَمتاك َوىَمَع قَمغَم طَمْرِف اًم صُمؿا َٟمَ٘مَر ذِم اًْم

ـْ قِمْٚمِؿ  :اخْلَِيُ  ٌَْحِر  اهللِ َُم٤م َٟمَ٘مَص قِمْٚمِٛمل َوقِمْٚمُٛمَؽ ُِم ـْ اًْم ٓا ُِمْثَؾ َُم٤م َٟمَ٘مَص َهَذا اًْمُٕمّْمُٗمقُر ُِم إِ

ٌَػْمٍ  ـُ ضُم ٤ًٌموَ  :ىَم٤مَل ؾَمِٕمٞمُد سْم َويَم٤مَن  ،يَم٤مَن َيْ٘مَرُأ َويَم٤مَن َأَُم٤مَُمُٝمْؿ َُمٚمٌِؽ َي٠ْمظُمُذ يُمؾا ؾَمِٗمٞمٜم٦ٍَم َص٤محِل٦ٍَم هَمّْم

٤م اًْمُٖماَلُم وَمَٙم٤مَن يَم٤مومًِرا  .َيْ٘مَرُأ َوَأُما

ومٝمذا ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم صؼم ذم رطمٚمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م طمتك أظمذ ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمذي أُمر 

  سم٠مظمذه.

طمل ٓىمك ُمـ اًمِمدة سمٛمٙم٤من يمام ذم طمدي٨م طملم أشم٤مه ضمؼميؾ سم٤مًمٕمٚمؿ، واًمق طورؾمقًمٜم٤م 

ُل َُم٤م سُمِدَئ سمِِف َرؾُمقُل ( 624(، وُمًٚمؿ )8قم٤مئِم٦م قمٜمد اًمٌخ٤مري ) ـْ اًْمَقطْمِل  ط اهللَِأوا ُِم

ٌِْح  ٓا ضَم٤مَءْت ُِمْثَؾ وَمَٚمِؼ اًمّمُّ َٓ َيَرى ُرْؤَي٤م إِ ٤مِدىَم٦َم ذِم اًمٜماْقِم وَمَٙم٤مَن  ْؤَي٤م اًمّما ٥ٌَِّم إًَِمْٞمِف  ،اًمرُّ صُمؿا طُم

ٌَْؾ َأْن َيرْ اخْلَ  ِت اًْمَٕمَدِد ىَم َٓ َٞم٤مزِمَ ُأْو ٌُُّد اًمٚما  َيَتَحٜما٨ُم ومِٞمِف َوُهَق اًمتإَم
ٍ
ُٚمق سمَِٖم٤مِر طِمَراء ضِمَع اَلُء وَمَٙم٤مَن َُيْ

ُد ًمَِذًمَِؽ  ُد عمِِْثٚمَِٝم٤م طَمتاك وَمِجَئُف احْلَؼُّ َوهُ  ،إمَِم َأْهٚمِِف َوَيَتَزوا َق ذِم هَم٤مِر صُمؿا َيْرضِمُع إِمَم ظَمِدََي٦َم وَمَٞمَتَزوا

 وَمَج٤مَءُه اعمََْٚمُؽ وَمَ٘م٤مَل 
ٍ
وَم٠َمظَمَذِِن وَمَٖمٓماٜمِل طَمتاك سَمَٚمَغ ُِمٜمِّل  :ىَم٤مَل  ؟َُم٤م َأَٟم٤م سمَِ٘م٤مِرئٍ  :اىْمَرْأ ىَم٤مَل  :طِمَراء

ٜمِل اًمثا٤مٟمِ  :َُم٤م َأَٟم٤م سمَِ٘م٤مِرٍئ ىَم٤مَل  :ىُمْٚم٧ُم  :اىْمَرْأ ىَم٤مَل  :صُمؿا َأْرؾَمَٚمٜمِل وَمَ٘م٤مَل  ،اجْلَْٝمدَ  َٞم٦َم طَمتاك وَم٠َمظَمَذِِن وَمَٖمٓما

ٜمِل اًمثا٤مًمَِث٦َم طَمتاك سَمَٚمَغ  :صُمؿا َأْرؾَمَٚمٜمِل وَمَ٘م٤مَل  ،سَمَٚمَغ ُِمٜمِّل اجْلَْٝمدَ  َأىْمَرْأ وَمُ٘مْٚم٧ُم َُم٤م َأَٟم٤م سمَِ٘م٤مِرٍئ وَم٠َمظَمَذِِن وَمَٖمٓما

ْكَسانَ ﴿ :صُمؿا َأْرؾَمَٚمٜمِل وَمَ٘م٤مَل  ،ُِمٜمِّل اجْلَْٝمدَ  َك الَِّذي َخَؾَق َخَؾَق اْْلِ اْقَرْأ  * ِمْن َعَؾٍق  اْقَرْأ بِاْسِم َربِّ
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َم بِاْلَؼَؾمِ  ْ َيْعَؾمْ  * َوَربَُّك اأْلَْكَرُم الَِّذي َعؾَّ ْكَساَن َما ََل َم اْْلِ  ط اهللِوَمَرضَمَع هِب٤َم َرؾُمقُل  ﴾َعؾَّ

ُٚمقُه طَمتاك َذَه٥َم  :شَمْرضُمُػ سَمَقاِدُرُه طَمتاك َدظَمَؾ قَمغَم ظَمِدََي٦َم وَمَ٘م٤مَل  ُٚمقِِن وَمَزُما ُٚمقِِن َزُمِّ قَمٜمُْف  َزُمِّ

ْوعُ  َه٤م اخْلؼََمَ ىَم٤مَل  :صُمؿا ىَم٤مَل خِلَِدََي٦مَ  ،اًمرا ًَمَ٘مْد ظَمِِمٞم٧ُم قَمغَم َٟمْٗمِز ىَم٤مًَم٧ْم  :َأْي ظَمِدََي٦ُم َُم٤م زِم َوَأظْمؼَمَ

طِمَؿ َوشَمّْمُدُق احْلَ  اهللِوَ  ،َأسَمًدا اهللَُٓ ُُيِْزيَؽ  اهللًَِمُف ظَمِدََي٦ُم يَمالا َأسْمنِمْ وَمقَ  ِدي٨َم إِٟماَؽ ًَمَتِّمُؾ اًمرا

ْٞمَػ َوشُمِٕملُم قَمغَم َٟمَقاِئ٥ِم احْلَؼِّ وَم٤مْٟمَٓمَٚمَ٘م٧ْم سمِِف  ٥ُم اعْمَْٕمُدوَم َوشَمْ٘مِري اًمْما ًِ ِٛمُؾ اًْمَٙمؾا َوشَمْٙم َوَُتْ

ـُ قَمؿِّ ظَمِدََي٦َم َأظِمل  ى َوُهَق اسْم ٌِْد اًْمُٕمزا ـِ قَم ـِ َأؾَمِد سْم ـَ َٟمْقوَمِؾ سْم ظَمِدََي٦ُم طَمتاك َأشَم٧ْم سمِِف َوَرىَم٦َم سْم

ْٟمِجٞمِؾ وَ  ،َأسمِٞمَٝم٤م ـْ اإْلِ ٞما٦ِم َويَم٤مَن َيْٙمُت٥ُم اًْمٙمَِت٤مَب اًْمَٕمَرِِبا َوَيْٙمُت٥ُم ُِم
َ ذِم اجْل٤َمِهٚمِ يَم٤مَن اُْمَرًأ شَمٜمٍَما

َأْي قَمؿِّ اؾْمَٛمْع  :َأْن َيْٙمُت٥َم َويَم٤مَن ؿَمْٞمًخ٤م يَمٌػًِما ىَمْد قَمِٛمَل وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ًَمُف ظَمِدََي٦مُ  اهللُ سم٤ِمًْمَٕمَرسمِٞما٦ِم َُم٤م ؿَم٤مَء 

ـِ أَ  ـْ اسْم ـُ َٟمْقوَمؾٍ  ،ظِمٞمَؽ ُِم ُه َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل َوَرىَم٦ُم سْم ـَ َأظِمل َُم٤مَذا شَمَرى وَم٠َمظْمؼَمَ ظَمؼَمَ َُم٤م  ط اهللَِي٤م اسْم

َي٤م ًَمْٞمَتٜمِل ومِٞمَٝم٤م ضَمَذقًم٤م َي٤م ًَمْٞمَتٜمِل  طَهَذا اًمٜما٤مُُمقُس اًماِذي ُأْٟمِزَل قَمغَم ُُمقؾَمك  :َرآُه وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َوَرىَم٦مُ 

َٟمَٕمْؿ ََلْ  :ىَم٤مَل َوَرىَم٦مُ  »؟َأَو خُمِْرضِملا ُهؿْ »: ط اهللِ ىَم٤مَل َرؾُمقُل  ،ضُمَؽ ىَمْقُُمَؽ َأيُمقُن طَمًٞم٤م طِملَم ُُيْرِ 

ًرا ا ُُم١َمزا َك َٟمٍْمً ٓا قُمقِدَي َوإِْن ُيْدِريْمٜمِل َيْقُُمَؽ َأْٟمٍُمْ  .َي٠ْمِت َرضُمٌؾ ىَمطُّ سماَِم ضِمْئ٧َم سمِِف إِ

ر إُم٤مًُم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم يمؿ قم٤مٟم٤م ذم ُتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، وُمع ذًمؽ ص٤م واسمـ قم٤ٌمس 

ي١مظمذ قمٜمف، ويًتٗم٤مد ُمٜمف، طمتك ىم٤مل احلًـ: يم٤من اسمـ قم٤ٌمس ُمثج٦م يمثػم اًمٕمٚمؿ، وىم٤مل 

ـم٤مووس: ُم٤م رأي٧م رضماًل أقمٚمؿ ُمـ اسمـ قم٤ٌمس، ويم٤من ي٘مقل قمٓم٤مء، ىم٤مل اًمٌحر، وومٕمؾ 

 اًمٌحر، وىم٤مل جم٤مهد، يم٤من اسمـ قم٤ٌمس يًٛمك اًمٌحر ُمـ يمثرة قمٚمٛمف.

د صحٞمح قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: عم٤م ( سمًٜم9/823) »اًمٓمٌ٘م٤مت»أظمرج اسمـ ؾمٕمد ذم 

 طىمٚم٧م ًمرضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر: هٚمؿ ومٚمٜم٠ًمل أصح٤مب رؾمقل اهلل  طىمٌض رؾمقل اهلل 

٤ًٌم ًمؽ ي٤م اسمـ قم٤ٌمس، أشمرى اًمٜم٤مس يٗمت٘مرون إًمٞمؽ وذم  وم٢مَّنؿ اًمٞمقم يمثػم، ىم٤مل: وم٘م٤مل: واقمج
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ُمـ ومٞمٝمؿ، ىم٤مل: ومؽميم٧م ذًمؽ وأىمٌٚم٧م أؾم٠مل أصح٤مب  طاًمٜم٤مس ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

اًمرضمؾ ومآيت سم٤مسمف وهق ىم٤مئؾ،  قمـ احلدي٨م، وم٢من يم٤من ًمٞمٌٚمٖمٜمل احلدي٨م قمـ طرؾمقل اهلل 

ؾمد ردائل قمغم سم٤مسمف شمًٗمل اًمريح قمكم اًمؽماب ومٞمخرج ومٞمػماِن ومٞم٘مقل زم: ي٤م اسمـ قمؿ وم٠مشمق

رؾمقل اهلل ُم٤م ضم٤مء سمؽ، أٓ أرؾمٚم٧م إزم ومآشمٞمؽ، وم٠مىمقل: ٓ أٟم٤م أطمؼ أن آشمٞمؽ وم٤مؾم٠مًمف قمـ 

ىمد اضمتٛمع اًمٜم٤مس طمقزم ًمٞم٠ًمًمقِن ومٞم٘مقل: احلدي٨م، ومٕم٤مش ذًمؽ إٟمّم٤مري طمتك رآِن، و

  أهـهذا اًمٗمتك يم٤من أقم٘مؾ ُمٜمل.

وإُمثٚم٦م ذم صؼم إئٛم٦م واًمّمح٤مسم٦م واًمٕمٚمامء قمغم ُتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ يمثػمة ضمًدا، ًمٙمـ 

ذم ؾمٌٞمؾ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ  شمٙمٗمل اؿم٤مرات وٟمختؿ هذه إُمثٚم٦م سمام طمّمؾ ِٕب هريرة 

 وُتّمٞمٚمف وإمم ُم٤م ص٤مر.

قَمْ (: 9059أظمرج ُمًٚمؿ ) ْٕ ـْ ا ُٓ  :َرِج ىَم٤مَل قَم ُٙمْؿ شَمْزقُمُٛمقَن َأنا  :ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأسَم٤م ُهَرْيَرَة َيُ٘مق إِٟما

ـْ َرؾُمقِل  ِٙمٞمٜم٤ًم َأظْمُدُم َرؾُمقَل  اهللُوَ  ط اهللِ َأسَم٤م ُهَرْيَرَة ُيْٙمثُِر احْلَِدي٨َم قَم ًْ اعمَْْققِمُد يُمٜم٧ُْم َرضُماًل ُِم

 سَمْٓمٜمِل َويَم٤مَن اعمَُْٝم٤مضِمُروَن َيِْمٖمَ  ط اهللِ
ِ
ؾَْمَقاِق قَمغَم ُِمْؾء ْٕ ْٗمُؼ سم٤ِم َْٟمَّم٤مُر  ،ُٚمُٝمْؿ اًمّما ْٕ َويَم٤مَٟم٧ْم ا

ْؿ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ك ؿَمْٞمًئ٤م ؾَمِٛمَٕمُف »: ط اهللِ َيِْمَٖمُٚمُٝمْؿ اًْمِ٘مَٞم٤مُم قَمغَم َأُْمَقاهِلِ ًَ ـْ َيٜمْ ْط صَمْقسَمُف وَمَٚم ًُ ٌْ ـْ َي َُم

ْٓم٧ُم صَمْقِِب طَمتاك ىَم٣َم طَمِديَثفُ  ،»ُِمٜمِّل ًَ ٌَ ٞم٧ُم ؿَمْٞمًئ٤م ؾَمِٛمْٕمُتُف ُِمٜمْفُ  صُمؿا َوَٛمْٛمُتُف إزَِما  ،وَم ًِ  . وَماَم َٟم

 هريرة يم٤من ي٘مقل قمـ أِب  وًمٗمظ اًمٌخ٤مري 

: آهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق إن يمٜم٧م ٕقمتٛمد سمٙمٌدي قمغم إرض ُمـ اجلقع وإن يمٜم٧م  

ٕؿمد احلجر قمغم سمٓمٜمل ُمـ اجلقع وًم٘مد ىمٕمدت يقُم٤م قمغم ـمري٘مٝمؿ اًمذي ُيرضمقن ُمٜمف ومٛمر 

يمت٤مب اهلل ُم٤م ؾم٠مًمتف إٓ ًمٞمِمٌٕمٜمل ومٛمر وَل يٗمٕمؾ صمؿ ُمر ِب قمٛمر  أسمق سمٙمر وم٠ًمًمتف قمـ آي٦م ُمـ

وم٠ًمًمتف قمـ آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل ُم٤م ؾم٠مًمتف إٓ ًمٞمِمٌٕمٜمل ومٛمر وَل يٗمٕمؾ صمؿ ُمر ِب أسمق اًم٘م٤مؾمؿ صغم 



 66 لوسائل اجللية يف نصرة الدعوة السلفيةا

اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ومتًٌؿ طملم رآِن وقمرف ُم٤م ذم ٟمٗمز وُم٤م ذم وضمٝمل صمؿ ىم٤مل ) ي٤م أسم٤م هر ( . 

ؼ ( . وُم٣م وم٤مشمٌٕمتف ومدظمؾ وم٠مؾمت٠مذن وم٠مذن زم ومدظمؾ ىمٚم٧م ًمٌٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل ) احل

ومقضمد ًمٌٜم٤م ذم ىمدح وم٘م٤مل ) ُمـ أيـ هذا اًمٚمٌـ ( . ىم٤مًمقا أهداه ًمؽ ومالن أو ومالٟم٦م ىم٤مل ) أسم٤م هر 

( . ىمٚم٧م ًمٌٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل ) احلؼ إمم أهؾ اًمّمٗم٦م وم٤مدقمٝمؿ زم ( . ىم٤مل وأهؾ اًمّمٗم٦م 

غم أطمد إذا أشمتف صدىم٦م سمٕم٨م هب٤م إًمٞمٝمؿ أوٞم٤مف اإلؾمالم ٓ ي٠موون قمغم أهؾ وٓ ُم٤مل وٓ قم

وَل يتٜم٤مول ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م وإذا أشمتف هدي٦م أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ وأص٤مب ُمٜمٝم٤م وأذيمٝمؿ ومٞمٝم٤م وم٤ًمءِن 

ذًمؽ وم٘مٚم٧م وُم٤م هذا اًمٚمٌـ ذم أهؾ اًمّمٗم٦م يمٜم٧م أطمؼ أٟم٤م أن أصٞم٥م ُمـ هذا اًمٚمٌـ ذسم٦م 

ٌـ وَل يٙمـ أشم٘مقى هب٤م وم٢مذا ضم٤مء أُمرِن ومٙمٜم٧م أٟم٤م أقمٓمٞمٝمؿ وُم٤م قمًك أن يٌٚمٖمٜمل ُمـ هذا اًمٚم

ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل وـم٤مقم٦م رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سمد وم٠مشمٞمتٝمؿ ومدقمقَتؿ وم٠مىمٌٚمقا وم٤مؾمت٠مذٟمقا 

وم٠مذن هلؿ وأظمذوا جم٤مًمًٝمؿ ُمـ اًمٌٞم٧م ىم٤مل ) ي٤م أسم٤م هر ( . ىمٚم٧م ًمٌٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل ) 

ظمذ وم٠مقمٓمٝمؿ ( . ىم٤مل وم٠مظمذت اًم٘مدح ومجٕمٚم٧م أقمٓمٞمف اًمرضمؾ ومٞمنمب طمتك يروى صمؿ يرد 

قمٓمٞمف اًمرضمؾ ومٞمنمب طمتك يروى صمؿ يرد قمكم اًم٘مدح ومٞمنمب طمتك يروى صمؿ قمكم اًم٘مدح وم٠م

يرد قمكم اًم٘مدح طمتك اٟمتٝمٞم٧م إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وىمد روي اًم٘مقم يمٚمٝمؿ وم٠مظمذ 

اًم٘مدح ومقوٕمف قمغم يده ومٜمٔمر إزم ومتًٌؿ وم٘م٤مل ) أسم٤م هر ( . ىمٚم٧م ًمٌٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل ) 

اهلل ىم٤مل ) اىمٕمد وم٤مذب ( . وم٘مٕمدت ومنمسم٧م سم٘مٞم٧م أٟم٤م وأٟم٧م ( . ىمٚم٧م صدىم٧م ي٤م رؾمقل 

وم٘م٤مل ) اذب ( . ومنمسم٧م ومام زال ي٘مقل ) اذب ( . طمتك ىمٚم٧م ٓ واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ُم٤م 

 أضمد ًمف ُمًٚمٙم٤م ىم٤مل ) وم٠مرِن ( . وم٠مقمٓمٞمتف اًم٘مدح ومحٛمد اهلل وؾمٛمك وذب اًمٗمْمٚم٦م

ًمٕمٚمؿ، وأُم٤م اًمّمؼم قمغم اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ وم٘مد شم٘مدم اًمٙمالم قمغم اعمٞمزة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمٚمٕمٛمؾ سم٤م

 وًمٜمٌ٘مك هٜم٤م ُمع سمٕمض إُمثٚم٦م ذم اًمذيـ صؼموا قمغم اًمٕمٛمؾ سمام قمٚمٛمقا.
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، طمٞم٨م يم٤من يّمكم طمتك ورُم٧م ىمدُم٤مه، طرؾمقل  وأومْمؾ ُمـ ذيمر ذم هذا اعم٘م٤مم صؼم

، وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ، وم٘م٤مل: أومال أيمقن قمًٌدا ؿمٙمقًرا، أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من ُمـ طمدي٨م اعمٖمػمة

 .اواٟمٗمر سمف ُمًٚمؿ قمـ قم٤مئِم٦م 

ُمـ أُمقال قمٔمٞمٛم٦م، ووحقا شمْمحٞم٤مت ضمًٞمٛم٦م سمام هق ومقق ذًمؽ  ويمؿ أٟمٗمؼ اًمّمح٤مسم٦م

 ُمـ سم٤مب اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ، صؼًما ذم ذات اهلل قمز وضمؾ.

ُٓ يَم٤مَن َأسُمق (: ُمـ طمدي٨م 554( وُمًٚمؿ )6026أظمرج اًمٌخ٤مري ) ـَ َُم٤مًمٍِؽ َيُ٘مق َأَٟمَس سْم

ًٓ َويَم٤مَن َأطَم٥مُّ َأُْمَقا ِجِد ـَمْٚمَح٦َم َأيْمَثَر َأْٟمَّم٤مِريٍّ سم٤ِمعمَِْديٜم٦َِم َُم٤م ًْ َتْ٘مٌَِٚم٦َم اعمَْ ًْ طَمك َويَم٤مَٟم٧ْم ُُم ًمِِف إًَِمْٞمِف سَمػْمَ

 ومِٞمَٝم٤م ـَمٞم٥ٍِّم ىَم٤مَل َأَٟمٌس  ط اهللَِويَم٤مَن َرؾُمقُل 
ٍ
ـْ َُم٤مء ُب ُِم َي٦مُ  :َيْدظُمُٚمَٝم٤م َوَينْمَ ْٔ  :وَمَٚماما َٟمَزًَم٧ْم َهِذِه ا

بُّونَ ﴿
َّا ُُتِ  اهللَ إِنا  :وَمَ٘م٤مَل  ط اهللِـَمْٚمَح٦َم إمَِم َرؾُمقِل  ىَم٤مَم َأسُمق ﴾َلْن َتـَاُلوا اْلِِبَّ َحتَّى ُتـِْػُؼوا ِِم

ٌُّقنَ ﴿ :َيُ٘مقُل ذِم يِمَت٤مسمِفِ 
ـْ شَمٜم٤َمًُمقا اًْمؼِما طَمتاك شُمٜمِْٗمُ٘مقا مِما٤م ُُتِ ٤َم  ﴾ًَم طَمك َوإَِّنا َوإِنا َأطَم٥ما َأُْمَقازِم إزَِما سَمػْمَ

َه٤م َوُذظْمَرَه٤م قِمٜمَْد   اهللِ طَمْٞم٨ُم ؿِمْئ٧َم ىَم٤مَل َرؾُمقُل  اهللِْٕمَٝم٤م َي٤م َرؾُمقَل وَمَْم  اهللَِصَدىَم٦ٌم هلِلاِ َأْرضُمق سمِرا

َٕمَٚمَٝم٤م ذِم  ،سَمْخ َذًمَِؽ َُم٤مٌل َراسمٌِح َذًمَِؽ َُم٤مٌل َراسمٌِح ىَمْد ؾَمِٛمْٕم٧ُم َُم٤م ىُمْٚم٧َم ومِٞمَٝم٤م»: ط َوإِِنِّ َأَرى َأْن دَمْ

ىَْمَرسملِمَ  ْٕ فِ  ،»ا َٛمَٝم٤م َأسُمق ـَمْٚمَح٦َم ذِم َأىَم٤مِرسمِِف َوسَمٜمِل قَمٛمِّ ًَ  .وَمَ٘م

 طا: أَّن٤م ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ( قمـ أم طمٌٞم٦ٌم 394وأظمرج اإلُم٤مم ُمًٚمؿ )

ُم٤م ُمـ قمٌد ُمًٚمؿ يّمكم هلل صمٜمتل قمنمة ريمٕم٦م يمؾ يقم شمٓمققًم٤م همػم ومروٞم٦م إٓ سمٜمك »ي٘مقل: 

ي٘مقل  طٝمـ ُمٜمذ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ت، وم٘م٤مًم٧م أم طمٌٞم٦ٌم: واهلل ُم٤م شمريم»اهلل ًمف سمٞمًت٤م ذم اجلٜم٦م

وي قمٜمٝم٤م: واهلل ُم٤م شمريمتٝمـ ُمٜمذ ؾمٛمٕمتٝمـ ُمـ أم ذًمؽ، وىم٤مل قمٜم٦ًٌم سمـ أِب ؾمٗمٞم٤من اًمرا

 طمٌٞم٦ٌم.

وىم٤مل قمٛمرو سمـ أوس: ُم٤م شمريمتٝمـ ُمٜمذ ؾمٛمٕمتٝمـ ُمـ قمٜم٦ًٌم، وىم٤مل اًمٜمٕمامن سمـ ؾم٤مَل: ُم٤م 
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 شمريمتٝمـ ُمٜمذ ؾمٛمٕمتٝمـ ُمـ قمٛمرو سمـ أوس.

 ذم أُمثٚم٦م يمثػمة ضمًدا.

ٓ ي١مُمـ أطمديمؿ طمتك حي٥م ٕظمٞمف ُم٤م حيٌف »ي٘مقل:  طوُمـ اعمٕمٚمقم أن رؾمقل اهلل 

 .تٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أٟمس ُم »ًمٜمٗمًف

ومقاهلل ٕن ُّيدي اهلل سمؽ »: اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ًمٕمكم  ؾمٕمدذم طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ  طوىم٤مل 

 .»ًمؽ ُمـ محر اًمٜمٕمؿ اً رضماًل واطمًدا ظمػم

اًمدال قمغم اخلػم ًمف ُمثؾ أضمر »يمام ذم طمدي٨م أِب ُمًٕمقد اًمٌدري قمٜمدمه٤م:  طوي٘مقل 

 .»وم٤مقمٚمف

َّْن َدَعا إََِل  َوَمْن َأْحَسُن َقْوًٓ ﴿وي٘مقل اهلل قمز وضمؾ:  ـِي ِمَن  اهللِِِم َوَعِؿَل َصاحِلًا َوَقاَل إِكَّ

 .[33]فصؾت: ﴾ادُْْسؾِِؿيَ 

ٜم٦َمِ ﴿ وقال تعالى: ًَ ْٙمَٛم٦ِم َواعمَْْققِمَٔم٦ِم احْلَ  .[918]الـحل:﴾اْدُع إمَِم ؾَمٌِٞمِؾ َرسمَِّؽ سم٤ِمحْلِ

ِه ؾَمٌِٞمكِم َأْدقُمق ىُمْؾ َهذِ ﴿: طوهذه هل ؾمٌٞمؾ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم عمحٛمد 

ٌَْح٤مَن  اهللِإمَِم  ٌََٕمٜمِل َوؾُم ـِ اشما يملِمَ  اهللِقَمغَم سَمِّمػَمٍة َأَٟم٤م َوَُم ـَ اعمُْنْمِ  . [995]يوسف: ﴾َوَُم٤م َأَٟم٤م ُِم

واًمٕمٚمامء هؿ ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء، وـمالب اًمٕمٚمؿ اًمدقم٤مة، هؿ ُم٤ًمقمدي اًمٕمٚمامء ذم ٟمنم احلؼ 

وُتٛمؾ اعمِم٤مق6 ٕن اًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ واخلػم، وهذا إُمر ٓ ي٘مقم إٓ قمغم اًمّمؼم 

ُمزدرى وُمٌٖمقض، ُمـ اعمخ٤مًمٗملم ًمٚمحؼ واهلدى، ومٙم٤من ًمزاًُم٤م قمٚمٞمف أن يّمؼم ٟمٗمًف ذم ـم٤مقم٦م 

اهلل، وُمـ أضمؾ شمٌٚمٞمغ ديـ اهلل قمز وضمؾ طمتك يٙمقن ُمـ اعمٗمٚمحلم، وًمٜم٤م ذم أٟمٌٞم٤مء اهلل قمز 

 وضمؾ أقمٔمؿ ُمثؾ.

َّٓ َكَذلِ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم خمؼًما قمام ٓىمق ُمـ إذى:  َك َما َأَتى الَِّذيَن ِمْن َقْبؾِِفْم ِمْن َرُسوٍل إِ
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  .[83-81]الذريات:  ﴾َأَتَواَصْوا بِِه َبْل ُهْم َقْوٌم َطاُغونَ  * َقاُلوا َساِحٌر َأْو ََمْـُونٌ 

ٌُدُ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم خمؼًما قمـ ٟمقح:  َُم٤م  اهللَوا ًَمَ٘مْد َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُٟمقطم٤ًم إمَِم ىَمْقُِمِف وَمَ٘م٤مَل َي٤م ىَمْقِم اقْم

ُه إِِنِّ َأظَم٤مُف قَمَٚمْٞمُٙمْؿ قَمَذاَب َيْقٍم قَمِٔمٞمؿٍ  ـْ إًَِمٍف هَمػْمُ ٤م ًَمٜمََراَك ذِم  * ًَمُٙمْؿ ُِم ـْ ىَمْقُِمِف إِٟما ىَم٤مَل اعمأََْلُ ُِم

ـْ َربِّ اًْمَٕم٤معملََِم  * َوالٍل ُُمٌلِمٍ   ُأسَمٚمُِّٖمُٙمؿْ  *ىَم٤مَل َي٤م ىَمْقِم ًَمْٞمَس ِِب َوالًَم٦ٌم َوًَمٙمِٜمِّل َرؾُمقٌل ُِم

ـَ  ـْ  * َُم٤م ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  اهللِ ِرؾَم٤مِٓت َرِبِّ َوَأٟمَّمُح ًَمُٙمْؿ َوَأقْمَٚمُؿ ُِم ٌُْتْؿ َأْن ضَم٤مَءيُمْؿ ِذيْمٌر ُِم َأَوقَمِج

ُٙمْؿ شُمْرمَحُقنَ  ُٙمْؿ قَمغَم َرضُمٍؾ ُِمٜمُْٙمْؿ ًمُِٞمٜمِذَريُمْؿ َوًمَِتتاُ٘مقا َوًَمَٕمٚما ـَ َُمَٕمُف  * َرسمِّ ِذي سُمقُه وَم٠َمٟمَجْٞمٜم٤َمُه َواًما وَمَٙمذا

ُْؿ يَم٤مُٟمقا ىَمْقًُم٤م قَمِٛملمَ ذِم  سُمقا سمِآَي٤مشمِٜم٤َم إَِّنا ـَ يَمذا ِذي  .[10-81]األعراف: ﴾ اًْمُٗمْٚمِؽ َوَأهْمَرىْمٜم٤َم اًما

 * َوًَمَ٘مْد َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُٟمقطم٤ًم إمَِم ىَمْقُِمِف إِِنِّ ًَمُٙمْؿ َٟمِذيٌر ُُمٌلِمٌ ﴿وىم٤مل قمٜمف أيًْم٤م يمام ذم ؾمقرة هقد: 

ٓا  ٌُُدوا إِ ـْ ىَمْقُِمِف  وَمَ٘م٤مَل اعمأََْلُ  *  َأظَم٤مُف قَمَٚمْٞمُٙمْؿ قَمَذاَب َيْقٍم َأًمِٞمؿٍ إِِنِّ  اهللََأْن ٓ شَمْٕم ـَ يَمَٗمُروا ُِم ِذي اًما

ـَ ُهْؿ َأَراِذًُمٜم٤َم سَم٤مِدَي  ِذي ٓا اًما ٌََٕمَؽ إِ ا ُِمْثَٚمٜم٤َم َوَُم٤م َٟمَراَك اشما ٓا سَمنَمً ْأِي َوَُم٤م َٟمَرى ًَمُٙمْؿ  َُم٤م َٟمَراَك إِ اًمرا

ـْ وَمْْمٍؾ سَمْؾ  ـْ َرِبِّ َوآشَم٤مِِن  * َٟمُٔمٜمُُّٙمْؿ يَم٤مِذسملِمَ  قَمَٚمْٞمٜم٤َم ُِم ىَم٤مَل َي٤م ىَمْقِم َأَرَأْيُتْؿ إِْن يُمٜم٧ُم قَمغَم سَمٞمِّٜم٦ٍَم ُِم

َٞم٧ْم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َأُٟمْٚمِزُُمُٙمُٛمقَه٤م َوَأْٟمُتْؿ هَل٤َم يَم٤مِرُهقنَ  ـْ قِمٜمِْدِه وَمُٕمٛمِّ َوَي٤م ىَمْقِم ٓ َأؾْم٠َمًُمُٙمْؿ قَمَٚمْٞمِف  * َرمْح٦ًَم ُِم

ًٓ إِْن َأضْمرِ  ٓا قَمغَم  َي َُم٤م ُْؿ ُُمالىُمق اهللِإِ ـَ آَُمٜمُقا إَِّنا ِذي ِْؿ َوًَمٙمِٜمِّل َأَرايُمْؿ ىَمْقًُم٤م  اَوَُم٤م َأَٟم٤م سمَِٓم٤مِرِد اًما َرهبِّ

َٝمُٚمقنَ  ـَ  * دَمْ ِِن ُِم ـْ َيٜمٍُمُ ُرونَ  اهللِ َوَي٤م ىَمْقِم َُم َوٓ َأىُمقُل ًَمُٙمْؿ قِمٜمِدي  * إِْن ـَمَرْدَُتُْؿ َأوَمال شَمَذيما

ـُ  ـْ  اهللِظَمَزاِئ ـَ شَمْزَدِري َأقْمُٞمٜمُُٙمْؿ ًَم ِذي َوٓ َأقْمَٚمُؿ اًْمَٖمْٞم٥َم َوٓ َأىُمقُل إِِنِّ َُمَٚمٌؽ َوٓ َأىُمقُل ًمِٚما

ا  اهللُ ُي١ْمشمَِٞمُٝمؿُ  ـَ  اهللُظَمػْمً ِ ِٝمْؿ إِِنِّ إًِذا عمَ ًِ ىَم٤مًُمقا َي٤م ُٟمقُح ىَمْد ضَم٤مَدًْمَتٜم٤َم  * اًمٔما٤معملِِمَ  َأقْمَٚمُؿ سماَِم ذِم َأٟمُٗم

ـَ وَم٠َميْمَثْرَت ضمِ  ٤مِدىِملمَ  َداًَمٜم٤َم وَم٠ْمشمِٜم٤َم سماَِم شَمِٕمُدَٟم٤م إِْن يُمٜم٧َم ُِم اَم َي٠ْمشمِٞمُٙمْؿ سمِِف  * اًمّما إِْن ؿَم٤مَء َوَُم٤م  اهللُ ىَم٤مَل إِٟما

ـَ  ُيِريُد َأْن  اهللُ َوٓ َيٜمَٗمُٕمُٙمْؿ ُٟمّْمِحل إِْن َأَرْدُت َأْن َأٟمَّمَح ًَمُٙمْؿ إِْن يَم٤مَن  * َأْٟمُتْؿ سمُِٛمْٕمِجِزي

ُٙمْؿ َوإًَِمْٞمِف شُمْرضَمُٕمقنَ ُيْٖمِقَيُٙمْؿ ُهَق رَ  اُه ىُمْؾ إِنِ  * سمُّ ْيُتُف وَمَٕمكَما إِضْمَراُِمل َوَأَٟم٤م  َأْم َيُ٘مقًُمقَن اوْمؽَمَ اوْمؽَمَ
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ِرُُمقنَ  ٌَْتِئْس سماَِم  * سَمِريٌء مِما٤م دُمْ ـَ وَمال شَم ـْ ىَمْد آَُم ٓا َُم ـْ ىَمْقُِمَؽ إِ ـَ ُِم ـْ ُي١ْمُِم ُف ًَم َوُأوطِمَل إمَِم ُٟمقٍح َأٟما

ُْؿ ُُمْٖمَرىُمقنَ  َواْصٜمَعِ  * َٕمُٚمقنَ يَم٤مُٟمقا َيٗمْ  ـَ فَمَٚمُٛمقا إَِّنا ِذي ٌْٜمِل ذِم اًما
 اًْمُٗمْٚمَؽ سم٠َِمقْمُٞمٜمِٜم٤َم َوَوطْمِٞمٜم٤َم َوٓ ُُت٤َمـمِ

اَم َُمرا قَمَٚمْٞمِف َُمأَلٌ  * َخُر  َوَيّْمٜمَُع اًْمُٗمْٚمَؽ َويُمٚما ًْ ٤م َٟم َخُروا ُِمٜما٤م وَم٢مِٟما ًْ ـْ ىَمْقُِمِف ؾَمِخُروا ُِمٜمُْف ىَم٤مَل إِْن شَم ُِم

َخُرونَ ُِمٜمْ  ًْ ِزيِف َوحَيِؾُّ قَمَٚمْٞمِف قَمَذاٌب ُُمِ٘مٞمؿٌ  * ُٙمْؿ يَماَم شَم ـْ َي٠ْمشمِٞمِف قَمَذاٌب ُُيْ ْقَف شَمْٕمَٚمُٛمقَن َُم ًَ  * وَم

ـْ  ٓا َُم ـْ يُمؾٍّ َزْوضَملْمِ اصْمٜملَْمِ َوَأْهَٚمَؽ إِ ٌََؼ طَمتاك إَِذا ضَم٤مَء َأُْمُرَٟم٤م َووَم٤مَر اًمتاٜمُّقُر ىُمْٚمٜم٤َم امْحِْؾ ومِٞمَٝم٤م ُِم  ؾَم

ٓا ىَمٚمِٞمٌؾ قَمَٚمٞمْ  ـَ َُمَٕمُف إِ ـَ َوَُم٤م آَُم ـْ آَُم ٌُقا ومِٞمَٝم٤م سم٤ِمؾِْمِؿ  *ِف اًْمَ٘مْقُل َوَُم اَه٤م َوُُمْرؾَم٤مَه٤م جَمْرَ  اهللَِوىَم٤مَل اْريَم

٤ٌَمِل َوَٟم٤مَدى ُٟمقٌح اسْمٜمَُف َويَم٤مَن ذِم َُمْٕمِزٍل َي٤م  *إِنا َرِبِّ ًَمَٖمُٗمقٌر َرطِمٞمٌؿ  ِري هِبِْؿ ذِم َُمْقٍج يَم٤مجْلِ َوِهَل دَمْ

ـَ ٜمَلا اْريَم٥م ُما سمُ  ـْ َُمَع اًْمَٙم٤مومِِري ـَ  *َٕمٜم٤َم َوٓ شَمُٙم ٌٍَؾ َيْٕمِّمُٛمٜمِل ُِم  ىَم٤مَل ٓ  ىَم٤مَل ؾَمآِوي إِمَم ضَم
ِ
اعم٤َْمء

ـْ َأُْمِر  ـَ  اهللِ قَم٤مِصَؿ اًْمَٞمْقَم ُِم ـْ َرطِمَؿ َوطَم٤مَل سَمْٞمٜمَُٝماَم اعمَْْقُج وَمَٙم٤مَن ُِم ٓا َُم َوىِمٞمَؾ َي٤م  * اعمُْْٖمَرىِملمَ  إِ

ل َُم٤مَءِك َوَي٤مؾَماَمُء َأىْمٚمِِٕمل َوهِمٞمَض اعم٤َْمُء َوىُمِِضَ إَُْمُر َواؾْمَتَقْت قَمغَم اجْلُقِديِّ َوىِمٞمَؾ َأْرُض اسْمَٚمٕمِ 

ـْ َأْهكِم َوإِنا َوقْمَدَك احْلَؼُّ َوَأْٟم٧َم  * سُمْٕمًدا ًمِْٚمَ٘مْقِم اًمٔما٤معملِِمَ  ُف وَمَ٘م٤مَل َربِّ إِنا اسْمٜمِل ُِم َوَٟم٤مَدى ُٟمقٌح َرسما

ـِ َُم٤م ًَمْٞمَس  *ِٛملَم َأطْمَٙمُؿ احْل٤َميمِ  ٠َمًْم ًْ ُف قَمَٛمٌؾ هَمػْمُ َص٤مًمٍِح وَمال شَم ـْ َأْهٚمَِؽ إِٟما ُف ًَمْٞمَس ُِم ىَم٤مَل َي٤م ُٟمقُح إِٟما

ـَ  ىَم٤مَل َربِّ إِِنِّ َأقُمقُذ سمَِؽ َأْن َأؾْم٠َمًَمَؽ َُم٤م ًَمْٞمَس  * اجْل٤َمِهٚملِمَ  ًَمَؽ سمِِف قِمْٚمٌؿ إِِنِّ َأقِمُٔمَؽ َأْن شَمُٙمقَن ُِم

ـَ زِم سمِِف قِمْٚمٌؿ َوإِ  ـْ ُِم ـَ  ٓا شَمْٖمِٗمْر زِم َوشَمْرمَحْٜمِل َأيُم ي الٍم ُِمٜما٤م  * اخْل٤َمِهِ ًَ ىِمٞمَؾ َي٤م ُٟمقُح اْهٌِْط سمِ

ُٝمْؿ ُِمٜما٤م قَمَذاٌب َأًمِٞمؿٌ  ًُّ ـْ َُمَٕمَؽ َوُأَُمٌؿ ؾَمٜمَُٛمتُِّٕمُٝمْؿ صُمؿا َيَٛم ا شمِْٚمَؽ  * َوسَمَريَم٤مٍت قَمَٚمْٞمَؽ َوقَمغَم ُأَُمٍؿ مِم

 اًْمَٖمْٞم٥ِم ُٟمقطمِ 
ِ
٤ٌَمء ـْ َأْٟم ٌِْؾ َهَذا وَم٤مْصؼِمْ إِنا ُِم ـْ ىَم ٞمَٝم٤م إًَِمْٞمَؽ َُم٤م يُمٜم٧َم شَمْٕمَٚمُٛمَٝم٤م َأْٟم٧َم َوٓ ىَمْقُُمَؽ ُِم

٦ٌََم ًمِْٚمُٛمتاِ٘ملمَ   .[01-18]هود: ﴾اًْمٕم٤مىِم

ٌُُدوا ﴿ وىم٤مل قمـ هقد يمام ذم ؾمقرة هقد: َُم٤م  اهللََوإِمَم قَم٤مٍد َأظَم٤مُهْؿ ُهقًدا ىَم٤مَل َي٤م ىَمْقِم اقْم

ـْ إًَِمٍف هَمػْمُ  ونَ ًَمُٙمْؿ ُِم ٓا ُُمْٗمؽَمُ ٓا قَمغَم  َي٤م ىَمْقِم ٓ َأؾْم٠َمًُمُٙمْؿ قَمَٚمْٞمِف َأضْمًرا إِْن َأضْمِرَي  * ُه إِْن َأْٟمُتْؿ إِ إِ
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ُٙمْؿ صُمؿا شُمقسُمقا إًَِمْٞمِف ُيْرؾِمؾِ  * اًماِذي وَمَٓمَرِِن َأوَمال شَمْٕمِ٘مُٚمقنَ  اَمَء قَمَٚمْٞمُٙمْؿ  َوَي٤م ىَمْقِم اؾْمَتْٖمِٗمُروا َرسما ًا اًم

ْقا جُمِْرُِملمَ ُِمْدَراًرا َوَيزِ  شمُِٙمْؿ َوٓ شَمَتَقًما ًة إِمَم ىُمقا ـُ  * ْديُمْؿ ىُمقا ٌَٞمِّٜم٦ٍَم َوَُم٤م َٟمْح ىَم٤مًُمقا َي٤م ُهقُد َُم٤م ضِمْئَتٜم٤َم سمِ

ـُ ًَمَؽ سمُِٛم١ْمُِمٜملِمَ  ـْ ىَمْقًمَِؽ َوَُم٤م َٟمْح   * سمَِت٤مِريِمل آهِلَتِٜم٤َم قَم
ٍ
قء ًُ اَك سَمْٕمُض آهِلَتِٜم٤َم سمِ ٓا اقْمؽَمَ إِْن َٟمُ٘مقُل إِ

يُمقنَ  اهللَِنِّ ُأؿْمِٝمُد ىَم٤مَل إِ  ـْ ُدوٟمِِف وَمِٙمٞمُدوِِن مَجِٞمًٕم٤م صُمؿا ٓ  * َواؿْمَٝمُدوا َأِنِّ سَمِريٌء مِما٤م شُمنْمِ ُِم

ْٚم٧ُم قَمغَم  * شُمٜمْٔمُِرونِ  ٓا ُهَق آظِمٌذ سمِٜم٤َمِصَٞمتَِٝم٤م إِنا َرِبِّ قَمغَم  اهللِإِِنِّ شَمَقيما ٦ٍم إِ ـْ َداسما ُٙمْؿ َُم٤م ُِم َرِبِّ َوَرسمِّ

اٍط ُمُ  َتِ٘مٞمؿٍ ِسَ َتْخٚمُِػ َرِبِّ ىَمْقًُم٤م  * ًْ ًْ ْقا وَمَ٘مْد َأسْمَٚمْٖمُتُٙمْؿ َُم٤م ُأْرؾِمْٚم٧ُم سمِِف إًَِمْٞمُٙمْؿ َوَي وَم٢مِْن شَمَقًما

 طَمِٗمٞمظٌ 
ٍ
ء وَٟمُف ؿَمْٞمًئ٤م إِنا َرِبِّ قَمغَم يُمؾِّ َرْ يُمْؿ َوٓ شَمُيُّ ـَ  * هَمػْمَ ِذي ْٞمٜم٤َم ُهقًدا َواًما َوعمَا٤م ضَم٤مَء َأُْمُرَٟم٤م َٟمجا

ـْ قَمَذاٍب هَمٚمِٞمظٍ آَُمٜمُقا ُمَ  ْٞمٜم٤َمُهْؿ ُِم ِْؿ  * َٕمُف سمَِرمْح٦ٍَم ُِمٜما٤م َوَٟمجا َوشمِْٚمَؽ قَم٤مٌد ضَمَحُدوا سمِآَي٤مِت َرهبِّ

ٌا٤مٍر قَمٜمِٞمدٍ  ٌَُٕمقا َأُْمَر يُمؾِّ ضَم ْٟمَٞم٤م ًَمْٕمٜم٦ًَم َوَيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َأٓ إِنا  * َوقَمَّمْقا ُرؾُمَٚمُف َواشما َوُأشْمٌُِٕمقا ذِم َهِذِه اًمدُّ

ُْؿ َأٓ سُمْٕمًدا ًمَِٕم٤مٍد ىَمْقِم ُهقدٍ قَم٤مًدا يمَ   .[19-89 ]هود:﴾َٗمُروا َرهبا

ٌُُدوا ﴿ وىم٤مل قمـ ص٤مًمح يمام ذم ذم ؾمقرة هقد: َوإمَِم صَمُٛمقَد َأظَم٤مُهْؿ َص٤محِل٤ًم ىَم٤مَل َي٤م ىَمْقِم اقْم

ـَ  اهللَ ُه ُهَق َأٟمَِم٠َميُمْؿ ُِم ـْ إًَِمٍف هَمػْمُ وَم٤مؾْمَتْٖمِٗمُروُه صُمؿا شُمقسُمقا إًَِمْٞمِف إَْرِض َواؾْمَتْٕمَٛمَريُمْؿ ومِٞمَٝم٤م  َُم٤م ًَمُٙمْؿ ُِم

ٞم٥ٌم  ٌُُد  * إِنا َرِبِّ ىَمِري٥ٌم جُمِ ٌَُد َُم٤م َيْٕم ٌَْؾ َهَذا َأشَمٜمَْٝم٤مَٟم٤م َأْن َٟمْٕم ىَم٤مًُمقا َي٤م َص٤مًمُِح ىَمْد يُمٜم٧َم ومِٞمٜم٤َم َُمْرضُمًقا ىَم

ـْ َرِبِّ ىَم٤مَل َي٤م ىَمقْ  * آسَم٤مُؤَٟم٤م َوإِٟماٜم٤َم ًَمِٗمل ؿَمؽٍّ مِما٤م شَمْدقُمقَٟم٤م إًَِمْٞمِف ُُمِري٥ٍم  ِم َأَرَأْيُتْؿ إِْن يُمٜم٧ُم قَمغَم سَمٞمِّٜم٦ٍَم ُِم

ـَ  ِِن ُِم ـْ َيٜمٍُمُ ػمٍ  اهللِ َوآشَم٤مِِن ُِمٜمُْف َرمْح٦ًَم وَمَٛم ًِ َوَي٤م ىَمْقِم َهِذِه  * إِْن قَمَّمْٞمُتُف وَماَم شَمِزيُدوَٟمٜمِل هَمػْمَ َُتْ

َ  اهللًَِمُٙمْؿ آَي٦ًم وَمَذُروَه٤م شَم٠ْميُمْؾ ذِم َأْرِض  اهللَِٟم٤مىَم٦ُم   وَمَٞم٠ْمظُمَذيُمْؿ قَمَذاٌب ىَمِري٥ٌم َوٓ ََت
ٍ
قء ًُ قَه٤م سمِ ًُّ * 

٤مٍم َذًمَِؽ َوقْمٌد هَمػْمُ َُمْٙمُذوٍب  ْٞمٜم٤َم  * وَمَٕمَ٘مُروَه٤م وَمَ٘م٤مَل ََتَتإُمقا ذِم َداِريُمْؿ صَمالصَم٦َم َأيا وَمَٚماما ضَم٤مَء َأُْمُرَٟم٤م َٟمجا

ـْ ظِمْزِي يَ  ـَ آَُمٜمُقا َُمَٕمُف سمَِرمْح٦ٍَم ُِمٜما٤م َوُِم ِذي َؽ ُهَق اًْمَ٘مِقيُّ اًْمَٕمِزيزُ َص٤محِل٤ًم َواًما َوَأظَمَذ  * ْقُِمِئٍذ إِنا َرسما

ٌَُحقا ذِم ِدَي٤مِرِهْؿ ضَم٤مصمِِٛملمَ  ْٞمَح٦ُم وَم٠َمْص ـَ فَمَٚمُٛمقا اًمّما ِذي ْ َيْٖمٜمَْقا ومِٞمَٝم٤م َأٓ إِنا صَمُٛمقَد  * اًما يَم٠َمْن ََل
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ُْؿ َأٓ سُمْٕمًدا ًمَِثُٛمقدَ   .[15-19 ]هود:﴾يَمَٗمُروا َرهبا

َوًَمَ٘مْد آشَمْٞمٜم٤َم ﴿ؿ وصؼمه ذم ؾمٌٞمؾ اًمدقمقة يمام ذم ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء: وىمص اهلل قمـ إسمراهٞم

ٌُْؾ َويُمٜما٤م سمِِف قَم٤معملِِمَ  ـْ ىَم َ  * إسِْمَراِهٞمَؿ ُرؿْمَدُه ُِم ِٕ تِل َأْٟمُتْؿ هَل٤َم إِْذ ىَم٤مَل  سمِٞمِف َوىَمْقُِمِف َُم٤م َهِذِه اًمتااَمصمِٞمُؾ اًما

ـَ ىَم٤مًُمقا َوضَمْدَٟم٤م آسَم٤مَءَٟم٤م هَل٤َم قَم٤مسمِ  * قَم٤ميمُِٗمقنَ   * ىَم٤مَل ًَمَ٘مْد يُمٜمُتْؿ َأْٟمُتْؿ َوآسَم٤مُؤيُمْؿ ذِم َوالٍل ُُمٌلِمٍ  * ِدي

ـَ  قِمٌلِمَ  ىَم٤مًُمقا َأضِمْئَتٜم٤َم سم٤ِمحْلَؼِّ َأْم َأْٟم٧َم ُِم َٛمَقاِت َوإَْرِض اًماِذي  * اًمالا ًا ىَم٤مَل سَمؾ َرسمُُّٙمْؿ َربُّ اًم

ـَ  ـا َوَأَٟم٤م قَمغَم َذًمُِٙمْؿ ُِم ـَ  وَمَٓمَرُه ٤مِهِدي َ  هلل٤ِمَوشمَ  * اًمِما ـَ َٕ  * يِمٞمَدنا َأْصٜم٤َمَُمُٙمْؿ سَمْٕمَد َأْن شُمَقًمُّقا ُُمْدسمِِري

ٓا يَمٌػًِما هَلُْؿ ًَمَٕمٚماُٝمْؿ إًَِمْٞمِف َيْرضِمُٕمقنَ  ـَ  * وَمَجَٕمَٚمُٝمْؿ ضُمَذاًذا إِ ِ ُف عمَ ـْ وَمَٕمَؾ َهَذا سمِآهِلَتِٜم٤َم إِٟما  ىَم٤مًُمقا َُم

ىَم٤مًُمقا وَم٠ْمشُمقا سمِِف قَمغَم َأقْملُمِ اًمٜما٤مِس  * َ٘م٤مُل ًَمُف إسِْمَراِهٞمؿُ ىَم٤مًُمقا ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم وَمًتك َيْذيُمُرُهْؿ يُ  * اًمٔما٤معملِِمَ 

ىَم٤مَل سَمْؾ وَمَٕمَٚمُف يَمٌػُِمُهْؿ َهَذا  * ىَم٤مًُمقا َأَأْٟم٧َم وَمَٕمْٚم٧َم َهَذا سمِآهِلَتِٜم٤َم َي٤م إسِْمَراِهٞمؿُ  * ًَمَٕمٚماُٝمْؿ َيِْمَٝمُدونَ 

ُٙمْؿ َأْٟمُتؿُ وَمَرضَمُٕمقا إِمَم  * وَم٤مؾْم٠َمًُمقُهْؿ إِْن يَم٤مُٟمقا َيٜمٓمُِ٘مقنَ  ِٝمْؿ وَمَ٘م٤مًُمقا إِٟما ًِ قا  * اًمٔما٤معمُِقنَ   َأٟمُٗم ًُ صُمؿا ُٟمِٙم

 َيٜمٓمُِ٘مقنَ 
ِ
ـْ ُدوِن  * قَمغَم ُرُءوؾِمِٝمْؿ ًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛم٧َم َُم٤م َه١ُمٓء ٌُُدوَن ُِم َُم٤م ٓ َيٜمَٗمُٕمُٙمْؿ  اهللِىَم٤مَل َأوَمَتْٕم

يُمؿْ  ـْ  * ؿَمْٞمًئ٤م َوٓ َيُيُّ ٌُُدوَن ُِم ىُمقُه  * َأوَمال شَمْٕمِ٘مُٚمقنَ  اهللُِدوِن  ُأفٍّ ًَمُٙمْؿ َوعم٤َِم شَمْٕم ىَم٤مًُمقا طَمرِّ

وا آهِلََتُٙمْؿ إِْن يُمٜمُتْؿ وَم٤مقِمٚملِمَ  َوَأَراُدوا سمِِف  * ىُمْٚمٜم٤َم َي٤م َٟم٤مُر يُمقِِن سَمْرًدا َوؾَمالًُم٤م قَمغَم إسِْمَراِهٞمؿَ  * َواٟمٍُمُ

ـَ  يَمْٞمًدا وَمَجَٕمْٚمٜم٤َمُهؿُ  ي ْٞمٜم٤َمُه َوًُمقـًم٤م إمَِم إَ  * إظَْمَنِ تِل سَم٤مَريْمٜم٤َم ومِٞمَٝم٤م ًمِْٚمَٕم٤معملَِمَ َوَٟمجا  * ْرِض اًما

ٌْٜم٤َم ًَمُف إؾِْمحَ  لمَ َق َوَيْٕمُ٘مقَب َٟم٤مومَِٚم٦ًم َويُماًل ٤مَوَوَه ٦ًم َُّيُْدوَن سم٠َِمُْمِرَٟم٤م  *  ضَمَٕمْٚمٜم٤َم َص٤محِلِ َوضَمَٕمْٚمٜم٤َمُهْؿ َأِئٛما

الِة َوإِيَت٤مَء ا اِت َوإىَِم٤مَم اًمّما ـَ َوَأْوطَمْٞمٜم٤َم إًَِمْٞمِٝمْؿ ومِْٕمَؾ اخْلػَْمَ يَم٤مِة َويَم٤مُٟمقا ًَمٜم٤َم قَم٤مسمِِدي -89 ]األكبقاء:﴾ًمزا

13]. 

َوعمَا٤م ضَم٤مَءْت ُرؾُمُٚمٜم٤َم ًُمقـًم٤م ِدَء هِبِْؿ َوَو٤مَق هِبِْؿ ﴿ وىم٤مل قمـ ًمقط يمام ذم ذم ؾمقرة هقد:

ٌُْؾ يَم٤مُٟمقا َيٕمْ  * َذْرقًم٤م َوىَم٤مَل َهَذا َيْقٌم قَمِّمٞم٥ٌم  ـْ ىَم ٞمَِّئ٤مِت َوضَم٤مَءُه ىَمْقُُمُف ُُّيَْرقُمقَن إًَِمْٞمِف َوُِم ًا َٛمُٚمقَن اًم
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ُ٘مقا  ـا َأـْمَٝمُر ًَمُٙمْؿ وَم٤مشما  سَمٜم٤َميِت ُه
ِ
َوٓ ُُتُْزوِن ذِم َوْٞمِٗمل َأًَمْٞمَس ُِمٜمُْٙمْؿ َرضُمٌؾ  اهللَىَم٤مَل َي٤م ىَمْقِم َه١ُمٓء

ـْ طَمؼٍّ َوإِٟماَؽ ًَمَتْٕمَٚمُؿ َُم٤م ُٟمِريدُ  * َرؿِمٞمدٌ  ًَمْق َأنا زِم  ىَم٤مَل  * ىَم٤مًُمقا ًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛم٧َم َُم٤م ًَمٜم٤َم ذِم سَمٜم٤َمشمَِؽ ُِم

ـٍ ؿَمِديدٍ  ًة َأْو آِوي إِمَم ُريْم ـْ َيِّمُٚمقا إًَِمْٞمَؽ وَم٠َمْهِ  * سمُِٙمْؿ ىُمقا َؽ ًَم ٤م ُرؾُمُؾ َرسمِّ ىَم٤مًُمقا َي٤م ًُمقُط إِٟما

ـَ  ٌَُٝم٤م َُم٤م َأَص٤مهَبُؿْ  سم٠َِمْهٚمَِؽ سمِِ٘مْٓمٍع ُِم ُف ُُمِّمٞم ٓا اُْمَرَأشَمَؽ إِٟما إِنا  اًمٚماْٞمِؾ َوٓ َيْٚمَتِٗم٧ْم ُِمٜمُْٙمْؿ َأطَمٌد إِ

ٌُْح سمَِ٘مِري٥ٍم  َُمْققِمَدُهؿُ  ٌُْح َأًَمْٞمَس اًمّمُّ وَمَٚماما ضَم٤مَء َأُْمُرَٟم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم قَم٤مًمَِٞمَٝم٤م ؾَم٤مومَِٚمَٝم٤م َوَأُْمَٓمْرَٟم٤م  * اًمّمُّ

ٞمٍؾ َُمٜمُْْمقدٍ  ـْ ؾِمجِّ ـَ  * قَمَٚمْٞمَٝم٤م طِمَج٤مَرًة ُِم َؽ َوَُم٤م ِهَل ُِم َُم٦ًم قِمٜمَْد َرسمِّ قا ًَ ٌَِٕمٞمدٍ  ُُم  ]هود:﴾اًمٔما٤معملَِِم سمِ

11-53]. 

ٌُُدوا ﴿وىم٤مل قمـ ؿمٕمٞم٥م يمام ذم ذم ؾمقرة هقد:  ٤ًٌم ىَم٤مَل َي٤م ىَمْقِم اقْم ـَ َأظَم٤مُهْؿ ؿُمَٕمْٞم َوإمَِم َُمْدَي

ُه َوٓ شَمٜمُ٘مُّمقا اعمِْْٙمَٞم٤مَل َواعمِْٞمَزاَن إِِنِّ َأَرايُمْؿ سمَِخػْمٍ َوإِِنِّ َأظَم٤مُف قَمَٚمْٞمٙمُ  اهللَ ـْ إًَِمٍف هَمػْمُ ْؿ َُم٤م ًَمُٙمْؿ ُِم

ٞم قا اًمٜما٤مَس َأؿْمَٞم٤مَءُهْؿ  * طٍ قَمَذاَب َيْقٍم حُمِ ًُ ٌَْخ ِط َوٓ شَم ًْ َوَي٤م ىَمْقِم َأْووُمقا اعمِْْٙمَٞم٤مَل َواعمِْٞمَزاَن سم٤ِمًْمِ٘م

ـَ  ِدي ًِ  ظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ إِْن يُمٜمُتْؿ ُُم١ْمُِمٜملَِم َوَُم٤م َأَٟم٤م قَمَٚمْٞمُٙمْؿ سمَِحِٗمٞمظٍ  اهللِ سَمِ٘مٞما٦ُم  * َوٓ شَمْٕمَثْقا ذِم إَْرِض ُُمْٗم

ٌُُد آسَم٤مُؤَٟم٤م َأْو َأْن َٟمْٗمَٕمَؾ ذِم َأُْمَقاًمِٜم٤َم َُم٤م َٟمَِم٤مُء  ىَم٤مًُمقا َي٤م ؿُمَٕمْٞم٥ُم  * َك َُم٤م َيْٕم َأَصالشُمَؽ شَم٠ْمُُمُرَك َأْن َٟمؽْمُ

 َ َٕ ؿِمٞمدُ إِٟماَؽ  ـْ َرِبِّ َوَرَزىَمٜمِل ُِمٜمُْف ِرْزىًم٤م  * ْٟم٧َم احْلَٚمِٞمُؿ اًمرا ىَم٤مَل َي٤م ىَمْقِم َأَرَأْيُتْؿ إِْن يُمٜم٧ُم قَمغَم سَمٞمِّٜم٦ٍَم ُِم

ٜم٤ًم وَ  ًَ ٓا اإِلْصالَح َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕم٧ُم َوَُم٤م طَم َُم٤م ُأِريُد َأْن ُأظَم٤مًمَِٗمُٙمْؿ إمَِم َُم٤م َأَّْن٤َميُمْؿ قَمٜمُْف إِْن ُأِريُد إِ

ٓا سمِ  ْٚم٧ُم َوإًَِمْٞمِف ُأٟمِٞم٥ُم  ٤مهللِشَمْقومِٞمِ٘مل إِ ٌَُٙمْؿ ُِمْثُؾ  * قَمَٚمْٞمِف شَمَقيما ِرَُمٜماُٙمْؿ ؿِمَ٘م٤مىِمل َأْن ُيِّمٞم َوَي٤م ىَمْقِم ٓ ََيْ

ٌَِٕمٞمدٍ  َُم٤م َأَص٤مَب  َواؾْمَتْٖمِٗمُروا  * ىَمْقَم ُٟمقٍح َأْو ىَمْقَم ُهقٍد َأْو ىَمْقَم َص٤مًمٍِح َوَُم٤م ىَمْقُم ًُمقٍط ُِمٜمُْٙمْؿ سمِ

ُٙمْؿ صُمؿا شُمقسُمقا إًَِمْٞمِف إِنا َرِبِّ َرطِمٞمٌؿ َوُدودٌ  ىَم٤مًُمقا َي٤م ؿُمَٕمْٞم٥ُم َُم٤م َٟمْٗمَ٘مُف يَمثػًِما مِما٤م شَمُ٘مقُل َوإِٟما٤م ًَمٜمََراَك  * َرسما

ىَم٤مَل َي٤م ىَمْقِم َأَرْهٓمِل َأقَمزُّ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ  * َوِٕمٞمًٗم٤م َوًَمْقٓ َرْهُٓمَؽ ًَمَرمَجْٜم٤َمَك َوَُم٤م َأْٟم٧َم قَمَٚمْٞمٜم٤َم سمَِٕمِزيزٍ  ومِٞمٜم٤َم

ـَ  ٞمطٌ  اهللِ ُِم ْذَُتُقُه َوَراَءيُمْؿ فمِْٝمِرًي٤م إِنا َرِبِّ سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن حُمِ َ ْؿ َوَي٤م ىَمْقِم اقْمَٛمُٚمقا قَمغَم َُمَٙم٤مَٟمتِٙمُ  * َواُتا
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ٌُقا إِِنِّ َُمَٕمُٙمْؿ َرىِمٞم٥ٌم  ـْ ُهَق يَم٤مِذٌب َواْرشَمِ٘م ِزيِف َوَُم ـْ َي٠ْمشمِٞمِف قَمَذاٌب ُُيْ  إِِنِّ قَم٤مُِمٌؾ ؾَمْقَف شَمْٕمَٚمُٛمقَن َُم

ـَ آَُمٜمُقا َُمَٕمُف سمَِرمْح٦ٍَم ُِمٜما٤م َوَأظَمَذِت  * ِذي ٤ًٌم َواًما ْٞمٜم٤َم ؿُمَٕمْٞم ـَ فَمَٚمُٛمقا اًمّما  َوعمَا٤م ضَم٤مَء َأُْمُرَٟم٤م َٟمجا ِذي ْٞمَح٦ُم اًما

ٌَُحقا ذِم ِدَي٤مِرِهْؿ ضَم٤مصمِِٛملمَ  ـَ يَماَم سَمِٕمَدْت صَمُٛمقدُ  * وَم٠َمْص ْ َيْٖمٜمَْقا ومِٞمَٝم٤م َأٓ سُمْٕمًدا عمَِْدَي  ]هود:﴾يَم٠َمْن ََل

إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًم٘مّمص اًم٘مرآِن اًمِمٞمؼ وُيتؿ يمؾ ىمّم٦م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمتٛمٙملم  [50-18

 هؿ وظمػمهؿ، وأظمرة ظمػم وأسم٘مك.إٟمٌٞم٤مء واعم١مُمٜملم وذًمؽ جم٤مزاُه هلؿ قمغم صؼمهؿ وسمر

وم٢من ًمف اًم٤ٌمع اًمٓمقيؾ واًمذيمر اجلٛمٞمؾ ذم هذا اًم٤ٌمب وهمػمه، ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م  طوأُم٤م اًمٜمٌل 

 قمغم ؾمٌٞمؾ آظمتّم٤مر ٓ اًمتٓمقيؾ.

ٌا٤مٍس ىَم٤مَل (: 944( وُمًٚمؿ )645أظمرج اًمٌخ٤مري )ُم٤م  ـِ قَم ـْ اسْم َي٦مُ  :قَم ْٔ  :عمَا٤م َٟمَزًَم٧ْم َهِذِه ا

ىَْمَرسملَِم َوَرْهَٓمَؽ ُِمٜمُْٝمْؿ اعمُْْخَٚمِّملمَ َوَأْٟمِذْر قَمِِمػَمشَمَؽ ﴿ ْٕ طَمتاك َصِٕمَد  ط اهللِظَمَرَج َرؾُمقُل  ﴾ا

َٗم٤م وَمَٝمَتَػ  ٤ٌَمطَم٤مهْ »: اًمّما ـْ َهَذا اًماِذي َُّيْتُِػ  :وَمَ٘م٤مًُمقا »َي٤م َص ٌد وَم٤مضْمَتَٛمُٕمقا إًَِمْٞمفِ  :ىَم٤مًُمقا ؟َُم  ،حُمَٛما

ٌِْد َُمٜم٤َمٍف  ،٤م سَمٜمِل وُماَلنٍ يَ  ،َي٤م سَمٜمِل وُماَلنٍ  ،َي٤م سَمٜمِل وُماَلنٍ »: وَمَ٘م٤مَل  ٚم٥ِِم  ،َي٤م سَمٜمِل قَم ٌِْد اعمُْٓما  »َي٤م سَمٜمِل قَم

ٌَِؾ َأيُمٜمُْتْؿ »: وَم٤مضْمَتَٛمُٕمقا إًَِمْٞمِف وَمَ٘م٤مَل  ْٗمِح َهَذا اجْلَ ًَ ُرُج سمِ شُمُٙمْؿ َأنا ظَمْٞماًل َُتْ َأَرَأْيَتُٙمْؿ ًَمْق َأظْمؼَمْ

ىِملا  سْمٜم٤َم قَمَٚمْٞمَؽ يَمِذسمً  :ىَم٤مًُمقا »؟ُُمَّمدِّ  :ىَم٤مَل  »وَم٢مِِنِّ َٟمِذيٌر ًَمُٙمْؿ سَملْمَ َيَدْي قَمَذاٍب ؿَمِديدٍ »: ٤م ىَم٤مَل َُم٤م ضَمرا

ٓا هِلََذا :وَمَ٘م٤مَل َأسُمق هَل٥ٍَم  ٤ًٌم ًَمَؽ َأَُم٤م مَجَْٕمَتٜم٤َم إِ ٌا٧ْم َيَدا َأِِب هَل٥ٍَم َوىَمْد  ،شَم قَرُة شَم ًُّ صُمؿا ىَم٤مَم وَمٜمََزًَم٧ْم َهِذِه اًم

 .شَم٥ما 

َي٤م َرؾُمقَل اهللاِ َهْؾ َأشَمك  -ط-ًَم٧ْم ًمَِرؾُمقِل اهللاِ ىَم٤م ٤مَأَّنا ا: وضم٤مء ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م 

ـْ َيْقِم ُأطُمٍد وَمَ٘م٤مَل  ـْ ىَمْقُِمِؽ َويَم٤مَن َأؿَمدا َُم٤م ًَمِ٘مٞم٧ُم ُِمٜمُْٝمْؿ  »قَمَٚمْٞمَؽ َيْقٌم يَم٤مَن َأؿَمدا ُِم ًَمَ٘مْد ًَمِ٘مٞم٧ُم ُِم

ـِ  ٌِْد َي٤مًمِٞمَؾ سْم ـِ قَم ك قَمغَم اسْم ًِ ٦ٌَِم إِْذ قَمَرْو٧ُم َٟمْٗم ٌْٜمِك إِمَم َُم٤م َأَرْدُت  َيْقَم اًْمَٕمَ٘م ٌِْد يُماَلٍل وَمَٚمْؿ َُيِ قَم

 وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم َوَأَٟم٤م َُمْٝمُٛمقٌم قَمغَم َوضْمِٝمك وَمَٚمْؿ َأؾْمَتِٗمْؼ إِٓا سمَِ٘مْرِن اًمثإَم٤مًم٥ِِم وَمَروَمْٕم٧ُم َرْأؾِمك وَم٢مَِذا َأَٟم٤م
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يُؾ وَمٜم٤َمَداٟمِك  ْتٜمِك وَمٜمََٔمْرُت وَم٢مَِذا ومِٞمَٝم٤م ضِمؼْمِ َح٤مسَم٦ٍم ىَمْد َأفَمٚما ًَ وَمَ٘م٤مَل إِنا اهللاَ قَمزا َوضَمؾا ىَمْد ؾَمِٛمَع ىَمْقَل سمِ

٤ٌَمِل ًمَِت٠ْمُُمَرُه سماَِم ؿِمْئ٧َم ومِٞمِٝمْؿ ىَم٤مَل وَمٜم٤َمدَ  وا قَمَٚمْٞمَؽ َوىَمْد سَمَٕم٨َم إًَِمْٞمَؽ َُمَٚمَؽ اجْلِ اٟمِك ىَمْقُِمَؽ ًَمَؽ َوَُم٤م َردُّ

ُد إِنا اهللاَ . صُمؿا ىَم٤مَل َي٤م حُمَٛما َؿ قَمغَما ٤ٌَمِل َوؾَمٚما ٤ٌَمِل َُمَٚمُؽ اجْلِ  ىَمْد ؾَمِٛمَع ىَمْقَل ىَمْقُِمَؽ ًَمَؽ َوَأَٟم٤م َُمَٚمُؽ اجْلِ

ٌَلْمِ  . شَوىَمْد سَمَٕمَثٜمِك َرسمَُّؽ إًَِمْٞمَؽ ًمَِت٠ْمُُمَرٟمِك سم٠َِمُْمِرَك وَماَم ؿِمْئ٧َم إِْن ؿِمْئ٧َم َأْن ُأـْمٌَِؼ قَمَٚمْٞمِٝمُؿ إظَْمَِم

ِرَج اهللاُ » -ط-وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل اهللاِ  ٌُُد اهللاَ َوطْمَدُه َٓ سَمْؾ َأْرضُمق َأْن ُُيْ ـْ َيْٕم ـْ َأْصاَلهِبِْؿ َُم  ُِم

ُك سمِِف ؿَمْٞمًئ٤م   ..شُينْمِ

 (.6351(،وُمًٚمؿ )8986أظمرضمف اًمٌخ٤مري )

ِلا ( ُمـ طمدي٨م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد: 6354(، وُمًٚمؿ )9543وأظمرج اًمٌخ٤مري ) َأنا اًمٜمٌا

َتُف ىَمِٓمٞمَٗم٦ٌم وَمَديِمٞما  ط ـَ َريم٥َِم مِح٤َمًرا قَمَٚمْٞمِف إيَِم٤مٌف َُتْ ٦ٌم َوَأْرَدَف َوَراَءُه ُأؾَم٤مَُم٦َم َوُهَق َيُٕمقُد ؾَمْٕمَد سْم

ـِ اخْلَْزَرِج  ٤ٌَمَدَة ذِم سَمٜمِل احْل٤َمِرِث سْم ٌَْؾ َوىْمَٕم٦ِم سَمْدرٍ  ،قُم ـْ  ،َوَذاَك ىَم طَمتاك َُمرا سمَِٛمْجِٚمٍس ومِٞمِف َأظْماَلٌط ُِم

َْوصَم٤مِن َواًْمَٞمُٝمقِد  ْٕ ٌََدِة ا يِملَم قَم ٚمِِٛملَم َواعمُْنْمِ ًْ ٌُْد اعمُْ ـُ ُأَِبٍّ  اهللِومِٞمِٝمْؿ قَم ٌُْد  ،سْم ـُ  اهللِ َوذِم اعمَْْجٚمِِس قَم سْم

ٌُْد  ٦ِم مَخاَر قَم اسما ـُ ُأَِبٍّ َأْٟمَٗمُف سمِِرَداِئفِ  اهللِ َرَواطَم٦َم وَمَٚماما هَمِِمَٞم٧ْم اعمَْْجِٚمَس قَمَج٤مضَم٦ُم اًمدا َٓ  :صُمؿا ىَم٤مَل  ،سْم

وا قَمَٚمْٞمٜم٤َم ُ ِ  ،شُمَٖمؼمِّ ٚماَؿ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ اًمٜمٌا ًَ  ،َوىَمَرَأ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ اًْمُ٘مْرآنَ  اهللِصُمؿا َوىَمَػ وَمٜمََزَل وَمَدقَم٤مُهْؿ إمَِم  طلُّ وَم

ٌُْد  ـُ ُأَِبٍّ  اهللِوَمَ٘م٤مَل قَم ٤َم اعمَْْرءُ  :سْم ـْ َهَذا ،َأُّيُّ ـَ ُِم ًَ إِْن يَم٤مَن َُم٤م شَمُ٘مقُل طَمً٘م٤م وَماَل شُم١ْمِذَٟم٤م ذِم  ،َٓ َأطْم

ٜم٤َم َواْرضِمْع إمَِم َرطْمٚمَِؽ  ًِ ـْ ضَم٤مَءَك ُِمٜما٤م وَم٤مىْمُّمْص قَمَٚمْٞمفِ ومَ  ،جَم٤َمًمِ ٌُْد  ،َٛم ـُ َرَواطَم٦مَ  اهللِ وَمَ٘م٤مَل قَم  :سْم

ٜم٤َم وَم٢مِٟما٤م ُٟمِح٥مُّ َذًمَِؽ  ًِ قا  :ىَم٤مَل  ،اهْمَِمٜم٤َم ذِم جَم٤َمًمِ يُمقَن َواًْمَٞمُٝمقُد طَمتاك مَهُّ ٚمُِٛمقَن َواعمُْنْمِ ًْ وَم٤مؾْمَت٥ما اعْمُ

ٌُقا ِلُّ  ،َأْن َيَتَقاصَم ُْمُٝمؿْ ُُيَ  طوَمَٚمْؿ َيَزْل اًمٜمٌا ٤ٌَمَدَة  ،ٗمِّ ـِ قُم َتُف طَمتاك َدظَمَؾ قَمغَم ؾَمْٕمِد سْم صُمؿا َريم٥َِم َداسما

ٌَْد  ،َأْي ؾَمْٕمدُ »: وَمَ٘م٤مَل  ٤ٌَمٍب ُيِريُد قَم َٛمْع إمَِم َُم٤م ىَم٤مَل َأسُمق طُم ًْ ـَ ُأَِبٍّ  اهللَِأََلْ شَم  ،»يَمَذا َويَمَذا :ىَم٤مَل  ؟سْم

َوًَمَ٘مْد اْصَٓمَٚمَح  ،اًماِذي َأقْمَٓم٤مكَ  اهللًَُمَ٘مْد َأقْمَٓم٤مَك  اهللِ قَ ومَ  ،َواْصَٗمْح  اهللِاقْمُػ قَمٜمُْف َي٤م َرؾُمقَل  :ىَم٤مَل 
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ٌُقُه سم٤ِمًْمِٕمَّم٤مسَم٦ِم وَمَٚماما َردا  ضُمقُه وَمُٞمَٕمّمِّ ِة َأْن ُيَتقِّ ٌَُحػْمَ ِذي َأقْمَٓم٤ميَمُف  اهللَُأْهُؾ َهِذِه اًْم َذًمَِؽ سم٤ِمحْلَؼِّ اًما

َق سمَِذًمَِؽ  ِلُّ  ،وَمَذًمَِؽ وَمَٕمَؾ سمِِف َُم٤م َرَأْي٧َم  ،َذِ  .طوَمَٕمَٗم٤م قَمٜمُْف اًمٜمٌا

 اهلل رؾمقل رأي٧م:  ىم٤مل اعمح٤مرِب اهلل قمٌد سمـ ـم٤مرق قمـ(: 8/00وأظمرج اًمدارىمٓمٜمل )

 محراء طمٚم٦م وقمٚمٞمف ومٛمر أسمٞمٕمٝم٤م :ىم٤مل هٙمذا زم شم٤ٌمقم٦م ذم وأٟم٤م اعمج٤مز ذي سمًقق ُمرة ُمرشملم ط

 يتٌٕمف ضمؾور ،»شمٗمٚمحقا اهلل إٓ إًمف ٓ :ىمقًمقا ،اًمٜم٤مس أُّي٤م ي٤م»: صقشمف سم٠مقمغم يٜم٤مدي وهق

 ،يمذاب وم٢مٟمف شمٓمٞمٕمقه ٓ ،اًمٜم٤مس أُّي٤م ي٤م :ي٘مقل وهق وقمرىمقسمٞمف يمٕمٌٞمف أدُمك وىمد سم٤محلج٤مرة

 ؟يرُمٞمف يتٌٕمف اًمذي هذا ُمـ :ىمٚم٧م ،اعمٓمٚم٥م قمٌد سمٜمل همالم هذا :وم٘م٤مًمقا ؟هذا ُمـ :ىمٚم٧م

 ريم٥م ذم أىمٌٚمٜم٤م اعمديٜم٦م وىمدم اإلؾمالم فمٝمر ومٚمام ،هل٥م أسمق وهق اًمٕمزى قمٌد قمٛمف هذا :ىم٤مًمقا

ًٌ  ٟمزًمٜم٤م طمتك اًمرسمذة وضمٜمقب اًمرسمذة ُمـ  ٟمحـ ومٌٞمٜم٤م :ىم٤مل ،ًمٜم٤م فمٕمٞمٜم٦م وُمٕمٜم٤م اعمديٜم٦م ُمـ ٤مىمري

 ؟اًم٘مقم أىمٌؾ أيـ ُمـ :وم٘م٤مل ،قمٚمٞمف ومرددٟم٤م ومًٚمؿ أسمٞمْم٤من صمقسم٤من قمٚمٞمف رضمؾ أشم٤مٟم٤م إذ ىمٕمقد

 ،ٟمٕمؿ :ىمٚمٜم٤م ؟مجٚمٙمؿ شمٌٞمٕمقِن :ىم٤مل أمحر مجؾ وُمٕمٜم٤م :ىم٤مل ،اًمرسمذة وضمٜمقب اًمرسمذة ُمـ :ىمٚمٜم٤م

 صمؿ ،أظمذشمف ىمد :وىم٤مل ٤مؿمٞمئً  اؾمتقوٕمٜم٤م ومام :ىم٤مل ،َتر ُمـ ٤مص٤مقمً  ذاويم سمٙمذا :ىمٚمٜم٤م ؟سمٙمؿ :ىم٤مل

 ُمـ مجٚمٙمؿ أقمٓمٞمتؿ :وىمٚمٜم٤م سمٞمٜمٜم٤م ومتالوُمٜم٤م قمٜم٤م ومتقارى اعمديٜم٦م دظمؾ طمتك اجلٛمؾ سمرأس أظمذ

 رأي٧م ُم٤م ،ًمٞمح٘مريمؿ يم٤من ُم٤م رضمؾ وضمف رأي٧م وم٘مد شمالوُمقا ٓ :اًمٔمٕمٞمٜم٦م وم٘م٤مًم٧م ،شمٕمرومقٟمف ٓ

 اًمًالم :وم٘م٤مل رضمؾ أشم٤مٟم٤م اًمٕمِم٤مء يم٤من ومٚمام ،فوضمٝم ُمـ اًمٌدر ًمٞمٚم٦م سم٤مًم٘مٛمر أؿمٌف رضمؾ وضمف

 شمِمٌٕمقا طمتك هذا ُمـ شم٠ميمٚمقا أن أُمريمؿ وأٟمف ،إًمٞمٙمؿ ط اهلل رؾمقل رؾمقل أٟم٤م ،قمٚمٞمٙمؿ

 اًمٖمد ُمـ يم٤من ومٚمام ،اؾمتقومٞمٜم٤م طمتك وايمتٚمٜم٤م ؿمٌٕمٜم٤م طمتك وم٠ميمٚمٜم٤م :ىم٤مل ،شمًتقومقا طمتك وشمٙمت٤مًمقا

 اعمٕمٓمل يد»: ي٘مقل وهق ،اًمٜم٤مس ُيٓم٥م اعمٜمؼم قمغم ىم٤مئؿ ط اهلل رؾمقل وم٢مذا اعمديٜم٦م دظمٚمٜم٤م

 ُمـ رضمؾ وم٘م٤مم ،أدٟم٤مك وأدٟم٤مك وأظم٤مك وأظمتؽ وأسم٤مك أُمؽ :شمٕمقل سمٛمـ واسمدأ اًمٕمٚمٞم٤م
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 ومخذ اجل٤مهٚمٞم٦م ذم ٤مومالٟمً  ىمتٚمقا اًمذيـ يرسمقع سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمٜمق ه١مٓء ،اهلل رؾمقل ي٤م :وم٘م٤مل إٟمّم٤مر

.، وهق ذم »هوًمد قمغم واًمد َيٜمل ٓ أٓ»: وم٘م٤مل إسمٓمٞمف سمٞم٤مض رأيٜم٤م طمتك يديف ومرومع ،سمث٠مرٟم٤م ًمٜم٤م

 (.194) »اًمّمحٞمح اعمًٜمد»

ِلا ( ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: 6305(، وُمًٚمؿ )904وأظمرج اًمٌخ٤مري ) َأنا اًمٜمٌا

ٌَْٕمض ط
ٌَْٞم٧ِم َوَأسُمق ضَمْٝمٍؾ َوَأْصَح٤مٌب ًَمُف ضُمُٚمقٌس إِْذ ىَم٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ ًمِ ُٙمْؿ  :يَم٤مَن ُيَّمكمِّ قِمٜمَْد اًْم َأيُّ

غَم ضَمُزوِر سَمٜمِل ومُ  ًَ ٍد إَِذا ؾَمَجدَ ََيِلُء سمِ ٌََٕم٨َم َأؿْمَ٘مك اًْمَ٘مْقِم وَمَج٤مَء  ،اَلٍن وَمَٞمَْمُٕمُف قَمغَم فَمْٝمِر حُمَٛما وَم٤مْٟم

ِلُّ  َٓ ُأهْمٜمِل ؿَمْٞمًئ٤م ًَمْق يَم٤مَن  طسمِِف وَمٜمََٔمَر طَمتاك ؾَمَجَد اًمٜمٌا َوَوَٕمُف قَمغَم فَمْٝمِرِه سَملْمَ يَمتَِٗمْٞمِف َوَأَٟم٤م َأْٟمُٔمُر 

َٓ  ط اهللِْْمَحُٙمقَن َوحُيِٞمُؾ سَمْٕمُْمُٝمْؿ قَمغَم سَمْٕمٍض َوَرؾُمقُل وَمَجَٕمُٚمقا يَ  :ىَم٤مَل  ،زِم َُمٜمََٕم٦مٌ  ؾَم٤مضِمٌد 

ـْ فَمْٝمِرهِ  : َرْأؾَمُف صُمؿا ىَم٤مَل  ط اهللِوَمَروَمَع َرؾُمقُل  ،َيْروَمُع َرْأؾَمُف طَمتاك ضَم٤مَءشْمُف وَم٤مـمَِٛم٦ُم وَمَٓمَرطَم٧ْم قَم

اٍت -ؿا قَمَٚمْٞمَؽ سمُِ٘مَرْيٍش اًمٚمٝمُ » َويَم٤مُٟمقا َيَرْوَن َأنا  :ىَم٤مَل  ،ِٝمْؿ إِْذ َدقَم٤م قَمَٚمْٞمِٝمؿْ وَمَِمؼا قَمَٚمٞمْ  »-صَماَلَث َُمرا

َتَج٤مسَم٦مٌ  ًْ ٌََٚمِد ُُم قْمَقَة ذِم َذًمَِؽ اًْم ك ،اًمدا ـِ  ،ؿا قَمَٚمْٞمَؽ سم٠َِمِِب ضَمْٝمؾٍ اًمٚمٝمُ »: صُمؿا ؾَمٛما ٦ٌََم سْم َوقَمَٚمْٞمَؽ سمُِٕمْت

ـِ َرسمِٞمَٕم٦مَ  ،َرسمِٞمَٕم٦مَ  ٦ٌََم سْم ٦ٌَمَ  ،َوؿَمْٞم ـِ قُمْت ـِ ظَمَٚمٍػ َوُأُمَ  ،َواًْمَقًمِٞمِد سْم ـِ َأِِب ُُمَٕمْٞمطٍ  ،ٞما٦َم سْم ٦ٌََم سْم َوقَمدا  ،»َوقُمْ٘م

٤مسمَِع وَمَٚمْؿ حَيَْٗمْظ ىَم٤مَل  ًا ـَ قَمدا َرؾُمقُل  :اًم ِذي ِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه ًَمَ٘مْد َرَأْي٧ُم اًما قَمك ذِم  ط اهللِ وَمَقاًما َسْ

 .اًْمَ٘مٚمِٞم٥ِم ىَمٚمِٞم٥ِم سَمْدرٍ 

ذم دقمقشمف وَتٙملم اهلل قمز  طوهذا همٞمض ُمـ ومٞمض وىمٚمٞمؾ ُمـ يمثػم ُمـ صؼم اًمٜمٌل 

 وضمؾ ًمف سمٕمد ذًمؽ.

وم٤مٟمٔمر ووم٘مؽ اهلل قمز وضمؾ يمٞمػ ٟمٍم اهلل قمز وضمؾ ه١مٓء إٟمٌٞم٤مء قمغم اًمٕمت٤مة 

واًمٔم٤معملم سم٥ًٌم ُم٤م حيٛمٚمقن ًمٚمٜم٤مس ُمـ ظمػم، وسم٥ًٌم ُتٛمٚمٝمؿ وصؼمهؿ قمغم شمٌٚمٞمغ ديـ اهلل 

٦ٌََم ًمِْٚمُٛمتا٘مِ ﴿قمز وضمؾ احلؼ، ؿمٕم٤مرهؿ ذم ذًمؽ:  وَم٤مْصؼِمْ إِنا ﴿ ،[01]هود:﴾لمَ وَم٤مْصؼِمْ إِنا اًْمَٕم٤مىِم
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 .[19]الروم:﴾طَمؼع  اهللَِوقْمَد 

وُمـ يمؾ هذا شمٌلم ًمٜم٤م ضمٚمًٞم٤م أن اًمّمؼم ذم اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ أهؿ اعمٝمامت، وُمـ 

أقمٔمؿ اًمقاضم٤ٌمت قمغم اًمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم، وهلذا أُمر اهلل سمف إُم٤مم اًمدقمقة وىمدوَتؿ رؾمقل 

ٓا سمِ َواْصؼِمْ َوَُم٤م َصؼْمُ ﴿: طاهلل  َزْن قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوٓ شَمُؽ ذِم َوْٞمٍؼ مِما٤م َيْٛمُٙمُرونَ  ٤مهللِ َك إِ إِنا  * َوٓ َُتْ

ٜمُقنَ  اهللَ ًِ
ـَ ُهْؿ حُمْ ِذي َ٘مْقا َواًما ـَ اشما ِذي وَم٤مْصؼِمْ يَماَم َصؼَمَ ُأوًُمقا ﴿ ،[915-911]الـحل:  ﴾َُمَع اًما

ؾُمؾِ  ـَ اًمرُّ  .[38]آحؼاف:﴾اًْمَٕمْزِم ُِم

سُمقا َوُأوُذوا طَمتاك وَ ﴿ وقال تعالى: وا قَمغَم َُم٤م يُمذِّ ٌْٚمَِؽ وَمَّمؼَمُ ـْ ىَم سَم٧ْم ُرؾُمٌؾ ُِم ًَمَ٘مْد يُمذِّ

َل ًمَِٙمٚماَِمِت  ٌَدِّ َٟم٤م َوٓ ُُم ٠ٌَمِ اعمُْْرؾَمٚملِمَ  اهللِ َأشَم٤مُهْؿ َٟمٍْمُ ـْ َٟم   .6[30]األكعام: ﴾َوًَمَ٘مْد ضَم٤مَءَك ُِم

 ويمام ىمٞمؾ:

 ُمذاىمتـــف واًمّمـــؼم ُمثـــؾ اؾمـــٛمف ُمـــرءٌ 

 

ـــف أطمـــغم   ُمــــ اًمٕمًـــؾ ًمٙمــــ قمقاىمٌ

 واًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ حمت٤مج إمم اًمّمؼم ذم صمالصم٦م أطمقال: 

إول: ىمٌؾ اًمنموع ذم اًمدقمقة سمتّمحٞمح اًمٜمٞم٦م واإلظمالص، ودمٜم٥م دواقمل اًمري٦ٌم 

 واًمًٛمٕم٦م، وقم٘مد اًمٕمزم قمغم شمقومٞم٦م اعم٠مُمقري٦م طم٘مٝم٤م.

زم اًمث٤مِن: اًمّمؼم طم٤مل اًمدقمقة إمم اهلل قمز وضمؾ قمٜمد دواقمل اًمت٘مّمػم واًمتٗمريط، ويال

 اًمّمؼم قمغم اؾمتّمح٤مب ذيمر اًمٜمٞم٦م وقمغم طمْمقر اًم٘مٚم٥م سملم يدي اعمٕمٌقد.

 اًمث٤مًم٨م: اًمّمؼم سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمدقمقة إمم اهلل قمز وضمؾ وذًمؽ ُمـ وضمقه:

 إشمٞم٤من سمام يٌٓمؾ قمٛمٚمف. أطمده٤م: أن يّمؼم ٟمٗمًف قمـ

اًمث٤مِن: أن يّمؼم قمـ رؤيتٝم٤م واًمٕمج٥م هب٤م واًمتٙمؼم، وم٢من هذا أض قمٚمٞمف ُمـ اعمٕم٤ميص 
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 ة.اًمٔم٤مهر

 اًمث٤مًم٨م: أن يّمؼم قمـ ٟم٘مٚمٝم٤م ُمـ ديقان اًمن إمم ديقان اًمٕمالٟمٞم٦م.

 .سمـ اًم٘مٞمؿ ٓ( 641) »قمدة اًمّم٤مسمريـ»راضمع 

وإن طم٘مؼ اًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ هذه اًمِمٕمػمة اًمٕمٔمٞمٛم٦م طمّمؾ ًمف ظمػم قمٔمٞمؿ سمْمٌط 

ُمـ همػم  ُم٦م واعمٚمؾ واًمٕمجٚم٦م واًمٓمٞمش واًمٖمْم٥م ووٌط ٟمٗمًف ُمـ اخلقف،آٟمٗمًف قمـ اًمً

 اًمٜمٗمس قمـ مجٞمع إظمالق اًمًٞمئ٦م، وم٢من ومٕمؾ ذًمؽ يم٤مٟم٧م ًمف اًمٕم٘مٌك احلًٜم٦م. ووٌط ، اهلل

 ويمام ىم٤مل أسمق يٕمغم اعمقصكم:

ــــــ٧مإِن  ــــــ٤ممذم  رأي ــــــ٦م إي  دمرسم

 

ــــر  ــــقدة إصم ــــ٦م حمٛم ــــؼم قم٤مىمٌ  ًمٚمّم

ـــف  ـــر حي٤موًم ـــد ذم أُم ــــ ضم ـــؾ ُم  وىم

 

 ( 9)اًمّمؼم إٓ وم٤مز سمـ٤مًمٔمٗمر وؾمتّمح٥م 

 ٝم٤م وُمٜمٝم٤م:وٟمختؿ سم٤محلدي٨م قمـ هذه اًمقؾمٞمٚم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م سمام يٕملم قمٚمٞم 

اًماِذي ظَمَٚمَؼ ﴿ وقال تعالى:اًمٕمٚمؿ سم٠من هذه احلٞم٤مة ُم٤م هل إٓ دار اسمتالء واظمت٤ٌمر،  -6

ـُ قَمَٛمالً  ًَ ُٙمْؿ َأطْم ٌُْٚمَقيُمْؿ َأيُّ ٤مَن ذِم ﴿ ، وىم٤مل:[1]ادؾك: ﴾اعمَْْقَت َواحْلََٞم٤مَة ًمَِٞم ًَ ْٟم ِ ْٕ ًَمَ٘مْد ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم ا

ٌَدٍ   .[0]البؾد: ﴾يَم

٤مسمُِروَن َأضْمَرُهْؿ سمَِٖمػْمِ ﴿ د اهلل قمز وضمؾ:اؾمتحْم٤مر اجلزاء إورم قمٜم -9 اَم ُيَقرما اًمّما إِٟما

٤مٍب  ًَ  .[99]الزمر:﴾طِم

َوَُم٤م ﴿ قال تعالى:اًمٕمٚمؿ سم٠مٟمؽ ُمٚمؽ هلل، وطمٞم٤مشمؽ ًمف يٍمومٝم٤م يمٞمػ يِم٤مء،  -8

ٓا َأْن َيَِم٤مَء   .[11]التؽوير:﴾اهللُشَمَِم٤مُءوَن إِ

ِٙمل َوحَمْٞمَ ﴿ وقال تعالى: ًُ  .[911]األكعام: ﴾٤مَي َومَم٤َميِت هللِاِ َربِّ اًْمَٕم٤معملَِمَ ىُمْؾ إِنا َصاليِت َوُٟم
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وَم٢مِنا َُمَع اًْمُٕمْنِ ﴿ قال تعالى:اعمٕمٚمقم ُمـ شم٘مٚم٤ٌمت اًمدهقر أن اًمٗمرج سمٕمد اًمِمدة  -0

 .[1-8]الرشح: ﴾إِنا َُمَع اًْمُٕمْنِ ُيْناً  * ُيْناً 

 .[1]الطالق:﴾سَمْٕمَد قُمْنٍ ُيْناً  اهللُؾَمَٞمْجَٕمُؾ ﴿ وقال تعالى:

ْتُٝمُؿ ﴿ وىم٤مل: ًا ٌْٚمُِٙمْؿ َُم ـْ ىَم ـَ ظَمَٚمْقا ُِم ِذي ٌُْتْؿ َأْن شَمْدظُمُٚمقا اجْلَٜما٦َم َوعمَا٤م َي٠ْمشمُِٙمْؿ َُمَثُؾ اًما
ًِ َأْم طَم

ـَ آَُمٜمُقا َُمَٕمُف َُمَتك َٟمٍْمُ  ِذي ؾُمقُل َواًما اُء َوُزًْمِزًُمقا طَمتاك َيُ٘مقَل اًمرا ا ٠ٌَْمؾَم٤مُء َواًميا َأٓ إِنا َٟمٍْمَ  اهللِ اًْم

  .[190]البؼرة: ﴾ىَمِري٥ٌم  اهللِ

 وىمد أطمًـ ُمـ ىم٤مل:

 شمٜمٗمرضمـــــــل أزُمـــــــ٦ماؿمـــــــتدي 

 

ـــــــ٤مًمٌٚم٩م  ـــــــؽ سم ـــــــد أذن ًمٞمٚم  ىم

 وُمـ ىم٤مل: 

ـــك ـــ٤م اًمٗمت ـــٞمؼ هب ـــ٦م يْم ـــرب ٟم٤مزًم  وًم

 

ــــرج  ــــف اعمخ ــــد اهلل ومٞم ــــ٤م وقمٜم  ذرقًم

 وــ٤مىم٧م ومٚمــام اؾمــتحٙمٛم٧م طمٚم٘م٤مَتــ٤م 

 

ـــ٧م   ـــ٧م ويمٜم ـــ٤مومرضم ـــرج أفمٜمٝم  ٓ شمٗم

 وقمًك اهلل أن ي٠ميت سم٤مًمٗمرج يمام ىمٞمؾ: 

 ف اهلل إٟمــــفقمًــــك ومــــرج يــــ٠ميت سمــــ

 

ــــف يمــــؾ يــــقم ذم ظمٚمٞم٘مــــ٦م أُمــــر   ًم

 ٤مهللِ اؾْمَتِٕمٞمٜمُقا سمِ ﴿آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل قمز وضمؾ قمغم اًمّمؼم وهمػمه، ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  -1 

وا  .[915ألعراف:ا]﴾َواْصؼِمُ

ـَ ﴿ قال تعالى:اًمت٠مد سم٤مٕٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم  -2 وَم٤مْصؼِمْ يَماَم َصؼَمَ ُأوًُمقا اًْمَٕمْزِم ُِم

ؾُمؾِ  ـْ ﴿ ،[38]آحؼاف:﴾اًمرُّ ٓا ذِم يمَِت٤مٍب ُِم ُٙمْؿ إِ ًِ َْرِض َوٓ ذِم َأْٟمُٗم ْٕ ٦ٌٍَم ذِم ا ـْ ُُمِّمٞم َُم٤م َأَص٤مَب ُِم

َأَه٤م إِنا َذًمَِؽ قَمغَم  ٌِْؾ َأْن َٟمؼْمَ ػمٌ  اهللِىَم ًِ ًمَِٙمْٞمال شَم٠ْمؾَمْقا قَمغَم َُم٤م وَم٤مشَمُٙمْؿ َوٓ شَمْٗمَرطُمقا سماَِم  * َي

 .[13-11]احلديد: ﴾آشَم٤ميُمؿْ 
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ٜهٕٛ يف ؽ٤ٞ إال طاْ٘، ٚال ٜٓظع َٔ ؽ٤ٞ إال ايضفل ال »ايغابع١: 

 .»ؽاْ٘

اًمرومؼ واًمٚملم ُمـ أقمٔمؿ إؾم٤ٌمب اعمٕمٞمٜم٦م قمغم ٟمج٤مح اًمدقمقات وٟمٍمه٤م وىمٌقهل٤م6 ٕٟمف 

ؾمٌٞمؾ إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم يمام شم٘مدم ذم ظمٓم٤مسم٤مَتؿ ُمع ىمقُمٝمؿ وصؼمهؿ قمٚمٞمٝمؿ، وىمد ىم٤مل اهلل 

ـَ ﴿ قمز وضمؾ ًمٜمٌٞمف اعمّمٓمٗمك وظمٚمٞمٚمف اعمجتٌك ورؾمقًمف اعم٘متٗمك: ًمِٜم٧َْم هَلُْؿ  اهللِ وَمٌاَِم َرمْح٦ٍَم ُِم

ـْ طَمْقًمَِؽ  قا ُِم ْٟمَٗمْمُّ َٓ  .[981]آل عؿران:﴾َوًَمْق يُمٜم٧َْم وَمّٔم٤ًم هَمِٚمٞمَظ اًْمَ٘مْٚم٥ِم 

، سمٕمثف اهلل سمف، وهذه طذم شمٗمًػم أي٦م: ىم٤مل احلًـ: هذا ظمٚمؼ حمٛمد  ىم٤مل اسمـ يمثػم 

ُٙمْؿ قَمِزيٌز قَمَٚمْٞمِف َُم٤م قَمٜمِتُّْؿ ًَمَ٘مْد ضَم٤مَءيُمْؿ رَ ﴿أي٦م اًمٙمريٛم٦م ؿمٌٞمٝم٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ًِ ـْ َأْٟمُٗم ؾُمقٌل ُِم

 .[915]التوبة: ﴾طَمِريٌص قَمَٚمْٞمُٙمْؿ سم٤ِمعم١ُْْمُِمٜملَِم َرُؤوٌف َرطِمٞمؿٌ 

 وأقمٚمؿ أن اًمرومؼ هق اًمٚمٓمػ وًملم اجل٤مٟم٥م، وهق ود اًمٕمٜمػ، واًمٚملم ود اخلِمقٟم٦م.

قمدم اًمتِمديد قمغم ومٕمٚمف، ووواًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ حيت٤مج إمم اًمرومؼ واًمٚملم ذم ىمقًمف، 

ُمـ أقمٓمل طمٔمف ُمـ اًمرومؼ وم٘مد أقمٓمل طمٔمف ُمـ اخلػم، وُمـ طمرم طمٔمف »: طاًمٜم٤مس، ىم٤مل 

 .»ُمـ اًمرومؼ وم٘مد طمرم طمٔمف ُمـ اخلػم

 (، وىم٤مل: طمدي٨م طمًـ صحٞمح.968أظمرضمف اًمؽمُمذي )

اًمٚمٝمؿ ُمـ وزم ُمـ أُمر »: طا ىمقًمف ( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م 6494وأظمرج ُمًٚمؿ )

 .»ُمـ وزم ُمـ أُمر أُمتل ؿمٞمًئ٤م ومِمؼ قمٚمٞمٝمؿ وم٤مؿم٘مؼ قمٚمٞمفأُمتل ؿمٞمًئ٤م ومرومؼ هبؿ وم٤مرومؼ سمف، و

ويمؿ ُمـ اًمدقم٤مة إمم اهلل قمز وضمؾ طمرُمقا اًمرومؼ ذم دقمقَتؿ ومام ٟمجحقا وُم٤م أومٚمحقا، 

( 9159أظمرضمف ُمًٚمؿ ) »وُمـ حيرم اًمرومؼ حيرم اخلػم»: طوهذا يدل قمٚمٞمف طمدي٨م اًمٜمٌل 

 .ُمـ طمدي٨م ضمرير 
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ظمؾ قمٚمٞمف اًمرومؼ ذم أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف، ىم٤مل وإذا أراد اهلل قمز وضمؾ سمٕمٌد ُمـ قم٤ٌمده ظمػًما أد

 »ي٤م قم٤مئِم٦م اروم٘مل وم٢من اهلل قمز وضمؾ إذا أراد سم٠مهؾ سمٞم٧م ظمػًما أدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمرومؼ»: ط

 (.198) »اًمّمحٞمح٦م»ا وهق ذم ( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م 2/640أظمرضمف أمحد )

ومٛمـ هذه إطم٤مدي٨م يتٌلم ًمٜم٤م وضمقب اًمٕمٛمؾ هبذه اًمقؾمٞمٚم٦م عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ضمٚم٥م اخلػم 

 .طمجٞمًٕم٤م، وهل ـمري٘م٦م اًمٜمٌل إقمٔمؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم 

ـْ َأِِب ُأَُم٤مَُم٦َم ىَم٤مَل  (:1/912أظمرج اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمد ) ِلا  :قَم إِنا وَمًتك ؿَم٤مسًم٤م َأشَمك اًمٜمٌا

ٌََؾ اًْمَ٘مْقُم قَمَٚمْٞمِف وَمَزضَمُروُه ىَم٤مًُمقا ،اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مَل  ط َٟم٤م وَم٠َمىْم اْدُٟمْف  :َُمْف َُمْف وَمَ٘م٤مَل  :اْئَذْن زِم سم٤ِمًمزِّ

٤ًٌم ىَم٤مَل  َؽ ىَم٤مَل  :وَمَجَٚمَس ىَم٤مَل  :وَمَدَٟم٤م ُِمٜمُْف ىَمِري ُُمِّ
ِٕ ٌُُّف 

َٓ  :ومَِداَءَك ىَم٤مَل  اهللُضَمَٕمَٚمٜمِل  اهللِ َٓ وَ  :َأُُتِ َو

َٝم٤مَِتِْؿ ىَم٤مَل  ُُما
ِٕ ٌُّقَٟمُف 

سْمٜمَتَِؽ ىَم٤مَل  :اًمٜما٤مُس حُيِ ِٓ ٌُُّف  ومَِداَءَك  هللُاضَمَٕمَٚمٜمِل  ،اهللَِي٤م َرؾُمقَل  اهللَِٓ وَ  :َأوَمُتِح

ٌَٜم٤َمَِتِْؿ ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل 
ٌُّقَٟمُف ًمِ

َٓ اًمٜما٤مُس حُيِ ظُْمتَِؽ ىَم٤مَل  :َو ِٕ ٌُُّف   :ومَِداَءَك ىَم٤مَل  اهللُضَمَٕمَٚمٜمِل  اهللَِٓ وَ  :َأوَمُتِح

ظََمَقاَِتِؿْ  ِٕ ٌُّقَٟمُف 
َٓ اًمٜما٤مُس حُيِ تَِؽ ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  ،َو ٌُُّف ًمَِٕمٛما  :ىَم٤مَل  ،ومَِداَءكَ  هللُاضَمَٕمَٚمٜمِل  اهللَِٓ وَ  :َأوَمُتِح

َِتِْؿ ىَم٤مَل  ٌُّقَٟمُف ًمَِٕماما
َٓ اًمٜما٤مُس حُيِ ٌُُّف خِل٤َمًَمتَِؽ ىَم٤مَل  :َو َٓ  :ىَم٤مَل  ،ومَِداَءكَ  اهللُ ضَمَٕمَٚمٜمِل  اهللَِٓ وَ  :َأوَمُتِح َو

َِتِْؿ ىَم٤مَل  َٓ ٌُّقَٟمُف خِل٤َم
ـْ ؿا اهْمِٗمْر َذٟمْ اًمٚمٝمُ  :وَمَقَوَع َيَدُه قَمَٚمْٞمِف َوىَم٤مَل  :اًمٜما٤مُس حُيِ ٌَُف َوطَمّمِّ ْر ىَمْٚم ٌَُف َوـَمٝمِّ

 
ٍ
ء ـْ سَمْٕمُد َذًمَِؽ اًْمَٗمَتك َيْٚمَتِٗم٧ُم إمَِم َرْ  .وَمْرضَمُف وَمَٚمْؿ َيُٙم

 (.144ًمِمٞمخٜم٤م اًمقادقمل ) »اًمّمحٞمح اعمًٜمد»وهق ذم 

وم٤مٟمٔمر ووم٘مؽ اهلل قمز وضمؾ يمٞمػ اٟمتٗمع هذا اًمِم٤مب سمؼميم٦م اًمدقمقة اًمٜمٌقي٦م اعمّم٤مطم٦ٌم 

 ٟم٤مومع أيًْم٤م. سم٤مًمرومؼ واًمٚملم، وُمع اعمخ٤مًمػ اًمرومؼ

( أن اًمٞمٝمقد 9621(، وُمًٚمؿ )2484ا قمٜمد اًمٌخ٤مري )يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م 

، وم٘م٤مًم٧م »وقمٚمٞمٙمؿ»وم٘م٤مًمقا: اًم٤ًمم قمٚمٞمؽ ي٤م أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ، وم٘م٤مل:  طضم٤مءوا إمم رؾمقل اهلل 
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ُمف ي٤م قم٤مئِم٦م »: ط٦م: واًمذم، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل يقم٤مئِم٦م: وقمٚمٞمٙمؿ اًم٤ًمم واًمٚمٕمٜم٦م، وذم روا

 هذه رواي٦م ُمًٚمؿ. »ٓ اًمتٗمحشوم٢من اهلل ٓ حي٥م اًمٗمحش و

 .»ن اهلل حي٥م اًمرومؼ ذم إُمر يمٚمفإي٤م قم٤مئِم٦م »وذم رواي٦م اًمٌخ٤مري ُمٝماًل: 

( ىم٤مل: سمٞمٜمام ٟمحـ ذم اعمًجد 941قمٜمد اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ) وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أٟمس 

: طإذ ضم٤مء أقمراِب، وم٘م٤مم يٌقل ذم اعمًجد، وم٘م٤مل أصح٤مب رؾمقل اهلل  طُمع رؾمقل اهلل 

، ومؽميمقه طمتك سم٤مل، صمؿ إن رؾمقل اهلل »ٓ شمزرُمقه دقمقه»: طاهلل  ُمف ُمف، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل

إن هذه اعم٤ًمضمد ٓ شمّمٚمح ًمٌمء ُمـ هذا اًمٌقل واًم٘مذر، إٟمام هل ًمذيمر اهلل »دقم٤مه وم٘م٤مل:  ط

، ىم٤مل: وم٠مُمر رضماًل ُمـ اًم٘مقم ومج٤مء سمدًمق ُمـ ُم٤مء ومِمٜمف »قمز وضمؾ واًمّمالة وىمراءة اًم٘مرآن

 قمٚمٞمف.

ـِ  ( ىم٤مل:183ٚمٛمل قمٜمد ُمًٚمؿ )وضم٤مء ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ اًمً ـْ ُُمَٕم٤مِوَي٦َم سْم قَم

َٚمِٛملِّ ىَم٤مَل  ًُّ ـْ اًْمَ٘مْقِم وَمُ٘مْٚم٧ُم  ط اهللِسَمْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م ُأَصكمِّ َُمَع َرؾُمقِل  :احْلََٙمِؿ اًم  :إِْذ قَمَٓمَس َرضُمٌؾ ُِم

َٞم٤مْه َُم٤م ؿَم  :وَمَرَُم٤مِِن اًْمَ٘مْقُم سم٠َِمسْمَّم٤مِرِهْؿ وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،اهللَُيْرمَحَُؽ  وَمَجَٕمُٚمقا  ؟٠ْمُٟمُٙمْؿ شَمٜمُْٔمُروَن إِزَما َوا صُمْٙمَؾ ُأُمِّ

ُتقَٟمٜمِل ًَمٙمِٜمِّل ؾَمَٙم٧مُّ  سُمقَن سم٠َِمْيِدُّيِْؿ قَمغَم َأوْمَخ٤مِذِهْؿ وَمَٚماما َرَأْيُتُٝمْؿ ُيَّمٛمِّ  اهللِوَمَٚماما َصغما َرؾُمقُل  ،َيْيِ

ـَ  ط ًَ َٓ سَمْٕمَدُه َأطْم ٌَْٚمُف َو اًم ىَم ل َُم٤م َرَأْي٧ُم ُُمَٕمٚمِّ َٓ  اهللِ شَمْٕمٚمِٞماًم ُِمٜمُْف وَمقَ  وَم٠ٌَِمِِب ُهَق َوُأُمِّ َُم٤م يَمَٝمَرِِن َو

َٓ ؿَمَتَٛمٜمِل سَمٜمِل َو ـْ يَماَلِم اًمٜما٤مسِ »: ىَم٤مَل  ،َضَ ٌء ُِم َٓ َيّْمُٚمُح ومِٞمَٝم٤م َرْ اَلَة  اَم ُهَق  ،إِنا َهِذِه اًمّما إِٟما

ٌِٞمُح َواًمتاْٙمٌػُِم َوىِمَراَءُة اًْمُ٘مْرآنِ  ًْ  .»اًمتا

٤مئٛم٦م قمغم اًمرومؼ واًمٚملم، إٓ إذا اٟمتٝمٙم٧م ودقمقشمف يم٤مٟم٧م ىم طوطمٞم٤مة رؾمقل اهلل 

 اعمح٤مرم، وم٢مٟمف يٖمْم٥م هلل قمز وضمؾ يمام ؾمٞم٠ميت ذم سم٤مسمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 وُمـ سمريم٤مت اًمرومؼ:
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 أٟمف:

 حمٌقب إمم اهلل قمز وضمؾ يمام شم٘مدم. -6

 أٟمف ظمٚمؼ ممدوح. -9

 أٟمف يثٛمر حم٦ٌم اًمٜم٤مس وَيٚمٌٝم٤م. -8

 دًمٞمؾ قمغم وم٘مف اًمرضمؾ وطمٙمٛمتف. -0

 :ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة  َأَِب (: ُمـ طمدي٨م 6320(، وُمًٚمؿ )0839أظمرج اًمٌخ٤مري )

ِلُّ  ـُ ُأصَم٤مٍل وَمَرسَمُٓمقُه  طسَمَٕم٨َم اًمٜمٌا ـْ سَمٜمِل طَمٜمِٞمَٗم٦َم ُيَ٘م٤مُل ًَمُف صُماَمَُم٦ُم سْم ٌََؾ َٟمْجٍد وَمَج٤مَءْت سمَِرضُمٍؾ ُِم ظَمْٞماًل ىِم

ِجدِ  ًْ ـْ ؾَمَقاِري اعْمَ ٤مِرَي٦ٍم ُِم ًَ ِلُّ  ،سمِ  :وَمَ٘م٤مَل  »؟َُم٤م قِمٜمَْدَك َي٤م صُماَمَُم٦مُ »: َ٘م٤مَل ومَ  طوَمَخَرَج إًَِمْٞمِف اًمٜمٌا

دُ  َوإِْن يُمٜم٧َْم شُمِريُد اعم٤َْمَل  ،إِْن شَمْ٘مُتْٚمٜمِل شَمْ٘مُتْؾ َذا َدٍم َوإِْن شُمٜمِْٕمْؿ شُمٜمِْٕمْؿ قَمغَم ؿَم٤ميمِرٍ  ،قِمٜمِْدي ظَمػْمٌ َي٤م حُمَٛما

ْؾ ُِمٜمُْف َُم٤م ؿِمْئ٧َم  ًَ َك طَمتاك يَم٤مَن اًْمَٖمدُ  ،وَم َُم٤م ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  »؟َُم٤م قِمٜمَْدَك َي٤م صُماَمَُم٦مُ »: صُمؿا ىَم٤مَل ًَمفُ  ،وَمؽُمِ

يَمُف طَمتاك يَم٤مَن سَمْٕمَد اًْمَٖمدِ  :ًَمَؽ   :وَمَ٘م٤مَل  »؟َُم٤م قِمٜمَْدَك َي٤م صُماَمَُم٦مُ »: وَمَ٘م٤مَل  ،إِْن شُمٜمِْٕمْؿ شُمٜمِْٕمْؿ قَمغَم ؿَم٤ميمٍِر وَمؽَمَ

َؾ خْ ٟمَ  وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ إِمَم  ،»َأـْمٚمُِ٘مقا صُماَمَُم٦مَ »: وَمَ٘م٤مَل  ،قِمٜمِْدي َُم٤م ىُمْٚم٧ُم ًَمَؽ  ًَ ِجِد وَم٤مهْمَت ًْ ـْ اعمَْ  ،ٍؾ ىَمِري٥ٍم ُِم

ِجَد وَمَ٘م٤مَل  ًْ ٓا  :صُمؿا َدظَمَؾ اعمَْ َٓ إًَِمَف إِ ًدا َرؾُمقُل  ،اهللُ َأؿْمَٝمُد َأْن  ُد وَ  ،اهللَِوَأؿْمَٝمُد َأنا حُمَٛما  اهللَِي٤م حُمَٛما

ـْ َوضْمِٝمَؽ  َْرِض َوضْمٌف َأسْمَٖمَض إزَِما ُِم ْٕ ٌََح َوضْمُٝمَؽ َأطَم٥ما اًْمُقضُمقِه إزَِما وَمَ٘مْد  ،َُم٤م يَم٤مَن قَمغَم ا  ،َأْص

ـِ إِزَما  اهللِوَ  ي ٌََح ِديٜمَُؽ َأطَم٥ما اًمدِّ ـْ ِديٜمَِؽ وَم٠َمْص ـٍ َأسْمَٖمَض إزَِما ُِم ـْ ِدي ـْ  اهللِ وَ  ،َُم٤م يَم٤مَن ُِم َُم٤م يَم٤مَن ُِم

ٌََح سَمَٚمُدَك َأطَم٥ما اًْمٌاَِلِد إزَِما  ـْ سَمَٚمِدَك وَم٠َمْص َوإِنا ظَمْٞمَٚمَؽ َأظَمَذشْمٜمِل َوَأَٟم٤م ُأِريُد  ،سَمَٚمٍد َأسْمَٖمُض إِزَما ُِم

ُه َرؾُمقُل  ؟اًْمُٕمْٛمَرَة وَماَمَذا شَمَرى َ ٌَنما ٦َم ىَم٤مَل ًَمُف ىَم٤مِئٌؾ  ،َوَأَُمَرُه َأْن َيْٕمَتِٛمرَ  ط اهللِ وَم  :وَمَٚماما ىَمِدَم َُمٙما

ٌَْقَت  ٍد َرؾُمقِل  :ىَم٤مَل  ،َص ـْ َأؾْمَٚمْٛم٧ُم َُمَع حُمَٛما
َٓ وَ  ،ط اهللَِٓ َوًَمٙمِ ـْ اًْمَٞماَمَُم٦ِم  اهللَِو َٓ َي٠ْمشمِٞمُٙمْؿ ُِم

ِلُّ  ٌا٦ُم طِمٜمَْٓم٦ٍم طَمتاك َي٠ْمَذَن ومِٞمَٝم٤م اًمٜمٌا  .ططَم
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وُمع ذًمؽ ٓ يّمؾ سم٤مًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ اًمؽمومؼ طمتك يّم٤مب سم٤مًمتٛمٞمع، سمؾ يمؾ 

يم٤من إذا اٟمتٝمٙم٧م حم٤مرم اهلل قمز وضمؾ همْم٥م هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم،  طسمحًٌف ومرؾمقل اهلل 

أهمٚمظ اًم٘مقل قمغم خم٤مًمػ احلؼ يمام ذم طمدي٨م سمام ومٞمٝم٤م طمد اًمرضمؿ، ورسمام  ومٙم٤من ي٘مٞمؿ احلدود

اسمـ قم٤ٌمس قمٜمد ُمًٚمؿ يٕمٛمد أطمديمؿ إمم مجرة ُمـ اًمٜم٤مر ومٞمْمٕمٝم٤م ذم يده إمم ذًمؽ ُمـ إدًم٦م 

 اًمتل يٕمرومٝم٤م ُمـ شمتٌع اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م.

 .»حزث ايٓاؼ مبا ٜعضفٕٛ أتضٜز إٔ ٜهشب اهلل ٚصعٛي٘»ايجا١َٓ: 

ة اًمًٚمٗمٞم٦م خم٤مـم٦ٌم اًمٜم٤مس سمام يٕمرومقن، وُمراقم٤مة أطمقاهلؿ، وعم٤م ُمـ أؾم٤ٌمب ٟمٍم اًمدقمق

ًٓ إٓ سمٚم٤ًمن ىمقُمف،   قال تعالى:يم٤من ؿم٠من هذه اًمقؾمٞمٚم٦م قمٔمٞمؿ وم٢من اهلل ُم٤م اسمتٕم٨م رؾمق

َ هَلُْؿ وَمُٞمِْمؾُّ ﴿ ٌَلمِّ ٤مِن ىَمْقُِمِف ًمُِٞم ًَ
ٓا سمِٚمِ ـْ َرؾُمقٍل إِ ـْ يَ  اهللَُوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُِم ـْ َيَِم٤مُء َوَُّيِْدي َُم َِم٤مُء َُم

 .[0]ابراهقم: ﴾َوُهَق اًْمَٕمِزيُز احْلَِٙمٞمؿُ 

شمٕم٤ممم: هذا ُمـ ًمٓمػ اهلل شمٕم٤ممم سمخٚم٘مف: أٟمف يرؾمؾ إًمٞمٝمؿ رؾماًل ُمٜمٝمؿ  ىم٤مل اسمـ يمثػم 

 سمٚمٖم٤مَتؿ ًمٞمٗم٘مٝمقا قمٜمٝمؿ ُم٤م يريدون، وُم٤م ارؾمٚمقا سمف إًمٞمٝمؿ.

واعمت٠مُمؾ ٕطمقال اًمرؾمؾ صٚمقات اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمٝمؿ وؾمالُمف وُم٤م أيدهؿ سمف ُمـ 

ت يالطمظ أن يمؾ ُمٕمجزة شمالئؿ طم٤مل ىمقم ذًمؽ اًمرؾمقل، ومٚمام يم٤من زُمـ ُمقؾمك اعمٕمجزا

قمٚمٞمف اًمًالم ىمد اٟمتنم ذم اًمٜم٤مس اًمًحر أيده سمٛمٕمجزات ـمٜمقه٤م ؾمحًرا، صمؿ شمٌلم هلؿ 

ـْ سَمْٕمِدِهْؿ ُُمقؾَمك سمِآَي٤مشمِٜم٤َم إمَِم ومِْرقَمْقَن َوَُمَٚمِئِف وَمَٔمَٚمُٛمقا هِب٤َم ﴿ قال تعالى:صدىمٝم٤م،  صُمؿا سَمَٕمْثٜم٤َم ُِم

ـَ وَم٤م ِدي ًِ ٦ٌَُم اعمُْْٗم ـْ َربِّ اًْمَٕم٤معملَِمَ  * ٟمُٔمْر يَمْٞمَػ يَم٤مَن قَم٤مىِم  * َوىَم٤مَل ُُمقؾَمك َي٤م ومِْرقَمْقُن إِِنِّ َرؾُمقٌل ُِم

ُٙمْؿ وَم٠َمْرؾِمْؾ َُمِٕمَل  اهللِ طَمِ٘مٞمٌؼ قَمغَم َأْن ٓ َأىُمقَل قَمغَم  ـْ َرسمِّ ٌَٞمِّٜم٦ٍَم ُِم ٓا احْلَؼا ىَمْد ضِمْئُتُٙمْؿ سمِ سَمٜمِل  إِ
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اِئٞمَؾ  ـَ  * إِْهَ ٤مِدىِملمَ  ىَم٤مَل إِْن يُمٜم٧َم ضِمْئ٧َم سمِآَي٦ٍم وَم٠ْمِت هِب٤َم إِْن يُمٜم٧َم ُِم وَم٠َمًْمَ٘مك قَمَّم٤مُه وَم٢مَِذا  * اًمّما

٤ٌَمٌن ُُمٌلِمٌ  ـَ  * ِهَل صُمْٕم ـْ ىَمْقِم ومِْرقَمْقَن إِنا َهَذا  ىَم٤مَل اعمأََْلُ  * َوَٟمَزَع َيَدُه وَم٢مَِذا ِهَل سَمْٞمَْم٤مُء ًمِٚمٜما٤مفمِِري ُِم

٤مطِمٌر قَمٚمِٞمؿٌ  ًَ ـْ َأْرِوُٙمْؿ وَماَمَذا شَم٠ْمُُمُرونَ  * ًَم ِرضَمُٙمْؿ ُِم ىَم٤مًُمقا َأْرضِمِف َوَأظَم٤مُه َوَأْرؾِمْؾ  * ُيِريُد َأْن ُُيْ

ـَ  ي ـِ طَم٤مِذِ َ  * َي٠ْمشُمقَك سمُِٙمؾِّ ؾَم٤مطِمٍر قَمٚمِٞمؿٍ  * ذِم اعمََْداِئ َٕ َحَرُة ومِْرقَمْقَن ىَم٤مًُمقا إِنا ًَمٜم٤َم  ًا ضْمًرا َوضَم٤مَء اًم

ـُ اًْمَٖم٤م ـَ  *ًمٌِلَِم إِْن يُمٜما٤م َٟمْح ِ ُٙمْؿ عمَ سملِمَ  ىَم٤مَل َٟمَٕمْؿ َوإِٟما ٤م َأْن  * اعمَُْ٘مرا ٤م َأْن شُمْٚمِ٘مَل َوإُِما ىَم٤مًُمقا َي٤م ُُمقؾَمك إُِما

ـُ اعمُْْٚمِ٘ملمَ  ٌُقُهْؿ َوضَم٤مُءوا  * َٟمُٙمقَن َٟمْح َه ىَم٤مَل َأًْمُ٘مقا وَمَٚماما َأًْمَ٘مْقا ؾَمَحُروا َأقْملُمَ اًمٜما٤مِس َواؾْمؽَمْ

ْحٍر قَمِٔمٞمٍؿ  ًِ وَمَقىَمَع  *ْوطَمْٞمٜم٤َم إِمَم ُُمقؾَمك َأْن َأًْمِؼ قَمَّم٤مَك وَم٢مَِذا ِهَل شَمْٚمَ٘مُػ َُم٤م َي٠ْمومُِٙمقَن َوأَ  *سمِ

ـَ  * احْلَؼُّ َوسَمَٓمَؾ َُم٤م يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٛمُٚمقنَ  ٌُقا َص٤مهِمِري ٌُقا ُهٜم٤َمًمَِؽ َواٟمَ٘مَٚم
َحَرُة  * وَمُٖمٚمِ ًا َوُأًْمِ٘مَل اًم

ـَ   .[911-993]األعراف:﴾َربِّ ُُمقؾَمك َوَه٤مُرونَ  * ىَم٤مًُمقا آَُمٜما٤م سمَِربِّ اًْمَٕم٤معملَِمَ  * ؾَم٤مضِمِدي

قمٚمٞمف اًمًالم زُمـ ـم٥م وطمٙمٛم٦م أيده اهلل سمٛمٕمجزات شمقاومؼ ذًمؽ،  وعم٤م يم٤من زُمـ قمٞمًك

ـَ ﴿ قال تعالى: ُٙمْؿ َأِنِّ َأظْمُٚمُؼ ًَمُٙمْؿ ُِم ـْ َرسمِّ اِئٞمَؾ َأِنِّ ىَمْد ضِمْئُتُٙمْؿ سمِآَي٦ٍم ُِم ْهَ
ًٓ إِمَم سَمٜمِل إِ  َوَرؾُمق

ا سم٢ِمِْذِن اًمٓمِّلِم يَمَٝمٞمْ  ػْمِ وَم٠َمٟمُٗمُخ ومِٞمِف وَمَٞمُٙمقُن ـَمػْمً َوُأسْمِرُئ إيَْمَٛمَف َوإسَْمَرَص َوُأطْمِل اعمَْْقشَمك  اهللَِئ٦ِم اًمٓما

َٔ  اهللِ سم٢ِمِْذِن  ظِمُروَن ذِم سُمُٞمقشمُِٙمْؿ إِنا ذِم َذًمَِؽ  ٌُِّئُٙمْؿ سماَِم شَم٠ْميُمُٚمقَن َوَُم٤م شَمدا َي٦ًم ًَمُٙمْؿ إِْن يُمٜمُْتْؿ َوُأَٟم

 .[01]آل عؿران:﴾لمَ ُُم١ْمُِمٜم

ىمقم ومّم٤مطم٦م وسمالهم٦م أٟمزل اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمف اًم٘مرآن سمٚم٤ًمن  طوعم٤م يم٤من ىمقم حمٛمد 

ُم٤م ُمـ إٟمٌٞم٤مء ُمـ ٟمٌل إٓ وىمد أقمٓمل ُمـ أي٤مت ُم٤م »: طقمرِب ُمٌلم، طمتك ىم٤مل اًمٜمٌل 

ُمثٚمف آُمـ قمٚمٞمف اًمٌنم إٟمام يم٤من اًمذي أشمقشمٞمئف وطمل أوطم٤مه اهلل إزم، وم٠مرضمق أن أيمقن أيمثرهؿ 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أِب هريرة. »شمًٌٕم٤م

ـْ يُمؾِّ ومِْرىَم٦ٍم ُِمٜمُْٝمْؿ ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ﴿ وقال تعالى: ٦ًم وَمَٚمْقٓ َٟمَٗمَر ُِم َوَُم٤م يَم٤مَن اعم١ُْْمُِمٜمُقَن ًمَِٞمٜمِْٗمُروا يَم٤موما
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ـِ َوًمُِٞمٜمِْذُروا ىَمْقَُمُٝمْؿ إَِذا َرضَمُٕمقا إًَِمْٞمِٝمْؿ ًَمَٕمٚماُٝمْؿ حَيَْذُرونَ  ي ُٝمقا ذِم اًمدِّ ، وذًمؽ [911لتوبة:]ا ﴾ًمَِٞمَتَٗم٘ما

ٕن اًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ إذا يم٤من قمغم ُمٕمروم٦م سمخٓم٤مب اًم٘مقم وأطمقاهلؿ قم٤مًم٩م إُمقر 

 قمغم وومؼ ُم٤م يالئٛمٝمؿ، ومٞمحّمٚمقن قمغم اخلػم اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ سمريم٦م اًمدقمقات واًمٗم٘مف.

( َل يٙمـ يند 8124يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م قمٜمد اًمٌخ٤مري ) طويم٤من رؾمقل اهلل 

 احلدي٨م يمنديمؿ.

إلشمٞم٤من سم٤مًمٙمالم قمغم اًمقٓء وآؾمتٕمج٤مل ُمٜمف، وُمٕمٜمك احلدي٨م يمام ىم٤مل واًمند هق ا

ًٓ سمٕمْمف إصمر سمٕمض ًمئال  ط(: َل يٙمـ 2/134) »اًمٗمتح»احل٤مومظ ذم  يت٤مسمع احلدي٨م اؾمتٕمج٤م

 يٚمتٌس قمغم اعمًتٛمع.

( قمـ 50ويم٤من طمريًّم٤م قمغم إومٝم٤مم اعمخ٤مـمٌلم يدل قمغم ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري )

 صًم٤م، وإذا شمٙمٚمؿ سمٙمٚمٛم٦م أقم٤مده٤م صمالصًم٤م.أٟمف يم٤من إذا ؾمٚمؿ ؾمٚمؿ صمال أٟمس 

 قمغم شمٗمٝمٞمؿ اًمٜم٤مس سمخٓم٤مسمف. طوهذا طمرص ُمٜمف 

سمٕمض اًمقؾم٤مئؾ ُمـ أضمؾ شمٗمٝمٞمؿ ُم٤م يتٙمٚمؿ سمف، يدل قمغم  طورسمام اؾمتخدم رؾمقل اهلل 

( ىم٤مل: ظمط رؾمقل اهلل 2063ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد )

٤م ُمٜمف، وظمط ظمٓمًٓم٤م صٖم٤مًرا إمم هذا اًمذي ذم ظمًٓم٤م ُمرسمًٕم٤م وظمط ظمًٓم٤م ذم اًمقؾمط ظم٤مرضًم  ط

هذا اإلٟم٤ًمن وهذا أضمٚمف حمٞمط سمف، وهذا اًمذي »اًمقؾمط ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمذي ذم اًمقؾمط وىم٤مل: 

 .»هق ظم٤مرج أُمٚمف، وهذا اخلٓمط اًمّمٖم٤مر إقمراض، وم٠من أظمٓم٠مه هذا َّنِمف هذا

اؾمٚمقب إُمث٤مل ًمٚمتٗمٝمٞمؿ واًمتقوٞمح، يدل قمغم ذًمؽ طمدي٨م أِب   طورسمام اؾمتخدم 

ـْ اهْلَُدى َواًْمِٕمْٚمِؿ يَمَٛمَثِؾ اًْمَٖمْٞم٨ِم اًْمَٙمثػِِم َأَص٤مَب  اهللَُُمَثُؾ َُم٤م سَمَٕمَثٜمِل »قمٜمد اًمِمٞمخلم: ُمقؾمك  سمِِف ُِم

ٌََت٧ْم اًْمَٙمأَلَ َواًْمُٕمِْم٥َم اًْمَٙمثػِمَ  َويَم٤مَٟم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م َأضَم٤مِدُب  ،َأْرًو٤م وَمَٙم٤مَن ُِمٜمَْٝم٤م َٟمِ٘مٞما٦ٌم ىَمٌَِٚم٧ْم اعم٤َْمَء وَم٠َمْٟم
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َٙم٧ْم اعم٤َْمءَ  ًَ سُمقا َوؾَمَ٘مْقا َوَزَرقُمقا اهللُ وَمٜمََٗمَع  َأُْم اَم  ،هِب٤َم اًمٜما٤مَس وَمنَمِ َوَأَص٤مسَم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م ـَم٤مِئَٗم٦ًم ُأظْمَرى إِٟما

َٓ شُمٜم٧ٌُِْم يَمأَلً  ُؽ َُم٤مًء َو ًِ
ْ َٓ َُت ـِ  ،ِهَل ىِمٞمَٕم٤مٌن  ـْ وَمُ٘مَف ذِم ِدي  اهللُ َوَٟمَٗمَٕمُف َُم٤م سَمَٕمَثٜمِل  اهللِ وَمَذًمَِؽ َُمَثُؾ َُم

ٌَْؾ ُهَدى  ،َوقَمٚماؿَ سمِِف وَمَٕمٚمَِؿ  ـْ ََلْ َيْروَمْع سمَِذًمَِؽ َرْأؾًم٤م َوََلْ َيْ٘م  .»اًماِذي ُأْرؾِمْٚم٧ُم سمِِف  اهللِ َوَُمَثُؾ َُم

ممـ يتقاوع اهلل اًمِم٤مهد مم٤م شم٘مدم أن اًمدقمقة شمٜمٍم وشمِمٝمر وشمذيمر إذا يم٤من اًمداقمل إمم 

 ذًمؽ.ًمًٜمتٝمؿ اًمتل يٗمٝمٛمقَّن٤م إمم همػم سم٤مشمف قمغم ُمًتقي٤مت اًمٜم٤مس، ويمذًمؽ سم٠مذم ظمٓم٤م

(: )طمدصمقا اًمٜم٤مس سمام يٕمرومقن أُتٌقن أن 693ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح ُت٧م أصمر قمكم رىمؿ )

 أهـيٙمذب اهلل ورؾمقًمف(. اعمراد سم٘مقًمف سمام يٕمرومقن، أي: يٗمٝمٛمقن. 

 . 8وٟم٠ًمل اًمًداد وإًمٞمف اعمرضمع واعمآب ومٚمف احلٛمد قمغم يمؾ طم٤مل

 .»املؤَٔ يًُؤَٔ نايٝز يألخض٣»ايتاعع١: 

ة وٟمٌذ اًمتخذيؾ ُمـ أهؿ إؾم٤ٌمب اًمتل شمٜمٍم هب٤م اًمدقمقات، واعم١مازرة واعمٜم٤مس

 وطمرصقا قمٚمٞمٝم٤م هم٤مي٦م احلرص. طوًمذًمؽ ؾم٠مهل٤م إٟمٌٞم٤مء ُمـ ىمٌؾ ٟمٌٞمٜم٤م 

ـْ َأْهكِم ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ُمقؾمك:  اؿْمُدْد سمِِف  * َه٤مُروَن َأظِمل * َواضْمَٕمْؾ زِم َوِزيرًا ُِم

 .[39-11]طـه: ﴾َأْزِري

ر إُم٤م أٟمف ظم٤مف قمغم ي(: أقمٚمؿ أٟمف ـمٚم٥م اًمقز68/995) »اًمٚم٤ٌمب»ىم٤مل اسمـ قم٤مدل ذم 

ٟمٗمًف اًمٕمجز قمـ اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ إُمر، ومٓمٚم٥م اعمٕملم، أو ٕٟمف رأى اًمتٕم٤مون قمغم اًمديـ 

 أهـإمم اهلل. واًمتٔم٤مهر قمٚمٞمف ُمع ظم٤مًمص اًمقد وزوال اًمتٝمٛم٦م ىمرسم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم اًمدقم٤مء 

ؾُمْٚمَٓم٤مٟم٤ًم وَمال َيِّمُٚمقَن إًَِمْٞمُٙماَم  ىَم٤مَل ؾَمٜمَُِمدُّ قَمُْمَدَك سم٠َِمظِمٞمَؽ َوَٟمْجَٕمُؾ ًَمُٙماَم ﴿ وقال تعالى:

                              
 موضوع مراعات أحوال المخاطبين لفضل الهي.راجع لل ٖ
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ٌُقنَ 
ٌََٕمُٙماَم اًْمَٖم٤مًمِ ـِ اشما  .[38]الؼصص: ﴾سمِآي٤مشمِٜم٤َم َأْٟمُتاَم َوَُم

قال وقمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم عم٤م رأى سمقادر اًمٙمٗمر واخلذٓن ُمـ ىمقُمف ؾم٠مل قمـ اًمٜمٍماء، 

ـْ َأْٟمَّم٤مِري ﴿ تعالى: ك ُِمٜمُْٝمُؿ اًْمُٙمْٗمَر ىَم٤مَل َُم ًَ ـُ  اهللِإمَِم وَمَٚماما َأطَمسا قِمٞم ىَم٤مَل احْلََقاِريُّقَن َٟمْح

ٚمُِٛمقنَ  ٤مهللِآَُمٜما٤م سمِ  اهللِ َأْٟمَّم٤مُر  ًْ  .[81]آل عؿران: ﴾َواؿْمَٝمْد سم٠َِمٟما٤م ُُم

وىم٤مل شمٕم٤ممم أُمًرا هذه إُم٦م أن شمٙمقن ُمـ أٟمّم٤مره قمز وضمؾ، وأن يٜمٍموا اًمديـ يمام 

ـَ آَُمٜمُقا يُمقُٟمقا َأٟمْ ﴿ ٟمٍمه أصح٤مب قمٞمًك: ِذي ٤َم اًما ـُ َُمْرَيَؿ  اهللَِّم٤مَر َي٤م َأُّيُّ ك اسْم ًَ يَماَم ىَم٤مَل قِمٞم

ـْ َأْٟمَّم٤مِري إِمَم  لَم َُم ـُ َأْٟمَّم٤مُر  اهللًِمِْٚمَحَقاِريِّ قَن َٟمْح ـْ سَمٜمِل  اهللِىَم٤مَل احْلََقاِريُّ وَمآَُمٜم٧َْم ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُِم

ِهْؿ وَم٠َمْص  ـَ آَُمٜمُقا قَمغَم قَمُدوِّ ِذي ْدَٟم٤م اًما ـَ إِْهائٞمَؾ َويَمَٗمَرْت ـَم٤مِئَٗم٦ٌم وَم٠َميا  .[90]الصف: ﴾ٌَُحقا فَم٤مِهِري

 :ىم٤مل اسمـ يمثػم 

 ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وهمػمه: أي ُمـ أٟمّم٤مري ُمع اهلل.

 وىم٤مل جم٤مهد: ُمـ يتٌٕمٜمل إمم اهلل، وىمقل جم٤مهد أىمرب.

ي٘مقل ذم ُمقاؾمؿ  طواًمٔم٤مهر أٟمف أراد ُمـ أٟمّم٤مري ذم اًمدقمقة إمم اهلل، يمام يم٤من اًمٜمٌل 

أظمرضمف أمحد ُمـ  »ِن طمتك أسمٚمغ يمالم رِب؟ُمـ رضمؾ ي١مويٜمل ويٜمٍم»احل٩م ىمٌؾ أن ُّي٤مضمر: 

ُمـ  هطمدي٨م ضم٤مسمر، طمتك وضمد إٟمّم٤مر ومآووه وٟمٍموه، وه٤مضمر إًمٞمٝمؿ ومآؾمقه وُمٜمٕمق

 م.إؾمقد وإمحر 

وهٙمذا قمٞمًك اسمـ ُمريؿ اٟمتدب ًمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ، وم٠مُمٜمقا سمف وآزروه 

 أهـوٟمٍموه، وأشمٌٕمقا اًمٜمقر اًمذي أٟمزل ُمٕمف. 

(: ىمقًمف: ىم٤مل احلقاريقن ٟمحـ أٟمّم٤مر اهلل أي أٟمّم٤مر 1/928) »اًمٚم٤ٌمب»ىم٤مل ص٤مطم٥م 

 أٟمٌٞم٤مئف6 ٕن ٟمٍمه اهلل ذم احل٘مٞم٘م٦م حم٤مل.
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)أُمٜم٤م سم٤مهلل(: هذا َيري جمرى ذيمر اًمٕمٚم٦م، واعمٕمٜمك أٟمف َي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٙمقن ُمـ أٟمّم٤مر 

اهلل ٕضمؾ أن أُمٜم٤م سمف، وم٢من اإليامن سم٤مهلل يقضم٥م ٟمٍمة ديـ اهلل واًمذب قمـ أوًمٞم٤مئف وحم٤مرسم٦م 

 أهـئف. أقمدا

ىَم٤مَل ﴿وَتٜمك ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم أن يٙمقن ًمف ُمـ يٜمٍمه ُمـ ىمقُمف وم٘م٤مل شمٕم٤ممم خمؼمًا قمٜمف: 

ـٍ ؿَمِديدٍ  ًة َأْو آِوي إِمَم ُريْم  .[59]هود:﴾ًَمْق َأنا زِم سمُِٙمْؿ ىُمقا

، ُمع أٟمف يم٤من ي٠موي إمم ريمـ ؿمديد، وهق اهلل قمز وضمؾ يمام ذم طمدي٨م أِب هريرة 

 ًمقـم٤ًم ًم٘مد يم٤من ي٠موي إمم ريمـ ؿمديد. قمٜمد اًمِمٞمخلم وومٞمف يرطمؿ اهلل

ومٞمج٥م قمغم اعم١مُمـ أن يٙمقن ٟم٤مًسا ًمديـ اهلل قمز وضمؾ ذم مجٞمع أوىم٤مشمف، سم٘مقًمف وومٕمٚمف ُم٤م 

 اؾمتٓم٤مع إمم ذًمؽ ؾمٌٞمال.

ْؿ  ط اهللَُِمَٙم٨َم َرؾُمقُل وًمٕمٔمؿ هذه اًمقؾمٞمٚم٦م  ٌَُع اًمٜما٤مَس ذِم َُمٜم٤َمِزهِلِ ٦َم قَمنْمَ ؾِمٜملَِم َيْت سمَِٛمٙما

ِِن طَمتاك ُأسَمٚمَِّغ ِرؾَم٤مًَم٦َم َرِبِّ َوًَمُف »: َوذِم اعمََْقاؾِمِؿ سمِِٛمٜمًك َيُ٘مقُل  سمُٕمَٙم٤مٍظ َوجَمَٜما٦مَ  ـْ َيٜمٍُْمُ ـْ ُي١ْمِويٜمِل َُم َُم

ـْ ُُمَيَ يَمَذا ىَم٤مَل وَمَٞم٠ْمشمِٞمِف ىَمْقُُمُف وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  »اجْلَٜما٦مُ  ـِ َأْو ُِم ـْ اًْمَٞمَٛم ضُمَؾ ًَمَٞمْخُرُج ُِم اطْمَذْر  :طَمتاك إِنا اًمرا

ََص٤مسمِعِ هُماَلَم ىمُ  ْٕ ْؿ َوُهْؿ ُيِِمػُموَن إًَِمْٞمِف سم٤ِم َٓ َيْٗمتِٜمَُؽ َوَيْٛمٌِم سَملْمَ ِرضَم٤مهِلِ إًَِمْٞمِف  اهللُ طَمتاك سَمَٕمَثٜم٤َم  ،َرْيٍش 

ـُ سمِِف َوُيْ٘مِرُئُف اًْمُ٘مْرآنَ  ضُمُؾ ُِمٜما٤م وَمُٞم١ْمُِم ىْمٜم٤َمُه وَمَٞمْخُرُج اًمرا ـْ َيْثِرَب وَمآَوْيٜم٤َمُه َوَصدا َأْهٚمِِف وَمَٞمٜمَْ٘مٚم٥ُِم إمَِم  ،ُِم

ٚمِِٛملَم ُئْمٝمِ  ًْ ـْ اعمُْ ٓا َوومِٞمَٝم٤م َرْهٌط ُِم َْٟمَّم٤مِر إِ ْٕ ـْ ُدوِر ا ٌَْؼ َداٌر ُِم ٚمُِٛمقَن سم٢ِمؾِْماَلُِمِف طَمتاك ََلْ َي ًْ ُروَن وَمُٞم

ؾْماَلمَ  ُك َرؾُمقَل  ،اإْلِ ٤ٌَمِل َُمٙما  ط اهللِ صُمؿا اْئَتَٛمُروا مَجِٞمًٕم٤م وَمُ٘مْٚمٜم٤َم طَمتاك َُمَتك َٟمؽْمُ ٦َم َوَُي٤َمُف ُيْٓمَرُد ذِم ضِم

ٌُْٕمقَن َرضُماًل  ٦ٌَِم  ،وَمَرطَمَؾ إًَِمْٞمِف ُِمٜما٤م ؾَم طَمتاك ىَمِدُُمقا قَمَٚمْٞمِف ذِم اعمَْْقؾِمِؿ وَمَقاقَمْدَٟم٤مُه ؿِمْٕم٥َم اًْمَٕمَ٘م

ـْ َرضُمٍؾ َوَرضُمَٚملْمِ طَمتاك شَمَقاوَمْٞمٜم٤َم وَمُ٘مْٚمٜم٤َم ٤ٌَمِيُٕمَؽ  ،اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :وَم٤مضْمَتَٛمْٕمٜم٤َم قَمَٚمْٞمِف ُِم : ىَم٤مَل  ؟ُٟم

« ٌَ ِؾ َواًمٜماَٗمَ٘م٦ِم ذِم اًْمُٕمْنِ َواًْمُٞمْنِ شُم ًَ ٤مقَم٦ِم ذِم اًمٜماَِم٤مِط َواًْمَٙم ْٛمِع َواًمٓما ًا َُْمِر  ،٤مِيُٕمقِِن قَمغَم اًم ْٕ َوقَمغَم ا
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ـْ اعمُْٜمَْٙمرِ  ِئؿٍ  اهللَِٓ َُت٤َموُمقَن ذِم  اهللَِوَأْن شَمُ٘مقًُمقا ذِم  ،سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َواًمٜماْٝمِل قَم َٓ َوقَمغَم َأْن  ،ًَمْقَُم٦َم 

ُٙمْؿ َوَأْزَواضَمُٙمْؿ َوَأسْمٜم٤َمَءيُمْؿ َوًمَ شَمٜمْ  ًَ وِِن وَمَتْٛمٜمَُٕمقِِن إَِذا ىَمِدُْم٧ُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ مِما٤م ََتْٜمَُٕمقَن ُِمٜمُْف َأْٟمُٗم ُٙمْؿ ٍُمُ

ـْ َأْصَٖمِرِهؿْ  :ىَم٤مَل  ،»اجْلَٜما٦مُ  ـُ ُزَراَرَة َوُهَق ُِم ٤ٌَمَيْٕمٜم٤َمُه َوَأظَمَذ سمَِٞمِدِه َأؾْمَٕمُد سْم  :٤مَل وَم٘مَ  ،وَمُ٘مْٛمٜم٤َم إًَِمْٞمِف وَم

ُف َرؾُمقُل  ،ُرَوْيًدا َي٤م َأْهَؾ َيْثِرَب  ـُ َٟمْٕمَٚمُؿ َأٟما ٓا َوَٟمْح سمِِؾ إِ ٤ٌَمَد اإْلِ ْب َأيْم ْ َٟمْيِ َوإِنا  ،ط اهللِ وَم٢مِٟما٤م ََل

ُٞمقُف  ًُّ ُٙمْؿ اًم ٦ًم َوىَمْتُؾ ظِمَٞم٤مِريُمْؿ َوَأنا شَمَٕمْما ٤م َأٟمْ  ،إظِْمَراضَمُف اًْمَٞمْقَم ُُمَٗم٤مَرىَم٦ُم اًْمَٕمَرِب يَم٤موما ُتْؿ ىَمْقٌم وَم٢مُِما

وَن قَمغَم َذًمَِؽ َوَأضْمُريُمْؿ قَمغَم  ٌَٞمِّٜمُقا َذًمَِؽ  ،اهللِشَمّْمؼِمُ ُٙمْؿ ضَمٌِٞمٜم٦ًَم وَم ًِ ـْ َأْٟمُٗم ٤موُمقَن ُِم ٤م َأْٟمُتْؿ ىَمْقٌم َُتَ َوإُِما

ٌَْٞمٕمَ  اهللِوَمقَ  ،َأُِمْط قَمٜما٤م َي٤م َأؾْمَٕمدُ  :ىَم٤مًُمقا ،اهللِوَمُٝمَق قُمْذٌر ًَمُٙمْؿ قِمٜمَْد  ٌَُٝم٤م َٓ َٟمَدُع َهِذِه اًْم ُٚم ًْ َٓ َٟم ٦َم َأسَمًدا َو

َط َوُيْٕمٓمِٞمٜم٤َم قَمغَم َذًمَِؽ اجْلَٜما٦مَ  :ىَم٤مَل  ،َأسَمًدا ٤ٌَمَيْٕمٜم٤َمُه وَم٠َمظَمَذ قَمَٚمْٞمٜم٤َم َوَذَ . أظمرضمف أمحد وَمُ٘مْٛمٜم٤َم إًَِمْٞمِف وَم

 (.961( وهق ذم )اًمّمحٞمح اعمًٜمد( )8/899)

ـَ آَُمٜمُقا  إِنا ﴿ قال تعالى:، ُمـ اعم١مُمٜملم وىمد أوضم٥م اهلل اًمٜمٍمة ًمٚمٛمًتٜمٍميـ ِذي اًما

ِٝمْؿ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  ًِ ْؿ َوَأٟمُٗم وا ُأْوًَمِئَؽ سَمْٕمُْمُٝمْؿ  اهللَِوَه٤مضَمُروا َوضَم٤مَهُدوا سم٠َِمُْمَقاهِلِ ـَ آَووا َوَٟمٍَمُ ِذي َواًما

 طَمتاك ُُّي٤َمضِمرُ 
ٍ
ء ـْ َرْ ـْ َوَٓيتِِٝمْؿ ُِم ْ ُُّي٤َمضَمُروا َُم٤م ًَمُٙمْؿ ُِم ـَ آَُمٜمُقا َوََل ِذي  وا َوإِنِ َأْوًمَِٞم٤مُء سَمْٕمٍض َواًما

ـِ وَمَٕمَٚمْٞمُٙمؿُ  ي ويُمْؿ ذِم اًمدِّ ٓا قَمغَم ىَمْقٍم سَمْٞمٜمَُٙمْؿ َوسَمْٞمٜمَُٝمْؿ ُِمٞمَث٤مٌق وَ  اؾْمَتٜمٍَمُ سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن  اهللُ اًمٜماٍْمُ إِ

 .[11ألكػال:ا]﴾سَمِّمػمٌ 

ـَ آَُمٜمُقا ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم ُمٌٞمٜم٤ًم أن أصح٤مب اًمٜمٍمة هؿ أصح٤مب اإليامن احلؼ:  ِذي َواًما

وا ُأوًَمِئَؽ ُهُؿ اعم١ُْْمُِمٜمُقَن طَمّ٘م٤ًم هَلُْؿ  اهللِضَم٤مَهُدوا ذِم ؾَمٌِٞمِؾ َوَه٤مضَمُروا وَ  ـَ آَوْوا َوَٟمٍَمُ ِذي َواًما

 .[10ألكػال:ا] ﴾َُمْٖمِٗمَرٌة َوِرْزٌق يَمِريؿٌ 

ٍم سمؽ ومٝمق ظمػم ًمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م ن ٟمُ إديٜمف سمٜم٤م أو سمٖمػمٟم٤م، ًمٙمـ  واهلل قمز وضمؾ ٟم٤مٌس 

ْٟمَٞم٤م َوَيْقَم َيُ٘مقُم إِٟما٤م ًَمٜمَٜمٍُْمُ ﴿ قال تعالى:وأظمرة،  ـَ آَُمٜمُقا ذِم احْلََٞم٤مِة اًمدُّ ِذي  ُرؾُمَٚمٜم٤َم َواًما
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ؿَْمَٝم٤مدُ  ْٕ  .[89]غافر: ﴾ا

ُه ﴿وي٘مقل:  وُه وَمَ٘مْد َٟمٍَمَ ٓا شَمٜمٍُمُ ٤م ذِم اًْمَٖم٤مِر  اهللُإِ ـَ يَمَٗمُروا صَم٤مِِنَ اصْمٜملَْمِ إِْذ مُهَ ِذي إِْذ َأظْمَرضَمُف اًما

َدُه سمُِجٜمُقٍد ََلْ شَمَرْوَه٤م َوضَمَٕمَؾ  اهللَُُمَٕمٜم٤َم وَم٠َمٟمَزَل  اهللَ َزْن إِنا إِْذ َيُ٘مقُل ًمَِّم٤مطِمٌِِف ٓ َُتْ  ؾَمٙمِٞمٜمََتُف قَمَٚمْٞمِف َوَأيا

ْٗمغَم َويَمٚمَِٛم٦ُم  ًُّ ـَ يَمَٗمُروا اًم ِذي  .[09]التوبة:﴾قَمِزيٌز طَمِٙمٞمؿٌ  اهللُِهَل اًْمُٕمْٚمَٞم٤م وَ  اهللِيَمٚمَِٛم٦َم اًما

ٟمٍمه وم٤مهلل ُمتٙمٗمؾ ن شمريمتؿ إ(: أي 1/940) »ومتح اًمٌٞم٤من»ىم٤مل صديؼ طمًـ ظم٤من ذم 

 ، وم٘مد ٟمٍمه ذم ُمقـمـ اًم٘مٚم٦م وافمٝمره قمغم قمدوه سم٤مًمٖمٚم٦ٌم واًم٘مٝمر .سمف اقمٜمتٛمقه أوٓ

ـا َأَٟم٤م َوُرؾُمكِم إِنا  اهللُيَمَت٥َم ﴿وىم٤مل:  ٌَ
هَْمٚمِ  .[19]ادجادلة: ﴾ىَمِقيع قَمِزيزٌ  اهللَ َٕ

 وهذا وقمّد إهلل ٓ يتخٚمػ.

إن »اًمٗم٤مضمر يمام ذم طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد قمٜمد ُمًٚمؿ: اًمديـ سم٤مًمرضمؾ اهلل سمؾ رسمام ٟمٍم 

 .»اهلل يٜمٍم هذا اًمديـ سم٤مًمرضمؾ اًمٗم٤مضمر

وُمـ ٟمٍم اًمديـ ٟمٍمه اهلل قمز وضمؾ، وًمٜم٘مػ ُمع سمٕمض اًمقىم٤مئع اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل فمٝمرت 

ومٞمٝم٤م ضمقاٟم٥م اًمٜمٍمة هلذا اًمديـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم، وقمغم ُمـ 

 يـ.اشمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمد

، ويمٞمػ سم٤ميٕمقه قمغم اًمٜمٍمة ًمف، طشم٘مدم طمدي٨م ضم٤مسمر ذم ُمٜم٤مسة إٟمّم٤مر ًمٚمٜمٌل 

 وًمديـ اهلل قمز وضمؾ.

( ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: ؿمٝمدت ُمـ اعم٘مدام اسمـ 9519وأظمرج اًمٌخ٤مري )

وهق يدقمقا قمغم  طإؾمقد ُمِمٝمًدا ٕن أيمقن ص٤مطمٌف أطم٥م إزم مم٤م قمدل سمف، أشمك اًمٜمٌل 

 ىم٤مل ىمقم ُمقؾمك: اذه٥م أٟم٧م ورسمؽ وم٘م٤مشمال، وًمٙمٜم٤م ٟم٘م٤مشمؾ قمـ اعمنميملم وم٘م٤مل: ٓ ٟم٘مقل يمام

 أذق وضمٝمف. طيٛمٞمٜمؽ وقمـ ؿمامًمؽ، وسملم يديؽ وظمٚمٗمؽ، ومرأي٧م رؾمقل اهلل 
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ـْ َأَٟمسٍ (: 6335) »صحٞمحف»وأظمرج ُمًٚمؿ ذم  ؿَم٤مَوَر طِملَم سَمَٚمَٖمُف  ط اهللَِأنا َرؾُمقَل  :قَم

َؿ َأسُمق سمَ  ٤ٌَمُل َأِِب ؾُمْٗمَٞم٤مَن ىَم٤مَل وَمَتَٙمٚما ْٙمٍر وَم٠َمقْمَرَض قَمٜمُْف صُمؿا شَمَٙمٚماَؿ قُمَٛمُر وَم٠َمقْمَرَض قَمٜمُْف وَمَ٘م٤مَم ؾَمْٕمُد إىِْم

٤مَٟم٤م شُمِريُد َي٤م َرؾُمقَل  ٤ٌَمَدَة وَمَ٘م٤مَل إِيا ـُ قُم ٌَْحَر  اهللِسْم َواًماِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه ًَمْق َأَُمْرشَمٜم٤َم َأْن ُٟمِخٞمَْمَٝم٤م اًْم

َب  ظََمْْمٜم٤َمَه٤م َوًَمْق َأَُمْرشَمٜم٤َم َأْن َٟمْيِ ٤ٌَمَدَه٤م إمَِم سَمْرِك اًْمِٖماَمِد ًَمَٗمَٕمْٚمٜم٤َم ىَم٤مَل وَمٜمََدَب َرؾُمقُل َٕ  ط اهللِ َأيْم

ٌَٜمِل 
اًمٜما٤مَس وَم٤مْٟمَٓمَٚمُ٘مقا طَمتاك َٟمَزًُمقا سَمْدًرا َوَوَرَدْت قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َرَواَي٤م ىُمَرْيٍش َوومِٞمِٝمْؿ هُماَلٌم َأؾْمَقُد ًمِ

٤مِج وَم٠َمظَمُذوُه وَمَٙم٤مَن َأْصَح٤مُب َرؾُمقِل  ـْ َأِِب ؾُمْٗمَٞم٤مَن َوَأْصَح٤مسمِِف وَمَٞمُ٘مقُل  ط اهللِاحْلَجا ٠َمًُمقَٟمُف قَم ًْ َي

ـُ ظَمَٚمٍػ وَم٢مَِذا ىَم٤مَل َذًمِ  ٦ٌَُم َوُأَُمٞما٦ُم سْم ٦ٌَُم َوؿَمْٞم ـْ َهَذا َأسُمق ضَمْٝمٍؾ َوقُمْت َؽ َُم٤م زِم قِمْٚمٌؿ سم٠َِمِِب ؾُمْٗمَٞم٤مَن َوًَمِٙم

يُمْؿ َهَذا َأسُمق ؾُمْٗمَٞم٤منَ  سُمقُه وَمَ٘م٤مَل َٟمَٕمْؿ َأَٟم٤م ُأظْمؼِمُ ٠َمًُمقُه وَمَ٘م٤مَل َُم٤م زِم سم٠َِمِِب ؾُمْٗمَٞم٤مَن  َضَ ًَ وَم٢مَِذا شَمَريُمقُه وَم

ـُ ظَمَٚمٍػ ذِم اًمٜما٤مِس وَم٢مَِذا ىَم٤مَل َهَذا َأْيًْم٤م  ٦ٌَُم َوُأَُمٞما٦ُم سْم ٦ٌَُم َوؿَمْٞم ـْ َهَذا َأسُمق ضَمْٝمٍؾ َوقُمْت
قِمْٚمٌؿ َوًَمٙمِ

سُمقُه َوَرؾُمقُل  َف ىَم٤مَل َواًماِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه ىَم٤مِئٌؿ ُيَّمكمِّ وَمَٚماما َرَأى َذًمَِؽ اٟمْ  ط اهللَِضَ ٍَمَ

يُمقُه إَِذا يَمَذسَمُٙمْؿ ىَم٤مَل وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  سُمقُه إَِذا َصَدىَمُٙمْؿ َوشَمؽْمُ ُع وُماَلٍن ىَم٤مَل  ط اهللًَِمَتْيِ َهَذا َُمٍْمَ

ـْ َُمْقِوِع يَ  َْرِض َه٤مُهٜم٤َم َه٤مُهٜم٤َم ىَم٤مَل وَماَم َُم٤مَط َأطَمُدُهْؿ قَم ْٕ  .ط اهللِِد َرؾُمقِل َوَيَْمُع َيَدُه قَمغَم ا

سمامًمف وٟمٗمًف، وسمام اؾمتٓم٤مع، طمتك ىم٤مل  طٟمٍم اًمٜمٌل  وه٤مك أسمق سمٙمر اًمّمديؼ 

 .»إن أُمـ اًمٜم٤مس قمكم ذم ُم٤مًمف وصحٌتف أسمق سمٙمر»: طقمٜمف اًمٜمٌل 

 »احلٚمٞم٦م»(، وأظمرج أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 03-5/02) »اعمجٛمع»وأظمرج اًمٌزار يمام ذم 

أو ىم٤مل ىمٚمٜم٤م ؿمجع اًمٜم٤مس ىم٤مًمقا ىم٤مل: أُّي٤م اًمٜم٤مس أظمؼموِن ُمـ أ ( قمـ قمكم 6/89)

أٟم٧م ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ىم٤مل أُم٤م إِن ُم٤م سم٤مرزت أطمدا إٓ اٟمتّمٗم٧م ُمٜمف وًمٙمـ أظمؼموِن سم٠مؿمجع 

قمريِم٤م  طاًمٜم٤مس ىم٤مًمقا ٓ ٟمٕمٚمؿ ومٛمـ ىم٤مل أسمق سمٙمر إٟمف عم٤م يم٤من يقم سمدر ضمٕمٚمٜم٤م ًمرؾمقل اهلل 

ُم٤م دٟم٤م ُمٜمف أطمد  ًمئال ُّيقي إًمٞمف أطمد ُمـ اعمنميملم ومقاهلل طوم٘مٚمٜم٤م ُمـ يٙمقن ُمع رؾمقل اهلل 
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ٓ ُّيقي إًمٞمف أطمد إٓ أهقى إًمٞمف ومٝمذا  طإٓ أسمق سمٙمر ؿم٤مهرا اًمًٞمػ قمغم رأس رؾمقل اهلل 

وأظمذشمف ىمريش ومٝمذا ٟمح٤مه وهذا يتٚمتٚمف  طأؿمجع اًمٜم٤مس وم٘م٤مل قمكم وًم٘مد رأي٧م رؾمقل اهلل 

وهؿ ي٘مقًمقن أٟم٧م اًمذي ضمٕمٚم٧م أهل٦م إهل٤م واطمدا ىم٤مل ومقاهلل ُم٤م دٟم٤م ُمٜم٤م أطمد إٓ أسمق سمٙمر 

ب هذا وحي٤مر هذا ويتٚمتؾ هذا وهق ي٘مقل ويٚمٙمؿ أشم٘متٚمقن رضمال أن ي٘مقل رِب اهلل صمؿ يي

رومع قمكم سمردة يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف صمؿ سمٙمك طمتك اظمْمٚم٧م حلٞمتف صمؿ ىم٤مل قمكم أٟمِمديمؿ اهلل أُم١مُمـ آل 

ومرقمقن ظمػم أم أسمق سمٙمر ومًٙم٧م اًم٘مقم وم٘م٤مل أٓ دمٞمٌقِن ومقاهلل ًم٤ًمقم٦م ُمـ أِب سمٙمر ظمػم ُمـ 

 .ضمؾ يمتؿ إيامٟمف وهذا رضمؾ أقمٚمـ إيامٟمفُمثؾ ُم١مُمـ آل ومرقمقن ذاك ر

سمٗمٜم٤مء اًمٙمٕم٦ٌم  طىم٤مل: سمٞمٜمام رؾمقل اهلل  ( قمـ اسمـ قمٛمر 8412وأظمرج اًمٌخ٤مري )

، ومٚمػ صمقسمف ذم قمٜم٘مف ومخٜم٘مف ظمٜمً٘م٤م طإذ أىمٌؾ قم٘م٦ٌم سمـ أِب ُمٕمٞمط، وم٠مظمذ سمٛمٜمٙم٥م اًمٜمٌل 

 أن ، صمؿ ىم٤مل: أشم٘متٚمقن رضماًل طؿمديًدا، وم٠مىمٌؾ أسمق سمٙمر طمتك أظمذ سمٛمٜمٙمٌف ودومٕمف قمـ اًمٜمٌل 

 ي٘مقل رِب اهلل وىمد ضم٤مءيمؿ سم٤مًمٌٞمٜم٤مت ُمـ رسمٙمؿ.

 »اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»وسمٚمغ سمف اًمٜمٍمة ُمٌٚمٖمٝم٤م، وم٘مد ذيمر اسمـ إؾمح٤مق واسمـ يمثػم ذم 

وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمت٤مريخ واًمًػم: أن أسم٤م ضمٝمؾ ضم٤مءه صٌٞمح٦م اإلهاء وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م سمٙمر 

 يزقمؿ حمٛمد يمذا ويمذا ويمذا ويمذا وم٘م٤مل: إن يم٤من ىم٤مل هذا وم٘مد صدق.

ـِ (: 9386يقم احلديٌٞم٦م، وم٘مد أظمرج اًمٌخ٤مري ) طٟمٍم اًمرؾمقل  ـِ خَمَْرَُم٦َم  قَم َقِر سْم ًْ
ِ اعمْ

 َٓ ُق يُمؾُّ َواطِمٍد ُِمٜمُْٝماَم طَمِدي٨َم َص٤مطِمٌِِف ىَم٤م ـَ احْلَُدْيٌَِٞم٦ِم  ط اهللِظَمَرَج َرؾُمقُل  :َوَُمْرَواَن ُيَّمدِّ َزَُم

 ِ ِريِؼ ىَم٤مَل اًمٜمٌا ٌَْٕمِض اًمٓما ـَ اًْمَقًمِٞمِد سم٤ِمًْمَٖمِٛمٞمِؿ ذِم ظَمْٞمٍؾ ًمُِ٘مَرْيٍش »: طلُّ طَمتاك إَِذا يَم٤مُٟمقا سمِ إِنا ظَم٤مًمَِد سْم

ِة اجْلَْٞمِش وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ  اهللِوَمقَ  ،»ـَمٚمِٞمَٕم٦ٌم وَمُخُذوا َذاَت اًْمَٞمِٛملمِ  َُم٤م ؿَمَٕمَر هِبِْؿ ظَم٤مًمٌِد طَمتاك إَِذا ُهْؿ سمَِ٘مؽَمَ

ِلُّ  ،َيْريُمُض َٟمِذيًرا ًمُِ٘مَرْيشٍ  ٌَُط قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُِمٜمَْٝم٤م سَمَريَم٧ْم  طَمتاك طَوؾَم٤مَر اًمٜمٌا تِل ُُّيْ إَِذا يَم٤مَن سم٤ِمًمثاٜمِٞما٦ِم اًما
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طَمْؾ طَمْؾ وَم٠َمحَلا٧ْم وَمَ٘م٤مًُمقا ظَمأَلَْت اًْمَ٘مّْمَقاُء ظَمأَلَْت اًْمَ٘مّْمَقاُء وَمَ٘م٤مَل  :وَمَ٘م٤مَل اًمٜما٤مُس  ،سمِِف َراطِمَٚمُتفُ 

ِلُّ  َٝم٤م طَم٤مسمُِس اًْمِٗمٞمؾِ  ،ُٚمٍؼ َُم٤م ظَمأَلَْت اًْمَ٘مّْمَقاُء َوَُم٤م َذاَك هَل٤َم سمِخُ »: طاًمٜمٌا ًَ ٌَ ـْ طَم
: صُمؿا ىَم٤مَل  ،»َوًَمٙمِ

٦ًم ُيَٕمٔمُِّٛمقَن ومِٞمَٝم٤م طُمُرَُم٤مِت » ٠َمًُمقِِن ظُمٓما ًْ َٓ َي ٤مَه٤م اهللَِواًماِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه  ٓا َأقْمَٓمْٞمُتُٝمْؿ إِيا صُمؿا  ،»إِ

٧ٌَْم ىَم٤مَل  ُوُف وَمَٕمَدَل قَمٜمُْٝمْؿ طَمتاك َٟمَزَل سم٠َِمىْمََم  :َزضَمَرَه٤م وَمَقصَم  َيَتؼَما
ِ
احْلَُدْيٌَِٞم٦ِم قَمغَم صَمَٛمٍد ىَمٚمِٞمِؾ اعم٤َْمء

ٌِّْثُف اًمٜما٤مُس طَمتاك َٟمَزطُمقُه َوؿُمِٙمَل إِمَم َرؾُمقِل  ًو٤م وَمَٚمْؿ ُيَٚم وَم٤مْٟمَتَزَع  ،اًْمَٕمَٓمُش  ط اهللِ اًمٜما٤مُس شَمؼَمُّ

ـْ يِمٜم٤َمَٟمتِفِ  َٕمُٚمقُه ومِٞمِف وَمقَ  ،ؾَمْٝماًم ُِم يِّ طَمتاك َصَدُروا قَمٜمُْف ُمَ  اهللِصُمؿا َأَُمَرُهْؿ َأْن ََيْ ٤م َزاَل ََيِٞمُش هَلُْؿ سم٤ِمًمرِّ

ٌَْٞمٜماََم ُهْؿ يَمَذًمَِؽ  ٦ٌََم  ،وَم ـْ ظُمَزاقَم٦َم َويَم٤مُٟمقا قَمْٞم ـْ ىَمْقُِمِف ُِم ـُ َوْرىَم٤مَء اخْلَُزاقِملُّ ذِم َٟمَٗمٍر ُِم إِْذ ضَم٤مَء سُمَدْيُؾ سْم

ـْ َأْهِؾ َِت٤َمَُم٦َم وَمَ٘م٤مَل  ط اهللُِٟمّْمِح َرؾُمقِل  ـَ ًُم١َميٍّ َٟمَزًُمقا إِِنِّ شمَ  :ُِم ـَ ًُم١َميٍّ َوقَم٤مُِمَر سْم َريْم٧ُم يَمْٕم٥َم سْم

ٌَْٞم٧ِم وَمَ٘م٤مَل  ـْ اًْم وَك قَم َأقْمَداَد ُِمَٞم٤مِه احْلَُدْيٌَِٞم٦ِم َوَُمَٕمُٝمْؿ اًْمُٕمقُذ اعمََْٓم٤مومِٞمُؾ َوُهْؿ ُُمَ٘م٤مشمُِٚمقَك َوَص٤مدُّ

ْ َٟمِجْئ ًمِِ٘مَت٤مِل َأطَمٍد َوًَمٙمِٜما٤م ضِمْئٜم٤َم ُمُ »: ط اهللَِرؾُمقُل  ٤م ََل ـَ إِٟما َوإِنا ىُمَرْيًِم٤م ىَمْد ََّنَِٙمْتُٝمْؿ  ،ْٕمَتِٛمِري

ْت هِبِؿْ  ٚمُّقا سَمْٞمٜمِل َوسَملْمَ اًمٜما٤مسِ  ،احْلَْرُب َوَأَضا ًة َوُُيَ وَم٢مِْن َأفْمَٝمْر وَم٢مِْن  ،وَم٢مِْن ؿَم٤مُءوا َُم٤مَدْدَُتُْؿ ُُمدا

ٓا وَمَ٘مدْ  مَجُّقا َوإِْن ُهْؿ َأسَمْقا وَمَقاًماِذي َٟمْٗمِز  ؿَم٤مُءوا َأْن َيْدظُمُٚمقا ومِٞماَم َدظَمَؾ ومِٞمِف اًمٜما٤مُس وَمَٕمُٚمقا َوإِ

ىَُم٤مشمَِٚمٜماُٝمْؿ قَمغَم َأُْمِري َهَذا طَمتاك شَمٜمَْٗمِرَد ؾَم٤مًمَِٗمتِل َٕ  :وَمَ٘م٤مَل سُمَدْيٌؾ  »َأُْمَرهُ  اهللُ َوًَمُٞمٜمِْٗمَذنا  ،سمَِٞمِدِه 

ضُمِؾ إِ  :وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ طَمتاك َأشَمك ىُمَرْيًِم٤م ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  ،ؾَم٠ُمسَمٚمُِّٖمُٝمْؿ َُم٤م شَمُ٘مقُل  ـْ َهَذا اًمرا ٟما٤م ىَمْد ضِمْئٜم٤َميُمْؿ ُِم

 ًٓ َٓ طَم٤مضَم٦َم ًَمٜم٤َم َأْن  :وَمَ٘م٤مَل ؾُمَٗمَٝم٤مُؤُهؿْ  ،وَم٢مِْن ؿِمْئُتْؿ َأْن َٟمْٕمِرَوُف قَمَٚمْٞمُٙمْؿ وَمَٕمْٚمٜم٤َم :َوؾَمِٛمْٕمٜم٤َمُه َيُ٘مقُل ىَمْق

 
ٍ
ء َٟم٤م قَمٜمُْف سمٌَِمْ ؼِمَ ْأِي ُِمٜمُْٝمؿْ  ،ُُتْ ؾَمِٛمْٕمُتُف َيُ٘مقُل يَمَذا  :ىَم٤مَل  ؟ُف َيُ٘مقُل َه٤مِت َُم٤م ؾَمِٛمْٕمتَ  :َوىَم٤مَل َذُوو اًمرا

صَمُٝمْؿ سماَِم ىَم٤مَل اًمٜماٌِلُّ  ،َويَمَذا ُٕمقٍد وَمَ٘م٤مَل  ،طوَمَحدا ًْ ـُ َُم ُتْؿ سم٤ِمًْمَقاًمِدِ  :وَمَ٘م٤مَم قُمْرَوُة سْم ًْ  ؟َأْي ىَمْقِم َأًَم

٧ُم سم٤ِمًْمَقًَمدِ  :ىَم٤مَل  ،سَمغَم  :ىَم٤مًُمقا ًْ ُتْؿ  :ىَم٤مَل  ،َٓ  :ىَم٤مًُمقا ؟قِِن وَمَٝمْؾ شَمتاِٝمٛمُ  :ىَم٤مَل  ،سَمغَم  :ىَم٤مًُمقا ؟َأَوًَم ًْ َأًَم

ـْ َأـَم٤مقَمٜمِل  ؟شَمْٕمَٚمُٛمقَن َأِنِّ اؾْمَتٜمَْٗمْرُت َأْهَؾ قُمَٙم٤مَظ وَمَٚماما سَمٚماُحقا قَمكَما ضِمْئُتُٙمْؿ سم٠َِمْهكِم َوَوًَمِدي َوَُم
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ٌَُٚمقَه٤م َوَدقُمقِِن  :سَمغَم ىَم٤مَل  :ىَم٤مًُمقا ٦َم ُرؿْمٍد اىْم اْئتِِف وَم٠َمشَم٤مُه  :ىَم٤مًُمقا ،آشمِٞمفِ  وَم٢مِنا َهَذا ىَمْد قَمَرَض ًَمُٙمْؿ ظُمٓما

ِلا  ِلُّ  طوَمَجَٕمَؾ ُيَٙمٚمُِّؿ اًمٜمٌا ٌَُدْيؾٍ  طوَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌا
ـْ ىَمْقًمِِف ًمِ َأْي  :وَمَ٘م٤مَل قُمْرَوُة قِمٜمَْد َذًمَِؽ  ،َٟمْحًقا ُِم

ـْ اًْمَٕمَرِب اضْم  ُد َأَرَأْي٧َم إِْن اؾْمَت٠ْمَصْٚم٧َم َأُْمَر ىَمْقُِمَؽ َهْؾ ؾَمِٛمْٕم٧َم سم٠َِمطَمٍد ُِم ٌَْٚمَؽ حُمَٛما  ،َت٤مَح َأْهَٚمُف ىَم

ظُْمَرى وَم٢مِِنِّ وَ  ْٕ ـِ ا وا  اهللَِوإِْن شَمُٙم ـْ اًمٜما٤مِس ظَمٚمِٞمً٘م٤م َأْن َيِٗمرُّ ََرى َأْوؿَم٤مسًم٤م ُِم َٕ ََرى ُوضُمقًه٤م َوإِِنِّ  َٕ

يُؼ  ،َوَيَدقُمقكَ  دِّ ِت  :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َأسُمق سَمْٙمٍر اًمّمِّ ٌَْٔمِر اًمالا ـُ َٟمِٗمرُّ قَمٜمُْف وَ  ،اُْمُّمْص سمِ  :وَمَ٘م٤مَل  ،َٟمَدقُمفُ َأَٟمْح

ـْ َذا ٤م  :ىَم٤مَل  ،َأسُمق سَمْٙمرٍ  :ىَم٤مًُمقا ؟َُم َٓ َيٌد يَم٤مَٟم٧ْم ًَمَؽ قِمٜمِْدي ََلْ َأضْمِزَك هِبَ َأَُم٤م َواًماِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه ًَمْق

ٌُْتَؽ  ضََم ِلا  :ىَم٤مَل  ،َٕ اَم شَمَٙمٚماَؿ َأظَمَذ سمِٚمِْحَٞمتِِف َواعمُِْٖمػَمُة  ،طَوضَمَٕمَؾ ُيَٙمٚمُِّؿ اًمٜمٌا ٦ٌََم ىَم٤مِئٌؿ وَمُٙمٚما ـُ ؿُمْٕم سْم

ِلِّ  ْٞمُػ َوقَمَٚمْٞمِف اعمِْْٖمَٗمرُ  طقَمغَم َرْأِس اًمٜمٌا ًا ِلِّ  ،َوَُمَٕمُف اًم اَم َأْهَقى قُمْرَوُة سمَِٞمِدِه إمَِم حِلَْٞم٦ِم اًمٜمٌا  طوَمُٙمٚما

ْٞمِػ  ًا َب َيَدُه سمِٜمَْٕمِؾ اًم ـْ حِلَْٞم٦ِم َرؾُمقِل  :َوىَم٤مَل ًَمفُ  ،َضَ ْر َيَدَك قَم َع قُمْرَوُة َرْأؾَمُف وَمَرومَ  ،ط اهللَِأظمِّ

ـْ َهَذا :وَمَ٘م٤مَل  ٦ٌَمَ  :ىَم٤مًُمقا ؟َُم ـُ ؿُمْٕم ٧ُم َأؾْمَٕمك ذِم هَمْدَرشمَِؽ  :وَمَ٘م٤مَل  ،اعمُِْٖمػَمُة سْم ًْ َويَم٤مَن  ؟َأْي هُمَدُر َأًَم

ِلُّ  صُمؿا ضَم٤مَء وَم٠َمؾْمَٚمَؿ وَمَ٘م٤مَل  ،اعمُِْٖمػَمُة َصِح٥َم ىَمْقًُم٤م ذِم اجْل٤َمِهٚمِٞما٦ِم وَمَ٘مَتَٚمُٝمْؿ َوَأظَمَذ َأُْمَقاهَلُؿْ  : طاًمٜمٌا

ٌَُؾ » ؾْماَلَم وَم٠َمىْم ٤م اإْلِ   ،َأُما
ٍ
ء ٧ُم ُِمٜمُْف ذِم َرْ ًْ ٤م اعم٤َْمَل وَمَٚم صُمؿا إِنا قُمْرَوَة ضَمَٕمَؾ َيْرُُمُؼ َأْصَح٤مَب  ،»َوَأُما

ِلِّ  َؿ َرؾُمقُل  اهللِ وَمقَ  :سمَِٕمْٞمٜمَْٞمِف ىَم٤مَل  طاًمٜمٌا ٓا َوىَمَٕم٧ْم ذِم يَمػِّ َرضُمؾٍ  ط اهللَُِم٤م شَمٜمَخا  ،ُِمٜمُْٝمؿْ  ُٟمَخ٤مَُم٦ًم إِ

٠َم يَم٤مُدوا َيْ٘مَتتُِٚمقَن قَمغَم َوُوقِئفِ  ،وَمَدًَمَؽ هِب٤َم َوضْمَٝمُف َوضِمْٚمَدهُ   ،َوإَِذا َأَُمَرُهْؿ اسْمَتَدُروا َأُْمَرُه َوإَِذا شَمَقوا

وَن إًَِمْٞمِف اًمٜمأَمَر شَمْٕمٔمِٞماًم ًَمُف وَمَرضَمَع  دُّ
َؿ ظَمَٗمُْمقا َأْصَقاََتُْؿ قِمٜمَْدُه َوَُم٤م حُيِ قُمْرَوُة إمَِم َوإَِذا شَمَٙمٚما

ى  ،ًَمَ٘مْد َووَمْدُت قَمغَم اعمُُْٚمقكِ  اهللَِأْي ىَمْقِم وَ  :َأْصَح٤مسمِِف وَمَ٘م٤مَل  ْنَ
َوَووَمْدُت قَمغَم ىَمْٞمٍَمَ َويمِ

ٍد  اهللِوَ  ،َواًمٜماَج٤مِرِّ  ُؿ َأْصَح٤مُب حُمَٛما ُٛمُف َأْصَح٤مسُمُف َُم٤م ُيَٕمٔمِّ ًدا طإِْن َرَأْي٧ُم َُمٚمًِٙم٤م ىَمطُّ ُيَٕمٔمِّ  ،حُمَٛما

ٓا َوىَمَٕم٧ْم ذِم يَمػِّ َرضُمٍؾ ُِمٜمُْٝمْؿ وَمَدًَمَؽ هِب٤َم َوضْمَٝمُف َوضِمْٚمَدُه َوإَِذا َأَُمَرُهْؿ  اهللِوَ  َؿ ُٟمَخ٤مَُم٦ًم إِ إِْن شَمٜمَخا

٠َم يَم٤مُدوا َيْ٘مَتتُِٚمقَن قَمغَم َوُوقِئفِ  ،اسْمَتَدُروا َأُْمَرهُ  ْؿ قِمٜمَْدهُ  ،َوإَِذا شَمَقوا  ،َوإَِذا شَمَٙمٚماَؿ ظَمَٗمُْمقا َأْصَقاََتُ
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وَن إًَِمْٞمِف اًمٜمأَمَر شَمْٕمٔمِٞماًم ًَمفُ وَ  دُّ
ٌَُٚمقَه٤م ،َُم٤م حُيِ ٦َم ُرؿْمٍد وَم٤مىْم ُف ىَمْد قَمَرَض قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ظُمٓما وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ  ،َوإِٟما

ـْ سَمٜمِل يِمٜم٤َمَٟم٦مَ  ِلِّ  :وَمَ٘م٤مًُمقا ،َدقُمقِِن آشمِٞمفِ  :ُِم َف قَمغَم اًمٜمٌا  اهللَِوَأْصَح٤مسمِِف ىَم٤مَل َرؾُمقُل  طاْئتِِف وَمَٚماما َأْذَ

ٌُْدنَ »: ط ـْ ىَمْقٍم ُيَٕمٔمُِّٛمقَن اًْم ٌََٚمُف اًمٜما٤مُس  »وَم٤مسْمَٕمُثقَه٤م ًَمفُ  ،َهَذا وُماَلٌن َوُهَق ُِم ٌُِٕمَث٧ْم ًَمُف َواؾْمَتْ٘م وَم

ٌُّقنَ  ٌَْح٤مَن  ،ُيَٚم ٌَْٞم٧ِم  :اهللِ وَمَٚماما َرَأى َذًمَِؽ ىَم٤مَل ؾُم ـْ اًْم وا قَم  َأْن ُيَّمدُّ
ِ
ء َٓ ٌَِٖمل هِل١َُم وَمَٚماما َرضَمَع  ،َُم٤م َيٜمْ

ٌُْدَن ىَمْد ىُمٚمَِّدْت َوُأؿْمِٕمَرْت  :مَم َأْصَح٤مسمِِف ىَم٤مَل إِ  ٌَْٞم٧ِم وَمَ٘م٤مَم  ،َرَأْي٧ُم اًْم ـْ اًْم وا قَم وَماَم َأَرى َأْن ُيَّمدُّ

ـُ طَمْٗمٍص وَمَ٘م٤مَل  َف قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ىَم٤مَل  :وَمَ٘م٤مًُمقا ،َدقُمقِِن آشمِٞمفِ  :َرضُمٌؾ ُِمٜمُْٝمْؿ ُيَ٘م٤مُل ًَمُف ُِمْٙمَرُز سْم اْئتِِف وَمَٚماما َأْذَ

ِلا  ،َهَذا ُِمْٙمَرٌز َوُهَق َرضُمٌؾ وَم٤مضِمرٌ  طٌِلُّ اًمٜما  ُؿ اًمٜمٌا ُٛمُف إِْذ ضَم٤مَء  طوَمَجَٕمَؾ ُيَٙمٚمِّ ٌَْٞمٜماََم ُهَق ُيَٙمٚمِّ وَم

ـُ قَمْٛمٍرو ىَم٤مَل  ُف عمَا٤م ضَم٤مَء ؾُمَٝمْٞمُؾ سْم ـْ قِمْٙمِرَُم٦َم َأٟما ِِن َأيُّقُب قَم ـُ قَمْٛمٍرو ىَم٤مَل َُمْٕمَٛمٌر وَم٠َمظْمؼَمَ ؾُمَٝمْٞمُؾ سْم

ِلُّ  ـْ َأُْمِريُمؿْ » :طاًمٜمٌا  .»ًَمَ٘مْد ؾَمُٝمَؾ ًَمُٙمْؿ ُِم

اًمذاسملم قمـ  طوريض قمٜمف يمذًمؽ يم٤من ُمـ اعمٜم٤مسيـ ًمٚمٜمٌل  وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 (: 6328دقمقشمف وديٜمف اعمٌٖمْملم ًمٚمٙمٗمرة واعمٚمحديـ، وم٘مد أظمرج اإلُم٤مم ُمًٚمؿ )

ـِ  ٌا٤مٍس قَم ـَ قَم ـُ اخْلَٓما٤مِب ىَم٤مَل  ىَم٤مَل:اسْم صَمٜمِل قُمَٛمُر سْم  اهللِ َن َيْقُم سَمْدٍر َٟمَٔمَر َرؾُمقُل عمَا٤م يَم٤م :طَمدا

َٕم٦َم قَمنَمَ َرضُماًل  ط ًْ
يِملَم َوُهْؿ َأًْمٌػ َوَأْصَح٤مسُمُف صَماَلصُماِمَئ٦ٍم َوشمِ ٌََؾ َٟمٌِلُّ  ،إِمَم اعمُْنْمِ  ط اهللِ وَم٤مؾْمَتْ٘م

ٌَْٚم٦مَ  فِ  ،اًْمِ٘م  ،ؿا آِت َُم٤م َوقَمْدشَمٜمِلاًمٚمٝمُ  ،شَمٜمِلؿا َأْٟمِجْز زِم َُم٤م َوقَمدْ اًمٚمٝمُ »: صُمؿا َُمدا َيَدْيِف وَمَجَٕمَؾ َُّيْتُِػ سمَِرسمِّ

َْرضِ اًمٚمٝمُ  ْٕ ٌَْد ذِم ا َٓ شُمْٕم ؾْماَلِم  ـْ َأْهِؾ اإْلِ ٚمِْؽ َهِذِه اًْمِٕمَّم٤مسَم٦َم ُِم ِف َُم٤مًدا  ،ؿا إِْن َُتْ وَماَم َزاَل َُّيْتُِػ سمَِرسمِّ

ٌَْٞمفِ 
ـْ َُمٜمْٙمِ ٌَْٚم٦ِم طَمتاك ؾَمَ٘مَط ِرَداُؤُه قَم َتْ٘مٌَِؾ اًْمِ٘م ًْ ٤مُه َأسُمق سَمْٙمٍر وَم٠َمظَمَذ ِرَداَءُه وَم٠َمًْمَ٘م٤مُه قَمغَم وَم٠َمشمَ  ،َيَدْيِف ُُم

ٌَْٞمفِ  ـْ َوَراِئِف َوىَم٤مَل  ،َُمٜمِْٙم ُف ؾَمُٞمٜمِْجُز ًَمَؽ َُم٤م  ،يَمَٗم٤مَك ُُمٜم٤َمؿَمَدشُمَؽ َرسماَؽ  اهللِ َي٤م َٟمٌِلا  :صُمؿا اًْمَتَزَُمُف ُِم وَم٢مِٟما

َتِٖمٞمُثقَن َرسما ﴿ :قَمزا َوضَمؾا  اهللُوَم٠َمْٟمَزَل  ،َوقَمَدكَ  ًْ ـْ إِْذ شَم يُمْؿ سم٠َِمًْمٍػ ُِم ُٙمْؿ وَم٤مؾْمَتَج٤مَب ًَمُٙمْؿ َأِنِّ مُمِدُّ

ُه  ﴾اعماََْلِئَٙم٦ِم ُُمْرِدوملِمَ    .سم٤ِمعماََْلِئَٙم٦مِ  اهللُوَم٠َمَُمدا
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ىمقًُم٤م ُتٚمٗمقا قمـ  طيم٤مٟم٧م اًمٜمٍمة واضم٦ٌم واًمتخذيؾ حمرم وم٘مد هجر رؾمقل اهلل  وعم٤م

ـْ (: 9325(، وُمًٚمؿ )0064ٟمٍمشمف، يمام ذم طمدي٨م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ قمٜمد اًمٌخ٤مري ) قَم

ـِ ؿِمَٝم٤مٍب ىَم٤مَل  وَم َوَٟمَّم٤مَرى اًْمَٕمَرِب  ط اهللِصُمؿا هَمَزا َرؾُمقُل  :اسْم ٌُقَك َوُهَق ُيِريُد اًمرُّ هَمْزَوَة شَم

ـُ ؿِمَٝم٤مٍب  ٤مِم ىَم٤مَل اسْم ٌِْد  ،سم٤ِمًمِما ـُ قَم ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرا ِِن قَم ـِ َُم٤مًمٍِؽ  اهللِ وَم٠َمظْمؼَمَ ـِ يَمْٕم٥ِم سْم ٌَْد  :سْم  اهللِ َأنا قَم

ـَ يمَ  ـْ سَمٜمِٞمِف طِملَم قَمِٛمَل ىَم٤مَل سْم ُث طَمِديَثُف  :ْٕم٥ٍم يَم٤مَن ىَم٤مِئَد يَمْٕم٥ٍم ُِم ـَ َُم٤مًمٍِؽ حُيَدِّ ؾَمِٛمْٕم٧ُم يَمْٕم٥َم سْم

ـْ َرؾُمقِل  ٚماَػ قَم ٌُقَك ىَم٤مَل  ط اهللِطِملَم َُتَ ٚماْػ  :ذِم هَمْزَوِة شَم ـُ َُم٤مًمٍِؽ ََلْ َأَُتَ ـْ َرؾُمقِل  ،يَمْٕم٥ُم سْم قَم

ٚماْٗم٧ُم ذِم هَمْزَوِة سَمْدٍر َوََلْ ُيَٕم٤مشم٥ِْم ذِم هَمْزَوٍة هَمَزاَه٤م ىمَ  ط اهللِ ٌُقَك هَمػْمَ َأِنِّ ىَمْد َُتَ ٓا ذِم هَمْزَوِة شَم طُّ إِ

ٚماَػ قَمٜمُْف إِٟمااَم ظَمَرَج َرؾُمقُل  ٚمُِٛمقَن ُيِريُدوَن قِمػَم ىُمَرْيٍش طَمتاك مَجََع  ط اهللَِأطَمًدا َُتَ ًْ  اهللَُواعْمُ

ِهْؿ قَمغَم  ٦ٌَِم طِملَم  ط اهللَِوًَمَ٘مْد ؿَمِٝمْدُت َُمَع َرؾُمقِل  ، هَمػْمِ ُِمٞمَٕم٤مدٍ سَمْٞمٜمَُٝمْؿ َوسَملْمَ قَمُدوِّ ًَمْٞمَٚم٦َم اًْمَٕمَ٘م

ؾْماَلِم َوَُم٤م ُأطِم٥مُّ َأنا زِم هِب٤َم َُمِْمَٝمَد سَمْدٍر َوإِْن يَم٤مَٟم٧ْم سَمْدٌر َأْذيَمَر ذِم اًمٜما٤مِس ُِمٜمْ  َٝم٤م شَمَقاصَمْ٘مٜم٤َم قَمغَم اإْلِ

ٚماْٗم٧ُم قمَ  ي طِملَم َُتَ ـْ ظَمؼَمِ ٌُقكَ  ط اهللِـْ َرؾُمقِل َويَم٤مَن ُِم َٓ  ،ذِم هَمْزَوِة شَم ـْ ىَمطُّ َأىْمَقى َو َأِنِّ ََلْ َأيُم

ٚماْٗم٧ُم قَمٜمُْف ذِم شمِْٚمَؽ اًْمَٖمْزَوِة وَ  ٌَْٚمَٝم٤م َراطِمَٚمَتلْمِ ىَمطُّ طَمتاك مَجَْٕمُتُٝماَم  اهللَِأْيَنَ ُِمٜمِّل طِملَم َُتَ َُم٤م مَجَْٕم٧ُم ىَم

ٌََؾ  ط اهللِقُل وَمَٖمَزاَه٤م َرؾُم  ،ذِم شمِْٚمَؽ اًْمَٖمْزَوةِ  ٌََؾ ؾَمَٗمًرا سَمِٕمٞمًدا َوَُمَٗم٤مًزا َواؾْمَتْ٘م ذِم طَمرٍّ ؿَمِديٍد َواؾْمَتْ٘م

ِذي  ُهْؿ سمَِقضْمِٝمِٝمْؿ اًما ٦ٌََم هَمْزِوِهْؿ وَم٠َمظْمؼَمَ ٌُقا ُأْه ٚمِِٛملَم َأُْمَرُهْؿ ًمَِٞمَت٠َمها ًْ ُيِريُد قَمُدًوا يَمثػًِما وَمَجاَل ًمِْٚمُٛم

ٚمُِٛمقَن َُمَع َرؾُمقِل  ًْ يَقاَن ىَم٤مَل  ط اهللَِواعمُْ َٛمُٕمُٝمْؿ يِمَت٤مُب طَم٤مومٍِظ ُيِريُد سمَِذًمَِؽ اًمدِّ َٓ ََيْ يَمثػٌِم َو

ـْ  :يَمْٕم٥ٌم  ُـّ َأنا َذًمَِؽ ؾَمَٞمْخَٗمك ًَمُف َُم٤م ََلْ َيٜمِْزْل ومِٞمِف َوطْمٌل ُِم قَمزا  اهللِوَمَ٘مؾا َرضُمٌؾ ُيِريُد َأْن َيَتَٖمٞما٥َم َئُم

َز شمِْٚمَؽ اًْمَٖمزْ  ط اهللَِوضَمؾا َوهَمَزا َرؾُمقُل  َوَة طِملَم ـَم٤مسَم٧ْم اًمثِّاَمُر َواًمٔمِّاَلُل وَم٠َمَٟم٤م إًَِمْٞمَٝم٤م َأْصَٕمُر وَمَتَجٝما

ْ َأىْمِض ؿَمْٞمًئ٤م  ط اهللَِرؾُمقُل  َز َُمَٕمُٝمْؿ وَم٠َمْرضِمُع َوََل ٝما ٚمُِٛمقَن َُمَٕمُف َوـَمِٗمْ٘م٧ُم َأهْمُدو ًمَِٙمْل َأدَمَ ًْ َواعْمُ

ا َأَرْدُت وَمَٚمْؿ َيَزْل َذًمَِؽ َيَتاَمَدى ِِب طَمتاك اؾْمَتَٛمرا سم٤ِمًمٜما٤مِس َوَأىُمقُل ذِم َٟمْٗمِز َأَٟم٤م ىَم٤مِدٌر قَمغَم َذًمَِؽ إِذَ 
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ٌََح َرؾُمقُل  دُّ وَم٠َمْص ـْ ضَمَٝم٤مِزي ؿَمْٞمًئ٤م ط اهللِ اجْلِ ٚمُِٛمقَن َُمَٕمُف َوََلْ َأىْمِض ُِم ًْ صُمؿا هَمَدْوُت  ،هَم٤مِدًي٤م َواعمُْ

قُمقا َوشَمَٗم٤مَرَط اًْمَٖمْزُو وَمَٝمَٛمْٛم٧ُم َأْن وَمَرضَمْٕم٧ُم َوََلْ َأىْمِض ؿَمْٞمًئ٤م وَمَٚمْؿ َيَزْل َذًمَِؽ َيَتاَم  َدى ِِب طَمتاك َأْهَ

ْر َذًمَِؽ زِم وَمَٓمِٗمْ٘م٧ُم إَِذا ظَمَرضْم٧ُم ذِم اًمٜما٤مِس سَمْٕمَد  ،َأْرَُتَِؾ وَم٠ُمْدِريَمُٝمْؿ وَمَٞم٤م ًَمْٞمَتٜمِل وَمَٕمْٚم٧ُم  ْ ُيَ٘مدا صُمؿا ََل

َٓ َأَرى زِم ُأؾْم  ط اهللِظُمُروِج َرؾُمقِل  ُزُٟمٜمِل َأِنِّ  ٓا َرضُماًل َُمْٖمُٛمقًص٤م قَمَٚمْٞمِف ذِم اًمٜمَِّٗم٤مِق َأْو حَيْ َقًة إِ

ـْ قَمَذَر  ْ َيْذيُمْرِِن َرؾُمقُل  اهللَُرضُماًل مِما  َوََل
ِ
َٕمَٗم٤مء ـْ اًمْمُّ ٌُقَك وَمَ٘م٤مَل َوُهَق  ط اهللُِِم طَمتاك سَمَٚمَغ شَم

ـُ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل َرضُمٌؾ  ٌُقَك َُم٤م وَمَٕمَؾ يَمْٕم٥ُم سْم ـْ سَمٜمِل ؾَمٚمَِٛم٦مَ ضَم٤مًمٌِس ذِم اًْمَ٘مْقِم سمَِت  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :ُِم

ٌَؾٍ  ـُ ضَم ُف سُمْرَداُه َواًمٜمأَمُر ذِم قِمْٓمَٗمْٞمِف وَمَ٘م٤مَل ًَمُف ُُمَٕم٤مُذ سْم ًَ ٌَ َُم٤م  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  اهللِوَ  ،سمِْئَس َُم٤م ىُمْٚم٧َم  :طَم

َٙم٧َم َرؾُمقُل  ًَ ا وَم ٓا ظَمػْمً ٌَْٞمٜماََم ُهَق قَمغَم َذًمَِؽ  ط اهللِقَمٚمِْٛمٜم٤َم قَمَٚمْٞمِف إِ ٌَٞمًِّْم٤م َيُزوُل سمِِف  وَم َرَأى َرضُماًل ُُم

اُب وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  َ َْٟمَّم٤مِريُّ َوُهَق اًماِذي  :ط اهللِ اًمنا ْٕ ـْ َأسَم٤م ظَمْٞمَثَٛم٦َم وَم٢مَِذا ُهَق َأسُمق ظَمْٞمَثَٛم٦َم ا يُم

ـُ َُم٤مًمٍِؽ  َق سمَِّم٤مِع اًمتاْٛمِر طِملَم عمَََزُه اعمُْٜم٤َمومُِ٘مقَن وَمَ٘م٤مَل يَمْٕم٥ُم سْم  ط اهللَِٚمَٖمٜمِل َأنا َرؾُمقَل وَمَٚماما سمَ  :شَمَّمدا

ـْ ؾَمَخِٓمِف  ُر اًْمَٙمِذَب َوَأىُمقُل سمَِؿ َأظْمُرُج ُِم ِِن سَمثِّل وَمَٓمِٗمْ٘م٧ُم َأشَمَذيما ٌُقَك طَمَيَ ـْ شَم َف ىَم٤موماًِل ُِم ىَمْد شَمَقضما

ـْ َأْهكِم وَمَٚماما ىِمٞمَؾ زِم  ىَمْد َأفَمؾا  ط اهللِإِنا َرؾُمقَل  :هَمًدا َوَأؾْمَتِٕملُم قَمغَم َذًمَِؽ يُمؾا ِذي َرْأٍي ُِم

ٌاَح   َأسَمًدا وَم٠َممْجَْٕم٧ُم ِصْدىَمُف َوَص
ٍ
ء ـْ َأْٟمُجَق ُِمٜمُْف سمٌَِمْ ٤ٌَمـمُِؾ طَمتاك قَمَروْم٧ُم َأِنِّ ًَم  ىَم٤مِدًُم٤م َزاَح قَمٜمِّل اًْم

ِجِد وَمَريَمَع ومِٞمِف َريْمَٕمَتلْمِ  ط اهللَِرؾُمقُل  ًْ ـْ ؾَمَٗمٍر سَمَدَأ سم٤ِمعمَْ ضَمَٚمَس  صُمؿا  ،ىَم٤مِدًُم٤م َويَم٤مَن إَِذا ىَمِدَم ُِم

ُٗمقَن وَمَٓمِٗمُ٘مقا َيْٕمَتِذُروَن إًَِمْٞمِف َوحَيْٚمُِٗمقَن ًَمُف َويَم٤مُٟمقا سمِْْمٕمَ  ٦ًم ًمِٚمٜما٤مِس وَمَٚماما وَمَٕمَؾ َذًمَِؽ ضَم٤مَءُه اعمَُْخٚما

اِئَرُهْؿ قَماَلٟمَِٞمَتُٝمْؿ َوسَم٤مَيَٕمُٝمْؿ َواؾْمَتْٖمَٗمَر هَلُْؿ َوَويَمَؾ َهَ  ط اهللَِوصَماَمٟملَِم َرضُماًل وَمَ٘مٌَِؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َرؾُمقُل 

َؿ اعمُْْٖمَْم٥ِم  اهللِ إمَِم  ًُّ ٌَ َؿ شَم ًا ٌَ ْٛم٧ُم شَم وَمِجْئ٧ُم َأُْمٌِم طَمتاك  :صُمؿا ىَم٤مَل شَمَٕم٤مَل  ،طَمتاك ضِمْئ٧ُم وَمَٚماما ؾَمٚما

٧ُم سَملْمَ َيَدْيِف وَمَ٘م٤مَل زِم  ًْ ـْ ىَمْد اسْمَتْٕم٧َم فَمْٝمَرَك ىَم٤مَل  :ضَمَٚم ْ شَمُٙم  ،اهللِ ىُمْٚم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل  :َُم٤م ظَمٚماَٗمَؽ َأََل

ـْ ؾَمَخِٓمِف سمُِٕمْذٍر َوًَمَ٘مْد  اهللِ إِِنِّ وَ  ْٟمَٞم٤م ًَمَرَأْي٧ُم َأِنِّ ؾَم٠َمظْمُرُج ُِم ـْ َأْهِؾ اًمدُّ َك ُِم ٧ُم قِمٜمَْد هَمػْمِ ًْ ًَمْق ضَمَٚم
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ًٓ َوًَمِٙمٜمِّل وَ  صْمُتَؽ اًْمَٞمْقَم طَمِدي٨َم يَمِذٍب شَمْرَى سمِِف قَمٜمِّل  اهللُِأقْمٓمِٞم٧ُم ضَمَد ـْ طَمدا ًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛم٧ُم ًَمِئ

َْرضُمق ومِٞمِف  اهللُ ـا ًَمُٞمقؿِمٙمَ  َٕ صْمُتَؽ طَمِدي٨َم ِصْدٍق دَمُِد قَمكَما ومِٞمِف إِِنِّ  ـْ طَمدا ِخَٓمَؽ قَمكَما َوًَمِئ ًْ َأْن ُي

ٌَك  ٚماْٗم٧ُم قَمٜمَْؽ  اهللَُِم٤م يَم٤مَن زِم قُمْذٌر وَ  اهللِوَ  ،اهللِ قُمْ٘م َٓ َأْيَنَ ُِمٜمِّل طِملَم َُتَ َُم٤م يُمٜم٧ُْم ىَمطُّ َأىْمَقى َو

٤م َهَذا وَمَ٘مْد َصَدَق وَمُ٘مْؿ طَمتاك َيْ٘مِِضَ  :ط اهللِىَم٤مَل َرؾُمقُل  ـْ  اهللَُأُما ومِٞمَؽ وَمُ٘مْٛم٧ُم َوصَم٤مَر ِرضَم٤مٌل ُِم

ٌَُٕمقِِن وَمَ٘م٤مًُمقا زِم  َٓ  اهللِوَ  :سَمٜمِل ؾَمٚمَِٛم٦َم وَم٤مشما ٌَْؾ َهَذا ًَمَ٘مْد قَمَجْزَت ذِم َأْن  ٤ًٌم ىَم ٧ٌَْم َذْٟم َُم٤م قَمٚمِْٛمٜم٤َمَك َأْذَٟم

ٌََؽ  ،سماَِم اقْمَتَذَر سمِِف إًَِمْٞمِف اعمَُْخٚماُٗمقنَ  ط اهللِقِل شَمُٙمقَن اقْمَتَذْرَت إمَِم َرؾُم  وَمَ٘مْد يَم٤مَن يَم٤مومَِٞمَؽ َذْٟم

ٌُقَٟمٜمِل طَمتاك َأَرْدُت َأْن َأْرضِمَع إمَِم َرؾُمقِل  اهللِ وَمقَ  :ًَمَؽ ىَم٤مَل  ط اهللِاؾْمتِْٖمَٗم٤مُر َرؾُمقِل  َُم٤م َزاًُمقا ُي١َمٟمِّ

َب َٟمْٗمِز ىَم٤مَل  ط اهللِ ـْ َأطَمدٍ صُمؿا  :وَم٠ُميَمذِّ َٟمَٕمْؿ ًَمِ٘مَٞمُف َُمَٕمَؽ  :ىَم٤مًُمقا ؟ىُمْٚم٧ُم هَلُْؿ َهْؾ ًَمِ٘مَل َهَذا َُمِٕمل ُِم

َٓ ُِمْثَؾ َُم٤م ىُمْٚم٧َم وَمِ٘مٞمَؾ هَلاَُم ُِمْثَؾ َُم٤م ىِمٞمَؾ ًَمَؽ ىَم٤مَل  ٤م :َرضُماَلِن ىَم٤م ـْ مُهَ ـُ  :ىَم٤مًُمقا ؟ىُمْٚم٧ُم َُم ُُمَراَرُة سْم

سمِٞمَٕم٦َم اًْمَٕم٤مُِمِريُّ  ـُ ُأَُمٞما  ،اًمرا وَمَذيَمُروا زِم َرضُمَٚملْمِ َص٤محِلَلْمِ ىَمْد ؿَمِٝمَدا سَمْدًرا  :ىَم٤مَل  ،٦َم اًْمَقاىِمِٗملُّ َوِهاَلُل سْم

٤م زِم ىَم٤مَل َوََّنَك َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل  ،ومِٞمِٝماَم ُأؾْمَقةٌ  ـْ يَماَلُِمٜم٤َم  ط اهللِوَمَٛمَْمْٞم٧ُم طِملَم َذيَمُرومُهَ ٚمِِٛملَم قَم ًْ اعْمُ

ٚماَػ قمَ  ـْ َُتَ ـْ سَملْمِ َُم ٤َم اًمثااَلصَم٦ُم ُِم ٌَٜم٤َم اًمٜما٤مُس َوىَم٤مَل  :ٜمُْف ىَم٤مَل َأُّيُّ َرْت زِم ذِم  :وَم٤مضْمَتٜمَ وا ًَمٜم٤َم طَمتاك شَمٜمَٙما ُ شَمَٖمػما

٤ٌَمَي  ٤م َص٤مطِم لَم ًَمْٞمَٚم٦ًم وَم٠َمُما ًِ
تِل َأقْمِرُف وَمَٚمٌِْثٜم٤َم قَمغَم َذًمَِؽ مَخْ َْرِض اًما ْٕ َْرُض وَماَم ِهَل سم٤ِم ْٕ َٟمْٗمِزَ ا

٤م َأَٟم٤م وَمُٙمٜم٧ُْم َأؿَم٥ما اًْمَ٘مْقِم َوَأضْمَٚمَدُهْؿ وَمُٙمٜم٧ُْم َأظْمُرُج  ،ٌِْٙمَٞم٤منِ وَم٤مؾْمَتَٙم٤مَٟم٤م َوىَمَٕمَدا ذِم سُمُٞمقَِتاَِم يَ  َوَأُما

َٓ ُيَٙمٚمُِّٛمٜمِل َأطَمٌد َوآيِت َرؾُمقَل  ؾَْمَقاِق َو ْٕ اَلَة َوَأـُمقُف ذِم ا وَم٠ُمؾَمٚمُِّؿ قَمَٚمْٞمِف  ط اهللِوَم٠َمؿْمَٝمُد اًمّما

اَلِة وَم٠َمىُمقُل ذِم  ِف سَمْٕمَد اًمّما ًِ َٓ  : َٟمْٗمِز َوُهَق ذِم جَمْٚمِ اَلِم َأْم  ًا َك ؿَمَٗمَتْٞمِف سمَِردِّ اًم صُمؿا ُأَصكمِّ  ،َهْؾ طَمرا

ٌَْٚم٧ُم قَمغَم َصاَليِت َٟمَٔمَر إزَِما َوإَِذا اًْمَتَٗم٧مُّ َٟمْحَقُه َأقْمَرَض  ٤ًٌم ُِمٜمُْف َوُأؾَم٤مِرىُمُف اًمٜمأَمَر وَم٢مَِذا َأىْم قَمٜمِّل  ىَمِري

ـْ ضَمٗمْ  ْرُت ضِمَداَر طَم٤مِئِط َأِِب ىَمَت٤مَدَة طَمتاك إَِذا ـَم٤مَل َذًمَِؽ قَمكَما ُِم قا ًَ ٚمِِٛملَم َُمَِمْٞم٧ُم طَمتاك شَم ًْ َقِة اعمُْ

ٚماْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمِف وَمقَ  ًَ ل َوَأطَم٥مُّ اًمٜما٤مِس إزَِما وَم ـُ قَمٛمِّ اَلَم وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمفُ  اهللَِوُهَق اسْم ًا َي٤م َأسَم٤م  :َُم٤م َردا قَمكَما اًم
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ـا  ٤مهللِ َأْٟمُِمُدَك سمِ  ،ىَمَت٤مَدةَ  َٙم٧َم وَمُٕمْدُت وَمٜم٤َمؿَمْدشُمُف  :ىَم٤مَل  ؟َوَرؾُمقًَمفُ  اهللََأِنِّ ُأطِم٥مُّ  َهْؾ شَمْٕمَٚمَٛم ًَ وَم

َٙم٧َم وَمُٕمْدُت وَمٜم٤َمؿَمْدشُمُف وَمَ٘م٤مَل  ًَ ْرُت  اهللُ :وَم قا ًَ ْٞم٧ُم طَمتاك شَم َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمُؿ وَمَٗم٤مَو٧ْم قَمْٞمٜم٤َمَي َوشَمَقًما

ٌَْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م َأُْمٌِم ذِم ؾُمقِق اعمَِْديٜم٦َِم إِ  َداَر وَم ـْ ىَمِدَم سم٤ِمًمٓمإَم٤مِم َيٌِٞمُٕمُف اجْلِ ا ٤مِم مِم ٌَِط َأْهِؾ اًمِما ـْ َٟم ٌَٓمِلع ُِم َذا َٟم

ـِ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل  ـْ َيُدلُّ قَمغَم يَمْٕم٥ِم سْم وَمَٓمِٗمَؼ اًمٜما٤مُس ُيِِمػُموَن ًَمُف إزَِما طَمتاك ضَم٤مَءِِن  :سم٤ِمعمَِْديٜم٦َِم َيُ٘مقُل َُم

٤مَن وَ  ًا ـْ َُمٚمِِؽ هَم ٤ًٌم وَمَ٘مَرْأشُمفُ وَمَدوَمَع إزَِما يِمَت٤مسًم٤م ُِم
ُف ىَمْد سَمَٚمَٖمٜم٤َم َأنا  :وَم٢مَِذا ومِٞمفِ  ،يُمٜم٧ُْم يَم٤مشمِ ٤م سَمْٕمُد وَم٢مِٟما َأُما

َٕمْٚمَؽ  ْ ََيْ ٌََؽ ىَمْد ضَمَٗم٤مَك َوََل َٓ َُمْْمَٞمَٕم٦ٍم وَم٤محْلَْؼ سمِٜم٤َم ُٟمَقاؾِمَؽ ىَم٤مَل  اهللَُص٤مطِم وَمُ٘مْٚم٧ُم  :سمَِداِر َهَقاٍن َو

ـْ اًمْ  ٤م َوَهِذِه َأْيَْم٤م ُِم َجْرَُت٤َم هِب٤َم طَمتاك إَِذا َُمَْم٧ْم َأْرسَمُٕمقَن طِملَم ىَمَرْأَُتَ ًَ  وَمَتَٞم٤ممَم٧ُْم هِب٤َم اًمتاٜمُّقَر وَم
ِ
ٌَاَلء

٨ٌََم اًْمَقطْمُل إَِذا َرؾُمقُل َرؾُمقِل  لَم َواؾْمَتْٚم ًِ ـْ اخْلَْٛم  ط اهللِ إِنا َرؾُمقَل  :َي٠ْمشمِٞمٜمِل وَمَ٘م٤مَل  ط اهللِ ُِم

ُ٘مَٝم٤م َأْم َُم٤مَذا َأوْمَٕمُؾ ىَم٤مَل وَم٘مُ  :َي٠ْمُُمُرَك َأْن شَمْٕمَتِزَل اُْمَرَأشَمَؽ ىَم٤مَل  َٓ سَمْؾ اقْمَتِزهْل٤َم وَماَل شَمْ٘مَرسَمٜماَٝم٤م  :ْٚم٧ُم ُأـَمٚمِّ

ٌَلا سمِِٛمْثِؾ َذًمَِؽ ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  ُْمَرَأيِت احْلَِ٘مل سم٠َِمْهٚمِِؽ وَمُٙمقِِن قِمٜمَْدُهْؿ  :وَم٠َمْرؾَمَؾ إِمَم َص٤مطِم ِٓ وَمُ٘مْٚم٧ُم 

َُْمرِ  اهللُطَمتاك َيْ٘مِِضَ  ْٕ ـِ ُأَُمٞما٦َم َرؾُمقَل  :ىَم٤مَل  ،ذِم َهَذا ا  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ًَمفُ  ط اهللِوَمَج٤مَءْت اُْمَرَأُة ِهاَلِل سْم

ـَ ُأَُمٞما٦َم ؿَمْٞمٌخ َو٤مِئٌع ًَمْٞمَس ًَمُف ظَم٤مِدٌم وَمَٝمْؾ شَمْٙمَرُه َأْن َأظْمُدَُمُف ىَم٤مَل  ،اهللَِي٤م َرؾُمقَل  َٓ  :إِنا ِهاَلَل سْم

َٓ َيْ٘مَرسَمٜماِؽ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ـْ 
 َووَ  اهللِإِٟماُف وَ  :َوًَمٙمِ

ٍ
ء ـْ  اهللَُِم٤م سمِِف طَمَريَم٦ٌم إمَِم َرْ ٌْٙمِل ُُمٜمُْذ يَم٤مَن ُِم َُم٤م َزاَل َي

ذِم اُْمَرَأشمَِؽ  ط اهللِ ًَمْق اؾْمَت٠ْمَذْٟم٧َم َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مَل زِم سَمْٕمُض َأْهكِم  :َأُْمِرِه َُم٤م يَم٤مَن إمَِم َيْقُِمِف َهَذا ىَم٤مَل 

ـِ ُأَُمٞما٦َم أَ  ُْمَرَأِة ِهاَلِل سْم ِٓ ُدَُمُف ىَم٤مَل وَمَ٘مْد َأِذَن  َٓ َأؾْمَت٠ْمِذُن ومِٞمَٝم٤م َرؾُمقَل  :ْن َُتْ َوَُم٤م  ط اهللِوَمُ٘مْٚم٧ُم 

وَمَٚمٌِْث٧ُم سمَِذًمَِؽ  :إَِذا اؾْمَت٠ْمَذْٟمُتُف ومِٞمَٝم٤م َوَأَٟم٤م َرضُمٌؾ ؿَم٤مبع ىَم٤مَل  ط اهللُِيْدِريٜمِل َُم٤مَذا َيُ٘مقُل َرؾُمقُل 

ـْ طِملَم  قَن ًَمْٞمَٚم٦ًم ُِم ًُ ـْ يَماَلُِمٜم٤َم ىَم٤مَل قَمنْمَ ًَمَٞم٤مٍل وَمَٙمُٛمَؾ ًَمٜم٤َم مَخْ صُمؿا َصٚماْٞم٧ُم َصاَلَة اًْمَٗمْجِر  :َُّنَِل قَم

تِل َذيَمَر  ٌَْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م ضَم٤مًمٌِس قَمغَم احْل٤َمِل اًما ـْ سُمُٞمقشمِٜم٤َم وَم لَم ًَمْٞمَٚم٦ًم قَمغَم فَمْٝمِر سَمْٞم٧ٍم ُِم ًِ
٤ٌَمَح مَخْ قَمزا  اهللَُص

٧ٌَْم ؾَمِٛمْٕم٧ُم َصْقَت َص٤مِرٍخ َوضَمؾا ُِمٜما٤م ىَمْد َو٤مىَم٧ْم قَمكَما َٟمْٗمِز َوَو٤مىَم٧ْم قَمكَما ا َْرُض سماَِم َرطُم ْٕ
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ـَ َُم٤مًمٍِؽ َأسْمنِمْ ىَم٤مَل  وَمَخَرْرُت ؾَم٤مضِمًدا َوقَمَروْم٧ُم  :َأْوذَم قَمغَم ؾَمْٚمٍع َيُ٘مقُل سم٠َِمقْمغَم َصْقشمِِف َي٤م يَمْٕم٥َم سْم

طِملَم َصغما َصاَلَة اًْمَٗمْجِر قَمَٚمْٞمٜم٤َم  اهللِ اًمٜما٤مَس سمَِتْقسَم٦ِم  ط اهللِ َأْن ىَمْد ضَم٤مَء وَمَرٌج ىَم٤مَل وَمآَذَن َرؾُمقُل 

وَن َوَريَمَض َرضُمٌؾ إِزَما وَمَرؾًم٤م َوؾَمَٕمك ؾَم٤مٍع  ُ ٌَنمِّ ٌَلا ُُم ٌََؾ َص٤مطِم وَٟمٜم٤َم وَمَذَه٥َم ىِم ُ ٌَنمِّ وَمَذَه٥َم اًمٜما٤مُس ُي

ـْ اًْمَٗمَرِس وَمَٚماما ضَم٤مَءِِن اًما  َع ُِم ْقُت َأْهَ ٌََؾ وَمَٙم٤مَن اًمّما ٌَكِم َوَأْورَم اجْلَ ـْ َأؾْمَٚمَؿ ىِم ِذي ؾَمِٛمْٕم٧ُم ُِم

٤مُه سمٌَِِِم٤مَرشمِِف وَ  اَم إِيا ْقَُتُ ًَ ِِن وَمٜمََزقْم٧ُم ًَمُف صَمْقَِبا وَمَٙم ُ ٌَنمِّ ٤م َيْقَُمِئٍذ  اهللَِصْقشَمُف ُي مُهَ َُم٤م َأُْمٚمُِؽ هَمػْمَ

ُؿ َرؾُمقَل  ُتُٝماَم وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم َأشَم٠َمُما ًْ ٤مِِن اًمٜما٤مُس وَمْقضًم  ط اهللَِواؾْمَتَٕمْرُت صَمْقسَملْمِ وَمَٚمٌِ ٤م وَمْقضًم٤م َيَتَٚم٘ما

ِجَد وَم٢مَِذا َرؾُمقُل  اهللُُِّيَٜمُِّئقِِن سم٤ِمًمتاْقسَم٦ِم َوَيُ٘مقًُمقَن ًمَِتْٝمٜمِْئَؽ شَمْقسَم٦ُم  ًْ  ط اهللِقَمَٚمْٞمَؽ طَمتاك َدظَمْٚم٧ُم اعمَْ

ِجِد َوطَمْقًَمُف اًمٜما٤مُس  ًْ ٌَْٞمِد  ،ضَم٤مًمٌِس ذِم اعمَْ ـُ قُم ٜما٠َمِِن ُُّيَْرِوُل طَمتاك َص٤موَمَحٜمِل َوهَ  اهللِوَمَ٘م٤مَم ـَمْٚمَح٦ُم سْم

ُه ىَم٤مَل  اهللِوَ  ـَ هَمػْمُ ـْ اعمَُْٝم٤مضِمِري ٤مَه٤م ًمَِٓمْٚمَح٦َم ىَم٤مَل يَمْٕم٥ٌم  :َُم٤م ىَم٤مَم َرضُمٌؾ ُِم ًَ َٓ َيٜمْ وَمَٚماما  :وَمَٙم٤مَن يَمْٕم٥ٌم 

وِر َوَيُ٘مقُل  :ىَم٤مَل  ط اهللِؾَمٚماْٛم٧ُم قَمغَم َرؾُمقِل  ُ ـْ اًمنُّ ُق َوضْمُٝمُف ُِم  َأسْمنِمْ سمَِخػْمِ َيْقٍم َُمرا  :َوُهَق َيؼْمُ

َؽ ىَم٤مَل  ـْ قِمٜمِْدَك َي٤م َرؾُمقَل  :قَمَٚمْٞمَؽ ُُمٜمُْذ َوًَمَدشْمَؽ ُأُمُّ ـْ قِمٜمِْد  اهللِ وَمُ٘مْٚم٧ُم َأُِم َٓ سَمْؾ  :وَمَ٘م٤مَل  اهللِ َأْم ُِم

ـْ قِمٜمِْد  َويُمٜما٤م  :إَِذا ُها اؾْمَتٜم٤َمَر َوضْمُٝمُف يَم٠َمنا َوضْمَٝمُف ىِمْٓمَٕم٦ُم ىَمَٛمٍر ىَم٤مَل  ط اهللَِويَم٤مَن َرؾُمقُل  اهللُِِم

٧ُم سَملْمَ َيَدْيِف ىُمْٚم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل  :ُف َذًمَِؽ ىَم٤مَل َٟمْٕمرِ  ًْ ـْ  :اهللِ وَمَٚماما ضَمَٚم ـْ شَمْقسَمتِل َأْن َأْٟمَخٚمَِع ُِم إِنا ُِم

ْؽ سَمْٕمَض َُم٤مًمَِؽ وَمُٝمَق ظَمػْمٌ  :ط اهللِ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  طَوإمَِم َرؾُمقًمِِف  اهللَُِم٤مزِم َصَدىَم٦ًم إمَِم  ًِ َأُْم

ُؽ ؾَمْٝمِٛمَل اًماِذي سمَِخْٞمؼَمَ ىَم٤مَل وَمُ٘مْٚم٧ُم وَم٢مِ  :ىَم٤مَل  ،ًَمَؽ  ًِ اَم  اهللَ إِنا  ،اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :َوىُمْٚم٧ُم  :ِنِّ ُأُْم إِٟما

ٓا ِصْدىًم٤م َُم٤م سَمِ٘مٞم٧ُم ىَم٤مَل  َث إِ َٓ ُأطَمدِّ ـْ شَمْقسَمتِل َأْن  ْدِق َوإِنا ُِم َُم٤م قَمٚمِْٛم٧ُم َأنا  اهللِ وَمقَ  :َأْٟمَج٤مِِن سم٤ِمًمّمِّ

ٚمِِٛملَم أَ  ًْ ـْ اعمُْ إمَِم َيْقُِمل  ط اهللِذِم ِصْدِق احْلَِدي٨ِم ُُمٜمُْذ َذيَمْرُت َذًمَِؽ ًمَِرؾُمقِل  اهللُسْماَلُه َأطَمًدا ُِم

ـَ مِما٤م َأسْماَلِِن  ًَ ْدُت يَمِذسَم٦ًم ُُمٜمُْذ ىُمْٚم٧ُم َذًمَِؽ ًمَِرؾُمقِل  اهللِ وَ  ،سمِفِ  اهللَُهَذا َأطْم إمَِم  ط اهللَُِم٤م شَمَٕمٛما

َْرضُمق َأْن حَيْ  َٕ  اهللُ ًَمَ٘مْد شَم٤مَب ﴿ :قَمزا َوضَمؾا  اهللُوَم٠َمْٟمَزَل  :ىَم٤مَل  ،ومِٞماَم سَمِ٘مَل  اهللَُٗمَٔمٜمِل َيْقُِمل َهَذا َوإِِنِّ 
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ـْ سَمْٕمِد َُم٤م يَم٤مَد َيِزيغُ  ِة ُِم ٌَُٕمقُه ذِم ؾَم٤مقَم٦ِم اًْمُٕمْنَ ـَ اشما ِذي َْٟمَّم٤مِر اًما ْٕ ـَ َوا ِلِّ َواعمَُْٝم٤مضِمِري ىُمُٚمقُب  قَمغَم اًمٜمٌا

ُف هِبِْؿ َرُءوٌف َرطِمٞمؿٌ وَمِريٍؼ ُِمٜمُْٝمْؿ صُمؿا شَم٤مَب قَمٚمَ  ـَ ظُمٚمُِّٗمقا طَمتاك إَِذا  * ْٞمِٝمْؿ إِٟما ِذي َوقَمغَم اًمثااَلصَم٦ِم اًما

ُٝمؿْ  ًُ ٧ٌَْم َوَو٤مىَم٧ْم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َأْٟمُٗم َْرُض سماَِم َرطُم ْٕ ـَ ﴿طَمتاك سَمَٚمَغ  ﴾َو٤مىَم٧ْم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ا ِذي ٤َم اًما َي٤م َأُّيُّ

ُ٘مقا  ٤مدِ  اهللَ آَُمٜمُقا اشما ـْ ٟمِْٕمَٛم٦ٍم ىَمطُّ سَمْٕمَد  اهللَُُم٤م َأْٟمَٕمَؿ  اهللِوَ  :ىَم٤مَل يَمْٕم٥ٌم  ﴾ىِملمَ َويُمقُٟمقا َُمَع اًمّما قَمكَما ُِم

ـْ ِصْدىِمل َرؾُمقَل  اهللُإِْذ َهَداِِن  َٓ َأيُمقَن يَمَذسْمُتُف  ،ط اهللًِمإِْلِؾْماَلِم َأقْمَٔمَؿ ذِم َٟمْٗمِز ُِم َأْن 

ـَ يَمَذسُمقا إِنا  ِذي ـَ يَمَذسُمقا طِملَم َأْٟمَزَل اًْمَقطْمَل َذا َُم٤م ىَم٤مَل  ىَم٤مَل  اهللَوَم٠َمْهٚمَِؽ يَماَم َهَٚمَؽ اًما ِذي ًمِٚما

طََمدٍ  ٌُْتْؿ إًَِمْٞمِٝمْؿ ًمُِتْٕمِرُوقا قَمٜمُْٝمْؿ وَم٤مقْمِرُوقا قَمٜمُْٝمْؿ  ٤مهللِؾَمَٞمْحٚمُِٗمقَن سمِ  اهللَُوىَم٤مَل  ،ِٕ ًَمُٙمْؿ إَِذا اْٟمَ٘مَٚم

ُْؿ ِرضْمٌس َوَُم٠ْمَواُهْؿ ضَمَٝمٜماُؿ ضَمَزاًء سماَِم يَم٤مُٟمقا َيٙمْ  َوْقا قَمٜمُْٝمْؿ وَم٢مِْن إَِّنا ٌُقَن حَيْٚمُِٗمقَن ًَمُٙمْؿ ًمؽَِمْ
ًِ

ـْ  اهللَشَمْرَوْقا قَمٜمُْٝمْؿ وَم٢مِنا  ٤َم اًمثااَلصَم٦ُم قَم ْٗمٜم٤َم َأُّيُّ ـْ اًْمَ٘مْقِم اًْمَٗم٤مؾِمِ٘ملَم ىَم٤مَل يَمْٕم٥ٌم يُمٜما٤م ظُمٚمِّ َٓ َيْرَى قَم

ـَ ىَمٌَِؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َرؾُمقُل  ِذي ٤ٌَمَيَٕمُٝمْؿ َواؾْمَتْٖمَٗمَر هَلُْؿ َوَأْرضَم٠َم طِملَم طَمٚمَ  ط اهللَِأُْمِر ُأوًَمِئَؽ اًما ُٗمقا ًَمُف وَم

ـَ ظُمٚمُِّٗمقا  اهللَُأُْمَرَٟم٤م طَمتاك ىَم٣َم ومِٞمِف وَمٌَِذًمَِؽ ىَم٤مَل  ط اهللَِرؾُمقُل  ِذي قَمزا َوضَمؾا َوقَمغَم اًمثااَلصَم٦ِم اًما

ـْ اًْمَٖمْزِو  اهللَُوًَمْٞمَس اًماِذي َذيَمَر  َٗمٜم٤َم قَم ٚمُّ ْٗمٜم٤َم َُتَ ـْ مِما٤م ظُمٚمِّ ٤مَٟم٤م َوإِْرضَم٤مُؤُه َأُْمَرَٟم٤م قَمٛما ٚمِٞمُٗمُف إِيا اَم ُهَق َُتْ َوإِٟما

 .طَمَٚمَػ ًَمُف َواقْمَتَذَر إًَِمْٞمِف وَمَ٘مٌَِؾ ُِمٜمْفُ 

إمم همػم ذًمؽ، وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمٜمٍمة قمغم هذه اعمزي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم ٟمٍم احلؼ واخلػم ىم٤مسمٚمتف 

َويَم٤مَن ﴿قمز وضمؾ:  شمٚمؽ اًمّمٗم٦م اًمذُمٞمٛم٦م: إٓ وهل اًمتخذيؾ ؾمٌٞمؾ اًمِمٞمٓم٤من، ىم٤مل اهلل

٤مِن ظَمُذوًٓ  ًَ ْٟم ْٞمَٓم٤مُن ًمإِْلِ  .[11]الػرقان:﴾اًمِما

اِئٞمَؾ  ﴿ قال تعالى:وهل ـمري٘م٦م اًمٞمٝمقد قمٚمٞمٝمؿ ًمٕم٤مئـ اهلل،  ْهَ
ـْ سَمٜمِل إِ َأََلْ شَمَر إمَِم اعمإََْلِ ُِم

ـْ سَمْٕمِد ُُمقؾَمك إِْذ ىَم٤مًُمقا ًمِٜمٌَِلٍّ هَلُُؿ اسْمَٕم٨ْم ًَمٜم٤َم َُمٚمًِٙم٤م ُٟمَ٘م٤مشمِْؾ ذِم ؾَمٌِ  ْٞمُتْؿ إِْن ُِم ًَ ٞمِؾ اهللاِ ىَم٤مَل َهْؾ قَم

ٓا ُٟمَ٘م٤مشمَِؾ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللاِ َوىَمْد ُأظْمِرضْمٜم٤َم ُمِ  ٓا شُمَ٘م٤مشمُِٚمقا ىَم٤مًُمقا َوَُم٤م ًَمٜم٤َم َأ ـْ ِدَي٤مِرَٟم٤م يُمت٥َِم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اًْمِ٘مَت٤مُل َأ
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ٓا ىَمٚمِٞم ْقا إِ َوىَم٤مَل هَلُْؿ َٟمٌِٞمُُّٝمْؿ  *اًل ُِمٜمُْٝمْؿ َواهللاُ قَمِٚمٞمٌؿ سم٤ِمًمٔما٤معملَِِم َوَأسْمٜم٤َمِئٜم٤َم وَمَٚماما يُمت٥َِم قَمَٚمْٞمِٝمُؿ اًْمِ٘مَت٤مُل شَمَقًما

ـُ َأطَمؼُّ سم٤ِمعمُْْٚمِؽ   ُِمٜمُْف إِنا اهللاَ ىَمْد سَمَٕم٨َم ًَمُٙمْؿ ـَم٤مًُمقَت َُمٚمًِٙم٤م ىَم٤مًُمقا َأٟماك َيُٙمقُن ًَمُف اعمُْْٚمُؽ قَمَٚمْٞمٜم٤َم َوَٟمْح

ـَ اعم٤َْمِل ىَم٤مَل إِنا  ْ ُي١ْمَت ؾَمَٕم٦ًم ُِم ِؿ َواهللاُ  َوََل ًْ
َٓم٦ًم ذِم اًْمِٕمْٚمِؿ َواجْلِ ًْ اهللاَ اْصَٓمَٗم٤مُه قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوَزاَدُه سَم

ـْ َيَِم٤مُء َواهللاُ َواؾِمٌع قَمٚمِٞمٌؿ  َوىَم٤مَل هَلُْؿ َٟمٌِٞمُُّٝمْؿ إِنا آَي٦َم ُُمْٚمٙمِِف َأْن َي٠ْمشمَِٞمُٙمُؿ اًمتا٤مسُمقُت  *ُي١ْميِت ُُمْٚمَٙمُف َُم

ُٙمْؿ َوسمَ  ـْ َرسمِّ َي٦ًم ومِٞمِف ؾَمٙمِٞمٜم٦ٌَم ُِم َٔ ِٛمُٚمُف اعماَْلِئَٙم٦ُم إِنا ذِم َذًمَِؽ  ِ٘مٞما٦ٌم مِما٤م شَمَرَك آُل ُُمقؾَمك َوآُل َه٤مُروَن َُتْ

َب  * ًَمُٙمْؿ إِْن يُمٜمُتْؿ ُُم١ْمُِمٜملَِم  ـْ َذِ ٌَْتٚمِٞمُٙمْؿ سمِٜمََٝمٍر وَمَٛم وَمَٚماما وَمَّمَؾ ـَم٤مًُمقُت سم٤ِمجْلُٜمُقِد ىَم٤مَل إِنا اهللاَ ُُم

ٓا ىَمٚمِٞماًل ُِمٜمُْف وَمَٚمْٞمَس ُِمٜمِّل َوُمَ  سُمقا ُِمٜمُْف إِ َف هُمْروَم٦ًم سمَِٞمِدِه وَمنَمِ ـِ اهْمؽَمَ ٓا َُم ُف ُِمٜمِّل إِ ْ َيْٓمَٕمْٛمُف وَم٢مِٟما ـْ ََل

ـَ آَُمٜمُقا َُمَٕمُف ىَم٤مًُمقا ٓ ـَم٤مىَم٦َم ًَمٜم٤َم اًْمَٞمْقَم سمَِج٤مًُمقَت َوضُمٜمُقِدِه ىَم٤مَل ا ِذي ـَ ُِمٜمُْٝمْؿ وَمَٚماما ضَم٤مَوَزُه ُهَق َواًما ِذي ًما

ـَ َئُمٜمُّقَن أَ  ٤مسمِِري ٧ٌَْم ومَِئ٦ًم يَمثػَِمًة سم٢ِمِْذِن اهللاِ َواهللاُ َُمَع اًمّما ـْ ومَِئ٦ٍم ىَمٚمِٞمَٚم٦ٍم هَمَٚم ُْؿ ُُمالىُمقا اهللاِ يَمْؿ ُِم  * َّنا

َٟم٤م قَمغَم  ٧ٌِّْم َأىْمَداَُمٜم٤َم َواْٟمٍُمْ ا َوصَم ٜم٤َم َأوْمِرْغ قَمَٚمْٞمٜم٤َم َصؼْمً ًْمَ٘مْقِم  اَوعمَا٤م سَمَرُزوا جِل٤َمًُمقَت َوضُمٜمُقِدِه ىَم٤مًُمقا َرسما

ـَ  َٛمُف مِما٤م  * اًْمَٙم٤مومِِري ْٙمَٛم٦َم َوقَمٚما وَمَٝمَزُُمقُهْؿ سم٢ِمِْذِن اهللاِ َوىَمَتَؾ َداُوُد ضَم٤مًُمقَت َوآشَم٤مُه اهللاُ اعمُْْٚمَؽ َواحْلِ

ـا اهللاَ ُذو وَمْْمٍؾ قَمغَم 
َدِت إَْرُض َوًَمٙمِ ًَ ٌَْٕمٍض ًَمَٗم  َيَِم٤مُء َوًَمْقٓ َدوْمُع اهللاِ اًمٜما٤مَس سَمْٕمَْمُٝمْؿ سمِ

 .[916-902]اًمٌ٘مرة: ﴾اًْمَٕم٤معملََِم 

قَمَٚمْٞمُٙمْؿ إِْذ ضَمَٕمَؾ ومِٞمُٙمْؿ  اهللَِوإِْذ ىَم٤مَل ُُمقؾَمك ًمَِ٘مْقُِمِف َي٤م ىَمْقِم اْذيُمُروا ٟمِْٕمَٛم٦َم ﴿ وقال تعالى:

ـَ  ْ ُي١ْمِت َأطَمًدا ُِم قا إَْرَض َي٤م ىَمْقِم اْدظُمٚمُ  * اًْمَٕم٤معملَِمَ  َأْٟمٌَِٞم٤مَء َوضَمَٕمَٚمُٙمْؿ ُُمُٚمقيًم٤م َوآشَم٤ميُمْؿ َُم٤م ََل

تِل يَمَت٥َم  ؾَم٦َم اًما ـَ  اهللُاعمَُْ٘مدا ي ٌُقا ظَم٤مِهِ
وا قَمغَم َأْدسَم٤مِريُمْؿ وَمَتٜمَْ٘مٚمِ ىَم٤مًُمقا َي٤م ُُمقؾَمك  * ًَمُٙمْؿ َوٓ شَمْرشَمدُّ

ـْ َٟمْدظُمَٚمَٝم٤م طَمتاك َُيُْرضُمقا ُِمٜمَْٝم٤م وَم٢مِْن َُيُْرضُمقا ُِمٜمَْٝم٤م وَم٢مِٟما  ٤م ًَم ـَ َوإِٟما ٌا٤مِري  * ٤م َداظِمُٚمقنَ إِنا ومِٞمَٝم٤م ىَمْقًُم٤م ضَم

ـَ  ـَ َُي٤َموُمقَن َأْٟمَٕمَؿ  ىَم٤مَل َرضُمالِن ُِم ِذي ُٙمْؿ  قَمَٚمْٞمِٝماَم اْدظُمُٚمقا قَمَٚمْٞمِٝمؿُ  اهللُاًما ٤ٌَمَب وَم٢مَِذا َدظَمْٚمُتُٛمقُه وَم٢مِٟما اًْم

ٌُقَن َوقَمغَم 
ُٚمقا إِْن يُمٜمُتْؿ ُُم١ْمُِمٜملِمَ  اهللِهَم٤مًمِ ـْ َٟمْدظُمَٚمَٝم٤م * وَمَتَقيما ٤م ًَم َأسَمًدا َُم٤م َداُُمقا  ىَم٤مًُمقا َي٤م ُُمقؾَمك إِٟما
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ٓا َٟمْٗمِز َوَأظِمل  * ومِٞمَٝم٤م وَم٤مْذَه٥ْم َأْٟم٧َم َوَرسمَُّؽ وَمَ٘م٤مشماِل إِٟما٤م َه٤مُهٜم٤َم ىَم٤مقِمُدونَ  ىَم٤مَل َربِّ إِِنِّ ٓ َأُْمٚمُِؽ إِ

َُم٦ٌم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َأْرسَمِٕملَم ؾَم  * وَم٤موْمُرْق سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَملْمَ اًْمَ٘مْقِم اًْمَٗم٤مؾِمِ٘ملمَ  ٤َم حُمَرا ٜم٦ًَم َيتِٞمُٝمقَن ذِم إَْرِض ىَم٤مَل وَم٢مَِّنا

 .[11-19 ]ادائدة:﴾وَمال شَم٠ْمَس قَمغَم اًْمَ٘مْقِم اًْمَٗم٤مؾِمِ٘ملمَ 

َوعمَا٤م ﴿ قال تعالى:وىمد شم٠مَل ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ يمثرة اخل٤مذًملم وىمٚمت٦م اًمٜم٤مسيـ، 

َوضَم٤مَءُه ىَمْقُُمُف  * ٥ٌم ضَم٤مَءْت ُرؾُمُٚمٜم٤َم ًُمقـًم٤م ِدَء هِبِْؿ َوَو٤مَق هِبِْؿ َذْرقًم٤م َوىَم٤مَل َهَذا َيْقٌم قَمِّمٞم

ـا َأـْمَٝمُر ًَمُٙمؿْ   سَمٜم٤َميِت ُه
ِ
ٞمَِّئ٤مِت ىَم٤مَل َي٤م ىَمْقِم َه١ُمٓء ًا ٌُْؾ يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٛمُٚمقَن اًم ـْ ىَم  ُُّيَْرقُمقَن إًَِمْٞمِف َوُِم

ُ٘مقا  ًَمٜم٤َم ذِم  ىَم٤مًُمقا ًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛم٧َم َُم٤م * َوٓ ُُتُْزوِن ذِم َوْٞمِٗمل َأًَمْٞمَس ُِمٜمُْٙمْؿ َرضُمٌؾ َرؿِمٞمدٌ  اهللَوَم٤مشما

ـْ طَمؼٍّ َوإِٟماَؽ ًَمَتْٕمَٚمُؿ َُم٤م ُٟمِريدُ  ـٍ ؿَمِديدٍ  * سَمٜم٤َمشمَِؽ ُِم ًة َأْو آِوي إمَِم ُريْم  * ىَم٤مَل ًَمْق َأنا زِم سمُِٙمْؿ ىُمقا

ـَ  ـْ َيِّمُٚمقا إًَِمْٞمَؽ وَم٠َمْهِ سم٠َِمْهٚمَِؽ سمِِ٘مْٓمٍع ُِم ٤م ُرؾُمُؾ َرسمَِّؽ ًَم ٧ْم ُِمٜمُْٙمْؿ اًمٚماْٞمِؾ َوٓ َيْٚمَتٗمِ  ىَم٤مًُمقا َي٤م ًُمقُط إِٟما

ٌَُٝم٤م َُم٤م َأَص٤مهَبُْؿ إِنا َُمْققِمَدُهؿُ  ُف ُُمِّمٞم ٓا اُْمَرَأشَمَؽ إِٟما ٌُْح سمَِ٘مِري٥ٍم  َأطَمٌد إِ ٌُْح َأًَمْٞمَس اًمّمُّ وَمَٚماما  * اًمّمُّ

ٞمٍؾ َُمٜمُْْمقدٍ  ـْ ؾِمجِّ قا  * ضَم٤مَء َأُْمُرَٟم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم قَم٤مًمَِٞمَٝم٤م ؾَم٤مومَِٚمَٝم٤م َوَأُْمَٓمْرَٟم٤م قَمَٚمْٞمَٝم٤م طِمَج٤مَرًة ُِم ًَ َُم٦ًم قِمٜمَْد ُُم

ـَ  ٌَِٕمٞمدٍ  َرسمَِّؽ َوَُم٤م ِهَل ُِم  .[53-11 ]هود:﴾اًمٔما٤معملَِِم سمِ

 ُهؿُ ﴿واًمتخذيؾ يمذًمؽ ُمـ صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم، وم٘مد أظمؼم سمف قمز وضمؾ قمـ اسمـ أِب ىمقًمف: 

ـْ قِمٜمَْد َرؾُمقِل  ـَ َيُ٘مقًُمقَن ٓ شُمٜمِْٗمُ٘مقا قَمغَم َُم ِذي ـُ  اهللِاًما قا َوهلِلاِ ظَمَزاِئ َٛمَقاِت طَمتاك َيٜمَْٗمْمُّ ًا اًم

ـا اعمُْٜم٤َمومِِ٘ملَم ٓ َيْٗمَ٘مُٝمقنَ  ـا إقََمزُّ ُِمٜمَْٝم٤م  * َوإَْرِض َوًَمِٙم ـْ َرضَمْٕمٜم٤َم إِمَم اعمَِْديٜم٦َِم ًَمُٞمْخِرضَم َيُ٘مقًُمقَن ًَمِئ

ـا اعمُْٜم٤َمومِِ٘ملَم ٓ َيْٕمَٚمُٛمقنَ 
ُة َوًمَِرؾُمقًمِِف َوًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم َوًَمٙمِ  .[5-1 فؼون:]ادـا﴾إََذلا َوهللِاِ اًْمِٕمزا

 َيُ٘مقُل  َأْرىَمؿَ  سْمـ َزْيدطمدي٨م ( ذم ؾم٥ٌم ٟمزوهل٤م 9339(، وُمًٚمؿ )0540وأظمرج اًمٌخ٤مري )

ةٌ  ومِٞمفِ  اًمٜما٤مَس  َأَص٤مَب  ؾَمَٗمرٍ  رِم  -ط- اهللاِ َرؾُمقلِ  َُمعَ  ظَمَرضْمٜم٤َم ٌْدُ  وَمَ٘م٤مَل  ؿِمدا ـُ  اهللاِ قَم  ُأسَمكٍّ  سْم

ـْ  قَمغَم  شُمٜمِْٗمُ٘مقا َٓ  َْٕصَح٤مسمِفِ  قا طَمتاك -ط- اهللاِ  قلِ َرؾُم  قِمٜمْدَ  َُم ـْ  َيٜمَْٗمْمُّ  ُزَهػْمٌ  ىَم٤مَل . طَمْقًمِفِ  ُِم
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ـْ  ىِمَراَءةُ  َوِهَك  ـْ  َوىَم٤مَل . طَمْقًَمفُ  ظَمَٗمَض  َُم ـا  اعْمَِديٜم٦َمِ  إمَِم  َرضَمْٕمٜم٤َم ًَمِئ  - إََذلا  ُِمٜمَْٝم٤م إقََمزُّ  ًَمُٞمْخِرضَم

ِكا  وَم٠َمشَمْٞم٧ُم  - ىَم٤مَل  شُمفُ  -ط- اًمٜمٌا ٌْدِ  إمَِم  ؾَمَؾ وَم٠َمرْ  سمَِذًمَِؽ  وَم٠َمظْمؼَمْ ـِ  اهللاِ قَم ٠َمًَمفُ  ُأسَمكٍّ  سْم ًَ  َيِٛمٞمٜمَفُ  وَم٤مضْمَتَٝمدَ  وَم

ك رِم  وَمَقىَمعَ  - ىَم٤مَل  - ط اهللاِ َرؾُمقَل  َزْيدٌ  يَمَذَب  وَمَ٘م٤مَل  وَمَٕمَؾ  َُم٤م ًِ ةٌ  ىَم٤مًُمقهُ  مِما٤م َٟمْٗم  َأْٟمَزَل  طَمتاك ؿِمدا

ِكُّ  َدقَم٤مُهؿُ  صُمؿا  ىَم٤مَل ( اعْمُٜم٤َمومُِ٘مقنَ  ضَم٤مَءكَ  إَِذا) شَمّْمِديِ٘مك اهللاُ َتْٖمِٗمرَ  -ط- اًمٜمٌا ًْ  - ىَم٤مَل  - هَلُؿْ  ًمَِٞم

ْوا ُؿْ ) َوىَمْقًُمفُ . ُرُءوؾَمُٝمؿْ  وَمَٚمقا ٜماَدةٌ  ظُمُِم٥ٌم  يَم٠َمَّنا ًَ   ؿَمْكء َأمْجََؾ  ِرضَم٤مًٓ  يَم٤مُٟمقا َوىَم٤مَل ( ُُم

ظَمَرضُمقا ومِٞمُٙمْؿ َُم٤م  .ٍ  ًَمْق  ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم ؿم٠من رؤوس اعمخذًملم وهؿ اعمٜم٤موم٘مقن: 

قُمقَن هَلُْؿ َواهللاُ قَمٚمِٞمٌؿ َزاُدو ٌُْٖمقَٟمُٙمُؿ اًْمِٗمْتٜم٦ََم َوومِٞمُٙمْؿ ؾَماما َْوَوُٕمقا ظِمالًَمُٙمْؿ َي َٕ ًٓ َو ٤ٌَم ٓا ظَم يُمْؿ إِ

 .[03]اًمتقسم٦م:﴾سم٤ِمًمٔما٤معملَِِم 

ومٛمـ أراد ٟمٍمة دقمقشمف ومٚمٞمٙمـ ٟم٤مًسا ًمٚمحؼ وأهٚمف، وًمٞمٌتٕمد يمؾ اًمٌٕمد أن يٙمقن ُمـ 

سم٘مقًمف: اعمًٚمؿ أظمق  طًمذٟمقب اًمتل طمذر ُمٜمٝم٤م اًمٜمٌل اعمخذًملم ومٞم٘مع ذم يمٌػمة ُمـ يم٤ٌمئر ا

 اعمًٚمؿ: ٓ ئمٚمٛمف وٓ يًٚمٛمف وٓ ُيذًمف، ٓ ُيذًمف سم٤مًم٘مقل وٓ ُيذًمف سم٤مًمٗمٕمؾ.

ىم٤مل اًمراهم٥م ذم شمٕمريػ اخلذٓن: هق شمرك اًمٜمٍمة ممـ ئمـ سمف أن يٜمٍم واًمتخذيؾ ُمـ 

٤مِن ﴿ قال تعالى:صٗم٤مت إسمٚمٞمس اًمٚمٕملم،  ًَ ْٞمَٓم٤مُن ًمإِِلٟم ًٓ َويَم٤مَن اًمِما ، ىم٤مل [11]الػرقان: ﴾ظَمُذو

اسمـ يمثػم: أي ُيذًمف قمـ احلؼ، ويٍمومف قمٜمف ويًتٕمٛمٚمف ذم اًم٤ٌمـمؾ ويدقمقه إًمٞمف، وُمع ذًمؽ 

ٓ »اًمدقمقة ُمٜمّمقرة سمٖمػمك يمام ذم احلدي٨م: أن ُتٚمٗمؽ أُّي٤م اعمخذول اخل٤مذل ،  أقمٚمؿ أن

ًمديـ ، وُم٤م ذًمؽ إٓ َّٕنؿ محٚم٦م ا»ييهؿ ُمـ ظمذهلؿ وٓ ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ طمتك شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م

قال وطمراس اًمٕم٘مٞمدة، واًمذي َي٥م أن ُيذل وٓ يٕم٤من هق اعمخ٤مًمػ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، 

َٕمْؾ َُمَع ﴿ تعالى: ًٓ  اهللِ ٓ دَمْ  .[11]اْلرساء:﴾إهَِل٤ًم آظَمَر وَمَتْ٘مُٕمَد َُمْذُُمقًُم٤م خَمُْذو

 ،ًمؽ طم٤مُمد ٓ ﴾٤مُمذُمقُمً ﴿( ذم شمٗمًػم أي٦م: 6/014ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اعمدارج )
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﴿ ًٓ  ،سم٤ٌمـمؾ ىمٝمر يم٤مًمذي احمٛمقدً  اُم٘مٝمقرً  اًمٜم٤مس سمٕمض يٙمقن ىمد إذ ،ًمؽ ٟم٤مس ٓ ﴾خمذو

 اُمٜمّمقرً  احمٛمقدً  يٙمقن وىمد ،سم٤ٌمـمؾ قمٚمٞمف وشمًٚمط ىمٝمر يم٤مًمذي اُمٜمّمقرً  ٤مُمذُمقُمً  يٙمقن وىمد

 حمٛمقد ٓ إرسمٕم٦م إىم٤ًمم أردأ ىمًٛمف اهلل سمٖمػم اعمتٕمٚمؼ واعمنمك ،سمحؼ وُمٚمؽ َتٙمـ يم٤مًمذي

 أهـ. ُمٜمّمقر وٓ

اهلل قمز وضمؾ ُمـ إذى واهلقان سم٥ًٌم ُت٤مذل ُمـ طمقهلؿ ُمـ ويمؿ يالىمل اًمدقم٤مة إمم 

 ٍموا، وًمٙمـ اهلل يٗمٕمؾ ُم٤م يريد. اًمٕمٚمامء وهمػمهؿ، سمٞمٜمام ًمق ٟمٍموا احلؼ ٟمُ 

 :اًم٘م٤مئؾ ىمقل وأُم٤م(: 085-9/084ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى )

 ظم٤ٌمرأ ُمـ ؿمكء فسمٚمٖم قم٤مىمؾ يمؾ يٕمٚمٛمف هذا ومٌٓمالن اًمٜم٤مس ُمـ ٤مظمقومً  ذًمؽ ىم٤مل إٟمام أمحد إن

 وم٤من ،ضمقاسمف إمم ُمٜمف أطمقج إئٛم٦م قمغم هب٤م يٗمؽمى اًمتك اًمٌٚمٞمٖم٦م اًمٕم٘مقسم٦م إمم هذا وىم٤مئؾ ،أمحد

 شمٙمـ َل ٟمفأو ،احلؼ قمغم واًمّمؼم اعمحٜم٦م ذم اعمثؾ سمف ييب اؾم٤مئرً  ُمثاًل  ص٤مر أمحد اإلُم٤مم

 :ومٞم٘م٤مل ،أطمد يمؾ ًم٤ًمن ذم سم٤مؾمٛمف ٤مُم٘مروٟمً  اإلُم٤مم اؾمؿ ص٤مر طمتك ٓئؿ ًمقُم٦م اهلل ذم شم٠مظمذه

٦ًم َُّيُْدوَن سم٠َِمُْمِرَٟم٤م ﴿ :شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف 6أمحد اإلُم٤مم ُمذه٥م هذا ،محدأ اإلُم٤مم ىم٤مل َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم ُِمٜمُْٝمْؿ َأِئٛما

وا َويَم٤مُٟمقا سمِآي٤مشمِٜم٤َم ُيقىِمٜمُقنَ   سمف يًتحؼ ُم٤م واًمٞم٘ملم اًمّمؼم ُمـ أقمٓمك وم٢مٟمف [10]السجدة: ﴾عمَا٤م َصؼَمُ

 وُمٕمٝمؿ همرهب٤م ممإ إرض ذق ُمـ ٚمٓمقنُمً ظمٚمٗم٤مء صمالصم٦م شمداوًمف وىمد، اًمديـ ذم ُم٤مُم٦ماإل

 إٓ حيّمٞمٝمؿ ٓ ُمـ واًمقٓة وإُمراء واًمًٕم٤مة واًمقزراء واًم٘مْم٤مة ،اعمتٙمٚمٛملم اًمٕمٚمامء ُمـ

 اًمري٤مؾم٦م ذم وسم٤مًمؽمهمٞم٥م وسمٖمػمه سم٤مًم٘متؾ اًمِمديد سم٤مًمتٝمديد وسمٕمْمٝمؿ سم٤محلٌس ومٌٕمْمٝمؿ ،اهلل

 أهؾ قم٤مُم٦م ذًمؽ ذم ظمذًمف وىمد واًمٜمٗمل سم٤مًمتنميد وسمٕمْمٝمؿ وسم٤مًميب ،اهلل ؿم٤مء ُم٤م واعم٤مل

 واطمدة يمٚمٛم٦م يٕمٓمٝمؿ َل ذًمؽ ُمع وهق ،وإسمرار واًمّم٤محلقن اًمٕمٚمامء أصح٤مسمف طمتك إرض

 سمؾ ،اًمت٘مٞم٦م اؾمتٕمٛمؾ وٓ اًمٕمٚمؿ يمتؿ وٓ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب سمف ضم٤مء قمام رضمع وُم٤م ،ُمٜمف ـمٚمٌقه مم٤م
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 ًمٕم٤مَل ُمثٚمف يت٠مت َل ُم٤م ًمذًمؽ اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٌدع ُمـ ودومع وآصم٤مره اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م ُمـ أفمٝمر ىمد

 ُم٤م أطمد ئمٝمر َل :اًمِم٤مم ؿمٞمقخ سمٕمض ىم٤مل وهلذا ،واعمت٠مظمريـ اعمت٘مدُملم وإظمقاٟمف ٟمٔمرائف ـُم

 اًمتك اًمٙمٚمٛم٦م هذه ذم ُي٤مف يم٤من ٟمفأ سمف ئمـ ومٙمٞمػ طمٜمٌؾ سمـ أمحد أفمٝمره يمام اًمرؾمقل سمف ضم٤مء

 أهـ.هل٤م ىمدر ٓ

خ ٟم٘مٚمٜم٤م هذا ًمٜمٕمٚمؿ أن اهلل ٟم٤مس ديٜمف، ٟمٍمٟم٤م أم ظمذًمٜم٤م، أٓ ومٚمٞمتؼ اهلل اًمدقم٤مة واعمِم٤مي

اٟمٍم »واًمٕمٚمامء ُمـ ظمذٓن سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض، سمؾ قمٚمٞمٝمؿ دم٤مه سمٕمْمٝمؿ اعمٜم٤مسة حلدي٨م: 

 احلدي٨م. »أظم٤مك فم٤معم٤ًم أو ُمٔمٚمقُم٤مً 

(: واًمتخذيؾ ٓ يني ذم أُم٦م إٓ وشمٕمٛمؾ قمغم 39ىم٤مل سمٙمر أسمق زيد ذم يمت٤مب اًمردود )

اؾم٘م٤مط ٟمٗمًٝم٤م، وشمقضمد ُمـ شم٘مّمػمه٤م وُتذيؾ اًمٜم٤مصحلم ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مول هلدُمٝم٤م، وإذا ٟمٔمرت 

ذم شم٤مريخ داء اًمتخذيؾ اًمٓمقيؾ ُمٜمذ ومجر اًمرؾم٤مًم٦م رأيتف ُمـ ؾمامت اعمًٚمٛملم فم٤مهرًا ٓ سم٤مـمٜم٤ًم 

  أهـ... واعمخذل آصمؿ ذقم٤ًم ُمرشملم، سم٤مًمت٘مّمػم واًمتخذيؾ.  -اعمٜم٤موم٘ملم–

ومٕمغم هذا أٟم٤مؿمد اًمٕمٚمامء وـمالب اًمٕمٚمؿ ومجٞمع اًمٜم٤مصحلم ُمـ إُم٦م سم٤مًمٌٕمد قمـ 

 أُمرهؿ اهلل شمٕم٤ممم. اًمتخذيؾ، وقمٚمٞمٝمؿ أن ي٘مقُمقا سم٤مًمٜمٍمة يمام 

 ايعاؽض٠: ابز٤ مبا بزأ اهلل ب٘.

 اًمقؾمٞمٚم٦م اًمٕم٤مذة ًمٜمٍمة اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م اًمتدرج ذم اًمدقمقة ُمـ إهؿ وم٤مٕهؿ.

وم٢مذا يم٤من اعمدقمق ُمـ اًمٙم٤مومريـ أو ُمـ ي٘م٤مرهبؿ ُمـ اعمٕمرولم قمـ ذع رب اًمٕم٤معملم 

 ذا دوًمٞمؽ.ومٞمح٥ٌم إًمٞمف اإليامن اإلؾمالم، ويرهم٥م ذم اجلٜم٦م وُيقف ُمـ اًمٜم٤مر، وهٙم

( ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس أن اًمٜمٌل 65(، وُمًٚمؿ )6052أظمرج اإلُم٤مُم٤من اًمٌخ٤مري )

عم٤م أرؾمؾ ُمٕم٤مذ إمم اًمٞمٛمـ ىم٤مل: إٟمؽ شم٘مدم قمغم ىمقم ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب، ومٚمٞمٙمـ أول ُم٤م  ط
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 شمدقمقهؿ إًمٞمف أن يقطمدوا اهلل، وذم رواي٦م: أن يٕمٌدوا اهلل وٓ ينميمقا سمف ؿمٞمًئ٤م.

ًمف إٓ اهلل، وأن حمٛمًدا رؾمقل اهلل اهلل، وم٢من هؿ أـم٤مقمقك وذم رواي٦م: إمم ؿمٝم٤مدة أن ٓ إ

ًمذًمؽ وم٠مظمؼمهؿ أن اهلل أومؽمض قمٚمٞمٝمؿ مخس صٚمقات ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م، وم٢من هؿ أـم٤مقمقك 

ًمذًمؽ وم٠مظمؼمهؿ أن اهلل ومرض قمٚمٞمٝمؿ زيم٤مة أُمقاهلؿ ومؽمد قمغم وم٘مرائٝمؿ، وإي٤مك ويمرائؿ 

 ج٤مب.أُمقاهلؿ واشمؼ دقمقة اعمٔمٚمقم وم٢مٟمف ًمٞمس سمٞمٜمٝم٤م وسملم اهلل طم

(: وم٢مذا أىم٤مُمقه٤م أي اًمِمٝم٤مدشملم شمقضمٝم٧م 9/655) »ُمٕم٤مَل اًمًٜمـ»ىم٤مل اخلٓم٤مِب ذم 

ومٞمٝم٤م اًمِمٝم٤مدة صمؿ شماله٤م  مقمٚمٞمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ اًمنمائع واًمٕم٤ٌمدات6 ٕٟمف ىمد أوضمٌٝم٤م ُمرشم٦ٌم، وىمد

 سم٤مًمّمالة واًمزيم٤مة.

( قمـ يقؾمػ سمـ ُم٤مهؽ ىم٤مل: إِن قمٜمد 0558ويدل قمغم ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري )

ظمػم؟ ىم٤مًم٧م: وحيؽ ُم٤م ييك؟ ىم٤مل: ي٤م  ـ إذ ضم٤مء قمراىمل وم٘م٤مل: أي اًمٙمٗمقم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم

ًمػ اًم٘مرآن قمٚمٞمف وم٢مٟمف ي٘مرا همػم ؤأم اعم١مُمٜملم أريٜمل ُمّمحٗمؽ، ىم٤مًم٧م: َل؟ ىم٤مل: ًمٕمكم أ

 ُم١مًمػ.

ىم٤مًم٧م: وُم٤م ييك آي٦م ىمرأت ىمٌؾ؟ إٟمام أٟمزل أول ُم٤م أٟمزل ُمٜمف ؾمقرة ُمـ اعمٗمّمؾ، ومٞمٝم٤م 

إمم اإلؾمالم ٟمزل احلالل واحلرام، وًمق ٟمزل أول  ذيمر اجلٜم٦م واًمٜم٤مر، طمتك إذا صم٤مب اًمٜم٤مس

 رء ٓ شمنمسمقا اخلٛمر ًم٘م٤مًمقا: ٓ ٟمدع اخلٛمر أسمًدا.

وأٟم٤م ضم٤مري٦م  طوًمق ٟمزل ٓ شمزٟمقا ًم٘م٤مًمقا: ٓ ٟمدع اًمزٟم٤م أسمًدا، ًم٘مد ٟمزل سمٛمٙم٦م قمغم حمٛمد 

٤مقَم٦ُم َأْدَهك َوَأَُمرُّ ﴿أًمٕم٥م:  ًا ٤مقَم٦ُم َُمْققِمُدُهْؿ َواًم ًا ٟمزًم٧م ؾمقرة اًمٌ٘مرة وُم٤م  [01]الؼؿر: ﴾سَمِؾ اًم

 واًمٜم٤ًمء إٓ وأٟم٤م قمٜمده.

 .٧م ًمف اعمّمحػ وم٠مُمٚم٧م إًمٞمف أي اًمًقرىم٤مل: وم٠مظمرضم
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ىم٤مل احل٤مومظ ذم ذح احلدي٨م: إؿم٤مرة قمغم احلٙمٛم٦م اإلهلٞم٦م ذم شمرشمٞم٥م اًمتٜمزيؾ، وأن أول 

ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن اًمدقم٤مء إمم اًمتقطمٞمد واًمتٌِمػم ًمٚمٛم١مُمـ واعمٓمٞمع سم٤مجلٜم٦م، وًمٚمٙم٤مومر واًمٕم٤مص 

 أهـاًمٜمٗمقس قمغم ذًمؽ أٟمزًم٧م إطمٙم٤مم.  ٟم٧مـمٛم٠مأسم٤مًمٜم٤مر، ومٚمام 

َوىُمْرآٟم٤ًم وَمَرىْمٜم٤َمُه ًمَِتْ٘مَرَأُه قَمغَم اًمٜما٤مِس قَمغَم ﴿ا ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ويدل قمغم يمالم قم٤مئِم٦م 

ًْمٜم٤َمُه شَمٜمِْزيالً   .[991]آرساء: ﴾ُُمْٙم٨ٍم َوَٟمزا

 أي ٟمزل ُمتدرضًم٤م ذم إطمٙم٤مم.

طمٞم٤مء اًمؽماث: ويم٤من اإلؾمالم ذم ( ط أ6/14) »ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من»ىم٤مل اًمزرىم٤مِن ذم 

اٟمتٝم٤مج هذه اخلٓم٦م اعمثغم أسمٕمد ٟمٔمًرا وأهدى ؾمٌٞماًل وأٟمجح شمنميًٕم٤م واٟمجع ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ُمـ شمٚمٙمؿ 

 إُمؿ اعمتٛمدٟم٦م اعمتحية.

٠َمًمقَٟمَؽ َُم٤مَذا ُيٜمِْٗمُ٘مقَن ىُمْؾ َُم٤م َأْٟمَٗمْ٘مُتْؿ ﴿وُمـ إدًم٦م قمغم اًمٌدأ سم٤مٕهؿ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  ًْ َي

ـْ ظَمػْمٍ وَمٚمِْٚمقَ  ـْ ظَمػْمٍ وَم٢مِنا ُِم ٌِٞمِؾ َوَُم٤م شَمْٗمَٕمُٚمقا ُِم ًا ـِ اًم ٤ميِملِم َواسْم ًَ ىَْمَرسملَِم َواًْمَٞمَت٤مَُمك َواعْمَ ْٕ ـِ َوا اًمَِدْي

 .[198]البؼرة: ﴾سمِِف قَمٚمِٞمؿٌ  اهللَ

( فم٤مهر أي٦م أٟمف ؾمئؾ قمـ اعمٜمٗمؼ وم٠مضم٤مب 6/641) »روح اعمٕم٤مِن»ىم٤مل أًمقد ذم 

 داد اًمٜمٗم٘م٦م سم٤مقمت٤ٌمره.سمٌٞم٤من اعمٕمرف سحًي٤م ٕٟمف أهؿ، وم٢من اقمت

(: سمٜمك اًمٙمالم قمغم ُم٤م هق أهؿ وهق سمٞم٤من 8/186وىم٤مل اًم٘م٤مؾمٛمل ذم شمٗمًػمه )

 اعمٍمف6 ٕن اًمٜمٗم٘م٦م ٓ يٕمتد هب٤م إٓ أن شم٘مع ُمقىمٕمٝم٤م.

وذم طمدي٨م ُمٕم٤مذ أيًْم٤م سمٞم٤من ًمٓمٞمػ: وهق أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ إن أراد 

 دقمقيـ ىمٌؾ دقمقَتؿ.ٟمٍمة دقمقشمف وىمٌقل ظمػمه أن يتٕمرف قمغم أطمقال اعم

وًمق ٟمٔمرٟم٤م سمٕملم اعمت٠مُمؾ اعمًتٌٍم ذم ىمّمص إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ًمرايٜم٤م أَّنؿ ي٘مدُمقن 
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 إهؿ وم٤مٕهؿ.

يم٤من يًػم ذم  طوىمد أظمرج أمحد ذم ُمًٜمده ُمـ طمدي٨م ـم٤مرق اعمح٤مرِب أن اًمٜمٌل 

 .»ىمقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل شمٗمٚمحقا»إؾمقاق وهق ي٘مقل: 

ـْ َأِِب ُأَُم٤مَُم٦َم ىَم٤مَل (: 489ُمًٚمؿ )وذم طمدي٨م قمٛمر سمـ قم٦ًٌم قمٜمد  ـُ  :قَم ىَم٤مَل قَمْٛمُرو سْم

َٚمِٛملُّ  ًُّ ٦َم اًم ًَ ٌَ ُـّ َأنا اًمٜما٤مَس قَمغَم َواَلًَم٦مٍ  :قَم   ،يُمٜم٧ُْم َوَأَٟم٤م ذِم اجْل٤َمِهٚمِٞما٦ِم َأفُم
ٍ
ء قا قَمغَم َرْ ًُ ُْؿ ًَمْٞم َوَأَّنا

َْوصَم٤منَ  ْٕ ٌُُدوَن ا ٦َم ُُيْ  ،َوُهْؿ َيْٕم ِٛمْٕم٧ُم سمَِرضُمٍؾ سمَِٛمٙما ًَ ٤ٌَمًرا وَمَ٘مَٕمْدُت قَمغَم َراطِمَٚمتِل وَمَ٘مِدُْم٧ُم وَم ؼِمُ َأظْم

َتْخِٗمًٞم٤م ضُمَرَءاُء قَمَٚمْٞمِف ىَمْقُُمفُ  ط اهللِوَم٢مَِذا َرؾُمقُل  ،قَمَٚمْٞمفِ  ًْ ٦مَ  ،ُُم  ،وَمَتَٚمٓماْٗم٧ُم طَمتاك َدظَمْٚم٧ُم قَمَٚمْٞمِف سمَِٛمٙما

َوسم٠َِميِّ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  »اهللَُأْرؾَمَٚمٜمِل »: ىَم٤مَل  ؟َوَُم٤م َٟمٌِلع  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  »َأَٟم٤م َٟمٌِلع »: ىَم٤مَل  ؟َُم٤م َأْٟم٧َم  :وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمفُ 

 َأْرؾَمَٚمَؽ 
ٍ
ء َْرطَم٤ممِ »: ىَم٤مَل  ؟َرْ ْٕ َْوصَم٤منِ  ،َأْرؾَمَٚمٜمِل سمِِّمَٚم٦ِم ا ْٕ َد  ،َويَمْنِ ا ُك سمِِف  اهللَُوَأْن ُيَقطما َٓ ُينْمَ

ءٌ  ـْ َُمَٕمَؽ قَمغَم َهَذا :ىُمْٚم٧ُم ًَمفُ  ،»َرْ ٌْدٌ »: ىَم٤مَل  ؟وَمَٛم َوَُمَٕمُف َيْقَُمِئٍذ َأسُمق سَمْٙمٍر َوسماَِلٌل  :ىَم٤مَل  ،»طُمرع َوقَم

ـَ سمِفِ  ـْ آَُم ا َٓ شَمَرى طَم٤مزِم  :ىَم٤مَل  ،إِِنِّ ُُمتإٌُِمَؽ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،مِم َتٓمِٞمُع َذًمَِؽ َيْقَُمَؽ َهَذا َأ ًْ َٓ شَم إِٟماَؽ 

ـْ اْرضِمْع إِمَم َأْهٚمَِؽ وَم٢مَِذا ؾَمِٛمْٕم٧َم ِِب ىَمْد فَمَٝمْرُت وَم٠ْمشمِ  ،َوطَم٤مَل اًمٜما٤مسِ 
٧ٌُْم إمَِم  :ٜمِل ىَم٤مَل َوًَمٙمِ وَمَذَه

٤ٌَمَر َوَأؾْم٠َمُل اًمٜما٤مَس  ،اعمَِْديٜم٦ََم َويُمٜم٧ُْم ذِم َأْهكِم  ط اهللَِأْهكِم َوىَمِدَم َرؾُمقُل  ظَْم ْٕ ُ ا وَمَجَٕمْٚم٧ُم َأَُتَؼما

ـْ َأْهِؾ اعمَِْديٜم٦َمَ  ـْ َأْهِؾ َيْثِرَب ُِم َُم٤م وَمَٕمَؾ َهَذا  :ُ٘مْٚم٧ُم ومَ  ،طِملَم ىَمِدَم اعمَِْديٜم٦ََم طَمتاك ىَمِدَم قَمكَما َٟمَٗمٌر ُِم

ضُمُؾ اًماِذي ىَمِدَم اعمَِْديٜم٦َمَ  َتِٓمٞمُٕمقا  :وَمَ٘م٤مًُمقا ؟اًمرا ًْ اٌع َوىَمْد َأَراَد ىَمْقُُمُف ىَمْتَٚمُف وَمَٚمْؿ َي اًمٜما٤مُس إًَِمْٞمِف ِهَ

َٟمَٕمْؿ َأْٟم٧َم اًماِذي »: ىَم٤مَل  ؟َأشَمْٕمِروُمٜمِل اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :وَمَ٘مِدُْم٧ُم اعمَِْديٜم٦ََم وَمَدظَمْٚم٧ُم قَمَٚمْٞمِف وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،َذًمَِؽ 

٦مَ  ِِن قَماما قَمٚماَٛمَؽ  ،اهللِ َي٤م َٟمٌِلا  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،وَمُ٘مْٚم٧ُم سَمغَم  :ىَم٤مَل  ،»ًَمِ٘مٞمَتٜمِل سمَِٛمٙما ِِن  ،َوَأضْمَٝمُٚمفُ  اهللَُأظْمؼِمْ َأظْمؼِمْ

اَلِة ىَم٤مَل  ـْ اًمّما ٌِْح »: قَم اَلِة طَمتاك شَمْٓمُٚمعَ  ،َصؾِّ َصاَلَة اًمّمُّ ـْ اًمّما ْٛمُس  صُمؿا َأىْمٍِمْ قَم طَمتاك  ،اًمِما

٤َم شَمْٓمُٚمُع طِملَم شَمْٓمُٚمُع سَملْمَ ىَمْرَِنْ ؿَمْٞمَٓم٤منٍ  ٤مرُ  ،شَمْرشَمِٗمَع وَم٢مَِّنا ُجُد هَل٤َم اًْمُٙمٗما ًْ صُمؿا َصؾِّ وَم٢مِنا  ،َوطِمٞمٜمَِئٍذ َي
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ُْمِح  َتِ٘مؾا اًمٔمِّؾُّ سم٤ِمًمرُّ ًْ اَلَة َُمِْمُٝمقَدٌة حَمُْْمقَرٌة طَمتاك َي اَل  ،اًمّما ـْ اًمّما ِة وَم٢مِنا طِمٞمٜمَِئٍذ صُمؿا َأىْمٍِمْ قَم

َجُر ضَمَٝمٜماؿُ  ًْ َ اًْمَٕمٍْمَ  ،شُم اَلَة َُمِْمُٝمقَدٌة حَمُْْمقَرٌة طَمتاك شُمَّمكمِّ ٌََؾ اًْمَٗمْلُء وَمَّمؾِّ وَم٢مِنا اًمّما صُمؿا  ،وَم٢مَِذا َأىْم

ْٛمُس  اَلِة طَمتاك شَمْٖمُرَب اًمِما ـْ اًمّما ٤َم شَمْٖمُرُب سَملْمَ ىَمْرَِنْ ؿَمْٞمَٓم٤منٍ  ،َأىْمٍِمْ قَم ُجُد هَل٤َم َوطمِ  ،وَم٢مَِّنا ًْ ٞمٜمَِئٍذ َي

٤مرُ  صْمٜمِل قَمٜمْفُ  اهللِ وَمُ٘مْٚم٧ُم َي٤م َٟمٌِلا  :ىَم٤مَل  ،»اًْمُٙمٗما ُب »: ىَم٤مَل  ؟وَم٤مًْمُقُوقَء طَمدِّ َُم٤م ُِمٜمُْٙمْؿ َرضُمٌؾ ُيَ٘مرِّ

ْت ظَمَٓم٤مَي٤م َوضْمِٝمِف َوومِٞمِف َوظَمَٞم٤مؿِمٞمِٛمفِ  ٓا ظَمرا َتٜمِِْمُؼ وَمَٞمٜمَْتثُِر إِ ًْ إَِذا  صُمؿا  ،َوُوقَءُه وَمَٞمَتَٛمْْمَٛمُض َوَي

َؾ َوضْمَٝمُف يَماَم َأَُمَرُه  ًَ   اهللُهَم
ِ
ـْ َأـْمَراِف حِلَْٞمتِِف َُمَع اعم٤َْمء ْت ظَمَٓم٤مَي٤م َوضْمِٝمِف ُِم ٓا ظَمرا ُؾ َيَدْيِف  ،إِ ًِ صُمؿا َيْٖم

 
ِ
ـْ َأَٟم٤مُِمٚمِِف َُمَع اعم٤َْمء ْت ظَمَٓم٤مَي٤م َيَدْيِف ُِم ٓا ظَمرا ٓا  ،إمَِم اعمِْْروَمَ٘ملْمِ إِ ُح َرْأؾَمُف إِ ًَ ْت ظَمَٓم٤مَي٤م صُمؿا َيْٛم  ظَمرا

 
ِ
ـْ َأـْمَراِف ؿَمْٕمِرِه َُمَع اعم٤َْمء ـْ  ،َرْأؾِمِف ُِم ْت ظَمَٓم٤مَي٤م ِرضْمَٚمْٞمِف ُِم ٓا ظَمرا ٌَلْمِ إِ ُؾ ىَمَدَُمْٞمِف إمَِم اًْمَٙمْٕم ًِ صُمؿا َيْٖم

 
ِ
َغ َوَأصْمٜمَك قَمَٚمْٞمِف َوجَماَدُه سمِ  اهللَوَم٢مِْن ُهَق ىَم٤مَم وَمَّمغما وَمَحِٛمَد  ،َأَٟم٤مُِمٚمِِف َُمَع اعم٤َْمء ٤مًماِذي ُهَق ًَمُف َأْهٌؾ َووَمرا

فُ  ـْ ظَمِٓمٞمَئتِِف يَمَٝمْٞمَئتِِف َيْقَم َوًَمَدشْمُف ُأُمُّ َف ُِم ٓا اْٟمٍَمَ ٌَُف هللِاِ إِ  .»ىَمْٚم

إمم اهلل »: إمم ُم٤م شمدقمق؟ ىم٤مل: طوذم طمدي٨م أِب ٟمْمٚم٦م قمٜمدُم٤م ؾمئؾ رؾمقل اهلل 

 .»واًمرطمؿ

مم اًمتقطمٞمد، صمؿ شمدرج طمتك إٟمام سمدأ دقمقشمف إ طومٙمؾ هذه إدًم٦م شمدل أن رؾمقل اهلل 

 أشمؿ اهلل اًمديـ وأيمٛمٚمف.

وهذا ُمـ أهؿ اًمقؾم٤مئؾ ًم٘مٌقل اًمدقمقة، وذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م قمٜمد اًمِمٞمخلم اًمٌخ٤مري 

َٓ طَمَداصَم٦ُم قَمْٝمِد ىَمْقُِمِؽ »: ط اهللِىَم٤مَل زِم َرؾُمقُل  :ىَم٤مًَم٧ْم (: 6888(، وُمًٚمؿ )6141) ًَمْق

٦ٌََم َوجَلََٕمْٚمتُ  ٌَْٞم٧َم  ،َٝم٤م قَمغَم َأؾَم٤مِس إسِْمَراِهٞمؿَ سم٤ِمًْمُٙمْٗمِر ًَمٜمََ٘مْْم٧ُم اًْمَٙمْٕم وَم٢مِنا ىُمَرْيًِم٤م طِملَم سَمٜم٧َْم اًْم

ْت َوجَلََٕمْٚم٧ُم هَل٤َم ظَمْٚمًٗم٤م  .»اؾْمَتْ٘مٍَمَ

ن إوم٢من وصٚم٧م إمم جمتٛمع ىمٌقري وم٤مسمدأ سمدقمقَتؿ إمم اًمتقطمٞمد وشمرهمٞمٌٝمؿ ومٞمف، وم٢مَّنؿ 
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 أطمٌقا اإلؾمالم واًمتقطمٞمد شمريمقا يمؾ ُم٤م ُي٤مًمٗمف.

شمٕم٤ممم وهق ي٘مقل: طمٌٌقا اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦م إمم  ًمقادقمل ويمؿ يمٜم٤م ٟمًٛمع ُمـ ؿمٞمخٜم٤م ا

 اًمٜم٤مس، وم٢مَّنؿ إذا أطمٌقه٤م ىمٌٚمقا ُمٜمٙمؿ احلؼ اًمذي ُتٛمٚمقن.

احلار١ٜ عؾض٠: ايتدٍٛ باملٛعظ١ بني احلني ٚاآلخض بعّزا عٔ 

 .ٚايغف١ًايغا١ُ٥ 

يم٤من  ط( قمـ اسمـ ُمًٕمقد أن رؾمقل اهلل 9496(، وُمًٚمؿ )24أظمرج اًمٌخ٤مري )

 ٤مئٗمف اًم٤ًمئٛم٦م قمٚمٞمٜم٤م.يتخقًمٜم٤م سم٤معمققمٔم٦م ظم

يتخقهلؿ سم٤معمققمٔم٦م واًمٕمٚمؿ ًمٙمل ٓ  طوسمقب قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري سم٤مب: ُم٤م يم٤من اًمٜمٌل 

 يٜمٗمروا.

سم٠مصح٤مسمف، وطمًـ اًمتقصؾ إمم  طىم٤مل احل٤مومظ ذم ذح احلدي٨م: وومٞمف رومؼ اًمٜمٌل 

شمٕمٚمٞمٝمؿ وشمٗمٝمٞمٛمٝمؿ ًمٞم٠مظمذوا قمٜمف سمٜمِم٤مط ٓ قمـ وجر وٓ ُمٚمؾ، وي٘متدي سمف ذم ذًمؽ، وم٢من 

 أهـأظمػ ُم١موٟم٦م وادقمك إمم اًمث٤ٌمت ُمـ أظمذه سم٤مًمٙمؼم واعمٖم٤مًم٦ٌم. اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمتدري٩م

 ويمام ىمٞمؾ: ُمـ أراد اًمٌمء مجٚم٦م وم٘مده مجٚمف.

 ومٕمغم اًمداقمل إمم اهلل أن يٙمقن وؾمًٓم٤م سملم ُم٤م ي١مدي إمم اعمٚمؾ وسملم اإلقمراض.

، وم٢مَّن٤م اًمداء اًمث٘مٞمؾ اًمذي ؿيتخقل اًم٘مرى واعمٜم٤مـمؼ سم٤مًمدقمقة ظمِمٞم٦م شمًٚمط اًمٖمٗمٚم٦م قمٚمٞمٝم

 واًمديـ. يٗمًد اًمدٟمٞم٤م

وقمدم اًمًٙمٞمٜم٦م ذم مجٞمع ؿم١مون احلٞم٤مة ي١مدي إمم آٟم٘مٓم٤مع، ويمام ىمٞمؾ: وم٢من اعمٜم٧ٌم ٓ 

 فمٝمًرا أسم٘مك وٓ أرًو٤م ىمٓمع.

ويدظمؾ ذم هذا اًم٤ٌمب شم٘مّمػم اخلٓم٦ٌم، وم٘مد يم٤مٟم٧م ظمٓم٦ٌم اًمٜمٌل ىمّمًدا يمام ذم طمدي٨م 
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 ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة قمٜمد ُمًٚمؿ، ويمثرة اًمٙمالم يٜمز سمٕمْمف سمٕمًْم٤م يمام ىم٤مل اًمزهري.

 .»اًمًٙمٞمٜم٦م اًمًٙمٞمٜم٦م، وم٢من اًمؼم ًمٞمس سم٤مإليْم٤مع»: طل رؾمقل اهلل وىمد ىم٤م

٤ًٌم ُم٤م يٜم٘مٓمع هذا اًمداقمل ىمٌؾ همػمه.  وهم٤مًم

 ومٜم٠ًمل اهلل اًمًداد وأن يقصٚمٜم٤م اعمراد.

 ايجا١ْٝ عؾض٠:

﴿ َٕ ٍُٝٛت َأِس َٗا  اهلُلِفٞ ُب ُ٘ ِفٝ َُٜغبُِّذ َي  ُ٘ ُُ َٗا اِع ُِٜشَنَض ِفٝ َٚ ِٕ ُتِضَفَع  َأ

َٚاِيآَصا  ِّ   [31]الـور: ﴾ ٍِِباِيُغُز

وُمـ اًمقؾم٤مئؾ اجلٚمٞمٚم٦م ًمٜمٍمة اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م سمٜم٤مء اعم٤ًمضمد ودور اًمٕمٚمؿ، وعم٤م يم٤من 

طملم ووع رطمٚمف ذم اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م  طؿمئٜمٝم٤م قمٔمٞمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜمنم اًمديـ واخلػم، وم٢من اًمٜمٌل 

َأنا َرؾُمقَل (: 190قمٜمد اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ) سمدأ سمٌٜم٤مء اعمًجد، يدل قمغم ذًمؽ طمدي٨م أٟمس 

ـِ قَمْقٍف  ط اهللِ وَم٠َمىَم٤مَم ومِٞمِٝمْؿ  ،ىَمِدَم اعمَِْديٜم٦ََم وَمٜمََزَل ذِم قُمْٚمِق اعمَِْديٜم٦َِم ذِم طَملٍّ ُيَ٘م٤مُل هَلُْؿ سَمٜمُق قَمْٛمِرو سْم

َة ًَمْٞمَٚم٦مً  ُٞمقومِِٝمْؿ ىَم٤مَل  ،َأْرسَمَع قَمنْمَ ًُ ـَ سمِ ِدي ٤مِر وَمَج٤مُءوا ُُمَتَ٘مٚمِّ ُف َأْرؾَمَؾ إمَِم َُمإَلِ سَمٜمِل اًمٜماجا َٙم٠َمِنِّ ومَ  :صُمؿا إِٟما

٤مِر طَمْقًَمفُ  ط اهللَِأْٟمُٔمُر إمَِم َرؾُمقِل  طَمتاك َأًْمَ٘مك  ،قَمغَم َراطِمَٚمتِِف َوَأسُمق سَمْٙمٍر ِرْدوُمُف َوَُمأَلُ سَمٜمِل اًمٜماجا

 َأِِب َأيُّقَب ىَم٤مَل 
ِ
اَلةُ  ط اهللِوَمَٙم٤مَن َرؾُمقُل  :سمِِٗمٜم٤َمء  َوُيَّمكمِّ ذِم َُمَراسمِضِ  ،ُيَّمكمِّ طَمْٞم٨ُم َأْدَريَمْتُف اًمّما

ِجِد ىَم٤مَل  ،اًْمَٖمٜمَؿِ  ًْ ُف َأَُمَر سم٤ِمعمَْ ٤مِر وَمَج٤مُءوا وَمَ٘م٤مَل  :صُمؿا إِٟما ٤مِر »: وَم٠َمْرؾَمَؾ إمَِم َُمإَلِ سَمٜمِل اًمٜماجا َي٤م سَمٜمِل اًمٜماجا

ٓا إمَِم  اهللَِٓ وَ  :ىَم٤مًُمقا »؟صَم٤مُِمٜمُقِِن سمَِح٤مِئِٓمُٙمْؿ َهَذا ومِٞمِف َُم٤م  َأَٟمٌس وَمَٙم٤منَ  :ىَم٤مَل  ،اهللَِٓ َٟمْٓمُٚم٥ُم صَمَٛمٜمَُف إِ

يملِمَ  ٌُقُر اعمُْنْمِ ٌُقِر  ،سم٤ِمًمٜماْخِؾ وَمُ٘مِٓمعَ  ط اهللِ َوظِمَرٌب وَم٠َمَُمَر َرؾُمقُل  ،َأىُمقُل يَم٤مَن ومِٞمِف َٟمْخٌؾ َوىُم َوسمُِ٘م

يملَِم وَمٜمٌَُِِم٧ْم  َي٧ْم  ،اعمُْنْمِ قِّ ًُ َرِب وَم ٌَْٚم٦ًم َوضَمَٕمُٚمقا قِمَْم٤مَدشَمْٞمِف طِمَج٤مَرةً  :ىَم٤مَل  ،َوسم٤ِمخْلِ قا اًمٜماْخَؾ ىِم  وَمَّمٗمُّ
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  :َُمَٕمُٝمْؿ َوُهْؿ َيُ٘مقًُمقنَ  ط اهللِ وَمَٙم٤مُٟمقا َيْردَمُِزوَن َوَرؾُمقُل  :ىَم٤مَل 

ــ ــَرهْ اًمٚمُٝم ظِم ْٔ ــػْمُ ا ٓا ظَم ــػْمَ إِ َٓ ظَم ــُف   ؿا إِٟما

  

َْٟمَّمـــــ٤مَر َواعمَُْٝمـــــ٤مضِمَرهْ   ْٕ ـــــ ا  وَم٤مْٟمٍُمْ

 وقمٜمدُم٤م دظمؾ أهؾ اًمٌحريـ ذم اإلؾمالم سمٜمقا ُمًجد ضمقاصم٤م ذم اًمٌحريـ. 

تحقا سمٚمًدا ُمـ اًمٌٚمدان إٓ وسمٜمقا سمف ُمًجًدا، عم٤م ذم اعمًجد ُمـ ويمذًمؽ أصح٤مسمف ُم٤م وم

 اًمٜمٗمع اًمٕمٔمٞمؿ ًمٜمنم اًمدقمقة واخلػم.

 إذا ىمدم ُمـ ؾمٗمر أو طمرب سمدأ سم٤معمًجد. طويم٤من 

ويم٤من اعمًجد هق اعمدرؾم٦م اًمتل ُترج ُمٜمٝم٤م ومٓم٤مطمٚم٦م اًمٕمٚمامء طمٗمًٔم٤م ًمٚم٘مرآن وقمٛماًل سمف، 

ـْ قمُ (: 448يدل قمغم ذًمؽ طمدي٨م قم٘م٦ٌم قمٜمد ُمًٚمؿ ) ـِ قَم٤مُِمٍر ىَم٤مَل قَم ٦ٌََم سْم  اهللِ ظَمَرَج َرؾُمقُل  :ْ٘م

٦ِم وَمَ٘م٤مَل  ط ٗما ـُ ذِم اًمّمُّ ُٙمْؿ حُي٥ِمُّ َأْن َيْٖمُدَو يُمؾا َيْقٍم إمَِم سُمْٓمَح٤مَن َأْو إمَِم اًْمَٕمِ٘مٞمِؼ وَمَٞم٠ْميِتَ »: َوَٟمْح َأيُّ

َٓ ىَمْٓمِع َرطِمؿٍ  ـِ ذِم هَمػْمِ إصِْمٍؿ َو : ىَم٤مَل  ،ُٟمِح٥مُّ َذًمَِؽ  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :ُ٘مْٚمٜم٤َمومَ  »؟ُِمٜمُْف سمِٜم٤َمىَمَتلْمِ يَمْقَُم٤مَوْي

ـْ يِمَت٤مِب » ِجِد وَمَٞمْٕمَٚمُؿ َأْو َيْ٘مَرُأ آَيَتلْمِ ُِم ًْ ـْ  اهللَِأوَماَل َيْٖمُدو َأطَمُديُمْؿ إمَِم اعمَْ قَمزا َوضَمؾا ظَمػْمٌ ًَمُف ُِم

ـْ صَماَلٍث َوَأْرسَمعٌ  ،َوصَماَلٌث  ،َٟم٤مىَمَتلْمِ  سمِؾِ ظَمػْمٌ ًَمُف ُمِ  ،ظَمػْمٌ ًَمُف ُِم ـْ اإْلِ ـا ُِم ـْ َأقْمَداِدِه  .»ـْ َأْرسَمٍع َوُِم

سَمْٞمٜماََم ( ىم٤مل: 9632(، وُمًٚمؿ )22وقمـ أِب واىمد اًمٚمٞمثل قمٜمد اًمِمٞمخلم اًمٌخ٤مري )

ِجِد َواًمٜما٤مُس َُمَٕمفُ  ط اهللِ َرؾُمقَل  ًْ ٌََؾ اصْمٜم٤َمِن إِمَم َرؾُمقِل  ،ضَم٤مًمٌِس ذِم اعمَْ ٌََؾ َٟمَٗمٌر صَماَلصَم٦ٌم وَم٠َمىْم إِْذ َأىْم

٤م وَمَرَأى وُمْرضَم٦ًم ذِم احْلَْٚمَ٘م٦ِم  ،ط اهللِوَمَقىَمَٗم٤م قَمغَم َرؾُمقِل  :َوَذَه٥َم َواطِمٌد ىَم٤مَل  ط اهللِ ٤م َأطَمُدمُهَ وَم٠َمُما

ظَمُر وَمَجَٚمَس ظَمْٚمَٗمُٝمؿْ  ،وَمَجَٚمَس ومِٞمَٝم٤م ْٔ ٤م ا ٤ًٌم ،َوَأُما ٤م اًمثا٤مًم٨ُِم وَم٠َمْدسَمَر َذاِه  اهللِ وَمَٚماما وَمَرَغ َرؾُمقُل  ،َوَأُما

َٓ أُ »: ىَم٤مَل  ط ـْ اًمٜماَٗمِر اًمثااَلصَم٦مِ َأ يُمْؿ قَم ٤م َأطَمُدُهْؿ وَم٠َمَوى إِمَم  :ظْمؼِمُ ظَمُر  ،اهللُوَمآَواُه  اهللِ َأُما ْٔ ٤م ا َوَأُما

ظَمُر وَم٠َمقْمَرَض وَم٠َمقْمَرَض  ،ُِمٜمْفُ  اهللُوَم٤مؾْمَتْحَٞم٤م وَم٤مؾْمَتْحَٞم٤م  ْٔ ٤م ا  .»قَمٜمْفُ  اهللَُوَأُما

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة ( ُمرومققًم٤م: 9255وقمٜمد ُمًٚمؿ ) ِلِّ قَم ـْ اًمٜمٌا ـْ ىَمْقٍم »: ىَم٤مَل  طقَم َُم٤م ُِم
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ـْ سُمُٞمقِت  َتِٛمُٕمقَن ذِم سَمْٞم٧ٍم ُِم  ،قَمزا َوضَمؾا  اهللِ قَمزا َوضَمؾا َيْ٘مَرُءوَن َوَيَتَٕمٚماُٛمقَن يمَِت٤مَب  اهللِ ََيْ

مْح٦َُم َوَذيمَ  ٧ْم هِبِْؿ اعماََْلِئَٙم٦ُم َوهَمِِمَٞمْتُٝمْؿ اًمرا ٓا طَمٗما ـْ  اهللَُرُهْؿ َيَتَداَرؾُمقَٟمُف سَمْٞمٜمَُٝمْؿ إِ ـْ قِمٜمَْدُه َوَُم٤م ُِم ومِٞمَٛم

َؾ  ٓا ؾَمٝما ُٚمُؽ ـَمِريً٘م٤م َيْٚمَتِٛمُس سمِِف اًْمِٕمْٚمَؿ إِ ًْ ٌِْٓمُئ سمِِف  ،ًَمُف سمِِف ـَمِريً٘م٤م إمَِم اجْلَٜما٦مِ  اهللَُرضُمٍؾ َي ـْ ُي َوَُم

ٌُفُ  ًَ ُع سمِِف َٟم َٓ ُيْنِ  .»قَمَٛمُٚمُف 

ـْ 459(، وُمًٚمؿ )519وىمد أظمرج اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمّمالة ) ٤َم (: قَم قَم٤مِئَِم٦ُم َأَّنا

٤مسملِمَ  ٤ٌَمِب َأْٟمُٔمُر سَملْمَ  ط اهللِوَمَ٘م٤مَم َرؾُمقُل  :َوِدْدُت َأِنِّ َأَراُهْؿ ىَم٤مًَم٧ْم  :ىَم٤مًَم٧ْم ًمَِٚمٕما َوىُمْٛم٧ُم قَمغَم اًْم

ِجدِ  ًْ ٌُقَن ذِم اعمَْ  .ُأُذَٟمْٞمِف َوقَم٤مشمِِ٘مِف َوُهْؿ َيْٚمَٕم

٤ًٌم جمرًدا، سمؾ ومٞمف شمدري٥م ىم٤مل احل٤مومظ ذم ذح احلدي٨م: واًمٚمٕم٥م سم٤محلراب ًمٞمس ًم ٕم

اًمِمجٕم٤من قمغم ُمقاىمع احلروب وآؾمتٕمداد ًمٚمٕمدو، وىم٤مل اعمٝمٚم٥م: اعمًجد ُمقوقع ُٕمر 

 مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم، ومام يم٤من ُمـ أقمامل يٜمٗمع اًمديـ وأهٚمف ضم٤مز ومٞمف.

طمتك أن اهلل قمز وضمؾ أظمؼم ذم يمت٤مسمف أن سمٜم٤مء اعم٤ًمضمد وقمامرَت٤م سم٤مًمٓم٤مقم٦م واخلػم وم٤مرق 

٤مضِمَد ﴿ قال تعالى:ٜملم، سملم اعمنميملم واعم١مُم ًَ يملَِم َأْن َيْٕمُٛمُروا َُم ـَ  اهللَُِم٤م يَم٤مَن ًمِْٚمُٛمنْمِ ؿَم٤مِهِدي

ِٝمْؿ سم٤ِمًْمُٙمْٗمِر ُأْوًَمِئَؽ طَمٌَِٓم٧ْم َأقْماَمهُلُْؿ َوذِم اًمٜما٤مِر ُهْؿ ظَم٤مًمُِدونَ  ًِ ٤مضِمَد  * قَمغَم َأٟمُٗم ًَ اَم َيْٕمُٛمُر َُم  اهللِ إِٟما

ـَ سمِ  ـْ آَُم ٓا َواًْمَٞمْقِم أظِمِر  ٤مهللَُِم ْ َُيَْش إِ يَم٤مَة َوََل الَة َوآشَمك اًمزا ك ُأْوًَمِئَؽ َأْن  اهللَ َوَأىَم٤مَم اًمّما ًَ وَمَٕم

ـَ  ـَ  َيُٙمقُٟمقا ُِم  .[95-91]التوبة: ﴾اعمُْْٝمَتِدي

َيٝمز اجلٞمقش ذم اعمًجد، ويٕمٚمؿ ذم اعمًجد، وُيٓم٥م ويٕمض ذم  طويم٤من رؾمقل اهلل 

ًمٜمنم اخلػم واًمًٜم٦م، وُم٤م دظمؾ  طاعمًجد، إمم همػم ذًمؽ ُمـ وؾم٤مئؾ اًمدقمقة اًمتل ؾمٚمٙمٝم٤م 

اخلقر قمغم اعمًٚمٛملم إٓ طملم شمريمقا اعم٤ًمضمد ظم٤موي٦م قمغم قمروؿمٝم٤م، وم٤مسمدهلؿ اهلل قمز وضمؾ 

سمٕمد اًمٕمزة هقاًٟم٤م، وسمٕمد اًم٘مقة وٕمًٗم٤م، وسمٕمد اًمتٛمٙملم ظمذًٟٓم٤م، وم٤مًمٕمقدة اًمٕمقدة إمم ُم٤م يم٤من 
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 قمٚمٞمف اًمًٚمػ ٟمًٕمد.

 ايجايج١ عؾض٠: صأٜت ايكٓاع١ أصٌ ايغ٢ٓ

ُمـ  ٞمف هٜم٤م أن اًم٘مٜم٤مقم٦م سمديـ اهلل قمز وضمؾ احلؼ اًمذي هق اًمًٚمٗمٞم٦م احل٘م٦م، ومم٤م يٜمٌف قمٚم

هرىمؾ: وومٞمف: هؾ يرشمد ُمٜمٝمؿ أطمًدا ؾمخٓم٦م  ىمّم٦م ومٗملأقمٔمؿ أؾم٤ٌمب ٟمٍمة احلؼ وأهٚمف 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ًمديٜمف؟ وم٘م٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤من: ٓ، ىم٤مل: يمذًمؽ اإليامن إذا ظم٤مًمٓم٧م سمِم٤مؿمتف اًم٘مٚمقب.

ثالث من كن فقه وجد »ِمٞمخلم: قمٜمد اًم ويدل قمغم ذًمؽ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

هبن حالوة اْليامن: أن يؽون اهلل ورسوله أحب إلقه ِما سوامها، وأن حيب ادرء ٓ حيبه إٓ 

 .شهلل، وإن يؽره أن يعود يف الؽػر بعد أن أكؼذه اهلل مـه كام يؽره أن يؼذف يف الـار

  اهل٤مشمػ:إمم سمريٓم٤مٟمٞم٤م قمؼم وذم حم٤مضة أًم٘م٤مه٤م ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل 

إِنَّ إِْبـَراِهقَم إذا اىمتٜمٕم٧م أن اإلؾمالم طمؼ ًمق ارشمدا اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ٓ شمتزطمزح قمــ ديٜمـؽ ﴿

ةً  كِيَ  َكاَن ُأمَّ  .(694)اًمٜمحؾ: ُمـ أي٦م﴾  َقاكًِتا هللَِِّ َحـِقًػا َوََلْ َيُك ِمَن ادرُْْشِ

 .»ايٓصٝخ١ ايزٜٔ»ايضابع١ عؾض٠: 

قم اًمديـ، وسمف شمّمٚمح اًمٌالد ويّمٚمح اًمٕم٤ٌمد، سم٨م اًمٜمّمٞمح٦م وسمذهل٤م واضم٥م ُمتحتؿ، سمف ي٘م

وسمف شمٜمنم اًمدقمقة، وًمذًمؽ سمٕم٨م إٟمٌٞم٤مء سم٤مًمٜمّمٞمح٦م، وم٘مد ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ قمـ ٟمقح: 

ـَ ﴿ َوَأَٟم٤م ﴿، وىم٤مل ذم ؿم٠من هقد:  [11:]ألعراف﴾َُم٤م ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  اهللَِوَأْٟمَّمُح ًَمُٙمْؿ َوَأقْمَٚمُؿ ُِم

 .[15:]ألعراف﴾ًَمُٙمْؿ َٟم٤مِصٌح َأُِملمٌ 

ٌُّقَن اًمٜما٤مِصِحلمَ ﴿ـ ص٤مًمح: وىم٤مل قم
ـْ ٓ ُُتِ

 .[11:]ألعراف﴾َوَٟمَّمْح٧ُم ًَمُٙمْؿ َوًَمٙمِ

َوىَم٤مَل َي٤م ىَمْقِم ًَمَ٘مْد َأسْمَٚمْٖمُتُٙمْؿ ِرؾَم٤مِٓت َرِبِّ َوَٟمَّمْح٧ُم ًَمُٙمْؿ وَمَٙمْٞمَػ ﴿وىم٤مل قمـ ؿمٕمٞم٥م: 
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ـَ   .[13]األعراف:﴾آؾَمك قَمغَم ىَمْقٍم يَم٤مومِِري

 ح٦م وسمذهل٤م واًمدقمقة إمم اًمنمع.ومجع اًمرؾمؾ إٟمام أرؾمٚمقا وسمٕمثقا سم٤مًمٜمّمٞم

قال وىمد أظمؼم اهلل قمز وضمؾ أن اًمٜم٤مس ذم ظم٤ًمرة، إٓ ُمـ ًمزم اًمٜمّمح وصؼم قمٚمٞمف، 

٤مَن ًَمِٗمل ظُمْنٍ  * َواًْمَٕمٍْمِ ﴿ تعالى: ًَ ٤محِل٤َمِت  * إِنا اإِلٟم ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّما ِذي ٓا اًما إِ

ؼْمِ   .[3-9: لعرصا]﴾َوشَمَقاَصْقا سم٤ِمحْلَؼِّ َوشَمَقاَصْقا سم٤ِمًمّما

اِريِّ (: 11وأظمرج اإلُم٤مم ُمًٚمؿ سمرىمؿ) ـْ ََتِٞمٍؿ اًمدا ِلا  :قَم ـُ »: ىَم٤مَل  طَأنا اًمٜمٌا ي اًمدِّ

ـْ  :ىُمْٚمٜم٤َم »اًمٜماِّمٞمَح٦مُ  تِِٝمؿْ »: ىَم٤مَل  ؟عمَِ ٚمِِٛملَم َوقَم٤مُما ًْ ٦ِم اعمُْ َِئٛما ِٕ  .»هللِاِ َوًمِٙمَِت٤مسمِِف َوًمَِرؾُمقًمِِف َو

غم إىم٤مم اًمّمالة، وإيت٤مء اًمزيم٤مة، واًمٜمّمح قم ط: سم٤ميٕمٜم٤م رؾمقل اهلل وىم٤مل ضمرير 

 (.12(، وُمًٚمؿ )6046ًمٙمؾ ُمًٚمؿ، أظمرضمف اًمٌخ٤مري )

ـْ  ( واًمٚمٗمظ ًمف:9629(، وُمًٚمؿ )6904اشمٗم٘م٤م قمغم طمدي٨م أِب هريرة اًمٌخ٤مري )و قَم

ٚمِِؿ ؾِم٧مع »: ىَم٤مَل  ط اهللَِأنا َرؾُمقَل  :َأِِب ُهَرْيَرةَ  ًْ ٚمِِؿ قَمغَم اعمُْ ًْ ـا َي٤م َرؾُمقَل َُم٤م هُ  :ىِمٞمَؾ  »طَمؼُّ اعمُْ

ٚمِّْؿ قَمَٚمْٞمفِ »: ىَم٤مَل  ؟اهللِ ًَ ٌْفُ  ،إَِذا ًَمِ٘مٞمَتُف وَم َوإَِذا  ،َوإَِذا اؾْمَتٜمَّْمَحَؽ وَم٤مْٟمَّمْح ًَمفُ  ،َوإَِذا َدقَم٤مَك وَم٠َمضِم

ْتفُ ِمومَ  اهللَقَمَٓمَس وَمَحِٛمَد  ٌِْٕمفُ  ،َوإَِذا َُمِرَض وَمُٕمْدهُ  ،ٛمِّ  .»َوإَِذا َُم٤مَت وَم٤مشما

ذم ذح احلدي٨م اًم٤ًمسمع: وىمد وردت ذم  »م واحلٙمؿضم٤مُمع اًمٕمٚمق»ىم٤مل اسمـ رضم٥م ذم 

أطم٤مدي٨م يمثػمة اًمٜمّمح ًمٚمٛمًٚمٛملم قمٛمقًُم٤م وذم سمٕمْمٝم٤م اًمٜمّمح ًمقٓة إُمقر، وذم سمٕمْمٝم٤م 

 ٟمّمح وٓة إُمقر ًمرقم٤مُّيؿ .. وذيمر سمٕمض ُم٤م شم٘مدم ُمـ إطم٤مدي٨م.

أن اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م، ومٝمذا يدل قمغم أن اًمٜمّمٞمح٦م شمِمٛمؾ  طىم٤مل: وىمد أظمؼم اًمٜمٌل 

م واإليامن واإلطم٤ًمن اًمتل ذيمرت ذم طمدي٨م ضمؼميؾ وؾمٛمل ذًمؽ يمٚمف ظمّم٤مل اإلؾمال

 ديٜم٤ًم.
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وم٢من اًمٜمّمح ي٘متِض اًم٘مٞم٤مم سم٠مداء اًمقاضم٤ٌمت قمغم أيمٛمؾ وضمقهٝم٤م، وهق ُم٘م٤مم اإلطم٤ًمن، 

ومال يٙمٛمؾ اًمٜمّمح هلل سمدون ذًمؽ، وٓ يت٠مشمك ذًمؽ سمدون يمامل اعمح٦ٌم اًمقاضم٦ٌم واعمًتح٦ٌم، 

ومؾ اًمٓم٤مقم٤مت قمغم هذا اًمقضمف وشمرك اعمحرُم٤مت ويًتٚمزم ذًمؽ آضمتٝم٤مد ذم اًمت٘مرب إًمٞمف سمٜمقا

 واعمٙمروه٤مت قمغم هذا اًمقضمف أيًْم٤م.

ىم٤مل: وىم٤مل اخلٓم٤مِب: اًمٜمّمٞمح٦م يمٚمٛم٦م يٕمؼم هب٤م قمـ مجٚم٦م، هل إرادة اخلػم ًمٚمٛمٜمّمقح ًمف، 

 واصؾ اًمٜمّمح ذم اًمٚمٖم٦م اخلٚمقص، ي٘م٤مل: ٟمّمح٧م اًمٕمًؾ إذا ظمٚمّمتف ُمـ اًمِمٛمع.

 داٟمٞمتف، وإظمالص اًمٜمٞم٦م ذم قم٤ٌمدشمف.ومٛمٕمٜمك اًمٜمّمٞمح٦م هلل ؾمٌح٤مٟمف صح٦م آقمت٘م٤مد ذم وطم

 واًمٜمّمٞمح٦م ًمٙمت٤مسمف اإليامن سمف واًمٕمٛمؾ سمام ومٞمف.

 واًمٜمّمٞمح٦م ًمرؾمقًمف اًمتّمديؼ سمٜمٌقشمف، وسمذل اًمٓم٤مقم٦م ًمف ومٞمام أُمر سمف وَّنك قمٜمف.

 أهـواًمٜمّمٞمح٦م ًمٕم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم إرؿم٤مدهؿ إمم ُمّم٤محلٝمؿ. 

إمم  : ىم٤مل أسمق قمٛمرو سمـ اًمّمالح: واًمٜمّمٞمح٦م ًمٕم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم إرؿم٤مدهؿوىم٤مل 

ُمّم٤محلٝمؿ وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ أُمقر ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ، وؾمؽم قمقراَتؿ وؾمد ظمالَتؿ، وٟمٍمَتؿ قمغم 

أقمدائٝمؿ واًمذب قمٜمٝمؿ، وجم٤مٟم٦ٌم اًمٖمش واحلًد هلؿ، وأن حي٥م هلؿ ُم٤م حي٥م ًمٜمٗمًف، ويٙمره 

 هلؿ ُم٤م يٙمره ًمٜمٗمًف. اٟمتٝمك ُم٤م ذيمره.

 ىم٤مل: وُمـ أٟمقاع ٟمّمحٝمؿ ٟمّمحٝمؿ سمدومع إذى واعمٙمروه قمٜمٝمؿ، وإيث٤مر وم٘مػمهؿ

وشمٕمٚمٞمؿ ضم٤مهٚمٝمؿ، ورد ُمـ زاغ ُمٜمٝمؿ قمـ احلؼ ذم ىمقل أو قمٛمؾ سم٤مًمتٚمٓمػ ذم ردهؿ إمم 

ّمقل حاحلؼ، واًمرومؼ هبؿ ذم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر حم٦ٌم إلزاًم٦م وم٤ًمدهؿ وًمق سم

 ضر ذم دٟمٞم٤مه.

ىم٤مل: وُمـ أقمٔمؿ أٟمقاع اًمٜمّمح هلل وًمٙمت٤مسمف ورؾمقًمف، هق ُم٤م ُيتص سمف اًمٕمٚمامء رد 
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٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وسمٞم٤من دًٓمتٝم٤م قمغم ُم٤م ُي٤مًمػ إهقاء يمٚمٝم٤م، ويمذًمؽ رد إهقاء اعمْمٚم٦م سم

 أهـإىمقال اًمْمٕمٞمٗم٦م ُمـ زٓت اًمٕمٚمامء، وسمٞم٤من دًٓم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم رده٤م. 

ويم٤من اًمًٚمػ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ طمريّملم يمؾ احلرص قمغم اًمٜمّمٞمح٦م ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا 

 إمم ذًمؽ ؾمٌٞماًل.

زم ذم وضمٝمل ُم٤م أيمره، وم٢من  ىم٤من: ي٤م ضمٕمٗمر ىمؾجلٕمٗمر سمـ سمروم٘مد ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران 

 اًمرضمؾ ٓ يٜمّمح أظم٤مه طمتك ي٘مقل ًمف ذم وضمٝمف ُم٤م يٙمره.

 (.1/31) »اًمًػم»ذيمره٤م اًمذهٌل ذم 

(، 691-3/690) شاًمًػم»وىمد ضب إوزاقمل ُمثاًل قمٔمٞماًم ذم سم٨م اًمٜمّمٞمح٦م يمام ذم 

ؾمامـم٤من وم٘م٤مل: ومدظمٚم٧م واًمٜم٤مس  وىمدُم٧م ىم٤مل: سمٕم٨م قمٌد اهلل سمـ قمكم إزم وم٤مؿمتد ذًمؽ قمكما 

ُم٤م شم٘مقل ذم خمرضمٜم٤م وُم٤م ٟمحـ ومٞمف؟ ىمٚم٧م: أصٚمح اهلل إُمػم، ىمد يم٤من سمٞمٜمل وسملم داود سمـ قمكم 

ُمقدة ىم٤مل: ًمتخؼمِن ومتٗمٙمرت، صمؿ ىمٚم٧م: ٕصدىمٜمف، واؾمتًٌٚم٧م ًمٚمٛمقت، صمؿ روي٧م ًمف قمـ 

يٜمٙم٧م سمف، صمؿ ىم٤مل: ي٤م قمٌد اًمرمحـ ُم٤م شم٘مقل ذم  حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد طمدي٨م إقمامل وسمٞمده ىمْمٞم٧ِم 

هذا اًمٌٞم٧م؟ ىمٚم٧م: طمدصمٜمل حمٛمد اسمـ ُمروان، قمـ ُمٓمرف سمـ اًمِمخػم، قمـ  ىمتؾ أهؾ

 :وم٘م٤مل ،وؾم٤مق احلدي٨م »حيؾ ىمتؾ اعمًٚمؿ إٓ ذم صمالثٓ »ىم٤مل:  طقم٤مئِم٦م، قمـ اًمٜمٌل 

ًمق يم٤مٟم٧م وصٞم٦م ُمـ رؾمقل اهلل  :وم٘مٚم٧م طأظمؼمِن قمـ اخلالوم٦م وصٞم٦م ًمٜم٤م ُمـ رؾمقل اهلل 

إن يم٤مٟم٧م  :ىمٚم٧م ؟ُمقال سمٜمل أُمٞم٦مومام شم٘مقل ذم أ :ىم٤مل ،ا يت٘مدُمفأطمدً  ُم٤م شمرك قمكم  ط

 ًٓ ٤م ومٝمل قمٚمٞمؽ أطمرم وم٠مُمرِن وإن يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝمؿ طمراُمً  ، ومٝمل قمٚمٞمؽ طمرامهلؿ طمال

 ضم٧م.رِ ظْم وم٠مُ 

وقمٜمد اًمٗمري٤مِب ىم٤مل: أضمتٛمع اًمثقري وإوزاقمل، وقم٤ٌمد سمـ يمثػم سمٛمٙم٦م، وم٘م٤مل اًمثقري 
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٤مم وىمتؾ ًمألوزاقمل: طمدصمٜم٤م ي٤م أسم٤م قمٛمرو طمديثؽ ُمع قمٌد اهلل سمـ قمكم ىم٤مل: ٟمٕمؿ عم٤م ىمدم اًمِم

سمٜمل أُمٞم٦م ضمٚمس يقًُم٤م قمغم هيره وقم٠ٌم أصح٤مسمف أرسمٕم٦م أصٜم٤مف صٜمػ ُمٕمٝمؿ اًمًٞمقف 

اعمًٚمٚم٦م، وصٜمػ ُمٕمٝمؿ اجلزرة أفمٜمٝم٤م إـم٤ٌمر وصٜمػ ُمٕمٝمؿ إقمٛمدة وصٜمػ ُمٕمٝمؿ 

اًمٙم٤مومر يمقب، صمؿ سمٕم٨م إزم ومٚمام ست سم٤مًم٤ٌمب أٟمزًمقِن وأظمذ اصمٜم٤من سمٕمْمدي وأدظمٚمقِن سملم 

ومًٚمٛم٧م وم٘م٤مل: أٟم٧م قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو  لُماًمّمٗمقف طمتك أىم٤مُمقِن ُم٘م٤مًُم٤م يًٛمع يمال

ُم٠ًمًم٦م رضمؾ  : ُم٤م شم٘مقل ذم دُم٤مء سمٜمل أُمٞم٦م وم٠ًملإوزاقمل ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ، أصٚمح اهلل إُمػم ىم٤مل

وحيؽ اضمٕمٚمٜمل وإي٤مهؿ ٓ  : وم٘مٚم٧م ىمد يم٤من سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمٝمؿ قمٝمقد وم٘م٤ملأن ي٘متؾ رضماًل  :يريد

 ،ز وضمؾ ومٚمٗمٔمتٝم٤مقمٝمد سمٞمٜمٜم٤م وم٠مضمٝمِم٧م ٟمٗمز ويمره٧م اًم٘متؾ ومذيمرت ُم٘م٤مُمل سملم يدي اهلل قم

وَل ىمٚم٧م  ،وحيؽ :دُم٤مؤهؿ قمٚمٞمؽ طمرام ومٖمْم٥م واٟمتٗمخ٧م قمٞمٜم٤مه وأوداضمف وم٘م٤مل زم :وم٘مٚم٧م

وٟمٗمس  ،صمٞم٥م زان :ٓ حيؾ دم اُمرى ء ُمًٚمؿ إٓ سم٢مطمدى صمالث»: طىم٤مل رؾمقل اهلل 

أًمٞمس  :ويمٞمػ ذاك ىم٤مل :ىمٚم٧م ،وحيؽ أوًمٞمس إُمر ًمٜم٤م دي٤مٟم٦م :ىم٤مل ،»وشم٤مرك ًمديٜمف ،سمٜمٗمس

 ،ًمق أوص إًمٞمف ُم٤م طمٙمؿ احلٙمٛملم ومًٙم٧م :ىمٚم٧م ،وص إمم قمكميم٤من أ طيم٤من رؾمقل اهلل 

سمٞمده هٙمذا أوُم٠م أن أظمرضمقه  :٤م ومجٕمٚم٧م أشمقىمع رأد شم٘مع سملم يدي وم٘م٤ملوىمد اضمتٛمع همْمًٌ 

 :ومخرضم٧م ومريم٧ٌم داسمتل ومٚمام هت همػم سمٕمٞمد إذا وم٤مرس يتٚمقِن ومٜمزًم٧م إمم إرض وم٘مٚم٧م

 ،إن إُمػم : ومًٚمؿ وىم٤ملىمد سمٕم٨م ًمٞم٠مظمذ رأد أصكم ريمٕمتلم ومٙمؼمت ومج٤مء وأٟم٤م ىم٤مئؿ أصكم

 .ىمد سمٕم٨م إًمٞمؽ هبذه اًمدٟم٤مٟمػم ومخذه٤م وم٠مظمذَت٤م ومٗمرىمتٝم٤م ىمٌؾ أن أدظمؾ ُمٜمززم

 ( ىم٤مل: 64/054)»اًمًػم»وهذا أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم يٜمّمح ًمِمٞمخف يمام ذم 

سم٤مًمٌٍمة ومٕمٚمتلم أرضمق هبام اجلٜم٦م أشمٞم٧م حيٞمك اًم٘مٓم٤من، وهق ي٘مقل أسمق سمٙمر وقمٛمر  ومٕمٚم٧م

أهؾ سمدر يِمٝمدان: أن قمثامن أومْمؾ ُمـ قمكم ىم٤مل: ُمـ ىمٚم٧م أٟم٧م، وم٘مٚم٧م: ُمٕمل ؿم٤مهدان ُمـ 
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طمدصمتٜم٤م قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمٞمنة قمـ اًمٜمزال سمـ ؾمؼمة ىم٤مل: ظمٓمٌٜم٤م اسمـ ُمًٕمقد 

وم٘م٤مل: أُمرٟم٤م ظمػم ُمـ سم٘مل وَل ٟم٠مل ىم٤مل: وُمـ آظمر ىمٚم٧م اًمزهري قمـ محٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ 

ت اعمٝم٤مضمريـ إوًملم وأُمراء قمـ اعمًقر ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ي٘مقل: ؿم٤مور

ومٚمؿ أر أطمدا يٕمدل سمٕمثامن ىم٤مل: ومؽمك حيٞمك ىمقًمف وىم٤مل  طإضمٜم٤مد وأصح٤مب رؾمقل اهلل 

أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن، ىم٤مل: وأشمٞم٧م قمٌد اهلل اخلريٌل وم٢مذا سمٞمتف سمٞم٧م مخ٤مر وم٘مٚم٧م: ُم٤م هذا؟ 

ٚم٧م ىم٤مل: ُم٤م اظمتٚمػ ومٞمف أوًمٜم٤م وٓ أظمرٟم٤م ىمٚم٧م: أظمتٚمػ ومٞمف أوًمٙمؿ وأظمريمؿ ىم٤مل: ُمـ ىم

أيقب اًمًختٞم٤مِن، قمـ حمٛمد قمـ قمٌٞمدة ىم٤مل: اظمتٚمػ قمكم ذم إذسم٦م ومامزم ذاب ُمٜمذ 

قمنميـ ؾمٜم٦م إٓ قمًؾ أو ًمٌـ أو ُم٤مء ىم٤مل: وُمـ أظمرٟم٤م ىمٚم٧م قمٌد اهلل سمـ إدريس ىم٤مل: 

 وم٠مظمرج يمؾ ُم٤م ذم ُمٜمزًمف وم٠مهراىمف.

(: 61/56) »اًمًػم»واًمٜمّمح ومٞمف سمريم٦م ًمٚمداقمل واعمدقمق، ىم٤مل اًمؼمهب٤مري يمام ذم 

 ًم٦ًم ًمٚمٛمٜم٤مصح٦م ومتح سم٤مب اًمٗم٤مئدة، واعمج٤مًم٦ًم ًمٚمٛمٜم٤مفمرة همٚمؼ سم٤مب اًمٗم٤مئدة.اعمج٤م

وم٤مًمٜمّمٞمح٦م ؾم٥ٌم ٓؾمتٛمرار اخلػم وفمٝمقره، ويمتؿ اًمٜمّمٞمح٦م ؾم٥ٌم ًمْمٞم٤مح احلؼ 

ومخقده، وم٤مًمزم اًمٜمّمٞمح٦م سمْمقاسمٓمٝم٤م ُمـ اًمرومؼ واًمٚملم وووع إُمقر ذم ُمقاوٕمٝم٤م، 

 وُمالزُم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م شمٗمٚمح وشمٕمٚمقا وَتٙمـ وشمٜمٍم.

 »َا َٓعو إس صأٜت املٓهض إٔ ال تغريٙ»عؾض٠: اخلاَغ١ 

إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ أقمٔمؿ ُمٞمزات هذا اًمديـ اًم٘مقيؿ، ديـ رب 

ـِ ﴿ قال تعالى:اًمٕم٤معملم،  ٦ٍم ُأظْمِرضَم٧ْم ًمِٚمٜما٤مِس شَم٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوشَمٜمَْٝمْقَن قَم يُمٜمُْتْؿ ظَمػْمَ ُأُما

 .[999:]آل عؿران﴾٤مهللِاعمُْٜمَْٙمِر َوشُم١ْمُِمٜمُقَن سمِ 
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(: إٟمام سمٕم٨م 8/698) »اعمدارج»وًمٕمٔمؿ ؿم٠من هذه اًمِمٕمػمة اجلٚمٞمٚم٦م ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

اهلل رؾمٚمف وأٟمزل يمتٌف سم٤مإلٟمٙم٤مر قمغم اخلٚمؼ سمام هؿ قمٚمٞمف ُمـ أطمٙم٤مم اًمٌنمي٦م وهمػمه٤م، ومٚمٝمذا 

أرؾمٚم٧م اًمرؾمؾ وأٟمزًم٧م اًمٙمت٥م واٟم٘مًٛم٧م اًمدار إمم دار ؾمٕم٤مدة ًمٚمٛمٜمٙمريـ، ودار ؿم٘م٤موة 

 ٙمر قمٚمٞمٝمؿ.ًمٚمٛمٜم

ُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر هق (: إن ا9/888ٕ) »اإلطمٞم٤مء»وىم٤مل اًمٖمزازم ذم 

اًم٘مٓم٥م إقمٔمؿ ذم اًمديـ، وهق اعمٝمؿ اًمذي اسمتٕم٨م اهلل ًمف اًمٜمٌٞملم أمجٕملم، وًمق ـمقى سم٤ًمـمف 

وأهؾ قمٛمٚمف ًمتٕمٓمٚم٧م اًمٜمٌقة واوٛمحٚم٧م اًمدي٤مٟم٦م، وقمٛم٧م اًمٗمؽمة، وومِم٧م اًمْمالًم٦م، 

ًمٗم٤ًمد، واشمًع اخلرق وظمرسم٧م اًمٌالد، وهٚمؽ اًمٕم٤ٌمد وَل وؿم٤مقم٧م اجلٝم٤مًم٦م واؾمتنمى ا

يِمٕمروا سم٤مهلالك إمم يقم اًمتٜم٤مد، وىمد يم٤من اًمذي ظمٗمٜم٤م أن يٙمقن، وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف 

 أهـراضمٕمقن.

٤ًٌم ومٞمف وطم٤مصًم٤م قمٚمٞمف:  ٦ٌم َيْدقُمقَن إِمَم اخْلػَْمِ َوَي٠ْمُُمُروَن ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم ُمرهم ـْ ُِمٜمُْٙمْؿ ُأُما َوًْمَتُٙم

ـِ اعمُْٜمَْٙمِر َوُأوًَمِئَؽ ُهُؿ اعمُْْٗمٚمُِحقنَ سم٤ِمعمَْْٕمُروِف   .[990]آل عؿران: ﴾َوَيٜمَْٝمْقَن قَم

ومٛمـ أقمٔمؿ وؾم٤مئؾ اًمٗمالح ذم اًمدٟمٞم٤م ًمٚمداقملم سمٜمنم ظمػمهؿ ودقمقَتؿ هق صدقمٝمؿ 

 سم٤معمٕمروف ودقمقَتؿ إًمٞمف، وَّنٞمٝمؿ قمـ اعمٜمٙمر وُتذير اًمٜم٤مس ُمٜمف.

 يمام أٟمف ؾم٥ٌم ًمٚمٗمالح أظمروي اًمنُمدي، ومٝمؾ ُمـ ُمديمر.

٦ٌم ىَم٤مِئَٛم٦ٌم َيْتُٚمقَن آَي٤مِت ﴿ ال تعالى:وق ـْ َأْهِؾ اًْمِٙمَت٤مِب ُأُما قا ؾَمَقاًء ُِم ًُ ْٞمِؾ  اهللًَِمْٞم آَٟم٤مَء اًمٚما

ُجُدونَ  ًْ ـِ اعمُْٜمَْٙمِر  ٤مهللُِي١ْمُِمٜمُقَن سمِ  * َوُهْؿ َي ظِمِر َوَي٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوَيٜمَْٝمْقَن قَم ْٔ َواًْمَٞمْقِم ا

٤مِرقُمقَن ذِم اخْلػَْمَ  ًَ لمَ َوُي ٤محِلِ ـَ اًمّما  .[990]آل عؿران:﴾اِت َوُأوًَمِئَؽ ُِم

وم٘مرن اهلل قمز وضمؾ سملم اإليامن وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر عم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ 
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 اًمتالزم، وًمٞمٕمٚمؿ أٟمف ٓ يمامل إليامن اًمٕمٌد إٓ سمتح٘مٞمؼ هذه اًمِمٕمػمة اًمٕمٔمٞمٛم٦م.

إٓ سمٛمالزُم٦م هذه اًمقؾمٞمٚم٦م وىم٤مل شمٕم٤ممم ُمٌٞمٜم٤ًم أن اًمقٓي٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم ٓ شمٙمٛمؾ وٓ شمتؿ 

َواعم١ُْْمُِمٜمُقَن َواعم١ُْْمُِمٜم٤َمُت سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأْوًمَِٞم٤مُء سَمْٕمٍض َي٠ْمُُمُروَن ﴿اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمٜمٍمة احلؼ واًمًٜم٦م: 

يَم٤مَة َوُيٓمِٞمُٕمقَن  الَة َوُي١ْمشُمقَن اًمزا ـِ اعمُْٜمَْٙمِر َوُيِ٘مٞمُٛمقَن اًمّما َوَرؾُمقًَمُف  اهللَ سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوَيٜمَْٝمْقَن قَم

مَحُُٝمُؿ ُأوًَمئِ   .[19]التوبة: ﴾قَمِزيٌز طَمِٙمٞمؿٌ  اهللَ إِنا  اهللَُؽ ؾَمػَمْ

قال وأُمر سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهل قمـ اعمٜمٙمر سم٤مع ٟمٗمًف ُمـ اهلل، ووقمد سم٤محلًٜمك، ومٝمٜمٞمًئ٤م ًمف 

ـَ  اهللَإِنا ﴿ تعالى: ى ُِم ُٝمْؿ َوَأُْمَقاهَلُْؿ سم٠َِمنا هَلُؿُ  اؿْمؽَمَ ًَ  اهللِ شمُِٚمقَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اجْلَٜما٦َم ُيَ٘م٤م اعم١ُْْمُِمٜملَِم َأٟمُٗم

ـَ  ـْ َأْورَم سمَِٕمْٝمِدِه ُِم  اهللِ  وَمَٞمْ٘مُتُٚمقَن َوُيْ٘مَتُٚمقَن َوقْمًدا قَمَٚمْٞمِف طَمً٘م٤م ذِم اًمتاْقَراِة َواإِلٟمِجٞمِؾ َواًْمُ٘مْرآِن َوَُم

ٌَْٞمِٕمُٙمؿُ  وا سمِ ٌْنِمُ ٌُقَن اًْمَٕم٤مسمُِدوَن اًمتا٤مئِ  *اًماِذي سَم٤مَيْٕمُتْؿ سمِِف َوَذًمَِؽ ُهَق اًْمَٗمْقُز اًْمَٕمِٔمٞمُؿ  وَم٤مؾْمَت

ـِ  ٤مضِمُدوَن أُِمُروَن سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َواًمٜما٤مُهقَن قَم ًا ايمُِٕمقَن اًم ٤مِئُحقَن اًمرا ًا اعمُْٜمَٙمِر  احْل٤َمُِمُدوَن اًم

ِ  اهللِ َواحْل٤َمومُِٔمقَن حِلُُدوِد   .[991-999]التوبة: ﴾اعم١ُْْمُِمٜملِمَ  َوسَمنمِّ

اهلل قمز وضمؾ أهؾ اخلػم وًمٜم٤م ذم ىمّم٦م أهؾ اًم٘مري٦م اًمٕمؼمة اًمٕمٔمٞمٛم٦م، يمٞمػ ٟمجك 

ـِ ﴿ قال تعالى:واؾمتٛمرت دقمقَتؿ، وأهٚمؽ همػمهؿ ممـ قمَم وَترد،  اًْمَ٘مْرَي٦ِم  َواؾْم٠َمهْلُْؿ قَم

قًم٤م َويَ  ٌْتِِٝمْؿ ُذا ٧ٌِْم إِْذ شَم٠ْمشمِٞمِٝمْؿ طِمٞمَت٤مَُّنُْؿ َيْقَم ؾَم ًا ٌَْحِر إِْذ َيْٕمُدوَن ذِم اًم َة اًْم تِل يَم٤مَٟم٧ْم طَم٤مِضَ ْقَم اًما

ٌُِتقَن ٓ ًْ ُ٘مقنَ  ٓ َي ًُ ٌُْٚمقُهْؿ سماَِم يَم٤مُٟمقا َيْٗم َ شَمِٕمُٔمقَن  * شَم٠ْمشمِٞمِٝمْؿ يَمَذًمَِؽ َٟم ٦ٌم ُِمٜمُْٝمْؿ َِل َوإِْذ ىَم٤مًَم٧ْم ُأُما

ُٙمْؿ َوًَمَٕمٚماُٝمْؿ َيتاُ٘مقنَ  هُبُْؿ قَمَذاسًم٤م ؿَمِديًدا ىَم٤مًُمقا َُمْٕمِذَرًة إِمَم َرسمِّ وَمَٚماما  * ىَمْقًُم٤م اهللاُ ُُمْٝمِٚمُٙمُٝمْؿ َأْو ُُمَٕمذِّ

قا َُم٤م ًُ ـَ فَمَٚمُٛمقا سمَِٕمَذاٍب سَمِئٞمٍس سماَِم  َٟم ِذي  َوَأظَمْذَٟم٤م اًما
ِ
قء ًُّ ـِ اًم ـَ َيٜمَْٝمْقَن قَم ِذي ُروا سمِِف َأْٟمَجْٞمٜم٤َم اًما ُذيمِّ

ُ٘مقَن  ًُ  .[621-913 ]إقمراف:﴾يَم٤مُٟمقا َيْٗم

 وقال تعالى:وُمـ ومرط ذم هذه اًمقؾمٞمٚم٦م شمٕمٛمًدا وَت٤موًٟم٤م سم٤مًمديـ اؾمتحؼ اًمٚمٕمـ، وم٘مد 
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ـَ يَمٗمَ ﴿ ِذي ـَ اًما ـِ َُمْرَيَؿ َذًمَِؽ سماَِم قَمَّمْقا ًُمِٕم ك اسْم ًَ ٤مِن َداُوَد َوقِمٞم ًَ
اِئٞمَؾ قَمغَم ًمِ ْهَ

ـْ سَمٜمِل إِ ُروا ُِم

ـْ ُُمٜمَٙمٍر وَمَٕمُٚمقُه ًَمٌِْئَس َُم٤م يَم٤مُٟمقا َيْٗمَٕمُٚمقنَ  * َويَم٤مُٟمقا َيْٕمَتُدونَ  -15 ]ادائدة:﴾يَم٤مُٟمقا ٓ َيَتٜم٤َمَهْقَن قَم

11]. 

٤مٟمِٞمُّقَن  ًَمْقٓ َيٜمَْٝم٤مُهؿُ ﴿اعمٜمٙمر، وم٘م٤مل:  وذم اهلل قمز وضمؾ إطم٤ٌمر سمٕمدم اًمٜمٝمل قمـ سما اًمرا

ؿُ  ـْ ىَمْقهِلِ ٤ٌَمُر قَم ْح٧َم ًَمٌِْئَس َُم٤م يَم٤مُٟمقا َيّْمٜمَُٕمقنَ  اإِلصْمَؿ َوَأيْمٚمِِٝمؿُ  َوإطَْم ًُّ  .[13]ادائدة:﴾اًم

وقال وٓ ظمػم ومٞمؽ أُّي٤م اًمداقمل أٟم٧م وهمػمك ُمـ اعمًٚمٛملم إٓ سمتح٘مٞمؼ هذه اًمِمٕمػمة، 

ـْ َأَُمَر سمَِّمَدىَم٦ٍم َأْو َُمْٕمُروٍف َأْو إِْصالٍح سَملْمَ ٓ ظَمػْمَ ذِم ﴿ تعالى: ٓا َُم ـْ َٟمْجَقاُهْؿ إِ  يَمثػٍِم ُِم

ـْ َيْٗمَٕمْؾ َذًمَِؽ اسْمتَِٖم٤مَء َُمْرَو٤مِة  ْقَف ُٟم١ْمشمِٞمِف َأضْمًرا قَمِٔمٞماًم  اهللِاًمٜما٤مِس َوَُم ًَ  .[990]الـساء:﴾وَم

ٜما٤مُهْؿ  ﴿ر: وسملم أن اًمٕم٤مىم٦ٌم ٕصح٤مب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙم ـَ إِْن َُمٙما ِذي اًما

٦ٌَمُ  ـِ اعمُْٜمَْٙمِر َوهللِاِ قَم٤مىِم يَم٤مَة َوَأَُمُروا سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوََّنَْقا قَم الَة َوآشَمُقا اًمزا  ذِم إَْرِض َأىَم٤مُُمقا اًمّما

 .[06]احل٩م:﴾إُُُمقِر 

 وًمق ٟمٔمرٟم٤م ذم قم٤مىم٦ٌم اعمٗمرـملم ذم هذه اًمِمٕمػمة اجلٚمٞمٚم٦م واًمٓمري٘م٦م اًم٘مقيٛم٦م دمد أن

 دقمقاَتؿ ىمد اٟمتٝم٧م واًمنم سمٞمٜمٝمؿ ىمد قمؿ، ووصٗمقا سم٠مىمٌح إوص٤مف.

ـَ مُحُِّٚمقا اًمتاْقَراَة صُمؿا ََلْ حَيِْٛمُٚمقَه٤م يَمَٛمَثِؾ ﴿وم٘مد ؿمٌٝمٝمؿ اهلل سم٤محلٛمػم يمام ذم ىمقًمف:  ِذي َُمَثُؾ اًما

سُمقا سمِآَي٤مِت  ـَ يَمذا ِذي اَمِر حَيِْٛمُؾ َأؾْمَٗم٤مًرا سمِْئَس َُمَثُؾ اًْمَ٘مْقِم اًما ٓ َُّيِْدي اًْمَ٘مْقَم  اهللُوَ  اهللِاحْلِ

 .[8]اجلؿعة:﴾اًمٔما٤معملِِمَ 

َٚمَخ ُِمٜمَْٝم٤م ﴿يمام ذم ىمقًمف:  وؿمٌٝمٝمؿ سم٤مًمٙمالب ًَ ٠ٌََم اًماِذي آشَمْٞمٜم٤َمُه آَي٤مشمِٜم٤َم وَم٤مٟم َواشْمُؾ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َٟم

ـَ  ْٞمَٓم٤مُن وَمَٙم٤مَن ُِم ٌََٕمُف اًمِما ـَ  وَم٠َمشْم ٌََع َوًَمْق ؿِمْئٜم٤َم ًَمَروَمْٕمٜم٤َمُه هِب٤َم َوًَمِٙمٜما  * اًْمَٖم٤مِوي ُف َأظْمَٚمَد إمَِم إَْرِض َواشما

ذِ  يْمُف َيْٚمَٝم٨ْم َذًمَِؽ َُمَثُؾ اًْمَ٘مْقِم اًما ِٛمْؾ قَمَٚمْٞمِف َيْٚمَٝم٨ْم َأْو شَمؽْمُ ـَ َهَقاُه وَمَٛمَثُٚمُف يَمَٛمَثِؾ اًْمَٙمْٚم٥ِم إِْن َُتْ ي
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سُمقا سمِآَي٤مشمِٜم٤َم وَم٤مىْمُّمصِ  ُرونَ  يَمذا  .[911-918 ]األعراف:﴾اًْمَ٘مَّمَص ًَمَٕمٚماُٝمْؿ َيَتَٗمٙما

 وًمٕمٜمقا يمام شم٘مدم.

 وهؿ ذم أظمرة ُمٌنمون سم٤مًمٕمذاب إًمٞمؿ واخلزي اًمٕمٔمٞمؿ.

إن اهلل ًمٞم٠ًمل اًمٕمٌد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م »ُمـ طمدي٨م أِب ؾمٕمٞمد:  »ؾمٜمٜمف»أظمرج أسمق داود ذم 

طمتك ي٘مقل: ي٤م ومالن، ُم٤م ُمٜمٕمؽ إذا رأي٧م اعمٜمٙمر أن شمٜمٙمره، وم٢مذا ًم٘مـ اهلل اًمٕمٌد طمجتف ىم٤مل: ي٤م 

 .»رب رضمقشمؽ وومرىم٧م ُمـ اًمٜم٤مس

 .»اًمّمحٞمح اعمًٜمد» :احلدي٨م ذم

أٓ ٓ يٛمٜمٕمـ رضماًل هٞم٦ٌم »( ُمـ طمدي٨م أِب ؾمٕمٞمد ُمرومققًم٤م: 9656وأظمرج اًمؽمُمذي )

 .»اًمٜم٤مس أن ي٘مقل سمحؼ إذا قمٚمٛمف

 احلاٌَ ع٢ً األَض باملعضٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهض

: »ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»ذم ذح احلدي٨م اًمراسمع واًمثالصملم ذم  ىم٤مل اسمـ رضم٥م 

ر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر شم٤مرة حيٛمؾ قمٚمٞمف رضم٤مء صمقاسمف، وشم٤مرة ظمقف واقمٚمؿ أن إُم

اًمٕم٘م٤مب ذم شمريمف، وشم٤مرة اًمٖمْم٥م هلل قمغم اٟمتٝم٤مك حم٤مرُمف، وشم٤مرة اًمٜمّمٞمح٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم واًمرمح٦م 

هلؿ ورضم٤مء اٟم٘م٤مذهؿ مم٤م أوىمٕمقا أٟمٗمًٝمؿ ومٞمف ُمـ اًمتٕمرض ًمٖمْم٥م اهلل وقم٘مٌقسمتف ذم اًمدٟمٞم٤م 

اهلل وإقمٔم٤مُمف وحمٌتف، وأٟمف أهؾ أن يٓم٤مع ومال يٕمَم،  وأظمرى، وشم٤مرة حيٛمؾ قمٚمٞمف إضمالل

ويذيمر ومال يٜمًك، ويِمٙمر ومال يٙمٗمر، وأٟمف يٗمتدى ُمـ اٟمتٝم٤مك حم٤مرُمف سم٤مًمٜمٗمقس وإُمقال، 

ٞم٦م يمؾ ُم٤م يٚم٘مك ُمـ إذى ذم اهلل قمز وضمؾ، ورسمام دقم٤م عمـ آذاه ٚموُمـ طمٗمظ هذا اعم٘م٤مم ه٤من قم

رب اهمٗمر »ًمدم قمـ وضمٝمف، وي٘مقل: عم٤م ضسمف ىمقُمف، ومجٕمؾ يٛمًح ا طيمام ىم٤مل ذًمؽ اًمٜمٌل 

 .»ًم٘مقُمل وم٢مَّنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن
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 رصجات األَض باملعضٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهض:

ًمألُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر صمالصم٦م درضم٤مت َيٛمٕمٝم٤م طمدي٨م أِب ؾمٕمٞمد قمٜمد 

ُمـ رأى ُمٜمٙمؿ ُمٜمٙمًرا ومٚمٞمٖمػمه سمٞمده، وم٢من َل يًتٓمع »: ط( ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 14ُمًٚمؿ )

 .»يًتٓمع ومٌ٘مٚمٌف وذًمؽ أوٕمػ اإليامنومٌٚم٤ًمٟمف، وم٢من َل 

( سمٕمد اًمث٤مًمث٦م: وًمٞمس وراء ذًمؽ طم٦ٌم ظمردل 16وذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد قمٜمد ُمًٚمؿ )

 .»ُمـ إيامن

 َي٤مبإ أُمر ومٝمق: شومٚمٞمٖمػمه»( ىمقًمف: 90-9/96ذم ذح احلدي٨م ) ىم٤مل اًمٜمقوي 

 ٜم٦مواًمً اًمٙمت٤مب اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمك سم٤معمٕمروف ُمرإ وضمقب قمغم شمٓم٤مسمؼ وىمد ُم٦مإ مج٤مع٢مسم

 سمٕمض ٓإ ذًمؽ ذم ُي٤مًمػ وَل اًمديـ هل اًمتل اًمٜمّمٞمح٦م ُمـ ٤مأيًْم  وهق ُم٦مإ مج٤معإو

 سمخالومٝمؿ يٙمؽمث ٓ احلرُملم ُم٤ممإ اعمٕم٤ممم أسمق ُم٤مماإل ىم٤مل يمام ،سمخالومٝمؿ يٕمتد وٓ اًمراومْم٦م

 ٤مظمالومً  سم٤مًمٕم٘مؾ ٓ سم٤مًمنمع ووضمقسمف ه١مٓء يٜمٌغ أن ىمٌؾ قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن أمجع وم٘مد هذا رم

ـْ َوؾا إَِذا اْهَتَدْيُتؿْ  ﴿ :وضمؾ قمز اهلل ىمقل وأُم٤م ،ًمٚمٛمٕمتزًم٦م يُمْؿ َُم ُٙمْؿ ٓ َيُيُّ ًَ  ، ﴾قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َأٟمُٗم

 ومٕمٚمتؿ ذاإ ٟمٙمؿإ أي٦م ُمٕمٜمك ذم اعمح٘م٘ملم قمٜمد اًمّمحٞمح اعمذه٥م نٕ 6ذيمرٟم٤مه عم٤م ٤مخم٤مًمٗمً  ومٚمٞمس

 ،﴾َرىَوٓ شَمِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأظْم ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ همػميمؿ شم٘مّمػم يييمؿ ومال سمف يمٚمٗمتؿ ُم٤م

 يٛمتثؾ وَل ومٕمٚمف وم٢مذا ،اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمك سم٤معمٕمروف ُمراإل سمف يمٚمػ ومٛمام يمذًمؽ يم٤من ذاإو

 ٓ واًمٜمٝمك إُمر قمٚمٞمف وم٢مٟمام ،قمٚمٞمف ُم٤م أدى ًمٙمقٟمف اًمٗم٤مقمؾ قمغم ذًمؽ سمٕمد قمت٥م ومال اعمخ٤مـم٥م

 سمٕمض سمف ىم٤مم ذاإ يمٗم٤مي٦م ومرض اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمك سم٤معمٕمروف آُمر ان صمؿ أقمٚمؿ واهلل اًم٘مٌقل

 وٓ قمذر سمال ُمٜمف َتٙمـ ُمـ يمؾ أصمؿ اجلٛمٞمع شمريمف ذاإو اًم٤ٌمىملم قمـ احلرج طؾم٘م اًمٜم٤مس

 آ زاًمتفإ ُمـ يتٛمٙمـ أوٓ هق آ سمف يٕمٚمؿ ٓ ُمقوع ذم يم٤من اذا يمام يتٕملم ىمد أٟمف صمؿ ،ظمقف
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 اًمٕمٚمامء ىم٤مل ،اعمٕمروف ذم شم٘مّمػم أو ُمٜمٙمر قمغم همالُمف أو وًمده أو زوضمتف يرى ويمٛمـ هق

 يٗمٞمد ٓ ًمٙمقٟمف اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمك سم٤معمٕمروف ُمرإ عمٙمٚمػا قمـ يً٘مط وٓ :قمٜمٝمؿ اهلل رى

 ُمرإ قمٚمٞمف اًمذى أن ىمدُمٜم٤م وىمد ،اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع اًمذيمرى وم٢من ومٕمٚمف قمٚمٞمف َي٥م سمؾ ،فمٜمف ذم

 سمٛمـ هذا اًمٕمٚمامء وُمثؾ اًمٌالغ ٓإ اًمرؾمقل قمغم ُم٤م وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل ويمام اًم٘مٌقل ٓ واًمٜمٝمك

  .أقمٚمؿ واهلل ذًمؽ وٟمحق اًمٕمقرة سمٕمض ُمٙمِمقف همػمه أو احلامم ذم ٤مٟم٤ًمٟمً إ يرى

 جمتٜم٤ٌم سمف ي٠مُمر ُم٤م ممتثاًل  احل٤مل يم٤مُمؾ يٙمقن أن واًمٜم٤مهك أُمر ذم يِمؽمط وٓ :اًمٕمٚمامء ىم٤مل

 ،قمٜمف يٜمٝمك سمام ُمتٚم٤ًٌم يم٤من نإو واًمٜمٝمك سمف ي٠مُمر سمام خماًل  يم٤من وان ُمرإ قمٚمٞمف سمؾ ،قمٜمف يٜمٝمك ُم٤م

 يمٞمػ سم٠مطمدمه٤م أظمؾ وم٢مذا ،يٜمٝم٤مهو همػمه وي٠مُمر ويٜمٝم٤مه٤م ٟمٗمًف ي٠مُمر أن ؿمٞمئ٤من قمٚمٞمف َي٥م وم٢مٟمف

 اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمك سم٤معمٕمروف آُمر ُيتص وٓ :اًمٕمٚمامء ىم٤مل سم٤مٔظمر آظمالل ًمف ي٤ٌمح

 امج٤مع قمٚمٞمف واًمدًمٞمؾ احلرُملم اُم٤مم ىم٤مل اعمًٚمٛملم ٔطم٤مد ضم٤مئز ذًمؽ سمؾ اًمقٓي٤مت صح٤مب٠مسم

 قٓةاًم ي٠مُمرون يم٤مٟمقا يٚمٞمف اًمذى واًمٕمٍم إول اًمّمدر ذم اًمقٓة همػم وم٢من ،اعمًٚمٛملم

 اًمتِم٤مهمؾ قمغم شمقسمٞمخٝمؿ وشمرك ي٤مهؿأ اعمًٚمٛملم شم٘مرير ُمع اعمٜمٙمر قمـ ويٜمٝمقَّنؿ سم٤معمٕمروف

 ُمـ ويٜمٝمك ي٠مُمر ٟمامإ ٟمفإ صمؿ ،أقمٚمؿ واهلل وٓي٦م همػم ُمـ اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمك سم٤معمٕمروف سم٤مُٕمر

 اًمقاضم٤ٌمت ُمـ يم٤من وم٢من ،اًمٌمء سم٤مظمتالف ُيتٚمػ وذًمؽ قمٜمف ويٜمٝمك سمف ي٠مُمر سمام قم٤معم٤م يم٤من

 اعمًٚمٛملم ومٙمؾ وٟمحقه٤م واخلٛمر واًمزٟم٤م واًمّمٞم٤مم يم٤مًمّمالة اعمِمٝمقرة حرُم٤متواعم اًمٔم٤مهرة

 ًمٚمٕمقام يٙمـ َل سم٤مٓضمتٝم٤مد يتٕمٚمؼ ومم٤م ىمقالوإ ومٕم٤ملإ دىم٤مئؼ ُمـ يم٤من نإو هب٤م قمٚمامء

  .ًمٚمٕمٚمامء ذًمؽ سمؾ ،اٟمٙم٤مره هلؿ وٓ ومٞمف ُمدظمؾ

 ُمـ رهأيمث وٞمع ىمد اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمك سم٤معمٕمروف آُمر سم٤مب أقمٜمك اًم٤ٌمب هذا أن واقمٚمؿ

 ىمقام سمف قمٔمٞمؿ سم٤مب وهق ضمدا ىمٚمٞمٚم٦م رؾمقم آ آزُم٤من هذه رم ُمٜمف يٌؼ وَل ُمتٓم٤موًم٦م أزُم٤من
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 اًمٔم٤مَل يد قمغم ي٠مظمذوا َل واذا واًمٓم٤مًمح اًمّم٤مًمح اًمٕم٘م٤مب قمؿ اخل٨ٌم يمثر واذا وُماليمف إُمر

ـْ َأُْمِرِه أَ  ﴿ :سمٕم٘م٤مسمف شمٕم٤ممم اهلل يٕمٛمٝمؿ أن أوؿمؽ ـَ ُُي٤َمًمُِٗمقَن قَم ِذي ٌَُٝمْؿ ومِْتٜم٦ٌَم َأْو وَمْٚمَٞمْحَذِر اًما ْن شُمِّمٞم

ٌَُٝمْؿ قَمَذاٌب َأًمِٞمٌؿ   اهلل رو٤م ُتّمٞمؾ ذم واًم٤ًمقمك أظمرة ًمٓم٤مًم٥م ومٞمٜمٌٖمل ،[28]اًمٜمقر:﴾ُيِّمٞم

 وٓ ٟمٞمتف وُيٚمص ُمٕمٔمٛمف ذه٥م وىمد ؾمٞمام ٓ قمٔمٞمؿ ٟمٗمٕمف وم٤من اًم٤ٌمب هبذا يٕمتٜمك أن وضمؾ قمز

هُ َوًَمٞمَ  ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم اهلل وم٤من ُمرشمٌتف ٓرشمٗم٤مع قمٚمٞمف يٜمٙمر ُمـ ُّي٤مسمـ ـْ َيٜمٍُمُ نا اهللاُ َُم  ،﴾ٜمٍُمَ

َتِ٘مٞمٍؿ  ﴿ وقال تعالى: ًْ اٍط ُُم ـْ َيْٕمَتِّمْؿ سم٤ِمهللاِ وَمَ٘مْد ُهِدَي إمَِم ِسَ  ، [646]آل قمٛمران:﴾َوَُم

٥َم اًمٜما٤مُس َأْن  ﴿ وقال تعالى: ؾمٌٚمٜم٤م ًمٜمٝمديٜمٝمؿ ومٞمٜم٤م ضم٤مهدوا واًمذيـ شمٕم٤ممم وىم٤مل ًِ َأطَم

يُمقا َأْن َيُ٘مقًُمقا آَُمٜما٤م َوُهؿْ  ـَ  *ٓ ُيْٗمَتٜمُقَن  ُيؽْمَ ِذي ـا اهللاُ اًما ٌِْٚمِٝمْؿ وَمَٚمَٞمْٕمَٚمَٛم ـْ ىَم ـَ ُِم ِذي َوًَمَ٘مْد وَمَتٜما٤م اًما

ـا اًْمَٙم٤مِذسملَِم    .[8-9]اًمٕمٜمٙمٌقت: ﴾َصَدىُمقا َوًَمَٞمْٕمَٚمَٛم

 وُمداهٜمتف وُمقدشمف ًمّمداىمتف أيْم٤م يت٤مريمف وٓ اًمٜمّم٥م ىمدر قمغم آضمر أن واقمٚمؿ

 وُمـ وطم٘م٤م طمرُم٦م ًمف شمقضم٥م وُمقدشمف صداىمتف وم٤من ديفًم اعمٜمزًم٦م ودوام قمٜمده اًمقضم٤مه٦م وـمٚم٥م

 هق وحمٌف آٟم٤ًمن وصديؼ ُمْم٤مره٤م ُمـ ويٜم٘مذه آظمرشمف ُمّم٤مًمح إمم وُّيديف يٜمّمحف أن طم٘مف

 أو ذه٤مب ذم يًٕمك ُمـ وقمدوه دٟمٞم٤مه ذم ٟم٘مص إمم ذًمؽ أدى وأن آظمرشمف قمامرة ذم ؾمٕمك ُمـ

 هلذا ًمٜم٤م قمدوا اسمٚمٞمس يم٤من واٟمام دٟمٞم٤مه ذم ٟمٗمع صقرة ذًمؽ سم٥ًٌم طمّمؾ وان آظمرشمف ٟم٘مص

 ُمّم٤مًمح رم ًمًٕمٞمٝمؿ ًمٚمٛم١مُمٜملم أوًمٞم٤مء أمجٕملم قمٚمٞمٝمؿ وؾمالُمف اهلل صٚمقات إٟمٌٞم٤مء ويم٤مٟم٧م

 وأن عمرو٤مشمف اعمًٚمٛملم وؾم٤مئر وأطم٤ٌمسمٜم٤م شمقومٞم٘مٜم٤م اًمٙمريؿ اهلل وٟم٠ًمل اًمٞمٝم٤م وهدايتٝمؿ آظمرَتؿ

  .أقمٚمؿ واهلل ورمحتف سمجقده يٕمٛمٜم٤م

 ُتّمٞمؾ إمم أىمرب ًمٞمٙمقن يرومؼ أن اعمٜمٙمر قمـ واًمٜم٤مهك سم٤معمٕمروف ًممُمر ويٜمٌٖمك

 وزاٟمف ٟمّمحف وم٘مد ها أظم٤مه وقمظ ُمـ قمٜمف اهلل رى اًمِم٤مومٕمك آُم٤مم ىم٤مل وم٘مد اعمٓمٚمقب
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 اذا ُم٤م اًم٤ٌمب هذا ُمـ ومٞمف اًمٜم٤مس ايمثر يت٤ًمهؾ ومم٤م وؿم٤مٟمف ومْمحف وم٘مد قمالٟمٞم٦م وقمٔمف وُمـ

 سمٕمٞمٌف اعمِمؽمى يٕمرومقن وٓ ذًمؽ يٜمٙمرون ٓ وم٢مَّنؿ ٟمحقه أو ُمٕمٞم٤ٌم ُمت٤مقم٤م يٌٞمع اٟم٤ًمٟم٤م رأى

 وأن اًم٤ٌمئع قمغم يٜمٙمر أن ذًمؽ قمٚمؿ ُمـ قمغم َي٥م أٟمف قمغم اًمٕمٚمامء ٟمص وىمد فم٤مهر ظمٓم٠م وهذا

  .أقمٚمؿ واهلل سمف اعمِمؽمى يٕمٚمؿ

 سمٞمده ومٚمٞمٖمػمه اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ذم ط اًمٜمٌك ىم٤مل وم٘مد وُمراشمٌف اًمٜمٝمك صٗم٦م وأُم٤م

 وًمٞمس سم٘مٚمٌف ومٚمٞمٙمرهف ُمٕمٜم٤مه ومٌ٘مٚمٌف ط وم٘مقًمف ومٌ٘مٚمٌف يًتٓمع َل وم٤من ومٌٚم٤ًمٟمف يًتٓمع َل وم٤من

 أوٕمػ وذًمؽ)  ط وىمقًمف وؾمٕمف رم اًمذى هق وًمٙمٜمف ًمٚمٛمٜمٙمر ُمٜمف وشمٖمٞمػم سم٤مزاًم٦م ذًمؽ

 صٗم٦م رم أصؾ احلدي٨م هذا  قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض ىم٤مل صمٛمرة أىمٚمف أقمٚمؿ واهلل ُمٕمٜم٤مه(  آيامن

 آٓت ومٞمٙمن ومٕمال أو يم٤من ىمقٓ سمف زواًمف أُمٙمٜمف وضمف سمٙمؾ يٖمػمه أن اعمٖمػم ومحؼ اًمتٖمٞمػم

 أصح٤مهب٤م إمم ويرده٤م اًمٖمّمقب ويٜمزع يٗمٕمٚمف ُمـ ي٠مُمر أو ًفسمٜمٗم اعمًٙمر ويريؼ اًم٤ٌمـمؾ

 ذه اعمخقف اًمٔم٤مَل اًمٕمزة وسمذى سم٤مجل٤مهؾ ضمٝمده اًمتٖمٞمػم ذم ويرومؼ أُمٙمٜمف اذا سم٠مُمره أو سمٜمٗمًف

 واًمٗمْمؾ اًمّمالح أهؾ ُمـ ذًمؽ ُمتقمم يٙمقن أن يًتح٥م يمام ىمقًمف ىمٌقل إمم أدقمك ذًمؽ اذ

 ُمٜمٙمرا اهمالفمف ي١مصمر أن أُمـ اذا سمٓم٤مًمتف ذم واعمنف همٞمف ذم اعمتامدى قمغم ويٖمٚمظ اعمٕمٜمك هلذا

 ي٥ًٌم سمٞمده شمٖمٞمػمه أن فمٜمف قمغم همٚم٥م وم٤من اًمٔم٤مَل ؾمٓمقة قمـ حمٛمٞم٤م ضم٤مٟمٌف ًمٙمقن همػمه مم٤م أؿمد

 واًمققمظ سم٤مًمٚم٤ًمن اًم٘مقل قمغم واىمتٍم يده يمػ سم٥ًٌم همػمه ىمتؾ أو ىمتٚمف ُمـ ُمٜمف أؿمد ُمٜمٙمرا

 اعمراد هق وهذا ٕم٦مؾم ذم ويم٤من سم٘مٚمٌف همػم ذًمؽ ُمثؾ ىمقًمف ي٥ًٌم أن ظم٤مف وم٤من واًمتخقيػ

 إمم ذًمؽ ي١مد َل ُم٤م اؾمتٕم٤من ذًمؽ قمغم سمف يًتٕملم ُمـ وضمد وان شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء ان سم٤محلدي٨م

 قمغم ي٘متٍم أو همػمه ُمـ اعمٜمٙمر يم٤من ان إُمر ًمف ُمـ إمم ذًمؽ وًمػمومع وطمرب ؾمالح افمٝم٤مر

 عمـ ظمالوم٤م واعمح٘م٘ملم اًمٕمٚمامء قمٜمد ومٞمٝم٤م اًمٕمٛمؾ وصقاب اعم٠ًمًم٦م وم٘مف هق هذا سم٘مٚمٌف شمٖمٞمػمه
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 اًم٘م٤ميض يمالم آظمر هذا أذى يمؾ ُمٜمف وٟمٞمؾ ىمتؾ وان طم٤مل سمٙمؾ سم٤مًمتٍميح آٟمٙم٤مر رأى

 أهـ.

( ط اسمـ اجلقزي: ٓ ي٠مُمر 264) »ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري يمام ذم 

سم٤معمٕمروف إٓ ُمـ شمقومرت ومٞمف صمالث ظمّم٤مل: رومٞمؼ سمام ي٠مُمر، رومٞمؼ سمام يٜمٝمك، قمدل سمام أُمر 

 أهـُمر قم٤مَل سمام يٜمٝمك. قمدل سمام َّنك، قم٤مَل سمام ي٠م

 رصجات إْهاص املٓهض:

 (:8/32) »إقمالم اعمقىمٕملم»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

 وإٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر أرسمع درضم٤مت:

 أن يزول وُيٚمٗمف وده. -6

 أن ي٘مؾ وإن َل يزل سمجٛمٚمتف. -9

 أن ُيٚمٗمف ُم٤م هق ُمثٚمف. -8

 أن ُيٚمٗمف ُم٤م هق ذ ُمٜمف. -0

وم٢مذا رأي٧م ضمتٝم٤مد، واًمراسمٕم٦م حمرُم٦م وم٤مًمدرضمت٤من إوًمٞم٤من ُمنموقمت٤من، واًمث٤مًمث٦م ُمقوع ا

أهؾ اًمٗمجقر واًمٗمًقق يٚمٕمٌقن سم٤مًمِمٓمرٟم٩م يم٤من إٟمٙم٤مرك قمٚمٞمٝمؿ ُمـ قمدم اًمٗم٘مف واًمٌّمػمة 

إٓ إذا ٟم٘مٚمتٝمؿ ُمٜمف إمم ُم٤م هق أطم٥م إمم اهلل ورؾمقًمف يمرُمل اًمٜمِم٤مب وؾم٤ٌمق اخلٞمؾ وٟمحق 

تٝمؿ ذًمؽ وإذا رأي٧م اًمٗم٤ًمق ىمد اضمتٛمٕمقا قمغم هلق وًمٕم٥م أو ؾمامع ُمٙم٤مء وشمّمدي٦م وم٢من ٟم٘مٚم

قمٜمف إمم ـم٤مقم٦م اهلل ومٝمق اعمراد وإٓ يم٤من شمريمٝمؿ قمغم ذًمؽ ظمػما ُمـ أن شمٗمرهمٝمؿ عم٤م هق أقمٔمؿ 

ُمـ ذًمؽ ومٙم٤من ُم٤م هؿ ومٞمف ؿم٤مهمال هلؿ قمـ ذًمؽ ويمام إذا يم٤من اًمرضمؾ ُمِمتٖمال سمٙمت٥م اعمجقن 

وٟمحقه٤م وظمٗم٧م ُمـ ٟم٘مٚمف قمٜمٝم٤م اٟمت٘م٤مًمف إمم يمت٥م اًمٌدع واًمْمالل واًمًحر ومدقمف ويمتٌف 
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وؾمٛمٕم٧م ؿمٞمخ اإلؾمالم سمـ شمٞمٛمٞم٦م ىمدس اهلل روطمف وٟمقر ضحيف  ،إومم وهذا سم٤مب واؾمع

ي٘مقل ُمررت أٟم٤م وسمٕمض أصح٤مِب ذم زُمـ اًمتت٤مر سم٘مقم ُمٜمٝمؿ ينمسمقن اخلٛمر وم٠مٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ 

ُمـ يم٤من ُمٕمل وم٠مٟمٙمرت قمٚمٞمف وىمٚم٧م ًمف إٟمام طمرم اهلل اخلٛمر َّٕن٤م شمّمد قمـ ذيمر اهلل وقمـ 

 أهـ٦م وأظمذ إُمقال ومدقمٝمؿ.اًمّمالة وه١مٓء يّمدهؿ اخلٛمر قمـ ىمتؾ اًمٜمٗمقس وؾمٌل اًمذري

 وطم٤مل اًمراسمع يمام ىمٞمؾ:

 وُمـــــ يٖمــــػم ُمٜمٙمــــًرا سمــــ٢مٟمٙمرى

 

 يمٖم٤مؾمـــؾ احلـــٞمض سمٌـــقل أهمـــؼمى 

 وًمٜم٘مػ ُمع ُمقاىمػ قمـ اًمًٚمػ ٟمٗمع اهلل هب٤م. 

 ابٔ عباؼ ٚاخلٛاصج

 سمـ قمٙمرُم٦م قمـ (:64/613( وقمٌد اًمرزاق )651) شاخلّم٤مئص»أظمرج اًمٜم٤ًمئل ذم 

 اقمتزًم٧م عم٤م ىم٤مل  قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد ٜم٤مطمدصم ىم٤مل احلٜمٗمل زُمٞمؾ أسمق طمدصمٜم٤م ىم٤مل قمامر

 آيت ًمٕمكم اًمّمالة قمـ أسمرد اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م ًمٕمكم وم٘مٚم٧م طمدَتؿ قمغم دار ذم ومٙم٤مٟمقا احلروراء

 ومٚم٧ًٌم ىم٤مل شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن يمال ىمٚم٧م قمٚمٞمؽ أُتقومٝمؿ إِن ىم٤مل وم٠ميمٚمٛمٝمؿ اًم٘مقم ه١مٓء

 اًمٔمٝمػمة ٟمحر ذم ئٚمقنىم٤م وهؿ قمٚمٞمٝمؿ دظمٚم٧م صمؿ ىم٤مل اًمٞمامٟمٞم٦م هذه ُمـ قمٚمٞمف أىمدر ُم٤م أطمًـ

 ووضمقهٝمؿ اإلسمؾ صمٗمـ يم٠مَّن٤م أيدُّيؿ ُمٜمٝمؿ اضمتٝم٤مدا أؿمد ىمط ىمقُم٤م أر َل ىمقم قمغم ومدظمٚم٧م ىم٤مل

 ىمٚم٧م سمؽ ضم٤مء ُم٤م قم٤ٌمس سمـ ي٤م سمؽ ُمرطم٤ٌم وم٘م٤مًمقا ومدظمٚم٧م ىم٤مل اًمًجقد آصم٤مر ُمـ ُمٕمٚمٛم٦م

 وم٘م٤مل سمت٠مويٚمف أقمٚمؿ وهؿ اًمقطمل ٟمزل قمٚمٞمٝمؿ ط اهلل رؾمقل أصح٤مب قمـ أطمدصمٙمؿ ضمئ٧م

 قمؿ سمـ قمغم شمٜم٘مٛمقن ُم٤م أظمؼموِن ىمٚم٧م ىم٤مل ًمٜمحدصمٜمف واهلل سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل هُتدصمق ٓ سمٕمْمٝمؿ

 قمٚمٞمف ٟمٜم٘مؿ ىم٤مًمقا ُمٕمف ط اهلل رؾمقل وأصح٤مب سمف آُمـ ُمـ وأول وظمتٜمف ط اهلل رؾمقل

 إٓ احلٙمؿ إن اهلل ىم٤مل وىمد اهلل ديـ ذم اًمرضم٤مل طمٙمؿ أٟمف أوهلـ ىم٤مًمقا هـ وُم٤م ىمٚم٧م ىم٤مل صمالصم٤م
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 أُمقاهلؿ ًمف طمٚم٧م ًم٘مد يمٗم٤مرا يم٤مٟمقا ًمئـ يٖمٜمؿ وَل ٥ًمي وَل وىم٤مشمؾ ىم٤مًمقا وُم٤مذا ىمٚم٧م ىم٤مل هلل

 أُمػم ُمـ ٟمٗمًف حم٤م ىم٤مًمقا وُم٤مذا ىمٚم٧م ىم٤مل دُم٤مؤهؿ قمٚمٞمف طمرُم٧م ًم٘مد ُم١مُمٜملم يم٤مٟمقا وًمئـ

 ُمـ قمٚمٞمٙمؿ ىمرأت إن أرأيتؿ ىمٚم٧م ىم٤مل اًمٙم٤مومريـ أُمػم ومٝمق اعم١مُمٜملم أُمػم يٙمـ َل وم٢من اعم١مُمٜملم

 ىمٚم٧م ىم٤مل ٟمٕمؿ ىم٤مًمقا أشمرضمٕمقن ونشمٜمٙمر ٓ ُم٤م ط ٟمٌٞمف ؾمٜم٦م ُمـ وطمدصمتٙمؿ اعمحٙمؿ اهلل يمت٤مب

 اًمّمٞمد شم٘متٚمقا ٓ آُمٜمقا اًمذيـ أُّي٤م ي٤م ي٘مقل شمٕم٤ممم اهلل وم٢من اهلل ديـ ذم اًمرضم٤مل طمٙمؿ ىمقًمٙمؿ أُم٤م

 ؿم٘م٤مق ظمٗمتؿ وإن وزوضمٝم٤م اعمرأة ذم وىم٤مل ُمٜمٙمؿ قمدل ذوا سمف حيٙمؿ ىمقًمف إمم طمرم وأٟمتؿ

 دُم٤مئٝمؿ طم٘مـ ذم رضم٤ملاًم أطمٙمؿ اهلل أٟمِمديمؿ أهٚمٝم٤م ُمـ وطمٙمام أهٚمف ُمـ طمٙمام وم٤مسمٕمثقا سمٞمٜمٝمام

 طم٘مـ ذم سمؾ اًمٚمٝمؿ ىم٤مًمقا درهؿ رسمع صمٛمٜمٝم٤م أرٟم٥م ذم أم أطمؼ سمٞمٜمٝمؿ ذات وإصالح وأٟمٗمًٝمؿ

 إٟمف ىمقًمٙمؿ وأُم٤م ىم٤مل ٟمٕمؿ اًمٚمٝمؿ ىم٤مًمقا هذه ُمـ أظمرضم٧م ىم٤مل سمٞمٜمٝمؿ ذات وإصالح دُم٤مئٝمؿ

 همػمه٤م ُمـ شمًتحٚمقن ُم٤م ُمٜمٝم٤م شمًتحٚمقن أم قم٤مئِم٦م أُمٙمؿ أشمًٌقن يٖمٜمؿ وَل ي٥ًم وَل ىم٤مشمؾ

 اهلل إن اإلؾمالم ُمـ وظمرضمتؿ يمٗمرشمؿ وم٘مد اعم١مُمٜملم أم ًمٞم٧ًم أَّن٤م زقمٛمتؿ وإن ؿيمٗمرشم وم٘مد

 والًمتلم سملم ُمؽمددون وم٠مٟمتؿ أُمٝم٤مَتؿ وأزواضمف أٟمٗمًٝمؿ ُمـ سم٤معم١مُمٜملم أومم اًمٜمٌل ي٘مقل

 أُمػم ُمـ ٟمٗمًف حم٤م ىمقًمٙمؿ وأُم٤م ىم٤مل ٟمٕمؿ اًمٚمٝمؿ ىم٤مًمقا هذه ُمـ أظمرضم٧م ؿمئتؿ أيتٝمام وم٤مظمت٤مروا

 وم٘م٤مل يمت٤مسم٤م وسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمف يٙمت٥م أن قمغم احلديٌٞم٦م يقم ىمريِم٤م قم٤مد ط اهلل رؾمقل وم٢من اعم١مُمٜملم

 ُم٤م اهلل رؾمقل أٟمؽ ٟمٕمٚمؿ يمٜم٤م ًمق واهلل وم٘م٤مًمقا اهلل رؾمقل حمٛمد قمٚمٞمف ىم٤مى ُم٤م هذا ايمت٥م

 اهلل ًمرؾمقل إِن واهلل وم٘م٤مل اهلل قمٌد سمـ حمٛمد ايمت٥م وًمٙمـ ىم٤مشمٚمٜم٤مك وٓ اًمٌٞم٧م قمـ صددٟم٤مك

 قمكم ُمـ أومْمؾ يم٤من ط اهلل ومرؾمقل اهلل ٌدقم سمـ حمٛمد قمكم ي٤م ايمت٥م ،يمذسمتٛمقِن وإن طم٘م٤م

 أرسمٕم٦م ُمٜمٝمؿ وسم٘مل أًمٗم٤م قمنمون ُمٜمٝمؿ ومرضمع ٟمٕمؿ اًمٚمٝمؿ ىم٤مًمقا هذه ُمـ أظمرضم٧م 

 .وم٘متٚمقا آٓف
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ىمدُمٜم٤م ( ىم٤مل قمٌد اًمرزاق: 666-6/664) شاجلرح واًمتٕمديؾ»وذيمر اسمـ أِب طم٤مشمؿ ذم 

ٖمْم٥م وىمد ظمرج ُمـ قمٜمده وهق ُم ،ُمٙم٦م وىمدُمٝم٤م اًمذي ي٘م٤مل ًمف اعمٝمدى ومحيت اًمثقري

ـمٚمٌٜم٤مك وم٤مقمجزشمٜم٤م وم٠مُمٙمٜمٜم٤م  ،ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل :قمغم سمـ أسمك ضمٕمٗمر وم٘م٤مل زم أدظمٚم٧م آٟمٗم٤م :وم٘م٤مل

ى طم٤مضم٦م شمٙمقن زم أوم٘مٚم٧م و :ًمٞمف وم٤مرومع إًمٞمٜم٤م طمقائجؽ ىم٤ملإاهلل ُمٜمؽ ذم أطم٥م اعمقاوع 

 :٤م وم٘م٤مل زم أسمق قمٌٞمد اهللوٓد إٟمّم٤مر يٛمقشمقن ظمٚمػ سم٤مسمؽ ضمققمً أوٓد اعمٝم٤مضمريـ وأإًمٞمؽ و

ًمٞمف ُمـ إٓ شمٙمثر اًمٗمْمقل واـمٚم٥م طمقائجؽ ُمـ أُمػم اعم١مُمٜملم وم٘مٚم٧م ُم٤مزم  ،هللي٤م أسم٤م قمٌد ا

 :طم٤مضم٦م ًم٘مد أظمؼمِن إؾمامقمٞمؾ سمـ أسمك ظم٤مًمد ان قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب طم٩م وم٘م٤مل ًمّم٤مطم٥م ٟمٗم٘متف

اصمٜم٤م قمنم ديٜم٤مرا ىم٤مل ايمثرٟم٤م ايمثرٟم٤م أو ىم٤مل اهومٜم٤م اهومٜم٤م  :ىم٤مل ؟يمؿ اٟمٗم٘مٜم٤م ذم طمجٜم٤م هذا

جل٤ٌمل اًمراؾمٞم٤مت ىم٤مل وم٘م٤مل زم سمـ أِب ضمٕمٗمر ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل وقمغم اسمقاسمٙمؿ أُمقر ٓ شم٘مقم هل٤م ا

أومرأي٧م ان َل اىمدر أن اوصؾ امم يمؾ ذي طمؼ طم٘مف ومام اصٜمع ىم٤مل شمٗمر سمديٜمؽ وشمٚمزم سمٞمتؽ 

وشمؽمك إُمر وُمـ ي٘مدر أن يقصؾ امم يمؾ ذي طمؼ طم٘مف ىم٤مل ومًٙم٧م وىم٤مل زم أسمق قمٌٞمد اهلل 

 ٤مٟمٍمف ىم٤مل وم٤مٟمٍموم٧م.أراك شمٙمثر اًمٗمْمقل ان يم٤مٟم٧م ًمؽ طم٤مضمف وم٤مـمٚمٌٝم٤م وآ وم

 ابٔ أبٞ س٥ب ٚقٛي٘ باحلل

اعمديٜم٦م  وازم(: دظمؾ اسمـ أِب ذئ٥م ُمرة قمغم 600-3/604) »اًمًػم»ىم٤مل اًمذهٌل ذم 

ومٙمٚمٛمف وهق قمٌد اًمّمٛمد سمـ قمكم قمؿ اعمٜمّمقر ومٙمٚمٛمف ذم رء وم٘م٤مل قمٌد اًمّمٛمد سمـ قمكم إِن 

 ذا.ٕراك ُمرائٞم٤م وم٠مظمذ قمقدا وىم٤مل ُمـ أرائل ومقاهلل ًمٚمٜم٤مس قمٜمدي أهقن ُمـ ه

( ذم شمرمج٦م أِب إؾمامقمٞمؾ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمكم 64/145) شاًمًػم»وىم٤مل اًمذهٌل ذم 

اهلروي: وىمد يم٤من هذا اًمرضمؾ ؾمٞمٗم٤م ُمًٚمقٓ قمغم اعمتٙمٚمٛملم ًمف صقًم٦م وهٞم٦ٌم واؾمتٞمالء قمغم 

اًمٜمٗمقس سمٌٚمده يٕمٔمٛمقٟمف ويتٖم٤مًمقن ومٞمف ويٌذًمقن أرواطمٝمؿ ومٞمام ي٠مُمر سمف يم٤من قمٜمدهؿ أـمقع 
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ٙمثػم ويم٤من ـمقدا راؾمٞم٤م ذم اًمًٜم٦م ٓ يتزًمزل وٓ يٚملم ًمقٓ ُم٤م يمدر وأرومع ُمـ اًمًٚمٓم٤من سم

يمت٤مسمف اًمٗم٤مروق ذم اًمّمٗم٤مت سمذيمر أطم٤مدي٨م سم٤مـمٚم٦م َي٥م سمٞم٤مَّن٤م وهتٙمٝم٤م واهلل يٖمٗمر ًمف سمحًـ 

ىمّمده وصٜمػ إرسمٕملم ذم اًمتقطمٞمد وأرسمٕملم ذم اًمًٜم٦م وىمد اُمتحـ ُمرات وأوذي وٟمٗمل 

 ُمـ سمٚمده 

ًمًٞمػ مخس ُمرات ٓ ي٘م٤مل زم ارضمع قمـ ىم٤مل اسمـ ـم٤مهر ؾمٛمٕمتف ي٘مقل قمرو٧م قمغم ا

 ٓ أؾمٙم٧م. وم٠مىمقلُمذهٌؽ ًمٙمـ ي٘م٤مل زم اؾمٙم٧م قمٛمـ ظم٤مًمٗمؽ 

وُمٕمف وزيره ىم٤مل اسمـ ـم٤مهر: طمٙمك ًمٜم٤م أصح٤مسمٜم٤م أن اًمًٚمٓم٤من أًم٥م ارؾمالن ىمدم هراة 

ٟمٔم٤مم اعمٚمؽ وم٤مضمتٛمع إًمٞمف أئٛم٦م احلٜمٗمٞم٦م وأئٛم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمِمٙمقى ُمـ إٟمّم٤مري وُمٓم٤مًمٌتف 

ر ومٚمام طمي ىم٤مل إن ه١مٓء ىمد اضمتٛمٕمقا عمٜم٤مفمرشمؽ وم٢من يٙمـ احلؼ سم٤معمٜم٤مفمرة وم٤مؾمتدقم٤مه اًمقزي

ُمٕمؽ رضمٕمقا إمم ُمذهٌؽ وإن يٙمـ احلؼ ُمٕمٝمؿ رضمٕم٧م أو شمًٙم٧م قمٜمٝمؿ ومقصم٥م إٟمّم٤مري 

وىم٤مل أٟم٤مفمر قمغم ُم٤م ذم يمٛمل ىم٤مل وُم٤م ذم يمٛمؽ ىم٤مل يمت٤مب اهلل وأؿم٤مر إمم يمٛمف اًمٞمٛملم وؾمٜم٦م 

ٝمؿ ُمٜم ومٜمٔمر اًمقزير إًمٞمٝمؿ ُمًتٗمٝمامرؾمقل اهلل وأؿم٤مر إمم يمٛمف اًمٞم٤ًمر ويم٤من ومٞمف اًمّمحٞمح٤من 

 .ومٚمؿ يٙمـ ومٞمٝمؿ ُمـ ٟم٤مفمره ُمـ هذا اًمٓمريؼ

( ىم٤مل 011-96/018ذم شمرمج٦م قمٌد اًمٖمٜمل اعم٘مدد ) »اًمًػم»وىم٤مل اًمذهٌل ذم 

اًمْمٞم٤مء: أظمؼمِن ظم٤مزم ُمقومؼ اًمديـ ىم٤مل يم٤من احل٤مومظ قمٌد اًمٖمٜمل ضم٤مُمٕم٤م ًمٚمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ويم٤من 

٤م يمٜم٤م ٟمًتٌؼ إمم ظمػم إٓ ؾمٌ٘مٜمل إًمٞمف إٓ رومٞم٘مل ذم اًمّم٤ٌم ويم٤من رومٞم٘مل ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وُم

اًم٘مٚمٞمؾ ويمٛمؾ اهلل ومْمٞمٚمتف سم٤مسمتالئف سم٠مذى أهؾ اًمٌدقم٦م وقمداوَتؿ ورزق اًمٕمٚمؿ وُتّمٞمؾ 

اًمٙمت٥م اًمٙمثػمة إٓ أٟمف َل يٕمٛمر ىم٤مل أظمقه اًمِمٞمخ اًمٕمامد ُم٤م رأي٧م أطمدا أؿمد حم٤مومٔم٦م قمغم وىمتف 

 ُمـ أظمل. 
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 ٟمف اًمؼمد ىم٤مل وٞم٤مء: ويم٤من يًتٕمٛمؾ اًمًقاك يمثػما طمتك يم٠من أؾمٜم٤م

ؾمٛمٕم٧م حمٛمقد سمـ ؾمالُمف اًمت٤مضمر احلراِن ي٘مقل يم٤من احل٤مومظ قمٌد اًمٖمٜمل ٟم٤مزٓ قمٜمدي 

 سم٠مصٌٝم٤من وُم٤م يم٤من يٜم٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾ إٓ ىمٚمٞمال سمؾ يّمكم وي٘مرأ ويٌٙمل 

وؾمٛمٕم٧م احل٤مومظ ي٘مقل أو٤مومٜمل رضمؾ سم٠مصٌٝم٤من ومٚمام شمٕمِمٞمٜم٤م يم٤من قمٜمده رضمؾ أيمؾ ُمٕمٜم٤م 

قا هذا رضمؾ ؿمٛمز ومْم٤مق صدري وىمٚم٧م ومٚمام ىمٛمٜم٤م إمم اًمّمالة َل يّمؾ وم٘مٚم٧م ُم٤م ًمف ىم٤مًم

ًمٚمرضمؾ ُم٤م أوٗمتٜمل إٓ ُمع يم٤مومر ىم٤مل إٟمف يم٤مشم٥م وًمٜم٤م قمٜمده راطم٦م صمؿ ىمٛم٧م سم٤مًمٚمٞمؾ أصكم وذاك 

يًتٛمع ومٚمام ؾمٛمع اًم٘مرآن شمزومر صمؿ أؾمٚمؿ سمٕمد أي٤مم وىم٤مل عم٤م ؾمٛمٕمتؽ شم٘مرأ وىمع اإلؾمالم ذم 

 ىمٚمٌل 

يم٤من ُمِمتٖمال وؾمٛمٕم٧م ٟمٍم سمـ روقان اعم٘مرئ ي٘مقل ُم٤م رأي٧م أطمدا قمغم ؾمػمة احل٤مومظ 

 ـمقال زُم٤مٟمف 

 ىمٞم٤مُم٦م ذم اعمٜمٙمر 

يم٤من ٓ يرى ُمٜمٙمرا إٓ همػمه سمٞمده أو سمٚم٤ًمٟمف ويم٤من ٓ شم٠مظمذه ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ ىمد رأيتف 

وأظمذه ُمـ يده ويم٤من ىمقي٤م ذم سمدٟمف  فُمرة ُّيريؼ مخرا ومجٌذ ص٤مطمٌف اًمًٞمػ ومٚمؿ ُيػ ُمٜم

 ويمثػما ُم٤م يم٤من سمدُمِمؼ يٜمٙمر ويٙمن اًمٓمٜم٤مسمػم واًمِم٤ٌمسم٤مت 

اعمقومؼ يم٤من احل٤مومظ ٓ يّمؼم قمـ إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر إذا رآه ويمٜم٤م ُمرة أٟمٙمرٟم٤م قمغم  ىم٤مل ظم٤مزم

ىمقم وأرىمٜم٤م مخرهؿ وشمْم٤مرسمٜم٤م ومًٛمع ظم٤مزم أسمق قمٛمر ومْم٤مق صدره وظم٤مصٛمٜم٤م ومٚمام ضمئٜم٤م إمم 

ـِ اعمُْٜمَٙمِر َواْصؼِمْ قَمغَم َُم٤م  ﴿ :احل٤مومظ ـمٞم٥م ىمٚمقسمٜم٤م وصقب ومٕمٚمٜم٤م وشمال  َواْٟمَف قَم

  .[63]ًم٘مامن:﴾َأَص٤مسَمَؽ 

٧م أسم٤م سمٙمر سمـ أمحد اًمٓمح٤من ىم٤مل يم٤من سمٕمض أوٓد صالح اًمديـ ىمد قمٛمٚم٧م هلؿ وؾمٛمٕم
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ـمٜم٤مسمػم ويم٤مٟمقا ذم سمًت٤من ينمسمقن ومٚم٘مل احل٤مومظ اًمٓمٜم٤مسمػم ومٙمنه٤م ىم٤مل ومحدصمٜمل احل٤مومظ ىم٤مل 

ومٚمام يمٜم٧م اٟم٤م وقمٌد اهل٤مدي قمٜمد مح٤مم يم٤مومقر إذا ىمقم يمثػم ُمٕمٝمؿ قميص ومخٗمٗم٧م اعمٌم 

 ست قمغم اجلن حل٘مقا ص٤مطمٌل وم٘م٤مل أٟم٤م ُم٤م وضمٕمٚم٧م أىمقل طمًٌل اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ومٚمام

ومؽمضمؾ وىمٌؾ يدي وىم٤مل يمنت ًمٙمؿ ؿمٞمئ٤م هذا هق اًمذي يمن ىم٤مل وم٢مذا وم٤مرس يريمض 

 ويم٤من ىمد ووع اهلل ًمف هٞم٦ٌم ذم اًمٜمٗمقس.اًمّمٌٞم٤من ُم٤م قمرومقك 

 وم٘مد سمٕمد أُم٤م(: 031-66/001) »جمٛمقع اًمٗمت٤موى»، و»اًمٌداي٦م»ىمّم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمـ 

 آُمراء ُمـ اخلٚمؼ سمحية واعمٞمدان آُم٤مرة سم٘مٍم اًمٙمٌػم عمِمٝمدا رم ذيمره طميٟمك ُم٤م يمت٧ٌم

 مج٤مدى شم٤مؾمع اًم٧ًٌم يقم اًمٌٓم٤مئحٞم٦م أُمر رم وهمػمهؿ اًمٕم٤مُم٦م واًمٗم٘مراء واًمٕمٚمامء واًمٙمت٤مب

 وم٤من قمٚمٞمف إـمالع قمغم اًمٜم٤مس وطمرص ذًمؽ ُمٕمروم٦م إمم اهلٛمؿ ًمتِمقف مخس ؾمٜم٦م آومم

 ُم٤م وؾمٛمع رأى وم٘مد ؿمٝمده٤م ُمـو اًمقاىمٕم٦م اـمراف سمٕمض يًٛمع ىمد ذًمؽ قمـ هم٤مئ٤ٌم يم٤من ُمـ

 اًمقاىمٕم٦م هذه ٟٓمتِم٤مر ويره همػم يًٛمع َل ُم٤م ورأى ؾمٛمع ُمـ احل٤مضيـ وُمـ وؾمٛمع رأى

 اًمٙمت٤مب ُمت٤مسمٕم٦م قمغم اًمٜم٤مس وىمٝمر اًمٕمٚمٞم٤م يمٚمٛمتف وفمٝمقر اًمديـ قمز ُمـ هب٤م طمّمؾ وعم٤م اًمٕمٔمٞمٛم٦م

 اًمٗم٤مؾمدة وآطمقال اعمْمٚم٦م اًمٌدع أهؾ ُمـ ذًمؽ قمـ ظمرج ُمـ زيػ وفمٝمقر واًمًٜم٦م

 اعمًٚمٛملم قمغم واًمتٚمٌٞمس

 اًمِمٞمخ وـمريؼ وـمري٘مٝمؿ اًمٌٓم٤مئحٞم٦م ه١مٓء طم٤مل صٗم٦م اعمقوع هذا همػم رم يمت٧ٌم وىمد

 ُمـ ومٞمف دظمٚمقا ُم٤م ًمٞمتٌلم ظم٤مًمٗمقهؿ وُم٤م اعمًٚمٛملم ومٞمف واوم٘مقا وُم٤م وطم٤مًمف اًمروم٤مقمك سمـ امحد

 اعمقوع هذا رم وصٗمف يٓمقل ذًمؽ وم٤من آؾمالم ديـ قمـ ومٞمف ظمرضمقا وُم٤م آؾمالم ديـ

 وُم٘م٤مسمٚمتٝمؿ ُمٜم٤مفمرَتؿ رم اعمِمٝمقرة اًمقاىمٕم٦م هذه طمٙم٤مي٦م ُمـ ذيمره طميٟمك ُم٤م هٜم٤م يمت٧ٌم واٟمام

 يم٤مٟمقا وان اَّنؿ وهق اعمقوع هذا همػم رم ذيمرشمف ىمد سمام طم٤مهلؿ ُمـ أقمٚمؿ يمٜم٧م اٟمك وذًمؽ
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 واًمقضمد واًمت٠مًمف اًمتٕمٌد سمٕمْمٝمؿ رم ويقضمد واًمًٚمقك اًمٗم٘مر وـمري٘م٦م آؾمالم إمم ُمٜمتًٌلم

 واعمٕم٤مذة اعمخ٤مـم٦ٌم رم واعمالـمٗم٦م جل٤مٟم٥ما وًملم واًمتقاوع واًمٗم٘مر واًمزهد واعمح٦ٌم

 ُمـ وهمػمه اًمنمك ُمـ سمٕمْمٝمؿ رم ايْم٤م ومٞمقضمد يقضمد ُم٤م ذًمؽ وٟمحق واًمتٍمف واًمٙمِمػ

 اًمرؾمقل سمف ضم٤مء مم٤م يمثػم قمـ وآقمراض آؾمالم رم واًمٌدع اًمٖمٚمق وُمـ اًمٙمٗمر اٟمقاع

 سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس اُمقال وايمؾ اًم٤ٌمـمٚم٦م اعمخ٤مرق وافمٝم٤مر آؾمالم سمنميٕم٦م وآؾمتخٗم٤مف

 يقضمد ُم٤م اهلل ؾمٌٞمؾ قمـ واًمّمد

 سمٕمض همػمهؿ وُمـ ُمٜمٝمؿ ظم٤مـمٌتف عمـ ومٞمٝم٤م سمٞمٜم٧م ُمتٕمددة وىم٤مئع ُمٕمٝمؿ مم شم٘مدُم٧م وىمد

 وادب مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ وشم٤مب آؿم٤مرات يًٛمقَّن٤م اًمتك وأطمقاهلؿ وسم٤مـمؾ طمؼ ُمـ ومٞمٝمؿ ُم٤م

 اًمٜم٤مر ُمالسم٦ًم ُمثؾ اعمخ٤مريؼ ُمـ ئمٝمروٟمف ُم٤م صقرة وسمٞمٜم٧م ؿمٞمقظمٝمؿ ُمـ مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ

 وان ذًمؽ وهمػم واًمًٙمر واًمٕمًؾ اًمقرد وُم٤مء واًمزقمٗمران واًمالذن اًمدم روإفمٝم٤م واحلٞم٤مت

 ومٚمام ذًمؽ افمٝم٤مر ىمقم ُمٜمٝمؿ ُمرة همػم واراد ُمّمٜمققم٦م واؾم٤ٌمب ُمٕمرووم٦م طمٞمؾ قمـ ذًمؽ قم٤مُم٦م

 طمتك اًمتقسم٦م سمنمط ذًمؽ امم وم٠مضمٌتٝمؿ اؾمؽمهؿ ان قمغم ودظمٚمقا رضمٕمقا هلؿ ُمٕم٤مروتك رأوا

 ادظمؾ سم٠مٟمك قم٤مروتٝمؿ عم٤م اًم٤ًٌمشملم سمٌٕمض ةيمثػم مج٤مقم٦م ومٞمف قم٤مم جمٚمس رم ُمٜمٝمؿ ؿمٞمخ مم ىم٤مل

 اًمّمدق رأوا ومٚمام ُمٖمٚمقسم٤م يم٤من اطمؽمق وُمـ احلٞمٚم٦م يذه٥م سمام ٟمٖمتًؾ ان سمٕمد اًمٜم٤مر ُمٕمٙمؿ

 ذًمؽ قمـ اُمًٙمقا

 يٕمٌده صٜمؿ ًمف ويم٤من سم٤معمنمق اًمتؽم اُمراء سمٕمض قمٜمد ُمرة يم٤من اٟمف اًمِمٞمخ ذًمؽ وطمٙمك

 يرى سمٞمٜم٤م اًمٓمٕم٤مم رم إيمؾ أصمر ويٌ٘مك يقم يمؾ اًمٓمٕم٤مم هذا ُمـ ي٠ميمؾ اًمّمٜمؿ هذا مم وم٘م٤مل ىم٤مل

 ٟمّمػ امم قمٜمده وم٠مىمٛم٧م ىم٤مل ٟمٕمؿ وم٘مٚم٧م َتقت اٟم٧م ي٠ميمؾ يم٤من ان مم وم٘م٤مل ذًمؽ وم٠مٟمٙمرت ومٞمف

 يمؾ آ أصمر ومٞمف يرى يقم يمؾ اٟمف ُمٖمٚمٔم٦م سم٤ميامن وأىمًؿ اًمتؽمى أصمر اًمٓمٕم٤مم رم ئمٝمر وَل اًمٜمٝم٤مر
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 اًمتؽمى ذًمؽ ذًمؽ ؾم٥ٌم ًمؽ اسملم أٟم٤م اًمِمٞمخ هلذا وم٘مٚم٧م ذًمؽ ئمٝمر َل سمحْمقرك اًمٞمقم ًمٙمـ

 ٟمقر ُمـ ُمٕمؽ يم٤من وأٟم٧م اًمٓمٕم٤مم رم آصمر ُمـ ئمٝمره سمام يٖمقيف ؿمٞمٓم٤من وًمّمٜمٛمف ُمنمك يم٤مومر

 وأٟم٧م سمحْمقرك ذًمؽ يٗمٕمؾ ان قمـ اًمِمٞمٓم٤من اٟمٍماف أوضم٥م ُم٤م شمٕم٤ممم اهلل وشم٠ميٞمد آؾمالم

 وأُمث٤مًمف وم٤مًمتؽمى أُمث٤مًمؽ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم يم٤مًمتؽمى اخل٤مًمص آؾمالم أهؾ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم وأُمث٤مًمؽ

 ُمـ اعمثؾ هذا وم٠مقمج٥م وسمٞم٤مض ؾمقاد ومٞمٙمؿ سمٚمؼ وأٟمتؿ سمٞمض اعمحض آؾمالم وأهؾ ؾمقد

 طم٤مضا يم٤من

 آؿم٤مرات هذه ٟمٔمٝمر ان شمريد ىم٤مًمقا عم٤م آظمر جمٚمس رم هلؿ وىمٚم٧م

 أو واًمٗمالطملم آقمراب ُمـ اًمِم٠من أهؾ ُمـ ًمٞمس ُمـ سمحْمقر قمٛمٚمتٛمقه٤م ان ىمٚم٧م

 ُمٕمف ومٛمـ ذًمؽ ًمٙمؿ ٥ًمحي َل واعمتّمقوم٦م واعمتٗم٘مرة اعمتٗم٘مٝم٦م مجٝمقر أو اًمٕم٤مُم٦م أو إشمراك

 ُمـ اخل٤مًمص اًمذه٥م يٕمرومقن اًمذيـ اجلٝم٤مسمذة قمٜمد إمم اًمٍمف ؾمقق إمم سمف ومٚمٞم٠مت ذه٥م

 ان إٓ هذا ٟمٕمٛمؾ ٓ مم وم٘م٤مًمقا سمذًمؽ اجلٝمؾ أهؾ قمٜمد إمم يذه٥م وٓ اًمّمٗمر وُمـ اعمٖمِمقش

 ٕٟمٙمؿ ًمٙمؿ ُم٤مٟمع ًمٙمؿ ُمٕم٤مرض اٟم٤م سمؾ ُمٕمٙمؿ ًمٞم٧ًم مهتك وم٘مٚم٧م ُمٕمٜم٤م مهتؽ شمٙمقن

 وم٤مومٕمٚمقا ذًمؽ افمٝم٤مر قمغم ىمدرة ًمٙمؿ يم٤من وم٤من اهلل رؾمقل ذيٕم٦م اسمٓم٤مل سمذًمؽ شم٘مّمدون

 ؿمٞمقخ ُمـ هلؿ ؿمٞمخ ُمع مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ يدظمؾ يم٤من سمٛمدة اًمقاىمٕم٦م هذه ىمٌؾ يم٤من ومٚمام وم٤مٟم٘مٚمٌقا

 قمٜمدى حيي ويم٤من سم٠مُمقر ُمٕمروومقن واشم٤ٌمقمف وهق أقمٜم٤مىمؿ رم احلديد سم٤مهمالل ُمٓمقىملم اًمؼم

 اًمذى اعمٌتدع اًمِمٕم٤مر ُمـ ئمٝمروٟمف ُم٤م اًمٜم٤مس ذيمر ومٚمام اطمًـ هك سم٤مًمتك وم٤مظم٤مـمٌف ُمرات

 ُمـ ه هلل هذا ان اًمٜم٤مس سمف يقمهقن وديٜم٤م قم٤ٌمدة ويتخذوٟمف اعمًٚمٛملم قمـ سمف يتٛمٞمزون

 اًمِمٞمخ ذًمؽ ـمريؼ اقمٜمك ـمري٘مٝمؿ اًم٤ًمًمٙملم آهلٞم٦م اعمقه٦ٌم أهؾ ؾمٞمامء وإٟمف اهارهؿ

 رؾمقًمف ٓو شمٕم٤ممم اهلل ينمقمٝم٤م َل سمدقم٦م هذا وىمٚم٧م اجل٤مُمع سم٤معمًجد ذًمؽ رم ظم٤مـمٌتف وأشم٤ٌمقمف
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 َيقز وٓ هبؿ ي٘متدى اًمذيـ اعمِم٤ميخ ُمـ وٓ آُم٦م هذه ؾمٚمػ ُمـ اطمد ذًمؽ ومٕمؾ وٓ

 احلديد وًم٤ٌمس والًم٦م ينمقمف َل سمام اهلل قم٤ٌمدة ٕن شمٕم٤ممم اهلل إمم سمف اًمت٘مرب وٓ سمذًمؽ اًمتٕمٌد

 ان وهق ذًمؽ رم اعمروى ًمٚمحدي٨م اًمٕمٚمامء ُمـ يمرهف ُمـ يمرهف ىمد اًمتٕمٌد وضمف همػم قمغم

 وصػ وىمد اًمٜم٤مر أهؾ طمٚمٞم٦م قمٚمٞمؽ ارى ُم٤ممم وم٘م٤مل طمديد ُمـ ظم٤مَت٤م رضمؾ قمغم رأى اًمٜمٌك

 سمٕمض وىم٤مل اعمٜمٙمرات ُمـ اًمٜم٤مر سم٠مهؾ وم٤مًمتِمٌف آهمالل أقمٜم٤مىمٝمؿ رم سم٠من اًمٜم٤مر أهؾ شمٕم٤ممم اهلل

 أطم٥م آظمره رم ىم٤مل اًمرؤي٤م طمدي٨م رم اًمٜمٌك قمـ هريرة اسمك قمـ اًمّمحٞمح رم صم٧ٌم ىمد اًمٜم٤مس

 اًمٞم٘مٔم٦م رم ومٙمٞمػ اعمٜم٤مم رم ُمٙمروه٤م يم٤من وم٤مذا يـاًمد رم صم٤ٌمت اًم٘مٞمد اًمٖمؾ وايمره اًم٘مٞمد

 ُمع ُمٜمف ٟمحقا أو اًمٙمالم ُمـ شم٘مدم ُم٤م اعمجٚمس ذًمؽ رم ًمف وم٘مٚم٧م

 ذًمؽ وٟمحق وم٤مقمٚمف قم٘مقسم٦م يقضم٥م ذًمؽ وان اًمٌدقم٦م قمغم آسار قم٤مىم٦ٌم وأىمًؿ اًمتؽمى

 رم ُمًتح٦ٌم ًمٞم٧ًم اًمتك إُمقر ان وذًمؽ سمف قمٝمدى ًمٌٕمد أيمثره ٟمًٞم٧م اًمذى اًمٙمالم ُمـ

 اهلل امم ـمري٘م٤م اُت٤مذه٤م وٓ اهلل امم هب٤م اًمت٘مرب وٓ اعمًٚمٛملم سم٤مشمٗم٤مق هب٤م اًمتٕمٌد قزَي ٓ اًمنمع

 اصح٤مهب٤م حي٥م او حيٌٝم٤م اهلل ان اقمت٘م٤مد وٓ وأطم٤ٌمئف اهلل أوًمٞم٤مء ُمـ اًمرضمؾ يٙمقن ٕن وؾم٤ٌٌم

 ًمٚمت٤مئٌلم ؿمٕم٤مرا َيٕمؾ أن وٓ إًمٞمف وىمرسم٦م اهلل قمٜمد ظمػما اًمرضمؾ سمف يزداد اُت٤مذه٤م ان او يمذًمؽ

 ُمثٚمٝمؿ ًمٞمس ممـ أومْمؾ هؿ اًمذيـ اهلل وضمف ديـاعمري

 إذا ُم٤ٌمطم٦م شمٙمقن اٟمام اعم٤ٌمطم٤مت ان وهق سمف وآقمتٜم٤مء ُمٕمرومتف دم٥م قمٔمٞمؿ أصؾ ومٝمذ

 اهلل ينمقمف َل ديٜم٤م ذًمؽ يم٤من ُمًتح٤ٌمت أو واضم٤ٌمت اُتذت إذا وم٤مُم٤م ُم٤ٌمطم٤مت ضمٕمٚم٧م

 ُمٜمٝم٤م اعمحرُم٤مت ُمـ ًمٞمس ُم٤م ضمٕمؾ سمٛمٜمزًم٦م ُمٜمٝم٤م واعمًتح٤ٌمت اًمقاضم٤ٌمت ُمـ ًمٞمس ُم٤م وضمٕمؾ

 ذع عمـ اًم٘مرآن رم اهلل ذم قمٔمؿ وهلذا اهلل ذقمف ُم٤م آ ديـ وٓ اهلل طمرُمف ُم٤م آ طمرام ومال

 ومٙمٞمػ اعم٤ٌمطم٤مت رم هذا يم٤من وم٤مذا سمتحريٛمف اهلل ي٠مذن َل ُم٤م طمرم وعمـ سمف اهلل ي٠مذن َل ديٜم٤م
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 ومٕمؾ اًمرضمؾ ٟمذر ومٚمق سم٤مًمٜمذر شمٚمزم ٓ إُمقر هذه يم٤مٟم٧م وهلذا اعمحرُم٤مت او سم٤معمٙمروه٤مت

 سمؾ يٓمٞمٕمف ان اهلل ـم٤مقم٦م ٟمذر إذا قمٚمٞمف َي٥م يمام ومٕمٚمف قمٚمٞمف َي٥م َل حمرم أو ُمٙمروه أو ٤محُمٌ

 ومال قمٚمٞمف ؿمكء ٓ آظمريـ وقمٜمد وهمػمه أمحد قمٜمد يٗمٕمؾ َل إذا يٛملم يمٗم٤مرة قمٚمٞمف

 وقم٤ٌمدة ـم٤مقم٦م قم٤ٌمدة وٓ سمٓم٤مقم٦م ًمٞمس ُم٤م سم٤مًمٜمذر يّمػم

 أهؾ يمٕمٝمقد ُمٕملم ؿمٞمخ ـمري٘م٦م ًٓمتزام اًمٜم٤مس قمغم شمتخذ اًمتك اًمٕمٝمقد ذًمؽ وٟمحق

 اًمديـ وضمف قمغم ذًمؽ ُمـ يٚمتزم أن اًمرضمؾ قمغم ًمٞمس ذًمؽ وٟمحق اًمٌٜمدق رُم٤مة و اًمٗمتقة

 قمٜمد يمٗم٤مرة قمٚمٞمف يٙمقن ىمد ًمٙمـ اهلل ذع رم ورؾمقًمف هلل وـم٤مقم٦م ديٜم٤م يم٤من ُم٤م آ هلل واًمٓم٤مقم٦م

 ـمري٘م٦م سم٤مًمتزام اًمٕمٝمد ُمـ قمٚمٞمف اظمذ قمام يٕمدل ان واطمد همػم أُمرت وهلذا ذًمؽ رم احلٜم٨م

 واشم٤ٌمع ورؾمقًمف اهلل ـم٤مقم٦م ُمـ ُمٜمٝم٤م ظمػم هق ُم٤م امم اًمٌدع ُمـ أٟمقاع قمغم ِمتٛمٚم٦مُم او ُمرضمقطم٦م

 قمـ ي٘مقل او يٕمت٘مد أن ٕطمد َيقز ٓ اٟمف قمغم ُمتٗم٘ملم اعمًٚمٛمقن يم٤من إذا واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب

 سمف اهلل أُمر مم٤م يٙمقن أن إٓ ُمًتح٥م أو واضم٥م اهلل إمم وـمريؼ وسمر وـم٤مقم٦م ىمرسم٦م أٟمف قمٛمؾ

 سمقاضم٥م ًمٞمس اٟمف آُم٦م سم٤مشمٗم٤مق قمٚمؿ وُم٤م ذًمؽ قمغم عمٜمّمقسم٦ما سم٤مٕدًم٦م يٕمٚمؿ وذًمؽ ورؾمقًمف

 وـم٤مقم٦م ىمرسم٦م اٟمف ي٘م٤مل أو يٕمت٘مد أن َيز َل ىمرسم٦م وٓ ُمًتح٥م وٓ

 اُت٤مذه وٓ سمف اًمتٕمٌد وٓ اهلل إمم سمف اًمت٘مرب ىمّمد َيقز ٓ اٟمف قمغم ُمتٗم٘مقن هؿ ومٙمذًمؽ

 وقمٛمؾ سم٤مرادة وٓ وىمقل سم٤مقمت٘م٤مد ٓ اًمديـ ُمـ ضمٕمٚمف َيقز ومال احلًٜم٤مت ُمـ قمٛمٚمف وٓ ديٜم٤م

 وسمرا وـم٤مقم٦م ديٜم٤م اُت٤مذه سملم يٗمرىمقن وٓ ضم٤مئز أٟمف ي٘م٤مل سمؾ قمٜمف يٜمٝمك ٓ حمرُم٤م يٙمـ َل إذا

 آىمتّم٤مد أو سم٤مٓقمت٘م٤مد ديٜم٤م اُت٤مذه ان وُمٕمٚمقم اعمحْم٦م اعم٤ٌمطم٤مت شمًتٕمٛمؾ يمام اؾمتٕمامًمف وسملم

 اًمٌدع ُمـ وهذا اًمًٞمئ٤مت وايمؼم اعمحرُم٤مت أقمٔمؿ ُمـ هبام أو سم٤مًمٕمٛمؾ أو سم٤مًم٘مقل أو هبام أو

 وؾمٞمئ٤مت ُمٕم٤مص أَّن٤م يٕمٚمؿ اًمتك اعمٕم٤مص ُمـ اقمٔمؿ هك اًمتك اعمٜمٙمرات
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 واًمٜم٤مس ُمدة ذًمؽ قمغم وُمْم٧م واًمٓم٤مقم٦م اعمقاوم٘م٦م افمٝمروا ذًمؽ قمـ َّنٞمتٝمؿ ومٚمام ومّمؾ

 اعمًٚمٛملم ذقم٦م ُي٤مًمػ ُم٤م وافمٝم٤مر اًمديـ رم آسمتداع قمغم آسار قمٜمٝمؿ يذيمرون

 واؤظمر واًمٗمٞمئ٦م اًمرضمقع واٟمتٔمر ٤مةوآٟم اًمرومؼ ُمًؽ اؾمٚمؽ واٟم٤م هبؿ آي٘م٤مع ويٓمٚمٌقن

 ومٞمف يمت٤مب سمٕمد يمت٤مسم٤م إمم يمت٥م ىمد ويم٤من اجل٤مُمع عمًجد اًمِمٞمخ ذًمؽ حيي أن إمم اخلٓم٤مب

 أطم٤مدي٨م اُم٤م سمؾ طمج٦م سمف شم٘مقم ٓ سم٤مـمؾ يمالم وهق وآصم٤مر وقمت٥م واقمتذار اطمتج٤مج

 أُمقال وايمؾ اهلل ؾمٌٞمؾ قمـ اًمّمد إُمر وطم٘مٞم٘م٦م ُمنموقم٦م همػم اهائٞمٚمٞم٤مت او ُمقوققم٦م

 سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس

 سمذًمؽ إٓ يتؿ ٓ اًمٙمت٤مب هذا ُمثؾ ضمقاب وم٤من سم٤مخلٓم٤مب يٙمقن اجلقاب هلؿ وم٘مٚم٧م

 قمٜم٘مف ُمـ اًمٖمؾ ومٜمزقمٜم٤م ؿمخص ُمٜمٝمؿ قمٜمدٟم٤م وطمي

 أُمر سمام ٓ سم٠مهقائٝمؿ إُمقر ُمـ يمثػم رم يتٕمٌدون اًمذيـ إهقاء أهؾ ُمـ هؿ وه١مٓء

 هقى وضمدهؿ هم٤مًم٥م اوهلذ اهلل ُمـ هدى سمٖمػم هقاه اشمٌع ممـ أوؾ وُمـ ورؾمقًمف شمٕم٤ممم اهلل

 ي٤م ومٞمٝمؿ شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل اًمذيـ اًمٜمّم٤مرى ُمـ ىمقى ؿمٌف وومٞمٝمؿ يٕمٌدون ُمـ يدرون ٓ ُمٓمٚمؼ

 واوٚمقا ىمٌؾ ُمـ وٚمقا ىمد ىمقم أهقاء شمتٌٕمقا وٓ احلؼ همػم ديٜمٙمؿ رم شمٖمٚمقا ٓ اًمٙمت٤مب أهؾ

 إهقاء أهؾ اًمٌدع أهؾ يًٛمقن اًمًٚمػ يم٤من وهلذا اًمًٌٞمؾ ؾمقاء قمـ ووٚمقا يمثػما

 ُمًتٕمديـ اجل٤مُمع اعمًجد إمم ودظمٚمقا آطمزاب دمٛمع دمٛمٕمقا ان قمغم اهؿهق ومحٛمٚمٝمؿ

 ؿمٞمخٝمؿ إمم أرؾمٚم٧م اجلٛمٕم٦م صالة ىمْمٞم٧م ومٚمام ًمٚمٖمالب يٕمدوَّن٤م اًمتك سم٤مٓطمقال ًمٚمحراب

 ُمـ ومخرضمقا ؾمٌٞمٚمف اشم٤ٌمع قمغم وٟمتٗمؼ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف شمٕم٤ممم اهلل صغم ورؾمقًمف اهلل سم٤مُمر ًمٜمخ٤مـمٌف

 ُمٓمٚمقهبؿ قمغم آيم٤مسمر سمٕمض ُمع اشمٗم٘مقا ويم٠مَّنؿ ٤مرةآُم ىمٍم إمم مجققمٝمؿ رم اجل٤مُمع اعمًجد

 ُمـ اُمر قمغم وآوٓمراب اًمّمٞم٤مح ُمـ وهؿ مم ذيمر ُم٤م قمغم اًمِم٤مهمق ُمًجد إمم رضمٕمقا صمؿ
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 واًمتٌٍمة ًمٚمٌٞم٤من وـمٚم٤ٌم واعمٕمذرة احلج٦م ٓىم٤مُم٦م صم٤مٟمٞم٦م ُمرة اًمٞمٝمؿ وم٠مرؾمٚم٧م اًمٕمج٤مب أقمج٥م

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ىمدُمقا أَّنؿ مم وذيمر صم٤مٟمٞم٦م ُمرة اًم٘مٍم إمم ومٕمٛمدوا واًمتذيمرة اعمٜمٗمٕم٦م ورضم٤مء

 وآقمْم٤مء اًمرءوس واوٓمراب وآرقم٤مد وآزسم٤مد واًمٕمجٞم٩م اًمْمجٞم٩م ُمٔمٝمريـ اًمٖمرسمٞم٦م

 ُمـ يدقمقٟمف ُم٤م واسمراز اًمردى قمغم سمف ُيٞمٚمقا اًمذى اًمتقًمف وافمٝم٤مر سمردى َّنر رم واًمت٘مٚم٥م

 اجلٝم٤مل ُمـ اوٚمقا ُمـ اًمٞمٝمؿ يًٚمٛمف اًمذى واعمح٤مل احل٤مل

 وم٘م٤مل ُمِمتٙمقن هؿ ًمف وم٘مٞمؾ قمٜمٝمؿ وؾم٠مل ٔمراعمٜم ذًمؽ ه٤مًمف ذًمؽ إُمػم رأى ومٚمام

 قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمك آقمتداء ودقمقى قمغم اًمِمٙمقى ُمـ وافمٝمر ؿمٞمخٝمؿ ومدظمؾ سمٕمْمٝمؿ ًمٞمدظمؾ

 اًمذى ومٝمذا هلؿ ىم٤مل آُمػم ان طم٤مضا يم٤من ُمـ طمدصمٜمك ًمٙمـ مجٞمٕمف يٌٚمٖمٜمك َل يمثػما يمالُم٤م

 ؿمكء وم٠مى ىم٤مل ورؾمقًمف اهلل قمـ ي٘مقًمف سمؾ وم٘م٤مًمقا ورؾمقًمف اهلل قمـ ي٘مقًمف او قمٜمده ُمـ ي٘مقًمف

 ُمٕمف احلؼ يم٤من ومٛمـ يمالُمف ومٜمًٛمع ىم٤مل إًمٞمٜم٤م يًٚمؿ وـمريؼ أطمقال ًمٜم٤م ٟمحـ ىم٤مًمقا ًمف ي٘م٤مل

 ىم٤مًمقا ُمٕمف أو ُمٕمٙمؿ يم٤من ؾمقاء احلؼ ُمـ اؿمد وًمٙمـ ٓ ىم٤مل ُمٜم٤م شمِمد ان ٟمريد ىم٤مًمقا ٟمٍمٟم٤مه

 ُمـ ظمقاصف سمٕمض إمم وم٠مرؾمؾ سم٤مظمراضمٝمؿ وم٠مُمر ذًمؽ ومٙمرروا ٟمٕمؿ ىم٤مل طمْمقره ُمـ سمد وٓ

 اُمر يمِمػ يريد واٟمف احل٤مل سمّمقرة وقمرومٜمك والهلؿ يٕمرف ـمم واًمديـ اًمّمدق أهؾ

 ه١مٓء

 طم٤مل ويمِمػ اًمديـ افمٝم٤مر ُمـ اهلل يريده ُٓمر ذًمؽ ان ىمٚمٌك رم اًم٘مك ذًمؽ قمٚمٛم٧م ومٚمام

 واًمٕمدوان قمٚمٞمٝمؿ اًمٌٖمك اطم٧ٌٌم وُم٤م آرولم اىمٓم٤مر رم ٕٟمتِم٤مرهؿ اعمٌتدقملم اًمٜمٗم٤مق أهؾ

 سمّمقرة قمرومٝمؿ ُمـ إًمٞمٝمؿ وم٠مرؾمٚم٧م آطم٤ًمن ُمـ يٛمٙمـ ُم٤م اسمٚمغ آ ُمٕمٝمؿ اؾمٚمؽ ان وٓ

 ُمـ وان واًم٘م٤مل اًم٘مٞمؾ ومٞمٙمؿ ويمثر اًمقسم٤مل ُمـ قمٚمٞمٙمؿ ذًمؽ يم٤من طميت اذا واٟمك احل٤مل

 واظمؼم اًمرؾمقل ومج٤مء اهلقان رم ٟمٗمًف اوىمع اًمذى ومٝمق آيامن أهؾ رُم٤مح ىمدام ىم٤مم او ىمٕمد
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 ُم٤م ٘م٦مسمٛمقاوم قمٚمٞمٝمؿ واؿم٤مروا إهار طم٘مٞم٘م٦م يٕمرومقن اًمذيـ اًمٙم٤ٌمر سمِمٞمقظمٝمؿ اضمتٛمٕمقا اَّنؿ

 ؿمٞمخٝمؿ وىم٤مل اًمِمٜمٞمٕم٦م اًمٌدع ُمـ قمٚمٞمٝمؿ يٜمٙمر قمام واخلروج اًمنميٕم٦م اشم٤ٌمع ُمـ سمف اُمروا

 شمٔمٝمر ٓ اًمتت٤مر قمٜمد شمٔمٝمر اطمقاًمٜم٤م وهمػممه٤م وُمٍم اًمؽمك يمٌالد إرض سم٠مىمٓم٤مر يًٞمح اًمذى

 اًمقوم٤مق إمم واضم٤مسمقا إقمٜم٤مق ُمـ آهمالل ٟمزقمقا واَّنؿ اهلل قمٌد سمـ حمٛمد ذع قمٜمد

 عمققمد طمْمقرهؿ ُمـ ٓسمد اٟمف وذيمر اعمٓم٤مع همٚمامن ايم٤مسمر سمٕمض ؿضم٤مءه اٟمف مم ذيمر صمؿ

 وؾمٚمٙم٧م واؾمتٝمديتف واؾمتٜمٍمشمف واؾمتٕمٜمتف اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ شمٕم٤ممم اهلل وم٤مؾمتخرت آضمتامع

 إمم احل٤مضم٦م قمٜمد اًمٜم٤مر أدظمؾ ان ىمٚمٌك رم أًم٘مك طمتك اعم٤ًمًمؽ هذه ُمثؾ رم اهلل قم٤ٌمد ؾمٌٞمؾ

 أهؾ اًمّم٤مسمئ٦م اؿم٤ٌمه ُترق واَّن٤م ٞمؾاخلٚم ُمٚم٦م اشمٌع ُمـ قمغم وؾمالُم٤م سمردا شمٙمقن واَّن٤م ذًمؽ

 سمٜمقاطمك احلٜمٗم٤مء اُم٤مم إسمراهٞمؿ اقمداء اًمّم٤مسمئ٦م سم٘م٤مي٤م يم٤من وىمد اًمًٌٞمؾ هذا قمـ اخلروج

 اًمدمه٤مء ٟمّم٤مرى ُمـ يْم٤مهٞمٝمؿ ُمـ إمم ُمٜمْمٛملم اًمٌٓم٤مئح

 قمرف ُمـ يٕمرومف ٟم٥ًم اًمديـ هذا إمم اعمٜمتًٌلم اًمٕم٤ٌمد ُمـ وؾ وُمـ اًمّم٤مئ٦ٌم وسملم

 يم٤مًمٜمّمػمي٦م واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ُمٓم٦ماًم٘مرا ُمـ وم٤مًمٖم٤مًمٞم٦م اعمٌلم احلؼ

 ضمحق امم صمؿ آذاك امم صمؿ اًمٗمالؾمٗم٦م اًمّم٤مسمئ٦م ُمِم٤مهب٦م امم ُيرضمقن وآؾمامقمٞمٚمٞم٦م

 ًمف اًمنميٕم٦م قمـ واخلروج اًمٕم٤ٌمدات رم وآسمتداع اًمٌنم رم اًمٖمٚمق ذيمٝمؿ وُمـ شمٕم٤ممم احلؼ

 اصٜم٤مف ُمـ واًمٖم٤مًمٞم٦م آُت٤مد اهؾ ُمـ يم٤معمٚمحديـ ٓئؼ سمف هق ُم٤م سمح٥ًم ذًمؽ ُمـ ٟمّمٞم٥م

 ٤مداًمٕمٌ

 ذه٥م ًمٙمـ ًمالؾمٕم٤مد اطمدا اؾمتّمح٥م ان اطم٧ٌٌم وُم٤م ًمٚمٛمٞمٕم٤مد ذه٧ٌم أصٌحٜم٤م ومٚمام

 سمٕمد وسمٚمٖمٜمك إؾم٤ٌمب جلٛمٞمع اعم٥ًٌم هق واهلل إصح٤مب ُمـ طم٤مضا يم٤من ُمـ سمٕمض ايْم٤م

 اًمتٚمٌٞمس ُمـ قم٤مدَتؿ سمف ضمرت مم٤م اٟمقاقم٤م وىم٤مًمقا إُمراء ايم٤مسمر ُمـ قمدد قمغم ـم٤مومقا اَّنؿ ذًمؽ
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 أن زقمٛمٝمؿ ُمثؾ واًمرؤؾم٤مء آيم٤مسمر ُمـ إرض أهؾ أيمثر قمغم سمف اؾمتحقذوا اًمذى وآومؽماء

 اًمٕمٚمامء ُمـ أطمد يٕمرومٝم٤م ٓ ـمري٘م٤م هلؿ وان إوًمٞم٤مء ُمـ أطمد ومٞمٝم٤م ي٘م٤موُمٝمؿ ٓ اطمقآ هلؿ

 وان اعمٜمٞمٗم٦م إظم٤ٌمر هبذه اخلٚمؼ قمغم يت٘مدُمقن واَّنؿ يم٤مخلٚمٞمٗم٦م اعمِم٤ميخ رم هق ؿمٞمخٝمؿ وان

 وًمف ـمري٘م٤م هلؿ وأن واًمنائر احل٘م٤مئؼ إمم واصؾ همػم اًمٔم٤مهر سم٤مًمنمع آظمذ هق قمٚمٞمٝمؿ اعمٜمٙمر

 واًمتزويؼ اًمزظمرف ذات اًمدقم٤موى هذه واؿم٤ٌمه اًمتح٘مٞمؼ يمٜمف إمم اًمقاصٚمقن وهؿ ـمريؼ

 خلٗم٤مء وآضمٜم٤مد وإُمراء اعمٚمقك قمغم واؾمتحقاذهؿ اًمٌالد رم اٟمتِم٤مرهؿ ًمٗمرط ويم٤مٟمقا

 اًمٔمالم سم٤مًمٜمقر اًمٜم٤مس أيمثر واؾمتٌدال آؾمالم ٟمقر

 هلؿ اًمتت٤مر دوًم٦م رم آؾمالم طم٘مٞم٘م٦م ودروس آُمّم٤مر أيمثر رم اًمرؾمقل آصم٤مر وـمٛمقس

 ىم٤مئؾ سم٘مقل يزول ٓ ُم٤م آقمت٘م٤مد ُمـ ومٞمٝمؿ وهلؿ ه٤مئؾ ُمقىمع اًم٘مٚمقب رم

 أُمرهؿ سمتٕمٔمٞمؿ اًمًٚمٓم٤من ٟم٤مئ٥م ومٞمٝمؿ وظم٤مـمٌقا يم٤مسمر آ إُمراء أوًمئؽ ومٖمدا اعمخؼم ىم٤مل

 ُمًتِمٕمر وآُمػم اًمّمقاب سمح٘مٞم٘م٦م اقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل اخلٓم٤مب ُمـ اٟمقاقم٤م مم وذيمر اًم٤ٌمهر

 ُمـ يمثػم ويم٤من اًمٓمريؼ رم اٟم٤م ومٌٚمٖمف صم٤مٟمٞم٦م ُمرة إمم اًمرؾمقل وم٠مقم٤مد اًمتح٘مٞمؼ قمٜمد احلؼ فمٝمقر

 ٟمٍمهؿ رم جمديـ آُت٤مد أهؾ واشم٤ٌمع واعمتٗم٘مرة اعمتٗم٘مٝم٦م ُمـ يمٓمقائػ آوداد اًمٌدع أهؾ

 رم اًمٜمٗمقس وضمدت طميت ومٚمام طمْمقرهؿ رم يٕمٞمٜمٝمؿ عمـ جمٝمزيـ ُم٘مدورهؿ سمح٥ًم

 ٟم٤مئ٥م مم ومذيمر ًمالـمالع ـم٤مًمٌلم ؾمٞمٙمقن ُم٤م إمم ُمتٓمٚمٕملم آضمتامع هذا ممإ اًمِمقق هم٤مي٦م

 اَّنؿ وىم٤مل آومؽماء قمغم اعمِمتٛمٚم٦م إىمقال ُمـ ذيمروه ُم٤م سمٕمض إُمراء ُمـ وهمػمه اًمًٚمٓم٤من

 ُمـ هذا وم٘مٚم٧م ويٚمًٌقه٤م ٟم٤مرا آـمقاق حيٛمقا وان آُمتح٤من ُمٜمٝمؿ ـمٚم٧ٌم اٟمؽ ىم٤مًمقا

 اًمٌٝمت٤من

 ٟم٤مرا يدظمؾ سم٠من اطمدا ٟم٠مُمر ان ٟمًتحؾ ٓ ٟمحـ ُمػمًمأل ىمٚم٧م يم٤من ُم٤م اصػ ذا أٟم٤م وه٤م
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 رم يٙمذسمقن وه١مٓء اًمّمحٞمح احلدي٨م ذًمؽ ورم اًمٜم٤مر سمدظمقل ي٠مُمر ُمـ ـم٤مقم٦م دمقز وٓ

 قمٚمٞمؿ سمف اهلل ُم٤م ودٟمٞم٤مهؿ اعمًٚمٛملم ديـ اُمر ُمـ اومًدوا ىمد ُمٌتدقمقن يمذاسمقن وهؿ ذًمؽ

  .وذيمرت

ٕمروف سم٤مٓيدُمرى وقمغم شمٚمٌٞمًٝمؿ قمغم ـمقائػ ُمـ إُمراء واَّنؿ ًمًٌقا قمغم إُمػم اعم

ىمٗمجؼ ٟم٤مئ٥م اًمًٚمٓمٜم٦م وقمغم همػممه٤م وىمد ًمًٌقا أيْم٤م قمغم اعمٚمؽ اًمٕم٤مدل يمتٖم٤م رم ُمٚمٙمف ورم 

طم٤مًم٦م وٓي٦م مح٤مه وقمغم اُمػم اًمًالح أضمؾ اُمػم سمدي٤مر ُمٍم وو٤مق اعمجٚمس قمـ طمٙم٤مي٦م مجٞمع 

شمٚمٌٞمًٝمؿ ومذيمرت شمٚمٌٞمًٝمؿ قمغم آيدُمرى وأَّنؿ يم٤مٟمقا يرؾمٚمقن ُمـ اًمٜم٤ًمء ُمـ يًتخؼم قمـ 

طمقال سمٞمتف اًم٤ٌمـمٜم٦م صمؿ ُيؼموٟمف هب٤م قمغم ـمريؼ اعمٙم٤مؿمٗم٦م ووقمدوه سم٤معمٚمؽ واَّنؿ وقمدوه ان ا

يروه رضم٤مل اًمٖمٞم٥م ومّمٜمٕمقا ظمِم٤ٌم ـمقآ وضمٕمٚمقا قمٚمٞمٝم٤م ُمـ يٛمِمك يمٝمٞمئ٦م اًمذى يٚمٕم٥م سم٤ميمر 

اًمزضم٤مج ومجٕمٚمقا يٛمِمقن قمغم ضمٌؾ اعمزة وذاك يرى ُمـ سمٕمٞمد ىمقُم٤م يٓمقومقن قمغم اجلٌؾ وهؿ 

 ُمٜمف ُم٤مٓ يمثػما صمؿ اٟمٙمِمػ ًمف اُمرهؿ يرشمٗمٕمقن قمـ إرض واظمذوا

ىمٚم٧م ًمألُمػم ووًمده هق اًمذى رم طمٚم٘م٦م اجلٞمش يٕمٚمؿ ذًمؽ وهق ممـ طمدصمٜمك هبذه اًم٘مّم٦م 

واُم٤م ىمٗمجؼ وم٤مَّنؿ ادظمٚمقا رضمال رم اًم٘مؼم يتٙمٚمؿ وأومهقه أن اعمقشمك شمتٙمٚمؿ واشمقا سمف رم ُم٘م٤مسمر 

ي٘مرسمقه ُمٜمف سمؾ سم٤مب اًمّمٖمػم امم رضمؾ زقمٛمقا اٟمف اًمرضمؾ اًمِمٕمراٟمك اًمذى سمجٌؾ ًمٌٜم٤من وَل 

ُمـ سمٕمٞمد ًمتٕمقد قمٚمٞمف سمريمتف وىم٤مًمقا اٟمف ـمٚم٥م ُمٜمف مجٚم٦م ُمـ اعم٤مل وم٘م٤مل ىمٗمجؼ اًمِمٞمخ يٙم٤مؿمػ 

وهق يٕمٚمؿ ان ظمزائٜمك ًمٞمس ومٞمٝم٤م هذا يمٚمف وشم٘مرب ىمٗمجؼ ُمٜمف وضمذب اًمِمٕمر وم٤مٟم٘مٚمع اجلٚمد 

  .اًمذى أًمّم٘مقه قمغم ضمٚمده ُمـ ضمٚمد اعم٤مقمز

واٟمٙمِمػ طم٤مهلؿ ًمٚمٜم٤مس يمت٥م  ومذيمرت ًمألُمػم هذا وهلذا ىمٞمؾ ًمف إٟمف عم٤م اٟم٘م٣م اعمجٚمس

 اصح٤مب ىمٗمجؼ اًمٞمف يمت٤مسم٤م وهق ٟم٤مئ٥م اًمًٚمٓمٜم٦م سمحامه ُيؼمه سمّمقرة ُم٤م ضمرى
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وذيمرت ًمألُمػم أَّنؿ ُمٌتدقمقن سم٠مٟمقاع ُمـ اًمٌدع ُمثؾ آهمالل وٟمحقه٤م واٟم٤م َّنٞمٜم٤مهؿ 

قمـ اًمٌدع اخل٤مرضم٦م قمـ اًمنميٕم٦م ومذيمر إُمػم طمدي٨م اًمٌدقم٦م وؾم٠مًمٜمك قمٜمف ومذيمرت طمدي٨م 

ي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل وىمد ذيمرَتام سمٕمد ذًمؽ سم٤معمجٚمس اًمٕم٤مم يمام اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م وطمد

 ؾم٠مذيمره

ىمٚم٧م ًمألُمػم أٟم٤م ُم٤م اُمتحٜم٧م ه١مٓء ًمٙمـ هؿ يزقمٛمقن ان هلؿ اطمقآ يدظمٚمقن هب٤م اًمٜم٤مر 

وان أهؾ اًمنميٕم٦م ٓ ي٘مدرون قمغم ذًمؽ وي٘مقًمقن ًمٜم٤م هذه إطمقال اًمتك يٕمجز قمٜمٝم٤م أهؾ 

اًمٞمٜم٤م ُم٤م ٟمحـ قمٚمٞمف ؾمقاء واومؼ اًمنمع أو ظم٤مًمٗمف  اًمنمع ًمٞمس هلؿ ان يٕمؽموقا قمٚمٞمٜم٤م سمؾ يًٚمؿ

واٟم٤م ىمد اؾمتخرت اهلل ؾمٌح٤مٟمف اَّنؿ ان دظمٚمقا اًمٜم٤مر ادظمؾ اٟم٤م وهؿ وُمـ اطمؽمق ُمٜم٤م وُمٜمٝمؿ 

 ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل ويم٤من ُمٖمٚمقسم٤م وذًمؽ سمٕمد ان شمٖمًؾ ضمًقُمٜم٤م سم٤مخلؾ واعم٤مء احل٤مر

دهـ اًمْمٗم٤مدع  وم٘م٤مل آُمػم وَل ذاك ىمٚم٧م َّٕنؿ يٓمٚمقن ضمًقُمٝمؿ سم٠مدوي٦م يّمٜمٕمقَّن٤م ُمـ

  .وسم٤مـمـ ىمنم اًمٜم٤مرٟم٩م وطمجر اًمٓمٚمؼ وهمػم ذًمؽ

ُمـ احلٞمؾ اعمٕمرووم٦م هلؿ واٟم٤م ٓ اـمغم ضمٚمدى سمِمكء وم٤مذا اهمتًٚم٧م اٟم٤م وهؿ سم٤مخلؾ واعم٤مء 

احل٤مر سمٓمٚم٧م احلٞمٚم٦م وفمٝمر احلؼ وم٤مؾمتٕمٔمؿ آُمػم هجقُمك قمغم اًمٜم٤مر وىم٤مل أشمٗمٕمؾ ذًمؽ 

اومٕمٚمف وٟمحـ ٓ ٟمرى هذا واُمث٤مًمف وم٘مٚم٧م ًمف ٟمٕمؿ ىمد اؾمتخرت اهلل رم ذًمؽ واًم٘مك رم ىمٚمٌك ان 

اسمتداء وم٤من ظمقارق اًمٕم٤مدات اٟمام شمٙمقن ُٓم٦م حمٛمد اعمتٌٕملم ًمف سم٤مـمٜم٤م وفم٤مهرا حلج٦م أو طم٤مضم٦م 

وم٤محلج٦م ٓىم٤مُم٦م ديـ اهلل واحل٤مضم٦م عم٤م ٓ سمد ُمٜمف ُمـ اًمٜمٍم واًمرزق اًمذى سمف ي٘مقم ديـ اهلل 

َّن٤م شمٌٓمؾ ديـ اهلل وه١مٓء إذا افمٝمروا ُم٤م يًٛمقٟمف اؿم٤مراَتؿ وسمراهٞمٜمٝمؿ اًمتك يزقمٛمقن ا

وذقمف وضم٥م قمٚمٞمٜم٤م ان ٟمٜمٍم اهلل ورؾمقًمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٟم٘مقم رم ٟمٍم ديـ 

اهلل وذيٕمتف سمام ٟم٘مدر قمٚمٞمف ُمـ أرواطمٜم٤م وضمًقُمٜم٤م وأُمقاًمٜم٤م ومٚمٜم٤م طمٞمٜمئذ ان ٟمٕم٤مرض ُم٤م 
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 .ئمٝمروٟمف ُمـ هذه اعمخ٤مريؼ سمام ي١ميدٟم٤م اهلل سمف ُمـ أي٤مت

ك ًمٚمًحرة عم٤م أفمٝمروا ؾمحرهؿ ايد اهلل ُمقؾمك وًمٞمٕمٚمؿ ان هذا ُمثؾ ُمٕم٤مرو٦م ُمقؾم

سم٤مًمٕمّم٤م اًمتك اسمتٚمٕم٧م ؾمحرهؿ ومجٕمؾ آُمػم ُي٤مـم٥م ُمـ طميه ُمـ آُمراء قمغم اًمًامط 

سمذًمؽ وومرح سمذًمؽ ويم٠مَّنؿ يم٤مٟمقا ىمد اومهقه ان ه١مٓء هلؿ طم٤مل ٓ ي٘مدر أطمد قمغم رده 

ٝمام قمغم وؾمٛمٕمتف ُي٤مـم٥م آُمػم اًمٙمٌػم اًمذى ىمدم ُمـ ُمٍم احل٤مج هب٤مدر وأٟم٤م ضم٤مًمس سمٞمٜم

  .رأس اًمًامط سم٤مًمؽميمك ُم٤م ومٝمٛمتف ُمٜمف آ اٟمف ىم٤مل اًمٞمقم شمرى طمرسم٤م قمٔمٞمام وًمٕمؾ ذاك يم٤من

 ضمقاسم٤م عمـ يم٤من ظم٤مـمٌف ومٞمٝمؿ قمغم ُم٤م ىمٞمؾ

وطمي ؿمٞمقظمٝمؿ آ يم٤مسمر ومجٕمٚمقا يٓمٚمٌقن ُمـ آُمػم آصالح واـمٗم٤مء هذه اًم٘مْمٞم٦م 

ُم٘مٕمد آُمػم سمزاوي٦م ويؽموم٘مقن وم٘م٤مل آُمػم اٟمام يٙمقن اًمّمٚمح سمٕمد فمٝمقر احلؼ وىمٛمٜم٤م إمم 

اًم٘مٍم أٟم٤م وهق وهب٤م در ومًٛمٕمتف يذيمر ًمف أيقب احلامل سمٛمٍم واعمقهللم وٟمحق ذًمؽ ومدل 

ذًمؽ قمغم اٟمف يم٤من قمٜمد هذا آُمػم هلؿ صقرة ُمٕمٔمٛم٦م وان هلؿ ومٞمٝمؿ فمٜم٤م طمًٜم٤م واهلل أقمٚمؿ 

 سمح٘مٞم٘م٦م احل٤مل وم٤مٟمف ذيمر مم ذًمؽ

احلؼ وم٤مٟمف ُمـ ايم٤مسمر آُمراء ويم٤من آُمػم اطم٥م أن يِمٝمد هب٤مدر هذه اًمقاىمٕم٦م ًمٞمتٌلم ًمف 

وأىمدُمٝمؿ وأقمٔمٛمٝمؿ طمرُم٦م قمٜمده وىمد ىمدم أن وهق حي٥م شم٠مًمٞمٗمف وايمراُمف وم٠مُمر سم٤ًٌمط 

يًٌط رم اعمٞمدان وىمد ىمدم اًمٌٓم٤مئحٞم٦م وهؿ مج٤مقم٦م يمثػمون وىمد أفمٝمروا أطمقاهلؿ اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م 

ُمـ آزسم٤مد وآرهم٤مء وطمريم٦م اًمرؤوس وآقمْم٤مء واًمٓمٗمر واحلٌق واًمت٘مٚم٥م وٟمحق ذًمؽ 

آصقات اعمٜمٙمرات واحلريم٤مت اخل٤مرضم٦م قمـ اًمٕم٤مدات اعمخ٤مًمٗم٦م عم٤م أُمر سمف ًم٘مامن ٓسمٜمف رم ُمـ 

 ىمقًمف واىمّمد رم ُمِمٞمؽ واهمْمض ُمـ صقشمؽ

ومٚمام ضمٚمًٜم٤م وىمد طمي ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ ُمـ آُمراء واًمٙمت٤مب واًمٕمٚمامء واًمٗم٘مراء واًمٕم٤مُم٦م 
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  .وهمػمهؿ وطمي ؿمٞمخٝمؿ آول اعمِمتٙمك وؿمٞمخ آظمر

يريم٥م سمٕمٚمٛملم وهؿ يًٛمقٟمف قمٌد اهلل اًمٙمذاب وَل يًٛمك ٟمٗمًف ظمٚمٞمٗم٦م ؾمٞمده أمحد و

أيمـ أقمرف ذًمؽ ويم٤من ُمـ ُمدة ىمد ىمدم قمغم ُمٜمٝمؿ ؿمٞمخ سمّمقرة ًمٓمٞمٗم٦م وافمٝمر ُم٤م ضمرت سمف 

قم٤مدَتؿ ُمـ اعم٠ًمًم٦م وم٤مقمٓمٞمتف ـمٚمٌتف وَل اشمٗمٓمـ ًمٙمذسمف طمتك وم٤مرىمٜمك ومٌ٘مك رم ٟمٗمًك ان هذا 

ف رم أول آُمر ظمٗمك قمغم شمٚمٌٞمًف إمم ان هم٤مب وُم٤م يٙم٤مد ُيٗمك قمغم شمٚمٌٞمس اطمد سمؾ ادريم

ومٌ٘مك ذًمؽ رم ٟمٗمًك وَل أره ىمط إمم طملم ٟم٤مفمرشمف ذيمر مم اٟمف ذاك اًمذى يم٤من اضمتٛمع سمك ىمديام 

 ومتٕمج٧ٌم ُمـ طمًـ صٜمع اهلل اٟمف هتٙمف رم اقمٔمؿ ُمِمٝمد يٙمقن طمٞم٨م يمتؿ شمٚمٌٞمًف سمٞمٜمك وسمٞمٜمف

ومٚمام طميوا شمٙمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ؿمٞمخ ي٘م٤مل ًمف طم٤مشمؿ سمٙمالم ُمْمٛمقٟمف ـمٚم٥م اًمّمٚمح واًمٕمٗمق 

سم٦م وأٟم٤م جمٞمٌقن إمم ُم٤م ـمٚم٥م ُمـ شمرك هذه آهمالل وهمػمه٤م ُمـ اًمٌدع قمـ اعم٤مى واًمتق

وُمتٌٕمقن ًمٚمنميٕم٦م وم٘مٚم٧م اُم٤م اًمتقسم٦م ومٛم٘مٌقًم٦م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم هم٤مومر اًمذٟم٥م وىم٤مسمؾ اًمتقب ؿمديد 

اًمٕم٘م٤مب هذه إمم ضمٜم٥م هذه وىم٤مل شمٕم٤ممم ٟمٌكء قم٤ٌمدى اٟمك اٟم٤م اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ وان قمذاسمك هق 

 اًمٕمذاب آًمٞمؿ

يٜمتٍم ًمٚمًٌٝمؿ إـمقاق وذيمر ان وه٥م اسمـ ُمٜمٌف روى اٟمف  وم٤مظمذ ؿمٞمخٝمؿ اعمِمتٙمك

٦م ُمـ طمٙم٤مي٤مت سمٜمك اهائٞمؾ ٓ يم٤من رم سمٜمك اهائٞمؾ قم٤مسمد واٟمف ضمٕمؾ رم قمٜم٘مف ـمقىم٤م رم طمٙم٤مي

  .شمث٧ٌم

وم٘مٚم٧م هلؿ ًمٞمس ًمٜم٤م ان ٟمتٕمٌد رم ديٜمٜم٤م سمِمكء ُمـ آهائٞمٚمٞم٤مت اعمخ٤مًمٗم٦م ًمنمقمٜم٤م ىمد 

 ان اًمٜمٌك رأى سمٞمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ورىم٦م روى آُم٤مم امحد رم ُمًٜمده قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل

ُمـ اًمتقراة وم٘م٤مل أُمتٝمقيمقن ي٤م اسمـ اخلٓم٤مب ًم٘مد ضمئتٙمؿ هب٤م سمٞمْم٤مء ٟم٘مٞم٦م ًمق يم٤من ُمقس طمٞم٤م 

صمؿ اشمٌٕمتٛمقه وشمريمتٛمقٟمك ًمْمٚمٚمتؿ ورم ُمراؾمٞمؾ أسمك داود ان اًمٜمٌك رأى ُمع سمٕمض أصح٤مسمف 
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يمت٤مهبؿ اٟمزل إمم ٟمٌك ؿمٞمئ٤م ُمـ يمت٥م أهؾ اًمٙمت٤مب وم٘م٤مل يمٗمك سم٘مقم والًم٦م ان يتٌٕمقا يمت٤مسم٤م همػم 

 همػم ٟمٌٞمٝمؿ واٟمزل اهلل شمٕم٤ممم او َل يٙمٗمٝمؿ اٟم٤م أٟمزًمٜم٤م قمٚمٞمؽ اًمٙمت٤مب يتغم قمٚمٞمٝمؿ

ومٜمحـ ٓ َيقز ًمٜم٤م اشم٤ٌمع ُمقؾمك وٓ قمٞمًك ومٞمام قمٚمٛمٜم٤م اٟمف اٟمزل قمٚمٞمٝمام ُمـ قمٜمد اهلل اذا 

 ظم٤مًمػ ذقمٜم٤م واٟمام قمٚمٞمٜم٤م ان ٟمتٌع ُم٤م أٟمزل قمٚمٞمٜم٤م ُمـ رسمٜم٤م وٟمتٌع اًمنمقم٦م واعمٜمٝم٤مج اًمذى سمٕم٨م

اهلل سمف إًمٞمٜم٤م رؾمقًمٜم٤م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم وان أطمٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ سمام أٟمزل اهلل وٓ شمتٌع أهقاءهؿ قمام ضم٤مءك 

ُمـ احلؼ ًمٙمؾ ضمٕمٚمٜم٤م ُمٜمٙمؿ ذقم٦م وُمٜمٝم٤مضم٤م ومٙمٞمػ َيقز ًمٜم٤م أن ٟمتٌع قم٤ٌمد سمٜمك اهائٞمؾ رم 

طمٙم٤مي٦م ٓ شمٕمٚمؿ صحتٝم٤م وُم٤م قمٚمٞمٜم٤م ُمـ قم٤ٌمد سمٜمك اهائٞمؾ شمٚمؽ أُم٦م ىمد ظمٚم٧م هل٤م ُم٤م يم٧ًٌم 

ٌتؿ وٓ شم٠ًمًمقن قمام يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن ه٤مت ُم٤م رم اًم٘مرآن وُم٤م رم آطم٤مدي٨م وًمٙمؿ ُم٤م يمً

 .اًمّمح٤مح يم٤مًمٌخ٤مرى وُمًٚمؿ وذيمرت هذا وؿمٌٝمف سمٙمٞمٗمٞم٦م ىمقي٦م

وم٘م٤مل هذا اًمِمٞمخ ُمٜمٝمؿ ُي٤مـم٥م إُمػم ٟمحـ ٟمريد ان دمٛمع ًمٜم٤م اًم٘مْم٤مة إرسمٕم٦م واًمٗم٘مٝم٤مء 

 .وٟمحـ ىمقم ؿم٤مومٕمٞم٦م

امء اعمًٚمٛملم سمؾ يمٚمٝمؿ يٜمٝمك وم٘مٚم٧م ًمف هذا همػم ُمًتح٥م وٓ ُمنموع قمٜمد أطمد ُمـ قمٚم

قمـ اًمتٕمٌد سمف ويٕمده سمدقم٦م وهذا اًمِمٞمخ يمامل اًمديـ سمـ اًمزُمٚمٙم٤مٟمك ُمٗمتك اًمِم٤مومٕمٞم٦م ودقمقشمف 

وىمٚم٧م ي٤م يمامل اًمديـ ُم٤م شم٘مقل رم هذا وم٘م٤مل هذا سمدقم٦م همػم ُمًتح٦ٌم سمؾ ُمٙمروه٦م أو يمام ىم٤مل 

 ويم٤من ُمع سمٕمض اجلامقم٦م ومتقى ومٞمٝم٤م ظمٓمقط ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء سمذًمؽ وىمٚم٧م ًمٞمس ٕطمد

اخلروج قمـ ذيٕم٦م حمٛمد وٓ اخلروج قمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ وأؿمؽ هؾ شمٙمٚمٛم٧م هٜم٤م رم ىمّم٦م ُمقؾمك واخلي وم٤مٟمك شمٙمٚمٛم٧م سمٙمالم سمٕمد قمٝمدى 

 .سمف

وم٤مٟمتدب ذًمؽ اًمِمٞمخ قمٌد اهلل ورومع صقشمف وىم٤مل ٟمحـ ًمٜم٤م اطمقال واُمقر سم٤مـمٜم٦م ٓ 
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ؾ اعمج٤مًمس واعمدارس واًم٤ٌمـمـ واًمٔم٤مهر يقىمػ قمٚمٞمٝم٤م وذيمر يمالُم٤م َل اوٌط ًمٗمٔمف ُمث

وُمْمٛمقٟمف ان ًمٜم٤م اًم٤ٌمـمـ وًمٖمػمٟم٤م اًمٔم٤مهر وان ًمٜم٤م أُمرا ٓ ي٘مػ قمٚمٞمف أهؾ اًمٔم٤مهر ومال 

  .يٜمٙمروٟمف قمٚمٞمٜم٤م وم٘مٚم٧م ًمف ورومٕم٧م صقشمك

وهمْم٧ٌم اًم٤ٌمـمـ واًمٔم٤مهر واعمج٤مًمس واعمدارس واًمنميٕم٦م واحل٘م٤مئؼ يمؾ هذا ُمردود 

ج قمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف ٓ ُمـ اعمِم٤ميخ إمم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف ًمٞمس ٕطمد اخلرو

واًمٗم٘مراء وٓ ُمـ اعمٚمقك وإُمراء وٓ ُمـ اًمٕمٚمامء واًم٘مْم٤مة وهمػمهؿ سمؾ مجٞمع اخلٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ 

 ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف وذيمرت هذا وٟمحقه

وم٘م٤مل ورومع صقشمف ٟمحـ ًمٜم٤م إطمقال ويمذا ويمذا وادقمك إطمقال اخل٤مرىم٦م يم٤مًمٜم٤مر 

 ٘مقن شمًٚمٞمؿ احل٤مل اًمٞمٝمؿ ٕضمٚمٝم٤موهمػمه٤م واظمتّم٤مصٝمؿ هب٤م واَّنؿ يًتح

وم٘مٚم٧م ورومٕم٧م صقشمك وهمْم٧ٌم أٟم٤م اظم٤مـم٥م يمؾ امحدى ُمـ ُمنمق إرض إمم 

ُمٖم٤مرهب٤م اى ؿمكء ومٕمٚمقه رم اًمٜم٤مر وم٤مٟم٤م اصٜمع ُمثؾ ُم٤م شمّمٜمٕمقن وُمـ اطمؽمق ومٝمق ُمٖمٚمقب 

ورسمام ىمٚم٧م ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل وًمٙمـ سمٕمد ان ٟمٖمًؾ ضمًقُمٜم٤م سم٤مخلؾ واعم٤مء احل٤مر وم٠ًمًمٜمك إُمراء 

ذًمؽ وم٘مٚم٧م ٕن هلؿ طمٞمال رم آشمّم٤مل سم٤مًمٜم٤مر يّمٜمٕمقَّن٤م ُمـ أؿمٞم٤مء ُمـ دهـ واًمٜم٤مس قمـ 

اًمْمٗم٤مدع وىمنم اًمٜم٤مرٟم٩م وطمجر اًمٓمٚمؼ ومْم٩م اًمٜم٤مس سمذًمؽ وم٠مظمذ ئمٝمر اًم٘مدرة قمغم ذًمؽ 

وأظمذت أيمرر   ،وم٘م٤مل أٟم٤م وأٟم٧م ٟمٚمػ رم سم٤مري٦م سمٕمد أن شمٓمغم ضمًقُمٜم٤م سم٤مًمٙمؼمي٧م وم٘مٚم٧م وم٘مؿ

٘مٛمٞمص وم٘مٚم٧م ٓ طمتك شمٖمتًؾ رم اعم٤مء احل٤مر قمٚمٞمف رم اًم٘مٞم٤مم إمم ذًمؽ ومٛمد يده ئمٝمر ظمٚمع اًم

واخلؾ وم٤مفمٝمر اًمقهؿ قمغم قم٤مدَتؿ وم٘م٤مل ُمـ يم٤من حي٥م إُمػم ومٚمٞمحي ظمِم٤ٌم أو ىم٤مل طمزُم٦م 

طمٓم٥م وم٘مٚم٧م هذا شمٓمقيؾ وشمٗمريؼ ًمٚمجٛمع وٓ حيّمؾ سمف ُم٘مّمقد سمؾ ىمٜمديؾ يقىمد وادظمؾ 

اصٌٕمك وأصٌٕمؽ ومٞمف سمٕمد اًمٖمًؾ وُمـ اطمؽمىم٧م أصٌٕمف ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜمف اهلل أو ىمٚم٧م ومٝمق 
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 ٖمٚمقب ومٚمام ىمٚم٧م ذًمؽ شمٖمػم وذل وذيمر مم ان وضمٝمف اصٗمرُم

صمؿ ىمٚم٧م هلؿ وُمع هذا ومٚمق دظمٚمتؿ اًمٜم٤مر وظمرضمتؿ ُمٜمٝم٤م ؾم٤معملم طم٘مٞم٘م٦م وًمق ـمرشمؿ رم 

اهلقاء وُمِمٞمتؿ قمغم اعم٤مء وًمق ومٕمٚمتؿ ُم٤م ومٕمٚمتؿ َل يٙمـ رم ذًمؽ ُم٤م يدل قمغم صح٦م ُم٤م شمدقمقٟمف 

ي٘مقل ًمٚمًامء اُمٓمرى ومتٛمٓمر ُمـ خم٤مًمٗم٦م اًمنمع وٓ قمغم إسمٓم٤مل اًمنمع وم٤من اًمدضم٤مل إيمؼم 

وًمألرض اٟمٌتك ومتٜم٧ٌم وًمٚمخرسم٦م أظمرضمك يمٜمقزك ومتخرج يمٜمقزه٤م شمتٌٕمف وي٘متؾ رضمال صمؿ 

يٛمِمك سملم ؿم٘مٞمف صمؿ ي٘مقل ًمف ىمؿ ومٞم٘مقم وُمع هذا ومٝمق دضم٤مل يمذاب ُمٚمٕمقن ًمٕمٜمف اهلل ورومٕم٧م 

صقشمك سمذًمؽ ومٙم٤من ًمذًمؽ وىمع قمٔمٞمؿ رم اًم٘مٚمقب وذيمرت ىمقل أسمك يزيد اًمًٌٓم٤مُمك ًمق 

يٓمػم رم اهلقاء ويٛمِمك قمغم اعم٤مء ومال شمٖمؽموا سمف طمتك شمٜمٔمروا يمٞمػ وىمقومف قمٜمد رأيتؿ اًمرضمؾ 

 .إواُمر واًمٜمقاهك وذيمرت قمـ يقٟمس سمـ قمٌد آقمغم اٟمف ىم٤مل ًمٚمِم٤مومٕمك اشمدرى 

ُم٤م ىم٤مل ص٤مطمٌٜم٤م يٕمٜمك اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد ىم٤مل أو رأي٧م ص٤مطم٥م هقى يٛمِمك قمغم اعم٤مء ومال 

طم٥م هقى يٓمػم رم اهلقاء ومال شمٖمؽم سمف شمٖمؽم سمف وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمك ًم٘مد ىمٍم اًمٚمٞم٨م ًمق رأي٧م ص٤م

وشمٙمٚمٛم٧م رم هذا وٟمحقه سمٙمالم سمٕمد قمٝمدى سمف وُمِم٤مُيٝمؿ اًمٙم٤ٌمر يتيقمقن قمٜمد إُمػم رم 

ـمٚم٥م اًمّمٚمح وضمٕمٚم٧م أًمح قمٚمٞمف رم افمٝم٤مر ُم٤م ادقمقه ُمـ اًمٜم٤مر ُمرة سمٕمد ُمرة وهؿ ٓ َيٞمٌقن 

يمثػم واًمٜم٤مس  وىمد اضمتٛمع قم٤مُم٦م ُمِم٤مُيٝمؿ اًمذيـ رم اًمٌٚمد واًمٗم٘مراء اعمقهلقن ُمٜمٝمؿ وهؿ قمدد

يْمجقن رم اعمٞمدان ويتٙمٚمٛمقن سم٠مؿمٞم٤مء ٓ أوٌٓمٝم٤م ومذيمر سمٕمض احل٤مضيـ ان اًمٜم٤مس ىم٤مًمقا 

ُم٤م ُمْمٛمقٟمف ومقىمع احلؼ وسمٓمؾ ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن ومٖمٚمٌقا هٜم٤مًمؽ واٟم٘مٚمٌقا ص٤مهمريـ وذيمروا 

أيْم٤م أن هذا اًمِمٞمخ يًٛمك قمٌد اهلل اًمٙمذاب وأٟمف اًمذى ىمّمدك ُمرة وم٤مقمٓمٞمتف صمالصملم درمه٤م 

طملم أظمذ اًمدراهؿ وذه٥م أٟمف ُمٚمٌس ويم٤من ىمد طمٙمك طمٙم٤مي٦م قمـ ٟمٗمًف  وم٘مٚم٧م فمٝمر مم

ُمْمٛمقَّن٤م اٟمف أدظمؾ اًمٜم٤مر رم حلٞمتف ىمدام ص٤مطم٥م مح٤مة وعم٤م وم٤مرىمٜمك وىمع رم ىمٚمٌك ان حلٞمتف 
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ُمدهقٟم٦م واٟمف دظمؾ إمم اًمروم واؾمتحقذ قمٚمٞمٝمؿ ومٚمام فمٝمر ًمٚمح٤مضيـ قمجزهؿ ويمذهبؿ 

ؿ ُمٌٓمٚمقن رضمٕمقا وُت٤مـم٥م احل٤مج وشمٚمٌٞمًٝمؿ وشمٌلم ًمألُمراء اًمذيـ يم٤مٟمقا يِمدون ُمٜمٝمؿ أَّن

هب٤مدر وٟم٤مئ٥م اًمًٚمٓم٤من وهمػممه٤م سمّمقرة احل٤مل وقمرومقا طم٘مٞم٘م٦م اعمح٤مل وىمٛمٜم٤م إمم داظمؾ 

ودظمٚمٜم٤م وىمد ـمٚمٌقا اًمتقسم٦م قمام ُم٣م وؾم٠مًمٜمك إُمػم قمام شمٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ وم٘مٚم٧م ُمت٤مسمٕم٦م اًمٙمت٤مب 

ـ طمٙمٛمٝمام واًمًٜم٦م ُمثؾ أن ٓ يٕمت٘مد اٟمف ٓ َي٥م قمٚمٞمف اشم٤ٌمقمٝمام أو أٟمف يًقغ ٓطمد اخلروج ُم

وٟمحق ذًمؽ أو اٟمف َيقز اشم٤ٌمع ـمري٘م٦م ُت٤مًمػ سمٕمض طمٙمٛمٝمام وٟمحق ذًمؽ ُمـ وضمقه اخلروج 

قمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمتك شمقضم٥م اًمٙمٗمر وىمد شمقضم٥م اًم٘متؾ دون اًمٙمٗمر وىمد شمقضم٥م ىمت٤مل 

 اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٛمتٜمٕم٦م دون ىمتؾ اًمقاطمد اعم٘مدور قمٚمٞمف

ٟمحـ ٟمخٚمٕمٝم٤م وم٘مٚم٧م  وم٘م٤مًمقا ٟمحـ ُمٚمتزُمقن اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اشمٜمٙمر قمٚمٞمٜم٤م همػم آـمقاق

آـمقاق وهمػم آـمقاق ًمٞمس اعم٘مّمقد ؿمٞمئ٤م ُمٕمٞمٜم٤م وإٟمام اعم٘مّمقد ان يٙمقن مجٞمع اعمًٚمٛملم 

ُت٧م ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف وم٘م٤مل آُمػم وم٤مى ؿمكء اًمذى يٚمزُمٝمؿ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وم٘مٚم٧م 

طمٙمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يمثػم ٓ يٛمٙمـ ذيمره رم هذا اعمجٚمس ًمٙمـ اعم٘مّمقد ان يٚمتزُمقا هذا 

قم٤مُم٤م وُمـ ظمرج قمٜمف ضسم٧م قمٜم٘مف ويمرر ذًمؽ وأؿم٤مر سمٞمده إمم ٟم٤مطمٞم٦م اعمٞمدان ويم٤من  اًمتزاُم٤م

اعم٘مّمقد ان يٙمقن هذا طمٙمام قم٤مُم٤م رم طمؼ مجٞمع اًمٜم٤مس وم٤من هذا ُمِمٝمد قم٤مم ُمِمٝمقر ىمد 

شمقومرت اهلٛمٝمؿ قمٚمٞمف ومٞمت٘مرر قمٜمد اعم٘م٤مشمٚم٦م وأهؾ اًمديقان واًمٕمٚمامء واًمٕم٤ٌمد وه١مٓء ووٓة 

  .ًٜم٦م ضسم٧م قمٜم٘مف آُمقر أٟمف ُمـ ظمرج قمـ اًمٙمت٤مب واًم

ىمٚم٧م وُمـ ذًمؽ اًمّمٚمقات اخلٛمس رم ُمقاىمٞمتٝم٤م يمام أُمر اهلل ورؾمقًمف وم٤من ُمـ ه١مٓء ُمـ 

ٓ يّمغم وُمٜمٝمؿ ُمـ يتٙمٚمؿ رم صالشمف طمتك إَّنؿ سم٤مُٓمس سمٕمد ان اؿمتٙمقا قمغم رم قمٍم 

اجلٛمٕم٦م ضمٕمؾ أطمدهؿ ي٘مقل رم صٚم٥م اًمّمالة ي٤م ؾمٞمدى أمحد ؿمكء هلل وهذا ُمع اٟمف ُمٌٓمؾ 
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 ودقم٤مء ًمٖمػمه رم طم٤مل ُمٜم٤مضم٤مشمف اًمتك اُمرٟم٤م ان ٟم٘مقل ومٞمٝم٤م إي٤مك ٟمٕمٌد ًمٚمّمالة ومٝمق ذك سم٤مهلل

وإي٤مك ٟمًتٕملم وهذا ىمد ومٕمؾ سم٤مُٓمس سمحية ؿمٞمخٝمؿ وم٤مُمر ىم٤مئؾ ذًمؽ عم٤م اٟمٙمر قمٚمٞمف 

اعمًٚمٛمقن سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر قمغم قم٤مدَتؿ رم صٖمػم اًمذٟمقب وَل ي٠مُمره سم٤مقم٤مدة اًمّمالة ويمذًمؽ 

 اًمّمالةيّمٞمحقن رم اًمّمالة صٞم٤مطم٤م قمٔمٞمام وهذا ُمٜمٙمر يٌٓمؾ 

 وم٘م٤مل هذا يٖمٚم٥م قمغم اطمدهؿ يمام يٖمٚم٥م اًمٕمٓم٤مس

وم٘مٚم٧م اًمٕمٓم٤مس ُمـ اهلل واهلل حي٥م اًمٕمٓم٤مس ويٙمره اًمتث٤مؤب وٓ يٛمٚمؽ أطمدهؿ دومٕمف 

وأُم٤م هذا اًمّمٞم٤مح ومٝمق ُمـ اًمِمٞمٓم٤من وهق سم٤مظمتٞم٤مرهؿ وشمٙمٚمٗمٝمؿ وي٘مدرون قمغم دومٕمف وًم٘مد 

ٗمٕمٚمف اًمٞمٝمقد طمدصمٜمك سمٕمض اخلٌػميـ هبؿ سمٕمد اعمجٚمس اَّنؿ يٗمٕمٚمقن رم اًمّمالة ُم٤م ٓ شم

واًمٜمّم٤مرى ُمثؾ ىمقل أطمدهؿ أٟم٤م قمغم سمٓمـ اُمرأة آُم٤مم وىمقل أظمر يمذا ويمذا ُمـ آُم٤مم 

وٟمحق ذًمؽ ُمـ إىمقال اخلٌٞمث٦م وأَّنؿ إذا اٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ اعمٜمٙمر شمرك اًمّمالة يّمٚمقن سم٤مًمٜمقسم٦م 

ُمٖمٚمقسملم قمغم ذًمؽ يمام يٖمٚم٥م اًمرضمؾ رم سمٕمض ، وأٟم٤م أقمٚمؿ أَّنؿ ُمتقًمقن ًمٚمِمٞم٤مـملم ًمٞمًقا

 غم صٞمح٦م او سمٙم٤مء رم اًمّمالة أو همػمه٤مإوىم٤مت قم

ومٚمام افمٝمروا اًمتزام اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومجققمٝمؿ سم٤معمٞمدان سم٤مصقاَتؿ وطمريم٤مَتؿ اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م 

ئمٝمرون اطمقاهلؿ ىمٚم٧م ًمف أهذا ُمقاومؼ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وم٘م٤مل هذا ُمـ اهلل طم٤مل يرد قمٚمٞمٝمؿ 

مم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٓ وم٘مٚم٧م هذا ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ َل ي٠مُمر اهلل سمف وٓ رؾمقًمف صغم اهلل شمٕم٤م

أطمٌف اهلل وٓ رؾمقًمف وم٘م٤مل ُم٤م رم اًمًٛمقات وإرض طمريم٦م وٓ يمذا وٓ يمذا إٓ سمٛمِمٞمئتف 

وإرادشمف وم٘مٚم٧م ًمف هذا ُمـ سم٤مب اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر وهٙمذا يمؾ ُم٤م رم اًمٕم٤مَل ُمـ يمٗمر وومًقق 

وقمّمٞم٤من هق سمٛمِمٞمئتف وإرادشمف وًمٞمس ذًمؽ سمحج٦م ٕطمد رم ومٕمٚمف سمؾ ذًمؽ مم٤م زيٜمف اًمِمٞمٓم٤من 

 ًمرمحـوؾمخٓمف ا
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وم٘م٤مل وم٠ٌمى ؿمكء شمٌٓمؾ هذه إطمقال وم٘مٚم٧م هبذه اًمًٞم٤مط اًمنمقمٞم٦م وم٤مقمج٥م إُمػم 

ووحؽ وىم٤مل أى واهلل سم٤مًمًٞم٤مط اًمنمقمٞم٦م شمٌٓمؾ هذه إطمقال اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م يمام ىمد ضمرى ُمثؾ 

ذًمؽ ًمٖمػم واطمد وُمـ َل َي٥م إمم اًمديـ سم٤مًمًٞم٤مط اًمنمقمٞم٦م وم٤ٌمًمًٞمقف اعمحٛمدي٦م وأُمًٙم٧م 

ل اهلل وهمالُمف وهذا اًمًٞمػ ؾمٞمػ رؾمقل اهلل ومٛمـ ؾمٞمػ إُمػم وىمٚم٧م هذا ٟم٤مئ٥م رؾمق

  .ظمرج قمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف ضسمٜم٤مه سمًٞمػ اهلل وأقم٤مد إُمػم

هذا اًمٙمالم وأظمذ سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل وم٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ي٘مرون وٓ ٟم٘مر ٟمحـ وم٘مٚم٧م 

اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ي٘مرون سم٤مجلزي٦م قمغم ديٜمٝمؿ اعمٙمتقم رم دورهؿ واعمٌتدع ٓ ي٘مر قمغم سمدقمتف 

 حٛمقا ًمذًمؽوم٤موم

و طم٘مٞم٘م٦م إُمر ان ُمـ افمٝمر ُمٜمٙمرا رم دار آؾمالم َل ي٘مر قمغم ذًمؽ ومٛمـ دقم٤م امم سمدقم٦م 

وافمٝمره٤م َل ي٘مر وٓ ي٘مر ُمـ افمٝمر اًمٗمجقر ويمذًمؽ أهؾ اًمذُم٦م ٓ ي٘مرون قمغم إفمٝم٤مر 

ُمٜمٙمرات ديٜمٝمؿ وُمـ ؾمقاهؿ وم٤من يم٤من ُمًٚمام أظمذ سمقاضم٤ٌمت آؾمالم وشمرك حمرُم٤مشمف وان َل 

 ومٝمق إُم٤م ُمرشمد واُم٤م ُمنمك واُم٤م زٟمديؼ فم٤مهر اًمزٟمدىم٦م يٙمـ ُمًٚمام وٓ ذُمٞم٤م

وذيمرت ذم اعمٌتدقم٦م وم٘مٚم٧م روى ُمًٚمؿ رم صحٞمحف قمـ ضمٕمٗمر اسمـ حمٛمد اًمّم٤مدق قمـ 

أسمٞمف أسمك ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل أن رؾمقل اهلل يم٤من ي٘مقل رم ظمٓمٌتف أن أصدق 

سمدقم٦م والًم٦م ورم  اًمٙمالم يمالم اهلل وظمػم اهلدى هدى حمٛمد وذ إُمقر حمدصم٤مَت٤م ويمؾ

اًمًٜمـ قمـ اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م ىم٤مل ظمٓمٌٜم٤م رؾمقل اهلل ظمٓم٦ٌم ذروم٧م ُمٜمٝم٤م اًمٕمٞمقن ووضمٚم٧م 

ُمٜمٝم٤م اًم٘مٚمقب وم٘م٤مل ىم٤مئؾ ي٤م رؾمقل يم٠من هذه ُمققمٔم٦م ُمقدع ومامذا شمٕمٝمد إًمٞمٜم٤م وم٘م٤مل أوصٞمٙمؿ 

وؾمٜم٦م  سم٤مًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م وم٤مٟمف ُمـ يٕمش ُمٜمٙمؿ سمٕمدى ومًػمى اظمتالوم٤م يمثػما ومٕمٚمٞمٙمؿ سمًٜمتك

ُمـ سمٕمدى َتًٙمقا هب٤م وقمْمقا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ وإي٤ميمؿ  ديـ اعمٝمديلماخلٚمٗم٤مء اًمراؿم
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 وحمدصم٤مت إُمقر وم٤من يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م ورم رواي٦م ويمؾ والًم٦م رم اًمٜم٤مر

وم٘م٤مل مم اًمٌدقم٦م ُمثؾ اًمزٟم٤م وروى طمديث٤م رم ذم اًمزٟم٤م وم٘مٚم٧م هذا طمدي٨م ُمقوقع قمغم 

واًمٌدقم٦م ذ ُمـ اعمٕمّمٞم٦م يمام ىم٤مل  رؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمزٟم٤م ُمٕمّمٞم٦م

ؾمٗمٞم٤من اًمثقرى اًمٌدقم٦م أطم٥م إمم اسمٚمٞمس ُمـ اعمٕمّمٞم٦م وم٤من اعمٕمّمٞم٦م يت٤مب ُمٜمٝم٤م واًمٌدقم٦م ٓ 

يت٤مب ُمٜمٝم٤م ويم٤من ىمد ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ٟمحـ ٟمتقب اًمٜم٤مس وم٘مٚم٧م مم٤م ذا شمتقسمقَّنؿ ىم٤مل ُمـ ىمٓمع 

وم٤مَّنؿ اًمٓمريؼ واًمنىم٦م وٟمحق ذًمؽ وم٘مٚم٧م طم٤مهلؿ ىمٌؾ شمتقيٌٙمؿ ظمػم ُمـ طم٤مهلؿ سمٕمد شمتقيٌٙمؿ 

يم٤مٟمقا وم٤ًمىم٤م يٕمت٘مدون ُتريؿ ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ويرضمقن رمح٦م اهلل ويتقسمقن إًمٞمف أو يٜمقون اًمتقسم٦م 

ومجٕمٚمتٛمقهؿ سمتتقيٌٙمؿ و٤مًملم ُمنميملم ظم٤مرضملم قمـ ذيٕم٦م آؾمالم حيٌقن ُم٤م يٌٖمْمف اهلل 

 ويٌٖمْمقن ُم٤م حيٌف اهلل وسمٞمٜم٧م ان هذه اًمٌدع اًمتك هؿ وهمػمهؿ قمٚمٞمٝم٤م ذ ُمـ اعمٕم٤مص

 واحل٤مضيـ أُم٤م اعمٕم٤مص ومٛمثؾ ُم٤م روى اًمٌخ٤مرى رم صحٞمحف قمـ ىمٚم٧م خم٤مـم٤ٌم ًمألُمػم

 طقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ان رضمال يم٤من يدقمك مح٤مرا ويم٤من ينمب اخلٛمر ويم٤من يْمحؽ اًمٜمٌك 

ويم٤من يمٚمام أشمك سمف اًمٜمٌك ضمٚمده احلد ومٚمٕمٜمف رضمؾ ُمرة وىم٤مل ًمٕمٜمف اهلل ُم٤م أيمثر ُم٤م ي١مشمك سمف إمم 

ؾمقًمف ىمٚم٧م ومٝمذا رضمؾ يمثػم اًمنمب ًمٚمخٛمر وم٘م٤مل اًمٜمٌك ٓ شمٚمٕمٜمف وم٤مٟمف حي٥م اهلل ور طاًمٜمٌك 

وُمع هذا ومٚمام يم٤من صحٞمح آقمت٘م٤مد حي٥م اهلل ورؾمقًمف ؿمٝمد ًمف اًمٜمٌك صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف 

 وؾمٚمؿ سمذًمؽ وَّنك قمـ ًمٕمٜمف

واُم٤م اعمٌتدع ومٛمثؾ ُم٤م اظمرضم٤م رم اًمّمحٞمحلم قمـ قمغم سمـ أسمك ـم٤مًم٥م وقمـ أِب ؾمٕمٞمد 

غم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من اخلدرى وهمػممه٤م دظمؾ طمدي٨م سمٕمْمٝمؿ رم سمٕمض أن اًمٜمٌك ص

ي٘مًؿ ومج٤مءه رضمؾ ٟم٤مشمكء اجلٌلم يم٨م اًمٚمحٞم٦م خمٚمقق اًمرأس سملم قمٞمٜمٞمف أصمر اًمًجقد وىم٤مل ُم٤م 

ىم٤مل وم٘م٤مل اًمٜمٌك صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُيرج ُمـ وئ٣مء هذا ىمقم حي٘مر أطمديمؿ 
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صالشمف ُمع صالَتؿ وصٞم٤مُمف ُمع صٞم٤مُمٝمؿ وىمراءشمف ُمع ىمراءَتؿ ي٘مرؤن اًم٘مرآن ٓ َي٤موز 

٤مضمرهؿ يٛمرىمقن ُمـ آؾمالم يمام يٛمرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م ًمئـ أدريمتؿ ٓىمتٚمٜمٝمؿ ىمتؾ قم٤مد طمٜم

ورم رواي٦م ًمق يٕمٚمؿ اًمذيـ ي٘م٤مشمٚمقَّنؿ ُم٤مذا هلؿ قمغم ًم٤ًمن حمٛمد ًمٜمٙمٚمقا قمـ اًمٕمٛمؾ ورم رواي٦م 

 ذ ىمتغم ُت٧م اديؿ اًمًامء ظمػم ىمتغم ُمـ ىمتٚمقه

ُمـ اًمٕم٤ٌمدة واًمزه٤مدة ىمٚم٧م ومٝم١مٓء ُمع يمثرة صالَتؿ وصٞم٤مُمٝمؿ وىمراءَتؿ وُم٤مهؿ قمٚمٞمف 

أُمر اًمٜمٌك صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘متٚمٝمؿ وىمتٚمٝمؿ قمغم سمـ أسمك ـم٤مًم٥م وُمـ ُمٕمف ُمـ 

 .أصح٤مب اًمٜمٌك صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

وذًمؽ خلروضمٝمؿ قمـ ؾمٜم٦م اًمٜمٌك وذيٕمتف وأفمـ اٟمك ذيمرت ىمقل اًمِم٤مومٕمك ٕن يٌتغم 

ء ُمـ هذه آهقاء ومٚمام فمٝمر ىمٌح اًمٕمٌد سمٙمؾ ذٟم٥م ُم٤م ظمال اًمنمك سم٤مهلل ظمػم ُمـ أن يٌتؾ سمِمك

اًمٌدع رم آؾمالم وإَّن٤م أفمٚمؿ ُمـ اًمزٟم٤م واًمنىم٦م وذب اخلٛمر وأَّنؿ ُمٌتدقمقن سمدقم٤م ُمٜمٙمرة 

ومٞمٙمقن طم٤مهلؿ أؾمقأ ُمـ طم٤مل اًمزاٟمك واًم٤ًمرق وؿم٤مرب اخلٛمر اظمذ ؿمٞمخٝمؿ قمٌد اهلل ي٘مقل 

ُمٜمٙمرا سمٙمالم  ي٤م ُمقٟٓم٤م ٓ شمتٕمرض هلذا اجلٜم٤مب اًمٕمزيز يٕمٜمك اشم٤ٌمع أمحد اسمـ اًمروم٤مقمك وم٘مٚم٧م

همٚمٞمظ وحيؽ أى ؿمكء هق اجلٜم٤مب اًمٕمزيز وضمٜم٤مب ُمـ ظم٤مًمٗمف أومم سم٤مًمٕمز ي٤مذو اًمزرضمٜم٦م 

شمريدون ان شمٌٓمٚمقا ديـ اهلل ورؾمقًمف وم٘م٤مل ي٤م ُمقٟٓم٤م حيرىمؽ اًمٗم٘مراء سم٘مٚمقهبؿ وم٘مٚم٧م ُمثؾ ُم٤م 

اطمرىمٜمك اًمراومْم٦م عم٤م ىمّمدت اًمّمٕمقد اًمٞمٝمؿ وص٤مر مجٞمع اًمٜم٤مس ُيقومقٟمك ُمٜمٝمؿ وُمـ ذهؿ 

أن هلؿ ها ُمع اهلل ومٜمٍم اهلل وأقم٤من قمٚمٞمٝمؿ ويم٤من آُمراء احل٤مضون ىمد  وي٘مقل أصح٤مهبؿ

 قمرومقا سمريم٦م ُم٤م ينه اهلل رم أُمر همزو اًمراومْم٦م سم٤مجلٌؾ

وىمٚم٧م هلؿ ي٤م ؿمٌف اًمراومْم٦م ي٤م سمٞم٧م اًمٙمذب وم٤من ومٞمٝمؿ ُمـ اًمٖمٚمق واًمنمك واعمروق قمـ 

٤مرسمقن سمف اًمنميٕم٦م ُم٤م ؿم٤مريمقا سمف اًمراومْم٦م رم سمٕمض صٗم٤مَتؿ وومٞمٝمؿ ُمـ اًمٙمذب ُم٤م ىمد ي٘م
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 .اًمراومْم٦م رم ذًمؽ أو ي٤ًمووَّنؿ 

أو يزيدون قمٚمٞمٝمؿ وم٤مَّنؿ ُمـ أيمذب اًمٓمقائػ طمتك ىمٞمؾ ومٞمٝمؿ ٓ شم٘مقًمقا أيمذب ُمـ 

اًمٞمٝمقد قمغم اهلل وًمٙمـ ىمقًمقا أيمذب ُمـ إمحدي٦م قمغم ؿمٞمخٝمؿ وىمٚم٧م هلؿ أٟم٤م يم٤مومر سمٙمؿ 

 وسم٤مطمقاًمٙمؿ ومٙمٞمدوٟمك مجٞمٕم٤م صمؿ ٓ شمٜمٔمرون

ذوا يٓمٚمٌقن ُمٜمك يمت٤ٌم صحٞمح٦م ًمٞمٝمتدوا هب٤م وعم٤م رددت قمٚمٞمٝمؿ إطم٤مدي٨م اعمٙمذوسم٦م أظم

ومٌذًم٧م هلؿ ذًمؽ واقمٞمد اًمٙمالم اٟمف ُمـ ظمرج قمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ضسم٧م قمٜم٘مف واقم٤مد 

آُمػم هذا اًمٙمالم واؾمت٘مر اًمٙمالم قمغم ذًمؽ واحلٛمد هلل اًمذى صدق وقمده وٟمٍم قمٌده 

 وهزم آطمزاب وطمده.

 ١.ايغارع١ عؾض٠: ارع إىل عبٌٝ صبو باحله١ُ ٚاملٛعظ١ احلغٓ

ـْ ﴿ قال تعالى:اًمدقمقة إمم اهلل قمز وضمؾ ُمـ أومْمؾ اًم٘مرسم٤مت إمم رسمٜم٤م قمز وضمؾ،  َوَُم

ـْ َدقَم٤م إمَِم  ا ًٓ مِم ـُ ىَمْق ًَ ـَ  اهللِ َأطْم ٜمِل ُِم ٚمِِٛملمَ  َوقَمِٛمَؾ َص٤محِل٤ًم َوىَم٤مَل إِٟما ًْ  .[33]فصؾت:﴾اعمُْ

ًمٜمٗمًف  ىم٤مل اسمـ يمثػم: أي دقمك قم٤ٌمد اهلل إًمٞمف وهق ذم ٟمٗمًف ُمٝمتدي سمام ي٘مقل، ومٜمٗمٕمف

 أهـوًمٖمػمه ٓزم وُمتٕمٍد. 

وم٤مًمداقمل إمم اهلل ىمقًمف ُمـ أطمًـ إىمقال وأزيم٤مه٤م، وأومْمٚمٝم٤م وأطماله٤م، يمٞمػ ٓ وهق 

يدقمق اًمٕم٤ٌمد إمم قم٤ٌمدرة رب اًمٕم٤ٌمد، يمٞمػ ٓ وهق يدقمق إمم اًمًٜم٦م وحيذر ُمـ اًمٌدقم٦م، يمٞمػ 

ُمـ  ٓ وهق يدقمق إمم اهلدى وحيذر ُمـ اًمردى، يمٞمػ ٓ وهق يدقمق إمم اًمٜمقر وحيذر

ومقاهلل ٕن ُّيدي اهلل سمؽ رضماًل واطمًدا ظمػم ًمؽ »اًمٔمٚمامت، ومٝمٜمٞمًئ٤م عمـ ؾمٚمؽ هذا اًمًٌٞمؾ: 

ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م طمًٜم٦م ومٚمف »، »اًمدال قمغم اخلػم ًمف ُمثؾ أضمر وم٤مقمٚمف»، »ُمـ محر اًمٜمٕمؿ

 .»أضمره٤م وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
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ٚمٝم٤م ضم٤مهدوا، وُمـ أضمٚمٝم٤م ويمٗمك هب٤م ذوًم٤م أن ـمري٘م٦م إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ُمـ أضم

ضمٚمٝم٤م طُمٌقا وأطمٌقا، وُمـ أضمٚمٝم٤م ه٤مضمروا، وُمـ أضمٚمٝم٤م قم٤مدوا، وُمـ أضمٚمٝم٤م قُمقدوا، وُمـ أ

 ْمقا وأسمٖمْمقا.سمٖم

(: إذا يم٤مٟم٧م اًمدقمقة إمم اهلل أذف 865) »اًمتٗمًػم اًم٘مٞمؿ»يمام ذم  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

إًمٞمف، سمؾ ٓ سمد ُم٘م٤مُم٤مت اًمٕمٌد وأضمٚمٝم٤م وأومْمٚمٝم٤م، ومٝمل ٓ ُتّمؾ إٓ سم٤مًمٕمٚمؿ اًمذي يدقمق سمف و

ُمـ يمامل اًمدقمقة ُمـ اًمٌٚمقغ ذم اًمٕمٚمؿ إمم طمد أىمَم يّمؾ إًمٞمف اًمًٕمل، ويٙمٗمل ص٤مطم٥م 

 أهـاًمٕمٚمؿ أٟمف حيقز سمف هذا اًم٘مامم واهلل ي١ميت ومْمٚمف ُمـ يِم٤مء.

 واًمدقمقة اًمٜم٤مضمح٦م اعمٜمّمقرة هل اًمتل شمتقومر ومٞمٝم٤م هذه اًمنموط:

قَمغَم  اهللِإمَِم  اٌِٞمكِم َأْدقُمقىُمْؾ َهِذِه ؾَم ﴿ قال تعالى:وقمٚمؿ، سم٢مظمالص  أن شمٙمقن سمٕمٚمؿ -6

ـِ  ٌَْح٤مَن  سَمِّمػَمٍة َأَٟم٤م َوَُم ٌََٕمٜمِل َوؾُم ـَ  اهللِ اشما يِملمَ  َوَُم٤م َأَٟم٤م ُِم  .[995]يوسف:﴾اعمُْنْمِ

قَمغَم  ﴿، ويدل قمغم اًمٕمٚمؿ ىمقًمف: ﴾إِمَم اهللِ اَأْدقُمق ﴿ومدل قمغم أمهٞم٦م اإلظمالص، ىمقًمف: 

 .﴾سَمِّمػَمةٍ 

ـْ َدقَم٤م إِمَم ﴿اًم٤ًمسم٘م٦م، وًم٘مقًمف:  أن يٙمقن اًمداقمل قم٤مُماًل ًممي٦م -9 ًٓ مِما ـُ ىَمْق ًَ ـْ َأطْم َوَُم

ـَ  اهللِ ٜمِل ُِم ٚمِِٛملمَ  َوقَمِٛمَؾ َص٤محِل٤ًم َوىَم٤مَل إِٟما ًْ  .[33]فصؾت:﴾اعمُْ

أن شمٙمقن اًمدقمقة إمم اهلل قمز وضمؾ ٓ إمم ومٙمرة وٓ طمزب وٓ ُمذه٥م وٓ إُم٤مم،  -8

 .[918]الـحل:﴾اْدُع إمَِم ؾَمٌِٞمِؾ َرسمَِّؽ ﴿ًم٘مقًمف: 

ٜم٦َِم ﴿أن شمٙمقن سم٤محلٙمٛم٦م ًم٘مقًمف:  -0 ًَ ْٙمَٛم٦ِم َواعْمَْققِمَٔم٦ِم احْلَ َؽ سم٤ِمحْلِ اْدُع إمَِم ؾَمٌِٞمِؾ َرسمِّ

ـُ  ًَ تِل ِهَل َأطْم  .[918]الـحل:﴾َوضَم٤مِدهْلُْؿ سم٤ِمًما

واًمذي ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٚمٞمف ذم هذا اعمقوع هق احلٙمٛم٦م ذم اًمدقمقة، وهل يمام ىم٤مل اًمراهم٥م: 
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 إص٤مسم٦م احلؼ سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕم٘مؾ.

اًمذي هق أطمٙمؿ اًمٜم٤مس يمام ىم٤مل قمـ  ط٤م أُمر اهلل قمز وضمؾ هب٤م ٟمٌٞمف حمٛمًدا وٕمهٞمتٝم

ومرج ؾم٘مػ سمٞمتل وأٟم٤م سمٛمٙم٦م، ومٜمزل ضمؼميؾ ومٗمرج صدري صمؿ همًٚمف سمامء زُمزم، »: طٟمٗمًف 

 .»صمؿ ضم٤مء سمٓم٧ًم ُمـ ذه٥م ممتٚمئ طمٙمٛمف وإيامًٟم٤م وم٠مومرهمف ذم صدري

اًمدقمقة، وهبذا احلدي٨م ُيًتدل أن احلٙمٛم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ُمـ أومْمؾ ُم٘مقُم٤مت 

ْٙمَٛم٦َم وَمَ٘مْد ُأويِتَ ﴿وهل اخلػم اًمٕمٔمٞمؿ اًمٙمثػم اًمتل ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ قمٜمٝم٤م:  ـْ ُي١ْمَت احْلِ َوَُم

ا يَمثػًِما  .[111]البؼرة:﴾ظَمػْمً

وًمٞم٧ًم احلٙمٛم٦م هل اًمٚملم واًمرومؼ واحلٚمؿ وم٘مط يمام ئمـ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، سمؾ احلٙمٛم٦م 

 ذم اًمدقمقة. طهل ووع اًمٌمء ُمقوٕمف، وهل ـمري٘م٦م اًمٜمٌل 

(: ضمٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف ُمراشم٥م اًمدقمقة 8/20) »سمدائع اًمتٗمًػم»يمام ذم  ل اسمـ اًم٘مٞمؿ ىم٤م

سمح٥ًم ُمراشم٥م اخلٚمؼ، وم٤معمًتجٞم٥م اًم٘م٤مسمؾ اًمذيمل اًمذي ٓ يٕم٤مٟمد احلؼ وٓ ي٠مسم٤مه يدقمك 

سمٓمريؼ احلٙمٛم٦م، واًم٘م٤مسمؾ اًمذي قمٜمده ٟمقع همٗمٚم٦م وشم٠مظمر يدقمك سم٤معمققمٔم٦م احلًٜم٦م، وهل إُمر 

 واًمٜمٝمل اعم٘مرون سم٤مًمرهم٦ٌم واًمره٦ٌم.

 اعمٕم٤مٟمد اجل٤مطمد َي٤مدل سم٤مًمتل هل أطمًـ، هذا هق اًمّمحٞمح ذم ُمٕمٜمك هذه أي٦م.و

 ٓ ُم٤م يزقمؿ أؾمػم ُمٜمٓمؼ اًمٞمقٟم٤من: أن احلٙمٛم٦م ىمٞم٤مس اًمؼمه٤من، وهل دقمقى اخلقاص.

 واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م ىمٞم٤مس اخلٓم٤مسم٦م، وهل دقمقى اًمٕمقام.

واعمج٤مدًم٦م سم٤مًمتل هل أطمًـ اًم٘مٞم٤مس اجلدزم، وهق رد ؿمٖم٥م اعمِم٤مهم٥م سم٘مٞم٤مس ضمدزم 

 (.623) »ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة» أهـُمًٚمؿ اعم٘مدُم٤مت، وهذا سم٤مـمؾ. 

(: ذيمر ؾمٌح٤مٟمف ُمرات اًمدقمقة وضمٕمٚمٝم٤م صمالصم٦م 0/6932) »اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م»وىم٤مل ذم 
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٤ًٌم ًمف ُم١مصمًرا ًمف قمغم  ٤ًٌم ومٞمف، حم ٤ًٌم ًمٚمحؼ راهم أىم٤ًمم سمح٥ًم طم٤مل اعمدقمق، وم٢مٟمف إُم٤م أن يٙمقن ـم٤مًم

 ٤مج إمم ُمققمٔم٦م وٓ إمم ضمدل.همػمه، إذا قمرومف ومٝمذا يدقمك سم٤محلٙمٛم٦م وٓ حيت

وإُم٤م أن يٙمقن ُمٕمرًو٤م ُمِمتٖماًل سمْمد احلؼ وًمٙمـ ًمق قمرومف قمرومف وآصمره واشمٌٕمف، ومٝمذا 

 حيت٤مج ُمع احلٙمٛم٦م إمم اعمققمٔم٦م سم٤مًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م.

وإُم٤م أن يٙمقن ُمٕم٤مٟمًدا ُمٕم٤مرًو٤م ومٝمذا َي٤مدل سم٤مًمتل هل أطمًـ، وم٢من رضمع إمم احلؼ وإٓ 

 وإن اُمٙمـ ومٚمٛمٜم٤مفمرة اعمٌٓمؾ وم٤مئدشم٤من:اٟمت٘مؾ ُمٕمف ُمـ اجلدال إمم اجلالد، 

 إومم: أن يرد قمـ سم٤مـمٚمف ويرضمع إمم احلؼ.

 اًمث٤مٟمٞم٦م: أن يٜمٙمِمػ ذه وقمداوشمف ويتٌلم ًمٚمٜم٤مس أن هذا ُمٕمف سم٤مـمؾ.

وهذه اًمقضمقه ٓ يٛمٙمـ أن شمٜم٤مل سم٠مطمًـ ُمـ طمج٩م اًم٘مرآن وُمٜم٤مفمرشمف ًمٚمٓمقائػ، وم٢مٟمف 

ومٞمف، ومحججف ُمع أَّن٤م ُمـ أقمغم  يمٗمٞمؾ سمذًمؽ قمغم أشمؿ اًمقضمقه عمـ شم٠مُمٚمف وشمدسمره ورزق ومٝمام

، وأووح دًٓم٦م وأىمقى سمره٤مًٟم٤م، وأسمٕمد ُمـ يمؾ  ًٓ ُمرات سم٤محلج٩م، ومٝمل أىمرب رء شمٜم٤مو

 أهـؿمٌٝم٦م وشمِمٙمٞمؽ. 

 ذم دقمقشمف سم٤مًمٓمرق اًمثالث اًمتل أُمر اهلل هب٤م. طوًمٜم٘مػ ُمع أُمثٚم٦م ًمٚمٜمٌل 

ق أٟمف سمدأ يدقم طعم٤م يم٤مٟم٧م اًمدقمقة ذم ُمٝمده٤م همػم ُمٕمٝمقدة يم٤مٟم٧م ُمـ طمٙمٛم٦م رؾمقل اهلل 

ٌِْد ( 9038اًمٜم٤مس ًها، وم٘مد ضم٤مء ُمـ طمدي٨م أِب ذر قمٜمد ُمًٚمؿ ) ـْ قَم ٤مُِم٧ِم  اهللِقَم ـِ اًمّما سْم

ْٝمَر احْلََراَم وَمَخَرضْم٧ُم َأَٟم٤م َوَأظِمل  :ىَم٤مَل  ـْ ىَمْقُِمٜم٤َم هِمَٗم٤مٍر َويَم٤مُٟمقا حُيِٚمُّقَن اًمِما ىَم٤مَل َأسُمق َذرٍّ ظَمَرضْمٜم٤َم ُِم

ٜم٤َم وَمٜمََزًْمٜم٤َم قَمغَم ظَم٤مٍل  َدَٟم٤م ىَمْقُُمُف وَمَ٘م٤مًُمقا إِٟماَؽ إَِذا ُأَٟمْٞمٌس َوُأُمُّ ًَ ـَ إًَِمْٞمٜم٤َم وَمَح ًَ ًَمٜم٤َم وَم٠َميْمَرَُمٜم٤َم ظَم٤مًُمٜم٤َم َوَأطْم

٤م َُم٤م  ـْ َأْهٚمَِؽ ظَم٤مًَمَػ إًَِمْٞمِٝمْؿ ُأَٟمْٞمٌس وَمَج٤مَء ظَم٤مًُمٜم٤َم وَمٜمََث٤م قَمَٚمْٞمٜم٤َم اًماِذي ىِمٞمَؾ ًَمُف وَمُ٘مْٚم٧ُم َأُما ظَمَرضْم٧َم قَم

رْ  ـْ َُمْٕمُروومَِؽ وَمَ٘مْد يَمدا َُمَتٜم٤َم وَم٤مطْمَتَٛمْٚمٜم٤َم قَمَٚمْٞمَٝم٤م َُم٣َم ُِم سْمٜم٤َم ِسْ َٓ مِج٤َمَع ًَمَؽ ومِٞماَم سَمْٕمُد وَمَ٘مرا شَمُف َو
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ـْ ِسْ  ٦َم وَمٜم٤َموَمَر ُأَٟمْٞمٌس قَم ِة َُمٙما ٌْٙمِل وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم طَمتاك َٟمَزًْمٜم٤َم سمَِحْيَ َُمتِٜم٤َم َوشَمَٖمٓماك ظَم٤مًُمٜم٤َم صَمْقسَمُف وَمَجَٕمَؾ َي

ـْ ُِمْثٚمَِٝم٤م وَم٠َمشَمَٞم٤م اًْمَٙم٤مهِ  َُمتِٜم٤َم َوُِمْثٚمَِٝم٤م َُمَٕمَٝم٤م ىَم٤مَل َوىَمْد َصٚماْٞم٧ُم َي٤م َوقَم ٍِمْ
٤م وَم٠َمشَم٤مَٟم٤م ُأَٟمْٞمٌس سمِ ًً َ ُأَٟمْٞم ـَ وَمَخػما

ٌَْؾ َأْن َأًْمَ٘مك َرؾُمقَل  ـَ َأظِمل ىَم ُف ىَم٤مَل  ط اهللِ اسْم ـَ شَمَقضما ـْ ىَم٤مَل هللِاِ ىُمْٚم٧ُم وَم٠َمْي سمَِثاَلِث ؾِمٜملَِم ىُمْٚم٧ُم عمَِ

ُف طَمْٞم٨ُم ُيَقضمِّ  ْٞمِؾ ُأًْمِ٘مٞم٧ُم يَم٠َمِنِّ ظِمَٗم٤مٌء طَمتاك َأشَمَقضما ـْ آظِمِر اًمٚما ُٝمٜمِل َرِبِّ ُأَصكمِّ قِمَِم٤مًء طَمتاك إَِذا يَم٤مَن ُِم

٦َم وَمَرا ٦َم وَم٤ميْمِٗمٜمِل وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ ُأَٟمْٞمٌس طَمتاك َأشَمك َُمٙما ْٛمُس وَمَ٘م٤مَل ُأَٟمْٞمٌس إِنا زِم طَم٤مضَم٦ًم سمَِٛمٙما َث شَمْٕمُٚمَقِِن اًمِما

٦َم قَمغَم ِديٜمَِؽ َيْزقُمُؿ َأنا قَمكَما صُمؿا ضَم٤مَء وَم٘مُ  َأْرؾَمَٚمُف ىُمْٚم٧ُم  اهللَْٚم٧ُم َُم٤م َصٜمَْٕم٧َم ىَم٤مَل ًَمِ٘مٞم٧ُم َرضُماًل سمَِٛمٙما

 ىَم٤مَل ُأَٟمْٞمٌس ًَمَ٘مْد 
ِ
َٕمَراء ـٌ ؾَم٤مطِمٌر َويَم٤مَن ُأَٟمْٞمٌس َأطَمَد اًمِمُّ وَماَم َيُ٘مقُل اًمٜما٤مُس ىَم٤مَل َيُ٘مقًُمقَن ؿَم٤مقِمٌر يَم٤مِه

ْٕمِر وَماَم َيْٚمَتِئُؿ قَمغَم ؾَمِٛمْٕم٧ُم ىَمْقَل اًْمَٙمَٝمٜم٦َِم ومَ   اًمِمِّ
ِ
ْؿ َوًَمَ٘مْد َوَوْٕم٧ُم ىَمْقًَمُف قَمغَم َأىْمَراء اَم ُهَق سمَِ٘مْقهِلِ

ُف ؿِمْٕمٌر وَ  ٤مِن َأطَمٍد سَمْٕمِدي َأٟما ًَ
ُْؿ ًَمَٙم٤مِذسُمقَن ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم وَم٤ميْمِٗمٜمِل طَمتاك َأْذَه٥َم  اهللًِمِ ُف ًَمَّم٤مِدٌق َوإَِّنا إِٟما

٤مسمَِئ وَم٠َمؿَم٤مَر وَم٠َمْٟمُٔمَر ىَم٤مَل وَم٠َمشَمْٞم٧ُم  ـَ َهَذا اًماِذي شَمْدقُمقَٟمُف اًمّما ْٗم٧ُم َرضُماًل ُِمٜمُْٝمْؿ وَمُ٘مْٚم٧ُم َأْي ٦َم وَمَتَْمٕما َُمٙما

٤مسمَِئ وَماَمَل قَمكَما َأْهُؾ اًْمَقاِدي سمُِٙمؾٍّ َُمَدَرٍة َوقَمْٔمٍؿ طَمتاك ظَمَرْرُت َُمْٖمِِمًٞم٤م قَمكَما ىَم٤مَل   إزَِما وَمَ٘م٤مَل اًمّما

سْم٧ُم وَم٤مْرشَمَٗمْٕم٧ُم طِملَم اْرشَمٗمَ  َُم٤مَء َوَذِ ْٚم٧ُم قَمٜمِّل اًمدِّ ًَ ْٕم٧ُم يَم٠َمِنِّ ُٟمُّم٥ٌم َأمْحَُر ىَم٤مَل وَم٠َمشَمْٞم٧ُم َزُْمَزَم وَمَٖم

ٓا َُم٤مُء َزُْمزَ  ـَ َأظِمل صَماَلصملَِم سَملْمَ ًَمْٞمَٚم٦ٍم َوَيْقٍم َُم٤م يَم٤مَن زِم ـَمَٕم٤مٌم إِ ـْ َُم٤مِئَٝم٤م َوًَمَ٘مْد ًَمٌِْث٧ُم َي٤م اسْم َم ُِم

ْت قمُ  َ ِٛمٜم٧ُْم طَمتاك شَمَٙمنا ًَ ٌَْٞمٜم٤َم َأْهِؾ وَم ـُ سَمْٓمٜمِل َوَُم٤م َوضَمْدُت قَمغَم يَمٌِِدي ؾُمْخَٗم٦َم ضُمقٍع ىَم٤مَل وَم َٙم

ٌَْٞم٧ِم َأطَمٌد َواُْمَرَأشَملْمِ  َب قَمغَم َأؾْمِٛمَختِِٝمْؿ وَماَم َيُٓمقُف سم٤ِمًْم ٦َم ذِم ًَمْٞمَٚم٦ٍم ىَمْٛمَراَء إِْوِحَٞم٤مَن إِْذ ُضِ َُمٙما

ظُْمَرى ىَم٤مَل وَماَم ُِمٜمُْٝمْؿ شَمْدقُمَقاِن إؾَِم٤موًم٤م َوَٟم٤مِئَٚم٦َم ىَم٤مَل وَم٠مَ  ْٕ ٤م ا شَمَت٤م قَمكَما ذِم ـَمَقاومِِٝماَم وَمُ٘مْٚم٧ُم َأْٟمٙمَِح٤م َأطَمَدمُهَ

َٓ َأيْمٜمِل وَم٤مْٟمَٓمَٚمَ٘مَت٤م ٦ٌَِم هَمػْمَ َأِنِّ  ـٌ ُِمْثُؾ اخْلََِم اَم ىَم٤مَل وَم٠َمشَمَت٤م قَمكَما وَمُ٘مْٚم٧ُم َه ـْ ىَمْقهِلِ ِن  شَمٜم٤َمَهَت٤م قَم َٓ شُمَقًْمِق

ِن ًَمْق يَم٤مَن َه٤مُهٜمَ  َٓ ٌََٚمُٝماَم َرؾُمقُل َوشَمُ٘مق ـْ َأْٟمَٗم٤مِرَٟم٤م ىَم٤مَل وَم٤مؾْمَتْ٘م ٤م  ط اهلل٤ِم َأطَمٌد ُِم َوَأسُمق سَمْٙمٍر َومُهَ

ُف ىمَ  ٦ٌَِم َوَأؾْمَت٤مِرَه٤م ىَم٤مَل َُم٤م ىَم٤مَل ًَمُٙماَم ىَم٤مًَمَت٤م إِٟما ٤مسمُِئ سَملْمَ اًْمَٙمْٕم ٤مَل ًَمٜم٤َم َه٤مسمَِٓم٤مِن ىَم٤مَل َُم٤م ًَمُٙماَم ىَم٤مًَمَت٤م اًمّما
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ٌُُف صُمؿا  ط اهللِضَم٤مَء َرؾُمقُل يَمٚمَِٛم٦ًم ََتأَْلُ اًْمَٗمَؿ وَ  ٌَْٞم٧ِم ُهَق َوَص٤مطِم طَمتاك اؾْمَتَٚمَؿ احْلََجَر َوـَم٤مَف سم٤ِمًْم

ؾْماَلِم ىَم٤مَل وَمُ٘مْٚم٧ُم  ـْ طَمٞما٤مُه سمَِتِحٞما٦ِم اإْلِ َل َُم  َصغما وَمَٚماما ىَم٣َم َصاَلشَمُف ىَم٤مَل َأسُمق َذرٍّ وَمُٙمٜم٧ُْم َأَٟم٤م َأوا

اَلُم قَمَٚمْٞمَؽ َي٤م َرؾُمقَل  ًا ـْ هِمَٗم٤مٍر  اهللِ وَمَ٘م٤مَل َوقَمَٚمْٞمَؽ َوَرمْح٦َُم  اهللِاًم ـْ َأْٟم٧َم ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم ُِم صُمؿا ىَم٤مَل َُم

ٌَْٝمتِِف وَمُ٘مْٚم٧ُم ذِم َٟمْٗمِز يَمِرَه َأْن اْٟمَتَٛمْٞم٧ُم إِمَم هِمَٗم٤مٍر  ىَم٤مَل وَم٠َمْهَقى سمَِٞمِدِه وَمَقَوَع َأَص٤مسمَِٕمُف قَمغَم ضَم

ٌُفُ  ٧ٌُْم آظُمُذ سمَِٞمِدِه وَمَ٘مَدقَمٜمِل َص٤مطِم َويَم٤مَن َأقْمَٚمَؿ سمِِف ُِمٜمِّل صُمؿا َروَمَع َرْأؾَمُف صُمؿا ىَم٤مَل َُمَتك يُمٜم٧َْم  وَمَذَه

ـْ يَم٤مَن ُيْٓمِٕمُٛمَؽ ىَم٤مَل ىُمٚمْ  ٧ُم َه٤مُهٜم٤َم ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم ىَمْد يُمٜم٧ُْم َه٤مُهٜم٤َم ُُمٜمُْذ صَماَلصملَِم سَملْمَ ًَمْٞمَٚم٦ٍم َوَيْقٍم ىَم٤مَل وَمَٛم

ٛمِ  ًَ ٓا َُم٤مُء َزُْمَزَم وَم ـُ سَمْٓمٜمِل َوَُم٤م َأضِمُد قَمغَم يَمٌِِدي َُم٤م يَم٤مَن زِم ـَمَٕم٤مٌم إِ ْت قُمَٙم َ ٜم٧ُْم طَمتاك شَمَٙمنا

٤َم ـَمَٕم٤مُم ـُمْٕمٍؿ وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمْٙمٍر َي٤م َرؾُمقَل  ٤ٌَمَريَم٦ٌم إَِّنا ٤َم ُُم اْئَذْن زِم ذِم ـَمَٕم٤مُِمِف  اهللِؾُمْخَٗم٦َم ضُمقٍع ىَم٤مَل إَِّنا

ْٞمَٚم٦َم وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ َرؾُمقُل  َٓمَٚمْ٘م٧ُم َُمَٕمُٝماَم وَمَٗمَتَح َأسُمق سَمْٙمٍر سَم٤مسًم٤م وَمَجَٕمَؾ َيْ٘مٌُِض ًَمٜم٤َم َوَأسُمق سَمْٙمٍر َواٟمْ  ط اهللِاًمٚما

ُت صُمؿا َأشَمْٞم٧ُم َرؾُمقَل  ُت َُم٤م هَمؼَمْ ٤م صُمؿا هَمؼَمْ َل ـَمَٕم٤مٍم َأيَمْٚمُتُف هِبَ ـْ َزسمِٞم٥ِم اًمٓما٤مِئِػ َويَم٤مَن َذًمَِؽ َأوا  اهللِ ُِم

َٝم٧ْم زِم َأْرٌض َذاُت َٟمخْ  ط ُف ىَمْد ُوضمِّ ٌَٚمٌِّغ قَمٜمِّل ىَمْقَُمَؽ وَمَ٘م٤مَل إِٟما ٓا َيْثِرَب وَمَٝمْؾ َأْٟم٧َم ُُم َٓ ُأَراَه٤م إِ ٍؾ 

ك  ًَ ٤م وَمَ٘م٤مَل َُم٤م َصٜمَْٕم٧َم ىُمْٚم٧ُم َصٜمَْٕم٧ُم َأِنِّ ىَمْد  اهللُقَم ًً َأْن َيٜمَْٗمَٕمُٝمْؿ سمَِؽ َوَي٠ْمضُمَرَك ومِٞمِٝمْؿ وَم٠َمشَمْٞم٧ُم ُأَٟمْٞم

ـْ ِديٜمَِؽ  ٦ٌٌَم قَم ىْم٧ُم ىَم٤مَل َُم٤م ِِب َرهْم ٜم٤َم وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  َأؾْمَٚمْٛم٧ُم َوَصدا ىْم٧ُم وَم٠َمشَمْٞمٜم٤َم ُأُما وَم٢مِِنِّ ىَمْد َأؾْمَٚمْٛم٧ُم َوَصدا

ىْم٧ُم وَم٤مطْمَتَٛمْٚمٜم٤َم طَمتاك َأشَمْٞمٜم٤َم ىَمْقَُمٜم٤َم هِمَٗم٤مًرا وَم٠مَ  ـْ ِديٜمُِٙماَم وَم٢مِِنِّ ىَمْد َأؾْمَٚمْٛم٧ُم َوَصدا ٦ٌٌَم قَم ؾْمَٚمَؿ َُم٤م ِِب َرهْم

ـُ َرطَمَْم٦َم  ُٝمْؿ َأْياَمُء سْم اًْمِٖمَٗم٤مِريُّ َويَم٤مَن ؾَمٞمَِّدُهْؿ َوىَم٤مَل ٟمِّْمُٗمُٝمْؿ إَِذا ىَمِدَم َرؾُمقُل ٟمِّْمُٗمُٝمْؿ َويَم٤مَن َي١ُمُمُّ

٤ٌَمىِمل َوضَم٤مَءْت َأؾْمَٚمُؿ  ط اهللِاعمَِْديٜم٦ََم َأؾْمَٚمْٛمٜم٤َم وَمَ٘مِدَم َرؾُمقُل  ط اهللِ اعمَِْديٜم٦ََم وَم٠َمؾْمَٚمَؿ ٟمِّْمُٗمُٝمْؿ اًْم

ٚمُِؿ قَمغَم اًماذِ  اهللِ وَمَ٘م٤مًُمقا َي٤م َرؾُمقَل  ًْ  ط اهللِ ي َأؾْمَٚمُٛمقا قَمَٚمْٞمِف وَم٠َمؾْمَٚمُٛمقا وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل إِظْمَقشُمٜم٤َم ُٟم

ـُ  اهللُهَل٤َم َوأؾْمَٚمُؿ ؾَم٤معمَََٝم٤م  اهللُهِمَٗم٤مُر هَمَٗمَر  َٟم٤م اًمٜماْيُ سْم ـُ إسِْمَراِهٞمَؿ احْلَٜمَْٔمكِمُّ َأظْمؼَمَ صَمٜم٤َم إؾِْمَحُؼ سْم طَمدا

صَمٜم٤َم مُحَ  ـُ اعْمُِٖمػَمِة طَمدا صَمٜم٤َم ؾُمَٚمْٞماَمُن سْم ؾْمٜم٤َمِد َوَزاَد سَمْٕمَد ىَمْقًمِِف ىُمْٚم٧ُم ؿُمَٛمْٞمٍؾ طَمدا ـُ ِهاَلٍل هِبََذا اإْلِ ْٞمُد سْم
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ُْؿ ىَمْد ؿَمٜمُِٗمقا ًَمُف  ٦َم وَم٢مَِّنا ـْ َأْهِؾ َُمٙما ـْ قَمغَم طَمَذٍر ُِم وَم٤ميْمِٗمٜمِل طَمتاك َأْذَه٥َم وَم٠َمْٟمُٔمَر ىَم٤مَل َٟمَٕمْؿ َويُم

ـُ اعْمَُثٜماك اًْمَٕمٜمَزِ  ُد سْم صَمٜم٤َم حُمَٛما ُٛمقا طَمدا ٝما ـْ مُحَْٞمِد َودَمَ ـُ قَمْقٍن قَم ٠ٌََمَٟم٤م اسْم ـُ َأِِب قَمِديٍّ ىَم٤مَل َأْٟم صَمٜمِل اسْم يُّ طَمدا

ٌِْد  ـْ قَم ـِ ِهاَلٍل قَم ٌَْٕم٨ِم  اهللِسْم ٌَْؾ َُم ـَ َأظِمل َصٚماْٞم٧ُم ؾَمٜمََتلْمِ ىَم ٤مُِم٧ِم ىَم٤مَل ىَم٤مَل َأسُمق َذرٍّ َي٤م اسْم ـِ اًمّما سْم

ِلِّ  ُف  طاًمٜمٌا ـَ يُمٜم٧َْم شَمَقضما َٝمٜمَِل ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم وَم٠َمْي َواىْمَتصا احْلَِدي٨َم سمِٜمَْحِق طَمِدي٨ِم  اهللُىَم٤مَل طَمْٞم٨ُم َوضما

٤مِن ىَم٤مَل وَمَٚمْؿ َيَزْل َأظِمل ُأٟمَ  ـْ اًْمُٙمٝما ـِ اعمُِْٖمػَمِة َوىَم٤مَل ذِم احْلَِدي٨ِم وَمَتٜم٤َموَمَرا إمَِم َرضُمٍؾ ُِم ْٞمٌس ؾُمَٚمْٞماَمَن سْم

َُمَتفُ  ٌَُف ىَم٤مَل وَم٠َمظَمْذَٟم٤م ِسْ َُمتِٜم٤َم َوىَم٤مَل َأْيًْم٤م ذِم طَمِديثِِف ىَم٤مَل  َيْٛمَدطُمُف طَمتاك هَمَٚم وَمَْمَٛمْٛمٜم٤َمَه٤م إِمَم ِسْ

ِلُّ  ُل اًمٜما٤مِس  طوَمَج٤مَء اًمٜمٌا َوا َٕ ٌَْٞم٧ِم َوَصغما َريْمَٕمَتلْمِ ظَمْٚمَػ اعمََْ٘م٤مِم ىَم٤مَل وَم٠َمشَمْٞمُتُف وَم٢مِِنِّ  وَمَٓم٤مَف سم٤ِمًْم

اَلُم  ًا ؾْماَلِم ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم اًم ـْ َأْٟم٧َم  اهللِقَمَٚمْٞمَؽ َي٤م َرؾُمقَل طَمٞما٤مُه سمَِتِحٞما٦ِم اإْلِ اَلُم َُم ًا ىَم٤مَل َوقَمَٚمْٞمَؽ اًم

َة َوومِٞمِف وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمْٙمٍر  َوذِم طَمِديثِِف َأْيًْم٤م وَمَ٘م٤مَل ُُمٜمُْذ يَمْؿ َأْٟم٧َم َه٤مُهٜم٤َم ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم ُُمٜمُْذ مَخَْس قَمنَمَ

ْٞمَٚم٦مَ   .َأُْتِْٗمٜمِل سمِِْمَٞم٤موَمتِِف اًمٚما

ُـّ ( ىم٤مل: 489ٜمد ُمًٚمؿ )ويمذًمؽ طمدي٨م قمٛمرو سمـ قم٦ًٌم قم يُمٜم٧ُْم َوَأَٟم٤م ذِم اجْل٤َمِهٚمِٞما٦ِم َأفُم

٦مَ  ِٛمْٕم٧ُم سمَِرضُمٍؾ سمَِٛمٙما ًَ َْوصَم٤مَن وَم ْٕ ٌُُدوَن ا  َوُهْؿ َيْٕم
ٍ
ء قا قَمغَم َرْ ًُ ُْؿ ًَمْٞم  َأنا اًمٜما٤مَس قَمغَم َواَلًَم٦ٍم َوَأَّنا

٤ٌَمًرا وَمَ٘مَٕمْدُت قَمغَم َراطِمَٚمتِل وَمَ٘مِدُْم٧ُم قَمَٚمْٞمفِ  ؼِمُ َأظْم َتْخِٗمًٞم٤م ضُمَرَءاُء قَمَٚمْٞمِف  ط اهللِوَم٢مَِذا َرؾُمقُل  ُُيْ ًْ ُُم

٦َم وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمُف َُم٤م َأْٟم٧َم ىَم٤مَل َأَٟم٤م َٟمٌِلع وَمُ٘مْٚم٧ُم َوَُم٤م َٟمٌِلع  ىَم٤مَل  ىَمْقُُمُف وَمَتَٚمٓماْٗم٧ُم طَمتاك َدظَمْٚم٧ُم قَمَٚمْٞمِف سمَِٛمٙما

 َأْرؾَمَٚمَؽ ىَم٤مَل َأْرؾَم  اهللَُأْرؾَمَٚمٜمِل 
ٍ
ء َْوصَم٤مِن َوَأْن وَمُ٘مْٚم٧ُم َوسم٠َِميِّ َرْ ْٕ َْرطَم٤مِم َويَمْنِ ا ْٕ َٚمٜمِل سمِِّمَٚم٦ِم ا

َد  ٌٌْد ىَم٤مَل َوَُمَٕمُف َيْقَُمِئٍذ َأسُمق  اهللُُيَقطما ـْ َُمَٕمَؽ قَمغَم َهَذا ىَم٤مَل طُمرع َوقَم ٌء ىُمْٚم٧ُم ًَمُف وَمَٛم ُك سمِِف َرْ َٓ ُينْمَ

ـَ سمِِف وَمُ٘مْٚم٧ُم إِِنِّ ُُمتإٌُِمَؽ ىمَ  ـْ آَُم ا َٓ شَمَرى سَمْٙمٍر َوسماَِلٌل مِم َتِٓمٞمُع َذًمَِؽ َيْقَُمَؽ َهَذا َأ ًْ َٓ شَم ٤مَل إِٟماَؽ 

٧ٌُْم  ـْ اْرضِمْع إِمَم َأْهٚمَِؽ وَم٢مَِذا ؾَمِٛمْٕم٧َم ِِب ىَمْد فَمَٝمْرُت وَم٠ْمشمِٜمِل ىَم٤مَل وَمَذَه
طَم٤مزِم َوطَم٤مَل اًمٜما٤مِس َوًَمٙمِ

٤ٌَمَر َوَأؾْم٠َمُل اًمٜما٤مَس اعمَِْديٜم٦ََم َويُمٜم٧ُْم ذِم َأْهكِم وَمجَ  ط اهللِإمَِم َأْهكِم َوىَمِدَم َرؾُمقُل  ظَْم ْٕ ُ ا َٕمْٚم٧ُم َأَُتَؼما
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ـْ َأْهِؾ اعمَِْديٜم٦ََم وَمُ٘مْٚم٧ُم َُم٤م وَمَٕمَؾ َهذَ  ـْ َأْهِؾ َيْثِرَب ُِم ا طِملَم ىَمِدَم اعمَِْديٜم٦ََم طَمتاك ىَمِدَم قَمكَما َٟمَٗمٌر ُِم

اٌع وَ  ضُمُؾ اًماِذي ىَمِدَم اعمَِْديٜم٦ََم وَمَ٘م٤مًُمقا اًمٜما٤مُس إًَِمْٞمِف ِهَ َتٓمِٞمُٕمقا َذًمَِؽ اًمرا ًْ ىَمْد َأَراَد ىَمْقُُمُف ىَمْتَٚمُف وَمَٚمْؿ َي

ِذي ًَمِ٘مٞمَتٜمِل  اهللِوَمَ٘مِدُْم٧ُم اعمَِْديٜم٦ََم وَمَدظَمْٚم٧ُم قَمَٚمْٞمِف وَمُ٘مْٚم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل  َأشَمْٕمِروُمٜمِل ىَم٤مَل َٟمَٕمْؿ َأْٟم٧َم اًما

٦َم ىَم٤مَل وَمُ٘مْٚم٧ُم سَمغَم وَمُ٘مْٚم٧ُم َي٤م َٟمٌِلا  ِِن قَماما  اهللِسمَِٛمٙما َٛمَؽ َأظْمؼِمْ اَلِة  اهللُ  قَمٚما ـْ اًمّما ِِن قَم َوَأضْمَٝمُٚمُف َأظْمؼِمْ

٤َم شَمْٓمُٚمُع  ْٛمُس طَمتاك شَمْرشَمِٗمَع وَم٢مَِّنا اَلِة طَمتاك شَمْٓمُٚمَع اًمِما ـْ اًمّما ٌِْح صُمؿا َأىْمٍِمْ قَم ىَم٤مَل َصؾِّ َصاَلَة اًمّمُّ

ُجُد هَل٤َم اًمْ  ًْ اَلَة َُمِْمُٝمقَدٌة طِملَم شَمْٓمُٚمُع سَملْمَ ىَمْرَِنْ ؿَمْٞمَٓم٤مٍن َوطِمٞمٜمَِئٍذ َي ٤مُر صُمؿا َصؾِّ وَم٢مِنا اًمّما ُٙمٗما

َجُر ضَمَٝمٜماُؿ وَم٢مِذَ  ًْ اَلِة وَم٢مِنا طِمٞمٜمَِئٍذ شُم ـْ اًمّما ُْمِح صُمؿا َأىْمٍِمْ قَم َتِ٘مؾا اًمٔمِّؾُّ سم٤ِمًمرُّ ًْ ا حَمُْْمقَرٌة طَمتاك َي

اَلَة َُمِْمُٝمقَدٌة حَمُْْمقَرٌة طَمتا  ٌََؾ اًْمَٗمْلُء وَمَّمؾِّ وَم٢مِنا اًمّما اَلِة َأىْم ـْ اًمّما َ اًْمَٕمٍْمَ صُمؿا َأىْمٍِمْ قَم ك شُمَّمكمِّ

٤مُر ىَم٤مَل وَمُ٘مْٚم٧ُم  ُجُد هَل٤َم اًْمُٙمٗما ًْ ٤َم شَمْٖمُرُب سَملْمَ ىَمْرَِنْ ؿَمْٞمَٓم٤مٍن َوطِمٞمٜمَِئٍذ َي ْٛمُس وَم٢مَِّنا َي٤م  طَمتاك شَمْٖمُرَب اًمِما

صْمٜمِل قَمٜمُْف ىَم٤مَل َُم٤م ُِمٜمُْٙمْؿ َرضُمٌؾ يُ  اهللَِٟمٌِلا  َتٜمِِْمُؼ وَم٤مًْمُقُوقَء طَمدِّ ًْ ُب َوُوقَءُه وَمَٞمَتَٛمْْمَٛمُض َوَي َ٘مرِّ

َؾ َوضْمَٝمُف يَماَم َأَُمَرُه  ًَ ْت ظَمَٓم٤مَي٤م َوضْمِٝمِف َوومِٞمِف َوظَمَٞم٤مؿِمٞمِٛمِف صُمؿا إَِذا هَم ٓا ظَمرا ْت  اهللُوَمَٞمٜمَْتثُِر إِ ٓا ظَمرا إِ

ُؾ يَ  ًِ  صُمؿا َيْٖم
ِ
ـْ َأـْمَراِف حِلَْٞمتِِف َُمَع اعم٤َْمء ْت ظَمَٓم٤مَي٤م َيَدْيِف ظَمَٓم٤مَي٤م َوضْمِٝمِف ُِم ٓا ظَمرا َدْيِف إمَِم اعمِْْروَمَ٘ملْمِ إِ

 
ِ
ـْ َأـْمَراِف ؿَمْٕمِرِه َُمَع اعم٤َْمء ْت ظَمَٓم٤مَي٤م َرْأؾِمِف ُِم ٓا ظَمرا ُح َرْأؾَمُف إِ ًَ  صُمؿا َيْٛم

ِ
ـْ َأَٟم٤مُِمٚمِِف َُمَع اعم٤َْمء صُمؿا  ُِم

ْت ظَمَٓم٤ميَ  ٓا ظَمرا ٌَلْمِ إِ ُؾ ىَمَدَُمْٞمِف إمَِم اًْمَٙمْٕم ًِ  وَم٢مِْن ُهَق ىَم٤مَم وَمَّمغما َيْٖم
ِ
ـْ َأَٟم٤مُِمٚمِِف َُمَع اعم٤َْمء ٤م ِرضْمَٚمْٞمِف ُِم

ـْ ظَمٓمِٞمَئتِِف  اهللَوَمَحِٛمَد  َف ُِم ٓا اْٟمٍَمَ ٌَُف هللِاِ إِ َغ ىَمْٚم َوَأصْمٜمَك قَمَٚمْٞمِف َوجَماَدُه سم٤ِمًماِذي ُهَق ًَمُف َأْهٌؾ َووَمرا

َث قمَ  ُف وَمَحدا ٦َم هِبََذا احْلَِدي٨ِم َأسَم٤م ُأَُم٤مَُم٦َم َص٤مطِم٥َم َرؾُمقِل يَمَٝمْٞمَئتِِف َيْقَم َوًَمَدشْمُف ُأُمُّ ًَ ٌَ ـُ قَم  اهللِْٛمُرو سْم

ضُمُؾ  ط ٦َم اْٟمُٔمْر َُم٤م شَمُ٘مقُل ذِم َُمَ٘م٤مٍم َواطِمٍد ُيْٕمَٓمك َهَذا اًمرا ًَ ٌَ ـَ قَم وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َأسُمق ُأَُم٤مَُم٦َم َي٤م قَمْٛمَرو سْم

ْت ؾِمٜمِّل َب َأضَمكِم َوَُم٤م ِِب طَم٤مضَم٦ٌم َأْن  وَمَ٘م٤مَل قَمْٛمٌرو َي٤م َأسَم٤م ُأَُم٤مَُم٦َم ًَمَ٘مْد يَمؼِمَ َوَرقا قَمْٔمِٛمل َواىْمؽَمَ

َٓ قَمغَم َرؾُمقِل  اهللَِأيْمِذَب قَمغَم  ـْ َرؾُمقِل  اهللَِو ْ َأؾْمَٛمْٕمُف ُِم شَملْمِ َأْو  ط اهللًَِمْق ََل ًة َأْو َُمرا ٓا َُمرا إِ
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صْم٧ُم سمِِف َأسَمًدا َوًَمٙمِ  اٍت َُم٤م طَمدا ٌَْع َُمرا ـْ َذًمَِؽ صَماَلصًم٤م طَمتاك قَمدا ؾَم  .ٜمِّل ؾَمِٛمْٕمُتُف َأيْمَثَر ُِم

 ذم شمتٌع اًم٘م٤ٌمئؾ ذم أي٤مم اعمقؾمؿ. طويمذًمؽ هيتف 

ـِ ﴿طمتك ٟمزل قمٚمٞمف ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  يملِمَ  وَم٤مْصَدْع سماَِم شُم١ْمَُمُر َوَأقْمِرْض قَم  .[10]احلجر:﴾اعمُْنْمِ

ي٨م وعم٤م أٟمزل اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمف: واٟمذر قمِمػمشمؽ إىمرسملم صٕمد قمغم اًمّمٗم٤م يمام ذم طمد

ٌا٤مٍس (، وُمًٚمؿ ىم٤مل: 0334اسمـ قم٤ٌمس قمٜمد اًمٌخ٤مري ) ـِ قَم ـْ اسْم عمَا٤م َٟمَزًَم٧ْم  :َُم٤م ىَم٤مَل قَم

ىَْمَرسملِمَ ﴿ ْٕ ِلُّ  ﴾َوَأْٟمِذْر قَمِِمػَمشَمَؽ ا َٗم٤م وَمَجَٕمَؾ ُيٜم٤َمِدي َي٤م سَمٜمِل ومِْٝمٍر َي٤م سَمٜمِل  طَصِٕمَد اًمٜمٌا قَمغَم اًمّما

ٌُُٓمقِن ىُمَرْيٍش طَمتاك اضْمَتَٛمُٕمقا
ًٓ  قَمِديٍّ ًمِ ُرَج َأْرؾَمَؾ َرؾُمق َتٓمِْع َأْن َُيْ ًْ ْ َي ضُمُؾ إَِذا ََل وَمَجَٕمَؾ اًمرا

شُمُٙمْؿ َأنا ظَمْٞماًل سم٤ِمًْمَقاِدي شُمرِ  يُد َأْن ًمَِٞمٜمُْٔمَر َُم٤م ُهَق وَمَج٤مَء َأسُمق هَل٥ٍَم َوىُمَرْيٌش وَمَ٘م٤مَل َأَرَأْيَتُٙمْؿ ًَمْق َأظْمؼَمْ

ىِملا ىَم٤مًمُ  ٓا ِصْدىًم٤م ىَم٤مَل وَم٢مِِنِّ َٟمِذيٌر ًَمُٙمْؿ سَملْمَ شُمِٖمػَم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َأيُمٜمُْتْؿ ُُمَّمدِّ سْمٜم٤َم قَمَٚمْٞمَؽ إِ قا َٟمَٕمْؿ َُم٤م ضَمرا

٤ًٌم ًَمَؽ ؾَم٤مِئَر اًْمَٞمْقِم َأهِلََذا مَجَْٕمَتٜم٤َم وَمٜمََزًَم٧ْم  ٌا٧ْم َيَدا َأِِب ﴿ :َيَدْي قَمَذاٍب ؿَمِديٍد وَمَ٘م٤مَل َأسُمق هَل٥ٍَم شَم شَم

٥َم َُم٤م َأهْمٜمَك قَمٜمُْف َُم٤مًمُ  * هَل٥ٍَم َوشَم٥ما  ًَ  .﴾ُف َوَُم٤م يَم

ذم اًمزٟم٤م يمام ذم طمدي٨م أِب أُم٤مُم٦م قمٜمد شم٤مع وُمٜمٝم٤م: طمٙمٛمتف ذم ٟمّمح ذًمؽ اًمِم٤مب اًمذي 

ِلا ( وومٞمف: 1/912أمحد ) ٌََؾ  اهللِوَمَ٘م٤مَل َي٤م َرؾُمقَل  طإِنا وَمًتك ؿَم٤مسًم٤م َأشَمك اًمٜمٌا َٟم٤م وَم٠َمىْم اْئَذْن زِم سم٤ِمًمزِّ

َؽ ىَم٤مَل اًْمَ٘مْقُم قَمَٚمْٞمِف وَمَزضَمُروُه ىَم٤مًُمقا َُمْف ُمَ  ُُمِّ
ِٕ ٌُُّف 

٤ًٌم ىَم٤مَل وَمَجَٚمَس ىَم٤مَل َأُُتِ ْف وَمَ٘م٤مَل اْدُٟمْف وَمَدَٟم٤م ُِمٜمُْف ىَمِري

َٓ وَ  اهللُضَمَٕمَٚمٜمِل  اهللِ َٓ وَ  سْمٜمَتَِؽ ىَم٤مَل  ِٓ ٌُُّف  َٝم٤مَِتِْؿ ىَم٤مَل َأوَمُتِح ُُما
ِٕ ٌُّقَٟمُف 

َٓ اًمٜما٤مُس حُيِ  اهللِومَِداَءَك ىَم٤مَل َو

َٓ  اهللُ ل ضَمَٕمَٚمٜمِ  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  ظُْمتَِؽ ىَم٤مَل  ِٕ ٌُُّف  ٌَٜم٤َمَِتِْؿ ىَم٤مَل َأوَمُتِح
ٌُّقَٟمُف ًمِ

َٓ اًمٜما٤مُس حُيِ ومَِداَءَك ىَم٤مَل َو

َٓ وَ  اهللُضَمَٕمَٚمٜمِل  اهللِوَ  تَِؽ ىَم٤مَل  ٌُُّف ًمَِٕمٛما ظََمَقاَِتِْؿ ىَم٤مَل َأوَمُتِح ِٕ ٌُّقَٟمُف 
َٓ اًمٜما٤مُس حُيِ  اهللِ ومَِداَءَك ىَم٤مَل َو

َٓ وَ  اهللُ ضَمَٕمَٚمٜمِل  ٌُُّف خِل٤َمًَمتَِؽ ىَم٤مَل  َِتِْؿ ىَم٤مَل َأوَمُتِح ٌُّقَٟمُف ًمَِٕماما
َٓ اًمٜما٤مُس حُيِ ضَمَٕمَٚمٜمِل  اهللِ ومَِداَءَك ىَم٤مَل َو

َِتِْؿ ىَم٤مَل وَمَقَوَع َيَدُه قَمَٚمْٞمِف َوىَم٤مَل  اهللُ َٓ ٌُّقَٟمُف خِل٤َم
َٓ اًمٜما٤مُس حُيِ ٌَُف اًمٚمٝمُ ومَِداَءَك ىَم٤مَل َو ؿا اهْمِٗمْر َذْٟم



 067 لوسائل اجللية يف نصرة الدعوة السلفيةا

 َوـَمٝمِّ 
ٍ
ء ـْ سَمْٕمُد َذًمَِؽ اًْمَٗمَتك َيْٚمَتِٗم٧ُم إمَِم َرْ ـْ وَمْرضَمُف وَمَٚمْؿ َيُٙم ٌَُف َوطَمّمِّ  .ْر ىَمْٚم

 وُمـ ومقائد احلٙمٛم٦م ذم اًمدقمقة:

 اؾمتٛمراري٦م اًمدقمقة وىمٌقل اًمٜم٤مس هل٤م. -6

 ُمقاوم٘م٦م اًمنمع ذم يمؾ ُم٤م دق وضمؾ6 َّٕن٤م ٓ طمٙمٛم٦م إٓ سمنمع. -9

 وُمـ ومقائده٤م إص٤مسم٦م ذم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ. -8

 همرس اعمح٦ٌم ذم ىمٚمقب آشم٤ٌمع. -0

ايغابع١ عؾض٠: ايهالّ يف أٌٖ ايبزع أفضٌ َٔ اجلٗار يف عبٌٝ 

 اهلل.

ضمرح أهؾ اًمٌدع واًمتحذير ُمٜمٝمؿ ُمـ أقمٔمؿ اًمقؾم٤مئؾ ًمٜمنم احلؼ واخلػم، وعم٤م يم٤من 

إُمر هٙمذا وم٢من اهلل قمز وضمؾ ىمد سملم ذم همػم ُم٤م ؾمقرة ُمـ ؾمقر اًم٘مرآن طم٤مل اعمٌٓمٚملم 

 تٜمٗمػم قمٜمٝمؿ.ًمٚمحذر ُمٜمٝمؿ واًم

٤ٌَمِن ًَمَٞم٠ْميُمُٚمقَن َأُْمَقاَل ﴿ قال تعالى: ْه ٤ٌَمِر َواًمرُّ طَْم ْٕ ـَ ا ـَ آَُمٜمُقا إِنا يَمثػِمًا ُِم ِذي ٤َم اًما َي٤م َأُّيُّ

ـْ ؾَمٌِٞمِؾ  وَن قَم ٤ٌَمـمِِؾ َوَيُّمدُّ ٦َم َوٓ ُيٜمِْٗمُ٘مقََّن٤َم ذِم  اهللِاًمٜما٤مِس سم٤ِمًْم َه٥َم َواًْمِٗمْما ـَ َيْٙمٜمُِزوَن اًمذا ِذي َواًما

ُهْؿ سمَِٕمَذاٍب َأًمِٞمؿٍ  اهللِٞمِؾ ؾَمٌِ  ْ ٌَنمِّ  .[30]التوبة: ﴾وَم

لا اًماِذي ََيُِدوَٟمُف َُمْٙمُتقسم٤ًم قِمٜمَْدُهْؿ ذِم اًمتاْقَراِة ﴿وىم٤مل:  ُُمِّ ْٕ ِلا ا ؾُمقَل اًمٜمٌا ـَ َيتإٌُِمقَن اًمرا ِذي اًما

ـِ اعمُْٜمَْٙمِر َوحُيِ  ْٟمِجٞمِؾ َي٠ْمُُمُرُهْؿ سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوَيٜمَْٝم٤مُهْؿ قَم ِ ْٕ ٤ٌَمِئ٨َم َوا ُم قَمَٚمْٞمِٝمُؿ اخْلَ ٤ٌَمِت َوحُيَرِّ ٞمِّ ؾُّ هَلُُؿ اًمٓما

وُه  ُروُه َوَٟمٍَمُ ـَ آَُمٜمُقا سمِِف َوقَمزا ِذي تِل يَم٤مَٟم٧ْم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَم٤مًما هَْمالَل اًما ْٕ ُهْؿ َوا َوَيَْمُع قَمٜمُْٝمْؿ إِْسَ

ٌَُٕمقا اًمٜمُّقَر اًماِذي ُأْٟمِزَل َُمَٕمُف ُأوًَمِئَؽ ُهُؿ اعمُْْٗمٚمِحُ  َوًَمْق ؿِمْئٜم٤َم ًَمَروَمْٕمٜم٤َمُه هِب٤َم َوًَمِٙمٜماُف َأظْمَٚمَد إِمَم  * قنَ َواشما

يْمُف َيْٚمَٝم٨ْم َذًمَِؽ ُمَ  ِٛمْؾ قَمَٚمْٞمِف َيْٚمَٝم٨ْم َأْو شَمؽْمُ ٌََع َهَقاُه وَمَٛمَثُٚمُف يَمَٛمَثِؾ اًْمَٙمْٚم٥ِم إِْن َُتْ َْرِض َواشما ْٕ َثُؾ ا
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سُمقا سمِآي٤مشمِٜم٤َم وَم٤مىْمُّمِص اًْمَ٘مَّم  ـَ يَمذا ِذي ُرونَ اًْمَ٘مْقِم اًما  .[911-918]األعراف:  ﴾َص ًَمَٕمٚماُٝمْؿ َيَتَٗمٙما

٥ُم وَم٢مَِذا اًماِذي ﴿وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ىمّم٦م ُمقؾمك:  ىما ٌََح ذِم اعمَِْديٜم٦َِم ظَم٤مِئٗم٤ًم َيؽَمَ وَم٠َمْص

ظُمُف ىَم٤مَل ًَمُف ُُمقؾَمك إِٟماَؽ ًَمَٖمِقيع ُُمٌلِمٌ  َتٍْمِ ًْ َُْمِس َي ْٕ ُه سم٤ِم  . [95]الؼصص: ﴾اؾْمَتٜمٍَْمَ

َأقْمَٚمُؿ سماَِم  اهللُ َأْٟمُتْؿ َذع َُمَٙم٤مٟم٤ًم وَ ﴿ شمٕم٤ممم خمؼًما قمـ ىمقل يقؾمػ ٕظمقشمف: وىم٤مل اهلل

 .[11:]يوسف﴾شَمِّمُٗمقنَ 

ٌا٧ْم َيَدا َأِِب هَل٥ٍَم َوشَم٥ما ﴿ وقال تعالى: ٥َم  * شَم ًَ ؾَمَٞمّْمغَم َٟم٤مرًا  * َُم٤م َأهْمٜمَك قَمٜمُْف َُم٤مًُمُف َوَُم٤م يَم

دٍ  * َٓم٥ِم َواُْمَرَأشُمُف مَحا٤مًَم٦َم احْلَ  * َذاَت هَل٥ٍَم  ًَ ـْ َُم ٌٌْؾ ُِم  .[8-9]ادسد: ﴾ذِم ضِمٞمِدَه٤م طَم

ٍف َُمِٝملمٍ ﴿ وقال تعالى:  سمِٜمَِٛمٞمؿٍ  * َوٓ شُمِٓمْع يُمؾا طَمالا
ٍ
٤مء ٤مٍز َُمِما َُمٜما٤مٍع ًمِْٚمَخػْمِ ُُمْٕمَتٍد  * مَها

 .[93-99]الؼؾم: ﴾قُمُتؾٍّ سَمْٕمَد َذًمَِؽ َزٟمِٞمؿٍ  * َأصمِٞمؿٍ 

ـَ ﴿ وقال تعالى: ِذي ٤َم اًما ٌُقا ىَمْقُم٤ًم َي٤م َأُّيُّ ٌَٞماٜمُقا َأْن شُمِّمٞم ٠ٌَمٍ وَمَت آَُمٜمُقا إِْن ضَم٤مَءيُمْؿ وَم٤مؾِمٌؼ سمِٜمَ

 . [1]احلجرات: ﴾سمَِجَٝم٤مًَم٦ٍم وَمُتّْمٌُِحقا قَمغَم َُم٤م وَمَٕمْٚمُتْؿ َٟم٤مِدُِملمَ 

إمم همػم ذًمؽ ُمـ إدًم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م اعمحذرة ُمـ ـمري٘م٦م اعمٌٓمٚملم وؾمٌٞمؾ اعمجرُملم، 

َتٌلَِم ؾَمٌِٞمُؾ اعمُْْجِرُِملمَ َويمَ ﴿طمتك ىم٤مل رسمٜم٤م قمز وضمؾ:  ًْ ُؾ أَي٤مِت َوًمَِت  .[88]األكعام:﴾َذًمَِؽ ُٟمَٗمّمِّ

واًمٜم٤مفمر ذم يمثػم ُمـ ؾمقر اًم٘مرآن يم٤معم٤مئدة واًمتقسم٦م واًمٜم٤ًمء واعمٜم٤موم٘مقن وهمػمه٤م ُمـ 

اًمًقر: َيد أن اهلل قمز وضمؾ ىمد ضمرح اًمٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم ضمرطًم٤م ُمٗمًنا ٓ ُيٗمك ؿم٠مَّنؿ 

 يٖمؽم هبؿ سمٕمد ذًمؽ إٓ يمؾ همقي ُمٌلم.قمغم اعمًتٌٍميـ، وٓ 

 وأُم٤م ُمـ اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة:

ـْ 6420(، وُمًٚمؿ )8264وم٘مد أظمرج اًمٌخ٤مري )  َأِِب ( واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري، ىم٤مل: قَم

ـُ قِمٜمَْد َرؾُمقِل  :ىَم٤مَل  ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريا  اًم َأشَم٤مُه ُذو  ط اهللِسَمْٞمٜماََم َٟمْح ًْ ُؿ ىِم ًِ َوُهَق َيْ٘م
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ِة َوُهَق  ـْ سَمٜمِل ََتِٞمٍؿ وَمَ٘م٤مَل َي٤م َرؾُمقَل اخْلَُقْيٍِمَ ـْ َيْٕمِدُل إَِذا ََلْ  اهللِ َرضُمٌؾ ُِم اقْمِدْل وَمَ٘م٤مَل َوْيَٚمَؽ َوَُم

ـْ َأقْمِدُل وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر َي٤م َرؾُمقَل  ْ َأيُم َت إِْن ََل ٧ٌَْم َوظَمِنْ َب  اهللِ َأقْمِدْل ىَمْد ظِم اْئَذْن زِم ومِٞمِف وَم٠َمْضِ

ِ٘مُر َأطَمُديُمْؿ َصاَلشَمُف َُمَع َصاَلَِتِْؿ َوِصَٞم٤مَُمُف َُمَع ِصَٞم٤مُِمِٝمْؿ قُمٜمَُ٘مُف وَمَ٘م٤مَل َدقْمُف وَم٢مِنا  ًَمُف َأْصَح٤مسًم٤م حَيْ

ُِمٞما٦ِم ُيٜمْٔمَ  ـْ اًمرا ْٝمُؿ ُِم ًا ـِ يَماَم َيْٛمُرُق اًم ي ـْ اًمدِّ َٓ َُي٤َمِوُز شَمَراىِمَٞمُٝمْؿ َيْٛمُرىُمقَن ُِم ُر إمَِم َيْ٘مَرُءوَن اًْمُ٘مْرآَن 

ٌء صُمؿا ُيٜمَْٔمُر إِمَم َٟمِْمٞمِِّف َوُهَق َٟمّْمٚمِِف وَماَل ُيقضَمُد ومِٞمِف  ٌء صُمؿا ُيٜمَْٔمُر إمَِم ِرَص٤مومِِف وَماَم ُيقضَمُد ومِٞمِف َرْ َرْ

َم  ٌََؼ اًْمَٗمْرَث َواًمدا ٌء ىَمْد ؾَم ٌء صُمؿا ُيٜمَْٔمُر إمَِم ىُمَذِذِه وَماَل ُيقضَمُد ومِٞمِف َرْ ىِمْدطُمُف وَماَل ُيقضَمُد ومِٞمِف َرْ

ُرضُمقَن قَمغَم آَيُتُٝمْؿ َرضُمٌؾ َأؾْمَقُد إِ  ٌَْْمَٕم٦ِم شَمَدْرَدُر َوَُيْ طْمَدى قَمُْمَدْيِف ُِمْثُؾ صَمْدِي اعمَْْرَأِة َأْو ُِمْثُؾ اًْم

ـْ َرؾُمقِل  ـْ اًمٜما٤مِس ىَم٤مَل َأسُمق ؾَمِٕمٞمٍد وَم٠َمؿْمَٝمُد َأِنِّ ؾَمِٛمْٕم٧ُم َهَذا احْلَِدي٨َم ُِم  ط اهللِطِملِم وُمْرىَم٦ٍم ُِم

ـَ َأِِب ـَم٤مًم٥ٍِم  ضُمِؾ وَم٤مًْمُتِٛمَس وَم٠ُميِتَ سمِِف طَمتاك َوَأؿْمَٝمُد َأنا قَمكِما سْم ىَم٤مشَمَٚمُٝمْؿ َوَأَٟم٤م َُمَٕمُف وَم٠َمَُمَر سمَِذًمَِؽ اًمرا

ِلِّ   .اًماِذي َٟمَٕمَتفُ  طَٟمَٔمْرُت إًَِمْٞمِف قَمغَم َٟمْٕم٧ِم اًمٜمٌا

ومٗمل هذا احلدي٨م ضمرح ؿمديد ًم٘مقم ُمـ اعمًٚمٛملم ُيرضمقن ذم زُمـ قمكم سمـ أِب ـم٤مًم٥م 

ذا اًمتحذير اعمٌلم، وهذا ُمـ هم٤مي٦م اًمٜمّمح ، وًمٙمـ اًمٌدقم٦م اؾمتٝمقَتؿ، وم٤مؾمتح٘مقا ه

 واًمتٌٞملم طمتك ٓ يٜمخدع هبؿ قمقام اعمًٚمٛملم.

ـِ هَمَٗمَٚم٦َم ىَم٤مَل وذم طمدي٨م قمكم قمٜمد ُمًٚمؿ:  ـْ ؾُمَقْيِد سْم ـْ  :قَم صْمُتُٙمْؿ قَم ىَم٤مَل قَمكِمع إَِذا طَمدا

ـْ َأْن َأىُمق ط اهللَِرؾُمقِل   َأطَم٥مُّ إزَِما ُِم
ِ
اَمء ًا ـْ اًم صْمُتُٙمْؿ وَمأَلَْن َأظِمرا ُِم ْ َيُ٘مْؾ َوإَِذا طَمدا َل قَمَٚمْٞمِف َُم٤م ََل

َُم٤مِن  ط اهللِومِٞماَم سَمْٞمٜمِل َوسَمْٞمٜمَُٙمْؿ وَم٢مِنا احْلَْرَب ظَمْدقَم٦ٌم ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل  َيُ٘مقُل ؾَمَٞمْخُرُج ذِم آظِمِر اًمزا

ـْ ظَمػْمِ ىَمْقِل اًمْ  طَْماَلِم َيُ٘مقًُمقَن ُِم ْٕ ؾَْمٜم٤َمِن ؾُمَٗمَٝم٤مُء ا ْٕ َٓ َُي٤َمِوُز ىَمْقٌم َأطْمَداُث ا ٦ِم َيْ٘مَرُءوَن اًْمُ٘مْرآَن  يا ؼَمِ

ُِمٞما٦ِم وَم٢مَِذا ًَمِ٘مٞمُتُٛمقُهْؿ وَم٤مىْمُتُٚمقُهْؿ وَم٢مِ  ـْ اًمرا ْٝمُؿ ُِم ًا ـِ يَماَم َيْٛمُرُق اًم ي ـْ اًمدِّ نا ذِم طَمٜم٤َمضِمَرُهْؿ َيْٛمُرىُمقَن ُِم

ـْ ىَمَتَٚمُٝمْؿ قِمٜمَْد   .َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم  اهللِىَمْتٚمِِٝمْؿ َأضْمًرا عمَِ
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(: 1/918قمٜمد أمحد ) ذم اخلقارج: يمالب اًمٜم٤مر، يمام ذم طمدي٨م أِب أُم٤مُم٦م  وىم٤مل

َٟم٤م َُمْٕمَٛمٌر ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأسَم٤م هَم٤مًم٥ٍِم َيُ٘مقُل  اِق َأظْمؼَمَ زا ٌُْد اًمرا صَمٜم٤َم قَم َزاِرىَم٦ِم  :طَمدا ْٕ عمَا٤م ُأيِتَ سمُِرُءوِس ا

٧ٌَْم قَمغَم َدَرِج ِدَُمِْمَؼ ضَم٤مَء َأسُمق ُأَُم٤مَُم٦َم وَمَٚماما  يماَِلُب اًمٜما٤مِر صَماَلَث  : َرآُهْؿ َدَُمَٕم٧ْم قَمْٞمٜم٤َمُه وَمَ٘م٤مَل وَمٜمُِّم

 اًماذِ 
ِ
اَمء ًا ٧َم َأِديِؿ اًم  َوظَمػْمُ ىَمْتغَم ىُمتُِٚمقا َُتْ

ِ
اَمء ًا ٧َم َأِديِؿ اًم  َذُّ ىَمْتغَم ىُمتُِٚمقا َُتْ

ِ
ء َٓ اٍت َه١ُم ـَ َُمرا ي

 ىَم٤مَل 
ِ
ء َٓ ـْ َأْهِؾ وَمُ٘مْٚم٧ُم وَماَم ؿَم٠ْمُٟمَؽ َدَُمَٕم٧ْم قمَ  :ىَمَتَٚمُٝمْؿ َه١ُم ُْؿ يَم٤مُٟمقا ُِم ْٞمٜم٤َمَك ىَم٤مَل َرمْح٦ًَم هَلُْؿ إَِّنا

ـْ َرؾُمقِل  ٌء ؾَمِٛمْٕمَتُف ُِم  يِماَلُب اًمٜما٤مِر َأْو َرْ
ِ
ء َٓ ؾْماَلِم ىَم٤مَل ىُمْٚمٜم٤َم َأسمَِرْأِيَؽ ىُمْٚم٧َم َه١ُم ىَم٤مَل  ط اهللِ اإْلِ

ـْ َرؾُمقِل  َٓ  ط اهللِإِِنِّ جَلَِريٌء سَمْؾ ؾَمِٛمْٕمُتُف ُِم ٍة َو َٓ صَماَلٍث ىَم٤مَل وَمَٕمدا ُِمَراًراهَمػْمَ َُمرا  . صمِٜمَْتلْمِ َو

(: أن رضماًل ظمٓم٥م قمٜمد 434وضم٤مء ُمـ طمدي٨م قمدي سمـ طم٤مشمؿ قمٜمد اإلُم٤مم ُمًٚمؿ )

وم٘م٤مل: ُمـ يٓمع اهلل ورؾمقًمف وم٘مد رؿمد، وُمـ يٕمّمٝمام وم٘مد همقى، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  طاًمٜمٌل 

 .»، ىمؾ: وُمـ يٕمص اهلل ورؾمقًمف»سمئس ظمٓمٞم٥م اًم٘مقم أٟم٧م»: ط

( ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر أن قمًٌدا حل٤مـم٥م ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ًمٞمدظمٚمـ 9651وأظمرج )

 .»يمذسم٧م ٓ يدظمٚمٝم٤م، وم٢مٟمف ؿمٝمد سمدًرا واحلديٌٞم٦م»: ططم٤مـم٥م اًمٜم٤مر، وم٘م٤مل 

 .»صدىمؽ وهق يمذوب»وطمدي٨م أِب هريرة قمٜمد اًمٌخ٤مري: وومٞمف ىمقًمف ذم اًمِمٞمٓم٤من: 

 .»إن سملم يدي اًم٤ًمقم٦م يمذاسملم»وطمدي٨م ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة قمٜمد ُمًٚمؿ: 

ـِ ؾُمَقْيٍد ىَم٤مَل سمـ ؾمقيد ىم٤مل: وقمـ اعمٕمرور  ـْ اعمَْْٕمُروِر سْم سَمَذِة َوقَمَٚمْٞمِف  :قَم ًَمِ٘مٞم٧ُم َأسَم٤م َذرٍّ سم٤ِمًمرا

ِف وَمَ٘م٤مَل زِم  شُمُف سم٠ُِمُمِّ ْ ٧ٌُْم َرضُماًل وَمَٕمػما ـْ َذًمَِؽ وَمَ٘م٤مَل إِِنِّ ؾَم٤مسَم ٠َمًْمُتُف قَم ًَ ٦ٌم وَم ٦ٌم َوقَمغَم هُماَلُِمِف طُمٚما ِلُّ طُمٚما  اًمٜمٌا

ِف إِٟماَؽ اُْمُرٌؤ ومِٞمَؽ ضَم٤مِهِٚمٞما٦ٌم إِظْمَقاُٟمُٙمْؿ ظَمَقًُمُٙمْؿ ضَمَٕمَٚمُٝمْؿ َي٤م َأسَم٤م َذرٍّ أَ  ط شَمُف سم٠ُِمُمِّ ْ ٧َم  اهللُقَمػما َُتْ

ُٗمق َٓ شُمَٙمٚمِّ ٌَُس َو ُف مِما٤م َيْٚم ًْ ٧َم َيِدِه وَمْٚمُٞمْٓمِٕمْٛمُف مِما٤م َي٠ْميُمُؾ َوًْمُٞمْٚمٌِ ـْ يَم٤مَن َأظُمقُه َُتْ ُهْؿ َُم٤م َأْيِديُٙمْؿ وَمَٛم

ٌُُٝمْؿ وَم٢مِ 
ْٗمُتُٛمقُهْؿ وَم٠َمقِمٞمٜمُقُهؿْ َيْٖمٚمِ  . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.ْن يَمٚما
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ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ ، وم٘م٤مل: طا ىم٤مًم٧م: دظمؾ رضمؾ قمغم اًمٜمٌل وقمـ قم٤مئِم٦م  َأنا َرضُماًل  :قَم

ِلِّ  ـُ اًْمَٕمِِمػَمِة وَمَٚماما ضَمَٚمَس  »سمِْئَس َأظُمق اًْمَٕمِِمػَمةِ »: وَمَٚماما َرآُه ىَم٤مَل  طاؾْمَت٠ْمَذَن قَمغَم اًمٜمٌا َوسمِْئَس اسْم

ِلُّ شَمَٓمٚما  ضُمُؾ ىَم٤مًَم٧ْم ًَمُف قَم٤مِئَِم٦ُم َي٤م َرؾُمقَل  طَؼ اًمٜمٌا َط إًَِمْٞمِف وَمَٚماما اْٟمَٓمَٚمَؼ اًمرا ًَ ٌَ  اهللِ ذِم َوضْمِٝمِف َواْٟم

ْٓم٧َم إًَِمْٞمِف وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ًَ ٌَ ضُمَؾ ىُمْٚم٧َم ًَمُف يَمَذا َويَمَذا صُمؿا شَمَٓمٚماْ٘م٧َم ذِم َوضْمِٝمِف َواْٟم  اهللِ طِملَم َرَأْي٧َم اًمرا

٤مؿًم٤م إِنا َذا اًمٜما٤مِس قِمٜمَْد َي٤م قَم٤م ط ـْ شَمَريَمُف اًمٜما٤مُس  اهللِِئَِم٦ُم َُمَتك قَمِٝمْدشمِٜمِل وَمحا َُمٜمِْزًَم٦ًم َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َُم

هِ  َ٘م٤مَء َذِّ  . واحلدي٨م رواه اًمٌخ٤مري.اشمِّ

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ ا أن هٜمد سمٜم٧م قمت٦ٌم ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل: وقمـ قم٤مئِم٦م  َأنا ِهٜمَْد سمِٜم٧َْم  :قَم

٦ٌَمَ  ٓا  ،اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :ىَم٤مًَم٧ْم  قُمْت َٓ ُيْٕمٓمِٞمٜمِل َوَوًَمِدي َُم٤م َيْٙمِٗمٞمٜم٤َم إِ ُف  إِنا َأسَم٤م ؾُمْٗمَٞم٤مَن َرضُمٌؾ ؿَمِحٞمٌح َوإِٟما

َٓ َيْٕمَٚمُؿ ىَم٤مَل  ـْ َُم٤مًمِِف َوُهَق  . احلدي٨م »ظُمِذي َُم٤م َيْٙمِٗمٞمِؽ َوَوًَمَدِك سم٤ِمعمَْْٕمُروِف »: َُم٤م َأظَمْذُت ُِم

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

ـْ ضَم٤مسمٍِر ىَم٤مَل ر قمٜمد اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وومٞمف: وذم طمدي٨م ضم٤مسم يَم٤مَن ُُمَٕم٤مٌذ ُيَّمكمِّ َُمَع  :قَم

ِلِّ  ِلِّ  طاًمٜمٌا ُٝمْؿ وَم٤موْمَتَتَح  طصُمؿا َي٠ْميِت وَمَٞم١ُممُّ ىَمْقَُمُف وَمَّمغما ًَمْٞمَٚم٦ًم َُمَع اًمٜمٌا اًْمِٕمَِم٤مَء صُمؿا َأشَمك ىَمْقَُمُف وَم٠َمُما

 ًَ ٌََ٘مَرِة وَم٤مْٟمَحَرَف َرضُمٌؾ وَم قَرِة اًْم ًُ َف وَمَ٘م٤مًُمقا ًَمُف َأَٟم٤موَمْ٘م٧َم َي٤م وُماَلُن ىَم٤مَل سمِ َؿ صُمؿا َصغما َوطْمَدُه َواْٟمٍَمَ ٚما

شملَِما َرؾُمقَل  اهللَِٓ وَ  َٔ ُف وَم٠َمشَمك َرؾُمقَل  ط اهللَِو ٟما ٤م  اهللِوَمَ٘م٤مَل َي٤م َرؾُمقَل  ط اهللِ وَمأَلُظْمؼِمَ إِٟما

ٌََ٘مَرِة َأْصَح٤مُب َٟمَقاِوَح َٟمْٕمَٛمُؾ سم٤ِمًمٜماَٝم٤مِر َوإِنا ُُمٕمَ  قَرِة اًْم ًُ ٤مًذا َصغما َُمَٕمَؽ اًْمِٕمَِم٤مَء صُمؿا َأشَمك وَم٤موْمَتَتَح سمِ

ٌََؾ َرؾُمقُل  قَمغَم ُُمَٕم٤مٍذ وَمَ٘م٤مَل َي٤م ُُمَٕم٤مُذ َأوَمتا٤مٌن َأْٟم٧َم اىْمَرْأ سمَِٙمَذا َواىْمَرْأ سمَِٙمَذا ىَم٤مَل ؾُمْٗمَٞم٤مُن  ط اهللِوَم٠َمىْم

صَمٜمَ  سَمػْمِ طَمدا َحك وَمُ٘مْٚم٧ُم ًمَِٕمْٛمٍرو إِنا َأسَم٤م اًمزُّ ْٛمِس َوُوَح٤مَه٤م َواًمْمُّ ُف ىَم٤مَل اىْمَرْأ َواًمِما ـْ ضَم٤مسمٍِر َأٟما ٤م قَم

قَْمغَم وَمَ٘م٤مَل قَمْٛمٌرو َٟمْحَق َهَذا ْٕ ٌِّْح اؾْمَؿ َرسمَِّؽ ا ْٞمِؾ إَِذا َيْٖمَِمك َوؾَم  .َواًمٚما

إمم همػم ذًمؽ ُمـ إطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم ضمقاز ضمرح اعمخٓم٠م طمتك حُيذر مم٤م قمٜمده ُمـ 
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اعمت٤مسمٕم٦م ًمف قمغم سم٤مـمٚمف، وُمـ أراد اًمتزود ُمـ ذًمؽ ومٚمػماضمع يمت٤مب  اخلٓم٠م وحيذر اًمٜم٤مس ُمـ

صٕم٘م٦م اًمزًمزال ذم ٟمًػ أهؾ اًمرومض »، ويمت٤مب ًمٚمِمٞمخ ُم٘مٌؾ  »اعمخرج ُمـ اًمٗمتٜم٦م»

، وم٢مٟمف ىمد »، وٟمنم اًمّمحٞمٗم٦م ذم اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم أِب طمٜمٞمٗم٦م»وآقمتزال

هذه اًمًٜم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م يمام سمٞمٜم٧م  ، ورومع درضمتف ذم اعمٝمديلم، وهق ُمـ جمدديمجع ظمػًما 

وهلل احلٛمد  »اًمٌٞم٤من احلًـ ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم اًمقادقمل وُم٤م أطمٞم٤مه ُمـ اًمًٜمـ»ذًمؽ ذم يمت٤مب: 

واعمٜم٦م، وًمِمٞمخٜم٤م حيٞمك احلجقري طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم يمالم ٟمٗمٞمس طمقل اجلرح واًمتٕمديؾ ذم 

اًمًٚمٗمٞم٦م  شمٕم٤ممم ذم اًمدقمقة اًمٓمٌ٘م٤مت عم٤م طمّمؾ سمٕمد ُمقت ؿمٞمخٜم٤م اًمقادقمل »ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف: 

 .»سم٤مًمٞمٛمـ ُمـ احل٤مٓت

 ؿمٌٝم٦م واًمرد قمٚمٞمٝم٤م:

يمثػم ُمـ أهؾ اًمٌدع وُمـ ضمٝم٤مل اعمًٚمٛملم يٕمتؼمون اجلرح ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم، وهذه ؿمٌٝم٦م 

 (:6585) »ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف»ىمديٛم٦م ٓ ضمديدة، وم٘مد ىم٤مل سمٙمر سمـ مح٤مد يمام ذم 

ــؿ ــ٤مخلٚمؼ يمٚمٝم ــالم سم ــ٧م إىم ــد ضمٗم  ًم٘م

 

 ومٛمــــٜمٝمؿ ؿمــــ٘مل ظم٤مئــــ٥م وؾمــــٕمٞمد 

ــــ٤مزم  ــــر اًمٚمٞم ــــ٦مَت ــــ٤مًمٜمٗمقس هيٕم   سم

 

ــــــد  ــــــف ويٕمٞم ــــــدئ رِب ظمٚم٘م  ويٌ

ـــػمه  ـــؾ يمث ـــدٟمٞم٤م ي٘م ـــػم ذم اًم  أرى اخل

 

ـــد  ـــدي٨م يزي ـــ٤م واحل ـــٜم٘مص ٟم٘مًّم  وي

 ومٚمــق يمــ٤من ظمــػًما ىمــؾ يمــ٤مخلػم يمٚمــف 

 

ــــد  ــــف سمٕمٞم ــــػم ُمٜم ــــ٥م أن اخل  وأطمً

ـــ٦م  ـــ٤مل ُم٘م٤مًم ـــلم ذم اًمرضم ــــ ُمٕم  وٕسم

 

 ؾمٞمًــــئؾ قمٜمٝمــــ٤م واعمٚمٞمــــؽ ؿمــــٝمٞمد 

 ومـــ٢من يـــؽ طمً٘مـــ٤م ىمقًمـــف ومٝمـــق همٞمٌـــ٦م 

 

ـــؽ زوًرا وم٤مًم٘م  ـــديدوإن ي ـــ٤مص ؿم  ّم

ـــٕمٞمٗم٦م  ـــدي٨م و ـــٞم٤مـملم احل ـــؾ ؿم  ويم

 

ــد  ــدي٨م ُمري ــح٤مب احل ــٞمٓم٤من أص  وؿم

ومٛمـ ذًمؽ ُم٤م ، هذا اًم٘مقل قمغم سمٙمر سمـ مح٤مد مج٤مقم٦م ٟمٔماًم  در : ىمدىم٤مل أسمق قمٛمر  

أظمؼمِن همػم واطمد قمـ ُمًٚمٛم٦م سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ىم٤مل ذايمرت أسم٤م إص٤مسمع قمٌد اًمًالم سمـ يزيد سمـ 
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وٟمحـ ذم اعمًجد احلرام وؾم٠مًمتف اًمرد قمٚمٞمف همٞم٤مث إؿمٌٞمكم رومٞم٘مل أسمٞم٤مت سمٙمر سمـ مح٤مد هذه 

 ومٕم٤مروف سمِمٕمر أوًمف:

 شمٌــ٤مرك ُمـــ ٓ يٕمٚمــؿ اًمٖمٞمــ٥م همــػمه

 

 وُمـــــ سمٓمِمــــف سم٤معمٕمتــــديـ ؿمــــديد   

 ظمٓمـ٦م  وومٞمف شمٕمرو٧م ي٤م سمٙمـر سمــ محـ٤مد 

 

ـــ٤م ذم اًمٜمـــ٤مس ؿمـــ٤مب وًمٞمـــد    سم٤مُمث٤مهل

 شم٘مــــقل سمــــ٠من اخلــــػم ىمــــؾ يمثــــػمه 

 

ـــــد   ـــــدي٨م يزي ـــــ٤م أن احل  وأظمؼمشمٜم

ـــــــ٤مم  ـــــــػمشمف إذ زاد ذا وىم  ذم وص

 

ــــد    ــــف سمٕمٞم ــــػم ُمٜم ــــٛمػمك أن اخل  و

ــف  ــ٧م ومٞم ــؼ إذ ىمٚم ــف احل ــ٠مت ومٞم ــؿ شم  ومٚم

 

 سمــ٤مًمٕمٛمقم وأٟمــ٧م اعمــرء يمٜمــ٧م ُتٞمــد  

ـــ٤مـمال  ـــ٤م وسم ـــٛملم طم٘م  وُمـــ٤م زال ذا ىمً

 

ـــــقد   ـــــؾ وذاك ىمٞم ـــــذا ظمالظمٞم  ومٝم

 وذا ذهـــ٥م حمـــض وذًمـــؽ آٟمــــؽ  

 

ـــــــد ذا  ـــــــ٤مف وذاك طمدي  ورق ص

 وهـــذا أُمـــػم ذم إٟمـــ٤مم ُمٕمٔمـــؿ وذاك 

 

 ـمريـــــــد ذم اًمـــــــٌالد ذيـــــــد  

ــــذ  ــــذُمؽ ه ــــذُمؿوم ــــ٤مل ُم  ا ذم اعم٘م

 

ــــد  ــــ٤مل محٞم ــــذا ذم اًمٗمٕم ــــؽ ه  وذُم

ـــ٥م  ـــ٥م ذا يمٛمٕم٤مىم ـــذا ذٟم ـــ٧م ه  وأًمزُم

 

 فمٌــــ٤مء يــــذٟم٥م ىم٤مرومتــــف أؾمــــقد 

 وهـــؾ ضأ طمـــرارا يمراُمـــ٤م أقمـــزة 

 

ـــــد   ـــــدى قمٌٞم  إذا ضمـــــقزَتؿ ذم اًمٜم

 وًمقٓ احلـدي٨م اعمحتـقى ؾمـٜمـ اهلـدى 

 

ـــقد   ًم٘م٤مُمـــ٧م قمـــغم رأس اًمْمـــالل سمٜم

ـــده  ـــرف طم ـــقل اهلل يٕم ـــقل رؾم  وىم

 

 ُمزيـــد ومٚمـــٞمس ًمـــف قمٜمـــد اًمـــرواة 

ـــف  ـــؽ وزور وم٢مٟم ــــ إوم ـــ٤من ُم ـــ٤م يم  وُم

 

ــــــف زرود   ــــــؾ ُتتقي ــــــدة رُم  يمٕم

ـــ٤مقم٦م  ـــؾ ؾم ـــد وذم يم ـــف طم ـــٞمس ًم  وًم

 

ــــد   ــــف ضمدي ــــدا ي٘متٗمٞم ــــد ضمدي  يزي

ــقة  ــ٤مل أؾم ــذي ىم ــلم ذم اًم ـــ ُمٕم  وٓسم

 

 ورأي ُمّمــــٞم٥م ًمٚمّمــــقاب ؾمــــديد 

ــــف  ــــف حمٚم ــــغم أًم ــــف يٕم ــــر سم  وأضم

 

ــــد  ــــ٨م يري ــــد طمٞم ــــف ذم اخلٚم  ويٜمزًم

 يٜم٤موـــؾ قمــــ ىمـــقل اًمٜمٌـــل ويٓمـــرد 

 

ــــ   ـــؾ قم ـــزودإسم٤مـمٞم ـــف وي  أطمقاو
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  :وُم٤م هق ذم رء أشم٤مه ومريد :وضمٚم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مًمقا سم٘مقًمف

ــــؽ ؾمــــجٞم٦م ــــٞمس اًمّمــــدق ُمٜم  وًم

 

ــد   ــدي٨م ُمري ــح٤مب احل ــٞمٓم٤من أص  وؿم

 وُمـــ٤م اًمٜمـــ٤مس إٓ اصمٜمـــ٤من سمـــر وومـــ٤مضمر 

 

ــقد   ــقاب طمٞم ــٌؾ اًمّم ـــ ؾم ــؽ قم  وم٘مقًم

ــــ٤مًمت٘مك   ــــ٠مزر سم ــــديثل شم ــــؾ طم  ويم

 

ـــذاك    ـــد وم ـــرؤ قمٜم ـــفاُم ـــٕمٞمد أًٔم  ؾم

 ٜمٜم٤موًمـــق َل ي٘مـــؿ أهـــؾ احلـــدي٨م سمـــدي 

 

ـــد   ـــروي قمٚمٛمـــف ويٗمٞم  ومٛمــــ يمـــ٤من ي

 هــؿ ورصمــقا قمٚمــؿ اًمٜمٌــقة واطمتــقوا 

 

ــقد   ــ٤مم رىم ــف إٟم ــ٤م قمٜم ــؾ ُم ـــ اًمٗمْم  ُم

 وهــؿ يمٛمّمــ٤مسمٞمح اًمــدضمك ُّيتــدي هبــؿ 

 

 وُمــــ٤م هلــــؿ سمٕمــــد اعمــــامت مخــــقد  

 قمٚمٞمــؽ اسمـــ همٞمــ٤مث ًمــزوم ؾمــٌٞمٚمٝمؿ 

 

ـــــد    ـــــفومحـــــ٤مهلؿ قمٜم ـــــد أًٔم  محٞم

 وىم٤مل أسمق قمكم سمـ ُمٚمقًم٦م اًم٘مػمواِن يٕم٤مرض سمٙمر سمـ مح٤مد:  

ـــ٦م ـــ٤مل ُم٘م٤مًم ـــلم ذم اًمرضم ــــ ُمٕم  وٓسم

 

ــــؽ   ــــؽ وُم٤مًم ــــ٤م ذي ــــف ومٞمٝم  شم٘مدُم

ــٕم٤م  ــٝمال وواؾم ــف ؾم ــ٤م ىم٤مًم ــؽ ُم ــ٢من ي  وم

 

ــ٤مًمؽ   ــلم اعمً ـــ اعمٕم ــٝمٚم٧م ٓسم ــد ؾم  وم٘م

ــــ٦م  ــــٜمٝمؿ أو ٟمٛمٞمٛم ــــؽ زورا ُم  وإن ي

 

ـــ٤مرك   ـــقل إٓ ُمِم ـــٜمٝمؿ ذم اًم٘م ـــام ُم  وم

 ًمٜمٗمًف يٕم٤مرض سمٙمر سمـ مح٤مد:  وأٟمِمدِن أمحد سمـ قمّمٗمقر  

ــ٤مسمؼ ــػ ؾم ــؿ اهلل ذم اخلٚم ــؾ أن طمٙم  أضم

 

ـــد    ـــؿ حمٞم ـــام حي ـــريء قم ـــ٤م ٓ ُم  وُم

ـــ٦م  ـــف ظمٗمٞم  هـــق اًمـــرب ٓ ُتٗمـــك قمٚمٞم

 

 قمٚمـــٞمؿ سمـــام ُتٗمـــك اًمّمـــدور ؿمـــٝمٞمد   

ــرت سم٘مْمــ٤مي٤مه اعم٘مــ٤مدير ذم اًمــقرى   ضم

 

ــــد    ومٛم٘مــــؽمب ُمـــــ ظمػمهــــ٤م وسمٕمٞم

 أيــ٤م ىمــ٤مدح ذم اًمٕمٚمــؿ زٟمــد قمامئــف روَيــ٤م 

 

ــــــد    ــــــف وشمٕمٞم ــــــدي سم ــــــام شمٌ  سم

 ضمٕمٚمـــ٧م ؿمـــٞم٤مـملم احلـــدي٨م ُمريـــدة 

 

ــــدأ   ــــالل ُمري ــــٞمٓم٤من اًمْم  ٓ أن ؿم

 وضمرطم٧م سم٤مًمتٙمذي٥م ُمــ يمـ٤من صـ٤مدىم٤م 

 

ــــد   ــــ٧م قمٜمٞم ــــؽ ُمــــردود وأٟم  وم٘مقًم

 ذوو اًمٕمٚمــؿ ذم اًمــدٟمٞم٤م ٟمجــقم هدايــ٦م 

 

 إذا همـــ٤مر ٟمجـــؿ ٓح سمٕمـــد ضمديـــد  
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 هبــــــؿ قمــــــز ديـــــــ اهلل ـمــــــرا

 

 وهــؿ ًمــف ُمٕم٤مىمــؾ ُمـــ أقمدائــف وضمٜمــقد  

وىم٤مل اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؾ ُمـ ضم٤مُمٕمف: وىمد قم٤مب سمٕمض ُمـ ٓ يٗمٝمؿ قمغم أهؾ  

اًمرضم٤مل، وىمد وضمدٟم٤م همػم واطمد ُمـ إئٛم٦م ُمـ اًمت٤مسمٕملم ىمد شمٙمٚمٛمقا ذم احلدي٨م اًمٙمالم ذم 

ُمٜمٝمؿ احلًـ اًمٌٍمي وـم٤مووس شمٙمٚمام ذم ُمٕمٌد اجلٝمٜمل وشمٙمٚمؿ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم اًمرضم٤مل 

ـمٚمؼ سمـ طمٌٞم٥م وشمٙمٚمؿ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل وقم٤مُمر اًمِمٕمٌل ذم احل٤مرث إقمقر وهٙمذا روي 

ٞمٛمل وؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج وؾمٗمٞم٤من قمـ أيقب اًمًختٞم٤مِن وقمٌد اهلل سمـ قمقن وؾمٚمٞمامن اًمت

اًمثقري وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس وإوزاقمل وقمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من وويمٞمع 

سمـ اجلراح وقمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أَّنؿ شمٙمٚمٛمقا ذم اًمرضم٤مل 

وإٟمام محٚمٝمؿ قمغم ذًمؽ قمٜمدٟم٤م واهلل أقمٚمؿ اًمٜمّمٞمح٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ٓ فمـ هبؿ أَّنؿ ووٕمٗمقا 

دوا اًمٓمٕمـ قمغم اًمٜم٤مس أو اًمٖمٞم٦ٌم إٟمام أرادوا قمٜمدٟم٤م أن يٌٞمٜمقا وٕمػ ه١مٓء ًمٙمل يٕمرومقا أرا

 .٦مْمٝمؿ ُمـ اًمذيـ وٕمٗمقا يم٤من ص٤مطم٥م سمدقمٕن سمٕم

(: ىمد قم٤مب ُمـ ٓ يٗمٝمؿ قمغم 686-6/684) »ضم٤مُمع إصقل»ىم٤مل اسمـ إصمػم ذم 

قا اعم٘مّمد أهؾ احلدي٨م اًمٙمالم ذم اًمرضم٤مل6 َّٕنؿ َل ي٘مٗمقا قمغم اًمٖمرض ُمـ ذًمؽ، وٓ أدريم

ومٞمف، وإٟمام محؾ أهؾ احلدي٨م قمغم اًمٙمالم ذم اًمرضم٤مل وشمٕمديؾ ُمـ قمدًمقا ودمريح ُمـ 

ضمرطمقا آطمتٞم٤مط ذم أُمقر اًمديـ وطمراؾم٦م ىم٤مٟمقٟمف، وَتٞمٞمز ُمقاىمع اًمٖمٚمط واخلٓم٠م ذم هذا 

إصؾ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي قمٚمٞمف ُمٌٜمك اإلؾمالم، وأؾم٤مس اًمنميٕم٦م، وٓ ئمـ هبؿ أَّنؿ أرادوا 

٦ٌم واًمقىمٞمٕم٦م ومٞمٝمؿ، وًمٙمٜمٝمؿ سمٞمٜمقا وٕمػ ُمـ وٕمٗمقه ًمٙمل يٕمرف اًمٓمٕمـ ذم اًمٜم٤مس واًمٖمٞم

ومٞمجتٜم٥م اًمرواي٦م قمٜمف، وإظمذ سمحديثف شمقرقًم٤م وطم٦ًٌم وشمثًٌت٤م ذم أُمر اًمديـ، وم٢من اًمِمٝم٤مدة ذم 

اًمديـ أطمؼ وأومم أن يتث٧ٌم ومٞمٝم٤م ُمـ اًمِمٝم٤مدة ذم احل٘مقق وإُمقال، ومٚمٝمذا اومؽموقا قمغم 
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وهق ُمـ إُمقر اعمتٕمٞمٜم٦م اًمٕم٤مئدة سم٤مًمٜمٗمع  أٟمٗمًٝمؿ اًمٙمالم ذم ذًمؽ وشمٌٞملم أطمقال اًمٜم٤مس،

 اًمٕمٔمٞمؿ ذم أصقل اًمديـ.

(: صمؿ إن ُمـ سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م شمٚم٘مقا ذًمؽ ُمٜمٝمؿ 0-6/8) »اًمٚم٤ًمن»وىم٤مل احل٤مومظ ذم 

وسمذًمقا أٟمٗمًٝمؿ ذم طمٗمٔمف وشمٌٚمٞمٖمف، ويمذًمؽ ُمـ سمٕمدهؿ، إٓ أٟمف دظمؾ ومٞمٛمـ سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م 

يمذب، أو ؾمقء طمٗمظ وشمٌٚمٞمٖمف،  ذم يمؾ قمٍم ىمقم ممـ ًمٞم٧ًم هلؿ أهٚمٞم٦م ذًمؽ إُم٤م ًمٌدقم٦م، أو

 وم٠مظمٓم٠موا ومٞمام ُتٛمٚمقا، وٟم٘مٚمقا وُمٜمٝمؿ ُمـ شمٕمٛمد ذًمؽ، ومدظمٚم٧م أوم٦م ومٞمف ُمـ هذا اًمقضمف.

، ومتٙمٚمٛمقا ذم اًمرواي٦م قمغم طوم٠مىم٤مم اهلل ـم٤مئٗم٦م يمثػمة ُمـ هذه إُم٦م ًمٚمذب قمـ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمف 

٤ًٌم قمٚمٞمٝمؿ وضمقب  ىمّمد اًمٜمّمٞمح٦م، وَل يٕمد ذًمؽ ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم اعمذُمقُم٦م، سمؾ يم٤من ذًمؽ واضم

 يمٗم٤مي٦م.

(: اقمٚمؿ أن 912)سم٤مب ُم٤م ي٤ٌمح ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم( ) »ري٤مض اًمّم٤محللم»وىم٤مل اًمٜمقوي ذم 

ًمٖمرض صحٞمح ذقمل ٓ يٛمٙمـ اًمقصقل إًمٞمف إٓ هب٤م وهق ؾمت٦م أؾم٤ٌمب إول  شم٤ٌمحاًمٖمٞم٦ٌم 

اًمتٔمٚمؿ ومٞمجقز ًمٚمٛمٔمٚمقم أن يتٔمٚمؿ إمم اًمًٚمٓم٤من واًم٘م٤ميض وهمػممه٤م ممـ ًمف وٓي٦م أو ىمدرة 

فمٚمٛمٜمل ومالن سمٙمذا اًمث٤مِن آؾمتٕم٤مٟم٦م قمغم شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر ورد  قمغم إٟمّم٤مومف ُمـ فم٤معمف ومٞم٘مقل

اًمٕم٤ميص إمم اًمّمقاب ومٞم٘مقل عمـ يرضمقا ىمدرشمف قمغم إزاًم٦م اعمٜمٙمر ومالن يٕمٛمؾ يمذا وم٤مزضمره قمٜمف 

وٟمحق ذًمؽ ويٙمقن ُم٘مّمقده اًمتقصؾ إمم إزاًم٦م اعمٜمٙمر وم٢من َل ي٘مّمد ذًمؽ يم٤من طمراُم٤م 

أو زوضمل أو ومالن سمٙمذا ومٝمؾ ًمف ذًمؽ اًمث٤مًم٨م آؾمتٗمت٤مء ومٞم٘مقل ًمٚمٛمٗمتل فمٚمٛمٜمل أِب أو أظمل 

وُم٤م ـمري٘مل ذم اخلالص ُمٜمف وُتّمٞمؾ طم٘مل ودومع اًمٔمٚمؿ وٟمحق ذًمؽ ومٝمذا ضم٤مئز ًمٚمح٤مضم٦م 

وًمٙمـ إطمقط وإومْمؾ أن ي٘مقل ُم٤م شم٘مقل ذم رضمؾ أو ؿمخص أو زوج يم٤من ُمـ أُمره يمذا 

وم٢مٟمف حيّمؾ سمف اًمٖمرض ُمـ همػم شمٕمٞملم وُمع ذًمؽ وم٤مًمتٕمٞملم ضم٤مئز يمام ؾمٜمذيمره ذم طمدي٨م هٜمد 
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ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم اًمراسمع ُتذير اعمًٚمٛملم ُمـ اًمنم وٟمّمٞمحتٝمؿ وذًمؽ ُمـ وضمقه ُمٜمٝم٤م ضمرح  إن

اعمجروطملم ُمـ اًمرواة واًمِمٝمقد وذًمؽ ضم٤مئز سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم سمؾ واضم٥م ًمٚمح٤مضم٦م وُمٜمٝم٤م 

اعمِم٤مورة ذم ُمّم٤مهرة إٟم٤ًمن أو ُمِم٤مريمتف أو إيداقمف أو ُمٕم٤مُمٚمتف أو همػم ذًمؽ أو حم٤مورشمف 

ٗمل طم٤مًمف سمؾ يذيمر اعم٤ًمويء اًمتل ومٞمف سمٜمٞم٦م اًمٜمّمٞمح٦م وُمٜمٝم٤م إذا وَي٥م قمغم اعمِم٤مور أن ٓ ُي

سمذًمؽ رأى ُمتٗم٘مٝم٤م يؽمدد إمم ُمٌتدع أو وم٤مؾمؼ ي٠مظمذ قمٜمف اًمٕمٚمؿ وظم٤مف أن يتير اعمتٗم٘مف 

ومٕمٚمٞمف ٟمّمٞمحتف سمٌٞم٤من طم٤مًمف سمنمط أن ي٘مّمد اًمٜمّمٞمح٦م وهذا مم٤م يٖمٚمط ومٞمف وىمد حيٛمؾ اعمتٙمٚمؿ 

ٞمف أٟمف ٟمّمٞمح٦م ومٚمٞمتٗمٓمـ ًمذًمؽ وُمٜمٝم٤م أن سمذًمؽ احلًد ويٚمٌس اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمف ذًمؽ وُيٞمؾ إًم

يٙمقن ًمف وٓي٦م ٓ ي٘مقم هب٤م قمغم وضمٝمٝم٤م إُم٤م سم٠مٓ يٙمقن ص٤محل٤م هل٤م وإُم٤م سم٠من يٙمقن وم٤مؾم٘م٤م أو 

ُمٖمٗمال وٟمحق ذًمؽ ومٞمج٥م ذيمر ذًمؽ عمـ ًمف قمٚمٞمف وٓي٦م قم٤مُم٦م ًمٞمزيٚمف ويقزم ُمـ يّمٚمح أو 

ف قمغم آؾمت٘م٤مُم٦م أو يٕمٚمؿ ذًمؽ ُمٜمف ًمٞمٕم٤مُمٚمف سمٛم٘مت٣م طم٤مًمف وٓ يٖمؽم سمف وأن يًٕمك ذم أن حيث

يًتٌدل سمف اخل٤مُمس أن يٙمقن جم٤مهرا سمٗمً٘مف أو سمدقمتف يم٤معمج٤مهر سمنمب اخلٛمر وُمّم٤مدرة 

اًمٜم٤مس وأظمذ اعمٙمس وضم٤ٌمي٦م إُمقال فمٚمام وشمقزم إُمقر اًم٤ٌمـمٚم٦م ومٞمجقز ذيمره سمام َي٤مهر سمف 

وحيرم ذيمره سمٖمػمه ُمـ اًمٕمٞمقب إٓ أن يٙمقن جلقازه ؾم٥ٌم آظمر مم٤م ذيمرٟم٤مه اًم٤ًمدس 

وم٢مذا يم٤من اإلٟم٤ًمن ُمٕمرووم٤م سمٚم٘م٥م يم٤مٕقمٛمش وإقمرج وإصؿ وإقمٛمك اًمتٕمريػ 

وإطمقل وهمػمهؿ ضم٤مز شمٕمريٗمٝمؿ سمذًمؽ وحيرم إـمالىمف قمغم ضمٝم٦م اًمتٜم٘مٞمص وًمق أُمٙمـ 

 .شمٕمريٗمف سمٖمػم ذًمؽ يم٤من أومم ومٝمذه ؾمت٦م أؾم٤ٌمب ذيمره٤م اًمٕمٚمامء وأيمثره٤م جمٛمع قمٚمٞمف

طمقل: ضمٚم٧ًم إمم ىمت٤مدة (: ىم٤مل قم٤مصؿ ا8/838ٕ) »اعمٞمزان»وىم٤مل احل٤مومظ اًمذهٌل ذم 

ومذيمر قمٛمرو سمـ قمٌٞمد، ومقىمع ومٞمف، وم٘مٚم٧م اًمٕمٚمامء ي٘مع سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمض، وم٘م٤مل: ي٤م أطمقل: أٓ 

 شمدري أن اًمرضمؾ إذا اسمتدع يٜمٌٖمل أن يذيمر طمتك حُيذر.
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( وم٘م٤مل رضمؾ: ي٤م أسم٤م 33ٓسمـ رضم٥م ) »ذح اًمٕمٚمؾ»وذيمر اسمـ اعم٤ٌمرك رضماًل يمام ذم 

ٟمٌلم يمٞمػ يٕمرف احلؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ، وىم٤مل اسمـ  قمٌد اًمرمحـ شمٖمت٤مب، وم٘م٤مل: اؾمٙم٧م إذا َل

 قمٚمٞمف ذم اجلرح: إن هذه أُم٤مٟم٦م ًمٞم٧ًم سمٖمٞم٦ٌم.

( قمـ حمٛمد سمـ سمٜمدار اًمًٌٙمل ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕمحد سمـ 02) »اًمٙمٗم٤مي٦م»وذيمر اخلٓمٞم٥م ذم 

طمٜمٌؾ: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل إٟمف ًمٞمِمتد قمكم أن أىمقل ومالن يمذاب، ومالن وٕمٞمػ، وم٘م٤مل زم: إذا 

 يٕمرف اجل٤مهؾ اًمّمحٞمح ُمـ اًمً٘مٞمؿ؟ؾمٙم٧َم أٟم٧م وؾمٙم٧ُم أٟم٤م، ومٛمتك 

ورطمؿ اهلل حمٛمد سمـ ؾمػميـ إذ ي٘مقل يمام ذم ُم٘مدُم٦م ُمًٚمؿ: إن هذا اًمٕمٚمؿ ديـ وم٤مٟمٔمروا 

 قمٛمـ شم٠مظمذوا ديٜمٙمؿ.

ومٞمج٥م قمغم اًمداقمٞم٦م اًمًٚمٗمل أن يٌلم طم٤مل اعمٌٓمٚملم طمتك يُٕمرف أهؾ اًم٤ٌمـمؾ ومٞمٌتٕمد 

ذح قمٚمؾ »٤مد يمام ذم قمٜمٝمؿ، ويٗمر ُمٜمٝمؿ، ويم٤من هذا اإلُم٤مم هق أول ُمـ ومتش ذم قمٚمؿ اإلؾمٜم

 (.6/19) »سمـ رضم٥م

وىم٤مل اًمذهٌل: أول ُمـ ذيمر وضمرحا قمٜمد اٟم٘مراض قمٍم اًمّمح٤مسم٦م اًمِمٕمٌل واسمـ 

ؾمػميـ وٟمحقمه٤م، وطمٗمظ قمٜمٝمؿ شمقصمٞمؼ أٟم٤مس وشمْمٕمٞمػ آظمريـ، ومٚمام يم٤من قمٜمد اٟم٘مراض 

قم٤مُم٦م اًمت٤مسمٕملم ذم طمدود اخلٛمًلم وُمئ٦م شمٙمٚمؿ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اجلٝم٤مسمذة ذم اًمتقصمٞمؼ واًمتْمٕمٞمػ، 

ُمـ قمٚمؿ اًمرضم٤مل ٟمِم٤مشمف وشمٓمقره  أهـش وؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس. يم٤مٕقمٛم

(93.) 

ىمٌؾ ه١مٓء طملم سمدأت شمٔمٝمر ىمرون اًمٌدع وُمـ يٜمتحؾ اًمٕمٚمؿ  واسمـ قم٤ٌمس 

 وًمٞمس ُمـ أهٚمف ضمرح ُمـ هذا طم٤مًمف وطمذر ُمـ جم٤مًمًتف وؾمامع طمديثف.

ب قمٚمٞمف، إذ َل يٙمذ ط: إٟم٤م يمٜم٤م ٟمحدث قمـ رؾمقل اهلل »ُم٘مدُم٦م ُمًٚمؿ»وم٘مد ىم٤مل يمام ذم 
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 ومٚمام ريم٥م اًمٜم٤مس اًمّمٕم٥م واًمذًمقل شمريمٜم٤م احلدي٨م قمٜمف.

 وذم رواي٦م: َل ٟم٠مظمذ ُمـ اًمٜم٤مس إٓ ُم٤م ٟمٕمرف.

وص٤مر قمغم ؾمػم اًمّمح٤مسم٦م أئٛم٦م اًمت٤مسمٕملم، وم٘مد ىم٤مل احلًـ قمـ ُمٕمٌد اجلٝمٞمٜمل: إي٤ميمؿ 

 وُمٕمٌد وم٢مٟمف و٤مل ُمْمؾ.

 ويمذب اًمِمٕمٌل ضم٤مسمًرا اجلٕمٗمل.

أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٚمػمضمع إمم ُم٘مدُم٦م وهمػم ذًمؽ ُمـ أراد أن ي٘مػ قمغم ىمٓمػ ُمـ يمالم 

، ويمت٤مب »ًم٤ًمن اعمٞمزان»ٓسمـ طم٤ٌمن، وُم٘مدُم٦م  »اعمجروطملم»ٓسمـ قمدي وُم٘مدُم٦م  »اًمٙم٤مُمؾ»

 وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م. »اعمٞمزان»

وأطم٥م أن أظمتؿ هذه اًمقؾمٞمٚم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل شمٜمٍم هب٤م اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م وُتذل هب٤م 

 دقمقات اًم٤ٌمـمؾ سم٘مّمٞمدة أِب اًمٓم٤مهر اًمًٚمٗمل.

(: أٟم٠ٌمِن أمحد سمـ ؾمالُم٦م قمـ 96/95) »ؾمػم إقمالم اًمٜمٌالء»هٌل ذم ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذ

احل٤مومظ قمٌد اًمٖمٜمل سمـ هور: أٟمِمدٟم٤م أسمق ـم٤مهر اًمًٚمٗمل ًمٜمٗمًف ذم رضم٥م ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمتلم 

 ومخًامئ٦م:

ـــــ  ــــقِن ُم ــــ٤مٟمٞمددقم ــــالل أؾم  اًمْم

 

ــــ٤م  ـــــ شموه ــــ٤مٟمٞمدقا ُم ــــقازم أؾم  اًمٕم

ـــًرا  ـــؾ ـم ـــؾ اجلٝم ـــؿ أه ـــ٤مص صم  رظم

 

 وقمٜمــــد اًمٕمــــ٤مروملم هبــــ٤م همــــقازم 

ــــ أؿمـــٞم٤مخ  ـــدي٨م وُمـــ٤م رواه  قم  احل

 

ــــامل   ــــغم اًمٙم ــــقم قم ــــ٤مم ذم اًمٕمٚم  إُم

 و يمٛمٕمٛمــــــر اعمزيمــــــكأيمامًمــــــؽ  

 

ـــــالزم    ـــــٗمٞم٤من اهل ـــــٕم٦ٌم أو يمً  وؿم

 وؾمـــٗمٞم٤من اًمٕمــــراق وًمٞمـــ٨م ُمٍمــــ 

 

 وم٘مـــــدُم٤م يمـــــ٤من ُمٕمـــــدوم اعمثـــــ٤مل  

 وإوزاقمــــل ومٝمــــق ًمــــف سمنمــــع ال 

 

ـــــ٤مل   ـــــٓمٗمك أورم اشمّم ـــــل اعمّم  ٟمٌ

ــــؿ   ــــؾ قمٚم ــــذي ذم يم ــــٕمر اًم  وُمً

 

ـــــ٤مهلالل   ـــــف يم ـــــذا إًمٞم ـــــ٤مر يم  يِم
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ــــــرا وز ــــــ٤م ضمري ــــــدة وزد أيْم  ائ

 

 ومٙمــــؾ ُمــــٜمٝمام رضمــــؾ اًمٜمْمــــ٤مل  

ـــ٤م  ـــ٤مسمـ ويم ـــ٤مرك أو يم ـــ٥ماعمٌ  سمـ وه

 

 ويم٤مًم٘مٓمـــــــ٤من ذي ذف وطمـــــــ٤مل  

ــــــــ٤م   ــــــــ٤مد مجٞمٕم ــــــــ٤مد ومح  ومح

 

 سمـ اًمدؾمــــــتقائل اجلــــــامل ويمــــــ٤م 

ـــــ ُمٝمــــدي    وسمٕمــــدهؿ ويمٞمــــع واسم

 

 اعمٝمـــــــدي ذم يمـــــــؾ اخلـــــــالل  

ـــــدي   ـــــ٥م واحلٛمٞم ـــــل ووه  وُمٙم

 

ــــــٞم٤مل   ــــــ٨م ذي ص ــــــد اهلل ًمٞم  قمٌ

ــــد   ــــ٥م يزي ــــل ووــــح٤مك قم٘مٞم  أقمٜم

 

ـــ٤مل ا  ـــؼ ذم اخلّم ـــ٤مرون اعمح٘م ــــ ه  سم

 يمــــذاك ـمٞم٤مًمًــــٞم٤م اًمٌٍمــــة اذيمــــر 

 

 ومـــــام رويـــــ٤مه ُمــــــ أصمـــــر ٔزم  

ـــــٞمؿ   ـــــق ٟمٕم ـــــؿ وأسم ـــــ٤من ٟمٕم  وقمٗم

 

ــــ٤مل   ــــٞم٤م اًمٗمٕم ــــ٤مل ُمرو ــــدا احل  محٞم

ــــؿ ال  ــــ٤مسمقر صم ــــٞمخ ٟمٞمً ــــك ؿم  وحيٞم

 

ــــــدى زم    إُمــــــ٤مم اًمِمــــــ٤مومٕمل اعم٘مت

ـــــل   ـــــد اعمٙمٜم ــــــ ظم٤مًم  يمـــــذايمؿ سم

 

 أسمـــ٤م صمـــقر ويمـــ٤من طمـــقى اعمٕمـــ٤مزم  

ــــ  ــــ٤م وم٤مًمّم ــــدوق أوأيْم ــــدسم  ق قمٌٞم

 

 ومــــ٠مقمالم ُمـــــ أرسمــــ٤مب اعم٘مــــ٤مل  

ــــغم  ــــؾ اعمٕم ـــــ طمٜمٌ ــــك واسم  يمٞمحٞم

 

 سمٛمٕمرومــــــ٦م اعمتــــــقن وسم٤مًمرضمــــــ٤مل   

 وإؾمـــح٤مق اًمت٘مـــل وومتـــك ٟمجــــٞمح  

 

 وقمٌـــــد اهلل ذي ُمـــــدح ـمـــــقال 

 .إمم آظمر ًم٘مّمٞمدة 

ايجا١َٓ عؾض٠: خشٚا ايكضإٓ َٔ أصبع١: َٔ ابٔ أّ عبز َٚعاس بٔ 

 جبٌ ٚأبٞ بٔ نعب ٚعامل َٛىل أبٞ حشٜف١.

يمام أن اجلرح ٕهؾ اًمٌدع ُمـ اًمقاضم٤ٌمت اًمتل أوضمٌٝم٤م اهلل قمز وضمؾ قمغم اًمٕمٚمامء ُمـ 

أضمؾ صد اًمٌدقم٦م وأهٚمٝم٤م، وم٢من شمٕمديؾ أهؾ احلؼ أُمر ُمٓمٚمقب وُمرهم٥م ومٞمف، وذًمؽ ٕن 

شمٕمديٚمٝمؿ يٙمًٌٝمؿ صم٘م٦م اعمًٚمٛملم، ومٞم٠مظمذون سمٜمّم٤مئحٝمؿ وي٘متدون هبؿ، وحيرصقن قمغم 

 جم٤مًمًتٝمؿ وأظمذ اخلػم ُمٜمٝمؿ.
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وسملم ومْم٤مئٚمف طمتك يتٌع  طقمدل اهلل قمز وضمؾ اًمٜمٌل  يمام ذيمر وم٘مد  نوعم٤م يم٤من اًمِم٠م

ُٙمْؿ قَمِزيٌز قَمَٚمْٞمِف َُم٤م قَمٜمِتُّْؿ ﴿ قال تعالى:وي٠مظمذ قمٜمف وُمٜمف احلؼ  ًِ ـْ َأٟمُٗم ًَمَ٘مْد ضَم٤مَءيُمْؿ َرؾُمقٌل ُِم

 .[915]التوبة:﴾طَمِريٌص قَمَٚمْٞمُٙمْؿ سم٤ِمعم١ُْْمُِمٜملَِم َرُءوٌف َرطِمٞمؿٌ 

ُف ًَم٘مَ ﴿ وقال تعالى: َوٓ  * َوَُم٤م ُهَق سمَِ٘مْقِل ؿَم٤مقِمٍر ىَمٚمِٞماًل َُم٤م شُم١ْمُِمٜمُقنَ  *ْقُل َرؾُمقٍل يَمِريٍؿ إِٟما

ُرونَ  ـٍ ىَمٚمِٞماًل َُم٤م شَمَذيما  .[01-09]احلاقة: ﴾سمَِ٘مْقِل يَم٤مِه

 .[0]الؼؾم:﴾َوإِٟماَؽ ًَمَٕمغم ظُمُٚمٍؼ قَمٔمِٞمؿٍ ﴿وىم٤مل: 

ـْ ضِمٜما٦ٍم إِ ﴿وىم٤مل:  ُروا َُم٤م سمَِّم٤مطِمٌِِٝمْؿ ُِم ٓا َٟمِذيٌر ُُمٌلِمٌ َأَوََلْ َيَتَٗمٙما  .[950]األعراف:﴾ْن ُهَق إِ

ـَ ﴿وىم٤مل:  ًُمقَن ُِم ٤مسمُِ٘مقَن إَوا ًا ٤مٍن  َواًم ًَ ٌَُٕمقُهْؿ سم٢ِمِطْم ـَ اشما ِذي ـَ َوإَٟمَّم٤مِر َواًما اعمَُْٝم٤مضِمِري

ـَ ومِٞمَٝم٤م َأسَمًدا  َتَٝم٤م إََّْن٤َمُر ظَم٤مًمِِدي ِري َُتْ َذًمَِؽ اًْمَٗمْقُز ْم َوَرُوقا قَمٜمُْف َوَأقَمدا هَلُْؿ ضَمٜما٤مٍت دَمْ

 .[999]التوبة:﴾اًْمَٕمٔمِٞمؿُ 

ـْ ُيَِم٤مىِمِؼ ﴿وُمٜمٝم٩م اشم٤ٌمقمف اعمًت٘مٞمٛملم:  طوىم٤مل ذم شمٕمديؾ ُمٜمٝم٩م اًمٜمٌل  ـْ  َوَُم ؾُمقَل ُِم اًمرا

ِف َُم٤م شَمَقمما َوُٟمّْمٚمِِف ضَمَٝمٜماَؿ َوؾَم  َ ًَمُف اهْلَُدى َوَيتاٌِْع هَمػْمَ ؾَمٌِٞمِؾ اعم١ُْْمُِمٜملَِم ُٟمَقًمِّ ٌَلما ْت ٤مءَ سَمْٕمِد َُم٤م شَم

 .[998]الـساء:﴾َُمِّمػًما

ـِ  اهللًَُمَ٘مْد َريِضَ ﴿ وقال تعالى: َجَرِة وَمَٕمٚمَِؿ َُم٤م ذِم  قَم ٧َم اًمِما ٤ٌَمِيُٕمقَٟمَؽ َُتْ اعم١ُْْمُِمٜملَِم إِْذ ُي

٤ًٌم ٙمِٞمٜم٦ََم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوَأصَم٤مهَبُْؿ وَمْتًح٤م ىَمِري ًا  .[95]الػتح:﴾ىُمُٚمقهِبِْؿ وَم٠َمْٟمَزَل اًم

ٌد َرؾُمقُل ﴿وىم٤مل:  ًٕم٤م  اهللِ حُمَٛما ٤مِر ُرمَح٤َمُء سَمْٞمٜمَُٝمْؿ شَمَراُهْؿ ُريما اُء قَمغَم اًْمُٙمٗما ـَ َُمَٕمُف َأؿِمدا ِذي َواًما

ـَ  ٌَْتُٖمقَن وَمْْماًل ُِم ًدا َي ُجقِد َذًمَِؽ َُمَثُٚمُٝمْؿ  اهللِؾُمجا ًُّ ـْ َأصَمِر اًم َوِرْوَقاًٟم٤م ؾِمٞماَمُهْؿ ذِم ُوضُمقِهِٝمْؿ ُِم

َزْرٍع َأظْمَرَج ؿَمْٓم٠َمُه وَمآَزَرُه وَم٤مؾْمَتْٖمَٚمَظ وَم٤مؾْمَتَقى قَمغَم ؾُمقىِمِف ذِم اًمتاْقَراِة َوَُمَثُٚمُٝمْؿ ذِم اإِلْٟمِجٞمِؾ يمَ 

٤مَر َوقَمَد  اَع ًمَِٞمِٖمٞمَظ هِبُِؿ اًْمُٙمٗما را ٤محِل٤َمِت ُِمٜمُْٝمْؿ َُمْٖمِٗمَرًة  اهللُُيْٕمِج٥ُم اًمزُّ ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّما ِذي اًما
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 .[11]الػتح:﴾َوَأضْمًرا قَمِٔمٞماًم 

 اعمُْ ﴿وىم٤مل: 
ِ
ـَ ًمِْٚمُٗمَ٘مَراء ٌَْتُٖمقَن وَمْْماًل ُِم ْؿ َي ـْ ِدي٤مِرِهْؿ َوَأُْمَقاهِلِ ـَ ُأظْمِرضُمقا ُِم ِذي ـَ اًما  َٝم٤مضِمِري

وَن  اهللِ ٤مِدىُمقنَ  َوَرؾُمقًَمُف ُأْوًَمِئَؽ ُهؿُ  اهللََوِرْوَقاًٟم٤م َوَيٜمٍُْمُ اَر  * اًمّما ُءوا اًمدا ٌَقا ـَ شَم ِذي َواًما

ـْ َه٤مضَم  ٌُّقَن َُم
ٌْٚمِِٝمْؿ حُيِ ـْ ىَم َر إًَِمْٞمِٝمْؿ َوٓ ََيُِدوَن ذِم ُصُدوِرِهْؿ طَم٤مضَم٦ًم مِما٤م ُأوشُمقا َواإِلياَمَن ُِم

ِف وَم٠ُمْوًَمِئَؽ ُهؿُ  ًِ ـْ ُيقَق ؿُمحا َٟمْٗم ِٝمْؿ َوًَمْق يَم٤مَن هِبِْؿ ظَمَّم٤مَص٦ٌم َوَُم ًِ اعمُْْٗمٚمُِحقَن  َوُي١ْمصمُِروَن قَمغَم َأْٟمُٗم

ٜم٤َم اهْمٗمِ  * ـْ سَمْٕمِدِهْؿ َيُ٘مقًُمقَن َرسما ـَ ضَم٤مُءوا ُِم ِذي ٌَُ٘مقَٟم٤م سم٤ِمإِلياَمِن َوٓ ْر ًَمٜم٤َم َوإِلِ َواًما ـَ ؾَم ِذي ظْمَقاٟمِٜم٤َم اًما

َٕمْؾ ذِم ىُمُٚمقسمِٜم٤َم هِماًل  ٜم٤َم إِٟماَؽ َرُءوٌف َرطِمٞمؿٌ دَمْ ـَ آَُمٜمُقا َرسما ِذي  .[99-5]احلرش: ﴾ ًمِٚما

٧ُم اًْمَٞمْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ َوَأَْتَٛمْ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم شمٕمديؾ اعمٜمٝم٩م اًمذي يًػمون قمٚمٞمف: 

ـْ ﴿، وىم٤مل: [3]ادائدة:﴾اإِلؾْمالَم ِديٜم٤ًم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتِل َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمؿُ  ٌُِٕمقا َُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمُٙمْؿ ُِم اشما

ُرونَ  ـْ ُدوٟمِِف َأْوًمَِٞم٤مَء ىَمٚمِٞماًل َُم٤م شَمَذيما  .[3]األعراف:﴾َرسمُِّٙمْؿ َوٓ شَمتإٌُِمقا ُِم

ٜم٦ًَم َوذِم أظِمَرِة إِٟما٤م ُهْدَٟم٤م إًَِمْٞمَؽ َوايْمُت٥ْم ًَمٜم٤َم ذِم َهذِ ﴿وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ًَ ْٟمَٞم٤م طَم ِه اًمدُّ

ـَ َيتاُ٘مقَن َوُي١ْمشُمقَن  ِذي ٌَُٝم٤م ًمِٚما ٠َميْمُت ًَ  وَم
ٍ
ء ـْ َأؿَم٤مُء َوَرمْحَتِل َوؾِمَٕم٧ْم يُمؾا َرْ ىَم٤مَل قَمَذاِِب ُأِصٞم٥ُم سمِِف َُم

ـَ ُهْؿ سمِآَي٤مشمِٜم٤َم ُي١ْمُِمٜمُقَن  ِذي يَم٤مَة َواًما ـَ َيتا  *اًمزا ِذي لا اًماِذي ََيُِدوَٟمُف اًما ِلا إُُمِّ ؾُمقَل اًمٜمٌا ٌُِٕمقَن اًمرا

ـِ   اعمُْٜمَٙمِر َوحُيِؾُّ هَلُؿُ  َُمْٙمُتقسًم٤م قِمٜمَْدُهْؿ ذِم اًمتاْقَراِة َواإِلٟمِجٞمِؾ َي٠ْمُُمُرُهْؿ سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوَيٜمَْٝم٤مُهْؿ قَم

ُم قَمَٚمْٞمِٝمؿُ  ٤ٌَمِت َوحُيَرِّ ٞمِّ ٤ٌَمِئ٨َم َوَيَْمُع قَمٜمُْٝمؿْ  اًمٓما ـَ  اخْلَ ِذي تِل يَم٤مَٟم٧ْم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَم٤مًما ُهْؿ َوإهَْمالَل اًما إِْسَ

ٌَُٕمقا اًمٜمُّقَر اًماِذي ُأٟمِزَل َُمَٕمُف ُأْوًَمِئَؽ ُهؿُ  وُه َواشما ُروُه َوَٟمٍَمُ ٤َم  *اعمُْْٗمٚمُِحقَن  آَُمٜمُقا سمِِف َوقَمزا ىُمْؾ َي٤م َأُّيُّ

ٞمِ إًَِمْٞمُٙمْؿ مَجِٞمًٕم٤م اًماِذي  اهللِاًمٜما٤مُس إِِنِّ َرؾُمقُل  ٓا ُهَق حُيْ َٛمَقاِت َوإَْرِض ٓ إًَِمَف إِ ًا  لًَمُف ُُمْٚمُؽ اًم

ـُ سمِ  ٤مهللِ َوُيِٛمٞم٧ُم وَمآُِمٜمُقا سمِ  لِّ اًماِذي ُي١ْمُِم ِلِّ إُُمِّ ٌُِٕمقُه ًَمَٕمٚماُٙمْؿ  ٤مهللِ َوَرؾُمقًمِِف اًمٜمٌا َويَمٚمِاَمشمِِف َواشما

 .[985-981]األعراف: ﴾ََتَْتُدونَ 
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ِٚماَمِت ﴿ آشم٘مٞم٤مء إصٗمٞم٤مء: وىم٤مل ذم سمٞم٤من ضمزاء ه١مٓء اعمٕمدًملم ًْ ٚمِِٛملَم َواعمُْ ًْ إِنا اعْمُ

ـَ  ٤مسمِِري ٤مِدىَم٤مِت َواًمّما ٤مِدىِملَم َواًمّما َواعم١ُْْمُِمٜملَِم َواعم١ُْْمُِمٜم٤َمِت َواًْمَ٘م٤مٟمِتلَِم َواًْمَ٘م٤مٟمَِت٤مِت َواًمّما

ىِملَم َواعمَُْتَّمدِّ  ٤مسمَِراِت َواخْل٤َمؿِمِٕملَم َواخْل٤َمؿِمَٕم٤مِت َواعمَُْتَّمدِّ ٤مِئاَمِت َواًمّما ٤مِئِٛملَم َواًمّما ىَم٤مِت َواًمّما

ـَ  ايمِِري ايمَِراِت َأقَمدا  اهللََواحْل٤َمومِٔملَِم وُمُروضَمُٝمْؿ َواحْل٤َمومَِٔم٤مِت َواًمذا هَلُْؿ َُمْٖمِٗمَرًة  اهللُيَمثػًِما َواًمذا

 .[38]األحزاب:﴾َوَأضْمًرا قَمِٔمٞماًم 

ـَ  اهللَ إِنا ﴿ وقال تعالى: ى ُِم ٝمُ  اؿْمؽَمَ ًَ اجْلَٜما٦َم ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن ذِم  ْؿ َوَأُْمَقاهَلُْؿ سم٠َِمنا هَلُؿُ اعم١ُْْمُِمٜملَِم َأٟمُٗم

ـْ َأْورَم سمَِٕمْٝمِدِه  اهللِ ؾَمٌِٞمِؾ  وَمَٞمْ٘مُتُٚمقَن َوُيْ٘مَتُٚمقَن َوقْمًدا قَمَٚمْٞمِف طَمً٘م٤م ذِم اًمتاْقَراِة َواإِلٟمِجٞمِؾ َواًْمُ٘مْرآِن َوَُم

ـَ  ٌَْٞمِٕمُٙمؿُ  اهللِ ُِم وا سمِ ٌْنِمُ ٌُقَن اًْمَٕم٤مسمُِدوَن  *سمِِف َوَذًمَِؽ ُهَق اًْمَٗمْقُز اًْمَٕمٔمِٞمُؿ  اًماِذي سَم٤مَيْٕمُتؿْ  وَم٤مؾْمَت اًمتا٤مِئ

ـِ  ٤مضِمُدوَن أُِمُروَن سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َواًمٜما٤مُهقَن قَم ًا ايمُِٕمقَن اًم ٤مِئُحقَن اًمرا ًا اعمُْٜمَٙمِر  احْل٤َمُِمُدوَن اًم

ِ  اهللِ َواحْل٤َمومُِٔمقَن حِلُُدوِد   .[991-999]التوبة: ﴾اعم١ُْْمُِمٜملِمَ  َوسَمنمِّ

ًٓ ٕصح٤مسمف يمام ذم  طوىم٤مل اًمٜمٌل  ُمـ طمدي٨م قمٛمران، وضم٤مء قمـ  »اًمّمحٞمحلم»ُمٕمد

ظمػميمؿ ىمرِن صمؿ اًمذيـ »اسمـ ُمًٕمقد، وضم٤مء قمـ قم٤مئِم٦م قمٜمد ُمًٚمؿ، وقمـ أِب هري٦م: 

 .»يٚمقَّنؿ، صمؿ اًمذيـ يٚمقَّنؿ

ْٞمٜم٤َم َُمَٕمَؽ اعمَْْٖمرِ  اهللِ َي٤م َرؾُمقَل  :ىُمْٚمٜم٤َم »؟َُم٤م ِزًْمُتْؿ َه٤مُهٜم٤َم»: طوىم٤مل  َب صُمؿا ىُمْٚمٜم٤َم َٟمْجٚمُِس َصٚما

َ َُمَٕمَؽ اًْمِٕمَِم٤مَء ىَم٤مَل  ٌُْتؿْ » :طَمتاك ُٟمَّمكمِّ ٜمُْتْؿ َأْو َأَص ًَ  َويَم٤مَن يَمثػًِما  »َأطْم
ِ
اَمء ًا ىَم٤مَل وَمَروَمَع َرْأؾَمُف إمَِم اًم

٧ٌَْم   وَم٢مَِذا َذَه
ِ
اَمء ًا  وَمَ٘م٤مَل اًمٜمُُّجقُم َأَُمٜم٦ٌَم ًمِٚم

ِ
اَمء ًا اَمَء َُم٤م شُمققَمُد مِما٤م َيْروَمُع َرْأؾَمُف إِمَم اًم ًا اًمٜمُُّجقُم َأشَمك اًم

تِل وَم٢مَِذا َذَه٥َم  ُُما
ِٕ ٧ٌُْم َأشَمك َأْصَح٤مِِب َُم٤م ُيققَمُدوَن َوَأْصَح٤مِِب َأَُمٜم٦ٌَم  َْصَح٤مِِب وَم٢مَِذا َذَه ِٕ  َوَأَٟم٤م َأَُمٜم٦ٌَم 

تِل َُم٤م ُيققَمُدونَ   .، قمـ أِب ُمقؾمك . أظمرضمف ُمًٚمؿ»َأْصَح٤مِِب َأشَمك ُأُما

٤ًٌم ُم٤م دقمقا زم أص»: طوىم٤مل  ح٤مِب، ومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمق أٟمٗمؼ أطمديمؿ ُمثؾ أطمد ذه
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 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، ُمـ طمدي٨م أِب ؾمٕمٞمد  »سمٚمغ ُمد أطمديمؿ وٓ ٟمّمٞمٗمف

٤ٌَمِد وَمَقضَمَد ىَمْٚم٥َم  اهللَإِنا : »ُمًٜمد أمحد»وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد يمام ذم  َٟمَٔمَر ذِم ىُمُٚمقِب اًْمِٕم

ٍد  ٤ٌَمِد وَم٤مْصَٓمٗمَ  طحُمَٛما ٤ٌَمِد سَمْٕمَد ظَمػْمَ ىُمُٚمقِب اًْمِٕم ِف وَم٤مسْمَتَٕمَثُف سمِِرؾَم٤مًَمتِِف صُمؿا َٟمَٔمَر ذِم ىُمُٚمقِب اًْمِٕم ًِ ٤مُه ًمِٜمَْٗم

٤ٌَمِد وَمَجَٕمَٚمُٝمْؿ ُوَزَراَء َٟمٌِٞمِِّف ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن قَمغَم دِ  ٍد وَمَقضَمَد ىُمُٚمقَب َأْصَح٤مسمِِف ظَمػْمَ ىُمُٚمقِب اًْمِٕم يٜمِِف ىَمْٚم٥ِم حُمَٛما

ٜم٤ًم ومَ  ًَ ٚمُِٛمقَن طَم ًْ ـٌ َوَُم٤م َرَأْوا ؾَمٞمًِّئ٤م وَمُٝمَق قِمٜمَْد  اهللُِٝمَق قِمٜمَْد وَماَم َرَأى اعْمُ ًَ  .ؾَمٞمٌِّئ  اهللِطَم

ًمٕمؾ اهلل اـمٚمع قمؾ أهؾ سمدر وم٘م٤مل: اصٜمٕمقا ُم٤م »وىم٤مل ذم أهؾ سمدر يمام ذم طمدي٨م ضم٤مسمر: 

 .»سمدا ًمٙمؿ

أُمـ اًمٜم٤مس قمكم ذم ُم٤مًمف وصحٌتف أسمق سمٙمر، وًمق يمٜم٧م ُمتخًذا »وىم٤مل ذم ؿم٠من أِب سمٙمر: 

 .»سمٙمر ظمٚمٞماًل ظمٚمٞماًل ُٓتذت أسم٤م 

 . أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أِب ىمت٤مدة. »وإن يٓمٞمٕمقا أسم٤م سمٙمر وقمٛمر يرؿمدوا»وىم٤مل: 

ٌِْد (: 9858(، وُمًٚمؿ )8249وىم٤مل يمام ذم اًمٌخ٤مري ) ـْ قَم ـِ قُمَٛمرَ  اهللِقَم َأنا َرؾُمقَل  :سْم

ٍر وَمٜمََزَع َذُٟمقسًم٤م َأْو َذُٟمقسَملْمِ ىَم٤مَل ُأِري٧ُم يَم٠َمِنِّ َأْٟمِزُع سمَِدًْمِق سَمْٙمَرٍة قَمغَم ىَمٚمِٞم٥ٍم وَمَج٤مَء َأسُمق سَمٙمْ  ط اهللِ

٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم َيْٖمِٗمُر ًَمُف صُمؿا ضَم٤مَء قُمَٛمُر وَم٤مؾْمَتَ٘مك وَم٤مؾْمَتَح٤مًَم٧ْم هَمْرسًم٤م وَمَٚمْؿ َأَر  اهللُ وَمٜمََزَع َٟمْزقًم٤م َوِٕمٞمًٗم٤م وَ  شَم

سُمقا اًْمَٕمٓمَ  ـْ اًمٜما٤مِس َيْٗمِري وَمْرَيُف طَمتاك َرِوَي اًمٜما٤مُس َوَضَ ٌَْ٘مِرًي٤م ُِم  .ـَ قَم

 .»ًمق ؾمٚمٙم٧م ومًج٤م ًمًٚمؽ اًمِمٓم٤من همػم ومجؽ»وىم٤مل ذم ؿم٠من قمٛمر: 

 .»أٓ أؾمتحل ُمـ رضمؾ شمًتحل ُمٜمف اعمالئٙم٦م»وىم٤مل ذم ؿم٠من قمثامن: 

 .»ًمٕمؾ اهلل قمز وضمؾ أن يٚمًٌؽ ىمٛمٞمًّم٤م، وم٢من أرادوك قمغم ٟمزقمف ومال شمٜمزقمف »وىم٤مل: 

 قمـ سمريدة قمٜمد أمحد. »ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه»: وىم٤مل ذم ؿم٠من قمكم 

ٕقمٓملم اًمراي٦م همًدا رضمؾ حي٥م اهلل ورؾمقًمف، وحيٌف اهلل ورؾمقًمف يٗمتح اهلل قمغم »ل: وىم٤م
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 .»يديف

، »ٕسمٕمثـ قمٚمٞمٙمؿ رضماًل أُملم طمؼ أُملم»: »اًمّمحٞمحلم»وىم٤مل ذم ؿم٠من أِب قمٌٞمدة يمام ذم 

 ومٌٕم٨م أسم٤م قمٌٞمدة سمـ اجلراح.

ًٓ قمغم ُمـ ي٠مظمذ ُمٜمٝمؿ اًم٘مرآن:  طوىم٤مل   سمـ اؾمت٘مرؤوا اًم٘مرآن ُمـ أرسمٕم٦م: قمٌد اهلل»دا

(، 8324، اًمٌخ٤مري )شُمًٕمقد، وؾم٤مَل ُمقمم أِب طمذيٗم٦م، وأِب سمـ يمٕم٥م، وُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ

 (.9020وُمًٚمؿ )

 .شُمـ أطم٥م أن ي٘مرأ اًم٘مرآن همًْم٤م يمام أٟمزل ومٚمٞم٘مراه قمغم ىمرأة اسمـ أم قمٌد»: لوىم٤م

 اًمٜمٌل إمم همػم ذًمؽ مم٤م هق ُمدون ذم اًمّمح٤مح واًمًٜمـ واعمٕم٤مضمؿ ذم شمٕمديؾ أصح٤مب

٦م روقان اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمٝمؿ، وؾم٤مروا قمغم ؾمػمه، واىمتٗمقا أصمره وؾمٚمؽ ؾمٌٞمٚمف اًمّمح٤مسم ط

ي٘مقل ذم  يٕمدًمقن أهؾ اإليامن ويتٜمٙمرون وَيرطمقن أهؾ اًمزيغ واخلذٓن، ومٝمذا قمكم 

يِرِه وَمَتَٙمٜماَٗمُف اًمٜما٤مُس قمٜمف، ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس:  ؿم٠من قمٛمر  ـُ اخْلَٓما٤مِب قَمغَم َهِ ُوِوَع قُمَٛمُر سْم

ٓا سمَِرضُمٍؾ ىَمْد َأظَمَذ َيْدقُمقَن َوُيْثٜمُقَن َويُ  ٌَْؾ َأْن ُيْروَمَع َوَأَٟم٤م ومِٞمِٝمْؿ ىَم٤مَل وَمَٚمْؿ َيُرقْمٜمِل إِ َّمٚمُّقَن قَمَٚمْٞمِف ىَم

َؿ قَمغَم قُمَٛمَر َوىَم٤مَل َُم٤م ظَمٚماْٗم٧َم َأطَمًدا أَ  طما ـْ َوَراِئل وَم٤مًْمَتَٗم٧مُّ إًَِمْٞمِف وَم٢مَِذا ُهَق قَمكِمع وَمؽَمَ طَم٥ما سمَِٛمٜمْٙمٌِِل ُِم

َٕمَٚمَؽ  اهللِ سمِِٛمْثِؾ قَمَٛمِٚمِف ُِمٜمَْؽ َواْيُؿ  اهللَ َ٘مك إزَِما َأْن َأًمْ  ُـّ َأْن ََيْ فَُم َٕ ٌَْٞمَؽ  اهللُإِْن يُمٜم٧ُْم  َُمَع َص٤مطِم

َيُ٘مقُل ضِمْئ٧ُم َأَٟم٤م َوَأسُمق سَمْٙمٍر َوقُمَٛمُر َوَدظَمْٚم٧ُم َأَٟم٤م  ط اهللَِوَذاَك َأِنِّ يُمٜم٧ُْم ُأيَمثُِّر َأؾْمَٛمُع َرؾُمقَل 

َٕمَٚمَؽ َوَأسُمق سَمْٙمٍر َوقُمَٛمُر َوظَم  ُـّ َأْن ََيْ فَُم َٕ َْرضُمق َأْو  َٕ  اهللُ َرضْم٧ُم َأَٟم٤م َوَأسُمق سَمْٙمٍر َوقُمَٛمُر وَم٢مِْن يُمٜم٧ُْم 

 ( وهذا ًمٗمٔمف.9845(، وُمًٚمؿ )8233. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري )َُمَٕمُٝماَم 

(: يمٜم٤م ٟمخػم سملم اًمٜم٤مس ذم زُمـ 8211وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر يمام قمٜمد اًمٌخ٤مري )

 صمؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب صمؿ قمثامن سمـ قمٗم٤من. ومٜمخػم أسم٤م سمٙمر طرؾمقل اهلل 
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َِِب (: 2/8236وىم٤مل حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م يمام ذم اًمٌخ٤مري ) ِٕ َأيُّ اًمٜما٤مِس ظَمػْمٌ سَمْٕمَد  :ىُمْٚم٧ُم 

ـْ ىَم٤مَل صُمؿا قُمَٛمُر َوظَمِِمٞم٧ُم َأْن َيُ٘مقَل قُمْثاَمُن ىُمْٚم٧ُم صُمؿا  ط اهللِ َرؾُمقِل  ىَم٤مَل َأسُمق سَمْٙمٍر ىُمْٚم٧ُم صُمؿا َُم

ٚمِِٛملمَ  َأْٟم٧َم ىَم٤مَل  ًْ ـْ اعمُْ ٓا َرضُمٌؾ ُِم  .َُم٤م َأَٟم٤م إِ

 (.8321وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ذم ؿم٠من ُمٕم٤موي٦م: )وم٘مٞمف( يمام ذم اًمٌخ٤مري )

 (.طوذم رواي٦م: )دقمف وم٢مٟمف صح٥م رؾمقل اهلل 

ٌا٤مٍس ىَم٤مَل ( 0534ذم ؿم٠من اسمـ قم٤ٌمس يمام ذم اًمٌخ٤مري ) وىم٤مل قمٛمر  ـِ قَم ـْ اسْم  :قَم

َ شُمْدظِمُؾ َهَذا َُمَٕمٜم٤َم يَم٤مَن قُمَٛمُر ُيْدظِمُٚمٜمِل َُمَع َأؿْمٞمَ  ِف وَمَ٘م٤مَل َِل ًِ ٤مِخ سَمْدٍر وَمَٙم٠َمنا سَمْٕمَْمُٝمْؿ َوضَمَد ذِم َٟمْٗم

ـْ ىَمْد قَمٚمِْٛمُتْؿ وَمَدقَم٤مُه َذاَت َيْقٍم وَم٠َمْدظَمَٚمُف َُمَٕمُٝمْؿ وَماَم ُرئِ  ُف َُم ُف َوًَمٜم٤َم َأسْمٜم٤َمٌء ُِمْثُٚمُف وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر إِٟما ٞم٧ُم َأٟما

ٓا ًمِ  َُّيُْؿ ىَم٤مَل َُم٤م شَمُ٘مقًُمقَن ذِم ىَمْقِل َدقَم٤مِِن َيْقَُمِئٍذ إِ
َواًْمَٗمْتُح وَمَ٘م٤مَل  اهللِ شَمَٕم٤ممَم إَِذا ضَم٤مَء َٟمٍْمُ  اهللِ ػُمِ

َٟم٤م َووُمتَِح قَمَٚمْٞمٜم٤َم َوؾَمَٙم٧َم سَمْٕمُْمُٝمْؿ وَمَٚمْؿ َيُ٘مْؾ  اهللَسَمْٕمُْمُٝمْؿ ُأُِمْرَٟم٤م َأْن َٟمْحَٛمَد  َتْٖمِٗمَرُه إَِذا ُٟمٍِمْ ًْ َوَٟم

َٓ ىَم٤مَل وَماَم شَمُ٘مقُل ىُمْٚم٧ُم ُهَق َأضَمُؾ َرؾُمقِل ؿَمْٞمًئ٤م وَمَ٘م٤مَل زِم َأيَمذَ  ٌا٤مٍس وَمُ٘مْٚم٧ُم  ـَ قَم  اهللِ اَك شَمُ٘مقُل َي٤م اسْم

ٌِّْح سمَِحْٛمِد َرسمَِّؽ ﴿َوَذًمَِؽ قَماَلَُم٦ُم َأضَمٚمَِؽ  ﴾َواًْمَٗمْتُح  اهللِإَِذا ضَم٤مَء َٟمٍْمُ ﴿ :َأقْمَٚمَٛمُف ًَمُف ىَم٤مَل  ط ًَ وَم

اسًم٤م ُف يَم٤مَن شَمقا ٓا َُم٤م شَمُ٘مقُل  ﴾َواؾْمَتْٖمِٗمْرُه إِٟما  .وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر َُم٤م َأقْمَٚمُؿ ُِمٜمَْٝم٤م إِ

سمًٜمد صحٞمح: إن ُمٕم٤مذ اسمـ ضمٌؾ  »احلٚمٞم٦م»وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ذم ُمٕم٤مذ اسمـ ضمٌؾ يمام ذم 

 يم٤من أُم٦م ىم٤مٟمًت٤م هلل طمٜمٞمًٗم٤م وُم٤م يم٤من ُمـ اعمنميملم.

ياَمَن َُمَٙم٤مََّناَُم وىم٤مل ُمٕم٤مذ اسمـ ضمٌؾ يمام ذم اعمًٜمد: ) ٤م إِنا اًْمِٕمْٚمَؿ َواإْلِ ٤م َوضَمَدمُهَ ـْ اسْمَتَٖم٤ممُهَ َُم

 َوقِمٜمَْد ؾَمْٚماَم 
ِ
ْرَداء قا اًْمِٕمْٚمَؿ قِمٜمَْد َأْرسَمَٕم٦ِم َرْهٍط قِمٜمَْد قُمَقْيِٛمٍر َأِِب اًمدا ًُ اٍت وَم٤مًْمَتِٛم َن َيُ٘مقُل صَماَلَث َُمرا

ٌِْد  ٌِْد  اهللِ اًْمَٗم٤مِرِدِّ َوقِمٜمَْد قَم ُٕمقٍد َوقِمٜمَْد قَم ًْ ـِ َُم ـِ ؾَماَلٍم اًماِذي يمَ  اهللِسْم ٤مَن َُّيُقِدًي٤م صُمؿا َأؾْمَٚمَؿ وَم٢مِِنِّ سْم

ٍة ذِم اجْلَٜما٦مِ  ط اهللِؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل  ُف قَم٤مِذُ قَمنَمَ  .َيُ٘مقُل إِٟما
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ذم هذا رء يمثػم ُمـ ذًمؽ ُمـ أراده ومٚمػماضمع يمت٥م اًمرضم٤مل واًمًػم، ومًٞمجد ظمػًما 

 يمثػًما وهلل احلٛمد واعمٜم٦م.

 ايتاعع١ عؾض: َٔ جايػ جاْػ.

قة اًمًٚمٗمٞم٦م قمغم اًمدقمقات اخلٚمٗمٞم٦م هق جم٤مًم٦ًم أهؾ اًمًٜم٦م وجم٤مٟم٦ٌم ومم٤م شمٜمٍم سمف اًمدقم

ُْؿ سم٤ِمًْمَٖمَداِة َواًْمَٕمٌِمِّ ﴿ وقال تعالى:أهؾ اًمٌدقم٦م،  ـَ َيْدقُمقَن َرهبا ِذي َؽ َُمَع اًما ًَ َواْصؼِمْ َٟمْٗم

ْٟمَٞم٤م َوٓ ـْ ُيِريُدوَن َوضْمَٝمُف َوٓ شَمْٕمُد قَمْٞمٜم٤َمَك قَمٜمُْٝمْؿ شُمِريُد ِزيٜم٦ََم احْلََٞم٤مِة اًمدُّ ٌَُف قَم ـْ َأهْمَٗمْٚمٜم٤َم ىَمْٚم  شُمٓمِْع َُم

ٌََع َهَقاُه َويَم٤مَن َأُْمُرُه وُمُرـم٤مً   .[15]الؽفف: ﴾ِذيْمِرَٟم٤م َواشما

ـَ َُيُقُوقَن ذِم آَي٤مشمِٜم٤َم وَم٠َمقْمِرْض قَمٜمُْٝمْؿ طَمتاك َُيُقُوقا ﴿ وقال تعالى:و ِذي َوإَِذا َرَأْي٧َم اًما

َٞمٜماَؽ اًم ًِ ٤م ُيٜمْ ِه َوإُِما يْمَرى َُمَع اًْمَ٘مْقِم اًمٔما٤معملِِمَ ذِم طَمِدي٨ٍم هَمػْمِ ْٞمَٓم٤مُن وَمال شَمْ٘مُٕمْد سَمْٕمَد اًمذِّ  ﴾ِما

 .[15]األكعام:

ـَ َُيُقُوقَن ذِم آَي٤مشمِٜم٤َم وَم٠َمقْمِرْض قَمٜمُْٝمْؿ طَمتاك َُيُقُوقا ذِم طَمِدي٨ٍم ﴿وىم٤مل:  ِذي َوإَِذا َرَأْي٧َم اًما

ْٞمَٓم٤مُن وَمال شَمْ٘مُٕمْد سَمٕمْ  َٞمٜماَؽ اًمِما ًِ ٤م ُيٜم ِه َوإُِما يْمَرى َُمَع اًْمَ٘مْقِم اًمٔما٤معملِِمَ هَمػْمِ  .[15]األكعام:﴾َد اًمذِّ

ىم٤مل ىمت٤مده: َّن٤مه اهلل أن َيٚمس ُمع اًمذيـ ُيقوقن ذم آي٤مت اهلل يٙمذسمقن هب٤م، وإن ٟمز 

 (.9/086) »اإلسم٤مٟم٦م»ومال ي٘مٕمد سمٕمد اًمذيمر ُمع اًم٘مقم اًمٔم٤معملم، أظمرضمف اسمـ سمٓم٦م ذم 

يرى أن أهع اًمٜم٤مس ردة أهؾ وأظمرج أيًْم٤م قمـ اسمـ قمقن ىم٤مل: يم٤من حمٛمد سمـ ؾمػميـ 

إهقاء، ويرى أن هذه أي٦م ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ: وإذا رأي٧م اًمذيـ ُيقوقن ذم آي٤مشمٜم٤م وم٠مقمرض 

 قمٜمٝمؿ.

ِلِّ يمام ذم طمدي٨م أِب ُمقؾمك:  طوىم٤مل  ـْ اًمٜمٌا ٤مًمِِح  :ىَم٤مَل  طقَم اَم َُمَثُؾ اجْلَٚمِٞمِس اًمّما إِٟما

ِؽ َوَٟم٤مومِِخ اًمْ  ًْ
 يَمَح٤مُِمِؾ اعْمِ

ِ
ْقء ًا ٌَْت٤مَع َواجْلَٚمِٞمِس اًم ٤م َأْن شَم ِذَيَؽ َوإُِما ٤م َأْن حُيْ ِؽ إُِما ًْ

ِ ِٙمػِم وَمَح٤مُِمُؾ اعمْ
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٤م َأْن دَمَِد رِ  ِرَق صمَِٞم٤مسَمَؽ َوإُِما ٤م َأْن حُيْ ٦ًٌَم َوَٟم٤مومُِخ اًْمٙمػِِم إُِما ٤م َأْن دَمَِد ُِمٜمُْف ِرحًي٤م ـَمٞمِّ . حًي٤م ظَمٌِٞمَث٦مً ُِمٜمُْف َوإُِما

 (.9294(، وُمًٚمؿ )946أظمرضمف اًمٌخ٤مري )

َل قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ذِم اًْمٙمَِت٤مِب َأْن إَِذا ؾَمِٛمْٕمُتْؿ آَي٤مِت ﴿ عالى:وقال ت ُيْٙمَٗمُر هِب٤َم  اهللِ َوىَمْد َٟمزا

هِ  َتْٝمَزُأ هِب٤َم وَمال شَمْ٘مُٕمُدوا َُمَٕمُٝمْؿ طَمتاك َُيُقُوقا ذِم طَمِدي٨ٍم هَمػْمِ ًْ  .[909:]الـساء﴾َوُي

ل قمـ جم٤مًم٦ًم (: وذم هذه أي٦م اًمدًٓم٦م اًمقاوح٦م قمغم اًمٜمٝم1/884ىم٤مل اسمـ ضمرير )

 أهؾ اًم٤ٌمـمؾ ُمـ يمؾ ٟمقع ُمـ اعمٌتدقم٦م واًمٗمً٘م٦م قمٜمد ظمقوٝمؿ ذم سم٤مـمٚمٝمؿ.

وُمـ أىمقى إدًم٦م ذم اًمٜمٝمل قمـ جم٤مًم٦ًم أهؾ اًمٌدع واعمٕم٤ميص ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري 

ـِ ؿِمَٝم٤مٍب ىَم٤مَل ( ذم ىمْمٞم٦م ُتٚمػ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ: 9325(، وُمًٚمؿ )0664) ـْ اسْم صُمؿا  :قَم

ـُ ؿِمَٝم٤مٍب هَمْزَوَة شمَ  ط اهللِهَمَزا َرؾُمقُل  ٤مِم ىَم٤مَل اسْم وَم َوَٟمَّم٤مَرى اًْمَٕمَرِب سم٤ِمًمِما ٌُقَك َوُهَق ُيِريُد اًمرُّ

ٌِْد  ـُ قَم ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرا ِِن قَم ٌَْد  اهللِ وَم٠َمظْمؼَمَ ـِ َُم٤مًمٍِؽ َأنا قَم ـِ يَمْٕم٥ِم سْم ـَ يَمْٕم٥ٍم يَم٤مَن ىَم٤مِئَد يَمْٕم٥ٍم  اهللِسْم سْم

ـْ سَمٜمِٞمِف طِملَم قَمِٛمَل ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧ُم يَمٕمْ  ـْ َرؾُمقِل ُِم ٚماَػ قَم ُث طَمِديَثُف طِملَم َُتَ ـَ َُم٤مًمٍِؽ حُيَدِّ  اهللِ ٥َم سْم

ـْ َرؾُمقِل  ط ٚماْػ قَم ـُ َُم٤مًمٍِؽ ََلْ َأَُتَ ٌُقَك ىَم٤مَل يَمْٕم٥ُم سْم ٓا  ط اهللِذِم هَمْزَوِة شَم ذِم هَمْزَوٍة هَمَزاَه٤م ىَمطُّ إِ

ٚماْٗم٧ُم ذِم هَمْزَوةِ  ٌُقَك هَمػْمَ َأِنِّ ىَمْد َُتَ اَم ظَمَرَج  ذِم هَمْزَوِة شَم ٚماَػ قَمٜمُْف إِٟما ْ ُيَٕم٤مشم٥ِْم َأطَمًدا َُتَ سَمْدٍر َوََل

ٚمُِٛمقَن ُيِريُدوَن قِمػَم ىُمَرْيٍش طَمتاك مَجََع  ط اهللَِرؾُمقُل  ًْ ِهْؿ قَمغَم هَمػْمِ  اهللَُواعمُْ سَمْٞمٜمَُٝمْؿ َوسَملْمَ قَمُدوِّ

ؾْماَلِم َوَُم٤م ُأطِم٥مُّ َأنا ًَمْٞمَٚم٦َم اًْمَٕمَ٘مٌَ  ط اهللُِِمٞمَٕم٤مٍد َوًَمَ٘مْد ؿَمِٝمْدُت َُمَع َرؾُمقِل  ٦ِم طِملَم شَمَقاصَمْ٘مٜم٤َم قَمغَم اإْلِ

ـْ  ٚماْٗم٧ُم قَم ي طِملَم َُتَ ـْ ظَمؼَمِ زِم هِب٤َم َُمِْمَٝمَد سَمْدٍر َوإِْن يَم٤مَٟم٧ْم سَمْدٌر َأْذيَمَر ذِم اًمٜما٤مِس ُِمٜمَْٝم٤م َويَم٤مَن ُِم

ـْ ىَمطُّ َأىْمَقى وَ  ط اهللِ َرؾُمقِل  ٌُقَك َأِنِّ ََلْ َأيُم ٚماْٗم٧ُم قَمٜمُْف ذِم شمِْٚمَؽ ذِم هَمْزَوِة شَم َٓ َأْيَنَ ُِمٜمِّل طِملَم َُتَ

ٌَْٚمَٝم٤م َراطِمَٚمَتلْمِ ىَمطُّ طَمتاك مَجَْٕمُتُٝماَم ذِم شمِْٚمَؽ اًْمَٖمْزَوِة وَمَٖمَزاَه٤م َرؾُمقُل  اهللِاًْمَٖمْزَوِة وَ   اهللَُِم٤م مَجَْٕم٧ُم ىَم

ٌََؾ ؾَمَٗمًرا سَمِٕمٞمًدا َوَُمَٗم٤مًزا َواؾْمتَ  ط ٚمِِٛملَم ذِم طَمرٍّ ؿَمِديٍد َواؾْمَتْ٘م ًْ ٌََؾ قَمُدًوا يَمثػًِما وَمَجاَل ًمِْٚمُٛم ْ٘م
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ٚمُِٛمقَن َُمَع َرؾُمقِل  ًْ ُهْؿ سمَِقضْمِٝمِٝمْؿ اًماِذي ُيِريُد َواعمُْ ٦ٌََم هَمْزِوِهْؿ وَم٠َمظْمؼَمَ ٌُقا ُأْه  ط اهللَِأُْمَرُهْؿ ًمَِٞمَت٠َمها

يَقاَن ىَم٤مَل  َٛمُٕمُٝمْؿ يِمَت٤مُب طَم٤مومٍِظ ُيِريُد سمَِذًمَِؽ اًمدِّ َٓ ََيْ يَمْٕم٥ٌم وَمَ٘مؾا َرضُمٌؾ ُيِريُد َأْن َيَتَٖمٞما٥َم  يَمثػٌِم َو

ـْ  ُـّ َأنا َذًمَِؽ ؾَمَٞمْخَٗمك ًَمُف َُم٤م ََلْ َيٜمِْزْل ومِٞمِف َوطْمٌل ُِم شمِْٚمَؽ  ط اهللِقَمزا َوضَمؾا َوهَمَزا َرؾُمقُل  اهللَِئُم

ِٚمُٛمقَن َُمَٕمُف  ط اهللَِز َرؾُمقُل اًْمَٖمْزَوَة طِملَم ـَم٤مسَم٧ْم اًمثِّاَمُر َواًمٔمِّاَلُل وَم٠َمَٟم٤م إًَِمْٞمَٝم٤م َأْصَٕمُر وَمَتَجٝما  ًْ َواعمُْ

َز َُمَٕمُٝمْؿ وَم٠َمْرضِمُع َوََلْ َأىْمِض ؿَمْٞمًئ٤م َوَأىُمقُل ذِم َٟمْٗمِز َأَٟم٤م ىَم٤مِدٌر قَمغَم َذًمِ  ٝما َؽ َوـَمِٗمْ٘م٧ُم َأهْمُدو ًمَِٙمْل َأدَمَ

ٌََح َرؾُمقُل إَِذا َأَرْدُت وَمَٚمْؿ َيَزْل َذًمَِؽ َيَتاَمَدى ِِب طَمتاك اؾْمَتَٛمرا سم٤ِمًمٜما٤مِس اجلِْ  هَم٤مِدًي٤م  ط اهللِ دُّ وَم٠َمْص

ْ َأىْمِض ؿَمْٞمًئ٤م وَمَٚمْؿ َيَزْل  ـْ ضَمَٝم٤مِزي ؿَمْٞمًئ٤م صُمؿا هَمَدْوُت وَمَرضَمْٕم٧ُم َوََل ْ َأىْمِض ُِم ٚمُِٛمقَن َُمَٕمُف َوََل ًْ َواعمُْ

قُمقا َوشَمَٗم٤مَرَط اًْمَٖمْزُو وَمَٝمَٛمْٛم٧ُم َأْن َأْرَُتَِؾ وَم٠مُ  ْدِريَمُٝمْؿ وَمَٞم٤م ًَمْٞمَتٜمِل وَمَٕمْٚم٧ُم َذًمَِؽ َيَتاَمَدى ِِب طَمتاك َأْهَ

ْر َذًمَِؽ زِم وَمَٓمِٗمْ٘م٧ُم إَِذا ظَمَرضْم٧ُم ذِم اًمٜما٤مِس سَمْٕمَد ظُمُروِج َرؾُمقِل  َٓ  ط اهللِصُمؿا ََلْ ُيَ٘مدا ُزُٟمٜمِل َأِنِّ  حَيْ

ـْ قَمذَ  ٓا َرضُماًل َُمْٖمُٛمقًص٤م قَمَٚمْٞمِف ذِم اًمٜمَِّٗم٤مِق َأْو َرضُماًل مِما  َوََلْ  اهللَُر َأَرى زِم ُأؾْمَقًة إِ
ِ
َٕمَٗم٤مء ـْ اًمْمُّ ُِم

ـُ  ط اهللَِيْذيُمْرِِن َرؾُمقُل  ٌُقَك َُم٤م وَمَٕمَؾ يَمْٕم٥ُم سْم ٌُقَك وَمَ٘م٤مَل َوُهَق ضَم٤مًمٌِس ذِم اًْمَ٘مْقِم سمَِت طَمتاك سَمَٚمَغ شَم

ـْ سَمٜمِل ؾَمٚمَِٛم٦َم َي٤م َرؾُمقَل  ُف سُمْرَداُه َواًمٜمأَمُر ذِم قِمْٓمَٗمٞمْ  اهللِ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل َرضُمٌؾ ُِم ًَ ٌَ ِف وَمَ٘م٤مَل ًَمُف ُُمَٕم٤مُذ طَم

ٌٍَؾ سمِْئَس َُم٤م ىُمْٚم٧َم وَ  ـُ ضَم َٙم٧َم َرؾُمقُل  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  اهللِسْم ًَ ا وَم ٓا ظَمػْمً  ط اهللَُِم٤م قَمٚمِْٛمٜم٤َم قَمَٚمْٞمِف إِ

اُب وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  َ ٌَٞمًِّْم٤م َيُزوُل سمِِف اًمنا ٌَْٞمٜماََم ُهَق قَمغَم َذًمَِؽ َرَأى َرضُماًل ُُم ـْ َأسَم٤م ط اهللِوَم ظَمْٞمَثَٛم٦َم  يُم

َق سمَِّم٤مِع اًمتاْٛمِر طِملَم عمَََزُه اعمُْٜم٤َمومُِ٘مقَن وَمَ٘م٤م َْٟمَّم٤مِريُّ َوُهَق اًماِذي شَمَّمدا ْٕ َل وَم٢مَِذا ُهَق َأسُمق ظَمْٞمَثَٛم٦َم ا

ـُ َُم٤مًمٍِؽ وَمَٚماما سَمَٚمَٖمٜمِل َأنا َرؾُمقَل  ِِن سَمثِّل  ط اهللِيَمْٕم٥ُم سْم ٌُقَك طَمَيَ ـْ شَم َف ىَم٤موماًِل ُِم ىَمْد شَمَقضما

ـْ ؾَمَخِٓمِف هَمًدا َوَأؾْمَتِٕملُم قَمغَم َذًمَِؽ يُمؾا ِذي َرْأٍي ومَ  ُر اًْمَٙمِذَب َوَأىُمقُل سمَِؿ َأظْمُرُج ُِم َٓمِٗمْ٘م٧ُم َأشَمَذيما

ـْ َأْهكِم وَمَٚماما ىِمٞمَؾ زِم إِنا َرؾُمقَل  ـْ  ط اهللُِِم ٤ٌَمـمُِؾ طَمتاك قَمَروْم٧ُم َأِنِّ ًَم ىَمْد َأفَمؾا ىَم٤مِدًُم٤م َزاَح قَمٜمِّل اًْم

ٌاَح َرؾُمقُل  َأْٟمُجقَ   َأسَمًدا وَم٠َممْجَْٕم٧ُم ِصْدىَمُف َوَص
ٍ
ء ـْ ؾَمَٗمٍر  ط اهللُِِمٜمُْف سمٌَِمْ ىَم٤مِدًُم٤م َويَم٤مَن إَِذا ىَمِدَم ُِم
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ِجِد وَمَريَمَع ومِٞمِف َريْمَٕمَتلْمِ صُمؿا ضَمَٚمَس ًمِٚمٜما٤مِس وَمَٚماما وَمَٕمَؾ َذًمَِؽ ضَم٤مَءُه اعمَُْخٚماُٗمقَن وَمَٓمٗمِ  ًْ ُ٘مقا سَمَدَأ سم٤ِمعمَْ

ٚمُِٗمقَن ًَمُف َويَم٤مُٟمقا سمِْْمَٕم٦ًم َوصَماَمٟملَِم َرضُماًل وَمَ٘مٌَِؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َرؾُمقُل َيْٕمَتِذُرو قَماَلٟمَِٞمَتُٝمْؿ  ط اهللَِن إًَِمْٞمِف َوحَيْ

اِئَرُهْؿ إمَِم  َؿ  اهللِ َوسَم٤مَيَٕمُٝمْؿ َواؾْمَتْٖمَٗمَر هَلُْؿ َوَويَمَؾ َهَ ًُّ ٌَ َؿ شَم ًا ٌَ طَمتاك ضِمْئ٧ُم وَمَٚماما ؾَمٚماْٛم٧ُم شَم

ـْ ىَمْد اعمُْْٖمَْم٥ِم  ٧ُم سَملْمَ َيَدْيِف وَمَ٘م٤مَل زِم َُم٤م ظَمٚماَٗمَؽ َأََلْ شَمُٙم ًْ صُمؿا ىَم٤مَل شَمَٕم٤مَل وَمِجْئ٧ُم َأُْمٌِم طَمتاك ضَمَٚم

ْٟمَٞم٤م ًَمَرَأْي٧ُم  اهللِ إِِنِّ وَ  اهللِاسْمَتْٕم٧َم فَمْٝمَرَك ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل  ـْ َأْهِؾ اًمدُّ َك ُِم ٧ُم قِمٜمَْد هَمػْمِ ًْ ًَمْق ضَمَٚم

ًٓ َوًَمٙمِٜمِّل وَ َأِنِّ ؾَم٠َمظْم  ـْ ؾَمَخٓمِِف سمُِٕمْذٍر َوًَمَ٘مْد ُأقْمِٓمٞم٧ُم ضَمَد صْمُتَؽ  اهللُِرُج ُِم ـْ طَمدا ًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛم٧ُم ًَمِئ

ـا  صْمُتَؽ طَمِدي٨َم  اهللُاًْمَٞمْقَم طَمِدي٨َم يَمِذٍب شَمْرَى سمِِف قَمٜمِّل ًَمُٞمقؿِمَٙم ـْ طَمدا ِخَٓمَؽ قَمكَما َوًَمِئ ًْ َأْن ُي

ٌَك ِصْدٍق دَمُِد قَمكَما ومِٞمِف إِ  َْرضُمق ومِٞمِف قُمْ٘م َٕ َُم٤م يُمٜم٧ُْم ىَمطُّ َأىْمَقى  اهللِ َُم٤م يَم٤مَن زِم قُمْذٌر وَ  اهللِوَ  اهللِِنِّ 

ٚماْٗم٧ُم قَمٜمَْؽ ىَم٤مَل َرؾُمقُل  َٓ َأْيَنَ ُِمٜمِّل طِملَم َُتَ ٤م َهَذا وَمَ٘مْد َصَدَق وَمُ٘مْؿ طَمتاك َيْ٘مِِضَ  ط اهللَِو َأُما

ـْ  اهللُ ٌَُٕمقِِن وَمَ٘م٤مًُمقا زِم وَ  ومِٞمَؽ وَمُ٘مْٛم٧ُم َوصَم٤مَر ِرضَم٤مٌل ُِم ٤ًٌم  اهللِسَمٜمِل ؾَمٚمَِٛم٦َم وَم٤مشما ٧ٌَْم َذْٟم َُم٤م قَمٚمِْٛمٜم٤َمَك َأْذَٟم

َٓ شَمُٙمقَن اقْمَتَذْرَت إِمَم َرؾُمقِل  ٌَْؾ َهَذا ًَمَ٘مْد قَمَجْزَت ذِم َأْن  سماَِم اقْمَتَذَر سمِِف إًَِمْٞمِف  ط اهللِىَم

ٌََؽ اؾْمتِ  ٌُقَٟمٜمِل  اهللًَِمَؽ ىَم٤مَل وَمقَ  ط اهللِْٖمَٗم٤مُر َرؾُمقِل اعمَُْخٚماُٗمقَن وَمَ٘مْد يَم٤مَن يَم٤مومَِٞمَؽ َذْٟم َُم٤م َزاًُمقا ُي١َمٟمِّ

َب َٟمْٗمِز ىَم٤مَل صُمؿا ىُمْٚم٧ُم هَلُْؿ َهْؾ ًَمِ٘مَل َهَذا َُمِٕمل  ط اهللِطَمتاك َأَرْدُت َأْن َأْرضِمَع إمَِم َرؾُمقِل  وَم٠ُميَمذِّ

َٓ ُمِ  ـْ َأطَمٍد ىَم٤مًُمقا َٟمَٕمْؿ ًَمِ٘مَٞمُف َُمَٕمَؽ َرضُماَلِن ىَم٤م ْثَؾ َُم٤م ىُمْٚم٧َم وَمِ٘مٞمَؾ هَلاَُم ُِمْثَؾ َُم٤م ىِمٞمَؾ ًَمَؽ ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم ُِم

ـُ ُأَُمٞما٦َم اًْمَقاىِمِٗملُّ ىَم٤مَل وَمَذيَمُروا زِم َرضُم  سمِٞمَٕم٦َم اًْمَٕم٤مُِمِريُّ َوِهاَلُل سْم ـُ اًمرا ٤م ىَم٤مًُمقا ُُمَراَرُة سْم ـْ مُهَ َٚملْمِ َُم

٤م زِم ىَم٤مَل َوََّنَك َرؾُمقُل  َص٤محِللَْمِ ىَمْد ؿَمِٝمَدا سَمْدًرا ومِٞمِٝماَم ُأؾْمَقٌة ىَم٤مَل   ط اهللِوَمَٛمَْمْٞم٧ُم طِملَم َذيَمُرومُهَ

ٌَٜم٤َم اًمٜما٤مُس َوىَم٤مَل  ٚماَػ قَمٜمُْف ىَم٤مَل وَم٤مضْمَتٜمَ ـْ َُتَ ـْ سَملْمِ َُم ٤َم اًمثااَلصَم٦ُم ُِم ـْ يَماَلُِمٜم٤َم َأُّيُّ ٚمِِٛملَم قَم ًْ وا ًَمٜم٤َم اعمُْ ُ شَمَٖمػما

َْرُض ومَ  ْٕ َرْت زِم ذِم َٟمْٗمِزَ ا لَم ًَمْٞمَٚم٦ًم طَمتاك شَمٜمَٙما ًِ
تِل َأقْمِرُف وَمَٚمٌِْثٜم٤َم قَمغَم َذًمَِؽ مَخْ َْرِض اًما ْٕ اَم ِهَل سم٤ِم

٤م َأَٟم٤م وَمُٙمٜم٧ُْم َأؿَم٥ما اًْمَ٘مْقِم َوَأضْمَٚمدَ  ٌْٙمَِٞم٤مِن َوَأُما ٤ٌَمَي وَم٤مؾْمَتَٙم٤مَٟم٤م َوىَمَٕمَدا ذِم سُمُٞمقَِتاَِم َي ٤م َص٤مطِم ُهْؿ وَم٠َمُما
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اَلَة َوأَ  َٓ ُيَٙمٚمُِّٛمٜمِل َأطَمٌد َوآيِت َرؾُمقَل وَمُٙمٜم٧ُْم َأظْمُرُج وَم٠َمؿْمَٝمُد اًمّما ؾَْمَقاِق َو ْٕ  ط اهللِ ـُمقُف ذِم ا

اَلمِ  ًا َك ؿَمَٗمَتْٞمِف سمَِردِّ اًم اَلِة وَم٠َمىُمقُل ذِم َٟمْٗمِز َهْؾ طَمرا ِف سَمْٕمَد اًمّما ًِ َٓ  وَم٠ُمؾَمٚمُِّؿ قَمَٚمْٞمِف َوُهَق ذِم جَمْٚمِ َأْم 

٤ًٌم ُِمٜمُْف َوُأؾَم٤مِرىُمُف اًمٜما  ٌَْٚم٧ُم قَمغَم َصاَليِت َٟمَٔمَر إزَِما َوإَِذا اًْمَتَٗم٧مُّ َٟمْحَقُه صُمؿا ُأَصكمِّ ىَمِري َٔمَر وَم٢مَِذا َأىْم

ْرُت ضِمَداَر  قا ًَ ٚمِِٛملَم َُمَِمْٞم٧ُم طَمتاك شَم ًْ ـْ ضَمْٗمَقِة اعمُْ َأقْمَرَض قَمٜمِّل طَمتاك إَِذا ـَم٤مَل َذًمَِؽ قَمكَما ُِم

ل َوَأطَم٥مُّ اًمٜما  ـُ قَمٛمِّ ٚماْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمِف وَمقَ طَم٤مِئِط َأِِب ىَمَت٤مَدَة َوُهَق اسْم ًَ اَلَم  اهلل٤ِمِس إزَِما وَم ًا َُم٤م َردا قَمكَما اًم

ـا َأِنِّ ُأطِم٥مُّ  ٤مهللِوَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمُف َي٤م َأسَم٤م ىَمَت٤مَدَة َأْٟمُِمُدَك سمِ  َٙم٧َم وَمُٕمْدُت  اهللََهْؾ شَمْٕمَٚمَٛم ًَ َوَرؾُمقًَمُف ىَم٤مَل وَم

َٙم٧َم وَمُٕمْدُت وَمٜم٤َمؿَمْدشُمُف وَمَ٘م٤مَل  ًَ ْٞم٧ُم طَمتاك  اهللُ وَمٜم٤َمؿَمْدشُمُف وَم َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمُؿ وَمَٗم٤مَو٧ْم قَمْٞمٜم٤َمَي َوشَمَقًما

ـْ ىَمدِ  ا ٤مِم مِم ٌَِط َأْهِؾ اًمِما ـْ َٟم ٌَٓمِلع ُِم ٌَْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م َأُْمٌِم ذِم ؾُمقِق اعْمَِديٜم٦َِم إَِذا َٟم َداَر وَم ْرُت اجْلِ قا ًَ َم شَم

ـْ َيُدلُّ قمَ  ـِ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل وَمَٓمِٗمَؼ اًمٜما٤مُس ُيِِمػُموَن ًَمُف إِزَما سم٤ِمًمٓمإَم٤مِم َيٌِٞمُٕمُف سم٤ِمعمَِْديٜم٦َِم َيُ٘مقُل َُم غَم يَمْٕم٥ِم سْم

٤م سَمْٕمُد وَم٢مِ  ٤ًٌم وَمَ٘مَرْأشُمُف وَم٢مَِذا ومِٞمِف َأُما
٤مَن َويُمٜم٧ُْم يَم٤مشمِ ًا ـْ َُمٚمِِؽ هَم ُف ىَمْد طَمتاك ضَم٤مَءِِن وَمَدوَمَع إزَِما يِمَت٤مسًم٤م ُِم ٟما

ٌََؽ ىَمْد ضَمَٗم٤مَك َوََلْ ََيْ  َٓ َُمْْمَٞمَٕم٦ٍم وَم٤محْلَْؼ سمِٜم٤َم ُٟمَقاؾِمَؽ ىَم٤مَل  اهللَُٕمْٚمَؽ سَمَٚمَٖمٜم٤َم َأنا َص٤مطِم سمَِداِر َهَقاٍن َو

َجْرَُت٤َم هِب٤َم طَمتاك إَِذا  ًَ  وَمَتَٞم٤ممَم٧ُْم هِب٤َم اًمتاٜمُّقَر وَم
ِ
ٌَاَلء ـْ اًْم َُمَْم٧ْم وَمُ٘مْٚم٧ُم طِملَم ىَمَرْأَُت٤َم َوَهِذِه َأْيَْم٤م ُِم

٨ٌََم  لَم َواؾْمَتْٚم ًِ ـْ اخْلَْٛم َي٠ْمشمِٞمٜمِل وَمَ٘م٤مَل إِنا َرؾُمقَل  ط اهللِاًْمَقطْمُل إَِذا َرؾُمقُل َرؾُمقِل  َأْرسَمُٕمقَن ُِم

َٓ سَمْؾ اقْمَتِزهْل٤َم وَماَل  ط اهللِ ُ٘مَٝم٤م َأْم َُم٤مَذا َأوْمَٕمُؾ ىَم٤مَل  َي٠ْمُُمُرَك َأْن شَمْٕمَتِزَل اُْمَرَأشَمَؽ ىَم٤مَل وَمُ٘مْٚم٧ُم ُأـَمٚمِّ

ٌَلا سمِٛمِ  ُْمَرَأيِت احْلَِ٘مل سم٠َِمْهٚمِِؽ وَمُٙمقِِن شَمْ٘مَرسَمٜماَٝم٤م ىَم٤مَل وَم٠َمْرؾَمَؾ إمَِم َص٤مطِم ِٓ ْثِؾ َذًمَِؽ ىَم٤مَل وَمُ٘مْٚم٧ُم 

ـِ ُأَُمٞما٦َم َرؾُمقَل  اهللُقِمٜمَْدُهْؿ طَمتاك َيْ٘مِِضَ  َُْمِر ىَم٤مَل وَمَج٤مَءْت اُْمَرَأُة ِهاَلِل سْم ْٕ  ط اهللِذِم َهَذا ا

ـَ ُأَُمٞما٦َم ؿَمْٞمٌخ  اهللِ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ًَمُف َي٤م َرؾُمقَل  َو٤مِئٌع ًَمْٞمَس ًَمُف ظَم٤مِدٌم وَمَٝمْؾ شَمْٙمَرُه َأْن َأظْمُدَُمُف  إِنا ِهاَلَل سْم

َٓ َيْ٘مَرسَمٜماِؽ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم إِٟماُف وَ  ـْ  َٓ َوًَمِٙم  َو وَ  اهللِىَم٤مَل 
ٍ
ء ٌِْٙمل ُُمٜمُْذ يَم٤مَن  اهللَُِم٤م سمِِف طَمَريَم٦ٌم إِمَم َرْ َُم٤م َزاَل َي

ـْ َأُْمِرِه َُم٤م يَم٤مَن إمَِم َيْقُِمِف َهَذا ىَم٤مَل وَمَ٘م٤مَل  ذِم  ط اهللِ زِم سَمْٕمُض َأْهكِم ًَمْق اؾْمَت٠ْمَذْٟم٧َم َرؾُمقَل ُِم
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َٓ َأؾْمَت٠ْمِذُن ومِٞمَٝم٤م َرؾُمقَل  ـِ ُأَُمٞما٦َم َأْن َُتُْدَُمُف ىَم٤مَل وَمُ٘مْٚم٧ُم  ُْمَرَأِة ِهاَلِل سْم ِٓ  ط اهللِاُْمَرَأشمَِؽ وَمَ٘مْد َأِذَن 

ُف ومِٞمَٝم٤م َوَأَٟم٤م َرضُمٌؾ ؿَم٤مبع ىَم٤مَل وَمَٚمٌِْث٧ُم سمَِذًمَِؽ إَِذا اؾْمَت٠ْمَذْٟمتُ  ط اهللَِوَُم٤م ُيْدِريٜمِل َُم٤مَذا َيُ٘مقُل َرؾُمقُل 

ـْ يَماَلُِمٜم٤َم ىَم٤مَل صُمؿا َصٚماْٞم٧ُم َصاَلَة اًْمَٗمْجِر  ـْ طِملَم َُّنَِل قَم قَن ًَمْٞمَٚم٦ًم ُِم ًُ قَمنْمَ ًَمَٞم٤مٍل وَمَٙمُٛمَؾ ًَمٜم٤َم مَخْ

ٌَْٞمٜم٤َم أَ  ـْ سُمُٞمقشمِٜم٤َم وَم لَم ًَمْٞمَٚم٦ًم قَمغَم فَمْٝمِر سَمْٞم٧ٍم ُِم ًِ
٤ٌَمَح مَخْ تِل َذيَمَر َص قَمزا  اهللَُٟم٤م ضَم٤مًمٌِس قَمغَم احْل٤َمِل اًما

٧ٌَْم ؾَمِٛمْٕم٧ُم َصْقَت َص٤مِرٍخ  َْرُض سماَِم َرطُم ْٕ َوضَمؾا ُِمٜما٤م ىَمْد َو٤مىَم٧ْم قَمكَما َٟمْٗمِز َوَو٤مىَم٧ْم قَمكَما ا

ـَ َُم٤مًمٍِؽ َأسْمنِمْ ىَم٤مَل وَمخَ  َرْرُت ؾَم٤مضِمًدا َوقَمَروْم٧ُم َأْن َأْوذَم قَمغَم ؾَمْٚمٍع َيُ٘مقُل سم٠َِمقْمغَم َصْقشمِِف َي٤م يَمْٕم٥َم سْم

قَمَٚمْٞمٜم٤َم طِملَم َصغما َصاَلَة اًْمَٗمْجِر  اهللِاًمٜما٤مَس سمَِتْقسَم٦ِم  ط اهللِىَمْد ضَم٤مَء وَمَرٌج ىَم٤مَل وَمآَذَن َرؾُمقُل 

وَن َوَريَمَض َرضُمٌؾ إِزَما وَمَرؾًم٤م وَ  ُ ٌَنمِّ ٌَلا ُُم ٌََؾ َص٤مطِم وَٟمٜم٤َم وَمَذَه٥َم ىِم ُ ٌَنمِّ ؾَمَٕمك ؾَم٤مٍع وَمَذَه٥َم اًمٜما٤مُس ُي

ـْ اًْمَٗمَرِس وَمَٚماما ضَم٤مَءِِن اًماِذي ؾَمِٛمْٕم٧ُم  َع ُِم ْقُت َأْهَ ٌََؾ وَمَٙم٤مَن اًمّما ٌَكِم َوَأْورَم اجْلَ ـْ َأؾْمَٚمَؿ ىِم ُِم

٤مُه سمٌَِِِم٤مَرشمِِف وَ  اَم إِيا ْقَُتُ ًَ ِِن وَمٜمََزقْم٧ُم ًَمُف صَمْقَِبا وَمَٙم ُ ٌَنمِّ ٤م َيْقُمَ  اهللَِصْقشَمُف ُي مُهَ ِئٍذ َُم٤م َأُْمٚمُِؽ هَمػْمَ

ُؿ َرؾُمقَل  ُتُٝماَم وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم َأشَم٠َمُما ًْ ٤مِِن اًمٜما٤مُس وَمْقضًم٤م وَمْقضًم٤م  ط اهللَِواؾْمَتَٕمْرُت صَمْقسَملْمِ وَمَٚمٌِ َيَتَٚم٘ما

ِجَد وَم٢مَِذا َرؾُمقُل  اهللُُِّيَٜمُِّئقِِن سم٤ِمًمتاْقسَم٦ِم َوَيُ٘مقًُمقَن ًمَِتْٝمٜمِْئَؽ شَمْقسَم٦ُم  ًْ  ط اهللِقَمَٚمْٞمَؽ طَمتاك َدظَمْٚم٧ُم اعمَْ

ٌَْٞمِد  ـُ قُم ِجِد َوطَمْقًَمُف اًمٜما٤مُس وَمَ٘م٤مَم ـَمْٚمَح٦ُم سْم ًْ ُُّيَْرِوُل طَمتاك َص٤موَمَحٜمِل َوَهٜما٠َمِِن  اهللِضَم٤مًمٌِس ذِم اعمَْ

٤مَه٤م ًمَِٓمْٚمَح٦َم ىَم٤مَل يَمْٕم٥ٌم وَمَٚماما  اهللِوَ  ًَ َٓ َيٜمْ ُه ىَم٤مَل وَمَٙم٤مَن يَمْٕم٥ٌم  ـَ هَمػْمُ ـْ اعمَُْٝم٤مضِمِري َُم٤م ىَم٤مَم َرضُمٌؾ ُِم

وِر َوَيُ٘مقُل َأسْمنِمْ سمَِخػْمِ َيْقٍم َُمرا  ط اهلل٧ُِم قَمغَم َرؾُمقِل ؾَمٚماٛمْ  ُ ـْ اًمنُّ ُق َوضْمُٝمُف ُِم ىَم٤مَل َوُهَق َيؼْمُ

ـْ قِمٜمِْدَك َي٤م َرؾُمقَل  َؽ ىَم٤مَل وَمُ٘مْٚم٧ُم َأُِم ـْ قِمٜمِْد  اهللِ قَمَٚمْٞمَؽ ُُمٜمُْذ َوًَمَدشْمَؽ ُأُمُّ ـْ  اهللِ َأْم ُِم َٓ سَمْؾ ُِم وَمَ٘م٤مَل 

إَِذا ُها اؾْمَتٜم٤َمَر َوضْمُٝمُف يَم٠َمنا َوضْمَٝمُف ىِمْٓمَٕم٦ُم ىَمَٛمٍر ىَم٤مَل َويُمٜما٤م َٟمْٕمِرُف  ط اهللِيَم٤مَن َرؾُمقُل وَ  اهللِقِمٜمِْد 

٧ُم سَملْمَ َيَدْيِف ىُمْٚم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل  ًْ ـْ َُم٤مزِم َصَدىَم٦ًم  اهللِ َذًمَِؽ ىَم٤مَل وَمَٚماما ضَمَٚم ـْ شَمْقسَمتِل َأْن َأْٟمَخٚمَِع ُِم إِنا ُِم

ْؽ سَمْٕمَض َُم٤مًمَِؽ وَمُٝمَق ظَمػْمٌ ًَمَؽ ىَم٤مَل وَمُ٘مْٚم٧ُم  ط اهللِ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  طإمَِم َرؾُمقًمِِف وَ  اهللِإمَِم  ًِ َأُْم
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ُؽ ؾَمْٝمِٛمَل اًماِذي سمَِخْٞمؼَمَ ىَم٤مَل َوىُمْٚم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل  ًِ ْدِق َوإِنا  اهللَ إِنا  اهللِوَم٢مِِنِّ ُأُْم اَم َأْٟمَج٤مِِن سم٤ِمًمّمِّ إِٟما

َٓ أُ  ـْ شَمْقسَمتِل َأْن  ٓا ِصْدىًم٤م َُم٤م سَمِ٘مٞم٧ُم ىَم٤مَل وَمقَ ُِم َث إِ ٚمِِٛملَم  اهللِطَمدِّ ًْ ـْ اعمُْ َُم٤م قَمٚمِْٛم٧ُم َأنا َأطَمًدا ُِم

ـَ مِما٤م  ط اهللِذِم ِصْدِق احْلَِدي٨ِم ُُمٜمُْذ َذيَمْرُت َذًمَِؽ ًمَِرؾُمقِل  اهللَُأسْماَلُه  ًَ إمَِم َيْقُِمل َهَذا َأطْم

دْ  اهللِ سمِِف وَ  اهللَُأسْماَلِِن  إمَِم َيْقُِمل َهَذا َوإِِنِّ  ط اهللُِت يَمِذسَم٦ًم ُُمٜمُْذ ىُمْٚم٧ُم َذًمَِؽ ًمَِرؾُمقِل َُم٤م شَمَٕمٛما

َٗمَٔمٜمِل  َْرضُمق َأْن حَيْ ـَ  اهللُقَمزا َوضَمؾا ًَمَ٘مْد شَم٤مَب  اهللُ ومِٞماَم سَمِ٘مَل ىَم٤مَل وَم٠َمْٟمَزَل  اهللُ َٕ ِلِّ َواعْمَُٝم٤مضِمِري قَمغَم اًمٜمٌا

ٌَُٕمقُه  ـَ اشما ِذي َْٟمَّم٤مِر اًما ْٕ ـْ سَمْٕمِد َُم٤م يَم٤مَد َيِزيُغ ىُمُٚمقُب وَمِريٍؼ ُِمٜمُْٝمْؿ صُمؿا شَم٤مَب َوا ِة ُِم ذِم ؾَم٤مقَم٦ِم اًْمُٕمْنَ

َْرُض  ْٕ ُٗمقا طَمتاك إَِذا َو٤مىَم٧ْم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ا ـَ ظُمٚمِّ ِذي ُف هِبِْؿ َرُءوٌف َرطِمٞمٌؿ َوقَمغَم اًمثااَلصَم٦ِم اًما قَمَٚمْٞمِٝمْؿ إِٟما

٧ٌَْم َوَو٤مىَم٧ْم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َأٟمْ  ُ٘مقا سماَِم َرطُم ـَ آَُمٜمُقا اشما ِذي ٤َم اًما ُٝمْؿ طَمتاك سَمَٚمَغ َي٤م َأُّيُّ ًُ َويُمقُٟمقا َُمَع  اهللَُٗم

٤مِدىِملَم ىَم٤مَل يَمْٕم٥ٌم وَ  ـْ ٟمِْٕمَٛم٦ٍم ىَمطُّ سَمْٕمَد إِْذ َهَداِِن  اهللَُُم٤م َأْٟمَٕمَؿ  اهللِاًمّما ًمإِْلِؾْماَلِم َأقْمَٔمَؿ  اهللُقَمكَما ُِم

ـْ ِصْدىِمل َرؾُمقَل  ـَ يَمَذسُمقا إِنا  ط اهللِذِم َٟمْٗمِز ُِم ِذي َٓ َأيُمقَن يَمَذسْمُتُف وَم٠َمْهٚمَِؽ يَماَم َهَٚمَؽ اًما َأْن 

طََمٍد َوىَم٤مَل  اهللَ ِٕ ـَ يَمَذسُمقا طِملَم َأْٟمَزَل اًْمَقطْمَل َذا َُم٤م ىَم٤مَل  ِذي ًَمُٙمْؿ إَِذا  ٤مهللِ ؾَمَٞمْحٚمُِٗمقَن سمِ  اهللُىَم٤مَل ًمِٚما

ٌُْتْؿ إًَِمْٞمِٝمْؿ ًمُِتْٕمِرُوقا قَمٜمُْٝمْؿ  ُْؿ ِرضْمٌس َوَُم٠ْمَواُهْؿ ضَمَٝمٜماُؿ ضَمَزاًء سماَِم يَم٤مُٟمقا اْٟمَ٘مَٚم وَم٤مقْمِرُوقا قَمٜمُْٝمْؿ إَِّنا

َوْقا قَمٜمُْٝمْؿ وَم٢مِْن شَمْرَوْقا قَمٜمُْٝمْؿ وَم٢مِنا  ٌُقَن حَيْٚمُِٗمقَن ًَمُٙمْؿ ًمؽَِمْ
ًِ ـْ اًْمَ٘مْقِم  اهللََيْٙم َٓ َيْرَى قَم

٤َم ْٗمٜم٤َم َأُّيُّ ـَ ىَمٌَِؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َرؾُمقُل  اًْمَٗم٤مؾِمِ٘ملَم ىَم٤مَل يَمْٕم٥ٌم يُمٜما٤م ظُمٚمِّ ِذي ـْ َأُْمِر ُأوًَمِئَؽ اًما  ط اهللِاًمثااَلصَم٦ُم قَم

٤ٌَمَيَٕمُٝمْؿ َواؾْمَتْٖمَٗمَر هَلُْؿ َوَأْرضَم٠َم َرؾُمقُل  َأُْمَرَٟم٤م طَمتاك ىَم٣َم ومِٞمِف وَمٌَِذًمَِؽ  ط اهللِطِملَم طَمَٚمُٗمقا ًَمُف وَم

ـَ  اهللُىَم٤مَل  ِذي ـْ  اهللُ ظُمٚمُِّٗمقا َوًَمْٞمَس اًماِذي َذيَمَر  قَمزا َوضَمؾا َوقَمغَم اًمثااَلصَم٦ِم اًما َٗمٜم٤َم قَم ٚمُّ ْٗمٜم٤َم َُتَ مِما٤م ظُمٚمِّ

ـْ طَمَٚمَػ ًَمُف َواقْمَتَذَر إًَِمْٞمِف وَمَ٘مٌَِؾ ُِمٜمْ  ٤مَٟم٤م َوإِْرضَم٤مُؤُه َأُْمَرَٟم٤م قَمٛما ٚمِٞمُٗمُف إِيا اَم ُهَق َُتْ صَمٜمِٞمِف اًْمَٖمْزِو َوإِٟما ُف و طَمدا

صَمٜم٤َم طُم  ـُ َراومٍِع طَمدا ُد سْم ـِ ؿِمَٝم٤مٍب سم٢ِمؾِْمٜم٤َمِد حُمَٛما ـْ اسْم ـْ قُمَ٘مْٞمٍؾ قَم صَمٜم٤َم اًمٚماْٞم٨ُم قَم ـُ اعْمَُثٜماك طَمدا َجلْمُ سْم

ـِ ؾَمْٕمٍد  ـُ إسِْمَراِهٞمَؿ سْم صَمٜمِل َيْٕمُ٘مقُب سْم ـُ مُحَْٞمٍد طَمدا ٌُْد سْم صَمٜمِل قَم ْهِريِّ ؾَمَقاًء و طَمدا ـْ اًمزُّ ُيقُٟمَس قَم
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ٌِْد  ـُ قَم ُد سْم صَمٜم٤َم حُمَٛما ـِ ُمُ  اهللِطَمدا ْهِريِّ سْم ٚمٍِؿ اًمزُّ ًْ ـِ ُُم ِد سْم ِف حُمَٛما ـْ قَمٛمِّ ْهِريِّ قَم ـُ َأظِمل اًمزُّ ٚمٍِؿ اسْم ًْ

ٌِْد  ـُ قَم ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرا ِِن قَم ٌَْٞمَد  اهللَِأظْمؼَمَ ـِ َُم٤مًمٍِؽ َأنا قُم ـِ يَمْٕم٥ِم سْم ـِ َُم٤مًمٍِؽ َويَم٤مَن  اهللِسْم ـَ يَمْٕم٥ِم سْم سْم

ـْ َرؾُمقِل ىَم٤مِئَد يَمْٕم٥ٍم طِملَم قَمِٛمَل ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧ُم يَمٕمْ  ٚماَػ قَم ُث طَمِديَثُف طِملَم َُتَ ـَ َُم٤مًمٍِؽ حُيَدِّ ٥َم سْم

ٌُقَك َوؾَم٤مَق احْلَِدي٨َم َوَزاَد ومِٞمِف قَمغَم ُيقُٟمَس وَمَٙم٤مَن َرؾُمقُل  ط اهللِ اَم ُيِريُد  ط اهللِذِم هَمْزَوِة شَم ىَمٚما

 ْ َه٤م طَمتاك يَم٤مَٟم٧ْم شمِْٚمَؽ اًْمَٖمْزَوُة َوََل ى سمَِٖمػْمِ ٓا َورا ْهِريِّ َأسَم٤م هَمْزَوًة إِ ـِ َأظِمل اًمزُّ  َيْذيُمْر ذِم طَمِدي٨ِم اسْم

ِلِّ  صَمٜم٤َم َُمْٕمِ٘مٌؾ  طظَمْٞمَثَٛم٦َم َوحُلُقىَمُف سم٤ِمًمٜمٌا ـُ َأقْملَمَ طَمدا ـُ سْم ًَ صَمٜم٤َم احْلَ ـُ ؿَمٌِٞم٥ٍم طَمدا صَمٜمِل ؾَمَٚمَٛم٦ُم سْم و طَمدا

ٌَْٞمِد  ـُ قُم مْحَ  اهللِ َوُهَق اسْم ٌُْد اًمرا ِِن قَم ْهِريِّ َأظْمؼَمَ ـْ اًمزُّ ٌِْد قَم ـُ قَم ـْ  اهللِـِ سْم ـِ َُم٤مًمٍِؽ قَم ـِ يَمْٕم٥ِم سْم سْم

ٌَْٞمِد  ِف قُم ُه َويَم٤مَن َأقْمَٚمَؿ ىَمْقُِمِف َوَأْوقَم٤مُهْؿ  اهللِقَمٛمِّ ـِ يَمْٕم٥ٍم َويَم٤مَن ىَم٤مِئَد يَمْٕم٥ٍم طِملَم ُأِصٞم٥َم سَمٍَمُ سْم

طََم٤مِدي٨ِم َأْصَح٤مِب َرؾُمقِل  ـَ َُم٤مًمٍِؽ َوهُ  ط اهللِِٕ َق َأطَمُد اًمثااَلصَم٦ِم ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأِِب يَمْٕم٥َم سْم

ـْ َرؾُمقِل  ْ َيَتَخٚماْػ قَم ُف ََل ُث َأٟما ـَ شمِٞم٥َم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ حُيَدِّ ِذي ذِم هَمْزَوٍة هَمَزاَه٤م ىَمطُّ هَمػْمَ  ط اهللِ اًما

ِة  ط اهللِهَمْزَوشَملْمِ َوؾَم٤مَق احْلَِدي٨َم َوىَم٤مَل ومِٞمِف َوهَمَزا َرؾُمقُل  سمِٜم٤َمٍس يَمثػٍِم َيِزيُدوَن قَمغَم قَمنْمَ

 َٓ َٛمُٕمُٝمْؿ ِديَقاُن طَم٤مومِظٍ آ َٓ ََيْ  .ٍف َو

( قمـ اسمـ 9/084) »اإلسم٤مٟم٦م»(، واسمـ سمٓم٦م ذم 26) »اًمنميٕم٦م»وأظمرج أضمري ذم 

 قم٤ٌمس: )ٓ دم٤مًمس أهؾ إهقاء، وم٢من جم٤مًمًتٝمؿ ممرو٦م ًمٚم٘مٚم٥م(.

وىم٤مل أسمق ىمالسم٦م: )ٓ دم٤مًمًقا أهؾ إهقاء وٓ دم٤مدًمقهؿ، وم٢مِن ٓ أُمـ أن يٖمٛمًقيمؿ 

 و يٚمًٌقا قمٚمٞمٙمؿ ذم اًمديـ سمٕمض ُم٤م ًمٌس قمٚمٞمٝمؿ(.ذم اًمْمالًم٦م أ

 ( وهمػمه.6/694أظمرضمف اًمدارُمل )

وأظمرج أيًْم٤م قمـ أيقب ىم٤مل: )رآِن ؾمٕمٞمد ضمٚم٧ًم إمم ـمٚمؼ وم٘م٤مل: أَل أرك ضمٚم٧ًم إمم 

 ـمٚمؼ اسمـ طمٌٞم٥م، ٓ دم٤مًمًٜمف وم٢مٟمف ُمرضمئ(.
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قال ومٛمـ هذا شمٌلم أن جم٤مًم٦ًم أهؾ اًمًٜم٦م ُمرهم٥م ومٞمٝم٤م وحمٌقسم٦م قمٜمد اهلل قمز وضمؾ، 

أظمرضمف ُم٤مًمؽ  (.، واعمتج٤مًمًلم ذما ، واعمتزاوريـ ذما )وضم٧ٌم حمٌتل ًمٚمٛمتح٤مسملم ذما  لى:تعا

 .قمـ ُمٕم٤مذ 

وسمام أَّن٤م حمٌقسم٦م قمٜمد اهلل قمز وضمؾ، ومٝمل ُمـ أضمؾ اًمٕم٤ٌمدات اعمقصٚم٦م إمم ُمرو٤مت رسمٜم٤م 

 قمز وضمؾ.

صمؿ إَّن٤م ؾم٥ٌم ًمٜمنم اخلػم وسمثف، وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من ذم اًمقؾمٞمٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م إن ؿم٤مء اهلل، 

 ٜم٘مػ ُمع سمٕمض ُمـ شم٠مصمر سمٛمج٤مًم٦ًم أهؾ اًمٌدع واًمري٥م.وًم

( ذم ىمّم٦م قمٛمران سمـ طمٓم٤من ُمع زوضمتتف اخل٤مرضمٞم٦م 0/960ذيمر اًمذهٌل ذم اًمًػم )

ىم٤مل: طمدث ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ اسمـ ؾمػميـ ىم٤مل: شمزوج قمٛمران سمـ طمٓم٤من ظم٤مرضمٞم٦م وىم٤مل: 

 :ٚمغ ُمـ ؿمٕمره أن ىم٤مل ذم وصػ سمـ ُمٚمجؿؾم٠مرده٤م ىم٤مل، ومٍمومتف إمم ُمذهٌٝم٤م طمتك سم

 ٦م ُمــــ شم٘مـــل ُمـــ٤م أراد هبـــ٤مسمـــ٤م ضيـــ

 

ــقاٟم٤م  ــرش رو ـــ ذي اًمٕم ــغ ُم  إٓ ًمٞمٌٚم

ــــــٌف  ــــــ٤م وم٠مطمً  إِن ٕذيمــــــره طمٞمٜمً

 

ـــــ٤م  ـــــد اهلل ُمٞمزاٟم ـــــ٦م قمٜم  أو ذم اًمؼمي

 أيمـــرم سم٘مـــقم سمٓمـــقن اًمٓمـــػم ىمـــؼمهؿ 

 

ـــدواٟم٤م  ـــ٤م وقم ـــٜمٝمؿ سمٖمًٞم ـــقا دي  َل ُيٚمٓم

 وضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن اًمْمٌٕمل ُمع قمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مِن. 

(: ُم٤م أومًد قمٌد اًمرزاق ؾمقى ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن 5/134) »اًمًػم»وم٘مد ىم٤مل اًمذهٌل ذم 

 يٕمٜمل أٟمف ضم٤مًمًف وم٠مدظمؾ قمٚمٞمف اًمتِمٞمع.

، إٓ ي٧م أن ُمـ ضم٤مًمًٝمؿ اٟمتٗمع وشمرك سم٤مـمٚمفسمٞمٜمام ًمق ٟمٔمرت إمم جم٤مًمس أهؾ اًمًٜم٦م ًمرأ

 ُمـ أراد اهلل إزاهمتف.

ـْ 656دل قمغم ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ ) َرْأٌي يُمٜم٧ُْم ىَمْد ؿَمَٖمَٗمٜمِل  :َيِزيُد اًْمَٗمِ٘مػُم ىَم٤مَل  (: قَم
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ـْ َرْأِي اخْلََقاِرِج وَمَخَرضْمٜم٤َم ذِم قِمَّم٤مسَم٦ٍم َذِوي قَمَدٍد ُٟمِريُد َأْن َٟمُح٩ما صُمؿا َٟمْخُرَج قَمغَم اًمٜما٤مِس ىَم٤مَل  ُِم

ٌِْد  ـُ قَم ـْ َرؾُمقِل  اهللِ وَمَٛمَرْرَٟم٤م قَمغَم اعمَِْديٜم٦َِم وَم٢مَِذا ضَم٤مسمُِر سْم ُث اًْمَ٘مْقَم ضَم٤مًمٌِس إِمَم ؾَم٤مِرَي٦ٍم قَم  ط اهللِحُيَدِّ

صُمقَن  اهللِىَم٤مَل وَم٢مَِذا ُهَق ىَمْد َذيَمَر اجْلََٝمٜماِٛمٞمِّلَم ىَم٤مَل وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمُف َي٤م َص٤مطِم٥َم َرؾُمقِل  دِّ َُم٤م َهَذا اًماِذي ُُتَ

اَم َأَراُدوا َأْن َُيُْرضُمقا ُِمٜمَْٝم٤م ُأقِمٞمُدوا ومِٞمٝمَ  اهللُوَ  ـْ شُمْدظِمْؾ اًمٜما٤مَر وَمَ٘مْد َأظْمَزْيَتُف َو يُمٚما ٤م وَماَم َيُ٘مقُل إِٟماَؽ َُم

ٍد قَمَٚمْٞمفِ   َهَذا اًماِذي شَمُ٘مقًُمقَن ىَم٤مَل وَمَ٘م٤مَل َأشَمْ٘مَرُأ اًْمُ٘مْرآَن ىُمْٚم٧ُم َٟمَٕمْؿ ىَم٤مَل وَمَٝمْؾ ؾَمِٛمْٕم٧َم سمَِٛمَ٘م٤مِم حُمَٛما

ٌَْٕمُثُف  اَلم َيْٕمٜمِل اًماِذي َي ًا ٍد  اهللُاًم ُف َُمَ٘م٤مُم حُمَٛما ِذي ُُيْ  طومِٞمِف ىُمْٚم٧ُم َٟمَٕمْؿ ىَم٤مَل وَم٢مِٟما  اهللُ ِرُج اعمَْْحُٛمقُد اًما

َٓ َأيُمقَن َأطْمَٗمُظ  اِط َوَُمرا اًمٜما٤مِس قَمَٚمْٞمِف ىَم٤مَل َوَأظَم٤مُف َأْن  َ ِرُج ىَم٤مَل صُمؿا َٟمَٕم٧َم َوْوَع اًمٍمِّ ـْ ُُيْ سمِِف َُم

ـْ اًمٜما٤مِر سَمْٕمَد َأْن َيُٙمقُٟمقا ومِٞمَٝم٤م ىَم٤مَل َيٕمْ  ُف ىَمْد َزقَمَؿ َأنا ىَمْقًُم٤م َُيُْرضُمقَن ُِم ٜمِل َذاَك ىَم٤مَل هَمػْمَ َأٟما

ُٚمقَن ومِٞمِف  ًِ ـْ َأَّْن٤َمِر اجْلَٜما٦ِم وَمَٞمْٖمَت اَمؾِمِؿ ىَم٤مَل وَمَٞمْدظُمُٚمقَن ََّنًَرا ُِم ًا ُْؿ قِمٞمَداُن اًم وَمَٞمْخُرضُمقَن يَم٠َمَّنا

ْٞمَخ َيْٙمِذُب قَمغَم َرؾُمقِل  ُٙمْؿ َأشُمَرْوَن اًمِما ُْؿ اًْمَ٘مَراـمِٞمُس وَمَرضَمْٕمٜم٤َم ىُمْٚمٜم٤َم َوحْيَ  ط اهللِ وَمَٞمْخُرضُمقَن يَم٠َمَّنا

 .َُم٤م ظَمَرَج ُِمٜما٤م هَمػْمُ َرضُمٍؾ َواطِمٍد َأْو يَماَم ىَم٤مَل َأسُمق ُٟمَٕمْٞمؿٍ  اهللِ ْٕمٜم٤َم وَماَل وَ وَمَرضَم 

( 64/613) »اعمّمٜمػ»(، وقمٌد اًمرزاق ذم 651) »اخلّم٤مئص»وأظمرج اًمٜم٤ًمئل ذم 

 عم٤م ىم٤مل  قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد طمدصمٜم٤م ىم٤مل احلٜمٗمل زُمٞمؾ أسمق طمدصمٜم٤مُمـ ـمريؼ قمٙمرُم٦م ىم٤مل: 

 اًمّمالة قمـ أسمرد اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م ًمٕمكم وم٘مٚم٧م طمدَتؿ قمغم دار ذم ٙم٤مٟمقاوم احلروراء اقمتزًم٧م

 ىم٤مل شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن يمال ىمٚم٧م قمٚمٞمؽ أُتقومٝمؿ إِن ىم٤مل وم٠ميمٚمٛمٝمؿ اًم٘مقم ه١مٓء آيت ًمٕمكم

 ٟمحر ذم ىم٤مئٚمقن وهؿ قمٚمٞمٝمؿ دظمٚم٧م صمؿ ىم٤مل اًمٞمامٟمٞم٦م هذه ُمـ قمٚمٞمف أىمدر ُم٤م أطمًـ ومٚم٧ًٌم

 اإلسمؾ صمٗمـ يم٠مَّن٤م أيدُّيؿ ُمٜمٝمؿ اضمتٝم٤مدا أؿمد ىمط ٤مىمقُم أر َل ىمقم قمغم ومدظمٚم٧م ىم٤مل اًمٔمٝمػمة

 ضم٤مء ُم٤م قم٤ٌمس سمـ ي٤م سمؽ ُمرطم٤ٌم وم٘م٤مًمقا ومدظمٚم٧م ىم٤مل اًمًجقد آصم٤مر ُمـ ُمٕمٚمٛم٦م ووضمقهٝمؿ

 أقمٚمؿ وهؿ اًمقطمل ٟمزل قمٚمٞمٝمؿ ط اهلل رؾمقل أصح٤مب قمـ أطمدصمٙمؿ ضمئ٧م ىمٚم٧م سمؽ
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 ٜم٘مٛمقنشم ُم٤م أظمؼموِن ىمٚم٧م ىم٤مل ًمٜمحدصمٜمف واهلل سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل ُتدصمقه ٓ سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل سمت٠مويٚمف

 ىم٤مًمقا ُمٕمف ط اهلل رؾمقل وأصح٤مب سمف آُمـ ُمـ وأول وظمتٜمف ط اهلل رؾمقل قمؿ سمـ قمغم

 إن اهلل ىم٤مل وىمد اهلل ديـ ذم اًمرضم٤مل طمٙمؿ أٟمف أوهلـ ىم٤مًمقا هـ وُم٤م ىمٚم٧م ىم٤مل صمالصم٤م قمٚمٞمف ٟمٜم٘مؿ

 ًمف طمٚم٧م ًم٘مد يمٗم٤مرا يم٤مٟمقا ًمئـ يٖمٜمؿ وَل ي٥ًم وَل وىم٤مشمؾ ىم٤مًمقا وُم٤مذا ىمٚم٧م ىم٤مل هلل إٓ احلٙمؿ

 ُمـ ٟمٗمًف حم٤م ىم٤مًمقا وُم٤مذا ىمٚم٧م ىم٤مل دُم٤مؤهؿ قمٚمٞمف طمرُم٧م ًم٘مد ُم١مُمٜملم يم٤مٟمقا وًمئـ أُمقاهلؿ

 ىمرأت إن أرأيتؿ ىمٚم٧م ىم٤مل اًمٙم٤مومريـ أُمػم ومٝمق اعم١مُمٜملم أُمػم يٙمـ َل وم٢من اعم١مُمٜملم أُمػم

 ىم٤مًمقا أشمرضمٕمقن شمٜمٙمرون ٓ ُم٤م ط ٟمٌٞمف ؾمٜم٦م ُمـ وطمدصمتٙمؿ اعمحٙمؿ اهلل يمت٤مب ُمـ قمٚمٞمٙمؿ

 آُمٜمقا اًمذيـ أُّي٤م ي٤م ي٘مقل شمٕم٤ممم اهلل وم٢من اهلل ديـ  ذم ٤ملاًمرضم طمٙمؿ ىمقًمٙمؿ أُم٤م ىمٚم٧م ىم٤مل ٟمٕمؿ

 وإن وزوضمٝم٤م اعمرأة ذم وىم٤مل ُمٜمٙمؿ قمدل ذوا سمف حيٙمؿ ىمقًمف إمم طمرم وأٟمتؿ اًمّمٞمد شم٘متٚمقا ٓ

 ذم اًمرضم٤مل أطمٙمؿ اهلل أٟمِمديمؿ أهٚمٝم٤م ُمـ وطمٙمام أهٚمف ُمـ طمٙمام وم٤مسمٕمثقا سمٞمٜمٝمام ؿم٘م٤مق ظمٗمتؿ

 ىم٤مًمقا درهؿ رسمع صمٛمٜمٝم٤م أرٟم٥م ذم أم ؼأطم سمٞمٜمٝمؿ ذات وإصالح وأٟمٗمًٝمؿ دُم٤مئٝمؿ طم٘مـ

 ىم٤مل ٟمٕمؿ اًمٚمٝمؿ ىم٤مًمقا هذه ُمـ أظمرضم٧م ىم٤مل سمٞمٜمٝمؿ ذات وإصالح دُم٤مئٝمؿ طم٘مـ ذم سمؾ اًمٚمٝمؿ

 ُم٤م ُمٜمٝم٤م شمًتحٚمقن أم قم٤مئِم٦م أُمٙمؿ أشمًٌقن يٖمٜمؿ وَل ي٥ًم وَل ىم٤مشمؾ إٟمف ىمقًمٙمؿ وأُم٤م

 رضمتؿوظم يمٗمرشمؿ وم٘مد اعم١مُمٜملم أم ًمٞم٧ًم أَّن٤م زقمٛمتؿ وإن يمٗمرشمؿ وم٘مد همػمه٤م ُمـ شمًتحٚمقن

 وم٠مٟمتؿ أُمٝم٤مَتؿ وأزواضمف أٟمٗمًٝمؿ ُمـ سم٤معم١مُمٜملم أومم اًمٜمٌل ي٘مقل اهلل إن اإلؾمالم ُمـ

 وأُم٤م ىم٤مل ٟمٕمؿ اًمٚمٝمؿ ىم٤مًمقا هذه ُمـ أظمرضم٧م ؿمئتؿ أيتٝمام وم٤مظمت٤مروا والًمتلم سملم ُمؽمددون

 أن قمغم احلديٌٞم٦م يقم ىمريِم٤م دقم٤م ط اهلل رؾمقل وم٢من اعم١مُمٜملم أُمػم ُمـ ٟمٗمًف حم٤م ىمقًمٙمؿ

 يمٜم٤م ًمق واهلل وم٘م٤مًمقا اهلل رؾمقل حمٛمد قمٚمٞمف ىم٤مى ُم٤م هذا ايمت٥م وم٘م٤مل يمت٤مسم٤م وسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمف يٙمت٥م

 اهلل قمٌد سمـ حمٛمد ايمت٥م وًمٙمـ ىم٤مشمٚمٜم٤مك وٓ اًمٌٞم٧م قمـ صددٟم٤مك ُم٤م اهلل رؾمقل أٟمؽ ٟمٕمٚمؿ
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 اهلل ومرؾمقل اهلل قمٌد سمـ حمٛمد قمكم ي٤م ايمت٥م  يمذسمتٛمقِن وإن طم٘م٤م اهلل ًمرؾمقل إِن واهلل وم٘م٤مل

 قمنمون ُمٜمٝمؿ ومرضمع ٟمٕمؿ اًمٚمٝمؿ ىم٤مًمقا هذه ـُم أظمرضم٧م  قمكم ُمـ أومْمؾ يم٤من ط

 .وم٘متٚمقا آٓف أرسمٕم٦م ُمٜمٝمؿ وسم٘مل أًمٗم٤م

ايعؾضٕٚ: ٚاتفكٛا َع سيو ع٢ً قٗض أٌٖ ايبزع ٚايتكضب إىل اهلل 

 مبحاْبتِٗ َٚٗاجضتِٗ.

شم٘مدم ذم اًمقؾمٞمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م سمٞم٤من وضمقب اًمٌٕمد قمـ جم٤مًم٦ًم أهؾ اًمٌدع، وُم٤م ذًمؽ إٓ 

 اهلل قمز وضمؾ قمـ دقمقشمف سم٥ًٌم شم٠مصمره سم٤معمج٤مًمس، وسم٤مب َّٕن٤م شم١مدي إمم اٟم٘مٓم٤مع اًمداقمل إمم

اهلجر هق ُمـ سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ جم٤مًم٦ًم أهؾ اًمٌدع واًمري٥م ًمٙمـ أطم٧ٌٌم أن أومرده ٕن سمٕمض 

 اًمٜم٤مس رسمام فمـ أن اهلجر هق شمرك اعمج٤مًم٦ًم وم٘مط.

وهذه اًمقؾمٞمٚم٦م ُمـ أٟمجح اًمقؾم٤مئؾ ذم اًمتحذير ُمـ اعمٌٓمٚملم، وُمـ أقمٔمؿ إؾم٤ٌمب 

 ٞم٦م.ًمٜمٍم اًمدقمقة اًمًٚمٗم

شمٕم٤ممم عم٤م رضمع ُمـ اًمًٕمقدي٦م إمم  وأذيمر أن اًمِمٞمخ اإلُم٤مم ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل 

صٜمٕم٤مء ذم رطمٚمتف اًمٕمالضمٞم٦م يم٤من مم٤م شمٙمٚمؿ سمف ذم جمٚمًف احل٨م قمغم اًمتٛمٞمز واًمٌٕمد قمـ أهؾ 

اًمٌدع، ومٚمام يم٤من سمٕمد صالة اًمٗمجر ذًمؽ اًمٞمقم ىم٤مم سمٙمٚمٛم٦م خمتٍمة ىم٤مل ومٞمٝم٤م: قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمتٛمٞمز، 

 شمٜم٤م إٓ سم٤مًمتٛمٞمز، أي جم٤مٟم٦ٌم أهؾ اًمٌدع وهجرهؿ واًمتؼمء ُمٜمٝمؿ.ُم٤م ٟمٍم اهلل دقمق

هؾ اًمٌدع واًمري٥م ٕهلجر اوهجر اعمًٚمؿ حمرم سم٤مًمًٜم٦م واإلمج٤مع، وإٟمام اؾمتثٜمل ُمٜمف 

 واعمٕم٤ميص سمْمقاسمٓمٝم٤م، عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اعمّمٚمح٦م اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م.

ظ ( واًمٚمٗم6035(، وُمًٚمؿ )45ٟم٤ًمءه وم٘مد أظمرج اًمٌخ٤مري ) طوم٘مد هجر اًمٜمٌل 

ـْ  ـُ اخْلَٓما٤مِب ىَم٤مَل عمَا٤م اقْمَتَزَل َٟمٌِلُّ عمًٚمؿ ىم٤مل: قَم ِجَد وَم٢مَِذا  ط اهللِ قُمَٛمُر سْم ًْ ٤مَءُه ىَم٤مَل َدظَمْٚم٧ُم اعمَْ ًَ
ٟمِ
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ٌَْؾ َأْن ُي١ْمَُمْرَن  ط اهللِاًمٜما٤مُس َيٜمُْٙمُتقَن سم٤ِمحْلَََم َوَيُ٘مقًُمقَن ـَمٚماَؼ َرؾُمقُل  ٤مَءُه َوَذًمَِؽ ىَم ًَ
ٟمِ

َج٤مِب وَمَ٘م٤مَل  ـا َذًمَِؽ اًْمَٞمْقَم ىَم٤مَل وَمَدظَمْٚم٧ُم قَمغَم قَم٤مِئَِم٦َم وَمُ٘مْٚم٧ُم َي٤م سمِٜم٧َْم َأِِب  سم٤ِمحْلِ قَْمَٚمَٛم َٕ قُمَٛمُر وَمُ٘مْٚم٧ُم 

ـْ ؿَم٠ْمٟمِِؽ َأْن شُم١ْمِذي َرؾُمقَل  ـَ اخْلَٓما٤مِب  ط اهللِسَمْٙمٍر َأىَمْد سَمَٚمَغ ُِم وَمَ٘م٤مًَم٧ْم َُم٤م زِم َوَُم٤م ًَمَؽ َي٤م اسْم

ٌَتَِؽ ىَم٤مَل وَمَدظَم  ـْ ؿَم٠ْمٟمِِؽ قَمَٚمْٞمَؽ سمَِٕمْٞم ْٚم٧ُم قَمغَم طَمْٗمَّم٦َم سمِٜم٧ِْم قُمَٛمَر وَمُ٘مْٚم٧ُم هَل٤َم َي٤م طَمْٗمَّم٦ُم َأىَمْد سَمَٚمَغ ُِم

َٓ َأَٟم٤م ًَمَٓمٚماَ٘مِؽ  ط اهللًَِمَ٘مْد قَمٚمِْٛم٧ِم َأنا َرؾُمقَل  اهللِوَ  ط اهللَِأْن شُم١ْمِذي َرؾُمقَل  ٌُِّؽ َوًَمْق
َٓ حُيِ

 وَم٘مُ  ط اهللَِرؾُمقُل 
ِ
ٌَُٙم٤مء ٌََٙم٧ْم َأؿَمدا اًْم ـَ َرؾُمقُل وَم ىَم٤مًَم٧ْم ُهَق ذِم ظِمَزاَٟمتِِف ذِم  ط اهللِْٚم٧ُم هَل٤َم َأْي

سَم٦ِم وَمَدظَمْٚم٧ُم وَم٢مَِذا َأَٟم٤م سمَِرسَم٤مٍح هُماَلِم َرؾُمقِل  سَم٦ِم ُُمَدلٍّ ِرضْمَٚمْٞمِف  ط اهللِاعمَْنْمُ ٦ِم اعمَْنْمُ ىَم٤مقِمًدا قَمغَم ُأؾْمُٙمٗما

ـْ ظَمَِم٥ٍم َوُهَق ضِمْذٌع َيْرىَمك قَمَٚمْٞمفِ  َوَيٜمَْحِدُر وَمٜم٤َمَدْي٧ُم َي٤م َرسَم٤مُح اؾْمَت٠ْمِذْن  ط اهللِ َرؾُمقُل  قَمغَم َٟمِ٘مػٍم ُِم

وَمٜمََٔمَر َرسَم٤مٌح إمَِم اًْمُٖمْروَم٦ِم صُمؿا َٟمَٔمَر إزَِما وَمَٚمْؿ َيُ٘مْؾ ؿَمْٞمًئ٤م صُمؿا ىُمْٚم٧ُم َي٤م  ط اهللِزِم قِمٜمَْدَك قَمغَم َرؾُمقِل 

َر َرسَم٤مٌح إمَِم اًْمُٖمْروَم٦ِم صُمؿا َٟمَٔمَر إزَِما وَمَٚمْؿ َيُ٘مْؾ ؿَمْٞمًئ٤م وَمٜمَٔمَ  ط اهللِ َرسَم٤مُح اؾْمَت٠ْمِذْن زِم قِمٜمَْدَك قَمغَم َرؾُمقِل 

ُـّ َأنا َرؾُمقَل  ط اهللِصُمؿا َروَمْٕم٧ُم َصْقيِت وَمُ٘مْٚم٧ُم َي٤م َرسَم٤مُح اؾْمَت٠ْمِذْن زِم قِمٜمَْدَك قَمغَم َرؾُمقِل  وَم٢مِِنِّ َأفُم

ـْ َأضْمِؾ طَمْٗمَّم٦َم وَ  ط اهللِ ـا َأِنِّ ضِمْئ٧ُم ُِم ِب قُمٜمُِ٘مَٝم٤م  ط اهللِـْ َأَُمَرِِن َرؾُمقُل ًَمئِ  اهللِفَم َيْ
سمِ

ـا قُمٜمَُ٘مَٝم٤م َوَروَمْٕم٧ُم َصْقيِت وَم٠َمْوَُم٠َم إزَِما َأْن اْرىَمْف وَمَدظَمْٚم٧ُم قَمغَم َرؾُمقِل  سَم َْضِ َوُهَق  ط اهللَِٕ

ُه وَ  ٧ُم وَم٠َمْدَٟمك قَمَٚمْٞمِف إَِزاَرُه َوًَمْٞمَس قَمَٚمْٞمِف هَمػْمُ ًْ َر ذِم ُُمْْمَٓمِجٌع قَمغَم طَمِّمػٍم وَمَجَٚم إَِذا احْلَِّمػُم ىَمْد َأصما

ي ذِم ظِمَزاَٟم٦ِم َرؾُمقِل  ٌٍََمِ ٤مِع  ط اهللِ ضَمٜمٌِِْف وَمٜمََٔمْرُت سمِ ـْ ؿَمِٕمػٍم َٟمْحِق اًمّما ٌَْْم٦ٍم ُِم وَم٢مَِذا َأَٟم٤م سمَِ٘م

ـَ  َوُِمْثٚمَِٝم٤م ىَمَرفًم٤م ذِم َٟم٤مطِمَٞم٦ِم اًْمُٖمْروَم٦ِم َوإَِذا َأومِٞمٌؼ ُُمَٕمٚماٌؼ ىَم٤مَل وَم٤مسْمَتَدَرْت قَمْٞمٜم٤َمَي ىَم٤مَل  ٌْٙمِٞمَؽ َي٤م اسْم َُم٤م ُي

َٓ  اهللِاخْلَٓما٤مِب ىُمْٚم٧ُم َي٤م َٟمٌِلا  َر ذِم ضَمٜمٌَِْؽ َوَهِذِه ظِمَزاَٟمُتَؽ  َٓ َأسْمِٙمل َوَهَذا احْلَِّمػُم ىَمْد َأصما َوَُم٤م زِم 

ََّْن٤َمِر َوَأْٟم٧َم َرؾُمقُل  ْٕ ى ذِم اًمثِّاَمِر َوا ْنَ
ٓا َُم٤م َأَرى َوَذاَك ىَمْٞمٍَمُ َويمِ  ط اهللِ َأَرى ومِٞمَٝم٤م إِ

ْٟمٞمَ  ظِمَرُة َوهَلُْؿ اًمدُّ ْٔ َٓ شَمْرَى َأْن شَمُٙمقَن ًَمٜم٤َم ا ـَ اخْلَٓما٤مِب َأ ٤م َوَصْٗمَقشُمُف َوَهِذِه ظِمَزاَٟمُتَؽ وَمَ٘م٤مَل َي٤م اسْم
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 اهللِىُمْٚم٧ُم سَمغَم ىَم٤مَل َوَدظَمْٚم٧ُم قَمَٚمْٞمِف طِملَم َدظَمْٚم٧ُم َوَأَٟم٤م َأَرى ذِم َوضْمِٝمِف اًْمَٖمَْم٥َم وَمُ٘مْٚم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل 

ـا وَم٢مِنا  ْ٘مَتُٝم  وَم٢مِْن يُمٜم٧َْم ـَمٚما
ِ
٤مء ًَ ـْ ؿَم٠ْمِن اًمٜمِّ يَؾ  اهللََُم٤م َيُِمؼُّ قَمَٚمْٞمَؽ ُِم َُمَٕمَؽ َوَُماَلِئَٙمَتُف َوضِمؼْمِ

اَم شَمَٙمٚماْٛم٧ُم َوَأمْحَُد  ٓا َرضَمْقُت َأْن  اهللَ َوُِمٞمَٙم٤مِئٞمَؾ َوَأَٟم٤م َوَأسُمق سَمْٙمٍر َواعم١ُْْمُِمٜمُقَن َُمَٕمَؽ َوىَمٚما سمَِٙماَلٍم إِ

ـا َأْن  اهللُُٙمقَن يَ  َ٘مُٙم ُف إِْن ـَمٚما ك َرسمُّ ًَ َي٦ُم آَي٦ُم اًمتاْخِٞمػِم قَم ْٔ ِذي َأىُمقُل َوَٟمَزًَم٧ْم َهِذِه ا ُق ىَمْقزِم اًما ُيَّمدِّ

ـا َوإِْن شَمَٔم٤مَهَرا قَمَٚمْٞمِف وَم٢مِنا  ا ُِمٜمُْٙم ٌِْدًَمُف َأْزَواضًم٤م ظَمػْمً يُؾ َوَص٤مًمُِح اعم١ُْْمُمِ  اهللَُي ُه َوضِمؼْمِ َٓ ٜملَِم ُهَق َُمْق

 
ِ
٤مء ًَ

َواعماََْلِئَٙم٦ُم سَمْٕمَد َذًمَِؽ فَمِٝمػٌم َويَم٤مَٟم٧ْم قَم٤مِئَِم٦ُم سمِٜم٧ُْم َأِِب سَمْٙمٍر َوطَمْٗمَّم٦ُم شَمَٔم٤مَهَراِن قَمغَم ؾَم٤مِئِر ٟمِ

ِلِّ  َٓ ىُمْٚم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل  اهللِوَمُ٘مْٚم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل  طاًمٜمٌا ـا ىَم٤مَل  ْ٘مَتُٝم ِجَد  اهللَِأـَمٚما ًْ إِِنِّ َدظَمْٚم٧ُم اعمَْ

ٚمُِٛمقَن َيٜمُْٙمُتقَن سم٤ِمحْلَََم َيُ٘مقًُمقَن ـَمٚماَؼ َرؾُمقُل َواعمُْ  ُهْؿ َأٟماَؽ ََلْ  ط اهللًِْ ٤مَءُه َأوَم٠َمْٟمِزُل وَم٠ُمظْمؼِمَ ًَ
ٟمِ

ـْ َوضْمِٝمِف َوطَمتاك يَمنَمَ  َ اًْمَٖمَْم٥ُم قَم صُمُف طَمتاك َُتَنا ـا ىَم٤مَل َٟمَٕمْؿ إِْن ؿِمْئ٧َم وَمَٚمْؿ َأَزْل ُأطَمدِّ ْ٘مُٝم شُمَٓمٚمِّ

ـِ اًمٜما٤مِس صَمْٖمًرا صُمؿا َٟمَزَل َٟمٌِلُّ وَمَْمِحَؽ َويمَ  ًَ ـْ َأطْم ْذِع  ط اهللِ ٤مَن ُِم ٌا٨ُم سم٤ِمجْلِ َوَٟمَزًْم٧ُم وَمٜمََزًْم٧ُم َأشَمَِم

ُف سمَِٞمِدِه وَمُ٘مْٚم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل  ط اهللَِوَٟمَزَل َرؾُمقُل  ًُّ َْرِض َُم٤م َيَٛم ْٕ اَم َيْٛمٌِم قَمغَم ا إِٟمااَم يُمٜم٧َْم  اهللِ يَم٠َمٟما

 ًْ
ِجِد ذِم اًْمُٖمْروَم٦ِم شمِ ًْ ـَ وَمُ٘مْٛم٧ُم قَمغَم سَم٤مِب اعمَْ ي ًٕم٤م َوقِمنْمِ ًْ

ْٝمَر َيُٙمقُن شمِ ـَ ىَم٤مَل إِنا اًمِما ي َٕم٦ًم َوقِمنْمِ

ـْ  ط اهللِوَمٜم٤َمَدْي٧ُم سم٠َِمقْمغَم َصْقيِت ََلْ ُيَٓمٚمِّْؼ َرؾُمقُل  َي٦ُم َوإَِذا ضَم٤مَءُهْؿ َأُْمٌر ُِم ْٔ ٤مَءُه َوَٟمَزًَم٧ْم َهِذِه ا ًَ
ٟمِ

ـِ َأْو اخْلَْقِف أَ  َُْم ْٕ ـَ ا ِذي َُْمِر ُِمٜمُْٝمْؿ ًَمَٕمِٚمَٛمُف اًما ْٕ ؾُمقِل َوإمَِم ُأوزِم ا وُه إمَِم اًمرا َذاقُمقا سمِِف َوًَمْق َردُّ

َُْمَر َوَأْٟمَزَل  ْٕ ٌَْٓم٧ُم َذًمَِؽ ا َتٜمٌُِْٓمقَٟمُف ُِمٜمُْٝمْؿ وَمُٙمٜم٧ُْم َأَٟم٤م اؾْمَتٜمْ ًْ  .قَمزا َوضَمؾا آَي٦َم اًمتاْخِٞمػمِ  اهللَُي

(: وأُم٤م هجران اًمقاًمد واًمقًمد واًمزوج 9/699) »ُمٕم٤مَل اًمًٜمـ»ىم٤مل اخلٓم٤مِب ذم 

ٟم٤ًمءه  طواًمزوضم٦م وُمـ يم٤من ذم ُمٕمٜم٤ممه٤م ومال يْمٞمؼ أيمثر ُمـ صمالث، وىمد هجر اًمٜمٌل 

 أهـؿمٝمًرا. 

ويٙمقن اهلجر ُمـ اإلُم٤مم واعمٓم٤مع يمام ذم ىمّم٦م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ وُتٚمٗمف قمـ همزوة شمٌقك 
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 وىمد شم٘مدم.

ان اإلُم٤مم واًمٕم٤مَل واعمٓم٤مع (: وومٞمف دًمٞمؾ قمغم هجر8/134) »اًمزاد»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

عمـ ومٕمؾ ُم٤م يًتقضم٥م اًمٕمت٥م، ويٙمقن هجراٟمف دواء ًمف سمحٞم٨م ٓ يْمٕمػ قمـ طمّمقل 

 اًمِمٗم٤مء سمف، وٓ يزيد ذم اًمٙمٛمٞم٦م واًمٙمٞمٗمٞم٦م قمٚمٞمف، إذ اعمراد شم٠مديٌف ٓ اشمالومف.

وأُم٤م هجر أهؾ اًمٌدع وإهقاء وم٢مَّن٤م دائٛم٦م قمغم ُمر اًمزُم٤من طمتك يتقسمقا ُمـ سمدقمتٝمؿ 

ويراضمٕمقا ديٜمٝمؿ وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٝمؿ اًمتل قم٤مؿمقا قمٜمٝم٤م ٟم٤ميمٌلم، وًمًٌٞمٚمٝم٤م  وي٠مسمقا ُمـ همٞمٝمؿ،

 ه٤مضمريـ وًمٕمٝمده٤م ٟم٤ميمثلم.

( ذم ذح طمدي٨م يمٕم٥م، ومٞمف ُمـ اًمٕمٚمؿ أن 3/1) »ُمٕم٤مَل اًمًٜمـ»ذم  ىم٤مل اخلٓم٤مِب 

٤ًٌم ُمـ ىمٌؾ قمت٥م وُمقضمدة،  ُتريؿ اهلجر سملم اعمًٚمٛملم أيمثر ُمـ صمالث إٟمام هق ومٞمام يٙمقن ؾمٌ

اًمٕمنمة وٟمحقه٤م دون ُم٤م يم٤من ذًمؽ ذم طمؼ اًمديـ، وم٢من هجرة أو ًمت٘مّمػم ي٘مع ذم طم٘مقق 

 أهؾ إهقاء واًمٌدقم٦م دائٛم٦م قمغم ُمر اًمزُم٤من، ُم٤م َل شمٔمٝمر ُمٜمف اًمتقسم٦م واًمرضمقع قمـ احلؼ.

ظم٤مف قمغم يمٕم٥م وأصح٤مسمف اًمٜمٗم٤مق طملم ُتٚمٗمقا قمـ اخلروج ُمٕمف  طويم٤من رؾمقل اهلل 

ق مخًلم ًمٞمٚم٦م، إمم أن أٟمزل إمم همزوة شمٌقك وم٠مُمر هبجراَّنؿ، وأُمرهؿ سم٤مًم٘مٕمقد ذم سمٞمقَتؿ ٟمح

 أهـسمراءَتؿ ُمـ اًمٜمٗم٤مق.  طؾمٌح٤مٟمف شمقسمتف وشمقسم٦م أصح٤مسمف، ومٕمرف رؾمقل اهلل 

(: ومٞمف اؾمتح٤ٌمب هجران أهؾ اًمٌدع 63/644ذم ذح احلدي٨م ) وىم٤مل اًمٜمقوي 

 أهـواعمٕم٤ميص اًمٔم٤مهرة، وشمرك اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ، وُم٘م٤مـمٕمتٝمؿ ُت٘مػًما هلؿ وزضمًرا.

(: إن اهلجر سمٕمذر سم٠من يم٤من اعمٝمجقر 824-3/823) »روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم»وىم٤مل ذم 

ُمذُمقم احل٤مل ًمٌدقم٦م أو ومًؼ أو ٟمحقمه٤م، أو يم٤من ومٞمف صالح ًمديـ اهل٤مضمر واعمٝمجقر ومال 

 طيمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ وص٤مطمٌٞمف، وَّنٞمف  طُتريؿ، وقمغم هذا حيٛمؾ ُم٤م صم٧ٌم ُمـ هجر اًمٜمٌل 
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 أهـاًمّمح٤مسم٦م قمـ يمالُمٝمؿ، ويمذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم هجران اًمًٚمػ سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م. 

ٟم٘مؾ إمج٤مع اًمٕمٚمامء همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء ذم وضمقب هجران أهؾ اًمٌدع وُمٜم٤مسمذَتؿ  وىمد

إمج٤مع اًمٕمٚمامء قمغم اهلجر واًمتحذير ُمـ أهؾ »ُمـ أراد أن ي٘مػ قمٚمٞمٝم٤م ومٚمػماضمع يمت٤مب: 

 .»إهقاء

ًمٌٙمر أسمق  »هجر اعمٌتدع»و ،ًمٚمرطمٞمكم »ُمقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ اًمٌدع وإهقاء»ويمت٤مب: 

 زيد، وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م.

 وإًمٞمؽ سمٕمض اعمقاىمػ اًمداًم٦م قمغم ُمٜم٤مسمذة اًمًٚمػ ٕهؾ اًمٌدع وإهقاء.

(: 6682) »أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م»أظمرج اًمدارُمل ذم ُم٘مدُم٦م ؾمٜمٜمف، واًمالًمٙم٤مئل ذم 

ٌِْد  ـْ َٟم٤مومٍِع َُمْقمَم قَم ـْ اًْمُ٘مْرآِن ذِم َأضْم  :اهللِ قَم ـْ َأؿْمَٞم٤مَء ُِم ٠َمُل قَم ًْ ٜم٤َمِد َأنا َصٌِٞمًٖم٤م اًْمِٕمَراىِملا ضَمَٕمَؾ َي

ؾُم  ـِ اخْلَٓما٤مِب وَمَٚماما َأشَم٤مُه اًمرا ـُ اًْمَٕم٤مِص إِمَم قُمَٛمَر سْم ٌََٕم٨َم سمِِف قَمْٛمُرو سْم ٚمِِٛملَم طَمتاك ىَمِدَم ُِمٍْمَ وَم ًْ قُل اعمُْ

ٌََؽ  طْمِؾ ىَم٤مَل قُمَٛمُر َأسْمٍِمْ َأَيُٙمقُن َذَه٥َم وَمُتِّمٞم ضُمُؾ ىَم٤مَل ذِم اًمرا ـَ اًمرا ُِمٜمُْف سم٤ِمًْمٙمَِت٤مِب وَمَ٘مَرَأُه وَمَ٘م٤مَل َأْي

ـْ ضَمِريٍد ومَ  ٠َمُل حُمَْدصَم٦ًم َوَأْرؾَمَؾ قُمَٛمُر إمَِم َرـَم٤مِئ٥َم ُِم ًْ سَمُف اًْمُٕمُ٘مقسَم٦ُم اعْمُقضِمَٕم٦ُم وَم٠َمشَم٤مُه سمِِف وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر شَم َيَ

َدقَم٤م سمِِف ًمَِٞمُٕمقَد ًَمُف هِب٤َم طَمتاك شَمَرَك فَمْٝمَرُه َدسمَِرًة صُمؿا شَمَريَمُف طَمتاك سَمَرَأ صُمؿا قَم٤مَد ًَمُف صُمؿا شَمَريَمُف طَمتاك سَمَرَأ ومَ 

 اهللِ  وَ ىَم٤مَل وَمَ٘م٤مَل َصٌِٞمٌغ إِْن يُمٜم٧َْم شُمِريُد ىَمْتكِم وَم٤مىْمُتْٚمٜمِل ىَمْتاًل مَجِٞماًل َوإِْن يُمٜم٧َْم شُمِريُد َأْن شُمَداِوَيٜمِل وَمَ٘مدْ 

٤م َٓ َُيَ ؿَْمَٕمِريِّ َأْن  ْٕ ٚمِِٛملَم سَمَرْأُت وَم٠َمِذَن ًَمُف إمَِم َأْرِوِف َويَمَت٥َم إمَِم َأِِب ُُمقؾَمك ا ًْ ـْ اعمُْ ُف َأطَمٌد ُِم ًَ
ًمِ

ٜم٧َْم شَمْقسَمُتُف وَمَٙمَت٥َم قُمَٛمُر َأْن  ًُ ضُمِؾ وَمَٙمَت٥َم َأسُمق ُُمقؾَمك إمَِم قُمَٛمَر َأْن ىَمْد طَم وَم٤مؿْمَتدا َذًمَِؽ قَمغَم اًمرا

تِفِ  ًَ  .اْئَذْن ًمِٚمٜما٤مِس سمُِٛمَج٤مًَم

 واؾم٤مٟمٞمده٤م ٓ ُتٚمق ُمـ ُم٘م٤مل، ًمٙمـ يِمد سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم٤م.

(، وصحٞمح سمٕمض أؾم٤مٟمٞمده٤م، 655-9/654) »اإلص٤مسم٦م»ذم  وىمد اؾمتققمٌٝم٤م احل٤مومظ
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 وهمػمهؿ يمثػم. »ؾمٜمـ اًمدارُمل»وصححٝم٤م اسمـ يمثػم وؿمٞمخٜم٤م احلجقري ذم ُت٘مٞم٘مف عم٘مدُم٦م 

أٟمف رأى  ( قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ 6510(، وُمًٚمؿ )1035وأظمرج اًمٌخ٤مري )

ذف وم٢مٟمف يم٤من يٙمره أو ىم٤مل يٜمٝمك قمـ اخل طرضماًل ُيذف وم٘م٤مل ًمف ٓ ُتذف وم٢من رؾمقل اهلل 

ٓ يّمٓم٤مد سمف اًمّمٞمد وٓ يٜمٙم٠م سمف اًمٕمدو وًمٙمٜمف يٙمن اًمًـ ويٗم٘م٠م اًمٕملم صمؿ رآه سمٕمد ذًمؽ 

يم٤من يٙمره أو يٜمٝمك قمـ اخلذف صمؿ أراك ُتذف ٓ  طوم٘م٤مل ًمف أظمؼمك أن رؾمقل اهلل  ُيذف

 أيمٚمٛمؽ يمٚمٛم٦م يمذا ويمذا.

(: ومٞمف هجران أهؾ اًمٌدع واًمٗمًقق 68/642ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذح احلدي٨م )

اًمًٜم٦م ُمع اًمٕمٚمؿ، وأٟمف َيقز هجرهؿ دائاًم واًمٜمٝمل قمـ اهلجران ومقق صمالث أي٤مم وُمٜم٤مسمذي 

إٟمام هق ذم طمؼ ُمـ هجر حلظ ٟمٗمًف وُمٕم٤ميش اًمدٟمٞم٤م، وأُم٤م أهؾ اًمٌدع وٟمحقهؿ ومٝمجراَّنؿ 

 دائؿ.

(: اهلجر قمغم وضمف اًمت٠مدي٥م، 941-94/90) »اعمجٛمقع»وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم يمام ذم 

واعمًٚمٛمقن اًمثالصم٦م  طُمٜمٝم٤م، يمام هجر اًمٜمٌل  وهق هجر ُمـ ئمٝمر اعمٜمٙمرات طمتك يتقب

اًمذيـ ظمٚمٗمقا طمتك أٟمزل اهلل شمقسمتٝمؿ طملم فمٝمر ُمٜمٝمؿ شمرك اجلٝم٤مد اعمتٕملم قمٚمٞمٝمؿ سمٖمػم قمذر 

واًمتٕمزير يٙمقن عمـ  ،وان يم٤من ُمٜم٤موم٘م٤م ومٝمٜم٤م اهلجر هق سمٛمٜمزًم٦م اًمتٕمزيروَل ُّيجر ُمـ أفمٝمر اخلػم 

اًمزيم٤مة واًمتٔم٤مهر سم٤معمٔم٤مَل فمٝمر ُمٜمف شمرك اًمقاضم٤ٌمت وومٕمؾ اعمحرُم٤مت يمت٤مرك اًمّمالة و

٤مع ؾمٚمػ آُم٦م اًمتك فمٝمر اَّن٤م واًمٗمقاطمش واًمداقمك إمم اًمٌدع اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وامج

وهذا طم٘مٞم٘م٦م ىمقل ُمـ ىم٤مل ُمـ اًمًٚمػ وإئٛم٦م ان اًمدقم٤مة إمم اًمٌدع ٓ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدَتؿ سمدع، 

قا وهلذا وٓ يّمغم ظمٚمٗمٝمؿ وٓ ي١مظمذ قمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿ وٓ يٜم٤ميمحقن ومٝمذه قم٘مقسم٦م هلؿ طمتك يٜمتٝم

يٗمرىمقن سملم اًمداقمٞم٦م وهمػم اًمداقمٞم٦م ٕن اًمداقمٞم٦م افمٝمر اعمٜمٙمرات وم٤مؾمتحؼ اًمٕم٘مقسم٦م سمخالف 
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ي٘مٌؾ قمالٟمٞمتٝمؿ ويٙمؾ هائرهؿ إمم  طاًمٙم٤مشمؿ وم٤مٟمف ًمٞمس ذا ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يم٤من اًمٜمٌك 

 أهـاهلل ُمع قمٚمٛمف سمح٤مل يمثػم ُمٜمٝمؿ . 

 ( 130ص-8)جىم٤مل اإلُم٤مم إضمري ذم اًمنميٕم٦م 

: يٜمٌٖمل ًمٙمؾ ُمـ  أهؾ اًمٌدع وإهقاء ىم٤مل حمٛمد سمـ احلًلم  سم٤مب ذيمر هجرة

َتًؽ سمام رؾمٛمٜم٤مه ذم يمت٤مسمٜم٤م هذا وهق يمت٤مب اًمنميٕم٦م أن ُّيجر مجٞمع أهؾ إهقاء ُمـ 

اخلقارج واًم٘مدري٦م واعمرضمئ٦م واجلٝمٛمٞم٦م ، ويمؾ ُمـ يٜم٥ًم إمم اعمٕمتزًم٦م ، ومجٞمع اًمرواومض ، 

ُمٌتدع سمدقم٦م والًم٦م ، وصح قمٜمف ذًمؽ  ومجٞمع اًمٜمقاص٥م ، ويمؾ ُمـ ٟمًٌف أئٛم٦م اعمًٚمٛملم أٟمف

، ومال يٜمٌٖمل أن يٙمٚمؿ وٓ يًٚمؿ قمٚمٞمف ، وٓ َي٤مًمس وٓ يّمغم ظمٚمٗمف ، وٓ يزوج وٓ يتزوج 

إًمٞمف ُمـ قمرومف ، وٓ يِم٤مريمف وٓ يٕم٤مُمٚمف وٓ يٜم٤مفمره وٓ َي٤مدًمف ، سمؾ يذًمف سم٤مهلقان ًمف ، وإذا 

أٟم٤مفمره وأضم٤مدًمف وأرد قمٚمٞمف ًم٘مٞمتف ذم ـمريؼ أظمذت ذم همػمه٤م إن أُمٙمٜمؽ . وم٢من ىم٤مل : ومٚمؿ ٓ 

ىمقًمف ؟ . ىمٞمؾ ًمف : ٓ ي١مُمـ قمٚمٞمؽ أن شمٜم٤مفمره وشمًٛمع ُمٜمف يمالُم٤م يٗمًد قمٚمٞمؽ ىمٚمٌؽ 

وُيدقمؽ سم٤ٌمـمٚمف اًمذي زيـ ًمف اًمِمٞمٓم٤من ومتٝمٚمؽ أٟم٧م 6 إٓ أن يْمٓمرك إُمر إمم ُمٜم٤مفمرشمف 

وإصم٤ٌمت احلج٦م قمٚمٞمف سمحية ؾمٚمٓم٤من أو ُم٤م أؿمٌٝمف إلصم٤ٌمت احلج٦م قمٚمٞمف ، وم٠مُم٤م ًمٖمػم ذًمؽ ومال 

،  طوهذا اًمذي ذيمرشمف ًمؽ وم٘مقل ُمـ شم٘مدم ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ، وُمقاومؼ ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل . 

ذم  طوم٠مُم٤م احلج٦م ذم هجرَتؿ سم٤مًمًٜم٦م ، وم٘مّم٦م هجرة اًمثالصم٦م اًمذيـ ُتٚمٗمقا قمـ رؾمقل اهلل 

اخلروج ُمٕمف ذم همزاشمف سمٖمػم قمذر : يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ، وهالل سمـ أُمٞم٦م ، وُمرارة سمـ اًمرسمٞمع 

هبجرَتؿ ، وأن ٓ يٙمٚمٛمقا ، وـمردهؿ طمتك ٟمزًم٧م شمقسمتٝمؿ  طاًمٜمٌل رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم وم٠مُمر 

ُمـ اهلل قمز وضمؾ ، وهٙمذا ىمّم٦م طم٤مـم٥م سمـ أِب سمٚمتٕم٦م عم٤م يمت٥م إمم ىمريش حيذرهؿ ظمروج 

هبجرشمف وـمرده ، ومٚمام أٟمزل اهلل شمقسمتف ومٕم٤مشمٌف اهلل شمٕم٤ممم قمغم  طإًمٞمٝمؿ 6 وم٠مُمر اًمٜمٌل  طاًمٜمٌل 
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.  شاًمٕمٛمؾ احل٥م ذم اهلل واًمٌٖمض ذم اهلل  أومْمؾ »:  طومٕمٚمف ومت٤مب قمٚمٞمف ، وىمقل اًمٜمٌل 

ًمّمٌٞمغ ، وسمٕم٨م إمم أهؾ اًمٌٍمة أن ٓ َي٤مًمًقه 6 ىم٤مل :  وضب قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ُمـ وىمر  »أٟمف ىم٤مل :  طومٚمق ضم٤مء إمم طمٚم٘م٦م ُم٤م هل ىم٤مُمقا وشمريمقه ، وىمد روي قمـ اًمٜمٌل 

ُمٕمٜمك  وؾمٜمذيمر قمـ اًمت٤مسمٕملم وأئٛم٦م اعمًٚمٛملم شص٤مطم٥م سمدقم٦م وم٘مد أقم٤من قمغم هدم اإلؾمالم 

 ُم٤م ىمٚمٜم٤مه إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

واهلجر يًتخدم إذا يم٤مٟم٧م ومٞمف ُمّمٚمح٦م ًمٚمًٜم٦م وأهٚمٝم٤م، إُم٤م إذ ٓ ُمّمٚمح٦م ومٞمف وإٟمام 

ُتّمؾ ُمٜمف ُمٗمًدة وقمزًم٦م ًمٚمًٜمل وفمٝمقر ًمٚمٌدقمل ومٝمٜم٤م يؽمك طمتك شم٘مقى اًمًٜم٦م، وهذه 

 ومتقى اإلُم٤مم اًمقادقمل، واًمٕمالُم٦م احلجقري وقمٚمٞمٝم٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم .

(: وهذا اهلجر ُيتٚمػ سم٤مظمتالف 943-94/942) »ٛمقعاعمج»ىم٤مل طمٞم٨م يمام ذم 

اهل٤مضمريـ ذم ىمقَتؿ ووٕمٗمٝمؿ وىمٚمتٝمؿ ويمثرَتؿ وم٤من اعم٘مّمقد سمف زضمر اعمٝمجقر وشم٠مديٌف 

ورضمقع اًمٕم٤مُم٦م قمـ ُمثؾ طم٤مًمف وم٤من يم٤مٟم٧م اعمّمٚمح٦م ذم ذًمؽ راضمح٦م سمحٞم٨م يٗم٣م هجره إمم 

ًمؽ سمؾ يزيد وٕمػ اًمنم وظمٗمٞمتف يم٤من ُمنموقم٤م وان يم٤من ٓ اعمٝمجقر وٓ همػمه يرشمدع سمذ

اًمنم واهل٤مضمر وٕمٞمػ سمحٞم٨م يٙمقن ُمٗمًدة ذًمؽ راضمح٦م قمغم ُمّمٚمحتف َل ينمع اهلجر سمؾ 

واهلجر ًمٌٕمض اًمٜم٤مس أٟمٗمع ُمـ اًمت٠مًمٞمػ  ،يٙمقن اًمت٠مًمٞمػ ًمٌٕمض اًمٜم٤مس أٟمٗمع ُمـ اهلجر

وهلذا يم٤من اًمٜمٌك يت٠مًمػ ىمقُم٤م وُّيجر آظمريـ يمام أن اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا يم٤مٟمقا ظمػما ُمـ ايمثر 

عم٤م يم٤من أوًمئؽ يم٤مٟمقا ؾم٤مدة ُمٓم٤مقملم ذم قمِم٤مئرهؿ ومٙم٤مٟم٧م اعمّمٚمح٦م اًمديٜمٞم٦م ذم اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ 

شم٠مًمٞمػ ىمٚمقهبؿ وه١مٓء يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم واعم١مُمٜمقن ؾمقاهؿ يمثػم ومٙم٤من ذم هجرهؿ قمز اًمديـ 

وشمٓمٝمػمهؿ ُمـ ذٟمقهبؿ وهذا يمام أن اعمنموع ذم اًمٕمدو اًم٘مت٤مل شم٤مرة واعمٝم٤مدٟمف شم٤مرة وأظمذ 

وضمقاب آئٛم٦م يم٠ممحد وهمػمه ذم هذا  ،واعمّم٤مًمح اجلزي٦م شم٤مرة يمؾ ذًمؽ سمح٥ًم آطمقال
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اًم٤ٌمب ُمٌٜمك قمغم هذا إصؾ وهلذا يم٤من يٗمرق سملم إُم٤ميمـ اًمتك يمثرت ومٞمٝم٤م اًمٌدع يمام يمثر 

يمذًمؽ ويٗمرق سملم اًم٘مدر ذم اًمٌٍمة واًمتٜمجٞمؿ سمخراؾم٤من واًمتِمٞمع سم٤مًمٙمقوم٦م وسملم ُم٤م ًمٞمس 

ًمف أوصؾ اًمٓمرق إئٛم٦م اعمٓم٤مقملم وهمػمهؿ واذا قمرف ُم٘مّمقد اًمنميٕم٦م ؾمٚمؽ ذم طمّمق

   إًمٞمف.

وهلذا يم٤من يٗمرق سملم إُم٤ميمـ اًمتل يمثرت ومٞمٝم٤م اًمٌدع يمام يمثر اًم٘مدري٦م ذم اًمٌٍمة ...

واًمتجٝمؿ سمخرؾم٤من، واًمتِمٞمع سم٤مًمٙمقوم٦م، وسملم ُم٤م ًمٞمس يمذًمؽ، ويٗمرق سملم إئٛم٦م اعمٓم٤مقملم 

 وهمػمهؿ، وهمذا قمرف ُم٘مّمقد اًمنميٕم٦م ؾمٚمؽ ذم طمّمقًمف أوصؾ اًمٓمريؼ إًمٞمف.

(: وقم٘مقسم٦م اًمٔم٤مَل وشمٕمزيره ُمنموط سم٤مًم٘مدرة ومٚمٝمذا 968-94/966) وىم٤مل 

اظمتٚمػ طمٙمؿ اًمنمع ذم ٟمققمك اهلجرشملم سملم اًم٘م٤مدر واًمٕم٤مضمز وسملم ىمٚم٦م ٟمقع اًمٔم٤مَل اعمٌتدع 

ويمثرشمف وىمقشمف ووٕمٗمف يمام ُيتٚمػ احلٙمؿ سمذًمؽ ذم ؾم٤مئر أٟمقاع اًمٔمٚمؿ ُمـ اًمٙمٗمر واًمٗمًقق 

واُم٤م ذم طمؼ قم٤ٌمده واُم٤م ومٞمٝمام  واًمٕمّمٞم٤من وم٢من يمٚمام طمرُمف اهلل ومٝمق فمٚمؿ اُم٤م ذم طمؼ اهلل وم٘مط

وُم٤م اُمر سمف ُمـ هجر اًمؽمك وآٟمتٝم٤مء وهجر اًمٕم٘مقسم٦م واًمتٕمزير إٟمام هق إذا َل يٙمـ ومٞمف 

ديٜمٞم٦م راضمح٦م قمغم ومٕمٚمف وآ وم٤مذا يم٤من ذم اًمًٞمئ٦م طمًٜم٦م راضمح٦م َل شمٙمـ ؾمٞمئ٦م واذا ُمّمٚمح٦م 

٤مٟم٧م يم٤من ذم اًمٕم٘مقسم٦م ُمٗمًدة راضمح٦م قمغم اجلريٛم٦م َل شمٙمـ طمًٜم٦م سمؾ شمٙمقن ؾمٞمئ٦م وان يم

 ُمٙم٤مومئ٦م َل شمٙمـ طمًٜم٦م وٓ ؾمٞمئ٦م 

وم٤مهلجران ىمد يٙمقن ُم٘مّمقده شمرك ؾمٞمئ٦م اًمٌدقم٦م اًمتك هل فمٚمؿ وذٟم٥م وأصمؿ ووم٤ًمد وىمد 

يٙمقن ُم٘مّمقده ومٕمؾ طمًٜم٦م اجلٝم٤مد واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر وقم٘مقسم٦م اًمٔم٤معملم ًمٞمٜمزضمروا ويرشمدقمقا 

ٛمف وًمٞم٘مقى آيامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح قمٜمد اهٚمف وم٤من قم٘مقسم٦م اًمٔم٤مَل َتٜمع اًمٜمٗمقس قمـ فمٚم

وُتْمٝم٤م قمغم ومٕمؾ ود فمٚمٛمف ُمـ آيامن واًمًٜم٦م وٟمحق ذًمؽ وم٤مذا َل يٙمـ ذم هجراٟمف اٟمزضم٤مر 
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أطمد وٓ اٟمتٝم٤مء اطمد سمؾ سمٓمالن يمثػم ُمـ احلًٜم٤مت اعم٠مُمقر هب٤م َل شمٙمـ هجرة ُم٤مُمقرا هب٤م يمام 

ذيمره أمحد قمـ أهؾ ظمراؾم٤من اذ ذاك اَّنؿ َل يٙمقٟمقا ي٘مقون سم٤مجلٝمٛمٞم٦م وم٤مذا قمجزوا قمـ 

ؿ ؾم٘مط إُمر سمٗمٕمؾ هذه احلًٜم٦م ويم٤من ُمداراَتؿ ومٞمف دومع اًمير قمـ أفمٝم٤مر اًمٕمداوة هل

اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمػ وًمٕمٚمف ان يٙمقن ومٞمف شم٠مًمٞمػ اًمٗم٤مضمر اًم٘مقى ويمذًمؽ عم٤م يمثر اًم٘مدر ذم أهؾ 

اًمٌٍمة ومٚمق شمرك رواي٦م احلدي٨م قمٜمٝمؿ ٟٓمدرس اًمٕمٚمؿ واًمًٜمـ وأصم٤مر اعمحٗمقفم٦م ومٞمٝمؿ وم٤مذا 

ػم ذًمؽ آ سمٛمـ ومٞمف سمدقم٦م ُميَت٤م دون ُمية شمٕمذر اىم٤مُم٦م اًمقاضم٤ٌمت ُمـ اًمٕمٚمؿ واجلٝم٤مد وهم

شمرك ذًمؽ اًمقاضم٥م يم٤من ُتّمٞمؾ ُمّمٚمح٦م اًمقاضم٥م ُمع ُمٗمًدة ُمرضمقطم٦م ُمٕمف ظمػما ُمـ 

ويمثػم ُمـ أضمقسم٦م آُم٤مم أمحد وهمػمه اًمٕمٙمس وهلذا يم٤من اًمٙمالم ذم هذه اعم٤ًمئؾ ومٞمف شمٗمّمٞمؾ 

قمٚمؿ  ُمـ إئٛم٦م ظمرج قمغم ؾم١مال ؾم٤مئؾ ىمد قمٚمؿ اعمًئقل طم٤مًمف أو ظمرج ظمٓم٤مسم٤م عمٕملم ىمد

 طم٤مًمف ومٞمٙمقن سمٛمٜمزًم٦م ىمْم٤مي٤م إقمٞم٤من اًمّم٤مدرة قمـ اًمرؾمقل إٟمام يث٧ٌم طمٙمٛمٝم٤م ذم ٟمٔمػمه٤م 

وم٤من أىمقاُم٤م ضمٕمٚمقا ذًمؽ قم٤مُم٤م وم٤مؾمتٕمٛمٚمقا ُمـ اهلجر وإٟمٙم٤مر ُم٤م َل ي١مُمروا سمف ومال َي٥م 

وٓ يًتح٥م ورسمام شمريمقا سمف واضم٤ٌمت أو ُمًتح٤ٌمت وومٕمٚمقا سمف حمرُم٤مت وآظمرون أقمروقا 

روا ُم٤م أُمروا هبجره ُمـ اًمًٞمئ٤مت اًمٌدقمٞم٦م سمؾ شمريمقه٤م شمرك قمـ ذًمؽ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ومٚمؿ ُّيج

اعمٕمرض ٓ شمرك اعمٜمتٝمك اًمٙم٤مره أو وىمٕمقا ومٞمٝم٤م وىمد يؽميمقَّن٤م شمرك اعمٜمتٝمك اًمٙم٤مره وٓ يٜمٝمقن 

قمٜمٝم٤م همػمهؿ وٓ يٕم٤مىمٌقن سم٤مهلجرة وٟمحقه٤م ُمـ يًتحؼ اًمٕم٘مقسم٦م قمٚمٞمٝم٤م ومٞمٙمقٟمقن ىمد وٞمٕمقا 

إؾمتح٤ٌمسم٤م ومٝمؿ سملم ومٕمؾ اعمٜمٙمر أو شمرك اًمٜمٝمك قمٜمف ُمـ اًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر ُم٤م أُمروا سمف إَي٤مسم٤م أو 

وذًمؽ ومٕمؾ ُم٤مَّنقا قمٜمف وشمرك ُم٤م أُمروا سمف ومٝمذا هذا وديـ اهلل وؾمط سملم اًمٖم٤ممم ومٞمف واجل٤مرم 

 أهـقمٜمف واهلل ؾمٌح٤مٟمف أقمٚمؿ. 

(: واذا اضمتٛمع ذم اًمرضمؾ اًمقاطمد ظمػم وذ وومجقر وـم٤مقم٦م 94/945) وىم٤مل 
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اًمثقاب سم٘مدر ُم٤م ومٞمف ُمـ اخلػم واؾمتحؼ ُمـ وُمٕمّمٞم٦م وؾمٜم٦م وسمدقم٦م اؾمتحؼ ُمـ اعمقآة و

اعمٕم٤مدات واًمٕم٘م٤مب سمح٥ًم ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمنم ومٞمجتٛمع ذم اًمِمخص اًمقاطمد ُمقضم٤ٌمت إيمرام 

وإه٤مٟم٦م ومٞمجتٛمع ًمف ُمـ هذا وهذا يم٤مًمٚمص اًمٗم٘مػم شم٘مٓمع يده ًمنىمتف ويٕمٓمك ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل 

 أهـُم٤م يٙمٗمٞمف حل٤مضمتف هذا هق إصؾ اًمذى اشمٗمؼ قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م. 

 وأيًْم٤م يًتخدم اهلجر ذم طمؼ سمٕمض اًمٕمّم٤مة اعمٔمٝمريـ يمام شم٘مدم.

وأُم٤م اذا افمٝمر اًمرضمؾ اعمٜمٙمرات وضم٥م  :(9645-94/963ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم )

ٞمٌؼ ًمف همٞم٦ٌم ووضم٥م ان يٕم٤مىم٥م قمالٟمٞم٦م سمام يردقمف قمـ ذًمؽ ُمـ هجر آٟمٙم٤مر قمٚمٞمف قمالٟمٞم٦م وعم

قمؾ ًمذًمؽ ُمتٛمٙمٜم٤م ُمـ ذًمؽ ُمـ همػم ذا يم٤من اًمٗم٤مإوهمػمه ومال يًٚمؿ قمٚمٞمف وٓ يرد قمٚمٞمف اًمًالم 

ن ُّيجروه ُمٞمت٤م يمام هجروه طمٞم٤م اذا يم٤من ذم أويٜمٌٖمك ٕهؾ اخلػم واًمديـ ُمٗمًدة راضمح٦م 

ذًمؽ يمػ ُٓمث٤مًمف ُمـ اعمجرُملم ومٞمؽميمقن شمِمٞمٞمع ضمٜم٤مزشمف يمام شمرك اًمٜمٌك اًمّمالة قمغم همػم 

ت َل واطمد ُمـ أهؾ اجلرائؿ ويمام ىمٞمؾ ًمًٛمرة سمـ ضمٜمدب ان أسمٜمؽ ُم٤مت اًم٤ٌمرطم٦م وم٘م٤مل ًمق ُم٤م

أصؾ قمٚمٞمف يٕمٜمك ٕٟمف أقم٤من قمغم ىمتؾ ٟمٗمًف ومٞمٙمقن يم٘م٤مشمؾ ٟمٗمًف وىمد شمرك اًمٜمٌك اًمّماله قمغم 

ىم٤مشمؾ ٟمٗمًف ويمذًمؽ هجر اًمّمح٤مسم٦م اًمثالصم٦م اًمذيـ فمٝمر ذٟمٌٝمؿ ذم شمرك اجلٝم٤مد اًمقاضم٥م طمتك 

 شم٤مب اهلل قمٚمٞمٝمؿ وم٤مذا أفمٝمر اًمتقسم٦م أفمٝمر ًمف اخلػم .

يمام قمٜمد اًمالًمٙم٤مئل  اسمـ قمٛمر واٟمٔمر إمم طم٤مل اًمًٚمػ رم هذا اًم٤ٌمب ومٝمذا قمٌد اهلل 

( ُمـ ـمريؼ ٟم٤مومع ىم٤مل: سمٞمٜمام ٟمحـ قمٜمد قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ضم٤مءه اٟم٤ًمن وم٘م٤مل: إن ومالن 6681)

ي٘مرأ قمٚمٞمؽ اًمًالم ًمرضمؾ ُمـ أهؾ اًمِم٤مم، وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر: إٟمف ىمد سمٚمٖمٜمل أٟمف أطمدث طمدصًم٤م، 

 وم٢من يم٤من يمذًمؽ ومال شم٘مران قمٚمٞمف ُمٜمل ؾمالم.

 وؾمٜمده طمًـ.
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ـمريؼ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ىم٤مل: سمٞمٜم٤م ـم٤مووس يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م ( ُمـ 6606وأظمرج رىمؿ )

 ًم٘مٞمف ُمٕمٌد اجلٝمٜمل وم٘م٤مل ًمف ـم٤مووس: أٟم٧م ُمٕمٌد؟

 ىم٤مل: ٟمٕمؿ، وم٤مًمتٗم٧م إًمٞمٝمؿ ـم٤مووس وم٘م٤مل: هذا ُمٕمٌد وم٠مهٞمٜمقه.

( ُمـ ـمريؼ اسمـ أِب قم٤مصؿ ىم٤مل: ىم٤مل اسمـ أِب رواد ىمد ضم٤مءيمؿ صمقر 6603وأظمرج )

 ل اًمِمٞمخ: ويم٤من ىمدرًي٤م.وم٤مشم٘مقه، ٓ يٜمٓمحٙمؿ سم٘مرٟمٞمف يٕمٜمل صمقر سمـ يزيد، ىم٤م

( ُمـ ـمريؼ حمٛمقد سمـ همٞمالن: ؾمٛمٕم٧م ُم١مُمؾ اسمـ إؾمامقمٞمؾ ي٘مقل ذم 6604وأظمرج )

همػم جمٚمس ي٘مٌؾ قمٚمٞمٜم٤م اطمرج قمغم يمؾ ُمٌتدع ضمٝمٛمل أو راومِض أو ىمدري أو ُمرضمئ ؾمٛمع 

 ُمٜمل، واهلل ًمق قمرومتٙمؿ ُم٤م طمدصمتٙمؿ.

( ىمقل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: ُمـ ضمٚمس ُمع ص٤مطم٥م سمدقم٦م وم٤مطمذره، 6605وأظمرج )

ـ ضمٚمس ُمع ص٤مطم٥م اًمٌدقم٦م َل يٕمط احلٙمٛم٦م، وأطم٥م أن يٙمقن سمٞمٜمل وسملم ص٤مطم٥م وُم

 اًمٌدقم٦م طمّمـ ُمـ طمديد.

  أهـآيمؾ قمٜمد اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماِن أطم٥م إزم ُمـ أن آيمؾ قمٜمد ص٤مطم٥م سمدقم٦م.

وُم٤م ذًمؽ إٓ ٕن اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماِن ُمٕمروف ذه وًمـ ُيٖمؽمسمف سمٞمٜمام ص٤مطم٥م اًمٌدقم٦م 

 ىمد َيرك إمم سمدقمتف واٟم٧م ٓشمِمٕمر .

(: أن اًمٜم٤مس وصمٌقا قمغم سمنم اعمريز قمٜمد 652) »اًمًٜم٦م»رج قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم وأظم

ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م طمتك ضسمقه، وىم٤مًمقا: ضمٝمٛمل، وم٘م٤مل ًمف ؾمٗمٞم٤من: ي٤م دوي٦ٌم ي٤م دوي٦ٌم، أَل 

 شمًٛمع اهلل ي٘مقل:) أٓ ًمف اخلٚمؼ وإُمر(، وم٠مظمؼم اهلل قمز وضمؾ: أن اخلٚمؼ همػم إُمر.

( سمًٜمد صحٞمح قمـ ه٤مرون اًمرؿمٞمد أٟمف ىم٤مل: 22) »اًمًٜم٦م»وأظمرج قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم 

سمٚمٖمٜمل أن سمنًما اعمريٌم يزقمؿ أن اًم٘مرآن خمٚمقق هلل قمكم إن افمٗمرِن اهلل سمف إٓ ىمتٚمتف ىمتٚم٦م ُم٤م 
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 ىمتٚمتٝم٤م أطمًدا ىمط.

(: قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مريض: أن اًمٗمْمؾ اًمرىم٤مر 9/080سمًٜمده ) وأظمرج 

ٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مريض: شمِمٝمدومٚمام سمٚمغ ُمـ ُّيده ىمٕمد إًمٞمف ومذايمره ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًم٘مدر، وم٘م٤مل ًمف حم

اهلل ومال ُمْمؾ ًمف وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف رومع حمٛمد قمّم٤م ُمٕمف وميب هب٤م رأؾمف وىم٤مل ىمؿ 

 ومٚمام ىم٤مم ومذه٥م ىم٤مل ٓ يرضمع هذا قمـ رأيف أسمدا.

: سمٚمغ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز أن همٞمالن سمـ ُمًٚمؿ ي٘مقل ذم »اًمنميٕم٦م»وأظمرج أضمري ذم 

 اًم٘مدر ومٌٕم٨م إًمٞمف ومحجٌف.

( قمـ اسمـ قمقن ىم٤مل: يمٜم٤م ضمٚمقؾًم٤م ذم ُمًجد سمٜمل 942) »اًم٘مدر»وأظمرج اًمٗمري٤مِب ذم 

قمدي، ومدظمؾ ُمٕمٌد اجلٝمٜمل اعمًجد وم٘م٤مل أسمق اًمًقار: ُم٤م يدظمؾ هذا ُمًجدٟم٤م، ٓ شمدقمقه 

 َيٚمس إًمٞمٜم٤م.

 : أصمر صحٞمح.»اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ذم اًم٘مدر»ىم٤مل اًمقادقمل ذم 

ػم أٟمف يم٤من يٓمقف ُمع ـم٤مووس : قمـ أِب اًمزسم»اًمًٜم٦م»وأظمرج قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم 

سم٤مًمٌٞم٧م، ومٛمر سمٛمٕمٌد اجلٝمٜمل وم٘م٤مل ىم٤مئؾ ًمٓم٤مووس هذا ُمٕمٌد اجلٝمٜمل اًمذي ي٘مقل ذم اًم٘مدر 

ومٕمدل إًمٞمف ـم٤مووس طمتك وىمػ قمٚمٞمف وم٘م٤مل أٟم٧م اعمٗمؽمي قمغم اهلل قمز وضمؾ اًم٘م٤مئؾ ُم٤م ٓ 

شمٕمٚمؿ ىم٤مل ُمٕمٌد يٙمذب قمكم ىم٤مل أسمق اًمزسمػم ومٕمدًم٧م ُمع ـم٤مووس طمتك دظمٚمٜم٤م قمغم اسمـ قم٤ٌمس 

ل ًمف ـم٤مووس ي٤م أسم٤م قم٤ٌمس اًمذيـ ي٘مقًمقن ذم اًم٘مدر وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس أروِن سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل وم٘م٤م

 ىمٚمٜم٤م ص٤مٟمع ُم٤مذا ىم٤مل إذا أضمٕمؾ يدي ذم رأؾمف صمؿ أدق قمٜم٘مف.

 ىم٤مل اًمقادقمل: هذا إصمر ؾمٜمده طمًـ.

ومٝمذا سم٤مب قمٔمٞمؿ ًمٜمٍمة اًمًٜم٦م وأهٚمٝم٤م، وهق اًمؼمأة واًمٌٕمد وهجر أهؾ إهقاء 
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زهد اًمًٚمػ وطمرصٝمؿ قمغم يمؾ ظمػم وُمع ذًمؽ ٓ واًمري٥م واًمتٛمٞمز قمٜمٝمؿ، وشمرى 

 شم٠مظمذهؿ ذم اعمٌتدقم٦م ًمقُم٦م ٓئؿ، يٖمْمٌقن هلل قمز وضمؾ، ويٜم٤مسمذون ُمـ ٟم٤مسمذ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

واًمٕمج٥م أن يمثػًما ُمـ اًمٜم٤مس ممـ يت٘مٛمص اًم٘مامص اًمًٚمٗمل ذم هذه إي٤مم دمده ؾمٝماًل 

احلٙمٛم٦م ذم اًمدقمقة ُم٤م هذا عمًٚمٛملم واًمِمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ وٞمٜم٤ًم ٕهؾ اًمٌدع.سمدقمقى اًمرمح٦م سم٤مهٞمٜم٤ًم ًم

 واهلل إٓ ُمـ اًمتٛمٞمع اًمذي ي١مدي إمم زطمزطم٦م اًمديـ واًمًٜم٦م َي٤مُمٚمٝمؿ شم٤مرة 

 واعمج٤مًم٤ًمت واعمراؾمالت وإن ذيمرهؿ ذيمر حم٤مؾمٜمٝمؿ وشمرك ُم٤ًموئٝمؿ. تسم٤مٓسمت٤ًمُم٤م

وإن طمذر اعمّمٚمحقن ُمـ أهؾ اًمٌدع ظمذهلؿ، ومال ظمػم ذم هذا اًمّمٜمػ وٓ يمراُم٦م، سمؾ 

ّمٜمٞمٕمٝمؿ هذا ئمٝمرون سم٤مٓقمتدال سمُمـ اعمٌتدقم٦م6 َّٕنؿ  هؿ واهلل أض قمغم اًمدقمقة

واًمقؾمٞمٓم٦م، ورسمام اهمؽم هبؿ سمٕمض ُمـ ٓ يٕمرف أصح٤مب اًمٌدقم٦م، وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن 

ُمـ اخلذٓن وُمـ هذه إصٜم٤مف اًمً٘مٞمٛم٦م اعمريْم٦م اًمذيـ شمٜمٙمروا اًمٓمري٘م٦م اًمًٚمػ 

٤َم ٓ شَمْٕمَٛمك إسَمْ ﴿اًمّم٤محللم واًمٕمٚمامء اعمّم٤محللم  تِل ذِم وَم٢مَِّنا ـْ شَمْٕمَٛمك اًْمُ٘مُٚمقُب اًما
َّم٤مُر َوًَمٙمِ

ُدورِ   .[01]احلج:﴾اًمّمُّ

 أجٛر ايٓاؼ ٚأؽحع ايٓاؼ ملسو هيلع هللا ىلصنإ صعٍٛ اهلل  :احلار١ٜ ٚايعؾضٕٚ

ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمٜمٍمة اًمًٜم٦م وأهٚمٝم٤م هق اجلقد سم٤مًمٕمٚمؿ وسمثف سملم اًمٜم٤مس، وشمٌٞملم 

 احلؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ.

 (: واجلقد قمنمة ُمراشم٥م:9/959) »ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم»ذم  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 أطمده٤م: اجلقد سم٤مًمٜمٗمس وهق أقمغم ُمرشم٦ٌم يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

ــ٤م ــؾ هب ـــ اًمٌخٞم ــ٤مًمٜمٗمس إذا و ــقد سم  َي

 

ــقد  ــ٦م اجل ــ هم٤مي ــ٤مًمٜمٗمس أىمَم ــقد سم  واجل
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اًمث٤مٟمٞم٦م: اجلقد سم٤مًمري٤مؾم٦م وهق صم٤مِن ُمراشم٥م اجلقد، ومٞمحٛمؾ اجلقاد ضمقاده قمغم أُمتٝم٤من 

 ٤مت اعمٚمتٛمس.ري٤مؾمتف واجلقد هب٤م، واإليث٤مر ذم ىمْم٤مء طم٤مضم

٤ًٌم ويمًدا ذم ُمّمٚمح٦م همػمه.  اًمث٤مًمث٦م: اجلقد سمراطمتف وروم٤مهٞمتف، وإمج٤مم ٟمٗمًف ومٞمجقد هب٤م شمٕم

اًمراسمٕم٦م: اجلقد سم٤مًمٕمٚمؿ وسمذًمف، وهق ُمـ أقمغم ُمراشم٥م اجلقد، واجلقد سمف أومْمؾ ُمـ اجلقد 

سم٤معم٤مل6 ٕن اًمٕمٚمؿ أذف ُمـ اعم٤مل، وُمـ اجلقد سمف أن شمٌذًمف عمـ ي٠ًمًمؽ قمٜمف سمؾ شمٓمرطمف قمٚمٞمف 

 طًم٤م.ـمر

وُمـ اجلقد أن اًم٤ًمئؾ إذا ؾم٠مًمؽ قمـ ُم٠ًمًم٦م اؾمت٘مّمٞم٧م ًمف ضمقاهب٤م ضمقاسًم٤م ؿم٤مومًٞم٤م ٓ 

يٙمقن ضمقاسمؽ ًمف سم٘مدر ُم٤م شمدومع سمف اًميورة يمام يم٤من سمٕمْمٝمؿ يٙمت٥م ذم ضمقاٟم٥م اًمٗمتٞم٤م ٟمٕمؿ 

 ُم٘متٍما قمٚمٞمٝم٤م أوٓ 

وًم٘مد ؿم٤مهدت ُمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىمدس اهلل روطمف ذم ذًمؽ أُمرا قمجٞم٤ٌم يم٤من 

ُم٠ًمًم٦م طمٙمٛمٞم٦م ذيمر ذم ضمقاهب٤م ُمذاه٥م إئٛم٦م إرسمٕم٦م إذا ىمدر وُم٠مظمذ اخلالف  إذا ؾمئؾ قمـ

وشمرضمٞمح اًم٘مقل اًمراضمح وذيمر ُمتٕمٚم٘م٤مت اعم٠ًمًم٦م اًمتل رسمام شمٙمقن أٟمٗمع ًمٚم٤ًمئؾ ُمـ ُم٠ًمًمتف 

سملم  ومٞمٙمقن ومرطمف سمتٚمؽ اعمتٕمٚم٘م٤مت واًمٚمقازم أقمٔمؿ ُمـ ومرطمف سمٛم٠ًمًمتف وهذه ومت٤مويف 

ومٛمـ ضمقد اإلٟم٤ًمن سم٤مًمٕمٚمؿ أٟمف ٓ ي٘متٍم قمغم اًمٜم٤مس ومٛمـ أطم٥م اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م رأى ذًمؽ 

ُم٠ًمًم٦م اًم٤ًمئؾ سمؾ يذيمر ًمف ٟمٔم٤مئره٤م وُمتٕمٚم٘مٝم٤م وُم٠مظمذه٤م سمحٞم٨م يِمٗمٞمف ويٙمٗمٞمف وىمد ؾم٠مل 

م اًمٜمٌل قمـ اعمتقى ء سمامء اًمٌحر وم٘م٤مل هق اًمٓمٝمقر ُم٤مؤه احلؾ ُمٞمتتف اًمّمح٤مسم٦م 

 ٠مًمقه قمٜمف وم٠مضم٤مهبؿ قمـ ؾم١ماهلؿ وضم٤مد قمٚمٞمٝمؿ سمام ًمٕمٚمٝمؿ ذم سمٕمض إطمٞم٤من إًمٞمف أطمقج مم٤م ؾم

ويم٤مٟمقا إذا ؾم٠مًمقه قمـ احلٙمؿ ٟمٌٝمٝمؿ قمغم قمٚمتف وطمٙمٛمتف يمام ؾم٠مًمقه قمـ سمٞمع اًمرـم٥م 

سم٤مًمتٛمر وم٘م٤مل أيٜم٘مص اًمرـم٥م إذا ضمػ ىم٤مًمقا ٟمٕمؿ ىم٤مل ومال إذن وَل يٙمـ ُيٗمك قمٚمٞمف ٟم٘مّم٤من 
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اًمرـم٥م سمجٗم٤مومف وًمٙمـ ٟمٌٝمٝمؿ قمغم قمٚم٦م احلٙمؿ وهذا يمثػم ضمدا ذم أضمقسمتف ُمثؾ ىمقًمف إن سمٕم٧م 

٤م ضم٤مئح٦م ومال حيؾ ًمؽ أن شم٠مظمذ ُمـ ُم٤مل أظمٞمؽ ؿمٞمئ٤م سمؿ ي٠مظمذ ُمـ أظمٞمؽ صمٛمرة وم٠مص٤مسمتٝم

أطمديمؿ ُم٤مل أظمٞمف سمٖمػم طمؼ وذم ًمٗمظ أرأي٧م إن ُمٜمع اهلل اًمثٛمرة سمؿ ي٠مظمذ أطمديمؿ ُم٤مل أظمٞمف 

سمٖمػم طمؼ ومٍمح سم٤مًمٕمٚم٦م اًمتل حيرم ٕضمٚمٝم٤م إًمزاُمف سم٤مًمثٛمـ وهل ُمٜمع اهلل اًمثٛمرة اًمتل ًمٞمس 

 ًمٚمٛمِمؽمي ومٞمٝم٤م صٜمع 

 اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يٕمٞمٌقٟمف سمذًمؽ وي٘مقًمقن ويم٤من ظمّمقُمف يٕمٜمل ؿمٞمخ اإلؾمالم

ؾم٠مًمف اًم٤ًمئؾ قمـ ـمريؼ ُمٍم ُمثال ومٞمذيمر ًمف ُمٕمٝم٤م ـمريؼ ُمٙم٦م واعمديٜم٦م وظمراؾم٤من 

 واًمٕمراق واهلٜمد وأي طم٤مضم٦م سم٤مًم٤ًمئؾ إمم ذًمؽ 

  .وًمٕمٛمر اهلل ًمٞمس ذًمؽ سمٕمٞم٥م وإٟمام اًمٕمٞم٥م اجلٝمؾ واًمٙمؼم وهذا ُمقوع اعمثؾ اعمِمٝمقر

  .ًمٕمٜم٘مقدُمثؾ ُمـ َل يّمؾ إمم ا ًم٘مٌقه سمح٤مُمض وهق ظمؾ 

واعمٌم ُمع اًمرضمؾ إمم ذي ؾمٚمٓم٤من وٟمحقه  اجلقد سم٤مًمٜمٗمع سم٤مجل٤مه يم٤مًمِمٗم٤مقم٦م :اخل٤مُم٦ًم

  .اًمتٕمٚمٞمؿ وسمذل اًمٕمٚمؿ زيم٤مشمف وذًمؽ زيم٤مة اجل٤مه اعمٓم٤مًم٥م هب٤م اًمٕمٌد يمام أن

قمغم يمؾ ؾمالُمك ُمـ  اجلقد سمٜمٗمع اًمٌدن قمغم اظمتالف أٟمقاقمف يمام ىم٤مل يّمٌح :اًم٤ًمدؾم٦م

ذم داسمتف  يٕمدل سملم اصمٜملم صدىم٦م ويٕملم اًمرضمؾأطمديمؿ صدىم٦م يمؾ يقم شمٓمٚمع ومٞمف اًمِمٛمس 

يٛمِمٞمٝم٤م  ومٞمحٛمٚمف قمٚمٞمٝم٤م أو يرومع ًمف قمٚمٞمٝم٤م ُمت٤مقمف صدىم٦م واًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم صدىم٦م وسمٙمؾ ظمٓمقة

 اًمرضمؾ إمم اًمّمالة صدىم٦م ويٛمٞمط إذى قمـ اًمٓمريؼ صدىم٦م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف اًم٤ًمسمٕم٦م اجلقد

ًمٚمٝمؿ إٟمف ٓ سم٤مًمٕمرض يمجقد أِب وٛمْمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م رى اهلل قمٜمٝمؿ يم٤من إذا أصٌح ىم٤مل ا

زم أشمّمدق سمف قمغم اًمٜم٤مس وىمد شمّمدىم٧م قمٚمٞمٝمؿ سمٕمريض ومٛمـ ؿمتٛمٜمل أو ىمذومٜمل ومٝمق ذم  ُم٤مل

 .اًمٜمٌل ُمـ يًتٓمٞمع ُمٜمٙمؿ أن يٙمقن يم٠مِب وٛمْمؿ طمؾ وم٘م٤مل
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وذم هذا اجلقد ُمـ ؾمالُم٦م اًمّمدر وراطم٦م اًم٘مٚم٥م واًمتخٚمص ُمـ ُمٕم٤مداة اخلٚمؼ ُم٤م ومٞمف 

ذيٗم٦م ُمـ ُمراشمٌف وهل أٟمٗمع  اًمث٤مُمٜم٦م اجلقد سم٤مًمّمؼم وآطمتامل واإلهمْم٤مء وهذه ُمرشم٦ٌم

ًمّم٤مطمٌٝم٤م ُمـ اجلقد سم٤معم٤مل وأقمز ًمف وأٟمٍم وأُمٚمؽ ًمٜمٗمًف وأذف هل٤م وٓ ي٘مدر قمٚمٞمٝم٤م إٓ 

اًمٜمٗمقس اًمٙم٤ٌمر ومٛمـ صٕم٥م قمٚمٞمف اجلقد سمامًمف ومٕمٚمٞمف هبذا اجلقد وم٢مٟمف َيتٜمل صمٛمرة قمقاىمٌف 

ـْ َواجْلُُروَح ىمِ ﴿ قال تعالى:احلٛمٞمدة ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمرة وهذا ضمقد اًمٗمتقة  َّم٤مٌص وَمَٛم

٤مَرٌة ًَمفُ  َق سمِِف وَمُٝمَق يَمٗما َوضَمَزاُء ؾَمٞمَِّئ٦ٍم ؾَمٞمَِّئ٦ٌم  ﴿ قال تعالى:وذم هذا اجلقد  ،[01]اعم٤مئدة:﴾شَمَّمدا

ُف ٓ حُي٥ِمُّ اًمٔما٤معملَِِم  ـْ قَمَٗم٤م َوَأْصَٚمَح وَم٠َمضْمُرُه قَمغَم اهللاِ إِٟما ومذيمر  ،[04]اًمِمقرى:﴾ُِمْثُٚمَٝم٤م وَمَٛم

أي٦م ُم٘م٤مم اًمٕمدل وأذن ومٞمف وُم٘م٤مم اًمٗمْمؾ وٟمدب إًمٞمف وُم٘م٤مم اًمٔمٚمؿ  اعم٘م٤مُم٤مت اًمثالصم٦م ذم هذه

  .وطمرُمف

اجلقد سم٤مخلٚمؼ واًمٌنم واًمًٌٓم٦م وهق ومقق اجلقد سم٤مًمّمؼم وآطمتامل واًمٕمٗمق  :اًمت٤مؾمٕم٦م

وهق اًمذي سمٚمغ سمّم٤مطمٌف درضم٦م اًمّم٤مئؿ اًم٘م٤مئؿ وهق أصم٘مؾ ُم٤م يقوع ذم اعمٞمزان ىم٤مل اًمٜمٌل ٓ 

ك أظم٤مك ووضمٝمؽ ُمٜمًٌط إًمٞمف وذم هذا اجلقد ُمـ ُت٘مرن ُمـ اعمٕمروف ؿمٞمئ٤م وًمق أن شمٚم٘م

اعمٜم٤مومع واعم٤ًمر وأٟمقاع اعمّم٤مًمح ُم٤م ومٞمف واًمٕمٌد ٓ يٛمٙمٜمف أن يًع اًمٜم٤مس سمح٤مًمف ويٛمٙمٜمف أن 

  .يًٕمٝمؿ سمخٚم٘مف واطمتامًمف

اجلقد سمؽميمف ُم٤م ذم أيدي اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝمؿ ومال يٚمتٗم٧م إًمٞمف وٓ يًتنمف ًمف سم٘مٚمٌف  :اًمٕم٤مذة

هذا اًمذي ىم٤مل قمٌداهلل اسمـ اعم٤ٌمرك إٟمف أومْمؾ ُمـ ؾمخ٤مء وٓ يتٕمرض ًمف سمح٤مًمف وٓ ًم٤ًمٟمف و

 اًمٜمٗمس سم٤مًمٌذل 

ومٚم٤ًمن طم٤مل اًم٘مدر ي٘مقل ًمٚمٗم٘مػم اجلقاد وإن َل أقمٓمؽ ُم٤م دمقد سمف قمغم اًمٜم٤مس ومجد 

قمٚمٞمٝمؿ سمزهدك ذم أُمقاهلؿ وُم٤م ذم أيدُّيؿ شمٗمْمؾ قمٚمٞمٝمؿ وشمزامحٝمؿ ذم اجلقد وشمٜمٗمرد قمٜمٝمؿ 
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 ػم ظم٤مص ذم اًم٘مٚم٥م واحل٤مل .سم٤مًمراطم٦م وًمٙمؾ ُمرشم٦ٌم ُمـ ُمراشم٥م اجلقد ُمزيدوشم٠مصم

 أهـواهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمد وٛمـ اعمزيد ًمٚمجقاء وآشمالف ًمٚمٛمًؽ واهلل اعمًتٕم٤من.

وؿم٤مهدٟم٤م ُمـ ذيمر هذه اعمراشم٥م أن اًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ إذا سمذل قمٚمٛمف ًمٚمٜم٤مس 

سمجقد وؾمخ٤مء اٟمتٗمع اًمٜم٤مس ُمٜمف، واٟمتنم ظمػمه، ويمذًمؽ اجلقد سم٤مًمِمٗم٤مقم٤مت وهمػمه٤م يمٚمٝم٤م 

 ًمٜم٤مس قمغم اًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ.ُمـ أؾم٤ٌمب إىم٤ٌمل ا

 ٥م هلذا اًمداقمل ىمٌؾ ظمػمه.٦ٌم ُمـ حيًـ إًمٞمٝم٤م، وإذا وىمع احلوم٢من اًمٜمٗمقس جمٌقًم٦م قمغم حم

وقمد أن اجلقاد ىمد وقمد سم٤مخلٚمػ واًمزي٤مدة واعمٛمًؽ  صمؿ هق أيًْم٤م يمام ىمؾ اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 شمالف.سم٤مخلذٓن واإل

سمٜمٗمًف ذم شمٌٚمٞمغ اًمديـ  ضم٤مد ط وُم٤م أٟمتنم اخلػم إٓ هبذه اًمقؾمٞمٚم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، ومرؾمقل اهلل

سمري٤مؾمتف ذم ٟمٗمع اعمًٚمٛملم واإلطم٤ًمن إًمٞمٝمؿ، وضم٤مء سمامًمف ومٙم٤من يٕمٓمل اًمرضمؾ  احلؼ، وضم٤مد

 اًمٖمٜمؿ سملم اجلٌٚملم يت٠مًمٗمف قمغم اإلؾمالم يمام هق ُمٕمٚمقم.

، إمم همػم ذًمؽ ُمـ أٟمقاع اجلقد، سمؾ ُم٤م ؾمئؾ ؿمٞمًئ٤م طوضم٤مد سمٕمٚمٛمف وسمثف سملم اًمٜم٤مس 

 وم٘م٤مل: ٓ.

اًم٘مري٥م واًمٌٕمٞمد، طمتك أىمٌؾ اًمٜم٤مس قمٚمٞمف وقمغم دقمقشمف، يمام ومٕمؾ ذًمؽ يم٤من ضمقاًدا ُمع 

 اًمذي ىم٤مل ًم٘مقُمف: اؾمٚمٛمقا وم٢من حمٛمًدا يٕمٓمل قمٓم٤مء ُمـ ٓ ُيِمك اًمٗم٘مر.

 ويمذا أصح٤مسمف ُمـ سمٕمده، ؾم٤مروا قمغم ؾمػمه واىمتٗمقا اصمره ومٜمجحقا وأومٚمحقا.

، يمؿ ضم٤مد سم٤مًمٕمٚمقم ومٜمٗمٕمف اهلل سمف، وأسمق هريرة طم٤مومظ اًمّمح٤مسم٦م ومٝم٤مك اسمـ قم٤ٌمس 

قمٌد اهلل سمـ قمٛمر وهمػمهؿ يمثػم ضم٤مدوا سمٕمٚمٛمٝمؿ و واهلل سمـ ُمًٕمقد وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر وقمٌد

وم٤مٟمتٗمع ُمٜمٝمؿ اخلٚمؼ، وُم٤م زال ظمػمهؿ إمم أن يرث اهلل إرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م، وهذا قمٛمر سمـ 
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ىم٤مل يمت٥م إًمٞمٜم٤م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز أُم٤م سمٕمد (: 344) »ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ»قمٌد اًمٕمزيز يمام ذم 

واًمٕمٚمؿ ُمـ قمٜمدك ومٚمٞمٜمنموا ُم٤م قمٚمٛمٝمؿ اهلل ذم جم٤مًمًٝمؿ وُم٤ًمضمدهؿ ومٛمر أهؾ اًمٗم٘مف 

 وؾمٜمده طمًـ. واًمًالم.

( قمٚمؿ ٓ ي٘م٤مل سمف يمٜمز ٓ 69وضم٤مء قمـ ؾمٚمامن سمًٜمد طمًـ قمٜمد أِب ظمٞمثٛم٦م ذم اًمٕمٚمؿ )

 يٜمٗمؼ ُمٜمف.

 وروى قمـ ُم٤مًمؽ أٟمف يم٤من ي٘مقل: اشم٘مقا اهلل واٟمنموا هذا اًمٕمٚمؿ وقمٚمٛمقه وٓ شمٙمتٛمقه.

ـْ : »ُم٘مدُم٦م اًمدارُمل» وضم٤مء قمـ اًمزهري يمام ذم َْوَزاقِملُّ قَم ْٕ صَمٜم٤َم ا َٟم٤م َأسُمق اعمُِْٖمػَمِة طَمدا َأظْمؼَمَ

ٜما٦ِم َٟمَج٤مةٌ  ًُّ قْمتَِّم٤مُم سم٤ِمًم ِٓ ـْ قُمَٚماَمِئٜم٤َم َيُ٘مقًُمقَن ا ـْ َُم٣َم ُِم ْهِريِّ ىَم٤مَل يَم٤مَن َُم ـْ اًمزُّ ـِ َيِزيَد قَم  ُيقُٟمَس سْم

يًٕم٤م وَمٜمَْٕمُش ا ًٌْْم٤م َهِ ٌَُض ىَم ْٟمَٞم٤م َوذِم َذَه٤مِب اًْمِٕمْٚمِؿ َذَه٤مُب َواًْمِٕمْٚمُؿ ُيْ٘م ـِ َواًمدُّ ي ٤ٌَمُت اًمدِّ ًْمِٕمْٚمِؿ صَم

 .َذًمَِؽ يُمٚمِّفِ 

وًمق َل يٙمـ اًمٕمٚمامء ىمد ضم٤مدوا سمٕمٚمٛمٝمؿ عم٤م وصٚمٜم٤م هذا اخلػم، ومٝم٤مك اعم٤ًمٟمٞمد واًمًٜمـ 

 واعمٕم٤مضمؿ واًمًػم وهمػمه٤م يمٚمٝم٤م شمدل قمغم ضمقد أصح٤مهب٤م سم٤مًمٕمٚمؿ.

سم٤مًمٕمٚمؿ وٓ َيقدون سمف، شمٙمقن قم٤مىمٌتٝمؿ  وىمد ٓطمٔمٜم٤م وأدريمٜم٤م يمثػًما ممـ يٌخٚمقن

اإلومالس ُمٜمف، يرى اعمٜمٙمرات ومال ي٤ٌمزم، وي٠ًمل ومال َيٞم٥م، زهد اعمخذوًملم وسمخؾ 

 احلريّملم، ومّم٤مر إمم أن قم٤مد ضم٤مهاًل:

 يمــ٠من َل يٙمـــ سمــلم احلجــقن إمم اًمّمــٗم٤م

 

 أٟمــــٞمس وَل يًــــٛمر سمٛمٙمــــ٦م ؾمــــ٤مُمر 

 وُم٤م وىمٕمقا ومٞمف ُم٤م هق واهلل إٓ اؾمتدراضًم٤م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من. 

ًمٜم٤مفمر ذم يمت٥م ؿمٞمخ اإلؾمالم ورؾم٤مئٚمف يرى أَّن٤م ُمـ سم٤مب اجلقد سم٤مًمٕمٚمؿ، وم٘مد ؾم٠مًمف وا

ًٓ وم٠مضم٤مب سم٤مًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م، ويمؿ ىمد اؾمتٗم٤مد اعمًٚمٛمقن وَّنٚمقا ُمٜمٝم٤م،  أهؾ واؾمط ؾم١ما
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 ويمذًمؽ اًمتدُمري٦م واحلٛمقي٦م وهمػمه٤م.

 إٓ اؾمتج٤مسم٦م ًمٓمٚم٥م أمحد سمـ ؾمٚمٛم٦م إمم همػم ذًمؽ. »صحٞمح ُمًٚمؿ»وهؾ 

  ُمـ سمخؾ سمٕمٚمٛمف اًمذي ٓ ييه يمثرة آٟمٗم٤مق، ويمام ىمٞمؾ: وأقمٔمؿ اًمٜم٤مس سمخاًل 

ـــــف ـــــرة اإلٟمٗمـــــ٤مق ُمٜم ـــــد سمٙمث  يزي

 

ــــددت  ــــ٤ًم ؿم ــــف يمٗم ــــٜم٘مص إن سم  وي

وُمـ إًمٖم٤مز ُم٤م هق اًمٙمٜمز اًمذي إذا أٟمٗم٘م٧م ُمٜمف زاد، ضمٕمٚمٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ممـ َيقد سمٕمٚمٛمف  

 سمٕمد اًمٕمٛمؾ طمتك ٓ يٙمقن طمج٦م قمٚمٞمٜم٤م.

 ايجا١ْٝ ٚايعؾضٕٚ:

قبليت، إذا لقيتًم وضاليت إذا فقدتًم ال خري يف بأبي أنت وأمي العلماء 
 الهاس إال بًم.

ٓا ُهَق  اهللُؿَمِٝمَد ﴿يمٗمك ذم ومْمٚمٝمؿ أن اهلل أؿمٝمدهؿ قمغم وطمداٟمٞمتف، ي٘مقل:  َأٟماُف ٓ إًَِمَف إِ

ٓا ُهَق اًْمَٕمِزيُز احْلَٙمِٞمؿُ  ِط ٓ إًَِمَف إِ ًْ  ،[95آل عؿران:]﴾َواعماَْلِئَٙم٦ُم َوُأْوًُمقا اًْمِٕمْٚمِؿ ىَم٤مِئاًم سم٤ِمًْمِ٘م

٤ٌَمِدِه اًْمُٕمَٚماَمُء إِنا ﴿ :وصٗمٝمؿ سم٤مخلِمٞم٦م سم٘مقًمف ـْ قِم ، [15]فاطر:﴾قَمِزيٌز هَمُٗمقرٌ  اهللَإِٟمااَم َُيَِْمك ُِم

ـَ ُأوشُمقا اًْمِٕمْٚمَؿ َدَرضَم٤مٍت وَ  اهللَُيْروَمِع وأظمؼم سمرومٕمتٝمؿ:  ِذي ـَ آَُمٜمُقا ُِمٜمُْٙمْؿ َواًما ِذي سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن  اهللُاًما

 .[99ادلة:]ادج﴾ظَمٌػِمٌ 

يْمِر إِْن يُمٜمُْتْؿ ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ ﴿وأُمر سم٤مًمرضمقع قمٚمٞمٝمؿ:  وىمرن   ،[03]الـحل:﴾وَم٤مؾْم٠َمًُمقا َأْهَؾ اًمذِّ

ـَ آَُمٜمُقا َأـمِٞمُٕمقا ﴿ـم٤مقمتٝمؿ سمٓم٤مقمتف وـم٤مقم٦م رؾمقًمف وم٘م٤مل:  ِذي ٤َم اًما ؾُمقَل  اهللََي٤م َأُّيُّ َوَأـِمٞمُٕمقا اًمرا

 ٗمنون: هؿ اًمٗم٘مٝم٤مء واًمٕمٚمامء.ىم٤مل ذم شمٗمًػمه٤م اعم ﴾َوُأْوزِم إَُْمِر ُِمٜمُْٙمؿْ 

ـَ ٓ ﴿وسملم أَّنؿ ٓ يًتقن ُمع همػمهؿ سم٘مقًمف:  ِذي ـَ َيْٕمَٚمُٛمقَن َواًما ِذي َتِقي اًما ًْ ىُمْؾ َهْؾ َي
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َوشمِْٚمَؽ ﴿سم٘مقًمف:  طوسملم أَّنؿ اًمٗم٤ممهقن اًمٕم٤مىمٚمقن عمراد اهلل وُمراد رؾمقًمف  ﴾َيْٕمَٚمُٛمقنَ 

٤م ًمِٚمٜما٤مِس َوَُم٤م َيْٕمِ٘مُٚمَٝم٤م هُبَ ٓا اًْمَٕم٤معمُِقنَ  إَُْمَث٤مُل َٟمْيِ  .[03]العـؽبوت:﴾إِ

ـَ ُأوشُمقا اًْمِٕمْٚمَؿ َوْيَٚمُٙمْؿ صَمَقاُب ﴿ :وهؿ إدٓء قمغم اخلػم اعمحذريـ ُمـ اًمنم  ِذي َوىَم٤مَل اًما

 :( وهمػمه : ي٘مقل1/652وهؿ ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء يمام قمٜمد أِب اًمدرداء قمٜمد أمحد ) ﴾ظَمػْمٌ  اهللِ

ـمري٘م٤م إمم اجلٜم٦م وإن اعمالئٙم٦م ًمتْمع أضمٜمحتٝم٤م  ُمـ ؾمٚمؽ ـمري٘م٤م يٓمٚم٥م ومٞمف قمٚمام ؾمٚمؽ اهلل سمفش

رو٤م ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ وإٟمف ًمٞمًتٖمٗمر ًمٚمٕم٤مَل ُمـ ذم اًمًاموات وإرض طمتك احلٞمت٤من ذم اعم٤مء 

وومْمؾ اًمٕم٤مَل قمغم اًمٕم٤مسمد يمٗمْمؾ اًم٘مٛمر قمغم ؾم٤مئر اًمٙمقايم٥م إن اًمٕمٚمامء هؿ ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء َل 

وهؿ اعمٌٚمٖمقن ًمديـ  ،»ذ سمحظ واومريرصمقا ديٜم٤مرا وٓ درمه٤م وإٟمام ورصمقا اًمٕمٚمؿ ومٛمـ أظمذه أظم

شمًٛمٕمقن ويًٛمع »( وهمػمه: 9503اهلل قمز وضمؾ يمام ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس قمٜمد أمحد )

 .»ُمٜمٙمؿ، ويًٛمع ممـ يًٛمع ُمٜمٙمؿ

(، وُمًٚمؿ 36قمٜمد اًمِمٞمخلم، اًمٌخ٤مري ) وهؿ أهؾ اخلػم سمٜمص طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م 

 .»ُمـ يرد اهلل سمف ظمػمًا يٗم٘مٝمف ذم اًمديـش :(6483)

دهؿ ووالهلؿ ؾمٌٌف همٞم٤ٌمهؿ وىمٌْمٝمؿ، يمام ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمرو قضموهداي٦م اًمٜم٤مس سمق

قمـ هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف ؾمٛمٕم٧م (: 9238(، وُمًٚمؿ )3843ُم٤م قمٜمد اًمٌخ٤مري )

ي٘مقل إن اهلل ٓ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ  طقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

ا َل يؽمك قم٤معم٤م اُتذ اٟمتزاقم٤م يٜمتزقمف ُمـ اًمٜم٤مس وًمٙمـ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ سم٘مٌض اًمٕمٚمامء طمتك إذ

 .اًمٜم٤مس رؤؾم٤م ضمٝم٤مٓ ومًئٚمقا وم٠مومتقا سمٖمػم قمٚمؿ ومْمٚمقا وأوٚمقا

ُف ىَم٤مَل ( ُمـ طمدي٨م 2/92وأظمرج أمحد ) ـِ َُم٤مًمٍِؽ َأٟما ـُ ضُمُٚمقٌس قِمٜمَْد  :قَمْقِف سْم سَمْٞمٜماََم َٟمْح

 صُمؿا ىَم٤مَل  طَرؾُمقِل اهللاِ 
ِ
اَمء ًا وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرضُمٌؾ  ،»ْٚمِؿ َأْن ُيْروَمعَ َهَذا َأَواُن اًْمٕمِ ش :َذاَت َيْقٍم وَمٜمََٔمَر ذِم اًم
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ـُ ًَمٌِٞمدٍ  َْٟمَّم٤مِر ُيَ٘م٤مُل ًَمُف ِزَي٤مُد سْم ْٕ ـْ ا ْٛمٜم٤َمُه  :ُِم َأُيْروَمُع اًْمِٕمْٚمُؿ َي٤م َرؾُمقَل اهللاِ َوومِٞمٜم٤َم يمَِت٤مُب اهللاِ َوىَمْد قَمٚما

٤مَءَٟم٤م ًَ
فَُمٜمُّ ش :طوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللاِ  ؟َأسْمٜم٤َمَءَٟم٤م َوٟمِ َٕ ـْ َأوْمَ٘مِف َأْهِؾ اعمَِْديٜم٦َمِ إِْن يُمٜم٧ُْم  صُمؿا َذيَمَر  ،»َؽ ُِم

ـْ يِمَت٤مِب اهللاِ قَمزا َوضَمؾا  ٤م ُِم ٤م َُم٤م قِمٜمَْدمُهَ احلدي٨م سمٓمقًمف وهق ذم  .َواَلًَم٦َم َأْهِؾ اًْمٙمَِت٤مسَملْمِ َوقِمٜمَْدمُهَ

 ًمِمٞمخٜم٤م اًمقادقمل. »اًمّمحٞمح اعمًٜمد»

 إًمٞمٝمؿ.واٟمٔمر إمم صمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمغم هذا اًمّمٜمػ وسمٞم٤من طم٤مضم٦م إُم٦م 

ومام فمٜمٙمؿ ـ رمحٙمؿ اهلل ـ سمٓمريؼ ومٞمف آوم٤مت يمثػمة ، وحيت٤مج  »ىم٤مل حمٛمد سمـ احلًلم : 

اًمٜم٤مس إمم ؾمٚمقيمف ذم ًمٞمٚم٦م فمٚمامء ، وم٢من َل يٙمـ ومٞمف ُمّم٤ٌمح وإٓ ُتػموا ، وم٘مٞمض اهلل هلؿ ومٞمف 

ُمّم٤مسمٞمح شمِضء هلؿ ، ومًٚمٙمقه قمغم اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ، صمؿ ضم٤مءت ـمٌ٘م٤مت ُمـ اًمٜم٤مس ٓسمد 

قك ومٞمف ، ومًٚمٙمقا ، ومٌٞمٜمام هؿ يمذًمؽ ، إذ ـمٗمئ٧م اعمّم٤مسمٞمح ، ومٌ٘مقا ذم اًمٔمٚمٛم٦م ، هلؿ ُمـ اًمًٚم

ومام فمٜمٙمؿ هبؿ ؟ هٙمذا اًمٕمٚمامء ذم اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمؿ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يمٞمػ أداء اًمٗمرائض ، 

ويمٞمػ اضمتٜم٤مب اعمح٤مرم ، وٓ يمٞمػ يٕمٌد اهلل ذم مجٞمع ُم٤م يٕمٌده سمف ظمٚم٘مف ، إٓ سمٌ٘م٤مء اًمٕمٚمامء ، 

ػم اًمٜم٤مس ، ودرس اًمٕمٚمؿ سمٛمقَتؿ ، وفمٝمر اجلٝمؾ ، وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف وم٢مذا ُم٤مت اًمٕمٚمامء ُت

 (52ُمـ أظمالق اًمٕمٚمامء ) أهـ شراضمٕمقن ُمّمٞم٦ٌم ُم٤م أقمٔمٛمٝم٤م قمغم اعمًٚمٛملم ؟ 

وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد: هؾ شمدرون يمٞمػ يٜم٘مص اإلؾمالم؟ ىم٤مًمقا: يمٞمػ ىم٤مل؟ يمام 

 يٜمَُ٘مص اًمدرهؿ قمـ ـمقل ُيٜم٘مص اًمداسم٦م ؾمٛمٜمٝم٤م ويمام يٜمَُ٘مص اًمثاقب قمـ ـمقل اًمٚمٌس، ويمام

اخل٧ٌم، وىمد يٙمقن ذم اًم٘مٌٞمٚم٦م قم٤معم٤من ومٞمٛمقت أطمدمه٤م ومٞمذه٥م ٟمّمػ قمٚمٛمٝمؿ ويٛمقت 

 أظمر ومٞمذه٥م قمٚمٛمٝمؿ يمٚمف.

 (.96رىمؿ ) »أظمالق اًمٕمٚمامء»أظمرضمف أضمري ذم 

ىم٤مل اًمِمٞمخ حيٞمك احلجقري ذم ُت٘مٞم٘مف: وؾم٤مئر رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد أئٛم٦م صم٘م٤مت ُمِم٤مهػم ورم 
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أسمٞم٤مت ُمٜمًقسم٦م إمم قمكم رى اهلل قمٜمف ومٞمٝم٤م وصػ طمًـ  (99أظمالق اًمٕمٚمامء ًممضمرى )

 قمغم اًمٕمٚمامء وم٘م٤مل :

ــــقب  ــــ٤مة اًم٘مٚم ــــٞمؿ طمٞم ــــالم احلٙم  يم

 

ــــؿ    ــــ٤مث آُم ــــامء همٞم ــــؾ اًمً  يمقسم

ــــالم    ومٜمٓمــــؼ احلٙمــــٞمؿ ضمــــالء اًمٔم

 

ـــؿ    ـــ٤مء احلٙم ـــٞمؿ دقم ـــٛم٧م احلٙم  وص

 طمٞمــــ٤مة احلٙمــــٞمؿ ضمــــالء اًم٘مٚمــــقب  

 

 يمْمـــــ١م اًمٜمٝمـــــ٤مر َيـــــكم اًمٔمٚمـــــؿ   

(: عم٤م يم٤من اجلالد سم٤مًمًٞمػ واًمًٜم٤من، 36-34) »اًمٗمروؾمٞم٦م»وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم  

واجلدال سم٤محلج٦م واًمؼمه٤من يم٤مٕظمقيـ اًمِم٘مٞم٘ملم، واًم٘مريٜملم اعمتّم٤مطمٌلم، يم٤مٟم٧م أطمٙم٤مم يمؾ 

 واطمد ُمٜمٝمام ؿمٌٞمٝم٦م سم٠مطمٙم٤مم أظمر وُمًتٗم٤مدة ُمٜمف.

وم٤مإلص٤مسم٦م ذم اًمرُمل واًمٜمْم٤مل يم٤مإلص٤مسم٦م ذم احلج٦م واعم٘م٤مل، واًمٓمٕمـ واًمتٌٓمٞمؾ ٟمٔمػم 

طمج٦م اخلّمؿ واخلروج ٟمٔمػم اإليراد وآطمؽماز ُمٜمف، وضمقاب اًم٘مرن  إىم٤مُم٦م احلج٦م وإسمٓم٤مل

 قمٜمد دظمقًمف قمٚمٞمؽ يمجقاب اخلّمؿ قمام يقرده قمٚمٞمؽ.

وم٤مًمٗمروؾمٞم٦م ومروؾمت٤من: ومروؾمٞم٦م اًمٕمٚمؿ واًمٌٞم٤من، وومروؾمٞم٦م اًمرُمل واًمٓمٕم٤من، وعم٤م يم٤من 

أيمٛمؾ اخلٚمؼ ذم اًمٗمروؾمٞمتلم ومتحقا اًم٘مٚمقب سم٤محلج٦م واًمؼمه٤من،  طأصح٤مب رؾمقل اهلل 

 سم٤مًمًٞمػ واًمًٜم٤من.واًمٌالد 

وُم٤م اًمٜم٤مس إٓ ه١مٓء اًمٗمري٘م٤من، وُم٤م قمدامه٤م وم٢من َل يٙمـ رداًء وقمقًٟم٤م هلام ومٝمق يمؾُّ قمغم 

 ٟمقع اإلٟم٤ًمن.

سمجدال اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم وضمالد أقمدائف  طوىمد أُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم رؾمقًمف 

ذم اعمٕم٤مش  اعمِم٤مىملم واعمح٤مرسملم، ومٕمٚمؿ أن اجلدال واجلالد ُمـ أهؿ اًمٕمٚمقم وأٟمٗمٕمٝم٤م ًمٚمٕم٤ٌمد

 واعمٕم٤مد.
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وٓ يٕمدل ُمداد اًمٕمٚمامء إٓ دم اًمِمٝمداء واًمرومٕم٦م، وقمٚمق اعمٜمزًمتلم ذم اًمداريـ إٟمام هل 

 هل٤مشملم اًمٓم٤مئٗمتلم وؾم٤مئر اًمٜم٤مس رقمٞم٦م هلام ُمٜم٘م٤مدون ًمرؤؾم٤مئٝمام.

أن وضمقد اًمٕمٚمامء ُمـ أقمٔمؿ ُمٜمـ اهلل قمز  واٟمٔمر يمٞمػ اقمتؼم اهلالل سمـ اًمٕمالء اًمرىمل 

ـّ 64/055) »اًمًػم» ذم وضمؾ قمغم قم٤ٌمده، ىم٤مل يمام ذم  سم٠مرسمٕم٦ماهلل قمغم هذه إُم٦م  (: ُم

وسم٠ممحد صم٧ٌم ذم اعمحٜم٦م ًمقٓ ذًمؽ يمٗمر اًمٜم٤مس  طزُم٤مَّنؿ سم٤مًمِم٤مومٕمل شمٗم٘مف سمحدي٨م رؾمقل اهلل 

وسمٞمحٞمك سمـ ُمٕملم ٟمٗمك اًمٙمذب قمـ احلدي٨م وسم٠مِب قمٌٞمد ومن اًمٖمري٥م ُمـ احلدي٨م وًمقٓ 

 ذًمؽ ٓىمتحؿ اًمٜم٤مس ذم اخلٓم٠م. 

ة، وقمٜمد أهؾ اًمٗمْمؾ ُمذيمقرة، وذم اًمٙمت٥م ُمزسمقرة، ومام سم٘مل وومْم٤مئٚمٝمؿ يمثػمة ُمِمٝمقر

 إٓ اًمٕمٛمؾ واًمٕمقن.

ومٛمـ أراد أن شمًتٛمر دقمقشمف وشمٜمتٍم ومٚمٞمٕمرف هلؿ ىمدرهؿ وًمٞمِمٙمر هلؿ ومْمٚمٝمؿ، 

 ويٚمتٛمس هلؿ إقمذار ويالزُمٝمؿ ذم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر، وقمٚمٞمف أن يٜمٍمهؿ وٓ ُيذهلؿ.

 وهلؿ قمٚمٞمٜم٤م أيًْم٤م واضم٤ٌمت ُمٜمٝم٤م:

، يمام ذم »وإن حي٥م اعمرء ٓ حيٌف إٓ هلل»ي٘مقل:  طؿ، ومرؾمقل اهلل طمٌٝمؿ وُمقآَت -6

ًٓ أوًمًٞم٤م ذم هذا احلدي٨م وُم٤م ذم سم٤مسمف،  طمدي٨م أٟمس قمٜمد اًمِمٞمخلم، واًمٕمٚمامء يدظمٚمقن دظمق

 .[19]التوبة:﴾َواعم١ُْْمُِمٜمُقَن َواعْم١ُْمُِمٜم٤َمُت سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأْوًمَِٞم٤مُء سَمْٕمضٍ ﴿وذم ُمثؾ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:

(: ومٞمج٥م قمغم اعمًٚمٛملم 66) »رومع اعمالم قمـ إئٛم٦م إقمالم»م ذم ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمال

اًمٕمٚمامء اًمذيـ هؿ  ٤مًص ُمقآة اعم١مُمٜملم يمام ٟمٓمؼ سمف اًم٘مرآن ظمّمق طسمٕمد ُمقآة اهلل ورؾمقًمف 

ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء، اًمذيـ ضمٕمٚمٝمؿ اهلل سمٛمٜمزًم٦م اًمٜمجقم ُّيتدى هبؿ ذم فمٚمامت اًمؼم واًمٌحر، وىمد 

 تٝمؿ.أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم هدايتٝمؿ ودراي
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(: إذا رأي٧م اًمرضمؾ 6/636ًمالًمٙم٤مئل ) »أصقل اًمًٜم٦م»وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل يمام ذم 

قمقن، ويقٟمس، واًمتٞمٛمل، وحيٌٝمؿ  يٕمتٛمد ُمـ أهؾ اًمٌٍمة قمغم أيقب اًمًختٞم٤مِن، واسمـ

ويٙمثر ذيمرهؿ وآىمتداء هبؿ وم٤مرضمع ظمػمه، صمؿ ُمـ سمٕمد ه١مٓء مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م، وُمٕم٤مذ سمـ 

 ٜم٦م أهؾ اًمٌدع.ُمٕم٤مذ، ووه٥م سمـ ضمرير وم٢من ه١مٓء حم

: وقمٚمامء اًمًٚمػ ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم، وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ »اًمٓمح٤موي٦م»وىم٤مل اًمٓمح٤موي ذم 

اًمت٤مسمٕملم، أهؾ اخلػم وإصمر، وأهؾ اًمٗم٘مف واًمٜمٔمر، ٓ يذيمرون إٓ سم٤مجلٛمٞمؾ، وُمـ ذيمرهؿ 

 سمًقء ومٝمق قمغم همػم اًمًٌٞمؾ.

حمٌتٝمؿ وهلذا دمد أن أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ؾم٤مئريـ قمغم هذا اعمذه٥م ذم اًمٕمٚمامء، وهق 

 »اًمقصٞم٦م اًمٙمؼمى»وُمقدَتؿ وُمقآَتؿ قمغم ىمدر إيامَّنؿ، ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم يمام ذم 

أن ي٘مدم ُمـ ىمدُمف اهلل ورؾمقًمف وي١مظمر ُمـ أظمره اهلل ورؾمقًمف  اًمقاضم٥م(: وإٟمام 663)

وحي٥م ُم٤م أطمٌف اهلل ورؾمقًمف ويٌٖمض ُم٤م أسمٖمْمف اهلل ورؾمقًمف ويٜمٝمك قمام َّنك اهلل قمٜمف 

 سمف ورؾمقًمف وأن يٙمقن اعمًٚمٛمقن يدا واطمدة ومٙمٞمػ إذا ورؾمقًمف وأن يرى سمام ريض اهلل

سمٚمغ إُمر سمٌٕمض اًمٜم٤مس إمم أن يْمٚمؾ همػمه ويٙمٗمره وىمد يٙمقن اًمّمقاب ُمٕمف وهق اعمقاومؼ 

ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وًمق يم٤من أظمقه اعمًٚمؿ ىمد أظمٓم٠م ذم رء ُمـ أُمقر اًمديـ ومٚمٞمس يمؾ ُمـ 

اخلٓم٠م واًمٜمًٞم٤من وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم أظمٓم٠م يٙمقن يم٤مومرا وٓ وم٤مؾم٘م٤م سمؾ ىمد قمٗم٤م اهلل هلذه إُم٦م قمـ 

ٞمٜم٤َم َأْو َأظْمَٓم٠ْمَٟم٤م ﴿ :ذم يمت٤مسمف ذم دقم٤مء اًمرؾمقل واعم١مُمٜملم ًِ ٜم٤َم ٓ شُم١َماظِمْذَٟم٤م إِْن َٟم وصم٧ٌم ذم  ﴾َرسما

ٓ ؾمٞمام وىمد يٙمقن ُمـ يقاوم٘مٙمؿ ذم أظمص ُمـ اإلؾمالم   ،اًمّمحٞمح أن اهلل ىم٤مل ىمد ومٕمٚم٧م

ًمِمٞمخ قمدي صمؿ سمٕمد هذا ىمد قمغم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل أو ُمٜمت٤ًٌم إمم اُمثؾ أن يٙمقن ُمثٚمٙمؿ 

ُي٤مًمػ ذم رء ورسمام يم٤من اًمّمقاب ُمٕمف ومٙمٞمػ يًتحؾ قمروف ودُمف أو ُم٤مًمف ُمع ُم٤م ىمد ذيمر 
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  .اهلل شمٕم٤ممم ُمـ طم٘مقق اعمًٚمؿ واعم١مُمـ

ويمٞمػ َيقز اًمتٗمريؼ سملم إُم٦م سم٠مؾمامء ُمٌتدقم٦م ٓ أصؾ هل٤م ذم يمت٤مب اهلل وٓ ؾمٜم٦م 

وُمِم٤مئخٝم٤م وأُمرائٝم٤م ويمؼمائٝم٤م هق وهذا اًمتٗمريؼ اًمذي طمّمؾ ُمـ إُم٦م قمٚمامئٝم٤م  طرؾمقًمف 

قال اًمذي أوضم٥م شمًٚمط إقمداء قمٚمٞمٝم٤م وذًمؽ سمؽميمٝمؿ اًمٕمٛمؾ سمٓم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف يمام 

ُروا سمِِف وَم٠َمهْمَرْيٜم٤َم  ﴿ تعالى: قا طَمًٔم٤م مِما٤م ُذيمِّ ًُ ـَ ىَم٤مًُمقا إِٟما٤م َٟمَّم٤مَرى َأظَمْذَٟم٤م ُِمٞمَث٤مىَمُٝمْؿ وَمٜمَ ِذي ـَ اًما َوُِم

ومٛمتك شمرك اًمٜم٤مس سمٕمض ُم٤م أُمرهؿ اهلل سمف وىمٕم٧م  [60]اعم٤مئدة:﴾ٌَْٖمَْم٤مءَ سَمْٞمٜمَُٝمُؿ اًْمَٕمَداَوَة َواًمْ 

سمٞمٜمٝمؿ اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء وإذا شمٗمرق اًم٘مقم ومًدوا وهٚمٙمقا وإذا اضمتٛمٕمقا صٚمحقا وُمٚمٙمقا 

 .وم٢من اجلامقم٦م رمح٦م واًمٗمرىم٦م قمذاب

ذِ  ﴿  قال تعالى:ومج٤مع ذًمؽ ذم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر يمام  ٤َم اًما ـَ َي٤م َأُّيُّ ي

ٚمُِٛمقَن  ًْ ٓا َوَأْٟمُتْؿ ُُم ـا إِ ُ٘مقا اهللاَ طَمؼا شُمَ٘م٤مشمِِف َوٓ ََتُقشُم ٌِْؾ اهللاِ مَجِٞمًٕم٤م َوٓ   * آَُمٜمُقا اشما َواقْمَتِّمُٛمقا سمَِح

ٌَْحتُ  ىُمقا َواْذيُمُروا ٟمِْٕمَٛم٦َم اهللاِ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ إِْذ يُمٜمُْتْؿ َأقْمَداًء وَم٠َمًماَػ سَملْمَ ىُمُٚمقسمُِٙمْؿ وَم٠َمْص ْؿ سمِٜمِْٕمَٛمتِِف شَمَٗمرا

ُ اهللاُ ًَمُٙمْؿ آَي٤مشمِِف ًمَ  ٌَلمِّ ـَ اًمٜما٤مِر وَم٠َمْٟمَ٘مَذيُمْؿ ُِمٜمَْٝم٤م يَمَذًمَِؽ ُي َٕمٚماُٙمْؿ إظِْمَقاًٟم٤م َويُمٜمُْتْؿ قَمغَم ؿَمَٗم٤م طُمْٗمَرٍة ُِم

٦ٌم َيْدقُمقَن إمَِم اخْلػَْمِ َوَي٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوَيٜمْ  * ََتَْتُدوَن  ـْ ُِمٜمُْٙمْؿ ُأُما ـِ اعمُْٜمَْٙمِر َوًْمَتُٙم َٝمْقَن قَم

ومٛمـ إُمر سم٤معمٕمروف إُمر سم٤مٓئتالف  [990-991]آل عؿران: ﴾َوُأْوًَمِئَؽ ُهُؿ اعمُْْٗمٚمُِحقَن 

قمـ آظمتالف واًمٗمرىم٦م وُمـ اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر إىم٤مُم٦م احلدود قمغم ُمـ وآضمتامع واًمٜمٝمل 

 .ظمرج ُمـ ذيٕم٦م اهلل شمٕم٤ممم 

ـمٚم٥م ُمٜمف اًمرزق واًمٜمٍم واهلداي٦م وشمقيمؾ ومٛمـ اقمت٘مد ذم سمنم أٟمف إًمف أو دقم٤م ُمٞمت٤م أو 

  .قمٚمٞمف أو ؾمجد ًمف وم٢مٟمف يًتت٤مب وم٢من شم٤مب وإٓ ضسم٧م قمٜم٘مف

أو اقمت٘مد أن أطمدا يًتٖمٜمل قمـ ـم٤مقم٦م  طوُمـ ومْمؾ أطمدا ُمـ اعمِم٤مئخ قمغم اًمٜمٌل 
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 .اؾمتتٞم٥م وم٢من شم٤مب وإٓ ضسم٧م قمٜم٘مف  طرؾمقل اهلل 

٤من اخلي ُمع ُمقؾمك ويمذًمؽ ُمـ اقمت٘مد أن أطمدا ُمـ أوًمٞم٤مء اهلل يٙمقن ُمع حمٛمد يمام يم

قمٚمٞمف اًمًالم وم٢مٟمف يًتت٤مب وم٢من شم٤مب وإٓ ضسم٧م قمٜم٘مف ٕن اخلي َل يٙمـ ُمـ أُم٦م ُمقؾمك 

قمٚمٞمف اًمًالم وٓ يم٤من َي٥م قمٚمٞمف ـم٤مقمتف سمؾ ىم٤مل ًمف إِن قمغم قمٚمؿ ُمـ قمٚمؿ اهلل قمٚمٛمٜمٞمف اهلل ٓ 

يمام شمٕمٚمٛمف وأٟم٧م قمغم قمٚمؿ ُمـ قمٚمؿ اهلل قمٚمٛمٙمف اهلل ٓ أقمٚمٛمف ويم٤من ُمٌٕمقصم٤م إمم سمٜمل إهائٞمؾ 

ىم٤مل ٟمٌٞمٜم٤م ويم٤من اًمٜمٌل يٌٕم٨م إمم ىمقُمف ظم٤مص٦م وسمٕمث٧م إمم اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م وحمٛمد ُمٌٕمقث إمم 

مجٞمع اًمث٘مٚملم إٟمًٝمؿ وضمٜمٝمؿ ومٛمـ اقمت٘مد أٟمف يًقغ ٕطمد اخلروج قمـ ذيٕمتف وـم٤مقمتف ومٝمق 

 .يم٤مومر َي٥م ىمتٚمف

ويمذًمؽ ُمـ يمٗمر اعمًٚمٛملم أو اؾمتحؾ دُم٤مءهؿ وأُمقاهلؿ سمٌدقم٦م اسمتدقمٝم٤م ًمٞم٧ًم ذم 

ؾمٜم٦م رؾمقًمف وم٢مٟمف َي٥م َّنٞمف قمـ ذًمؽ وقم٘مقسمتف سمام يزضمره وًمق سم٤مًم٘متؾ أو اًم٘مت٤مل يمت٤مب اهلل وٓ 

وم٢مٟمف إذا قمقىم٥م اعمٕمتدون ُمـ مجٞمع اًمٓمقائػ وأيمرم اعمت٘مقن ُمـ مجٞمع اًمٓمقائػ يم٤من ذًمؽ 

 ُمـ أقمٔمؿ إؾم٤ٌمب اًمتل شمرى اهلل ورؾمقًمف وشمّمٚمح أُمر اعمًٚمٛملم 

٤مئخٝم٤م أن ي٘مقُمقا قمغم وَي٥م قمغم أوزم إُمر وهؿ قمٚمامء يمؾ ـم٤مئٗم٦م وأُمراؤه٤م وُمِم

قم٤مُمتٝمؿ وي٠مُمروهؿ سم٤معمٕمروف ويٜمٝمقهؿ قمـ اعمٜمٙمر ومٞم٠مُمروَّنؿ سمام أُمر اهلل سمف ورؾمقًمف 

 . طويٜمٝمقَّنؿ قمام َّنك اهلل قمٜمف ورؾمقًمف 

وم٤مٕول ُمثؾ ذائع اإلؾمالم وهل اًمّمٚمقات اخلٛمس ذم ُمقاىمٞمتٝم٤م وإىم٤مُم٦م اجلٛمٕم٦م 

ًمٙمًقف وآؾمتً٘م٤مء واجلامقم٤مت ُمـ اًمقاضم٤ٌمت واًمًٜمـ اًمراشم٤ٌمت يم٤مٕقمٞم٤مد وصالة ا

واًمؽماويح وصالة اجلٜم٤مئز وهمػم ذًمؽ ويمذًمؽ اًمّمدىم٤مت اعمنموقم٦م واًمّمقم اعمنموع 

وطم٩م اًمٌٞم٧م احلرام وُمثؾ اإليامن سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف واًمٞمقم أظمر واإليامن 
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 سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه وُمثؾ اإلطم٤ًمن وهق أن شمٕمٌد اهلل يم٠مٟمؽ شمراه وم٢من َل شمٙمـ شمراه وم٢مٟمف يراك 

ؾم٤مئر ُم٤م أُمر اهلل سمف ورؾمقًمف ُمـ إُمقر اًم٤ٌمـمٜم٦م واًمٔم٤مهرة وُمثؾ إظمالص اًمديـ وُمثؾ 

ؾمقامه٤م واًمرضم٤مء ًمرمح٦م اهلل  هلل واًمتقيمؾ قمغم اهلل وأن يٙمقن اهلل ورؾمقًمف أطم٥م إًمٞمف مم٤م

واخلِمٞم٦م ُمـ قمذاسمف واًمّمؼم حلٙمؿ اهلل واًمتًٚمٞمؿ ُٕمر اهلل وُمثؾ صدق احلدي٨م واًمقوم٤مء 

أهٚمٝم٤م وسمر اًمقاًمديـ وصٚم٦م إرطم٤مم واًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم سم٤مًمٕمٝمقد وأداء إُم٤مٟم٤مت إمم 

واًمت٘مقى واإلطم٤ًمن إمم اجل٤مر واًمٞمتٞمؿ واعمًٙملم وسمـ اًمًٌٞمؾ واًمّم٤مطم٥م واًمزوضم٦م 

واعمٛمٚمقك واًمٕمدل ذم اعم٘م٤مل واًمٗمٕم٤مل صمؿ اًمٜمدب إمم ُمٙم٤مرم إظمالق ُمثؾ أن شمّمؾ ُمـ 

ٞمَِّئ٦ٍم ؾَمٞمَِّئ٦ٌم ُِمْثُٚمَٝم٤م َوضَمَزاُء ؾَم  ﴿ وقال تعالى:ىمٓمٕمؽ وشمٕمٓمل ُمـ طمرُمؽ وشمٕمٗمق قمٛمـ فمٚمٛمؽ 

ُف ٓ حُي٥ِمُّ اًمٔما٤معملَِِم  ـْ قَمَٗم٤م َوَأْصَٚمَح وَم٠َمضْمُرُه قَمغَم اهللاِ إِٟما ـِ اٟمَتٍَمَ سَمْٕمَد فُمْٚمِٛمِف وَم٠ُمْوًَمِئَؽ َُم٤م  *وَمَٛم َوعمََ

ـْ ؾَمٌِٞمٍؾ  ٌُْٖمقنَ  *قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُِم ـَ َئْمٚمُِٛمقَن اًمٜما٤مَس َوَي ِذي ٌِٞمُؾ قَمغَم اًما ًا اَم اًم ذِم إَْرِض سمَِٖمػْمِ احْلَؼِّ  إِٟما

ـْ قَمْزِم إُُُمقِر  * ُأْوًَمِئَؽ هَلُْؿ قَمَذاٌب َأًمِٞمٌؿ 
ِ ـْ َصؼَمَ َوهَمَٗمَر إِنا َذًمَِؽ عمَ   .[03-09]الشورى: ﴾َوعمََ

وأُم٤م اعمٜمٙمر اًمذي َّنك اهلل قمٜمف ورؾمقًمف وم٤مقمٔمٛمف اًمنمك سم٤مهلل وهق أن يدقمق ُمع اهلل إهل٤م 

أو اًمٙمقايم٥م أو ُمٚمٙم٤م ُمـ اعمالئٙم٦م أو ٟمٌٞم٤م ُمـ إٟمٌٞم٤مء أو رضمال  آظمر إُم٤م اًمِمٛمس وإُم٤م اًم٘مٛمر

ُمـ اًمّم٤محللم أو أطمدا ُمـ اجلـ أو َت٤مصمٞمؾ ه١مٓء أو ىمٌقرهؿ أو همػم ذًمؽ مم٤م يدقمك ُمـ 

دون اهلل شمٕم٤ممم أو يًتٖم٤مث سمف أو يًجد ًمف ومٙمؾ هذا وأؿم٤ٌمهف ُمـ اًمنمك اًمذي طمرُمف اهلل 

ٗمس سمٖمػم طم٘مٝم٤م وأيمؾ أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ وىمد طمرم اهلل ىمتؾ اًمٜم، قمغم ًم٤ًمن مجٞمع رؾمٚمف

سم٤مًمٖمّم٥م وإُم٤م سم٤مًمرسم٤م أو اعمٞمن يم٤مًمٌٞمقع واعمٕم٤مُمالت اًمتل َّنك قمٜمٝم٤م رؾمقل اهلل ويمذًمؽ  إُم٤م

 ىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ وقم٘مقق اًمقاًمديـ وشمٓمٗمٞمػ اعمٙمٞم٤مل واعمٞمزان واإلصمؿ واًمٌٖمل سمٖمػم احلؼ 

ُمثؾ أن يروي قمـ اهلل ويمذًمؽ مم٤م طمرُمف اهلل شمٕم٤ممم أن ي٘مقل اًمرضمؾ قمغم اهلل ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ 
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ورؾمقًمف أطم٤مدي٨م َيزم هب٤م وهق ٓ يٕمٚمؿ صحتٝم٤م أو يّمػ اهلل سمّمٗم٤مت َل يٜمزل هب٤م يمت٤مب 

ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمـ صٗم٤مت اًمٜمٗمل واًمتٕمٓمٞمؾ ُمثؾ  طُمـ اهلل وٓ أصم٤مرة ُمـ قمٚمؿ قمـ رؾمقل اهلل 

ىمقل اجلٝمٛمٞم٦م إٟمف ًمٞمس ومقق اًمٕمرش وٓ ومقق اًمًاموات وأٟمف ٓ يرى ذم أظمرة وأٟمف ٓ 

وٓ حي٥م وٟمحق ذًمؽ مم٤م يمذسمقا سمف اهلل ورؾمقًمف أو يم٤مٟم٧م ُمـ صٗم٤مت إصم٤ٌمت يتٙمٚمؿ 

واًمتٛمثٞمؾ ُمثؾ ُمـ يزقمؿ أٟمف يٛمٌم ذم إرض أو َي٤مًمس اخلٚمؼ أو أَّنؿ يروٟمف سم٠مقمٞمٜمٝمؿ أو أن 

 اًمًاموات ُتقيف وُتٞمط سمف أو أٟمف ؾم٤مر ذم خمٚمقىم٤مشمف إمم همػم ذًمؽ ُمـ أٟمقاع اًمٗمري٦م قمغم اهلل 

َأْم هَلُْؿ  ﴿ قال تعالى:اًمتل َل ينمقمٝم٤م اهلل ورؾمقًمف يمام  ويمذًمؽ اًمٕم٤ٌمدات اعمٌتدقم٦م

ْ َي٠ْمَذْن سمِِف اهللاُ ـِ َُم٤م ََل ي ـَ اًمدِّ قُمقا هَلُْؿ ُِم يَم٤مُء َذَ وم٢من اهلل ذع ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم قم٤ٌمدات  ،﴾ُذَ

وم٠مطمدث هلؿ اًمِمٞمٓم٤من قم٤ٌمدات و٤مه٤مه٤م ُمٜمٝم٤م ُمثؾ أٟمف ذع هلؿ قم٤ٌمدة اهلل وطمده ٓ ذيؽ 

يم٤مء وهل قم٤ٌمدة ُم٤م ؾمقاه واإلذاك سمف وذع هلؿ اًمّمٚمقات اخلٛمس ًمف ومنمع هلؿ ذ

ًمف وآضمتامع ًمًامع اًم٘مرآن ظم٤مرج اًمّمالة أيْم٤م وم٠مول ؾمقرة  وىمراءة اًم٘مرآن ومٞمٝم٤م وآؾمتامع

أُمر ذم أوهل٤م سم٤مًم٘مراءة وذم آظمره٤م  [9]العؾق:﴾اىْمَرْأ سم٤ِمؾْمِؿ َرسمَِّؽ اًماِذي ظَمَٚمَؼ  ﴿ :أٟمزهل٤م قمغم ٟمٌٞمف

ْب ﴿ :ٕم٤مممسم٤مًمًجقد سم٘مقًمف شم   .[91]العؾق:﴾َواؾْمُجْد َواىْمؽَمِ

وهلذا يم٤من أقمٔمؿ إذيم٤مر اًمتل ذم اًمّمالة ىمراءة اًم٘مرآن وأقمٔمؿ إومٕم٤مل اًمًجقد هلل 

َوىُمْرآَن اًْمَٗمْجِر إِنا ىُمْرآَن اًْمَٗمْجِر يَم٤مَن َُمِْمُٝمقًدا  ﴿ وقال تعالى:وطمده ٓ ذيؽ ًمف 

ُٙمْؿ شُمْرمَحُقَن َوإَِذا ىُمِرَئ اًمْ  ﴿ وقال تعالى: ،[15]اْلرساء:﴾ ُ٘مْرآُن وَم٤مؾْمَتِٛمُٕمقا ًَمُف َوَأٟمِّمُتقا ًَمَٕمٚما

ويم٤من أصح٤مب رؾمقل اهلل إذا اضمتٛمٕمقا أُمروا واطمدا ُمٜمٝمؿ أن ي٘مرأ  ،[940]إقمراف:﴾

ُم٤م ذيمرٟم٤م رسمٜم٤م ومٞم٘مرأ واًم٤ٌمىمل يًتٛمٕمقن ويم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ي٘مقل ِٕب ُمقؾمك 

يًتٛمع ًم٘مراءشمف وم٘م٤مل ي٤م أسم٤م  وهق ي٘مرأ ومجٕمؾ وهؿ يًتٛمٕمقن وُمر اًمٜمٌل سم٠مِب ُمقؾمك 
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ُمقؾمك ُمررت سمؽ اًم٤ٌمرطم٦م ومجٕمٚم٧م أؾمتٛمع ًم٘مراءشمؽ وم٘م٤مل ًمق قمٚمٛم٧م حلؼمشمف ًمؽ ُتٌػما 

وىم٤مل هلل أؿمد أذٟم٤م أي اؾمتامقم٤م إمم اًمرضمؾ حيًـ اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن ُمـ ص٤مطم٥م اًم٘مٞمٜم٦م إمم 

ىمٞمٜمتف وهذا هق ؾمامع اعم١مُمٜملم وؾمٚمػ إُم٦م وأيم٤مسمر اعمِم٤مئخ يمٛمٕمروف اًمٙمرظمل واًمٗمْمٞمؾ 

اعمت٠مظمريـ إيم٤مسمر يم٤مًمِمٞمخ  ٤مض وأِب ؾمٚمٞمامن اًمداراِن وٟمحقهؿ وهق ؾمامع اعمِم٤مئخسمـ قمٞم

قمٌداًم٘م٤مدر واًمِمٞمخ قمدي سمـ ُم٤ًمومر واًمِمٞمخ أِب ُمديـ وهمػمهؿ ُمـ اعمِم٤مئخ رمحٝمؿ اهلل 

َوَُم٤م يَم٤مَن َصالَُتُْؿ  ﴿ :وأُم٤م اعمنميمقن ومٙم٤من ؾمامقمٝمؿ يمام ذيمره اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

ٌَْٞم٧ِم  ٓا ُُمَٙم٤مًء َوشَمّْمِدَي٦مً  قِمٜمَْد اًْم   .﴾إِ

اعمٙم٤مء اًمّمٗمػم واًمتّمدي٦م اًمتّمٗمٞمؼ سم٤مًمٞمد ومٙم٤من اعمنميمقن َيتٛمٕمقن ذم  :ىم٤مل اًمًٚمػ

اعمًجد احلرام يّمٗم٘مقن ويّمقشمقن يتخذون ذًمؽ قم٤ٌمدة وصالة ومذُمٝمؿ اهلل قمغم ذًمؽ 

  .وضمٕمؾ ذًمؽ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ اًمذي َّنك قمٜمف

٤م إمم اهلل وم٘مد و٤مهك ه١مٓء ذم سمٕمض ومٛمـ اُتذ ٟمٔمػم هذا اًمًامع قم٤ٌمدة وىمرسم٦م يت٘مرب هب

 أُمقرهؿ ويمذًمؽ َل شمٗمٕمٚمف اًم٘مرون اًمثالصم٦م اًمتل أصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٌل وٓ ومٕمٚمف أيم٤مسمر اعمِم٤مئخ 

وأُم٤م ؾمامع اًمٖمٜم٤مء قمغم وضمف اًمٚمٕم٥م ومٝمذا ُمـ ظمّمقصٞم٦م إومراح ًمٚمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من يمام 

  .ضم٤مءت سمف أصم٤مر وم٢من ديـ اإلؾمالم واؾمع ٓ طمرج ومٞمف

ٓ ي٘مقم إٓ سمف هق اًمّمٚمقات اخلٛمس اعمٙمتقسم٤مت وَي٥م قمغم وقمامد اًمديـ اًمذي 

 اعمًٚمٛملم ُمـ آقمتٜم٤مء هب٤م ُم٤م ٓ َي٥م ُمـ آقمتٜم٤مء سمٖمػمه٤م يم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

يٙمت٥م إمم قمامًمف إن أهؿ أُمريمؿ قمٜمدي اًمّمالة ومٛمـ طمٗمٔمٝم٤م وطم٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م طمٗمظ ديٜمف وُمـ 

 .وٞمٕمٝم٤م يم٤من عم٤م ؾمقاه٤م ُمـ قمٛمٚمف أؿمد إو٤مقم٦م

اهلل ُمـ اًمٕم٤ٌمدات واًمّمٚمقات اخلٛمس شمقمم اهلل إَي٤مهب٤م سمٛمخ٤مـم٦ٌم وهل أول ُم٤م أوضمٌف 
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أُمتف وىم٧م ومراق اًمدٟمٞم٤م ضمٕمؾ ي٘مقل  طرؾمقًمف ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج وهل آظمر ُم٤م وص سمف اًمٜمٌل 

اًمّمالة اًمّمالة وُم٤م ُمٚمٙم٧م أيامٟمٙمؿ وهل أول ُم٤م حي٤مؾم٥م قمٚمٞمف اًمٕمٌد ُمـ قمٛمٚمف وآظمر ُم٤م 

 ًمديـ ومٛمتك ذه٧ٌم ؾم٘مط اًمديـ يٗم٘مد ُمـ اًمديـ وم٢مذا ذه٧ٌم ذه٥م اًمديـ يمٚمف وهل قمٛمقد ا

ىم٤مل اًمٜمٌل رأس إُمر اإلؾمالم وقمٛمقده اًمّمالة وذروة ؾمٜم٤مُمف اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل 

َٝمَقاِت  ﴿ :وىمد ىم٤مل اهلل ذم يمت٤مسمف ٌَُٕمقا اًمِما الَة َواشما ـْ سَمْٕمِدِهْؿ ظَمْٚمٌػ َأَو٤مقُمقا اًمّما وَمَخَٚمَػ ُِم

ْقَف َيْٚمَ٘مْقَن هَمًٞم٤م  ًَ   .[81]مريم:﴾وَم

إو٤مقمتٝم٤م شم٠مظمػمه٤م قمـ وىمتٝم٤م وًمق شمريمقه٤م يم٤مٟمقا  :وهمػمه سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل قمٌد اهلل 

الِة اًْمُقؾْمَٓمك  ﴿ وقال تعالى:يمٗم٤مرا  َٚمَقاِت َواًمّما واعمح٤مومٔم٦م  [135]البؼرة:﴾طَم٤مومُِٔمقا قَمغَم اًمّما

ـْ َصالَِتِْؿ   *وَمَقْيٌؾ ًمِْٚمُٛمَّمٚمِّلَم  ﴿ وقال تعالى:قمٚمٞمٝم٤م ومٕمٚمٝم٤م ذم أوىم٤مَت٤م  ـَ ُهْؿ قَم ِذي اًما

  .وهؿ اًمذيـ ي١مظمروَّن٤م طمتك ُيرج اًمقىم٧م ،[8-0]اداعون: ﴾قَن ؾَم٤مهُ 

وىمد اشمٗمؼ اعمًٚمٛمقن قمغم أٟمف ٓ َيقز شم٠مظمػم صالة اًمٜمٝم٤مر إمم اًمٚمٞمؾ وٓ شم٠مظمػم صالة 

اًمٚمٞمؾ إمم اًمٜمٝم٤مر ٓ عم٤ًمومر وٓ عمريض وٓ همػممه٤م ًمٙمـ َيقز قمٜمد احل٤مضم٦م أن َيٛمع اعمًٚمؿ 

٧م إطمدامه٤م وَيٛمع سملم صاليت اًمٚمٞمؾ وهل سملم صاليت اًمٜمٝم٤مر وهل اًمٔمٝمر واًمٕمٍم ذم وىم

اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ذم وىم٧م إطمدامه٤م وذًمؽ عمثؾ اعم٤ًمومر واعمريض وقمٜمد اعمٓمر وٟمحق ذًمؽ 

 وقال تعالى:وىمد أوضم٥م اهلل قمغم اعمًٚمٛملم أن يّمٚمقا سمح٥ًم ـم٤مىمتٝمؿ يمام  ُمـ إقمذار

ُ٘مقا اهللاَ َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ ﴿ ٚم٦م وىمراءة يم٤مُمٚم٦م وريمقع ومٕمغم اًمرضمؾ أن يّمكم سمٓمٝم٤مرة يم٤مُم ،﴾وَم٤مشما

وؾمجقد يم٤مُمؾ وم٢من يم٤من قم٤مدُم٤م ًمٚمامء أو يتير سم٤مؾمتٕمامًمف عمرض أو سمرد أو همػم ذًمؽ وهق 

حمدث أو ضمٜم٥م يتٞمٛمؿ اًمّمٕمٞمد اًمٓمٞم٥م وهق اًمؽماب يٛمًح سمف وضمٝمف ويديف ويّمكم وٓ 

  .ي١مظمره٤م قمـ وىمتٝم٤م سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء
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قمغم طم٥ًم طم٤مًمف وإذا يم٤من ويمذًمؽ إذا يم٤من حمٌقؾم٤م أو ُم٘مٞمدا أو زُمٜم٤م أو همػم ذًمؽ صغم 

سْمُتْؿ ذِم إَْرِض وَمَٚمْٞمَس  ﴿ وقال تعالى:سم٢مزاء قمدوه صغم أيْم٤م صالة اخلقف  َوإَِذا َضَ

ـَ يَم٤مٟمُ  ـَ يَمَٗمُروا إِنا اًْمَٙم٤مومِِري ِذي الِة إِْن ظِمْٗمُتْؿ َأْن َيْٗمتِٜمَُٙمُؿ اًما ـَ اًمّما وا ُِم قا قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ضُمٜم٤َمٌح َأْن شَمْ٘مٍُمُ

الَة وَمْٚمَتُ٘مْؿ ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُِمٜمُْٝمْؿ َُمَٕمَؽ َوًْمَٞم٠ْمظُمُذوا  *ٞمٜم٤ًم ًَمُٙمْؿ قَمُدًوا ُُمٌِ  َوإَِذا يُمٜم٧َم ومِٞمِٝمْؿ وَم٠َمىَمْٛم٧َم هَلُُؿ اًمّما

ْ ُيَّمٚمُّقا وَمْٚمُٞمَّمٚمُّقا  ـْ َوَراِئُٙمْؿ َوًْمَت٠ْمِت ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُأظْمَرى ََل َأؾْمٚمَِحَتُٝمْؿ وَم٢مَِذا ؾَمَجُدوا وَمْٚمَٞمُٙمقُٟمقا ُِم

ـْ َأؾْمٚمَِحتُِٙمْؿ َُمَٕمَؽ َوًْمَٞم٠ْمظُمُذوا طِمذْ  ـَ يَمَٗمُروا ًَمْق شَمْٖمُٗمُٚمقَن قَم ِذي َرُهْؿ َوَأؾْمٚمَِحَتُٝمْؿ َودا اًما

ـْ َُمَٓمٍر َأْو  َوَأُْمتَِٕمتُِٙمْؿ وَمَٞمِٛمٞمُٚمقَن قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َُمْٞمَٚم٦ًم َواطِمَدًة َوٓ ضُمٜم٤َمَح قَمَٚمْٞمُٙمْؿ إِْن يَم٤مَن سمُِٙمْؿ َأًذى ُِم

ـَ قَمَذاسًم٤م ُُمِٝمٞمٜم٤ًم  يُمٜمُتْؿ َُمْرَى َأْن شَمَْمُٕمقا َأؾْمٚمَِحَتُٙمؿْ   * َوظُمُذوا طِمْذَريُمْؿ إِنا اهللاَ َأقَمدا ًمِْٚمَٙم٤مومِِري

الَة وَم٤مْذيُمُروا اهللاَ ىِمَٞم٤مًُم٤م َوىُمُٕمقًدا َوقَمغَم ضُمٜمُقسمُِٙمْؿ وَم٢مَِذا اـْمَٛم٠ْمَٟمٜمُتْؿ وَم٠َمىِمٞمُٛمقا  وَم٢مَِذا ىَمَْمْٞمُتُؿ اًمّما

الَة يَم٤مَٟم٧ْم قَمغَم اعم١ُْْمُِمٜملِمَ  الَة إِنا اًمّما   .[648-646]اًمٜم٤ًمء: ﴾يِمَت٤مسًم٤م َُمْقىُمقشًم٤م اًمّما

وَي٥م قمغم أهؾ اًم٘مدرة ُمـ اعمًٚمٛملم أن ي٠مُمروا سم٤مًمّمالة يمؾ أطمد ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء 

طمتك اًمّمٌٞم٤من ىم٤مل اًمٜمٌل ُمروهؿ سم٤مًمّمالة ًمًٌع واضسمقهؿ قمغم شمريمٝم٤م ًمٕمنم وومرىمقا سمٞمٜمٝمؿ 

خلٛمس أو شمرك ذم اعمْم٤مضمع واًمرضمؾ اًم٤ٌمًمغ إذا اُمتٜمع ُمـ صالة واطمدة ُمـ اًمّمٚمقات ا

ي٘مقل يٙمقن  سمٕمض ومرائْمٝم٤م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م وم٢مٟمف يًتت٤مب وم٢من شم٤مب وإٓ ىمتؾ ومٛمـ اًمٕمٚمامء ُمـ

ا ٓ يّمغم قمٚمٞمف وٓ يدومـ سملم اعمًٚمٛملم وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل يٙمقن يم٘م٤مـمع اًمٓمريؼ ا يم٤مومرً ُمرشمدً 

 .وىم٤مشمؾ اًمٜمٗمس واًمزاِن اعمحّمـ 

وقمامده وشمٕمٔمٞمٛمف شمٕم٤ممم هل٤م وأُمر اًمّمالة قمٔمٞمؿ ؿم٠مَّن٤م أن شمذيمر ه٤م هٜم٤م وم٢مَّن٤م ىمقام اًمديـ 

ذم يمت٤مسمف ومقق مجٞمع اًمٕم٤ٌمدات وم٢مٟمف ؾمٌح٤مٟمف ُيّمٝم٤م سم٤مًمذيمر شم٤مرة وي٘مرَّن٤م سم٤مًمزيم٤مة شم٤مرة وسم٤مًمّمؼم 

يَم٤مةَ  ﴿ :شم٤مرة وسم٤مًمٜمًؽ شم٤مرة يم٘مقًمف شمٕم٤ممم الَة َوآشُمقا اًمزا  :وىمقًمف ،[08]اًمٌ٘مرة:﴾َوَأىِمٞمُٛمقا اًمّما
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الِة  ﴿ ؼْمِ َواًمّما وَمَّمؾِّ ًمَِرسمَِّؽ َواْٟمَحْر  ﴿ :وىمقًمف [01]اًمٌ٘مرة:﴾َواؾْمَتِٕمٞمٜمُقا سم٤ِمًمّما

ٙمِل َوحَمَْٞم٤مَي َومَم٤َميِت هلِلاِ َربِّ اًْمَٕم٤معملََِم  ﴿ :وىمقًمف ،[9]اًمٙمقصمر:﴾ ًُ ٓ  *ىُمْؾ إِنا َصاليِت َوُٟم

ٚمِِٛملَم  ًْ ُل اعمُْ يَؽ ًَمُف َوسمَِذًمَِؽ ُأُِمْرُت َوَأَٟم٤م َأوا وشم٤مرة يٗمتتح هب٤م  ،[628-629]إٟمٕم٤مم: ﴾َذِ

قال وذم أول ؾمقرة اعم١مُمٜملم  ﴾ؾم٠مل ؾم٤مئؾ﴿ :ؼم وُيتٛمٝم٤م هب٤م يمام ذيمره ذم ؾمقرةأقمامل اًم

ـَ ُهْؿ ذِم َصالَِتِْؿ ظَم٤مؿِمُٕمقَن   *ىَمْد َأوْمَٚمَح اعْم١ُْمُِمٜمُقَن  ﴿ تعالى: ِذي ـِ اًمٚماْٖمِق   *اًما ـَ ُهْؿ قَم ِذي َواًما

يَم٤مِة وَم٤مقِمُٚمقَن  * ُُمْٕمِرُوقَن  ـَ ُهْؿ ًمِٚمزا ِذي ـَ  * َواًما ِذي ٓا قَمغَم  * ُهْؿ ًمُِٗمُروضِمِٝمْؿ طَم٤مومُِٔمقَن  َواًما إِ

ُْؿ هَمػْمُ َُمُٚمقُِملَم  ـِ اسْمَتَٖمك َوَراَء َذًمَِؽ وَم٠ُمْوًَمِئَؽ ُهُؿ  * َأْزَواضِمِٝمْؿ أْو َُم٤م َُمَٚمَٙم٧ْم َأْياَمَُّنُْؿ وَم٢مَِّنا وَمَٛم

ََُم٤مَٟم٤مَِتِْؿ َوقَمْٝمِدِهْؿ َراقُمقَن  * اًْمَٕم٤مُدوَن  ِٕ ـَ ُهْؿ  ِذي ـَ ُهْؿ قَمغَم َصَٚمَقاَِتِْؿ حُي٤َمومُِٔمقَن َواًماذِ  * َواًما  ي

ـَ َيِرصُمقَن اًْمِٗمْرَدْوَس ُهْؿ ومِٞمَٝم٤م ظَم٤مًمُِدوَن   *ُأْوًَمِئَؽ ُهُؿ اًْمَقاِرصُمقَن  * ِذي -6]اعم١مُمٜمقن: ﴾اًما

66].  

ومٜم٠ًمل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن َيٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ ُمـ اًمذيـ يرصمقن اًمٗمردوس هؿ ومٞمٝم٤م ظم٤مًمدون 

يم٤مشمف واحلٛمد هلل وطمده وصغم اهلل قمغم حمٛمد وآًمف وصحٌف واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمر

 أهـوؾمٚمؿ شمًٚمٞمام يمثػما.

يّمؾ سمف احلد ذم طم٥م اًمٕمٚمامء وُمقآَتؿ إمم اًمت٘مٚمٞمد ٓ وُمع ذًمؽ قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أ

 هلؿ.

سمؾ ي٠مظمذ سم٠مىمقاهلؿ اعمًتدل هل٤م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وحيذر ُمـ زَٓتؿ، ىم٤مل ؿمٞمخ 

: وم٠مُم٤م اًمّمدي٘مقن واًمِمٝمداء واًمّم٤محلقن ومٚمٞمًقا (81/25) »اعمجٛمقع»اإلؾمالم يمام ذم 

سمٛمٕمّمقُملم، وهذا ذم اًمذٟمقب اعمح٘م٘م٦م، وأُم٤م ُم٤م اضمتٝمدوا ومٞمف، ومت٤مرة يّمٞمٌقن وشم٤مرة 

 ُيٓمئقن، وم٢مذا اضمتٝمدوا وأص٤مسمقا ومٚمٝمؿ أضمران.
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 وإذا اضمتٝمدوا واظمٓم٠موا ومٚمٝمؿ أضمر قمغم أضمتٝم٤مدهؿ وظمٓم١مهؿ ُمٖمٗمقر هلؿ.

: إن زًم٦م اًمٕم٤مَل ٓ يّمح اقمتامده٤م ُمـ (636-0/634) »اعمقاوم٘م٤مت»ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل ذم 

ضمٝم٦م وٓ إظمذ هب٤م شم٘مٚمٞمًدا ًمف، وذًمؽ َّٕن٤م ُمقوققم٦م قمغم اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع، وًمذًمؽ قمدت 

وٓ ٟم٥ًم إمم ص٤مطمٌٝم٤م اًمزًمؾ  زًم٦م، وإٓ ومٚمق يم٤مٟم٧م ُمٕمتًدا هب٤م َل َيٕمؾ هل٤م هذه اعمرشم٦ٌم،

 أهـومٞمٝم٤م.

ـَ ﴿يدل قمغم ذًمؽ أن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل:  ًَ ٌُِٕمقا َأطْم ٌِْؾ  َواشما ـْ ىَم ُٙمْؿ ُِم ـْ َرسمِّ َُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمُٙمْؿ ُِم

 .[88]الزمر:﴾َأْن َي٠ْمشمَِٞمُٙمُؿ اًمَٕمَذاُب سَمْٖمَت٦ًم َوَأْٟمُتْؿ ٓ شَمِْمُٕمُرونَ 

وم٤مًمٕم٤مَل إن اومتك سمام أٟمزل اهلل اشمٌٕمٜم٤مه ذم ومتقاه يمقَّن٤م ُمقاوم٘م٦م ًمٚمنمع احلٙمٞمؿ، وَّٕن٤م أقمٚمؿ 

 اًمٜم٤مس سمٛمراد اهلل وُمراد رؾمقًمف.

ـْ ُدوٟمِِف َأْوًمَِٞم٤مءَ ﴿تقاه وم٘مد ىم٤مل اهلل: وإن اظمٓم٠م ذم وم  .[3]األعراف:﴾َوٓ شَمتإٌُِمقا ُِم

ـِ وهق ُمع ذًمؽ ُمٕمذور ذم زًمتف وذٟمٌف، ُمٖمٗمقر حلدي٨م قمٛمر سمـ اًمٕم٤مص:  ـْ قَمْٛمِرو سْم قَم

ُف ؾَمِٛمَع َرؾُمقَل  ضْمَراِن َوإَِذا إَِذا طَمَٙمَؿ احْل٤َميِمُؿ وَم٤مضْمَتَٝمَد صُمؿا َأَص٤مَب وَمَٚمُف أَ  :ىَم٤مَل  ط اهللِاًْمَٕم٤مِص َأٟما

احلدي٨م رواه ُمًٚمؿ، وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٚمتٛمس اًمٜمحذر هلؿ،  »طَمَٙمَؿ وَم٤مضْمَتَٝمَد صُمؿا َأظْمَٓم٠َم وَمَٚمُف َأضْمٌر 

ا َوىَم٤مًُمقا َهَذا إِوْمٌؽ ﴿ قال تعالى: ِٝمْؿ ظَمػْمً ًِ ـا اعم١ُْْمُِمٜمُقَن َواعم١ُْْمُِمٜم٤َمُت سم٠َِمٟمُٗم ًَمْقٓ إِْذ ؾَمِٛمْٕمُتُٛمقُه فَم

 .[91]الـور:﴾ُُمٌلِمٌ 

 ـ طمؼ اًمٕم٤مَل أن يٜمّمح إذا زل أو أظمٓم٠م حلدي٨م أِب رىمٞم٦م َتٞمؿ اًمداري قمٜمد ُمًٚمؿ:وُم

اِريِّ  ـْ ََتِٞمٍؿ اًمدا ِلا  :قَم ـْ ىَم٤مَل هللِاِ َوًمِِٙمَت٤مسمِِف َوًمَِرؾُمقًمِِف  :ىَم٤مَل  طَأنا اًمٜمٌا ـُ اًمٜماِّمٞمَح٦ُم ىُمْٚمٜم٤َم عمَِ ي اًمدِّ

تِِٝمؿْ  ٚمِِٛملَم َوقَم٤مُما ًْ ٦ِم اعْمُ َِئٛما ِٕ  .»َو

 ٦م اًمديـ اًمٕمٚمامء.وُمـ أئٛم
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واًمٜمّمٞمح٦م ًمٚمٕم٤مَل يٙمقن اعمراد ُمٜمٝم٤م رده إمم اًمّمقاب، ومتٙمقن سمرومؼ وًملم، وٓ يتخذ 

اًمٜم٤مصح ؾمٌٞمؾ اعمتٕم٤معملم، وُمتتٌٕمل اًمٕمقرات، هذه اعم٠ًمًم٦م ًمٚمتِمٝمػم واًمتح٘مػم، وُم٤م أيمثر هذا 

٤م هذا، وُم٤م ذًمؽ إٓ ًمٕمدم اإلظمالص واًمًٙمٞمٜم٦م واًمٗم٘مف اًمٙم٤مذم ًمدى يمثػم ٜماًمّمٜمػ ذم زُم٤مٟم

ىمد ىم٤مل يمام ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر قمٜمد اًمؽمُمذي  طاعمتٕم٤معملم، ورؾمقل اهلل  ُمـ

ىم٤مل : صٕمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ اعمٜمؼم ومٜم٤مدى سمّمقت رومٞمع وم٘م٤مل ي٤م (: 9489)

ُمٕمنم ُمـ ىمد أؾمٚمؿ سمٚم٤ًمٟمف وَل يٗمض اإليامن إمم ىمٚمٌف ٓ شم١مذوا اعمًٚمٛملم وٓ شمٕمػموهؿ وٓ 

شمتٌع قمقرة أظمٞمف اعمًٚمؿ شمتٌع اهلل قمقرشمف وُمـ شمتٌع اهلل قمقرشمف  شمتٌٕمقا قمقراَتؿ وم٢مٟمف ُمـ

يٗمْمحف وًمق ذم ضمقف رطمٚم٦م ىم٤مل وٟمٔمر اسمـ قمٛمر يقُم٤م إمم اًمٌٞم٧م أو إمم اًمٙمٕم٦ٌم وم٘م٤مل ُم٤م 

 أقمٔمٛمؽ وأقمٔمؿ طمرُمتؽ واعم١مُمـ أقمٔمؿ طمرُم٦م قمٜمد اهلل ُمٜمؽ

 (.391رىمؿ ) »اًمّمحٞمح اعمًٜمد»احلدي٨م ذم 

ػ اًم٤ٌمئر وقمغم رأؾمٝمؿ ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل وىمد ٓطمٔمٜم٤م وقم٤ميِمٜم٤م ُم٤م طمّمؾ هلذا اًمّمٜم

 اًمٌٙمري اًمٞم٤مومٕمل.

ويمذًمؽ أمحد اًمِمٞم٤ٌمِن، وُمثؾ أِب قمٌٞمده اًمزاوي اًمٚمٞمٌل، ويمذًمؽ وم٤مًمح احلرِب وهمػمهؿ 

ًمٌٕمض اعم٤ًمئؾ زٓت ًمٚمٕمٚمامء، ومٙم٤من ُمّمػمهؿ اًمٌقار  ٝمؿيمثػم ممـ ضمٕمٚمقا ُمـ ىمّمقر ومٝمٛم

 واخلزي واًمِمٜم٤مر، واًمذًم٦م واًمٕم٤مر، وم٤مهلل أؾم٠مل أن يًٚمؿ.

إدب »قمٜمد اًمٌخ٤مري ذم  طوُمـ طم٘مقىمٝمؿ اطمؽماُمٝمؿ وشم٘مديرهؿ حلدي٨م اًمٜمٌل  – 9

ُمـ َل يرطمؿ صٖمػمٟم٤م ويٕمرف طمؼ يمٌػمٟم٤م »( قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ىم٤مل: 695)ص »اعمٗمرد

 .»ومٚمٞمس ُمٜم٤م

( ُمـ اًمًٜم٦م أن يقىمر أرسمٕم٦م: اًمٕم٤مَل، وذو 68/08) »ذح اًمًٜم٦م»ىم٤مل ـم٤مووس يمام ذم 
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 .ًمدااًمِمٞم٦ٌم، واًمًٚمٓم٤من، واًمق

( قمـ يزيد سمـ ه٤مرون ىم٤مل حلامد سمـ زيد: ي٤م أسم٤م 64) »اًمرطمٚمف»ذيمر اخلٓمٞم٥م ذم  وىمد

إؾمامقمٞمؾ، هؾ ذيمر أصح٤مب احلدي٨م ذم اًم٘مرآن؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، أَل شمًٛمع ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: 

ـْ يُمؾِّ ومِْرىَم٦ٍم ُِمٜمُْٝمْؿ ـَم٤مِئَٗم٦مٌ ﴿  .[699اًمتقسم٦م:]﴾وَمَٚمْقٓ َٟمَٗمَر ُِم

واًمًٕمل إًمٞمٝمؿ ُمـ أؾم٤ٌمب  وُمـ طم٘مٝمؿ إظمذ قمٜمٝمؿ واًمًٕمل إًمٞمٝمؿ، طمٞم٨م -8

ُمـ ؾمٚمؽ ـمريً٘م٤م يٚمتٛمس سمف قمٚماًم ؾمٝمؾ اهلل ًمف سمف ـمريً٘م٤م »: طدظمقل اجلٜم٦م، ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .»إمم اجلٜم٦م

ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس  »اًمّمحٞمحلم»وم٘مد رطمؾ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم إمم اخلي يمام ذم 

 وىمد شم٘مدم احلدي٨م.

شمٞم٧م صٗمقان سمـ قمـ زر سمـ طمٌٞمش ىم٤مل : أوطمدي٨م صٗمقان سمـ قم٤ًمل قمٜمد اًمؽمُمذي 

قم٤ًمل اعمرادي أؾم٠مًمف اعمًح قمغم اخلٗملم وم٘م٤مل ُم٤م ضم٤مء سمؽ ي٤م زر ؟ وم٘مٚم٧م اسمتٖم٤مء اًمٕمٚمؿ وم٘م٤مل 

إن اعمالئٙم٦م شمْمع أضمٜمحتٝم٤م ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ رو٤م سمام يٓمٚم٥م وم٘مٚم٧م إٟمف طمؽ ذم صدري اعمًح 

قمغم اخلٗملم سمٕمد اًمٖم٤مئط واًمٌقل ويمٜم٧م أُمرأ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ 

ؾ ؾمٛمٕمتف يذيمر ذم ذًمؽ ؿمٞمئ٤م ىم٤مل ٟمٕمؿ يم٤من ي٠مُمرٟم٤م إذا يمٜم٤م ؾمٗمرا أو ومجئ٧م أؾم٠مًمؽ ه

ُم٤ًمومريـ أن ٓ ٟمٜمزع ظمٗم٤مومٜم٤م صمالصم٦م أي٤مم وًمٞم٤مًمٞمٝمـ إٓ ُمـ ضمٜم٤مسم٦م ًمٙمـ ُمـ هم٤مئط وسمقل وٟمقم 

وم٘مٚم٧م هؾ ؾمٛمٕمتف يذيمر ذم اهلقى ؿمٞمئ٤م ؟ ىم٤مل ٟمٕمؿ يمٜم٤م ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ذم 

ّمقت ًمف ضمٝمقري ي٤م حمٛمد وم٠مضم٤مسمف رؾمقل اهلل صغم ؾمٗمر ومٌٞمٜم٤م ٟمحـ قمٜمده إذ ٟم٤مداه أقمراِب سم

اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ٟمحقا ُمـ صقشمف ه٤مؤم وىمٚمٜم٤م ًمف وحيؽ اهمْمض ُمـ صقشمؽ وم٢مٟمؽ قمٜمد 

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وىمد َّنٞم٧م قمـ هذا وم٘م٤مل واهلل ٓ اهمْمض ىم٤مل إقمراِب اعمرء 
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طم٥م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومام حي٥م اًم٘مقم وعم٤م يٚمحؼ هبؿ ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ اعمرء ُمـ أ

زال حيدصمٜم٤م طمتك ذيمر سم٤مسم٤م ُمـ ىمٌؾ اعمٖمرب ُمًػمة ؾمٌٕملم قم٤مُم٤م قمروف أو يًػم اًمرايم٥م ذم 

قمروف أرسمٕملم أو ؾمٌٕملم قم٤مُم٤م ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من ىمٌؾ اًمِم٤مم ظمٚم٘مف اهلل يقم ظمٚمؼ اًمًٛمقات 

 وإرض ُمٗمتقطم٤م يٕمٜمل ًمٚمتقسم٦م ٓ يٖمٚمؼ طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس ُمٜمف 

ء ذم رطمٚمتٝمؿ وصؼمهؿ قمغم اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمؿ ُمثؾ وُمـ أراد اًمتقؾمع ومٚمػماضمع ؾمػم اًمٕمٚمام

(، ىم٤مل: يمٜم٧م 06اًمرطمٚم٦م ًمٚمخٓمٞم٥م ومٗمٞمٝم٤م ظمػم قمٔمٞمؿ، ُمٜمٝم٤م ىمقل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م رىمؿ )

 أؾمػم إي٤مم واًمٚمٞم٤مزم ذم ـمٚم٥م احلدي٨م اًمقاطمد.

( ىم٤مل قمٌٞمد اهلل سمـ قمدي سمـ اخلٞم٤مر، أطمد سمٜمل ٟمقومؾ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف 01وُمٜمٝم٤م رىمؿ )

 ٤مت إٓ أضمده قمٜمد همػمه.سمٚمٖمٜمل طمدي٨م قمـ قمكم ظمٗم٧م إن ُم

سمٚمٖمٜمل طمدي٨م قمـ قمٌد اهلل اسمـ قمٛمرو سمـ ( قمـ اسمـ اًمديٚمٛمل ىم٤مل: 03وأظمرج رىمؿ )

اًمٕم٤مص ومريم٧ٌم إًمٞمف إمم اًمٓم٤مئػ أؾم٠مًمف قمٜمف ويم٤من اسمـ اًمديٚمٛمل سمٗمٚمًٓملم ىم٤مل ومدظمٚم٧م قمٚمٞمف 

وهق ذم طمدي٘م٦م ًمف ومقضمدشمف خمتٍما سمٞمد رضمؾ يمٜم٤م ٟمتحدث سم٤مًمِم٤مم أن ذًمؽ اًمرضمؾ ُمـ ذسم٦م 

ي٘مقل ذم ؿم٤مرب اخلٛمر ؿمٞمئ٤م  طهؾ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ،وم٘مٚم٧م ًمف ي٤م أسم٤م حمٛمداخلٛمر ىم٤مل 

ي٘مقل  طىم٤مل وم٤مظمتٚم٩م اًمرضمؾ يده ُمـ يد قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو وم٘م٤مل ٟمٕمؿ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

 .ُمـ ذب اخلٛمر َل شم٘مٌؾ ًمف صالة أرسمٕملم ص٤ٌمطم٤م

ىمٚم٧م ُم٤م طمدي٨م سمٚمٖمٜمل قمٜمؽ شم٘مقًمف إن صالة ذم سمٞم٧م اعم٘مدس يم٠مًمػ صالة وإن اًم٘مٚمؿ 

ضمػ وم٘م٤مل قمٌد اهلل اًمٚمٝمؿ إِن ٓ أطمؾ هلؿ أن ي٘مقًمقا إٓ ُم٤م ؾمٛمٕمقا ُمٜمل ىم٤مهل٤م صمالصم٤م ىم٤مل ىمد 

ي٘مقل إن ؾمٚمٞمامن سمـ داود ؾم٠مل اهلل صمالصم٤م ؾم٠مًمف ُمٚمٙم٤م ٓ  طوًمٙمٜمل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

يٜمٌٖمل ٕطمد ُمـ سمٕمده وم٠مقمٓم٤مه وؾم٠مًمف طمٙمام يّم٤مدف طمٙمٛمف وم٠مقمٓم٤مه إي٤مه وؾم٠مًمف ُمـ أشمك هذا 
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ومٞمف أن يٖمٗمر ًمف هذا آظمر طمدي٨م أِب ص٤مًمح وزاد ُمٕمـ وؾمٞم٤مق  اًمٌٞم٧م ٓ يريد إٓ اًمّمالة

ي٘مقل إن اهلل ظمٚمؼ اًمٜم٤مس ذم فمٚمٛم٦م وم٠مظمذ ٟمقرا ُمـ  طاحلدي٨م ًمف ىم٤مل وؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

ٟمقره وم٠مًم٘مك قمٚمٞمٝمؿ وم٠مص٤مب ُمـ ؿم٤مء وأظمٓم٠م ُمـ ؿم٤مء وم٘مد قمرف ُمـ ُيٓمئف ممـ يّمٞمٌف ومٛمـ 

 احلدي٨م. .ىمد ضمػأص٤مسمف ُمـ ٟمقره اهتدى وُمـ أظمٓم٠مه وؾ ومٚمذًمؽ أىمقل إن اًم٘مٚمؿ 

( قمـ ُمٙمحقل اًمدُمِم٘مل ىم٤مل: يمٜم٧م قمًٌدا سمٛمٍم ُٓمرأة ُمـ سمٜمل هذيؾ، 52وأظمرج )

 وم٤مقمت٘متٜمل ومام ظمرضم٧م ُمـ ُمٍم وهب٤م قمٚمؿ إٓ طمقي٧م قمٚمٞمف ومٞمام أرى.

( ؾمٛمٕم٧م أِب ي٘مقل: 824-815) »اجلرح واًمتٕمديؾ»وىم٤مل اسمـ أِب طم٤مشمؿ ذم ُم٘مدُم٦م 

ُم٤م ُمِمٞم٧م قمغم ىمدُمك  أول ؾمٜم٦م ظمرضم٧م ذم ـمٚم٥م احلدي٨م أىمٛم٧م ؾمٌع ؾمٜملم اطمّمٞم٧م

زي٤مدة قمغم أًمػ ومرؾمخ َل أزل أطمَم طمتك عم٤مزاد قمغم أًمػ ومرؾمخ شمريمتف ُم٤م يمٜم٧م هت اٟم٤م 

اًمٙمقوم٦م امم سمٖمداد ومام ٓ أطمَم يمؿ ُمرة وُمـ ُمٙم٦م امم اعمديٜم٦م ُمرات يمثػمة وظمرضم٧م ُمـ  ُمـ

اًمٌحريـ ُمـ ىمرب ُمديٜم٦م صال امم ُمٍم ُم٤مؿمٞم٤م وُمـ ُمٍم امم اًمرُمٚم٦م ُم٤مؿمٞم٤م وُمـ اًمرُمٚم٦م امم 

اعم٘مدس وُمـ اًمرُمٚم٦م امم قمً٘مالن وُمـ اًمرُمٚم٦م امم ـمؼمي٦م وُمـ ـمؼمي٦م امم دُمِمؼ وُمـ سمٞم٧م 

دُمِمؼ امم محص وُمـ محص امم أٟمٓم٤ميمٞم٦م وُمـ أٟمٓم٤ميمٞم٦م امم ـمرؾمقس صمؿ رضمٕم٧م ُمـ 

ـمرؾمقس امم محص ويم٤من سم٘مك قمغم رء ُمـ طمدي٨م أسمك اًمٞمامن ومًٛمٕم٧م صمؿ ظمرضم٧م ُمـ 

ًمٗمرات امم سمٖمداد وظمرضم٧م ىمٌؾ محص امم سمٞم٤ًمن وُمـ سمٞم٤ًمن امم اًمرىم٦م وُمـ اًمرىم٦م ريم٧ٌم ا

وُمـ اًمٜمٞمؾ امم اًمٙمقوم٦م يمؾ ذًمؽ ُم٤مؿمٞم٤م يمؾ هذا ذم  اًمٜمٌٞمؾظمروضمك امم اًمِم٤مم ُمـ واؾمط امم 

ؾمٗمرى إول واٟم٤م سمـ قمنميـ ؾمٜم٦م اضمقل ؾمٌع ؾمٜملم ظمرضم٧م ُمـ اًمري ؾمٜم٦م صمالث قمنمة 

وُم٤مئتلم ىمدُمٜم٤م اًمٙمقوم٦م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م صمالث قمنمة واعم٘مرئ طمل سمٛمٙم٦م وضم٤مءٟم٤م ٟمٕمٞمف 

 .سم٤مًمٙمقوم٦م ورضمٕم٧م ؾمٜم٦م إطمدى وقمنميـ وُم٤مئتلموٟمحـ 
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وم٤مٟمٔمر يمٞمػ رطمؾ ه١مٓء اًمرضم٤مل إمم ُمِم٤مُيٝمؿ واؾمت٘مقا ُمٜمٝمؿ قمٚماًم يمثػًما سمف اٟمتٍمت 

دقمقَتؿ وازدهرت وُم٤م ىم٤مُمقا هبذه اًمرطمالت عمِم٤مىم٦م إٓ سمداومع اإلظمالص واحل٥م ًمٚمٕمٚمؿ 

 واًمٕمٚمامء.

ؾ أظمرة، وُمٜمٝمؿ قمٛمرو وإن ىمقًُم٤م ازدروا قمٚمامئٝمؿ وم٤مه٤مَّنؿ اهلل قمز وضمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌ

 سمـ قمٌٞمد سمـ سم٤مب اعمٕمتززم.

(: ضم٤مًمس احلًـ اًمٌٍمي وطمٗمظ قمٜمف، 69/622) »شم٤مريخ سمٖمداد»ىم٤مل اخلٓمٞم٥م ذم 

واؿمتٝمر سمّمحٌتف، صمؿ ازاًمف واصؾ سمـ قمٓم٤مء قمـ ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م وم٘م٤مل سم٤مًم٘مدر ودقم٤م إًمٞمف، 

 واقمتزل أصح٤مب احلًـ ويم٤من ًمف ؾمٛمٕمف وأفمٝم٤مر زهد.

يمٜم٧م ضم٤مًم٤ًم قمٜمد قمٛمرو سمـ قمٌٞمد وم٤مشم٤مه واه ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ ىم٤مل: ووصؾ سمف احل٤مل إمم ُم٤م ر

رضمؾ ي٘م٤مل ًمف قمثامن أظمق اًمًٛمري وم٘م٤مل ي٤م أسم٤م قمثامن ؾمٛمٕم٧م واهلل اًمٞمقم سم٤مًمٙمٗمر وم٘م٤مل ٓ 

شمٕمجؾ سم٤مًمٙمٗمر وُم٤م ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م ه٤مؿمام آوىمَم ي٘مقل ان شم٧ٌم يدا أسمك هل٥م وىمقًمف 

اًمٙمت٤مب واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل طمؿ  ذرٟمك وُمـ ظمٚم٘م٧م وطمٞمدا وؾم٠مصٚمٞمف ؾم٘مر ان هذا ًمٞمس ذم أم

واًمٙمت٤مب اعمٌلم اٟم٤م ضمٕمٚمٜم٤مه ىمراٟم٤م قمرسمٞم٤م ًمٕمٚمٙمؿ شمٕم٘مٚمقن واٟمف ذم أم اًمٙمت٤مب ًمديٜم٤م ًمٕمكم طمٙمٞمؿ 

ومام اًمٙمٗمر آ هذا ي٤م أسم٤م قمثامن ومًٙم٧م قمٛمرو هٜمٞم٦م صمؿ اىمٌؾ قمغم وم٘م٤مل واهلل ًمق يم٤من اًم٘مقل يمام 

ي٘مقل قمثامن ذاك هذا واهلل ي٘مقل ُم٤م يم٤من قمغم أسمك هل٥م ُمـ ًمقم وٓ قمغم اًمقطمٞمد ُمـ ًمقم ىم٤مل 

 .إصمر.اًمديـ ي٤م أسم٤م قمثامن ىم٤مل ُمٕم٤مذ ومدظمؾ سم٤مإلؾمالم وظمرج سم٤مًمٙمٗمر أو يمام ىم٤مل

 ُمـ ـمريؼوأظمرج سمًٜمده ىمقل قمٛمرو سمـ قمٌٞمد ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد قمٜمد اًمِمٞمخلم، 

ـْ  إقَْمَٛمش ـِ  َزْيدِ  قَم ـْ  َوْه٥ٍم  سْم ٌْدِ  قَم صَمٜم٤َم ىَم٤مَل  اهللاِ قَم ٤مِدُق  َوُهقَ  -ط- اهللاِ َرؾُمقُل  طَمدا  اًمّما

ـِ  رِم  ظَمْٚمُ٘مفُ  َُيَْٛمعُ  َأطَمَديُمؿْ  إِنا  » اعمَّْْمُدوُق  فِ  سَمْٓم  ُِمْثَؾ  قَمَٚمَ٘م٦مً  َذًمَِؽ  رِم  َيُٙمقنُ  صُمؿا  َيْقًُم٤م َأْرسَمِٕملمَ  ُأُمِّ
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وَح  ومِٞمفِ  وَمَٞمٜمُْٗمُخ  اعمََْٚمُؽ  ُيْرؾَمُؾ  صُمؿا  َذًمَِؽ  ُِمْثَؾ  ُُمْْمَٖم٦مً  َذًمَِؽ  رِم  َيُٙمقنُ  صُمؿا  َذًمَِؽ   سم٠َِمْرسَمعِ  ُي١ْمَُمرُ وَ  اًمرُّ

هُ  إًَِمفَ  َٓ  وَمَقاًماِذى ؾَمِٕمٞمدٌ  َأوْ  َوؿَمِ٘مكع  َوقَمَٛمٚمِفِ  َوَأضَمٚمِفِ  ِرْزىِمفِ  سمَِٙمْت٥ِم  يَمٚماَِمٍت   ًَمَٞمْٕمَٛمُؾ  َأطَمَديُمؿْ  إِنا  هَمػْمُ

ٌُِؼ  ِذَراعٌ  إِٓا  َوسَمْٞمٜمََٝم٤م سَمْٞمٜمَفُ  َيُٙمقنَ  َُم٤م طَمتاك اجْلَٜما٦مِ  َأْهؾِ  سمَِٕمَٛمؾِ  ًْ  َأْهؾِ  سمَِٕمَٛمؾِ  وَمَٞمْٕمَٛمُؾ  ًْمِٙمَت٤مُب ا قَمَٚمْٞمفِ  وَمَٞم

 ِذَراعٌ  إِٓا  َوسَمْٞمٜمََٝم٤م سَمْٞمٜمَفُ  َيُٙمقنَ  َُم٤م طَمتاك اًمٜما٤مرِ  َأْهؾِ  سمَِٕمَٛمؾِ  ًَمَٞمْٕمَٛمُؾ  َأطَمَديُمؿْ  َوإِنا  وَمَٞمْدظُمُٚمَٝم٤م اًمٜما٤مرِ 

ٌُِؼ  ًْ  .ش وَمَٞمْدظُمُٚمَٝم٤م اجْلَٜما٦مِ  َأْهؾِ  سمَِٕمَٛمؾِ  وَمَٞمْٕمَٛمُؾ  اًْمِٙمَت٤مُب  قَمَٚمْٞمفِ  وَمَٞم

وم٘م٤مل قمٛمرو: ًمق ؾمٛمٕم٧م إقمٛمش ي٘مقل هذا ًمٙمذسمتف، وًمق ؾمٛمٕم٧م زيد سمـ وه٥م 

ي٘مقل: هذا ُم٤م أضمٌتف وًمق ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ي٘مقًمف هذا ُم٤م ىمٌٚمتف، وًمق ؾمٛمٕم٧م 

ي٘مقًمف هذا ًمرددشمف وًمق ؾمٛمٕم٧م اهلل ي٘مقل: هذا ًم٘مٚم٧م ُم٤م قمكم هذا أظمذت  طرؾمقل اهلل 

 ُمٞمث٤مىمٜم٤م.

دقم٦م واًمْمالل، وم٠مصٌح ُمـ اعمٛم٘مقشملم ومٝمذا اًمْم٤مل شمٜمٙمر ًمِمٞمخف وضم٤مًمس أهؾ اًمٌ

ّمٞمٛمل يم٤من ُمـ قمٚمامء ٟمجد، ٘ماعمخذوًملم ىم٤مشمٚمف اهلل وأظمزاه، ويمذًمؽ ُم٤م طمدث ًمٕمٌد اهلل اًم

٤ًٌم ذم اًمرد قمغم اًمراومْم٦م، وم٠مضم٤مد، صمؿ إٟمف  ًمٙمـ يم٤من ومٞمف شمٓم٤مول قمغم اًمٕمٚمامء وومخر وأًمػ يمت

٤م اؾمٛمف آهمالل يرد أراد أن يرد قمغم اًمٗم٤مًمًٗم٦م زقمؿ وم٤مٟمزًمؼ اٟمزٓىم٦م أودت سمديٜمف، وم٠مًمػ يمت٤مسمً 

اجلٜم٦م ويدظمؾ ٟمجد رة: أيدظمؾ اهلل قمج٤مئز إلؾمالم، وىمد وضمدت ُمـ أىمقاًمف اًم٤ٌمئسمف قمغم ا

 ٞم٤من اًمٜم٤مر يٕمؽمض قمغم ىمدر اهلل قمز وضمؾ ويًخر سم٤مًمديـ.ٌوم٤مشمٜم٤مت ًم

إمم ـم٤مسمقرهؿ  ًْم٤م اًمٙمراسمٞمزأيو (هـ6064)صمؿ إٟمف ُم٤مت قمغم ردشمف سم٤مًم٘م٤مهرة ذم قم٤مم 

 هؾ اًمًٜم٦م، ويم٤من أول ُمـ ٟمنم ُمذه٥م اًمٚمٗمٔمٞم٦م.طمٞم٨م صم٤مر قمغم أمحد وظمرج ُمـ أ

ضم٤مء رضمؾ إمم أِب قمكم احلًلم سمـ قمكم (: 4/21) »شم٤مريخ سمٖمداد»ىم٤مل اخلٓمٞم٥م ذم 

اًمٙمراسمٞمز وم٘م٤مل ُم٤م شم٘مقل ذم اًم٘مرآن وم٘م٤مل طمًلم اًمٙمراسمٞمز يمالم اهلل همػم خمٚمقق وم٘م٤مل ًمف 
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٣م اًمرضمؾ إمم اًمرضمؾ ومام شم٘مقل ذم ًمٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن وم٘م٤مل ًمف طمًلم ًمٗمٔمؽ سم٤مًم٘مرآن خمٚمقق ومٛم

أِب قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ ومٕمرومف أن طمًٞمٜم٤م ىم٤مل ًمف إن ًمٗمٔمف سم٤مًم٘مرآن خمٚمقق وم٠مٟمٙمر ذًمؽ 

وىم٤مل هل سمدقم٦م ومرضمع اًمرضمؾ إمم طمًلم اًمٙمراسمٞمز ومٕمرومف إٟمٙم٤مر أِب قمٌد اهلل امحد سمـ 

طمٜمٌؾ ًمذًمؽ وىمقًمف هذا سمدقم٦م وم٘م٤مل ًمف طمًلم شمٚمٗمٔمؽ سم٤مًم٘مرآن همػم خمٚمقق ومرضمع إمم أمحد 

ومف رضمقع طمًلم واٟمف ىم٤مل شمٚمٗمٔمؽ سم٤مًم٘مرآن همػم خمٚمقق وم٠مٟمٙمر أمحد سمـ طمٜمٌؾ سمـ طمٜمٌؾ ومٕمر

ذًمؽ أيْم٤م وىم٤مل هذا أيْم٤م سمدقم٦م ومرضمع اًمرضمؾ إمم أِب قمكم طمًلم اًمٙمراسمٞمز ومٕمرومف إٟمٙم٤مر 

أِب قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ وىمقًمف هذا أيْم٤م سمدقم٦م وم٘م٤مل طمًلم أيش ٟمٕمٛمؾ هبذا اًمّمٌل إن 

ٚمقق ىم٤مل سمدقم٦م ومٌٚمغ ذًمؽ أسم٤م قمٌد اهلل ومٖمْم٥م ًمف ىمٚمٜم٤م خمٚمقق ىم٤مل سمدقم٦م وإن ىمٚمٜم٤م همػم خم

 .أصح٤مسمف ومتٙمٚمٛمقا ذم طمًلم ويم٤من ذًمؽ ؾم٥ٌم اًمٙمالم ذم طمًلم واًمٖمٛمز قمٚمٞمف سمذًمؽ

وسم٥ًٌم هذا اًمٗمٕمؾ ُمٜمف طمذر ُمٜمف اًمٕمٚمامء وذُمقه وُم٘متقه، وأردوه، وهذا طم٤مل يمؾ ُمـ 

 شمٜمٙمر عمِم٤مئخف وقمٚمامئف.

 وؾمٚمؽ ؾمٌٞمؾ اعمرضمٗملم اًمٓم٤مقمٜملم.

 (.21-4/20) »خ سمٖمدادشم٤مري»ىم٤مل اخلٓمٞم٥م ذم 

قمـ ضمٕمٗمر سمـ أِب قمثامن اًمٓمٞم٤مًمز ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم، وىمٞمؾ ًمف: إن طمًٞمٜم٤ًم 

اًمٙمراسمٞمز يتٙمٚمؿ ذم أمحد ىم٤مل: وُمـ طملم اًمٙمراسمٞمس ًمٕمٜمف اهلل، إٟمام يتٙمٚمؿ اًمٜم٤مس ذم 

لم ويرشمٗمع أمحد، ىم٤مل ضمٕمٗمر يٜمٓمؾ يٕمٜمل يٜمزل، وهق اًمدرى اًمذي ذم ًأؿمٙم٤مهلؿ يٜمٓمؾ طم

 أؾمٗمؾ اًمدن.

 ذم رواي٦م أٟمف ىم٤مل: ُم٤م أطمقضمف إمم أن ييب وؿمتٛمف.و

اعم٤ًمئؾ اعمدهلٛم٦م وإُمقر  ذماًمرضمقع إًمٞمٝمؿ يمام شم٘مدم، وظمّمقًص٤م  وُمـ اًمقاضم٤ٌمت 
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وُه إمَِم ﴿ وقال تعالى:اعمٝمٛم٦م  ـِ َأِو اخْلَْقِف َأَذاقُمقا سمِِف َوًَمْق َردُّ َُْم ْٕ ـَ ا َوإَِذا ضَم٤مَءُهْؿ َأُْمٌر ُِم

ؾُمقِل َوإمَِم ُأْوزِم  َتٜمٌُِْٓمقَٟمُف ُِمٜمُْٝمْؿ َوًَمْقٓ وَمْْمُؾ اًمرا ًْ ـَ َي ِذي قَمَٚمْٞمُٙمْؿ  اهللِ إَُْمِر ُِمٜمُْٝمْؿ ًَمَٕمٚمَِٛمُف اًما

ٓا ىَمٚمِٞماًل  ْٞمَٓم٤مَن إِ ٌَْٕمُتُؿ اًمِما  .[53]الـساء:﴾َوَرمْحَُتُف ٓشما

ويمام ىم٤مل احلًـ: اًمٕمٚمامء يٕمرومقن اًمٗمتٜم٦م وهل ُم٘مٌٚم٦م، واجلٝم٤مل ٓ يٕمرومقَّن٤م إٓ إذا 

 أدسمرت.

٤م يم٤من اًمقىمقع ذم اًمٗمتـ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي طمذر اهلل قمز وضمؾ ُمٜمف ورؾمقًمف وعم

٤ًٌم قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أن حيت٤مط ًمديٜمف وأن يرضمع إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م طمتك  ط يم٤من واضم

 ي٠مشمقه سم٤مًمدواء اًمِم٤مذم واًمٌٚمًؿ اًمّم٤مذم ومٞمًٚمؿ ويًٚمؿ.

ـْ (: 6666(، وُمًٚمؿ )6528ُمـ طمدي٨م أِب هريرة ) »اًمّمحٞمحلم»وم٘مد ضم٤مء ذم  قَم

ِلِّ  َأِِب ُهَرْيَرَة  ىَم٤مَل َوَُم٤م َأْهَٚمَٙمَؽ  اهللِوَمَ٘م٤مَل َهَٚمْٙم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل  طىَم٤مَل ضَم٤مَء َرضُمٌؾ إمَِم اًمٜمٌا

َتٓمِٞمُع َأنْ  ًْ َٓ ىَم٤مَل وَمَٝمْؾ شَم ٦ًٌَم ىَم٤مَل   ىَم٤مَل َوىَمْٕم٧ُم قَمغَم اُْمَرَأيِت ذِم َرَُمَْم٤مَن ىَم٤مَل َهْؾ دَمُِد َُم٤م شُمْٕمتُِؼ َرىَم

َٓ ىَم٤مَل صُمؿا ضَمَٚمَس  شَمُّمقمَ  ِٙمٞمٜم٤ًم ىَم٤مَل  ًْ َٓ ىَم٤مَل وَمَٝمْؾ دَمُِد َُم٤م شُمْٓمِٕمُؿ ؾِمتِّلَم ُِم ـِ ُُمَتَت٤مسمَِٕملْمِ ىَم٤مَل  ؿَمْٝمَرْي

ِلُّ  سَمَتْٞمَٝم٤م َأْهُؾ سَمْٞم٧ٍم َأطْم  طوَم٠ُميِتَ اًمٜمٌا َٓ َذا ىَم٤مَل َأوْمَ٘مَر ُِمٜما٤م وَماَم سَملْمَ  ْق هِبَ َقُج سمَِٕمَرٍق ومِٞمِف ََتٌْر وَمَ٘م٤مَل شَمَّمدا

ِلُّ   .طَمتاك سَمَدْت َأْٟمَٞم٤مسُمُف صُمؿا ىَم٤مَل اْذَه٥ْم وَم٠َمـْمِٕمْٛمُف َأْهَٚمَؽ  طإًَِمْٞمِف ُِمٜما٤م وَمَْمِحَؽ اًمٜمٌا

 إٓ أن دًمف قمغم اًمٕمالج واًمًٌٞمؾ اعمخرج ُمـ هذه اًمٗمتٜم٦م. طومام يم٤من ُمـ اًمٜمٌل 

 ويمؿ ُمـ إٟم٤ًمن يتقع ذم اعمٜمٙمر واًمٗمتـ، وم٢مذا ُم٤م ؾمٛمع ٟمّمٞمح٦م ُمـ قم٤مَل أو داقمل سمّمػم

(، وُمًٚمؿ 8036إٓ ويرقمقي قمـ ذه ويٜمزضمر، وم٘مد أظمرج اًمِمٞمخ٤من اًمٌخ٤مري )

ـْ َأِِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ َأنا َٟمٌِلا ( واًمٚمٗمظ ًمف ُمـ طمدي٨م أِب ؾمٕمٞمد ُمرومققًم٤م، ىم٤مل: 9322) قَم

٠َمَل  ط اهللِ ًَ ٤م وَم ًً ِٕملَم َٟمْٗم ًْ
َٕم٦ًم َوشمِ ًْ

ٌَْٚمُٙمْؿ َرضُمٌؾ ىَمَتَؾ شمِ ـْ يَم٤مَن ىَم ـْ َأقْمَٚمِؿ َأْهِؾ  ىَم٤مَل يَم٤مَن ومِٞمَٛم قَم
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ـْ شَمْقسَم٦ٍم وَمَ٘م٤م ٤م وَمَٝمْؾ ًَمُف ُِم ًً ِٕملَم َٟمْٗم ًْ
َٕم٦ًم َوشمِ ًْ

ُف ىَمَتَؾ شمِ َْرِض وَمُدلا قَمغَم َراِه٥ٍم وَم٠َمشَم٤مُه وَمَ٘م٤مَل إِٟما ْٕ َٓ ا َل 

َْرِض وَمُدلا قَمغَم َرضُمٍؾ قمَ  ْٕ ـْ َأقْمَٚمِؿ َأْهِؾ ا َؾ سمِِف ُِم٤مَئ٦ًم صُمؿا ؾَم٠َمَل قَم ُف ىَمَتَؾ ُِم٤مَئ٦َم وَمَ٘مَتَٚمُف وَمَٙمٛما ٤مَِلٍ وَمَ٘م٤مَل إِٟما

ـْ حَيُقُل سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ اًمتاْقسَم٦ِم اْٟمَٓمٚمِْؼ إمَِم َأْرِض يَمَذا َويمَ  ـْ شَمْقسَم٦ٍم وَمَ٘م٤مَل َٟمَٕمْؿ َوَُم َذا وَم٢مِنا َٟمْٗمٍس وَمَٝمْؾ ًَمُف ُِم

ٌُُدوَن  ٌُْد  اهللَهِب٤َم ُأَٟم٤مؾًم٤م َيْٕم َٓ شَمْرضِمْع إمَِم أَ  اهللَوَم٤مقْم  وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ طَمتاك َُمَٕمُٝمْؿ َو
ٍ
٤َم َأْرُض ؾَمْقء ْرِوَؽ وَم٢مَِّنا

مْح٦َِم َوَُماَلِئَٙم٦ُم اًْمَٕمَذاِب وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ِريَؼ َأشَم٤مُه اعمَْْقُت وَم٤مظْمَتَّمَٛم٧ْم ومِٞمِف َُماَلِئَٙم٦ُم اًمرا إَِذا َٟمَّمَػ اًمٓما

٤ًٌم ُُمْ٘مٌاًِل سمَِ٘مْٚمٌِِف إمَِم  مْح٦َِم ضَم٤مَء شَم٤مِئ ا ىَمطُّ َوىَم٤مًَم٧ْم ُمَ  اهللَُِماَلِئَٙم٦ُم اًمرا ْ َيْٕمَٛمْؾ ظَمػْمً ُف ََل اَلِئَٙم٦ُم اًْمَٕمَذاِب إِٟما

تِِٝماَم  َْرَولْمِ وَم٢ممَِم َأيا ْٕ قا َُم٤م سَملْمَ ا ًُ يَم٤مَن وَم٠َمشَم٤مُهْؿ َُمَٚمٌؽ ذِم ُصقَرِة آَدُِملٍّ وَمَجَٕمُٚمقُه سَمْٞمٜمَُٝمْؿ وَمَ٘م٤مَل ىِمٞم

َْرِض ا ْٕ مْح٦َمِ َأْدَٟمك وَمُٝمَق ًَمُف وَمَ٘م٤مؾُمقُه وَمَقضَمُدوُه َأْدَٟمك إِمَم ا ٌََْمْتُف َُماَلِئَٙم٦ُم اًمرا تِل َأَراَد وَمَ٘م ىَم٤مَل  .ًما

ـُ  :ىَمَت٤مَدةُ  ًَ ُف عمَا٤م َأشَم٤مُه اعمَْْقُت َٟم٠َمى سمَِّمْدِرهِ  :وَمَ٘م٤مَل احْلَ َر ًَمٜم٤َم َأٟما
 .ُذيمِ

وأصح٤مسمف يمام ذم  وعم٤م يم٤مد اعمًٚمٛمقن أن ي٘مٕمقا ذم اًمٓم٤مقمقن وضم٤مء اًمٕمٚمؿ رضمع قمٛمر 

 يم٤من إذا طمتك اًمِم٠مم إمم ظمرج  اخلٓم٤مب سمـ ٛمرقم أن:  طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس 

 وىمع ىمد اًمقسم٤مء أن وم٠مظمؼموه وأصح٤مسمف اجلراح سمـ قمٌٞمدة أسمق إضمٜم٤مد أُمراء ًم٘مٞمف سمنغ

 وم٤مؾمتِم٤مرهؿ ومدقم٤مهؿ إوًملم اعمٝم٤مضمريـ زم ادع قمٛمر وم٘م٤مل قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل.  اًمِم٠مم سم٠مرض

 أن ٟمرى وٓ ُمرٕ ظمرضم٧م ىمد سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل وم٤مظمتٚمٗمقا سم٤مًمِم٠مم وىمع ىمد اًمقسم٤مء أن وأظمؼمهؿ

 وٓ ؾمٚمؿ و قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل وأصح٤مب اًمٜم٤مس سم٘مٞم٦م ُمٕمؽ سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل قمٜمف شمرضمع

 ومدقمقَتؿ إٟمّم٤مر زم ادع ىم٤مل صمؿ قمٜمل ارشمٗمٕمقا وم٘م٤مل اًمقسم٤مء هذا قمغم شم٘مدُمٝمؿ أن ٟمرى

 ىم٤مل صمؿ قمٜمل ارشمٗمٕمقا وم٘م٤مل يم٤مظمتالومٝمؿ واظمتٚمٗمقا اعمٝم٤مضمريـ ؾمٌٞمؾ ومًٚمٙمقا وم٤مؾمتِم٤مرهؿ

 ُمٜمٝمؿ ُيتٚمػ ومٚمؿ ومدقمقَتؿ اًمٗمتح ُمٝم٤مضمرة ُمـ ىمريش ُمِمٞمخ٦م ُمـ هٜم٤م ه٤م يم٤من ُمـ زم ادع

 ذم قمٛمر ومٜم٤مدى اًمقسم٤مء هذا قمغم شم٘مدُمٝمؿ وٓ سم٤مًمٜم٤مس شمرضمع أن ٟمرى وم٘م٤مًمقا رضمالن قمٚمٞمف
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 ؟ اهلل ىمدر ُمـ أومرارا اجلراح سمـ قمٌٞمدة أسمق ىم٤مل.  قمٚمٞمف وم٠مصٌحقا فمٝمر قمغم ُمّمٌح إِن اًمٜم٤مس

 ًمؽ يم٤من ًمق أرأي٧م اهلل ىمدر إمم اهلل ىمدر ُمـ ٟمٗمر ٟمٕمؿ ؟ قمٌٞمدة أسم٤م ي٤م ىم٤مهل٤م همػمك ًمق قمٛمر وم٘م٤مل

 اخلّم٦ٌم رقمٞم٧م إن أًمٞمس ضمدسم٦م وإظمرى ظمّم٦ٌم إطمدامه٤م قمدوشم٤من ًمف وادي٤م هٌٓم٧م إسمؾ

 قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد ومج٤مء ىم٤مل ؟ اهلل سم٘مدر رقمٞمتٝم٤م اجلدسم٦م رقمٞم٧م وإن اهلل سم٘مدر رقمٞمتٝم٤م

 قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل ؾمقلر ؾمٛمٕم٧م قمٚمام هذا ذم قمٜمدي إن وم٘م٤مل طم٤مضمتف سمٕمض ذم ُمتٖمٞم٤ٌم ويم٤من

 ومال هب٤م وأٟمتؿ سم٠مرض وىمع وإذا قمٚمٞمف شم٘مدُمقا ومال سم٠مرض سمف ؾمٛمٕمتؿ إذا)  ي٘مقل ؾمٚمؿ و

  اٟمٍمف صمؿ قمٛمر اهلل ومحٛمد ىم٤مل( .  ُمٜمف ومرارا ُترضمقا

 (.9965(، وُمًٚمؿ )1395ُمتٗمؼ قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري )

 ويمؿ ُمـ اًمٜم٤مس اًمذيـ قمّمٛمقا ُمـ اًمٗمتـ سم٥ًٌم اًمٕمقدة إمم اًمٕمٚمامء.

ـ يتٛمردون قمغم قمٚمامئٝمؿ ويريمٌقن أهقائٝمؿ، وم٢من اخلنان ُم٠ًمهلؿ واعمخ٤مًمٗم٦م سمٞمٜمام اًمذي

ؾمٌٞمٚمٝمؿ واًمٜمداُم٦م قم٤مىمٌتٝمؿ، وُم٤م طمّمؾ ذم اجلزائر وؾمٗمؽ أف اًمدُم٤مء إٓ سم٥ًٌم قمدم 

 اًمٕمقدة إمم اًمٕمٚمامء وومت٤موُّيؿ.

 وُمـ طم٘مٝمؿ أن ٟمدقمقا هلؿ وٟمذيمرهؿ سم٤مجلٛمٞمؾ، وم٢مَّنؿ ىمد سمٍموٟم٤م سمًقاء اًمًٌٞمؾ.

: وإذا »ري٤مض اًمّم٤محللم»( ُمـ 00لم ذم ذح طمدي٨م اًم٤ٌمب رىمؿ )ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛم

يم٤من إٟمٌٞم٤مء هلؿ طمؼ اًمتٌجٞمؾ واًمتٕمٔمٞمؿ واًمتٙمريؿ، ومٚمٛمـ ورصمٝمؿ ٟمّمٞم٥م ُمـ ذًمؽ أن 

يٌجؾ ويٕمٔمؿ ويٙمرم .. وسمتقىمػم اًمٕمٚمامء شمقىمر اًمنميٕم٦م6 َّٕنؿ طم٤مُمٚمقه٤م، وسم٢مه٤مٟم٦م اًمٕمٚمامء 

أقملم اًمٜم٤مس ذًم٧م اًمنميٕم٦م اًمتل َت٤من اًمنميٕم٦م6 ٕن اًمٕمٚمامء إذا ذًمقا وؾم٘مٓمقا أُم٤مم 

حيٛمٚمقَّن٤م، وَل يٌؼ هلام ىمٞمٛم٦م قمٜمد اًمٜم٤مس، وص٤مر يمؾ إٟم٤ًمن حيت٘مرهؿ ويزدرُّيؿ، ومتٓمٞمح 

 اًمنميٕم٦م.
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 (.618-3/619ًمإلُم٤مم اًمذهٌل ) »اًمًػم»وهٜم٤م وم٤مئدة ذم 

ىم٤مل هِم٤مم اًمدؾمتقائل: واهلل ُم٤م اؾمتٓمٞمع أن أىمقل إِن ذه٧ٌم يقًُم٤م ىمط أـمٚم٥م احلدي٨م 

 وضمؾ. أريد سمف وضمف اهلل قمز

واهلل وٓ أٟم٤م وم٘مد يم٤من اًمًٚمػ : ىمٚم٧م: (618-3/619) »اًمًػمشذم  ىم٤مل اًمذهٌل

 ،يٓمٚمٌقن اًمٕمٚمؿ هلل ومٜمٌٚمقا وص٤مروا أئٛم٦م ي٘متدى هبؿ وـمٚمٌف ىمقم ُمٜمٝمؿ أوٓ ٓ هلل وطمّمٚمقه

يمام ىم٤مل  ،صمؿ اؾمتٗم٤مىمقا وطم٤مؾمٌقا أٟمٗمًٝمؿ ومجرهؿ اًمٕمٚمؿ إمم إظمالص ذم أصمٜم٤مء اًمٓمريؼ

  .صمؿ رزق اهلل اًمٜمٞم٦م سمٕمد ،ٕمٚمؿ وُم٤م ًمٜم٤م ومٞمف يمٌػم ٟمٞم٦مـمٚمٌٜم٤م هذا اًم :جم٤مهد وهمػمه

صمؿ  ،٤م طمًـومٝمذا أيًْم  ،ـمٚمٌٜم٤م هذا اًمٕمٚمؿ ًمٖمػم اهلل وم٠مسمك أن يٙمقن إٓ هلل :وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل

 ٟمنموه سمٜمٞم٦م ص٤محل٦م وىمقم ـمٚمٌقه سمٜمٞم٦م وم٤مؾمدة ٕضمؾ اًمدٟمٞم٤م وًمٞمثٜمك قمٚمٞمٝمؿ ومٚمٝمؿ ُم٤م ٟمقوا ىم٤مل

ًٓ ش :قمٚمٞمف اًمًالم وشمرى هذا اًميب َل يًتْمٞم١موا سمٜمقر  ،» ومٚمف ُم٤م ٟمقىُمـ همزا يٜمقي قم٘م٤م

وإٟمام اًمٕم٤مَل ُمـ ُيِمك  ،اًمٕمٚمؿ وٓ هلؿ وىمع ذم اًمٜمٗمقس وٓ ًمٕمٚمٛمٝمؿ يمٌػم ٟمتٞمج٦م ُمـ اًمٕمٛمؾ

وىمقم ٟم٤مًمقا اًمٕمٚمؿ ووًمقا سمف اعمٜم٤مص٥م ومٔمٚمٛمقا وشمريمقا اًمت٘مٞمد سم٤مًمٕمٚمؿ وريمٌقا اًمٙم٤ٌمئر اهلل شمٕم٤ممم 

سمؾ ريم٥م احلٞمؾ  ، ذم قمٚمٛمفوسمٕمْمٝمؿ َل يتؼ اهلل ،ومت٤ٌم هلؿ ومام ه١مٓء سمٕمٚمامء ،واًمٗمقاطمش

وأومتك سم٤مًمرظمص وروى اًمِم٤مذ ُمـ إظم٤ٌمر وسمٕمْمٝمؿ أضمؽمأ قمغم اهلل وووع إطم٤مدي٨م 

٤م وه١مٓء إىم٤ًمم يمٚمٝمؿ رووا ُمـ اًمٕمٚمؿ ؿمٞمئً  ،وص٤مر زاده إمم اًمٜم٤مر ،ومٝمتٙمف اهلل وذه٥م قمٚمٛمف

ا وشمْمٚمٕمقا ُمٜمف ذم اجلٛمٚم٦م ومخٚمػ ُمـ سمٕمدهؿ ظمٚمػ سم٠من ٟم٘مّمٝمؿ ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ يمٌػمً 

ؿ ىمقم اٟمتٛمقا إمم اًمٕمٚمؿ ذم اًمٔم٤مهر وَل يت٘مٜمقا ُمٜمف ؾمقى ٟمزر يًػم أومهقا سمف أَّنؿ قمٚمامء وشماله

٤م يٗمتدى سمف ذم َّٕنؿ ُم٤م رأوا ؿمٞمخً  6وَل يدر ذم أذه٤مَّنؿ ىمط أَّنؿ يت٘مرسمقن سمف إمم اهلل ،ومْمالء

٤م هم٤مي٦م اعمدرس ُمٜمٝمؿ أن حيّمؾ يمت٤ٌم ُمثٛمٜم٦م ُيزَّن٤م ويٜمٓمر ومٞمٝم٤م ٤م رقم٤مقمً اًمٕمٚمؿ ومّم٤مروا مهجً 
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ُم٤م أٟم٤م   :ومٜم٠ًمل اهلل اًمٜمج٤مة واًمٕمٗمق يمام ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ،ومٞمّمحػ ُم٤م يقرده وٓ ي٘مرره يقُم٤م ُم٤م

 قم٤مَل وٓ رأي٧م قم٤معم٤ًم.

ًّا ٚاحّزا خرّيا يو » ايجايج١ ٚايعؾضٕٚ: فٛاهلل ألٕ ٜٗزٟ اهلل بو صج

 .»َٔ محض ايٓعِ

شم٘مدم اًمٙمالم قمـ اًمدقمقة وومْمؾ اًمدقمقة، ًمٙمـ ُم٤م سم٘مل هٜم٤م ٟمريد ذيمره هق احلرص قمغم 

 اًمٜم٤مس.هداي٦م 

 ومم٤م َيٕمؾ اإلٟم٤ًمن حيرص قمغم اهلداي٦م أُمقر:

، وىمد شم٘مدم اًمدًمٞمؾ. -6 ًٓ ًٓ وومٕم٤م  اًمداقمل إمم اهلل ُمـ أطمًـ اًمٜم٤مس ُم٘م٤م

ٟمي اهلل أُمرء ؾمٛمع ُم٘م٤مًمتل ومٌٚمٖمٝم٤م »: طعمٌٚمغ يمالُمف وؾمٜمتف، ىم٤مل  طدقم٤مء اًمٜمٌل  -9

 .»يمام ؾمٛمٕمٝم٤م، ومرب طم٤مُمؾ وم٘مف ًمٞمس سمٗم٘مٞمف، ورب طم٤مُمؾ وم٘مف إمم ُمـ هق أوم٘مف ُمٜمف

ومقاهلل ٕن »(: 0964صمقاسمف عمـ اهتدى قمغم يديف، حلدي٨م ؾمٝمؾ قمٜمد اًمٌخ٤مري ) -8

 .»ُّيدي اهلل سمؽ رضماًل واطمًدا ظمػًما ًمؽ ُمـ محر اًمٜمٕمؿ

يمقٟمؽ أُّي٤م اًمداقمل ؾمتحّمؾ ُمـ إضمقر قمؾ ُمثؾ أضمقر ُمـ اؾمتٗم٤مد ُمـ دقمقشمؽ  -0

 .»اًمدال قمغم اخلػم ًمف ُمثؾ أضمر وم٤مقمٚمف»(: 6458حلدي٨م أِب ُمًٕمقد قمٜمد ُمًٚمؿ )

يمقٟمؽ أُّي٤م اًمداقمل شمتحّمؾ قمغم رمح٦م اهلل قمز وضمؾ، ودقم٤مء مجٞمع اًمٙم٤مئٜم٤مت ًمؽ  -1

إن اهلل وُمالئٙمتف وأهؾ اًمًٛمقات وأهؾ إرض يّمٚمقن قمغم ُمٕمٚمٛمل »يمام ذم احلدي٨م: 

 ( ُمـ طمدي٨م أِب أُم٤مُم٦م وًمف ؿمقاهد حيًـ هب٤م.9615أظمرضمف اًمؽمُمذي ) »اًمٜم٤مس اخلػم

سمٕمد ُمقشمؽ   ـمريؼ يًتٛمر هب٤م أضمرك شمتحّمؾ قمغميمقٟمؽ أُّي٤م اًمداقمل إمم اهلل -2
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إذا ُم٤مت اإلٟم٤ًمن »: ط( ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 6286حلدي٨م أِب هريرة قمٜمد ُمًٚمؿ )

 .»اٟم٘مٓمع قمٛمٚمف إٓ ُمـ صمالث: صدىم٦م ضم٤مري٦م، أو قمٚمؿ يٜمتٗمع سمف، أو وًمد ص٤مًمح يدقمق ًمف

يمقن هذا اًمٓمريؼ أُّي٤م اًمداقمل هق ـمريؼ اًمذيـ اصٓمٗم٤مهؿ اهلل قمز وضمؾ ُمـ اًمٜمٌٞملم  -3

 دي٘ملم واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم.واًمّم

٤ًٌم ًمٚمرومٕم٦م اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦م. -4  وُترص قمغم هذا اًمٓمريؼ أيًْم٤م يمقٟمف ؾمٌ

 وُترص قمٚمٞمف يمقٟمف ُمـ اًمًٌؾ اعم١مدي٦م إمم اجلٜم٦م. -5

وُترص قمٚمٞمف يمقٟمف ُمـ أؾم٤ٌمب يمؾ ظمػم ذم اًمدٟمٞم٤م وإظمرة، ومٙمؿ ُمـ وٕمٞمػ  -64

ذًمٞمؾ أقمزه اهلل سمًٌٌف، ويمؿ ُمـ دِن  شم٘مقى سمف، ويمؿ ُمـ وم٘مػم اهمٜم٤مه اهلل عم٤م ؾمٚمٙمف، ويمؿ ُمـ

 رومٕمف اهلل سمف إمم همػم ذًمؽ.

وم٤محلرص قمغم اًمٌمء َيٕمؾ اإلٟم٤ًمن يتٗم٤مِن ذم ؾمٌٞمؾ هذا إُمر، وًمذًمؽ ًمق ٟمٔمرٟم٤م ذم 

ؾمػم إوًملم ُمـ أٟمٌٞم٤مء وهمػمهؿ، ذم طمرصٝمؿ قمغم اًمدقمقة طمتك قمٜمد آطمتْم٤مر، وذم أؿمد 

٠مَّنؿ، ورومع ُمٙم٤مٟمتٝمؿ، ومٙم٤مٟمقا يمام اعم٤ًمًمؽ، ومٗمتح اهلل قمٚمٞمٝمؿ وُمٙمٜمٝمؿ وٟمٍمهؿ وأقمغم ؿم

ٌُقنَ ﴿ىم٤مل اهلل: 
 . [913]الصافات: ﴾َوإِنا ضُمٜمَْدَٟم٤م هَلُُؿ اًْمَٖم٤مًمِ

ىَم٤مَل َربِّ ﴿ومٝمذا ٟمٌل اهلل ٟمقح ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ قمٜمف واصًٗم٤م طمرصف قمغم دقمقشمف ىمقُمف: 

ٓا  * إِِنِّ َدقَمْقُت ىَمْقُِمل ًَمْٞماًل َوََّن٤َمراً   .[1-8]كوح: ﴾ومَِراراً وَمَٚمْؿ َيِزْدُهْؿ ُدقَم٤مئل إِ

ٌِْد وقمٜمد ُمقشمف ي٘مقل ًمقًمده يمام ذم اعمًٜمد:  ـْ قَم ـِ قَمْٛمٍرو ىَم٤مَل  اهللِقَم  اهللِ يُمٜما٤م قِمٜمَْد َرؾُمقِل  :سْم

ٌَُٙمْؿ  ط َٓ إِنا َص٤مطِم ٤ٌَمِج وَمَ٘م٤مَل َأ ي ٌا٦ٌم ؾِمٞمَج٤مٍن َُمْزُروَرٌة سم٤ِمًمدِّ ٤ٌَمِدَي٦ِم قَمَٚمْٞمِف ضُم ـْ َأْهِؾ اًْم وَمَج٤مَء َرضُمٌؾ ُِم

ـِ وَم٤مِرٍس َوَيْروَمَع يُمؾا َهَذا ىمَ  ـِ وَم٤مِرٍس ىَم٤مَل ُيِريُد َأْن َيَْمَع يُمؾا وَم٤مِرٍس اسْم ْد َوَوَع يُمؾا وَم٤مِرٍس اسْم

ـِ َراٍع ىَم٤مَل وَم٠َمظَمَذ َرؾُمقُل  َٓ  ط اهللَِراٍع اسْم ـْ  ٤ٌَمَس َُم
َٓ َأَرى قَمَٚمْٞمَؽ ًمِ ٌاتِِف َوىَم٤مَل َأ سمَِٛمَج٤مُِمِع ضُم
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سْمٜمِِف إِِنِّ ىَم٤مصع قَمَٚمْٞمَؽ اًْمَقِصٞما٦َم  طُٟمقطًم٤م  اهللٌِِلا َيْٕمِ٘مُؾ صُمؿا ىَم٤مَل إِنا ٟمَ  ِٓ شْمُف اًْمَقوَم٤مُة ىَم٤مَل  عمَا٤م طَمَيَ

ٓا  ـْ اصْمٜمََتلْمِ آُُمُرَك سماَِل إًَِمَف إِ َْرِولَم  اهللُ آُُمُرَك سم٤ِمصْمٜمََتلْمِ َوَأَّْن٤َمَك قَم ْٕ ٌَْع َوا ًا َٛمَقاِت اًم ًا وَم٢مِنا اًم

ٌَْع ًَمْق ُوِوَٕم٧ْم  ًا ٓا  اًم َٓ إًَِمَف إِ ٦ٍم َوُوِوَٕم٧ْم  ٓا  اهللُذِم يمِٗما َٓ إًَِمَف إِ ـا  ٦ٍم َرضَمَح٧ْم هِبِ َوًَمْق َأنا  اهللُذِم يمِٗما

ٓا  َٓ إًَِمَف إِ ـا  ٌَْٝمَٛم٦ًم ىَمَّمَٛمْتُٝم ـا طَمْٚمَ٘م٦ًم ُُم ٌَْع يُم ًا َْرِولَم اًم ْٕ ٌَْع َوا ًا َٛمَقاِت اًم ًا ٌَْح٤مَن  اهللُاًم  اهللَِوؾُم

ِك َواًْمِٙمؼْمِ ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم َأْو  َوسمَِحْٛمِدهِ  ْ ـْ اًمنمِّ  َوهِب٤َم ُيْرَزُق اخْلَْٚمُؼ َوَأَّْن٤َمَك قَم
ٍ
ء ٤َم َصاَلُة يُمؾِّ َرْ وَم٢مَِّنا

ٜمََت٤مِن هَلاَُم  اهللِىِمٞمَؾ َي٤م َرؾُمقَل  ًَ طََمِدَٟم٤م َٟمْٕماَلِن طَم ِٕ ُك ىَمْد قَمَروْمٜم٤َمُه وَماَم اًْمٙمؼِْمُ ىَم٤مَل َأْن َيُٙمقَن  ْ َهَذا اًمنمِّ

ا َٓ ىَم٤مَل اًْمِٙمؼْمُ ُهَق َأْن ِذَ َٝم٤م ىَم٤مَل  ًُ ٌَ ٦ٌم َيْٚم طََمِدَٟم٤م طُمٚما ِٕ َٓ ىَم٤مَل ُهَق َأْن َيُٙمقَن  ٜم٤َمِن ىَم٤مَل  ًَ يَم٤مِن طَم

قَن إًَِمْٞمِف ىَم٤م ًُ
ٚمِ طََمِدَٟم٤م َأْصَح٤مٌب ََيْ ِٕ َٓ ىَم٤مَل َأوَمُٝمَق َأْن َيُٙمقَن  ٌَُٝم٤م ىَم٤مَل  ٦ٌم َيْريَم طََمِدَٟم٤م َداسما ِٕ َٓ َيُٙمقَن  َل 

 .وَماَم اًْمِٙمؼْمُ ىَم٤مَل ؾَمَٗمُف احْلَؼِّ َوهَمْٛمُص اًمٜما٤مسِ  اهللَِي٤م َرؾُمقَل ىِمٞمَؾ 

وإسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم حلرصف قمغم اًمدقمقة ُمٙمٜمف اهلل قمز وضمؾ وٟمٍمه، وُم٤م زال يدقمق 

٤م إسِْمَراِهٞمُؿ سَمٜمِٞمِف َوَيْٕمُ٘مقُب َي٤م سَمٜمِلا إِنا ﴿ وقال تعالى:طمتك قمٜمد ُمقشمف،  ك اْصَٓمٗمَ  اهللَ َوَوصا هِبَ

ٚمُِٛمقنَ  ًْ ٓا َوَأْٟمُتْؿ ُُم ـا إِ ـَ وَمال ََتُقشُم ي  .[931]البؼرة:﴾ًَمُٙمُؿ اًمدِّ

َوَدظَمَؾ ﴿وحلرص يقؾمػ قمغم اًمدقمقة يدقمق طمتك ذم اًمًجـ، ىم٤مل شمٕم٤ممم ذايمًرا ذًمؽ: 

٤م إِِنِّ َأَراِِن َأقْمٍِمُ مَخًْرا َوىَم٤مَل أظَمُر إِِنِّ َأرَ  ـَ وَمَتَٞم٤مِن ىَم٤مَل َأطَمُدمُهَ ْج ًِّ اِِن َأمْحُِؾ وَمْقَق َرْأِد َُمَٕمُف اًم

ٜملَِم  ًِ ـَ اعمُْْح ٌِّْئٜم٤َم سمَِت٠ْمِويٚمِِف إِٟما٤م َٟمَراَك ُِم ػْمُ ُِمٜمُْف َٟم ًٌْزا شَم٠ْميُمُؾ اًمٓما ٓا  *ظُم ىَم٤مَل ٓ َي٠ْمشمِٞمُٙماَم ـَمَٕم٤مٌم شُمْرَزىَم٤مٟمِِف إِ

َٛمٜمِ  ٌَْؾ َأْن َي٠ْمشمَِٞمُٙماَم َذًمُِٙماَم مِما٤م قَمٚما ٌا٠ْمشُمُٙماَم سمَِت٠ْمِويٚمِِف ىَم ٦َم ىَمْقٍم ٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن سمِ َٟم َوُهْؿ  ٤مهللِل َرِبِّ إِِنِّ شَمَريْم٧ُم ُِمٚما

َك  *سم٤ِمٔظِمَرِة ُهْؿ يَم٤مومُِروَن  ٦َم آسَم٤مِئل إسِْمَراِهٞمَؿ َوإؾِْمَح٤مَق َوَيْٕمُ٘مقَب َُم٤م يَم٤مَن ًَمٜم٤َم َأْن ُٟمنْمِ ٌَْٕم٧ُم ُِمٚما َواشما

ـْ وَمْْمِؾ  ٤مهللِسمِ   َذًمَِؽ ُِم
ٍ
ء ـْ َرْ ـا َأيْمَثَر اًمٜما٤مِس ٓ َيِْمُٙمُروَن قَمَٚمْٞمٜم٤َم َوقمَ  اهللُِِم

َي٤م  *غَم اًمٜما٤مِس َوًَمٙمِ

ىُمقَن ظَمػْمٌ َأِم  ـِ َأَأْرسَم٤مٌب ُُمَتَٗمرِّ ْج ًِّ ٌَِل اًم ٤مُر  اهللَُص٤مطِم ٓا  *اًْمَقاطِمُد اًْمَ٘مٝما ـْ ُدوٟمِِف إِ ٌُُدوَن ُِم َُم٤م شَمْٕم
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ْٞمُتُٛمقَه٤م َأْٟمُتْؿ َوآسَم٤مُؤيُمْؿ َُم٤م َأٟمَزَل  ٌُُدوا هِبَ  اهللُ َأؾْماَمًء ؾَمٛما ٓا شَمْٕم ٓا هللِاِ َأَُمَر َأ ـْ ؾُمْٚمَٓم٤مٍن إِِن احْلُْٙمُؿ إِ ٤م ُِم

ـا َأيْمَثَر اًمٜما٤مِس ٓ َيْٕمَٚمُٛمقنَ 
ـُ اًْمَ٘مٞمُِّؿ َوًَمٙمِ ي ٤مُه َذًمَِؽ اًمدِّ ٓا إِيا  .[09-31]يوسف: ﴾إِ

وًمٞمس سمخ٤مف قمٜم٤م دقمقة اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح وطمرصف قمغم هداي٦م ىمقُمف طمتك سمٕمد ُمقشمف، 

ـْ َأىْمََم اعْمَِديٜم٦َِم َرضُمٌؾ ﴿ قال تعالى:ف يٕمٚمٛمقن سمام طمّمؾ قمٚمٞمف، َتٜمك ًمق أن ىمقُم َوضَم٤مَء ُِم

ٌُِٕمقا اعْمُْرؾَمٚملِمَ  َٕمك ىَم٤مَل َي٤م ىَمْقِم اشما ًْ ٠َمًُمُٙمْؿ َأضْمًرا َوُهْؿ ُُمْٝمَتُدونَ  * َي ًْ ـْ ٓ َي ٌُِٕمقا َُم َوَُم٤م زِمَ ٓ  * اشما

ٌُُد اًماِذي وَمَٓمَرِِن َوإًَِمْٞمِف شُمْرضَمُٕمقنَ  ـِ قَمٜمِّل  * َأقْم ُيٍّ ٓ شُمْٖم
ـُ سمِ مْحَ ـْ ُدوٟمِِف آهِل٦ًَم إِْن ُيِرْدِن اًمرا ُِذ ُِم َأَأُتا

ُٙمْؿ وَم٤مؾْمَٛمُٕمقنِ  * إِِنِّ إًِذا ًَمِٗمل َوالٍل ُُمٌلِمٍ  * ؿَمَٗم٤مقَمُتُٝمْؿ ؿَمْٞمًئ٤م َوٓ ُيٜمِ٘مُذونِ   * إِِنِّ آَُمٜم٧ُْم سمَِرسمِّ

ـَ اعمُْْٙمَرُِملمَ  * َٚمُٛمقنَ ىِمٞمَؾ اْدظُمِؾ اجْلَٜما٦َم ىَم٤مَل َي٤م ًَمْٞم٧َم ىَمْقُِمل َيٕمْ   ]يس:﴾سماَِم هَمَٗمَر زِم َرِبِّ َوضَمَٕمَٚمٜمِل ُِم

19-11]. 

: وُمراده أَّنؿ ًمق اـمٚمٕمقا قمغم ُم٤م طمّمؾ زم ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ واًمثقاب ىم٤مل اسمـ يمثػم 

ورى قمٜمف، يمؿ يم٤من طمريًّم٤م قمغم هداي٦م  اًمٕمٔمٞمؿ ًم٘م٤مدهؿ ذًمؽ إمم أشم٤ٌمع اًمرؾمؾ، ف

 أهـىمقُمف.

ثؾ إقمغم، واًمٞمد اًمٓمقمم ذم هذا اًم٤ٌمب، طمتك ىم٤مل اهلل ذم ؿم٠مٟمف: ومٚمف اعم طوأُم٤م ٟمٌٞمٜم٤م 

ِرْص قَمغَم ﴿ ، وىم٤مل قمز وضمؾ:[993]يوسف:﴾َوَُم٤م َأيْمَثُر اًمٜما٤مِس َوًَمْق طَمَرْص٧َم سمُِٛم١ْمُِمٜملِمَ ﴿ إِْن َُتْ

ـَ  اهللَُهَداُهْؿ وَم٢مِنا  ي ـْ َٟم٤مِسِ ـْ ُيِْمؾُّ َوَُم٤م هَلُْؿ ُِم  .[31]الـحل: ﴾ٓ َُّيِْدي َُم

صؾ سمف احلرص قمغم هدايتٝمؿ طمتك يم٤مد أن ُّيٚمؽ ٟمٗمًف ومٜمٝم٤مه اهلل قمـ ذًمؽ: سمؾ و

ٓا َيُٙمقُٟمقا ُُم١ْمُِمٜملِمَ ﴿ َؽ َأ ًَ  .[3]احلجر:﴾َذْرُهْؿ َي٠ْميُمُٚمقا * ًَمَٕمٚماَؽ سَم٤مظِمٌع َٟمْٗم

اٍت إِنا ﴿ وقال تعالى: َؽ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ طَمَنَ ًُ قَمٚمِٞمٌؿ سماَِم  اهللَوَمال شَمْذَه٥ْم َٟمْٗم

 .[5]فاطر:﴾َيّْمٜمَُٕمقنَ 
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وئمٝمر ُمدى طمرصف قمغم هدايتٝمؿ أٟمف ذم أؿمد اعمقاىمػ واإليذاء ُمٜمٝمؿ وهق ي٘مقل: 

 .»اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًم٘مقُمل وم٢مَّنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن»

ًمٕمؾ اهلل أن ُيرج ُمـ أصالهبؿ ُمـ يٕمٌد اهلل ٓ ينمك »وطملم ي٠مشمٞمف ُمٚمؽ اجل٤ٌمل ي٘مقل: 

 .»سمف ؿمٞمئ٤م

ٓ يٛمؾ ذم ٙمذب، وُمع ذًمؽ ٓ يٙمؾ ووؾمػمه ذم إؾمقاق وهق يرضمؿ سم٤محلج٤مرة ويُ 

 دقمقَتؿ وُتذيرهؿ ُمـ اًمنم طمرًص٤م ُمٜمف قمغم هدايتٝمؿ.

ىم٤مل قمـ ٟمٗمًف وهمػمه ُمـ  ٟم٤مصًح٤م ذم ـمري٘مف ذم ًمٞمٚمف ذم َّن٤مره، ذم هه ذم ضمٝم٤مره، طمتك

(:  .إٟمٌٞم٤مء يمام ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو قمٜمد ُمًٚمؿ

٦ٌَِم ىَم٤مَل  ٌِْد َربِّ اًْمَٙمْٕم ـِ قَم ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرا ـْ قَم ٌُْد َدظَمْٚم٧ُم اعمَْ  :قَم ِجَد وَم٢مَِذا قَم ـِ  اهللًِْ ـُ قَمْٛمِرو سْم سْم

٧ُم إًَِمْٞمِف وَمَ٘م٤مَل  ًْ ٦ٌَِم َواًمٜما٤مُس جُمَْتِٛمُٕمقَن قَمَٚمْٞمِف وَم٠َمشَمْٞمُتُٝمْؿ وَمَجَٚم يُمٜما٤م َُمَع  :اًْمَٕم٤مِص ضَم٤مًمٌِس ذِم فمِؾِّ اًْمَٙمْٕم

٤ٌَمءَ  ط اهللَِرؾُمقِل  ـْ ُيّْمٚمُِح ظِم ًٓ وَمِٛمٜما٤م َُم ـْ ُهَق ذِم ذِم ؾَمَٗمٍر وَمٜمََزًْمٜم٤َم َُمٜمِْز ـْ َيٜمَْتِْمُؾ َوُِمٜما٤م َُم ُه َوُِمٜما٤م َُم

ِه إِْذ َٟم٤مَدى ُُمٜم٤َمِدي َرؾُمقِل  اَلَة ضَم٤مُِمَٕم٦ًم وَم٤مضْمَتَٛمْٕمٜم٤َم إمَِم َرؾُمقِل  ط اهللِضَمنَمِ  :وَمَ٘م٤مَل  ط اهللِ اًمّما

َتُف قَمغَم  ٓا يَم٤مَن طَمً٘م٤م قَمَٚمْٞمِف َأْن َيُدلا ُأُما ٌْكِم إِ ـْ َٟمٌِلع ىَم ُف ََلْ َيُٙم  ظَمػْمِ َُم٤م َيْٕمَٚمُٛمُف هَلُْؿ َوُيٜمِْذَرُهْؿ َذا َُم٤م إِٟما

هِل٤َم َوؾَمُٞمِّمٞم٥ُم آظِمَرَه٤م سَماَلٌء َوُأُُمقٌر شُمٜمْٙمِ  َتُٙمْؿ َهِذِه ضُمِٕمَؾ قَم٤مومَِٞمُتَٝم٤م ذِم َأوا ُروََّن٤َم َيْٕمَٚمُٛمُف هَلُْؿ َوإِنا ُأُما

ُؼ سَمْٕمُْمَٝم٤م سَمْٕمًْم٤م َودَمِلُء اًْمِٗمتْ  ىمِّ ـُ َهِذِه ُُمْٝمٚمَِٙمتِل صُمؿا شَمٜمَْٙمِِمُػ َودَمِلُء ومِْتٜم٦ٌَم وَمػُمَ ٜم٦َُم وَمَٞمُ٘مقُل اعم١ُْْمُِم

ـْ اًمٜما٤مِر َوُيْدظَمَؾ اجْلَٜما٦َم  ـْ َأطَم٥ما َأْن ُيَزطْمَزَح قَم ـُ َهِذِه َهِذِه وَمَٛم وَمْٚمَت٠ْمشمِِف َودَمِلُء اًْمِٗمْتٜم٦َُم وَمَٞمُ٘مقُل اعم١ُْْمُِم

ـُ سمِ  ظِم  ٤مهللَُِمٜمِٞماُتُف َوُهَق ُي١ْمُِم ْٔ ـْ سَم٤مَيَع َواًْمَٞمْقِم ا ِر َوًْمَٞم٠ْمِت إمَِم اًمٜما٤مِس اًماِذي حُي٥ِمُّ َأْن ُي١ْمشَمك إًَِمْٞمِف َوَُم

سمُ  قا قُمٜمَُؼ إَُِم٤مًُم٤م وَم٠َمقْمَٓم٤مُه َصْٗمَ٘م٦َم َيِدِه َوصَمَٛمَرَة ىَمْٚمٌِِف وَمْٚمُٞمِٓمْٕمُف إِْن اؾْمَتَٓم٤مَع وَم٢مِْن ضَم٤مَء آظَمُر ُيٜم٤َمِزقُمُف وَم٤مْضِ

ظَمِر وَمَدَٟمْقُت ُِمٜمُْف وَمُ٘مْٚم٧ُم ًمَ  ْٔ ـْ َرؾُمقِل  اهللَ ُف َأْٟمُِمُدَك ا وَم٠َمْهَقى إمَِم  ط اهللِ آْٟم٧َم ؾَمِٛمْٕم٧َم َهَذا ُِم
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َؽ ُُمَٕم٤مِوَي٦مُ  ـُ قَمٛمِّ َي٠ْمُُمُرَٟم٤م  ُأُذَٟمْٞمِف َوىَمْٚمٌِِف سمَِٞمَدْيِف َوىَم٤مَل ؾَمِٛمَٕمْتُف ُأُذَٟم٤مَي َوَوقَم٤مُه ىَمْٚمٌِل وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمُف َهَذا اسْم

ٜم٤َم وَ َأْن َٟم٠ْميُمَؾ َأُْمَقاًَمٜم٤َم سَمْٞمٜمَٜم٤َم سم٤ِم ًَ ٤ٌَمـمِِؾ َوَٟمْ٘مُتَؾ َأْٟمُٗم َٓ شَم٠ْميُمُٚمقا  اهللًُْم ـَ آَُمٜمُقا  ِذي ٤َم اًما َيُ٘مقُل َي٤م َأُّيُّ

ُٙمْؿ إِنا  ًَ َٓ شَمْ٘مُتُٚمقا َأْٟمُٗم ـْ شَمَراٍض ُِمٜمُْٙمْؿ َو ٤مَرًة قَم ٓا َأْن شَمُٙمقَن دِمَ ٤ٌَمـمِِؾ إِ  اهللَ َأُْمَقاًَمُٙمْؿ سَمْٞمٜمَُٙمْؿ سم٤ِمًْم

َٙم٧َم ؾَم٤مقَم٦ًم صُمؿا ىَم٤مَل َأـمِْٕمُف ذِم ـَم٤مقَم٦ِم يَم٤مَن سمُِٙمْؿ َرطِمٞماًم ىَم٤مَل ومَ  .  اهللَِواقْمِّمِف ذِم َُمْٕمِّمَٞم٦ِم  اهللًَِ

يمام صح قمـ اسمـ  قمٜمد ُمقشمف يٙمِمػ اًمًؽم وي٘مقل: َل يٌؼ ُمـ اًمٜمٌقة إٓ اعمٌنمات. احلدي٨م

 قم٤ٌمس وهمػمه.

 إِِنِّ سمخٛم٦ًم أي٤مم يمام ذم طمدي٨م ضمٜمدب قمٜمد ُمًٚمؿ يّمٕمد قمغم اعمٜمؼم وي٘مقل:  وىمٌُؾ ُمقشمف

َذ إسِْمَراِهٞمَؿ ظَمٚمِٞماًل  اهللََأْن َيُٙمقَن زِم ُِمٜمُْٙمْؿ ظَمٚمِٞمٌؾ وَم٢مِنا  اهللَِأسْمَرُأ إِمَم  َ ََذِِن ظَمٚمِٞماًل يَماَم اُتا شَمَٕم٤ممَم ىَمْد اُتا

ٌْٚمَ  ـْ يَم٤مَن ىَم َٓ َوإِنا َُم َْذُت َأسَم٤م سَمْٙمٍر ظَمٚمِٞماًل َأ ُتا َٓ تِل ظَمٚمِٞماًل  ـْ ُأُما ُٙمْؿ يَم٤مُٟمقا َوًَمْق يُمٜم٧ُْم ُُمتاِخًذا ُِم

٤مضِمَد إِِنِّ َأَّْن٤َميُمؿْ  ًَ ٌُقَر َُم َٓ وَماَل شَمتاِخُذوا اًْمُ٘م ٤مضِمَد َأ ًَ ٞمِٝمْؿ َُم ٌُقَر َأْٟمٌَِٞم٤مِئِٝمْؿ َوَص٤محِلِ ـْ  َيتاِخُذوَن ىُم قَم

 .َذًمَِؽ 

ذم  يّمؾ واًمرضمؾ ذم ؾمٞم٤مىمف اعمقت ومٞمدقمقه طمرًص٤م ُمٜمف قمغم ظمالصف ُمـ اًمٜم٤مر يمامو

ِلا  يَم٤منَ  :(2500طمدي٨م أٟمس قمٜمد اًمٌخ٤مري ) وَمَٛمِرَض وَم٠َمشَم٤مُه  طهُماَلٌم َُّيُقِديع َُيُْدُم اًمٜمٌا

ِلُّ  َيُٕمقُدُه وَمَ٘مَٕمَد قِمٜمَْد َرْأؾِمِف وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َأؾْمٚمِْؿ وَمٜمََٔمَر إمَِم َأسمِٞمِف َوُهَق قِمٜمَْدُه وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َأـمِْع َأسَم٤م  طاًمٜمٌا

ِلُّ  طاًْمَ٘م٤مؾِمِؿ  ـْ اًمٜما٤مرِ  َوُهَق َيُ٘مقُل  طوَم٠َمؾْمَٚمَؿ وَمَخَرَج اًمٜمٌا  .احْلَْٛمُد هللِاِ اًماِذي َأْٟمَ٘مَذُه ُِم

رؾم٤مل اًمرؾمؾ إمم اعمٚمقك وإُمراء يدقمقهؿ إمم اإلؾمالم إٓ ُمـ هذا اًمِم٠من، وم٘مد إوُم٤م 

، وومٞمف: (، وُمًٚمؿ3ي٨م أِب ؾمٗمٞم٤من اًمٌخ٤مري )ُمـ طمد »اًمّمحٞمحلم»أرؾمؾ هرىمؾ يمام ذم 

ِؿ  ًْ ٍد َرؾُم  اهللِسمِ ـْ حُمَٛما طِمٞمِؿ ُِم ـِ اًمرا مْحَ ٌََع  اهللِ قِل اًمرا ـْ اشما وِم ؾَماَلٌم قَمغَم َُم إمَِم ِهَرىْمَؾ قَمِٔمٞمِؿ اًمرُّ

َٚمْؿ َوَأؾْمٚمِْؿ ُي١ْمشمَِؽ  ًْ ؾْماَلِم َأؾْمِٚمْؿ شَم ٤م سَمْٕمُد وَم٢مِِنِّ َأْدقُمقَك سمِِدقَم٤مَي٦ِم اإْلِ شَملْمِ  اهللُاهْلَُدى َأُما َأضْمَرَك َُمرا
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 ًِ َِري ْٕ ْٞم٧َم وَم٢مِنا قَمَٚمْٞمَؽ إصِْمَؿ ا  سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَمْٞمٜمَُٙمْؿ َوإِْن شَمَقًما
ٍ
ٞمِّلَم َو َي٤م َأْهَؾ اًْمِٙمَت٤مِب شَمَٕم٤مًَمْقا إمَِم يَمٚمَِٛم٦ٍم ؾَمَقاء

ٓا  ٌَُد إِ َٓ َٟمْٕم ـْ ُدوِن  اهللََأْن  َٓ َيتاِخَذ سَمْٕمُْمٜم٤َم سَمْٕمًْم٤م َأْرسَم٤مسًم٤م ُِم َك سمِِف ؿَمْٞمًئ٤م َو َٓ ُٟمنْمِ ْقا  اهللَِو وَم٢مِْن شَمَقًما

َْصَقاُت قِمٜمَْدُه َويَمُثَر  وَمُ٘مقًُمقا اؿْمَٝمُدوا سم٠َِمٟما٤م ْٕ ـْ ىِمَراَءِة اًْمِٙمَت٤مِب اْرشَمَٗمَٕم٧ْم ا ٚمُِٛمقَن وَمَٚماما وَمَرَغ ُِم ًْ ُُم

ٌَِْم٦َم  ـِ َأِِب يَم َْصَح٤مِِب طِملَم ظَمَرضْمٜم٤َم ًَمَ٘مْد َأُِمَر َأُْمُر اسْم ِٕ ُف اًمٚماْٖمُط َوَأَُمَر سمِٜم٤َم وَم٠ُمظْمِرضْمٜم٤َم ىَم٤مَل وَمُ٘مْٚم٧ُم  إِٟما

َْصَٗمِر ىَم٤مَل وَماَم ِزًْم٧ُم ُُمقىِمٜم٤ًم سم٠َِمُْمِر َرؾُمقِل ًَمَٞمَخ٤موُمُف َُمٚمُِؽ سَمٜمِل  ْٕ ُف ؾَمَٞمْٔمَٝمُر طَمتاك َأْدظَمَؾ  ط اهللِا َأٟما

ؾْماَلمَ  اهللُ  .قَمكَما اإْلِ

ـِ ؿِمَٝم٤مٍب ىَم٤مَل (: 0090راؾمؾ يمنى يمام ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس قمٜمد اًمٌخ٤مري ) ـْ اسْم قَم

ٌَْٞمُد  ِِن قُم ٌِْد  اهللَِأظْمؼَمَ ـُ قَم هُ َأنا  :اهللِسْم ٌا٤مٍس َأظْمؼَمَ ـَ قَم سَمَٕم٨َم سمِٙمَِت٤مسمِِف إِمَم  ط اهللَِأنا َرؾُمقَل  :اسْم

ٌِْد  ى َُمَع قَم ْنَ
ـِ وَمَدوَمَٕمُف قَمٔمِٞمُؿ  اهللِ يمِ ٌَْحَرْي ْٝمِٛملِّ وَم٠َمَُمَرُه َأْن َيْدوَمَٕمُف إِمَم قَمٔمِٞمِؿ اًْم ًا ـِ طُمَذاوَم٦َم اًم سْم

ىَمفُ  ى وَمَٚماما ىَمَرَأُه َُمزا ْنَ
ـِ إمَِم يمِ ٌَْحَرْي ٞما٥ِم ىَم٤مَل وَمَدقَم٤م قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َرؾُمقُل  اًْم ًَ ـَ اعمُْ ٧ٌُْم َأنا اسْم

ًِ  اهللِ وَمَح

ٍق  ط ىُمقا يُمؾا مُمَزا  .َأْن ُيَٛمزا

ذم دقمقشمف ًمٚمٜم٤مس وطمرصف قمغم ذًمؽ، طمتك  طوُمـ أراد اًمتقؾمع ومٚمػماضمع ؾمػمة اًمٜمٌل 

ُٙمْؿ قَمِزيٌز قمَ ﴿ىم٤مل اهلل ذم صٗم٤مشمف:  ًِ ـْ َأٟمُٗم َٚمْٞمِف َُم٤م قَمٜمِتُّْؿ طَمِريٌص قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ًَمَ٘مْد ضَم٤مَءيُمْؿ َرؾُمقٌل ُِم

 .[915]التوبة:﴾سم٤ِمعم١ُْْمُِمٜملَِم َرُءوٌف َرطِمٞمؿٌ 

طمريّملم يمؾ احلرص قمغم هداي٦م طمٞم٨م يم٤مٟمقا وقمغم هذا اًمًػم ؾم٤مر ظمٚمٗم٤مؤه واشم٤ٌمقمف 

٤مرك يدقمقَّنؿ إمم اإلؾمالم أو اجلزي٦م أو احلرب، وطمجتٝمؿ ٕماًمٜم٤مس إمم اإلؾمالم، وم٘م٘مٌؾ اعم

ـْ َأسمِٞمِف ىَم٤مَل يَم٤مَن َرؾُمقُل (: 6366ٜمد ُمًٚمؿ )ذم ذًمؽ طمدي٨م سمريدة قم ـِ سُمَرْيَدَة قَم ـْ ؾُمَٚمْٞماَمَن سْم قَم

تِِف سمَِتْ٘مَقى  ط اهللِ ٦ٍم َأْوَص٤مُه ذِم ظَم٤مصا يا َر َأُِمػًما قَمغَم ضَمْٞمٍش َأْو َهِ ـْ  اهللِإَِذا َأُما ـْ َُمَٕمُف ُِم َوَُم

ا صُمؿا ىَم٤مَل اهْمُزوا سم٤ِمؾْمِؿ  ٚمِِٛملَم ظَمػْمً ًْ ـْ يَمَٗمَر سمِ  اهللِذِم ؾَمٌِٞمِؾ  اهللِ اعمُْ َٓ شَمُٖمٚمُّقا  ٤مهللِىَم٤مشمُِٚمقا َُم اهْمُزوا َو
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يملَِم وَم٤مْدقُمُٝمْؿ إِمَم صمَ  ـْ اعمُْنْمِ َك ُِم َٓ شَمْ٘مُتُٚمقا َوًمِٞمًدا َوإَِذا ًَمِ٘مٞم٧َم قَمُدوا َٓ ََتُْثُٚمقا َو َٓ شَمْٖمِدُروا َو اَلِث َو

ـا َُم٤م َأضَم٤مسُمقكَ  ُتُٝم ؾْماَلِم وَم٢مِْن  ظِمَّم٤مٍل َأْو ظِماَلٍل وَم٠َميا ٌَْؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َويُمػا قَمٜمُْٝمْؿ صُمؿا اْدقُمُٝمْؿ إمَِم اإْلِ وَم٤مىْم

ـَ  ـْ َداِرِهْؿ إمَِم َداِر اعمَُْٝم٤مضِمِري ِل ُِم ٌَْؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َويُمػا قَمٜمُْٝمْؿ صُمؿا اْدقُمُٝمْؿ إمَِم اًمتاَحقُّ َأضَم٤مسُمقَك وَم٤مىْم

ُْؿ إِْن وَمَٕمُٚمقا َذًمَِؽ وَمَٚمٝمُ  ُهْؿ َأَّنا ـَ وَم٢مِْن َأسَمْقا َأْن َوَأظْمؼِمْ ـَ َوقَمَٚمْٞمِٝمْؿ َُم٤م قَمغَم اعْمَُٝم٤مضِمِري ْؿ َُم٤م ًمِْٚمُٛمَٝم٤مضِمِري

ٚمِِٛملَم ََيِْري قَمَٚمْٞمِٝمْؿ طُمْٙمُؿ  ًْ ُْؿ َيُٙمقُٟمقَن يَم٠َمقْمَراِب اعمُْ ُهْؿ َأَّنا ًُمقا ُِمٜمَْٝم٤م وَم٠َمظْمؼِمْ اًماِذي  اهللَِيَتَحقا

َٓ َيُٙمقُن هَلُؿْ  ٚمِِٛملَم وَم٢مِْن  ََيِْري قَمغَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم َو ًْ ٤مِهُدوا َُمَع اعمُْ ٓا َأْن َُيَ ٌء إِ  َرْ
ِ
ذِم اًْمَٖمٜمِٞمَٛم٦ِم َواًْمَٗمْلء

ـْ  ٌَْؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َويُمػا قَمٜمُْٝمْؿ وَم٢مِْن ُهْؿ َأسَمْقا وَم٤مؾْمَتِٕم ْزَي٦َم وَم٢مِْن ُهْؿ َأضَم٤مسُمقَك وَم٤مىْم ْٚمُٝمْؿ اجْلِ ًَ  ٤مهللِ سمِ ُهْؿ َأسَمْقا وَم

َت  ٦َم َوىَم٤مشمِْٚمُٝمْؿ َوإَِذا طَم٤مَسْ َٕمَؾ هَلُْؿ ِذُما ـٍ وَم٠َمَراُدوَك َأْن دَمْ َٕمْؾ هَلُْؿ  اهللَِأْهَؾ طِمّْم ٦َم َٟمٌِٞمِِّف وَماَل دَمْ َوِذُما

٦َم  ٦َم َأْصَح٤مسمَِؽ وَم٢مِٟماُٙمْؿ َأْن ُُتِْٗمُروا ِذمَمَُٙمْؿ  اهللِِذُما َتَؽ َوِذُما ـْ اضْمَٕمْؾ هَلُْؿ ِذُما ٦َم َٟمٌِٞمِِّف َوًَمِٙم َٓ ِذُما َو

٦َم َوِذَُمَؿ َأْصَح٤مسمِٙمُ  ـْ َأْن ُُتِْٗمُروا ِذُما ـٍ  اهللِ ْؿ َأْهَقُن ُِم َت َأْهَؾ طِمّْم ٦َم َرؾُمقًمِِف َوإَِذا طَم٤مَسْ َوِذُما

ـْ َأْٟمِزهْلُْؿ قَمغَم طُمْٙمِٛمَؽ  اهللِ وَماَل شُمٜمِْزهْلُْؿ قَمغَم طُمْٙمِؿ  اهللِ وَم٠َمَراُدوَك َأْن شُمٜمِْزهَلُْؿ قَمغَم طُمْٙمِؿ 
َوًَمٙمِ

َٓ شَمْدِري َأشُمِّمٞم٥ُم  ـِ َهَذا َأْو َٟمْحَقهُ  اهللِطُمْٙمَؿ  وَم٢مِٟماَؽ  مْحَ ٌُْد اًمرا َٓ ىَم٤مَل قَم  .ومِٞمِٝمْؿ َأْم 

سمؾ يٙمقن ومرطمٝمؿ قمٜمدُم٤م يدظمٚمقن اًمٌالد سم٢مؾمالم أهٚمٝم٤م أقمٔمؿ مم٤م يتحّمٚمقن قمٚمٞمف ُمـ 

 اعمٖم٤مٟمؿ.

وُم٤م أٟمتنم اإلؾمالم هذا آٟمتِم٤مر إٓ سمجٝمقد رضم٤مًمف وٟم٤ًمئف، وطمرصٝمؿ قمغم ٟمنم اخلػم 

 قمٍم وطملم. ودقمقة اًمٜم٤مس إًمٞمف ذم يمؾ

وهق ي٘مقل: واهلل ًمق اؾمتٓمٞمع أن أقمٓمٞمٙمؿ  ويمؿ يمٜم٤م ٟمًٛمع ُمـ أُم٤مُمٜم٤م اًمقادقمل 

اًمٕمٚمؿ سم٤مًمزٟمٌٞمؾ ٕقمٓمٞمتٙمٛمقه، طمرًص٤م ُمٜمف قمغم اؾمتٗم٤مدة ـمالسمف وهذا همٞمض ُمـ ومٞمض وىمٚمٞمؾ 

 ُمـ يمثػم، وقم٤ٌمرة يراد هب٤م آؿم٤مره.
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 ايضابع١ ٚايعؾضٕٚ

 عٚأصاٙ أعٌٗ َا عًٝو ٜضٝ**ايٛقت أْفػ َا عٓٝت حبفظ٘

: ط( ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 2069وىمد ضم٤مء ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس قمٜمد اًمٌخ٤مري )

 .»ٟمٕمٛمت٤من ُمٖمٌقن ومٞمٝمام يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس: اًمّمح٦م واًمٗمراغ»

ىم٤مل احل٤مومظ ذم ذح احلدي٨م: ي٘مقل اسمـ سمٓم٤مل: يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، أي أن اًمذيـ يقوم٘مقن 

 ًمذًمؽ ًم٘مٚمٞمؾ.

 ق اعمٖمٌقط.وىم٤مل: ُمـ اؾمتٕمٛمؾ ومراهمف وصحتف ذم ـم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ ومٝم

 وُمـ اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ومٝمق اعمٖمٌقن.

 أهـٕن اًمٗمراغ يٕم٘مٌف اًمِمٖمؾ واًمّمح٦م يٕم٘مٌٝم٤م اًمً٘مؿ. 

ورطمؿ اهلل اًمِم٤مومٕمل إذ ي٘مقل: اٟمتٗمٕم٧م ُمـ اًمّمقومٞم٦م سمٙمٚمٛمتلم: اًمقىم٧م يم٤مًمًٞمػ إن َل 

 »اعمدارج»ُمـ  أهـشم٘مٓمٕمف ىمٓمٕمؽ، وإن َل شمِمٖمؾ ٟمٗمًؽ سم٤محلؼ ؿمٖمٚمتؽ سم٤مًم٤ٌمـمؾ. 

(8/6955.) 

ر وأول ُمٜم٤مزهلؿ اعمٝمد ٗمُ (: إن اًمٜم٤مس ذم هذا اًمٕم٤مَل ؾُم 6/856) »اإلطمٞم٤مء»زازم ذم ىم٤مل اًمٖم

وآظمره٤م اًمٚمحد واًمقـمـ هق اجلٜم٦م أو اًمٜم٤مر واًمٕمٛمر ُم٤ًموم٦م اًمًٗمر ومًٜمقه ُمراطمٚمف وؿمٝمقره 

ومراؾمخف وأي٤مُمف أُمٞم٤مًمف وأٟمٗم٤مؾمف ظمٓمقاشمف وـم٤مقمتف سمْم٤مقمتف وأوىم٤مشمف رءوس أُمقاًمف وؿمٝمقاشمف 

اًمٙمٌػم ًمٗمقز سمٚم٘م٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم دار اًمًالم ُمع اعمٚمؽ وأهمراوف ىمٓم٤مع ـمري٘مف ورسمحف ا

واًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ وظمناٟمف اًمٌٕمد ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ُمع إٟمٙم٤مل وإهمالل واًمٕمذاب إًمٞمؿ ذم 

وم٤مًمٖم٤مومؾ ذم ٟمٗمس ُمـ أٟمٗم٤مؾمف طمتك يٜم٘مِض ذم همػم ـم٤مقم٦م شم٘مرسمف إمم اهلل زًمٗمك دريم٤مت اجلحٞمؿ 
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تٝمك وهلذا اخلٓمر اًمٕمٔمٞمؿ واخلٓم٥م اهل٤مئؾ ُمتٕمرض ذم يقم اًمتٖم٤مسمـ ًمٖمٌٞمٜم٦م وطمنة ُم٤م هل٤م ُمٜم

 أهـاًمٕمٛمر. سم٘م٤مي٤مؿمٛمر اعمقوم٘مقن قمـ ؾم٤مق اجلد وودقمقا سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ُمالذ اًمٜمٗمس واهمتٜمٛمقا 

ومٕمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ اًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ أن حي٤مومظ قمغم اًمقىم٧م ذم ًمٞمٚمف وَّن٤مره، 

غ وهه وضمٝم٤مره، وم٢من اإلي٤مم شمًػم هيًٕم٤م، وُمـ طمرص قمغم وىمتف طمرص قمغم ظمػم وسمٚم

 اعمٜمك، وُمـ ومرط وم٢مٟمام هل احلنة واًمٜمدم.

ـــــــف ـــــــقم رء وهمـــــــًدا ُمثٚم  اًمٞم

 

ـــت٘مط  ـــل شمٚم ـــؿ اًمت ـــ٥م اًمٕمٚم ــــ ٟمخ  ُم

ـــــ٦م  ـــــ٤م طمٙمٛم ـــــرء هب ـــــؾ اعم  حيّم

 

ــــٜم٘مط  ــــتامع اًم ــــٞمؾ أضم ــــام اًمً  وإٟم

ومٕمغم اًمداقمل أن حي٤مومظ قمغم وىمتف ذم اًمٓمٚم٥م وذم اًمتٌٚمٞمغ، وذم مجٞمع إوىم٤مت إن أراد  

 سمـ وم٤مرس:آؾمتٛمراري٦م واًمقصقل، وإٓ ومٙمام ىم٤مل أمحد 

ــــٞمػ ــــر اعمّم ــــ١مذك طم ــــ٤من ي  إذا يم

 

 وسمـــرد اًمِمـــت٤مء ويمـــرب اخلريـــػ 

ــــع   ويٚمٝمٞمــــؽ طمًـــــ مجــــ٤مل اًمرسمٞم

 

ـــــك  ـــــكم ُمت ـــــؿ ىم ـــــذك ًمٚمٕمٚم  وم٠مظم

 ورطمؿ اهلل اسمـ يمثػم إذ يّمػ ُمرور هذه إي٤مم وصًٗم٤م دىمٞمً٘م٤م، ومٞم٘مقل:  

 َتــــر سمٜمــــ٤م إيــــ٤مم شمــــؽمى، وإٟمــــام

 

ـــر  ـــلم شمٜمٔم ـــ٤مل واًمٕم ـــ٤مق إمم إضم  ٟمً

 ٣مــومــال قم٤مئــد هــذا اًمِمــ٤ٌمب اًمــذي ُم 

 

 وٓ زئــــؾ هــــذا اعمِمــــٞم٥م اعمٙمــــدر 

ًمتزاُمف سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم ومٝمؿ اًمًٚمػ إواعمت٠مُمؾ َيد أن ُمـ قمرف ىمٞمٛم٦م اًمقىم٧م ُمع  

 روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أٟمف ٓ سمد واصؾ إمم ُمٓمٚمقسمف وُمرهمقسمف.

وقمغم اًمٓم٤مًم٥م اًمٜمجٞم٥م أن ُيت٤مر إوىم٤مت اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمدقمقة وإوىم٤مت اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمٕم٤ٌمدة، 

شمذيمرة »ًمٚمحٗمظ واعمٓم٤مًمٕم٦م واًمتزود ُمـ اًمٕمٚمؿ، طمتك ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ يمام ذم وإوىم٤مت اعمٜم٤مؾم٦ٌم 

 (.39) »اًم٤ًمُمع
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أضمقد إوىم٤مت ًمٚمحٗمظ إؾمح٤مر، وًمٚمٌح٨م إسمٙم٤مر، وًمٚمٙمت٤مسم٦م وؾمط اًمٜمٝم٤مر، 

  أهـ. وًمٚمٛمٓم٤مًمٕم٦م واعمذايمرة اًمٚمٞمؾ

وقمغم اًمٓم٤مًم٥م واًمداقمل أن ٓ يٚمزم ٟمٗمًف إٓ سمام َتٞمؾ إًمٞمف، وم٢من اإلًمزام ؿم٤مق وىمد ٓ 

قمغم ُمٓمٚمقسمؽ، وأذيمر ُمرة ُمـ اعمرات أن يمٜم٧م ذم صٜمٕم٤مء ذم أي٤مم طمرب اخلٚمٞم٩م ُتّمؾ 

اًمث٤مًمث٦م واًمٜم٤مس ذم اَّنزاُمٞمف ؿمديدة وظمقف ُمري٥م ُمـ اعمًت٘مٌؾ اًم٘مري٥م، وم٠مطم٧ٌٌم أن اشمٙمٚمؿ 

ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمٍم واًمتٛمٙملم، ومٚمام ىمٛم٧م واؾمت٠مذٟم٧م ُمـ اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ حمٛمد اًمّمقُمكم 

ٓ يٜمٌٖمل، ومام يم٤من ُمٜمف إٓ أن ىم٤مل: شمٙمٚمؿ ذم  طمٗمٔمف اهلل وؾمدده، يم٠مٟمف ظمِمك أن أشمٙمٚمؿ سمام

اًمّمؼم، ومتٙمٚمٛم٧م طمقل اًمّمؼم وًمٙمٜمل َل أطمًـ اعم٘م٤مل ُمع طمٗمظ واحلٛمد هلل ًمالدًم٦م 

 وإىمقال.

وقمغم اًمٓم٤مًم٥م اًمٜمجٞم٥م واًمداقمل احلٌٞم٥م أن حيرص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمف ٓ ي٘مِض اإلي٤مم ومٞمام 

ٓم٤مسم٦م، وىمد ضم٤مء ذم أدب اًمدٟمٞم٤م ٓ يٜمٗمع ويتزود مم٤م حيت٤مج إًمٞمف ذم اًمدقمقة، ذم اًمت٠مًمٞمػ، ذم اخل

 (.03واًمديـ ًمٚماموردي )

قمٚمٞمؽ سمٙمؾ ٟمقع ُمـ اًمٕمٚمؿ، وم٢من اعمرء قمدو ُم٤م ضمٝمؾ، وأٟم٤م أيمره أن شمٙمقن قمدو رء ُمـ 

 اًمٕمٚمؿ.

 شمٗمـــٜمـ وظمـــذ ُمــــ يمـــؾ قمٚمـــؿ ومـــ٢مٟمام

 

 يٗمــقق اُمــرؤ ذم يمــؾ ومـــ ًمــف قمٚمــؿ 

 وم٠مٟمـــ٧م قمـــدو ًمٚمـــذي أٟمـــ٧م ضم٤مهـــؾ 

 

  سمــــف وًمٕمٚمــــؿ أٟمــــ٧م شمت٘مٜمــــف ؾمــــٚمؿ 

 قمغم إطمًـ ُمٜمف، ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ:واًمٕمٚمؿ واؾمع وم٤مطمرص  

 ُمـــ٤م طمـــقى اًمٕمٚمـــؿ مجٞمًٕمـــ٤م أطمـــد

 

 ٓ وًمـــــق ُم٤مرؾمـــــف أًمـــــػ ؾمـــــٜم٦م 

ـــــر  ـــــر زاظم ـــــؿ يمٌح ـــــام اًمٕمٚم  إٟم

 

ــــٜمف   أطمً
ٍ
ــــؾ رء ـــــ يم ــــذ ُم  وم٤مُت
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 واعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمقىم٧م يمام شم٘مدم ُمـ اًمٜمٕمؿ، سمؾ ُمـ أضمٚمٝم٤م.

 (:684-8/695) »اعمدراج»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

وضمٕمؾ وىمتف ُم٤ًمقمًدا ًمف، وإذا أراد سمف ًذا ضمٕمؾ إذا أراد اهلل سم٤مًمٕمٌد ظمػًما أقم٤مٟمف سم٤مًمقىم٧م 

وىمتف قمٚمٞمف، وٟم٤ميمده وىمتف، ومٙمٚمام أراد اًمت٠مه٥م ًمٚمٛمًػم َل ي٤ًمقمده اًمقىم٧م، وإول يمٚمام مه٧م 

 ٟمٗمًف سم٤مًم٘مٕمقد أىم٤مُمف اًمقىم٧م وؾم٤مقمده.

-8/694) »اعمدارج»وُمع هذا أظمل اًمداقمل ٓ شمٌٙمل قمغم ُم٤م وم٤مت، ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

٤مئؿ سمف ذم احللم واًم٤ًمقم٦م اًمراهٜم٦م، ومٝمق ٓ ُّيتؿ سمام طمِض وىمتف، (: ومٝمق ُمٓم٤مًم٥م سمام هق ىم695

وآشمٞمف سمؾ ُّيتؿ سمقىمتف اًمذي هق ومٞمف، وم٢من آؿمتٖم٤مل سم٤مًمقىم٧م اعم٤ميض واعمًت٘مٌؾ يْمٞمع 

 أهـاحل٤مض، ويمٚمام طميوىم٧م اؿمتٖمؾ قمٜمف سم٤مًمٓمروملم ومتّمػم أوىم٤مشمف يمٚمٝم٤م ومقاشًم٤م. 

 ٦م ُمٜمدم.ويمؿ ُمـ اٟم٤ًمن ومرط ذم أوىم٤مشمف، ومٕمض أص٤مسمع اًمٜمدم وٓت ؾم٤مقم

وأمهٚمقه٤م واًمٓم٤مقم٤مت وومرـمقا ومٞمٝم٤م، ومٙم٤من قم٤مىم٦ٌم أُمرهؿ  مومٙمؿ ُمـ أٟم٤مس وٞمٕمقا اًمٕمٚمق

 ظمًنا وطم٤مضه ىمٝمًرا.

(: واعم٘مّمقد أن اًمقاردات هيٕم٦م اًمزوال، َتر 8/14) »اعمدارج»وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

أهع ُمـ اًمًح٤مب، ويٜم٘مِض اًمقىم٧م سمام ومٞمف، ومال يٕمقد قمٚمٞمؽ ُمٜمف إٓ أصمره وطمٙمٛمف، وم٤مظمؽم 

يُمُٚمقا ﴿ٗمًؽ ُم٤م يٕمقد قمٚمٞمؽ ُمـ وىمتؽ، وم٢مٟمف قم٤مئد ٓ حم٤مًم٦م، وًمذًمؽ ي٘م٤مل ًمٚمًٕمداء: ًمٜم

٤مِم اخْل٤َمًمَِٞم٦مِ  َيا ْٕ سُمقا َهٜمِٞمئ٤ًم سماَِم َأؾْمَٚمْٗمُتْؿ ذِم ا َذًمُِٙمْؿ سماَِم يُمٜمُْتْؿ ﴿، وي٘م٤مل ًمألؿم٘مٞم٤مء: [10]احلاقة: ﴾َواْذَ

َْرِض سمَِٖمػْمِ احْلَؼِّ َوسماَِم يُمٜمْتُ  ْٕ  أهـ. [18]غافر: ﴾ْؿ ََتَْرطُمقنَ شَمْٗمَرطُمقَن ذِم ا

وأٟم٧م أُّي٤م اًمًٚمٗمل ذم ؾم٤ٌمق ُمع ىمٓم٤مع ـمريؼ اجلٜم٦م، ُمـ صقومٞم٦م ىمٌقري٦م، وأظمقاٟمٞم٦م 

وهوري٦م، وُمـ يمؾ ُمٌٓمؾ وٚمٞمؾ وسمدقمل دظمٞمؾ، وم٢من َل شمًٌ٘مٝمؿ إمم اعمجتٛمع ؾمٌ٘مقك، وإن 
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َل شمِمٛمر ذم اًمدقمقة ريمْمقك، وم٤مطمذر قمغم ٟمٗمًؽ، واًمٜم٤مفمر ذم شمراضمؿ أئٛم٦م اًمديـ وقمٚمامء 

اهلل قمز وضمؾ هبؿ، ومٝمذا مح٤مد سمـ  فًٚمٛملم يرى احلرص قمغم اًمقىم٧م ضمٚمًٞم٤م ذم طمٞم٤مَتؿ، ومٜمٗمٕماعم

(: ًمق ىمٞمؾ حلامد سمـ ؾمٚمٛم٦م إٟمؽ َتقت 3/003) »اًمًػم»ؾمٚمٛم٦م ي٘مقل قمٜمف اسمـ ُمٝمدي يمام ذم 

همًدا ُم٤م ىمدر أن يزيد ذم اًمٕمٛمؾ ؿمٞمًئ٤م، وىم٤مل ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمتٌقذيمل: ًمق ىمٚم٧م ًمٙمؿ إِن 

، إُم٤م أن حيدث أو ي٘مرا أو ُم٤م رأي٧م ُمثؾ مح٤مد سم ًٓ ـ ؾمٚمٛم٦م و٤مطمًٙم٤م ًمّمدىم٧م، يم٤من ُمِمٖمق

يّمٌح أو يّمكم، وىمد ىمًؿ اًمٜمٝم٤مر قمغم ذًمؽ، ىم٤مل يقٟمس اعم١مدب: ُم٤مت مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م وهق 

 .ذم اًمّمالة 

(، يم٤من أي قمٌد اًمٖمٜمل اعم٘مدد 9/1) »ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م»وىم٤مل اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد ذم 

ًمٗمجر ويٚم٘مـ اًم٘مرآن، ورسمام ًم٘مـ احلدي٨م، صمؿ ي٘مقم ٓ يْمٞمع ؿمٞمًئ٤م ُمـ زُم٤مٟمف، يم٤من يّمكم ا

ومٞمتقو٠م ويّمكم صمالصمامئ٦م ريمٕم٦م سم٤مًمٗم٤مُت٦م واعمٕمقذشملم إمم ىمٌٞمؾ اًمٔمٝمر ومٞمٜم٤مم ٟمقُمف، ومٞمّمكم اًمٔمٝمر 

ويِمتٖمؾ سم٤مًمتًٛمٞمع واًمٜمًخ إمم اعمٖمرب، ومٞمٗمٓمر إن يم٤من ص٤مئاًم ويّمكم اًمٕمِم٤مء، صمؿ يٜم٤مم إمم 

ًمٗمجر، صمؿ يٜم٤مم ٟمقُمف يًػمه ىمٌؾ اًمٗمجر، ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ أو سمٕمده، صمؿ يتقو٠م ويّمكم إمم ىمري٥م ا

 أهـوهذا دئٌف. 

 اًمٜمقوي أسمق زيمري٤م ىم٤مل اسمـ اًمٕمٓم٤مر: ذيمر زم ؿمٞمخٜم٤م اًمديـ وهذا حيٞمك سمـ ذف 

شمٕم٤ممم أٟمف يم٤من ٓ يْمٞمع ًمف وىمًت٤م ٓ ذم ًمٞمؾ وٓ ذم َّن٤مر، إٓ ذم آؿمتٖم٤مل سم٤مًمٕمٚمؿ، طمتك ذم 

وم٤مدة آظمذ ذم اًمتّمٜمٞمػ واإلقمغم ذًمؽ ؾم٧م ؾمٜملم، صمؿ  اًمٓمريؼ يٙمرر ويٓم٤مًمع، وأٟمف دام

 واًمٜمّمٞمح٦م وىمقل احلؼ إمم آظمر ُم٤م ىم٤مل.

وؿم٤مهدٟم٤م أن اهلل قمز وضمؾ ٟمٗمع هب١مٓء اًم٘مقم ورومع ذيمرهؿ، واؾمتٛمرت دقمقَتؿ 

  واٟمتٍمت سم٥ًٌم طمرصٝمؿ قمغم أوىم٤مَتؿ وسمذهل٤م ذم اًمٓم٤مقم٦م واًمدقمقة.
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( ُمع احلذر ُمـ صمٜم٤مءه 642-0/616) »قمٚمق اهلٛم٦م ًمٚمٕمٗم٤مِن»وًمٚمٛمزيد ُمـ ذًمؽ يراضمع 

غم سمٕمض اعمٌتدقم٦م ُمثؾ ؾمٞمد ىمٓم٥م وطمًـ اًمٌٜم٤مء وهمػمهؿ، وم٤مًمرضمؾ ُم٤م قمٜمده َتٞمٞمز وٓ قم

 سمّمػمة سم٤محلزسمٞملم إن َل يٙمـ ُمٜمٝمؿ.

وُمـ إُمثٚم٦م قمغم طمرص اًمٕمٚمامء قمغم أوىم٤مَتؿ ؿمٞمخٜم٤م وقم٤معمٜم٤م أسمق قمٌد اًمرمحـ حيٞمك سمـ 

 قمكم سمـ أمحد سمـ يٕم٘مقب احلجقري طمٗمٔمف اهلل ورقم٤مه، وؾمدد قمغم اخلػم ظمٓم٤مه.

٤م ًمٚمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ُمتتٚمٛمًذا قمغم يد اإلُم٤مم أِب قمٌد اًمرمحـ ُم٘مٌؾ سمـ  وم٘مد دظمؾ ًً دُم٤مج ُمٚمتٛم

 هـ6042، ورومع درضمتف ذم اعمٝمديلم ذم طمقازم ؾمٜم٦م ه٤مدي اًمقادقمل 

ومتتٚمٛمذ وشمٗم٘مف ويم٤من طمريًّم٤م قمغم اًمقىم٧م هم٤مي٦م احلرص، طمتك أٟمف رسمام يم٤من ٓ يٜم٤مم ُمـ 

ٗمل طمدود قمنم ُمـ اًمًٜملم، إٓ ، وماًمٚمٞمؾ إٓ ىمٚمٞماًل، رسمام وهق ضم٤مًمس وأظمرى وهق ُمتٙمئ

٤ًٌم ًمِمٞمخٜم٤م ُم٘مٌؾ اًمقادقمل  وهق قمغم يمرؾمٞمف، يدرس ويٗمٞمد ويٗمتل ويّمٜمػ، طمتك  ٟم٤مئ

أٟمٜم٤م ٓزُمٜم٤مه ذم اعمٙمت٦ٌم أي٤مًُم٤م ىمٌؾ أن شمٙمقن ًمف ُمٙمت٦ٌم ظم٤مص٦م سمف، ويم٤من يدظمٚمٝم٤م ُمـ اًمّم٤ٌمح إمم 

مم سمٞمتف ذم اًمٔمٝمر، وُمـ سمٕمد درس اًمٔمٝمر إمم اًمٕمٍم، ي١مذن قمٚمٞمٜم٤م اعم١مذن وٟمحـ ذم اًمٓمريؼ إ

اعمزرقم٦م ًمتٜم٤مول ـمٕم٤مم اًمٖمداء، صمؿ سمٕمد ذًمؽ يرضمع إمم اعمًجد ًمٚمّمالة، وسمٕمد اًمّمالة 

رس ذم همٞم٤مب اًمِمٞمخ مجٞمع اًمدروس اًمٕم٤مُم٦م، صمؿ يرضمع إمم اعمٙمت٦ٌم إمم دا اًمدرس طمٞم٨م يم٤من يُ 

صالة اعمٖمرب، صمؿ درس ُم٤م سملم اًمٕمِم٤مئلم، صمؿ سمٕمد ذًمؽ يرضمع اعمٙمت٦ٌم إمم سمٕمد ُمٜمتّمػ 

ُم٤م يمٜم٤م ٟمرضمع اًمٌٞم٧م ىمٌؾ ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ، صمؿ ُمع ذًمؽ ىمًٓمف ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ، اًمٚمٞمؾ، وٟم٤مدًرا 

٘مرآن إمم ـمٚمقع اًمِمٛمس، صمؿ درس ورده ُمـ اًمويّمكم سمٜم٤م اًمٗمجر ذم اعمزرقم٦م، صمؿ ي٘مرأ 

، ووصٞمتف ًمف اًمٓمح٤موي٦م، وهٙمذا يم٤مٟم٧م أي٤مُمف وُم٤م زاًم٧م طمتك سمٕمد ووم٤مت ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مٌؾ 

 يؾ وؾمامه اًمٜم٤مصح إُملم.سم٢مٓ ٌيٜمزل ُمـ قمغم اًمٙمرد، وأن ٓ يرى ًمف سمٌد
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ٚمٛمح٦م قمـ طمٞم٤مشمف طمٗمٔمف اهلل، وهق ُم٤م زال قمغم ذًمؽ قمٚماًم وشمٕمٚمٞماًم اًمومٗمل يمت٤مسمتل هلذه 

ودقمقة طمتك ذم ضمٚمقؾمف ُمع اًمْمٞمقف طمٗمٔمف اهلل، حيرص يمؾ احلرص أن ي٘مِض اًمقىم٧م ذم 

اًمدقمقة إمم اهلل قمز وضمؾ، أو أضمقسم٦م ًمألؾمئٚم٦م وهمػم ذًمؽ، ومٜمٗمع اهلل وؾمدده وأيده ومٚمف احلٛمد 

 اعمٜم٦م.و

ومم٤م يدل قمغم طمرصف قمغم اًمقىم٧م طمٗمٔمف اهلل قمز وضمؾ أٟمف ضم٤مءه رد ُمـ أمحد سمـ ٟمٍم 

اًمّمحٞمح اعمًٜمد مم٤م ًمٞمس ذم »اهلل قمغم يمت٤مب ؿمٞمخٜم٤م اجلٚمٞمؾ أِب قمٌد اًمرمحـ اًمقادقمل 

سمدأ ذم اًمرد  وـمٕمـ وهمرور، ومام يم٤من ُمٜمف إٓ أن ، وذم اًمٙمت٤مب ضمٝمؾ وضمقر»اًمّمحٞمحلم

ن ىمٌؾ صالة اجلٛمٕم٦م ذم اخل٤مُمس قمنم ُمـ ذي احلج٦م، قمٚمٞمف ُمـ أول يقم وصؾ يده ويم٤م

وم٤مٟمتٝمك ُمـ اًمرد طمٗمٔمف اهلل ذم همْمقن ؿمٝمر، ويم٤من يًٛمر ُمع اًمٙمت٤مب إمم اًم٤ًمقم٦م اًمث٤مًمث٦م سمٕمد 

ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ، صمؿ سمٕمد صالة اًمٗمجر ُمراضمٕم٦م ًمٚم٘مرآن، صمؿ درس اًمزاد سمٕمد اًمنموق، ومٜم٠ًمل 

 اهلل اًمًداد واًمتقومٞمؼ واًمرؿم٤مد ًمٜم٤م وًمف.

ٞمؾ رومع اهلل ىمدره سم٥ًٌم طمرصف قمغم اخلػم واًمًٜم٦م، ومٝمق ٟم٤مصح ًمٚمح٤ميمؿ ٌوهذا اًمٕم٤مَل اًمٜم

واعمحٙمقم، وًمٚمٓم٤مًم٥م واًمٕم٤مُمل، وُمع يمثرة ُمٌٖمْمٞمف ُمـ اعمٌٓمٚملم وأومراظمٝمؿ، ويمثر ظم٤مذًمٞمف 

ُمـ طم٤مؾمديـ واضاهبؿ، وم٢من اهلل ُمًدده وٟم٤مسه، ومٚمف احلٛمد واعمٜم٦م قمغم يمؾ طم٤مل، ومٙمؿ 

احلًـ ُمّمٓمٗمك سمـ إؾمامقمٞمؾ اعم٤مرِب اعمٍمي، ُمـ حمدصم٤مت دطمره٤م طمٗمٔمف اهلل، ُمٜمٝم٤م ومتٜم٦م أِب 

ُمـ أول ُمٝمده٤م طملم أظمرج هذا سمٞم٤من ًمٚمٜم٤مس،  وأووح ؿمٜم٤مه٤م وأـمٗم٠م ٟم٤مره٤م وم٘مد سملم قمقاره٤م

رد قمغم يمٚمٛم٦م أِب احلًـ ذم دار احلدي٨م سمدُم٤مج، طملم ضم٤مء ُمٕمزًي٤م يدقمل سم٤مًموُمـ ىمٌٚمف ىمٞم٤مُمف 

 ُم٤ًمُمح احل٤مضيـ أٟمف آظمذ سمزُم٤مم اًمدقمقة وُمٜم٤مومح قمٜمٝم٤م، وم٘م٤مم اًمِمٞمخ وأًم٘مك يمٚمامت قمغم

 يم٤مٟم٧م يم٤مًمداُمٖمف قمغم ذًمؽ اًمْمٚمٞمؾ أقمٜمل أسم٤م احلًـ.
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وشمّمدى ًمٗمتٜم٦م اًمٖمالة ُمثؾ ومتٜم٦م ص٤مًمح اًمٌٙمري، وأمحد اًمِمٞم٤ٌمِن، ووم٤مًمح احلرِب، 

 وم٤مريمًٝمؿ اهلل قمز وضمؾ قمغم يديف، وأه٤مَّنؿ وسملم والهلؿ وقمقارهؿ.

طمٗمٔمف اهلل  ويمذًمؽ يمؿ شمّمدى ًمٚمٛمٛمٞمٞمٕملم ًمٚمدقمقة اعمت٘م٤مرسملم ُمع أهؾ اًم٤ٌمـمؾ ُمع ُم٤م ًمف

، »أطمٙم٤مم اعم٤ًمومريـ»، و»أطمٙم٤مم اجلٛمٕم٦م»ُمـ اًمٜمّمح واًمتقضمٞمف واًمتقاًمٞمػ اًمٜم٤مومٕم٦م ُمٜمٝم٤م 

اًمري٤مض اعمًتٓم٤مسم٦م »، و»اعمحراب»، وٌّم٤مقًماومتح اًمقه٤مب ذم طمٙمؿ »، و»أطمٙم٤مم اًمتٞمٛمؿ»و

 »إُت٤مف اًمٙمرام سم٠مطمٙم٤مم اًمزيم٤مة واحل٩م واًمّمٞم٤مم»، ويمذًمؽ »اًمّمح٤مسم٦م ٤مريدٗمذم ُمٕمروم٦م ُم

اًمّمٌح اًمِم٤مرق ًمٌٞم٤من والٓت قمٌد اعمجٞمد اًمزٟمداِن ذم شمقطمٞمد »د وهمػمه٤م، وُمـ اًمردو

أضار »، و»رد قمغم اجلٗمري»، »رد قمغم سمـ طمٗمٞمظ»، »رد قمغم قمٛمرو ظم٤مًمد»، »اخل٤مًمؼ

ًمٚمٌٞمٝم٘مل،  »اًمًٜمـ اًمّمٖمرى واًمٙمؼمى»، وهمػمه٤م يمثػم وُمـ اًمتح٘مٞم٘م٤مت: ُت٘مٞمؼ »احلزسمٞم٦م

أظمالق »، ُت٘مٞمؼ »ومتح اًم٤ٌمري»ـ ، ُت٘مٞمؼ ُم٘مدُم٦م واجلزاء اًمث٤مِن ُم»إصالح اعمجتٛمع»ُت٘مٞمؼ 

ٓسمـ اجل٤مرود  »اعمٜمت٘مك»، ُت٘مٞمؼ وذح »ُم٘مدُم٦م ؾمٜمـ اًمدارُمل»ًممضمري، ُت٘مٞمؼ  »اًمٕمٚمامء

 وهمػمه٤م طمتك أَّن٤م ذم هذه إي٤مم شم٘م٤مرب صمامٟملم ُم١مًمًٗم٤م.

وي٤م هلل اًمٕمج٥م طملم ُتي دروس هذا اًمٕم٤مَل اجلٚمٞمؾ وظمٓمٌف، ودمد ىمقة آؾمتدٓل 

رضمؾ وـمقل سم٤مقمف ذم اًمٕمٚمؿ وٟمنم اخلػم، وإن مم٤م ؾم٤مقمده قمغم وآؾمتٜم٤ٌمط شمٕمرف ىمقة هذا اًم

ٟمنم هذه اًمدقمقة واخلػم هق همػمشمف وؿمج٤مقمتف، وم٤مًمٖمػمة ُمع اًمِمج٤مقم٦م ُمـ إؾم٤ٌمب اًمٕمٔمٞمٛم٦م 

 ات يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهلل.ًمٜمٍم اًمدقمق

 .»ٚؽاٚصِٖ يف األَض»اخلاَغ١ ٚايعؾضٜٔ:

وم٤ٌمعمِم٤مورة دمتٛمع اأراء وي٠مظمذ هذه اًمقؾمٞمٚم٦م ُمٝمٛم٦م ضمًدا ًمٜمٍم اخلػم وظمذٓن اًمنم، 
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ْؾ قَمغَم ﴿سم٤مٕصٚمح، وًمذًمؽ أُمر اهلل هب٤م ٟمٌٞمف سم٘مقًمف:  َُْمِر وَم٢مَِذا قَمَزُْم٧َم وَمَتَقيما ْٕ َوؿَم٤مِوْرُهْؿ ذِم ا

 .[981]آل عؿران:﴾اهللِ

 .[35]الشورى:﴾َوَأُْمُرُهْؿ ؿُمقَرى سَمْٞمٜمَُٝمؿْ ﴿ وقال تعالى:

ُمالزًُم٤م هل٤م، طمتك ذم إُمقر  طهلل وعم٤م ذم اعمِمقرة ُمـ اخلػم اًمٕمٔمٞمؿ يم٤من رؾمقل ا

ٌِْد (: 6034(، وُمًٚمؿ )0242اًمٌخ٤مري ) وم٘مد أظمرجاًمٞمًػمة،  ـِ قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ىَم٤مَل  اهللِقَم

َت٠ْمِذُن قَمغَم َرؾُمقِل  ًْ طََمٍد ُِمٜمُْٝمْؿ  ط اهللَِدظَمَؾ َأسُمق سَمْٙمٍر َي ِٕ ْ ُي١ْمَذْن  ٤ٌَمسمِِف ََل وَمَقضَمَد اًمٜما٤مَس ضُمُٚمقؾًم٤م سمِ

ِلا  ىَم٤مَل وَم٠ُمِذنَ  ٌََؾ قُمَٛمُر وَم٤مؾْمَت٠ْمَذَن وَم٠ُمِذَن ًَمُف وَمَقضَمَد اًمٜمٌا َِِب سَمْٙمٍر وَمَدظَمَؾ صُمؿا َأىْم ٤م طَمْقًَمُف  طِٕ ًً
ضَم٤مًمِ

ِلا  ـا ؿَمْٞمًئ٤م ُأْوِحُؽ اًمٜمٌا ىَُمقًَم َٕ ٤مُؤُه َوامِج٤ًم ؾَم٤ميمًِت٤م ىَم٤مَل وَمَ٘م٤مَل  ًَ
ًَمْق َرَأْي٧َم  اهللِوَمَ٘م٤مَل َي٤م َرؾُمقَل  طٟمِ

ـا  ط اهللِؾَم٠َمًَمْتٜمِل اًمٜماَٗمَ٘م٦َم وَمُ٘مْٛم٧ُم إًَِمْٞمَٝم٤م وَمَقضَم٠ْمُت قُمٜمَُ٘مَٝم٤م وَمَْمِحَؽ َرؾُمقُل  سمِٜم٧َْم ظَم٤مِرضَم٦مَ  َوىَم٤مَل ُه

٠ُم قُمٜمَُ٘مَٝم٤م وَمَ٘م٤مَم قُمَٛمُر إِمَم طَمٗمْ  ٠َمًْمٜمَٜمِل اًمٜماَٗمَ٘م٦َم وَمَ٘م٤مَم َأسُمق سَمْٙمٍر إِمَم قَم٤مِئَِم٦َم ََيَ ًْ ٠ُم طَمْقزِم يَماَم شَمَرى َي َّم٦َم ََيَ

ـَ َرؾُمقَل قُمٜمَُ٘مَٝم٤م يماَِل  ٠َمًْم ًْ ٤م َيُ٘مقُل شَم ـَ وَ  ط اهللِمُهَ ٠َمُل َرؾُمقَل  اهللَُِم٤م ًَمْٞمَس قِمٜمَْدُه وَمُ٘مْٚم ًْ  ط اهللَِٓ َٟم

َي٦مُ  ْٔ ـَ صُمؿا َٟمَزًَم٧ْم قَمَٚمْٞمِف َهِذِه ا ي ًٕم٤م َوقِمنْمِ ًْ
ـا ؿَمْٝمًرا َأْو شمِ ُ ٤َم  ؿَمْٞمًئ٤م َأسَمًدا ًَمْٞمَس قِمٜمَْدُه صُمؿا اقْمَتَزهَل َي٤م َأُّيُّ

ِلُّ  ٌََدَأ سمَِٕم٤مِئَِم٦َم وَمَ٘م٤مَل َي٤م  اًمٜمٌا ـا َأضْمًرا قَمِٔمٞماًم ىَم٤مَل وَم ٜم٤َمِت ُِمٜمُْٙم ًِ َْزَواضِمَؽ طَمتاك سَمَٚمَغ ًمِْٚمُٛمْح ِٕ ىُمْؾ 

َتِِمػِمي َأسَمَقْيِؽ  ًْ َٓ شَمْٕمَجكِم ومِٞمِف طَمتاك شَم قَم٤مِئَِم٦ُم إِِنِّ ُأِريُد َأْن َأقْمِرَض قَمَٚمْٞمِؽ َأُْمًرا ُأطِم٥مُّ َأْن 

َي٦َم ىَم٤مًَم٧ْم َأومِٞمَؽ َي٤م َرؾُمقَل  اهلل٤ِم َرؾُمقَل ىَم٤مًَم٧ْم َوَُم٤م ُهَق يَ  ْٔ َأؾْمَتِِمػُم َأسَمَقيا سَمْؾ  اهللِوَمَتاَل قَمَٚمْٞمَٝم٤م ا

٤مِئَؽ سم٤ِمًماِذي ىُمْٚم٧ُم ىَم٤مَل  اهللََأظْمَت٤مُر  ًَ
ـْ ٟمِ ؼِمَ اُْمَرَأًة ُِم َٓ ُُتْ ظِمَرَة َوَأؾْم٠َمًُمَؽ َأْن  ْٔ اَر ا َوَرؾُمقًَمُف َواًمدا

٠َمًُمٜمِل اُْمَرأَ  ًْ َُت٤َم إِنا َٓ شَم ٓا َأظْمؼَمْ ـا إِ ـْ سَمَٕمَثٜمِل ُُمَٕمٚمِّاًم  اهللٌَة ُِمٜمُْٝم
َٓ ُُمَتَٕمٜمًِّت٤م َوًَمٙمِ ٌَْٕمْثٜمِل ُُمَٕمٜمًِّت٤م َو ْ َي ََل

ا ً ىُمْؾ ﴿ؾم٠مقمرض قمٚمٞمؽ أُمًرا ومال شمٕمجكم طمتك شمِم٤موري أسمقيؽ، ومتال قمٚمٞمٝم٤م:  ُُمَٞمنِّ

َْزَواضِمَؽ   .[15]األحزاب:﴾ِٕ
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إمم همزوة سمدر ضمٕمؾ يِم٤مورهؿ يمام ذم طمدي٨م أٟمس  أن ُيرج طويمذًمؽ عم٤م أراد اًمٜمٌل 

٤ٌَمُل َأِِب ؾُمْٗمَٞم٤مَن ىَم٤مَل وَمَتَٙمٚماَؿ َأسُمق  ط اهللَِأنا َرؾُمقَل (: 6335قمٜمد ُمًٚمؿ ) ؿَم٤مَوَر طِملَم سَمَٚمَٖمُف إىِْم

٤ٌَمَدَة وَمَ٘م٤مَل  ـُ قُم ٤مَٟم٤م شُمِريُد َي٤م َرؾُمقَل  سَمْٙمٍر وَم٠َمقْمَرَض قَمٜمُْف صُمؿا شَمَٙمٚماَؿ قُمَٛمُر وَم٠َمقْمَرَض قَمٜمُْف وَمَ٘م٤مَم ؾَمْٕمُد سْم إِيا

َب  اهللِ ظََمْْمٜم٤َمَه٤م َوًَمْق َأَُمْرشَمٜم٤َم َأْن َٟمْيِ َٕ ٌَْحَر  َواًماِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه ًَمْق َأَُمْرشَمٜم٤َم َأْن ُٟمِخٞمَْمَٝم٤م اًْم

٤ٌَمَدَه٤م إمَِم سَمْرِك اًْمِٖماَمِد ًَمَٗمَٕمْٚمٜم٤َم ىَم٤مَل وَمٜمََدَب َرؾُمقُل  قا طَمتاك َٟمَزًُمقا سَمْدًرا اًمٜما٤مَس وَم٤مْٟمَٓمَٚم٘مُ  ط اهللَِأيْم

٤مِج وَم٠َمظَمُذوُه وَمَٙم٤مَن َأْصَح٤مُب  ٌَٜمِل احْلَجا
َوَوَرَدْت قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َرَواَي٤م ىُمَرْيٍش َوومِٞمِٝمْؿ هُماَلٌم َأؾْمَقُد ًمِ

ـْ َأِِب ؾُمْٗمَٞم٤مَن َوَأْصَح٤مسمِِف وَمَٞمُ٘مقُل َُم٤م زِم قِمْٚمٌؿ سم٠َِمِِب ؾُمْٗمَٞم٤مَن َوًمَ  ط اهللِ َرؾُمقِل  ٠َمًُمقَٟمُف قَم ًْ ـْ َهَذا َي
ٙمِ

يُمْؿ هَ  سُمقُه وَمَ٘م٤مَل َٟمَٕمْؿ َأَٟم٤م ُأظْمؼِمُ ـُ ظَمَٚمٍػ وَم٢مَِذا ىَم٤مَل َذًمَِؽ َضَ ٦ٌَُم َوُأَُمٞما٦ُم سْم ٦ٌَُم َوؿَمْٞم َذا َأسُمق ضَمْٝمٍؾ َوقُمْت

ـْ َهَذا َأسُمق ضَمْٝمٍؾ  ٠َمًُمقُه وَمَ٘م٤مَل َُم٤م زِم سم٠َِمِِب ؾُمْٗمَٞم٤مَن قِمْٚمٌؿ َوًَمِٙم ًَ ٦ٌَُم َأسُمق ؾُمْٗمَٞم٤مَن وَم٢مَِذا شَمَريُمقُه وَم َوقُمْت

سُمقُه َوَرؾُمقُل  ـُ ظَمَٚمٍػ ذِم اًمٜما٤مِس وَم٢مَِذا ىَم٤مَل َهَذا َأْيًْم٤م َضَ ٦ٌَُم َوُأَُمٞما٦ُم سْم ىَم٤مِئٌؿ ُيَّمكمِّ  ط اهللَِوؿَمْٞم

يُمقُه إَِذا يَمَذسَمٙمُ  سُمقُه إَِذا َصَدىَمُٙمْؿ َوشَمؽْمُ َف ىَم٤مَل َواًماِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه ًَمَتْيِ ْؿ وَمَٚماما َرَأى َذًمَِؽ اْٟمٍَمَ

َْرِض َه٤مُهٜم٤َم َه٤مُهٜم٤َم ىَم٤مَل وَماَم  ط اهللِىَم٤مَل وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ْٕ ُع وُماَلٍن ىَم٤مَل َوَيَْمُع َيَدُه قَمغَم ا َهَذا َُمٍْمَ

ـْ َُمْقِوِع َيِد َرؾُمقِل   .ط اهللَُِم٤مَط َأطَمُدُهْؿ قَم

وهق قمٜمٝمؿ  طضمٕمؾ إُمر ذم اًمًت٦م اًمذيـ ُم٤مت رؾمقل اهلل  وقمٛمر طملم ُم٤مت 

َقرِ  قَمـ(: 3943ي٨م اعمًقر قمٜمد اًمٌخ٤مري )راض، يمام ذم طمد ًْ
ِ ُه َأنا  اعمْ ـَ خَمَْرَُم٦َم َأظْمؼَمَ سْم

ٙمُ  ًُ
٧ُم سم٤ِمًماِذي ُأَٟم٤مومِ ًْ ـِ ًَم مْحَ ٌُْد اًمرا ُهْؿ قُمَٛمُر اضْمَتَٛمُٕمقا وَمَتَِم٤مَوُروا وَمَ٘م٤مَل هَلُْؿ قَم ٓا ـَ َو ِذي ْهَط اًما ْؿ اًمرا

َُْمِر َوًَمٙمِٜماُٙمْؿ إِْن ؿِمْئُتؿْ  ْٕ ـِ وَمَٚماما  قَمغَم َهَذا ا مْحَ ٌِْد اًمرا ُت ًَمُٙمْؿ ُِمٜمُْٙمْؿ وَمَجَٕمُٚمقا َذًمَِؽ إمَِم قَم اظْمؽَمْ

 ٌَ ـْ اًمٜما٤مِس َيْت ـِ طَمتاك َُم٤م َأَرى َأطَمًدا ُِم مْحَ ٌِْد اًمرا ـِ َأُْمَرُهْؿ وَماَمَل اًمٜما٤مُس قَمغَم قَم مْحَ ٌَْد اًمرا ْقا قَم ُع َوًما

ٌَُف َوَُم٤م َٓ َيَٓم٠ُم قَمِ٘م ْهَط َو َٞم٤مزِم طَمتاك إَِذا ُأوًَمِئَؽ اًمرا ـِ ُيَِم٤مِوُروَٟمُف شمِْٚمَؽ اًمٚما مْحَ ٌِْد اًمرا َل اًمٜما٤مُس قَمغَم قَم
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ـِ سَمْٕمَد  مْحَ ٌُْد اًمرا َقُر ـَمَرىَمٜمِل قَم ًْ
ِ ٤ٌَمَيْٕمٜم٤َم قُمْثاَمَن ىَم٤مَل اعمْ ٌَْحٜم٤َم ُِمٜمَْٝم٤م وَم تِل َأْص ْٞمَٚم٦ُم اًما ـْ يَم٤مَٟم٧ْم اًمٚما َهْجٍع ُِم

٤ٌَمَب طَمتاك  َب اًْم ْٞمِؾ وَمَيَ ْٞمَٚم٦َم سمَِٙمٌػِِم  اهللِاؾْمَتْٞمَ٘مْٔم٧ُم وَمَ٘م٤مَل َأَراَك َٟم٤مِئاًم وَمقَ اًمٚما َُم٤م ايْمَتَحْٚم٧ُم َهِذِه اًمٚما

٤م صُمؿا َدقَم٤مِِن وَمَ٘م٤مَل اْدُع زِم قَمٚمًِٞم٤م  اَم ًَمُف وَمَِم٤مَوَرمُهَ سَمػْمَ َوؾَمْٕمًدا وَمَدقَمْقَُتُ وَمَدقَمْقشُمُف َٟمْقٍم اْٟمَٓمٚمِْؼ وَم٤مْدُع اًمزُّ

٤م ـِ َُيَِْمك وَمٜم٤َمضَم٤مُه طَمتاك اهْبَ مْحَ ٌُْد اًمرا ـْ قِمٜمِْدِه َوُهَق قَمغَم ـَمَٛمٍع َوىَمْد يَم٤مَن قَم ْٞمُؾ صُمؿا ىَم٤مَم قَمكِمع ُِم را اًمٚما

 ٌْ ُن سم٤ِمًمّمُّ َق سَمْٞمٜمَُٝماَم اعم١َُْمذِّ ـْ قَمكِمٍّ ؿَمْٞمًئ٤م صُمؿا ىَم٤مَل اْدُع زِم قُمْثاَمَن وَمَدقَمْقشُمُف وَمٜم٤َمضَم٤مُه طَمتاك وَمرا ِح وَمَٚماما ُِم

ـْ َصغما ًمِٚم ا ُِم ـْ يَم٤مَن طَم٤مِضً ْهُط قِمٜمَْد اعمِْٜمؼَْمِ وَم٠َمْرؾَمَؾ إِمَم َُم ٌَْح َواضْمَتَٛمَع ُأوًَمِئَؽ اًمرا ٜما٤مِس اًمّمُّ

٦َم َُمَع قُمَٛمَر وَمَٚماما  ضَْمٜم٤َمِد َويَم٤مُٟمقا َواوَمْقا شمِْٚمَؽ احْلَجا ْٕ  ا
ِ
َْٟمَّم٤مِر َوَأْرؾَمَؾ إمَِم ُأَُمَراء ْٕ ـَ َوا  اعمَُْٝم٤مضِمِري

٤م سَمْٕمُد َي٤م قَمكِمُّ إِِنِّ ىَمْد َٟمَٔمْرُت ذِم َأُْمِر اًمٜما٤مِس وَمَٚمْؿ َأَرُهْؿ اضْمَتَٛمُٕمقا شَمَِمٝما  ـِ صُمؿا ىَم٤مَل َأُما مْحَ ٌُْد اًمرا َد قَم

َؽ ؾَمٌِٞماًل وَمَ٘م٤مَل ُأسَم٤مِيُٕمَؽ قَمغَم ؾُمٜما٦ِم  ًِ ـا قَمغَم َٟمْٗم َٕمَٚم َوَرؾُمقًمِِف َواخْلَٚمِٞمَٗمَتلْمِ  اهللَِيْٕمِدًُمقَن سمُِٕمْثاَمَن وَماَل دَمْ

ضَْمٜم٤َمِد  ْٕ َْٟمَّم٤مُر َوُأَُمَراُء ا ْٕ ـِ َوسَم٤مَيَٕمُف اًمٜما٤مُس اعمَُْٝم٤مضِمُروَن َوا مْحَ ٌُْد اًمرا ٤ٌَمَيَٕمُف قَم ـْ سَمْٕمِدِه وَم ُِم

ٚمُِٛمقنَ  ًْ  . َواعمُْ

ويمؿ طمٗمظ اهلل قمز وضمؾ ُمـ اًمدقم٤مة إمم اهلل وقمٚمامء اًمّمح٤مسم٦م سم٥ًٌم اعمِم٤مورة، يمام ذم 

ٌِْد خ٤مري: ( واًمٚمٗمظ ًمٚم9965ٌ(، وُمًٚمؿ )9395اًمٌخ٤مري ) ـْ قَم ٌا٤مٍس َأنا قُمَٛمَر  اهللِقَم ـِ قَم سْم

ـُ اجْلَرا  ٌَْٞمَدَة سْم ضَْمٜم٤َمِد َأسُمق قُم ْٕ َغ ًَمِ٘مَٞمُف َأْهُؾ ا ٤مِم طَمتاك إَِذا يَم٤مَن سمَِنْ ـَ اخْلَٓما٤مِب ظَمَرَج إمَِم اًمِما اِح سْم

٤مِم ىَم٤مَل ا وُه َأنا اًْمَقسَم٤مَء ىَمْد َوىَمَع سم٤ِمًمِما ـَ َوَأْصَح٤مسُمُف وَم٠َمظْمؼَمُ ٌا٤مٍس وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر اْدُع زِم اعْمَُٝم٤مضِمِري ـُ قَم سْم

٤مِم وَم٤مظْمَتَٚمُٗمقا وَمَ٘م٤مَل سمَ  ُهْؿ َأنا اًْمَقسَم٤مَء ىَمْد َوىَمَع سم٤ِمًمِما ًملَِم وَمَدقَمْقَُتُْؿ وَم٤مؾْمَتَِم٤مَرُهْؿ َوَأظْمؼَمَ َوا ْٕ ْٕمُْمُٝمْؿ ا

َٓ َٟمَرى َأْن شَمْرضِمَع قَمٜمُْف َوىَم٤مَل سَمٕمْ  َُْمٍر َو ِٕ ُْمُٝمْؿ َُمَٕمَؽ سَمِ٘مٞما٦ُم اًمٜما٤مِس َوَأْصَح٤مُب ىَمْد ظَمَرضْم٧َم 

 وَمَ٘م٤مَل اْرشَمِٗمُٕمقا قَمٜمِّل صُمؿا ىَم٤مَل اْدُع زِم  ط اهللَِرؾُمقِل 
ِ
َٓ َٟمَرى َأْن شُمْ٘مِدَُمُٝمْؿ قَمغَم َهَذا اًْمَقسَم٤مء َو

ـَ َواظْمتَ  َٚمُٙمقا ؾَمٌِٞمَؾ اعمَُْٝم٤مضِمِري ًَ َْٟمَّم٤مِر وَمَدقَمْقَُتُْؿ ًَمُف وَم٤مؾْمَتَِم٤مَرُهْؿ وَم ْٕ َٚمُٗمقا يَم٤مظْمتاَِلومِِٝمْؿ وَمَ٘م٤مَل ا
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ـْ ُُمَٝم٤مضِمَرِة اًْمَٗمْتِح وَمَدقَمْقَُتُ  ـْ َُمِْمَٞمَخ٦ِم ىُمَرْيٍش ُِم ـْ يَم٤مَن َه٤مُهٜم٤َم ُِم ْؿ اْرشَمِٗمُٕمقا قَمٜمِّل صُمؿا ىَم٤مَل اْدُع زِم َُم

َٓ شُمْ٘مِدَُمُٝمؿْ  َتٚمِْػ قَمَٚمْٞمِف َرضُماَلِن وَمَ٘م٤مًُمقا َٟمَرى َأْن شَمْرضِمَع سم٤ِمًمٜما٤مِس َو  وَمٜم٤َمَدى  وَمَٚمْؿ َُيْ
ِ
قَمغَم َهَذا اًْمَقسَم٤مء

اِح َأومَِراًرا ُمِ  ـُ اجْلَرا ٌَْٞمَدَة سْم ـْ قُمَٛمُر ذِم اًمٜما٤مِس إِِنِّ ُُمّْمٌٌِح قَمغَم فَمْٝمٍر وَم٠َمْصٌُِحقا قَمَٚمْٞمِف وَمَ٘م٤مَل َأسُمق قُم

ٌَْٞمَدَة َويَم٤مَن قُمَٛمُر َيْٙمَرهُ  اهللِىَمَدِر  َك ىَم٤مهَل٤َم َي٤م َأسَم٤م قُم ـْ ىَمَدِر  وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر ًَمْق هَمػْمُ  اهللِ ظِماَلوَمُف َٟمَٕمْؿ َٟمِٗمرُّ ُِم

ظُْمَرى  اهللِإمَِم ىَمَدِر  ْٕ ٦ٌٌَم َوا ٤م ظَمّْم ٌََٓم٧ْم َواِدًي٤م ًَمُف قُمْدَوشَم٤مِن إِطْمَدامُهَ َأَرَأْي٧َم ًَمْق يَم٤مَٟم٧ْم ًَمَؽ إسِمٌِؾ وَمَٝم

٦ٌََم َرقَمْٞمَتَٝم٤م سمَِ٘مَدِر  ىَم٤مَل  اهلل٧َِم اجْلَْدسَم٦َم َرقَمْٞمَتَٝم٤م سمَِ٘مَدِر َوإِْن َرقَمٞمْ  اهللِضَمْدسَم٦ٌم َأًَمْٞمَس إِْن َرقَمْٞم٧َم اخْلَّْم

ـْ َهَذا قِمْٚماًم  ٤ًٌم ذِم سَمْٕمِض طَم٤مضَمتِِف وَمَ٘م٤مَل إِنا قِمٜمِْدي ُِم ـُ قَمْقٍف َويَم٤مَن ُُمَتَٖمٞمِّ ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرا وَمَج٤مَء قَم

ِف َوإَِذا َوىَمَع سم٠َِمْرٍض َيُ٘مقُل إَِذا ؾَمِٛمْٕمُتْؿ سمِِف سم٠َِمْرٍض وَماَل شَمْ٘مَدُُمقا قَمَٚمٞمْ  ط اهللِؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل 

صَمٜم٤َم  اهللََوَأْٟمُتْؿ هِب٤َم وَماَل َُتُْرضُمقا ومَِراًرا ُِمٜمُْف ىَم٤مَل وَمَحِٛمَد  َف و طَمدا ـُ اخْلَٓما٤مِب صُمؿا اْٟمٍَمَ قُمَٛمُر سْم

صَمٜمَ  ـُ َراومٍِع طَمدا ـُ مُحَْٞمٍد ىَم٤مَل اسْم ٌُْد سْم ـُ َراومٍِع َوقَم ُد سْم ـُ إسِْمَراِهٞمَؿ َوحُمَٛما ظَمَراِن إؾِْمَحُؼ سْم ْٔ ٤م و ىَم٤مَل ا

ؾْمٜم٤َمِد َٟمْحَق طَمِدي٨ِم َُم٤مًمٍِؽ َوَزاَد ذِم طَمِدي٨ِم َُمْٕمَٛمٍر  َٟم٤م َُمْٕمَٛمٌر هِبََذا اإْلِ اِق َأظْمؼَمَ زا ٌُْد اًمرا َٟم٤م قَم َأظْمؼَمَ

َزهُ  ٦ٌََم َأيُمٜم٧َْم ُُمَٕمجِّ ُف ًَمْق َرقَمك اجْلَْدسَم٦َم َوشَمَرَك اخْلَّْم  ،َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مَل  ؟ىَم٤مَل َوىَم٤مَل ًَمُف َأْيًْم٤م َأَرَأْي٧َم َأٟما

٤مَر طَمتاك َأشَمك اعْمَِديٜم٦ََم وَمَ٘م٤مَل َهَذا اعمَِْحؾُّ َأْو ىَم٤مَل َهَذا اعمَْٜمِْزُل إِْن ؿَم٤مَء  :ىَم٤مَل  ًَ  .اهللُوَمِنْ إًِذا ىَم٤مَل وَم

٤ًٌم يّمدر أصح٤مهب٤م سمام ومٞمف اًمًداد، ىم٤مل احلًـ: واهلل ُم٤م اؾمتِم٤مر ىمقم ىمط  واعمِمقرة هم٤مًم

 .[35]الشورى:﴾َوَأُْمُرُهْؿ ؿُمقَرى سَمْٞمٜمَُٝمؿْ ﴿إٓ هدوا ٕومْمؾ ُم٤م سمحيَتؿ، صمؿ شمال: 

(: إٟمام ي١مُمر احل٤ميمؿ سم٤معمِمقرة ًمٙمقن اعمِمػم 68/810) »اًمٗمتح»وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل يمام ذم 

ويدًمف قمغم ُم٤م ٓ يًتحيه ُمـ اًمدًمٞمؾ، ٓ ي٘مٚمد اعمِمػم ومٞمام ي٘مقًمف،  يٜمٌف قمغم ُم٤م يٖمٗمؾ قمٜمف،

 .طوم٢من اهلل َل َيٕمؾ هذا ٕطمد سمٕمد رؾمقل اهلل 

(: أقمٚمؿ أن ُمـ احلزم ًمٙمؾ ذي ًم٥م أٓ 924) »أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ»وىم٤مل اعم٤موردي ذم 
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 يؼمم أُمًرا وٓ يٛمِض قمزًُم٤م إٓ سمٛمِمقرة اًمرأي اًمٜم٤مصح وُمٓم٤مًمٕم٦م ذي اًمٕم٘مؾ اًمراضمح.

 (: ىم٤مل سمٕمض إدسم٤مء: ُم٤م ظم٤مب ُمـ اؾمتخ٤مر، وٓ ٟمدم ُمـ اؾمتِم٤مر.926وىم٤مل )

ــــؽ  ــــر قمٚمٞم ــــ٤مب أُم ــــقىأوإن سم  ًمت

 

ًٌــــــ٤م وٓ شمٕمّمــــــف   ومِمــــــ٤مور ًمٌٞم

واًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ سمح٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م إمم ُمِمقرة أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمديـ ًمٞمًػم سمدقمقشمف  

جلٝمقد وُم٤ٌمدًم٦م إمم سمر إُم٤من، ومٙمؿ يقاضمٝمٝم٤م ُمـ قمقاصػ وومتـ ُيرج اعمًٚمؿ ُمٜمٝم٤م سمتٔم٤مومر ا

 إراء طمتك ُيرضمقا سم٤محلزم.

ىم٤مل اسمـ اًمٕمرِب: واًمِمقرى أًمٗم٦م ًمٚمجامقم٦م وُم٤ًٌمر ًمٚمٕم٘مقل، وؾم٥ٌم ًمٚمّمقاب، وُم٤م 

 شمِم٤مور ىمقم إٓ هدوا.

وَم٤مقْمُػ قَمٜمُْٝمْؿ ﴿( ذم شمٗمًػم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: 918-0/905) »شمٗمًػمه»ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم 

ومٞمف صمامن ُم٤ًمئؾ إومم ىم٤مل اًمٕمٚمامء أُمر  [981]آل عؿران:﴾َواؾْمَتْٖمِٗمْر هَلُْؿ َوؿَم٤مِوْرُهْؿ ذِم إَُْمرِ 

هبذه إواُمر اًمتل هل سمتدري٩م سمٚمٞمغ وذًمؽ أٟمف أُمره سم٠من يٕمٗمق قمٜمٝمؿ ُم٤م ًمف  طاهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف 

ذم ظم٤مصتف قمٚمٞمٝمؿ ُمـ شمٌٕم٦م ومٚمام ص٤مروا ذم هذه اًمدرضم٦م أُمره أن يًتٖمٗمر ومٞمام هلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ 

روا أهال ًمألؾمتِم٤مرة ذم إُمقر ىم٤مل أهؾ اًمٚمٖم٦م شمٌٕم٦م أيْم٤م وم٢مذا ص٤مروا ذم هذه اًمدرضم٦م ص٤م

آؾمتِم٤مرة ُم٠مظمقذة ُمـ ىمقل اًمٕمرب ذت اًمداسم٦م وؿمقرَت٤م إذا قمٚمٛم٧م ظمؼمه٤م سمجري أو 

همػمه وي٘م٤مل ًمٚمٛمقوع اًمذي شمريمض ومٞمف ُمِمقار وىمد يٙمقن ُمـ ىمقهلؿ ذت اًمٕمًؾ 

خ واؿمؽمشمف ومٝمق ُمِمقر وُمِمت٤مر إذا أظمذشمف ُمـ ُمقوٕمف ىم٤مل قمدي سمـ زيد ذم ؾمامع ي٠مذن اًمِمٞم

ًمف وطمدي٨م ُمثؾ ُم٤مذى ُمِم٤مر اًمث٤مٟمٞم٦م ىم٤مل سمـ قمٓمٞم٦م واًمِمقرى ُمـ ىمقاقمد اًمنميٕم٦م وقمزائؿ 

إطمٙم٤مم ُمـ ٓ يًتِمػم أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمديـ ومٕمزًمف واضم٥م هذا ُم٤م ٓ ظمالف ومٞمف وىمد ُمدح 

اهلل اعم١مُمٜملم سم٘مقًمف وأُمرهؿ ؿمقرى سمٞمٜمٝمؿ اًمِمقرى ىم٤مل أقمراِب ُم٤م همٌٜم٧م ىمط طمتك يٖمٌـ 
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ٕمؾ ؿمٞمئ٤م طمتك أؿم٤مورهؿ وىم٤مل سمـ ظمقيز ُمٜمداد واضم٥م ىمقُمل ىمٞمؾ ويمٞمػ ذًمؽ ىم٤مل ٓ أوم

قمغم اًمقٓة ُمِم٤مورة اًمٕمٚمامء ومٞمام ٓ يٕمٚمٛمقن وومٞمام أؿمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أُمقر اًمديـ ووضمقه 

اجلٞمش ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤محلرب ووضمقه اًمٜم٤مس ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤معمّم٤مًمح ووضمقه اًمٙمت٤مب واًمقزراء 

دم ُمـ اؾمتِم٤مر ويم٤من ي٘م٤مل ُمـ واًمٕمامل ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمّم٤مًمح اًمٌالد وقمامرَت٤م ويم٤من ي٘م٤مل ُم٤م ٟم

يدل قمغم ضمقاز إضمتٝم٤مد ذم  ﴾َوؿَم٤مِوْرُهْؿ ذِم إَُْمرِ  ﴿ :أقمج٥م سمرأيف وؾ اًمث٤مًمث٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم

ذم ذًمؽ واظمتٚمػ  طإُمقر وإظمذ سم٤مًمٔمٜمقن ُمع إُمٙم٤من اًمقطمل وم٢من اهلل أذن ًمرؾمقًمف 

ح٤مسمف وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م أهؾ اًمت٠مويؾ ذم اعمٕمٜمك اًمذي أُمر اهلل ٟمٌٞمف قمٚمٞمف اًمًالم أن يِم٤مور ومٞمف أص

ذًمؽ ذم ُمٙم٤مئد احلروب وقمٜمد ًم٘م٤مء اًمٕمدو وشمٓمٞمٞم٤ٌم ًمٜمٗمقؾمٝمؿ ورومٕم٤م ٕىمدارهؿ وشم٠مًمٗم٤م قمغم 

ديٜمٝمؿ وإن يم٤من اهلل شمٕم٤ممم ىمد أهمٜم٤مه قمـ رأُّيؿ سمقطمٞمف روى هذا قمـ ىمت٤مدة واًمرسمٞمع وسمـ 

إؾمح٤مق واًمِم٤مومٕمل ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل هق يم٘مقًمف واًمٌٙمر شمًت٠مُمر شمٓمٞم٤ٌم ًم٘مٚمٌٝم٤م ٓ أٟمف واضم٥م 

شمؾ وىمت٤مدة واًمرسمٞمع يم٤مٟم٧م ؾم٤مدات اًمٕمرب إذا َل يِم٤موروا ذم إُمر ؿمؼ قمٚمٞمٝمؿ وم٠مُمر وىم٤مل ُم٘م٤م

اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف قمٚمٞمف اًمًالم أن يِم٤مورهؿ ذم إُمر وم٢من ذًمؽ أقمٓمػ هلؿ قمٚمٞمف وأذه٥م 

ٕوٖم٤مَّنؿ وأـمٞم٥م ًمٜمٗمقؾمٝمؿ وم٢مذا ؿم٤مورهؿ قمرومقا إيمراُمف هلؿ وىم٤مل آظمرون ذًمؽ ومٞمام َل 

ٌٍمي واًمْمح٤مك ىم٤مٓ ُم٤م أُمر اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف ي٠مشمف ومٞمف وطمل روي ذًمؽ قمـ احلًـ اًم

سم٤معمِم٤مورة حل٤مضم٦م ُمٜمف إمم رأُّيؿ وإٟمام أراد أن يٕمٚمٛمٝمؿ ُم٤م ذم اعمِم٤مورة ُمـ اًمٗمْمؾ وًمت٘متدي سمف 

أُمتف ُمـ سمٕمده وذم ىمراءة سمـ قم٤ٌمس وؿم٤مورهؿ ذم سمٕمض إُمر وًم٘مد أطمًـ اًم٘م٤مئؾ ؿم٤مور 

وص سمذاك ٟمٌٞمف ذم صدي٘مؽ ذم اخلٗمل اعمِمٙمؾ واىمٌؾ ٟمّمٞمح٦م ٟم٤مصح ُمتٗمْمؾ وم٤مهلل ىمد أ

اًمراسمٕم٦م ضم٤مء ذم ُمّمٜمػ أِب داود قمـ أِب هريرة ىم٤مل ىم٤مل  و شمقيمؾ  ﴾َوؿَم٤مِوْرُهؿْ  ﴿ :ىمقًمف

 ىم٤مل اًمٕمٚمامء وصٗم٦م اعمًتِم٤مر إن يم٤من ذم إطمٙم٤مم أن ،»اعمًتِم٤مر ُم١مَتـش :طرؾمقل اهلل 
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يٙمقن قم٤معم٤م ديٜم٤م وىمٚمام يٙمقن ذًمؽ إٓ ذم قم٤مىمؾ ىم٤مل احلًـ ُم٤م يمٛمؾ ديـ اُمرئ ُم٤م َل يٙمٛمؾ 

قم٘مٚمف وم٤مذا اؾمتِمػم ُمـ هذه صٗمتف واضمتٝمد ذم اًمّمالح وسمذل ضمٝمده ومقىمٕم٧م اإلؿم٤مرة ظمٓم٠م 

ومال همراُم٦م قمٚمٞمف ىم٤مًمف اخلٓم٤مِب وهمػمه اخل٤مُم٦ًم وصٗم٦م اعمًتِم٤مر ذم أُمقر اًمدٟمٞم٤م أن يٙمقن 

قم٤مىمال جمرسم٤م وادا ذم اعمًتِمػم ىم٤مل ؿم٤مور صدي٘مؽ ذم اخلٗمل اعمِمٙمؾ وىمد شم٘مدم وىم٤مل آظمر 

٤مور ًمٌٞم٤ٌم وٓ شمٕمّمف ذم أسمٞم٤مت واًمِمقرى سمريم٦م وىم٤مل قمٚمٞمف وإن سم٤مب أُمر قمٚمٞمؽ اًمتقى ومِم

وروى ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي  ،»ُم٤م ٟمدم ُمـ اؾمتِم٤مر وٓ ظم٤مب ُمـ اؾمتخ٤مرش :اًمًالم

وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ  ،»ُم٤م ؿم٘مك ىمط قمٌد سمٛمِمقرة وُم٤م ؾمٕمد سم٤مؾمتٖمٜم٤مء رأيش :طقمـ رؾمقل اهلل 

ظمذه جم٤مٟم٤م وىمد ؿم٤مور ُمـ ضمرب إُمقر وم٢مٟمف يٕمٓمٞمؽ ُمـ رأيف ُم٤م وىمع قمٚمٞمف هم٤مًمٞم٤م وأٟم٧م شم٠م

اخلالوم٦م وهل أقمٔمؿ اًمٜمقازل ؿمقرى ىم٤مل اًمٌخ٤مري ويم٤مٟم٧م  ضمٕمؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

يًتِمػمون إُمٜم٤مء ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم إُمقر اعم٤ٌمطم٦م ًمٞم٠مظمذوا سم٠مؾمٝمٚمٝم٤م  طإئٛم٦م سمٕمد اًمٜمٌل 

وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ًمٞمٙمـ أهؾ ُمِمقرشمؽ أهؾ اًمت٘مقى وإُم٤مٟم٦م وُمـ ُيِمك اهلل شمٕم٤ممم 

ُم٤م شمِم٤مور ىمقم سمٞمٜمٝمؿ إٓ هداهؿ ٕومْمؾ ُم٤م حيي هبؿ وروي قمـ قمكم وىم٤مل احلًـ واهلل 

ُم٤م ُمـ ىمقم يم٤مٟم٧م هلؿ ُمِمقرة ومحي ُمٕمٝمؿ ش :طىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل  سمـ أِب ـم٤مًم٥م 

  .»ُمـ اؾمٛمف أمحد أو حمٛمد وم٠مدظمٚمقه ذم ُمِمقرَتؿ إٓ ظمػم هلؿ

واًمِمقرى ُمٌٜمٞم٦م قمغم اظمتالف أراء واعمًتِمػم يٜمٔمر ذم ذًمؽ اخلالف  :اًم٤ًمدؾم٦م

وم٢مذا أرؿمده اهلل شمٕم٤ممم إمم ُم٤م ؿم٤مء ُمٜمف قمزم  ،يٜمٔمر أىمرهب٤م ىمقٓ إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م إن أُمٙمٜمفو

قمٚمٞمف وأٟمٗمذه ُمتقيمال قمٚمٞمف إذ هذه هم٤مي٦م آضمتٝم٤مد اعمٓمٚمقب وهبذا أُمر اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف ذم هذه 

ْؾ قَمغَم اهللاِ ﴿ :أي٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمر اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف أ :ىم٤مل ىمت٤مدة ﴾وَم٢مَِذا قَمَزُْم٧َم وَمَتَقيما

قمٚمٞمف اًمًالم إذا قمزم قمغم أُمر أن يٛمِض ومٞمف ويتقيمؾ قمغم اهلل ٓ قمغم ُمِم٤مورَتؿ واًمٕمزم هق 
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إُمر اعمروي اعمٜم٘مح وًمٞمس ريمقب اًمرأي دون روي٦م قمزُم٤م إٓ قمغم ُم٘مٓمع اعمِمٞمحلم ُمـ 

ومت٤مك اًمٕمرب يمام ىم٤مل إذا هؿ أًم٘مك سملم قمٞمٜمٞمف قمزُمف وٟمٙم٥م قمـ ذيمر اًمٕمقاىم٥م ضم٤مٟم٤ٌم وَل 

 ذم رأيف همػم ٟمٗمًف وَل يرض إٓ ىم٤مئؿ اًمًٞمػ ص٤مطم٤ٌم وىم٤مل اًمٜم٘م٤مش اًمٕمزم واحلزم يًتنم

واطمد واحل٤مء ُمٌدًم٦م ُمـ اًمٕملم ىم٤مل سمـ قمٓمٞم٦م وهذا ظمٓم٠م وم٤محلزم ضمقدة اًمٜمٔمر ذم إُمر 

وشمٜم٘مٞمحف واحلذر ُمـ اخلٓم٠م ومٞمف واًمٕمزم ىمّمد اإلُمْم٤مء واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل وؿم٤مورهؿ ذم إُمر 

ذم ُمٕمٜم٤مه٤م هق احلزم واًمٕمرب شم٘مقل ىمد أطمزم ًمق أقمزم وىمرأ  وم٢مذا قمزُم٧م وم٤معمِم٤مورة وُم٤م يم٤من

ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق وضم٤مسمر سمـ زيد وم٢مذا قمزُم٧م سمْمؿ اًمت٤مء ٟم٥ًم اًمٕمزم إمم ٟمٗمًف ؾمٌح٤مٟمف إذ هق 

ـا اهللاَ َرَُمك ﴿ :هبدايتف وشمقومٞم٘مف يمام ىم٤مل
وُمٕمٜمك اًمٙمالم أي  ﴾َوَُم٤م َرَُمْٞم٧َم إِْذ َرَُمْٞم٧َم َوًَمٙمِ

قمغم اهلل واًم٤ٌمىمقن سمٗمتح اًمت٤مء ىم٤مل اعمٝمٚم٥م واُمتثؾ قمزُم٧م ًمؽ وووم٘متؽ وأرؿمدشمؽ ومتقيمؾ 

 ،»ٓ يٜمٌٖمل ًمٜمٌل يٚمٌس ُٓمتف أن يْمٕمٝم٤م طمتك حيٙمؿ اهللش :ُمـ أُمر رسمف وم٘م٤مل طهذا اًمٜمٌل 

أي ًمٞمس يٜمٌٖمل ًمف إذا قمزم أن يٜمٍمف ٕٟمف ٟم٘مض ًمٚمتقيمؾ اًمذي ذـمف اهلل قمز وضمؾ ُمع 

أيمرُمف اهلل سم٤مًمِمٝم٤مدة ومٞمف طملم أؿم٤مر قمٚمٞمف سم٤مخلروج يقم أطمد ُمـ  طاًمٕمزيٛم٦م ومٚمًٌف ُٓمتف 

وهؿ صٚمح٤مء اعم١مُمٜملم ممـ يم٤من وم٤مشمتف سمدر ي٤م رؾمقل اهلل أظمرج سمٜم٤م إمم قمدوٟم٤م دال قمغم 

أؿم٤مر سم٤مًم٘مٕمقد ويمذًمؽ قمٌد اهلل سمـ أِب أؿم٤مر سمذًمؽ وىم٤مل أىمؿ ي٤م رؾمقل اهلل  اًمٕمزيٛم٦م ويم٤من

ىم٤مشمٚمٜم٤مهؿ وٓ ُترج إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٜم٤مس وم٢من هؿ أىم٤مُمقا أىم٤مُمقا سمنم جمٚمس وإن ضم٤مءوٟم٤م إمم اعمديٜم٦م 

ذم إومٜمٞم٦م وأومقاه اًمًٙمؽ ورُم٤مهؿ اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من سم٤محلج٤مرة ُمـ أـم٤مم ومقاهلل ُم٤م طم٤مرسمٜم٤م 

ىمط قمدو ذم هذه اعمديٜم٦م إٓ همٚمٌٜم٤مه وٓ ظمرضمٜم٤م ُمٜمٝم٤م إمم قمدو إٓ همٚمٌٜم٤م وأِب هذا اًمرأى ُمـ 

اجلٛمٕم٦م ودظمؾ إصمر صالشمف  طذيمرٟم٤م وؿمجٕمقا اًمٜم٤مس ودقمقا إمم احلرب ومّمغم رؾمقل اهلل 

ومٚمام ظمرج قمٚمٞمٝمؿ ذم  طًمٌس ؾمالطمف ومٜمدم أوًمئؽ اًم٘مقم وىم٤مًمقا أيمرهٜم٤م رؾمقل اهلل سمٞمتف و
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ٓ يٜمٌٖمل »: ؾمالطمف ىم٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل أىمؿ إن ؿمئ٧م وم٢مٟم٤م ٓ ٟمريد أن ٟمٙمرهؽ وم٘م٤مل اًمٜمٌل

 .»ًمٜمٌل إذا ًمٌس ؾمالطمف أن يْمٕمف طمتك ي٘م٤مشمؾ

ص اعمرأة يمام ذم ٝمؿ يًتِمػم ذم قمدة أُمقر ُمٜمٝم٤م اعمِم٤مورة ذم اُمالٚموه٤مهق أُمػم اعم١مُمٜملم اعم

 .»همرة قمٌد أو أُم٦م»: ططمتك ؾمٛمع ىمقل اًمٜمٌل  اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م اعمٖمػمة 

وأُمر سم٤معمِمقارة قمٜمد ُمقشمف ومٞمٛمـ يكم اخلالوم٦م، وىمد شم٘مدم وطملم أراد همزو اًمٗمرس ؿم٤مور 

َ  (:8615يمام قمٜمد اًمٌخ٤مري ) ْٕ  ا
ِ
ـِ طَمٞما٦َم ىَم٤مَل سَمَٕم٨َم قُمَٛمُر اًمٜما٤مَس ذِم َأوْمٜم٤َمء ٌَػْمِ سْم ـْ ضُم ُْمَّم٤مِر قَم

َتِِمػُمَك ذِم َُمَٖم٤مِزيا َهِذِه ىَم٤مَل َٟمَٕمْؿ َُمَثُٚمٝمَ  ًْ يملَِم وَم٠َمؾْمَٚمَؿ اهْلُْرُُمَزاُن وَمَ٘م٤مَل إِِنِّ ُُم ٤م َوَُمَثُؾ ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن اعمُْنْمِ

ٚمِِٛملَم َُمَثُؾ ـَم٤مِئٍر ًَمُف َرْأٌس َوًَمُف ضَمٜم٤َمطَم٤مِن َوًَمُف ِرضْم  ًْ ـْ قَمُدوِّ اعمُْ ـْ اًمٜما٤مِس ُِم ـْ ومِٞمَٝم٤م ُِم اَلِن وَم٢مِْن َُم

ظَمُر ََّنََْم٧ْم  ْٔ ْأُس وَم٢مِْن يُمِنَ اجْلَٜم٤َمُح ا ضْماَلِن سمَِجٜم٤َمٍح َواًمرا يُمِنَ َأطَمُد اجْلَٜم٤َمطَملْمِ ََّنََْم٧ْم اًمرِّ

ى  ْنَ
ْأُس يمِ ْأُس وَم٤مًمرا ضْماَلِن َواجْلَٜم٤َمطَم٤مِن َواًمرا ٧ٌَْم اًمرِّ ْأُس َذَه ْأُس َوإِْن ؿُمِدَخ اًمرا ضْماَلِن َواًمرا اًمرِّ

ى َوىَم٤مَل سَمْٙمٌر َوِزَي٤مٌد َواجْلَ  ْنَ
ٚمِِٛملَم وَمْٚمَٞمٜمِْٗمُروا إمَِم يمِ ًْ ظَمُر وَم٤مِرُس وَمُٛمْر اعْمُ ْٔ ٜم٤َمُح ىَمْٞمٍَمُ َواجْلَٜم٤َمُح ا

ٍن طَمتاك إَِذا ـَ ُُمَ٘مرِّ ـِ طَمٞما٦َم ىَم٤مَل وَمٜمََدسَمٜم٤َم قُمَٛمُر َواؾْمَتْٕمَٛمَؾ قَمَٚمْٞمٜم٤َم اًمٜمُّْٕماَمَن سْم ٌَػْمِ سْم ـْ ضُم يُمٜما٤م  مَجِٞمًٕم٤م قَم

ْٛمٜمِل َرضُمٌؾ سمِ  ى ذِم َأْرسَمِٕملَم َأًْمًٗم٤م وَمَ٘م٤مَم شَمْرمُج٤َمٌن وَمَ٘م٤مَل ًمُِٞمَٙمٚمِّ ْنَ
 ٠َمْرِض اًْمَٕمُدوِّ َوظَمَرَج قَمَٚمْٞمٜم٤َم قَم٤مُِمُؾ يمِ

  :ىَم٤مَل  ؟َُم٤م َأْٟمُتؿْ  :ُِمٜمُْٙمْؿ وَمَ٘م٤مَل اعمُِْٖمػَمُة ؾَمْؾ قَماما ؿِمْئ٧َم ىَم٤مَل 
ٍ
ـْ اًْمَٕمَرِب يُمٜما٤م ذِم ؿَمَ٘م٤مء ـُ ُأَٟم٤مٌس ُِم َٟمْح

َجَر ؿَمدِ  ٌُُد اًمِما َٕمَر َوَٟمْٕم ٌَُس اًْمَقسَمَر َواًمِما ـْ اجْلُقِع َوَٟمْٚم ْٚمَد َواًمٜماَقى ُِم  ؿَمِديٍد َٟمَٛمصُّ اجْلِ
ٍ
يٍد َوسَماَلء

ََرِولَم شَمَٕم٤ممَم ِذيْمُرُه َوضَمٚما٧ْم  ْٕ َٛمَقاِت َوَربُّ ا ًا ـُ يَمَذًمَِؽ إِْذ سَمَٕم٨َم َربُّ اًم ٌَْٞمٜم٤َم َٟمْح َواحْلََجَر وَم

ٜم٤َم قَمَٔمَٛمُتُف إًَِمْٞمٜمَ  ُف وَم٠َمَُمَرَٟم٤م َٟمٌِٞمُّٜم٤َم َرؾُمقُل َرسمِّ ٜم٤َم َٟمْٕمِرُف َأسَم٤مُه َوُأُما ًِ ـْ َأْٟمُٗم َأْن ُٟمَ٘م٤مشمَِٚمُٙمْؿ طَمتاك  ط٤م َٟمًٌِٞم٤م ُِم

ٌُُدوا  َٟم٤م َٟمٌِٞمُّٜم٤َم  اهللَ شَمْٕم ْزَي٦َم َوَأظْمؼَمَ وا اجْلِ ـْ ىُمتَِؾ ُِمٜما٤م َص  طَوطْمَدُه َأْو شُم١َمدُّ ُف َُم ٜم٤َم َأٟما ـْ ِرؾَم٤مًَم٦ِم َرسمِّ ٤مَر إمَِم قَم

اَم َأؿْمٝمَ  ـْ سَمِ٘مَل ُِمٜما٤م َُمَٚمَؽ ِرىَم٤مسَمُٙمْؿ وَمَ٘م٤مَل اًمٜمُّْٕماَمُن ُرسما ُِمْثَٚمَٝم٤م  اهللَُدَك اجْلَٜما٦ِم ذِم َٟمِٕمٞمٍؿ ََلْ َيَر ُِمْثَٚمَٝم٤م ىَمطُّ َوَُم
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ِلِّ  ِزَك َوًَمٙمِٜمِّل ؿَمِٝمْدُت اًْمِ٘مَت٤مَل َُمَع َرؾُمقِل  طَُمَع اًمٜمٌا ْ ُُيْ ُْمَؽ َوََل يَم٤مَن إَِذا ََلْ  ط اهللِوَمَٚمْؿ ُيٜمَدِّ

َٚمَقاُت  ُيَ اًمّما َْرَواُح َوَُتْ ْٕ ِل اًمٜماَٝم٤مِر اْٟمَتَٔمَر طَمتاك ََت٥ُما ا  .ُيَ٘م٤مشمِْؾ ذِم َأوا

ًٓ وصم٤مٟمًٞم٤م  وومؼ ًمٚمخػم6 ووم٤مًمِم٤مهد أن ُمـ ٓزم آؾمتِم٤مرة وم٘مد ومٕمؾ أُمر اهلل قمز وضمؾ أو

 ٕن اعمِمقرة ؾمٌٞمؾ إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم.

 »ب ايزٜٔ إىل اهلل احلٓٝف١ٝ املغ١ًُأح» ايغارع١ ٚايعؾضٕٚ:

٦ًم َوؾَمٓم٤ًم ًمَِتُٙمقُٟمقا ؿُمَٝمَداَء قَمغَم ﴿ وقال تعالى: َويَمَذًمَِؽ ضَمَٕمْٚمٜم٤َميُمْؿ ُأُما

 .[903]البؼرة:﴾اًمٜما٤مسِ 

َويَمَذًمَِؽ ﴿واًمقؾمط هؿ اًمٕمدل اخلٞم٤مر يمام هق قمٜمد اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، )سم٤مب ىمقًمف: 

٦ًم َوؾَمٓم٤مً  : طىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ، قمـ أِب ؾمٕمٞمد اخلدري [903]البؼرة:﴾ضَمَٕمْٚمٜم٤َميُمْؿ ُأُما

 .»َي٤مء سمٜمقح يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞم٘م٤مل ًمف: هؾ سمٚمٖم٧م؟»

 وُمٜمف ىمقل زهػم:

 وهــؿ وؾمــط يــرض إٟمــ٤مم سمحٙمٛمٝمــؿ

 

 إذا ٟمزًمـــ٧م أطمـــدى اًمٚمٞمـــ٤مزم اًمٕمٔمـــ٤مئؿ 

ومٛمـ وؾم٤مئؾ ٟمٍمة اًمدقمقة هق اًمٌٕمد قمـ اًمٖمٚمق واجلٗم٤مء، سمؾ يٚمزم اعم١مُمـ همرز اًمًٜم٦م،  

ـمري٘م٦م اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، وم٢من اًمٖمٚمق ؾم٥ٌم ًمٚمٝمالك، واجلٗم٤مء ُمـ  وًمتٙمـ ـمري٘متف قمغم

 أؾم٤ٌمسمف أيًْم٤م ويمٚمف ُمذُمقم.

(: ُم٤م أُمر اهلل سم٠مُمر إٓ وًمٚمِمٞمٓم٤من ومٞمف ٟمزهمت٤من: إُم٤م 9/052) »اعمدارج»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

شمٗمريط وإُم٤م إمم أومراط وهمٚمق، وديـ اهلل وؾمط سملم اًمٖم٤مزم ومٞمف واجل٤مذم قمٜمف، يم٤مًمقادي سملم 

هلدى سملم والًمتلم واًمقؾمط سملم ـمروملم، يمام أن اجل٤مذم قمـ إُمر ُمْمٞمع ًمف، ضمٌٚملم، وا
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 وم٤مًمٖم٤مزم ومٞمف ُمْمٞمع ًمف هذا سمت٘مّمػمه قمـ احلد، وهذا سمتج٤موز احلد.

واًمٖمٚمق ٟمققم٤من: ٟمقع ُيرضمف قمـ يمقٟمف ُمٓمٞمًٕم٤م، وهمٚمق ُي٤مف ُمٜمف آٟم٘مٓم٤مع 

 أهـؾمتح٤ًمر.وآ

ص٤مطم٥م اًمٕم٘مؾ اًمث٤مىم٥م ورطمؿ اهلل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ُمروان اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد 

واًمرأي اًمّم٤مئ٥م، وم٘مد أوص سمٚمزم ؾمٌٞمؾ أهؾ اًمًٜم٦م سمٕمٞمًدا قمـ اًمٖمٚمق واجلٗم٤مء، وم٘م٤مل يمام ذم 

٤م (: 0269أِب داود ) ـْ اًْمَ٘مَدِر وَمَٙمَت٥َم َأُما ٠َمًُمُف قَم ًْ ٌِْد اًْمَٕمِزيِز َي ـِ قَم ىَم٤مَل يَمَت٥َم َرضُمٌؾ إمَِم قُمَٛمَر سْم

ىْمتِ  اهللِسَمْٕمُد ُأوِصٞمَؽ سمَِتْ٘مَقى  ِٓ ٤ٌَمِع ؾُمٜما٦ِم َٟمٌِٞمِِّف َوا َوشَمْرِك َُم٤م َأطْمَدَث اعمُْْحِدصُمقَن  طَّم٤مِد ذِم َأُْمِرِه َواشمِّ

٤َم ًَمَؽ سم٢ِمِْذِن  ٜما٦ِم وَم٢مَِّنا ًُّ قِمّْمَٛم٦ٌم صُمؿا اقْمَٚمْؿ  اهللِسَمْٕمَد َُم٤م ضَمَرْت سمِِف ؾُمٜماُتُف َويُمُٗمقا ُُم١ْمَٟمَتُف وَمَٕمَٚمْٞمَؽ سمُِٚمُزوِم اًم

ٌَْتِدْع اًمٜما  ْ َي ُف ََل اَم َأٟما ٜما٦َم إِٟما ًُّ ٌة ومِٞمَٝم٤م وَم٢مِنا اًم ٌَْٚمَٝم٤م َُم٤م ُهَق َدًمِٞمٌؾ قَمَٚمْٞمَٝم٤م َأْو قِمؼْمَ ٓا ىَمْد َُم٣َم ىَم ٤مُس سمِْدقَم٦ًم إِ

ًَمِؾ َواحْلُٛمْ  ـْ اخْلََٓم٢مِ َواًمزا ـْ ىَمْد قَمٚمَِؿ ُِم ـُ يَمثػٍِم َُم ْ َيُ٘مْؾ اسْم ـْ ىَمْد قَمٚمَِؿ َُم٤م ذِم ظِماَلومَِٝم٤م َوََل ِؼ ؾَمٜماَٝم٤م َُم

ٌٍََمٍ َٟم٤مومٍِذ َواًمتإَمٛمُّ  ُْؿ قَمغَم قِمْٚمٍؿ َوىَمُٗمقا َوسمِ ِٝمْؿ وَم٢مَِّنا ًِ َْٟمُٗم ِٕ َؽ َُم٤م َريِضَ سمِِف اًْمَ٘مْقُم  ًِ ِؼ وَم٤مْرَض ًمِٜمَْٗم

ُُُمقِر يَم٤مُٟمقا َأىْمَقى َوسمَِٗمْْمِؾ َُم٤م يَم٤مُٟمقا ومِٞمِف َأْومَم وَم٢مِْن يَم٤مَن اهْلَُدى َُم٤م َأْٟمُتؿْ  ْٕ قا َوُهْؿ قَمغَم يَمِْمِػ ا  يَمٗمُّ

ٌََع هَمػْمَ ؾَمٌِٞمٚمِ قَمَٚمْٞمِف ًمَ  ـْ اشما ٓا َُم ـْ ىُمْٚمُتْؿ إِٟمااَم طَمَدَث سَمْٕمَدُهْؿ َُم٤م َأطْمَدصَمُف إِ ٌَْ٘مُتُٛمقُهْؿ إًَِمْٞمِف َوًَمِئ ِٝمْؿ َ٘مْد ؾَم

٤مسمُِ٘مقَن وَمَ٘مْد شَمَٙمٚماُٛمقا ومِٞمِف سماَِم َيْٙمِٗمل َوَوَصُٗمقا ُِمٜمُْف َُم٤م َيِْم  ًا ُْؿ ُهْؿ اًم ِف قَمٜمُْٝمْؿ وَم٢مَِّنا ًِ ل ٗمِ َوَرهِم٥َم سمِٜمَْٗم

َ ىَمْقٌم ُدوََّنُْؿ وَمَجَٗمْقا َوـَمَٛمَح قَمٜمُْٝمْؿ َأىمْ  ـْ حَمَْنٍ َوىَمْد ىَمٍما ـْ َُمْ٘مٍَمٍ َوَُم٤م وَمْقىَمُٝمْؿ ُِم َقاٌم وَماَم ُدوََّنُْؿ ُِم

ىْمَراِر سم٤ِمًْمَ٘مَدِر وَمَٕمغَم اخْلَ  ـْ اإْلِ ٠َمُل قَم ًْ ٧ٌَْم شَم َتِ٘مٞمٍؿ يَمَت ًْ ُْؿ سَملْمَ َذًمَِؽ ًَمَٕمغَم ُهًدى ُُم ٌػِِم سم٢ِمِْذِن وَمَٖمَٚمْقا َوإَِّنا

َٓ  اهللِ ـْ سمِْدقَم٦ٍم ِهَل َأسْملَمُ َأصَمًرا َو َٓ اسْمَتَدقُمقا ُِم ـْ حُمَْدصَم٦ٍم َو َوىَمْٕم٧َم َُم٤م َأقْمَٚمُؿ َُم٤م َأطْمَدَث اًمٜما٤مُس ُِم

ىْمَراِر سم٤ِمًْمَ٘مَدِر ًَمَ٘مْد يَم٤مَن َذيَمَرُه ذِم اجْل٤َمِهٚمِٞما٦ِم اجْلَُٝماَلُء َيَتَٙمٚماُٛمق ـْ اإْلِ ٧ٌَُم َأُْمًرا ُِم َن سمِِف ذِم يَماَلُِمِٝمْؿ َأصْم

ًة َوًمَ  ٓا ؿِمدا ؾْماَلُم سَمْٕمُد إِ ْ َيِزْدُه اإْلِ ُٝمْؿ قَمغَم َُم٤م وَم٤مََتُْؿ صُمؿا ََل ًَ وَن سمِِف َأْٟمُٗم َ٘مْد َذيَمَرُه َوذِم ؿِمْٕمِرِهْؿ ُيَٕمزُّ
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ٚمُِٛمقَن ومَ  ط اهللِ َرؾُمقُل  ًْ َٓ طَمِديَثلْمِ َوىَمْد ؾَمِٛمَٕمُف ُِمٜمُْف اعمُْ َتَٙمٚماُٛمقا سمِِف ذِم طَمَٞم٤مشمِِف ذِم هَمػْمِ طَمِدي٨ٍم َو

ْ حُيِْط سمِِف قِمْٚمُٛمفُ  ٌء ََل ِٝمْؿ َأْن َيُٙمقَن َرْ ًِ َْٟمُٗم ِٕ ِْؿ َوشَمْْمِٕمٞمًٗم٤م  ِٚمٞماًم ًمَِرهبِّ ًْ  َوََلْ َوسَمْٕمَد َووَم٤مشمِِف َيِ٘مٞمٜم٤ًم َوشَم

ُف َُمَع َذًمَِؽ ًَمِٗمل حُمَْٙمِؿ يمَِت٤مسمِ  ْ َيْٛمِض ومِٞمِف ىَمَدُرُه َوإِٟما قُه َوُِمٜمُْف شَمَٕمٚماُٛمقُه حُيِّْمِف يِمَت٤مسُمُف َوََل ًُ ٌَ ِف ُِمٜمُْف اىْمَت

َ َأْٟمَزَل  ـْ ىُمْٚمُتْؿ َِل ـْ شَم٠ْمِويٚمِِف َُم٤م  اهللُ َوًَمِئ َ ىَم٤مَل يَمَذا ًَمَ٘مْد ىَمَرُءوا ُِمٜمُْف َُم٤م ىَمَرْأشُمْؿ َوقَمٚمُِٛمقا ُِم آَي٦َم يَمَذا َِل

٧ٌَِم 
ِف سمِٙمَِت٤مٍب َوىَمَدٍر َويُمتِ ـْ َوَُم٤م ؿَم٤مَء ضَمِٝمْٚمُتْؿ َوىَم٤مًُمقا سَمْٕمَد َذًمَِؽ يُمٚمِّ َ٘م٤مَوُة َوَُم٤م ُيْ٘مَدْر َيُٙم  اهللُ اًمِما

ٌُقا ٌُقا سَمْٕمَد َذًمَِؽ َوَرِه َٓ َٟمْٗمًٕم٤م صُمؿا َرهِم ا َو ٜم٤َم َضً ًِ َْٟمُٗم ِٕ َٓ َٟمْٛمٚمُِؽ  ـْ َو  .يَم٤مَن َوَُم٤م ََلْ َيَِم٠ْم ََلْ َيُٙم

ىمد أظمؼم قمـ والل اًمٖمالة يمام ذم  طوًمٚمير احل٤مصؾ ُمـ اًمٖمٚمق وم٠من رؾمقل اهلل 

هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقن، هٚمؽ »: طىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ( 9234اسمـ ُمًٕمقد ) ُمًٚمؿ قمـ

 .»اعمتٜمٓمٕمقن، هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقن

 وُم٤م وؾ أهؾ اًمٙمت٤مب إٓ سمًٌٌف ُمع ُتذير اهلل قمز وضمؾ هلؿ، ومٚمؿ يٛمتثٚمقا ومٚمٕمٜمقا.

ٓا  اهللَِي٤م َأْهَؾ اًْمِٙمَت٤مِب ٓ شَمْٖمُٚمقا ذِم ِديٜمُِٙمْؿ َوٓ شَمُ٘مقًُمقا قَمغَم ﴿ قال تعالى: اَم  إِ احْلَؼا إِٟما

ـُ َُمْرَيَؿ َرؾُمقُل  ك اسْم ًَ ٞمُح قِمٞم ًِ َوُرؾُمٚمِِف  ٤مهللَِويَمٚمَِٛمُتُف َأًْمَ٘م٤مَه٤م إِمَم َُمْرَيَؿ َوُروٌح ُِمٜمُْف وَمآُِمٜمُقا سمِ  اهللِاعمَْ

ٌَْح٤مَٟمُف َأْن َيُٙمقَن ًَمفُ  اهللُ َوٓ شَمُ٘مقًُمقا صَمالصَم٦ٌم اْٟمَتُٝمقا ظَمػْمًا ًَمُٙمْؿ إِٟمااَم  َوًَمٌد ًَمُف َُم٤م ذِم  إًَِمٌف َواطِمٌد ؾُم

َْرِض َويَمَٗمك سمِ  ْٕ اَمَواِت َوَُم٤م ذِم ا ًا  .[919]الـساء: ﴾َويِمٞمالً  ٤مهللِاًم

ىُمْؾ َي٤م َأْهَؾ اًْمٙمَِت٤مِب ٓ شَمْٖمُٚمقا ذِم ِديٜمُِٙمْؿ هَمػْمَ ﴿وىم٤مل ُمٌٞمٜم٤ًم أن اًمٖمٚمق هق ؾمٌٞمؾ اًمْمالل: 

ـْ ىمَ  ٌِٞمؾِ احْلَؼِّ َوٓ شَمتإٌُِمقا َأْهَقاَء ىَمْقٍم ىَمْد َوٚمُّقا ُِم ًا  اًم
ِ
ـْ ؾَمَقاء  ﴾ٌُْؾ َوَأَوٚمُّقا يَمثػِمًا َوَوٚمُّقا قَم

 .[11]ادائدة:

ٌا٤مٍس (: 9428(، واًمٜم٤ًمئل )6/961وأظمرج أمحد ) ـُ قَم ـْ َأِِب اًْمَٕم٤مًمَِٞم٦ِم ىَم٤مَل ىَم٤مَل اسْم قَم

٦ٌَِم َوُهَق قَمغَم َراطِمَٚمتِفِ  ط اهللِ ىَم٤مَل زِم َرؾُمقُل  َٚمَ٘مْٓم٧ُم ًَمُف طَمَّمَٞم٤مٍت َه٤مِت اًْمُ٘مْط زِم ومَ ش :هَمَداَة اًْمَٕمَ٘م



 171 لوسائل اجللية يف نصرة الدعوة السلفيةا

ـِ ومَ  ي ٤ميُمْؿ َواًْمُٖمُٚمقا ذِم اًمدِّ  َوإِيا
ِ
ء َٓ ـا ذِم َيِدِه ىَم٤مَل سم٠َِمُْمَث٤مِل َه١ُم ـا طَمََم اخْلَْذِف وَمَٚماما َوَوْٕمُتُٝم اَم ُه ٢مِٟما

ـِ  ي ٌَْٚمُٙمْؿ اًْمُٖمُٚمقُّ ذِم اًمدِّ ـْ يَم٤مَن ىَم  .»َأْهَٚمَؽ َُم

( 6/98ٓسمـ أِب قم٤مصؿ ) »اًمًٜم٦م»يمام ذم  طواًمٖم٤مزم ُمتققمد سمٕمدم ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل 

صٜمٗم٤من ُمـ أُمتل ٓ شمٜم٤مهلام »: طىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وهمػمه٤م قمـ ُمٕم٘مؾ سمـ ي٤ًمر 

 .»ؿمٗم٤مقمتل: ؾمٚمٓم٤من فمٚمقم همِمقم، وهم٤مٍل ذم اًمديـ يِمٝمد قمٚمٞمٝمؿ ويتؼمأ ُمٜمٝمؿ

 (.036) »اًمّمحٞمح٦م»احلدي٨م ذيمره اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمِن ذم 

ٚمق، ؾمقاًء اًمٖمٚمق اًمٕم٘مدي أو اًمٖمٚمق ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس ُتذيًرا ُمـ اًمٖم طويم٤من اًمٜمٌل 

 اًمٕمٛمكم، ومٙمالمه٤م ي١مدي إمم آٟم٘مٓم٤مع.

( ُمـ طمدي٨م أِب ؾمٕمٞمد ذم ؿم٠من ذي 6420(، وُمًٚمؿ )8800أظمرج اًمٌخ٤مري )

ٌْدِ قَمـ اخلقيٍمة أطمد اًمٖمالة، وومٞمف:  ـِ  قَم ـِ سْم مْحَ َأِِب ُٟمْٕمٍؿ ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأسَم٤م ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريا  اًمرا

ُٓ سَمَٕم٨َم قمَ  ـُ َأِِب ـَم٤مًم٥ٍِم إمَِم َرؾُمقِل َيُ٘مق ْؾ  ط اهللِكِمُّ سْم ٦ٌٍَم ذِم َأِديٍؿ َُمْ٘مُروٍظ ََلْ ُُتَّما ـِ سمَِذَه ـْ اًْمَٞمَٛم ُِم

ـِ طَم٤مسمٍِس َوَزْيِد  ىَْمَرِع سْم ْٕ ـٍ َوا ـِ طِمّْم َٛمَٝم٤م سَملْمَ َأْرسَمَٕم٦ِم َٟمَٗمٍر سَملْمَ قُمَٞمْٞمٜم٦ََم سْم ًَ ـْ شُمَراهِب٤َم ىَم٤مَل وَمَ٘م اخْلَْٞمِؾ ُِم

اسمِعُ  ـُ َأطَمؼا  َواًمرا ـْ َأْصَح٤مسمِِف يُمٜما٤م َٟمْح َٗمْٞمِؾ وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ ُِم ـُ اًمٓمُّ ٤م قَم٤مُِمُر سْم ـُ قُماَلصَم٦َم َوإُِما ٤م قَمْٚمَ٘مَٛم٦ُم سْم إُِما

ِلا  ٌََٚمَغ َذًمَِؽ اًمٜمٌا  ىَم٤مَل وَم
ِ
ء َٓ ـْ َه١ُم  َي٠ْمشمِٞمٜمِلش :وَمَ٘م٤مَل  طهِبََذا ُِم

ِ
اَمء ًا ـْ ذِم اًم َٓ شَم٠ْمَُمٜمُقِِن َوَأَٟم٤م َأُِملُم َُم  َأ

٤مءً  ًَ ٤ٌَمطًم٤م َوَُم  َص
ِ
اَمء ًا ٌَْٝم٦ِم  :ىَم٤مَل  ،»ظَمؼَمُ اًم ُف اًْمَقضْمٜمََتلْمِ َٟم٤مؿِمُز اجْلَ وَمَ٘م٤مَم َرضُمٌؾ هَم٤مِئُر اًْمَٕمْٞمٜملَْمِ ُُمنْمِ

َزاِر وَمَ٘م٤مَل  ُر اإْلِ ْأِس ُُمَِمٛما ِؼ  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :يَم٨مُّ اًمٚمِّْحَٞم٦ِم حَمُْٚمقُق اًمرا َوْيَٚمَؽ ش :وَمَ٘م٤مَل  ،اهللَاشما

 ًْ َْرِض َأْن َيتاِ٘مَل َأَوًَم ْٕ ـُ اًْمَقًمِٞمدِ  :ىَم٤مَل  ،»اهلل٧َُم َأطَمؼا َأْهِؾ ا ضُمُؾ وَمَ٘م٤مَل ظَم٤مًمُِد سْم َي٤م  :صُمؿا َومما اًمرا

ُب قُمٜمَُ٘مفُ  اهللَِرؾُمقَل  َٓ َأْضِ ُف َأْن َيُٙمقَن ُيَّمكمِّ  :وَمَ٘م٤مَل  ،َأ ـْ ُُمَّمؾٍّ  :ىَم٤مَل ظَم٤مًمِدٌ  ،َٓ ًَمَٕمٚما َويَمْؿ ُِم

٤مٟمِفِ  ًَ
ـْ ىُمُٚمقِب ش: ط اهللِوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ،َُم٤م ًَمْٞمَس ذِم ىَمْٚمٌِفِ  َيُ٘مقُل سمِٚمِ ْ ُأوَُمْر َأْن َأْٟمُ٘م٥َم قَم إِِنِّ ََل
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َٓ َأؿُمؼا سُمُٓمقََّنُؿْ  ـْ ِوْئِْمِئ َهَذا ش :ىَم٤مَل صُمؿا َٟمَٔمَر إًَِمْٞمِف َوُهَق ُُمَ٘مػٍّ وَمَ٘م٤مَل  ،»اًمٜما٤مِس َو ُرُج ُِم ُف َُيْ إِٟما

َٓ َُي٤َمِوُز طَمٜم٤َمضِمَرُهؿْ  اهللِىَمْقٌم َيْتُٚمقَن يِمَت٤مَب  ٤ًٌم  ـْ  ،َرـْم ْٝمُؿ ُِم ًا ـِ يَماَم َيْٛمُرُق اًم ي ـْ اًمدِّ َيْٛمُرىُمقَن ُِم

ُِمٞما٦مِ  ٦ٌَمَ  ،»اًمرا ـُ َأِِب ؿَمْٞم صَمٜم٤َم قُمْثاَمُن سْم ىَْمُتَٚمٜماُٝمْؿ ىَمْتَؾ صَمُٛمقَد طَمدا َٕ ـْ َأْدَريْمُتُٝمْؿ  صَمٜم٤َم  ،ىَم٤مَل َأفُمٜمُُّف ىَم٤مَل ًَمِئ طَمدا

ـْ قُماَم  ؾْمٜم٤َمدِ ضَمِريٌر قَم ـِ اًْمَ٘مْٕمَ٘م٤مِع هِبََذا اإْلِ ـَ  ،َرَة سْم ْ َيْذيُمْر قَم٤مُِمَر سْم ـُ قُماَلصَم٦َم َوََل ىَم٤مَل َوقَمْٚمَ٘مَٛم٦ُم سْم

ـُ اخْلَٓما٤مِب  ْ َيُ٘مْؾ َٟم٤مؿِمُز َوَزاَد وَمَ٘م٤مَم إًَِمْٞمِف قُمَٛمُر سْم ٌَْٝم٦ِم َوََل َٗمْٞمِؾ َوىَم٤مَل َٟم٤مشمُِئ اجْلَ َي٤م  :وَمَ٘م٤مَل  اًمٓمُّ

َٓ  اهللِ َرؾُمقَل  َٓ ىَم٤مَل صُمؿا َأْدسَمَر وَمَ٘م٤مَم إًَِمْٞمِف ظَم٤مًمٌِد ؾَمْٞمُػ َأ ُب قُمٜمَُ٘مُف ىَم٤مَل  َي٤م َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مَل  اهللِ َأْضِ

ُب قُمٜمَُ٘مفُ  اهللِ َٓ َأْضِ ـْ ِوْئِْمِئ َهَذا ىَمْقٌم َيْتُٚمقَن يمَِت٤مَب ش :وَمَ٘م٤مَل  »َٓ ش:ىَم٤مَل  ؟َأ ُف ؾَمَٞمْخُرُج ُِم  اهللِإِٟما

٤ًٌم ٌُْتُف ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل قُماَمَرةُ  َوىَم٤مَل  ،»ًَمٞمِّٜم٤ًم َرـْم
ًِ ىَْمُتَٚمٜماُٝمْؿ ىَمْتَؾ صَمُٛمقدَ ش :طَم َٕ ـْ َأْدَريْمُتُٝمْؿ  صَمٜم٤َم  ،»ًَمِئ و طَمدا

ـُ ُٟمَٛمػْمٍ  ؾْمٜم٤َمدِ  ،اسْم َذا اإْلِ ـِ اًْمَ٘مْٕمَ٘م٤مِع هِبَ ـْ قُماَمَرَة سْم ـُ وُمَْمْٞمٍؾ قَم صَمٜم٤َم اسْم َوىَم٤مَل سَملْمَ َأْرسَمَٕم٦ِم َٟمَٗمٍر َزْيُد  ،طَمدا

َٗمْٞمِؾ َوىَم٤مَل اخْلػَْمِ وَ  ـُ اًمٓمُّ ـُ قُماَلصَم٦َم َأْو قَم٤مُِمُر سْم ـٍ َوقَمْٚمَ٘مَٛم٦ُم سْم ـُ طِمّْم ـُ طَم٤مسمٍِس َوقُمَٞمْٞمٜم٦َُم سْم ىَْمَرُع سْم ْٕ ا

ٌِْد اًْمَقاطِمِد َوىَم٤مَل  ٌَْٝم٦ِم يَمِرَواَي٦ِم قَم ـْ ش :َٟم٤مؿِمُز اجْلَ ْ َيْذيُمْر ًَمِئ ـْ ِوْئِْمِئ َهَذا ىَمْقٌم َوََل ُف ؾَمَٞمْخُرُج ُِم إِٟما

ىَْمُتَٚمٜماُٝمْؿ ىَمْتَؾ صَمُٛمقدَ َأْدَريْمتُ  َٕ  .»ُٝمْؿ 

اًمٖم٤مزم ُمـ أصح٤مب اإلضمرام، ومٙمؿ ُمـ أُمقر حيرُمقَّن٤م قمغم أٟمٗمًٝمؿ وقمغم همػمهؿ ُمـ 

 همػم دًمٞمؾ ٓ ُمـ يمت٤مب وٓ ُمـ ؾمٜم٦م، يدل قمغم ذًمؽ طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أِب وىم٤مص 

ـِ َأِِب ( واًمٚمٗمظ ًمف: 9814(، وُمًٚمؿ )3945قمٜمد اًمٌخ٤مري ) ـِ ؾَمْٕمِد سْم ـْ قَم٤مُِمِر سْم  َوىما٤مٍص قَم

ـْ َأسمِٞمفِ  ِلا  :قَم ـْ ش: ىَم٤مَل  طَأنا اًمٜمٌا َم ُِم ْم وَمُحرِّ  ََلْ حُيَرا
ٍ
ء ـْ َرْ ـْ ؾَم٠َمَل قَم ٚمِِٛملَم ضُمْرًُم٤م َُم ًْ إِنا َأقْمَٔمَؿ اعْمُ

٠َمًَمتِفِ  ًْ  .»َأضْمِؾ َُم

ُم٤م طمّمؾ ُمٜمف ُمـ همٚمق، طمتك أٟمف شمرك قمنمة  وهذا ؾمٚمامن يٜمٙمر قمغم أِب اًمدرداء 

( قمـ أِب ضمحٞمٗم٦م اًمًقائل ىم٤مل: 6524يمام قمٜمد اًمٌخ٤مري ) ة أُمرأشمف وهق ذم اًمٕم٤ٌمد
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ِلُّ    طآظَمك اًمٜمٌا
ِ
ْرَداء   ،سَملْمَ ؾَمْٚماَمَن َوَأِِب اًمدا

ِ
ْرَداء ًَم٦ًم  ،وَمَزاَر ؾَمْٚماَمُن َأسَم٤م اًمدا ٌَذِّ  ُُمَت

ِ
ْرَداء وَمَرَأى ُأما اًمدا

 ًمَ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ؟هَل٤َم َُم٤م ؿَم٠ْمُٟمِؽ  :وَمَ٘م٤مَل 
ِ
ْرَداء ْٟمَٞم٤مَأظُمقَك َأسُمق اًمدا   ،ْٞمَس ًَمُف طَم٤مضَم٦ٌم ذِم اًمدُّ

ِ
ْرَداء وَمَج٤مَء َأسُمق اًمدا

وَم٠َميَمَؾ وَمَٚماما  :ىَم٤مَل  ،َُم٤م َأَٟم٤م سمِآيمٍِؾ طَمتاك شَم٠ْميُمَؾ  :ىَم٤مَل  ،وَم٢مِِنِّ َص٤مِئؿٌ  :ىَم٤مَل  ،يُمْؾ  :وَمَّمٜمََع ًَمُف ـَمَٕم٤مًُم٤م وَمَ٘م٤مَل 

 َيُ٘مقمُ 
ِ
ْرَداء ْٞمُؾ َذَه٥َم َأسُمق اًمدا ـْ  ،َٟمؿْ  :صُمؿا َذَه٥َم َيُ٘مقُم وَمَ٘م٤مَل  ،ٜم٤َممَ َٟمْؿ ومَ  :ىَم٤مَل  ،يَم٤مَن اًمٚما وَمَٚماما يَم٤مَن ُِم

ْٞمِؾ ىَم٤مَل ؾَمْٚماَمنُ  َٞم٤م :آظِمِر اًمٚما َن وَمَّمٚما ْٔ َؽ  ،إِنا ًمَِرسمَِّؽ قَمَٚمْٞمَؽ طَمً٘م٤م :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف ؾَمْٚماَمنُ  ،ىُمْؿ ا ًِ َوًمِٜمَْٗم

َْهٚمَِؽ قَمَٚمْٞمَؽ طَمً٘م٤م ،قَمَٚمْٞمَؽ طَمً٘م٤م ِٕ فُ وَم٠َمقْمِط يُمؾا ِذي  ،َو ِلا  ،طَمؼٍّ طَم٘ما  ،وَمَذيَمَر َذًمَِؽ ًَمفُ  طوَم٠َمشَمك اًمٜمٌا

ِلُّ   .»َصَدَق ؾَمْٚماَمنُ ش :طوَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌا

 إمم همػم ذًمؽ.

وُمـ ٟمٔمر سمٕملم اًمٌّمػمة إمم ؾم٥ٌم والل إُمؿ اًم٤ًمًمٗم٦م وُمـ وؾ ُمـ هذه إُم٦م َيد 

 أٟمف ٓ ُيرج قمـ هذيـ اًمًٌٌلم اًمٖمٚمق واجلٗم٤مء.

طمتك أَّنؿ ىمتٚمقا إٟمٌٞم٤مء وَتردوا قمغم ذع اهلل احلؼ،  وم٤مًمٞمٝمقد أشمقا ُمـ ضم٤مٟم٥م اجلٗم٤مء،

ـَ َُمْرَيَؿ ﴿ قال تعالى: ك اسْم ًَ ؾُمِؾ َوآشَمْٞمٜم٤َم قِمٞم ـْ سَمْٕمِدِه سم٤ِمًمرُّ ْٞمٜم٤َم ُِم َوًَمَ٘مْد آشَمْٞمٜم٤َم ُُمقؾَمك اًْمِٙمَت٤مَب َوىَمٗما

ْدَٟم٤مُه سمُِروِح اًْمُ٘مُدِس َأوَمُٙمٚمااَم ضَم٤مَءيُمْؿ َرؾُمقٌل سماَِم  ٌَٞمِّٜم٤َمِت َوَأيا شُمْؿ وَمَٗمِريً٘م٤م اًْم ُٙمُؿ اؾْمَتْٙمؼَمْ ًُ ٓ ََتَْقى َأٟمُٗم

سْمُتْؿ َووَمِريً٘م٤م شَمْ٘مُتُٚمقنَ   .[51]البؼرة:﴾يَمذا

ـَ ىَم٤مًُمقا إِنا ﴿ قال تعالى:واًمٜمّم٤مرى وٚمقا ُمـ ىمٌؾ اًمٖمٚمق،  ِذي ُهَق  اهللَ ًَمَ٘مْد يَمَٗمَر اًما

ـَ  ـْ َيْٛمٚمُِؽ ُِم ـُ َُمْرَيَؿ ىُمْؾ وَمَٛم ٞمُح اسْم ًِ ـْ  ؿَمْٞمًئ٤م إِنْ  اهللِاعمَْ ُف َوَُم ـَ َُمْرَيَؿ َوُأُما ٞمَح اسْم ًِ َأَراَد َأْن ُُّيْٚمَِؽ اعمَْ

َٛمَقاِت َوإَْرِض َوَُم٤م سَمْٞمٜمَُٝماَم ُْيُٚمُؼ َُم٤م َيَِم٤مُء وَ  ًا   اهللُذِم إَْرِض مَجِٞمًٕم٤م َوهللِاِ ُُمْٚمُؽ اًم
ٍ
ء قَمغَم يُمؾِّ َرْ

 .[91]ادائدة:﴾ىَمِديرٌ 

ٞمحقن دُم٤مئٝمؿ ويًتحٚمقن أُمقاهلؿ إٓ وُم٤م وؾ اخلقارج وظمرضمقا قمغم اعمًٚمٛملم يًتٌ
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 ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمٖمٚمق.

ـْ  :ىَم٤مَل قَمكِمع ( 6422(، وُمًٚمؿ )8266ضم٤مء ذم اًمٌخ٤مري ) صْمُتُٙمْؿ قَم إَِذا طَمدا

ـْ َأْن َأيْمِذَب قَمَٚمْٞمفِ  ط اهللِ َرؾُمقِل   َأطَم٥مُّ إزَِما ُِم
ِ
اَمء ًا ـْ اًم صْمُتُٙمْؿ ومِٞماَم سَمْٞمٜمِل ،وَمأَلَْن َأظِمرا ُِم  َوإَِذا طَمدا

َُم٤مِن ىَمْقٌم طُمَدصَم٤مُء ش :َيُ٘مقُل  ط اهللِ ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل  ،َوسَمْٞمٜمَُٙمْؿ وَم٢مِنا احْلَْرَب ظَمْدقَم٦مٌ  َي٠ْميِت ذِم آظِمِر اًمزا

٦مِ  يا ـْ ظَمػْمِ ىَمْقِل اًْمؼَمِ طَْماَلِم َيُ٘مقًُمقَن ُِم ْٕ ؾَْمٜم٤َمِن ؾُمَٗمَٝم٤مُء ا ْٕ ؾْماَلِم يَماَم َيْٛمُرُق  ،ا ـْ اإْلِ َيْٛمُرىُمقَن ُِم

ْٝمؿُ  ًا ُِمٞما٦مِ  اًم ـْ اًمرا وَم٠َمْيٜماََم ًَمِ٘مٞمُتُٛمقُهْؿ وَم٤مىْمُتُٚمقُهْؿ وَم٢مِنا ىَمْتَٚمُٝمْؿ َأضْمٌر  ،َٓ َُي٤َمِوُز إِياَمَُّنُْؿ طَمٜم٤َمضِمَرُهؿْ  ،ُِم

ـْ ىَمَتَٚمُٝمْؿ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ   .»عمَِ

 وُم٤م وؾ اًمراومْم٦م إٓ سمٖمٚمقهؿ ذم آل اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي، طمتك زقمؿ همالَتؿ أن قمٚمًٞم٤م 

أوص إًمٞمف، وزقمٛمقا ًمف سم٤مًمرضمٕم٦م، وزقمٛمقا أٟمف يٕمٚمؿ اًمن  طأن اًمٜمٌل  إهل٤ًم، وزقمٛمقا

 وأظمٗمك، وزقمٛمقا أن اخلالوم٦م ومٞمف وذم ذريتف، إمم همػم ذًمؽ.

، وُمٌٖمض رضمالن: حم٥م ُمٗمرط ي٘مرفمٜمل سمام ًمٞمس ذما  ورطمؿ اهلل قمكم إذا ي٘مقل: ُّيٚمؽ ذما 

 حيٛمٚمف ؿمٜم٠مِن قمغم أن يٌٝمتٜمل.

 (.6/624أظمرضمف أمحد )

ا ذم ضم٤مٟم٥م اًمٕم٤ٌمدة، ومْمٚمقا وقمٌدوا اهلل سمام َل ينمع قمز وضمؾ، فمٜمقا ويمذا اًمّمقومٞم٦م همٚمق

 أَّنؿ حيًٜمقن صٜمًٕم٤م.

ُمع أٟمف سمئس اًمّمٜمٞمع صٜمٞمٕمٝمؿ، وم٤مإلطم٤ًمن يمؾ اإلطم٤ًمن ذم ُمالزُم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، 

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، وذم ًمٗمظ  »ُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد»: ططمتك ىم٤مل اًمٜمٌل 

 .»ٞمف أُمرٟم٤م ومٝمق ردُمـ قمٛمؾ قمٛماًل ًمٞمس قمٚم» عمًٚمؿ:

 واًمٖمٚمق ٓ ي١مدي إمم ظمػم أسمًدا يمام شم٘مدم ذم احلدي٨م.
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َٟم٤م -(964ىم٤مل اًمدارُمل ) ـُ  احْلََٙمؿُ  َأظْمؼَمَ ٤ٌَمَركِ  سْم ٠ٌََمَٟم٤م اعْمُ ـُ  قَمْٛمُرو َأْٟم  ؾَمِٛمْٕم٧ُم  ىَم٤مَل  حَيَْٞمك سْم

ُث  َأسمِك ـْ  حُيَدِّ ٌْدِ  سَم٤مِب  قَمغَم  َٟمْجٚمُِس  يُمٜما٤م:  ىَم٤مَل  َأسمِٞمفِ  قَم ُٕمقدٍ  ـِ سمْ  اهللاِ  قَم ًْ ٌَْؾ  َُم  وَم٢مَِذا ، اًْمَٖمَداةِ  َصاَلةِ  ىَم

ِجدِ  إمَِم  َُمَٕمفُ  َُمَِمْٞمٜم٤َم ظَمَرَج  ًْ ٌْدِ  َأسُمق إًَِمْٞمُٙمؿْ  َأظَمَرَج :  وَمَ٘م٤مَل  إؿَْمَٕمِرىُّ  ُُمقؾَمك َأسُمق وَمَج٤مَءَٟم٤م ، اعمَْ  قَم

ـِ  مْحَ  َأسُمق ًَمفُ  وَمَ٘م٤مَل  ، مَجِٞمٕم٤مً  إًَِمْٞمفِ  ىُمْٛمٜم٤َم َج ظَمرَ  وَمَٚماما  ، ظَمَرَج  طَمتاك َُمَٕمٜم٤َم وَمَجَٚمَس  ، َٓ :  ىُمْٚمٜم٤َم سَمْٕمُد؟ اًمرا

ٌْدِ  َأسَم٤م َي٤م:  ُُمقؾَمك ـِ  قَم مْحَ ِجدِ  رِم  َرَأْي٧ُم  إِٟمِّك اًمرا ًْ ْ  ، َأْٟمَٙمْرشُمفُ  َأُْمراً  آٟمِٗم٤مً  اعمَْ  إِٓا  هللِاِ َواحْلَْٛمدُ  َأرَ  َوََل

اهُ  قِمِْم٧َم  إِنْ :  وَمَ٘م٤مَل  ُهَق؟ وَماَم :  ىَم٤مَل . ظَمػْماً  ؽَمَ ًَ ِجدِ  رِم  َرَأْي٧ُم  - ٤مَل ىمَ  - وَم ًْ  طِمَٚم٘م٤مً  ىَمْقُم٤مً  اعمَْ

اَلةَ  َيٜمَْتٔمُِرونَ  ضُمُٚمقؾم٤مً  وا:  وَمَٞمُ٘مقُل  طَمًَم  َأْيِدُّيِؿْ  َورِم  ، َرضُمٌؾ  طَمْٚمَ٘م٦مٍ  يُمؾِّ  رِم  ، اًمّما ُ  ، ُِم٤مَئ٦مً  يَمؼمِّ

ونَ  ُ ُٚمقا:  وَمَٞمُ٘مقُل  ، ُِم٤مَئ٦مً  وَمُٞمَٙمؼمِّ ٌُِّحقا:  ُل َوَيُ٘مق ، ُِم٤مَئ٦مً  وَمُٞمَٝمٚمُِّٚمقنَ  ، ُِم٤مَئ٦مً  َهٚمِّ ٌُِّحقنَ  ُِم٤مَئ٦مً  ؾَم ًَ . ُِم٤مَئ٦مً  وَمُٞم

 َأوَمالَ :  ىَم٤مَل . َأُْمِركَ  اْٟمتَِٔم٤مرَ  َأوِ  َرْأِيَؽ  اْٟمتَِٔم٤مرَ  ؿَمْٞمئ٤مً  هَلُؿْ  ىُمْٚم٧ُم  َُم٤م:  ىَم٤مَل  هَلُْؿ؟ ىُمْٚم٧َم  وَماَمَذا:  ىَم٤مَل 

وا َأنْ  َأَُمْرََتُؿْ  ـْ  َيِْمٞمعَ  َٓ  َأنْ  هَلُؿْ  َوَوِٛمٜم٧َْم  ؾَمٞمَِّئ٤مَِتِؿْ  َيُٕمدُّ ٜم٤َمَِتِؿْ  ُِم ًَ  َُمَٕمفُ  َوَُمَْمْٞمٜم٤َم َُم٣َم  صُمؿا . طَم

ـْ  طَمْٚمَ٘م٦مً  َأشَمك طَمتاك َٚمِؼ  شمِْٚمَؽ  ُِم  ىَم٤مًُمقا شَمّْمٜمَُٕمقَن؟ َأَرايُمؿْ  اًماِذى َهَذا َُم٤م:  وَمَ٘م٤مَل  قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  وَمَقىَمَػ  ، احْلِ

ٌْدِ  َأسَم٤م َي٤م:  ـِ  قَم مْحَ ٌِٞمَح َواًمتا  َواًمتاْٝمِٚمٞمَؾ  اًمتاْٙمٌػِمَ  سمِفِ  َٟمُٕمدُّ  طَمًَم  اًمرا وا:  ىَم٤مَل . ًْ  وَم٠َمَٟم٤م ؾَمٞمَِّئ٤مشمُِٙمؿْ  وَمُٕمدُّ

ـٌ  ـْ  َيِْمٞمعَ  َٓ  َأنْ  َو٤مُِم ٜم٤َمشمُِٙمؿْ  ُِم ًَ ٦مَ  َي٤م َوحْيَُٙمؿْ  ، ؿَمْكءٌ  طَم دٍ  ُأُما عَ  َُم٤م حُمَٛما   ، َهَٚمَٙمَتُٙمؿْ  َأْهَ
ِ
 َه١ُمَٓء

ْ  صمَِٞم٤مسُمفُ  َوَهِذهِ  ُُمَتَقاومُِرونَ  -ط- َٟمٌِٞمُِّٙمؿْ  َصَح٤مسَم٦مُ  ٌَْؾ  ََل ْ  فُ َوآٟمَِٞمتُ  شَم ك َواًماِذى ، شُمْٙمَنْ  ََل ًِ  َيِدهِ  رِم  َٟمْٗم

ـْ  َأْهَدى ِهَك  ُِمٚما٦مٍ  ًَمَٕمغَم  إِٟماُٙمؿْ  دٍ  ُِمٚما٦مِ  ُِم ٌْدِ  َأسَم٤م َي٤م َواهللاِ:  ىَم٤مًُمقا. َواَلًَم٦مٍ  سَم٤مِب  ُُمْٗمَتتِِحك َأوْ  ، حُمَٛما  قَم

ـِ  مْحَ ـْ  َويَمؿْ :  ىَم٤مَل . اخْلػَْمَ  إِٓا  َأَرْدَٟم٤م َُم٤م اًمرا ـْ  ًمِْٚمَخػْمِ  ُُمِريدٍ  ُِم ٌَفُ  ًَم  -ط- اهللاِ َرؾُمقَل  إِنا  ، ُيِّمٞم

صَمٜم٤َم . ُِمٜمُْٙمؿْ  َأيْمَثَرُهؿْ  ًَمَٕمؾا  َأْدِرى َُم٤م اهللاِ  َواْيؿُ  ، شَمَراىِمَٞمُٝمؿْ  َُي٤َمِوزُ  َٓ  اًْمُ٘مْرآنَ  َيْ٘مَرُءونَ  ىَمْقُم٤مً  َأنا  طَمدا

ـُ  قَمْٛمُرو وَمَ٘م٤مَل  ، قَمٜمُْٝمؿْ  شَمَقمما  صُمؿا  ٦مَ  ٤مَرَأْيٜمَ :  ؾَمٚمَِٛم٦مَ  سْم َٚمِؼ  ُأوًَمِئَؽ  قَم٤مُما  اًمٜماْٝمَرَوانِ  َيْقمَ  ُيَٓم٤مقِمٜمُقَٟم٤م احْلِ

وهٙمذا ُم٤م وىمع ُمنميمل اًمّمقومٞم٦م واحلٚمقًمٞم٦م ومٞمام وىمٕمقا ومٞمف إٓ سم٤مًمٖمٚمق ذم  .اخْلََقاِرِج  َُمعَ 
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 اًمديـ.

وهذا سم٤مب يٓمقل اًمٙمالم ومٞمف6 ٕٟمف ُمـ أقمٔمؿ أسمقاب ُمداظمؾ اًمِمٞمٓم٤من قمغم سمٜمل آدم، 

 ًم٤ٌمـمؾ اًمٖمٚمق ذم إوم٤موؾ.طمتك ىمٞمؾ: ُمـ أوؾمع أودي٦م ا

وي٘م٤مسمؾ يمؾ هذه اعمذاه٥م واًمٓمرق اًمتل شم٘مدُم٧م اجلٗم٤مء اًمذي أدى سم٤معمرضمئ٦م إمم ُم٤م هؿ 

ومٞمف ُمـ اًمْمالل وآٟمحٓم٤مط، طمتك ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ طملم رأى ضم٤مري٦م شمٖمٜمل هذه قمغم إيامن 

ُمريؿ سمٜم٧م قمٛمران، ويزقمٛمقن أن اعمًٚمؿ إذا أىمر سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ُمع اًمٜمٓمؼ هب٤م أٟمف ٓ شميه 

 وأن اإليامن ٓ يزيد وٓ يٜم٘مص.ُمٕمّمٞم٦م، 

ويمذًمؽ ضمٗم٤مء اًمٗمالؾمٗم٦م ذم إٟمٌٞم٤مء صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ، طمتك زقمٛمقا أَّنؿ 

 قم٤ٌمرة قمـ قم٘مالء، اؾمتٓم٤مقمقا أن َيٛمٕمقا اًمٜم٤مس قمغم ُم٤م ُتٞمٚمقه وُم٤م صقر هلؿ، إمم همػم ذًمؽ.

ومٛمـ أطم٥م أن يًتٛمر ظمػمه وشمٜمتٍم دقمقشمف ومٚمٞمٚمزم اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال ذم أُمقره 

 .يمٚمٝم٤م

م ُمـ يٜم٤مدي سم٤مًمقؾمٓمٞم٦موآقمتدال ًمٙمـ اًمقاىمع يِمٝمد أَّنؿ يريدون ٤موٟمًٛمع ذم هذه إي

َتٞمٞمع اًمديـ وإدظم٤مل ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٞمف، وم٤محلذر ُمـ اًمِمٕم٤مرات اًمؼماىم٦م واًمٙمٚمامت اجلقوم٤مء، 

 طوإٟمام اعمٓمٚمقب أن ٟمٙمقن قمغم ديـ رب اًمٕم٤معملم اًمٍماط اًم٘مقيؿ اًمذي ضم٤مء سمف اًمٜمٌل 

ـْ ؾُمٜماتِل وَمَٚمْٞمَس ُِمٜمِّلشاًمّم٤مدق إُملم، اًم٘م٤مئؾ:  ـْ َرهِم٥َم قَم  .»وَمَٛم

ـْ ﴿وم٘مد اُمتـ اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمٜم٤م هب٤م سم٘مقًمف:  ـِ ُِم ي َُم٤م ضَمَٕمَؾ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ذِم اًمدِّ

لا اًماِذي ََيُِدوَٟمُف َُمْٙمُتقسًم٤م ﴿ ، وىمقًمف:[15]احلج:﴾طَمَرٍج  ِلا إُُمِّ ؾُمقَل اًمٜمٌا ـَ َيتإٌُِمقَن اًمرا ِذي اًما

٤ٌَمِت قِمٜمَْدُهْؿ ذِم اًم ٞمِّ ـِ اعمُْٜمَٙمِر َوحُيِؾُّ هَلُُؿ اًمٓما تاْقَراِة َواإِلٟمِجٞمِؾ َي٠ْمُُمُرُهْؿ سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َوَيٜمَْٝم٤مُهْؿ قَم

ـَ آَُمٜمُقا  ِذي تِل يَم٤مَٟم٧ْم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَم٤مًما ُهْؿ َوإهَْمالَل اًما ٤ٌَمِئ٨َم َوَيَْمُع قَمٜمُْٝمْؿ إِْسَ ُم قَمَٚمْٞمِٝمُؿ اخْلَ سمِِف َوحُيَرِّ
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ُروُه  ٌَُٕمقا اًمٜمُّقَر اًماِذي ُأٟمِزَل َُمَٕمُف ُأْوًَمِئَؽ ُهُؿ اعمُْْٗمٚمُِحقنَ َوقَمزا وُه َواشما  .[981]األعراف:﴾َوَٟمٍَمُ

 .[958]البؼرة:﴾سمُِٙمُؿ اًْمُٞمْنَ َوٓ ُيِريُد سمُِٙمُؿ اًْمُٕمْنَ  اهللُُيِريُد ﴿وىم٤مل: 

قمٚمٞمٙمؿ هدًي٤م ىم٤مصًدا، وم٢من ُمـ يِم٤مور »ي٘مقل يمام ذم طمدي٨م سمريدة:  طورؾمقل اهلل 

 .»اًمديـ يٖمٚمٌف

إن هذا اًمديـ ين، وًمـ يِم٤مد اًمديـ أطمًدا إٓ »وذم طمدي٨م أِب هريرة قمٜمد اًمٌخ٤مري: 

 .»همٚمٌف

 وُمـ ؿمدد قمغم ٟمٗمًف اٟم٘مٓمع ىمٌؾ َّن٤مي٦م اًمٓمريؼ.

 ايغابع١ ٚايعؾضٕٚ:

 وإذا أفرتقو تكسرت آحاد **تأبى الرماح إذا اجتمعو تكسرى

ًمديٜمٞم٦م وشمرك اًمتٕمّم٥م، عم٤م ذم وُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب ٟمٍمة اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م هق إظمقة ا

ة ُمـ اًمٜمٗمع اًمٕمٔمٞمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م واًمديـ، وعم٤م ذم اًمٕمّمٌٞم٦م ُمـ اًمٕمٓم٥م اجلًٞمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م قأظم

 واًمديـ.

اَم اعم١ُْْمُِمٜمُقَن إِظْمَقةٌ ﴿ قال تعالى: أظمٞمف أن يٜمٍمه  ، وواضم٥م إخ قمغم[99]احلجرات:﴾إِٟما

ٌَْد ف، يمام ذم احلدي٨م: وٓ ُيذًمف، وأن يٕمٞمٜمف وٓ يؽميمف، وأن حيٗمٔمف وٓ يًٚمٛم ـَ  اهللَِأنا قَم سْم

ٚمِؿِ ش :ىَم٤مَل  ط اهللَِأنا َرؾُمقَل  :َُم٤مقُمَٛمَر  ًْ ٚمُِؿ َأظُمق اعمُْ ًْ ٚمُِٛمفُ  ،اعْمُ ًْ َٓ ُي ـْ  ،َٓ َئْمٚمُِٛمُف َو َوَُم

َج  ،ذِم طَم٤مضَمتِفِ  اهللُيَم٤مَن ذِم طَم٤مضَم٦ِم َأظِمٞمِف يَم٤مَن  ٚمٍِؿ يُمْرسَم٦ًم وَمرا ًْ ـْ ُُم َج قَم ـْ وَمرا ـْ  هللُ اَوَُم قَمٜمُْف يُمْرسَم٦ًم ُِم

ُه  ،يُمُرسَم٤مِت َيْقِم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ٚماًِم ؾَمؽَمَ ًْ ـْ ؾَمؽَمَ ُُم  »َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  اهللُ َوَُم

وعم٤م يم٤مٟم٧م إظمقة اًمديٜمٞم٦م ُمـ أهؿ إؾم٤ٌمب ذم ٟمٍمة احلؼ وأهٚمف، ومٙم٤من إظم٤مء سملم 
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ذم اعمديٜم٦م  رطمٚمف طاعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ُمـ أول إوًمقي٤مت ُمـ طملم ووع رؾمقل اهلل 

 اًمٜمٌقي٦م.

َٚمِٛملِّ ىَم٤مَل آظَمك َرؾُمقُل (: 9190ومٕمٜمد أِب داود ) ًُّ ـِ ظَم٤مًمٍِد اًم ٌَْٞمِد سْم ـْ قُم سَملْمَ  ط اهللِ قَم

ْٞمٜم٤َم قَمَٚمْٞمِف وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ظَمُر سَمْٕمَدُه سمُِجُٛمَٕم٦ٍم َأْو َٟمْحِقَه٤م وَمَّمٚما ْٔ ٤م َوَُم٤مَت ا  اهللِ َرضُمَٚملْمِ وَمُ٘متَِؾ َأطَمُدمُهَ

ْ٘مُف سمَِّم٤مطِمٌِِف وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اًمٚمٝمُ ْؿ وَمُ٘مْٚمٜم٤َم َدقَمْقَٟم٤م ًَمُف َوىُمْٚمٜم٤َم َُم٤م ىُمْٚمتُ  ط ـَ  ط اهللِ ؿا اهْمِٗمْر ًَمُف َوَأحْلِ وَم٠َمْي

٦ٌَُم ذِم َصْقُِمِف َوقَمَٛمُٚمُف سَمْٕمَد قَمَٛمٚمِِف إِنا سَمْٞمٜمَُٝماَم   َصاَلشُمُف سَمْٕمَد َصاَلشمِِف َوَصْقُُمُف سَمْٕمَد َصْقُِمِف ؿَمؽا ؿُمْٕم

َْرضِ يَماَم سَملْمَ  ْٕ  َوا
ِ
اَمء ًا  . اًم

 ُم٤م.أظم٤م سملم ؾمٚمامن وأِب اًمدرداء  طوشم٘مدم طمدي٨م أِب ضمحٞمٗم٦م أن اًمٜمٌل 

أظم٤م سملم أِب قمٌٞمدة سمـ اجلراح  ط( ُمـ طمدي٨م أٟمس: أن اًمٜمٌل 9194وذم ُمًٚمؿ )

 وسملم أِب ـمٚمح٦م.

ـْ َأَٟمٍس (: 6093(، وُمًٚمؿ )8583وقمٜمد اًمٌخ٤مري ) ـِ  :ىَم٤مَل  قَم مْحَ ٌُْد اًمرا ىَمِدَم قَم

ـُ قَمْقٍف اعْمَِديٜم٦َمَ  ِلُّ  ،سْم َْٟمَّم٤مِريِّ  طوَمآظَمك اًمٜمٌا ْٕ سمِٞمِع ا ـِ اًمرا وَمَٕمَرَض قَمَٚمْٞمِف َأْن  ،سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ ؾَمْٕمِد سْم

ـِ  مْحَ ٌُْد اًمرا قِق  ،ًَمَؽ ذِم َأْهٚمَِؽ َوَُم٤مًمَِؽ  اهللُ سَم٤مَرَك  :ُيٜم٤َمِصَٗمُف َأْهَٚمُف َوَُم٤مًَمُف وَمَ٘م٤مَل قَم ًُّ ٜمِل قَمغَم اًم  ،ُدًما

ـٍ ومَ  ـْ َأىِمٍط َوؾَمْٛم ِلُّ  ،َرسمَِح ؿَمْٞمًئ٤م ُِم ـْ ُصْٗمَرةٍ  طوَمَرآُه اًمٜمٌا ٤مٍم َوقَمَٚمْٞمِف َوَضٌ ُِم ِلُّ  ،سَمْٕمَد َأيا وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌا

ـِ ش: ط مْحَ ٌَْد اًمرا َْٟمَّم٤مرِ  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :ىَم٤مَل  »َُمْٝمَٞمْؿ َي٤م قَم ْٕ ـْ ا ضْم٧ُم اُْمَرَأًة ُِم وَماَم ش :ىَم٤مَل  ،شَمَزوا

ـْ َذَه٥ٍم  :وَمَ٘م٤مَل  »؟ؾُمْ٘م٧َم ومِٞمَٝم٤م ِلُّ  ،َوْزَن َٟمَقاٍة ُِم  .»َأْوَِلْ َوًَمْق سمَِِم٤مةٍ ش: طوَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌا

ذريٕم٦م اًمٗمرىم٦م واًمٌٕمد قمـ ًد وًمٕمٔمؿ ؿم٠مَّن٤م طمرم اهلل قمز وضمؾ أُمقًرا يمثػمة ضمًدا ًم

 إظمقة.

ـَ ﴿ُمٜمٝم٤م اًمٖمٞم٦ٌموؾمقء اًمٔمـ واًمتجًس واًمتحًس، ًم٘مقل اهلل قمز وضمؾ:  ِذي ٤َم اًما َي٤م َأُّيُّ
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قا َوٓ َيْٖمَت٥ْم سَمْٕمُْمُٙمْؿ سَمْٕمْم٤ًم آَُمٜمُق ًُ ًا ِـّ إصِْمٌؿ َوٓ دَمَ ِـّ إِنا سَمْٕمَض اًمٔما ـَ اًمٔما ٌُقا يَمثػِمًا ُِم
ا اضْمَتٜمِ

ُ٘مقا  اٌب َرطِمٞمؿٌ  اهللَإِنا  اهللََأحُي٥ِمُّ َأطَمُديُمْؿ َأْن َي٠ْميُمَؾ حَلَْؿ َأظِمٞمِف َُمْٞمت٤ًم وَمَٙمِرْهُتُٛمقُه َواشما  ﴾شَمقا

 .[91]احلجرات:

٘مدم احلدي٨م وُم٤م ومٞمف ُمـ ُمٗمًدات إظمقة واًمتحذير ُمٜمٝم٤م، وُمٜمٝم٤م اهلجر، وم٘مد وىمد شم

(، 2433شمقاشمرت إطم٤مدي٨م ذم اًمٜمٝمل قمـ اهلجر، ُمٜمٝم٤م طمدي٨م أٟمس قمٜمد اًمٌخ٤مري )

 .»ٓ حيؾ ًمٚمرضمؾ أن ُّيجر أظم٤مه ومقق صمالصم٦م ًمٞم٤مل»(، وضم٤مء قمـ همػمه: 9124وُمًٚمؿ )

 أظمرضمف أسمق داود. »ُمـ هجر أظم٤مه ؾمٜم٦م ومٝمق يمًٗمؽ دُمف»وطمدي٨م أِب طمدرد: 

ٓ ي١مُمـ »: طسم٤مٕظمقة وسملم أَّن٤م ُمـ ُمٙمٛمالت اًمديـ، ىم٤مل  طوأُمر رؾمقل اهلل 

 .»أطمديمؿ طمتك حي٥م ٕظمٞمف ُم٤م حيٌف ًمٜمٗمًف

واهلل قمز وضمؾ ضمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ُمٕمقٟمتف ًمٚمٕمٌد اعمًٚمؿ أن يٙمقن ذم ُمٕمقٟم٦م أظمٞمف، يمام ذم 

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ ( ُمـ طمدي٨م أِب هريرة: 9255ُمًٚمؿ ) ـْ ش: ط اهللِىَم٤مَل َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل  ،قَم َُم

َس  ْٟمَٞم٤م َٟمٗما ـْ يُمَرِب اًمدُّ ـٍ يُمْرسَم٦ًم ُِم ـْ ُُم١ْمُِم َس قَم ـْ يُمَرِب َيْقِم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  اهللُ َٟمٗما َ  ،قَمٜمُْف يُمْرسَم٦ًم ُِم ـْ َينا َوَُم

 َ ظِمَرةِ  اهللُ قَمغَم ُُمْٕمِنٍ َينا ْٔ ْٟمَٞم٤م َوا ٚماًِم ؾَمؽَمَ  ،قَمَٚمْٞمِف ذِم اًمدُّ ًْ ـْ ؾَمؽَمَ ُُم ظِمَرةِ  اهللُُه َوَُم ْٔ ْٟمَٞم٤م َوا  ،ذِم اًمدُّ

ٌُْد ذِم قَمْقِن َأظِمٞمفِ  اهللُوَ  ٌِْد َُم٤م يَم٤مَن اًْمَٕم َؾ  ،ذِم قَمْقِن اًْمَٕم ـْ ؾَمَٚمَؽ ـَمِريً٘م٤م َيْٚمَتِٛمُس ومِٞمِف قِمْٚماًم ؾَمٝما َوَُم

ـْ سُمُٞمقِت  ،ًَمُف سمِِف ـَمِريً٘م٤م إمَِم اجْلَٜما٦مِ  اهللُ  اهللِ َيْتُٚمقَن يمَِت٤مَب  اهللَِوَُم٤م اضْمَتَٛمَع ىَمْقٌم ذِم سَمْٞم٧ٍم ُِم

ٙمِٞمٜم٦َمُ  ًا ٓا َٟمَزًَم٧ْم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ اًم مْح٦َمُ  ،َوَيَتَداَرؾُمقَٟمُف سَمْٞمٜمَُٝمْؿ إِ ْتُٝمْؿ اعماََْلِئَٙم٦مُ  ،َوهَمِِمَٞمْتُٝمْؿ اًمرا  ،َوطَمٗما

ـْ قِمٜمَْدهُ  اهللَُوَذيَمَرُهْؿ  ٌُفُ  ،ومِٞمَٛم ًَ ْع سمِِف َٟم ٠َم سمِِف قَمَٛمُٚمُف ََلْ ُيْنِ ـْ سَمٓما  .َوَُم

ىمد ضمٕمؾ اجلـ اعمًٚمٛملم أظمقة ًمٜم٤م ُمع اظمتالف اًمٜمقع واجلٜمس، يمام ذم طمدي٨م اسمـ  سمؾ

 .»ومال شمًتٜمجقا هبام وم٢مَّنام ـمٕم٤مم أظمقاٟمٙمؿ ُمـ اجلـ»(: 014ُمًٕمقد قمٜمد ُمًٚمؿ )



 180 لوسائل اجللية يف نصرة الدعوة السلفيةا

 وأٟم٧م سم٠مظمٞمؽ ُمٜمّمقر سمف وُمٝمزوم سمف، ويمام ىمٞمؾ: اعمرء يمثػم سم٠مظمٞمف.

ُمـ أهؿ دواقمٞمٝم٤م وأقمٚمؿ أن إظمقة ذم اهلل قمز وضمؾ شم٘مقى إذا شمقومرت دواقمٞمٝم٤م، و

ِلِّ احل٥م ذم اهلل قمز وضمؾ، يمام ذم طمدي٨م:  ـْ اًمٜمٌا ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة قَم ٌَْٕم٦ٌم ُئمِٚمُُّٝمْؿ ش: ىَم٤مَل  طقَم  اهللُؾَم

فُ  ٓا فمِٚمُّ َٓ فمِؾا إِ ِف َيْقَم  َُم٤مُم اًْمَٕم٤مِدُل  :ذِم فمِٚمِّ ٤ٌَمَدِة  ،اإْلِ ٌُُف ُُمَٕمٚماٌؼ ذِم  ،اهللَِوؿَم٤مبع َٟمَِم٠َم سمِِٕم  َوَرضُمٌؾ ىَمْٚم

٤مضِمدِ  ًَ ٤م ذِم  ،اعمَْ ٤مسما ىَم٤م قَمَٚمْٞمفِ  اهللَِوَرضُماَلِن َُتَ َوَرضُمٌؾ َدقَمْتُف اُْمَرَأٌة َذاُت َُمٜمِّْم٥ٍم  ،اضْمَتَٛمَٕم٤م قَمَٚمْٞمِف َوشَمَٗمرا

َٓ شَمْٕمَٚمَؿ َيِٛمٞمٜمُُف َُم٤م شُمٜمْ  ،اهللَ َومَج٤َمٍل وَمَ٘م٤مَل إِِنِّ َأظَم٤مُف  َق سمَِّمَدىَم٦ٍم وَم٠َمظْمَٗم٤مَه٤م طَمتاك  ِٗمُؼ َوَرضُمٌؾ شَمَّمدا

 .ظَم٤مًمًِٞم٤م وَمَٗم٤مَو٧ْم قَمْٞمٜم٤َمهُ  اهللََوَرضُمٌؾ َذيَمَر  ،ؿِماَمًُمفُ 

وضم٧ٌم ش وقال تعالى:يمام ذم طمدي٨م ُمٕم٤مذ وقم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م قمٜمد ُم٤مًمؽ  طوىم٤مل 

 .»حمٌتل ًمٚمٛمتح٤مسملم ذمّ 

 :ىَم٤مَل ًمٕمٌد اًمرزاق ُمـ طمدي٨م أٟمس عم٤م ىم٤مل اًمرضمؾ:  »اعمّمٜمػ»يمام ذم  طورؾمقل اهلل 

٤م قِمٜمَْد  ًً
ـْ اًْمَ٘مْقمِ  ط اهللَِرؾُمقِل يُمٜم٧ُْم ضَم٤مًمِ إِِنِّ  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :إِْذ َُمرا َرضُمٌؾ وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ ُِم

ضُمَؾ  طُِم٥مُّ َهَذا اًمرا ىَم٤مَل وَمَ٘م٤مَم إًَِمْٞمِف  ،ىُمْؿ وَم٠َمقْمٚمِْٛمفُ  :وَمَ٘م٤مَل  ،َٓ  :ىَم٤مَل  »؟َهْؾ َأقْمَٚمْٛمَتُف َذًمَِؽ ش :ىَم٤مَل  ،َٕ

ٌُّ  اهللَِي٤م َهَذا وَ  :وَمَ٘م٤مَل  طُِم َٕ ٌَْتٜمِل ًَمفُ  :ىَم٤مَل  ،اهللِ َؽ ذِم إِِنِّ  ٌَ ِذي َأطْم ٌاَؽ اًما  ،َأطَم

ِلِّ واعمح٦ٌم ذم اهلل ُمـ قمالُم٤مت اإليامن، يمام ذم طمدي٨م أٟمس قمٜمد اًمِمٞمخلم:  ـْ اًمٜمٌا  طقَم

ياَمنِ ش: ىَم٤مَل  ـا ومِٞمِف َوضَمَد طَماَلَوَة اإْلِ ـْ يُم ٤مَوَرؾُمقًُمُف َأطَم٥ما إًَِمْٞمِف مِما  اهللُ َأْن َيُٙمقَن  :صَماَلٌث َُم  ،٤م ؾِمَقامُهَ

ٓا هللِاِ ٌُُّف إِ
َٓ حُيِ  .»َوَأْن َيْٙمَرَه َأْن َيُٕمقَد ذِم اًْمُٙمْٗمِر يَماَم َيْٙمَرُه َأْن ُيْ٘مَذَف ذِم اًمٜما٤مرِ  ،َوَأْن حُي٥ِما اعمَْْرَء 

وُمـ أقمٔمؿ ُمٗمًدات إظمقة اًمٕمّمٌٞم٦م، وم٤محلذر يمؾ احلذر ُمـ هذا اعمرض اًمٕمْم٤مل، 

رق اخلالن، ويقىمع اًمنم سملم إظمقان، ومٛمـ أراد وم٢مٟمف يٗمًد إُمؿ واًمِمٕمقب، ويٗم

سمحٌقطم٦م اجلٜم٦م ومٚمٞمٚمزم اجلامقم٦م، وًمٞمتؼماء إمم اهلل قمز وضمؾ ُمـ يمؾ ُم٤م ي٥ًٌم اًمقطمِم٦م سملم 
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 اعمًٚمٛملم.

 ايجا١َٓ ٚايعؾضٕٚ:

 أحتفي كاى فيًا أم سوايا **أشد على الكتيبة وال أبالي

دمٕمؾ ُمـ اعم١مُمـ وُمـ وؾم٤مئؾ ٟمٍم اًمدقمقة اًمِمج٤مقم٦م هذه اخلّمٚم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل 

سمريم٤مًٟم٤م زاطمًٗم٤م قمغم اًمٌدع واخلراوم٤مت واعمٕم٤ميص واًمزٓت، وقمغم اعمخ٤مًمٗم٤مت واًمنميمٞم٤مت، 

ىم٤مل: يم٤من رؾمقل  ُمـ ٟمٌل إٓ ويم٤من ُمتّمًٗم٤م هبذه اًمّمٗم٦م، قمـ أٟمس اهلل وهلذا ُم٤م سمٕم٨م 

 .، وذم رواي٦م أؿمجع اًمٜم٤مسُمـ أؿمجع طاهلل 

 ( قمـ أِب هريرة.9843(، وُمًٚمؿ )9494اًمٌخ٤مري )

ذ ُم٤م ذم »: ط٤مقم٦م ُمـ صٗم٤مت اعمدح ووده٤م اجلٌـ، وهلذا ىم٤مل رؾمقل اهلل واًمِمج

 (.8/849أظمرضمف أمحد ) »اًمرضمؾ ؿمح ه٤مًمع أو ضمٌـ ظم٤مًمع

اًمٚمٝمؿ إِن أقمقذ سمؽ ُمـ اهلؿ واحلزن، واًمٕمجز واًمٙمًؾ، واًمٌخؾ »: طويم٤من ي٘مقل 

( ذم أطم٤مدي٨م 9342( واًمٚمٗمظ ًمف، وُمًٚمؿ )9458أظمرضمف اًمٌخ٤مري قمـ أٟمس ) »واجلٌـ

 ذه.همػم ه

 ويمام ىمٞمؾ: إن اإلؾمالم يٜمٍم سم٤معم٤مل واًمٌدن.

 يًتٕمٞمذ ُمـ اًمٌخؾ واجلٌـ6 َّٕنام ٓ يٜمٍمان ديٜم٤ًم. طوًمذًمؽ يم٤من رؾمقل اهلل 

ْٛمُتُف سَمْٞمٜمَُٙمؿْ  ،َأقْمُٓمقِِن ِرَداِئل»: طوىم٤مل  ًَ َٓ  ،وَمَٚمْق يَم٤مَن قَمَدُد َهِذِه اًْمِٕمَْم٤مِه َٟمَٕماًم ًَمَ٘م صُمؿا 

َٓ يَمذُ  ٤ٌَمًٟم٤مدَمُِدوِِن سَمِخٞماًل َو َٓ ضَم  .»وسًم٤م َو

(: اجلٌـ ظمٚمؼ 5/0896) »ٟمٔمرة اًمٜمٕمٞمؿ»واجل٤ٌمن يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف ُم٤م ىم٤مل آؿمٝمٞمٜمل يمام ذم 
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، وٟمحـ ٟمًتٕمٞمذ سم٤مهلل مم٤م اؾمتٕم٤مذ ُمٜمف ؾمٞمد اخلٚمؼ رؾمقل اهلل طُمذُمقم ىمد اؾمتٕم٤مذ ُمٜمف اًمٜمٌل 

ن ي٘م٤مل ذم وصػ اجل٤ٌمن: إن أطمس سمٕمّمٗمقر ـم٤مر وم١ماده وإن ـمٜم٧م أ، ويٙمٗمل ذم ذُمف ط

، فم٤مل ؾمٝم٤مده يٗمزع ُمـ سير اًم٤ٌمب وي٘مٚمؼ ُمـ ـمٜملم اًمذسم٤مب، إن ٟمٔمرت إًمٞمف ؿمزًرا سمٕمقوف

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر:، قمٚمٞمف ؿمٝمًرا، حي٥ًم ظمٗمقق اًمريح ىمٕم٘مٕم٦م رُم٤مح أهمٛملا 

ـــ١ماده  إذا صـــقت اًمٕمّمـــٗمقر ـمـــ٤مر وم

 

ــد  ــد اًمثرائ ــ٤مب قمٜم ــد اًمٜم ــ٨م طمدي  وًمٞم

ٌُقَن يُمؾا َصْٞمَح٦ٍم قَمَٚمْٞمِٝمؿْ ﴿واجلٌـ ُمٞمزة اعمٜم٤موم٘ملم:   ًَ  .[0افؼون:]ادـ﴾حَيْ

٦ًم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ وَم٢مَِذا ضَم٤مَء اخْلَْقُف َرَأْيَتُٝمْؿ َيٜمُْٔمُروَن إًَِمْٞمَؽ شَمُدوُر ﴿وىم٤مل اهلل أيًْم٤م قمٜمٝمؿ:  َأؿِمحا

٦ًم قمَ  ٜم٦ٍَم طِمَداٍد َأؿِمحا ًِ ـَ اعمَْْقِت وَم٢مَِذا َذَه٥َم اخْلَْقُف ؾَمَٚمُ٘مقيُمْؿ سم٠َِمًْم غَم َأقْمُٞمٜمُُٝمْؿ يَم٤مًماِذي ُيْٖمَِمك قَمَٚمْٞمِف ُِم

ٌََط اخْلػَْمِ  ػًما اهللِ َأقْماَمهَلُْؿ َويَم٤مَن َذًمَِؽ قَمغَم  اهللُ ُأْوًَمِئَؽ ََلْ ُي١ْمُِمٜمُقا وَم٠َمطْم ًِ  .[91]األحزاب:﴾َي

ذم هذه اخلّمٚم٦م طملم دقمقشمف، وذم ىمت٤مًمف وهمػم ذًمؽ ُمـ  طوًمٜمٜمٔمر ذم هدي اًمٜمٌل 

 اعمقاـمـ.

٤مس ذم أُم٤م ذم طم٤مل دقمقشمف وم٘مد شم٘مدم طمدي٨م ضم٤مسمر وـم٤مرق اعمح٤مرِب يمٞمػ يم٤من يدقمق اًمٜم

شمًٚمٞماًم يمثػًما وىمد شم٘مدم أيًْم٤م عم٤م  طإؾمقاق سملم فمٝمراِن اًمٙمٗم٤مر: ٓ ُي٤مف ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ 

ىَْمَرسملِمَ ﴿ٟمزًم٧م قمٚمٞمف:  ْٕ ، يمٞمػ ىم٤مم يدقمقهؿ ُمـ قمغم [190]الشعراء: ﴾َوَأْٟمِذْر قَمِِمػَمشَمَؽ ا

ؼ اًمّمٗم٤م سمٕمد أن مجٕمٝمؿ إمم همػم ذًمؽ ُمـ اعمقاـمـ وُم٤م ضمٌـ ُمرة واطمدة ذم اًمّمدع سم٤محل

 اًمذي أُمره اهلل قمز وضمؾ سمف.

ىم٤مل: ًم٘مد رأيتٜم٤م يقم سمدر وٟمحـ ٟمٚمقذ سمرؾمقل اهلل  ( قمـ قمكم 210وأظمرج رىمؿ )

 وهق أىمرسمٜم٤م ُمـ اًمٕمدو، ويم٤من ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس يقُمئذ سم٠مؾًم٤م. ط

 (. 538) »اًمّمحٞمح اعمًٜمد»احلدي٨م ذم 
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٤مٌج  (:6332(، وُمًٚمؿ )0863وأظمرج اًمٌخ٤مري ) صَمٜم٤َم طَمجا صَمٜم٤َم إِ  ،طَمدا ـْ طَمدا اِئٞمُؾ قَم ْهَ

ـْ قَمكِمٍّ  ،َأِِب إؾِْمَح٤مَق  ٍب قَم ـِ ُُمَيِّ ـْ طَم٤مِرصَم٦َم سْم ـْ صماَِمِرَه٤م  :ىَم٤مَل  قَم ٌْٜم٤َم ُِم عمَا٤م ىَمِدُْمٜم٤َم اعمَِْديٜم٦ََم َأَص

٤م َوقْمٌؽ  ِلُّ  ،وَم٤مضْمَتَقْيٜم٤َمَه٤م َوَأَص٤مسَمٜم٤َم هِبَ ـْ سَمْدرٍ  طَويَم٤مَن اًمٜمٌا ُ قَم يملَِم ىَمْد  وَمَٚماما سَمَٚمَٖمٜم٤َم َأنا  ،َيَتَخؼما اعْمُنْمِ

ٌَُٚمقا يُمقَن إًَِمْٞمَٝم٤م وَمَقضَمْدَٟم٤م ومِٞمَٝم٤م َرضُمَٚملْمِ  ،إمَِم سَمْدٍر َوسَمْدٌر سمِْئرٌ  ط اهللِؾَم٤مَر َرؾُمقُل  ،َأىْم ٌََ٘مٜم٤َم اعمُْنْمِ ًَ وَم

ـِ َأِِب ُُمَٕمْٞمطٍ  ٦ٌََم سْم ـْ ىُمَرْيٍش َوَُمْقمًم ًمُِٕمْ٘م ٤م اًْمُ٘مَرِرُّ وَم٤مْٟمَٗمٚمَ  ،ُِمٜمُْٝمْؿ َرضُماًل ُِم ٦ٌََم  ،٧َم وَم٠َمُما ٤م َُمْقمَم قُمْ٘م َوَأُما

وَمَجَٕمَؾ  ،قَمَدُدُهْؿ ؿَمِديٌد سَم٠ْمؾُمُٝمؿْ  ،يَمثػِمٌ  اهللِ ُهْؿ وَ  :وَمَٞمُ٘مقُل  ؟وَم٠َمظَمْذَٟم٤مُه وَمَجَٕمْٚمٜم٤َم َٟمُ٘مقُل ًَمُف يَمْؿ اًْمَ٘مْقمُ 

ِلِّ  سُمقُه طَمتاك اْٟمَتَٝمْقا سمِِف إمَِم اًمٜمٌا ٚمُِٛمقَن إِْذ ىَم٤مَل َذًمَِؽ َضَ ًْ ُهْؿ  :ىَم٤مَل  ؟يَمْؿ اًْمَ٘مْقمُ  :وَمَ٘م٤مَل ًَمفُ  ،طاعمُْ

ِلُّ  ،قَمَدُدُهْؿ ؿَمِديٌد سَم٠ْمؾُمُٝمؿْ  ،يَمثػِمٌ  اهللِوَ  ُه يَمْؿ ُهْؿ وَم٠َمسَمك طوَمَجَٝمَد اًمٜمٌا ؼِمَ ِلا  ،َأْن ُُيْ  طصُمؿا إِنا اًمٜمٌا

ـْ اجْلُُزرِ  ا يُمؾا َيْقٍم وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  :وَمَ٘م٤مَل  ،ؾَم٠َمًَمُف يَمْؿ َيٜمَْحُروَن ُِم اًْمَ٘مْقُم َأًْمٌػ يُمؾُّ  :ط اهللِقَمنْمً

َجِر َواحْلََجِػ  ،ضَمُزوٍر عم٤ِِمَئ٦ٍم َوشَمٌَِٕمَٝم٤م ٧َم اًمِما ـْ َُمَٓمٍر وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم َُتْ ـْ اًمٚماْٞمِؾ ـَمشع ُِم ُف َأَص٤مسَمٜم٤َم ُِم صُمؿا إِٟما

ـْ اعمََْٓمرِ  َتَٝم٤م ُِم َتٔمِؾُّ َُتْ ًْ ُف قَمزا َوضَمؾا َوَيُ٘مق ط اهللَِوسَم٤مَت َرؾُمقُل  ،َٟم ؿا إِٟماَؽ إِْن اًمٚمٝمُ ش :ُل َيْدقُمق َرسما

ٌَدْ  َٓ شُمْٕم ٚمِْؽ َهِذِه اًْمِٗمَئ٦َم  ٤ٌَمَد  :ىَم٤مَل  ،»َُتْ اَلَة قِم وَمَج٤مَء اًمٜما٤مُس  ،اهللِوَمَٚماما َأْن ـَمَٚمَع اًْمَٗمْجُر َٟم٤مَدى اًمّما

َجِر َواحْلََجِػ  ٧ِم اًمِما ـْ َُتْ َض قَمغَم اًْمِ٘مَت٤ملِ  ط اهللِوَمَّمغما سمِٜم٤َم َرؾُمقُل  ،ُِم إِنا ش: ىَم٤مَل صُمؿا  ،َوطَمرا

ٌَؾِ  ـْ اجْلَ  ُِم
ِ
َٚمِع احْلَْٛمَراء ٧َم َهِذِه اًمْمِّ وَمَٚماما َدَٟم٤م اًْمَ٘مْقُم ُِمٜما٤م َوَص٤موَمْٗمٜم٤َمُهْؿ إَِذا َرضُمٌؾ  ،مَجَْع ىُمَرْيٍش َُتْ

ػُم ذِم اًْمَ٘مْقمِ  ًِ َزَة َويَم٤مَن َي٤م قَمكِمُّ َٟم٤مِد زِم مَحْ ش :ط اهللِوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ،ُِمٜمُْٝمْؿ قَمغَم مَجٍَؾ ًَمُف َأمْحََر َي

مَْحَرِ  ْٕ ـْ َص٤مطِم٥ُم اجْلََٛمِؾ ا يمِلَم َُم ـْ اعمُْنْمِ  :ط اهللِصُمؿا ىَم٤مَل َرؾُمقُل  ،َوَُم٤مَذا َيُ٘مقُل هَلُؿْ  ،َأىْمَرهَبُْؿ ُِم

مَْحَرِ ش ْٕ ك َأْن َيُٙمقَن َص٤مطِم٥َم اجْلََٛمِؾ ا ًَ ـْ ذِم اًْمَ٘مْقِم َأطَمٌد َي٠ْمُُمُر سمَِخػْمٍ وَمَٕم  وَمَج٤مَء مَحَْزةُ  ،»إِْن َيُٙم

ـْ اًْمِ٘مَت٤مِل َوَيُ٘مقُل هَلُؿْ  ـُ َرسمِٞمَٕم٦َم َوُهَق َيٜمَْٝمك قَم ٦ٌَُم سْم َتِٛمٞمتلَِم  :وَمَ٘م٤مَل ُهَق قُمْت ًْ َي٤م ىَمْقُم إِِنِّ َأَرى ىَمْقًُم٤م ُُم

ٌُقَه٤م اًْمَٞمْقَم سمَِرْأِد  ،َٓ شَمِّمُٚمقَن إًَِمْٞمِٝمْؿ َوومِٞمُٙمْؿ ظَمػْمٌ  ـُ َرسمِ  ،َي٤م ىَمْقُم اقْمِّم ٦ٌَُم سْم ـَ قُمْت ٌُ ٞمَٕم٦َم َوىُمقًُمقا ضَم
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ٌَٜمُِٙمؿْ  ٧ُم سم٠َِمضْم ًْ ِٛمَع َذًمَِؽ َأسُمق ضَمْٝمٍؾ وَمَ٘م٤مَل  ،َوىَمْد قَمٚمِْٛمُتْؿ َأِنِّ ًَم ًَ َك  اهللَِأْٟم٧َم شَمُ٘مقُل َهَذا وَ  :وَم ًَمْق هَمػْمُ

قَْمَْمْْمُتفُ  َٕ ٤ًٌم ،َيُ٘مقُل َهَذا  ٦ٌَمُ  ،ىَمْد َُمأَلَْت ِرَئُتَؽ ضَمْقوَمَؽ ُرقْم رَ  :وَمَ٘م٤مَل قُمْت ُ َي٤م ُُمَّمٗمِّ ٤مَي شُمَٕمػمِّ اؾْمتِِف  إِيا

٤ٌَمنُ  ٜم٤َم اجْلَ ٦ٌَُم َواسْمٜمُُف اًْمَقًمِٞمُد مَحِٞما٦مً  ،ؾَمَتْٕمَٚمُؿ اًْمَٞمْقَم َأيُّ ٦ٌَُم َوَأظُمقُه ؿَمْٞم َز قُمْت ٤ٌَمِرزُ  :وَمَ٘م٤مًُمقا ،ىَم٤مَل وَمؼَمَ ـْ ُي  ؟َُم

َْٟمَّم٤مِر ؾِمتا٦مٌ  ْٕ ـْ ا ٦ٌَمُ  ،وَمَخَرَج ومِْتَٞم٦ٌم ُِم ٤ٌَمِرزُ  :وَمَ٘م٤مَل قُمْت ـْ ُي
 َوًَمٙمِ

ِ
ء َٓ ـْ َٓ ُٟمِريُد َه١ُم ٜم٤َم ُِم ـْ سَمٜمِل قَمٛمِّ َٟم٤م ُِم

ٚم٥ِِم  ٌِْد اعمُْٓما ـَ احْل٤َمِرِث  ،َوىُمْؿ َي٤م مَحَْزةُ  ،ىُمْؿ َي٤م قَمكِمُّ ش :ط اهللِوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ،سَمٜمِل قَم ٌَْٞمَدُة سْم َوىُمْؿ َي٤م قُم

ٚم٥ِِم  ٌِْد اعمُْٓما ـِ قَم ٦ٌََم اسْمٜمَْل َرسمِٞمَٕم٦َم َواًْمقَ  اهللُ وَمَ٘مَتَؾ  ،»سْم ٦ٌََم َوؿَمْٞم ٌَْٞمَدةُ شَمَٕم٤ممَم قُمْت ٦ٌََم َوضُمِرَح قُم ـَ قُمْت  ،ًمِٞمَد سْم

ٌِْٕملمَ  َٟم٤م ؾَم ٌِْٕملَم َوَأَهْ ٌِْد  ،وَمَ٘مَتْٚمٜم٤َم ُِمٜمُْٝمْؿ ؾَم ـِ قَم ٌا٤مِس سْم َْٟمَّم٤مِر ىَمِّمػٌم سم٤ِمًْمَٕم ْٕ ـْ ا وَمَج٤مَء َرضُمٌؾ ُِم

ٚم٥ِِم َأؾِمػًما ٌا٤مُس  ،اعمُْٓما ِِن  اهللِإِنا َهَذا وَ  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مَل اًْمَٕم ِِن َرضُمٌؾ َأضْمَٚمُح  ،َُم٤م َأَهَ ًَمَ٘مْد َأَهَ

ـِ اًمٜما٤مِس َوضْمًٝم٤م قَمغَم وَمَرٍس َأسْمَٚمَؼ َُم٤م ُأَراُه ذِم اًْمَ٘مْقمِ  ًَ ـْ َأطْم َْٟمَّم٤مِريُّ  ،ُِم ْٕ شُمُف َي٤م  :وَمَ٘م٤مَل ا َأَٟم٤م َأَهْ

َدَك  :وَمَ٘م٤مَل  ،اهللَِرؾُمقَل  َٟم٤م  : وَمَ٘م٤مَل قَمكِمع  ،شَمَٕم٤ممَم سمَِٛمَٚمٍؽ يَمِريؿٍ  اهللُاؾْمُٙم٧ْم وَمَ٘مْد َأيا وَم٠َمَهْ

ـَ احْل٤َمِرِث  ٌا٤مَس وقَمِ٘مٞماًل َوَٟمْقوَمَؾ سْم ِٚم٥ِم اًْمَٕم ٌِْد اعمُْٓما ـْ سَمٜمِل قَم َٟم٤م ُِم  .َوَأَهْ

 َيْوَم -ملسو هيلع هللا ىلص- اللَِّه َرُسوِل َمَع َشِهْدُت(، قال٘ٚٚٔوعن العباس عند مسلم )
 -ملسو هيلع هللا ىلص- اللَِّه َرُسوَل اْلُمطَِّلِب َعْبِد ْبِن اْلَحاِرِث ْبُن ُسْفَياَن َوَأُبو َأَنا َفَلِزْمُت ُحَنْيٍن
 ْبُن َفْرَوُة َلُه َأْهَداَها َبْيَضاَء َلُه َبْغَلٍة َعَلى -ملسو هيلع هللا ىلص- اللَِّه َوَرُسوُل ُنَفاِرْقُه َفَلْم

 َرُسوُل َفَطِفَق ُمْدِبِريَن اْلُمْسِلُموَن َولَّى َواْلُكفَّاُر اْلُمْسِلُموَن اْلَتَقى َفَلمَّا اْلُجَذاِمىُّ ُنَفاَثَة
 َرُسوِل َبْغَلِة ِبِلَجاِم آِخٌذ َأَنا َو َعبَّاٌس َقاَل اْلُكفَّاِر ِقَبَل َبْغَلَتُه َيْرُكُض -ملسو هيلع هللا ىلص- اللَِّه
- اللَِّه َرُسوِل ِبِرَكاِب آِخٌذ ُسْفَياَن َوَأُبو ُتْسِرَع اَل َأْن ِإَراَدَة َأُكفَُّها -ملسو هيلع هللا ىلص- اللَِّه
 َفَقاَل. « السَُّمَرِة َأْصَحاَب َناِد َعبَّاُس َأْى » -ملسو هيلع هللا ىلص- اللَِّه َرُسوُل َفَقاَل -ملسو هيلع هللا ىلص
 َفَواللَِّه َقاَل السَُّمَرِة َأْصَحاُب َأْيَن َصْوِتى ِبَأْعَلى َفُقْلُت َصيًِّتا َرُجاًل َوَكاَن َعبَّاٌس
 َيا َلبَّْيَك َيا َفَقاُلوا. َأْواَلِدَها َعَلى اْلَبَقِر َعْطَفُة َصْوِتى َسِمُعوا ِحيَن َعْطَفَتُهْم َلَكَأنَّ

 َيا اأَلْنَصاِر َمْعَشَر َيا َيُقوُلوَن اأَلْنَصاِر ِفى َوالدَّْعَوُة َواْلُكفَّاَر َفاْقَتَتُلوا - َقاَل - َلبَّْيَك
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 َيا َفَقاُلوا اْلَخْزَرِج ْبِن اْلَحاِرِث َبِنى َعَلى الدَّْعَوُة ُقِصَرِت ُثمَّ َقاَل اأَلْنَصاِر َمْعَشَر
 .اْلَخْزَرِج ْبِن اْلَحاِرِث َبِنى َيا َخْزَرِجاْل ْبِن اْلَحاِرِث َبِنى

ؿْ  إمَِم  قَمَٚمْٞمَٝم٤م يَم٤معمَُْتَٓم٤مِولِ  سَمْٖمَٚمتِفِ  قَمغَم  َوُهقَ  -ط- اهللاِ َرؾُمقُل  وَمٜمََٔمرَ  - اهللاِ َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  ىِمَت٤مهِلِ

ـا  وَمَرَُمك طَمَّمَٞم٤مٍت  -ط- اهللاِ َرؾُمقُل  َأظَمذَ  صُمؿا  ىَم٤مَل . ش اًْمَقـمِٞمُس  مَحَِك  طِملمَ  َهَذا » -ط  هِبِ

٤مرِ  ُوضُمقهَ  دٍ  َوَربِّ  اَّْنََزُُمقا » ىَم٤مَل  صُمؿا  اًْمُٙمٗما ٧ٌُْم  ىَم٤مَل . ش حُمَٛما  ومِٞماَم  َهْٞمَئتِفِ  قَمغَم  اًْمِ٘مَت٤مُل  وَم٢مَِذا َأْٟمُٔمرُ  وَمَذَه

ُهؿْ  َأَرى ِزًْم٧ُم  وَماَم  سمَِحَّمَٞم٤مشمِفِ  َرَُم٤مُهؿْ  َأنْ  إِٓا  ُهقَ  َُم٤م وَمَقاهللاِ - ىَم٤مَل  - َأَرى  َوَأُْمَرُهؿْ  يَمٚمِٞمالً  طَمدا

 .ُُمْدسمًِرا

 اهلل رؾمقل قمـ اًمٜم٤مس  ضم٤مل عم٤م  ،( ىم٤مل: 8/92وقمـ ؾمٕمد سمـ أِب وىم٤مل قمٜمد احل٤ميمؿ )

 أن وإُم٤م ، أؾمتِمٝمد أن وم٢مُم٤م ، ٟمٗمز قمـ  أذود:  وم٘مٚم٧م شمٜمحٞم٧م ، أطمد يقم اجلقًم٦م شمٚمؽ ط

 هق ُمـ أدري ُم٤م وضمٝمف خمٛمر سمرضمؾ إذا يمذًمؽ أٟم٤م ومٌٞمٜم٤م ، ط اهلل رؾمقل أًم٘مك طمتك أٟمجق

 وضمقهٝمؿ ذم سمف رُمك صمؿ ، احلَم ُمـ يده ُمأل ، ريمٌقه ىمد:  ىمٚم٧م طمتك اعمنميمقن وم٠مىمٌؾ

 هق ُمـ أدري وٓ ، ُمرارا ذًمؽ ومٗمٕمؾ اجلٌؾ ي٠مشمقا طمتك ، اًم٘مٝم٘مرى أقم٘م٤مهبؿ قمغم ومٜمٙمٌقا

 ؾمٕمد ي٤م:  اعم٘مداد ىم٤مل إذ قمٜمف اعم٘مداد أؾم٠مل أن أريد أٟم٤م ومٌٞمٜم٤م ، إؾمقد سمـ اعم٘مداد وسمٞمٜمف وسمٞمٜمل

 وًمٙم٠مٟمف ، وم٘مٛم٧م ، إًمٞمف اعم٘مداد زم وم٠مؿم٤مر ؟ هق وأيـ:  وم٘مٚم٧م ، يدقمقك ط اهلل لرؾمق هذا ،

:  وم٘مٚم٧م ش ؟ ؾمٕمد ي٤م ًمٞمقم يمٜم٧م أيـ »:  ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ، إذى ُمـ رء يّمٌٜمل َل

 سمف وم٤مرم ؾمٝمٛمؽ اًمٚمٝمؿ:  وأىمقل ، أرُمل ومجٕمٚم٧م ، أُم٤مُمف وم٠مضمٚمًٜمل اهلل رؾمقل رأي٧م طمٞم٨م

  إُّي٤م ، رُمٞمتف ًمًٕمد ؾمدد اًمٚمٝمؿ ، ًمًٕمد اؾمتج٥م اًمٚمٝمؿ »:  ي٘مقل ط اهلل ورؾمقل قمدوك

 ؾمدد اًمٚمٝمؿ »:  ط اهلل رؾمقل وىم٤مل ، إٓ سمف أرُمل ؾمٝمؿ ُمـ ومام ش وأُمل أِب ومداك ، ؾمٕمد

 ذم ُم٤م ط اهلل رؾمقل ٟمثر ، يمٜم٤مٟمتل ُمـ ومرهم٧م إذا طمتك ش ؾمٕمد إُّي٤م ، دقمقشمف وأضم٥م ، رُمٞمتف

:  اًمزهري ىم٤مل همػمه ُمـ أؿمد ويم٤من ، ريش ىمد اًمذي وهق:  ىم٤مل ، ٟمْمٞم٤م ؾمٝمام ومٜمٌٚمٜمل ، يمٜم٤مٟمتف
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 قمغم صحٞمح طمدي٨م هذا ».  ش ؾمٝمؿ أًمػ يم٤مٟم٧م يقُمئذ ؾمٕمد هب٤م رُمك اًمتل اًمًٝم٤مم إن »

 ش ُيرضم٤مه وَل ، ُمًٚمؿ ذط

ٌِْد (: 408) »صحٞمحف»وأظمرج ُمًٚمؿ ذم  ـِ قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم هَمَزْوَٟم٤م َُمَع َرؾُمقِل  :ىَم٤مَل  اهللِ قَم

ٌََؾ َٟمْجدٍ  ط اهللِ  ط اهللِوَمٜمََزَل َرؾُمقُل  ،ذِم َواٍد يَمثػِِم اًْمِٕمَْم٤مهِ  ط اهللَِرؾُمقُل  وَم٠َمْدَريَمٜم٤َم ،هَمْزَوًة ىِم

٧َم ؿَمَجَرةٍ  ـْ َأهْمَّم٤مَِّن٤َم ىَم٤مَل  ،َُتْ ـٍ ُِم َتٔمِٚمُّقَن  :وَمَٕمٚماَؼ ؾَمْٞمَٗمُف سمُِٖمّْم ًْ َق اًمٜما٤مُس ذِم اًْمَقاِدي َي َوشَمَٗمرا

َجرِ  ْٞمَػ إِنا َرضُماًل َأشمَ ش: ط اهللِوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل  ،سم٤ِمًمِما ًا وَم٤مؾْمَتْٞمَ٘مْٔم٧ُم  ،٤مِِن َوَأَٟم٤م َٟم٤مِئٌؿ وَم٠َمظَمَذ اًم

ْٞمُػ َصْٚمًت٤م ذِم َيِدهِ  ،َوُهَق ىَم٤مِئٌؿ قَمغَم َرْأِد  ًا ٓا َواًم ـْ َيْٛمٜمَُٕمَؽ ُِمٜمِّل :وَمَ٘م٤مَل زِم  ،وَمَٚمْؿ َأؿْمُٕمْر إِ  ؟َُم

ـْ َيْٛمٜمَُٕمَؽ ُِمٜمِّل :صُمؿا ىَم٤مَل ذِم اًمثا٤مٟمَِٞم٦مِ  ،اهللُىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ْٞمَػ  :ىَم٤مَل  ،اهللُىُمْٚم٧ُم  :٤مَل ىمَ  ؟َُم ًا  ،وَمَِم٤مَم اًم

 .ط اهللِ صُمؿا ََلْ َيْٕمِرْض ًَمُف َرؾُمقُل  ،وَمَٝم٤م ُهَق َذا ضَم٤مًمٌِس 

وأصح٤مسمف روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ يم٤مٟمقا قمغم ـمري٘متف ؾم٤ميريـ، وسمف ُم٘متديـ، وًمٜمنم احلؼ 

( طمدي٨م ؾمٚمٛم٦م 6443ُمِمٛمريـ، وًمٚم٤ٌمـمؾ ص٤مديـ، وٟمذيمر ُمـ ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ )

ـْ ؾ اًمٓمقي ـُ ؾَمَٚمَٛم٦مَ  قَم صَمٜمِل َأِِب  ،إَِي٤مُس سْم ـُ  ط اهللِىَمِدُْمٜم٤َم احْلَُدْيٌَِٞم٦َم َُمَع َرؾُمقِل  :ىَم٤مَل  ،طَمدا َوَٟمْح

َٓ شُمْرِوَُّي٤م قَن ؿَم٤مًة  ًُ َة ُِم٤مَئ٦ًم َوقَمَٚمْٞمَٝم٤م مَخْ ٞما٦مِ  ط اهللِ وَمَ٘مَٕمَد َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل  ،َأْرسَمَع قَمنْمَ
يمِ ٤ٌَم اًمرا  ،قَمغَم ضَم

٤م َدقَم٤م وَ  ٤م سَمَّمَؼ ومِٞمَٝم٤موَم٢مُِما َ٘مْٞمٜم٤َم َواؾْمَتَ٘مْٞمٜم٤َم :ىَم٤مَل  ،إُِما ًَ َدقَم٤مَٟم٤م  ط اهللِصُمؿا إِنا َرؾُمقَل  :ىَم٤مَل  ،وَمَج٤مؿَم٧ْم وَم

َجَرةِ  ٌَْٞمَٕم٦ِم ذِم َأْصِؾ اًمِما َل اًمٜما٤مسِ  :ىَم٤مَل  ،ًمِْٚم ٤ٌَمَيْٕمُتُف َأوا طَمتاك إَِذا يَم٤مَن ذِم َوؾَمٍط  ،صُمؿا سَم٤مَيَع َوسَم٤مَيعَ  ،وَم

ـْ اًمٜما٤مِس  ِل اًمٜما٤مسِ  اهللِىُمْٚم٧ُم ىَمْد سَم٤مَيْٕمُتَؽ َي٤م َرؾُمقَل  :ىَم٤مَل  ،سَم٤مِيْع َي٤م ؾَمَٚمَٛم٦مُ  :ىَم٤مَل ُِم  :ىَم٤مَل  ،ذِم َأوا

ًٓ َيْٕمٜمِل ًَمْٞمَس َُمَٕمُف ؾِماَلٌح  ط اهللَِوَرآِِن َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل  ،َوَأْيًْم٤م  اهللِ وَم٠َمقْمَٓم٤مِِن َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل  ،قَمِز

٤ٌَمِيُٕمٜمِل َي٤م ؾَمَٚمَٛم٦مُ  :٤مَيَع طَمتاك إَِذا يَم٤مَن ذِم آظِمِر اًمٜما٤مِس ىَم٤مَل صُمؿا سمَ  ،طَمَجَٗم٦ًم َأْو َدَرىَم٦مً  ط َٓ شُم  :ىَم٤مَل  ؟َأ

ِل اًمٜما٤مِس َوذِم َأْوؾَمِط اًمٜما٤مسِ  اهللِىَمْد سَم٤مَيْٕمُتَؽ َي٤م َرؾُمقَل  :ىُمْٚم٧ُم   :ىَم٤مَل  ،َوَأْيًْم٤م :ىَم٤مَل  ،ذِم َأوا
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٤ٌَمَيْٕمُتُف اًمثا٤مًمَِث٦مَ  تِل َأقْمَٓمْٞمُتَؽ َي٤م ؾَم  :صُمؿا ىَم٤مَل زِم  ،وَم ـَ طَمَجَٗمُتَؽ َأْو َدَرىَمُتَؽ اًما ىُمْٚم٧ُم َي٤م  :ىَم٤مَل  ؟َٚمَٛم٦ُم َأْي

٤مَه٤م ،اهللِ َرؾُمقَل  ًٓ وَم٠َمقْمَٓمْٞمُتُف إِيا ل قَم٤مُِمٌر قَمِز  :َوىَم٤مَل  ط اهللِوَمَْمِحَؽ َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل  ،ًَمِ٘مَٞمٜمِل قَمٛمِّ

ُل  َوا ْٕ ـْ َٟمْٗمِز ؿا َأسْمِٖمٜمِل طَمٌِٞماًمٚمٝمُ إِٟماَؽ يَم٤مًماِذي ىَم٤مَل ا يملَِم  ،٤ًٌم ُهَق َأطَم٥مُّ إزَِما ُِم صُمؿا إِنا اعمُْنْمِ

ْٚمَح طَمتاك َُمَِمك سَمْٕمُْمٜم٤َم ذِم سَمْٕمٍض َواْصَٓمَٚمْحٜم٤َم ـِ  :ىَم٤مَل  ،َراؾَمُٚمقَٟم٤م اًمّمُّ َويُمٜم٧ُْم شَمٌِٞمًٕم٤م ًمَِٓمْٚمَح٦َم سْم

ٌَْٞمِد  ـْ ـَمَٕم٤مُمِ  اهللِقُم ُف َوَأظْمِدُُمُف َوآيُمُؾ ُِم ًُّ َوشَمَريْم٧ُم َأْهكِم َوَُم٤مزِم ُُمَٝم٤مضِمًرا إِمَم  ،فِ َأؾْمِ٘مل وَمَرؾَمُف َوَأطُم

ٌَْٕمٍض َأشَمْٞم٧ُم  :ىَم٤مَل  طَوَرؾُمقًمِِف  اهللِ ٦َم َواظْمَتَٚمَط سَمْٕمُْمٜم٤َم سمِ ـُ َوَأْهُؾ َُمٙما وَمَٚماما اْصَٓمَٚمْحٜم٤َم َٟمْح

ْح٧ُم ؿَمْقيَمَٝم٤م وَم٤مْوَٓمَجْٕم٧ُم ذِم َأْصٚمَِٝم٤م ،ؿَمَجَرةً  ًَ ـْ  :ىَم٤مَل  ،وَمَٙم ـْ َأْهِؾ وَم٠َمشَم٤مِِن َأْرسَمَٕم٦ٌم ُِم يمِلَم ُِم اعمُْنْمِ

٦مَ  ًْم٧ُم إِمَم ؿَمَجَرٍة ُأظْمَرى َوقَمٚماُ٘مقا  ،وَم٠َمسْمَٖمْْمُتُٝمؿْ  ط اهللِ وَمَجَٕمُٚمقا َيَ٘مُٕمقَن ذِم َرؾُمقِل  ،َُمٙما وَمَتَحقا

ـْ َأؾْمَٗمِؾ اًْمَقاِدي َي٤م ًمِْٚمُٛمَٝم٤مضمِ  ،ؾِماَلطَمُٝمْؿ َواْوَٓمَجُٕمقا ٌَْٞمٜماََم ُهْؿ يَمَذًمَِؽ إِْذ َٟم٤مَدى ُُمٜم٤َمٍد ُِم ـَ وَم ِري

ـُ ُزَٟمْٞمؿٍ  َْرسَمَٕم٦ِم َوُهْؿ ُرىُمقدٌ  :ىَم٤مَل  ،ىُمتَِؾ اسْم ْٕ ـْم٧ُم ؾَمْٞمِٗمل صُمؿا ؿَمَدْدُت قَمغَم ُأوًَمِئَؽ ا وَم٠َمظَمْذُت  ،وَم٤مظْمؽَمَ

َٓ َيْروَمُع َأطَمٌد  :صُمؿا ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،ؾِماَلطَمُٝمْؿ وَمَجَٕمْٚمُتُف ِوْٖمًث٤م ذِم َيِدي ٍد  َم َوضْمَف حُمَٛما َواًماِذي يَمرا

ِذي ومِٞمِف قَمْٞمٜم٤َمهُ ُِمٜمْٙمُ  سْم٧ُم اًما ٓا َضَ  ،ط اهللِصُمؿا ضِمْئ٧ُم هِبِْؿ َأؾُمقىُمُٝمْؿ إمَِم َرؾُمقِل  :ىَم٤مَل  ،ْؿ َرْأؾَمُف إِ

ٌَاَلِت ُيَ٘م٤مُل ًَمُف ُِمْٙمَرٌز َيُ٘مقُدُه إمَِم َرؾُمقِل  :ىَم٤مَل  ـْ اًْمَٕم ل قَم٤مُِمٌر سمَِرضُمٍؾ ُِم قَمغَم  ط اهللِ َوضَم٤مَء قَمٛمِّ

ٍػ ذِم ؾَمٌْ  يملِمَ وَمَرٍس جُمَٗما ـْ اعمُْنْمِ ـْ هَلُْؿ ش :وَمَ٘م٤مَل  ط اهللِوَمٜمََٔمَر إًَِمْٞمِٝمْؿ َرؾُمقُل  ،ِٕملَم ُِم َدقُمقُهْؿ َيُٙم

َوُهَق اًماِذي يَمػا َأْيِدَُّيُْؿ قَمٜمُْٙمْؿ ﴿ اهللَُوَأْٟمَزَل  ،ط اهللِوَمَٕمَٗم٤م قَمٜمُْٝمْؿ َرؾُمقُل  »سَمْدُء اًْمُٗمُجقِر َوصمِٜم٤َمهُ 

ـِ ُمَ  ٌَْٓم ـْ سَمْٕمِد َأْن َأفْمَٗمَريُمْؿ قَمَٚمْٞمِٝمؿْ َوَأْيِدَيُٙمْؿ قَمٜمُْٝمْؿ سمِ ٦َم ُِم َي٦َم يُمٚماَٝم٤م ﴾ٙما ْٔ صُمؿا ظَمَرضْمٜم٤َم  :ىَم٤مَل  ،ا

يُمقنَ  ،َراضِمِٕملَم إمَِم اعْمَِديٜم٦َمِ  ٌٌَؾ َوُهْؿ اعمُْنْمِ ًٓ سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَملْمَ سَمٜمِل حَلَْٞم٤مَن ضَم وَم٤مؾْمَتْٖمَٗمَر  ،وَمٜمََزًْمٜم٤َم َُمٜمِْز

ـْ َرىِمَل َهذَ  ط اهللَِرؾُمقُل  ِلِّ عمَِ ُف ـَمٚمِٞمَٕم٦ٌم ًمِٚمٜمٌا ْٞمَٚم٦َم يَم٠َمٟما ٌََؾ اًمٚما  :ىَم٤مَل ؾَمَٚمَٛم٦مُ  ،َوَأْصَح٤مسمِفِ  طا اجْلَ

شَملْمِ َأْو صَماَلصًم٤م صُمؿا ىَمِدُْمٜم٤َم اعمَِْديٜم٦َمَ  ْٞمَٚم٦َم َُمرا ٌََٕم٨َم َرؾُمقُل  ،وَمَرىِمٞم٧ُم شمِْٚمَؽ اًمٚما سمَِٔمْٝمِرِه َُمَع َرسَم٤مٍح  ط اهللِوَم
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يِف َُمَع اًمٔماْٝمرِ  ،َُمَٕمفُ َوَأَٟم٤م  ط اهللِهُماَلِم َرؾُمقِل  ٌَْحٜم٤َم  ،َوظَمَرضْم٧ُم َُمَٕمُف سمَِٗمَرِس ـَمْٚمَح٦َم ُأَٟمدِّ وَمَٚماما َأْص

ـِ اًْمَٗمَزاِريُّ ىَمْد َأهَم٤مَر قَمغَم فَمْٝمِر َرؾُمقِل  مْحَ ٌُْد اًمرا  ،وَم٤مؾْمَت٤مىَمُف َأمْجََع َوىَمَتَؾ َراقِمَٞمفُ  ،ط اهللِإَِذا قَم

ٌَْٞمِد َي٤م َرسَم٤مُح ظُمْذ َهَذا  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ـَ قُم َأنا  ط اهللَِوَأظْمؼِمْ َرؾُمقَل  ،اهللِاًْمَٗمَرَس وَم٠َمسْمٚمِْٖمُف ـَمْٚمَح٦َم سْم

طِمفِ  يملَِم ىَمْد َأهَم٤مُروا قَمغَم َهْ ٌَْٚم٧ُم اعمَِْديٜم٦َمَ  :ىَم٤مَل  ،اعمُْنْمِ وَمٜم٤َمَدْي٧ُم صَماَلصًم٤م  ،صُمؿا ىُمْٛم٧ُم قَمغَم َأيَمَٛم٦ٍم وَم٤مؾْمَتْ٘م

٤ٌَمطَم٤مهْ  ٌِْؾ َوَأْردَمُِز َأىُمقُل صُمؿا ظَمَرضْم٧ُم ذِم آصمَ  ،َي٤م َص يَْمَقِع َواًْمَٞمْقُم  :٤مِر اًْمَ٘مْقِم َأْرُِمٞمِٝمْؿ سم٤ِمًمٜما ْٕ ـُ ا َأَٟم٤م اسْم

ِع وَم٠َمحْلَُؼ َرضُماًل ُِمٜمُْٝمْؿ وَم٠َمُصؽُّ ؾَمْٝماًم ذِم َرطْمٚمِفِ  وا ْٝمِؿ إِمَم يَمتِِٗمفِ  ،َيْقُم اًمرُّ ًا  ،طَمتاك ظَمَٚمَص َٟمّْمُؾ اًم

ـُ  :ىَم٤مَل  عِ  ىُمْٚم٧ُم ظُمْذَه٤م َوَأَٟم٤م اسْم وا يَْمَقِع َواًْمَٞمْقُم َيْقُم اًمرُّ ْٕ َُم٤م ِزًْم٧ُم َأْرُِمٞمِٝمْؿ َوَأقْمِ٘مُر  اهللِ ىَم٤مَل وَمقَ  ،ا

٧ُم ذِم َأْصٚمَِٝم٤م ،هِبِؿْ  ًْ صُمؿا َرَُمْٞمُتُف وَمَٕمَ٘مْرُت سمِِف طَمتاك إَِذا  ،وَم٢مَِذا َرضَمَع إزَِما وَم٤مِرٌس َأشَمْٞم٧ُم ؿَمَجَرًة وَمَجَٚم

ٌَُؾ وَمَدظَمُٚمقا ذِم  ٌََؾ شَمَْم٤مَيَؼ اجْلَ َج٤مَرةِ  ، شَمَْم٤مُيِ٘مِف قَمَٚمْقُت اجْلَ ُّيِْؿ سم٤ِمحْلِ وَماَم ِزًْم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،وَمَجَٕمْٚم٧ُم ُأَردِّ

ٌَُٕمُٝمْؿ طَمتاك َُم٤م ظَمَٚمَؼ  ـْ فَمْٝمِر َرؾُمقِل  اهللُيَمَذًمَِؽ َأشْم ـْ سَمِٕمػٍم ُِم ْٗمُتُف َوَراَء فَمْٝمِري ط اهللِ ُِم ٓا ظَمٚما  ،إِ

ـْ صَماَلصملَِم سُمْرَدًة َوصَماَلصملَِم ُرحْم٤ًم َوظَمٚماْقا سَمْٞمٜمِل َوسَمْٞمٜمَُف صُمؿا اشما  ٌَْٕمُتُٝمْؿ َأْرُِمٞمِٝمْؿ طَمتاك َأًْمَ٘مْقا َأيْمَثَر ُِم

َج٤مَرِة َيْٕمِروُمَٝم٤م َرؾُمقُل  ـْ احْلِ ٓا ضَمَٕمْٚم٧ُم قَمَٚمْٞمِف آَراًُم٤م ُِم َٓ َيْٓمَرطُمقَن ؿَمْٞمًئ٤م إِ قَن َو َتِخٗمُّ ًْ  ط اهللَِي

ـُ سَمْدٍر اًْمَٗمَزاِريُّ طَمتاك َأشَمْقا ُُمَتَْم٤مِي٘مً  ،َوَأْصَح٤مسُمفُ  ـْ صَمٜمِٞما٦ٍم وَم٢مَِذا ُهْؿ ىَمْد َأشَم٤مُهْؿ وُماَلُن سْم قا  ،٤م ُِم ًُ وَمَجَٚم

ْونَ  ْقَن َيْٕمٜمِل َيَتَٖمدا ٧ُم قَمغَم َرْأِس ىَمْرٍن ىَم٤مَل اًْمَٗمَزاِريُّ  ،َيَتَْمحا ًْ ِذي َأَرى :َوضَمَٚم  ؟َُم٤م َهَذا اًما

َح وَ  :ىَم٤مًُمقا ـْ َهَذا اًْمؼَمْ  ذِم َأْيِديٜم٤َم َُم٤م اهللًَِمِ٘مٞمٜم٤َم ُِم
ٍ
ء  ،وَم٤مَرىَمٜم٤َم ُُمٜمُْذ هَمَٚمٍس َيْرُِمٞمٜم٤َم طَمتاك اْٟمَتَزَع يُمؾا َرْ

ٌَؾِ  :ىَم٤مَل  ،وَمْٚمَٞمُ٘مْؿ إًَِمْٞمِف َٟمَٗمٌر ُِمٜمُْٙمْؿ َأْرسَمَٕم٦مٌ  :ىَم٤مَل  وَمَٚماما َأُْمَٙمٜمُقِِن  :ىَم٤مَل  ،وَمَّمِٕمَد إزَِما ُِمٜمُْٝمْؿ َأْرسَمَٕم٦ٌم ذِم اجْلَ

ـْ اًْمَٙماَلِم ىَم٤مَل  ـْ َأْٟم٧َم  :ىَم٤مًُمقا ؟َهْؾ شَمْٕمِروُمقِِن  :ىُمْٚم٧ُم  :ُِم ـُ  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ؟َٓ َوَُم َأَٟم٤م ؾَمَٚمَٛم٦ُم سْم

ٍد  َم َوضْمَف حُمَٛما يَْمَقِع َواًماِذي يَمرا ْٕ ٓا َأْدَريْمُتفُ  طا ٌُٜمِل َرضُمٌؾ  ،َٓ َأـْمُٚم٥ُم َرضُماًل ُِمٜمُْٙمْؿ إِ َٓ َيْٓمُٚم َو

ُـّ ىَم٤مَل وَمَرضَمُٕمقاُِمٜمُْٙمْؿ وَمُٞمْدِريَمٜمِل ىَم٤مَل َأطَمُدُهْؿ َأَٟم٤م أَ  وَماَم سَمِرطْم٧ُم َُمَٙم٤مِِن طَمتاك َرَأْي٧ُم وَمَقاِرَس  ،فُم
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َجرَ  ط اهللَِرؾُمقِل  ؾََمِديُّ قَمغَم إصِْمِرِه َأسُمق ىَمَت٤مَدَة  :ىَم٤مَل  ،َيَتَخٚماُٚمقَن اًمِما ْٕ ظَْمَرُم ا ْٕ هُلُْؿ ا وَم٢مَِذا َأوا

َْٟمَّم٤مِريُّ  ْٕ َ  ،ا ْٕ ـُ ا ظَْمَرِم ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  ،ؾْمَقِد اًْمِٙمٜمِْديُّ َوقَمغَم إصِْمِرِه اعمِْْ٘مَداُد سْم ْٕ  :وَم٠َمظَمْذُت سمِِٕمٜم٤َمِن ا

ـَ  ْقا ُُمْدسمِِري َٓ َيْ٘مَتِٓمُٕمقَك طَمتاك َيْٚمَحَؼ َرؾُمقُل  :ىُمْٚم٧ُم  ،وَمَقًما  ط اهللَِي٤م َأظْمَرُم اطْمَذْرُهْؿ 

ـُ سمِ  :ىَم٤مَل  ،َوَأْصَح٤مسُمفُ  ظِم  ٤مهللَِي٤م ؾَمَٚمَٛم٦ُم إِْن يُمٜم٧َْم شُم١ْمُِم ْٔ َوشَمْٕمَٚمُؿ َأنا اجْلَٜما٦َم طَمؼع َواًمٜما٤مَر  ،رِ َواًْمَٞمْقِم ا

َٝم٤مَدةِ  ْؾ سَمْٞمٜمِل َوسَملْمَ اًمِما ـِ  :ىَم٤مَل  ،طَمؼع وَماَل َُتُ مْحَ ٌُْد اًمرا ْٞمُتُف وَم٤مًْمَتَ٘مك ُهَق َوقَم ٌِْد  :ىَم٤مَل  ،وَمَخٚما وَمَٕمَ٘مَر سمَِٕم

ـِ وَمَ٘مَتَٚمفُ  مْحَ ٌُْد اًمرا ـِ وَمَرؾَمُف َوـَمَٕمٜمَُف قَم مْحَ قا  ،اًمرا َؼ َأسُمق ىَمَت٤مَدَة وَم٤مِرُس َرؾُمقِل  ،َل قَمغَم وَمَرؾِمفِ َوَُتَ َوحَلِ

ـِ وَمَٓمَٕمٜمَُف وَمَ٘مَتَٚمفُ  ط اهللِ مْحَ ٌِْد اًمرا ٍد  ،سمَِٕم َم َوضْمَف حُمَٛما ًَمَتٌِْٕمُتُٝمْؿ َأقْمُدو قَمغَم ِرضْمكَما  طوَمَقاًماِذي يَمرا

ٍد  ـْ َأْصَح٤مِب حُمَٛما ٤ٌَمرِ  ططَمتاك َُم٤م َأَرى َوَراِئل ُِم َٓ هُم ٌَْؾ هُمُروِب َو ِهْؿ ؿَمْٞمًئ٤م طَمتاك َيْٕمِدًُمقا ىَم

ْٛمِس إمَِم ؿِمْٕم٥ٍم ومِٞمِف َُم٤مٌء ُيَ٘م٤مُل ًَمفُ  سُمقا ُِمٜمُْف َوُهْؿ قِمَٓم٤مٌش  :اًمِما وَمٜمََٔمُروا إزَِما  :ىَم٤مَل  ،َذو ىَمَرٍد ًمَِٞمنْمَ

ْٞمُتُٝمْؿ قَمٜمُْف َيْٕمٜمِل َأضْمَٚمْٞمُتُٝمْؿ قَمٜمْفُ  َوَُيُْرضُمقَن  :ُِمٜمُْف ىَمْٓمَرًة ىَم٤مَل وَماَم َذاىُمقا  ،َأقْمُدو َوَراَءُهْؿ وَمَخٚما

وَن ذِم صَمٜمِٞما٦مٍ  ْٝمٍؿ ذِم ُٟمْٖمِض يَمتِِٗمفِ  :ىَم٤مَل  ،وَمَٞمِْمَتدُّ ًَ ُف سمِ ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،وَم٠َمقْمُدو وَم٠َمحْلَُؼ َرضُماًل ُِمٜمُْٝمْؿ وَم٠َمُصٙمُّ

يَْمَقعِ  ْٕ ـُ ا عِ  ،ظُمْذَه٤م َوَأَٟم٤م اسْم وا ُف َأيْمَققُمُف سُمْٙمَرةَ َي٤م صَمٙمَِٚمْتُف  :ىَم٤مَل  ،َواًْمَٞمْقُم َيْقُم اًمرُّ ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،ُأُمُّ

ِف َأيْمَققُمَؽ سُمْٙمَرةَ  ًِ وَمِجْئ٧ُم هِبِاَم َأؾُمقىُمُٝماَم  :ىَم٤مَل  ،َوَأْرَدْوا وَمَرؾَملْمِ قَمغَم صَمٜمِٞما٦مٍ  :ىَم٤مَل  ،َٟمَٕمْؿ َي٤م قَمُدوا َٟمْٗم

ٓمِٞمَح٦ٍم ومِٞمَٝم٤م َُمْذىَم٦ٌم ُمِ  :ىَم٤مَل  ،ط اهللِإمَِم َرؾُمقِل  ًَ َ٘مٜمِل قَم٤مُِمٌر سمِ ـٍ َوؾَمٓمِٞمَح٦ٍم ومِٞمَٝم٤م َُم٤مءٌ َوحَلِ ٌَ  ،ـْ ًَم

سْم٧ُم  ٠ْمُت َوَذِ َُْتُْؿ قَمٜمْفُ  ط اهللِصُمؿا َأشَمْٞم٧ُم َرؾُمقَل  ،وَمَتَقوا  اًماِذي طَمألا
ِ
وَم٢مَِذا َرؾُمقُل  ،َوُهَق قَمغَم اعم٤َْمء

يملِمَ  ط اهللِ ـْ اعمُْنْمِ  اؾْمَتٜمَْ٘مْذشُمُف ُِم
ٍ
ء سمَِؾ َويُمؾا َرْ َوإَِذا  ،ُرُْمٍح َوسُمْرَدةٍ  َويُمؾا  ،ىَمْد َأظَمَذ شمِْٚمَؽ اإْلِ

ـْ اًْمَ٘مْقِم َوإَِذا ُهَق َيِْمِقي ًمَِرؾُمقِل  ِذي اؾْمَتٜمَْ٘مْذُت ُِم سمِِؾ اًما ـْ اإْلِ ـْ  ط اهللِسماَِلٌل َٟمَحَر َٟم٤مىَم٦ًم ُِم ُِم

ـْ اًْمَ٘مْقِم ُِم٤مَئ٦َم َرضُمؾٍ  ،ظَمٚمِّٜمِل اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،يَمٌِِدَه٤م َوؾَمٜم٤َمُِمَٝم٤م ٌُِع  وَم٠َمْٟمَتِخ٥ُم ُِم وَم٠َمشما

ٓا ىَمَتْٚمُتفُ  ٌَْ٘مك ُِمٜمُْٝمْؿ خُمؼِْمٌ إِ طَمتاك سَمَدْت َٟمَقاضِمُذُه ذِم  ط اهللِوَمَْمِحَؽ َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل  ،اًْمَ٘مْقَم وَماَل َي
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 اًمٜما٤مرِ 
ِ
ُ ش :وَمَ٘م٤مَل  ،َٟمَٕمْؿ َواًماِذي َأيْمَرَُمَؽ  :ىُمْٚم٧ُم  ،»َي٤م ؾَمَٚمَٛم٦ُم َأشُمَراَك يُمٜم٧َْم وَم٤مقِماًل ش :وَمَ٘م٤مَل  ،َوْقء ْؿ إَِّنا

َن ًَمُٞمْ٘مَرْوَن ذِم َأْرِض هَمَٓمَٗم٤منَ  ْٔ ـْ هَمَٓمَٗم٤مَن وَمَ٘م٤مَل  :ىَم٤مَل  ،»ا َٟمَحَر هَلُْؿ وُماَلٌن  :وَمَج٤مَء َرضُمٌؾ ُِم

٤ٌَمًرا وَمَ٘م٤مًُمقا ،ضَمُزوًرا ٌَْحٜم٤َم  ،َأشَم٤ميُمْؿ اًْمَ٘مْقُم وَمَخَرضُمقا َه٤مِرسملِمَ  :وَمَٚماما يَمَِمُٗمقا ضِمْٚمَدَه٤م َرَأْوا هُم وَمَٚماما َأْص

٤مًَمتِٜم٤َم ؾَمَٚمَٛم٦مُ  ،يَم٤مَن ظَمػْمَ وُمْرؾَم٤مٟمِٜم٤َم اًْمَٞمْقَم َأسُمق ىَمَت٤مَدةَ ش :ط اهللِقُل ىَم٤مَل َرؾُم  صُمؿا  :ىَم٤مَل  ،»َوظَمػْمَ َرضما

اضِمؾِ  ط اهللِ َأقْمَٓم٤مِِن َرؾُمقُل  صُمؿا  ،وَمَجَٛمَٕمُٝماَم زِم مَجِٞمًٕم٤م ،ؾَمْٝمَٛملْمِ ؾَمْٝمَؿ اًْمَٗم٤مِرِس َوؾَمْٝمَؿ اًمرا

 َراضِمِٕملَم إِمَم اعمَِْديٜم٦َمِ وَ  ط اهللَِأْرَدوَمٜمِل َرؾُمقُل 
ِ
٤ٌَمء ػُم ىَم٤مَل  ،َراَءُه قَمغَم اًْمَٕمْْم ًِ ـُ َٟم ٌَْٞمٜماََم َٟمْح  :ىَم٤مَل وَم

ٌَُؼ ؿَمًدا ًْ َٓ ُي َْٟمَّم٤مِر  ْٕ ـْ ا ٤مسمٌِؼ إمَِم اعمَِْديٜم٦َمِ  :وَمَجَٕمَؾ َيُ٘مقُل  :ىَم٤مَل  ،َويَم٤مَن َرضُمٌؾ ُِم ًَ َٓ ُُم ـْ  ؟َأ َهْؾ ُِم

٤مسمٍِؼ  ًَ َٓ ََت٤َمُب  :وَمَٚماما ؾَمِٛمْٕم٧ُم يَماَلَُمُف ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،وَمَجَٕمَؾ ُيِٕمٞمُد َذًمَِؽ  ؟ُُم َأَُم٤م شُمْٙمِرُم يَمِرياًم َو

يًٗم٤م ٓا َأْن َيُٙمقَن َرؾُمقَل  :ىَم٤مَل  ،َذِ ل َذْرِِن  اهللِىُمْٚم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل  :ىَم٤مَل  ،ط اهللِ َٓ إِ سم٠َِمِِب َوُأُمِّ

ضُمَؾ   ،اْذَه٥ْم إًَِمْٞمَؽ َوصَمٜمَْٞم٧ُم ِرضْمكَما وَمَٓمَٗمْرُت وَمَٕمَدْوُت  ىُمْٚم٧ُم  :إِْن ؿِمْئ٧َم ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  ،وَمأِلُؾَم٤مسمَِؼ اًمرا

ٌِْ٘مل َٟمَٗمِز صُمؿا قَمَدْوُت ذِم إصِْمِرهِ  :ىَم٤مَل  وَملْمِ َأؾْمَت وًم٤م َأْو َذَ وًم٤م  ،وَمَرسَمْٓم٧ُم قَمَٚمْٞمِف َذَ وَمَرسَمْٓم٧ُم قَمَٚمْٞمِف َذَ

وَملْمِ  ُف سَملْمَ يَمتَِٗمْٞمفِ ىَم٤مَل ومَ  ،صُمؿا إِِنِّ َروَمْٕم٧ُم طَمتاك َأحْلََ٘مفُ  ،َأْو َذَ  ،اهللِىُمْٚم٧ُم ىَمْد ؾُمٌِْ٘م٧َم وَ  :ىَم٤مَل  ،٠َمُصٙمُّ

ُـّ  :ىَم٤مَل  ٌَْ٘مُتُف إمَِم اعمَِْديٜم٦َمِ  :ىَم٤مَل  ،َأَٟم٤م َأفُم ًَ ٓا صَماَلَث ًَمَٞم٤مٍل طَمتاك ظَمَرضْمٜم٤َم إِمَم  اهللِ وَمقَ  :ىَم٤مَل  ،وَم َُم٤م ًَمٌِْثٜم٤َم إِ

َٓ  ٤مهللِشمَ  :ل قَم٤مُِمٌر َيْردَمُِز سم٤ِمًْمَ٘مْقمِ وَمَجَٕمَؾ قَمٛمِّ  :ىَم٤مَل  ،ط اهللِظَمْٞمؼَمَ َُمَع َرؾُمقِل  َُم٤م اْهَتَدْيٜم٤َم  اهللًَُمْق

ْٞمٜم٤َم َٓ َصٚما ىْمٜم٤َم َو َٓ شَمَّمدا ـْ وَمْْمٚمَِؽ َُم٤م اؾْمَتْٖمٜمَْٞمٜم٤َم ،َو ـُ قَم ىَمْٞمٜم٤َم ،َوَٟمْح َٓ ىَْمَداَم إِْن  ْٕ ٧ٌِّْم ا ـْ  ،وَمَث َوَأْٟمِزًَم

َؽ  :ىَم٤مَل  ،َأَٟم٤م قَم٤مُِمرٌ  :ىَم٤مَل  »؟ـْ َهَذاُمَ ش :ط اهللِوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ،ؾَمٙمِٞمٜم٦ًَم قَمَٚمْٞمٜم٤َم  :ىَم٤مَل  ،هَمَٗمَر ًَمَؽ َرسمُّ

ٓا اؾْمُتِْمِٝمدَ  ط اهللَِوَُم٤م اؾْمَتْٖمَٗمَر َرؾُمقُل  ُف إِ ٤مٍن َُيُّمُّ ًَ ْٟم ٤مِب َوُهَق  :ىَم٤مَل  ،إِلِ ـُ اخْلَٓما وَمٜم٤َمَدى قُمَٛمُر سْم

َٓ َُم٤م َُمتإْمَتٜم٤َم سمِٕمَ  اهللِ َي٤م َٟمٌِلا  :قَمغَم مَجٍَؾ ًَمفُ  ظَمَرَج َُمٚمُِٙمُٝمْؿ  :وَمَٚماما ىَمِدُْمٜم٤َم ظَمْٞمؼَمَ ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  ،٤مُِمرٍ ًَمْق

ْٞمِٗمفِ  ًَ ُب ، قَمٚمَِٛم٧ْم ظَمْٞمؼَمُ َأِنِّ َُمْرطَم٥ُم : ىمد َوَيُ٘مقُل  ،َُمْرطَم٥ٌم َُيْٓمُِر سمِ اَلِح سَمَٓمٌؾ جُمَرا ًِّ إَِذا  ،ؿَم٤ميمِل اًم
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٥ُم  ٌََٚم٧ْم شَمَٚمٝما ل قَم٤مُِمرٌ  :ىَم٤مَل  ،احْلُُروُب َأىْم ؿَم٤ميمِل  ،ىَمْد قَمٚمَِٛم٧ْم ظَمْٞمؼَمُ َأِنِّ قَم٤مُِمرٌ  :وَمَ٘م٤مَل  َوسَمَرَز ًَمُف قَمٛمِّ

اَلِح سَمَٓمٌؾ ُُمَٖم٤مُِمرٌ  ًِّ سَمَتلْمِ وَمَقىَمَع ؾَمْٞمُػ َُمْرطَم٥ٍم ذِم شُمْرِس قَم٤مُِمرٍ  :ىَم٤مَل  ،اًم َوَذَه٥َم  ،وَم٤مظْمَتَٚمَٗم٤م َضْ

ُٗمُؾ ًَمفُ  ًْ ِف وَمَ٘مَٓمَع َأيْمَحَٚمُف وَمَٙم٤مٟمَ  ،قَم٤مُِمٌر َي ًِ فُ وَمَرضَمَع ؾَمْٞمُٗمُف قَمغَم َٟمْٗم ًُ ىَم٤مَل ؾَمَٚمَٛم٦ُم  ،٧ْم ومِٞمَٝم٤م َٟمْٗم

ِلِّ  ـْ َأْصَح٤مِب اًمٜمٌا فُ  :َيُ٘مقًُمقنَ  طوَمَخَرضْم٧ُم وَم٢مَِذا َٟمَٗمٌر ُِم ًَ  :ىَم٤مَل  ،سَمَٓمَؾ قَمَٛمُؾ قَم٤مُِمٍر ىَمَتَؾ َٟمْٗم

ِلا   :ط اهللِىَم٤مَل َرؾُمقُل  ،سَمَٓمَؾ قَمَٛمُؾ قَم٤مُِمرٍ  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :َوَأَٟم٤م َأسْمِٙمل وَمُ٘مْٚم٧ُم  طوَم٠َمشَمْٞم٧ُم اًمٜمٌا

ـْ ىَم٤مَل َذًمَِؽ ش ـْ َأْصَح٤مسمَِؽ  :ىَم٤مَل  »؟َُم ـْ ىَم٤مَل َذًمَِؽ ش :ىَم٤مَل  ،ىُمْٚم٧ُم َٟم٤مٌس ُِم سَمْؾ ًَمُف َأضْمُرُه  ؟يَمَذَب َُم

شَملْمِ  اَي٦َم َرضُماًل حُي٥ِمُّ ش: وَمَ٘م٤مَل  ،صُمؿا َأْرؾَمَٚمٜمِل إمَِم قَمكِمٍّ َوُهَق َأْرَُمدُ  »َُمرا قُْمِٓملَما اًمرا َوَرؾُمقًَمُف َأْو  اهللََٕ

 اهللِ وَم٠َمشَمْٞم٧ُم قَمِٚمًٞم٤م وَمِجْئ٧ُم سمِِف َأىُمقُدُه َوُهَق َأْرَُمُد طَمتاك َأشَمْٞم٧ُم سمِِف َرؾُمقَل  :ىَم٤مَل  ،»َوَرؾُمقًُمفُ  اهللٌُُُّف حُيِ 

اَي٦مَ  ،ط َأ َوَأقْمَٓم٤مُه اًمرا َؼ ذِم قَمْٞمٜمَْٞمِف وَمؼَمَ ًَ ٌَ ىَمْد قَمٚمَِٛم٧ْم ظَمْٞمؼَمُ َأِنِّ  :َوظَمَرَج َُمْرطَم٥ٌم وَمَ٘م٤مَل  ،وَم

ُب  ،َُمْرطَم٥ُم  اَلِح سَمَٓمٌؾ جُمَرا ًِّ ٥ُم  ،ؿَم٤ميمِل اًم ٌََٚم٧ْم شَمَٚمٝما َأَٟم٤م اًماِذي  :وَمَ٘م٤مَل قَمكِمع  ،إَِذا احْلُُروُب َأىْم

ل طَمْٞمَدَرهْ  ْتٜمِل ُأُمِّ ٜمَْدَرهْ  ،يَمَٚمْٞم٨ِم هَم٤مسَم٤مٍت يَمِريِف اعمَْٜمَْٔمَرهْ  ،ؾَمٛما ًا ٤مِع يَمْٞمَؾ اًم  :ىَم٤مَل  ،ُأوومِٞمِٝمُؿ سم٤ِمًمّما

َب َرْأَس َُمْرطَم٥ٍم وَم٘مَ  ـُ حَيَْٞمك :ىَم٤مَل إسِْمَراِهٞمؿُ  ،صُمؿا يَم٤مَن اًْمَٗمْتُح قَمغَم َيَدْيفِ  ،َتَٚمفُ وَمَيَ ُد سْم صَمٜم٤َم حُمَٛما  ،طَمدا

ٍر هِبََذا احْلَِدي٨ِم سمُِٓمقًمِفِ  ـِ قَماما ـْ قِمْٙمِرَُم٦َم سْم ٌِْد اًْمَقاِرِث قَم ـُ قَم َٛمِد سْم ٌُْد اًمّما صَمٜم٤َم قَم صَمٜم٤َم  ،طَمدا و طَمدا

َْزدِ  ْٕ ـُ ُيقؾُمَػ ا َٚمِٛملُّ َأمْحَُد سْم ًُّ َذا ،يُّ اًم ٍر هِبَ ـِ قَماما ـْ قِمْٙمِرَُم٦َم سْم ٍد قَم ـُ حُمَٛما صَمٜم٤َم اًمٜماْيُ سْم  .طَمدا

واًمِمج٤مقم٦م دأب اًمٕمٚمامء واًمّم٤محللم ذم يمؾ ُمٙم٤من، ومٝم٤مك قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك ذيمر 

( قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٜم٤من ىم٤مل: يمٜم٧م ُمع اسمـ اعم٤ٌمرك وُمٕمتٛمر 4/044) »اًمًػم»اًمذهٌل ذم 

اصٓمػ  ومٚمامؾمقس ومّم٤مح اًمٜم٤مس اًمٜمٗمػم ومخرج اسمـ اعم٤ٌمرك واًمٜم٤مس سمـ ؾمٚمٞمامن سمٓمر

از ومخرج اًمٞمف رضمؾ ومِمد اًمٕمٚم٩م قمٚمٞمف وم٘متٚمف طمتك ىمتؾ ؾمت٦م اجلٛمٕم٤من ظمرج روُمل ومٓمٚم٥م اًمؼم

ُمـ اعمًٚمٛملم وضمٕمؾ يتٌخؽم سملم اًمّمٗملم يٓمٚم٥م اعم٤ٌمرزة وُٓيرج إًمٞمف أطمد وم٤مًمتٗم٧م إزم اسمـ 
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صمؿ طمرك داسمتف وسمرز ًمٚمٕمٚم٩م ومٕم٤مًم٩م ُمٕمف  الم إن ىمتٚم٧م وم٤مومٕمؾ يمذا ويمذاهماعم٤ٌمرك وم٘م٤مل ي٤م 

وم٘متٚمف طمتك ىمتؾ ؾمت٦م قمٚمقج وـمٚم٥م ؾم٤مقم٦م وم٘متؾ اًمٕمٚم٩م وـمٚم٥م اعم٤ٌمرزة ومؼمزًمف قمٚم٩م آظمر 

وميب داسمتف وـمرد سملم اًمّمٗملم صمؿ هم٤مب ومٚمؿ ٟمِمٕمر سمٌمء وإذا ومٙم٠مَّنؿ يم٤مقمقا قمٜمف  زااًمؼم

 ومذيمر يمٚمٛم٦م  سمف ذم اعمقوع اًمذي يم٤من وم٘م٤مل زم ي٤م قمٌداهلل ًمئـ طمدصم٧م هبذا أطمدا وأٟم٤م طمل أٟم٤م

 اًمٕمٚمؿ وم٘م٤مل ًمقٓ اًمٙمت٤مب ُم٤م طمٗمٔمٜم٤م  ٦مىم٤مل أسمق ص٤مًمح اًمٗمراء ؾم٠مًم٧م اسمـ اعم٤ٌمرك قمـ يمت٤مسم

 وؾمٛمٕمتف ي٘مقل احلؼم ذم اًمثقب ظمٚمقق اًمٕمٚمامء 

 وىم٤مل شمقاـم١م اجلػمان قمغم رء أطم٥م إزم ُمـ ؿمٝم٤مدة قمدًملم 

 وىمٞمؾ إن اسمـ اعم٤ٌمرك ُمر سمراه٥م قمٜمد ُم٘مؼمة وُمزسمٚم٦م وم٘م٤مل ي٤مراه٥م قمٜمدك يمٜمز اًمرضم٤مل

 ويمٜمز إُمقال وومٞمٝمام ُمٕمتؼم 

 وىمد شمٗم٘مف اسمـ اعم٤ٌمرك سم٠مِب طمٜمٞمٗم٦م وهق ُمٕمدود ذم شمالُمذشمف 

ويم٤من قمٌداهلل همٜمٞم٤م ؿم٤ميمرا رأس ُم٤مًمف ٟمحق إرسمع ُم٤مئ٦م أًمػ ىم٤مل طم٤ٌمن سمـ ُمقؾمك رأي٧م 

 ؾمٗمرة اسمـ اعم٤ٌمرك محٚم٧م قمغم قمجٚم٦م 

 عم٤ٌمرك وىم٤مل أسمق إؾمح٤مق اًمٓم٤مًم٘م٤مِن رأي٧م سمٕمػميـ حمٛمٚملم دضم٤مضم٤م ُمِمقي٤م ًمًٗمرة اسمـ ا

وروى قمٌداهلل سمـ قمٌداًمقه٤مب قمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ ؾمٝمؿ ىم٤مل يمٜم٧م ُمع اسمـ 

وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ وم٘م٤مل إِن  يقم ومٞمِمقي ًمف ضمدي ويتخذ ًمف وم٤مًمقذجاعم٤ٌمرك ومٙم٤من ي٠ميمؾ يمؾ 

 .دومٕم٧م امم ويمٞمكم أًمػ ديٜم٤مر وأُمرشمف أن يقؾمع قمٚمٞمٜم٤م 

قمٌداهلل أصمر اًمي  وضمفذم ىم٤مل احلًـ سمـ مح٤مد دظمؾ أسمق أؾم٤مُم٦م قمغم اسمـ اعم٤ٌمرك ومقضمد 

 :ومٚمام ظمرج سمٕم٨م إًمٞمف أرسمٕم٦م آٓف درهؿ ويمت٥م إًمٞمف

 وومتــــــك ظمــــــال ُمـــــــ ُم٤مًمــــــف 

 

ـــــ٤مل   ـــــػم طم ـــــروءة هم ــــــ اعم  وُم
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ــــــــؾ ؾمــــــــ١ماًمف   أقمٓمــــــــ٤مك ىمٌ

 

ــــــ١مال   ــــــروه اًمً ــــــ٤مك ُمٙم  ويمٗم

وىم٤مل اعمًٞم٥م سمـ واوح أرؾمؾ اسمـ اعم٤ٌمرك امم أِب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش أرسمٕم٦م آٓف درهؿ  

  .وم٘م٤مل ؾمد هب٤م ومتٜم٦م اًم٘مقم قمٜمؽ

ىمٚم٧م ًمٕمٞمًك سمـ يقٟمس يمٞمػ ومْمٚمٙمؿ اسمـ اعم٤ٌمرك وَل يٙمـ سم٠مؾمـ  :٤مل قمكم سمـ ظمنممىم

ُمٜمٙمؿ ىم٤مل يم٤من ي٘مدم وُمٕمف اًمٖمٚمٛم٦م اخلراؾم٤مٟمٞم٦م واًمٌزة احلًٜم٦م ومٞمّمؾ اًمٕمٚمامء ويٕمٓمٞمٝمؿ ويمٜم٤م 

 ٓ ٟم٘مدر قمغم هذا 

ىم٤مل ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد ىمدم اسمـ اعم٤ٌمرك أيٚمف قمغم يقٟمس سمـ يزيد وُمٕمف همالم ُمٗمرغ اًمٕمٛمؾ 

  .ه ًمٚمٛمحدصملماًمٗم٤مًمقذج يتخذ

ىم٤مل احلًـ سمـ اًمرسمٞمع عم٤م اطمتي اسمـ اعم٤ٌمرك ذم اًمًٗمر ىم٤مل أؿمتٝمل ؾمقي٘م٤م ومٚمؿ ٟمجده إٓ 

قمٜمد رضمؾ يم٤من يٕمٛمؾ ًمٚمًٚمٓم٤من ويم٤من ُمٕمٜم٤م ذم اًمًٗمٞمٜم٦م ومذيمرٟم٤م ذًمؽ ًمٕمٌداهلل وم٘م٤مل دقمقه 

  .ومامت وَل ينمسمف

 :ىم٤مل اًمٕمالء سمـ إؾمقد ذيمر ضمٝمؿ قمٜمد اسمـ اعم٤ٌمرك وم٘م٤مل

ــك اًم  ــٞمٓم٤من أشم ــ٧م ًمِم ــ٤مقمجٌ ــ٤مس داقمٞم  ٜم

 

ــٜمؿ   ـــ ضمٝم ــٛمف ُم ــؼ اؾم ــ٤مر واٟمِم  إمم اًمٜم

ىمٞمؾ ٓسمـ اعم٤ٌمرك إن إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٚمٞمف ىمد وزم اًم٘مْم٤مء  :ىم٤مل أمحد سمـ مجٞمؾ اعمروزي 

  :ومٙمت٥م إًمٞمف

ــــ٤م ــــف سم٤مزي ــــؿ ًم ــــؾ اًمٕمٚم ــــ٤م ضم٤مقم  ي

 

ــــــ٤ميملم   ــــــقال اعمً ــــــٓم٤مد أُم  يّم

 اطمتٚمـــــــ٧م ًمٚمـــــــدٟمٞم٤م وًمـــــــذاَت٤م 

 

ـــــــديـ   ـــــــذه٥م سم٤مًم  سمحٞمٚمـــــــ٦م شم

 ومٍمـــــت جمٜمقٟمـــــ٤م هبـــــ٤م سمٕمـــــدُم٤م 

 

ــــــــــ٧م دو   ــــــــــ٤مٟملميمٜم  اء ًمٚمٛمج

ــــــ٤م   ــــــؽ ذم هده ـــــــ رواي٤مشم  أي

 

ــــ اسمــــ قمـــقن واسمــــ هيــــ    قم

ـــــٞمام  ـــــؽ وم ــــــ رواي٤مشم ـــــ أي   ُم٣م

 

 ذم شمـــــرك أسمـــــقاب اًمًـــــالـملم  
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ــــذا ــــام ذا يم ــــ٧م وم ــــ٧م أيمره  إن ىمٚم

 

ــــــؿ ذم اًمٓمــــــلم     زل محــــــ٤مر اًمٕمٚم

وروى قمٌداهلل سمـ حمٛمد ىم٤ميض ٟمّمٞمٌلم طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أِب ؾمٙمٞمٜم٦م ىم٤مل أُمغم  

ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمٌٕملم وُمئ٦م وأٟمٗمذه٤م ُمٕمل امم اًمٗمْمؾ سمـ قمٞم٤مض ُمـ  قمكم اسمـ اعم٤ٌمرك

  :ـمرؾمقس

ـــشمٜم٤م ـــق أسمٍم ـــرُملم ًم ـــد احل ـــ٤م قم٤مسم  ي

 

ـــ٥م   ـــ٤مدة شمٚمٕم ـــؽ ذم اًمٕمٌ ـــ٧م أٟم  ًمٕمٚمٛم

ــده سمدُمققمــف   ــ٥م ضمٞم ــ٤من ُيْم ـــ يم  ُم

 

 ومٜمحقرٟمــــــ٤م سمــــــدائٜم٤م شمتخْمــــــ٥م  

 أو يمــــ٤من يتٕمــــ٥م ظمٞمٚمــــ٦م ذم سم٤مـمــــؾ  

 

ـــ٥م   ـــٌٞمح٦م شمتٕم ـــقم اًمّم ـــ٤م ي  ومخٞمقًمٜم

 ريـــح اًمٕمٌـــػم ًمٙمـــؿ وٟمحــــ قمٌػمٟمـــ٤م 

 

 رهـــ٩م اًمًـــٜم٤مسمؽ واًمٖمٌـــ٤مر إـمٞمـــ٥م  

ــــ٤م  ــــ٤م ُمـــــ ُم٘مــــ٤مل ٟمٌٞمٜم  وًم٘مــــد أشم٤مٟم

 

 ىمـــقل صـــحٞمح صـــ٤مدق ٓ يٙمـــذب  

 ٓ يًــــتقي وهمٌــــ٤مر ظمٞمــــؾ اهلل ذم  

 

 أٟمـــػ اُمـــرئ ودظمـــ٤من ٟمـــ٤مر شمٚمٝمـــ٥م  

 هــــذا يمتــــ٤مب اهلل يٜمٓمــــؼ سمٞمٜمٜمــــ٤م 

 

ـــ٧م ٓ   ـــٝمٞمد سمٛمٞم ـــٞمس اًمِم ـــذب ًم  يٙم

 ـ وٟمّمح ومٚم٘مٞم٧م اًمٗمْمٞمؾ سمٙمت٤مسمف ذم احلرم وم٘مرأه وسمٙمك صمؿ ىم٤مل صدق أسمق قمٌداًمرمح 

 :ىم٤مل اسمـ ؾمٝمؿ إٟمٓم٤ميمل ؾمٛمٕم٧م اسمـ اعم٤ٌمرك يٜمِمد

ــٜمٝمؿ  ــؿ أقمٞم ــؾ اًمٕمٚم ــرت ٕه ــػ ىم  ومٙمٞم

 

ــقا   ــقم أو هجٕم ــذ اًمٜم ــتٚمذوا ًمذي  أو اؾم

 واًمٜمــــ٤مر وــــ٤مطمٞم٦م ٓسمــــد ُمقردهــــ٤م  

 

 وًمــٞمس يــدرون ُمـــ يٜمجــق وُمـــ ي٘مــع  

 وـمـ٤مرت اًمّمــحػ ذم إيــدي ُمٜمنمــة 

 

ــــ٤مر ُمٓمٚمــــع    ومٞمٝمــــ٤م اًمنــــائر واجلٌ

ـــف إُمـــ٤م ٟمٕمـــٞمؿ وقمـــٞمش ٓ اٟم٘مْمـــ٤مء   ًم

 

ـــدع   ـــل وٓ شم ـــال ٟمٌ٘م ـــٞمؿ وم  أو اجلح

 َتــــقى سمًــــ٤ميمٜمٝم٤م ـمــــقرا وشمرومٕمــــف  

 

ــقا   ــ٤م ىمٛمٕم ـــ همٛمٝم ــ٤م ُم ــقا خمرضم  إذا رضم

ـــف  ـــقت قم٤معم ـــؾ اعم ـــؿ ىمٌ ـــع اًمٕمٚم  ًمٞمٜمٗم

 

 ىمد ؾم٤مل ىمقم هبـ٤م اًمرضمٕمـك ومـام رضمٕمـقا  

  :وروى اؾمح٤مق سمـ ؾمٜملم ٓسمـ اعم٤ٌمرك 
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ــلم ــ٤مُمره ًم ــل ًمٖم ــٞمس ذم ديٜم ــرؤ ًم  إِن اُم

 

 وًمًــــ٧م قمــــغم اإلؾمــــالم ـمٕم٤مٟمــــ٤م  

ـــرا   ـــر وٓ قمٛم ـــ٤م سمٙم ـــ٥م أسم ـــال أؾم  وم

 

 وًمـــــ أؾمــــ٥م ُمٕمــــ٤مذ اهلل وقمثامٟمــــ٤م  

ـــتٛمف  ـــقل اهلل أؿم ـــؿ رؾم ــــ قم  وٓ اسم

 

 طمتــك أًمــٌس ُتــ٧م اًمــؽمب أيمٗم٤مٟمــ٤م  

 وٓ اًمـــزسمػم طمـــقارى اًمرؾمـــقل وٓ  

 

 أهـــدي ًمٓمٚمحـــ٦م ؿمـــتام قمـــز أوه٤مٟمـــ٤م  

ــــح٤مب إذا  ــــكم ذم اًمً ــــقل قم  وٓ أىم

 

 ىمـــد ىمٚمـــ٧م واهلل فمٚمـــام صمـــؿ قمـــدواٟم٤م  

 ًمــــف وٓ أىمــــقل سم٘مــــقل اجلٝمــــؿ إن 

 

ــ٤م   ــك أطمٞم٤مٟم ــؾ اًمنم ــ٤مرع أه ــقٓ يْم  ىم

ــــف   ـــــ ظمٚمٞم٘مت ــــغم ُم ــــقل ُت  وٓ أىم

 

ــــ٤مد وومم إُمــــر ؿمــــٞمٓم٤مٟم٤م    رب اًمٕمٌ

ـــرده  ـــذا ذم َت ـــقن ه ـــ٤مل ومرقم ـــ٤م ىم  ُم

 

ــ٤م   ــ٤من ـمٖمٞم٤مٟم ــك وٓ ه٤مُم ــقن ُمقؾم  ومرقم

ـــــٚم٦م  ـــــٓم٤من ُمٕمْم ـــــدومع سم٤مًمً  اهلل ي

 

ـــقاٟم٤م   ـــف ورو ـــ٦م ُمٜم ـــ٤م رمح ــــ ديٜمٜم  قم

ـــٌؾ   ـــ٤م ؾم ـــ٠مُمـ ًمٜم ـــ٦م َل شم ـــقٓ إئٛم  ًم

 

ــــ   ــــٕمٗمٜم٤م َّنٌ ــــ٤من أو ــــ٤مويم  ٤م ٕىمقاٟم

إن اًمرؿمٞمد أقمجٌف هذا ومٚمام أن سمٚمٖمف ُمقت اسمـ اعم٤ٌمرك هبٞم٧م ىم٤مل إٟم٤م هلل وإٟم٤م أًمٞمف  :ومٞم٘م٤مل 

راضمٕمقن ي٤م ومْمؾ إيذن ًمٚمٜم٤مس يٕمزوٟم٤م ذم اسمـ اعم٤ٌمرك وىم٤مل أُم٤م هق اًم٘م٤مئؾ اهلل يدومع سم٤مًمًٓم٤من 

  .ُمٕمْمٚم٦م ومٛمـ اًمذي يًٛمع هذا ُمـ اسمـ اعم٤ٌمرك وٓيٕمرف طم٘مٜم٤م

  :وٓسمـ اعم٤ٌمرك

ـــ٧م ٟمٗم ـــ٤مضمرسم ـــدَت٤م هل ـــام وضم ـــ وم  ز

 

ـــف يمـــ٤مٕدب    ُمــــ سمٕمـــد شم٘مـــقى إًم

ـــــ٧م   ـــــ٤م وإن يمره ـــــؾ طم٤مَٓت  ذم يم

 

ــذب   ـــ اًمٙم ــٛمتٝم٤م قم ـــ ص ــؾ ُم  أومْم

 أو همٞمٌــــــ٦م اًمٜمــــــ٤مس إن قمٞمٌــــــتٝمؿ 

 

ــــ٥م    ــــالل ذم اًمٙمت ــــ٤م ذو اجل  طمرُمٝم

 ىمٚمـــــ٧م هلـــــ٤م ـم٤مئٕمـــــ٤م وأيمرهٝمـــــ٤م 

 

 احلٚمـــؿ واًمٕمٚمـــؿ زيــــ ذي احلًـــ٥م  

ـــ٤م  ـــؽ ي ـــ٦م يمالُم ــــ ومْم ـــ٤من ُم  إن يم

 

 ٟمٗمــس ومــ٢من اًمًــٙمقت ُمـــ ذهــ٥م  

  :سمق اًمٕم٤ٌمس اًمناج أٟمِمدِن يٕم٘مقب سمـ حمٛمد ٓسمـ اعم٤ٌمركأىم٤مل  
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ـــــٞم٥م ـــــ٤م ُمِم ـــــ٧م ِب ي ـــــ٢مذن ٟمزًم  أسم

 

ــــ٥م   ــــ٧م يٓمٞم ــــد ٟمزًم ــــٞمش وىم  أي قم

 ويمٗمــــك اًمِمــــٞم٥م واقمٔمــــ٤م همــــػم أِن 

 

ــــ٥م    ــــامت ىمري ــــٞمش واعم ــــؾ اًمٕم  آُم

ـــف   ـــ٤من وسم ـــ٤مدي اًمِمـــ٤ٌمب إذ سم  ويمـــؿ أٟم

 

ـــ٤م ُمـــ٤م َيٞمـــ٥م   ـــل وٟمـــدائل ُمقًمٞم  ُمٜم

ــــــر  ــــــر أٓ شمزدضم ــــــ٥م اًمٗم٘م  ي٤مقم٤مئ

 

 أيمثــــر ًمــــق شمٕمتــــؼم قمٞمــــ٥م اًمٖمٜمــــك  

ــــٚمف   ـــــ ومْم ــــر وُم ـــــ ذف اًمٗم٘م  ُم

 

ــؽ اًمٜمٔمــر   ــح ُمٜم ــك ًمــق ص ــغم اًمٖمٜم  قم

ـــــك  ـــــ٤مل اًمٖمٜم ـــــ ًمتٜم ـــــؽ شمٕميص  أٟم

 

ــــر    ــــل شمٗمت٘م ــــ اهلل يم ــــٞمس شمٕميص  وًم

  :ىم٤مل طم٤ٌمن سمـ ُمقؾمك ؾمٛمٕم٧م اسمـ اعم٤ٌمرك يٜمِمد 

 يمٞمــػ اًم٘مــرار ويمٞمــػ ُّيــدأ ُمًــٚمؿ

 

ـــدي    ـــدو اعمٕمت ـــع اًمٕم ـــٚمامت ُم  واعمً

ـــــ٦م  ـــــدودهـ سمرٟم ـــــ٤مرسم٤مت ظم  اًمْم

 

 ٌــــــٞمٝمـ حمٛمــــــداًمــــــداقمٞم٤مت ٟم  

 اًم٘مــــ٤مئالت إذا ظمِمــــلم ومْمــــٞمح٦م  

 

 ضمٝمـــــد اعم٘م٤مًمـــــ٦م ًمٞمتٜمـــــ٤م َل ٟمقًمـــــد  

ـــ٦م  ــــ طمٞمٚم ـــ٤م ُم ـــتٓمٞمع وُم٤مهل ـــ٤م شمً  ُم

 

ــــد    ــــ٤م سم٤مًمٞم ـــــ أظمٞمٝم ــــؽم ُم  آ اًمتً

( ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ ؿمامس: يمٜم٧م ايم٤مشم٥م أمحد سمـ إؾمح٤مق اًمنُم٤مري 68/84وذيمر ) 

 ومٙمت٧ٌم اًمٞمف وم٘مدم اًمٖمزي٦م ذم ذاء آهى وم٤ميمت٥م ازم سمالدومٙمت٥م ازم إذا اردت اخلروج إمم 

ؾمٛمرىمٜمد ومخرضمٜم٤م ومٚمام قمٚمؿ ضمٕمٌقيف اؾمت٘مٌٚمٜم٤م ذم قمدة ُمـ ضمٞمقؿمف وم٤مىمٛمٜم٤م قمٜمده ومٕمرض يقُم٤م 

ضمٞمِمف ومٛمر رضمؾ ومٕمٔمٛمف وظمٚمع قمٚمٞمف وم٤ًمًمٜمل قمٜمف اًمنُم٤مري وم٘مٚم٧م هذا رضمؾ ُم٤ٌمرز يٕمد 

سم٤مًمػ وم٤مرس ىم٤مل اٟم٤م اسم٤مرزه ومًٙم٧م وم٘م٤مل ضمٕمٌقيف ُم٤م ي٘مقل هذا ىمٚم٧م ي٘مقل يمذا ويمذا ىم٤مل 

يِمٕمر وًمٙمـ همدا ٟمريم٥م ومٚمام يم٤من اًمٖمد ريمٌقا ومريم٥م اًمنُم٤مري ُمٕمف قمٛمقد  ًمٕمٚمف ؾمٙمران ٓ

ذم يمٛمف وم٘م٤مم سم٤مزاء اعم٤ٌمرز وم٘مّمده ومٝمرب أمحد طمتك سم٤مقمده ُمـ اجلٞمش صمؿ يمر وضسمف 

سم٤مًمٕمٛمقد ىمتٚمف وشمٌع إسمراهٞمؿ سمـ ؿمامس ٟٓمف يم٤من ؾمٌ٘مف ومٚمح٘مف وقمٚمؿ ضمٕمٌقيف ومجٝمز ذم ـمٚمٌف 

ٗمٞم٤م طمتك ُمروا يمٚمٝمؿ واطمدا سمٕمد واطمد مخًلم وم٤مرؾم٤م ٟم٘م٤موة وم٤مدريمقا ومث٧ٌم ُت٧م شمؾ خمت



 217 لوسائل اجللية يف نصرة الدعوة السلفيةا

وضمٕمؾ ييب سمٕمٛمقده ُمـ ورائٝمؿ إمم ان ىمتؾ شمًٕم٦م وأرسمٕملم واُمًؽ واطمدا ىمٓمع اٟمٗمف 

واذٟمٞمف واـمٚم٘مف ًمٞمخؼم صمؿ سمٕمد قم٤مُملم شمقذم أمحد وذه٥م اسمـ ؿمامس ذم اًمٗمداء وم٘م٤مل ًمف 

٧م ىم٤مل ذاك أمحد اًمنُم٤مري ىم٤مل ومٚمؿ َل ُتٛمٚمف ُمٕمؽ ىمٚمضمٕمٌقيف ُمـ ذاك اًمذي ىمتؾ ومرؾم٤مٟمٜم٤م 

شمقذم ومّمؽ ذم وضمٝمل وىم٤مل ًمق اقمٚمٛمتٜمل اٟمف هق ًمٙمٜم٧م اقمٓمٞمف مخس ُمئ٦م سمرذون وقمنمة 

 .آف ؿم٤مه 

وقمـ سمٙمر سمـ ُمٜمػم ىم٤مل راي٧م اًمنُم٤مري أسمٞمض اًمراس واًمٚمحٞم٦م وخام ُم٤مت سم٘مريتف 

ومٌٚمغ يمراء اًمداسم٦م اًمٞمٝم٤م قمنمة دراهؿ وظمٚمػ ديقٟم٤م يمثػمة ومٙم٤من همرُم٤مؤه رسمام يِمؽمون ُمـ 

  .رمه٤م إمم ُمئ٦م طم٤ٌم ًمف ومام رضمٕمقا طمتك ىمِض ديٜمفشمريمتف طمزُم٦م اًم٘مّم٥م سمخٛمًلم د

قمـ قمٛمران سمـ حمٛمد اعمٓمققمل ؾمٛمٕم٧م أِب ي٘مقل يم٤من قمٛمقد اعمٓمققمل اًمنُم٤مري وزٟمف 

  .صمامٟمٞم٦م قمنم ُمٜم٤م ومٚمام ؿم٤مخ ضمٕمٚمف اصمٜمل قمنم ُمٜم٤م ويم٤من سمف ي٘م٤مشمؾ

ىم٤مل همٜمج٤مر ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ ظم٤مًمد وأمحد سمـ حمٛمد ىم٤مٓ ؾمٛمٕمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد 

٧م قمٌٞمد اهلل سمـ واصؾ ؾمٛمٕم٧م أمحد اًمنُم٤مري ي٘مقل واظمرج ؾمٞمٗمف وم٘م٤مل سمـ ضمرير ؾمٛمٕم

اقمٚمؿ ي٘مٞمٜم٤م أِن ىمتٚم٧م سمف اًمػ شمريمل وان قمِم٧م ىمتٚم٧م سمف اًمٗم٤م اظمرى وًمقٓ ظمقذم ان يٙمقن 

  .سمدقمف ُٓمرت ان يدومـ ُمٕمل

وقمـ حمٛمقد سمـ ؾمٝمؾ اًمٙم٤مشم٥م ىم٤مل يم٤مٟمقا ذم سمٕمض احلروب حي٤مسون ُمٙم٤مٟم٤م ورئٞمس 

وُم٤م اًمرئٞمس ًمٞمٜمزقمف ومرُم٤مه ٠مؾمٝمام ومٖمرزه ذم اًمّمٗم٦م ومنُم٤مري اًمٕمدو ىم٤مقمد قمغم صٗم٦م ومرُمك اًم

سمًٝمؿ اظمر ظم٤مط يده ومتٓم٤مول اًمٙم٤مومر ًمٞمٜمزقمف ُمـ يده ومرُم٤مه سمًٝمؿ صم٤مًم٨م ذم ٟمحره وم٤مَّنزم 

  .اًمٕمدو ويم٤من اًمٗمتح

  .ظم٤ٌمر هذا اًمٖم٤مزي شمن ىمٚم٥م اعمًٚمؿأ :ىمٚم٧م
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لم ىم٤مل احل٤مومظ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمدُمِم٘مل شمقذم ذم ؿمٝمر رسمٞمع آظمر ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وأرسمٕم

 شمٕم٤ممم وم٤مٟمف يم٤من ُمع ومرط ؿمج٤مقمتف ُمـ اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم اًمٕم٤ٌمد  وُمئتلم 

ومراس وضم٤مري٦م ومٚمؿ أُمقن ِٕب صمالصملم اًمٗم٤م وقمنمة ٠مىم٤مل وًمده أسمق صٗمقان وه٥م اعم

 ي٘مٌٚمٝم٤م. 

وىمد شم٘مدُم٧م شمرمج٦م اإلُم٤مم أمحد وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمّمدع سم٤محلؼ واًمِمج٤مقم٦م ذم أوضمف يمؾ 

يـ ومرأيتف ُمـ اضمتٛمع ومٞمف اًمِمج٤مقم٦م واًمٖمػمة، ُمـ قم٤مٟمد احلؼ، وم٘مد شم٠مُمٚم٧م ُمـ يٜمٍم اًمد

 ومِمج٤مقم٦م سمدون همػمه ٓ ي٤ٌمزم ص٤مطمٌٝم٤م سمام طمدث ذم اًمديـ طم٤مًمف ٟمٗمز ٟمٗمز.

ن اضمتٛمٕم٧م إوهمػمة سمال ؿمج٤مقم٦م ٓ يًتٓمٞمع أن ي٨ٌم ُم٤م ذم ىمٚمٌف ظمقوًم٤م وظمقًرا، ًمٙمـ 

 اًمٖمػمة ُمع اًمِمج٤مقم٦م ومح٤مل اًمداقمل إمم اهلل يمام ىم٤مل ظمٌٞم٥م:

ـــؾ ُمًـــٚماًم  ـــ٤مزم طمـــلم اىمت  وًمًـــ٧م أسم

 

ــقمل  ــ٤من ذم اهلل ُمٍم ــ٥م يم ــغم أي ضمٜم  قم

ــــ٤مء  ــــف وإن يِم ــــؽ ذم ذات اإلًم  وذًم

 

ـــزع  ـــٚمٍق مم ـــ٤مل ؿم ـــغم أوص ـــ٤مرك قم  يٌ

 اًم٤ًٌمًم٦م واًمِمج٤مقم٦م ومت٠مُمؾ. وىمد شم٘مدُم٧م ُمٜم٤مفمرة ؿمٞمخ اإلؾمالم ًمألمحديف، وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ 

وُم٤م هذا إٓ ُمقىمػ ُمـ اعمقاىمػ اًمتل اٟمتٍم ومٞمٝم٤م احلؼ وأهٚمف سم٥ًٌم ؿمج٤مقم٦م هذا 

 واًمًٜم٦م. اإلُم٤مم قمغم ٟمنم احلؼ

عم٤م ظمرج ذم سمٞمئ٦م ؿمٞمٕمٞم٦م هدد وؾمجـ إمم همػم ذًمؽ، وًمقٓ اهلل صمؿ  وؿمٞمخٜم٤م ُم٘مٌؾ 

 اضمتامع اًمِمج٤مقم٦م واًمٖمػمه ومٞمف ُم٤م أٟمتنم هذا اخلػم.

وىمد شم٘مدم ذم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمقاىمػ يمثػمة قمـ ؾمٗمٞم٤من يتٌلم هب٤م 

ًرا إٓ إذا يم٤من ؿمج٤مقًم٤م وأن قمٚمؿ أٟمف ٓ يًتٓمٞمع أطمد أن يٖمػم ُمٜمٙماؿمج٤مقمتف وإىمداُمف، سمؾ 

يٜمّمح إٓ إذا يم٤من ؿمج٤مقًم٤م، وإٓ وم٢من اًمِمٞمٓم٤من ي٨ٌم اًمرقم٥م ذم اًم٘مٚمقب ُمـ أوًمٞم٤مئف يمام 
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ُف َأْوًمَِٞم٤مَءُه وَمال َُت٤َموُمقُهْؿ َوظَم٤موُمقِن إِْن يُمٜمُْتْؿ ﴿ وقال تعالى: ْٞمَٓم٤مُن ُُيَقِّ اَم َذًمُِٙمُؿ اًمِما إِٟما

 .[918]آل عؿران:﴾ُُم١ْمُِمٜملِمَ 

 ضٕٚ: صٝا١ْ األعضاض ٚحفظ احلضَات.ايتاعع١ ٚايعؾ

شم٘مدم ذم اًمٗم٘مرة اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٙمالم قمـ اًمِمج٤مقم٦م ودوره٤م ذم ٟمنم دقمقة احلؼ، وذيمرٟم٤م وضمف 

اًمتالزم سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٖمػمة ذم هذا اًم٤ٌمب، وقمٚمٛمٜم٤م أن احلؼ إٟمام يٜمٍمه اًمِمج٤مع ذم ديـ اهلل، 

اًمٌخ٤مري  قمٜمده يمام أؿمد همػمة ُمـ همػم طاًمٖمٞمقر قمغم حم٤مرم اهلل، وًمذًمؽ يم٤من رؾمقل اهلل 

ـِ (، وُمًٚمؿ وومٞمف: 3062) ـِ  اعمُِْٖمػَمةِ  قَم ٦ٌَمَ  سْم ـُ  ؾَمْٕمدُ  ىَم٤مَل  ىَم٤مَل  ؿُمْٕم ٤ٌَمَدةَ  سْم  َُمعَ  َرضُمالً  َرَأْي٧ُم  ًَمقْ  قُم

سْمُتفُ  اُْمَرَأشمِك ْٞمِػ  ًَمَيَ ًا ٌََٚمغَ . قَمٜمْفُ  ُُمّْمِٗمٍح  هَمػْمَ  سم٤ِمًم ٌُقنَ  » وَمَ٘م٤مَل  ط اهللاِ َرؾُمقَل  َذًمَِؽ  وَم ـْ  َأشَمْٕمَج  ُِم

ةِ همَ  ـْ  ُِمٜمِّك َأهْمػَمُ  َواهللاُ ُِمٜمْفُ  َأهْمػَمُ  ََٕٟم٤م وَمَقاهللاِ ؾَمْٕمدٍ  ػْمَ ةِ  َأضْمؾِ  ُِم مَ  اهللاِ هَمػْمَ  فَمَٝمرَ  َُم٤م اًْمَٗمَقاطِمَش  طَمرا

ـَ  َوَُم٤م ُِمٜمَْٝم٤م ـَ  َأهْمػَمُ  ؿَمْخَص  َوَٓ  سَمَٓم ـَ  اًْمُٕمْذرُ  إًَِمْٞمفِ  َأطَم٥مُّ  ؿَمْخَص  َوَٓ  اهللاِ ُِم ـْ  اهللاِ  ُِم  َأضْمؾِ  ُِم

ـَ  اعمُْْرؾَمٚملِمَ  اهللاُ سَمَٕم٨َم  َذًمَِؽ  ي ِ ٌَنمِّ ـَ  ُُم ـَ  اعمِْْدطَم٦مُ  إًَِمْٞمفِ  َأطَم٥مُّ  ؿَمْخَص  َوَٓ  َوُُمٜمِْذِري ـْ  اهللاِ ُِم  َأضْمؾِ  ُِم

 .ش اجْلَٜما٦مَ  اهللاُ  َوقَمدَ  َذًمَِؽ 

: وُمـ ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك وهل ُمـ أقمٔمؿ ُمٜم٤مزل اًمٕم٤ٌمدة ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 .شمًتٕملم ُمٜمزًمف اًمٖمػمة

ـَ ﴿ وقال تعالى: َ اًْمَٗمَقاطِمَش َُم٤م فَمَٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م َوَُم٤م سَمَٓم َم َرِبِّ ، وذم [33]ألعراف:﴾ىُمْؾ إِٟمااَم طَمرا

٦َم »: ط( ىم٤مل رؾمقل اهلل 9324اًمّمحٞمح قمـ أِب إطمقص قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ) َي٤م ُأُما

ـْ  ٍد َُم٤م َأطَمٌد َأهْمػَمَ ُِم ٌَْدُه َأْو َأُمَ  اهللِ حُمَٛما ٍد ًَمْق شَمْٕمَٚمُٛمقَن َُم٤م َأقْمَٚمُؿ  ،َتُف شَمْزِِن َأْن َيَرى قَم ٦َم حُمَٛما َي٤م ُأُما

ٌََٙمْٞمُتْؿ يَمثػًِما  ، وومٞمف: وُم٤م أطمد أطم٥م إًمٞمف اعمدح ُمـ اهلل.»ًَمَْمِحْٙمُتْؿ ىَمٚمِٞماًل َوًَم

ىم٤مل:  ط( أن رؾمقل اهلل 9326وذم اًمّمحٞمح قمـ أِب ؾمٚمٛم٦م قمـ أِب هريرة وُمًٚمؿ )
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 .»ة اهلل أن ي٠ميت اًمٕمٌد ُم٤م طمرم اهللإن اهلل يٖم٤مر وإن اعم١مُمـ يٖم٤مر، وهمػم»

أشمٕمٌجقن ُمـ همػمة ؾمٕمد6 ٕٟم٤م أهمػم ُمٜمف واهلل »ىم٤مل:  طوذم اًمّمحٞمح أيًْم٤م أن اًمٜمٌل 

 .»أهمػم ُمٜمل

واًمٖمػمة ُمٜمزًم٦م ذيٗم٦م قمٔمٞمٛم٦م ضمٚمٞمٚم٦م اعم٘مدار، واًمٖمػمة ٟمققم٤من: همػمة اًمٕمٌد ُمـ ٟمٗمًف قمغم 

قمراوف قمغم إىم٤ٌمًمف، وُمـ ٟمٗمًف يمٖمػمشمف ُمـ ٟمٗمًف قمغم ىمٚمٌف، وُمـ شمٗمرىمتف قمغم مجٕمف، وُمـ إ

صٗم٤مشمف اعمذُمقُم٦م قمغم صٗم٤مشمف اعمٛمدوطم٦م، وهذه اًمٖمػمة ظم٤مصٞم٦م اًمٜمٗمس اًمنميٗم٦م اًمزيمٞم٦م 

اًمٕمٚمقي٦م، وُم٤م ًمٚمٜمٗمس اًمدٟمٞم٦م اعمٝمٞمٛمٜم٦م ومٞمٝم٤م ٟمّمٞم٥م، وقمغم ىمدر ذف اًمٜمٗمس وقمٚمق مهتٝم٤م 

 شمٙمقن هذه اًمٖمػمة.

 قمٚمٞمف.صمؿ اًمٖمػمة أيًْم٤م ٟمققم٤من همػمه احلؼ شمٕم٤ممم قمغم قمٌده وهمػمه اًمٕمٌد ًمرسمف ٓ 

وم٠مُم٤م همػمة اًمرب قمغم قمٌده ومٝمل أن ٓ َيٕمٚمف ًمٚمخٚمؼ قمًٌدا، سمؾ يتخذه ًمٜمٗمًف قمًٌدا ومال 

ًمٜمٗمًف ويْمـ سمف قمغم همػمه وهذا أقمغم  يٗمرده َيٕمؾ ًمف ومٞمف ذيم٤مء ُمتِم٤ميمًلم، سمؾ يٗمرد

 اًمٖمػمشملم.

ىمٚم٧م: يدل قمغم ذًمؽ ُم٤م شم٘مدم ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد وطمدي٨م قم٤مئِم٦م قمٜمد اًمِمٞمخلم 

( ىم٤مًم٧م: صمؿ اٟمٍمف وىمد دمٚم٧م اًمِمٛمس ومخٓم٥م 546ؿ )(، وُمًٚم6490اًمٌخ٤مري )

 اًمٜم٤مس ومحٛمد اهلل واصمٜمك قمٚمٞمف.

ـْ آَي٤مِت شصمؿ ىم٤مل:  ْٛمَس َواًْمَ٘مَٛمَر آَيَت٤مِن ُِم َٓ حِلََٞم٤مشمِفِ  ،اهللِ إِنا اًمِما َٗم٤مِن عمَِْقِت َأطَمٍد َو ًِ  ،َٓ َُيْ

ىُمقا اهللَ وَم٢مَِذا َرَأْيُتْؿ َذًمَِؽ وَم٤مْدقُمقا  وا َوشَمَّمدا ُ ٍد وَ شوومٞمف:  ،»َويَمؼمِّ ٦َم حُمَٛما ـْ َأطَمٍد َأهْمػَمَ  اهللِ َي٤م ُأُما َُم٤م ُِم

ـْ  ٌُْدُه َأْو شَمْزِِنَ َأَُمُتفُ  اهللُِِم ٍد وَ  ،َأْن َيْزِِنَ قَم ٦َم حُمَٛما ًَمْق شَمْٕمَٚمُٛمقَن َُم٤م َأقْمَٚمُؿ ًَمَْمِحْٙمُتْؿ ىَمٚمِٞماًل  اهللَِي٤م ُأُما

ٌََٙمْٞمُتْؿ يَمثػًِما  . »َوًَم
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قمز وضمؾ ُمـ ؿمدة همػمشمف أن شمٜمتٝمؽ حم٤مرُمف قمز  ومحرُم٦م اًمٗمقاطمش وىمٕم٧م ُمـ اهلل

 وضمؾ.

: وهمػمة اًمٕمٌد ًمرسمف ٟمققم٤من: همػمة ُمـ ٟمٗمًف وهمػمه ُمـ همػمه، وم٤مًمتل ُمـ ٟمٗمًف ىم٤مل 

أٓ َيٕمؾ ؿمٞمًئ٤م ُمـ أىمقاًمف وأقمامًمف وأطمقاًمف وأوىم٤مشمف وأٟمٗم٤مؾمف ًمٖمػم رسمف، واًمتل ُمـ همػمه أن 

 هب٤م اعمتٝم٤موٟمقن.يٖمْم٥م عمح٤مرُمف إذا اٟمتٝمٙمٝم٤م اعمٜمتٝمٙمقن، واحل٘مقق إذا َت٤مون 

ىمٚم٧م: وهذه هل اًمٖمػمة احل٤مُمٚم٦م ًمٚمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ قمغم اًمٖمْم٥م واًمٜمّمح إذا 

يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م قمٜمد اًمٌخ٤مري  طاٟمتٝمٙم٧م حم٤مرم اهلل قمز وضمؾ، ومرؾمقل اهلل 

( ىم٤مًم٧م: ُم٤م ظمػم رؾمقل اهلل سملم أُمريـ إٓ اظمت٤مر أينمه٤م ُم٤م َل 9893(، وُمًٚمؿ )8124)

ًمٜمٗمًف إٓ أن شمٜمتٝمؽ  طاًم يم٤من أسمٕمد اًمٜم٤مس ُمٜمف، وُم٤م اٟمت٘مؿ رؾمقل اهلل يٙمـ إصماًم، وم٢من يم٤من إصم

 طمرُم٦م اهلل ومٞمٜمت٘مؿ اهلل هب٤م.

ؿمٞمًئ٤م ىمط سمٞمده وٓ  ط( ىم٤مًم٧م: ُم٤م ضب رؾمقل اهلل 9894وُمـ طمديثٝم٤م قمٜمد ُمًٚمؿ )

ىمط ومٞمٜمت٘مؿ ُمـ ص٤مطمٌف إٓ  ُمٜمف رء اُمرأة وٓ ظم٤مدًُم٤م إٓ أن َي٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وُم٤م يٜم٤مل

 ء ُمـ حم٤مرم اهلل ومٞمٜمت٘مؿ هلل قمز وضمؾ.أن يٜمتٝمؽ ر

وم٤مًمٖمػمة صٗم٦م محٞمدة مجٞمٚم٦م ُتٛمؾ ص٤مطمٌٝم٤م قمغم شمٖمػم اعمٜمٙمر، وسمذل احلؼ وًمق قمغم 

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة (: 6516طم٤ًمب ٟمٗمًف اًمتل سملم ضمٜمٌٞمف يمام ذم طمدي٨م أِب هريرة قمٜمد ُمًٚمؿ ) قَم

ِٝمٞمَد ومِٞمُٙمؿْ ش: ط اهللِ ىَم٤مَل َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل  وَن اًمِما ـْ ىُمتَِؾ ذِم  اهللِ َي٤م َرؾُمقَل  :ىَم٤مًُمقا »؟َُم٤م شَمُٕمدُّ َُم

تِل إًِذا ًَمَ٘مٚمِٞمٌؾ ش: ىَم٤مَل  ،وَمُٝمَق ؿَمِٝمٞمدٌ  اهللِ ؾَمٌِٞمِؾ  ـْ ُهْؿ َي٤م َرؾُمقَل  :ىَم٤مًُمقا ،»إِنا ؿُمَٝمَداَء ُأُما  ؟اهللِوَمَٛم

ـْ ىُمتَِؾ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ ش: ىَم٤مَل  ـْ َُم٤مَت ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  ،وَمُٝمَق ؿَمِٝمٞمدٌ  اهللِ َُم ـْ َُم٤مَت ذِم  ،َق ؿَمِٝمٞمدٌ وَمٝمُ  اهللِ َوَُم َوَُم

ـِ وَمُٝمَق ؿَمِٝمٞمدٌ  ،اًمٓما٤مقُمقِن وَمُٝمَق ؿَمِٝمٞمدٌ  ٌَْٓم ـْ َُم٤مَت ذِم اًْم ؿٍ  ،»َوَُم ًَ ـُ ُِمْ٘م َأؿْمَٝمُد قَمغَم َأسمِٞمَؽ  :ىَم٤مَل اسْم
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ُف ىَم٤مَل   .َواًْمَٖمِريُؼ ؿَمِٝمٞمدٌ  :ذِم َهَذا احْلَِدي٨ِم َأٟما

ُمـ »: طؾمقل اهلل ( ىم٤مل: ىم٤مل ر0339وُمـ طمدي٨م ؾمٕمٞمد سمـ زيد قمٜمد أِب داود )

ىمتؾ دون ُم٤مًمف ومٝمق ؿمٝمٞمد، وُمـ ىمتؾ دون دُمف ومٝمق ؿمٝمٞمد وُمـ ىمتؾ دون ديٜمف ومٝمق ؿمٝمٞمد 

 .»وُمـ ىمتؾ دون قمروف ومٝمق ؿمٝمٞمد

 وهؾ حيّمؾ هذا إٓ عمـ شمقومرت ومٞمف اًمٖمػمة واًمِمج٤مقم٦م.

ومٕمغم اًمدقم٤مة إمم اهلل قمز وضمؾ إن َل يٙمـ ًمدى أطمدهؿ همػمة ضمٌٚمٞم٦م قمغم طمدود اهلل قمز 

ٜمٛمل هذه اًمٖمػمة سم٤مًمٜمٔمر ذم يمت٥م اًمًٚمػ وشمرامجٝمؿ، يمٞمػ يم٤من ي٘مقم وضمؾ وديٜمف أن ي

 إمم اًمقراء. واأطمدهؿ ًمتٖمٞمػم اعمٜمٙمر سمْمقاسمٓمف اًمنمقمٞم٦م، وُمع ذًمؽ ٓ يٜمٔمروا وٓ يت٘مٝم٘مر

ناْٛا ٜكٛيٕٛ املزاص٠ ْصف ايعكٌ، ٚأْا أقٍٛ ٖٞ ايعكٌ   ايجالثٕٛ:

 نً٘، قاي٘ احلغٔ.

 : »أداب اًمنمقمٞم٦م»ىم٤مل اخلٓم٤مِب يمام ذم 

ــ ــؿُم ــ٤مس يمٚمٝم ــدار اًمٜم ــ٤م وم ــ٧م طمًٞم  ٤م دُم

 

ــــــداراة   ــــــ٧م ذم دار اعم ــــــ٢مٟمام أٟم  وم

 داري وُمـ َل يدر ؾمـقف يـرى درِ يُمـ  

 

 قمــــام ىمٚمٞمــــؾ ٟمــــدياًم ًمٚمٜمـــــداُم٤مت 

ٌُُدوا ﴿ قال تعالى:  ٤ًٌم ىَم٤مَل َي٤م ىَمْقِم اقْم ـَ َأظَم٤مُهْؿ ؿُمَٕمْٞم ُه  اهللََوإمَِم َُمْدَي ـْ إًَِمٍف هَمػْمُ َُم٤م ًَمُٙمْؿ ُِم

ٞمطٍ َوٓ شَمٜمُ٘مُّمقا اعمِْْٙمٞمَ  َوَي٤م  * ٤مَل َواعْمِٞمَزاَن إِِنِّ َأَرايُمْؿ سمَِخػْمٍ َوإِِنِّ َأظَم٤مُف قَمَٚمْٞمُٙمْؿ قَمَذاَب َيْقٍم حُمِ

قا اًمٜما٤مَس َأؿْمَٞم٤مَءُهْؿ َوٓ شَمْٕمَثْقا ذِم إَْرِض  ًُ ٌَْخ ِط َوٓ شَم ًْ ىَمْقِم َأْووُمقا اعمِْْٙمَٞم٤مَل َواعْمِٞمَزاَن سم٤ِمًْمِ٘م

ـَ  ِدي ًِ  .[51-50 ]هود:﴾ظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ إِْن يُمٜمُتْؿ ُُم١ْمُِمٜملَِم َوَُم٤م َأَٟم٤م قَمَٚمْٞمُٙمْؿ سمَِحِٗمٞمظٍ  اهللِسَمِ٘مٞما٦ُم  * ُُمْٗم

يً٘م٤م َٟمًٌِٞم٤م﴿ وىم٤مل ذم ؿم٠من إسمراهٞمؿ وُمداراشمف ٕسمٞمف: ُف يَم٤مَن ِصدِّ  َواْذيُمْر ذِم اًْمٙمَِت٤مِب إسِْمَراِهٞمَؿ إِٟما

َٛمعُ  * ًْ ٌُُد َُم٤م ٓ َي سَمِٞمِف َي٤م َأسَم٧ِم َِلَ شَمْٕم ِٕ ٌٍِْمُ َوٓ ُيْٖمٜمِل قَمٜمَْؽ ؿَمْٞمًئ٤م إِْذ ىَم٤مَل  َي٤م َأسَم٧ِم إِِنِّ ىَمْد  * َوٓ ُي
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اـًم٤م ؾَمِقًي٤م ٌِْٕمٜمِل َأْهِدَك ِسَ ْ َي٠ْمشمَِؽ وَم٤مشما ـَ اًْمِٕمْٚمِؿ َُم٤م ََل ْٞمَٓم٤مَن إِنا  * ضَم٤مَءِِن ُِم ٌُِد اًمِما َي٤م َأسَم٧ِم ٓ شَمْٕم

ـِ قَمِّمًٞم٤م مْحَ ْٞمَٓم٤مَن يَم٤مَن ًمِٚمرا ـِ وَمَتُٙمقَن  َي٤م َأسَم٧ِم إِِنِّ  * اًمِما مْحَ ـَ اًمرا َؽ قَمَذاٌب ُِم ًا َأظَم٤مُف َأْن َيَٛم

ْٞمَٓم٤مِن َوًمًِٞم٤م َْرمُجَٜماَؽ َواْهُجْرِِن َُمٚمًِٞم٤م * ًمِٚمِما َٕ ـْ ََلْ شَمٜمَتِف  ـْ آهِلَتِل َي٤م إسِْمراِهٞمُؿ ًَمِئ  ىَم٤مَل َأَراهِم٥ٌم َأْٟم٧َم قَم

 .[01-09 ]مريم:﴾٤مَن ِِب طَمِٗمًٞم٤مىَم٤مَل ؾَمالٌم قَمَٚمْٞمَؽ ؾَم٠َمؾْمَتْٖمِٗمُر ًَمَؽ َرِبِّ إِٟماُف يمَ  *

٤ٌَم إِمَم  * اْذَه٥ْم َأْٟم٧َم َوَأظُمقَك سمِآي٤ميِت َوٓ شَمٜمَِٞم٤م ذِم ِذيْمِري﴿ وىم٤مل اهلل قمز وضمؾ عمقؾمك: اْذَه

ُف ـَمَٖمك ُر َأْو َُيَِْمك * ومِْرقَمْقَن إِٟما ُف َيَتَذيما  .[00-01]طـه:  ﴾وَمُ٘مقٓ ًَمُف ىَمْقًٓ ًَمٞمِّٜم٤ًم ًَمَٕمٚما

ـٍ َوومَِّم٤مًُمُف ذِم قَم٤مَُملْمِ َووَ ﴿ وقال تعالى: ُف َوْهٜم٤ًم قَمغَم َوْه ٤مَن سمَِقاًمَِدْيِف مَحََٚمْتُف ُأُمُّ ًَ ْٞمٜم٤َم اإِلٟم صا

َك ِِب َُم٤م ًَمْٞمَس ًَمَؽ سمِِف قِمْٚمٌؿ  * َأِن اؿْمُٙمْر زِم َوًمَِقاًمَِدْيَؽ إِزَما اعمَِّْمػمُ  َوإِْن ضَم٤مَهَداَك قَمغم َأْن شُمنْمِ

ٌُْٝماَم  ٌُِّئُٙمْؿ وَمال شُمِٓمْٕمُٝماَم َوَص٤مطِم ـْ َأَٟم٤مَب إزَِما صُمؿا إزَِما َُمْرضِمُٕمُٙمْؿ وَم٠ُمَٟم ٌِْع ؾَمٌِٞمَؾ َُم ْٟمَٞم٤م َُمْٕمُرووًم٤م َواشما ذِم اًمدُّ

 .[98-90 ]لؼامن:﴾سماَِم يُمٜمُتْؿ شَمْٕمَٛمُٚمقنَ 

ـْ آِل ومِْرقَمْقَن َيْٙمُتُؿ إِياَمَٟمُف ﴿ وىم٤مل ذم ؿم٠من ُم١مُمـ آل ومرقمقن: ـٌ ُِم َوىَم٤مَل َرضُمٌؾ ُُم١ْمُِم

َ  َأشَمْ٘مُتُٚمقنَ  ُٙمْؿ َوإِْن َيُؽ يَم٤مِذسًم٤م وَمَٕمَٚمْٞمِف يَمِذسُمُف  اهللَُرضُماًل َأْن َيُ٘مقَل َرِبِّ ـْ َرسمِّ ٌَٞمِّٜم٤َمِت ُِم َوىَمْد ضَم٤مَءيُمْؿ سم٤ِمًْم

ٌُْٙمْؿ سَمْٕمُض اًماِذي َيِٕمُديُمْؿ إِنا  اٌب  اهللََوإِْن َيُؽ َص٤مِدىًم٤م ُيِّم ٌف يَمذا ـْ ُهَق ُُمْنِ َي٤م  * ٓ َُّيِْدي َُم

ـْ سَم٠ْمِس ىَمْقِم ًَمُٙمُؿ اعمُْ  َٟم٤م ُِم ـْ َيٜمٍُمُ ـَ ذِم إَْرِض وَمَٛم إِْن ضَم٤مَءَٟم٤م ىَم٤مَل ومِْرقَمْقُن  اهللِْٚمُؽ اًْمَٞمْقَم فَم٤مِهِري

ؿَم٤مدِ  ٓا ؾَمٌِٞمَؾ اًمرا ٓا َُم٤م َأَرى َوَُم٤م َأْهِديُٙمْؿ إِ ـَ َي٤م ىَمْقِم إِِنِّ َأظَم٤مُف  * َُم٤م ُأِريُٙمْؿ إِ َوىَم٤مَل اًماِذي آَُم

ـْ سَمْٕمِدِهْؿ َوَُم٤م  * ِم إطَْمَزاِب قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ُِمْثَؾ َيقْ  ـَ ُِم ِذي  اهللُُِمْثَؾ َدْأِب ىَمْقِم ُٟمقٍح َوقَم٤مٍد َوصَمُٛمقَد َواًما

٤ٌَمدِ  ـَ  * َوَي٤م ىَمْقِم إِِنِّ َأظَم٤مُف قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َيْقَم اًمتاٜم٤َمدِ  * ُيِريُد فُمْٚماًم ًمِْٚمِٕم ـَ َُم٤م ًَمُٙمْؿ ُِم َيْقَم شُمَقًمُّقَن ُُمْدسمِِري

ـْ قَم٤مِصٍؿ  اهللِ ـْ ُيْْمٚمِِؾ ُِم ـْ َه٤مدٍ  اهللَُوَُم  .[33-15 ]غافر:﴾وَماَم ًَمُف ُِم

ٜم٦َِم ﴿ وىم٤مل اهلل قمز وضمؾ آُمًرا ٟمٌٞمف: ًَ ْٙمَٛم٦ِم َواعمَْْققِمَٔم٦ِم احْلَ اْدُع إمَِم ؾَمٌِٞمِؾ َرسمَِّؽ سم٤ِمحْلِ
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ـْ ؾَمٌِٞمٚمِِف َوهُ  ـْ َوؾا قَم ـُ إِنا َرسماَؽ ُهَق َأقْمَٚمُؿ سمَِٛم ًَ تِل ِهَل َأطْم َق َأقْمَٚمُؿ َوضَم٤مِدهْلُْؿ سم٤ِمًما

ـَ   اعمدارة. وُمـ احلٙمٛم٦م [918]الـحل:﴾سم٤ِمعمُْْٝمَتِدي

ـْ (: 9156(، وُمًٚمؿ )8844وأظمرج اًمٌخ٤مري ) سَمػْمِ َيُ٘مقُل قَم ـَ اًمزُّ صَمْتٜمِل  :قُمْرَوَة سْم طَمدا

ِلِّ  ـُ اًْمَٕمِِمػمَ ش: وَمَ٘م٤مَل  طقَم٤مِئَِم٦ُم َأنا َرضُماًل اؾْمَت٠ْمَذَن قَمغَم اًمٜمٌا َأْو سمِْئَس  ،ةِ اْئَذُٟمقا ًَمُف وَمَٚمٌِْئَس اسْم

َن ًَمُف اًْمَ٘مْقَل  ،»َرضُمُؾ اًْمَٕمِِمػَمةِ  َٓ ىُمْٚم٧َم  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  :ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦مُ  ،وَمَٚماما َدظَمَؾ قَمَٚمْٞمِف َأ

َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم  هللِاَي٤م قَم٤مِئَِم٦ُم إِنا َذا اًمٜما٤مِس َُمٜمِْزًَم٦ًم قِمٜمَْد ش: ىَم٤مَل  ،ًَمُف اًماِذي ىُمْٚم٧َم صُمؿا َأًَمٜم٧َْم ًَمُف اًْمَ٘مْقَل 

َ٘م٤مَء وُمْحِِمفِ  ـْ َوَدقَمُف َأْو شَمَريَمُف اًمٜما٤مُس اشمِّ ـْ  ،»َُم ٤م قَم ـُ مُحَْٞمٍد يِماَلمُهَ ٌُْد سْم ـُ َراومٍِع َوقَم ُد سْم صَمٜمِل حُمَٛما طَمدا

اِق  زا ٌِْد اًمرا ؾْمٜم٤َمِد ُِمْثَؾ َُمٕمْ  ،قَم ـِ اعمُْٜمَْٙمِدِر ذِم َهَذا اإْلِ ـْ اسْم َٟم٤م َُمْٕمَٛمٌر قَم ُف ىَم٤مَل  ،ٜم٤َمهُ َأظْمؼَمَ سمِْئَس ش: هَمػْمَ َأٟما

ـُ اًْمَٕمِِمػَمةِ   .»َأظُمق اًْمَ٘مْقِم َواسْم

ُف ىَم٤مَل (: 6414(، وُمًٚمؿ )2686وأظمرج ذم صحٞمحف ) ـِ خَمَْرَُم٦َم َأٟما َقِر سْم ًْ
ِ ـْ اعمْ  :قَم

َؿ َرؾُمقُل  ًَ  اهللِ لا اْٟمَٓمٚمِْؼ سمِٜم٤َم إمَِم َرؾُمقِل َي٤م سُمٜمَ  :وَمَ٘م٤مَل خَمَْرَُم٦مُ  ،َأىْمٌَِٞم٦ًم َوََلْ ُيْٕمِط خَمَْرَُم٦َم ؿَمْٞمًئ٤م ط اهللِىَم

٤ٌَمٌء ُِمٜمَْٝم٤م :ىَم٤مَل  ،اْدظُمْؾ وَم٤مْدقُمُف زِم  :وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم َُمَٕمُف ىَم٤مَل  ،ط  ،وَمَدقَمْقشُمُف ًَمُف وَمَخَرَج إًَِمْٞمِف َوقَمَٚمْٞمِف ىَم

٠ٌَْمُت َهَذا ًَمَؽ  :وَمَ٘م٤مَل   .ىَم٤مَل وَمٜمََٔمَر إًَِمْٞمِف وَمَ٘م٤مَل َريِضَ خَمَْرَُم٦مُ  ،ظَم

ًمٚمٜم٤مس ىمد شمٙمقن سم٤مٓسمت٤ًمُم٦م واإلٟم٧م اجل٤مٟم٥م يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م، وإن يم٤من وم٤معمدارة 

ء اعمداري ومٞمف ذ، وًمٙمـ يمام ىمٞمؾ: هٜم٤مٟمٞمؽ سمٕمض اًمنم أهقن ُمـ سمٕمض، ويمٚمام اؾمتٓم٤مع اعمرا

ذًمؽ وم٢مٟمف ُمـ اًمديـ يمام ؾمؽمى إن ؿم٤مء اهلل، وىمد شمٙمقن  أن ي٘مٚمؾ اقمدائف اًمٔم٤مهريـ ومٚمٞمّمٜمع

 ر.اعمدارة سم٤معم٤مل يمام ذم ىمّم٦م اعمًق

ومٛمـ اؾمتٓم٤مع أن يدومع قمـ قمروف سمامًمف، ومٕمؾ ُمدارة ًمٚمٜم٤مس، وم٘مد صحح اإلُم٤مم 

 ط، ويمؿ يم٤من رؾمقل اهلل »ذودوا قمـ أقمراوٙمؿ سم٤معم٤مل»: إًم٤ٌمِن طمدي٨م أِب هريرة 
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يدارى اعمٜم٤موم٘ملم، ويمذًمؽ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ، طمتك أٟمف أقمٓمك إىمرع ُمئ٦م ُمـ إسمؾ، وهمػمه 

ـِ ظَمِدي٩ٍم ىَم٤مَل (: 6424ُمًٚمؿ )ُمثٚمف يمام ذم طمدي٨م راومع سمـ ظمدي٩م قمٜمد  ـْ َراومِِع سْم َأقْمَٓمك  :قَم

ـَ  ط اهللِ َرؾُمقُل  ىَْمَرَع سْم ْٕ ـٍ َوا ـَ طِمّْم ـَ ُأَُمٞما٦َم َوقُمَٞمْٞمٜم٦ََم سْم ـَ طَمْرٍب َوَصْٗمَقاَن سْم َأسَم٤م ؾُمْٗمَٞم٤مَن سْم

سمِؾِ  ـْ اإْلِ ٤مٍن ُِمٜمُْٝمْؿ ُِم٤مَئ٦ًم ُِم ًَ ـَ ُِمْردَ  ،طَم٤مسمٍِس يُمؾا إِْٟم ٌا٤مَس سْم وَمَ٘م٤مَل  ،اٍس ُدوَن َذًمَِؽ َوَأقْمَٓمك قَم

ـُ ُِمْرَداسٍ  ٌا٤مُس سْم   :قَم

ٌَْٞمِد  َٕمُؾ ََّنٌِْل َوََّن٥َْم اًْمُٕم ىَْمَرِع       َأدَمْ ْٕ  سَملْمَ قُمَٞمْٞمٜم٦ََم َوا

َٓ طَم٤مسمٌِس   َيُٗمقىَم٤مِن ُِمْرَداَس ذِم اعمَْْجَٛمعِ      وَماَم يَم٤مَن سَمْدٌر َو

ـْ       َوَُم٤م يُمٜم٧ُْم ُدوَن اُْمِرٍئ ُِمٜمُْٝماَم   َٓ ُيْروَمعِ َوَُم  َُتِْٗمْض اًْمَٞمْقَم 

 .ُِم٤مَئ٦مً  ط اهللِوَم٠َمشَمؿا ًَمُف َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل  

ـْ َأَٟمِس ( واًمٚمٗمظ ًمف 6413(، وُمًٚمؿ )8605وذم طمدي٨م أٟمس قمٜمدمه٤م اًمٌخ٤مري ) قَم

ـِ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل  وَم٠َمْدَريَمُف  ،٦مِ َوقَمَٚمْٞمِف ِرَداٌء َٟمْجَراِِنع هَمٚمِٞمُظ احْل٤َمؿِمٞمَ  ط اهللِيُمٜم٧ُْم َأُْمٌِم َُمَع َرؾُمقِل  :سْم

ٌَْذًة ؿَمِديَدةً  ٌََذُه سمِِرَداِئِف ضَم َرْت هِب٤َم  ط اهللَِٟمَٔمْرُت إمَِم َصْٗمَح٦ِم قُمٜمُِؼ َرؾُمقِل  ،َأقْمَراِِبع وَمَج َوىَمْد َأصما

ٌَْذشمِفِ  ِة ضَم ـْ ؿِمدا  ُِم
ِ
َداء ـْ َُم٤مِل  :صُمؿا ىَم٤مَل  ،طَم٤مؿِمَٞم٦ُم اًمرِّ ُد ُُمْر زِم ُِم وَم٤مًْمَتَٗم٧َم  ،كَ اًماِذي قِمٜمْدَ  اهللَِي٤م حُمَٛما

  ،وَمَْمِحَؽ  ط اهللِإًَِمْٞمِف َرؾُمقُل 
ٍ
 .صُمؿا َأَُمَر ًَمُف سمَِٕمَٓم٤مء

وىمد شمٙمقن اعمدارة سم٤مًم٘مقل يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م اعمت٘مدم طمٞم٨م ىم٤مًم٧م: وأٓن ًمف 

 احلدي٨م.

 وىمد شمٙمقن ُمدارشمف سم٘مٌقل ؿمٗم٤مقمتف وإضم٤مسم٦م دقمقشمف وهمػم ذًمؽ.

 ، اْلُمْؤِمِنيَن َأْخَلاق ِمْن ُمَداَراةاْل:  َبطَّال ِاْبن َقاَل( ٘ٗ٘/ٓٔ) قال الحافظ 
 ِمْن َوَذِلَك اْلَقْول ِفي َلُهْم اْلِإْغَلاظ َوَتْرك اْلَكِلَمة َوِلين ِللنَّاِس اْلَجَناح َخْفض َوِهَي
 ِلَأنَّ ؛ َفَغَلط اْلُمَداَهَنة ِهَي اْلُمَداَراة َأنَّ َبْعضهْم َوَظنَّ.  اْلُأْلَفة َأْسَباب َأْقَوى
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 الدَِّهان ِمْن اْلُمَداَهَنة َأنَّ َواْلَفْرق ، ُمَحرََّمة َواْلُمَداَهَنة ِإَلْيَها َمْنُدوب اَرةاْلُمَد
 ُمَعاَشَرة ِبَأنَُّه اْلُعَلَماء َوَفسََّرَها ، َباِطنه َوُيْسَتر الشَّْيء َعَلى َيْظَهر الَِّذي َوُهَو

 الرِّْفق ِهَي َواْلُمَداَراة ، َعَلْيِه ِإْنَكار َغْير ِمْن ِفيِه ُهَو ِبَما الرَِّضا َوِإْظَهار اْلَفاِسق
 َعَلْيِه اْلِإْغَلاظ َوَتْرك ، ِفْعله َعْن النَّْهي ِفي َوِباْلَفاِسِق التَّْعِليم ِفي ِباْلَجاِهِل

 ِإَذا َماِسيَّ َوَلا ، َواْلِفْعل اْلَقْول ِبُلْطِف َعَلْيِه َواْلِإْنَكار ، ِفيِه ُهَو َما َيْظَهر َلا َحْيُث
 . َذِلَك َوَنْحو َتَألُّفه ِإَلى اْحِتيَج

 وذم ُمٕمٚم٘مف زهػم:

 وُمــــ َل يّمـــ٤مٟمع ذم أُمـــقر يمثـــػمة

 

ـــ٠م سمٛم  ـــ٤مب ويقـم ـــس سم٠مٟمٞم ـــؿٜميي ً 

( ُمٌٞمٜم٤ًم وم٤مئدة ُمـ ومقائد اعمدارة: ُمـ 39-36) »روو٦م اًمٕم٘مالء»وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ذم  

ُمـ ٓ َيد ُمـ  اًمتٛمس رو٤م مجٞمع اًمٜم٤مس اًمتٛمس ُم٤م ٓ يدرك، وًمٙمـ ي٘مّمد اًمٕم٤مىمؾ رو٤م

ُمٕم٤مذشمف سمدا، وإن دومٕمف اًمقىم٧م إمم اؾمتح٤ًمن أؿمٞم٤مء ُمـ اًمٕم٤مدات يم٤من يًت٘مٌحٝم٤م، 

 واؾمت٘م٤ٌمح أؿمٞم٤مء يم٤من يًتحًٜمٝم٤م ُم٤م َل يٙمـ ُم٠مصماًم.

وم٢من ذًمؽ ُمـ اعمداره، وُم٤م أيمثر ُمـ دارى ومٚمؿ يًٚمؿ، ومٙمٞمػ شمقضمد اًمًالُم٦م عمـ ٓ 

 أهـيداري. 

 ًتٗمٞمد ُمٜمف.ويمذًمؽ ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ َي٥م قمٚمٞمف أن يداري ؿمٞمخف ًمٞم

 واًمداقمل يداري ؾمٚمٓم٤مٟمف طمتك ٓ شم٘مع سمٞمٜمٝمؿ اًمقطمِم٦م.

(: مخ٦ًم َي٥م قمغم اًمٜم٤مس 8/033) »إداب اًمنمقمٞم٦م»وم٘مد ىم٤مل أسمق يقؾمػ يمام ذم 

 أهـُمدارَتؿ: اعمٚمؽ اعمًٚمط، واًم٘م٤ميض اعمت٠مول، واعمريض، واعمرأة، واًمٕم٤مَل ًمٞم٘مٌس ُمـ قمٚمٛمف.

 :ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل 

ـــ٤م قمٗمـــقت وَل أطم٘مـــد قمـــغم أطمـــد  عم

 

ــ  ــؿ اًمٕمــداوتأرطم ـــ ه ــ ُم  ٧م ٟمٗمز

ــــف  ــــد رؤيت ــــدوي قمٜم ــــل قم  إِن أطم

 

ــــ٤مت  ــــل سم٤مًمتحٞم  ٕدومــــع اًمنمــــ قمٜم
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ـــف ـــ٤من اسمٖمْم ـــ ًمإلٟمً ـــر اًمٌنم  وأفمٝم

 

ـــ٤مت  ـــل حمٌ ـــك ىمٚمٌ ـــد طمِم ـــ٠مٟمام ىم  يم

ــــرهبؿ  ــــ٤مس ىم ــــ٤مس داًء وداء اًمٜم  اًمٜم

 

ـــــقدات  ـــــع اعم ـــــزاهلؿ ىمٓم  وذم اقمت

 (.998) »أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ» 

 هٜم٦م وئمٜمٝم٤م ُمدارة.حيذر ُمـ اعمدا نوقمغم اًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ أ

(: اعمداراة صٗم٦م ُمدح واعمداهٜم٦م صٗم٦م ذم، واًمٗمرق 944) »اًمروح»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

سمٞمٜمٝمام أن اعمداري يتٚمٓمػ سمّم٤مطمٌف طمتك يًتخرج ُمٜمف احلؼ أو يرده قمـ اًم٤ٌمـمؾ، واعمداهـ 

يتٚمٓمػ سمف ًمٞم٘مره قمغم سم٤مـمٚمف ويؽميمف قمغم هقاه، وم٤معمدارة ٕهؾ اإليامن واعمداهٜم٦م ٕهؾ 

 أهـ. اًمٜمٗم٤مق

(: اًمقاضم٥م قمغم اًمٕم٤مىمؾ أن يٚمزم اعمدارة 34) »روو٦م اًمٕم٘مالء»وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن يمام ذم 

ُمع ُمـ دومع إًمٞمف ذم اًمٕمنمة ُمـ همػم ُمٗم٤مرىم٦م اعمداهٜم٦م، إذ اعمدارة ُمـ اعمداري صدىم٦م ًمف، 

 واعمداهٜم٦م ُمـ اعمداهـ شمٙمقن ظمٓمٞمئ٦م قمٚمٞمف.

إلصالح اًمقىم٧م اًمذي  ٦م٤موواًمٗمّمؾ سملم اعمدارة واعمداهٜم٦م هق أن َيٕمؾ اعمرء وىمتف ذم ري

 هق ًمف ُم٘مٞمؿ سمٚمزوم اعمدارة، ُمـ همػم صمٚمؿ ذم اًمديـ ُمـ ضمٝم٦م ُمـ اجلٝم٤مت.

ومٛمتك ُم٤م ُتٚمؼ اإلٟم٤ًمن سمخٚمؼ ؿم٤مسمف سمٕمض ُم٤م يمره اهلل ُمٜمف ذم ُتٚم٘مف، ومٝمذه هل اعمداهٜم٦م6 

 يدار طمقاًمف، وُمـ َلٕن قم٤مىمٌتٝم٤م شمّمػم إمم ىمؾ، ويالزم اعمدارة َّٕن٤م شمدقمقا إمم إصالح أ

 ه، وىمد أٟمِمد قمكم سمـ حمٛمد اًم٤ًٌمُمل:اًمٜم٤مس ُمٚمق

ــــــؿ ــــــ٤مس ُمالَٓت ـــــــ اًمٜم  دار ُم

 

ـــــقه  ـــــ٤مس ُمٚم ـــــدار اًمٜم ــــــ َل ي  ُم

ــــؿ  ــــ٥م هل ــــ٤مس طمٌٞم ــــرم اًمٜم  وُمٙم

 

ـــــقه  ـــــ٤مس أطمٌ ـــــرم اًمٜم ــــــ أيم  ُم

وم٤مًمقاضم٥م قمغم اًمٕم٤مىمؾ أن يداري اًمٜم٤مس ُمدارة اًمرضمؾ اًم٤ًمسمح ذم اعم٤مء اجل٤مري، وُمـ  
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ُمقدَتؿ6 ٕن ود ذه٥م إمم قمنمة اًمٜم٤مس ُمـ طمٞم٨م هق يمدر قمغم ٟمٗمًف قمٞمِمف، وَل شمّمػ 

اًمٜم٤مس ٓ يًتجٚم٥م إٓ سمٛم٤ًمقمدَتؿ قمغم ُم٤م هؿ قمٚمٞمف، إٓ أن يٙمقن ُم٠مصماًم، وم٢مذا يم٤مٟم٧م طم٤مًمف 

 أهـُمٕمّمٞم٦م ومال ؾمٛمع وٓ ـم٤مقم٦م. 

واعمالطمظ ًمٚم٤ًمطم٦م اًمدقمقي٦م اًمٞمقم يرى أن اًمدقم٤مة ذم هذا اًم٤ٌمب صمالصم٦م أصٜم٤مف: ـمروم٤من 

ف ت٤ٌمد واًمٌالد، سمٖمٚمٔمووؾمط، ومّمٜمػ ٓ يداري وٓ يداهـ، ويٙمقن ؿمديد اًمقـمئف قمغم اًمٕم

٤ًٌم ُم٤م يٜم٘مٓمع ص٤مطم٥م هذا اًمٗمٙمر ويّمؾ إمم  وومْم٤موتف، ٓ يٕمرف اًمًٚمؿ وٓ احلٚمؿ، وهم٤مًم

زدرى وحيت٘مر وَيٗمك ومال يِمٙمر، ومٜمٕمقذ سم٤مهلل ممـ يم٤من هذا طم٤مًمف، شمرك اًمٖمٚمق واجلٗم٤مء، ومٞمُ 

 ظمٚمػ فمٝمره، واُتذ ُمـ ـمري٘م٦م اخلقارج ديدًٟم٤م وم٤مًمٚمٝمؿ ؾمٚمؿ. طهدي اًمٜمٌل 

٤م ٕهؾ اًمٌدع ُمٜم٤مومًح٤م  وصٜمػ يداهـ وئمٜمٝم٤م ًً ُمدارة، وهق ذم همٞمف يًٌح، ص٤مر جم٤مًم

وُمداومًٕم٤م قمٜمٝمؿ، ُمـ أضمؾ أن يقوع ًمف اًم٘مٌقل، وهٞمٝم٤مت يمٞمػ ُي٘مٌؾ سملم اًمٜم٤مس وهق 

٤ًٌم  خم٤مًمػ ًمنمع اهلل وهدي ٟمٌٞمف، وـمري٘م٦م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، وهم٤مًم

دقمقشمف، وُم٤م طمّمؾ ًمف هذا إٓ قمغم هذا اًمّمٜمػ أٟمف يٜم٘مٓمع سم٤مًمتٛمٞمٞمع وقمدم صم٘م٦م اًمٜم٤مس ذم 

ٕٟمف ُم٤م طمٗمظ اهلل ومٚمؿ حيٗمٔمف، وُم٤م ٟمٍم اهلل ومٚمؿ يٜمٍمه، وضم٤مًمس اعمٌٓمٚملم وم٠مشمٚمٗمقه، 

وسم٤مًم٤ٌمـمؾ همٓمقه وحلٗمقه، وقمـ احلؼ واهلدى سومقه، ومح٤مًمف يمام ىمٞمؾ: ٓ ًمٚمحؼ ٟمٍم وٓ 

 ًمٚم٤ٌمـمؾ يمن.

٤م ٕؾمقَتؿ واًمقؾمط هؿ اعمٜمّمقرون اًمٖم٤مًمٌقن اًمٕم٤معمقن اًمٕم٤مُمٚمقن، داروا اًمٜم٤مس اشم٤ٌمقمً 

ُمـ إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم واًمٕمٚمامء اعمّمٚمحلم، وظم٤مًمٗمقا اًمٖمالة واجلٗم٤مه ومًٚمٛمٝمؿ اهلل ُمـ 

 إهقاء اعمْمٚم٦م واًمٗمتـ اعمدهلٛم٦م، طم٤مهلؿ:

ــف ــٗمل ُمقدشم ــ٤م أص ــرء ُم ـــ اعم  أرض قم

 

ــٞمٜمل  ــ٤مء يرو ـــ اًمٌٖمْم ــٞمس رء ُم  وًم
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 وأصح٤مسمف اًمٙمرام وُمـ شمٌٕمٝمؿ طوه١مٓء هؿ اًمًٚمٗمٞمقن اًم٤ًمئرون قمغم ـمري٘م٦م اًمٜمٌل 

 ُمـ إئٛم٦م اإلقمالم طمريّمقن قمغم هداي٦م اخلٚمؼ وإفمٝم٤مر احلؼ.

 (668/ ص  6)ج  -ٓقمتّم٤مم ل اًمِم٤مـمٌل ذم ا٤مىم

: يمٜم٧م أسمٖمض اًمٜم٤مس  هٞمؿ اإلؾمامقمٞمكم احل٤مومظ اجلرضم٤مِناإلُم٤مم أسم٤م سمٙمر أمحد سمـ إسمراىم٤مل 

ومٞمٛمـ ي٘مرأ قمٚمؿ اًمٙمالم ومدظمٚم٧م يقُم٤م إمم اًمري ودظمٚم٧م ضم٤مُمٕمٝم٤م أول دظمقزم واؾمت٘مٌٚم٧م 

ع قمٜمده٤م وإذا سمجقاري رضمالن يتذيمران قمٚمؿ اًمٙمالم ومتٓمػمت هبام وىمٚم٧م : أول ؾم٤مري٦م أريم

ُم٤م دظمٚم٧م هذا اًمٌٚمد ؾمٛمٕم٧م ومٞمف ُم٤م أيمره وضمٕمٚم٧م أظمٗمػ اًمّمالة طمتك أسمٕمد قمٜمٝمام ومٕمٚمؼ ِب 

ُمـ ىمقهلام : إن ه١مٓء اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م أؾمخػ ظمٚمؼ اهلل قم٘مقٓ ويٜمٌٖمل ًمٚمٜمحرير أن ٓ يتٙمٚمػ هلؿ 

 هلؿ هب٤م وؾمٚمٛم٧م ُمنقم٤م دًمٞمال وًمٙمـ يٓم٤مًمٌٝمؿ سمٚمؿ ومال ىمٌؾ 

وؿم٤مء اهلل سمٕمد ذًمؽ أن يمِمػ رضمؾ ُمـ اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م اًم٘مٜم٤مع ذم اإلحل٤مد وضمٕمؾ يٙم٤مشم٥م  

وؿمٛمٙمػم إُمػم يدقمقه إًمٞمف وي٘مقل ًمف : إِن ٓ أىمٌؾ ديـ حمٛمد إٓ سم٤معمٕمجزة وم٢من أفمٝمرَتقه٤م 

د رضمٕمٜم٤م إًمٞمٙمؿ واٟمجرت احل٤مل إمم أن اظمت٤مروا ُمٜمٝمؿ رضمال ًمف ده٤مء وُمٜم٦م ) أي ىمقة ( ومقر

قمغم وؿمٛمٙمػم رؾمقٓ وم٘م٤مل ًمف : إٟمؽ أُمػم وُمـ ؿم٠من إُمراء واعمٚمقك أن شمتخّمص قمـ 

اًمٕمٚمقم وٓ شم٘مٚمد أطمدا ذم قم٘مٞمدة وإٟمام طم٘مٝمؿ أن يٗمّمحقا قمـ اًمؼماهلم وم٘م٤مل وؿمٛمٙمػم : 

أظمت٤مر رضمال ُمـ أهؾ ممٚمٙمتل وٓ أٟمتدب ًمٚمٛمٜم٤مفمرة سمٜمٗمز ومٞمٜم٤مفمرك سملم يدي وم٘م٤مل ًمف 

 ًمٕمٚمٛمف سم٠مٟمف ًمٞمس ُمـ أهؾ قمٚمؿ اًمتقطمٞمد وإٟمام يم٤من إُم٤مُم٤م ذم اعمٚمحد : اظمؽم أسم٤م سمٙمر اإلؾمامقمٞمكم

احلدي٨م وًمٙمـ يم٤من وؿمٛمٙمػم ـ ًمٕم٤مُمٞمف ومٞمف ـ يٕمت٘مد أٟمف أقمٚمؿ أهؾ إرض سم٠مٟمقاع اًمٕمٚمقم 

وم٘م٤مل وؿمٛمٙمػم : ذًمؽ ُمرادي وم٢مٟمف رضمؾ ضمٞمد وم٠مرؾمؾ إمم أِب سمٙمر اإلؾمامقمٞمكم سمجرضم٤من 

ُمـ اًمديـ وىم٤مل ؾمٞمٌٝم٧م اإلؾمامقمٞمكم ًمػمطمؾ إًمٞمف إمم همزٟمف ومٚمؿ يٌؼ ُمـ اًمٕمٚمامء أطمد إٓ يئس 
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اًمٙم٤مومر ُمذه٤ٌم اإلؾمامقمٞمكم احل٤مومظ ُمذه٤ٌم وَل يٛمٙمٜمٝمؿ أن ي٘مقًمقا ًمٚمٛمٚمؽ : إٟمف ٓ قمٚمؿ قمٜمده 

 سمذًمؽ ًمئال يتٝمٛمٝمؿ ومٚمج٠موا إمم اهلل ذم ٟمٍم ديٜمف 

ىم٤مل اإلؾمامقمٞمكم احل٤مومظ : ومٚمام ضم٤مئٜمل اًمؼميد وأظمذت ذم اعمًػم وشمداٟم٧م زم اًمدار ىمٚم٧م  

فمر ومٞمام ٓ أدري ؟ هؾ أشمؼمأ قمٜمد اعمٚمؽ وأرؿمده إمم ُمـ حيًـ اجلدل : إٟم٤م هلل ويمٞمػ أٟم٤م

ويٕمٚمؿ سمحج٩م اهلل قمغم ديٜمف ؟ ٟمدُم٧م قمغم ُم٤م ؾمٚمػ ُمـ قمٛمري إذا َل أٟمٔمر ذم رء ُمـ قمٚمؿ 

اًمٙمالم صمؿ أذيمرِن اهلل ُم٤م يمٜم٧م ؾمٛمٕمتف ُمـ اًمرضمٚملم سمج٤مُمع اًمري وم٘مقي٧م ٟمٗمز وقمقًم٧م 

عمٚمؽ صمؿ مجٞمع اخلٚمؼ وطمي اإلؾمامقمٞمكم قمغم أن أضمٕمؾ ذًمؽ قمٛمديت وسمٚمٖم٧م اًمٌٚمد ومتٚم٘م٤مِن ا

اعمذه٥م ُمع اإلؾمامقمٞمكم اًمٜم٥ًم وىم٤مل اعمٚمؽ ًمٚم٤ٌمـمٜمل : أذيمر ىمقًمؽ يًٛمٕمف اإلُم٤مم ومٚمام أظمذ 

ذم ذيمره واؾمتقوم٤مه ىم٤مل ًمف احل٤مومظ : َل ؟ ؾمٛمٕمٝم٤م اعمٚمحد ىم٤مل : هذا إُم٤مم ىمد قمرف ُم٘م٤مًمتل 

ٙمالم وقمٛمٚم٧م ومٗمٝمٛم٧م ىم٤مل اإلؾمامقمٞمكم : ومخرضم٧م ُمـ ذًمؽ اًمقىم٧م وأُمرت سم٘مراءة قمٚمؿ اًم

 أٟمف قمٛمدة ُمـ قمٛمد اإلؾمالم 

ىم٤مل اسمـ اًمٕمرِب : وأٟم٤م طملم اٟمتٝمك ِب إُمر إمم ذًمؽ ىمٚم٧م : إن يم٤من ذم إضمؾ شمٜمٗمس  

ومٝمذا ؿمٌٞمف سمٞمقم اإلؾمامقمٞمكم ومقضمٝم٧م إمم أِب اًمٗمتح اًمٙمالم وىمٚم٧م ًمف : ًم٘مد يمٜم٧م ذم ٓ رء 

٤مدرة إي٤مم وٟمٔمر وًمق ظمرضم٧م ُمـ قمٙم٤م ىمٌؾ أن أضمتٛمع هبذا اًمٕم٤مَل ُم٤م رطمٚم٧م إٓ قمري٤م قمـ ٟم

إمم طمذىمف سم٤مًمٙمالم وُمٕمرومتف طمٞمؼ ىم٤مل زم : أي رء هق اهلل ؟ وٓ ي٠ًمل سمٛمثؾ هذا إٓ ُمثٚمف 

وًمٙمـ سم٘مٞم٧م ه٤م هٜم٤م ٟمٙمت٦م ٓ سمد ُمـ أن ٟم٠مظمذه٤م اًمٞمقم قمٜمف وشمٙمقن وٞم٤مومتٜم٤م قمٜمده َل ىمٚم٧م : أي 

رء هق اهلل وم٤مىمتٍمت ُمـ طمروف آؾمتٗمٝم٤مم قمغم أي وشمريم٧م اهلٛمزة وهؾ ويمٞمػ وأٟمك 

وُم٤م هل أيْم٤م ُمـ صمقاِن طمروف آؾمتٗمٝم٤مم وقمدًم٧م قمـ اًمالم ُمـ طمروومف وهذا  ويمؿ

ؾم١مال صم٤من قمـ طمٙمٛم٦م صم٤مٟمٞم٦م وهق أن ًمـ أي ُمٕمٜمٞملم ذم آؾمتٗمٝم٤مم وم٠مي اعمٕمٜمٞملم ىمّمدت هب٤م ؟ 
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وَل ؾم٠مًم٧م سمحرف حمتٛمؾ ؟ وَل شم٠ًمل سمحرف ُمٍمح سمٛمٕمٜمك واطمد ؟ هؾ وىمع ذًمؽ سمٖمػم 

 ًمٜم٤م  قمٚمؿ وٓ ىمّمد طمٙمٛم٦م ؟ أم سم٘مّمد طمٙمٛم٦م ؟ ومٌٞمٜمٝم٤م

ومام هق إٓ أن اومتتح٧م هذا اًمٙمالم واٟمًٌٓم٧م ومٞمف وهق يتٖمػم طمتك اصٗمر آظمرا ُمـ  

اًمقضمؾ يمام اؾمقد أوٓ ُمـ احل٘مد ورضمع أطمد أصح٤مسمف اًمذي يم٤من قمـ يٛمٞمٜمف إمم آظمر يم٤من 

سمج٤مٟمٌف وىم٤مل ًمف : ُم٤م هذا اًمّمٌل إٓ سمحر زاظمر ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م رأيٜم٤م ُمثٚمف ىمط وهؿ ُم٤م رأوا 

ه ٕن اًمدوًم٦م هلؿ وًمقٓ ُمٙم٤مٟمٜم٤م ُمـ رومٕم٦م دوًم٦م ُمٚمؽ اًمِم٤مم ووازم واطمدا سمف رُمؼ إٓ أهٚمٙمق

 قمٙم٤م يم٤من حئمٞمٜم٤م ُم٤م ُتٚمّم٧م ُمٜمٝمؿ ذم اًمٕم٤مدة أسمدا 

وطملم ؾمٛمٕم٧م شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ إقمٔم٤مُمل ىمٚم٧م : هذا جمٚمس قمٔمٞمؿ ويمالم ـمقيؾ يٗمت٘مر  

إمم شمٗمّمٞمؾ وًمٙمـ ٟمتقاقمد إمم يقم آظمر وىمٛم٧م وظمرضم٧م وم٘م٤مُمقا يمٚمٝمؿ ُمٕمل وىم٤مًمقا : ٓ سمد 

ىمٚمٞمال وم٘مٚم٧م : ٓ وأهقم٧م طم٤مومٞم٤م وظمرضم٧م قمغم اًم٤ٌمب أقمدو طمتك أذوم٧م قمغم  أن شمٌ٘مك

ىم٤مرقم٦م اًمٓمريؼ وسم٘مٞم٧م هٜم٤مك ُمٌنما ٟمٗمز سم٤محلٞم٤مة طمتك ظمرضمقا سمٕمدي وأظمرضمقا زم ) ٓ 

يٙمل ( وًمًٌتٝم٤م وُمِمٞم٧م ُمٕمٝمؿ ُمتْم٤مطمٙم٤م ووقمدوِن سمٛمجٚمس آظمر ومٚمؿ اوف هلؿ وظمٗم٧م 

 ووم٤ميت ذم ووم٤مئل

 ايٛاحز٠ ٚايجالثٕٛ: َٔ ثبت ْبت.

َل قَمَٚمْٞمِف اًْمُ٘مْرآُن مُجَْٚم٦ًم َواطِمَدًة يَمَذًمَِؽ ﴿اهلل قمز وضمؾ:  ىم٤مل ـَ يَمَٗمُروا ًَمْقٓ ُٟمزِّ ِذي َوىَم٤مَل اًما

ْٚمٜم٤َمُه شَمْرشمِٞمالً  ٧ٌَِّم سمِِف وُم١َماَدَك َوَرشما  .[31]الػرقان:﴾ًمِٜمَُث

ـَ ﴿وىم٤مل:  ِذي ٧ٌَِّم اًما َؽ سم٤ِمحْلَؼِّ ًمُِٞمَث ـْ َرسمِّ ًَمُف ُروُح اًْمُ٘مُدِس ُِم ى ىُمْؾ َٟمزا آَُمٜمُقا َوُهدًى َوسُمنْمَ

ٚمِِٛملمَ  ًْ   .[991]الـحل: ﴾ًمِْٚمُٛم

٧ٌُِّم سمِِف وُم١َماَدَك َوضَم٤مَءَك ذِم َهِذِه ﴿وىم٤مل:  ؾُمِؾ َُم٤م ُٟمَث  اًمرُّ
ِ
٤ٌَمء ـْ َأْٟم َويُماًل َٟمُ٘مصُّ قَمَٚمْٞمَؽ ُِم
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 .[919]هود:﴾احْلَؼُّ 

 وحم٤موًمتٝمؿ زقمزقمتف قمـ اًمٕم٘مٞمدة طوىم٤مل شمٕم٤ممم ُمٌٞمٜم٤ًم طم٤مل اًمٙمٗم٤مر ُمع رؾمقل اهلل 

ُه ﴿ احل٘م٦م، قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد: َي قَمَٚمْٞمٜم٤َم هَمػْمَ ـِ اًماِذي َأْوطَمْٞمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ ًمَِتْٗمؽَمِ َوإِْن يَم٤مُدوا ًَمَٞمْٗمتِٜمُقَٟمَؽ قَم

َُذوَك ظَمٚمِٞمالً  ُتا َٓ ـُ إًَِمْٞمِٝمْؿ ؿَمْٞمئ٤ًم ىَمٚمِٞمالً  * َوإِذًا  ٌاْتٜم٤َمَك ًَمَ٘مْد يمِْدَت شَمْريَم ََذىْمٜم٤َمَك  * َوًَمْقٓ َأْن صَم َٕ إِذًا 

 .[18-13]آرساء:  ﴾ْٕمَػ احْلََٞم٤مِة َوِوْٕمَػ اعمَْاَمِت صُمؿا ٓ دَمُِد ًَمَؽ قَمَٚمْٞمٜم٤َم َٟمِّمػماً ِو 

٧ٌُِّم ﴿ وقال تعالى: ْٟمَٞم٤م َوذِم  اهللُُيَث ـَ آَُمٜمُقا سم٤ِمًْمَ٘مْقِل اًمثا٤مسم٧ِِم ذِم احْلََٞم٤مِة اًمدُّ ِذي اًما

ظِمَرةِ  ْٔ  .[11]ابراهقم:﴾ا

ـَ ﴿ وقال تعالى: ِذي ٤َم اًما وا  َي٤م َأُّيُّ ٧ٌِّْم َأىْمَداَُمُٙمؿْ  اهللَآَُمٜمُقا إِْن شَمٜمٍُْمُ يُمْؿ َوُيَث  ﴾َيٜمٍُْمْ

 .[1]حمؿد:

وم٤مًمث٤ٌمت ؿمٕمػمة ُمرهم٥م ومٞمٝم٤م أيام شمرهمٞم٥م، ومٙمام شمرى أٟمزل اهلل اًمٙمت٤مب ُمٗمرىًم٤م ُمٜمجاًم ُمـ 

 ٧م اعم١مُمٜملم قمغم ديٜمٝمؿ احلؼ.ٞمأضمؾ شمثٌ

اعمراد ُمٜمف ويمذًمؽ اًم٘مّمص اًمتل ذيمره٤م ذم اًم٘مرآن ُمـ أطمقال إٟمٌٞم٤مء ُمع ىمقُمٝمؿ 

شمثٌٞم٧م أهؾ احلؼ قمغم ديٜمٝمؿ وصؼمهؿ قمغم إذى ومٞمف، ؾمقاًء ذم شمٕمٚمٛمف واًمٕمٛمؾ سمف أو ذم 

 شمٌٚمٞمٖمف.

وسملم اهلل قمز وضمؾ ُمٙمر اعم٤ميمريـ ُمـ اًمٙم٤مومريـ وهمػمهؿ ذم زطمزطم٦م اعم١مُمـ واًمًٚمٗمل 

قمـ قم٘مٞمدشمف احل٘م٦م سمِمتك اًمقؾم٤مئؾ، وإن ؾم٤مر اًمداقمل ذم صٗمٝمؿ واىمتٗمك ؾمػمهؿ، ومٌنماه 

 ي.سم٤معم٘م٧م واخلز

صمؿ سملم اهلل قمز وضمؾ أن اًمث٤ٌمت ُمٜمف وطمده، ومٚمف احلٛمد واعمٜم٦م قمغم شمًديده وإهل٤مُمف 

 وشمقومٞم٘مف.
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واقمٚمؿ أُّي٤م اًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ قمغم سمّمػمة وٟمقر أٟمف ُم٤م دقمك إمم اهلل قمز وضمؾ 

وم٢من ؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ وصم٧ٌم قمغم اًمديـ  واعمؽمسمّملم سمف اًمف، ويمذا اعمؽمصديـ ًمف،ذا أطمد إٓ ويمثر ظُم 

  احلؼ وصؾ:

 ٓ شم٘مـــــؾ ىمـــــد ذهٌـــــ٧م أرسم٤مسمـــــف

 

ــؾ  ــدرب وص ــغم اًم ــ٤مر قم ـــ ؾم ــؾ ُم  يم

وُمـ صدىمٝمؿ ذم سم٤مـمٚمٝمؿ واؾمتًٚمؿ ًمنمورهؿ اٟم٘مٓمع، وًمٙمـ اعمث٧ٌم ُمـ صمٌتف اهلل قمز  

 وضمؾ.

 أعباب ايظٜغ

 قال تعالى:وأيمؼم اعمؽمصديـ ًمٚمٛم١مُمٜملم قمٛمقًُم٤م وًمٚمدقم٤مة ظمّمقًص٤م هق اًمِمٞمٓم٤من، 

ٓا إَِٟم٤مصم٤ًم وَ ﴿ ـْ ُدوٟمِِف إِ ٓا ؿَمْٞمَٓم٤مٟم٤ًم َُمِريداً إِْن َيْدقُمقَن ُِم ـْ  اهللًَُمَٕمٜمَُف  * إِْن َيْدقُمقَن إِ َِذنا ُِم َُتا َٕ َوىَم٤مَل 

٤ٌَمِدَك َٟمِّمٞم٤ًٌم َُمْٗمُروو٤مً   .[995-991]الـساء:  ﴾قِم

ىَم٤مَل ﴿ وىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ُمٌٞمٜم٤ًم طمرص اًمِمٞمٓم٤من وشمرصده ًمزقمزقم٦م اعم١مُمٜملم قمـ ديٜمف:

ُْم٧َم قَمكَما  ٓا ىَمٚمِٞمالً  َأَرَأْيَتَؽ َهَذا اًماِذي يَمرا َتُف إِ يا ـا ُذرِّ طَْمَتٜمَِٙم َٕ ـِ إمَِم َيْقِم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم  ْرشَم ـْ َأظما  ﴾ًَمِئ

 .[11]آرساء:

هُْمِقَيٜماُٝمْؿ َأمْجَِٕملمَ ﴿ وىم٤مل ُم٘مًاًم سمرسمف: َٕ شمَِؽ  ٤ٌَمَدَك ُِمٜمُْٝمُؿ اعمُْْخَٚمِّملمَ  * ىَم٤مَل وَمٌِِٕمزا ٓا قِم  ﴾إِ

 .[53-51]ّص: 

وزقمزقمتٝمؿ قمـ ديٜمٝمؿ، إُم٤م سم٤مًمتخقيػ، وإُم٤م سم٤مًمٕمج٥م وًمف ـمرق ذم هزيٛم٦م اًمٜم٤مس 

واًمري٤مء، وإُم٤م سم٤مًم٤ًمئٛم٦م، وإُم٤م وإُم٤م ... ومٕمغم اعم١مُمـ اًمداقمل وهمػمه أن يٙمقن طمذًرا ُمـ هذا 

ُِذوُه قَمُدّواً ﴿اًمٕمدو اًمذي ىم٤مل اهلل آُمًرا سم٤محلذر ُمٜمف:  ْٞمَٓم٤مَن ًَمُٙمْؿ قَمُدوع وَم٤مُتا  .[1]فاطر:﴾إِنا اًمِما

ن قمـ اًمث٤ٌمت اًمريمقن إمم اعمٌٓمٚملم ُمـ اًمٙم٤مومريـ واعمٌتدقملم، ويمذًمؽ مم٤م يٍمف اإلٟم٤ًم
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ـْ ؾَمٌِٞمِؾ ﴿ قال تعالى: وا قَم ـَ يَمَٗمُروا ُيٜمِْٗمُ٘مقَن َأُْمَقاهَلُْؿ ًمَِٞمُّمدُّ ِذي ُٞمٜمِْٗمُ٘مقََّن٤َم صُمؿا  اهللِإِنا اًما ًَ وَم

ـَ يَمَٗمُروا إمَِم ضَمَٝمٜماؿَ  ِذي ٌُقَن َواًما ًة صُمؿا ُيْٖمَٚم ونَ  شَمُٙمقُن قَمَٚمْٞمِٝمْؿ طَمْنَ  .[31]ألكػال: ﴾حُيْنَمُ

 قال تعالى:وم٢من قمجزوا قمـ إزاهم٦م ص٤مطم٥م احلؼ سم٤معم٤مل عمزوه سم٤مًٕم٘م٤مب اًمٌذيئ٦م، 

ًملِمَ ﴿ ٌْٚمَِؽ ذِم ؿِمَٞمِع إَوا ـْ ىَم ٓا يَم٤مُٟمقا سمِِف  * َوًَمَ٘مْد َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُِم ـْ َرؾُمقٍل إِ َوَُم٤م َي٠ْمشمِٞمِٝمْؿ ُِم

َتْٝمِزُئقنَ  ًْ  .[99-99 ]احلجر:﴾َي

ٓا ىَم٤مًُمقا ؾَم٤مطِمٌر َأْو جَمْٜمُقنٌ ﴿وىم٤مل يمذًمؽ:  ـْ َرؾُمقٍل إِ ٌْٚمِِٝمْؿ ُِم ـْ ىَم ـَ ُِم ِذي  ﴾يَمَذًمَِؽ َُم٤م َأشَمك اًما

 ، وُمع ذًمؽ ًمق صؼم اًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ ًمقصؾ.[81]الذريات:

 وُم٤م اٟم٘مٓمع أسمًدا ٕن شمرصدهؿ ُم٤م هق إٓ أذي٦م واسمتالء.

ٓا َأذًى ﴿ قال تعالى: ويُمْؿ إِ ـْ َيُيُّ  .[999ان:]آل عؿر﴾ًَم

ٌَْٕمضٍ  اهللَُوًَمْق َيَِم٤مُء ﴿ وقال تعالى: ٌُْٚمَق سَمْٕمَْمُٙمْؿ سمِ ـْ ًمَِٞم
 .[0]حمؿد:﴾ْٟٓمَتٍَمَ ُِمٜمُْٝمْؿ َوًَمٙمِ

: ومٙمؾ ُمـ ىم٤مم سمحؼ أو أُمر سمٛمٕمروف أو َّنك قمـ ُمٜمٙمر، ومال سمد أن ىم٤مل اسمـ يمثػم 

 أهـي١مذى، ومامًمف دواء إٓ اًمّمؼم ذم اهلل وآؾمتٕم٤مٟم٦م سمف واًمرضمقع إًمٞمف. 

ذه إذي٦م وم٢من صؼم اعم١مُمـ وجل٤مء إمم رسمف، واقمتّمؿ سمٙمت٤مسمف وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف سمٕمٞمًدا قمـ وُمع ه

َْدسَم٤مَر ﴿ قال تعالى:احلزسمٞم٤مت واًمٌدع واخلراوم٤مت وم٢مٟمف ُمٜمّمقر،  ْٕ قيُمُؿ ا َوإِْن ُيَ٘م٤مشمُِٚمقيُمْؿ ُيَقًمُّ

ونَ   .[999]آل عؿران:﴾صُمؿا ٓ ُيٜمٍَْمُ

ٌَْٚمُقنا ذِم َأُْمَقاًمُِٙمْؿ َوأَ ﴿ قال تعالى: ـْ ًَمُت ـَ ُأوشُمقا اًْمٙمَِت٤مَب ُِم ِذي ـَ اًما ـا ُِم َٛمُٕم ًْ ُٙمْؿ َوًَمَت ًِ ْٟمُٗم

ُُُمقرِ  ْٕ ـْ قَمْزِم ا وا َوشَمتاُ٘مقا وَم٢مِنا َذًمَِؽ ُِم يُمقا َأذًى يَمثػِمًا َوإِْن شَمّْمؼِمُ ـَ َأْذَ ِذي ـَ اًما ٌْٚمُِٙمْؿ َوُِم ]آل  ﴾ىَم

 .[951عؿران:

 ف، ومال داقمل ًمٚمتٙمرار.وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمغم اًمّمؼم ودوره ذم ٟمٍمة احلؼ ودواُم



 215 لوسائل اجللية يف نصرة الدعوة السلفيةا

 ًمٙمثرة اًمِمٌٝمف 
ٍ
وُمـ أؾم٤ٌمب قمدم اًمث٤ٌمت أيًْم٤م اجلٝمؾ، وم٢من اجل٤مهؾ ٓ يث٧ٌم قمغم رء

(: 91/695) »اعمجٛمقع»واًمتخٓمٗم٤مت اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م، ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم يمام ذم 

 أهـويمثػم ُم٤م يْمٞمع احلؼ سملم اجلٝم٤مل وإُمٞملم.

 وُمـ أؾم٤ٌمب قمدم اًمث٤ٌمت اًمتٗمريط ذم ُتري احلؼ.

(: واًمٕم٤مَل اًمراؾمخ هق اًمذي إذا طمّمؾ ًمف 80) »إٟمقار اًمٙم٤مؿمٗم٦م»٤مل اعمٕمٚمٛمل ذم ىم

اًمٕمٚمؿ اًمِم٤مذم سم٘مْمٞم٦م ًمزُمٝم٤م وَل ي٤ٌمل سمام ىمد يِمٙمؽ ومٞمٝم٤م، سمؾ إُم٤م أن يٕمرض قمـ اعمتِمٙمٙم٤مت 

 وإُم٤م أن يت٠مُمٚمٝم٤م ذم وقء ُم٤م ىمد صم٧ٌم.

ـْ . (: 8/860) »اعمجٛمقعشىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم يمام ذم  ٌَِٖمل ًَمِٙم ٦مَ  َأنا  ِرَف َيٕمْ  َأنْ  َيٜمْ ـْ  قَم٤مُما  َُم

٤ٌَمِب  َهَذا ذِم  َوؾا  ـْ  ومِٞمفِ  قَمَجزَ  َأوْ  اًْم ٤ٌَمعِ  ذِم  ًمَِتْٗمِريٓمِفِ  ُهقَ  وَم٢مِٟمااَم :  احْلَؼِّ  َُمْٕمِروَم٦مِ  قَم  سمِفِ  ضَم٤مءَ  َُم٤م اشمِّ

ؾُمقُل  َل  اًمٜمأَمرَ  َوشَمَركَ  اًمرا َٓ ؾْمتِْد ِٓ َؾ  َوا ـْ  َأقْمَرُوقا وَمَٚماما  َُمْٕمِروَمتِفِ  إمَم  اعمَُْقصِّ  ، َوٚمُّقا اهللاِ يمَِت٤مِب  قَم

٤م }:  شَمَٕم٤ممَم  ىَم٤مَل  يَماَم  ـِ  ُهًدى ُِمٜمِّل َي٠ْمشمَِٞمٜماُٙمؿْ  وَم٢مُِما ٌَعَ  وَمَٛم َٓ  َيِْمؾُّ  وَماَل  ُهَداَي  اشما ـْ  } { َيِْمَ٘مك َو  َوَُم

ـْ  َأقْمَرَض  هُ  َوٜمًْٙم٤م َُمِٕمٞمَِم٦مً  ًَمفُ  وَم٢مِنا  ِذيْمِري قَم ـُ  ىَم٤مَل  { َأقْمَٛمك اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمَ  َوَٟمْحنُمُ ٌا٤مسٍ  اسْم  قَم

َؾ  ـْ  اهللاُ  شَمَٙمٗما ْٟمَٞم٤م ذِم  َيِْمؾا  َٓ  َأنْ  ومِٞمفِ  سماَِم  َوقَمِٛمَؾ  اًْمُ٘مْرآنَ  ىَمَرأَ  عمَِ َٓ  اًمدُّ ظِمَرةِ  ذِم  َيِْمَ٘مك َو ْٔ  ىَمَرأَ  صُمؿا  ا

َي٦مَ  َهِذهِ  ْٔ  . ا

(: وإٟمام دظمؾ ذم اًمٌدع ُمـ ىمٍم ذم اشم٤ٌمع إٟمٌٞم٤مء 8/41) »اجلقاب اًمّمحٞمح»وىم٤مل ذم 

 أهـاًل.قمٚماًم وقمٛم

وُمـ أؾم٤ٌمب اًمزيغ واًمْمالل وقمدم اًمث٤ٌمت قمغم اعمٜمٝم٩م احلؼ هق اخلقف سم٠مٟمقاقمف 

اًمٙمثػمة، هذا ُي٤مف قمغم ُمًت٘مٌٚمف ُمـ اًمٗم٘مر وهمػم ذًمؽ، ومرسمام ىمدم اًمتٜم٤مزٓت ؾمقاًء 

ًمٚمجٛمٕمٞم٤مت أو ًمٖمػمه٤م ـمٛمًٕم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م، ورسمام شمرك اًمدقمقة وذه٥م ًمٚمٕمٛمؾ ُمـ سمٚمٍد إمم سمٚمد، 
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 وُمـ ُمٜمٓم٘م٦م إمم أظمرى.

ا ٓ يّمدع سم٤محلؼ وٓ ي٘مقًمف، وٓ يالزم احلؼ ظمقوًم٤م ُمـ يمالم اًمٜم٤مس وازدرائٝمؿ وهذ

 ًمف.

 وهذا ظمقوًم٤م قمغم ٟمٗمًف وُم٤مًمف وهٚمؿ ضمر.

ـْ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ُمٌٞمٜم٤ًم هذا اًمّم٤مرف قمـ اًمث٤ٌمت واحلؼ:  ٦ٌم ُِم يا ٓا ُذرِّ ـَ عمُِقؾَمك إِ وَماَم آَُم

ـْ ومِْرقَمْقَن َوَُمأَلِِهؿْ  ـَ  ىَمْقُِمِف قَمغَم ظَمْقٍف ُِم
ِ ُف عمَ َْرِض َوإِٟما ْٕ َأْن َيْٗمتِٜمَُٝمْؿ َوإِنا ومِْرقَمْقَن ًَمَٕم٤مٍل ذِم ا

وملِمَ   .[53]يوكس: ﴾اعمُْْنِ

 سمٙمت٤مب دقم٤م صمؿُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس اًمذي يرويف قمـ أِب ؾمٗمٞم٤من، وأظمرج اًمٌخ٤مري 

 سمًؿ)  ومٞمف وم٢مذا وم٘مرأه هرىمؾ إمم ومدومٕمف سمٍمى قمٔمٞمؿ إمم دطمٞم٦م سمف سمٕم٨م اًمذي ط اهلل رؾمقل

 اشمٌع ُمـ قمغم ؾمالم اًمروم قمٔمٞمؿ هرىمؾ إمم ورؾمقًمف اهلل قمٌد حمٛمد ُمـ اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل

 شمقًمٞم٧م وم٢من ُمرشملم أضمرك اهلل ي١مشمؽ شمًٚمؿ أؾمٚمؿ اإلؾمالم سمدقم٤مي٦م أدقمقك وم٢مِن سمٕمد أُم٤م اهلدى

 ٓ أن وسمٞمٜمٙمؿ سمٞمٜمٜم٤م ؾمقاء يمٚمٛم٦م إمم شمٕم٤مًمقا اًمٙمت٤مب أهؾ ي٤م } و إريًٞملم إصمؿ قمٚمٞمؽ وم٢من

 وم٘مقًمقا شمقًمقا وم٢من اهلل دون ُمـ أرسم٤مسم٤م سمٕمْم٤م سمٕمْمٜم٤م يتخذ وٓ ؿمٞمئ٤م سمف ٟمنمك وٓ اهلل إٓ ٟمٕمٌد

 قمٜمده يمثر اًمٙمت٤مب ىمراءة ُمـ وومرغ ىم٤مل ُم٤م ىم٤مل ومٚمام ؾمٗمٞم٤من أسمق ىم٤مل(  { ُمًٚمٛمقن سم٠مٟم٤م اؿمٝمدوا

 أِب اسمـ أُمر ًم٘مد أظمرضمٜم٤م طملم ٕصح٤مِب وم٘مٚم٧م وأظمرضمٜم٤م إصقات وارشمٗمٕم٧م اًمّمخ٥م

  اإلؾمالم قمكم اهلل أدظمؾ طمتك ؾمٞمٔمٝمر أٟمف ُمقىمٜم٤م زًم٧م ومام.  إصٗمر ٟمٌل ُمٚمؽ ُي٤مومف إٟمف يمٌِم٦م

 طملم هرىمؾ أن حيدث اًمِم٠مم ٟمّم٤مرى قمغم أؾم٘مٗم٤م وهرىمؾ إيٚمٞم٤مء ص٤مطم٥م اًمٜم٤مـمقر اسمـ ويم٤من 

 اسمـ ىم٤مل هٞمئتؽ اؾمتٜمٙمرٟم٤م ىمد سمٓم٤مرىمتف سمٕمض وم٘م٤مل اًمٜمٗمس ظمٌٞم٨م يقُم٤م أصٌح إيٚمٞم٤مء ىمدم

 طملم اًمٚمٞمٚم٦م رأي٧م إِن ؾم٠مًمقه طملم هلؿ وم٘م٤مل اًمٜمجقم ذم يٜمٔمر طمزاء هرىمؾ ويم٤من اًمٜم٤مـمقر
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 إٓ ُيتتـ ًمٞمس ىم٤مًمقا ؟ إُم٦م هذه ُمـ ُيتـ ومٛمـ فمٝمر ىمد اخلت٤من ُمٚمؽ اًمٜمجقم ذم ٟمٔمرت

 هؿ ومٌٞمٜمام اًمٞمٝمقد ُمـ ومٞمٝمؿ ُمـ ومٞم٘متٚمقا ُمٚمٙمؽ ُمدايـ إمم وايمت٥م ؿم٠مَّنؿ ُّيٛمٜمؽ ومال اًمٞمٝمقد

 قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ظمؼم قمـ ُير هم٤ًمن ُمٚمؽ سمف أرؾمؾ سمرضمؾ هرىمؾ أشمك أُمرهؿ قمغم

 أٟمف ومحدصمقه إًمٞمف ومٜمٔمروا ؟ ٓ أم هق أخمتتـ وم٤مٟمٔمروا أذهٌقا ىم٤مل هرىمؾ اؾمتخؼمه ومٚمام ٚمؿؾم و

 صمؿ.  فمٝمر ىمد إُم٦م هذه ُمٚمؽ هذا هرىمؾ وم٘م٤مل ُيتتٜمقن هؿ وم٘م٤مل اًمٕمرب قمـ وؾم٠مًمف خمتتـ

 يروم ومٚمؿ محص إمم هرىمؾ وؾم٤مر اًمٕمٚمؿ ذم ٟمٔمػمه ويم٤من سمروُمٞم٦م ًمف ص٤مطم٥م إمم هرىمؾ يمت٥م

 و قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ظمروج قمغم هرىمؾ راي يقاومؼ طمٌفص٤م ُمـ يمت٤مب أشم٤مه طمتك محص

 صمؿ ومٖمٚم٘م٧م سم٠مسمقاهب٤م أُمر صمؿ سمحٛمص ًمف دؾمٙمرة ذم اًمروم ًمٕمٔمامء هرىمؾ وم٠مذن ٟمٌل وأٟمف ؾمٚمؿ

 هذا ومت٤ٌميٕمقا ُمٚمٙمٙمؿ يث٧ٌم وأن واًمرؿمد اًمٗمالح ذم ًمٙمؿ هؾ اًمروم ُمٕمنم ي٤م وم٘م٤مل اـمٚمع

 هرىمؾ رأى ومٚمام همٚم٘م٧م ىمد ومقضمدوه٤م إسمقاب إمم اًمقطمش محر طمٞمّم٦م ومح٤مصقا ؟ اًمٜمٌل

 ؿمدشمٙمؿ هب٤م أظمتؼم آٟمٗم٤م ُم٘م٤مًمتل ىمٚم٧م إِن وىم٤مل قمكم ردوهؿ ىم٤مل اإليامن ُمـ وأيس ٟمٗمرَتؿ

  هرىمؾ ؿم٠من آظمر ذًمؽ ومٙم٤من قمٜمف وروقا ًمف ومًجدوا رأي٧م وم٘مد ديٜمٙمؿ قمغم

(: وم٢من هرىمؾ قمرف احلؼ وهؿ سم٤مًمدظمقل ذم 64) »هداي٦م احلٞم٤مرى»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

وظم٤مومٝمؿ قمغم ٟمٗمًف وم٤مظمت٤مر اًمٙمٗمر قمغم اإلؾمالم ُمـ سمٕمدُم٤م شمٌلم  اإلؾمالم ومٚمؿ يٓم٤موقمف ىمقُمف،

 أهـًمف اهلدى. 

: طوُمـ إؾم٤ٌمب اعمزقمزة ًمٚمث٤ٌمت طم٥م اًمٔمٝمقر واجل٤مه واًمرئ٤مؾم٦م، ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ُم٤م ذئ٤ٌمن ضم٤مئٕم٤من أرؾمال ذم زري٦ٌم همٜمؿ سم٠مومًد هلام ُمـ طمرص اعمرء قمغم اعم٤مل واًمنمف »

 ق ذم اًمّمحٞمح اعمًٜمد.وه ًمديٜمف. أظمرضمف اًمؽمُمذي قمـ أِب سمـ يمٕم٥م.

(: وىمد يؽمك اًمتٙمٚمؿ سم٤محلؼ 06) »أداب اًمٓمٚم٥م»ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اًمِمقيم٤مِن ذم 
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حم٤مومٔم٦م قمغم طمظ ىمد فمٗمر سمف ُمـ شمٚمؽ اًمدوًم٦م ُمـ ُم٤مل أو ضم٤مه، وىمد يؽمك اًمتٙمٚمؿ سم٤محلؼ اًمذي 

 هق ظمالف ُم٤م قمٚمٞمف اًمٜم٤مس اؾمتجالسًم٤م خلقاـمر اًمٕمقام وخم٤موم٦م ُمـ ٟمٗمقرهؿ قمٜمف.

ؼ ًمٓمٛمع ئمٜمف ويرضمق طمّمقًمف ُمـ شمٚمؽ اًمدوًم٦م أو ُمـ ؾم٤مئر وىمد يؽمك اًمتٙمٚمؿ سم٤محل

 أهـاًمٜم٤مس ذم ُمًت٘مٌؾ اًمزُم٤من. 

ويمؿ ُمـ داقمل إمم اهلل قمز وضمؾ شمرك اًمًٜم٦م واٟم٘مٓمع قمـ احلؼ واخلػم، وص٤مر ُمع 

اعمٌٓمٚملم حل٥م رئ٤مؾم٦م أو ؾمٞم٤مرة أو ي٤م ؿمٞمخ إمم همػم ذًمؽ، وهذا ُم٤م ٓطمٔمٜم٤مه ذم يمثػم ُمـ 

إذا رأوا اًمٓم٤مًم٥م اًمٜمجٞم٥م واًمداقمٞم٦م اعمؼمز ٟمّمٌقا ًمف وأشمقه اًمدقم٤مة6 ٕن احلزسمٞملم واعمٌتدقم٦م 

 ُمـ ٟم٘مٓم٦م وٕمٗمف.

(: وىمد شمٌلم أن 45) »جمٛمقع اًمرؾم٤مئؾ»ىم٤مل اسمـ رضم٥م ذم ذح احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ يمام ذم 

 طم٥م اعم٤مل واًمري٤مؾم٦م واحلرص قمٚمٞمٝمام يٗمًد ديـ اعمرء، طمتك ٓ يٌ٘مك ُمٜمف إٓ ُم٤م ؿم٤مء اهلل.

قمغم أسمٜم٤مء ضمٜمًٝم٤م، وُمـ هٜم٤م ٟمِم٠م اًمٙمؼم واحلًد، وأقمٚمؿ أن اًمٜمٗمس ُت٥م اًمرومٕم٦م واًمٕمٚمق 

وًمٙمـ اًمٕم٤مىمؾ يٜم٤مومس ذم اًمٕمٚمق اًمدائؿ اًم٤ٌمىمل، اًمذي ومٞمف روقان اهلل وىمرسمف وضمقاره، 

ويرهم٥م قمـ اًمٕمٚمق اًمٗم٤مِن اًمزائؾ اًمذي يٕم٘مٌف همْم٥م اهلل وؾمخٓمف واٟمحٓم٤مط اًمٕمٌد 

 أهـوؾمٗمقًمف، وسمٕمده قمـ اهلل وـمرده قمٜمف. 

ْؿ ُرؾُمُٚمُٝمْؿ ﴿ وقال تعالى:اًمٕمج٥م، وُمـ أؾم٤ٌمب اًمزيغ وجم٤مٟم٦ٌم اًمث٤ٌمت  وَمَٚماما ضَم٤مَءَْتُ

َتْٝمِزُئقنَ  ًْ ـَ اًْمِٕمْٚمِؿ َوطَم٤مَق هِبِْؿ َُم٤م يَم٤مُٟمقا سمِِف َي ٌَٞمِّٜم٤َمِت وَمِرطُمقا سماَِم قِمٜمَْدُهْؿ ُِم  .[53]غافر: ﴾سم٤ِمًْم

(: ومٙمؿ ُمـ رضمؾ ٟمٓمؼ سم٤محلؼ وأُمر سم٤معمٕمروف 64/659) »اًمًػم»ذم  ىم٤مل اًمذهٌل 

ي١مذيف ًمًقء ىمّمده وطمٌف ًمٚمرئ٤مؾم٦م اًمدٟمٞمئ٦م، ومٝمذا داء ظمٓمػم ؾم٤مر ذم  ومٞمًٚمط اهلل قمٚمٞمف ُمـ

 أهـٟمٗمقس اًمٗم٘مٝم٤مء. 
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وُمـ أؾم٤ٌمب اًمزيغ اًمٙمٗمر، وم٢من إسمٚمٞمس يمام هق ُمٕمٚمقم إَّن٤م محٚمف قمغم اًمزيغ إمم أن أصٌح 

اؾْمَتْٙمؼَمَ ﴿ قال تعالى:ومٞمام هق ومٞمف، إٓ هذا اًمداء اًمٕمْم٤مل واًمًؿ اًمٜم٤مىمح واًمزًم٘مف اًمٗم٤مجل٦م، 

ـَ  ـَ  َويَم٤مَن ُِم  .[10]ّص: ﴾اًْمَٙم٤مومِِري

َْرِض سمَِٖمػْمِ احْلَؼِّ َوإِْن َيَرْوا ﴿ وقال تعالى: ْٕ وَن ذِم ا ُ ـَ َيَتَٙمؼما ِذي ـْ آَي٤ميِتَ اًما ُف قَم ؾَم٠َمْسِ

ؿْمِد ٓ َيتاِخُذوُه ؾَمٌِٞماًل َوإِْن َيَرْوا ؾَمٌِٞمَؾ اًْمَٖملِّ   يُمؾا آَي٦ٍم ٓ ُي١ْمُِمٜمُقا هِب٤َم َوإِْن َيَرْوا ؾَمٌِٞمَؾ اًمرُّ

سُمقا سمِآي٤مشمِٜم٤َم َويَم٤مُٟمقا قَمٜمَْٝم٤م هَم٤مومِٚملِمَ  ُْؿ يَمذا  .[901ألعراف:ا] ﴾َيتاِخُذوُه ؾَمٌِٞماًل َذًمَِؽ سم٠َِمَّنا

(: واٟمت٘م٤مل اإلٟم٤ًمن ُمـ ىمقل 1/691) »اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى»ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم يمام ذم 

ف إمم ىمقل ٕضمؾ ُم٤م شمٌلم ًمف ُمـ احلؼ هق حمٛمقد ومٞمف، سمخالف إساره قمغم ىمقل ٓ طمج٦م ُمٕم

قمٚمٞمف، وشمرك اًم٘مقل اًمذي شمقوح٧م ًمف طمجتف أو آٟمت٘م٤مل قمـ ىمقل إمم ىمقل عمجرد قم٤مدة 

 أهـواشم٤ٌمع هق ومٝمق ُمذُمقم. 

واحلًد وُم٤م أدراك ُم٤م احلًد اًمٕمدو اًم٘م٤مشمؾ واًمًٞمػ اًمّم٤مئؾ قمغم أهٚمف، طمتك ىمٞمؾ: هلل 

 در احلًد ُم٤م أقمدًمف6 سمدأ سمّم٤مطمٌف وم٘متٚمف.

ٞم٤م واًمردى سم٥ًٌم احلًد، أقم٤مذٟم٤م اهلل ومٙمؿ ُمـ اًمدقم٤مة َت٤مووا ذم ُمٝم٤مًمؽ اًمٌدقم٦م واًمدٟم

 ُمٜمف، واحلًد هق َتٜمل زوال اًمٜمٕمٛم٦م قمـ اًمٖمػم.

(: اقمٚمؿ أن احلًد ظمٚمؼ ذُمٞمؿ ُمع 924) »أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ»ىم٤مل اعم٤موردي ذم 

ـْ َذِّ ﴿إضاره سم٤مًمٌدن وإوم٤ًمده ًمٚمديـ، طمتك ًم٘مد أُمر اهلل سم٤مٓؾمتٕم٤مذة ُمـ ذه وم٘م٤مل:  َوُِم

دَ  ًَ  .[8ق:]الػؾ ﴾طَم٤مؾِمٍد إَِذا طَم

وٟم٤مهٞمؽ سمح٤مًمف ذًمؽ ًذا، وًمق َل يٙمـ ُمـ ذم احلًد إٓ أٟمف ظمٚمؼ دِنء يتقضمف ٟمحق 

إيمٗم٤مء وإىم٤مرب وُيتص سم٤معمخ٤مًمط واًمّم٤مطم٥م ًمٙم٤مٟم٧م اًمٜمزاه٦م قمٜمف يمراُم٦م واًمًالُم٦م ُمٜمف 
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ُمٖمٜماًم، ومٙمٞمػ وهق سم٤مًمٜمٗمس ُمي، وقمغم اهلٛمؿ ُمٍم طمتك رسمام أوم٣م سمّم٤مطمٌف إمم اًمتٚمػ 

  أهـضر سمٛمحًقد. ُمـ همػم ٟمٙم٤مي٦م ذم قمدوه وٓ 

 واحلًد ُمـ صٗم٤مت إسمٚمٞمس، طمٞم٨م ُم٤م ُمٜمٕمف ُمـ اًمًجقد ٔدم إٓ هق.

ـْ ﴿ قال تعالى:وهق ُمـ صٗم٤مت اًمٞمٝمقد،  وَٟمُٙمْؿ ُِم ـْ َأْهِؾ اًْمٙمَِت٤مِب ًَمْق َيُردُّ َودا يَمثػٌِم ُِم

 َ ٌَلما ـْ سَمْٕمِد َُم٤م شَم ِٝمْؿ ُِم ًِ ـْ قِمٜمِْد َأْٟمُٗم دًا ُِم ًَ ٤مرًا طَم هَلُُؿ احْلَؼُّ وَم٤مقْمُٗمقا َواْصَٗمُحقا  سَمْٕمِد إِياَمٟمُِٙمْؿ يُمٗما

 ىَمِديرٌ  اهللَسم٠َِمُْمِرِه إِنا  اهللُطَمتاك َي٠ْميِتَ 
ٍ
ء  .[991]البؼرة: ﴾قَمغَم يُمؾِّ َرْ

وي٤م هلل اًمٕمج٥م ُم٤مذا ومٕمؾ احلًد سم٠مِب قمٌٞمده اًمزاوي! يمٞمػ أظمذ سمٛم٘م٤مشمٞمٚمف طمتك أوداه ذم 

 ٍمي اعم٠مرِب.ُمٝم٤موي احلزسمٞم٦م اعم٘مٞمت٦م ُمع ىمريٜمف ذم احلًد أِب احلًـ اعم

وـمري٘مف ٓ سمد سم٠مٟمف حمًقد، طمتك ىمٞمؾ:  طوٓ همرو مم٤م حيّمؾ، ومٛمـ ؾمٚمؽ ؾمٌٞمؾ اًمٜمٌل 

يمؾ ذي ٟمٕمٛم٦م حمًقد، وآؾمت٘م٤مُم٦م واًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ُمـ أضمؾ وأومْمؾ اًمٜمٕمؿ قمغم اإلـمالق، 

 ًمٙمـ يٕم٤مًم٩م احلًدة سم٤مإلطم٤ًمن إًمٞمٝمؿ شم٤مرة، وسم٤مًمّمؼم أظمرى.

 وىمد ىمٞمؾ:

ـــــقد ـــــد احلً ـــــغم يمٞم ـــــؼم قم  اص

 

 شمٚمــــــــفومــــــــ٢من صــــــــؼمك ىم٤م 

 وم٤مًمٜمــــــــ٤مر شم٠ميمــــــــؾ سمٕمْمــــــــٝم٤م 

 

ــــــــف  ــــــــ٤م شم٠ميمٚم ــــــــد ُم  إن َل دم

 وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: 

 يـــــ٤م طم٤مؾمـــــًدا زم قمـــــغم ٟمٕمٛمتـــــل

 

ـــ٠مت إدب  ــــ أؾم ـــغم ُم ـــدري قم  أشم

 أؾمــــــ٠مت قمــــــغم اهلل ذم طمٙمٛمــــــف 

 

ــــ٥م  ــــ٤م وه ــــرض زم ُم ــــؽ َل شم  ٕٟم

 ومـــــــــ٠مظمزاك رِب سمـــــــــ٠من زارِن 

 

ــــ٥م  ــــقه اًمٓمٚم ــــؽ وضم ــــد قمٚمٞم  وؾم

ومٛمـ سم٤مب أومم أن حيٛمؾ  واحلًد ىمد محؾ قمغم اًمٙمٗمر سم٤مهلل قمز وضمؾ، يمام طمّمؾ ًمٚمٞمٝمقد، 
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 قمغم اًمزيغ قمـ اًمًٜم٦م وقمدم اًمث٤ٌمت قمٚمٞمٝم٤م.

وُمـ أهؿ اًمّمقارف قمـ اًمث٤ٌمت إمم اًمٌدقم٦م واًمزيغ هق ؾمٚمقك ؾمٌٞمؾ اعمتحزسملم 

يملِمَ ﴿ وقال تعالى:واًمريمقن إًمٞمٝمؿ،  ـَ اعمُْنْمِ ىُمقا ِديٜمَُٝمْؿ  * َوٓ شَمُٙمقُٟمقا ُِم ـَ وَمرا ِذي ـَ اًما ُِم

 .[31-39]الروم:  ﴾سماَِم ًَمَدُّْيِْؿ وَمِرطُمقنَ  َويَم٤مُٟمقا ؿِمَٞمٕم٤ًم يُمؾُّ طِمْزٍب 

 ومٞم٘مع اًمزيغ ذم ُمـ ُتزب أو ىم٤مرسمف وُمٞمع سم٠مُمقر:

 ُمٜمٝم٤م: اعمج٤مًم٦ًم ًمٚمٛمٌٓمٚملم ُمـ أهؾ اًمٌدع.

 وُمٜمٝم٤م: اًمًٙمقت قمـ اعمٜمٙمرات.

 وُمٜمٝم٤م: قمدم ٟمٍم احلؼ وأهؾ احلؼ.

 وُمٜمٝم٤م: اعمداهٜم٦م.

 ٤مًم٤ٌمـمؾ.، وـمٛمًٕم٤م ذم ٟمٍمشمف سمٗم٘م٦مإمم همػم ذًمؽ ظمقوًم٤م قمغم احلزب أو ٟم

ورطمؿ اهلل ُم٤مًمؽ إذا ي٘مقل: اًمدٟمق ُمـ اًم٤ٌمـمؾ هٚمٙم٦م، واًم٘مقل سم٤مًم٤ٌمـمؾ يّمدك قمـ 

 احلؼ.

ومٞمٜمت٘مؿ اهلل ُمـ ص٤مطم٥م احلزسمٞم٦م أو ُمـ ضم٤مًمًٝمؿ سم٠من حيرُمف اًمث٤ٌمت قمغم احلؼ وُيذًمف 

 وٓ يقوم٘مف.

 وي٘مٓمٕمف وٓ يقصٚمف وم٤مًمٚمٝمؿ ؾمٚمؿ.

ُمًتٌٍم، وُمـ وهلؿ ىمقاقمد يٚمًٌقن هب٤م قمغم أصح٤مب اًم٘مٚمقب اًمْمٕمٞمٗم٦م، يٕمرومٝم٤م يمؾ 

 يم٤من سم٤مهلل ُمًتٜمٍم ُمٜمٝم٤م: ٟمّمحح وٓ َّندم.

وىمقًمف صقاب حيتٛمؾ اخلٓم٠م، وىمقًمؽ ظمٓم٠م حيتٛمؾ اًمّمقاب، وُمٜمٝم٤م ٟمتٕم٤مون ومٞمام اشمٗم٘مٜم٤م 

 قمٚمٞمف، ويٕمذر سمٕمْمٜم٤م سمٕمًْم٤م ومٞمام اظمتٚمٗمٜم٤م ومٞمف.
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وُمٜمٝم٤م: ٓ شمثػم اًمٖم٤ٌمر ُمـ اخل٤مرج، وٓ َتزق اًمّمػ ُمـ اًمداظمؾ، وُمٜمٝم٤م إُمف ومٞمام هل 

ن طمزِب، ومالن هوري، وهؾ أوٕمػ اعمًٚمٛملم إٓ ُمثؾ هذه اًم٘مقاقمد ومٞمف، وأٟمتؿ ومال

اًمٌٓم٤مًم٦م، واعمٝمؿ أن شمٕمٚمؿ أن يمثػًما ممـ شمريمقا ضم٤مدة اًمًٚمػ واٟمحرومقا قمـ احلؼ هؿ 

 احلزسمٞمقن وُمـ شم٠مصمر هبؿ، ظمّمقًص٤م ذم أزُم٤مٟمٜم٤م اعمت٠مظمرة.

وُمـ أؾم٤ٌمب آٟمحراف وقمدم اًمث٤ٌمت: يمثرة اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص ُمع إسار وقمدم 

 تقسم٦م.اًم

-48) »اجلقاب اًمٙم٤مذم»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ُمٌٞمٜم٤ًم يمٞمػ ي١مول إُمر سم٤مًمًٜمل إمم اًمٌدقم٦م ذم 

(: وم٢من اًمٓم٤مقم٦م ٟمقر واعمٕمّمٞم٦م فمٚمٛم٦م، ويمٚمام ىمقي٧م اًمٔمٚمٛم٦م أزدادت طمػمشمف طمتك ي٘مع ذم 40

 اًمٚمٞمؾ ُمِمك اًمٌدع واًمْمالٓت وإُمقر اعمٝمٚمٙم٦م وهق ٓ يِمٕمر، يم٠مقمٛمك ظمرج ذم فمٚمٛم٦م

 أهـوطمده. 

(: واهلل ؾمٌح٤مٟمف ضمٕمؾ مم٤م يٕم٤مىم٥م سمف 60/619) »اعمجٛمقع»الم يمام ذم وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾم

َوىَم٤مًُمقا ىُمُٚمقسُمٜم٤َم هُمْٚمٌػ سَمْؾ ﴿ قال تعالى:اًمٜم٤مس قمغم اًمذٟمقب ؾمٚم٥م اهلدى واًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، 

 اهللُوَمَٚماما َزاهُمقا َأَزاَغ ﴿، [55]البؼرة: ﴾سمُِٙمْٗمِرِهْؿ وَمَ٘مٚمِٞماًل َُم٤م ُي١ْمُِمٜمُقنَ  اهللُ ًَمَٕمٜمَُٝمُؿ 

 .[8]الصف:﴾هَبُؿْ ىُمُٚمق

وُمـ أؾم٤ٌمب اًمزيغ وقمدم اًمث٤ٌمت قمدم اًمٚمجقء إمم اهلل قمز وضمؾ سم٤مًمدقم٤مء، ومرؾمقل اهلل 

، يمام ذم ُمًٚمؿ قمـ »ي٤م ُم٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب سف ىمٚمٌل قمغم ـم٤مقمتؽ»ي٘مقل:  ُم٤م ايم٤من يمثػمً  ط

ذم همػم  »اًمٚمٝمؿ أهدِن وؾمددِن ... شأن ي٘مقل يمام ذم ُمًٚمؿ:  اسمـ قمٛمرو، وقمٚمؿ قمكم 

 ذًمؽ.

سمـ قمٛمر يم٤من ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ ٓ شمٜمزع ُمٜمل اإليامن سمٕمد أن اقمٓمٞمتٜمٞمف يمام أظمرضمف وقمٌد اهلل 
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 اًمٓمؼماِن ذم اًمدقم٤مء.

ـَ ﴿ويمذًمؽ اًمرضمقع إمم اًمٕمٚمامء ُمـ أؾم٤ٌمب اًمث٤ٌمت6 ٕن اهلل ي٘مقل:  َوإَِذا ضَم٤مَءُهْؿ َأُْمٌر ُِم

ؾُمقِل َوإمَِم  وُه إمَِم اًمرا ـِ َأِو اخْلَْقِف َأَذاقُمقا سمِِف َوًَمْق َردُّ َُْم ْٕ ـَ ا ِذي َُْمِر ُِمٜمُْٝمْؿ ًَمَٕمِٚمَٛمُف اًما ْٕ  ُأوزِم ا

َتٜمٌُِْٓمقَٟمُف ُِمٜمُْٝمْؿ َوًَمْقٓ وَمْْمُؾ  ًْ ٓا ىَمٚمِٞمالً  اهللَِي ْٞمَٓم٤مَن إِ ٌَْٕمُتُؿ اًمِما شما َٓ ُتُف   .[53]الـساء: ﴾قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوَرمْحَ

 وإن شمرك اًم١ًمال أو قمدم اًمٕمٛمؾ سمٜمّمٞمح٦م اًمٕمٚمامء وؾ وزل، وذم اًم٤ٌمـمؾ طمؾ.

 آٟمحراف قمدم اًمدقمقة إمم اًمٕمٚمؿ.وُمـ أؾم٤ٌمب 

(: وم٢من ُمـ ظمزن قمٚمٛمف وَل يٜمنمه وَل 6/639) »ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

ُمـ ضمٜمس قمٛمٚمف، وهذا أُمر يِمٝمد سمف احلس  اءً يٕمٚمٛمف6 اسمتاله اهلل سمٜمًٞم٤مٟمف وذه٤مسمف ُمٜمف ضمز

 أهـواًمقضمقد.

 ،قٍد ُيقًَمُد قَمغَم اًْمِٗمْٓمَرةِ يُمؾُّ َُمْقًمُ »: طوُمـ وؾم٤مئؾ اًمزيغ وقمدم اًمث٤ٌمت اعمج٤مًم٦ًم، ىم٤مل 

٤مٟمِفِ  ًَ اٟمِِف َأْو ُيَٛمجِّ َ َداٟمِِف َأْو ُيٜمٍَمِّ ٌَِٝمٞمَٛم٦َم َهْؾ شَمَرى ومِٞمَٝم٤م ضَمْدقَم٤مءَ  ،وَم٠َمسَمَقاُه ُُّيَقِّ ٌَِٝمٞمَٛم٦ِم شُمٜمَْت٩ُم اًْم  »يَمَٛمَثِؾ اًْم

 احلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أِب هريرة.

ُمـ وؾم٤مئؾ ٟمٍم  ومٛمـ ضم٤مًمس ضم٤مٟمس، وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمف ذم وؾمٞمٚم٦م ُمًت٘مٚم٦م

 اًمدقمقة.

٤َم ﴿وُمـ أؾم٤ٌمب آٟمحراف إظمذ سمٌٕمض اًمديـ ورد اًمٌٕمض، ُمع أن اهلل ي٘مقل:  َي٤م َأُّيُّ

٦مً  ْٚمِؿ يَم٤موما ًِّ ـَ آَُمٜمُقا اْدظُمُٚمقا ذِم اًم ِذي  .[195]البؼرة:﴾اًما

(: ًمٕمٚمف إذا رد سمٕمض ىمقًمف 30ًمٚمٕمثامن ) »اًمّمقارف قمـ اخلػم»ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد يمام ذم 

 أهـرء ومٞمزيغ اهلل ىمٚمٌف ومٞمٝمٚمٙمف. أن ي٘مع ذم ىمٚمٌف

 طوأرومع ُمٜمف ىمقل أِب سمٙمر قمٜمد ُمًٚمؿ: إِن أظمِمك إن شمريم٧م ؿمٞمًئ٤م ُمـ أُمر رؾمقل اهلل 
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 أن أزيغ.

ُم٤م وؾ ىمقم سمٕمد هدى يم٤مٟمقا قمٚمٞمف إٓ »وُمـ أؾم٤ٌمب آٟمحراف اجلدال، حلدي٨م: 

 .»أوشمقا اجلدل

يَم٤مَن ّمحٞمحلم: َّن٤م اجلٝمؾ سمٓمري٘م٦م أهؾ اًم٤ٌمـمؾ، يدل قمغم ذًمؽ طمدي٨م طمذيٗم٦م ذم اًمأو

٠َمًُمقَن َرؾُمقَل  ًْ ِّ خَم٤َموَم٦َم َأْن ُيْدِريَمٜمِل ط اهللِاًمٜما٤مُس َي ـْ اًمنما ـْ اخْلػَْمِ َويُمٜم٧ُْم َأؾْم٠َمًُمُف قَم  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،قَم

٤م يُمٜما٤م ذِم ضَم٤مِهٚمِٞما٦ٍم َوَذٍّ  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  َذا اخْلػَْمِ  اهللُوَمَج٤مَءَٟم٤م  ،إِٟما ـْ َذٍّ وَمَٝمْؾ سَمْٕمَد َهَذا اخْلَ  ،هِبَ  ؟ػْمِ ُِم

ـْ ظَمػْمٍ  :ىُمْٚم٧ُم  ،»َٟمَٕمؿْ ش :ىَم٤مَل  ِّ ُِم ـٌ ش :ىَم٤مَل  ؟َوَهْؾ سَمْٕمَد َذًمَِؽ اًمنما َوَُم٤م  :ىُمْٚم٧ُم  ،»َٟمَٕمْؿ َوومِٞمِف َدظَم

ـْ وَمَٝمْؾ سَمْٕمَد َذًمَِؽ اخْلػَْمِ ُمِ  :ىُمْٚم٧ُم  ،»ىَمْقٌم َُّيُْدوَن سمَِٖمػْمِ َهْدِيل شَمْٕمِرُف ُِمٜمُْٝمْؿ َوشُمٜمْٙمِرُ ش: ىَم٤مَل  ؟َدظَمٜمُفُ 

ْؿ إًَِمْٞمَٝم٤م ىَمَذوُمقُه ومِٞمَٝم٤مش :ىَم٤مَل  ؟َذٍّ  ـْ َأضَم٤مهَبُ  اهللِ َي٤م َرؾُمقَل  :ىُمْٚم٧ُم  ،»َٟمَٕمْؿ ُدقَم٤مٌة إمَِم َأسْمَقاِب ضَمَٝمٜماَؿ َُم

ٜمَتِٜم٤َمش :وَمَ٘م٤مَل  ،ِصْٗمُٝمْؿ ًَمٜم٤َم ًِ ـْ ضِمْٚمَدشمِٜم٤َم َوَيَتَٙمٚماُٛمقَن سم٠َِمًْم  وَماَم شَم٠ْمُُمُرِِن إِْن َأْدَريَمٜمِل :ىُمْٚم٧ُم  ،»ُهْؿ ُِم

ٚمِِٛملَم َوإَُِم٤مَُمُٝمؿْ ش :ىَم٤مَل  ،َذًمَِؽ  ًْ َٓ إَُِم٤ممٌ  :ىُمْٚم٧ُم  ،»شَمْٚمَزُم مَج٤َمقَم٦َم اعْمُ ـْ هَلُْؿ مَج٤َمقَم٦ٌم َو  :ىَم٤مَل  ؟وَم٢مِْن ََلْ َيُٙم

وَم٤مقْمَتِزْل شمِْٚمَؽ اًْمِٗمَرَق يُمٚماَٝم٤م َوًَمْق َأْن شَمَٕمضا سم٠َِمْصِؾ ؿَمَجَرٍة طَمتاك ُيْدِريَمَؽ اعمَْْقُت َوَأْٟم٧َم قَمغَم ش

 .»َؽ َذًمِ 

(: ويمؾ ُمـ يم٤من سم٤مًم٤ٌمـمؾ أقمٚمؿ يم٤من 1/664) »اًمٗمت٤موى»ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم يمام ذم 

 ًمٚمحؼ أؿمد شمٕمٔمٞماًم.

(: اخلٌػم سم٤مًمنم وأؾم٤ٌمسمف إذا يم٤من طمًـ 1/920) »اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى»وىم٤مل يمام ذم 

 أهـاًم٘مّمد، قمٜمده ُمـ آطمؽماز قمٜمف، وُمٜمع أهٚمف واجلٝم٤مد هلؿ ُم٤م ًمٞمس قمٜمد همػمه. 

قمـ ـمريؼ احلؼ واًمًٜم٦م إمم ـمريؼ اًمزيغ واًمٌدقم٦م قمدم شمّمقر وُمـ أؾم٤ٌمب آٟمحراف 

اًم٤ٌمـمؾ، ومرسمام ؾمٛمع اًم٤ًمُمع أىمقال جمٛمٚم٦م ٕهؾ اًمٌدع فمٜمٝم٤م طمً٘م٤م، يمٛمـ يًٛمع ُمـ احلزسمٞملم 
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إرادة إىم٤مُم٦م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واحلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل وٟمٍمة اًمديـ، إمم همػم ذًمؽ ُمـ 

ٚمامء واًمدقم٤مة يرون ومٞمٝم٤م اًمٕمذاب6 دقم٤موُّيؿ اًمتل فم٤مهره٤م اًمرمح٦م، ًمٙمـ اًمٌٍماء ُمـ اًمٕم

َّٕنؿ ُم٤م ؾمٚمٙمقا ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم اعمقطمديـ، وٓ ؾمٌٞمؾ اعمّمٚمحلم اًمٜم٤مصحلم، ومزًمقا وطم٤مدوا 

 قمـ اًمٓمريؼ، وزل سمًٌٌٝمؿ مجقع ُمـ اجلٝم٤مل واعمٚمٌس قمٚمٞمٝمؿ.

وُمـ أؾم٤ٌمب آٟمحراف واًمزيغ قمـ ـمريؼ اعمّمٚمحلم إمم ـمريؼ اهل٤مًمٙملم احل٤ميريـ 

ٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ُمـ يمت٤مب وٓ ؾمٜم٦م، وٓ ي١ميده٤م ومٝمؿ ص٤مطم٥م وٓ ًمتزام أصقل وم٤مؾمدة ًمٞمس قمإ

 طاًمٕمّمٛم٦م قمغم ًم٤ًمن رؾمقًمف ًمألُم٦م وُمـ اعمٕمٚمقم أن اهلل قمز وضمؾ إٟمام وٛمـ  ومٕمؾ ؾمٚمػ، 

 اهللِىَم٤مَل َرؾُمقُل سمنمـملم، ومه٤م: اًمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، يمام ذم طمدي٨م زيد اسمـ أرىمؿ: 

ْٙمتُ ش :ط ًا َ ـْ شَمِْمٚمُّقا سَمْٕمِديإِِنِّ شَم٤مِرٌك ومِٞمُٙمْؿ َُم٤م إِْن ََت ظَمرِ  :ْؿ سمِِف ًَم ْٔ ـْ ا ٤م َأقْمَٔمُؿ ُِم يِمَت٤مُب  ،َأطَمُدمُهَ

َْرضِ  اهللِ ْٕ  إمَِم ا
ِ
اَمء ًا ـْ اًم ٌٌْؾ مَمُْدوٌد ُِم ىَم٤م طَمتاك َيِرَدا قَمكَما  ،طَم ـْ َيَتَٗمرا يِت َأْهُؾ سَمْٞمتِل َوًَم َوقِمؽْمَ

ُٚمُٗمقِِن ومِٞمِٝماَم  ،احْلَْقَض  ـٌ هَمِري٥ٌم  :ىَم٤مَل  »وَم٤مْٟمُٔمُروا يَمْٞمَػ َُتْ ًَ  .َهَذا طَمِدي٨ٌم طَم

َيْقًُم٤م سَمْٕمَد َصاَلِة اًْمَٖمَداِة  ط اهللَِوقَمَٔمٜم٤َم َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل  وطمدي٨م اًمٕمرسم٤مض قمٜمد اًمؽمُمذي

إِنا َهِذِه َُمْققِمَٔم٦ُم  :وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ  ،َذَروَم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م اًْمُٕمُٞمقُن َوَوضِمَٚم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م اًْمُ٘مُٚمقُب  ،َُمْققِمَٔم٦ًم سَمٚمِٞمَٖم٦مً 

ٌٌْد  اهللِ ُأوِصٞمُٙمْؿ سمَِتْ٘مَقى ش :ىَم٤مَل  ؟اهللِ ٍع وَماَمَذا شَمْٕمَٝمُد إًَِمْٞمٜم٤َم َي٤م َرؾُمقَل ُُمَقدِّ  ْٛمِع َواًمٓما٤مقَم٦ِم َوإِْن قَم ًا َواًم

ٌٌَِمع  ـْ َيِٕمْش ُِمٜمُْٙمْؿ َيَرى اظْمتاَِلوًم٤م يَمثػًِما ،طَم ُف َُم ٤َم َواَلًَم٦مٌ  ،وَم٢مِٟما ُُُمقِر وَم٢مَِّنا ْٕ ٤ميُمْؿ َوحُمَْدصَم٤مِت ا  ،َوإِيا

قا قَمَٚمْٞمَٝم٤م  ـَ اعمَْْٝمِديِّلَم قَمْمُّ اؿِمِدي  اًمرا
ِ
ٜماتِل َوؾُمٜما٦ِم اخْلَُٚمَٗم٤مء ًُ ـْ َأْدَرَك َذًمَِؽ ُِمٜمُْٙمْؿ وَمَٕمَٚمْٞمِف سمِ وَمَٛم

ك ،»سم٤ِمًمٜماَقاضِمذِ  ًَ ـٌ َصِحٞمٌح  :ىَم٤مَل َأسُمق قِمٞم ًَ  .َهَذا طَمِدي٨ٌم طَم

اًمٙمت٤مب (: ُمـ اسمتٖمك اهلدى ذم همػم 1/694) »اعمجٛمقع»ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم يمام ذم 

 واًمًٜم٦م َل يزدد ُمـ اهلل إٓ سمٕمًدا.
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وُم٤م ؾم٥ٌم اٟمحراف أِب احلًـ اعمٍمي ُمع طمٌف ًمٚمدٟمٞم٤م وهلقصمف ورأه٤م إٓ هذه إصقل 

اًمٗم٤مؾمدة اًمتل فمٜمٝم٤م صخرة صامء ي٘مػ قمٚمٞمٝم٤م صم٤مسمًت٤م ُمٕمٜمً٘م٤م، وإذا هب٤م قم٤ٌمرة قمـ هاب حيًٌف 

 اًمٔمٛم٠من ُم٤مء، ومْمؾ وأوؾ، وُمـ هذه إصقل اًمٗم٤مؾمدة:

 .ٟمّمحح وٓ َّندم

 يمالُمؽ صقاب حيتٛمؾ اخلٓم٠م، ويمالُمل ظمٓم٠م حيتٛمؾ اًمّمقاب.

 ٓ أىمٌؾ اخلؼم طمتك أىمػ قمٚمٞمف سمٜمٗمز.

 وُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمٜمٝم٩م واؾمع أومٞمح يًع إُم٦م، ويًع أهؾ اًمًٜم٦م.

 ومحؾ اعمجٛمؾ قمغم اعمٗمّمؾ ذم يمالم همػم اهلل ورؾمقًمف.

ٓؾمتٕم٤مذة ُمـ اًمٗمتـ سم٤م طوُمـ أؾم٤ٌمب اًمزيغ وآٟمحراف اًمٗمتـ، وًمذا أُمر رؾمقل اهلل 

ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ، يمام ذم طمدي٨م زيد سمـ صم٤مسم٧م قمٜمد ُمًٚمؿ، وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ذم 

 وؾمٞمٚم٦م ُمًت٘مٚم٦م إن ؿم٤مء اهلل قمز وضمؾ.

وُمـ أؾم٤ٌمب قمدم اًمث٤ٌمت هق اًمت٘مٚمٞمد، وم٘مد يٙمقن اًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ ُم٘مٚمًدا 

د ىم٤مل ُمٕم٤مذ يمام قمٜمد ًمِمٞمخف أو اًمِمخص ُمـ إؿمخ٤مص، ومٞمزل سمزًمتف، وي٠مظمذ سمٗمٚمجتف، وىم

 أِب داود: وإي٤مك وزًم٦م احلٙمٞمؿ.

ومٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس إٟمام زاهمقا سم٥ًٌم هذا اًمداء اًمٕمْم٤مل، وهؾ يم٤من ؾم٥ٌم والل 

٦ٍم َوإِٟما٤م قَمغَم ﴿اعمنميملم إٓ هق، ىم٤مل شمٕم٤ممم خمؼًما قمٜمٝمؿ:  ٤م َوضَمْدَٟم٤م آسَم٤مَءَٟم٤م قَمغَم ُأُما سَمْؾ ىَم٤مًُمقا إِٟما

 .[11]الزخرف: ﴾آصَم٤مِرِهْؿ ُُمْٝمَتُدونَ 

 اًمتل هؿ هل٤م ؾم٤مًمٙمقن: تٝمؿوديـ ه١مٓء اًمذي سمف يديٜمقن وـمري٘م

ـــــدىمقه٤م ـــــذام ومّم ـــــ٧م طم  إذا ىم٤مًم

 

 ومــــ٢من اًم٘مــــقل ُمــــ٤م ىمٚمــــ٧م طمــــذام 
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وُمـ أؾم٤ٌمب ٟمٍمة احلؼ وأهٚمف اعمِم٤مورة يمام شم٘مدم، ووده٤م شمرك اعمِم٤مورة، واًمريمقن 

 إمم اًمٜمٗمس ُمـ أؾم٤ٌمب آٟمحراف وقمدم اًمث٤ٌمت.

ْمٞمػ إمم رأيف آراء اًمٕمٚمامء، وَيٛمع إمم قم٘مٚمف ىم٤مل سمٕمض اًمٌٚمٖم٤مء: ُمـ طمؼ اًمٕم٤مىمؾ أن ي

 قم٘مقل احلٙمامء، وم٤مًمرأي اًمٗمذ رسمام زل واًمٕم٘مؾ اًمٗمرد رسمام وؾ.

وراضمع هلذه إؾم٤ٌمب وهمػم اًمّمقارف قمـ احلؼ ًمٚمِمٞمخ محد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٕمثامن ط 

دار اإلُم٤مم أمحد، وًمٚمِمٞمخٜم٤م حيٞمك طمٗمٔمف اهلل رؾم٤مًم٦م ىمري٦ٌم ُمـ ذًمؽ، شمراضمع سمٕمٜمقان: 

 .»أهؿ اًمّمقارف قمـ اخلػماًمتحذير ُمـ »

 ٚعا٥ٌ ايجبات

 وٟمذيمر هٜم٤م أيًْم٤م ُمـ سم٤مب اًمٗم٤مئدة أهؿ وؾم٤مئؾ اًمث٤ٌمت قمغم اعمٜمٝم٩م احلؼ.

اقمٚمؿ ووم٘مؽ اهلل قمز وضمؾ أن وؾم٤مئؾ اًمث٤ٌمت هل ود وؾم٤مئؾ اًمزيغ، ومٛمـ طمٞم٨م 

اإلمج٤مل ذم اًمٚمٗمظ يمؾ وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمزيغ أقمٛمؾ سمْمده٤م ُمـ اًمقؾم٤مئؾ دمده ُمـ وؾم٤مئؾ 

 اًمث٤ٌمت.

وضمف اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ أهؿ هذه اًمقؾم٤مئؾ اًمٕمٚمؿ سم٤معمٜمٝم٩م احلؼ اًمذي أٟم٧م قمٚمٞمف، وم٢من وقمغم 

 ذًمؽ يقرصمؽ َتًًٙم٤م وىمقة وصم٤ٌمشًم٤م سمام أٟم٧م قمٚمٞمف.

وعم٤م يم٤من إٟمٌٞم٤مء هؿ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤مهلل قمز وضمؾ وسمديٜمف وذقمف ٓ دمد ُمٜمٝمؿ ُمٜمحروًم٤م، 

 صمٌتٝمؿ اهلل قمز وضمؾ سم٥ًٌم ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ اخلػم واحلؼ اًمذي ذقمف هلؿ.

ُمـ سمٕمدهؿ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام، أطمرص اًمٜم٤مس قمغم اخلػم، وأسمٕمدهؿ ُمـ وؾم٤مئؾ اًمنم  صمؿ

 واًمْمػم، وذًمؽ سم٥ًٌم قمٚمٛمٝمؿ سمديـ اهلل احلؼ.

(: أصؾ طمدوث اًمٗمرق إٟمام هق اجلٝمؾ 9/981) »آقمتّم٤مم»ذم  ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل 
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. »سمٛمقاىمع اًمًٜم٦م، وهق اًمذي ٟمٌف قمٚمٞمف احلدي٨م سم٘مقًمف:  ًٓ  أهـاُتذ اًمٜم٤مس رؤوؾًم٤م ضمٝم٤م

َوَأنا َهَذا ﴿ قال تعالى:وؾم٤مئؾ اًمث٤ٌمت آؾمتًالم وآٟم٘مٞم٤مد ُٕمر اهلل وذقمف،  وُمـ

٤ميُمْؿ سمِِف ًَمٕمَ  ـْ ؾَمٌِٞمٚمِِف َذًمُِٙمْؿ َوصا َق سمُِٙمْؿ قَم ٌَُؾ وَمَتَٗمرا ًُّ ٌُِٕمقُه َوٓ شَمتإٌُِمقا اًم َتِ٘مٞماًم وَم٤مشما ًْ اـِمل ُُم ٚماُٙمْؿ ِسَ

 .[983]األكعام: ﴾شَمتاُ٘مقنَ 

 ث٧ٌم ىمدم اإلؾمالم إٓ قمغم فمٝمر اًمتًٚمٞمؿ وآؾمتًالم.ىم٤مل اًمٓمح٤موي: وٓ شم

وُمـ وؾم٤مئؾ اًمث٤ٌمت اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ، وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمف، ويمؾ ُم٤م ؾم٠مذيمره إن ؿم٤مء 

 اهلل ذم هذا اعم١مًمػ هل ُمـ أؾم٤ٌمب اًمث٤ٌمت، ومال داقمل ًمٚمتٙمرار واحلِمق.

ايجا١ْٝ ٚايجالثٕٛ: َا ٚجزْا أبضى ع٢ً ايزع٠ٛ َٔ ايعًِ ٚايعٌُ 

 صزع باحلل.بايعًِ ٚاي

، ٟمٓمؼ هب٤م واًمًػم اًمًٚمٗمٞم٦م يمٚمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م شمدقمٛمٝم٤م إدًم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمِمقاهد اإليامٟمٞم٦م

أطمد أقمالم اإلؾمالم ودقم٤مة إٟم٤مم، إٓ وهق اًمِمٞمخ اهلامم حيٞمك سمـ قمكم احلجقري أسمق قمٌد 

اًمرمحـ ذم سمٕمض دروؾمف احل٤ًمن، وم٘مٞمدَت٤م ُمٜمف ويم٤من اًمٕمزم ذم ذًمؽ اًمقىم٧م قمغم ذطمٝم٤م ذم 

، ومحؼ هل٤م أن شمًٓمر ط6 َّٕن٤م قم٤ٌمرة ُمًت٘م٤مة ُمـ يمالم اهلل ويمالم رؾمقًمف يمت٤مب ُمًت٘مؾ

وشمِمٝمر، وذم اعمح٤مومؾ شمذيمر، وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمغم وم٘مرشملم ُمٜمٝم٤م وهق اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ 

 سم٤مًمٕمٚمؿ، وسم٘مك قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٙمٚمؿ ذم هذا اعمقوع قمـ اًمّمدع سم٤محلؼ وأصمره ذم ٟمٍم اًمدقمقة.

يِملمَ وَم٤مْصَدْع سماَِم شُم١ْمَُمُر وَ ﴿ وقال تعالى: ـِ اعمُْنْمِ  .[10]احلجر: ﴾َأقْمِرْض قَم

وُم٤م أُمر اهلل قمز وضمؾ ٟمٌٞمف هبذه اًمقؾمٞمٚم٦م وطمثف قمٚمٞمٝم٤م إٓ َّٕن٤م ُمـ أقمٔمؿ اًمقؾم٤مئؾ ًمٜمنم 

 احلؼ واخلػم.

( ذم شمرمج٦م أمحد: اًمّمدع سم٤محلؼ قمٔمٞمؿ حيت٤مج إمم 66/980ذم اًمًػم ) ىم٤مل اًمذهٌل 
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٘مقي سمال إظمالص ُيذل، ومٛمـ ىم٤مم وم٤معمخٚمص سمال ىمقة يٕمجز قمـ اًم٘مٞم٤مم، واًم ىمقة وإظمالص،

هبام يم٤مُماًل ومٝمق صديؼ، وُمـ وٕمػ ومال أىمؾ ُمـ اًمت٠مَل واإلٟمٙم٤مر سم٤مًم٘مٚم٥م، ًمٞمس وراء ذًمؽ 

  أهـإيامن، ومال ىمقة إٓ سم٤مهلل. 

ْ شَمْٗمَٕمْؾ وَماَم ﴿وُمـ أُمث٤مل هذه أي٦م:  ـْ َرسمَِّؽ َوإِْن ََل ؾُمقُل سَمٚمِّْغ َُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمَؽ ُِم ٤َم اًمرا َي٤م َأُّيُّ

 .[11]ادائدة:﴾ْٖم٧َم ِرؾَم٤مًَمَتفُ سَمٚما 

آي٦م احلجر أفمٝمر اًمدقمقة وَل ي٤ٌمل سمٛمـ ظم٤مًمػ  طوعم٤م أٟمزًم٧م قمغم رؾمقل اهلل 

وقم٤مرض، وُم٤م ذع إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر واًمٜمّمٞمح٦م إٓ ُمـ سم٤مب اًمّمدع 

ٙمس صقت اًم٤ٌمـمؾ، وإذا أرشمٗمع احلؼ مخد سم٤محلؼ واجلٝمر سمف، وم٢مذا قمغم صقت احلؼ ٟمُ 

ؼ واًمنم ذم ساع إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وم٤مؾمٚمؽ هذا اًمًٌٞمؾ شمٗمٚمح، وإي٤مك اًم٤ٌمـمؾ، واحل

 واعمداهٜم٤مت ويمتامن احلؼ.

واًمٙمالم قمـ هذه اًمقؾمٞمٚم٦م داظمؾ ذم أُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر واًمٜمّمٞمح٦م، 

 ٙمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م سمام يٙمٗمل ويِمٗمل إن ؿم٤مء اهلل.وىمد شمُ 

 .»فض َٔ اجملشّٚ فضاصى َٔ األعز» ايجايج١ ٚايجالثٕٛ:

٤م يم٤مٟم٧م اًمري٦ٌم طم٤مصٚم٦م ذم جم٤مًم٦ًم اعمجذوم ظمِمٞم٦م اٟمت٘م٤مل اعمرض6 وم٘مد أُمر رؾمقل اهلل عم

 أن شمٗمر ُمٜمف ومرارك ُمـ إؾمد. ط

وسم٤مب دومع اًمري٥م ُمٓمٚمقب ذقًم٤م6 ٕن اًمري٦ٌم إذا طمّمٚم٧م ذم اعمرء اؾمٞمئ٧م سمف اًمٔمٜمقن، 

 وزهد اًمٜم٤مس ومٞمف، وظمّمقًص٤م إذا يم٤من ُمـ ُمٜمتحكم اًمٕمٚمقم واًمدقم٤مة إمم احلل اًم٘مٞمقم6 ٕن

 اًمٜم٤مس ئمٜمقن ذم اًمداقمل اًمرضمؾ اًمذي ٓ ُيٓم٠م، واًمٜم٘مل اًمذي ٓ يٚمقث.
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( 9630(، وُمًٚمؿ )9481ومم٤م يدل قمغم وضمقب دومع اًمري٦ٌم: ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري )

ِلِّ  َزْوِج صٗمٞم٦م  ُمـ طمدي٨ِم  شْمفُ  طاًمٜمٌا ٤َم ضَم٤مَءْت إمَِم َرؾُمقِل  :َأظْمؼَمَ شَمُزوُرُه ذِم اقْمتَِٙم٤مومِِف  ط اهللِ َأَّنا

 ًْ ـْ َرَُمَْم٤منَ ذِم اعمَْ ََواظِمِر ُِم ْٕ صَم٧ْم قِمٜمَْدُه ؾَم٤مقَم٦ًم صُمؿا ىَم٤مَُم٧ْم شَمٜمَْ٘مٚم٥ُِم  ،ِجِد ذِم اًْمَٕمنْمِ ا وَمَ٘م٤مَم  ،وَمَتَحدا

ِلُّ  ٌَُٝم٤م طاًمٜمٌا
ـْ  ،َُمَٕمَٝم٤م َيْ٘مٚمِ ِجِد قِمٜمَْد سَم٤مِب ُأمِّ ؾَمَٚمَٛم٦َم َُمرا َرضُماَلِن ُِم ًْ طَمتاك إَِذا سَمَٚمَٖم٧ْم سَم٤مَب اعمَْ

ٚما  ًَ َْٟمَّم٤مِر وَم ْٕ ِلُّ  ،ط اهللِاَم قَمغَم َرؾُمقِل ا قَمغَم ِرؾْمِٚمُٙماَم إِٟمااَم ِهَل َصِٗمٞما٦ُم سمِٜم٧ُْم ش :طوَمَ٘م٤مَل هَلاَُم اًمٜمٌا

َٓ  ،»طُمَٞملٍّ  ٌَْح٤مَن  :وَمَ٘م٤م ِلُّ  ،َويَمؼُمَ قَمَٚمْٞمِٝماَم  اهللِ َي٤م َرؾُمقَل  اهللِ ؾُم ٌُْٚمُغ ش :طوَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌا ْٞمَٓم٤مَن َي إِنا اًمِما

 ٌْ ٤مِن َُم ًَ ْٟم ـْ اإْلِ مِ ُِم  .»َوإِِنِّ ظَمِِمٞم٧ُم َأْن َيْ٘مِذَف ذِم ىُمُٚمقسمُِٙماَم ؿَمْٞمًئ٤م ،َٚمَغ اًمدا

(: ومٙم٠مٟمف ىم٤مل هذه صٗمٞم٦م ٓ همػمه٤م طمًاًم ًمذريٕم٦م 1/141) »اعمٗمٝمؿ»ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم 

يت٘مل  طاًمتٝمؿ، ورد ًمتًقيؾ اًمِمٞمٓم٤من ووؾمقؾمتف، يمام ىمد ٟمص قمٚمٞمف، وإذا يم٤من اًمٜمٌل 

 أهـقمغم قمّمٛمتف، يم٤من همػمه سمذًمؽ أومم. ُمقاىمع اًمتٝمؿ، ُمع ىمٞم٤مم إدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م 

وىم٤مل احل٤مومظ ذم ذح احلدي٨م: وومٞمف اًمتحرز ُمـ اًمتٕمرض ًمًقء اًمٔمـ وآطمتٗم٤مظ ُمـ 

 يمٞمد اًمِمٞمٓم٤من وآقمتذار.

، ومال َيقز هلؿ أن ؿىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد: وهذا ُمت٠ميمد ذم طمؼ اًمٕمٚمامء وُمـ ي٘متدي هب

ٕن ذًمؽ ؾم٥ٌم إمم إسمٓم٤مل يٗمٕمٚمقا ومٕماًل يقضم٥م اًمٔمـ هبؿ، وإن يم٤من هلؿ ومٞمف خمٚمص6 

 أهـآٟمتٗم٤مع سمٕمٚمٛمٝمؿ. 

( 88(، وُمًٚمؿ )091قمٜمدمه٤م اًمٌخ٤مري ) واعمت٠مُمؾ حلدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

ـْ واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري:  ـْ َأْصَح٤مِب َرؾُمقِل  قَم ـَ َُم٤مًمٍِؽ َوُهَق ُِم ٤ٌَمَن سْم ـْ ؿَمِٝمَد سَمْدًرا  ط اهللِقِمْت مِما

َْٟمَّم٤مرِ  ْٕ ـْ ا ُف َأشَمك َرؾُمقَل  ،ُِم ي َوَأَٟم٤م ُأَصكمِّ  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مَل  ط اهللَِأٟما ىَمْد َأْٟمَٙمْرُت سَمٍَمِ

ِجَدُهْؿ  ،ًمَِ٘مْقُِمل ًْ ْ َأؾْمَتٓمِْع َأْن آيِتَ َُم َُْمَٓم٤مُر ؾَم٤مَل اًْمَقاِدي اًماِذي سَمْٞمٜمِل َوسَمْٞمٜمَُٝمْؿ ََل ْٕ وَم٢مَِذا يَم٤مَٟم٧ْم ا
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َ هِبِؿْ  َِذُه ُُمَّمغًم َأٟماَؽ شَم٠مْ  اهللِ َوَوِدْدُت َي٤م َرؾُمقَل  ،وَم٠ُمَصكمِّ َ ذِم سَمْٞمتِل وَم٠َمُتا وَمَ٘م٤مَل ًَمُف  :ىَم٤مَل  ،شمِٞمٜمِل وَمُتَّمكمِّ

٤ٌَمنُ  ،»اهللُؾَم٠َموْمَٕمُؾ إِْن ؿَم٤مَء ش :ط اهللِ َرؾُمقُل  َوَأسُمق سَمْٙمٍر طِملَم  ط اهللِ وَمَٖمَدا َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل قِمْت

ٌَْٞم٧َم ومَ  ،وَم٠َمِذْٟم٧ُم ًَمفُ  ط اهللِوَم٤مؾْمَت٠ْمَذَن َرؾُمقُل  ،اْرشَمَٗمَع اًمٜماَٝم٤مرُ   :صُمؿا ىَم٤مَل  ،َٚمْؿ ََيْٚمِْس طَمتاك َدظَمَؾ اًْم

ـْ سَمْٞمتَِؽ  َ ُِم ـَ ُُت٥ِمُّ َأْن ُأَصكمِّ ٌَْٞم٧ِم  :ىَم٤مَل  ؟َأْي ـْ اًْم ُت ًَمُف إمَِم َٟم٤مطِمَٞم٦ٍم ُِم  ط اهللِوَمَ٘م٤مَم َرؾُمقُل  ،وَم٠َمَذْ

 َ ٜم٤َم وَمَّمغما َريْمَٕمَتلْمِ صُمؿا ؾَمٚماؿَ  ،وَمَٙمؼما ٜم٤َمُه قَمغَم ظَمِزيَرٍة َصٜمَْٕمٜم٤َمَه٤م ًَمفُ َوطَم  :ىَم٤مَل  ،وَمُ٘مْٛمٜم٤َم وَمَّمٗما ًْ  :ىَم٤مَل  ،ٌَ

اِر َذُوو قَمَدٍد وَم٤مضْمَتَٛمُٕمقا وَمَ٘م٤مَل ىَم٤مِئٌؾ ُِمٜمُْٝمؿْ  ـْ َأْهِؾ اًمدا ٌَْٞم٧ِم ِرضَم٤مٌل ُِم ـُ  :وَمآَب ذِم اًْم ـَ َُم٤مًمُِؽ سْم َأْي

ـِ  ظْمُِم ـُ اًمدُّ ـِ َأِو اسْم ظَمْٞمِِم َٓ حُيِ  :وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُْمُٝمؿْ  ؟اًمدُّ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ،َوَرؾُمقًَمفُ  اهلل٥َمُّ َذًمَِؽ ُُمٜم٤َمومٌِؼ 

ٓا ش :ط اهللِ َٓ إًَِمَف إِ َٓ شَمَراُه ىَمْد ىَم٤مَل   اهللُىَم٤مَل  ،»اهللُِيِريُد سمَِذًمَِؽ َوضْمَف  اهللَُٓ شَمُ٘مْؾ َذًمَِؽ َأ

٤م َٟمَرى َوضْمَٝمُف َوَٟمِّمٞمَحَتُف إِمَم اعمُْٜم٤َمومِِ٘ملمَ   اهللَ وَم٢مِنا ش :ط اهللِ َرؾُمقُل ىَم٤مَل  ،َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمُؿ ىَم٤مَل وَم٢مِٟما

ٓا  َٓ إًَِمَف إِ ـْ ىَم٤مَل  َم قَمغَم اًمٜما٤مِر َُم ٌَْتِٖمل سمَِذًمَِؽ َوضْمَف  اهللُىَمْد طَمرا   .»اهللَِي

٤م وجم٤موًرا وُمالزًُم٤م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم اَتؿ سمتٝمٛمتٝمؿ،  ًً ومٝمذا ُم٤مًمؽ سمـ اًمدظمِمـ عم٤م يم٤من جم٤مًم

يقؿمؽ أن يٚمحؼ هبؿ، وُمـ  وفمـ اًمّمح٤مسم٦م سمف فمـ اًمًقء، ومٙمذًمؽ ُمـ ضم٤مًمس أهؾ اًمٌدع

 ضم٤مًمس أهؾ اعمٕم٤ميص يمذًمؽ.

ومٕمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن يدع مجٞمع اًمري٥م طمتك ٓ شمِمقه ؾمٛمٕمتف، ويٙمقن ُمـ اعمٜمٙمقسملم 

 واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل.

( ُمـ 6013(، وُمًٚمؿ )9964ومم٤م يدل قمغم دومع اًمري٦ٌم أيًْم٤م ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري )

٤َم ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦َم طمدي٨م  ـُ َزُْمَٕم٦َم ذِم هُماَلمٍ  اظْمَتَّمَؿ ؾَمْٕمدُ  :ا َأَّنا ٌُْد سْم ـُ َأِِب َوىما٤مٍص َوقَم  ،سْم

ـُ َأِِب َوىما٤مصٍ  اهللَِهَذا َي٤م َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مَل ؾَمْٕمدٌ  ٦ٌَُم سْم ـُ َأظِمل قُمْت ُف اسْمٜمُُف اْٟمُٔمْر إمَِم  ،اسْم قَمِٝمَد إزَِما َأٟما

ٌَِٝمفِ  ـُ َزُْمَٕم٦مَ  ،ؿَم ٌُْد سْم ـْ َوًمِٞمَدشمِفِ وُ  ،اهللَِهَذا َأظِمل َي٤م َرؾُمقَل  :َوىَم٤مَل قَم وَمٜمََٔمَر  ،ًمَِد قَمغَم ومَِراِش َأِِب ُِم
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٦ٌََم وَمَ٘م٤مَل  ط اهللِ َرؾُمقُل  ًٌَٝم٤م سَمٞمِّٜم٤ًم سمُِٕمْت ٌَِٝمِف وَمَرَأى ؿَم ـَ َزُْمَٕم٦مَ ش :إمَِم ؿَم ٌُْد سْم اًْمَقًَمُد  ،ُهَق ًَمَؽ َي٤م قَم

 .وَمَٚمْؿ شَمَرُه ؾَمْقَدُة ىَمطُّ  »َٕم٦مَ َواطْمَتِجٌِل ُِمٜمُْف َي٤م ؾَمْقَدُة سمِٜم٧َْم َزُمْ  ،ًمِْٚمِٗمَراِش َوًمِْٚمَٕم٤مِهِر احْلََجرُ 

ىمد طمٙمؿ سم٤مًمقًمد ًمٚمٗمراش واحل٘مف سمزُمٕمف واًمد ؾمقدة، وُمع ذًمؽ  طومٝمذا رؾمقل اهلل 

 أُمره٤م سم٤مٓطمتج٤مب ُمٜمف ودومًٕم٤م ًمٚمري٦ٌم.

وُمـ إطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم إُمر سمدومع اًمري٥م طمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم قمٜمد اًمٌخ٤مري 

ٌ ش :َل ٤مىمَ  ط اهللَِرؾُمقَل أن  (: 6155(، وُمًٚمؿ )19) ٌ َواحْلََراُم سَملمِّ َوسَمْٞمٜمَُٝماَم  ،احْلاََلُل سَملمِّ

ـْ اًمٜما٤مسِ  َٓ َيْٕمَٚمُٛمَٝم٤م يَمثػٌِم ُِم ٌاَٝم٤مٌت  َأ ًمِِديٜمِِف َوقِمْرِوفِ  ،ُُمَِم ٌاَٝم٤مِت اؾْمَتؼْمَ َ٘مك اعْمَُِم ـْ اشما ـْ َوىَمَع  ،وَمَٛم َوَُم

َٛمك ُيقؿِمُؽ َأْن  ٌَُٝم٤مِت يَمَراٍع َيْرقَمك طَمْقَل احْلِ َٓ َوإِنا ًمُِٙمؾِّ َُمٚمٍِؽ مِحًك ،ُيَقاىِمَٕمفُ ذِم اًمِمُّ َٓ إِنا  ،َأ َأ

ِد ُُمْْمَٖم٦مً  ،ذِم َأْرِوِف حَم٤َمِرُُمفُ  اهللِ مِحَك  ًَ َٓ َوإِنا ذِم اجْلَ ُد يُمٚمُّفُ  ،َأ ًَ َوإَِذا  ،إَِذا َصَٚمَح٧ْم َصَٚمَح اجْلَ

ُد يُمٚمُّفُ  ًَ َد اجْلَ ًَ َدْت وَم ًَ َٓ َوِهَل اًْمَ٘مْٚم٥ُم  ،وَم  .»َأ

احلدي٨م أن اًمِمٌٝم٤مت طمّمٚم٧م ومٞمٝم٤م اًمري٦ٌم واًمِمؽ، وم٤مٕومم شمريمٝم٤م واًمٌٕمد اًمِم٤مهد ُمـ 

 قمٜمٝم٤م صٞم٤مٟم٦م ًمٚمديـ واًمٜمٗمس.

( 6595(، وُمًٚمؿ )1040وأيًْم٤م يًتدل سمحدي٨م قمدي سمـ طم٤مشمؿ قمٜمد اًمٌخ٤مري )

ِلِّ واًمٚمٗمظ ًمف:  ـْ اًمٜمٌا َؽ ش :ىَم٤مَل  طقَم ًَ ْٞم٧َم وَم٠َمُْم ٌََؽ َوؾَمٛما َوإِْن  ،َوىَمَتَؾ وَمُٙمْؾ  ،إَِذا َأْرؾَمْٚم٧َم يَمْٚم

فِ  ًِ َؽ قَمغَم َٟمْٗم ًَ اَم َأُْم ْ ُيْذيَمْر اؾْمُؿ  ،َأيَمَؾ وَماَل شَم٠ْميُمْؾ وَم٢مِٟما ـَ  اهللِ َوإَِذا ظَم٤مًَمَط يِماَلسًم٤م ََل ْٙم ًَ قَمَٚمْٞمَٝم٤م وَم٠َمُْم

ـَ وَماَل شَم٠ْميُمْؾ  ٤َم ىَمَتَؾ  ،َوىَمَتْٚم َٓ شَمْدِري َأُّيُّ ْٞمَد وَمَقضَمْدشَمُف سَمْٕمَد َيْقمٍ  ،وَم٢مِٟماَؽ  َأْو َيْقَُملْمِ  َوإِْن َرَُمْٞم٧َم اًمّما

ٓا َأصَمُر ؾَمْٝمِٛمَؽ وَمُٙمْؾ   وَماَل شَم٠ْميُمْؾ  ،ًَمْٞمَس سمِِف إِ
ِ
ـْ  ،»َوإِْن َوىَمَع ذِم اعم٤َْمء ـْ َداُوَد قَم قَْمغَم قَم ْٕ ٌُْد ا َوىَم٤مَل قَم

ُف ىَم٤مَل ًمِٚمٜماٌِلِّ  ـْ قَمِديٍّ َأٟما ْٞمَد وَمَٞمْ٘مَتِٗمُر َأصَمَرُه اًْمَٞمْقَُملْمِ َوا :طقَم٤مُِمٍر قَم ًمثااَلصَم٦َم صُمؿا ََيُِدُه َُمٞمًِّت٤م َيْرُِمل اًمّما

 .َوومِٞمِف ؾَمْٝمُٛمُف ىَم٤مَل َي٠ْميُمُؾ إِْن ؿَم٤مءَ 
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واًمِم٤مهد ُمـ احلدي٨م أٟمف عم٤م طمّمٚم٧م اًمري٦ٌم ذم وضمقد اًمٙمٚمٌلم ُمًٕم٤م ُمـ طمٞم٨م اؿمؽمايمٝم٤م 

 ذم اًم٘متؾ، وإٟمام ؾمٛمك قمغم يمٚمٌف طمرم إيمؾ دومًٕم٤م ًمٚمري٦ٌم وؾمًدا ًمٚمذريٕم٦م.

إمم اهلل قمز وضمؾ قمغم سمّمػمة وٟمقر حيّمؾ ُمـ أطمد عم٤م يم٤من داقمًٞم٤م  طوأيًْم٤م رؾمقل اهلل 

اًمٜم٤مس ُم٤م يقضم٥م ىمتٚمف، ومٞمؽميمف ظمِمٞم٦م أن يتحدث اًمٜم٤مس أٟمف ي٘متؾ أصح٤مسمف ومػمشم٤مسمقن، ورسمام 

 َتردوا قمغم اًمديـ وقم٤مٟمدوا وضمحدوا.

(، وومٞمف: 9149(، وُمًٚمؿ )0544يدل قمغم ذًمؽ احلدي٨م اًمذي أظمرضمف اًمٌخ٤مري )

ـْ  ٌِْد  ضَم٤مسمِرقَم ـَ قَم ًة ذِم ضَمْٞمشٍ  :ىَم٤مَل َُم٤م  اهللِ سْم ـْ  :يُمٜما٤م ذِم هَمَزاٍة ىَم٤مَل ؾُمْٗمَٞم٤مُن َُمرا َع َرضُمٌؾ ُِم ًَ وَمَٙم

َْٟمَّم٤مِريُّ  ْٕ َْٟمَّم٤مِر وَمَ٘م٤مَل ا ْٕ ـْ ا ـَ َرضُماًل ُِم َي٤م  :َوىَم٤مَل اعمَُْٝم٤مضِمِريُّ  ،َي٤م ًَمأْلَْٟمَّم٤مرِ  :اعمَُْٝم٤مضِمِري

ـَ  ِٛمَع َذًمَِؽ َرؾُمقُل  ،ًَمْٚمُٛمَٝم٤مضِمِري ًَ ٞما٦مِ ش :وَمَ٘م٤مَل  ط اهللِوَم
َي٤م َرؾُمقَل  :ىَم٤مًُمقا »؟َُم٤م سَم٤مُل َدقْمَقى اجْل٤َمِهٚمِ

َْٟمَّم٤مِر وَمَ٘م٤مَل  اهللِ ْٕ ـْ ا ـَ َرضُماًل ُِم ـْ اعمَُْٝم٤مضِمِري َع َرضُمٌؾ ُِم ًَ ِٛمَع سمَِذًمَِؽ  :يَم ًَ ٤َم ُُمٜمْتِٜم٦ٌَم وَم َدقُمقَه٤م وَم٢مَِّنا

ٌُْد  ـُ ُأَِبٍّ وَمَ٘م٤مَل  اهللِقَم ـْ َرضَم  اهللِ َأَُم٤م وَ  ،وَمَٕمُٚمقَه٤م :سْم ََذلا ًَمِئ ْٕ قََمزُّ ُِمٜمَْٝم٤م ا ْٕ ـا ا  ،ْٕمٜم٤َم إِمَم اعمَِْديٜم٦َِم ًَمُٞمْخِرضَم

ِلا  ٌََٚمَغ اًمٜمٌا ْب قُمٜمَُؼ َهَذا اعمُْٜم٤َمومِِؼ  اهللِ َي٤م َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مَم قُمَٛمُر وَمَ٘م٤مَل  طوَم ِلُّ  ،َدقْمٜمِل َأْضِ وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌا

ًدا َيْ٘متُ ش :ط ُث اًمٜما٤مُس َأنا حُمَٛما َٓ َيَتَحدا ـْ  ،»ُؾ َأْصَح٤مسَمفُ َدقْمُف  َْٟمَّم٤مُر َأيْمَثَر ُِم ْٕ َويَم٤مَٟم٧ْم ا

ـَ طِملَم ىَمِدُُمقا اعمَِْديٜم٦َمَ  ـَ يَمُثُروا سَمْٕمدُ  ،اعمَُْٝم٤مضِمِري  .صُمؿا إِنا اعمَُْٝم٤مضِمِري

ويدل قمغم اًمٌٕمد قمـ ُمقاـمـ اًمري٥م وقمام يري٥م طمدي٨م قم٘م٦ٌم سمـ احل٤مرث قمٜمد 

ـِ احْل٤َمِرِث َأٟما (، 44اًمٌخ٤مري ) ٦ٌََم سْم ـْ قُمْ٘م ـِ قَمِزيزٍ قَم َِِب إَِه٤مِب سْم ِٕ َج اسْمٜم٦ًَم  وَم٠َمشَمْتُف اُْمَرَأٌة  ،ُف شَمَزوا

َج  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  تِل شَمَزوا ٦ٌََم َواًما ٦ٌَمُ  ،إِِنِّ ىَمْد َأْرَوْٕم٧ُم قُمْ٘م َٓ  :وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم قُمْ٘م َُم٤م َأقْمَٚمُؿ َأٟماِؽ َأْرَوْٕمتِٜمِل َو

شمِٜمِل ٠َمًَمُف وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل سم٤ِمعمَْدِ  ط اهللِوَمَريم٥َِم إمَِم َرؾُمقِل  ،َأظْمؼَمْ ًَ  ،»يَمْٞمَػ َوىَمْد ىِمٞمَؾ ش :ط اهللِيٜم٦َِم وَم

هُ  ٦ٌَُم َوَٟمَٙمَح٧ْم َزْوضًم٤م هَمػْمَ  .وَمَٗم٤مَرىَمَٝم٤م قُمْ٘م
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وأيًْم٤م عم٤م طمّمٚم٧م اًمري٦ٌم ًمدى ذًمؽ اًمرضمؾ ذم أن اًمقًمد ًمٞمس سمقًمٍد ًمف دومع رؾمقل اهلل 

ـْ (، 6144(، وُمًٚمؿ )3860شمٚمؽ اًمري٦ٌم يمام ذم طمدي٨م أِب هريرة قمٜمد اًمٌخ٤مري ) ط قَم

إِنا اُْمَرَأيِت َوًَمَدْت هُماَلًُم٤م َأؾْمَقَد َوإِِنِّ  :وَمَ٘م٤مَل  ط اهللَِأنا َأقْمَراسمًِٞم٤م َأشَمك َرؾُمقَل  :َأِِب ُهَرْيَرةَ 

ـْ إسِمِؾٍ ش :ط اهللِ وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل  ،َأْٟمَٙمْرشُمفُ   :ىَم٤مَل  »؟وَماَم َأًْمَقاَُّن٤َمش :َٟمَٕمْؿ ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  »؟َهْؾ ًَمَؽ ُِم

ـْ َأْوَرَق ش :ىَم٤مَل  ،رٌ مُحْ   »؟وَم٠َمٟماك شُمَرى َذًمَِؽ ضَم٤مَءَه٤مش :ىَم٤مَل  ،إِنا ومِٞمَٝم٤م ًَمُقْرىًم٤م :ىَم٤مَل  »؟َهْؾ ومِٞمَٝم٤م ُِم

  »َوًَمَٕمؾا َهَذا قِمْرٌق َٟمَزقَمفُ ش:ىَم٤مَل  ،قِمْرٌق َٟمَزقَمَٝم٤م اهللِ َي٤م َرؾُمقَل  :ىَم٤مَل 
ِ
ْٟمتَِٗم٤مء ِٓ ْص ًَمُف ذِم ا ْ ُيَرظمِّ َوََل

 .ُِمٜمْفُ 

راب اًمٌٞمقت، وؾم٥ٌم هلدم اًمداقمل إمم اهلل، وؾم٥ٌم ًمٚمنم اعمًتٓمػم، وم٤مًمري٦ٌم ؾم٥ٌم خل

 ومدومٕمٝم٤م ُمـ اًمقاضم٤ٌمت واًمٌٕمد قمـ اًمري٥م ُمـ اعمتحامت اًميوري٤مت.

وىمد أُمرٟم٤م ذقًم٤م شمرك يمؾ ُم٤م حيّمؾ سمًٌٌف اًمري٦ٌم، يمام ذم طمدي٨م احلًـ سمـ قمكم قمٜمد 

 اًمٙمذب ر ي٦ٌم.دع ُم٤م يريٌؽ إمم ُم٤م ٓ يريٌؽ، وم٢من اًمّمدق ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م و»اًمؽمُمذي، وومٞمف: 

ٌَْد ( ُمـ طمدي٨م سمـ قمٛمرو: 9638) »صحٞمحف»وأظمرج ُمًٚمؿ ذم  ـَ قَمْٛمِرو  اهللَِأنا قَم سْم

صَمفُ  ـِ اًْمَٕم٤مِص طَمدا ـْ سَمٜمِل َه٤مؿِمٍؿ َدظَمُٚمقا قَمغَم َأؾْماَمَء سمِٜم٧ِْم قُمَٛمْٞمسٍ  :سْم وَمَدظَمَؾ َأسُمق سَمْٙمٍر  ،َأنا َٟمَٗمًرا ُِم

َتُف َيْقَُمِئذٍ  يُؼ َوِهَل َُتْ دِّ ٓا  :َوىَم٤مَل  ط اهللِ وَمَذيَمَر َذًمَِؽ ًمَِرؾُمقِل  ،آُهْؿ وَمَٙمِرَه َذًمَِؽ وَمرَ  ،اًمّمِّ ََلْ َأَر إِ

ا ـْ َذًمَِؽ  اهللَإِنا ش :ط اهللِوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ،ظَمػْمً َأَه٤م ُِم قَمغَم اعْمِٜمؼَْمِ  ط اهللِصُمؿا ىَم٤مَم َرؾُمقُل  ،»ىَمْد سَمرا

ـا َرضُمٌؾ سَمْٕمَد َيْقُِمل هَ ش :وَمَ٘م٤مَل  ٓا َوَُمَٕمُف َرضُمٌؾ َأْو اصْمٜم٤َمنِ َٓ َيْدظُمَٚم ٦ٌٍَم إِ  .»َذا قَمغَم ُُمِٖمٞم

 ُمَخنًَّثا َأنَّ َسَلَمَة ُأمِّ َعْن( واللفظ له ٕٓٛٔ(، ومسلم )ٕٖٗٗوأخرج البخاري )
 اللَِّه َعْبَد َيا َسَلَمَة ُأمِّ أَلِخى َفَقاَل اْلَبْيِت ِفى -ملسو هيلع هللا ىلص- اللَِّه َوَرُسوُل ِعْنَدَها َكاَن
 َغْياَلَن ِبْنِت َعَلى َأُدلَُّك َفِإنِّى َغًدا الطَّاِئَف َعَلْيُكُم اللَُّه َفَتَح ِإْن َميََّةُأ َأِبى ْبَن
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 اَل » َفَقاَل -ملسو هيلع هللا ىلص- اللَِّه َرُسوُل َفَسِمَعُه َقاَل. ِبَثَماٍن َوُتْدِبُر ِبَأْرَبٍع ُتْقِبُل َفِإنََّها
 .« َعَلْيُكْم َهُؤاَلِء َيْدُخْل

ع اًمري٦ٌم اًمٜمٝمل قمـ اًمتٜم٤مضمل إذا يم٤مٟمقا اصمٜملم دون اًمث٤مًم٨م، يمام ذم وأيًْم٤م مم٤م يدل قمغم دوم

إذا يمٜمتؿ صمالصم٦م ومال »(، وومٞمف: 9640(، وُمًٚمؿ )294طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد قمٜمد اًمٌخ٤مري )

 .»يتٜم٤مضمك اصمٜم٤من دون أظمر طمتك ُتٓمٚمقا سم٤مًمٜم٤مس ُمـ أضمؾ أن ذًمؽ حيزٟمف

ذًمؽ ؾمقء اًمٔمـ هبام، وم٢مذا شمٜم٤مضمٞم٤م دون ص٤مطمٌٝمام رسمام طمّمؾ ذم ىمٚمٌف اخلقف ُمٜمٝمام، أو يم

 ومدومٕم٧م هذه اًمري٦ٌم هبذا إُمر اًمٜمٌقي.

وإذا طمّمٚم٧م اًمري٦ٌم وًمق ُمـ سمٕمٞمد ضمًدا ضمٕمؾ اعمؽمسمّمقن يٜمٛمقَّن٤م طمتك شم٘مع اًمٗمتٜم٦م 

 واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، واًمتِمقيف ٕهؾ احلؼ واخلػم.

ا ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم وُمـ اهمؽم سم٘مقهلؿ إٓ عم٤م وضمدوا ُم٤م يتِمٌثقن سمف وُم٤م طمّمؾ ًمٕم٤مئِم٦م 

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم (: 9334(، وُمًٚمؿ )0314أظمرج اًمٌخ٤مري ) ُمـ اًمري٥م، وم٘مد ا َزْوِج قَم

ِلِّ  َأَه٤م  طاًمٜمٌا وْمِؽ َُم٤م ىَم٤مًُمقا وَمؼَما ْهِريُّ َويُمٚمُُّٝمؿْ  ،ُِمٜمْفُ  اهللُطِملَم ىَم٤مَل هَل٤َم َأْهُؾ اإْلِ صَمٜمِل  ،ىَم٤مَل اًمزُّ طَمدا

ـْ سَمْٕمٍض َوَأصمْ  ـْ طَمِديثَِٝم٤م َوسَمْٕمُْمُٝمْؿ َأْوقَمك ُِم ـْ يُمؾِّ ـَم٤مِئَٗم٦ًم ُِم ٧ٌَُم ًَمُف اىْمتَِّم٤مًص٤م َوىَمْد َوقَمْٞم٧ُم قَم

ُق سَمْٕمًْم٤م َزقَمُٛمقا َأنا  ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َوسَمْٕمُض طَمِديثِِٝمْؿ ُيَّمدِّ صَمٜمِل قَم َواطِمٍد ُِمٜمُْٝمْؿ احْلَِدي٨َم اًماِذي طَمدا

ُرَج ؾَمَٗمًرا َأىْمَرَع سَملْمَ  ط اهللِيَم٤مَن َرؾُمقُل  :قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم  ـا ظَمَرَج  ،َأْزَواضِمفِ  إَِذا َأَراَد َأْن َُيْ ُتُٝم وَم٠َميا

وَمَخَرضْم٧ُم َُمَٕمُف سَمْٕمَد َُم٤م  ،وَم٠َمىْمَرَع سَمْٞمٜمَٜم٤َم ذِم هَمَزاٍة هَمَزاَه٤م وَمَخَرَج ؾَمْٝمِٛمل ،ؾَمْٝمُٛمَٝم٤م ظَمَرَج هِب٤َم َُمَٕمفُ 

َج٤مُب وَم٠َمَٟم٤م ُأمْحَُؾ ذِم َهْقَدٍج َوُأْٟمَزُل ومِٞمفِ  َٟم٤م طَمتاك إَِذا وَمَرَغ رَ  ،ُأْٟمِزَل احْلِ ـْ  ط اهللِؾُمقُل وَمِنْ ُِم

طِمٞمؾِ  ،هَمْزَوشمِِف شمِْٚمَؽ َوىَمَٗمَؾ  ـْ اعمَِْديٜم٦َِم آَذَن ًَمْٞمَٚم٦ًم سم٤ِمًمرا طِمٞمؾِ  ،َوَدَٟمْقَٟم٤م ُِم  ،وَمُ٘مْٛم٧ُم طِملَم آَذُٟمقا سم٤ِمًمرا

٧ُم َصْدِري ومَ  ،وَمَٛمَِمْٞم٧ُم طَمتاك ضَم٤مَوْزُت اجْلَْٞمَش  ًْ طْمِؾ وَمَٚمَٛم ٌَْٚم٧ُم إمَِم اًمرا ٢مَِذا وَمَٚماما ىَمَْمْٞم٧ُم ؿَم٠ْمِِن َأىْم

ـْ ضَمْزِع َأفْمَٗم٤مٍر ىَمْد اْٟمَ٘مَٓمعَ  ٜمِل اسْمتَِٖم٤مُؤهُ  ،قِمْ٘مٌد زِم ُِم ًَ ٌَ ٧ُم قِمْ٘مِدي وَمَح ًْ ٌََؾ  ،وَمَرضَمْٕم٧ُم وَم٤مًْمَتَٛم وَم٠َمىْم
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ٌُقَن 
ًِ

ـَ َيْرطَمُٚمقَن زِم وَم٤مطْمَتَٛمُٚمقا َهْقَدضِمل وَمَرطَمُٚمقُه قَمغَم سَمِٕمػِمي اًماِذي يُمٜم٧ُْم َأْريَم٥ُم َوُهْؿ حَيْ ِذي اًما

ـا اًمٚماْحؿُ  ،فِ َأِنِّ ومِٞم ْ َيْٖمَِمُٝم ـَ َوََل ْ َيْثُ٘مْٚم ٤مُء إِْذ َذاَك ظِمَٗم٤موًم٤م ََل ًَ ـْ  ،َويَم٤مَن اًمٜمِّ ـَ اًْمُٕمْٚمَ٘م٦َم ُِم اَم َي٠ْميُمْٚم َوإِٟما

َتٜمْٙمِْر اًْمَ٘مْقُم طِملَم َروَمُٕمقُه صمَِ٘مَؾ اهْلَْقَدِج  ،اًمٓمإَم٤ممِ  ًْ ِـّ  ،وَمَٚمْؿ َي ًِّ  وَم٤مطْمَتَٛمُٚمقُه َويُمٜم٧ُْم ضَم٤مِرَي٦ًم طَمِديَث٦َم اًم

ٌََٕمُثقا اجْلََٛمَؾ َوؾَم٤مُروا وَمِجْئ٧ُم َُمٜمِْزهَلُْؿ َوًَمْٞمَس ومِٞمِف  ،وَمَقضَمْدُت قِمْ٘مِدي سَمْٕمَد َُم٤م اؾْمَتَٛمرا اجْلَْٞمُش  ،وَم

ضِمُٕمقَن إزَِما  ،َأطَمدٌ  ُْؿ ؾَمَٞمْٗمِ٘مُدوَٟمٜمِل وَمػَمْ ًَ  ،وَم٠َممَم٧ُْم َُمٜمِْززِم اًماِذي يُمٜم٧ُْم سمِِف وَمَٔمٜمَٜم٧ُْم َأَّنا
ٌَْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م ضَم٤مًمِ ٦ٌم وَم

ٌَْتٜمِل قَمْٞمٜم٤َمَي وَمٜمِْٛم٧ُم   اجْلَْٞمشِ  ،هَمَٚم
ِ
ـْ َوَراء يْمَقاِِنُّ ُِم َٚمِٛملُّ صُمؿا اًمذا ًُّ ـُ اعمَُْٕمٓماِؾ اًم  ،َويَم٤مَن َصْٗمَقاُن سْم

٤مٍن َٟم٤مِئؿٍ  ًَ ٌََح قِمٜمَْد َُمٜمِْززِم وَمَرَأى ؾَمَقاَد إِْٟم َج٤مِب  ،وَم٠َمْص ٌَْؾ احْلِ  وَم٤مؾْمَتْٞمَ٘مْٔم٧ُم  ،وَم٠َمشَم٤مِِن َويَم٤مَن َيَراِِن ىَم

ٌُْتَٝم٤م ضَم٤مقِمِف طِملَم َأَٟم٤مَخ َراطِمَٚمَتُف وَمَقـِمَئ َيَدَه٤م وَمَريِم اطِمَٚم٦َم طَمتاك َأشَمْٞمٜم٤َم  ،سم٤ِمؾْمؽِمْ وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ َيُ٘مقُد ِِب اًمرا

ؾِملَم ذِم َٟمْحِر اًمٔماِٝمػَمةِ  ـْ َهَٚمَؽ  ،اجْلَْٞمَش سَمْٕمَد َُم٤م َٟمَزًُمقا ُُمَٕمرِّ وْمَؽ  ،وَمَٝمَٚمَؽ َُم َويَم٤مَن اًماِذي شَمَقمما اإْلِ

ـُ ؾَمُٚمقَل  اهللٌُِْد قمَ  ـُ ُأَِبٍّ اسْم ـْ ىَمْقِل  ،سْم وَمَ٘مِدُْمٜم٤َم اعمَِْديٜم٦ََم وَم٤مؿْمَتَٙمْٞم٧ُم هِب٤َم ؿَمْٝمًرا َواًمٜما٤مُس ُيِٗمٞمُْمقَن ُِم

وْمِؽ  ِلِّ  ،َأْصَح٤مِب اإْلِ ـْ اًمٜمٌا َٓ َأَرى ُِم ٌُٜمِل ذِم َوضَمِٕمل َأِنِّ  اًمٚمُّْٓمَػ اًماِذي يُمٜم٧ُْم َأَرى  طَوَيِري

ٚمُِّؿ صُمؿا َيُ٘مقُل  ،َرُض ُِمٜمُْف طِملَم َأُمْ  ًَ اَم َيْدظُمُؾ وَمُٞم ـْ َذًمَِؽ  »؟يَمْٞمَػ شمِٞمُٙمؿْ ش :إِٟما  ُِم
ٍ
ء َٓ َأؿْمُٕمُر سمٌَِمْ

ٓا ًَمْٞماًل إمَِم ًَمْٞمؾٍ  ،طَمتاك َٟمَ٘مْٝم٧ُم  َٓ َٟمْخُرُج إِ ُزَٟم٤م  ٌََؾ اعمَْٜم٤َمِصِع ُُمَتؼَما َٓمٍح ىِم ًْ  ،وَمَخَرضْم٧ُم َأَٟم٤م َوُأمُّ ُِم

ٌَْؾ َأْن َٟمتا  ـْ سُمُٞمقشمِٜم٤َمَوَذًمَِؽ ىَم ٤ًٌم ُِم ٦ِم َأْو ذِم  ،ِخَذ اًْمُٙمٜمَُػ ىَمِري يا َُوِل ذِم اًْمؼَمِّ ْٕ َوَأُْمُرَٟم٤م َأُْمُر اًْمَٕمَرِب ا

هِ  َٓمٍح سمِٜم٧ُْم َأِِب ُرْهٍؿ َٟمْٛمٌِم  ،اًمتاٜمَزُّ ًْ ٌَْٚم٧ُم َأَٟم٤م َوُأمُّ ُِم شَمِٕمَس  :وَمَٕمَثَرْت ذِم ُِمْرـِمَٝم٤م وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،وَم٠َمىْم

َٓمٌح  ًْ ٌِّلَم َرضُماًل ؿَمِٝمَد سَمْدًرا :وَمُ٘مْٚم٧ُم هَل٤َم ،ُِم ًُ َٛمِٕمل َُم٤م  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،سمِْئَس َُم٤م ىُمْٚم٧ِم َأشَم ًْ َي٤م َهٜمَْت٤مْه َأََلْ شَم

وْمِؽ وَم٤مْزَدْدُت َُمَرًو٤م قَمغَم َُمَريِض  ؟ىَم٤مًُمقا شْمٜمِل سمَِ٘مْقِل َأْهِؾ اإْلِ وَمَٚماما َرضَمْٕم٧ُم إمَِم سَمْٞمتِل  ،وَم٠َمظْمؼَمَ

ٚما  ط اهللَِدظَمَؾ قَمكَما َرؾُمقُل  ًَ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،اْئَذْن زِم إمَِم َأسَمَقيا  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  »؟يَمْٞمَػ شمِٞمُٙمؿْ ش :َؿ وَمَ٘م٤مَل وَم

ٌَٚمِِٝماَم  ـْ ىِم ـَ اخْلؼََمَ ُِم وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،وَم٠َمشَمْٞم٧ُم َأسَمَقيا  ط اهللِ وَم٠َمِذَن زِم َرؾُمقُل  ،َوَأَٟم٤م طِمٞمٜمَِئٍذ ُأِريُد َأْن َأؾْمَتْٞمِ٘م
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ُُمِّل
ُث سمِِف اًمٜما٤مُس  :ِٕ ٠ْمَن وَمقَ  :٤مًَم٧ْم وَم٘مَ  ؟َُم٤م َيَتَحدا ِؽ اًمِما ًِ ِِن قَمغَم َٟمْٗم اَم يَم٤مَٟم٧ْم  اهللَِي٤م سُمٜمَٞما٦ُم َهقِّ ًَمَ٘مٚما

ٓا َأيْمَثْرَن قَمَٚمْٞمَٝم٤م اِئُر إِ ٌَُّٝم٤م َوهَل٤َم َضَ
ٌَْح٤مَن  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،اُْمَرَأٌة ىَمطُّ َوِوٞمَئ٦ٌم قِمٜمَْد َرضُمٍؾ حُيِ َوًَمَ٘مْد  اهللِؾُم

َذا ُث اًمٜما٤مُس هِبَ َٓ َأيْمَتِحُؾ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،َيَتَحدا َٓ َيْرىَم٠ُم زِم َدُْمٌع َو ٌَْح٧ُم  ْٞمَٚم٦َم طَمتاك َأْص وَم٧ٌِمُّ شمِْٚمَؽ اًمٚما

ٌَْح٧ُم وَمَدقَم٤م َرؾُمقُل  ،سمِٜمَْقمٍ  ٨ٌََم  ط اهللِصُمؿا َأْص ـَ َزْيٍد طِملَم اؾْمَتْٚم ـَ َأِِب ـَم٤مًم٥ٍِم َوُأؾَم٤مَُم٦َم سْم قَمكِما سْم

٤م ذِم ومَِراِق َأْهٚمِفِ  َتِِمػُممُهَ ًْ ـْ اًْمُقدِّ ومَ  ،اًْمَقطْمُل َي ِف ُِم ًِ ٤م ُأؾَم٤مَُم٦ُم وَم٠َمؿَم٤مَر قَمَٚمْٞمِف سم٤ِمًماِذي َيْٕمَٚمُؿ ذِم َٟمْٗم ٠َمُما

َٓ َٟمْٕمَٚمُؿ وَ  اهللَِأْهُٚمَؽ َي٤م َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مَل ُأؾَم٤مَُم٦مُ  ،هَلُؿْ  ا اهللَِو ٓا ظَمػْمً ـُ َأِِب ـَم٤مًم٥ٍِم  ،إِ ٤م قَمكِمُّ سْم َوَأُما

٤مُء ؾِمَقاَه٤م يَمثػٌِم َوؾَمْؾ اجْل٤َمِرَي٦َم شَمّْمُدىْمَؽ  اهللََُلْ ُيَْمٞمِّْؼ  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مَل  ًَ وَمَدقَم٤م  ،قَمَٚمْٞمَؽ َواًمٜمِّ

ٌُِؽ ش :سَمِريَرَة وَمَ٘م٤مَل  ط اهللِ َرؾُمقُل  َٓ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم سَمِريَرةُ  »؟َي٤م سَمِريَرُة َهْؾ َرَأْي٧ِم ومِٞمَٝم٤م ؿَمْٞمًئ٤م َيِري

ِـّ َواًماِذي سَمَٕمَثَؽ سم٤ِمحْلَؼِّ إِْن َرَأْي٧ُم ُِمٜمَْٝم٤م َأُْمرً  ًِّ ٤َم ضَم٤مِرَي٦ٌم طَمِديَث٦ُم اًم ـْ َأَّنا ا َأهْمِٛمُّمُف قَمَٚمْٞمَٝم٤م ىَمطُّ َأيْمَثَر ُِم

ـُ وَمَت٠ْميُمُٚمفُ  اضِم ـْ اًْمَٕمِجلِم وَمَت٠ْميِت اًمدا ٌِْد  ط اهللِوَمَ٘م٤مَم َرؾُمقُل  ،شَمٜم٤َمُم قَم ـْ قَم ـْ َيْقُِمِف وَم٤مؾْمَتْٕمَذَر ُِم  اهللِ ُِم

ـِ ؾَمُٚمقَل وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ـِ ُأَِبٍّ اسْم ـْ َرضُمٍؾ سَمَٚمَٖمٜمِل َأَذاُه ذِم َأْهكِم ش :ط اهللِسْم ـْ َيْٕمُذُرِِن ُِم  اهللِوَمقَ  ،َُم

ا ٓا ظَمػْمً ا َوَُم٤م يَم٤مَن َيْدظُمُؾ  ،َُم٤م قَمٚمِْٛم٧ُم قَمغَم َأْهكِم إِ ٓا ظَمػْمً َوىَمْد َذيَمُروا َرضُماًل َُم٤م قَمٚمِْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمِف إِ

ٓا َُمِٕمل ـُ ُُمٕمَ  ،»قَمغَم َأْهكِم إِ إِْن يَم٤مَن  ،َأقْمُذُرَك ُِمٜمْفُ  اهللَِأَٟم٤م وَ  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :٤مٍذ وَمَ٘م٤مَل وَمَ٘م٤مَم ؾَمْٕمُد سْم

سْمٜم٤َم قُمٜمَُ٘مفُ  َْوِس َضَ ْٕ ـْ ا ـْ اخْلَْزَرِج َأَُمْرشَمٜم٤َم وَمَٗمَٕمْٚمٜم٤َم ومِٞمِف َأُْمَركَ  ،ُِم ـْ إِظْمَقاٟمِٜم٤َم ُِم وَمَ٘م٤مَم  ،َوإِْن يَم٤مَن ُِم

٤ٌَمَدَة َوُهَق ؾَمٞمُِّد اخْلَْزَرِج وَ  ـُ قُم ـْ اطْمَتَٛمَٚمْتُف احْلَِٛمٞما٦ُم ؾَمْٕمُد سْم ٌَْؾ َذًمَِؽ َرضُماًل َص٤محِل٤ًم َوًَمِٙم يَم٤مَن ىَم

َٓ شَمْ٘مِدُر قَمغَم َذًمَِؽ  اهللِيَمَذسْم٧َم ًَمَٕمْٛمُر  :وَمَ٘م٤مَل  ـُ طُمَْمػْمٍ وَمَ٘م٤مَل  ،َٓ شَمْ٘مُتُٚمُف َو يَمَذسْم٧َم  :وَمَ٘م٤مَم ُأؾَمْٞمُد سْم

ـْ اعمُْٜم٤َمومِِ٘ملمَ وَم٢مِٟماَؽ ُُمٜم٤َمومِ  ،ًَمٜمَْ٘مُتَٚمٜمافُ  اهللِوَ  اهللًَِمَٕمْٛمُر  ٤مِدُل قَم َْوُس َواخْلَْزَرُج طَمتاك  ،ٌؼ دُمَ ْٕ وَمَث٤مَر احْلَٞما٤مِن ا

قا َوَرؾُمقُل  َْمُٝمْؿ طَمتاك ؾَمَٙمُتقا ط اهللِمَهُّ َٓ  ،قَمغَم اعمِْٜمؼَْمِ وَمٜمََزَل وَمَخٗما َوؾَمَٙم٧َم َوسَمَٙمْٞم٧ُم َيْقُِمل 

َٓ َأيْمَتِحُؾ سمِٜمَْقمٍ  ُـّ َأنا وَم٠َمْص  ،َيْرىَم٠ُم زِم َدُْمٌع َو ٌََح قِمٜمِْدي َأسَمَقاَي َوىَمْد سَمَٙمْٞم٧ُم ًَمْٞمَٚمَتلْمِ َوَيْقًُم٤م طَمتاك َأفُم
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ٌَُٙم٤مَء وَم٤مًمٌِؼ يَمٌِِدي ـْ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،اًْم ٤مِن قِمٜمِْدي َوَأَٟم٤م َأسْمٙمِل إِْذ اؾْمَت٠ْمَذَٟم٧ْم اُْمَرَأٌة ُِم ًَ
٤م ضَم٤مًمِ ٌَْٞمٜم٤َم مُهَ وَم

َْٟمَّم٤مِر وَم٠َمِذْٟم٧ُم هَل٤َم ْٕ ٌِْٙمل ُمَ  ،ا ٧ْم شَم ًَ ـُ يَمَذًمَِؽ إِْذ َدظَمَؾ َرؾُمقُل  ،ِٕملوَمَجَٚم ٌَْٞمٜم٤َم َٟمْح  ط اهللِ وَم

ٌَْٚمَٝم٤م ـْ َيْقِم ىِمٞمَؾ ذِما َُم٤م ىِمٞمَؾ ىَم ِٚمْس قِمٜمِْدي ُِم َٓ ُيقطَمك إًَِمْٞمِف ذِم  ،وَمَجَٚمَس َوََلْ ََيْ َوىَمْد َُمَٙم٨َم ؿَمْٝمًرا 

ٌء ىَم٤مًَم٧ْم  َد صُمؿا ىَم٤مَل  :ؿَم٠ْمِِن َرْ وَم٢مِْن يُمٜم٧ِْم سَمِريَئ٦ًم  ،سَمَٚمَٖمٜمِل قَمٜمِْؽ يَمَذا َويَمَذا َي٤م قَم٤مِئَِم٦ُم وَم٢مِٟمافُ ش :وَمَتَِمٝما

ُئِؽ  ُٞمؼَمِّ ًَ َف  اهللََوإِْن يُمٜم٧ِْم َأعمَْْٛم٧ِم سمَِذْٟم٥ٍم وَم٤مؾْمَتْٖمِٗمِري  ،اهللُ وَم ٌَْد إَِذا اقْمؽَمَ َوشُمقِِب إًَِمْٞمِف وَم٢مِنا اًْمَٕم

َُمَ٘م٤مًَمَتُف ىَمَٚمَص َدُْمِٕمل طَمتاك َُم٤م ُأطِمسُّ  ط اهللِ  وَمَٚماما ىَم٣َم َرؾُمقُل  ،»قَمَٚمْٞمفِ  اهللُسمَِذْٟمٌِِف صُمؿا شَم٤مَب شَم٤مَب 

َِِب  ،ُِمٜمُْف ىَمْٓمَرةً  ِٕ  اهللَُِم٤م َأْدِري َُم٤م َأىُمقُل ًمَِرؾُمقِل  اهللِ وَ  :ىَم٤مَل  ،ط اهللِ َأضِم٥ْم قَمٜمِّل َرؾُمقَل  :َوىُمْٚم٧ُم 

ل ،ط ُُمِّ
ِٕ َُم٤م َأْدِري َُم٤م َأىُمقُل  هللِاوَ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،ومِٞماَم ىَم٤مَل  ط اهللَِأضِمٞمٌِل قَمٜمِّل َرؾُمقَل  :وَمُ٘مْٚم٧ُم 

ـْ اًْمُ٘مْرآنِ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،ط اهللِ ًمَِرؾُمقِل  َٓ َأىْمَرُأ يَمثػًِما ُِم ِـّ  ًِّ  اهللِ إِِنِّ وَ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،َوَأَٟم٤م ضَم٤مِرَي٦ٌم طَمِديَث٦ُم اًم

ُٙمْؿ َوَصدا  ًِ ُث سمِِف اًمٜما٤مُس َوَوىَمَر ذِم َأْٟمُٗم ـْ ىُمْٚم٧ُم  ،ىْمُتْؿ سمِفِ ًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛم٧ُم َأٟماُٙمْؿ ؾَمِٛمْٕمُتْؿ َُم٤م َيَتَحدا َوًَمِئ

ىُمقِِن سمَِذًمَِؽ  اهللًَُمُٙمْؿ إِِنِّ سَمِريَئ٦ٌم وَ  َٓ شُمَّمدِّ يَئ٦ٌم  وْم٧ُم ًَمُٙمْؿ سم٠َِمُْمٍر وَ  ،َيْٕمَٚمُؿ إِِنِّ ًَمؼَمِ ـْ اقْمؽَمَ َيْٕمَٚمُؿ  اهللَُوًَمِئ

ىُمٜمِّل ٓا أَ  اهللِ وَ  ،َأِنِّ سَمِريَئ٦ٌم ًَمُتَّمدِّ  اهللُسَم٤م ُيقؾُمَػ إِْذ ىَم٤مَل وَمَّمؼْمٌ مَجِٞمٌؾ وَ َُم٤م َأضِمُد زِم َوًَمُٙمْؿ َُمَثاًل إِ

َتَٕم٤مُن قَمغَم َُم٤م شَمِّمُٗمقنَ  ًْ َئٜمِل  ،اعمُْ ًْم٧ُم قَمغَم ومَِراِر َوَأَٟم٤م َأْرضُمق َأْن ُيؼَمِّ قا ـْ وَ  ،اهللُ صُمؿا َُتَ َُم٤م  اهللَِوًَمِٙم

ـْ  ََٟم٤م َأطْمَ٘مُر ذِم َٟمْٗمِز ُِم َٕ َوًَمٙمِٜمِّل  ،َأْن ُيَتَٙمٚماَؿ سم٤ِمًْمُ٘مْرآِن ذِم َأُْمِري فَمٜمَٜم٧ُْم َأْن ُيٜمِْزَل ذِم ؿَم٠ْمِِن َوطْمًٞم٤م َو

ُئٜمِل  ط اهللِيُمٜم٧ُْم َأْرضُمق َأْن َيَرى َرؾُمقُل  َٓ ظَمَرَج  اهللِوَمقَ  ،اهللُذِم اًمٜماْقِم ُرْؤَي٤م ُيؼَمِّ ُف َو ًَ
َُم٤م َراَم جَمْٚمِ

ٌَْٞم٧ِم طَمتاك ُأْٟمِزَل قَمَٚمْٞمِف اًْمَقطْمُل وَم٠َمظَمذَ  ـْ َأْهِؾ اًْم  َأطَمٌد ُِم
ِ
طَم٤مء ـْ اًْمؼُمَ ُف  ،ُه َُم٤م يَم٤مَن َي٠ْمظُمُذُه ُِم طَمتاك إِٟما

ـْ اًْمَٕمَرِق ذِم َيْقٍم ؿَم٤مٍت  ُر ُِمٜمُْف ُِمْثُؾ اجْلاَُمِن ُِم ـْ َرؾُمقِل  ،ًَمَٞمَتَحدا َي قَم َوُهَق  ط اهللِوَمَٚماما ُهِّ

٤م َأْن ىَم٤مَل زِم  ،َيْْمَحُؽ  َل يَمٚمَِٛم٦ٍم شَمَٙمٚماَؿ هِبَ َأِك  اهللَامْحَِدي  َي٤م قَم٤مِئَِم٦مُ ش :وَمَٙم٤مَن َأوا  ،»اهللُوَمَ٘مْد سَمرا

ل ٓا  اهللَِٓ وَ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ط اهللِ ىُمقُِمل إِمَم َرؾُمقِل  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم زِم ُأُمِّ ُد إِ َٓ َأمْحَ  :اهللَ َٓ َأىُمقُم إًَِمْٞمِف َو
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َي٤مِت ومَ  :شَمَٕم٤ممَم  اهللُ وَم٠َمْٟمَزَل  ْٔ ٦ٌٌَم ُِمٜمُْٙمْؿ ا وْمِؽ قُمّْم ـَ ضَم٤مُءوا سم٤ِمإْلِ ِذي َهَذا ذِم سَمَراَءيِت  اهللُ َٚماما َأْٟمَزَل إِنا اًما

يُؼ  دِّ ـِ ُأصَم٤مصَم٦َم ًمَِ٘مَراسَمتِِف ُِمٜمْفُ  ىَم٤مَل َأسُمق سَمْٙمٍر اًمّمِّ َٓمِح سْم ًْ َٓ ُأْٟمِٗمُؼ قَمغَم  اهللِوَ  :َويَم٤مَن ُيٜمِْٗمُؼ قَمغَم ُِم

َٓمٍح ؿَمْٞمًئ٤م َأسَمًدا سَمْٕمَد َُم٤م ىَم٤مَل ًمَِٕم٤مِئَِم٦مَ  ًْ َٕم٦ِم وَ  :شَمَٕم٤ممَم  اهللُوَم٠َمْٟمَزَل  ،ُِم ًا َٓ َي٠ْمشَمِؾ ُأوًُمق اًْمَٗمْْمِؾ ُِمٜمُْٙمْؿ َواًم

طُِم٥مُّ َأْن َيْٖمِٗمَر  اهللِسَمغَم وَ  :وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمْٙمرٍ  ،هَمُٗمقٌر َرطِمٞمؿٌ  :َأْن ُي١ْمشُمقا إمَِم ىَمْقًمِفِ  َٕ وَمَرضَمَع  :زِم  اهللُ إِِنِّ 

َٓمٍح اًماِذي يَم٤مَن َُيِْري قَمَٚمْٞمِف َويَم٤مَن َرؾُمقُل  ًْ ـْ  ط اهللِإمَِم ُِم ٠َمُل َزْيٜم٥ََم سمِٜم٧َْم ضَمْحٍش قَم ًْ َي

ي  اهللِ َي٤م َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،َي٤م َزْيٜم٥َُم َُم٤م قَمٚمِْٛم٧ِم َُم٤م َرَأْي٧ِم  :وَمَ٘م٤مَل  ،َأُْمِري َأمْحِل ؾَمْٛمِٕمل َوسَمٍَمِ

ا اهللِوَ  ٓا ظَمػْمً ٤مُِمٞمٜمِل وَمَٕمَّمَٛمَٝم٤م  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،َُم٤م قَمٚمِْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمَٝم٤م إِ ًَ تِل يَم٤مَٟم٧ْم شُم  ،سم٤ِمًْمَقَرعِ  اهللُ َوِهَل اًما

ٌِْد  :ىَم٤مَل  ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َوقَم ـْ قُمْرَوَة قَم ـِ قُمْرَوَة قَم ـْ ِهَِم٤مِم سْم صَمٜم٤َم وُمَٚمْٞمٌح قَم سَمػْمِ ُِمْثَٚمفُ  اهللِ َوطَمدا ـِ اًمزُّ  ،سْم

ـْ اًْمَ٘م٤مؾِمِؿ  :ىَم٤مَل  ـِ ؾَمِٕمٞمٍد قَم ـِ َوحَيَْٞمك سْم مْحَ ٌِْد اًمرا ـِ َأِِب قَم ـْ َرسمِٞمَٕم٦َم سْم صَمٜم٤َم وُمَٚمْٞمٌح قَم ـِ َوطَمدا ِد سْم ـِ حُمَٛما سْم

 .َأِِب سَمْٙمٍر ُِمْثَٚمفُ 

ومٝمذه قم٤مئِم٦م اًمّمدي٘م٦م سمٜم٧م اًمّمديؼ وزوضم٦م اًمٜمٌل احلٌٞم٥م حيّمؾ هل٤م ُم٤م طمّمؾ، 

ودقمقشمف، طمتك سمرأه٤م اهلل قمز وضمؾ مم٤م ىم٤مًمقا ذم  طوؾمٚم٘متٝم٤م أًمًٜم٦م اعمٜم٤موم٘ملم ـمٕمٜم٤ًم ذم اًمٜمٌل 

 ؿم٠مَّن٤م.

ع طملم ُتٚمٗمقا، وىمد شم٘مدُم٧م ىمّم٦م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ وهالل سمـ أُمٞم٦م وُمرارة اسمـ اًمرسمٞم

هبجرهؿ طمتك أٟمزل اهلل  طووىمٕم٧م ومٞمٝمؿ اًمري٦ٌم أن يٙمقٟمقا ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم، أُمر رؾمقل اهلل 

 قمز وضمؾ شمقسمتٝمؿ.

اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ ُمـ ىمريش وهمػمهؿ وشمرك إٟمّم٤مر طمّمؾ  طوعم٤م أقمٓمك رؾمقل اهلل 

هذه اًمري٦ٌم، يمام ذم طمدي٨م  طذم ىمٚمقب سمٕمْمٝمؿ ُم٤م طمّمؾ، وىم٤مل ُم٤م ىم٤مل، ومدومع رؾمقل اهلل 

ـْ َأَٟمٍس ( واًمٚمٗمظ ًمف: 6415(، وُمًٚمؿ )0888قمٜمد اًمٌخ٤مري ) أٟمس عمَا٤م يَم٤مَن  :ىَم٤مَل  قَم
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ِلِّ  َٚمَ٘م٤مُء وَم٠َمْدسَمُروا ىَم٤مَل  طَيْقُم طُمٜملَْمٍ اًْمَتَ٘مك َهَقاِزُن َوَُمَع اًمٜمٌا ٍف َواًمٓمُّ َٓ ُة آ َي٤م َُمْٕمنَمَ ش :قَمنَمَ

َْٟمَّم٤مرِ  ْٕ ٌاْٞمَؽ َي٤م َرؾُمقَل  :ىَم٤مًُمقا ،»ا ـُ سَملْمَ َيَدْيَؽ  ،َدْيَؽ َوؾَمٕمْ  اهللًَِم ٌاْٞمَؽ َٟمْح ِلُّ  ،ًَم  طوَمٜمََزَل اًمٜمٌا

ٌُْد ش :وَمَ٘م٤مَل  ْ ُيْٕمِط  ،»َوَرؾُمقًُمفُ  اهللَِأَٟم٤م قَم ـَ َوََل َٚمَ٘م٤مَء َواعمَُْٝم٤مضِمِري يُمقَن وَم٠َمقْمَٓمك اًمٓمُّ وَم٤مَّْنََزَم اعمُْنْمِ

َْٟمَّم٤مَر ؿَمْٞمًئ٤م وَمَ٘م٤مًُمقا ْٕ ٌا  :ا َأَُم٤م شَمْرَوْقَن َأْن َيْذَه٥َم اًمٜما٤مُس ش :٦ٍم وَمَ٘م٤مَل وَمَدقَم٤مُهْؿ وَم٠َمْدظَمَٚمُٝمْؿ ذِم ىُم

ٌُقَن سمَِرؾُمقِل  ٌَِٕمػِم َوشَمْذَه ٤مِة َواًْم ِلُّ  ،»ط اهللِسم٤ِمًمِما ًَمْق ؾَمَٚمَؽ اًمٜما٤مُس َواِدًي٤م ش :طوَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌا

َْٟمَّم٤مرِ  ْٕ ُت ؿِمْٕم٥َم ا ظْمؽَمْ َٓ ٤ًٌم  َْٟمَّم٤مُر ؿِمْٕم ْٕ  .»َوؾَمَٚمَٙم٧ْم ا

إٟمّم٤مر داومًٕم٤م ُم٤م وىمع ذم ىمٚمقب أطمداصمٝمؿ ُمـ اًمري٦ٌم  طوم٤مٟمٔمر يمٞمػ مجع رؾمقل اهلل 

 أٟمف رسمام ومْمؾ همػمهؿ قمٚمٞمٝمؿ. طذم رؾمقل اهلل 

ومٙمذًمؽ اًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ يدومع يمؾ ُم٤م يِملم ؾمٛمٕمتف ويٚمقث دقمقشمف إن رام 

 اًمٜمٍم واًمٔمٗمر.

 .»َٚا تٛاضع أحز هلل إال صفع٘» ايضابع١ ٚايجالثٕٛ:

تقاوع ُمـ ىمٌؾ محٚمتٝم٤م، وم٢من ذًمؽ ُمع ُم٤م ذم ُمـ وؾم٤مئؾ ٟمنم اًمدقمقة واٟمتّم٤مره٤م اًم

اًمتقاوع ُمـ اخلػم اًمٕمٔمٞمؿ واًمٜمٗمع اجلًٞمؿ، وم٢من ومٞمف ؾم٥ٌم اعمح٦ٌم وإًمٗم٦م، وؾم٥ٌم ًم٘مٌقل ُم٤م 

 يٗمٕمٚمف اًمداقمل أو ي٘مقل.

ًَمَ٘مْد يَم٤مَن ًَمُٙمْؿ ذِم ﴿اًمذي أُمرٟم٤م اهلل سم٤مىمتٗم٤مء أصمره سم٘مقًمف:  طوًمذًمؽ يم٤من رؾمقل اهلل 

ٜم٦َمٌ  اهللَِرؾُمقِل  ًَ  .[19]األحزاب:﴾ُأؾْمَقٌة طَم

اًمٖم٤مي٦م ذم اًمتقاوع هلل رب اًمٕم٤معملم، ومحلم ظمػم أن يٙمقن ُمٚمًٙم٤م يمريؿ أو ٟمٌل يمريؿ، ىم٤مل 

ضمؼميؾ: ي٤م حمٛمد شمقاوع ًمرسمؽ، وُمع شمقاوٕمف هلل رب اًمٕم٤معملم اًمذي هق ظم٤مًم٘مف وُم٤مًمٙمف وم٢مٟمف 
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 يم٤من ذم هم٤مي٦م اًمتقاوع ُمع أصح٤مسمف وُمع اًمٜم٤مس طمتك اؾمتقمم قمغم أًم٤ٌمهبؿ.

 (:816-9/804) »اعمدارج»ت يمام ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم واًمتقاوع صمالث درضم٤م

 إومم: اًمتقاوع ًمٚمديـ.

، وٓ يتٝمؿ ًمٚمديـ دًمٞماًل، وٓ يرى إمم اخلالف  ًٓ وهق أن ٓ يٕم٤مرض سمٛمٕم٘مقل ُمٜم٘مق

 ، وآؾمتًالم ًمف واإلذقم٤من.طؾمٌٞماًل، واًمتقاوع ًمٚمديـ هق آٟم٘مٞم٤مد عم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل 

حلؼ سمف ًمٜمٗمًف قمًٌدا وُمـ اعمًٚمٛملم أظًم٤م، وأن ٓ اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أن شمريض سمام ريض ا

 شمرد قمغم قمدوك طمً٘م٤م، وأن شم٘مٌؾ ُمـ اعمٕمتذر ُمٕم٤مذيره.

وُمٕمٜمك أن شمرد ًمٕمدوك طمً٘م٤م: أي ٓ شمّمٌح ًمؽ درضم٦م اًمتقاوع طمتك شم٘مٌؾ احلؼ ممـ 

 ُت٥م وممـ شمٌٖمض، ىمت٘مٌٚمف ُمـ قمدوك يمام شم٘مٌٚمف ُمـ وًمٞمؽ.

شمٕمٌد احلؼ ؾمٌح٤مٟمف سمام أُمر سمف، قمغم  وع ًمٚمحؼ، وُمٕمٜمك ذًمؽ أنقااًمدرضم٦م اًمث٤مًمث٦م: أن شمت

 ُم٘متٗمك أُمره ٓ قمغم ُم٤م شمراه ُمـ رأيؽ، وٓ يٙمقن اًم٤ٌمقم٨م ًمؽ داقمل اًمٕم٤مدة.

(: اًمتقاوع أطمد ُمّم٤مئد اًمنمف، 1/094) »قمٚمق اهلٛم٦م»وىم٤مل قمروة سمـ اًمقرد يمام ذم 

 ويمؾ ٟمٕمٛم٦م حمًقد قمٚمٞمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م إٓ اًمتقاوع.

 ف.وىم٤مل ُمّمٕم٥م سمـ اًمزسمػم: اًمتقاوع أطمد ُمّم٤ميد اًمنم

 قال تعالى:وهذه اعمٞمزة احلًٜم٦م واًمقؾمٞمٚم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمٜمٍمة اًمدقمقة دل قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرآن، 

ـَ ﴿ ـْ طَمْقًمَِؽ وَم٤مقْمُػ قَمٜمُْٝمْؿ  اهللِ وَمٌاَِم َرمْح٦ٍَم ُِم قا ُِم ْٟمَٗمْمُّ َٓ ًمِٜم٧َْم هَلُْؿ َوًَمْق يُمٜم٧َْم وَمّٔم٤ًم هَمٚمِٞمَظ اًْمَ٘مْٚم٥ِم 

َُْمِر  ْٕ ْؾ قَمغَم َواؾْمَتْٖمِٗمْر هَلُْؿ َوؿَم٤مِوْرُهْؿ ذِم ا ِٚملمَ  اهللَ إِنا  اهللِوَم٢مَِذا قَمَزُْم٧َم وَمَتَقيما ]آل  ﴾حُي٥ِمُّ اعْمَُتَقيمِّ

 .[981عؿران:

 وم٤مًمتقاوع واًمٚملم ؾم٥ٌم ٓضمتامع اًمٜم٤مس طمقًمؽ، وآؾمتٗم٤مدة ُمـ ُمٜم٘مقًمؽ وىمقًمؽ.
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قْ ﴿وىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  ًَ ـْ ِديٜمِِف وَم ـْ َيْرشَمدا ُِمٜمُْٙمْؿ قَم ـَ آَُمٜمُقا َُم ِذي ٤َم اًما سمَِ٘مْقٍم  اهللَُف َي٠ْميِت َي٤م َأُّيُّ

ـَ َُي٤َمِهُدوَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  ٍة قَمغَم اًْمَٙم٤مومِِري ٦ٍم قَمغَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم َأقِمزا ٌُّقَٟمُف َأِذًما
ٌُُّٝمْؿ َوحُيِ

َوٓ َُي٤َموُمقَن  اهللِحُيِ

ـْ َيَِم٤مُء وَ  اهللًَِمْقَُم٦َم ِٓئٍؿ َذًمَِؽ وَمْْمُؾ   . [80]ادائدة: ﴾َواؾِمٌع قَمٚمِٞمؿٌ  اهللُُي١ْمشمِٞمِف َُم

 .[55]احلجر:﴾َواظْمِٗمْض ضَمٜم٤َمطَمَؽ ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ ﴿ وقال تعالى:

َْرِض َهْقٟم٤ًم ﴿وىم٤مل ذم وصػ قم٤ٌمده قمز وضمؾ:  ْٕ ـَ َيْٛمُِمقَن قَمغَم ا ِذي ـِ اًما مْحَ ٤ٌَمُد اًمرا َوقِم

ٌَُٝمُؿ اجْل٤َمِهُٚمقَن ىَم٤مًُمقا ؾَمالُم٤مً   .[13]الػرقان: ﴾َوإَِذا ظَم٤مـَم

ْر ظَمدا ﴿ وقال تعالى: َْرِض َُمَرطم٤ًم إِنا َوٓ شُمَّمٕمِّ ْٕ ٓ حُي٥ِمُّ  اهللَ َك ًمِٚمٜما٤مِس َوٓ ََتِْش ذِم ا

 .[95]لؼامن: ﴾يُمؾا خُمَْت٤مٍل وَمُخقرٍ 

(، ذم ذيمر ُم٤م أُمر اهلل قمز 9421يمام ذم طمدي٨م قمٞم٤مض سمـ مح٤مر قمٜمد ُمًٚمؿ ) طوىم٤مل 

 .»إٓ إن اهلل أُمرِن أن أقمٚمٛمٙمؿ ُم٤م ضمٝمٚمتؿ، ومام قمٚمٛمٜمل»وضمؾ أن يٕمٚمؿ سمف أُمتف: 

إن اهلل أوطمك إزم أن شمقاوٕمقا طمتك ٓ يٗمخر أطمد قمغم أطمد، وٓ يٌٖمل أطمد قمغم  وومٞمف:

 أطمد.

ُم٤م ٟم٘مّم٧م صدىم٦م ُمـ ُم٤مل، »(: 9144يمام ذم طمدي٨م أِب هريرة قمٜمد ُمًٚمؿ ) طوىم٤مل 

 .»وُم٤م زاد اهلل قمًٌدا سمٕمٗمٍق إٓ قمًزا، وُم٤م شمقاوع أطمد هلل إٓ رومٕمف اهلل

ٟمٙم٤ًمر واًمتذًمؾ، وٟم٘مٞمْمف اًمتٙمؼم (: اًمتقاوع ا2/131ٓ) »اعمٗمٝمؿ»ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم 

واًمؽمومع، واًمتقاوع ي٘متِض ُمتقاوًٕم٤م ًمف، وم٢من يم٤من اعمتقاوع ًمف هق اهلل شمٕم٤ممم، أو ُمـ أُمر اهلل 

سم٤مًمتقاوع ًمف، يم٤مًمرؾمقل، واإلُم٤مم، واحل٤ميمؿ، واًمقاًمد، واًمٕم٤مَل، ومٝمق اًمتقاوع اًمقاضم٥م 

 اعمحٛمقد اًمذي يرومع اهلل شمٕم٤ممم سمف ص٤مطمٌف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

اوع ظمٚمؼ مجٞمؾ حيٛمؾ اعمتّمػ سمف قمغم رمح٦م اًمْمٕمٗم٤مء واعم٤ًميملم واًمٜمٍم هبؿ، يمام وم٤مًمتق
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أسمٖمقِن اًمْمٕمٗم٤مء، وم٢مٟمام شمرزىمقن وشمٜمٍمون »(: 6349ذم طمدي٨م أِب اًمدرداء قمٜمد اًمؽمُمذي )

 .»سمْمٕمٗم٤مئٙمؿ

وأُم٤م اًمتقاوع ًم٤ًمئر اخلٚمؼ وم٤مٕصؾ ومٞمف أٟمف حمٛمقد وُمٜمدوب إًمٞمف، وُمرهم٥م ومٞمف إذا 

ن يمذًمؽ رومع اهلل شمٕم٤ممم ىمدره ذم اًم٘مٚمقب، وـمٞم٥م ذيمره ذم ىمّمد سمف وضمف اهلل، وُمـ يم٤م

 إومقاه، ورومع درضمتف ذم أظمرة.

وأُم٤م اًمتقاوع ٕهؾ اًمدٟمٞم٤م وٕهؾ اًمٔمٚمؿ ومذًمؽ هق اًمذل اًمذي ٓقمز ُمٕمف، واخل٦ًم 

 اًمتل ٓ رومٕم٦م ُمٕمٝم٤م، سمؾ يؽمشم٥م قمٚمٞمف ذل أظمرة ويمؾ صٗم٦م ظم٤مهة.

 ُمتققمد سم٤مخلزي اًمدٟمٞمقي ويمام شم٘مدم ود اًمتقاوع اًمٙمؼم واًمتٕم٤مزم، وص٤مطمٌٝمام

 وإظمروي.

: واًمٙمؼم ٟمققم٤من: يمؼم قمغم احلؼ، ويمؼم قمغم »ذح ري٤مض اًمّم٤محللم»ىم٤مل اًمٕمثٞمٛملم ذم 

، ومٌٓمر احلؼ يٕمٜمل »اًمٙمؼم سمٓمر احلؼ وهمٛمط اًمٜم٤مس»ذم ىمقًمف:  طاخلٚمؼ، وىمد سمٞمٜمٝمام اًمٜمٌل 

يرى  رده واإلقمراض قمٜمف، وقمدم ىمٌقًمف، وهمٛمط اًمٜم٤مس يٕمٜمل اطمت٘م٤مرهؿ وازدراءهؿ، وأٓ

 اًمٜم٤مس ؿمٞمًئ٤م ويرى أٟمف ومقىمٝمؿ.

يًٚمؿ قمغم اًمّمٌٞم٤من يمام  طَيد اعمثؾ إقمغم ذم ذًمؽ، ومٙم٤من  طواًمٜم٤مفمر ذم ؾمػمة اًمٜمٌل 

 .»اًمّمحٞمحلم»ذم 

أٟمٔمري أي أؾمٚمؽ طمتك اىمِض ًمؽ »يدك ذم طم٤مضم٦م، وم٘م٤مل: روىم٤مًم٧م ًمف ضم٤مري٦م: أ

ردف  قمـ أٟمس، ويم٤من يردف ظمٚمٗمف قمغم احلامر، وم٘مد »اًمّمحٞمحلم»، احلدي٨م ذم »طم٤مضمتؽ

اسمـ قم٤ٌمس واًمٗمْمؾ وُمٕم٤مذ وأؾم٤مُم٦م وقمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر واحلًـ واحلًلم، ويم٤من يٙمقن ذم 

، ويم٤من يٙمره أن ي٘م٤مم ًمف يمام قمٜمد اًمؽمُمذي قمـ طُمٝمٜم٦م أهٚمف وهق ُمع ذًمؽ رؾمقل اهلل 
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 أٟمس.

وضم٤مء قمـ قمٌد اهلل سمـ أِب أورم قمٜمد اًمٜم٤ًمئل: يم٤من يٙمثر اًمذيمر، وي٘مؾ اًمٚمٖمق، ويٓمٞمؾ 

ُمع إرُمٚم٦م واعمًٙملم  ، ويم٤من ٓ ي٠مٟمػ، وٓ يًتٙمؼم أن يٛمٌماًمّمالة، وي٘مٍم اخلٓم٦ٌم

 واًمٕمٌد طمتك ي٘مِض ًمف طم٤مضمتف.

ٓ شمٓمروِن يمام أـمرت اًمٜمّم٤مرى قمٞمًك اسمـ ُمريؿ، إٟمام »وأُمرهؿ سمؽمك اإلـمراء، وم٘م٤مل: 

 ، إمم همػم ذًمؽ.»أٟم٤م قمٌد، وم٘مقًمقا قمٌد اهلل ورؾمقًمف

شمك سمٙمر ُمـ أطم٥م وم٠مشمقوع قمٜمد اًمتٕمٚمٞمؿ، وم٘مد أظمرج ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أِب روم٤مقم٦م: 

 ىمقائٛمف طمديد...

 وُم٤م أطمًـ ُم٤م ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 شمقاوـــع شمٙمــــ يمـــ٤مًمٜمجؿ ٓح ًمٜمـــ٤مفمر

 

 قمـــغم صـــٗمح٤مت اعمـــ٤مء وهـــق رومٞمـــع 

ـــف  ـــق سمٜمٗمً ـــدظم٤من يٕمٚم ـــؽ يم٤مًم  وٓ شم

 

 إمم ـمٌ٘مـــ٤مت اجلـــق وهـــق ووـــٞمع 

 وىم٤مل آظمر: 

ــ٤مس رومٕمــ٦م  شمقاوــع إذا ُمــ٤م ٟمٚمــ٧م ذم اًمٜم

 

ـــع  ــــ يتقاو ـــقم ُم ـــع اًم٘م ـــ٢من رومٞم  وم

 :ويٕمزي إمم يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط 

ـــ٦م ـــع رومٕم ـــتٛمس اًمتقاو ـــك سمٛمٚم  ويمٗم

 

  ًٓ  ويمٗمـــك سمٛمٚمـــتٛمس اًمٕمٚمـــق ؾمـــٗم٤م

 وىم٤مل آظمر: 

ـــل ـــٗم٤مت اعمت٘م ــــ ص ـــع ُم  إن اًمتقاو

 

ــــل  ــــ٤مزم يرشم٘م ــــك إمم اعمٕم ــــف اًمت٘م  وسم
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جاٖزٚ املؾضنني بأْفغهِ ٚأَٛايهِ » اخلاَغ١ ٚايجالثٕٛ:

 »ٚأيغٓتهِ

ـــــ٤م ـــــ٤مومر ذم دروب إسم٤مئٜم ـــــ٤م ٟمً  دقمٜم

 

ــــ٦م زاد  ــــؿ اًمٕمٔمٞمٛم ـــــ اهلٛم ــــ٤م ُم  وًمٜم

 اعمٌـــلم ومـــ٢من يٙمــــُمٞمٕم٤مدٟمـــ٤م اًمٜمٍمـــ  

 

ـــــ٤مد  ـــــ٤م اعمٞمٕم ـــــد إهلٜم ـــــقت ومٕمٜم  ُم

ـــٝم٤مدة  ـــ٤مل ؿم ـــك ٟمٜم ـــ٧م طمت ـــ٤م ٟمٛم  دقمٜم

 

ــــٞمالد  ــــدى ُم ــــ٤معمقت ذم درب اهل  وم

اجلٝم٤مد قمز اعم١مُمٜملم، وؾم٥ٌم ٟمٍمهؿ وفمٝمقرهؿ، شمٗم٤مٟم٤م ومٞمف أٟم٤مس ومرومٕمٝمؿ اهلل ذم  

٤م إٓ  ًً ؾمٜمقات ىمٚمٞمالت، وُت٤مذل قمٜمف آظمرون وم٠مذهلؿ اهلل أقمقاًُم٤م ُمديدات،وٓ يٙمٚمػ اهلل ٟمٗم

 وؾمٕمٝم٤م.

(: واجلٝم٤مد ذم اًمنمع 6/66) »آٟمج٤مد ذم أسمقاب اجلٝم٤مد»٤مل اسمـ اعمٜم٤مصػ ذم يمت٤مب ىم

 ي٘مع قمغم صمالصم٦م أٟمح٤مء: ضمٝم٤مد سم٤مًم٘مٚم٥م، وضمٝم٤مد سم٤مًمٚم٤ًمن، وضمٝم٤مد سم٤مًمٞمد.

( قمـ 14واًمدًمٞمؾ قمغم هذه اًم٘مًٛم٦م وشمًٛمٞم٦م يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ضمٝم٤مًدا ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ )

ـْ َٟمٌِلٍّ ش: طقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: ىم٤مل  تِِف  اهللُسَمَٕمَثُف  َُم٤م ُِم ـْ ُأُما ٓا يَم٤مَن ًَمُف ُِم ٌْكِم إِ ٦ٍم ىَم ذِم ُأُما

ٜماتِِف َوَيْ٘مَتُدوَن سم٠َِمُْمِرهِ  ًُ قَن َوَأْصَح٤مٌب َي٠ْمظُمُذوَن سمِ ـْ سَمْٕمِدِهْؿ ظُمُٚمقٌف  ،طَمَقاِريُّ ُٚمُػ ُِم ٤َم َُتْ صُمؿا إَِّنا

َٓ َيْٗمَٕمُٚمقنَ  َٓ ُي١ْمَُمُرو ،َيُ٘مقًُمقَن َُم٤م  ـٌ  ،نَ َوَيْٗمَٕمُٚمقَن َُم٤م  ـْ ضَم٤مَهَدُهْؿ سمَِٞمِدِه وَمُٝمَق ُُم١ْمُِم ـْ  ،وَمَٛم َوَُم

ـٌ  ٤مٟمِِف وَمُٝمَق ُُم١ْمُِم ًَ
ـٌ  ،ضَم٤مَهَدُهْؿ سمِٚمِ ـْ ضَم٤مَهَدُهْؿ سمَِ٘مْٚمٌِِف وَمُٝمَق ُُم١ْمُِم ـْ  ،َوَُم َوًَمْٞمَس َوَراَء َذًمَِؽ ُِم

ٌا٦ُم ظَمْرَدلٍ  ياَمِن طَم  .اإْلِ

ًٓ ذم ُمٕمٜمك ضمٝم٤مد اًم٘مٚم٥م، وذ ى وُمداومٕم٦م اًمِمٞمٓم٤من اهلق ًمؽ راضمع إمم ُمٖم٤مًم٦ٌموم٤مًم٘مقل أو

ويمراهٞم٦م ُم٤م ظم٤مًمػ طمدود اًمنمع واًمٕم٘مد قمغم إٟمٙم٤مره ذًمؽ، طمٞم٨م ٓ يًتٓمٞمع اًم٘مٞم٤مم ذم 

شمٖمٞمػمه سم٘مقل وٓ ومٕمؾ، وهذا اًميب واضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ إمج٤مقًم٤م، وهق مم٤م يتٜم٤موًمف ىمقًمف 
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ـْ ضَم٤مَهَد ﴿ ، وىمقًمف:[15]احلج:﴾طَمؼا ضِمَٝم٤مِدهِ  اهللِ َوضَم٤مِهُدوا ذِم ﴿شمٕم٤ممم:  اَم َُي٤َمِهُد َوَُم وَم٢مِٟما

فِ  ًِ ـِ اهْلََقى﴿، وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: [1]العـؽبوت:﴾ًمِٜمَْٗم ، وىمقًمف [09]الـازعـات:﴾َوََّنَك اًمٜماْٗمَس قَم

 .»وُمـ ضم٤مهدهؿ سم٘مٚمٌف ومٝمق ُم١مُمـ»: ط

 اًمث٤مِن: اجلٝم٤مد سم٤مًمٚم٤ًمن، وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم ومٞمف.

 أهـاًمث٤مًم٨م: اجلٝم٤مد سم٤مًمٞمد. 

 واًمياب.ومٝمذا َي٤مهد سمٜمٗمًف اًمتل سملم ضمٜمٌٞمف سم٤مًمٓمٕم٤من 

 وهذا َي٤مهد سمامًمف دقماًم ًمٙمؾ ظمػم وطمرسًم٤م ًمٙمؾ وػم.

وهذا ُمًخر ًم٤ًمٟمف وىمٚمٛمف سمٞم٤مًٟم٤م حل٤مل اعمٌٓمٚملم، ودقمقة إمم ـمري٘م٦م اعمّمٚمحلم اعم١مُمٜملم 

٤مَر َواعْمُٜم٤َمومِِ٘ملَم َواهْمُٚمْظ قَمَٚمْٞمِٝمؿْ ﴿ أشم٤ٌمع اعمرؾمٚملم. ِلُّ ضَم٤مِهِد اًْمُٙمٗما ٤َم اًمٜمٌا  .[13]التوبة:﴾َي٤م َأُّيُّ

 »زاد اعمٕم٤مد»ذم يمت٤مسمف  ىم٤ًمم وُمراشم٥م سمٞمٜمٝم٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ واجلٝم٤مد أ

ؾمٜم٤مم اإلؾمالم وىمٌتف وُمٜم٤مزل أهٚمف أقمغم اعمٜم٤مزل ذم اجلٜم٦م  ذروة(: عم٤م يم٤من اجلٝم٤مد 8/6441)

ذم اًمذروة  طيمام هلؿ اًمرومٕم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ومٝمؿ إقمٚمقن ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة يم٤من رؾمقل اهلل 

ف يمٚمٝم٤م ومج٤مهد ذم اهلل طمؼ ضمٝم٤مده سم٤مًم٘مٚم٥م واجلٜم٤من واًمدقمقة اًمٕمٚمٞم٤م ُمٜمف واؾمتقمم قمغم أٟمقاقم

واًمٌٞم٤من واًمًٞمػ واًمًٜم٤من ويم٤مٟم٧م ؾم٤مقم٤مشمف ُمقىمقوم٦م قمغم اجلٝم٤مد سم٘مٚمٌف وًم٤ًمٟمف ويده وهلذا 

 يم٤من أرومع اًمٕم٤معملم ذيمرا وأقمٔمٛمٝمؿ قمٜمد اهلل ىمدرا 

ٌََٕمْثٜم٤َم ذِم يُمؾِّ  ﴿ :وأُمره اهلل شمٕم٤ممم سم٤مجلٝم٤مد ُمـ طملم سمٕمثف وىم٤مل  *ىَمْرَي٦ٍم َٟمِذيًرا  َوًَمْق ؿِمْئٜم٤َم ًَم

ـَ َوضَم٤مِهْدُهْؿ سمِِف ضِمَٝم٤مًدا يَمٌػًِما  ومٝمذه ؾمقرة ُمٙمٞم٦م أُمر  ،[81-89]الػرقان: ﴾وَمال شُمٓمِِع اًْمَٙم٤مومِِري

ومٞمٝم٤م سمجٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر سم٤محلج٦م واًمٌٞم٤من وشمٌٚمٞمغ اًم٘مرآن ويمذًمؽ ضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم إٟمام هق سمتٌٚمٞمغ 

٤مَر يَ  ﴿ قال تعالى:احلج٦م وإٓ ومٝمؿ ُت٧م ىمٝمر أهؾ اإلؾمالم  ِلُّ ضَم٤مِهِد اًْمُٙمٗما ٤َم اًمٜمٌا ٤م َأُّيُّ



 247 لوسائل اجللية يف نصرة الدعوة السلفيةا

ومجٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم  ،[1]التحريم:﴾َواعمُْٜم٤َمومِِ٘ملَم َواهْمُٚمْظ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوَُم٠ْمَواُهْؿ ضَمَٝمٜماُؿ َوسمِْئَس اعْمَِّمػُم 

أصٕم٥م ُمـ ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر وهق ضمٝم٤مد ظمقاص إُم٦م وورصم٦م اًمرؾمؾ واًم٘م٤مئٛمقن سمف أومراد ذم 

قمددا ومٝمؿ إقمٔمٛمقن قمٜمد ٕم٤موٟمقن قمٚمٞمف وإن يم٤مٟمقا هؿ إىمٚملم اًمٕم٤مَل واعمِم٤مريمقن ومٞمف واعم

شمتٙمٚمؿ سمف قمٜمد وعم٤م يم٤من ُمـ أومْمؾ اجلٝم٤مد ىمقل احلؼ ُمع ؿمدة اعمٕم٤مرض ُمثؾ أن اهلل ىمدرا، 

ُمـ ُت٤مف ؾمٓمقشمف وأذاه يم٤من ًمٚمرؾمؾ صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ وؾمالُمف ُمـ ذًمؽ احلظ إوومر 

وعم٤م يم٤من ضمٝم٤مد أقمداء  ،ٝم٤مد وأَتفويم٤من ًمٜمٌٞمٜم٤م صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ُمـ ذًمؽ أيمٛمؾ اجل

اعمج٤مهد ُمـ ضم٤مهد  طاهلل ذم اخل٤مرج ومرقم٤م قمغم ضمٝم٤مد اًمٕمٌد ٟمٗمًف ذم ذات اهلل يمام ىم٤مل اًمٜمٌل 

ٟمٗمًف ذم ـم٤مقم٦م اهلل واعمٝم٤مضمر ُمـ هجر ُم٤م َّنك اهلل قمٜمف يم٤من ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس ُم٘مدُم٤م قمغم ضمٝم٤مد 

أُمرت سمف وشمؽمك ُم٤م َّنٞم٧م  اًمٕمدو ذم اخل٤مرج وأصال ًمف وم٢مٟمف ُم٤م َل َي٤مهد ٟمٗمًف أوٓ ًمتٗمٕمؾ ُم٤م

قمٜمف وحي٤مرهب٤م ذم اهلل َل يٛمٙمٜمف ضمٝم٤مد قمدوه ذم اخل٤مرج ومٙمٞمػ يٛمٙمٜمف ضمٝم٤مد قمدوه واإلٟمتّم٤مف 

ُمٜمف وقمدوه اًمذي سملم ضمٜمٌٞمف ىم٤مهر ًمف ُمتًٚمط قمٚمٞمف َل َي٤مهده وَل حي٤مرسمف ذم اهلل سمؾ ٓ يٛمٙمٜمف 

  .اخلروج إمم قمدوه طمتك َي٤مهد ٟمٗمًف قمغم اخلروج

ٕمٌد سمجٝم٤مدمه٤م وسمٞمٜمٝمام قمدو صم٤مًم٨م ٓ يٛمٙمٜمف ضمٝم٤مدمه٤م إٓ ومٝمذان قمدوان ىمد اُمتحـ اًم

سمجٝم٤مده وهق واىمػ سمٞمٜمٝمام يثٌط اًمٕمٌد قمـ ضمٝم٤مدمه٤م وُيذ ًمف ويرضمػ سمف وٓ يزال ُيٞمؾ ًمف 

ُم٤م ذم ضمٝم٤مدمه٤م ُمـ اعمِم٤مق وشمرك احلٔمقظ وومقت اًمٚمذات واعمِمتٝمٞم٤مت وٓ يٛمٙمٜمف أن َي٤مهد 

 قال تعالى:دمه٤م وهق اًمِمٞمٓم٤من ذيٜمؽ اًمٕمدويـ إٓ سمجٝم٤مده ومٙم٤من ضمٝم٤مده هق إصؾ جلٝم٤م

ُِذوُه قَمُدًوا ﴿ ْٞمَٓم٤مَن ًَمُٙمْؿ قَمُدوع وَم٤مُتا وإُمر سم٤مُت٤مذه قمدوا شمٜمٌٞمف قمغم  [2]وم٤مـمر:﴾إِنا اًمِما

اؾمتٗمراغ اًمقؾمع ذم حم٤مرسمتف وجم٤مهدشمف يم٠مٟمف قمدو ٓ يٗمؽم وٓ ي٘مٍم قمـ حم٤مرسم٦م اًمٕمٌد قمغم 

ضمٝم٤مده٤م وىمد سمكم سمٛمح٤مرسمتٝم٤م ذم هذه ومٝمذه صمالصم٦م أقمداء أُمر اًمٕمٌد سمٛمح٤مرسمتٝم٤م وقمدد إٟمٗم٤مس 
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اًمدار وؾمٚمٓم٧م قمٚمٞمف اُمتح٤مٟم٤م ُمـ اهلل ًمف واسمتالء وم٠مقمٓمك اهلل اًمٕمٌد ُمددا وقمدة وأقمقاٟم٤م 

وؾمالطم٤م هلذا اجلٝم٤مد وأقمٓمك أقمداءه ُمددا وقمدة وأقمقاٟم٤م وؾمالطم٤م وسمال أطمد اًمٗمري٘ملم 

ممـ  سم٤مٔظمر وضمٕمؾ سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض ومتٜم٦م ًمٞمٌٚمق أظم٤ٌمرهؿ ويٛمتحـ ُمـ يتقٓه ويتقمم رؾمٚمف

وَن َويَم٤مَن  ﴿ قال تعالى:يتقمم اًمِمٞمٓم٤من وطمزسمف يمام  ٌَْٕمٍض ومِْتٜم٦ًَم َأشَمّْمؼِمُ
َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم سَمْٕمَْمُٙمْؿ ًمِ

ٌُْٚمَق  ﴿ وقال تعالى: ،[94]اًمٗمرىم٤من:﴾َرسمَُّؽ سَمِّمػًما  ـْ ًمَِٞم
َوًَمْق َيَِم٤مُء اهللاُ ٟٓمَتٍَمَ ُِمٜمُْٝمْؿ َوًَمٙمِ

ٌَْٕمضٍ  ـَ ُِمٜمُْٙمْؿ  ﴿ وقال تعالى: ،[0]حمٛمد:﴾سَمْٕمَْمُٙمْؿ سمِ ٌُْٚمَقٟماُٙمْؿ طَمتاك َٟمْٕمَٚمَؿ اعمَُْج٤مِهِدي َوًَمٜمَ

٤ٌَمَريُمْؿ  ٌُْٚمَق َأظْم ـَ َوَٟم ٤مسمِِري وم٠مقمٓمك قم٤ٌمده إؾمامع وإسمّم٤مر واًمٕم٘مقل  ،[86]حمٛمد:﴾َواًمّما

َأِنِّ َُمَٕمُٙمْؿ ﴿ :واًم٘مقى وأٟمزل قمٚمٞمٝمؿ يمتٌف وأرؾمؾ إًمٞمٝمؿ رؾمٚمف وأُمدهؿ سمٛمالئٙمتف وىم٤مل هلؿ

ـَ  ِذي ٌُِّتقا اًما وأُمرهؿ ُمـ أُمره سمام هق ُمـ اقمٔمؿ اًمٕمقن هلؿ قمغم  [،69 :إٟمٗم٤مل]﴾آَُمٜمُقا وَمَث

طمرب قمدوهؿ وأظمؼمهؿ أَّنؿ إن اُمتثٚمقا ُم٤م أُمرهؿ سمف َل يزاًمقا ُمٜمّمقريـ قمغم قمدوه 

وقمدوهؿ وأٟمف إن ؾمٚمٓمف قمٚمٞمٝمؿ ومٚمؽميمٝمؿ سمٕمض ُم٤م أُمروا سمف وعمٕمّمٞمتٝمؿ ًمف صمؿ َل ي١ميًٝمؿ 

ويداووا ضمراطمٝمؿ ويٕمقدوا إمم ُمٜم٤مهْم٦م وَل ي٘مٜمٓمٝمؿ سمؾ أُمرهؿ أن يًت٘مٌٚمقا أُمرهؿ 

قمدوهؿ ومٞمٜمٍمهؿ قمٚمٞمٝمؿ وئمٗمرهؿ هبؿ وم٠مظمؼمهؿ أٟمف ُمع اعمت٘ملم ُمٜمٝمؿ وُمع اعمحًٜملم وُمع 

سمؾ  ،اًمّم٤مسمريـ وُمع اعم١مُمٜملم وأٟمف يداومع قمـ قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم ُم٤م ٓ يداومٕمقن قمـ أٟمٗمًٝمؿ

  .طمٝمؿسمدوم٤مقمف قمٜمٝمؿ اٟمتٍموا قمغم قمدوهؿ وًمقٓ دوم٤مقمف قمٜمٝمؿ ًمتخٓمٗمٝمؿ قمدوهؿ واضمت٤م

وهذه اعمداومٕم٦م قمٜمٝمؿ سمح٥ًم إيامَّنؿ وقمغم ىمدره وم٢من ىمقى اإليامن ىمقي٧م اعمداومٕم٦م ومٛمـ 

وأُمرهؿ أن َي٤مهدوا ومٞمف وضمد ظمػما ومٚمٞمحٛمد اهلل وُمـ وضمد همػم ذًمؽ ومال يٚمقُمـ إٓ ٟمٗمًف 

طمؼ ضمٝم٤مده يمام أُمرهؿ أن يت٘مقه طمؼ شم٘م٤مشمف ويمام أن طمؼ شم٘م٤مشمف أن يٓم٤مع ومال يٕمَم ويذيمر ومال 

يٙمٗمر ومحؼ ضمٝم٤مده أن َي٤مهد اًمٕمٌد ٟمٗمًف ًمٞمًٚمؿ ىمٚمٌف وًم٤ًمٟمف وضمقارطمف يٜمًك ويِمٙمر ومال 
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هلل ومٞمٙمقن يمٚمف هلل وسم٤مهلل ٓ ًمٜمٗمًف وٓ سمٜمٗمًف وَي٤مهد ؿمٞمٓم٤مٟمف سمتٙمذي٥م وقمده وُمٕمّمٞم٦م أُمره 

وارشمٙم٤مب َّنٞمف وم٢مٟمف يٕمد إُم٤مِن ويٛمٜمل اًمٖمرور ويٕمد اًمٗم٘مر وي٠مُمر سم٤مًمٗمحِم٤مء ويٜمٝمك قمـ 

إليامن يمٚمٝم٤م ومج٤مهده سمتٙمذي٥م وقمده وُمٕمّمٞم٦م اًمت٘مك واهلدى واًمٕمٗم٦م واًمّمؼم وأظمالق ا

أُمره ومٞمٜمِم٠م ُمـ هذيـ اجلٝم٤مديـ ىمقة وؾمٚمٓم٤من وقمدة َي٤مهد هب٤م أقمداء اهلل ذم اخل٤مرج سم٘مٚمٌف 

  .وًم٤ًمٟمف ويده وُم٤مًمف ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م

واظمتٚمػ قم٤ٌمرات اًمًٚمػ ذم طمؼ اجلٝم٤مد وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس هق اؾمتٗمراغ اًمٓم٤مىم٦م ومٞمف وأٓ 

ٓئؿ وىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ اقمٛمٚمقا هلل طمؼ قمٛمٚمف واقمٌدوه طمؼ قم٤ٌمدشمف وىم٤مل  ُي٤مف ذم اهلل ًمقُم٦م

قمٌداهلل اسمـ اعم٤ٌمرك هق جم٤مهدة اًمٜمٗمس واهلقى وَل يّم٥م ُمـ ىم٤مل إن أيتلم ُمٜمًقظمت٤من 

ًمٔمٜمف أَّنام شمْمٛمٜمت٤م إُمر سمام ٓ يٓم٤مق وطمؼ شم٘م٤مشمف وطمؼ ضمٝم٤مده هق ُم٤م يٓمٞم٘مف يمؾ قمٌد ذم ٟمٗمًف 

اًم٘مدرة واًمٕمجز واًمٕمٚمؿ واجلٝمؾ ومحؼ اًمت٘مقى  وذًمؽ ُيتٚمػ سم٤مظمتالف أطمقال اعمٙمٚمٗملم ذم

وطمؼ اجلٝم٤مد سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًم٘م٤مدر اعمتٛمٙمـ اًمٕم٤مَل رء وسم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٕم٤مضمز اجل٤مهؾ اًمْمٕمٞمػ 

ـْ  ﴿ :رء وشم٠مُمؾ يمٞمػ قم٘م٥م إُمر سمذًمؽ سم٘مقًمف ـِ ُِم ي ٤ٌَميُمْؿ َوَُم٤م ضَمَٕمَؾ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ذِم اًمدِّ ُهَق اضْمَت

ضمٕمٚمف واؾمٕم٤م يًع يمؾ أطمد يمام ضمٕمؾ رزىمف يًع سمؾ واحلرج اًمْمٞمؼ  [،34 :احل٩م]﴾طَمَرٍج 

يمؾ طمل ويمٚمػ اًمٕمٌد سمام يًٕمف اًمٕمٌد ورزق اًمٕمٌد ُم٤م يًع اًمٕمٌد ومٝمق يًع شمٙمٚمٞمٗمف ويًٕمف 

سمٕمث٧م سم٤محلٜمٞمٗمٞم٦م  طرزىمف وُم٤م ضمٕمؾ قمغم قمٌده ذم اًمديـ ُمـ ظمرج سمقضمف ُم٤م ىم٤مل اًمٜمٌل 

  .اًمًٛمح٦م أي سم٤معمٚم٦م ومٝمل طمٜمٞمٗمٞم٦م ىمل اًمتقطمٞمد ؾمٛمح٦م ذم اًمٕمٛمؾ

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم قم٤ٌمده هم٤مي٦م اًمتقؾمٕم٦م ذم ديٜمف ورزىمف وقمٗمقه وُمٖمٗمرشمف  وىمد وؾمع اهلل

وسمًط قمٚمٞمٝمؿ اًمتقسم٦م ُم٤م داُم٧م اًمروح ذم اجلًد وومتح هلؿ سم٤مسم٤م هل٤م ٓ يٖمٚم٘مف قمٜمٝمؿ إمم أن 

شمٓمٚمع اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهب٤م وضمٕمؾ ًمٙمؾ ؾمٞمئ٦م يمٗم٤مرة شمٙمٗمره٤م ُمـ شمقسم٦م أو صدىم٦م أو طمًٜم٦م 
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ٚمٞمٝمؿ قمقو٤م ُمـ احلالل أٟمٗمع هلؿ ُمٜمف ُم٤مطمٞم٦م أو ُمّمٞم٦ٌم ُمٙمٗمرة وضمٕمؾ سمٙمؾ ُم٤م طمرم قم

وأـمٞم٥م وأًمذ ومٞم٘مقم ُم٘م٤مُمف ًمٞمًتٖمٜمل اًمٕمٌد قمـ احلرام ويًٕمف احلالل ومال يْمٞمؼ قمٜمف وضمٕمؾ 

ًمٙمؾ قمن يٛمتحٜمٝمؿ سمف ينا ىمٌٚمف وينا سمٕمده ومٚمـ يٖمٚم٥م قمن ينيـ وم٤مذا يم٤من هذا ؿم٠مٟمف 

  .ون قمٚمٞمفؾمٌح٤مٟمف ُمع قم٤ٌمده ومٙمٞمػ يٙمٚمٗمٝمؿ ُم٤م ٓ يًٕمٝمؿ ومْمال قمام ٓ يٓمٞم٘مقٟمف وٓ ي٘مدر

 فصٌ

إذا قمرف هذا وم٤مجلٝم٤مد أرسمع ُمراشم٥م ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس وضمٝم٤مد اًمِمٞمٓم٤من وضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر 

  :٤مٗمجٝم٤مد اًمٜمٗمس أرسمع ُمراشم٥م أيًْم وضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘مٞمٜم

أن َي٤مهده٤م قمغم شمٕمٚمؿ اهلدى وديـ احلؼ اًمذي ٓ ومالح هل٤م وٓ ؾمٕم٤مدة ذم  :إطمداه٤م

  ُمٕم٤مؿمٝم٤م وُمٕم٤مده٤م إٓ سمف وُمتك وم٤مَت٤م قمٛمٚمف ؿم٘مٞم٧م ذم اًمداريـ

أن َي٤مهده٤م قمغم اًمٕمٛمؾ سمف سمٕمد قمٛمٚمف وإٓ ومٛمجرد اًمٕمٚمؿ سمال قمٛمؾ إن َل ييه٤م  :اًمث٤مٟمٞم٦م

 َل يٜمٗمٕمٝم٤م 

أن َي٤مهده٤م قمغم اًمدقمقة إًمٞمف وشمٕمٚمٞمٛمف ُمـ ٓ يٕمٚمٛمف وإٓ يم٤من ُمـ اًمذيـ  :اًمث٤مًمث٦م

 يٙمتٛمقن ُم٤م أٟمزل اهلل ُمـ اهلدى واًمٌٞمٜم٤مت وٓ يٜمٗمٕمف قمٚمٛمف وٓ يٜمجٞمف ُمـ قمذاب اهلل 

٤مهده٤م قمغم اًمّمؼم قمغم ُمِم٤مق اًمدقمقة إمم اهلل وأذى اخلٚمؼ ويتحٛمؾ ذًمؽ أن َي :اًمراسمٕم٦م

يمٚمف هلل وم٢مذا اؾمتٙمٛمؾ هذه اعمراشم٥م إرسمع ص٤مر ُمـ اًمرسم٤مٟمٞملم وم٢من اًمًٚمػ جمٛمٕمقن قمغم أن 

اًمٕم٤مَل ٓ يًتحؼ أن يًٛمك رسم٤مٟمٞم٤م طمتك يٕمرف احلؼ ويٕمٛمؾ سمف ويٕمٚمٛمف ومٛمـ قمٚمؿ وقمٛمؾ 

  .وقمٚمؿ ومذاك يدقمك قمٔمٞمام ذم ُمٚمٙمقت اًمًاموات
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 فصٌ

وأُم٤م ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم وم٠مرسمع ُمراشم٥م سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن واعم٤مل واًمٜمٗمس وضمٝم٤مد 

 اًمٙمٗم٤مر أظمص سم٤مًمٞمد وضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم أظمص سم٤مًمٚم٤ًمن 

 فصٌ

وأُم٤م ضمٝم٤مد أرسم٤مب اًمٔمٚمؿ واًمٌدع واعمٜمٙمرات ومثالث ُمراشم٥م إومم سم٤مًمٞمد إذا ىمدر وم٢من 

صم٦م قمنم ُمرشم٦ٌم ُمـ اجلٝم٤مد و ُمـ ُم٤مت قمجز اٟمت٘مؾ إمم اًمٚم٤ًمن وم٢من قمجز ضم٤مهد سم٘مٌٚمف ومٝمذه صمال

  .وَل يٖمز وَل حيدث ٟمٗمًف سم٤مًمٖمزو ُم٤مت قمغم ؿمٕم٦ٌم ُمـ اًمٜمٗم٤مق

 فصٌ

وىم٧م هجرة إمم اهلل قمز وضمؾ سم٤مًمتقطمٞمد واإلظمالص واإلٟم٤مسم٦م واًمتقيمؾ واخلقف 

واًمرضم٤مء واعمح٦ٌم واًمتقسم٦م وهجرة إمم رؾمقًمف سم٤معمت٤مسمٕم٦م واإلٟم٘مٞم٤مد ُٕمره واًمتّمديؼ سمخؼمه 

قمغم أُمره همػمه وظمؼمه ومٛمـ يم٤مٟم٧م هجرشمف إمم اهلل ورؾمقًمف ومٝمجرشمف إمم وشم٘مديؿ أُمره وظمؼمه 

اهلل ورؾمقًمف وُمـ يم٤مٟم٧م هجرشمف إمم دٟمٞم٤م يّمٞمٌٝم٤م أو اُمرأة يتزوضمٝم٤م ومٝمجرشمف إمم ُم٤م ه٤مضمر إًمٞمف 

وومرض قمٚمٞمف ضمٝم٤مد ٟمٗمًف ذم ذات اهلل وضمٝم٤مد ؿمٞمٓم٤مٟمف ومٝمذا يمٚمف ومرض قملم ٓ يٜمقب ومٞمف 

 .أطمد قمـ أطمد 

وم٘ملم وم٘مد يٙمتٗمك ومٞمف سمٌٕمض إُم٦م إذا طمّمؾ ُمٜمٝمؿ ُم٘مّمقد وأُم٤م ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤م

 .اجلٝم٤مد 

 فصٌ

وأيمٛمؾ اخلٚمؼ قمٜمد اهلل ُمـ يمٛمؾ ُمراشم٥م اجلٝم٤مد يمٚمٝم٤م واخلٚمؼ ُمتٗم٤موشمقن ذم ُمٜم٤مزهلؿ قمٜمد 
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اهلل شمٗم٤موَتؿ ذم ُمراشم٥م اجلٝم٤مد وهلذا يم٤من أيمٛمؾ اخلٚمؼ وأيمرُمٝمؿ قمغم اهلل ظم٤مشمؿ أٟمٌٞم٤مئف 

هلل طمؼ ضمٝم٤مده وذع ذم اجلٝم٤مد ُمـ طملم سمٕم٨م ورؾمٚمف وم٢من يمٛمؾ ُمراشم٥م اجلٝم٤مد وضم٤مهد ذم ا

ُر  ﴿ :إمم أن شمقوم٤مه اهلل قمز وضمؾ وم٢مٟمف عم٤م ٟمزل قمٚمٞمف صمِّ ٤َم اعمُْدا ْ  * ىُمْؿ وَم٠َمٟمِذْر   * َي٤م َأُّيُّ َؽ وَمَٙمؼمِّ  * َوَرسما

ْر  ؿمٛمر قمـ ؾم٤مق اًمدقمقة وىم٤مم ذم ذات اهلل أشمؿ ىمٞم٤مم ودقم٤م إمم  ،[0-6]اعمدصمر:﴾َوصمَِٞم٤مسَمَؽ وَمَٓمٝمِّ

ومّمدع  [،50:احلجر]﴾وَم٤مْصَدْع سماَِم شُم١ْمَُمرُ  ﴿ :وَّن٤مرا وها وضمٝم٤مرا وعم٤م ٟمزل قمٚمٞمف اهلل ًمٞمال

سم٠مُمر اهلل ٓ شم٠مظمذه ومٞمف ًمقُم٦م ٓئؿ ومدقم٤م إمم اهلل اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم واحلر واًمٕمٌد واًمذيمر 

 .وإٟمثك وإمحر وإؾمقد واجلـ واإلٟمس

وقمٞم٥م ديٜمٝمؿ اؿمتد وعم٤م صدع سم٠مُمر اهلل وسح ًم٘مقُمف سم٤مًمدقمقة وٟم٤مداهؿ سم٥ًم آهلتٝمؿ 

أذاهؿ ًمف وعمـ اؾمتج٤مب ًمف ُمـ أصح٤مسمف وٟم٤مًمقه وٟم٤مًمقهؿ سم٠مٟمقاع إذى وهذه ؾمٜم٦م اهلؾ قمز 

ٌْٚمَِؽ  ﴿ قال تعالى:وضمؾ ذم ظمٚم٘مف يمام  ـْ ىَم ؾُمِؾ ُِم ٓا َُم٤م ىَمْد ىِمٞمَؾ ًمِٚمرُّ  :ومّمٚم٧م]﴾َُم٤م ُيَ٘م٤مُل ًَمَؽ إِ

ِـّ َويَمَذًمَِؽ ضَمَٕمْٚمٜم٤َم ًمُِٙمؾِّ َٟمٌِلٍّ قَمُدًوا ؿَم  ﴿ :وىم٤مل [،08  [،669 :إٟمٕم٤مم]﴾َٞم٤مـِملَم اإِلٟمِس َواجْلِ

ٓا ىَم٤مًُمقا ؾَم٤مطِمٌر َأْو جَمْٜمُقٌن  ﴿ :وىم٤مل ـْ َرؾُمقٍل إِ ٌْٚمِِٝمْؿ ُِم ـْ ىَم ـَ ُِم ِذي َأشَمَقاَصْقا   *يَمَذًمَِؽ َُم٤م َأشَمك اًما

  .[18-19]اًمذاري٤مت: ﴾سمِِف سَمْؾ ُهْؿ ىَمْقٌم ـَم٤مهُمقَن 

 :دُمف ُمـ اعمرؾمٚملم وقمزى أشم٤ٌمقمف سم٘مقًمفومٕمزى ؾمٌح٤مٟمف ٟمٌٞمف سمذًمؽ وأن ًمف أؾمقة سمٛمـ شم٘م

٠ٌَْمؾَم  ﴿ ْتُٝمُؿ اًْم ًا ٌِْٚمُٙمْؿ َُم ـْ ىَم ـَ ظَمَٚمْقا ُِم ِذي ٌُْتْؿ َأْن شَمْدظُمُٚمقا اجْلَٜما٦َم َوعمَا٤م َي٠ْمشمُِٙمْؿ َُمَثُؾ اًما
ًِ ٤مُء َأْم طَم

ـَ آَُمٜمُقا َُمَٕمُف َُمَتك َٟمٍْمُ  ِذي ؾُمقُل َواًما اُء َوُزًْمِزًُمقا طَمتاك َيُ٘مقَل اًمرا ا  اهللاِ َأٓ إِنا َٟمٍْمَ اهللاِ َواًميا

  .[960]اًمٌ٘مرة:﴾ىَمِري٥ٌم 

يُمقا َأْن َيُ٘مقًُمقا آَُمٜما٤م َوُهْؿ ٓ ُيْٗمَتٜمُقَن   *اَل  ﴿ :وىمقًمف ٥َم اًمٜما٤مُس َأْن ُيؽْمَ ًِ َوًَمَ٘مْد وَمَتٜما٤م  * َأطَم

ـَ َصَدىُمقا َوًَمَٞمْٕمٚمَ  ِذي ـا اهللاُ اًما ٌْٚمِِٝمْؿ وَمَٚمَٞمْٕمَٚمَٛم ـْ ىَم ـَ ُِم ِذي ـا اًْمَٙم٤مِذسملَِم اًما ـَ   * َٛم ِذي ٥َم اًما ًِ َأْم طَم
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ٌُِ٘مقَٟم٤م ؾَم٤مَء َُم٤م حَيُْٙمُٛمقَن  ًْ ٞمَِّئ٤مِت َأْن َي ًا ـْ يَم٤مَن َيْرضُمقا ًمَِ٘م٤مَء اهللاِ وَم٢مِنا َأضَمَؾ اهللاِ   * َيْٕمَٛمُٚمقَن اًم َُم

ِٛمٞمُع اًْمَٕمٚمِٞمُؿ  ًا ٍت َوُهَق اًم ٤مِهُد ًمِٜمَٗمْ   * َٔ اَم َُيَ ـْ ضَم٤مَهَد وَم٢مِٟما ـِ اًْمَٕم٤معملََِم َوَُم ِف إِنا اهللاَ ًَمَٖمٜمِلع قَم ًِ * 

ِذي يَم٤مٟمُ  ـَ اًما ًَ َرنا قَمٜمُْٝمْؿ ؾَمٞمَِّئ٤مَِتِْؿ َوًَمٜمَْجِزَيٜماُٝمْؿ َأطْم ٤محِل٤َمِت ًَمٜمَُٙمٗمِّ ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّما ِذي قا َواًما

ٜم٤ًم َوإِْن ضَم٤مَهدَ   * َيْٕمَٛمُٚمقَن  ًْ ٤مَن سمَِقاًمَِدْيِف طُم ًَ ْٞمٜم٤َم اإِلْٟم َك ِِب َُم٤م ًَمْٞمَس ًَمَؽ سمِِف قِمْٚمٌؿ َوَوصا اَك ًمُِتنْمِ

ٌُِّئُٙمْؿ سماَِم يُمٜمُْتْؿ شَمْٕمَٛمُٚمقَن  ٤محِل٤َمِت  * وَمال شُمِٓمْٕمُٝماَم إِزَما َُمْرضِمُٕمُٙمْؿ وَم٠ُمَٟم ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّما ِذي َواًما

لَم  ٤محِلِ ـْ َيُ٘مقُل آَُمٜما٤م سم٤ِم  *ًَمٜمُْدظِمَٚمٜماُٝمْؿ ذِم اًمّما ـَ اًمٜما٤مِس َُم هللاِ وَم٢مَِذا ُأوِذَي ذِم اهللاِ ضَمَٕمَؾ ومِْتٜم٦ََم َوُِم

٤م يُمٜما٤م َُمَٕمُٙمْؿ َأَوًَمْٞمَس اهللاُ سم٠َِمقْمٚمَ  ـا إِٟما َؽ ًَمَٞمُ٘مقًُم ـْ َرسمِّ ـْ ضَم٤مَء َٟمٍْمٌ ُِم َؿ سماَِم ذِم اًمٜما٤مِس يَمَٕمَذاِب اهللاِ َوًَمِئ

ـَ آَُمٜمُقا   *ُصُدوِر اًْمَٕم٤معملََِم  ِذي ـا اهللاُ اًما ـا اعمُْٜم٤َمومِِ٘ملَم َوًَمَٞمْٕمَٚمَٛم   .[66-6]اًمٕمٜمٙمٌقت: ﴾َوًَمَٞمْٕمَٚمَٛم

ومٚمٞمت٠مُمؾ اًمٕمٌد ؾمٞم٤مق هذه أي٤مت وُم٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ اًمٕمؼم ويمٜمقز احلٙمؿ وم٢من اًمٜم٤مس إذا 

أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ اًمرؾمؾ سملم أُمريـ إُم٤م أن ي٘مقل أطمدهؿ آُمٜم٤م وإُم٤م أٓ ي٘مقل ذًمؽ سمؾ يًتٛمر 

وومتٜمف واًمٗمتٜم٦م آسمتالء وآظمت٤ٌمر قمغم اًمًٞمئ٤مت واًمٙمٗمر ومٛمـ ىم٤مل آُمٜم٤م اُمتحٜمف رسمف واسمتاله 

وُمـ َل ي٘مؾ آُمٜم٤م ومال حي٥ًم أٟمف يٕمجز اهلل وسم٘مقشمف ويًٌ٘مف وم٢مٟمف  ،ًمٞمتٌلم اًمّم٤مدق ُمـ اًمٙم٤مذب

  :إٟمام يٓمقي اعمراطمؾ ذم يديف

 ويمٞمـــػ يٗمـــر اعمـــرء قمٜمـــف سمذٟمٌـــف

 

ـــف اعمراطمـــؾ    إذا يمـــ٤من شمٓمـــقى ذم يدي

ي١معمف وإن َل ي١مُمـ هبؿ وَل  ومٛمـ آُمـ سم٤مًمرؾمؾ وأـم٤مقمٝمؿ قم٤مداه أقمداؤهؿ وآذوه وم٤مسمتكم سمام 

يٓمٕمٝمؿ قمقىم٥م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ومحّمؾ ًمف ُم٤م ي١معمف ويم٤من هذا اعم١مَل ًمف أقمٔمؿ أعم٤م وأدوم 

ُمـ أَل اشم٤ٌمقمٝمؿ ومال سمد ُمـ طمّمقل إَل ًمٙمؾ ٟمٗمس آُمٜم٧م أو رهم٧ٌم قمـ اإليامن ًمٙمـ اعم١مُمـ 

اعمٕمرض قمـ اإليامن حيّمؾ ًمف إَل ذم اًمدٟمٞم٤م اسمتداء صمؿ شمٙمقن ًمف اًمٕم٤مىم٦ٌم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة و

أيام أومْمؾ ًمٚمرضمؾ أن  ُتّمؾ ًمف اًمٚمذة اسمتداء صمؿ يّمػم إمم إَل اًمدائؿ وؾمئؾ اًمِم٤مومٕمل 
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يٛمٙمـ أو يٌتغم وم٘م٤مل ٓ يٛمٙمـ طمتك يٌتغم واهلل شمٕم٤ممم اسمتغم أوزم اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ ومٚمام صؼموا 

٘مقل ومال ئمـ أطمد أٟمف ُيٚمص ُمـ إَل اًمٌت٦م وإٟمام يتٗم٤موت أهؾ أٓم ذم اًمٕمُمٙمٜمٝمؿ 

وم٠مقم٘مٚمٝمؿ ُمـ سم٤مع أعم٤م ُمًتٛمرا قمٔمٞمام سم٠مَل ُمٜم٘مٓمع يًػم وأؿم٘م٤مهؿ ُمـ سم٤مع إَل اعمٜم٘مٓمع اًمٞمًػم 

وم٢من ىمٞمؾ يمٞمػ ُيت٤مر اًمٕم٤مىمؾ هذا ىمٞمؾ احل٤مُمؾ ًمف قمغم هذا اًمٜم٘مد  ،سم٤مَٕل اًمٕمٔمٞمؿ اعمًتٛمر

ٌُّقَن اًْمَٕم٤مضِمَٚم٦َم  ﴿، (ٚم٦م سمح٥م اًمٕم٤مضمؾواًمٜمٗمس ُمقيم) :واًمٜمًٞمئ٦م
َن أظِمَرَة َوشَمَذُرو  *يَمالا سَمْؾ ُُتِ

ٌُّقَن اًْمَٕم٤مضِمَٚم٦َم َوَيَذُروَن َوَراَءُهْؿ َيْقًُم٤م صَمِ٘مٞماًل  ﴿ ،[96-94]اًم٘مٞم٤مُم٦م: ﴾
 حُيِ

ِ
إِنا َه١ُمٓء

وهذا حيّمؾ ًمٙمؾ أطمد وم٢من اإلٟم٤ًمن ُمدِن سم٤مًمٓمٌع ٓ سمد ًمف أن يٕمٞمش ُمع  ،[93]اإلٟم٤ًمن:﴾

َل يقاوم٘مٝمؿ اًمٜم٤مس واًمٜم٤مس هلؿ إرادات وشمّمقرات ومٞمٓمٚمٌقن ُمٜمف أن يقاوم٘مٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م وم٢من 

آذوه وقمذسمقه وإن واوم٘مٝمؿ طمّمؾ ًمف إذى واًمٕمذاب شم٤مرة ُمٜمٝمؿ وشم٤مرة ُمـ همػمهؿ يمٛمـ 

قمٜمده ديـ وشم٘مك طمؾ سملم ىمقم ومج٤مر فمٚمٛم٦م وٓ يتٛمٙمٜمقن ُمـ ومجقرهؿ وفمٚمٛمٝمؿ إٓ 

سمٛمقاوم٘متف هلؿ أو ؾمٙمقشمف قمٜمٝمؿ وم٢من واوم٘مٝمؿ أو ؾمٙم٧م قمٜمٝمؿ ؾمٚمؿ ُمـ ذهؿ ذم اإلسمتداء صمؿ 

ى أوٕم٤مف ُم٤م يم٤من ُي٤مومف اسمتداء ًمق أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ وظم٤مًمٗمٝمؿ يتًٚمٓمقن قمٚمٞمف سم٤مإله٤مٟم٦م وإذ

وإن ؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ومال سمد أن ُّي٤من ويٕم٤مىم٥م قمغم يد همػمهؿ وم٤محلزم يمؾ احلزم ذم إظمذ سمام 

ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم عمٕم٤موي٦م ُمـ أرى اهلل سمًخط اًمٜم٤مس يمٗم٤مه اهلل ُم١مٟم٦م اًمٜم٤مس وُمـ 

 .٤مأرى اًمٜم٤مس سمًخط اهلل َل يٖمٜمقا قمٜمف ُمـ اهلل ؿمٞمئً 

وُمـ شم٠مُمؾ أطمقال اًمٕم٤مَل رأى هذا يمثػما ومٞمٛمـ يٕملم اًمرؤؾم٤مء قمغم أهمراوٝمؿ اًمٗم٤مؾمدة 

وومٞمٛمـ يٕملم أهؾ اًمٌدع قمغم سمدقمٝمؿ هرسم٤م ُمـ قم٘مقسمتٝمؿ ومٛمـ هداه اهلل وأهلٛمف رؿمده ووىم٤مه 

ذ ٟمٗمًف اُمتٜمع ُمـ اعمقاوم٘م٦م قمغم ومٕمؾ اعمحرم وصؼم قمغم قمدواَّنؿ صمؿ شمٙمقن ًمف اًمٕم٤مىم٦ٌم ذم 

ًمٚمرؾمؾ وأشم٤ٌمقمٝمؿ يم٤معمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر وُمـ اسمتكم ُمـ اًمٕمٚمامء  اًمدٟمٞم٤م وأظمرة يمام يم٤مٟم٧م
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  .واًمٕم٤ٌمد وص٤محلل اًمقٓة واًمتج٤مر وهمػمهؿ

وعم٤م يم٤من إَل ٓ حمٞمص ُمٜمف اًمٌت٦م قمزى اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمـ اظمت٤مر إَل اًمٞمًػم اعمٜم٘مٓمع قمغم 

ـْ يَم٤مَن َيْرضُمقا ًمَِ٘م٤مَء اهللاِ وَم٢مِنا َأضَم  ﴿ :إَل اًمٕمٔمٞمؿ اعمًتٛمر سم٘مقًمف ِٛمٞمُع َُم ًا ٍت َوُهَق اًم َٔ َؾ اهللاِ 

وميب عمدة هذا إَل أضمال ٓ سمد أن ي٠مشمك وهق يقم ًم٘م٤مئف ومٞمٚمتذ  ،[1]اًمٕمٜمٙمٌقت:﴾اًْمَٕمٚمِٞمُؿ 

اًمٕمٌد أقمٔمؿ اًمٚمذة سمام ُتٛمؾ ُمـ إَل ُمـ أضمٚمف وذم ُمرو٤مشمف وشمٙمقن ًمذشمف وهوره واسمتٝم٤مضمف 

تًٚمٞم٦م سمرضم٤مء ًم٘م٤مئف ًمٞمحٛمؾ اًمٕمٌد سم٘مدر ُم٤م ُتٛمؾ ُمـ إَل ذم اهلل وهلل وأيمد هذا اًمٕمزاء واًم

اؿمتٞم٤مىمف إمم ًم٘م٤مء رسمف ووًمٞمف قمغم ُتٛمؾ ُمِم٘م٦م إَل اًمٕم٤مضمؾ سمؾ رسمام همٞمٌف اًمِمقق إمم ًم٘م٤مئف قمـ 

رسمف اًمِمقق إمم ًم٘م٤مئف وم٘م٤مل ذم اًمدقم٤مء اًمذي  طؿمٝمقد إَل واإلطم٤ًمس سمف وهلذا ؾم٠مل اًمٜمٌل 

اخلٚمؼ أطمٞمٜمل إذا رواه أمحد واسمـ طم٤ٌمن اًمٚمٝمؿ إِن أؾم٠مًمؽ سمٕمٚمٛمؽ اًمٖمٞم٥م وىمدرشمؽ قمغم 

يم٤مٟم٧م احلٞم٤مة ظمػما زم وشمقومٜمل إذا يم٤مٟم٧م اًمقوم٤مة ظمػما زم وأؾم٠مًمؽ ظمِمٞمتؽ ذم اًمٖمٞم٥م 

واًمِمٝم٤مدة وأؾم٠مًمؽ يمٚمٛم٦م احلؼ ذم اًمٖمْم٥م واًمريض وأؾم٠مًمؽ اًم٘مّمد ذم اًمٗم٘مر واًمٖمٜمل 

 وأؾم٠مًمؽ ٟمٕمٞمام ٓ يٜمٗمد وأؾم٠مًمؽ ىمرة قملم ٓ شمٜم٘مٓمع وأؾم٠مًمؽ اًمرى سمٕمد اًم٘مْم٤مء وأؾم٠مًمؽ

وأؾم٠مًمؽ ًمذة اًمٜمٔمر إمم وضمٝمؽ وأؾم٠مًمؽ اًمِمقق إمم ًم٘م٤مئؽ ذم سمرد اًمٕمٞمش سمٕمد اعمقت 

  .همػم ضاء ُمية وٓ ومتٜم٦م ُمْمٚم٦م اًمٚمٝمؿ زيٜم٤م سمزيٜم٦م اإليامن واضمٕمٚمٜم٤م هداة ُمٝمتديـ

وم٤مًمِمقق حيٛمؾ اعمِمت٤مق قمغم اجلد ذم اًمًػم إمم حمٌقسمف وي٘مرب قمٚمٞمف اًمٓمريؼ ويٓمقي ًمف 

ؿ اهلل هب٤م قمغم قمٌده وًمٙمـ هلذه اًمٌٕمٞمد وُّيقن قمٚمٞمف أٓم واعمِم٤مق وهق ُمـ أقمٔمؿ ٟمٕمٛم٦م أٟمٕم

اًمٜمٕمٛم٦م أىمقال وأقمامل مه٤م اًم٥ًٌم اًمذي شمٜم٤مل سمف واهلل ؾمٌح٤مٟمف ؾمٛمٞمع ًمتٚمؽ إىمقال قمٚمٞمؿ 

سمتٚمؽ إومٕم٤مل وهق قمٚمٞمؿ سمٛمـ يّمٚمح هلذه اًمٜمٕمٛم٦م ويِمٙمره٤م ويٕمرف ىمدره٤م وحي٥م اعمٜمٕمؿ 

ٌَْٕمٍض َويَمَذًمَِؽ وَمَتٜما  ﴿ قال تعالى:قمٚمٞمف ومتّمٚمح قمٜمده هذه اًمٜمٕمٛم٦م ويّمٚمح هب٤م يمام  ٤م سَمْٕمَْمُٝمْؿ سمِ
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ـَ  ٤ميمِِري ـْ سَمْٞمٜمِٜم٤َم َأًَمْٞمَس اهللاُ سم٠َِمقْمَٚمَؿ سم٤ِمًمِما ـا اهللاُ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُِم  َُم
ِ
وم٢مذا  ،[18]إٟمٕم٤مم:﴾ًمَِٞمُ٘مقًُمقا َأَه١ُمٓء

ـَ  ﴿ :وم٤مشم٧م اًمٕمٌد ٟمٕمٛم٦م ُمـ ٟمٕمؿ رسمف ومٞمٚم٘مرأ قمغم ٟمٗمًف ٤ميمِِري   .﴾َأًَمْٞمَس اهللاُ سم٠َِمقْمَٚمَؿ سم٤ِمًمِما

 سمٕمزاء آظمر وهق أن ضمٝم٤مدهؿ ومٞمف إٟمام هق ٕٟمٗمًٝمؿ وصمٛمرشمف قم٤مئدة صمؿ قمزاهؿ شمٕم٤ممم

قمٚمٞمٝمؿ وأٟمف همٜمك قمـ اًمٕم٤معملم وُمّمٚمح٦م هذا اجلٝم٤مد شمرضمع إًمٞمٝمؿ ٓ إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف صمؿ أظمؼم 

صمؿ أظمؼم قمـ طم٤مل اًمداظمؾ ذم اإليامن ، أٟمف يدظمٚمٝمؿ سمجٝم٤مدهؿ وإيامَّنؿ ذم زُمرة اًمّم٤محللم

ٜم٦م اًمٜم٤مس ًمف يمٕمذاب اهلل وهل أذاهؿ ًمف وٟمٞمٚمٝمؿ ذم اهلل ضمٕمؾ ومت، سمال سمّمػمة وأٟمف إذا أوذي

إي٤مه سم٤معمٙمروه وإَل اًمذي ٓ سمد أن يٜم٤مًمف اًمرؾمؾ وأشم٤ٌمقمٝمؿ ممـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ضمٕمؾ ذًمؽ ذم ومراره 

ُمٜمٝمؿ وشمريمف اًم٥ًٌم اًمذي ٟم٤مًمف يمٕمذاب اهلل اًمذي ومر ُمٜمف اعم١مُمٜمقن سم٤مإليامن وم٤معم١مُمٜمقن ًمٙمامل 

ٛمٚمقا ُم٤م ومٞمف ُمـ إَل اًمزائؾ اعمٗم٤مرق قمـ سمّمػمَتؿ ومروا ُمـ أَل قمذاب اهلل إمم اإليامن وُت

ىمري٥م وهذا ًمْمٕمػ سمّمػمشمف ومر ُمـ أَل قمذاب أقمداء اًمرؾمؾ إمم ُمقاوم٘متٝمؿ وُمت٤مسمٕمتٝمؿ ومٗمر 

ُمـ أَل قمذاهبؿ إمم أَل قمذاب اهلل ومجٕمؾ أَل ومتٜم٦م اًمٜم٤مس ذم اًمٗمرار ُمٜمف سمٛمٜمزًم٦م أَل قمذاب اهلل 

٤مقم٦م إمم أَل إسمد وإذا ٟمٍم اهلل وهمٌـ يمؾ اًمٖمٌـ إذ اؾمتج٤مر ُمـ اًمرُمْم٤مء سم٤مًمٜم٤مر وومر ُمـ أَل ؾم

  .ضمٜمده وأوًمٞم٤مءه ىم٤مل إِن يمٜم٧م ُمٕمٙمؿ واهلل قمٚمٞمؿ سمام اٟمٓمقى قمٚمٞمف صدره ُمـ اًمٜمٗم٤مق

واعم٘مّمقد أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف اىمتْم٧م طمٙمٛمتف أٟمف ٓ سمد أن يٛمتحـ اًمٜمٗمقس ويٌتٚمٞمٝم٤م 

ومٞمٔمٝمر سم٤مُٓمتح٤من ـمٞمٌٝم٤م ُمـ ظمٌٞمثٝم٤م وُمـ يّمٚمح عمقآشمف ويمراُم٤مشمف وُمـ ٓ يّمٚمح 

ًمٜمٗمقس اًمتل شمّمٚمح ًمف وُيٚمّمٝم٤م سمٙمػم آُمتح٤من يم٤مًمذه٥م اًمذي ٓ ُيٚمص وٓ وًمٞمٛمحص ا

يّمٗمق ُمـ همِمف إٓ سم٤مُٓمتح٤من إذ اًمٜمٗمس ذم إصؾ ضم٤مهٚم٦م فم٤معم٦م وىمد طمّمؾ هل٤م سم٤مجلٝمؾ 

واًمٔمٚمؿ ُمـ اخل٨ٌم ُم٤م حيت٤مج ظمروضمف إمم اًمًٌؽ واًمتّمٗمٞم٦م وم٢من ظمرج ذم هذه اًمدار وإٓ 

  أهـذم دظمقل اجلٜم٦م. يمػم ضمٝمٜمؿ وم٢مذا هذب اًمٕمٌد وٟم٘مل أذن ًمف  ومٗمل
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ومٞم٤م سم٤مهمل اخلػم أىمٌؾ، وي٤م ـم٤مًم٥م اًمٜمٍمقمجؾ سم٤مُمتث٤مل أُمر اهلل قمز وضمؾ، وأُمر رؾمقًمف، 

 وإقمالء هذه اًمِمٕمػمة اًمتل ومؽم قمٜمٝم٤م اعمًٚمٛمقن ووٞمٕمقه٤م.

 َل يٙمـــ سمــلم احلجــقن إمم اًمّمــٗم٤ميمــ٠من 

 

 أٟمــــٞمس وَل يًــــٛمر سمٛمٙمــــف ؾمــــ٤مُمر 

قال زظمف ًمٙمٗمك سمف ذوًم٤م، وًمق َل يٙمـ ُمـ ومْم٤مئؾ اجلٝم٤مد همػم يمقن ص٤مطمٌف طمل ذم سمر 

ـْ ُيْ٘مَتُؾ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ ﴿ تعالى: ـْ ٓ شَمِْمُٕمُرونَ  اهللِ َوٓ شَمُ٘مقًُمقا عمَِ
 ﴾َأُْمَقاٌت سَمْؾ َأطْمَٞم٤مٌء َوًَمٙمِ

 .[980]البؼرة:

ـَ  اهللِ وَمْٚمُٞمَ٘م٤مشمِْؾ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ ﴿ قال تعالى:واجلٝم٤مد هق عمـ اؿمؽمى أظمرة سم٤مًمدٟمٞم٤م،  ِذي اًما

وَن احْلََٞم٤مَة  ـْ ُيَ٘م٤مشمِْؾ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ َينْمُ ظِمَرِة َوَُم ْٔ ْٟمَٞم٤م سم٤ِم ْقَف ُٟم١ْمشمِٞمِف َأضْمرًا  اهللِ اًمدُّ ًَ وَمُٞمْ٘مَتْؾ َأْو َيْٖمٚم٥ِْم وَم

 .[10]الـساء: ﴾قَمٔمِٞمامً 

َوَُم٤م ًَمُٙمْؿ ٓ شُمَ٘م٤مشمُِٚمقَن ذِم ﴿ ويمٞمػ يؽمك اجلٝم٤مد وآؾمتْمٕم٤مف ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمقضمقد:

ـَ اًمرِّ  اهللِؾَمٌِٞمِؾ  َتْْمَٕمِٗملَم ُِم ًْ ـْ َواعمُْ ٜم٤َم َأظْمِرضْمٜم٤َم ُِم ـَ َيُ٘مقًُمقَن َرسما ِذي  َواًْمِقًْمَداِن اًما
ِ
٤مء ًَ ضَم٤مِل َواًمٜمِّ

ـْ ًَمُدْٟمَؽ َٟمِّمػماً  ـْ ًَمُدْٟمَؽ َوًمِّٞم٤ًم َواضْمَٕمْؾ ًَمٜم٤َم ُِم ٤مَِلِ َأْهُٚمَٝم٤م َواضْمَٕمْؾ ًَمٜم٤َم ُِم  ﴾َهِذِه اًْمَ٘مْرَي٦ِم اًمٔما

 .[18]الـساء:

ُمقن ذم ذل قمٛمٞمؼ، وشمرك ؾمٌٞمؾ اًمٙمٗم٤مر ي٘م٤مشمٚمقن إلقمزاز أٟمٗمًٝمؿ واعمًٚمٛمقن يٜم٤م

ـَ آَُمٜمُقا ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ ﴿أؾمالومٝمؿ:  ِذي ـَ يَمَٗمُروا ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  اهللِاًما ِذي َواًما

 .[11]الـساء: ﴾اًمٓما٤مهُمقِت 

ْ شَمَر إِمَم ﴿وقم٤مشم٥م اهلل قمز وضمؾ اعمخٌتلم إمم اًمدٟمٞم٤م واًمت٤مريملم ًمِمٕمػمة اجلٝم٤مد سم٘مقًمف:  َأََل

ـَ ىمِ  ِذي يَم٤مَة وَمَٚماما يُمت٥َِم قَمَٚمْٞمِٝمُؿ اًْمِ٘مَت٤مُل إَِذا وَمِريٌؼ اًما الَة َوآشُمقا اًمزا قا َأْيِدَيُٙمْؿ َوَأىِمٞمُٛمقا اًمّما ٞمَؾ هَلُْؿ يُمٗمُّ

٧ٌَْم قَمَٚمْٞمٜم٤َم اًْمِ٘مَت٤مَل ًَمْقٓ  اهللُِِمٜمُْٝمْؿ َُيَِْمْقَن اًمٜما٤مَس يَمَخِْمَٞم٦ِم  َ يَمَت ٜم٤َم َِل َأْو َأؿَمدا ظَمِْمَٞم٦ًم َوىَم٤مًُمقا َرسما
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َ٘مك َوٓ شُمْٔمَٚمُٛمقَن وَمتِٞمالً أَ  ـِ اشما ظِمَرُة ظَمػْمٌ عمَِ ْٔ ْٟمَٞم٤م ىَمِٚمٞمٌؾ َوا ْرشَمٜم٤َم إمَِم َأضَمٍؾ ىَمِري٥ٍم ىُمْؾ َُمَت٤مُع اًمدُّ  ﴾ظما

 .[11]الـساء:

ذاء ٟمٗمقس اعم١مُمٜملم يتقٓه اهلل سمٜمٗمًف حم٦ٌم عم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ اخلػم، ومٝمؾ ُمـ ُمنم، وهؾ 

ـَ  اهللَ إِنا ﴿ُمـ ُمدريمر:  ى ُِم ُٝمْؿ َوَأُْمَقاهَلُْؿ سم٠َِمنا هَلُُؿ اجْلَٜما٦َم ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  اؿْمؽَمَ ًَ اعم١ُْْمُِمٜملَِم َأْٟمُٗم

ـْ َأْورَم سمَِٕمْٝمِدِه ُمِ  اهللِ ْٟمِجٞمِؾ َواًْمُ٘مْرآِن َوَُم ِ ْٕ ـَ وَمَٞمْ٘مُتُٚمقَن َوُيْ٘مَتُٚمقَن َوقْمدًا قَمَٚمْٞمِف طَمّ٘م٤ًم ذِم اًمتاْقَراِة َوا

ٌَ  اهللِ وا سمِ ٌْنِمُ ِذي سَم٤مَيْٕمُتْؿ سمِِف َوَذًمَِؽ ُهَق اًْمَٗمْقُز اًْمَٕمٔمِٞمؿُ وَم٤مؾْمَت  .[999]التوبة: ﴾ْٞمِٕمُٙمُؿ اًما

ُمـ هؿ ه١مٓء ي٤م شمرى؟ هؿ اًمٜم٤مئٛمقن؟ هؿ اجلٌٜم٤مء؟ هؿ اًم٤ًميمتقن قمغم اًم٤ٌمـمؾ واًمنم؟ 

٤مضِمُدوَن ﴿ وٓ وًمٙمٜمٝمؿ: ًا ايمُِٕمقَن اًم ٤مِئُحقَن اًمرا ًا ٌُقَن اًْمَٕم٤مسمُِدوَن احْل٤َمُِمُدوَن اًم ُِمُروَن اًمتا٤مِئ ْٔ ا

ـِ اعْمُٜمَْٙمِر َواحْل٤َمومُِٔمقَن حِلُُدوِد  ِ اعم١ُْْمُِمٜملِمَ  اهللِسم٤ِمعمَْْٕمُروِف َواًمٜما٤مُهقَن قَم  .[991]التوبة: ﴾َوسَمنمِّ

حم٦ٌم اهلل اًمتل سمح٨م قمٜمٝم٤م اًمٕم٤ٌمد ذم حم٤مريٌٝمؿ، واًمٕمٚمامء ذم حم٤مسمرهؿ، واًمتج٤مر سم٠مُمقاهلؿ 

ـَ  اهللَ إِنا ﴿اًمٜمٍم أو احلتقف: شمٜم٤مل سم٤مًمقىمقف ذم اًمّمٗمقف أُم٤مم إقمداء سم٤مٟمتٔم٤مر  ِذي حُي٥ِمُّ اًما

ُْؿ سُمٜمَْٞم٤مٌن َُمْرُصقٌص   .[0]الصف: ﴾ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن ذِم ؾَمٌِٞمٚمِِف َصّٗم٤ًم يَم٠َمَّنا

دم٤مرة ظمػم ُمـ يمؾ دم٤مرة، ًمٞمس ومٞمٝم٤م أظمذ وٓ قمٓم٤مء، وٓ ُم٤ًموة وٓ اؾمتجداد، وإٟمام 

ـَ َآَُمٜمُقا َهْؾ ﴿ قال تعالى:هل اًمٜمٗمقس واًمدُم٤مء، ويم٤مٟم٧م ضمٜم٦م قمدن هل اجلزاء،  ِذي ٤َم اًما َي٤م َأُّيُّ

ـْ قَمَذاٍب َأًمِٞمؿٍ  ٤مَرٍة شُمٜمِجٞمُٙمْؿ ُِم ُٙمْؿ قَمغَم دِمَ ٤مِهُدوَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  ٤مهللِشُم١ْمُِمٜمُقَن سمِ  * َأُدًمُّ  اهللَِوَرؾُمقًمِِف َودُمَ

ُٙمْؿ َذًمُِٙمْؿ ظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ إِْن يُمٜمُتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  ًِ ْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َوُيْدظِمْٚمُٙمْؿ َيْٖمِٗمْر ًَمٙمُ  * سم٠َِمُْمَقاًمُِٙمْؿ َوَأٟمُٗم

٦ًٌَم ذِم ضَمٜما٤مِت قَمْدٍن َذًمَِؽ اًْمَٗمْقُز اًْمَٕمٔمِٞمؿُ  ـَ ـَمٞمِّ
٤ميمِ ًَ تَِٝم٤م إََّْن٤َمُر َوَُم ـْ َُتْ ِري ُِم  * ضَمٜما٤مٍت دَمْ

ـَ  ٌُّقََّن٤َم َٟمٍْمٌ ُِم
ِ اعم١ُْْمُِمٜملِمَ  اهللَِوُأظْمَرى ُُتِ  .[93-99 ]الصف:﴾َووَمْتٌح ىَمِري٥ٌم َوسَمنمِّ

ــش قمزيــًزا   أو ُمــ٧م وأٟمــ٧م يمــرياًم قم

 

ـــقد  ـــ٤م وضب اًمٌٜم ــــ اًم٘مٜم ـــلم ـمٕم  سم
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 ؿمت٤من سملم جم٤مهد ذم ذات اهلل وسملم ُمتقان قمـ ذًمؽ.

 ويمام ىمٞمؾ: 

ــدى ــديـ ذم اًمٜم ــلم اًمٞمزي ــ٤م سم ــت٤من ُم  ومِم

 

ـــد  ــــ ظم٤مًم ـــك سم ـــٚمٞمؿ واعمثٜم ـــد ؾم  يزي

ـَ اعم١ُْْمُِمٜملَِم هَمػْمُ ُأوزِم ﴿ وأطمًـ ُمـ هذا ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  َتِقي اًْمَ٘م٤مقِمُدوَن ُِم ًْ ِر  ٓ َي َ اًميا

َؾ  اهللَِواعمَُْج٤مِهُدوَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  ِٝمْؿ وَمْما ًِ ْؿ َوَأْٟمُٗم ِٝمْؿ قَمغَم  اهللُسم٠َِمُْمَقاهِلِ ًِ ْؿ َوَأْٟمُٗم ـَ سم٠َِمُْمَقاهِلِ اعمَُْج٤مِهِدي

ـَ َدَرضَم٦ًم َويُماًل َوقَمَد  َؾ  اهللُ اًْمَ٘م٤مقِمِدي ٜمَك َووَمْما ًْ ـَ َأضْم  اهللُ احْلُ ـَ قَمغَم اًْمَ٘م٤مقِمِدي  ﴾رًا قَمِٔمٞمامً اعْمَُج٤مِهِدي

 .[18]الـساء:

 وضمٝم٤مد إقمداء ؾم٥ٌم ًمٚمٌ٘م٤مء.

ْقَف َي٠ْميِت ﴿ قال تعالى: ًَ ـْ ِديٜمِِف وَم ـْ َيْرشَمدا ُِمٜمُْٙمْؿ قَم ـَ آَُمٜمُقا َُم ِذي ٤َم اًما ٌُُّٝمْؿ  اهللَُي٤م َأُّيُّ
سمَِ٘مْقٍم حُيِ

ـَ َُيَ  ٍة قَمغَم اًْمَٙم٤مومِِري ٦ٍم قَمغَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم َأقِمزا ٌُّقَٟمُف َأِذًما
َوٓ َُي٤َموُمقَن ًَمْقَُم٦َم ِٓئٍؿ  اهلل٤ِمِهُدوَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ َوحُيِ

ـْ َيَِم٤مُء وَ  اهللَِذًمَِؽ وَمْْمُؾ   .[80]ادائدة: ﴾َواؾِمٌع قَمٚمِٞمؿٌ  اهللُُي١ْمشمِٞمِف َُم

ـُ يُمٚمُُّف هللِاِ﴿وىم٤مل:  ي  .[31]ألكػال:﴾َوىَم٤مشمُِٚمقُهْؿ طَمتاك ٓ شَمُٙمقَن ومِْتٜم٦ٌَم َوَيُٙمقَن اًمدِّ

ِض اعم١ُْْمُِمٜملِمَ  َي٤م﴿ وقال تعالى: ِلُّ طَمرِّ ٤َم اًمٜمٌا  .[18]ألكػال:﴾َأُّيُّ

يُمقَن َٟمَجٌس وَمال ﴿ قال تعالى:ُم٤م هذا اًمتث٤مىمؾ واًم٤ًٌمت؟!  اَم اعمُْنْمِ ـَ آَُمٜمُقا إِٟما ِذي ٤َم اًما َي٤م َأُّيُّ

ْقَف ُيٖمْ  ًَ ِجَد احْلََراَم سَمْٕمَد قَم٤مُِمِٝمْؿ َهَذا َوإِْن ظِمْٗمُتْؿ قَمْٞمَٚم٦ًم وَم ًْ ـْ وَمْْمٚمِِف إِْن  اهللُ ٜمِٞمُٙمُؿ َيْ٘مَرسُمقا اعْمَ ُِم

ـَ ٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن سمِ  قَمِٚمٞمٌؿ طَمٙمِٞمؿٌ  اهللَؿَم٤مَء إِنا  ِذي َم  ٤مهللِىَم٤مشمُِٚمقا اًما ُُمقَن َُم٤م طَمرا ظِمِر َوٓ حُيَرِّ ْٔ َوٓ سم٤ِمًْمَٞمْقِم ا

ـَ ُأوشُمقا اًْمٙمَِت٤مَب طَمتاك  اهللُ ِذي ـَ اًما ـَ احْلَؼِّ ُِم ـْ َيٍد َوَرؾُمقًُمُف َوٓ َيِديٜمُقَن ِدي ْزَي٦َم قَم ُيْٕمُٓمقا اجْلِ

ـُ  * َوُهْؿ َص٤مهِمُرونَ  ـُ  اهللَِوىَم٤مًَم٧ِم اًْمَٞمُٝمقُد قُمَزْيٌر اسْم ٞمُح اسْم ًِ َذًمَِؽ  اهللَِوىَم٤مًَم٧ِم اًمٜماَّم٤مَرى اعمَْ

ٌُْؾ ىَم٤مشَمَٚمُٝمُؿ  ـْ ىَم ـَ يَمَٗمُروا ُِم ِذي َُذوا  * قنَ َأٟماك ُي١ْموَمٙمُ  اهللُىَمْقهُلُْؿ سم٠َِموْمَقاِهِٝمْؿ ُيَْم٤مِهُئقَن ىَمْقَل اًما اُتا
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ـْ ُدوِن  ٤ٌَمََّنُْؿ َأْرسَم٤مسم٤ًم ُِم ٤ٌَمَرُهْؿ َوُرْه ٌُُدوا إهَِل٤ًم َواطِمدًا  اهللِ َأطْم ٓا ًمَِٞمْٕم ـَ َُمْرَيَؿ َوَُم٤م ُأُِمُروا إِ ٞمَح اسْم ًِ َواعمَْ

يُمقنَ  ٌَْح٤مَٟمُف قَماما ُينْمِ ٓا ُهَق ؾُم ٓا  اهللُاِهِٝمْؿ َوَي٠ْمسَمك سم٠َِموْمقَ  اهللِ ُيِريُدوَن َأْن ُيْٓمِٗمُئقا ُٟمقَر  * ٓ إًَِمَف إِ إِ

ـِ احْلَؼِّ ًمُِٞمْٔمِٝمَرُه قَمغَم  * َأْن ُيتِؿا ُٟمقَرُه َوًَمْق يَمِرَه اًْمَٙم٤مومُِرونَ  ُهَق اًماِذي َأْرؾَمَؾ َرؾُمقًَمُف سم٤ِمهْلَُدى َوِدي

يُمقنَ  ِف َوًَمْق يَمِرَه اعمُْنْمِ ـِ يُمٚمِّ ي ـَ آَُمٜمُقا إِنا يَمثػِمًا  * اًمدِّ ِذي ٤َم اًما ٤ٌَمِن ًَمَٞم٠ْميُمُٚمقَن َي٤م َأُّيُّ ْه ٤ٌَمِر َواًمرُّ طَْم ْٕ ـَ ا ُِم

ـْ ؾَمٌِٞمِؾ  وَن قَم ٤ٌَمـمِِؾ َوَيُّمدُّ ٦َم َوٓ  اهللِ َأُْمَقاَل اًمٜما٤مِس سم٤ِمًْم َه٥َم َواًْمِٗمْما ـَ َيْٙمٜمُِزوَن اًمذا ِذي َواًما

ُهْؿ سمَِٕمَذاٍب َأًمِٞمؿٍ  اهللِ ُيٜمِْٗمُ٘مقََّن٤َم ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  ْ ٌَنمِّ ٤م َيْقَم حُيَْٛمك قَمَٚمْٞمَٝم٤م ذِم  * وَم  َٟم٤مِر ضَمَٝمٜماَؿ وَمُتْٙمَقى هِبَ

ُٙمْؿ وَمُذوىُمقا َُم٤م يُمٜمُْتْؿ شَمْٙمٜمُِزونَ  ًِ ْؿ َوفُمُٝمقُرُهْؿ َهَذا َُم٤م يَمٜمَْزشُمْؿ ْٟٓمُٗم ٤ٌَمُهُٝمْؿ َوضُمٜمُقهُبُ َة  * ضِم إِنا قِمدا

ُٝمقِر قِمٜمَْد  َ  اهللِ اصْمٜم٤َم قَمنَمَ ؿَمْٝمرًا ذِم يمَِت٤مِب  اهللِاًمِمُّ ْٕ اَمَواِت َوا ًا ْرَض ُِمٜمَْٝم٤م َأْرسَمَٕم٦ٌم َيْقَم ظَمَٚمَؼ اًم

٦ًم يَماَم ُيَ٘م٤مشمُِٚمقٟمَ  يِملَم يَم٤موما ُٙمْؿ َوىَم٤مشمُِٚمقا اعمُْنْمِ ًَ ـا َأْٟمُٗم ـُ اًْمَ٘مٞمُِّؿ وَمال شَمْٔمٚمُِٛمقا ومِٞمِٝم ي ُٙمْؿ طُمُرٌم َذًمَِؽ اًمدِّ

٦ًم َواقْمَٚمُٛمقا َأنا  اَم اًمٜماِزُء ِزَي٤مَدٌة ذِم اًْمُٙمْٗمِر  * َُمَع اعمُْتاِ٘ملمَ  اهللَيَم٤موما ـَ يَمَٗمُروا حُيِٚمُّقَٟمُف إِٟما ِذي ُيَْمؾُّ سمِِف اًما

َم  َة َُم٤م طَمرا ُُمقَٟمُف قَم٤مُم٤ًم ًمُِٞمَقاـمُِئقا قِمدا َم  اهللُ قَم٤مُم٤ًم َوحُيَرِّ ْؿ  اهللُوَمُٞمِحٚمُّقا َُم٤م طَمرا ـَ هَلُْؿ ؾُمقُء َأقْماَمهِلِ ُزيِّ

ـَ  اهللُوَ  ـَ آَُمٜمُقا * ٓ َُّيِْدي اًْمَ٘مْقَم اًْمَٙم٤مومِِري ِذي ٤َم اًما  اهللِ َُم٤م ًَمُٙمْؿ إَِذا ىِمٞمَؾ ًَمُٙمُؿ اْٟمِٗمُروا ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  َي٤م َأُّيُّ

 ْٔ ْٟمَٞم٤م ذِم ا ظِمَرِة وَماَم َُمَت٤مُع احْلََٞم٤مِة اًمدُّ ْٔ ـَ ا ْٟمَٞم٤م ُِم َْرِض َأَرِوٞمُتْؿ سم٤ِمحْلََٞم٤مِة اًمدُّ ْٕ ٤مىَمْٚمُتْؿ إمَِم ا ٓا اصما ظِمَرِة إِ

سْمُٙمْؿ قَمَذاسم٤ًم َأًمِٞمامً  * ىَمٚمِٞمٌؾ  وُه ؿَمْٞمئ٤ًم وَ  إِّٓ شَمٜمِْٗمُروا ُيَٕمذِّ يُمْؿ َوٓ شَمُيُّ ٌِْدْل ىَمْقُم٤ًم هَمػْمَ َت ًْ قَمغَم  اهللَُوَي

 ىَمِديرٌ 
ٍ
ء ُه  * يُمؾِّ َرْ وُه وَمَ٘مْد َٟمٍَمَ ٤م ذِم  اهللُ إِّٓ شَمٜمٍُْمُ ـَ يَمَٗمُروا صَم٤مِِنَ اصْمٜملَْمِ إِْذ مُهَ ِذي إِْذ َأظْمَرضَمُف اًما

َزْن إِنا  َدُه سمُِجٜمُقٍد ََلْ شَمَرْوَه٤م  اهللُ َُمَٕمٜم٤َم وَم٠َمْٟمَزَل  اهللَ اًْمَٖم٤مِر إِْذ َيُ٘مقُل ًمَِّم٤مطِمٌِِف ٓ َُتْ ؾَمِٙمٞمٜمََتُف قَمَٚمْٞمِف َوَأيا

ْٗمغَم َويَمٚمَِٛم٦ُم  ًُّ ـَ يَمَٗمُروا اًم ِذي اْٟمِٗمُروا ظِمَٗم٤موم٤ًم  * قَمِزيٌز طَمِٙمٞمؿٌ  اهللُِهَل اًْمُٕمْٚمَٞم٤م وَ  اهللَِوضَمَٕمَؾ يَمٚمَِٛم٦َم اًما

ُٙمْؿ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ َوصمَِ٘م٤مًٓ َوضَم٤مِهُدوا سم٠َِمُْمَقاًمُِٙمْؿ وَ  ًِ ًَمْق  * َذًمُِٙمْؿ ظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ إِْن يُمٜمُْتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  اهللَِأْٟمُٗم

٦ُم َوؾَمَٞمْحٚمُِٗمقَن سمِ  ٘ما ـْ سَمُٕمَدْت قَمَٚمْٞمِٝمُؿ اًمِمُّ ٌَُٕمقَك َوًَمِٙم شما َٓ ًَمِق  ٤مهللِيَم٤مَن قَمَرو٤ًم ىَمِري٤ًٌم َوؾَمَٗمرًا ىَم٤مِصدًا 
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ُٝمْؿ وَ اؾْمَتَٓمْٕمٜم٤َم خَلََرضْمٜم٤َم َُمَٕمُٙمْؿ ُُّيِْٚمُٙمق ًَ ُْؿ ًَمَٙم٤مِذسُمقنَ  اهللَُن َأْٟمُٗم قَمٜمَْؽ َِلَ َأِذْٟم٧َم  اهللُ قَمَٗم٤م  * َيْٕمَٚمُؿ إَِّنا

ـَ َصَدىُمقا َوشَمْٕمَٚمَؿ اًْمَٙم٤مِذسملِمَ  ِذي َ ًَمَؽ اًما ٌَلما ـَ ُي١ْمُِمٜمُقَن سمِ  * هَلُْؿ طَمتاك َيَت ِذي َت٠ْمِذُٟمَؽ اًما ًْ  ٤مهللِٓ َي

ظِمِر َأْن َُي٤َمِهُدوا سمِ  ْٔ ِٝمْؿ وَ َواًْمَٞمْقِم ا ًِ ْؿ َوَأْٟمُٗم ـَ ٓ  * قَمٚمِٞمٌؿ سم٤ِمعمُْتاِ٘ملمَ  اهلل٠َُمُْمَقاهِلِ ِذي َت٠ْمِذُٟمَؽ اًما ًْ اَم َي إِٟما

ُدونَ  ٤مهللِ ُي١ْمُِمٜمُقَن سمِ  دا ظِمِر َواْرشَم٤مسَم٧ْم ىُمُٚمقهُبُْؿ وَمُٝمْؿ ذِم َرْيٌِِٝمْؿ َيؽَمَ ْٔ َوًَمْق َأَراُدوا اخْلُُروَج  * َواًْمَٞمْقِم ا

ةً  وا ًَمُف قُمدا قََمدُّ ـْ يَمِرَه  َٕ
ـَ  اهللَُوًَمٙمِ ٌآَمُٝمْؿ َوىِمٞمَؾ اىْمُٕمُدوا َُمَع اًْمَ٘م٤مقِمِدي ًَمْق ظَمَرضُمقا  * اْٟمٌَِٕم٤مصَمُٝمْؿ وَمَث

قُمقَن هَلُْؿ وَ  ٌُْٖمقَٟمُٙمُؿ اًْمِٗمْتٜم٦ََم َوومِٞمُٙمْؿ ؾَماما َْوَوُٕمقا ظِمالًَمُٙمْؿ َي َٕ ٤ٌَمًٓ َو ٓا ظَم  اهللُ ومِٞمُٙمْؿ َُم٤م َزاُدويُمْؿ إِ

 .[01]التوبة:﴾قَمٚمِٞمٌؿ سم٤ِمًمٔما٤معملِِمَ 

واًمٙمٗم٤مر قمٚمٞمٝمؿ ًمٕم٤مئـ اهلل قمز وضمؾ، يؽمسمّمقن سم٤معم١مُمٜملم اًمدوائر، وٓ يٙمٗمقن قمـ 

أذيتٝمؿ وأذٓهلؿ سمام اؾمتٓم٤مقمقا، وٓ ؾمٌٞمؾ إمم يمػ ذهؿ إٓ سم٤مجلٝم٤مد، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم خمؼًما 

٦ًم َوُأوًَمِئَؽ ُهُؿ اعمُْْٕمَتدُ ﴿ قمٜمٝمؿ: ًٓ َوٓ ِذُما ـٍ إِ ٌُقَن ذِم ُُم١ْمُِم وَم٢مِْن شَم٤مسُمقا ﴿ [99]التوبة: ﴾ونَ ٓ َيْرىُم

ي٤مِت ًمَِ٘مْقٍم َيْٕمَٚمُٛمقنَ  ْٔ ُؾ ا ـِ َوُٟمَٗمّمِّ ي يَم٤مَة وَم٢مِظْمَقاُٟمُٙمْؿ ذِم اًمدِّ الَة َوآشَمُقا اًمزا  ﴾َوَأىَم٤مُُمقا اًمّما

ـْ سَمْٕمِد قَمْٝمِدِهْؿ َوـَمَٕمٜمُقا ذِم ِديٜمُِٙمْؿ وَمَ٘م٤مشمُِٚمقا َأِئٛما ﴿ [99]التوبة: ُْؿ َوإِْن َٟمَٙمُثقا َأْياَمََّنُْؿ ُِم ٦َم اًْمُٙمْٗمِر إَِّنا

قا سم٢ِمظِْمَراِج ﴿ [91]التوبة: ﴾ٓ َأْياَمَن هَلُْؿ ًَمَٕمٚماُٝمْؿ َيٜمَْتُٝمقنَ  َأٓ شُمَ٘م٤مشمُِٚمقَن ىَمْقُم٤ًم َٟمَٙمُثقا َأْياَمََّنُْؿ َومَهُّ

َِمْقََّنُْؿ ومَ  ٍة َأَُتْ َل َُمرا ؾُمقِل َوُهْؿ سَمَدُأويُمْؿ َأوا  ﴾ٜمُْتْؿ ُُم١ْمُِمٜملِمَ َأطَمؼُّ َأْن َُتَِْمْقُه إِْن يمُ  ٤مهللُاًمرا

هْبُُؿ ﴿ [93]التوبة: يُمْؿ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوَيِْمِػ ُصُدوَر ىَمْقٍم  اهللُىَم٤مشمُِٚمقُهْؿ ُيَٕمذِّ ِزِهْؿ َوَيٜمٍُْمْ سم٠َِمْيِديُٙمْؿ َوُُيْ

ـْ َيَِم٤مُء وَ  اهللَُوُيْذِه٥ْم هَمْٞمَظ ىُمُٚمقهِبِْؿ َوَيُتقُب ﴿ [90]التوبة: ﴾ُُم١ْمُِمٜملِمَ   ﴾قَمٚمِٞمٌؿ طَمٙمِٞمؿٌ  اهللُقَمغَم َُم

يُمقا َوعمَا٤م َيْٕمَٚمِؿ ﴿ [98]التوبة: ٌُْتْؿ َأْن شُمؽْمَ
ًِ ـْ ُدوِن  اهللَُأْم طَم ْ َيتاِخُذوا ُِم ـَ ضَم٤مَهُدوا ُِمٜمُْٙمْؿ َوََل ِذي اًما

 .[91]التوبة: ﴾ظَمٌػٌِم سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقنَ  اهللَُوٓ َرؾُمقًمِِف َوٓ اعم١ُْْمُِمٜملَِم َوًمِٞمَج٦ًم وَ  اهللِ

ـَ ضَم٤مَهُدوا ﴿ قال تعالى:إمم احلؼ واًمّمقاب،  واجلٝم٤مد سم٠مٟمقاع ؾم٥ٌم ًمٚمٝمداي٦م ِذي َواًما
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ٌَُٚمٜم٤َم  .[11]العـؽبوت:﴾ومِٞمٜم٤َم ًَمٜمَْٝمِدَيٜماُٝمْؿ ؾُم

يُمت٥َِم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اًْمِ٘مَت٤مُل َوُهَق يُمْرٌه ﴿ قال تعالى:وضمٝم٤مد إقمداء دًمٞمؾ قمغم صدق اإليامن، 

ك َأْن شَمْٙمَرُهقا ؿَمْٞمئ٤ًم َوُهَق ظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ وَ  ًَ ٌُّقا ؿَمْٞمئ٤ًم َوُهَق َذع ًَمُٙمْؿ وَ ًَمُٙمْؿ َوقَم
ك َأْن ُُتِ ًَ َيْٕمَٚمُؿ  اهللُقَم

ـْ ؾَمٌِٞمِؾ  * َوَأْٟمُتْؿ ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  ْٝمِر احْلََراِم ىِمَت٤مٍل ومِٞمِف ىُمْؾ ىِمَت٤مٌل ومِٞمِف يَمٌػٌِم َوَصدع قَم ـِ اًمِما ٠َمًمقَٟمَؽ قَم ًْ َي

ِجِد احْلََراِم َوإظِْمَراُج َأهْ  اهللِ ًْ ـَ اًْمَ٘مْتِؾ َوٓ  اهللِٚمِِف ُِمٜمُْف َأيْمؼَمُ قِمٜمَْد َويُمْٗمٌر سمِِف َواعْمَ َواًْمِٗمْتٜم٦َُم َأيْمؼَمُ ُِم

ـْ ِديٜمِِف  ـْ َيْرشَمِدْد ُِمٜمُْٙمْؿ قَم ـْ ِديٜمُِٙمْؿ إِِن اؾْمَتَٓم٤مقُمقا َوَُم ويُمْؿ قَم َيَزاًُمقَن ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَٟمُٙمْؿ طَمتاك َيُردُّ

ظِمَرِة َوُأوًَمِئَؽ َأْصَح٤مُب اًمٜما٤مِر ُهْؿ  وَمَٞمُٛم٧ْم َوُهَق يَم٤مومٌِر وَم٠ُموًَمِئَؽ طَمٌَِٓم٧ْم َأقْماَمهُلُؿْ  ْٔ ْٟمَٞم٤م َوا ذِم اًمدُّ

ـَ َه٤مضَمُروا َوضَم٤مَهُدوا ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  * ومِٞمَٝم٤م ظَم٤مًمُِدونَ  ِذي ـَ آَُمٜمُقا َواًما ِذي ُأوًَمِئَؽ َيْرضُمقَن  اهللِإِنا اًما

 .[195-191 ]البؼرة: ﴾هَمُٗمقٌر َرطِمٞمؿٌ  اهللُوَ  اهللِ َرمْح٧ََم 

ـَ آَُمٜمُقا سمِ إِٟما ﴿ وقال تعالى: ِذي ْ َيْرشَم٤مسُمقا َوضَم٤مَهُدوا  ٤مهللِاَم اعم١ُْْمُِمٜمُقَن اًما َوَرؾُمقًمِِف صُمؿا ََل

ِٝمْؿ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  ًِ ْؿ َوَأْٟمُٗم ٤مِدىُمقنَ  اهللِسم٠َِمُْمَقاهِلِ  .[98]احلجرات: ﴾ُأوًَمِئَؽ ُهُؿ اًمّما

واجلٝم٤مد ذروة ؾمٜم٤مم اإلؾمالم يمام ذم طمدي٨م ُمٕم٤مذ قمٜمد أمحد وهمػمه، وىمد ظمرضمتف 

رأس إُمر اإلؾمالم، وقمٛمقده »: »ٕسمـ أِب ؿمٞم٦ٌم »اإليامن»واحلٛمد هلل ذم ُت٘مٞم٘مل قمغم 

 .»اًمّمالة، وذروة ؾمٜم٤مُمف اجلٝم٤مد

ومال ىمقة ًمٚمٛمًٚمٛملم وٓ قمزة وٓ ؾم١مدد وٓ ٟمٍم وٓ َتٙملم إٓ سم٢مطمٞم٤مء هذه اًمِمٕمػمة 

٤مر وضمٕمٚم٧م اًمذًم٦م واًمّمٖم»اًمٕمٔمٞمٛم٦م واًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمٛم٦م، ـمري٘م٦م اًمذل واًمّمٖم٤مر ًمٚمٙم٤مومريـ: 

 .»قمغم ُمـ ظم٤مًمػ أُمري، وضمٕمؾ رزىمل ُت٧م فمؾ رحمل

 .»وٟمٍمت سم٤مًمرقم٥م»: طوىم٤مل 

ومقاؾمٗم٤مه قمغم شمٕمٓمٞمؾ أومْمؾ إقمامل سم٥ًٌم اخلٚمقد إمم إرض وشم٘مٚمٞمد اًمٙم٤مومريـ، ومم٤م 
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أومْمؾ اًمٕمٛمؾ »(: 40(، وُمًٚمؿ )9164يدل قمغم ذًمؽ طمدي٨م أِب ذر قمٜمد اًمٌخ٤مري )

 .»اإليامن سم٤مهلل واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمف

 :ط اهللِ ىَم٤مَل َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل هريرة وهق ذم ُمًٚمؿ قمـ أِب ؾمٕمٞمد  قمـ أِب وذم اًمٌخ٤مري

ـَ سمِ ش ـْ آَُم اَلَة َوَص٤مَم َرَُمَْم٤مَن يَم٤مَن طَمً٘م٤م قَمغَم  ٤مهللَُِم  ،َأْن ُيْدظِمَٚمُف اجْلَٜما٦مَ  اهللَِوسمَِرؾُمقًمِِف َوَأىَم٤مَم اًمّما

تِل ُوًمِ  اهللِضَم٤مَهَد ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  ُ  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مًُمقا »َد ومِٞمَٝم٤مَأْو ضَمَٚمَس ذِم َأْرِوِف اًما ٌَنمِّ َأوَماَل ُٟم

َه٤م ش :ىَم٤مَل  ؟اًمٜما٤مَس  ـَ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  اهللُإِنا ذِم اجْلَٜما٦ِم ُِم٤مَئ٦َم َدَرضَم٦ٍم َأقَمدا َُم٤م سَملْمَ  ،اهللِ ًمِْٚمُٛمَج٤مِهِدي

َْرضِ  ْٕ  َوا
ِ
اَمء ًا َرضَمَتلْمِ يَماَم سَملْمَ اًم ُف َأْوؾَمُط اجْلَٜما٦ِم  ،وَم٤مؾْم٠َمًُمقُه اًْمِٗمْرَدْوَس  اهللَوَم٢مَِذا ؾَم٠َمًْمُتُؿ  ،اًمدا وَم٢مِٟما

ـِ  ،َوَأقْمغَم اجْلَٜما٦مِ  مْحَ ُر َأَّْن٤َمُر اجْلَٜما٦مِ  ،ُأَراُه وَمْقىَمُف قَمْرُش اًمرا قمٜمد أِب هريرة وقمـ  ،»َوُِمٜمُْف شَمَٗمجا

ِلِّ (: 6432(، وُمًٚمؿ )8698)اًمٌخ٤مري  ـْ اًمٜمٌا َؾ ش :ىَم٤مَل  طقَم ـْ  اهللُشَمَٙمٗما ضَم٤مَهَد ذِم ؾَمٌِٞمٚمِِف  عمَِ

ٓا ضِمَٝم٤مٌد ذِم ؾَمٌِٞمٚمِِف َوشَمّْمِديُؼ يَمٚمَِٛمتِِف سم٠َِمْن ُيْدظِمَٚمُف اجْلَٜما٦َم َأْو َيْرضِمَٕمفُ  ـْ سَمْٞمتِِف إِ ِرضُمُف ُِم إمَِم  َٓ ُُيْ

ـْ َأضْمٍر َأْو هَمٜمِٞمَٛم٦مٍ  َٙمٜمِِف اًماِذي ظَمَرَج ُِمٜمُْف َُمَع َُم٤م َٟم٤مَل ُِم ًْ  .»َُم

ًمقا أصح٤مسمف ذم رء، دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م أِب هريرة قمجز اًمٕم٤مُمٚمقن أن يٕمد قمٛمٌؾ 

ِلا  (:9341قمٜمد اًمٌخ٤مري ) ٜمِل قَمغَم قَمَٛمٍؾ إَِذا قَمِٛمْٚمُتُف َدظَمْٚم٧ُم  :وَمَ٘م٤مَل  طَأنا َأقْمَراسمًِٞم٤م َأشَمك اًمٜمٌا ُدًما

ٌُُد ش :ىَم٤مَل  ،اجْلَٜما٦مَ  ُك سمِِف ؿَمْٞمًئ٤م اهللَشَمْٕم اَلَة اعمَْْٙمُتقسمَ  ،َٓ شُمنْمِ يَم٤مَة اعمَْْٗمُروَو٦مَ  ،٦مَ َوشُمِ٘مٞمُؿ اًمّما  ،َوشُم١َمدِّي اًمزا

َٓ َأِزيُد قَمغَم َهَذا :ىَم٤مَل  ،»َوشَمُّمقُم َرَُمَْم٤منَ  ِلُّ  ،َواًماِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه  ـْ ش :طوَمَٚماما َومما ىَم٤مَل اًمٜمٌا َُم

ـْ َأْهِؾ اجْلَٜما٦ِم وَمْٚمَٞمٜمُْٔمْر إمَِم َهَذا ُه َأْن َيٜمُْٔمَر إمَِم َرضُمٍؾ ُِم صمَ  ،»َها ـْ َأِِب طَمدا ـْ حَيَْٞمك قَم ٌد قَم دا ًَ ٜم٤َم ُُم

ِلِّ  :طَمٞما٤مَن ىَم٤مَل  ـْ اًمٜمٌا ِِن َأسُمق ُزْرقَم٦َم قَم  .هِبََذا طَأظْمؼَمَ

َي٤م  :ىِمٞمَؾ (: 2050واعمج٤مهد ظمػم اًمٜم٤مس يمام ذم طمدي٨م أِب ؾمٕمٞمد قمٜمد اًمٌخ٤مري )

ـُ ُيقؾُمَػ  ،اهللَِرؾُمقَل  ُد سْم َْوَزاقِملُّ  :َوىَم٤مَل حُمَٛما ْٕ صَمٜم٤َم ا ـِ َيِزيَد طَم  ،طَمدا  سْم
ِ
ـْ قَمَٓم٤مء ْهِريُّ قَم صَمٜم٤َم اًمزُّ دا
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ـْ َأِِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ ىَم٤مَل  ْٞمثِلِّ قَم َأيُّ اًمٜما٤مِس  اهللِ َي٤م َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مَل  طضَم٤مَء َأقْمَراِِبع إِمَم اًمٜماٌِلِّ  :اًمٚما

ِف َوَُم٤مًمِفِ  :ىَم٤مَل  ؟ظَمػْمٌ  ًِ ـْ  ،َرضُمٌؾ ضَم٤مَهَد سمِٜمَْٗم ُف َوَيَدُع اًمٜما٤مَس  َوَرضُمٌؾ ذِم ؿِمْٕم٥ٍم ُِم ٌُُد َرسما َٕم٤مِب َيْٕم اًمِمِّ

هِ  ـْ َذِّ ْهِريِّ  ،»ُِم ـْ اًمزُّ ـُ يَمثػٍِم َواًمٜمُّْٕماَمُن قَم سَمْٞمِديُّ َوؾُمَٚمْٞماَمُن سْم ـْ  ،شَم٤مسَمَٕمُف اًمزُّ َوىَم٤مَل َُمْٕمَٛمٌر قَم

ٌَْٞمِد   َأْو قُم
ٍ
ـْ قَمَٓم٤مء ْهِريِّ قَم ِلِّ  اهللِاًمزُّ ـْ اًمٜمٌا ـْ َأِِب ؾَمِٕمٞمٍد قَم ٤مومٍِر وَ  ،طقَم ًَ ـُ ُُم ىَم٤مَل ُيقُٟمُس َواسْم

ِلِّ  ـْ سَمْٕمِض َأْصَح٤مِب اًمٜمٌا  قَم
ٍ
ـْ قَمَٓم٤مء ـِ ؿِمَٝم٤مٍب قَم ـْ اسْم ـُ ؾَمِٕمٞمٍد قَم ِلِّ  طَوحَيَْٞمك سْم ـْ اًمٜمٌا  .طقَم

 (: أي اًمٜم٤مس أومْمؾ؟9342وذم ًمٗمظ )

 طوٓ جم٤مل ٓؾمتٞمٗم٤مء أطم٤مديثف وومْم٤مئٚمف ذم هذه اًمٕمج٤مًم٦م، ومٝمؾ يم٤مٟم٧م طمٞم٤مة رؾمقل اهلل 

 وأومٕم٤مًمف إٓ ضمٝم٤مد. وأىمقاًمف

 ه٤م هق يدُمك سم٠مِب هق وأُمل ذم سمٕمض اعمِم٤مهد، ومجٕمؾ ي٘مقل:

ــــ٧م ــــٌع دُمٞم ــــ٧م إٓ أص ــــؾ أٟم  ه

 

 وذم ؾمــــــٌٞمؾ اهلل ُمــــــ٤م ًم٘مٞمــــــ٧م 

 . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ ضمٜمدب 

وذم يقم أطمد شمٙمن رسم٤مقمٞمتف وشمٙمن اًمٌٞمْم٦م قمغم رأؾمف وهق ضم٤مهد جم٤مهد، يمام ذم 

ـَ قَمـ ْ (: 6354(، وُمًٚمؿ )0431اًمٌخ٤مري ) ـْ ضُمْرِح َرؾُمقِل ؾَمْٝمَؾ سْم ٠َمُل قَم ًْ ؾَمْٕمٍد َوُهَق ُي

ُؾ ضُمْرَح َرؾُمقِل  اهللَِأَُم٤م وَ  :وَمَ٘م٤مَل  ط اهللِ ًِ ـْ يَم٤مَن َيْٖم قَْمِرُف َُم َٕ ُٙم٥ُم  ط اهللِإِِنِّ  ًْ ـْ يَم٤مَن َي َوَُم

اَلم سمِٜم٧ُْم َرؾُمقِل  :ىَم٤مَل  ،اعم٤َْمَء َوسماَِم ُدوِوَي  ًا ًِ  ط اهللِ يَم٤مَٟم٧ْم وَم٤مـمَِٛم٦ُم قَمَٚمْٞمَٝم٤م اًم ـُ َأِِب شَمْٖم ُٚمُف َوقَمكِمُّ سْم

ِـّ  ُٙم٥ُم اعم٤َْمَء سم٤ِمعمَِْج ًْ ٓا يَمْثَرًة َأظَمَذْت ىِمْٓمَٕم٦ًم  ،ـَم٤مًم٥ٍِم َي َم إِ َٓ َيِزيُد اًمدا وَمَٚماما َرَأْت وَم٤مـمَِٛم٦ُم َأنا اعم٤َْمَء 

ْت َرسَم٤مقِمَٞمُتُف يَ  ُم َويُمِنَ َؽ اًمدا ًَ ـْ طَمِّمػٍم وَم٠َمطْمَرىَمْتَٝم٤م َوَأًْمَّمَ٘مْتَٝم٤م وَم٤مؾْمَتْٛم ْقَُمِئٍذ َوضُمِرَح َوضْمُٝمُف ُِم

ٌَْٞمَْم٦ُم قَمغَم َرْأؾِمفِ  ْت اًْم  .َويُمِنَ

 ( قمـ سمريدة.6460همزواشمف شمًع قمنمة همزوة يمام ذم ُمًٚمؿ ) طوسمٚمٖم٧م 
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 وإًمٞمؽ سمٕمض أىمقال اًمٕمٚمامء ذم هذه اًمِمٕمػمة اًمٕمٔمٞمٛم٦م:

(: اجلٝم٤مد أومْمؾ إقمامل ُمٓمٚمً٘م٤م6 ٕٟمف وؾمٞمٚم٦م 2/4) »اًمٗمتح»ىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد يمام ذم 

إقمالن اًمديـ وٟمنمه، وإمخ٤مد اًمٙمٗمر ودطمْمف، ومٗمْمٞمٚمتف سمح٥ًم ومْمٞمٚم٦م ذًمؽ واهلل إمم 

 أهـأقمٚمؿ. 

(: إذا يم٤مٟم٧م ُمِم٘م٦م اًمٖم٤ٌمر 24) »أطمٙم٤مم اجلٝم٤مد وومْمٚمف»وىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ذم 

 أهـقم٤مصٛم٦م ُمـ قمذاب اًمٜم٤مر، ومام اًمٔمـ سمٛمـ سمذل ُم٤مًمف وهمرر سمٜمٗمًف ذم ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر. 

نميملم واًمٌٖم٤مة اعم٤مرىملم، رومع ًمٙمٚمٛم٦م اهلل قمز هذا ذم اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس، وهق ىمت٤مل اعم

 وضمؾ، وإقمالًء ًمراي٦م اًمتقطمٞمد.

 وإُم٤م اجلٝم٤مد سم٤معم٤مل ومٌف يٜمٍم ديـ اهلل قمز وضمؾ، ومٛمٜمزًمتف رومٞمٕم٦م وُم٘م٤مُمف حمٛمقد.

 ويمؿ ُمـ أٟم٤مس أؿمتٝمروا سمف ومٌٚمٖمقا اًمدرضم٤مت اًمٕمغم واًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ.

 س، ومٝمام ؾمقاء.وإُمر هبذا اًمٜمقع ُمـ اجلٝم٤مد ىمرن سم٤مُٕمر سم٤مجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗم

( ُمـ طمدي٨م أِب ُمًٕمقد ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل 6458وىمد أظمرج اإلُم٤مم ُمًٚمؿ )

، وم٘م٤مل رضمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل، أٟم٤م أدًمف قمغم »ُم٤م قمٜمدي»وم٘م٤مل: إِن أسمدع ِب وم٠ممحٚمٜمل، وم٘م٤مل:  ط

 .»ُمـ دل قمغم اخلػم ومٚمف ُمثؾ أضمر وم٤مقمٚمف»ُمـ حيٛمٚمف، وم٘م٤مل صٚمٞم٤مهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ـُ ظَم٤مًمٍِد ( ُمـ طمدي٨م 6451(، وُمًٚمؿ )9408واشمٗمؼ اًمٌخ٤مري ) َأنا  :َزْيُد سْم

َز هَم٤مِزًي٤م ذِم ؾَمٌِٞمِؾ ش :ىَم٤مَل  ط اهللَِرؾُمقَل  ـْ ضَمٝما ـْ ظَمَٚمَػ هَم٤مِزًي٤م ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  ،وَمَ٘مْد هَمَزا اهللَُِم  اهللِ َوَُم

 .»سمَِخػْمٍ وَمَ٘مْد هَمَزا

هذه ذم ( قمـ أِب ُمًٕمقد: ضم٤مء رضمؾ سمٜم٤مىم٦م خمٓمقُم٦م، وم٘م٤مل: 6459وأظمرج ُمًٚمؿ )

 .»ًمؽ هب٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؾمٌٕمامئ٦م ٟم٤مىم٦م خمتقُم٦م»: طؾمٌٞمؾ اهلل، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 
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وهذا اًمٜمقع ُمـ اجلٝم٤مد يٙمقن سم٤مٕٟمٗم٤مق أيًْم٤م ذم ٟمنم اًمٕمٚمؿ واخلػم، وسمٕم٨م اًمدقم٤مة 

 واعمّمٚمحلم.

(: وأُم٤م اجلٝم٤مد سم٤معم٤مل ومٗمل وضمقسمف ىمقٓن واًمّمحٞمح 8/39) »اًمزاد»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

اٟمِٗمُروا ظِمَٗم٤موًم٤م  ﴿ قال تعالى:سم٤مجلٝم٤مد سمف وسم٤مًمٜمٗمس ذم اًم٘مرآن ؾمقاء يمام إُمر  ٕنوضمقسمف6 

ُٙمْؿ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللاِ َذًمُِٙمْؿ ظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ إِْن يُمٜمُتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقَن  ًِ ًٓ َوضَم٤مِهُدوا سم٠َِمُْمَقاًمُِٙمْؿ َوَأٟمُٗم  ﴾َوصمَِ٘م٤م

٤َم ﴿٤مل: وقمٚمؼ اًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر سمف وُمٖمٗمرة اًمذٟم٥م ودظمقل اجلٜم٦م وم٘م ،[06]اًمتقسم٦م: َي٤م َأُّيُّ

ـْ قَمَذاٍب َأًمِٞمٍؿ  ٤مَرٍة شُمٜمِجٞمُٙمْؿ ُِم ُٙمْؿ قَمغَم دِمَ ـَ َآَُمٜمُقا َهْؾ َأُدًمُّ ِذي َوَرؾُمقًمِِف  ٤مهللِ شُم١ْمُِمٜمُقَن سمِ  *اًما

٤مِهُدوَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  ُٙمْؿ َذًمُِٙمْؿ ظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ إِْن يُمٜمُتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقَن  اهللَِودُمَ ًِ ًَمُٙمْؿ  َيْٖمِٗمرْ  *سم٠َِمُْمَقاًمُِٙمْؿ َوَأٟمُٗم

٦ًٌَم ذِم ضَمٜما٤مِت قَمْدٍن َذًمَِؽ  ـَ ـَمٞمِّ
٤ميمِ ًَ تَِٝم٤م إََّْن٤َمُر َوَُم ـْ َُتْ ِري ُِم ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َوُيْدظِمْٚمُٙمْؿ ضَمٜما٤مٍت دَمْ

 .[91-99]الصف: ﴾اًْمَٗمْقُز اًْمَٕمِٔمٞمؿُ 

وأظمؼم أَّنؿ إن ومٕمٚمقا ذًمؽ أقمٓم٤مهؿ ُم٤م حيٌقن ُمـ اًمٜمٍم واًمٗمتح اًم٘مري٥م وم٘م٤مل:  

ٌُّقََّنَ ﴿
ـَ َوُأظْمَرى ُُتِ ِ اعم١ُْْمُِمٜملِمَ  اهلل٤ِم َٟمٍْمٌ ُِم أي: وًمٙمؿ ظمّمٚم٦م  [93]الصف:﴾َووَمْتٌح ىَمِري٥ٌم َوسَمنمِّ

ـَ ﴿أظمرى ُتٌقَّن٤م ذم اجلٝم٤مد وهل:  وأظمؼم ؾمٌح٤مٟمف  [93]الصف:﴾َووَمْتٌح ىَمِري٥ٌم  اهللَِٟمٍْمٌ ُِم

ُٝمْؿ َوَأُْمَقاهَلُْؿ سم٠َِمنا  اهللَإِنا ﴿أٟمف:  ًَ ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم َأٟمُٗم ى ُِم وأقم٤موٝمؿ  [999]التوبة:  ﴾هَلُُؿ اجْلَٜما٦مَ  اؿْمؽَمَ

قمٚمٞمٝم٤م اجلٜم٦م وأن هذا اًمٕم٘مد واًمققمد ىمد أودقمف أومْمؾ يمتٌف اعمٜمزًم٦م ُمـ اًمًامء وهل اًمتقارة 

واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن صمؿ أيمد ذًمؽ سم٢مقمالُمٝمؿ أٟمف ٓ أطمدا أورم سمٕمٝمده ُمٜمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم صمؿ 

ٚمٞمف صمؿ أقمٛمٚمٝمؿ أن ذًمؽ هق أيمد ذًمؽ سم٠من أُمرهؿ سم٠من يًتٌنموا سمٌٞمٕمٝمؿ اًمذي قم٤مىمدوه قم

 اًمٗمقز اًمٕمٔمٞمؿ 

ومٚمٞمت٠مُمؾ اًمٕم٤مىمد رسمف قم٘مد هذا اًمت٤ٌميع ُم٤م أقمٔمؿ ظمٓمره وأضمٚمف وم٢من اهلل قمز وضمؾ هق 
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اعمِمؽمى واًمثٛمـ ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ واًمٗمقز سمرو٤مه واًمتٛمتع سمرؤيتف هٜم٤مك واًمذي ضمرى قمغم يده 

 هذا اًمٕم٘مد أذف رؾمٚمف وأيمرُمٝمؿ

 :َّن٤م ًم٘مد هٞمئ٧م ُٕمر قمٔمٞمؿ وظمٓم٥م ضمًٞمؿقمٚمٞمف ُمـ اعمالئٙم٦م واًمٌنم وإن ؾمٚمٕم٦م هذا ؿم٠م

 ىمــد هٞمــ١موك ُٕمــر ًمــق ومٓمٜمــ٧م ًمــف

 

ــؾ   ــع اهلٛم ــك ُم ــؽ أن شمرقم ــ٠م سمٜمٗمً  وم٤مرسم

ُمٝمر اعمح٦ٌم واجلٜم٦م سمذل اًمٜمٗمس واعم٤مل عم٤مًمٙمٝمام اًمذي اؿمؽمامه٤م ُمـ اعم١مُمٜملم ومام ًمٚمج٤ٌمن  

اعمٕمرض اعمٗمٚمس وؾمقم هذه اًمًٚمٕم٦م سم٤مهلل ُم٤م هزًم٧م ومٞمًت٤مُمٝم٤م اعمٗمٚمًقن وٓ يمًدت ومٞمٌٞمٕمٝم٤م 

ٜمًٞمئ٦م اعمٕمنون ًم٘مد أىمٞمٛم٧م ًمٚمٕمرض ذم ؾمقق ُمـ يريد ومٚمؿ يرض رهب٤م هل٤م سمثٛمـ دون سم٤مًم

سمذل اًمٜمٗمقس ومت٠مظمر اًمٌٓم٤مًمقن وىم٤مم اعمحٌقن يٜمتٔمرون أُّيؿ يّمٚمح أن يٙمقن ٟمٗمًف اًمثٛمـ 

ـَ ﴿ذم يد:  ووىمٕم٧مومدارت اًمًٚمٕم٦م سمٞمٜمٝمؿ  ٍة قَمغَم اًْمَٙم٤مومِِري ٦ٍم قَمغَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم َأقِمزا  .[80]ادائدة:﴾َأِذًما

واًمٜمقع اًمث٤مًم٨م ُمـ اجلٝم٤مد اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف احلدي٨م وؾم٤مر قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء يمام شم٘مدم ذم 

شم٘مًٞمؿ اسمـ اعمٜم٤مصػ: هق اجلٝم٤مد سم٤مًمٚم٤ًمن، وهذا يٙمقن ًمٚمٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم واعمٌٓمٚملم 

 سم٢مٟمٙم٤مر ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ اًم٤ٌمـمؾ.

وهذا اًمٜمقع ُمـ اجلٝم٤مد ًمف وقاسمط وأطمٙم٤مم، وم٢من أظمذ هب٤م ص٤مر اجلٝم٤مد ُمنموقًم٤م 

 ا سم٠مذن اهلل قمز وضمؾ.ُمٜمّمقرً 

ويدظمؾ ذم هذا اًم٤ٌمب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، واًمٜمّمٞمح٦م واًمّمدع سم٤محلؼ، 

 واجلرح ٕهؾ اًمٌدع وإهقاء وُم٤م يِمٌف ذًمؽ.

ويدظمؾ ذم اجلٝم٤مد سم٤مًمٚم٤ًمن اجلٝم٤مد سم٤مًم٘مٚمؿ واًمٙمت٤مسم٦م، وم٢مَّن٤م شم٘مقم ُم٘م٤مم اخلٓم٤مسم٦م ذم يمثػم 

 ُمـ إوىم٤مت وإزُم٤من.

 (: 6/68 اعمٙمٚمػ سمنموط يمام ىم٤مل اسمـ اعمٜم٤مصػ )وهذا اًميب واضم٥م قمغم
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ُمٜمٝم٤م: أن يٙمقن قم٤معم٤ًم سمٓمريؼ اإلٟمٙم٤مر ووضمف اًم٘مٞم٤مم ذم ذًمؽ، ُمع اًمؽمومؼ شم٤مرة واًمٖمٚمٔم٦م 

أظمرى، سمح٥ًم اعمٜمٙمر ذم ٟمٗمًف وإطمقال اًمتل شمٕمؽمض، وم٢من َل يٙمـ يمذًمؽ َل َي٥م، سمؾ 

اُِملَم ﴿ لى:وقال تعاىمد حيرم قمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مم6 ٕٟمف رسمام وىمع ذم أؿمد مم٤م أٟمٙمر،  يُمقُٟمقا ىَمقا

طِ  ًْ ـِ اجْل٤َمِهٚملِمَ ﴿ ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:[938]الـساء:﴾سم٤ِمًْمِ٘م  ﴾ظُمِذ اًْمَٕمْٗمَق َوْأُُمْر سم٤ِمًْمُٕمْرِف َوَأقْمِرْض قَم

 .[911]ألعراف:

وُمٜمٝم٤م: أن شمٙمقن ًمف ىمقة ٟمٗمًٞم٦م وطم٤مًم٦م ي٠مُمـ ُمٕمٝم٤م أن يٓم٤مع ذًمؽ، وم٢من َل يٙمـ يمذًمؽ َل 

 ٤م ىمٞم٤مُمف ذم ذًمؽ قمٜمد اهلل صح.َي٥م قمٚمٞمف ًمٙمٜمف إن ومٕمؾ ص٤مسمًرا حمتًًٌ 

٤م ُمـ يمػ ذًمؽ اعمٜمٙمر6 ٕن اإلٟمٙم٤مر أظمص ومريْم٦م ٓ  ًً وَي٥م قمٚمٞمف اًم٘مقل وإن يم٤من ي٤مئ

 يً٘مٓمف قمدم شم٠مصمر اعمٜمٙمر قمٚمٞمف.

أٓ شمرى أن إٟمٙم٤مر اًم٘مٚم٥م طمٞم٨م ٓ يًتٓم٤مع اإلٟمٙم٤مر سم٤مًم٘مقل واضم٥م، وهق ٓ أصمر ًمف ذم 

وايًْم٤م ومٗمل إقمالن اإلٟمٙم٤مر شم٘مرير دومع اعمٜمٙمر، ومٙمذًمؽ َي٥م اًم٘مقل إذا أُمٙمٜمف وإن َل ي١مصمر، 

ُمٕم٤مَل اًمنمع، ومٚمق وىمع اًمتامًم١م ذم ُمثؾ هذا قمغم اًمنمك طمٞم٨م ٓ يٖمٜمل اًمٙمػ واإلىمالع 

٦ٌم َيْدقُمقَن إمَِم اخْلػَْمِ َوَي٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعمَْْٕمُروِف ﴿ وقال تعالى:ٕوؿمؽ دروؾمٝم٤م،  ـْ ُِمٜمُْٙمْؿ ُأُما َوًْمَتُٙم

ـِ اعْمُٜمَْٙمرِ   .[990:]آل عؿران﴾َوَيٜمَْٝمْقَن قَم

 أهـوم٤مًم٘مقل: إن ىمدر قمٚمٞمف واضم٥م أصمر أو َل ي١مصمر. 

وهذا اًم٘مقل اًمذي ارشمْم٤مه هق رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد، وهق أظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم 

 (.9/081) »ًمقاُمع إٟمقار»وقمزاه اسمـ رضم٥م إمم أيمثر اًمٕمٚمامء يمام ذم 

 ( وهمػمهؿ يمثػم.9/98) »ذح ُمًٚمؿ»وهق أظمتٞم٤مر اًمٜمقوي ذم 

٤مَر َواعمُْٜم٤َمومِِ٘ملمَ ﴿٠مُمقر سمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: وضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم اعم يٙمقن  [13التوبة:]﴾ضَم٤مِهِد اًْمُٙمٗما
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َل ي١مُمر سم٘مت٤مهلؿ عم٤م يم٤مٟمقا  طسم٤مًم٘مقل واًمزضمر واًمققمٞمد واًمتٝمديد وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ6 ٕٟمف 

 ئمٝمرون اإلؾمالم.

 وم٤مئدة: أىم٤ًمم اجلٝم٤مد ُمـ طمٞم٨م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م:

 صمالث طم٤مٓت: أقمٚمؿ ووم٘مؽ اهلل قمز وضمؾ ًمٓم٤مقمتف أن ًمٚمجٝم٤مد

 إومم: ومرض يمٗم٤مي٦م إن ىم٤مم سمف سمٕمض ؾم٘مط قمـ أظمريـ.

ومقاضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم ذم اجلٛمٚم٦م همزو اًمٙمٗم٤مر اسمتداًء وضمٝم٤مدهؿ قمغم اإليامن، وًمتٙمقن 

يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م طمتك ي٘مٝمروهؿ ويْمٓمروهؿ إمم أويمس إطمقال اعمرة سمٕمد اعمرة، وأىمٚمف 

 ُمرة ذم اًمٕم٤مم.

 ي صحٞمح، وهق ىمقل سمدر اسمـ مج٤مقم٦م.ىم٤مل اسمـ اعمٜم٤مصػ: وهق قمٜمد

 »ُترير إطمٙم٤مم ذم شمدسمػم أهؾ اإلؾمالم»(، و6/09) »إٟمج٤مد»وىمقل اًمٜمقوي، اٟمٔمر 

 (.9/993) »اعمٝمذب»(، 64/944) »روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم»(، 611)

٤ًٌم  احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: وضمقب اجلٝم٤مد قمغم إقمٞم٤من سمنموـمف، وهق إذا أفمؾ اًمٕمدو سمٚمًدا أو ضم٤مٟم

٘م٤مشماًل هلؿ ومٞمتٕملم ومرض اجلٝم٤مد طمٞمٜمئذ قمغم يمؾ واطمد ممـ هٜم٤مًمؽ ُمـ ُمـ صمٖمقر اعمًٚمٛملم ُم

اعمًٚمٛملم ذم ظم٤مصتف وقمغم ىمدر ـم٤مىمتف، إمم أن شم٘مع اًمٙمٗم٤مي٦م، وي٘مع آؾمت٘مالل سم٘مت٤مل اًمٕمدو 

ودومٕمف، وم٢من ىمٍم قمدد ُمـ هٜم٤مًمؽ أو ىمقَتؿ قمـ دوم٤مقمٝمؿ وضم٥م يمذًمؽ قمغم يمؾ ُمـ 

ؿ، صمؿ يمذًمؽ أسمًدا إذا هم٤مرهؿ ص٤مىمٌٝمؿ وىمرب ُمٜمٝمؿ ُمـ اعمًٚمٛملم إقم٤مٟمتٝمؿ واًمٜمٗمػم إًمٞمٝم

اًمٕمدو طمتك يٕمؿ اًمٗمرض مجٞمع اعمًٚمٛملم، أو ي٘مع آؾمتٖمٜم٤مء ُمـ دون ذًمؽ سمٛم٘م٤موُمتٝمؿ 

 ودومٕمٝمؿ.

: وهق أصٕم٥م ُمـ »اًمٗمروؾمٞم٦م»وهذا اًمٜمقع يًٛمك ضمٝم٤مد اًمدومع، ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 
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ضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥م، وم٢من ضمٝم٤مد اًمدومع يِمٌف سم٤مب دومع اًمّم٤مئؾ وهلذا أسمٞمح ًمٚمٛمٔمٚمقم أن يدومع قمـ 

 ًف ٟمٗم

ُْؿ فُمٚمُِٛمقا ﴿ وقال تعالى:يمام  ـَ ُيَ٘م٤مشَمُٚمقَن سم٠َِمَّنا ِذي  :طوىم٤مل اًمٜمٌل  [85]احل٩م:﴾ُأِذَن ًمِٚما

ٕن دومع اًمّم٤مئؾ قمغم  6»وُمـ ىمتؾ دون دُمف ومٝمق ؿمٝمٞمد ،ُمـ ىمتؾ دون ُم٤مًمف ومٝمق ؿمٝمٞمدش

 اًمديـ ضمٝم٤مد وىمرسم٦م ودومع اًمّم٤مئؾ قمغم اعم٤مل واًمٜمٗمس ُم٤ٌمح ورظمّم٦م وم٢من ىمتؾ ومٞمف ومٝمق ؿمٝمٞمد 

اًمدومع أوؾمع ُمـ ىمت٤مل اًمٓمٚم٥م وأقمؿ وضمقسم٤م وهلذا يتٕملم قمغم يمؾ أطمد ي٘مؿ وم٘مت٤مل 

وَي٤مهد ومٞمف اًمٕمٌد سم٢مذن ؾمٞمده وسمدون إذٟمف واًمقًمد سمدون إذن أسمقيف واًمٖمريؿ سمٖمػم إذن همريٛمف 

وٓ يِمؽمط ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اجلٝم٤مد أن يٙمقن  ،وهذا يمجٝم٤مد اعمًٚمٛملم يقم أطمد واخلٜمدق

ؿ يم٤مٟمقا يقم أطمد واخلٜمدق أوٕم٤مف اعمًٚمٛملم ومٙم٤من اًمٕمدو وٕمٗمل اعمًٚمٛملم ومام دون وم٢مَّن

اجلٝم٤مد واضم٤ٌم قمٚمٞمٝمؿ ٕٟمف طمٞمٜمئذ ضمٝم٤مد ضورة ودومع ٓ ضمٝم٤مد اظمتٞم٤مر وهلذا شم٤ٌمح ومٞمف صالة 

اخلقف سمح٥ًم احل٤مل ذم هذا اًمٜمقع وهؾ شم٤ٌمح ذم ضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥م إذا ظم٤مف ومقت اًمٕمدو وَل 

  .ُيػ يمرشمف ومٞمف ىمقٓن ًمٚمٕمٚمامء مه٤م روايت٤من قمـ اإلُم٤مم أمحد

وُمٕمٚمقم أن اجلٝم٤مد اًمذي يٙمقن ومٞمف اإلٟم٤ًمن ـم٤مًم٤ٌم ُمٓمٚمقسم٤م أوضم٥م ُمـ هذا اجلٝم٤مد اًمذي 

  .هق ومٞمف ـم٤مًم٥م ٓ ُمٓمٚمقب واًمٜمٗمقس ومٞمف أرهم٥م ُمـ اًمقضمٝملم

وأُم٤م ضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥م اخل٤مًمص ومال يرهم٥م ومٞمف إٓ أطمد رضمٚملم إُم٤م قمٔمٞمؿ اإليامن ي٘م٤مشمؾ 

  .ذم اعمٖمٜمؿ واًمًٌلوإُم٤م راهم٥م ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م ويٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل 

ومجٝم٤مد اًمدومع ي٘مّمده يمؾ أطمد وٓ يرهم٥م قمٜمف إٓ اجل٤ٌمن اعمذُمقم ذقم٤م وقم٘مال وضمٝم٤مد 

اًمٓمٚم٥م اخل٤مًمص هلل ي٘مّمده ؾم٤مدات اعم١مُمٜملم وأُم٤م اجلٝم٤مد اًمذي يٙمقن ومٞمف ـم٤مًم٤ٌم ُمٓمٚمقسم٤م 

 أوؾم٤مـمٝمؿ ًمٚمدومع وعمح٦ٌم اًمٔمٗمر. وي٘مّمدهومٝمذا ي٘مّمده ظمٞم٤مر اًمٜم٤مس إلقمالء يمٚمٛم٦م اهلل وديٜمف 
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 »أطمٙم٤مم اًم٘مرآن»(، 4/16) »شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»(، 03-6/01) »إٟمج٤مد»راضمع 

 (.0/869ًمٚمجّم٤مص )

 ىمٚم٧م: ويٚمتحؼ هبذه احل٤مًم٦م طم٤مًمت٤من:

ـَ ﴿إومم: قمٜمد اًمت٘م٤مءاًمّمٗمقف ومال َيقز قمٜمدئذ اًمٗمرار، ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ِذي ٤َم اًما َي٤م َأُّيُّ

ـَ يَمَٗمُروا َزطْمٗم٤ًم وَمال شُمقَ  ِذي َْدسَم٤مرَ آَُمٜمُقا إَِذا ًَمِ٘مٞمُتُؿ اًما ْٕ ٓا  * ًمُّقُهُؿ ا ْؿ َيْقَُمِئٍذ ُدسُمَرُه إِ ِ ـْ ُيَقهلِّ َوَُم

ـَ  وم٤ًم ًمِِ٘مَت٤مٍل َأْو ُُمَتَحٞمِّزًا إِمَم ومَِئ٦ٍم وَمَ٘مْد سَم٤مَء سمَِٖمَْم٥ٍم ُِم  ﴾َوَُم٠ْمَواُه ضَمَٝمٜماُؿ َوسمِْئَس اعمَِّْمػمُ  اهللُُِمَتَحرِّ

 .[91-98]ألكػال: 

ـَ آَُمٜمُقا إِ ﴿ وىم٤مل: ِذي ٤َم اًما ٌُُتقاَي٤م َأُّيُّ  .[08]ألكػال:﴾َذا ًَمِ٘مٞمُتْؿ ومَِئ٦ًم وَم٤مصْم

احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: قمٜمد اؾمتٜمٗم٤مر إُم٤مم اعمًٚمٛملم ًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مس، ومٞمٙمقن اجلٝم٤مد قمٞمٜمًٞم٤م 

يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م  طقمٚمٞمٝمؿ، ويمذًمؽ إذا اؾمتٜمٗمر أهؾ سمٚمد أو ىمري٦م ًم٘مقل رؾمقل اهلل 

(، راضمع 6818ؿ )(، وُمًٚم9491اًمٌخ٤مري ) »وإذا اؾمتٜمٗمرشمؿ وم٤مٟمٗمروا»واسمـ قم٤ٌمس: 

 (.68/4) »اعمٖمٜمل»

(: طم٤مًم٦م راسمٕم٦م وهل طم٤مًم٦م اؾمتٜم٘م٤مذ 04-6/03) »اإلٟمج٤مد»وزاد اسمـ اعمٜم٤مصػ ذم يمت٤مسمف 

 وقال تعالى:إهى إذا طم٤مزهؿ اًمٕمدو ويم٤من سم٤معمًٚمٛملم ىمدرة قمغم اؾمتٜم٘م٤مذهؿ سم٤مًم٘مت٤مل، 

َتْْمَٕمِٗملَم ُمِ  اهللِ َوَُم٤م ًَمُٙمْؿ ٓ شُمَ٘م٤مشمُِٚمقَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ ﴿ ًْ ـَ َواعمُْ ِذي  َواًْمِقًْمَداِن اًما
ِ
٤مء ًَ ضَم٤مِل َواًمٜمِّ ـَ اًمرِّ

ـْ ًَمُدْٟمَؽ َوًمِّٞم٤ًم َواضْمَٕمْؾ  ـْ َهِذِه اًْمَ٘مْرَي٦ِم اًمٔما٤مَِلِ َأْهُٚمَٝم٤م َواضْمَٕمْؾ ًَمٜم٤َم ُِم ٜم٤َم َأظْمِرضْمٜم٤َم ُِم ـْ  َيُ٘مقًُمقَن َرسما ًَمٜم٤َم ُِم

 .[18]الـساء: ﴾ًَمُدْٟمَؽ َٟمِّمػماً 

 .»ومٙمقا اًمٕم٤مِن»: طوىم٤مل 

(، ىم٤مل: وٓ ظمالف ذم 8402قمغم ُمـ ؾمقاهؿ، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) وىم٤مل: وهؿ يد
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ذًمؽ أقمٚمٛمف، ىمٞمؾ: وم٢من َل شمٙمـ هلؿ ىمدرة قمغم اؾمتٜم٘م٤مذهؿ سم٤مًم٘مت٤مل ويم٤مٟم٧م هٜم٤مًمؽ أُمقال 

يٗمدون هب٤م وضم٥م ومداؤهؿ سم٤معم٤مل، وإن يم٤مٟم٧م هلؿ ىمدرة، وهٜم٤مًمؽ أُمقال يم٤مٟمقا سم٤مخلٞم٤مر سملم 

 أهــ. اًم٘مت٤مل واًمٗمداء واضم٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يٛمتثٚمقا أطمد إُمري

احل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م: هل ُم٤م وراء اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٗمريْم٦م ذم احل٤مًمتلم، ومٛمـ ضم٤مهد سمٕمد ذًمؽ 

واًمٙمٗم٤مي٦م، وشمؿ اًمدوم٤مع قمـ اعمًٚمٛملم ومٝمق ًمف ٟم٤مومٚم٦م، وومٞمف ومْمؾ يمٌػم وأضمر قمٔمٞمؿ، وهق ُمـ 

ـَ ﴿ وقال تعالى:أومْمؾ أقمامل اًمؼم وأقمغم درضم٤مت اًمٓم٤مقم٦م،  َتِقي اًْمَ٘م٤مقِمُدوَن ُِم ًْ ٓ َي

ِر َواعمَُْج٤مِهُدوَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اعم١ُْْمُِمٜملَِم همَ  َ َؾ  اهللِػْمُ ُأوزِم اًميا ِٝمْؿ وَمْما ًِ ْؿ َوَأْٟمُٗم  اهللُسم٠َِمُْمَقاهِلِ

ـَ َدَرضَم٦ًم َويُماًل َوقَمَد  ِٝمْؿ قَمغَم اًْمَ٘م٤مقِمِدي ًِ ْؿ َوَأْٟمُٗم ـَ سم٠َِمُْمَقاهِلِ َؾ  اهللُاعمَُْج٤مِهِدي ٜمَك َووَمْما ًْ  اهللُاحْلُ

ـَ قَمغَم اًْم٘مَ  ـَ َأضْمرًا قَمِٔمٞمامً اعمَُْج٤مِهِدي  . [18]الـساء: ﴾٤مقِمِدي

 ومٕمغم هذا شم٘مدم ُمٕمروم٦م اجلٝم٤مد اًمنمقمل، ًمٙمـ سم٘مل اجلٝم٤مد اعمحرم.

وهق ضمٝم٤مد مج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم، وُمـ اؾمت٘مك أومٙم٤مرهؿ ُمـ ىمٓمٌٞمف وأظمقان، وم٢مَّنؿ طمرب 

قمغم ؿمٕمقب اعمًٚمٛملم وطمٙم٤مُمٝمؿ، وضمروا هلؿ اًمقيالت واًمٜمٙم٤ٌمت، ؾمقاًء ذم اًمًٕمقدي٦م، أو 

 أو ذم اعمٖمرب، أو اًمٞمٛمـ، أو همػمه٤م ُمـ اًمدول. ذم اجلزائر،

وؾمقاء ُمـ ذًمؽ اًمتٗمجػمات اًمتل شم٘مع قمغم ممتٚمٙم٤مت اعمًٚمٛملم وأٟمٗمًٝمؿ، أو قمغم 

ممتٚمٙم٤مت اًمٙم٤مومريـ اعمًت٠مُمٜملم ُمـ ىمٌؾ طمٙم٤مم اعمًٚمٛملم، أو يمذًمؽ أطمداث شمٗمجػمات ذم 

ؾ ُتتٝم٤م، وٓ سمالد اًمٙمٗم٤مر اًمتل ٓ شمت٘مٞمد سم٤مًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م، طمٞم٨م ٓ راي٦م إؾمالُمٞم٦م ي٘م٤مشم

ُمّمٚمح٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمـ ورأه٤م، سمؾ اًمير ُمتح٘مؼ ومٞمٝم٤م ُمـ شمِمقيف اعمًٚمٛملم إمم همػم ذًمؽ 

ُمـ إضار اخلٓمػمة اًمتل ىمد طمدصم٧م وُتدث ذم يمؾ وىم٧م وطملم ُمـ ضمراء ؾمٗمٝم٤مء 

 إطمالم أطمداث إؾمٜم٤من، اًمذيـ ٓ يت٘مٞمدون سمٕمٚمؿ وٓ طمٚمؿ.
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 د ًمف أرسمع ُمراطمؾ:طمٞم٨م وُمـ اعمٕمٚمقم ًمدى يمثػم ُمـ ـمالب اًمٕمٚمؿ أن اجلٝم٤م

ـَ ىِمٞمَؾ ﴿إومم: ُمرطمٚم٦م اًمٙمػ قمـ اًم٘مت٤مل، يدل قمٚمٞمٝم٤م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  ِذي ْ شَمَر إِمَم اًما َأََل

قا َأْيِدَيُٙمؿْ   . [11]الـساء:﴾هَلُْؿ يُمٗمُّ

(: إن اهلل َل ي٠مذن سمٛمٙمف هلؿ ذم اًم٘مت٤مل، وٓ يم٤من 36-8/34) »اًمزاد»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

 ٘مت٤مل سمٛمٙم٦م.هلؿ ؿمقيم٦م يتٛمٙمٜمقن هب٤م ُمـ اًم

وىم٤مل: وٓ ري٥م أن إُمر سم٤مجلٝم٤مد اعمٓمٚمؼ إٟمام يم٤من سمٕمد اهلجرة، وم٠مُم٤م ضمٝم٤مد احلج٦م وم٠مُمر 

ـَ َوضَم٤مِهْدُهْؿ سمِِف ضِمَٝم٤مدًا يَمٌػِماً ﴿سمف ذم ُمٙم٦م سم٘مقًمف:   .[81]الػرقان: ﴾وَمال شُمِٓمِع اًْمَٙم٤مومِِري

 ومٝمذه ؾمقرة ُمٙمٞم٦م واجلٝم٤مد ومٞمٝم٤م هق اًمتٌٚمٞمغ وضمٝم٤مد احلج٦م.

ؿ ومرض قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مت٤مل سمٕمد ذًمؽ عمـ ىم٤مشمٚمٝمؿ دون ُمـ َل ي٘م٤مشمٚمٝمؿ، ىم٤مل: احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: صم

ـَ ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَٟمُٙمؿْ  اهللَِوىَم٤مشمُِٚمقا ذِم ؾَمٌِٞمِؾ ﴿ ِذي  .[919]البؼرة:﴾اًما

اعمرطمٚم٦م ااًمث٤مًمث٦م: ومرض ىمت٤مل اعمنميملم يم٤موم٦م ويم٤من حمرًُم٤م صمؿ ُم٠مذوًٟم٤م سمف، صمؿ ُم٠مُمقر سمف عمـ 

 (.39-8/34) »اًمزاد»ُمـ  أهـ. سمدأهؿ سم٘مت٤مل، صمؿ ُم٠مُمقر سمف جلٛمٞمع اعمنميملم

ومٕمغم هذا قُمٚمؿ أن ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر إٟمام وضم٥م أسم٤من ىمقة اعمًٚمٛملم أُم٤م أي٤مم اًمْمٕمػ ومٕمغم 

اعمًٚمٛملم أن يٚمزُمقا طم٤مًم٦م قمدم آسمتداء سم٤مًم٘مت٤مل، عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًمير احل٤مصؾ قمغم 

 اإلؾمالم وأهٚمف.

ٟمقا ممٜمققملم ىمٌؾ (: إن اعمًٚمٛملم يم٤م9/944) »اًمّم٤مرم اعمًٚمقل»ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم 

اهلجرة ُمـ آسمتداء سم٤مًم٘مت٤مل، ويم٤من ىمتؾ اًمٙمٗم٤مر طمٞمٜمئذ حمرًُم٤م، وهق ُمـ ىمتؾ اًمٜمٗمس سمٖمػم 

يَم٤مَة ﴿ قال تعالى:طمؼ، يمام  الَة َوآشُمقا اًمزا قا َأْيِدَيُٙمْؿ َوَأىِمٞمُٛمقا اًمّما ـَ ىِمٞمَؾ هَلُْؿ يُمٗمُّ ِذي َأََلْ شَمَر إِمَم اًما

َأْو َأؿَمدا ظَمِْمَٞم٦ًم َوىَم٤مًُمقا  اهللِ إَِذا وَمِريٌؼ ُِمٜمُْٝمْؿ َُيَِْمْقَن اًمٜما٤مَس يَمَخِْمَٞم٦ِم  وَمَٚماما يُمت٥َِم قَمَٚمْٞمِٝمُؿ اًْمِ٘مَت٤مُل 
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ظِم  ْٔ ْٟمَٞم٤م ىَمِٚمٞمٌؾ َوا ْرشَمٜم٤َم إمَِم َأضَمٍؾ ىَمِري٥ٍم ىُمْؾ َُمَت٤مُع اًمدُّ ٧ٌَْم قَمَٚمْٞمٜم٤َم اًْمِ٘مَت٤مَل ًَمْقٓ َأظما َ يَمَت ٜم٤َم َِل َرُة ظَمػْمٌ َرسما

َ٘مك َوٓ شُمْٔمٚمَ  ـِ اشما  .[11]الـساء: ﴾ُٛمقَن وَمتِٞمالً عمَِ

(: ومٛمـ يم٤من ُمـ اعم١مُمٜملم سم٠مرض هق ومٞمٝم٤م ُمًتْمٕمػ ومٚمٞمٕمٛمؾ 060-068وىم٤مل )ص

 سمآي٦م اًمّمؼم واًمّمٗمح قمٛمـ ي١مذي اهلل ورؾمقًمف، ُمـ اًمذيـ أوشمقا اًمٙمت٤مب واعمنميملم.

وأُم٤م أهؾ اًم٘مقة وم٢مٟمام يٕمٛمٚمقن سمآي٦م ىمت٤مل اًمذيـ أوشمقا اًمٙمت٤مب طمتك يٕمٓمقا اجلزي٦م قمـ يد 

 أهـ. وهؿ ص٤مهمرون

ومٕمٚمؿ ُمـ هذا أن ُم٤م ي٘مقم سمف ه١مٓء اعمٗمجرون اًمتٙمٗمػميقن ًمٞمس ًمإلؾمالم ومٞمف ُمّمٚمح٦م 

 وٓ ًمٚمٛمًٚمٛملم ومٞمف ُمٜمٗمٕمف، وًمٙمـ:

ـــٞماًل  ـــف دًم ـــراب ًم ـــؾ اًمٖم ــــ ضمٕم  وُم

 

ـــالب  ـــػ اًمٙم ـــغم ضمٞم ـــف قم ـــر سم  يٛم

هري، أو أسم٤م محزة اعمٍمي، أو ؾمٚمامن قاومٛمـ ضمٕمؾ ُمـ أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن ، أو أيٛمـ اًمٔم 

هؿ أدًم٦م هلؿ أودوا هبؿ إمم اهل٤موي٦م، سمٗمت٤موُّيؿ اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمحؼ وؾمٗمر، أو اعمًٕمري وهمػم

 واًمدًمٞمؾ، وُتٛمؾ ذم ـمٞم٤مَت٤م اًمتخرص واًمتٝمقيؾ.

وًمـ شمٙمقن ـمري٘متٝمؿ ٟم٤مسة ًمإلؾمالم وأهٚمف يقم ُمـ اًمدهر6 َّٕن٤م ـمري٘م٦م سمٜمٞم٧م قمغم 

 .»يمالب اًمٜم٤مر»ُمذه٥م اخلٚمػ ُمـ اخلقارج اعم٤مرىم٦م: 

 م، وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن.وأصح٤مسمف اًمٙمرا طوَل شمٌـ قمغم ـمري٘م٦م اًمٜمٌل 

 طم٤مهلؿ يم٤مًمِمجرة اخلٌٞمث٦م اًمتل أضمتث٧ٌم ُمـ ومقق إرض ُم٤مهل٤م ُمـ ىمرار.

ومٕمغم ُمـ أراد أن اهلل قمز وضمؾ يٜمٍمه ويٜمٍم دقمقشمف وظمػمه سمٛمالزُم٦م اًمْمقاسمط 

 اًمنمقمٞم٦م ًمٚمجٝم٤مد سمجٛمٞمع أٟمقاقمف:

 ضمٝم٤مد سم٤مًم٘مٚم٥م. *
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 ضمٝم٤مد سم٤مًمٚم٤ًمن. *

 ضمٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس. *

 ضمٝم٤مد سم٤معم٤مل. *

 اإليامن ذم ٟمنمهؿ اخلػم واإلطم٤ًمن سمجٛمٞمع أٟمقاع اجلٝم٤مد. وًمٜم٘مػ ُمع سمٕمض أهؾ

 وىمد شم٘مدم ذم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر رء ُمـ ذًمؽ.

 قمٛمػم سمـ احلامم سمٓمؾ ُمـ إسمٓم٤مل ووم٤مرس ُمـ اًمٗمرؾم٤من.

ـِ َُم٤مًمٍِؽ (: 6546أظمرج ُمًٚمؿ ) ـْ َأَٟمِس سْم ٦َم قَمْٞمٜم٤ًم  ط اهللِسَمَٕم٨َم َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل  ،قَم ًَ ْٞم ًَ سُم

ي َوهَمػْمُ َرؾُمقِل  ،ُر َُم٤م َصٜمََٕم٧ْم قِمػُم َأِِب ؾُمْٗمَٞم٤منَ َيٜمْٔمُ  ٌَْٞم٧ِم َأطَمٌد هَمػْمِ  :ىَم٤مَل  ط اهللِ وَمَج٤مَء َوَُم٤م ذِم اًْم

٤مِئفِ  ًَ
صَمُف احْلَِدي٨َم ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  ،َٓ َأْدِري َُم٤م اؾْمَتْثٜمَك سَمْٕمَض ٟمِ وَمَتَٙمٚماَؿ  ط اهللِوَمَخَرَج َرؾُمقُل  :وَمَحدا

يَم٥ْم َُمَٕمٜم٤َمإِنا ًَمٜم٤َم ـمَ ش :وَمَ٘م٤مَل  ا وَمْٚمػَمْ ـْ يَم٤مَن فَمْٝمُرُه طَم٤مِضً ٦ًٌَم وَمَٛم َت٠ْمِذُٟمقَٟمُف ذِم  ،»ِٚم ًْ وَمَجَٕمَؾ ِرضَم٤مٌل َي

ا :فُمْٝمَراَِّنِْؿ ذِم قُمْٚمِق اعمَِْديٜم٦َِم وَمَ٘م٤مَل  ـْ يَم٤مَن فَمْٝمُرُه طَم٤مِضً ٓا َُم  ط اهللِ وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ َرؾُمقُل  ،َٓ إِ

ٌَُ٘مقا اعْمُنْمِ  يُمقَن وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ،يملَِم إمَِم سَمْدرٍ َوَأْصَح٤مسُمُف طَمتاك ؾَم ـا ش :ط اهللَِوضَم٤مَء اعْمُنْمِ َُم َٓ ُيَ٘مدِّ

 طَمتاك َأيُمقَن َأَٟم٤م ُدوَٟمفُ 
ٍ
ء يُمقَن وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ،»َأطَمٌد ُِمٜمُْٙمْؿ إِمَم َرْ ىُمقُُمقا إمَِم ش :ط اهللِوَمَدَٟم٤م اعمُْنْمِ

َْرُض  ْٕ َٛمَقاُت َوا ًا َْٟمَّم٤مِريُّ َي٤م َرؾُمقَل  :٤مَل ىمَ  ،»ضَمٜما٦ٍم قَمْرُوَٝم٤م اًم ْٕ ـُ احْلاَُمِم ا  اهللِ َيُ٘مقُل قُمَٛمػْمُ سْم

َْرُض  ْٕ َٛمَقاُت َوا ًا َُم٤م ش :ط اهللِوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ،سَمٍخ سَمٍخ  :ىَم٤مَل  ،»َٟمَٕمؿْ ش :ىَم٤مَل  ؟ضَمٜما٦ٌم قَمْرُوَٝم٤م اًم

ـْ َأْهٚمَِٝم٤م اهللَِي٤م َرؾُمقَل  اهللَِٓ وَ  :ىَم٤مَل  »؟حَيِْٛمُٚمَؽ قَمغَم ىَمْقًمَِؽ سَمٍخ سَمٍخ  ٓا َرضَم٤مَءَة َأْن َأيُمقَن ُِم  ،إِ

ـْ َأْهٚمَِٝم٤مش :ىَم٤مَل  ـا صُمؿا ىَم٤مَل  ،»وَم٢مِٟماَؽ ُِم ـْ ىَمَرٟمِِف وَمَجَٕمَؾ َي٠ْميُمُؾ ُِمٜمُْٝم ـْ َأَٟم٤م طَمِٞمٞم٧ُم  :وَم٠َمظْمَرَج ََتََراٍت ُِم ًَمِئ

٤َم حَلََٞم٤مٌة ـَمِقيَٚم٦مٌ  ـْ اًمتاْٛمِر صُمؿا ىَم٤مشَمَٚمُٝمْؿ طَمتاك وَمَرَُمك سمِ  :ىَم٤مَل  ،طَمتاك آيُمَؾ ََتََرايِت َهِذِه إَِّنا اَم يَم٤مَن َُمَٕمُف ُِم

 .ىُمتَِؾ 
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 ( أٟمف يم٤من ي٘مقل:8/060) »أؾمد اًمٖم٤مسم٦م»زاد اسمـ إصمػم ذم 

 ريمًْمــــــــــ٤م إمم اهلل سمٖمــــــــــػم زاد

 

 إٓ اًمت٘مــــــك وقمٛمــــــؾ اعمٕمــــــ٤مد 

 واًمّمـــــؼم ذم اهلل قمـــــغم اجلٝمـــــ٤مد 

 

ــــداد  ــــؿ اًمً ـــــ أقمٔم ــــك ُم  إن اًمت٘م

 وظمـــــػم ُمـــــ٤م ىمـــــ٤مد إمم اًمرؿمـــــ٤مد 

 

 مم اًمٜمٗمـــــ٤مدويمـــــؾ طمـــــل ومـــــ٢م 

ـْ َأَٟمٍس (: 6548(، وُمًٚمؿ )9441وأظمرج اًمٌخ٤مري )  ل  :ىَم٤مَل  قَم هَم٤مَب قَمٛمِّ

ـْ ىِمَت٤مِل سَمْدرٍ  ـُ اًمٜماْيِ قَم ـْ  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مَل  ،َأَٟمُس سْم يمِلَم ًَمِئ ِل ىِمَت٤مٍل ىَم٤مشَمْٚم٧َم اعْمُنْمِ ـْ َأوا ٧ٌُْم قَم هِم

يمِلَم ًَمػَمَ  اهللُ ـا َأؿْمَٝمَدِِن ىِمَت٤مَل اعمُْنْمِ ٚمُِٛمقَن  ،َُم٤م َأْصٜمَعُ  اهللَُي ًْ وَمَٚماما يَم٤مَن َيْقُم ُأطُمٍد َواْٟمَٙمَِمَػ اعمُْ

 َيْٕمٜمِل َأْصَح٤مسَمفُ اًمٚمٝمُ  :ىَم٤مَل 
ِ
ء َٓ   ،ؿا إِِنِّ َأقْمَتِذُر إًَِمْٞمَؽ مِما٤م َصٜمََع َه١ُم

ِ
ء َٓ َوَأسْمَرُأ إًَِمْٞمَؽ مِما٤م َصٜمََع َه١ُم

يملِمَ  مَ  ،َيْٕمٜمِل اعمُْنْمِ ـُ ُُمَٕم٤مٍذ وَمَ٘م٤مَل  صُمؿا شَمَ٘مدا ٌََٚمُف ؾَمْٕمُد سْم ـَ ُُمَٕم٤مٍذ اجْلَٜما٦مَ  :وَم٤مؾْمَتْ٘م َوَربِّ  ،َي٤م ؾَمْٕمُد سْم

ـْ ُدوِن ُأطُمدٍ  َُم٤م َصٜمََع ىَم٤مَل  اهللِوَماَم اؾْمَتَٓمْٕم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل  :ىَم٤مَل ؾَمْٕمدٌ  ،اًمٜماْيِ إِِنِّ َأضِمُد ِرحَيَٝم٤م ُِم

ْٝمؿٍ وَمَقضَمْدَٟم٤م سمِِف سمِْْمًٕم٤م َوصَماَمٟملَِم َضْ  :َأَٟمٌس  ًَ ْٞمِػ َأْو ـَمْٕمٜم٦ًَم سمُِرُْمٍح َأْو َرُْمَٞم٦ًم سمِ ًا َوَوضَمْدَٟم٤مُه ىَمْد  ،سَم٦ًم سم٤ِمًم

يُمقنَ  ٌَٜم٤َمٟمِفِ  ،ىُمتَِؾ َوىَمْد َُمثاَؾ سمِِف اعمُْنْمِ ٓا ُأظْمُتُف سمِ ُـّ َأنا  :ىَم٤مَل َأَٟمٌس  ،وَماَم قَمَروَمُف َأطَمٌد إِ يُمٜما٤م ُٟمَرى َأْو َٟمُٔم

َي٦َم َٟمَزًَم٧ْم ومِٞمفِ  ْٔ ـْ اعم١ُْْمُِمٜملَِم ِرضَم٤مٌل َصَدىُمقا َُم٤م قَم٤مَهُدوا  َهِذِه ا ٤ٌَمِهِف ُِم قَمَٚمْٞمِف إمَِم آظِمِر  اهللََوذِم َأؿْم

َي٦مِ  ْٔ ْت صَمٜمِٞما٦َم اُْمَرَأةٍ  :َوىَم٤مَل  ،ا سَمٞمَِّع يَمَنَ ك اًمرُّ ٛما ًَ  ط اهللِوَم٠َمَُمَر َرؾُمقُل  ،إِنا ُأظْمَتُف َوِهَل شُم

َٓ شُمْٙمَنُ صَمٜمِٞماُتَٝم٤م اهللِ َي٤م َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مَل َأَٟمٌس  ،سم٤ِمًْمِ٘مَّم٤مصِ  َْرِش  ،َواًماِذي سَمَٕمَثَؽ سم٤ِمحْلَؼِّ  ْٕ وَمَرُوقا سم٤ِم

٤ٌَمِد ش :ط اهللِوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ،َوشَمَريُمقا اًْمِ٘مَّم٤مَص  ـْ قِم َؿ قَمغَم  اهللِإِنا ُِم ًَ ـْ ًَمْق َأىْم هُ  اهللَُِم سََمرا َٕ«. 

ييب هب٤م وؿمج٤مقمتف اإلُم٤مم أسمق إؾمح٤مق أمحد سمـ إؾمح٤مق اًمنُم٤مري ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري 

 اعمثؾ.

سمـ إؾمح٤مق اًمنُم٤مري  أمحد(: يمٜم٧م ايم٤مشم٥م 85-68/84) »اًمًػم»ىم٤مل اًمذهٌل ذم 
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ومٙمت٥م ازم إذا اردت اخلروج إمم سمالد اًمٖمزي٦م ذم ذاء آهى وم٤ميمت٥م ازم ومٙمت٧ٌم اًمٞمف وم٘مدم 

ؾمٛمرىمٜمد ومخرضمٜم٤م ومٚمام قمٚمؿ ضمٕمٌقيف اؾمت٘مٌٚمٜم٤م ذم قمدة ُمـ ضمٞمقؿمف وم٤مىمٛمٜم٤م قمٜمده ومٕمرض يقُم٤م 

ٛمر رضمؾ ومٕمٔمٛمف وظمٚمع قمٚمٞمف وم٤ًمًمٜمل قمٜمف اًمنُم٤مري وم٘مٚم٧م هذا رضمؾ ُم٤ٌمرز يٕمد ضمٞمِمف وم

سم٤مًمػ وم٤مرس ىم٤مل اٟم٤م اسم٤مرزه ومًٙم٧م وم٘م٤مل ضمٕمٌقيف ُم٤م ي٘مقل هذا ىمٚم٧م ي٘مقل يمذا ويمذا ىم٤مل 

ًمٕمٚمف ؾمٙمران ٓ يِمٕمر وًمٙمـ همدا ٟمريم٥م ومٚمام يم٤من اًمٖمد ريمٌقا ومريم٥م اًمنُم٤مري ُمٕمف قمٛمقد 

محد طمتك سم٤مقمده ُمـ اجلٞمش صمؿ يمر وضسمف ذم يمٛمف وم٘م٤مم سم٤مزاء اعم٤ٌمرز وم٘مّمده ومٝمرب أ

سم٤مًمٕمٛمقد ىمتٚمف وشمٌع إسمراهٞمؿ سمـ ؿمامس ٟٓمف يم٤من ؾمٌ٘مف ومٚمح٘مف وقمٚمؿ ضمٕمٌقيف ومجٝمز ذم ـمٚمٌف 

مخًلم وم٤مرؾم٤م ٟم٘م٤موة وم٤مدريمقا ومث٧ٌم ُت٧م شمؾ خمتٗمٞم٤م طمتك ُمروا يمٚمٝمؿ واطمدا سمٕمد واطمد 

ٟمٗمف وضمٕمؾ ييب سمٕمٛمقده ُمـ ورائٝمؿ إمم ان ىمتؾ شمًٕم٦م وأرسمٕملم واُمًؽ واطمدا ىمٓمع ا

واذٟمٞمف واـمٚم٘مف ًمٞمخؼم صمؿ سمٕمد قم٤مُملم شمقذم أمحد وذه٥م اسمـ ؿمامس ذم اًمٗمداء وم٘م٤مل ًمف 

ىم٤مل ذاك أمحد اًمنُم٤مري ىم٤مل ومٚمؿ َل ُتٛمٚمف ُمٕمؽ ىمٚم٧م ضمٕمٌقيف ُمـ ذاك اًمذي ىمتؾ ومرؾم٤مٟمٜم٤م 

شمقذم ومّمؽ ذم وضمٝمل وىم٤مل ًمق اقمٚمٛمتٜمل اٟمف هق ًمٙمٜم٧م اقمٓمٞمف مخس ُمئ٦م سمرذون وقمنمة 

 آف ؿم٤مه 

ل راي٧م اًمنُم٤مري أسمٞمض اًمراس واًمٚمحٞم٦م وخام ُم٤مت سم٘مريتف وقمـ سمٙمر سمـ ُمٜمػم ىم٤م

ومٌٚمغ يمراء اًمداسم٦م اًمٞمٝم٤م قمنمة دراهؿ وظمٚمػ ديقٟم٤م يمثػمة ومٙم٤من همرُم٤مؤه رسمام يِمؽمون ُمـ 

 شمريمتف طمزُم٦م اًم٘مّم٥م سمخٛمًلم درمه٤م إمم ُمئ٦م طم٤ٌم ًمف ومام رضمٕمقا طمتك ىمِض ديٜمف 

نُم٤مري وزٟمف قمـ قمٛمران سمـ حمٛمد اعمٓمققمل ؾمٛمٕم٧م أِب ي٘مقل يم٤من قمٛمقد اعمٓمققمل اًم

 صمامٟمٞم٦م قمنم ُمٜم٤م ومٚمام ؿم٤مخ ضمٕمٚمف اصمٜمل قمنم ُمٜم٤م ويم٤من سمف ي٘م٤مشمؾ 

ىم٤مل همٜمج٤مر ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ ظم٤مًمد وأمحد سمـ حمٛمد ىم٤مٓ ؾمٛمٕمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد 
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سمـ ضمرير ؾمٛمٕم٧م قمٌٞمد اهلل سمـ واصؾ ؾمٛمٕم٧م أمحد اًمنُم٤مري ي٘مقل واظمرج ؾمٞمٗمف وم٘م٤مل 

سمف اًمٗم٤م اظمرى وًمقٓ ظمقذم ان يٙمقن  اقمٚمؿ ي٘مٞمٜم٤م أِن ىمتٚم٧م سمف اًمػ شمريمل وان قمِم٧م ىمتٚم٧م

 سمدقمف ُٓمرت ان يدومـ ُمٕمل 

وقمـ حمٛمقد سمـ ؾمٝمؾ اًمٙم٤مشم٥م ىم٤مل يم٤مٟمقا ذم سمٕمض احلروب حي٤مسون ُمٙم٤مٟم٤م ورئٞمس 

ؾمٝمام ومٖمرزه ذم اًمّمٗم٦م وم٤موُم٤م اًمرئٞمس ًمٞمٜمزقمف ومرُم٤مه اًمٕمدو ىم٤مقمد قمغم صٗم٦م ومرُمك اًمنُم٤مري 

ًٝمؿ صم٤مًم٨م ذم ٟمحره وم٤مَّنزم سمًٝمؿ اظمر ظم٤مط يده ومتٓم٤مول اًمٙم٤مومر ًمٞمٜمزقمف ُمـ يده ومرُم٤مه سم

  .اظم٤ٌمر هذا اًمٖم٤مزي شمن ىمٚم٥م اعمًٚمؿ :ىمٚم٧م، اًمٕمدو ويم٤من اًمٗمتح

ىم٤مل احل٤مومظ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمدُمِم٘مل شمقذم ذم ؿمٝمر رسمٞمع آظمر ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وأرسمٕملم 

 شمٕم٤ممم وم٤مٟمف يم٤من ُمع ومرط ؿمج٤مقمتف ُمـ اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم اًمٕم٤ٌمد  وُمئتلم 

الصملم اًمٗم٤م وقمنمة اومراس وضم٤مري٦م ومٚمؿ ىم٤مل وًمده أسمق صٗمقان وه٥م اعم٤مُمقن ِٕب صم

 ي٘مٌٚمٝم٤م. 

 يٙمقن(: يٜمٌٖمل ًم٘م٤مئد اًمٖمزاة ان 84-68/83وذيمر اًمذهٌل قمٜمف هذه اعم٘مقًم٦م اجلٛمٞمٚم٦م )

وذم ؿمج٤مقمف ومٞمف قمنم ظمّم٤مل ان يٙمقن ذم ىمٚم٥م آؾمد ٓ َيٌـ وذم يمؼم اًمٜمٛمر ٓ يتقاوع 

يس ُمـ أاًمذئ٥م إذا اًمدب ي٘متؾ سمجقارطمف يمٚمٝم٤م وذم محٚم٦م اخلٜمزير ٓ يقزم دسمره وذم هم٤مرة 

يمثر ُمـ وزَّن٤م وذم اًمث٤ٌمت يم٤مًمّمخرة أوضمف أهم٤مر ُمـ وضمف وذم محؾ اًمًالح يم٤مًمٜمٛمٚم٦م ُتٛمؾ 

وذم اًمّمؼم يم٤محلامر وذم اًمقىم٤مطم٦م يم٤مًمٙمٚم٥م ًمق دظمؾ صٞمده اًمٜم٤مر ًمدظمؾ ظمٚمٗمف وذم اًمتامس 

 اًمٗمرص٦م يم٤مًمديؽ .

 ىمت٤مل إسمٓم٤مل طمتك ىمتؾ يمام شم٘مدم احلدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري. صمؿ ىم٤مشمؾ 

- اللَِّه َرُسوُل َقاَل قال ُ: عن جابر رضى اهلل عنه  ري  ومسلم وأخرج البخا
 ُمَحمَُّد َفَقاَل. « َوَرُسوَلُه اللََّه آَذى َقْد َفِإنَُّه اأَلْشَرِف ْبِن ِلَكْعِب َمْن » -ملسو هيلع هللا ىلص
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 َفأَلُقْل ِلى اْئَذْن َقاَل. « َنَعْم » َقاَل َأْقُتَلُه َأْن َأُتِحبُّ اللَِّه َرُسوَل َيا َمْسَلَمَة ْبُن
 َأَراَد َقْد الرَُّجَل َهَذا ِإنَّ َوَقاَل َبْيَنُهَما َما َوَذَكَر َلُه َفَقاَل َفَأَتاُه. « ُقْل » َقاَل

 اتََّبْعَناُه َقِد ِإنَّا َقاَل. َلَتَملُّنَُّه َواللَِّه َوَأْيًضا َقاَل َسِمَعُه َفَلمَّا. َعنَّاَنا َوَقْد َصَدَقًة
 َأَرْدُت َوَقْد - َقاَل - َأْمُرُه َيِصيُر َشْىٍء َأىِّ ِإَلى َنْنُظَر َحتَّى َنَدَعُه ْنَأ َوَنْكَرُه اآلَن
 َأْنَت َقاَل ِنَساَءُكْم َتْرَهُنِنى َقاَل. ُتِريُد َما َقاَل َتْرَهُنِنى َفَما َقاَل َسَلًفا ُتْسِلَفِنى َأْن

 َأَحِدَنا اْبُن ُيَسبُّ َقاَل. َأْواَلَدُكْم ْرَهُنوِنىَت َلُه َقاَل ِنَساَءَنا َأَنْرَهُنَك اْلَعَرِب َأْجَمُل
 َقاَل - السِّاَلَح َيْعِنى - الأْلَمَة َنْرَهُنَك َوَلِكْن. َتْمٍر ِمْن َوْسَقْيِن ِفى ُرِهَن َفُيَقاُل
 َقاَل ْشٍرِب ْبِن َوَعبَّاِد َجْبٍر ْبِن َعْبِس َوَأِبى ِباْلَحاِرِث َيْأِتَيُه َأْن َوَواَعَدُه. َفَنَعْم

 اْمَرَأُتُه َلُه َقاَلْت َعْمٍرو َغْيُر َقاَل ُسْفَياُن َقاَل ِإَلْيِهْم َفَنَزَل َلْياًل َفَدَعْوُه َفَجاُءوا
 َوَأُبو َوَرِضيُعُه َمْسَلَمَة ْبُن ُمَحمَُّد َهَذا ِإنََّما َقاَل َدٍم َصْوُت َكَأنَُّه َصْوًتا أَلْسَمُع ِإنِّى

 َجاَء ِإَذا ِإنِّى ُمَحمٌَّد َقاَل. أَلَجاَب َلْياًل َطْعَنٍة ِإَلى ُدِعَى َلْو َكِريَماْل ِإنَّ َناِئَلَة
 َوُهَو َنَزَل َنَزَل َفَلمَّا َقاَل َفُدوَنُكْم ِمْنُه اْسَتْمَكْنُت َفِإَذا َرْأِسِه ِإَلى َيِدى َأُمدُّ َفَسْوَف
 ِنَساِء َأْعَطُر ِهَى ُفاَلَنُة َتْحِتى َنَعْم اَلَق الطِّيِب ِريَح ِمْنَك َنِجُد َفَقاُلوا ُمَتَوشٌِّح
 َأَتْأَذُن َقاَل ُثمَّ َفَشمَّ َفَتَناَوَل. َفُشمَّ َنَعْم َقاَل ِمْنُه َأُشمَّ َأْن ِلى َفَتْأَذُن َقاَل. اْلَعَرِب

 .وُهَفَقَتُل َقاَل. ُدوَنُكْم َقاَل ُثمَّ َرْأِسِه ِمْن َفاْسَتْمَكَن َقاَل َأُعوَد َأْن ِلى
 هذا همٞمظ ُمـ ومٞمض وىمٚمٞمؾ ُمـ يمثػم وىمٓمرة ُمـ ُمٓمرة.

ذيمرٟم٤مه٤م ؿمحًذا ًمٚمٝمٛمؿ وشم٘مقي٦م ًمٚمٕمزائؿ، وأي٘م٤مًو٤م ًمٚمٜم٤مئؿ ُمـ أراد اًمزي٤مدة ومٚمػمضمع إمم 

واًمتقاريخ ومًػمى اًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب اًمذي ٓ يتًع ًمف يمت٤مب، سمؾ هق سمحر  يمت٥م اًمًػما 

 هؿ وٟمٍمهؿ.صمج٤مج ومٞمف ُم٠مصمر اعمًٚمٛملم وسمٓمقًمتٝمؿ وىمّمّمٝمؿ وطمٙم٤ميتٝمؿ أسم٤من قمز

وأُم٤م ذيمر اًمٕمؼم ُمـ اعمج٤مهديـ سم٤مًٕمًـ، وم٘مد شم٘مدم اًمٙمالم سمام يِمٗمك اًمٙمالم واهلل 

 اعمًتٕم٤من.
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 ايغارع١ ٚايجالثٕٛ

 َٚٔ ٜهفض اهلل ًٜك٢ ايغري**َٚٔ ٜؾهض اهلل ًٜك٢ املظٜز

ـــٙمر ـــ٤من ؿم ـــ٦م يإذا يم ـــ٦م اهلل ٟمٕمٛم  ٟمٕمٛم

 

ـــٙمر  ـــ٥م اًمِم ـــ٤م َي ـــف ذم ُمثٚمٝم ـــكم ًم  قم

ـــٚمف  ـــقع اًمِمـــٙمر إٓ سمٗمْم ـــػ وىم  ومٙمٞم

 

 ـم٤مًمـــ٧م إيـــ٤مم واشمّمـــؾ اًمٕمٛمـــروإن  

ـــ٤م  ـــؿ هوره ـــاء قم ـــس سم٤مًمن  إذا ُم

 

 وإن ُمـــس سم٤مًميـــاء أقم٘مٌٝمـــ٤م إضمـــر 

ــــ٦م  ــــف ُمٜم ــــف ومٞم ــــٜمٝمام إٓ ًم ــــ٤م ُم  وُم

 

ــر  ــؼم واًمٌح ــ٤مم واًم ــ٤م إوه ــٞمؼ هب  شمْم

(، وم٤مًمِمٙمر ُمٜم٦م ُمـ اهلل 49ٓسمـ أِب اًمدٟمٞم٤م ) »اًمِمٙمر»هٙمذا ىم٤مل حمٛمقد اًمقراق يمام ذم  

وقال اعمٞمزات اجلٚمٞم٦م واًمٕمٓم٤مي٤م اجلزيٚم٦م،  قمز وضمؾ َي٥م أن يِمٙمر قمٚمٞمٝم٤م ُمع ُم٤م ًمف ُمـ

َِزيَدٟماُٙمؿْ ﴿ تعالى: َٕ ـْ ؿَمَٙمْرشُمْؿ  ٓا َرؾُمقٌل ىَمْد ﴿ وقال تعالى:، [1]ابراهقم:﴾ًَمِئ ٌد إِ َوَُم٤م حُمَٛما

ـْ َيٜمَْ٘مٚم٥ِْم قمَ  ٌُْتْؿ قَمغَم َأقْمَ٘م٤مسمُِٙمْؿ َوَُم ؾُمُؾ َأوَم٢مِْن َُم٤مَت َأْو ىُمتَِؾ اْٟمَ٘مَٚم ٌْٚمِِف اًمرُّ ـْ ىَم ـْ ظَمَٚم٧ْم ُِم ٌَْٞمِف وَمَٚم غَم قَمِ٘م

ـَ  اهللُؿَمْٞمئ٤ًم َوؾَمَٞمْجِزي  اهللَ َيُيا  ٤ميمِِري ٓا ﴿، [900]آل عؿران: ﴾اًمِما َوَُم٤م يَم٤مَن ًمِٜمَْٗمٍس َأْن ََتُقَت إِ

ظِمَرِة ُٟم١مْ  اهللِسم٢ِمِْذِن  ْٔ ـْ ُيِرْد صَمَقاَب ا ْٟمَٞم٤م ُٟم١ْمشمِِف ُِمٜمَْٝم٤م َوَُم ـْ ُيِرْد صَمَقاَب اًمدُّ اًل َوَُم شمِِف ُِمٜمَْٝم٤م يمَِت٤مسم٤ًم ُُم١َمضما

ـَ  ٤ميمِِري  .[908]آل عؿران: ﴾َوؾَمٜمَْجِزي اًمِما

سَم٧ْم ىَمْقُم ًُمقٍط سم٤ِمًمٜمُُّذرِ ﴿وه١مٓء آل ًمقط ٟمج٤مهؿ اهلل سم٤مًمِمٙمر، يمام ىم٤مل:  ٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َم  * يَمذا إِٟما

َحرٍ  ًَ ْٞمٜم٤َمُهْؿ سمِ ٓا آَل ًُمقٍط َٟمجا ـْ قِمٜمِْدَٟم٤م يَمَذًمَِؽ َٟمجْ  * قَمَٚمْٞمِٝمْؿ طَم٤مِص٤ًٌم إِ ـْ ٟمِْٕمَٛم٦ًم ُِم ِزي َُم

 .[38-33]الؼؿر: ﴾ؿَمَٙمرَ 

ٌَْؾ َأْن َيْرشَمدا إًَِمْٞمَؽ ﴿ وقال تعالى:و ـَ اًْمِٙمَت٤مِب َأَٟم٤م آشمِٞمَؽ سمِِف ىَم ِذي قِمٜمَْدُه قِمْٚمٌؿ ُِم ىَم٤مَل اًما

ٌُْٚمَقِِن َأَأؿْمُٙمُر َأْم َأيْمُٗمرُ  ـْ وَمْْمِؾ َرِبِّ ًمَِٞم َتِ٘مّرًا قِمٜمَْدُه ىَم٤مَل َهَذا ُِم ًْ اَم  ـَمْروُمَؽ وَمَٚماما َرآُه ُُم ـْ ؿَمَٙمَر وَم٢مِٟما َوَُم

ـْ يَمَٗمَر وَم٢مِنا َرِبِّ هَمٜمِلع يَمِريؿٌ  ِف َوَُم ًِ  .[09]الـؿل: ﴾َيِْمُٙمُر ًمِٜمَْٗم
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يّمكم  طذم آي٤مت يمثػمة ُت٨م قمغم هذه اًمٕم٤ٌمدة اجلٚمٞم٦م، وًمٕمٔمؿ ؿم٠مَّن٤م يم٤من رؾمقل اهلل 

 يمام ذم »أومال أيمقن قمًٌدا ؿمٙمقرا»ُمـ اًمٚمٞمؾ طمتك شمتٗمٓمر ىمدُم٤مه، وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ وم٘م٤مل: 

 (.9465(، وؾمٚمؿ )6684م ذم )ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م واعمٖمػمة  »اًمّمحٞمحلم»

ٌَُّؽ  :وىم٤مل ُمٕمٚماًم ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ طُِم َٕ ل َي٤م  :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف ُُمَٕم٤مذٌ  ،َي٤م ُُمَٕم٤مُذ إِِنِّ  سم٠َِمِِب َأْٟم٧َم َوُأُمِّ

ٌَُّؽ  اهللَِرؾُمقَل  ـا ذِم ُدسُمِر ش :ىَم٤مَل  ،َوَأَٟم٤م ُأطِم َٓ شَمَدقَم ؿا اًمٚمٝمُ يُمؾِّ َصاَلٍة َأْن شَمُ٘مقَل ُأوِصٞمَؽ َي٤م ُُمَٕم٤مُذ 

٤ٌَمَدشمَِؽ  ـِ قِم ًْ ٜم٤َمسمِِحلا  :ىَم٤مَل  ،»َأقِمٜمِّل قَمغَم ِذيْمِرَك َوؿُمْٙمِرَك َوطُم  ،َوَأْوَص سمَِذًمَِؽ ُُمَٕم٤مٌذ اًمّمُّ

ِٚمؿٍ  ًْ ـَ ُُم ٦ٌََم سْم ـِ قُمْ٘م مْحَ ٌِْد اًمرا ـِ َوَأْوَص َأسُمق قَم مْحَ ٌِْد اًمرا ٜم٤َمسمِِحلُّ َأسَم٤م قَم  .َوَأْوَص اًمّمُّ

  (.1/01(، وأمحد )6199ظمرضمف أسمق داود )أ

٤ًٌم ُٕمر اعم١مُمـ إن أُمره يمٚمف ًمف ظمػم: أن »قمٔمؿ اًمِمٙمر ذم ىمقًمف:  طوسملم رؾمقل اهلل  قمج

 (.9555احلدي٨م قمٜمد ُمًٚمؿ ) »أص٤مسمتف هاء ؿمٙمر، وإن أص٤مسمتف ضاء صؼم

َربِّ شيم٤من ي٘مقل:  طأن اًمٜمٌل  ( ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس 6/993وأظمرج أمحد )

 َٓ ـْ قَمكَما َأقِمٜمِّل َو َٓ شَمٜمٍُْمْ قَمكَما  ، شُمِٕم ِِن َو َٓ ََتُْٙمْر قَمكَما  ،َواْٟمٍُمْ ْ  ،َواُْمُٙمْر زِم َو َواْهِدِِن َوَينِّ

ـْ سَمَٖمك قَمكَما  ،اهْلَُدى إِزَما  ِِن قَمغَم َُم ٤مًرا ،َواْٟمٍُمْ ٤مًرا ،َربِّ اضْمَٕمْٚمٜمِل ًَمَؽ ؿَمٙما ٤مسًم٤م ،ًَمَؽ َذيما  ،ًَمَؽ َرها

٤ًٌم ،ْٞمَؽ خُمًٌِْت٤مإًِمَ  ،ًَمَؽ ُِمْٓمَقاقًم٤م اًه٤م ُُمٜمِٞم ٌاْؾ شَمْقسَمتِل ،ًَمَؽ َأوا ْؾ طَمْقسَمتِل ،َربِّ شَمَ٘م ًِ َوَأضِم٥ْم  ،َواهْم

تِل ،َدقْمَقيِت  ٧ٌِّْم طُمجا ٤مِِن  ،َواْهِد ىَمْٚمٌِل ،َوصَم ًَ
ْد ًمِ  .»َواؾْمُٚمْؾ ؾَمِخٞمَٛم٦َم ىَمْٚمٌِل ،َوؾَمدِّ

ر سم٤مإليامن (: وىمرن ؾمٌح٤مٟمف اًمِمٙم696-664) »قمدة اًمّم٤مسمريـ»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

َُم٤م َيْٗمَٕمُؾ اهللاُ  ﴿ :وأظمؼم أٟمف ٓ همرض ًمف ذم قمذاب ظمٚم٘مف إن ؿمٙمروا وآُمٜمقا سمف وم٘م٤مل

ن وومٞمتؿ ُم٤م ظمٚم٘متؿ ًمف وهق اًمِمٙمر إ :أى [603]اًمٜم٤ًمء:﴾سمَِٕمَذاسمُِٙمْؿ إِْن ؿَمَٙمْرشُمْؿ َوآَُمٜمُْتؿْ 

  .وآيامن ومام أصٜمع سمٕمذاسمٙمؿ
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تف قمٚمٞمٝمؿ ُمـ سملم قم٤ٌمده هذا وأظمؼم ؾمٌح٤مٟمف أن أهؾ اًمِمٙمر هؿ اعمخّمقصقن سمٛمٜم

ـْ سَمْٞمٜمِٜم٤َم َأًَمْٞمَس اهللاُ  ﴿ :وم٘م٤مل ـا اهللاُ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُِم  َُم
ِ
ٌَْٕمٍض ًمَِٞمُ٘مقًُمقا َأَه١ُمٓء َويَمَذًمَِؽ وَمَتٜما٤م سَمْٕمَْمُٝمْؿ سمِ

ـَ  ٤ميمِِري وىمًؿ اًمٜم٤مس إمم ؿمٙمقر ويمٗمقر وم٠مسمٖمض إؿمٞم٤مء اًمٞمف  ،[83]األكعام:﴾سم٠َِمقْمَٚمَؿ سم٤ِمًمِما

ٌِٞمَؾ  ﴿ :ؿمٞم٤مء اًمٞمف اًمِمٙمر وأهٚمف ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم آٟم٤ًمناًمٙمٗمر وأهٚمف وأطم٥م إ ًا إِٟما٤م َهَدْيٜم٤َمُه اًم

٤م يَمُٗمقًرا  ٤م ؿَم٤ميمًِرا َوإُِما  .[3]اْلكسان:﴾إُِما

اَم َيِْمُٙمُر  ﴿ :وىم٤مل ٟمٌٞمف ؾمٚمٞمامن ـْ ؿَمَٙمَر وَم٢مِٟما ٌُْٚمَقِِن َأَأؿْمُٙمُر َأْم َأيْمُٗمُر َوَُم ـْ وَمْْمِؾ َرِبِّ ًمَِٞم َهَذا ُِم

ِف وَ  ًِ ـْ يَمَٗمَر وَم٢مِنا َرِبِّ هَمٜمِلع يَمِريٌؿ ًمِٜمَْٗم ـْ  ﴿ وقال تعالى: ،[09]الـؿل:﴾َُم ُٙمْؿ ًَمِئ َن َرسمُّ َوإِْذ شَم٠َمذا

ـْ يَمَٗمْرشُمْؿ إِنا قَمَذاِِب ًَمَِمِديٌد  ُٙمْؿ َوًَمِئ َِزيَدٟما َٕ إِْن شَمْٙمُٗمُروا  ﴿ وقال تعالى: ،[1]إبراهقم:﴾ؿَمَٙمْرشُمْؿ 

٤ٌَمِدِه اًْمُٙمْٗمَر َوإِْن شَمِْمُٙمُروا َيْرَوُف ًَمُٙمؿْ وَم٢مِنا اهللاَ هَمٜمِلع قَمٜمُْٙمْؿ وَ   ،[1]الزمر:﴾ٓ َيْرَى ًمِِٕم

 ؿمٙمر هلل قمز وضمؾ وؿمٙمر ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم.

(: وأُم٤م ؿمٙمر اًمرب شمٕم٤ممم ومٚمف ؿم٠من 944-935) »قمدة اًمّم٤مسمريـ»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

وم٢مٟمف هق اًمِمٙمقر قمغم احل٘مٞم٘م٦م  سمؾآظمر يمِم٠من صؼمه ومٝمق أومم سمّمٗم٦م اًمِمٙمر ُمـ يمؾ ؿمٙمقر 

يٕمٓمك اًمٕمٌد ويقوم٘مف عم٤م يِمٙمره قمٚمٞمف ويِمٙمر اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ واًمٕمٓم٤مء ومال يًت٘مٚمف أن 

يِمٙمره ويِمٙمر احلًٜم٦م سمٕمنم أُمث٤مهل٤م امم أوٕم٤مف ُمْم٤مقمٗم٦م ويِمٙمر قمٌده سم٘مقًمف سم٠من يثٜمك 

قمٚمٞمف سملم ُمالئٙمتف ورم ُمٚمئف إقمغم ويٚم٘مك ًمف اًمِمٙمر سملم قم٤ٌمده ويِمٙمره سمٗمٕمٚمف وم٢مذا شمرك ًمف 

ُمٜمف وإذا سمذل ًمف ؿمٞمئ٤م رده قمٚمٞمف أوٕم٤موم٤م ُمْم٤مقمٗم٦م وهق اًمذى ووم٘مف ًمٚمؽمك ؿمٞمئ٤م أقمٓم٤مه أومْمؾ 

واًمٌذل وؿمٙمره قمغم هذا وذاك وعم٤م قم٘مر ٟمٌٞمف ؾمٚمٞمامن اخلٞمؾ همْم٤ٌم ًمف اذ ؿمٖمٚمتف قمـ ذيمره 

وم٤مراد أٓ شمِمٖمٚمف ُمرة أظمرى أقم٤موف قمٜمٝم٤م ُمتـ اًمريح وعم٤م شمرك اًمّمح٤مسم٦م دي٤مرهؿ وظمرضمقا 

ًمدٟمٞم٤م وومتحٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ وعم٤م اطمتٛمؾ يقؾمػ ُمٜمٝم٤م رم ُمرو٤مشمف أقم٤موٝمؿ قمٜمٝم٤م أن ُمٚمٙمٝمؿ ا
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اًمّمديؼ وٞمؼ اًمًجـ ؿمٙمر ًمف ذًمؽ سم٠من ُمٙمـ ًمف رم آرض يتٌقأ ُمٜمٝم٤م طمٞم٨م يِم٤مء وعم٤م 

سمذل اًمِمٝمداء أسمداَّنؿ ًمف طمتك ُمزىمٝم٤م أقمداؤه ؿمٙمر هلؿ ذًمؽ سم٠من أقم٤موٝمؿ ُمٜمٝم٤م ـمػما ظميا 

قمٚمٞمٝمؿ أيمٛمؾ ُم٤م أىمر أرواطمٝمؿ ومٞمٝم٤م شمرد أَّن٤مر اجلٜم٦م وشم٠ميمؾ ُمـ صمامره٤م امم يقم اًمٌٕم٨م ومػمده٤م 

شمٙمقن وأمجٚمف وأهب٤مه وعم٤م سمذل رؾمٚمف أقمراوٝمؿ ومٞمف ٕقمدائٝمؿ ومٜم٤مًمقا ُمٜمٝمؿ وؾمٌقهؿ 

أقم٤موٝمؿ ُمـ ذًمؽ سم٠من صغم قمٚمٞمٝمؿ هق وُمالئٙمتف وضمٕمؾ هلؿ أـمٞم٥م اًمثٜم٤مء رم ؾمٛمقاشمف وسملم 

  .ظمٚم٘مف وم٠مظمٚمّمٝمؿ سمخ٤مًمّم٦م ذيمرى اًمدار

 اًمدٟمٞم٤م وُيٗمػ وُمـ ؿمٙمره ؾمٌح٤مٟمف أٟمف َي٤مزى قمدوه سمام يٗمٕمٚمف ُمـ اخلػم واعمٕمروف رم

سمف قمٜمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومال يْمٞمع قمٚمٞمف ُم٤م يٕمٛمٚمف ُمـ آطم٤ًمن وهق ُمـ أسمٖمض ظمٚم٘مف اًمٞمف وُمـ 

ؿمٙمره أٟمف همٗمر ًمٚمٛمرأة اًمٌٖمك سمً٘مٞمٝم٤م يمٚم٤ٌم يم٤من ىمد ضمٝمده اًمٕمٓمش طمتك أيمؾ اًمثرى وهمٗمر 

ٔظمر سمتٜمحٞمتف همّمـ ؿمقك قمـ ـمريؼ اعمًٚمٛملم ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف يِمٙمر اًمٕمٌد قمغم اطم٤ًمٟمف 

وأسمٚمغ ُمـ ذًمؽ أٟمف ؾمٌح٤مٟمف هق اًمذى أقمٓمك ٟمام يِمٙمر ُمـ أطمًـ اًمٞمف ًمٜمٗمًف واعمخٚمقق ا

اًمٕمٌد ُم٤م حيًـ سمف امم ٟمٗمًف وؿمٙمره قمغم ىمٚمٞمٚمف سم٤مٓوٕم٤مف اعمْم٤مقمٗم٦م اًمتك ٓ ٟم٦ًٌم إلطم٤ًمن 

اًمٕمٌد اًمٞمٝم٤م ومٝمق اعمحًـ سم٢مقمٓم٤مء آطم٤ًمن وإقمٓم٤مء اًمِمٙمر ومٛمـ أطمؼ سم٤مؾمؿ اًمِمٙمقر ُمٜمف 

  .ؾمٌح٤مٟمف

اهللاُ سمَِٕمَذاسمُِٙمْؿ إِْن ؿَمَٙمْرشُمْؿ َوآَُمٜمُْتْؿ َويَم٤مَن اهللاُ ؿَم٤ميمًِرا  َُم٤م َيْٗمَٕمُؾ  ﴿ :وشم٠مُمؾ ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف

يمٞمػ دمد رم وٛمـ هذا اخلٓم٤مب أن ؿمٙمره شمٕم٤ممم ي٠مسمك شمٕمذي٥م  ،[603]اًمٜم٤ًمء:﴾قَمٚمِٞماًم 

قم٤ٌمده ؾمدى سمٖمػم ضمرم يمام ي٠مسمك او٤مقم٦م ؾمٕمٞمٝمؿ سم٤مـمال وم٤مًمِمٙمقر ٓ يْمٌع أضمر حمًـ وٓ 

ـ زقمؿ أٟمف ؾمٌح٤مٟمف يٙمٚمٗمف ُم٤مٓ يٓمٞم٘مف صمؿ يٕمذسمف قمغم يٕمذب همػم ُمًئ ورم هذا رد ًم٘مقل ُم

ُم٤مٓ يدظمؾ ُت٧م ىمدرشمف شمٕم٤ممم اهلل قمـ هذا اًمٔمـ اًمٙم٤مذب واحل٤ًٌمن اًم٤ٌمـمؾ قمٚمقا يمٌػما 
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ومِمٙمره ؾمٌح٤مٟمف اىمت٣م أن ٓ يٕمذب اعم١مُمـ اًمِمٙمقر وٓ يْمٞمع قمٛمٚمف وذًمؽ ُمـ ًمقازم 

٤مئص اًمتك شمٜم٤مرم هذه اًمّمٗم٦م ومٝمق ُمٜمزه قمـ ظمالف ذًمؽ يمام يٜمزه قمـ ؾم٤مئر اًمٕمٞمقب واًمٜم٘م

  .يمامًمف وهمٜم٤مه ومحده

وُمـ ؿمٙمر ؾمٌح٤مٟمف أٟمف ُيرج اًمٕمٌد ُمـ اًمٜم٤مر سم٠مدٟمك ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ ظمػم وٓ يْمٞمع قمٚمٞمف 

هذا اًم٘مدر وُمـ ؿمٙمره ؾمٌح٤مٟمف أن اًمٕمٌد ُمـ قم٤ٌمده ي٘مقم ًمف ُم٘م٤مُم٤م يروٞمف سملم اًمٜم٤مس 

ومرقمقن ذًمؽ  ومٞمِمٙمره ًمف ويٜمقه سمذيمره وُيؼم سمف ُمالئٙمتف وقم٤ٌمده اعم١مُمٜملم يمام ؿمٙمر عم١مُمـ آل

اعم٘م٤مم وأصمٜمك سمف قمٚمٞمف وٟمقه سمذيمره سملم قم٤ٌمده ويمذًمؽ ؿمٙمره ًمّم٤مطم٥م يس ُم٘م٤مُمف ودقمقشمف 

 ُّيٚمؽ قمٚمٞمف سملم ؿمٙمره وُمٖمٗمرشمف آ ه٤مًمؽ. ومالاًمٞمف 

 وًمٚمِمٙمر ىمقاقمد وأريم٤من.

(: اًمِمٙمر ُمٌٜمل قمغم مخس: ىمقاقمد ظمْمقع 9/900) »اعمدارج»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

ٛمتف وصمٜم٤مؤه قمٚمٞمف هب٤م،وأن ٓ يًتٕمٛمٚمٝم٤م ومٞمام يٙمره، اًمِم٤ميمر ًمٚمٛمِمٙمقر وطمٌف ًمف، واقمؽماومف سمٜمٕم

ومٝمذه اخلٛمس هل أؾم٤مس اًمِمٙمر وسمٜم٤مؤه قمٚمٞمٝم٤م، ومٛمتك قمدم ُمٜمٝم٤م واطمدة اظمتؾ ُمـ ىمقاقمد 

 اًمِمٙمر ىم٤مقمدة، ويمؾ ُمـ شمٙمٚمؿ سم٤مًمِمٙمر وطمده، ومٙمالُمف إًمٞمٝم٤م يرضمع وقمٚمٞمٝم٤م يدور.

ٞمد، واًمِمٙمر َي٥م أن يٙمقن قمغم مجٞمع ٟمٕمؿ اهلل قمز وضمؾ، وأقمٔمٛمٝم٤م اإلؾمالم واًمتقطم

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: ؿمٙمر اًمٕم٤مُم٦م قمغم اعمٓمٕمؿ واعمنمب واعمٚمٌس وىمقت إسمدان وؿمٙمر اخل٤مص٦م 

 أهـقمغم اًمتقطمٞمد واإليامن وىمقت اًم٘مٚمقب. 

وي٤م هلل يمؿ ُمـ أٟم٤مس شمٗم٤مٟمقا ذم هذه اًمٕم٤ٌمدة ومٛمٙمٜمقا، ويمؿ ُمـ أٟم٤مس وٞمٕمقه٤م ومْمٞمٕمقا 

 واجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ، ٟمًقا اهلل ومٜمًٞمٝمؿ.

ـْ ﴿أول رؾمقل اهلل إمم أهؾ إرض ي٘مقل اهلل قمٜمف: ومٝمذا ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم  ٦َم َُم يا ُذرِّ
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ٌْدًا ؿَمُٙمقراً  ُف يَم٤مَن قَم  .[3]آرساء: ﴾مَحَْٚمٜم٤َم َُمَع ُٟمقٍح إِٟما

(: وىمد أصمٜمك اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم أول 668) »قمدة اًمّم٤مسمريـ»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

ح اٟمف يم٤من قمٌدا ؿمٙمقرا رؾمقل سمٕمثف إمم أهؾ آرض سم٤مًمِمٙمر وم٘م٤مل ذري٦م ُمـ محٚمٜم٤م ُمع ٟمق

وذم ُتّمٞمص ٟمقح ه٤م هٜم٤م سم٤مًمذيمر وظمٓم٤مب اًمٕم٤ٌمد سم٠مَّنؿ ذريتف اؿم٤مرة إمم آىمتداء سمف وم٤مٟمف 

أسمقهؿ اًمث٤مٟمك وم٤من اهلل شمٕم٤ممم َل َيٕمؾ ًمٚمخٚمؼ سمٕمد اًمٖمرق ٟمًال آ ُمـ ذريتف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 قمٌدا ؿمٙمقرا . سم٠مسمٞمٝمؿ ذم اًمِمٙمر وم٤مٟمف يم٤من يتِمٌٝمقاوضمٕمٚمٜم٤م ذريتف هؿ اًم٤ٌمىملم وم٠مُمر اًمذري٦م أن 

وأٟمزل اهلل قمز وضمؾ اًمتقراة قمغم ُمقؾمك واصٓمٗم٤مه سمٙمالُمف ًمٞمٙمقن ُمـ اًمِم٤ميمريـ، 

ىَم٤مَل َي٤م ُُمقؾَمك إِِنِّ اْصَٓمَٗمْٞمُتَؽ قَمغَم اًمٜما٤مِس سمِِرؾَم٤مٓيِت ﴿ قال تعالى:ويم٤من يمام أراد اهلل ُمٜمف، 

ـَ  ٤ميمِِري ـَ اًمِما ـْ ُِم  .[900]ألعراف: ﴾َوسمَِٙمالُِمل وَمُخْذ َُم٤م آشَمْٞمُتَؽ َويُم

اقْمَٛمُٚمقا آَل َداُوَد ﴿ وقال تعالى:وداود وؾمٚمٞمامن يم٤مٟم٤م ُمـ اًمِم٤ميمريـ، 

لمَ ﴿، إمم ىمقًمف: [93]سـبل:﴾ؿُمْٙمراً  ٤محِلِ ٤ٌَمِدَك اًمّما  .[91]الـؿل:﴾ذِم قِم

وا ﴿ قال تعالى:وأقمٚمؿ أن ٟمٕمؿ اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمؽ يمثػمة، وآٔه ضمزيٚم٦م،  َوإِْن شَمُٕمدُّ

ُّمقَه٤م اهللِٟمِْٕمَٛم٧َم   .[30:]ابراهقم﴾ٓ ُُتْ

وم٢مذا يم٤من اإلطمّم٤مء ُمتٕمذر ومٙمٞمػ سمِمٙمره٤م، ًمٙمـ قمغم اعمًٚمؿ أن يِمٙمر رسمف ومال يٙمٗمره، 

 ويذيمره ومال يٜم٤ًمه، ويٓمٞمٕمف ومال يٕمّمٞمف.

وأقمٚمؿ أن احلٛمد واًمِمٙمر سمٞمٜمٝمام قمٛمقم وظمّمقص، ومٝمام َيتٛمٕم٤من ذم آًم٦م اًمٚم٤ًمن 

 واًم٘مٚم٥م، يٌ٘مك قمغم طم٤مًمف وَيتٛمٕم٤من ذم اًمثٜم٤مء قمغم اعمتٕمدي ُمـ إومٕم٤مل.

إذا ىم٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾ اومتتح ىمٞم٤مُمف سمذًمؽ اًمدقم٤مء اًمٕمٔمٞمؿ، اًمذي  ط٤من رؾمقل اهلل وًمذًمؽ يم

ِلُّ  :ىَم٤مَل اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس أظمرضمف  ـْ اًمٚماْٞمؾِ  طيَم٤مَن اًمٜمٌا  :َيْدقُمق ُِم
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َْرضِ اًمٚمٝمُ ش ْٕ َٛمَقاِت َوا ًا ٛمَ  ،ؿا ًَمَؽ احْلَْٛمُد َأْٟم٧َم َربُّ اًم ًا َْرِض ًَمَؽ احْلَْٛمُد َأْٟم٧َم ىَمٞمُِّؿ اًم ْٕ َقاِت َوا

ـا  ـْ ومِٞمِٝم َْرضِ  ،َوَُم ْٕ َٛمَقاِت َوا ًا  ،َوَوقْمُدَك احْلَؼُّ  ،ىَمْقًُمَؽ احْلَؼُّ  ،ًَمَؽ احْلَْٛمُد َأْٟم٧َم ُٟمقُر اًم

٤مقَم٦ُم طَمؼع  ،َواًمٜما٤مُر طَمؼع  ،َواجْلَٜما٦ُم طَمؼع  ،َوًمَِ٘م٤مُؤَك طَمؼع  ًا  ،َوسمَِؽ آَُمٜم٧ُْم  ،ؿا ًَمَؽ َأؾْمَٚمْٛم٧ُم اًمٚمٝمُ  ،َواًم

ْٚم٧ُم َوقَمَٚمٞمْ  ٧ٌُْم  ،َؽ شَمَقيما ُْم٧ُم َوَُم٤م  ،َوإًَِمْٞمَؽ طَم٤ميَمْٛم٧ُم  ،َوسمَِؽ ظَم٤مَصْٛم٧ُم  ،َوإًَِمْٞمَؽ َأَٟم وَم٤مهْمِٗمْر زِم َُم٤م ىَمدا

ْرُت َوَأقْمَٚمٜم٧ُْم  ْرُت َوَأْهَ كَ  ،َأظما َٓ إًَِمَف زِم هَمػْمُ ل  دٍ  ،َأْٟم٧َم إهَِلِ ـُ حُمَٛما صَمٜم٤َم صَم٤مسم٧ُِم سْم صَمٜم٤َم  ،طَمدا طَمدا

 .٤مَل َأْٟم٧َم احْلَؼُّ َوىَمْقًُمَؽ احْلَؼُّ ؾُمْٗمَٞم٤مُن هِبََذا َوىمَ 

إن اهلل ًمػمى قمـ اًمٕمٌد ي٠ميمؾ أيمٚم٦م »يمام ذم طمدي٨م أٟمس قمٜمد ُمًٚمؿ:  طوىم٤مل 

 .»ومٞمحٛمده قمٚمٞمٝم٤م، وينمب اًمنمسم٦م ومٞمحٛمده قمٚمٞمٝم٤م

ُمـ أطم٥م اًمٙمالم إمم اهلل قمز وضمؾ، روي ذًمؽ ُمـ أوضمف ُمتٙم٤مصمرة، ُمٜمٝم٤م ُم٤م هلل واحلٛمد 

ـْ ( 9683أظمرضمف ُمًٚمؿ ) ـِ  ةَ ؾَمُٛمرَ  قَم  إِمَم  اًْمَٙماَلمِ  َأطَم٥مُّ  » ط اهللاِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  ىَم٤مَل  ضُمٜمَْدٍب  سْم

ٌَْح٤منَ  َأْرسَمعٌ  اهللاِ كَ  َٓ . َأيْمؼَمُ  َواهللاُ اهللاُ إِٓا  إًَِمفَ  َوَٓ  هللِاِ َواحْلَْٛمدُ  اهللاِ ؾُم ـا  َيُيُّ ِ  . سَمَدْأَت  سَم٠َمُّيِّ

قاـمـ اًمتل ينمع ومٞمٝم٤م احلٛمد قمغم وضمف واًمٙمالم قمـ احلٛمد يٓمقل، ًمٙمـ ٟمذيمر هٜم٤م اعم 

 اإلؿم٤مرة ٓ اؾمتٙمامل اعمقوقع، قمؾ اهلل قمز وضمؾ أن يٜمٗمٕمٜمل ويمؾ ُمـ ىمرأ ذًمؽ:

احلٛمد هلل اًمذي أطمٞم٤مٟم٤م سمٕمدُم٤م أُم٤مشمٜم٤م وإًمٞمف »ُمٜمٝم٤م قمٜمد آؾمتٞم٘م٤مظ ُمـ اًمٜمقم:  -6

 .»اًمٜمِمقر

ـْ اًمٜما ( قمـ أِب هريرة: 951وُمٜمٝم٤م قمٜمد اًمدظمقل ذم اًمّمالة يمام ذم ُمًٚمؿ ) -9  طٌِلِّ قَم

ْ َيْ٘مَرْأ ومِٞمَٝم٤م سم٠ُِممِّ اًْمُ٘مْرآِن وَمِٝمَل ظِمَداٌج صَماَلصًم٤م هَمػْمُ ََت٤َممٍ ش :ىَم٤مَل  ـْ َصغما َصاَلًة ََل َِِب  ،»َُم ِٕ وَمِ٘مٞمَؾ 

َُم٤مِم وَمَ٘م٤مَل  :ُهَرْيَرةَ  َؽ وَم٢مِِنِّ ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل  :إِٟما٤م َٟمُٙمقُن َوَراَء اإْلِ ًِ  :ُل َيُ٘مق ط اهللِاىْمَرْأ هِب٤َم ذِم َٟمْٗم

ٌِْدي َُم٤م ؾَم٠َمَل  وقال تعالى:ش ٌِْدي ٟمِّْمَٗملْمِ َوًمَِٕم اَلَة سَمْٞمٜمِل َوسَملْمَ قَم ْٛم٧ُم اًمّما ًَ ٌُْد  ،ىَم وَم٢مَِذا ىَم٤مَل اًْمَٕم
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ٌِْدي اهللُاحْلَْٛمُد هللِاِ َربِّ اًْمَٕم٤معملََِم ىَم٤مَل  طِمٞمِؿ ىَم٤مَل  ،شَمَٕم٤ممَم مَحَِدِِن قَم ـِ اًمرا مْحَ  شَمَٕم٤ممَم  اهللَُوإَِذا ىَم٤مَل اًمرا

ٌِْدي ٌِْدي ،َأصْمٜمَك قَمكَما قَم ـِ ىَم٤مَل جَماَدِِن قَم ي ٌِْدي ،َوإَِذا ىَم٤مَل َُم٤مًمِِؽ َيْقِم اًمدِّ َض إِزَما قَم ًة وَمقا  ،َوىَم٤مَل َُمرا

ٌِْدي َُم٤م ؾَم٠َمَل  ٌِْدي َوًمَِٕم َتِٕملُم ىَم٤مَل َهَذا سَمْٞمٜمِل َوسَملْمَ قَم ًْ ٤مَك َٟم ٌُُد َوإِيا ٤مَك َٟمْٕم ٤مَل وَم٢مَِذا ىمَ  ،وَم٢مَِذا ىَم٤مَل إِيا

٤مًمِّلَم  َٓ اًمْما ـَ َأْٟمَٕمْٛم٧َم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ هَمػْمِ اعْمَْٖمُْمقِب قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َو ِذي اَط اًما َتِ٘مٞمَؿ ِسَ ًْ اَط اعمُْ َ اْهِدَٟم٤م اًمٍمِّ

ٌِْدي َُم٤م ؾَم٠َمَل  ٌِْدي َوًمَِٕم  .ىَم٤مَل َهَذا ًمَِٕم

ـْ وُمٜمٝم٤م قمٜمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع:  -8 ٌا٤مٍس قَم ـَ قَم ِلُّ  :َُم٤م ىَم٤مَل اسْم إَِذا ىَم٤مَم  طيَم٤مَن اًمٜمٌا

ُد ىَم٤مَل  ْٞمِؾ َيَتَٝمجا ـْ اًمٚما ـا اًمٚمٝمُ ش: ُِم ـْ ومِٞمِٝم َْرِض َوَُم ْٕ َٛمَقاِت َوا ًا َوًَمَؽ  ،ؿا ًَمَؽ احْلَْٛمُد َأْٟم٧َم ىَمٞمُِّؿ اًم

ـا  ـْ ومِٞمِٝم َْرِض َوَُم ْٕ َٛمَقاِت َوا ًا َٛمَقاِت  ،احْلَْٛمُد ًَمَؽ ُُمْٚمُؽ اًم ًا َوًَمَؽ احْلَْٛمُد َأْٟم٧َم ُٟمقُر اًم

َْرِض وَ  ْٕ ـا َوا ـْ ومِٞمِٝم َْرضِ  ،َُم ْٕ َٛمَقاِت َوا ًا َوًَمَؽ احْلَْٛمُد َأْٟم٧َم  ،َوًَمَؽ احْلَْٛمُد َأْٟم٧َم َُمٚمُِؽ اًم

 ،َواًمٜماٌِٞمُّقَن طَمؼع  ،َواًمٜما٤مُر طَمؼع  ،َواجْلَٜما٦ُم طَمؼع  ،َوىَمْقًُمَؽ طَمؼع  ،َوًمَِ٘م٤مُؤَك طَمؼع  ،َوَوقْمُدَك احْلَؼُّ  ،احْلَؼُّ 

ٌد  ٤مقمَ  ،طَمؼع  طَوحُمَٛما ًا ْٚم٧ُم  ،َوسمَِؽ آَُمٜم٧ُْم  ،ؿا ًَمَؽ َأؾْمَٚمْٛم٧ُم اًمٚمٝمُ  ،٦ُم طَمؼع َواًم َوإًَِمْٞمَؽ  ،َوقَمَٚمْٞمَؽ شَمَقيما

٧ٌُْم  ْرُت  ،َوإًَِمْٞمَؽ طَم٤ميَمْٛم٧ُم  ،َوسمَِؽ ظَم٤مَصْٛم٧ُم  ،َأَٟم ُْم٧ُم َوَُم٤م َأظما ْرُت  ،وَم٤مهْمِٗمْر زِم َُم٤م ىَمدا َوَُم٤م َأْهَ

ُم َوَأْٟم٧َم اعم١َُْمظمِّ  ،َوَُم٤م َأقْمَٚمٜم٧ُْم  كَ َأْٟم٧َم اعمَُْ٘مدِّ َٓ إًَِمَف هَمػْمُ ٓا َأْٟم٧َم َأْو  َٓ إًَِمَف إِ َوَزاَد  :ىَم٤مَل ؾُمْٗمَٞم٤منُ  ،ُر 

ٌُْد اًْمَٙمِريِؿ َأسُمق ُأَُمٞما٦مَ  ٓا سمِ  :قَم َة إِ َٓ ىُمقا َٓ طَمْقَل َو ٚمِؿٍ  :ىَم٤مَل ؾُمْٗمَٞم٤منُ  ،٤مهللَِو ًْ ـُ َأِِب ُُم  :ىَم٤مَل ؾُمَٚمْٞماَمُن سْم

ٌا٤مٍس  ـِ قَم ـْ اسْم ـْ ـَم٤مُوٍس قَم ِلِّ ؾَمِٛمَٕمُف ُِم ـْ اًمٜمٌا  طَُم٤م قَم

  ىم٤مل اًمزرىمل راومع سمـ روم٤مقم٦م قمـ(355وطمدي٨م روم٤مقم٦م سمـ راومع قمٜمد اًمٌخ٤مري )

( .  محده عمـ اهلل ؾمٛمع)  ىم٤مل اًمريمٕم٦م ُمـ رأؾمف رومع ومٚمام ط اًمٜمٌل وراء ٟمّمكم يقُم٤م يمٜم٤م:  

( .  اعمتٙمٚمؿ ُمـ)  ىم٤مل اٟمٍمف ومٚمام.  ومٞمف ُم٤ٌمريم٤م ـمٞم٤ٌم محدا احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م وراءه رضمؾ ىم٤مل

 (  أول يٙمتٌٝم٤م أُّيؿ يٌتدروَّن٤م ُمٚمٙم٤م وصمالصملم سمْمٕم٦م رأي٧م)  ىم٤مل أٟم٤م ٤ملىم
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: »اًمّمحٞمحلم»وُمٜمٝم٤م قمٜمد آٟمتٝم٤مء ُمـ اًمّمالة يمام ذم طمدي٨م يمٕم٥م سمـ قمجرة ذم  -0

ـْ َرؾُمقِل  ـِ قُمْجَرَة قَم ـْ يَمْٕم٥ِم سْم ـا ش :ىَم٤مَل  ط اهللِقَم ـا َأْو وَم٤مقِمُٚمُٝم َٓ َُيِٞم٥ُم ىَم٤مِئُٚمُٝم ٤ٌَمٌت  ُدسُمَر  :ُُمَٕم٘مِّ

ٌِٞمَح٦مً يمُ  ًْ ِٛمٞمَدةً  ،ؾِّ َصاَلٍة َُمْٙمُتقسَم٦ٍم صَماَلٌث َوصَماَلصُمقَن شَم َوَأْرسَمٌع َوصَماَلصُمقَن  ،َوصَماَلٌث َوصَماَلصُمقَن َُتْ

 .»شَمْٙمٌػَِمةً 

( 9550(، وُمًٚمؿ )2998قمٜمد اًمٕمٓم٤مس حلدي٨م أِب هريرة قمٜمد اًمٌخ٤مري ) -1

 .»إن اهلل حي٥م اًمٕمٓم٤مس»واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري: 

إن اهلل ًمػمض قمـ اًمٕمٌد ي٠ميمؾ »يمؾ طمدي٨م أٟمس قمٜمد ُمًٚمؿ: قمٜمد آٟمتٝم٤مء ُمـ إ -2

 احلدي٨م. »إيمٚم٦م ومٞمحٛمده قمٚمٞمٝم٤م، وينمب اًمنمسم٦م ومٞمحٛمده قمٚمٞمٝم٤م

 »احلٛمد هلل اًمذي يمٗم٤مٟم٤م وأواٟم٤م، ومٙمؿ ممـ ٓ يم٤مذم ًمف وٓ ُم٠موي»قمٜمد اًمٜمقم طمدي٨م:  -3

 احلدي٨م.

ِـ قمٜمد ريمقب اًمداسم٦م يمام ذم طمدي٨م قمكم قمٜمد اًمؽمُمذي:  -4 ـْ قَمكِمِّ سْم َرَأْي٧ُم  :َرسمِٞمَٕم٦َم ىَم٤مَل  قَم

ٌََٝم٤م قَمٚمًِٞم٤م  يَم ٦ٍم ًمػَِمْ يَم٤مِب ىَم٤مَل  ،ُأيِتَ سمَِداسما ِؿ  :وَمَٚماما َوَوَع ِرضْمَٚمُف ذِم اًمرِّ ًْ وَمَٚماما اؾْمَتَقى  ،اهللِ سمِ

َر ًَمٜم٤َم َهَذا َوَُم٤م يُمٜما٤م ًَمُف ُُمْ٘مِرٟملِمَ  :قَمَٚمْٞمَٝم٤م ىَم٤مَل  ٌَْح٤مَن اًماِذي ؾَمخا ٌُقنَ وَ  ،احْلَْٛمُد هلِلاِ ؾُم
ٜم٤َم عمَُٜمَْ٘مٚمِ  ،إِٟما٤م إمَِم َرسمِّ

َ صَماَلصًم٤م صُمؿا ىَم٤مَل  اهللَ صُمؿا مَحَِد  ٓا َأْٟم٧َم ىَمْد فَمَٚمْٛم٧ُم َٟمْٗمِز وَم٤مهْمِٗمْر زِم  :صَماَلصًم٤م َويَمؼما َٓ إًَِمَف إِ ٌَْح٤مَٟمَؽ   ،ؾُم

وَمَٕمَؾ ُِمْثَؾ َُم٤م  ط اهللَِرؾُمقَل َرَأْي٧ُم  :ىَم٤مَل  ؟ُِمؿا َوِحْٙم٧َم َي٤م َأُِمػَم اعم١ُْْمُِمٜملِمَ  :صُمؿا َوِحَؽ وَمُ٘مْٚم٧ُم 

ٌِْدِه إَِذا ش :ىَم٤مَل  ؟اهللِ ُِمؿا َوِحْٙم٧َم َي٤م َرؾُمقَل  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،وَمَٕمْٚم٧ُم صُمؿا َوِحَؽ  ـْ قَم بُّ ُِم َيْٕمَج٥ُم اًمرا

ي :ىَم٤مَل  ُٟمقَب هَمػْمِ َٓ َيْٖمِٗمُر اًمذُّ ُف  ٌِْدي َأٟما  .»َربِّ اهْمِٗمْر زِم َوَيُ٘مقُل قَمٚمَِؿ قَم

(: ضم٤مءت أم ؾمٚمٞمؿ وم٘م٤مًم٧م: ي٤م 046ي٨م أٟمس قمٜمد اًمؽمُمذي )قمٜمد اًمدقم٤مء حلد -5

شمًٌحلم اهلل قمنًما، وُتٛمدٟمٞمف قمنًما، شرؾمقل اهلل قمٚمٛمٜمل يمٚمامت أدقمقا اهلل هبـ، ىم٤مل: 
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 .»وشمٙمؼميٜمف قمنًما، صمؿ ؾمكم طم٤مضمتؽ وم٢مٟمف ي٘مقل: ىمد ومٕمٚم٧م، ىمد ومٕمٚم٧م

اًمٚمٝمؿ ًمؽ احلٛمد أٟم٧م رب »قمٜمد ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس وىمد شم٘مدم:  -64

 .»ٛمقات وإرضاًمً

 قمٜمد وم٘مد اًمقًمد واعمّمٞم٦ٌم. -66

 وظمالص٦م اًمٙمالم أٟمف حيٛمد قمغم يمؾ طم٤مل.

ٍِ﴿ ايغابع١ ٚايجالثٕٛ: ًٍُل َعِظٝ ٢ًَ ُخ ََّْو َيَع  د4رايكًِ: ﴾َِٚإ

هذه صٗم٦م اًمٜمٌل اًمٙمريؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ، اًمذي أُمرٟم٤م سم٤مٕظمذ قمٜمف 

سم٤مب اًمدقمقة وهمػمه٤م، ومٛمـ ؾمٚمؽ ؾمٌٞمٚمف واًمًػم قمغم ؾمػمه، وإظمذ سم٠مىمقاًمف وأومٕم٤مًمف ذم 

 واىمتٗمك أصمره وصؾ، وُمـ ظم٤مًمػ ـمري٘مف اٟم٘مٓمع وهمٗمؾ.

يمام ذم طمدي٨م أِب هريرة قمٜمد  »أيمٛمؾ اعم١مُمٜملم إيامًٟم٤م أطم٤مؾمٜمٝمؿ ظمٚمً٘م٤م»وهلذا ىم٤مل: 

 ُم٤م.(، وقم٤مئِم٦م 03(، وأمحد6629اًمؽمُمذي )

ا اًمذي وإذا يمٛمؾ إيامٟمف يم٤من اهلل ُم١ميده وٟم٤مسه، وإذا ٟمٍمه اهلل قمز وضمؾ ومٛمـ ذ

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل يًتٓمٞمع ُمقاضمتف وهزيٛمتف، أظمرج اًمٌخ٤مري:  إِنا ش :ط اهللِىَم٤مَل َرؾُمقُل  :قَم

ـْ قَم٤مَدى زِم َوًمًِٞم٤م وَمَ٘مْد آَذْٟمُتُف سم٤ِمحْلَْرِب  :ىَم٤مَل  اهللَ  َأطَم٥ما إزَِما مِما٤م  ،َُم
ٍ
ء ٌِْدي سمٌَِمْ َب إزَِما قَم َوَُم٤م شَمَ٘مرا

ْو٧ُم قَمَٚمْٞمفِ  ٌافُ  ،اوْمؽَمَ ُب إزَِما سم٤ِمًمٜماَقاومِِؾ طَمتاك ُأطِم ٌِْدي َيَتَ٘مرا ٌُْتُف يُمٜم٧ُْم ؾَمْٛمَٕمُف  ،َوَُم٤م َيَزاُل قَم ٌَ وَم٢مَِذا َأطْم

َٛمُع سمِفِ  ًْ ٌٍِْمُ سمِفِ  ،اًماِذي َي ِذي ُي ُه اًما ٤م ،َوسَمٍَمَ ٌِْٓمُش هِبَ ل َي
تِ تِل َيْٛمٌِم هِب٤َم ،َوَيَدُه اًما َوإِْن  ،َوِرضْمَٚمُف اًما

 ُ َٕ قُِمٞمَذٟمافُ  ،قْمٓمَِٞمٜمافُ ؾَم٠َمًَمٜمِل  َٕ ـْ اؾْمَتَٕم٤مَذِِن  ـْ  ،َوًَمِئ ِدي قَم  َأَٟم٤م وَم٤مقِمُٚمُف شَمَردُّ
ٍ
ء ـْ َرْ ْدُت قَم َوَُم٤م شَمَردا

٤مَءشَمفُ  ًَ ـِ َيْٙمَرُه اعمَْْقَت َوَأَٟم٤م َأيْمَرُه َُم  .»َٟمْٗمِس اعم١ُْْمُِم
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٤مئِم٦م واًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مرآن واًمًٜم٦م مه٤م اخلٚمؼ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي سمٕم٨م سمف اًمٜمٌل اًمٙمريؿ، ىم٤مًم٧م قم

يم٤من  ط(: وم٢من ظمٚمؼ ٟمٌل اهلل 302يمام ذم ُمًٚمؿ ) ططملم ؾمئٚم٧م قمـ ظمٚمؼ رؾمقل اهلل 

 اًم٘مرآن.

أظمرضمف أمحد  »إٟمام سمٕمث٧م َٕتؿ ص٤مًمح إظمالق»يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م:  طوىم٤مل 

(9/846.) 

ـْ ضَم٤مسمِرٍ وًمف اًمٜمٍم ذم اًمدٟمٞم٤م واًمٜمٍم ذم أظمرى:  ـْ ش: ىَم٤مَل  ط اهللَِأنا َرؾُمقَل  :قَم إِنا ُِم

٤م َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َأطَم٤مؾِمٜمَُٙمْؿ َأظْماَلىًم٤مَأطَم  ًً
َوإِنا َأسْمَٖمَْمُٙمْؿ إزَِما َوَأسْمَٕمَديُمْؿ  ،ٌُِّٙمْؿ إزَِما َوَأىْمَرسمُِٙمْؿ ُِمٜمِّل جَمْٚمِ

ىُمقَن َواعمَُْتَٗمْٞمِٝمُ٘مقنَ  ٤م َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم اًمثاْرصَم٤مُروَن َواعمَُْتَِمدِّ ًً
ىَمْد قَمٚمِْٛمٜم٤َم  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :ىَم٤مًُمقا ،»ُِمٜمِّل جَمْٚمِ

ىُمقنَ  ونَ ش: ىَم٤مَل  ؟وَماَم اعمَُْتَٗمْٞمِٝمُ٘مقنَ  ،اًمثاْرصَم٤مُروَن َواعْمَُتَِمدِّ ُ ك »اعمَُْتَٙمؼمِّ ًَ ـْ  :ىَم٤مَل َأسُمق قِمٞم ٤ٌَمب قَم َوذِم اًْم

ـْ َهَذا اًْمَقضْمفِ  ـٌ هَمِري٥ٌم ُِم ًَ ـْ َوَرَوى سَمْٕمُْمُٝمْؿ َهَذا احْلَِدي٨َم  ،َأِِب ُهَرْيَرَة َوَهَذا طَمِدي٨ٌم طَم قَم

ِلِّ  ـْ اًمٜمٌا ـْ ضَم٤مسمٍِر قَم ـِ اعمُْٜمَْٙمِدِر قَم ِد سْم ـْ حُمَٛما ـِ وَمَْم٤مًَم٦َم قَم ٤ٌَمَرِك سْم ِف  ،طاعمُْ ٌِْد َرسمِّ ـْ قَم َوََلْ َيْذيُمْر ومِٞمِف قَم

ـِ ؾَمِٕمٞمٍد َوَهَذا َأَصحُّ َواًمثاْرصَم٤مُر ُهَق اًْمَٙمثػُِم اًْمَٙماَلمِ  ُق اًماِذي َيَتَٓم٤مَوُل قَمغَم  ،سْم اًمٜما٤مِس ذِم َواعمَُْتَِمدِّ

ٌُْذو قَمَٚمْٞمِٝمؿْ   (.9464، أظمرضمف اًمؽمُمذي )اًْمَٙماَلِم َوَي

( طملم ؾمئؾ: ُم٤م أيمثر ُم٤م يدظمؾ اًمٜم٤مس اجلٜم٦م؟ ىم٤مل: 9440يمام قمٜمد اًمؽمُمذي ) طوىم٤مل 

 .»شم٘مقى اهلل وطمًـ اخلٚمؼ »

ويمؿ يم٤من اًمٜم٤مس اًمذيـ دظمٚمقا ذم اًمدقمقة سم٥ًٌم طمًـ ظمٚمؼ محٚمتٝم٤م، يمام ذم طمدي٨م 

ِلِّ  :ىَم٤مَل (، 9030(، وُمًٚمؿ )8426)اسمـ قم٤ٌمس قمٜمد اًمٌخ٤مري  ٌَْٕم٨ُم اًمٜمٌا عمَا٤م سَمَٚمَغ َأسَم٤م َذرٍّ َُم

ظَِمٞمفِ  ط ِٕ ُف َٟمٌِلع  :ىَم٤مَل  ضُمِؾ اًماِذي َيْزقُمُؿ َأٟما  ،اْريَم٥ْم إِمَم َهَذا اًْمَقاِدي وَم٤مقْمَٚمْؿ زِم قِمْٚمَؿ َهَذا اًمرا

ـْ ىَمْقًمِِف صمُ   َواؾْمَٛمْع ُِم
ِ
اَمء ًا ـْ اًم ـْ ىَمْقًمِِف  ،ؿا اْئتِٜمِلَي٠ْمشمِٞمِف اخْلؼََمُ ُِم َُخ طَمتاك ىَمِدَُمُف َوؾَمِٛمَع ُِم ْٕ وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ ا
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ْٕمرِ  :صُمؿا َرضَمَع إِمَم َأِِب َذرٍّ وَمَ٘م٤مَل ًَمفُ  ظَْماَلِق َويَماَلًُم٤م َُم٤م ُهَق سم٤ِمًمِمِّ ْٕ َُم٤م  :وَمَ٘م٤مَل  ،َرَأْيُتُف َي٠ْمُُمُر سمَِٛمَٙم٤مِرِم ا

َد َومَحَ  ،ؿَمَٗمْٞمَتٜمِل مِما٤م َأَرْدُت  ٦مَ وَمَتَزوا ِجَد وَم٤مًْمَتَٛمَس  ،َؾ ؿَمٜما٦ًم ًَمُف ومِٞمَٝم٤م َُم٤مٌء طَمتاك ىَمِدَم َُمٙما ًْ وَم٠َمشَمك اعمَْ

ِلا  َٓ َيْٕمِروُمفُ  طاًمٜمٌا ٠َمَل قَمٜمُْف طَمتاك َأْدَريَمُف سَمْٕمُض اًمٚماْٞمؾِ  ،َو ًْ وَم٤مْوَٓمَجَع وَمَرآُه قَمكِمع  ،َويَمِرَه َأْن َي

ُف هَمِري٥ٌم  ٌََح  ،فُ وَمَٚماما َرآُه شَمٌِٕمَ  ،وَمَٕمَرَف َأٟما  طَمتاك َأْص
ٍ
ء ـْ َرْ ٌَُف قَم ٠َمْل َواطِمٌد ُِمٜمُْٝماَم َص٤مطِم ًْ صُمؿا  ،وَمَٚمْؿ َي

ِجدِ  ًْ ِلُّ  ،اطْمَتَٛمَؾ ىِمْرسَمَتُف َوَزاَدُه إمَِم اعمَْ َٓ َيَراُه اًمٜمٌا ك طَوفَمؾا َذًمَِؽ اًْمَٞمْقَم َو ًَ وَمَٕم٤مَد إِمَم  ،طَمتاك َأُْم

ضُمِؾ َأْن َيْٕمَٚمَؿ َُمٜمِْزًَمُف وَم٠َمىَم٤مَُمفُ  :َُمْْمَجِٕمِف وَمَٛمرا سمِِف قَمكِمع وَمَ٘م٤مَل  ٠َمُل  ،َأَُم٤م َٟم٤مَل ًمِٚمرا ًْ َٓ َي وَمَذَه٥َم سمِِف َُمَٕمُف 

 
ٍ
ء ـْ َرْ ٌَُف قَم وَم٠َمىَم٤مَم  ،طَمتاك إَِذا يَم٤مَن َيْقُم اًمثا٤مًم٨ِِم وَمَٕم٤مَد قَمكِمع قَمغَم ُِمْثِؾ َذًمَِؽ  ،َواطِمٌد ُِمٜمُْٝماَم َص٤مطِم

صمُ  :َُمَٕمُف صُمؿا ىَم٤مَل  دِّ َٓ ُُتَ ؿِمَدِنِّ وَمَٕمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،ٜمِل َُم٤م اًماِذي َأىْمَدَُمَؽ َأ  ،إِْن َأقْمَٓمْٞمَتٜمِل قَمْٝمًدا َوُِمٞمَث٤مىًم٤م ًَمؽُمْ

هُ  ُف طَمؼع َوُهَق َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل  ،وَمَٗمَٕمَؾ وَم٠َمظْمؼَمَ ٌَْٕمٜمِل ط اهللِوَم٢مِٟما ٌَْح٧َم وَم٤مشْم وَم٢مِِنِّ إِْن َرَأْي٧ُم  ،وَم٢مَِذا َأْص

ٌَْٕمٜمِل طَمتاك شَمْدظُمَؾ َُمْدظَمكِم وَمَٗمَٕمَؾ  ،يَم٠َمِنِّ ُأِريُؼ اعم٤َْمءَ ؿَمْٞمًئ٤م َأظَم٤مُف قَمَٚمْٞمَؽ ىُمْٛم٧ُم   ،وَم٢مِْن َُمَْمْٞم٧ُم وَم٤مشْم

ِلِّ  ـْ ىَمْقًمِِف َوَأؾْمَٚمَؿ َُمَٙم٤مَٟمفُ  ،طوَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ َيْ٘مُٗمقُه طَمتاك َدظَمَؾ قَمغَم اًمٜمٌا ِٛمَع ُِم ًَ وَمَ٘م٤مَل  ،َوَدظَمَؾ َُمَٕمُف وَم

ِلُّ  ُهْؿ طَمتاك َي٠ْمشمَِٞمَؽ َأُْمِرياْرضِمْع إمَِم ىَمْقُمِ ش :طًَمُف اًمٜمٌا َواًماِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه  :ىَم٤مَل  ،»َؽ وَم٠َمظْمؼِمْ

ـا هِب٤َم سَملْمَ فَمْٝمَراَٟمْٞمِٝمؿْ  ظَم َْسُ ِجَد وَمٜم٤َمَدى سم٠َِمقْمغَم َصْقشمِفِ  ،َٕ ًْ َٓ إًَِمَف  :وَمَخَرَج طَمتاك َأشَمك اعْمَ َأؿْمَٝمُد َأْن 

ٓا  ًدا َرؾُمقُل  اهللُإِ سُمقُه طَمتاك َأْوَجُٕمقهُ  ،اهللَِوَأنا حُمَٛما ٌا٤مُس وَم٠َميَم٥ما  ،صُمؿا ىَم٤مَم اًْمَ٘مْقُم وَمَيَ َوَأشَمك اًْمَٕم

ـْ هِمَٗم٤مرٍ  :قَمَٚمْٞمِف ىَم٤مَل  ُف ُِم ُتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقَن َأٟما ًْ ٠ْمِم وَم٠َمْٟمَ٘مَذُه ُِمٜمُْٝمؿْ  ،َوْيَٚمُٙمْؿ َأًَم ٤مِريُمْؿ إمَِم اًمِما  ،َوَأنا ـَمِريَؼ دِمَ

ـْ اًْمَٖمِد عمِِ  ٌا٤مُس قَمَٚمْٞمفِ صُمؿا قَم٤مَد ُِم سُمقُه َوصَم٤مُروا إًَِمْٞمِف وَم٠َميَم٥ما اًْمَٕم  .ْثٚمَِٝم٤م وَمَيَ

 ُمـ أطمًـ اًمٜم٤مس ظمٚمً٘م٤م. ط: يم٤من رؾمقل اهلل وىم٤مل أٟمس 

 وُمـ إظمالق اًمتل يٜمٌٖمل أن يتحغم هب٤م اًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ:

: ـم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ ُم٤م اؾمتٓم٤مع إمم ذًمؽ ؾمٌٞماًل. ًٓ  أو
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 ٤مًمٕمٚمؿ.اًمث٤مِن: ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ سم

 اًمث٤مًم٨م: اًمّمؼم.

 اًمراسمع: اًمتقاوع.

 اخل٤مُمس: احلٚمؿ.

 اًم٤ًمدس: اًمت١مده.

 اًم٤ًمسمع: اًمٙمرم.

 اًمث٤مُمـ: احلٙمٛم٦م.

 اًمت٤مؾمع: اًمِمج٤مقم٦م.

 اًمٕم٤مذ: اجلقد.

 احل٤مدي قمنم: اًمٖمػمة اعمحٛمقدة.

 اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة: اًمًٛم٧م احلًـ.

 .طإمم همػم ذًمؽ مم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمٌل 

 ويمام ىمٞمؾ:

 ٞمـــ٧موإٟمـــام إُمـــؿ إظمـــالق ُمـــ٤م سم٘م

 

ــقا  ــؿ ذهٌ ــ٧م أظمالىمٝم ــقا ذهٌ ــ٢من مه  وم

(: إذا طمًٜم٧م أظمالق اإلٟم٤ًمن يمثر 983) »أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ»ذم  ىم٤مل اعم٤موردي  

 أهـُمّم٤مومقه وىمؾ ُمٕم٤مدوه، ومتًٝمٚم٧م قمٚمٞمف إُمقر اًمّمٕم٤مب، ٟٓم٧م ًمف اًم٘مٚمقب اًمٖمْم٤مب.

سملم شم٘مقى اهلل وطمًـ اخلٚمؼ6 ٕن  ط(: مجع اًمٜمٌل 31) »اًمٗمقائد»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

قى اهلل شمّمٚمح ُم٤م سملم اًمٕمٌد وسملم رسمف، وطمًـ اخلٚمؼ يّمٚمح ُم٤م سمٞمٜمف وسملم ظمٚم٘مف، ومت٘مقى شم٘م

 أهـاهلل شمقضم٥م ًمف حم٦ٌم اهلل، وطمًـ اخلٚمؼ يدقمقا اًمٜم٤مس إمم حمٌتف. 
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وإذا أطمٌف اًمٜم٤مس ىمٌٚمقا ظمػمه وأؿم٤مدوا ذيمره وٟمنموا قمٚمٛمف، سمٞمٜمام إن يم٤من دء اخلٚمؼ 

 ٟمٗمروا قمٜمف وٟمٗمروا ُمٜمف.

َّ ﴿ايجا١َٓ ٚايجالثٕٛ: َٚاِصَفِذ ِإ  ِِ ُٗ ِٓ ُِٜخبُّ  اهلَلَفاِعُف َع

ِٓنَي ُُِخِغ   د31راملا٥ز٠:﴾اِي

 : واًمّمٗمح أسمٚمغ ُمـ اًمٕمٗمق.»سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمزشىم٤مل اًمٗمػموز آسم٤مدي ذم 

وىمد يٕم٘مق اإلٟم٤ًمن وٓ يّمٗمح، وصٗمح٧م قمٜمف أوًمٞمتف صٗمح٦م مجٞمٚم٦م ُمٕمرًو٤م قمـ ذٟمٌف، 

 أهـاًمتل أصم٧ٌم ومٞمٝم٤م ذٟمٌف.  أو أًم٘مٞم٧م صٗمحتف ُمتح٤مُمًٞم٤م قمٜمف، أو دم٤موزت اًمّمٗمح٦م

وَم٤مْصَٗمِح ﴿وىمد ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ آُمًرا ٟمٌٞمف سم٤مًمّمٗمح قمـ اعم١مُمٜملم واًمتج٤موز قمٜمٝمؿ: 

ْٗمَح اجْلَِٛمٞمَؾ   .[58]احلجر:﴾اًمّما

٤ًٌم ِٕب سمٙمر واعم١مُمٜملم ذم اًمّمٗمح: َوٓ َي٠ْمشَمِؾ ُأوًُمق اًْمَٗمْْمِؾ ُِمٜمُْٙمْؿ ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم ُمرهم

َٕم٦ِم َأْن ُي١ْمشُمقا ُأوزِم  ًا ـَ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ َواًم ٤ميملَِم َواعمَُْٝم٤مضِمِري ًَ َوًْمَٞمْٕمُٗمقا َوًْمَٞمّْمَٗمُحقا َأٓ  اهللِاًْمُ٘مْرسَمك َواعمَْ

ٌُّقَن َأْن َيْٖمِٗمَر 
 .[11]الـور: ﴾هَمُٗمقٌر َرطِمٞمؿٌ  اهللًَُمُٙمْؿ وَ  اهللُُُتِ

وَم٤مْصَٗمْح ﴿ وأيًْم٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم أُمًرا ٟمٌٞمف سم٤مإلقمراض وقمدم اعم٤ٌمٓة ُمـ يمٗمر اًمٙم٤مومريـ:

ْقَف َيْٕمَٚمُٛمقنَ قَمٜمْٝمُ  ًَ  .[51]الزخرف: ﴾ْؿ َوىُمْؾ ؾَمالٌم وَم

وٓ اؾمتٛمرار ًمٚمحٞم٤مة اًمًٕمٞمدة إٓ سم٤مًمٕمٛمؾ هبذه اًمقؾمٞمٚم٦م اجلٛمٞمٚم٦م اعمٗمٞمدة ذم ٟمٍم 

 قال تعالى:اإلٟم٤ًمن قمغم خم٤مًمٗمٞمف، وٟمٍم اًمدقمقة ودم٤موز اعمِمٙمالت واًمٕمثرات واًمزٓت، 

ـْ َأْزَواضمِ ﴿ ـَ آَُمٜمُقا إِنا ُِم ِذي ٤َم اًما ُٙمْؿ َوَأْوِٓديُمْؿ قَمُدّوًا ًَمُٙمْؿ وَم٤مطْمَذُروُهْؿ َوإِْن شَمْٕمُٗمقا َي٤م َأُّيُّ

اَم َأُْمَقاًُمُٙمْؿ َوَأْوُٓديُمْؿ ومِْتٜم٦ٌَم وَ  * هَمُٗمقٌر َرطِمٞمؿٌ  اهللََوشَمّْمَٗمُحقا َوشَمْٖمِٗمُروا وَم٢مِنا  قِمٜمَْدُه َأضْمٌر  اهللُإِٟما
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 .[98-90]التغابن:  ﴾قَمٔمِٞمؿٌ 

لم، وُمـ صٗم٤مَتؿ اًمٕمٗمق واًمّمٗمح، طمٞم٨م ىم٤مل: وأظمؼم اهلل قمز وضمؾ أن اجلٜم٦م ًمٚمٛم١مُمٜم

ْت ًمِْٚمُٛمتاِ٘ملمَ ﴿ َْرُض ُأقِمدا ْٕ اَمَواُت َوا ًا ُٙمْؿ َوضَمٜما٦ٍم قَمْرُوَٝم٤م اًم ـْ َرسمِّ  * َوؾَم٤مِرقُمقا إمَِم َُمْٖمِٗمَرٍة ُِم

ـِ اًمٜما   َواًْمَٙم٤مفمِِٛملَم اًْمَٖمْٞمَظ َواًْمَٕم٤موملَِم قَم
ِ
اء ا  َواًميا

ِ
اء ا ـَ ُيٜمِْٗمُ٘مقَن ذِم اًمنا ِذي حُي٥ِمُّ  اهلل٤ُمِس وَ اًما

ٜملِمَ  ًِ  .[930-933]آل عؿران:  ﴾اعمُْْح

وم٤مًمٕمٗمق واًمّمٗمح ؾم٥ٌم ًمإلطم٤ًمن اًمذي حيٌف اهلل قمز وضمؾ ويثٞم٥م قمٚمٞمف، وىمد يمت٥م 

اإلطم٤ًمن قمغم يمؾ رء، ومٞمج٥م قمغم اًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ أن يٙمقن حمًٜم٤ًم ذم اًم٘مقل 

 واًمٗمٕمؾ وآقمت٘م٤مد، طمتك يٜمٍم وسم٤مخلػم يذيمر.

اهلل قمز وضمؾ شمقاضمٝمف اعمٜمٖمّم٤مت ُمـ اعمجتٛمع وممـ طمقًمف، وًمق ؿمدد واًمداقمل إمم 

قمٚمٞمٝمؿ واهمٚمظ هلؿ اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ ًمٜمٗمروا قمٜمف واؿمٛمئزوا ُمٜمف، وُمـ أومٕم٤مًمف وإن يم٤من ُم٤م ي٠ميت 

 سمف طمًٜم٤ًم.

قال قمغم هذا إُمر، ُمع ُم٤م هق قمٚمٞمف ُمـ اًمرومؼ واخلػم،  طوًمذًمؽ طم٨م اهلل رؾمقًمف 

ـَ ﴿ تعالى: ـْ طَمْقًمَِؽ  اهللِوَمٌاَِم َرمْح٦ٍَم ُِم قا ُِم ْٟمَٗمْمُّ َٓ ًمِٜم٧َْم هَلُْؿ َوًَمْق يُمٜم٧َْم وَمّٔم٤ًم هَمٚمِٞمَظ اًْمَ٘مْٚم٥ِم 

ْؾ قَمغَم  َُْمِر وَم٢مَِذا قَمَزُْم٧َم وَمَتَقيما ْٕ حُي٥ِمُّ  اهللَ إِنا  اهللِ وَم٤مقْمُػ قَمٜمُْٝمْؿ َواؾْمَتْٖمِٗمْر هَلُْؿ َوؿَم٤مِوْرُهْؿ ذِم ا

ٚملِمَ   .[981]آل عؿران: ﴾اعمَُْتَقيمِّ

 .[131]البؼرة:﴾َوَأْن شَمْٕمُٗمقا َأىْمَرُب ًمِٚمتاْ٘مَقى﴿ وقال تعالى:

ـِ اجْل٤َمِهِٚملمَ ﴿وىم٤مل:   .[911]ألعراف: ﴾ظُمِذ اًْمَٕمْٗمَق َوْأُُمْر سم٤ِمًْمُٕمْرِف َوَأقْمِرْض قَم

وُمع ذًمؽ اعمتّمػ سمّمٗمتل اًمّمٗمح واًمٕمٗمق ُمع أٟمف ُمٓمٞمع ًمرسمف قمز وضمؾ، وُمت٤مسمع ًمٜمٌٞمف 

ه، وًمقٓ أن اهلل قمز وضمؾ ي٠مظمذٟم٤م يؼمد ىمٚمٌف وي٘مؾ طم٤ًمده، ويٙمثر حمٌقه ويٜمتنم ظمػم ط
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ـْ سَمْٕمِد َذًمَِؽ ﴿ وقال تعالى:سم٤مًمٕمٗمق ٕهٚمٙمٜم٤م مجٞمًٕم٤م، دقم٤مة وقمٚمامء وأُم٦م،  صُمؿا قَمَٗمْقَٟم٤م قَمٜمُْٙمْؿ ُِم

 .[951]البؼرة:﴾وَمَت٤مَب قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوقَمَٗم٤م قَمٜمُْٙمؿْ ﴿ ، وىم٤مل:[81]البؼرة: ﴾ًَمَٕمٚماُٙمْؿ شَمِْمُٙمُرونَ 

 .»واقمػ قمٜم٤م واهمٗمر ًمٜم٤م وارمحٜم٤م» قمغم ٟمٌٞمف: وُمـ اًمدقم٤مء اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي أٟمزًمف اهلل

 وم٤مًمٚمٝمؿ قمٗمًقا وصٗمًح٤م عم٤م حيدث ُمٜم٤م ُمـ زٍٓت وشمٗمريٓم٤مت.

، ومٚمام قمٚمؿ ُمـ ٟمٗمًف اًمٖمْم٥م، وقمٚمؿ أن اعمجتٛمع ومٞمف رء ُمـ طواٟمٔمر إمم طمٞم٤مة ٟمٌٞمؽ 

ذًمؽ، دقم٤م اهلل قمز وضمؾ أن ٓ ي١ماظمذ أصح٤مسمف سمدقم٤مئف إٓ ُمـ يم٤من ًمف أهؾ، يمام ذم طمدي٨م 

اًمٚمٝمؿ إِن اُتذ قمٜمدك »وقم٤مئِم٦م وأٟمس وهمػمهؿ ذم اًمّمحٞمح وإًمٗم٤مظ ُمت٘م٤مرسم٦م:  أِب هريرة

آذيتف، ؿمتٛمتف، ًمٕمٜمتف، ضمٚمدشمف، وم٤مضمٕمٚمٝم٤م ًمف  قمٝمًدا ًمـ ُتٚمٗمٜمٞمف، وم٢مٟمام أٟم٤م سمنم، ومآي اعم١مُمٜملم

 .»صالةوزيم٤مة وىمرسمف شم٘مرسمف هب٤م إًمٞمؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ـَ (: 6354(، وُمًٚمؿ )2943وأظمرج اًمٌخ٤مري ) نا إِ  ىم٤مل: َُم٤م َزْيٍد َأنا ُأؾَم٤مَُم٦َم سْم

٤ٌَمَدَة ذِم  ،َريم٥َِم قَمغَم مِح٤َمٍر قَمَٚمْٞمِف ىَمٓمِٞمَٗم٦مٌ  ط اهللِ َرؾُمقَل  ـَ قُم وَمَديمِٞما٦ٌم َوُأؾَم٤مَُم٦ُم َوَراَءُه َيُٕمقُد ؾَمْٕمَد سْم

ٌَْؾ َوىْمَٕم٦ِم سَمْدرٍ  ـِ اخْلَْزَرِج ىَم ٌُْد  ،سَمٜمِل طَم٤مِرِث سْم ا سمَِٛمْجٚمٍِس ومِٞمِف قَم ٤مَرا طَمتاك َُمرا ًَ ـُ  اهللِوَم ـُ ُأَِبٍّ اسْم سْم

ٌُْد  ،ؾَمُٚمقَل  ٚمَِؿ قَم ًْ ٌَْؾ َأْن ُي ـُ ُأَِبٍّ  اهللِ َوَذًمَِؽ ىَم ٚمِِٛملَم  ،سْم ًْ ـْ اعمُْ وَم٢مَِذا ذِم اعمَْْجٚمِِس َأظْماَلٌط ُِم

َْوصَم٤مِن َواًْمَٞمُٝمقدِ  ْٕ ٌََدِة ا يملَِم قَم ٌُْد  ،َواعمُْنْمِ ٚمِِٛملَم قَم ًْ ـُ َرَواطَم٦مَ  اهللَِوذِم اعمُْ َٞم٧ْم اعمَْْجٚمَِس وَمَٚماما هَمِِم  ،سْم

ـُ ُأَِبٍّ َأْٟمَٗمُف سمِِرَداِئِف َوىَم٤مَل  ٦ِم مَخاَر اسْم اسما وا قَمَٚمْٞمٜم٤َم :قَمَج٤مضَم٦ُم اًمدا ُ ٚماَؿ َرؾُمقُل  ،َٓ شُمَٖمؼمِّ ًَ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ  ط اهللِوَم

ٌُْد  اهللِ وَمَدقَم٤مُهْؿ إِمَم  ،صُمؿا َوىَمَػ وَمٜمََزَل  ـُ ؾَمُٚمقَل  اهللِ َوىَمَرَأ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ اًْمُ٘مْرآَن وَمَ٘م٤مَل ًَمُف قَم ـُ ُأَِبٍّ اسْم ٤َم  :سْم َأُّيُّ

ٜم٤َم ًِ ـَ مِما٤م شَمُ٘مقُل إِْن يَم٤مَن طَمً٘م٤م وَماَل شُم١ْمِذَٟم٤م سمِِف ذِم جَم٤َمًمِ ًَ َٓ َأطْم ـْ ضَم٤مَءَك وَم٤مىْمُّمْص قَمَٚمْٞمفِ  ،اعمَْْرُء   ،وَمَٛم

ٌُْد  ـُ َرَواطَم٦مَ  اهللِ ىَم٤مَل قَم ٜم٤َم اهللِ سَمغَم َي٤م َرؾُمقَل  :سْم ًِ ٤م ُٟمِح٥مُّ َذًمَِؽ  وَم٤مهْمَِمٜم٤َم ذِم جَم٤َمًمِ وَم٤مؾْمَت٥ما  ،وَم٢مِٟما

يُمقَن َواًْمَٞمُٝمقُد طَمتاك يَم٤مُدوا َيَتَث٤مَوُرونَ  ٚمُِٛمقَن َواعمُْنْمِ ًْ ُْمُٝمْؿ  ط اهللِوَمَٚمْؿ َيَزْل َرؾُمقُل  ،اعمُْ ُُيَٗمِّ
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ـِ قمُ  ط اهللِ صُمؿا َريم٥َِم َرؾُمقُل  ،طَمتاك ؾَمَٙمُتقا ٤مَر طَمتاك َدظَمَؾ قَمغَم ؾَمْٕمِد سْم ًَ َتُف وَم وَمَ٘م٤مَل  ،٤ٌَمَدةَ َداسما

٤ٌَمٍب ش :ط اهللَِرؾُمقُل  َٛمْع َُم٤م ىَم٤مَل َأسُمق طُم ًْ ْ شَم ٌَْد  ،»َأْي ؾَمْٕمُد َأََل ـَ ُأَِبٍّ ىَم٤مَل يَمَذا  اهللُِيِريُد قَم سْم

٤ٌَمَدةَ  ،َويَمَذا ـُ قُم ِذي َأْٟمَزَل  ،سم٠َِمِِب َأْٟم٧َم اقْمُػ قَمٜمُْف َواْصَٗمْح  اهللَِأْي َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مَل ؾَمْٕمُد سْم وَمَقاًما

ٌَْحَرِة قَمغَم  اهللَُٚمْٞمَؽ اًْمٙمَِت٤مَب ًَمَ٘مْد ضَم٤مَء قمَ  سم٤ِمحْلَؼِّ اًماِذي َأْٟمَزَل قَمَٚمْٞمَؽ َوًَمَ٘مْد اْصَٓمَٚمَح َأْهُؾ َهِذِه اًْم

ٌُقُه سم٤ِمًْمِٕمَّم٤مسَم٦مِ  ضُمقُه َوُيَٕمّمِّ َق سمَِذًمَِؽ وَمَذًمَِؽ  اهللُوَمَٚماما َردا  ،َأْن ُيَتقِّ َذًمَِؽ سم٤ِمحْلَؼِّ اًماِذي َأقْمَٓم٤مَك َذِ

ـْ  ط اهللِ َويَم٤مَن َرؾُمقُل  ،ط اهللِ وَمَٕمَٗم٤م قَمٜمُْف َرؾُمقُل  ،وَمَٕمَؾ سمِِف َُم٤م َرَأْي٧َم  َوَأْصَح٤مسُمُف َيْٕمُٗمقَن قَم

يملَِم َوَأْهِؾ اًْمِٙمَت٤مِب يَماَم َأَُمَرُهْؿ  ََذى اهللُاعمُْنْمِ ْٕ وَن قَمغَم ا ـا  وقال تعالى: ،َوَيّْمؼِمُ َٛمُٕم ًْ َوًَمَت

ـَ ُأوشُمقا اًْمٙمِتَ  ِذي ـْ اًما َي٦َم َوىَم٤مَل ُِم ْٔ ـْ َأْهِؾ اًْمٙمَِت٤مِب وَمَٙم٤مَن َرؾُمقُل  :٤مَب ا ُل  ط اهللَِودا يَمثػٌِم ُِم َيَت٠َموا

٤م  اهللُسَمْدًرا وَمَ٘مَتَؾ  ط اهللِسمِِف طَمتاك َأِذَن ًَمُف ومِٞمِٝمْؿ وَمَٚماما هَمَزا َرؾُمقُل  اهللُذِم اًْمَٕمْٗمِق قَمٜمُْٝمْؿ َُم٤م َأَُمَرُه  هِبَ

ـْ َصٜم٤َمِديدِ  ـْ ىَمَتَؾ ُِم ٤مِر َوؾَم٤مَدِة ىُمَرْيشٍ  َُم ـَ  ط اهللِ وَمَ٘مَٗمَؾ َرؾُمقُل  ،اًْمُٙمٗما َوَأْصَح٤مسُمُف َُمٜمُّْمقِري

٤مِر َوؾَم٤مَدِة ىُمَرْيشٍ  ـْ َصٜم٤َمِديِد اًْمُٙمٗما ـْ َُمَٕمُف  ،هَم٤مٟمِِٛملَم َُمَٕمُٝمْؿ ُأؾَم٤مَرى ُِم ـُ ؾَمُٚمقَل َوَُم ـُ ُأَِبٍّ اسْم ىَم٤مَل اسْم

َْوصَم٤منِ  ْٕ ٌََدِة ا يملَِم قَم ـْ اعمُْنْمِ ٤ٌَمِيُٕمقا َرؾُمقَل هَ  :ُِم َف وَم ؾْماَلِم  ط اهللِ َذا َأُْمٌر ىَمْد شَمَقضما قَمغَم اإْلِ

 .وَم٠َمؾْمَٚمُٛمقا

ـْ  (:6129(، وُمًٚمؿ )9434وأظمرج اًمٌخ٤مري ) ٌُْد قَم  طيَم٠َمِنِّ َأْٟمُٔمُر إمَِم اًمٜماٌِلِّ  :اهللِ قَم

سَمُف ىَمْقُُمُف وَم٠َمْدَُمْقهُ   َضَ
ِ
َْٟمٌَِٞم٤مء ْٕ ـْ ا ـْ َوضْمِٝمِف َوَيُ٘مقُل وَمُٝمَق يَ  ،حَيْٙمِل َٟمًٌِٞم٤م ُِم َم قَم ُح اًمدا ًَ َربِّ اهْمِٗمْر ش: ْٛم

َٓ َيْٕمَٚمُٛمقنَ  ُْؿ   .»ًمَِ٘مْقُِمل وَم٢مَِّنا

ـِ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل (: 6413(، وُمًٚمؿ )2444قمٜمدمه٤م ذم ) وقمـ أٟمس  ـْ َأَٟمِس سْم  :قَم

ٌََذُه  ،َوقَمَٚمْٞمِف سُمْرٌد َٟمْجَراِِنع هَمٚمِٞمُظ احْل٤َمؿِمَٞم٦مِ  ط اهللِ يُمٜم٧ُْم َأُْمٌِم َُمَع َرؾُمقِل  وَم٠َمْدَريَمُف َأقْمَراِِبع وَمَج

ٌَْذًة ؿَمِديَدًة طَمتاك َٟمَٔمْرُت إمَِم َصْٗمَح٦ِم قَم٤مشمِِؼ َرؾُمقِل  َرْت هِب٤َم طَم٤مؿِمَٞم٦ُم  ط اهللِ سمِِرَداِئِف ضَم ىَمْد َأصما
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ٌَْذشمِفِ  ِة ضَم ـْ ؿِمدا ِد ُِم ـْ َُم٤مِل  :صُمؿا ىَم٤مَل  ،اًْمؼُمْ ُد ُُمْر زِم ُِم َدَك وَم٤مًْمَتَٗم٧َم إًَِمْٞمِف َرؾُمقُل اًماِذي قِمٜمْ  اهللَِي٤م حُمَٛما

  ط اهللِ
ٍ
 .صُمؿا َوِحَؽ صُمؿا َأَُمَر ًَمُف سمَِٕمَٓم٤مء

ُف هَمَزا َُمَع (: 408(، وُمًٚمؿ )956قمٜمد اًمِمٞمخلم: اًمٌخ٤مري ) وقمـ ضم٤مسمر  َأٟما

ٌََؾ َٟمْجدٍ  ط اهللِ َرؾُمقِل  ٤مِئَٚم٦ُم ذِم َواٍد يَمثػِِم وَم٠َمْدَريَمْتُٝمْؿ اًْم٘مَ  ،ىَمَٗمَؾ َُمَٕمفُ  ط اهللِ وَمَٚماما ىَمَٗمَؾ َرؾُمقُل  ،ىِم

َجرِ  ط اهللِوَمٜمََزَل َرؾُمقُل  ،اًْمِٕمَْم٤مهِ  َتٔمِٚمُّقَن سم٤ِمًمِما ًْ َق اًمٜما٤مُس َي ٧َم  ط اهللِوَمٜمََزَل َرؾُمقُل  ،َوشَمَٗمرا َُتْ

إِنا  :اِِبع وَمَ٘م٤مَل َيْدقُمقَٟم٤م َوإَِذا قِمٜمَْدُه َأقْمرَ  ط اهللِوَم٢مَِذا َرؾُمقُل  ،ؾَمُٛمَرٍة َوقَمٚماَؼ هِب٤َم ؾَمْٞمَٗمُف َوٟمِْٛمٜم٤َم َٟمْقَُم٦مً 

َط قَمكَما ؾَمْٞمِٗمل َوَأَٟم٤م َٟم٤مِئؿٌ  ـْ َيْٛمٜمَُٕمَؽ ُِمٜمِّل :وَم٤مؾْمَتْٞمَ٘مْٔم٧ُم َوُهَق ذِم َيِدِه َصْٚمًت٤م وَمَ٘م٤مَل  ،َهَذا اظْمؽَمَ  ؟َُم

ٌُْف َوضَمَٚمَس  »اهللُش :وَمُ٘مْٚم٧ُم   .صَماَلصًم٤م َوََلْ ُيَٕم٤مىِم

زيمٞم٦م اعمؼمأة ُم٤م ىم٤مل، عم٤م ىم٤مل ُمًٓمح ذم ؿم٠من قم٤مئِم٦م اًم واٟمٔمر أيًْم٤م إمم أِب سمٙمر 

َٕم٦ِم َأْن ﴿وأىمًؿ أسمق سمٙمر أن ٓ يٜمٗمؼ قمٚمٞمف، وم٠مٟمزل اهلل:  ًا َوٓ َي٠ْمشَمِؾ ُأوًُمق اًْمَٗمْْمِؾ ُِمٜمُْٙمْؿ َواًم

ـَ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  ٤ميِملَم َواعمَُْٝم٤مضِمِري ًَ ٌُّقَن َأْن  اهللُِي١ْمشُمقا ُأوزِم اًْمُ٘مْرسَمك َواعمَْ
َوًْمَٞمْٕمُٗمقا َوًْمَٞمّْمَٗمُحقا َأٓ ُُتِ

 .[11]الـور: ﴾هَمُٗمقٌر َرطِمٞمؿٌ  اهللًَُمُٙمْؿ وَ  اهللُ َر َيْٖمٗمِ 

 وم٘م٤مل: سمغم وأضمرى قمٚمٞمف اًمٜمٗم٘م٦م.

 وىمد شم٘مدم احلدي٨م سمٓمقًمف ومال داقمل ًمإلقم٤مدة.

ـْ  ٌا٤مٍس وضم٤مء قَم ـَ قَم ـِ  :َُم٤م ىَم٤مَل اسْم ـِ طُمَذْيَٗم٦َم وَمٜمََزَل قَمغَم اسْم ـِ سْم ـُ طِمّْم ىَمِدَم قُمَٞمْٞمٜم٦َُم سْم

ـِ ىَمْٞمسٍ  ـَ ُيْدٟمِٞمِٝمْؿ قُمَٛمرُ  ،َأظِمٞمِف احْلُرِّ سْم ِذي ـْ اًمٜماَٗمِر اًما اُء َأْصَح٤مَب جَم٤َمًمِِس  ،َويَم٤مَن ُِم َويَم٤مَن اًْمُ٘مرا

ٌا٤مًٟم٤م ًٓ يَم٤مُٟمقا َأْو ؿُم ـِ َأظِمٞمفِ  ،قُمَٛمَر َوُُمَِم٤مَوَرشمِِف يُمُٝمق سْم ِٓ ـَ َأظِمل َهْؾ ًَمَؽ َوضْمٌف  :وَمَ٘م٤مَل قُمَٞمْٞمٜم٦َُم  َي٤م اسْم

َُِمػِم وَم٤مؾْمَت٠ْمِذْن  ْٕ ٌا٤مسٍ  ،ؾَم٠َمؾْمَت٠ْمِذُن ًَمَؽ قَمَٚمْٞمفِ  :ىَم٤مَل  ؟زِم قَمَٚمْٞمفِ قِمٜمَْد َهَذا ا ـُ قَم وَم٤مؾْمَت٠ْمَذَن  :ىَم٤مَل اسْم

ـَ اخْلَٓما٤مِب وَمقَ  :وَمَٚماما َدظَمَؾ قَمَٚمْٞمِف ىَم٤مَل  ،احْلُرُّ ًمُِٕمَٞمْٞمٜم٦ََم وَم٠َمِذَن ًَمُف قُمَٛمرُ  َُم٤م شُمْٕمِٓمٞمٜم٤َم اجْلَْزَل  اهللِ ِهْل َي٤م اسْم
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ُٙمُؿ سَمْٞمٜمَٜم٤َم سم٤ِمًْمٕمَ  َٓ َُتْ َي٤م َأُِمػَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم  :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف احْلُرُّ  ،وَمَٖمِْم٥َم قُمَٛمُر طَمتاك َهؿا َأْن ُيقىِمَع سمِفِ  ،ْدلِ َو

ـْ  :طشَمَٕم٤ممَم ىَم٤مَل ًمِٜمٌَِٞمِِّف  اهللَإِنا  ـْ اجْل٤َمِهٚملَِم َوإِنا َهَذا ُِم ظُمْذ اًْمَٕمْٗمَق َوْأُُمْر سم٤ِمًْمُٕمْرِف َوَأقْمِرْض قَم

٤موًم٤م قِمٜمَْد يِمَت٤مِب ُمَ  اهللِوَ  ،اجْل٤َمِهٚملِمَ   .اهللِ ٤م ضَم٤مَوَزَه٤م قُمَٛمُر طِملَم شَماَلَه٤م قَمَٚمْٞمِف َويَم٤مَن َوىما

( وهق ذم ؾمٞم٤مىمف اعمقت يقيص اخلٚمٞمٗم٦م 0444يمام ذم اًمٌخ٤مري ) وأيًْم٤م عم٤م ىمتؾ 

ُمـ سمٕمده سم٤مًمٕمٗمق واًمّمٗمح واًمتج٤موز قمـ اعم١مُمٜملم، وأوص اخلٚمٞمٗم٦م سم٤معمٝم٤مضمريـ إوًملم أن 

اخلٚمٞمٗم٦م سم٤مٕٟمّم٤مر اًمذي شمٌقءوا اًمدار واإليامن ُمـ ىمٌؾ أن  يٕمرف هلؿ طم٘مٝمؿ، وأوص

 أن ي٘مٌؾ ُمـ حمًٜمٝمؿ ويٕمٗمقا قمـ ُمًٞمئٝمؿ. طُّي٤مضمر اًمٜمٌل 

 (:8/55) »دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم»وُمـ اًمٙمالم اعمٜمًقب إمم اًمِم٤مقمٗمل يمام ذم 

 ىم٤مًمقا ؾمٙم٧م وىمد ظمقصٛم٧م ىمٚمـ٧م هلـؿ

 

ـــ٤مح  ـــ ُمٗمت ـــ٤مب اًمنم ـــ٤مم ًمٌ  إن اخلّم

 ومـــ٤مًمٕمٗمق قمــــ ضم٤مهـــؾ أو أمحـــؼ أدب 

 

ــ  ــالحٟمٕم ــرض إص ــقن اًمٕم ــف ًمّم  ؿ وومٞم

 إن إؾمــقد ًمتخِمــك وهــل صـــ٤مُمت٦م 

 

ــ٤مح  ــق ٟمٌ ــك وه ــك ويرُم ــ٥م حيث  واًمٙمٚم

وُمع ذًمؽ أقمٚمؿ أن اًمّمٗمح واًمٕمٗمق يٙمقن حمٛمقًدا إذا يم٤من ؾمٌٌف فمٚمؿ اًمٕمٌد، وم٠مُم٤م إن  

 يم٤من اعمذٟم٥م ظمٓمئف ُمع اًمنمع واًمديـ ومال.

ٕمٗمق إٟمام (: واًم980) »اًمذريٕم٦م إمم ُمٙم٤مرم اًمنميٕم٦م»ىم٤مل إصٗمٝم٤مِن اًمراهم٥م ذم 

يًتح٥م ومٞمام إذا يم٤مٟم٧م اإلؾم٤مءة خمّمقص٦م سم٤مًمٕم٤مذم، يمٛمـ أظمذ ُم٤مًمف وؿمتؿ قمروف، وم٠مُم٤م إذا 

يم٤مٟم٧م اإلؾم٤مءة قم٤مئدة سم٤مًمير قمغم اًمنمع وم٢مٟمف إن يم٤من ومٞمٝم٤م أدٟمك ؿمٌٝم٦م ومٚمٚمًٚمٓم٤من اًمٕمٗمق، 

 أهـوم٢من َل شمٙمـ ذات ؿمٌٝم٦م ومٚمٞمس قمٗمق. 

اًمٕم٤مىمؾ شمقـملم  (: اًمقاضم٥م قمغم946) »روو٦م اًمٕم٘مالء»ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اسمـ طم٤ٌمن ذم 

اًمٜمٗمس قمغم ًمزوم اًمٕمٗمق قمـ اًمٜم٤مس يم٤موم٦م، وشمرك اخلروج عمج٤مزاة اإلؾم٤مءة، إذ ٓ ؾم٥ٌم 
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ًمتًٙملم اإلؾم٤مءة أطمًـ ُمـ اإلطم٤ًمن، وٓ ؾم٥ٌم ًمٜمامء اإلؾم٤مءة وَتٞمجٝم٤م أؿمد ُمـ 

 آؾمتٕمامل سمٛمثٚمٝم٤م. 

 ىم٤مل: وًم٘مد أٟمِمدِن ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد اًمٙمريزي:

 ؾم٠مًمزم ٟمٗمز اًمّمـٗمح قمــ يمـؾ ُمـذٟم٥ٍم 

 

ــــــرة  ــــــف إزم اجلــــــرائؿ وإن يمث  ُمٜم

ـــ٦م  ـــ٤مس إٓ واطمـــد ُمــــ صمالصم ـــام اًمٜم  وم

 

ـــؾ ُم٘مـــ٤موم   ذيـــػ وُمنمـــوف وُمث

 وم٠مُمــ٤م اًمــذي ومــقىمل ومــ٠مقمرف ومْمــٚمف 

 

ــــؼ ٓزم  ــــف احلــــؼ واحل ــــع ومٞم  واشمٌ

ــٜم٧م  ــ٤مل ص ــ٢من ىم ــذي دوِن وم ــ٤م اًم  وأُم

 

 قمـــ إضم٤مسمتــف قمــريض وإن ٓم ٓئـــؿ 

 وأُمــ٤م اًمــذي ُمــثكم ومــ٢من زل أو هٗمــ٤م 

 

ــ٤ميمؿ  ــؾ طم ــؿ ًمٚمٗمْم ــٚم٧م إن احلٙم  شمٗمْم

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة َأنا َرضُماًل ىَم٤مَل (: 9114ٚمؿ )أظمرج ُمًو  إِنا زِم ىَمَراسَم٦ًم  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :قَم

ٞمُئقَن إزَِما  ،َأِصُٚمُٝمْؿ َوَيْ٘مَٓمُٕمقِِن  ًِ ـُ إًَِمْٞمِٝمْؿ َوُي
ًِ َٝمُٚمقَن قَمكَما  ،َوُأطْم ـْ ش :وَمَ٘م٤مَل  ،َوَأطْمُٚمُؿ قَمٜمُْٝمْؿ َوََيْ ًَمِئ

اَم  ُٝمْؿ اعمَْؾا يُمٜم٧َْم يَماَم ىُمْٚم٧َم وَمَٙم٠َمٟما ٗمُّ ًِ ـْ  ،شُم َٓ َيَزاُل َُمَٕمَؽ ُِم فَمِٝمػٌم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َُم٤م ُدُْم٧َم قَمغَم  اهللَِو

 .»َذًمَِؽ 

(: ُمـ أراد اًمثقاب اجلزيؾ 949ذم ذح هذا احلدي٨م ) »اًمروو٦م»ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ذم 

واؾمؽمه٤من اًمقد إصٞمؾ، وشمقىمع اًمذيمر اجلٛمٞمؾ ومٚمٞمتحٛمؾ ُمـ ورد صم٘مؾ اًمردى، ويتجرع 

٦م اهلقى سم٤مؾمتٕمامل اًمًٜم٦م اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ذم اًمّمٚم٦م قمٜمد اًم٘مٓمع، واإلقمٓم٤مء قمٜمد ُمرارة خم٤مًمٗم

اعمٜمع، واحلٚمؿ قمٜمد اجلٝمؾ، واًمٕمٗمق قمٜمد اًمٔمٚمؿ6 ٕٟمف ُمـ أومْمؾ أظمالق أهؾ اًمديـ واًمدٟمٞم٤م. 

 أهـ

(: اًمقاضم٥م قمغم اًمٕم٤مىمؾ ًمزوم اًمّمٗمح قمٜمد ورود اإلؾم٤مءة قمٚمٞمف ُمـ 948وىم٤مل )ص

قمـ ضمٜم٤ميتف اًمتل ارشمٙمٌٝم٤م ذم ؾم٤مًمػ أي٤مُمف6 ٕن اًمٕم٤مَل سم٠مههؿ رضم٤مء قمٗمق اهلل قمز وضمؾ 
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ص٤مطم٥م اًمّمٗمح إٟمام يتٙمٚمػ اًمّمٗمح سم٢ميث٤مر اجلزاء، وص٤مطم٥م اًمٕم٘م٤مب وإن اٟمت٘مؿ يم٤من إمم 

 أهـاًمٜمدم أىمرب. 

وإذيمر هٜم٤م ُمقىمػ طمّمؾ ُمع ؿمٞمخٜم٤م أِب قمٌد اًمرمحـ احلجقري طمٗمٔمف اهلل قمز وضمؾ 

ٗم٦م اًمٕمٗمق واًمّمٗمح إذا ورومع ىمدره وىمٛمع طم٤مؾمديف ومٝمق ُمتٛمٞمز هبذه اًمّمٗم٦م احلٛمٞمدة وهل ص

يم٤من اخلٓم٠م قمغم ذاشمف، ويمؿ يٙمرر وٟمحـ ٟمًٛمع طملم يت٤ًمحمقن ُمٜمف إٟمف ٓ ي١ماظمذ ذم قمروف 

، وضم٤مء ُمرة ُمـ اعمرات أخ طوذم اًمٓمٕمـ ومٞمف ُمـ أضمؾ ذاشمف، وًمٙمـ همْمٌف ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

أقمرومف ضمٞمًدا، وهق أن ـم٤مًم٥م ذم اًمدار ىمد اؿمتٝمر سم٤مًمٙمالم ذم اًمِمٞمخ حيٞمك طمٗمٔمف اهلل طمتك 

هد ومٞمف اًمٜم٤مس، ىم٤مل: ومجئ٧م دُم٤مج ٕطمًـ ؾمٛمٕمتل وم٘مط ٓ همػم، ومٚمام وصؾ ذه٥م ز

أصح٤مب سمٚمده إمم اًمِمٞمخ وىم٤مًمقا: ي٤م ؿمٞمخ هذا ومالن اًمذي صٜمع وصٜمع، وسمٕمد درس 

اًمٕمٍم ُمر إخ قمغم اًمِمٞمخ طمٗمٔمف اهلل وهق ي٘مقل: ي٤م ؿمٞمخ ؾم٤محمٜمل، وم٘م٤مل ًمف اًمِمٞمخ: أُم٤م 

٤مل إخ: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: واًمٞمقم اًمدار قمريض ومًٝمؾ، ًمٙمـ اٟمتٝمٞم٧م ُمـ ومتٜم٦م أِب احلًـ؟ وم٘م

.  واًمِمٞمخ ُمـ أطم٥م اًمٜم٤مس إزما

 »إٕ جا٤نِ فاعل بٓبا٤ٍ فتجبتٛا»ايتاعع١ ٚايجالثٕٛ: 

ـَ آَُمٜمُقا إِْن ضَم٤مَءيُمْؿ وَم٤مؾِمٌؼ ﴿هٙمذا ىمرأه٤م محزةواًمٙم٤ًمئل، وىمرأه٤م اجلٛمٝمقر:  ِذي ٤َم اًما َي٤م َأُّيُّ

ٌُقا ىَمْقُم٤ًم سمَِجٝمَ  ٌَٞماٜمُقا َأْن شُمِّمٞم ٠ٌَمٍ وَمَت  .[1]احلجرات: ﴾٤مًَم٦ٍم وَمُتّْمٌُِحقا قَمغَم َُم٤م وَمَٕمْٚمُتْؿ َٟم٤مِدُِملمَ سمِٜمَ

ذم ظمؼم اًمٗم٤مؾمؼ ًمٞمحت٤مط ًمف ًمئال  سم٤مًمتث٧ٌمذم شمٗمًػم أي٦م: ي٠مُمر شمٕم٤ممم  ىم٤مل اسمـ يمثػم 

حيٙمؿ سم٘مقًمف ومٞمٙمقن ذم ٟمٗمس إُمر يم٤مذسم٤م أو خمٓمئ٤م ومٞمٙمقن احل٤ميمؿ سم٘مقًمف ىمد اىمتٗمك وراءه وىمد 

ؾ اعمٗمًديـ وُمـ ه٤م هٜم٤م اُمتٜمع ـمقائػ ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ ىمٌقل َّنك اهلل قمز وضمؾ قمـ اشم٤ٌمع ؾمٌٞم
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رواي٦م جمٝمقل احل٤مل ٓطمتامل ومً٘مف ذم ٟمٗمس إُمر وىمٌٚمٝم٤م آظمرون ٕٟم٤م إٟمام أُمرٟم٤م سم٤مًمتث٧ٌم قمٜمد 

 ظمؼم اًمٗم٤مؾمؼ وهذا ًمٞمس سمٛمح٘مؼ اًمٗمًؼ ٕٟمف جمٝمقل احل٤مل.

سْمُتْؿ ذِم ؾَمٌِ ﴿ وقال تعالى: ـَ آَُمٜمُقا إَِذا َضَ ِذي ٤َم اًما ـْ َأًْمَ٘مك  اهللِٞمِؾ َي٤م َأُّيُّ ٌَٞماٜمُقا َوٓ شَمُ٘مقًُمقا عمَِ وَمَت

ْٟمَٞم٤م وَمِٕمٜمَْد  ٌَْتُٖمقَن قَمَرَض احْلََٞم٤مِة اًمدُّ ٧َم ُُم١ْمُِمٜم٤ًم شَم ًْ الَم ًَم ًا َُمَٖم٤مٟمُِؿ يَمثػَِمٌة يَمَذًمَِؽ يُمٜمُْتْؿ  اهللِإًَِمْٞمُٙمُؿ اًم

ـا  ٌُْؾ وَمَٛم ـْ ىَم ٌَٞماٜمُقا إِنا  اهللُُِم  .[10]الـساء: ﴾سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن ظَمٌػِماً يَم٤مَن  اهللَ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ وَمَت

واًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ حيت٤مج إمم هذا اجل٤مٟم٥م طم٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م، طمتك ٓ ي٘مع ُمٜمف اًمتنع 

ذم إطمٙم٤مم وهمػم ذًمؽ، ومٞم٘مع اًمير قمٚمٞمف وقمغم دقمقشمف، ومرسمام اٟم٘مٓمع، ورسمام شمِمقه إمم همػم 

 ذًمؽ ُمـ ُمٕمقىم٤مت اًمدقمقة.

 ، ومٝمؿ ؾمٞمٗمرطمقن هبذا إُمر أيمثر ُمـ همػمه.ُمع ُم٤م ي٘مقم سمف اعمثٌٓمقن ُمـ اًمقؿم٤مي٤مت

 ن يًٛمٕمقا زًم٦م ـم٤مروا هب٤م ومرطًم٤م            ُمٜمل ومم٤م ؾمٛمٕمقا ُمـ ص٤مًمح دومٜمقاإ

  أُمر اهلل قمز وضمؾ قمٜمد ذًمؽ سم٤مًمتث٧ٌم طمتك ٓ ي٘مع اًمير.

 ( 935ص-0أظمرج أمحد )

ٌا٤مٍس ىَم٤مَل (، وُمًٚمؿ 0156وأظمرج اًمٌخ٤مري ) ـِ قَم ـْ اسْم ـْ سَمٜمِ  :قَم ل ؾُمَٚمْٞمٍؿ قَمغَم َُمرا َرضُمٌؾ ُِم

ـْ َأْصَح٤مِب َرؾُمقِل  َؿ قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  ط اهللَِٟمَٗمٍر ُِم ٚما ًَ ٓا  :ىَم٤مًُمقا ،َوَُمَٕمُف هَمٜمٌَؿ ًَمُف وَم َؿ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ إِ َُم٤م ؾَمٚما

َذ ُِمٜمُْٙمؿْ  َي٤م  :َٕم٤ممَم شمَ  اهللُ وَم٠َمْٟمَزَل  ط اهللِ وَم٠َمشَمْقا هِب٤َم َرؾُمقَل  ،وَمَ٘م٤مُُمقا وَمَ٘مَتُٚمقُه َوَأظَمُذوا هَمٜمََٛمفُ  ،ًمَِٞمَتَٕمقا

سْمُتْؿ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  ـَ آَُمٜمُقا إَِذا َضَ ِذي ٤َم اًما ٧َم  اهللَِأُّيُّ ًْ اَلَم ًَم ًا ـْ َأًْمَ٘مك إًَِمْٞمُٙمْؿ اًم َٓ شَمُ٘مقًُمقا عمَِ ٌَٞماٜمُقا َو وَمَت

 .ُُم١ْمُِمٜم٤ًم

وأهؾ اًمًٜم٦م يتٝمٛمقن ُمـ أقمدائٝم٤م سمٕمدم اًمتث٧ٌم، ُمع أَّنؿ ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس شمثًٌت٤م سمحٛمد 

ٙمـ ذيمرت هذا اًم٤ٌمب ُمـ سم٤مب اًمتٜم٤مصح، وطمتك ٓ شم١مظمذ اًمدقمقة اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وًم
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اًمت٠مِن ُمـ اهلل واًمٕمجٚم٦م ُمـ »: طُمـ ىمٌؾ اًمٕمجٚم٦م، وم٢من اًمٕمجؾ زًمؾ يمام ىمٞمؾ، وىمد ىم٤مل 

 (.0/040) »اًمّمحٞمح٦م»( وهق ذم 8/6410أظمرضمف أسمق يٕمغم ) »اًمِمٞمٓم٤من

 ويمام ىمٞمؾ:

ــــال ــــ٤م ٓ شمٕمج ــــ٤مطمٌل شمٚمقُم ــــ٤م ص  ي

 

ــــال  ــــلم أن ٓ شمٕمج ــــ٤مح ره  إن اًمٜمج

 
 صبعٕٛ: ايتٛحٝز ٚايعزٍ ُٖا اماع صفات ايهُاٍ.األ

  اهللَإِنا ﴿ قال تعالى:
ِ
ـِ اًْمَٗمْحَِم٤مء  ِذي اًْمُ٘مْرسَمك َوَيٜمَْٝمك قَم

ِ
٤مِن َوإِيَت٤مء ًَ َي٠ْمُُمُر سم٤ِمًْمَٕمْدِل َواإِلطْم

ُرونَ  ُٙمْؿ شَمَذيما ٌَْٖمِل َيِٕمُٔمُٙمْؿ ًَمَٕمٚما  .[19]الـحل:﴾َواعمُْٜمَٙمِر َواًْم

وَم٤مْدُع َواؾْمَتِ٘مْؿ يَماَم ُأُِمْرَت َوٓ شَمتاٌِْع َأْهَقاَءُهْؿ َوىُمْؾ آَُمٜم٧ُْم سماَِم  وَمٚمَِذًمَِؽ ﴿ وىم٤مل قمـ ٟمٌٞمف:

قَْمِدَل سَمْٞمٜمَُٙمُؿ  اهللُ َأْٟمَزَل  ِٕ ـْ يمَِت٤مٍب َوُأُِمْرُت  ُٙمْؿ ًَمٜم٤َم َأقْماَمًُمٜم٤َم َوًَمُٙمْؿ َأقْماَمًُمُٙمْؿ ٓ  اهللُ ُِم ٜم٤َم َوَرسمُّ َرسمُّ

٦َم سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَمْٞمٜمَُٙمُؿ  َٛمُع سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوإًَِمْٞمِف اعمَِّْمػمُ  اهللُطُمجا  .[98]الشورى:﴾ََيْ

ََُم٤مَٟم٤مِت إمَِم َأْهِٚمَٝم٤م َوإَِذا طَمَٙمْٛمُتْؿ سَملْمَ اًمٜما٤مِس َأْن  اهللَإِنا ﴿ وىم٤مل: ْٕ وا ا َي٠ْمُُمُريُمْؿ َأْن شُم١َمدُّ

ُٙمُٛمقا سم٤ِمًْمَٕمْدلِ   .[85]الـساء:﴾َُتْ

 .[981م:]األكعا﴾َوإَِذا ىُمْٚمُتْؿ وَم٤مقْمِدًُمقا﴿ وقال تعالى:

ِط ؿُمَٝمَداَء هللِاِ﴿ وقال تعالى: ًْ اُِملَم سم٤ِمًْمِ٘م ـَ آَُمٜمُقا يُمقُٟمقا ىَمقا ِذي ٤َم اًما  .[938]الـساء:﴾َي٤م َأُّيُّ

طِ ﴿ وىم٤مل: ًْ اُِملَم هللِاِ ؿُمَٝمَداَء سم٤ِمًْمِ٘م ـَ آَُمٜمُقا يُمقُٟمقا ىَمقا ِذي ٤َم اًما  .[5]ادائدة:﴾َي٤م َأُّيُّ

ذيمره ومٚمٞمٚمزم اًمٕمدل ذم اًمرى واًمٖمْم٥م،  ومٛمـ أراد أن يٜمنم اهلل قمز وضمؾ ظمػمه ويرومع

 ُمع اًم٘مري٥م واًمٌٕمٞمد، ُمع اًمٕمدو واًمّمديؼ، وم٢من ومٕمؾ ذًمؽ ؾم٤مد وىم٤مد.

صحٞمح »سم٤مًمٕمدل ىم٤مُم٧م اعمامًمؽ، وسم٤مًمٔمٚمؿ دُمرت إُمؿ، وم٘مد ذيمر أهؾ اًمًػم وهق ذم 

طمدصم٧م قمروة سمـ ىم٤مل:  (084-6/095) »اًمًػم»ذم  قمـ اًمزهري ًمألًم٤ٌمِن  »اًمًػمة
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قمـ أم ؾمٚمٛم٦م سم٘مّم٦م اًمٜمج٤مر وىمقًمف ًمٕمٛمرو سمـ  ،ر سمـ قمٌد اًمرمحـاًمزسمػم سمحدي٨م أِب سمٙم

وُم٤م أـم٤مع اًمٜم٤مس ذم وم٠مـمٞمع  ،ومقاهلل ُم٤م أظمذ اهلل ُمٜمل اًمرؿمقة طملم رد قمكم ُمٚمٙمل :اًمٕم٤مص

إن قم٤مئِم٦م طمدصمتٜمل أن أسم٤مه يم٤من  :ىم٤مل ،ٓ :ىمٚم٧م ؟أشمدري ُم٤م ُمٕمٜم٤مه :وم٘م٤مل قمروة ،اًمٜم٤مس ومٞمف

 ًمٚمٜمج٤مر قمؿ ًمف ُمـ صٚمٌف اصمٜم٤م قمنم رضماًل ويم٤من  ،ُمٚمؽ ىمقُمف وَل يٙمـ ًمف وًمد إٓ اًمٜمج٤مر

ًمق أٟم٤م ىمتٚمٜم٤م أسم٤م اًمٜمج٤مر وُمٚمٙمٜم٤م أظم٤مه  :وم٘م٤مًم٧م احلٌِم٦م سمٞمٜمٝم٤م ،ويم٤مٟمقا أهؾ سمٞم٧م ممٚمٙم٦م احلٌِم٦م

ا ومتقارصمقا ُمٚمٙمف ُمـ سمٕمده ومٌ٘مٞم٧م وإن ٓظمٞمف اصمٜمل قمنمة وًمدً  ،وم٢مٟمف ٓ وًمد ًمف همػم هذا اًمٖمالم

ومٛمٙمثقا قمغم ذًمؽ وٟمِم٠م  ،ُمٚمٙمقا أظم٤مها ومٕمدوا قمغم أِب اًمٜمج٤مر وم٘متٚمقه واحلٌِم٦م سمٕمده دهرً 

 ،٤م ُمـ اًمرضم٤مل ومٖمٚم٥م قمغم أُمر قمٛمف وٟمزل ُمٜمف سمٙمؾ ُمٜمزًم٦ماًمٜمج٤مر ُمع قمٛمف ويم٤من ًمٌٞم٤ٌم طم٤مزُمً 

سمٞمٜمٝم٤م واهلل إٟم٤م ًمٜمتخقف أن يٛمٚمٙمف وًمئـ ُمٚمٙمف قمٚمٞمٜم٤م  :ومٚمام رأت احلٌِم٦م ُمٙم٤مٟمف ُمٜمف ىم٤مًم٧م

إُم٤م أن شم٘متؾ هذا  :ًمفقمٛمف وم٘م٤مًمقا ًم٘مد قمرف أٟم٤م ٟمحـ ىمتٚمٜم٤م أسم٤مه ومٛمِمقا إمم  ،ًمٞم٘متٚمٜم٤م أمجٕملم

ويٚمٙمؿ ىمتٚمتؿ أسم٤مه  :ىم٤مل ،اًمٗمتك وإُم٤م أن ُترضمف ُمـ سملم أفمٝمرٟم٤م وم٢مٟم٤م ىمد ظمٗمٜم٤م قمغم أٟمٗمًٜم٤م ُمٜمف

سمؾ أظمرضمقه ُمـ سمالديمؿ ومخرضمقا سمف وم٤ٌمقمقه ُمـ رضمؾ شم٤مضمر سم٧ًم  ،سم٤مُٕمس وأىمتٚمف اًمٞمقم

ـ صمؿ ىمذومف ذم ؾمٗمٞمٜم٦م وم٤مٟمٓمٚمؼ سمف طمتك إذا اعم٤ًمء ُمـ ذًمؽ اًمٞمقم ه٤مضم٧م ؾمح٤مسم٦م ُم ،ُمئ٦م درهؿ

ومٗمزقم٧م احلٌِم٦م إمم ، ومخرج قمٛمف يًتٛمٓمر ُتتٝم٤م وم٠مص٤مسمتف ص٤مقم٘م٦م وم٘متٚمتف ،ؾمح٤مب اخلريػ

وًمده وم٢مذا هؿ مح٘مك ًمٞمس ذم وًمده ظمػم ومٛمرج قمغم احلٌِم٦م أُمرهؿ ومٚمام و٤مق قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م هؿ 

شمٕمٚمٛمقن واهلل أن ُمٚمٙمٙمؿ اًمذي ٓ ي٘مٞمؿ أُمريمؿ همػمه  :ومٞمف ُمـ ذًمؽ ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض

ومخرضمقا ذم ـمٚمٌف  :ىم٤مل ،سم٠مُمر احلٌِم٦م طم٤مضم٦م وم٠مدريمقهوم٢من يم٤من ًمٙمؿ  ،اًمذي سمٕمتٛمقه همدوة

صمؿ ضم٤مؤوا سمف ومٕم٘مدوا قمٚمٞمف اًمت٤مج وأىمٕمدوه قمغم هير  ،طمتك أدريمقه وم٠مظمذوه ُمـ اًمت٤مضمر

ٓ  :إُم٤م أن شمٕمٓمقِن ُم٤مزم وإُم٤م أن أيمٚمٛمف ذم ذًمؽ وم٘م٤مًمقا :اعمٚمؽ وُمٚمٙمقه ومج٤مئٝمؿ اًمت٤مضمر وم٘م٤مل
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أُّي٤م  :ج٤مءه ومجٚمس سملم يديف وم٘م٤ملومدوٟمؽ وم :ىم٤مًمقا ،إذن واهلل ٓيمٚمٛمٜمف :٤م ىم٤ملٟمٕمٓمٞمؽ ؿمٞمئً 

٤م ُمـ ىمقم سم٤مًمًقق سم٧ًم ُمئ٦م درهؿ وم٠مؾمٚمٛمقه إزم وأظمذوا درامهل طمتك اسمتٕم٧م همالُمً  ،اعمٚمؽ

ًمتٕمٓمٜمف  :وم٘م٤مل هلؿ اًمٜمج٤مر ،إذا هت سمٖمالُمل أدريمقِن وم٠مظمذوا همالُمل وُمٜمٕمقِن درامهل

 :ف ىم٤مًم٧مسمؾ ٟمٕمٓمٞمف درامه :ىم٤مًمقا ،درامهف أو ًمٞمًٚمٛمـ همالُمف ذم يديف ومٚمٞمذهٌـ سمف طمٞم٨م يِم٤مء

ويم٤من ذًمؽ  ،ُم٤م أظمذ اهلل ُمٜمل اًمرؿمقة طملم رد قمكم ُمٚمٙمل ومآظمذ اًمرؿمقة ومٞمف :ومٚمذًمؽ ي٘مقل

 .أول ُم٤م ظمؼم ُمـ صالسمتف ذم ديٜمف وقمدًمف ذم طمٙمٛمف

(: واإلٟم٤ًمن ذم ُتري ومٕمؾ اًمٕمدل يٙمقن شم٤مم 906) »ُمٙم٤مرم اًمنميٕم٦م»ىم٤مل اًمراهم٥م ذم 

 اًمٗمْمٞمٚم٦م إذا طمّمؾ ُمع ومٕمٚمف هٞمئ٦م ُمتٜمزه ًمتٕم٤مـمٞمف.

 شم٤مرة ي٘م٤مل هل اًمٗمْم٤مئؾ يمٚمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م ٓ ُيرج رء ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ قمٜمٝم٤م.واًمٕمداًم٦م 

وشم٤مرة ي٘م٤مل هل أمجؾ اًمٗمْم٤مئؾ ُمـ طمٞم٨م أن ص٤مطمٌٝم٤م ي٘مدر أن يًتٕمٛمٚمٝم٤م ذم ٟمٗمًف وذم 

 همػمه.

اًماِذي  اهللُ﴿وهل ُمٞمزان اهلل اعمؼمأ ُمـ يمؾ زًم٦م، وهب٤م يًتت٥م أُمر اًمٕم٤مَل، وًمذًمؽ ىم٤مل اهلل: 

اَمَء َروَمَٕمَٝم٤م َوَوَوَع اعمِْٞمَزانَ ﴿ ، وىم٤مل:[91]الشورى:﴾َواعمِْٞمَزانَ  َأْٟمَزَل اًْمٙمَِت٤مَب سم٤ِمحْلَؼِّ  ًا  ﴾َواًم

 أهـ. [1]الرمحن:

واًمٕمدل ُمٓمٚمقب ُمـ اًمًٚمٓم٤من اًمذي يدسمر أُمقر اًمٜم٤مس، طمتك ٓ ي٘مع ذم اًمٔمٚمؿ واجلقر 

اًمٕمٚمامء ُمٓمٚمقب َّٕنؿ  وأظم٤موم٦م اًمٕم٤ٌمد وأظمذ إُمقال وشمرك احلدود وهمػم ذًمؽ، وقمدل

احلدود، وسمٗمت٤موُّيؿ شم٘مع إًمٗم٦م واًمتٝم٤مضمر وشمًت٤ٌمح إُمقال وإقمراض، ومٕمغم  سم٠مُمرهؿ شم٘م٤مم

 اًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ أن يٙمقن ُمالزًُم٤م ًمٚمٕمدل ذم ٟمٗمًف وُمع همػمه.

(: أُم٤م قمدًمف ذم ٟمٗمًف ومٞمٙمقن سمحٛمٚمٝم٤م قمغم 606) »أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ»ىم٤مل اعم٤موردي ذم 
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٤م قمغم أقمدل إُمريـ، ُمـ دم٤موز أو اعمّم٤مًمح ويمٗمٝم٤م قمـ اًم٘م٤ٌمئح، صمؿ سم٤مًمقىمقف ذم أطمقاهل

شم٘مّمػم، وم٢من اًمتج٤موز ومٞمف ضمقر واًمت٘مّمػم ومٞمف فمٚمؿ، وُمـ فمٚمؿ ٟمٗمًف ومٝمق ًمٖمػمه أفمٚمؿ، وُمـ 

 أهـضم٤مر قمٚمٞمٝم٤م قمغم همػمه أضمقر. 

سملم أُمريـ إٓ أظمت٤مر أينمه٤م ُم٤م َل  طا: ُم٤م ظمػم رؾمقل اهلل وىمد ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م 

 ف.يٙمـ آصماًم، وم٢من يم٤من إصماًم يم٤من ُمـ أسمٕمد اًمٜم٤مس ُمٜم

 احلدي٨م ذم اًمّمحٞمح.

إن ًمٜمٗمًؽ قمٚمٞمؽ طمً٘م٤م ... »: »اًمّمحٞمحلم»وىم٤مل يمام ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ذم 

 احلدي٨م. »

ـِ َأِِب ضُمَحْٞمَٗم٦مَ وضم٤مء قمـ اًمٌخ٤مري  ـْ قَمْقِن سْم ـْ َأسمِٞمِف ىَم٤مَل  ،قَم سَملْمَ  ط اهللِآظَمك َرؾُمقُل  :قَم

 
ِ
ْرَداء ًَم٦مً وَمَزاَر ؾَمْٚماَم  ،ؾَمْٚماَمَن َوسَملْمَ َأِِب اًمدا ٌَذِّ  ُُمَت

ِ
ْرَداء  وَمَرَأى ُأما اًمدا

ِ
ْرَداء َُم٤م ؿَم٠ْمُٟمِؽ  :وَمَ٘م٤مَل  ،ُن َأسَم٤م اًمدا

ًَم٦مً  ٌَذِّ ْٟمَٞم٤م :ىَم٤مًَم٧ْم  ؟ُُمَت  ًَمْٞمَس ًَمُف طَم٤مضَم٦ٌم ذِم اًمدُّ
ِ
ْرَداء   :ىَم٤مَل  ،إِنا َأظَم٤مَك َأسَم٤م اًمدا

ِ
ْرَداء وَمَٚماما ضَم٤مَء َأسُمق اًمدا

َب إًَِمْٞمِف ـَمَٕم٤مًُم٤م وَمَ٘م٤مَل  وَمَٚماما يَم٤مَن  ،وَم٠َميَمَؾ  :ىَم٤مَل  ،َُم٤م َأَٟم٤م سمِآيِمٍؾ طَمتاك شَم٠ْميُمَؾ  :ىَم٤مَل  ،يُمْؾ وَم٢مِِنِّ َص٤مِئؿٌ  :ىَمرا

 ًمَِٞمُ٘مقمَ 
ِ
ْرَداء ْٞمُؾ َذَه٥َم َأسُمق اًمدا  ،َٟمْؿ وَمٜم٤َممَ  :صُمؿا َذَه٥َم َيُ٘مقُم وَمَ٘م٤مَل ًَمفُ  ،َٟمْؿ وَمٜم٤َممَ  :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف ؾَمْٚماَمنُ  ،اًمٚما

َٞم٤م :ٌِْح ىَم٤مَل ًَمُف ؾَمْٚماَمنُ وَمَٚماما يَم٤مَن قِمٜمَْد اًمّمُّ  َن وَمَ٘م٤مَُم٤م وَمَّمٚما ْٔ َؽ قَمَٚمْٞمَؽ طَمً٘م٤م :وَمَ٘م٤مَل  ،ىُمْؿ ا ًِ  ،إِنا ًمِٜمَْٗم

َْهِٚمَؽ قَمَٚمْٞمَؽ طَمً٘م٤م ،َوًمَِْمْٞمِٗمَؽ قَمَٚمْٞمَؽ طَمً٘م٤م ،َوًمَِرسمَِّؽ قَمَٚمْٞمَؽ طَمً٘م٤م ِٕ وَم٠َمقْمِط يُمؾا ِذي طَمؼٍّ  ،َوإِنا 

فُ  ِلا  ،طَم٘ما  .»َصَدَق ؾَمْٚماَمنُ ش :وَمَذيَمَرا َذًمَِؽ وَمَ٘م٤مَل ًَمفُ  طوَم٠َمشَمَٞم٤م اًمٜمٌا

(، وُمًٚمؿ 9028ومم٤م يٌلم أيًْم٤م دظمقل فمٚمؿ اًمٜمٗمس ذم ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري )

ـْ  (:668) ُٓ قَم ـَ َيُ٘مق ًَ ٌَْٚمُٙمْؿ ظَمَرضَم٧ْم سمِِف ىُمْرطَم٦مٌ  :احْلَ ـْ يَم٤مَن ىَم ا وَمَٚماما آَذشْمُف اْٟمَتَزَع  ،إِنا َرضُماًل مِم

ـْ  ُم طَمتاك َُم٤مَت ؾَمْٝماًم ُِم ُْم٧ُم قَمَٚمْٞمِف اجْلَٜما٦َم صُمؿا َُمدا  :ىَم٤مَل َرسمُُّٙمؿْ  ،يِمٜم٤َمَٟمتِِف وَمٜمََٙم٠َمَه٤م وَمَٚمْؿ َيْرىَم٠ْم اًمدا ىَمْد طَمرا
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ِجِد وَمَ٘م٤مَل  ًْ ـْ َرؾُمقِل  اهللِإِي وَ  :َيَدُه إمَِم اعمَْ َذا احْلَِدي٨ِم ضُمٜمَْدٌب قَم صَمٜمِل هِبَ ذِم َهَذا  ط اهللِ ًَمَ٘مْد طَمدا

 ًْ  .ِجدِ اعمَْ

ـْ ضَم٤مسمِرٍ (: 662قمٜمد ُمًٚمؿ ) وطمدي٨م ضم٤مسمر  ْوِدا  :قَم ـَ قَمْٛمٍرو اًمدا َٗمْٞمَؾ سْم َأنا اًمٓمُّ

ِلا  ـٍ طَمِّملٍم َوَُمٜمَْٕم٦مٍ  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مَل  طَأشَمك اًمٜمٌا ـٌ يَم٤مَن  :ىَم٤مَل  ،َهْؾ ًَمَؽ ذِم طِمّْم طِمّْم

ِلُّ  ،ًمَِدْوٍس ذِم اجْل٤َمِهِٚمٞما٦مِ  إمَِم  طوَمَٚماما َه٤مضَمَر اًمٜماٌِلُّ  ،ًمأِْلَْٟمَّم٤مرِ  اهللًُمِٚماِذي َذظَمَر  طوَم٠َمسَمك َذًمَِؽ اًمٜمٌا

ـُ قَمْٛمٍرو َٗمْٞمُؾ سْم ـْ ىَمْقُِمِف وَم٤مضْمَتَقْوا اعمَِْديٜم٦َمَ  ،اعمَِْديٜم٦َِم َه٤مضَمَر إًَِمْٞمِف اًمٓمُّ وَمَٛمِرَض  ،َوَه٤مضَمَر َُمَٕمُف َرضُمٌؾ ُِم

٧ٌَْم َيَداُه طَمتاك َُم٤مَت وَم٠َمظَمَذ َُمَِم٤مىِمَص ًَمُف وَمَ٘مَٓمَع هِب٤َم سمَ  ،وَمَجِزعَ  ـُ  ،َرامِجَُف وَمَِمَخ َٗمْٞمُؾ سْم وَمَرآُه اًمٓمُّ

ًٞم٤م َيَدْيفِ  ٜم٦ٌَم َوَرآُه ُُمَٖمٓمِّ ًَ َؽ  :وَمَ٘م٤مَل ًَمفُ  ،قَمْٛمٍرو ذِم َُمٜم٤َمُِمِف وَمَرآُه َوَهْٞمَئُتُف طَم  :وَمَ٘م٤مَل  ؟َُم٤م َصٜمََع سمَِؽ َرسمُّ

ًٞم٤م َيَدْيَؽ َُم٤م زِم  :وَمَ٘م٤مَل  ،طهَمَٗمَر زِم هِبِْجَريِت إمَِم َٟمٌِٞمِِّف  ـْ ُٟمّْمٚمَِح ُِمٜمَْؽ  :ىِمٞمَؾ زِم  :ىَم٤مَل  ؟َأَراَك ُُمَٖمٓمِّ ًَم

ْدَت  ًَ َٗمْٞمُؾ قَمغَم َرؾُمقِل  :َُم٤م َأوْم َٝم٤م اًمٓمُّ ؿا َوًمَِٞمَدْيِف اًمٚمٝمُ ش :ط اهللِوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ط اهللِوَمَ٘مّما

 .»وَم٤مهْمِٗمرْ 

وهؾ اًمٕمذاب طم٤مصؾ قمغم اًمٙمٗم٤مر وهمػمهؿ ُمـ اًمٕمّم٤مة إٓ سم٥ًٌم اًمٔمٚمؿ سمٜمققمٞمف، 

َك ﴿ قال تعالى:ٕٟمٗمًٝمؿ وًمٖمػمهؿ، ويدظمؾ ذم فمٚمؿ اًمٜمٗمس فمٚمٛمٝم٤م سم٤مًمنمك،  ْ إِنا اًمنمِّ

 .[93]لؼامن:﴾ًَمُٔمْٚمٌؿ قَمٔمِٞمؿٌ 

 واًم٘مًؿ اًمث٤مِن ُمـ اًمٕمدل هق اًمٕمدل ُمع اًمٖمػم.

 »سمدائع اًمتٗمًػم»( ٟم٘ماًل قمـ 0/6858) »اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م»ذم  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ِط ؿُمَٝمَداَء هلِلاِ َي٤م ﴿( ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 9/46-49) ًْ اُِملَم سم٤ِمًْمِ٘م ـَ آَُمٜمُقا يُمقُٟمقا ىَمقا ِذي ٤َم اًما َأُّيُّ

ـْ هَمٜمًِٞم٤م َأْو وَمِ٘مػًما ومَ  ـِ َوإىَْمَرسملَِم إِْن َيُٙم ُٙمْؿ َأِو اًْمَقاًمَِدْي ًِ َأْومَم هِباَِم وَمال شَمتإٌُِمقا  ٤مهللَُوًَمْق قَمغَم َأٟمُٗم

: وم٠مُمر  [938]الـساء:﴾يَم٤مَن سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن ظَمٌػًِما اهللَ ْو شُمْٕمِرُوقا وَم٢مِنا اهْلََقى َأْن شَمْٕمِدًُمقا َوإِْن شَمْٚمُقوا أَ 
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 ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًم٘مٞم٤مم سم٤مًم٘مًط وهق اًمٕمدل ذم هذه أي٦م.

وهذا أُمر سم٤مًم٘مٞم٤مم سمف ذم طمؼ يمؾ أطمد قمدًوا يم٤من أو وًمًٞم٤م، وأطمؼ ُم٤م ىم٤مم ًمف اًمٕمٌد سم٘مّمد 

 وظمؼمه.إىمقال وأراء واعمذاه٥م، إذ هل ُمتٕمٚم٘م٦م سم٠مُمر اهلل 

 .طوم٤مًم٘مٞم٤مم ومٞمٝم٤م سم٤مهلقى واًمٕمّمٌٞم٦م ُمْم٤مد ُٕمر اهلل ُمٜم٤مف عم٤م سمٕم٨م سمف رؾمقًمف 

ذم أُمتف وأُمٜم٤مئف سملم أشم٤ٌمقمف، وٓ  طواًم٘مٞم٤مم ومٞمٝم٤م سم٤مًم٘مًط وفمٞمٗم٦م ظمٚمٗم٤مء اًمرؾمقل 

يًتحؼ اؾمؿ إُم٤مٟم٦م إٓ ُمـ ىم٤مم ومٞمٝم٤م سم٤مًمٕمدل اعمحض ٟمّمٞمح٦م هلل وًمٙمت٤مسمف وًمرؾمقًمف 

 وًمٕم٤ٌمده.

 وأوًمئؽ هؿ اًمقارصمقن طمً٘م٤م.

(: وم٢مذا يم٤من ىمد َّنك قم٤ٌمده أن حيٛمٚمٝمؿ سمٖمْمٝمؿ 622-9/621) »اًمٌدائع»وىم٤مل ذم 

 طٕقمدائف أن ٓ يٕمدًمقا قمٚمٞمٝمؿ ُمع فمٝمقر قمداوَتؿ وخم٤مًمٗمتٝمؿ وشمٙمذيٌٝمؿ هلل ورؾمقًمف 

ومٙمٞمػ يًقغ عمـ يدقمل اإليامن أن حيٛمٚمف سمٖمْمف ًمٓم٤مئٗم٦م ُمٜمت٦ًٌم إمم اًمرؾمقل شمّمٞم٥م وُتٓمئ 

 أهـٕمداوة وأٟمقاع إذى. قمغم أن ٓ يٕمدل ومٞمٝمؿ، سمؾ َيرد هلؿ اًم

ومٛمـ هٜم٤م شمٚمخص ًمٜم٤م أن اًمٕمدل ُمٓمٚمقب ذقًم٤م وقم٘ماًل ٓؾمتٛمراري٦م اخلػم، وأن اًمٔمٚمؿ 

ُمذُمقًُم٤م ذقًم٤م وقم٘ماًل سمجٛمٞمع أٟمقاقمف وأومراده، ومٕمغم اًمداقمل إمم اهلل شمٕم٤ممم أن يالزم اًمٕمدل 

 ذم ٟمٗمًف وُمع همػمه إن رام اًمقصقل، وإٓ طمرم اعم٠مُمقل وطمّمؾ ًمف إومقل.

 األصبعٕٛ:احلار١ٜ ٚ

فإْٓا حنُز اهلل عبخاْ٘ ٚتعاىل ع٢ً َا ٜغض َٔ اْتؾاص ع١ٓ صعٍٛ 

، ٚايفضٌ يف ٖشا هلل عبخاْ٘ ٚتعاىل، فًٝػ سيو حبٛيٓا ٚال طاهلل 
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بكٛتٓا ٚال بؾحاعتٓا ٚال بفصاحتٓا، ٚال بهجض٠ َايٓا ٚيهٔ أَض 

 أصارٙ اهلل فهإ.

ذم  سمـ ه٤مدي اًمقادقمل  هذا يمٚمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م يمٜم٤م ٟمًٛمٕمٝم٤م ُمـ ذم ؿمٞمخٜم٤م اإلُم٤مم ُم٘مٌؾ

يمثػم ُمـ ظمٓمٌف ودروؾمف وحم٤مضاشمف، يمٚمٛم٦م ومٞمٝم٤م آقمؽماف هلل قمز وضمؾ سم٤مًمٜمٕمٛم٦م، ومٞمٝم٤م 

إؾمٜم٤مد إُمر إمم اهلل قمزوضمؾ وقمدم اًمٕمج٥م سمام طمّمؾ ًمٚمدقمقة ُمـ اخلػم، ومٙمٚمف سمٞمد اهلل قمز 

ٓا َأْن َيَِم٤مَء ﴿ قال تعالى:وضمؾ،   .[11]التؽوير:﴾اهللَُوَُم٤م شَمَِم٤مُءوَن إِ

إُمر ًمٞمس سمٛمًتٖمرب ُمـ قم٤مَل رسم٤مِن، ومٝمق قمغم ـمري٘م٦م إؾمالومف ؾم٤مئر وًمًٜم٦م حمٛمد وهذا 

 ٟم٤مس، وًمٙمؾ سمدقمل ىم٤مهر ومٚمٚمف احلٛمد واعمٜم٦م. ط

وأقمٚمؿ أظمل ووم٘مؽ اهلل قمز وضمؾ أن اًمتقيمؾ قمغم اهلل قمز وضمؾ واًمٌٕمد قمـ اًمٕمج٥م 

 واًمريمقن إمم اًمٜمٗمس واًمِمٞمٓم٤من ُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب اٟمتِم٤مر اخلػم واًمدقمقات.

 قمز وضمؾ ًمٜمٌٞمف ُمٙمر اعم٤ميمريـ أُمره سم٤مإلقمراض قمٜمٝمؿ واًمًػم ذم ـمريؼ ومحلم سملم اهلل

ـْ قِمٜمِْدَك سَمٞما٧َم ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ﴿ قال تعالى:احلؼ ُمع ُمالزُم٦م اًمتقيمؾ،  َوَيُ٘مقًُمقَن ـَم٤مقَم٦ٌم وَم٢مَِذا سَمَرُزوا ُِم

ٌَٞمُِّتقَن وَم٠َمقْمِرْض قَمٜمُْٝمْؿ وَ  اهللُُِمٜمُْٝمْؿ هَمػْمَ اًماِذي شَمُ٘مقُل وَ  ْؾ قَمغَم َيْٙمُت٥ُم َُم٤م ُي  ٤مهللَِويَمَٗمك سمِ  اهللِ شَمَقيما

 .[59]الـساء: ﴾َويمِٞمالً 

قال واهلل قمز وضمؾ ىمد يمٗمك أوًمٞم٤مءه اًمٙم٤مومريـ سم٥ًٌم شمقيمٚمٝمؿ واقمتامدهؿ قمغم رهبؿ، 

ـَ آَُمٜمُقا اْذيُمُروا ٟمِْٕمَٛم٧َم ﴿ تعالى: ِذي ٤َم اًما ُٓمقا إًَِمْٞمُٙمْؿ أَ  اهللَِي٤م َأُّيُّ ًُ ٌْ ْيِدَُّيُْؿ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ إِْذ َهؿا ىَمْقٌم َأْن َي

ُ٘مقا  ِؾ اعم١ُْْمُِمٜمُقنَ  اهللِ َوقَمغَم  اهللَوَمَٙمػا َأْيِدَُّيُْؿ قَمٜمُْٙمْؿ َواشما  .[99]ادائدة: ﴾وَمْٚمَٞمَتَقيما

ٌَٜم٤َم ﴿ وُمع ذًمؽ إن ىمدر اهلل سمحّمقل رء ُمـ إره٤مص٤مت ومٝمق ُمـ اهلل: ـْ ُيِّمٞم ىُمْؾ ًَم

ٓا َُم٤م يَمَت٥َم  ِؾ اعم١ُْْمُِمٜمُقنَ ومَ  اهللًَِمٜم٤َم ُهَق َُمْقَٟٓم٤م َوقَمغَم  اهللُإِ  .[89]التوبة: ﴾ْٚمَٞمَتَقيما
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ْؾ قَمَٚمْٞمِف ﴿ وىم٤مل: ٌُْدُه َوشَمَقيما ُف وَم٤مقْم َُْمُر يُمٚمُّ ْٕ َْرِض َوإًَِمْٞمِف ُيْرضَمُع ا ْٕ اَمَواِت َوا ًا َوهللِاِ هَمْٞم٥ُم اًم

َؽ سمَِٖم٤مومٍِؾ قَماما شَمْٕمَٛمُٚمقنَ   .[913]هود: ﴾َوَُم٤م َرسمُّ

ْؾ قَمغَم اًْمَٕمِزيِز ﴿ وىم٤مل: طِمٞمؿِ َوشَمَقيما ٌََؽ ذِم  * اًماِذي َيَراَك طِملَم شَمُ٘مقمُ  * اًمرا َوشَمَ٘مٚمُّ

ـَ  ٤مضِمِدي ًا ِٛمٞمُع اًْمَٕمٚمِٞمؿُ  * اًم ًا ُف ُهَق اًم ىَْمَرسملِمَ  * إِٟما ْٕ ـِ  * َوَأْٟمِذْر قَمِِمػَمشَمَؽ ا َواظْمِٗمْض ضَمٜم٤َمطَمَؽ عمَِ

ـَ اعم١ُْْمُِمٜملِمَ  ٌََٕمَؽ ُِم  .[191-191]الشعراء: ﴾٤م شَمْٕمَٛمُٚمقنَ وَم٢مِْن قَمَّمْقَك وَمُ٘مْؾ إِِنِّ سَمِريٌء مِما  * اشما

 ومتٌلم أن اًمدقمقة اًمتل يالزُمٝم٤م اًمتقيمؾ ُمٜمّمقرة وهم٤مًمٌف.

سم٤مًمٌِم٤مرة واًمدقمقة واًمِمٝم٤مدة طمذره وَّن٤مه قمـ ـم٤مقم٦م اًمٙم٤مومريـ،  طوعم٤م وصػ اًمٜمٌل 

وأُمره سم٤مًمتقيمؾ، وآقمتامد قمغم اهلل قمز وضمؾ، ومٝمق اًمٜم٤مس اعمٕملم واًم٘مقي اعمتلم، اًمذي ٓ 

ًا َوَٟمِذيراً ﴿ُّيزم ضمٜمده:  ُيٚمػ وقمده وٓ ٌَنمِّ ِلُّ إِٟما٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َمَك ؿَم٤مِهدًا َوُُم ٤َم اًمٜمٌا َوَداقِمٞم٤ًم  * َي٤م َأُّيُّ

اضم٤ًم ُُمٜمػِماً  اهللِإمَِم  ـَ  * سم٢ِمِْذٟمِِف َوِهَ ِ اعم١ُْْمُِمٜملَِم سم٠َِمنا هَلُْؿ ُِم َوٓ شُمٓمِِع  * وَمْْماًل يَمٌػِماً  اهللَِوسَمنمِّ

ـَ َواعمُْٜم٤َمومِ  ْؾ قَمغَم اًْمَٙم٤مومِِري  .[05-08]األحزاب:  ﴾َويِمٞمالً  ٤مهللَِويَمَٗمك سمِ  اهللِِ٘ملَم َوَدْع َأَذاُهْؿ َوشَمَقيما

٧ْم ـَم٤مِئَٗمَت٤مِن ُِمٜمُْٙمْؿ َأْن شَمْٗمَِمال وَ ﴿ قال تعالى:واًمتقيمؾ قمّمٛم٦م ُمـ اًمٗمِمؾ،   اهللُ إِْذ مَها

ِؾ اعم١ُْْمُِمٜمُقنَ  اهللِ َوًمِٞمُُّٝماَم َوقَمغَم   .[911]آل عؿران: ﴾وَمْٚمَٞمَتَقيما

وإذا اقمتٛمدت قمغم اهلل قمز وضمؾ ذم دقمقشمؽ ومجٞمع ؿم١موٟمؽ وم٠مسمنم سم٤مًمٜمٍم اًمٕمٔمٞمؿ 

يُمُؿ ﴿ قال تعالى:واًمٗمتح اعمٌلم،  ـْ َذا اًماِذي  اهللُإِْن َيٜمٍُْمْ ُذًْمُٙمْؿ وَمَٛم وَمال هَم٤مًم٥َِم ًَمُٙمْؿ َوإِْن َُيْ

ـْ سَمْٕمِدِه َوقَمغَم  يُمْؿ ُِم ِؾ اعم١ُْْمُِمٜمُقنَ  اهللِ َيٜمٍُْمُ  .[919آل عؿران:] ﴾وَمْٚمَٞمَتَقيما

 ومٞم٤م سم٤مهمل اخلػم أىمٌؾ أٟمٍم ٟمٗمًؽ يٜمٍمك اهلل.

أقمتٛمد قمغم اهلل يٛمٙمٜمؽ وي١ميدك، وإي٤ميمقاًمريمقن إمم اًمٜمٗمس ومٝمل ؾم٥ٌم اهلقان وسمريد 

 اخلنان، وُمٖمّم٥م ًمٚمدي٤من وص٤مطمٌف ُمـ أوًمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤من.
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وهق ُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب آٟمحراف إمم ؾمٌٞمؾ اًمِمٞمٓم٤من، وم٢من أردت أن ٓ يٙمقن ًمف 

ـَ  ٤مهللِوَم٢مَِذا ىَمَرْأَت اًْمُ٘مْرآَن وَم٤مؾْمَتِٕمْذ سمِ ﴿ قال تعالى:ومالزم ؾمٌٞمؾ اعمتقيمٚملم،  قمٚمٞمؽ ؾمٚمٓم٤من ُِم

ضِمٞمؿِ  ْٞمَٓم٤مِن اًمرا ُٚمقنَ  * اًمِما ِْؿ َيَتَقيما ـَ آَُمٜمُقا َوقَمغَم َرهبِّ ِذي ُف ًَمْٞمَس ًَمُف ؾُمْٚمَٓم٤مٌن قَمغَم اًما -15]الـحل: ﴾إِٟما

11]. 

دار طملم ٓزُمقا هذه اًمِمٕمػمة  ويمٞمػ ُمٙمـ اهلل قمز وضمؾ عمـ ٓ وـمـ هلؿ وٓ

ـَ َه٤مضَمُروا ذِم ﴿ قال تعالى:اًمٕمٔمٞمٛم٦م،  ِذي ْٟمَٞم٤م  اهللَِواًما َئٜماُٝمْؿ ذِم اًمدُّ ٌَقِّ ـْ سَمْٕمِد َُم٤م فُمٚمُِٛمقا ًَمٜمُ ُِم

ظِمَرِة َأيْمؼَمُ ًَمْق يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٚمُٛمقنَ  ْٔ ضَْمُر ا َٕ ٜم٦ًَم َو ًَ ُٚمق * طَم ِْؿ َيَتَقيما وا َوقَمغَم َرهبِّ ـَ َصؼَمُ ِذي  ﴾نَ اًما

 ، إمم همػم ذًمؽ مم٤م ورد ذم اًم٘مرآن ذم احل٨م قمغم هذا إُمر اًمٕمٔمٞمؿ.[01-09]الـحل: 

(: اًمتقيمؾ ُمـ أقمٔمؿ إؾم٤ٌمب اًمتل حيّمؾ هب٤م 9/691) »اعمدارج»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

 أهـاعمٓمٚمقب ويٜمدومع هب٤م اعمٙمروه. 

وعم٤م يم٤من اًمرؾمؾ صٚمقات رِب وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ ذم هم٤مي٦م ُمـ اًمتقيمؾ ٟمٍمهؿ اهلل قمز 

 ضمؾ، وىمد شم٘مدم ذم وؾم٤مئؾ ُم٤موٞم٦م قمـ ذيمر أطمقاهلؿ ُم٤م يٖمٜمل قمـ اإلقم٤مدة.و

ُيرج ُمٝم٤مضمًرا إمم رسمف قمز وضمؾ ـمريًدا ُمـ ُمٙم٦م، ومٞمحٗمٔمف اهلل  طوهذا رؾمقًمٜم٤م 

وحيقـمف سم٥ًٌم شمقيمٚمف واقمتامده قمغم اهلل قمز وضمؾ ُمع ومٕمٚمف سم٤مٕؾم٤ٌمب اًمنمقمٞم٦م، يم٤مًمدقم٤مء 

 وأظمذ اعم١من وهمػم ذًمؽ.

ٌَْٞمُد (: 9445) (، وُمًٚمؿ8219أظمرج اًمٌخ٤مري ) صَمٜم٤َم قُم يُّ  اهللِ طَمدا ـُ ُُمَٕم٤مٍذ اًْمَٕمٜمؼَْمِ  ،سْم

صَمٜم٤َم َأِِب   ىَم٤مَل  ،طَمدا
ِ
اء ـْ اًْمؼَمَ ـْ َأِِب إؾِْمَحَؼ قَم ٦ٌَُم قَم صَمٜم٤َم ؿُمْٕم يُؼ  :طَمدا دِّ عمَا٤م ظَمَرضْمٜم٤َم  :ىَم٤مَل َأسُمق سَمْٙمٍر اًمّمِّ

ِلِّ  ٦َم إمَِم اعمَِْديٜم٦َِم َُمَرْرَٟم٤م سمِ  طَُمَع اًمٜمٌا ـْ َُمٙما ٧ٌُْم ًَمُف  :ىَم٤مَل  ط اهللَِراٍع َوىَمْد قَمِٓمَش َرؾُمقُل ُِم وَمَحَٚم

َب طَمتاك َرِوٞم٧ُم  ـٍ وَم٠َمشَمْٞمُتُف هِب٤َم وَمنَمِ ٌَ ـْ ًَم ٦ًٌَم ُِم  .يُمْث
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 ٌٖمضسمووعم٤م مجٕم٧م إطمزاب مجققمٝم٤م وضم٤مءت سمٕمدَت٤م يمٚمٝمؿ صقب اعمديٜم٦م ؾم٤مئريـ، 

ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ جم٤مهريـ، وًمٚم٤ٌمـمؾ ٟم٤مسيـ، ىم٤مل اعم١مُمٜمقن طملم ؾمٛمٕمقا سم٘مدوُمٝمؿ، و احلؼ

ـَ ىَم٤مَل هَلُُؿ اًمٜما٤مُس إِنا اًمٜما٤مَس ىَمْد مَجَُٕمقا ًَمُٙمْؿ وَم٤مظْمَِمْقُهْؿ وَمَزاَدُهْؿ إِياَمٟم٤ًم َوىَم٤مًُمقا ﴿إه٦ٌم:  ِذي اًما

ٌُٜم٤َم  ًْ ـَ  * َوٟمِْٕمَؿ اًْمَقيمِٞمُؾ  اهللُطَم ٌُقا سمِٜمِْٕمَٛم٦ٍم ُِم ٌَُٕمقا اهللِوَم٤مْٟمَ٘مَٚم ُٝمْؿ ؾُمقٌء َواشما ًْ ًَ ِرْوَقاَن  َووَمْْمٍؾ ََلْ َيْٛم

 .[910-913]آل عؿران: ﴾ُذو وَمْْمٍؾ قَمٔمِٞمؿٍ  اهللُ وَ  اهللِ

ُمـ اًمت٠مه٥م  طومٍمومٝمؿ اهلل قمز وضمؾ قمـ اعم١مُمٜملم ذم أطمد سمٕمد ُم٤م ومٕمٚمف رؾمقل اهلل 

 حلٛمراء إؾمد.

 وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمقاـمـ ومٝمؾ ُمـ ُمديمر.

ُيرج ُمـ سملم أفمٝمرهؿ ًمٞمٚم٦م اهلجرة ويْمع احلَم قمغم رؤوؾمٝمؿ، ي٘مٗمقن قمغم سم٤مب 

 ر ومال يروٟمف.اًمٖم٤م

 يرؾمٚمقن ذم ـمٚمٌف ومتٖمقص ىمقائؿ ومرس هاىم٦م ومػمضمع ُم١مُمٜم٤ًم.

 ُيرضمقن يقم سمدر ومػمضمٕمقن ُمٜمٝمزُملم وي١ميده اهلل سم٤معمالئٙم٦م اعمٙمرُملم.

 ويقم إطمزاب يٜمٍمه اهلل سم٤مًمريح.

 ويقم طمٜملم حيّمٌٝمؿ سم٤محلَم ومػمضمع ُمٜمّمقًرا هق وُمـ ُمٕمف.

 قاىمػ.وذًمٚمٝمؿ ًمف ذم ومتح ُمٙم٦م إمم همػم ذًمؽ ُمـ اعمقاـمـ واعم

وأُم٤م صح٤مسمتف اًمٙمرام وروم٘متف إقمالم وم٘مد طم٤مزوا اًمًٌؼ، ومحّمؾ هلؿ اعمراد، ىم٤مل اسمـ 

وأيمٛمؾ اعمتقيمٚملم سمٕمدهؿ هق ُمـ  ،٤موهؿ أوًمقاًمتقيمؾ طم٘مً (: 9/681) »اعمدارج»اًم٘مٞمؿ ذم 

ومح٤مل اًمٜمٌل وطم٤مل  ،ا ُمـ هم٤ٌمرهؿأو حلؼ أصمرً  ،اؿمتؿ رائح٦م شمقيمٚمٝمؿ ُمـ ُمًػمة سمٕمٞمدة

زاَّن٤م هب٤م يٕمٚمؿ صحٞمحٝم٤م ُمـ ؾم٘مٞمٛمٝم٤م وم٢من مهٛمٝمؿ يم٤مٟم٧م ذم أصح٤مسمف حمؽ إطمقال وُمٞم
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وأن يٕمٌد اهلل  ،وم٢من شمقيمٚمٝمؿ يم٤من ذم ومتح سمّم٤مئر اًم٘مٚمقب ،اًمتقيمؾ أقمغم ُمـ مهؿ ُمـ سمٕمدهؿ

ذم مجٞمع اًمٌالد وأن يقطمده مجٞمع اًمٕم٤ٌمد وأن شمنمق ؿمٛمقس اًمديـ احلؼ قمغم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد 

اًمٙمٗمر وضمٕمٚمقه٤م دار إيامن وه٧ٌم ومٛمٚم١ما سمذًمؽ اًمتقيمؾ اًم٘مٚمقب هدى وإيامٟم٤م وومتحقا سمالد 

ومٙم٤مٟم٧م مهؿ اًمّمح٤مسم٦م  ،ري٤مح روح ٟمًامت اًمتقيمؾ قمغم ىمٚمقب أشم٤ٌمقمٝمؿ ومٛمألَت٤م ي٘مٞمٜم٤م وإيامٟم٤م

رى اهلل قمٜمٝمؿ أقمغم وأضمؾ ُمـ أن يٍمف أطمدهؿ ىمقة شمقيمٚمف واقمتامده قمغم اهلل ذم رء 

 أهـ. حيّمؾ سم٠مدٟمك طمٞمٚم٦م وؾمٕمك ومٞمجٕمٚمف ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمف وحيٛمؾ قمٚمٞمف ىمقى شمقيمٚمف

 دظمؾ اجلٜم٦م سمٖمػم طم٤مؾم٥م ُم٤م اًم٥ًٌم؟ إٟمف اًمتقيمؾ قمغم اهلل وإقمتامد قمٚمٞمف.قمٙم٤مؿم٦م ي

ٌا٤مٍس (: 994(، وُمًٚمؿ )8064أظمرج اًمٌخ٤مري ) ـِ قَم ـْ اسْم ظَمَرَج  :َُم٤م ىَم٤مَل قَم

ِلُّ  وُُمَؼ وَمِ٘مٞمَؾ ش :َيْقًُم٤م ىَم٤مَل  طقَمَٚمْٞمٜم٤َم اًمٜمٌا ْٕ َُُمُؿ َوَرَأْي٧ُم ؾَمَقاًدا يَمثػًِما ؾَمدا ا ْٕ َهَذا  قُمِرَو٧ْم قَمكَما ا

 .»ُُمقؾَمك ذِم ىَمْقُِمفِ 

إمم همػم ذًمؽ، وأطم٥م أن أذيمر هٜم٤م ىمّم٦م إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ صٚمقات اهلل قمٚمٞمف واقمتامده 

قمغم اهلل قمز وضمؾ ذم ووع وًمده اًمروٞمع وأُمف ذم ُمٙم٦م اًم٘مٗمراء اًمتل ٓ ُم٤مء ومٞمٝم٤م وٓ همذاء، 

اًمٌخ٤مري  طمتك يٕمٚمؿ اجلٝمقل ويذيمر اًمٕم٤مَل أن اهلل قمز وضمؾ إذا أراد ؿمٞمًئ٤م أُمْم٤مه، أظمرج

ٌا٤مسٍ  (:8820) ـُ قَم ٌَػْمٍ ىَم٤مَل اسْم ـِ ضُم ـْ ؾَمِٕمٞمِد سْم ٌَِؾ ُأمِّ  :قَم ـْ ىِم ٤مُء اعمِْٜمَْٓمَؼ ُِم ًَ ََذ اًمٜمِّ َل َُم٤م اُتا َأوا

َل َأصَمَرَه٤م قَمغَم ؾَم٤مَرةَ  ََذْت ُِمٜمَْٓمً٘م٤م ًَمُتَٕمٗمِّ َوِهَل صُمؿا ضَم٤مَء هِب٤َم إسِْمَراِهٞمُؿ َوسم٤ِمسْمٜمَِٝم٤م إؾِْماَمقِمٞمَؾ  ،إؾِْماَمقِمٞمَؾ اُتا

ِجدِ  ًْ ٌَْٞم٧ِم قِمٜمَْد َدْوطَم٦ٍم وَمْقَق َزُْمَزَم ذِم َأقْمغَم اعمَْ ٦َم  ،شُمْرِوُٕمُف طَمتاك َوَوَٕمُٝماَم قِمٜمَْد اًْم َوًَمْٞمَس سمَِٛمٙما

٤م ضِمَراسًم٤م ومِٞمِف ََتٌْر َوؾِمَ٘م٤مًء ومِٞمِف َُم٤م ،َيْقَُمِئٍذ َأطَمٌد َوًَمْٞمَس هِب٤َم َُم٤مٌء وَمَقَوَٕمُٝماَم ُهٜم٤َمًمَِؽ   ،ءٌ َوَوَوَع قِمٜمَْدمُهَ

ك إسِْمَراِهٞمُؿ ُُمٜمَْٓمٚمًِ٘م٤م يُمٜم٤َم هِبََذا  :وَمَتٌَِٕمْتُف ُأمُّ إؾِْماَمقِمٞمَؾ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،صُمؿا ىَمٗما ـَ شَمْذَه٥ُم َوشَمؽْمُ َي٤م إسِْمَراِهٞمُؿ َأْي

ءٌ  َٓ َرْ َٓ َيْٚمَتِٗم٧ُم إًَِمْٞمٝمَ  ،وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ًَمُف َذًمَِؽ ُِمَراًرا ؟اًْمَقاِدي اًماِذي ًَمْٞمَس ومِٞمِف إِْٟمٌس َو  ،٤مَوضَمَٕمَؾ 
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َذا اهللُ أَ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ًَمفُ  َٓ ُيَْمٞمُِّٕمٜم٤َم :ىَم٤مًَم٧ْم  ،َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مَل  ،اًماِذي َأَُمَرَك هِبَ صُمؿا َرضَمَٕم٧ْم وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ  ،إَِذْن 

ٌَْٞم٧َم  ٌََؾ سمَِقضْمِٝمِف اًْم َٓ َيَرْوَٟمُف اؾْمَتْ٘م  صُمؿا َدقَم٤م هِب١َمُ  ،إسِْمَراِهٞمُؿ طَمتاك إَِذا يَم٤مَن قِمٜمَْد اًمثاٜمِٞما٦ِم طَمْٞم٨ُم 
ِ
ء َٓ

تِل سمَِقاٍد هَمػْمِ ِذي َزْرٍع قِمٜمَْد سَمْٞمتَِؽ  :اًْمَٙمٚماَِمِت َوَروَمَع َيَدْيِف وَمَ٘م٤مَل  يا ـْ ُذرِّ َربِّ إِِنِّ َأؾْمَٙمٜم٧ُْم ُِم

مِ    ،طَمتاك سَمَٚمَغ َيِْمُٙمُرونَ  ،اعمَُْحرا
ِ
ـْ َذًمَِؽ اعم٤َْمء ُب ُِم  ،َوضَمَٕمَٚم٧ْم ُأمُّ إؾِْماَمقِمٞمَؾ شُمْرِوُع إؾِْماَمقِمٞمَؾ َوشَمنْمَ

 قَمٓمَِِم٧ْم َوقَمٓمَِش اسْمٜمَُٝم٤مطَم 
ِ
َ٘م٤مء ًِّ ٌاطُ  ،تاك إَِذا َٟمِٗمَد َُم٤م ذِم اًم ى َأْو ىَم٤مَل َيَتَٚم  ،َوضَمَٕمَٚم٧ْم شَمٜمُْٔمُر إًَِمْٞمِف َيَتَٚمقا

َْرِض َيٚمِٞمَٝم٤م ،وَم٤مْٟمَٓمَٚمَ٘م٧ْم يَمَراِهَٞم٦َم َأْن شَمٜمُْٔمَر إًَِمْٞمفِ  ْٕ ٌٍَؾ ذِم ا َٗم٤م َأىْمَرَب ضَم وَمَ٘م٤مَُم٧ْم  ،وَمَقضَمَدْت اًمّما

ٌََٚم٧ْم اًْمَقاِدَي شَمٜمُْٔمُر َهْؾ شَمَرى َأطَمًدا ،فِ قَمَٚمٞمْ  َٗم٤م طَمتاك إَِذا  ،صُمؿا اؾْمَتْ٘م ـْ اًمّما ٌََٓم٧ْم ُِم وَمَٚمْؿ شَمَر َأطَمًدا وَمَٝم

٤مِن اعمَْْجُٝمقِد طَمتاك ضَم٤مَوَزْت  ،سَمَٚمَٖم٧ْم اًْمَقاِدَي َروَمَٕم٧ْم ـَمَرَف ِدْرقِمَٝم٤م ًَ ْٟم صُمؿا ؾَمَٕم٧ْم ؾَمْٕمَل اإْلِ

وَمَٗمَٕمَٚم٧ْم َذًمَِؽ  ،َوَٟمَٔمَرْت َهْؾ شَمَرى َأطَمًدا وَمَٚمْؿ شَمَر َأطَمًدا ،اعمَْْرَوَة وَمَ٘م٤مَُم٧ْم قَمَٚمْٞمَٝم٤م صُمؿا َأشَم٧ْم  ،اًْمَقاِدَي 

اٍت  ٌَْع َُمرا ٌا٤مسٍ  ،ؾَم ـُ قَم ِلُّ  :ىَم٤مَل اسْم وَم٧ْم  ،»وَمَذًمَِؽ ؾَمْٕمُل اًمٜما٤مِس سَمْٞمٜمَُٝماَم ش :طىَم٤مَل اًمٜمٌا وَمَٚماما َأْذَ

َٝم٤م :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  قَمغَم اعمَْْرَوِة ؾَمِٛمَٕم٧ْم َصْقشًم٤م ًَ ِٛمَٕم٧ْم َأْيًْم٤م وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،َصٍف شُمِريُد َٟمْٗم ًَ َٕم٧ْم وَم ٛما ًَ ىَمْد  :صُمؿا شَم

ٌََح٨َم سمَِٕمِ٘مٌِِف َأْو ىَم٤مَل  ،وَم٢مَِذا ِهَل سم٤ِمعمََْٚمِؽ قِمٜمَْد َُمْقِوِع َزُْمَزمَ  ،َأؾْمَٛمْٕم٧َم إِْن يَم٤مَن قِمٜمَْدَك هِمَقاٌث  وَم

ُوُف َوشَمُ٘مقُل سمَِٞمِدَه٤م َهَٙمَذا وَمَجَٕمَٚم٧ْم  ،سمَِجٜم٤َمطِمِف طَمتاك فَمَٝمَر اعم٤َْمءُ  قِّ  ذِم  ،ُُتَ
ِ
ـْ اعم٤َْمء َوضَمَٕمَٚم٧ْم شَمْٖمِرُف ُِم

ٌا٤مسٍ  ،ؾِمَ٘م٤مِئَٝم٤م َوُهَق َيُٗمقُر سَمْٕمَد َُم٤م شَمْٖمِرُف  ـُ قَم ِلُّ  :ىَم٤مَل اسْم ُأما إؾِْماَمقِمٞمَؾ ًَمْق  اهللَُيْرطَمُؿ  :طىَم٤مَل اًمٜمٌا

ْ شَمْٖمرِ ش :شَمَريَم٧ْم َزُْمَزَم َأْو ىَم٤مَل   ًَمَٙم٤مَٟم٧ْم َزُْمَزُم قَمْٞمٜم٤ًم َُمِٕمٞمٜم٤ًمًَمْق ََل
ِ
ـْ اعم٤َْمء سَم٧ْم  :ىَم٤مَل  ،»ْف ُِم وَمنَمِ

ْٞمَٕم٦َم وَم٢مِنا َه٤م ُهٜم٤َم سَمْٞم٧َم  :وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم اعمََْٚمُؽ  ،َوَأْرَوَٕم٧ْم َوًَمَدَه٤م ٌْٜمِل َهَذا اًْمُٖماَلُم  اهللَِٓ َُت٤َموُمقا اًمْما َي

ُٞمقُل َويَم٤م ،َٓ ُيِْمٞمُع َأْهَٚمفُ  اهللََوإِنا  ،َوَأسُمقهُ  ًُّ اسمَِٞم٦ِم شَم٠ْمشمِٞمِف اًم َْرِض يَم٤مًمرا ْٕ ـْ ا ٌَْٞم٧ُم ُُمْرشَمِٗمًٕم٤م ُِم َن اًْم

ـْ َيِٛمٞمٜمِِف َوؿِماَمًمِفِ  ـْ  ،وَمَت٠ْمظُمُذ قَم ـْ ضُمْرُهَؿ َأْو َأْهُؾ سَمْٞم٧ٍم ُِم ْت هِبِْؿ ُروْمَ٘م٦ٌم ُِم وَمَٙم٤مَٟم٧ْم يَمَذًمَِؽ طَمتاك َُمرا

 
ٍ
ـْ ـَمِريِؼ يَمَداء ٦َم وَمَرَأْوا ـَم٤مِئًرا قَم٤مِئًٗم٤م وَمٜمََزًُمقا ،ضُمْرُهَؿ ُُمْ٘مٌِِٚملَم ُِم إِنا َهَذا  :وَمَ٘م٤مًُمقا ،ذِم َأؾْمَٗمِؾ َُمٙما



 314 لوسائل اجللية يف نصرة الدعوة السلفيةا

 ًَمَٕمْٝمُدَٟم٤م هِبََذا اًْمَقاِدي
ٍ
٤مِئَر ًَمَٞمُدوُر قَمغَم َُم٤مء لْمِ وَم٢مَِذا ُهْؿ  ،َوَُم٤م ومِٞمِف َُم٤مءٌ  ،اًمٓما وَم٠َمْرؾَمُٚمقا ضَمِرًي٤م َأْو ضَمِريا

 وَمَرضَمُٕمقا
ِ
وُهْؿ سم٤ِمعم٤َْم ،سم٤ِمعم٤َْمء ٌَُٚمقاوَم٠َمظْمؼَمُ  وَم٠َمىْم

ِ
 وَمَ٘م٤مًُمقا :ىَم٤مَل  ،ء

ِ
َأشَم٠ْمَذٟملَِم ًَمٜم٤َم َأْن  :َوُأمُّ إؾِْماَمقِمٞمَؾ قِمٜمَْد اعم٤َْمء

  ،َٟمَٕمؿْ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  :َٟمٜمِْزَل قِمٜمَْدكِ 
ِ
َٓ طَمؼا ًَمُٙمْؿ ذِم اعم٤َْمء ـْ 

ٌا٤مسٍ  ،َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مًُمقا ،َوًَمٙمِ ـُ قَم ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل اسْم

ِلُّ  ْٟمَس وَمٜمََزًُمقا َوَأْرؾَمُٚمقا إمَِم َأْهِٚمٞمِٝمْؿ وَمٜمََزًُمقا  وَم٠َمًْمَٗمك َذًمَِؽ ُأما ش :طاًمٜمٌا إؾِْماَمقِمٞمَؾ َوِهَل ُُت٥ِمُّ اإْلِ

٤م َأْهُؾ َأسْمَٞم٤مٍت ُِمٜمُْٝمْؿ َوؿَم٥ما اًْمُٖماَلُم َوشَمَٕمٚماَؿ اًْمَٕمَرسمِٞما٦َم ُِمٜمُْٝمؿْ  ،َُمَٕمُٝمؿْ  ُٝمْؿ  ،طَمتاك إَِذا يَم٤مَن هِبَ ًَ َوَأْٟمَٗم

ٌَُٝمْؿ طِملَم ؿَم٥ما  ضُمقُه اُْمَرَأًة ُِمٜمُْٝمؿْ وَمٚمَ  ،َوَأقْمَج وَمَج٤مَء إسِْمَراِهٞمُؿ  ،َوَُم٤مشَم٧ْم ُأمُّ إؾِْماَمقِمٞمَؾ  ،اما َأْدَرَك َزوا

َج إؾِْماَمقِمٞمُؾ ُيَٓم٤مًمُِع شَمِريَمَتُف وَمَٚمْؿ ََيِْد إؾِْماَمقِمٞمَؾ  ٠َمَل اُْمَرَأشَمُف قَمٜمُْف وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،سَمْٕمَدَُم٤م شَمَزوا ًَ ظَمَرَج  :وَم

ٌَْتِٖمل ًَمٜم٤َم ـْ قَمْٞمِِمِٝمْؿ َوَهْٞمَئتِِٝمْؿ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم صُمؿا ؾَم٠َمهَلَ  ،َي ـُ سمنَِمٍّ  :٤م قَم ةٍ  ،َٟمْح ـُ ذِم ِوٞمٍؼ َوؿِمدا  ،َٟمْح

٦ٌََم سَم٤مسمِفِ  :وَمَِمَٙم٧ْم إًَِمْٞمِف ىَم٤مَل  ْ قَمَت اَلَم َوىُمقزِم ًَمُف ُيَٖمػمِّ ًا وَمَٚماما ضَم٤مَء  ،وَم٢مَِذا ضَم٤مَء َزْوضُمِؽ وَم٤مىْمَرِئل قَمَٚمْٞمِف اًم

ُف آَٟمَس ؿَمٞمْ  ـْ َأطَمدٍ  :ًئ٤م وَمَ٘م٤مَل إؾِْماَمقِمٞمُؾ يَم٠َمٟما َٟمَٕمْؿ ضَم٤مَءَٟم٤م ؿَمْٞمٌخ يَمَذا َويَمَذا  :ىَم٤مًَم٧ْم  ؟َهْؾ ضَم٤مَءيُمْؿ ُِم

شُمفُ  ٠َمًَمٜم٤َم قَمٜمَْؽ وَم٠َمظْمؼَمْ ًَ ةٍ  ،وَم شُمُف َأٟما٤م ذِم ضَمْٝمٍد َوؿِمدا وَمَٝمْؾ َأْوَص٤مِك  :ىَم٤مَل  ،َوؾَم٠َمًَمٜمِل يَمْٞمَػ قَمْٞمُِمٜم٤َم وَم٠َمظْمؼَمْ

 
ٍ
ء ٦ٌََم سَم٤مسمَِؽ َٟمَٕمْؿ َأَُمَرِِن  :ىَم٤مًَم٧ْم  ؟سمٌَِمْ ْ قَمَت اَلَم َوَيُ٘مقُل هَمػمِّ ًا َذاِك َأِِب َوىَمْد  :ىَم٤مَل  ،َأْن َأىْمَرَأ قَمَٚمْٞمَؽ اًم

َ٘مَٝم٤م َج ُِمٜمُْٝمْؿ ُأظْمَرى وَمَٚم٨ٌَِم قَمٜمُْٝمْؿ إسِْمَراِهٞمُؿ َُم٤م ؿَم٤مَء  ،َأَُمَرِِن َأْن ُأوَم٤مِرىَمِؽ احْلَِ٘مل سم٠َِمْهٚمِِؽ وَمَٓمٚما َوشَمَزوا

٠َمهَل٤َم قَمٜمْفُ  صُمؿا َأشَم٤مُهْؿ سَمْٕمدُ  ،اهللُ ًَ ٌَْتِٖمل ًَمٜم٤َم :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،وَمَٚمْؿ ََيِْدُه وَمَدظَمَؾ قَمغَم اُْمَرَأشمِِف وَم  :ىَم٤مَل  ،ظَمَرَج َي

ـْ قَمْٞمِِمِٝمْؿ َوَهْٞمَئتِِٝمؿْ  ـُ سمَِخػْمٍ َوؾَمَٕم٦ٍم َوَأصْمٜم٧َْم قَمغَم  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،يَمْٞمَػ َأْٟمُتْؿ َوؾَم٠َمهَل٤َم قَم  :وَمَ٘م٤مَل  ،اهللَِٟمْح

اسُمُٙمؿْ  :ىَم٤مَل  ،اًمٚماْحؿُ  :٧ْم ىَم٤مًمَ  ؟َُم٤م ـَمَٕم٤مُُمُٙمؿْ  ؿا سَم٤مِرْك هَلُْؿ ذِم اًمٚمٝمُ  :ىَم٤مَل  ،اعم٤َْمءُ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ؟وَماَم َذَ

 
ِ
ِلُّ  ،»اًمٚماْحِؿ َواعم٤َْمء ـْ هَلُْؿ َيْقَُمِئٍذ طَم٥مع َوًَمْق يَم٤مَن هَلُْؿ َدقَم٤م هَلُْؿ ومِٞمفِ ش :طىَم٤مَل اًمٜمٌا  :ىَم٤مَل  ،»َوََلْ َيُٙم

ُٚمق قَمَٚمْٞمِٝماَم  َٓ َُيْ ْ ُيَقاومَِ٘م٤مهُ وَمُٝماَم  ٓا ََل ٦َم إِ وَم٢مَِذا ضَم٤مَء َزْوضُمِؽ وَم٤مىْمَرِئل قَمَٚمْٞمِف  :ىَم٤مَل  ، َأطَمٌد سمَِٖمػْمِ َُمٙما

٦ٌََم سَم٤مسمِفِ  اَلَم َوُُمِريِف ُيْث٧ٌُِم قَمَت ًا ـْ َأطَمدٍ  :وَمَٚماما ضَم٤مَء إؾِْماَمقِمٞمُؾ ىَم٤مَل  ،اًم  ،َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ؟َهْؾ َأشَم٤ميُمْؿ ُِم
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ـُ اهْلَ  ًَ شُمفُ  ،ْٞمَئ٦مِ َأشَم٤مَٟم٤م ؿَمْٞمٌخ طَم ٠َمًَمٜمِل قَمٜمَْؽ وَم٠َمظْمؼَمْ ًَ ٠َمًَمٜمِل ،َوَأصْمٜم٧َْم قَمَٚمْٞمِف وَم ًَ شُمُف  :وَم يَمْٞمَػ قَمْٞمُِمٜم٤َم وَم٠َمظْمؼَمْ

  :ىَم٤مَل  ،َأٟما٤م سمَِخػْمٍ 
ٍ
ء ٦ٌََم  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،وَم٠َمْوَص٤مِك سمٌَِمْ اَلَم َوَي٠ْمُُمُرَك َأْن شُمْث٧ٌَِم قَمَت ًا َٟمَٕمْؿ ُهَق َيْ٘مَرُأ قَمَٚمْٞمَؽ اًم

َٙمِؽ  :ىَم٤مَل  ،سَم٤مسمَِؽ  ًِ ٦ٌَُم َأَُمَرِِن َأْن ُأُْم صُمؿا ضَم٤مَء سَمْٕمَد  اهللُصُمؿا ًَم٨ٌَِم قَمٜمُْٝمْؿ َُم٤م ؿَم٤مَء  ،َذاِك َأِِب َوَأْٟم٧ِم اًْمَٕمَت

ـْ َزُْمَزمَ  ٤ًٌم ُِم ٧َم َدْوطَم٦ٍم ىَمِري ٌْاًل ًَمُف َُتْ ي َٟم  وَمَٚماما َرآُه ىَم٤مَم إًَِمْٞمِف وَمَّمٜمََٕم٤م يَماَم َيّْمٜمَعُ  ،َذًمَِؽ َوإؾِْماَمقِمٞمُؾ َيؼْمِ

وَم٤مْصٜمَْع َُم٤م َأَُمَرَك  :ىَم٤مَل  ،َأَُمَرِِن سم٠َِمُْمرٍ  اهللََي٤م إؾِْماَمقِمٞمُؾ إِنا  :صُمؿا ىَم٤مَل  ،اًْمَقاًمُِد سم٤ِمًْمَقًَمِد َواًْمَقًَمُد سم٤ِمًْمَقاًمِدِ 

َوَأؿَم٤مَر إمَِم  ،َأَُمَرِِن َأْن َأسْمٜمَِل َه٤م ُهٜم٤َم سَمْٞمًت٤م اهللَوَم٢مِنا  :ىَم٤مَل  ،َوُأقِمٞمٜمَُؽ  :ىَم٤مَل  ،َوشُمِٕمٞمٜمُٜمِل :ىَم٤مَل  ،َرسمَُّؽ 

ٌَْٞم٧ِم  :ىَم٤مَل  ،َأيَمَٛم٦ٍم ُُمْرشَمِٗمَٕم٦ٍم قَمغَم َُم٤م طَمْقهَل٤َم ـْ اًْم وَمَجَٕمَؾ إؾِْماَمقِمٞمُؾ َي٠ْميِت  ،وَمِٕمٜمَْد َذًمَِؽ َروَمَٕم٤م اًْمَ٘مَقاقِمَد ُِم

َذا احْلََجِر وَمَقَوَٕمُف  ٌْٜمِل طَمتاك إَِذا اْرشَمَٗمَع اًْمٌِٜم٤َمُء ضَم٤مَء هِبَ َج٤مَرِة َوإسِْمَراِهٞمُؿ َي وَمَ٘م٤مَم قَمَٚمْٞمِف َوُهَق  ،ًَمفُ سم٤ِمحْلِ

نِ  َٓ ٤م َيُ٘مق َج٤مَرَة َومُهَ ٌْٜمِل َوإؾِْماَمقِمٞمُؾ ُيٜم٤َمِوًُمُف احْلِ ِٛمٞمُع اًْمَٕمٚمِٞمؿُ  :َي ًا ٌاْؾ ُِمٜما٤م إِٟماَؽ َأْٟم٧َم اًم ٜم٤َم شَمَ٘م  :ىَم٤مَل  ،َرسما

نِ  َٓ ٤م َيُ٘مق ٌَْٞم٧ِم َومُهَ ٌْٜمَِٞم٤مِن طَمتاك َيُدوَرا طَمْقَل اًْم ٜم٤َم شَم٘مَ  :وَمَجَٕماَل َي ِٛمٞمُع َرسما ًا ٌاْؾ ُِمٜما٤م إِٟماَؽ َأْٟم٧َم اًم

 .اًْمَٕمٚمِٞمؿُ 

وُمـ اعمٜمٙم٤ًمت اعمزيٖم٤مت اًمتل يٜم٘مٓمع ص٤مطمٌٝم٤م ىمٌؾ أن يّمؾ إمم اعمراد هق آقمتامد قمغم 

اًمٜمٗمس ُمع إقمج٤مب، وم٢من اًمٜمٍم ُمع هذيـ إُمريـ دوٟمف ظمرط اًم٘مت٤مد، واًمٌحر اًمثج٤مج، 

هذه اًمٌذرة اًم٘مٌٞمح٦م، وم٢مَّن٤م  ومٕمغم ُمـ أراد اًمقصقل أن حي٤مرب اًمٜمٗمس واًمِمٞمٓم٤من ُمـ همرس

 ؾم٥ٌم اهلقان واًمذل واخلنان.

اًمّمح٤مسم٦م أـمٝمر اًمٜم٤مس ىمٚمقسًم٤م وأقمٔمٛمٝمؿ شمقيماًل، وأيمثرهؿ ؿمج٤مقم٦م وأيمرُمٝمؿ قمغم اهلل 

ىم٤مل أطمد اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ يقم طمٜملم: ًمـ َّنزم اًمٞمقم قمـ ىمٚم٦م، ومٙم٤من اًمٗمرار، وَل يٌؼ إٓ 

يُمُؿ ًَم٘مَ ﴿ قال تعالى:ُمـ جمٛمققم٦م ذم إٟمٗم٤مر،  طرؾمقل اهلل  ـَ يَمثػَِمٍة  اهللُْد َٟمٍَمَ
ذِم َُمَقاـمِ

َْرُض سماَِم َرطُمٌَ  ْٕ ـِ قَمٜمُْٙمْؿ ؿَمْٞمئ٤ًم َوَو٤مىَم٧ْم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ ا ٌَْتُٙمْؿ يَمْثَرشُمُٙمْؿ وَمَٚمْؿ شُمْٖم ٧ْم َوَيْقَم طُمٜملَْمٍ إِْذ َأقْمَج



 316 لوسائل اجللية يف نصرة الدعوة السلفيةا

ـَ  ْٞمُتْؿ ُُمْدسمِِري  .[18]التوبة: ﴾صُمؿا َوًما

أُمقره٤م وأؾمٚمؿ قم٤مُم٦م أهٚمٝم٤م  توَتٝمدُمـ ومتح ُمٙم٦م  ط: وذًمؽ عم٤م ومرغ وىم٤مل 

ومٌٚمٖمف أن هقازن مجٕمقا ًمف ًمٞم٘م٤مشمٚمقه وأن أُمػمهؿ ُم٤مًمؽ سمـ قمقف  طوأـمٚم٘مٝمؿ رؾمقل اهلل 

اًمٜميي وُمٕمف صم٘مٞمػ سمٙمامهل٤م وسمٜمق ضمِمؿ وسمٜمق ؾمٕمد سمـ سمٙمر وأوزاع ُمـ سمٜمل هالل وهؿ 

ىمٚمٞمؾ وٟم٤مس ُمـ سمٜمل قمٛمرو سمـ قم٤مُمر وقمقن سمـ قم٤مُمر وىمد أىمٌٚمقا وُمٕمٝمؿ اًمٜم٤ًمء واًمقًمدان 

ذم ضمٞمِمف اًمذي  طء واًمٜمٕمؿ وضم٤مءوا سم٘مْمٝمؿ وىمْمٞمْمٝمؿ ومخرج إًمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل واًمِم٤م

ضم٤مء ُمٕمف ًمٚمٗمتح وهق قمنمة آٓف ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر وىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب وُمٕمف اًمذيـ 

أؾمٚمٛمقا ُمـ أهؾ ُمٙم٦م وهؿ اًمٓمٚم٘م٤مء ذم أًمٗملم وم٤ًمر هبؿ إمم اًمٕمدو وم٤مًمت٘مقا سمقاد سملم ُمٙم٦م 

ذم أول اًمٜمٝم٤مر ذم همٚمس اًمّمٌح اٟمحدروا ذم  واًمٓم٤مئػ ي٘م٤مل ًمف طمٜملم ومٙم٤مٟم٧م ومٞمف اًمقىمٕم٦م

اًمقادي وىمد يمٛمٜم٧م ومٞمف هقازن ومٚمام شمقاضمٝمقا َل يِمٕمر اعمًٚمٛمقن إٓ هبؿ ىمد صم٤موروهؿ 

ورؿم٘مقا سم٤مًمٜم٤ٌمل وأصٚمتقا اًمًٞمقف ومحٚمقا محٚم٦م رضمؾ واطمد يمام أُمرهؿ ُمٚمٙمٝمؿ ومٕمٜمد ذًمؽ 

يقُمئذ سمٖمٚمتف وهق رايم٥م  طوزم اعمًٚمٛمقن ُمدسمريـ يمام ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ وصم٧ٌم رؾمقل اهلل 

يًقىمٝم٤م إمم ٟمحر اًمٕمدو واًمٕم٤ٌمس قمٛمف آظمذ سمريم٤مهب٤م إيٛمـ وأسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ اًمِمٝم٤ٌمء 

احل٤مرث سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م آظمذ سمريم٤مهب٤م إين يث٘مالَّن٤م ًمئال شمنع اًمًػم وهق يٜمقه سم٤مؾمٛمف 

قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ويدقمق اعمًٚمٛملم إمم اًمرضمٕم٦م وي٘مقل إزم قم٤ٌمد اهلل إزم أٟم٤م رؾمقل اهلل 

  :ذم شمٚمؽ احل٤ملوي٘مقل 

 أٟم٤م اًمٜمٌل ٓيمذب أٟم٤م سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م 

وصم٧ٌم ُمٕمف ُمـ أصح٤مسمف ىمري٥م ُمـ ُم٤مئ٦م وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل صمامٟمقن ومٛمٜمٝمؿ أسمق سمٙمر وقمٛمر 

ُم٤م واًمٕم٤ٌمس وقمكم واًمٗمْمؾ سمـ قم٤ٌمس وأسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث وأيٛمـ سمـ أم أيٛمـ 



 317 لوسائل اجللية يف نصرة الدعوة السلفيةا

٤مدي قمٛمف اًمٕم٤ٌمس ويم٤من ضمٝمػم اًمّمقت أن يٜم طم صمؿ أُمر وأؾم٤مُم٦م سمـ زيد وهمػمهؿ 

سم٠مقمغم صقشمف ي٤م أصح٤مب اًمِمجرة يٕمٜمل ؿمجرة سمٞمٕم٦م اًمروقان اًمتل سم٤ميٕمف اعمًٚمٛمقن ُمـ 

اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ُتتٝم٤م قمغم أن ٓ يٗمروا قمٜمف ومجٕمؾ يٜم٤مدي هبؿ ي٤م أصح٤مب اًمًٛمرة 

وي٘مقل شم٤مرة ي٤م أصح٤مب ؾمقرة اًمٌ٘مرة ومجٕمٚمقا ي٘مقًمقن ي٤مًمٌٞمؽ ي٤مًمٌٞمؽ واٟمٕمٓمػ اًمٜم٤مس 

ن اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ إذا َل يٓم٤موقمف سمٕمػمه قمغم اًمرضمقع ًمٌس طمتك إ طومؽماضمٕمقا إمم رؾمقل اهلل 

ومٚمام اضمتٛمٕم٧م ذذُم٦م ُمٜمٝمؿ  طدرقمف صمؿ اٟمحدر قمٜمف وأرؾمٚمف ورضمع سمٜمٗمًف إمم رؾمقل اهلل 

أُمرهؿ قمٚمٞمف اًمًالم أن يّمدىمقا احلٛمٚم٦م وأظمذ ىمٌْم٦م ُمـ شمراب سمٕمد  طقمٜمد رؾمقل اهلل 

هب٤م ومام سم٘مل إٟم٤ًمن ُم٤مدقم٤م رسمف واؾمتٜمٍمه وىم٤مل اًمٚمٝمؿ أٟمجز زم ُم٤موقمدشمٜمل صمؿ رُمك اًم٘مقم 

ُمٜمٝمؿ إٓ أص٤مسمف ُمٜمٝم٤م ذم قمٞمٜمٞمف وومٛمف ُم٤م ؿمٖمٚمف قمـ اًم٘مت٤مل صمؿ اَّنزُمقا وم٤مشمٌع اعمًٚمٛمقن 

جمٜمدًم٦م سملم يدي رؾمقل  وإهىأىمٗم٤مءهؿ ي٘متٚمقن وي٠مهون وُم٤م شمراضمع سم٘مٞم٦م اًمٜم٤مس إٓ 

 اهلل. 

( ٙٔ/ٙ( وهو عند أحمد )ٖٚٙ) »عمل اليوم والليلة»وأخرج النسائي في 
 َوَلا َأْفَهُمُه َلا َشْيًئا َهَمَس َصلَّى ِإَذا ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه َرُسوُل َكاَن َقاَل ُصَهْيٍب َعْن

 ُأْعِطَي اْلَأْنِبَياِء ِمْن َنِبيًّا َذَكْرُت ِإنِّي َقاَل َنَعْم ُقْلَنا ِلي َأَفِطْنُتْم َقاَل ِبِه ُيْخِبُرَنا
 اْلَكَلاِم ِمْن َغْيَرَها َأْو ِلَهُؤَلاِء َيُقوُم ْنَم َأْو َهُؤَلاِء ُيَكاِفُئ َمْن َفَقاَل َقْوِمِه ِمْن ُجُنوًدا

 ِمْن َعُدوًّا َعَلْيِهْم ُنَسلَِّط َأْن ِإمَّا َثَلاٍث ِإْحَدى ِلَقْوِمَك اْخَتْر َأْن ِإَلْيِه َفُأوِحَي
 َفُكلُّ اللَِّه َنِبيُّ َأْنَت َفَقاُلوا َذِلَك ِفي َقْوَمُه َفاْسَتَشاَر اْلَمْوَت َأْو اْلُجوَع َأْو َغْيِرِهْم

 َفَصلَّى الصََّلاِة ِإَلى َفِزُعوا َفِزُعوا ِإَذا َوَكاُنوا الصََّلاِة ِإَلى َفَقاَم َلَنا ِخْر ِإَلْيَك َذِلَك
 َوَلِكْن َفَلا اْلُجوُع َأْو َفَلا َغْيِرِهْم ِمْن َعُدوٌّ َأمَّا َربِّ َأْي َقاَل ُثمَّ َقاَل اللَُّه َشاَء َما

 َأنِّي َتَرْوَن الَِّذي َفَهْمِسي َأْلًفا َسْبُعوَن ِمْنُهْم َفَماَت اْلَمْوُت َعَلْيِهْم ُسلَِّطَف اْلَمْوُت
 ِباللَِّه ِإلَّا ُقوََّة َوَلا َحْوَل َوَلا ُأَصاِوُل َوِبَك ُأَقاِتُل ِبَك اللَُّهمَّ َأُقوُل

 : هذا طمدي٨م صحٞمح.ىم٤مل اًمقادقمل 
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ُمـ ىمقم ُمقؾمك، ومٚمام سمٖمك واقمتٛمد قمغم ٟمٗمًف اٟمٔمر وىم٤مرون قمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل قمز وضمؾ يم٤من 

ٌََٖمك قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوآشَمْٞمٜم٤َمُه ﴿ قال تعالى:ُم٤م طمٚم٧م سمف ُمـ اًمٜم٘مٛم٦م،  ـْ ىَمْقِم ُُمقؾَمك وَم إِنا ىَم٤مُروَن يَم٤مَن ُِم

ِة إِْذ ىَم٤مَل ًَمُف ىَمْقُُمُف ٓ  ٦ٌَِم ُأوزِم اًْمُ٘مقا ُف ًَمَتٜمُقُء سم٤ِمًْمُٕمّْم ـَ اًْمُٙمٜمُقِز َُم٤م إِنا َُمَٗم٤مُِتَ ٓ حُي٥ِمُّ  اهللَ شَمْٗمَرْح إِنا ُِم

ـْ يَماَم  اهللُ َواسْمَتِغ ومِٞماَم آشَم٤مَك  * اًْمَٗمِرطِملمَ 
ًِ ْٟمَٞم٤م َوَأطْم ـَ اًمدُّ ٌََؽ ُِم اَر أظِمَرَة َوٓ شَمٜمَس َٟمِّمٞم اًمدا

ـَ  ًَ ٤مَد ذِم إَْرِض إِنا  اهللُ َأطْم ًَ ٌِْغ اًْمَٗم ـَ  اهللَ إًَِمْٞمَؽ َوٓ شَم ِدي ًِ اَم ُأوشمِٞمُتُف قَمغَم ىَم٤مَل  * ٓ حُي٥ِمُّ اعمُْْٗم إِٟما

ًة َوَأيْمَثُر مَجًْٕم٤م  اهللَقِمْٚمٍؿ قِمٜمِدي َأَوََلْ َيْٕمَٚمْؿ َأنا  ـْ ُهَق َأؿَمدُّ ُِمٜمُْف ىُمقا ـَ اًمُ٘مُروِن َُم ٌْٚمِِف ُِم ـْ ىَم ىَمْد َأْهَٚمَؽ ُِم

ـْ ُذُٟمقهِبُِؿ اعمُْْجِرُُمقنَ  ٠َمُل قَم ًْ ـَ ُيِريُدوَن احْلََٞم٤مَة  وَمَخَرَج قَمغَم ىَمْقُِمِف ذِم ِزيٜمَتِِف ىَم٤مَل  * َوٓ ُي ِذي اًما

ُف ًَمُذو طَمظٍّ قَمٔمِٞمؿٍ  ٟمَٞم٤م َي٤م ًَمْٞم٧َم ًَمٜم٤َم ُِمْثَؾ َُم٤م ُأويِتَ ىَم٤مُروُن إِٟما ـَ ُأوشُمقا اًْمِٕمْٚمَؿ َوْيَٚمُٙمْؿ  * اًمدُّ ِذي َوىَم٤مَل اًما

٤مسمُِرونَ  اهللِصَمَقاُب  ٓا اًمّما ٤مَه٤م إِ ـَ َوقَمِٛمَؾ َص٤محِل٤ًم َوٓ ُيَٚم٘ما ـْ آَُم ْٗمٜم٤َم سمِِف َوسمَِداِرِه  * ظَمػْمٌ عمَِ ًَ وَمَخ

ـْ ُدوِن  وَٟمُف ُِم ـْ ومَِئ٦ٍم َيٜمٍُمُ ـَ  اهللِإَْرَض وَماَم يَم٤مَن ًَمُف ُِم ي ـَ اعمُٜمَْتٍِمِ ـَ  * َوَُم٤م يَم٤مَن ُِم ِذي ٌََح اًما َوَأْص

ـْ قمِ  اهللَََتَٜماْقا َُمَٙم٤مَٟمُف سم٤ِمَُْٕمِس َيُ٘مقًُمقَن َوْيَٙم٠َمنا  ـْ َيَِم٤مُء ُِم ْزَق عمَِ ُط اًمرِّ ًُ ٌْ ٤ٌَمِدِه َوَيْ٘مِدُر ًَمْقٓ َأْن َي

ـا  ُف ٓ ُيْٗمٚمُِح اًْمَٙم٤مومُِرونَ  اهللُ َُم َػ سمِٜم٤َم َوْيَٙم٠َمٟما ًَ ـَ ٓ  * قَمَٚمْٞمٜم٤َم خَلَ اُر أظِمَرُة َٟمْجَٕمُٚمَٝم٤م ًمِٚماِذي شمِْٚمَؽ اًمدا

٦ٌَُم ًمِْٚمُٛمتاِ٘ملمَ  ٤مًدا َواًْمَٕم٤مىِم ًَ  .[48-32 ]اًم٘مّمص:﴾ُيِريُدوَن قُمُٚمًقا ذِم إَْرِض َوٓ وَم

أظمؼم اهلل قمز وضمؾ أيًْم٤م ذم يمت٤مسمف قمـ طم٤مل اًمرضمٚملم اًمٗم٘مػم، وص٤مطم٥م اجلٜم٦م ُم٤م دظمؾ و

ْب هَلُْؿ َُمَثاًل َرضُمَٚملْمِ ضَمَٕمْٚمٜم٤َم ﴿ وقال تعالى:سمّم٤مطم٥م اجلٜم٦م سم٥ًٌم سمٖمٞمف وقمدم شمقيمٚمف،  َواْضِ

٤م سمِٜمَْخٍؾ َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم سَمْٞمٜمَُٝماَم  ـْ َأقْمٜم٤َمٍب َوطَمَٗمْٗمٜم٤َممُهَ ٤م ضَمٜماَتلْمِ ُِم طََمِدمِهَ يمِْٚمَت٤م اجْلَٜماَتلْمِ آشَم٧ْم  *  َزْرقم٤مً ِٕ

ْرَٟم٤م ظِمالهَلاَُم ََّنَراً  َويَم٤مَن ًَمُف صَمَٛمٌر وَمَ٘م٤مَل ًمَِّم٤مطِمٌِِف َوُهَق حُي٤َمِوُرُه َأَٟم٤م  * ُأيُمَٚمَٝم٤م َوََلْ شَمْٔمٚمِْؿ ُِمٜمُْف ؿَمْٞمئ٤ًم َووَمجا

ٌ  * َأيْمَثُر ُِمٜمَْؽ َُم٤مًٓ َوَأقَمزُّ َٟمَٗمراً  ُـّ َأْن شَمٌِٞمَد َهِذِه َأسَمداً َوَدظَمَؾ ضَمٜماَتُف َوُهَق فَم٤مَِل ِف ىَم٤مَل َُم٤م َأفُم ًِ  *  ًمِٜمَْٗم

ضَِمَدنا ظَمػْمًا ُِمٜمَْٝم٤م ُُمٜمَْ٘مَٚم٤ٌمً  َٕ ـْ ُرِدْدُت إمَِم َرِبِّ  ٤مقَم٦َم ىَم٤مِئَٛم٦ًم َوًَمِئ ًا ُـّ اًم ٌُُف  * َوَُم٤م َأفُم ىَم٤مَل ًَمُف َص٤مطِم
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ـْ شُمَراٍب صُمؿا  اَك َرضُمالً  َوُهَق حُي٤َمِوُرُه َأيَمَٗمْرَت سم٤ِمًماِذي ظَمَٚمَ٘مَؽ ُِم ـْ ُٟمْٓمَٗم٦ٍم صُمؿا ؾَمقا  اهللُ ًَمٙمِٜما٤م ُهَق  * ُِم

ُك سمَِرِبِّ َأطَمداً  ٓا سمِ  اهللَُوًَمْقٓ إِْذ َدظَمْٚم٧َم ضَمٜماَتَؽ ىُمْٚم٧َم َُم٤م ؿَم٤مَء  * َرِبِّ َوٓ ُأْذِ َة إِ إِْن  ٤مهللِٓ ىُمقا

ك َرِبِّ َأْن  * شَمَرِن َأَٟم٤م َأىَمؾا ُِمٜمَْؽ َُم٤مًٓ َوَوًَمداً  ًَ ـْ ضَمٜماتَِؽ َوُيْرؾِمَؾ قَمَٚمْٞمَٝم٤م وَمَٕم ُي١ْمشملَِمِ ظَمػْمًا ُِم

 وَمُتّْمٌَِح َصِٕمٞمدًا َزًَم٘م٤مً 
ِ
اَمء ًا ـَ اًم ٤ٌَمٟم٤ًم ُِم ًْ َتِٓمٞمَع ًَمُف ـَمَٚم٤ٌمً  * طُم ًْ ـْ شَم  * َأْو ُيّْمٌَِح َُم٤مُؤَه٤م هَمْقرًا وَمَٚم

ْٞمِف قَمغَم َُم٤م َأْٟمَٗمَؼ ومِٞمَٝم٤م وَ  ٌََح ُيَ٘مٚم٥ُِّم يَمٗما ِهَل ظَم٤مِوَي٦ٌم قَمغَم قُمُروؿِمَٝم٤م َوَيُ٘مقُل َي٤م َوُأطِمٞمَط سمَِثَٛمِرِه وَم٠َمْص

ْك سمَِرِبِّ َأطَمداً  ْ ُأْذِ ـْ ُدوِن  * ًَمْٞمَتٜمِل ََل وَٟمُف ُِم ـْ ًَمُف ومَِئ٦ٌم َيٜمٍُْمُ ْ شَمُٙم َوَُم٤م يَم٤مَن  اهللِ َوََل

 .[03-31]الؽفف: ﴾ُُمٜمَْتٍِماً 

وٟمٕمؿ ومٜم٠ًمل اهلل اًمٕمقن واًمًداد واًمتقومٞمؼ واًمرؿم٤مد، إٟمف قمغم ذًمؽ ىم٤مدر وهق طمًٌل 

 اًمقيمٞمؾ.

 ايجا١ْٝ ٚاألصبعٕٛ: حضب ايؾا٥عات.

ُم٤م أن شمٔمٝمر ًمٚمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ دقمقة إٓ وسمدأت طمرب اإلؿم٤مقم٤مت قمٚمٞمف ُمـ 

اًم٘مري٥م ىمٌؾ اًمٌٕمٞمد، وهذه ؾمٜم٦م اهلل قمز وضمؾ ذم ظمٚم٘مف، قمٚمٛم٧م سم٠مدًم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يمام 

 هل ُمٕمٚمقُم٦م ذم اًمقاىمع اعمٚمٛمقس.

ٓا ىَم٤مًُمقا ؾَم٤مطِمٌر َأْو يَمَذًمَِؽ َُم٤م َأشَمك ا﴿ وقال تعالى: ـْ َرؾُمقٍل إِ ٌْٚمِِٝمْؿ ُِم ـْ ىَم ـَ ُِم ِذي ًما

 .[81]الذريات: ﴾جَمْٜمُقنٌ 

ٌُُدوا ﴿ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ خمؼًما قمـ ىمقم ٟمقح:  ًَمَ٘مْد َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُٟمقطم٤ًم إِمَم ىَمْقُِمِف وَمَ٘م٤مَل َي٤م ىَمْقِم اقْم

ُه إِِنِّ َأظَم٤مُف قَمَٚمٞمْ  اهللَ ـْ إًَِمٍف هَمػْمُ ـْ ىَمْقُِمِف إِٟما٤م ًَمٜمََراَك  * ُٙمْؿ قَمَذاَب َيْقٍم قَمٔمِٞمؿٍ َُم٤م ًَمُٙمْؿ ُِم ىَم٤مَل اعمَْأَلُ ُِم

 .[19-81ألعراف: ا]﴾ذِم َوالٍل ُُمٌلِمٍ 

ًٓ واؿم٤مقمقا هذا سملم اًمٕم٤مم واخل٤مص ُتذيًرا ُمـ دقمقشمف وطمرسًم٤م ًمٕم٘مٞمدشمف،  يٕمتؼموٟمف و٤م
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ىَمْقِم ًَمْٞمَس ِِب َوالًم٦ٌم  ىَم٤مَل َي٤م﴿ٟم٤مومًٞم٤م هلذه اًمِم٤مئٕم٦م اًمتل يراد هب٤م اًمّمد قمـ احلؼ:  طومٙم٤من 

ـْ َربِّ اًْمَٕم٤معملَِمَ  ـَ  * َوًَمٙمِٜمِّل َرؾُمقٌل ُِم ُٖمُٙمْؿ ِرؾَم٤مِٓت َرِبِّ َوَأْٟمَّمُح ًَمُٙمْؿ َوَأقْمَٚمُؿ ُِم َُم٤م ٓ  اهللُِأسَمٚمِّ

 .[11-19ألعراف: ا] ﴾شَمْٕمَٚمُٛمقنَ 

ُهقدًا ىَم٤مَل  َوإمَِم قَم٤مٍد َأظَم٤مُهؿْ ﴿وقم٤مد يتٝمٛمقن هقد قمٚمٞمف اًمًالم سم٠مٟمف ؾمٗمٞمف، طمٞم٨م ىم٤مًمقا: 

ٌُُدوا  ُه َأوَمال شَمتاُ٘مقنَ  اهللََي٤م ىَمْقِم اقْم ـْ إًَِمٍف هَمػْمُ ٤م  * َُم٤م ًَمُٙمْؿ ُِم ـْ ىَمْقُِمِف إِٟما ـَ يَمَٗمُروا ُِم ِذي ىَم٤مَل اعمأََْلُ اًما

ـَ اًْمَٙم٤مِذسملِمَ   .[11-18ألعراف: ا] ﴾ًَمٜمََراَك ذِم ؾَمَٗم٤مَه٦ٍم َوإِٟما٤م ًَمٜمَُٔمٜمَُّؽ ُِم

ـْ َربِّ اًْمَٕم٤معمَلِمَ  ىَم٤مَل َي٤م﴿ومٗمٜمده٤م سم٘مقًمف:  ُٖمُٙمْؿ  * ىَمْقِم ًَمْٞمَس ِِب ؾَمَٗم٤مَه٦ٌم َوًَمِٙمٜمِّل َرؾُمقٌل ُِم ُأسَمٚمِّ

 .[15-11]ألعراف: ﴾ِرؾَم٤مِٓت َرِبِّ َوَأَٟم٤م ًَمُٙمْؿ َٟم٤مِصٌح َأُِملمٌ 

وم٤مٟمٔمر ووم٘مؽ اهلل قمز وضمؾ إمم ـمري٘م٦م ه١مٓء اًمرؾمؾ ذم رد اإلؿم٤مقم٦م سمرومؼ وًملم، وسمٞم٤من 

ـمؾ، واحلؼ هق أَّنؿ يدقمقن إمم قم٤ٌمدة اهلل قمز وضمؾ وطمده أن ُم٤م ذيمر قمٜمٝمؿ هق حمض اًم٤ٌم

 ٓ ذيؽ ًمف، ومٙم٤مٟم٧م قم٤مىم٦ٌم اًمذيـ يمٗمروا ظمًنا.

وهذا ومرقمقن ًمٕمٜمف اهلل طملم ضم٤مءه ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم سم٤مًمدقمقة إمم اهلل قمز وضمؾ وأراه 

قال أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت أرؾمؾ إمم اًمًحرة وإمم اعمالء ُمـ ىمقُمف ُمِمٞمًٕم٤م أن ُمقؾمك ؾم٤مطمر، 

َب َوَأسَمكوَ ﴿ تعالى: ْحِرَك  * ًَمَ٘مْد َأَرْيٜم٤َمُه آَي٤مشمِٜم٤َم يُمٚماَٝم٤م وَمَٙمذا ًِ ـْ َأْرِوٜم٤َم سمِ ىَم٤مَل َأضِمْئَتٜم٤َم ًمُِتْخِرضَمٜم٤َم ُِم

ـُ َوٓ َأْٟم٧َم  * َي٤م ُُمقؾَمك ْحٍر ُِمْثٚمِِف وَم٤مضْمَٕمْؾ سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَمْٞمٜمََؽ َُمْققِمدًا ٓ ُٟمْخٚمُِٗمُف َٟمْح ًِ وَمَٚمٜم٠َْمشمَِٞمٜماَؽ سمِ

يٜم٦َِم َوَأْن حُيْنَمَ اًمٜما٤مُس ُوحًك  * َُمَٙم٤مٟم٤ًم ؾُمَقًى  ىَم٤مَل هَلُْؿ ُُمقؾَمك َوْيَٚمُٙمْؿ  * ىَم٤مَل َُمْققِمُديُمْؿ َيْقُم اًمزِّ

وا قَمغَم  ـِ اوْمؽَمَى اهللِٓ شَمْٗمؽَمُ ِحَتُٙمْؿ سمَِٕمَذاٍب َوىَمْد ظَم٤مَب َُم ًْ وَمَتٜم٤َمَزقُمقا َأُْمَرُهْؿ سَمْٞمٜمَُٝمْؿ  * يَمِذسم٤ًم وَمُٞم

وا اًمٜماْجَقى ٤م ىَم٤مًمُ  * َوَأَهُّ ْحِرمِهَ ًِ ـْ َأْرِوُٙمْؿ سمِ ِرضَم٤ميُمْؿ ُِم ٤مطِمَراِن ُيِريَداِن َأْن ُُيْ ًَ قا إِْن َهَذاِن ًَم

٤ٌَم سمَِٓمِريَ٘متُِٙمُؿ اعمُْْثغَم  ـِ اؾْمَتْٕمغَم  * َوَيْذَه  * وَم٠َممْجُِٕمقا يَمْٞمَديُمْؿ صُمؿا اْئُتقا َصّٗم٤ًم َوىَمْد َأوْمَٚمَح اًْمَٞمْقَم َُم
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٤م َأْن شُمْٚم٘مِ  ـْ َأًْمَ٘مكىَم٤مًُمقا َي٤م ُُمقؾَمك إُِما َل َُم ٤م َأْن َٟمُٙمقَن َأوا ٤ٌَمهُلُْؿ  * َل َوإُِما ىَم٤مَل سَمْؾ َأًْمُ٘مقا وَم٢مَِذا طِم

َٕمك ًْ ٤َم شَم ـْ ؾِمْحِرِهْؿ َأَّنا ٞماُؾ إًَِمْٞمِف ُِم قَْمغَم  * َوقِمِّمٞمُُّٝمْؿ ُُيَ ْٕ َوَأًْمِؼ َُم٤م ذِم  * ىُمْٚمٜم٤َم ٓ َُتَْػ إِٟماَؽ َأْٟم٧َم ا

٤مطِمُر طَمْٞم٨ُم َأشَمكَيِٛمٞمٜمَِؽ شَمْٚمَ٘مْػ َُم٤م َصٜمَُٕمقا إِٟما  ًا وَم٠ُمًْمِ٘مَل  * اَم َصٜمَُٕمقا يَمْٞمُد ؾَم٤مطِمٍر َوٓ ُيْٗمٚمُِح اًم

دًا ىَم٤مًُمقا آَُمٜما٤م سمَِربِّ َه٤مُروَن َوُُمقؾَمك َحَرُة ؾُمجا ًا ُف  * اًم ٌَْؾ َأْن آَذَن ًَمُٙمْؿ إِٟما ىَم٤مَل آَُمٜمُْتْؿ ًَمُف ىَم

ْحَر وَمأَلُىَمٓمِّٕمَ  ًِّ ٌَٜماُٙمْؿ ذِم ًَمَٙمٌػُِميُمُؿ اًماِذي قَمٚماَٛمُٙمُؿ اًم َُصٚمِّ َٕ ـْ ظِمالٍف َو ـا َأْيِدَيُٙمْؿ َوَأْرضُمَٚمُٙمْؿ ُِم

ٜم٤َم َأؿَمدُّ قَمَذاسم٤ًم َوَأسْمَ٘مك ـا َأيُّ ٌَٞمِّٜم٤َمِت  * ضُمُذوِع اًمٜماْخِؾ َوًَمَتْٕمَٚمُٛم ـَ اًْم ـْ ُٟم١ْمصمَِرَك قَمغَم َُم٤م ضَم٤مَءَٟم٤م ُِم ىَم٤مًُمقا ًَم

اَم  ْٟمَٞم٤م َواًماِذي وَمَٓمَرَٟم٤م وَم٤مىْمِض َُم٤م َأْٟم٧َم ىَم٤مٍض إِٟما ٜم٤َم ًمَِٞمْٖمِٗمَر ًَمٜم٤َم  * شَمْ٘مِِض َهِذِه احْلََٞم٤مَة اًمدُّ إِٟما٤م آَُمٜما٤م سمَِرسمِّ

ْحِر وَ  ًِّ ـَ اًم ُف جُمِْرُم٤ًم وَم٢مِنا ًَمُف  * ظَمػْمٌ َوَأسْمَ٘مك اهللُظَمَٓم٤مَي٤مَٟم٤م َوَُم٤م َأيْمَرْهَتٜم٤َم قَمَٚمْٞمِف ُِم ـْ َي٠ْمِت َرسما ُف َُم إِٟما

ٞمَ  ٤محِل٤َمِت وَم٠ُموًَمِئَؽ هَلُُؿ  * كضَمَٝمٜماَؿ ٓ َيُٛمقُت ومِٞمَٝم٤م َوٓ حَيْ ـْ َي٠ْمشمِِف ُُم١ْمُِمٜم٤ًم ىَمْد قَمِٛمَؾ اًمّما َوَُم

َرضَم٤مُت اًْمُٕمغَم  ـْ  * اًمدا ـَ ومِٞمَٝم٤م َوَذًمَِؽ ضَمَزاُء َُم ََّْن٤َمُر ظَم٤مًمِِدي ْٕ تَِٝم٤م ا ـْ َُتْ ِري ُِم ضَمٜما٤مُت قَمْدٍن دَمْ

ك  .[11-81]طـه:  ﴾شَمَزيما

ؿ اهلل قمز وضمؾ وسملم قمقار ُم٤م هؿ وم٤مٟمٔمر يمٞمػ أؿم٤مع ومرقمقن وُمالئف، وُمع ذًمؽ يمٌتٝم

 قمٚمٞمف، وٟمٍم احلؼ وأهٚمف ومٚمٚمف احلٛمد.

وإسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم أؿمٞمع قمٜمف اًمْمالل، وهٙمذا ذم يمؾ وىم٧م وطملم وًمٙمـ اًمٕم٤مىم٦ٌم 

 ًمٚمٛمت٘ملم.

وم٘مد ٟم٤مًمف اًم٘مًط إيمؼم ُمـ طمرب اًمِم٤ميٕم٤مت، ومٝم٤م هق ُمـ أول يقم  طوأُم٤م رؾمقًمٜم٤م 

 وهق ذم ُمٙم٦م يزقمٛمقن أٟمف جمٜمقن.

ـْ َأْزِد  (:424ُمًٚمؿ ) أظمرج اإلُم٤مم ٦َم َويَم٤مَن ُِم ٌا٤مٍس َأنا ِواَمًدا ىَمِدَم َُمٙما ـِ قَم ـْ اسْم قَم

يِح  ،ؿَمٜمُقَءةَ  ـْ َهِذِه اًمرِّ ٦َم َيُ٘مقًُمقنَ  ،َويَم٤مَن َيْرىِمل ُِم ـْ َأْهِؾ َُمٙما ِٛمَع ؾُمَٗمَٝم٤مَء ُِم ًَ ًدا جَمْٜمُقنٌ  :وَم  ،إِنا حُمَٛما
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ضُمَؾ  ُد إِِنِّ َأْرىِمل  :وَمَٚمِ٘مَٞمُف وَمَ٘م٤مَل  :َيِْمِٗمٞمِف قَمغَم َيَديا ىَم٤مَل  اهللًََمَٕمؾا وَمَ٘م٤مَل ًَمْق َأِنِّ َرَأْي٧ُم َهَذا اًمرا َي٤م حُمَٛما

يِح  ـْ َهِذِه اًمرِّ ـْ ؿَم٤مءَ  اهللََوإِنا  ،ُِم إِنا ش :ط اهللِوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ،وَمَٝمْؾ ًَمَؽ  ،َيِْمِٗمل قَمغَم َيِدي َُم

َتِٕمٞمٜمُفُ  ًْ ـْ  ،احْلَْٛمَد هللِاِ َٟمْحَٛمُدُه َوَٟم ِدِه  َُم ـْ ُيْْمٚمِْؾ وَماَل َه٤مِدَي ًَمفُ  ،وَماَل ُُمِْمؾا ًَمفُ  اهللَُُّيْ َوَأؿْمَٝمُد  ،َوَُم

ٓا  َٓ إًَِمَف إِ يَؽ ًَمفُ  اهللُ َأْن  َٓ َذِ ٤م سَمْٕمدُ  ،َوطْمَدُه  ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف َأُما ًدا قَم َأقِمْد  :وَمَ٘م٤مَل  :ىَم٤مَل  :َوَأنا حُمَٛما

 
ِ
ء َٓ ـا قَمَٚمْٞمِف َرؾُمقُل وَم٠َمقَم٤م ،قَمكَما يَمٚماَِمشمَِؽ َه١ُم اٍت  ط اهللَِدُه ًَمَ٘مْد ؾَمِٛمْٕم٧ُم  :وَمَ٘م٤مَل  :ىَم٤مَل  ،صَماَلَث َُمرا

 
ِ
َٕمَراء َحَرِة َوىَمْقَل اًمِمُّ ًا   ،ىَمْقَل اًْمَٙمَٝمٜم٦َِم َوىَمْقَل اًم

ِ
ء َٓ ـَ  ،وَماَم ؾَمِٛمْٕم٧ُم ُِمْثَؾ يَمٚماَِمشمَِؽ َه١ُم َوًَمَ٘مْد سَمَٚمْٖم

ٌَْحرِ  ؾْماَلمِ  َه٤مِت َيَدكَ  :وَمَ٘م٤مَل  :ىَم٤مَل  ،َٟم٤مقُمقَس اًْم ٤ٌَمَيَٕمفُ  :ىَم٤مَل  ،ُأسَم٤مِيْٕمَؽ قَمغَم اإْلِ  اهللِ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ،وَم

ٌََٕم٨َم َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل  ،َوقَمغَم ىَمْقُِمل :ىَم٤مَل  ،»َوقَمغَم ىَمْقُِمَؽ ش :ط وا سمَِ٘مْقُِمِف  ط اهللِوَم ٦ًم وَمَٛمرُّ يا َهِ

٦ِم ًمِْٚمَجْٞمشِ  يا ِ   :وَمَ٘م٤مَل َص٤مطِم٥ُم اًمنا
ِ
ء َٓ ـْ َه١ُم ٌُْتْؿ ُِم ـْ اًْمَ٘مْقمِ  ؟ؿَمْٞمًئ٤م َهْؾ َأَص ٧ٌُْم  :وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ ُِم َأَص

 ىَمْقُم ِواَمدٍ  :وَمَ٘م٤مَل  ،ُِمٜمُْٝمْؿ ُِمْٓمَٝمَرةً 
ِ
ء َٓ وَه٤م وَم٢مِنا َه١ُم  .ُردُّ

ئمٜمف جمٜمقن، ومال ي٘مٌؾ  طومٝمذه ؿم٤مئٕم٦م ضمٕمٚم٧م ُمـ وصؾ ُمٙم٦م وهق ٓ يٕمرف اًمٜمٌل 

ؿ سمام ٓ يدري، وُّيرف ُمٜمف طمً٘م٤م وٓ يّمدق ًمف ظمؼًما، وٓ يٌذل ًمف ٟمًٍما6 ٕن اعمجٜمقن يتٙمٚم

هقم٤من ُم٤م رد شمٚمؽ اًمِم٤مئٕم٦م سم٨ٌم رء ُمـ احلؼ، ومٝمدى  طسمام ٓ يٕمرف، ًمٙمـ رؾمقل اهلل 

 اهلل وامًدا وطمّمؾ اخلػم ًمف وًم٘مقُمف واحلٛمد هلل.

ـْ ىَمْقُِمٜم٤َم هِمَٗم٤مٍر َويَم٤مُٟمقا حُيِٚمُّقَن  :ىَم٤مَل  (9038وذم طمدي٨م أِب ذر قمٜمد ُمًٚمؿ ) ظَمَرضْمٜم٤َم ُِم

ْٝمَر احْلََرامَ  ٜم٤َم ،اًمِما ـَ  ،وَمَخَرضْم٧ُم َأَٟم٤م َوَأظِمل ُأَٟمْٞمٌس َوُأُمُّ ًَ وَمٜمََزًْمٜم٤َم قَمغَم ظَم٤مٍل ًَمٜم٤َم وَم٠َميْمَرَُمٜم٤َم ظَم٤مًُمٜم٤َم َوَأطْم

َدَٟم٤م ىَمْقُُمُف وَمَ٘م٤مًُمقا ،إًَِمْٞمٜم٤َم ًَ ـْ َأْهِٚمَؽ ظَم٤مًَمَػ إًَِمْٞمِٝمْؿ ُأَٟمْٞمٌس  :وَمَح وَمَج٤مَء ظَم٤مًُمٜم٤َم  ،إِٟماَؽ إَِذا ظَمَرضْم٧َم قَم

َٓ مِج٤َمَع ًَمَؽ ومِٞماَم  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،ِذي ىِمٞمَؾ ًَمفُ وَمٜمََث٤م قَمَٚمْٞمٜم٤َم اًما  ْرشَمُف َو ـْ َُمْٕمُروومَِؽ وَمَ٘مْد يَمدا ٤م َُم٤م َُم٣َم ُِم َأُما

ٌِْٙمل ،سَمْٕمدُ  َُمَتٜم٤َم وَم٤مطْمَتَٛمْٚمٜم٤َم قَمَٚمْٞمَٝم٤م َوشَمَٖمٓماك ظَم٤مًُمٜم٤َم صَمْقسَمُف وَمَجَٕمَؾ َي سْمٜم٤َم ِسْ وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم طَمتاك َٟمَزًْمٜم٤َم  ،وَمَ٘مرا
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ِة ُمَ  ـْ ُِمْثٚمَِٝم٤مسمَِحْيَ َُمتِٜم٤َم َوقَم ـْ ِسْ ٦َم وَمٜم٤َموَمَر ُأَٟمْٞمٌس قَم ٤م وَم٠َمشَم٤مَٟم٤م ُأَٟمْٞمٌس  ،ٙما ًً َ ُأَٟمْٞم ـَ وَمَخػما وَم٠َمشَمَٞم٤م اًْمَٙم٤مِه

َُمتِٜم٤َم َوُِمْثٚمَِٝم٤م َُمَٕمَٝم٤م ٌَْؾ َأْن َأًْمَ٘مك َرؾُمقَل  :ىَم٤مَل  ،سمٍِِمْ ـَ َأظِمل ىَم سمَِثاَلِث  ط اهللَِوىَمْد َصٚماْٞم٧ُم َي٤م اسْم

ـْ  :٧ُم ىُمٚمْ  ،ؾِمٜملِمَ  فُ  ،ىُمْٚم٧ُم  ،هللِاِ :ىَم٤مَل  ؟عمَِ ـَ شَمَقضما ُٝمٜمِل َرِبِّ ُأَصكمِّ  :ىَم٤مَل  ؟وَم٠َمْي ُف طَمْٞم٨ُم ُيَقضمِّ َأشَمَقضما

ْٛمُس  ،قِمَِم٤مءً  ْٞمِؾ ُأًْمِ٘مٞم٧ُم يَم٠َمِنِّ ظِمَٗم٤مٌء طَمتاك شَمْٕمُٚمَقِِن اًمِما ـْ آظِمِر اًمٚما  :وَمَ٘م٤مَل ُأَٟمْٞمٌس  ،طَمتاك إَِذا يَم٤مَن ُِم

٦َم وَم٤ميْمِٗمٜمِلإِنا زِم طَم٤مضَم٦ًم سمِٛمَ  ٦َم وَمَراَث قَمكَما  ،ٙما َُم٤م  :صُمؿا ضَم٤مَء وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ ُأَٟمْٞمٌس طَمتاك َأشَمك َُمٙما

٦َم قَمغَم ِديٜمَِؽ َيْزقُمُؿ َأنا  :ىَم٤مَل  ؟َصٜمَْٕم٧َم   ؟وَماَم َيُ٘مقُل اًمٜما٤مُس  :ىُمْٚم٧ُم  ،َأْرؾَمَٚمفُ  اهللًََمِ٘مٞم٧ُم َرضُماًل سمَِٛمٙما

ـٌ يَم٤م ،َيُ٘مقًُمقَن ؿَم٤مقِمرٌ  :ىَم٤مَل    ،ؾَم٤مطِمرٌ  ،ِه
ِ
َٕمَراء ًَمَ٘مْد ؾَمِٛمْٕم٧ُم  :ىَم٤مَل ُأَٟمْٞمٌس  ،َويَم٤مَن ُأَٟمْٞمٌس َأطَمَد اًمِمُّ

ؿْ  ٤مِن َأطَمٍد  ،ىَمْقَل اًْمَٙمَٝمٜم٦َِم وَماَم ُهَق سمَِ٘مْقهِلِ ًَ
ْٕمِر وَماَم َيْٚمَتِئُؿ قَمغَم ًمِ  اًمِمِّ

ِ
َوًَمَ٘مْد َوَوْٕم٧ُم ىَمْقًَمُف قَمغَم َأىْمَراء

ُف ؿِمْٕمرٌ  ُْؿ ًَمَٙم٤مِذسُمقنَ إِٟما  اهللِ وَ  ،سَمْٕمِدي َأٟما  ،وَم٤ميْمِٗمٜمِل طَمتاك َأْذَه٥َم وَم٠َمْٟمُٔمرَ  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،ُف ًَمَّم٤مِدٌق َوإَِّنا

ْٗم٧ُم َرضُماًل ُِمٜمُْٝمْؿ وَمُ٘مْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ٦َم وَمَتَْمٕما ٤مسمَِئ  :وَم٠َمشَمْٞم٧ُم َُمٙما ـَ َهَذا اًماِذي شَمْدقُمقَٟمُف اًمّما وَم٠َمؿَم٤مَر إِزَما  ؟َأْي

٤مسمَِئ   :ىَم٤مَل  ، َأْهُؾ اًْمَقاِدي سمُِٙمؾٍّ َُمَدَرٍة َوقَمْٔمٍؿ طَمتاك ظَمَرْرُت َُمْٖمِِمًٞم٤م قَمكَما وَماَمَل قَمكَما  :وَمَ٘م٤مَل اًمّما

سْم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،وَم٤مْرشَمَٗمْٕم٧ُم طِملَم اْرشَمَٗمْٕم٧ُم يَم٠َمِنِّ ُٟمُّم٥ٌم َأمْحَرُ  َُم٤مَء َوَذِ ْٚم٧ُم قَمٜمِّل اًمدِّ ًَ وَم٠َمشَمْٞم٧ُم َزُْمَزَم وَمَٖم

ـْ َُم٤مِئَٝم٤م ـَ  ،ُِم ٓا َُم٤مُء َزُْمَزَم  َوًَمَ٘مْد ًَمٌِْث٧ُم َي٤م اسْم َأظِمل صَماَلصملَِم سَملْمَ ًَمْٞمَٚم٦ٍم َوَيْقٍم َُم٤م يَم٤مَن زِم ـَمَٕم٤مٌم إِ

ـُ سَمْٓمٜمِل ْت قُمَٙم َ ِٛمٜم٧ُْم طَمتاك شَمَٙمنا ًَ ٌَْٞمٜم٤َم َأْهِؾ  :ىَم٤مَل  ،َوَُم٤م َوضَمْدُت قَمغَم يَمٌِِدي ؾُمْخَٗم٦َم ضُمقعٍ  ،وَم وَم

َب  ٦َم ذِم ًَمْٞمَٚم٦ٍم ىَمْٛمَراَء إِْوِحَٞم٤مَن إِْذ ُضِ ٌَْٞم٧ِم َأطَمٌد َواُْمَرَأشَملْمِ  ،قَمغَم َأؾْمِٛمَختِِٝمؿْ  َُمٙما وَماَم َيُٓمقُف سم٤ِمًْم

ظُْمَرى :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،وَم٠َمشَمَت٤م قَمكَما ذِم ـَمَقاومِِٝماَم  :ىَم٤مَل  ،ُِمٜمُْٝمْؿ شَمْدقُمَقاِن إؾَِم٤موًم٤م َوَٟم٤مِئَٚم٦مَ  ْٕ ٤م ا  ،َأْٟمٙمَِح٤م َأطَمَدمُهَ

اَم  :ىَم٤مَل  ـْ ىَمْقهِلِ َٓ َأيْمٜمِل :شَمَت٤م قَمكَما وَمُ٘مْٚم٧ُم وَم٠مَ  :ىَم٤مَل  ،وَماَم شَمٜم٤َمَهَت٤م قَم ٦ٌَِم هَمػْمَ َأِنِّ  ـٌ ُِمْثُؾ اخْلََِم  ،َه

نِ  َٓ ِن َوشَمُ٘مق َٓ ـْ َأْٟمَٗم٤مِرَٟم٤م :وَم٤مْٟمَٓمَٚمَ٘مَت٤م شُمَقًْمِق ٌََٚمُٝماَم َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل  ،ًَمْق يَم٤مَن َه٤مُهٜم٤َم َأطَمٌد ُِم  اهللِ وَم٤مؾْمَتْ٘م

٤م َه٤مسمَِٓم٤منِ  ط ٦ٌَِم َوَأؾْمَت٤مِرَه٤م :ىَم٤مًَمَت٤م »؟اَم َُم٤م ًَمٙمُ ش :ىَم٤مَل  ،َوَأسُمق سَمْٙمٍر َومُهَ ٤مسمُِئ سَملْمَ اًْمَٙمْٕم  :ىَم٤مَل  ،اًمّما
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ُف ىَم٤مَل ًَمٜم٤َم يَمٚمَِٛم٦ًم ََتأَْلُ  :ىَم٤مًَمَت٤م »؟َُم٤م ىَم٤مَل ًَمُٙماَم ش طَمتاك اؾْمَتَٚمَؿ احْلََجَر  ط اهللِاًْمَٗمَؿ َوضَم٤مَء َرؾُمقُل ،إِٟما

ٌُفُ  ٌَْٞم٧ِم ُهَق َوَص٤مطِم ـْ  : ىَم٣َم َصاَلشَمُف ىَم٤مَل َأسُمق َذرٍّ صُمؿا َصغما وَمَٚماما  ،َوـَم٤مَف سم٤ِمًْم َل َُم وَمُٙمٜم٧ُْم َأَٟم٤م َأوا

ؾْماَلمِ  اَلُم قَمَٚمْٞمَؽ َي٤م َرؾُمقَل  :ىَم٤مَل  ،طَمٞما٤مُه سمَِتِحٞما٦ِم اإْلِ ًا َوقَمَٚمْٞمَؽ َوَرمْح٦َُم ش: وَمَ٘م٤مَل  ،اهللِوَمُ٘مْٚم٧ُم اًم

ـْ َأْٟم٧َم ش :صُمؿا ىَم٤مَل  ،»اهللِ ـْ هِمَٗم٤مرٍ  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  »؟َُم وَم٠َمْهَقى سمَِٞمِدِه وَمَقَوَع َأَص٤مسمَِٕمُف قَمغَم  :َل ىَم٤م ،ُِم

ٌَْٝمتِفِ  ٌُفُ  ،يَمِرَه َأْن اْٟمَتَٛمْٞم٧ُم إمَِم هِمَٗم٤مرٍ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم ذِم َٟمْٗمِز  ،ضَم ٧ٌُْم آظُمُذ سمَِٞمِدِه وَمَ٘مَدقَمٜمِل َص٤مطِم  ،وَمَذَه

ىَمْد يُمٜم٧ُْم َه٤مُهٜم٤َم  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  »؟ٜم٤َمَُمَتك يُمٜم٧َْم َه٤مهُ ش: صُمؿا َروَمَع َرْأؾَمُف صُمؿا ىَم٤مَل  ،َويَم٤مَن َأقْمَٚمَؿ سمِِف ُِمٜمِّل

ـْ يَم٤مَن ُيْٓمِٕمُٛمَؽ ش :ىَم٤مَل  ،ُُمٜمُْذ صَماَلصملَِم سَملْمَ ًَمْٞمَٚم٦ٍم َوَيْقمٍ  ٓا َُم٤مُء  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  »؟وَمَٛم َُم٤م يَم٤مَن زِم ـَمَٕم٤مٌم إِ

ـُ سَمْٓمٜمِل َوَُم٤م َأضِمُد قَمغَم يَمٌِِدي ؾُمْخٗمَ  ْت قُمَٙم َ ِٛمٜم٧ُْم طَمتاك شَمَٙمنا ًَ ٤َم ش :ىَم٤مَل  ،٦َم ضُمقعٍ َزُْمَزَم وَم إَِّنا

٤ٌَمَريَم٦مٌ  ٤َم ـَمَٕم٤مُم ـُمْٕمؿٍ  ،ُُم ْٞمَٚم٦مَ  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمْٙمرٍ  ،»إَِّنا وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ  ،اْئَذْن زِم ذِم ـَمَٕم٤مُِمِف اًمٚما

ـْ َزسمِٞم٥ِم وَمَٗمَتَح َأسُمق سَمْٙمٍر سَم٤مسًم٤م وَمَجَٕمَؾ َي٘مْ  ،َواْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم َُمَٕمُٝماَم  ،َوَأسُمق سَمْٙمرٍ  ط اهللَِرؾُمقُل  ٌُِض ًَمٜم٤َم ُِم

َل ـَمَٕم٤مٍم َأيَمْٚمُتُف هِب٤َم ،اًمٓما٤مِئِػ  ُت  ،َويَم٤مَن َذًمَِؽ َأوا ُت َُم٤م هَمؼَمْ  ط اهللِصُمؿا َأشَمْٞم٧ُم َرؾُمقَل  ،صُمؿا هَمؼَمْ

ٓا َيْثِرَب ش :وَمَ٘م٤مَل  َٓ ُأَراَه٤م إِ َٝم٧ْم زِم َأْرٌض َذاُت َٟمْخٍؾ  ُف ىَمْد ُوضمِّ ٌَٚمِّغٌ  »إِٟما قَمٜمِّل ىَمْقَُمَؽ  وَمَٝمْؾ َأْٟم٧َم ُُم

ك  ًَ ٤م وَمَ٘م٤مَل  ،َأْن َيٜمَْٗمَٕمُٝمْؿ سمَِؽ َوَي٠ْمضُمَرَك ومِٞمِٝمؿْ  اهللُقَم ًً َصٜمَْٕم٧ُم  :ىُمْٚم٧ُم  ؟َُم٤م َصٜمَْٕم٧َم  :وَم٠َمشَمْٞم٧ُم ُأَٟمْٞم

ىْم٧ُم  ىْم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،َأِنِّ ىَمْد َأؾْمَٚمْٛم٧ُم َوَصدا ـْ ِديٜمَِؽ وَم٢مِِنِّ ىَمْد َأؾْمَٚمْٛم٧ُم َوَصدا ٦ٌٌَم قَم ٤م وَم٠َمشَمْٞمٜمَ  ،َُم٤م ِِب َرهْم

ٜم٤َم وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ـْ ِديٜمُِٙماَم  :ُأُما ٦ٌٌَم قَم ىْم٧ُم  ،َُم٤م ِِب َرهْم وَم٤مطْمَتَٛمْٚمٜم٤َم طَمتاك َأشَمْٞمٜم٤َم ىَمْقَُمٜم٤َم  ،وَم٢مِِنِّ ىَمْد َأؾْمَٚمْٛم٧ُم َوَصدا

ـُ َرطَمَْم٦َم اًْمِٖمَٗم٤مِريُّ  ،هِمَٗم٤مًرا وَم٠َمؾْمَٚمَؿ ٟمِّْمُٗمُٝمؿْ  ُٝمْؿ َأْياَمُء سْم َويَم٤مَن ؾَمٞمَِّدُهْؿ َوىَم٤مَل  ،َويَم٤مَن َي١ُمُمُّ

اعمَِْديٜم٦ََم وَم٠َمؾْمَٚمَؿ ٟمِّْمُٗمُٝمْؿ  ط اهللِوَمَ٘مِدَم َرؾُمقُل  ،اعمَِْديٜم٦ََم َأؾْمَٚمْٛمٜم٤َم ط اهللِ ّْمُٗمُٝمْؿ إَِذا ىَمِدَم َرؾُمقُل ٟمِ 

٤ٌَمىِمل ِٚمُؿ قَمغَم اًماِذي َأؾْمَٚمُٛمقا قَمَٚمْٞمِف  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :َوضَم٤مَءْت َأؾْمَٚمُؿ وَمَ٘م٤مًُمقا ،اًْم ًْ إظِْمَقشُمٜم٤َم ُٟم

ـُ  ،»اهللَُوأؾْمَٚمُؿ ؾَم٤معمَََٝم٤م  ،هَل٤َم اهللُهِمَٗم٤مُر هَمَٗمَر ش :ط اهللِ ٤مَل َرؾُمقُل وَم٘مَ  ،وَم٠َمؾْمَٚمُٛمقا صَمٜم٤َم إؾِْمَحُؼ سْم طَمدا
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ـُ ؿُمَٛمْٞمؾٍ  ،إسِْمَراِهٞمَؿ احْلَٜمَْٔمكِمُّ  َٟم٤م اًمٜماْيُ سْم ـُ اعمُِْٖمػَمةِ  ،َأظْمؼَمَ صَمٜم٤َم ؾُمَٚمْٞماَمُن سْم ـُ ِهاَلٍل  ،طَمدا صَمٜم٤َم مُحَْٞمُد سْم طَمدا

ـْ قَمغَم طَمَذٍر  ،َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مَل  ،وَم٤ميْمِٗمٜمِل طَمتاك َأْذَه٥َم وَم٠َمْٟمُٔمرَ  :ىُمْٚم٧ُم  :ؾْمٜم٤َمِد َوَزاَد سَمْٕمَد ىَمْقًمِفِ هِبََذا اإْلِ  َويُم

ُٛمقا ٝما ُْؿ ىَمْد ؿَمٜمُِٗمقا ًَمُف َودَمَ ٦َم وَم٢مَِّنا ـْ َأْهِؾ َُمٙما ـُ اعمَُْثٜماك اًْمَٕمٜمَِزيُّ  ،ُِم ُد سْم صَمٜم٤َم حُمَٛما ـُ َأِِب  ،طَمدا صَمٜمِل اسْم  طَمدا

ٌِْد  :ىَم٤مَل  ،قَمِديٍّ  ـْ قَم ـِ ِهاَلٍل قَم ـْ مُحَْٞمِد سْم ـُ قَمْقٍن قَم ٠ٌََمَٟم٤م اسْم ٤مُِم٧ِم ىَم٤مَل  اهللِ َأْٟم ـِ اًمّما  :ىَم٤مَل َأسُمق َذرٍّ  :سْم

ِلِّ  ٌَْٕم٨ِم اًمٜمٌا ٌَْؾ َُم ـَ َأظِمل َصٚماْٞم٧ُم ؾَمٜمََتلْمِ ىَم فُ  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،طَي٤م اسْم ـَ يُمٜم٧َْم شَمَقضما  :ىَم٤مَل  ؟وَم٠َمْي

َٝمٜمَِل طَمْٞم٨ُم وَ  ـِ اعمُِْٖمػَمةِ  اهللُضما  :َوىَم٤مَل ذِم احْلَِدي٨ِم  ،َواىْمَتصا احْلَِدي٨َم سمِٜمَْحِق طَمِدي٨ِم ؾُمَٚمْٞماَمَن سْم

٤مِن ىَم٤مَل  ـْ اًْمُٙمٝما ٌَفُ  :وَمَتٜم٤َموَمَرا إِمَم َرضُمٍؾ ُِم وَم٠َمظَمْذَٟم٤م  :ىَم٤مَل  ،وَمَٚمْؿ َيَزْل َأظِمل ُأَٟمْٞمٌس َيْٛمَدطُمُف طَمتاك هَمَٚم

َُمَتُف وَمَْمَٛمْٛمٜمَ  َُمتِٜم٤َمِسْ ِلُّ  :َوىَم٤مَل َأْيًْم٤م ذِم طَمِديثِِف ىَم٤مَل  ،٤مَه٤م إمَِم ِسْ ٌَْٞم٧ِم  طوَمَج٤مَء اًمٜمٌا وَمَٓم٤مَف سم٤ِمًْم

ؾْماَلمِ  :ىَم٤مَل  ،َوَصغما َريْمَٕمَتلْمِ ظَمْٚمَػ اعمََْ٘م٤ممِ  ُل اًمٜما٤مِس طَمٞما٤مُه سمَِتِحٞما٦ِم اإْلِ َوا َٕ  :ىَم٤مَل  ،وَم٠َمشَمْٞمُتُف وَم٢مِِنِّ 

اَلُم قَمٚمَ  :ىُمْٚم٧ُم  ًا ـْ َأْٟم٧َم  :ىَم٤مَل  ،اهللِْٞمَؽ َي٤م َرؾُمقَل اًم اَلُم َُم ًا  :َوذِم طَمِديثِِف َأْيًْم٤م وَمَ٘م٤مَل  ؟َوقَمَٚمْٞمَؽ اًم

ةَ  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ؟ُُمٜمُْذ يَمْؿ َأْٟم٧َم َه٤مُهٜم٤َم َأُْتِْٗمٜمِل سمِِْمَٞم٤موَمتِِف  :وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمْٙمرٍ  :َوومِٞمفِ  ،ُُمٜمُْذ مَخَْس قَمنَمَ

ْٞمَٚم٦مَ   .اًمٚما

٤ٌمـمٚم٦م َي٥م أن دمغم طمتك ٓ ي٘مع اًمٚمٌس واًمٔمـ اًمٗم٤مؾمد ذم وُمع ذًمؽ إؿم٤مقم٦م اًم

يْمُر إِٟماَؽ ﴿اًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ، وهلذا طملم ىم٤مًمقا:  َل قَمَٚمْٞمِف اًمذِّ ٤َم اًماِذي ُٟمزِّ َوىَم٤مًُمقا َي٤م َأُّيُّ

 .[1]الؼؾم: ﴾َُم٤م َأْٟم٧َم سمِٜمِْٕمَٛم٦ِم َرسمَِّؽ سمَِٛمْجٜمُقنٍ ﴿، [1احلجر:] ﴾عمََْجٜمُقنٌ 

واًمًحر، وهؿ قمغم ُمٕمروم٦م شم٤مُم٦م سمٙمقن ُم٤م اَتٛمقه سمف يمذب  وأؿم٤مقمقا قمٜمف اجلٜمقن

 وهبت٤من، ًمٙمـ محٚمٝمؿ قمغم ذًمؽ اعمٙمر سم٤مًمدقمقة.

اٌب ﴿ويم٤مٟمقا يِمٞمٕمقن قمٜمف اًمٙمذب:  ، ُمع  [0]ّص:﴾َوىَم٤مَل اًْمَٙم٤مومُِروَن َهَذا ؾَم٤مطِمٌر يَمذا

 قمٚمٛمٝمؿ سم٠مٟمف اًمّم٤مدق اًمذي ٓ يٙمذب، وإُملم اًمذي ٓ ُيقن، ًمٙمٜمف اعمٜمٙمر سم٤مًمدقمقة.
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أن هذا اًم٘مرآن اًمذي يٛمٚمٞمف قمٚمٞمٝمؿ ويدقمقهؿ إًمٞمف شمٚم٘م٤مه ُمـ سمٕمض اًمٜمّم٤مرى: وزقمٛمقا 

ٌََٝم٤م وَمِٝمَل َُتغَْم قَمَٚمْٞمِف سُمْٙمَرًة َوَأِصٞمالً ﴿ ًملَِم ايْمَتَت َوا ْٕ َوًَمَ٘مْد َٟمْٕمَٚمُؿ ﴿، [8]الػرقان: ﴾َوىَم٤مًُمقا َأؾَم٤مـِمػُم ا

ُٛمُف سَمنَمٌ  اَم ُيَٕمٚمِّ ُْؿ َيُ٘مقًُمقَن إِٟما د اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمٝمؿ هذه اًمِم٤مئٕم٦م سم٘مقًمف: ، ومر[993]الـحل:﴾َأَّنا

٤مٌن قَمَرِِبع ُُمٌلِمٌ ﴿ ًَ
٤مُن اًماِذي ُيْٚمِحُدوَن إًَِمْٞمِف َأقْمَجِٛملع َوَهَذا ًمِ ًَ

 .[993]الـحل: ﴾ًمِ

ُُمتِؿُّ ُٟمقِرِه َوًَمْق يَمِرَه  اهللُوَ ﴿ومٝمذه ـمرق قمدة اؾمتخدُمقه٤م ًمتِمقيف اًمديـ، وُمع ذًمؽ: 

ـا َأَٟم٤م َوُرؾُمكِم  اهللُيَمَت٥َم ﴿، [5]الصف:﴾اًْمَٙم٤مومُِرونَ  ٌَ
هَْمٚمِ  . [19]ادجادلة:﴾َٕ

ًمٙمـ َي٥م قمغم اعم١مُمـ اًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ أن يرد اإلؿم٤مقم٦م ويٌلم قمقاره٤م ويمذهب٤م 

 وزيٗمٝم٤م طمتك ٓ يت٠مصمر هب٤م ُمت٠مصمر، ويًتٖمٚمٝم٤م يمؾ يمذاب أذ.

 طوعم٤م ؾمٙمـ اًمقطمل ذم ومؽمشمف زقمٛمقا وأؿم٤مقمقا أن اهلل قمز وضمؾ ىم٤مل: أي شمرك حمٛمد 

هق ؿمٞمٓم٤من ٓ ُمٚمؽ  ط( ُمع شمّمقيرهؿ أن اًمذي ي٠ميت اًمٜمٌل 0514ذم اًمٌخ٤مري )يمام 

ـْ يمريؿ:  ـِ  ضُمٜمُْدَب قَم  ،وَمَٚمْؿ َيُ٘مْؿ ًَمْٞمَٚمَتلْمِ َأْو صَماَلصًم٤م ط اهللِاؿْمَتَٙمك َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل  ؾُمْٗمَٞم٤مَن  سْم

َْرضُمق َأْن َيُٙمقَن ؿَمٞمْ  :وَمَج٤مَءْت اُْمَرَأٌة وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  َٕ ُد إِِنِّ  ََلْ َأَرُه ىَمِرسَمَؽ ُُمٜمُْذ  ،َٓم٤مُٟمَؽ ىَمْد شَمَريَمَؽ َي٤م حُمَٛما

َؽ َوَُم٤م ىَمغَم  اهللُوَم٠َمْٟمَزَل  ،ًَمْٞمَٚمَتلْمِ َأْو صَماَلصَم٦مٍ  قَمَؽ َرسمُّ ْٞمِؾ إَِذا ؾَمَجك َُم٤م َودا َحك َواًمٚما قَمزا َوضَمؾا َواًمْمُّ

َؽ َوَُم٤م ىَمغَم شُمْ٘مَرُأ سم٤ِمًمتاِْمِديِد َواًمتاخْ  قَمَؽ َرسمُّ  ،ِٗمٞمِػ سمَِٛمْٕمٜمًك َواطِمٍد َُم٤م شَمَريَمَؽ َرسمَُّؽ ىَمْقًُمُف َُم٤م َودا

ٌا٤مسٍ  ـُ قَم  .َُم٤م شَمَريَمَؽ َوَُم٤م َأسْمَٖمَْمَؽ  :َوىَم٤مَل اسْم

اعمديٜم٦م  طويمؿ آؿم٤مقم٤مت اًمتل اؾمتخدُمٝم٤م يمذًمؽ اًمٞمٝمقد واعمٜم٤موم٘مقن سمٕمد ىمدوم اًمٜمٌل 

أم ـمٕمٜم٤ًم ذم اًمدقمقة، وهدًُم٤م ًمرضم٤مهل٤م، وًمٙمـ اهلل هلؿ سم٤معمرص٤مد، ومٛمـ هذه إؿم٤مقم٦م إومؽ قمـ 

حمذًرا ُمـ هذه اًمِم٤مئٕم٦م،  طا، وىمد شم٘مدم احلدي٨م وىم٤مم رؾمقل اهلل اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م 

 وىمد شم٘مدم احلدي٨م ُمرار ومال داقمل ًمٚمتٙمرار.
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ـَ ﴿ قال تعالى:وُمع ذًمؽ أٟمزل اهلل قمز وضمؾ ىمرآًٟم٤م يتغم ًمّمد هذه اًمِم٤مئٕم٦م،  ِذي إِنا اًما

ٌُقُه َذّ  ًَ ٦ٌٌَم ُِمٜمُْٙمْؿ ٓ َُتْ وْمِؽ قُمّْم ِ ْٕ ًا ًَمُٙمْؿ سَمْؾ ُهَق ظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ ًمُِٙمؾِّ اُْمِرٍئ ُِمٜمُْٝمْؿ َُم٤م ضَم٤مُءوا سم٤ِم

ُه ُِمٜمُْٝمْؿ ًَمُف قَمَذاٌب قَمٔمِٞمؿٌ  ؼْمَ
صْمِؿ َواًماِذي شَمَقمما يمِ ِ ْٕ ـَ ا ٥َم ُِم ًَ ـا  * ايْمَت ًَمْقٓ إِْذ ؾَمِٛمْٕمُتُٛمقُه فَم

ِٝمْؿ ظَمػْمًا َوىَم٤مًُمقا َهَذا إوِْمٌؽ  ًِ ًَمْقٓ ضَم٤مُءوا قَمَٚمْٞمِف سم٠َِمْرسَمَٕم٦ِم  * ُُمٌِلمٌ  اعم١ُْْمُِمٜمُقَن َواعم١ُْْمُِمٜم٤َمُت سم٠َِمْٟمُٗم

 وَم٠ُموًَمِئَؽ قِمٜمَْد 
ِ
َٝمَداء ْ َي٠ْمشُمقا سم٤ِمًمِمُّ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ  اهللَِوًَمْقٓ وَمْْمُؾ  * ُهُؿ اًْمَٙم٤مِذسُمقنَ  اهللِؿُمَٝمَداَء وَم٢مِْذ ََل

ُٙمْؿ ذِم َُم٤م َأوَمْْمُتْؿ ومِٞمِف قَمذَ  ًا ظِمَرِة عمََ ْٔ ْٟمَٞم٤م َوا ٜمَتُِٙمْؿ  * اٌب قَمٔمِٞمؿٌ َوَرمْحَُتُف ذِم اًمدُّ ًِ ْقَٟمُف سم٠َِمًْم إِْذ شَمَٚم٘ما

ٌُقَٟمُف َهٞمِّٜم٤ًم َوُهَق قِمٜمَْد  ًَ َوًَمْقٓ إِْذ  * قَمٔمِٞمؿٌ  اهللَِوشَمُ٘مقًُمقَن سم٠َِموْمَقاِهُٙمْؿ َُم٤م ًَمْٞمَس ًَمُٙمْؿ سمِِف قِمْٚمٌؿ َوَُتْ

ٌَْح٤مَٟمَؽ  َؿ هِبََذا ؾُم َت٤مٌن قَمٔمِٞمؿٌ ؾَمِٛمْٕمُتُٛمقُه ىُمْٚمُتْؿ َُم٤م َيُٙمقُن ًَمٜم٤َم َأْن َٟمَتَٙمٚما َأْن  اهللَُيِٕمُٔمُٙمُؿ  * َهَذا هُبْ

ُ  * شَمُٕمقُدوا عمِِْثٚمِِف َأسَمدًا إِْن يُمٜمُْتْؿ ُُم١ْمُِمٜملِمَ  ٌَلمِّ ي٤مِت وَ  اهللُ َوُي ْٔ ـَ  * قَمِٚمٞمٌؿ طَمِٙمٞمؿٌ  اهللُ ًَمُٙمُؿ ا ِذي إِنا اًما

ـَ آَُمٜمُقا هَلُْؿ قَمَذاٌب أَ  ِذي ٌُّقَن َأْن شَمِِمٞمَع اًْمَٗم٤مطِمَِم٦ُم ذِم اًما
ظِمَرِة وَ حُيِ ْٔ ْٟمَٞم٤م َوا َيْٕمَٚمُؿ  اهللًُمِٞمٌؿ ذِم اًمدُّ

ـَ  * َرُؤوٌف َرطِمٞمؿٌ  اهللَ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوَرمْحَُتُف َوَأنا  اهللَِوًَمْقٓ وَمْْمُؾ  * َوَأْٟمُتْؿ ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  ِذي ٤َم اًما َي٤م َأُّيُّ

ـْ َيتاٌِْع ظُمُٓمَقاِت اًم ْٞمَٓم٤مِن َوَُم  َواعمُْٜمَْٙمِر آَُمٜمُقا ٓ شَمتإٌُِمقا ظُمُٓمَقاِت اًمِما
ِ
ُف َي٠ْمُُمُر سم٤ِمًْمَٗمْحَِم٤مء ْٞمَٓم٤مِن وَم٢مِٟما ِما

ـا  اهللِ َوًَمْقٓ وَمْْمُؾ 
ـْ َأطَمٍد َأسَمدًا َوًَمٙمِ ـْ َيَِم٤مُء وَ  اهللَ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوَرمْحَُتُف َُم٤م َزيَمك ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم ل َُم  اهللُُيَزيمِّ

 .[19-99]الـور:  ﴾ؾَمِٛمٞمٌع قَمٚمِٞمؿٌ 

ىمتؾ، ويم٤من اًم٘م٤مئؿ هبذه اًمِم٤مئٕم٦م إسمٚمٞمس  طاًمٜمٌل  وعم٤م أؿمٞمع سملم اعمًٚمٛملم يقم أطمد أن

قمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل طمّمؾ سم٤معمًٚمٛملم ُم٤م اهلل سمف قمٚمٞمؿ ُمـ اهلؿ واحلزن، طمتك ضم٤مء اًمٗمرج سمٕمد 

ؾُمقُل َيْدقُمقيُمْؿ ذِم ُأظْمَرايُمْؿ ﴿ قال تعالى:ذًمؽ،  إِْذ شُمّْمِٕمُدوَن َوٓ شَمْٚمُقوَن قَمغَم َأطَمٍد َواًمرا

َزُٟمقا قَمغَم َُم٤م وَم٤مشَمُٙمْؿ َوٓ َُم٤م َأَص٤مسَمُٙمْؿ وَ وَم٠َمصَم٤مسَمُٙمْؿ هَماّمً سمَِٖمؿٍّ  ]آل  ﴾ظَمٌػٌِم سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقنَ  اهللُ ًمَِٙمْٞمال َُتْ

 .[983عؿران:
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 ُمًتٛمرة قمغم احلؼ ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من، وًمٙمـ اهلل قمز وضمؾ يٌٓمٚمٝم٤م. واإلؿم٤مقم٦م

ومٌٕمد فمٝمقر اًمٌدع اَتٛم٧م اعمٕمتزًم٦م وُمـ ي٠مظمذ سم٠مىمقال اجلٝمٛمٞم٦م وإؿم٤مقمرة أهؾ اًمًٜم٦م 

 ٠مَّنؿ طمِمقي٦م ممثٚمف.سم

(: وقمالُم٤مت أهؾ اًمٌدع 955) »قم٘مٞمدة اًمًٚمػ أصح٤مب احلدي٨م»ىم٤مل اًمّم٤مسمقِن ذم 

 .طقمغم أهٚمٝم٤م فم٤مهرة سم٤مدي٦م، وأفمٝمر آي٤مَتؿ وقمالُم٤مَتؿ ؿمدة ُمٕم٤مداَتؿ حلٛمٚم٦م أظم٤ٌمر اًمٜمٌل 

 واطمت٘م٤مرهؿ هلؿ وشمًٛمٞمتٝمؿ إي٤مهؿ طمِمقي٦م وضمٝمٚم٦م وفم٤مهري٦م وُمِمٌٝمف.

(: قمالُم٦م 840دة اًمًٚمػ أصح٤مب احلدي٨م )قم٘مٞم»وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ احلٜمٔمكم يمام ذم 

 اًمزٟم٤مدىم٦م شمًٛمٞمتٝمؿ أهؾ إصمر طمِمقي٦م، يريدون سمذًمؽ إسمٓم٤مل أصم٤مر.

وقمالُم٦م اًم٘مدري٦م شمًٛمٞمتٝمؿ أهؾ اًمًٜم٦م جمؼمة، وقمالُم٦م اجلٝمٛمٞم٦م شمًٛمٞمتٝمؿ أهؾ اًمًٜم٦م 

 ُمِمٌٝم٦م، وقمالُم٦م اًمراومْم٦م شمًٛمٞم٦م أهؾ اًمًٜم٦م ٟم٤مسمتف وٟم٤مص٦ٌم.

ٜم٦م صمؿ يِمٞمٕمقَّن٤م هل ًمٚمتحذير مم٤م هؿ قمٚمٞمف، وهذه إًم٘م٤ٌمب اًمتل يًٛمقن هب٤م أهؾ اًمً

 وًمٙمـ احلؼ ُمٜمّمقر واًم٤ٌمـمؾ ُم٘مٝمقر، واحلؼ أسمٚم٩م واًم٤ٌمـمؾ جلٚم٩م.

وذم زُمٜمٜم٤م هذا يِمٞمٕمقن ويٚمٛمزون أن أهؾ اًمًٜم٦م اًمًٚمٗمٞملم حيرُمقن طمٚم٥م اًمٌ٘مرة ُمـ 

ىمٌؾ اعمرأة، وذاء اجلزر واعمقز واخلٞم٤مر، وحيرُمقن إيمؾ سم٤معمالقمؼ وأَّنؿ ؾم٤ٌمسمف ؿمت٤مُم٦م 

 ٘مف اًمقاىمع، أو قمٛمالء ضمقاؾمٞمس، أو قمٚمامء طمٞمض وٟمٗم٤مس، وهٙمذا دواًمٞمؽ.ضمٝمالء سمٗم

ومٞمج٥م طمرب هذه اًمِم٤مئٕم٤مت وإسمراز احل٘م٤مئؼ ًمٚمٜم٤مس سم٤محلج٦م واًمؼمه٤من، طمتك ئمٝمر 

 احلؼ ويًت٤ٌمن، وٓ شمٙمقن ًمٚمٜم٤مس طمج٦م ذم قمدم ىمٌقًمف ورده.

 ايجايج١ ٚاألصبعٕٛ: ايضجٛع إىل احلل.

ٌُِٕمقا َُم٤م ُأٟمْ ﴿اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل:  ـْ ُدوٟمِِف َأْوًمَِٞم٤مَء ىَمٚمِٞماًل اشما ُٙمْؿ َوٓ شَمتإٌُِمقا ُِم ـْ َرسمِّ ِزَل إًَِمْٞمُٙمْؿ ُِم
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ُرونَ   .[3]ألعراف: ﴾َُم٤م شَمَذيما

ؾُمقُل وَمُخُذوُه َوَُم٤م ََّن٤َميُمْؿ قَمٜمُْف وَم٤مْٟمَتُٝمقا﴿ وي٘مقل:  .[1]احلرش:﴾َوَُم٤م آشَم٤ميُمُؿ اًمرا

ٓا ىَمٚمِٞمالً ﴿ وي٘مقل: ـَ اًْمِٕمْٚمِؿ إِ  .[58]آرساء:﴾َوَُم٤م ُأوشمِٞمُتْؿ ُِم

ُٙماَمِن ذِم احْلَْرِث إِْذ َٟمَٗمَِم٧ْم ومِٞمِف هَمٜمَُؿ اًْمَ٘مْقِم َويُمٜما٤م ﴿ وي٘مقل: َوَداُوَد َوؾُمَٚمْٞماَمَن إِْذ حَيْ

ـَ  ٤ٌَمَل  * حِلُْٙمِٛمِٝمْؿ ؿَم٤مِهِدي ْرَٟم٤م َُمَع َداُوَد اجْلِ ْٛمٜم٤َمَه٤م ؾُمَٚمْٞماَمَن َويُماًل آشَمْٞمٜم٤َم طُمْٙماًم َوقِمْٚماًم َوؾَمخا وَمَٗمٝما

 ًَ ػْمَ َويُمٜما٤م وَم٤مقِمٚملِمَ ُي ـَ َواًمٓما  .[11-15]آكبقاء:  ﴾ٌِّْح

مم٤م شم٘مدم يتٌلم أن اهلل قمز وضمؾ أُمرٟم٤م سمٓم٤مقمتف وَّن٤مٟم٤م قمـ ُمٕمّمٞمتف، وأُمرٟم٤م سم٤مإلشم٤ٌمع 

وطمذرٟم٤م ُمـ اعمخ٤مًمٗم٦م وآسمتداع، إٓ أن اإلٟم٤ًمن ىمد ُي٤مًمػ احلؼ واًمّمقاب ًم٥ًٌم أو 

إُمقر اًمتل شمٕمؽمي اًمٌنم وشمقىمٕمٝمؿ ذم  ٔظمر، إُم٤م جلٝمؾ أو شم٠مويؾ أو ذهقل وهمػم ذًمؽ ُمـ

اًمنم، ومنمع قمز وضمؾ اًمتقسم٦م واإلٟم٤مسم٦م واًمرضمقع قمـ اًمدًمٞمؾ، وأُمر سمف ٕن احلؼ واطمد، 

إذا طمٙمؿ احل٤ميمؿ وم٤مضمتٝمد وم٠مص٤مب ومٚمف أضمران، وإذا اضمتٝمد وأظمٓم٠م ومٚمف »: طوًمذًمؽ ىم٤مل 

 أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص. »أضمر

اًم٤ٌمب وذم همػمه، وم٘مد ضم٤مء ُمـ طمدي٨م قمٌد  يم٤من إُم٤مم اعمت٘ملم ذم هذا طورؾمقل اهلل 

ِلُّ  (:39(، وُمًٚمؿ )046وهمػممه٤م، اًمٌخ٤مر ي) »اًمّمحٞمحلم»اهلل سمـ ُمًٕمقد ذم  َصغما اًمٜمٌا

َؿ ىِمٞمَؾ ًَمفُ  ،َٓ َأْدِري َزاَد َأْو َٟمَ٘مَص  :ىَم٤مَل إسِْمَراِهٞمؿُ  ط اَلِة  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :وَمَٚماما ؾَمٚما َأطَمَدَث ذِم اًمّما

ءٌ  ٌَْٚم٦َم َوؾَمَجَد  :ىَم٤مًُمقا »؟َوَُم٤م َذاكَ ش :ىَم٤مَل  ؟َرْ ٌََؾ اًْمِ٘م َصٚماْٞم٧َم يَمَذا َويَمَذا وَمَثٜمَك ِرضْمَٚمْٞمِف َواؾْمَتْ٘م

ٌََؾ قَمَٚمْٞمٜم٤َم سمَِقضْمِٝمِف ىَم٤مَل  ،ؾَمْجَدشَملْمِ صُمؿا ؾَمٚماؿَ  ٌا٠ْمشُمُٙمْؿ سمِِف ش :وَمَٚماما َأىْم ٌء ًَمٜمَ اَلِة َرْ ُف ًَمْق طَمَدَث ذِم اًمّما إِٟما

ـْ إِٟما 
ْقنَ َوًَمٙمِ ًَ ك يَماَم شَمٜمْ ًَ ُروِِن  ،اَم َأَٟم٤م سَمنَمٌ ُِمْثُٚمُٙمْؿ َأْٟم ٞم٧ُم وَمَذيمِّ ًِ َوإَِذا ؿَمؽا َأطَمُديُمْؿ ذِم  ،وَم٢مَِذا َٟم

ُجُد ؾَمْجَدشَملْمِ  ًْ ْؿ صُمؿا َي ٚمِّ ًَ َقاَب وَمْٚمُٞمتِؿا قَمَٚمْٞمِف صُمؿا ًمُِٞم  .»َصاَلشمِِف وَمْٚمَٞمَتَحرا اًمّما



 330 لوسائل اجللية يف نصرة الدعوة السلفيةا

 .طومٚمام ذيمر رضمع 

ـْ َأِب  :(130( )138وأظمرج ُمًٚمؿ ) ُٓ قَم إِطْمَدى  ط اهللَِصغما سمِٜم٤َم َرؾُمقُل  :ُهَرْيَرَة َيُ٘مق

٤م اًْمَٕمٍْمَ  ٤م اًمٔمُّْٝمَر َوإُِما ِجِد  ،َصاَليَتْ اًْمَٕمٌِمِّ إُِما ًْ ٌَْٚم٦ِم اعمَْ َؿ ذِم َريْمَٕمَتلْمِ صُمؿا َأشَمك ضِمْذقًم٤م ذِم ىِم ٚما ًَ وَم

٤ًٌم َوذِم اًْمَ٘مْقِم َأسُمق سمَ  قَم٤مُن اًمٜما٤مِس  ،وَمَٝم٤مسَم٤م َأْن َيَتَٙمٚمااَم  ،ْٙمٍر َوقُمَٛمرَ وَم٤مؾْمَتٜمََد إًَِمْٞمَٝم٤م ُُمْٖمَْم َوظَمَرَج َهَ

اَلةُ  ْت اًمّما ـِ وَمَ٘م٤مَل  ،ىُمٍِمَ ٞم٧َم  اهللِ َي٤م َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مَم ُذو اًْمَٞمَدْي ًِ اَلُة َأْم َٟم ْت اًمّما وَمٜمََٔمَر  ؟َأىُمٍِمَ

ِلُّ  ًٓ وَمَ٘م٤مَل  طاًمٜمٌا ٓا َريْمَٕمَتلْمِ  :ىَم٤مًُمقا »؟ـِ َُم٤م َيُ٘مقُل ُذو اًْمَٞمَديْ ش :َيِٛمٞمٜم٤ًم َوؿِماَم ْ شُمَّمؾِّ إِ  ،َصَدَق ََل

َ َوَرومَ  َ َوؾَمَجَد صُمؿا يَمؼما َ وَمَروَمَع صُمؿا يَمؼما َ صُمؿا ؾَمَجَد صُمؿا يَمؼما َؿ صُمؿا يَمؼما  .عَ وَمَّمغما َريْمَٕمَتلْمِ َوؾَمٚما

 ومام إن ذيمر طمتك رضمع ًمٚمحؼ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ، وإٟمام آؾمتٛمرار قمغم

ـَ ﴿ اًم٤ٌمـمؾ وشمرك احلؼ ُمـ ؾمٞمامء اعمٌٓمٚملم اًمٌٓم٤مًملم، ويٙمٗمل ذم ذُمٝمؿ ُم٤م ىم٤مًمف اهلل شمٕم٤ممم: َوُِم

ْٟمَٞم٤م َوُيِْمِٝمُد  ٌَُؽ ىَمْقًُمُف ذِم احْلََٞم٤مِة اًمدُّ ـْ ُيْٕمِج َّم٤ممِ  اهللَ اًمٜما٤مِس َُم َوإَِذا  * قَمغَم َُم٤م ذِم ىَمْٚمٌِِف َوُهَق َأًَمدُّ اخْلِ

َؾ وَ شَمَقمما ؾَمَٕمك ذِم إَْرِض ًمِٞمُ  ًْ َد ومِٞمَٝم٤م َوُُّيْٚمَِؽ احْلَْرَث َواًمٜما ًِ ٤مدَ  اهللُْٗم ًَ َوإَِذا ىِمٞمَؾ  * ٓ حُي٥ِمُّ اًْمَٗم

ِؼ  ٌُُف ضَمَٝمٜماُؿ َوًَمٌِْئَس اعمَِْٝم٤مدُ  اهللَ ًَمُف اشما ًْ صْمِؿ وَمَح ِ ْٕ ُة سم٤ِم  .[191-190 ]البؼرة: ﴾َأظَمَذشْمُف اًْمِٕمزا

ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل  ( ُمـ طمدي٨م أٟمس وضم٤مء سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م9828وأظمرج ُمًٚمؿ )

ـْ َأَٟمسٍ وراومع سمـ ظمدي٩م:  ِلا  :قَم ُحقَن وَمَ٘م٤مَل  طَأنا اًمٜمٌا ْ شَمْٗمَٕمُٚمقا ًَمَّمُٚمَح ش: َُمرا سمَِ٘مْقٍم ُيَٚم٘مِّ  »ًَمْق ََل

 َأْٟمُتْؿ َأقْمَٚمؿُ ش :ىَم٤مَل  ،يَمَذا َويَمَذا :ىُمْٚم٧َم  :ىَم٤مًُمقا ؟َُم٤م ًمِٜمَْخٚمُِٙمؿْ  :وَمَخَرَج ؿِمٞمًّم٤م وَمَٛمرا هِبِْؿ وَمَ٘م٤مَل  :ىَم٤مَل 

 .»سم٠َِمُْمِر ُدْٟمَٞم٤ميُمؿْ 

ِلا  ( وهمػمه:2/836ا قمٜمد أمحد )وضم٤مء ُمـ طمدي٨م ىمتٞمٚم٦م   طَأنا َُّيُقِدًي٤م َأشَمك اًمٜمٌا

يُمقَن شَمُ٘مقًُمقَن َُم٤م ؿَم٤مَء  :وَمَ٘م٤مَل  ُٙمْؿ شُمنْمِ ُدوَن َوإِٟما ُٙمْؿ شُمٜمَدِّ ٦ٌَمِ  :َوشَمُ٘مقًُمقنَ  ،َوؿِمْئ٧َم  اهللُ إِٟما  ،َواًْمَٙمْٕم

ِلُّ  ٦ٌَِم َوَيُ٘مقًُمقَن َُم٤م ؿَم٤مَء  :إَِذا َأَراُدوا َأْن حَيْٚمُِٗمقا َأْن َيُ٘مقًُمقا طوَم٠َمَُمَرُهْؿ اًمٜمٌا صُمؿا  اهللَُوَربِّ اًْمَٙمْٕم
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 .ؿِمْئ٧َم 

واًمِم٤مهد ُمـ هذا يمٚمف وُم٤م ؾمٞم٠ميت أن اًمرضمقع إمم احلؼ ُمٜم٘م٦ٌم ٓ ُمذُم٦م، ورومٕم٦م ٓ 

ٕومذاذ ُمٜم٘مّم٦م، وهدى ٓ والل، وؾمٜم٦م ٓ سمدقم٦م، وطمؼ ٓ سم٤مـمؾ، وٓ ي٘مقم هبذا إُمر إٓ ا

 إسمٓم٤مل اًمذيـ مهٝمؿ احلؼ أيـ وضمد ويمٞمػ وضمد.

واًمذي يٜمٔمر ذم طم٤مل رضم٤مل زُم٤مٟمٜم٤م ذم هذه إي٤مم يرى اًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب، وخم٤مًمٗم٦م 

اًمّمقاب وُمع ذًمؽ يً٘مط اًمداقمل شمٚمق اًمداقمل، واخلٓمٞم٥م شمٚمق اخلٓمٞم٥م، وَتقت دقمقشمف 

 إٓ ٕن ٟمٗمًف اإلُم
ٍ
٤مرة ُمع وُيٛمد ذيمرهف، ويقصػ سم٤مًمٌدقم٦م ويٚمحؼ سم٠مهٚمٝم٤م ٓ ًمٌمء

 ؿمٞمٓم٤مٟمف اعمريد ٟمٗمخ٤م ذم روقمٞمف قمدم اًمرضمقع إمم احلؼ فمٜم٤ًم أن هذه ٟم٘مٞمّم٦م وٓ واهلل.

وًمٜمذيمر سمٕمض ُم٤م ضمرى ًمٚمًٚمػ ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل ظم٤مًمٗمقا ومٞمٝم٤م اًمدًمٞمؾ صمؿ رضمٕمقا إمم 

 ؾمقاء اًمًٌٞمؾ سمدون همْم٤مو٦م وٓ َتقيؾ.

ىمْمٞمتف ذم يمت٤مسمف إمم أِب ُمقؾمك اعمِمٝمقر: ٓ يٛمٜمٕمؽ ومْم٤مًء  ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

سم٤مُٕمس راضمٕم٧م ومٞمف ٟمٗمًؽ وهدي٧م ومٞمف ًمرؿمدك أن شمرضمع ومٞمف إمم احلؼ، وم٢من احلؼ ىمديؿ 

 »اًمٙمؼمى»واًمرضمقع إمم احلؼ أومم ُمـ اًمتامدي ذم اًم٤ٌمـمؾ، أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم 

 ( وؾمٜمده صحٞمح.64/665)

: إن اومتك سمٛم٠ًمًم٦م ومٕمٚمؿ أٟمف أظمٓم٠م َل يًتٜمٙمػ أن »أظمالق اًمٕمٚمامء»وىم٤مل أضمري ذم 

ًٓ ومرده قمٚمٞمف همػمه ممـ هق أقمٚمؿ ُمٜمف أو ُمثٚمف أو دوٟمف رضمع قمـ يرضمع قمٜمٝم٤م،  وإن ىم٤مل ىمق

 ىمقًمف ومحده قمغم ذًمؽ وضمزاه ظمػًما.

( قمـ أِب اًمٕمت٤مهٞم٦م 9/6609) »ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف»وأظمرج اسمـ قمٌد اًمؼم ذم 

 ىمقًمف:
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ـــف ـــال شمدقم ـــقاب وم ـــح اًمّم  إذا اشمْم

 

ــــقاب  ــــ٧م اًمّم ــــام ذىم ــــؽ يمٚم  وم٢مٟم

 وضمـــدت ًمـــف قمـــغم اًمٚمٝمـــقات سمـــرًدا 

 

ـــ  ـــ٤ميم ـــٗم٤م وـم٤مسم ـــلم ص ـــ٤مء طم  ؼمد اعم

 وًمــــٞمس سمحــــ٤ميمؿ ُمـــــ َل يٌــــ٤مزم 

 

  أأظمٓمـــــ٠م ذم احلٙمقُمـــــ٦م أم أصـــــ٤مسم٤م 

ورطمؿ اهلل اًمِم٤مومٕمل إذ ي٘مقل: ٟمحـ ىمقم ٟم٘مقل اًم٘مقل اًمٞمقم وٟمرضمع قمٜمف همًدا، أي ىمد  

 يتٌلم ًمٜم٤م احلؼ ذم ظمالف هذا اًم٘مقل، واحلؼ هق اعم٠مُمقر سمف ومٞمتٕملم اًمرضمقع.

ـْ  (:6906ف يمام ذم اًمٌخ٤مري )أٟمٙمر قمٛمر ُمقشم طوعم٤م ُم٤مت رؾمقل اهلل  قَم٤مِئَِم٦َم قَم

ِلِّ  شْمُف ىَم٤مًَم٧ْم  طا َزْوَج اًمٜمٌا ٌََؾ َأسُمق سَمْٙمٍر  :َأظْمؼَمَ ٜمِْح  َأىْم ًُّ َٙمٜمِِف سم٤ِمًم ًْ ـْ َُم قَمغَم وَمَرؾِمِف ُِم

ِجَد وَمَٚمْؿ ُيَٙمٚمِّْؿ اًمٜما٤مَس طَمتاك َدظَمَؾ قَمغَم قَم٤مِئَِم٦َم  ،طَمتاك َٟمَزَل  ًْ ِلا وَمَتَٞمٛما  ،اوَمَدظَمَؾ اعمَْ َؿ اًمٜمٌا

ٌاَٚمُف صُمؿا سَمَٙمك ط ـْ َوضْمِٝمِف صُمؿا َأيَم٥ما قَمَٚمْٞمِف وَمَ٘م ٍة وَمَٙمَِمَػ قَم ِد طِمؼَمَ ًجك سمؼُِمْ ًَ سم٠َِمِِب  :وَمَ٘م٤مَل  ،َوُهَق ُُم

َٛمُع  اهللِ َأْٟم٧َم َي٤م َٟمٌِلا  ٧ٌَْم قَمَٚمْٞمَؽ وَمَ٘مدْ  ،قَمَٚمْٞمَؽ َُمْقشَمَتلْمِ  اهللُ َٓ ََيْ
تِل يُمتِ ٤م اعمَْْقشَم٦ُم اًما ىَم٤مَل َأسُمق  ،ُُمتاَٝم٤م َأُما

ٌا٤مٍس  :ؾَمَٚمَٛم٦مَ  ـُ قَم ِِن اسْم ُيَٙمٚمُِّؿ اًمٜما٤مَس  ظَمَرَج َوقُمَٛمُر  َُم٤م َأنا َأسَم٤م سَمْٙمٍر وَم٠َمظْمؼَمَ

َد َأسُمق سَمْٙمٍر  ،اضْمٚمِْس وَم٠َمسَمك :وَمَ٘م٤مَل  وَماَمَل إًَِمْٞمِف اًمٜما٤مُس َوشَمَريُمقا  وَمَ٘م٤مَل اضْمٚمِْس وَم٠َمسَمك وَمَتَِمٝما

ًدا  :وَمَ٘م٤مَل  ،قُمَٛمرَ  ٌُُد حُمَٛما ـْ يَم٤مَن ُِمٜمُْٙمْؿ َيْٕم ٤م سَمْٕمُد وَمَٛم ًدا  طَأُما ـْ يَم٤مَن  ،ىَمْد َُم٤مَت  طوَم٢مِنا حُمَٛما َوَُم

ٌُُد  َٓ َيُٛمقُت ىَم٤مَل  اهللَوَم٢مِنا  اهللََيْٕم ٌْٚمِِف  اهللُطَملع  ـْ ىَم ٓا َرؾُمقٌل ىَمْد ظَمَٚم٧ْم ُِم ٌد إِ شَمَٕم٤ممَم َوَُم٤م حُمَٛما

٤ميمِرِ  ؾُمُؾ إمَِم اًمِما ـَ اًمرُّ ْ َيُٙمقُٟمقا َيْٕمَٚمُٛمقَن َأنا  اهللِوَ  ،ي َأْٟمَزهَل٤َم طَمتاك شَماَلَه٤م َأسُمق  اهللًََمَٙم٠َمنا اًمٜما٤مَس ََل

ٓا َيْتُٚمقَه٤م سَمْٙمٍر  َٛمُع سَمنَمٌ إِ ًْ ٤مَه٤م ُِمٜمُْف اًمٜما٤مُس وَماَم ُي  .وَمَتَٚم٘ما

عم٤م  وعم٤م أراد أسمق سمٙمر ىمت٤مل أهؾ اًمردة يم٤من ىمقل قمٛمر همػم ىمقل أِب سمٙمر، صمؿ رضمع 

قمٜمد اًمٌخ٤مري  قمرف أن احلؼ ذم ضم٤مٟم٥م أِب سمٙمر، يدل قمغم ذًمؽ طمدي٨م أِب هريرة 

ـْ (: 94(، وُمًٚمؿ )6855) ٌَْٞمُد قَم ٌِْد  اهللِقُم ـُ قَم ُٕمقدٍ  اهللِ سْم ًْ ـِ َُم ٦ٌََم سْم ـِ قُمْت َأنا َأسَم٤م ُهَرْيَرَة  :سْم
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َ َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل   ـْ اًْمَٕمَرِب َويَمٗمَ  َويَم٤مَن َأسُمق سَمْٙمٍر  ط اهللِ عمَا٤م شُمُقذمِّ ـْ يَمَٗمَر ُِم وَمَ٘م٤مَل  ،َر َُم

ُأُِمْرُت َأْن ُأىَم٤مشمَِؾ اًمٜما٤مَس طَمتاك  ط اهللِ يَمْٞمَػ شُمَ٘م٤مشمُِؾ اًمٜما٤مَس َوىَمْد ىَم٤مَل َرؾُمقُل  :قُمَٛمُر 

ٓا  َٓ إًَِمَف إِ ًَ  اهللُ َيُ٘مقًُمقا  ِف َوطِم ٓا سمَِح٘مِّ ُف إِ ًَ ـْ ىَم٤مهَل٤َم وَمَ٘مْد قَمَّمَؿ ُِمٜمِّل َُم٤مًَمُف َوَٟمْٗم وَمَ٘م٤مَل  اهلل٤ِمسُمُف قَمغَم وَمَٛم

يَم٤مَة طَمؼُّ اعم٤َْمِل وَ  اهللِوَ  يَم٤مِة وَم٢مِنا اًمزا اَلِة َواًمزا َق سَملْمَ اًمّما ـْ وَمرا ـا َُم ىَُم٤مشمَِٚم ًَمْق َُمٜمَُٕمقِِن قَمٜم٤َمىًم٤م يَم٤مُٟمقا  اهللَِٕ

وََّن٤َم إمَِم َرؾُمقِل  ٓا َأْن ىَمْد  اهللِوَمقَ  ًَمَ٘م٤مشَمْٚمُتُٝمْؿ قَمغَم َُمٜمِْٕمَٝم٤م ىَم٤مَل قُمَٛمُر  ط اهللُِي١َمدُّ َُم٤م ُهَق إِ

َح  ُف احْلَؼُّ  َصْدَر َأِِب سَمْٙمٍر  اهللَُذَ  .وَمَٕمَروْم٧ُم َأٟما

م اعمحدث، ٓ ومٝمذا قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أُمػم اعم١مُمٜملم ُمـ أيم٤مسمر قمٚمامء اًمّمح٤مسم٦م 

ًمق ؾمٚمؽ قمٛمر »: طي١ًمه اًمرضمقع إمم احلؼ وَل ي٘مؾ أٟم٤م قمٛمر اًمذي ىم٤مل قمٜمل رؾمقل اهلل 

 .»٤من همػم ومجؽومًج٤م ًمًٚمؽ اًمِمٞمٓم

ُمـ ىمٌؾ قم٤مَل ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦م أسم٤من  يملا ٞمٙمقن ىمد زُ وموأُم٤م أهؾ زُم٤مٟمٜم٤م وإمم اهلل اعمِمتٙمك 

اؾمت٘م٤مُمتف، صمؿ شمٔمٝمر ُمٜمف اًمِمٓمح٤مت واًمزًم٘م٤مت و اهلٗمقات واًمزٓت ذم ضم٤مٟمٌف اًمٕم٘مدي، وم٢مذا 

ُم٤م ٟمقصح ودقمل إمم احلؼ واهلدى إذ سمف يتٜمٛمر وئمٝمر شمٚمؽ اًمتزيمٞم٤مت وأٟم٤م وأٟم٤م وهٚمؿ ضمر، 

 إن اًمرضمقع قمزيز. ٓأ

وٓ همرو أن يرضمع اعم١مُمـ إمم احلؼ، وإن يم٤من اًمذي أفمٝمر ًمف احلؼ صٖمػًما أم يمٌػًما 

 شمٚمٛمٞمًذا أم ؿمٞمًخ٤م.

فقد تتلمذ ابن عباس على زيد بن ثابت، وراجع زيًدا فرجع، أخرج مسلم 
 َأْن ُتْفِتى ٍتَثاِب ْبُن َزْيُد َقاَل ِإْذ َعبَّاٍس اْبِن َمَع ُكْنُت َقاَل َطاُوٍس َعْن( ٕٖٛٔ)

 .ِباْلَبْيِت َعْهِدَها آِخُر َيُكوَن َأْن َقْبَل اْلَحاِئُض َتْصُدَر
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- اللَِّه َرُسوُل ِبَذِلَك َأَمَرَها َهْل اأَلْنَصاِريََّة ُفاَلَنَة َفَسْل اَل ِإمَّا َعبَّاٍس اْبُن َلُه َفَقاَل
ٌا٤مسٍ  اْبِن ِإَلى َثاِبٍت ْبُن َزْيُد َفَرَجَع َقاَل -ملسو هيلع هللا ىلص  ىَمدْ  إِٓا  َأَراكَ  َُم٤م َيُ٘مقُل  َوُهقَ  َيْْمَحُؽ  قَم

 .َصَدىْم٧َم 

 (.0/659) »اًمًػم»رضمقع زيد سمـ صقطم٤من 

 يا: يقول فكان صوحان بن زيد نأتي كنا: قال مطرف حدثنا: قال قتادةعن 
 الخوف: بخصلتين اهلل إلى العباد وسيلة فإنما وأجملوا، أكرموا اهلل، عباد

 .والطمع
 ربنا، اهلل إن: النحو هذا من كالما فنسقوا كتابا، كتبوا دوق يوم ذات فأتيته
 .وكنا كنا معنا كان ومن إمامنا، والقرآن نبينا، ومحمد

 .وكنا وكنا عليه يدنا كانت خالفنا ومن
 حتى ؟ فالن يا أقررت: فيقولون رجال، رجال عليهم الكتاب يعرض فجعل: قال

 على تعجلوا ال: زيدا يعني قال ال،: قلت ؟ غالم يا أقررت: فقالوا إلي انتهوا
 فلن كتابه، في عهدا علي أخذ قد اهلل إن: قلت ؟ غالم يا تقول ما الغالم،
 .علي أخذه الذي العهد سوى عهدا أحدث

وىمد شم٘مدُم٧م ُمٜم٤مفمرة اسمـ قم٤ٌمس .أطمد ُمٜمٝمؿ أىمر ُم٤م آظمرهؿ قمٜمد ُمـ اًم٘مقم ومرضمع

 ًمٚمخقارج ويمؿ رضمع ُمٜمٝمؿ.

 قمغم ُمر اًمٕمّمقر وشم٘مٚم٤ٌمت اًمدهقر.إمم همػم ذًمؽ مم٤م ضمرى ًمٚمٕمٚمامء وَيري 

وُمـ رضمع ٟمٍمه اهلل وأقمزه، وأقمغم ذيمره، ومٙمؿ ُمـ ُم٤ًمئؾ رضمع قمٜمٝم٤م ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مٌؾ 

 وأطم٤مدي٨م ي٘مٌؾ ُمـ اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم واحلٛمد هلل. 

 .»إٕ ايغعٝز ملٔ جٓب ايفنت»ايضابع١ ٚايضابعٕٛ: 

اًمٗمتٜم٦م ُتّمؾ إُم٤م سمِمٌٝم٦م وأظمر ُتّمؾ سمِمٝمقة، وإومم أؿمد وهل ُمـ أقمٔمؿ 
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 اًمّمقارف قمـ اخلػم وقمـ احلؼ واهلدى واًمًٜم٦م واًمديـ.

ومّمؾ واًمٗمتٜم٦م ٟمققم٤من ومتٜم٦م  (: 629-9/624) »إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

 اًمِمٌٝم٤مت وهل أقمٔمؿ اًمٗمتٜمتلم وومتٜم٦م اًمِمٝمقات: وىمد َيتٛمٕم٤من ًمٚمٕمٌد وىمد يٜمٗمرد سم٢مطمدامه٤م 

سمذًمؽ وم٤ًمد اًم٘مّمد ومٗمتٜم٦م اًمِمٌٝم٤مت ُمـ وٕمػ اًمٌّمػمة وىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ وٓ ؾمٞمام إذا اىمؽمن 

وطمّمقل اهلقى ومٝمٜم٤مًمؽ اًمٗمتٜم٦م اًمٕمٔمٛمك واعمّمٞم٦ٌم اًمٙمؼمى وم٘مؾ ُم٤م ؿمئ٧م ذم والل دء 

اًم٘مّمد احل٤ميمؿ قمٚمٞمف اهلقى ٓ اهلدى ُمع وٕمػ سمّمػمشمف وىمٚم٦م قمٚمٛمف سمام سمٕم٨م اهلل سمف رؾمقًمف 

ـا َوَُم٤م ََتَْقى إَٟمْ ﴿ومٝمق ُمـ اًمذيـ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ:  ٓا اًمٔما وىمد أظمؼم  ﴾ُٗمُس إِْن َيتإٌُِمقَن إِ

َي٤م َداُوُد إِٟما٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َمَك ظَمٚمِٞمَٗم٦ًم ذِم  ﴿ :اهلل ؾمٌح٤مٟمف أن اشم٤ٌمع اهلقى يْمؾ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل وم٘م٤مل

ـَ َيِْمٚمُّ  ِذي ـْ ؾَمٌِٞمِؾ اهللاِ إِنا اًما قَن إَْرِض وَم٤مطْمُٙمْؿ سَملْمَ اًمٜما٤مِس سم٤ِمحْلَؼِّ َوٓ شَمتاٌِِع اهْلََقى وَمُٞمِْمٚماَؽ قَم

ـْ ؾَمٌِٞمِؾ ا ٤مِب قَم ًَ
قا َيْقَم احْلِ ًُ  .[92]ص:﴾هللاِ هَلُْؿ قَمَذاٌب ؿَمِديٌد سماَِم َٟم

وهذه اًمٗمتٜم٦م ُمآهل٤م إمم اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق وهل ومتٜم٦م اعمٜم٤موم٘ملم وومتٜم٦م أهؾ اًمٌدع قمغم طم٥ًم 

ُمراشم٥م سمدقمٝمؿ ومجٛمٞمٕمٝمؿ إٟمام اسمتدقمقا ُمـ ومتٜم٦م اًمِمٌٝم٤مت اًمتل اؿمتٌف قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٝم٤م احلؼ 

  .سم٤مًم٤ٌمـمؾ واهلدى سم٤مًمْمالل

جك ُمـ هذه اًمٗمتٜم٦م إٓ دمريد اشم٤ٌمع اًمرؾمقل وُتٙمٞمٛمف ذم دق اًمديـ وضمٚمف فم٤مهره وٓ يٜم

وسم٤مـمٜمف قم٘م٤مئده وأقمامًمف طم٘م٤مئ٘مف وذائٕمف ومٞمتٚم٘مك قمٜمف طم٘م٤مئؼ اإليامن وذائع اإلؾمالم وُم٤م 

يثٌتف هلل ُمـ اًمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل وإؾمامء وُم٤م يٜمٗمٞمف قمٜمف يمام يتٚم٘مك قمٜمف وضمقب اًمّمٚمقات 

 .ٟمّم٥م اًمزيم٤مة وُمًتح٘مٞمٝم٤م ووضمقب اًمقوقء واًمٖمًؾ وأوىم٤مَت٤م وأقمداده٤م وُم٘م٤مدير

ُمـ اجلٜم٤مسم٦م وصقم رُمْم٤من ومال َيٕمٚمف رؾمقٓ ذم رء دون رء ُمـ أُمقر اًمديـ سمؾ  

هق رؾمقل ذم يمؾ رء ُتت٤مج إًمٞمف إُم٦م ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ٓ يتٚم٘مك إٓ قمٜمف وٓ ي١مظمد إٓ 
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ل وم٢مذا قم٘مد ىمٚمٌف قمغم ُمٜمف وم٤مهلدى يمٚمف دائر قمغم أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف ويمؾ ُم٤م ظمرج قمٜمٝم٤م ومٝمق وال

ذًمؽ وأقمرض ُم٤م ؾمقاه ووزٟمف سمام ضم٤مء سمف اًمرؾمقل وم٢من واوم٘مف ىمٌٚمف ٓ ًمٙمقن ذًمؽ اًم٘م٤مئؾ ىم٤مًمف 

سمؾ عمقاوم٘متف ًمٚمرؾم٤مًم٦م وإن ظم٤مًمٗمف رده وًمق ىم٤مًمف ُمـ ىم٤مًمف ومٝمذا اًمذي يٜمجٞمف ُمـ ومتٜم٦م اًمِمٌٝم٤مت 

  .وإن وم٤مشمف ذًمؽ أص٤مسمف ُمـ ومتٜمتٝم٤م سمح٥ًم ُم٤م وم٤مشمف ُمٜمف

ـ ومٝمؿ وم٤مؾمد وشم٤مرة ُمـ ٟم٘مؾ يم٤مذب وشم٤مرة ُمـ طمؼ صم٤مسم٧م ظمٗمك وهذه اًمٗمتٜم٦م شمٜمِم٠م شم٤مرة ُم

قمغم اًمرضمؾ ومٚمؿ ئمٗمر سمف وشم٤مرة ُمـ همرض وم٤مؾمد وهقى ُمتٌع ومٝمل ُمـ قمٛمك ذم اًمٌّمػمة 

  .ووم٤ًمد ذم اإلرادة

 ومّمؾ وأُم٤م اًمٜمقع اًمث٤مِن ُمـ اًمٗمتٜم٦م ومٗمتٜم٦م اًمِمٝمقات وىمد مجع ؾمٌح٤مٟمف 

ٌْٚمِٙمُ  ﴿ :سملم ذيمر اًمٗمتٜمتلم ذم ىمقًمف ـْ ىَم ـَ ُِم ِذي ًٓ َوَأْوًٓدا يَم٤مًما ًة َوَأيْمَثَر َأُْمَقا ْؿ يَم٤مُٟمقا َأؿَمدا ُِمٜمُْٙمْؿ ىُمقا

أي َتتٕمقا سمٜمّمٞمٌٝمؿ ُمـ اًمدٟمٞم٤م وؿمٝمقاَت٤م  ﴾وَم٤مؾْمَتْٛمَتُٕمقا سمَِخالىِمِٝمْؿ وَم٤مؾْمَتْٛمَتْٕمُتْؿ سمَِخالىِمُٙمؿْ 

ِذي ظَم٤مُوقا ﴿:واخلالق هق اًمٜمّمٞم٥م اعم٘مدر صمؿ ىم٤مل ومٝمذا اخلقض سم٤مًم٤ٌمـمؾ  ﴾َوظُمْْمُتْؿ يَم٤مًما

  .ًمِمٌٝم٤متوهق ا

وم٠مؿم٤مر ؾمٌح٤مٟمف ذم هذه أي٦م إمم ُم٤م حيّمؾ سمف وم٤ًمد اًم٘مٚمقب وإدي٤من ُمـ آؾمتٛمت٤مع 

سم٤مخلالق واخلقض سم٤مًم٤ٌمـمؾ ٕن وم٤ًمد اًمدقملم إُم٤م أن يٙمقن سم٤مقمت٘م٤مد اًم٤ٌمـمؾ واًمتٙمؿ سمف أو 

سم٤مًمٕمٛمؾ سمخالف اًمٕمٚمؿ اًمّمحٞمح وم٤مٕول هق اًمٌدع وُم٤م وآه٤م واًمث٤مِن ومًؼ إقمامل 

  .ًمِمٌٝم٤مت واًمث٤مِن ُمـ ضمٝم٦م اًمِمٝمقاتوم٤مٕول وم٤ًمد ُمـ ضمٝم٦م ا

وهلذا يم٤من اًمًٚمػ ي٘مقًمقن اطمذروا ُمـ اًمٜم٤مس صٜمٗملم ص٤مطم٥م هقى ىمد ومتٜمف هقاه 

 .وص٤مطم٥م دٟمٞم٤م أقمٛمتف دٟمٞم٤مه

 ويم٤مٟمقا ي٘مقًمقن اطمذروا ومتٜم٦م اًمٕم٤مَل اًمٗم٤مضمر واًمٕم٤مسمد اجل٤مهؾ وم٢من ومتٜمتٝمام ومتٜم٦م ًمٙمؾ ُمٗمتقن 
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قى قمغم اًمٕم٘مؾ وم٤مٕول أصؾ وأصؾ يمؾ ومتٜم٦م إٟمام هق ُمـ شم٘مديؿ اًمرأي قمغم اًمنمع واهل

ومتٜم٦م اًمِمٌٝم٦م واًمث٤مِن أصؾ ومتٜم٦م اًمِمٝمقة ومٗمتٜم٦م اًمِمٌٝم٤مت شمدومع سم٤مًمٞم٘ملم وومتٜم٦م اًمِمٝمقات شمدومع 

َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم ُِمٜمُْٝمْؿ  ﴿ :سم٤مًمّمؼم وًمذًمؽ ضمٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف إُم٤مُم٦م اًمديـ ُمٜمقـم٦م هبذيـ إُمريـ وم٘م٤مل

وا َويَم٤مُٟمقا سمِآَي٤مشمِ  ٦ًم َُّيُْدوَن سم٠َِمُْمِرَٟم٤م عمَا٤م َصؼَمُ ومدل قمغم أٟمف سم٤مًمّمؼم ، [90]اًمًجدة:﴾ٜم٤َم ُيقىِمٜمُقَن َأِئٛما

  .واًمٞم٘ملم شمٜم٤مل اإلُم٤مُم٦م ذم اًمديـ

ؼْمِ  ﴿ :ومجع سمٞمٜمٝمام أيْم٤م ذم ىمقًمف  [8]اًمٕمٍم:﴾َوشَمَقاَصْقا سم٤ِمحْلَؼِّ َوشَمَقاَصْقا سم٤ِمًمّما

ومتقاصقا سم٤محلؼ اًمذي يدومع اًمِمٌٝم٤مت وسم٤مًمّمؼم اًمذي يٙمػ قمـ اًمِمٝمقات ومجع سمٞمٜمٝمام ذم 

٤ٌمدٟم٤م إسمراهٞمؿ وإؾمحؼ ويٕم٘مقب أومم إيدي وإسمّم٤مر وم٤مٕيدي اًم٘مقى ىمقًمف واذيمر قم

واًمٕمزائؿ ذم ذات اهلل وإسمّم٤مر اًمٌّم٤مئر ذم أُمر اهلل وقم٤ٌمرات اًمًٚمػ شمدور قمغم ذًمؽ ىم٤مل 

أومم اًم٘مقة ذم اًمٕم٤ٌمدة  :وىم٤مل اًمٙمٚمٌل ،أومم اًم٘مقة ذم ـم٤مقم٦م اهلل واعمٕمروم٦م سم٤مهلل :اسمـ قم٤ٌمس

  .يدي اًم٘مقة ذم ـم٤مقم٦م اهلل وإسمّم٤مر اًمٌٍم ذم احلؼإ :وىم٤مل جم٤مهد ،واًمٌٍم ومٞمٝم٤م

 وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم إيدي اًم٘مقة ذم اًمٕمٛمؾ وإسمّم٤مر سمٍمهؿ سمام هؿ ومٞمف ُمـ ديٜمٝمؿ 

وىم٤مل ضم٤مء ذم طمدي٨م ُمرؾمؾ إن اهلل حي٥م اًمٌٍم اًمٜم٤مومذ قمٜمد ورود اًمِمٌٝم٤مت وحي٥م 

ٝمقة وسمٙمامل اًمٕم٘مؾ اًمٙم٤مُمؾ قمٜمد طمٚمقل اًمِمٝمقات ومٌٙمامل اًمٕم٘مؾ واًمّمؼم شمدومع ومتٜم٦م اًمِم

 أهـ. اًمٌّمػمة واًمٞم٘ملم شمدومع ومتٜم٦م اًمِمٌٝم٦م واهلل اعمًتٕم٤من
 وقال تعالى:واًمٗمتٜم٦م ىمكم اًمديـ أؿمد قمغم اعمرء ُمـ إزه٤مق روطمف وإراىم٦م دُمف، 

ـَ اًْمَ٘مْتؾِ ﴿ اصمٜم٤من يٙمرمه٤م اسمـ آدم: يٙمره »: ط، وىم٤مل رؾمقل اهلل [919]البؼرة:﴾َواًْمِٗمْتٜم٦َُم َأؿَمدُّ ُِم

، »ـ ُمـ اًمٗمتٜم٦م، ويٙمره ىمٚم٦م اعم٤مل وىمٚم٦م اعم٤مل أىمؾ قمٜمد احل٤ًمباعمقت واعمقت ظمػًما ًمٚمٛم١مُم

( ُمـ طمدي٨م حمٛمقد سمـ 9/03) »اًمّمحٞمح٦م»( وهق ذم 094-1/093أظمرضمف أمحد )
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 ًمٌٞمد.

إذا شمِمٝمد أطمديمؿ »سم٤مٓؾمتٕم٤مذة ُمٜمٝم٤م، طمٞم٨م ىم٤مل:  طأُمر رؾمقل اهلل  ٤موًمٕمٔمؿ ومتٜم٦م اًمديٜم

ُمـ ومتٜم٦م اعمحٞم٤م واعمامت وُمـ ، وُمـ قمذاب اًم٘مؼم وومٚمٞمًتٕمذ سم٤مهلل ُمـ أرسمع: ُمـ قمذاب ضمٝمٜمؿ

، وضم٤مء قمـ اسمـ قمـ أِب هريرة  »اًمّمحٞمحلم». احلدي٨م ذم » ومتٜم٦م اعمًٞمح اًمدضم٤مل

 .طقم٤ٌمس قمٜمد ُمًٚمؿ واشمٗمؼ قمٚمٞمف قمـ قم٤مئِم٦م ُمـ ومٕمٚمف 

حمذًرا ٕصح٤مسمف ُمـ اًمٗمتـ مجٞمٕمٝم٤م، ؾمقاًء ومتٜم٦م اًمدٟمٞم٤م أو اعم٤مل أو  طوىمد ىم٤مم رؾمقل اهلل 

 اًمِمٝمقات أو اًمِمٌٝم٤مت.

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ قمٜمد ُمًٚمؿ:  ذم طمدي٨م أِب هريرة  وم٘مد ىم٤مل يمام  طَأنا َرؾُمقَل اهللاِ  :قَم

ضُمُؾ ُُم١ْمُِمٜم٤ًم َوُيْٛمِز يَم٤مومًِرا َأْو ُيْٛمِز ش :ىَم٤مَل  ْٞمِؾ اعمُْْٔمٚمِِؿ ُيّْمٌُِح اًمرا قَْماَمِل ومَِتٜم٤ًم يَمِ٘مَٓمِع اًمٚما ْٕ سَم٤مِدُروا سم٤ِم

ْٟمَٞم٤م ُُم١ْمُِمٜم٤ًم َوُيّْمٌُِح يَم٤مومًِرا َيٌِٞمُع ِديٜمَفُ  ـْ اًمدُّ  .»سمَِٕمَرٍض ُِم

٤َم ؾَمَتُٙمقُن ش :طىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللاِ  :ىَم٤مَل  ( ُمـ طمدي٨م أِب سمٙمرة 9443وأظمرج ) إَِّنا

ـْ اعم٤َْمِر ومِٞمَٝم٤م َٓ صُمؿا شَمُٙمقُن ومِْتٜم٦ٌَم اًْمَ٘م٤مقِمُد ومِٞمَٝم٤م ظَمػْمٌ ُِم ـٌ َأ ٤مقِمل  ،ومَِت ًا ـْ اًم َواعم٤َْمِر ومِٞمَٝم٤م ظَمػْمٌ ُِم

َٓ ومَ  ،إًَِمْٞمَٝم٤م ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ًَمُف هَمٜمٌَؿ وَمْٚمَٞمْٚمَحْؼ َأ ـْ يَم٤مَن ًَمُف إسِمٌِؾ وَمْٚمَٞمْٚمَحْؼ سم٢ِمسِمِٚمِِف َوَُم ٢مَِذا َٟمَزًَم٧ْم َأْو َوىَمَٕم٧ْم وَمَٛم

ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ًَمُف َأْرٌض وَمْٚمَٞمْٚمَحْؼ سم٠َِمْرِوفِ  ،سمَِٖمٜمَِٛمفِ  ـْ  ،َي٤م َرؾُمقَل اهللاِ  :وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ  :ىَم٤مَل  ،»َوَُم َأَرَأْي٧َم َُم

ـْ ًمَ  َٓ َأْرٌض ََلْ َيُٙم َٓ هَمٜمٌَؿ َو ِه سمَِحَجرٍ ش :ىَم٤مَل  ؟ُف إسِمٌِؾ َو صُمؿا ًمَِٞمٜم٩ُْم  ،َيْٕمِٛمُد إِمَم ؾَمْٞمِٗمِف وَمَٞمُدقُّ قَمغَم طَمدِّ

وَمَ٘م٤مَل  :ىَم٤مَل  ،»اًمٚماُٝمؿا َهْؾ سَمٚماْٖم٧ُم اًمٚماُٝمؿا َهْؾ سَمٚماْٖم٧ُم اًمٚماُٝمؿا َهْؾ سَمٚماْٖم٧ُم  ،إِْن اؾْمَتَٓم٤مَع اًمٜماَج٤مءَ 

لْمِ َأْو إِطْمَدى اًْمِٗمَئَتلْمِ  ،ؾُمقَل اهللاِ َي٤م رَ  :َرضُمٌؾ  ٗما َأَرَأْي٧َم إِْن ُأيْمِرْه٧ُم طَمتاك ُيٜمَْٓمَٚمَؼ ِِب إِمَم َأطَمِد اًمّما

ْٞمِٗمفِ  ًَ سَمٜمِل َرضُمٌؾ سمِ ـْ ش :َأْو ََيِلُء ؾَمْٝمٌؿ وَمَٞمْ٘مُتُٚمٜمِل ىَم٤مَل  ،وَمَيَ ٌُقُء سم٢ِمصِْمِٛمِف َوإصِْمِٛمَؽ َوَيُٙمقُن ُِم َي

 .»َأْصَح٤مِب اًمٜما٤مرِ 
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وومتـ هذه إُم٦م يمثػمة ضمًدا، وٓ ظمالص ُمٜمٝم٤م إٓ سمًٚمقك ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم ذم اًمٌٕمد قمٜمٝم٤م 

واحلذر ُمٜمٝم٤م واحلرب هل٤م، وُمـ هذه اًمٗمتٜم٦م ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أؾم٤مُم٦م 

ُم٤م شمريم٧م سمٕمدي ومتٜم٦م هل »: ط( ىم٤مل رؾمقل اهلل 9304(، وُمًٚمؿ )1452اًمٌخ٤مري )

 .»أض قمغم اًمرضم٤مل ُمـ اًمٜم٤ًمء

ومتٜم٦م اعم٤مل يمام ذم طمدي٨م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ قمٜمد اًمؽمُمذي ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وُمٜمٝم٤م:

 ًمِمٞمخٜم٤م اًمقادقمل. »اًمّمحٞمح اعمًٜمد»واحلدي٨م ذم  »ًمٙمؾ أُم٦م ومتٜم٦م وومتٜم٦م أُمتل اعم٤مل»: ط

ُم٤م ذئ٤ٌمن ضم٤مئٕم٤من أرؾمال »وُمٜمٝم٤م ومتٜم٦م احلرص قمغم اجل٤مه، يمام ذم طمدي٨م أِب سمـ يمٕم٥م: 

 .»قمغم اعم٤مل واًمنمف ًمديٜمفذم زري٦ٌم همٜمؿ سم٠مومًد هل٤م ُمـ طمرص اعمرء 

وُمٜمٝم٤م ومتـ اعمٕم٤ميص واًمًٞمئ٤مت واًمٌدع واخلراوم٤مت، وُمـ ؾمٚمؿ ُمـ اًمٗمتـ ٟم٤مل اعم٘مّمقد، 

وطمّمؾ اعمراد، وُمـ وىمع ومٞمٝم٤م ؾم٘مط قمغم أم رأؾمف، وُمـ أقمٔمؿ ومتـ هذا اًمزُم٤من اًمتل 

شم٤ًمىمط ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمدقم٤مة: ومتٜم٦م احلزسمٞم٤مت واجلٛمٕمٞم٤مت اًمتل شمٗمًد ديـ اًمٕمٌد وم٤ًمًدا ٓ 

دًمف وم٤ًمد، دمد ُمـ هذا طم٤مًمف يٙمذب، يٛمٙمر، يدًمس، يٚمٝم٨م وراء اًمدٟمٞم٤م، يزهد ُمـ أهؾ يٕم٤م

اًمًٜم٦م، ويٚمتٛمس آقمذار ٕهؾ اًمٌدقم٦م، ُمِم٤مهًب٤م ًمٚمٙم٤مومريـ ذم ًم٤ٌمؾمٝمؿ وُمٕمت٘مداَتؿ، 

ويرضمٕمقن اًمٜمٍم وهٞمٝم٤مت وومتٜم٦م اًمتِمٌف سم٤مًمٙم٤مومريـ ذم هذه إزُم٤من ىمد قمٔمؿ ذه٤م وشمٓم٤مير 

ًمتتٌٕمـ ؾمٜمـ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ ... »ُمٜمف:  ططمذر اًمٜمٌل ذره٤م، وشمٗم٤مىمٝمؿ ظمٓمره٤م، ومقىمع ُم٤م 

 احلدي٨م ذم اًمّمحٞمح. »

ُمع أٟمف ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة أن اًمديـ يٜمٝمك قمـ ُمِم٤مهب٦م اًمٙم٤مومريـ، طمتك ىم٤مل 

 .أظمرضمف أمحد ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر  »ُمـ شمِمٌف سم٘مقم ومٝمق ُمٜمٝمؿ»: طرؾمقل اهلل 

ُم٤م »ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أٟمس: ومم٤م قمٚمٛمف اًمٙمٗم٤مر ىمٌؾ همػمهؿ طمتك ىم٤مل اًمٞمٝمقد يمام قمٜمد 
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 .»يريد هذا اًمرضمؾ أن يدع ُمـ أُمرٟم٤م ؿمٞمًئ٤م إٓ ظم٤مًمٗمٜم٤م ومٞمف

قمٜمد ُمًٚمؿ،  ظم٤مًمٗمٝمؿ ذم اًم٘مٌٚم٦م، ذم اًمٚم٤ٌمس، يمام ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو 

 .»أطمرىمٝمام إَّنام ُمـ ًم٤ٌمس اًمٙمٗم٤مر»طملم رأى قمٚمٞمف صمقسملم ُمٕمّمٗمريـ وم٘م٤مل: 

تِمٌف سم٤مًمٙم٤مومريـ واهلل اعمًتٕم٤من وقمٚمٞمف إمم همػم ذًمؽ مم٤م وىمع ومٞمف اًمٜم٤مس أن ذم ومتٜم٦م اًم

 اًمتٙمالن.

واًمٗمتـ شمدُمر اًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ، وشمٗمتؽ سمف ومتؽ إؾمقد اًمْم٤مرسم٦م اجل٤مئٕم٦م 

سم٤مًمٗمري٦ًم اًمْمٕمٞمٗم٦م، ومٕمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ واًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ يمام َي٥م قمغم مجٞمع 

ٚمٛمقا ُمٜمٙمؿ ظم٤مص٦م، واشم٘مقا ومتٜم٦م ٓ شمّمٞمٌـ اًمذيـ فم قال تعالى:اعمًٚمٛملم اًمٌٕمد قمـ اًمٗمتـ، 

، يمام ذم طمدي٨م زيد سمـ صم٤مسم٧م »شمٕمقذوا سم٤مهلل ُمـ اًمٗمتـ ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ»: طوىم٤مل 

قمٜمد ُمًٚمؿ، وًمٚمٜمج٤مة واًمًالُم٦م ُمـ اًمٗمتـ قمغم اًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ أن يًٚمؽ يمؾ 

 ـمريؼ ي٤ٌمقمد سمٞمٜمف وسملم اًمٗمتٜم٦م، وُمـ هذه اًمًٌؾ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم:

 ًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمف.إُمر سم٤معمٕمروف وا -6

جم٤مًم٦ًم اًمّم٤محللم واًمٌٕمد قمـ جم٤مًم٦ًم إذار، وىمد شم٘مدم اًمٙمالم سمام يٖمٜمل قمـ  -9

 اإلقم٤مدة.

 اًمٚمجقء إمم اهلل قمز وضمؾ وآقمتّم٤مم سمحٌٚمف واًمتقيمؾ قمٚمٞمف ودقم٤مؤه قمز وضمؾ. -8

: ط قمزًم٦م اًمنم وأهؾ اًمنم، حلدي٨م أِب ؾمٕمٞمد قمٜمد اًمٌخ٤مري ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل -0

٤ٌَمِل َوَُمَقاىِمَع اًْمَ٘مْٓمِر َيِٗمرُّ سمِِديٜمِفِ ش ٌَُع هِب٤َم ؿَمَٕمَػ اجْلِ ٚمِِؿ هَمٜمٌَؿ َيْت ًْ ـْ  ُيقؿِمُؽ َأْن َيُٙمقَن ظَمػْمَ َُم٤مِل اعمُْ ُِم

ـِ   احلدي٨م. ،»اًْمِٗمَت

وسمقب قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري سم٤مب ُمـ اًمديـ اًمٗمرار ُمـ اًمٗمتـ، ومٞمٌتٕمد قمـ اًمٗمتٜم٦م وٓ ي٘مرسمٜمٝم٤م، 



 341 لوسائل اجللية يف نصرة الدعوة السلفيةا

 .»ُمـ شمنمف هل٤م شمًتنمومف»هريرة ذم اًمّمحٞمح: وم٘مد ضم٤مء ذم طمدي٨م أِب 

ُمـ ؾمٛمع سم٤مًمدضم٤مل ومٚمٞمٜم٠م قمٜمف، واهلل إن أطمديمؿ ًمٞم٠مشمٞمف »ويمذًمؽ ضم٤مء ذم طمدي٨م قمٛمران: 

 .»وهق حي٥ًم أٟمف ُم١مُمـ

 ومٞمتٌٕمف عم٤م يٚم٘مل ُمـ اًمِمٌٝم٤مت.

وم٤مًمٌٕمد قمـ أهؾ اًمٗمتٜم٦م ؾمالُم٦م، واًم٘مرب ُمٜمٝمؿ ٟمداُم٦م، وُمٜمٝم٤م اًمٕمقدة إمم اًمٕمٚمامء وم٢مَّنؿ 

 ـ، وم٢مذا طمذروك ُمٜمٝم٤م وم٤مًمزم همرزهؿ شمٗمٚمح.أقمرف اًمٜم٤مس سم٤مًمٗمت

وىمد ذيمرٟم٤م سمٕمض وؾم٤مئؾ اًمًالُم٦م ُمـ اًمٗمتـ ذم ُم٘مدُم٦م ُتذير اًمٕم٘م٤مل ُمـ ومتٜم٦م اعمًٞمح 

 اًمدضم٤مل.

 »ايزْٝا عحٔ املؤَٔ ٚج١ٓ ايهافض»اخلاَغ١ ٚاألصبعٕٛ: 

 وىمد ىمٞمؾ ىمدياًم:

 ويمـــؿ دىمـــ٧م ورىمـــ٧م واؾمـــؽمىم٧م

 

ـــ٤مل  ـــ٤مق اًمرضم ـــرزق أقمٜم ـــقل اًم  ومْم

ومٝم٤م رأس اعمٝم٤مًمؽ، وم٘مد أظمؼم اهلل قمز وضمؾ قمـ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس واًمٓمٛمع ذم اًمدٟمٞم٤م وزظمر 

ْٟمَٞم٤م﴿سم٘مقًمف:  ظِمَرُة ظَمػْمٌ َوَأسْمَ٘مك * سَمْؾ شُم١ْمصمُِروَن احْلََٞم٤مَة اًمدُّ ْٔ  .[91-91]األعذ:  ﴾َوا

 وم٤مإلٟم٤ًمن سمٓمٌٞمٕمتف يٖمره احل٤مض وإن يم٤من اًمٖم٤مئ٥م أومْمؾ ُمٜمف.

اُر ﴿دٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م: وأظمؼم اهلل قمز وضمؾ أٟمف أقمد أظمرة عمـ زهد ذم هذه اًم شمِْٚمَؽ اًمدا

٦ٌَُم ًمِْٚمُٛمتاِ٘ملمَ  ٤مدًا َواًْمَٕم٤مىِم ًَ َْرِض َوٓ وَم ْٕ ـَ ٓ ُيِريُدوَن قُمُٚمّقًا ذِم ا ظِمَرُة َٟمْجَٕمُٚمَٝم٤م ًمِٚماِذي ْٔ  ﴾ا

 .[53]الؼصص:

ٟمْ ﴿ قال تعالى:وهل ُمت٤مع زائؾ وإن ومرح هب٤م،  ْٟمَٞم٤م َوَُم٤م احْلََٞم٤مُة اًمدُّ َٞم٤م َووَمِرطُمقا سم٤ِمحْلََٞم٤مِة اًمدُّ
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ٓا َُمَت٤معٌ  ظِمَرِة إِ ْٔ  .[11:]الرعد﴾ذِم ا

َ٘مك َوٓ شُمْٔمَٚمُٛمقَن ﴿وهل اًم٘مٚمٞمؾ:  ـِ اشما ظِمَرُة ظَمػْمٌ عمَِ ْٔ ْٟمَٞم٤م ىَمٚمِٞمٌؾ َوا ىُمْؾ َُمَت٤مُع اًمدُّ

 .[11:]الـساء﴾وَمتِٞمالً 

سم٤مًمًقق، ومقضمد ضمدًي٤م أؾمؽ ُمٞمًت٤م، وم٠مظمذ  طومم٤م يدل قمغم طم٘م٤مرَت٤م أن رؾمقل اهلل 

( قمـ ضم٤مسمر 9513احلدي٨م أظمرضمف ُمًٚمؿ ) »حي٥م أن هذا ًمف سمدرهؿأيٙمؿ »سم٠مذٟمف، وم٘م٤مل: 

. 

ُم٤م اًمدٟمٞم٤م ذم أظمرة »: طىمقل اًمٜمٌل  ( ُمـ طمدي٨م اعمًتقرد 9414وأظمرج )

 .»إٓ ُمثؾ ُم٤م َيٕمؾ أطمديمؿ أصٌٕمف ذم اًمٌحر ومٚمٞمٜمٔمر سمام يرضمع

وهل ؾمجـ اعم١مُمٜملم وضمٜم٦م اًمٙم٤مومريـ، وم٤مًمًجـ ٓ راطم٦م ومٞمف وٓ اـمٛمئٜم٤من وإن شمٜمققم٧م 

 عمٓم٤مقمؿ واعمِم٤مرب.ومٞمف ا

ومٛمـ زهد ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ اعم١مُمٜملم ؾم٤مرع ذم ُمرو٤مة رسمف وقمٔمؿ ٟمٗمٕمف ي٠مُمر سم٤معمٕمروف 

 ويٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ويٜمّمح ويّمدع سم٤محلؼ ويّمؼم ذم اهلل قمز وضمؾ ويتٕمٚمؿ ويٕمٛمؾ.

إن اًمدٟمٞم٤م طمٚمقة ظمية، »يمام ذم ُمًٚمؿ قمـ أِب ؾمٕمٞمد:  طوىمد طمذر ُمٜمٝم٤م رؾمقل اهلل 

فمر يمٞمػ شمٕمٛمٚمقن، وم٠مشم٘مقا اًمدٟمٞم٤م وأشم٘مقا اًمٜم٤ًمء، وم٢من ومتٜم٦م سمٜمل وإن اهلل ُمًتخٚمٗمٙمؿ ومٞمٝم٤م ومٜم٤م

 .»إهائٞمؾ يم٤مٟم٧م ذم اًمٜم٤ًمء

 وٓ يٜمٌٖمل أن ُيدع هب٤م ًمٌٞم٥م وٓذ وقم٘مؾ ؾمديد.

 وىمد ذيمرت قمٜمده اًمدٟمٞم٤م: ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي 

 أطمــــالم ٟمــــقم أو يمٔمــــؾ زائــــؾ

 

 إن اًمٚمٌٞمـــــ٥م سمٛمثٚمٝمـــــ٤م ٓ ُيـــــدع 

 ويروى قمـ احلًـ سمـ قمكم ىمقًمف: 
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 دٟمٞمـــ٤م ٓ سم٘مـــ٤مء هلـــ٤م يـــ٤م أهـــؾ ًمـــذات

 

ــــؼ  ــــػ مح ــــؾ زائ ــــؽمار سمٔم  إن اهم

 ، وىمد ىم٤مل قم٤مُمر اهلٛمذاِن:٘مؽ إمم اجلٜم٦م ٓ ـمري٘مؽ إمم اًمٜم٤مروم٠مضمٕمؾ اًمدٟمٞم٤م ـمري 

ـــ٦م وًمٜمـــ٤م ـمريـــؼ  إٟمـــام اًمـــدٟمٞم٤م إمم اجلٜم

 

 واًمٚمٞم٤مزم ُمتجر اإلٟمًـ٤من وإيـ٤مم ؾمـقق 

ـِ  ظَم٤مًمِدِ  ـْ قمَ : »صحٞمحف»وهل ذم أواظمر أي٤مُمٝم٤م ومال شمٖمؽم أُّي٤م اعم١مُمـ هب٤م، أظمرج ُمًٚمؿ ذم    سْم

ٌَٜم٤َم ىَم٤مَل  اًْمَٕمَدِوىِّ  قُمَٛمػْمٍ  ٦ٌَمُ  ظَمَٓم ـُ  قُمْت ٤م ىَم٤مَل  صُمؿا  قَمَٚمْٞمفِ  َوَأصْمٜمَك اهللاَ  وَمَحِٛمدَ  هَمْزَوانَ  سْم ْٟمَٞم٤م وَم٢مِنا  سَمْٕمدُ  َأُما  اًمدُّ

مٍ  آَذَٟم٧ْم  ىَمدْ  ٧ْم  سمٍُِمْ اءَ  َوَوًما ْ  طَمذا ٌَْؼ  َوََل ٤ٌَمسَم٦مٌ  إِٓا  ُِمٜمَْٝم٤م َي ٤ٌَمسَم٦مِ  ُص  اإلِ  يَمُّم
ِ
٤َم َٟم٤مء ٌَُٝم٤م َيَتَّم٤مهبُّ  َص٤مطِم

شمُِٙمؿْ  َُم٤م سمَِخػْمِ  وَم٤مْٟمَتِ٘مُٚمقا هَل٤َم َزَواَل  َٓ  َدارٍ  إمَِم  ُِمٜمَْٝم٤م ُُمٜمَْتِ٘مُٚمقنَ  َوإِٟماُٙمؿْ  فُ  سمَِحْيَ  َأنا  ًَمٜم٤َم ُذيمِرَ  ىَمدْ  وَم٢مِٟما

ـْ  ُيْٚمَ٘مك احْلََجرَ  ٌِْٕملمَ  ومِٞمَٝم٤م وَمَٞمْٝمِقى ضَمَٝمٜماؿَ  ؿَمَٗم٦مِ  ُِم  ًَمُتْٛمأَلنا  َوَواهللاِ  ىَمْٕمًرا هَل٤َم ُيْدِركُ  َٓ  قَم٤مًُم٤م ؾَم

ٌُْتؿْ  اقَملْمِ  سَملْمَ  َُم٤م َأنا  ًَمٜم٤َم ُذيمِرَ  َوًَمَ٘مدْ  َأوَمَٕمِج ـْ  ُِمٍْمَ ػَمةُ  اجْلَٜما٦مِ  َُمَّم٤مِريعِ  ُِم ًِ  َوًَمَٞم٠ْمشملَِما  ؾَمٜم٦َمً  َأْرسَمِٕملمَ  َُم

ـَ  يَمِٔمٞمظٌ  َوُهقَ  َيْقمٌ  قَمَٚمْٞمَٝم٤م طَم٤ممِ  ُِم ٌَْٕم٦مٍ  ؾَم٤مسمِعَ  َرَأْيُتٜمِك َوًَمَ٘مدْ  اًمزِّ  ًَمٜم٤َم َُم٤م -ط- اهللاِ  َرؾُمقلِ  َُمعَ  ؾَم

َجرِ  َوَرُق  إِٓا  ـَمَٕم٤ممٌ  ـِ  ؾَمْٕمدِ  َوسَملْمَ  سَمْٞمٜمِك وَمَِمَ٘مْ٘مُتَٝم٤م سُمْرَدةً  وَم٤مًْمَتَ٘مْٓم٧ُم  َأؿْمَداىُمٜم٤َم ىَمِرطَم٧ْم  طَمتاك اًمِما  سْم

َزْرُت  َُم٤مًمٍِؽ  َزرَ  سمِٜمِّْمِٗمَٝم٤م وَم٤مشما ٌََح  وَماَم  سمِٜمِّْمِٗمَٝم٤م ؾَمْٕمدٌ  َواشما ٌََح  إِٓا  َأطَمدٌ  ُِمٜما٤م ْقمَ اًْمٞمَ  َأْص  قَمغَم  َأُِمػًما َأْص

ـَ  ُِمٍْمٍ  ك رِم  َأيُمقنَ  َأنْ  سم٤ِمهللاِ َأقُمقذُ  َوإِٟمِّك إَُْمَّم٤مرِ  ُِم ًِ ٤َم َصِٖمػًما اهللاِ َوقِمٜمْدَ  قَمٔمِٞماًم  َٟمْٗم ْ  َوإَِّنا ـْ  ََل  شَمُٙم

ةٌ  ٌُقا ٌَتَِٝم٤م آظِمرُ  َيُٙمقنَ  طَمتاك شَمٜم٤َمؾَمَخ٧ْم  إِٓا  ىَمطُّ  ُٟم ونَ  ًٙم٤مُُمٚمْ  قَم٤مىِم َتْخؼُمُ ًَ سُمقنَ  وَم رِّ  .سَمْٕمَدَٟم٤م إَُُمَراءَ  َودُمَ

ٌَْحُتؿْ  ًَمَ٘مدْ : تواؾمٚمؽ ؾمٌٞمؾ ٟمٌٞمؽ ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م، ىم٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  ْٞمُتؿْ  َأْص ًَ  َوَأُْم

ٌُقنَ  ٌَْحُتؿْ  ومِٞمفِ  َيْزَهدُ  ط اهللاِ  َرؾُمقُل  يَم٤منَ  ومِٞماَم  شَمْرهَم ٌُقنَ  َأْص ْٟمَٞم٤م ذِم  شَمْرهَم  ط اهللاِ ؾُمقُل رَ  َويَم٤منَ  اًمدُّ

ـْ  ًَمْٞمَٚم٦مٌ  ط اهللاِ  َرؾُمقلِ  قَمغَم  َأشَم٧ْم  َُم٤م َواهللاِ ومِٞمَٝم٤م َيْزَهدُ  ٓا  َدْهِرهِ  ُِم  ًَمفُ  مِما٤م َأيْمَثرَ  قَمَٚمْٞمفِ  اًماِذي يَم٤منَ  إِ

ِٚمُػ  ط اهللاِ َرؾُمقَل  َرَأْيٜم٤َم ىَمدْ  ط اهللاِ  َرؾُمقلِ  َأْصَح٤مِب  سَمْٕمُض  ًَمفُ  وَمَ٘م٤مَل  ىَم٤مَل  ًْ َت ًْ ٨م احلدي َي

 (.0/940أظمرضمف أمحد )
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ٟماُٙمؿْ ﴿واهلل قمز وضمؾ ي٘مقل:  ْٟمَٞم٤م َوٓ َيُٖمرا ٟماُٙمُؿ احْلََٞم٤مُة اًمدُّ ، [33:]لؼامن﴾اًْمَٖمُرورُ  ٤مهللِسمِ  وَمال شَمُٖمرا

 ُمع أٟمف ظم٤مًم٘مٝم٤م واًمٕم٤مَل هب٤م وم٢مٟمف عمـ احلٛمؼ أن ٟمريمـ إًمٞمٝم٤م سمٕمد ُتذيره٤م ُمٜمٝم٤م.

ـْ و ـْ  قَمْٚمَ٘مَٛم٦مَ  قَم ٌْدِ  قَم رَ  طَمِّمػمٍ  قَمغَم  ط اهللاِ  َرؾُمقُل  َجعَ اْوٓمَ  ىَم٤مَل  اهللاِ  قَم  وَمَٚماما  ضَمٜمٌِْفِ  ذِم  وَم٠َمصما

ُح  ضَمَٕمْٚم٧ُم  اؾْمَتْٞمَ٘مظَ  ًَ ٌَفُ  َأُْم َٓ  اهللاِ  َرؾُمقَل  َي٤م وَمُ٘مْٚم٧ُم  ضَمٜمْ طَ  طَمتاك آَذْٟمَتٜم٤َم َأ ًُ ٌْ  احْلَِّمػمِ  قَمغَم  ًَمَؽ  َٟم

 . أظمرضمف أمحد  اهللاِ  َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  ؿَمْٞمًئ٤م

شمًٚمؿ،  طًمدٟمٞم٤م ومِمٛمر ذم ـم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ وأشم٤ٌمع ـمري٘م٦م اًمٜمٌل وم٢مذا يم٤من هذا طم٤مل ا

وشمٖمٜمؿ وشمًٕمد وٓ شمٜمدم، وم٢من اهلل قمز وضمؾ ىمد أقمد ًمؽ اجلٜم٤من ووقمدك سم٤مًم٘مّمقر 

ِة َأقْملُمٍ ضَمَزاًء سماَِم ﴿واحلقري٤مت احل٤ًمن، طمٞم٨م ىم٤مل:  ـْ ىُمرا وَمال شَمْٕمَٚمُؿ َٟمْٗمٌس َُم٤م ُأظْمِٗمَل هَلُْؿ ُِم

 .[91سجدة:]ال ﴾يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٛمُٚمقنَ 

أقمددت ًمٕم٤ٌمدي  وقال تعالى:»: طوىم٤مل يمام ذم طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ىم٤مل رؾمقل 

 .»اًمّم٤محللم ُم٤م ٓ قملم رأت، وٓ اذن ؾمٛمٕم٧م، وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم

واًمدٟمٞم٤م وطم٥م اخلٚمقد ومٞمٝم٤م واًمريمقن إًمٞمٝم٤م ؾم٥ٌم ًمإلٟم٘مٓم٤مع، يمام ذم ىمّم٦م قم٤مَل سمٜمل 

 إهائٞمؾ.

ًمٕمٚمؿ اًمًٜمقات اًمٓمقال ذم ُمريمز اًمِمٞمخ وهؾ أزاغ ىمٚم٥م قم٘مٞمؾ اعم٘مٓمري سمٕمد أن شمٕمٚمؿ ا

 ُم٘مٌؾ إٓ هل!.

 ويمذًمؽ حمٛمد سمـ ُمقؾمك اًمٌٞمْم٤مِن.

 وحمٛمد اعمٝمدي.

 وقمٌد اهلل سمـ هم٤مًم٥م احلٛمػمي.

ومتٜم٦م اسمٜمل ، وذم هذه إي٤مم ٟمحـ ٟمٕم٤ميش وُمّمٓمٗمك سمـ ؾمٚمٞمامن أسمق احلًـ اعمٍمي
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واهلٚمع غم اًمدٟمٞم٤م َيد أَّن٤م ومتٜم٦م ىم٤مُم٧م قمُمرقمل قمٌداهلل وقمٌداًمرمحـ  اًمٕمدٟمٞملم، واعمت٠مُمؾ هل٤م 

٤ًٌم وـمٕمٜم٤ًم ووظمًزا واحلرص قمغم ُتّمٞمٚمٝم٤م سم٠مي ـمري٘م٦م وراءه٤م  ًمٞمس إٓ، وأو٤مومقا إًمٞمٝم٤م شمٕمّم

وشمزهٞمًدا ُمـ محٚم٦م اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م ذم دار احلدي٨م سمدُم٤مج وقمؾ رأؾمٝمؿ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ 

اًمٜم٤مصح إُملم أِب قمٌداًمرمحـ حيٞمك سمـ قمكم احلجقري، وهذه هل ـمري٘م٦م أهؾ اًمٌدع وًمٜم٤م 

دقمقي٦م اخلٞم٤مٟم٦م اًماًمنمذُم٦م اخل٤مئٜم٦م سمٕمٜمقان ]رؾم٤مًم٦م ُمٓمٌققم٦م ذم سمٞم٤من ُم٤م قمٚمٞمف هذه  سمحٛمد اهلل

 واحلٛمد هلل. طمجر قمثرة ذم ـمريؼ اًمًٚمٗمٞم٦م[

إٓ هل وهل ُم٤م أزاغ ىمٚمقهبؿ  ُمٕمرومتٝمؿ سم٤معمٜمٝم٩م اًم٘مديؿ واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ  ومٝمقٓء ُمع

 -ط- هللاِا َرؾُمقَل  َأنا : »اًمّمحٞمحلم»ؾم٥ٌم اهلالك، يمام ذم طمدي٨م قمقف سمـ ُم٤مًمؽ ذم 

ٌَْٞمَدةَ  َأسَم٤م سَمَٕم٨َم  ـَ  قُم اِح  سْم ـِ  إمَِم  اجْلَرا ٌَْحَرْي  َص٤مًَمَح  ُهقَ  -ط- اهللاِ َرؾُمقُل  َويَم٤منَ  سمِِجْزَيتَِٝم٤م َي٠ْمشمِك اًْم

ـِ  َأْهَؾ  ٌَْحَرْي رَ  اًْم ـَ  اًْمَٕماَلءَ  قَمَٚمْٞمِٝمؿُ  َوَأُما ُِمكِّ  سْم ٌَْٞمَدةَ  َأسُمق وَمَ٘مِدمَ  احْلَْيَ ـَ  سماَِملٍ  قُم ٌَْحرَ  ُِم ـِ اًْم ِٛمَٕم٧ِم  ْي ًَ  وَم

ٌَْٞمَدةَ  َأسمِك سمُِ٘مُدومِ  إَْٟمَّم٤مرُ   اهللاِ  َرؾُمقُل  َصغما  وَمَٚماما  -ط- اهللاِ َرؾُمقلِ  َُمعَ  اًْمَٗمْجرِ  َصاَلةَ  وَمَقاوَمْقا قُم

َف  -ط- ُوقا اْٟمٍَمَ ؿَ  ًَمفُ  وَمَتَٕمرا ًا ٌَ  َأفُمٜمُُّٙمؿْ  » ىَم٤مَل  صُمؿا  َرآُهؿْ  طِملمَ  -ط- اهللاِ  َرؾُمقُل  وَمَت

ٌَْٞمَدةَ  َأسَم٤م َأنا  ؾَمِٛمْٕمُتؿْ    ىَمِدمَ  قُم
ٍ
ـَ  سمَِِمْكء ـِ  ُِم ٌَْحَرْي وا » » ىَم٤مَل  اهللاِ َرؾُمقَل  َي٤م َأضَمْؾ  وَمَ٘م٤مًُمقا. ش اًْم  وَم٠َمسْمنِمُ

ُٚمقا يُمؿْ  َُم٤م َوَأُمِّ طَ  َأنْ  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  َأظْمَِمك َوًَمٙمِٜمِّك. قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  َأظْمَِمك اًْمَٗمْ٘مرَ  َُم٤م وَمَقاهللاِ َيُنُّ ًَ ٌْ ْٟمَٞم٤م شُم  اًمدُّ

َٓم٧ْم  يَماَم  ُٙمؿْ قَمَٚمٞمْ  ًِ ـْ  قَمغَم  سُم ٌَْٚمُٙمؿْ  يَم٤منَ  َُم قَه٤م ىَم ًُ قَه٤م يَماَم  وَمَتٜم٤َموَم ًُ  .ش َأْهَٚمَٙمْتُٝمؿْ  يَماَم  َوَُتْٚمَِٙمُٙمؿْ  شَمٜم٤َموَم

وًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ أن شمًٚمؽ ؾمٌٞمؾ أهؾ اًمتّمقف، ومتحرم احلالل وشمٚمٌس اًمّمقف وَتٞمؿ 

، طًٚمؽ اًمٜمٌل اًمٙمريؿ ووم٘مر، وإٟمام أؾمٚمؽ ومٞمٝم٤م ُم ذم اًمٗمٞم٤مذم واًم٘مٗم٤مر وشمؽمك قمٞم٤مًمؽ ذم وم٤مىم٦م

 اًمدٟمٞم٤م ذم اًمزه٤مدة ًمٞمس »: ٝم٤م، ويمام ىم٤مل أسمق ُمًٚمؿ اخلقِٓنظمذه٤م ُمـ طمالهل٤م ودع طمراُم
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 مم٤م أوصمؼ اهلل يدي ذم سمام شمٙمقن أن اًمدٟمٞم٤م ذم اًمزه٤مدة إٟمام ، اعم٤مل إو٤مقم٦م وٓ ، احلالل سمتحريؿ

 ش ًمؽ ٘مٞم٧مسم ًمق أَّن٤م ُمـ  وذظمره٤م ٕضمره٤م رضم٤مء أؿمد يمٜم٧م سمٛمّمٞم٦ٌم أص٧ٌم وإذا ، يديؽ ذم

 (.91) »اًمزهد»أظمرضمف أمحد ذم  

 ذم اًمقارد اًمذما  أنا  واقمٚمؿ(: 114-105) »ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»ىم٤مل اسمـ رضم٥م ذم 

ٜما٦م اًمٙمت٤مب ًُّ ٟمٞم٤م واًم  إمم اعمتٕم٤مىم٤ٌمن ، واًمٜماٝم٤مر اًمٚماٞمؾ هق اًمذي زُم٤مَّن٤م إمم راضمٕم٤مً  هق ًمٞمس ًمٚمدُّ

رَ  أنْ  أراد عمـ ظِمٚمَٗم٦مً  ضمٕمٚمٝمام اهلل وم٢منا  ، اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يما  راضمٕم٤مً  اًمذمُّ  وًمٞمس.  ؿمٙمقراً  أراد أو يذا

ٟمٞم٤م ُمٙم٤من إمم  ُم٤م إمم وٓ ، وؾمٙمٜم٤مً  ُِمٝم٤مداً  آدم ًمٌٜمل اهلل ضمٕمٚمٝم٤م اًمتل إرض هق اًمذي اًمدُّ

جر ُمـ ومٞمٝم٤م أٟمٌتف ُم٤م إمم وٓ ، واعمٕم٤مدن وإَّن٤مر واًمٌح٤مر اجل٤ٌمل ُمـ ومٞمٝم٤م اهلل أودقمف  اًمِما

ـْ  يُمٚماف ذًمؽ وم٢منا  ، ذًمؽ وهمػم احلٞمقاٟم٤مت ُمـ ومٞمٝم٤م سم٨ما  ُم٤م إمم وٓ ، واًمزرع  قمغم اهلل ٟمٕمٛم٦م ُِم

 ص٤مٟمٕمف وطمداٟمٞما٦م قمغم وآؾمتدٓل آقمت٤ٌمر ُمـ سمف وهلؿ ، اعمٜم٤مومع ُمـ ومٞمف هلؿ سمام قم٤ٌمده

مُّ  وإٟماام ، وقَمَٔمَٛمتفِ  وىُمدرشمف ٟمٞم٤م ذم اًمقاىمٕم٦م آدم سمٜمل أومٕم٤مل إمم راضمعٌ  اًمذا  واىمعٌ  هم٤مًمٌٝم٤م ٕنا  6 اًمدُّ

 قمز - ىم٤مل يمام ، شمٜمٗمع ٓ أو ، قم٤مىمٌُتف شميُّ  ُم٤م قمغم ي٘معُ  سمؾ ، قم٤مىمٌُتف ُُتَٛمدُ  اًمذي اًمقضمف همػم قمغم

اَم  اقْمَٚمُٛمقا}:  - وضمؾ ٟمٞم٤م احْلََٞم٤مةُ  َأٟما  إَُْمَقالِ  ذِم  َوشَمَٙم٤مصُمرٌ  سَمْٞمٜمَُٙمؿْ  َوشَمَٗم٤مظُمرٌ  َوِزيٜم٦َمٌ  َوهَلْقٌ  ًَمِٕم٥ٌم  اًمدُّ

 أهـ.  { َوإَْوٓدِ 

يّمؾ إمم ُمٓمٚمقسمف ويتحّمؾ قمغم ُمرهمقسمف ٕٟمف ـم٤مئع  وم٤مًمزاهد ذم اًمدٟمٞم٤م اًمزهد اًمنمقمل

ـا َأَٟم٤م َوُرؾُمكِم  اهللُيَمَت٥َم ﴿هلل قمز وضمؾ، وىمد وقمد اهلل اًمٓم٤مئع سم٤مًمتٛمٙملم:  ٌَ
هَْمٚمِ  ،[19:]ادجادلة﴾َٕ

٦ٌَُم ًمِْٚمُٛمتاِ٘ملمَ ﴿ ٤ٌَمِدِه َواًْمَٕم٤مىِم ـْ قِم ـْ َيَِم٤مُء ُِم َْرَض هللِاِ ُيقِرصُمَٝم٤م َُم ْٕ  .[915:]ألعراف﴾إِنا ا

هذا إرث أن يٙمقن اًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ ممٙمٜم٤ًم ُمٜمّمقًرا ُمًٛمققًم٤م ُمٓم٤مقًم٤م ذم  وُمـ

 .طـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف 
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ويمذًمؽ ُمـ اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م اًمٞم٤مس مم٤م ذم أيدي اًمٜم٤مس وقمدم اًمٓمٛمع ومٞمٝمؿ، ويمام ذم 

، وإذا طمٌقك ىمٌقًمقا ُمٜمؽ وأظمذوا قمٜمؽ، »وازهد ومٞمام قمٜمد اًمٜم٤مس حيٌؽ اًمٜم٤مس»احلدي٨م: 

 ىمٚمقك وهجروك. وإذا اسمٖمْمقك

 شمرك اًمٓمٛمع شمرك اًمٕم٤مىمؾ قمغم اًمقاضم٥م (63) »روو٦م اًمٕم٘مالء»ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اسمـ طم٤ٌمن ذم 

 طم٤مض، وم٘مر وضمقده ذم يِمؽ ٓ ومٞمام اًمٓمٛمع إذ قمٜمٝمؿ6 اإلي٤مس سمٙمامل يم٤موم٦م اًمٜم٤مس إمم اًمٓمٛمع

 .قمدُمف؟ أو وضمقده ذم ؿم٤َمك أٟم٧م سمام ومٙمٞمػ

 :ي٘مقل اًمذي أطمًـ وًم٘مد

ـا  ٌُال زم اًمٞم٠مس ؾمٌٞمؾ ٕضمٕمٚم  أوـم٤مٟم٤م ُاهلؿّ  ودار ُمٜمؽ، قمِم٧م ُم٤م...  ؾم

 روقاٟم٤م اهلل وقمٜمد ىمرسم٤ًم، اًمٜم٤مس ذم...  سمف أٟم٤مل همرُم٤مً  أضمٕمٚمف واًمّمؼمُ 

 وُوطمداٟم٤م ُمثٜمك ضم٤مُمٕم٦م واًمدار...  واؾمٕم٦م وإرُض  ىم٤مٟمٕم٦م، وم٤مًمٜمٗمس

 :قمثامن اسمـ أمحد سمـ احلًلم أٟمِمدِن: ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل اهلل قمٌد سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو وأٟمِمدِن

 ًمٚمٜم٤مس ُم١مدب ظمػم واًمٞم٠مس...  مهتل عوروما  أدسمٜمل اًمٞم٠مُس 

 إظم٤ًمس ُمقاوع اًمنميػ يْمع...  اًمذي اًمٓمٛمع ُمقاوع رأي٧م إِن

 :اًمٌٖمدادي اهلل قمٌد سمـ حمٛمد وأٟمِمدِن

 اًمٓمٛمع ُمـ ًمٚمٕمٗم٤مف أدٟمك وًمٚمٞم٠مس...  سمٕمده ًُم٤ٌمٟم٦م ٓ ي٠مؾم٤م وم٠ممجٕم٧م

 ومت٘مٜمع اًمًٚمقا  سم٤مًمٞم٠مس وشمٜم٤مل...  أـمٛمٕم٧م إن هِم٦م شمٓمٛمع واًمٜمٗمس

 ـ قمٌد اهلل اًمٌٖمدادي:وأٟمِمدِن حمٛمد سماو

 وم٠ممجٕم٧م ي٠مؾم٤م ٓ ًُم٤ٌمٟم٦م سمٕمده ... وًمٚمٞم٠مس أدٟمك ًمٚمٕمٗم٤مف ُمـ اًمٓمٛمع

ٜم٤مس يٖمؽمون سم٤مًمداقمل ٚمواًمٜمٗمس شمٓمٛمع هِم٦م إن أـمٛمٕم٧م ... وشمٜم٤مل سم٤مًمٞم٠مس اًمًٚمقا ومت٘مٜمٕم
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َوٓ ﴿ قال تعالى:اًمذي ٓ ي٠ًمهلؿ أُمقاهلؿ، ويٌخٚمقن ويٜمٗمرون قمٛمـ ي٠ًمهلؿ أُمقاهلؿ، 

٠َمًْمُٙمْؿ َأُْمَقاًَمٙمُ  ًْ  .[31:]حمؿد﴾ؿْ َي

 يم٤من يٕمٓمل ويت٠مًمػ اًمٜم٤مس سم٤معم٤مل وٓ ي٠ًمل أطمًدا ُم٤مًمف. طومرؾمقل اهلل 

(: ذم هذا اًم٤ٌمب يمام ؾمؽمى ذم ىمّم٦م 1/006وذم ىمّم٦م ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد قمٜمد أمحد )

اًمراه٥م اًمذي يٙمتٜمز إُمقال ًمف يمٞمػ ُم٘م٧م واسمٖمض سمٕمد ُمقشمف وشمرك ُمـ اًمدومـ، ومٙمٞمػ 

 ؾمٞمّمٜمٕمقن سمف ًمق يم٤من طمًٞم٤م.

ٌِْد اهللاِ ـْ قَم ـْ ومِٞمِف ىَم٤مَل يُمٜم٧ُْم َرضُماًل قَم صَمٜمِل ؾَمْٚماَمُن اًْمَٗم٤مِرِدُّ طَمِديَثُف ُِم ٌا٤مٍس ىَم٤مَل طَمدا ـِ قَم  سْم

ـْ َأْهِؾ ىَمْرَي٦ٍم ُِمٜمَْٝم٤م ُيَ٘م٤مُل هَل٤َم ضَملع َويَم٤مَن َأِِب ِدْهَ٘م٤مَن ىَمْرَيتِِف َويُمٜمْ  ٌََٝم٤مَن ُِم ـْ َأْهِؾ َأْص ٧ُم وَم٤مِرؾِمًٞم٤م ُِم

ٌَُس َأطَم٥ما ظَمْٚمِؼ اهللاِ إِ  ٜمِل ذِم سَمْٞمتِِف َأْي ُُماَلِزَم اًمٜما٤مِر يَماَم ُُتْ ًَ ٌَ ٤مَي طَمتاك طَم ٌُُّف إِيا ًَمْٞمِف وَمَٚمْؿ َيَزْل سمِِف طُم

ٌُق ؾَم٤مقَم٦مً  يُمَٝم٤م َُتْ َٓ َيؽْمُ ـَ اًمٜما٤مِر اًماِذي ُيقىِمُدَه٤م   اجْل٤َمِرَي٦ُم َوَأضْمَٝمْدُت ذِم اعمَُْجقؾِمٞما٦ِم طَمتاك يُمٜم٧ُْم ىَمَٓم

َِِب َوْٞمَٕم٦ٌم قَمِٔمٞمَٛم٦ٌم ىَم٤مَل وَمُِمِٖمَؾ ذِم سُمٜمَْٞم٤مٍن ًَمُف َيْقًُم٤م وَمَ٘م٤مَل زِم َي٤م سُمٜمَلا إِِنِّ ىَمْد ؿُمِٖمْٚم٧ُم ذِم ىَم٤مَل َويَم٤مَٟم٧ْم  ِٕ

ٌَْٕمِض َُم٤م ُيِريُد وَمَخَرضْم٧ُم ُأِريُد  ٚمِْٕمَٝم٤م َوَأَُمَرِِن ومِٞمَٝم٤م سمِ ـْ َوْٞمَٕمتِل وَم٤مْذَه٥ْم وَم٤مـما سُمٜمَْٞم٤مٍن َهَذا اًْمَٞمْقَم قَم

ِٛمْٕم٧ُم َأْصَقاََتُْؿ ومِٞمَٝم٤م َوُهْؿ ُيَّمٚمُّقَن َويُمٜم٧ُْم َوْٞمَٕمَتُف وَمٛمَ  ًَ ـْ يَمٜم٤َمِئِس اًمٜماَّم٤مَرى وَم ٦ٍم ُِم ًَ َرْرُت سمَِٙمٜمِٞم

ْؿ َدظَمٚمْ  ٤مَي ذِم سَمْٞمتِِف وَمَٚماما َُمَرْرُت هِبِْؿ َوؾَمِٛمْٕم٧ُم َأْصَقاََتُ ٌِْس َأِِب إِيا ٧ُم َٓ َأْدِري َُم٤م َأُْمُر اًمٜما٤مِس حِلَ

٧ٌُْم ذِم َأُْمِرِهْؿ َوىُمْٚم٧ُم َهَذا قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َأْٟمُٔمُر ُمَ  ٌَٜمِل َصاَلَُتُْؿ َوَرهِم ٤م َيّْمٜمَُٕمقَن ىَم٤مَل وَمَٚماما َرَأْيُتُٝمْؿ َأقْمَج

ْٛمُس َوشَمَريْم٧ُم َوٞمْ  ـُ قَمَٚمْٞمِف وَمَقاهللاِ َُم٤م شَمَريْمُتُٝمْؿ طَمتاك هَمَرسَم٧ْم اًمِما ـِ اًماِذي َٟمْح ي ـْ اًمدِّ َٕم٦َم َواهللاِ ظَمػْمٌ ُِم

٤مِم ىَم٤مَل صُمؿا َرضَمْٕم٧ُم إمَِم َأِِب َوىَمْد سَمَٕم٨َم ذِم  َأِِب َوََلْ آَِت٤َم يٜمَِ٘م٤مًُمقا سم٤ِمًمِما ـَ َأْصُؾ َهَذا اًمدِّ وَمُ٘مْٚم٧ُم هَلُْؿ َأْي

ـْ   ـَمَٚمٌِل َوؿَمَٖمْٚمُتُف قَم

ـْ قَمِٝمْدُت إًَِمْٞمَؽ َُم٤م قَمِٝمدْ  ْ َأيُم ـَ يُمٜم٧َْم َأََل ِف ىَم٤مَل وَمَٚماما ضِمْئُتُف ىَم٤مَل َأْي سُمٜمَلا َأْي ُت ىَم٤مَل قَمَٛمٚمِِف يُمٚمِّ



 351 لوسائل اجللية يف نصرة الدعوة السلفيةا

ـْ ِديٜمِِٝمْؿ وَمَقاهللاِ  ٌَٜمِل َُم٤م َرَأْي٧ُم ُِم ٦ٍم هَلُْؿ وَم٠َمقْمَج ًَ ىُمْٚم٧ُم َي٤م َأسَم٧ِم َُمَرْرُت سمِٜم٤َمٍس ُيَّمٚمُّقَن ذِم يَمٜمِٞم

ـُ  ـِ ظَمػْمٌ ِديٜمَُؽ َوِدي ي ْٛمُس ىَم٤مَل َأْي سُمٜمَلا ًَمْٞمَس ذِم َذًمَِؽ اًمدِّ َُم٤مِزًْم٧ُم قِمٜمَْدُهْؿ طَمتاك هَمَرسَم٧ْم اًمِما

ـْ ِديٜمِٜم٤َم ىَم٤مَل وَمَخ٤موَمٜمِل وَمَجَٕمَؾ ذِم ِرضْمكَما ىَمْٞمًدا صُمؿا آسَم٤مِئَؽ  ُف ظَمػْمٌ ُِم  ظَمػْمٌ ُِمٜمُْف ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم يَمالا َواهللاِ إِٟما

٤مِم دُما  ـْ اًمِما ٜمِل ذِم سَمْٞمتِِف ىَم٤مَل َوسَمَٕمَث٧ْم إزَِما اًمٜماَّم٤مَرى وَمُ٘مْٚم٧ُم هَلُْؿ إَِذا ىَمِدَم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َريْم٥ٌم ُِم ًَ ٌَ  ٤مرٌ طَم

ـْ اًمٜماَّم٤مَرى ىَم٤مَل  ٤مٌر ُِم ٤مِم دُما ـْ اًمِما وِِن هِبِْؿ ىَم٤مَل وَمَ٘مِدَم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َريْم٥ٌم ُِم ـْ اًمٜماَّم٤مَرى وَم٠َمظْمؼِمُ ُِم

ضْمَٕم٦َم إِمَم سماَِلِدِهْؿ وَمآِذُٟمقِِن  وِِن هِبِْؿ ىَم٤مَل وَمُ٘مْٚم٧ُم هَلُْؿ إَِذا ىَمَْمْقا طَمَقاِئَجُٝمْؿ َوَأَراُدوا اًمرا هِبِْؿ  وَم٠َمظْمؼَمُ

ـْ ِرضْمكَما صُمؿا ظَمَرضْم٧ُم  ىَم٤مَل  وِِن هِبِْؿ وَم٠َمًْمَ٘مْٞم٧ُم احْلَِديَد ُِم ضْمَٕم٦َم إمَِم سماَِلِدِهْؿ َأظْمؼَمُ وَمَٚماما َأَراُدوا اًمرا

ؾَْمُ٘مػُّ ذِم  ْٕ ـِ ىَم٤مًُمقا ا ي ـْ َأوْمَْمُؾ َأْهِؾ َهَذا اًمدِّ ٤مَم وَمَٚماما ىَمِدُْمُتَٝم٤م ىُمْٚم٧ُم َُم َُمَٕمُٝمْؿ طَمتاك ىَمِدُْم٧ُم اًمِما

٧ٌُْم َأْن َأيُمقَن َُمَٕمَؽ َأظْمُدُُمَؽ ذِم اًْمَٙمٜمِٞم ٌَ ـِ َوَأطْم ي ٧ٌُْم ذِم َهَذا اًمدِّ ٦ِم ىَم٤مَل وَمِجْئُتُف وَمُ٘مْٚم٧ُم إِِنِّ ىَمْد َرهِم ًَ

 
ٍ
ُؿ ُِمٜمَْؽ َوُأَصكمِّ َُمَٕمَؽ ىَم٤مَل وَم٤مْدظُمْؾ وَمَدظَمْٚم٧ُم َُمَٕمُف ىَم٤مَل وَمَٙم٤مَن َرضُمَؾ ؾَمْقء تَِؽ َوَأشَمَٕمٚما ًَ يَمٜمِٞم

َدىمَ  ٤ميِملَم َي٠ْمُُمُرُهْؿ سم٤ِمًمّما ًَ ِف َوََلْ ُيْٕمِٓمِف اعمَْ ًِ ٌُُٝمْؿ ومِٞمَٝم٤م وَم٢مَِذا مَجَُٕمقا إًَِمْٞمِف ُِمٜمَْٝم٤م َأؿْمَٞم٤مَء ايْمَتٜمََزُه ًمِٜمَْٗم ٦ِم َوُيَرهمِّ

ٌْعَ  ـْ َذَه٥ٍم َوَوِرٍق ىَم٤مَل َوَأسْمَٖمْْمُتُف سُمْٖمًْم٤مؿَمِديًدا عم٤َِم َرَأْيُتُف َيّْمٜمَُع صُمؿا َُم٤مَت  طَمتاك مَجََع ؾَم ىِماَلٍل ُِم

َدىَم٦ِم وَم٤مضْمَتٛمَ   َي٠ْمُُمُريُمْؿ سم٤ِمًمّما
ٍ
َٕم٧ْم إًَِمْٞمِف اًمٜماَّم٤مَرى ًمَِٞمْدومِٜمُقُه وَمُ٘مْٚم٧ُم هَلُْؿ إِنا َهَذا يَم٤مَن َرضُمَؾ ؾَمْقء

٤ميِملَم ُِمٜمَْٝم٤م ؿَمْٞمًئ٤م ىَم٤مًُمقا  ًَ ِف َوََلْ ُيْٕمِط اعمَْ ًِ ٌُُٙمْؿ ومِٞمَٝم٤م وَم٢مَِذا ضِمْئُتُٛمقُه هِب٤َم ايْمَتٜمََزَه٤م ًمِٜمَْٗم َوَُم٤م قِمْٚمُٛمَؽ َوُيَرهمِّ

ٜم٤َم قَمَٚمْٞمِف ىَم٤مَل وَم٠َمَرْيُتُٝمْؿ َُمْقِوَٕمُف ىَم٤مَل  ُٙمْؿ قَمغَم يَمٜمِْزِه ىَم٤مًُمقا وَمُدًما سمَِذًمَِؽ ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم َأَٟم٤م َأُدًمُّ

َٓ َٟمْدومِٜمُفُ  ٤ًٌم َوَوِرىًم٤م ىَم٤مَل وَمَٚماما َرَأْوَه٤م ىَم٤مًُمقا َواهللاِ  ٌَْع ىِماَلٍل مَمُْٚمقَءٍة َذَه َأسَمًدا  وَم٤مؾْمَتْخَرضُمقا ُِمٜمُْف ؾَم

َج٤مَرِة صُمؿا ضَم٤مُءوا سمَِرضُمٍؾ آظَمَر وَمَجَٕمُٚمقُه سمَِٛمَٙم٤مٟمِِف ىَم٤مَل َيُ٘مقُل ؾَمْٚماَمُن وَماَم ومَ  ٌُقُه صُمؿا َرمَجُقُه سم٤ِمحْلِ َّمَٚم

ظِمَرِة وَ  ْٔ َٓ َأْرهَم٥ُم ذِم ا ْٟمَٞم٤م َو ُف َأوْمَْمُؾ ُِمٜمُْف َأْزَهُد ذِم اًمدُّ َٓ ُيَّمكمِّ اخْلَْٛمَس َأَرى َأٟما َٓ َرَأْي٧ُم َرضُماًل 

ٌَْٚمُف َوَأىَمْٛم٧ُم َُمَٕمُف َزَُم٤مًٟم٤م صُمؿا طَم أَ  ـْ ىَم ٌاُف َُم ٤ًٌم ََلْ ُأطِم ٌُْتُف طُم ٌَ شْمُف اًْمَقوَم٤مُة ْدَأُب ًَمْٞماًل َوََّن٤َمًرا ُِمٜمُْف ىَم٤مَل وَم٠َمطْم َيَ
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ٌَْٚمَؽ َوىَمْد طَمَيَ  ـْ ىَم ٌاُف َُم ٤ًٌم ََلْ ُأطِم ٌُْتَؽ طُم ٌَ ـْ وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمُف َي٤م وُماَلُن إِِنِّ يُمٜم٧ُْم َُمَٕمَؽ َوَأطْم َك َُم٤م شَمَرى ُِم

ـْ شُمقيِص ِِب َوَُم٤م شَم٠ْمُُمُرِِن ىَم٤مَل َأْي سُمٜمَلا َواهللاِ َُم٤م َأقْمَٚمُؿ َأطَمًدا اًْمَٞمْقَم قَمغَم ُمَ  ٤م يُمٜم٧ُْم َأُْمِر اهللاِ وَم٢ممَِم َُم

ٓا َرضُماًل سم٤ِم ًُمقا َوشَمَريُمقا َأيْمَثَر َُم٤م يَم٤مُٟمقا قَمَٚمْٞمِف إِ عمَْْقِصِؾ َوُهَق وُماَلٌن وَمُٝمَق قَمَٚمْٞمِف ًَمَ٘مْد َهَٚمَؽ اًمٜما٤مُس َوسَمدا

ْ٘م٧ُم سمَِّم٤مطِم٥ِم اعمَْْقِصِؾ وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمُف َي٤م وُماَل  ُن قَمغَم َُم٤م يُمٜم٧ُْم قَمَٚمْٞمِف وَم٤محْلَْؼ سمِِف ىَم٤مَل وَمَٚماما َُم٤مَت َوهَمٞما٥َم حَلِ

ِِن َأٟماَؽ قَمغَم َأُْمرِ  ِهَ٘م٤مَل وَمَ٘م٤مَل زِم َأىِمْؿ قِمٜمِْدي إِنا وُماَلًٟم٤م َأْوَص٤مِِن قِمٜمَْد َُمْقشمِِف َأْن َأحْلََؼ سمَِؽ َوَأظْمؼَمَ

شْمُف اًْمَقوَم٤مُة  وَم٠َمىَمْٛم٧ُم  ٨ٌَْم َأْن َُم٤مَت وَمَٚماما طَمَيَ قِمٜمَْدُه وَمَقضَمْدشُمُف ظَمػْمَ َرضُمٍؾ قَمغَم َأُْمِر َص٤مطِمٌِِف وَمَٚمْؿ َيْٚم

ـْ اهللاِ قَمزا ىُمْٚم٧ُم ًَمُف َي٤م وُماَلُن إِنا وُماَلًٟم٤م َأْوَص ِِب إًَِمْٞمَؽ َوَأَُمَرِِن سم٤ِمًمٚمُُّحقِق سمَِؽ وَ  َك ُِم ىَمْد طَمَيَ

ـْ شُمقيِص ِِب َوَُم٤م شَم٠ْمُُمُرِِن ىَم٤مَل َأْي سُمٜمَلا َواهللاِ َُم٤م َأقْمَٚمُؿ َرضُماًل قَمغَم ُِمْثِؾ ُمَ  ٤م َوضَمؾا َُم٤م شَمَرى وَم٢مِمَم َُم

ٓا سمِٜمَِّمٞمٌلَِم َوُهَق وُماَلٌن وَم٤محْلَْؼ سمِِف َوىَم٤مَل وَمَٚماما َُم٤مَت َوهَمٞما  ْ٘م٧ُم سمَِّم٤مطِم٥ِم َٟمِّمٞمٌِلَم يُمٜما٤م قَمَٚمْٞمِف إِ ٥َم حَلِ

ي َوَُم٤م َأَُمَرِِن سمِِف َص٤مطِمٌِل ىَم٤مَل وَم٠َمىِمْؿ قِمٜمِْدي وَم٠َمىَمْٛم٧ُم قِمٜمَْدُه وَمَقضَمْدشُمُف قَمغَم  شُمُف سمَِخؼَمِ  وَمِجْئُتُف وَم٠َمظْمؼَمْ

ٌَْٞمِف وَم٠َمىَمْٛم٧ُم َُمَع ظَمػْمِ َرضُمٍؾ وَمَقاهللاِ َُم٤م ًَم٨ٌَِم َأْن َٟمَزَل سمِِف اعمَْقْ  ُت وَمَٚماما طَمَيَ ىُمْٚم٧ُم ًَمُف َي٤م َأُْمِر َص٤مطِم

ـْ شُمقيِص ِِب َوَُم٤م  وُماَلُن إِنا وُماَلًٟم٤م يَم٤مَن َأْوَص ِِب إمَِم وُماَلٍن صُمؿا َأْوَص ِِب وُماَلٌن إًَِمْٞمَؽ وَم٢مِمَم َُم

ُف شَم٠ْمُُمُرِِن ىَم٤مَل َأْي سُمٜمَلا َواهللاِ َُم٤م َٟمْٕمَٚمُؿ َأطَمًدا سَمِ٘مَل قَمغَم َأُْمِرَٟم٤م آُُمُرَك َأْن شمَ  ٦َم وَم٢مِٟما قِريا ٓا َرضُماًل سمَِٕمٛمُّ ٠ْمشمَِٞمُف إِ

٘مْ  ُف قَمغَم َأُْمِرَٟم٤م ىَم٤مَل وَمَٚماما َُم٤مَت َوهَمٞما٥َم حَلِ ٧ٌَْم وَم٠ْمشمِِف ىَم٤مَل وَم٢مِٟما ٌَ ـُ قَمَٚمْٞمِف وَم٢مِْن َأطْم ٧ُم سمِِٛمْثِؾ َُم٤م َٟمْح

ي وَمَ٘م٤مَل َأىِمْؿ قِمٜمِْدي وَم٠َمىَمٛمْ  شُمُف ظَمؼَمِ ٦َم َوَأظْمؼَمْ قِريا ٧ُم َُمَع َرضُمٍؾ قَمغَم َهْدِي َأْصَح٤مسمِِف سمَِّم٤مطِم٥ِم قَمٛمُّ

٧ٌُْم طَمتاك يَم٤مَن زِم سَمَ٘مَراٌت َوهُمٜمَْٞمَٛم٦ٌم ىَم٤مَل  ًَ صُمؿا َٟمَزَل سمِِف َأُْمُر اهللاِ وَمَٚماما طَمَيَ   َوَأُْمِرِهْؿ ىَم٤مَل َوايْمَت

َوَأْوَص ِِب وُماَلٌن إِمَم وُماَلٍن صُمؿا ىُمْٚم٧ُم ًَمُف َي٤م وُماَلُن إِِنِّ يُمٜم٧ُْم َُمَع وُماَلٍن وَم٠َمْوَص ِِب وُماَلٌن إِمَم وُماَلٍن 

ٌََح قَمغَم  َأْوَص ِِب وُماَلنٌ  ـْ شُمقيِص ِِب َوَُم٤م شَم٠ْمُُمُرِِن ىَم٤مَل َأْي سُمٜمَلا َواهللاِ َُم٤م َأقْمَٚمُٛمُف َأْص إًَِمْٞمَؽ وَم٢ممَِم َُم

ـْ اًمٜما٤مِس آُُمُرَك َأْن شَم٠ْمشمَِٞمُف َوًَمِٙمٜماُف ىَمْد أَ  ـِ َُم٤م يُمٜما٤م قَمَٚمْٞمِف َأطَمٌد ُِم ٌُْٕمقٌث سمِِدي فَمٚماَؽ َزَُم٤مُن َٟمٌِلٍّ ُهَق َُم
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َٓ َُتْ  شَملْمِ سَمْٞمٜمَُٝماَم َٟمْخٌؾ سمِِف قَماَلَُم٤مٌت  ُرُج سم٠َِمْرِض اًْمَٕمَرِب ُُمَٝم٤مضِمًرا إِمَم َأْرٍض سَملْمَ طَمرا َٗمك إسِْمَراِهٞمَؿ َُيْ

َدىَم٦َم سَملْمَ يَمتَِٗمْٞمِف ظَم٤مشَمُؿ اًمٜمُّ  َٓ َي٠ْميُمُؾ اًمّما ٦َم َو ِة وَم٢مِْن اؾْمَتَٓمْٕم٧َم َأْن شَمْٚمَحَؼ سمِتِْٚمَؽ اًْمٌاَِلِد َي٠ْميُمُؾ اهْلَِديا ٌُقا

ـْ  ٦َم َُم٤م ؿَم٤مَء اهللاُ َأْن َأُْمُٙم٨َم صُمؿا َُمرا ِِب َٟمَٗمٌر ُِم قِريا يَمْٚم٥ٍم وَم٤موْمَٕمْؾ ىَم٤مَل صُمؿا َُم٤مَت َوهَمٞما٥َم وَمَٛمَٙمْث٧ُم سمَِٕمٛمُّ

ِٛمُٚمقِِن إِمَم َأْرِض اًْمَٕمَرِب  ٤مًرا وَمُ٘مْٚم٧ُم هَلُْؿ َُتْ َوُأقْمِٓمٞمُٙمْؿ سَمَ٘مَرايِت َهِذِه َوهُمٜمَْٞمَٛمتِل َهِذِه ىَم٤مًُمقا َٟمَٕمْؿ  دُما

ـْ  ـْ َرضُمٍؾ ُِم ٤ٌَمقُمقِِن ُِم وَم٠َمقْمَٓمْٞمُتُٝمُٛمقَه٤م َومَحَُٚمقِِن طَمتاك إَِذا ىَمِدُُمقا ِِب َواِدي اًْمُ٘مَرى فَمَٚمُٛمقِِن وَم

ًٌْدا وَمُٙمٜم٧ُْم قِمٜمَْدُه َوَرَأْي٧ُم اًمٜماْخَؾ َوَرضَمْقُت َأْن  ٌََٚمَد اًماِذي َوَصَػ زِم َص٤مطِمٌِل َُّيُقَد قَم شَمُٙمقَن اًْم

ـْ سَمٜمِل ىُمَريْ  ـْ اعمَِْديٜم٦َِم ُِم ـُ قَمؿٍّ ًَمُف ُِم ٌَْٞمٜماََم َأَٟم٤م قِمٜمَْدُه ىَمِدَم قَمَٚمْٞمِف اسْم َٔم٦َم وَم٤مسْمَت٤مقَمٜمِل َوََلْ حَيِْؼ زِم ذِم َٟمْٗمِز وَم

ٓا   َأْن َرَأْيُتَٝم٤م وَمَٕمَروْمُتَٝم٤م سمِِّمَٗم٦ِم َص٤مطِمٌِل وَم٠َمىَمْٛم٧ُم هِب٤َم ُِمٜمُْف وَم٤مطْمَتَٛمَٚمٜمِل إمَِم اعمَِْديٜم٦َِم وَمَقاهللاِ َُم٤م ُهَق إِ

قِّ  ـْ ؿُمْٖمِؾ اًمرِّ َٓ َأؾْمَٛمُع ًَمُف سمِِذيْمٍر َُمَع َُم٤م َأَٟم٤م ومِٞمِف ُِم ٦َم َُم٤م َأىَم٤مَم   صُمؿا َوسَمَٕم٨َم اهللاُ َرؾُمقًَمُف وَم٠َمىَم٤مَم سمَِٛمٙما

ٞمِِّدي َأقْمَٛمُؾ ومِٞمِف سَمْٕمَض اًْمَٕمَٛمِؾ َوؾَمٞمِِّدي  ْأسِ َه٤مضَمَر إمَِم اعمَِْديٜم٦َِم وَمَقاهللاِ إِِنِّ ًَمِٗمل رَ  ًَ
قَمْذٍق ًمِ

ـُ قَمؿٍّ ًَمُف طَمتاك َوىَمَػ  ٌََؾ اسْم َن  ضَم٤مًمٌِس إِْذ َأىْم ْٔ ُْؿ ا قَمَٚمْٞمِف وَمَ٘م٤مَل وُماَلُن ىَم٤مشَمَؾ اهللاُ سَمٜمِل ىَمْٞمَٚم٦َم َواهللاِ إَِّنا

٤ٌَمَء قَمغَم َرضُمٍؾ ىَمِدَم قَمَٚمْٞمٝمِ  ُف َٟمٌِلع ىَم٤مَل وَمَٚماما ؾَمِٛمْٕمُتَٝم٤م عمَُْجَتِٛمُٕمقَن سمُِ٘م ٦َم اًْمَٞمْقَم َيْزقُمُٛمقَن َأٟما ـْ َُمٙما ْؿ ُِم

ـْ اًمٜماْخَٚم٦ِم وَمَجَٕمْٚم٧ُم َأىُمقُل  َأظَمَذشْمٜمِل اًْمُٕمَرَواُء طَمتاك فَمٜمَٜم٧ُْم ؾَم٠َمؾْمُ٘مُط قَمغَم ؾَمٞمِِّدي ىَم٤مَل َوَٟمَزًْم٧ُم قَم

ِف َذًمَِؽ َُم٤مَذا شَمُ٘مقُل َُم٤مَذا شَمُ٘مقُل ىمَ  ـِ قَمٛمِّ سْم ٤مَل وَمَٖمِْم٥َم ؾَمٞمِِّدي وَمَٚمَٙمَٛمٜمِل ًَمْٙمَٛم٦ًم ؿَمِديَدًة صُمؿا ىَم٤مَل َُم٤م ِٓ

اَم َأَرْدُت َأْن َأؾْمَتْث٧ٌَِم قَماما ىَم٤مَل َوىَمْد يَم٤مَن  َء إِٟما َٓ َرْ ًَمَؽ َوهِلََذا َأىْمٌِْؾ قَمغَم قَمَٛمٚمَِؽ ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم 

ْٞم٧ُم َأظَمْذشُمفُ  ًَ ٌء ىَمْد مَجَْٕمُتُف وَمَٚماما َأُْم ٧ٌُْم إِمَم َرؾُمقِل اهللاِ  قِمٜمِْدي َرْ ٤ٌَمَء وَمَدظَمْٚم٧ُم  طصُمؿا َذَه َوُهَق سمُِ٘م

ُف ىَمْد سَمَٚمَٖمٜمِل َأٟماَؽ َرضُمٌؾ َص٤مًمٌِح َوَُمَٕمَؽ َأْصَح٤مٌب ًَمَؽ هُمَرسَم٤مُء َذُوو طَم٤مضَم٦ٍم  قَمَٚمْٞمِف وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمُف إِٟما

َدىَم٦ِم وَمَرَأْيُتُٙمْؿ َأطَمؼا سمِِف ُمِ  ٌء يَم٤مَن قِمٜمِْدي ًمِٚمّما سْمُتُف إًَِمْٞمِف وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل َوَهَذا َرْ يُمْؿ ىَم٤مَل وَمَ٘مرا ـْ هَمػْمِ

َؽ َيَدُه وَمَٚمْؿ َي٠ْميُمْؾ ىَم٤مَل وَمُ٘مْٚم٧ُم ذِم َٟمْٗمِز َهِذِه َواطِمَدٌة صُمؿا  طاهللاِ  ًَ َْصَح٤مسمِِف يُمُٚمقا َوَأُْم ِٕ
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َل َرؾُمقُل اهللاِ  قا وْم٧ُم قَمٜمُْف وَمَجَٛمْٕم٧ُم ؿَمْٞمًئ٤م َوَُتَ يٜم٦َِم صُمؿا ضِمْئ٧ُم سمِِف وَمُ٘مْٚم٧ُم إِِنِّ َرَأْيُتَؽ إِمَم اعمَْدِ  طاْٟمٍَمَ

٦ٌم َأيْمَرُْمُتَؽ هِب٤َم ىَم٤مَل وَم٠َميَمَؾ َرؾُمقُل اهللاِ  َدىَم٦َم َوَهِذِه َهِديا ُِمٜمَْٝم٤م َوَأَُمَر َأْصَح٤مسَمُف  طَٓ شَم٠ْميُمُؾ اًمّما

ٌَِ٘مٞمِع اًْمَٖمْرىَمِد  طؾُمقَل اهللاِ َُمَٕمُف ىَم٤مَل وَمُ٘مْٚم٧ُم ذِم َٟمْٗمِز َه٤مشَم٤مِن اصْمٜمََت٤مِن صُمؿا ضِمْئ٧ُم رَ  وَم٠َميَمُٚمقا َوُهَقسمِ

ٚماْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمِف  ًَ ـْ َأْصَح٤مسمِِف قَمَٚمْٞمِف ؿَمْٛمَٚمَت٤مِن ًَمُف َوُهَق ضَم٤مًمٌِس ذِم َأْصَح٤مسمِِف وَم ىَم٤مَل َوىَمْد شَمٌَِع ضَمٜم٤َمَزًة ُِم

ٌِل وَمَٚماما َرآِِن َرؾُمقُل اهللاِ صُمؿا اؾْمَتَدْرُت َأْٟمُٔمُر إمَِم فَمْٝمِرِه َهْؾ َأَرى اخْل٤َمشَمَؿ اًماِذي َوَصَػ زِم َص٤مطمِ 

ـْ فَمْٝمِرِه وَمٜمََٔمْرُت إمَِم  ط  ُوِصَػ زِم ىَم٤مَل وَم٠َمًْمَ٘مك ِرَداَءُه قَم
ٍ
ء اؾْمَتَدْرشُمُف قَمَرَف َأِنِّ َأؾْمَتْث٧ٌُِم ذِم َرْ

ٌُِّٚمُف َوَأسْمِٙمل وَمَ٘م٤مَل زِم َرؾُمقُل اهللاِ  ٧ٌُْم قَمَٚمْٞمِف ُأىَم ٌَ ًْم٧ُم  طاخْل٤َمشَمِؿ وَمَٕمَروْمُتُف وَم٤مْٟمَٙم ْل وَمَتَحقا قا َُتَ

ٌا٤مٍس ىَم٤مَل وَم٠َمقْمَج٥َم َرؾُمقَل اهللاِ  ـَ قَم صْمُتَؽ َي٤م اسْم َٛمَع  طوَمَ٘مَّمّْم٧ُم قَمَٚمْٞمِف طَمِديثِل يَماَم طَمدا ًْ َأْن َي

قُّ طَمتاك وَم٤مشَمُف َُمَع َرؾُمقِل اهللاِ  ىَم٤مَل زِم  سَمْدٌر َوُأطُمٌد ىَم٤مَل صُمؿا  طَذًمَِؽ َأْصَح٤مسُمُف صُمؿا ؿَمَٖمَؾ ؾَمْٚماَمَن اًمرِّ

٧ٌُْم َص٤مطِمٌِل قَمغَم صَماَلِث ُِم٤مَئ٦ِم َٟمْخَٚم٦ٍم ُأطْمِٞمٞمَٝم٤م ًَمُف سم٤ِمًْمَٗمِ٘مػِم  طَرؾُمقُل اهللاِ  يَم٤مشم٥ِْم َي٤م ؾَمْٚماَمُن وَمَٙم٤مشَم

ضُمُؾ  طَوسم٠َِمْرسَمِٕملَم ُأوىِمٞما٦ًم وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللاِ  َْصَح٤مسمِِف َأقِمٞمٜمُقا َأظَم٤ميُمْؿ وَم٠َمقَم٤مُٟمقِِن سم٤ِمًمٜماْخِؾ اًمرا ِٕ

ضُمُؾ سمَِ٘مْدِر  ضُمُؾ سمَِٕمنْمٍ َيْٕمٜمِل اًمرا َة َواًمرا ضُمُؾ سمَِخْٛمَس قَمنْمَ ـَ َواًمرا ي ضُمُؾ سمِِٕمنْمِ ٦ًم َواًمرا سمَِثاَلصملَِم َوِديا

٦ٍم وَمَ٘م٤مَل زِم َرؾُمقُل اهللاِ  ْر هَل٤َم  طَُم٤م قِمٜمَْدُه طَمتاك اضْمَتَٛمَٕم٧ْم زِم صَماَلُث ُِم٤مَئ٦ِم َوِديا اْذَه٥ْم َي٤م ؾَمْٚماَمُن وَمَٗم٘مِّ

ْرُت هَل٤َم َوَأقَم٤مَٟمٜمِل َأْصَح٤مِِب طَمتاك إَِذاأٟم٤م ٢مَِذا وَمَرهْم٧َم وَم٠ْمشمِٜمِل َأيُمقُن ومَ  وَمَرهْم٧ُم  َأَوُٕمَٝم٤م سمَِٞمَديا وَمَٗم٘ما

شُمُف وَمَخَرَج َرؾُمقُل اهللاِ  ُب ًَمُف اًْمَقِديا َوَيَْمُٕمُف  طُِمٜمَْٝم٤م ضِمْئُتُف وَم٠َمظْمؼَمْ َُمِٕمل إًَِمْٞمَٝم٤م وَمَجَٕمْٚمٜم٤َم ُٟمَ٘مرِّ

ْي٧ُم اًمٜماْخَؾ  ط َرؾُمقُل اهللاِ ٦ٌم َواطِمَدٌة وَم٠َمدا ِذي َٟمْٗمُس ؾَمْٚماَمَن سمَِٞمِدِه َُم٤م َُم٤مشَم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م َوِديا سمَِٞمِدِه وَمَقاًما

ـْ سَمْٕمِض اعمََْٖم٤مِزي  طَوسَمِ٘مَل قَمكَما اعم٤َْمُل وَم٠ُميِتَ َرؾُمقُل اهللاِ  ـْ َذَه٥ٍم ُِم ضَم٤مضَم٦ِم ُِم سمِِٛمْثِؾ سَمْٞمَْم٦ِم اًمدا

اًْمَٗم٤مِرِدُّ اعمَُْٙم٤مشَم٥ُم ىَم٤مَل وَمُدقِمٞم٧ُم ًَمُف وَمَ٘م٤مَل ظُمْذ َهِذِه وَم٠َمدِّ هِب٤َم َُم٤م قَمَٚمْٞمَؽ َي٤م ؾَمْٚماَمُن وَمَ٘م٤مَل َُم٤م وَمَٕمَؾ 

ي هِبَ  ـَ شَمَ٘مُع َهِذِه َي٤م َرؾُمقَل اهللاِ مِما٤م قَمكَما ىَم٤مَل ظُمْذَه٤م وَم٢مِنا اهللاَ قَمزا َوضَمؾا ؾَمُٞم١َمدِّ ٤م قَمٜمَْؽ وَمُ٘مْٚم٧ُم َوَأْي
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ُٝمْؿ ىَم٤مَل وَم٠َمظَم  ٤م وَمَقَزْٟم٧ُم هَلُْؿ ُِمٜمَْٝم٤م َواًماِذي َٟمْٗمُس ؾَمْٚماَمَن سمَِٞمِدِه َأْرسَمِٕملَم ُأوىِمٞما٦ًم وَم٠َمْووَمْٞمُتُٝمْؿ طَم٘ما ْذَُتَ

ذم  وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ اخْلَٜمَْدَق صُمؿا ََلْ َيُٗمْتٜمِل َُمَٕمُف َُمِْمَٝمدٌ  طَوقُمتِْ٘م٧ُم وَمَِمِٝمْدُت َُمَع َرؾُمقِل اهللاِ 

 ؾ ًمٞمحذر اًمٕم٤مَل اًمدٟمٞم٤م واًمريمقن إًمٞمٝم٤م.(: ومّم904-908) »اًمٗمقائد»

ي٘مقل قمكم اهلل همػم احلؼ رم ومتقاه  ومال سمد أن  واؾمتحٌٝم٤ميمؾ ُمـ آصمر اًمدٟمٞم٤م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ 

وطمٙمٛمف رم ظمؼمه واًمزاُمف ٓن أطمٙم٤مم اًمرب ؾمٌح٤مٟمف يمثػما ُم٤م شم٠ميت قمغم ظمالف أهمراض 

ؿ أهمراوٝمؿ آ اًمٜم٤مس وٓ ؾمٞمام أهؾ اًمري٤مؾم٦م واًمذيـ يتٌٕمقن اًمِمٌٝم٤مت وم٤مَّنؿ ٓ شمتؿ هل

سمٛمخ٤مًمٗم٦م احلؼ ودومٕمف يمثػما وم٤مذا يم٤من اًمٕم٤مَل واحل٤ميمؿ حمٌلم ًمٚمري٤مؾم٦م ُمتٌٕملم ًمٚمِمٝمقات َل يتؿ 

عم٤م ذًمؽ آ سمدومع ُم٤م يْم٤مده ُمـ احلؼ وٓ ؾمٞمام اذا ىم٤مُم٧م ًمف ؿمٌٝم٦م ومتتٗمؼ اًمِمٌٝم٦م واًمِمٝمقة 

ويثقر اهلقى ومٞمخٗمك اًمّمقاب ويٜمٓمٛمس وضمف احلؼ وان يم٤من احلؼ فم٤مهرا ٓ ظمٗم٤مء سمف وٓ 

 ﴿ قال تعالى:٦ٌم ومٞمف أىمدم قمغم خم٤مًمٗمتف وىم٤مل زم خمرج سم٤مًمتقسم٦م ورم ه١مٓء وأؿم٤ٌمهٝمؿ ؿم

ْقَف َيْٚمَ٘مْقَن هَمًٞم٤م  ًَ َٝمَقاِت وَم ٌَُٕمقا اًمِما الَة َواشما ـْ سَمْٕمِدِهْؿ ظَمْٚمٌػ َأَو٤مقُمقا اًمّما وَمَخَٚمَػ ُِم

ـْ سَمْٕمِدِهْؿ ظَمْٚمٌػ َوِرصمُ  ﴿ :ومٞمٝمؿ أيْم٤م وقال تعالى: ،[81]مريم:﴾ قا اًْمٙمَِت٤مَب وَمَخَٚمَػ ُِم

 َي٠ْمظُمُذوَن قَمَرَض َهَذا إَْدَٟمك َوَيُ٘مقًُمقَن ؾَمُٞمْٖمَٗمُر ًَمٜم٤َم َوإِْن َي٠ْمَِتِْؿ قَمَرٌض ُِمْثُٚمُف َي٠ْمظُمُذوُه َأََلْ ُي١ْمظَمذْ 

اُر أظِم  اهللِقَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُِمٞمَث٤مُق اًْمِٙمَت٤مِب َأْن ٓ َيُ٘مقًُمقا قَمغَم  ٓا احْلَؼا َوَدَرؾُمقا َُم٤م ومِٞمِف َواًمدا َرُة ظَمػْمٌ إِ

ـَ َيتاُ٘مقَن َأوَمال شَمْٕمِ٘مُٚمقَن  ِذي وم٤مظمؼم ؾمٌح٤مٟمف أَّنؿ اظمذوا اًمٕمرض إدِن ُمع  ،[911]األعراف:﴾ًمِٚما

قمٚمٛمٝمؿ سمتحريٛمف قمٚمٞمٝمؿ وىم٤مًمقا ؾمٞمٖمٗمر ًمٜم٤م وان قمرض هلؿ قمرض آظمر أظمذوه ومٝمؿ 

ُمٍمون قمغم ذًمؽ وذًمؽ هق احل٤مُمؾ هلؿ قمغم ان ي٘مقًمقا قمغم اهلل همػم احلؼ ومٞم٘مقًمقن هذا 

ف وذقمف وديٜمف وهؿ يٕمٚمٛمقن أن ديٜمف وذقمف وطمٙمٛمف ظمالف ذًمؽ أوٓ يٕمٚمٛمقن أن طمٙمٛم

ذًمؽ ديٜمف وذقمف وطمٙمٛمف ومت٤مرة ي٘مقًمقن قمغم اهلل ُم٤مٓ يٕمٚمٛمقن وشم٤مرة ي٘مقًمقن قمٚمٞمف ُم٤م 
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، وأُم٤م اًمذيـ يت٘مقن ومٞمٕمٚمٛمقن أن اًمدار أظمرة ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م ومال حيٛمٚمٝمؿ  ،يٕمٚمٛمقن سمٓمالٟمف

صمروا اًمدٟمٞم٤م قمغم أظمرة وـمريؼ ذًمؽ أن يتٛمًٙمقا طم٥م اًمري٤مؾم٦م واًمِمٝمقة قمغم أن ي١م

سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ويًتٕمٞمٜمقا سم٤مًمّمؼم واًمّمالة ويتٗمٙمروا ذم اًمدٟمٞم٤م وزواهل٤م وظمًتٝم٤م وأظمرة 

واىم٤ٌمهل٤م ودواُمٝم٤م وه١مٓء ٓ سمد أن يٌتدقمقا رم اًمديـ ُمع اًمٗمجقر ذم اًمٕمٛمؾ ومٞمجتٛمع هلؿ 

 اًمًٜم٦م واًمٌدقم٦م أو يٜمٙمًف ومػمى إُمران وم٤من اشم٤ٌمع اهلقى يٕمٛمك قملم اًم٘مٚم٥م ومال يٛمٞمز سملم

اًمٌدقم٦م ؾمٜم٦م واًمًٜم٦م سمدقم٦م ومٝمذه آوم٦م اًمٕمٚمامء اذا آصمروا اًمدٟمٞم٤م واشمٌٕمقا اًمري٤مؾم٤مت واًمِمٝمقات 

  :ىم٤مل شمٕم٤ممم  وهذه أي٤مت ومٞمٝمؿ

ـَ  ﴿ ْٞمَٓم٤مُن وَمَٙم٤مَن ُِم ٌََٕمُف اًمِما َٚمَخ ُِمٜمَْٝم٤م وَم٠َمشْم ًَ ٠ٌََم اًماِذي آشَمْٞمٜم٤َمُه آَي٤مشمِٜم٤َم وَم٤مٟم ـَ  َواشْمُؾ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َٟم  *اًْمَٖم٤مِوي

ٌََع َهَقاُه وَمَٛمَثُٚمُف يَمَٛمَثِؾ اًْمَٙمْٚم٥ِم إِْن  ِٛمْؾ َوًَمْق ؿِمْئٜم٤َم ًَمَروَمْٕمٜم٤َمُه هِب٤َم َوًَمٙمِٜماُف َأظْمَٚمَد إمَِم إَْرِض َواشما َُتْ

يْمُف َيْٚمَٝم٨ْم  قم٤مَل اًمًقء اًمذي يٕمٛمؾ ومٝمذا ُمثؾ  [911-918]األعراف: ﴾قَمَٚمْٞمِف َيْٚمَٝم٨ْم َأْو شَمؽْمُ

٠مُمؾ ُم٤م شمْمٛمٜمتف هذه أي٦م ُمـ ذُم٦م وذًمؽ ُمـ وضمقه أطمده٤م اٟمف وؾ سمٕمد وشمسمخالف قمٚمٛمف، 

اًمٕمٚمؿ واظمت٤مر اًمٙمٗمر قمغم آيامن قمٛمدا وٓ ضمٝمال وصم٤مٟمٞمٝم٤م أٟمف وم٤مرق آيامن ُمٗم٤مرىمف ُمـ ٓ 

يٕمقد اًمٞمف أسمدا وم٤مٟمف اٟمًٚمخ ُمـ أي٤مت سم٤مجلٛمٚم٦م يمام شمٜمًٚمخ احلٞم٦م ُمـ ىمنمه٤م وًمق سم٘مك ُمٕمف 

أن اًمِمٞمٓم٤من أدريمف وحل٘مف سمحٞم٨م فمٗمر سمف واومؽمؾمف وهلذا ُمٜمٝم٤م رء َل يٜمًٚمخ ُمٜمٝم٤م وصم٤مًمثٝم٤م 

ىم٤مل وم٤مشمٌٕمف اًمِمٞمٓم٤من وَل ي٘مؾ شمٌٕمف وم٤من رم ُمٕمٜمك اشمٌٕمف أدريمف وحل٘مف وهق أسمٚمغ ُمـ شمٌٕمف ًمٗمٔم٤م 

وُمٕمٜمك وراسمٕمٝم٤م أٟمف همقى سمٕمد اًمرؿمد واًمٖمك اًمْمالل رم اًمٕمٚمؿ واًم٘مّمد وهق أظمص سمٗم٤ًمد 

٘م٤مد وم٤مذا أومرد أطمدمه٤م دظمؾ ومٞمف اًم٘مّمد واًمٕمٛمؾ يمام أن اًمْمالل أظمص وم٤ًمد اًمٕمٚمؿ وآقمت

أظمر وإن اىمؽمٟم٤م وم٤مًمٗمرق ُم٤م ذيمر وظم٤مُمًٝم٤م أٟمف ؾمٌح٤مٟمف َل يِم٠م أن يرومٕمف سم٤مًمٕمٚمؿ ومٙم٤من ؾم٥ٌم 

هاليمف ٕٟمف َل رومع سمف ومّم٤مر وسم٤مٓ قمٚمٞمف ومٚمق َل يٙمـ قم٤معم٤م يم٤من ظمػما ًمف وأظمػ ًمٕمذاسمف 
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ذف آقمغم وؾم٤مدؾمٝم٤م اٟمف ؾمٌح٤مٟمف اظمؼم قمـ ظم٦ًم مهتف وأٟمف اظمت٤مر آؾمٗمؾ آدِن قمغم آ

وؾم٤مسمٕمٝم٤م أن اظمتٞم٤مره ًمالدِن َل يٙمـ قمـ ظم٤مـمر وطمدي٨م ٟمٗمس وًمٙمٜمف يم٤من قمـ اظمالد امم 

يم٠مٟمف ىمٞمؾ ًمزم اعمٞمؾ ، آرض وُمٞمؾ سمٙمٚمٞمتف امم ُم٤م هٜم٤مك وأصؾ آظمالد اًمٚمزوم قمغم اًمدوام

سم٠مسمٜم٤مء  ،امم آرض وُمـ هذا ي٘م٤مل أظمٚمد ومالن سم٤معمٙم٤من اذا ًمزم آىم٤مُم٦م سمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ٟمقيرة

 :ُمـ ىم٤ٌمئؾ ُم٤مًمؽطمك 

 (وقمٛمرو سمـ يرسمقع أىم٤مُمقا وم٠مظمٚمدوا) 

وقمؼم قمـ ُمٞمٚمف امم اًمدٟمٞم٤م سم٤مظمالده امم آرض ٓن اًمدٟمٞم٤م هل آرض وُم٤م ومٞمٝم٤م وُم٤م 

يًتخرج ُمٜمٝم٤م ُمـ اًمزيٜم٦م واعمت٤مع وصم٤مُمٜمٝم٤م أٟمف رهم٥م قمـ هداه واشمٌع هقاه ومجٕمؾ هقاه اُم٤مُم٤م 

ظمس احلٞمقاٟم٤مت مهف وأؾم٘مٓمٝم٤م ًمف ي٘متدي سمف ويتٌٕمف وشم٤مؾمٕمٝم٤م أٟمف ؿمٌٝمف سم٤مًمٙمٚم٥م اًمذي هق أ

ٟمٗم٤ًم وأسمخٚمٝم٤م وأؿمده٤م يمٚم٤ٌم وهلذا ؾمٛمك يمٚم٤ٌم وقم٤مذه٤م أٟمف ؿمٌف هلثف قمغم اًمدٟمٞم٤م وقمدم صؼمه 

قمٜمٝم٤م وضمزقمف ًمٗم٘مده٤م وطمرصف قمغم ُتّمٞمٚمٝم٤م سمٚمٝم٨م اًمٙمٚم٥م رم طم٤مًمتل شمريمف واحلٛمؾ قمٚمٞمف 

 سم٤مًمٓمرد وهٙمذا هذا ان شمرك ومٝمق هلث٤من قمغم اًمدٟمٞم٤م وان وقمظ وزضمر ومٝمق يمذًمؽ وم٤مًمٚمٝم٨م ٓ

يٗم٤مرىمف رم يمؾ طم٤مل يمٚمٝم٨م اًمٙمٚم٥م ىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم يمؾ رء يٚمٝم٨م وم٤مٟمام يٚمٝم٨م ُمـ اقمٞم٤مء أو 

قمٓمش آ اًمٙمٚم٥م وم٤مٟمف يٚمٝم٨م رم طم٤مل اًمٙمالل وطم٤مل اًمراطم٦م وطم٤مل اًمري وطم٤مل اًمٕمٓمش 

وميسمف اهلل ُمثال هلذا اًمٙم٤مومر وم٘م٤مل ان وقمٔمتف ومٝمق و٤مل وان شمريمتف ومٝمق و٤مل يم٤مًمٙمٚم٥م ان 

هل٨م وهذا اًمتٛمثٞمؾ َل ي٘مع سمٙمؾ يمٚم٥م واٟمام وىمع سم٤مًمٙمٚم٥م ـمردشمف هل٨م وان شمريمتف قمغم طم٤مًمف 

ومّمؾ ومٝمذا طم٤مل اًمٕم٤مَل اعم١مصمر اًمدٟمٞم٤م قمكم أظمرة ، اًماله٨م وذًمؽ أظمس ُم٤م يٙمقن وأؿمٜمٕمف 

ومآومتف ُمـ إقمراوف قمـ اًمٕمٚمؿ وأطمٙم٤مُمف وهمٚم٦ٌم ظمٞم٤مًمف وذوىمف ووضمده ، وأُم٤م اًمٕم٤مسمد اجل٤مهؾ 

وا ومتٜم٦م اًمٕم٤مَل اًمٗم٤مضمر وومتٜم٦م اًمٕم٤مسمد وُم٤م َتقاه ٟمٗمًف وهلذا ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اسمـ قمٞمٞمٜم٦م وهمػمه اطمذر
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اجل٤مهؾ وم٤من ومتٜمتٝمام ومتٜم٦م ًمٙمؾ ُمٗمتقن ومٝمذا سمجٝمٚمف يّمد قمـ اًمٕمٚمؿ وُمقضمٌف وذاك سمٖمٞم٦م يدقمق 

ْٞمَٓم٤مِن إِْذ ىَم٤مَل  ﴿ :امم اًمٗمجقر وىمد ضب اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمثؾ اًمٜمقع أظمر سم٘مقًمف يَمَٛمَثِؾ اًمِما

٤مِن ايْمُٗمْر وَمَٚماما يَمَٗمَر ىَم٤مَل إِِنِّ سَمرِ  ًَ وَمَٙم٤مَن  * َربا اًْمَٕم٤معملَِمَ  اهللَيٌء ُِمٜمَْؽ إِِنِّ َأظَم٤مُف ًمإِِلٟم

ٌََتُٝماَم   .[91-91]احلرش: ﴾قَم٤مىِم

أَّنام رم اًمٜم٤مر ظمٚمديـ ومٞمٝم٤م وذًمؽ ضمزاء اًمٔم٤معملم وىمّمتف ُمٕمرووم٦م وم٤مٟمف سمٜمك أؾم٤مس أُمره 

ومٝمذا اُم٤مم يمؾ قم٤مسمد ضم٤مهؾ  ،قمغم قم٤ٌمدة اهلل سمجٝمؾ وم٤موىمٕمف اًمِمٞمٓم٤من سمجٝمٚمف ويمٗمره سمجٝمٚمف

يدري وذاك اُم٤مم يمؾ قم٤مَل وم٤مضمر ُيت٤مر اًمدٟمٞم٤م قمغم أظمرة وىمد ضمٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف  يٙمٗمر وٓ

رى اًمٕمٌد سم٤مًمدٟمٞم٤م وـمٛم٠مٟمٞمٜمتف وهمٗمٚمتف قمـ ُمٕمروم٦م آي٤مشمف وشمدسمره٤م واًمٕمٛمؾ هب٤م ؾم٥ٌم ؿم٘م٤مئف 

وهاليمف وٓ َيتٛمع هذان أقمٜمك اًمرى سم٤مًمدٟمٞم٤م واًمٖمٗمٚم٦م قمـ آي٤مت اًمرب آ ذم ىمٚم٥م ُمـ ٓ 

اًمٕم٤ٌمد وآ ومٚمق رؾمخ ىمدُمف رم آيامن سم٤معمٕم٤مد عم٤م رى ي١مُمـ سم٤معمٕم٤مد وٓ يرضمق ًم٘م٤مء رب 

اًمدٟمٞم٤م وٓ اـمٛم٠من اًمٞمٝم٤م وٓ أقمرض قمـ آي٤مت اهلل وأٟم٧م اذا شم٠مُمٚم٧م اطمقال اًمٜم٤مس وضمدت 

هذا اًميب هق اًمٖم٤مًم٥م قمكم اًمٜم٤مس وهؿ قمامر اًمدٟمٞم٤م وأىمؾ اًمٜم٤مس قمددا ُمـ هق قمغم 

ٛمف همػم قمٚمقُمٝمؿ ظمالف ذًمؽ وهق ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس همرسم٦م سمٞمٜمٝمؿ هلؿ ؿم٤من وًمف ؿم٠من قمٚم

إِنا  ﴿ قال تعالى:ومٝمق رم واد وهؿ رم واد  وإرادشمف همػم إرادَتؿ وـمري٘مف همػم ـمري٘مٝمؿ

ـْ آَي٤مشمِٜم٤َم هَم٤مومِ  ـَ ُهْؿ قَم ِذي ْٟمَٞم٤م َواـْمَٛم٠َمٟمُّقا هِب٤َم َواًما ـَ ٓ َيْرضُمقَن ًمَِ٘م٤مَءَٟم٤م َوَرُوقا سم٤ِمحْلََٞم٤مِة اًمدُّ ِذي  ُٚمقَن اًما

ٌُقنَ ُأْوًَمِئَؽ َُم٠ْمَواُهُؿ اًمٜما   *
ًِ   .[5-1]يوكس: ﴾٤مُر سماَِم يَم٤مُٟمقا َيْٙم

ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا  ﴿ :صمؿ ذيمر وصػ ود ه١مٓء وُمآهلؿ وقم٤مىمٌتٝمؿ سم٘مقًمف ِذي إِنا اًما

تِِٝمُؿ إََّْن٤َمُر ذِم ضَمٜما٤مِت اًمٜمإِمٞمِؿ  ـْ َُتْ ِري ُِم ُْؿ سم٢ِمِياَمَِّنِْؿ دَمْ ٤محِل٤َمِت َُّيِْدُّيِْؿ َرهبُّ  ،[1]يوكس:﴾اًمّما

َّنؿ سمٚم٘م٤مء اهلل أورصمٝمؿ قمدم اًمرو٤م سم٤مًمدٟمٞم٤م واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًمٞمٝم٤م ودوام ذيمر آي٤مشمف ومٝمذه ومٝم١مٓء ايام
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 ُمقاري٨م آيامن سم٤معمٕم٤مد وشمٚمؽ ُمقاري٨م قمدم آيامن سمف واًمٖمٗمٚم٦م قمٜمف 

 ذم ُٓمٞمتف: وٟمختؿ هبذه إسمٞم٤مت ذم وصٗمٝم٤م، ىم٤مهل٤م اسمـ اًمقردي 

ــــ٤م ـــــ قم٤مداَت ــــدٟمٞم٤م ومٛم ــــرح اًم  اـم

 

 ُتٗمـــض اًمٕمـــ٤مزم وشمٕمـــكم ُمــــ ؾمـــٗمؾ 

ـــــٞمٚمٝم٤مقمٞم  ـــــ٥م ذم ُتّم ـــــ٦م اًمراهم  ِم

 

 قمٞمِمـــ٦م اجل٤مهـــد ومٞمٝمـــ٤م سمـــؾ أىمـــؾ 

ـــًرا  ـــ٤م ُمٙمث ـــ٤مت ومٞمٝم ـــقل سم ـــؿ ضمٝم  يم

 

 وقمٚمــــٞمؿ سمــــ٤مت ُمٜمٝمــــ٤م ذم قمٚمــــؾ 

ـــك  ـــ٤م اعمٜم ـــؾ ومٞمٝم ـــج٤مع َل يٜم ـــؿ ؿم  يم

 

ــــؾ  ــــ٤مت إُم ــــ٤مل هم٤مي ــــ٤من ٟم  وضمٌ

 
 .»إٜاى ٚعجضات ايؾباب»ايغارع١ ٚاألصبعٕٛ: 

٤ٌمب اًمت١مدة وقمدم اًمٓمٞمِم٤من ُمـ أؾم٤ٌمب ٟمٍمة اًمدقمقة، واًمٕمجٚم٦م واًمٓمٞمِم٤من ُمـ أؾم

يٙمؾ إُمقر إمم ذوُّي٤م طمتك ٓ ي٘مع ُم٤م ٓ حيٛمد  طظمذٓن اًمدقمقة، وًمذًمؽ رؾمقل اهلل 

قم٘م٤ٌمه، ومحلم أرؾمؾ إمم ٟمجران أرؾمؾ أسم٤م قمٌٞمدة اسمـ اجلراح إُملم طمً٘م٤م يمام ذم طمدي٨م 

 .»ٕسمٕمثـ قمٚمٞمٙمؿ رضماًل أُملم طمؼ أُملم»: »اًمّمحٞمحلم»طمذيٗم٦م ذم 

أوص٤ممه٤م سم٤مًمتٓم٤موع وقمدم ُم٤م إمم اًمٞمٛمـ ووأرؾمؾ أسم٤م ُمقؾمك وُمٕم٤مذ اسمـ ضمٌؾ 

آظمتالف، وسم٤مًمتٞمًػم وقمدم اًمتٕمًػم، وم٢مٟمف يمٚمام يم٤من اًمداقمل ُمالزًُم٤م ًمٚمتٓم٤موع يم٤من أسمٕمد 

 قمـ اًمٓمٞمش واًمٕمثرات.

 ويمٚمام ٓزم اًمتٞمًػم واًمدظمقل ذم إُمقر سمرومؼ يمٚمام طم٤مًمٗمف اًمقصقل.

 إؾمدي ضم٤مسمر سمـ ىمٌٞمّم٦م قمـ ، قمٛمػم سمـ اعمٚمؽ قمٌد قمـ(: 8/864وىمد أظمرج احل٤ميمؿ )

 قمٛمر وم٠مشمٞم٧م ، ذًمؽ ُمـ ٟمٗمز ذم ومقىمع ومامت ، وم٠مصٌتف ومرُمٞمتف فمٌٞم٤م ومرأي٧م حمرُم٤م يمٜم٧م:  لىم٤م

 سمـ اًمرمحـ قمٌد هق وم٢مذا ، اًمقضمف رىمٞمؼ أسمٞمض رضمال ضمٜمٌف إمم ومقضمدت ، أؾم٠مًمف اخلٓم٤مب سمـ
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 ، ش ٟمٕمؿ »:  ىم٤مل ، شمٙمٗمٞمف ؿم٤مة شمرى:  وم٘م٤مل ، اًمرمحـ قمٌد إمم وم٤مًمتٗم٧م قمٛمر وم٠ًمًم٧م قمقف

 أن حيًـ َل اعم١مُمٜملم أُمػم إن:  زم ص٤مطم٥م:  ىم٤مل ، قمٜمده ُمـ ىمٛمٜم٤م امومٚم ، ؿم٤مة أذسمح أن وم٠مُمرِن

 أىمٌؾ صمؿ ، ضسم٤م سم٤مًمدرة قمٛمر ومٕماله ، يمالُمف سمٕمض قمٛمر ومًٛمع ، اًمرضمؾ ؾم٠مل طمتك يٗمتٞمؽ

 صمؿ ، ومؽميمٜمل:  ىم٤مل ، ىم٤مًمف هق إٟمام ، ؿمٞمئ٤م أىمؾ َل إِن ، اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م:  وم٘مٚم٧م ًمٞميسمٜمل قمكم

 ذم إن »:   اعم١مُمٜملم أُمػم ىم٤مل صمؿ ، ش سم٤مًمٗمتٞم٤م وشمتٕمد ، احلرام شم٘متؾ أن أردت »:  ىم٤مل

:  ىم٤مل صمؿ ، ش اًمًٞمئ ذًمؽ ويٗمًده٤م ، ؾمٞمئ وواطمد ، طمًٜم٦م شمًٕم٦م ، أظمالق قمنمة اإلٟم٤ًمن

 ش ُيرضم٤مه وَل ، اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح طمدي٨م هذا » ش اًمِم٤ٌمب وقمثرة إي٤مك »

أطمداث إؾمٜم٤من يرمحؽ اهلل ي٤م قمٛمر يمٞمػ سمؽ ًمق يمٜم٧م ذم هذا اًمزُمـ اًمذي شمٓم٤مول ومٞمف 

ؾمٗمٝم٤مء قمغم اًمٕمٚمامء اًمرسم٤مٟمٞملم واًمدقم٤مة اعمّمٚمحلم عمًزا وُتذيًرا وُتٓمئ٦م، يم٠مَّنؿ ىمد ومْمقا ذم 

 ذًمؽ، ُمع أٟمٜم٤م ًمق ٟمٔمرٟم٤م ذم طمّمٞمٚمتٝمؿ ًمرأيٜمٝم٤م طمّمٞمٚم٦م احلٜمٗم٤مري.

واًمٓمٞمش ظمٚمؼ ُمًت٘مٌح، وذم اًمٕم٤مَل واًمًٚمٓم٤من أقمٔمؿ ىمًٌح٤م عم٤م َير قمغم اعمجتٛمع ُمـ 

رم احلالل، أو يٌدع اًمًٜمل اًمٌدقمل سم٤مًمًٜم٦م، وهق ؾم٥ٌم اًمقيالت، وم٘مد حيؾ سمًٌٌف أو حي

 ًمٚمٜمٗمرة عم٤م ي٘م٤مرٟمف ُمـ اًم٥ًم اًمٗم٤مطمش واخلٚمؼ اًمدِن.

ـِ هِمَٞم٤مٍث هذا اًمّمٜمػ، طمٞم٨م ىم٤مل:  طوىمد ذم رؾمقل اهلل  ـُ طَمْٗمِص سْم صَمٜم٤َم قُمَٛمُر سْم  ،طَمدا

صَمٜم٤َم َأِِب  قَْمَٛمُش  ،طَمدا ْٕ صَمٜم٤َم ا صَمٜم٤َم ظَمْٞمَثَٛم٦مُ  ،طَمدا صَمٜم٤َم ؾُم  ،طَمدا ـُ هَمَٗمَٚم٦مَ طَمدا إَِذا  :ىَم٤مَل قَمكِمع  ،َقْيُد سْم

ـْ َرؾُمقِل  صْمُتُٙمْؿ قَم ـْ َأْن َأيْمِذَب  اهللِطَمِديًث٤م وَمقَ  ط اهللِطَمدا  َأطَم٥مُّ إِزَما ُِم
ِ
اَمء ًا ـْ اًم َْن َأظِمرا ُِم َٕ

صْمُتُٙمْؿ ومِٞماَم سَمْٞمٜمِل َوسَمْٞمٜمَُٙمْؿ وَم٢مِنا احْلَْرَب ظِمْدقَم٦مٌ  ،قَمَٚمْٞمفِ   ط اهللِإِِنِّ ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل وَ  ،َوإَِذا طَمدا

ـْ ظَمػْمِ ش :َيُ٘مقُل  طَْماَلِم َيُ٘مقًُمقَن ُِم ْٕ ؾَْمٜم٤َمِن ؾُمَٗمَٝم٤مُء ا ْٕ َُم٤مِن َأطْمَداُث ا ؾَمَٞمْخُرُج ىَمْقٌم ذِم آظِمِر اًمزا

٦مِ  يا ٤مِوُز إِياَمَُّنُْؿ طَمٜم٤َمضِمَرُهؿْ  ،ىَمْقِل اًْمؼَمِ ـِ يَماَم َيْٛمُرُق اًم ،َٓ َُيَ ي ـْ اًمدِّ ُِمٞما٦مِ َيْٛمُرىُمقَن ُِم ـْ اًمرا ْٝمُؿ ُِم  ،ًا
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ـْ ىَمَتَٚمُٝمْؿ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ي٨م أظمرضمف ، احلد»وَم٠َمْيٜماََم ًَمِ٘مٞمُتُٛمقُهْؿ وَم٤مىْمُتُٚمقُهْؿ وَم٢مِنا ذِم ىَمْتٚمِِٝمْؿ َأضْمًرا عمَِ

 (، وُمًٚمؿ .8266اًمٌخ٤مري )

واحلدي٨م يدل دًٓم٦م واوح٦م أن اًمٓمٞمِم٤من ذم اًمٖم٤مًم٥م يالزم أطمداث إؾمٜم٤من6 َّٕنؿ َل 

 قا سمٕمد، وَل يتٛمرون قمغم اًمًٙمٞمٜم٦م واًمت١مدة واًمرومؼ، ومٞمحؾ ُمٜمٝمؿ ُم٤م ٓ ُتٛمد قم٘م٤ٌمه.ُّيذسم

وُم٤م حيّمؾ ُمـ شمٗمجػمات ُمـ ىمٌؾ اجلٝم٤مديلم أشم٤ٌمع أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن وأيٛمـ اًمٔمقاهري 

 وقمٌد اهلل قمزام وهمػمهؿ إٓ سم٥ًٌم هذا اًمٓمٞمش وقمدم اًمًٙمٞمٜم٦م واًمٕمقدة إمم اًمٕمٚمامء.

واًمٖمْم٥م ذم ٟمٗمًف يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم:  وُمٕمٚمقم أن اًمٓمٞمش حيّمؾ ُمـ ؿمدة اًمٖمْم٥م،

همْم٥م حمٛمقد وهق اًمٖمْم٥م إذا أٟمتٝمٙم٧م حم٤مرم اهلل قمز وضمؾ، وص٤مطم٥م هذا اًمٖمْم٥م 

 َي٥م قمٚمٞمف أن ٓ يتج٤موز اًمنمع ذم شمٖمٞمػمه ًمٚمٛمٜمٙمر.

 وهمْم٥م ُمذُمقم، وهق اًمٖمْم٥م ٕؾم٤ٌمب شم٤مومٝم٦م.

٤م اعمٝمؿ أن اًمٓمٞمش ُمـ أؾم٤ٌمب اًمّمد قمـ احلؼ عم٤م ومٞمف ُمـ شمزهٞمد، وعم٤م ومٞمف ُمـ ضمٗم٤مء، وعم

 ومٞمف ُمـ قمدم اإلٟمّم٤مف، وعم٤م ومٞمف ُمـ َتقيؾ، ويمٗمك هب٤م ُمذُم٦م أن ي٘م٤مل ومالن ـم٤مئش.

 ويمام ىمٞمؾ:

ـــف ــــ ًم ـــؿ إذا َل يٙم ـــػم ذم طمٚم  وٓ ظم

 

ــــدر  ــــٗمف أن يٙم ــــك ص ــــقادر ُتٛم  سم

ـــف  ــــ ًم ـــؾ إذا َل يٙم ـــػم ذم ضمٝم  وٓ ظم

 

ـــدر  ـــر أطم ـــ٤م أورد إُم ـــٞمؿ إذا ُم  طمٚم

 »ٓ شمٖمْم٥م»ىم٤مل: ي٘مقل جل٤مري٦م اسمـ ىمداُم٦م طملم ىم٤مل ًمف: أوصٜمل،  طورؾمقل اهلل  

 .»ٓ شمٖمْم٥م»ومردد ُمراًرا، ىم٤مل: 

دظمؾ اًمٜم٤مس اًمٜم٤مر ُمـ صمالصم٦م أسمقاب سم٤مب ؿمٌٝم٦م (: 15) »اًمٗمقائد»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

اورصم٧م ؿمٙم٤م ذم ديـ اهلل وسم٤مب ؿمٝمقة اورصم٧م شم٘مديؿ اهلقى قمغم ـم٤مقمتف وُمرو٤مشمف وسم٤مب 
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أص٤مر أصقل اخلٓم٤مي٤م يمٚمٝم٤م صمالصم٦م اًمٙمؼم وهق اًمذى  ،همْم٥م أورث اًمٕمدوان قمغم ظمٚم٘مف

اسمٚمٞمس ازم ُم٤م أص٤مره واحلرص وهق اًمذى أظمرج آدم ُمـ اجلٜم٦م واحلًد وهق اًمذى ضمرأ 

أطمدا سمٜمل آدم قمكم أظمٞمف ومٛمـ وىمك ذ هذه اًمثالصم٦م وم٘مد وىمك اًمنم وم٤مًمٙمٗمر ُمـ اًمٙمؼم 

ضمٕمؾ اهلل سمحٙمٛمتف يمؾ ضمزء ُمـ أضمزاء  ،واعمٕم٤مص ُمـ احلرص واًمٌٖمك واًمٔمٚمؿ ُمـ احلًد

اذا اؾمتٕمٛمؾ ومٞمف ومٝمق يمامًمف وم٤مًمٕملم آًم٦م ًمٚمٜمٔمر وآذن آًم٦م اسمـ آدم فم٤مهرة وسم٤مـمٜم٦م آًم٦م ًمٌمء 

ًمٚمًامع وإٟمػ آًم٦م ًمٚمِمؿ واًمٚم٤ًمن آًم٦م ًمٚمٜمٓمؼ واًمٗمرج ًمٚمٜمٙم٤مح واًمٞمد ًمٚمٌٓمش واًمرضمؾ 

ًمٚمٛمِمك واًم٘مٚم٥م ًمٚمتقطمٞمد واعمٕمروم٦م واًمروح ًمٚمٛمحٌف واًمٕم٘مؾ آًم٦م ًمٚمتٗمٙمر واًمتدسمر ًمٕمقاىم٥م 

أظمن اًمٜم٤مس  ،٤مل ُم٤م يٜمٌٖمك امه٤مًمفآُمقر اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقيف وايث٤مر ُم٤م يٜمٌٖمك ايث٤مره وأمه

صٗم٘م٦م ُمـ اؿمتٖمؾ قمـ اهلل سمٜمٗمًف سمؾ أظمن ُمٜمف ُمـ اؿمتٖمؾ قمـ ٟمٗمًف سم٤مًمٜم٤مس رم اًمًٜمـ ُمـ 

طمدي٨م أِب ؾمٕمٞمد يرومٕمف اذا أصٌح اسمـ آدم وم٤من إقمْم٤مء يمٚمٝم٤م شمٙمٗمر اًمٚم٤ًمن شم٘مقل اشمؼ اهلل 

ٞمؾ وم٠مٟمام ٟمحـ سمؽ وم٤من اؾمت٘مٛم٧م اؾمت٘مٛمٜم٤م وان اقمقضمج٧م اقمقضمجٜم٤م ىمقًمف شمٙمٗمر اًمٚم٤ًمن ىم

ُمٕمٜم٤مه ُتْمع ًمف ورم احلدي٨م ان اًمّمح٤مسم٦م عم٤م دظمٚمقا قمكم اًمٜمج٤مر َل يٙمٗمروا ًمف أى َل 

يًجدوا وَل ُيْمٕمقا وًمذًمؽ ىم٤مل ًمف قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص أُّي٤م اعمٚمؽ اَّنؿ ٓ يٙمٗمرون ًمؽ 

واٟمام ظمْمٕم٧م ًمٚم٤ًمن ٟٓمف سمريد اًم٘مٚم٥م وشمرمج٤مٟمف واًمقاؾمٓم٦م سمٞمٜمف وسملم إقمْم٤مء وىمقهل٤م اٟمام 

هاليمٜم٤م سمؽ وهلذا ىم٤مًم٧م وم٤من اؾمت٘مٛم٧م اؾمت٘مٛمٜم٤م وان اقمقضمج٧م ٟمحـ سمؽ أي ٟمج٤مشمٜم٤م سمؽ و

 اقمقضمجٜم٤م.

ويمام شم٘مدم أن اًمٓمٞمِم٤من ي١مدي إمم اًمٜمٗمرة، واًمٜمٗمرة شم١مدي إمم اهلزيٛم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م واعمٕمٜمقي٦م 

 واحلًٞم٦م، ومٞمحّمؾ اًمٗمِمؾ ًمٚمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ.

 (:623) »روو٦م اًمٕم٘مالء»ىم٤مل اًمٙمريزي يمام ذم 
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ـــــاًل شمـــــؿ إٓ سمِمـــــٞمٛم٦م  وَل أر ومْم

 

ــــغم أدبو  ــــح إٓ قم ــــاًل ص  َل أر قم٘م

ـــؼمَتؿ  ـــلم اظمت ـــداء طم  وَل أر ذم إقم

 

 قمدًوا ًمٕم٘مؾ اعمـرء أقمـدى ُمــ اًمٖمْمـ٥م 

ٟمرى ممـ يتٝم٤موى ذم هذه إي٤مم سم٥ًٌم اًمٓمٞمِم٤من، ومٝمذا ُيرج قمغم اًمٕمٚمامء، وآظمر  ويمؿ 

 قمغم إُمراء، وهذا ُمتٌع ًمِمٝمقاشمف، وهذا ًمِمٌٝم٤مشمف، وم٤مًمًٙمٞمٜم٦م اًمًٙمٞمٜم٦م.

 »ظيٛا ايٓاؼ َٓاطهلِأْ»ايغابع١ ٚاألصبعٕٛ: 

ل اأٟمز»: ٞم٦مِ ٗمِ ٚمَ وهذه أيًْم٤م ُمـ أقمٔمؿ اًمقؾم٤مئؾ ٟمًٍما ًمٚمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م وهزيٛم٦م ًمٚمٌدقم٦م اخلَ 

 .»اًمٜم٤مس ُمٜم٤مزهلؿ

ـَ ﴿ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  ٍة قَمغَم اًْمَٙم٤مومِِري ٦ٍم قَمغَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم َأقِمزا  .[80:]ادائدة﴾َأِذًما

 وأقمٔمؿ اًمٜم٤مس ُمٜمزًم٦م هؿ أهؾ اًمت٘مقى.

ومٝمذه اًمقصٞم٦م وصٞم٦ٌم قمٔمٞمٛم٦ٌم ضم٤مُمٕم٦م حل٘مقق اهلل  ذح إرسمٕملم»ذم ىم٤مل اسمـ رضم٥م 

وطم٘مقق قم٤ٌمده ، وم٢منا طمؼا اهلل قمغم قم٤ٌمده أْن يت٘مقه طمؼا شم٘م٤مشمف ، واًمت٘مقى وصٞم٦ُم اهلل ًمألّوًملم 

٤ميُمْؿ َأنِ  }وأظمريـ . ىم٤مل شمٕم٤ممم :  ٌْٚمُِٙمْؿ َوإِيا ـْ ىَم ـَ ُأوشُمقا اًْمٙمَِت٤مَب ُِم ِذي ْٞمٜم٤َم اًما ُ٘مقا  َوًَمَ٘مْد َوصا اشما

 . {اهللَ 

وأصُؾ اًمّت٘مقى : أْن َيٕمؾ اًمٕمٌُد سمٞمٜمَف وسملَم ُم٤م ُي٤موُمف وحيذره وىم٤مي٦ًم شم٘مٞمف ُمٜمف ، ومت٘مقى 

اًمٕمٌد ًمرسمف أْن َيٕمؾ سمٞمٜمف وسملَم ُم٤م ُيِم٤مه ُمـ رسمف ُمـ همْمٌف وؾمخٓمف وقم٘م٤مسمف وىم٤مي٦ًم شم٘مٞمف ُمـ 

قمز وضمؾ  - وشم٤مرة شُمْم٤مُف اًمت٘مقى إمم اؾمؿ اهللِ ذًمؽ وهق ومٕمُؾ ـم٤مقمتف واضمتٜم٤مُب ُمٕم٤مصٞمف .

وَن  }، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم :  - نَمُ ُ٘مقا اهللَ اًماِذي إًَِمْٞمِف ُُتْ ُ٘مقا  }، وىمقًمف :   {َواشما ـَ آَُمٜمُقا اشما ِذي ٤َم اًما َي٤م َأُّيُّ

ُ٘مقا اهللَ إِنا اهلَل ظَمٌػٌِم سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن  َُم٧ْم ًمَِٖمٍد َواشما ، وم٢مذا أوٞمٗم٧م  {اهللَ َوًْمَتٜمُْٔمْر َٟمْٗمٌس َُم٤م ىَمدا



 362 لوسائل اجللية يف نصرة الدعوة السلفيةا

، وم٤معمٕمٜمك : اشم٘مقا ؾمخٓمف وهمْمٌف ، وهق أقمٔمؿ ُم٤م يت٘مك ، -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  -ى إًمٞمف اًمت٘مق

ُف  }وقمـ ذًمؽ يٜمِم٠م قم٘م٤مسمف اًمدٟمٞمقي وإظمروي ، ىم٤مل شمٕم٤ممم :  ًَ ُريُمُؿ اهللُ َٟمْٗم ، وىم٤مل   {َوحُيَذِّ

٤مب وَُيؾا ، ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف أهؾ أْن ُُيِمك وُُّي  {ُهَق َأْهُؾ اًمتاْ٘مَقى َوَأْهُؾ اعمَْْٖمِٗمَرِة  }شمٕم٤ممم : 

ف ُمـ اإلضمالِل واإليمراِم ،  وُيَٕمٔماَؿ ذم صدوِر قم٤ٌمده طمتاك يٕمٌدوه وُيٓمٞمٕمقه ، عم٤م يًتح٘مُّ

ِة اًم٠ٌمس . وشم٤مرًة شُمْم٤مُف اًمت٘مقى إمم  ِة اًمٌٓمش ، وؿِمدا  واًمٕمٔمٛم٦م وىمقا
ِ
وصٗم٤مِت اًمٙمؼمي٤مء

ُ٘مقا اًمٜما٤مَر  }:  قم٘م٤مب اهلل وإمم ُمٙم٤مٟمف ، يم٤مًمٜم٤مر ، أو إمم زُم٤مٟمف ، يمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم َواشما

ـَ  ْت ًمِْٚمَٙم٤مومِِري تِل ُأقِمدا َج٤مَرُة  }، وىم٤مل شمٕم٤ممم :   {اًما تِل َوىُمقُدَه٤م اًمٜما٤مُس َواحْلِ ُ٘مقا اًمٜما٤مَر اًما وَم٤مشما

ـَ  ْت ًمِْٚمَٙم٤مومِِري ُ٘مقا َيْقُم٤ًم شُمْرضَمُٕمقَن ومِٞمِف إمَِم اهللِ  }، وىم٤مل شمٕم٤ممم :   {ُأقِمدا  }، وىم٤مل شمٕم٤ممم :   {َواشما

وَن وَ  نَمُ ُ٘مقا اهللَ اًماِذي إًَِمْٞمِف ُُتْ ـْ َٟمْٗمٍس ؿَمْٞمئ٤م  }،  {اشما ِزي َٟمْٗمٌس قَم ُ٘مقا َيْقُم٤ًم ٓ دَمْ  .{َواشما

ويدظمؾ ذم اًمت٘مقى اًمٙم٤مُمٚم٦م ومٕمُؾ اًمقاضم٤ٌمت ، وشمرُك اعمحرُم٤مت واًمِمٌٝم٤مت ، ورسمام 

قى ، َدظَمَؾ ومٞمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ ومٕمُؾ اعمٜمدوسم٤مت ، وشمرُك اعمٙمروه٤مت ، وهل أقمغم درضم٤مت اًمت٘م

ـَ ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمًْمَٖمْٞم٥ِم  }ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :  ِذي اَل َذًمَِؽ اًْمٙمَِت٤مُب ٓ َرْي٥َم ومِٞمِف ُهدًى ًمِْٚمُٛمتاِ٘ملَم اًما

ـَ ُي١ْمُِمٜمُقَن سماَِم ُأْٟمِزَل  ِذي الَة َومِما٤م َرَزىْمٜم٤َمُهْؿ ُيٜمِْٗمُ٘مقَن َواًما  َوُيِ٘مٞمُٛمقَن اًمّما

ٌْٚمَِؽ َوسمِ  ـْ ىَم ـَ ﴿ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:   {٤مٔظِمَرِة ُهْؿ ُيقىِمٜمُقَن إًَِمْٞمَؽ َوَُم٤م ُأْٟمِزَل ُِم ِذي ٤َم اًما َي٤م َأُّيُّ

ُ٘مقا  ٚمُِٛمقنَ  اهللَآَُمٜمُقا اشما ًْ ٓا َوَأْٟمُتْؿ ُُم ـا إِ  .[991]آل عؿران: ﴾طَمؼا شُمَ٘م٤مشمِِف َوٓ ََتُقشُم

ومٗمل هذه أي٦م دًٓم٦م ُمـ رب اًمٕم٤معملم قمز وضمؾ قمغم أن ُمالزُم٦م اًمت٘مقى واًمٓم٤مقم٦م ؾم٥ٌم 

اًْمَٞمْقَم ﴿ قال تعالى:ديـ اإلؾمالم احلؼ، اًمذي أيمٛمٚمف اهلل وروٞمف ، يمام  ًمٚمٛمقت قمغم

ؾْمالَم ِديٜم٤مً  ِ ْٕ ، [3:]ادائدة﴾َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ َوَأَْتَْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتِل َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمُؿ ا

نم وُمٕمٚمقم أن ُمـ ٓزم رو٤م اهلل قمز وضمؾ أقملم ووصؾ إمم ُمراده، وم٢من يم٤من ُمـ اًمدقم٤مة اٟمت
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 ظمػمه وقمٚمٛمف وهٙمذا.

ُ٘مقا ا﴿(: وم٘مقًمف: 1/095) »اًمٚم٤ٌمب ذم قمٚمؿ اًمٙمت٤مب»ىم٤مل اسمـ قم٤مدل ذم  طَمؼا  اهللَشما

 سمديـ ًمٚمتٛمًؽ ؾم٤ٌٌمً  ضمٕمٚمف صمؿ ، اهلل قم٘م٤مب ُمـ اًمتخقيػ إمم إؿم٤مرة، [991:آل عؿران]﴾شُمَ٘م٤مشمِفِ 

 ىم٤مل ومٙم٠مٟمف { قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  اهلل ٟمِْٕمَٛم٦مَ  واذيمروا }:  وم٘م٤مل ، سم٤مًمرهم٦ٌم أْرَدوَمف صمؿ ، سمحٌٚمف وآقمتّم٤مم اهلل

ٌَْؼ  ومٚمؿ ، ذًمؽ شمقضم٥م اهلل ٟمٕمؿ ويمثرة ، ذًمؽ يقضم٥م اهلل ظَمْقف:   اجلٝم٤مت ُمـ ضمٝم٦م شَم

 ـم٤مقمتٙمؿ ووضمقب ، شمٕم٤ممم اهلل ُٕمر اٟم٘مٞم٤مديمؿ وضمقب ذم طم٤مصٚم٦م وهل إٓ ًمٚمٗمٕمؾ اعمقضم٦ٌم

وىم٤مل: ومّمؾ ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء: هذه أي٦م ُمٜمًقظم٦م ٕن طمؼ شم٘م٤مشمف أن يٓم٤مع، ومال  . حلٙمٛمف

ٕمص ـمرومف قملم، وأن يِمٙمر ومال يٙمٗمر، وإن يذيمر ومال يٜمًك، واًمٕم٤ٌمد ٓ ـم٤مىم٦م هلؿ سمذًمؽ، ي

ُ٘مقا ﴿ومٜمزل:  ، ومٜمًخ٧م أول هذه أي٦م وَل يٜمًخ آظمره٤م [91:]التغابن﴾َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ  اهللَوَم٤مشما

ٚمُِٛمقنَ ﴿وهق ىمقًمف:  ًْ ٓا َوَأْٟمُتْؿ ُُم ـا إِ  .[991:]آل عؿران﴾َوٓ ََتُقشُم

ىم٤مل:  ط٘م٘ملم: إن اًم٘مقل هبذا اًمٜمًخ سم٤مـمؾ، عم٤م روي قمـ ُمٕم٤مذ أٟمف وىم٤مل مجٝمقر اعمح

، وم٘مٚم٧م: اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ، ىم٤مل: »أشمدري ُم٤م طمؼ اهلل قمغم اًمٕم٤ٌمد، وُم٤م طمؼ اًمٕم٤ٌمد قمغم اهلل»

، احلدي٨م أظمرضمف اًمٌخ٤مري »طمؼ اهلل قمغم اًمٕم٤ٌمد أن يٕمٌدوه وٓ ينميمقا سمف ؿمٞمًئ٤م»

 (.14(، وُمًٚمؿ )3838)

، وإن ُمٕمٜمك ىمقًمف: اشم٘مقا اهلل طمؼ شم٘م٤مشمف أي يمام حيؼ أن يت٘مك، وهذا ٓ َيقز أن يٜمًخ

وذًمؽ سم٠من دمتٜم٥م مجٞمع ُمٕم٤مصٞمف، وُمثؾ هذا ٓ َيقز أن يٜمًخ6 ٕٟمف إسم٤مطم٦م ًمٌٕمض اعمٕم٤ميص، 

 [91:]التغابن﴾َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ  اهللَ وَم٤مشماُ٘مقا ﴿وإذا يم٤من يمذًمؽ ص٤مر ُمٕمٜمك هذه أي٦م وُمٕمٜمك ىمقًمف: 

اؾمتٓم٤مع وم٘مد اشم٘م٤مه طمؼ شم٘م٤مشمف، وٕن طمؼ شم٘م٤مشمف ُم٤م اؾمتٓم٤مع ُمـ واطمد6 ٕن ُمـ اشم٘مك اهلل ُم٤م 

٤م إٓ وؾمٕمٝم٤م، واًمقؾمع دون اًمٓم٤مىم٦م، وٟمٔمػم هذه أي٦م ىمقًمف  ًً اًمت٘مقى6 ٕن اهلل ٓ يٙمٚمػ ٟمٗم
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 .[15:]احلج﴾طَمؼا ضِمَٝم٤مِدهِ  اهللَِوضَم٤مِهُدوا ذِم ﴿شمٕم٤ممم: 

ٚمُِٛمقنَ ﴿ىمقًمف:  ًْ ٓا َوَأْٟمُتْؿ ُُم ـا إِ ، اعمراد دواُمٝمؿ قمغم اإلؾمالم، [991:]آل عؿران﴾َوٓ ََتُقشُم

 وذًمؽ ٕن اعمقت ٓ سمد ُمٜمف، ويم٠مٟمف ىم٤مل: دوُمقا قمغم اإلؾمالم إمم اعمقت.

ـَ آَُمٜمُقا إِْن شَمتاُ٘مقا ﴿وىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  ِذي ٤َم اًما ْر قَمٜمُْٙمْؿ  اهللََي٤م َأُّيُّ ََيَْٕمْؾ ًَمُٙمْؿ وُمْرىَم٤مٟم٤ًم َوُيَٙمٗمِّ

 .[11]ألكػال: ﴾ُذو اًْمَٗمْْمِؾ اًْمَٕمٔمِٞمؿِ  اهللُؾَمٞمَِّئ٤مشمُِٙمْؿ َوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ وَ 

وم٤مًمدًٓم٦م ُمـ أي٦م إن ُمالزُم٦م اًمٓم٤مقم٦م واًمٌٕمد قمـ اعمٕمّمٞم٦م َيٕمؾ اهلل قمز وضمؾ ًمّم٤مطمٌٝم٤م 

سمّمػمة ذم اًمتٗمريؼ سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ، وم٢مذا يم٤من هذا طم٤مًمف ًمزم ـمريؼ اعمت٘ملم وهق احلؼ، 

  ًمتٛمٙملم واًمٕمز اعمٌلم.وظم٤مًمػ ـمريؼ اعمٌٓمٚملم، وم٢من شمؿ ًمف ذًمؽ وصؾ، وطمّمؾ ًمف اًمٜمٍم وا

ـَ آَُمٜمُقا إِْن شَمتاُ٘مقا ﴿(: ىمقًمف: 1/143) »روح اعمٕم٤مِن»ىم٤مل أًمقد ذم  ِذي ٤َم اًما َي٤م َأُّيُّ

ذم يمؾ ُم٤م شم٠مشمقن وُم٤م شمذرون َيٕمؾ ًمٙمؿ سم٥ًٌم ذًمؽ اإلشم٘م٤مء ومرىم٤مًٟم٤م، أي  [11:]ألكػال﴾اهللَ

ري٩م واسمـ زيد أو هداي٦م وٟمقر ذم ىمٚمقسمٙمؿ شمٗمرىمقن سمف سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ، يمام روى اسمـ ضم

ٟمًٍما يٗمرق سملم اعمحؼ واعمٌٓمؾ سم٢مقمزاز اعم١مُمٜملم وإذٓل اًمٙم٤مومريـ يمام ىم٤مل اًمٗمراء، أو ٟمج٤مة 

ذم اًمداريـ يمام هق فم٤مهر يمالم اًمًدي، أم خمرضًم٤م ُمـ اًمِمٌٝم٤مت يمام ضم٤مء قمـ ُم٘م٤مشمؾ أو 

فمٝمقًرا يِمٝمر أُمريمؿ ويٜمنم صٞمتٙمؿ يمام يِمٕمر سمف يمالم حمٛمد سمـ إؾمح٤مق، ويمؾ اعمٕم٤مِن 

 أهـإمم اًمٗمرق سملم أُمريـ. شمرضمع 

(: وهذا يتٞمن سم٤مًمٗمرىم٤من اعمتْمٛمـ 9/881) »سمدائع اًمتٗمًػم»وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ يمام ذم 

اًمٜمج٤مة واًمٜمٍم واًمٕمٚمؿ واًمٜمقر اًمٗم٤مرق سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ وشمٙمٗمػم اًمًٞمئ٤مت، وُمٖمٗمرة 

 أهـاًمذٟمقب وذًمؽ هم٤مي٦م اًمتٞمًػم. 

د رسمف ارشم٘مك إمم هداي٦م أظمرى ومٙمٚمام اشم٘مك اًمٕمٌ(: 603) »اًمٗمقائد»ذم  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 
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ومٝمق ذم ُمزيد هداي٦م ُم٤م دام ذم ُمزيد ُمـ اًمت٘مقى ويمٚمام ومقت ظمٓم٤م ُمـ اًمت٘مقى وم٤مشمف طمظ ُمـ 

ىَمْد ضَم٤مَءيُمْؿ ﴿ قال تعالى:اهلداي٦م سمحًٌف ومٙمٚمام اشم٘مك زاد هداه ويمٚمام اهتدى زادت شم٘مقاه 

ـَ اهللاِ ُٟمقٌر َويمَِت٤مٌب ُُمٌلٌِم  ـِ   * ُِم ـَ َُّيِْدي سمِِف اهللاُ َُم ِرضُمُٝمْؿ ُِم الِم َوُُيْ ًا ٌَُؾ اًم ٌََع ِرْوَقاَٟمُف ؾُم اشما

َتِ٘مٞمٍؿ  ًْ اٍط ُُم ُٚماَمِت إمَِم اًمٜمُّقِر سم٢ِمِْذٟمِِف َوَُّيِْدُّيِْؿ إِمَم ِسَ  وقال تعالى: ،[62-61]اعم٤مئدة: ﴾اًمٔمُّ

ـْ ُيٜمِٞم٥ُم  ﴿ ـْ َيَِم٤مُء َوَُّيِْدي إًَِمْٞمِف َُم َتٌِل إًَِمْٞمِف َُم ـْ  ﴿ :وىم٤مل ،[68]اًمِمقرى:﴾اهللاُ ََيْ ُر َُم يما ؾَمَٞمذا

ـْ ُيٜمِٞم٥ُم  ﴿ :وىم٤مل ،[64]إقمغم:﴾َُيَِْمك  ٓا َُم ُر إِ إِنا  ﴿ :وىم٤مل ،[68]هم٤مومر:﴾َوَُم٤م َيَتَذيما

ْؿ سم٢ِمِياَمَِّنِؿْ  ُ ٤محِل٤َمِت َُّيِْدُّيِْؿ َرهبُّ ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّما ِذي ومٝمداهؿ أوٓ ًمإليامن ومٚمام آُمٜمقا  ،﴾اًما

ـَ اْهَتَدْوا ُهًدى ﴿ :هداي٦م وٟمٔمػم هذا ىمقًمف هداهؿ ًمإليامن هداي٦م سمٕمد ِذي  ﴾َوَيِزيُد اهللاُ اًما

َٕمْؾ ًَمُٙمْؿ وُمْرىَم٤مًٟم٤م ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ـَ آَُمٜمُقا إِْن شَمتاُ٘مقا اهللاَ ََيْ ِذي ٤َم اًما وُمـ اًمٗمرىم٤من ُم٤م  ،﴾َي٤م َأُّيُّ

سمف ُمـ  يٕمٓمٞمٝمؿ ُمـ ًمٜمقر اًمذي يٗمرىمقن سمف سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ واًمٜمٍم واًمٕمز اًمذي يتٛمٙمٜمقن

 أهـ. إىم٤مُم٦م احلؼ ويمن اًم٤ٌمـمؾ ومن اًمٗمرىم٤من هبذا وهبذا

ذم احل٘مٞم٘م٦م شم٘مقى اًم٘مٚمقب ٓ شم٘مقى  واًمت٘مقى( طم٘مٞم٘م٦م اًمت٘مقى: 946وىم٤مل )صـ

ْؿ ؿَمَٕم٤مِئَر ﴿ قال تعالى:اجلقارح  ـْ ُيَٕمٔمِّ ـْ شَمْ٘مَقى اًْمُ٘مُٚمقِب وَم٢مِ  اهللَِذًمَِؽ َوَُم ٤َم ُِم  ،[31]احلج:﴾َّنا

ـْ َيٜم٤َمَل  ﴿ :وىم٤مل ـْ َيٜم٤َمًُمُف اًمتاْ٘مَقى ُِمٜمُْٙمؿْ  اهللًََم
وىم٤مل اًمٜمٌل اًمت٘مقى  ﴾حُلُقُُمَٝم٤م َوٓ ِدَُم٤مُؤَه٤م َوًَمٙمِ

هٝمٜم٤م وأؿم٤مر إمم صدره وم٤مًمٙمٞمس ي٘مٓمع ُمـ اعم٤ًموم٦م سمّمح٦م اًمٕمزيٛم٦م وقمٚمق اهلٛم٦م ودمريد 

اًم٘مّمد وصح٦م اًمٜمٞم٦م ُمع اًمٕمٛمؾ اًم٘مٚمٞمؾ أوٕم٤مف أوٕم٤مف ُم٤م ي٘مٓمٕمف اًمٗم٤مرغ ُمـ ذًمؽ ُمع 

 وم٤من اًمٕمزيٛم٦م واعمح٦ٌم شمذه٥م اعمِم٘م٦م وشمٓمٞم٥م اًمًػم. اًمتٕم٥م اًمٙمثػم واًمًٗمر اًمِم٤مق

ـْ َيتاِؼ ﴿وىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  َٕمْؾ ًَمُف خَمَْرضم٤مً  اهللََوَُم ٥ُم  * ََيْ ًِ َت ـْ طَمْٞم٨ُم ٓ حَيْ   * َوَيْرُزىْمُف ُِم

ـْ َيتاِؼ  ـْ َأُْمِرِه ُيْناً  اهللََوَُم  .[0-1 :]الطالق﴾ََيَْٕمْؾ ًَمُف ُِم
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هلل قمز وضمؾ أن أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب اعمخ٤مرج ذم اجلقاٟم٥م هذه آي٤مت قمٔمٞمامت ومٞمٝم٤م سمٞم٤من ُمـ ا

 اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م، وُمالك ذًمؽ هق شم٘مقى اهلل قمز وضمؾ وُمالزُم٦م ـم٤مقمتف ذم اًمن واًمٕمٚمـ.

٦ٌَُم ًمِْٚمُٛمتاِ٘ملمَ ﴿ وقال تعالى: ٦ٌَُم ًمِٚمتاْ٘مَقى﴿ ، وىم٤مل:[915:ألعرافا] ﴾َواًْمَٕم٤مىِم  ﴾َواًْمَٕم٤مىِم

 .[931:]طـه

شم٘مٞم٤مء إصٗم٤مء إشم٘مٞم٤مء وم٘مد أسم٘مك اهلل ذيمرهؿ وأقمز وهلذا عم٤م يم٤من إٟمٌٞم٤مء هؿ إ

ٌُقنَ ﴿ قال تعالى:ىمدرهؿ، وايدهؿ وٟمٍمهؿ 
، ؾمقاًء [913]الصافات: ﴾َوإِنا ضُمٜمَْدَٟم٤م هَلُُؿ اًْمَٖم٤مًمِ

يم٤من ذًمؽ ذم احلروب أو ذم همػمه٤م، وىمد شم٘مدم سمام يٖمٜمل قمـ اإلقم٤مدة اًمٙمالم طمقل ٟمٍم اهلل 

 .قمز وضمؾ ًمٚمٛم١مُمٜملم وشم٠ميٞمدهؿ وشمًديدهؿ

َهَذا سَمَٞم٤مٌن ﴿وأؾم٤ٌمب زي٤مدة اإليامن واهلداي٦م ُمتقومرة ذم هذه اًمّمٜمػ، ومرب اًمٕمزة ي٘مقل: 

َذًمَِؽ اًْمٙمَِت٤مُب ٓ َرْي٥َم  * اَل﴿، وي٘مقل: [935]آل عؿران: ﴾ًمِٚمٜما٤مِس َوُهدًى َوَُمْققِمَٔم٦ٌم ًمِْٚمُٛمتاِ٘ملمَ 

ـَ ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمًْمَٖمْٞم٥ِم ﴿: ، صمؿ ذيمر صٗم٤مَتؿ قمز وضمؾ وم٘م٤مل[1-9]البؼرة: ﴾ومِٞمِف ُهدًى ًمِْٚمُٛمتاِ٘ملمَ  ِذي اًما

الة َومِما٤م َرَزىْمٜم٤َمُهْؿ ُيٜمِٗمُ٘مقنَ   .[3]البؼرة:﴾َوُيِ٘مٞمُٛمقَن اًمّما

ُٙمْؿ قَمغَم َرضُمٍؾ ﴿ قال تعالى:وهل ؾم٥ٌم ًمٚمرمح٦م  ـْ َرسمِّ ٌُْتْؿ َأْن ضَم٤مَءيُمْؿ ِذيْمٌر ُِم َأَوقَمِج

 .[13]ألعراف: ﴾قنَ ُِمٜمُْٙمْؿ ًمُِٞمٜمِْذَريُمْؿ َوًمَِتتاُ٘مقا َوًَمَٕمٚماُٙمْؿ شُمْرمَحُ 

ـْ قَم٤مَدى زِم َوًمًِٞم٤م وَمَ٘مْد آَذْٟمُتُف سم٤ِمحْلَْرِب شوُمٕمٚمقم أن اهلل قمز وضمؾ ىم٤مل:  َب إِزَما  ،َُم َوَُم٤م شَمَ٘مرا

ْو٧ُم قَمَٚمْٞمفِ   َأطَم٥ما إزَِما مِما٤م اوْمؽَمَ
ٍ
ء ٌِْدي سمٌَِمْ ُب إزَِما سم٤ِمًمٜماَقاومِِؾ طَمتاك ُأطمِ  ،قَم ٌِْدي َيَتَ٘مرا  ،ٌافُ َوَُم٤م َيَزاُل قَم

َٛمُع سمِفِ  ًْ ٌُْتُف يُمٜم٧ُْم ؾَمْٛمَٕمُف اًماِذي َي ٌَ ٌٍِْمُ سمِفِ  ،وَم٢مَِذا َأطْم ِذي ُي ُه اًما ٌْٓمُِش هِب٤َم ،َوسَمٍَمَ تِل َي  ،َوَيَدُه اًما

تِل َيْٛمٌِم هِب٤َم قُْمِٓمَٞمٜمافُ  ،َوِرضْمَٚمُف اًما َٕ قُِمٞمَذٟمافُ  ،َوإِْن ؾَم٠َمًَمٜمِل  َٕ ـْ اؾْمَتَٕم٤مَذِِن  دْ  ،َوًَمِئ ـْ َوَُم٤م شَمَردا ُت قَم

٤مَءشَمفُ  ًَ ـِ َيْٙمَرُه اعمَْْقَت َوَأَٟم٤م َأيْمَرُه َُم ـْ َٟمْٗمِس اعم١ُْْمُِم ِدي قَم  َأَٟم٤م وَم٤مقِمُٚمُف شَمَردُّ
ٍ
ء ، احلدي٨م قمـ أِب »َرْ
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 هريرة قمٜمد اًمٌخ٤مري.

، وذم [1:]التوبة﴾حُي٥ِمُّ اعمُْتاِ٘ملمَ  اهللَإِنا ﴿ قال تعالى:وُمـ أؾم٤ٌمب اعمح٦ٌم اًمت٘مقى، 

أن اهلل حي٥م »: ط( ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل 9521قمٜمد ُمًٚمؿ ) طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أِب وىم٤مص

 .»اًمٕمٌد اًمت٘مل اًمٖمٜمل واخلٗمل

 وأظمؼم اهلل قمز وضمؾ ذم آي٤مت يمثػمات قمام أقمد ًمٚمٛمت٘ملم.

 وُم٤م ذًمؽ إٓ َّٕنؿ اؾمتٛمروا ذم هذا اًمٓمريؼ طمتك آشم٤مهؿ اعمقت.

تِل ُوقِمَد اعمُْتاُ٘مقَن ومِٞمَٝم٤م َأَّْن٤َمرٌ ﴿ قال تعالى: ـٍ  َُمَثُؾ اجْلَٜما٦ِم اًما ٌَ ـْ ًَم ـٍ َوَأَّْن٤َمٌر ُِم  هَمػْمِ آؾِم
ٍ
ـْ َُم٤مء ُِم

ـْ  ٍؾ ُُمَّمّٗمًك َوهَلُْؿ ومِٞمَٝم٤م ُِم ًَ ـْ قَم ٤مِرسملَِم َوَأَّْن٤َمٌر ُِم ٍة ًمِٚمِما ـْ مَخٍْر ًَمذا ْ ـَمْٕمُٛمُف َوَأَّْن٤َمٌر ُِم ْ َيَتَٖمػما  يُمؾِّ ََل

ـْ ُهَق ظَم٤مًمٌِد ذِم اًمٜما٤مِر  ِْؿ يَمَٛم ـْ َرهبِّ َع َأُْمَٕم٤مَءُهؿْ اًمثاَٛمَراِت َوَُمْٖمِٗمَرٌة ُِم  ﴾َوؾُمُ٘مقا َُم٤مًء مَحِٞماًم وَمَ٘مٓما

 .[98]حمؿد:

 .[09]ادرسالت: ﴾إِنا اعْمُتاِ٘ملَم ذِم فِمالٍل َوقُمُٞمقنٍ ﴿وىم٤مل: 

ـْ يَم٤مَن شَمِ٘مّٞم٤مً ﴿ وقال تعالى: ٤ٌَمِدَٟم٤م َُم ـْ قِم تِل ُٟمقِرُث ُِم  .[13]مريم: ﴾شمِْٚمَؽ اجْلَٜما٦ُم اًما

تِل ُوقِمَد اعمُْتاُ٘مقنَ ىُمْؾ َأَذًمَِؽ ظَمػْمٌ َأْم ضَمٜما ﴿وىم٤مل:   .[98:]الػرقان﴾٦ُم اخْلُْٚمِد اًما

  .[19]الشعراء: ﴾َوُأْزًمَِٗم٧ِم اجْلَٜما٦ُم ًمِْٚمُٛمتاِ٘ملمَ ﴿وىم٤مل: 

 ... أي٤مت. [89]الدخان: ﴾إِنا اعْمُتاِ٘ملَم ذِم َُمَ٘م٤مٍم َأُِملمٍ ﴿وىم٤مل: 

-80 ]الؼؿر:﴾ْدٍق قِمٜمَْد َُمِٚمٞمٍؽ ُُمْ٘مَتِدرٍ ذِم َُمْ٘مَٕمِد ِص  * إِنا اعْمُتاِ٘ملَم ذِم ضَمٜما٤مٍت َوََّنَرٍ ﴿وىم٤مل: 

 ذم آي٤مت يمثػمات ضمًدا.، [88

ـْ  (:262وأظمرج اًمؽمُمذي ) َُيُْٓم٥ُم ذِم  ط اهللِ ؾَمِٛمْٕم٧َم َرؾُمقَل  :ُأَُم٤مَُم٦َم َيُ٘مقُل  َأَِب قَم

٦ِم اًْمَقَداِع وَمَ٘م٤مَل  ُ٘مقا ش: طَمجا ُٙمؿْ  ،َرسماُٙمؿْ  اهللَاشما ًَ وا َزيَم٤مَة  ،َوُصقُُمقا ؿَمْٝمَريُمؿْ  ،َوَصٚمُّقا مَخْ َوَأدُّ
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ُٙمؿْ  ،َأُْمَقاًمُِٙمؿْ  َِِب ُأَُم٤مَُم٦مَ  :ىَم٤مَل  ،»َوَأـمِٞمُٕمقا َذا َأُْمِريُمْؿ شَمْدظُمُٚمقا ضَمٜما٦َم َرسمِّ ِٕ ُُمٜمُْذ يَمْؿ ؾَمِٛمْٕم٧َم  :وَمُ٘مْٚم٧ُم 

ـْ َرؾُمقِل  ـُ صَماَلصملَِم ؾَمٜم٦َمً  :ىَم٤مَل  ؟َهَذا احْلَِدي٨ِم  ط اهللُِِم  .ؾَمِٛمْٕمُتُف َوَأَٟم٤م اسْم

طملم ؾمئؾ قمـ أيمثر ُم٤م  طل اعم١مدي٦م إمم دظمقل اجلٜم٦م، ىم٤مل وهل ُمـ أومْمؾ إقمام

( قمـ أِب 262، أظمرضمف اًمؽمُمذي )»شم٘مقى اهلل وطمًـ اخلٚمؼ»يدظمؾ اًمٜم٤مس اجلٜم٦م؟ ىم٤مل: 

 .هريرة 

 ﴾َأشْمَ٘م٤ميُمؿْ  اهللِإِنا َأيْمَرَُمُٙمْؿ قِمٜمَْد ﴿ قال تعالى:واعمت٘مقن هؿ أهؾ اًمٙمراُم٦م، 

 .[93:]احلجرات

ـْ َأِِب  (:  (، وُمًٚمؿ )8830ي٨م أِب هريرة ذم )يمام ذم طمد طوىم٤مل رؾمقل اهلل  قَم

ـْ َأيْمَرُم اًمٜما٤مسِ  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :ىِمٞمَؾ  ُهَرْيَرَة  ـْ َهَذا  :وَمَ٘م٤مًُمقا ،َأشْمَ٘م٤مُهؿْ  :ىَم٤مَل  ؟َُم ًَمْٞمَس قَم

٠َمًُمَؽ  ًْ ـُ َٟمٌِلِّ  اهللِوَمُٞمقؾُمُػ َٟمٌِلُّ  :ىَم٤مَل  ،َٟم ـِ َٟمٌِلِّ  اهللِاسْم ـِ ظَمٚمِٞمِؾ  اهللِاسْم ـْ َهَذا  :ىَم٤مًُمقا ،هللِ ااسْم ًَمْٞمَس قَم

٠َمًُمَؽ  ًْ ٠َمًُمقنِ ش :ىَم٤مَل  ،َٟم ًْ ـْ َُمَٕم٤مِدِن اًْمَٕمَرِب شَم ؾْماَلِم إَِذا  ؟وَمَٕم ظِمَٞم٤مُرُهْؿ ذِم اجْل٤َمِهٚمِٞما٦ِم ظِمَٞم٤مُرُهْؿ ذِم اإْلِ

ٌَْٞمِد  ،»وَمُ٘مُٝمقا ـْ قُم ـْ َأِِب ُهَريْ  اهللِ ىَم٤مَل َأسُمق ُأؾَم٤مَُم٦َم َوُُمْٕمَتِٛمٌر قَم ـْ ؾَمِٕمٞمٍد قَم ِلِّ قَم ـْ اًمٜمٌا  .طَرَة قَم

(: أٟمِمدِن قمٌد اًمٕمزيز يٕمٜمل ؾمٚمٞمامن 84-83) »روو٦م اًمٕم٘مالء»ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ذم 

 إسمرش:

 إذا أٟمتًـــ٥م اًمٜمـــ٤مس يمـــ٤من اًمت٘مــــل

 

 سمت٘مــــقاه أومْمــــؾ ُمـــــ يٜمتًــــ٥م 

ـــــف  ـــــؼ اهلل يٙمًـــــ٥م سم  وُمــــــ يت

 

ـــ٥م  ـــ٤م يٙمتً ـــؾ ُم ـــظ أومْم ــــ احل  ُم

٤ًٌم ًمٚمٜمجـــــ٤مة   وُمــــــ يتخـــــذ ؾمـــــٌ

 

 ومــــ٢من شم٘مــــقى اهلل ظمــــػم ؾمــــ٥ٌم 

يقيص هب٤م ويِمدد قمٚمٞمٝم٤م ذم يمثػم ُمـ ُمقاقمٔمف، يمام ذم طمدي٨م  طل اهلل ويم٤من رؾمق 

ـْ اًْمِٕمْرسَم٤مِض  (:9232(، واًمؽمُمذي )0243قمٜمد أِب داود ) اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م  قَم
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ـِ ؾَم٤مِرَي٦َم ىَم٤مَل  َيْقًُم٤م سَمْٕمَد َصاَلِة اًْمَٖمَداِة َُمْققِمَٔم٦ًم سَمٚمِٞمَٖم٦ًم َذَروَم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م  ط اهللَِوقَمَٔمٜم٤َم َرؾُمقُل  :سْم

ٍع وَماَمَذا شَمْٕمَٝمُد إًَِمْٞمٜم٤َم َي٤م  :وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ  ،اًْمُٕمُٞمقُن َوَوضِمَٚم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م اًْمُ٘مُٚمقُب  إِنا َهِذِه َُمْققِمَٔم٦ُم ُُمَقدِّ

ٌٌَِمع  اهللُِأوِصٞمُٙمْؿ سمَِتْ٘مَقى ش :ىَم٤مَل  ؟اهللَِرؾُمقَل  ٌٌْد طَم ْٛمِع َواًمٓما٤مقَم٦ِم َوإِْن قَم ًا ـْ َيِٕمْش  6َواًم ُف َُم وَم٢مِٟما

٤َم َواَلًَم٦مٌ  ،َرى اظْمتاَِلوًم٤م يَمثػًِماُِمٜمُْٙمْؿ يَ  ُُُمقِر وَم٢مَِّنا ْٕ ٤ميُمْؿ َوحُمَْدصَم٤مِت ا ـْ َأْدَرَك َذًمَِؽ ُِمٜمُْٙمْؿ  ،َوإِيا وَمَٛم

قا قَمَٚمْٞمَٝم٤م سم٤ِمًمٜماَقاضِمذِ  لَم قَمْمُّ ـَ اعمَْْٝمِديِّ اؿِمِدي  اًمرا
ِ
ٜماتِل َوؾُمٜما٦ِم اخْلَُٚمَٗم٤مء ًُ  .»وَمَٕمَٚمْٞمِف سمِ

( ُمـ 9396اهلل قمز وضمؾ إُّي٤م يمام قمٜمد ُمًٚمؿ ) يالزم ؾم١مال طويم٤من رؾمقل اهلل 

 .»اًمٚمٝمؿ إِن أؾم٠مًمؽ اهلدى واًمت٘مك واًمٕمٗم٤مف واًمٖمٜمل»طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد: 

ـَ ﴿ قال تعالى:وهق وصٞم٦م اهلل قمز وضمؾ ًمألوًملم وأظمريـ،  ِذي ْٞمٜم٤َم اًما َوًَمَ٘مْد َوصا

ُ٘مقا  ٤ميُمْؿ َأِن اشما ٌْٚمُِٙمْؿ َوإِيا ـْ ىَم  .[939:ـساء]ال﴾اهللَُأوشُمقا اًْمٙمَِت٤مَب ُِم

(: ومٝمذه اًمقصٞم٦م وصٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ضم٤مُمٕم٦م 6/854) »ذح إرسمٕملم»ىم٤مل اسمـ رضم٥م ذم 

 أهـحل٘مقق اهلل وطم٘مقق قم٤ٌمده.

احلدي٨م ذم  »واهلل إِن ٕشم٘م٤ميمؿ هلل وأقمٚمٛمٙمؿ سمام أشم٘مل»ىم٤مل:  طوهل هدى اًمٜمٌل 

 اًمّمحٞمح.

 ورطمؿ اهلل اسمـ اًمقردي إذ ي٘مقل ذم ُٓمٞمتف:

ـــــــ٤م ـــــــقى اهلل ُم ـــــــؼ اهلل ومت٘م  اشم

 

ـــ٤مورت  ـــؾ ضم ـــرئ إٓ وص ـــ٥م اُم  ىمٚم

 ًمـــٞمس ُمــــ ي٘مٓمـــع ـمرىًمـــ٤م سمٓمـــاًل  

 

ـــــؾ  ـــــك اهلل اًمٌٓم ــــــ يت٘م ـــــام ُم  إٟم

 وُم٤م أمجؾ ُم٤م يٜم٥ًم إمم قمٛمػم سمـ احلامم: 

 ريمًْمــــــــــ٤م إمم اهلل سمٖمــــــــــػم زاد

 

 إٓ اًمت٘مــــــك وقمٛمــــــؾ اعمٕمــــــ٤مد 

 واًمّمـــــؼم ذم اهلل قمـــــغم اجلٝمـــــ٤مد 

 

 ويمــــــؾ زاد قمروــــــ٦م اًمٜمٗمــــــ٤مد 
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 همػم اًمت٘مك واًمؼم واًمرؿم٤مد

 (.9/013) »اإلص٤مسم٦مش

(: اًمت٘مقى أن شمٕمٛمؾ 6/041) »ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»: ـمٚمؼ اسمـ ضمٞم٥م يمام ذم وىم٤مل

سمٓم٤مقم٦م اهلل قمغم ٟمقر ُمـ اهلل، شمرضمقا صمقاب اهلل، وأن شمؽمك ُمٕمّمٞم٦م اهلل قمغم ٟمقر ُمـ اهلل ُت٤مف 

 أهـقم٘م٤مب اهلل. 

 وَت٤مم اًمت٘مقى أن شمٙمقن يمام ىم٤مل اسمـ اعمٕمتز:

 ظمـــــــؾ اًمـــــــذٟمقب صـــــــٖمػمه٤م

 

 ويمٌػمهــــــــ٤م ومٝمــــــــق اًمت٘مــــــــك 

 ش ومـــــــقق أروأصـــــــٜمع يمـــــــام 

 

 ض اًمِمــــقك حيــــذر ُمــــ٤م يــــرى 

ــــــــــــٖمػمة  ــــــــــــرن ص  ٓ ُت٘م

 

ـــــــ  ــــــــ احلَم ـــــــ٤مل ُم  إن اجلٌ

 (.6/049) »ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»ُمـ  أهـ 

 وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل:

ـــــف ـــــؿ شمٖمٜم ـــــرف اهلل ومٚم ــــــ قم  ُم

 

ــــــ٘مك  ــــــذاك اًمِم ــــــ٦م اهلل ًم  ُمٕمروم

 ُمــــ٤م يّمــــٜمع اًمٕمٌــــد سمٕمــــز اًمٖمٜمــــل 

 

ـــــل  ـــــز ًمٚمٛمت٘م ـــــؾ اًمٕم ـــــز يم  واًمٕم

 أهـ.  

 ايجا١َٓ ٚاألصبعٕٛ

 ٚرْٝاْا بشنضاٙ تطٝب**تضتاح ايكًٛببشنض اهلل 

هق ديدن إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم وُم١مٟمس اًمقطمٞمد وأيمؼم ُمـ يمؾ رء، وًمذيمر اهلل أيمؼم: 

ُـّ اًْمُ٘مُٚمقُب  اهللَِأٓ سمِِذيْمِر ﴿إٟمف اًمٓمٛمئٜمٞمٜم٦م:  ، إٟمف اًمًٙمٞمٜم٦م وؾم٥ٌم اًمٜمٍم [15:]الرعد﴾شَمْٓمَٛمِئ
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ـَ آَُمٜمُقا إَِذا ًَمِ٘مٞمتُ ﴿واًمث٤ٌمت:  ِذي ٤َم اًما ٌُُتقا َواْذيُمُروا َي٤م َأُّيُّ  ﴾يَمثػِمًا ًَمَٕمٚماُٙمْؿ شُمْٗمٚمُِحقنَ  اهللَْؿ ومَِئ٦ًم وَم٤مصْم

 .[08]ألكػال:

ـَ اًْمَ٘مْقِل ﴿سمف شمرومع اًمٖمٗمٚم٦م:  قم٤ًم َوظِمٞمَٗم٦ًم َوُدوَن اجْلَْٝمِر ُِم َؽ شَمَيُّ ًِ َواْذيُمْر َرسماَؽ ذِم َٟمْٗم

ـَ اًْمَٖم٤مومِٚملِمَ  ـْ ُِم َص٤مِل َوٓ شَمُٙم ْٔ  .[198]ألعراف: ﴾سم٤ِمًْمُٖمُدوِّ َوا

ـِ ُٟمَ٘مٞمِّْض ًَمُف ؿَمْٞمَٓم٤مٟم٤ًم وَمُٝمَق ﴿وص٤مطمٌف حمروس ُمـ اًمِمٞمٓم٤من:  مْحَ ـْ ِذيْمِر اًمرا ـْ َيْٕمُش قَم َوَُم

ـٌ  ُْؿ ُُمْٝمَتُدونَ  * ًَمُف ىَمِري ٌُقَن َأَّنا ًَ ٌِٞمِؾ َوحَيْ ًا ـِ اًم وََّنُْؿ قَم ُْؿ ًَمَٞمُّمدُّ  .[31-31]الزخرف:  ﴾َوإَِّنا

 ٓم٤مقم٤مت.ويمؿ حي٤مول اًمِمٞمٓم٤من ذم اًمّمد قمٜمف وهمػمه ُمـ اًم

ٌَْٖمَْم٤مَء ذِم اخْلَْٛمِر َواعمَْْٞمِنِ ﴿ قال تعالى: ْٞمَٓم٤مُن َأْن ُيقىِمَع سَمْٞمٜمَُٙمُؿ اًْمَٕمَداَوَة َواًْم اَم ُيِريُد اًمِما إِٟما

ـْ ِذيْمِر  يُمْؿ قَم الِة وَمَٝمْؾ َأْٟمُتْؿ ُُمٜمَْتُٝمقنَ  اهللِ َوَيُّمدا ـِ اًمّما  .[19]ادائدة: ﴾َوقَم

ـِ  (:9428وأظمرج اإلُم٤مم اًمت٤مرُمذي ) ِلا قَم صَمُف َأنا اًمٜمٌا ؿَْمَٕمِريا طَمدا ْٕ  :ىَم٤مَل  طاحْل٤َمِرَث ا

اِئٞمَؾ َأْن َيْٕمَٛمُٚمقا هِب٤َم  اهللَ إِنا ش ْهَ
٤م سمَِخْٛمِس يَمٚمِاَمٍت َأْن َيْٕمَٛمَؾ هِب٤َم َوَي٠ْمُُمَر سَمٜمِل إِ ـَ َزيَمِريا َأَُمَر حَيَْٞمك سْم

٤م ٌِْٓمَئ هِبَ ُف يَم٤مَد َأْن ُي ك Kَوإِٟما ًَ ٤م َوشَم٠ْمُُمَر سَمٜمِل  اهللَإِنا  :وَمَ٘م٤مَل قِمٞم َأَُمَرَك سمَِخْٛمِس يَمٚماَِمٍت ًمَِتْٕمَٛمَؾ هِبَ

٤م اِئٞمَؾ َأْن َيْٕمَٛمُٚمقا هِبَ ٤م َأْن آُُمَرُهؿْ  ،إِْهَ ٤م َأْن شَم٠ْمُُمَرُهْؿ َوإُِما ٌَْ٘مَتٜمِل هِب٤َم  :وَمَ٘م٤مَل حَيَْٞمك ،وَم٢مُِما َأظْمَِمك إِْن ؾَم

َب  َػ ِِب َأْو ُأقَمذا ًَ ْوا قَمغَم وَمَجَٛمَع اًمٜما٤مَس  ،َأْن ُُيْ ِجُد َوشَمَٕمدا ًْ ذِم سَمْٞم٧ِم اعْمَْ٘مِدِس وَم٤مُْمَتأَلَ اعمَْ

ِف  َ ـا  اهللَإِنا  :وَمَ٘م٤مَل  ،اًمنمُّ ـا َوآُُمَريُمْؿ َأْن شَمْٕمَٛمُٚمقا هِبِ ـا  :َأَُمَرِِن سمَِخْٛمِس يَمٚماَِمٍت َأْن َأقْمَٛمَؾ هِبِ هُلُ َأوا

ٌُُدوا  يُمقا سمِِف ؿَمْٞمًئ٤م اهللََأْن شَمْٕم َٓ شُمنْمِ َك سمِ َوإِ  ،َو ـْ َأْذَ ـْ  ٤مهللِنا َُمَثَؾ َُم ًٌْدا ُِم ى قَم يَمَٛمَثِؾ َرضُمٍؾ اؿْمؽَمَ

وَمَٙم٤مَن َيْٕمَٛمُؾ  ،وَمَ٘م٤مَل َهِذِه َداِري َوَهَذا قَمَٛمكِم وَم٤مقْمَٛمْؾ َوَأدِّ إزَِما  ،ظَم٤مًمِِص َُم٤مًمِِف سمَِذَه٥ٍم َأْو َوِرٍق 

ُٙمْؿ َيْرَى َأْن َيُٙمقنَ  ٌُْدُه يَمَذًمَِؽ  َوُي١َمدِّي إمَِم هَمػْمِ ؾَمٞمِِّدِه وَم٠َميُّ اَلِة وَم٢مَِذا  اهللََوإِنا  ،قَم َأَُمَريُمْؿ سم٤ِمًمّما

ْٞمُتْؿ وَماَل شَمْٚمَتِٗمُتقا وَم٢مِنا  ْ َيْٚمَتِٗم٧ْم  اهللََصٚما ٌِْدِه ذِم َصاَلشمِِف َُم٤م ََل َوآُُمُريُمْؿ  ،َيٜمِّْم٥ُم َوضْمَٝمُف ًمَِقضْمِف قَم
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َٞم٤مِم وَم٢مِنا َُمَثَؾ َذًمَِؽ يَمَٛمَثِؾ َرضُمٍؾ ذِم قِمَّم٤مسمَ  ٌؽ وَمُٙمٚمُُّٝمْؿ َيْٕمَج٥ُم َأْو سم٤ِمًمّمِّ ًْ ٌة ومِٞمَٝم٤م ُِم ٦ٍم َُمَٕمُف ُسا

ٌُُف ِرحُيَٝم٤م ٤مِئِؿ َأـْمَٞم٥ُم قِمٜمَْد  ،ُيْٕمِج ِؽ  اهللَِوإِنا ِريَح اًمّما ًْ
ِ ـْ ِريِح اعمْ َدىَم٦ِم وَم٢مِنا َُمَثَؾ  ،ُِم َوآُُمُريُمْؿ سم٤ِمًمّما

ُه اًْمَٕمُدوُّ وَم٠َمْوصَمُ٘مقا َيَدُه إِمَم  سُمقا قُمٜمَُ٘مُف وَمَ٘م٤مَل َأَٟم٤م َأوْمِديِف َذًمَِؽ يَمَٛمَثِؾ َرضُمٍؾ َأَهَ ُُمقُه ًمَِٞمْيِ  قُمٜمُِ٘مِف َوىَمدا

ُف ُِمٜمُْٝمؿْ  ًَ وَم٢مِنا َُمَثَؾ َذًمَِؽ يَمَٛمَثِؾ  اهللََوآُُمُريُمْؿ َأْن شَمْذيُمُروا  ،ُِمٜمُْٙمْؿ سم٤ِمًْمَ٘مٚمِٞمِؾ َواًْمَٙمثػِِم وَمَٗمَدى َٟمْٗم

اقًم٤م ُف ُِمٜمُْٝمؿْ طَمتاك إِذَ  ،َرضُمٍؾ ظَمَرَج اًْمَٕمُدوُّ ذِم َأصَمِرِه ِهَ ًَ ـٍ طَمِّملٍم وَم٠َمطْمَرَز َٟمْٗم  ،ا َأشَمك قَمغَم طِمّْم

ٓا سمِِذيْمِر  ْٞمَٓم٤مِن إِ ـْ اًمِما ُف ُِم ًَ ِرُز َٟمْٗم َٓ حُيْ ٌُْد  ِلُّ  ،»اهللِيَمَذًمَِؽ اًْمَٕم َوَأَٟم٤م آُُمُريُمْؿ ش :طىَم٤مَل اًمٜمٌا

ـا  اهللُ سمَِخْٛمٍس  ٤مقَم٦مُ  :َأَُمَرِِن هِبِ ْٛمُع َواًمٓما ًا َٝم٤مدُ  ،اًم ْجَرةُ وَ  ،َواجْلِ ـْ وَم٤مَرَق  ،َواجْلاََمقَم٦مُ  ،اهْلِ ُف َُم وَم٢مِٟما

ٓا َأْن َيْرضِمعَ  ـْ قُمٜمُِ٘مِف إِ ؾْماَلِم ُِم قَمك َدقْمَقى  ،اجْلاََمقَم٦َم ىِمٞمَد ؿِمؼْمٍ وَمَ٘مْد ظَمَٚمَع ِرسْمَ٘م٦َم اإْلِ ـْ ادا َوَُم

ـْ ضُمَث٤م ضَمَٝمٜماؿَ  ُف ُِم َوإِْن ش :ىَم٤مَل  ؟َوإِْن َصغما َوَص٤ممَ  اهللِ َي٤م َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ  ،»اجْل٤َمِهٚمِٞما٦ِم وَم٢مِٟما

٤ٌَمَد  اهللَِصغما َوَص٤مَم وَم٤مْدقُمقا سمَِدقْمَقى  ٚمِِٛملَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم قِم ًْ يُمْؿ اعْمُ  .»اهللِ اًماِذي ؾَماما

٤مضِمَد ﴿ قال تعالى:وهؾ سمٜمٞم٧م اعم٤ًمضمد إٓ ًمٚمذيمر،  ًَ ـْ َُمٜمََع َُم ا ـْ َأفْمَٚمُؿ مِم َأْن  اهللَِوَُم

ْٟمَٞم٤م ُيْذيَمَر ومِٞمَٝم٤م اؾْمٛمُ  ٓا ظَم٤مِئِٗملَم هَلُْؿ ذِم اًمدُّ ُف َوؾَمَٕمك ذِم ظَمَراهِب٤َم ُأوًَمِئَؽ َُم٤م يَم٤مَن هَلُْؿ َأْن َيْدظُمُٚمقَه٤م إِ

ظِمَرِة قَمَذاٌب قَمِٔمٞمؿٌ  ْٔ  .[990]البؼرة: ﴾ظِمْزٌي َوهَلُْؿ ذِم ا

ـْ   (:941) وأظمرج ُمًٚمؿ  ـُ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل  َأَٟمسِ قَم جِ  :سْم ًْ ـُ ذِم اعْمَ ِد َُمَع َرؾُمقِل سَمْٞمٜماََم َٟمْح

ِجدِ  ط اهللِ ًْ ٌُقُل ذِم اعمَْ ىَم٤مَل  ،َُمْف َُمفْ  :ط اهللِ وَمَ٘م٤مَل َأْصَح٤مُب َرؾُمقِل  ،إِْذ ضَم٤مَء َأقْمَراِِبع وَمَ٘م٤مَم َي

يُمقُه طَمتاك سَم٤مَل  »َٓ شُمْزِرُُمقُه َدقُمقهُ ش :ط اهللِىَم٤مَل َرؾُمقُل  َدقَم٤مُه وَمَ٘م٤مَل  ط اهللِ صُمؿا إِنا َرؾُمقَل  ،وَمؽَمَ

َٓ اًْمَ٘مَذرِ ش :ًَمفُ  ٌَْقِل َو ـْ َهَذا اًْم  ُِم
ٍ
ء َٓ شَمّْمُٚمُح ًمٌَِمْ ٤مضِمَد  ًَ اَم ِهَل ًمِِذيْمِر  ،إِنا َهِذِه اعمَْ قَمزا َوضَمؾا  اهللِإِٟما

اَلِة َوىِمَراَءِة اًْمُ٘مْرآنِ  ـْ اًْمَ٘مْقِم وَمَج٤مَء سمَِدًمْ  :ىَم٤مَل  ط اهللِ َأْو يَماَم ىَم٤مَل َرؾُمقُل  ،»َواًمّما ٍق وَم٠َمَُمَر َرضُماًل ُِم

 وَمَِمٜماُف قَمَٚمْٞمفِ 
ٍ
ـْ َُم٤مء  .ُِم
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ودوام اًمذيمر ًمٚمرب قمز وضمؾ هق ـمري٘م٦م أصح٤مب اًمٕم٘مقل اًمًٚمٞمٛم٦م واًمٗمٓمر اعمًت٘مٞمٛم٦م، 

َْرِض َواظْمتاِلِف ﴿وآقمت٘م٤مدات اًم٘مقُمٞم٦م، يمام ىم٤مل قمز وضمؾ:  ْٕ اَمَواِت َوا ًا إِنا ذِم ظَمْٚمِؼ اًم

٤ٌَمِب  ًَْم ْٕ ُوزِم ا ِٕ ي٤مٍت  َٔ ْٞمِؾ َواًمٜماَٝم٤مِر  ـَ َيْذيُمُروَن ا * اًمٚما ِذي ىِمَٞم٤مُم٤ًم َوىُمُٕمقدًا َوقَمغَم ضُمٜمُقهِبِْؿ  اهللًَما

ٌَْح٤مَٟمَؽ وَمِ٘مٜم٤َم قَمَذاَب  ٜم٤َم َُم٤م ظَمَٚمْ٘م٧َم َهَذا سَم٤مـمِاًل ؾُم َْرِض َرسما ْٕ اَمَواِت َوا ًا ُروَن ذِم ظَمْٚمِؼ اًم َوَيَتَٗمٙما

 .[919-919]آل عؿران:  ﴾اًمٜما٤مرِ 

ـَ إَِذا ﴿ قال تعالى:، واًمذي يت٠مصمر سم٤مًمذيمر ويقضمؾ ىمٚمٌف هق اعم١مُمـ ِذي اَم اعم١ُْْمُِمٜمُقَن اًما إِٟما

ُٚمقنَ  اهللُُذيمَِر  ِْؿ َيَتَقيما ـَ  * َوضِمَٚم٧ْم ىُمُٚمقهُبُْؿ َوإَِذا شُمٚمَِٞم٧ْم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ آَي٤مشُمُف َزاَدَْتُْؿ إِياَمٟم٤ًم َوقَمغَم َرهبِّ ِذي اًما

الَة َومِما٤م َرَزىْمٜم٤َمُهْؿ ُيٜمِٗمُ٘مقنَ  ِْؿ ُأْوًَمئِ  * ُيِ٘مٞمُٛمقَن اًمّما َؽ ُهُؿ اعم١ُْْمُِمٜمُقَن طَمً٘م٤م هَلُْؿ َدَرضَم٤مٌت قِمٜمَْد َرهبِّ

 .[0-1]األكػال:﴾َوَُمْٖمِٗمَرٌة َوِرْزٌق يَمِريؿٌ 

 وص٤مطم٥م اًمذيمر ُمـ اعم١مُمٜملم طمً٘م٤م يمام شم٘مدم ذم أي٦م.

إِنا ﴿ قال تعالى:ويمؿ ُمـ إضمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل أقمده٤م اهلل قمز وضمؾ ًمذايمريـ 

ٚمِاَم  ًْ ٚمِِٛملَم َواعمُْ ًْ ٤مِدىَم٤مِت اعمُْ ٤مِدىِملَم َواًمّما ِت َواعم١ُْْمُِمٜملَِم َواعم١ُْْمُِمٜم٤َمِت َواًْمَ٘م٤مٟمِتلَِم َواًْمَ٘م٤مٟمَِت٤مِت َواًمّما

٤مِئِٛملَم  ىَم٤مِت َواًمّما ىِملَم َواعمَُْتَّمدِّ ٤مسمَِراِت َواخْل٤َمؿِمِٕملَم َواخْل٤َمؿِمَٕم٤مِت َواعْمَُتَّمدِّ ـَ َواًمّما ٤مسمِِري َواًمّما

٤مِئاَمِت َواحْل٤َمومِِٔملَم ومُ  ـَ َواًمّما ايمِِري ايمَِراِت َأقَمدا  اهللَُروضَمُٝمْؿ َواحْل٤َمومَِٔم٤مِت َواًمذا هَلُْؿ  اهللُيَمثػِمًا َواًمذا

 .[38]األحزاب: ﴾َُمْٖمِٗمَرًة َوَأضْمرًا قَمِٔمٞمامً 

ـَ ﴿ قال تعالى:واًمٜمٗمقر ُمٜمف قمالُم٦م اًمٜمٗم٤مق،  ِذي َوإَِذا ىَمَرْأَت اًْمُ٘مْرآَن ضَمَٕمْٚمٜم٤َم سَمْٞمٜمََؽ َوسَملْمَ اًما

ُتقراً ٓ ُي١ْمُِمٜمُق ًْ ظِمَرِة طِمَج٤مسم٤ًم َُم ْٔ َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم قَمغَم ىُمُٚمقهِبِْؿ َأيمِٜما٦ًم َأْن َيْٗمَ٘مُٝمقُه َوذِم آَذاَِّنِْؿ َوىْمرًا  * َن سم٤ِم

ْقا قَمغَم َأْدسَم٤مِرِهْؿ ُٟمُٗمقراً  َؽ ذِم اًْمُ٘مْرآِن َوطْمَدُه َوًما  .[01-08]آرساء:  ﴾َوإَِذا َذيَمْرَت َرسما

 قال تعالى:وُم٤م ذقم٧م اًمٕم٤ٌمدات إٓ ًمذيمره،  ذقمف اهلل قمز وضمؾ سمٕمد اًمٕم٤ٌمدات،
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الَة ًمِِذيْمِري﴿  .[90:]طـه﴾َوَأىِمِؿ اًمّما

الَة وَم٤مْذيُمُروا ﴿ وقال تعالى: ىِمَٞم٤مُم٤ًم َوىُمُٕمقدًا َوقَمغَم ضُمٜمُقسمُِٙمْؿ وَم٢مَِذا  اهللَوَم٢مَِذا ىَمَْمْٞمُتُؿ اًمّما

الَة يَم٤مَٟم٧ْم قَمغَم  الَة إِنا اًمّما   .[993]الـساء: ﴾اعم١ُْْمُِمٜملَِم يِمَت٤مسم٤ًم َُمْقىُمقشم٤مً  اـْمَٛم٠ْمَٟمٜمُْتْؿ وَم٠َمىِمٞمُٛمقا اًمّما

ـْ قَمَروَم٤مٍت ﴿ وقال تعالى: ُٙمْؿ وَم٢مَِذا َأوَمْْمُتْؿ ُِم ـْ َرسمِّ ٌَْتُٖمقا وَمْْماًل ُِم ًَمْٞمَس قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ضُمٜم٤َمٌح َأْن شَم

٤مًمِّلمَ  قِمٜمَْد اعمَِْْمَٕمِر احْلََراِم َواْذيُمُروُه يَماَم َهَدايُمْؿ َوإِْن يُمٜمُْتؿْ  اهللَ وَم٤مْذيُمُروا  ـَ اًمْما
ِ ٌْٚمِِف عمَ ـْ ىَم صُمؿا  * ُِم

ـْ طَمْٞم٨ُم َأوَم٤مَض اًمٜما٤مُس َواؾْمَتْٖمِٗمُروا  وَم٢مَِذا ىَمَْمْٞمُتْؿ  * هَمُٗمقٌر َرطِمٞمؿٌ  اهللَإِنا  اهللََأومِٞمُْمقا ُِم

ـْ َيُ٘مق اهللََُمٜم٤َمؾِمَٙمُٙمْؿ وَم٤مْذيُمُروا  ـَ اًمٜما٤مِس َُم ٜم٤َم آشمِٜم٤َم ذِم يَمِذيْمِريُمْؿ آسَم٤مَءيُمْؿ َأْو َأؿَمدا ِذيْمرًا وَمِٛم ُل َرسما

ـْ ظَمالٍق  ظِمَرِة ُِم ْٔ ْٟمَٞم٤م َوَُم٤م ًَمُف ذِم ا ظِمَرِة  * اًمدُّ ْٔ ٜم٦ًَم َوذِم ا ًَ ْٟمَٞم٤م طَم ٜم٤َم آشمِٜم٤َم ذِم اًمدُّ ـْ َيُ٘مقُل َرسما َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم

ٜم٦ًَم َوىِمٜم٤َم قَمَذاَب اًمٜما٤مرِ  ًَ ٌُقا وَ  * طَم ًَ ٤م اهللُُأوًَمِئَؽ هَلُْؿ َٟمِّمٞم٥ٌم مِما٤م يَم ًَ
يُع احْلِ َواْذيُمُروا  * ِب َهِ

ـِ ا اهللَ َر وَمال إصِْمَؿ قَمَٚمْٞمِف عمَِ ـْ شَم٠َمظما َؾ ذِم َيْقَُملْمِ وَمال إصِْمَؿ قَمَٚمْٞمِف َوَُم ـْ شَمَٕمجا ٤مٍم َُمْٕمُدوَداٍت وَمَٛم شماَ٘مك ذِم َأيا

ُ٘مقا  ونَ  اهللََواشما نَمُ ُٙمْؿ إًَِمْٞمِف ُُتْ  .[193-915]البؼرة:  ﴾َواقْمَٚمُٛمقا َأٟما

(: وهل ُمٜمزًم٦م اًم٘مقم اًمٙمؼمى اًمتل ُمٜمٝم٤م 006-9/004) »دارجاعم»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

 وومٞمٝم٤م يتجرون وإًمٞمٝم٤م دائام يؽمددون  يتزودون

و اًمذيمر ُمٜمِمقر اًمقٓي٦م اًمذي ُمـ أقمٓمٞمف اشمّمؾ وُمـ ُمٜمٕمف قمزل وهق ىمقت ىمٚمقب 

اًم٘مقم اًمذي ُمتك وم٤مرىمٝم٤م ص٤مرت إضم٤ًمد هل٤م ىمٌقرا وقمامرة دي٤مرهؿ اًمتك إذا شمٕمٓمٚم٧م قمٜمف 

طمٝمؿ اًمذي ي٘م٤مشمٚمقن سمف ىمٓم٤مع اًمٓمريؼ وُم٤مؤهؿ اًمذي يٓمٗمئقن سمف ص٤مرت سمقرا وهق ؾمال

اًمتٝم٤مب اًمٓمريؼ ودواء أؾم٘م٤مُمٝمؿ اًمذي ُمتك وم٤مرىمٝمؿ اٟمتٙم٧ًم ُمٜمٝمؿ اًم٘مٚمقب واًم٥ًٌم 

 اًمقاصؾ واًمٕمالىم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمؿ وسملم قمالم اًمٖمٞمقب 

إذا ُمروٜم٤م شمداويٜم٤م سمذيمريمؿ ومٜمؽمك اًمذيمر أطمٞم٤مٟم٤م ومٜمٜمتٙمس سمف يًتدومٕمقن أوم٤مت 
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ًمٙمرسم٤مت وَتقن قمٚمٞمٝمؿ سمف اعمّمٞم٤ٌمت إذا أفمٚمٛمٝمؿ اًمٌالء وم٢مًمٞمف ُمٚمج١مهؿ وإذا ويًتٙمِمٗمقن ا

ٟمزًم٧م هبؿ اًمٜمقازل وم٢مًمٞمف ُمٗمزقمٝمؿ ومٝمق ري٤مض ضمٜمتٝمؿ اًمتل ومٞمٝم٤م يت٘مٌٚمقن ورءوس أُمقال 

ؾمٕم٤مدَتؿ اًمتل هب٤م يتجرون يدع اًم٘مٚم٥م احلزيـ و٤مطمٙم٤م ُمنورا ويقصؾ اًمذايمر إمم 

 اعمذيمقر سمؾ يدع اًمذايمر ُمذيمقرا 

ُمـ اجلقارح قمٌقدي٦م ُم١مىمت٦م و اًمذيمر قمٌقدي٦م اًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن وهل وذم يمؾ ضم٤مرطم٦م 

همػم ُم١مىمت٦م سمؾ هؿ ي٠مُمرون سمذيمر ُمٕمٌقدهؿ وحمٌقهبؿ ذم يمؾ طم٤مل ىمٞم٤مُم٤م وىمٕمقدا وقمغم 

ضمٜمقهبؿ ومٙمام أن اجلٜم٦م ىمٞمٕم٤من وهق همراؾمٝم٤م ومٙمذًمؽ اًم٘مٚمقب سمقر وظمراب وهق قمامرَت٤م 

 وأؾم٤مؾمٝم٤م 

تالهل٤م ويمٚمام ازداد اًمذايمر ذم ذيمره وهق ضمالء اًم٘مٚمقب وص٘م٤مهل٤م ودواؤه٤م إذا همِمٞمٝم٤م اقم

ىمٚمٌف ًمٚم٤ًمٟمف ٟمز ذم ضمٜم٥م اؾمتٖمراىم٤م ازداد اعمذيمقر حم٦ٌم إمم ًم٘م٤مئف واؿمتٞم٤مىم٤م وإذا واـم٠م ذم ذيمره 

 ذيمره يمؾ رء وطمٗمظ اهلل قمٚمٞمف يمؾ رء ويم٤من ًمف قمقو٤م ُمـ يمؾ رء 

سمف يزول اًمقىمر قمـ إؾمامع واًمٌٙمؿ قمـ إًمًـ وشمٜم٘مِمع اًمٔمٚمٛم٦م قمـ إسمّم٤مر زيـ اهلل 

سمف أًمًٜم٦م اًمذايمريـ يمام زيـ سم٤مًمٜمقر أسمّم٤مر اًمٜم٤مفمريـ وم٤مًمٚم٤ًمن اًمٖم٤مومؾ يم٤مًمٕملم اًمٕمٛمٞم٤مء وإذن 

 سم٤مب اهلل إقمٔمؿ اعمٗمتقح سمٞمٜمف وسملم قمٌده ُم٤م َل يٖمٚم٘مف اًمٕمٌد سمٖمٗمٚمتف  وهقاًمّمامء واًمٞمد اًمِمالء 

واًمذايمر ُمٜمّمقر سمٜمٍم اهلل قمز وضمؾ، وحمٗمقظ سمحٗمظ اهلل قمز وضمؾ، وشمْم٤مقمػ ًمف 

 اجلزيٚم٦م ُمـ رب يمريؿ وُمٚمؽ قمٔمٞمؿ. واًمٕمٓم٤مي٤مإضمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م 

  (:8833أظمرج اًمؽمُمذي )و
ِ
ْرَداء ـْ َأِِب اًمدا ِلُّ :ىَم٤مَل  قَم ٌُِّئُٙمْؿ ش: طىَم٤مَل اًمٜمٌا َٓ ُأَٟم َأ

ـْ إِْٟمَٗم٤مِق اًم ،َوَأْروَمِٕمَٝم٤م ذِم َدَرضَم٤مشمُِٙمؿْ  ،سمَِخػْمِ َأقْماَمًمُِٙمْؿ َوَأْزيَم٤مَه٤م قِمٜمَْد َُمٚمِٞمٙمُِٙمؿْ  َه٥ِم َوظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ ُِم ذا

سُمقا َأقْمٜم٤َمىَمُٙمؿْ  ،َواًْمَقِرِق  سُمقا َأقْمٜم٤َمىَمُٝمْؿ َوَيْيِ يُمْؿ وَمَتْيِ ـْ َأْن شَمْٚمَ٘مْقا قَمُدوا  :ىَم٤مًُمقا »؟َوظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ ُِم
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ٌٍَؾ  ،»شَمَٕم٤ممَم  اهللِِذيْمُر ش :ىَم٤مَل  ،سَمغَم  ـُ ضَم ـْ قَمَذاِب  :ىَم٤مَل ُُمَٕم٤مُذ سْم ٌء َأْٟمَجك ُِم ـْ  اهللَُِم٤م َرْ ُِم

 .اهللِِذيْمِر 

ٌِْد  (:8831أظمرج اإلُم٤مم اًمؽمُمذي )و ـْ قَم ـِ سُمْنٍ  اهللِقَم َي٤م  :َأنا َرضُماًل ىَم٤مَل  سْم

ٌا٨ُم سمِفِ  اهللَِرؾُمقَل   َأشَمَِم
ٍ
ء ِِن سمٌَِمْ ؾْماَلِم ىَمْد يَمُثَرْت قَمكَما وَم٠َمظْمؼِمْ اِئَع اإْلِ َٓ َيَزاُل ش :ىَم٤مَل  ،إِنا َذَ

ـْ ِذيْمِر  ٤ًٌم ُِم ٤مُٟمَؽ َرـْم ًَ
 .»اهللِ ًمِ

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل  (:9245( واًمٚمٗمظ ًمف وُمًٚمؿ )2044رج اًمٌخ٤مري )وأظم ىَم٤مَل  :قَم

يْمرِ ش :ط اهللَِرؾُمقُل  قَن َأْهَؾ اًمذِّ ًُ ُرِق َيْٚمَتِٛم وَم٢مَِذا َوضَمُدوا ىَمْقًُم٤م  ،إِنا هللِاِ َُماَلِئَٙم٦ًم َيُٓمقوُمقَن ذِم اًمٓمُّ

قا إمَِم طَم٤مضَمتِ  :شَمٜم٤َمَدْوا اهللََيْذيُمُروَن  ْٟمَٞم٤م :ىَم٤مَل  ،ُٙمؿْ َهُٚمٛمُّ  اًمدُّ
ِ
اَمء ًا قََّنُْؿ سم٠َِمضْمٜمَِحتِِٝمْؿ إمَِم اًم  ،وَمَٞمُحٗمُّ

ْؿ َوُهَق َأقْمَٚمُؿ ُِمٜمُْٝمؿْ  :ىَم٤مَل  ُ ٠َمهُلُْؿ َرهبُّ ًْ ٤ٌَمِدي :وَمَٞم ٌُِّحقَٟمَؽ  :ىَم٤مًُمقا ؟َُم٤م َيُ٘مقُل قِم ًَ َيُ٘مقًُمقَن ُي

ُدوَٟمَؽ  َٛمُدوَٟمَؽ َوُيَٛمجِّ وَٟمَؽ َوحَيْ ُ َٓ وَ  :ىَم٤مَل  ؟َهْؾ َرَأْوِِن  :ُل وَمَٞمُ٘مق :ىَم٤مَل  ،َوُيَٙمؼمِّ َُم٤م  اهللِوَمَٞمُ٘مقًُمقَن 

٤ٌَمَدًة َوَأؿَمدا  :ىَم٤مَل  ؟َويَمْٞمَػ ًَمْق َرَأْوِِن  :وَمَٞمُ٘مقُل  :ىَم٤مَل  ،َرَأْوكَ  َيُ٘مقًُمقَن ًَمْق َرَأْوَك يَم٤مُٟمقا َأؿَمدا ًَمَؽ قِم

ٌِٞمًح٤م ًْ ِٛمٞمًدا َوَأيْمَثَر ًَمَؽ شَم ٠َمًُمقِِن ومَ  :َيُ٘مقُل  :ىَم٤مَل  ،ًَمَؽ ََتِْجٞمًدا َوَُتْ ًْ ٠َمًُمقَٟمَؽ اجْلَٜما٦مَ  :ىَم٤مَل  ؟اَم َي ًْ  ،َي

َٓ وَ  :ىَم٤مَل  ؟َيُ٘مقُل َوَهْؾ َرَأْوَه٤م :ىَم٤مَل  ُْؿ  :ىَم٤مَل  ،َي٤م َربِّ َُم٤م َرَأْوَه٤م اهللِ َيُ٘مقًُمقَن  َيُ٘مقُل وَمَٙمْٞمَػ ًَمْق َأَّنا

ُْؿ َرَأْوَه٤م يَم٤مُٟمقا َأؿَمدا قَمَٚمْٞمٝمَ  :ىَم٤مَل  ؟َرَأْوَه٤م ٤ًٌم َوَأقْمَٔمَؿ ومِٞمَٝم٤م َيُ٘مقًُمقَن ًَمْق َأَّنا ٤م طِمْرًص٤م َوَأؿَمدا هَل٤َم ـَمَٚم

٦ٌَمً  ُذونَ  :ىَم٤مَل  ،َرهْم ـْ اًمٜما٤مرِ  :ىَم٤مَل  ؟وَمِٛمؿا َيَتَٕمقا َيُ٘مقًُمقَن  :ىَم٤مَل  ؟َيُ٘مقُل َوَهْؾ َرَأْوَه٤م :ىَم٤مَل  ،َيُ٘مقًُمقَن ُِم

َيُ٘مقًُمقَن ًَمْق َرَأْوَه٤م يَم٤مُٟمقا َأؿَمدا  :٤مَل ىمَ  ؟َيُ٘مقُل وَمَٙمْٞمَػ ًَمْق َرَأْوَه٤م :ىَم٤مَل  ،َي٤م َربِّ َُم٤م َرَأْوَه٤م اهللَِٓ وَ 

ـْ  :ىَم٤مَل  ،وَمَٞمُ٘مقُل وَم٠ُمؿْمِٝمُديُمْؿ َأِنِّ ىَمْد هَمَٗمْرُت هَلُؿْ  :ىَم٤مَل  ،ُِمٜمَْٝم٤م ومَِراًرا َوَأؿَمدا هَل٤َم خَم٤َموَم٦مً  َيُ٘مقُل َُمَٚمٌؽ ُِم

َٓ َيِْمَ٘مك هِبِْؿ  :٤مَل ىمَ  ،ومِٞمِٝمْؿ وُماَلٌن ًَمْٞمَس ُِمٜمُْٝمْؿ إِٟمااَم ضَم٤مَء حِل٤َمضَم٦مٍ  :اعماََْلِئَٙم٦مِ  ٤مُء  ًَ ُهْؿ اجْلَُٚم

ُٝمؿْ  ًُ  .»ضَمٚمِٞم
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ـْ َأِِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ ىَم٤مَل  (:      وأظمرج ُمًٚمؿ ) ِجِد  :قَم ًْ ظَمَرَج ُُمَٕم٤مِوَي٦ُم قَمغَم طَمْٚمَ٘م٦ٍم ذِم اعمَْ

ُٙمؿْ  :وَمَ٘م٤مَل  ًَ ٜم٤َم َٟمْذيُمُر  :ىَم٤مًُمقا ؟َُم٤م َأضْمَٚم ًْ ٓا َذاكَ ُمَ  اهللِ  :ىَم٤مَل  ،قَمزا َوضَمؾا  اهللَ ضَمَٚم ُٙمْؿ إِ ًَ  ؟٤م َأضْمَٚم

ٓا َذاكَ  اهللِ :ىَم٤مًُمقا ٜم٤َم إِ ًَ َٛم٦ًم ًَمُٙمْؿ َوَُم٤م يَم٤مَن َأطَمٌد سمَِٛمٜمِْزًَمتِل  :ىَم٤مَل  ،َُم٤م َأضْمَٚم َأَُم٤م إِِنِّ ََلْ َأؾْمَتْحٚمِْٗمُٙمْؿ َُتْ

ـْ َرؾُمقِل  ـْ َأْصَح٤مسمِِف ظَمَرَج قَمغَم  ط اهللَِوإِنا َرؾُمقَل  ،َأىَمؾا قَمٜمُْف طَمِديًث٤م ُِمٜمِّل ط اهللُِِم طَمْٚمَ٘م٦ٍم ُِم

ُٙمؿْ ش:وَمَ٘م٤مَل  ًَ ٜم٤َم َٟمْذيُمُر  :ىَم٤مًُمقا »؟َُم٤م َأضْمَٚم ًْ قَمزا َوضَمؾا َوَٟمْحَٛمُدُه قَمغَم َُم٤م َهَداَٟم٤م ًمإِْلِؾْماَلِم  اهللَضَمَٚم

ـا قَمَٚمْٞمٜم٤َم سمَِؽ  ٓا َذًمَِؽ  اهللِ ش :ىَم٤مَل  ،َوَُم ُٙمْؿ إِ ًَ ٓا  اهللِ :ىَم٤مًُمقا ،»َُم٤م َأضْمَٚم ٜم٤َم إِ ًَ  :ىَم٤مَل  ،َذًمَِؽ  َُم٤م َأضْمَٚم

َٛم٦ًم ًَمُٙمؿْ ش ِِن َأنا  ،َأَُم٤م إِِنِّ ََلْ َأؾْمَتْحٚمِْٗمُٙمْؿ َُتْ اَلم وَم٠َمظْمؼَمَ ًا يُؾ قَمَٚمْٞمِف اًم ُف َأشَم٤مِِن ضِمؼْمِ قَمزا َوضَمؾا  اهللََوإِٟما

٤ٌَمِهل سمُِٙمْؿ اعماََْلِئَٙم٦مَ   .»ُي

ذم طمدي٨م ي٠ًمل اهلل قمز وضمؾ أن َيٕمٚمف ُمـ أهٚمف، يمام  طوًمٕمٔمؿ ؿم٠مٟمف يم٤من رؾمقل اهلل 

ٌا٤مٍس ىَم٤مَل ( واًمٚمٗمظ ًمف: 6164(، وأِب داود )8116اسمـ قم٤ٌمس قمٜمد اًمؽمُمذي ) ـِ قَم ـْ اسْم  :قَم

ِلُّ  ـْ قَمكَما ش :َيْدقُمق َيُ٘مقُل  طيَم٤مَن اًمٜمٌا َٓ شُمِٕم َٓ شَمٜمٍُْمْ قَمكَما  ،َربِّ َأقِمٜمِّل َو ِِن َو َواُْمُٙمْر زِم  ،َواْٟمٍُمْ

َٓ ََتُْٙمْر قَمكَما  ْ اهْلَُدى زِم َواْهِدِِن َويَ  ،َو ـْ سَمَٖمك قَمكَما  ،نِّ ِِن قَمغَم َُم َربِّ اضْمَٕمْٚمٜمِل ًَمَؽ  ،َواْٟمٍُمْ

٤مًرا ٤مًرا ،ؿَمٙما ٤مسًم٤م ،ًَمَؽ َذيما ٤ًٌم ،ًَمَؽ خُمًٌِْت٤م ،ًَمَؽ ُِمْٓمَقاقًم٤م ،ًَمَؽ َرها اًه٤م ُُمٜمِٞم ٌاْؾ شَمْقسَمتِل ،إًَِمْٞمَؽ َأوا  ،َربِّ شَمَ٘م

ْؾ طَمْقسَمتِل ًِ تِلوَ  ،َوَأضِم٥ْم َدقْمَقيِت  ،َواهْم ٧ٌِّْم طُمجا ٤مِِن  ،صَم ًَ
ْد ًمِ َواؾْمُٚمْؾ  ،َواْهِد ىَمْٚمٌِل ،َوؾَمدِّ

 .»ؾَمِخٞمَٛم٦َم َصْدِري

واهلل إِن ٕطمٌؽ، ومال شمدع شمٌدر يمؾ اًمّمالة: اًمٚمٝمؿ أقمٜمل قمغم ذيمرك »وىم٤مل عمٕم٤مذ: 

 .( ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤مذ 6199أظمرضمف أسمق داود ) »وؿمٙمرك وطمًـ قم٤ٌمدشمؽ

قمٜمد  ، يمام ذم طمدي٨م أِب هريرة وص٤مطمٌف ئمؾ سمٔمؾ اهلل قمز وضمؾ ذم يقم اعمٕم٤مد

ِلِّ (: 6486(، وُمًٚمؿ )224اًمٌخ٤مري ) ـْ اًمٜمٌا ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة قَم ٌَْٕم٦ٌم ُئمِٚمُُّٝمْؿ ش :ىَم٤مَل  طقَم  اهللُؾَم
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فُ  ٓا فمِٚمُّ َٓ فمِؾا إِ ِف َيْقَم  َُم٤مُم اًْمَٕم٤مِدُل  :ذِم فمِٚمِّ فِ  ،اإْلِ ٤ٌَمَدِة َرسمِّ ٌُ  ،َوؿَم٤مبع َٟمَِم٠َم ذِم قِم ُف ُُمَٕمٚماٌؼ َوَرضُمٌؾ ىَمْٚم

٤مضِمدِ  ًَ ٤م ذِم  ،ذِم اعمَْ ٤مسما ىَم٤م قَمَٚمْٞمفِ  اهللَِوَرضُماَلِن َُتَ ٌَْتُف اُْمَرَأٌة َذاُت  ،اضْمَتَٛمَٕم٤م قَمَٚمْٞمِف َوشَمَٗمرا َوَرضُمٌؾ ـَمَٚم

َٓ شَمْٕمَٚمَؿ ؿِماَمًُمُف َُم٤م شُمٜمْ  ،اهللََُمٜمِّْم٥ٍم َومَج٤َمٍل وَمَ٘م٤مَل إِِنِّ َأظَم٤مُف  َق َأظْمَٗمك طَمتاك  ِٗمُؼ َوَرضُمٌؾ شَمَّمدا

 .»ظَم٤مًمًِٞم٤م وَمَٗم٤مَو٧ْم قَمْٞمٜم٤َمهُ  اهللََوَرضُمٌؾ َذيَمَر  ،َيِٛمٞمٜمُفُ 

( ىم٤مل: يم٤من 9232قمٜمد ُمًٚمؿ ) وُمالزُمٞمف هؿ اًم٤ًمسم٘مقن حلدي٨م أِب هريرة 

ؾمػموا هذا شيًػم ذم ـمريؼ ُمٙم٦م، ومٛمر قمغم ضمٌؾ ي٘م٤مل ًمف مجدان، وم٘م٤مل:  طرؾمقل اهلل 

اًمذايمريـ اهلل يمثػًما شاهلل؟ ىم٤مل: ، ىم٤مًمقا: وُم٤م اعمٗمردون ي٤م رؾمقل »مجدان ؾمٌؼ اعمٗمردون

 .»واًمذايمرات

يذيمر اهلل قمغم يمؾ  طا: يم٤من رؾمقل اهلل ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م  طوهق داب اًمٜمٌل 

 أطمٞم٤مٟمف.

 (.838أظمرج ُمًٚمؿ )

ـِ  »وأهٚمف حمٗمقومقن سم٤معمالئٙم٦م حم٤مـمقن سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م ُمرطمقُمقن سم٤مًمرمح٦م،:  ٚمِؿٍ  َأسمِك إهََمرِّ  قَم ًْ  ُُم

اَُم  اخْلُْدِرىِّ  ؾَمِٕمٞمدٍ  َوَأسمِك ُهَرْيَرةَ  كَأسمِ  قَمغَم  َأؿْمَٝمدُ  ىَم٤مَل  َأٟمافُ  ِكِّ  قَمغَم  ؿَمِٝمَدا َأَّنا  » ىَم٤مَل  َأٟمافُ  -ط- اًمٜمٌا

ْتُٝمؿُ  إِٓا  َوضَمؾا  قَمزا  اهللاَ َيْذيُمُرونَ  ىَمْقمٌ  َيْ٘مُٕمدُ  َٓ  مْح٦َمُ  َوهَمِِمَٞمْتُٝمؿُ  اعماََْلِئَٙم٦مُ  طَمٗما  قَمَٚمْٞمِٝمؿُ  َوَٟمَزًَم٧ْم  اًمرا

ٙمِٞمٜم٦َمُ  ًا ـْ  اهللاُ  ُهؿُ َوَذيَمرَ  اًم  .ش قِمٜمَْدهُ  ومِٞمَٛم

 (.9344احلدي٨م أظمرضمف ُمًٚمؿ ) » 

ـِ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل  (:8223وأظمرج أسمق داود ) ـْ َأَٟمِس سْم َْن َأىْمُٕمَد ش :ط اهللِىَم٤مَل َرؾُمقُل  :قَم َٕ

ْٛمُس َأطَم٥مُّ إِ  اهللََُمَع ىَمْقٍم َيْذيُمُروَن  ـْ َصاَلِة اًْمَٖمَداِة طَمتاك شَمْٓمُٚمَع اًمِما ـْ َأْن َأقْمتَِؼ شَمَٕم٤ممَم ُِم زَما ُِم

ـْ َوًَمِد إؾِْمَٛمِٕمٞمَؾ  َْن َأىْمُٕمَد َُمَع ىَمْقٍم َيْذيُمُروَن  ،َأْرسَمَٕم٦ًم ُِم َٕ ـْ َصاَلِة اًْمَٕمٍْمِ إمَِم َأْن شَمْٖمُرَب  اهللَ َو ُِم



 381 لوسائل اجللية يف نصرة الدعوة السلفيةا

ـْ َأْن َأقْمتَِؼ َأْرسَمَٕم٦مً  ْٛمُس َأطَم٥مُّ إزَِما َُم  ، واًمذايمر طمل ُمـ إطمٞم٤مء واًمٖم٤مومؾ ُمٞم٧م.»اًمِما

أظمرضمف  »ؾ اًمذي يذيمر رسمف واًمذي ٓ يذيمر رسمف ُمثؾ احلل واعمٞم٧مُمث»: طىم٤مل 

 .، قمـ أِب ُمقؾمك (335( واًمٚمٗمظ ًمف، وُمًٚمؿ )2043اًمٌخ٤مري )

ؾَُمٞمِِّديِّ ىَم٤مَل  (:9314وأظمرج ُمًٚمؿ ) ْٕ ـْ طَمٜمَْٔمَٚم٦َم ا ـْ يُمتا٤مِب َرؾُمقِل  :قَم  ط اهللِ َويَم٤مَن ُِم

ٌَْح٤مَن  :ىَم٤مَل  ،َٟم٤موَمَؼ طَمٜمَْٔمَٚم٦مُ  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ؟٧َم َي٤م طَمٜمَْٔمَٚم٦مُ يَمْٞمَػ َأٟمْ  :ىَم٤مَل ًَمِ٘مَٞمٜمِل َأسُمق سَمْٙمٍر وَمَ٘م٤مَل   اهللِ ؾُم

ُرَٟم٤م سم٤ِمًمٜما٤مِر َواجْلَٜما٦ِم طَمتاك يَم٠َمٟما٤م َرْأُي قَملْمٍ  ط اهللَِٟمُٙمقُن قِمٜمَْد َرؾُمقِل  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ؟َُم٤م شَمُ٘مقُل  ُيَذيمِّ

ـْ قِمٜمِْد َرؾُمقِل  ًْ  ط اهللِ وَم٢مَِذا ظَمَرضْمٜم٤َم ُِم ٞمٜم٤َم يَمثػًِماقَم٤موَم ًِ ْٞمَٕم٤مِت وَمٜمَ َد َواًمْما َٓ َْو ْٕ َْزَواَج َوا ْٕ  ،ٜم٤َم ا

 اهللِوَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم َأَٟم٤م َوَأسُمق سَمْٙمٍر طَمتاك َدظَمْٚمٜم٤َم قَمغَم َرؾُمقِل  ،إِٟما٤م ًَمٜمَْٚمَ٘مك ُِمْثَؾ َهَذا اهللِوَمقَ  :ىَم٤مَل َأسُمق سَمْٙمرٍ 

َي٤م َرؾُمقَل  :ىُمْٚم٧ُم  »؟َوَُم٤م َذاكَ ش :ط اهللَِرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  ،اهللَِٟم٤موَمَؼ طَمٜمَْٔمَٚم٦ُم َي٤م َرؾُمقَل  :ىُمْٚم٧ُم  ط

ٜمَ  اهللِ ًْ ـْ قِمٜمِْدَك قَم٤موَم ُرَٟم٤م سم٤ِمًمٜما٤مِر َواجْلَٜما٦ِم طَمتاك يَم٠َمٟما٤م َرْأُي قَملْمٍ وَم٢مَِذا ظَمَرضْمٜم٤َم ُِم ٤م َٟمُٙمقُن قِمٜمَْدَك شُمَذيمِّ

ٞمٜم٤َم يَمثػًِما ًِ ْٞمَٕم٤مِت َٟم َد َواًمْما َٓ َْو ْٕ َْزَواَج َوا ْٕ َواًماِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه إِْن ًَمْق ش :ط اهللَِرؾُمقُل وَمَ٘م٤مَل  ،ا

يْمِر ًَمَّم٤موَمَحْتُٙمْؿ اعماََْلِئَٙم٦ُم قَمغَم وُمُرؿِمُٙمْؿ َوذِم ـُمُرىِمُٙمؿْ   ،شَمُدوُُمقَن قَمغَم َُم٤م شَمُٙمقُٟمقَن قِمٜمِْدي َوذِم اًمذِّ

ـْ َي٤م طَمٜمَْٔمَٚم٦ُم ؾَم٤مقَم٦ًم َوؾَم٤مقَم٦مً 
اٍت  »َوًَمٙمِ  .صَماَلَث َُمرا

إٓ أن يذيمرك اهلل قمز وضمؾ ومٙمٗمك هب٤م ُمزي٦م، ويمٗمك هب٤م ُمرهم٦ٌم،  وًمق َل يٙمـ ُمـ ومْمٚمف

ويمٗمك هب٤م قمقًٟم٤م ذم اًمقصقل إمم اعمٓمٚمقب، طمٞم٨م يٙمقن اهلل ُمٕمؽ ٟم٤مًسا وُمٕمٞمٜم٤ًم، وُم١ميًدا 

ٌِْدي ِِب »: طوُمقومً٘م٤م، ىم٤مل رؾمقل اهلل  ِـّ قَم وَم٢مِْن َذيَمَرِِن ذِم  ،َوَأَٟم٤م َُمَٕمُف إَِذا َذيَمَرِِن  ،َأَٟم٤م قِمٜمَْد فَم

فِ  ًِ َب إزَِما سمِِِمؼْمٍ  ،َوإِْن َذيَمَرِِن ذِم َُمإَلٍ َذيَمْرشُمُف ذِم َُمإَلٍ ظَمػْمٍ ُِمٜمُْٝمؿْ  ،َذيَمْرشُمُف ذِم َٟمْٗمِز  َٟمْٗم َوإِْن شَمَ٘مرا

سْم٧ُم إًَِمْٞمِف ِذَراقًم٤م سْم٧ُم إًَِمْٞمِف سَم٤مقًم٤م ،شَمَ٘مرا َب إزَِما ِذَراقًم٤م شَمَ٘مرا ، »َهْرَوًَم٦مً َوإِْن َأشَم٤مِِن َيْٛمٌِم َأشَمْٞمُتُف  ،َوإِْن شَمَ٘مرا

( ُمـ 3182، وأظمرضمف اًمٌخ٤مري )( ُمـ طمدي٨م أِب هريرة     أظمرضمف ُمًٚمؿ )
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 .طمدي٨م أٟمس 

ـَ ﴿ قال تعالى:ومالزم أُّي٤م اعمًٚمؿ اًمذيمر، وم٢مٟمف أُمر اهلل قمز وضمؾ زم وًمؽ،  ِذي ٤َم اًما َي٤م َأُّيُّ

ٌُِّحقُه سُمْٙمَرًة َوَأِصٞمالً  * ِذيْمرًا يَمثػِماً  اهللَآَُمٜمُقا اْذيُمُروا   .[01-09األحزاب: ] ﴾َوؾَم

(: )ومّمؾ أمهٞم٦م اًمذيمر واًمِمٙمر(: ومّمؾ ُمٌٜمك اًمديـ 0/0) »اًمٗمقائد»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

وَم٤مْذيُمُروِِن َأْذيُمْريُمْؿ َواؿْمُٙمُروا زِم َوٓ شَمْٙمُٗمُروِن  ﴿ قال تعالى:واًمِمٙمر  اًمذيمرقمغم ىم٤مقمدشملم 

سمر يمؾ صالة اًمٚمٝمؿ وىم٤مل اًمٜمٌل عمٕم٤مذ واهلل اِن ٕطمٌؽ ومال شمٜمًك أن شم٘مقل د ،[981]البؼرة:﴾

أقمٜمل قمكم ذيمرك وؿمٙمرك وطمًـ قم٤ٌمدشمؽ وًمٞمس اعمراد سم٤مًمذيمر جمرد اًمذيمر اًمٚم٤ًمن سمؾ 

اًمذيمر اًم٘مٚمٌك واًمٚم٤ًمٟمك وذيمره يتْمٛمـ ذيمر أؾمامئف وصٗم٤مشمف وذيمر أُمره وَّنٞمف وذيمره 

سمٙمالُمف وذًمؽ يًتٚمزم ُمٕمرومتف وآيامن سمف وسمّمٗم٤مت يمامًمف وٟمٕمقت ضمالًمف واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف 

ٓ يتؿ آ سمتقطمٞمده ومذيمره احل٘مٞم٘مك يًتٚمزم ذًمؽ يمٚمف ويًتٚمزم ذيمر  سم٠مٟمقاع اعمدح وذًمؽ

وأُم٤م اًمِمٙمر ومٝمق اًم٘مٞم٤مم سمٓم٤مقمتف واًمت٘مرب اًمٞمف سم٠مٟمقاع حم٤مسمف  ،ٟمٕمٛمف وآٓئف وإطم٤ًمٟمف ازم ظمٚم٘مف

فم٤مهرا وسم٤مـمٜم٤م وهذان إُمران مه٤م مج٤مع اًمديـ ومذيمره ُمًتٚمزم عمٕمرومتف وؿمٙمره ُمتْمٛمـ 

ضمٚمٝم٤م اجلـ وآٟمس واًمًٛمقات وآرض وووع ًمٓم٤مقمتف وهذان مه٤م اًمٖم٤مي٦م اًمتل ظمٚمؼ ٕ

 ٓضمٚمٝم٤م اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب وأٟمزل اًمٙمت٥م وارؾمؾ اًمرؾمؾ وهك احلؼ اًمذي سمف ظمٚم٘م٧م

اًمًاموات وإرض وُم٤م سمٞمٜمٝمام ووده٤م هق اًم٤ٌمـمؾ واًمٕم٨ٌم اًمذي يتٕم٤ممم ويت٘مدس قمٜمف 

اَمَء َوإَْرَض َوَُم٤م سَمٞمْ  ﴿ قال تعالى:وهق فمـ أقمدائف سمف  ًا ُـّ َوَُم٤م ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم اًم ٜمَُٝماَم سَم٤مـِماًل َذًمَِؽ فَم

ـَ يَمَٗمُروا ِذي ٤مقَم٦َم  ﴿ :وىم٤مل ،﴾اًما ًا ٓا سم٤ِمحْلَؼِّ َوإِنا اًم َٛمَقاِت َوإَْرَض َوَُم٤م سَمْٞمٜمَُٝماَم إِ ًا َوَُم٤م ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم اًم

شمَِٞم٦مٌ  ٓا سم٤ِمحْلَؼِّ  ﴿ :وىم٤مل سمٕمد ذيمر آي٤مشمف ذم أول ؾمقرة يقٟمس ﴾َٔ  :وىم٤مل ﴾َُم٤م ظَمَٚمَؼ اهللاُ َذًمَِؽ إِ

َك ؾُمًدى  ﴿ ٤مُن َأْن ُيؽْمَ ًَ ٥ُم اإِلٟم ًَ ًٌَث٤م  ﴿وىم٤مل  ،[31]الؼقامة:﴾َأحَيْ اَم ظَمَٚمْ٘مٜم٤َميُمْؿ قَم ٌُْتْؿ َأٟما
ًِ َأوَمَح



 381 لوسائل اجللية يف نصرة الدعوة السلفيةا

ٌُُدوِن  ﴿ :وىم٤مل ،[998]ادممـون:﴾َوَأٟماُٙمْؿ إًَِمْٞمٜم٤َم ٓ شُمْرضَمُٕمقَن  ٓا ًمَِٞمْٕم ـا َواإِلٟمَس إِ َوَُم٤م ظَمَٚمْ٘م٧ُم اجْلِ

ـا اهللاُ ا ﴿ ،[81]الذاريات:﴾ ُل إَُْمُر سَمْٞمٜمَُٝم ـا َيَتٜمَزا ـَ إَْرِض ُِمْثَٚمُٝم ٌَْع ؾَمَٛمَقاٍت َوُِم ًماِذي ظَمَٚمَؼ ؾَم

 قِمْٚماًم 
ٍ
ء  ىَمِديٌر َوَأنا اهللاَ ىَمْد َأطَم٤مَط سمُِٙمؾِّ َرْ

ٍ
ء  :وىم٤مل ،[91]الطالق:﴾ًمَِتْٕمَٚمُٛمقا َأنا اهللاَ قَمغَم يُمؾِّ َرْ

ٌَْٞم٧َم  ﴿ ٦ٌََم اًْم ْٝمَر احْلََراَم َواهْلَْدَي َواًْمَ٘مالِئَد َذًمَِؽ  ضَمَٕمَؾ اهللاُ اًْمَٙمْٕم احْلََراَم ىِمَٞم٤مًُم٤م ًمِٚمٜما٤مِس َواًمِما

 قَمِٚمٞمٌؿ 
ٍ
ء َٛمَقاِت َوَُم٤م ذِم إَْرِض َوَأنا اهللاَ سمُِٙمؾِّ َرْ ًا  ،[11]ادائدة:﴾ًمَِتْٕمَٚمُٛمقا َأنا اهللاَ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م ذِم اًم

يمر وأن يِمٙمر يذيمر ومال يٜمًك ويِمٙمر ومال يٙمٗمر ومث٧ٌم سمام ذيمر أن هم٤مي٦م اخلٚمؼ وإُمر أن يذ

وهق ؾمٌح٤مٟمف ذايمر عمـ ذيمره ؿم٤ميمر عمـ ؿمٙمره ومذيمره ؾم٥ٌم ًمذيمره وؿمٙمره ؾم٥ٌم ًمزي٤مدشمف 

ُمـ ومْمٚمف وم٤مًمذيمر ًمٚم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن واًمِمٙمر ًمٚم٘مٚم٥م حم٦ٌم وإٟم٤مسم٦م وًمٚم٤ًمن صمٜم٤مد ومحد 

 وأقمٚمؿ أن أومْمؾ اًمذيمر ُم٤م شمقـم٠م قمٚمٞمف اًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن.، وًمٚمجقارح ـم٤مقم٦م وظمدُم٦م

(: ُمـ اًمذايمريـ ُمـ يٌتدئ سمذيمر اًمٚم٤ًمن وإن يم٤من 84) »اًمٗمقائد»ل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ىم٤م

يزال ومٞمف طمتك حيي ىمٚمٌف ومٞمتقاـمئ٤م قمغم اًمذيمر وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يرى ذًمؽ وٓ قمغم همٗمٚم٦م صمؿ ٓ 

يٌتدى ء قمغم همٗمٚم٦م سمؾ يًٙمـ طمتك حيي ىمٚمٌف ومٞمنمع ذم اًمذيمر سم٘مٚمٌف وم٢مذا ىمقى اؾمتتٌع 

يٜمت٘مؾ اًمذيمر ُمـ ًم٤ًمٟمف إمم ىمٚمٌف واًمث٤مِن يٜمت٘مؾ ُمـ ىمٚمٌف إمم ًم٤ًمٟمف ًم٤ًمٟمف ومتقاـمئ٤م مجٞمٕم٤م وم٤مٕول 

ُمـ همػم أن ُيٚمق ىمٚمٌف ُمٜمف سمؾ يًٙمـ أوٓ طمتك حيس سمٔمٝمقر اًمٜم٤مـمؼ ومٞمف وم٢مذا أطمس سمذًمؽ 

ٟمٓمؼ ىمٚمٌف صمؿ اٟمت٘مؾ اًمٜمٓمؼ اًم٘مٚمٌل إمم اًمذيمر اًمٚم٤ًمِن صمؿ يًتٖمرق ذم ذًمؽ طمتك َيد يمؾ رء 

ومٞمف اًم٘مٚم٥م اًمٚم٤ًمن، ويم٤من ُمـ إذيم٤مر اًمٜمٌقي٦م وأومْمؾ اًمذيمر وأٟمٗمٕمف ُم٤م واـم٠م ُمٜمف ذايمرا 

 أهـوؿمٝمد اًمذايمر ُمٕم٤مٟمٞمف وُم٘م٤مصده. 

 أفضٌ َٔ ايزعا٤ ايشنض

(: )ومّمؾ ذم سمٞم٤من أن اًمذيمر أومْمؾ 645-649) »اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م»شمٕم٤ممم ذم  وىم٤مل 
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صمٜم٤مء قمغم اهلل قمز وضمؾ سمجٛمٞمؾ اوص٤مومف وآئف واؾمامئف واًمدقم٤مء  اًمذيمرُمـ اًمدقم٤مء6 ٕن 

تف وم٤ميـ هذا ُمـ هذا وهلذا ضم٤مء ذم احلدي٨م ُمـ ؿمٖمٚمف ذيمري قمـ ُم٤ًمًمتل ؾم١مال اًمٕمٌد طم٤مضم

اقمٓمٞمتف اومْمؾ ُم٤م اقمٓمل اًم٤ًمئٚملم وهلذا يم٤من اعمًتح٥م ذم اًمدقم٤مء ان يٌدا اًمداقمل سمحٛمد اهلل 

شمٕم٤ممم واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف سملم يدي طم٤مضمتف صمؿ ي٤ًمل طم٤مضمتف يمام ذم طمدي٨م ومْم٤مًم٦م سمـ قمٌٞمد ان 

وم٘م٤مل  ط حيٛمد اهلل شمٕم٤ممم وَل يّمكم قمغم اًمٜمٌل ؾمٛمع رضمال يدقمق ذم صالشمف َل طرؾمقل اهلل 

قمجؾ هذا صمؿ دقم٤مه وم٘م٤مل ًمف او ًمٖمػمه اذا صغم اطمديمؿ ومٚمٞمٌدا سمتٛمجٞمد رسمف قمز  طرؾمقل اهلل 

صمؿ يدقمق سمٕمد سمام ؿم٤مء رواه آُم٤مم امحد  طوضمؾ واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف صمؿ يّمكم قمغم اًمٜمٌل 

٤مء ذي اًمٜمقن واًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ صحٞمح ورواه احل٤ميمؿ ذم صحٞمحف وهٙمذا دقم

دقمقة اظمل ذي اًمٜمقن ُم٤م دقم٤م هب٤م ُمٙمروب آ ومرج اهلل  طقمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ومٞمف اًمٜمٌل 

 .يمرسمتف ٓاًمف آ اٟم٧م ؾمٌح٤مٟمؽ اِن يمٜم٧م ُمـ اًمٔم٤معملم

( ٓ إًمف إٓ أٟم٧م  :وذم اًمؽمُمذي دقمقة اظمل ذي اًمٜمقن اذ دقم٤م وهق ذم سمٓمـ احلقت

 .ؿ ىمط آ اؾمتج٤مب ًمف ؾمٌح٤مٟمؽ إِن يمٜم٧م ُمـ اًمٔم٤معملم ) وم٤مٟمف َل يدع هب٤م ُمًٚم

ذم  طوهٙمذا قم٤مُم٦م آدقمٞم٦م اًمٜمٌقي٦م قمغم ىم٤مئٚمٝم٤م اومْمؾ اًمّمالة واًمًالم وُمٜمف ىمقًمف 

دقم٤مء اًمٙمرب ٓ اًمف آ اهلل اًمٕمٔمٞمؿ احلٚمٞمؿ ٓ اًمف آ اهلل رب اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ ٓاًمف آ رب 

اًمًٛمقات ورب آرض ورب اًمٕمرش اًمٙمريؿ وُمٜمف طمدي٨م سمريدة آؾمٚمٛمل اًمذي رواه 

ؾمٛمع رضمال يدقمق وهق ي٘مقل اًمٚمٝمؿ  طٜمـ واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف ان رؾمقل اهلل اهؾ اًمً

اِن اؾم٤مًمؽ سم٤مِن اؿمٝمد اٟمؽ اٟم٧م اهلل ٓ اًمف آ اٟم٧م آطمد اًمّمٛمد اًمذي َل يٚمد وَل يقًمد وَل 

يٙمـ ًمف يمٗمقا اطمد وم٘م٤مل واًمدي ٟمٗمز سمٞمده ًم٘مد ؾم٤مل اهلل سم٤مؾمٛمف آقمٔمؿ اًمذي دقمل سمف 

داود واًمٜم٤ًمئل ُمـ طمدي٨م اٟمس اٟمف يم٤من ُمع اًمٜمٌل  اضم٤مب واذا ؾمئؾ سمف اقمٓمك وروى اسمق
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ضم٤مًم٤ًم ورضمؾ يّمكم صمؿ دقم٤م اًمٚمٝمؿ اِن اؾم٤مًمؽ سم٤من ًمؽ احلٛمد وٓ اًمف آ اٟم٧م اعمٜم٤من  ط

ًم٘مد دقم٤م اهلل  طسمديع اًمًٛمقات وآرض ي٤مذا اجلالل وآيمرام ي٤م طمل ي٤مىمٞمقم وم٘م٤مل ًمٚمٜمٌل 

ان اًمدقم٤مء  طٜمٌل سم٤مؾمٛمف آقمٔمؿ اًمذي دقمل سمف اضم٤مب وإذا ؾمئؾ سمف اقمٓمك وم٤مظمؼم اًم

يًتج٤مب اذا شم٘مدُمف هذا اًمثٜم٤مء واًمذيمر واٟمف اؾمؿ اهلل آقمٔمؿ ومٙم٤من ذيمر اهلل قمز وضمؾ 

 واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف اٟمجح ُم٤م ـمٚم٥م سمف اًمٕمٌد طمقائجف 

وهذه وم٤مئدة اظمرى ُمـ ومقائد اًمذيمر واًمثٜم٤مء اٟمف َيٕمؾ اًمدقم٤مء ُمًتج٤مسم٤م وم٤مًمدقم٤مء اًمذي 

اًمدقم٤مء اعمجرد وم٤من اٟمْم٤مف امم ذًمؽ  شم٘مدُمف اًمذيمر واًمثٜم٤مء اومْمؾ واىمرب امم آضم٤مسم٦م ُمـ

اظم٤ٌمر اًمٕمٌد سمح٤مًمف وُمًٙمٜمتف واومت٘م٤مره واقمؽماومف يم٤من اسمٚمغ ذم آضم٤مسم٦م واومْمؾ وم٤مٟمف يٙمقن ىمد 

 شمقؾمؾ اعمدقمق سمّمٗم٤مت يمامًمف واطم٤ًمٟمف وومْمٚمف

وقمرض سمؾ سح سمِمدة طم٤مضمتف وضورشمف ووم٘مره وُمًٙمٜمتف ومٝمذا اعم٘مت٣م ُمٜمف 

تِض ُمـ اًم٤ًمئؾ واعم٘متِض ُمـ اعم١ًمول ذم واوص٤مف اعم١ًمول ُم٘مت٣م ُمـ اهلل وم٤مضمتٛمع اعم٘م

 اًمدقم٤مء ويم٤من اسمٚمغ وأًمٓمػ ُمقىمٕم٤م واشمؿ ُمٕمروم٦م وقمٌقدي٦م 

واٟم٧م شمرى ذم اعمِم٤مهد وهلل اعمثؾ آقمغم ان اًمرضمؾ اذا شمقؾمؾ امم ُم٤م يريد ُمٕمرووم٦م 

سمٙمرُم٦م وضمقده وسمره وذيمر طم٤مضمتف هق ووم٘مره وُمًٙمٜمتف يم٤من اقمٓمػ ًم٘مٚم٥م اعم١ًمول واىمرب 

ف اٟم٧م ضمقدك ىمد ؾم٤مرت سمف اًمريم٤ٌمن وومْمٚمؽ يم٤مًمِمٛمس ٓشمٜمٙمر ًم٘مْم٤مء طم٤مضمتف وم٤مذا ىم٤مل ًم

وٟمحق ذًمؽ وىمد سمٚمٖم٧م ِب احل٤مضم٦م واًميورة ُمٌٚمٖم٤م ٓ صؼم ُمٕمف وٟمحق ذًمؽ يم٤من اسمٚمغ ذم 

 طىمْم٤مء طم٤مضمتف ُمـ ان ي٘مقل اسمتداء اقمٓمٜمل يمذا ويمذا وم٤مذا قمروم٧م هذا ومت٤مُمؾ ىمقل ُمقؾمك 

ٓا ﴿ :ذم دقم٤مئف طٜمقن وىمقل ذي اًم رب إِن عم٤م أٟمزًم٧م إزم ُمـ ظمػم وم٘مػم ) (ذم دقم٤مئف  ٓ إًَِمَف إِ

ـَ اًمٔما٤معملِِمَ  ٌَْح٤مَٟمَؽ إِِنِّ يُمٜم٧ُم ُِم رسمٜم٤م فمٚمٛمٜم٤م اٟمٗمًٜم٤م  :طوىمقل اسمٞمٜم٤م ادم  ،[51]األكبقاء:﴾َأْٟم٧َم ؾُم



 384 لوسائل اجللية يف نصرة الدعوة السلفيةا

وان َل شمٖمٗمر ًمٜم٤م وشمرمحٜم٤م ًمٜمٙمقن ُمـ اخل٤مهيـ وذم اًمّمحٞمحلم ان اسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ ىم٤مل 

ل ىمؾ اًمٚمٝمؿ اِن فمٚمٛم٧م ٟمٗمز فمٚمام يمثػما ي٤مرؾمقل اهلل قمٚمٛمٜمل دقم٤مء ادقمق سمف ذم صاليت وم٘م٤م

واٟمف ٓ يٖمٗمر اًمذٟمقب آ اٟم٧م وم٤مهمٗمر زم ُمٖمٗمرة ُمـ قمٜمدك وارمحٜمل اٟمؽ اٟم٧م اًمٖمٗمقر 

اًمرطمٞمؿ ومجٛمع ذم هذا اًمدقم٤مء اًمنميػ اًمٕمٔمٞمؿ اًم٘مدر سملم آقمؽماف سمح٤مًم٦م واًمتقؾمؾ امم 

تقؾمؾ رسمف قمز وضمؾ سمٗمْمٚمف وضمقده واٟمف اعمٜمٗمرد سمٖمٗمران اًمذٟمقب صمؿ ؾم٤مل طم٤مضمتف سمٕمد اًم

 سم٤مُٓمريـ ُمٕم٤م ومٝمٙمذا ادب اًمدقم٤مء واداب اًمٕمٌقدي٦م 

اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ىمراءة اًم٘مرءان اومْمؾ ُمـ اًمذيمر واًمذيمر اومْمؾ ُمـ اًمدقم٤مء هذا ُمـ 

طمٞم٨م اًمٜمٔمر ًمٙمؾ ُمٜمٝمام جمردا وىمد يٕمرض ًمٚمٛمٗمْمقل ُم٤م َيٕمٚمف اومم ُمـ اًمٗم٤موؾ سمؾ يٕمٞمٜمف 

ًجقد وم٤مٟمف اومْمؾ ُمـ ومال َيقز ان يٕمدل قمٜمف امم اًمٗم٤موؾ وهذا يم٤مًمتًٌٞمح ذم اًمريمقع واًم

 ىمراءة اًم٘مران ومٞمٝمام سمؾ اًم٘مراءة ومٞمٝمام ُمٜمٝمل قمٜمٝم٤م

ُتريؿ او يمراه٦م ويمذًمؽ اًمتًٛمٞمع واًمتحٛمٞمد ذم حمٚمٝمام اومْمؾ ُمـ اًم٘مراءة ويمذًمؽ 

اًمتِمٝمد ويمذًمؽ رب اهمٗمر زم وارمحٜمل واهدِن وقم٤مومٜمل وارزىمٜمل سملم اًمًجدشملم اومْمؾ ُمـ 

ًمتٝمٚمٞمؾ واًمتًٌٞمح واًمتٙمٌػم اًم٘مراءة ويمذًمؽ اًمذيمر قم٘مٞم٥م اًمًالم ُمـ اًمّمالة ذيمر ا

واًمتحٛمٞمد اومْمؾ ُمـ آؿمتٖم٤مل قمٜمف سم٤مًم٘مراءة ويمذًمؽ اضم٤مسم٦م اعم١مذن واًم٘مقل يمام ي٘مقل اومْمؾ 

 ُمـ اًم٘مراءة 

وان يم٤من ومْمؾ اًم٘مران قمغم يمؾ يمالم يمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم قمغم ظمٚم٘مف ًمٙمـ ًمٙمؾ ُم٘م٤مم ُم٘م٤مل 

 ٓمٚمقسم٦م ُمٜمف ُمتك وم٤مت ُم٘م٤مًمف ومٞمف وقمدل قمٜمف امم همػمه اظمتٚم٧م احلٙمٛم٦م ووم٘مدت اعمّمٚمح٦م اعم

وهٙمذا آذيم٤مر اعم٘مٞمدة سمٛمح٤مل خمّمقص٦م اومْمؾ ُمـ اًم٘مراءة اعمٓمٚم٘م٦م واًم٘مراءة اعمٓمٚم٘م٦م 

اومْمؾ ُمـ آذيم٤مر اعمٓمٚم٘م٦م اًمٚمٝمؿ آ ان يٕمرض ًمٚمٕمٌد ُم٤مَيٕمؾ اًمذيمر او اًمدقم٤مء اٟمٗمع ًمف ُمـ 
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ىمراءة اًم٘مران ُمث٤مًمف ان يتٗمٙمر ذم ذٟمقسمف ومٞمحدث ذًمؽ ًمف شمقسم٦م ُمـ اؾمتٖمٗم٤مر او يٕمرض ًمف ُم٤م 

اه ُمـ ؿمٞم٤مـملم آٟمس واجلـ ومٞمٕمدل امم آذيم٤مر واًمدقمقات اًمتل ُتّمٜمف وُتٓمف ُي٤مف اذ

ويمذًمؽ ايْم٤م ىمد يٕمرض ًمٚمٕمٌد طم٤مضم٦م ضوري٦م اذا اؿمتٖمؾ قمـ ؾم١ماهل٤م او ذيمر َل حيي ىمٚمٌف 

ومٞمٝمام واذا اىمٌؾ قمغم ؾم١ماهل٤م واًمدقم٤مء اًمٞمٝم٤م اضمتٛمع ىمٚمٌف يمٚمف قمغم اهلل شمٕم٤ممم واطمدث ًمف شميقم٤م 

ن اؿمتٖم٤مًمف سم٤مًمدقم٤مء واحل٤مًم٦م هذه اٟمٗمع وان يم٤من يمؾ ُمـ اًم٘مراءة وظمِمققم٤م واسمتٝم٤مٓ ومٝمذا يٙمق

 واًمذيمر اومْمؾ واقمٔمؿ اضمرا 

وهذا سم٤مب ٟم٤مومع حيت٤مج امم وم٘مف ٟمٗمس وومرىم٤من سملم ومْمٞمٚم٦م اًمِمئ ذم ٟمٗمًف وسملم ومْمٞمٚمتف 

اًمٕم٤مرو٦م ومٞمٕمٓمل ُمقوع وًمٚمرضمؾ ُمقوع وًمٚمامء ُمقوع وًمٚمحؿ ُمقوع وطمٗمظ اعمراشم٥م 

 ُمر واًمٜمٝمل واهلل شمٕم٤ممم اعمقومؼهق ُمـ َت٤مم احلٙمٛم٦م اًمتل هل ٟمٔم٤مم آ

وهٙمذا اًمّم٤مسمقن وآؿمٜم٤من اٟمٗمع ًمٚمثقب ذم وىم٧م واًمتجٛمػم وُم٤مء اًمقرد ويمٞمف اٟمٗمع ًمف 

شمٕم٤ممم يقُم٤م ؾمئؾ سمٕمض اهؾ اًمٕمٚمؿ ايام اٟمٗمع  ذم وىم٧م وىمٚم٧م ًمِمٞمخ آؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

وان  ًمٚمٕمٌد اًمتًٌٞمح او آؾمتٖمٗم٤مر وم٘م٤مل اذا يم٤من اًمثقب ٟم٘مٞم٤م وم٤مًمٌخقر وُم٤مء اًمقرد اٟمٗمع ًمف

شمٕم٤ممم ومٙمٞمػ واًمثٞم٤مب ٓ شمزال دٟم٦ًم  يم٤من دٟم٤ًم وم٤مًمّم٤مسمقن واعم٤مء احل٤مر اٟمٗمع ًمف وم٘م٤مل زم 

شمٕمدل صمٚم٨م اًم٘مران وُمع هذا ومال شم٘مقم ُم٘م٤مم  ﴾ىمؾ هق اهلل أطمد﴿ :ن ؾمقرةأوُمـ هذا اًم٤ٌمب 

اي٤مت اعمقاري٨م واًمٓمالق واخلٚمع واًمٕمدد وٟمحقه٤م سمؾ هذه آي٤مت ذم وىمتٝم٤م وقمٜمد احل٤مضم٦م 

  .شمالوة ؾمقرة آظمالصاًمٞمٝم٤م اٟمٗمع ُمـ 

وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمّمالة ُمِمتٛمٚم٦م قمغم اًم٘مراءة واًمذيمر واًمدقم٤مء وهل ضم٤مُمٕم٦م ٓضمزاء اًمٕمٌقدي٦م 

قمغم اشمؿ اًمقضمقه يم٤مٟم٧م اومْمؾ ُمـ يمؾ ُمـ اًم٘مراءة واًمديمر واًمدقم٤مء سمٛمٗمرده جلٛمٕمٝم٤م ذًمؽ 

يمٚمف ُمع قمٌقدي٦م ؾم٤مئر آقمْم٤مء ومٝمذا اصؾ ٟم٤مومع ضمدا يٗمتح ًمٚمٕمٌد سم٤مب ُمٕمروم٦م ُمراشم٥م 
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زيٚمٝم٤م ُمٜم٤مزهل٤م ًمئال يِمتٖمؾ سمٛمٗمْمقهل٤م قمـ وم٤موٚمٝم٤م ومػمسمح اسمٚمٞمس اًمٗمْمؾ اًمذي آقمامل وشمٜم

سمٞمٜمٝمام او يٜمٔمر امم وم٤موٚمٝم٤م ومٞمِمتٖمؾ سمف قمـ ُمٗمْمقهل٤م ان يم٤من ذًمؽ وىمتف ومتٗمقشمف ُمّمٚمحتف 

سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ًمٔمٜمف ان اؿمتٖم٤مًمف سم٤مًمٗم٤موؾ ايمثر صمقاسم٤م واقمٔمؿ اضمرا وهذا حيت٤مج امم ُمٕمروم٦م سمٛمراشم٥م 

ذم اقمٓم٤مء يمؾ قمٛمؾ ُمٜمٝم٤م طم٘مف وشمٜمزًمف ذم ُمرشمٌتف وشمٗمقيتف  آقمامل وشمٗم٤موَت٤م وُم٘م٤مصده٤م ووم٘مف

عم٤م هق اهؿ ُمٜمف او شمٗمقي٧م ُم٤م هق اومم ُمٜمف واومْمؾ ُٓمٙم٤من شمداريمف واًمٕمقد اًمٞمف وهذا 

اعمٗمْمقل ان وم٤مت ٓ يٛمٙمـ شمداريمف وم٤مٓؿمتٖم٤مل سمف اومم وهذا يمؽمك اًم٘مراءة ًمرد اًمًالم 

ل هبذا اعمٗمْمقل واًمٕمقد امم وشمِمٛمٞم٧م اًمٕم٤مـمس وان يم٤من اًم٘مران اومْمؾ ٟٓمف يٛمٙمٜمف آؿمتٖم٤م

اًمٗم٤موؾ سمخالف ُم٤م اذا اؿمتٖمؾ سم٤مًم٘مراءة وم٤مشمتف ُمّمٚمح٦م رد اًمًالم وشمِمٛمٞم٧م اًمٕم٤مـمس 

 .وهٙمذا ؾم٤مئر آقمامل اذا شمزامح٧م واهلل شمٕم٤ممم اعمقومؼ

 أْٛاع ايشنض

اًمذيمر ٟمققم٤من اطمدمه٤م ذيمر اؾمامء (: 646-634) »اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

 واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف هبام وشمٜمزُّيف وشم٘مديًف قمام ٓ يٚمٞمؼ سمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اًمرب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف 

  :وهذا ايْم٤م ٟمققم٤من

اٟمِم٤مء اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف هب٤م ُمـ اًمذايمر وهذا اًمٜمقع هق اعمذيمقر ذم آطم٤مدي٨م ٟمحق  :طمدمه٤مأ

ؾمٌح٤من اهلل واحلٛمد هلل وٓ اًمف آ اهلل واهلل ايمؼم وؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده وٓ اًمف آ اهلل 

ؽ ًمف ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد وهق قمغم يمؾ ؿمئ ىمدير وٟمحق ذًمؽ وم٤مومْمؾ هذا وطمده ٓ ذي

اًمٜمقع امجٕمف ًمٚمثٜم٤مء واقمٛمف ٟمحق ؾمٌح٤من اهلل قمدد ظمٚم٘مف ومٝمذا اومْمؾ ُمـ جمرد ؾمٌح٤من اهلل 

وىمقًمؽ احلٛمد هلل قمدد ُم٤م ظمٚمؼ ذم اًمًامء وقمدد ُم٤م ظمٚمؼ ذم آرض وقمدد ُم٤م سمٞمٜمٝمام وقمدد 

ىم٤مل هل٤م  طوهذا ذم طمدي٨م ضمقيري٦م ان اًمٜمٌل  ُم٤م هق ظم٤مًمؼ اومْمؾ ُمـ جمرد ىمقًمؽ احلٛمد هلل



 387 لوسائل اجللية يف نصرة الدعوة السلفيةا

ًم٘مد ىمٚم٧م سمٕمدك ارسمع يمٚمامت صمالث ُمرات ًمق وزٟم٧م سمام ىمٚم٧م ُمٜمذ اًمٞمقم ًمقزٟمتٝمـ ؾمٌح٤من 

اهلل قمدد ظمٚم٘مف ؾمٌح٤من اهلل رو٤مء ٟمٗمًف ؾمٌح٤من اهلل زٟم٦م قمرؿمف ؾمٌح٤من اهلل ُمداد يمٚمامشمف رواه 

 .ُمًٚمؿ 

ُمع رؾمقل اهلل قمغم  وذم اًمؽمُمذي وؾمٜمـ اِب داود قمـ ؾمٕمد سمـ اِب وىم٤مص اٟمف دظمؾ

اُمراة سملم يدُّي٤م ٟمقى او طمَم شمًٌح هب٤م وم٘م٤مل ؾمٌح٤من اهلل قمدد ُم٤م ظمٚمؼ ذم اًمًامء وؾمٌح٤من 

اهلل قمدد ُم٤مظمٚمؼ ذم آرض وؾمٌح٤من اهلل قمدد ُم٤م سملم ذًمؽ وؾمٌح٤من اهلل قمدد ُم٤مهق ظم٤مًمؼ 

 واهلل ايمؼم ُمثؾ ذًمؽ واحلٛمد هلل ُمثؾ ذًمؽ وٓ اًمف آ اهلل ُمثؾ ذًمؽ وٓ طمقل وٓ ىمقة آ

  .سم٤مهلل ُمثؾ ذًمؽ

اخلؼم قمـ اًمرب شمٕم٤ممم سم٤مطمٙم٤مم اؾمامئف وصٗم٤مشمف ٟمحق ىمقًمؽ اهلل قمز وضمؾ يًٛمع  :اًمث٤مِن

اصقات قم٤ٌمده ويرى طمريم٤مَتؿ وٓ ُتٗمل قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م ُمـ اقمامهلؿ وهق ارطمؿ هبؿ ُمـ 

اسم٤مئٝمؿ واُمٝم٤مَتؿ وهق قمغم يمؾ ؿمئ ىمدير وهق اومرح سمتقسم٦م قمٌده ُمـ اًمٗم٤مىمد راطمٚمتف وٟمحق 

 .اًمٜمقع اًمثٜم٤مءذًمؽ واومْمؾ هذا 

ُمـ همػم ُتريػ وٓ شمٕمٓمٞمؾ وُمـ  طقمٚمٞمف سمام اصمٜمك سمف قمغم ٟمٗمًف وسمام اصمٜمك سمف رؾمقل اهلل 

همػم شمِمٌٞمف وٓ َتثٞمؾ وهذا اًمٜمقع ايْم٤م صمالصم٦م اٟمقاع محد وصمٜم٤مء وجمد وم٤محلٛمدهلل آظم٤ٌمر قمٜمف 

سمّمٗم٤مت يمامًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمع حمٌتف واًمرو٤مء سمف ومال يٙمقن اعمح٥م اًم٤ًميم٧م طم٤مُمدا وٓ 

عمثٜمل سمال حم٦ٌم طم٤مُمدا طمتك دمتٛمع ًمف اعمح٦ٌم واًمثٜم٤مء وم٤من يمرر اعمح٤مُمد ؿمٞمئ٤م سمٕمد اًمِمئ يم٤مٟم٧م ا

صمٜم٤مء وم٤من يم٤من اعمدح سمّمٗم٤مت اجلالل واًمٕمٔمٛم٦م واًمٙمؼمي٤مء واعمٚمؽ يم٤من جمددا وىمد مجع اهلل 

 شمٕم٤ممم ًمٕمٌده آٟمقاع اًمثالصم٦م ذم اول اًمٗم٤مُت٦م وم٢مذا ىم٤مل اًمٕمٌد ( احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ) ىم٤مل اهلل

محدِن قمٌدي وإذا ىم٤مل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ىم٤مل اصمٜمك قمكم قمٌدي واذا ىم٤مل ( ُم٤مًمؽ يقم اًمديـ ) 
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 .ىم٤مل جمدِن قمٌدي 

اًمٜمقع اًمث٤مِن ُمـ اًمذيمر ذيمر اُمره وَّنٞمف واطمٙم٤مُمف وهق ايْم٤م ٟمققم٤من اطمدمه٤م ذيمره سمذًمؽ 

  .اظم٤ٌمرا قمٜمف اُمر سمٙمذا وَّنك قمٜمف يمذا واطم٥م يمذا وؾمخط يمذا ورى يمذا

ره ومٞم٤ٌمدر اًمٞمف وقمٜمد َّنٞمف ومٞمٝمرب ُمٜمف ومذيمر اُمره وَّنٞمف ؿمئ وذيمره واًمث٤مِن ذيمره قمٜمد اُم

ًمٚمذايمر ومذيمره اومْمؾ اًمذيمر واضمٚمف ، ٟمقاعٞمف ؿمئ اظمر وم٤مذا اضمتٛمٕم٧م هذه إقمٜمد اُمره وَّن

  .وم٤مئدة ومٝمذا اًمذيمر ُمـ اًمٗم٘مف آيمؼم وُم٤م دوٟمف أومْمؾ اًمذيمر اذا صح٧م ومٞمف اًمٜمٞم٦مقمٔمٛمف أو

ف واطم٤ًمٟمف واي٤مديف وُمقاىمع ومْمٚمف قمغم وُمـ ذيمره ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذيمر آئف واٟمٕم٤مُم

ٟمقاع اًمذيمر ومٝمذه مخ٦ًم اٟمقاع وهل شمٙمقن سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن أضمؾ أقمٌٞمده وهذا ايْم٤م ُمـ 

شم٤مرة وذًمؽ اومْمؾ اًمذيمر وسم٤مًم٘مٚم٥م وطمده شم٤مرة وهل اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وسم٤مًمٚم٤ًمن وطمده شم٤مرة 

يمر اًم٘مٚم٥م وهل اًمدرضم٦م اًمث٤مًمث٦م وم٤مومْمؾ اًمذيمر ُم٤م شمقاـم٤م قمٚمٞمف اًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن واٟمام يم٤من ذ

وطمده اومْمؾ ُمـ ذيمر اًمٚم٤ًمن وطمده ٓن ذيمر اًم٘مٚم٥م يثٛمر اعمٕمروم٦م وُّيٞم٩م اعمح٦ٌم ويثػم 

احلٞم٤مء ويٌٕم٨م قمغم اعمخ٤موم٦م ويدقمق امم اعمراىم٦ٌم ويزع قمـ اًمت٘مّمػم ذم اًمٓم٤مقم٤مت واًمتٝم٤مون ذم 

 أهـاعمٕم٤ميص واًمًٞمئ٤مت وذيمر اًمٚم٤ًمن وطمده ٓ يقضم٥م ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م ومثٛمرة وٕمٞمٗم٦م . 

يًُغًِ احملافظ١ عًٝٗا َا اعتطاع إىل سيو األسناص اييت ٜٓبغٞ 

 عبٝاّل

 إذيم٤مر اعمٓمٚم٘م٦م اعمْم٤مقمٗم٦م: -6

ِلا  (:9392) »صحٞمحف»أظمرج ُمًٚمؿ ذم  ـْ ضُمَقْيِرَي٦َم َأنا اًمٜمٌا ٌا٤مٍس قَم ـِ قَم ـْ اسْم  طقَم

ِجِدَه٤م ًْ ٌَْح َوِهَل ذِم َُم ـْ قِمٜمِْدَه٤م سُمْٙمَرًة طِملَم َصغما اًمّمُّ َد َأْن َأْوَحك صُمؿا َرضَمَع سَمٕمْ  ،ظَمَرَج ُِم

٦مٌ  ًَ
تِل وَم٤مَرىْمُتِؽ قَمَٚمْٞمَٝم٤مش :وَمَ٘م٤مَل  ،َوِهَل ضَم٤مًمِ ِلُّ  ،َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مًَم٧ْم  »؟َُم٤م ِزًْم٧ِم قَمغَم احْل٤َمِل اًما ىَم٤مَل اًمٜمٌا
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اٍت ًَمْق ُوِزَٟم٧ْم سماَِم ىُمْٚم٧ِم ُُمٜمُْذ اًْمَٞمْقِم ًَمَقَزَٟمْتٝمُ ش :ط ـا ًَمَ٘مْد ىُمْٚم٧ُم سَمْٕمَدِك َأْرسَمَع يَمٚماَِمٍت صَماَلَث َُمرا

ٌَْح٤مَن  ِف َوِزَٟم٦َم قَمْرؿِمِف َوُِمَداَد يَمٚماَِمشمِفِ  اهللِؾُم ًِ صَمٜم٤َم َأسُمق سَمْٙمِر  ،»َوسمَِحْٛمِدِه قَمَدَد ظَمْٚمِ٘مِف َوِرَو٤م َٟمْٗم طَمدا

مْحَ  ٌِْد اًمرا ـِ قَم ِد سْم ـْ حُمَٛما َٕمٍر قَم ًْ ـْ ُِم ـِ سمنِْمٍ قَم ِد سْم ـْ حُمَٛما ٦ٌََم َوَأسُمق يُمَرْي٥ٍم َوإؾِْمَحُؼ قَم ـُ َأِِب ؿَمْٞم ـِ سْم

ـْ ضُمَقْيِرَي٦َم ىَم٤مًَم٧ْم  ٌا٤مٍس قَم ـِ قَم ـْ اسْم ـَ قَم ـْ َأِِب ِرؿْمِدي طِملَم َصغما َصاَلَة  ط اهللَُِمرا هِب٤َم َرؾُمقُل  :قَم

ُف ىَم٤مَل  ٌَْح٤مَن  :اًْمَٖمَداِة َأْو سَمْٕمَد َُم٤م َصغما اًْمَٖمَداَة وَمَذيَمَر َٟمْحَقُه هَمػْمَ َأٟما ٌَْح٤مَن  اهللِؾُم  اهللِقَمَدَد ظَمْٚمِ٘مِف ؾُم

ٌَْح٤مَن رِ  ِف ؾُم ًِ ٌَْح٤مَن  اهللِ َو٤م َٟمْٗم  .ُِمَداَد يَمِٚماَمشمِفِ  اهللِ ِزَٟم٦َم قَمْرؿِمِف ؾُم

ـْ ؾَمْٕمدٍ  وأظمرج ُمًٚمؿ: ـْ َرؾُمقِل  ،قَم ُف ىَم٤مَل  ط اهللِقَم ٥َم ذِم ش :َأٟما ًِ َأَيْٕمِجُز َأطَمُديُمْؿ َأْن َيْٙم

ٜم٦َمٍ  ًَ ـْ ُيِٓمٞمُؼ َذًمَِؽ  :ىَم٤مَل  »؟اًْمَٞمْقِم َأًْمَػ طَم ٌِّ ش :ىَم٤مَل  ؟َوَُم ًَ ٌِٞمَح٦ٍم وَمُٞمْٙمَت٥ُم ًَمُف َأًْمُػ ُي ًْ ُح ُِم٤مَئ٦َم شَم

ٜم٦ٍَم َوَُتَْحك قَمٜمُْف َأًْمُػ ؾَمٞمَِّئ٦مٍ  ًَ  .»طَم

ِلِّ  وأظمرج اًمِمٞمخ٤من: ـْ اًمٜمٌا ـِ َأِِب ُهَرْيَرَة قَم ُف ىَم٤مَل  طقَم َٓ  :َأٟما ٤مٌج َأَو َؽ ىَم٤مَل طَمجا َٓ َأُدًمُّ َأ

ـْ يُمٜمُقِز اجْلَٜما٦مِ  َؽ قَمغَم يَمٜمٍْز ُِم ٓا سمِ َٓ ىُمقا  ؟َأُدًمُّ  .٤مهللَِة إِ

يمٚمٛمت٤من ظمٗمٞمٗمت٤من قمغم اًمٚم٤ًمن، »: طىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وومٞمٝمام قمـ أِب هريرة 

 .»طمٌٞمٌت٤من إمم اًمرمحـ، صم٘مٞمٚمت٤من ذم اعمٞمزان: ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده، ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ

ؿَْمَٕمِريِّ ىَم٤مَل  وذم ُمًٚمؿ: ْٕ ـْ َأِِب َُم٤مًمٍِؽ ا ياَمنِ  اًمٓمُُّٝمقرُ ش :ط اهللِىَم٤مَل َرؾُمقُل  :قَم  ،ؿَمْٓمُر اإْلِ

ٌَْح٤مَن  ،َواحْلَْٛمُد هللِاِ ََتأَْلُ اعمِْٞمَزانَ  َْرضِ  اهللَِوؾُم ْٕ اَمَواِت َوا ًا  ،َواحْلَْٛمُد هللِاِ ََتَْمَِن َأْو ََتأَْلُ َُم٤م سَملْمَ اًم

اَلُة ُٟمقرٌ  َدىَم٦ُم سُمْرَه٤منٌ  ،َواًمّما ؼْمُ ِوَٞم٤مءٌ  ،َواًمّما ٦ٌم ًَمَؽ  ،َواًمّما يُمؾُّ اًمٜما٤مِس  ،َأْو قَمَٚمْٞمَؽ  َواًْمُ٘مْرآُن طُمجا

ُف وَمُٛمْٕمتُِ٘مَٝم٤م َأْو ُُمقسمُِ٘مَٝم٤م ًَ ٤ٌَمِيٌع َٟمْٗم  .»َيْٖمُدو وَم

ـِ ضُمٜمَْدٍب ىَم٤مَل : »اًمّمحٞمحلم»وذم  ـْ ؾَمُٛمَرَة سْم َأطَم٥مُّ اًْمَٙماَلِم ش :ط اهللِىَم٤مَل َرؾُمقُل  :قَم

ٌَْح٤مَن  :َأْرسَمعٌ  اهللِ إمَِم  َٓ إًَِمَف إِ  اهللِ ؾُم ـا سَمَدْأَت  ،َأيْمؼَمُ  اهللُوَ  اهللُ ٓا َواحْلَْٛمُد هللِاِ َو ِ َك سم٠َِمُّيِّ  .َٓ َيُيُّ
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 (.    (، وُمًٚمؿ )2040اًمٌخ٤مري )

ُمـ ىم٤مل: ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ »: طىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وقمـ أِب أيقب 

ذيؽ ًمف، ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد وهق قمغم يمؾ رء ىمدير قمنم ُمرات يم٠مٟمام أقمتؼ أرسمٕم٦م ُمـ 

 .»وًمد إؾمامقمٞمؾ

ـْ وٕمحد:  سَمٍخ سَمٍخ مَخٌْس َُم٤م ش :ىَم٤مَل  ط اهللَِأنا َرؾُمقَل  ط اهللَُِمْقمَم َرؾُمقِل أِب ؾمٚمٛمك قَم

ـا ذِم اعمِْٞمَزانِ  ٓا  :َأصْمَ٘مَٚمُٝم ٌَْح٤مَن  ،َأيْمؼَمُ  ،اهللُ وَ  اهللُ َٓ إًَِمَف إِ ٤مًمُِح  ،َواحْلَْٛمُد هلِلاِ  ،اهللِ َوؾُم َواًْمَقًَمُد اًمّما

 ًِ ـْ ًَمِ٘مَل ش :َوىَم٤مَل  ،»ٌُُف َواًمَِداهُ ُيَتَقرما وَمَٞمْحَت ـا َدظَمَؾ اجْلَٜما٦مَ  اهللَسَمٍخ سَمٍخ خِلَْٛمٍس َُم َتْٞمِ٘مٜم٤ًم هِبِ ًْ ـُ  :ُُم ُي١ْمُِم

ظِمرِ  ٤مهللِسمِ  ْٔ ٌَْٕم٨ِم سَمْٕمَد اعْمَْقِت  ،َوسم٤ِمجْلَٜما٦ِم َواًمٜما٤مرِ  ،َواًْمَٞمْقِم ا ٤مِب  ،َواًْم ًَ
 .»َواحْلِ

ٕن أىمقل »: طل رؾمقل اهلل ىم٤مل: ىم٤م ( قمـ أِب هريرة 9251وذم ُمًٚمؿ )

 .»ؾمٌح٤من اهلل، واحلٛمد هلل، وٓ إًمف إٓ اهلل، واهلل أيمؼم: أطم٥م إزم مم٤م ـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف اًمِمٛمس

اىمرأ أُمتؽ اًمًالم »قمٜمد اًمؽمُمذي وهمػمه وومٞمف:  وذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد 

وأظمؼمهؿ أن اجلٜم٦م ىمٞمٕم٤من، وأن همراؾمٝم٤م ؾمٌح٤من اهلل، واحلٛمد هلل، وٓ إًمف إٓ اهلل، واهلل 

 واحلدي٨م طمًـ. »يمؼمأ

ُم٤م »: ط( ُمـ طمدي٨م أِب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 8154وقمٜمد أمحد واًمؽمُمذي )

 .»ىم٤مل قمٌد ٓ إًمف إٓ ىمط خمٚمًّم٤م إٓ ومتح٧م ًمف أسمقاب اًمًامء طمتك يٗمِض إمم اًمٕمرش

 ًمإلُم٤مم اًمقادقمل. »اًمّمحٞمح اعمًٜمد»احلدي٨م ذم 

َٓ ىم٤مل: ( 94(، وُمًٚمؿ )8081وقمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م قمٜمد اًمٌخ٤مري ) ـْ ؿَمِٝمَد َأْن  َُم

ٓا  يَؽ ًَمفُ  اهللُإًَِمَف إِ َٓ َذِ ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمفُ  ،َوطْمَدُه  ًدا قَم ٌُْد  ،َوَأنا حُمَٛما ك قَم ًَ َوَرؾُمقًُمُف  اهللَِوَأنا قِمٞم

٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم  اهللُ َٚمُف َوَأنا اجْلَٜما٦َم طَمؼع َواًمٜما٤مَر طَمؼع َأْدظَم  ،َويَمٚمَِٛمُتُف َأًْمَ٘م٤مَه٤م إِمَم َُمْرَيَؿ َوُروٌح ُِمٜمْفُ  شَم
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ـْ قَمَٛمؾٍ   .اجْلَٜما٦َم قَمغَم َُم٤م يَم٤مَن ُِم

ُف ىَم٤مَل  (:55وذم اًمٌخ٤مري ) ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة َأٟما ـْ َأؾْمَٕمُد اًمٜما٤مِس  اهللِ َي٤م َرؾُمقَل  :ىِمٞمَؾ  :قَم َُم

ـْ ًَمَ٘مْد فَمٜمَٜم٧ُْم َي٤م أَ ش :ط اهللِىَم٤مَل َرؾُمقُل  ؟سمَِِمَٗم٤مقَمتَِؽ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ٠َمًُمٜمِل قَم ًْ َٓ َي سَم٤م ُهَرْيَرَة َأْن 

ـْ طِمْرِصَؽ قَمغَم احْلَِدي٨ِم  ُل ُِمٜمَْؽ عم٤َِم َرَأْي٧ُم ُِم َأؾْمَٕمُد اًمٜما٤مِس سمَِِمَٗم٤مقَمتِل  ،َهَذا احْلَِدي٨ِم َأطَمٌد َأوا

ٓا  َٓ إًَِمَف إِ ـْ ىَم٤مَل  فِ  اهللُ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َُم ًِ ـْ ىَمْٚمٌِِف َأْو َٟمْٗم  .»ظَم٤مًمًِّم٤م ُِم

ُمـ ىم٤مل: ؾمٌح٤من اهلل »: طاًمّمحٞمحلم قمـ أِب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وذم

 .»وسمحٛمده ذم يقُمف ُمئ٦م ُمرة طمٓم٧م ظمٓم٤مي٤مه وإن يم٤مٟم٧م ُمثؾ زسمد اًمٌحر

ـْ  وذم ُمًٚمؿ: ـْ سَمٜمِل ش :ىَم٤مَل  ط اهللِإِنا َرؾُمقَل  :قَم٤مِئَِم٦َم شَمُ٘مقُل قَم ٤مٍن ُِم ًَ ُف ظُمٚمَِؼ يُمؾُّ إِْٟم إِٟما

َ  ،ِث ُِم٤مَئ٦ِم َُمْٗمِّمؾٍ آَدَم قَمغَم ؾِمتِّلَم َوصَماَل  ـْ يَمؼما ٌاَح  اهللََوَهٚماَؾ  اهللََومَحَِد  اهللَوَمَٛم َواؾْمَتْٖمَٗمَر  اهللََوؾَم

ـْ ـَمِريِؼ اًمٜما٤مِس َوَأَُمَر سمَِٛمْٕمُروٍف َأْو  اهللَ ـْ ـَمِريِؼ اًمٜما٤مِس َأْو ؿَمْقيَم٦ًم َأْو قَمْٔماًم قَم َوقَمَزَل طَمَجًرا قَم

ـْ ُُمٜمَْٙمٍر قَمَدَد شمِٚمْ  اَلَُمكََّنَك قَم ًُّ تِّلَم َواًمثااَلِث ُِم٤مَئ٦ِم اًم ًِّ ُف َيْٛمٌِم َيْقَُمِئٍذ َوىَمْد َزطْمَزَح  ،َؽ اًم وَم٢مِٟما

ـْ اًمٜما٤مرِ  ُف قَم ًَ اَم ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل َأسُمق شَمْقسَم٦مَ  ،َٟمْٗم   ،ُيْٛمِز  :َوُرسما

ـْ ضَماَلِل »: طوىم٤مل  ٌِٞمَح َواًمتاْٝمٚمِٞمَؾ َواًمتا  اهللِإِنا مِما٤م شَمْذيُمُروَن ُِم ًْ ـَ طَمْقَل اًمتا ْحِٛمٞمَد َيٜمَْٕمٓمِْٗم

َٓ َيزَ  ُر سمَِّم٤مطِمٌَِٝم٤م َأَُم٤م حُي٥ِمُّ َأطَمُديُمْؿ َأْن َيُٙمقَن ًَمُف َأْو  ـا َدِويع يَمَدِويِّ اًمٜماْحِؾ شُمَذيمِّ اَل ًَمُف اًْمَٕمْرِش هَلُ

ُر سمِفِ  ـْ ُيَذيمِّ  .»اًمّمحٞمح اعمًٜمد»احلدي٨م أظمرضمف أمحد قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم وهق ذم  »َُم

ـْ  (:280) »إدب»(، واًمٌخ٤مري ذم 8/619وأظمرج أمحد )  اهللِ َأنا َرؾُمقَل  :َأَٟمٌس قَم

صُمؿا َٟمَٗمَْمُف وَم٤مْٟمَتَٗمَض وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ،صُمؿا َٟمَٗمَْمُف وَمَٚمْؿ َيٜمَْتِٗمْض  ،َأظَمَذ هُمّْمٜم٤ًم وَمٜمََٗمَْمُف وَمَٚمْؿ َيٜمَْتِٗمْض  ط

ٌَْح٤مَن ش :ط اهللِ َٓ إًَِمفَ  اهللِإِنا ؾُم ٓا  َواحْلَْٛمُد هللِاِ َو َأيْمؼَمُ شَمٜمُْٗمُض اخْلََٓم٤مَي٤م يَماَم شَمٜمُْٗمُض  اهللُوَ  اهللُإِ

َجَرُة َوَرىَمَٝم٤م  .»اًمِما
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(، وهق ذم 484) »قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م»(، واًمٜم٤ًمئل ذم 6/628وأظمرج أمحد )

ٌِْد  (:218) »اًمّمحٞمح٦م» ـْ قَم ادٍ  اهللِ قَم ـِ ؿَمدا ـْ سَمٜمِل قُمْذَرَة صَماَلصَم٦ًم َأشَمقْ  :سْم ِلا َأنا َٟمَٗمًرا ُِم  طا اًمٜمٌا

ِلُّ  :ىَم٤مَل  ،وَم٠َمؾْمَٚمُٛمقا ـْ َيْٙمِٗمٜمِٞمِٝمؿْ  :طوَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌا  ،وَمَٙم٤مُٟمقا قِمٜمَْد ـَمْٚمَح٦مَ  :ىَم٤مَل  ،َأَٟم٤م :ىَم٤مَل ـَمْٚمَح٦مُ  ؟َُم

ِلُّ  ٌََٕم٨َم اًمٜمٌا صُمؿا سَمَٕم٨َم سَمْٕمًث٤م وَمَخَرَج ومِٞمِٝمْؿ آظَمُر  :ىَم٤مَل  ،سَمْٕمًث٤م وَمَخَرَج َأطَمُدُهْؿ وَم٤مؾْمُتِْمِٝمدَ  طوَم

ـَ  :ىَم٤مَل ـَمْٚمَح٦مُ  ،صُمؿا َُم٤مَت اًمثا٤مًم٨ُِم قَمغَم ومَِراؿِمفِ  :ىَم٤مَل  ،ُتِْمِٝمدَ وَم٤مؾْم  ِذي  اًمثااَلصَم٦َم اًما
ِ
ء َٓ وَمَرَأْي٧ُم َه١ُم

 ،َوَرَأْي٧ُم اًماِذي اؾْمُتِْمِٝمَد َأظِمػًما َيٚمِٞمفِ  ،يَم٤مُٟمقا قِمٜمِْدي ذِم اجْلَٜما٦ِم وَمَرَأْي٧ُم اعمَْٞم٧َِّم قَمغَم ومَِراؿِمِف َأَُم٤مَُمُٝمؿْ 

هَلُْؿ آظِمَرُهؿْ َوَرَأيْ  ـْ َذًمَِؽ  :ىَم٤مَل  ،٧ُم اًماِذي اؾْمُتِْمِٝمَد َأوا ِلا  :ىَم٤مَل  ،وَمَدظَمَٚمٜمِل ُِم  طوَم٠َمشَمْٞم٧ُم اًمٜمٌا

ـْ َذًمَِؽ ًَمْٞمَس َأطَمٌد َأوْمَْمَؾ قِمٜمَْد ش :ط اهللِ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  :وَمَذيَمْرُت َذًمَِؽ ًَمُف ىَم٤مَل  َوَُم٤م َأْٟمَٙمْرَت ُِم

ُر ذِم  اهللِ ـٍ ُيَٕمٛما ـْ ُُم١ْمُِم ٚمِٞمٚمِفِ ُِم ٌِٞمِحِف َوشَمْٙمٌِػِمِه َوََتْ ًْ ؾْماَلِم ًمَِت  .» اإْلِ

 إمم همػم ذًمؽ ُمـ أراد اًمتزود ومٚمػماضمع يمت٥م إذيم٤مر واًمدقمقات.

 ايتاعع١ ٚاألصبعٕٛ: بعز ايٓظض عبب يًظفض

قمغم اًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ أن يٙمقن قمٜمده سمٕمد ٟمٔمر، وم٢من ذًمؽ ؾم٥ٌم ًمٔمٗمره، ومٌٕمد 

ع ويالزم ص٤مطمٌف اًمرومؼ واًمت١مدة واًمٜمٔمر ذم قمقاىم٥م اًمٜمٔمر يٌٕمد قمـ اًمٓمٞمِم٤من واًمتن

 إُمقر، وإًمٞمؽ سمٕمض إُمثٚم٦م قمغم هذه اًمقؾمٞمٚم٦م اجلٚمٞمٚم٦م.

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة (: 616(، وُمًٚمؿ )0193أظمرج اًمٌخ٤مري ) ىَم٤مَل َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل  قَم

ـْ إسِْمَراِهٞمؿَ ش :ط اهللِ ؽِّ ُِم ـُ َأطَمؼُّ سم٤ِمًمِما ِٞمل اعْمَْقشَمك ىَم٤مَل َأَوََلْ إِْذ ىَم٤مَل َربِّ َأِرِِن  6َٟمْح يَمْٞمَػ ُُتْ

ـْ  ـا ىَمْٚمٌِل ،شُم١ْمُِم ـْ ًمَِٞمْٓمَٛمِئ
 .»ىَم٤مَل سَمغَم َوًَمٙمِ

ـُ  َُمْٕمٜمَك ذِم  اًْمُٕمَٚماَمء ظْمَتَٚمَػ اذم ذح احلدي٨م:  ىم٤مل اًمٜمقوي  ؽِّ  َأطَمّؼ  َٟمْح ـْ  سم٤ِمًمِما  إسِْمَراِهٞمؿ ُِم

ٜمَٝم٤م يَمثػَِمة َأىْمَقال قَمغَم  ًَ َُم٤مم فُ ىَم٤مًمَ  َُم٤م َوَأَصّحَٝم٤م َأطْم ٤مومِِٕمّل  َص٤مطِم٥م اعمَُْزِِنُّ  إسِْمَراِهٞمؿ َأسُمق اإْلِ  اًمِما
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ـْ  َومَج٤َمقَم٤مت ّؽ  َأنا  َُمْٕمٜم٤َمهُ :  اًْمُٕمَٚماَمء ُِم َتِحٞمؾ اًمِما ًْ ّؽ  وَم٢مِنا  إسِْمَراِهٞمؿ طَمّؼ  ذِم  ُُم  إِطْمَٞم٤مء ذِم  اًمِما

ىًم٤م يَم٤منَ  ًَمقْ  اعمَْْقشَمك َْٟمٌَِٞم٤مء إمَِم  ُُمَتَٓمرِّ ْٕ ـْ  سمِفِ  َأطَمّؼ  َأَٟم٤م ًَمُٙمٜم٧ْم ا ْ  َأِنِّ  قَمٚمِْٛمُتؿْ  َوىَمدْ  إسِْمَراِهٞمؿ ُِم  َأؿُمّؽ  ََل

اَلم قَمَٚمْٞمفِ  إسِْمَراِهٞمؿ َأنا  وَم٤مقْمَٚمُٛمقا ًا ْ  اًم اَم  ، َيُِمّؽ  ََل َي٦م ًمَِٙمْقنِ  ط إسِْمَراِهٞمؿ ظُمصا  َوإِٟما ْٔ ٌِؼ ىَمدْ  ا ًْ  َي

َْذَه٤من سَمْٕمض إمَِم  ْٕ ؽِّ  اِطْمتاَِمل ُِمٜمَْٝم٤م اًْمَٗم٤مؾِمَدة ا اَم  اًمِما  شَمَقاُوًٕم٤م ط َٟمْٗمًف قَمغَم  إسِْمَراِهٞمؿ َرضَمعَ  َوإِٟما

ٌَْؾ  َأوْ  َوَأَدسًم٤م ـْ  مَج٤َمقَم٦م ىَم٤مَل :  اًمتاْحِرير َص٤مطِم٥م ىَم٤مَل .  آَدم َوًَمد ظَمػْم  َأٟمافُ  ط َيْٕمَٚمؿ َأنْ  ىَم  اًْمُٕمَٚماَمء ُِم

ْ  َأوَ  }:  شَمَٕم٤ممَم  اهللا  ىَمْقل َٟمَزَل  عمَا٤م:  ْ  إسِْمَراِهٞمؿ ؿَمؽا :  ـَم٤مِئَٗم٦م ىَم٤مًَم٧ْم  { شُم١ْمُِمـ ََل  وَمَ٘م٤مَل .  َٟمٌِّٞمٜم٤َم َيُِمّؽ  َوََل

ِّل  ـُ  ":  ط اًمٜمٌا ؽِّ  َأطَمّؼ  َٟمْح ُْمتف َُم٤م َٟمْحق وَمَذيَمرَ  " ُِمٜمْفُ  سم٤ِمًمِما :  َُمْٕمٜمََٞم٤منِ  ومِٞمفِ  زِم  َوَيَ٘مع:  ىَم٤مَل  صُمؿا  ىَمدا

َٓم٤مب ذِم  اًْمَٕم٤مَدة خَمَْرج ظَمَرَج  َأٟمافُ  َأطَمدمَه٤م ـْ  وَم٢مِنا  اخْلِ ـْ  اوَمَٕم٦ماعمُْدَ  َأَرادَ  َُم ٤من قَم ًَ  ًمِْٚمُٛمَتَٙمٚمِّؿِ  ىَم٤مَل  إِْٟم

ـْ  َُمَٕمفُ  وَم٤مقِماًل  َأوْ  ًمُِٗماَلنٍ  ىَم٤مِئاًل  يُمٜم٧ْم َُم٤م:  ومِٞمفِ   َٓ  َوَُمْ٘مُّمقده.  َُمِٕمل َواوْمَٕمْٚمفُ  زِم  وَمُ٘مْٚمفُ  َُمْٙمُروه ُِم

 . ومِٞمفِ  َذًمَِؽ  شَمُ٘مْؾ 

ِذي َهَذا َأنا  َُمْٕمٜم٤َمهُ  َأنا  َواًمثا٤مِِن   عمَِِزيدِ  ـَمَٚم٥م ُهقَ  َوإِٟمااَم  سمَِِمؽٍّ  ًَمْٞمَس  وَم٢مِٟمافُ  سمِفِ  َأْومَم  َٟم٤مأَ  ؿَمًٙم٤م شَمُٔمٜمُّقَٟمفُ  اًما

ـْ  َهَذا هَمػْم  َوىِمٞمَؾ .  اًْمَٞمِ٘ملم ىَْمَقال ُِم ْٕ  َوَاهللا.  َوَأْوَوحَٝم٤م َأَصّحَٝم٤م ًمَِٙمْقَِّن٤َم َهِذهِ  قَمغَم  وَمٜمَْ٘مَتٍِم  ا

 . َأقْمَٚمؿ

٤م ٌٌَف ذِم  اًْمُٕمَٚماَمء وَمَذيَمرَ  ط إسِْمَراِهٞمؿ ؾُم١َمال َوَأُما فُ  َأفْمَٝمرَه٤م َأْوضُمًٝم٤م ؾَم َٛم٠ْمٟمِٞمٜم٦َم َأَرادَ  َأٟما  يَمْٞمِٗمٞما٦م سمِِٕمْٚمؿِ  اًمٓمُّ

طْمَٞم٤مء ًٓ  هِب٤َم اًْمِٕمْٚمؿ سَمْٕمدَ  ُُمَِم٤مَهَدة اإْلِ َٓ ل قِمْٚمؿ وَم٢مِنا  اؾِْمتِْد َٓ ؾْمتِْد ِٓ ق ىَمدْ  ا ُٙمقك إًَِمْٞمفِ  شَمَتَٓمرا  ذِم  اًمِمُّ

وِرّي  ٢مِٟمافُ ومَ  اعمَُْٕم٤مَيٜم٦َم قِمْٚمؿ سمِِخاَلِف  اجْلُْٛمَٚم٦م َُم٤مم َُمْذَه٥م َوَهَذا َضُ َْزَهِرّي  َُمٜمُّْمقر َأِِب  اإْلِ ْٕ  ا

 . َوهَمػْمه

٤ٌَمر َأَرادَ  َواًمثا٤مِِن 
 َأوَ  } شَمَٕم٤ممَم  ىَمْقًمف َُمْٕمٜمَك:  ىَم٤مًُمقا َهَذا َوقَمغَم  ُدقَم٤مِئفِ  إضَِم٤مسَم٦م ذِم  َرسّمف قِمٜمْد َُمٜمِْزًَمتف اظِْمتِ

 ْ ق َأْي  { شُم١ْمُِمـ ََل  . َوظُمٚماتؽ َواْصِٓمَٗم٤مِئؽ قِمٜمِْدي ٜمِْزًَمتؽُمَ  سمِِٕمَٔمؿِ  شُمَّمدِّ
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ْ  َوإِنْ  َيِ٘ملم ِزَي٤مَدة ؾَم٠َمَل  َواًمثا٤مًم٨ِم ـْ  ََل ل َيُٙم َوا ْٕ ٠َمَل  ؿَمًٙم٤م ا ًَ ىمِّل وَم َ ـْ  اًمؽما  قَملْم  إمَِم  اًْمَٞمِ٘ملم قِمْٚمؿ ُِم

ٌْد سْمـ ؾَمْٝمؾ ىَم٤مَل  شَمَٗم٤مُوشًم٤م اًْمِٕمْٚمَٛملْمِ  سَملْمَ  وَم٢مِنا  6 اًْمَٞمِ٘ملم ًْ  اهللا قَم ّي اًمتُّ  هِمَٓم٤مء يَمِْمػ ؾَم٠َمَل :  ت ؽُمِ

ٜم٤ًم اًْمَٞمِ٘ملم سمِٜمُقرِ  ًمَِٞمْزَدادَ  اًْمِٕمَٞم٤من  . ََتَٙمُّ

اسمِع يملِمَ  قَمغَم  اطِْمَت٩ما  عمَا٤م َأٟمافُ  َواًمرا ٌَْح٤مٟمف َرسّمف سم٠َِمنا  اعمُْنْمِ  ُِمٜمْفُ  َذًمَِؽ  ـَمَٚم٥َم  َوُيِٛمٞم٧م حُيِْٞمل َوشَمَٕم٤ممَم  ؾُم

ٌَْح٤مٟمف ٧ْم  يَمثػَِمة ُأظَمر َأىْمَقال َوىِمٞمَؾ .  َٞم٤مًٟم٤مقمِ  َدًمِٞمٚمف ًمُِٞمْٔمِٝمرَ  َوشَمَٕم٤ممَم  ؾُم ًَ َُم٤مم ىَم٤مَل .  سمَِٔم٤مِهَرةٍ  ًَمْٞم  َأسُمق اإْلِ

ـ ًَ ٥ٌَم ذِم  اِظْمَتَٚمُٗمقا:   اًْمَقاطِمِدّي  احْلَ يَْمَثُرونَ  ؾُم١َماًمف ؾَم ْٕ فُ  قَمغَم  وَم٤م ٤مطِمؾِ  ضِمٞمَٗم٦م َرَأى َأٟما ًَ  سمِ

ٌَْحر ٤ٌَمع َيَتٜم٤َمَوهل٤َم اًْم ًِّ ػْم  اًم ٌَ  َوَدَواّب  َواًمٓما رَ  ْحراًْم َق  َُم٤م ََيَْتِٛمع يَمْٞمػ وَمَتَٗمٙما ـْ  شَمَٗمرا ٞمَٗم٦م شمِْٚمَؽ  ُِم  ؟ اجْلِ

ِٞمٞمف َُمٞم٧ِّم ُُمَِم٤مَهَدة إمَِم  َٟمْٗمًف َوشَمَٓمٚمإَم٧ْم  ْ  َرسّمف حُيْ ـْ  َوََل ـْ  ، اعمَْْقشَمك إِطْمَٞم٤مء ذِم  ؿَم٤ميًم٤م َيُٙم  َأطَم٥ما  َوًَمٙمِ

ٌُّقنَ  اعم١ُْْمُِمٜملِمَ  َأنا  يَماَم  ، َذًمَِؽ  ُرْؤَي٦م
ِّل  َيَرْوا َأنْ  حُيِ ٌُّقنَ  ، َواجْلَٜما٦م ط اًمٜمٌا

 َُمعَ  شَمَٕم٤ممَم  اهللا ُرْؤَي٦م َوحُيِ

ياَمن ُٙمقك َوَزَوال َذًمَِؽ  سمُِٙمؾِّ  اإْلِ ْ  } شَمَٕم٤ممَم  ىَمْقًمف ذِم  َواهْلَْٛمَزة:  اًْمُٕمَٚماَمء ىَم٤مَل .  قَمٜمْفُ  اًمِمُّ  شُم١ْمُِمـ َأَوََل

َزة { ٤ٌَمت مَهْ ُتؿْ :  ضَمِرير يَمَ٘مْقلِ  إصِْم ًْ ـْ  ظَمػْم  َأًَم  . َأقْمَٚمؿ َوَاهللا.  اعمََْٓم٤مَي٤م َريم٥َِم  َُم

٤م ِّل  ىَمْقل َوَأُما  ( ؿَمِديد ُريْمـ إمَِم  َي٠ْمِوي يَم٤منَ  ًَمَ٘مدْ  ًُمقـًم٤م اهللا  َوَيْرطَمؿ: )  ط اًمٜمٌا

ـِ  وَم٤معمَُْراد يْم ِديد سم٤ِمًمرُّ ٌَْح٤مٟمف اهللا ُهقَ  اًمِما فُ  ، َوشَمَٕم٤ممَم  ؾُم َْريَم٤من َأؿَمدّ  وَم٢مِٟما ْٕ  َوَُمْٕمٜمَك َأُْمٜمَٕمَٝم٤موَ  َوَأىْمَقاَه٤م ا

ْ  َأْوَٞم٤مومف قَمغَم  ظَم٤مَف  عمَا٤م ط ًُمقـًم٤م َأنا :  َأقْمَٚمؿ َوَاهللا  احْلَِدي٨م ـْ  َوََل ـْ  ََتْٜمَٕمُٝمؿْ  قَمِِمػَمة ًَمفُ  َيُٙم  ُِم

 َأنا  قْ ًمَ  ":  احْل٤َمل َذًمَِؽ  ذِم  وَمَ٘م٤مَل  قَمَٚمْٞمفِ  َذًمَِؽ  وَمَٖمَٚم٥َم  ، قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  طُمْزٟمف َواؿْمَتدا  َذْرقمف َو٤مَق  اًمٔما٤معملِِمَ 

ة سمَِٙمؿْ  زِم  وْمع ذِم  " ىُمقا  إفِْمَٝم٤مر ط ًُمقط َوىَمّْمد عمََٜمَْٕمُتُٙمؿ ََتْٜمَع قَمِِمػَمة إمَِم  " آِوي َأوْ  " سمِٜمَْٗمِز  اًمدا

فُ  ًَمَٗمَٕمَٚمفُ  َُم٤م سمَِٓمِريٍؼ  قَمٜمُْٝمؿْ  اعمَْْٙمُروه َدوْمع اؾِْمَتَٓم٤معَ  ًَمقْ  َوَأٟمافُ  ، َأْوَٞم٤مومف قِمٜمْد اًْمُٕمْذر  ذِم  ُوؾْمٕمف سَمَذَل  َوَأٟما

ْ  ، قَمٜمُْٝمؿْ  َواعمَُْداوَمَٕم٦م إيِْمَراُمٝمؿْ  ـْ  َوََل ـْ  ط ُِمٜمْفُ  إقِْمَراًو٤م َذًمَِؽ  َيُٙم قْمتاَِمد قَم ِٓ اَم  ، شَمَٕم٤ممَم  اهللا قَمغَم  ا  َوإِٟما

ـْ  َذيَمْرَٟم٤مهُ  عم٤َِم يَم٤منَ  َْوَٞم٤مف ىُمُٚمقب شَمْٓمِٞمٞم٥م ُِم ْٕ ًْمتَِج٤مء َٟمِزَ  َيُٙمقن َأنْ  َوََيُقز ا ِٓ  ذِم  شَمَٕم٤ممَم  اهللا إمَِم  ا



 415 لوسائل اجللية يف نصرة الدعوة السلفيةا

 َوِوٞمؼ اًمتا٠َمَلُّ  ًمأِْلَْوَٞم٤مِف  َوَأفْمَٝمرَ  شَمَٕم٤ممَم  اهللا  َوسَملْمَ  سَمْٞمٜمَفُ  ومِٞماَم  اًِْمَتَج٠مَ  َيُٙمقن َأنْ  َوََيُقز ، مِح٤َمَيتٝمؿْ 

ْدر  . َأقْمَٚمؿ َوَاهللا.  اًمّما

٤م  َوَأُما

ْجـ ذِم  ًَمٌِْث٧م َوًَمقْ : )  ط ىَمْقًمف ًِّ ٨ٌْم ـُمقل اًم ٧ٌْم ُيقؾُمػ ًُم ضََم اقِمل َٕ  ( اًمدا

اَلم قَمَٚمْٞمفِ  ُيقؾُمػ قَمغَم  صَمٜم٤َمء وَمُٝمقَ  ًا هِ  َوسَمَٞم٤من اًم اقِمل َواعمَُْراد َوشَم٠َمٟمِّٞمف ًمَِّمؼْمِ  اًماِذي اعمَْٚمِؽ َرؾُمقل سم٤ِمًمدا

ٌَْح٤مٟمف اهللا َأظْمؼَمَ  فُ  َوشَمَٕم٤ممَم  ؾُم ؾُمقل ضَم٤مَءهُ  وَمَٚماما  سمِفِ  اِْئُتقِِن  } ىَم٤مَل  َأٟما  ٠َمًْمفُ وَم٤مؾْم  َرسّمؽ إمَِم  اِْرضِمعْ  ىَم٤مَل  اًمرا

َقة سَم٤مُل  َُم٤م ًْ يِت  اًمٜمِّ ـَ  اًمالا ْٕم ـا  ىَمٓما ٤ٌَمِدًرا ط ُيقؾُمػ َُيُْرج وَمَٚمؿْ  { َأْيِدَُّيُ اطَم٦م إمَِم  ُُم  َوُُمَٗم٤مَرىَم٦م اًمرا

ْجـ ًا ٌا٧َم  سَمْؾ  اًمٓماِقيؾ اًم رَ  شَمَث ـَ  اًماِذي َأُْمره يَمِْمػ ذِم  اعمَْٚمِؽ َوَراؾَمَؾ  َوشَمَقىما ٌٌَِفِ  ؾُمِج ًَ  َوًمَِتْٔمَٝمرَ  سمِ

٥َم  مِما٤م سَمَراَءشمف اقِْمتَِ٘م٤مده َُمعَ  َوَيْٚمَ٘م٤مهُ  َوهَمػْمه اعمَْٚمِؽ قِمٜمْدَ  شمفسَمَراءَ  ًِ َٓ  إًَِمْٞمفِ  ُٟم ـْ  ظَمَجؾ َو َٓ  ُيقؾُمػ ُِم  َو

َ  هَمػْمه ٌَلما ة َهَذا ذِم  ُيقؾُمػ وَمِْمٞمَٚم٦م ط َٟمٌِّٞمٜم٤َم وَم ـ َصؼْمه َويَماَمل اخْلػَْم  ذِم  َٟمْٗمًف َوىُمقا ًْ  َٟمَٔمره َوطُم

ِّل  َوىَم٤مَل  سْماَلغِ  َوإِيَث٤مًرا شَمَقاُوًٕم٤م ىَم٤مًَمفُ  َُم٤م َٟمْٗمًف ـْ قمَ  ط اًمٜمٌا  ط ُيقؾُمػ وَمِْمٞمَٚم٦م يَماَمل سَمَٞم٤من ذِم  ًمإِْلِ

 أهـ. َأقْمَٚمؿ َوَاهللا

ـْ ؾَمْٕمٍد (: 614(، وُمًٚمؿ )96وأظمرج اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري )   ط اهللَِأنا َرؾُمقَل  قَم

َك َرؾُمقُل  ،َأقْمَٓمك َرْهًٓم٤م َوؾَمْٕمٌد ضَم٤مًمٌِس  ٌُُٝمْؿ إزَِما رَ  ط اهللِوَمؽَمَ َي٤م َرؾُمقَل  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،ضُماًل ُهَق َأقْمَج

ـْ وُماَلٍن وَمقَ  اهللِ ََراُه ُُم١ْمُِمٜم٤ًم اهللِ َُم٤م ًَمَؽ قَم َٕ ٌَٜمِل َُم٤م  :وَمَ٘م٤مَل  ،إِِنِّ  َٙم٧مُّ ىَمٚمِٞماًل صُمؿا هَمَٚم ًَ ٚماًِم وَم ًْ َأْو ُُم

ـْ وُماَلنٍ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،َأقْمَٚمُؿ ُِمٜمُْف وَمُٕمْدُت عمََِ٘م٤مًَمتِل ََراُه ُُم١ْمُِمٜم٤ًم اهللِوَمقَ  ،َُم٤م ًَمَؽ قَم َٕ ٚماًِم  ،إِِنِّ  ًْ وَمَ٘م٤مَل َأْو ُُم

ٌَٜمِل َُم٤م َأقْمَٚمُؿ ُِمٜمُْف وَمُٕمْدُت عمََِ٘م٤مًَمتِل قُْمٓمِل  :صُمؿا ىَم٤مَل  ط اهللَِوقَم٤مَد َرؾُمقُل  ،صُمؿا هَمَٚم َٕ َي٤م ؾَمْٕمُد إِِنِّ 

ٌاُف  ُه َأطَم٥مُّ إزَِما ُِمٜمُْف ظَمِْمَٞم٦َم َأْن َيُٙم ضُمَؾ َوهَمػْمُ َوَرَواُه ُيقُٟمُس َوَص٤مًمٌِح َوَُمْٕمَٛمٌر  ،ذِم اًمٜما٤مرِ  اهللُاًمرا

ْهِريِّ  ـْ اًمزُّ ْهِريِّ قَم ـُ َأظِمل اًمزُّ  .َواسْم
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ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة (: 6303(، وُمًٚمؿ )8690وأظمرج اًمٌخ٤مري ) ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  قَم

 وَمَ٘م٤مَل ًمَِ٘مْقُِمفِ ش :ط اهللَِرؾُمقُل 
ِ
َْٟمٌَِٞم٤مء ْٕ ـْ ا ٌَْٕمٜمِل َرضُمٌؾ َُمَٚمَؽ سُمْْمَع اُْمَرَأٍة َوُهَق َٓ َيتْ  :هَمَزا َٟمٌِلع ُِم

٤م ـِ هِبَ ٌْ ٤م َوعمَا٤م َي ٌْٜمَِل هِبَ َٓ َأطَمٌد سَمٜمَك سُمُٞمقشًم٤م َوََلْ َيْروَمْع ؾُمُ٘مقوَمَٝم٤م ،ُيِريُد َأْن َي ى هَمٜماًَم َأْو  ،َو َٓ َأطَمٌد اؿْمؽَمَ َو

َدَه٤م َٓ ـْ اًْمَ٘مرْ  ،ظَمٚمَِٗم٤مٍت َوُهَق َيٜمَْتٔمُِر ِو ـْ َذًمَِؽ وَمَٖمَزا وَمَدَٟم٤م ُِم ٤ًٌم ُِم وَمَ٘م٤مَل  ،َي٦ِم َصاَلَة اًْمَٕمٍْمِ َأْو ىَمِري

ْٛمسِ  ٧ْم طَمتاك وَمَتَح اًمٚمٝمُ  ،إِٟماِؽ َُم٠ْمُُمقَرٌة َوَأَٟم٤م َُم٠ْمُُمقرٌ  :ًمِٚمِما ًَ َٝم٤م قَمَٚمْٞمٜم٤َم وَمُحٌِ ًْ  ،قَمَٚمْٞمفِ  اهللُؿا اطْمٌِ

٤ٌَمِيْٕمٜمِل  :ْٛمَٝم٤م وَمَ٘م٤مَل وَمَجَٛمَع اًْمَٖمٜم٤َمِئَؿ وَمَج٤مَءْت َيْٕمٜمِل اًمٜما٤مَر ًمَِت٠ْميُمَٚمَٝم٤م وَمَٚمْؿ شَمْٓمٕمَ  ًٓ وَمْٚمُٞم إِنا ومِٞمُٙمْؿ هُمُٚمق

ـْ يُمؾِّ ىَمٌِٞمَٚم٦ٍم َرضُمٌؾ وَمَٚمِزىَم٧ْم َيُد َرضُمٍؾ سمَِٞمِدِه وَمَ٘م٤مَل  ٤ٌَمِيْٕمٜمِل ىَمٌِٞمَٚمُتَؽ  :ُِم وَمَٚمِزىَم٧ْم  ،ومِٞمُٙمْؿ اًْمُٖمُٚمقُل وَمْٚمُٞم

َه٥ِم ومِٞمُٙمْؿ اًْمُٖمُٚمقُل وَمجَ  :َيُد َرضُمَٚملْمِ َأْو صَماَلصَم٦ٍم سمَِٞمِدِه وَمَ٘م٤مَل  ـْ اًمذا  ،٤مُءوا سمَِرْأٍس ُِمْثِؾ َرْأِس سَمَ٘مَرٍة ُِم

 .ًَمٜم٤َم اًْمَٖمٜم٤َمِئَؿ َرَأى َوْٕمَٗمٜم٤َم َوقَمْجَزَٟم٤م وَم٠َمطَمٚماَٝم٤م ًَمٜم٤َم اهللُ صُمؿا َأطَمؾا  ،وَمَقَوُٕمقَه٤م وَمَج٤مَءْت اًمٜما٤مُر وَم٠َميَمَٚمْتَٝم٤م

ـْ ( واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ: 6320(، وُمًٚمؿ )029وأظمرج اًمٌخ٤مري )  :ىَم٤مَل  ُهَرْيَرةَ  َأَِب قَم

ِلُّ  ـُ ُأصَم٤ملٍ  طسَمَٕم٨َم اًمٜمٌا ـْ سَمٜمِل طَمٜمِٞمَٗم٦َم ُيَ٘م٤مُل ًَمُف صُماَمَُم٦ُم سْم ٌََؾ َٟمْجٍد وَمَج٤مَءْت سمَِرضُمٍؾ ُِم  ،ظَمْٞماًل ىِم

ِجدِ  ًْ ـْ ؾَمَقاِري اعمَْ ٤مِرَي٦ٍم ُِم ًَ ِلُّ  ،وَمَرسَمُٓمقُه سمِ وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ  »َأـْمٚمُِ٘مقا صُماَمَُم٦مَ ش :وَمَ٘م٤مَل  طوَمَخَرَج إًَِمْٞمِف اًمٜمٌا

ٓا إِ  َٓ إًَِمَف إِ ِجَد وَمَ٘م٤مَل َأؿْمَٝمُد َأْن  ًْ َؾ صُمؿا َدظَمَؾ اعْمَ ًَ ِجِد وَم٤مهْمَت ًْ ـْ اعمَْ َوَأنا  اهللُمَم َٟمْخٍؾ ىَمِري٥ٍم ُِم

ًدا َرؾُمقُل   .اهللِحُمَٛما

ُق يُمؾُّ َواطِمٍد (: 9389، 9386وأظمرج اًمٌخ٤مري ) ـِ خَمَْرَُم٦َم َوَُمْرَواَن ُيَّمدِّ َقِر سْم ًْ
ِ ـْ اعمْ قَم

َٓ  ،اَم طَمِدي٨َم َص٤مطِمٌِفِ ُِمٜمْٝمُ  ـَ احْلَُدْيٌَِٞم٦مِ  ط اهللِظَمَرَج َرؾُمقُل  :ىَم٤م ٌَْٕمِض  ،َزَُم طَمتاك إَِذا يَم٤مُٟمقا سمِ

ِلُّ  ِريِؼ ىَم٤مَل اًمٜمٌا ـَ اًْمَقًمِٞمِد سم٤ِمًْمَٖمِٛمٞمِؿ ذِم ظَمْٞمٍؾ ًمُِ٘مَرْيٍش ـَمٚمِٞمَٕم٦مٌ ش: طاًمٓما وَمُخُذوا َذاَت  ،إِنا ظَم٤مًمَِد سْم

ِة اجْلَْٞمشِ  َُم٤م اهللِوَمقَ  ،اًْمَٞمِٛملمِ   ،وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ َيْريُمُض َٟمِذيًرا ًمُِ٘مَرْيشٍ  ،ؿَمَٕمَر هِبِْؿ ظَم٤مًمٌِد طَمتاك إَِذا ُهْؿ سمَِ٘مؽَمَ

ِلُّ  ٌَُط قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُِمٜمَْٝم٤م سَمَريَم٧ْم سمِِف َراطِمَٚمُتفُ  طَوؾَم٤مَر اًمٜمٌا تِل ُُّيْ  :وَمَ٘م٤مَل اًمٜما٤مُس  ،طَمتاك إَِذا يَم٤مَن سم٤ِمًمثاٜمِٞما٦ِم اًما
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ِلُّ  ،ظَمأَلَْت اًْمَ٘مّْمَقاُء ظَمأَلَْت اًْمَ٘مّْمَقاءُ  :وَمَ٘م٤مًُمقا ،٧ْم طَمْؾ طَمْؾ وَم٠َمحَلا  َُم٤م ظَمأَلَْت ش: طوَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌا

َٝم٤م طَم٤مسمُِس اًْمِٗمٞمؾِ  ،اًْمَ٘مّْمَقاُء َوَُم٤م َذاَك هَل٤َم سمُِخُٚمٍؼ  ًَ ٌَ ـْ طَم
َٓ ش: صُمؿا ىَم٤مَل  ،»َوًَمٙمِ َواًماِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه 

٦ًم ُيَٕمٔمُِّٛمقنَ  ٠َمًُمقِِن ظُمٓما ًْ ٓا َأقْمَٓمْٞمُتُٝمؿْ  اهللِ ومِٞمَٝم٤م طُمُرَُم٤مِت  َي ٧ٌَْم ىَم٤مَل ، »إِ ٤مَه٤م صُمؿا َزضَمَرَه٤م وَمَقصَم  :إِيا

ًو٤م ُوُف اًمٜما٤مُس شَمؼَمُّ  َيَتؼَما
ِ
وَمَٚمْؿ  ،وَمَٕمَدَل قَمٜمُْٝمْؿ طَمتاك َٟمَزَل سم٠َِمىْمََم احْلَُدْيٌَِٞم٦ِم قَمغَم صَمَٛمٍد ىَمٚمِٞمِؾ اعم٤َْمء

ٌِّْثُف اًمٜما٤مُس طَمتاك َٟمَزطُم  ـْ يمِٜم٤َمَٟمتِِف صُمؿا  ،اًْمَٕمَٓمُش  ط اهللِ َوؿُمٙمَِل إمَِم َرؾُمقِل  ،قهُ ُيَٚم وَم٤مْٟمَتَزَع ؾَمْٝماًم ُِم

يِّ طَمتاك َصَدُروا قَمٜمْفُ  اهللِوَمقَ  ،َأَُمَرُهْؿ َأْن ََيَْٕمُٚمقُه ومِٞمفِ  ٌَْٞمٜماََم ُهْؿ يَمَذًمَِؽ  ،َُم٤م َزاَل ََيِٞمُش هَلُْؿ سم٤ِمًمرِّ وَم

ـُ َوْرىَم٤مءَ  ٦ٌَمَ  إِْذ ضَم٤مَء سُمَدْيُؾ سْم ـْ ظُمَزاقَم٦َم َويَم٤مُٟمقا قَمْٞم ـْ ىَمْقُِمِف ُِم  اهللِ ُٟمّْمِح َرؾُمقِل  ،اخْلَُزاقِملُّ ذِم َٟمَٗمٍر ُِم

ـْ َأْهِؾ َِت٤َمَُم٦مَ  ط ـَ ًُم١َميٍّ َٟمَزًُمقا َأقْمَداَد ُِمَٞم٤مِه  ،ُِم ـَ ًُم١َميٍّ َوقَم٤مُِمَر سْم وَمَ٘م٤مَل إِِنِّ شَمَريْم٧ُم يَمْٕم٥َم سْم

ٌَْٞم٧ِم احْلَُدْيٌَِٞم٦ِم َوَُمَٕمُٝمْؿ اًْمُٕمقُذ اعمَْ  ـْ اًْم وَك قَم : ط اهللِوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ،َٓم٤مومِٞمُؾ َوُهْؿ ُُمَ٘م٤مشمُِٚمقَك َوَص٤مدُّ

ْ َٟمِجْئ ًمِِ٘مَت٤مِل َأطَمدٍ ش ـَ  ،إِٟما٤م ََل ْت  ،َوًَمٙمِٜما٤م ضِمْئٜم٤َم ُُمْٕمَتِٛمِري َوإِنا ىُمَرْيًِم٤م ىَمْد ََّنَِٙمْتُٝمْؿ احْلَْرُب َوَأَضا

ةً  ،هِبِؿْ  ٚمُّقا سَمْٞمٜمِل َوسَملْمَ اًمٜما٤مسِ  وَم٢مِْن ؿَم٤مُءوا َُم٤مَدْدَُتُْؿ ُُمدا وَم٢مِْن َأفْمَٝمْر وَم٢مِْن ؿَم٤مُءوا َأْن َيْدظُمُٚمقا  ،َوُُيَ

ٓا وَمَ٘مْد مَجُّقا ىَُم٤مشمَِٚمٜماُٝمْؿ قَمغَم  ،ومِٞماَم َدظَمَؾ ومِٞمِف اًمٜما٤مُس وَمَٕمُٚمقا َوإِ َٕ َوإِْن ُهْؿ َأسَمْقا وَمَقاًماِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه 

 :ىَم٤مَل  ،ؾَم٠ُمسَمٚمُِّٖمُٝمْؿ َُم٤م شَمُ٘مقُل  :وَمَ٘م٤مَل سُمَدْيٌؾ  ،»َأُْمَرهُ  اهللُ َوًَمُٞمٜمِْٗمَذنا  ،ؾَم٤مًمَِٗمتِلَأُْمِري َهَذا طَمتاك شَمٜمَْٗمِرَد 

ًٓ  :ىَم٤مَل  ،وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ طَمتاك َأشَمك ىُمَرْيًِم٤م ضُمِؾ َوؾَمِٛمْٕمٜم٤َمُه َيُ٘مقُل ىَمْق ـْ َهَذا اًمرا ٤م ىَمْد ضِمْئٜم٤َميُمْؿ ُِم وَم٢مِْن  ،إِٟما

  :وَمَ٘م٤مَل ؾُمَٗمَٝم٤مُؤُهؿْ  ،ُٙمْؿ وَمَٕمْٚمٜم٤َمؿِمْئُتْؿ َأْن َٟمْٕمِرَوُف قَمَٚمٞمْ 
ٍ
ء َٟم٤م قَمٜمُْف سمٌَِمْ ؼِمَ َوىَم٤مَل  ،َٓ طَم٤مضَم٦َم ًَمٜم٤َم َأْن ُُتْ

ْأِي ُِمٜمُْٝمؿْ  صَمُٝمْؿ سماَِم ىَم٤مَل  ،ؾَمِٛمْٕمُتُف َيُ٘مقُل يَمَذا َويَمَذا :ىَم٤مَل  :َه٤مِت َُم٤م ؾَمِٛمْٕمَتُف َيُ٘مقُل  :َذُوو اًمرا وَمَحدا

ِلُّ  ـُ  ،طاًمٜمٌا ُٕمقٍد وَمَ٘م٤مَل  وَمَ٘م٤مَم قُمْرَوُة سْم ًْ ُتْؿ سم٤ِمًْمَقاًمِدِ  :َُم ًْ ٧ُم  :ىَم٤مَل  ،سَمغَم  :ىَم٤مًُمقا ؟َأْي ىَمْقِم َأًَم ًْ َأَوًَم

ُتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقَن َأِنِّ اؾْمَتٜمَْٗمْرُت َأْهَؾ  :ىَم٤مَل  ،َٓ  :ىَم٤مًُمقا ؟وَمَٝمْؾ شَمتاِٝمُٛمقِِن  :ىَم٤مَل  ،سَمغَم  :ىَم٤مًُمقا ؟سم٤ِمًْمَقًَمدِ  ًْ َأًَم

ـْ َأـَم٤مقَمٜمِل قُمَٙم٤مَظ وَمَٚماما سَمٚماُحقا قَمكَما  وَم٢مِنا َهَذا ىَمْد  :ىَم٤مَل  ،سَمغَم  :ىَم٤مًُمقا ،ضِمْئُتُٙمْؿ سم٠َِمْهكِم َوَوًَمِدي َوَُم
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ٌَُٚمقَه٤م َوَدقُمقِِن آشمِٞمفِ  ٦َم ُرؿْمٍد اىْم ِلا  ،اْئتِِف وَم٠َمشَم٤مهُ  :ىَم٤مًُمقا ،قَمَرَض ًَمُٙمْؿ ظُمٓما  طوَمَجَٕمَؾ ُيَٙمٚمُِّؿ اًمٜمٌا

ِلُّ  ـْ ىَمْقًمِِف  طوَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌا ٌَُدْيؾٍ َٟمْحًقا ُِم
ُد َأَرَأْي٧َم إِْن  :وَمَ٘م٤مَل قُمْرَوُة قِمٜمَْد َذًمَِؽ  ،ًمِ َأْي حُمَٛما

ٌَْٚمَؽ  ـْ اًْمَٕمَرِب اضْمَت٤مَح َأْهَٚمُف ىَم ـِ  ،اؾْمَت٠ْمَصْٚم٧َم َأُْمَر ىَمْقُِمَؽ َهْؾ ؾَمِٛمْٕم٧َم سم٠َِمطَمٍد ُِم َوإِْن شَمُٙم

ظُْمَرى وَم٢مِِنِّ وَ  ْٕ ََرى ُوضُمقًه٤م اهللِا ََرى َأْوؿَم٤مسمً  ،َٕ َٕ وا َوَيَدقُمقكَ َوإِِنِّ  ـْ اًمٜما٤مِس ظَمٚمِٞمً٘م٤م َأْن َيِٗمرُّ  ،٤م ُِم

يُؼ  دِّ ـُ َٟمِٗمرُّ قَمٜمُْف َوَٟمَدقُمفُ  :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َأسُمق سَمْٙمٍر اًمّمِّ ِت َأَٟمْح ٌَْٔمِر اًمالا ـْ َذا :وَمَ٘م٤مَل  ،اُْمُّمْص سمِ  ؟َُم

َٓ َيٌد يَم٤مَٟم٧ْم  :ىَم٤مَل  ،َأسُمق سَمْٙمرٍ  :ىَم٤مًُمقا ْ َأضْمِزَك هِب٤َم  َأَُم٤م َواًماِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه ًَمْق ًَمَؽ قِمٜمِْدي ََل

ٌُْتَؽ  ضََم ِلا  :ىَم٤مَل  ،َٕ ٦ٌََم ىَم٤مِئٌؿ قَمغَم  طَوضَمَٕمَؾ ُيَٙمٚمُِّؿ اًمٜمٌا ـُ ؿُمْٕم اَم شَمَٙمٚماَؿ َأظَمَذ سمِٚمِْحَٞمتِِف َواعْمُِٖمػَمُة سْم وَمُٙمٚما

ِلِّ  ْٞمُػ َوقَمَٚمْٞمِف اعمِْْٖمَٗمرُ  طَرْأِس اًمٜمٌا ًا اَم َأْهَقى قمُ  ،َوَُمَٕمُف اًم ِلِّ وَمُٙمٚما  طْرَوُة سمَِٞمِدِه إمَِم حِلَْٞم٦ِم اًمٜمٌا

ْٞمِػ  ًا َب َيَدُه سمِٜمَْٕمِؾ اًم ـْ حِلَْٞم٦ِم َرؾُمقِل  :َوىَم٤مَل ًَمفُ  ،َضَ ْر َيَدَك قَم وَمَروَمَع قُمْرَوُة َرْأؾَمُف  ،ط اهللَِأظمِّ

ـْ َهَذا :وَمَ٘م٤مَل  ٦ٌَمَ  :ىَم٤مًُمقا ؟َُم ـُ ؿُمْٕم ٧ُم َأؾْم  :وَمَ٘م٤مَل  ،اعمُِْٖمػَمُة سْم ًْ َويَم٤مَن  ،َٕمك ذِم هَمْدَرشمَِؽ َأْي هُمَدُر َأًَم

ِلُّ  ،اعمُِْٖمػَمُة َصِح٥َم ىَمْقًُم٤م ذِم اجْل٤َمِهٚمِٞما٦ِم وَمَ٘مَتَٚمُٝمْؿ َوَأظَمَذ َأُْمَقاهَلُْؿ صُمؿا ضَم٤مَء وَم٠َمؾْمَٚمؿَ  : طوَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌا

ٌَُؾ ش ؾْماَلَم وَم٠َمىْم ٤م اإْلِ   ،َأُما
ٍ
ء ٧ُم ُِمٜمُْف ذِم َرْ ًْ ٤م اعم٤َْمَل وَمَٚم َة ضَمَٕمَؾ َيْرُُمُؼ َأْصَح٤مَب صُمؿا إِنا قُمْروَ  ،»َوَأُما

ِلِّ  َؿ َرؾُمقُل  اهللِوَمقَ  :ىَم٤مَل  ،سمَِٕمْٞمٜمَْٞمفِ  طاًمٜمٌا ٓا َوىَمَٕم٧ْم ذِم يَمػِّ َرضُمٍؾ ُِمٜمُْٝمْؿ  ط اهللَُِم٤م شَمٜمَخا ُٟمَخ٤مَُم٦ًم إِ

٠َم يَم٤مدُ  ،َوإَِذا َأَُمَرُهْؿ اسْمَتَدُروا َأُْمَرهُ  ،وَمَدًَمَؽ هِب٤َم َوضْمَٝمُف َوضِمْٚمَدهُ  وا َيْ٘مَتتُِٚمقَن قَمغَم َوإَِذا شَمَقوا

وَن إًَِمْٞمِف اًمٜمأَمَر شَمْٕمِٔمٞماًم ًَمفُ  ،َوُوقِئفِ  ْؿ قِمٜمَْدُه َوَُم٤م حُيِدُّ َؿ ظَمَٗمُْمقا َأْصَقاََتُ وَمَرضَمَع قُمْرَوُة  ،َوإَِذا شَمَٙمٚما

ى َوَووَمْدُت قَمغَم ىَمٞمْ  ،ًَمَ٘مْد َووَمْدُت قَمغَم اعْمُُٚمقكِ  اهللِ َأْي ىَمْقِم وَ  :إمَِم َأْصَح٤مسمِِف وَمَ٘م٤مَل  ْنَ
ٍَمَ َويمِ

ٍد  اهللِوَ  ،َواًمٜماَج٤مِرِّ  ُؿ َأْصَح٤مُب حُمَٛما ُٛمُف َأْصَح٤مسُمُف َُم٤م ُيَٕمٔمِّ ًدا طإِْن َرَأْي٧ُم َُمٚمًِٙم٤م ىَمطُّ ُيَٕمٔمِّ  ،حُمَٛما

ٓا َوىَمَٕم٧ْم ذِم يَمػِّ َرضُمٍؾ ُِمٜمُْٝمْؿ وَمَدًَمَؽ هِب٤َم َوضْمَٝمُف َوضِمْٚمَدهُ  اهللِوَ  َؿ ُٟمَخ٤مَُم٦ًم إِ َذا َأَُمَرُهْؿ َوإِ  ،إِْن شَمٜمَخا

٠َم يَم٤مُدوا َيْ٘مَتتُِٚمقَن قَمغَم َوُوقِئفِ  ،اسْمَتَدُروا َأُْمَرهُ  َوإَِذا شَمَٙمٚماَؿ ظَمَٗمُْمقا َأْصَقاََتُْؿ قِمٜمَْدُه  ،َوإَِذا شَمَقوا
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وَن إًَِمْٞمِف اًمٜمأَمَر شَمْٕمٔمِٞماًم ًَمفُ  دُّ
ٌَُٚمقهَ  ،َوَُم٤م حُيِ ٦َم ُرؿْمٍد وَم٤مىْم ُف ىَمْد قَمَرَض قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ظُمٓما وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ  ،٤مَوإِٟما

ـْ سَمٜمِل  ِلِّ  :وَمَ٘م٤مًُمقا ،يمِٜم٤َمَٟم٦َم َدقُمقِِن آشمِٞمفِ :ُِم َف قَمغَم اًمٜمٌا  اهللَِوَأْصَح٤مسمِِف ىَم٤مَل َرؾُمقُل  طاْئتِِف وَمَٚماما َأْذَ

ٌُْدَن وَم٤مسْمَٕمُثقَه٤م ًَمفُ ش: ط ـْ ىَمْقٍم ُيَٕمٔمُِّٛمقَن اًْم ٌَ  ،»َهَذا وُماَلٌن َوُهَق ُِم ٌُِٕمَث٧ْم ًَمُف َواؾْمَتْ٘م َٚمُف اًمٜما٤مُس وَم

ٌُّقنَ  ٌَْح٤مَن  :وَمَٚماما َرَأى َذًمَِؽ ىَم٤مَل  ،ُيَٚم ٌَْٞم٧ِم  اهللِؾُم ـْ اًْم وا قَم  َأْن ُيَّمدُّ
ِ
ء َٓ ٌَِٖمل هِل١َُم وَمَٚماما َرضَمَع  ،َُم٤م َيٜمْ

ٌُْدَن ىَمْد ىُمٚمَِّدْت َوُأؿْمِٕمَرْت  :ىَم٤مَل  ،إمَِم َأْصَح٤مسمِفِ  ٌَٞمْ  ،َرَأْي٧ُم اًْم ـْ اًْم وا قَم وَمَ٘م٤مَم  ،٧ِم وَماَم َأَرى َأْن ُيَّمدُّ

ـُ طَمْٗمصٍ  َف قَمَٚمْٞمِٝمْؿ  :وَمَ٘م٤مًُمقا ،َدقُمقِِن آشمِٞمفِ  :وَمَ٘م٤مَل  ،َرضُمٌؾ ُِمٜمُْٝمْؿ ُيَ٘م٤مُل ًَمُف ُِمْٙمَرُز سْم اْئتِِف وَمَٚماما َأْذَ

ِلُّ  ِلا  ،»َهَذا ُِمْٙمَرٌز َوُهَق َرضُمٌؾ وَم٤مضِمرٌ ش :طىَم٤مَل اًمٜمٌا ٌَْٞمٜماََم ُهَق ُيَٙمٚمِّٛمُ  ،طوَمَجَٕمَؾ ُيَٙمٚمُِّؿ اًمٜمٌا ُف إِْذ وَم

ـُ قَمْٛمٍرو ـُ قَمْٛمٍرو  :ىَم٤مَل َُمْٕمَٛمرٌ  ،ضَم٤مَء ؾُمَٝمْٞمُؾ سْم ُف عمَا٤م ضَم٤مَء ؾُمَٝمْٞمُؾ سْم ـْ قِمْٙمِرَُم٦َم َأٟما ِِن َأيُّقُب قَم وَم٠َمظْمؼَمَ

ِلُّ  ـْ َأُْمِريُمؿْ ش: طىَم٤مَل اًمٜمٌا ْهِريُّ ذِم طَمِديثِفِ  :ىَم٤مَل َُمْٕمَٛمرٌ  »ًَمَ٘مْد ؾَمُٝمَؾ ًَمُٙمْؿ ُِم وَمَج٤مَء  :ىَم٤مَل اًمزُّ

ـُ قَمْٛمٍرو وَمَ٘م٤مَل ؾُمٝمَ  ِلُّ  ،َه٤مِت ايْمُت٥ْم سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَمْٞمٜمَُٙمْؿ يِمَت٤مسًم٤م :ْٞمُؾ سْم ِلُّ  طوَمَدقَم٤م اًمٜمٌا اًْمَٙم٤مشم٥َِم وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌا

ِؿ ش:ط ًْ طِمٞمؿِ  اهللِسمِ ـِ اًمرا مْحَ ـُ وَمقَ  :ىَم٤مَل ؾُمَٝمْٞمٌؾ  »اًمرا مْحَ ٤م اًمرا ـْ ايْمُت٥ْم  ،َُم٤م َأْدِري َُم٤م ُهقَ  اهللَِأُما
َوًَمٙمِ

ٚمُِٛمقنَ  ،ؿا يَماَم يُمٜم٧َْم شَمْٙمُت٥ُم اًمٚمٝمُ َؽ سم٤ِمؾْمٛمِ  ًْ ِؿ  اهللِوَ  :وَمَ٘م٤مَل اعمُْ ًْ ٓا سمِ ٌَُٝم٤م إِ ـِ  اهللِ َٓ َٟمْٙمُت مْحَ اًمرا

طِمٞمؿِ  ِلُّ  ،اًمرا ٌد ش: صُمؿا ىَم٤مَل  »ؿا اًمٚمٝمُ ايْمُت٥ْم سم٤ِمؾْمِٛمَؽ ش: طوَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌا َهَذا َُم٤م ىَم٤مَى قَمَٚمْٞمِف حُمَٛما

َٓ  اهللًَِمْق يُمٜما٤م َٟمْٕمَٚمُؿ َأٟماَؽ َرؾُمقُل  اهللِوَ  :ْٞمٌؾ وَمَ٘م٤مَل ؾُمٝمَ  »اهللَِرؾُمقُل  ٌَْٞم٧ِم َو ـْ اًْم َُم٤م َصَدْدَٟم٤مَك قَم

ٌِْد  ـُ قَم ُد سْم ـْ ايْمُت٥ْم حُمَٛما ِلُّ  ،اهللِ ىَم٤مشَمْٚمٜم٤َمَك َوًَمِٙم َوإِْن  اهللِ إِِنِّ ًَمَرؾُمقُل  اهللِوَ ش: طوَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌا

سْمُتُٛمقِِن  ـُ قمَ  ،يَمذا ُد سْم ْهِريُّ  ،»اهللٌِِْد ايْمُت٥ْم حُمَٛما ٦ًم  :َوَذًمَِؽ ًمَِ٘مْقًمِفِ  :ىَم٤مَل اًمزُّ ٠َمًُمقِِن ظُمٓما ًْ َٓ َي

٤مَه٤م اهللُِيَٕمٔمُِّٛمقَن ومِٞمَٝم٤م طُمُرَُم٤مِت  ٓا َأقْمَٓمْٞمُتُٝمْؿ إِيا ِلُّ  ،إِ ٚمُّقا سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَملْمَ ش: طوَمَ٘م٤مَل ًَمُف اًمٜمٌا قَمغَم َأْن ُُتَ

ٌَْٞم٧ِم وَمٜمَُٓمقَف سمِفِ  ـْ  اهللِوَ  :ٌؾ وَمَ٘م٤مَل ؾُمَٝمٞمْ  »اًْم ـْ َذًمَِؽ ُِم
ُث اًْمَٕمَرُب َأٟما٤م ُأظِمْذَٟم٤م ُوْٖمَٓم٦ًم َوًَمٙمِ َٓ شَمَتَحدا

ٓا  :وَمَ٘م٤مَل ؾُمَٝمْٞمٌؾ  ،اًْمَٕم٤مِم اعمُْْ٘مٌِِؾ وَمَٙمَت٥َم  َٓ َي٠ْمشمِٞمَؽ ُِمٜما٤م َرضُمٌؾ َوإِْن يَم٤مَن قَمغَم ِديٜمَِؽ إِ ُف  َوقَمغَم َأٟما
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ٚمُِٛمقنَ  ،َرَدْدشَمُف إًَِمْٞمٜم٤َم ًْ ٌَْح٤مَن  :ىَم٤مَل اعمُْ ٚمِاًم  اهللِ ؾُم ًْ يملَِم َوىَمْد ضَم٤مَء ُُم ٌَْٞمٜماََم ُهْؿ  ،يَمْٞمَػ ُيَردُّ إمَِم اعمُْنْمِ وَم

٦َم  ـْ َأؾْمَٗمِؾ َُمٙما ـِ قَمْٛمٍرو َيْرؾُمُػ ذِم ىُمُٞمقِدِه َوىَمْد ظَمَرَج ُِم ـُ ؾُمَٝمْٞمِؾ سْم يَمَذًمَِؽ إِْذ َدظَمَؾ َأسُمق ضَمٜمَْدِل سْم

ِف سَملْمَ َأفْمُٝمِر ا ًِ ٚمِِٛملمَ طَمتاك َرَُمك سمِٜمَْٗم ًْ ُل َُم٤م ُأىَم٤مِوٞمَؽ قَمَٚمْٞمِف َأْن  :وَمَ٘م٤مَل ؾُمَٝمْٞمٌؾ  ،عمُْ ُد َأوا َهَذا َي٤م حُمَٛما

ُه إزَِما  ِلُّ  ،شَمُردا   اهللِوَمقَ  :ىَم٤مَل  »إِٟما٤م ََلْ َٟمْ٘مِض اًْمٙمَِت٤مَب سَمْٕمدُ ش: طوَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌا
ٍ
ء إًِذا ََلْ ُأَص٤محِلَْؽ قَمغَم َرْ

ِلُّ  ،َأسَمًدا َُم٤م َأَٟم٤م  :ىَم٤مَل  »سَمغَم وَم٤موْمَٕمْؾ ش :ىَم٤مَل  ،َُم٤م َأَٟم٤م سمُِٛمِجٞمِزِه ًَمَؽ  :ىَم٤مَل  »ضِمْزُه زِم وَم٠مَ ش: طىَم٤مَل اًمٜمٌا

ٚمِِٛملَم ُأَردُّ إِمَم  :ىَم٤مَل َأسُمق ضَمٜمَْدلٍ  ،سَمْؾ ىَمْد َأضَمْزَٟم٤مُه ًَمَؽ  :ىَم٤مَل ُِمْٙمَرزٌ  ،سمَِٗم٤مقِمؾٍ  ًْ َأْي َُمْٕمنَمَ اعْمُ

ٚمِاًم  ًْ يملَِم َوىَمْد ضِمْئ٧ُم ُُم َٓ  ،اعمُْنْمِ َب قَمَذاسًم٤م ؿَمِديًدا ذِم َأ  ،اهللِشَمَرْوَن َُم٤م ىَمْد ًَمِ٘مٞم٧ُم َويَم٤مَن ىَمْد قُمذِّ

٤مِب  :ىَم٤مَل  ـُ اخْلَٓما ٧َم َٟمٌِلا  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ط اهللِوَم٠َمشَمْٞم٧ُم َٟمٌِلا  :وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر سْم ًْ  ،»سَمغَم ش :ىَم٤مَل  ؟طَمً٘م٤م اهللَِأًَم

ٌَ  :ىُمْٚم٧ُم  َٟم٤م قَمغَم اًْم ٜم٤َم قَمغَم احْلَؼِّ َوقَمُدوُّ ًْ ٟمِٞما٦َم ذِم ِديٜمِٜم٤َم :ىُمْٚم٧ُم  »سَمغَم ش :ىَم٤مَل  ؟٤مـمِؾِ َأًَم  ؟وَمٚمَِؿ ُٟمْٕمٓمِل اًمدا

ي اهللِإِِنِّ َرؾُمقُل ش: إًِذا ىَم٤مَل  ٧ُم َأقْمِّمٞمِف َوُهَق َٟم٤مِسِ ًْ صُمٜم٤َم َأٟما٤م ؾَمٜم٠َْميِت  :ىُمْٚم٧ُم  »َوًَم دِّ َأَوًَمْٞمَس يُمٜم٧َْم ُُتَ

ٌَْٞم٧َم وَمٜمَُٓمقُف سمِفِ  شُمَؽ أَ ش :ىَم٤مَل  ؟اًْم وَم٢مِٟماَؽ آشمِٞمِف  :ىَم٤مَل  ،َٓ  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،ٟما٤م َٟم٠ْمشمِٞمِف اًْمَٕم٤ممَ سَمغَم وَم٠َمظْمؼَمْ

ٌف سمِفِ   ،سَمغَم  :ىَم٤مَل  ،طَمً٘م٤م اهللَِي٤م َأسَم٤م سَمْٙمٍر َأًَمْٞمَس َهَذا َٟمٌِلا  :وَم٠َمشَمْٞم٧ُم َأسَم٤م سَمْٙمٍر وَمُ٘مْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،َوُُمٓماقِّ

٤ٌَم :ىُمْٚم٧ُم  َٟم٤م قَمغَم اًْم ٜم٤َم قَمغَم احْلَؼِّ َوقَمُدوُّ ًْ ٟمِٞما٦َم ذِم ِديٜمِٜم٤َم :ىُمْٚم٧ُم  ،سَمغَم  :ىَم٤مَل  ،ـمِؾِ َأًَم إًِذا  ؟وَمٚمَِؿ ُٟمْٕمِٓمل اًمدا

ُف ًَمَرؾُمقُل  ضُمُؾ إِٟما ٤َم اًمرا هُ  ط اهللِىَم٤مَل َأُّيُّ ُف َوُهَق َٟم٤مِسُ ْؽ سمَِٖمْرِزِه وَمقَ  ،َوًَمْٞمَس َيْٕميِص َرسما ًِ  اهللِوَم٤مؾْمَتْٛم

ُف قَمغَم احْلَؼِّ  ٌَْٞم٧َم َوَٟمُٓمقُف سمِفِ َأًَمْٞمَس يَم٤مَن حُيَ  :ىُمْٚم٧ُم  ،إِٟما ٤م ؾَمٜم٠َْميِت اًْم صُمٜم٤َم َأٟما َك  ،سَمغَم  :ىَم٤مَل  ،دِّ َأوَم٠َمظْمؼَمَ

 َٓ ٌف سمِفِ  :ىَم٤مَل  ،َأٟماَؽ شَم٠ْمشمِٞمِف اًْمَٕم٤مَم ىُمْٚم٧ُم  ْهِريُّ  ،وَم٢مِٟماَؽ آشمِٞمِف َوُُمٓماقِّ وَمَٕمِٛمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل قُمَٛمرُ  :ىَم٤مَل اًمزُّ

ًٓ ىَم٤مَل  ـْ  :ًمَِذًمَِؽ َأقْماَم َْصَح٤مسمِفِ  ط اهللِىَمِْمٞما٦ِم اًْمِٙمَت٤مِب ىَم٤مَل َرؾُمقُل وَمَٚماما وَمَرَغ ُِم ىُمقُُمقا ش: ِٕ

اٍت  اهللِ وَمقَ  :ىَم٤مَل  ،»وَم٤مْٟمَحُروا صُمؿا اطْمٚمُِ٘مقا وَمَٚماما ََلْ  ،َُم٤م ىَم٤مَم ُِمٜمُْٝمْؿ َرضُمٌؾ طَمتاك ىَم٤مَل َذًمَِؽ صَماَلَث َُمرا

 َ ـْ اًمٜما٤مسِ َيُ٘مْؿ ُِمٜمُْٝمْؿ َأطَمٌد َدظَمَؾ قَمغَم ُأمِّ ؾَمَٚمَٛم٦َم وَمَذيَمَر هَل  اهللِ َي٤م َٟمٌِلا  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ُأمُّ ؾَمَٚمَٛم٦مَ  ،٤م َُم٤م ًَمِ٘مَل ُِم
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َٓ شُمَٙمٚمِّْؿ َأطَمًدا ُِمٜمُْٝمْؿ يَمٚمَِٛم٦ًم طَمتاك شَمٜمَْحَر سُمْدَٟمَؽ  َوشَمْدقُمَق طَم٤مًمَِ٘مَؽ  ،َأُُت٥ِمُّ َذًمَِؽ اظْمُرْج صُمؿا 

ْؿ َأطَمًدا ُِمٜمُْٝمْؿ طَمتاك وَمٕمَ  وَمَٚماما  ،َٟمَحَر سُمْدَٟمُف َوَدقَم٤م طَم٤مًمَِ٘مُف وَمَحَٚمَ٘مفُ  ،َؾ َذًمَِؽ وَمَٞمْحٚمَِ٘مَؽ وَمَخَرَج وَمَٚمْؿ ُيَٙمٚمِّ

ٚمُِؼ سَمْٕمًْم٤م طَمتاك يَم٤مَد سَمْٕمُْمُٝمْؿ َيْ٘مُتُؾ سَمْٕمًْم٤م هَماًم  صُمؿا  ،َرَأْوا َذًمَِؽ ىَم٤مُُمقا وَمٜمََحُروا َوضَمَٕمَؾ سَمْٕمُْمُٝمْؿ حَيْ

َقٌة ُُم١ْمُِمٜم٤َمٌت وَم٠َمْٟمَزَل  ًْ
َ  :شَمَٕم٤ممَم  اهللُضَم٤مَءُه ٟمِ ـَ آَُمٜمُقا إَِذا ضَم٤مَءيُمْؿ اعم١ُْْمُِمٜم٤َمُت ُُمَٝم٤مضِمَراٍت َي٤م َأُّيُّ ِذي ٤م اًما

ِك ومَ  ْ ـا طَمتاك سَمَٚمَغ سمِِٕمَّمِؿ اًْمَٙمَقاومِِر وَمَٓمٚماَؼ قُمَٛمُر َيْقَُمِئٍذ اُْمَرَأشَملْمِ يَم٤مَٟمَت٤م ًَمُف ذِم اًمنمِّ َج وَم٤مُْمَتِحٜمُقُه َتَزوا

 ُ ْٕ ـُ َأِِب ؾُمْٗمَٞم٤مَن َوا ٤م ُُمَٕم٤مِوَي٦ُم سْم ـُ ُأَُمٞما٦مَ إطِْمَدامُهَ ِلُّ  ،ظْمَرى َصْٗمَقاُن سْم إِمَم اعمَِْديٜم٦َِم  طصُمؿا َرضَمَع اًمٜمٌا

ٚمٌِؿ وَم٠َمْرؾَمُٚمقا ذِم ـَمَٚمٌِِف َرضُمَٚملْمِ  ًْ ـْ ىُمَرْيٍش َوُهَق ُُم وَمَ٘م٤مًُمقا اًْمَٕمْٝمَد اًماِذي  ،وَمَج٤مَءُه َأسُمق سَمِّمػٍم َرضُمٌؾ ُِم

ضُمَٚملْمِ وَمخَ  ،ضَمَٕمْٚم٧َم ًَمٜم٤َم ـْ ََتٍْر هَلُؿْ وَمَدوَمَٕمُف إِمَم اًمرا  ،َرضَم٤م سمِِف طَمتاك سَمَٚمَٖم٤م َذا احْلَُٚمْٞمَٗم٦ِم وَمٜمََزًُمقا َي٠ْميُمُٚمقَن ُِم

ضُمَٚملْمِ  طََمِد اًمرا ِٕ ظَمرُ  اهللِوَ  :وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمِّمػٍم  ْٔ ُف ا ََرى ؾَمْٞمَٗمَؽ َهَذا َي٤م وُماَلُن ضَمٞمًِّدا وَم٤مؾْمَتٚما َٕ  ،إِِنِّ 

ُف جَلَٞمِّدٌ  اهللَِأضَمْؾ وَ  :وَمَ٘م٤مَل  سْم٧ُم  إِٟما سْم٧ُم سمِِف صُمؿا ضَمرا َأِرِِن َأْٟمُٔمْر إًَِمْٞمِف وَم٠َمُْمَٙمٜمَُف  :وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمِّمػمٍ  ،ًَمَ٘مْد ضَمرا

ِجَد َيْٕمُدو ،ُِمٜمْفُ  ًْ ظَمُر طَمتاك َأشَمك اعمَِْديٜم٦ََم وَمَدظَمَؾ اعمَْ ْٔ سَمُف طَمتاك سَمَرَد َووَمرا ا  اهللِ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ،وَمَيَ

ِلِّ  ،»ى َهَذا ُذقْمًراطِملَم َرآُه ًَمَ٘مْد َرأَ ش: ط َص٤مطِمٌِل َوإِِنِّ  اهللِىُمتَِؾ وَ  :ىَم٤مَل  طوَمَٚماما اْٟمَتَٝمك إمَِم اًمٜمٌا

َتَؽ ىَمْد َرَدْدشَمٜمِل إًَِمْٞمِٝمْؿ صُمؿا  اهللَُأْورَم  اهللِىَمْد وَ  اهللَِي٤م َٟمٌِلا  :وَمَج٤مَء َأسُمق سَمِّمػٍم وَمَ٘م٤مَل  ،عمََْ٘مُتقٌل  ِذُما

ِلُّ  ،ُِمٜمُْٝمؿْ  اهللَُأْٟمَج٤مِِن  َٕمَر طَمْرٍب ًَمْق يَم٤مَن ًَمُف َأطَمدٌ ش: طىَم٤مَل اًمٜمٌا ًْ ِف ُِم وَمَٚماما ؾَمِٛمَع َذًمَِؽ  »َوْيُؾ ُأُمِّ

ٌَْحرِ  ُه إًَِمْٞمِٝمْؿ وَمَخَرَج طَمتاك َأشَمك ؾِمٞمَػ اًْم دُّ ُف ؾَمػَمُ ـُ  :ىَم٤مَل  ،قَمَرَف َأٟما َوَيٜمَْٗمٚم٧ُِم ُِمٜمُْٝمْؿ َأسُمق ضَمٜمَْدِل سْم

َؼ سم٠َِمِِب سَمِّمػٍم طَمتاك ؾُمَٝمْٞمٍؾ وَمَٚمِحَؼ سم٠َِمِِب سَمِّمػمٍ  ٓا حَلِ ـْ ىُمَرْيٍش َرضُمٌؾ ىَمْد َأؾْمَٚمَؿ إِ ُرُج ُِم َٓ َُيْ  وَمَجَٕمَؾ 

ُوقا هَل٤َم  اهللِوَمقَ  ،اضْمَتَٛمَٕم٧ْم ُِمٜمُْٝمْؿ قِمَّم٤مسَم٦مٌ  ٓا اقْمؽَمَ ٠ْمِم إِ َٛمُٕمقَن سمِِٕمػٍم ظَمَرضَم٧ْم ًمُِ٘مَرْيٍش إمَِم اًمِما ًْ َُم٤م َي

ِلِّ  ،هَلُؿْ وَمَ٘مَتُٚمقُهْؿ َوَأظَمُذوا َأُْمَقا طِمِؿ عمَا٤م َأْرؾَمَؾ  ٤مهللِشُمٜم٤َمؿِمُدُه سمِ  طوَم٠َمْرؾَمَٚم٧ْم ىُمَرْيٌش إِمَم اًمٜمٌا َواًمرا

ـٌ  ـْ َأشَم٤مُه وَمُٝمَق آُِم ِلُّ  ،وَمَٛم شَمَٕم٤ممَم َوُهَق اًماِذي يَمػا َأْيِدَُّيُْؿ قَمٜمُْٙمْؿ  اهللُإًَِمْٞمِٝمْؿ وَم٠َمْٟمَزَل  طوَم٠َمْرؾَمَؾ اًمٜمٌا
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ـْ سَمْٕمِد َأْن َأفْمَٗمَريُمْؿ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ طَمتاك سَمَٚمَغ احْلَِٛمٞما٦َم مَحِٞما٦َم اجْل٤َمِهٚمِٞما٦مِ َوَأْيِدَيُٙمْؿ قَمٜمُْٝمْؿ سمِ  ٦َم ُِم ـِ َُمٙما  ،ٌَْٓم

ُف َٟمٌِلُّ  وا َأٟما ْ ُيِ٘مرُّ ُْؿ ََل ِؿ  اهللَِويَم٤مَٟم٧ْم مَحِٞماُتُٝمْؿ َأَّنا ًْ وا ِب سمِ ْ ُيِ٘مرُّ طِمٞمِؿ َوطَم٤مًُمقا  اهللَِوََل ـِ اًمرا مْحَ اًمرا

ٌْد  سَمْٞمٜمَُٝمؿْ  ٌَْٞم٧ِم ىَم٤مَل َأسُمق قَم ُٚمقا ََتَٞماُزوا َومَحَْٞم٧ُم اًْمَ٘مْقَم َُمٜمَْٕمُتُٝمْؿ  اهللَِوسَملْمَ اًْم ٌة اًْمُٕمرُّ اجْلََرُب شَمَزيا َُمَٕمرا

َٓ ُيْدظَمُؾ َوَأمْحَْٞم٧ُم احْلَِديدَ  َٛمك ضَمَٕمْٚمُتُف مِحًك  ضُمَؾ إَِذا َأهْمَْمٌْ  ،مِح٤َمَي٦ًم َوَأمْحَْٞم٧ُم احْلِ َتُف َوَأمْحَْٞم٧ُم اًمرا

ْهِريِّ  ـْ اًمزُّ شْمٜمِل قَم٤مِئَِم٦ُم َأنا َرؾُمقَل  :ىَم٤مَل قُمْرَوةُ  :إمِْح٤َمًء َوىَم٤مَل قُمَ٘مْٞمٌؾ قَم يَم٤مَن  ط اهللِوَم٠َمظْمؼَمَ

ُف عمَا٤م َأْٟمَزَل  ـا َوسَمَٚمْٖمٜم٤َم َأٟما ـْ َه٤مضَمرَ  اهللُ َيْٛمَتِحٜمُُٝم يملَِم َُم٤م َأْٟمَٗمُ٘مقا قَمغَم َُم وا إمَِم اعمُْنْمِ ـْ  شَمَٕم٤ممَم َأْن َيُردُّ ُِم

َؼ اُْمَرَأشَملْمِ  ،َأْزَواضِمِٝمؿْ  ُٙمقا سمِِٕمَّمِؿ اًْمَٙمَقاومِِر َأنا قُمَٛمَر ـَمٚما ًِّ َٓ ُيَٛم ٚمِِٛملَم َأْن  ًْ َوطَمَٙمَؿ قَمغَم اعمُْ

٦ٌََم سمِٜم٧َْم َأِِب ُأَُمٞما٦َم َواسْمٜم٦ََم ضَمْرَوٍل اخْلَُزاقِملِّ  ظُْمَرى أَ  ،ىَمِري ْٕ َج ا ٦ٌََم ُُمَٕم٤مِوَي٦ُم َوشَمَزوا َج ىَمِري  ،سُمق ضَمْٝمؿٍ وَمَتَزوا

ٚمُِٛمقَن قَمغَم َأْزَواضِمِٝمْؿ َأْٟمَزَل  ًْ  َُم٤م َأْٟمَٗمَؼ اعمُْ
ِ
وا سم٠َِمَداء ٤مُر َأْن ُيِ٘مرُّ َوإِْن وَم٤مشَمُٙمْؿ :شَمَٕم٤ممَم  اهللُوَمَٚماما َأسَمك اًْمُٙمٗما

ٚمُِٛمقَن إمَِم  ًْ ٌُْتْؿ َواًْمَٕمْ٘م٥ُم َُم٤م ُي١َمدِّي اعمُْ ٤مِر وَمَٕم٤مىَم ـْ َأْزَواضِمُٙمْؿ إمَِم اًْمُٙمٗما ٌء ُِم ـْ َه٤مضَمَرْت اُْمَرَأشُمُف َرْ  َُم

٤مرِ  ـْ اًْمُٙمٗما   ،ُِم
ِ
٤مء ًَ

ـْ َصَداِق ٟمِ ٚمِِٛملَم َُم٤م َأْٟمَٗمَؼ ُِم ًْ ـْ اعمُْ ـْ َذَه٥َم ًَمُف َزْوٌج ُِم وَم٠َمَُمَر َأْن ُيْٕمَٓمك َُم

ِئل َه٤مضَمْرنَ  ٤مِر اًمالا ْت سَمْٕمَد إِياَمَِّنَ  ،اًْمُٙمٗما ـْ اعمَُْٝم٤مضِمَراِت اْرشَمدا َوسَمَٚمَٖمٜم٤َم َأنا َأسَم٤م  ،٤مَوَُم٤م َٟمْٕمَٚمُؿ َأنا َأطَمًدا ُِم

ِلِّ  ـَ َأؾِمٞمٍد اًمثاَ٘مِٗملا ىَمِدَم قَمغَم اًمٜمٌا يٍؼ  طسَمِّمػِم سْم ـُ َذِ ظَْمٜمَُس سْم ْٕ ِة وَمَٙمَت٥َم ا ُُم١ْمُِمٜم٤ًم ُُمَٝم٤مضِمًرا ذِم اعمُْدا

ِلِّ  ٠َمًُمُف َأسَم٤م سَمِّمػمٍ  طإمَِم اًمٜمٌا ًْ  .وَمَذيَمَر احْلَِدي٨َم  .َي

ـْ (: 6328وأظمرج ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) ٌُْد  قَم ٌا٤مٍس ىَم٤مَل  اهللِقَم ـُ قَم ـُ  :سْم صَمٜمِل قُمَٛمُر سْم طَمدا

يملَِم َوُهْؿ َأًْمٌػ َوَأْصَح٤مسُمُف صَماَلُث  ط اهللِعمَا٤م يَم٤مَن َيْقُم سَمْدٍر َٟمَٔمَر َرؾُمقُل  :اخْلَٓما٤مِب ىَم٤مَل  إمَِم اعمُْنْمِ

َٕم٦َم قَمنَمَ َرضُماًل  ًْ
ٌََؾ َٟمٌِلُّ  ،ُِم٤مَئ٦ٍم َوشمِ فِ  ،َٚم٦مَ اًْمِ٘مٌْ  ط اهللِ وَم٤مؾْمَتْ٘م تُِػ سمَِرسمِّ  :صُمؿا َُمدا َيَدْيِف وَمَجَٕمَؾ َُّيْ

ـْ َأْهِؾ اًمٚمٝمُ  ،ؿا آِت َُم٤م َوقَمْدشَمٜمِلاًمٚمٝمُ  ،ؿا َأْٟمِجْز زِم َُم٤م َوقَمْدشَمٜمِلاًمٚمٝمُ ش ٚمِْؽ َهِذِه اًْمِٕمَّم٤مسَم٦َم ُِم ؿا إِْن َُتْ

َْرضِ  ْٕ ٌَْد ذِم ا َٓ شُمْٕم ؾْماَلِم  ِف ُمَ  ،»اإْلِ ٌَْٚم٦ِم طَمتاك ؾَمَ٘مَط وَماَم َزاَل َُّيْتُِػ سمَِرسمِّ َتْ٘مٌَِؾ اًْمِ٘م ًْ ٤مًدا َيَدْيِف ُُم
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ٌَْٞمفِ  ـْ َُمٜمِْٙم ـْ َوَراِئِف َوىَم٤مَل  ،ِرَداُؤُه قَم ٌَْٞمِف صُمؿا اًْمَتَزَُمُف ُِم
 :وَم٠َمشَم٤مُه َأسُمق سَمْٙمٍر وَم٠َمظَمَذ ِرَداَءُه وَم٠َمًْمَ٘م٤مُه قَمغَم َُمٜمْٙمِ

إِْذ ﴿ :قَمزا َوضَمؾا  اهللُ وَم٠َمْٟمَزَل  ،ؾَمُٞمٜمِْجُز ًَمَؽ َُم٤م َوقَمَدكَ  يَمَٗم٤مَك ُُمٜم٤َمؿَمَدشُمَؽ َرسماَؽ وَم٢مِٟمافُ  اهللَِي٤م َٟمٌِلا 

ـْ اعمَْاَلِئَٙم٦ِم ُُمْرِدوملِمَ  يُمْؿ سم٠َِمًْمٍػ ُِم ُٙمْؿ وَم٤مؾْمَتَج٤مَب ًَمُٙمْؿ َأِنِّ مُمِدُّ َتِٖمٞمُثقَن َرسما ًْ ُه  ،﴾شَم  اهللُ وَم٠َمَُمدا

ٌا  :ىَم٤مَل َأسُمق ُزَُمْٞمؾٍ  ،سم٤ِمعماََْلِئَٙم٦مِ  ـُ قَم صَمٜمِل اسْم ٚمِِٛملَم َيْقَُمِئٍذ َيِْمَتدُّ ذِم  :٤مٍس ىَم٤مَل وَمَحدا ًْ ـْ اعمُْ سَمْٞمٜماََم َرضُمٌؾ ُِم

ْقِط وَمْقىَمفُ  ًا سَم٦ًم سم٤ِمًم يمِلَم َأَُم٤مَُمُف إِْذ ؾَمِٛمَع َضْ ـْ اعمُْنْمِ َأىْمِدْم  :َوَصْقَت اًْمَٗم٤مِرِس َيُ٘مقُل  ،َأصَمِر َرضُمٍؾ ُِم

ِك َأَُم٤مَُمُف وَمَخرا ُمُ  َتْٚمِ٘مًٞم٤م وَمٜمََٔمَر إًَِمْٞمِف وَم٢مَِذا ُهَق ىَمْد ظُمٓمَِؿ َأْٟمُٗمُف َوؿُمؼا َوضْمُٝمُف طَمْٞمُزوُم وَمٜمََٔمَر إمَِم اعمُْنْمِ ًْ

ْقطِ  ًا سَم٦ِم اًم َث سمَِذًمَِؽ َرؾُمقَل  ،يَمَيْ َْٟمَّم٤مِريُّ وَمَحدا ْٕ  :وَمَ٘م٤مَل  ط اهللِوَم٤مظْمَيا َذًمَِؽ َأمْجَُع وَمَج٤مَء ا

 اًمثا٤مًمَِث٦ِم وَمَ٘متَ 
ِ
اَمء ًا ـْ َُمَدِد اًم ٌِْٕملمَ َصَدىْم٧َم َذًمَِؽ ُِم وا ؾَم ٌِْٕملَم َوَأَهُ  :ىَم٤مَل َأسُمق ُزَُمْٞمؾٍ  ،ُٚمقا َيْقَُمِئٍذ ؾَم

ٌا٤مسٍ  ـُ قَم ؾَُم٤مَرى ىَم٤مَل َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل اسْم ْٕ وا ا َِِب سَمْٙمٍر َوقُمَٛمرَ  ط اهللِ وَمَٚماما َأَهُ َُم٤م شَمَرْوَن ذِم  :ِٕ

ؾَُم٤مَرى ْٕ  ا
ِ
ء َٓ َأَرى َأْن شَم٠ْمظُمَذ ُِمٜمُْٝمْؿ  ،ٜمُق اًْمَٕمؿِّ َواًْمَٕمِِمػَمةِ ُهْؿ سمَ  اهللِ َي٤م َٟمٌِلا  :وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمْٙمرٍ  ؟َه١ُم

٤مرِ  ًة قَمغَم اًْمُٙمٗما ك  ،ومِْدَي٦ًم وَمَتُٙمقُن ًَمٜم٤َم ىُمقا ًَ َُم٤م ش :ط اهللِوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ،َأْن َُّيِْدَُّيُْؿ ًمإِْلِؾْماَلمِ  اهللُوَمَٕم

ـَ اخْلَٓما٤مِب  َوًَمٙمِٜمِّل َأَرى  ،َُم٤م َأَرى اًماِذي َرَأى َأسُمق سَمْٙمرٍ  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  اهللَِٓ وَ  :ىُمْٚم٧ُم  ،»شَمَرى َي٤م اسْم

َب َأقْمٜم٤َمىَمُٝمؿْ  ٜما٤م وَمٜمَْيِ َب قُمٜمَُ٘مفُ  ،َأْن َُتَٙمِّ ـْ قَمِ٘مٞمٍؾ وَمَٞمْيِ ـَ قَمِٚمًٞم٤م ُِم ٤ًٌم  ،وَمُتَٛمٙمِّ ٞم
ًِ ـْ وُماَلٍن َٟم ٜمِّل ُِم َوَُتَٙمِّ

َب قُمٜمَُ٘مفُ  ٦ُم اًْمُٙمْٗمرِ  ،ًمُِٕمَٛمَر وَم٠َمْضِ  َأِئٛما
ِ
ء َٓ َُم٤م ىَم٤مَل َأسُمق  ط اهللِوَمَٝمِقَي َرؾُمقُل  ،َوَصٜم٤َمِديُدَه٤م وَم٢مِنا َه١ُم

ْ َُّيَْق َُم٤م ىُمْٚم٧ُم  ـْ اًْمَٖمِد ضِمْئ٧ُم وَم٢مَِذا َرؾُمقُل  ،سَمْٙمٍر َوََل ـِ  ط اهللِوَمَٚماما يَم٤مَن ُِم َوَأسُمق سَمْٙمٍر ىَم٤مقِمَدْي

ٌِْٙمَٞم٤منِ  ٌْٙمِل أَ  اهللِ َي٤م َرؾُمقَل  :ىُمْٚم٧ُم  ،َي  شَم
ٍ
ء ـْ َأيِّ َرْ ِِن ُِم ٌَُؽ َأظْمؼِمْ وَم٢مِْن َوضَمْدُت سُمَٙم٤مًء  ،ْٟم٧َم َوَص٤مطِم

ٌَُٙم٤مِئُٙماَم 
٤ٌَميَمْٞم٧ُم ًمِ َأسْمٙمِل ًمِٚماِذي قَمَرَض قَمكَما ش :ط اهللِوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ،سَمَٙمْٞم٧ُم َوإِْن ََلْ َأضِمْد سُمَٙم٤مًء شَم

ـْ َأظْمِذِهْؿ اًْمِٗمَداءَ  ـْ َهذِ  ،َأْصَح٤مسُمَؽ ُِم ٦ٌٍَم ًَمَ٘مْد قُمِرَض قَمكَما قَمَذاهُبُْؿ َأْدَٟمك ُِم َجَرِة ؿَمَجَرٍة ىَمِري ِه اًمِما

ـْ َٟمٌِلِّ  ـَ ذِم ﴿ :قَمزا َوضَمؾا  اهللَُوَأْٟمَزَل  ،»ط اهللُِِم ى طَمتاك ُيْثِخ َُم٤م يَم٤مَن ًمِٜمٌَِلٍّ َأْن َيُٙمقَن ًَمُف َأْهَ
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َْرضِ  ْٕ ٤ًٌم وَم٠َمطَمؾا ﴿ :إمَِم ىَمْقًمِفِ  ﴾ا ًٓ ـَمٞمِّ  .﴾هَلُؿْ  اًْمَٖمٜمِٞمَٛم٦مَ  اهللُوَمُٙمُٚمقا مِما٤م هَمٜمِْٛمُتْؿ طَماَل

ـْ (: 6351(، وُمًٚمؿ )8986وأظمرج اًمٌخ٤مري ) ِلِّ  قَم صَمْتُف  طقَم٤مِئَِم٦َم َزْوَج اًمٜمٌا طَمدا

٤َم ىَم٤مًَم٧ْم ًمَِرؾُمقِل  ـْ َيْقِم ُأطُمدٍ  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :ط اهللَِأَّنا  :وَمَ٘م٤مَل  ؟َهْؾ َأشَمك قَمَٚمْٞمَؽ َيْقٌم يَم٤مَن َأؿَمدا ُِم

ـْ ىَمْقُِمِؽ َويَم٤مَن  ٦ٌَمِ ًَمَ٘مْد ًَمِ٘مٞم٧ُم ُِم ٌِْد  ،َأؿَمدا َُم٤م ًَمِ٘مٞم٧ُم ُِمٜمُْٝمْؿ َيْقَم اًْمَٕمَ٘م ـِ قَم إِْذ قَمَرْو٧ُم َٟمْٗمِز قَمغَم اسْم

ٌْٜمِل إمَِم َُم٤م َأَرْدُت  ٌِْد يُماَلٍل وَمَٚمْؿ َُيِ ـِ قَم وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم َوَأَٟم٤م َُمْٝمُٛمقٌم قَمغَم َوضْمِٝمل وَمَٚمْؿ َأؾْمَتِٗمْؼ  ،َي٤مًمِٞمَؾ سْم

ٓا سمَِ٘مْرِن اًمثإَم٤مًم٥ِِم  ْتٜمِلوَمَرومَ  ،إِ َح٤مسَم٦ٍم ىَمْد َأفَمٚما ًَ يُؾ  ،ْٕم٧ُم َرْأِد وَم٢مَِذا َأَٟم٤م سمِ  ،وَمٜمََٔمْرُت وَم٢مَِذا ومِٞمَٝم٤م ضِمؼْمِ

وا قَمَٚمْٞمَؽ  اهللَإِنا  :وَمٜم٤َمَداِِن وَمَ٘م٤مَل  َوىَمْد سَمَٕم٨َم إًَِمْٞمَؽ  ،قَمزا َوضَمؾا ىَمْد ؾَمِٛمَع ىَمْقَل ىَمْقُِمَؽ ًَمَؽ َوَُم٤م ُردُّ

٤ٌَمِل ًمَِت٠ْمُُمَرُه سماَِم  َؿ قَمكَما صُمؿا ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  ، ؿِمْئ٧َم ومِٞمِٝمؿْ َُمَٚمَؽ اجْلِ ٤ٌَمِل َوؾَمٚما ُد  :وَمٜم٤َمَداِِن َُمَٚمُؽ اجْلِ َي٤م حُمَٛما

٤ٌَمِل َوىَمْد سَمَٕمَثٜمِل َرسمَُّؽ إًَِمْٞمَؽ ًمَِت٠ْمُُمَرِِن سم٠َِمُْمِرَك  ،ىَمْد ؾَمِٛمَع ىَمْقَل ىَمْقُِمَؽ ًَمَؽ  اهللَإِنا  َوَأَٟم٤م َُمَٚمُؽ اجْلِ

ٌَلْمِ  إِْن ؿِمْئ٧َم  ،وَماَم ؿِمْئ٧َم  ظَْمَِم ْٕ سَمْؾ َأْرضُمق َأْن ش :ط اهللِوَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل  ،َأْن ُأـْمٌَِؼ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ا

ِرَج  ٌُُد  اهللُُُيْ ـْ َيْٕم ـْ َأْصاَلهِبِْؿ َُم ُك سمِِف ؿَمْٞمًئ٤م اهللَ ُِم َٓ ُينْمِ  .»َوطْمَدُه 

 ٕهؾ اًمردةوإرؾم٤مل ضمٞمش أؾم٤مُم٦م إٓ ُمـ هذا اًم٤ٌمب. وُم٤م ىمت٤مل أِب سمٙمر 

وقمدم ُمقاوم٘متف ًمٚمٛمٕمتزًم٦م وًمق فم٤مهًرا ذم ُم٠ًمًم٦م ظمٚمؼ  ٧م شمرمج٦م أمحد وىمد شم٘مدُم

 اًم٘مرآن إٓ ُمـ هذا اًم٤ٌمب.

 اخلامت١

ـــرة ـــػم أظم ـــػم إٓ ظم ـــؿ ٓ ظم  اًمٚمٝم

 

ـــــ٤مضمرة  ـــــ٤مر واعمٝم ـــــ٤مهمٗمر ًمألٟمّم  وم

ٜم٤ًم إِمَم َأضَم ﴿ قال تعالى:  ًَ ُٙمْؿ صُمؿا شُمقسُمقا إًَِمْٞمِف ُيَٛمتِّْٕمُٙمْؿ َُمَت٤مقًم٤م طَم ٍؾ َوَأِن اؾْمَتْٖمِٗمُروا َرسما

ْقا وَم٢مِِنِّ َأظَم٤مُف قَمَٚمْٞمُٙمْؿ قَمَذاَب َيْقٍم  ًٛمك َوُي١ْمِت يُمؾا ِذي وَمْْمٍؾ وَمْْمَٚمُف َوإِْن شَمَقًما ًَ ُُم

 .[3]هود:﴾يَمٌػِمٍ 
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اَمَء ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم خمؼًما قمـ هقد:  ًا ُٙمْؿ صُمؿا شُمقسُمقا إًَِمْٞمِف ُيْرؾِمِؾ اًم َوَي٤م ىَمْقِم اؾْمَتْٖمِٗمُروا َرسما

ْقا جُمِْرُِملمَ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ُِمْدَراًرا وَ  شمُِٙمْؿ َوٓ شَمَتَقًما ًة إمَِم ىُمقا  .[81]هود:﴾َيِزْديُمْؿ ىُمقا

٤مًرا﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم خمؼًما قمـ ٟمقح:  ُف يَم٤مَن هَمٗما ُٙمْؿ إِٟما اَمَء  * وَمُ٘مْٚم٧ُم اؾْمَتْٖمِٗمُروا َرسما ًا ُيْرؾِمِؾ اًم

]كوح: ﴾ًَمُٙمْؿ ضَمٜما٤مٍت َوََيَْٕمْؾ ًَمُٙمْؿ َأَّْن٤َمًراَوُيْٛمِدْديُمْؿ سم٠َِمُْمَقاٍل َوسَمٜملَِم َوََيَْٕمْؾ  *قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ُِمْدَراًرا 

99-91]. 

ومٗمل هذه أي٤مت سمٞم٤من ُمـ اهلل ورؾمٚمف أن آؾمتٖمٗم٤مر ؾم٥ٌم ًمٚمخػمات واًمؼميم٤مت واعمت٤مع 

 احلًـ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرى، واي ُمت٤مع يقازي اًمدقمقة إمم اهلل واإلؾمتٛمرار ومٞمٝم٤م إمم اعمامت.

٤مء هذه اًمِمٕمػمة ذم ىمٚمٌف عم٤م هل٤م ُمـ إضمر اًمٕمٔمٞمؿ طمٞمإواعمًت٘مٞمؿ أيمثر ُمـ همػمه، حيت٤مج إمم 

 ذم اًمدٟمٞم٤م وإظمرى.

ـمقسمك عمـ وضمد ذم شىم٤مل:  طأظمرج اًمؽمُمذي ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ سمن: أن اًمٜمٌل 

 .ًمإلُم٤مم اًمقادقمل  »اًمّمحٞمح اعمًٜمدش، احلدي٨م ذم »صحٞمٗمتف اؾمتٖمٗم٤مًرا يمثػما

يملِمَ وَم٤مؾْمَتِ٘مٞمُٛمقا إًَِمْٞمِف َواؾْمَتْٖمِٗمرُ ﴿ وقال تعالى:  .[1]فصؾت:﴾وُه َوَوْيٌؾ ًمِْٚمُٛمنْمِ

: وذم ()ذح احلدي٨م احل٤مدي واًمٕمنميـ »ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿشىم٤مل اسمـ رضم٥م ذم 

إؿم٤مرة إمم أٟمف ٓ سمد ُمـ شم٘مّمػم ذم آؾمت٘م٤مُم٦م  ﴾وَم٤مؾْمَتِ٘مٞمُٛمقا إًَِمْٞمِف َواؾْمَتْٖمِٗمُروهُ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 أهـاًمرضمقع إمم آؾمت٘م٤مُم٦م. اعم٠مُمقر هب٤م، ومٞمجؼم ذًمؽ سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر اعم٘مت٣م ًمٚمتقسم٦م و

وسملم اهلل قمز وضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ أن آؾمتٖمٗم٤مر ؾم٥ٌم ًمٚمزي٤مدة ذم اخلػم، وُمـ هذا 

َوإِْذ ىُمْٚمٜم٤َم اْدظُمُٚمقا ﴿اخلػم اؾمتٛمراري٦م اًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ ذم دقمقشمف وسمره، طمٞم٨م ىم٤مل: 

٦ٌم َٟمْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ َهِذِه اًْمَ٘مْرَي٦َم وَمُٙمُٚمقا ُِمٜمَْٝم٤م طَمْٞم٨ُم ؿِمْئُتْؿ َرهَمًدا َوادْ  ًدا َوىُمقًُمقا طِمٓما ٤ٌَمَب ؾُمجا ظُمُٚمقا اًْم

ٜملِمَ  ًِ  .[85]البؼرة:﴾ظَمَٓم٤مَي٤ميُمْؿ َوؾَمٜمَِزيُد اعمُْْح
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وذم آي٤مت يمثػمات ُم٤ٌمريم٤مت ـمٞم٤ٌمت سمٕمد وقمد اهلل ًمٜمٌٞمف سم٤مًمٜمٍم واًمتٛمٙملم ي٠مُمر 

اِئٞمَؾ اًْمٙمَِت٤مَب َوًَمَ٘مْد آشَمْٞمٜم٤َم ُُمقؾَمك اهْلَُدى َوَأْوَرصمْ ﴿ قال تعالى:سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر واًمذيمر،  ْهَ
ٜم٤َم سَمٜمِل إِ

٤ٌَمِب  * ُوزِم إًَْم ِٕ ٌِّْح سمَِحْٛمِد  اهللِ وَم٤مْصؼِمْ إِنا َوقْمَد  *ُهًدى َوِذيْمَرى  طَمؼع َواؾْمَتْٖمِٗمْر ًمَِذْٟمٌَِؽ َوؾَم

 .[88-83 ]غافر:﴾َرسمَِّؽ سم٤ِمًْمَٕمٌِمِّ َواإِلسْمَٙم٤مرِ 

 اهللُ َوَُم٤م يَم٤مَن ﴿ ل تعالى:قاوآؾمتٖمٗم٤مر ؾم٥ٌم ًمٌٕمد قم٘مقسم٦م اهلل قمز وضمؾ قمـ اًمٕم٤ٌمد، 

هَبُْؿ َوَأْٟم٧َم ومِٞمِٝمْؿ َوَُم٤م يَم٤مَن  َتْٖمِٗمُرونَ  اهللًُمُِٞمَٕمذِّ ًْ هَبُْؿ َوُهْؿ َي  .[33]األكػال:﴾ُُمَٕمذِّ

ُم٤م أن اهلل ضمٕمؾ ذم ذم هذا اعمقوع ُمـ شمٗمًػمه ىمقل اسمـ قم٤ٌمس  ذيمر اسمـ يمثػم 

اب ُم٤م داُم٤م سملم أفمٝمرهؿ، هذه إُم٦م أُم٤مٟملم ٓ يزاًمقن ُمٕمّمقُملم جم٤مريـ ُمـ ىمقارع اًمٕمذ

 أهـوم٠مُم٤من ىمٌْمف اهلل إًمٞمف، وأُم٤من سم٘مل ومٞمٙمؿ صمؿ شمال أي٦م. 

ُٝمْؿ َذيَمُروا ﴿ وقال تعالى: ًَ ـَ إَِذا وَمَٕمُٚمقا وَم٤مطِمَِم٦ًم َأْو فَمَٚمُٛمقا َأْٟمُٗم ِذي وَم٤مؾْمَتْٖمَٗمُروا  اهللََواًما

ٓا  ُٟمقَب إِ ـْ َيْٖمِٗمُر اًمذُّ وا اهللُ ًمُِذُٟمقهِبِْؿ َوَُم ْ ُيٍِمُّ ُأْوًَمِئَؽ  * قَمغَم َُم٤م وَمَٕمُٚمقا َوُهْؿ َيْٕمَٚمُٛمقنَ  َوََل

ـَ ومِٞمٝمَ  تَِٝم٤م إََّْن٤َمُر ظَم٤مًمِِدي ـْ َُتْ ِري ُِم ِْؿ َوضَمٜما٤مٌت دَمْ ـْ َرهبِّ ٤م َوٟمِْٕمَؿ َأضْمُر ضَمَزاُؤُهْؿ َُمْٖمِٗمَرٌة ُِم

 .[931-938 ]آل عؿران: ﴾اًْمَٕم٤مُِمٚملِمَ 

 سم٤مجلٜم٦م، وإٟمام اؾمتحؼ ذًمؽ ذم هذه أي٦م دًٓم٦م قمغم ُمـ ًمزم آؾمتٖمٗم٤مر وضم٤مزاه اهلل

 سم٤مؾمتٛمراريتف قمغم اخلػم وقمدم آٟم٘مٓم٤مع.

أن اًمٜمٌل  (: ُمـ طمدي٨م إهمر سمـ ي٤ًمر اعمزِن 9349أظمرج ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )

 .»إٟمف ًمٞمٖم٤من قمغم ىمٚمٌل وإِن أؾمتٖمٗمر اهلل وأشمقب إًمٞمف ذم اًمٞمقم أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م ُمرةشىم٤مل:  ط

ٟمقب وؾمؽم اًمٕمٞمقب وُمرو٤مة ُمع طمرصف قمغم اخلػم وم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر ؾم٥ٌم ًمٖمٗمران اًمذ

 قمالم اًمٖمٞمقب، وإذا ُتّمؾ اًمٕمٌد قمغم هذه اًمثالث يم٤من ُمـ اعمٜمّمقريـ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
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يم٤من يٙمثر أن ي٘مقل ذم ؾمجقده وريمققمف:  طا: أن اًمٜمٌل وضم٤مء قمـ قم٤مئِم٦م 

(، 0524أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) »ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم يت٠مول اًم٘مرآنش

ٕمد أن أٟمزل اهلل قمٚمٞمف ؾمقرة اًمٜمٍم وىمرب أضمٚمف، دًٓم٦م أن (، وذًمؽ سم040وُمًٚمؿ )

( واًمٚمٗمظ 040(، وُمًٚمؿ )0523آؾمتٖمٗم٤مر ؾم٥ٌم ٓؾمتٛمرار اخلػم: أظمرج اًمٌخ٤مري )

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم عمًٚمؿ:  ـْ ىَمْقلِ  ط اهللِيَم٤مَن َرؾُمقُل  :قَم ٌَْح٤مَن  :ُيْٙمثُِر ُِم َوسمَِحْٛمِدِه َأؾْمَتْٖمِٗمُر  اهللِ ؾُم

ٌَْح٤مَن  اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،ًَمْٞمفِ َوَأشُمقُب إِ  اهللَ ـْ ىَمْقِل ؾُم َوسمَِحْٛمِدِه  اهللِ َأَراَك شُمْٙمثُِر ُِم

تِلش :وَمَ٘م٤مَل  ،َوَأشُمقُب إًَِمْٞمفِ  اهللََأؾْمَتْٖمِٗمُر  ِِن َرِبِّ َأِنِّ ؾَم٠َمَرى قَماَلَُم٦ًم ذِم ُأُما َ وَم٢مَِذا َرَأْيُتَٝم٤م َأيْمَثْرُت  ،ظَمؼما

ـْ ىَمْقِل ؾُمٌْ   اهللِإَِذا ضَم٤مَء َٟمٍْمُ ﴿ ،َوَأشُمقُب إًَِمْٞمِف وَمَ٘مْد َرَأْيُتَٝم٤م اهللََوسمَِحْٛمِدِه َأؾْمَتْٖمِٗمُر  اهللَِح٤مَن ُِم

ـِ  ٦َم َوَرَأْي٧َم اًمٜما٤مَس َيْدظُمُٚمقَن ذِم ِدي ٌِّْح سمَِحْٛمِد َرسمَِّؽ َواؾْمَتْٖمِٗمْرُه  اهللِ َواًْمَٗمْتُح وَمْتُح َُمٙما ًَ َأوْمَقاضًم٤م وَم

ُف يَم٤مَن شَمقا   .﴾اسًم٤مإِٟما

 وؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك، ٓ إًمف إٓ أٟم٧م أؾمتٖمٗمرك وأشمقب إًمٞمؽ.

 وإٟمام يمت٧ٌم هذه اًمٜمٌذة طمتك ي٘مٌؾ اعمًٚمؿ قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمف وهلل احلٛمد وٟم٠ًمًمف اًمًداد.

هـ 6094/ذي اًم٘مٕمدة/2يم٤من آٟمتٝم٤مء ُمـ شمًٓمػم هذه اًمقري٘م٤مت يقم اجلٛمٕم٦م 

وطمٗمظ اهلل اًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م، واحلٛمد سمٛمٙمت٦ٌم دار احلدي٨م اًمًٚمٗمٞم٦م سمدُم٤مج رطمؿ اهلل ُم١مؾمًٝم٤م 

 هلل رب اًمٕم٤معملم.

أؾم٤ٌمب ٟمٍمة اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م يمثػمة ضمًدا، ًمٙمـ ذيمرٟم٤م اًمقؾم٤مئؾ أقمٚمؿ أن وىمٌؾ اخلت٤مم 

 يمثػمة، ٟم٠ًمل اهلل قمز وضمؾ اًمٕمقن. اجل٤مُمٕم٦م اًمتل يدظمؾ ُت٧م يمؾ سمٜمٍد ُمٜمٝم٤م وؾم٤مئؾ

ًٓ وآظمًرا قمغم ٟمٕمٛمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م وُمـ أضمٚمٝم٤م ٟمٕمٛم٦م اإل ؾمالم واًمًٜم٦م وـمٚم٥م وأؿمٙمر هلل أو

اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع قمغم يد اًمٕم٤معملم اجلٚمٞمٚملم أسمقي قمٌد اًمرمحـ ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل، وحيٞمك 
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 سمـ قمكم احلجقري، وأؿمٙمر واًمدي ويمؾ ُمـ أطم٥م وؾم٤مهؿ ذم ٟمٍمة اإلؾمالم وأهٚمف.
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 رَاج ٜا ؽٛن١ حبًٛم أعزاْا

ـــ٤م  ؿمـــقيم٦م سمحٚمـــقق اقمـــداٟم٤م دُمـــ٤مج ي

 

  أرضم٤مٟمـــ٤مضمٜمـــ٦م ظمػمهـــ٤م ىمـــد قمـــؿ  يـــ٤م 

ـــ٤م  ـــ٦م رو ي ـــام وُمٕمروم ـــ٧م قمٚم ـــ٦م يٜمٕم  و

 

ـــ٤م  ـــ٤م ي ـــامت دٟمٞم٤مٟم ـــددت فمٚم ـــذوة سم  ضم

ــق   ـــ ُمنم ــ٤م  إرضُم ــ٤م وُمٖمرهب  اىمٌٚمٜم

 

ـــ٤مٟم٤م   ـــقر يٖمِم ـــٞم٤مء واًمٜم ـــ٤م اًمْم ـــ٤م رأيٜم  عم

ـــدى  ـــرن هب ـــ٤م أو ٟمٔمٗم ـــٌس وهج  ًمٜم٘مت

 

 ن وقم٤معمــــ٤م سمٓمريــــؼ اخلــــػم هُلٗمــــ٤م 

 ويمـــؿ سمحـــ٤مر ىمٓمٕمٜم٤مهـــ٤م ويمـــؿ ضمٌـــؾ  

 

ـــ٤من   ـــد وودي ـــؿ سمٞم ـــٚمٙمٜم٤م ويم ـــر ؾم  وقم

 ويمــؿ قمقائــؼ ضم٤موزٟمــ٤م ويمــؿ ؿمــٌؽ  

 

 هلـــ٤م اظمؽمىمٜمـــ٤م زراومـــ٤مت ووطمـــداٟم٤م 

 دُمــ٤مج سمٕمــد قمٜمــ٤مء  إممطمتــك وصــٚمٜم٤م  

 

ـــ٤م ٓن   ـــٕم٥م دوَّن ـــزن وص ـــؾ طم  ويم

ـــ٤م   ـــقم هب ـــ٤مة ٓ مه ــــ طمٞم ـــ٤م ُم ـــ٤م هب  عم

 

ـــ٤من   ـــٛمس سمره ـــٕم٤مع اًمِم ـــقة يمِم  ودقم

ــــٜم٦م   ــــ٤معوؾم ــــ٤مء وإشمٌ ــــؾ وإظم  يم٤مُم

 

ـــــ٤م  ـــــ٦م زاَّن ـــــامن  وأًمٗم ــــــ وإي  أُم

 وُمــــ ؾمــــٕم٤مدة ٓ اًمتجـــ٤مر يٌٚمٖمٝمــــ٤م  

 

 وٓ اعمٚمـــقك وأقمـــغم اًمٜمـــ٤مس ؾمـــٚمٓم٤من  

ــ٤م  ــ٤مًمرطمٞمؼ ٟم٘م ـــ دروس يم ــ٤م ُم ــ٤م هب   وُم

 

 ٟمح٤مٟمــــ٤موُمٕمٝمــــد ُٓمثٞمــــؾ ًمــــف سم٠م 

ـــديـ د  ـــل احل٤مىم ـــز يٌٙم ــــ َتٞم ـــ٤موُم  ُم

 

 وىمٚمٕمــــ٦م ؿمــــ٤مده٤م ضهمــــ٤مم مهــــدان  

ــئٛمقا   ـــ ؾم ــ٤م سمٛم ــ٦م شمٚمحٔمٝم ـــ ىمٜم٤مقم  وُم

 

ـــدان   ـــٝمقات قمٌ ـــ٤مئؿ ًمٚمِم ـــٞمش اًمٌٝم  قم

ــق   ـــ ُمنم ــ٤م إرضُم ــ٤م  اىمٌٚمٜم  وُمٖمرهب

 

 ؾمـــــقدان –ًمٞمٌٞمـــــلم  –ضمزائــــريلم  

 أٟمــدٟمقس –أروُمٞمــلم  –روس  –هٜمــقد  

 

ــ٤مًمٞمز    أومٖمــ٤من –أُمريٙمــ٤من  –يمِمــٛمػم  –ُم

 سمٚمجٞمــــؽ –ُمٍمــــيلم  –ُمٖمــــ٤مرسمٞملم  

 

ـــــٞملم   ـــــلم  –ومرٟمً ـــــ٤ٌمٟم٤م –يامٟمٞم  أؾم

 قمـدد سمال –أطم٤ٌمش –ؾمٜمٖم٤مل  –صقُم٤مل  

 

ـــ٤م    وُمــــ ومٚمًـــٓملم أىمٌٚمٜمـــ٤م وُمــــ هم٤مٟم

 ًمٜمٓمٚمــ٥م اًمٕمٚمــؿ ذم دار احلــدي٨م ُمٕمــ٤م  

 

  ٤م٤مٟمــــومــــ٤مًمٕمٚمؿ ًمٚمٕمٚمــــؿ ُمٓمٚمقسمــــ٤م سمٛمٞمٜم 

 ٓ قمٚمـــؿ اًمنمـــيٕم٦م ٓ قمٚمـــؿ اًمٙمـــالم و 

 

ــ٤من أهمرا  ــد يم ــذي ىم ــقم اًم ــؿ اًمٜمج ــقمٚم   ٤مٟم
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 ويمــــؿ أخ ذاب أؿمــــقاىم٤م ًمرؤيتٝمــــ٤م 

 

  ٤مويٌٙمــل ُمــ٤م ذيمــرت دُمــ٤مج وضمــداٟم 

ـــ٠ميت إ  ــــ أن ي ـــق َتٙم ـــق وًم ـــ٤م وًم  ًمٞمٝم

 

ــــ٤م  ــــرا ًمقاوم٤مٟم ــــد فمٝم ــــقا إذا َل َي  طمٌ

ـــ٤م   ـــػم يٖمٛمرٟم ـــذا اخل ـــقىم٤م هل ـــ٤م وؿم  طمٌ

 

ــــ٤م   ــــ٤م ويٜمٝم٤مٟم ــــ٤م ومٞمٝم ــــع ي٠مُمرٟم  واًمنم

ــ  ــرق اًم ــغم ـم ــ٤مُمقا قم ــدائٜم٤م ىم ـــ أقم  ـًمٙم

 

 واًمٖمرسمــ٤مء سم٤مًمــذات ضمــدراٟم٤م  ٓمالبـــ 

 وًمٚمٛمٜم٤مومـــــذ يٖمٚمـــــؼ ذم وضمـــــقهٝمؿ  

 

ـــ٤م   ـــر رحي٤مٟم ـــؾ اًمٕمٝم ـــقه٤م ٕه  ويٗمرؿم

ـــ  ـــرويـ ُيؽمىم ـــر واهل ـــؾ اخلٛم  ٤م وطم٤مُم

 

ـــرويـ  ـــ٤مخلٛمر واهل ـــدود سم ـــ احل   ٤مأـمٜم٤مٟم

           وـم٤مًمــ٥م اًمٕمٚمــؿ ًمــق ؾمــح اًمــدُمقع دُمــ٤م 

 و

ُمـــر طمتـــك يّمـــػم اًم٘مـــ٤مر أًم٤ٌمٟمـــ٤م                               ُمـــ٤م 

ـــــ و ــــد ُمـــــ أي  ضمئــــ٧م وأيـــــ شمري

 

ـــــٗمر وإ  ـــــتجقسمقٟمف ذم ؾم ـــــيً   ٤مشمٞم٤مٟم

ــــف   ــــ٤مج وضمٝمت ــــ٤م دُم ــــف ُم  ويٓمردوٟم

 

  ٤مىمْمــ٤ٌمٟمضمــ٤مء ُمٜمٝمــ٤م رُمــل سمــف ظمٚمــػ  أو 

ـــــ  ـــــديٚمٝم٤م وإذاويٕمروـــــقن قمٚمٞم  ف سم

  

ـــر أ  ـــرض ذاق اعم ـــؾ اًمٕم ـــَل ي٘مٌ   ٤مًمقاٟم

 ـضم٤مُمٕمـ٦م اًمـ-قم ٚمـواًمٕمرض ضم٤مُمٕمـ٦م اًمٕم 

 

 وــحٞم٤مٟم٤م –ضم٤مُمٕمــ٦م اإليــامن -طم٘م٤مف ـــ٠م 

ــــزه إ  ــــل وُمريم ــــ٤مه إمم ُمرقم ــــ٤م دقم  ُم

 

ـــ٤م  ـــأو سم ـــقم يمٝم٤مٟم ـــ٤م ىم ـــؿ ي   ٤مطمٗمٞمظ وه

ـــٕمقذة   ـــٞمس وؿم ـــؾ وشمٚمٌ ـــؾ دضم  وأه

 

  ٤موأوصم٤مٟمــــ وذيمٞمــــ٤مت سمــــال طمٍمــــ 

ـــتحٗمٙمؿ   ـــامن شم  أو ىمـــ٤مًمقا ضم٤مُمٕمـــ٦م اإلي

 

ــ  ــٙمٜم٤مت جم٤مٟم ــب واًمً ــؾ واًمنم   ٤مسم٤مٕيم

ــــٞمده٤م   ــــدضمؾ ؿم ــــ٦م ًمٚم ــــل طمزسمٞم  وه

 

ــــداٟم  ــــ٤م وُمٞم ــــ٤م سطم ــــقان أُمتٜم   ٤مظم

ـــقا   ـــدٟمٞم٤مهب٤م ـمٚمٌ ـــقى اًم ـــ٤م ُم٤مؾم  وأهٚمٝم

 

  ٤مٟموصــــقروا أَّنــــؿ ًمٚمحــــؼ ومرؾمــــ٤م 

ـــقا   ـــدائٜم٤م هجٛم ـــغم أقم ـــدومقف قم  وسم٤مًم

 

 ٤مصمخ٤مٟمـــوأوؾمـــٕمقهؿ هبـــ٤م ـمٕمٜمـــ٤م وأ 

ــــطمٝمؿ   ــــج٤مقمتٝمؿ إٓ سمٛمن ــــ٤م ؿم  وُم

  

ــــــ٤مرَتؿ إ  ــــــ٤م دم ــــــ٤مي٤مٟم٤م وُم  ٓ ىمْم

 وشمــ٤مضمروا ذم اعمًــ٤مضمد سم٤مهلــدى قمٚمٜمــ٤م  

 

 وسمــــ٤مخلروج قمــــغم احلٙمــــ٤مم سم٤مه٤مٟمــــ٤م 

ــ٦م  ــرى سمج٤مُمٕم ــذه إظم ــك ه ــ وإن أسم  ـاًم

 

ــــــٕمٚمقم أ  ــــــف أو دار ىمرـ ــــــآحل٘م  ٤مٟم
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 امن ُيتٓمٗمـــقا وهـــؿ سمج٤مُمٕمـــ٦م اإليـــ

 

  ٤محلــــزهبؿ وسمتٚمــــؽ اًمــــدور أقمقاٟمــــ 

ــقا   ــرم اًمتح٘م ــقا اعمج ــ٤ٌمب ي٘مقًم  أو سم٤مًمِم

 

 وهــؿ رواومــض يٚمٕمـــ ظمــػم ُمقشم٤مٟمــ٤م  

ـــد   ـــدُم٤مء وىم ـــٗمؽ ًمٚم ـــؾ ذ وؾم  وأه

 

  ٤مي٘مــــدُمقه ًمٌــــدر اًمــــديـ ىمرسم٤مٟمــــ 

ــقفمٗمٙمؿ  ــقا ٟم ــ٤مت اُمْم ــ٤مًمقا ًمٚمٙمٚمٞم  أو ىم

  

  ٤مقد أذىم٤مٟمـــخلشمٌٜمٓمٚمـــقا واظمرضمـــقا يمـــ٤م 

ــ  ــذ ٟمِم ــؿ ُم ــ٤مِن اًمٕم٘م ــ٤مت شمٕم  ئ٧م واًمٙمٚمٞم

 

ــــ٤مٟم  ــــدرا وٓ ؿم ــــ٤م ىم ــــ٤م خلرَيٝم  ٤موُم

 وـمــــرا  وَل يًــــد ومراهمــــ٤م أو ىم٣مــــ 

 

 وقمــ٤مد ُمٜمٝمــ٤م يمــ٠من اًمٌمــء ُمــ٤م يم٤مٟمــ٤م 

ــــف   ــــ٤م شمٕمٚمٛم ــــذي ومٞمٝم ــــع سم٤مًم  َل يٜمتٗم

 

ـــداٟم٤م  ـــد أقم ـــقى شم٘مٚمٞم ـــتٗم٤مد ؾم  وٓ اؾم

ـــف   ـــ٤م َترؾم ـــح ذاك هب ـــؾ واًمِم  واًمٌخ

 

 ـمٌٞمـــٌٝمؿ مهـــف اؾمـــتٖمالل ُمروـــ٤مٟم٤م  

 وًمٚمٛمٝمٜمـــدس أهـــؾ اخلـــؼمة اظمتـــؼموا  

 

ــــ  ــــؾ اعم ــــ٤مصمٌتقا ومِم ــــ٤موم  ذيمقر ُمرداٟم

ــ٤م   ــٜمٓمال وىمح ــ٤مد ُمٌ ــديـ قم ــ٥م اًم  وـم٤مًم

 

 وىم٤مـمٕمــــ٤م ًمٚمّمــــالة يٗمــــقح دظم٤مٟمــــ٤م  

ــــف   ــــرِب َل يًــــت٘مٞمؿ ًم ــــ٥م اًمٕم  وـم٤مًم

 

 ًمًــــ٤مٟمف يمــــ٤مًمٕمقام يٕمــــقد حل٤مٟمــــ٤م 

ـــز  ـــ٥م اإلٟمجٚمٞم ـــرا  يوـم٤مًم ـــ٤مد حمت٘م  قم

 

ـــ٤م   ـــؼم ضمٕمالٟم ـــٌٝمؿ ًمٚمٙم ـــ٤مس حيً  ًمٚمٜم

ـــ٤م  ـــ٤م اٟمتٗمخ ـــٞمامء واًمٗمٞمزي ـــ٤مًمٌل اًمٙم  وـم

 

ـــذٟٓم٤م   ـــ٤مدا أؿمـــد ظم  هبـــ٤م همـــرورا وقم

ــــــ٦م ردوًمٚمٓم  ــــــ٠مًم٦م ٌٞمٕم ــــــؾ ُمً  ا يم

 

 ذم اًمٙمــقن دمــري سمــدضمؾ اًمٖمــرب إيامٟمــ٤م 

 قمــــ٤مد عمــــ٤م  آضمتامقمٞمــــ٤متوـم٤مًمــــ٥م  

 

 دهــ٤مه ُمـــ وهــؿ ومٞمثــ٤مهمرس طمػماٟمــ٤م 

ــــــد دوران إ  ــــــؼما ويٕمت٘م  رض ُمٕمت

 

 شمٚمـــؽ اًمٜمّمـــقص شمـــرد قمٚمٞمـــف هبت٤مٟمـــ٤م 

ــــد  ــــقد سمنمــــ ُمٕمت٘م   واًمٗمٚمًــــٗمل يٕم

 

ــج٤مٟم٤م  ــٜمٗمس أؿم ــؿ اًم ــالب قمٚم ــ٤مل ـم  وطم

ـــ  ــك اًم ــس ذاك طمٙم ــرون اعم ــؿ يٜمٙم  َّٕن

 

ـــ  ـــف اجل٤مٟم ـــر ُمثٚم ـــف ويٜمٙم ـــ٘مرآن قمٜم  ٤مـ

 ومٙمٞمػ ٟم٘مٌـؾ قمـرض اًم٘مـقم يمٞمـػ عمــ  

 

ـــــ  ـــــزداد ـمٖمٞم٤مٟم ـــــ٦م أن ي   ٤مرأى اهلداي

ـــل  ـــدي٨م وٓ ٟمٌٖم ـــدٓ  دار احل ـــ٤م سم  هب

 

  ٤مُمرضم٤مٟمـــــــٓ ضم٤مُمٕمـــــــ٤مت وٓ در و 
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ــــؿ ٓ واهلل ــــك وٓ احلٙم ــــف  طمت  ٟم٘مٌٚم

 

ـــ  ـــز شمٞمج٤مٟم ـــذه٥م اإلسمري ـــؽ واًم  ٤مواعمٚم

ـــٙمؿ  ـــذا سمٕمرو ـــ٤م ه ـــؾ ي ـــػ ٟم٘مٌ  ويمٞم

 

 ُمٜمٝمــــ٤م اهلل ٟمج٤مٟمــــ٤موشمٚمٙمــــؿ اًمــــدور  

  ورهمــؿ ُمــ٤م ُمٙمــروا سمــدارٟم٤م اُمــتألت 

 

ــــ٤م  ــــ٤مٟم٤م وأدٟم٤مٟم ــــؿ أىمّم ــــ٤م قم  وظمػمه

 وًمــقٓ ُم٤مدوَّنــ٤م ُمـــ قمــ٤مئؼ ًمٖمــدت  

 

ـــٙم٤مٟم٤م  ـــلم ؾم ـــٌالد اًمّم ـــٌح٧م يم  وأص

ــــ٤م  ــــؾ هلل ووم٘مٜم ــــ٤م  واًمٗمْم ــــ٤مء سمٜم  وضم

 

ـــ٤م  ـــ٘مع وصمٌتٜم ـــؾ ص ــــ يم ـــداٟم٤م و ُم  أؾم

ــ٤م   ــؼ إًمٞمٝم ــ٤م ذم اًمٓمري ــقا وهمػمٟم ــ٤م ي٠مؾم  ُم

 

ـــؿ  ـــ٤مٟم٤م ويمٚمٝم ـــ٤مج ُمرؾم ـــظمقا دُم  يٍم

ــ  ـــ ٓ سم ــؾ وًم ــ٤مل اًمرطمٞم ــ٤م وإن ـم  د ُمٜمٝم

 

ــــٞمٓم٤مٟم٤م  ــــ٤مإلهمراء ؿم ــــ٤م سم ــــ٤م قمٜمٝم  يردٟم

 يمـــؾ ُمٜمـــت٘مص  ودوٟمٙمـــؿ ىمـــ٤مرٟمقا يـــ٤م 

 

ــ٤م  ــقى دقمقاٟم ــٛمٞمؿ وومح ــ٤مقمـ ذم ص  وـم

ــــٜمٙمؿ   ــــدُم٤مج وسمٌٞم  سمــــلم اًمِمــــ٤ٌمب سم

 

 ٤مإٟمــ قاذم اجل٤مُمٕمــ٤مت وهمػمهــ٤م ىمــ٤مرٟم 

ــ  ــئٙمؿ وأوٓء قاًمتٕمروم ــلم أوًم ــرق سم  اًمٗم

 

ــــــــــت٤مٟم  ــــــــــ٦م واهلل ؿم  ٤موٓ ُم٘م٤مرٟم

ـــؿ ًمٚمـــدٟمٞم  ـــ٥م اًمٕمٚم ـــف ُمـــ٤م ـم٤مًم  ٤م وـم٤مًمٌ

 

 ٤ماهلل ؾمـــــٞم٤مٟمًمٚمٕمٚمـــــؿ ذاشمـــــف قمٜمـــــد  

 وٓ يمـــدار احلـــدي٨م ًمـــديؽ ضم٤مُمٕمـــ٦م  

 

ـــ٤مأو   ـــدٟم٤م ي ـــد ذم اًم ـــد ُمٕمٝم ــــ ُت  ٤ماٟمُم

ــــ٤م   ــــٝمقد سمجقدَت ــــ٤مج ُمِم ــــامر دُم  صم

 

ـــ٤مل رضمح٤م  ـــ٤مل سم٤مٕضمٞم ـــ٤م ُم ـــ٤موضمٞمٚمٝم  ٟم

ـــ٤م  ـــؿ ي ـــؽ أَّن ـــت٘مص  يٙمٗمٞم ـــؾ ُمٜم  يم

 

  ٤ميٛمٞمـــزون اهلـــدى واًمٖمـــل صـــٌٞم٤مٟم 

 وهمــػمهؿ ُمـــ ؿمــ٤ٌمب اجل٤مُمٕمــ٤مت وُمـــ 

 

ـــؾ اعمٕم٤مهـــد و  ـــ ضمٞم   ٤ماحلـــقزات قمٛمٞم٤مٟم

ـــ٠مًم٦م   ـــد ُمً ــــ اًمتقطمٞم ـــقن ُم  ٓ يٕمروم

 

  ٤مأو حيٗمـــظ ؾمـــٜمدا يمـــ٤محلٛمر أذه٤مٟمــــ 

ــــال   ـــــ اهلل  رد سم ــــ٠مًمتف أي ـــــ ؾم  وُم

 

ـــ٤م  ـــ٤من ُمقٟٓم ـــؾ ُمٙم ـــ٤مل سمٙم ـــؿ وىم  قمٚم

ــ٤م  ــ٠مًمتف ُم ـــ ؾم ــ٤م وُم ــٝم٤مدة ُم ــك اًمِم  ُمٕمٜم

 

 ذوـمٝمـــ٤م واًمٜمـــقاىمض ىمـــ٤مم همْمـــ٤ٌمٟم٤م 

 ًمٕمجـــزه قمــــ ضمـــقاب يتحٗمـــقك سمـــف  

 

  ٤موًمـــــداٟمأـمٗمـــــ٤مل دُمـــــ٤مج أي واهلل  

ــــك  ــــرسمٙم طمت ــــ٤مدشمٙمؿ ًم  ؿ هبــــقى قمٌ

 

 سمٖمــــػم قمٚمــــؿ وشم٘مٚمٞمــــد وهــــذي٤مٟم٤م  
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ــــف  ــــقء ُتٛمٚم ــــامء اًمً ـــــ إمم قمٚم  وُم

 

ــــــ٤م  ــــــٞمس ومتٞم٤مٟم ــــــ٤مئؾ رد ًمٚمتٚمٌ  ُمً

ـــــددٟم٤م   ـــــ٤م وؾم ـــــؾ هلل ووم٘مٜم  واًمٗمْم

 

ــــــ٤م   ــــــز أوٟٓم ــــــ٦م واًمتٛمٞمٞم  وسم٤مهلداي

ـــ٤م   ـــ٤م هٜم ـــدي وٓ اضمتٛمٕمٜم ـــقٓه َل َّنت  ًم

 

ـــ٤م  ـــقم قمروم٤مٟم ـــٙمر ًمٚم٘مٞم ـــد واًمِم  وم٤محلٛم

ـــد هلل   ـــغم ي٤م واحلٛم ـــدي٨م قم ـــؾ احل  أه

 

ــــ٤م  ــــتك ُمزاي٤مٟم ــــز ذم ؿم ــــذا اًمتٛمٞم  ه

 قمِمـــٜم٤م قمـــغم ىمـــ٤مل رِب ىمـــ٤مل أؾمـــقشمٜم٤م 

 

ـــ٤م ذم اعم  ـــ٤موهمػمٟم ـــقل روشم٤مٟم ـــ٤مهل طم  ٘م

ـــ٤م  ـــد رهمٌتٜم ـــغم ذروة اًمتقطمٞم ـــٜم٤م قم  قمِم

 

ـــــ٤مء هلل إ  ـــــ٤م واًمرضم ـــــ٤موظمقومٜم  ذقم٤مٟم

ـــرده   ـــذر ٟمٗم ـــدقم٤مء واًمٜم ـــ٤م واًم  وذسمحٜم

 

 سمٙمــــؾ طمــــؼ ًمــــف ها وإقمالٟمــــ٤م 

 وهمػمٟم٤م قمـ٤مش طمـقل ىمٌـقر ُمــ هٚمٙمـقا  

 

ـــ٤مهـــذا يريـــد ُمــــ إُمـــقات    همٗمراٟم

ــــٌالء وذا   ــــع اًم ــــ٤م وذا دوم  وذاك رزىم

 

 ٟم٤ميمــذا وؾمــ٤مىمقا هلــ٤م إسم٘مــ٤مر واًمّْمــ٤م 

 وـمٗمــؾ دُمــ٤مج يٙمتــ٥م ُمـــ ـمٗمقًمتــف  

 

ــــ٤م   وي٘مــــرأن وحيٗمــــظ طمٗمــــظ أذيم٤مٟم

 وًمٚمٛمـــدارس ُمــــ ظمرَيـــل سمـــ١مرشمٙمؿ  

 

 واًمثـــــ٤مٟمقيلم واًمـــــدسمٚمقم ؿمـــــٙمقاٟم٤م 

ــؾ   ــ٤مم ذم قمٓم ــؾ اًمٕم ــدرس ضم ــؿ ٓ ي  ه

 

ــــــٞم٥م   ــــــ٤مُموذم شمً ــــــف اهلل قم٤موم٤مٟم   ٜم

ـــ أظمــل ووم٤مىمــد اًمٌمــء   ــ٤م سم ــف ي  ٓ يٕمٓمٞم

 

 وُمـــ٤م يمٛمــــ ذيمـــروا ًمٚمٕمٚمـــؿ وم٘مـــدان  

 وًمألُم٤مٟمــــــــ٦م ذم أداء ُمٝمٛمــــــــتٝمؿ 

 

ــــــ٤م  ــــــٞمؿ اسمٜم٤مٟم ــــــدارة ذم شمٕمٚم  وًمٚمج

 وًمٚمجــــ٤من ُيــــ٤مومقا ومــــقق ظمٞمٗمــــتٝمؿ  

 

ــــالل   ــــذي اجل ــــًم ــــامن ٤مسمـ يم  أِب أي

ــــٌٝمؿ   ــــؾ واضم ــــ٤مئٛملم سمٙم ــــ٠مَّنؿ ىم  سم

 

 وَيٕمٚمـــقا اًمـــزي ًمإلظمـــالص قمٜمقاٟمـــ٤م 

 سمرهـــــ٤مِن وسمٞمٜمتـــــل  ٦موذم اًمٙمت٤مسمـــــ 

 

 ءة إن هــــؿ رد دقمقاٟمــــ٤مذم اًم٘مــــراو 

ــــــــٞمٌٝمؿ   ــــــــإلدارة دورا ذم شمً  وًم

 

ـــــ  ــــــ زور وهبت٤مٟم ـــــرر ُم ـــــام شم٘م   ٤مسم

ــــقب وٓ   ــــ٤مب وٓ رؾم ــــف ٓ همٞم  سم٠مٟم

 

ــــؽ  ــــش وذًم ــــ٤م هم ــــ٤مُم  َيري سمٛمرآٟم

ـــف   ـــٚمٗمل وظمٓمٌت ـــ٤مضة اًمً ــــ حم  وُم

 

 شمٕمٚمــــؿ اًمٜمــــ٤مس ُمــــ٤مضمٝمٚمقه أزُم٤مٟمــــ٤م 
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 ُمــــ اًمٕمٌـــ٤مدات وأداب واٟمتٗمٕمـــقا

 

ــــ٤ٌمٟم  ــــٞم٥م وؿم ــــدقمقشمٜم٤م ؿم ــــدا سم  ٤مضم

ــــــالب وأُم  ــــــلم وـم ــــــ٤مُمٕمٚمٛم  تٜم

 

 ٤مورقمٞم٤مٟمـــــ سمـــــذا شم٘مـــــر رقم٤مي٤مسمـــــؾ 

ـــدقمٝمؿ   ـــ٤مر ُت ـــ٤مج ٓ أومٙم ـــ٤ٌمب دُم  ؿم

 

 وٓ اإلؿمـــ٤مقم٤مت شمٚمـــؽ َتـــس قمٚمٞم٤مٟمـــ٤م 

ـــ٧م   ـــؿ ـمٌٕم ـــذا هل ـــآًمٞمػ ي٤مه ـــؿ شم  ويم

 

  ٤مويمــؿ ويمــؿ همػمهــ٤م ذم اًمــدار يمث٤ٌمٟمــ 

ـــدىمتٝم٤م   ـــ٧م سم ـــد وم٤مىم ـــ٤مىمٞمؼ ىم ـــؿ ُت  ويم

 

ــــ٤م  ــــ٤م وإشم٘م٤مٟم ــــ٤مىمٞمؼ إعم٤مُم ــــؾ اًمتح  يم

 قمٚمٛمـــف  –قمٛمٚمـــقا سمـــ٤مًمٕمٚمؿ  –شمٕمٚمٛمـــقا  

 

 ٤مخلػم ؿمـــٜم٤مٟمسمـــ٤مؿ ويم٤مًمًـــح٤مب هـــ 

 يٌٚمٖمـــــقن قمــــــ اعمختـــــ٤مر ؾمـــــٜمتف  

 

ــــــداٟم   ٤مويٗمتحــــــقن سم٘مــــــ٤مل اهلل سمٚم

 ٓ وىمــــ٧م قمٜمــــدهؿ ًمٚمٝمــــق ٓ أسمــــدا  

 

ـــؿ أ  ـــقاٟم٤م ه ـــ٧م ص ـــقا ًمٚمقىم ـــٜمام ذهٌ  ي

 أؾمــٗمل  ووىمــتٙمؿ وــ٤مع ذم إؾمــقاق يــ٤م 

 

ــــ٤م  ــــرٟمٞمش أطمٞم٤مٟم ــــدائؼ واًمٙم  وذم احل

ـــرشمٕمٝمؿ   ـــؿ ُم ـــ٤مض اًمٕمٚم ـــ٤ٌمسمٜم٤م ذم ري  ؿم

 

 ـمــقل اًمٜمٝمــ٤مر وهــؿ سم٤مًمٚمٞمــؾ ره٤ٌمٟمـــ٤م 

ـــتؿ   ـــدى وأٟم ـــقن ُم ـــ٤ميص شمرشمٕم  ذم اعمٕم

 

 َّنــــ٤مريمؿ وقمٚمٞمٝمــــ٤م اًمٚمٞمــــؾ ؾمــــٝمراٟم٤م  

ــــلم  ــــٞمد اًمث٘مٚم ــــ٤ٌمسمٜم٤م ؾم ــــقَتؿ  ؿم  أؾم

 

 ٤مٟمــــ٤متٞموموأٟمــــتؿ سم٤مًمٜمّمــــ٤مرى شم٠مؾمــــك  

 ٓ ُتًــــٜمقن اًمّمــــالة وٓ ـمٝم٤مرَتــــ٤م  

 

ــــ٤م  ــــديـ اهلل أريم٤مٟم  ودمٝمٚمــــقا يمــــؿ ًم

 ودار دُمـــــ٤مج ُمّمـــــٗم٤مة ُمٙمـــــررة  

 

 ؟ًمٚمٕمٚمؿ هؾ قمٜمـديمؿ ُمّمـٗمك يمٛمّمـٗم٤مٟم٤م 

ــــــدهل٤م  ــــــ٦م ذم آرض شمٕم   وأي ضم٤مُمٕم

 

 وأيــــ قمنمـــ اًمـــذي دُمـــ٤مج أقمٓم٤مٟمـــ٤م 

 طمتــــك ٟمقاومــــؼ أو طمتــــك ٟمتــــ٤مسمٕمٙمؿ  

 

ـــقاٟم٤م  ـــ٤م وٟمً ـــرض ذيمراٟم ـــؾ اًمٕم  وٟم٘مٌ

ـــــ  ــــ٤مِن واًم ــــديمؿ إٓ اعمٌ  ٓ رء قمٜم

 

ــ٤م  ــ٤مر ُمٌٜم٤مٟم ــ٤م اظمت ــؿ قمٜمٝم ــ٘م٤مقم٤مت واًمٕمٚم  ـ

ــــ٤مًمٙمؿ   ــــؿ ُم ــــذا رهم ــــ٤مم يمٝم  وٓ ٟمٔم

 

ــــ٤م  ــــك يمٛمجٜم٤مٟم  ُمـــــ اإلدارات أو جمٜم

 رواورهمــؿ ُمــ٤م زضمــروا قمٜمٝمــ٤م وُمــ٤م ُمٙمــ 

 

  اهلل شمرقم٤مٟمـــــ٤مهبـــــ٤م ٟمزًمٜمـــــ٤م وقمـــــلم 

 وطم٘مـــــــؼ اهلل ُم٤ميمٜمـــــــ٤م ٟم١مُمٚمـــــــف  

 

 ومٞمٝمــ٤م ُمـــ اخلــػم سمــؾ ُم٤مومــ٤مق ُمٜمٞم٤مٟمــ٤م 
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ـــ٤م  ـــدٟمٞم٤م وضَت ـــف اًم ـــ٤م سم ـــقرا رأيٜم  ٟم

 

ـــــ٤م٤موقمـــــ   َل أصمـــــري هـــــ٥م ومرطم٤مٟم

ـــ٤مل أ  ـــالً وىم ـــٝمالً  ه ـــؾ  وؾم ـــ٤مسم  وأٟمزًمٜم

 

 سمــــداره وسمــــال ُتديــــد وــــٞمٗم٤مٟم٤م 

ــــــ٤م   ــــــ٤مع رؾمــــــقل اهلل ضمردٟم  وسم٤مشمٌ

 

 ُمــــ اهلـــقى وقمـــغم اًمتقطمٞمـــد رسم٤مٟمـــ٤م 

 قمقات ىم٤مـمٌــ٦م وصــٜمػ اًمٜمــ٤مس واًمــد 

 

 وآدم٤مهـــــ٤مت سمـــــ٤مًمقطمٞملم ُمٞمزاٟمـــــ٤م 

ــرق اًمٌٚمٝمــ٤م  ــزل اًمٗم ــدقم٧م  ءوزًم ــ٤م اسمت  وُم

 

 ذم اًمــديـ ُمـــ سمــدع سمــ٤مًمٕمٚمؿ سمريم٤مٟمــ٤م 

 وَل يـــدع ُمــــ زوايـــ٤م اًمٚمٞمـــؾ ُمٔمٚمٛمـــ٦م  

 

ــــ٤م  ــــؾ ضمرطم٤مٟم ــــ٤م  وداوى يم  إٓ حم٤مه

ـــ  ـــ اًمٙم ــ٤مك واعمح ــرض اًمٗمت ــ٤موم اعم  وىم

 

 ـــؼمى وظمــ٤مض سمٜمــ٤م إُمــقاج ظمقوــ٤مٟم٤م 

 قشمــــفواؿمــــتد داؤه سمٕمــــد سمٚمــــقغ دقم 

 

ـــ٤من و  ـــر إُم ـــ٤مٟم٤م  سم ـــ٤مإلظمالص وص  سم

ـــ٤م   ـــغ ُمٜمٝمجٜم ـــؼم ذم شمٌٚمٞم ـــد واًمّم  واجل

 

 ظمقاٟمـ٤مواًمّمدق واًمٜمّمح سمؾ واًمٕمـٞمش إ 

ـــدقمقشمٙمؿ  ـــدٟمٞم٤م سم ـــقا اًم ـــ٤مل ٓ شمٓمٚمٌ  وىم

 

ـــ٤م إ  ـــ٤مف قمٚمٞمٝم ـــػميمؿ ٓ أظم ـــ٤مٟم٤موهم  ٟمً

ـــ٤مل إ  ـــقا وىم ـــغ واطمؽمؾم ـــ٤ميمؿ واًمزي  ي

 

 ُمــــ ومتٜمـــ٦م اعمــــ٤مل إن اعمـــ٤مل ومت٤مٟمــــ٤م 

 ويمٚمــػ اًمِمــٞمخ حيٞمــك سم٤مًم٘مٞمــ٤مم قمــغم  

 

 ار احلـــدي٨م وىمـــ٤مل اروـــقه ىمٌٓم٤مٟمـــ٤م د 

 وم٢مٟمــف اًمّمــ٤مدق اًمــؼم اًمٜمّمــقح ًمٙمــؿ  

 

ــــ٤م وهــــق  ــــ٤م وم٠مسمٙم٤مٟم ــــلم وودقمٜم  إُم

  وومــــ٤مرق اًمــــدار وأهــــ٤مت شمتٌٕمــــف 

 

 وأفمٚمٛمــــ٧م سمٕمــــده دُمــــ٤مج أطمزاٟمــــ٤م 

ــذيمره   ــؾ إرض شم ــ٤مت وإرض يم  وُم

 

 سمــــ٤مخلػم وم٤مُمٜمحــــف ي٤مرسمــــ٤مه روــــقاٟم٤م 

ــــ٤م   وظمٞمــــ٥م اهلل فمـــــ اًمِمــــ٤مُمتلم سمٜم

 

ـــــ٤موسم٤مخلٚمٞمٗمـــــ٦م ذم اعمخٚمـــــقف قمز   اٟم

ـــ  ـــال هل ـــ٤من أه ـــف ويم ـــ٤مج أًمًٌ  ذا اًمت

 

ـــرؤ  ـــٞمخف ًم ـــ٤مويمِم ـــدضمؾ ـمٕم٤مٟم  س اًم

ــٕم٦م  ــٞمخ شمقؾم ــد اًمِم ــدار سمٕم  وازدادت اًم

 

ــــ٤م  ــــ٤م وريم٤ٌمٟم  وأىمٌــــؾ اًمٜمــــ٤مس ريم٤ٌمٟم

 ؿمٞمخف إي واهلل ٟمػماٟم٤م           ُمـ سمٕمد   وصٕمدة يمٚمٝم٤م ُمـ طمقًمف اؿمتٕمٚم٧م          

 ودرؾمـــف ُمًــــتٛمرا واهلــــدوء قمــــغم

 

 ضمٌٞمٜمــــف ُمــــ٤مصمال واحل٘مــــؾ ري٤مٟمــــ٤م 
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 ًـــٗمٞمٜم٦م سمٕمـــد اًمِمـــٞمخ ىمـــ٤مد ويمـــؿوًمٚم

 

ــــ٤موز إ  ــــ٤م دم ــــ٤مهب ــــ٤مرا وـمقوم٤مٟم  قمّم

 وومتٜمــــ٦م ؿمــــٌٝم٤م ظمــــقان دقمقشمٜمــــ٤م 

 

ــــ٤م   ممـــــ طمًــــٌٜم٤مهؿ ًمٚمِمــــٞمخ أووم٤مٟم

ــؿ   ــ٤مب هب ــ٤م أه ــقه وُم ــ٤م ٓزُم ــر ُم  ًمٙمث

 

ــــ٤م  ــــ٤م وقم٤مداٟم ــــف قم٤مداه ــــد ُمقشم  وسمٕم

ــــقا  ــــؿ قمٛمٚم ــــٞم٦م ٓ واهلل ه  ٓ سم٤مًمقص

 

ـــ٤م  ـــ٤مروا ضمرذاٟم ـــؾ ص ـــؿ سم  وٓ سمٕمٚمٛمٝم

ــــؿ إ  ــــؾ مهٝم ــــ٤م ويم ــــراق دقمقشمٜم  هم

 

 ؿمــالٟم٤م٤م ٕ اًمِمــٞمخ َتزي٘مــواًمٓمٕمـــ ذم 

ــل  ــك سمٜم ــي وطمت ـــ اعمٍم ــد ُم ــؿ ٟمٕم  ويم

 

 ُمرقمــــل ًمــــدقمقشمٜم٤م اًمٖمــــراء ظمقاٟمــــ٤م 

ــ٤مٔٓ  ــ٤مت وسم ــؿ سم٤معمئ ــ٘مٓمقا ه ـــ ؾم  ف ُم

 

 شمٕمّمـــــ٤ٌم هلـــــؿ فمٚمـــــام وقمـــــدواٟم٤م 

ــذًمقا   ــ٤مر سمٛمـــ زاهمــقا وُمـــ ظم  وٓ اقمتٌ

 

 أهـــؾ احلـــدي٨م ومـــ٢من اًم٘مـــقم سمٚمقاٟمـــ٤م 

ــدوا   ــد وضم ــ٤مر ىم ـــ اعمخت ــك وذم زُم  طمت

 

ــــ٤م  ــــٜمٝمؿ قم ــــؾ ُم ــــ٤مسمٕملم ويم  ٟمكواًمت

ـــ  ـــ وُمٍم ـــؾ قمٍم ـــ٤م ذم يم ـــؿ سمٚمٞمتٜم  ه

 

 وُمـــ٤م أشمـــك زُمــــ إٓ وهـــؿ داٟمـــ٤م 

ــؿ   ــٌقن هل ـــ يٖمْم ـــ ُم ــٜمٝمؿ وقم  واهلل قم

 

ــــ٤م  ــــالب أهمٜم٤مٟم ـــــ اًمٓم ــــ٤مسمتلم ُم  سم٤مًمث

 وَل ييــــون يمــــال همــــػم أٟمٗمًــــٝمؿ  

 

ـــ٤مٟم٤م  ـــرذان ي٘مْم ـــك ًمٚمج ـــٞمخٜم٤م حيٞم  وؿم

ـــــف   ـــــز طمرسمت ـــــتٗمز ه ـــــام ُمً  ويمٚم

 

ـــ٤م  ـــر ومرطم٤مٟم ـــف ذم اًمٔمٝم ـــٜمٝمؿ ًمٞمٓمٕمٜم  ُم

ــــك سمّمــــ٤مقم٘م٦م    أصــــ٤مسمف ؿمــــٞمخٜم٤م حيٞم

 

ــــ٤م ذم أ  ــــديدة هل ــــ٤مؿم ــــ٤مق دظم٤مٟم  وم

ــــ٤م   ــــقم هل ــــ٠مظمرى ٓ شم٘م ــــقطمـ سم  وًم

 

 قمّمـــــ٤مسم٦م ومٞمخـــــر اًمٖمـــــر ضمثامٟمـــــ٤م 

ــ  ــد ُمئ ـــ ؿم ــ٤م ُم ــؿ ي ــ٥م اًمٕمٚم ــ٤م ـم٤مًم  زره ي

 

  وؿمــــٕمٌف ذم اٟمتٔمــــ٤مره ُمٜمــــذ واوم٤مٟمــــ٤م 

 أظمٚمـــص ًمرسمـــؽ ومـــٞمام ضمئـــ٧م شمٓمٚمٌـــف  

 

ـــ٤م  ـــردوس قمٜمقاٟم ـــقاه ًمٚمٗم ـــذ سمت٘م  وظم

ـــــؼ اهلل ي٤مهـــــذا يٕمٚمٛمـــــف   ُمــــــ يت

 

ـــــ٤م  ـــــقرا وومرىم٤مٟم ـــــف ٟم ــــــ ًم  وَيٕمٚم

  قمــغم ُم٤مدمــد ُمـــ ؿمــدة وأؾمــك واصــؼم 

 

ـــ٤م    ووـــٞمؼ قمـــٞمش وإومـــالس وطمرُم٤مٟم

ـــع   ـــٕم٥م وُمرشمٗم ـــٚمٙمف ص ـــ٤مًمٕمٚمؿ ُمً  وم

 

 ضمـــدا وًمـــٞمس يٜمـــ٤مل اًمٕمٚمـــؿ يمًـــالٟم٤م 
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ــــداأ  و ُمًــــتحل ٓ وٓ ُمًــــتٙمؼم أسم

 

ــؿ    ــؽ صم ــؾ سمٕمٚمٛم ــفأوأقمٛم ــ٤م قمٚمٜم  إقمالٟم

 يــذه٥م قمٚمٞمــؽ ؾمــدى ن اًمٕمٚمــؿ ٓودوّ  

 

 ومــــؽمك شم٘مٞمٞمــــده سمــــ٤محلؼم ٟمًــــٞم٤مٟم٤م  

 وظمــذوهٙمــذا اًمٗمــتـ اطمــذره٤م وذرهــ٤م  

 

ـــــ٤مسم٤مٓ   سمتٝمـــــ٤مل وشم٘مـــــقى اهلل ُمٕمقاٟم

 صـ٤مح ُم٤مظمتٚمٓمـ٧م وارضمع إمم اًمٕمٚمامء يـ٤م 

 

 قمٚمٞمــؽ أـمراومٝمــ٤م ومــ٤مخلقض ظمنــاٟم٤م 

ــــ   ـــ٤مدة يم ـــٜمٗمس وسم٤مًمٕمٌ ـــتٖمالواًم  ُمِم

 

ــ٤م سم٤مٟمــ٤م  ــؼ احلــؼ ُم ــ٤م وظمــذ سمٓمري  قمٜمٝم

ـــدا   ـــف طمً ـــ٤م ىمٚمٌ ـــ٤مًمس ُمريْم  وٓ دم

 

ــ٤م  ــدار صمٕم٤ٌمٟم ــؿ ذم اًم ــدا ومٙم ــكم وطم٘م  يٖم

 يٌـــ٨م ؾمـــٛمف ومـــٞمٛمـ طمقًمـــف ضمٚمًـــقا  

 

 خٝمؿ ًمٚمِمــــٞمخ أوــــٖم٤مٟم٤مسمثــــ٤م ويــــٜمٗم 

ــــ٤م وآ  ــــ٤ٌمسمف ومٚمٝم ــــف أؾم ــــراف ًم  ٟمح

 

ــ٤مٟم٤م  ــغ ي٘مْم ـــ ًمٚمزي ــ٥م ويم ــ٤مذر وضم٤مٟم  طم

 إمهـ٤مل اعم٘م٤مصـد واًمــ –اجلٝمؾ سم٤مًمنمـع  

 

 ـ٢مقمج٤مب سم٤مًمٜمٗمس يمـ٤مًمرازي وسمــ ؾمـٞمٜم٤م 

ــ٤م   ــؼ ُمٜمتٝمٞم ــٌٕمض احل ــ٤م سم ــذ أيْم  وإظم

 

ــــف وشمٓمال  ــــدٟمٞم٤م سم٠مسم ــــ٤م اًم ــــ٤م سمٜم  ظمراٟم

ــذا   ــ٤ٌمسمف ويم ـــ أؾم ــؿ ُم ــل واًمٔمٚم  واًمٌٖم

 

ــديـ و  ــق ذم اًم ــٞم٤مٟم٤ماًمٖمٚم ــخ٤مص ؾم  إؿم

ــؿ  ــ٦م اقمٚم ــذا اًمٕمجٛم ــ٤م ؾمــ٥ٌم أ وهٙم  َّن

 

ــــــ٤م  ــــــ٤م واوم٤مٟم ــــــف وأول ذ ُمٜمٝم  ًم

ــ٤م  ــد ي ــذٟمقب وىم ــؿ اًم ــف  صم ــ٤مح دمٚمٌ  ص

 

 راٟمــــ٤م دؾمٞمًــــ٦م ذم ومــــ١ماد اًمٕمٌــــد أو 

ـــ٤م ورب اًمٕمـــرش يٕمٚمٛمـــف    ُيٗمـــك قمٚمٞمٜم

 

ــــد ظمــــذٟٓم٤م  ــــف ًمٚمٕمٌ  وُمــــ٤م يمخذٟٓم

ــــــف   ــــــدا ًمٜمٕمٛمت ــــــد هلل شم٘مٞمٞم  واحلٛم

 

 ًمـــقٓه رِب هـــذا خلـــػم ُمـــ٤م يم٤مٟمـــ٤م 

 اًمزقمٙمري أِب زيد قمكم سمـ حيٞمك سمـ زيد احلجقري ًٚمٗمل واإلؾمت٤مذ اعمرِب أظمل اًمسم٘مٚمؿ/ 

 طمٗمٔمف اهلل وؾمدده وأهلٛمف رؿمده وووم٘مف وأصٚمح أوٓده وهمٗمر ًمقاًمديف

 دُم٤مج  –أًم٘مٞم٧م سمدار احلدي٨م 

 هـ6095/ رسمٞمع أول/ 4سمت٠مريخ: 
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 فٗضؼ احملتٜٛات

 ٙ ............................................................... مة المؤلفمقد

 ٓٔ .............................................. األولى: ولينصرنَّ اهلل من ينصره

 ٕٓ ....................... والوسيلة الثانية: كل ما ال يراد به وجه اهلل يضمحل:

 ٕ٘ ............................ الثالثة: ال يستقيم قول وعمل إال بموافقة السنة:

 ٖ٘ ...................................................................... الرابعة

 ٖ٘ ........................ نسان منه أو أقلأكثر اإل**قيمة اإلنسان ما يحسنه

 ٗٗ ..................... الخامسة: )هتف العلم بالعلم، إن أجابه وإال أرتحل(.

 ٖ٘ ..................................................... »والصبر ضياء»السادسة: 

 ٜ٘ ...............................................................والصبر أقسام:

 ٕٜ ... .»الرفق ال يكون في شيء إال زانه، وال ينزع من شيء إال شانه»السابعة: 

 ٜٙ ............. .»حدث الناس بما يعرفون أتريد أن يكذب اهلل ورسوله»ة: الثامن

 ٜٜ ................................... .»المؤمن للمؤمن كاليد لألخرى»التاسعة: 

 ٜٔٔ ............................................. العاشرة: ابدء بما بدأ اهلل به.

الحادية عشرة: التخول بالموعظة بين الحين واآلخر بعًدا عن السائمة والغفله.

 ........................................................................... ٕٔٗ 

 ٕ٘ٔ ............................................................. الثانية عشرة:

 *ِفي ُبُيوٍت َأِذَن اهلُل َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها ِباْلُغُدوِّ َواْلآَصاِل ﴿

َيَخاُفوَن ِرَجاٌل ال ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َوال َبْيٌع َعْن ِذْكِر اهلِل َوِإَقاِم الصَّالِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة 

 ٕ٘ٔ ...................... . [ٖٚ-ٖٙ]النور: ﴾َيْومًا َتَتَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواْلَأْبَصاُر

 ٕٛٔ ......................................... .»الدين النصيحة»الرابعة عشرة: 

 ٖٖٔ .................. »ما منعك إذ رأيت المنكر أن ال تغيره»شرة: الخامسة ع
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 ٖٚٔ ............................ الحامل على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 ٖٛٔ ............................... كر:درجات األمر بالمعروف والنهي عن المن

 ٕٗٔ ....................................................... درجات إنكار المنكر:

 ٖٗٔ ........................................................ ابن عباس والخوارج

 ٘ٗٔ ................................................ ب وقوله بالحقابن أبي ذئ

 ٜٙٔ .......... السادسة عشرة: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

 ٛٚٔ ..... ي سبيل اهلل.السابعة عشرة: الكالم في أهل البدع أفضل من الجهاد ف

الثامنة عشرة: خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد ومعاذ بن جبل وأبي بن 

 ٜٔٔ ............................................ كعب وسالم مولى أبي حذيفة.

 ٜٛٔ ........................................... ر: من جالس جانس.التاسعة عش

العشرون: واتفقوا مع ذلك على قهر أهل البدع والتقرب إلى اهلل بمجانبتهم 

 ٜٕٓ .............................................................. ومهاجرتهم.

 ٕٕٕ ........... أجود الناس وأشجع الناس طسول اهلل الحادية والعشرون: كان ر

 ٕٕٛ ......................................................... الثانية والعشرون:

الناس بأبي أنت وأمي العلماء قبلتي، إذا لقيتهم وضالتي إذا فقدتهم ال خير في 

 ٕٕٛ .................................................................. إال بهم.

فواهلل ألن يهدي اهلل بك رجًلا واحًدا خيًرا لك من حمر »الثالثة والعشرون: 

 ٕٗ٘ .................................................................... .»النعم

 ٕٕٙ .......................................................... الرابعة والعشرون

 ٕٕٙ ............. وأراه أسهل ما عليك يضيع**الوقت أنفس ما عنيت بحفظه

 ٜٕٙ .................................. .»وشاورهم في األمر»الخامسة والعشرين:

 ٜٕٚ .............. »أحب الدين إلى اهلل الحنيفية المسلمة»السادسة والعشرون: 

 ٕٛٛ ........................................................ السابعة والعشرون:
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 ٕٛٛ .............. وإذا أفترقن تكسرت آحاد **معن تكسرنتأبى الرماح إذا اجت

 ٕٜٕ ......................................................... الثامنة والعشرون:

 ٕٜٕ ................. أحتفي كان فيها أم سواها **أشد على الكتيبة وال أبالي

 ٖٓٔ ...................... التاسعة والعشرون: صيانة األعراض وحفظ الحرمات.

الثالثون:  كانوا يقولون المدارة نصف العقل، وأنا أقول هي العقل كله، قاله 

 ٖٖٔ .................................................................... الحسن.

 ٕٕٖ ......................................... الواحدة والثالثون: من ثبت نبت.

 ٕٖٗ .............................................................. أسباب الزيغ

 ٖٖٛ .............................................................. وسائل الثبات

الثانية والثالثون: ما وجدنا أبرك على الدعوة من العلم والعمل بالعلم والصدع 

 ٜٖٖ ..................................................................... بالحق.

 ٖٓٗ ..................... .»سدفر من المجذوم فرارك من األ»الثالثة والثالثون: 

 ٖٔ٘ ......................... .»وما تواضع أحد هلل إال رفعه»الرابعة والثالثون: 

 ٖٙ٘ ......... »جاهدو المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم»الخامسة والثالثون: 

 ٖٔٙ ...................................................................... فصل

 ٕٖٙ ...................................................................... فصل

 ٕٖٙ ...................................................................... فصل

 ٕٖٙ ...................................................................... فصل

 ٕٖٙ ...................................................................... فصل

 ٜٖٔ .......................................................... السادسة والثالثون

 ٜٖٔ ....................... ومن يكفر اهلل يلقى الغير**من يشكر اهلل يلقى المزيدو

 ٓٓٗ .................. [ٗ]القلم: ﴾َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴿السابعة والثالثون: 
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[ٖٔ]المائدة:﴾َفاْعُف َعْنُهْم َواْصَفْح ِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن﴿نة والثالثون:الثام

 ........................................................................... ٗٓٗ 

 ٔٔٗ ......................... »إن جاءكم فاسق بنباٍء فتثبتوا»التاسعة والثالثون: 

 ٖٔٗ ........................ األربعون: التوحيد والعدل هما جماع صفات الكمال.

 ٛٔٗ ........................................................ الحادية واألربعون:

، والفضل طا يسر من انتشار سنة رسول اهلل فإننا نحمد اهلل سبحانه وتعالى على م

في هذا هلل سبحانه وتعالى، فليس ذلك بحولنا وال بقوتنا وال بشجاعتنا وال 

 ٛٔٗ ......................... بفصاحتنا، وال بكثرة مالنا ولكن أمر أراده اهلل فكان.

 ٖٓٗ ....................................... ائعات.الثانية واألربعون: حرب الش

 ٜٖٗ ...................................... الثالثة واألربعون: الرجوع إلى الحق.

 ٘ٗٗ .......................... .»إن السعيد لمن جنب الفتن»الرابعة والرابعون: 

 ٕ٘ٗ ..................... »الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»الخامسة واألربعون: 

 ٛٙٗ ............................. .»إياك وعثرات الشباب»السادسة واألربعون: 

 ٕٚٗ ................................ »أنزلوا الناس منازلهم»السابعة واألربعون: 

 ٔٛٗ .......................................................... الثامنة واألربعون

 ٔٛٗ ............................ ودنيانا بذكراه تطيب**بذكر اهلل ترتاح القلوب

 ٕٜٗ .................................................... الذكر أفضل من الدعاء

 ٜٚٗ ................................................................ أنواع الذكر

 ٜٜٗ ..... المحافظة عليها ما استطاع إلى ذلك سبياًلاألذكار التي ينبغي للمسلم 

 ٖٓ٘ ................................. التاسعة واألربعون: بعد النظر سبب للظفر

 ٘ٔ٘ .................................................................... الخاتمة

 ٕٓ٘ ............................................... دماج يا شوكة بحلوق أعدانا

 ٜٕ٘ ......................................................... فهرس المحتويات
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