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╝ 

    النووية األربعين على المهدية لتحفةا

 مقدمة شرح األبرعين  الوويية

  ×ورؽمقيمف فمٌده حمٚمد أن وأؾمٜمد اهلل إٓ إيمف ٓ أن وأؾمٜمد اهلل رؽمقل فمعم وايمًالم وايمِمالة هلل احلٚمد 

 وجمت٣ٌمه وصٖمٝمف

 : زمٔمد أَم٣م 

 ىمام  سمٖمًغمه ودراؽم٥م ، َمٔم٣مٞمٝمف  ٥موَمٔمرهم ضمٖمٓمف وأمهٝم٥م ايمٗمرآن همّمؾ َمـ ؾمٝمًئ٣م َمقوع نمغم دم ذىمرت همٗمد

 ودم وايمتٛمديد ايمممك َمـ وايمتحذير ايمتقضمٝمد إلم ايمٗمرآن هداي٥م زمٌٝم٣من اظمجٝمد همتح ىمت٣ميب َمٗمدَم٥م دم ذيمؽ ذىمرت

  أوضم٣مه ايمذي اهلل وضمل وهل  ، يمٙمتمميع ايمث٣مين اظمِمدر همٜمل ايمٛمٌقي٥م ايمًٛم٥م أمهٝم٥م  يمٌٝم٣من ؾمٝمًئ٣م أذىمر  اظمقؿمـ هذا

َقى»:    اهلل ومقل وايمديمٝمؾ ×  حمٚمد إلم ـِ اْْلَ ٓا َوضْمٌل ُيقضَمك ڻَوََم٣م َيٛمْْمُِؼ فَم  [4، 3]ايمٛمجؿ:  «إِْن ُهَق إِ

ؽُمقُل هَمُخُذوُه َوََم٣م ََن٣َمىُمْؿ فَمٛمُْف هَم٣مْٞمَتُٜمقا»:  ايم٘مريؿ ىمت٣مزمف دم  اهلل يٗمقل و    [7]احلمم:  «َوََم٣م آسَم٣مىُمُؿ ايمرا

َٓ ُي٠ْمَِمٛمُقَن ضَمتا »:   اهلل ويٗمقل َؽ  ا٣م هَماَل َوَرزمِّ ِٜمْؿ ضَمَرصًم٣م ِِم ًِ َٓ ََيُِدوا دِم َأْٞمُٖم ُٚمقَك همِٝماَم ؾَمَجَر زَمْٝمٛمَُٜمْؿ شُمؿا  ك ُُيَ٘مِّ

ٙمِٝماًم  ًْ ٙمُِّٚمقا سَم ًَ ـْ َأَْمِرِه َأْن »:   وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف ويٗمقل  [65]ايمٛم٣ًمء:  «وَمَّمْٝم٦َم َوُي ـَ ُُي٣َميمُِٖمقَن فَم هَمْٙمَٝمْحَذِر ايماِذي

ٌَٜمُ  ٌَُٜمْؿ همِْتٛم٥ٌَم َأْو ُيِِمٝم ؽُمقَل »:   اهلل ويٗمقل [63]ايمٛمقر:  «ْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمٌؿ سُمِِمٝم  «َوَأؿمِٝمُٔمقا اهللاَ َوَأؿمِٝمُٔمقا ايمرا

ـْ » : ويٗمقل [92]اظم٣مئدة:  ؽُمقَل  ُيْمِعِ  ََم  . ىمثغمات آي٣مت دم [88: ايمٛم٣ًمء] «اهللاَ َأؿَم٣معَ  هَمَٗمْد  ايمرا

 ، × اهلل رؽمقل أن َمٔمٙمقمٌ و ، × رؽمقيمف زمًٛم٥م  إطمذ فمعم ضم٧م ىمام زم٘مت٣مزمف إطمذ فمعم  اهلل همح٧م

 دم يًغم وىم٣من ، إيمٝمف ودفمك همٌٝمٛمف ، زم٣ميمتقضمٝمد إيمٝمف   اهلل  همٟموضمك ،  يمألَم٥م   اهلل ذع َم٣م زمكّم  ايمذي هق

ٓا  إيَِمفَ  ٓ »:  وُمقيُمقا:   همٝمٗمقل إؽمقاق  أطمرصمف أمحد ونمغمه « سُمْٖمٙمُِحقا اهللاُ  إِ
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ؿ  ، ◙ اخلْم٣مب زمـ فمٚمر ؽمٚمع همٙمام  ، وزمكم ٞمِمح ايمتقضمٝمد ُي٣ميمػ َم٣م  ، أضمدٍ  َمـ ؽمٚمع إذاىم٣من و  ًِ  ُيٗم

ـْ  »:  وم٣مل زمٟمزمٝمف ٙمُِٖمقا ٓ »:  ووم٣مل  ش يمَِٝمِْمُٚم٦ْم  َأوْ  زم٣ِمهللاِ  هَمْٙمَٝمْحٙمِْػ  ضَم٣ميمًِٖم٣م ىَم٣منَ  ََم  َمتٖمؼ فمٙمٝمف . « زمِآزَم٣مئُِ٘مؿْ  ََتْ

  ، مخٌس  هل ي٣محمٚمد:   اهلل وم٣مل ضمتك رزمف راصمع إٞمف شمؿ  ، صالة مخًكم إيمٝمف  اهلل همٟموضمك ايمِمالة وزمكّم    

ُل  ََم٣م »  ، مخًقن وهل ٌَدا   ، وايمْمٜم٣مرة ، ايمِمالة وىمٝمٖمٝم٥م ، ايمِمالة َمقاومٝم٦م  يمألَم٥م × زمكّم  شمؿ « يَمَديا  ايْمَٗمْقُل  ُي

 . واحلرام  ، احلالل َمـ  ، اإلؽمالم زمديـ يتٔمٙمؼ َم٣م وىمؾ ، ايمزىم٣مة وأضم٘م٣مم ، ايمِمٝم٣مم زمٟمضم٘م٣مم يتٔمٙمؼ َم٣م وزمكّم 

 اإلَم٣مم فمٛمد  ◙ايمٔم٣مص زمـ فمٚمر ازمـ اهلل فمٌد ضمدي٧م دم ىمام ،  فوزمّٝمٛم إٓ ٞمٖمع همٝمف يمألَم٥م ؾمٝمًئ٣م يؼمك ومل

َتُف فمعم طَمغْمِ َم٣م َئْمَٙمُٚمُف  »:  × اهلل رؽمقل وم٣مل:  وم٣مل َمًٙمؿ ٣م فمٙمٝمف َأْن َيُدلا ُأَما ٌْقِم إٓ ىم٣من ضَمٗمًّ ـْ َٞمٌِلٌّ وَم إٞمف مل َيُ٘م

َتُ٘مْؿ هذه صُمٔمِ  ٣م َوؽَمُٝمِِمٝم٤ُم آطِمَرَه٣م زَماَلٌء َوُأَُمقٌر ْلؿ َوُيٛمِْذَرُهْؿ َذا َم٣م َئْمَٙمُٚمُف ْلؿ َوإِنا ُأَما ِْلَ َؾ فَم٣مهمَِٝمُتَٜم٣م دم َأوا

ـُ هذه َُمْٜمٙمَِ٘متِل شُمؿا  ُؼ زَمْٔمُّمَٜم٣م زَمْٔمًّم٣م َوََتِلُء ايْمِٖمْتٛم٥َُم همٝمٗمقل اظم٠ُْْمَِم ومِّ سَمٛمَْ٘مُِمُػ َوََتِلُء  سُمٛمْ٘مُِروََن٣َم َوََتِلُء همِْتٛم٥ٌَم هَمغُمَ

ـُ هذه هذه همَ  ـُ زم٣ِمهللاِ ايْمِٖمْتٛم٥َُم همٝمٗمقل اظم٠ُْْمَِم ٛما٥َم هَمْٙمَتْٟمسمِِف ََمٛمِٝماُتُف وهق ُي٠ْمَِم ـْ َأضَم٤ما َأْن ُيَزضْمَزَح فمـ ايمٛما٣مِر َوُيْدطَمَؾ اْْلَ َٚم

طِمِر َويْمَٝمْٟمِت إلم ايمٛم٣مس ايمذي ُُي٤ِمُّ َأْن ُي٠ْمسَمك إيمٝمف ْٔ  أطمرصمف َمًٙمؿ . « َوايْمَٝمْقِم ا

 ْلؿ ئمٙمٚمف َم٣م ذ  ويٛمذرهؿ ْلؿ ئمٙمٚمف َم٣م طمغم فمعم أَمتف  يدل أن ٞمٌٍل  ىمؾ فمعم اهمؼمض  اهلل أن ؾم٣مهدٞم٣م 

 . َمٛمف وضمذرٞم٣م  إٓ ذ َمـ وَم٣م ، فمٙمٝمف وديمٛم٣م إٓ طمغم َمـ همام ،  × حمٚمد هق إَمر هبذا وم٣مم َمـ وأهمّمؾ

 ازمـ زيد ضمدي٧م دم ىمام  ، ايمُمٚمس نمروب ضمتك ،  ايمٖمجر زمٔمد َمـ يقًَم٣م ╚ ايمِمح٣مزم٥م طمْم٤م ويمٗمد  

 ضمتك همخْمٌٜمؿ وم٣مم شمؿ ايمٖمجر صعم »:  × ايمٛمٌل أن ◙ اخلْم٣مب ازمـ فمٚمر فمـ زمٛمحقه وصم٣مء أطمْم٤م

 وم٣مم شمؿ ايمٔمٌم همِمعم ٞمزل شمؿ ، ايمٔمٌم صعم ضمتك همخْمٌٜمؿ وم٣مم شمؿ ايمٓمٜمر همِمعم ، ٞمزل شمؿ ، ايمُمٚمس زايم٦م

 َمًٙمؿ أطمرصمف «    أضمَٖمُٓمٛم٣م ،  همٟمفمَٙمُٚمٛم٣م:   وم٣مل ، ايمُمٚمس نمرزم٦م ضمتك همخْمٌٜمؿ

ـْ  َمًٙمؿ صحٝمح همٖمل َمٛمف فمٙماًم  وآسم٣مٞم٣م إٓ ؾمٝمًئ٣م يؼمك ومل ىُمقنَ  وَم٣مَل  »: وَم٣مَل  ايْمَٖم٣مِرِدِّ  ؽَمْٙماَمنَ  فَم ٣م اظمُْمْمِ  يَمٛمََرى إِٞما

ٌَُ٘مؿْ  ُٚمُ٘مْؿ، َص٣مضِم ْرَأَة، ُئَمٙمَِّٚمُ٘مؿُ  ضَمتاك ُئَمٙمِّ فُ : وَم٣مَل  اخْلَ َتْٗمٌَِؾ  َأنْ  َيٛمَْٜم٣مَٞم٣م إِٞما ًْ ٌَْٙم٥َم، َٞم َتٛمِْجلَ  َوَأنْ  ايْمِٗم ًْ  زمَِٝمِٚمٝمٛمِِف، َأضَمُدَٞم٣م َي
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ـِ  َوََن٣َمَٞم٣م َوِث  فَم  ؽم٣مري٥م ازمـ ايمِٔمرزم٣مض ضمدي٧م دمو «َأضْمَج٣مرٍ  شَماَلشَم٥مِ  ُدونَ  َأضَمُدىُمؿْ  َيْ٘مِٖمل َٓ :َووَم٣مَل  ٣مِم،َوايْمِٔمٓمَ  ايمرا

ٌَْٝمَّم٣مءِ  فَمعَم  سَمَرىْمُتُ٘مؿْ  »: × وم٣مل ونمغمه َم٣مصم٥م ازمـ فمٛمد ◙   .«َه٣ميمٌِؽ  إِٓا  فَمٛمَْٜم٣م َيِزيغُ  ٓ ىَمٛمََٜم٣مِرَه٣م يَمْٝمُٙمَٜم٣م ، ايْم

َ »وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:  ايمٗمرآن ظمجٚمؾ  ايمٌٝم٣من وهك رهمٝمٔمف وَمٛمزيمتٜم٣م فمٓمٝمؿ ايمًٛمف همُم٣من ىْمَر يمُِتٌَكمِّ َوَأْٞمَزيْمٛم٣َم إيَِمْٝمَؽ ايمذِّ

ُرونَ  ُٜمْؿ َيَتَٖم٘ما َل إيَِمْٝمِٜمْؿ َويَمَٔمٙما  . [44]ايمٛمحؾ:  «يمِٙمٛما٣مِس ََم٣م ُٞمزِّ

ا٣م َٓ ُأيْمِٖمكَما َأضَمَدىُمْؿ َُمتا٘مًِئ٣م فمعم َأِريَ٘متِِف َيْٟمسمِ  »:   × همٗم٣مل ؽمٛمتف سمرد ؿمقائػ َمـ ×  ضمّذر وومد ََْمُر ِِم ْٕ ٝمِف ا

ٌَْٔمٛم٣َمهُ  َٓ َأْدِري َم٣م َوصَمْدَٞم٣م دم ىمَِت٣مِب اهللاِ اسما أطمرصمف ازمـ َم٣مصمف فمـ أيب راهمع  « َأََمْرُت زمِِف أو ََنَْٝم٦ُم فمٛمف همٝمٗمقل 

◙ . 

 .◙أطمرصمف أزمق داود فمـ اظمٗمدام زمـ َمٔمدي٘مرب  « أٓ إين ُأوسمِٝم٦ُم ايْم٘مَِت٣مَب َوَِمْثَٙمُف َمٔمف »:  ×ووم٣مل  

 فمـ  يًتٕمٛمل أٞمف ـمـ همٚمـ ،  اهلل وضمل وهل ايمًٛم٥م  وأوتَ  ،  َمف وىمال  اهلل وضمل وهق ، ٣مبايم٘مت أوتَ  

 فمعم ضم٘مٚمقا ومد وايمٔمٙمامء ، ومرآين همٜمق  ذيمؽ ورد فمٙمؿٍ  ذا ىم٣من وَمـ  خمْمئ، صم٣مهٌؾ  همٜمق زم٣ميم٘مت٣مب،  ، ايمًٛم٥م

  ، زم٣ميمٗمرآن ي٘متٖمقن يمٛم٣مسا وأن  ، ؽمٛم٥م  ٓ أن سمزفمؿ ايمّم٣ميم٥م ايمٖمروم٥م هذه أن وذيمؽ وايمزٞمدوم٥م  زم٣ميم٘مٖمر، ايمٗمرآٞمٝمكم

 فمدد  همٝمف وايـ وايمٙمٝمٙم٥م ايْمَٝمْقمَ  دم صٙمقات مخس ايمِمالة أن ايمٗمرآن دم يم٘مؿ أيـَمـ  اُْلَٜم٣مْل  أهي٣م ي٣م:  ْلؿ همٗمٝمؾ 

زمؾ إن  وؿمريٗمتف × ايمٛمٌل ؽمٛم٥م َمـ ي٠مطمذ إٞمام هذا ىمؾ  وايمٌٔمدي٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م ايمٛمقاهمؾ  فمدد و ايمِمٙمقات رىمٔم٣مت

   ×يمرىمقع وايمًجقد وىمٝمٖمٝم٥م ذيمؽ ىمٙمف إٞمام سم٠مطمذ َمـ ؽمٛم٥م ايمٛمٌل سم٘مٌغمات اإلضمرام واإلٞمتٗم٣مل وأذىم٣مر ا

 إص٣مزمع وختٙمٝمؾ  ، ايمٙمحٝم٥م وختٙمٝمؾ  ، واإلؽمتٛمُم٣مق اظمّمٚمّم٥م ايمٗمرآن دم  همٟميـ  ، ايمقوقء ىمٝمٖمٝم٥م ،  وفمٙمٚمٜمؿ

  × ايمٛمٌل ؽمٛم٥م َمـ   ، ي٠مطمذ إٞمام ذيمؽ ىمؾ  وايمرصمٙمكم  وايمٝمديـ  ايمقصمف نمًؾ دم وايمتثٙمٝم٧م

 ، ايمذه٤م  ىمٛمِم٣مب ، إٞمِم٥ٌم َتديد يم٘مـ  ، هب٣م جمٚمٙم٥م دم ايمٗمرآن اهلل أَمر ضمٝم٧م ، ايمزىم٣مة دم ايمٗمقلا وه٘مذ 

 ايمٛمٌل ؽمٛم٥م َمـ  ذيمؽ ىمؾ  وايمتٚمر ، وايمززمٝم٤م  ، ايمُمٔمغم و ، واحلٛمْم٥م وايمٌٗمر، وايمٕمٛمؿ، ، واإلزمؾ ، وايمٖمّم٥م
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 ـزم ُيٝمك وم٣مل ضمتك، يمف وَمٌٝمٛم٥م ، يمٙمٗمرآن َمٖمنة َٕن٣م ، × ايمٛمٌل ؽمٛم٥م ئمٓمٚمقا أن يمٙمٛم٣مس همٝمٛمٌٕمل إذن ،×

  فمعم ايمٗمرآن أطمرصمف ايمدارَمل. وم٣موٝم٥مِ ايمًٛم٥م ىمثغم  يبأ

 ضمدي٧م ، ╚ ايمِمح٣مزم٥م همحٖمظ ، × ايمٛمٌل زمًٛم٥م وضمديًث٣م ومدياًم  اظمًٙمٚمقن افمتٛمك ايم٣ٌمب هذا همٚمـ  

ًٓ   × ايمٛمٌل  َمـ فزم ضمدشمقا و ،  وزمٙمٕمقه إٓ   ديٛمٛم٣م َمـ × ايمٛمٌل وم٣ميمف  ؾَمْٝمئ٣مً  سمرىمقا وَم٣م وصٖم٥م  وهمٔماًل  ومق

 ، ◙ ايمٔم٣مص زمـ فمٚمرو ازمـ اهلل فمٌد فمـ صح ىمام ، احلدي٧م زم٘مت٣مزم٥م هيتؿ ٣منىم زمٔمّمٜمؿ إن زمؾ ،   زمٔمدهؿ

  × اهلل رؽمقل أن سمٔمٙمؿ:  ووم٣ميمقا ،  زمٔمّمٜمؿ فمٙمٝمف همٟمٞم٘مر ، زمف يٗمقل َم٣م ىمؾ  ، × ايمٛمٌل فمـ ي٘مت٤م ىم٣من أٞمف »

 اهلل رؽمقل ي٣م :وم٣مل اهلل فمٌد ي٣م ؾمٟمٞمؽ َم٣م: × ايمٛمٌل يمف همٗم٣مل ،ايم٘مت٣مزم٥م همؼمك ،وايمٕمّم٤م ،ايمرو٣م دم يت٘مٙمؿ

أطمرصمف أزمق  «ضمؼ إٓ َمٛمف ُيرج ٓ  زمٝمده ٞمٖمز وايمذي ىمت٤ما: وم٣مل وايمٕمّم٤م زم٣ميمرو٣م، سمت٘مٙمؿ أٞمؽ قازفمٚم

 داود.

َم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ِدََم٣مَءىُمْؿ  »:  َم٘م٥م همتح يقم وم٣مل × ايمٛمٌل أن  ◙فم٣ٌمس زمـ  ضمدي٧م ودم أٓ إِنا اهللاَ ضَمرا

ْٕم٦ُم وم٣ميمقا ٞمٔمؿ وم٣مل ايمٙمٜمؿ أؾمٜمدَوَأَْمَقايَمُ٘مْؿ ىَمُحْرََم٥ِم َيْقَِمُ٘مْؿ هذا دم زَمَٙمِدىُمْؿ هذا دم ؾَم    « ْٜمِرىُمْؿ هذا أٓ هؾ زَمٙما

ـْ  َرصُمٌؾ  ؾَم٣مهٍ  َأزُمق وم٣مل ـِ   َِم ٌُقا :  × َرؽُمقُل  وَم٣مَل  رِم  اىْمُت٤ْم  اهللاِ  َرؽُمقَل  َي٣م »:   ايْمَٝمَٚم  َمتٖمؼ «  ؾَم٣مهٍ  ٕيَِب  اىْمُت

  فمٙمٝمف

َ اهللاُ  » : ◙ شم٣مزم٦م زمـ زيد ضمدي٧م دم ىمام × همٗم٣مل ايمًٛم٥م ضمٖمظ فمعم × اهلل رؽمقل ضم٧م وومد َٞميا

اَه٣م ىَماَم ؽَمِٚمَٔمَٜم٣م   ، وأطمرة ايمدٞمٝم٣م دم ايمقصمف  زمٛمّم٣مرة يمف همدفم٣م، ونمغمه داود أزمق أطمرصمف « اَْمَرًأ ؽَمِٚمَع ََمَٗم٣ميَمتِل هَمَٟمدا

 . وزمٙمإمف ، احلدي٧م فمٙمِؿَ  ٕٞمف

 ، × اهلل رؽمقل إلم ويًتٚمع  ؾمامْل٣م َمـ أو ، اْلزيرة  صمٛمقب َمـ أضمدهؿ يٟمت ىم٣من  ، ُأٞم٣مسٍ  َمـ وىمؿ 

 َمـ ايمٛم٣مس همٝمًتٖمٝمد ، اهلل يمديـ َمٌٙمًٕم٣م ومقَمف إلم رصمع ، أرزمٔم٥م أو ، شمالشم٥م أو ، ضمديثكم أو ، ضمديًث٣م َمٛمف ضمٖمظ  هم١مذا

 . ؽمٛمتف و  ، × ايمٛمٌل ضمدي٧م
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  ، اظمِمٛمٖم٣مت  وُصٛمَِٖم٦م ، اظم٠ميمٖم٣مت همٟميمَِٖم٦م ىمت٣مزمتٜم٣م و ايمًٛم٥م زمتدويـ ايمٔمٙمامء زمدأ   ، ايمت٣مزمٔمكم فمٌم ىم٣من وظم٣م  

ؿمٟم » ٛمِػُص  ىمت٣مب أصح وىم٣من   ايمًامء أديؿِ  َم٣مَت٦م »:  ♫ ايمُم٣مهمٔمل وم٣مل ضمتك ش  زمـ أٞمس َم٣ميمؽاإَم٣مم  َُمقا

ؿمٟم َمـ أصح  . ش َم٣ميمؽ َُمقا

 ، داود ىمٟميب  ايم٦ًم إَمٜم٣مت أصح٣مب  أويمئؽ أصمؾ وَمـ وايمتٟميمٝمػ ايمتِمٛمٝمػ فمعم ايمٔمٙمامء سمت٣مزمع شمؿ

ـّ  ، َم٣مصم٥م وازمـ وايمٛم٣ًمئل ، وايمؼمَمذي  فمٓمٝمٚمكّم، وفم٣مظمكّم، ،  صمٙمٝمٙمكّم  كمزم١مَم٣مَم اإلؽمالم أهؾ فمعم ،  اهلل واَمت

 احلدي٧م همٜمذزم٣م  ايمٛمٝم٣ًمزمقري احلًكم أزمق احلج٣مج زمـ وَمًٙمؿ ، ايمٌخ٣مري إؽمامفمٝمؾ ازمـ حمٚمد فمٌداهلل أزمق ومه٣م

 » شمؿ  « ايمٌخ٣مري  اإلَم٣مم صحٝمح » هق َمِمٛمَػ ىمت٣مٍب  أصح هم٘م٣من ايمِمحٝمح  أصح ىمت٣مزمّٝمٜمام دم وأدرصم٣م

  اهلل يٛمٖمع َم٣م ، واحلًـ ، ايمِمحٝمح ايمٔمٓمٝمؿ احلدي٧م َمـ ايم٦ًم إَمٜم٣مت زمٗمٝم٥م ودم « َمًٙمؿ اإلَم٣مم صحٝمح

 . وأهٙمف اإلؽمالم زمف

 ضمٝم٧م « ايمًٛم٥م زمديقان » يًٚمك ايمذي ايمُمٝم٣ٌمين ضمٛمٌؾ زمـ حمٚمد زمـ أمحد اإلَم٣مم   َمًٛمد ذيمؽ ومٌؾ ُصٛمِػ وومد

 ظم٣ًمٞمٝمدا وُأيمَِٖم٦م ،  ايمْمػماين ىمٚمٔم٣مصمؿ اظمٔم٣مصمؿ وُأيمَِٖم٦م اظمروي٥م وايمًٛمـ ، ايمٛمٌقي٥م إضم٣مدي٧م آٔف همٝمف مجع

ًٓ  ، × ايمٛمٌل ضمٝم٣مة  همُدِوٞما٦م ايم٘مت٤م َمـ ذيمؽ ونمغم ،  اْلقاَمع وُأيمَِٖم٦م ، ايمٌزار  ىمٚمًٛمد  ًا .وإفمتٗم٣مد وهمٔماًل  ومق

 ، واظمٗمٌقل ايمّمٔمٝمػ َمـ ايمِمحٝمح ايمًٛم٥م فمٙمامء همٜمذَب  ، ايمًٛم٥م  اهلل ضمٖمظ ، ايمٗمرآن  اهلل ضمٖمظ وىمام 

 . وآطمر  ، ضمكمٍ  زمكم ديٛمٜم٣م إَم٥م ْلذه َيدد َمـ ٧مئٌم ايم٣ًمفم٥م سمٗمقم أن إلم  اهلل يزال وٓ ،  اظمردود َمـ

ـْ  ـْ  ◙ُهَرْيَرةَ  َأيِب  همَٔم ٌَْٔم٧ُم  اهللاَ إِنا »: وَم٣مَل  × اهللاِ َرؽُمقلِ  فَم ِذهِ  َي ٥مِ  ِْلَ َُما ْٕ ْـ  ؽَمٛم٥َمٍ  َِم٣مَئ٥مِ  ىُمؾِّ  َرْأسِ  فَمعَم  ا  ََم

دُ  ٣م َُيَدِّ   . داود ازمق طمرصمفأ شِديٛمََٜم٣م َْلَ

  ، َمٖمٝمد خمتٌم ىمت٣مٌب  وهق ش ايمٛمقوي٥م إرزمٔمكم»:  ىمت٣مب ذح دم  ايممموع ومٌؾ  ه٣مذىمرأ َمٗمدَم٥م همٜمذه

 رصم٤م ازمـ أمتف شمؿ ضمديًث٣م وأرزمٔمكم اشمٛمكم دم سمٔم٣ملم ♫ ايمٛمقوي ذف زمـ ُيٝمك زىمري٣م أزمق اإلَم٣مم وؤمف

 : ضمديثٜم٣م زمٔمض دم ومٝمؾ ضمتك × ايمٛمٌل  ىمٙمِؿ صمقاَمع وهل  أضم٣مدي٧م زمثامٞمٝم٥م ، ♫
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 ايمػمي٥م طمغم ىمالم ـَم أرزمعٌ  ** ىمـٙمٚمـ٣مٌت  فمـٛمدٞم٣م ايمـديـ فمٚمـدة

ـّ  ئمـٛمٝمؽ يمٝمس    َم٣م **  ودع وازهد ايمُمٌٜم٣مت اسمؼ  زمٛمٝم٥م وافمٚمٙم

 م اإلؽمال َمدار أن يٗم٣مل ايمتل اْلقاَمع يمالضم٣مدي٧م جمٙم٣ًمً  فمٗمد ايمِمالح ازمـ أن ايم٘مت٣مب هذا صؾأ وىم٣من

ذىمره٣م ايمٛمقوي دم  ضمديث٣م وفممميـ ؽمت٥م فمعم جمٙمًف هم٣مؾمتٚمؾ ايمقصمٝمزة ايم٘مٙمامت َمـ َمٔمٛم٣مه٣م دم ىم٣من وَم٣م فمٙمٝمٜم٣م

 دم هذا ايم٘مت٣مب. ىمرذُ  َم٣م فمٙمٝمٜم٣م وزاد ♫ ايمٛمقوي أهمرده٣م شمؿىمت٣مب إذىم٣مر 

 سمدريًف دم و  ، احُلَٖم٣مظ ضمٖمٓمف ودم  ،  حاايممُما  ذضمف دم سمٛم٣مهمس ومد ضمجٚمف صٕمر َمع ايم٘مت٣مب وهذا

 ، ايمؼمنمٝم٤م دم و ،  وإطمالق ،  أداب دم أضم٣مدي٧م و ايمٔمٗمٝمدة دم أضم٣مدي٧م همٖمٝمف  ، ٕمهٝمتف وذيمؽ  ، اظمدرؽمقن

 صم٣مَمع ،خمتٌم ىمت٣مب همٜمق ذيمؽ ونمغم ،وايمزىم٣مة ،واحل٨م ،وايمِمٝم٣مم ،ايمِمالة زم٣مب دم أضم٣مدي٧مو ، يمؼمهٝم٤موا

 فمعم وهقاؽمؿ  «واحِلَ٘مؿ ايمٔمٙمقم زمج٣مَمع»:   اظمًٚمك ، ♫ احلٛمٌقم رصم٤م ازمـ ذح  ذوضمف  أضمًـ وَمـ

 ، تٛمقفم٣متَم ايمًٙمػ فمـ  وآشم٣مر   ، صمٙمٝمالت  وأضم٣مدي٧م ىمثغمات آي٣متزم ضمٝم٧م ضماله َمٔمٛم٣مه ُيٚمؾ ظٌ ويمٖم َمًامه

 وزاد ايمٛمٖمع. ايمٖم٣مئدة همتٚم٦م

 ضمٖمظ فمعم اإلٞم٣ًمن سمٔمّقد َم٣م وإذا  × ايمٛمٌل أضم٣مدي٧م َمـ همٙمٝمحٖمظ ُيٖمظ أن اؽمتْم٣مع ظمـ هم٣ميمٛمِمٝمح٥م

 يٛمٖمٔمٛم٣م أن  اهلل همٛمًٟمل ،ويزداد فمٙمٚمف ويٛمٌؾ ضمٙمٚمف ، وٝمٗمف ويذه٤م  ، صدره يٛمممح هم١مٞمف إضم٣مدي٧م

 . ومٙمٛم٣م زمام وإي٣مىمؿ

 ايمٔم٣مظمكم رب هلل واحلٚمد

ايمٔم٣مذ َمـ  يقم دم زم٣ميمٕمٝمّمف ايمِمح٣مزمف ٚمًجدزم ايمزفم٘مري احلجقري ُيٝمك زمـ احلٚمٝمد فمٌد حمٚمد زمقأ  :أَماله

 احلرام َمـ فم٣مم سمًٔم٥م وشمالشمكم وأرزمٔمٚمئ٥م وأيمػ.  حمرم

 

۞۞۞ 
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 النووي اإلمام مقدمة

╝ 

 اهلل صٙمقاسمف ايمرؽمؾ زم٣مفم٧م ، أمجٔمكم اخلالئؼ َمدزمر ، وإراوكم ايمًٚمقات ومٝمقم ، ايمٔم٣مظمكم رب هلل احلٚمد

 .  ْلدايتٜمؿ اظم٘مٙمٖمكم َمـ ، فمٙمٝمٜمؿ فوؽمالَم

ـا  طَمَٙمْٗم٦ُم  َوََم٣م » : سمٔم٣ملم وم٣مل واإلٞمس اْلـ هؿ اظم٘مٙمٖمقن : أقول ☜ ْٞمَس  اْْلِ ٓا  َواإْلِ ٌُُدونِ  إِ  « يمَِٝمْٔم

 [56: ايمذاري٣مت]

 َمـ اظمزيَد  وأؽمٟميمف ، ٞمٔمٚمف مجٝمع فمعم أمحده ، ايمػماهكم وواوح٣مت ، ايمٗمْمٔمٝم٥م زم٣ميمدٓئؾ ايمديـ ذائع وزمٝم٣من

 ورؽمقيمف فمٌده حمٚمًدا أن وأؾمٜمد ، ايمٕمٖم٣مر ايم٘مريؿ ، ايمٗمٜم٣مر ايمقاضمد اهلل إٓ إيمف ٓ أن وأؾمٜمد ، وىمرَمف همّمٙمف

  ، ايمًٛمكم سمٔم٣موم٤م فمعم اظمًتٚمرة ، اظمٔمجزة ايمٔمزيز ، زم٣ميمٗمرآن اظم٘مّرم ، اظمخٙمقومكم أهمّمؾ ، وطمٙمٝمٙمف وضمٌٝمٌف ، ×

 فمٙمٝمف وؽمالَمف اهلل صٙمقات ، ايمديـ وؽمامضم٥م ، ايمَ٘مٙمِؿ زمجقاَمع اظمخِمقص ، يمٙمٚمًؼمؾمديـ اظمًتٛمغمة وزم٣ميمًٛمـ

   ايمٛمٌٝمكم ؽم٣مئر وفمعم

 َمـ  ، ايمدروس أو ، أوايم٘مت٣مزم٥م ، اُْلَٚمع دم ؽمقاءٌ  ، احل٣مصم٥م طمْم٥ٌم فمٛمد ،  زم٣ميمُمٜم٣مدسمكم اظمجلء : أقول ☜

٥ٌَمٍ  ىُمؾُّ  »:  وم٣مل ضمتك × ٞمٌٝمٛم٣م همٝمٜم٣م رنم٤َم  ايمتل إَمقر ٌد  همِٝمَٜم٣م يَمْٝمَس  طُمْْم ْذََم٣مءِ  ىَم٣ميْمَٝمدِ  هَمِٜملَ  سَمَُمٜمُّ  أزمق أطمرصمف ش اْْلَ

 . ◙ هريرة أيب فمـ داود

  «وىمت٣مزم٣مسمف ، وحم٣مضاسمف ، طُمَْمٌِف دم زم٣ميمُمٜم٣مدسمكم يٟمت أن ،  ؽمٌٝمال ذيمؽ إلم اؽمتْم٣مع َم٣م يمإلٞم٣ًمن همٝمٛمٌٕمل   

 .   ايمِم٣محلكم وؽم٣مئر ىمؾٍ  وآل ، واظمرؽمٙمكم ايمٛمٌٝمكم ؽم٣مئر وفمعم فمٙمٝمف وؽمالَمف اهلل صٙمقات

 نمغم وأَم٣م ، فمٙمٝمٜمؿ وؽمالَمف اهلل  صٙمقات  إٞمٌٝم٣مء و  ، × زم٣ميمٛمٌل طم٣مص٥م ايمِمالة أن إصؾ» : أقول ☜

 شمؿ ، × ايمٛمٌل فمعم سُمَِمقم وإٞمام ، × فمقم أو ، × زم٘مر أزمق سمٗمقل همال ، َمٖمردا فمٙمٝمف ُيِمعَم  همال × ايمٛمٌل

  . «وآيمف  أصح٣مزمف َمـ ؾمئ٦م َم٣م إيمٝمف سمّمٝمػ
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يٛم٣م همٗمد زمٔمُد  أَم٣م قال:  زمـ وَمٔم٣مذ ، ◙ َمًٔمقد زمـ اهلل وفمٌد ، ◙  ؿم٣ميم٤م أيب ازمـ فمقم فمـ ُروِّ

 فمٚمر زمـ فمٌداهلل وهق ،◙ فمٚمر وازمـ فمقّيِٚمر ؽمٚمفا ، ◙ ايمدرداء وأيب ، ◙ صمٌؾ

 واطمُتٙمَِػ ]  ، ◙ هريرة وأيب ،◙ َم٣ميمؽ زمـ وأٞمس فم٣ٌمس زمـ فمٌداهلل هق ،◙فم٣ٌمس وازمـ

 زمـ ؽمٔمد هق ◙  ؽمٔمٝمد وأيب[  صخر زمـ فمٌدايمرمحـ  أٞمف وأصحٜم٣م اؽماًم  شمالشمكم إلم ، هريرة أيب إؽمؿ دم

ـْ »:  وم٣مل - × اهلل رؽمقل أن ، َمتٛمقفم٣مت زمرواي٣مت ، ىمثغمات ؿمرق َمـ ،╚ خلدريا َم٣ميمؽ  ََم

تل فمعم ضَمِٖمظَ   « وايمُٔمٙمامءِ  ايمُٖمَٗمٜم٣مءِ  ُزَْمرةِ  دم ايمٗمٝم٣مَم٥مِ  يقمَ  اهلل زَمَٔمثفُ  ديٛمِٜم٣م أَْمر َمـ ضمديًث٣م َأرزمٔمكمَ  ُأَما

 . « فم٣مظم٣ًم هَمِٗمٝمًٜم٣م سمٔم٣ملم اهللُ زَمَٔمَثفُ  »: رواي٥مٍ  ودم

 ومد إضم٣مدي٧م  وضمٖمظ   صمًدا ؤمٝمػ ضمدي٧م هق زمؾ  ، فايمْمروم مجٝمع َمـ  يِمح ٓ دي٧ماحل هذا : أقول ☜

َ اهلل اَْمَرًأ ؽمٚمع َِمٛما٣م  » : وم٣مل × ايمٛمٌل أن  ◙ شم٣مزم٦م زمـ زيد ضمدي٧م دم ىمام ، همٝمٜم٣م ايمؼمنمٝم٤م شم٦ٌم َٞميا

َٕمُف هَمُربا ضَم٣مَِمِؾ همِْٗمٍف إلم َمـ هق َأهْمَٗمُف َمٛمف َوُربا  ٌَٙمِّ أطمرصمف أزمق  «ضَم٣مَِمِؾ همِْٗمٍف يمٝمس زمَِٖمِٗمٝمٍف  ضَمِديًث٣م هَمَحِٖمَٓمُف ضمتك ُي

 داود .

ٌْدِ  يمَقهْمَد  × ايمٛمٌل ومقل احلدي٧م ضمٖمظ أمهٝم٥م فمعم يدل وِم٣م  ـا  »:  وَمْٝمسِ  فَم وا اضْمَٖمُٓمقُه ـا  َوَأطْمػِمُ ـْ  هِبِ  ََم

 وٓ »:  ◙ هريرة أزمق ووم٣مل.  ايمِمحٝمحكم دم ◙ فم٣ٌمس ازمـ اهلل فمٌد ضمدي٧م دم ىمام  « َوَراَءىُمؿْ 

 هم١مٞمف ◙ فمٚمر زمـ فمٌداهلل َمـ ىم٣من َم٣م أي «َمٛمل ضمديث٣مً  أىمثر  × اهلل رؽمقل أصح٣مب َمـ أضمداً  أفمٙمؿ

 . ىمت٤م أ وٓ٘مت٤م ي ىم٣من

ْرداءِ  أيب رواي٥م ودم قال: ـِ  رواي٥مِ  ودم ، « وؾَمٜمٝمداً  ؾم٣مهمٔم٣مً  ايمٗمٝم٣مَم٥مِ  يقمَ  يمف وىُمٛم٦ُم »:  ◙ ايمدا  ََمًٔمقدٍ  ازم

 ُزَْمرةِ  دم ىُمت٤َِم  »:  ╚ فُمَٚمر ازمـ رواي٥م ودم .« ؾِمئ٦َم  اْلٛم٥مِ  أزمقاِب  أيِّ  َِمـ إدطُمْؾ :  يمف ومٝمَؾ  »:  ◙

 . « ايمُمَٜمداءِ  ُزَمرةَ  دم وضُممَم  ايمُٔمٙمامءِ 

٣مظُ  واسماَٖمؼ  . ؿُمُروُمف ىمُثَرْت  وإن ؤمٝمٌػ  ضمدي٧ٌم  أٞماف فمعم احُلٖما



 08  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

 يٗمقل ايمٔمٙمامء زمٔمض أن إٓ ،× ايمٛمٌل فمـ يث٦ٌم ٓ ؤمٝمػ احلدي٧م هذا أن فمعم هم٣ميمٔمٙمامء : أقول ☜

ث ٓ أٞمف وايمِمحٝمح ،  همٝمف ُيَتج٣مَوز    لِ إفمام همّم٣مئِؾ دم  ىم٣من َم٣م  زمف ضمدث هم٣من × ايمٛمٌل فمـ شم٦ٌم زمام إٓ ُُيَدا

 أو إفمامل همّم٣مئؾ دم ذيمؽ ىم٣من ؽمقاء ،  × ايمٛمٌل فمـ شم٦ٌم زمام إٓ ُئمَٚمؾ وٓ  ،  ضم٣ميمف ذىمر همٚمعايمّمٔمٝمػ 

 همّم٣مئؾ َمـ هذا وسمٗمقل  × ايمٛمٌل فمـ يث٦ٌم مل زمذىمرٍ  همالسمٟمِت  ،  ايمديـ َمـ ، هم٘مٙمف إضم٘م٣مم َمـ ، نمغمه٣م

٣م َأْٞمَزيْمٛم٣َم فَمَٙمْٝمَؽ » :سمٔم٣ملم وم٣مل وىمٖم٣مي٥م نُمٛمْٝم٥م همٝمف ىم٣من × اهلل  رؽمقل فمـ صم٣مءٞم٣م همام إفمامل ْ َيْ٘مِٖمِٜمْؿ َأٞما َأَومَل

ؾمٔمري  يمٝم٦م وي٣م  ، ×  اهلل رؽمقل ؽمٛم٥م وسم٘مٖمل  ، اهلل ىمت٣مب ي٘مٖمل [ 50]ايمٔمٛم٘مٌقت:  «ايْم٘مَِت٣مَب ُيْتعَم فَمَٙمْٝمِٜمؿْ 

٣م يمق  َٕن٣م اظمقوقفم٥م و ايمّمٔمٝمٖم٥م آضم٣مدي٧م ألِم ُُيت٣مج وٓ ،  × اهلل رؽمقل فمـ شم٦ٌم وزمام اهلل زم٘مت٣مب  ٛم٣مفمٚمٙم أٞما

 .  ايمديـ فمعم إؽمتدراك َمٛمف يٙمزم هب٣م ايمٔمٚمؾ وٕن نمغمه٣م ضمٖمظ ىمام حلٖمٓم٦م ايمديـ َمـ ىم٣مٞم٦م يمق

 همٝمف صٛمػ فمٙمٚمتف َمـ همٟمول ، اظمِمٛمٖم٣مت َمـ ُيٍم ٓ َم٣م ايم٣ٌمب هذا دم ╚ ايمٔمٙمامء صٛمػ وومد قال:

 شمؿ ، ايمرزم٣مين ايمٔم٣ممل ايمْمقد أؽمٙمؿ زمـ حمٚمد شمؿ  احلدي٧م دم إَم٣مم ايمرمحـ فمٌد أزمق وهق ، اظم٣ٌمرك ـازم اهلل فمٌد

 وأزمق ايمممئم٥م ص٣مضم٤م ، أصُمّري ضمًكم زمـ حمٚمدوهو ، أصُمّري زم٘مر وأزمق ، ايمٛمًقي ؽمٖمٝم٣من زمـ احلًـ

َٙمٚمل ايمرمحـ فمٌد قوأزم ، ُٞمَٔمْٝمؿ وأزمق ، واحل٣مىمؿ ، وايمدارومْمٛمل ، إصٖمٜم٣مين إزمراهٝمؿ زمـ حمٚمد زم٘مر ًُ  ؾمٝمخ ،  ايم

 ، ايمٌٝمٜمٗمل زم٘مرٍ  وأزمق ، إٞمِم٣مري اهلل فمٌد زمـ وحمٚمد ، ايمِم٣مزمقين فمثامن وأزمق ، اظم٣ميمٝمٛمل ؽمٔمد وأزمق ايمٌٝمٜمٗمل

 مجع دم  ، سمٔم٣ملم اهلل إؽمتخرُت  وومد ، واظمتٟمطمريـ ،  اظمتٗمدَمكم َمـ ُُيَِمّقن ٓ وطمالئؼ احلًكم زمـ أمحد

٣م إفمالم إئٚم٥م هب٠مٓء اومتداء ضمديًث٣م أرزمٔمكم  زم٣محلدي٧م ايمٔمٚمؾ صمقاز فمعم ايمٔمٙمامء اسمٖمؼ وومد  ، اإلؽمالم ظوضمٖما

 . إفمامل همّم٣مئؾ دم ايمّمٔمٝمػ

 .، وايمتحٗمٝمؼ َم٣م ذىمرسمف ؽم٣مزمٗم٣م، وزم٣مهلل ايمتقهمٝمؼ اظمًٟميم٥م هذه دم ىمٌغم اخلالف زمؾ أقول: ☜

ٌَٙمِّغِ  »:  ايمِمحٝمح٥م إضم٣مدي٧م دم × ومقيمف فمعم زمؾ احلدي٧م هذا فمعم إفمتامدي همٙمٝمس هذا وَمع قال:  يمُِٝم

٣مِهُد   . ◙فمـ أيب زم٘مرة  ،أطمرصمف ايمٌخ٣مري  ش ايمَٕم٣مئ٤َِم  َِمٛمُْ٘مؿُ  ايمُما
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ٌَٙمِّغِ »:ٕصح٣مزمف وم٣مل × ايمٛمٌل أن ئمٛمل ٣مِهُد  يمُِٝم  هذا همٖمل ؟ سُمٌٙمِغ ىمٝمػ احلدي٧م َتٖمظ مل هم١مذا «ايمَٕم٣مئ٤َِم   ايمُما

ٌَٙمِغ  ايمذي ٕن ، احلدي٧م ضمٖمظ فمعم ديمٝمؾ  ، َمٗم٣ميمتل ؽَمِٚمع اَمرأً  اهللُ ٞميا  »:    × يمٗمقيمف ُيٖمظ ايمذي هق ُي

   « ؽَمِٚمَٔمٜم٣م ىمام همٟمّداه٣م

 أي  ، ايمٖمروع دم وزمٔمّمٜمؿ ايمٔمٗمٝمدة دم أي  ، ايمديـ أصقل دم ، إرزمٔمكم مجع َمـ ايمٔمٙمامء َمـ شمؿ قال:

 . إضم٘م٣مم دم

 ونمغم ♫ اإلؽمالم ؾمٝمخ ذيمؽ ذىمر  ، َمٌَتَدع سمٗمًٝمؿ ، وهمروع ، أصقل إلم  ايمديـ وسمٗمًٝمؿ أقول: ☜

ؿَ  وايمذي  اهلل َمـ ىمٙمف ايمديـ ٕن  ايمٔمٙمؿ هؾأ َمـ واضمد ًِّ  يًغم و٣مزمط فمٛمده َم٣م ، وهمرع  ، أصؾ إلم ايمديـ يٗم

 َم٣م إصؾ همٝمٗمقل  ؟ أصقًٓ  أيمٝم٦ًم اإلؽمالم وأرىم٣من:  يمف ُيٗم٣مل ، اإليامن أرىم٣من هل:  إصؾ يٗمقل ، فمٙمٝمف

 اهلل َمـ ىمٙمف هم٣ميمديـ زمّم٣مزمط يٟمسمقا مل أَنؿ   هم٣ميمُم٣مهد  ؟ أصالً  أيمٝم٦ًم وايمِمالة همُٝمٗم٣مل  ، ايمٗمٙمقب أفمامل َمـ  ىم٣من

 دم آصْمالح هذه دم َم٣م زمٝمٛم٦م وومد اظمٛمدوزم٣مت وَمٛمف ، إرىم٣من وَمٛمف ، اظمًتح٣ٌمت  وَمٛمف ،  ايمقاصم٣ٌمت َمٛمف  ،

 .   اهلل واحلٚمد ،َمْمٌقع وهق ؽمالَمٝم٥ماإل ايمممئم٥م فمعم وأشم٣مره٣م ايمٔمٌميف اظمِمْمٙمح٣مت َمٔمجؿ ىمت٣مب

 ، ايمزهد دم وزمٔمّمٜمؿ ،ضمديث٣م أرزمٔمكم اْلٜم٣مد دم ايمٔمٙمامء ٔمضزم أيّمػ و أي : « اْلٜم٣مد دم وزمٔمّمٜمؿ » ومقيمف :

 رأي٦م وومد ، وم٣مصدهي٣م فمـ  اهلل ريض ،  ص٣محل٥م َمٗم٣مصد وىمٙمٜم٣م ، اخُلَْم٤م دم وزمٔمّمٜمؿ ، أداب دم وزمٔمّمٜمؿ

 . ذيمؽ مجٝمع فمعم َمُمتٚمٙم٥م ضمديًث٣م أرزمٔمقن وهل ، ىمٙمف هذا َمـ أهؿ ضمديًث٣م أرزمٔمكم مجع

 ومقافمد َمـ فمٓمٝمٚم٥م وم٣مفمدة َمٛمٜم٣م ضمدي٧ٍم  وىمؾ ،وأداب  ، واظمقافمظ  ، واخُلَْم٤م وإضم٘م٣مم  ايمٔمٗمٝمدة دم ئمٛمل

 . ايمديـ

 زم٣ميمٛمٝم٣مت إفمامل همحدي٧م  واإلطمالص  ، ايمٛمٝم٥م    زم٣مب فمعم سم٘مٙمؿ ١منهم فمٓمٝمٚم٥م  وم٣مفمدة ضمدي٧م ىمؾ ئمٛمل

 أَمرٞم٣م فمٙمٝمف يمٝمس فمٚماًل  فمٚمؾ َمـ »:  همحدي٧م × يمٙمٛمٌل اظمت٣مزمٔم٥م زم٣مب فمعم سم٘مٙمؿ إنو ، ايم٣ٌمب هذا دم وم٣مفمدة 

ٌُّقكَ  »: همحدي٧م ايمزهد دم سم٘مٙمؿ  إن  و ش رد همٜمق
ٌاَؽ اهلل َواْزَهْد همِٝماَم دم َأْيِدي ايمٛم٣مس ُُيِ

ْٞمَٝم٣م ُُيِ  ش اْزَهْد دم ايمدُّ
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  ، واظمُمتٌٜم٣مت واحلرام ، احلالل ، زم٣مب دم سم٘مٙمؿ وإن، ◙أطمرصمف ازمـ َم٣مصمف فمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمد 

 وصٖمف ومدو  زم٣مزمف دم ، ووم٣مفمدة وفُمّٚمدة ضمج٥م ُئمَتػَم  ضمدي٧م ىمؾ و  ، «زمكّم  واحلرام زمكّم  احلالل» : همحدي٧م

 أن إرزمٔمكم هذه دم يمتزما شمؿ ذيمؽ ٞمحق أو ، شمٙمثف أو ، اإلؽمالم ٞمِمػ هق أو ، فمٙمٝمف اإلؽمالم َمدار زمٟمن ايمٔمٙمامء

 . صحٝمح٥م سم٘مقن

  ٜم٣مأنمٙمٌ أن هم٣مٕصؾ وإٓ ، ♫ وددا أيب سمِمحٝمح فمعم افمتٚمد ٕٞمف إضم٣مدي٧م زمٔمض دم ُُي٣ميَمػ وومد  قال:

  وَمًٙمؿ ايمٌخ٣مري صحٝمحلّ  دم وَمٔمٓمٚمٜم٣م، سمٔم٣ملم اهلل ؾم٣مء إن َمقؿمٛم٥م دم زمٌٝم٣مٞمف يٟمت َم٣م فمعم ٣مهب حمت٨ٌم  ، صحٝمح٥م

 ش: 284» ؽمٛمف اظمتقدم اُْلٔمِٖمل ايمٌخ٣مري  إزمراهٝمؿ زمـ اؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد  اهلل فمٌد أزمق هق ايمٌخ٣مري : أقول ☜

 أصح همٝمف أدطمؾ ٕٞمف  ،  اهلل ىمت٣مب زمٔمد ىمت٣مب أصح سمٗمقل أن ؾمئ٦م وإن  ، َُمَِمٛمّػ ىمت٣مب أصح ت٣مزمفىم

 اظمتقدم ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمٗمُمغمي  احلج٣مج زمـ َمًٙمؿ احلًكم أزمق وهق َمًٙمؿ اإلَم٣مم ىمت٣مب يٙمٝمف شمؿ  ، ايمِمحٝمح

 .ش284» ؽمٛم٥م :

 .سمٔم٣ملم اهلل ؾم٣مء إن ،  هب٣م اإلٞمتٖم٣مع وئمؿ ضمٖمٓمٜم٣م يمٝمًٜمؾ ، إؽم٣مٞمٝمد حمذوهم٥م وأذىمره٣م  قال:

 
 سمٔمجٌٜمؿ ، اظمتٗمدَمقن ىم٣من زمٝمٛمام زم٣مٕؽم٣مٞمٝمد هيتٚمقن ٓ اظمتٟمطمريـ   َمـ اىمثغماً  أن ذيمؽ إلم ويّم٣مف : أقول ☜

:  ♫ ؽمغميـ ازمـ ووم٣مل  ش ؾم٣مء زمام ؾم٣مء َمـ يمٗم٣مل اإلؽمٛم٣مد يمقٓ »:  ♫ اظم٣ٌمرك ازمـ وم٣مل ضمتك ،إؽم٣مٞمٝمد

 « ديٛم٘مؿ سمٟمطمذوا فمٚمـ هم٣مٞمٓمروا ، ديـ ايمٔمٙمؿ هذا إن » 

 دم رانم٤م يم٘مؾ ويٛمٌٕمل ، َمٔمٛمك وٌط وإَم٣م ؾم٘مؾ وٌط إَم٣م، أيمٖم٣مـمٜم٣م طمٖمل وٌط دم زم٣ٌمٍب  ُأسمٌُِٔمٜم٣م شمؿ قال:

 مجٝمع فمعم ايمتٛمٌٝمف َمـ فمٙمٝمف واضمتقت ، اظمٜمامت َمـ فمٙمٝمف اؾمتٚمٙم٦م ظم٣م ، إضم٣مدي٧م هذه ئمرف أن أطمرة

 وزمف ، وايمٛمٔمٚم٥م احلٚمد ويمف ، وإؽمتٛم٣مدي ، سمٖمقييض وإيمٝمف إفمتامدي وفمٙمٝمف ، سمدزمره ظمـ ـم٣مهر وذيمؽ ، ايمْم٣مفم٣مت

 .وايمٔمِمٚم٥م ايمتقهمٝمؼ
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 ايمذي ، ايم٘مت٣مب هذا أمهٝم٥م َمٌٝمٛم٣ًم سمٔم٣ملم ♫ ايمٛمقوي اإلَم٣مم ذىمره٣م ، ايمٛمٖمٝم٥ًم اظمٗمدَم٥م هذه : أقول ☜

 . ايمٔمقام َمـ نمغمهؿ فمـ همّماًل  ايمٔمٙمؿ ؿمالب َمـ ىمثغمٌ  زمف هيتؿ

 ورؽمخ  َمْم٣ميمٔمتف َمـ اإلٞم٣ًمن أىمثر همٙمق  ، احلي و ، ايمًٖمر دم ُُيَٚمؾ أن يٚم٘مـ احلجؿ صٕمغم ىمت٣مب وهق 

 طمغمٍ  فمعم ضمِمؾ ومد يم٘م٣من زمٝم٣من، أو  سمقوٝمٍح، أو ،ذٍح  َمـ إو٣مهم٥م إلم ُيت٣مج َم٣م إيمٝمف أو٣مف شمؿ ، ذهٛمف دم

 .  فمٓمٝمؿ

 ُُيِرج ورزمام أىمثر ورزمام ، طمْم٥ٌم أرزمٔمكم ايم٘مت٣مب هذا َمـ ُيْم٤م أن يًتْمٝمع  ، فمٙماًم   اهلل أسم٣مه َمـ إن زمؾ

 فمعم × ايمٛمٌل زمف إطمتص ِم٣م هذا و ش  ايمَ٘مٙمِؿ زمجقاَمع زمٔمث٦ُم  »:  يٗمقل × ايمٛمٌل ٕن ، َمِمٛمًٖم٣م نقأرزمٔم َمٛمف

 يم٘مؿ وأضب  ، ىمثغمة َمٔم٣مين فمعم سمدل ايمٗمِمغمةايمتل ايم٘مٙمٚم٥م هل ايمَ٘مٙمِؿ وصمقاَمع ، واظمرؽمٙمكم ءإٞمٌٝم٣م زمٗمٝم٥م

 ًٓ  زمـ فمٌد اهلل صم٣مزمر فمـ َمًٙمؿ و ، ضمذيٖم٥م فمـ ايمٌخ٣مري أطمرصمف ،ش َصَدوَم٥م ََمْٔمُروٍف  ىُمْؾ  »: ضمدي٧م َمث٣م

 أيمٖم٣مظ َمـ «هم٘مؾ » إفمامل َمـ ُُيٍم ٓ َم٣م َتتٜم٣م يدطمؾ ، سمٟمَمٙمتٜم٣م يمق ايم٘مٙمامت ايمثالشم٥م هذه و ،◙

 وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب واهمؼ َم٣م ىمؾ واظمٔمروف ايّم٣مً  ايمٔمٚمقم همتٖمٝمد آشم٣ٌمت ؽمٝم٣مق دم ٞم٘مرة وَمٔمروف ، ايمٔمٚمقم

 همٜمل  اهلل إٓ  إيٰمف ٓ فمـ سم٘مٙمٚم٦َم  هم١من ، صدوم٥م همٖمٔمٙمف َمٔمروف همٜمق، وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب واهمؼ َم٣م هم٘مؾ ، ايمِمحٝمح٥م

 سم٘مٙمٚم٦َم  وإن ، اظمٔمروف َمـ همٜمق × ايمٛمٌل َمت٣مزمٔم٥م فمـ سم٘مٙمٚم٦َم  وإن  ايمقاصم٤م واحلؼ ايمٔمٓمٝمؿ اظمٔمروف َمـ

 ، إرضم٣مم وصٙم٥م ، واحل٨م ، وايمِمقم ، وآدآهب٣م وأضم٘م٣مَمٜم٣م وايمزىم٣مة ، اظمٔمروف َمـ همٜمق وأضم٘م٣مَمٜم٣م ايمِمالة فمـ

 ىمٙمف وايمرهمؼ ، وإٞم٣مة ، واحِلٙمؿ ، اخلٙمؼ وضمًـ ، احلدي٧م وصدق ،  ايمقايمديـ وزمر  ، اْلغمان إلم واإلضم٣ًمن

 .  اظمٔمروف فمـ

 ، ضمدي٧م ذح جمٙمدًادم َتد ورزمام × ايمٛمٌل أضم٣مدي٧م  سمممح ايمتل  ، ايم٘مثغمة ٤مايم٘مت َمـ َتد ىمؿ وْلذا

 . ايْمَ٘مٙمِؿ صمقاَمع فمعم وم٣مئٚم٥م ، × ايمٛمٌل أضم٣مدي٧م ٕن ،  × ايمٛمٌل أضم٣مدي٧م  َمـ
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ـْ طَمْٙمِٖمفِ »: ايمذي ايمٔمٓمٝمؿ اهلل ىمت٣مب أفمٓمؿ َمـ ذيمؽو   َٓ َِم ـْ زَمكْمِ َيَدْيِف َو ٣ٌَمؿمُِؾ َِم ]همِمٙم٦م:  « َٓ َيْٟمسمِٝمِف ايْم

 ازمـ ٞمٗمٙمف َم٣م  إلم وإٞمٓمر ، ُُيٍم ٓ َم٣م وإضم٘م٣مم أداب َمـ  ٣موهمٝمٜم جمٙمد دم أي٥م سمٖمن أن يٚم٘مـ أي٥م [42

:   شمالشم٥م دم ايْمُ٘مُت٤م هذه فمٙمقم مَجَع ،  ىمَِت٣مٍب  َوَأْرزَمَٔم٥مَ  َِم٣مَئ٥مً  ، َأْٞمَزَل   اهللاُ  إنا  » ايمٔمٙمامء َمـ نمغمه فمـ ايمٗمٝمؿ

ؾِ  دم فُمُٙمقََمٜم٣م مَجَع شُمؿا  ،  ايْمُٗمْرآنِ  دم فُمُٙمقََمٜم٣م مَجَع شُمؿا  ،  آنْ وايمْٗمر ، َواإِلْٞمِجٝمَؾ  ، ايمتاْقَراةَ   فُمُٙمقمَ  مَجَع شُمؿا  ، اظمَُْٖمِما

ؾ ٥م دم اظمَُٖمِما ٣مكَ  »:دم شمؿ ، ايمٖم٣مَْتَ ٌُُد  إِيا ٣مكَ  َٞمْٔم َتِٔمكمُ  وإِيا ًْ  وم٣مئؿٌ  ، وايمؼمك ، وايمٖمٔمؾ ، وايمٛمٜمل  إَمر، همٚمدار  « َٞم

ٌُُد  ٣مكَ إِيا  أي٥م هذه ، َتٗمٝمؼ فمعم  ،  وَم٣ميمٝم٥م ، وسَمرىمِٝم٥م ، وهمٔمٙمٝم٥م ، ومقيمٝم٥م  ، وايمٔم٣ٌمدة  هلل ايمٔم٣ٌمدة إطمالص َٞمْٔم

٣مكَ  َتِٔمكمُ  وإِيا ًْ   رؽمقيمف وىمالم اهلل، هم٘مالم ،  اهلل إلم وايمرىمقن ، وايمرصمقع  وإٓٞم٣مزم٥م ، وايمتقىمؾ  ، اإلفمتامد  َٞم

 أَنؿ أي ،  ايم٘مالم زمٗمٙم٥م نمغمهؿ فمـ ، واَُمّٝمز واْلامفم٥م ايمًٛم٥م أهؾ أن َتد وْلذا ، وايمػمىم٥م اخلغم همٝمٜمام ×

 زمرىم٥م همٝمٜم٣م اهلل همٝمجٔمؾ  ، ونمغمه٣م ايمٖمٙمًٖم٣مت،و أراء َمـ  أىمثر ، ×  رؽمقيمف وىمالم ، اهلل ىمالم ، يذىمرون

ُروا آَي٣مسمِفِ »سمٔم٣ملم وم٣مل زمرىم٥مىمام همٖمٝمف سمٔم٣ملم اهلل فمٛمد َمـ ىم٣من َم٣م ٕن زما ٣ٌَمَرٌك يمَِٝمدا   [29]ص: «ىمَِت٣مٌب َأْٞمَزيْمٛم٣َمُه إيَِمْٝمَؽ َُم

 

 ايمتقهمٝمؼ وزم٣مهلل

۞۞۞  
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 ********************************************:ايمممح

ـِ اخلْم٣مب  فمـ ومقيمف   : ◙أَمغِم اظم٠مَمٛمكم أيب ضَمْٖمٍص فمٚمَر زم

ـَ  فُمَٚمر وُهقَ  ْما٣مِب  زْم  ايمراؾمديـ، اخلٙمٖم٣مء وشم٣مين زم٣مْلٛم٥م اظمٌمميـ ايمٔمممة وأضمد   اظم٠مَمٛمكَم، أَمغمِ  ضمٖمصٍ  أزمق اخْلَ

دٍ  يمدفمقة إؽمتج٣مزم٥مً   اهلل هداه   فُمَٚمرَ  أو  هُم٣مم زمـ فمٚمرو ، ايمٔمَٚمَريـ زمٟمضمد اإلؽمالم أفمز ايمٙمٜمؿ  »:   ×  حُمَٚما

  ٞمِْٔمؿ »:   ىمت٣مب دم  ايمذهٌل يمف سمرصمؿ  ، َُتٌَم  أن َمـ وأىمثر  سُمذىَمر أن َمـ أؾمٜمر ىمثغمة وهمّم٣مئٙمف  « اخلْم٣مب ازمـ

َٚمر ًَ    ♫ ضمجر زمـ احل٣مهمظ ذيمؽ ذىمر َمقؿمٛم٣م فممم أرزمٔم٥م َمـ  ومري٤م دم ايمٗمرآن واهمؼ  ش فُمَٚمر ؽمغمة فمعم  ايم

٣َم» : تعاىل قال احلج٣مب، آي٥م اهلل همٟمٞمزل ، ٞم٣ًمئؽ ضَمِج٤م:  اهلل رؽمقل ي٣م» وم٣مل أٞمف مهوا ،   وُمْؾ  ايمٛماٌِلُّ  َي٣مَأهيُّ

َْزَواصِمَؽ  ٣مءِ  َوزَمٛم٣َمسمَِؽ  ِٕ ًَ
ـا  ُيْدٞمكِمَ  اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  َوٞمِ ـْ  فَمَٙمْٝمِٜم ـا صَم  َِم ـَ  َأنْ  َأْدَٞمك َذيمَِؽ  اَلزمِٝمٌِِٜم ـَ  هَماَل  ُئْمَرهْم  اهللاُ  َوىَم٣منَ  ُي٠ْمَذْي

 . «[59: إضمزاب] «َرضِمٝماًم  نَمُٖمقًرا

ُِذوا »:   اهلل همٟمٞمزل َُمَِمعم إزمراهٝمؿ َمٗم٣مم َمـ اختذٞم٣م يمق:  اهلل رؽمقل ي٣م وم٣مل أٞمف :مهواو  َٗم٣ممِ  َِمـ َواختا  َما

    «  َُمَِمعمًّ  إزِْمَراِهٝمؿَ 

ـِ  فمٚمرَ  ضَمْٖمصٍ  أيب اظم٠مَمٛمكم أَمغمِ  فمـ - 0  :يٗمقل × اهلل رؽمقل ؽمٚمٔم٦م: وم٣مل  ◙ اخلْم٣مب زم

اَم » اَم  زم٣ميمٛمِّٝما٣مِت، إفَْماَمُل  إِٞما ـْ  َٞمَقى، ََم٣م اَْمِرئٍ  يمُِ٘مؾِّ  وإِٞما  اهلل إلم هَمِٜمجَرسُمفُ  َوَرؽُمقيمِِف، اهللِ إلِم ِهْجَرسُمفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  هَمَٚم

ـْ  َوَرؽُمقيمِِف، ٌَُٜم٣م يمُِدْٞمَٝم٣م ِهْجَرسُمفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  َوََم  إَم٣مَم٣م رواه]. «إيَمْٝمفِ  َه٣مصَمرَ  ََم٣م إلم هَمِٜمْجَرسُمفُ  َيٛمْ٘مُِحَٜم٣م، اَِْمَرَأةٍ  َأوِ  ُيِِمٝم

 زمـ َمًٙمؿ احلًكم وأزمق ايمٌخ٣مري، زمردززمف زمـ اظمٕمغمة زمـ إزمراهٝمؿ زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ حمٚمد اهلل فمٌد أزمق اظمحدشمكم

 [.اظمِمٛمٖم٥م ايم٘مت٤م أصح مه٣م ايمذيـ صحٝمحٝمٜمام دم ٣ًمزمقريايمٛماٝم ايمٗمُمغمي َمًٙمؿ زمـ احلج٣مج
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 رؽمقل همامل ، ُيٗمَتٙمقا أن رأيف وىم٣من ،  زمدر أؽم٣مرى َمـ ايمٖمدي٥م سمٟمطمذ ٓ »:   اهلل رؽمقل ي٣م وم٣مل أٞمف :مهواو

ََم٣م ىَم٣مَن يمِٛمٌَِلٍّ َأْن َيُ٘مقَن يَمُف »: اهلل همٟمٞمزل  ◙ زم٘مرٍ  أيب َمُمقرة وىم٣مٞم٦م ، ايمٖمدي٥م أطمذ إلم  × اهلل

َْرضِ  ْٕ ـَ دِم ا ى ضَمتاك ُيْثِخ  .  [ 67]إٞمٖم٣مل:  «َأْهَ

ؿْ  اؽْمَتْٕمِٖمرْ »:   اهلل زلأٞم وظم٣م َتْٕمِٖمرْ  َٓ  َأوْ  َْلُ ًْ ؿْ  سَم َتْٕمِٖمرْ  إِن َْلُ ًْ ؿْ  سَم ٌِْٔمكمَ  َْلُ ةً  ؽَم ؿْ  اهللاُ َيْٕمِٖمرَ  هَمَٙمـ ََمرا  «َْلُ

 :همٗم٣مل ◙ اخلْم٣مب زمـ فمٚمر  ، همٛمٜم٣مه ، ؽمٙمقل زمـ ُأيبّ  ازمـ اهلل فمٌد  فمعم يِمقم أن ، × ايمٛمٌل أراد 

َٓ سَمُٗمْؿ فَمعَم »:   اهلل همٟمٞمزل ٌٔمكمايمً فمعم وؽمٟمزيد  اهلل طمغمين إٞمام» َٓ سُمَِمؾِّ فَمعَم َأضَمٍد َِمٛمُْٜمْؿ ََم٣مَت َأزَمًدا َو َو

ِه  إِنا  »:   × وم٣مل ىمام َمٛمف ُي٣مف أي فُمَٚمر َمـ يْٖمُرق ايمُمٝمْم٣من وىم٣من  ، َمتٖمؼ فمٙمٝمف،[84]ايمتقزم٥م:  «وَمػْمِ

ْٝمَْم٣مَن يَمَٝمْٖمَرُق َِمٛمَْؽ َي٣م فُمَٚمرُ   . أطمرصمف ايمؼمَمذي شايمُما

٣م فمٚمر ؽمَٙمؽ يمق  » : × ووم٣مل  فمٛمد أفمٓمٚمٜم٣م وَمـ ، ايمِٔمػَم  ضمٝم٣مسمف دم  و  ش همجف نمغم ايمُمٝمْم٣من يمًَٙمؽ  همجًّ

  ، زمجرضمف اإلٞم٣ًمن هيتؿ ومد احل٣ميم٥م هذه دم ،  ايمٖمجر زم٣ميمٛم٣مس يِمقم وهق ، اظمجقد يم٠ميم٠مة أزمق ؿمٔمٛمف ضمكم َمقسمف

 َمٛمٜم٣م همٟمهم٣مق   نمُمٝم٥م أطمذسمف شمؿ ، ٣مسزم٣ميمٛم يمٝمِمقم ايمٔمقام زمـ ايمززمغم همَٗمّدم ، زم٣ميمٛم٣مس يمٝمِمقم يتٗمدم  زمٚمـ َمٜمتؿٌ  وفُمَٚمر

 دطمؾ شمؿ ش ايمِمالة سمرك ظمـ اإلؽمالم دم ضمظ ٓ » وم٣مل ، اظم٠مَمٛمكم أَمغم ي٣م ٞمٔمؿ:  وم٣ميمقا ؟ ايمٛم٣مس أصعم:  وم٣مل ،

 ،  ُيرج أن أراد همٙمام  وىمذا، زم٘مذا اظم٠مَمٛمكم أَمغم ي٣م إزممم:  همٗم٣مل  ، إرض دم َيره شمقب يمف ؾم٣مٌب  رصمٌؾ  فمٙمٝمف

فُ  شمقزمؽ إرهمع »:  همٗم٣مل فمٙمٝمف همردوه  ايمُم٣مب  ردوا: وم٣مل   . «يمَِثْقزمَِؽ  َوَأْٞمَٗمك يمَِرزمَِّؽ  َأسْمَٗمك هَم١مِٞما

اْٞمَْمٙمِْؼ إلم فَم٣مئَُِم٥َم ُأمِّ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم  »:  فمٚمر زمـ اهلل يمٔمٌد: همٗم٣مل ،  × ايمٛمٌل َمع ُيدهَمـ أن ◙ هيتؿ وىم٣من

اَلَم وٓ سَمُٗمْؾ َأَِمغُم اظم٠ُْْمَمِ  ًا َتْٟمِذُن فُمَٚمُر زمـ هَمُٗمْؾ َيْٗمَرُأ فَمَٙمْٝمِؽ فُمَٚمُر ايم ًْ ٦ُم ايْمَٝمْقَم يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َأَِمغًما َووُمْؾ َي ًْ ٛمكَِم هَم١ميِنِّ يَم

ٌْ٘مِل همٗم٣مل َيْٗمَرُأ  َؿ َواؽْمَتْٟمَذَن شُمؿا دطمؾ فمٙمٝمٜم٣م هَمَقصَمَدَه٣م وَم٣مفِمَدًة سَم ٙما ًَ ٌَْٝمِف هَم ـَ َمع َص٣مضِم ْما٣مِب َأْن ُيْدهَم فَمَٙمْٝمِؽ فُمَٚمُر اخْلَ

اَلَم وَ  ًا ْما٣مِب ايم ُوشمَِرنا زمِِف ايْمَٝمْقَم فمعم َٞمْٖمِز زمـ اخْلَ َٕ ٌَْٝمِف همٗم٣ميم٦م ىمٛم٦م ُأِريُدُه يمِٛمَْٖمِز َو ـَ َمع َص٣مضِم َتْٟمِذُن َأْن ُيْدهَم ًْ َي

ٌََؾ وِمٝمَؾ هذا فمٌد اهللاِ زمـ فُمَٚمَر ومد صم٣مء وم٣مل اْرهَمُٔمقيِن هَمَٟمؽْمٛمََدُه َرصُمٌؾ إيمٝمف همٗم٣مل َم٣م يَمَدْيَؽ وم٣مل ايمذي َُت٤ِمُّ   ي٣م همٙمام َأوْم
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ٍء َأَهؿُّ إرم َمـ ذيمؽَأَِمغَم اظمُْ  ْٚمُد هلِلاِ َم٣م ىم٣من َمـ َرْ  ؿم٣ميم٤م أيب زمـ فمقم فمٙمٝمف ودطمؾ« ٠ْمَِمٛمكَِم َأِذَٞم٦ْم وم٣مل احْلَ

 أؽمٚمع َم٣م أىمثر ىمٛم٦م ٕين  ، ص٣مضمٌٝمؽ َمع اهلل َئمٙمؽ أن ٕـمـ ىمٛم٦م إن واهلل وم٣مل ، ايمٛمَْزع دم وهق ، ◙

 . أطمرصمف َمًٙمؿ  «وفُمَٚمر  ، زم٘مرٍ  وأزمق ٣مأٞم وطمرصم٦ُم  ، وفُمَٚمر زم٘مرٍ  وأزمق أٞم٣م دطمٙم٦م»:  يٗمقل ×  اهلل رؽمقل

فمقن ايمذيـ ايمراهمّم٥م  َتد و  ◙ اخلْم٣مب ازمـ فُمَٚمر ي٘مرهقن  ش ◙ ؿم٣ميم٤م أيب زمـ فمقم » ضم٤م يدا

 ودويم٥م ، ايمُٖمْرس دويم٥م يديف فمعم اهلل زيمزل ايمذي هق ◙ اخلْم٣مب زمـ فُمَٚمر أن ذيمؽ دم وايم٤ًٌم صمًدا

 × اهلل رؽمقل زمكم هم٘م٣من ، ◙ زم٘مر وأيب   × ايمٛمٌل زمٔمٚمر ، ؽمٛم٥م وؽمتكم شمالث وفمٚمره َم٣مت ،  ايمروم

 فُمَٚمر وسمقّْل٣م ؽمٛمتكم اخلالهم٥م زم٘مر أزمق سمقلّم  وومد ؽمٛم٥م  فممم إشمٛمل: ايمًـ دم ، ◙ اخلْم٣مب زمـ فُمَٚمر وزمكم  ،

 .  فممًما اخلْم٣مب زمـ

: وم٣مَل   اهلل واحلٚمد َمْمٌقع وهق ايمًٙمػ ؿمريٗم٥م دم اخلٙمػ ؽمالَم٥م ىمت٣مب دم همّم٣مئٙمف َمـ ؾمٝمئ٣مً  ذىمرت وومد

اَم  »: َيُٗمقُل  ×  اهللاِ َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  اَم  زم٣ميمٛمِّٝما٣مِت  إفَْماَمُل  إِٞما ـْ  َٞمَقى، َم٣م اَْمِرئٍ  يمُِ٘مؾِّ  وإِٞما  اهللِ  إلَِم  ِهْجَرسُمفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  هَمَٚم

ـْ  َوَرؽُمقيمِِف، اهللِ إلِم هَمِٜمْجَرسُمفُ  َوَرؽُمقيمِفِ  ٌَُٜم٣م يمُِدْٞمَٝم٣م ِهْجَرسُمفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  َوََم  َه٣مصَمرَ  ََم٣م إلَِم  ْجَرسُمفُ هَمٜمِ  َيٛمْ٘مُِحَٜم٣م اَْمَرَأةٍ  َأو ُيِِمٝم

 فمٙمٗمٚم٥م فمـ  ايمتٝمٚمل إزمراهٝمؿ ازمـ حمٚمد فمـ ،  إٞمِم٣مري ؽمٔمٝمد ازمـ ُيٝمك  زمروايتف سمٖمّرد فمٓمٝمؿ ضمدي٧م هذا  ش إيَِمْٝمفِ 

 ومقافمد َمـ وهق ، صحتف فمعم ٌ َمتٖمؼ ضمدي٧م وهق ، ◙ اخلْم٣مب زمـ فمٚمر فمـ ايمٙمٝمثل  ووم٣مص ازمـ

 أن ىمام  ، ايمٛمٝم٥م زمِمدق ذيمؽ وي٘مقن ايمٗمٙمقب فماملأ صالح أمهٝم٥م فمعم داٌل، ضمدي٧ٌم  همٜمق ايمٔمٓم٣مم اإلؽمالم

 ، ايمٓم٣مهر إصالح أمهٝم٥م فمعم داٌل  « رد همٜمق أَمرٞم٣م فمٙمٝمف يمٝمس فمٚماًل  فَمِٚمَؾ  َمـ »: ريض اهلل فمٛمٜم٣م  فم٣مئُم٥م ضمدي٧م

  ذؿمكم زمتقهمر إٓ ايمٔمٚمؾ يٗمٌؾ ٓ  واهلل ،  × اهلل رؽمقل زمٚمقاهمٗم٥م

 . َمرؽمال ٞمٌٝم٣ًّم وٓ َمٗمرزم٣م َمٙمً٘م٣م ٓ ، نمغمه َمٔمف ُيمَمك ٓ   هلل طم٣ميمًِم٣م ايمٔمٚمؾ ي٘مقن أن :  األول ☜

 .  × ايمٛمٌل وهدي ، يمْمريٗم٥م َمقاهمًٗم٣م ، ايمٔمٚمؾ ي٘مقن أن  : الثاني  ☜
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اَم  » : ومقيمف ًٓ  ،  صحًت٣م أي:  « زم٣ميمٛمِّٝما٣مِت  إفَْماَمُل  إِٞما  وم٣مل هلل طم٣ميمًِم٣م  ىم٣من  َم٣م إٓ ،  اهلل يٗمٌؾ همٙمـ  وومٌق

 : ♫ ايمًٔمدي

 يمٙمٔمٚمؾ  ،وايمٖم٣ًمد زم٣ميمِمالح *** ايمٔمٚمؾ يمِم٣ميمح ذطٌ  ايمٛمٝم٥م

:    رزمف فمـ يرويف همٝمام ،  ش:2985» َمًٙمؿ فمٛمد ◙ هريرة أيب ضمدي٧م دم ىمام × ايمٛمٌل وم٣مل وومد  

ىَمفُ  » ي، سَمَرىْمُتُف َوِذْ َك همِٝمِف ََمِٔمل نَمغْمِ ـْ فَمِٚمَؾ فَمَٚماًل َأْذَ  . « ََم

َل ايمٛم٣مس ُيْٗم٢َم يقم ايْمِٗمَٝم٣مَمَ  »: َمرهمقفم٣م ◙ هريرة أيب وفمـ هَمُف إِنا َأوا ٥ِم فمٙمٝمف َرصُمٌؾ اؽْمُتُْمِٜمَد هَمُٟمِتَ زمِِف هَمَٔمرا

َْن يُ  ِٕ َٗم٣مَل ٞمَِٔمَٚمُف هَمَٔمَرهَمَٜم٣م وم٣مل همام فَمِٚمْٙم٦َم همٝمٜم٣م وم٣مل وَم٣مسَمْٙم٦ُم همِٝمَؽ ضمتك اؽْمُتُْمِٜمْدُت وم٣مل ىَمَذزْم٦َم َويَم٘مِٛماَؽ وَم٣مسَمْٙم٦َم 

ِح٤َم فمعم َوصْمِٜمِف ضمتك ُأيْمِٗملَ  ًُ َٚمُف َووَمَرَأ ايْمُٗمْرآَن  صَمِريٌء هَمَٗمْد وِمٝمَؾ شُمؿا ُأَِمَر زمِِف هَم َؿ ايْمِٔمْٙمَؿ َوفَمٙما دم ايمٛما٣مِر َوَرصُمٌؾ سَمَٔمٙما

ْٚمُتُف َووَمَرْأُت همِٝمَؽ  هَمُف ٞمَِٔمَٚمُف هَمَٔمَرهَمَٜم٣م وم٣مل همام فَمِٚمْٙم٦َم همٝمٜم٣م وم٣مل سَمَٔمٙماْٚم٦ُم ايْمِٔمْٙمَؿ َوفَمٙما ايْمُٗمْرآَن وم٣مل ىَمَذزْم٦َم  هَمُٟمِتَ زمِِف هَمَٔمرا

ِح٤َم فمعم َوصْمِٜمِف َويَم٘مِٛماَؽ سَمَٔمٙماْٚم٦َم ايْمِٔمٙمْ  ًُ ٌ َووَمَرْأَت ايْمُٗمْرآَن يمُِٝمَٗم٣مَل هق وَم٣مِرٌئ هَمَٗمْد وِمٝمَؾ شُمؿا ُأَِمَر زمِِف هَم َؿ يمُِٝمَٗم٣مَل فَم٣ممِل

هَمُف ٞمَِٔمٚمَ  ِف هَمُٟمِتَ زمِِف هَمَٔمرا َع اهلل فمٙمٝمف َوَأفْمَْم٣مُه َمـ َأْصٛم٣َمِف اظم٣َْمِل ىُمٙمِّ ٣م وم٣مل همام ُف هَمَٔمَرهَمٜمَ ضمتك ُأيْمِٗمَل دم ايمٛما٣مِر َوَرصُمٌؾ َوؽما

يمُِٝمَٗم٣مَل فَمِٚمْٙم٦َم همٝمٜم٣م وم٣مل َم٣م سَمَرىْم٦ُم َمـ ؽَمٌِٝمٍؾ َُت٤ِمُّ َأْن ُيٛمَْٖمَؼ همٝمٜم٣م إٓ َأْٞمَٖمْٗم٦ُم همٝمٜم٣م يمؽ وم٣مل ىَمَذزْم٦َم َويَم٘مِٛماَؽ هَمَٔمْٙم٦َم 

ِح٤َم فمعم َوصْمِٜمِف شُمؿا ُأيْمِٗمَل دم ايمٛما٣مرِ  ًُ «1»« هق صَمَقاٌد هَمَٗمْد وِمٝمَؾ شُمؿا ُأَِمَر زمِِف هَم
. 

ـْ  صُمُؾ »:  هَمَٗم٣مَل  × ايمٛماٌِلِّ  إلَِم  َرصُمٌؾ  صَم٣مءَ : وَم٣مَل  ، ◙ ؽَمكَُمق َأيِب  فَم  ؾَمَج٣مفَم٥ًم، َوُيَٗم٣مسمُِؾ  مَحِٝما٥ًم، ُيَٗم٣مسمُِؾ  ايمرا

ـْ »: وَم٣مَل  ؽَمٌِٝماِلهللاِ؟ دِم  َذيمَِؽ  هَمَٟميُّ  ِرَي٣مًء، َوُيَٗم٣مسمُِؾ  »«اهللاِ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  هَمُٜمقَ  ايمُٔمْٙمَٝم٣م، ِهلَ  اهللاِ ىَمٙمَِٚم٥مُ  يمَِتُ٘مقنَ  وَم٣مسَمَؾ  ََم
2

 .  ش:

اَم  » : ومقيمف  ، ايمٔمٓمٝمؿ إصمر يمف ىم٣من ،  اهلل ٞمٝمتف ىم٣من هم١من َم٣مٞمقاه إٓ يمف يمٝمس أي:   « َٞمَقى َم٣م اَْمِرئٍ  يمُِ٘مؾِّ  وإِٞما

ـْ » : سمٔم٣ملم وم٣مل ىمام  ، ايمدٞمٝم٣م إٓ يمف يمٝمس ايمدٞمٝم٣م ٞمٝمتف ىم٣مٞم٦م وإن طِمَرةِ  ضَمْرَث  ُيِريُد  ىَم٣منَ  ََم ْٔ ْـ  ضَمْرشمِفِ  دِم  يَمفُ  َٞمِزدْ  ا  َوََم

ْٞمَٝم٣م ضَمْرَث  ُيِريُد  ىَم٣منَ  طِمَرةِ  دِم  يَمفُ  َوََم٣م َمٛمٜم٣م ُٞم٠ْمسمِفِ  ايمدُّ ْٔ ـْ  ا  [ 28: ايمُمقرى] « َٞمِِمٝم٤ٍم  َِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«
1)

 . (0985»أطمرصمف َمًٙمؿ  

«
2)
 . َمتٖمؼ فمٙمٝمف 
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ـْ  ٌْدِ  وفَم ـِ  اهللاِ  فَم ، زْم ْيَٙمِٚملِّ ـَ  َئْمعَم  َأنا  ايمدا  رِم  يَمْٝمَس  ىَمٌغِمٌ  ؾَمْٝمٌخ  َوَأَٞم٣م زم٣ِميْمَٕمْزوِ  × اهللاِ َرؽُمقُل  آَذنَ  »: وَم٣مَل  َُمٛمَْٝم٥مَ  ازْم

٦ُم همَ  طَم٣مِدمٌ  ًْ ضِمٝمُؾ  َدَٞم٣م هَمَٙماما  َرصُماًل، هَمَقصَمْدُت  ؽَمْٜمَٚمُف، يَمفُ  َوُأصْمِري َيْ٘مِٖمٝمٛمِل، َأصِمغًما ٣ميْمَتَٚم  ََم٣م َأْدِري ََم٣م: هَمَٗم٣مَل  َأسَم٣ميِن، ايمرا

ْٜماَمِن، ًُّ ٌُْٙمغُ  َوََم٣م ايم ؿِّ  ؽَمْٜمِٚمل؟ َي ًَ ْٜمؿُ  ىَم٣منَ  ؾَمْٝمًئ٣م رِم  هَم ًا ْ  َأوْ  ايم ، مَل ـْ ْٝم٦ُم  َيُ٘م ٚما ًَ ْت  هَمَٙماما  َدَٞم٣مٞمغَِم، ٥مَ شَماَلشمَ  يَمفُ  هَم  ضَمَيَ

َٞم٣مٞمغَِم، هَمَذىَمْرُت  ؽَمْٜمَٚمُف، يَمفُ  ُأصْمِريَ  َأنْ  َأَرْدُت  نَمٛمِٝمَٚمُتفُ   َأصِمُد  ََم٣م»: هَمَٗم٣مَل  َأَْمَرُه، يَمفُ  هَمَذىَمْرُت  ، × ايمٛماٌِلا  هَمِجْئ٦ُم  ايمدا

ْٞمَٝم٣م دِم  َهِذهِ  نَمْزَوسمِفِ  دِم  يَمفُ  طِمَرةِ  ايمدُّ ْٔ ٓا  َوا ك يماتِلا َدَٞم٣مٞمغَِمهُ  إِ »شؽَمٚما
0

  .ش:

  َمـ هذا ىمؾ  وه٘مذا أضم٨ُم  ٞمقي٦ُم   ، أصقم ٞمقي٦ُم  سمٗمقل  ىم٣من هب٣م ايمتٙمٖمظ َيقز وٓ ، ايمٗمٙم٤م حمٙمٜم٣م وايمٛمٝمف

ؽ  هق وإٞمام زمٛمٝم٥م  يمٝمس همٜمذا فمٚمرهً  يمٌٝمؽ »  ، ش: ضمًج٣م يمٌٝمؽ  » ومقيمف ،  وأَم٣م اظمحدشم٣مت ًُ  . ُٞم

ـْ » : ومقيمف   ،× رؽمقيمف وإلم يمممفمف واإلٞمٗمٝم٣مد ، يمف ايمٔمٚمؾ إلم ئمٛمل  :« يمِفِ َوَرؽُمق اهللِ  إلَِم  ِهْجَرسُمفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  هَمَٚم

 أصمر يٛم٣ميمف ئمٛمل:  َوَرؽُمقيمِفِ  اهللِ  إلِم هَمِٜمْجَرسُمفُ  ، احلكم ذيمؽ دم ، اظمديٛم٥م ٕهؾ وايمت٘مثغم ،يمف واظم٠مازرة ٣مظمٛم٣مسةزم

 . ؿمقَيتف وزمٗمدر ، ٞمٝمتف زمٗمدر  فمٓمٝمؿ

ـْ  » :ومقيمف ٌَُٜم٣ميُ  يمُِدْٞمَٝم٣م ِهْجَرسُمفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  َوََم  ر فمعم يتحِمؾ أن أصمؾ َمـ فمٚمؾ أو ؽم٣مهمر أو ه٣مصمر ئمٛمل:  «ِِمٝم

 مل ،  إيَِمْٝمفِ  َه٣مصَمرَ  ََم٣م إلَِم  هَمِٜمْجَرسُمفُ  ، يتزوصمٜم٣م أي «َيٛمْ٘مُِحَٜم٣م اَْمَرَأةٍ  َأو»  ذيمؽ إٓ يمف ٙمٝمسهم اظمٛم٣مص٤م أو ،  اظم٣مل َمـ

٤م ظم٣م ٛمامزمٝم ؾمٟمَن٣م َمـ يمٙمتٗمٙمٝمؾ ، يٛم٘محٜم٣م اَمرأةٍ  وإلم  يِمٝمٌٜم٣م، دٞمٝم٣م إلم همٜمجرسمف يٗمؾ  اهلل إلم اْلجرة دم رنما

  شَوَرؽُمقيمِفِ  اهللِ إلِم هَمِٜمْجَرسُمفُ »: يمذيمؽ ىمُٚمٔمٓمِؿ وم٣مل ورؽمقيمف

 :  ومٝمؾ ضمتك ايمديـ  فمٚمدة ُئَمد ، احلدي٧م هذاو

 ٥مــايمػمي غمــطم ىمالم َمـ عٌ ـأرزم ** ىمـٙمٚمـ٣مٌت  دٞم٣مــفمـٛم ــــايمـدي فمٚمـدة

ـا  ؽٝمــئمـٛم ســٝمـيم َم٣م   ** ودع وازهد ٣متــٜمــٌـايمُم اسمؼ   زمٛمٝم٥م وافمـٚمٙم

 . ايمًالَم٥م اهلل  ٞمًٟمل  ايمري٣مء َمـ ايمتحذير :احلدي٧م ودم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«
0)
 . (11/ 3»أخرجه أبو داود :  
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 :  ومًٚمكم إلم يٛمٗمًؿ وايمري٣مء 

 اهلل، يريد وٓ ، أطمرة يريد َم٣م  يمٙمدٞمٝم٣م ايمٔمٚمؾ دم ايمٔم٣مَمؾ يدطمؾ  أن همٜمق ايمٔمٚمؾ، مجٝمع  ُيٌط  ري٣مءٌ  إول : ☜

َٓ »:   اهلل وم٣مل ىمام اظمٛم٣مهمٗمكم َمـ إٓ َيِمدر ٓ وهذا اَلةَ  َيْٟمسُمقنَ  َو ٓا  ايمِما ٣ملَمٰ  َوُهؿْ  إِ ًَ َٓ  ىُم ٓا  ُيٛمِٖمُٗمقنَ  َو  َوُهؿْ  إِ

ـْ »:   اهلل ىمٗمقل وهذا «ىَم٣مِرُهقنَ  َٝم٣مةَ  ُيِريُد  ىَم٣منَ  ََم ْٞمَٝم٣م احْلَ ؿْ  إيَِمْٝمِٜمؿْ  ُٞمَقفِّ  َوِزيٛمََتَٜم٣م ايمدُّ  َٓ  همِٝمَٜم٣م َوُهؿْ  همِٝمَٜم٣م َأفْماَمَْلُ

قنَ  ًُ ٌَْخ ـَ  ُأويَمئَِؽ   ُي ؿْ  ْٝمَس يمَ  ايماِذي طِمَرةِ  دِم  َْلُ ْٔ ٓا  ا  «َئْمَٚمُٙمقنَ  ىَم٣مُٞمقا ََم٣م َوزَم٣مؿمٌِؾ  همِٝمَٜم٣م َصٛمَُٔمقا ََم٣م َوضَمٌِطَ  ايمٛما٣مرُ  إِ

 . [06 ،05: هقد]

 هلل ايمٔمٙمؿ يْمٙم٤مو  ايمٗمرآن، يٗمرأ ،و ويتِمدق ، همٝمِمقم ،   هلل ئمٚمؾ:  اإلٞم٣ًمن أن  ايمري٣مء َمـ : ايمث٣مين وايمٛمقع ☜

 همٙمٝمس ايمري٣مء داهَمع هم١من ، ىم٣ميمِمالة َمتِماًل  ايمٔمٚمؾ ىم٣من إن:    ضم٣مٓن يمف همٜمذا ،  ايمري٣مء فمٙمٝمف يْمرأ ومد يم٘مـ و ،

ٌَْْمؾ  ، ايمري٣مء دم اؽمتٚمر وإن  ، رء فمٙمٝمف  .  دطمٙمف ايمري٣مء ايمذي ايمٔمٚمؾ  همُٝم

 َمٗمٌقل همٜمق  هلل ىم٣من همام  ، أطمرى  زمٔمممة رائَ  شمؿ ، هلل ري٣مٓت زمٔمممة سمِمدق  َمٛمٖمِماًل  ايمٔمٚمؾ ىم٣من وإن 

 .، زمؾ وزٌر، أؽمٟمل اهلل ايمًالَم٥م أصمر همٝمف ٙمف ٙمٝمًهم  يمٕمغمة ىم٣من وَم٣م ،

 ٓ همٜمذا ،  زمف ايمٛم٣مس فمٙمٝمف يثٛمل ذيمؽ زمٔمد شمؿ  ، هلل ايمٔمٚمؾ ايمٔمٌد ئمٚمؾ أن وصقرهت٣م : شم٣ميمث٥م  ضم٣ميم٥م وهٛم٣م☜ 

 »:  وم٣مل زمف فمٙمٝمف ُيثٛمك  ، اخلغم ئمٚمؾ ايمرصمؾ اهلل رؽمقل ي٣م  ومٝمؾ َمًٙمؿ اإلَم٣مم فمٛمد ذر أيب ضمدي٧م همٖمل ،  ييه

ى فَم٣مصِمُؾ  سمِْٙمَؽ  ـِ  زُممْمَ ـُ »:  اهلل ىمٗمقل وهل، «اظم٠ُْْمَِم مْحَ ُؿ ايمرا ٣مِت ؽَمَٝمْجَٔمُؾ َْلُ ٣محِلَ ـَ آََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِما إِنا ايماِذي

ا   [96]َمريؿ:  «ُودًّ

ـَ » :  اهلل وم٣مل ىمام اإلطمالص وصمقب فمعم ايمدٓيم٥م احلدي٧م دم و ي ٌُِد اهللاَ خُمْٙمًِِم٣م يَمُف ايمدِّ ]ايمزَمر:  «هَم٣مفْم

ـَ »:    وم٣مل [2 ي ٌُُدوا اهللاَ خُمْٙمِِِمكَم يَمُف ايمدِّ ٓا يمَِٝمْٔم ٓا ازْمتَِٕم٣مَء »:  وسمٔم٣ملم  ؽمٌح٣مٞمف وم٣مل [5]ايمٌٝمٛم٥م:  «َوََم٣م ُأَِمُروا إِ إِ

فَْمعَم  ْٕ ِف ا  [28]ايمٙمٝمؾ:  «َوصْمِف َرزمِّ

  .  هلل ايمٔمٚمؾ إطمالص وصمقب فمعم ايمدايم٥م ، وإضم٣مدي٧م ، أي٣مت َمـ ذيمؽ نمغم إلم 
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 . صمٜمتكم َمـ صاإلطمال فمعم وايم٘مالم 

 .   ايمٔمٗمٝمده زم٣مب دم يدطمؾ وهذا إيمٝمف آؾم٣مرة سمٗمدَم٦م ىمام هلل  ايمٔمٚمؾ إطمالص وصمقب : وىلاأل☜

 .زمٔمّمٜم٣م فمـ واضمد صمٛمس َمـ ايمتل ايمٔم٣ٌمدات ومتٝمٝمز ايمٔم٣مدات فمـ ايمٔم٣ٌمدات متٝمٝمز : الثاني☜

 . ايمًٛمف رىمٔمتل فمـ ايمٖمجر وىمِمالة ايمتػمد نمًؾ فمـ اْلٚمٔمف ىمٕمًؾ 

 ايمٔم٣ٌمدات متٝمٝمز وهق ايمٖمٗمٜم٣مء ذىمره ايمذي زم٣مظمٔمٛمك ايمٛمٝم٥م وأَم٣م »: ايمٔمٙمقم صم٣مَمع دم ♫ رصم٤م ازمـ وم٣مل

 فمعم ايمٗمدرة يمٔمدم وسم٣مرة محٝم٥م سم٣مرة يٗمع وايمممب إىمؾ فمـ اإلَم٣ًمك هم١من زمٔمض َمـ زمٔمّمٜم٣م ايمٔم٣ٌمدات ومتٝمٝمز

 هذا نمغم فمعم ايمْمٔم٣مم سمرك فمـ زمذيمؽ يمٝمتٚمٝمز ٞمٝم٥م إلم ايمِمٝم٣مم دم همٝمحت٣مج  هلل يمٙمُمٜمقات سمرىم٣م وسم٣مرة إىمؾ

 ايمِمٙمقات هم١من أٞمقافم٣م يتٛمقع وايمٖمرض ٞمٖمؾ :مهواو همرض َمٛمٜم٣م وايمِمٝم٣مم ىم٣ميمِمالة ايمٔم٣ٌمدات وىمذيمؽ قصمفايم

 ىمٖم٣مرة ي٘مقن وسم٣مرة رَمّم٣من صٝم٣مم ي٘مقن سم٣مرة ايمقاصم٤م وايمِمٝم٣مم ويمٝمٙم٥م يقم ىمؾ دم صٙمقات مخس اظمٖمروو٣مت

 وَمٛمف زىم٣مة َمٛمف وايمٖمرض همرو٣م وسم٘مقن ٞمٖمال سم٘مقن ايمِمدوم٥م وىمذيمؽ زم٣ميمٛمٝم٥م إٓ ىمٙمف هذا يتٚمٝمز وٓ ٞمذر فمـ أو

 ذيمؽ زمٔمض ودم َم٣مٞمقى اَمريء يم٘مؾ وإٞمام × ومقيمف فمٚمقم دم ذيمؽ همٝمدطمؾ زم٣ميمٛمٝم٥م إٓ ذيمؽ يتٚمٝمز وٓ ىمٖم٣مرة

 . ها  « ايمٔمٙمامء زمكم َمُمٜمقر اطمتالف

 -واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم  -

 

۞۞۞  
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 :الثاني الحديث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *********************************************: ايمممح

  فُمَٚمر فمـ ، َمًٙمؿ زمف واٞمٖمرد  ، ◙ هريرة أيب ضمدي٧م َمـ ، وَمًٙمؿ ، ايمٌخ٣مري أطمرصمف احلدي٧م ذاه 

 : ومِم٥م وهمٝمف  ◙ اخلْم٣مب زمـ

ـْ  ـِ  َُيَْٝمك فَم َل  ىَم٣منَ »:  وَم٣مَل  َئْمَٚمرَ  زْم ـْ  َأوا ةِ  ايْمَٗمَدرِ  ذِم  وَم٣مَل  ََم ٌٌَْمَ ٌٌَد  زم٣ِميْم َٜمٛمِكُّ  ََمْٔم ْٝمُد  َأَٞم٣م هَم٣مْٞمَْمَٙمْٗم٦ُم  اْْلُ ـُ  َومُحَ  ٌْدِ فمَ  زْم

ـِ  مْحَ ىُّ  ايمرا ْٚمغَمِ كْمِ  احْلِ ـِ  َأوْ  ضَم٣مصما ـْ  َأضَمًدا يَمِٗمٝمٛم٣َم يَمقْ  هَمُٗمْٙمٛم٣َم َُمْٔمَتِٚمَرْي َٟميْمٛم٣َمهُ   × اهللاِ َرؽُمقلِ  َأْصَح٣مِب  َِم ًَ  َيُٗمقُل  فَماما  هَم

َؼ  ايْمَٗمَدرِ  ذِم  َه٠ُمَٓءِ  ٌُْد  يَمٛم٣َم هَمُقهمِّ ـُ  اهللاِ فَم ـِ  فُمَٚمرَ  زْم ْما٣مِب  زْم ِجَد ا َداطِمالً   ╚ اخْلَ ًْ  َوَص٣مضِمٌِك َأَٞم٣م هَم٣مىْمَتٛمَْٖمُتفُ  ظمَْ

ـْ  َأضَمُدَٞم٣م ـْ  َوأطَمرُ  َيِٚمٝمٛمِفِ  فَم ٌْدِ  َأزَم٣م هَمُٗمْٙم٦ُم  إلَِما  ايْمَ٘ماَلمَ  ؽَمَٝم٘مُِؾ  َص٣مضِمٌِك َأنا  هَمَٓمٛمَٛم٦ُْم  ؾِماَميمِفِ  فَم ـِ  فَم مْحَ فُ  ايمرا  ـَمَٜمَر  وَمْد  إِٞما

ـُ فِمٛمَْد َرؽُمقِل اهللِ » : وم٣مل ◙ ، اخلْم٣مب ازمـ فُمَٚمر فمـ -2 َذاَت َيْقٍم، إِْذ ؿَمَٙمَع فَمَٙمْٝمٛم٣َم َرصُمٌؾ  × زَمٝمْٛمَاَم َٞمْح

ٖمَ  ًا َٓ ُيَرى فَمَٙمْٝمِف َأشَمُر ايم َٔمِر،  َٓ َئْمِرهُمُف َِمٛما٣م َأضَمٌد، ضَمتاك صَمَٙمَس إلَِم ايمٛماٌِلِّ ؾَمِديُد زَمَٝم٣مِض ايمثَِّٝم٣مِب، ؾَمِديُد ؽَمَقاِد ايمُما  × ِر، َو

ـِ اإْلِ  يِن فَم ُد َأطْمػِمْ ْٝمِف فَمعَم هَمِخَذْيِف، َووَم٣مَل: َي٣م حُمَٚما ٌََتْٝمِف، َوَوَوَع ىَمٖما ٌََتْٝمِف إلَِم ُرىْم :  × ؽْماَلِم، هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ، هَمَٟمؽْمٛمََد ُرىْم

ؽْماَلُم َأْن سَمُْم » ًدا َرؽُمقُل اهللِاإْلِ ٓا اهلُل َوَأنا حُمَٚما َٓ إيَِمَف إِ ىَم٣مَة، َوسَمُِمقَم َرََمَّم٣مَن،  × َٜمَد َأْن  اَلَة، َوسُم٠ْمِتَ ايمزا ، َوسُمِٗمٝمَؿ ايمِما

ٌَْٝم٦َم إِِن اؽْمَتَْمْٔم٦َم إيَِمْٝمِف ؽَمٌِٝماًل  َٟميُمُف، َوُيَِمدِّ شَوََت٨ُما ايْم ًْ ٌْٛم٣َم يَمُف َي ياَمِن، ، وَم٣مَل: َصَدوْم٦َم، وَم٣مَل: هَمَٔمِج ـِ اإْلِ يِن فَم وُمُف، وَم٣مَل: هَمَٟمطْمػِمْ

ِه َوَذِّ »وَم٣مَل:  ـَ زم٣ِميْمَٗمَدِر طَمغْمِ طِمِر، َوسُم٠ْمَِم ْٔ ـَ زم٣ِمهللِ، َوََماَلِئَ٘متِِف، َوىُمُتٌِِف، َوُرؽُمٙمِِف، َوايْمَٝمْقِم ا ، وَم٣مَل: َصَدوْم٦َم، وَم٣مَل: شهِ َأْن سُم٠ْمَِم

٣مِن، وَم٣مَل:  ًَ ضْم ـِ اإْلِ يِن فَم ُف َيَراكَ َأْن سَمٔمْ »هَمَٟمطْمػِمْ ـْ سَمَراُه هَم١مِٞما َؽ سَمَراُه، هَم١مِْن مَلْ سَمُ٘م ٣مفَم٥ِم، وَم٣مَل: شٌَُد اهللَ ىَمَٟمٞما ًا ـِ ايم يِن فَم ، وَم٣مَل: هَمَٟمطْمػِمْ

ُئقُل فَمٛمَْٜم٣م زمَِٟمفْمَٙمؿَ  ََم٣م» ًْ ٣مئِؾِ  اظمَْ ًا ـَ ايم ٣م، وَم٣مَل: ش َِم ـْ َأََم٣مَرهِتَ يِن فَم َتٜمَ »وَم٣مَل: هَمَٟمطْمػِمْ َََم٥ُم َرزما ْٕ َٖم٣مَة ايْمُٔمَراَة َأْن سَمٙمَِد ا ٣م، َوَأْن سَمَرى احْلُ

ٌُٛمَْٝم٣منِ  ٣مِء َيَتَْم٣مَويُمقَن دِم ايْم ٣مئُِؾ؟»، وَم٣مَل: شُمؿا اْٞمْمََٙمَؼ هَمَٙمٌِْث٦ُم ََمٙمِٝم٣ًّم، شُمؿا وَم٣مَل رِم: شايْمَٔم٣ميَم٥َم ِرفَم٣مَء ايمُما ًا ـِ ايم ش َي٣م فُمَٚمُر َأسَمْدِري ََم

ُف صمِ »وُمْٙم٦ُم: اهللُ َوَرؽُمقيُمُف َأفْمَٙمُؿ، وَم٣مَل:  ُٚمُ٘مْؿ ِديٛمَُ٘مؿْ هَم١مِٞما يُؾ َأسَم٣مىُمْؿ ُئَمٙمِّ  .أطمرصمف َمًٙمؿ  شػْمِ
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ٌََٙمٛم٣َم ُرونَ  ايْمُٗمْرآنَ  َيْٗمَرُءونَ  َٞم٣مٌس  وِم ـْ  َوَذىَمرَ  - ايْمِٔمْٙمؿَ  َوَيَتَٗمٖما ُؿْ  - ؾَمْٟمَِنِؿْ  َِم . ُأُٞمٌػ  إََْمرَ  َوَأنا  وَمَدرَ  َٓ  َأنْ  َيْزفُمُٚمقنَ  َوَأَنا

ُهؿْ  ُأويَمئَِؽ  يَمِٗمٝم٦َم  هَم١مَِذا وَم٣مَل  ُؿْ  َِمٛمُْٜمؿْ  زَمِرىءٌ  َأٞمِّك هَمَٟمطْمػِمْ ٌُْد  زمِفِ  َُيْٙمُِػ  َوايماِذى َِمٛمِّك زُمَرآءُ  َوَأَنا ـُ  اهللاِ فَم  َأنا  قْ يمَ  فُمَٚمرَ  زْم

٣ًٌم ُأضُمدٍ  َِمْثَؾ  ٕضََمِدِهؿْ  ـَ  ضَمتاك َِمٛمْفُ  اهللاُ  وَمٌَِؾ  ََم٣م هَمَٟمْٞمَٖمَٗمفُ  َذَه شَمٛمِك وَم٣مَل  شُمؿا  زم٣ِميْمَٗمَدرِ  ُي٠ْمَِم ـُ  فُمَٚمرُ  َأزمِك ضَمدا ْما٣مِب  زْم  اخْلَ

 .   « وذىمره

 َمًٙمؿ اإلَم٣مم  زمف رصد ضمدي٧م أول وهق ،  ايم٣ٌمب دم أؾمٜمرضمدي٧م ◙ اخلْم٣مب زمـ فُمَٚمر وضمدي٧م

  ايمديـ ظمراسم٤م ايمٌٝم٣من ضمقى همٗمد ، اإلؽمالم َمدار فمٙمٝمٜم٣م ايمتل  ، إضم٣مدي٧م َمـ وهق ،   ايمِمحٝمح ٣مزمفىمت

   ش: اإلضم٣ًمن و ، اإليامن و ، اإلؽمالم »:   وهل

ـُ  زمّٝمٛمَاَم  » : ومقيمف  رؽمقل َمع يٌٗمقن ىمثغًما ، ايمِمح٣مزم٥م يٖمٔمٙمف ىم٣من وهذا:  « يقمٍ  ذات × اهلل رؽمقل فمٛمد َٞمْح

 ودم ، ايمقضمل َمـ ٞمزل َم٣م آطمر وئمٙمٚمقن ، احلدي٧م َمٛمف ويتٙمٗمقن ،  ايمٔمٙمؿ َمٛمف همٝمًٚمٔمقن ، × اهلل

 ايمٛمٌل يُمٜمد ،  إٞمِم٣مري هم٘م٣من ،  إٞمِم٣مر َمـ صم٣مرٌ  يمف ىم٣من  ◙ اخلْم٣مب زمـ فُمَٚمر أن» :  ايمِمحٝمحكم

 . × ايمٛمٌل َمـ ، ايمٔمٙمؿ أطمذ دم يتٛم٣موزمقن ىم٣مٞمقاأي  يقًَم٣م ◙ فُمَٚمر ويُمٜمده يقًَم٣م ×

 ويمـ ، مل َمرسم٥ٌم ، × ايمٛمٌل َمع اْلٙمقس وهل ، فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان ايمِمح٣مزم٥م ٞم٣مْل٣م ايمتل اظمرسم٥ٌم وهذه   

 : اْلٛم٥م دم أَنؿ فمٛمٜمؿ  اهلل وأطمػم «فمٛمف وروقا ، م◙»  ضمٝم٧م ايمِمح٥ٌم َمرسم٥ٌم نمغمهؿ يٛم٣مْل٣م

٣مزمُِٗمقنَ » ًا يُمقنَ  َوايم َوا ْٕ ـَ  ا ـَ  َِم َْٞمَِم٣مرِ  اظمَُْٜم٣مصِمِري ْٕ ـَ  َوا ٌَُٔمقُهؿْ  َوايماِذي ٣منٍ  اسما ًَ ؿْ  َوَأفَمدا  فَمٛمْفُ  َوَرُوقا مْ ◙ زم١ِمضِْم  َْلُ

ِري صَمٛما٣مٍت  َتَٜم٣م ََتْ ََْن٣َمرُ  ََتْ ْٕ ـَ  ا  [088: ايمتقزم٥م] «ايْمَٔمٓمِٝمؿُ  ايْمَٖمْقزُ  َذيمَِؽ  َأزَمًدا همِٝمَٜم٣م طَم٣ميمِِدي

 :  ْلؿ زم٣ميمدفم٣مء  اهلل  وأَمرٞم٣م

طْمَقاٞمِ » ٛم٣َم انْمِٖمْر يَمٛم٣َم َوإِلِ ـْ زَمْٔمِدِهْؿ َيُٗمقيُمقَن َرزما ـَ صَم٣مُءوا َِم َٔمْؾ دِم وُمُٙمقزمِٛم٣َم َوايماِذي َٓ ََتْ ياَمِن َو ٌَُٗمقَٞم٣م زم٣ِمإْلِ ـَ ؽَم ٛم٣َم ايماِذي

ٛم٣َم إِٞماَؽ َرُءوٌف َرضِمٝمؿٌ  ـَ آََمٛمُقا َرزما ِذي  : أَمقر ايمِمح٣مزم٥م َت٣مه ايمقاصم٤م دم ايمٔمٙمامء ويذىمر  [08]احلمم:  «نِمالًّ يمِٙما

 . وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب دم َمذىمقرة حم٣مؽمٛمٜمؿ ٕن ، حم٣مؽمٛمٜمؿ ِذىمر : األول☜
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 اطمت٣مرهؿ ومقمٌ  هم١مَنؿ ايمَتٛمَُٗمص  أو ، ايمذم ؽمٌٝمؾ فمعم َم٣ًموهيؿ سُمْذىَمر همال ، َم٣ًموهيؿ فمـ ايم٘مػ : الثاني☜

 .  اإلؽمالم دم ايمًٌؼ وْلؿ  ، وايمًالم ايمِمالة فمٙمٝمف ٞمٌٝمف يمِمحٌٝمتف اهلل

 وفم٣مئُم٥م فمقٍم  زمكم ضمِمؾ ىمام ، طمالهم٣مت زمٝمٛمٜمؿ ؾمَجَرت همٗمد زمٝمٛمٜمؿ ؾمَجرَ  فمام ايم٘مػ : الثالث☜

 ِصّٖمكِم  ضمرب دم ، َم٣م◙ وَمٔم٣موي٥م ، فمقم زمكم ضمِمؾ وىمام ، اْلَٚمؾ ضمرب دم  ، ╚

 ظم٣م زمٝمٛمٜمؿ ؾمَجرَ  همٝمام اخلقض يمٛم٣م َيقز ٓ يم٘مـ ،  ◙ ؿم٣ميم٤م أيب زمـ فمقم َمع ىم٣من احلؼ أن ٞمٔمتٗمد أٞمٛم٣م َمع 

 : ومٝمؾ يامً  وومد ،  فمدايمتٜمؿ دم ايمْمٔمـ  أو ،  ايمتٛمٗمص إلم ي٠مدي

 . ْلؿ َمٕمٖمقر  احَلمْم  دم هم٘مٙمٜمؿ ** زمٝمٛمٜمؿ صمرى همٝمام ايمِمح٣مزم٥م َدعْ 

 . ؾمئ٦م إن همراصمٔمف ايمقاؽمْمٝمف دم زم٣ميمِمح٣مزمف  يتٔمٙمؼ فمام ٞمٖمٝمس زم٘مالم ♫ آؽمالم ؾمٝمخ سم٘مٙمؿ وومد

ٔمرِ  ؽمقادِ  ؾمديُد  ، ايمثِّٝم٣مِب  زمٝم٣مضِ  ؾمديُد  رصمٌؾ  فمٙمٝمٛم٣م ؿمٙمع إذ» : ومقيمف   اْلٝمئ٥م، هبذه رصُماًل  رأوا أي :«ايمُما

٣ًٌم وهذا  هذه َمـ ايمِمح٣مزم٥م سمٔماَج٤م ويم٘مـ  ،ذةَم٣ٌم اظمجٙمس إلم ، زمٝمتف َمـ ُيرج ايمذي ايمَرصُمؾ دم ي٘مقن َم٣م نم٣ميم

ٝماَمء ًِ  . ايمًٖمر أشمر فمٙمٝمف ُيَرى ٓ يم٘مـ ، ايمًٖمر َمـ ىم٣ميمٗم٣مدم رصمؾٍ  فمعم هل إذ   ايم

 اهلل أذن ىمام ،  يت٘مّٝمٖمقن همٜمؿ ايمَتَ٘مٝمُّػ فمعم ايمٗمدرة ، يمٙمٚمالئ٘م٥م وه٤َم   اهلل أن :ايمٖمقائد َمـ احلدي٧م ودم 

 ؽمتامئ٥م يمف ،    َمرسمكم ، صقرسمف فمعم × ورآه « ايم٘مٙمٌل  ضمَٝم٥مدِ » صقرة فمعم صمػميؾ  × ايمٛمٌل رأى وومد ، 

 ، طَمٙمِٗمف دم ، اإلٞم٣ًمن دم ي٠مشمر ومد ايمًٖمر أن احلدي٧م ودم.   وإرض ، ايمًامء زمكم َم٣م طمٙمٗمف فِمَٓمؿ ؽم٣مداً   صمٛم٣مح

َٖمُر وِمْْمَٔم٥ٌم َم »:  يٗمقل   × وايمٛمٌل ، ايمرصم٣مل فمـ  ُيًِٖمر أٞمف إٓ اإلؽمؿ هبذا ايمًٖمر ؽُمٚملَ  وَم٣م  وطُمُٙمِٗمف ًا ـ ايم

ْؾ إلم َأْهٙمِفِ  ازَمُف َوَٞمْقََمُف هم١مذا وَم٢َم ََنَْٚمَتُف هَمْٙمُٝمَٔمجِّ  َمتٖمؼ ◙أيب هريرة فمـ شايْمَٔمَذاِب َيْٚمٛمَُع َأضَمَدىُمْؿ ؿَمَٔم٣مََمُف َوَذَ

 . َمِمٛمٖم٣مت همٝمٜم٣م ايمٔمٙمامء ىمثغمة،صٛمَّػ  ويمٙمًٖمرأضم٘م٣مم  ،فمٙمٝمف

 وآدآب أضم٘م٣مم دم ، ايم٣ًميم٘مكم  وٝم٣مء» : اهلل ضمٖمٓمف احلجقري فمقم زمـ ُيٝمك ؾمٝمخٛم٣م ىمت٣مب وَمٛمٜم٣م

 . «اظم٣ًمهمريـ
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 دم ىم٣مٞم٦م ، × ايمٛمٌل  وأؽمٖم٣مر إزمقاب َمـ ذيمؽ ونمغم ، ايمٔمٙمؿ و  ، وايمِمقم ، ايمِمالة زم٣مب دم أضم٘م٣مم همٙمف

 .  يمٙمًٝم٣مضم٥م ي٣ًمهمر ي٘مـ همٙمؿ  ،  وايمٔمٚمرة واحل٨م اْلٜم٣مد و ، اْلجرة دمزمٔمد ايمٌٔمث٥م و ، ايمٌٔمث٥م ومٌؾ ايمتج٣مرة

 ايمِمح٣مزم٥م َمـ  أضمد فمٛمد َمٔمروهم٥م سم٘مـ مل هب٣م صم٣مء ايمتل ْلٝمئ٥ما أن أي  :«أضمٌد  َمٛما٣م ئمرهُمفُ  وٓ»: ومقيمف

 هذا هم١من ` ايمُمٔمر ؽمقاد ؾمدة ` وىمذيمؽ ` ايمثٝم٣مب زمٝم٣مض ؾمدة ` مج٣ميمف فمعم ويدل مجٝمؾ، رصمؾ همٜمق ،╚

 . ايمٔمرب فمٛمد ِمدوح

 ان ايمٛم٣مس فم٣مدة وه٘مذا ، × ايمٛمٌل إلم اإلسمٝم٣من َمٗمِمده ىم٣من أي :«× ايمٛماٌلِّ  إلم صمٙمس ضمتك»:  ومقيمف

م أو رئٝمس إلم يٟمت أن ٥مٍ حل٣مصم ايمٗم٣مدم  وإن ، وٞمحقه ؽم٠مالٍ  َِمـ ضم٣مصمتف يمٗمّم٣مء صم٣مءه فم٣مظم٣ًم ىم٣من إن ، ايمٗمقم َُمَٗمدا

ًٓ  أو فِمِريًٖم٣م ىم٣من م ، ذيمؽ نمغم أو َمًقؤ  . ضم٣مصمتف يمٗمّم٣مء إيمٝمف سمٗمدا

ْٝمفِ  وووع ُرىمٌتٝمفِ  إلم ُرىمٌتٝمفِ  همٟمؽمٛمد»: ومقيمف   : «همخذيف فمعم ىمٖما

يؾ أي رىمٌتٝمف وصمٔمؾ ايمتُمٜمد، دم ْل٣ميمسا ىمح٣مل ×  يمٙمٛمٌل َمقاصمًٜم٣م صمَٙمَس  أٞمف أي   ، ايمًالم فمٙمٝمف صِمػْمِ

ٌَتلّ  إلم َمَتِجٜمف  ؿمٙم٤م صمٙم٣ًمت دم ايمٔمٙمامء ذىمره٣م ايمتل أدآب َِمـ وهذه ، يمف ىم٣مظمقاصِمف هم٘م٣من  ، × ايمٛمٌل ُرىم

 .  ايمٔمٙمؿ

ْٝمفِ  وووع»:  ومقيمف يؾ أن زمٔمّمٜمؿ ـمـ ومد :«همخذيف فمعم ىمٖما  يمٛمٌلا همِخَذيّ  فمعم ىمٖمٝمف ووع ايمًالم فمٙمٝمف صِمػْمِ

 . ٞمٖمًف همِخَذيّ  فمعم ىمٖمٝمف ووع وإٞمام زمِمحٝمح، يمٝمس و ×

ُد  ي٣م»:  ومقيمف    شاهلل ي٣مٞمٌل أو اهلل، ي٣مرؽمقل» زمـ: ُيٛم٣مدى أن وإولم زم١مؽمٚمف × ايمٛمٌل َمٛم٣مداة صمقاز همٝمف :« حمٚما

 وٞمٌلُ  تقزم٥م،ايم وٞمٌلُ  واظمُٗماِٖمل، احل٣مذ، و أمحد، و حمٚمٌد  همٜمق:  أؽمامء يمف × وحمٚمٌد  ايمٗم٣مؽمؿ، أزم٣م ي٣م ٞم٣مدوهُ  ورزمام

 .أطمرصمف َمًٙمؿ  ◙ َمْمٔمؿ زمـ صمٌغم ضمدي٧م َمـ صح ىمام رضمٝمام، رؤوهًم٣م اهلل وؽماّمه ايمرمح٥م،

 ُيُْم٘مِؾ همٝمام ايمٔمٙمؿ أهؾ ؽم٠مال همٝمف و إفمامل ومٌقل دم إصؾ ٕٞمف زمف وزمدأ :« اإلؽمالم فمـ َأطمػمين »: ومقيمف

ىْمرِ  َأْهَؾ  هَم٣مؽْمَٟميُمقا»:  همٗم٣مل زمذيمؽ  اهلل أَمر وومد ،  .  « سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  َٓ  ؿْ ىُمٛمتُ  إِن ايمذِّ

 :  قسمني إىل يهقسم واإلسالم
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ـَ  َوَأَٞم٣م»:  يٗمقل هم٘مٙمٜمؿ  ، ايمرؽمؾ مجٝمع دفمقة وهق: ايمٔم٣مم زمٚمٔمٛم٣مه  اإلؽمالم ٙمِِٚمكمَ  َِم ًْ   « اظمُْ

دٍ  دفمقة هق و زم٣ميم٠ًمال وهقاظمٗمِمقد:  اخل٣مص واإلؽمالم  إدي٣من مجٝمع فمعم اظمٜمٝمٚمـ ايمديـ همٜمق ، × حُمَٚما

 دم ىمام × وم٣مل ،  زمف إٓ × ايمٛمٌل َمٌٔم٧م زمٔمد فمٚماًل  فم٣مَمؾ َمـ  اهلل يٗمٌؾ وٓ ، ؾاظمٙم ْلٚمٝمع وايمٛم٣مؽمخ

َٚمعُ  َٓ  زمَِٝمِدهِ   َٞمْٖمُز  َوايماِذي »:  َمًٙمؿ اإلَم٣مم فمٛمد  ◙ هريرة أيب ضمدي٧م ًْ ايِنٌّ  َوَٓ  هَيُقِديٌّ    يِب  َي ْـ  َٞمٌْمَ  َِم

٥ِم، هِذهِ  ـْ  ٓ شُمؿا  إَُما ـْ  ىَم٣منَ  ٓا إِ  زمِِف، صمئ٦ُم  وزم٣ميماِذي يِب  ُي٠ْمَِم ٌَّٝمَُم٥م ضمدي٧م ودم  ، «ايمٛما٣مرِ  َأْهؾ َِم   ، َمًٔمقد وازمـ ، ُٞم

ٙمَِٚم٥مٌ  »:  × ايمٛمٌل وم٣مل ، ونمغمهؿ ، ؽمٔمٝمد وأيب ًْ ٛما٥َم إٓ َٞمْٖمٌس َُم َٓ َيْدطُمُؾ اْْلَ «:0»«إٞمف 
 . ايمِمحٝمح دم وىمٙمٜم٣م  .

ـْ  »:   ×  ايمٛمٌل وم٣مل ايمٔمٙمؿ ىمتؿ َيقز وٓ  ، ؽُمئؾ إذا ايمٔم٣ممل إصم٣مزم٥م  احلدي٧م ودم ـْ  ؽُمئَِؾ  ََم  هَمَ٘مَتَٚمفُ  فِمْٙمؿٍ  فَم

َٚمفُ  ـْ  زمِٙمَِج٣ممٍ  اهللاُ َأْْلَ  .(2)« َٞم٣مرٍ  َِم

 .  ايمداريـ يمِمالح ؽم٤ٌٌم  زم٣ميمٔمٙمؿ اْلقد ٕن ايم٘مَرم أٞمقاع أزمٙمغِ  َمـ وايمٖمتقى ايمتٔمٙمٝمؿ أن وَمٔمٙمقم

ٓا  إيمف ٓ أنْ  سمُمٜمد أنْ  اإلؽمالم» : ومقيمف  ًدا وأنا  اهلل إ َ   : «اهلل رؽمقل حمٚما  هم١من وإٓ  زمٟمرىم٣مٞمف الماإلؽم همنا

ِرهمقن ايمٔمٙمامء  وأهٙمف ايمممك َمـ وايمػماءة ، زم٣ميمْم٣مفم٥م يمف واإلٞمٗمٝم٣مد ، زم٣ميمتقضمٝمد هلل اإلؽمتًالم:  زمٗمقْلؿ اإلؽمالم ُئما

 أضمد وهذا أطمر فمـ أضمدمه٣م َُيِزئ وٓ ، زم٣ميمُمٜم٣مدة أو ، زم٣ميمُمٜم٣مدسمكم ُيًٚمك × ايمٛمٌل ذىمره ايمذي وهذا  ،

 × ظمحٚمد  ايمُمٜم٣مدة  وَمَرن  اهلل أن أي « ِذىْمَركَ  يَمَؽ  َوَرهَمْٔمٛم٣َم »:     اهلل ومقل هب٣م هُمِنَ  ايمتل إوصمف

 . زم٣ميمقضمداٞمٝم٥م   هلل زم٣ميمُمٜم٣مدة زم٣ميمٛمٌقة،

 همام ىمٖمرهؿ َمع يٗمقيمقَن٣م ىم٣مٞمقا اظمٛم٣مهمٗمكم هم١من يمٙمقاومع اظمْم٣مزمؼ اْل٣مزم آفمتٗم٣مد َمع اإلطم٣ٌمر هل وايمُمٜم٣مدة 

َؽ  َٞمُْمَٜمُد  وَم٣ميُمقا قنَ اظمُْٛم٣َمهمِٗمُ  صَم٣مَءكَ  إَِذا»  : اهلل وم٣مل ٞمٖمٔمتٜمؿ َؽ  َئْمَٙمؿُ  َواهللاُ اهللاِ  يَمَرؽُمقُل  إِٞما  َيُْمَٜمُد  َواهللاُ  يَمَرؽُمقيُمفُ  إِٞما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«
0)
 . ◙أطمرصمف ايمٌخ٣مري فمـ أيب هريرة  

«
2)
 . ◙هريرة  أيب فمـ ايمؼمَمذي أطمرصمف 
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  ؿَم٣مِرٍق   ضمدي٧م دم ىمام اهلل إِٓا  إيِٰمفَ  َٓ  ومقل اإلؽمالم َمٌدأ وىم٣من [  0: اظمٛم٣مهمٗمقن] « يَمَ٘م٣مِذزُمقنَ  اظمُْٛم٣َمهمِِٗمكمَ  إِنا 

0» « وُمقيُمقا َٓ إيَِمَف آ اهلل سُمْٖمٙمُِحقا » ،ويٗمقل إؽمقاق دم يًغم ىم٣من × ايمٛمٌل أن اظمَُْح٣مِريِبِّ 
:» . 

فُ  اهللاُ ؾَمِٜمَد »:  همٗم٣مل ايمٔمٙمؿ وأورم َمالئ٘متف ذيمؽ فمعم وأؾمٜمَد  زم٣مٕيمقهٝم٥م يمٛمٖمًف   اهلل  ؾَمِٜمَد  ومدو  إيَِمٰفَ  َٓ  َأٞما

ٓا  طِ  وَم٣مئِاًم  ايْمِٔمْٙمؿِ  َوُأويُمق َواظْمَاَلئَِ٘م٥مُ  ُهقَ  إِ ًْ ٓا  إيَِمٰفَ  َٓ   زم٣ِميْمِٗم ٘مِٝمؿُ  ايْمَٔمِزيزُ  ُهقَ  إِ  َمٌدأ ، اهلل إِٓا  إيِٰمفَ  َٓ  َأنا  وؾَمَٜم٣مَدةُ  «احْلَ

 فمٚمر ازمـ اهلل فمٌد ضمدي٧م دم ىمام × اهلل رؽمقل وم٣مل ، هب٣م إٓ اإلؽمالم دم أضمٌد  يدطمؾ همال ، وآطمره إَمر

 َِمٛمِّل فَمَِمُٚمقا وَم٣ميُمْقَه٣م هَم١مَِذا  اهلل، إِٓا  إيِٰمفَ  َٓ : اَيُٗمقيُمق ضَمتاك ايمٛما٣مَس  ُأوَم٣مسمَِؾ  َأنْ  ُأَِمْرُت  »:  ايمُمٝمخكم فمٛمد ◙

ؿْ  ِدََم٣مَءُهؿْ  ٣مهُبُؿْ  اإلؽمالم زمَِحؼِّ  إِٓا  َوَأَْمَقاَْلُ ًَ   َمقسم٣مىمؿ يمٗمٛمِقا  »:  × ايمٛمٌل وم٣مل إَمر آطمر وهل   « اهللِّ فَمعَم  َوضِم

 . َمًٙمؿ ٛمدفم َم٣م◙. هريرة وأيب  ، ؽمٔمٝمد أيب فمـ صم٣مء ىمام « اهلل إِٓا  إيِٰمفَ  َٓ 

. «:2»« اهلل إٓ إيمف ٓ هٙم٘م٣مىمؿ يمِٗمٛمقا »:  فم٣مئُم٥م ضمدي٧م ودِم  
  

 دطمؾ اهلل إٓ إيمف ٓ ىمالَمف آطمر ىم٣من َمـ»:   × اهلل رؽمقل وم٣مل  ◙ صمٌؾ زمـ َمٔم٣مذ ضمدي٧م ودِم 

 .فمري٤م زمـ ص٣ميمح ؽمٛمده ودم  احل٣مىمؿ أطمرصمف «اْلٛم٥م

ـْ ََم٣مَت َوُهَق َئْمَٙمُؿ أَ »ودم زم٣مزمف ضمدي٧م فمثامن فمٛمد َمًٙمؿ:  ٛما٥مَ ََم ٓا اهللُ، َدطَمَؾ اْْلَ َٓ إيَِمَف إِ ُف  ٚمك و شٞما ًَ  هذه سُم

 .   ىمٙمٚم٥م أهمّمؾ وهل ايمتٗمقى وىمٙمٚم٥م ايمقشمٗمك وايمٔمروة اإلطمالص وىمٙمٚم٥م . ايمتقضمٝمد زم٘مٙمٚم٥م  ايم٘مٙمٚمف

ـْ  َوايمٛماٌِٝمُّقنَ  َأَٞم٣م وُمْٙم٦ُم  ََم٣م أهمّمؾ »:   × ايمٛمٌل وم٣مل  ٌْقِم  َِم ٓا  إيَِمفَ  َٓ : وَم يَؽ  َٓ  َوضْمَدهُ  اهللاُ إِ  َويَمفُ  اظمُْْٙمُؽ، يَمفُ  يَمُف، َذِ

ْٚمُد، ءٍ  ىُمؾِّ  فَمعَم  َوُهقَ  احْلَ   . ◙ فمٚمرو زمـ اهلل فمٌد فمـ امحد طمرصمفأ  « وَمِديرٌ  َرْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«
0)
 . ×فمـ رصمؾ َمـ أصح٣مب ايمٛمٌل  ،أطمرصمف أمحد 

«
2)
 . أطمرصمف ايمٌخ٣مري 
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ٓا  إيَِمفَ  َٓ :  ايمذىمر  أهمّمؾ »:  × اهلل رؽمقل وم٣مل ◙صم٣مزمر ضمدي٧م ودم   وَمع ايمؼمَمذي أطمرصمف « اهللاُ إِ

 وأَمقر همرائض ذايمؽ زمٔمد ٞمزيم٦م شمؿ: َمًٙمؿ دم ش:657» رومؿ ضمدي٧م زمٔمد ايمزهري وم٣مل ايمٔمٚمؾ َمـ زمد ٓ ذايمؽ

   يٕمؼم همال يٕمؼم ٓ أن اؽمتْم٣مع همٚمـ إيمٝمٜم٣م اٞمتٜمك إَمر أن ٞمرى

ٓا  إيَِمفَ  َٓ »:  َمٛمٌف زمـ وه٤م وم٣مل    « أؽمٛم٣من َمٖمت٣مح يم٘مؾ و ، اْلٛم٥م َمٖمت٣مح  اهللاُ  إِ

ًدا وأنا » : ومقيمف  ىم٣مهم٥م ايمٛم٣مس إلم  اهلل أرؽمٙمف × اهلل رؽمقل حمٚمداً  أن سمُمٜمد وأن أي  : «اهلل رؽمقل حمٚما

 : أَمقًرا  يتّمٚمـ  × اهلل رؽمقل حمٚمد زمٟمن واإليامن

٣م »:   اهلل وم٣مل ىمام ، ىم٣مهم٥م ايمٛم٣مس إلم أرؽمٙمف اهلل أن  : إول ☜ َ  « مَجِٝمًٔم٣م إيَِمْٝمُ٘مؿْ  اهللاِ َرؽُمقُل  إيِنِّ  ايمٛما٣مُس  ي٣مَأهيُّ

ٓا  َأْرؽَمْٙمٛم٣َمكَ  َوََم٣م »:   اهلل ووم٣مل  ٣ٌَمَركَ »:  سمٔم٣ملم ووم٣مل« يمِّٙمٛما٣مسِ  ٥مً ىَم٣مهما  إِ َل  ايماِذي سَم ٌِْدهِ  فَمعَم  ايْمُٖمْروَم٣منَ  َٞمزا  فَم

 . [0: ايمٖمروم٣من] « َٞمِذيًرا يمِْٙمَٔم٣مظمَكِمَ  يمَِٝمُ٘مقنَ 

 ٓيدطمٙمٜمؿ وهذا ، ايمٔمرب إلم يم٘مـ وٞمٌل  ، رؽمقل × حمٚمداً  زمٟمن يٗمقل َمـ ، ايمٛمِم٣مرى َمـ ُوصِمد ومد و

 . ◙هريرة  يبأ فمـ َمًٙمؿ طمرصمفأ « ىم٣مهم٥م ايمٛم٣مس إلم » رؽمقل زمٟمٞمف اإليامن َمـ زمد همال اإلؽمالم دم

ـُ  صَم٣مزمِرُ  فمـو ٌْدِ  زْم ٣م ُأفْمْمِٝم٦ُم  »: وَم٣مَل  × ايمٛماٌِلا  َأنا  اهللاِ، فَم ًً ْ  مَخْ ـا  مَل ٌْقِم  َأضَمٌد  ُئْمَْمُٜم ُت : وَم فْم٤ِم  ُٞمٌِمْ غَمةَ  زم٣ِميمرُّ ًِ  ََم

ِجًدا إَْرُض  رِم  َوصُمِٔمَٙم٦ْم  ؾَمْٜمٍر، ًْ ـْ  َرصُمؾٍ  اَم هَمَٟميُّ  َوؿَمُٜمقًرا، ََم تِل َِم اَلةُ  َأْدَرىَمْتفُ  ُأَما ، ايمِما ٦ْم  هَمْٙمُٝمَِمؾِّ  اظمََٕم٣مٞمِؿُ  رِم  َوُأضِمٙما

 ْ ضََمدٍ  ََتِؾا  َومَل ٌْقِم، ِٕ َٖم٣مفَم٥َم، َوُأفْمْمِٝم٦ُم  وَم ٌَْٔم٧ُم  ايمٛماٌِلُّ  َوىَم٣منَ  ايمُما ٥مً  وَمْقَِمفِ  إلَِم  ُي ٥مً  ايمٛما٣مسِ  إلَِم  َوزُمِٔمْث٦ُم  طَم٣مصا  َمتٖمؼ  «فَم٣مَما

 . فمٙمٝمف

 ايمٛمٌل ووم٣مل «ايمٛماٌِٝمِّكمَ  َوطَم٣مسَمؿَ »:    اهلل وم٣مل آطمرهؿ أي ، واظمرؽمٙمكم  إٞمٌٝم٣مء طم٣مسمؿ أٞمف ُئمَتَٗمد أن  : ينايمث٣م ☜

 .أطمرصمف احل٣مىمؿ  «رؽمقل وٓ زمٔمدي ٞمٌلَ  ٓ»:  ×

 ٕمحد »  ايمٛمٌقة ادفمق شمؿ ، همٗمط ايمٛمٌٝمكم زيٛم٥م ايمٛمٌٝمكم زمخ٣مسمؿ اظمراد أن ، ئمِٗمؾ ٓ  َمـ زمٔمض زفمؿَ  وومد

 وأ  زمٔمده، ايمٛمٌقة ادفمك وَمـ اظمرؽمٙمكم و إٞمٌٝم٣مء آطمر × حمٚمد هم١من  ، زم٣مؿمؾ ومقٌل  وهذا  ، وٞمحقه « ايمٗم٣مدي٣مين
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 دفمقى وىمؾ »:  ♫ ايمْمح٣موي آَم٣مم وم٣مل وومد اظمٙم٥م َمـ خمرج أىمػم ىمٖمر ىم٣مهمر، همٜمق  نمغمه دم فمتٗمده٣ما

ٌُْٔمقُث  َوُهقَ   وهقى همٕمل زمٔمده ايمٛمٌقة ٥مِ  إلَِم  اظمَْ ِـّ  فَم٣مَما ٥مِ   اْْلِ  ها « وايمّمٝم٣مء وزم٣ميمٛمقر واْلدى زم٣محلؼ ايْمَقَرى َوىَم٣مهما

 ش:39: ص».

ؽُمقَل  اهللاَ َأؿمِٝمُٔمقا وُمْؾ  » : سمٔم٣ملم ومقيمف َمٛمٜم٣م ةىمثغم ديمتفأو ،« أَمر همٝمام ؿم٣مفمتف »:  ايمث٣ميم٧م ☜  هَم١مِنا  سَمَقيماْقا هَم١مِنْ  َوايمرا

ـَ  ُُي٤ِمُّ  َٓ  اهللاَ ـْ » : وومقيمف[ 32: فمٚمران آل] « ايْمَ٘م٣مهمِِري ـْ  اهللاَ َأؿَم٣معَ  هَمَٗمْد  ؽُمقَل ايمرا  ُيْمِعِ  ََم  َأْرؽَمْٙمٛم٣َمكَ  هَماَم  سَمَقلما  َوََم

 [88: ايمٛم٣ًمء] « ضَمِٖمٝمًٓم٣م فَمَٙمْٝمِٜمؿْ 

 دم وؿمٔمـ  هلل سم٘مذي٤م وسم٘مذيٌف  اهلل فمـ واظمٌٙمغ إَمكم ايمِم٣مدق ٞمفٕ أطمػم همٝمام وسمِمديٗمف : ايمرازمع ☜

 .  ايمرؽم٣ميمف

ـَ  هَمْٙمَٝمْحَذرِ »   : لمسمٔم٣م يمٗمقيمف وزصَمر فمٛمف َنك َم٣م فمـ واإلٞمتٜم٣مء : اخل٣مَمس ☜ ٣ميمُِٖمقنَ  ايماِذي ـْ  ُُيَ ٌَُٜمؿْ  َأنْ  َأَْمِرهِ  فَم  سُمِِمٝم

ٌَُٜمؿْ  َأوْ  همِْتٛم٥َمٌ   [ . 63: ايمٛمقر] «َأيمِٝمؿٌ  فَمَذاٌب  ُيِِمٝم

ٌَد ٓ وأن  : ايم٣ًمدس ☜ ٛم٥َمٌ  ُأؽْمَقةٌ  اهللاِ  َرؽُمقلِ  دِم  يَمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  يَمَٗمْد  » :سمٔم٣ملم يمٗمقيمف 'ذع زمام إٓ  اهلل ُئم ًَ  ْـ ظمَِ  ضَم

طِمرَ  َوايْمَٝمْقمَ  اهللاَ َيْرصُمق ىَم٣منَ  ْٔ  ، ونمغم ذيمؽ .[20: إضمزاب] « ىَمثغًِما اهللاَ َوَذىَمرَ  ا

الة وسمٗمٝمؿُ  » : ومقيمف اَلةَ  َوَأوِمٝمُٚمقا »:    اهلل ،وم٣مل اإلؽمالم أرىم٣من َمـ ايمث٣مين ايمرىمـ هل و  :«ايمِما  َوآسُمقا ايمِما

ىَم٣مةَ  اَلةَ  َوَأوَم٣مَُمقا سَم٣مزُمقا هَم١مِن  »:   هللا ووم٣مل ايمٗمرآن َمـ ىمثغمات آي٣مٍت  دم « ايمزا ىَم٣مةَ  َوآسَمُقا ايمِما  هَم١مطِْمَقاُٞمُ٘مؿْ  ايمزا

ـِ  دِم  ي ـَ  * يمِْٙمُٚمَِمٙمِّكمَ  هَمَقْيٌؾ  »:   اهلل ووم٣مل زم١مطمقاٞمٛم٣م،  يمٝمس يِمٙمقا مل إذا أَنؿ  أي٥م َمٖمٜمقم « ايمدِّ  ُهؿْ  ايماِذي

ـْ  د ايمِمالة همت٣مرك ،« ؽَم٣مُهقنَ  َصالهِتِؿْ  فَم  اهلل رؽمقل وم٣مل ◙ صم٣مزمر ضمدي٧م ودم أولم ٣مبزم َمـ َمتَقفما

اَلةِ » × ِك َوايْمُ٘مْٖمِر سَمْرُك ايمِما ْ صُمِؾ َوزَمكْمَ ايمممِّ :  × وم٣مل  ◙زمريدة ضمدي٧م ودم، َمًٙمؿ أطمرصمف «زمكم ايمرا

ـْ سَمَرىَمَٜم٣م هَمَٗمْد ىَمَٖمرَ  » اَلُة هَمَٚم  . ايمؼمَمذي أطمرصمف « ايْمَٔمْٜمُد ايمذي زَمْٝمٛمَٛم٣َم َوزَمْٝمٛمَُٜمْؿ ايمِما

 .  ايمٔمٙمؿ أهؾ أومقال َمـ ايمِمحٝمح ايمٗمقل فمعم اظمٙم٥م َمـ خمرج أىمػم ىمٖمر ، ىم٣مهمر  ايمِمالة همت٣مرك
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 ، واظمٕمرب ، وايمٔمٌم ، وايمٓمٜمر ، ايمٖمجر: اظمًٙمٚمكم زم١ممج٣مع ، وايمٙمٝمٙم٥م ايمٝمقم دم صٙمقات مخس وهل 

 اهلل وم٣مل ذيمؽ وَمع هبؿ ً  رمح٥م ، اظمًٙمٚمكم فمـ طمٖمػ شمؿ ، صالة مخًكم  اهلل همروٜم٣م ومد وىم٣من ، وايمٔمُم٣مء

ُل  ََم٣م  مخًقن وهل ، مخٌس  هل » :× ظمحٚمد  ٌَدا  . ◙ أٞمس فمـ فمٙمٝمف َمتٖمؼ  « يَمَديا  ايْمَٗمْقُل  ُي

 ىمِمالة َمْمٙمؼ ٞمٖمؾ ،  ومًٚمكم إلم يٛمٗمًؿ وايمٛمٖمؾ ، ايمٛمٖمؾ وَمٛمٜم٣م ُذىمِر َم٣م وهل ايمٖمرض َمٛمٜم٣م وايمِمالة

 ٥مضمٌٝمٌ أم ضمدي٧م دم َمذىمقرة رىمٔم٥م فمممة إشمٛمتلّ  وهق َمٗمّٝمد  وٞمٖمؾ ، ذيمؽ وٞمحق ، ايمٙمٝمؾ وومٝم٣مم ايمّمحك

ـْ  ََم٣م »:    ا◙ ٌْدٍ  َِم ٙمِؿٍ  فَم ًْ ةَ  شمِٛمَْتلْ  َيْقمٍ  ىُمؾا  هللِاِ ُيَِمقمِّ  َُم فًم٣م َرىْمَٔم٥مً  فَممْمَ ٓا  ، هَمِريَّم٥مٍ  نَمغْمَ  سَمَْمقُّ  دِم  زَمْٝمًت٣م يَمفُ  اهللاُ زَمٛمَك إِ

ٛما٥مِ   . َمًٙمؿ طمرصمفأ « اْْلَ

 زمٔمد ورىمٔمت٣من ، اظمٕمرب دزمٔم  ورىمٔمت٣من  ، زمٔمده٣م ورىمٔمت٣من ايمٓمٜمر، ومٌؾ وأرزمع ،  ايمٖمجر ومٌؾ رىمٔمت٣من وهل

 ووم٣مل « صالة أذاٞمكم ىمؾ زمكم »  × ايمٛمٌل  فمـ صح ظم٣م ، وٓوم٣مَم٥م إذان زمكم ُيِمعم أن ويًتح٤م، ايمٔمُم٣مء

وأن يِمقم ومٌؾ اظمٕمرب، يمٗمقل رؽمقل اهلل , ◙زمـ ي٣ًمر  َمٔمٗمؾ فمـ ايمٌخ٣مري أطمرصمف.  ؾم٣مء ظمـ ايمث٣ميمثف دم

ٌَْؾ اظمَْْٕمِرِب َرىْمَٔمَتكْمِ »: ط ـْ ؾَم٣مءَ »وَم٣مَل:  ، شُمؿا شَصٙمُّقا وَم ٌَْؾ اظمَْْٕمِرِب َرىْمَٔمَتكْمِ ظمَِ ، طَمُْمَٝم٥َم َأْن َيتاِخَذَه٣م شَصٙمُّقا وَم

 أطمرصمف أزمق داود . ايمٛما٣مُس ؽُمٛما٥مً 

ىم٣مة  وسُم٠مت »: ومقيمف  . وايمٛمامء ايمزىم٣مء َمـ زىم٣مة ؽمٚمٝم٦م:  «ايمزا

 ايمٛماٌِكِّ  إلَِم  َرصُمٌؾ  صَم٣مءَ  »:  وَم٣مَل  ونمغمه ◙ أيقب أيب ضمدي٧م دم ىمام ، اظمٖمروو٥م ايمزىم٣مة هٛم٣م  هب٣م واظمراد 

ـَ  ُيْدٞمِٝمٛمِك َأفْمَٚمُٙمفُ  فَمَٚمؾٍ  فَمعَم  ُديماٛمِك هَمَٗم٣مَل  × ٛما٥مِ  َِم ٣ٌَمفِمُدٞمِك اْْلَ ـَ  َوُي ٌُُد  » وَم٣مَل . ايمٛما٣مرِ  َِم كُ  َٓ  اهللاَ سَمْٔم  ؾَمْٝمًئ٣م زمِفِ  سُممْمِ

اَلةَ  َوسُمِٗمٝمؿُ  ىَم٣مةَ  َوسُم٠ْمسمِك ايمِما َؽ  إِنْ  » × اهللاِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل  َأْدزَمرَ  هَمَٙماما  ش َرمِحَِؽ  َذا َوسَمِِمُؾ  ايمزا ًا َ  َدطَمَؾ  زمِفِ  ُأَِمرَ  زماَِم  مَت

ٛما٥مَ  ـِ  ِرَواَي٥مِ  َوذِم . «  اْْلَ ٥ٌَمَ  َأزمِك ازْم َؽ  إِنْ  » ؾَمْٝم ًا َ  . َمًٙمؿ أطمرصمف. ش زمِفِ  مَت

ـِ اإِلؽْماَلِم، هَمَٗم٣مَل ، هَم١مَِذا ُهَق ×صَم٣مَء َرصُمٌؾ إلَِم َرؽُمقِل اهللاِ أٞمف  »:  اهلل فمٌٝمد زمـ ؿمٙمح٥م ضمدي٧م ودم  َٟميُمُف فَم ًْ َي

ْٝمَٙم٥مِ : »×َرؽُمقُل اهللاِ  َه٣م؟ وَم٣مَل: شمَخُْس َصَٙمَقاٍت دِم ايمَٝمْقِم َوايمٙما عَ »، هَمَٗم٣مَل: َهْؾ فَمقَما نَمغْمُ ٓا َأْن سَمْماقا هَمَٗم٣مَل ش َٓ، إِ
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هُ شَوِصَٝم٣مُم ؾَمْٜمِر َرََمَّم٣منَ » ×َرؽُمقُل اهللاِ  عَ »؟ وَم٣مَل: ، وَم٣مَل: َهْؾ فَمقَما نَمغْمُ ٓا َأْن سَمْماقا ، وَم٣مَل: َوَذىَمَر يَمُف شَٓ، إِ

َه٣م؟ وَم٣مَل:  ×َرؽُمقُل اهللاِ  ىَم٣مَة، وَم٣مَل: َهْؾ فَمقَما نَمغْمُ عَ »ايمزا ٓا َأْن سَمْماقا صُمُؾ َوُهَق َيُٗمقُل: َواهللاِ َٓ شَٓ، إِ ، هَمَٟمْدزَمَر ايمرا

 أطمرصمف ايمٌخ٣مري . « شَأهْمَٙمَح إِْن َصَدَق : »×ؽُمقُل اهللاِ َأِزيُد فَمعَم َهَذا، َوَٓ َأْٞمُٗمُص، وَم٣مَل رَ 

ق ٓ ، وايمزىم٣مة ، وايمِمالة  ىَم٣مِة هم١من  »:  ◙ زم٘مر أزمق وم٣مل زمٝمٛمٜمام ُيَٖمرا اَلِة َوايمزا َق زمكم ايمِما ـا َمـ هَمرا وَُم٣مسمَِٙم َٕ واهلل 

ىَم٣مَة ضَمؼُّ اظم٣َْملِ   . ◙هريرة  أيب فمـ فمٙمٝمف َمتٖمؼ  « ايمزا

ٌْٜم٥م ْلؿ وومٔم٦م ايمذيـ َمٛمٔمقه٣مو ْـ  طُمْذ »:   اهلل ومقل َمـ ؾُم ؿْ  َِم ُرُهؿْ  َصَدوَم٥مً  َأَْمَقاِْلِ ٝمِٜمؿ سُمَْمٜمِّ ٣م َوسُمَزىمِّ   «هِبَ

 :    زمٔمّمٜمؿ وم٣مل وومد

 زم٘مر ٕيب َم٣م اهلل يمٔم٣ٌمد همٝم٣م***زمٝمٛمٛم٣م َم٣مىم٣من اهلل رؽمقل أؿمٔمٛم٣م

 ايمٓمٜمر وم٣مصٚم٥م اهلل يمٔمٚمر وسمٙمؽ  *** زمٔمده َم٣مت إذا زم٘مرا أيقرشمٜم٣م

 ! ايمٌ٘مر رانمٝم٥م ضمس وهالطمٝمُمتؿ  ***    زمزَم٣مٞمف وهمدٞم٣م رددسمؿ همٜمال

 ايمتٚمر َمـ إرم أضمعم أو يمتٚمر يمؽ  ***  همٚمٛمٔمتؿ ؽمٟميمقىمؿ ايمتل وإن

 ودم  ايمٛمٗمدي٥م إوراق َمـ ، َمٗم٣مَمٜمام َم٣ميٗمقم أو وايمٖمّم٥م ، ايمذه٤م ، ايمٛمٗمديـ دم ، أصٛم٣مف سمًٔم٥م دم وايمزىم٣مة 

 .وايمٕمٛمؿ ، واإلزمؾ ، ايمٌٗمر ، إٞمٔم٣مم

 أضم٘م٣مم ْل٣م و ، ايمٔمًؾ دم ، واطمتٙمٖمقا ،  وايمتٚمر ، ايمززمٝم٤م ايمٕمراس ودم ، وايمُمٔمغم احِلٛمْم٥م احلٌقب ودم 

 . َمقؿمٛمٜم٣م دم سُمٔمَرف

ـْ  ََم٣م » × اهللاِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل  ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  حلدي٧م، اْلحقد َمع ٓإ ىم٣مهمراً  ي٘مقن ٓ وسم٣مرىمٜم٣م  َِم

٣م هَمُٝمْ٘مَقى َصَٖم٣مئَِح  هَمُٝمْجَٔمُؾ  ٛماؿَ صَمٜمَ  َٞم٣مرِ  ذِم  فَمَٙمْٝمفِ  ُأمْحِكَ  إِٓا  َزىَم٣مسَمفُ  ُي٠َمدِّى َٓ  ىَمٛمْزٍ  َص٣مضِم٤ِم  ٣ٌَمهُ  هِبَ  ضَمتاك َوصَمٌِٝمٛمُفُ  صَمٛمْ

٣ٌَمِدهِ  زَمكْمَ  اهللاُ َُيُْ٘مؿَ  كمَ  َِمْٗمَداُرهُ  ىَم٣منَ  َيْقمٍ  ذِم  فِم ًِ ٣م ؽَمٌِٝمَٙمفُ  ُيَرى شُمؿا  ؽَمٛم٥َمٍ  َأيْمَػ  مَخْ ٛما٥مِ  إلَِم  إَِما ٣م اْْلَ ْـ  َوََم٣م ايمٛما٣مرِ  إلَِم  َوإَِما  َِم

٣م ُي٠َمدِّى َٓ  إزِمِؾٍ  َص٣مضِم٤ِم  ٣م زُمْمَِح  إِٓا  َزىَم٣مهَتَ ُـّ  ىَم٣مَٞم٦ْم  ََم٣م ىَمَٟمْوهَمرِ  وَمْروَمرٍ  زمَِٗم٣معٍ  َْلَ َت ًْ اَم  فَمَٙمْٝمفِ  سَم  ُأطْمَراَه٣م فَمَٙمْٝمفِ  ََم٢َم  ىُمٙما
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ْت  ٣ٌَمِدهِ  زَمكْمَ  اهللاُ َُيُْ٘مؿَ  ضَمتاك ُأوََٓه٣م فَمَٙمْٝمفِ  ُردا كمَ  َِمْٗمَداُرهُ  ىَم٣منَ  َيْقمٍ  ذِم  فِم ًِ ٣م ؽَمٌِٝمَٙمفُ  ُيَرى شُمؿا  ؽَمٛم٥َمٍ  َأيْمَػ  مَخْ ٛما٥مِ  إلَِم  إَِما  اْْلَ

٣م ـْ  َوََم٣م ايمٛما٣مرِ  إلَِم  َوإَِما ٣م ُي٠َمدِّى َٓ  نَمٛمَؿٍ  َص٣مضِم٤ِم  َِم ٣م زُمْمَِح  إِٓا  َزىَم٣مهَتَ  زمَِٟمـْماَلهمَِٜم٣م هَمَتَْم٠ُمهُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  ََم٣م ىَمَٟمْوهَمرِ  وَمْروَمرٍ  زمَِٗم٣معٍ  َْلَ

اَم  صَمْٙمَح٣مءُ  َوَٓ  فَمْٗمَِم٣مءُ  همِٝمَٜم٣م يَمْٝمَس  زمُِٗمُروَِن٣َم َوسَمٛمْْمُِحفُ  ْت  ُأطْمَراَه٣م فَمَٙمْٝمفِ  ََم٢َم  ىُمٙما  اهللاُ  َُيُْ٘مؿَ  ضَمتاك ُأوََٓه٣م فَمَٙمْٝمفِ  ُردا

٣ٌَمِدهِ  زَمكْمَ  كمَ  َِمْٗمَداُرهُ  ىَم٣منَ  َيْقمٍ  ذِم  فِم ًِ ا٣م ؽَمٛم٥َمٍ  َأيْمَػ  مَخْ ونَ  ِِم ٣م ؽَمٌِٝمَٙمفُ  ُيَرى شُمؿا  سَمُٔمدُّ ٛما٥مِ  إلَِم  إَِما ٣م اْْلَ  أطمرصمف «٣مرِ ايمٛما  إلَِم  َوإَِما

 .  اْلٛم٥م دم َمٛمزًٓ  يمف ي٘مـ مل ىم٣مهمراً  ىم٣من همٙمق، َمًٙمؿ

 ؿمٙمقع َمـ اظمٖمْمرات فمـ آَم٣ًمك وهق وآَم٣ًمك احلٌس ايمٙمٕم٥م دم ايمِمقم:  «رَمّم٣من وسمِمقم »ومقيمف : 

 سمًٚمٝم٥م أٞم٘مر َمـ فمعم ردٌ  احلدي٧م ودم  ، وهق ايمرىمـ ايمرازمع َمـ أرىم٣من اإلؽمالمايمُمٚمس نمروب إلم ايمٖمجر

 صقم »:× اهلل رؽمقل يمف همٗم٣مل ايمِمقم فمـ ؽم٠مايمف دم اهلل فمٌٝمد زمـ ؿمٙمح٥م ضمدي٧م دم و اإلؽمؿ هبذا رَمّم٣من

عَ  اهلل رؽمقل ي٣م وم٣مل  رَمّم٣من َٓ إٓ َأْن سَمْماقا َه٣م وم٣مل   . فمٙمٝمف َمتٖمؼ « هؾ فَمقَما نَمغْمُ

 سمٟمطمغم همٝمف ويًتح٤م ايمُمٚمس نمروب إلم ايمٖمجر ؿمٙمقع َمـ ي٘مقن أٞمف وَمٛمف وآدازمف أضم٘م٣مَمف يمف وايمِمٝم٣مم

 ،  ايمٖمْمر يمف صم٣مز َم٣ًمهمًرا ىم٣من وإن ، صقَمف همٙمُٝمتِؿ ٞم٣مؽمًٝم٣م ذب أو ، أىمؾ وَمـ ،  ايمٖمْمقر جٝمؾوسمٔم ، ايمًحقر

ٌْعم ، اظمروع وىمذيمؽ   َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ . ايمِمحٝمح فمعم.  ُأطَمر أي٣مم َمـ ويٗمّمكم ايمٖمْمر ْلـ َيقز ،  واحُل

 ايمٔمتٝمؼ ايمٌٝم٦م يمزي٣مرة ايمٗمِمد وهق وايمزي٣مدة ايمٗمِمد احل٨م :«  ؽمٌٝماًل  إيمٝمف اؽمتْمٔم٦م إن ايمٌٝم٦م وَت٨ما  » : ومقيمف

ٌَْٝم٦ِم  ضِم٨مُّ  ايمٛما٣مسِ  فَمعَم  َوهللِاِ»:   اهلل وم٣مل ، وهق ايمرىمـ اخل٣مَمس َمـ أرىم٣من اإلؽمالم،خمِمقص٥م صمٜم٥م فمعم  ايْم

ـِ  نْ » : سمٔم٣ملم ووم٣مل «ؽَمٌِٝماًل  إيَِمْٝمفِ  اؽْمَتَْم٣معَ  ََم ًٓ  َيْٟمسُمقكَ  زم٣ِمحَل٨مِّ  ايمٛما٣مسِ  دِم  َوَأذِّ ـْ  ْٟمسمكِمَ يَ  َو٣مَِمرٍ  ىُمؾِّ  َوفَمعَم  ِرصَم٣م  ىُمؾِّ  َِم

ـْ  »:  ◙ هريرة يبأ ضمدي٧م ودم فمٓمٝمؿ أصمره واحل٨م «فَمِٚمٝمٍؼ  هَم٨مٍّ  ْ  َيْرهُم٧ْم  هَمَٙمؿْ  هللِاِ ضَم٨ما  ََم ْؼ  َومَل ًُ   َرصَمعَ  َيْٖم

ـْ  فُ  َويَمَدسْمفُ  ىَمَٝمْقمِ  ضَمِجفِ  َِم  . فمٙمٝمف َمتٖمؼ « ُأَمُّ

  . وايمًٔمل  ، اإلهم٣مو٥م وؿمقاف ، زمٔمرهم٥م وايمقومقف ،  اإلضمرام : وأرىم٣مٞمف 

 .  واإلهمراد ، وايمِٗمران ايمتٚمتع:  شمالشم٥م أٞمقافمفو 
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 زمف يتزود ايمذي هم٣ميمزاد  ، ايمْمريؼ  وأَمـ ، وايمراضمٙم٥م ، زم٣ميمزاد ايمٔمٙمامء فمرهمٜم٣مومد و قاإلؽمتْم٣مفم٥مه وايمًٌٝمؾ

 آَِمٛم٣مً  ايمْمريؼ ي٘مقن زمحٝم٧م ،  ايمْمريؼ  وأَمـ ، فمٙمٝمٜم٣م يرىم٤م ايمتل وايمراضمٙم٥م  َمقؿمٛمف دم أزمٛم٣مئف زمف وُيَزِود ، يمٛمٖمًف

َْمَرَأةٍ  َُيِؾُّ  َٓ » × اهلل رؽمقل يمٗمقل اظمحرم وصمقد اظمراة ضمؼ دم وُيزاد٘م٥م وٞمحقه٣م، ٓ ُيُمك اْلٙم ـُ  ِٓ  زم٣ِمهللاِ  سُم٠ْمَِم

٣مهمِرَ  َأنْ  أطِمرِ  َوايمَٝمْقمِ  ًَ غَمةَ  سُم ًِ  .  فمٙمٝمف َمتٖمؼ  « ضُمْرََم٥مٌ  ََمَٔمَٜم٣م يَمْٝمَس  َويَمْٝمَٙم٥مٍ  َيْقمٍ  ََم

 ظم٣م يم٘مـ ، ئمٙمؿ ٓ يًٟمل ايمذي أن ، ايمٛم٣مس فمٛمد قداظمٔمٜم إذ: « يِمدومف و يًٟميمف يمف همٔمجٌٛم٣م صدوم٦َم  » : ومقيمف

 ُئمٙمِؿ أن أصمؾ َمـ صم٣مء إٞمام أٞمف ، احلدي٧م آطمر دم وؽمٝمٟمت ، ْلقاب  ئمٙمؿ ىم٣من أٞمف فَمٙمِٚمقا صدوم٦َم :   يمف وم٣مل

 ٕن ،  ايمٔمٙمؿ سمٌٙمٝمغ ذيمؽ دم ي٘مقن و ، أطمريـ إلهم٣مدة ،  ايمٔم٣ممل ؽم٠مال  ايمْمٙم٤م أدب َمـ همٖمٝمف ديٛمٜمؿ ، ايمٛم٣مس

ـ ٓ ، ايمٛم٣مس زمٔمض ًِ َٟمَل  َأنْ  َُنِٝمٛم٣َم »:  ◙ َم٣ميمؽ ازمـ أٞمس وم٣مل ىمام ، ايم٠ًمال ُُي ًْ ـْ  × اهللِّ َرؽُمقَل  َٞم  فَم

ءٍ  ٌُٛم٣َم هَمَ٘م٣منَ . َرْ صُمُؾ   َيْٟمِت  َأنْ  ُئْمِج ـْ   ايْمَٔم٣موِمُؾ، ايمرا ٣ٌَمِدَي٥َم، َأْهؾِ  َِم َٟمَل  ايْم ًْ ـُ  َي َٚمعُ  َوَٞمْح ًْ  .فمٙمٝمف َمتٖمؼ «َٞم

  احلدي٧م ودم ،زمذايمؽ يٖمرضمقن وىم٣مٞمق × ايمٛمٌل إصم٣مزم٥م َمـ واإؽمتٖم٣مد يًٟمل ايمٔم٣مومؾ ايمرصمؾ صم٣مء هم١مذا 

  ايمٓم٣مهرة زم٣مٕفمامل اإلؽمالم × سمٖمًغمايمٛمٌل

  . كالشهادتني:  لقويلا:  مهواف

 .كالصالة:  البدين الفعيل : :مهواو 

 . كالزكاة:   ادايل الفعيل : :مهواو 

 اسمٖمؼ اخلٚم٥ًم إرىم٣من وهذه  اهلل يمٌٝم٦م  ىم٣محل٨م ، اظم٣مل  وهمٔمؾ ، ايمٌدن لفع من جمموع هو ما : :مهواو 

إرؾم٣مد ايمثٗم٣مت إلم اسمٖم٣مق ايمممائع فمعم ايمتقضمٝمد واظمٔم٣مد "، ويمٙمُمقىم٣مين رؽم٣ميم٥م زمٔمٛمقان: ايمرؽمؾ مجٝمع فمٙمٝمٜم٣م

افمٙمؿ أن ومد روى مج٣مفم٥م َمـ أىم٣مزمر فمٙمامء اإلؽمالم أن ايمممائع ىمٙمٜم٣م  :(484/ 0) وم٣مل همٝمٜم٣م، "وايمٛمٌقات

، اظمٛمزيم٥م فمعم -فمز وصمؾ-ؽمؾ اظمرؽمٙمكم، وىمثرة ىمت٤م اهلل اسمٖمٗم٦م فمعم إشم٣ٌمت ايمتقضمٝمد فمعم ىمثرة فمدد ايمر

 أٞمٌٝم٣مئف.
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أن إٞمٌٝم٣مء َم٣مئ٥م أيمػ وأرزمٔم٥م "هم١مٞمف أطمرج ازمـ ضم٣ٌمن وايمٌٝمٜمٗمل زمًٛمديـ ضمًٛمكم َمـ ضمدي٧م أيب ذر: 

 ."وفمممون أيمٖم٣م، وأن ايم٘مت٤م اظمٛمزيم٥م َم٣مئ٥م وأرزمٔم٥م ىمت٤م

ذي٘م٣م،  -فمز وصمؾ-ذيمؽ همجٔمؾ هلل هم٣ميمتقضمٝمد هق ديـ ايمٔم٣ممل أويمف وآطمره، وؽم٣مزمٗمف وٓضمٗمف. وَمـ طم٣ميمػ دم 

َمٗمر زمٟمٞمف «دهؿ إٓ يمٝمٗمرزمقٞم٣م إلم اهلل زيمٖمكَم٣م ٞمٔمٌ»وفمٌد إصٛم٣مم، هم١مٞمف ىمام أرؾمد إيمٝمف ايمٗمرآن ضم٘م٣مي٥م فمٛمٜمؿ زمٗمقيمف:

 ، ووؽمٝمٙم٥م إلم ايمتٗمري٤م إيمٝمف. وَم٣م شم٦ٌم دم ايمِمحٝمح  أَنؿ-ؽمٌح٣مٞمف -إيامن، وإٞمام صمٔمؾ ايممميؽ وصٙم٥م إلم ايمرب 

 ."يؽ يمؽ، إٓ ذيؽ هق يمؽ متٙم٘مف وَم٣م َمٙمؽ يمٌٝمؽ ٓ ذ"ىم٣مٞمقا يٗمقيمقن: 

َمـ أديم٥م ايمتقضمٝمد، وهل وإن ىم٣من فمدده٣م َم٣م سمٗمدم يم٘مٛمف مل  -فمز وصمؾ-وه٣م ٞمحـ ٞمذىمر يمؽ َم٣م ىمت٤م اهلل 

يٌؼ زمٟميدي أهؾ اظمٙمؾ َمٛمٜم٣م همٝمام وصمدٞم٣مه فمٛمدهؿ زمٔمد ايمٌح٧م فمـ ذيمؽ، وَمزيد ايمْمٙم٤م يمف، إٓ ايمتقراة، 

 اهـ ل إهائٝمؾ.وايمززمقر، واإلٞمجٝمؾ، وىمت٤م ٞمٌقات أٞمٌٝم٣مء زمٛم

اَلةِ  َأْهَٙمفُ  َيْٟمَُمرُ  َوىَم٣منَ »: سمٔم٣ملم وم٣مل ىَم٣مةِ  زم٣ِميمِما فِ  فِمٛمَْد  َوىَم٣منَ  َوايمزا  [55: َمريؿ] «ََمْرِوٝم٣ًّم َرزمِّ

 وسُم٠مَمـ أطمر، وايمٝمقم ورؽمٙمف، وىمتٌف، وَمالئ٘متف، زم٣مهللِ، سم٠مَمـ أنْ :  وم٣مل اإليامن فمـ همٟمطمػمين » : ومقيمف 

هِ  طمغِمهِ  زم٣ميمٗمدرِ   : « صدوم٦َم :  وم٣مل. وذِّ

همف اإلومرار : ايمٙمٕم٥م دم اإليامن   ،  وزي٣مدة سمِمديٌؼ  اإلومرار ٕن ، إول وايمِمحٝمح ،  زم٣ميمتِمديؼ:  زمٔمّمٜمؿ وفمرا

 ُيِٗمرو مل ويم٘مٛمٜمؿ اهلل رؽمقل × حمٚمًدا أن  وُيِمِدومقن ئمٙمٚمقن ىم٣مٞمقا ايمٝمٜمقدَ  هم١من وإٓ ، اإلٞمٗمٝم٣مد هل وايمزي٣مدة

ـَ  »:   اهلل وم٣مل ىمام زمذيمؽ  « َأزْمٛم٣َمَءُهؿْ  َئْمِرهُمقنَ  ىَماَم  َئْمِرهُمقَٞمفُ  ايْم٘مَِت٣مَب  آسَمْٝمٛم٣َمُهؿُ  ايماِذي

وم٣مل »:  :َمٛمٜم٣مو إؾمٝم٣مء زمٔمض فمـ × ايمٛمٌل ؽمٟمل هيقدي٣مً  أن َمًٙمؿ اإلَم٣مم فمٛمد شمقزم٣من ضمدي٧م ذيمؽ وَمـ  

اَمَواُت؟ هَمَٗم٣مَل  ًا َْرِض َوايم ْٕ َْرُض نَمغْمَ ا ْٕ ُل ا ٌَدا ـَ َيُ٘مقُن ايمٛما٣مُس َيْقَم سُم : َأْي ُهْؿ دِم »:  ×َرؽُمقُل اهللِ  ايْمَٝمُٜمقِديُّ

ْنِ  : يَمَٗمْد َصَدوْم٦َم، َوإِٞماَؽ يَمٛمٌَِلٌّ  .... شايمٓمُّْٙمَٚم٥ِم ُدوَن اْْلِ  جمرد  يدطمٙمف همٙمؿ ، زم٣ميمٛمٌقة ُيِٗمر مل أٞمف إٓ، «وَم٣مَل ايْمَٝمُٜمقِديُّ

 .  اإليامن دم  ايمتِمديؼ
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 وإْرىَم٣من زم٣مْلقارِح، وفَمَٚمٌؾ  ٛم٣منِ زم٣مْل وسمِمديٌؼ  زم٣ميمٙم٣ًمنِ  ومقٌل :  واْلامفم٥م ايمًٛم٥م أهؾ اصْمالح دم واإليامن 

 . زم٣ميمٔمِمٝم٣منِ  وَيٛمُْٗمُص  زم٣ميمْم٣مفم٥مِ  َيِزيُد  ،

 اإليامن »:  × اهلل رؽمقل وم٣مل:   وم٣مل َمًٙمؿ اإلَم٣مم فمٛمد ◙ هريرة أيب ضمدي٧م ذيمؽ فمعم ايمديمٝمؾ و 

 َمـ ؾُمْٔم٥ٌم ٣مءواحلٝم ، ايمْمريؼ فمـ إذى إَم٣مؿم٥م وأدٞم٣مه٣م ، اهلل إٓ إيمف ٓ: ومقُل  همٟمهمّمُٙمٜم٣م ، ؾُمْٔم٥ٌم  وؽِمّتُقن زمّمعٌ 

 .« اإليامن

ٌََؾ  ُوصُمقَهُ٘مؿْ  سُمَقيمُّقا َأن ايْمػِما  يماْٝمَس  »:  اهلل ومقل ايّم٣مً  ذيمؽ فمعم يدل ِم٣م و ِق  وِم ـا  َواظمَْْٕمِرِب  اظْمَمْمِ
 ايْمػِما  َويَمٰ٘مِ

ـْ  ـَ  ََم طِمرِ  َوايْمَٝمْقمِ  زم٣ِمهللاِ آََم ْٔ ِٝمِّكمَ  َوايْم٘مَِت٣مِب  َواظماََْلئَِ٘م٥مِ  ا ٌِّفِ  فَمعَمٰ  ٣مَل اظمَْ  َوآسَمك َوايمٛمٌا ٣مىمِكمَ  َوايْمَٝمَت٣مََمكٰ  ايْمُٗمْرزَمكٰ  َذِوي ضُم ًَ  َواظمَْ

ـَ  ٌِٝمؾِ  َوازْم ًا ٣مئِٙمكِمَ  ايم ًا وَم٣مِب  َودِم  َوايم اَلةَ  َوَأوَم٣ممَ  ايمرِّ ىَم٣مةَ  َوآسَمك ايمِما ـَ   فَم٣مَهُدوا إَِذا زمَِٔمْٜمِدِهؿْ  َواظمُْقهُمقنَ  ايمزا ٣مزمِِري  دِم  َوايمِما

ٌَْٟمؽَم٣مءِ  اءِ  ايْم ا ٌَْٟمسِ  كمَ َوضمِ  َوايميا ـَ  ُأويَمٰئَِؽ   ايْم  َمـ إفمامل هذه ىمؾ همجٔمؾ ، « اظمُْتاُٗمقنَ  ُهؿُ  َوُأويَمٰئَِؽ   َصَدوُمقا ايماِذي

 ىمت٣مزمف دم ♫ ايمٌخ٣مري زمّقَب  وومد زم٣ميمٖمٔمؾ، هق وَم٣م زم٣ميمٗمقل هق وَم٣م زم٣مإلفمتٗم٣مد هق َم٣م وَمٛمٜم٣م اإليامن،

 اإليامن فمـ ؽُمئِؾ × ايمٛمٌل أن» : وصم٣مء ، ؽم٣مزمٗم٣م ذىمرهت٣م ايمتل زم٣مٔي٥م واؽمتدلش  اإليامن أَمقر زم٣مب» : ايمِمحٝمح

ف اٞمٗمْم٣مع زمكم جم٣مهد همٝم ؤمٝمػ احلدي٧م ويم٘مـ ونمغمه  أصُمّري أطمرصمف ذر أيب ضمدي٧م َمـ «زم٣مٔي٥م همٖمَنه

 .◙وأيب ذر 

 .  اإليامن َمًٚمك دم آفمامل دطمقل فمعم سمدل ىمثغمة × رؽمقيمف وؽمٛم٥م  اهلل ىمت٣مب َمـ ديمفإ و

 . ويٛمٗمص ، يزيد إليامنا أن:  واْلامفم٥م ايمًٛم٥م أهؾ وئمتٗمد   

ـ هَمِٚمٛمُْٜمؿ ؽُمقَرةٌ  ُأٞمِزيَم٦ْم  ََم٣م َوإَِذا »:   اهلل وم٣مل  ُ٘مؿْ  َيُٗمقُل  َما ِذهِ  َزاَدسْمفُ  َأيُّ  َوَيْزَدادَ  »:  وومقيمف ، «إِياَمًٞم٣م َهٰ

ـَ  ـَ  اهللاُ َوَيِزيُد  »:سمٔم٣ملم وومقيمف ،« إِياَمًٞم٣م آََمٛمُقا ايماِذي  يَمُ٘مؿْ  َأىْمَٚمْٙم٦ُم  ايْمَٝمْقمَ  » :  وومقيمف « ُهًدى اْهَتَدْوا ايماِذي

 . « ِديٛمَُ٘مؿْ 
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ـْ  َرَأْي٦ُم  ََم٣م »: × اهلل رؽمقل وم٣مل احلدي٧م ودم ، ٞم٣مومص همٜمق ايم٘مامل دون ىم٣من همام ـٍ  فَمْٗمؾٍ  َٞم٣موِمَِم٣مِت  َِم  َوِدي

صُمؾِ  يمُِٙم٤مِّ  َأْذَه٤َم  ـْ  ايْمَِم٣ميمِْح  ايمرا ـا  َِم  أيب و  فمٚمر وازمـ  ، ؽمٔمٝمد أيب فمـ وَمًٙمؿ ، ايمٌخ٣مري أطمرصمف « إضِْمَداىُم

 َِمٛمُ٘مؿ َرأى ََمـ »:  × اهلل رؽمقل وم٣مل وم٣مل ، َمًٙمؿ فمٛمد ◙ ؽمٔمٝمد أيب ضمدي٧م دم و ،  ╚ هريرة

هُ  َُمٛمَ٘مَراً  ْ ْ  هَم١مِنْ  زمَِٝمِدِه، هَمٙمُٝمَٕمغمِّ ٣مٞمِِف، َيًَتْمعْ  مَل ًَ
ْ  هَم١مِنْ  هَمٌِٙمِ  . « اإِلياَمن َأْؤَمُػ  َوَذيمَِؽ  هَمٌَِٗمٙمٌِف َيًَتْمعْ  مَل

ـَ  اهللاِ  إلِم َوَأضم٤مُّ  طمغمٌ  ايْمَٗمِقيُّ  اظم٠ُمَِمـ »:  × اهلل رؽمقل ووم٣مل وأدٞمك ، أفمعم هم٣مإليامن ـِ  َِم ِٔمٝمِػ  اظم٠ُْمَِم  « ايمّما

 . ◙ هريرة أيب فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف

 وهذا  ، ىمٖمر وٞمٗمِم٣مٞمف زي٣مدسمف ويٗمقيمقن  يٛمٗمص وٓ ، يزيد ٓ اإليامن أن اظمرصمئ٥م و  اخلقارج زفَمَٚم٦م و

ؾ ايمقاومع يدل فمعم ايمزي٣مدة وايمٛمٗمِم٣من، وئمرف ذيمؽ ، زمإديم٥م َمـ زمامسمٗمدم وُيردفمٙمٝمٜمؿ  ووالْلؿ   ْلٜمٙمٜمؿ

 اإلٞم٣ًمن َمـ ٞمٖمًف، هم٘مٙمام زادت ايمْم٣مفم٣مت ؾمٔمر زم٣ميمزي٣مدة وايمْمٚمٟمٞمٝمٛم٥م، وىمٙمام زادت اظمٔم٣ميص ضمِمؾ ايمٔم٘مس، 

 وصٙم٥م ، وايمزىم٣مة ، واحل٨م   هم٣ميمِمالة اإليامن، دم داطمٙمف إفمامل أن ، واْلامفم٥م ايمًٛم٥م أهؾ فمٗمٝمدة وَمـ 

  ، وومٝم٣مَمف ، رَمّم٣من وصٝم٣مم ، اْلٛم٣مئز واسم٣ٌمع  ، وايمِمدوم٥م ، وايمرهمؼ ، اخلٙمؼ ضمًـو ، ايمقايمديـ وزمر  ، ايمرضمؿ

  اهلل إلم زمف ٌيتٗمرب ، ص٣ميمح فمٚمؾ هم٘مؾ ، اإليامن َمـ ذيمؽ ىمؾ   واْلٜم٣مد، ، واضمت٣ًمزًم٣م إيامًٞم٣م ايمٗمدر يمٝمٙمف وومٝم٣مم

اَلةَ  َوَأوِمٝمُٚمقا» : همٗمقيمف  ايمؼمك و ،  زم٣ميمٖمٔمؾ يْم٣مع اهلل هم١من إيامن  هلل سمرىمف ؽمٝمئ فمٚمؾ وىمؾ ، إيامن       « ايمِما

َٞم٣م سَمْٗمَرزُمقا َٓ » :وومقيمف زم٣ميمٖمٔمؾ زم٣ميمْم٣مفم٥م أَمر هذا  . زم٣ميمؼمك زم٣ميمْم٣مفم٥م أَمر هذا « ايمزِّ

  ، اإلٞمٖمراد همٔمٛمد ، وطمِمقص فمٚمقمٌ  ، زمٝمٛمٜمام واإلؽمالم  ، اإليامن أن  ، واْلامفم٥م ايمًٛم٥م أهؾ فمٗمٝمدة وَمـ

:ؾَمَٜم٣مَدُة  همٗم٣مل اإليامن فمـ  ؽُمئؾ × ايمٛمٌل أن »:  ومٝمس فمٌد وهمد ضمدي٧م ودم  ، واضمد ٌر  واإليامن اإلؽمالم

ىَم٣مِة، َوَصْقُم َرَمَ  اَلِة، َوإِيَت٣مُء ايمزا ًدا َرؽُمقُل اهللاِ، َوإوَِم٣مُم ايمِما ٓا اهللاُ، َوَأنا حُمَٚما ـَ َأْن َٓ إيَِمَف إِ َّم٣مَن، َوسُمْٔمُْمقا اخُلُٚمَس َِم

 . ◙ فم٣ٌمس ازمـ فمـ فمٙمٝمف َمتٖمؼ « اظمَْٕمٛمَؿِ 



 37  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

 أفمامل فمعم يدل واإلؽمالم ايمٗمٙمٌٝم٥م إفمامل فمعم يدل هم٣مإليامن ،   اصمتٚمٔم٣م إذا يم٘مـ زم٣مإلؽمالم ، يامناإل همٖمنا  

 .اْلقارح

 هم١مذا  ، وهذا يمٝمس فمعم ؽمٌٝمؾ ايمُمؽ،اإليامن دم اإلؽمتثٛم٣مء ايم٣ٌمب هذا دم واْلامفم٥م ايمًٛم٥م أهؾ ؿمريٗم٥م وَمـ 

ـٌ   يمؽ ومٝمؾ  ، ورؽمٙمف ، وىمتٌف ، وَمالئ٘متف ، زم٣مهلل َم٠مَمـ ٣مأٞم سمٗمقل أو  ، أرصمق أو اهلل ؾم٣مء إن سمٗمقل  ؟ أٞم٦م أَم٠مَم

 َمًٔمقد ازمـ اهلل فمٌد فمٛمد رصمؾ وم٣مل  ، َم٠مَمـ أٞم٣م وسمٗمقل َتِزم ٓ ،وذه  طمغمه، وزم٣ميمٗمدر أطمر وايمٝمقم

:   وم٣مل أفمٙمؿ ٓ وم٣مل ، ؟ اْلٛم٥م دم أٞم٣م أسمٗمقل:  ◙ َمًٔمقد ازمـ اهلل فمٌد يمف ٗم٣ملهم « َم٠مَمـ أٞم٣م »:  ◙

  ازمـ أيب فمٌٝمد دم اإليامن . أطمرصمف « اهلل ؾم٣مء إن َم٠مَمـ  ومؾ إذن

ا٣م  :  اهلل ومقيمف ؾمٍؽ  زمٕمغم اإلؽمتثٛم٣مء فمعم يدل َوِِم

ـا  »  ِجَد  يمََتْدطُمُٙم ًْ َرامَ  اظمَْ ـَ  ُرُءوؽَمُ٘مؿْ  حُمَٙمِِّٗمكمَ  آَِمٛمكِمَ  اهللاُ ؾَم٣مءَ  إِنْ  احْلَ ي ِ ٣مهُمقنَ  َٓ  َوَُمَٗمٌمِّ  اهلل ئمٙمِؿَ   أٞمف َمع « خَتَ

  .  داطمٙمقن أَنؿ

ـْ  زُمَرْيَدةَ  ضمدي٧م َمـ َمًٙمؿ صحٝمح دم ىمام ، × ايمٛمٌل وومقل   × اهللاِ َرؽُمقُل  ىَم٣منَ  »:  وَم٣مَل  َأزمِٝمفِ  فَم

ُٚمُٜمؿْ  اَلمُ  - زَمْ٘مرٍ  َأزمِك ِرَواَي٥مِ  ذِم  - َيُٗمقُل  وَم٣مئُِٙمُٜمؿْ  هَمَ٘م٣منَ  اظمََْٗم٣مزمِرِ  إلَِم  طَمَرصُمقا إَِذا ُئَمٙمِّ ًا َي٣مرِ  َأْهؾِ  فَمعَم  ايم  ِرَواَي٥مِ  َوذِم  - ايمدِّ

ًا  - ُزَهغْمٍ  َي٣مرِ  َأْهَؾ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  اَلمُ ايم ـَ  ايمدِّ ٙمِِٚمكمَ  اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  َِم ًْ ٣م َواظْمُ  َويَمُ٘مؿُ  يَمٛم٣َم اهللاَ  َأؽْمَٟمُل  يَماَلضِمُٗمقنَ  اهللاُ  ؾَم٣مءَ  إِنْ  َوإِٞما

 .   « ايْمَٔم٣مهمَِٝم٥مَ 

 زم٣مؽمؿ يمٙمتػمك ويم٘مٛمف ىمٖمر هم٣ميمُمؽ ايمُمؽ فمعم يمٝمس ايمًٛم٥م أهؾ فمٛمد هم٣مإلؽمتثٛم٣مء هبؿ ؽمٝمٙمحؼ أٞمف فَمٙمِؿ وومد

 . ، وٞمحق ذيمؽ ايم٘مامل و زم٣مخل٣ممت٥م اْلزم فمدم وفمعم  اهلل

   . ايمٔمٓم٣مم وومقافمده ايمديـ اصقل َمـ ، فمٓمٝمٚم٥م أصقل وهل ، ؽمت٥م اإليامن وأرىم٣من   
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ؽُمئَِؾ:  »:  ايمِمحٝمح دم  ◙ ُهريرة أيب ضمدي٧م دم ىمام ،   إفمامل أهمّمؾ وهق ،  زم٣مهلل اإليامن أوْل٣م

 »:   سمٔم٣ملم ىمٗمقيمف زمف َمرإ فمعم ايمدايمف ايمٗمرآٞمٝم٥م أي٣مت دم وىمؿ « ياَمٌن زم٣ِمهللاِ َوَرؽُمقيمِفِ َأيُّ ايمَٔمَٚمِؾ َأهْمَّمُؾ؟ هَمَٗم٣مَل: إِ 

٣م َي٣م َ ـَ  َأهيُّ  .  « َوَرؽُمقيمِفِ  زم٣ِمهللاِ  آَِمٛمُقا آََمٛمُقا ايماِذي

ـَ  »:  سمٔم٣ملم وومقيمف ؽُمقُل  آََم فِ  َِمـ إيَِمْٝمفِ  ُأٞمِزَل  زماَِم  ايمرا زمِّ ـَ  ىُمؾٌّ   َواظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  را  َٓ  َوُرؽُمٙمِفِ  َوىُمُتٌِفِ  َوََماَلئَِ٘متِفِ  زم٣ِمهللاِ آََم

ُق  ـ َأضَمدٍ  زَمكْمَ  ُٞمَٖمرِّ ؽُمٙمِفِ  َمِّ  .  «  رُّ

لِّ  ايمٛماٌِلِّ  َوَرؽُمقيمِفِ  زم٣ِمهللاِ هَمآَِمٛمُقا »:   سمٔم٣ملم وومقيمف َُمِّ ْٕ ـُ  ايماِذي * ا ٌُِٔمقهُ  َوىَمٙماَِمسمِفِ  زم٣ِمهللاِ  ُي٠ْمَِم ُ٘مؿْ  َواسما َتُدونَ  يَمَٔمٙما ، « هَتْ

طِمرِ  َوايْمَٝمْقمِ  َوُرؽُمٙمِفِ  َوىُمُتٌِفِ  َوََماَلِئَ٘متِفِ  زم٣ِمهللاِ َيْ٘مُٖمرْ  َوََمـ»:  زمف ايم٘مٖمر َمـ حمذراً  ٣ملووم  ْٔ ًٓ  َوؾا  هَمَٗمْد  ا  َواَل

ـَ  إِنا  »  :سمٔم٣ملم ووم٣مل, «زَمِٔمٝمًدا وُمقا َأن َوُيِريُدونَ  َوُرؽُمٙمِفِ  زم٣ِمهللاِ  َيْ٘مُٖمُرونَ  ايماِذي ُـ  َوَيُٗمقيُمقنَ  فِ َوُرؽُمٙمِ  اهللاِ زمكّمَ  ُيَٖمرِّ  ُٞم٠ْمَِم

ٌَْٔمضٍ  ٌَْٔمضٍ  َوَٞمْ٘مُٖمرُ  زمِ يمَِؽ  زَمكْمَ  َيتاِخُذوا َأن َوُيِريُدونَ  زمِ ٣م ايْمَ٘م٣مهمُِرونَ  ُهؿُ  ُأويَمٰئَِؽ * ؽَمٌِٝماًل  َذٰ َـ  َوَأفْمَتْدَٞم٣م ضَمٗمًّ  يمِْٙمَ٘م٣مهمِِري

ِٜمٝمٛم٣ًم فَمَذازًم٣م  « َمُّ

 :  أرىم٣من أرزمٔم٥م يتّمٚمـ زم٣مهلل واإليامن

 .   هللا زمقصمقد اإليامن :األول ☜

 . ايمٔم٣ممل ْلذا اظمدزمر اظم٣ميمؽ ايمرازق اخل٣ميمؼ وأٞمف  اهلل زمرزمقزمٝم٥م اإليامن :الثاني ☜

 وٓ  ،َمٗمرزًم٣م َمٙمً٘م٣م ٓ  ،نمغمه َمٔمف ُيمَمك أن َيقز ٓ زمحٍؼ  اظمٔمٌقد  وأٞمف ، اهلل زمٟميمقهٝم٥م اإليامن : الثالث ☜

 . َمرؽمال ٞمٌٝم٣ًّم

ٌُُدوا »:   اهلل وم٣مل  َٓ  اهللاَ َوافْم ـا  طَمَٙمْٗم٦ُم  َوََم٣م »:   اهلل ووم٣مل،  « ؾَمْٝمًئ٣م زمِفِ  ىُمقاسُممْمِ  َو ٞمَس  اْْلِ ٓا  َواإْلِ  إِ

ٌُُدونِ  ٌُْدهُ »: سمٔم٣ملم ووم٣مل، « يمَِٝمْٔم ْؾ  هَم٣مفْم ٌُْد  »:  سمٔم٣ملم ووم٣مل، « فَمَٙمْٝمفِ  َوسَمَقىما َؽ  َوافْم  .«ايْمَٝمِٗمكمُ  َيْٟمسمَِٝمَؽ  ضَمتاكٰ  َرزما

ه زمٟمؽمامء ٞمٖمًف ؽمّٚمك  اهلل  وأن ، وصٖم٣مسمف اهلل زمٟمؽمامء اإليامن : الرابع ☜  زمٟمؽمامء × رؽمقيمف  وؽماما

 ؽمٌح٣مٞمف اهلل وم٣مل زمام وٞمٗمقل ،  ٞمٔمتٗمد أن همٝمج٤م  ، زمِمٖم٣مٍت  × رؽمقيمف وصٖمف ىمام  زمِمٖم٣مت ٞمٖمًف ووصػ
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 اهلل أؽمامء َمـ إؽمؿ وىمؾ متثٝمؾ وٓ سم٘مٝمٝمػ وٓ سمٔمْمٝمؾ وٓ َتريػ نمغم َمـ × اهلل رؽمقل وم٣مل وَم٣م ، وسمٔم٣ملم

:   ش ُُي٤ِْم  »  اهلل أن وٞمٔمتٗمد  ، ايمرمح٥م  ذو وايمرضمٝمؿ ، ايمٔمزة ذو وايمٔمزيز ةايمٗمق ذو ، هم٣ميمٗمقي صٖم٥م يتّمٚمـ

ازمكِمَ  ُُي٤ِمُّ  اهللاَ إِنا  »:  سمٔم٣ملم وم٣مل ىمام ـَ  َوُُي٤ِمُّ  ايمتاقا ِري  « اظمَُْتَْمٜمِّ

 اهللاُ  نَمِّم٤َم  » : سمٔم٣ملم وم٣مل ىمام: يٕمّم٤م و  « فَمٛمْفُ  َوَرُوقا ؿْ ريض اهلل فمٛمٜم»: سمٔم٣ملم وم٣مل ىمام:   يرى و 

ٌَُٔمقا »: سمٔم٣ملم وم٣مل ىمام  يًخط وأٞمف  « فَمَٙمْٝمِٜمؿْ   وم٣مل ىمام ي٘مره وأٞمف، « ِرْوَقاَٞمفُ  َوىَمِرُهقا اهللاَ َأؽْمَخطَ  ََم٣م اسما

ٌاَْمُٜمؿْ  اْٞمٌَِٔم٣مشَمُٜمؿْ  اهللاُ ىَمِرهَ » :سمٔم٣ملم  [46: ايمتقزم٥م] «هَمَث

٠َمالِ  ةَ َوىَمْثرَ  َووَم٣مَل، وِمٝمَؾ : يَمُ٘مؿْ  ىَمِرهَ  »: ونمغمه ◙ هريرة أيب ضمدي٧م ودم ًُّ  أطمرصمف «اظم٣َملِ  َوإَِو٣مفَم٥مَ  ، ايم

 .  َمًٙمؿ

 وَم٣مَل  × اهللاِ َرؽُمقَل  َأنا  ◙ ُهَرْيَرةَ  َأزمِك ضمدي٧م دم ىمام إطمغم ايمثٙم٧م دم ايمدٞمٝم٣م ايمًامء إلم يٛمزل وأٞمف

ٛم٣َم َيٛمِْزُل  »: ٣ٌَمَركَ  َرزمُّ اَمءِ  إلَِم  يَمْٝمَٙم٥مٍ  ىُمؾا  َوسَمَٔم٣ملَم  سَم ًا ْٞمَٝم٣م ايم ٌَْٗمك ضِمكمَ  ايمدُّ ْٝمؾِ  شُمُٙم٧ُم  َي ـْ  هَمَٝمُٗمقُل  أطِمرُ  ايمٙما  َيْدفُمقٞمِك ََم

ـْ  يَمفُ  هَمَٟمؽْمَتِجٝم٤َم  َٟميُمٛمِك َوََم ًْ ـْ  هَمُٟمفْمْمَِٝمفُ  َي َتْٕمِٖمُرٞمِك َوََم ًْ  . فمٙمٝمف َمتٖمؼ « يَمفُ  هَمَٟمنْمِٖمرَ  َي

 :   أَمقر أرزمٔم٥م َمـ  احلذر َمع  × رؽمقيمف زمف وأطمػمه  ، زمف اهلل أطمػم َم٣م زم٘مؾ  همٛم٠مَمـ 

يمَْٝمَس » اهلل هم١من وايمت٘مٝمٝمػ ، ايمتٚمثٝمؾُيذر َمـ  اإلشم٣ٌمت همٔمٛمد ، ايمٛمٖمل فمٛمد َمرانوأ ، اإلشم٣ٌمت فمٛمد  أَمران

ٌَِِمغمُ  ِٚمٝمُع ايْم ًا ٌء َوُهَق ايم ْ » :سمٔم٣ملم وم٣مل وىمام: «ىَمِٚمْثٙمِِف َرْ  سَمْٔمَٙمؿُ  َهْؾ  »: سمٔم٣ملم ووم٣مل، «َأضَمٌد  ىُمُٖمًقا يمافُ  َيُ٘مـ َومَل

زُمقا هَماَل  »:  سمٔم٣ملم ووم٣مل، « ؽَمِٚمٝم٣ًّم يَمفُ  ََْمَث٣مَل  هللِاِ سَمْيِ ْٕ  . « ا

  فمٙمٝمف ديم٦م فمام أي٣مت َمٔم٣مين سمٕمغم وهق ايمتحريػ و  ، ايمِمٖم٣مت ٞمٖمل وهق ايمتٔمْمٝمؾ َمـ ُيذر ايمتٛمزيف وفمٛمد

 وٓ ، متثٝمؾ وٓ ، سم٘مٝمٝمػ وٓ ، َتريػ نمغم َمـ × اهلل رؽمقل يمف شمٌتفأو يمٛمٖمًف أشمٌتف َم٣م  هلل  ُٞمث٦ٌِم زمؾ

 فمـ هم١مَنؿ ، ╚ ايمِمح٣مزم٥م وومػ ضمٝم٧م وٞمٗمػ ، × اهلل رؽمقل وم٣مل وىمام ، اهلل وم٣مل ىمام وٞمٗمقل ، سمٔمْمٝمؾ
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قا ٞم٣مهمذ وزمٌٌٍم  وومٖمقا فمٙمؿٍ   واظمٔمتزيمف اْلٜمٚمٝم٥م يم٣ٌمبهذا دم طم٣ميمػ وومد فمٌدايمٔمزيز زمـ فمٚمر وم٣مل ىمام  ىمٖمُّ

 . سمٔمْمٝمٙمٜمؿ دم ايمتٖم٣موت َمع ايمٛمِمقص فمٙمٝمف  ِم٣مديم٦م  اهلل همٔمْمٙمقا ايمٝمٜمؿ وَمـ وآؾم٣مفمرة

 أَنؿ اإليامن يتّمٚمـو  زمٚمالئ٘م٥م اإليامن  ، اإليامن أرىم٣من َمـ ايمث٣مين ايمرىمـ هق هذا: « وَمالئ٘متف » : ومقيمف

ـْ  اظماََْلئَِ٘م٥مُ  طُمٙمَِٗم٦ْم » :× اهلل رؽمقل وم٣مل وم٣ميم٦م:  َمًٙمؿ فمٛمد فم٣مئُم٥م ضمدي٧م دم ىمام  ، ٞمقر َمـ طُمٙمُِٗمقا  ُٞمقٍر، َِم

٣منُّ  َوطُمٙمَِؼ  ـْ  اْْلَ ـْ  ََم٣مِرٍج  َِم ٣من َوطُمٙمَِؼ  َٞم٣مٍر، َِم ًَ ا٣م  اإِلْٞم  . « يَمُ٘مؿْ  ُذىمِرَ  ِِم

٣مهمُّقن:  وَمٛمٜمؿ   « ُي٠ْمََمُرونَ  ََم٣م َوَيْٖمَٔمُٙمقنَ  َأََمَرُهؿْ  ََم٣م اهللاَ  َئْمُِمقنَ  ٓا  »:  أَنؿو  ٌُِّحقن َمٛمٜمؿ و ايمِما ًَ  اظمُ

٣مزمَِح٣مِت  *َٞمُْمًْم٣م َوايمٛما٣مؾِمَْم٣مِت  * نَمْروًم٣م ايمٛما٣مِزفَم٣مِت  »:  َوَمٛمٜمؿ ًا ًٌْح٣م َوايم ٣مزمَِٗم٣مِت  *ؽَم ًا ًٌْٗم٣م هَم٣ميم :  وَمٛمٜمؿ  « ؽَم

اِت  * فَمِْمًٖم٣م هَم٣ميْمَٔم٣مِصَٖم٣مِت  * فُمْرهًم٣م ِت َواظمُْْرؽَماَل » ا َوايمٛما٣مِذَ  ايمٔمٙمؿ ٕهؾ ومقل فمعم، « هَمْروًم٣م هَم٣ميْمَٖم٣مِروَم٣مِت  * َٞممْمً

 .اظمالئ٘م٥م أَنؿ

 زم٣ميمَٗمْمر اظمقىمؾ اظمَٙمؽ وهق«وَمٝم٘م٣مئٝمؾ» زم٣ميمقضمل، اظمقىمؾ اظمَٙمؽ وهق «صمػميؾ»:  شمالشم٥م  ورؤؽم٣مؤهؿ

 اهلل أطمػم زمام و أوص٣مهمٜمؿ َمـ  اهلل أطمػم زمام وٞم٠مَمـ  ، ِمقرايم دم زم٣ميمٛمٖمخ اظمقىمؾ اظمَٙمؽ وهق «وإهاهمٝمؾ»

 . ذىمره سمٗمدم وَم٣م ، اْل٣ٌمل وَمَٙمؽ ،  ايمٛم٣مر طم٣مزن ىماميمؽ ،  أؽمامئٜمؿ َمـ ،× ورؽمقيمف

 .× ايمٛمٌل فمـ يث٦ٌم ديمٝمؾ فمٙمٝمف همٙمٝمس «زمروقان» اْلٛم٥م طم٣مزن أو «فمزرائٝمؾ»  اظمقت َمَٙمؽ سمًٚمٝم٥م  وأَم٣م

ـْ ََمَٙمٍؽ  » :  × اهلل رؽمقل وم٣مل ◙ صم٣مزمر ضمدي٧م همٖمل ، فمٓمٝمٚم٥م خمٙمقوم٣مت وهؿ َث فَم ُأِذَن لِم َأْن ُأضَمدِّ

ٌِْٔماِمَئ٥ِم فمَ  غَمُة ؽَم ًِ َٙم٥ِم ايْمَٔمْرِش إِنا ََم٣م زَمكْمَ ؾَمْحَٚم٥ِم ُأُذٞمِِف إلَِم فَم٣مسمِِٗمِف ََم ـْ مَحَ ـْ ََماَلئَِ٘م٥ِم اهللاِ َِم  .داود زمقأ أطمرصمف «٣ممٍ َِم

يؾ  رأى × اهلل رؽمقل  أن واظمٔمٙمقم  ايمًامء زمكم َم٣م طمٙمٗمٜمام فمٓمؿ ؽم٣مد ، صمٛم٣مح ؽمتامئ٥م يمف . َمرسمكم صِمػْمِ

 وذواهتؿ صٖم٣مهتؿ ْلؿ زمؾ ايمٖمالؽمٖم٥م ىماميٗمقل طمغم ومقى ويمٝم٦ًم ،اهلل طمٙمؼ َمـ طَمٙمؼ وهؿ  ، وإرض

ـْ  وُمْؾ »: سمٔم٣ملم وم٣مل ىمٖمر زمٕمّمٜمؿ أو ْلؿ وايمٔمداء هبؿ  وئمرج ويٛمزيمقن ويت٘مٙمٚمقن ا ىَم٣منَ  ََم يَؾ  فَمُدوًّ ػْمِ فُ  ِْلِ  هَم١مِٞما

يَمفُ  وًم٣م اهللاِ زم١ِمِْذنِ  وَمْٙمٌَِؽ  فَمعَم  َٞمزا ى َوُهًدى َيَدْيفِ  زَمكْمَ  ظم٣َِم َُمَِمدِّ  .[ 97: ايمٌٗمرة] «يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكِمَ  َوزُممْمَ
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 .  فمٙمٝمٜمؿ وؽمالَمف اهلل صٙمقات اهلل رؽمؾ فمعم اظمٛمزيم٥م ايم٘مت٤م وهل  «وىمتٌف» : ومقيمف

ٌَٝمِّٛم٣َمِت  ُرؽُمَٙمٛم٣َم َأْرؽَمْٙمٛم٣َم َويَمَٗمْد »:   سمٔم٣ملم وم٣مل  ورؽمٙمف ىمثغم فمعم َم٣م يٟمت. «َواظمِْٝمَزانَ  ايْم٘مَِت٣مَب  ََمَٔمُٜمؿُ  َوَأٞمَزيْمٛم٣َم زم٣ِميْم

ـ َِمٛمُْٜمؿ » : سمٔم٣ملم وم٣مل وومد ـ َوَِمٛمُْٜمؿ فَمَٙمْٝمَؽ  وَمَِمِْمٛم٣َم َما ْ  َما  « فَمَٙمْٝمَؽ  َٞمْٗمُِمْص  ملا

 وصحػ ، إزمراهٝمؿ وصحػ ، وايمٗمرآن وايمززمقر ، واإلٞمجٝمؾ ، ايمتقراة:   يمٛم٣م اظمٔمٙمقَم٥م ايم٘مت٤م أن إٓ

ًٓ  هب٣م وٞم٠مَمـ ، َمقؽمك هم٦م أَن٣م وٞم٠مَمـ  ، إمج٣م يَم٦م ، ونُمغَمت ، ضُمرِّ  :   اهلل زمحٖمظ حمٖمقظ هم١مٞمف ايمٗمرآن إٓ وزُمدِّ

٣م » :سمٔم٣ملم وم٣مل ـُ  إِٞما يْمٛم٣َم َٞمْح ىْمرَ  َٞمزا ٣م ايمذِّ ٣مهمُِٓمقنَ  يَمفُ  َوإِٞما ًٓ  زم٣ميمٗمرآن اإليامن وَي٤م ، «حَلَ   ايمٔمٚمؾ َمع وسمٖمِمٝماًل  إمج٣م

 خمٙمقق ايمٗمرآن نأ افمتٗمد همٚمـ ئمقد وإيمٝمف زمدأ َمٛمف خمٙمقق، نمغم وسمٛمزيٙمف ووضمٝمف ، اهلل ىمالم زمٟمٞمف ،  اإليامن و ، زمف

ـِ  » :يٗمقل  واهلل خمٙمقوم٥م وصٖم٣مسمف اهلل أؽمامء نأ يزفمؿ ٕٞمف اظمٙم٥م َمـ خمرج ىمٖمرأىمػم ىم٣مهمر همٜمق  َيُْمَٜمُد  اهللاُ يَم٘مِ

 َأضَمٌد  َوإِنْ  »:  ويٗمقل، [066: ايمٛم٣ًمء] «ؾَمِٜمٝمًدا زم٣ِمهللاِ َوىَمَٖمك َيُْمَٜمُدونَ  َواظماََْلئَِ٘م٥مُ  زمِِٔمْٙمِٚمفِ  َأْٞمَزيَمفُ  إيَِمْٝمَؽ  َأْٞمَزَل  زماَِم 

ـَ  ىمكِمَ  َِم َٚمعَ  ضَمتاك هَمَٟمصِمْرهُ  اؽْمَتَج٣مَركَ  اظمُْمْمِ ًْ ُؿْ  َذيمَِؽ  ََمْٟمََمٛمَفُ  َأزْمٙمِْٕمفُ  شُمؿا  اهللاِ ىَماَلمَ  َي : ايمتقزم٥م] «َئْمَٙمُٚمقنَ  َٓ  وَمْقمٌ  زمَِٟمَنا

 .[064: ايمٛم٣ًمء] «ٝماًم سَمْ٘مٙمِ  َُمقؽَمك اهللاُ  َوىَمٙماؿَ »ويٗمقل، [6

 ىُمؾِّ  دِم  زَمَٔمْثٛم٣َم َويَمَٗمْد » : سمٔم٣ملم وم٣مل رؽم٣مٓسمف يمتٌٙمٝمغ أرؽمٙمٜمؿ ايمذي اهلل  زمرؽمؾ اإليامن  أي :«ورؽمٙمف » : ومقيمف

٥مٍ  ًٓ  ُأَما ٌُُدوا َأنِ  َرؽُمق ٌُقا اهللاَ افْم
:  ايمرؽمؾ َمـ ايمٔمزم أويمق مخ٥ًم وأهمّمٙمٜمؿ  ،[  36: ايمٛمحؾ] «ايمْما٣منُمقَت  َواصْمَتٛمِ

ـَ  َأطَمْذَٞم٣م َوإِذْ  »: سمٔم٣ملم وم٣مل، ايمًالم فمٙمٝمٜمؿ  وفمٝمًك ،  وٞمقح ،  وَمقؽمك ، وإزمراهٝمؿ ، × حمٚمد وهؿ  َِم

ك َوَُمقؽَمكٰ  َوإزِْمَراِهٝمؿَ  ٞمُّقٍح  َوَِمـ َوَِمٛمَؽ  َِمٝمَث٣موَمُٜمؿْ  ايمٛماٌِٝمِّكمَ  ًَ   «َوفِمٝم

ُق  َٓ »: سمٔم٣ملم وم٣مل ،ىمٖمر زمٝمٛمٜمؿ وايمتٖمرق ـ َأضَمدٍ  زَمكْمَ  ُٞمَٖمرِّ ؽُمٙمِفِ  َمِّ  «رُّ

زَم٦ْم »:  سمٔم٣ملم وم٣مل مجٝمٔم٣مً  هبؿ ىَمَٖمرَ  َمٛمٜمؿ زمقاضمدٍ  ىمٖمر َمـ و  ىمٖمرهؿ وىم٣من «اظمُْْرؽَمٙمكِمَ  ُٞمقٍح  وَمْقمُ  ىَمذا

  اظمرؽمٙمكم مجٝمع ىمذزمقا أَنؿ اهلل أطمػم ذيمؽ وَمع  ايمًالم فمٙمٝمف ٞمقح يمٛمٌٝمٜمؿ وسم٘مذيٌٜمؿ
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ٌد َأزَم٣م َأضَمٍد َمِ » وم٣مل سمٔم٣ملم: ، × حمٚمد ، وأهمّمٙمٜمؿ ، وطم٣ممتٜمؿ ، وآطمرهؿ  ـْ ََم٣م ىَم٣مَن حُمَٚما
ـْ ِرصَم٣ميمُِ٘مْؿ َويَم٘مِ

 . [48]إضمزاب:  «َرؽُمقَل اهللاِ َوطَم٣مسَمَؿ ايمٛماٌِٝمِّكمَ 

 ايمٛم٣مس إلم زمٔمثف هم١مٞمف ، × حمٚمد إٓ طم٣مص٥م يمٗمقَمف رؽمقًٓ  ىمؾ زمٔم٧م  اهلل زمٟمن اإليامن هبؿ اإليامن وَمـ

ٓا  َأْرؽَمْٙمٛم٣َمكَ  َوََم٣م » : سمٔم٣ملم وم٣مل ىمام فم٣مَم٥م، ٥مً  إِ ٓا  َأْرؽَمْٙمٛم٣َمكَ  َوََم٣م » :سمٔم٣ملم وم٣ملو، « َٞمِذيًراوَ  زَمُِمغًما يمِّٙمٛما٣مسِ  ىَم٣مهما  إِ

٥مً  ٣َم»:سمٔم٣ملم ووم٣مل، [087: إٞمٌٝم٣مء] «يمِْٙمَٔم٣مظمكَِمَ  َرمْحَ : إفمراف] «مَجِٝمًٔم٣م إيَِمْٝمُ٘مؿْ  اهللاِ َرؽُمقُل  إيِنِّ  ايمٛما٣مُس  َي٣مَأهيُّ

058] . 

ُل َرؽُمقٍل إلَِم َأْهِؾ َأٞمْ »ٞمقح :  ؾمٟمن دم وم٣مل × ايمٛمٌل أن ◙ هريرة وأيب ؽمٔمٝمد أيب ضمدي٧م وأَم٣م  ٦َم َأوا

َْرضِ  ْٕ  . ايمزَم٣من ذيمؽ دم إرض أهؾ هؿ ٞمقح ومقم هم٘م٣من  ،َمتٖمؼ فمٙمٝمف«ا

 َمـ ايمٛم٣مس ُئٌم٧م ، ؿمقيؾ يقمٌ  وهق ، يقم زمٔمده يمٝمس ٕٞمف أطمر ايمٝمقم ؽمٚمل :« أطمر ايمٝمقم و »: ومقيمف 

، ، فمراةً  ، ضمٖم٣مةً  ، رهبؿ إلم وُيممون ومٌقرهؿ ًٓ ٥ٌم، هَم٣مؽْمَتْْمَٔمَٚم٦ْم فَمعَم فَم٣مئَُِم٥َم، وَم٣مهمٔمـ  نمر يَم٦ْم: صَم٣مَءْت هَيُقِديا

. وَم٣ميَم٦ْم: هَمٙمَ  ـْ همِْتٛم٥َِم فَمَذاِب ايْمَٗمػْمِ ٣مِل، َوَِم صما ـْ همِْتٛم٥َِم ايمدا َٜم٣م ضَمتاك زَم٣ميِب، هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َأؿْمِٔمُٚمقيِن، َأفَم٣مَذىُمُؿ اهلُل َِم ًُ ْؿ َأَزْل َأضْمٌِ

٥ُم؟ وَم٣مَل:  ، هَمُٗمْٙم٦ُم: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ،×صَم٣مَء َرؽُمقُل اهللِ  وُمْٙم٦ُم: سَمُٗمقُل:  "َوََم٣م سَمُٗمقُل؟  "ََم٣م سَمُٗمقُل َهِذِه ايْمَٝمُٜمقِديا

ـْ همِْتٛم٥َِم فَمَذاِب ايْمَٗمػْمِ وَم٣ميَم٦ْم فَم٣مئَُِم٥ُم: هَمَٗم٣مَم َرؽُمقُل اهللِ  ٣مِل، َوَِم صما ـْ همِْتٛم٥َِم ايمدا ا ×َأفَم٣مَذىُمُؿ اهللُ َِم ، هَمَرهَمَع َيَدْيِف ََمدًّ

ـْ همِتْ  َتِٔمٝمُذ زم٣ِمهللِ َِم ًْ ، شُمؿا وَم٣مَل: َي ـْ همِْتٛم٥َِم فَمَذاِب ايْمَٗمػْمِ ٣مِل، َوَِم صما ٓا وَمْد  "ٛم٥َِم ايمدا ـْ َٞمٌِلٌّ إِ ْ َيُ٘م ُف مَل ٣مِل: هَم١مِٞما صما ٣م همِْتٛم٥َُم ايمدا َأَما

ُف َأفْمَقُر، َواهلُل فَمزا  َتُف، إِٞما ْرُه َٞمٌِلٌّ ُأَما ْ ُُيَذِّ ِذيًرا مَل ُرىُمُٚمقُه ََتْ َتُف، َوؽَمُٟمضَمذِّ َر ُأَما َوصَمؾا يَمْٝمَس زمَِٟمفْمَقَر، ََمْ٘مُتقٌب زَمكْمَ  ضَمذا

: هَمٌِل سمُ  ٣م همِْتٛم٥َُم ايْمَٗمػْمِ . هَمَٟمَما ـٍ َٟميُمقنَ فَمْٝمٛمَْٝمِف ىَم٣مهمٌِر، َيْٗمَرُؤُه ىُمؾُّ َُم٠ْمَِم ًْ  .َمتٖمؼ فمٙمٝمف  "ْٖمَتٛمُقَن، َوفَمٛمِّل سُم

ؽمٔمٝمد اخلدري  ىمام دم ضمدي٧م أيب اظمقت ُيذزَمح شمؿ ، ايمًٔمغم دم وهمريؼ ، اْلٛم٥م دم همريؼ َمآْلؿ ي٘مقن شمؿ 

ٌُّقَن َوَيٛمُْٓمُروَن هَمٝمَ  » : ◙
ئِ ٛما٥ِم ، هَمَٝممْمَ ٌٍْش َأَْمَٙمَح هَمُٝمٛم٣َمِدى َُمٛم٣َمٍد َي٣م َأْهَؾ اْْلَ ُٗمقُل َهْؾ ُي٠ْمسَمك زم٣ِمظمَْْقِت ىَمَٜمْٝمَئ٥ِم ىَم

ُٜمْؿ وَمْد َرآُه ، شُمؿا ُيٛم٣َمِدى َي٣م أَ ُٗمقيُمقَن َٞمَٔمْؿ َهَذا اظمَْْقُت سَمْٔمِرهُمقَن َهَذا هَمٝمَ  ٌُّقَن َوَيٛمُْٓمُروَن ، هَمَٝمُٗمقُل ، َوىُمٙمُّ
ئِ ْهَؾ ايمٛما٣مِر ، هَمَٝممْمَ
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ُٜمْؿ وَمْد َرآُه ، هَمُٝمْذزَمُح شُمؿا َيُٗمقُل َي٣م َأْهَؾ اْلَْ  ٛما٥ِم ، طُمُٙمقٌد هَماَل ََمْقَت ، َهْؾ سَمْٔمِرهُمقَن َهَذا هَمَٝمُٗمقيُمقَن َٞمَٔمْؿ َهَذا اظمَْْقُت ، َوىُمٙمُّ

 . َمتٖمؼ فمٙمٝمف  « ْقتَوَي٣م َأْهَؾ ايمٛما٣مِر ، طُمُٙمقٌد هَماَل َمَ 

 : أَمقر شمالشم٥م ايمٗمػمدم و ، وايمٔمذاب ، ايمٛمٔمٝمؿ َمـ همٝمف وَم٣م  زم٣ميمٗمػم اإليامن ، أطمر زم٣ميمٝمقم اإليامن دم يدطمؾ و

ـْ َرؽُمقِل اهللاِ ء، همٔمَ إٞمٌٝم٣م إٓ أضمد َمٛمٜم٣م يًٙمؿ وٓ : ايمّمٚم٥م ـِ فُمَٚمَر، فَم َك يَمُف »وَم٣مَل:  ×ـْ ازْم را َهَذا ايماِذي ََتَ

َج فَمٛمْفُ ايْمَٔمْرُش، َوهمُ  ٥ًم، شُمؿا هُمرِّ ـَ اظْمَاَلئَِ٘م٥ِم، يَمَٗمْد ُوؿا َوٚما ٌُْٔمقَن َأيْمًٖم٣م َِم اَمِء، َوؾَمِٜمَدُه ؽَم ًا أطمرصمف  شتَِح٦ْم يَمُف َأزْمَقاُب ايم

 ايمٛم٣ًمئل .

٥ٌم، هَم٣مؽْمَتْْمَٔمَٚم٦ْم فَمعَم زَم٣ميِب، هَمَٗم٣مهمٔمـ فمَ  إٞمٌٝم٣مء، َمٛمٜم٣م يًٙمؿ : وايمٖمتٛم٥م يَم٦ْم: ٣مئَُِم٥َم، وَم٣ميَم٦ْم: صَم٣مَءْت هَيُقِديا

. وَم٣ميَم٦ْم: هَمَٙمْؿ َأَزْل َأضْمٌِ  ـْ همِْتٛم٥َِم فَمَذاِب ايْمَٗمػْمِ ٣مِل، َوَِم صما ـْ همِْتٛم٥َِم ايمدا َٜم٣م ضَمتاك صَم٣مَء َرؽُمقُل َأؿْمِٔمُٚمقيِن، َأفَم٣مَذىُمُؿ اهللاُ َِم ًُ

٥ُم؟ وَم٣مَل: ×اهللاِ  ـْ ش ؟َوََم٣م سَمُٗمقُل »، هَمُٗمْٙم٦ُم: َي٣م َرؽُمقَل اهللاِ، ََم٣م سَمُٗمقُل َهِذِه ايْمَٝمُٜمقِديا وُمْٙم٦ُم: سَمُٗمقُل: َأفَم٣مَذىُمُؿ اهللاُ َِم

ـْ همِْتٛم٥َِم فَمَذاِب ايْمَٗمػْمِ وَم٣ميَم٦ْم فَم٣مئَُِم٥ُم: هَمَٗم٣مَم َرؽُمقُل اهللاِ  ٣مِل، َوَِم صما ـْ ×همِْتٛم٥َِم ايمدا َتِٔمٝمُذ زم٣ِمهللاِ َِم ًْ ا َي ، هَمَرهَمَع َيَدْيِف ََمدًّ

، ـْ همِْتٛم٥َِم فَمَذاِب ايْمَٗمػْمِ ٣مِل، َوَِم صما َتُف،  "شُمؿا وَم٣مَل:  همِْتٛم٥َِم ايمدا َر ُأَما ٓا وَمْد ضَمذا ـْ َٞمٌِلٌّ إِ ْ َيُ٘م ُف مَل ٣مِل: هَم١مِٞما صما ٣م همِْتٛم٥َُم ايمدا َأَما

ُف َأفْمَقُر، َواهللاُ فَمزا َوصَمؾا يَمْٝمَس زمَِٟمفْمقَ  َتُف، إِٞما ْرُه َٞمٌِلٌّ ُأَما ْ ُُيَذِّ ِذيًرا مَل ُرىُمُٚمقُه ََتْ ٛمَْٝمِف ىَم٣مهمٌِر، َر، ََمْ٘مُتقٌب زَمكْمَ فَمٝمْ َوؽَمُٟمضَمذِّ

صُمُؾ ايمِما  َٟميُمقَن، هَم١مَِذا ىَم٣مَن ايمرا ًْ : هَمٌِل سُمْٖمَتٛمُقَن، َوفَمٛمِّل سُم ٣م همِْتٛم٥َُم ايْمَٗمػْمِ . هَمَٟمَما ـٍ ِه نَمغْمَ َيْٗمَرُؤُه ىُمؾُّ َُم٠ْمَِم ٣ميمُِح، ُأصْمٙمَِس دِم وَمػْمِ

َٓ ََمُْمُٔمقٍف، شُمؿا ُيَٗم٣مُل يَمُف: همِٝمَؿ ىُمٛم٦َْم؟ هَمَٝمُٗمقُل: دِم اإْلِ  صُمُؾ ايماِذي ىَم٣مَن همِٝمُ٘مْؿ؟ هَمِزٍع، َو ؽْماَلِم؟ هَمُٝمَٗم٣مُل: ََم٣م َهَذا ايمرا

ٌد َرؽُمقُل اهللاِ  ٌََؾ ايمٛما٣مِر، ×هَمَٝمُٗمقُل: حُمَٚما
وْمٛم٣َمُه، هَمُٝمْٖمَرُج يَمُف هُمْرصَم٥ٌم ومِ ، هَمَِمدا ـْ فِمٛمِْد اهللاِ فَمزا َوصَمؾا ٌَٝمِّٛم٣َمِت َِم ، صَم٣مَءَٞم٣م زم٣ِميْم

ٛما٥مِ هَمَٝمٛمُْٓمُر إيَِمْٝمَٜم٣م َُيْْمُِؿ زَمٔمْ  ، شُمؿا ُيْٖمَرُج يَمُف هُمْرصَم٥ٌم إلَِم اْْلَ ، ُّمَٜم٣م زَمْٔمًّم٣م، هَمُٝمَٗم٣مُل يَمُف: اْٞمُٓمْر إلَِم ََم٣م َووَم٣مَك اهللاُ فَمزا َوصَمؾا

٣م َوََم٣م همِٝمَٜم٣م، هَمُٝمَٗم٣مُل يَمُف: َهَذا ََمْٗمَٔمُدَك َِمٛمَْٜم٣م، َوُيَٗم٣مُل: فَمعَم ايْمَٝمِٗمكِم ىُمٛم٦َْم، َوفمَ  ٌَْٔم٧ُم َٙمٝمْ هَمَٝمٛمُْٓمُر إلَِم َزْهَرهِتَ ، َوفَمَٙمْٝمِف سُم ِف َِم٦ما

ِه هَمِزفًم٣م ََمُْمُٔمقهًم٣م، هَمُٝمَٗم٣مُل يَمُف: همِٝمَؿ ىُمٛم٦َْم  ْقُء، ُأصْمٙمَِس دِم وَمػْمِ ًا صُمُؾ ايم َٓ َأْدِري، إِْن ؾَم٣مَء اهللاُ. َوإَِذا ىَم٣مَن ايمرا ؟ هَمَٝمُٗمقُل: 

صُمُؾ ايماِذي ىَم٣مَن همِٝمُ٘مْؿ؟ هَمَٝمُٗمقُل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم ا ، هَمُٗمْٙم٦ُم ىَماَم وَم٣ميُمقا، هَمُتْٖمَرُج يَمُف هَمُٝمَٗم٣مُل: ََم٣م َهَذا ايمرا ًٓ يمٛما٣مَس َيُٗمقيُمقَن وَمْق
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َف اهللاُ فَمزا  ٣م َوََم٣م همِٝمَٜم٣م، هَمُٝمَٗم٣مُل يَمُف: اْٞمُٓمْر إلَِم ََم٣م َسَ ٛما٥ِم، هَمٝمَٛمُْٓمُر إلَِم َزْهَرهِتَ ٌََؾ اْْلَ َوصَمؾا فَمٛمَْؽ، شُمؿا ُيْٖمَرُج يَمُف  هُمْرصَم٥ٌم وِم

ٌََؾ ايمٛما٣مِر،  ، َوفَمَٙمْٝمِف هُمْرصَم٥ٌم وِم ؽِّ هَمٝمَٛمُْٓمُر إيِمَٝمَْٜم٣م َُيْْمُِؿ زَمْٔمُّمَٜم٣م زَمْٔمًّم٣م، َوُيَٗم٣مُل يَمُف: َهَذا ََمْٗمَٔمُدَك َِمٛمَْٜم٣م، ىُمٛم٦َْم فَمعَم ايمُما

ٌَْٔم٧ُم إِْن ؾَم  ، َوفَمَٙمْٝمِف سُم ُب َِم٦ما زَم٣مُل  َأنا َرصُماًل وَم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللاِ، ََم٣مهمٖمل ايمٛم٣ًمئل  وايمُمٜمداء ،"٣مَء اهللاُ، شُمؿا ُئَمذا

ِٜمٝمَد؟ وَم٣مَل:  ٓا ايمُما ٌُقِرِهْؿ إِ ُٝمقِف فَمعَم َرْأؽِمِف همِْتٛم٥َمً »اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ُيْٖمَتٛمُقَن دِم وُم ًُّ ٣ٌَمِروَم٥ِم ايم  ،وايمِمديٗمقن ،شىَمَٖمك زمِ

ٌَْٝمٍد، َأنا َرؽُمقَل اهللاِ هم واظمرازمْمقن، ـِ فُم ـْ هَمَّم٣ميَم٥َم زْم َتُؿ فَمعَم فَمَٚمٙمِ »وَم٣مَل:  ×َٔم ُف َيٛمُْٚمق ىُمؾُّ اظمَْٝم٦ِِّم ُُيْ ٓا اظمَُْرازمَِط، هَم١مِٞما ِف إِ

ـْ هَمتا٣مِن ايْمَٗمػْمِ  ـُ َِم  أطمرصمف أزمق داود. شيَمُف فَمَٚمُٙمُف إلَِم َيْقِم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم، َوُي٠َمَما

 . اظم٠مَمٛمكم فمِم٣مة َمـ اهلل ؾم٣مء وَمـ يمٙم٘م٣مهمريـ وايمٔمذاب يمٙمٚم٠مَمٛمكم ايمٛمٔمٝمؿ شمؿ

 ، واظمٝمزان ، واحلقض ، وايمٌماط ،  وايمٛمُمقر ، زم٣ميمٌٔم٧م اإليامن ، أطمر زم٣ميمٝمقم  اإليامن دم يدطمؾ و 

 » : سمٔم٣ملم وم٣مل: ايمٔم٣ٌمد زمكم يمٙمٖمِمؾ وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اهلل جمٝمئ َمـ ، ايمٝمقم ذيمؽ دم يٗمع َم٣م وىمؾ  ، وايمُمٖم٣مفم٥م

٣م َواظمََْٙمُؽ  َرزمَُّؽ  َوصَم٣مءَ  ٣م َصٖمًّ ٓا  َيٛمُٓمُرونَ  َهْؾ  »: سمٔم٣ملم ووم٣مل، «َصٖمًّ  َيْٟمِتَ  َأوْ  َرزمَُّؽ  َيْٟمِتَ  َأوْ  اظماََْلئَِ٘م٥مُ  سَمٟمْسمَِٝمُٜمؿُ  َأن إِ

َؽ  آَي٣مِت  زَمْٔمُض   . «  َرزمِّ

ةٌ  َيْقََمئِذٍ  ُوصُمقهٌ » : سمٔم٣ملم وم٣مل يمرهبؿ اظم٠مَمٛمكم رؤي٥م وه٘مذا ٣م إلَِم  * َٞم٣مِضَ َ  ،22: ايمٗمٝم٣مَم٥م] « َٞم٣مـمَِرةٌ  َرهبِّ

ُ٘مْؿ َُماَلوُمقهُ »، ووم٣مل: [23  . [223]ايمٌٗمرة:  «َوافْمَٙمُٚمقا َأٞما

 :ذيمؽ ونمغم اْلٚمع ويقم ايمتٕم٣مزمـ ويقم أطمر وايمٝمقم ، ايمتٛم٣مد يقم ،و ايمٗمٝم٣مَم٥م قمي َمٛمٜم٣م ىمثغمة أؽمامء ويمف 

 اهلل وم٣مل ،   ايممم وطم٣ميمؼ ،  اخلغم طم٣ميمؼ هق هم٣مهلل ،  اهلل َمـ أي:  « وذه طمغمه زم٣ميمٗمدر وسم٠مَمـ »ومقيمف : 

ءٍ  ىُمؾِّ  طَم٣ميمُِؼ  اهللاُ »:    .  «َٚمُٙمقنَ سَمٔمْ  َوََم٣م طَمَٙمَٗمُ٘مؿْ  َواهللاُ»:   اهلل وم٣مل و، « َرْ

 اهلل إلم زمف ُيُتٗمارب ٕٞمف يمذاسمف َمرادٌ  واخلغم ،  اهلل إلم حمٌقب نمغم وايممم ،  اهلل إلم حمٌقب اخلغم أن إٓ

 . َمِم٣ميمح زمقصمقده همتتحٗمؼ يمٕمغمه َمراد وايممم ، 
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 ، اْلٛم٥م َمـ آدم إطمراج :ٚمٛمٜم٣مهم اهلل، إٓ ئمٙمٚمف ٓ َم٣م احِلَ٘مؿ َمـ زمقصمقده هم٘م٣من ، إزمٙمٝمس ايممم  وأفمٓمؿ  

 ،  ايم٘مت٤م وإٞمزال ايمرؽمؾ إرؽم٣مل َمـ َمِم٣ميمح َتٗمٗم٦م و  ، ايمت٘مٙمٝمػ وومع ذيمؽ زمٔمد  شمؿ إرض إلم وإه٣ٌمؿمف

 ، احل٘مٝمؿ هق  واهلل ، ذيمؽ ونمغم ، ايمٔمٙمؿ وؿمٙم٤م ، وايمٛمِمٝمح٥م اظمٛم٘مر فمـ وايمٛمٜمل ، زم٣مظمٔمروف وإَمر

 .اخلٌغم

 : بالقدر اإلميان ومراتب  

  ، طم٣مهمٝم٥م فمٙمٝمف ختٖمك ٓ  يٟمت َوزماما  ؽمٌؼ زمام فمٙمٝمؿ رء زم٘مؾ اهلل أن و ايمٔمٙمؿ : إولم ☜

ءٍ  زمُِ٘مؾِّ  َواهللاُ »:  اهلل وم٣مل ٓا  َئْمَٙمُٚمَٜم٣م َٓ  ايْمَٕمْٝم٤ِم  ََمَٖم٣مسمُِح  َوفِمٛمَدهُ  »:   اهلل ووم٣مل, «فَمٙمِٝمؿٌ  َرْ  َوَئْمَٙمؿُ   ُهقَ  إِ

ٌَْحرِ  ايْمػَمِّ  دِم  ََم٣م ُٗمطُ  َوََم٣م َوايْم ًْ ٓا  َوَروَم٥مٍ  َِمـ سَم ٌا٥مٍ  َٓ وَ  َئْمَٙمُٚمَٜم٣م إِ َْرضِ  ـُمُٙماَمِت  دِم  ضَم ْٕ َٓ  ا َٓ  َرؿْم٤ٍم  َو ٓا  َي٣مزمِسٍ  َو  دِم  إِ

ٌكِمٍ  ىمَِت٣مٍب   . « َمُّ

 « ايْم٘مَِت٣مِب  ُأمُّ  َوفِمٛمَدهُ  »:    اهلل وم٣مل ، مجٝمًٔم٣م اخلالئؼ َمٗم٣مدير ىمت٤م ومد  اهلل أن وهل ايم٘مت٣مزم٥م : ايمث٣مٞمٝم٥م ☜

َٓ  َريبِّ  َيِّمؾُّ  ٓا  ىمَِت٣مٍب  دِم  » : سمٔم٣ملم ووم٣مل ك َو ًَ ٥ٌَمٍ  َِمـ َأَص٣مَب  ََم٣م» : سمٔم٣ملم ووم٣مل، «َيٛم ِِمٝم َْرضِ  دِم  َمُّ ْٕ َٓ  ا  دِم  َو

ُ٘مؿْ  ًِ ٓا  َأٞمُٖم ـ  ىمَِت٣مٍب  دِم  إِ ٌْؾِ  َمِّ َأَه٣م َأن وَم ػْمَ  « ٞما

ـٌ إلَِم  »:  ◙ ايمِم٣مَم٦م ازمـ فم٣ٌمدة ضمدي٧م ودِم  
 ظمَا٣م طَمَٙمَؼ اهللُ ايْمَٗمَٙمَؿ وَم٣مَل يَمُف: اىْمُت٤ْم، هَمَجَرى زماَِم ُهَق ىَم٣مئِ

٣مفَم٥مِ  ًا  . داود وأزمق أمحد أطمرصمف  « وِمَٝم٣مِم ايم

ٓا  سَمَُم٣مُؤونَ  َوََم٣م   »:  اهلل وم٣مل ، اهلل زمٚمُمٝمئ٥م إٓ رء ايمٔم٣ممل هذا دم يٗمع ٓ أٞمف و اظمُمٝمئ٥م :  ايمث٣ميمث٥م ☜  َأن إِ

 .  اهلل ضم٘مٚم٥م َمٗمت٢م فمعم وهل ونمغمه اظمحٌقب دم سم٘مقن واظمُمٝمئ٥م «  اهللاُ َيَُم٣مء

 زم٣ميممم يقصػ ٓ يم٘مٛمف ىمقٞم٣ًم، وأراده ، اهلل وؾم٣مءه إٓ ايمٔم٣ممل هذا دم ايممم، و ،  غماخل َمـ رء يٗمع همال

ُّ يمَْٝمَس إيَِمْٝمَؽ  »:  × ايمٛمٌل وم٣مل ، وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف  ،◙ أطمرصمف َمًٙمؿ فمـ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م « َوايممما

 فمعم أهمٔم٣ميمف ٓن،  يمٛم٣م ٥ًٌمزم٣ميمٛم ذ وإٞمام اهلل إلم زم٣ميمٛم٥ًٌم زممم يمٝمس اٞمف أو ، إيمٝمف زمف يتٗمرب وٓ إيمٝمف يّم٣مف ٓ   أي

 .   وفمٙمٚمف  ، ضم٘مٚمتف َمٗمت٢م
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  . زمذيمؽ إديم٥م سمٗمدَم٦م ىمام وايممم ، اخلغم َمـ رء ىمؾ طم٣ميمؼ اهلل أن وهق اخلٙمؼ : ايمرازمٔم٥م ☜

يؾ أن فمعم  ديمٝمؾ وهذا « صدوم٦َم  »:  ومقيمف  أَمر ايمٛم٣مس يمتٔمٙمٝمؿ × ايمٛمٌل إلم صم٣مء إٞمام ايمًالم فمٙمٝمف صِمػْمِ

ـَ  ايْم٘مَِت٣مَب  َأْوَرشْمٛم٣َم شُمؿا  » : سمٔم٣ملم وم٣مل  إرىم٣من هذه فمعم ايمِم٣ميمح ايمٔمٚمؾ وَمدار ديٛمٜم٣م ـْ  اْصَْمَٖمْٝمٛم٣َم ايماِذي ٣ٌَمِدَٞم٣م َِم  فِم

ٌ  هَمِٚمٛمُْٜمؿْ  ۖ   فِ  ـَم٣ممِل ًِ ْٗمَتِِمٌد  َوَِمٛمُْٜمؿ يمِّٛمَْٖم اِت  ؽَم٣مزمٌِؼ  َوَِمٛمُْٜمؿْ  َمُّ غْمَ يمَِؽ  ۖ   اهللاِ زم١ِمِْذنِ  زم٣ِمخْلَ  « ايْمَ٘مٌغِمُ  ايْمَٖمّْمُؾ  ُهقَ  َذٰ

ف سمراه سم٘مـ مل هم١من سمراه ىمٟمٞماؽ اهلل سمٔمٌَد  أنْ :  وم٣مل  اإلضم٣ًمن فمـ همٟمطمػمين »:   ومقيمف  رىمـ وهذا  : « يراك هم١مٞما

 :  هلل اظمراوم٥ٌم فِمَٓمؿ فمعم يدل  فمٓمٝمؿ

ٌََؽ  * سَمُٗمقمُ  ضِمكمَ  َيَراكَ  ايماِذي »: سمٔم٣ملم وم٣مل  ـَ  دِم  َوسَمَٗمٙمُّ ٣مصِمِدي ًا فُ  * ايم ِٚمٝمعُ  ُهقَ  إِٞما ًا  : سمٔم٣ملم ووم٣مل « ايْمَٔمٙمِٝمؿُ  ايم

َٖمك َٓ  سُمْٔمَرُوقنَ  َيْقََمئِذٍ  » ٛم٥َمَ  َئْمَٙمؿُ  »: سمٔم٣ملم ووم٣مل، [08: احل٣موم٥م] « طَم٣مهمَِٝم٥مٌ  َِمٛمُْ٘مؿْ  خَتْ
فَْمكُمِ  طَم٣مئِ ْٕ ِٖمل َوََم٣م ا  خُتْ

ُدورُ  ؼ َيْٗميِض  َواهللّ * ايمِمُّ   «زم٣ِمحْلَ

 ٕن إَمر هذا ـي٘م مل هم١من ،  اهلل ؿم٣مفم٥م دم يمٙمٛمُم٣مط  وأدفمك يمٙمتٔمٓمٝمؿ أدفمك ذيمؽ هم١من ،  سمراه ىمٟمٞمؽ اهلل هم٣مفمٌد

ُ٘مْؿ ضَمتاك و»  َمًٙمؿ : صحٝمح همٖمل، ايمدٞمٝم٣م دم ُيرى ٓ اهلل ـْ سَمَرْوا َرزما ُ٘مْؿ يَم ُ٘مْؿ يَمْٝمَس زمَِٟمفْمَقَر، َوإِٞما افْمَٙمُٚمقا َأنا َرزما

  َمًٙمؿ أطمرصمف «مَتُقسُمقا

َٓ َيٛمُْٓمُر إلَِم ُصَقِرىُمْؿ وَ  » × اهلل رؽمقل وم٣مل  يراٞم٣م اهلل أن همٙمٛمٔمٙمؿ  ـْ َيٛمُْٓمُر إلَِم إِنا اهللاَ 
َأَْمَقايمُِ٘مْؿ َويَم٘مِ

 ايمٔمٌد هب٣م  يٛمزصمر فمٓمٝمؿ ؾمٟمَن٣م هم٣مظمراوم٥ٌم ، ◙ هريرة أيب ضمدي٧م َمـ َمًٙمؿ أطمرصمف «  وُمُٙمقزمُِ٘مْؿ َوَأفْماَميمُِ٘مؿْ 

ِؼ اهللاِ ضَمْٝمُثاَم  »: وم٣مل  َم٣م◙ َمٔم٣مذ و ذر أيب ضمدي٧م ودم ايمْم٣مفم٣مت فمعم ايمٔمٌد هب٣م وُيٗمٌِؾ ، ايمًٝمئ٣مت َمـ اسما

ـٍ ىُمٛم٦َْم َوَأسمْ  ًَ ٛم٥ََم مَتُْحَٜم٣م َوطَم٣ميمِِؼ ايمٛما٣مَس زمُِخُٙمٍؼ ضَم ًَ ٝمَِّئ٥َم احْلَ ًا  أطمرصمف ايمؼمَمذي . « ٌِْع ايم

 :  وم٣مل َمـ ضمًـأ وومد

 طمٙمقت ويم٘مـ ومؾ فَمعَم رومٝم٤م***إذا َم٣م طمٙمقت ايمّدهر يقَم٣ًم همال سمٗمؾ 

 وٓ أن َم٣م ُيٖمك فمٙمٝمف يٕمٝم٤م ***وٓ َتًٌـ اهلل يٕمٖمؾ ؽم٣مفم٥مً  
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 وأفمْم٣مه٣م ٞمٖمًٜم٣م فمعم فمٚمف ازمٛم٦م راود ايمذي ايمُم٣مب ذيمؽ إلم واٞمٓمر ، يمف ٥مزم٣مظمراومٌ  هلل يتٔمٌد هم٣مإلٞم٣ًمن

قمِّ  أن فمعم ديٛم٣مر وَم٣مئ٥م فممميـ    اهلل اسمؼ:  وم٣ميم٦م رصمٙمٝمٜم٣م زمكم وومٔمد ، َمٛمٜم٣م إؽمتٚم٘مـ همٙمام   ،  ٞمٖمًٜم٣م وزمكم زمٝمٛمف خُتَ

 . َمتٖمؼ فمٙمٝمفش ه٣مأفمْم٣م ايمذي اظم٣مل وسمرك ، إيمٝمف ايمٛم٣مس أضم٤م َمـ وهل فمٛمٜم٣م همٗم٣مم ،  زمحٗمف إٓ اخل٣مسمؿ سمٖمض وٓ ،

 وم٣مل ، اإلضم٣ًمن أفمٓمؿ اهلل، وزمكم ايمٔمٌد زمكم همٝمام اإلضم٣ًمن  و ايمديـ َمراسم٤م أفمعم هلهم٣مظمراوم٥ٌم 

ٛمُقا»:سمٔم٣ملم
ًِ ٛمكِمَ  ُُي٤ِمُّ  اهللاَ إِنا   َوَأضْم ًِ  . «اظمُْْح

ـِ   ضمدي٧م ودم ٌا٣مسٍ  ازْم ـِ  ََم٣م،◙ فَم ـْ  َيْرِوي همِٝماَم  ، × ايمٛماٌِلِّ  فَم فِ  فَم  ىَمَت٤َم  اهللاَ إِنا  »: وَم٣مَل : وَم٣مَل   َرزمِّ

ٛم٣َمِت  ًَ ٝمَِّئ٣مِت  احَل ًا َ  شُمؿا  َوايم ـْ  َذيمَِؽ، زَمكما ٛم٥َمٍ  َهؿا  هَمَٚم ًَ ٌََٜم٣م َئْمَٚمْٙمَٜم٣م هَمَٙمؿْ  زمَِح ٛم٥َمً  فِمٛمَْدهُ  يَمفُ  اهللاُ ىَمَت ًَ  َهؿا  ُهقَ  هَم١مِنْ  ىَم٣مَِمَٙم٥ًم، ضَم

٣م ٌََٜم٣م هَمَٔمِٚمَٙمَٜم٣م هِبَ ٛم٣َمٍت  فَممْمَ  فِمْٛمَدهُ  يَمفُ  اهللاُ  ىَمَت ًَ ٌْعِ  لَم إِ  ضَم ـْ  ىَمثغَِمٍة، َأْؤَم٣مٍف  إلَِم  ِؤْمٍػ  َِم٣مَئ٥مِ  ؽَم ٝمَِّئ٥مٍ  َهؿا  َوََم ًَ  هَمَٙمؿْ  زمِ

ٌََٜم٣م َئْمَٚمْٙمَٜم٣م ٛم٥َمً  فِمٛمَْدهُ  يَمفُ  اهللاُ ىَمَت ًَ ٣م َهؿا  ُهقَ  هَم١مِنْ  ىَم٣مَِمَٙم٥ًم، ضَم ٌََٜم٣م هَمَٔمِٚمَٙمَٜم٣م هِبَ  . فمٙمٝمف َمتٖمؼ « َواضِمَدةً  ؽَمٝمَِّئ٥مً  يَمفُ  اهللاُ ىَمَت

٣مفم٥م فمـ طمػمينهمٟمَ   »:  ومقيمف ًا    اهلل إٓ ئمٙمٚمف ٓ وهذا وومتٜم٣م أي : « ايم

٣مئؾ َمـ زمٟمفمٙمؿ فمٛمٜم٣م اظم٠ًموُل  َم٣م »:  ومقيمف  ًا  .  سمٔمٙمؿ ٓ أٞمؽ ىمام أفمٙمؿ ٓ أٞم٣م أي : « ايم

َٟميُمَؽ  »:  سمٔم٣ملم وم٣مل   ًْ ـِ  ايمٛما٣مُس  َي ٣مفَم٥مِ  فَم ًا اَم  وُمْؾ  ايم ٣مفَم٥مَ ا يَمَٔمؾا  ُيْدِريَؽ  َوََم٣م اهللاِ فِمٛمَْد  فِمْٙمُٚمَٜم٣م إِٞما ًا ٣ًٌم سَمُ٘مقنُ  يم  «وَمِري

َٓ  َريبِّ  َيِّمؾُّ  ٓا  ىمَِت٣مِب  دِم  »:سمٔم٣ملم وم٣مل، [63: إضمزاب] ك َو ًَ  . « َيٛم

٣مفَم٥مِ  فِمْٙمؿُ  فِمٛمَدهُ  اهللاَ إِنا  »:سمٔم٣ملم ووم٣مل ًا ُل  ايم َْرضَم٣ممِ  دِم  ََم٣م َوَئْمَٙمؿُ  ايْمَٕمْٝم٧َم  َوُيٛمَزِّ ْٕ ٣مَذا َٞمْٖمٌس  سَمْدِري َوََم٣م ا ٤ُم  َما ًِ  سَمْ٘م

 « طَمٌغِمٌ  فَمٙمِٝمؿٌ  اهللاَ إِنا   مَتُقُت  َأْرضٍ  زمَِٟميِّ  َٞمْٖمٌس  سَمْدِري َوََم٣م  نَمًدا

اؿُمَٜم٣م صَم٣مءَ  هَمَٗمْد  »:  اهلل وم٣مل ،فمالَم٣مهت٣م فمـ أي:  «أَم٣مراهت٣م فمـ همَٟمطمػمين »: ومقيمف  . فمالَم٣مهت٣م أي « َأْذَ

تٜم٣م إَم٥م سمٙمد أنْ  »:  ومقيمف  صٕمرى و ،  ىمػمى  ذاطأ همٙمٜم٣م  ، يمٙم٣ًمفم٥م ايمِمٕمرى  إذاط َمـ وهذا  :« رزما

 . ضمرة وأزمٛمتٜم٣م صم٣مري٥م إم همت٘مقن ؽمٝمدهت٣م اظمرأة سمٙمد ضمتك ايمًٌل ي٘مثر نأ ذايمؽ َمٔمٛمك وومٝمؾ
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٣مءِ  ِرفم٣مءَ  ، ايمٔم٣ميَم٥مَ  ايمُٔمَراةَ  احُلٖم٣مةَ  سمرى وأنْ  »:  ومقيمف  زمالد دم أن ـم٣مهر وهذا :  « ايمٌٝمٛم٣من دم يتْم٣مويمقن ايمُما

  ، يمٙمٕمٛمؿ  رفم٣مة أَنؿ ايمُمٟمن ىم٣من زمٝمٛمام ،  ايمًح٣مب ٞم٣مؿمح٣مت وزمٛم٣مء  ، ٣منايمٌٛمٝم دم ايمتْم٣مول  َتد ، واْلزيرة ، اخلٙمٝم٨م

ـِ َأؽِمٝمدٍ  َم٣م سمّمٚمٛمف ضمدي٧م ضمذيٖم٥م َمٛمٜم٣م ايم٘مػمى ايمٔمالَم٣مت أَم٣م، ضمٖم٣مة وىم٣مٞمقا ، واإلزمؾ ىَم٣مَن »: وَم٣مَل  زْم

َٙمَع إيَِمْٝمٛم٣َم، هَمَٗم٣مَل: ََم٣م سَمْذىُمُرو ×ايمٛماٌِلُّ  ـُ َأؽْمَٖمَؾ َِمٛمُْف، هَم٣مؿما ٣مفَم٥َم، وَم٣مَل:  "َن؟ دِم نُمْرهَم٥ٍم َوَٞمْح ًا ٣مفَم٥َم  "وُمْٙمٛم٣َم: ايم ًا إِنا ايم

ٌػ دِم صَمِزيَرِة ايْمَٔمَرِب َوايم ًْ ٌػ زم٣ِمظمَْْٕمِرِب، َوطَم ًْ ِق، َوطَم ٌػ زم٣ِمظمَْمْمِ ًْ طَم٣مُن َٓ سَمُ٘مقُن ضَمتاك سَمُ٘مقَن فَممْمُ آَي٣مٍت: طَم دُّ

َْرِض، َوَيْٟمصُمقُج َوََمْٟمصُمقُج، َوؿُمُٙمق ْٕ ٥ُم ا ٣مُل، َوَدازما صما ـْ ومُ َوايمدا ُرُج َِم ٣م، َوَٞم٣مٌر خَتْ ـْ ََمْٕمِرهِبَ ْٚمِس َِم ْٔمَرِة فَمَدٍن سَمْرضَمُؾ ُع ايمُما

 . وٞمحقه٣م يمٙمٗمرؿمٌل ايمتذىمره َمثؾ اظمْمقيمف ايم٘مت٤م دم َمٌكم هق َم٣م فمعم ذيمؽ نمغم إلم شايمٛما٣مَس 

 أي ومٙمٝماًل .  «:َمٙمّٝم٣مً  همٙمٌث٦ُم  اٞمْمٙمؼ، شمؿا  »:  ومقيمف

 .ايمًالم فمٙمٝمف صمػميؾ ذه٣مب زمٔمد اخلْم٣مب ازمـ فمٚمر × ٛمٌلايم ؽمٟمل أي:  «فمٚمرُ  ي٣م:  رم وم٣مل شمؿا »:  ومقيمف   

ـِ  أسمدري »ومقيمف :  ٣مئؾ َم ًا  نمغم إٞم٣ًمن زمِمقرة × ايمٛمٌل إلم صم٣مء   ٕٞمف يدري ٓ  ◙وفُمَٚمر:  « ايم

 . يمدهيؿ َمٔمروف

 أفمٙمؿ ورؽمقيمف اهلل سمٗمقل ايمديـ أَمقر ودِم  × ايمٛمٌل ضمٝم٣مة دم وهذا   : « أفمٙمؿُ  ورؽمقيُمفُ  اهللُ ومٙم٦م  »:  ومقيمف

 . أفمٙمؿ ورؽمقيمف اهلل يٗم٣مل ٓ َمقسمف زمٔمد أيّم٣مً  و أفمٙمؿ هم٣مهلل ، ايمٕمٝم٤م َم٣مؾمٟمٞمف دم أَم٣م

فُ  »:  ومقيمف  اهلل رمح٥م وفيى: ، ايمٔمٙمؿ وهمّمٝمٙم٥م ، ايمتٔمٙمٝمؿ همّمٝمٙم٥م فيى:  : « ديٛم٘مؿ ُئمٙمِّٚم٘مؿ أسم٣مىمؿ صمػميُؾ  هم١مٞما

 ايمِم٣محل٥م فماملإ مجٝمع أن وفيى: واخلغم ايمديـ ايمٛم٣مس سمٔمٙمٝمؿ دم  ، × حمٚمد فمعم ايمقضمل يٛمزل ضمٝم٧م زمٔم٣ٌمده

 . واإلضم٣ًمن ، واإليامن اإلؽمالم ، ديـ سُمًٚمك ،

ٙمِؿ رواه » : ومقيمف ًْ  .  ايمٛمٝم٣ًمزمقري ايمٗمُمغمي احلًكم أزمق  احلج٣مج ازمـ هق وَمًٙمؿ، صحٝمحف دم أي   : « َُم

 –واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم  -

۞۞۞  
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 :  الثالث الحديث

 

 

 

 **********************************************:  ايمممح

 فمـ  ◙ روى ومد  و اخلْم٣مب فمٚمرزمـ زمـ فمٌداهلل ، فمٌدايمرمحـ أزمق هق  «:فمٚمر ازمـفمـ  »:  ومقيمف 

 وومد ومٝمؾ: ،× ايمٛمٌل ضمدي٧م رواي٥م دم اظم٘مثريـ َمـ همٜمق ، ضمدي٧م أيمٖمكم َمـ أىمثر ، × ايمٛمٌل

 أيب هريرة يٙمٝمف ازمـ فمٚمر ***واظم٘مثرون دم رواي٥م إشمر 

 يمٛمٌلوصم٣مزمر وزوصم٥م ا ***وأٞمس واحلػم ىم٣مخلدري 

 هق أضمد ايمٔم٣ٌمديم٥م ايمذيـ اؽمتٖم٣مد ايمٛم٣مس َمـ فمٙمٚمٜمؿ، وومد ومٝمؾ: و

ٌا٣مس وفَمْٚمرو وفُمٚمر  ٣ٌَمديم٥ُم ايمُٕمَررْ  ***أزمٛم٣مُء فم زمغم ُهُؿ ايمَٔم ـُ ايمزُّ  وازْم

 أزمٝمف زمٝم٦م سمرك ضمٝم٧م ، ايمٙمٝمؾ ومٝم٣مم ٓؽمٝمام ايمٔم٣ٌمدة فمعم َُمْٗمٌاًِل  ىم٣من وومد ، × ايمٛمٌل ٔشم٣مر اظمتتٌٔمكم َمـ وىم٣من

صُمُؾ دِم ضَمَٝم٣مِة َرؽُمقِل  »وَم٣مَل:  ◙همٖمل ايمِمحٝمحكم فمـ ازمـ فمٚمر  رؤي٣مء أىهمر ، اظمًجد دم وؽمَ٘مـ ىَم٣مَن ايمرا

َٜم٣م فَمعَم َرؽُمقِل اهللاِ  ×اهللاِ  َٜم٣م فَمعَم ايمٛماٌِلِّ  ×إَِذا َرَأى ُرْؤَي٣م وَمِما وَم٣مَل َوىُمٛم٦ُْم  ×هَمَتَٚمٛماْٝم٦ُم َأْن َأَرى ُرْؤَي٣م َأوُمِمُّ

٣م فَمَززًم٣م َوىُمٛم٦ُْم أَ  ِجِد فَمعَم فَمْٜمِد َرؽُمقِل اهللاِ نُماَلًَم٣م ؾَم٣مزمًّ ًْ ٣ٌَم  ×َٞم٣مُم دِم اظمَْ هَمَرَأْي٦ُم دِم ايمٛماْقِم ىَمَٟمنا ََمَٙمَ٘مكْمِ َأطَمَذايِن هَمَذَه

٣م وَمْرَٞم٣مِن ىَمَٗمْريَنْ ايْمٌِْئرِ  ٥ٌم ىَمَْملِّ ايْمٌِْئِر َوإَِذا َْلَ هْمُتُٜمْؿ هَمَجَٔمْٙم٦ُم َأوُمقُل َوإَِذا همِٝمَٜم٣م َٞم٣مٌس وَمْد فَمرَ  يِب إلَِم ايمٛما٣مِر هَم١مَِذا ِهَل ََمْْمِقيا

ـْ ايمٛما٣مِر وَم٣مَل هَمَٙمِٗمَٝمُٜماَم ََمَٙمٌؽ همَ  ـْ ايمٛما٣مِر َأفُمقُذ زم٣ِمهللاِ َِم ـْ ايمٛما٣مِر َأفُمقُذ زم٣ِمهللاِ َِم َٗم٣مَل رِم مَلْ سُمَرْع هَمَٗمَِمِْمُتَٜم٣م فَمعَم َأفُمقُذ زم٣ِمهللاِ َِم

ْتَٜم٣م ضَمْٖمَِم٥ُم فَمعَم َرؽُمقِل اهللاِ  ْٝمِؾ   ×ايمٛماٌِلُّ  هَمَٗم٣مَل  ×ضَمْٖمَِم٥َم هَمَٗمِما ـْ ايمٙما ٌُْد اهللاِ يَمْق ىَم٣مَن ُيَِمقمِّ َِم صُمُؾ فَم ٞمِْٔمَؿ ايمرا

ٓا وَمٙمِٝماًل  ْٝمِؾ إِ ـْ ايمٙما َٓ َيٛم٣َمُم َِم ٌُْد اهللاِ زَمْٔمَد َذيمَِؽ   . َمًٙمؿ أطمرصمف «وَم٣مَل ؽَم٣ممِلٌ هَمَ٘م٣مَن فَم

ـِ  -3 ـِ  فَم  َأنْ  ؾَمَٜم٣مَدةِ : مَخْسٍ  فَمعَم  اإِلؽْماَلمُ  زُمٛمِلَ  »:  × اهللاِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمٛمُْٜماَم  اهللاُ َريِضَ  فُمَٚمَر، ازْم

ٓا  إيَِمفَ  َٓ  ًدا َوَأنا  اهللاُ إِ اَلِة، ٣ممِ َوإوِمَ  اهللاِ، َرؽُمقُل  حُمَٚما ىَم٣مِة، َوإِيَت٣مءِ  ايمِما ، ايمزا  . فمٙمٝمف َمتٖمؼ «َرََمَّم٣منَ  َوَصْقمِ  َواحَل٨مِّ
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ٍق، َرَأْي٦ُم دِم اظمَْ   »:  ◙همٖمل ايمِمحٝمح فمٛمف  اْلٛم٥م دم وىمٟمٞمف رأى : وزمٔمده٣م ٛم٣َمِم ىَمَٟمنا دِم َيِدي وِمْْمَٔم٥َم إؽِْمَتػْمَ

ْتُف ضَمْٖمَِم٥ُم فَمعَم  ٓا ؿَم٣مَرْت إيَِمْٝمِف، وَم٣مَل هَمَٗمَِمِْمُتُف فَمعَم ضَمْٖمَِم٥َم، هَمَٗمِما ٛما٥ِم إِ ـَ اْْلَ ،  × ايمٛماٌِلِّ َويَمْٝمَس ََمَ٘م٣مٌن ُأِريُد َِم

٣م »:  ×هَمَٗم٣مَل ايمٛماٌِلُّ  ٌَْد اهللِ َرصُماًل َص٣محِلً  . َمًٙمؿ طمرصمفأ شَأَرى فَم

ـِ فُمَٚمَر، وَم٣مَل: همٖمل ايمٌخ٣مري  زمٙم٣ًمٞمف وٓ زمًٝمٖمف يُم٣مرك وملَ   ايمٖمتـ افمتزل وومد ـِ ازْم َدطَمْٙم٦ُم فَمعَم ضَمْٖمَِم٥َم  »فَم

ٌء، هَمٗمَ  ـَ إََْمِر َرْ ، هَمَٙمْؿ َُئَْمْؾ رِم َِم ـَ ـْ َأَْمِر ايمٛما٣مِس ََم٣م سَمَرْي ٣م سَمٛمُْْمُػ، وُمْٙم٦ُم: وَمْد ىَم٣مَن َِم َقاهُتَ ًْ ُْؿ ٣ميَم٦ْم: احلَ َوَٞم ْؼ هَم١مَِنا

َق  ٣ٌَمؽِمَؽ فَمٛمُْٜمْؿ هُمْروَم٥ٌم، هَمَٙمْؿ سَمَدفْمُف ضَمتاك َذَه٤َم، هَمَٙماما سَمَٖمرا
ايمٛما٣مُس طَمَْم٤َم  َيٛمَْتٓمُِروَٞمَؽ، َوَأطْمَُمك َأْن َيُ٘مقَن دِم اضْمتِ

َؿ  ـْ ىَم٣مَن ُيِريُد َأْن َيَتَ٘مٙما ـْ َأزمِٝمِف، وَم٣مَل دِم َهَذا إََْمِر هَمْٙمُٝمْْمٙمِْع يَمٛم٣َم وَمرْ  َُمَٔم٣مِوَي٥ُم وَم٣مَل: ََم ـُ َأضَمؼُّ زمِِف َِمٛمُْف َوَِم َٞمُف، هَمَٙمٛمَْح

ْٚم٦ُم َأْن  ٌَْقِت، َومَهَ ٌُْد اهللاِ: هَمَحَٙمْٙم٦ُم ضُم ٌَْتُف؟ وَم٣مَل فَم َٙمَٚم٥َم: هَمَٜمالا َأصَم ًْ ـُ ََم ـْ  أومقلضَمٌِٝم٤ُم زْم َذا إََْمِر َِمٛمَْؽ ََم َأضَمؼُّ هِبَ

َم، َوُُيَْٚمُؾ فَمٛمِّل نَمغْمُ وَم٣مسَمَٙمَؽ َوَأزَم٣مَك فَمعَم اإِلؽْماَلِم، هَمَخُِمٝم٦ُم  ِٖمُؽ ايمدا ًْ ُق زَمكْمَ اَْلْٚمِع، َوسَم َأْن َأوُمقَل ىَمٙمَِٚم٥ًم سُمَٖمرِّ

 .  «َذيمَِؽ، هَمَذىَمْرُت ََم٣م َأفَمدا اهللاُ دِم اِْلٛم٣َمِن، وَم٣مَل ضَمٌِٝم٤ٌم: ضُمِٖمْٓم٦َم َوفُمِِمْٚم٦َم 

 زمٔمد ضمتك زمٟمزمٝمف زمرٍ  َذا وىم٣من ، اخلغم فمعم ضمريًِم٣م ىم٣من و فم٣موماًل  هم٘م٣من ، ◙ ذيمؽ وسمرك ايمٖمتٛم٥م ذىمر شمؿ

   ايمرمحـ فمٌد أزم٣م ي٣م:  يمف همٗمٝمؾ :   يرىمٌف ىم٣من مح٣مًرا وأفمْم٣مه  فِماَمَمتف همٟمفمْم٣مه ايمْمريؼ دم رصُماًل  يمٗملَ  همٗمد  َمقسمف

:  يٗمقل  × ايمٛمٌل ؽمٚمٔم٦م وومد يمُٔمَٚمر  صديًٗم٣م ىم٣من أزم٣مه إن:  وم٣مل ،زم٣ميمٗمٙمٝمؾ ويروقن  ،إفمراب َمـ  ه٠مٓء

صُمُؾ ايم َيِِمَؾ  َأنْ  ايمػِمِّ  َأزَمرِّ   »   َمًٙمؿ طمرصمفأ « َأزمِٝمفِ  ُودِّ  َأْهَؾ  را

 × اهلل رؽمقل َمع ؾمٜمد وومد ،  اْلٙمٝمؾ ايمِمح٣ميب هذا هب٣م متّٝمز لتايم وايمُمامئؾ ، ايمٖمّم٣مئؾ َمـ ذيمؽ نمغم إلم

 . صٕمغماً  ىم٣من إذ وُأضُمد زمدر نمغم اظمُم٣مهد ،

 دفم٣مئؿ مخس فمعم اظمرسم٘مز زم٣ميمٌٛم٣مء اإلؽمالم ، × ايمٛمٌل ؾمٌف ، اإلؽمالم ومقافمد َمـ ، فمٓمٝمؿ ضمدي٧ٌم  وهذا

 ورازمٔمٜم٣م ، ايمزىم٣مة وشم٣ميمثٜم٣م ، ايمِمالة وشم٣مٞمٝمٜم٣م ، سمٗمدم ىمام  هب٣م إٓ اإلؽمالم دم ُيْدطَمؾ وٓ ، ايمُمٜم٣مدسم٣من أوْل٣م ، فِمٓم٣مم

 . احل٨م وطم٣مَمًٜم٣م   ، ايمِمقم
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 ٓ »:  وَمٔمٛم٣مه٣م َمُمٜمقد أفمٓمؿ فمعم ؾمٜم٣مدة أفمٓمؿ وأَن٣م ، زمٝم٣مَن٣م سمٗمدم ومد : « اهلل إِٓا  إيَِمفَ  َٓ  َأنْ  ؾَمَٜم٣مَدةِ  »:  ومقيمف 

 « اهلل إٓ زمحٍؼ  َمٔمٌقد

يمَِؽ  »: سمٔم٣ملم وم٣مل ؼُّ  ُهقَ  اهللاَ زمَِٟمنا  َذٰ ٣ٌَمؿمُِؾ  ُهقَ  ُدوٞمِفِ  َِمـ َيْدفُمقنَ  ََم٣م َوَأنا  احْلَ  «  ايْم

 ، وهل: واظمختٌمات ، اظمْمقٓت دم ، ايمٔمٙمامء ذىمره٣م شمامٞمٝم٥م ذوط وْل٣م

فُ  هَم٣مفْمَٙمؿْ » : سمٔم٣ملم اهلل وم٣مل ،ايمٔمٙمؿ :إول ☜ ٓا  يَمفَ إِ  َٓ  َأٞما  «َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمِت  َويمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكِمَ  يمَِذْٞمٌَِؽ  َواؽْمَتْٕمِٖمرْ  اهللاُ إِ

ـْ  »:  × اهللاِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل :  وَم٣مَل  ◙ فمثامن ضمدي٧م ودم[ 09: حمٚمد] فُ  َئْمَٙمؿُ  َوُهقَ  ََم٣مَت  ََم  اهللاُ  إِٓا  إيَِمفَ  َٓ  َأٞما

ٛما٥مَ  َدطَمَؾ   . َمًٙمؿ أطمرصمف « اْْلَ

اَم »:  سمٔم٣ملم اهلل وم٣مل ،ايمٝمٗمكم :شم٣مٞمٝمٜم٣م ☜ ـَ  اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  إِٞما ْ  شُمؿا  َوَرؽُمقيمِفِ  زم٣ِمهللاِ آََمٛمُقا ايماِذي ؿْ  َوصَم٣مَهُدوا َيْرسَم٣مزُمقا مَل  زمَِٟمَْمَقاِْلِ

ِٜمؿْ  ًِ ٣مِدوُمقنَ  ُهؿُ  ُأويَمئَِؽ  اهللاِ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  َوَأْٞمُٖم  [ 05: احلجرات]  « ايمِما

ـْ  أطمرج »:  × اهلل رؽمقل وم٣مل هريرة أيب ضمدي٧م َمـ ايمِمحٝمحكم همٖمل ـْ  يَمِٗمٝم٦َم  هَمَٚم ٣مِئطِ  َهَذا َوَراءِ  َِم  احْلَ

َتْٝمِٗمٛم٣ًم اهللاُ  إِٓا  إيَِمفَ  َٓ  َأنْ  َيُْمَٜمُد  ًْ ٣م َُم ٌُفُ  هِبَ هُ  وَمْٙم ْ ٌَممِّ ٛما٥مِ  هَم  َمتٖمؼ فمٙمٝمف . « زم٣ِمْْلَ

٣م »: سمٔم٣ملم اهلل وم٣مل ،اإلطمالص : شم٣ميمثٜم٣م ☜ ؼِّ  ايْم٘مَِت٣مَب  إيَِمْٝمَؽ  َأْٞمَزيْمٛم٣َم إِٞما ٌُدِ  زم٣ِمحْلَ ـَ  يَمفُ  خُمْٙمًِِم٣م اهللاَ هَم٣مفْم ي  « ايمدِّ

 [2: ايمزَمر]

ـْ َأؽْمَٔمُد ايمٛما٣مِس زمَُِمَٖم٣مفَمتَِؽ َيْقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم؟  »:  وم٣مل أٞمف ◙ هريرة أيب وفمـ وَم٣مَل: وُمْٙم٦ُم: َي٣م َرؽُمقَل اهللاِ، ََم

ـْ َهَذ  َٟميَمٛمِل فَم ًْ ـْ ضِمْرِصَؽ فَمعَم هَمَٗم٣مَل:  يَمَٗمْد ـَمٛمَٛم٦ُْم، َي٣م َأزَم٣م ُهَرْيَرَة، َأْن َٓ َي ُل َِمٛمَْؽ، ظم٣َِم َرَأْي٦ُم َِم ا احَلِدي٧ِم َأضَمٌد َأوا

ٌَِؾ َٞمٖمْ  ـْ وِم ٓا اهللاُ، طَم٣ميمًِِم٣م َِم ـْ وَم٣مَل: َٓ إيَِمَف إِ فِ احَلِدي٧ِم، َأؽْمَٔمُد ايمٛما٣مِس زمَُِمَٖم٣مفَمتِل َيْقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ََم  أطمرصمف « ًِ

  ايمٌخ٣مري

٣م َي٣م »: سمٔم٣ملم اهلل وم٣مل ،ايمِمدق: رازمٔمٜم٣م ☜ َ ـَ  َأهيُّ ُٗمقا آََمٛمُقا ايماِذي ٣مِدوِمكمَ  ََمعَ  َوىُمقُٞمقا اهللاَ اسما  [009: ايمتقزم٥م] « ايمِما
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ضْمِؾ، وَم٣مَل:  ×َأنا ايمٛماٌِلا  »:  ◙ َم٣ميمؽ زمـ أٞمس فمـ ايمِمحٝمحكم دمو َي٣م »، َوَُمٔم٣مٌذ َرِديُٖمُف فَمعَم ايمرا

ٌَؾٍ  ـَ صَم ٌاْٝمَؽ َي٣م َرؽُمقَل اهللاِ َوؽَمٔمْ شَُمَٔم٣مَذ زْم ٌاْٝمَؽ َي٣م َرؽُمقَل اهللاِ َوؽَمْٔمَدْيَؽ شَي٣م َُمَٔم٣مذُ »َدْيَؽ، وَم٣مَل: ، وَم٣مَل: يَم ، وَم٣مَل: يَم

ٓا ضَمرا »شَماَلشًم٣م، وَم٣مَل:  ـْ وَمْٙمٌِِف، إِ ًدا َرؽُمقُل اهللاِ، ِصْدوًم٣م َِم ٓا اهللاُ َوَأنا حُمَٚما ـْ َأضَمٍد َيُْمَٜمُد َأْن َٓ إيَِمَف إِ ََمُف اهللاُ فَمعَم ََم٣م َِم

وا؟ وَم٣مَل: ، شايمٛما٣مرِ  ٌْمِمُ َت ًْ اًم  شإًِذا َيتا٘مُِٙمقا»وَم٣مَل َي٣م َرؽُمقَل اهللاِ: َأهَماَل ُأطْمػِمُ زمِِف ايمٛما٣مَس هَمَٝم ٣م َُمَٔم٣مٌذ فِمٛمَْد ََمْقسمِِف سَمَٟمشمُّ   «َوَأطْمػَمَ هِبَ

٣َم َي٣م» :سمٔم٣ملم اهلل وم٣مل،اظمح٥ٌم: طم٣مَمًٜم٣م ☜ ـَ  َأهيُّ ـْ  آََمُٛمقا ايماِذي ـْ  َِمٛمُْ٘مؿْ  َيْرسَمدا  ََم ْقَف  فِ ِديٛمِ  فَم ًَ ٌُُّٜمؿْ  زمَِٗمْقمٍ  اهللاُ َيْٟمِت  هَم
 ُُيِ

ٌُّقَٞمفُ 
ـَ  » :سمٔم٣ملم ووم٣مل[.54: اظم٣مئدة] « َوُُيِ ٣ًٌّم َأؾَمدُّ  آََمٛمُقا َوايماِذي  [065: ايمٌٗمرة] « هللِاِ ضُم

ـْ  شَماَلٌث  » وَم٣مَل  × ايمٛماٌِكِّ   أن ◙ َأَٞمسٍ  ضمدي٧م َمـ ايمِمحٝمحكم دمو ـا  ََم ـا  َوصَمَد  همِٝمفِ  ىُم  ضَماَلَوةَ  هِبِ

ـْ  اإِلياَمنِ  ا٣م إيَِمْٝمفِ  َأضَم٤ما  َوَرؽُمقيُمفُ  اهللاُ ىَم٣منَ  ََم ٣م ِِم ٌُّفُ  َٓ  اظمَْْرءَ  ُُي٤ِما  َوَأنْ  ؽِمَقامُهَ
 ايْمُ٘مْٖمرِ  ذِم  َئُمقدَ  َأنْ  َيْ٘مَرهَ  َوَأنْ  هلِلاِ  إِٓا  ُُيِ

 . « ايمٛما٣مرِ  ذِم  ُيْٗمَذَف  َأنْ  َيْ٘مَرهُ  ىَماَم  َِمٛمْفُ  اهللاُ َأْٞمَٗمَذهُ  َأنْ  زَمْٔمَد 

اَم  »: سمٔم٣ملم اهلل وم٣مل،اإلٞمٗمٝم٣مد :ؽم٣مدؽمٜم٣م ☜  َأنْ  زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  يمَِٝمْحُ٘مؿَ  َوَرؽُمقيمِفِ  اهللاِ  إلَِم  ُدفُمقا إَِذا اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  وَمْقَل  ىَم٣منَ  إِٞما

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ ، ودم صحٝمح َمًٙمؿ [50: ايمٛمقر] «اظمُْْٖمٙمُِحقنَ  ُهؿُ  َوُأويَمئَِؽ  َوَأؿَمْٔمٛم٣َم ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم َيُٗمقيُمقا وَم٣مَل: ظمَا٣م  فَم

ٌُْ٘مْؿ » ×َٞمَزيَم٦ْم فَمعَم َرؽُمقِل اهلِل  ٣مؽِم ُٖمقُه ُُيَ ُ٘مْؿ َأْو خُتْ ًِ ٌُْدوا ََم٣م دِم َأْٞمُٖم َْرِض َوإِْن سُم ْٕ اَمَواِت َوََم٣م دِم ا ًا هللِاِ ََم٣م دِم ايم

ٍء وَمدِ  ـْ َيَُم٣مُء َواهللُ فَمعَم ىُمؾِّ َرْ ُب ََم ـْ َيَُم٣مُء َوُئَمذِّ [، وَم٣مَل: هَم٣مؾْمَتدا َذيمَِؽ فَمعَم 284]ايمٌٗمرة:  «يرٌ زمِِف اهلُل هَمَٝمْٕمِٖمُر ظمَِ

ـَ  ×، هَمَٟمسَمْقا َرؽُمقَل اهللِ ×َأْصَح٣مِب َرؽُمقِل اهللِ  ْٖمٛم٣َم َِم ىَم٤ِم، هَمَٗم٣ميُمقا: َأْي َرؽُمقَل اهللِ، ىُمٙمِّ شُمؿا زَمَرىُمقا فَمعَم ايمرُّ

َد  َٜم٣مَد َوايمِما َٝم٣مَم َواْْلِ اَلَة َوايمِمِّ فَْماَمِل ََم٣م ُٞمْمِٝمُؼ، ايمِما ْٕ َٓ ُٞمْمِٝمُٗمَٜم٣م، وَم٣مَل َرؽُمقُل ا َي٥ُم َو ْٔ وَم٥َم، َووَمِد ُاْٞمِزيَم٦ْم فَمَٙمْٝمَؽ َهِذِه ا

ٌْٙمُِ٘مْؿ ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم َوفَمَِمْٝمٛم٣َم؟ زَمْؾ وُمقيُمقا: ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم  ": ×اهللِ  ـْ وَم َوَأؿَمْٔمٛم٣َم َأسُمِريُدوَن َأْن سَمُٗمقيُمقا ىَماَم وَم٣مَل َأْهُؾ ايْم٘مَِت٣مزَمكْمِ َِم

ٛم٣َم َوإيِمَ  َأَه٣م ايْمَٗمْقُم، َذيما٦ْم "ْٝمَؽ اظمَِِْمغُم نُمْٖمَراَٞمَؽ َرزما ٛم٣َم َوإيَِمْٝمَؽ اظمَِِْمغُم، هَمَٙماما اوْمؼَمَ ، وَم٣ميُمقا: ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم َوَأؿَمْٔمٛم٣َم نُمْٖمَراَٞمَؽ َرزما

ٛمَُتُٜمْؿ، هَمَٟمْٞمَزَل اهلُل دِم إشِْمِرَه٣م: 
ًِ ٣م َأيْم ِف َواظم٠ُْْمَِمٛمُ »هِبَ ـْ َرزمِّ ؽُمقُل زماَِم ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمِف َِم ـَ ايمرا ـَ زم٣ِمهلِل َوََماَلئَِ٘متِِف آََم قَن ىُمؾٌّ آََم

ٛم٣َم َوإيَِمٝمْ  ـْ ُرؽُمٙمِِف َووَم٣ميُمقا ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم َوَأؿَمْٔمٛم٣َم نُمْٖمَراَٞمَؽ َرزما ُق زَمكْمَ َأضَمٍد َِم َٓ ُٞمَٖمرِّ ]ايمٌٗمرة:  «َؽ اظمَِِْمغمُ َوىُمُتٌِِف َوُرؽُمٙمِِف 
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َخَٜم٣م اهلُل سَمَٔم٣ملَم، هَمَٟمْٞمَزَل 285 ًَ :  [، هَمَٙماما هَمَٔمُٙمقا َذيمَِؽ َٞم ٣م ََم٣م »اهللُ فَمزا َوصَمؾا ٓا ُوؽْمَٔمَٜم٣م َْلَ ٣م إِ ًً َٓ ُيَ٘مٙمُِّػ اهللُ َٞمْٖم

ٝمٛم٣َم َأْو َأطْمَْمْٟمَٞم٣م
ًِ َٓ سُم٠َماطِمْذَٞم٣م إِْن َٞم ٛم٣َم  ٦ٌَْم َرزما ًَ ٦ٌَْم َوفَمَٙمْٝمَٜم٣م ََم٣م اىْمَت ًَ َٓ » "وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ  "[ 286]ايمٌٗمرة:  «ىَم ٛم٣َم َو َرزما

ا ىَماَم مَحَ  ِٚمْؾ فَمَٙمْٝمٛم٣َم إِْسً ٌْٙمِٛم٣َمََتْ ـْ وَم ـَ َِم َٓ » "وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ  "[ 286]ايمٌٗمرة:  «ْٙمَتُف فَمعَم ايماِذي ْٙمٛم٣َم ََم٣م  ٚمِّ َٓ َُتَ ٛم٣َم َو َرزما

َٞم٣م فَمعَم ايْمَٗمْقِم » "وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ  "[ 286]ايمٌٗمرة:  «ؿَم٣موَم٥َم يَمٛم٣َم زمِفِ  َٞم٣م هَم٣مْٞمٌُمْ َٓ ٛم٣َم َأْٞم٦َم ََمْق َوافْمُػ فَمٛما٣م َوانْمِٖمْر يَمٛم٣َم َواْرمَحْ

ـَ ا   . "وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ  "[ 286]ايمٌٗمرة:  «يْمَ٘م٣مهمِِري

َؽ  هَماَل  »:   سمٔم٣ملم اهلل وم٣مل ،ايمٗمٌقل: ؽم٣مزمٔمٜم٣م ☜ ُٚمقكَ  ضَمتاك ُي٠ْمَِمٛمُقنَ  َٓ  َوَرزمِّ  دِم  ََيُِدوا َٓ  شُمؿا  زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  ؾَمَجرَ  همِٝماَم  ُُيَ٘مِّ

ِٜمؿْ  ًِ ا٣م ضَمَرصًم٣م َأْٞمُٖم ٙمُِّٚمقا وَمَّمْٝم٦َم  ِِم ًَ ٙمِٝماًم  َوُي ًْ  ، ودم ايمِمحٝمحكم فمـ [65: ءايمٛم٣ًم] «سَم

ـْ  »:سمٔم٣ملم اهلل وم٣مل،زم٣ميمْم٣منمقت ايم٘مٖمر :َمٛمٜم٣مشم٣م ☜ ـْ  زم٣ِميمْما٣منُمقِت  َيْ٘مُٖمرْ  هَمَٚم َؽ  هَمَٗمدِ  زم٣ِمهللاِ َوُي٠ْمَِم ًَ  زم٣ِميْمُٔمْرَوةِ  اؽْمَتْٚم

٣م اْٞمِٖمَِم٣ممَ  َٓ  ايْمُقشْمَٗمك  [ 256: ايمٌٗمرة] « فَمٙمِٝمؿٌ  ؽَمِٚمٝمعٌ  َواهللاُ َْلَ

زَمغْمَ فِمٛمَْد َرؽُمقِل اهللِ  ززمغم ايمِمحٝمحكم فمـ فمٌد اهلل زمـ ايم همٖمل َْٞمَِم٣مِر طَم٣مَصَؿ ايمزُّ ْٕ ـَ ا ، ×َأنا َرصُماًل َِم

، هَمَٟمزَمك فَمَٙمْٝمٜمِ  ِح اظم٣َْمَء َيُٚمرُّ : َهِّ َْٞمَِم٣مِريُّ ْٕ ٣م ايمٛماْخَؾ، هَمَٗم٣مَل ا ُٗمقَن هِبَ ًْ ِة ايماتِل َي را اِج احْلَ ْؿ، هَم٣مطْمَتَِمُٚمقا فِمٛمَْد دِم ِذَ

:  ×َرؽُمقُل اهللِ  ، هَمَٗم٣مَل ×َرؽُمقِل اهللِ  زَمغْمِ اؽْمِؼ َي٣م ُززَمغْمُ شُمؿا َأْرؽِمِؾ اظم٣َْمَء إلَِم صَم٣مِرَك، هَمَٕمِّم٤َم  "يمِٙمزُّ

َن َوصْمُف َٞمٌِلِّ اهللِ  تَِؽ هَمَتَٙمقا ـَ فَمٚما ، هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ َأْن ىَم٣مَن ازْم َْٞمَِم٣مِريُّ ْٕ َي٣م ُززَمغْمُ اؽْمِؼ، شُمؿا »، شُمؿا وَم٣مَل: ×ا

ْدرِ اضْمٌِِس  َي٥َم َٞمَزيَم٦ْم دِم َذيمَِؽ ش اظم٣َْمَء ضَمتاك َيْرصِمَع إلَِم اْْلَ ْٔ ٤ُم َهِذِه ا ًِ ضَْم َٕ : َواهللِ إيِنِّ  زَمغْمُ َٓ »هَمَٗم٣مَل ايمزُّ هَماَل َوَرزمَِّؽ 

ِٜمْؿ ضَمَرصًم٣م ًِ َٓ ََيُِدوا دِم َأْٞمُٖم ُٚمقَك همِٝماَم ؾَمَجَر زَمْٝمٛمَُٜمْؿ شُمؿا   . [65 ]ايمٛم٣ًمء: «ُي٠ْمَِمٛمُقَن ضَمتاك ُُيَ٘مِّ

ـْ  ًٙمؿودم َم ـْ  ََم٣ميمٍِؽ  َأزمِك فَم ـْ  »:  َيُٗمقُل  × اهللاِ َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  وَم٣مَل  َأزمِٝمفِ  فَم  زماَِم  َوىَمَٖمرَ  اهللاُ إِٓا  إيَِمفَ  َٓ  وَم٣مَل  ََم

ٌَُد  ـْ  ُئْم ٣مزُمفُ  َوَدَُمفُ  ََم٣ميُمفُ  ضَمُرمَ  اهللاِ  ُدونِ  َِم ًَ  . «اهللاِ فَمعَم  َوضِم

  همٗم٣مل: يمُمٔمرا َمـ زمٝمتكم  دم زمٔمّمٜمؿ ٞمّمٚمٜم٣م وومد

 ْل٣م وايمٗمٌقل واٞمٗمٝم٣مد حم٥ٌم *** َمع وصدومؽ واطمالص يٗمكم فمٙمؿ
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 آيمف وومد آٞمداد َمـ يمفاإل ؽمقى ***زمام َمٛمؽ ايم٘مٖمران َمٛمٜم٣مشم٣م وزد

َداً  وَأنا  »:  ومقيمف  . × ورؽمقيمف اهلل فمٌد حمٚمداً  أن وأومروأفمؼمف وأؾمٜمد أي:   « حُمَٚما

ٌُْدهُ  »:  ومقيمف    وَرصَمّقهُ  ، دفَمّقهُ  ورزمام ، َمٛمزيمتف همقق ، × حمٚمداً  يرهمٔمقن يـايمذ ، ايمٕمالة فمعم ردهمٝمٜم٣م :  « فَم

 َمقاؿمـ دم اظمقاؿمـ أذف دم زم٣ميمٔمٌقدي٥م  اهلل وصٖمف وومد َمٝم٦م وهق ذيمؽ، نمغم إلم  زمف، واؽمتُمٖمٔمقا ،

ٌَْح٣منَ »:  سمٔم٣ملم ٗم٣ملهم آهاء ى ايماِذي ؽُم ٌِْدهِ  َأْهَ  [0: اإلهاء] «زمَِٔم

ٌِْدهِ  إلَِم  ضَمكهَمَٟموْ » : سمٔم٣ملم ٗم٣ملهم: ايمقضمل وَمقاؿمـ  [08: ايمٛمجؿ] «َأْوضَمك ََم٣م فَم

٣ٌَمَركَ  » : سمٔم٣ملم ٗم٣ملهم: ايم٘مت٣مب إٞمزال وَمقاؿمـ َل  ايماِذي سَم ٌِْدهِ  فَمعَم  ايْمُٖمْروَم٣منَ  َٞمزا  « َٞمِذيًرا يمِْٙمَٔم٣مظمَكِمَ  يمَِٝمُ٘مقنَ  فَم

 [0: ايمٖمروم٣من]

فُ »: سمٔم٣ملم ٗم٣ملهم:  ايمدفمقة وَمقاؿمـ ٌُْد  وَم٣ممَ  ظمَا٣م َوَأٞما  [09: اْلـ] « قهُ َيْدفمُ  اهللاِ فَم

ا:   « وَرؽُمْقيُمف »:  ومقيمف  ذىمل رصمٌؾ  هق وإٞمام زمرؽمقل  يمٝمس ، × حمٚمد أن يزفمٚمقن ايمذيـ اْلٖم٣مة فمعم ردًّ

ٌد »:   اهلل وم٣مل ، × اهلل ورؽمقل ، اهلل فمٌد همٜمق ْلؿ ختّٝمٙمٜم٣م أهم٘م٣مرٍ  فمعم ، اظمًٙمٚمكم َيٚمع أن اؽمتْم٣مع  حُمَٚما

ٌد  ىَم٣منَ  ََم٣م »: سمٔم٣ملم ووم٣مل، [29: ايمٖمتح] «اهللاِ َرؽُمقُل  ـْ  َأضَمدٍ  َأزَم٣م حُمَٚما ْـ  ِرصَم٣ميمُِ٘مؿْ  َِم  «اهللاِ َرؽُمقَل  َويَم٘مِ

 [48: إضمزاب]

اَلةِ  َوإوِم٣ممِ  »:  ومقيمف  همٗمد ، ىُمْٖمر سمرىمٜم٣م أن فمعم اإلمج٣مع ازمـ ايمٗمٝمؿ ٞمٗمَؾ  زمٝم٣من ضم٘مؿ سم٣مرىمٜم٣م، وومد سمٗمدم:   « ايمِما

ؽْماَلِم ظمَِ   »:  ◙ اخلْم٣مب فُمَٚمرزمـ وم٣مل اَلةَ َٓ ضَمظا دِم اإْلِ  َمـ مجعٍ  دم هذا ووم٣مل، ضمٝم٧م « ـْ سَمَرَك ايمِما

 . فمٙمٝمف ُيٛمَ٘مر ومل ، ╚ ايمِمح٣مزم٥م

 وَمع  أطمرصمف ايمؼمَمذي، ايمِمالة إٓ ىُمْٖمر سمرىمف ؾمٝمًئ٣م يرون ايمِمح٣مزم٥م ىم٣من َم٣م: اهلل فمٌد ازمـ ؾمٗمٝمؼ ووم٣مل 

 . ايمِمالة سم٣مرك ومتؾ فمعم سمٖم٣مقآ َمع ْل٣م اْل٣مضمد إٓ ي٘مٖمرون ٓ ايمٔمٙمامء جٚمٜمقرهم ذيمؽ
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ىَم٣مةِ  وإِيَت٣مءِ  »:  فومقيم  دم ويدطمؾ ، خمِمقص٥م أؾمٝم٣مء دم سم٘مقن وأَن٣م اظمٖمروو٥م هٛم٣م هب٣م اظمراد ايمزىم٣مة : « ايمزا

 .ايمتج٣مرة فمروض زىم٣مة ذيمؽ

 وم٣مل ايمٌخ٣مري رمحف اهلل دم صحٝمحف:

ىَم٣مةِ  : زَم٣مُب ايمَٔمْرِض دِم ايمزا ـِ َْهِؾ ايمَٝمَٚم ِٕ اْئُتقيِن زمَِٔمْرٍض شمَِٝم٣مٍب مَخِٝمٍص » َووَم٣مَل ؿَم٣مُوٌس: وَم٣مَل َُمَٔم٣مٌذ َريِضَ اهللاُ فَمٛمُْف 

َْصَح٣مِب ايمٛماٌِلِّ َصعما اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَم  -َأْو يَمٌِٝمٍس  - ِٕ َرِة َأْهَقُن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َوطَمغْمٌ  ِٔمغِم َوايمذُّ َدوَم٥ِم ََمَ٘م٣مَن ايمُما َؿ دِم ايمِما ٙما

ٌََس َأْدَرافَمُف َوَأفْمُتَدُه دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللاِ َووَم٣مَل ايمٛماٌِلُّ َصعما اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙماَؿ: َوأَ ش زم٣ِمظمَِْديٛم٥َمِ  ٣م طَم٣ميمٌِد هَمَٗمِد اضْمَت َووَم٣مَل ايمٛماٌِلُّ  "َما

ـا »َصعما اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙماَؿ:  ـْ ضُمٙمِٝمُِّ٘م ـَ َويَمْق َِم وْم َه٣م، هَمَجَٔمَٙم٦ِم اظمَْرَأُة سُمْٙمِٗمل ش سَمَِمدا ـْ نَمغْمِ ـِ َصَدوَم٥َم ايمَٖمْرِض َِم َتْث ًْ هَمَٙمْؿ َي

ـَ ايمُٔمُروِض طُمْرَص  ٥َم َِم َه٤َم َوايمِٖمّما ٣م، َومَلْ َُيُصا ايمذا  . اهـ  "َٜم٣م َوؽِمَخ٣مهَبَ

 «همٗمرائٜمؿ فمعم وسُمَرد ، أنمٛمٝم٣مئٜمؿ َمـ  سم٠مطمذ»: × ايمٛمٌل وم٣مل ىمام ايمٌٙمد، أهؾ دم خُتَرج ايمزىم٣مة أن وإصؾ

 . اإلؽمالم زمالد َمـ إضمقج ايمٌٙمد إلم سُمٛمَٗمؾ أن  وَيقز

ٌَْٝم٦ِم  َوضَم٨مِّ » :ومقيمف  همٗمّدمَ   ، صحٝمحف سمرسمٝم٤م دم ايمٌخ٣مري افمتٚمد وفمٙمٝمف ، ايمرواي٥م هذه دم احل٨م  ومّدم  : «ايم

 . احل٨م فمعم  َُمَٗمّدم  ايمِمقم أن ، اظمُمٜمقرة وايمرواي٥م  ايمِمٝم٣مم ىمت٣مب ومٌؾ  ، احل٨م ىمت٣مب

 . رَمّم٣من ؾمٜمر  صقم أي  : «َرََمَّم٣منَ  َوَصْقمِ »:  ومقيمف

 أن ، احلدي٧م أهؾ مجٜمقر همٗمقل ايمِمالة أَم٣م ،سم٣مرىمٜم٣م ي٘مٖمر هؾ ، إرىم٣من هذه دم ايمٔمٙمامء اطمتٙمػ وومد 

 . اظمٙم٥م َمـ خمرج أىمػم ىم٣مهمرىمٖمر  سم٣مرىمٜم٣م

  زم٣ميميورة ايمدٞمٝم٣م َمـ َمٔمٙمقم رء إٞم٘م٣مر صمحقده٣م ٕن ىَمَٖمر صم٣مضمًدا سمرىمٜم٣م َمـ أن هم٣ميمِمحٝمح ايمزىم٣مة وأَم٣م 

 دم م زمٝم٣من ذيمؽوومد سمٗمد  اظمُمٝمئ٥م َت٦م وهق  فم٣ميص همٜمق ، هب٣م يٌخؾ  إٞمام ىم٣من وإن ،  × حمٚمد فمعم اهلل أٞمزيمف ِم٣م

كمَ  َِمْٗمَداُرهُ  ىَم٣منَ  َيْقمٍ  دِم :  ◙ُهَرْيَرةَ  أيب ضمدي٧م ًِ ٣ٌَمِد، زَمكْمَ  ُيْٗم٢َم  ضَمتاك ؽَمٛم٥ٍَم، َأيْمَػ  مَخْ ى ايْمِٔم ٣م ؽَمٌِٝمَٙمفُ  هَمغَمَ  إَِما
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ٛما٥ِم، إلَِم  ٣م اْْلَ  هم٣ميم٘م٣مهمرايمٛم٣مر،  وإَم٣م إلم اْلٛم٥م إلم  إَم٣م َمٛمزيم٥م يرى  ضمتك ومقيمف وايمُم٣مهد. فمٙمٝمف َمتٖمؼ «ايمٛما٣مرِ  إلَِم  َوإَِما

 .  ايمٛم٣مر َمٛمزيمف

ـِ  نَمٛمِلٌّ  اهللاَ هَم١مِنا  ىَمَٖمرَ  َوََمـ »:   اهلل زمٗمقل احل٨م سم٣مرك ىمٖمر فمعم زمٔمّمٜمؿ  اؽمتدل و  . «ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  فَم

 إٓ  سم٣مرىمف ي٘مٖمر وٓ ، فمٓمٝمؿ طمْمر  وفمعم ايمٔمِم٣مة َمـ ُئمَتػم ، ايمٗمدرة َمع ايمٌٝم٦م ضم٨م سم٣مرك أن وايمِمحٝمح

 . زم٣مْلحقد

  واحلٌعم، روعٚميمٙم ، اهلل ورطمص يِمقَمقه أن اظم٘مَٙمٖمكم مجٝمع فمعم واصم٤ٌم  ، رَمّم٣من صقم و 

 ايمٗمقل فمعم  وصمقزمف أٞم٘مر َمـ إٓ ي٘مٖمر وٓ ، ذيمؽ زمٔمد ايمٗمّم٣مء  فمٙمٝمٜمؿ وَي٤م   ، همِْْمِره دم واظم٣ًمهمر واظمريض،

  . ، وهق ايمذي ومرره ؾمٝمخ اإلؽمالم ونمغمه َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿايمٔمٙمؿ أهؾ أومقال َمـ ايمِمحٝمح

 همٝمٛمٌٕمل ، ايمٔمٓمٝمؿ احلدي٧م هذا فمٙمٝمٜم٣م دل ايمذي  اظمٔم٣مين زمٔمض زمٝم٣من ، ◙ فُمَٚمر ٧مضمدي دم سمٗمدمَ  وومد

 صم٣مء ظم٣م سمٔمٓمٝمؿ فمٛمدهؿ وي٘مقن  فمٙمٝمٜمؿ وَم٣م ْلؿ َم٣م ئمرهمقا ضمتك ايمِمٌٝم٣من وسمٔمٙمٝمٚمٜم٣م ،  إضم٣مدي٧م هذه َمثؾ ضمٖمظ

 . × اهلل رؽمقل فمـ وصم٣مء ، اهلل فمـ

ٌَُخ٣مِريْ  رواه » : ومقيمف ٙمِؿ  ايم ًْ  .  زمٝم٣مٞمف سمٗمدم وومد ، فمٙمٝمف َمتٖمٌؼ  أي :  «  َوَُم

 - ايمٔم٣مظمكم رب هلل واحلٚمد -

۞۞۞  
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 : الرابع الحديث

 

 

 

 

 

 

 

 *********************************************** : ايمممح

ٌْدِ  »:  ومقيمف ـِ  اهللِ فَم ُٔمْقدْ  زم ًْ  ايمتٖمًغمو فمٙمامء َمـ وىم٣من ومدياًم  أؽمٙمؿَ  ،  اُْلذرم ايمرمحـ فمٌد زمقأ وهق  :  « ََم

٦ٌُْم إيَِمْٝمفِ  »:  ايمٗم٣مئؾ هقو ، ايمٗمرآن
زمُِؾ، يَمَرىمِ ٌُْٙمُٕمُف اإْلِ  . َمًٙمؿ طمرصمفأ« يَمْق َأفْمَٙمُؿ َأضَمًدا ُهَق َأفْمَٙمُؿ زمِ٘مَِت٣مِب اهللِ َِمٛمِّل، سَم

ـْ دِم َرؽُمقِل اهلِل  »:  ايمٗم٣مئؾ وهق ☜ ٌِْٔمكَم ؽُمقَرًة ، َوَٓ ُيٛم٣َمِزفُمٛمِل همِٝمَٜم٣م َأضَمٌد  ×َأطَمْذُت َِم  . َمًٙمؿ طمرصمفأ « ؽَم

َتِٚمَع ؽِمَقاِدي،  »:  يمف وم٣مل × ايمٛمٌل أن:  ◙ ّم٣مئٙمفهم وَمـ ☜ ًْ َج٣مُب، َوَأْن سَم إِْذُٞمَؽ فَمقَما َأْن ُيْرهَمَع احْلِ

 ايمٛمٌل أن  ◙ همّم٣مئٙمف وَمـ  نمغمه همٝمٜم٣م فُيُم٣مَرىم مل رزمام َمٛمزيم٥م و همّمٝمٙم٥م وهذه ، َمًٙمؿ طمرصمفأ «ضَمتاك َأَْن٣َمكَ 

ـْ  َأؽْمَٚمَٔمفُ  َأنْ  ُأضِم٤مُّ  إيِنِّ »: وَم٣مَل  ٞمِزلأُ  وفمٙمٝمؽ فمٙمٝمؽ أومرأ وم٣مل ايمٗمرآن فمقما  اومرأ »:  يمف وم٣مل × ي َِم : وَم٣مَل  ،شنَمغْمِ

ـْ  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَٗمَرأَ  لِ  َِم ٣مءِ  ؽُمقَرةِ  َأوا ًَ ـْ  صِمْئٛم٣َم إَِذا هَمَ٘مْٝمَػ » :وَمْقيمِفِ  إلَِم  ايمٛمِّ ٥مٍ  ىُمؾِّ  َِم ءِ  فَمعَم  زمَِؽ  َوصِمْئٛم٣َم زمَُِمِٜمٝمدٍ  ُأَما َٓ  َه٠ُم

 .هَمٌََ٘مك ،[40: ايمٛم٣ًمء] «ؾَمِٜمٝمًدا

َٔمرٌ  وَم٣مَل   ًْ شَمٛمِل: َِم ، هَمَحدا ـٌ ـْ  ََمْٔم ـِ  صَمْٔمَٖمرِ  فَم ـِ  فَمْٚمِرو زْم ـْ  ضُمَرْي٧ٍم، زْم ـِ  َأزمِٝمِف، فَم ـِ  فَم ُٔمقدٍ  ازْم ًْ : وَم٣مَل  ◙ ََم

َٔمرٌ  ؾَمؽا  ،همِٝمِٜمؿْ  ىُمْٛم٦ُم  ََم٣م َأوْ  همِٝمِٜمْؿ، ُدَْم٦ُم  ََم٣م فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ؾَمِٜمٝمًدا:  × ايمٛماٌِلُّ  وَم٣مَل  ًْ   َمًٙمؿ أطمرصمف « َِم

ـْ  -4 ٌْدِ  َأيِب  فَم ـِ  فَم مْحَ ٌْدِ  ايمرا ـِ  اهللاِ  فَم ُٔمقدٍ  زْم ًْ شَمٛم٣َم: وَم٣مَل  ◙ ََم ٣مِدُق  َوُهقَ - × اهللاِ َرؽُمقُل  ضَمدا -اظمَِْْمُدوُق  ايمِما

ـِ  دِم  طَمْٙمُٗمفُ  َُيَْٚمعُ  َأضَمَدىُمؿْ  إنا » : فِ  زَمْْم  َذيمَِؽ، َِمْثَؾ  َُمّْمَٕم٥مً  َيُ٘مقنُ  شُمؿا  َذيمَِؽ، َِمْثَؾ  فَمَٙمَٗم٥مً  َيُ٘مقنُ  شُمؿا  ُٞمْْمَٖم٥ًم، َيْقًَم٣م َأْرزَمِٔمكمَ  ُأَمِّ

وَح، همِٝمفِ  هَمَٝمٛمُْٖمُخ  اظمََْٙمُؽ  إيَمْٝمفِ  ُيْرؽَمُؾ  شُمؿا   هَمَقَاهللاِ ؽَمِٔمٝمٍد: َأمْ  َوؾَمِٗملٍّ  ،َوفَمَٚمٙمِفِ  َوَأصَمٙمِِف، ِرْزوِمِف، زمَِ٘مْت٤ِم : ىَمٙماَِمٍت  زمَِٟمْرزَمعِ  َوُي٠ْمََمرُ  ايمرُّ

هُ  إيَمفَ  َٓ  ايماِذي ٛما٥مِ  َأْهؾِ  زمَِٔمَٚمؾِ  يَمَٝمْٔمَٚمُؾ  َأضَمَدىُمؿْ  إنا  نَمغْمُ ٓا  َوزَمْٝمٛمََٜم٣م زَمْٝمٛمَفُ  َيُ٘مقنُ  ََم٣م ضَمتاك اْْلَ ٌُِؼ  ِذَراعٌ  إ ًْ  ايْم٘مَِت٣مُب  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَٝم

ٓا  َوزَمْٝمٛمََٜم٣م زَمٝمْٛمَفُ  َيُ٘مقنُ  ََم٣م ضَمتاك ايمٛما٣مرِ  َأْهؾِ  زمَِٔمَٚمؾِ  يَمَٝمْٔمَٚمُؾ  َأضَمَدىُمؿْ  َوإِنا  .هَمَٝمْدطُمُٙمَٜم٣م ايمٛما٣مرِ  َأْهؾِ  زمَِٔمَٚمؾِ  هَمَٝمْٔمَٚمُؾ  ٌُِؼ  ِذَراعٌ  إ ًْ  هَمَٝم

ٛما٥مِ  َأْهؾِ  زمَِٔمَٚمؾِ  هَمَٝمْٔمَٚمُؾ  ايْم٘مَِت٣مُب  فَمَٙمْٝمفِ   . «هَمَٝمْدطُمُٙمَٜم٣م اْْلَ
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َحَٙمٜم٣م ، ايمٛم٣ًمء زمًقرة يِمقم يمٝمٙم٥مً  موم٣م أٞمف : ◙ همّم٣مئٙمف وَمـ ☜ ًَ  ، × اهلل زمرؽمقل هم١مذا  ، ؽمْحال  هم

ْما٣مِب هم سُمٔمَْمف ؽَمْؾ  ،سُمٔمَْمف ؽَمْؾ :  وم٣مل شمؿ يمف يًٚمع ـِ اخْلَ ـْ فُمَٚمَر زْم َوَأَٞم٣م ََمَٔمُف  ×ََمرا َرؽُمقُل اهللاِ  »وَم٣مَل:  ◙َٔم

ُٔمقٍد َوُهَق َيْٗمَرأُ  ًْ ـِ ََم ٌِْد اهللاِ زْم ٌُْد اهللاِ َوؽَمَجَد، وَم٣مَل: هَمَٗم٣مَل َوَأزُمق زَمْ٘مٍر، فَمعَم فَم َع وِمَراَءسَمُف، شُمؿا َرىَمَع فَم ٚما ًَ ، هَمَٗم٣مَم هَمَت

 . أطمرصمف أمحد   «: ؽَمْؾ سُمْٔمَْمْف، ؽَمْؾ سُمْٔمَْمفْ  ×َرؽُمقُل اهللاِ 

ُٜمؿّ  »:  دفم٣مئف َمـ وىم٣من ☜ ، َٓ  إِياَمًٞم٣م َأؽْمَٟميُمَؽ   ايمٙما دٍ  ٥مَ َوَُمَراهَمٗمَ  ، َيٛمَْٖمُد  َٓ  َوَٞمِٔمٝماًم  َيْرسَمدُّ  صَمٛما٣مِت  َأفْمعَم  دِم  × حُمَٚما

ْٙمد  . أمحد أطمرصمف  « اخْلُ

ـْ  » : وم٣مل × ايمٛمٌل أن : ◙ همّم٣مئٙمف وَمـ ☜ ٣م ايْمُٗمْرآنَ  َيْٗمَرأَ  َأنْ  َأضَم٤ما  ََم  فَمعَم  هَمْٙمَٝمْٗمَرْأهُ  ، ُأْٞمِزَل  ىَماَم  نَمّمًّ

ـِ  وِمَراَءةِ  ٌْدٍ  ُأمِّ  ازْم  .فمٙمٝمف َمتٖمؼ «فَم

 . ايمٖمّم٣مئؾ َمـ ذيمؽ نمغم ويمف

شَمٛم٣َم »:   ومقيمف ٣مِدُق  َوُهقَ  × اهللِ َرؽُمْقُل  ضَمدا ك ىم٣من × هم٣ميمٛمٌل ٞمٖمًف دم ص٣مدق أي : « ايمِما ٚما ًَ  فمٛمد  ُي

 أطمػمسُمُ٘مؿ يمق أرأيتؿ ومريش ي٣مَمٔممم »:  ْلؿ وم٣مل وظماـ٣م ، صدومف دم يْمٔمٛمقا ومل « إَمكم زم٣ميمِم٣مدق » ومريش ىمٖم٣مر

 يمٖمّم٣مئؾ زمٝم٣من َمزيد ؽمٝمٟمتو « ىمذزم٣م فمٙمٝمؽ ٣مصمرزمٛم َم٣م:  وم٣ميمقا  َمِمدوملا   أىمٛمتؿ اْلٌؾ هذا ؽمْٖمح دم طمٝماًل  أن ،

 .  ايم٘مريٚم٥م اخلِمٙم٥م هذه

 ٞمٖمًف دم ص٣مدوم٣مً  × ايمٛمٌل همٗمدىم٣من  وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف رزمف َمـ اظمِمدق أي : «اظمَِْمُدْوُق  »:  ومقيمف ، 

 ◙ َمًٔمقد ازمـ اهلل فمٌد َمـ ايمٗمقل وهذا  ، ٕضم٘م٣مم و زم٣مخلػم ايمقضمل يٟمسمٝمف  رزمف َمـ َمِمدوق

 فمعم  يٓمٛمف ىم٣من وإن ، فمٙمٝمف دل َم٣م وُيِمِدق ، زمف ي٠مَمـ أن يمٙمٚمًٙمؿ يٛمٌٕمل ، ؽمٝمٟمت ايمذي احلدي٧م زمٟمن يمإلؾمٔم٣مر

 ٞمًٌٝم٣م فمٙمٝمف ُيْمٙمِع مل ،  اهلل ه وايمٗمدر ، يمف وايمتًٙمٝمؿ هلل اإلؽمتًالم فمعم وم٣مئؿٌ  ، ايمٗمدر زم٣مب هم١من ،  فمٗمٙمف طمالف

 اظمٔمروف ايمْمقيؾ ٚمرفم ضمدي٧م فمٛمد زم٣ميمٗمدر اإليامن ىمٝمٛمٝم٥م فمعم إديم٥م سمٗمدَم٦م وومد َمٗمرزم٣م َمٙمً٘م٣م وٓ ، َمرؽمال

 . صمػميؾ زمحدي٧م
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ـِ  دِمْ  طَمْٙمُٗمفُ  َُيَْٚمعُ  َأضَمَدىُمؿْ  إِنا  »:  ومقيمف   فِ  زَمْْم  ِذىمر زمدون ايمِمحٝمحكم دم احلدي٧م:  « ُٞمْْمَٖم٥مً  َيْقََم٣مً  َأْرزَمِٔمكْمَ  ُأَمِّ

 . ايمًٝم٣مق يٗمتّمٝمٜم٣م ايمتل  هل ايمٛمْمٖم٥م ىم٣مٞم٦م وإن ُٞمْْمَٖم٥مً 

 وَم٠مىمد ش: إن  » زمٗمقيمف َم٠مىمد وهذا ، وايمٛم٣ًمء ، ايمرصم٣مل َمـ إٞم٣ًمن أي:  أي:  « َأضَمَدىُمؿْ  إِنا  » ومقيمف :

ؿ ًَ   ، ايمرواي٣مت زمٔمض دم زم٣ميمَٗم

ـِ  دِمْ  طَمْٙمُٗمفُ  َُيَْٚمعُ  َأضَمَدىُمؿْ  وإِنا  نمغمه إيمف ٓ وايمذي » فِ  زَمْْم  زمداي٥م هل وايمٛمُْْمَٖم٥مً  ، «ُٞمْْمَٖم٥مً  َيْقََم٣مً  َأْرزَمِٔمكْمَ  ُأَمِّ

٣منِ  فَمعَم  َأسَمكٰ  َهْؾ »:   اهلل وم٣مل ىمام اظمرأة وَم٣مء ايمرصمؾ َمٛمل َمـ أَمُم٣مٍج  فمـ فم٣ٌمرة وهل ، ايمت٘مقيـ ًَ ٞم  ضِمكمٌ  اإْلِ

ـَ  ْهرِ  َمِّ ْ  ايمدا ْذىُمقًرا ؾَمْٝمًئ٣م َيُ٘مـ مَل ٣م ڦ َما ٣منَ  طَمَٙمْٗمٛم٣َم إِٞما ًَ ٞم ْْمَٖم٥مٍ  َِمـ اإْلِ ٌَْتٙمِٝمفِ  َأَْمَُم٣مٍج  ٞمُّ  «ڍ زَمِِمغًما ؽَمِٚمٝمًٔم٣م هَمَجَٔمْٙمٛم٣َمهُ  ٞما

 [ .2-0]اإلٞم٣ًمن 

َمـ ومْمٔم٥مٍ  فمـ فم٣ٌمرة وهل فمٙمٗم٥م همٝمٜم٣م ي٘مقن أطمرى يقًَم٣م أرزمٔمكم أي :  « َذيمَِؽ  َِمْثَؾ  فَمَٙمَٗم٥مً  َيُ٘مْقنُ  شُمؿا  »:  ومقيمف 

 .  حلؿ إلم سمتحقل مل ، ايمدم

 حلٚم٥م، فمـ فم٣ٌمرة وهل ، َمّمٕم٥م همٝمٜم٣م ي٘مقن أطمرى يقًَم٣م أرزمٔمكم أي :  «َذيمَِؽ  َِمْثَؾ  َُمّْمَٕم٥مً  َيُ٘مْقنُ  شُمؿا »:   ومقيمف

 إذا هم١مٞمف  يمٙمجٛمكم، أضم٘م٣مم هب٣م سمتٔمٙمؼ ٓ  واظمّمٕم٥م،  وايمٔمٙمٗم٥م، ايمٛمْمٖم٥م، : ايمثالشم٥م إؿمقار وهذه همٝمٜم٣م فمٓمؿ ٓ

ؾ ٓ َمدهت٣م دم ؽمٗمط ًَ ك أن يٙمزم وٓ فمٙمٝمف، ُيِمعما  وٓ ُيٕم ٚما ًَ  أن َمٛمف يٙمزم وٓ َم٘م٣منٍ  أي دم ُيدهَمـ ُدهمِـ، وإذا ُي

 َويَمَٗمْد »:   اهلل وم٣مل ىمام ، يقًَم٣م وايمٔممميـ اظم٣مئ٥م زمٔمد إضم٘م٣مم سمٗمع وإٞمام اظمًٙمٚمكم أَمقات ُيدهَمـ ىمام ُيدهَمـ

ـ ؽماليم٥م َِمـ اإلٞم٣ًمن طَمَٙمْٗمٛم٣َم ٘مِكمٍ  وَمَرارٍ  دم ُٞمْْمَٖم٥مً  صَمَٔمْٙمٛم٣َمهُ  شُمؿا  *ؿمِكمٍ  َمِّ  ايْمَٔمَٙمَٗم٥مَ  هَمَخَٙمْٗمٛم٣َم فَمَٙمَٗم٥مً  ايمٛمُّْْمَٖم٥مَ  طَمَٙمْٗمٛم٣َم شُمؿا  *َما

ْقَٞم٣م فِمَٓم٣مَم٣مً  اظمُّْْمَٕم٥مَ  هَمَخَٙمْٗمٛم٣َم َُمّْمَٕم٥مً  ًَ امً  ايْمِٔمَٓم٣ممَ  هَمَ٘م ٣ٌَمَركَ  آطَمرَ  طَمْٙمٗم٣مً  َُمْٟمَٞم٣مهُ َأٞم شُمؿا  حَلْ ـُ  اهللاُ هَمَت ًَ  وهذا «اخل٣ميمٗمكم َأضْم

  آٞم٣ًمن طمٙمٗم٦م ىمٝمٖمٝم٥م دم فمٓمٝمؿ زمٝم٣من

 دم ىمام اخلٙمٗمف سمت٘مقن ان زمٔمد ي٘مقن اظمٙمؽ  هم١مرؽم٣مل يمٙمتٔمٗمٝم٤م سمٟمت وشمؿ :«اظمََٙمُؽ  إيَِمْٝمفِ  ُيْرؽَمُؾ  شُمؿا »:  ومقيمف

 ُٞمْْمَٖم٥ٌم، َربِّ  َأيْ : هَمَٝمُٗمقُل  ََمَٙمً٘م٣م، زم٣ميمرضمؿ وىمؾ ومد  هللا إن»: ايمِمحٝمحكم دم ◙ َم٣ميمؽ زمـ أٞمس ضمدي٧م



 68  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

 َأوْ  ؾَمِٗملٌّ  ُأْٞمَثك؟ َأوْ  َذىَمرٌ  َربِّ  َأيْ : اظمََْٙمُؽ  وَم٣مَل : وَم٣مَل  طَمْٙمًٗم٣م َيْٗميِضَ  َأنْ  اهللُ َأَرادَ  هَم١مَِذا َُمّْمَٕم٥ٌم، َربِّ  َأيْ  فَمَٙمَٗم٥ٌم، َربِّ  َأيْ 

ْزُق؟ هَماَم  ؽَمِٔمٝمٌد؟ صََمُؾ؟ هَماَم  ايمرِّ ْٕ ـِ  دِم  ىَمَذيمَِؽ  هَمُٝمْ٘مَت٤ُم  ا فِ  زَمْْم  دم ◙ أؽِمْٝمد ازمـ ضُمَذيٖم٥م ضمدي٧م ودم «ُأَمِّ

َرَه٣م ََمَٙمً٘م٣م، إيَِمْٝمَٜم٣م اهللُ زَمَٔم٧َم  يَمْٝمَٙم٥ًم، َوَأْرزَمُٔمقنَ  شمِٛمَْت٣منِ  زم٣ِميمٛمُّْْمَٖم٥مِ  ََمرا  إَِذا» :َمًٙمؿ صحٝمح َه٣م ؽَمْٚمَٔمَٜم٣م َوطَمَٙمَؼ  هَمَِمقا  َوزَمٌَمَ

َٚمَٜم٣م َوصِمْٙمَدَه٣م َؽ  هَمَٝمْٗميِض  ُأْٞمَثك؟ َأمْ  َأَذىَمرٌ  َربِّ  َي٣م: وَم٣مَل  شُمؿا  َوفِمَٓم٣مََمَٜم٣م، َوحَلْ  َي٣م: َيُٗمقُل  شُمؿا  اظمََْٙمُؽ، َوَيْ٘مُت٤ُم  ؾَم٣مَء، ََم٣م َرزمُّ

 َوَيْ٘مت٤ُُم  ؾَم٣مَء، ََم٣م َرزمَُّؽ  هَمَٝمْٗميِض  ِرْزوُمُف، َربِّ  َي٣م: َيُٗمقُل  شُمؿا  اظمََْٙمُؽ، َوَيْ٘مُت٤ُم  ؾَم٣مَء، ََم٣م َرزمَُّؽ  هَمَٝمُٗمقُل  َأصَمُٙمُف، َربِّ 

ِحٝمَٖم٥مِ  اظمََْٙمُؽ  َُيُْرُج  شُمؿا  َٙمُؽ،اظمَْ  َٓ  ُأَِمرَ  ََم٣م فَمعَم  َيِزيُد  هَماَل  َيِدِه، دِم  زم٣ِميمِما  . «َيٛمُْٗمُص  َو

َواَي٣مِت َأنا  »:  َمًٙمؿ صحٝمح ذح دم  ♫ ايمٛمقوي اإلَم٣مم وم٣مل ْٚمِع زَمكْمَ َهِذِه ايمرِّ وَم٣مَل ايْمُٔمَٙماَمُء ؿَمِريُؼ اْْلَ

٣م هَمُ٘مؾُّ َووْم٦ٍم َيُٗمقُل همِٝمِف يمِْٙمَٚمَٙمِؽ َمالزَم٥م وَمرافم٣مة حل٣مل ايمٛمْم ٖم٥م وأٞمف يٗمقل ي٣مرب َهِذِه فَمَٙمَٗم٥ٌم َهِذِه َُمّْمَٕم٥ٌم دِم َأْووَم٣مهِتَ

همِِف َأْووَم٣مٌت َأضَم  ٌَْح٣مَٞمُف َويمَِ٘ماَلِم اظمََْٙمِؽ َوسَمٌَمُّ ُٙمُٗمَٜم٣م اهللاُ سَمٔمَ ََم٣م َص٣مَرْت إيَِمْٝمِف زمَِٟمَْمِر اهللاِ سَمَٔم٣ملَم َوُهَق َأفْمَٙمُؿ ؽُم ٣ملَم ُدَه٣م ضِمكَم َُيْ

ُف يَمْٝمَس ىُمؾُّ ُٞمْْمَٖم٥ٍم سَمِِمغُم  َٞما ِٕ ُف َويَمٌد  ُل فِمْٙمِؿ اظمََْٙمِؽ زمَِٟمٞما َْرزَمِٔمكَم ُٞمْْمَٖم٥ًم شُمؿا َيٛمُْٗمُٙمَٜم٣م فَمَٙمَٗم٥ًم َوُهَق َأوا ْٕ َويَمًدا َوَذيمَِؽ فَمِٗم٤َم ا

ُولَم َوضِمٝمٛمَئٍِذ َيْ٘مُت٤ُم ِرْزوَمُف َوَأصَمَٙمُف َوفَمَٚمَٙمُف َوؾَمَٗم٣مَوسَمُف َأْو ؽَمَٔم٣م ْٕ ٌف آطَمَر دِم َووْم٦ٍم آطَمَر ا َدسَمُف شُمؿا يمِْٙمَٚمَٙمِؽ همِٝمِف سَمٌَمُّ

َْرزَمِٔمكَم  َوُهَق سَمِْمِقيُرهُ  ْٕ اَم َيُ٘مقُن دِم ا وطمٙمؼ ؽمٚمٔمف وزمٌمه وصمٙمده وحلٚمف َوفَمْٓمِٚمِف َوىَمْقُٞمُف َذىَمًرا َأْم ُأْٞمَثك َوَذيمَِؽ إِٞما

ُة اظمُّْْمَٕم٥ِم َووَمٌَْؾ اْٞمِٗمَّم٣مءِ  ٓا زَمْٔمَد  ايمثا٣ميمَِث٥ِم َوِهَل َُمدا َٓ َيُ٘مقُن إِ وِح  َنا َٞمْٖمِخ ايمرُّ
ِٕ وِح همِٝمِف  ٌَْؾ َٞمْٖمِخ ايمرُّ َْرزَمِٔمكَم َووَم ْٕ َهِذِه ا

َواَي٣مِت هَم١مَِذا ََمرا زم٣ِميمٛمُّْْمَٖم٥ِم اشْمٛمََت٣مِن َوَأْرزَمُٔمقَن يَمْٝمَٙم٥ًم زمَ  ٣م وَمْقيُمُف دِم إضِْمَدى ايمرِّ َرَه٣م َٔم٧َم اهللاُ إيَِمْٝمَٜم٣م َمَ مَت٣َمِم ُصقَرسمِِف َوَأَما َٙمً٘م٣م هَمَِمقا

َوطَمَٙمَؼ ؽَمْٚمَٔمَٜم٣م وزمٌمه٣م وصمٙمده٣م وحلٚمٜم٣م وفمٓم٣مَمٜم٣م شمؿ وم٣مل ي٣مرب َأَذىَمٌر َأْم ُأْٞمَثك هَمَٝمْٗميِض َرزمُُّؽ ََم٣م ؾَم٣مَء وي٘مت٤م 

ُه يَمْٝمَس ُهَق فَمعَم  اظمٙمؽ شمؿ يٗمقل ي٣مرب أصمٙمف همٝمٗمقل رزمؽ َم٣مؾم٣مء وي٘مت٤م اظمٙمؽ وذىمر رزومف همٗم٣مل ايْمَٗم٣ميِض َونَمغْمُ

 َٓ ُف َيْ٘مُت٤ُم َذيمَِؽ شُمؿا  ـَم٣مِهِرِه َو ُٙمُف فَمعَم ـَم٣مِهِرِه زَمِؾ اظمَُْراُد زمَِتِْمِقيِرَه٣م َوطَمْٙمُؼ ؽَمْٚمِٔمَٜم٣م إلَِم آطِمِرِه َأٞما  َيْٖمَٔمُٙمُف دِم َيِِمحُّ مَحْ

اَم َيٗمَ  ُولَم نَمغْمُ ََمْقصُمقٍد دِم ايْمَٔم٣مَدِة َوإِٞما ْٕ َْرزَمِٔمكَم ا ْٕ َنا ايمتاِْمِقيَر فَمِٗم٤َم ا
ِٕ ُة َووْم٦ٍم آطَمَر  َْرزَمِٔمكَم ايمثا٣ميمَِث٥ِم َوِهَل َُمدا ْٕ ُع دِم ا

ـْ ؿمكٍِم شُمؿا صَمَٔمْٙمٛم٣َمُه ُٞمْْمَٖم٥ًم دِم وَمَراٍر ََم٘مكٍِم شُمؿا طَمْٙمْٗمٛم٣َم »اظمُّْْمَٕم٥ِم ىَماَم وَم٣مَل اهللاُ سَمَٔم٣ملَم  ـْ ؽُماَليَم٥ٍم َِم ٣مَن َِم ًَ ْٞم َويَمَٗمْد طَمَٙمْٗمٛم٣َم اإْلِ
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شمؿ ي٘مقن يمٙمٚمٙمؽ همٝمف  « َُمّْمَٕم٥ًم هَمَخَٙمْٗمٛم٣َم اظمُّْْمَٕم٥َم فِمَٓم٣مًَم٣م هم٘مًقٞم٣م ايمٔمٓم٣مم حلام ايمٛمُّْْمَٖم٥َم فَمَٙمَٗم٥ًم هَمَخَٙمْٗمٛم٣َم ايْمَٔمَٙمَٗم٥مَ 

َٖمَؼ ايْمُٔمٙمَ  َْرزَمِٔمكَم ايمثا٣ميمَِث٥ِم ضِمكَم َيْ٘مُٚمُؾ يَمُف َأْرزَمَٔم٥ُم َأؾْمُٜمٍر َواسما ْٕ وِح فَمِٗم٤َم ا اَمُء فَمعَم َأنا سمِمقير آطمر وهقووم٦م َٞمْٖمِخ ايمرُّ

َٓ َيُ٘مقُن إِ  وِح  ِف َأرْ َٞمْٖمَخ ايمرُّ ـِ ُأَمِّ ٌَُخ٣مِريِّ إِنا طَمْٙمَؼ َأضَمِدىُمْؿ َُيَْٚمُع دِم زَمْْم زَمِٔمكَم ٓا زَمْٔمَد َأْرزَمَٔم٥ِم َأؾْمُٜمٍر َوَووَمَع دِم ِرَواَي٥ٍم يمِْٙم

ٌَْٔم٧ُم إيَِمْٝمِف اظمََْٙمُؽ هَمُٝم٠ْمَذُن زمَِٟمْرزَمِع ىمَ  ٙمِاَمٍت هَمَٝمْ٘مُت٤ُم ِرْزوَمُف َوَأصَمَٙمُف شُمؿا َيُ٘مقُن فَمَٙمَٗم٥ًم َِمْثَٙمُف شُمؿا َيُ٘مقُن َُمّْمَٕم٥ًم َِمْثَٙمُف شُمؿا ُي

ٌَْٔم٧ُم زمَِحْرِف شُمؿا َيْٗمَتيِض سَمْٟمطِمغَم ىَمْت٤ِم اظمََْٙمِؽ َهذِ  َُُمقِر إلَِم ََم٣م زَمْٔمَد َوؾَمِٗملٌّ َأْو ؽَمِٔمٝمٌد شُمؿا َيٛمُْٖمُخ همِٝمِف هَمَٗمْقيُمُف شُمؿا ُي ْٕ ِه ا

٣ٌَموِمَٝم٥ُم سمَ  ضََم٣مِدي٧ُم ايْم ْٕ َْرزَمِٔمكَم ايمثا٣ميمَِث٥ِم َوا ْٕ ٌَْٔم٧ُم إيَِمْٝمِف اظمُْْٙمُؽ ا ُولَم َوصَمَقازُمُف َأنا وَمْقيَمُف شمؿ ُي ْٕ َْرزَمِٔمكَم ا ْٕ ْٗمَتيِض ايْمَ٘مْت٤َم زَمْٔمَد ا

ٌَْٙمُف َوُهَق وَمْقيمُ  َٓ زماَِم وَم ٌؼ زمِِف  ِف َوَُمَتَٔمٙمِّ ـِ ُأَمِّ ٥ًم َِمْثَٙمُف ُف شُمؿا َيُ٘مقُن َُمّْمٕمَ هَمُٝم٠ْمَذُن هَمَٝمْ٘مُت٤ُم ََمْٔمُْمقٌف فَمعَم وَمْقيمِِف َُيَْٚمُع دِم زَمْْم

ًو٣م زَمكْمَ اظمَْْٔمُْمقِف َواظمَْْٔمْمُ  قِف فَمَٙمْٝمِف َوَذيمَِؽ صَم٣مئٌِز َوَيُ٘مقُن وَمْقيمُُف شُمؿا َيُ٘مقُن فَمَٙمَٗم٥ًم َِمْثَٙمُف شُمؿا َيُ٘مقُن َُمّْمَٕم٥ًم َِمْثَٙمُف َُمْٔمؼَمِ

ـْ ىَماَلِم ايْمَٔمَرِب وَم٣مَل  ِه َِم ِحٝمِح َونَمغْمِ ِدي٧ِم ايمِما ُه َواظمَُْراُد زم١ِمِْرؽَم٣مِل اظمََْٙمِؽ دِم  ََمْقصُمقٌد دِم ايْمُٗمْرآِن َواحْلَ ايْمَٗم٣ميِض َونَمغْمُ

ِدي٧ِم زمَِٟمٞما  َح دِم احْلَ ٓا هَمَٗمْد َسا هَْمَٔم٣مِل َوإِ ْٕ ِذِه ا ِف همِٝمَٜم٣م هِبَ ٣م َوزم٣ِميمتاٌَمُّ ؾَْمَٝم٣مِء َأَْمُرُه هِبَ ْٕ ٞمف أُف َمقىمؾ زم٣ميمرضمؿ وَهِذِه ا

وَمْقيُمُف دِم ضَمِدي٧ِم َأَٞمٍس َوإَِذا َأَراَد اهللاُ َأْن َيْٗميِضَ طَمْٙمًٗم٣م وَم٣مَل ي٣مرب يٗمقل ي٣مرب ٞمْمٖم٥م ي٣مرب فَمَٙمَٗم٥ٌم وَم٣مَل ايْمَٗم٣ميِض وَ 

َٓ َيْٙمَزُم َِمٛمُْف َأْن َيُٗمقَل َذيمَِؽ زَمْٔمَد اظمُْ  َْمٛم٣َمُه َو َٓ ُُي٣َميمُِػ ََم٣م وَمدا ّْمَٕم٥ِم زَمِؾ ازْمتَِداٌء يمِْٙمَ٘ماَلِم َأَذىَمٌر َأْم ُأْٞمَثك ؾَمِٗملٌّ َأْم ؽَمِٔمٝمٌد 

 ٌَ ًٓ زمَِح٣مِل اظمََْٙمِؽ ََمَع ايمٛمُّْْمَٖم٥ِم شُمؿا َأطْمػَمَ َأنا اهللاَ سَمَٔم٣ملَم إَِذا أَ َوإطِْم ـْ ضَم٣ميَم٥ٍم ُأطْمَرى هَمَٟمطْمػَمَ َأوا َراَد إـِْمَٜم٣مَر طَمْٙمِؼ ايمٛمُّْْمَٖم٥ِم ٣مٌر فَم

صََمؾِ  ْٕ ْزِق َوا ـَ ايمرِّ ىُمقَرِة وَ  فَمَٙمَٗم٥ًم ىَم٣مَن ىَمَذا َوىَمَذا شُمؿا اظْمَُراُد زمَِجِٚمٝمِع ََم٣م َذىَمَر َِم َٔم٣مَدِة َوايْمَٔمَٚمِؾ َوايمذُّ ًا َٗم٣مَوِة َوايم ايمُما

ٓا هَمَٗمَّم٣مُء اهللاِ سَمَٔم٣ملَم  ُف ُيْٓمِٜمُر َذيمَِؽ يمِْٙمَٚمَٙمِؽ َوَيْٟمَُمُرُه زم١ِمِْٞمَٖم٣مِذِه َوىمَِت٣مزَمتِِف َوإِ ُُٞمقشَم٥ِم َأٞما ْٕ  ؽَم٣مزمٌِؼ فَمعَم َذيمَِؽ َوفِمْٙمُٚمُف َوإَِراَدسُمُف َوا

ََزِل َواهللاُ َأفْمَٙمؿُ يمُِ٘مؾِّ َذيمَِؽ ََمْقصُمقٌد دِم  ْٕ  . ها «  ا

 ، إرواح زمٗمٌض َمقىمٙم٥م وَمالئ٘م٥م زم٣ميمٗمْمر َمقىمٙم٥م  َمالئ٘م٥م همٚمٛمٜمؿ ، زم٣مظمالئ٘م٥م آيامن فمعم ديمٝمؾ وفيى: 

 ، أرزاومٜمؿ ي٘متٌقن  ، إصمٛم٥م َمـ همٝمٜم٣م وَم٣م ، زم٣مٕرضم٣مم َمقىمٙم٥م وَمالئ٘م٥م ، آدم زمٛمل أفمامل زم٘مت٣مزم٥م َمقىمٙم٥م وَمالئ٘م٥م

ؿ   سمٗمدم ىمام ايمًٔم٣مدة أهؾ َمـ أو  ، ايمُمٗم٣موة أهؾ َمـ هؿ وهؾ ، وأفمامرهؿ   ، وآصم٣مَْلُ
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ْوَح  همِْٝمفِ  هَمَٝمٛمُٖمُخ   »:  ومقيمف  واظمّمٕم٥م ، ايمٛمْمٖم٥م دور ىم٣من وْلذا يًغم ايمروح دم ايمٛمٖمخ أن فمعم ديمٝمٌؾ  وهذا  : « ايمرٌّ

ٌَٜم٣م اٞمف ذيمؽ فمعم يدل وِم٣م يقم  وفممميـ َم٣مئ٥م وايمٔمٙمٗم٥م ،  .  اإلسمِم٣مل فمعم ايمدايم٥م زم٣ميمٖم٣مء فمٗما

 يًٚمك وهذا ي٘متٌٜم٣م ، ىمٙمامٍت  زمٟمرزمع زم٣ميمرضمؿ اظمقىمؾ اظمَٙمؽ ي٠مََمرُ  أي  :  « ىَمٙمِاَمٍت  زمَِٟمْرزَمعِ  َوَي٠ْمََمرُ  » : ومقيمف

ضَمتاك إَِذا » ، ىمام وم٣مل سمٔم٣ملم:مجؾ أرزمع زم٣ميم٘مٙمامت واظمراد، سمٔم٣ملم اهلل ؾم٣مء إن زمٝم٣مٞمف َم٣ميٟمت فمعم ايمٔمٚمري زم٣ميمتٗمدير

ـْ  *ُٔمقِن صَم٣مَء َأضَمَدُهُؿ اظمَْْقُت وَم٣مَل َربِّ اْرصمِ  ٣َم ىَمٙمَِٚم٥ٌم ُهَق وَم٣مئُِٙمَٜم٣م َوَِم ٣م همِٝماَم سَمَرىْم٦ُم ىَمالا إَِنا يَمَٔمقمِّ َأفْمَٚمُؾ َص٣محِلً

ٌَْٔمُثقَن   . [088، 99]اظم٠مَمٛمقن:  «َوَرائِِٜمْؿ زَمْرَزٌخ إلَِم َيْقِم ُي

 أويم٣ٌمسٍ   ، ىم٣ًمءٍ  أو ذاب أو ، ؿمٔم٣مم َمـ اإلٞم٣ًمن يٛم٣مل َم٣م وهق   ايمٔمْم٣مء ايمرزق : « رزومف زمَِ٘مْت٤ِم  »:  ومقيمف

 أو ، ذاٍب  أو ؿمٔم٣ممٍ  َمـ ، اإلٞم٣ًمن ُيرَزومف َم٣م هم٘مؾ ، زمٝمده اإلٞم٣ًمن يٟمطمذه ايمذي اظم٣مل َمـ  أفمؿ  همٜمق ذيمؽ ونمغم

: سمٔم٣ملم وم٣مل ، أَمف زمْمـ دم وهق يمف ذيمؽ همُٝم٘مَت٤م ،  اهلل رزق َمـ ىمٙمف زمٝم٦م أو ، زوصم٥م أو أزمٛم٣مء أو ، ٍ  يم٣ٌمس

اَمءِ  َودِم » ًا  . [ 22: ايمذاري٣مت] «نَ سُمقفَمُدو َوََم٣م ِرْزوُمُ٘مؿْ  ايم

ـْ  َوىُمُٙمقا ََمٛم٣َمىمٌَِِٜم٣م دِم  هَم٣مَْمُُمقا»:  سمٔم٣ملم ووم٣مل  [05: اظمٙمؽ] « ايمٛمُُُّمقرُ  َوإيَِمْٝمفِ  ِرْزوِمفِ  َِم

 زم٣مب َمـ سمٗمدم ىمام وهذا، ايمروح همٝمف  ُيٛمَْٖمخ ضمكم َمـ َم٘متقٌب  ىمٙمف ؿم٣ميمٍح  أو ص٣ميمٍح  َمـ :  «َوفَمَٚمٙمِفِ  »:  وومقيمف

 . ذيمؽ همٗمٌؾ مايمٔم٣م ايمتٗمدير واَم٣م ايمٔمٚمري ايمتٗمدير

 ، زمح٣مدث َم٣مت َمـ أن يزفمٚمقن ايمذيـ واظمٔمتزيم٥م  ، ايمراهمّم٥م فمعم رد وهذا ، فمٚمره أي  :« َوَأصَمٙمِفِ  »:  ومقيمف

ًٓ  َم٣مت أو ُيٗم٣مل ىمام ؿمٌٝمٔمًٝم٣م َمقسًم٣م َم٣مت َمـ أن  وايمِمحٝمح أصمٙمف اٞمخَرمَ  زمٗمتؾٍ  أو  اٞمتٜمك ومد هم١مٞمف َمدهقؽًم٣م أو َمٗمتق

ٓا  مَتُقَت  َأن سٍ يمِٛمَٖمْ  ىَم٣منَ  َوََم٣م»:  اهلل ٣ملوم ىمام أصمٙمف اًل  ىمَِت٣مزًم٣م اهللاِ زم١ِمِْذنِ  إِ ٠َمصما  َأصَمؾٍ  يمُِ٘مؾِّ »:   اهلل وم٣مل و،  « َمُّ

َتْٟمطِمُرونَ  َٓ  َأصَمُٙمُٜمؿْ  صَم٣مءَ  هَم١مَِذا»: سمٔم٣ملم ووم٣مل،  «ىمَِت٣مٌب  ًْ َٓ  ؽَم٣مفَم٥مً  َي َتْٗمِدَُمقنَ  َو ًْ  . [34: إفمراف] «َي

  وأهؾ ، ايمًٔم٣مدة أهؾ َمـ أو ايمُمٗم٣موةِ  أهؾ َمـ هق هؾ ٘مَت٤ميُ   و أي : « ؽَمِٔمْٝمٌد  َأوْ  َوؾَمِٗملٌّ  »: وومقيمف 

 .  اْلٛم٥م أهؾ هؿ اظمْمٙمٗمف  ايمًٔم٣مدة وأهؾ ، ايم٘مٖم٣مر ، ايمٛم٣مر أهؾ هؿ  اظمْمٙمٗمف ايمُمٗم٣موة
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ٌَُٜم٣م »:  سمٔم٣ملم وم٣مل ؾَْمَٗمك َوَيَتَجٛما ْٕ ىٰ  ايمٛما٣مرَ  َيِْمعَم  ايماِذي * ا   «ايْمُ٘مػْمَ

ٓا  َيِْماَلَه٣م َٓ »:  سمٔم٣ملم ووم٣مل َ  إِ ْٕ َب  ايماِذي ٹؾْمَٗمكا  . [06 ،05: ايمٙمٝمؾ] «َوسَمَقلما  ىَمذا

ْؿ همِٝمَٜم٣م َزهمغٌِم َوؾَمِٜمٝمٌؼ ) »: سمٔم٣ملم ووم٣مل ـَ ؾَمُٗمقا هَمِٖمل ايمٛما٣مِر َْلُ ٣م ايماِذي ـَ همِٝمَٜم٣م ََم٣م َداََم٦ِم 086هَمَٟمَما ( طَم٣ميمِِدي

٣مٌل ظم٣َِم َؽ هَمٔما ٓا ََم٣م ؾَم٣مَء َرزمَُّؽ إِنا َرزما َْرُض إِ ْٕ اَمَواُت َوا ًا ٣م( 087ُيِريُد ) ايم ـَ  َوَأَما ٛما٥مِ  هَمِٖمل ؽُمِٔمُدوا ايماِذي َـ  اْْلَ  طَم٣ميمِِدي

اَمَواُت  َداََم٦ِم  ََم٣م همِٝمَٜم٣م ًا َْرُض  ايم ْٕ  . «َوا

 ايمٔم٣مص زمـ فمٚمرو زمـ اهلل فمٌد حلدي٧م ازًٓوازمداً  ئمٙمٚمٜم٣م  واهلل اظمَٙمؽ فمٛمد سُم٘مَت٤م ايم٘مٙمامت إرزمع وهذه

اَلِئِؼ  ََمَٗم٣مِديرَ   ىَمَت٤َم  اهلل إنا  »: × اهلل رؽمقل وم٣مل: وم٣مل َمًٙمؿ فمٛمد ◙ ٌَْؾ  اخْلَ ُٙمَؼ  َأنْ  وَم اَمَواِت  َُيْ ًا  ايم

َْرَض  ْٕ كمَ  َوا ًِ 0» «اظم٣َْمءِ  فَمعَم  َوفَمْرؾُمفُ   فَم٣مم َأيْمَػ  زمَِخْٚم
:» . 

هُ  إيَِمفَ  َٓ  هَمَقايماِذي »: ومقيمف   ايمذي إَمر يمتقىمٝمد زمف ي٠مسمك واحلٙمػ اؽمتحالف زمٕمغم احلٙمػ صمقاز همٝمف :« نَمغْمُ

  ٞمٖمز وايمذي » :ومقيمف َمٛمٜم٣م ىمثغمه: × ايمٛمٌل وأيامن زم٣مهلل ضَمٙمِػَمـ  × ايمٛمٌل وم٣ميمف ايمذي وهذا ٙمٝمففم ُُيَٙمػ

 . إيامن َمـ ذيمؽ وٞمحق ، « ايمٗمٙمقب َمٗمٙم٤مو ٓ » و « نمغمه إيمف ٓ وايمذي »و  « زمٝمده

ٌُِؼ  إِٓذَراعٌ  َوزَمْٝمٛمََٜم٣م فُ زَمْٝمٛمَ  َيُ٘مْقنُ  ََم٣م ضَمتاك اَْلٛما٥مِ  َأْهؾِ  زمَِٔمَٚمؾِ  يَمَٝمْٔمَٚمُؾ  َأضَمَدىُمؿْ  إِنا َ » : ومقيمف ًْ  ايم٘مَِت٣مُب  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَٝم

َن  هذا  : « هَمَٝمْدطُمُٙمَٜم٣م ايمٛما٣مرِ  َأْهؾِ  زمَِٔمَٚمؾِ  هَمَٝمْٔمَٚمُؾ   إِنا  »: وَم٣مَل  × اهللِ  َرؽُمقَل  َأنا  ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب :  زمحدي٧م َُمٖما

صُمَؾ  ـَ  يَمَٝمْٔمَٚمُؾ  ايمرا ََم ٛما٥مِ  َأْهؾِ  زمَِٔمَٚمؾِ  ايمْماِقيَؾ  ايمزا َتؿُ  شُمؿا  ،اْْلَ صُمَؾ  َوإِنا  ايمٛما٣مِر، َأْهؾِ  زمَِٔمَٚمؾِ  فَمَٚمُٙمفُ  يَمفُ  ُُيْ َـ  يَمَٝمْٔمَٚمُؾ  ايمرا ََم  ايمزا

َتؿُ  شُمؿا  ايمٛما٣مِر، َأْهؾِ  زمَِٔمَٚمؾِ  ايمْماِقيَؾ  ٛما٥مِ  َأْهؾِ  زمَِٔمَٚمؾِ  فَمَٚمُٙمفُ  يَمفُ  ُُيْ 2» «اْْلَ
:» . 

 . ومّدََمف فمٚمؾ زمٕمغم ، ايمٛم٣مر يدطمؾ أٞمف و ايم٘مت٣مب دم َم٣م إلم ايمرىمقن دم ويمٝمس  

 ْلؿ ُُيَتؿ ايمٛم٣مر وأهؾ ، اْلٛم٥م أهؾ زمٔمٚمؾ ْلؿ ُُيَتؿ اْلٛم٥م أهؾ أن ،  إضم٣مدي٧م زمٗمٝم٥م َمع  احلدي٧م دال وإٞمام 

 . ايمٛم٣مر أهؾ زمٔمٚمؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«
1)
 ( .2653»أطمرصمف َمًٙمؿ  
2))
 . (2650»أطمرصمف َمًٙمؿ زمرومؿ :   
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صُمَؾ يَمَٝمْٔمَٚمُؾ فَمَٚمَؾ َأْهِؾ »»:  × ايمٛمٌل وم٣مل ايمِمحٝمحكم دم  ◙ ؽمٔمد ازمـ ؽمٜمؾ ضمدي٧م ودم إِنا ايمرا

ٌُْدو يمِٙمٛما  ـْ اَْلٛما٥ِم، همِٝماَم َي ٌُْدو يمِٙمٛما٣مِس، َوُهَق َِم صُمَؾ يَمَٝمْٔمَٚمُؾ فَمَٚمَؾ َأْهِؾ ايمٛما٣مِر، همِٝماَم َي ـْ َأْهِؾ ايمٛما٣مِر، َوإِنا ايمرا ٣مِس، َوُهَق َِم

0» « َأْهِؾ اَْلٛما٥مِ 
:» . 

ـْ  ٌُقا َٓ  َأنْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َٓ  »: وَم٣مَل  × اهللِ َرؽُمقَل  َأنا  ◙ َأَٞمسٍ  وفَم َتؿُ  زمِؿَ  ُرواسَمٛمْٓمُ  ضَمتاك زمَِٟمضَمٍد، سَمْٔمَج  يَمُف، ُُيْ

ـْ  َزََم٣مًٞم٣م َئْمَٚمُؾ  ايْمَٔم٣مَِمَؾ  هَم١مِنا  ـْ  زُمْرَه٥مً  َأوْ  فُمْٚمِرِه، َِم ٛما٥َم، َدطَمَؾ  فَمَٙمْٝمفِ  ََم٣مَت  يَمقْ  َص٣ميمٍِح، زمَِٔمَٚمؾٍ  َدْهِرِه، َِم ُل  شُمؿا  اْْلَ  َيَتَحقا

ٌَْد  َوإِنا  ؽَمٝمًِّئ٣م، فَمَٚماًل  هَمَٝمْٔمَٚمُؾ  َه٥مَ  يَمَٝمْٔمَٚمُؾ  ايْمَٔم ـْ  ايْمػُمْ ُل  شُمؿا  ايمٛما٣مَر، َدطَمَؾ  فَمَٙمْٝمفِ  ََم٣مَت  يَمقْ  ؽَمٝمٍِّئ، زمَِٔمَٚمؾٍ  َدْهِرهِ  َِم  َيَتَحقا

٣م، فَمَٚماًل  هَمَٝمْٔمَٚمُؾ  ٌْدٍ  اهللُ  َأَرادَ  َوإَِذا َص٣محِلً ا زمَِٔم ٌَْؾ  اؽْمَتْٔمَٚمَٙمفُ  طَمغْمً َتْٔمِٚمُٙمفُ  َوىَمْٝمَػ  اهللِ  َرؽُمقَل  َي٣م: وَم٣ميُمقا  ََمْقسمِفِ  وَم ًْ   وَم٣مَل  َي

ُٗمفُ   .  «2» « فَمَٙمْٝمفِ  َيْٗمٌُِّمفُ  شُمؿا  َص٣ميمٍِح، ؾٍ يمَِٔمٚمَ  ُيَقهمِّ

 همٜمق ، ايمًٔم٣مدة أهؾ فمٚمؾ فمٚمٙمف آطمر ىم٣من إن يمف طُمتِؿَ  زمام يمف ُيٗم٢م هم٣مإلٞم٣ًمن ،زم٣مخلقاسمٝمؿ إفمامل وإٞمام  

  اهلل ٞمًٟمل ايمُمٗم٣موة أهؾ َمـ همٜمق ، ايمُمٗم٣موة أهؾ فمٚمؾ فمٙمٝمف َم٣مت ايمذي فمٚمٙمف آطمر ىم٣من وإن يمٙمًٔم٣مدة

 .  ايمًالَم٥م

 ومد زمؾ ايمٛم٣مر دم اخلٙمقد أصح٣مب هؿ ،  َمْمٙمًٗم٣م ايمٛم٣مر أهؾ زمٔمٚمؾ يمف ُُيَتؿ ايمذي أن فمعم يدل ٓ احلدي٧م  و

د همٝم٘مقن ، اظمًٙمٚمكم فمِم٣مة َمـ  ، ي٘مقن  ايمٛم٣مر دطمؾ وإن ضمتك اظمًٙمؿ هم١من ، اْلٛم٥م إلم وَمآيمف ، زم٣ميمٛم٣مر َمتقفما

كَ  َأنْ  رُ َيْٕمٖمِ  ٓ اهللاَ إِنا »:   اهلل وم٣مل ىمام اْلٛم٥م إلم َمآيمف ،  وايمتٛمٗمٝم٥م يمٙمتِمٖمٝم٥مَ  ـْ  َذيمَِؽ  ُدونَ  ََم٣م َوَيْٕمِٖمرُ  زمِفِ  ُيمْمَ  ظمَِ

 . « َيَُم٣مءُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«1

 ( .002»( وَمًٙمؿ : 2898 »أطمرصمف ايمٌخ٣مري :  
«2

 ( . 02204 »أطمرصمف أمحد :   
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ـِ  ◙َأَٞمسٍ  ضمدي٧م ودم ُرُج  » :وَم٣مَل  × ايمٛماٌِلِّ  فَم ـَ  َُيْ ـْ  ايمٛما٣مرِ  َِم ٓا  إيَِمفَ  َٓ  وَم٣مَل  ََم  َوْزنُ  وَمْٙمٌِفِ  َودِم  اهللاُ، إِ

ـْ  ؾَمِٔمغَمةٍ  ، َِم ـَ  َوَُيُْرُج  طَمغْمٍ ـْ  ايمٛما٣مرِ  َِم ٓا  إيَِمفَ  َٓ  وَم٣مَل  ََم ةٍ  َوْزنُ  وَمْٙمٌِفِ  َودِم  اهللاُ، إِ ـْ  زُمرا ، َِم ـَ  َوَُيُْرُج  طَمغْمٍ ـْ  ايمٛما٣مرِ  َِم  وَم٣مَل  ََم

ٓا  إيَِمفَ  َٓ  ةٍ  َوْزنُ  وَمْٙمٌِفِ  َودِم  اهللاُ، إِ ـْ  َذرا » فمٙمٝمف َمتٖمؼ  «طَمغْمٍ  َِم
1

 .  ش:

 ىمام وَمٔمِمٝمتف ٌفٞمإٓزمذ أضمد ايمٛم٣مر يدطمؾ ٓ  اهلل أن همٝمف : « ايمٛما٣مر َأْهؾِ  زمَِٔمَٚمؾِ  يَمَٝمْٔمَٚمُؾ  َأضَمَدىُمؿْ  َوإِنا  »: ومقيمف

مٍ  َرزمَُّؽ  َوََم٣م »زمٗمقيمف : ٞمٖمًف فمـ أطمػمَ  َٓ »:  سمٔم٣ملم وم٣مل وىمام، «يمِّْٙمَٔمٌِٝمدِ  زمَِٓمالا  . « َأضَمًدا َرزمَُّؽ  َيْٓمٙمِؿُ  َو

ٛما٥مُ  َوسمِْٙمَؽ »:  سمٔم٣ملم وم٣مل، ايمِم٣محلف إفمامل َمـ  ومدم َم٣م همًٌٌف اْلٛم٥م دطمؾ همٚمـ  ىُمٛمُتؿْ  زماَِم  ُأوِرشْمُتُٚمقَه٣م يماتِلا اْْلَ

 ، وهق همّمؾ َمـ اهلل .«سَمْٔمَٚمُٙمقنَ 

 ايمٛمٌل هم١من  ، ايمُٔمَقض  زم٣مء ٓ ، ايمِم٣ميمح ايمٔمٚمؾ زم٤ًٌم اْلٛم٥م دطمقيم٘مؿ أن أي ،  ايم٤ًٌم زم٣مء دم أي٥م  وايم٣ٌمء

ـْ  »:  يٗمقل × ٓا  َأَٞم٣م، َوٓ ،: وَم٣مَل   اهللاِ قَل َرؽُم  َي٣م َأْٞم٦َم  َوَٓ : وَم٣ميُمقا ، زمَٔمَٚمُٙمفُ  اَْلٛما٥مَ  َمٛم٘مؿ َأضَمٌد  ُيْدطِمَؾ  يَم  َأنْ  إِ

َديِن  » فمٙمٝمف َمتٖمؼ « وهَمّْمؾٍ  َمٛمف زمَرمْح٥َمٍ  اهللاُ َيَتَٕمٚما
2

:» . 

 .زم٘مٖمرهؿ وذىمٜمؿ  ٣ميدطمٙمقَن ايمٛم٣مر أهؾ وىمذيمؽ 

ٌُِؼ  ِذَراعٌ  إٓ َوزَمْٝمٛمََٜم٣م زَمْٝمٛمَفُ  ََم٣مَيُ٘مقنُ  ضَمتاك » :ومقيمف ًْ  : « هَمَٝمْدطُمُٙمَٜم٣م اَْلٛما٥مِ  َأْهؾِ  َٚمؾِ زمِٔمَ  هَمَٝمْٔمَٚمُؾ  ايم٘مَِت٣مُب  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَٝم

 أذٞمٌقه زمام أو اإلؽمتٗم٣مَم٥م ومٌؾ أفمامْلؿ َمـ   َم٢م زمام ي٠ماطمذهؿ ٓ أٞمف ، اظم٠مَمٛمكم زمٔم٣ٌمده  اهلل رمح٥م َمـ وهذا 

٣مرٌ  َوإيِنِّ  »: سمٔم٣ملم وم٣مل، َمٛمف سم٣مزمقا شمؿ ـَ  سَم٣مَب  ظمَِّـ يَمَٕمٖما ٣م َوفَمِٚمَؾ  َوآََم  ايمًٝمئ٣مت يٌدل اهلل إن زمؾ، « اْهَتَدىٰ  شُمؿا  َص٣محِلً

ٓا » : سمٔم٣ملم وم٣مل ىمام ضمًٛم٣مت ـْ  إِ ـَ  سَم٣مَب  ََم ٣م فَمَٚماًل  َوفَمِٚمَؾ  َوآََم ُل  هَمُٟمويَمئَِؽ  َص٣محِلً ٌَدِّ ٛم٣َمٍت  ؽَمٝمَِّئ٣مهِتِؿْ  اهللاُ ُي ًَ  َوىَم٣منَ  ضَم

 . [78: ايمٖمروم٣من] «َرضِمٝماًم  نَمُٖمقًرا اهللاُ

 وإن ضمتك ، ايمُمٗم٣موة أهؾ زمٔمٚمؾ يمف ُُيَتؿ أن وصِماًل  طم٣مئًٖم٣م ايمٔمٌد يٌٗمك أن وهق ؾمديد وفمٝمٌد  : احلدي٧م   ودم☜

 وْلذا واْلداي٥م   اإلؽمتٗم٣مَم٥م ؿمريؼ فمعم يثٌتف أن  هلل دافمًٝم٣م يٌٗمك أن همٔمٙمٝمف  ، ص٣محل٣م احل٣مل دم فمٚمٙمف ىم٣من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1))

 . 093»( وَمًٙمؿ :  44 »أطمرصمف ايمٌخ٣مري :   
«2

 . ◙فمـ أيب هريرة  (2806»( وَمًٙمؿ : 6463»أطمرصمف ايمٌخ٣مري :  
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اطَ  ٣ماهِدٞمَ » :ومراءة فمٙمٝمٛم٣م  اهلل أوصم٤م َ اطَ  ىت اظمًَُتِٗمٝمؿَ  ايمٌمِّ ـَ  ِسَ  اظمَٕمُّمقِب  نَمغمِ  فَمَٙمٝمِٜمؿْ  َأٞمَٔمٚم٦َم  ايماِذي

٣ميمِّكمَ  َوَٓ  َٙمٝمِٜمؿْ فمَ   . همرو٣ًموٞمٖمالً  ايمِمالة َمـ رىمٔمف ىمؾ دم « ايمّما

 وي٣ٌمدرون زمْم٣مفمتف ئمٚمٙمقن ، ايمًٔم٣مدة أهؾ َمـ صمٔمٙمٜمؿ أٞمف وذيمؽ ، زمرهبؿ اظم٠مَمٛمكم َمـ رصم٣مءٌ  :احلدي٧م ودم ☜

 .  × ٞمٌٝمف ؽمٛم٥م ويٙمتزَمقن زم٘مت٣مزمف وئمتِمٚمقن ، َمرو٣مسمف إلم

 . ايمًٔمغم دم وهمريٌؼ  اْلٛم٥م دم همريٌؼ  ايمٔم٣ٌمد زمكم همَرق ومد اهلل أن  :احلدي٧م ودم☜

َودِم َيِدِه  ×طَمَرَج فَمَٙمْٝمٛم٣َم َرؽُمقُل اهللِ  » : وم٣مل  ♫ أمحد  اإلَم٣مم فمٛمد فمٚمرو زمـ اهلل فمٌد ضمدي٧م دم ىمام  

َٞم٣م، هَمٗمَ  ػِمَ ٣مَل يمِٙماِذي دِم َيِدِه ايمُٝمْٚمٛمَك: ىمَِت٣مزَم٣مِن، هَمَٗم٣مَل: َأسَمْدُروَن ََم٣م َهَذاِن ايم٘مَِت٣مزَم٣مِن؟ هَمُٗمْٙمٛم٣َم: َٓ َي٣م َرؽُمقَل اهلِل إِٓا َأْن خُتْ

٣ٌَمئِٙمِِٜمْؿ، شُمؿا ُأمْجَِؾ  ـْ َربِّ ايمَٔم٣مظمَكَِم همِٝمِف َأؽْماَمُء َأْهِؾ اَْلٛما٥ِم َوَأؽْماَمُء آزَم٣مئِِٜمْؿ َووَم فَمعَم آطِمِرِهْؿ هَماَل ُيَزاُد  َهَذا ىمَِت٣مٌب َِم

ـْ َربِّ ايمَٔم٣مظمَكَِم همِٝمِف َأؽْماَمُء َأْهِؾ ايمٛما٣مِر َوَأؽْماَمُء  همِٝمِٜمْؿ َوَٓ ُيٛمَْٗمُص َِمٛمُْٜمْؿ َأزَمًدا، شُمؿا وَم٣مَل يمِٙماِذي دِم  ؾِماَميمِِف: َهَذا ىمَِت٣مٌب َِم

٣ٌَمئِٙمِِٜمْؿ، شُمؿا ُأمْجَِؾ فَمعَم آطِمِرِهْؿ هَماَل ُيَزاُد همِٝمِٜمْؿ َوَٓ ُيٛمَْٗمُص َِمٛمُْٜمْؿ َأزَمًدا، هَمَٗم٣مَل َأْص  َح٣مزُمُف: هَمِٖمٝمَؿ ايمَٔمَٚمُؾ َي٣م آزَم٣مئِِٜمْؿ َووَم

َتُؿ يَمُف زمَِٔمَٚمِؾ  َرؽُمقَل  ُدوا َووَم٣مِرزُمقا، هَم١مِنا َص٣مضِم٤َم اَْلٛما٥ِم ُُيْ َأْهِؾ اَْلٛما٥ِم َوإِْن اهلِل إِْن ىَم٣مَن َأَْمٌر وَمْد هُمِرَغ َِمٛمُْف؟ هَمَٗم٣مَل: ؽَمدِّ

َتُؿ يَمُف زمَِٔمَٚمِؾ َأْهِؾ ايمٛما٣مِر َوإِْن فَمِٚمَؾ َأيا   ×فَمَٚمٍؾ، شُمؿا وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ فَمِٚمَؾ َأيا فَمَٚمٍؾ، َوإِنا َص٣مضِم٤َم ايمٛما٣مِر ُُيْ

٣ٌَمِد هَمِريٌؼ دِم اَْلٛما٥ِم َوهَمِريٌؼ  ـَ ايمِٔم ُ٘مْؿ َِم ٣م، شُمؿا وَم٣مَل: هَمَرَغ َرزمُّ ٌََذمُهَ ِٔمغمِ زمَِٝمَدْيِف هَمٛمَ ًا » دِم ايم
0

:» . 

 . اظمًٛمد صحٝمح دم ♫ َمٗمٌؾ ايمُمٝمخ وطمرصمف ضمًـ وهقضمدي٧م

 فمعم همٜمق اظم٠مَمـ وأَم٣م اُْلَٜم٣ملىمام يٓمـ و ، ايمٔمٚمؾ فمـ ويتقومػ ايم٘مت٣مب فمعم يت٘مؾ أن   يمإلٞم٣ًمن يٛمٌٕمل وٓ 

» َمًٙمؿ أطمرصمف «يمف طُمٙمِؼ ظم٣م  َمٝمن هم٘مٌؾ  افمٚمٙمقا »:× ايمٛمٌل وم٣مل َم٣م
2

:» . 

 يمٔمٚمؾ همًُٝمَٝمن ، ايمًٔم٣مدة أهؾ َمـ ىم٣من َمـ أَم٣م  » : ايمِمحٝمحكم دم ◙ ؿم٣ميم٤م أيب زمـ فمقم ضمدي٧م ودم

ـْ  »:  ومقيمف سمعم شمؿ ، ايمُمٗم٣موة أهؾ ؾيمٔمٚم همًُٝمَٝمن ايمُمٗم٣موة أهؾ َمـ ىم٣من َمـ أَم٣م و ، ايمًٔم٣مدة أهؾ ٣م ََم هَمَٟمَما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0«1

 ( .2040»أطمرصمف ايمؼمَمذي فمـ ازمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص  
2)

 . ◙أطمرصمف َمًٙمؿ فمـ صم٣مزمر  
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ٛمَك  ېَأفْمَْمك َواسماَٗمك  ًْ َق زم٣ِمحْلُ ى ىتَوَصدا ُه يمِْٙمُٝمْنَ ُ ٛمَُٝمنِّ ًَ ـْ زَمِخَؾ َواؽْمَتْٕمٛمَك  ٿهَم ٣م ََم ٛمَك  ڄَوَأَما ًْ َب زم٣ِمحْلُ  ڍَوىَمذا

ى ُه يمِْٙمُٔمْنَ ُ ٛمَُٝمنِّ ًَ  أي٣مت  [08 - 5]ايمٙمٝمؾ:  «هَم

اَم  »: ومدير رء ىمؾ فمعم  اهلل أن : دقائايمٖم َمـ احلدي٧م ودم☜  ىُمـ يَمفُ  َيُٗمقَل  َأن ؾَمْٝمًئ٣م َأَرادَ  إَِذا َأَْمُرهُ  إِٞما

 ضم٘مٚمتف ويم٘مـ  ، يم٘م٣من زمٌم ظمح٥م أو  ، دومٝمٗم٥مٍ   أو ؽم٣مفم٥ٍم، دم اظمخٙمقق هذا ي٘مقن أن أراد  هَمَٙمق ،« هَمَٝمُ٘مقنُ 

 .ايمتدرج َمـ ايمٛمحق هذا فمعم ، اظمخٙمقق هذا يتدرج أن ، اومتّم٦م

 هم١من «اْلًد ايمروح هم٣مرق إذا» : احلدي٧م دم صم٣مء وْلذا ايمروح زمٛمٖمخ سم٘مقن  احلٗمٝمٗمٝم٥م احلٝم٣مة أن : وفيى:

 .  اْلًد َمـ ايمروح زمخروج يٚمقت اإلٞم٣ًمن

 ىم٣من إن يتٌدل وٓ يتٕمغم ٓ إزرم اهلل فمٙمؿ دم َم٣م وأن ، اظمالئ٘م٥م إلم اهلل  أوضم٣مه ِم٣م ايم٘مت٣مزم٥م هذه أن : وفيى: 

 فمٙمؿ دم همٜمق ، ايمًٔم٣مدة أهؾ َمـ ىم٣من  وإن ،  أهؾ ايمُمٗم٣موة َمـ اهلل، دم فمٙمؿ همٜمق ايمُمٗم٣موة ، أهؾ َمـ اإلٞم٣ًمن

 . ايمًٔم٣مدة أهؾ َمـ اهلل

 . ىمثغمة وهمقائده زمٝم٣مٞمف سمٗمدم َم٣م فمعم اهلل َمـ ، وذه ، طمغمه ، زم٣ميمٗمدر اإليامن فمعم ديمٝمٌؾ  احلدي٧مدم و 

ٌَ  زمـ فمٚمرو وم٣مل ويمذيمؽ وَم٣م دم زم٣مزمف احلدي٧م هذا يًتقفمٌقا مل وايمٗمدري٥م   يمق »:  يًتحؼ َم٣م اهلل َمـ فمٙمٝمف ْٝمدفُم

ٌْد ضمدشمٛمل ويمق ، ومٌِٙمُتف ظم٣م  وه٤م زْمـ زيد ضمدشمٛمل ويمق ، يم٘مذزمتف إفمَٚمش احلدي٧م هبذا  ضمدشمٛمل  زْمـ اهللا فَم

 أطمذت هذا فمعم َم٣م:   يمٗمٙم٦م   اهللا ضمدشمٛمل ويمق ، أطمذسُمف َم٣م  ط اهللا رؽمقل ضمدشمٛمل ويمق ، يمرددسُمف َمًٔمقد

 .اخلذٓن َمـ زم٣مهلل ٞمٔمقذ  « واظمٝمث٣مق ايمٔمٜمد

َف »:  ومقل َمـ ُٞم٘مثر أن يٛمٌٕمل وْلذا ْف  ايْمُٗمُٙمقِب  َي٣مَُمٌَمِّ  ايْمُٗمُٙمقِب  َُمَٗمٙم٤َِّم  وَي٣م» و « ؿَم٣مفَمتَِؽ  فَمعَم  وُمُٙمقزَمٛم٣َم َسِّ

٦ٌِّْم   . زمٔمد وَمـ  ومٌؾ َمـ هلل إَمر هم١من «ِديٛمَِؽ  فَمعَم  وَمْٙمقزَمٛم٣َم شَم

          -  واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم -

۞۞۞  
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 مسالخا الحديث

  

 

 

 *********************************************ايمممح :

 َوَأْزَواصُمفُ » : اهلل يمٗمقل اظم٠مَمٛمكم أم زمٛم٦م أيب زم٘مر ايمِمديؼ ريض اهلل فمٛمٜمؿ هلو  «: فم٣مئُم٥مفمـ  » : ومقيمف

َٜم٣مهُتُؿ  ايمثريد ىمٖمّمؾ ايمٛم٣ًمء فمعم فم٣مئُم٥م همّمؾ »:  ؾمٟمَِن٣َم دم ووم٣مل ، « اهلل فمٌد زمٟمم » × ايمٛمٌل وىمٛم٣ّمه٣م « ُأَما

 . ◙ َمقؽمك يبأ فمـ َمًٙمؿ طمرصمفأ « ايمْمٔم٣مم ؽم٣مئر فمعم

 ؽمٛمكم، سمًع زمٛم٦م وهل هب٣م ودطمؾ ، ؽمٛمكم ؽم٦م زمٛم٦م وهل فمٙمٝمٜم٣م فَمَٗمد ، نمغمه٣م زمِ٘مًرا × ايمٛمٌل يتزوج وملَ 

 × ايمٛمٌل فمـ روت همٗمد ايمٛم٣ًمء َمـ إَم٥م هذه همٗمٝمٜم٥م وهل ، ؽمٛم٥م ةفممم شمامٞمٝم٥م زمٛم٦م وهل فمٛمٜم٣م وَم٣مت

 وومد ، فمٙمٚمٜم٣م َمـ ايمٛم٣مس واؽمتٖم٣مد  همحِٖمَٓم٦م ، ايمرصم٣مل فمٙمٝمف يْماٙمِع مل ِم٣م ٧مإضم٣مدي وزمٔمض ، ىمثغمة أضم٣مدي٧م

 همٖمل ْل٣م فَمْٗمدٍ  فمعم ايمٛم٣مس ضُمٌَِس  ضمكم ايمتٝمٚمؿ ذع  اهلل أن ٚمٛمٜم٣مهم ، يمألَم٥م زمرىم٣مت فمدة ؾمٟمَن٣م دم ىم٣من

ـْ  ايمِمحٝمحكم  ىُمٛما٣م إَِذا ضَمتاك َأؽْمَٖم٣مِرِه، ْٔمضِ زمَ  دِم  × اهللاِ َرؽُمقلِ  ََمعَ  طَمَرصْمٛم٣َم » وَم٣ميَم٦ْم   × ايمٛماٌِلِّ  َزْوِج  فَم٣مئَُِم٥مَ  فَم

ٌَْٝمَداءِ  قا ََمَٔمفُ  ايمٛما٣مُس  َوَأوَم٣ممَ  ايمتاَِمؽِمِف، فَمعَم  × اهللاِ َرؽُمقُل  هَمَٟموَم٣ممَ  رِم، فِمْٗمٌد  اْٞمَٗمَْمعَ  اَْلْٝمشِ  زمَِذاِت  َأوْ  زم٣ِميْم ًُ  فَمعَم  َويَمْٝم

يِؼ  زَمْ٘مرٍ  َأيِب  إلَِم  ايمٛما٣مُس  هَمَٟمسَمك ََم٣مٍء، دِّ  اهللاِ  زمَِرؽُمقلِ  َأوَم٣مََم٦ْم  فَم٣مئَُِم٥ُم؟ َصٛمََٔم٦ْم  ََم٣م سَمَرى َأَٓ : هَمَٗم٣ميُمقا ،◙ايمِمِّ

قا َوايمٛما٣مسِ  × ًُ  هَمِخِذي فَمعَم  َرْأؽَمفُ  َواِوعٌ  × اهللاِ َوَرؽُمقُل  زَمْ٘مرٍ  َأزُمق هَمَج٣مءَ  ََم٣مٌء، ََمَٔمُٜمؿْ  َويَمْٝمَس  ََم٣مٍء، فَمعَم  َويَمْٝم

٦ِم : هَمَٗم٣مَل  َٞم٣مَم، وَمْد  ًْ ٌَ قا ،َوايمٛما٣مَس  × اهللاِ  َرؽُمقَل  ضَم ًُ ٌَٛمِل: فَم٣مئَُِم٥مُ  هَمَٗم٣ميَم٦ْم  ََم٣مٌء، ََمَٔمُٜمؿْ  َويَمْٝمَس  ََم٣مٍء، فَمعَم  َويَمْٝم  هَمَٔم٣مسَم

ِت، دِم  زمَِٝمِدهِ  َيْْمُٔمٛمُٛمِل َوصَمَٔمَؾ  َيُٗمقَل  َأنْ  اهللاُ  ؾَم٣مءَ  ََم٣م: َووَم٣مَل  زَمْ٘مٍر، َأزُمق ـَ  َيْٚمٛمَُٔمٛمِل هَمالَ  طَم٣مِسَ كِ  َِم ٓا  ايمتاَحرُّ  ََمَ٘م٣منُ  إِ

ٌََح  ضِمكمَ  × اهللاِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣ممَ » هَمِخِذي، عَم فمَ  × اهللاِ َرؽُمقلِ  ؿِ  آَي٥مَ  اهللاُ هَمَٟمْٞمَزَل  ََم٣مٍء، نَمغْمِ  فَمعَم  َأْص ُٚمقا ايمتاَٝمٚمُّ  هَمَتَٝمٚما

ـْ  -5 ـْ  »:  × اهللِ رؽمقُل  وم٣مَل  وم٣ميَم٦ْم  فَمٛمَْٜم٣م اهللُ  َريِض  فم٣مئُم٥مَ  فَم  هَمُٜمقَ  َِمٛمْفُ  يَمْٝمَس  ََم٣م َهَذا َأَْمِرَٞم٣م دِم  َأضْمَدَث  ََم

ـْ  »: ظمًٙمؿ رواي٥مٍ  َمتٖمؼ فمٙمٝمف ودم «رد    . «َردٌّ  هَمُٜمقَ  َأَْمُرٞم٣م فَمَٙمٝمفِ  يَمْٝمَس  فَمَٚمالً  فَمِٚمَؾ  ََم
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ـُ  ُأؽَمْٝمُد  هَمَٗم٣مَل  ،ش لِ  ِهلَ  ََم٣م:  ◙احُلَّمغْمِ  زْم ٌََٔمثْٛم٣َم: وَم٣ميَم٦ْم  زَمْ٘مٍر، َأيِب  آَل  َي٣م زَمَرىَمتُِ٘مؿْ  زمَِٟموا ٌَِٔمغمَ  هَم  ىُمٛم٦ُْم  يايماذِ  ايم

ٌْٛم٣َم فَمَٙمْٝمِف، َتفُ  ايمِٔمْٗمَد  هَمَٟمَص  . « ََتْ

 َيد مل هم١مذا ، ؿَمُٜمقراً  ْلؿ ايمؼمزم٥م   اهلل صمٔمؾ ضمٝم٧م إَم٥م هذه طمِم٣مئص وَمـ زمؾ ايمٔمٓمٝمٚم٥م ايمٛمٔمؿ َمـ وهذا

 . وىمٖمٝمف وصمٜمف يٚمًح شمؿ إرض َمـ فمال َم٣م فمعم زمٝمده ييب أن إٓ َم٣مفمٙمٝمف اظم٣مء أضمٌد 

َحف يٓمٜمر وايمذي ، يٙمزم ٓ أم  ايمؼماب يٙمزم هؾ ، ٥ماظمًٟميم هذه دم ايمٔمٙمامء اطمتٙمػ وومد  ايمُمٛمٗمٝمْمل ورصما

ُٚمقا»:   اهلل يمٗمقل ، يٙمزم ٓ أٞمف واظمتٟمطمريـ اظمتٗمدَمكم َمـ واضمد ونمغم ♫ ٣ًٌم َصِٔمٝمًدا هَمَتٝمَٚما  . «ؿَمٝمِّ

 . إرض وصمف فمعم َصَٔمد َم٣م ىمؾ  :« ايمِمٔمٝمدو»

 ؽم٣مهمر همٗمد وإٓ ، ايمؼماب زمف  يتٝمٚمؿ َم٣م أىمثر ٕن يمٙمٕم٣ميم٤م هذا : « ؿمٜمقر يمٛم٣م سمرزمتٜم٣م وصُمِٔمٙم٦م »:  وومقيمف

 أنمٙمٌٜم٣م سمٌقك إلم وايمْمريؼ ، ايمتٝمٚمؿ إلم هم٣مضمت٣مصمقا ، اظم٣مء وِمٙم٥مِ  َمـ حلٗمٜمؿ َم٣م وَمٔمٙمقم سمٌقك إلم × اهلل رؽمقل

 .  سمراب همٝمٜم٣م ويمٝمس ، ِرَم٣مل

 زمـ هللا فمٌد:  ايمٗمقل ذيمؽ ىمػِم سمقلم ايمذي وىم٣من َمٛمف اهلل زمرأه٣م زمام اهُتَِٚم٦م ضمكم أَن٣م  ا◙ زمرىمتٜم٣م وَمـ

 دم  اهلل أٞمزل، طمغما إٓ فمٛمف َم٣مفمٙمِٚم٦ُم :  × ايمٛمٌل فمٛمف وم٣مل ، ايمِم٣محلكم َمـ زمرصمؾٍ  واهُتَِٚم٦م  ؽمٙمقل زمـ ُأيبّ 

ٙمؿ ُيْتعَم  وُمْرآًٞم٣م ؾمٟمَن٣م ـَ  إِنا »:   اهلل وم٣مل اظمٛم٣مهمٗمقن  زمف اهتٚمٜم٣م ِم٣م ُيػمءؤه٣م زم٣ميمقضمل همٝمٜم٣م وسم٘ما هْمِؽ  صَم٣مُءوا ايماِذي  زم٣ِمإْلِ

٥ٌَمٌ  ٌُقهُ  َٓ   َِمٛمُْ٘مؿْ  فُمِْم ًَ ا ََتْ يؾ فمٙمٝمٜم٣م ؽمٙماؿَ ومد و، أي٣مت  «يَمُ٘مؿْ  طَمغْمٌ  ُهقَ  زَمْؾ   يَمُ٘مؿْ  َذًّ  . ايمًالم فمٙمٝمف صِمػْمِ

قاك يمف زمٙمٙم٦م أَن٣م  ٞم٣ميمف َم٣م وآطمر ضِمْجِره٣م دم و «وذاوِمٛمَتِل تِلضم٣موِمٛمَ  زمكم × اهلل رؽمقل َم٣مت »: وم٣ميم٦مو ًِ  ايم

ك وصمٔمَؾ  همِٝمَٜم٣م َمـ همٟمطمذه قا ًَ ـَ  ، زمف يت  وإٞمامء ىمٙمف ذيمؽ زمٝم٣من دم ايمِمحٝمحكم دم وآضم٣مدي٧م ، ٣مضمجرهِت  دم وُدهمِ

 إؾم٣مرات هذه

 »:  ◙ ي٣مه ازمـ فمامر وم٣مل ىمام  ، وأطمرة ايمدٞمٝم٣م دم × اهلل رؽمقل زوصم٥م وهل  ىمثغمة وهمّم٣مئٙمٜم٣م

 .ايمٌخ٣مري أطمرصمف « هب٣م هُمتِٛمُْتؿ ويم٘مٛم٘مؿ ، وأطمرة ايمدٞمٝم٣م دم ٞمٌٝم٘مؿ زوصم٥م إَن٣م واهلل
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ـْ  »:  ومقيمف  : « َردٌ  هَمُٜمقَ  َِمٛمْفُ  يَمْٝمَس  ََم٣م َهَذا ِرَٞم٣مَأَمْ  دِم  َأضْمَدَث  ََم

 َمٝمزانٌ  ، زم٣ميمٛمٝم٣مت إفمامل ضمدي٧م أن َمٔمٛم٣م سمٗمدم وومد  ، ايمٓم٣مهرة يمألفمامل َمٝمزانٌ  وهق فمٓمٝمؿ ضمدي٧ٌم  هذا

 ، اإلٞم٣ًمن ئمٚمٙمف فمٚمؾٍ  وأيُ  ، ص٣مضمٌف فمعم َمردود همٜمق ،  اهلل وصمف زمف ُيَراد ٓ فمٚمؾٍ  همٟميُ  ، ايم٣ٌمؿمٛم٥م يمألفمامل

 . ص٣مضمٌف فمعم َمردود همٜمق  ، ×  اهلل رؽمقل ٗم٥مؿمري فمعم ي٘مـ ومل

  ىمثغمات آي٣مت ، احلدي٧م هذا َمٔمٛمك فمعم ويدل 

ؽُمقُل  َآسَم٣مىُمؿُ  َوََم٣م»:  اهلل ولق مهوا  . «هَم٣مْٞمَتُٜمقا فَمٛمْفُ  ََن٣َمىُمؿْ  َوََم٣م هَمُخُذوهُ  ايمرا

ٛم٥َمٌ  ُأؽْمَقةٌ  اهللاِ َرؽُمقلِ  دِم  يَمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  يَمَٗمْد »:   اهلل ومقل :مهواو ًَ طِمر َوايْمَٝمْقمَ  اهللاَ َيْرصُمق ىَم٣منَ  ـْ ظمَِ  ضَم ْٔ  . «ا

ؽُمقَل  اهللْ َوَأؿمِٝمُٔمقا»:  اهلل ومقلو  رؽمقل زمْم٣مفمت٥م  اهلل زمٟمَمر ىمثغمات آي٣مت دم «سُمْرمَحُقن يَمَٔمٙماُ٘مؿْ  َوايمرا

ـْ  »  اهلل همٗم٣مل هلل ؿم٣مفم٥م ؿم٣مفمتف َئمؾ زمؾ × اهلل ؽُمقَل  ُيْمِعِ  ََم ـْ  اهللاَ َأؿَم٣معَ  هَمَٗمْد  ايمرا  َأْرؽَمْٙمٛم٣َمكَ  هَماَم  َقلما سمَ  َوََم

 [88: ايمٛم٣ًمء] «ضَمِٖمٝمًٓم٣م فَمَٙمْٝمِٜمؿْ 

ٌُّقنَ  ىُمٛمُْتؿْ  إِنْ  وُمْؾ »:   اهلل ومقل :مهواو
ٌُِٔمقيِن  اهللا َُتِ ٌُْ٘مؿْ  هَم٣مسما ٌِ  نَمُٖمقر َوَاهللا ُذُٞمقزمُ٘مؿْ  يَمُ٘مؿْ  َوَيْٕمِٖمر اهللا ُُيْ

 . «َرضِمٝمؿ

ٌُِٔمقا»:   اهلل ومقل :مهواو ـْ  إيَِمْٝمُ٘مؿْ  ُأْٞمِزَل  ََم٣م اسِما َٓ  َرزّمُ٘مؿْ  َِم ـْ  سَمتأٌُِمقا َو رُون وَمٙمِْٝماًل  َأْويمَِٝم٣مء ُدوٞمف َِم  . « ََم٣مسَمَذىما

َؽ  هَماَل » : سمٔم٣ملم ووم٣مل ُٚمقكَ  ضَمتاك ُي٠ْمَِمٛمُقنَ  َٓ  َوَرزمِّ ِٜمؿْ  دِم  ََيُِدوا َٓ  شُمؿا  زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  ؾَمَجرَ  همِٝماَم  ُُيَ٘مِّ ًِ ا٣م ضَمَرصًم٣م َأْٞمُٖم  ِِم

ٙمِّٚمُ  وَمَّمْٝم٦َم  ًَ ٙمِٝماًم  قاَوُي ًْ  . [65: ايمٛم٣ًمء]  «سَم

 اهلل فمٌد زمـ صم٣مزمر ضمدي٧م دم ىمام مجٔم٥م ىمؾ دم احل٣مصم٥م طمْم٥ٌم دم ي٘مرره ، × ىم٣من َم٣م إضم٣مدي٧م وَمـ

دٍ  هدى اْلدى وطمغم  اهلل ىمت٣مب احلدي٧م أصدق إن » : َمًٙمؿ صحٝمح دم ◙  إَمقر وذ × حُمَٚما

 . « حمدشم٣مهت٣م

 : إذيٗمقل ضمزم زمـ أضمًـ ،وومد × اهلل رؽمقل فمٜمد فمعم سم٘مـ مل ايمتل ، ايمديـ دم اظمحَدشم٥م إَمقر هممم
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 ايمٌدائع اظمحدشم٣مت آَمقر وذ** اْلدى فمعم  ايم٣ًميمٖم٣مت  آَمقر همخغم

 ضمدي٧ٌم  وهق ، ونمغممه٣م وايمؼمَمذي وددا أزمق أطمرصمف يايمذ  ◙ ؽم٣مري٥م ازمـ ايمِٔمْرزَم٣مض ضمدي٧م وؽمٝمٟمت

 َمقفمٓم٥م هذه إن  اهلل رؽمقل ي٣م وم٣ميمقا » وفيى: ادسند ايمِمحٝمح ىمت٣مزمف دم ♫ َمٗمٌؾ ايمُمٝمخ ذىمره  زمف حُمَت٨مٌّ 

ٚمعِ  ، اهللِ زمِتْٗمَقى ُأوصٝمُ٘مؿْ  وم٣مل همٟموِصٛم٣م ، َمقدع ًا فُ  ،  وايمْم٣مفم٥مِ  وايم ـْ  هم١مٞما ى  َِمٛم٘مؿْ  َئِمْش  ََم غَمَ ًَ  ، ىمثغًما اطْمتالهًم٣م هم

ٛماتِل همٔمٙمٝمُ٘مؿْ  ًُ ـَ  اخُلٙمٖم٣مءِ  وؽمٛما٥مِ  زمِ اؾِمدي قا ،  اظمٜمديِّكمَ  ايمرا  هم١من  إَُمقرِ  وحُمدشم٣مِت  ٣مىُمؿْ وإيّ  ، زم٣ميمٛماقاصِمذِ  فمٙمْٝمٜم٣م فَمّمُّ

 .  ايمٔمٚمقم أيمٖم٣مظ َمـ وىمؾا  ، « واليم٥م زمدفم٥م وىمؾ  زمدفمف حمدشم٥م ىمؾ

ـْ  »: ومقيمف :  اهلل وم٣مل زمدفمف همٜمق ،ىمٌغًما أم صٕمغًما احلدث ىم٣من ؽمقاءً  ايمديـ، دم أي :« َأضْمَدَث  ََم

اصًم٣م زم١ِمِْذٞمِفِ  اهللاِ إلَِم  َوَدافِمًٝم٣م»  . « َُمٛمغًِما َوِهَ

 همٗمد إذٞمف زمٕمغم اهلل إلم دفمك وَمـ ، أذك همٗمد اهلل نمغم إلم دفمك همٚمـ»:  ♫ الماإلؽم ؾمٝمخ وم٣مل

 . ها«ازمتدع

 وأَمتف × حمٚمد فمعم   اهلل أٞمزيمف ايمذي ايمديـ هذا دم اطمؼمع َمـ أي ، ايمديـ زمف اظمراد:  « َأَْمِرَٞم٣م دِم »: ومقيمف

 ٞمِْٔمَٚمتِل فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َوَأمْتَْٚم٦ُم  ِديٛمَُ٘مؿْ  يَمُ٘مؿْ  ٦ُم َأىْمَٚمٙمْ  ايمَْٝمْقمَ »: سمٔم٣ملم وم٣مل، وأىمٚمٙمف ديٛمف سمؿأ ومد اهلل ٕن ازمتدع همٗمد

ؽْماَلمَ  يَمُ٘مؿُ  َوَرِوٝم٦ُم   . «ِديٛم٣ًم اإْلِ

 .  فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان ايمًٙمػ فمعم و × رؽمقيمف فمعم و ،  اهلل فمعم يًتدرك ىمٟمٞمف هم٣مظمٌتدع 

 . ايمٗمرب فمعم يدل ايمذي  آؾم٣مرة زم٣مؽمؿ فمٛمف وفمػم يـايمد إلم إؾم٣مرة:  «هذا»:  ومقيمف

 زمديمٝمؾ زمف فمٚمؾ همام سمٛمزيٙمف َمـ وٓ وضمٝمف  َمـ وٓ اهلل ذع َمـ يمٝمس ايمذي أي : « َِمٛمْفُ  يَمْٝمَس  ََم٣م »: ومقيمف

 . ايمديـ َمـ همٙمٝمس ايمٖم٣مؽمد وايمٗمٝم٣مس اظمجرد ايمرأي فمعم وم٣مم وَم٣م ـيدايم َمـ همٜمق وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب َمـ ذفمل

ـْ  فَمِٚمُٙمقا ََم٣م إلَِمٰ  َووَمِدَْمٛم٣َم »:  اهلل وم٣مل  اهلل  يٗمٌٙمف ٓ ، فمٙمٝمف َمردودٌ  أي  :« َردٌّ  هَمُٜمقَ  »:  ومقيمف  فَمَٚمؾٍ  َِم

٣ٌَمءً  هَمَجَٔمْٙمٛم٣َمهُ   . « ََمٛمُْثقًرا َه
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 . إديم٥م سمٗمدَم٦م ومد و واظمت٣مزمٔم٥م آطمالص ايمٔمٚمؾ ومٌقل  همممؿم٣م

،  ×صَم٣مَء شَماَلشَم٥ُم َرْهٍط إلَِم زُمُٝمقِت َأْزَواِج ايمٛماٌِلِّ   »:  ◙ أٞمس فمـ ايمُمٝمخ٣من طمرصمفأ َم٣م :مهواو

ـْ فمِ  َٟميُمقَن فَم ًْ ـَ ايمٛماٌِلِّ  ×٣ٌَمَدِة ايمٛماٌِلِّ َي ـُ َِم ـَ َٞمْح ُْؿ سَمَٗم٣ميمُّقَه٣م، هَمَٗم٣ميُمقا: َوَأْي وا ىَمَٟمَنا ؟ وَمْد نُمِٖمَر يَمُف  ×، هَمَٙماما ُأطْمػِمُ

ْٝمَؾ َأزَمًدا، َووَم٣مَل آ ٣م َأَٞم٣م هَم١ميِنِّ ُأَصقمِّ ايمٙما َر، وَم٣مَل َأضَمُدُهْؿ: َأَما ـْ َذْٞمٌِِف َوََم٣م سَمَٟمطما َم َِم ْهَر َوَٓ ََم٣م سَمَٗمدا طَمُر: َأَٞم٣م َأُصقُم ايمدا

ُج َأزَمًدا، هَمَج٣مَء َرؽُمقُل اهللاِ  ٣مَء هَماَل َأسَمَزوا ًَ ـَ وُمْٙمُتْؿ  ×ُأهْمْمُِر، َووَم٣مَل آطَمُر: َأَٞم٣م َأفْمَتِزُل ايمٛمِّ إيَِمْٝمِٜمْؿ، هَمَٗم٣مَل: َأْٞمُتُؿ ايماِذي

طَْمَُم٣مىُمْؿ هلِلاِ َوَأسمْ  َٕ ـْ ىَمَذا َوىَمَذا، َأََم٣م َواهللاِ إيِنِّ  ٣مَء، هَمَٚم ًَ ُج ايمٛمِّ َٗم٣مىُمْؿ يَمُف، يَم٘مِٛمِّل َأُصقُم َوُأهْمْمُِر، َوُأَصقمِّ َوَأْروُمُد، َوَأسَمَزوا

ـْ ؽُمٛماتِل هَمَٙمْٝمَس َِمٛمِّل  . «1» « َرنِم٤َم فَم

 ؽمٙمٖمٝم٥م وم٣مفمدة وهذه زمدفم٥م دم اصمتٜم٣مد َمـ طمغم ، ؽمٛم٥م دم واومتِم٣مد:  ومقيمف َمًٔمقد زمـ اهلل فمٌد فمـ صم٣مءو

 ص٣مضم٤م إن  زمؾ  ، ايمٌدفم٥م َمع فمٚمٙمف ىَمُثر ِمـ وأهمّمؾ طمغم همٜمق ، ايمًٛم٥م َمع فمٚمٙمف ومؾ نوإ اإلٞم٣ًمن أن  ، أصٝمٙم٥م

 همًٟمل زم٣محل٨م × ايمٛمٌل َمًجد  َمـ أضمرمَ  رصمالً  أن» : آشمر دم صم٣مء وومد ، وايمتٌٔم٣مت  ، اإلشمؿ يٙمحٗمف ايمٌدفم٥م

ِذزمُ :   همٗم٣مل ؟ أزيده٣م أَمٝم٣ملٍ  فمعم  اهلل ُئمِذزمٛمل أسمرى:  يمف همٗم٣مل ♫ اظمًٝم٤م زمـ ؽمٔمٝمد  خم٣ميمٖم٥م فمعم  ؽُئما

 .« ايمًٛم٥م

:  وم٣مل ؟ ايمِمالة فمعم اهلل أُئمذزمٛمل »:  همٗم٣مل ايمًٙمػ زمٔمض فمٙمٝمف همٟمٞم٘مر ، ايمٔمٌم زمٔمد زمٔمّمٜمؿ وصعم  

ِذزُمؽ  .  « ايمًٛم٥م خم٣ميمٖم٥م فمعم ُئما

ًٓ  × ايمٛمٌل فمـ  شم٦ٌم َم٣م ُي٣ميمػ ٓ أن اإلٞم٣ًمن فمعم هم٣ميمقاصم٤م ☜  َمـ صم٣مءٞم٣م همام  ، سمٗمريًرا أو ، همٔماًل  أو ، ومق

 أزمق فمـ ايمدارَمل ؽمٛمـ ودم ، اظمحدشم٣مت ي٘مرهقن ايمًٙمػ ىم٣من همٗمد ، ايمٕمٛمٝم٥م  و ، ايم٘مٖم٣مي٥م ٝمفهم × اهلل رؽمقل

؟ »:  وم٣مل ◙ إؾمٔمري َمقؽمك ـِ مْحَ ٌِْد ايمرا َٓ  ،َأطَمَرَج إيَِمْٝمُ٘مْؿ َأزُمق فَم هَمَجَٙمَس ََمَٔمٛم٣َم ضَمتاك طَمَرَج هَمَٙماما  ،هَمُٗمْٙمٛم٣َم: 

ـِ هَمَٗم٣مَل يَمُف َأزمُ  ،طَمَرَج وُمْٚمٛم٣َم إيَِمْٝمِف مَجِٝمًٔم٣م مْحَ ٌِْد ايمرا ِجِد آٞمًِٖم٣م َأَْمًرا َأْٞمَ٘مْرسُمفُ  ،ق َُمقؽَمك: َي٣م َأزَم٣م فَم ًْ َومَلْ َأَر  ،إيِنِّ َرَأْي٦ُم دِم اظمَْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1)

 ( .0480»( وَمًٙمؿ : 5863»أطمرصمف ايمٌخ٣مري :   
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ِجِد وَمْقًَم٣م ضِمَٙمًٗم٣م صُمُٙمقؽًم٣م َيٛمَْتٓمُِروَن ايمَِم  ًْ ا وَم٣مَل: هَماَم ُهَق؟ وَم٣مَل: َرَأْي٦ُم دِم اظمَْ ٓا طَمغْمً ْٚمُد هلِل إِ ضَمْٙمَٗم٥ٍم  دِم ىُمؾِّ  ،اَلةَ َواحْلَ

وا َِم٣مَئ٥مً  ،َودِم َأْيِدهيِْؿ ضَمًٍم  ،َرصُمٌؾ  ُ وَن َِم٣مَئ٥مً  ،هَمَٝمُٗمقُل: ىَمػمِّ ُ ُٙمقا َِم٣مَئ٥مً  ،هَمُٝمَ٘مػمِّ ُٙمقَن َِم٣مَئ٥مً  ،هَمَٝمُٗمقُل: َهٙمِّ هَمَٝمُٗمقُل:  ،هَمُٝمَٜمٙمِّ

ٌُِّحقا َِم٣مَئ٥مً  ٌُِّحقَن َِم٣مَئ٥مً  ،ؽَم ًَ ْؿ؟ ،هَمُٝم  ،َواْٞمتَِٓم٣مَر َأَْمِركَ  ،اْٞمتَِٓم٣مَر َرأيَِؽ  ،ْؿ ؾَمْٝمًئ٣موَم٣مَل: ََم٣م وُمْٙم٦ُم ْلَُ  ،وَم٣مَل: هَماَمَذا وُمْٙم٦َم َْلُ

وا ؽَمٝمَِّئ٣مهِتِؿْ  ْؿ َأْن َئُمدُّ ٌء؟ شُمؿا ََم٢َم َوََمَّمْٝمٛم٣َم ََمَٔمُف  ،وَم٣مَل: َأهَماَل َأََمْرهَتُ ٛم٣َمهِتِْؿ َرْ ًَ ـْ ضَم َٓ َيِّمٝمَع َِم ْؿ َأْن  َوَوِٚمٛم٦َْم َْلُ

َٙمِؼ  ـْ سمِْٙمَؽ احْلِ ٌِْد  ،َقوَمَػ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ هَمَٗم٣مَل: ََم٣م َهَذا ايماِذي َأَراىُمْؿ سَمِْمٛمَُٔمقَن؟همَ  ،ضَمتاك َأسَمك ضَمْٙمَٗم٥ًم َِم هَمَٗم٣ميُمقا: َي٣م َأزَم٣م فَم

ـِ  مْحَ ٌِٝمَح  ،ايمرا ًْ وا ؽَمٝمَِّئ٣مسمُِ٘مؿْ  ،ضَمًٍم َٞمُٔمدُّ زمِِف ايمتاْ٘مٌغَِم َوايمتاْٜمٙمِٝمَؾ َوايمتا ـْ  ،وَم٣مَل: هَمُٔمدُّ َٓ َيِّمٝمَع َِم ـٌ َأْن  هَمَٟمَٞم٣م َو٣مَِم

ٛم٣َمسمِ٘مُ  ًَ ءٌ ضَم دٍ  ،ْؿ َرْ ٥َم حُمَٚما ُ٘مْؿ َي٣م ُأَما َع َهَٙمَ٘مَتُ٘مؿْ  ،َوُْيَ ِء َصَح٣مزَم٥ُم َٞمٌِٝمُِّ٘مْؿ  ،ََم٣م َأْهَ َٓ َوَهِذِه شمَِٝم٣مزُمُف  ،َُمَتَقاهمُِرونَ  ×َه٠ُم

ٌَْؾ  ـْ َِمٙما  ،َوايماِذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدهِ  ،َوآٞمَِٝمُتُف مَلْ سُمْ٘مَنْ  ،مَلْ سَم ٥ٍم ِهَل َأْهَدى َِم ُ٘مْؿ يَمَٔمعَم َِمٙما دٍ إِٞما  ،َأْو َُمْٖمَتتُِحق زَم٣مِب َواَليَم٥مٍ  ،٥ِم حُمَٚما

غْمَ  ٓا اخْلَ ـِ ََم٣م َأَرْدَٞم٣م إِ مْحَ ٌِْد ايمرا ٌَفُ  ،هَمَٗم٣ميُمقا: َواهللِ َي٣م َأزَم٣م فَم َٓ ُيِِمٝم ـْ َُمِريٍد يمِْٙمَخغْمِ   ×إِنا َرؽُمقَل اهللِ  ،هَمَٗم٣مَل: َوىَمْؿ َِم

 َٓ شَمٛم٣َم َأنا وَمْقًَم٣م َيْٗمَرُءوَن ايْمُٗمْرآَن   ،شُمؿا سَمَقلما فَمٛمُْٜمؿْ  ،يَمَٔمؾا َأىْمَثَرُهْؿ َِمٛمُْ٘مؿْ  ،َواْيُؿ اهللِ  ََم٣م َأْدِري ، َُي٣َمِوُز سَمَراوِمَٝمُٜمْؿ ضَمدا

َقاِرج َٙمِؼ ُيَْم٣مفِمٛمُقَٞم٣م  َيْقَم ايمٛماْٜمَرَواِن ََمَع اخْلَ ٥َم ُأويَمئَِؽ احْلِ ـُ ؽَمَٙمَٚم٥َم: هَمَرَأْيٛم٣َم فَم٣مَما  . « وَم٣مَل فَمْٚمُرو زْم

  .  اخل٣ممت٥م يمًقء زم٣مهلل وايمٔمٝم٣مذ ؽم٤ٌٌم  هم٣ميمٌدفم٥م اخلقارج زمدفم٥م فمعم يمٛمٜمروانا دم ومتٙمقا  أي 

ـْ  » :«ظمًٙمؿٍ  رواي٥مٍ  ودم»:  ومقيمف  ومد زمٔمٚمؾ فمٚمؾ َمـ فمعم ايمردهمٝمف  :«َردٌ  هَمُٜمقَ  َأَْمُرٞم٣م فَمَٙمٝمفِ  يَمْٝمَس  فَمَٚمالً  فَمِٚمَؾ  ََم

 . نمغمه أضمدشمف

 ٓ هم٣مإلٞم٣ًمن ، سم٘مػم شمؿ ، صٕمغمة سمٌدأ وايمٌدع همٜمق َمردود َمذَمقم نمغمه، أضمدشمف أو ، زمٛمٖمًف أضمدشمف همًقاءٌ 

 أهؾ هيجرون  ايمًٙمػ ىم٣من ويمذيمؽ  ، ْل٣م َمٛم٘مًرا ي٘مقن أن فمٙمٝمف زمؾ ، ايمديـ دم واإلضمداث ايمٌدفم٥م يتِم٣منمر

ىَم٦م َم٣م:  ومٝمؾ ضمتك فمٓمٝمؿ ايمديـ فمعم ضره اإلزمتداع ٕن ، َمٛمٜمؿ وُيذرون  وَُياِرضمقَنؿ ، ايمٌدع  إٓ ؽُمٛم٥م سُمرِّ

 َم٣م وأَم٣م ، ٓ ، ايمٌدفم٥م ذه٦ٌم ، ايمًٛم٥م ُوصِمَدت وإذا ايمًٛم٥م، ذه٦ٌم  ايمٌدفم٥م ٙما٦مضم وإذا زمدفم٥م،  زمٚمثٙمٜم٣م فُمِٚمؾ
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 وومد فمٙمٝمف ديمٝمؾ ٓ سمٗمًٝمؿ همٜمذا ؽمٝمئ٥م وزمدفم٥م ، ضمًٛم٥م زمدفم٥م ، ومًٚمكم إلم سمٛمٗمًؿ ايمٌدع أن َمـ زمٔمّمٜمؿ يذىمره

 .  ايمٔمٙمؿ أهؾ َمـ ىمثغم أٞم٘مره

ـْ  »:  ×  ايمٛمٌل ومقل وأَم٣م ـا  ََم ؽْماَلمِ  دِم  ؽَم ٛمَ  ؽُمٛما٥مً  اإْلِ ًَ ـْ  َأصْمرِ  وَ  َأصْمِرَه٣م هَمَٙمفُ   ، ٥مً ضَم ٣م فَمِٚمَؾ  ََم  َيُقمَ  إلَِم  ، هِبَ

ـْ  ،ايمِٗمَٝم٣مََم٥م ـا  َوََم ؽْماَلمِ  دِم  ؽَم ـْ  َوِوْزرِ  ِوْزَره٣م همَٔمَٙمْٝمفِ   ؽَمٝمَِّئ٥مً  ؽُمٛما٥مً  اإْلِ ٣م فَمِٚمَؾ  ََم 0» « ايمِٗمَٝم٣مََم٥م يقم إلم ، هِبَ
أطمرصمف  «:

 . َمًٙمؿ 

 أضمٝم٣مه٣م ىمٟمٞمف ، إيمٝمٜم٣م زمدفمقسمف هم١مٞمف  ، أوصُمٜمٙم٦م اٞمْمٚم٦ًم ومد ىم٣مٞم٦م ايمتل ايمًٛم٥م أضمٝم٣م رصمؾ هذا أن هم٣مظمراد

 . «ايمٌدفم٥م  ٞمِْٔمؿَ »:  ايمؼماويح صالة ؾمٟمن دم ◙ فمٚمر ومقل وأَم٣م ، ايمٔمٓمٝمؿ إصمر ذيمؽ فمعم وي٠مصمر

 اظمًجد دم رَمّم٣من دم ايمٙمٝمؾ ومٝم٣مم هم١من ، ايمممفمٝم٥م ٓ ايمٙمٕمقي٥م  ايمٌدفم٥م  هٛم٣م زم٣ميمٌدفم٥م اظمراد أن ايمٔمٙمامء همٝمذىمر

 َمـ صح ىمام  ، اظمًجد دم زمٟمصح٣مزمف يمٝم٣مل شمالث ، × اهلل رؽمقل صعم همٗمد ، × يمٛمٌلا فمٜمد دم أصٙمف ىم٣من

 ايمِمحٝمحكم دم  ╚ شم٣مزم٦م زمـ وزيد فم٣مئُم٥م ضمدي٧م دم و ، زمُمغم زمـ وايمٛمٔمامن ◙ َذر أيب ضمدي٧م

َذ ضُمْجَرًة  ×َأنا َرؽُمقَل اهللاِ  » :وهذا يمٖمظ ضمدي٧م زيد  َ ـْ ضَمِِمغمٍ  -اختا ُف وَم٣مَل َِم ٦ٌُْم َأٞما
ًِ دِم َرََمَّم٣مَن،  - وَم٣مَل: ضَم

ـْ َأْصَح٣مزمِِف، هَمَٙماما فَمٙمَِؿ هِبِْؿ صَمَٔمَؾ َيْٗمُٔمُد، هَمَخَرَج إيِمَ  ، هَمَِمعما زمَِِماَلسمِِف َٞم٣مٌس َِم ْٝمِٜمْؿ هَمَٗم٣مَل: وَمْد فَمَرهْم٦ُم هَمَِمعما همِٝمَٜم٣م يَمَٝم٣مرِمَ

٣َم ايمٛما٣مُس دِم زُمُٝمقسمُِ٘مْؿ، همَ  ـْ َصٛمِٝمِٔمُ٘مْؿ، هَمَِمٙمُّقا َأهيُّ ٓا ايماِذي َرَأْي٦ُم َِم اَلِة َصاَلُة اظمَْرِء دِم زَمْٝمتِِف إِ ١مِنا َأهْمَّمَؾ ايمِما

»«اظمَْ٘مُتقزَم٥مَ 
2

ْٜمِر  ×ُصْٚمٛم٣َم ََمَع َرؽُمقِل اهللاِ »:  ◙ويمٖمظ ضمدي٧م أيب ذر  ش: ـْ ايمُما َرََمَّم٣مَن هَمَٙمْؿ َيُٗمْؿ زمِٛم٣َم ؾَمْٝمًئ٣م َِم

ْٝمِؾ همَ  ٌٌْع هَمَٗم٣مَم زمِٛم٣َم ضَمتاك َذَه٤َم شُمُٙم٧ُم ايمٙما ٥ُم وَم٣مَم زمِٛم٣َم ضَمتاك ضَمتاك زَمِٗمَل ؽَم ًَ ٣مَِم ٣مِدؽَم٥ُم مَلْ َيُٗمْؿ زمِٛم٣َم هَمَٙماما ىَم٣مَٞم٦ْم اخْلَ ًا َٙماما ىَم٣مَٞم٦ْم ايم

صُم  ْٝمَٙم٥ِم وَم٣مَل هَمَٗم٣مَل إِنا ايمرا ْٙمَتٛم٣َم وِمَٝم٣مَم َهِذِه ايمٙما ْٝمِؾ هَمُٗمْٙم٦ُم َي٣م َرؽُمقَل اهللاِ يَمْق َٞمٖما ََم٣مِم ضَمتا َذَه٤َم ؾَمْْمُر ايمٙما ك َؾ إَِذا َصعما ََمَع اإْلِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«1

 .  ◙ صمرير فمـ ،(0807 »َمًٙمؿ :  أطمرصمف 

 ( .730»أطمرصمف ايمٌخ٣مري زمرومؿ :   (2
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َع  ازمَِٔم٥ُم مَلْ َيُٗمْؿ هَمَٙماما ىَم٣مَٞم٦ْم ايمثا٣ميمَِث٥ُم مَجَ ٤َم يَمُف وِمَٝم٣مُم يَمْٝمَٙم٥ٍم وَم٣مَل هَمَٙماما ىَم٣مَٞم٦ْم ايمرا ًِ َف ضُم ٣مَءُه َوايمٛما٣مَس هَمَٗم٣مَم زمِٛم٣َم َيٛمٌَْمِ ًَ
َأْهَٙمُف َوٞمِ

ْٜمرِ ضَمتاك طَمُِمٝمٛم٣َم َأْن َيُٖمقسَمٛم٣َم ايْمَٖماَلُح وَم٣مَل وُمْٙم٦ُم َوََم٣م ايْمَٖماَلُح وَم٣مَل ايم ُحقُر شُمؿا مَلْ َيُٗمْؿ زمِِٗمٝما٥َم ايمُما ًُّ » «0
:»   . 

٥م هم٣محلدي٧م ًٓ   ،  اهلل ديـ دم اإلضمداث أراد َمـ ىمؾ فمعم ضُمجا  احلذر هم٣محلذر ، افمتٗم٣مدا أو ، همٔماًل  أو ، ومق

 . ايمٔمٌد فمـ ايمتقزم٥م ضمج٤م أؽم٣ٌمب وَمـ  يمٙمٔمٌد، اهلل  زُمْٕمض أؽم٣ٌمب َمـ هم١مَن٣م ، ايمٌدع َمـ

ـِ  َأَٞمسِ  ضمدي٧م ودم ـْ  ايمتاْقزَم٥مَ  ضَمَج٤َم  اهللاَ إِنا »:  × اهللاِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل :  وَم٣مَل  ◙ ََم٣ميمٍِؽ  زْم   َص٣مضِم٤ِم  ىُمْؾ  فَم

2» « زمِدفَمَتف يدع ضَمتاك زمِْدفَم٥مٍ 
:» . 

هّمؼ ٓ أي  » : أمحد َم٣مماإل وم٣مل  ☜  . « يمٙمتقزم٥م ُيقا

َٞم٣م ََمْٔمِِمَٝم٥ٌم َوايمْ  :(472/ 00جمٚمقع ايمٖمت٣موى )وم٣مل ؾمٝمخ اإلؽمالم دم  ـْ اظمَْْٔمِِمَٝم٥ِم ىَماَم وَم٣مَل ؽُمْٖمَٝم٣مُن َوايمزِّ ٌِْدفَم٥ُم َذٌّ َِم

َٓ يُ  ـْ اظمَْْٔمِِمَٝم٥ِم: هَم١مِنا اظمَْْٔمِِمَٝم٥َم ُيَت٣مُب َِمٛمَْٜم٣م َوايْمٌِْدفَم٥َم  : ايْمٌِْدفَم٥ُم َأضَم٤مُّ إلَم إزْمٙمِٝمَس َِم  اهـ  َت٣مُب َِمٛمَْٜم٣م.ايمثاْقِريُّ

 : ومًٚمكم إلم سمٛمٗمًؿ ايمٌَِدع أن وهل : َمًٟميم٥م وهٛم٣م 

  قهمٝمفايمِم ونُمالة ايم٣ٌمؿمٛمٝم٥م و وايمراهمّم٥م، اْلٜمٚمٝم٥م، همٌدفم٥م  ،اظمٙم٥م َمـ خمرصم٥م ونمغم اظمٙم٥م، َمـ خمرصم٥م :إول

ٌا٣مد  واخلروج، ايمتحزب وزمدفم٥م همروم٥م وايمًٌٔمكم ايمثٛمتكم َمـ يمٝمس ص٣مضمٌٜم٣م أي  اظمٙم٥م َمـ خمرصم٥م  ، ايمٗمٌقر وفُم

 ، زمتقزم٥م اهلل يتدارىمف مل نإ ، فمٓمٝمؿ طمْمر فمعم ص٣مضمٌٜم٣م يم٘مـ َمٖمًٗمف، زمدفم٥م وهل اظمٙم٥م َمـ خمرصمف نمغم نمغمه٣مو

 ايمِمالة فمٙمٝمف وم٣مل ىمام  ايم٘مريؿ × ايمٛمٌل ضمقض َمـ ُيْمَرد أن همُٝمخُمك  ، ايمّديـ دم اإلضمداث فمعم وَم٣مت

ـْ َأْصَح٣ميِب احَلْقَض، ضَمتاك فَمَرهْمُتُٜمْؿ اطْمُتٙمُِجقا ُدويِن، همَ  » : وايمًالم َدنا فَمقَما َٞم٣مٌس َِم َأْصَح٣ميِب، هَمَٝمُٗمقُل:  ٟمومقليَمغَمِ

» فمٙمٝمف َمتٖمؼ  «ْدِري ََم٣م َأضْمَدشُمقا زَمْٔمَدَك َٓ سمَ 
3

:» . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«1

 ( .0067»أطمرصمف أزمق داود زمرومؿ :   
2)

 ( .4353»أطمرصمف ايمْمػماين دم اظمٔمجؿ إوؽمط زمرومؿ :  
 . ◙أٞمس ( فمـ 2297»وَمًٙمؿ زمرومؿ :  ،(6582»أطمرصمف ايمٌخ٣مري زمرومؿ :   (3
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ـِ  صَم٣مزمِرِ  صم٣مء دم ضمدي٧م وىمام   ٌْدِ  زْم ِلا  َأنا  ◙اهللِ فَم ـِ  ىَمْٔم٤ِم  َي٣م »:  وَم٣مَل  × ايمٛمٌا ـْ  اهللُ  َأفَم٣مَذكَ : فُمْجَرةَ  زْم  َِم

َٖمَٜم٣مءِ  إََِم٣مَرةِ  ًُّ َٖمَٜم٣مِء؟، إََِم٣مَرةُ  َوََم٣م: اهلل َرؽُمُقل َي٣م وَم٣مَل  ،ايم ًُّ  وَ  هَبْديِل، زمَِٕمغْم  هَيَتُدونَ   زَمْٔمِدي، َيُ٘مقُٞمقنَ  وَمْقمٌ : وَم٣مَل  ايم

َتٛمُّقنَ  ًْ ٛماتِل، زمَِٕمغْم  َي ًُ ـْ  زم وَمُٜمؿْ  هَمَٚم ٦ُم  َِمٛمِّل، همَٙمْٝمُس   ـُمْٙمِٚمِٜمْؿ، فَمعَم  َوَأفَم٣مََنُؿْ  زمَِ٘مِذهِبِْؿ، َصدا ًْ  زمَِقاِردٍ  َويَمّٝمس ، َِمٛمْفُ  َويَم

ـْ  احَلْقِض، فَمقَما  ْ  َوََم ْ  ـُمْٙمِٚمِٜمْؿ،وَ  فَمعَم  ُئِمٛمُْٜمؿْ  مَل وْمُٜمؿْ  مَل د َِمٛمُْف، َوَأَٞم٣م َِمٛمِّل هَمُٜمق زمَِ٘مِذهِبِْؿ، ُيَِمدِّ  فَمقَما  َوؽَمغَمِ

»أمحد أطمرصمف«احَلْقضِ 
0

:»  . 

ـْ ُدوٞمِِف َأْويمَِٝم٣مءَ »وؾمٟمن آسم٣ٌمع فمٓمٝمؿ، وم٣مل اهلل فمزوصمؾ:   َٓ سَمتأٌُِمقا َِم ُ٘مْؿ َو ـْ َرزمِّ ٌُِٔمقا ََم٣م ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمُ٘مْؿ َِم  «اسما

ٌُْ٘مُؿ اهللاُ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َواهللاُ نَمُٖمقٌر »، ووم٣مل: [3إفمراف: ] ٌِ ٌُِٔمقيِن ُُيْ ٌُّقَن اهللاَ هَم٣مسما
وُمْؾ إِْن ىُمٛمُْتْؿ َُتِ

 ، ووم٣مل ؽمٖمٝم٣من: وصمدٞم٣م إَمر ىمٙمف دم آسم٣ٌمع، ويمٔمٙمف يٟمت َمزيد زمٝم٣من إن ؾم٣مء اهلل سمٔم٣ملم.[30]ايمٖم٣مَت٥م:  «َرضِمٝمؿٌ 

 - ايمٔم٣مظمكم رب هلل واحلٚمد -

۞۞۞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«1

 ( . 05284»أطمرصمف أمحد زمرومؿ :   
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 *********************************************ايمممح :

 : ـِ  ايمٛمُّْٔماَمنِ   »ومقيمف  شمٔمٙم٥ٌم زمـ ؽمٔمد زمـ زمُمغم زمـ ايمٛمٔمامن اهلل فمٌد أزمق وهق صح٣مزمٝم٣من أزمقه و هق : « زَمُِمغمٍ  ازْم

 َمـ ؾمٜمراً  فممم رزمٔم٥مأ رأس فمعم ويمد ◙ ضمفروا زمـ فمٌداهلل أطم٦م رواضم٥م زمٛم٦م فمٚمرة وأَمف ◙

 .   اْلجرة زمٔمد ٞمِم٣مرإ َمـ ويمد َمقيمقد أول وهق اْلجرة

 شمؿ نُمالًَم٣م يمف همقه٤َم  × ايمٛمٌل ذيمؽ فمعم وُيُمِٜمد نُمالًَم٣م يمف هي٤َم  أن  أزمٝمف َمـ ؿمٙم٦ٌم ، رواضم٥م زمٛم٦م فَمْٚمَرة ُ وأَُمف 

ْؿ َِمثْ  » : همٗم٣مل ، × ايمٛمٌل ُيُمِٜمد ذه٤م ٦ٌَْم َْلُ ُٜمْؿ َوَه زْمٛمَِؽ َهَذا؟ َأهَمُ٘مٙمُّ ِٓ ٦ٌَْم  َٓ  ،"َؾ ايماِذي َوَه  »وَم٣مَل:  وَم٣مَل: 

َٓ َأؾْمَٜمُد فَمعَم صَمْقرٍ  ي هَم١ميِنِّ  ٓا فَمعَم ضَمؼٍّ  ،يَمْٝمَس َيِْمُٙمُح َهَذا »ودم رواي٥م:  « هَمَٟمؾْمِٜمْد فَمعَم َهَذا نَمغْمِ َٓ َأؾْمَٜمُد إِ  َوإيِنِّ 

ـْ َهَذاَأيَمْٝمَس سُمِريُد َِمٛمُْٜمْؿ ايْمػِما َِمْثَؾ ََم٣م سُمِري ِدىُمؿْ  ؟ وَم٣مَل: زَمعَم  ُد َِم َٓ دِم ايمٛماْحِؾ ىَماَم  وَم٣مَل: هَم٣مسماُٗمقا اهللَ َوافْمِديُمقا زَمكْمَ َأْو

ْْمِػ وَم٣مَل: هَمَرصَمَع َأيِب هَمَردا  ٌُّقَن َأْن َئْمِديُمقا زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ دِم ايْمػِمِّ َوايمٙمُّ
 . «:1»« فَمْمِٝماَتفُ  َُتِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«1

 .  ◙( فمـ ايمٛمٔمامن زمـ زمُمغم  0624»( وَمًٙمؿ زمرومؿ :  2447 »أطمرصمف ايمٌخ٣مري زمرومؿ :   

الَل  إن » :َيُٗمقُل  × اهللِ  َرؽُمقَل  ؽمٚمٔم٦ُم :  وَم٣مَل  فمٛمٜمام اهلل ريض  زمُمغم زمـ ايمٛمٔمامن اهلل فمٌد أيب فمـ -6 ٌ  احْلَ  زَمكمِّ

َرامَ  َوإنا  ٌ  احْلَ ـا  ٓ َُمُْمَتٌَِٜم٣مٌت  أَمقر َوزَمْٝمٛمَُٜمام زَمكمِّ ـَ  ىَمثغِمٌ  َئْمَٙمُٚمُٜم ـِ  ايمٛم٣مِس، َِم ٌَُٜم٣مِت  اسماَٗمك هَمَٚم أَ  ايمُمُّ ـْ  َوفِمْرِوِف، يمِِديٛمِفِ  اؽْمَتػْمَ  َوََم

ٌُٜم٣مِت  دم َووَمعَ  َراِم، دم َووَمعَ  ايمُما افِمل احْلَ َٚمك ضَمْقَل  َيْرفَمك ىم٣ميمرا  َوإنا  َأٓ مِحكً  ََمٙمٍِؽ  يمُِ٘مؾِّ  َوإنا  َأٓ همِٝمِف، َيْرسَمعَ  َأنْ  ُيقؾِمؽ احْلِ

دِ  دم َوإنا  َأٓ حَم٣َمِرَُمف، اهلل مِحَك ًَ ُد  َصَٙمًح  َصَٙمَح٦ْم  إَذا َُمّْمَٕم٥مً  اَْل ًَ فُ  اْْلَ َدْت  وإَذا ىُمٙمُّ ًَ َد  هَم ًَ ُد  هَم ًَ ُف، اْْلَ  َوِهلَ  َأٓ ىُمٙمُّ

  .َمتٖمؼ فمٙمٝمف  «ايْمَٗمْٙم٤م
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  زَْمٛم٣َمِء  » : زمٗمقيمف × ايمٛمٌل ْلؿ دفم٣مء ، فمٓمٝمؿ وهمّمٙمٜمؿ إٞمِم٣مر َمـ وهؿ ِٕ ايمٙمُٜمؿا انْمِٖمْر يمأِْلَْٞمَِم٣مِر، َو

َْٞمَِم٣مرِ  ْٕ َْٞمَِم٣مِر، َوَأزْمٛم٣َمِء َأزْمٛم٣َمِء ا ْٕ   فمٙمٝمف َمتٖمؼ «ا
«1:»

  فمـ ونمغمه أمحد فمٛمد وصم٣مء ◙ َم٣ميمؽ ازمـ أٞمس فمـ 

 . ◙ صم٣مزمر

 هم٣مَٕمقر ، ذيمؽ زمكم وَم٣م حلراموا ، احلالل زمٝم٣من زمف يتٔمٙمؼ اظمٛمزيم٥م ورهمٝمع ، ايمٗمدر فمٓمٝمؿ ضمدي٧ٌم  احلدي٧م هذاو

 : أوم٣ًمم شمالشم٥م إلم سمٛمٗمًؿ

ٌََدوي واحلَيي ، واْل٣مهؾ ايمٔم٣ممل ضِمَٙمف ئمٙمؿ ايمذي:  اظمحض احلالل إول :  وضِمؾ ايمْمٔم٣مم ىمِحؾ ، وايم

 . إٞمٔم٣مم هبٝمٚم٥م ذزمٝمح٥م وضِمؾ  ، ايمٖمقاىم٥م

 . ذيمؽ وٞمحق  ، وايمزٞم٣م ، واخلٚمر ىم٣ميمنوم٥م سمٗمّدم َمـ ئمٙمٚمف:  حمض ضمرام :الثاني

 فمٛمد اإلؾمت٣ٌمه ي٘مقن وإٞمام ايمٛم٣مس ْلٚمٝمع  ي٘مقن ٓ ، اإلؾمت٣ٌمه وهذا واحلرَم٥م احِلؾ زمكم  َمُمتٌٜم٥م أَمقرٌ  :الثالث

 .  «فَمٙمِٝمؿ فِمْٙمؿٍ  ِذي ىُمؾِّ  َوهَمْقَق »: يٗمقل  اهلل و ايمٛم٣مس َمـ أصٛم٣مٍف 

ىْمرِ  َأْهَؾ  هَم٣مؽْمَٟميُمقاْ  »:  سمٔم٣ملم وم٣مل ايمٔمٙمامء إلم  هم٣مرصمٔمف أَمرٍ  َمـ  فمٙمٝمؽ  أؾم٘مؾ همام ، « سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  َٓ  ىُمٛمُتؿْ  إِن ايمذِّ

ر وومد  ـْ َٞم٣مٍر َيْقَم »:  ايمٔمٙمؿ ىمتؿ َمـ ايمٔمٙمامء × ايمٛمٌل ضمذا ـْ فِمْٙمٍؿ همَ٘مَتَٚمُف َأْْلَٚمُف اهللا زمِٙمَِج٣مٍم َِم ـْ ؽُمئِؾ فَم ََم

«2»«ايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ 
 . 

 أو ايمٗم٣مرئ  هَمٜمؿٍ  ٙم٥ميمٗم وإَم٣م ، وضُمرََمتِٜم٣م ضِمٙمٜم٣م زمٝم٣من دم ، همٝمٜم٣م إديم٥م ومقة يمٔمدم إَم٣م ، اظمُمتٌٜم٥م إَمقر وهذه

 فمٛمد ىم٣مخلٝمؾ «ضمالل»  همٝمف اظمُمتٌف ي٘مقن  ورزمام ، ايمٛم٣مس زمٔمض فمٛمد ومِمدٍ  يمًقء وإَم٣م  اظمجٝم٤م، أو ايم٣ًمَمع،

ْٝمَؾ  »:  اهلل زمٗمقل واؽمتديمقا« ضمرام» ايمٔمٙمامء َمـ نمغمه و َم٣ميمٍؽ  ِٚمغمَ  َوايْمٌَِٕم٣مَل  َواخْلَ ٌُقَه٣م َواحْلَ ىَم  « َوِزيٛم٥َمً  يمؼَِمْ

٦ٌََم  زمام أزم٣مضمٜم٣م َمـ فمٙمٝمف وَردا ، وايمزيٛم٥م  يمٙمرىمقب اهلل طمٙمٗمٜم٣م وإٞمام ، ىمؾيمأل اهلل طمٙمٗمٜم٣م َم٣م وم٣ميمقا  ضمدي٧م َمـ شم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ◙( فمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ 2586»( وَمًٙمؿ زمرومؿ :  4986»أطمرصمف ايمٌخ٣مري زمرومؿ :   (1
2)

 . ◙ ة( فمـ أيب هرير266»( وازمـ َم٣مصم٥م 2649»أطمرصمف ايمؼمَمذي  



 79  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

0»« هَمَٟمىَمْٙمٛم٣َمهُ  ×َٞمَحْرَٞم٣م هَمَرؽًم٣م فَمعَم فَمْٜمِد َرؽُمقِل اهللاِ  »:  وم٣مل ، ايمِمحٝمح دم وىمالمه٣م أؽمامء و ،◙ صم٣مزمر
:» ،

 . وسم٠مىمؾ يمٙمحرث ايمٌٗمر أن  ىمام  ، وي٠مىمؾ زيٛم٥م ي٘مقن أن ُيٚمٛمع همال

   : املشتبهات نوم
 ايمتحريؿ أؽم٣ٌمب َمـ صمٔمؾ ايمٔمٙمامء زمٔمض أن ضمتك  اظمًتٗمذرة، احلممات َمـ يراه همٌٔمّمٜمؿ ايمَّم٤ْم 

 يمق وإٓ   اهلل، أضمٙمف َم٣م واحلالل اهلل ضمرَمف َم٣م هم٣محلرام ، ايمتحريؿ أؽم٣ٌمب َمـ يمٝمس أٞمف وايمِمحٝمح اإلؽمتٗمذار

 دم ايمٛم٣مس َمـ وىمثغًما أؾمٝم٣مءً  يٟميمٖمقن اْلٌٙمٝم٥م ٣مؿمؼاظمٛم دم ايمٛم٣مس َمـ ىمثغًما أن يمرأيٛم٣م  اإلؽمتٗمذار، َمًٟميم٥م إلم فمدٞم٣م

  ؟ ضمرام اؽمتٗمذره َمـ فمٛمد اظمًتٗمذر إَمر هذا ٞمٗمقل همٜمؾ ، ايمٔم٘مس وَتد ، أؾمٝم٣مءً  يٟميمٖمقن ، ايم٣ًمضمٙمٝم٥م اظمٛم٣مؿمؼ

 ؟  ضمالل اؽمتْم٣مزمف َمـ وفمٛمد

 احلالل زميال أن ، اظمًٙمؿ همٔمعم ايمديمٝمؾ فمٙمٝمف دل َم٣م وهق ، واضمد احلؼ ايمٛم٣مس همٝمٜم٣م اطمتٙمػ ايمتل هم٣مظم٣ًمئؾ ☜

 .  اهلل  َمـ ، همٝمف اظمٟمذون هق واحلالل ، ذيمؽ ونمغم واظمٛمَ٘مح ، واظمٙمٌس ، واظمممب ، اظمٟمىمؾ دم

َٓ »: سمٔم٣ملم وم٣مل ، اهلل َمٛمٔمف ايمذي هق واحلرام َٞم٣م سَمْٗمَرزُمقا َو فُ  ايمزِّ  :سمٔم٣ملم وم٣ملو، «ؽَمٌِٝماًل  َوؽَم٣مءَ  هَم٣مضِمَُم٥مً  ىَم٣منَ  إِٞما

اَم » ْٚمرُ  إِٞما َْٞمَِم٣مُب  َواظمَْْٝمِنُ  اخْلَ ْٕ مُ  َوا َٓ َْز ْٕ ـْ  ِرصْمٌس  َوا ْٝمَْم٣منِ  فَمَٚمؾِ  َِم ٌُقهُ  ايمُما
ُ٘مؿْ   هَم٣مصْمَتٛمِ  . « سُمْٖمٙمُِحقنَ  يَمَٔمٙما

  أفمٙمؿ هق َمـ ؽمٟمل إذا ٕٞمف يًٟمل ضمتك فمٛمٜم٣م َمٌتٔمًدا ، َمٛمٜم٣م ضمذًرا ي٘مقن أن يمإلٞم٣ًمن يٛمٌٕمل هم٣مظمُمتٌٜم٣مت ☜

ًٓ  نىم٣م هم١من زمف، أهمت٣مه ظم٣َِم صدره اٞمممح زم٣ميمديمٝمؾ همٟمهمت٣مه  ، َمٛمف  ىم٣من وإن  ٞمٖمس، زمْمٚمٟمٞمٝمٛم٥م واؽمتخدَمف أىمٙمف  ضمال

ٌَف همِٔمؾ أَم٣م ، ايمِمدر َمٛمممح وهق ، ذيمؽ فمعم سمرىمف ضمراًَم٣م  ايمٛم٣مس َمـ  ىمثغماً  َتد ويمذيمؽ   ، ضمرج همٜمق اظمُُمت

ٙمِؿ ايمٔمٙمؿ  يٟمسمٝمٜمؿ ضمتك  سَمَرىُمقه٣م يمق، يتحرصمقن  شمؿ همٝمٖمٔمٙمقَن٣م اظمُمتٌٜمف، إَمقر هذه دم يًٟميمقن ًَ  ، ديٛمٜمؿ ْلؿ يم

 .  ؿوفمٗمٝمدهت

ـا  ٓ »:  ومقيمف ـَ  ىَمثغِمٌ  َئْمَٙمُٚمُٜم  وئمٙمٚمقن  ، اظمَُتَُم٣مزمِف هذه ئمٙمٚمقن ايمٛم٣مس َمـ ىمثغًما أن َمٔمٛم٣مه : « ايمٛم٣مسِ  َِم

 .  إَمر فمٙمٝمٜمؿ  وُيُْم٘مِؾ ، احل٘مؿ ئمٙمٚمقن ٓ  ، آطمريـ ىمثر ُأٞم٣مٌس  وهٛم٣مك   ، ٕديمتف ضم٘مٚمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«1

 ( .0942»( وَمًٙمؿ : 5509»ف ايمٌخ٣مري : أطمرصم 
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ـِ  »:  ومقيمف ٌَُٜم٣مِت  اسماَٗمك هَمَٚم  فمعم وضمِذَره٣م فمٛمٜم٣م وازمتٔمد ،  ووم٣مي٥م ايمُمٌٜم٣مت وزمكم فزمٝمٛم صمٔمؾ َمـ أي  : « ايمُمُّ

 . أهٙمف وفمعم  ، ٞمٖمًف

أَ  همٗمد »:  ومقيمف ٙمقا أن  يمٙمٛم٣مس يٛمٌٕمل ايمتل ايمقَرع َمًٟميم٥م ، وهذه :  «َوفِمْرِوفِ  يمِِديٛمِفِ  اؽْمَتػْمَ  ومد هم١مَن٣م  هب٣م، يتحا

 ؿم٣مفم٥م وزمكم زمٝمٛمف َتقل أن طمُمٝم٥م اظم٣ٌمضم٣مت ايمَقِرع يؼمك رزمام زمؾ ، اظمٔم٣ميص َمـ ىمثغمٍ  وزمكم ، اإلٞم٣ًمن زمكم َتقل

 .  اهلل

طِمَرة :(008ايمٖمقائد )ص: وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ دم  ْٔ َوايْمٖمرق زَمٝمٛمف َوزَمكم ايْمَقرع َأن ايمّزْهد سمرك ََم٣مٓ يٛمٖمع دِم ا

َٓ ورع َٓ َيِمح يَمُف زهد َو طِمَرة َوايْمٗمٙم٤م اظمَُْٔمٙمؼ زم٣ميمُمٜمقات  ْٔ ره دِم ا وَم٣مَل ُيٝمك زمـ  وايمقرع سمرك ََم٣م ُْيَُمك َضَ

َمَٔم٣مذ فمج٦ٌم َمـ شَماَلث رصمؾ يرائل زمَِٔمَٚمٙمِِف خمٙمقوم٣م َمثٙمف َويؼْمك َأن ئمٚمٙمف اهلل َورصمؾ يٌخؾ زماَِميمِف ورزمف 

٥ٌَم اظمخٙمقومكم وَمقدهتؿ َواهلل َيدفُمقُه إلَِم صحٌتف  يًتٗمروف َِمٛمُْف هَماَل يْٗمروُف َِمٛمُْف ؾَمْٝمئ٣م َورصمؾ يرنم٤م دِم ُصْح

 . اهـ  وَمقدسمف

أَ   »:  ومقيمف  احلرام، همًٙمؿ َمـ اإلشمؿ . دم يٗمع مل أٞمف أي : « فِ يمِِديٛمِ  اؽْمَتػْمَ

أَ  »:  ومقيمف  ، احلرام دم يٗمع ضمكم اإلٞم٣ًمن دم  أصمٙمٜم٣م، َمـ همٝمف ايم٘مالم َمـ ٞمٖمًف محك أي   : « يمِٔمْرِوفِ  َواؽْمَتػْمَ

ق وٞمح وُرصِمؿ ، صُمٙمَِد  ورزمام ، ايمًٙمْم٣من إلم أَمره رهمٔمقا ورزمام ؽمؼمه هت٘مقا ورزمام  يذَمقٞمف،و، ايمٛم٣مس همٝمف يت٘مٙمؿ

   .ذيمؽ 

  همٝم٘مقن ، يٖمٔمؾ و ، يٖمٔمؾ هذا ويٗمقل ، همٝمف يت٘مٙمؿ اظمحرَم٣مت َمـ يراه٣م ايمذي رزمام اظمُمتٌٜم٣مت وه٘مذا ☜

 ضمِمؾ ، فمٛمٜم٣م وازمتٔمد وسمرىمٜم٣م اؽمتػمأ إذا زمٝمٛمام ، ذيمؽ ونمغم ،  وايمًخري٥م ، وايمتحذير ، يمٙم٘مالم فُمْرَو٥مٌ  فِمرَوف

 إلم ، اظمًجد َمـ َُمٓمٙمٚم٥م يمٝمٙم٥مٍ  دم ا◙ صٖمٝم٥مٍ   ٙم٤موم ظم٣م × وايمٛمٌل  فِمرِوف دم  وايمػماءة ديٛمف دم ايمػماءة يمف

 هَمَٗم٣مَٓ  ضُمَٝملٍّ  زمِٛم٦ُْم  صٖمٝم٥م إَن٣م ُرؽْمٙمُِ٘مام، فمعم »:  همٗم٣مل اخُلْمك دم ينفم٣من إٞمِم٣مر َمـ رصمٙمكم رأى شمؿ ، زمٝمتف
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ٌَْح٣منَ  ْٝمَْم٣منَ  إِنا  وَم٣مَل  اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م اهللاِ ؽُم ـَ  ََيِْري ايمُما ٣منِ  َِم ًَ ِم، جَمَْرى اإِلْٞم  وُمُٙمقزمُِ٘ماَم  دِم  َيْٗمِذَف  َأنْ  طَمُِمٝم٦ُم  َوإيِنِّ  ايمدا

فمٙمٝمف َمتٖمؼ « ؾَمْٝمًئ٣م: وَم٣مَل  َأوْ  ؽُمقًءا،
 «1:»

  . 

 وقد قال َمن قال من أهل العلم :

ٌَكّم  أن فمروف دم سُمُ٘مٙمِؿَ  إذا ، ويمٙمٔم٣ممل اهلل إلم يمٙمدافمل يٛمٌٕمل ًٓ  ، ُي  .     احلدي٧م هبذا اؽمتدٓ

َم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ِدََم٣مَءىُمْؿ،  »: × اهلل رؽمقل وم٣مل:  اضإفمر دم ايمقومٝمٔم٥م فمٙمٝمٛم٣م  ضمرم ومد و  إِنا اهللاَ ضَمرا

ْٕم٦ْم  َوَأَْمَقايَمُ٘مْؿ، َوَأفْمَراَوُ٘مْؿ، ىَمُحْرََم٥ِم َيْقَِمُ٘مْؿ َهَذا، دِم ؾَمْٜمِرىُمْؿ َهَذا، دِم زَمَٙمِدىُمْؿ َهَذا  َمتٖمؼ «ايمَٙمُٜمَؿ َهْؾ زَمٙما

)فمٙمٝمف
2

:» . 

ـْ  »:  ومقيمف ٌُٜم٣مِت  دم َووَمعَ  َوََم َرامِ  دم َووَمعَ  ايمُما ومد  ايمُمٌٜم٣مت دم وومع َمـ ىم٣من همٙمق احلرام وم٣مرب أي  : « احْلَ

 يم٘مـ ـم٣مهٌر، همٝمٜم٣م ايمتحريؿ و احلرَم٥م ايمُمٌٜم٣مت ضم٘مؿ يم٘م٣من  ، احلرام ارسم٘م٤م أٞمف زمٚمٔمٛمل ، احلرام دم وومع

 زمٙمٖمظ ×  ايمٛمٌل فمػما  و ، احلرام دم يٗمع أن يقؾمؽ  ايمُمٌٜم٣مت دم وومع َمـ ويم٘مـ هٛم٣م، ـم٣مهر نمغم ايمتحريؿ

 . احلرام َمـ ومري٤ٌم  ذيمؽ هم٣مفمؾ أن يمٌٝم٣من ، اظم٣ميض زم٣ميمٖمٔمؾ قومقعايم

افِمل »:   ومقيمف َٚمك ضَمْقَل  َيْرفَمك ىم٣ميمرا  وم٣مرب وإٞمام ضمٗمٝمٗم٥مً  وومع َم٣م أٞمف َِمـ ومٙمٛم٣مه َم٣م فمعم ايمديمٝمؾ هق هذا : « احْلِ

 هم١مذا ، آطمر إٞم٣ًمن َمزرفم٥م ضمقل يرفَمك زمَٗمر أو نمٛمَؿ  أو إزمؾ يمف همرصمؾ :«همِٝمفِ  َيْرسَمعَ  َأنْ  ُيقؾِمؽ »:  ومقيمف َمـ ذيمؽ

 .اخلِمقَم٥م  وَتِمؾ اظمزرفمف ص٣مضم٤م وفمك فمٙمٝمف ايمير همٝمٗمع ايمدواب همٝمٜم٣م سمرسمعَ  أن يقؾمؽ َمٛمٜم٣م اومؼمب

  صمٔمؾ × ايمٛمٌل ضمتك ، زمٙمداَنؿ دم حمٚمٝم٣مت َئمٙمقن هم٣مظمٙمقك حمٚمٝم٥م أي  :«مِحكً  ََمٙمٍِؽ  يمُِ٘مؾِّ  َوإنا  َأٓ» :ومقيمف

:  اهلل رؽمقل ي٣م وم٣ميمقا و × ايمٛمٌل إلم أسمقا  ايمذيـ ايمٛم٣مس يمٌٔمض حمٚمٝم٣مت وصمٔمؾ ، ايمِمدوم٥م إلزمؾ حمٚمٝم٣مت

 أو أن احل٣مل هق ىمام ايمٌٝمئ٥م فمعم يمٙمٚمح٣مهمٓم٥م إَم٣م َُتَٔمؾ ومد هم٣مظمحٚمٝم٣مت  ، يم٘مؿ هل همٝمٗمقل ، ىمذا َمٛمْمٗم٥م يمٛم٣م اصمٔمؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«1

 ( .2075»وَمًٙمؿ :  ،(3280»أطمرصمف ايمٌخ٣مري :  
2)

 ( .0679»( وَمًٙمؿ : 6843»أطمرصمف ايمٌخ٣مري :  
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 َم٣م أو ، ايمدويم٥م وأنمٛم٣مم ، ايمدويم٥م إلزمؾ إَم٣مىمـ زمٔمض صَمْٔمؾ أو ، اإلٞمٗمراض َمـ احلٝمقان زمٔمض فمعم اظمح٣مهمٓم٥م

 . زمذيمؽ ُيتص

  هل  احِلٚمك  وهذه مِحك همٙمف اظمٙمقك، َمٙمِؽ هق  واهلل يمٙمتٛمٌٝمف، أٓ : « حَم٣َمِرَُمف اهلل مِحَك َوإنا  َأٓ  »:  فومقيم 

 ذيمؽ، ويرسم٘م٤م ،َمٛمٜم٣م يٗمرب ايمٛم٣مس َمـ ىمثغماً  َتد ذيمؽ وَمع ،َمٛمٜم٣م واحلذر ، فمٛمٜم٣م زم٣مإلزمتٔم٣مد أَمرَ  ، اظمح٣مرم

 يمذرئم٥م ؽمداً  ايمٌٌم ىمٕمض َمٛمٜم٣م أفمعم حمرَم٣مت رائعيمذ ؽمداً  اظمحرَم٣مت َمـ اهلل ضمرم هم٘مؿ ايمًالَمف اهلل  ٞم٣ًمل

 .  ايمزٞم٣م

دِ  دم َوإنا  َأٓ»: ومقيمف ًَ  ، صالٍح  َمـ زمف يتٔمٙمؼ وَم٣م ، ايمٗمٙم٤م َمًٟميم٥م وهل أطمرى ٍ َمًٟميم٥م إلم أسمك : ش َُمّْمٕم٥مٌ  اَْل

 ، يقصَمؾ اظم٠مَمـ همٗمٙم٤م ، يمٙمٗمٙمقب ايمٔمجٝم٤م ايمقصػ همٝمف يمقصمدت ايمٗمرآن سمٟمَمٙم٦م وإذا ، اْلًؿ ْلذا  ، وهم٣ًمد

 . ايمٗمٙمقب أفمامل َمـ ذيمؽ ونمغم ، وُي٣مف ، ويرصمقا ،  ويره٤م

 أَمراض َمـ ذيمؽ ونمغم ئمِٗمؾ، وٓ  يٖمٗمف، وٓ وؽمٗمٝمؿ، وأنمٙمػ، َمريض،  واظمٛم٣مهمؼ، ايم٘م٣مهمر، وومٙم٤م ☜

 .  وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب دم ذيمؽ  وأديم٥م ايمٗمٙمقب،

ُد  َصَٙمًح  َصَٙمَح٦ْم  إَذا »:  ومقيمف ًَ فُ  اْْلَ  ظم٣م واٞمٗم٣مدت ، ؽمغّمه فمعم اْلقارح ص٣مرت ايمٗمٙم٤م صٙمح إذا أي : « ىُمٙمُّ

 . ش يم٣ًمٞمف وهمٙمت٣مت وصمٜمف، صٖمح٣مِت  فمعم اهلل أـمٜمره٣م إٓا ...  هيرة رصمٌؾ  أها  َم٣م »:   ُيٗم٣مل وىمام ، همٝمف هق

 وسمٔمٙمٗم٦م ، احلرام ٞمقى وومد إٓ ، احلرام دم يٗمع إٞم٣ًمن َمـ همام ، اإلرادات زمف سمتٔمٙمؼ ايمذي هق ايمٗمٙم٤م هم١من

 واخل٣مؿمرة، ايمٛمٝم٥م زمذيمؽ سمٔمٙمؼ وومد إٓ احلالل دم يٗمع رصمؾ َمـ وَم٣م ، ٙم٤مايمٗم دم ، ايمٔمزم شمؿ ، اإلرادة شمؿ اخل٣مؿمرة

 . وايمٔمزم

 يٙمٝمؼ ىمام  هلل  إص٣مزمع، صٖم٥م هلل وٞمث٦ٌم ، زمذيمؽ وٞم٠مَمـ ،  ايمرمحـ أص٣مزمع َمـ إصٌٔمكم زمكم وايمٗمٙمقب 

، يُم٣مء ىمٝمػ يٗمٙمٌٜم٣م ، فمرؾمف فمعم فمٙمقه دم وهق أص٣مزمٔمف زمكم ايمٔم٣ٌمد همٗمٙمقب  ، ؽمٙمْم٣مٞمف وفمٓمٝمؿ وصمٜمف زمجالل

ـِ ايْمَٔم٣مِص، ٔمـ هم ـَ فَمْٚمِرو زْم ٌَْد اهللِ زْم َٜم٣م زَمكْمَ »، َيُٗمقُل: ×َرؽُمقَل اهللِ  ٦مؽَمِٚمٔم: وم٣ملفَم إِنا وُمُٙمقَب زَمٛمِل آَدَم ىُمٙما
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هُمُف ضَمْٝم٧ُم َيَُم٣مءُ  ، ىَمَٗمْٙم٤ٍم َواضِمٍد، ُيٌَمِّ ـِ مْحَ ـْ َأَص٣مزمِِع ايمرا ٌََٔمكْمِ َِم َف ايمٙمُٜمؿا َُمٌَمِّ : »×شُمؿا وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ ش إِْص

ْف وُمُٙمقزَمٛم٣َم فَمعَم ؿَم٣مفَمتَِؽ   أطمرصمف َمًٙمؿ . شايْمُٗمُٙمقِب َسِّ

:  × اهلل رؽمقل وم٣مل وم٣مل ◙ هريرة يبأ ضمدي٧م همٖمل سمٗمُٙمٌِف  يم٘مثرت  ومٙم٣ٌمً  يمٗمٙم٤م ؽُمِٚمل  : وقيل 

صُمُؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َوُيْٚمِز ىمَ » ْٝمِؾ اظمُْْٓمٙمِِؿ، ُيِْمٌُِح ايمرا فَْماَمِل همَِتٛم٣ًم ىَمِٗمَْمِع ايمٙما ْٕ ٣مهمًِرا، َأْو ُيْٚمِز َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َوُيِْمٌُِح زَم٣مِدُروا زم٣ِم

ْٞمَٝم٣م ـَ ايمدُّ »َمًٙمؿ  أطمرصمف  شىَم٣مهمًِرا، َيٌِٝمُع ِديٛمَُف زمَِٔمَرٍض َِم
0

:» . 

» ◙ فم٣ٌمس ازمـ فمـ  «َواؽْمُٙمْؾ ؽَمِخٝمَٚم٥َم وَمْٙمٌِل » : × الرسول دعاء ومن
2

:» . 

 ازمـ ضمدي٧م همٖمل: " اظمٔم٣ميص" ايمٗمٙم٤م ؿمٌع ي٤ًٌم َم٣م وأىمثر ، ايمٗمٙم٤م ؽمخٝمٚم٥م يًٙمؾ أن  اهلل همٝمدفمق

ـْ  » : × اهلل رؽمقل وم٣مل وم٣مل ◙ فمٚمر ٣مُوًٞم٣م مُجَعٍ  شَماَلَث  سَمَركَ  ََم ٣م هَتَ ٌَعَ  هِبَ  طمرصمفأ « وَمْٙمٌِف فَمعَم  اهللاُ ؿَم

»َمًٙمؿ
3

:» . 

َح  َأهَمَٚمـ » :  سمٔم٣ملم وم٣مل ،اهلل ؿم٣مفم٥م وايمٗمٙم٤م ايمِمدر زمف يٛمممح َم٣م وأىمثر  فَمعَمٰ  هَمُٜمقَ  يمإِْلِؽْماَلمِ  َصْدَرهُ  اهللاُ َذَ

ـ قرٍ ٞمُ  فِ  َمِّ زمِّ ـ وُمُٙمقهُبُؿ يمِّْٙمَٗم٣مؽِمَٝم٥مِ  هَمَقْيٌؾ  را ٌكِم َواَللٍ  دِم  ُأويَمٰئَِؽ   اهللاِ ِذىْمرِ  َمِّ  «َمُّ

اَم  »:  سمٔم٣ملم ووم٣مل ـَ  اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  إِٞما  َوفَمعَم  إِياَمًٞم٣م َزاَدهْتُؿْ  آَي٣مسُمفُ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  سُمٙمَِٝم٦ْم  َوإَِذا وُمُٙمقهُبُؿْ  َوصِمَٙم٦ْم  اهللاُ  ُذىمِرَ  إَِذا ايماِذي

ِؿْ  ُٙمقنَ  َرهبِّ َأيُّ ايمٛما٣مِس  » : × اهللاِ  يمَِرؽُمقلِ  وِمٝمَؾ : وَم٣مَل  ◙ فمٚمرو زمـ اهلل فمٌد ضمدي٧م ودم  « َيَتَقىما

٣منِ »َأهْمَّمُؾ؟ وَم٣مَل:  ًَ ٣مِن، َٞمْٔمِرهُمُف، هَماَم خَمُْٚمقُم ايْمَٗمْٙم٤ِم؟  شىُمؾُّ خَمُْٚمقِم ايْمَٗمْٙم٤ِم، َصُدوِق ايمٙمِّ ًَ ، وَم٣ميُمقا: َصُدوُق ايمٙمِّ

َد »: وَم٣مَل  ًَ َٓ ضَم ، َو َٓ نِمؾا َٓ زَمْٕمَل، َو َٓ إشِْمَؿ همِٝمِف، َو  ، » َم٣مصمف ازمـ  أطمرصمف «ُهَق ايمتاِٗملُّ ايمٛماِٗملُّ
4

:» . 

ه٣م : «ايْمَٗمْٙم٤م َوِهلَ  َأٓ»:   ومقيمف  :  × ايمٛمٌل وم٣مل  اهلل ٞمٓمر حمؾ همٜمق زم٣ميمٗمٙم٤م × ايمٛمٌل همنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«1

 ( .086»أطمرصمف َمًٙمؿ :  
2)

 ( ونمغممه٣م .0508»( وأزمق داود : 0997»أطمرصمف أمحد :  
3)

 ه دم َمًٙمؿ .(، سمٛمٌٝمف مل أصمد0852»(،  وأزمق داود : 05498»أطمرصمف أمحد : 
«4

 ( .4206»أطمرصمف ازمـ َم٣مصمف :  
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َٓ َيٛمُْٓمُر إلَِم ُصَقِرىُمْؿ َوَأَْمَقايمِ » ـْ َيٛمُْٓمُر إلَِم وُمُٙمقزمُِ٘مْؿ َوَأفْماَميمُِ٘مؿْ إِنا اهللَ 
»َمًٙمؿ  أطمرضمف «ُ٘مْؿ، َويَم٘مِ

0
 يبأ فمـ «:

 . ◙ هريرة

 :   اهلل وم٣مل وأشم٣مم ايمممور َمـ ومٙمٌف ؽمالَم٥م فمعم احلرص، ىمؾ ُيرص أن يمٙمٚمًٙمؿ ويٛمٌٕمل ☜

َٓ  ََم٣مٌل  َيٛمَْٖمعُ  َٓ  َيْقمَ  » ٓا  * زَمُٛمقنَ  َو ـْ  إِ  ، اظمَقضِمد ايمٗمٙم٤م هق ايمًٙمٝمؿ وايمٗمٙم٤م، «ٝمؿٍ ؽَمٙمِ  زمَِٗمْٙم٤ٍم  اهللاَ  َأسَمك ََم

 هذا يم٘مـ  ، ىمثغمة وأضم٘م٣مَمف يْمقل ذضمف واحلدي٧م ، هلل اظمخ٦ٌِم ايمٗمٙم٤م اظمٛمٝم٤م، ايمٗمٙم٤م  ، ايمْم٣مئع ايمٗمٙم٤م

 .  ْل٣م َمٙمخص

          -  واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم -

    ۞۞۞       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1)

 ( .34»أطمرصمف َمًٙمؿ :  
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  السابعالحديث 

  

 

 

 *********************************************ايمممح :

اِريِّ   مَتِٝمؿِ   فمـ»ومقيمف :   . همٝمف ىم٣من دير إلم وومٝمؾ صمده إلم ٞم٥ًٌم وايمداي ◙ ُروَمٝما٥مَ  زمقأ  هق  :«ايمدا

  ، أهَٙم٤م دازم٥مً    همقصمد صمزيرةٍ  إلم همخرصمقا ، ايمًٖمٝمٛم٥م هبؿ  هم٣مٞم٘منت ، يقًَم٣م ايمٌحر دم طمَرج وومد☜ 

ٌَٙمِٜم٣م ُئمَٙمؿ ٓ ، زم٣ميمُمٔمر َمٕمْم٣مة ٌَٙمِٜم٣م َمـ ُدزُمِره٣م وٓ زُمِره٣مدُ  َمـ وِم  ؟يٛمزل ؾمٟمٞمِؽ  َم٣م ، وُيِؽ  أو ويٙمِؽ :  همٗم٣مل   ، وِم

٣مؽم٥م، أٞم٣م: وم٣ميم٦م ًا ٌد  َُمَٗمّٝمٌد  وهق ايمدصم٣مل فمعم همٟمدطمٙمتٜمؿ َمٔمٜم٣م همٚمُمقا  اْل  ُيًّٚمك وضمديثف ، احلديد دم وَُمَِمٖما

٣مؽم٥م زمحدي٧م ًا َث  ،:اْل َث  ، × ايمٛمٌل زمف ضمدا  إىم٣مزمر زمرواي٥م ًٚمكيُ  َم٣م وهق ، ايمِمح٣مزم٥م زمف × ايمٛمٌل  همَحدا

٥ٌٍَم، »ويمٖمظ احلدي٧م :  أؽمٙمؿ شمؿ ◙ ٞمٌماٞمًٝم٣م ىم٣من ، إص٣منِمر فمـ َٓ يمَِرْه ٥ٌٍَم َو ْٔمُتُ٘مْؿ يمَِرنْم إيِنِّ َواهللِ ََم٣م مَجَ

شَمٛمِل  ٣ٌَمَيَع َوَأؽْمَٙمَؿ، َوضَمدا اٞمِٝم٣ًّم، هَمَج٣مَء هَم اِريا ىَم٣مَن َرصُماًل َٞمٌْمَ َنا مَتِٝماًم ايمدا
ِٕ ْٔمُتُ٘مْؿ،  ـْ مَجَ

ضَمِديًث٣م َواهَمَؼ ايماِذي ىُمٛم٦ُْم َويَم٘مِ

ـْ خلَْ  ٥ٍم، ََمَع شَماَلشمكَِم َرصُماًل َِم ُف َرىم٤َِم دِم ؽَمِٖمٝمٛم٥ٍَم زَمْحِريا شَمٛمِل َأٞما ٣مِل، ضَمدا صما ٝمِح ايمدا ًِ ـْ ََم شُمُ٘مْؿ فَم ٍؿ َوصُمَذاَم، هَمَٙمِٔم٤َم ُأضَمدِّ

ٌَْحِر، شُمؿا َأْرهَمُئقا إلَِم صَمِزيَرٍة دِم  ِٖمٝمٛم٥َِم هِبِِؿ اظمَْْقُج ؾَمْٜمًرا دِم ايْم ًا قا دِم َأوْمُرِب ايم ًُ ْٚمِس، هَمَجَٙم ٌَْحِر ضَمتاك ََمْٕمِرِب ايمُما  ايْم

ـْ ىمَ  ـْ ُدزُمِرِه، َِم ٌُُٙمُف َِم َٓ َيْدُروَن ََم٣م وُم َٔمِر،  ٥ٌم َأْهَٙم٤ُم ىَمثغُِم ايمُما ِزيَرَة هَمَٙمِٗمَٝمْتُٜمْؿ َدازما َٔمِر، هَمَٗم٣ميُمقا: َوْيَٙمِؽ هَمَدطَمُٙمقا اْْلَ ْثَرِة ايمُما

صُمِؾ دِم ايمدا ََم٣م َأْٞم٦ِم؟ هَمَٗم٣م ٣م ايْمَٗمْقُم اْٞمَْمٙمُِٗمقا إلَِم َهَذا ايمرا َ ٣مؽَم٥ُم؟ وَم٣ميَم٦ْم َأهيُّ ًا ٣مؽَم٥ُم، وَم٣ميُمقا: َوََم٣م اْْلَ ًا ُف يَم٦ْم: َأَٞم٣م اْْلَ ْيِر، هَم١مِٞما

٦ْم يَمٛم٣َم َرصُماًل هَمِروْمٛم٣َم َِمٛمَْٜم٣م َأْن سَمُ٘مقَن ؾَمْٝمَْم٣مَٞم٥ًم،  ؾَْمَقاِق، وَم٣مَل: ظمَا٣م ؽَمٚما ْٕ ىُمْؿ زم٣ِم افًم٣م، ضَمتاك إلَِم طَمػَمِ وَم٣مَل: هَم٣مْٞمَْمَٙمْٗمٛم٣َم ِهَ

ُه ِوشَم٣موًم٣م، جَمُْٚمقفَم٥ٌم َيَداُه إِ  ٣مٍن َرَأْيٛم٣َمُه وَمطُّ طَمْٙمًٗم٣م، َوَأؾَمدُّ ًَ ْيَر، هَم١مَِذا همِٝمِف َأفْمَٓمُؿ إِْٞم ٌََتْٝمِف إلَِم َدطَمْٙمٛم٣َم ايمدا لَم فُمٛمُِٗمِف، ََم٣م زَمكْمَ ُرىْم

ِديِد، وُمْٙمٛم٣َم: َوْيَٙمَؽ ََم٣م أَ  ٌَْٝمِف زم٣ِمحْلَ ـَ ىَمْٔم ـُ ُأَٞم٣مٌس َِم ويِن ََم٣م َأْٞمُتْؿ؟ وَم٣ميُمقا: َٞمْح ي، هَمَٟمطْمػِمُ ْٞم٦َم؟ وَم٣مَل: وَمْد وَمَدْرسُمْؿ فَمعَم طَمػَمِ

 ومٙمٛم٣م : ظمـ ؟  "ايمديـ ايمٛمِمٝمح٥م  »وم٣مل :  × أن ايمٛمٌل ◙ فمـ أيب رومٝم٥م متٝمؿ زمـ أوس ايمداري  - 7

 . رواه َمًٙمؿ ش، ويم٘مت٣مزمف ، ويمرؽمقيمف ، وٕئٚم٥م اظمًٙمٚمكم وفم٣مَمتٜمؿوم٣مل: هلل
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ٌَْحَر ضِمكَم انْمَتَٙمَؿ هَمَٙمِٔم٤َم زمِٛم٣َم اظمَْْقُج ؾَمْٜمًرا، شُمؿا  ٥ٍم، هَمَِم٣مَدهْمٛم٣َم ايْم ٌْٛم٣َم دِم ؽَمِٖمٝمٛم٥ٍَم زَمْحِريا
َؽ َأْرهَمْٟمَٞم٣م إلَِم صَمِزيَرسمِ  ايْمَٔمَرِب َرىمِ

َٓ ُيْدَرى َٔمِر،  ٥ٌم َأْهَٙم٤ُم ىَمثغُِم ايمُما ِزيَرَة، هَمَٙمِٗمَٝمْتٛم٣َم َدازما ٣م، هَمَدطَمْٙمٛم٣َم اْْلَ ٛم٣َم دِم َأوْمُرهِبَ ًْ ـْ ىَمْثَرِة  َهِذِه، هَمَجَٙم ـْ ُدزُمِرِه َِم ٌُُٙمُف َِم ََم٣م وُم

٣مؽَم٥ُم، وُمْٙمٛم٣َم: وَ  ًا َٔمِر، هَمُٗمْٙمٛم٣َم: َوْيَٙمِؽ ََم٣م َأْٞم٦ِم؟ هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َأَٞم٣م اْْلَ صُمِؾ دِم ايمُما ٣مؽَم٥ُم؟ وَم٣ميَم٦ْم: افْمِٚمُدوا إلَِم َهَذا ايمرا ًا ََم٣م اْْلَ

ـْ أَ  ْ َٞمْٟمََم افًم٣م، َوهَمِزفْمٛم٣َم َِمٛمَْٜم٣م، َومَل ٌَْٙمٛم٣َم إيَِمْٝمَؽ ِهَ ؾَْمَقاِق، هَمَٟموْم ْٕ ىُمْؿ زم٣ِم ُف إلَِم طَمػَمِ ْيِر، هَم١مِٞما ْن سَمُ٘مقَن ؾَمْٝمَْم٣مَٞم٥ًم، هَمَٗم٣مَل: ايمدا

٣منَ  ًَ ـْ َٞمْخِؾ زَمْٝم ويِن فَم ـْ َٞمْخٙمَِٜم٣م، َهْؾ ُيْثِٚمُر؟ وُمْٙمٛم٣َم يَمُف: َٞمَٔمْؿ، َأطْمػِمُ ؟ وَم٣مَل: َأؽْمَٟميُمُ٘مْؿ فَم َتْخػِمُ ًْ ـْ َأيِّ ؾَمْٟمَِن٣َم سَم ، وُمْٙمٛم٣َم: فَم

ـْ َأيِّ ؾَمْٟمَِنَ  ٥ِم، وُمْٙمٛم٣َم: فَم يا ِة ايمْماػَمِ ـْ زُمَحغْمَ ويِن فَم َٓ سُمْثِٚمَر، وَم٣مَل: َأطْمػِمُ ُف ُيقؾِمُؽ َأْن  تَ وَم٣مَل: َأََم٣م إِٞما ًْ ؟ وَم٣مَل: َهْؾ ٣م سَم ْخػِمُ

ـْ فمَ  ويِن فَم كْمِ ُزنَمَر، وَم٣ميُمقا: همِٝمَٜم٣م ََم٣مٌء؟ وَم٣ميُمقا: ِهَل ىَمثغَِمُة اظم٣َْمِء، وَم٣مَل: َأََم٣م إِنا ََم٣مَءَه٣م ُيقؾِمُؽ َأْن َيْذَه٤َم، وَم٣مَل: َأطْمػِمُ

؟ وَم٣مَل: َهْؾ دِم ايْمَٔمكْمِ ََم٣مٌء؟ َوَهْؾ َيْزَرُع َأهْ  َتْخػِمُ ًْ ـْ َأيِّ ؾَمْٟمَِن٣َم سَم ؟ وُمْٙمٛم٣َم يَمُف: َٞمَٔمْؿ، ِهَل ىَمثغَِمُة اظم٣َْمِء، فَم ُٙمَٜم٣م زماَِمِء ايْمَٔمكْمِ

ـْ  ٝمِّكَم ََم٣م هَمَٔمَؾ؟ وَم٣ميُمقا: وَمْد طَمَرَج َِم َُمِّ ْٕ ـْ َٞمٌِلِّ ا ويِن فَم ـْ ََم٣مئَِٜم٣م، وَم٣مَل: َأطْمػِمُ ٥َم َوَٞمَزَل َيْثِرَب، َوَأْهُٙمَٜم٣م َيْزَرفُمقَن َِم ََم٘ما

ـَ ايْمَٔمَرِب وَم٣مَل: َأوَم٣مسَمَٙمُف ايْمَٔمَرُب؟ ومُ  ـْ َيٙمِٝمِف َِم ُف وَمْد ـَمَٜمَر فَمعَم ََم َٞم٣مُه َأٞما ْٙمٛم٣َم: َٞمَٔمْؿ، وَم٣مَل: ىَمْٝمَػ َصٛمََع هِبِْؿ؟ هَمَٟمطْمػَمْ

ْؿ َأْن ُيْمِٝمُٔمقُه، َوإيِنِّ  ْؿ: وَمْد ىَم٣مَن َذيمَِؽ؟ وُمْٙمٛم٣َم: َٞمَٔمْؿ، وَم٣مَل: َأََم٣م إِنا َذاَك طَمغْمٌ َْلُ ىُمْؿ َوَأؿَم٣مفُمقُه، وَم٣مَل َْلُ =فَمٛمِّل، إيِنِّ  خُمْػِمُ

َْرِض هَماَل َأَدَع وَمْرَي٥مً  ْٕ ُروِج، هَمَٟمطْمُرَج هَمَٟمؽِمغَم دِم ا ٝمُح، َوإيِنِّ ُأوؾِمُؽ َأْن ُي٠ْمَذَن رِم دِم اخْلُ ًِ ٌَْْمُتَٜم٣م دِم َأْرزَمِٔمكَم  َأَٞم٣م اظمَْ ٓا َه إِ

٣م ََمَت٣مِن فَمقَما ىمِْٙمَت٣ممُهَ ٥َم َوؿَمْٝم٥ٌََم، هَمُٜماَم حُمَرا اَم َأَرْدُت َأْن َأْدطُمَؾ َواضِمَدًة يَمْٝمَٙم٥ًم نَمغْمَ ََم٘ما ٌََٙمٛمِل  -َأْو َواضِمًدا  -، ىُمٙما َِمٛمُْٜماَم اؽْمَتْٗم

ُرؽُمقََن٣َم، وَم٣ميَم٦ْم  يِن فَمٛمَْٜم٣م، َوإِنا فَمعَم ىُمؾِّ َٞمْٗم٤ٍم َِمٛمَْٜم٣م ََماَلئَِ٘م٥ًم َُيْ ْٝمُػ َصْٙمًت٣م، َيُِمدُّ ًا : وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل ََمَٙمٌؽ زمَِٝمِدِه ايم

ـَ زمِِٚمْخٌَمَ × : ، َوؿَمَٔم ٥ٌَمُ »سمِِف دِم اظمِْٛمػَْمِ ٥ٌَُم، َهِذِه ؿَمْٝم ٥ٌَُم، َهِذِه ؿَمْٝم َٓ َهْؾ ىُمْٛم٦ُم » -َئْمٛمِل اظمَِْديٛم٥ََم  -ش َهِذِه ؿَمْٝم َأ

شْمُتُ٘مْؿ َذيمَِؽ؟ شُمُ٘مْؿ فَمٛمْ »هَمَٗم٣مَل ايمٛما٣مُس: َٞمَٔمْؿ، ش ضَمدا ُف َواهَمَؼ ايماِذي ىُمٛم٦ُْم ُأضَمدِّ ٌَٛمِل ضَمِدي٧ُم مَتِٝمٍؿ، َأٞما ُف َأفْمَج ـِ هَم١مِٞما ُف، َوفَم

ِق ََم٣م ُهَق، ٌَِؾ اظمَْمْمِ ـْ وِم َٓ زَمْؾ َِم  ، ـِ ْٟمِم، َأْو زَمْحِر ايْمَٝمَٚم ُف دِم زَمْحِر ايمُما َٓ إِٞما ٥َم، َأ ـْ  اظمَِْديٛم٥َِم َوََم٘ما ِق ََم٣م ُهَق َِم ٌَِؾ اظمَْمْمِ ـْ وِم َِم

ِق، ََم٣م ُهقَ  ٌَِؾ اظمَْمْمِ قش وِم  أطمرصمف َمًٙمؿ  .ش َوَأْوََمَٟم زمَِٝمِدِه إلَِم اظمَْمْمِ

ـُ  »ومقيمف :  ي ـُ  » َمًٙمؿ دم و َمًٙمؿ دم يمٝم٦ًم شَماَلشًم٣م  :  « شَماَلث ايمٛماِِمٝمَح٥مُ  ايمدِّ ي  . ش ايمٛماِِمٝمَح٥مُ  ايمدِّ
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 يمٌف َٕن٣م ايمديـ هل ايمٛمِمٝمح٥م همجٔمؾأٞمف ىم٣من إذا سم٘مٙمؿ زم٣ميم٘مٙمٚم٥م سم٘مٙمؿ شمالشم٣ًم، ط وومد فمٙمؿ َمـ ضم٣مل ايمٛمٌل 

 . فمٙمٝمٜم٣م ومٝم٣مَمف يدور ايمذي

ـِ وَمقْ : (038/ 0) ٖمتحايموم٣مل احل٣مهمظ دم  ي ٣ٌَميَمَٕم٥ِم َأْي َُمْٔمَٓمُؿ ايمدِّ َتَٚمُؾ َأْن ُُيَْٚمَؾ فَمعَم اظْمُ ـُ ايمٛماِِمٝمَح٥ُم ُُيْ ي يمُُف ايمدِّ

ْ يُ  َنا ىُمؾا فَمَٚمٍؾ مَل
ِٕ َتَٚمُؾ َأْن ُُيَْٚمَؾ فَمعَم ـَم٣مِهِرِه  ٨مُّ فَمَرهَم٥ُم َوُُيْ ِرْد زمِِف فَم٣مَِمُٙمُف ايمٛماِِمٝمَح٥ُم ىَماَم وِمٝمَؾ دِم ضَمِدي٧ِم احْلَ

طْماَلَص همَ  ْٝمُتُف ُيَٗم٣مُل َٞمَِمَح اإْلِ َؾ إَِذا َصٖما ًَ ـْ َٞمَِمْح٦ُم ايْمَٔم ٥ٌم َِم ـِ َووَم٣مَل اظم٣َْمِزِريُّ ايمٛماِِمٝمَح٥ُم َُمُْمَتٗما ي ـَ ايمدِّ َء َٙمْٝمَس َِم ْ ايمًما

٥م َمـ ايمٛمِمح َوِهل اخْلٝم٣مؿَم٥م اظمٛمِمح٥م َوِهَل اإْلِ  زْمَرُة َواظمَْْٔمٛمَك إَِذا طَمُٙمَص َوَٞمَِمَح يَمُف ايْمَٗمْقَل إَِذا َأطْمَٙمَِمُف يَمُف َأْو َُمُْمَتٗما

ْٞم٤َم ُيٚمَ  ُف َيُٙمؿُّ ؾَمَٔم٧َم َأطِمٝمِف زم٣ِميمٛمُِّْمِح ىَماَم سَمُٙمؿُّ اظمِْٛمَِْمَح٥َم َوَِمٛمُْف ايمتاْقزَم٥ُم ايمٛماُِمقُح ىَمَٟمنا ايمذا ـَ َوايمتاْقزَم٥ُم خَتِٝمُْمُف َأٞما ي ُق ايمدِّ زِّ

ْما٣ميِبُّ ايمٛماِِمٝمَح٥ُم ىمِْٙمَٚم٥ٌم صَم٣مَِمَٔم٥ٌم ََمْٔمٛم٣َمَه٣م ضِمَٝم٣مَزةُ  ـْ َوصِمٝمِز ايْمَ٘ماَلِم زَمْؾ يَمْٝمَس دِم  وَم٣مَل اخْلَ ظِّ يمٙمٛمِمقح يَمُف َوِهَل َِم احْلَ

ضََم  ْٕ ـَ ا ِدي٧ُم َِم ـْ ََمْٔمٛمَك َهِذِه ايْمَ٘مٙمَِٚم٥ِم َوَهَذا احْلَ ٣ٌَمَرَة فَم ٣م ايْمِٔم َتْقذَم هِبَ ًْ ٣مِدي٧ِم ايماتِل وِمٝمَؾ همِٝمَٜم٣م ايْمَ٘ماَلِم ىمِْٙمَٚم٥ٌم َُمْٖمَرَدٌة سُم

ـِ  ي ٣َم َأضَمُد َأْرزَم٣مِع ايمدِّ ٌؾ  إَِنا ـُ َأؽْمَٙمَؿ ايمْمُّقِدُّ َووَم٣مَل ايمٛماَقِويُّ زَمْؾ ُهَق َوضْمَدُه حُمَِمِّ ُد زْم ََم٣مُم حُمَٚما ُه همِٝمَٜم٣م اإْلِ ـْ فَمدا ا َوِِم

َُُمقِر ايماتِل َذىَمَرَه٣م ْٕ ُف َُمٛمَْحٌِمٌ دِم ا َٞما ِٕ ِف  ـِ ىُمٙمِّ ي  . اهـ يمَِٕمَرِض ايمدِّ

ـْ : وُمْٙمٛم٣َم »ومقيمف :   .  وايمٌٝم٣من يمإلؽمتٖمِم٣مل، ايمْم٣ميم٤م فمعم أؾم٘مؾ فمام ايمٔم٣مملِ  ؽم٠مالهمٝمف   : « اهلل َي٣مَرؽُمقْل  ظمَِ

٣منَ  إِنا  ڦ َوايْمَٔمٌْمِ  »:  اهلل وم٣مل وومد ووصمقهب٣م ايمٛمِمٝمح٥م أمهٝم٥م فمعم دل ، فمٓمٝمؿ ضمدي٧م ٜمذاهم ًَ ٞم  يَمِٖمل اإْلِ

ٓا  ڍطُمْنٍ  ـَ  إِ ٣مِت  َوفَمِٚمُٙمقا آََمٛمُقا ايماِذي ٣محِلَ ؼِّ  َوسَمَقاَصْقا ايمِما ػْمِ  َوسَمَقاَصْقا زم٣ِمحْلَ  ، زم٣محلؼ هم٣ميمتقايص ، «ڻزم٣ِميمِما

 َوَأفْمَٙمؿُ  يَمُ٘مؿْ  َوَأٞمَِمُح  »:  ٞمقح فمـ  اهلل وم٣مل ، ايمرؽمؾ مجٝمع ديـ وايمٛمِمٝمح٥م ايمٛمِمٝمح٥م هق زم٣ميمِمػم وايمتقايص

ـَ   فمٙمٝمف ص٣ميمح فمـ أيّم٣م ووم٣مل ، « َأَِمكمٌ  َٞم٣مِصٌح  يَمُ٘مؿْ  َوَأَٞم٣م»: هقد فمـ  اهلل ووم٣مل  ،«سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  َٓ  ََم٣م اهللاِ َِم

ٌُّقنَ  ٓا  َويَمٰ٘مِـ يَمُ٘مؿْ  َوَٞمَِمْح٦ُم »:  وايمًالم ةايمِمال
 . « ايمٛما٣مِصِحكمَ  َُتِ



 88  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

فَمعَم  ×زَم٣مَئْم٦ُم َرؽُمقَل اهللاِ   »:  ◙ صمرير وم٣مل ايمٛمِمٝمح٥م، فمعم ايمِمح٣مزم٥م ي٣ٌميع ىم٣من × وايمٛمٌل ☜

ٙمِؿٍ  ًْ ىَم٣مِة، َوايمٛمُِّْمِح يمُِ٘مؾِّ َُم اَلِة، َوإِيَت٣مِء ايمزا 0» « إوَِم٣مِم ايمِما
:». 

ـْ  ايمِمحٝمحكم، دم وىمالمه٣م ◙ فمٚمر ازمـ ضمدي٧م َمـ صم٣مء وه٘مذا  َرؽُمقَل  َأنا  ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  َوفَم

ٙمِؿِ  ضَمؼُّ  »:  وَم٣مَل  × اهللاِ ًْ ٙمِؿِ  فَمعَم  اظمُْ ًْ ، اظمُْ 2» «َوإَِذا اؽْمَتٛمَِْمَحَؽ هَم٣مْٞمَِمْح يَمفُ َمٛمٜم٣مو ؽِم٦مٌّ
 . فمٙمٝمف َمتٖمؼ «:

َتَُم٣مرُ »: × اهلل رؽمقل ويٗمقل ًْ ـٌ  اظمُْ َ ـْ  داود أيب أطمرصمف  شَُم٠ْممَت  . ◙ُهَرْيَرَة  َأيِب  فَم

 ايمدفمقة َمـ وايمٛمِمٝمح٥م وسمٔم٣ملم، ؽمٌح٣مٞمف اهلل يريض ايمذي ايمقصمف فمعم زم٣ميمٛمِمٝمح٥م يٟمت أن فمٙمٝمف ٝمج٤مهم  ☜

 اظمٛمِمقح ٕن ، اظمٛم٘مر فمـ وايمٛمٜمل ، زم٣مظمٔمروف إَمر َمـ وهل ، اهلل إلم دافمل زم٣مخلغم، هم٣ميمٛم٣مصح ، اهلل إلم

٣ًٌم   هم٣مؽمتٛمِمَح  أَمرٌ  فمٙمٝمف ايمتٌس أٞمف أو همٝمٜم٣م، ايمٛمِمح إلم هم٣مضمت٣مج ذفمٝم٥م، يمٖم٥مٍ خم٣م دم وومع ومد ي٘مقن أن إَم٣م نم٣ميم

 . إيمٝمف وايمدفمقة ايمٔمٙمؿ، زم٧م َمـ سُمٔمَتػم  وايمٛمِمٝمح٥م، اخلغم إلم وُيدفَمك همُٝمَقصَمف همٝمف،  ايمٛم٣مس

 ايمٛم٣مس سمرك ضمكم إٓ إَم٥م دم ايمٌالء وومع همام ، وأشم٣مم ، ايمممور َمـ اظمًٙمٚمكم يمًالَم٥م ؽم٤ٌٌم  وهل ☜ 

 . ايممم َمـ اخلغموُيذره إلم همُٝمقصمٜمف ، اخلغم َمـ يمٛمٖمًف ُي٤م َم٣م ٕطمٝمف ُي٤م اظم٠مَمـ هم١من ٓوإ ، ايمٛمِمح

وزمتقضمٝمده وإشم٣ٌمت َم٣م أشم٦ٌم  زم٣ميمٔم٣ٌمدة، وزم١مهمراده ، يمف ايمٔمٚمؾ زم١مطمالص: وسم٘مقن ايمٛمِمٝمح٥م هلل هللومقيمف: 

 ط .يمٛمٖمًف وأشم٦ٌم يمف رؽمقيمف 

ُّمقُع يَمُف ـَم٣مِهًرا َوزَم٣مؿمِٛم٣ًم هَم٣ميمٛماِِمٝمَح٥ُم هللِاِ َوْص  :(038/ 0ٖمتح )وم٣مل احل٣مهمظ دم ايم ُٖمُف زماَِم ُهَق يَمُف َأْهٌؾ َواخْلُ

َٜم٣مُد دِم َردِّ ا ِك ََمْٔمِِمَٝمتِِف َواْْلِ ٣مطِمْمِِف زمؼَِمْ ًَ ـْ ََم ٥ٌَُم َِم ْه ِف زمِِٖمْٔمِؾ ؿَم٣مفَمتِِف َوايمرا ٥ٌَُم دِم حَم٣َمزمِّ نْم  . اهـ يْمَٔم٣مِصكَم إيَِمْٝمفِ َوايمرا

َٖمْٓمَؽ  اهللاَ  اضْمَٖمظْ »: × ايمٛمٌل ىمٗمقل وهق  وديٛمف، ذفمف ٣مَمتث٣ملوسم٘مقن ايمٛمِمٝمح٥م هلل زم  . ش َُيْ

  اهلل حلؼ َمّمٝمًٔم٣م ىم٣من وَمـ ، هلل ٞم٣مصح همٜمق  هلل ؿم٣مئًٔم٣م َمقضمًدا ىم٣من ٚمـهم ، زمْم٣مفمتف هلل هم٣ميمٛمِمٝمح٥م

 .  هلل ٞم٣مصح نمغم همٜمق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«1

 ( .56»:( وَمًٙمؿ7»أطمرصمف ايمٌخ٣مري  
«2

 ، وهذه زي٣مدة فمٛمد َمًٙمؿ همٗمط .(2062»( وَمًٙمؿ 0248»أطمرصمف ايمٌخ٣مري  
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ْ  »:  ضمؼ وىمٙمف احلؼ َمـ همٝمف َم٣م افمتٗم٣مد زمـ ،  اهلل يم٘مت٣مب ايمٛمِمٝمح٥م : « ويمِ٘مَِت٣مزمِفِ  »ومقيمف :  ـَ  َيْٟمنِ  َأمَل  يمِٙماذِذي

َُمعَ  َأنْ  آََمٛمُقا ـَ  َٞمَزَل  َوََم٣م اهللاِ يمِِذىْمرِ  وُمُٙمقهُبُؿْ  خَتْ ؼِّ  َِم  × وايمٛمٌل ، زمف وايمٗمٝم٣مم ، يمف وايمٗمراءة ، زمف وايمٔمٚمؾ ،« احْلَ

َٚمُف اهللاُ ايمُٗمْرآَن، هَمُٜمَق َيْتُٙمقُه آَٞم٣مَء ايمٙما  »:  يٗمقل : َرصُمٌؾ فَمٙما ٓا دِم اشْمٛمََتكْمِ َد إِ ًَ »فمٙمٝمف َمتٖمؼ «ْٝمِؾ، َوآَٞم٣مَء ايمٛماَٜم٣مِر َٓ ضَم
0

:»  

 . ◙ فمٚمر ازمـ فمـ

 ووضمٝمف ، اظمتكم اهلل ىمالم ، فمٓمٝمؿ ىمت٣مب همٜمق ، إَم٥م دم ٌذ  وومع ظم٣م ، رهب٣م يم٘مت٣مب إَم٥م ٞمِمح٦م ويمق ☜

٣ٌَمؿمُِؾ  َيْٟمسمِٝمفِ  ٓا  »:   ايمذي ايم٘مت٣مب أٞمف إفمتٗم٣مد يمف ايمٛمِمٝمح٥م وَمـ  ، اظمٌكم َٓ  َيَدْيفِ  زَمكْمِ  َِمـ ايْم ـْ  َو ـْ  سَمٛمِزيٌؾ  طَمْٙمِٖمفِ  َِم  َمِّ

   « مَحِٝمدٍ  ضَم٘مِٝمؿٍ 

ءٍ  دِم  سَمٛم٣َمَزفْمُتؿْ  هَم١مِنْ » : سمٔم٣ملم وم٣مل إيمٝمف  ايمتح٣مىمؿ يمف ايمٛمِمٝمح٥م وَمـ ☜ وهُ  َرْ ؽُمقلِ  اهللاِ إلَِم  هَمُردُّ  ىُمٛمُْتؿْ  إِنْ  َوايمرا

طِمرِ  َوايْمَٝمْقمِ  زم٣ِمهللاِ سُم٠ْمَِمٛمُقنَ  ْٔ ـُ  طَمغْمٌ  َذيمَِؽ  ا ًَ  . «سَمْٟمِوياًل  َوَأضْم

ـَ  صَم٣مَءىُمؿْ  وَمْد »  وم٣مل سمٔم٣ملم : زمف اإلهتداء يمف ايمٛمِمٝمح٥م وَمـ  ـِ  اهللاُ زمِفِ  هَيِْدي ٹ َُمٌكِمٌ  َوىمَِت٣مٌب  ُٞمقرٌ  اهللاِ  َِم  ََم

ٌَعَ  ٌَُؾ  ِرْوَقاَٞمفُ  اسما اَلمِ  ؽُم ًا ـَ  َوُُيِْرصُمُٜمؿْ  ايم اطٍ  إلَِم  َوهَيِْدهيِؿْ  زم١ِمِْذٞمِفِ  ايمٛمُّقرِ  إلَِم  ايمٓمُُّٙماَمِت  َِم ًْ  ِسَ  «َتِٗمٝمؿَُم

٣م»: سمٔم٣ملم اهلل وم٣مل  اهلل زمحٖمظ حمٖمقظٌ   أٞمف إفمتٗم٣مد  يمف، ايمٛمِمٝمح٥م وَمـ☜ ـُ  إِٞما ىْمرَ  ٞمـزيْمٛم٣َم َٞمْح ٣م ايمذِّ  يَمفُ  َوإِٞما

٣مهمُِٓمقن  . « حَلَ

 زم٣مب دم فمٙمٝمف وَم٣مدل  وايمٌٝم٣من إضم٘م٣مم، َمـ فمٙمٝمف َم٣مدل وَمٔمرهم٥م  ، سمٖمًغمه سمٔمٙمؿ يمف، ايمٛمِمٝمح٥م وَمـ ☜

 . ايم٣ًمفم٥م ذاطأو أطمر زم٣ميمٝمقم اإليامن َمـ اظمٕمٝم٣ٌمت ٝمعومج وايمِمٖم٣مت وإؽمامء  ايمتقضمٝمد

 .  وَت٣مىمامً  ودفمقة وافمتٗم٣مداً  فمٚمالً  فمٙمامً  وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب إرم زم٣ميمٔمقدة إٓ يمألَم٥م صالح همال

 يمُِت٠ْمَِمٛمُقا » : سمٔم٣ملم وم٣مل وسمٔمزيره  ، وسمقومغمه ، زمٚمحٌتف × اهلل يمرؽمقل ايمٛمِمٝمح٥م:   « ويمَِرؽُمقيمِفِ  »ومقيمف : 

ُروهُ  قيمِفِ َوَرؽُم  زم٣ِمهللاِ ُروهُ  َوسُمَٔمزِّ ٌُِّحقهُ  َوسُمَقومِّ ًَ  .  «  َوَأِصٝماًل  زُمْ٘مَرةً  َوسُم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«1

 ( .266»(، وَمًٙمؿ :5826»أطمرصمف ايمٌخ٣مري : 
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٣م َي٣م ايمٛماٌِلِّ  فَمعَم  ُيَِمٙمُّقنَ  َوََمالئَِ٘مَتفُ  اهللاَ إِنا  » : سمٔم٣ملم وم٣مل ذىمرسمف إذا فمٙمٝمف زم٣ميمِمالة يمف وايمٛمِمٝمح٥م ☜  َ َـ  َأهيُّ  ايماِذي

ُٚمقا فَمَٙمْٝمفِ  َصٙمُّقا آََمٛمُقا ٙمِٝماًم  َوؽَمٙمِّ ًْ  . « سَم

ٛم٥َمٌ  ُأؽْمَقةٌ  اهللاِ َرؽُمقلِ  دِم  يَمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  يَمَٗمْد  »:  ؽمٛمتف اسم٣ٌمع زمـ يمف وايمٛمِمٝمح٥م ☜ ًَ ـْ  ضَم  َوايْمَٝمْقمَ  اهللاَ َيْرصُمق ىَم٣منَ  ظمَِ

 . « أطِمرَ 

ٌَد ٓ وأن   وزصمر، فمٛمف َنك فمام وآٞمتٜم٣مء أطمػم، همٝمام  وسمِمديٗمف أَمر، همٝمام زمْم٣مفمتف يمف وايمٛمِمٝمح٥م  ☜  اهلل ُئم

 إيمٝمف يدفمق  ىم٣من همٝمام ايمْم٣مفمٛمكم،  اظمٌْمٙمكم، َمـ ؽمٛمتف وفمـ فمٛمف زم٣ميمدهم٣مع يمف وايمٛمِمٝمح٥م ،× ذع امزم إٓ 

ـُ  َٓ  زمَِٝمِدِه، َٞمْٖمِز  هَمَقايماِذي»:  ×وم٣مل همٗمد  زمٚمحٌتف يمف وايمٛمِمٝمح٥م همٝمف وُيَرنم٤م  َأضَم٤ما  َأىُمقنَ  ضَمتاك َأضَمُدىُمؿْ  ُي٠ْمَِم

ـْ  إيَِمْٝمفِ  »شَوَويَمِدهِ  َوايمِِدهِ  َِم
0

:» . 

ريض فمٛمٜمؿ   اهلل ٕن ، فمٙمٝمٜمؿ وايمؼَميض فمٛمٜمؿ وايمدهم٣مع ٕصح٣مزمف، اظمح٥ٌم يمف ايمٛمِمٝمح٥م وَمـ ☜

 × اهلل يمرؽمقل ايمٛمِمٝمح٥م دم طمغم هم٘مؾ ,«فَمٛمْفُ  َوَرُوقا ؿْ ريض اهلل فمٛمٜم»:  اهلل وم٣مل ىمام فمٛمف وروقا

٣م َوفَمَٓمٛمَ » :وَم٣مَل  ◙ ؽم٣مري٥م زمـ ايمٔمرزم٣مض ضمدي٧م همٖمل ايمٛمج٣مة ؽمٌٝمؾ همٜمل زمْمريٗمتف وإطمذ تفؽمٛم زم٣مسم٣ٌمع

ايْمُٗمُٙمقُب، هَمَٗم٣مَل وَم٣مئٌِؾ: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ، ىَمَٟمنا َهِذِه ََمْقفِمَٓم٥ُم  َمٛمٜم٣مايْمُٔمُٝمقُن، َوَوصِمَٙم٦ْم  َمٛمٜم٣مََمْقفِمَٓم٥ًم زَمٙمِٝمَٕم٥ًم َذَرهَم٦ْم 

ٍع، هَماَمَذا سَمْٔمَٜمُد إيَِمٝمْ  ْٚمِع َوايمْما٣مفَم٥ِم، َوإِْن ىَم٣مَن فمَ  ٛم٣َم؟ هَمَٗم٣مَل:َُمَقدِّ ًا ـْ َئِمْش ُأوِصٝمُ٘مْؿ زمَِتْٗمَقى اهللِ، َوايم ُف ََم ٌَُِمٝم٣ًّم، هَم١مِٞما ًٌْدا ضَم

ـَ اظمَْْٜمِديِّكمَ  اؾِمِدي َٙمَٖم٣مِء ايمرا ٛماتِل َوؽُمٛما٥ِم اخْلُ ًُ ى اطْمتاَِلهًم٣م ىَمثغًِما، هَمَٔمَٙمْٝمُ٘مْؿ زمِ غَمَ ًَ قا َِمٛمُْ٘مْؿ زَمْٔمِدي هَم ٣م، َوفَمّمُّ ُ٘مقا هِبَ ًا َ ، مَت

َُمُ  ْٕ ٣مىُمْؿ َوحُمَْدشَم٣مِت ا 2» «قِر، هَم١مِنا ىُمؾا حُمَْدشَم٥ٍم زمِْدفَم٥ٌم، َوىُمؾا زمِْدفَم٥ٍم َواَليَم٥ٌم فَمَٙمْٝمَٜم٣م زم٣ِميمٛماَقاصِمِذ، َوإِيا
:» 

ٙمِِٚمكمَ  ويمأَِلئِٚم٥مِ  »ومقيمف :   ًْ ٣مم  أي : « اظمُ  دم زمْم٣مفمتٜمؿ يمٙمح٘م٣مم ايمٛمِمٝمح٥م همت٘مقن ، اظمًٙمٚمكم وفمٙمامء  ، حُل٘ما

اَم ايمْما٣مفَم٥ُم دِم اظمَْٔمُروِف  »: × ايمٛمٌل وم٣مل ىمام ، اهلل ؿم٣مفم٥م 3»« إِٞما
ـْ  ايمِمحٝمحكم دمو ،«: ٌْدِ  فَم » اهللاِ فَم

0
ـِ  ◙ «:  فَم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«1

 . ◙( فمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ 66»( وَمًٙمؿ :04»أطمرصمف ايمٌخ٣مري : 
«2

 ( .4687»( وأزمق داود:07045»أطمرصمف أمحد : 
«3

 ( .48»( وَمًٙمؿ :7045»أطمرصمف ايمٌخ٣مري : 
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ٙمِِؿ همِٝماَم َأضَم٤ما َوىَمِرَه، ََم٣م مَلْ ُي٠ْمََمْر زمَِٚمْٔمِِمَٝم٥ٍم، هَم١مَِذا ُأَِمَر زمِٚمَ »: وَم٣مَل  × ايمٛماٌِلِّ  ًْ ْٚمُع َوايمْما٣مفَم٥ُم فَمعَم اظمَْرِء اظمُ ًا ْٔمِِمَٝم٥ٍم ايم

2»«هَماَل ؽَمْٚمَع َوَٓ ؿَم٣مفَم٥مَ 
:»  . 

ـْ و  ـْ   ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  فَم فُ  × اهللِ َرؽُمقلِ  فَم ـْ  »: وَم٣مَل  َأٞما ـْ  اهللَ، َأؿَم٣معَ  هَمَٗمْد  َأؿَم٣مفَمٛمِل ََم  هَمَٗمْد  فَمَِم٣ميِن  َوََم

ـْ  اهللَ، فَمٍَم  ـْ  َأؿَم٣مفَمٛمِل، هَمَٗمْد  َأَِمغِمي َأؿَم٣معَ  َوََم 3»«فَمَِم٣ميِن  هَمَٗمْد  َأَِمغِمي فَمٍَم  َوََم
:» . 

٥ٌَمٌ اؽْمَٚمُٔمقا َوَأؿمِٝمُٔمقا، َوإِْن  » : × ايمٛمٌل وم٣مل وىمام ًٌَِمٌّ ىَمَٟمنا َرْأؽَمُف َززمِٝم 4»« اؽْمُتْٔمِٚمَؾ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ضَم
:» . 

ؽُمقَل  َوَأؿمِٝمُٔمقاْ  اهللَّ َأؿمِٝمُٔمقاْ »:  ذيمؽ ومٌؾ  اهلل وم٣مل وىمام   زمـ فم٣ٌمدة ضمدي٧م ودم، « َِمٛمُ٘مؿْ  إََْمرِ  َوُأْورِم  ايمرا

ْٚمِع َوايمْما   طزَم٣مَئْمٛم٣َم َرؽُمقَل اهللاِ  »: وَم٣مَل   ◙ ايمِم٣مَم٦م ًا ٣مفَم٥ِم دِم اظمَٛمَُْمِط َواظمَْ٘مَرِه، َوَأْن َٓ ُٞمٛم٣َمِزَع إََْمَر فَمعَم ايم

5» « َأْهَٙمُف، َوَأْن َٞمُٗمقَم َأْو َٞمُٗمقَل زم٣ِمحَلؼِّ ضَمْٝمُثاَم ىُمٛما٣م، َٓ َٞمَخ٣مُف دِم اهللاِ يَمْقََم٥َم َٓئِؿٍ 
:» . 

 وٓ افمتِم٣مَم٣مت وٓ  باٞمٗمال وٓ شمقرةٍ  إلم دفمقةٍ  زمٕمغم ُيٛمَِمح ايمممع ُي٣ميمػ َم٣م إَمغم َمـ وومع وإذا ☜

 ايمٛمِمح دم وؿمريٗمت٥م ،× ايمٛمٌل هدي خم٣ميمٖم٥م زم٤ًٌم اإلؽمالَمٝم٥م زم٣مَٕم٥م ضمؾ َم٣م إلم واٞمٓمروا ايمٖمقى، َمـ رء

 ايم٘مؾ زمؾ ايمٛم٣مس، َمـ اظَمرفِمل َمـ وٓ إَمر ورم َمـ ٓ زم٣مظمٔمِمٝم٥م يرى ٓ اإلؽمالم هم١من وإٓ  إَمقر، ٕويمٝم٣مء

 :وىمام ومٝمؾ  ،واظمٖم٣مؽمد ، اظمِم٣ميمح إلم ريٛمٓم اإلؽمالم يم٘مـ ، اهلل يْمٝمٔمقا أن فمٙمٝمٜمؿ َي٤م

ـْ  ٌَقلٍ  احَلْٝمضِ  ىَمَٕم٣مؽِمؾ  ** زمِٟمْٞمَ٘مرِ  َُمٛمَْ٘مًرا أزال وََم ي زمِ  .َأنْمػَمِ

وذ َمًتْمغم، وَم٣م أضمد طمرج فمعم ورم   أفمٓمؿ َمٛم٘مرٌ  هوراء َمـ ُيِمؾ ، احل٘م٣مم فمعم زم٣مخلروج اظمٛم٘مر  تٕمغمهم

 أَمره إٓ وازمتاله اهلل زممم َمٛمف، واهلل اظمًتٔم٣من .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= «1
 . ◙هق ازمـ فمٚمر  

«2
 ( .7044»أطمرصمف ايمٌخ٣مري : 
3)

 (، وايمٙمٖمظ ظمًٙمؿ .32»( وَمًٙمؿ:7037»أطمرصمف ايمٌخ٣مري : 
«4

 . ◙(، فمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ 02026»أطمرصمف أمحد : 
«5

 ( .7099»أطمرصمف ايمٌخ٣مري : 
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ـَ  َأَْمرٌ  صَم٣مَءُهؿْ  َوإَِذا» :  اهلل وم٣مل ىمام إَمر أورم َمـ وهؿ اظمًٙمٚمكم يمٔمٙمامء ٛمِمٝمح٥موايم ☜  ـِ  َِم ََْم ْٕ  َأوِ  ا

ْقِف  وهُ  َويَمقْ  زمِفِ  َأَذافُمقا اخْلَ ؽُمقلِ  إلَِم  َردُّ ََْمرِ  ُأورِم  َوإلَِمٰ  ايمرا ْٕ ـَ  يَمَٔمٙمَِٚمفُ  َِمٛمُْٜمؿْ  ا َتٛمٌِْْمُقَٞمفُ  ايماِذي ًْ  . « َِمٛمُْٜمؿْ  َي

 زم٧ٌم ْلؿ وايمٛمِمٝمح٥م يمألَم٥م، سمقهمٝمؼ ايمٔمٙمامء همتقهمٝمؼ وايمتًديد، زم٣ميمتقهمٝمؼ ْلؿ، زم٣ميمدفم٣مء ح٥مهم٣ميمٛمِمٝم ☜

 ُيٚمٙمقَن٣م، ايمتل ايمٔمٙمقم َمـ وايمتزهٝمد هبؿ وايمتُمٜمغم ، َم٣ًموهيؿ ذىمر زمٔمدم ْلؿ وايمٛمِمٝمح٥م ، فمٙمقَمٜمؿ

 ايمْم٣مفم٥م  ،إراوكم سمٗمقم زمف ايمذي ايمٔمٓمٝمؿ، ايم٣ٌمب هق هذاو ، اهلل ؿم٣مفم٥م دم زمْم٣مفمتٜمؿ، إئٚم٥م ْلٚمٝمع وايمٛمِمٝمح٥م

 ايمٔمٙمامء، دم ايمْمٔمـ إن شمؿ  اهلل ؿم٣مفم٥م دم وايمٔمٙمامء إَمراء َمـ إَمر وأورم،× اهلل ويمرؽمقل  هلل

 ٙمقهم ، فمٓمٝمؿ ضره ىم٣من ويمذيمؽ أطمرة دم وايمزهد همٝمٜم٣م، وايمرنم٥ٌم ايمدٞمٝم٣م، إلم ايمتْمُٙمع نم٣ميم٣ٌمً  ؽمٌٌف وإَمراء،

 دم أو ايمٔم٣مملِ  دم ؿمٔمٛم٦م إذا أَم٣م، ؾمخص فمعم ضرهم١مٞمف  زم٣مؿماًل، همٝمف ؿمٔمٛمؽ ىم٣من وإن ايمٛم٣مس َمـ زيد دم ؿمٔمٛم٦م

 .اظمًتٔم٣من واهلل ،فمريض وهم٣ًمد أَم٥م، فمعم ضر ُيِمؾ ،هم١من إَمغم

تِِٜمؿْ  »ومقيمف :  ، فمٙمٝمف وضمثٜمؿ إيمٝمف، ودفمقهتؿ اخلغم، إلم زمتقصمٝمٜمٜمؿ ْلؿ ُيٛمَِمح اظمًٙمٚمكم وفمقام أي : « وفم٣مَما

ـْ همط، ؽمقيمف وفمدم ايمٕمش واخلٝم٣مٞم٥م ْلؿ، وَمٔم٣مَمٙمتٜمؿ فمعم َم٣م ذع اهلل فمزوصمؾ ور  َأنا  ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  َٔم

ٙمِِؿ ؽِم٦مٌّ  »: وَم٣مَل  × اهللِ  َرؽُمقَل  ًْ ٙمِِؿ فَمعَم اظمُْ ًْ ـا َي٣م َرؽُمقَل اهللِ؟، وَم٣مَل:  شضَمؼُّ اظمُْ ْؿ »وِمٝمَؾ: ََم٣م ُه ٙمِّ ًَ إَِذا يَمِٗمٝمَتُف هَم

ٌُْف، َوإَِذا اؽْمَتٛمَِْمَحَؽ هَم٣مْٞمَِمْح يَمُف، وَ  ْتُف، َوإَِذا ََمِرَض هَمُٔمْدُه َوإَِذا فَمَٙمْٝمِف، َوإَِذا َدفَم٣مَك هَمَٟمصِم ٚمِّ ًَ إَِذا فَمَْمَس هَمَحِٚمَد اهللَ هَم

ٌِْٔمفُ  0» « ََم٣مَت هَم٣مسما
:»  . 

 اخلْمٝم٤مو ْل٣مره، واْل٣مر يمزوصمتف، وايمزوج ٕزمٛم٣مءه، إب َمـ، أضمد يم٘مؾ َمْمٙمقزم٥م  ايمٛمِمٝمح٥م  أن هم٣مظمٜمؿ ☜

٣مًَم٣م ٚمٝمع،اْل زمكم َمت٣ٌمديم٥م وايمٛمِمٝمح٥م وطمْمٝمٌٜمؿ، يمٔم٣مظمِِٜمؿ، اظمجتٚمعو ظمجتٚمٔمف،  وفمٙمامء وحم٘مقَمكم، ضُم٘ما

 زمٕمغم ٞمِمح٦م إذا هم١مٞمؽ  ، وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب  إلم ، وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب َمـ ايمٛمِمٝمح٥م سم٘مقن أن َي٤م يم٘مـ وصُمَٜم٣مل،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«1

 . (2062» ف َمًٙمؿ :أطمرصم 



 93  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

ـْ  ىَم٣منَ  َويَمقْ  »:   اهلل وم٣مل اإلطمتالف ضمِمؾ ، وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب نمغم وإلم ، وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب  اهللاِ  نَمغْمِ  فِمٛمدِ  َِم

 . « ىَمثغًِما هًم٣ماطْمتاَِل  همِٝمفِ  يَمَقصَمُدوا

 اظم٠مَمٛمكم فمـ  اهلل أطمػم ىمام يٗمقل أن إٓ  ايم٣ًمَمع فمعم َم٣م ، وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب َمـ ٞمِمحؽ ىم٣من إذا زمٝمٛمام ☜ 

ٛم٣َم نُمْٖمَراَٞمَؽ  َوَأؿَمْٔمٛم٣َم ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم »:   زم٣مب َمـ همٜمق ٓ:  وم٣مل وإن  ٓ،:  يٗمقل أن يًتْمٝمع  َم٣م و ،« اظمَِِْمغمُ  َوإيَِمْٝمَؽ  َرزما

 يمٝم٦ًم ٞمِمٝمحتؽ سم٘مقن رزمام زمذوومؽ، أو ، زمرأيؽ سمٛمِمحف أن أَم٣م إي٣مم، َمـ يقم دم ٞمٖمًف صمعرا ورزمام اظم٘م٣مزمرة

 زمرهمٍؼ  سم٘مقن ايمٛمِمٝمح٥م أن هٛم٣م ايمٔمٙمامء يذىمره وَم٣م وايمًٛم٥م، زم٣ميم٘مت٣مب ايمٛمِمٝمح٥م هل احلٗم٥م هم٣ميمٛمِمٝمح٥م زمٛمِمٝمح٥م،

هْمَؼ  إِنا  »:  × ايمٛمٌل يمٗمقل ءٍ  دِم  َيُ٘مقنُ  َٓ  ايمرِّ ٓا  َرْ َٓ  َزاَٞمُف، إِ ـْ  عُ ُيٛمْزَ  َو ءٍ  َِم ٓا  َرْ ـْ  فمٙمٝمف َمتٖمؼ «ؾَم٣مَٞمفُ  إِ فَم٣مئَُِم٥َم  فَم

 .ا ◙

 :  ايمُم٣مهمٔمل فمـ ُيْذىَمرو ، ؽمٌٝمال ذيمؽ إلم  َم٣ماؽمتْم٣مع ًها وسم٘مقن 

دين   اْلامفمفْ  دم َ  ايمٛمِمٝمح٥م وصمٛمٌِّٛمل ** اْٞمِٖمَراِدي دم زمِٛمُِْمِحَؽ  سَمَٔمٚما

                                                  .اؽمتامفمف ىأر ٓ ايمتقزمٝمِخ  َمـ** َٞمْقعٌ  ايمٛما٣مسِ  زَمكْمَ  ايمٛمُِّْمَح  هَم١مِنا 

 وىم٣من ايممم، ص٣مضم٤م يُمتٜمر مل إذا أَم٣م  ـم٣مهرة، ايمٛمِمٝمح٥م سم٘مقن ذيمؽ همٔمٛمد  وـمٜمر ، ايممم اٞمتمم إذا إٓ 

ـْ  »:   × ايمٛمٌل يٗمقل ذيمؽ ودم، ُيًؼَم   وإٞمام ، ُيٖمَّمح أن َيقز همال ، ايمٛم٣مس زمكم وَمٕمٚمقًرا َمًتقًرا َس  ََم  َٞمٖما

ـْ  ـٍ  فَم ـْ  ىُمْرزَم٥مً  َُم٠ْمَِم ْٞمَٝم٣م، ىُمَرِب  َِم َس  ايمدُّ ـْ  ىُمْرزَم٥مً  فَمٛمْفُ  اهللُ َٞمٖما ـْ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم، َيْقمِ  ىُمَرِب  َِم َ  َوََم ، فَمعَم  َينا َ  َُمْٔمِنٍ  اهللُ َينا

ْٞمَٝم٣م دِم  فَمَٙمْٝمفِ  طِمَرِة، ايمدُّ ْٔ ـْ  َوا ٙماًِم، ؽَمؼَمَ  َوََم ًْ هُ  َُم ْٞمَٝم٣م دِم  اهللُ ؽَمؼَمَ طِم  ايمدُّ ْٔ ٌْدِ  فَمْقنِ  دِم  َواهللُ َرِة،َوا ٌُْد  ىَم٣منَ  ََم٣م ايْمَٔم  دِم  ايْمَٔم

ـْ  َأطِمٝمِف، فَمْقنِ  َؾ  فِمْٙماًم، همِٝمفِ  َيْٙمَتِٚمُس  ؿَمِريًٗم٣م ؽَمَٙمَؽ  َوََم ٛما٥ِم، إلَِم  ؿَمِريًٗم٣م زمِفِ  يَمفُ  اهللُ ؽَمٜما ْـ  زَمْٝم٦ٍم  دِم  وَمْقمٌ  اصْمَتَٚمعَ  َوََم٣م اْْلَ  َِم

ٓا  زَمْٝمٛمَُٜمْؿ، َيَتَداَرؽُمقَٞمفُ وَ  اهللِ، ىمَِت٣مَب  َيْتُٙمقنَ  اهللِ، زُمُٝمقِت  ٘مِٝمٛم٥َُم، فَمَٙمْٝمِٜمؿِ  َٞمَزيَم٦ْم  إِ ًا مْح٥َمُ  َونَمُِمَٝمْتُٜمؿُ  ايم ْتُٜمؿُ  ايمرا  َوضَمٖما
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ـْ  اهللُ  َوَذىَمَرُهؿُ  اظماََْلئَِ٘م٥ُم، ـْ  فِمٛمَْدُه، همِٝمَٚم ْ  فَمَٚمُٙمُف، زمِفِ  زَمْماٟمَ  َوََم عْ  مَل ٌُفُ  زمِفِ  ُيْنِ ًَ »َمًٙمؿ صحٝمح  شَٞم
0

ـْ  «: َة ُهَرْيرَ  َأيِب  فَم

◙ . 

، ايمرصمؾ هذا همٝمف وومع ايمذي   ايم٣ٌمؿمؾ هذا َمـ ُُيِذر أن طمْم٤م إذا زمٟمس وٓ فمٙمٝمف، ذٞمٌف ىم٣من إذا هذاو ☜ 

 ُُيِذر أن يمف ذيمؽ همٔمٛمد ، زم٣مظمٔمِمٝم٥م صم٣مهر َم٣م هم١مذا  ، «أومقام زم٣مل َم٣م»:  × اهلل رؽمقل يٗمقل ىم٣من ىمام يٗمقل يم٘مـ 

ؼم هتَؽ   ومد ٕٞمف  ، همٝمف زمام  وَيْذىُمَره َمٛمف ًِ  .  اهلل وزمكم ٝمٛمفزم همٝمام ايم

،  »: َيُٗمقُل  × اهللاِ َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم : َيُٗمقُل  ◙ ُهَرْيَرةَ  أيب ضمدي٧م ودم ـَ ٓا اظمَُج٣مِهِري تِل َُمَٔم٣مذًم إِ ىُمؾُّ ُأَما

ُه اهللاُ فَمَٙمْٝمفِ  ْٝمِؾ فَمَٚماًل، شُمؿا ُيِْمٌَِح َووَمْد ؽَمؼَمَ صُمُؾ زم٣ِميمٙما ـَ اظمَُج٣مَهَرِة َأْن َئْمَٚمَؾ ايمرا ، هَمَٝمُٗمقَل: َي٣م هُماَلُن، فَمِٚمْٙم٦ُم َوإِنا َِم

ُف، َوُيِْمٌُِح َيْ٘مُِمُػ ؽِمؼْمَ اهللاِ فَمٛمُْف  ُه َرزمُّ ؼُمُ ًْ ٣ٌَمِرضَم٥َم ىَمَذا َوىَمَذا، َووَمْد زَم٣مَت َي » فمٙمٝمف َمتٖمؼ «ايم
2

:». 

ٌَكَم  أن ويمٙمٚمًٙمٚمكم، يمف ايمٛمِمٝمح٥م همٚمـ ايمديـ، دم سمي وخم٣ميمٖمتف َمٌتدفًم٣م ىم٣من إذا وه٘مذا  ☜  والل ُي

 أومقاًَم٣م وذىمر × ايمٛمٌل وم٣مم همٗمد ، وايمًٛم٥م يمٙم٘مت٣مب  اظمخ٣ميمٖمكم وايمدفم٣مة  وايمًٛم٥م يمٙم٘مت٣مب خ٣ميمٖم٥ماظم ايمدفمقات

 َمٗم٣ممٍ  همٙم٘مؾِ  ، «أومقام زم٣مل َم٣م» ووم٣مل وم٣مم ومد و، «رء ديٛمٛم٣م َمـ ئمٙمامن وهمالًٞم٣م همالًٞم٣م  أرى َم٣م »:   ووم٣مل  زمٟمؽمامئٜمؿ

ؼ دفمقة إلم احلؼ، واْلرح ٕهؾ ، وزم٣مب اْلرح وايمتٔمديؾ َمـ أهؿ أزمقاب ايمديـ هم٣ميمتٔمديؾ ٕهؾ احلَمٗم٣مل

 سم٘مقن َمقؿمٛمٜم٣م دم وؤم٦م إذا هم٣ميمٛمِمٝمح٥م ايمٌدع َتذير َمـ ايم٣ٌمؿمؾ، وهق َمـ اْلٜم٣مد دم ؽمٌٝمؾ اهلل فمزوصمؾ،

 .ٞم٣مهمٔم٥م

:وم٣مل  ـَ ََمِٔمكْمٍ ـَ اِْلَٜم٣مِد دِم ؽَمٌِْٝمِؾ اهللِ. َُيَْٝمك زم ٛما٥ِم، َأهْمَّمُؾ َِم ًُّ ـِ ايم بُّ فَم  ايمذا

 –ايمٔم٣مظمكم  رب هلل واحلٚمد -

۞۞۞  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1)

 . (2699»أطمرصمف َمًٙمؿ  
2)

 ( .2998»( وَمًٙمؿ :6869»أطمرصمف ايمٌخ٣مري: 
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  الثامن الحديث

 

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

 دم  ◙ اخلْم٣مب زمـ فُمَٚمر َمٛمٜمؿ ، × ايمٛمٌل أصح٣مب َمـ فمدة فمـ صم٣مء َمتقاسمر وومد احلدي٧م هذا 

َ  ظمَا٣م: وَم٣مَل  ◙ هريرة أيب فمـ ويمٖمٓمف ومِم٥م وهمٝمف: ايمِمحٝمحكم  زَمْ٘مرٍ  َأزُمق َوىَم٣منَ  × اهللاِ  َرؽُمقُل  سُمُقدمِّ

ـْ  َوىَمَٖمرَ  ،◙ ـَ  ىَمَٖمرَ  ََم : × اهللاِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل  َووَمْد  ايمٛما٣مَس؟ سُمَٗم٣مسمُِؾ  ىَمْٝمَػ :  ◙ فُمَٚمرُ  هَمَٗم٣مَل  ايمَٔمَرِب، َِم

ٓا  إيَِمفَ  َٓ : َيُٗمقيُمقا ضَمتاك ايمٛما٣مَس  ُأوَم٣مسمَِؾ  َأنْ  ُأَِمْرُت  » ـْ  اهللاُ، إِ ٣م هَمَٚم فُ  ََم٣ميَمفُ  َِمٛمِّل فَمَِمؿَ  هَمَٗمْد  وَم٣مَْلَ ًَ ٓا  َوَٞمْٖم ِف، إِ  زمَِحٗمِّ

٣مزُمفُ  ًَ  . « اهللاِ  فَمعَم  َوضِم

 اهلل رؽمقل وم٣مل وم٣مل ايمٌخ٣مري فمٛمد ◙ أٞمس فمـ وصم٣مء َمًٙمؿ، أطمرصمف ◙ صم٣مزمر وَمٛمٜمؿ☜

ٓا  إيَِمفَ  َٓ  َأنا  َيُْمَٜمُدوا ضَمتاك ايمٛما٣مَس  ُأوَم٣مسمَِؾ  َأنْ  ُأَِمْرُت » : × ٌُْد  حُمََٚمًدا َوَأنا  اهللاُ، إِ  َأنا  ؾَمِٜمُدوا هَم١مَِذا  َوَرؽُمقيُمُف، اهللِ  فَم

ٓا  إيَِمفَ  َٓ  ْقا ، اهللِ   َرؽُمقل حُمََٚمًدا َوَأنا  اهللاُ، إِ ٌَُٙمقا َصاَلسَمٛم٣َم، َوَصٙما ٌَْٙمَتٛم٣َم، َواؽْمَتْٗم  ضَمُرََم٦ْم  هَمَٗمْد  َذزمِٝمَحَتٛم٣َم، َوَذزَمُحقا وِم

ْؿ، ِدََم٣مُؤُهؿْ  فَمَٙمْٝمٛم٣َم ٓا  َوَأَْمَقاُْلُ َٜم٣م إِ  . ش زمَِحٗمِّ

: يٗمقل أٞمف ذيمؽ فمعم وايمديمٝمؾ ،  اهلل يْمٝمع َمٟمَمقر فمٌٌد  × ايمٛمٌل نأ ايمٖمقائد َمـ احلدي٧م ودم ☜

ـِ  َوَأفْمِرْض  سُم٠ْمََمرُ  زماَِم  هَم٣مْصَدعْ » : سمٔم٣ملم وم٣مل  اهلل هق أَمره وايمذي:   ش ُأَِمْرُت » ىمكِمَ  فَم  [ .94:احلجر] «اظمُْمْمِ

٣م َي٣م » : سمٔم٣ملم ووم٣مل َ ؽُمقُل  َأهيُّ غْ  ايمرا ـْ  إيَِمْٝمَؽ  ُأْٞمِزَل  ََم٣م زَمٙمِّ َؽ رَ  َِم ْ  َوإِنْ  زمِّ ْٕم٦َم  هَماَم  سَمْٖمَٔمْؾ  مَل  َئْمِِمُٚمَؽ  َواهللاُ ِرؽَم٣ميَمَتفُ  زَمٙما

ـَ  ـَ  ايْمَٗمْقمَ  هَيِْدي َٓ  اهللاَ إِنا  ايمٛما٣مسِ  َِم  [ .67:اظم٣مئدة] « ايْمَ٘م٣مهمِِري

أَمرت أن أوم٣مسمؾ ايمٛم٣مس ضمتك يُمٜمدوا  » : وم٣مل ×فمـ ازمـ فمٚمر ريض اهلل سمٔم٣ملم فمٛمٜمام أن رؽمقل اهلل   -8

 اهلل وأن حمٚمدًا رؽمقل اهلل، ويٗمٝمٚمقا ايمِمالة، وي٠مسمقا ايمزىم٣مة: هم١مذا همٔمٙمقا ذيمؽ فمِمٚمقا َمٛمل أن ٓ إيمف إٓ

 رواه ايمٌخ٣مري وَمًٙمؿ. «دَم٣مءهؿ وأَمقاْلؿ إٓ زمحؼ اإلؽمالم وضم٣ًمهبؿ فمعم اهلل سمٔم٣ملم
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، َأنا َرؽُمقَل اهللِ ودم ضمدي٧م  ـِ مِح٣َمٍر اظمَُْج٣مؾِمِٔملِّ ـْ فِمَٝم٣مِض زْم ٌَتِِف: ، وَم٣مَل َذاَت َيْقٍم دِم طُم ×فَم َٓ إِنا َريبِّ  "ْْم َأ

ًٌْدا ضَماَلٌل، َوإيِنِّ  َٚمٛمِل َيْقَِمل َهَذا، ىُمؾُّ ََم٣مٍل َٞمَحْٙمُتُف فَم ا٣م فَمٙما َٚمُ٘مْؿ ََم٣م صَمِٜمْٙمُتْؿ، ِِم ٣ٌَمِدي ضُمٛمََٖم٣مَء َأََمَريِن َأْن ُأفَمٙمِّ  طَمَٙمْٗم٦ُم فِم

ـْ  َٝم٣مؿمِكُم هَم٣مصْمَت٣ميَمْتُٜمْؿ فَم ُْؿ َأسَمْتُٜمُؿ ايمُما ُٜمْؿ، َوإَِنا ىُمقا  ىُمٙما ْؿ َأْن ُيمْمِ ْؿ، َوَأََمَرهْتُ ََم٦ْم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ََم٣م َأضْمَٙمْٙم٦ُم َْلُ ِديٛمِِٜمْؿ، َوضَمرا

ٓا  ْؿ َوفَمَجَٚمُٜمْؿ، إِ َْرِض، هَمَٚمَٗمَتُٜمْؿ فَمَرهَبُ ْٕ ْ ُأْٞمِزْل زمِِف ؽُمْٙمَْم٣مًٞم٣م، َوإِنا اهللَ َٞمَٓمَر إلَِم َأْهِؾ ا ـْ َأْهِؾ يِب ََم٣م مَل  زَمَٗم٣مَي٣م َِم

ُٙمُف اظم٣َْمُء، سَمْٗمَرُؤُه ايْم٘مَِت٣مِب، َووَم٣م ًِ َٓ َيْٕم زَْمَتٙمَِٝمَؽ َوَأزْمَتقِمَ زمَِؽ، َوَأْٞمَزيْم٦ُم فَمَٙمْٝمَؽ ىمَِت٣مزًم٣م  ِٕ اَم زَمَٔمْثُتَؽ  َٞم٣مئِاًم َوَيْٗمَٓم٣مَن، َل: إِٞما

ٌْزَ  َق وُمَرْيًُم٣م، هَمُٗمْٙم٦ُم: َربِّ إًِذا َيْثَٙمُٕمقا َرْأِد هَمَٝمَدفُمقُه طُم ًة، وَم٣مَل: اؽْمَتْخِرصْمُٜمْؿ ىَماَم َوإِنا اهللَ َأََمَريِن َأْن ُأضَمرِّ

٥ًم َِمْثَٙمُف، َووَم٣مسمِ  ًَ ٌَْٔم٧ْم مَخْ ٛمُٛمِْٖمَؼ فَمَٙمْٝمَؽ، َوازْمَٔم٧ْم صَمْٝمًُم٣م َٞم ًَ ـْ َأؿَم٣مفَمَؽ اؽْمَتْخَرصُمقَك، َوانْمُزُهْؿ ُٞمْٕمِزَك، َوَأْٞمِٖمْؼ هَم ْؾ زمَِٚم

ٌط َُمتَ  ًِ ٛما٥ِم شَماَلشَم٥ٌم ُذو ؽُمْٙمَْم٣مٍن َُمْٗم ـْ فَمَِم٣مَك، وَم٣مَل: َوَأْهُؾ اْْلَ ٌؼ، َوَرصُمٌؾ َرضِمٝمٌؿ َروِمٝمُؼ ايْمَٗمْٙم٤ِم يمُِ٘مؾِّ ِذي ََم ٌق َُمَقهما َِمدِّ

َٓ َززْمَر يَمُف، ِٔمٝمُػ ايماِذي  ٥ٌم: ايمّما ًَ ٌػ ُذو فِمَٝم٣مٍل، وَم٣مَل: َوَأْهُؾ ايمٛما٣مِر مَخْ ٙمٍِؿ، َوفَمِٖمٝمٌػ َُمَتَٔمٖمِّ ًْ ـَ ُهْؿ  وُمْرزَمك َوَُم ايماِذي

َٓ ََم٣م ٌَْتُٕمقَن َأْهاًل َو َٓ َي ًٌَٔم٣م  َٓ همِٝمُ٘مْؿ سَم َٓ ُيِْمٌُِح َو ٓا طَم٣مَٞمُف، َوَرصُمٌؾ  َٓ َُيَْٖمك يَمُف ؿَمَٚمٌع، َوإِْن َدقا إِ ـُ ايماِذي 
٣مئِ ، َواخْلَ ًٓ

ـْ َأْهٙمَِؽ َوََم٣ميمَِؽ  ٓا َوُهَق ُُي٣َمِدفُمَؽ فَم ٣مُش ش َوَذىَمرَ »ُيْٚمِز إِ ٛمْٓمغُِم ايْمَٖمحا ٌُْخَؾ َأِو ايْمَ٘مِذَب َوايمُمِّ َومَلْ َيْذىُمْر َأزُمق  "ايْم

ًا  ٛمُٛمِْٖمَؼ فَمَٙمْٝمَؽ »٣مَن دِم ضَمِديثِِف: نَم ًَ  أطمرصمف َمًٙمؿ . شَوَأْٞمِٖمْؼ هَم

، َأنا ايمٛماٌِلا وفمدم ايمتٌٙمٝمغ ضر فمعم ايمدافمل إلم اهلل، همٔمـ  ـَ  ×احَل٣مِرَث إؾَْمَٔمِريا وَم٣مَل: إِنا اهللاَ َأََمَر َُيَْٝمك زْم

٣م َوَيْٟمَُمرَ  ٣م زمَِخْٚمِس ىَمٙمِاَمٍت َأْن َئْمَٚمَؾ هِبَ ك:  َزىَمِريا ًَ ٣م، هَمَٗم٣مَل فِمٝم ٌْْمَِئ هِبَ ُف ىَم٣مَد َأْن ُي ٣م، َوإِٞما زمٛمل إهائٝمؾ َأْن َئْمَٚمُٙمقا هِبَ

٣م َأْن سَمْٟمَمُ  ٣م، هَم١مَِما ٣م َوسَمْٟمَُمَر زمٛمل إهائٝمؾ َأْن َئْمَٚمُٙمقا هِبَ ٣م َأَٞم٣م آَُمُرُهْؿ، إِنا اهللاَ َأََمَرَك زمَِخْٚمِس ىَمٙمِاَمٍت يمَِتْٔمَٚمَؾ هِبَ َرُهْؿ، َوإَِما

َب، هَمَجَٚمَع ايمٛما٣مَس دِم زَمْٝم٦ِم اظمَْْٗمِدِس، هَم٣مَْمَتألَ هَمَٗم٣مَل  َػ يِب َأْو ُأفَمذا ًَ ٣م َأْن ُُيْ ٌَْٗمَتٛمِل هِبَ ِجُد َُيَْٝمك: َأطْمَُمك إِْن ؽَم ًْ  اظمَْ

، َوآَُمَرىُمْؿ أَ  ـا ِف، هَمَٗم٣مَل: إِنا اهللاَ َأََمَريِن زمَِخْٚمِس ىَمٙماَِمٍت َأْن َأفْمَٚمَؾ هِبِ َ ـا َأْن َووَمَٔمُدوا فَمعَم ايمممُّ ُْلُ : َأوا ـا ْن سَمْٔمَٚمُٙمقا هِبِ

ـْ  ًٌْدا َِم ى فَم َك زم٣ِمهللاِ ىَمَٚمَثِؾ َرصُمٍؾ اؾْمؼَمَ ـْ َأْذَ ىُمقا زمِِف ؾَمْٝمًئ٣م، َوإِنا ََمَثَؾ ََم ٌُُدوا اهللاَ َوَٓ سُممْمِ  طَم٣ميمِِص ََم٣ميمِِف زمَِذَه٤ٍم سَمْٔم

ُ٘مْؿ َيْرَى َأْن َأْو َوِرٍق، هَمَٗم٣مَل: َهِذِه َداِري َوَهَذا فَمَٚمقِم هَم٣مفْمَٚمْؾ وَ  ، هَمَ٘م٣مَن َئْمَٚمُؾ َوُي٠َمدِّي إلَِم نَمغْمِ ؽَمٝمِِّدِه، هَمَٟميُّ َأدِّ إرَِما
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ْٝمُتْؿ هَماَل سَمْٙمَتِٖمُتقا هَم١مِنا اهللاَ يَ  اَلِة، هَم١مَِذا َصٙما ٌُْدُه ىَمَذيمَِؽ؟ َوإِنا اهللاَ َأََمَرىُمْؿ زم٣ِميمِما ٌِْدِه دِم َيُ٘مقَن فَم ٛمِِْم٤ُم َوصْمَٜمُف يمَِقصْمِف فَم

ٌة همِ  َٝم٣مِم، هَم١مِنا ََمَثَؾ َذيمَِؽ ىَمَٚمَثِؾ َرصُمٍؾ دِم فِمَِم٣مزَم٥ٍم ََمَٔمُف ُسا ُٜمْؿ َصاَلسمِِف ََم٣م مَلْ َيْٙمَتِٖم٦ْم، َوآَُمُرىُمْؿ زم٣ِميمِمِّ ٌؽ، هَمُ٘مٙمُّ ًْ ٝمَٜم٣م َِم

ِؽ  ًْ
ِ ـْ ِريِح اظمْ ٣مئِِؿ َأؿْمَٝم٤ُم فِمٛمَْد اهللِ َِم ٌُُف ِرُُيَٜم٣م، َوإِنا ِريَح ايمِما َدوَم٥ِم هَم١مِنا ََمَثَؾ َذيمَِؽ وَ  َئْمَج٤ُم َأْو ُئْمِج آَُمُرىُمْؿ زم٣ِميمِما

زُمقا فُمٛمَُٗمُف، هَمَٗم٣مَل: َأَٞم٣م َأهمْ  َُمقُه يمَِٝمْيِ ، هَمَٟمْوشَمُٗمقا َيَدُه إلَِم فُمٛمُِٗمِف َووَمدا ُه ايمَٔمُدوُّ ِديِف َِمٛمُْ٘مْؿ زم٣ِميمَٗمٙمِٝمِؾ ىَمَٚمَثِؾ َرصُمٍؾ َأَهَ

ُف َِمٛمُْٜمْؿ، َوآَُمُرىُمْؿ َأْن  ًَ افًم٣م َوايمَ٘مثغِِم، هَمَٖمَدى َٞمْٖم سَمْذىُمُروا اهللاَ هَم١مِنا ََمَثَؾ َذيمَِؽ ىَمَٚمَثِؾ َرصُمٍؾ طَمَرَج ايمَٔمُدوُّ دِم َأشَمِرِه ِهَ

ْٝمَْم٣م ـَ ايمُما ُف َِم ًَ ِرُز َٞمْٖم ٌُْد َٓ ُُيْ ُف َِمٛمُْٜمْؿ، ىَمَذيمَِؽ ايمَٔم ًَ ـٍ ضَمِِمكٍم هَمَٟمضْمَرَز َٞمْٖم ِن إِٓا زمِِذىْمِر اهللِ، ضَمتاك إَِذا َأسَمك فَمعَم ضِمِْم

ْٚمُع َوايمْما٣مفَم٥ُم َواِْلَٜم٣مُد َواِْلْجَرُة َواَْلاَمفَم٥ُم، هَم١مِٞما ×ٌِلُّ وَم٣مَل ايمٛما  ًا ، ايم ـا ـْ : َوَأَٞم٣م آَُمُرىُمْؿ زمَِخْٚمٍس اهللاُ َأََمَريِن هِبِ ُف ََم

ـْ ادا  ـْ فُمٛمُِٗمِف إِٓا َأْن َيْرصِمَع، َوََم ـْ هَم٣مَرَق اَْلاَمفَم٥َم وِمٝمَد ؾِمػْمٍ هَمَٗمْد طَمَٙمَع ِرزْمَٗم٥َم اإِلؽْماَلِم َِم ُف َِم فَمك َدفْمَقى اَْل٣مِهٙمِٝما٥ِم هَم١مِٞما

هلِل ايماِذي صُمَث٣م صَمَٜمٛماَؿ، هَمَٗم٣مَل َرصُمٌؾ: َي٣م َرؽُمقَل اهلِل َوإِْن َصعما َوَص٣مَم؟ وَم٣مَل: َوإِْن َصعما َوَص٣مَم، هَم٣مْدفُمقا زمَِدفْمَقى ا

ٙمِِٚمكَم  ًْ ىُمُؿ اظمُْ ٣ٌَمَد اهللاِؽَماما  أطمرصمف ايمؼمَمذي . اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم، فِم

 وومد  ، َمٗم٣مسمٙم٥م وايمٗمت٣مل  ، زمآيم٥مٍ  اإلٞم٣ًمن روح سُمزَهؼ أن ايمٗمتؾ ، ايمٗمتؾ نمغم ايمٗمت٣مل : «ايمٛما٣مَس  ُأوَم٣مسمَِؾ  َأنْ »ومقيمف :   

 أوّمروا ومد  ايمذيـ أَم٣م  اإلؽمالم طمالف فمعم هؿ ايمذيـ  هٛم٣م زم٣ميمٛم٣مس  واظمراد ،  ي٘مقن ٓ وومد وَمْتؾ َمٔمف ي٘مقن

 ؟ ومتٙمتف أٓ:  اهلل رؽمقل ي٣م يمف ومٝمؾ ظم٣م × ايمٛمٌل وم٣مل زم٣ميمٝمٗمكم، ؿردهت سمٔمٙمؿ ضمتك فمٛمٜمؿ همُٝمَ٘مػ ـم٣مهًرا زم٣ميمتقضمٝمد

 . ◙ صم٣مزمر فمـ ، َمتٖمؼ فمٙمٝمفش أصح٣مزمف يٗمتؾ حمٚمًدا أن ايمٛم٣مس يتحدث ٓ »:  وم٣مل

 . ـمٜمر زمام ئم٣مَمٙمٜمؿ ىم٣من وإٞمام ، ومتٙمف أو اظمٛم٣مهمٗمكم َمـ أضمًدا وم٣مسمؾ × ايمٛمٌل أن ُئمَٙمؿ ومل

ٓا  إيَِمفَ  َٓ  َأنا  َيُْمَٜمُدوا ضَمتاك»ومقيمف :   ، اهلل إٓ إيمف ٓ وم٣ميمقا َم٣م هم١مذا ويٗمروا زم٣ميمتقضمٝمد يُمٜمدوا أن إلم أي :«اهللاُ إِ

 وإن ، ْلؿ ٞم٣مهمٔم٥مٌ  همٜمل فمٙمٝمف سمدل زمام وايمتزَمقا ، زمٚمٗمتّم٣مه٣م فَمٚمٙمِقا  إن اإلَم٣مم يٛمٓمر شمؿ ، فمٛمٜمؿ ايم٘مػ وصم٤م

 دم صم٣مء َم٣م ، اهلل إٓ إيمف ٓ وم٣مل  فمٚمـ ايم٘مػ فمعم وايمديمٝمؾ ، زمف ٞمٗمّمقه٣م َم٣م زمٗمدر فمٙمٝمٜمؿ همُٝمحَ٘مؿ ٞم٣مومّمقه٣م

ـِ  ُأؽم٣مََم٥مَ   ـفم َمًٙمؿ صحٝمح إلَِم  ×زَمَٔمَثٛم٣َم َرؽُمقُل اهللاِ  » وم٣مل :  ╚ ؽمٚمرة زمـ صم٣مزمر وفمـ ، َزْيدٍ  زْم
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ـَ إَْٞمَِم٣مِر َرصُماًل َِمٛمُْٜمْؿ، هَمَٙماما نَمُِم  ْٗم٦ُم َأَٞم٣م َوَرصُمٌؾ َِم ٌاْحٛم٣َم ايمَٗمْقَم هَمَٜمَزَْمٛم٣َمُهْؿ، َوحَلِ ٓا ٝمٛم٣َمُه، وَم٣ماحُلَروَم٥ِم، هَمَِم َل: َٓ إيَِمَف إِ

ل ضَمتاك وَمَتْٙمُتُف، هَمَٙماما وَمِدَْمٛم٣َم زَمَٙمَغ ايمٛماٌِلا  َي٣م ُأؽَم٣مََم٥ُم، َأوَمَتْٙمَتُف زَمْٔمَد ََم٣م »، هَمَٗم٣مَل:  ×اهللاُ هَمَ٘مػا إَْٞمَِم٣مِريُّ هَمَْمَٔمٛمْتُُف زمُِرحْمِ

ٓا اهللاُ  ًذا، هَماَم َزاَل  شوَم٣مَل َٓ إيَِمَف إِ ٌَْؾ َذيمَِؽ ايمَٝمْقمِ  وُمْٙم٦ُم: ىَم٣مَن َُمَتَٔمقِّ ـْ َأؽْمَٙمْٚم٦ُم وَم ُرَه٣م، ضَمتاك مَتَٛماْٝم٦ُم َأينِّ مَلْ َأىُم 0»« ُيَ٘مرِّ
:» . 

٣م َي٣م »: سمٔم٣ملم همٗم٣مل  اإلؽمالم أـمٜمر َمـ ومتؾ َمـ فمعم اإلٞم٘م٣مر دم ُيتعم ومراًٞم٣م  اهلل أٞمزل وومد َ ـَ  َأهيُّ  آََمٛمُقا ايماِذي

زْمُتؿْ  إَِذا ٌَٝماٛمُ  اهللاِ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  َضَ َٓ  قاهَمَت ـْ  سَمُٗمقيُمقا َو اَلمَ  إيَِمْٝمُ٘مؿُ  َأيْمَٗمكٰ  ظمَِ ًا ٦َم  ايم ًْ ٌَْتُٕمقنَ  َُم٠ْمَِمٛم٣ًم يَم َٝم٣مةِ  فَمَرَض  سَم ْٞمَٝم٣م احْلَ  .«ايمدُّ

 ْلؿ همٟمـمٜمروا ، اظمًٙمٚمكم َمـ ومقمٌ  هبؿ همٚمر ،  أنمٛم٣مم ْلؿ ىم٣مٞم٦م ومقًَم٣م أن:  أي٥م هذه ٞمزول ؽم٤ٌم دم ومٝمؾ 

 ، أي٥م  اهلل همٟمٞمزل ، َمٔمٜمؿ َم٣م وأطمذوا ، وومتٙمقهؿ ، ٝمتٜمؿفمالٞم َمٛمٜمؿ يٗمٌٙمقا أن اظمًٙمٚمقن همٟمزمك ، اإلؽمالم

 وَمدِ  ايْمَقضْملَ  إِنا »: ◙ اخلْم٣مب زمـ فمٚمر وم٣مل ، َمٛمٜمؿ ـمٜمر زمام ايمٛم٣مس ُئم٣مَمؾ أن اظمًٙمؿ فمعم هم٣ميمقاصم٤م

ـَ  اْٞمَٗمَْمعَ  اَمء، َِم ًا اَم  ايم ـْ  ،  َِمٛمُْٜمؿ  ـَمَٜمرَ  زماَِم   ايمٛما٣مَس  ُٞمَٔم٣مَِمؾ َوإِٞما ٛما٣مهُ  اطَمغْمً  يَمٛم٣َم َأـْمَٜمرَ  هَمَٚم زْمٛم٣َمهُ  َأَما يَرسمِفِ  َووَمرا  ، اهللاُ إلم َوَهِ

ـْ  ْ  و َذيمِؽ نَمغْم  يَمٛم٣َم َأـْمَٜمرَ  َوََم ْ  َٞمْٟمََمٛمْفُ  مَل زمفُ  َومَل ْ  ُٞمَٗمرِّ وْمفُ  َومَل يَرسَمفُ  إِنا  وَم٣مَل  َوإِنْ  ، ُٞمَِمدِّ ٛم٥َمٌ  َهِ ًَ  .ايمٌخ٣مري أطمرصمف«ضَم

 زمذاك إٓ زمٛم٣مهمٔم٥م يمٝم٦ًم هم١مَن٣م ه٣مافمتٗم٣مد َمع  ٜم٣مُٞمْْمٗم َيٚمع أن  :اهللُ إِٓا  إيَِمفَ  َٓ  َأنْ   ؾمٜم٣مدة صح٥م دم زمد وٓ ☜

 ايم٘مٖمر وأزمْمٛمقا اإلؽمالم أـمٜمروا ايمذيـ اظمٛم٣مهمٗمكم، ىمح٣مل همح٣ميمف ، زمٗمٙمٌف فمٙمٝمٜم٣م ئمٗمد ومل  زمٙم٣ًمٞمف، ٞمْمٗمٜم٣م إذا أَم٣م

 . زم٣مهلل فمٝم٣مذا

ؼُّ  ُهقَ  اهللاَ زمَِٟمنا  يمَِؽ ذَٰ »: اهلل وم٣مل اهلل إٓ زمحٍؼ  َمٔمٌقد ٓ أي  ش: اهللُ  إِٓا  إيَِمفَ  َٓ  َأنْ  » وومقيمف  َيْدفُمقنَ  ََم٣م َوَأنا  احْلَ

٣ٌَمؿمُِؾ  ُهقَ  ُدوٞمِفِ  َِمـ  . «ايْمَ٘مٌغِمُ  ايْمَٔمقِمُّ  ُهقَ  اهللاَ  َوَأنا  ايْم

ًدا َوَأنا  » ومقيمف   اهلل رؽمقل حمٚمًدا أن ؾمٜم٣مدة ، اهلل إٓ إيمف ٓ أن ؾمٜم٣مدة إلم َيٚمٔمقا ضمتك أي ش: اهللِ َرؽُمقُل  حُمَٚما

.  اهلل إٓ إيمف ٓ فمٛمٜمؿ سمٕمٛمل وٓ زمٚم٠مَمٛمكم همٙمٝمًقا ،  ط ايمٛمٌل رؽم٣ميم٥م صدق ئمتٗمدوا مل إذ هم١مَنؿ وإٓ ،  ط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«1

 ( . 057»( وَمًٙمؿ : 4259 »أطمرصمف ايمٌخ٣مري :  
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 اهلل ئمٌد ٓ وأن وزصمر فمٛمف َنك فمام واإلٞمتٜم٣مء أطمػم همٝمام وسمِمديٗمف أَمر همٝمام ؿم٣مفمتف:  حمٚمدا أن ؾمٜم٣مدة وَمٔمٛمك

 .اهلل ؾم٣مء إن زمذيمؽ يتٔمٙمؼ رء ويٟمت سمٗمدم وومد ذع زمام إٓ

اَلةَ  ٝمُٚمقاَوُيٗمِ  » ف:يمومق  وم٣مل اظمٔمٙمقَم٥م أووم٣مهت٣م دم ،  اهلل ذفمٜم٣م ىمام  اظمٖمروو٥م زم٣ميمِمالة يٟمسمقا أي  ش: ايمِما

الةَ  إِنا »: سمٔم٣ملم اَلةَ  َوَأومِٝمُٚمقا » :سمٔم٣ملم ووم٣مل، «ََمْقوُمقسًم٣م ىمَِت٣مزًم٣م اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  فَمعَم  ىَم٣مَٞم٦ْم  ايمِما ىَم٣مةَ  َوآسُمقا ايمِما  ايمزا

اىمِِٔمكمَ  ََمعَ  َواْرىَمُٔمقا  . « ايمرا

َٓ  ُيَِمقمِّ  َرصُماًل  ◙ ضُمَذْيَٖم٥مُ  َورأى ىُمقعَ  ُيتِؿُّ  و ُجقَد، ايمرُّ ًُّ ْٝم٦َم  ََم٣م هُماَلن َي٣م »:  وَم٣مَل  َوايم  َُم٦ما  َُم٦ما  َويَمقْ  َصٙما

ًدا اهللاُ هَمَْمرَ  ايماتِل ايمِٖمْْمَرةِ  نَمغْمِ  فَمعَم   .ايمٌخ٣مري أطمرصمف ش فَمَٙمْٝمَٜم٣م  ط حُمَٚما

 اهلل رؽمقل صعم ىمام يِمقم أن يمإلٞم٣ًمن همٝمٛمٌٕمل  وَمًتح٣ٌمت،  واصم٣ٌمت و ، واذوط ، أرىم٣من ْل٣م وايمِمالة 

ٌَؾ ضمتك ط  .أطمرصمف ايمٌخ٣مري أصقم رأيتٚمقين ىمام صٙمقا: احلقيرث زمـ َم٣ميمؽ ضمدي٧م ودم ،صالسمف سُمْٗم

ىَم٣مةَ  َوُي٠ْمسُمقا: وم٣مل   ، ايمِمالة زمكم  اهلل مجع وومد ، أضم٘م٣مَمٜم٣م َمـ رء زمٝم٣من سمٗمدم وومد اظمٖمروو٥م أي:  ايمزا

 َمـ هلل ضمؼ وايمزىم٣مةَمـ أفمامل ايمٌدن،  ،  اهلل ضمؼ  ايمِمالة ٕن وذيمؽ ، ايمٗمرآن آي٣مت َمـ ىمثغمٍ  دم ، وايمزىم٣مة

ـْ  ٕوَُم٣مسمِٙمـ واهلل »:  ◙ زم٘مر أزمق  وم٣مل ويمذيمؽ ، اظم٣مل ق ََم را   ش وايمزىم٣مة  ، ايمِمالة زمكم هما

ِرق هم٘مٝمػ ، زمٝمٛمٜمام مجع  اهلل ٕن   . زمٝمٛمٜمام ُيٖما

 ، فمٝمٝمٛم٥م ازمـ ؽمٖمٝم٣من ٕن ، ايمٖمرائض َمـ نمغمه َمع  ـَم٣مِهًرا اهلل  ذع  َمقاايمتز أي :ذيمؽ همٔمٙمقا هم١مذا » ف:يمومق 

  ، همرائض ذيمؽ زمٔمد   اهلل همرض شمؿ ، اإلؽمالم أول دم هذا ىم٣من  يٗمقيمقن ىم٣مٞمقا ، ايمٔمٙمؿ أهؾ َمـ مجع و

 . ذيمؽ ونمغم ، واحل٨م ، وايمِمٝم٣مم ، واْلجرة ، ىم٣ميمزىم٣مة

 

ٙمِؿٍ  اَْمِرئٍ  َدمُ  َُيِؾُّ  ٓ:  ط ايمٛمٌل يمٗمقل  ؿْ َوَأَْمَقاْلَُ  ِدََم٣مَءُهؿْ  َِمٛمِّل فَمَِمُٚمقا » ف:يمومق ًْ :  شَمالٍث  زم١مضِْمَدى إِٓا  َُم

، ايمثاٝم٤ُِّم  ايِنْ  .َمتٖمؼ فمٙمٝمف فمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد  يمٙمجاَمفَم٥مِ  اظمَُٖم٣مِرُق  يمِِدْيٛمِفِ  َوايمتا٣مركُ  زم٣ِميمٛماْٖمِس، َوايمٛماْٖمُس  ايمزا
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 زَمَٙمِدىُمؿ دِم  َهَذا، ؾَمْٜمِرىُمؿْ  دِم  َهَذا، َيْقَِمُ٘مؿْ  ىَمُحْرََم٥مِ  ضَمَراٌم، فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َوُ٘مْؿ،َوَأفْمَرا َوَأَْمَقايَمُ٘مؿْ  ِدََم٣مَءىُمؿْ  إِنا  »

ْٕم٦ُم  َهْؾ  َأَٓ  »:  َهَذا  .  ىمام دم ايمِمحٝمحكم فمـ أيب زم٘مرة ط ايمٛمٌل يٗمقل ه٘مذا ش زَمٙما

ؿْ  ِدََم٣مَءُهؿْ  َِمٛمِّل فَمَِمُٚمقا وَمٔمٛمك   احلرزمٝمكم ايم٘مٖم٣مر أَمقال أَم٣م ؿَمٛمٜم سم٠مطَمذ ٓ ضمتك َمٛمٔمقه٣م أي:   َوَأَْمَقاَْلُ

 ، وَدَُمف همِٔمروف اظمًٙمؿ أو   ، ايمِذَِمل أو   اظمًتٟمََمـ ايم٘م٣مهمر  وأَم٣م ، زمٚمٔمِمقَم٥م همٙمٝم٦ًم  احلرزمٝمكم ايم٘مٖم٣مر ودَم٣مء

 :  َمٔمِمقم وَم٣ميمف

  . يقصم٤م ومتٙمف أو أطمذ َم٣ميمف ضمدشًم٣م  أضمدث َمـ أي:  اإِلؽْمالمِ  زمَِحؼِّ  إِٓا  » ف:يمومق

٣مهُبُؿْ » ف:يمومق ًَ  َم٣م فمعم ضم٣مؽمٌٜمؿ ،   اهلل فمعم ومِدَمقا هم١مذا زم٣ميمٓم٣مهر ُئَم٣مََمٙمقن أَنؿ أي:  سَمَٔم٣ملَم  هللِا فَمعَم  َوضِم

 أو اظمٛم٣مهمٗمكم وم٣مسمؾ  ط ايمٛمٌل أن ُئمَٙمؿ ومل زم٣ميمٓم٣مهر ُئَم٣مََمٙمقن ىمذيمؽ اظمٛم٣مهمٗمكم أن فمعم ، ديمٝمؾ هذا ودم ، فمٛمدهؿ

ٌَكَم  زم٣ميمٙم٣ًمن هؿَُي٣َمَهد ىم٣من وإٞمام  ، زمٗمت٣مِْلؿ أَمر ٣م َي٣م »:   اهلل وم٣مل ،  ْلؿوالو فَمَقاُرهؿ وُي َ  صَم٣مِهدِ  ايمٛماٌِلُّ  َأهيُّ

٣مرَ   «فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َوانْمُٙمظْ  َواظمُْٛم٣َمهمِِٗمكمَ  ايْمُ٘مٖما

ـَ دِم وُمُٙمقهِبِْؿ ََمَرٌض َواظمُْْرصِمُٖمقَن دِم اظمَِْديٛم٥َِم يَمٛمُْٕمِرَيٛماَؽ هِبِ »وأَم٣م ومقل اهلل فمزوصمؾ:  - ْ َيٛمَْتِف اظمُْٛم٣َمهمُِٗمقَن َوايماِذي ـْ مَل
 ؿْ يمَئِ

ٓا وَمٙمِٝماًل  َٓ َُي٣َمِوُروَٞمَؽ همِٝمَٜم٣م إِ ، همٙمٝمس همٝمف أٞمف وم٣مسمٙمٜمؿ، وإٞمام هددهؿ زم١منمرائف هبؿ، شمؿ مل [68]إضمزاب:  «شُمؿا 

  يٖمٔمؾ، واهلل اظمًتٔم٣من .

 –ايمٔم٣مظمكم  رب هلل واحلٚمد -

۞۞۞  
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 : التاسع الحديث

 

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

 ،  ايمٔمٙمؿ أهؾ أومقال َمـ ايمِمحٝمح فمعم صخر زمـ ايمرمحـ فمٌد واؽمٚمف :◙  ُهريرةَ  أيب فَمـف: ومقيم

 أن ذيمؽ دم وايم٤ًٌم( ضمديث٣ًم 5323) طهمروى فمـ رؽمقل اهلل  نمغمه، ُيٖمظ ٓ َم٣م إضم٣مدي٧م، َمـ ُيٖمظ ىم٣من

ـْ  »: وم٣مل ،ط ايمٛمٌل طُ  ََم ًُ ٌْ طَ  ؟  ِرَداَءهُ  َي ًَ ٌَ  ش ط ٌلايمٛم يمف همدفم٣مء ِرَداَءهُ  هريرة أزمق هَم

 ضمدي٧م ؽمامع فمعم ضمريًِم٣م وىم٣منضمتك ، ايم٠ًمال وفمعم  ط ايمٛمٌل ـْ  ، اهللاِ  َرؽُمقَل  َي٣م  :  وم٣مل  ايمٛما٣مسِ  َأؽْمَٔمُد  ََم

َٟمَل  َٓ  َأنْ  ُهَرْيَرةَ  َأزَم٣م َي٣م فَمٙمِٚم٦ُم  يَمَٗمْد  »:   ط اهللاِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل  ؟ ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  زمَُِمَٖم٣مفَمتَِؽ  ًْ ـْ  َي ِدي َهَذا فَم . َأضَمٌد  ٧ِم احْلَ

ٌَْٙمؽ ـْ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  زمَُِمَٖم٣مفَمتِل ايمٛما٣مسِ  َأؽْمَٔمُد  ،  ايْمِٔمْٙمؿ فَمعَم  حِلْرِصَؽ   َوَذيمِؽ ، وَم  طَم٣ميمًِِم٣م ، اهللاُ إِٓا  إيَِمفَ  َٓ :  وَم٣مَل  ََم

ـْ    ش وَمْٙمٌِفِ  َِم

ٓا جُم٣َمِهٌد، َأنا َأزَم٣م ُهَرْيَرَة، ىمَ َم٣م صم٣مء دم َمًٙمؿ فمـ  َمٛمٜم٣م  ط ايمٛمٌل َمع ومِمص ويمف ٣مَن َيُٗمقُل: َأهللاِ ايماِذي َٓ إيَِمَف إِ

ـَ اْلُ  ؾَُمدُّ احَلَجَر فَمعَم زَمْْمٛمِل َِم َٕ ـَ اُْلقِع، َوإِْن ىُمٛم٦ُْم  فَْمَتِٚمُد زمَِ٘مٌِِدي فَمعَم إَْرِض َِم َٕ قِع، َويَمَٗمْد ُهَق، إِْن ىُمٛم٦ُْم 

ٓا  وَمَٔمْدُت َيْقًَم٣م فَمعَم ؿَمِريِٗمِٜمُؿ ايماِذي َُيُْرصُمقَن َِمٛمُْف، هَمَٚمرا  ـْ ىمَِت٣مِب اهللاِ، ََم٣م ؽَمَٟميْمُتُف إِ ـْ آَي٥ٍم َِم َٟميْمُتُف فَم ًَ َأزُمق زَمْ٘مٍر، هَم

ـْ ىمَِت٣مِب اهللاِ، ََم٣م ؽَمَٟميْمُتُف  ـْ آَي٥ٍم َِم َٟميْمُتُف فَم ًَ ْ َيْٖمَٔمْؾ، شُمؿا ََمرا يِب فُمَٚمُر، هَم ٓا يمُِٝمُْمٌَِٔمٛمِل، هَمَٚمرا هَمَٙمْؿ يمُِٝمُْمٌَِٔمٛمِل، هَمَٚمرا َومَل إِ

َؿ ضِمكَم َرآيِن، َوفَمَرَف ََم٣م دِم َٞمْٖمِز َوََم٣م دِم َوصْمِٜمل، شُمؿا وَم٣مَل: ×شُمؿا ََمرا يِب َأزُمق ايمَٗم٣مؽِمِؿ  َيْٖمَٔمْؾ، ًا ٌَ ش َي٣م َأزَم٣م ِهرٍّ »، هَمَت

ٌاْٝمَؽ َي٣م َرؽُمقَل اهللاِ، وَم٣مَل:  ٌَٛم٣ًم دِم َوََم٢َم هَمَتٌِْٔمُتُف، هَمَدطَمَؾ، هَم٣مؽْمَتْٟمَذَن، هَمَٟمِذَن رِم، هَمَد ش احَلْؼ »وُمْٙم٦ُم: يَم طَمَؾ، هَمَقصَمَد يَم

َم٣م َنٝمت٘مؿ فمٛمف يٗمقل:  ×وم٣مل: ؽمٚمٔم٦م رؽمقل اهلل فمـ أيب هريرة فمٌد ايمرمحـ زمـ صخر 

ؿ زمف همٟمسمقا َمٛمف َم٣م اؽمتْمٔمتؿ: هم١مٞمام أهٙمؽ ايمذيـ َمـ ومٌٙم٘مؿ ىمثغمة َم٣ًمئٙمٜمؿ هم٣مصمتٛمٌقه، وَم٣م أَمرسم٘م

 . واطمتالهمٜمؿ فمعم أٞمٌٝم٣مئٜمؿ
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؟»وَمَدٍح، هَمَٗم٣مَل:  ـُ ٌَ ـَ َهَذا ايمٙما ـْ َأْي ٌاْٝمَؽ َي٣م َرؽُمقَل اهللاِ، ش َأزَم٣م ِهرٍّ »وَم٣ميُمقا: َأْهَداُه يَمَؽ هُماَلٌن َأْو هُماَلَٞم٥ُم، وَم٣مَل: ش َِم وُمْٙم٦ُم: يَم

٥ِم هَم٣مْدفُمُٜمْؿ رِم »وَم٣مَل:  ٖما ٥ِم َأْوَٝم٣مُف اإِلؽْماَلِم، َٓ َيْٟمُووَن إلَِم َأْهٍؾ َوَٓ ََم٣مٍل َوَٓ وَم٣مَل: َوَأْهُؾ ش احَلْؼ إلَِم َأْهِؾ ايمِمُّ ٖما ايمِمُّ

٥ٌم  ْ َيَتٛم٣َمَوْل َِمٛمَْٜم٣م ؾَمْٝمًئ٣م، َوإَِذا َأسَمْتُف َهِديا ٣م إيَِمْٝمِٜمْؿ َومَل َأْرؽَمَؾ إيَِمْٝمِٜمْؿ َوَأَص٣مَب َِمٛمَْٜم٣م فَمعَم َأضَمٍد، إَِذا َأسَمْتُف َصَدوَم٥ٌم زَمَٔم٧َم هِبَ

ىَمُٜمؿْ  ـْ َهَذ  َوَأْذَ ٥ِم، ىُمٛم٦ُْم َأضَمؼُّ َأَٞم٣م َأْن ُأِصٝم٤َم َِم ٖما ـُ دِم َأْهِؾ ايمِمُّ ٌَ ٣مَءيِن َذيمَِؽ، هَمُٗمْٙم٦ُم: َوََم٣م َهَذا ايمٙما ًَ ـِ همِٝمَٜم٣م، هَم ٌَ ا ايمٙما

ـْ َهَذ  ٌُْٙمَٕمٛمِل َِم ك َأْن َي ًَ ٣م، هَم١مَِذا صَم٣مَء َأََمَريِن، هَمُ٘مٛم٦ُْم َأَٞم٣م ُأفْمْمِٝمِٜمْؿ، َوََم٣م فَم ى هِبَ زَم٥ًم َأسَمَٗمقا ـْ ؿَم٣مفَم٥ِم َذْ ـْ َِم ، َومَلْ َيُ٘م ـِ ٌَ ا ايمٙما

ٌَْٝم٦ِم،  ×اهللاِ َوؿَم٣مفَم٥ِم َرؽُمقيمِِف  ـَ ايم ُٜمْؿ َِم ًَ
ْؿ، َوَأطَمُذوا جَم٣َميمِ ٌَُٙمقا، هَم٣مؽْمَتْٟمَذُٞمقا هَمَٟمِذَن َْلُ ْؿ هَمَٟموْم ، هَمَٟمسَمْٝمُتُٜمْؿ هَمَدفَمْقهُتُ زُمدٌّ

ٌاْٝمَؽ َي٣م َرؽُمقَل اهللاِش َي٣م َأزَم٣م ِهرٍّ »وَم٣مَل:  وَم٣مَل: هَمَٟمطَمْذُت ايمَٗمَدَح، هَمَجَٔمْٙم٦ُم ُأفْمْمِٝمِف ش طُمْذ هَمَٟمفْمْمِِٜمؿْ »، وَم٣مَل: وُمْٙم٦ُم: يَم

ُب ضَمتاك َيْرَوى، شُمؿا يَ  صُمَؾ هَمَٝممْمَ ُب ضَمتاك َيْرَوى، شُمؿا َيُردُّ فَمقَما ايمَٗمَدَح، هَمُٟمفْمْمِٝمِف ايمرا صُمَؾ هَمَٝممْمَ ُردُّ فَمقَما ايمَٗمَدَح ايمرا

ُب ضَمتاك َيْرَوى، شمُ  ُٜمْؿ، هَمَٟمطَمَذ ايمَٗمَدَح  ×ؿا َيُردُّ فَمقَما ايمَٗمَدَح، ضَمتاك اْٞمَتَٜمْٝم٦ُم إلَِم ايمٛماٌِلِّ هَمَٝممْمَ َووَمْد َرِوَي ايمَٗمْقُم ىُمٙمُّ

َؿ، هَمَٗم٣مَل:  ًا ٌَ ٌاْٝمَؽ َي٣م َرؽُمقَل اهللاِ، وَم٣مَل: ش َأزَم٣م ِهرٍّ »هَمَقَؤَمُف فَمعَم َيِدِه، هَمٛمََٓمَر إرَِما هَمَت وُمْٙم٦ُم: ش ٣م َوَأْٞم٦َم زَمِٗمٝم٦ُم َأٞمَ »وُمْٙم٦ُم: يَم

ْب »َصَدوْم٦َم َي٣م َرؽُمقَل اهللاِ، وَم٣مَل:  زْم٦ُم، هَمَٗم٣مَل: ش اوْمُٔمْد هَم٣مْذَ ْب »هَمَٗمَٔمْدُت هَممَمِ زْم٦ُم، هَماَم َزاَل َيُٗمقُل: ش اْذَ هَممَمِ

ْب » َٙمً٘م٣م، وَم٣مَل: ش اْذَ ًْ ، ََم٣م َأصِمُد يَمُف ََم هَمَٟمفْمَْمْٝمُتُف ايمَٗمَدَح، هَمَحِٚمَد اهللاَ ش هَمَٟمِريِن »ضَمتاك وُمْٙم٦ُم: َٓ َوايماِذي زَمَٔمَثَؽ زم٣ِمحَلؼِّ

َب ايمَٖمّْمَٙم٥مَ  ك َوَذِ   َوؽَمٚما

 ضمٝم٧م زم٣مظمٛم٣مديؾ يْٚمَتِخط هريرة أزمق أصٌح يمٗمد  ، زَمٍخ  زَمٍخ  وم٣مل ذيمؽ وَمع ، وايمديـ ايمٔمٙمؿ، أصمؾ َمـ وصػموا

 فمعم أَمغم همِم٣مر ىمؾ واضمد َمٛمٜمؿ ، إي٣مم  هبؿ ؿم٣ميم٦م  شمؿ  ، ذيمؽ دون وضم٣مْلؿ  ط ايمٛمٌل يِمحٌقن ىم٣مٞمقا

 . إَمَِم٣مر َمـ َِمٌم

 ، ؽمٛمكم أرزمع  ط ايمٛمٌل ويمِزمَ  ، احلديٌٝم٥م زمٔمد أؽمٙمؿَ  ،◙ هريرة همٟمزمق ،  َمٖمٝمد ايمٔمٙمؿ يمْمٙم٤م وايمتٖمرغ

 ضمتك  ، ايمٛم٣مس نم٣مب ضمكم وضمي ايمٛم٣مس ؾُمِٕمَؾ   ضمكم سمٖمرغ أٞمف وايم٤ًٌم ، احلدي٧م أىمثر ضمديثف ذيمؽ وَمع
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 ، زمٚمزارفمٜمؿ ايمٔمٚمؾ ؾمَٕمَٙمٜمؿ إٞمِم٣مر َمـ إطمقاين اهلل ويرضمؿ ، هريرة أزمق أىمثرَ  يٗمقيمقن:  ٞمٖمًف فمـ ذيمؽ وم٣مل

 . زمْمٛمل َمٙمئ فمعم  ط اهلل رؽمقل أيمزم وىمٛم٦م ،  زم٣مٕؽمقاق ايمِمٖمؼ ؾمٕمٙمٜمؿ اظمٜم٣مصمريـ َمـ إطمقاين  اهلل ويرضمؿ

 ومد يتٖمرغ مل إذا زمٝمٛمام سمٖمرغ إذا ، وصمٝمزة همؼمةٍ  دم ىمثغم فمٙمؿٍ  فمعم يتحِمؾ ومد ٣ميمِم٣مزمرهم صػم، إلم ُيت٣مج هم٣ميمٔمٙمؿ

 .  ايمِٔمػَم و َمٙمٝمئ٥م و زم٣محِلَ٘مؿ َمٙمٝمئ٥م ، ◙ هريرة أيب ومِم٥م أن اظمٜمؿ ، ذيمؽ فمعم يتحِمؾ ٓ

  ٌَٛم٣َم:  وَم٣مَل  ومِم٥م يمف واحلدي٧م ٣م ": همَٗم٣مَل  ،ط اهللاِ َرؽُمقُل  طَمَْم َ ٨ما  فَمَٙمْٝمُ٘مؿُ  اهللاُ هَمَرَض  وَمْد  ايمٛما٣مُس  ي٣مَأهيُّ  احْلَ

قا  .  ؟ اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م فَم٣ممٍ  َأىُمؾا :  ◙ ضم٣مزمس ازمـ إومرع وهق ، َرصُمٌؾ  همَٗم٣مَل  ، " هَمُحجُّ

ىم٣ميمِمالة احل٨م يت٘مررهؾ  ئمٛمل فم٣مم، ىمؾ أدم ايمرصمؾ همًٟمل ، ٨ماحل ايمٛم٣مس فمعم وأنا  َمْمٙمؼ،  إول إَمر 

٦ٌَْم  ، َٞمَٔمؿْ :  وُمْٙم٦ُم  يَمقْ  ":   ط اهللاِ َرؽُمقُل  همَٗم٣مَل   ؟ ووم٦ٍم  ىمؾ دم سمت٘مرر َذُرويِن ََم٣م »شُمؿا وَم٣مَل:  اؽْمَتَْمْٔمُتؿْ  َوظم٣ََم يَمَقصَم

ْؿ َواطْمتاَِلهمِِٜمْؿ فَمعَم َأْٞمٌَِٝم٣مئِِٜمْؿ، هَم١مَِذا َأَمَ سَمرَ  ٌَْٙمُ٘مْؿ زمَِ٘مْثَرِة ؽُم٠َماِْلِ ـْ ىَم٣مَن وَم اَم َهَٙمَؽ ََم ٍء هَمْٟمسُمقا َِمٛمُْف ََم٣م ىْمُتُ٘مْؿ، هَم١مِٞما ْرسُمُ٘مْؿ زمًَِمْ

ٍء هَمَدفُمقهُ  ـْ َرْ  . شاؽْمَتَْمْٔمُتْؿ، َوإَِذا ََنَْٝمُتُ٘مْؿ فَم

:  وم٣مل  ط  ايمٛمٌل أنا  ضمتك ، َيٛمِْزل مل رء فمـ يًٟمل ٓ أن ايمتمميع زَمـ دم ؽمٝمام ٓ اإلٞم٣ًمن فمعم ٣ميمقاصم٤مهم  

ـْ َأصْم » َم فَمعَم ايمٛما٣مِس َِم ْم هَمُحرِّ را ْ ُُيَ ـْ َأَْمٍر مَل ـْ ؽَمَٟمَل فَم ٙمِِٚمكَم صُمْرًَم٣م، ََم ًْ ٙمِِٚمكَم دِم اظمُْ ًْ َٟميَمتِفِ َأفْمَٓمُؿ اظمُْ ًْ أطمرصمف  شِؾ ََم

 . ◙ ؽمٔمد زمـ أزمك ووم٣مصَمًٙمؿ فمـ 

ـَ  َي٣م» :  اهلل وأٞمزل ٣َمايماِذي َٟميُمقاْ  َٓ  آََمٛمُقاْ  َأهيُّ ًْ ـْ  سَم ٌَْد  إِن َأؾْمَٝم٣مءَ  فَم ٠ْمىُمؿْ  يَمُ٘مؿْ  سُم ًُ  ي٘مره  ط ايمٛمٌل وىم٣من ، « سَم

ٌْٛم٣م ووم٣مل رىمٌتٝمف فمعم فُمَٚمر صمثك ضمتك ، زم٣مظمًٟميم٥م دم فمٙمٝمف أىمثروا ضمكم نَمِّم٤َم  ورزمام وئمٝمٌٜم٣م، اظم٣ًمئؾ، ىمثرة  إلم سُم

 .   ط اهلل رؽمقل وإلم ، اهلل

 أضمدٍ  ىمؾ فمعم ويمٝمس ، ايمٔمٚمر دم َمرة احل٨م فم٣ٌمده فمعم همرض  اهلل ٕن ، ُين اإلؽمالم هذا أن وفيى:*

ـِ اؽْمَتَْم٣مَع إيَِمْٝمِف ؽَمٌِٝماًل » :، ىمام وم٣مل سمٔم٣ملماظمًتْمٝمع فمعم وإٞمام ٌَْٝم٦ِم ََم  . «َوهللِاِ فَمعَم ايمٛما٣مِس ضِم٨مُّ ايْم
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 عذ ُفِرَضت  إلوها وادبادرة ، الوصول سهل  الصالة كاىت فلام وتتنوع تتفاضل العبادات أن وفيى: *

من  شيىه  اهلل سهل والصحه ، الوسارة ذوي إال يستطوعه ال ما ادشقة من فوه احلج كان ودا اجلموع

 . حوث أىه ال يتكرر وجوبا  

 عن ترصفه قرينه تييت أن إال الصحوح عذ الفور عذ وأىه ، الوجوب يفود  ملسو هيلع هللا ىلص النبي أمر أن وفيى:* 

 . ذلك

ٌَٙمِٕم  ط ايمٛمٌل ىم٣من إٞمامو ،   اهلل همروف َم٣م اظمٖمروض أن :وفيى*  ايمذي احلدي٧م دم سمٗمدم ىمام اهلل فمـ ٣مً َُم

 .  اهلل زمٟمَمر َمٟمَمقرٌ  همٜمق " ايمٛما٣مَس  ُأوَم٣مسمَِؾ  َأنْ  ُأَِمْرُت  " ؽمٙمػ

 َمـ رء ايمْم٣ميم٤م فمعم ؾأؾم٘م إذا ايمٔم٣ممل ؽم٠مال همٝمف: ؟  اهللاِ  َرؽُمقَل  َي٣م فَم٣ممٍ  ىُمؾا  َأدِم :  َرصُمٌؾ  همَٗم٣مَل   ومقيمف:

 . ايمٔمٙمؿ

٦ٌَْم  ، َٞمَٔمؿْ :  وُمْٙم٦ُم  يَمقْ  ":   ط اهللاِ  َرؽُمقُل  همَٗم٣مَل   ومقيمف:    اهلل رمح٥م َمـ وهذا :  اؽْمَتَْمْٔمُتؿْ  َوظم٣ََم يَمَقصَم

 دم رَمّم٣من ومٝم٣مم سمرك ، إَم٥م فمعم سُمٖمَرض أن طمُمٝم٥م أَمقًرا سمرك ومد  ط وايمٛمٌل ،زمٔم٣ٌمده زمرهمع اظمُمٗم٥م فمٛمٜمؿ

 ، ايمٛم٣مس فمعم ُيٖمَرض أن طمُمٝم٥م ، فمٛمف وَنك ايمقص٣مل وسمرك ايمٛم٣مس فمعم ُيٖمَرض أن ُمٝم٥مطم مج٣مفم٥مً  اظمًجد

ـْ  َرؽُمقٌل  صَم٣مَءىُمؿْ  يَمَٗمْد  »: ىمام وم٣مل سمٔم٣ملم زمٟمَمتف رضمٝماًم   ط اهلل رؽمقل هم٘م٣من وه٘مذا ُ٘مؿْ  َمِّ ًِ  ََم٣م فَمَٙمْٝمفِ  فَمِزيزٌ  َأٞمُٖم

ضِمٝمؿٌ  َرُءوٌف  زم٣ِمظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿ ضَمِريٌص  فَمٛمِتُّؿْ   . « را

فمعم  ايمٖمٔمؾ ؿمٙم٤م إَمر أن ىمام ، آؽمتٔمالء وصمف فمعم ايمؼمك ؿمٙم٤م هق وايمٛمٜمل: فَمٛمْفُ  ََنَْٝمُتُ٘مؿْ  ََم٣م ومقيمف:  

 ايمٛمٜمل دم سمرك وؿمٙم٤م ، إَمر دم همٔمؾ ؿمٙم٤م يم٘مـ ، ؿمٙم٤م وايمٛمٜمل إَمر:  ايمْمٙم٤م ضمٝم٧م همٚمـ ،وصمف آؽمتٔمالء

ـَ  ْحَذرِ هَمْٙمٝمَ »: همٗم٣مل سمٔم٣ملم ط اهلل رؽمقل أَمر زم٣مَمتث٣مل  اهلل أَمر وومد   ، ـْ  ُُي٣َميمُِٖمقنَ  ايماِذي ٌَُٜمؿْ  َأنْ  َأَْمِرهِ  فَم  سُمِِمٝم

ٌَُٜمؿْ  َأوْ  همِْتٛم٥َمٌ   . «َأيمِٝمؿٌ  فَمَذاٌب  ُيِِمٝم
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ٌُقهُ   ومقيمف:  
ووم٣مل هم٣مصمتٛمٌقه ٕٞمف  ،صُمْؾ  أم َدَق   ىَمػُم، أم َصُٕمرَ  وصمقزًم٣م، واسمرىمقه فمٛمف ازمتٔمدوا أي:  هَم٣مصْمَتٛمِ

 أزمٙمغ َمـ ومقيمف هم٣مسمرىمقه .

  قؽم٣مئؾ اظمٖمّم٥م إيمٝمف، وَمـ هذا ايم٣ٌمب صم٣مز ؽمد ذرائع ايمٖمتـ، واهلل اظمًتٔم٣من .همٝمؼمك اظمٛمٜمل وايم

  ، اظمًتح٣ٌمت وَمٛمف ، ايمقاصم٣ٌمت وَمٛمف  اإلؽمتٔمالء وصمف فمعم  ، ايمٖمٔمؾ ؿمٙم٤م وهق:  زمِفِ  َأََمْرسُمُ٘مؿْ  َوََم٣م  ومقيمف:

اَلةَ  َوَأوِمٝمُٚمقا»: دم ومقيمف ايمِمالة ايمقاصم٣ٌمت همٚمـ  ، اظم٣ٌمضم٣مت وَمٛمف ىَم٣مةَ ايم َوآسُمقا ايمِما اىمِِٔمكمَ  ََمعَ  َواْرىَمُٔمقا زا   « ايمرا

 اظمٕمرب ومٌؾ صٙمقا ٌٗمقيمف: اظمٕمرزم ومٌؾايمِمالة  وىمذيمؽ يمٙمممب، اْلٙمقس َمـ زمف أَمر َم٣م: اظمًتح٣ٌمت وَمـ 

 . صالة أذاٞمكم ىمؾ زمكم :ووم٣مل ،ؾَم٣مء ظمـ ايمث٣ميمث٥م دم ووم٣مل

اَلةُ  وُمِّمَٝم٦ِم  هَم١مَِذا » :ىمٗمقيمف سمٔم٣ملم اظم٣ٌمضم٣مت وَمـ َْرضِ  دِم  واهَم٣مْٞمَتمِمُ  ايمِما ْٕ   «ا

 وذيمؽ ، همقًرا زم٣مإلصمتٛم٣مب أَمرهؿ اظمٛمٜمٝم٣مت دم أٞمف زمٔم٣ٌمده اهلل رمح٥م َمـ وهذا: اؽْمَتَْمْٔمتُؿْ  ََم٣م َِمٛمْفُ  هَمْٟمسُمقا ومقيمف:

 فمٛمف  وَنك ، فمٛمف اهلل َنك فمام همٝمٌتٔمد ٞمٖمًف َي٣مهد أن إٓ  ، اإلٞم٣ًمن َمـ ىُمٙمٖم٥م إلم ُيت٣مج ٓ ، سَمْرك  اظمٛمٜمل أن

  ،زمٔمض ضمٙمتٜمؿ دم ايمٛم٣مس فمعم َيُُمؼ ومد ايمٖمٔمؾ وهذا ، همِْٔمؾ ؿمٙم٤م همٜمق إَمر فمـ ايمٖمٔمؾ  وأَم٣م ،  ط  رؽمقيمف

 أي زمٗمدر صمٜمدىمؿ وومدرسم٘مؿ . ش اؽْمَتَْمْٔمُتؿْ  ََم٣م َِمٛمْفُ  هَمْٟمسُمقا»:  وم٣مل وْلذا

ُٗمقا»: فمزوصمؾ اهلل ٗمقلهذا ىمو ٣م اهللاُ ُيَ٘مٙمُِّػ  َٓ »وومقيمف:  «اؽْمَتَْمْٔمتُؿْ  ََم٣م اهللاَ هَم٣مسما ًً ٓا  َٞمْٖم                                                                                           :وومقيمف « ُوؽْمَٔمَٜم٣م إِ

٣م اهللاُ ُيَ٘مٙمُِّػ  َٓ » ًً ٓا  َٞمْٖم   «آسَم٣مَه٣م ََم٣م إِ

 همٔمعم سمًتْمع مل هم١من همٗم٣مفمًدا، سمًتْمع مل هم١من وم٣مئاًم، َصؾِ »: فمٚمران ضمدي٧م دم ىمام  ط ايمٛمٌل ومقل وَمثٙمف 

 .  أطمرصمف ايمٌخ٣مريش ٤مصمٛم

ـِ  دِم  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  صَمَٔمَؾ  َوََم٣م» :، وم٣مل سمٔم٣ملمايمتٝمًغم فمعم َمٌٛملٌ  هم٣ميمديـ  ي ـْ  ايمدِّ َٞم٣م َويَمَٗمْد  » «ضَمَرٍج  َِم ْ  ايْمُٗمْرآنَ  َينا

ىْمرِ  ـْ  هَمَٜمْؾ  يمِٙمذِّ ىمِر َِم   «َُمدا
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ٓا »:   ط ايمٛمٌل  ووم٣مل ـَ َأضَمٌد إِ ي ـْ ُيَُم٣مدا ايمدِّ ، َويَم ـَ ُيْنٌ ي وا، َواؽْمَتِٔمٝمٛمُقا إِنا ايمدِّ ُدوا َووَم٣مِرزُمقا، َوَأزْممِمُ دِّ ًَ ٌَُف، هَم نَمَٙم

٥مِ  ْْلَ ـَ ايمدُّ ٍء َِم ْوضَم٥ِم َوَرْ  أطمرصمف ايمٌخ٣مري . شزم٣ِميْمَٕمْدَوِة َوايمرا

 :وم٣مل ايمًٔمدي   

 دم ىمؾ أَمر َم٣م زمف ايمتٔمًغم **وَمـ ومقافمد ايمممئم٥م ايمتٝمًغم

اَم  ومقيمف: ـَ  َأْهَٙمَؽ  هَم١مِٞما ـْ  ايماِذي ٌْٙمُِ٘مؿْ  َِم ٣ًٌم وهذا ، وايمٛمِم٣مرى ايمٝمٜمقد أي: وَم   أهؾ وايمٛمِم٣مرى ايمٝمٜمقد  ٕن نم٣ميم

هؿ ىمت٣مٍب   اْلالك ي٘مقن وومد َمُم٣مهبتٜمؿ، فمـ  اهلل همٛمٜمك  ايمٗمرآن  اهلل أٞمزل ضمكم ؽمٝمام ٓ ؽم٣مئًرا ىم٣من وطَمػَمُ

 وطمٛم٣مزير، ومردة صُمِٔمٙمقا ضمٝم٧م ، ايم٦ًٌم ىمٟمصح٣مب ضِمًٝم٣ًّم ُأهٙمِ٘مقا  ََمـ همِٚمـ َمٔمٛمقًي٣م ي٘مقن وومد ضِمًٝم٣ًّم

ُخقاٚمُ هم ْؿ ىُمقُٞمقا وِمَرَدًة »، وم٣مل اهلل فمزوصمؾ: َوُأهٙمِ٘مقا ًِ ٦ٌِْم هَمُٗمْٙمٛم٣َم َْلُ ًا ـَ افْمَتَدْوا َِمٛمُْ٘مْؿ دِم ايم َويَمَٗمْد فَمٙمِْٚمُتُؿ ايماِذي

 . [65]ايمٌٗمرة:  «طَم٣مؽِمئِكمَ 

 زمٛمل فمـ يٗمقل  اهلل هم١من همٝمٜم٣م ىم٣مٞمقا ايمتل اخلغمي٥م َمٛمٜمؿ ٙم٤مًسمو  إيامَنؿ يّمُٔمػ زمحٝم٧م َمٔمٛمقًي٣م ي٘مقن وومد

ائِٝمَؾ  زَمٛمِل َي٣م »: إهائٝمؾ ْٙمُتُ٘مؿْ  َوَأينِّ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َأْٞمَٔمْٚم٦ُم  ايماتِل ٞمِْٔمَٚمتِلَ  اْذىُمُروا إِْهَ                                                  « ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  فَمعَم  هَمّما

٦ٌَم شمؿ زَم٣مَنؿ فم٣ممل فمعم أي 
                                                 .  ط حمٚمد َٕم٥م وُأفمْمَِٝم٦م ايمٖمّمٝمٙم٥م هذه َمٛمٜمؿ ؽُمٙمِ

٣مئِٙمِِٜمؿْ  ىَمْثَرةُ   ومقيمف: ًَ ٣مئِٙمِِٜمؿْ  ىَمْثَرةُ  : إولم أَمريـ ئمقد إلم هالىمٜمؿ ؽم٤ٌم أي:   ََم ًَ  أٞمٌٝم٣مءهؿ يًٟميمقن:  ََم

                                                                                                                                               زمٟمَمرهؿ ئمٚمٙمقا ومل ،ْلؿ سمٛم٘مروا وومع َم٣م هم١مذا ، يٗمع مل فمام ، ورؽمٙمٜمؿ

ؿُ  يمِٛمٌَِلٍّ  وَم٣ميُمقا »                                               : أَنؿ َمـ ايمٌٗمرة ؽمقرة دم  اهلل ومِمف َم٣م :مهواف  ٗمَ  ََمٙمًِ٘م٣م يَمٛم٣َم ازْمَٔم٧ْم  ْلاُ  ۖ   اهللاِ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  ٣مسمِْؾ ٞمُّ

ْٝمُتؿْ  َهْؾ  وَم٣مَل  ًَ ٓا  ايْمِٗمَت٣مُل  فَمَٙمْٝمُ٘مؿُ  ىُمت٤َِم  إِن فَم ٓا  يَمٛم٣َم َوََم٣م وَم٣ميُمقا سُمَٗم٣مسمُِٙمقا َأ  َِمـ ُأطْمِرصْمٛم٣َم َووَمْد  اهللاِ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  ُٞمَٗم٣مسمَِؾ  َأ

ٛم٣َم ِدَي٣مِرَٞم٣م
ٓا  اسَمَقيماقْ  ايْمِٗمَت٣مُل  فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  ىُمت٤َِم  هَمَٙماما  ۖ   َوَأزْمٛم٣َمئِ ٛمُْٜمؿْ  وَمٙمِٝماًل  إِ                                                   « زم٣ِميمٓما٣مظمكِِمَ  فَمٙمِٝمؿٌ  َواهللاُ  ۖ   َمِّ

                                                 :  ووم٣ميمقا ذيمؽ فمعم هم٣مفمؼموقا " ؿم٣ميمقت " ْلؿ وم٣مئًدا  اهلل صمٔمٙمف وِمـ 
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ـُ  فَمَٙمْٝمٛم٣َم اظمُْْٙمُؽ  فُ يمَ  َيُ٘مقنُ  أٞماك وَم٣ميُمَقاْ » ْ  َِمٛمْفُ  زم٣ِمظمُْْٙمِؽ  أضَمؼُّ  َوَٞمْح ـَ  ؽَمَٔم٥مً  ُي٠ْمَت  َومَل  اْصَْمَٖم٣مهُ  اهللاَ إِنا  وَم٣مَل  * اظم٣َْملِ  َمِّ

َْم٥مً  َوَزاَدهُ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ًْ ؿِ  ايْمِٔمْٙمؿِ  دِم  زَم ًْ
  « فَمٙمِٝمؿٌ  َواؽِمعٌ  َواهللاُ ۖ   َيَُم٣مءُ  ََمـ َُمْٙمَ٘مفُ  ُي٠ْمِت  َواهللاُ  ۖ   َواْْلِ

 أي٥م ووصمدوا وذزمحقه٣م ، زمٗمرة أي ٕطمذوا اهلل أَمر اَمتثٙمقا يمق ، زمٗمرة يذزمحقا أن اهلل أَمرهؿ ضمكم وه٘مذا 

ـَ  َأىُمقنَ  َأنْ  زم٣ِمهللاِ َأفُمقذُ  وَم٣مَل  ۖ   ُهُزًوا َأسَمتاِخُذَٞم٣م وَم٣ميُمقا »:  ويم٘مـ همٝمٜم٣م ٣مِهٙمكِمَ  َِم   « اْْلَ

 دم َأَٞمسٍ  ضمدي٧م ٖملهم يًٟميمقه أن أصح٣مزمف  ط ايمٛمٌل َنك وْلذا   ، اَْلَٙم٘م٥م أؽم٣ٌمب َمـ اظم٣ًمئؾ هم٘مثرت  

َٟمَل  َأنْ  َُنِْٝمٛم٣َم: وَم٣مَل  ايمِمحٝمحكم ًْ ٍء، فمـ  ط ايمٛماٌِلا  َٞم ٌُٛم٣َم َوىَم٣منَ  َرْ صُمُؾ  ََيِلءَ  َأنْ  ُئْمِج ـْ  ايمرا ٣ٌَمِدَي٥مِ  َأْهؾِ  َِم  ايْمَٔم٣موِمُؾ، ايْم

َٟميُمُف، ًْ ـُ  هَمَٝم َٚمعُ  َوَٞمْح ًْ  شَٞم

 َن٣مهؿ  همٗمد    ط اهلل رؽمقل َمع ه٣مصمروا ايمذيـ اظمديٛم٥م أهؾ ٣مأَم ايم٠ًمال، دم ضمرج فمٙمٝمف يمٝمس ايم٣ٌمدي ٕن 

َٟميُمقاْ  َٓ   » :زمٗمقيمف ايم٠ًمال فمـ ًْ ـْ  سَم ٌَْد  إِن َأؾْمَٝم٣مءَ  فَم ٠ْمىُمؿْ  يَمُ٘مؿْ  سُم ًُ  . « سَم

ٟميُمقَٞمؽ ": َتد ويمذيمؽ  ًْ  ايمًٙمػ ىم٣من وْلذا اظم٣ًمئؾ ىمثرة َمـ ايمٝمٜمقد فمٙمٝمف َم٣م زمخالف ،ومٙمٝمؾ ايمٗمرآن دم " َي

 . ُيِمؽ ٓ رءٍ  فمـ وسمًٟمل سمٟمت أو ، يٗمع مل رء دم وسمًٟمل سمٟمت أن دم  يم٥ماظمًٟم ئمٝمٌقن

 يمف يٗمقل   ، ختِمف ٓ َمًٟميم٥م فمـ يًٟميمف أضمد صم٣مء إذا ،اهلل ضمٖمٓمف ايمٖمقزان ايمُمٝمخ ايمِمٛمػ هذا َمـ رأيٛم٣م وومد

 . هق يًٟمل يٟمت:  يٗمقل ،نمغمي يٗمقل   ؟ نمغمك أم همٝمٜم٣م وومٔم٦م

هُمع، زمف يريد وإٞمام اْلٜمؾ رهمع ايم٠ًمال َمـ ايمٗمِمد يمٝمس ايمٛم٣مس زمٔمض ٕن  ونمغم يمإلٞم٣ًمن ايمتٔمٝمغم أو  ايمؼَما

 . َُي٣َمب فِمْٙمؿ فمـ ؽُمئؾ إذا وإٓ ذيمؽ

وَم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ، َأَرَأْي٦َم َأْن يَمْق َوصَمَد َأضَمُدَٞم٣م   ،  ط ايمٛمٌل إلم رصمؾ صم٣مءهمٗمد  ضمرج إؽمئٙم٥م زمٔمض ودم 

َؿ زمَِٟمَْمٍر فَمٓمِٝمٍؿ؟ َوإِْن ؽَمَ٘م٦َم ؽَمَ٘م٦َم فَمعَم َِمْثِؾ َذيمَِؽ، وَم٣مَل: اَْمَرَأسَمُف فَمعَم هَم٣مضِمَُم٥ٍم، ىَمْٝمَػ َيِْمٛمَُع إِْن سَمَ٘مٙما  َؿ سَمَ٘مٙما

َ٘م٦َم ايمٛماٌِلُّ  ًَ إِنا ايماِذي ؽَمَٟميْمُتَؽ فَمٛمُْف وَمِد ازْمُتٙمِٝم٦ُم زمِِف، هَمَٟمْٞمَزَل اهلُل  "هَمَٙمْؿ َُيٌُِْف، هَمَٙماما ىَم٣مَن زَمْٔمَد َذيمَِؽ َأسَم٣مُه، هَمَٗم٣مَل:  ×هَم

َي٣مِت دِم ؽُمقَرِة ايمٛمُّقِر: فَمزا َوصَمؾا هَ  ْٔ ِء ا َٓ ـَ َيْرَُمقَن َأْزَواصَمُٜمؿْ »٠ُم ـا فَمَٙمْٝمِف، َوَوفَمَٓمُف، 6]ايمٛمقر:  «َوايماِذي [ هَمَتاَلُه
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ؼِّ  َٓ َوايماِذي زَمَٔمَثَؽ زم٣ِمحْلَ طِمَرِة، وَم٣مَل:  ْٔ ـْ فَمَذاِب ا ْٞمَٝم٣م َأْهَقُن َِم ُه: َأنا فَمَذاَب ايمدُّ َرُه، َوَأطْمػَمَ َذزْم٦ُم فَمَٙمْٝمَٜم٣م،  ََم٣م ىمَ َوَذىما

 َٓ طِمَرِة. وَم٣ميَم٦ْم:  ْٔ ـْ فَمَذاِب ا ْٞمَٝم٣م َأْهَقُن َِم َه٣م َأنا فَمَذاَب ايمدُّ َرَه٣م، َوَأطْمػَمَ ، َوايماِذي زَمَٔمَثَؽ شُمؿا َدفَم٣مَه٣م هَمَقفَمَٓمَٜم٣م َوَذىما

صُمِؾ، هَمَُمِٜمَد َأْرزَمَع ؾَمَٜم٣مَداٍت زم٣ِمهللِ إِ  ٌََدَأ زم٣ِميمرا ُف يَمَ٘م٣مِذٌب، هَم ؼِّ إِٞما ٥ُم َأنا يَمْٔمٛم٥ََم اهللِ فَمَٙمْٝمِف إِْن زم٣ِمحْلَ ًَ ٣مَِم ٣مِدوِمكَم، َواخْلَ ـِ ايمِما ِ ُف ظمَ ٞما

ـِ ايْمَ٘م٣مِذزمكَِم، وَ  ِ ُف ظمَ ـَ ايْمَ٘م٣مِذزمكَِم، شُمؿا شَمٛماك زم٣ِمظمَْْرَأِة، هَمَُمِٜمَدْت َأْرزَمَع ؾَمَٜم٣مَداٍت زم٣ِمهللِ إِٞما ٥ُم َأنا نَمَّم٤َم اهلِل ىَم٣مَن َِم ًَ ٣مَِم اخْلَ

٣مِدومِ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م إِْن ىَم٣منَ  ـَ ايمِما َق زَمْٝمٛمَُٜماَم َِم  َمتٖمؼ فمٙمٝمف . كَم، شُمؿا هَمرا

 ، أواَمرهؿ همغمدون ، أٞمٌٝم٣مئٜمؿ فمعم اطمتٙمٖمقا أَنؿ زمف ُأهٙمِ٘مقا ِم٣م وأيًّم٣م: َأْٞمٌَِٝم٣مئِِٜمؿْ  فَمعَم  واطْمتاَِلهُمُٜمؿْ ومقيمف: 

ه ضمكم ، ايمًالم فمٙمٝمف َمقؽمك فمـ زمف اهلل أطمػم َم٣م ذيمؽ وَمـ ، ْلؿ ويتٛم٘مرون وئمِمقَنؿ  زمٝم٦م إلم اهلل ؽَمغما

 :يمف وم٣ميمقا َمٔمف ايمٗمت٣مل ؽمٟمْلؿ همٙمام ، اظمٗمدؽم٥م إرض يٖمتح أن َمقؽمك ؽمٟميمقا ضمٝم٧م ،  َمٛمٜمؿ زمْمٙم٤ٍم  اظمٗمدس

٣م هَمَٗم٣مسماَِل  َوَرزّمؽ َأْٞم٦َم  اِْذَه٤ْم » ٓا  َأَْمٙمُِؽ  َٓ  إيِنِّ  َربِّ  وَم٣مَل  * وَم٣مفِمُدونَ  َه٣مُهٛم٣َم إِٞما  َوزَمكْمَ  زَمْٝمٛمَٛم٣َم هَم٣مهْمُرْق  ۖ   َوَأطِمل َٞمْٖمِز  إِ

٣َم وَم٣مَل  * ايْمَٖم٣مؽِمِٗمكمَ  ايْمَٗمْقمِ  ََم٥مٌ  هَم١مَِنا َْرضِ  دِم  َيتِٝمُٜمقنَ  ۖ   ؽَمٛم٥َمً  َأْرزَمِٔمكمَ  ۖ   فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  حُمَرا ْٕ  ايْمَٗمْقمِ  فَمعَم  سَمْٟمَس  هَماَل  ۖ   ا

 « ايْمَٖم٣مؽِمِٗمكمَ 

 اظم٣ًمئؾ زم٘مثرة ، ايم٘مت٣مب أهؾ َمـ ايمْم٣مئٖم٥م هذه هالك يٌكم ايمذي ، يمٛمٌقياو ، ايمٗمرآين ايمٗمِمص َمـ هم٘مؿ 

 َم٣م  ، زمف  اهلل أَمرهؿ زمام وايمٔمٚمؾ ، وايمْم٣مفم٥م ايمًٚمع اظمًٙمٚمكم فمعم هم٣ميمقاصم٤م ، إٞمٌٝم٣مء فمعم إلطمتالفوزم٣م

 فمـ سم٘مٙمٚم٦ُم  وومد ، اْلٙم٘م٥م أؽم٣ٌمب فمـ وايمٌٔمد ه فمـ  اهلل َن٣مهؿ فمام وايمٌٔمد ، ؽمٌٝمال ذيمؽ إلم اؽمتْم٣مفمقا

  ش ايمتٚمٝمٝمع وٞمت٣مئ٨م وضمٙمقل أؽم٣ٌمب فمـ ايمٌديع اظمٌح٧م »:  ىمت٣ميب دم ، زمٔمّمٜم٣م

  اْلالك أؽم٣ٌمب َمـ   ط ايمٛمٌل همٝمٜم٣م ضمّذر أضم٣مدي٧ٍم  مجٙم٥م َمـ احلدي٧م هذا ذىمرت و

ٌْؾِ  َوافْمَتِِمُٚمقا »:   اهلل وم٣مل وايمًٛم٥م زم٣ميم٘مت٣مب آفمتِم٣ممهق  يمٙمًالَم٥م ؽم٤ٌم وأفمٓمؿ  َٓ  مَجِٝمًٔم٣م اهللاِ زمَِح  َو

وُمقا  . «  ۖ   سَمَٖمرا
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فُ :  ط ايمٛمٌل وم٣ملو ـْ  هَم١مِٞما ى  َِمٛمُْ٘مؿْ  َئِمْش  ََم غَمَ ًَ ٛماتِل هَمَٔمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ىَمثغًِما تاَِلهًم٣ماطْم  هَم ًُ َٙمَٖم٣مءِ  َوؽُمٛما٥مِ  زمِ َـ  اخْلُ اؾِمِدي  ايمرا

قا  اظمَْْٜمِديِّكمَ  ٣مىُمؿْ  زم٣ِميمٛماَقاصِمذِ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م فَمّمُّ َُُمقرِ  َوحُمَْدشَم٣مِت  َوإِيا ْٕ  .  فمعم َم٣م يٟمت إن ؾم٣مء اهلل  ا

 –واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم    -

 ۞۞۞ 
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 :  عاشرال الحديث 

 

 

 

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

 ؿمِٝم٤م:  ذيمؽ وَمـ ، احل٣مل ؿمِٝم٤م َمـ   اظمًٙمؿ فمٙمٝمف ي٘مقن أن يٛمٌٕمل ظم٣َِم زمٝم٣منٌ  همٝمف ، فمٓمٝمؿ ضمدي٧ٌم  هذا * 

  ضمدي٧م همٖمل ، زمذيمؽ وسمْمٚمئـ ، اهلل زمذىمر سمْمٝم٤م وايمٛمٖمس  ، ايمٛمٖمس ؿمِٝم٤م أؽم٣ٌمب َمـ هم١مٞمف ، وايممماب ايمْمٔم٣مم

ْٝمَْم٣منُ  َئْمِٗمُد  »:  ◙ ُهَرْيَرةَ  زمِكأَ  ُب  فُمَٗمٍد، شَماَلَث  َٞم٣ممَ  ُهقَ  إَِذا َأضَمِدىُمؿْ  َرْأسِ  وَم٣مهمَِٝم٥مِ  فَمعَم  ايمُما  فُمْٗمَدةٍ  ىُمؾا  َيْيِ

٦ْم  اهللاَ  هَمَذىَمرَ  اؽْمَتْٝمَٗمظَ  هَم١مِنِ  هَم٣مْروُمْد، ؿَمِقيٌؾ  يَمْٝمٌؾ  فَمَٙمْٝمَؽ  ٟمَ  وإِنْ  فُمْٗمَدٌة، اْٞمَحٙما ٦ْم  سَمَقوا  اْٞمَحٙما٦ْم  َصعما  هَم١مِنْ  ْٗمَدٌة،فمُ  اْٞمَحٙما

ٌََح  فُمْٗمَدةٌ   َوإِٓا   ،ؿم٣مفمتف وفمعم اهلل ذىمر فمعم حم٣مهمًٓم٣م ىم٣من أٞمف زم٤ًٌم ٞمٖمًف ؿم٣مزم٦م ش ، ايمٛماْٖمسِ  ؿَمٝم٤َِّم  َٞمُِمٝمًْم٣م هَمَٟمْص

ٌََح  اَلنَ  ايمٛماْٖمسِ  طَمٌِٝم٧َم  َأْص ًْ  . ش ىَم

 " ايمْمٝم٤م "   اهلل أؽمامء َمـ أن زمٝم٣منٌ  احلدي٧م ودم*

 ايمٛمٗم٣مئص َمـ واظمٛمزه ايمْم٣مهر :زمٚمٔمٛمك يٟمت وايمْمٝم٤م ،دم ومقيمف وهمٔمٙمف وذاسمف ٔم٣ملموسم ؽمٌح٣مٞمف ؿمٝم٤م همٜمق

٣ٌَمُت »: زمٗمقيمف وٞم٣ًمءه  ط ٞمٌٝمف اهلل وصػ وْلذا ، وصمف ىمؾ َمـ اظمْمٙمؼ ايم٘مامل يمف  هم٣مهلل وايمٔمٝمقب  َوايمْماٝمِّ

ٌُقنَ  يمِٙمْماٝمٌِّكِمَ  ٣ٌَمِت  َوايمْماٝمِّ  . «يمِٙمْماٝمِّ

ٌَُؾ  ٓ ؿَمٝم٤ٌِّم  اهلل إنَ :  وؽمٙمؿ فمٙمٝمف  اهلل  صعم اهلل رؽُمقُل  وم٣َمل:  وم٣مل ◙ ُهَرْيَرةَ  أيب فمـ  إٓ َيْٗم

٣م ي٣م»: همٗم٣مل اظمُْرؽَمٙمكمَ  زمف َأََمرَ  زماَِم  اظُم٠مَِمٛمكمَ  َأََمرَ  سمٔم٣ملم اهلل وإنا  ؿَمٝم٣ًٌِّم، ؽُمُؾ  َأهيُّ ـَ  ىُمُٙمقا ايمرُّ  ايمْماٝما٣ٌمِت  َِم

٣م ي٣م»:  سمٔم٣ملم ووم٣مل «ص٣محل٣مً  وافمَٚمُٙمقا ـَ  َأهيُّ ـْ  ىمُٙمقا آََمٛمُقا ايماِذي  َذىَمَر  شُمؿا   « َرَزوْمٛم٣مىُمؿْ  َم٣م ؿَمٝم٣ٌِّمِت  َِم

صُمؾ َٖمرَ  ُيْمِٝمُؾ  ايمرا ًا امءِ  إلم َيَدْيفِ  َيُٚمدُّ  َأنْمػَمَ  أؾْمٔم٧َم  ايم ًا ، ي٣م َربُّ  ي٣م ايم  وََممْمزُمفُ  ضَمَراٌم، وََمْْمَٔمُٚمفُ  َربُّ

فُ  ضَمَراٌم، ًُ ٌَ يَ  ، ضَمَرامٌ  َوََمْٙم َتَج٣مُب  همَٟمٞماك زم٣محَلَراِم، ونُمذِّ ًْ ٙمؿٌ  َرَواهُ .  يمَِذيمؽ ُي ًْ  .َُم
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 ُيرهَمع وٓ  ، إومقال أو ، إفمامل أو ايمِمدوم٣مت َمـ ىم٣من ؽمقاءً  ؿمٝم٣ٌم إٓ يٗمٌؾ ٓ ؿمٝم٣ًٌم هم١مٞمف ىم٣من ظم٣ّم  هم٣مهلل 

٣ميمُِح  َوايْمَٔمَٚمُؾ  ايمْماٝم٤ُِّم  ايْمَ٘مٙمِؿُ  َيِْمَٔمُد  إيَِمْٝمفِ  » َمٛمٜم٣م، وم٣مل سمٔم٣ملم: ايمْمٝم٤م إٓ إيمٝمف  اخلٌٝم٧م، ايمَ٘مٙمِؿ زمٝمٛمام  «َيْرهَمُٔمفُ  ايمِما

ب وٓ ،  اهلل إلم ُيرهَمع ٓ ، اخلٌٝم٧م وايمٖمٔمؾ  " إيمٝمؽ يمٝمس وايممم  ": احلدي٧م ودم ، اهلل لمإ زمف ُيَتٗمرا

٥ًٌَم  »: ، وم٣مل سمٔم٣ملماهلل إٓ  إيمف ٓ ايمْمٝم٥ٌم ايم٘مٙمٚم٥م ايم٘مٙمامت أهمّمؾ وىم٣مٞم٦م  َب اهللاُ ََمَثاًل ىَمٙمَِٚم٥ًم ؿَمٝمِّ َأمَلْ سَمَر ىَمْٝمَػ َضَ

اَمءِ  ًا ٥ٌٍَم َأْصُٙمَٜم٣م شَم٣مزم٦ٌِم َوهَمْرفُمَٜم٣م دِم ايم  . «ىَمَُمَجَرٍة ؿَمٝمِّ

ب    همٝم٠مىمؾ ايمٛمخٙم٥م أو ، ايمتٚمرة هل ايمتل ايمْمٝم٥ٌم زم٣ميمُمجرة ََمثٌؾ  ،اهلل إٓ إيمف ٓ:  هل ايمتل يمْمٝم٥ٌما زم٣ميم٘مٙمٚم٥م همُيِ

ـَ » :ط ايمٛمٌل وم٣مل وْلذا ؾمٟمَن٣م مجٝمع َمـ وُيًَتٖم٣مد ؽم٣موِمَٜم٣م َمـ وُيًَتٖم٣مد ٞمقاه٣م َمـ وُيًَتٖم٣مد شمٚمره٣م َمـ إِنا َِم

٣َم ََمَثُؾ اظمُْ  ُٗمُط َوَروُمَٜم٣م، َوإَِنا ًْ َٓ َي َجِر ؾَمَجَرًة  شُمقيِن ََم٣م ِهَل؟ايمُما ٙمِِؿ، هَمَحدِّ ٌََقاِدي، وَم٣مَل ش ًْ هَمَقوَمَع ايمٛما٣مُس دِم ؾَمَجِر ايْم

شْمٛم٣َم ََم٣م ِهَل؟ َي٣م َرؽُمقَل اهللِ  ٣َم ايمٛماْخَٙم٥ُم، هَم٣مؽْمَتْحَٝمْٝم٦ُم، شُمؿا وَم٣ميُمقا: ضَمدِّ ٌُْد اهللِ: َوَووَمَع دِم َٞمْٖمِز َأَنا ِهَل » وَم٣مَل هَمَٗم٣مَل: فَم

 .  ازمـ فمٚمر َمتٖمؼ فمٙمٝمف فمـش ايمٛماْخَٙم٥مُ 

 :(38/ 2أَمث٣مل ايمٗمرآن ) دم وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ رمحف اهلل

اَمءِ }وَمٛمٜم٣م ومقيمف سمٔم٣ملم:  ًا ٥ٌٍَم َأْصُٙمَٜم٣م شَم٣مزم٦ٌِم َوهَمْرفُمَٜم٣م دِم ايم ٥ًٌَم ىَمَُمَجَرٍة ؿَمٝمِّ َب اهللاُ ََمَثاًل ىَمٙمَِٚم٥ًم ؿَمٝمِّ  َأمَلْ سَمَر ىَمْٝمَػ َضَ

٣م  َ ُرونَ سُم٠ْمِت ُأىُمَٙمَٜم٣م ىُمؾا ضِمكٍم زم١ِمِْذِن َرهبِّ ُٜمْؿ َيَتَذىما ٙمٛما٣مِس يَمَٔمٙما
ُب اهللاُ إََْمَث٣مَل يمِ همُمٌف ؽمٌح٣مٞمف ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم  {َوَيْيِ

زم٣ميمُمجرة ايمْمٝم٥ٌم ٕن ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم سمثٚمر ايمٔمٚمؾ ايمِم٣ميمح وايمُمجرة ايمْمٝم٥ٌم سمثٚمر ايمثٚمر ايمٛم٣مهمع وهذا ـم٣مهر فمعم 

ف إٓ اهلل هم١مَن٣م سمثٚمر مجٝمع إفمامل ومقل مجٜمقر اظمٖمنيـ ايمذيـ يٗمقيمقن ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم هل ؾمٜم٣مدة أن ٓ إيم

 . اهـ ايمِم٣محل٥م ايمٓم٣مهرة وايم٣ٌمؿمٛم٥م هم٘مؾ فمٚمؾ ص٣ميمح َمريض هلل فمز وصمؾ شمٚمرة هذا ايم٘مٙمٚم٥م

 هؿ ، فمٙمٝمٜمؿ وؽمالَمف اهلل  صٙمقات  ايمرؽمؾ أن وذيمؽ:  اظمُْرؽَمٙمكمَ  زمف َأََمرَ  زماَِم  اظم٠ُمَِمٛمكمَ  َأََمرَ  اهلل وإنا ومقيمف:  

 إلم هم٣مٞمٓمر ، اخلِم٣مئص َمـ ىم٣من َم٣م إٓ  ، يمٙمٚم٠مَمٛمكم  أَمر ْلؿ هم٣مَٕمر  اظم٠مَمٛمكم درصم٣مت وأفمعم وذروة صٖمقة

  زمذيمؽ ايمديمٝمؾ طمِمف َم٣م إٓ يمٛم٣م  أواَمر هل  ط يمٙمٛمٌل هل ايمتل إواَمر َتد ، ايمًٛم٥م أو ايمٗمرآن
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 ايمقص٣مل َمـ  اهلل يمف َم٣مرطمص وه٘مذا ، ايمٛم٘م٣مح دم إرزمع فمعم ايمزي٣مدة ىمجقاز طمِم٣مئِمف َمـ يمف وصمٔمؾ 

 . إفمامل َمـ ذيمؽ ونمغم ايمِمٝم٣مم دم

 يٟمَمرهؿ  وَم٣ميم٘مٜمؿ َمٙم٘مٜمؿ وهق  فمٌٝمده، هم٣ميمٔم٣ٌمد ، اهلل هقيمٙمٔم٣ٌمد  وايمٛم٣مهل أَِمر أن فمعم ديمٝمؾ وفيى:  

فُ  إزِْمَراِهٝمؿَ  ازْمَتعَم  َوإِذِ  »: ، وم٣مل سمٔم٣ملمويٛمٜم٣مهؿ ـا  زمَِ٘مٙماَِمٍت  َرزمُّ اُٜم  . «هَمَٟممَت

 دم  اهلل وم٣مل وْلذا  ، هم٣مصمتٛمٌٜم٣م وزم٣ميمٛمقاهل ه٣مهمٟمسم٣م زم٣مٕواَمر ايمًالم فمٙمٝمف إزمراهٝمؿ  اهلل ازمتعم ايمٔمٙمامء وم٣مل 

  «َوذما  ايماِذي َوإزِْمَراِهٝمؿَ  »:  ؾمٟمٞمف

٣م ي٣م»:   سمٔم٣ملم همٗم٣مل ومقيمف:  ؽُمُؾ  َأهيُّ ـَ  ىُمُٙمقا ايمرُّ   اهلل َمـ أَمر هذاو:  «ص٣محل٣مً  وافمَٚمُٙمقا ايمْماٝما٣ٌمِت  َِم

ؿُ  َوُُيِؾُّ  » : اهلل وم٣مل وْلذا اخل٣ٌمئ٧م وَيتٛمٌقا واحلالل اظم٣ٌمضم٣مت أي ، ايمْمٝم٣ٌمت َمـ يٟمىمٙمقا أن  ، يمرؽمٙمف  َْلُ

٣ٌَمِت  مُ  ايمْماٝمِّ ٣ٌَمئ٧َِم  فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  َوُُيَرِّ وإصؾ همٝمام طمٙمٗمف اهلل َمـ احلٝمقان وايمٛم٣ٌمت اإلزم٣مضم٥م إٓ َم٣م صم٣مء ايمديمٝمؾ  «اخْلَ

َْرِض مَجِٝمًٔم٣م»زمتحريٚمف، وم٣مل فمزوصمؾ:  ْٕ َر يَمُ٘مْؿ »ل: ، ووم٣م[29]ايمٌٗمرة:  «ُهَق ايماِذي طَمَٙمَؼ يَمُ٘مْؿ ََم٣م دِم ا َوؽَمخا

َْرِض مَجِٝمًٔم٣م َِمٛمْفُ  ْٕ اَمَواِت َوََم٣م دِم ا ًا  . [03]اْل٣مشمٝم٥م:  «ََم٣م دِم ايم

 زم٣ميمٔمٚمؾ ويٟمت ، فمٙمٝمف هب٣م اهلل أٞمٔمؿ ايمتل ايمٛمٔمٚم٥م هذه يُم٘مر أن يمٙمٚمرء يٛمٌٕمل ايمْمٝم٣ٌمت َمـ إىمؾ وَمع 

 آؽمتٔم٣مٞم٥م دم ايمٛمٔمؿ هذه َمـ ديًتٖمٝم ؽمَ٘مـ أو يَمٌِس أو ذب أو أىمؾ إذا هم٣مظم٠مَمـ هم١مٞمف َمـ ؾم٘مره٣م،  ايمِم٣ميمح

ـَ » :ؾمٟمٞمف دم  اهلل وم٣مل ايم٘م٣مهمر زمٝمٛمام اهلل ؿم٣مفم٥م فمعم هب٣م َْٞمَٔم٣ممُ  سَمْٟمىُمُؾ  ىَماَم  َوَيْٟمىُمُٙمقنَ  َيَتَٚمتأُمقنَ  ىَمَٖمُروا َوايماِذي ْٕ  ا

ؿْ  ََمْثًقى َوايمٛما٣مرُ   . «َْلُ

 أيـ َمـ ايمرصمؾ ي٣ٌمرم ٓ زَم٣من ٛم٣مسايم فمعم يٟمت»: يٌآرم ٓ وايم٘م٣مهمر  ، ؿمٝم٣ٌم إٓ يٟمىمؾ  أٓ فمعم ُيرص واظم٠مَمـ

  .أطمرصمف ايمٌخ٣مري فمـ أيب هريرة  ش ضمرام َمـ أم ضماللٍ  َمـ اظم٣مل أطمذ

 ايمِم٣ميمح زم٣ميمٔمٚمؾ يٟمسمقن ٓ ذيمؽ وَمع ، ايمْمٝم٥ٌم وإضمقال ، ايمْمٝم٥ٌم إَمقال  اهلل يرزومٜمؿ ايمٛم٣مس َمـ وىمثغم

زي٣مدة ايمٛمٔمٚم٥م وشمٌقهت٣م، وم٣مل ، َمع ايمٔمٙمؿ أن ايمُم٘مر َمـ أؽم٣ٌمب َي٤م ىمام  هلل ايمُم٘مر َمٛمٜمؿ يٗمع مل همٜم٠مٓء



 003  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

ـْ ىَمَٖمْرسُمْؿ إِنا فَمَذايِب يَمَُمِديٌد »سمٔم٣ملم: 
ُ٘مْؿ َويَمئِ َِزيَدٞما َٕ ـْ ؾَمَ٘مْرسُمْؿ 

ُ٘مْؿ يَمئِ َن َرزمُّ ، ودم اظمثؾ [7]إزمراهٝمؿ:  «َوإِْذ سَمَٟمذا

 .ايمٛمٔمٚم٥م إذا ؾم٘مرت ومرت وإذا ىمٖمرت همرت 

٣م ي٣م»: اظم٠مَمٛمكم ؾمٟمن دم سمٔم٣ملم ووم٣ملومقيمف:  ـْ  ىمُٙمقا آََمٛمُقا ـَ ايماِذي َأهيُّ  إَمر همٜمذا: «َرَزوْمٛم٣مىُمؿْ  َم٣م ؿَمٝم٣ٌِّمِت  َِم

 ايمِم٣ميمح  ايمٔمٚمؾ يذىمر مل ايمث٣مٞمٝم٥م أي٥م ودم  ، ص٣محل٣م وافمٚمٙمقا زاد إول إَمر دم أٞمف إٓ إول يمألَمر َمقاهمؼ

 . ايمِم٣ميمح زم٣ميمٔمٚمؾ اإلسمٝم٣من ايمٔمٓمٝمٚم٥م ٞمٔمٚمف فمعم  هلل ايمُم٘مر ٓزم يم٘مـ

 :  ومًٚمكم إلم يٛمٗمًؿ  اهلل رزق أن وفيى:*

  ايمْمٝم٤م َمٛمف-0

  اخلٌٝم٧م وَمٛمف-2

 ؟ اخلٌٝم٧م ايمرزق  اهلل طمٙمؼ ظم٣مذا:  وم٣مئؾ يٗمقل ومد

ٌُْٙمَقىُمؿْ  »، ىمام وم٣مل: زمف ايمٔم٣ٌمد يمٝمٌتقم:  اْلقاب ُ٘مؿْ  يمِٝمَ ـُ  َأيُّ ًَ  . «فَمَٚماًل  َأضْم

 ايمٔم٣ميص ويٟمشمؿ ايمْم٣مفم٥م فمعم اظم٠مَمـ همٝم٠مصمر اخلٌٝم٧م، يٟمت وايمٔم٣ميص وايم٘م٣مهمر ، ايمْمٝم٤م احلالل يٟمت هم٣مظم٠مَمـ 

 وَتريؿ احلرام َتٙمٝمؾ إلم احل٣مل زمف يِمؾ ومد ايمٛم٣مس وزمٔمض واإلطمت٣ٌمر اإلزمتالء زم٣مب َمـ همٜمذا ، اظمٔمِمٝم٥م فمعم

 ُيرم أو ، احلرام ٝمحٙمؾهم   اهلل ضمؼ فمعم سمٔمدىٕٞمف    ، احلرام يٟمىمؾ ىمقٞمف َمـ أفمٓمؿ زمٙمٝم٥م وهذه  ، احلالل

ْ  ـْ َوَمَ »:  اهلل وم٣مل وومد  اهلل ضمؼ فمعم افمتداءٌ  هذا ، احلالل ، شايْمَ٘م٣مهمُِرونَ  ُهؿُ  هَمُٟمْويَمئَِؽ  اهللاُ َأٞمَزَل  زماَِم  َُيُْ٘مؿْ  مَل

وا فَمعَم اهللاِ ايْمَ٘مِذَب إِنا »ووم٣مل سمٔم٣ملم:  ٛمَُتُ٘مُؿ ايْمَ٘مِذَب َهَذا ضَماَلٌل َوَهَذا ضَمَراٌم يمَِتْٖمؼَمُ
ًِ َٓ سَمُٗمقيُمقا ظم٣َِم سَمِِمُػ َأيْم  َو

وَن فَمعَم اهللاِ ايْمَ٘مذِ  ـَ َيْٖمؼَمُ َٓ ُيْٖمٙمُِحقَن ايماِذي  . [006]ايمٛمحؾ:  «َب 

 ََم٣م َأَرَأْيُتؿْ  وُمْؾ »: ، وم٣مل سمٔم٣ملمايمٔمٓمٝمؿ زم٣مهلل ىمٖمر همٜمذا زم٣مهلل وايمٔمٝم٣مذ هذا ذيمؽ َمٔمتٗمًدا وُُيَِرم ُيٙمؾ ىم٣من هم١مذا 

ـْ  يَمُ٘مؿْ  اهللاُ َأْٞمَزَل  ًٓ  ضَمَراًَم٣م َِمٛمْفُ  هَمَجَٔمْٙمُتؿْ  ِرْزٍق  َِم   «يَمُ٘مؿْ  َأِذنَ  آهللاُ وُمْؾ  َوضَماَل

 . ط ايمٛمٌلأي  :َذىَمرَ  شُمؿا : ومقيمف
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صُمؾومقيمف:   َٖمرَ  ُيْمِٝمُؾ  ايمرا ًا امءِ  إلم َيَدْيفِ  َيُٚمدُّ   َأنْمػَمَ  أؾْمٔم٧َم  ايم ًا فمـ  صم٣مء ومد اظم٣ًمهمر : وهذا َمثؾ حل٣ملايم

 . شويمده فمعم وايمقايمد ، وايمِم٣مئؿ ، اظم٣ًمهمر» :دفمقهتؿ سُمَرد ٓ شمالشم٥م طايمٛمٌل 

أي رأؽمف َمـ ؿمقل ايميب دم  أؾْمٔم٧َم  ذيمؽ فمعم يدل ضم٣ميمف نٕ يمف ُيًتَج٣مب وَمثٙمف َم٣ًمهمر ايمرصمؾ همٜمذا

ورزمام   أي صمًٚمف ِم٣م يٙمحٗمف َمـ ضمر ايمُمٚمس وضب ايمريح، َأنْمػَمَ  إرض وايمٌٔمد فمـ ايمؼمصمٝمؾ وايمٕمًؾ

ـْ َُيِٝم٤ُم اظمُّْْمَْمرا »: يٗمقل  واهلل فمٙمٝمف هق ايمذي واإلوْمرار همٝمف هق ايمذي احل٣مل وٝمؼ زم٤ًٌم ىم٣من ذيمؽ َأَما

قءَ ا َدفمَ إِذَ  ًُّ  . «٣مُه َوَيْ٘مُِمُػ ايم

 : احلدي٧م ودم ايمٝمديـ رهمع وهق ، ايمدفم٣مء  ٓؽمتج٣مزم٥م آطمر زم٤ًٌٍم  يٟمت ايمًامء إلم يديف يٚمد ذيمؽ وَمع 

مُهَ » ٌِْدِه إَِذا َرهَمَع َيَدْيِف إيَِمْٝمِف، َأْن َيُردا ـْ فَم َتْحٝمِل َِم ًْ ٣ٌَمَرَك َوسَمَٔم٣ملَم ضَمٝمِلٌّ ىَمِريٌؿ، َي ُ٘مْؿ سَم أطمرصمف أزمق  ش٣م ِصْٖمًراإِنا َرزما

 .داود فمـ ؽمٙمامن 

٣م دم وي٣ٌميمغ يديف يرهمع وهذا   أي رب ي٣م ، رب ي٣م ي٘مرر ذيمؽ وَمع ، اوْمرار ضم٣ميم٥م وضم٣ميمف ايمًامء إلم  َمدمِهَ

َتَج٣مُب  ": ×ُهَرْيَرَة، َيُٗمقُل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ أيب وهذا َمـ أؽم٣ٌمب آؽمتج٣مزم٥م، همٔمـ  اظمرة، سمٙمق اظمرة يدفمق ًْ ُي

 ْ ضََمِدىُمْؿ ََم٣م مَل َتِج٤ْم رِم ِٕ ًْ  . أطمرصمف َمًٙمؿ " َئْمَجْؾ، هَمَٝمُٗمقُل: وَمْد َدفَمْقُت َريبِّ هَمَٙمْؿ َي

فُ  ضَمَراٌم، وََممْمزُمفُ  ضَمَراٌم، ََمْْمَٔمُٚمفُ  أن  :؟ايم٤ًٌم ايم٤ًٌم َم٣م يمف، يًتج٣مب وٓ ًُ ٌَ يَ  ، ضَمَرامٌ  َوََمْٙم  ونُمذِّ

 زم٣محلرام ايمتٙمٌس هق ، ىمرزمتف وسمٖمري٨م فيمدفمقسم  اهلل اؽمتج٣مزم٥م وزمكم ايمٔمٌد هذا زمكم احل٣مئؾ هم٘م٣من ،زم٣محَلَرامِ 

٣م وذزًم٣م أىماًل  ًً اَم  ":  احلدي٧م دم صم٣مء وومد  ، وسمٕمذيًت٣م ويمٌ ؿٍ  َأيُّ ٦ٌََم  حَلْ ـْ  َٞم  . " زمِفِ  َأْولَم  هَم٣ميمٛما٣مرُ  ،  ؽُمْح٦م َِم

 اخل٣ٌمئ٧م وي٘مره ، فمٙمٝمٜم٣م وُيثٝم٤مٜم٣م وُيٌ ايمْمٝم٣ٌمت يٗمٌؾ ؿمٝم٤ٌم  ،  اهللإن  سمٗمدم ٘مامهم ايمًالَم٥م، اهلل ٞمًٟمل 

٣ًٌم اظم٠مَمـ وصمٔمؾ اخل٣ٌمئ٧م فمٙمٝمٜم٣م وضمّرم ايمْمٝم٣ٌمت ْل٣م همٟمضمؾ إَم٥م ذهه ورضمؿ  همٝمٛمٌٕمل ، ؿمٝم٥ٌم أفماميمف وصمٔمؾ ، ؿمٝم

  ، وَمٙمًٌف ،  وَمممزمف ، َمٟمىمٙمف دم اإلضمتٝم٣مط فمعم احلرص ىمؾ ُيرص وأن ، ايمٛمٔمٚم٥م هذه يًتحي أن يمٙمٚمًٙمؿ

 . ويذر ، يٖمٔمؾ وهمٝمام
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 اهلل ٞمًٟمل ايمِم٣محل٥م، إفمامل َمـ نمغمه٣م سمٗمٌؾ ٓ أن ُٝمخُمكهم سُمًتج٣مب ٓ دفمقةٍ  دم إَمر هذا ىم٣من هم١مذا

 . ايمًالَم٥م

 دم و٣مرزًم٣م ىم٣من إذا يمٙمٚمًٙمؿ همٝمٛمٌٕمل ، ايمدفم٣مء اؽمتج٣مزم٥م أؽم٣ٌمب َمـ ايمًٖمر أن زمٝم٣منٌ  احلدي٧م هذا ودم 

 ، ايمُٖمَرص هذه َمثؾ ويتحكم ، مجٝمًٔم٣م ويمٙمٚمًٙمٚمكم وٕهٙمف ، يمٛمٖمًف ايمدفم٣مء َمـ ي٘مثر أن ، إرض

 ،وإرضم٣مم إزمقيـ زي٣مرة أو فمٚمرة أو ،ضم٨م  ؽمٖمر دم  ،ؿم٣مفم٥م دم ؽمٖمره ىم٣من إذا إضمقال هذه وأضمًـ

 اؽمتج٣مزم٥م سم٘مقن ؽم٣ًٌٌم دم أضمقال يمف همتجتٚمع ،ايمٔمٙمؿ ؿمٙم٤م  ؽمٖمر أو ،ايمٛم٣مس زمكم يمإلصالح ؽمٖمر دم أو

 .  ايمدفم٣مء

 ؾَمَٔم٧م فمعم هق ايمذي هم١من  دفم٣مئف، اؽمتج٣مزم٥م أؽم٣ٌمب َمـ  ذيمؽ ىم٣من  هلل سمقاوع ىمٙمام اظمًٙمؿ أن وفيى: *

  ايمدفم٣مء اؽمتج٣مزم٥م وزمكم زمٝمٛمف ضم٣مل ايمذي ايمرصمؾ هذا أن إٓ  ، دفم٣مئف  اؽمتج٣مزم٥م يرصمك  هلل ًٔم٣مسمقاُو  احل٣مل دم

 . " احلرام "

 ، ايمدفم٣مء فمٛمد سُمرهَمع ايمٝمديـ أن هم٣مٕصؾ وإٓ اْلٚمٔم٥م طمْم٥ٌم دم إٓ ايمدفم٣مء فمٛمد ايمٝمديـ  رهمع أمهٝم٥م وفيى:*

 . ايمتيعو

 فمعم يدفمق يديف ورهمع ،  ايمزي٦م أضمج٣مر فمٛمد ًٗمكاؽمت فمٛمدَم٣م يديف ورهمع زمدر يمٝمٙم٥م دم يديف رهمع  ط وايمٛمٌل

 . زمٖمالن وفمٙمٝمؽ زمٖمالن فمٙمٝمؽ ايمٙمٜمؿ:  همٗم٣مل آَذّوه ضمكم ، ومريش ىمٖم٣مر

امءِ  إلم َيَدْيفِ  َيُٚمُد ومقيمف:  ًا  ومّم٣مء أراد إذا اإلٞم٣ًمن أن فمعم إديم٥م َمـ وهذا ، ايمًامء دم اهلل أن فمعم ديمٝمٌؾ : ايم

 يٗمقل  ىمام َم٘م٣من ىمؾ دم  اهلل ىم٣من ويمق  ايمًامء صمٜم٥م َمـ يٟمت أن ايمٖمرج يٛمتٓمر  ايمًامء إلم يديف رهمع احل٣مصم٥م

 ىم٣من ظما٣م يم٘مـ.  ايمٛم٣مس فمٙمٝمف ظم٣م خم٣ميمٖم٥م أو فم٧ٌم ايمًامء إلم إي٣مدي رهمع دم يم٘م٣من إيمٝمٜمؿ وَمـ وآَت٣مدي٥م احلٙمقيمٝم٥م

دم  ، وأديم٥م فمٙمق اهلل فمزوصمؾ فمعم فمرؾمف َمتقاسمرةايمًامء دم  اهلل أن فمعم دل ؽمامء إلم يديف يرهمع اظمًٙمؿ

فَْمعَم »ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م، وم٣مل سمٔم٣ملم:  ْٕ ٌِِّح اؽْمَؿ َرزمَِّؽ ا  «َوُهَق ايْمَٔمقِمُّ ايمَْٔمٓمِٝمؿُ »، ووم٣مل: [0]إفمعم:  «ؽَم
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، همٙمف مجٝمع أٞمقاع ايمٔمٙمق فمٙمق ايمٗمدر وايمٗمٜمر، وفمٙمق ايمذات، وَمـ زفمؿ أن اهلل زمذاسمف دم ىمؾ َم٘م٣من [255]ايمٌٗمرة: 

َْرَض »هلل فمزوصمؾ: همٜمذا ومقل ىمٖمري ُي٣ميمػ فمٗمٝمدة اظمًٙمٚمكم، وم٣مل ا ْٕ َػ زمُِ٘مُؿ ا ًِ اَمِء َأْن َُيْ ًا ـْ دِم ايم َأَأَِمٛمُْتْؿ ََم

اَمِء، »ط: أي فمعم ايمًامء، ووم٣مل رؽمقل اهلل  [06]اظمٙمؽ:  «هَم١مَِذا ِهَل مَتُقرُ  ًا ـْ دِم ايم َٓ سَمْٟمََمٛمُقيِن؟ َوَأَٞم٣م َأَِمكُم ََم َأ

٣مءً  ًَ ٣ٌَمضًم٣م َوََم اَمِء َص ًا  .ٙمٝمف فمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري َمتٖمؼ فم شَيْٟمسمِٝمٛمِل طَمػَمُ ايم

 ايمدفم٣مء دم فمٙمٝمف َُمٙمًِح٣م ي٘مقن أن فمٌده َمـ ُي٤م  واهلل اإلحل٣مح أمهٝم٥م فمعم ديمٝمؾ:    ، َربُّ  ي٣م َربُّ  ي٣م:  ومقيمف 

٤َم  ايمدفم٣مء ُي٤م اهلل هم١من وايمرصم٣مء ٣ٌَمِدي ؽَمَٟميَمَؽ  َوإَِذا» :همٗم٣مل همٝمف وَرنما اعِ  َدفْمَقةَ  ُأصِمٝم٤ُم  وَمِري٤ٌم  هَم١ميِنِّ  فَمٛمِّل فِم  إَِذا ايمدا

ٌُقاْ  َدفَم٣منِ  َتِجٝم ًْ ُٜمؿْ  يِب  َويْمُٝم٠ْمَِمٛمُقاْ  رِم  هَمْٙمَٝم  . «َيْرؾُمُدونَ  يَمَٔمٙما

٣م»وهمٝمف: أن اهلل يدفمك زمٟمؽمامءه احلًٛمك، وم٣مل سمٔم٣ملم:  ٛمَك هَم٣مْدفُمقُه هِبَ ًْ ؽَْماَمُء احْلُ ْٕ  .[088]إفمراف:  «َوهللِاِ ا

 وايمٖمؿ هم٣ميمٌْمـ واظمممب، اظمْمٔمؿ زم٣مب َمـ يٟمت  تٛم٣مولاظم احلرام أىمثر أن فمعم ديمٝمٌؾ : ضَمَرامٌ  وََمْْمَٔمُٚمفُ  :ومقيمف 

أطمرصمف أمحد  " َوايْمَٖمْرُج  ايْمَٖمؿُ   ايمٛما٣مرَ  ايمٛما٣مَس  ُيْدطِمُؾ  ََم٣م َأىْمَثرُ  ": ط ايمٛمٌل وم٣مل ايمٛم٣مر، دطمقل أؽم٣ٌمب أفمٓمؿ َمـ

 .فمـ أيب هريرة 

 إفمامل َمـ ذيمؽ ونمغم ، وايمٛمٚمٝمٚم٥م ، وايم٘مذب ، ايمٕمٝم٥ٌم َمٛمف ويٗمع ، وايممماب ، ايمْمٔم٣مم همٝمف يٗمع ايمٖمؿ 

ًٌَف  ايمٙم٣ٌمس أن أو رام،احل ايمٙم٣ٌمس َمٛمف اؾمؼمى ايمذي اظم٣مل أن إَم٣م احلرام يمٌس وي٘مقن ، يٗمع ومد وهذا ضمرام وََمٙم

ـَ َأيِب ؿَم٣ميم٤ٍِم ، همٔمـ ضمرام يمٙمرصم٣مل احلرير أو   ايمذه٤م همٙم٣ٌمس ضمرام ٞمٖمًف َأطَمَذ  ×: إِنا َٞمٌِلا اهللاِ وم٣ملفَمقِما زْم

٣ًٌم هَمَجَٔمَٙمُف دِم ؾِماَميمِِف، شُمؿا وَم٣مَل: ضَمِريًرا، هَمَجَٔمَٙمُف دِم يَ  تِل»ِٚمٝمٛمِِف، َوَأطَمَذ َذَه ـِ ضَمَراٌم فَمعَم ُذىُمقِر ُأَما أطمرصمف  شإِنا َهَذْي

 .ايمٛم٣ًمئل 

يَ ومقيمف:   ف همٝمف: زم٣محَلَرامِ  ونُمذِّ   ،ايمِمالح نمغم فمعم ي٘مقن أن احلرام فمعم ٞمُمٟم إذا اْلٛمكم فمعم ضمتك  ختقُّ

 اهلل ٞمًٟمل ضمكم زمٔمد ويمق ايمير همٝمٗمع احلرام ،وأزمٛم٣مءه أهٙمف ي٠َمىمِؾ اإلٞم٣ًمن نأ ،فمٓمٝمٚم٥م َمِمٝمٌف واهلل وهذه

 . ايمًالَم٥م
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 َمع يم٘مـ أضمد زمجريرةِ  أضمد ي٠مآطمذ ٓ أن أطمػم ومد  ط ايمٛمٌل أن َمع ٞمِمقضم٥م سمقزم٥م اإلٞم٣ًمن َمـ يٗمع أن إٓ 

 همٔمٙمف فمعم همٝمٟمشمؿ ،ٝمفإيم ويٚمٝمؾ ، ذيمؽ وُي٤م ، احلرام أىمؾ َمـ أزمقه فمٙمٝمف ىم٣من َم٣م فمعم ويٛمُمٟم ايمقيمد ي٘مػم ومد ذيمؽ

 أو ذزمف أو أىمٙمف  فمعم اإلزمـ يٟمشمؿ هؾ ، ضمرام ص٣مضم٤م إب ىم٣من إذا ، ايمٔمٙمامء اطمتٙمػ همٗمد وإٓ وصٛمٝمٔمف

 ♫ َمٗمٌؾ يمُمٝمخٛم٣م همتقى ىم٣مٞم٦م وهذه  اظم٣ٌمذ فمعم اإلشمؿ أن إلم ايمٔمٙمؿ أهؾ زمٔمض همذه٤م  ؟ َمٔمف يم٣ٌمؽمف

 . ايمٔمٙمؿ أهؾ َمـ وىمثغمٍ  ◙ َمًٔمقد ازمـ اهلل يمٔمٌد ومقٌل  هق وه٘مذا

 احلرَم٥م ٕن أو ايمٌٛمؽ دم يُمتٕمؾ ىم١مٞم٣ًمن اظم٣ٌمذ، فمعم هم٣مإلشمؿ يمًٌٌف َتريٚمف ىم٣من َم٣م زمكم همّرق ّمٜمؿوزمٔم

 إىمؾ اظم٣ٌمذ يمٕمغم وٓ يمٙمٚم٣ٌمذ ٓ َيقز همال ، اظم٣مل  يمٔمكم ضمرَمتف ىم٣من وَم٣م ، اظم٣مل زمٔمكم ٓ زم٣ميم٤ًٌم َمتٔمٙمٗم٥م

 . ، واهلل أفمٙمؿاظمحرَم٣مت َمـ ذيمؽ وٞمحق واظمخدرات ،ىم٣مخلٚمر َمٛمف واإلؽمتٖم٣مدة

 أىمؾ أمهٝم٥ميٌكم  ئمٛمل ، ؿمٝم٤م ضمدي٧م وهق ايمٖمقائد هبذه ٞم٘متٖمل يم٘مـ هذا نمغم إضم٘م٣مم َمـ وفيى:*

 إذا ذيمؽ فمعم َمٟمصمقر وهق ايمْمٝم٤م زم٣محلالل  ونمغمهؿ زمٛم٣مءإ سمٕمذي٥م وأمهٝم٥م ، احلالل وذب احلالل، يمٌسو

 . احلالل إٓ اإلٞم٣ًمن يٟمىمؾ ٓ أن فمعم ضمرص

ـْ فَم٣مئَُِم٥َم َريِضَ اهللاُ فَمٛمَْٜم٣مهم - ـْ طَمَراصِمِف،  "، وَم٣ميَم٦ْم: َٔم ِرُج يَمُف اخَلَراَج، َوىَم٣مَن َأزُمق زَمْ٘مٍر َيْٟمىُمُؾ َِم يَِب زَمْ٘مٍر نُماَلٌم ُُيْ ِٕ ىَم٣مَن 

ٍء هَمَٟمىَمَؾ َِمٛمُْف َأزُمق زَمْ٘مٍر، هَمَٗم٣مَل يَمُف ايمُٕماَلُم: َأسَمْدِري ََم٣م َهَذا؟ هَمَٗم٣مَل َأزُمق زَمْ٘مٍر: َوَمَ  ٛم٦ُْم ٣م ُهَق؟ وَم٣مَل: ىمُ هَمَج٣مَء َيْقًَم٣م زمًَِمْ

ٓا َأينِّ طَمَدفْمُتُف، هَمَٙمِٗمَٝمٛمِل هَمَٟمفْمَْم٣ميِن زمِ  ـُ ايم٘مَِٜم٣مَٞم٥َم، إِ
ًِ ٣مٍن دِم اَْل٣مِهٙمِٝما٥ِم، َوََم٣م ُأضْم ًَ ْٞم ٛم٦ُْم إِلِ َذيمَِؽ، هَمَٜمَذا ايماِذي َأىَمْٙم٦َم سَمَ٘مٜما

ٍء دِم زَمْْمٛمِِف   زمْمٛمف دم ي٘مقن ٓ أن ، ايمقرع َمـ ذاوه أطمرصمف ايمٌخ٣مري، "َِمٛمُْف، هَمَٟمْدطَمَؾ َأزُمق زَمْ٘مٍر َيَدُه، هَمَٗم٣مَء ىُمؾا َرْ

ِديؼ أٞمف إيمٝمٜم٣م وصؾ ايمتل احل٣ميم٥م إلم اٞمٓمروا وْلذا ،  اهلل ضمرم ِم٣م رءٌ    ط ايمٛمٌل زمٔمد إَم٥م هذه وأهمّمؾ ايمِمِّ

 –واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم  .

 ۞۞۞ 
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 عشر الحادي الحديث

 

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

ـْ ومقيمف:  ـِ   فَم ًَ ـِ  احل دٍ  َأزمق وهق : فمقمّ  زْم ـِ  حُمٚما ٌْطِ  ،فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م ريض اهلل فمٛمٜمام زْم  اهللِ  َرؽُمقلِ  ؽِم

أطمرصمف ايمؼمَمذي فمـ ضمذيٖم٥م  شاْلٛم٥م أهؾ ؾم٣ٌمب ؽمٝمدا واحلًكم احلًـ »: همٗم٣مل زم٣مْلٛم٥م،  ط ايمٛمٌل  زمممه ،ط

. 

 َأنْ  اهللاَ  َويَمَٔمؾا  ؽَمٝمٌِّد، َهَذا ازْمٛمِل إِنا ] : ط ايمٛمٌل ومقل همٝمف  اهلل ضمٗمؼ وومد ،ط ايمٛمٌل زمٛم٦م هم٣مؿمٚم٥م، ازمـ هقو

ـَ  فَمٓمِٝمَٚمتَكْمِ  همَِئَتكْمِ  زَمكْمَ  زمِفِ  ُيِْمٙمَِح  ٙمِِٚمكمَ  َِم ًْ  ، اخلالهم٥م فمـ سمٛم٣مزل همٗمد، أطمرصمف ايمٌخ٣مري فمـ أيب زم٘مرة  [ اظمُ

 و٣مه،وأر ◙ فمقم ازمـ احلًكم وأطمقه  ، ط زم٣ميمٛمٌل ؾمٌٝمًٜم٣م وىم٣من اظمًٙمٚمكم، دَم٣مء حلٗمـ هب٣م أضمؼ وهق

ٌَمَم  ايمٖمّمؾ دم وهق م، ىمام أطمٝمف َمثؾ زم٣مْلٛم٥م َم  .  َمٔمٙمقَم٥م َمٗمتٙمف وومِم٥م َمٓمٙمقًَم٣م ووُمتِؾ سمٗمدا

ٌْطِ ومقيمف:  ٣مَٞمتِفِ  ط اهللِ َرؽُمقلِ  ؽِم  :◙ َوَرُْيَ

 طؽمٌط رؽمقل اهللا  ،احلًـ زمـ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م زمـ فمٌد اظمْمٙم٤م زمـ ه٣مؾمؿ زمـ فمٌد َمٛم٣مف اْل٣مؾمٚمل

ط: ، وم٣مل فمٛمف ايمٛمٌل ويمد دم ٞمِمػ ؾمٜمر رَمّم٣من ؽمٛم٥م شمالث َمـ اْلجرة ،دورُي٣مٞمتف، أَمغم اظم٠مَمٛمكم أزمق حمٚم

ٛما٥ِم " ٣ٌَمِب َأْهِؾ اْْلَ كْمُ ؽَمٝمَِّدا ؾَم ًَ ـُ َواحْلُ ًَ  "احْلَ

ـْ  ضَمِٖمْٓم٦ُم ومقيمف:   همٝمف زمرىم٥م ضمٖمظ ايمٔمٙمؿ وأمهٝم٥م ذيمؽ . :ط اهلل َرؽُمقلِ  َِم

 -ريض اهلل فمٛمٜمام  -ورُي٣مٞمتف  ×ؽمٌط رؽمقل اهلل  -ـ أيب حمٚمد احلًـ زمـ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤مفم

رواه ايمؼمَمذي وايمٛم٣ًمئل ووم٣مل  دع َم٣م يريٌؽ إلم َم٣م ٓ يريٌؽ: ×ضمٖمٓم٦م َمـ رؽمقل اهلل وم٣مل: 

 ايمؼمَمذي: ضمدي٧م ضمًـ صحٝمح.
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ٌَُؽ  َم٣م َدعْ  ومقيمف:  ٌُؽ َٓ  ََم٣م إلم  ":  ومٙمًٗم٣م ، َمّمْمرزًم٣م  َمَتَُم٘مً٘م٣م ، َئمٙمؽ َم٣م واسمرك دع أي : ُيِري  إلم "  ُيري

 . ايمَقَرع َمالزَم٥م دم ايمٔمٓمٝمٚم٥م إديم٥م َمـ احلدي٧م همٜمذا ،  ؽم٣مىمٛم٣ًم ، َمْمٚمئٛم٣ًم َئمٙمؽ َم٣م

الَل  إنط: وومد سمٗمدم ومقل ايمٛمٌل  ٌ  احْلَ َرامَ  َوإنا  زَمكمِّ ٌ  احْلَ ـا  ٓ َُمُْمَتٌَِٜم٣مٌت  أَمقر َوزَمْٝمٛمَُٜمام زَمكمِّ  ـَ َمِ  ىَمثغِمٌ  َئْمَٙمُٚمُٜم

ـِ  ايمٛم٣مِس، ٌَُٜم٣مِت  اسماَٗمك هَمَٚم أَ  ايمُمُّ ـْ    َوفِمْرِوفِ  يمِِديٛمِفِ  اؽْمَتػْمَ ٌُٜم٣مِت  دم َووَمعَ  َوََم  زمٚمٔمٛمك أسمك احلدي٧م وهذا ...ايمُما

 وٓ ايمْمٚمٟمٞمٝمٛم٥م إلم سمِمؾ ضمتك هم٣مؽم٘مـ فمٚمٙمٝم٥م أو فمٙمٚمٝم٥م َمًٟميم٥م ىم٣من  ؽمقاءٌ  همٝمف سمرسم٣مب رء همٟمي احلدي٧م ذيمؽ

 طم٣مئًٖم٣م يٌٗمك  ذيمؽ طمالف همٔمؾ إذا اإلٞم٣ًمن ٕن زمف وؽم٣مىمـ اضٍ ر وومٙمٌؽ إيمٝمف َمْمٚمئـ أٞم٦م َم٣م إٓ سمٖمٔمؾ

ُٙمِؼ، » ودم ضمدي٧م وازمِم٥م زمـ َمٔمٌد اْلٜمٛمل:  أطمْمٟم، يمٔمٙمفأو  أص٣مب، يمٔمٙمف  وومٙمًٗم٣م، وَمّمْمرزًم٣م، ـُ اخْلُ ًْ ايْمػِمُّ ضُم

شْمُؿ ََم٣م ضَم٣مَك دِم َصْدِرَك، َوىَمِرْه٦َم َأْن َيْماٙمَِع فَمَٙمْٝمِف ايمٛما٣مُس   .شَواإْلِ

ـِ  دِم  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  صَمَٔمَؾ  َوََم٣م»: وومد وم٣مل سمٔم٣ملم ي ـْ  ايمدِّ  زمف َمٟمَمقر أو َم٣ٌمح، أو ضمالل، أٞمف سمٝمٗمٛم٦م هم١مذا  «ضَمَرٍج  َِم

 اظمٔمٛمك هذا سمٌكم احلدي٧م سمتٚم٥م و ايمِمدر َمٛمممح وأٞم٦م فمٙمٝمف سُمٗمِدم ذيمؽ همٔمٛمد واصم٤م، أو َمٛمدوب َمًتح٤م

 ؿمٚمٟمٞمٝمٛم٥م أؽم٣ٌمب َمـ همٔم٣مل،إ وصدق ، إومقال صدق ، ؿمٚمٟمٞمٝمٛم٥م ايمِمدق ،  ؿَمَٚمٟمٞمِْٝمٛم٥َم ايمِِمْدق هَم١مِن:  وم٣مل

٥ٌَم وايمَ٘مِذَب  ، ايمٗمٙمقب  أن طم٣مئًٖم٣م َمرسم٣مزًم٣م يٌٗمك ؿمريٗمتف دم أو َمٛمٗمقيمف دم أو ، ومقيمف دم اإلٞم٣ًمن ىمذب إذا ، ِري

ر هَمَٙمق  ، يمف ُيَتَٖمَْمـ أن وطم٣مئًٖم٣م  ، ُيٖمَّمح  يٌٗمك  يِمدق ومل همٝمٜم٣م وىمذب فمٝم٤م همٝمٜم٣م ؽمٙمٔم٥مً  زم٣مع ايمرصمؾ هذا أن  وُمدِّ

 يمـ رزمام ايمرصمؾ ذيمؽ أن َمع وصمٜمف يتٕمغم  وصمده َمـ يمٗمل إذا ورزمام  ايمًٙمٔم٥م، هذه دم ايمٔمٝم٤م يٓمٜمر أن طم٣مئًٖم٣م

 أو  ، ايم٘مٙمٚم٥م هذه سُمٖمَّمح أن طم٣مئًٖم٣م يٌٗمك ايم٘مٙمامت َمـ ىمٙمٚم٥م دمويمق  ىمَذب همٚمـ ري٥ٌم ايم٘مذب يم٘مـ يت٘مٙمؿ

 ايمػم و ، ايمػم إلم هيدي وايمِمدق فم٣ٌمده َمع ايمِمدق شمؿ ،  اهلل َمع ايمِمدق َمـ أضمًـ همال ايم٘مٙمٚم٥م هذه  سمٓمٜمر

 شمؿ اهلل أَمر زمٚمالزَم٥م ُيؼمك وايم٘مذب ،  فمٙمٝمف زم٣ميمتٔمقد شمؿ ، اهلل أَمر زمٚمالزَم٥م ُيٛم٣َمل وايمِمدق اْلٛم٥م إلم هيدي

 . فمٛمف زم٣مٓزمتٔم٣مد
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ٌُؽومقيمف:  ٌَُؽ إلم ََم٣م َٓ ُيري ٥ٌَم ، رَواُه  وسَمتَِٚم٥م احلدي٧م  :َدْع َم٣م ُيِري هَم١مِن ايمِِمْدق ؿَمَٚمٟمٞمِْٝمٛم٥َم ، وايمَ٘مِذَب ِري

٣مئل ، وهق ًَ َِمذيُّ وهق :  أمحد  ايمٛما ْ حمٚمد زمـ فمٝمًك  ازمـ ؾمٔمٝم٤م ص٣مضم٤م ايمًٛمـ ايمِمٕمرى ، وايم٘مػمى ،  وايمؼمِّ

ـٌ َصِحٝمٌح . زمـ ؽَمْقرة  ًَ  ص٣مضم٤م اْل٣مَمع ووم٣مل :  ضَم

اطمتٙمػ ايمٔمٙمامء دم َمٔمٛمك ضمًـ صحٝمح همٗمٝمؾ زمًٛمٍد ضمًـ وزمًٛمد صحٝمح وومٝمؾ ٕٞمف َمؼمدد زمكم احُلْ٘مؿ  و

ؽمٛم٣مد ، وهذا ضمدي٧ٌم َمـ ومقافمد ايمديـ ايمٔمٓمٝمٚم٥م ؽمقاًء ىم٣من زم٣ميمِمح٥م وايمّمٔمػ ، وومٝمؾ ضمًـ اظمتـ صحٝمح اإل

 ذيمؽ دم ايمٔم٣ٌمدات أو دم اظمٔم٣مَمالت .

 –واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم  -

-  ۞۞۞ 
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 *********************************************ايمممح :

 ♫ احلًكم ازمـ فمقم فمـ َُمرؽَمؾ هق وإٞمام  ط ايمٛمٌل فمـ يِمح ٓ أٞمفَمـ  ايمٔمٙمامء أفمٙماف احلدي٧م وهذا 

ح ،سمٔم٣ملم  ازمـ وُيٝمك أمحد اإلَم٣مم اظمتٗمدَمكم وَمـ ُيٝمك، ؾمٝمخٛم٣م وه٘مذا ، َمٗمٌؾ ؾمٝمخٛم٣م اظمتٟمطمريـ َمـذيمؽ  ورصما

ـ ىمالم أٞمف إٓ ونمغمهؿ ،رمحٜمؿ اهلل مجٝمٔم٣مً  وايمدارومْمٛمل ، وايمٌخ٣مري ، َمٔمكم ًَ  . ايمٛمٌقة َمُم٘م٣مة َمـ ىمٟمٞمف ضَم

ـِ : (287/ 0ٙمقم واحل٘مؿ )صم٣مَمع ايمٔمازمـ رصم٤م دم وم٣مل  ِدي٧ُم حَمُْٖمقٌظ فَم : َهَذا احْلَ ٌِْد ايْمػَمِّ ـُ فَم وَم٣مَل ازْم

٣م َأىْمَثُر  ْٝمِخ يَمُف، َوَأَما كِم ايمُما ًِ ـْ ِرَواَي٥ِم ايمثَِّٗم٣مِت، َوَهَذا َُمَقاهمٌِؼ يمَِتْح ؽْمٛم٣َمِد َِم َذا اإْلِ ْهِريِّ هِبَ ٥ِم، هَمَٗم٣ميُمقا: يَمْٝمَس ُهَق ايمزُّ َئِٚما ْٕ ا

ـِ ايمٛماٌِلِّ زمَِٚمْحُٖمقٍظ  ، فَم كْمٍ ًَ ـِ ضُم ـْ فَمقِمِّ زْم ، فَم ْهِريِّ ـِ ايمزُّ اَم ُهَق حَمُْٖمقٌظ فَم ؽْمٛم٣َمِد َوإِٞما َذا اإْلِ َُمْرؽَماًل، ىَمَذيمَِؽ  ×هِبَ

ـُ ؽَمْٔمٍد  ٟمِ، َوُيقُٞمُس، َوََمْٔمَٚمٌر، َوإزِْمَراِهٝمُؿ زْم ، َِمٛمُْٜمْؿ ََم٣ميمٌِؽ دِم اظمَُْقؿما ْهِريِّ ـِ ايمزُّ ُف وَم٣مَل: َرَواُه ايمثَِّٗم٣مُت، فَم ٓا َأٞما ـْ » "إِ َِم

َٓ َئْمٛمِٝمفِ  ـُ  "ش إِياَمِن اظمَْْرِء سَمْرىُمُف ََم٣م  ََم٣مُم َأمْحَُد، َوَُيَْٝمك زْم كْمٍ َُمْرؽَماًل اإْلِ ًَ ـِ ضُم ـْ فَمقِمِّ زْم ٓا فَم َٓ َيِِمحُّ إِ ُف  ـْ وَم٣مَل: إِٞما ا َوِِم

، َووَمْد طَمٙماطَ  ََمِٔمكٍم، اَروُمْْمٛمِلُّ ، َوايمدا ٌَُخ٣مِريُّ ِحٝمُح همِٝمِف  َوايْم ٙمِٝمًْم٣م هَم٣مضِمًُم٣م، َوايمِما ْهِريِّ خَتْ َٔمَٖم٣مُء دِم إؽِْمٛم٣َمِدِه فَمعَم ايمزُّ ايمّمُّ

ـْ َأزمِٝمِف،  ، فَم كْمٍ ًَ ـِ ضُم ـْ فَمقِمِّ زْم ، فَم ْهِريِّ ـِ ايمزُّ ، فَم ـُ فُمَٚمَر ايْمُٔمَٚمِريُّ ٌُْد اهللاِ زْم ـِ ايمٛماٌِلِّ اظمُْْرؽَمُؾ، َوَرَواُه فَم ، ×فَم

ََم٣مُم َأمْحَُد دِم هَمَقَصَٙمُف َوصَمَٔمَٙمُف  صَمُف اإْلِ ، َوطَمرا ـِ فَمقِمٍّ كْمِ زْم ًَ ٛمَِد احْلُ ًْ ـْ َُم ٛمَِدِه  "َِم ًْ ـْ َهَذا ايْمَقصْمِف، َوايْمُٔمَٚمِريُّ  "َُم َِم

ـِ ايمٛماٌِلِّ  ، فَم كْمِ ًَ ـِ احْلُ ـْ َوصْمٍف آطَمَر فَم صَمُف َأْيًّم٣م َِم ٣مهمِِظ، َوطَمرا ٌَُخ٣مِريُّ دِم  ×يَمْٝمَس زم٣ِمحْلَ َٖمُف ايْم  "٣مِرُيِِف سمَ  "َوَؤما

ـِ ايمٛماٌِلِّ  كْمٍ َُمْرؽَماًل، َووَمْد ُرِوَي فَم ًَ ـِ ضُم ـْ فَمقِمِّ زْم ٓا فَم َٓ َيِِمحُّ إِ ـْ َهَذا ايْمَقصْمِف َأْيًّم٣م، َووَم٣مَل:  ـْ ُوصُمقٍه  × َِم َِم

َٜم٣م َؤِمٝمَٖم٥ٌم.   اهـ ُأطَمَر َوىُمٙمُّ

ـْ  ":  وم٣مل  ط  ايمٛمٌل فمـ ◙ ُهَرْيَرةَ  أيب فمـ ـ َِم ًْ  وم٣مل. " َئْمٛمِٝمفِ  َٓ  ََم٣م سَمْرىُمفُ  اظمَرء إؽْماَلم ضُم

 . ونمغمه ايمؼمَمذي رواه ، ضمًـ ضمدي٧م



 022  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

 

ـْ ومقيمف:  ـ َِم ًْ َم٥م ايمٔمٌد فمعم اإلؽمالم، واحل٣مل : أي َمـ أـمٜمر ايمٔمالَم٣مت فمعم ضمًـ اؽمتٗم٣ماظَمرء إؽْماَلم ضُم

ؽْماَلِم، ُأطِمَذ »ط: ىمام وم٣مل رؽمقل اهلل  ـْ َأؽَم٣مَء دِم اإْلِ ٣مِهٙمِٝما٥ِم، َوََم ؽْماَلِم، مَلْ ُي٠َماطَمْذ زماَِم فَمِٚمَؾ دِم اْْلَ ـَ دِم اإْلِ ًَ ـْ َأضْم ََم

طِمرِ  ْٔ ِل َوا َوا ْٕ  َمتٖمؼ فمٙمٝمف . شزم٣ِم

 هم١مذا ئمٛمٝمف َم٣م إٓ يٖمٔمؾ وٓ ئمٛمٝمف زمام  إٓ يت٘مٙمؿ وٓ ئمٛمٝمف ٓ همٝمام ؾيتدطم ٓأي : َئْمٛمِٝمفِ  َٓ  ََم٣م سَمْرىُمفُ ومقيمف:  

 هذه زم٤ًٌم اظمجتٚمٔم٣مت دم احل٣مصٙم٥م ايمممور أنمٙم٤م ٕن اظمجتٚمٔم٣مت َمـ ايممم وَمؾ ذيمؽ اإلٞم٣ًمن همٔمؾ

 دم يتدطمؾ وآطمر  ، ايمٔمٙمامء ؾمٟمن  دم يتدطمؾ وذيمؽ إَمقر زمٟمويمٝم٣مء يتٔمٙمؼ َم٣م ؾمٟمن دم يتدطمؾ هذا ، ايمتدطمالت

، وم٣مل ايمممور وسمٓمٜمر ، هذا َمع ويتٔمِم٤م هذا َمع يتٔمِم٤م ، ضمؼ وصمف زمٕمغم زمٝمٛمٜمؿ دطمؾ ورزمام  ٣مسايمٛم ؾم٠مون

ـ ىَمثغِمٍ  دِم  طَمغْمَ  ٓا »اهلل فمزوصمؾ:  ٓا  ٞماْجَقاُهؿْ  َمِّ ـْ  إِ  . «ايمٛما٣مسِ  زَمكْمَ  إِْصاَلٍح  َأوْ  ََمْٔمُروٍف  َأوْ  زمَِِمَدوَم٥مٍ  َأََمرَ  ََم

 َمـ همٜمذا فمٙمؿ، يمٕمغم و ، َمٛم٘مر فمـ وَنٍل  ٚمٔمروفزم أَمر يمٕمغمو ، إصالٍح  يمٕمغم ئمٛمل ٓ َم٣م دم ٣ميمتدطمؾهم 

  . َم٣ٌمرىم٣من ؿمٝم٣ٌمن  ضمديث٣من همٜمذان ، واظمجتٚمٔم٣مت إَمؿ زمكم ، ايمٔمريض وايمٖم٣ًمد ، ايممم أؽم٣ٌمب

 سمدطمؾ َمـ: ورزمام ئمٛمٝمؽ ٓ َم٣م دع يٗمقل ئمٛمٝمف ٓ َم٣م دم  أضمد سمدطمؾ إذا زمٛمٖمًف هذا يْمٌؼ اإلٞم٣ًمن أن وَتد

ًٓ  ئمٛمل ٓ َم٣م دم ايمتدطمؾ ٕن ،فيروٝم ٓ َم٣م وصمد ئمٛمٝمف ٓ همٝمام  ،همتـ إلم َير ومد:  شم٣مٞمٝم٣مً  ،ومٙم٤م ومًقة ي٤ًٌم أو

 يتدطمؾ هق هم٘مٝمػ ؾمٟمٞمف دم أضمد سمدطمؾ  إذا يٕمّم٤م اإلٞم٣ًمن هم١من وإٓ  ايمًٖمف َمـ أٞمف: ٣مً شم٣ميمث ،ايمممور وسمقؽمع

 .  ش إيمٝمف ي٠مدى أن ُي٤م ايمذي ايمٛم٣مس إلم ي٠مدي وأن » : ط ايمٛمٌل وم٣مل ؟ ايمٛم٣مس  ؾمٟمن دم

 إلم أو ، فمٙماٚمتف  صم٣مهالً  أو   ،أرؾمدسمف َمٛم٘مراِ ً أو ٞمِمحتف طمْمٟم فمٛمده رأي٦م،  ٞمِمٝمح٥م ايمتدطمؾ ٣مٞم٦مىم إذا يم٘مـ  -

ٌَؾ ٓ ايمذي هق هذا هم١من ايمٖمّمقل أو  اْلقى زمٚمجرد همٗمط سمتدطمؾ أن أَم٣م ،زمٟمس ٓ همٜمٛم٣م  ،ديمٙمتف طمغم   . ُيٗم

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم  -

 ۞۞۞ 
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 عشر الثالث الحديث

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

 رؽمقل يمف دفم٣مء  ط اهلل رؽمقل طم٣مدم آٞمِم٣مري َم٣ميمؽ  زمـ أٞمس محزه أزمق هق: أٞمس زمـ َم٣ميمؽ ومقيمف: 

 فمـ احلدي٧م رواي٥م دم اظم٘مثريـ َمـ وهق ،  ط ٞمٌٝمف دفمقة اهلل هم٣مؽمتج٣مب  وَم٣ميمف فمٚمره دم زم٣ميمػمىم٥م  ط اهلل

 :ومٝمؾ ضمتك ط اهلل رؽمقل

 أيب هريرة يٙمٝمف ازمـ فمٚمر ** شمرإ رواي٥م دم واظم٘مثرون

 وصم٣مزمر وزوصم٥م ايمٛمٌل **وأٞمس واحلػم ىم٣مخلدري 

 وومٝمؾ:

 َمي طمغم اظمخت٣مر فمـ احلدي٧م َمـ ** ٞمٗمٙمقا ومد إيمػ همقق ايمِمح٤م َمـ ؽمٌع

 فمٚمر ازمـ ىمذا فم٣ٌمس وازمـ صديٗم٥م ** أٞمس صم٣مزمر ؽمٔمد هريرة أزمق

 وفمٚمره   ط ايمٛمٌل توَم٣م ، ؽمٛمقات فممم وفمٚمره  ط ايمٛمٌل طمدم همٗمد ، إٞمِم٣مر صٕم٣مر َمـ وىم٣من

 .ؽمٛم٥م فممميـ

ـُ  َٓ  »: ط  همٗمقيمف فِ  ُُي٤ِمُّ  ََم٣م ٕطَِمْٝمفِ  ُُي٤ِما  ضَمتاك َأضَمُدىُمؿْ  ُي٠مَِم ًِ  َمـ صمقاَمع ايم٘مٙمؿ وَمٜمامت ايمديـ. ش يمِٛمَْٖم

  شاخلغم َمـ يمٛمٖمًف ُي٤م َم٣م يمٙمٛم٣مس ُي٤م ضمتك اإليامن ضمٗمٝمٗم٥م فمٌٌد  يٌٙمغ ٓ »: ٕمحد يمٖمظ ودم 

ـُ  َٓ   زمٗمقيمف واظمراد   َم٣م ٕطمٝمف ُي٤م اظم٠مَمـ أن ، اإليامن وضمٗمٝمٗم٥م  مت٣مم َمـ أن أي  اإليامن ىمامل ٞمٖمل :  ُي٠مَِم

 وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اهلل إلم حمٌقٌب  ،  وايمٔم٣ٌمدات ، زم٣ميمْم٣مفم٣مت  اهلل إلم ايمتٗمرب ٕن ، اخلغم َمـ يمٛمٖمًف ُي٤م

، وم٣مل: ×فمـ ايمٛمٌل  - ×طم٣مدم رؽمقل اهلل  -لم فمٛمف فمـ أيب محزة أٞمس زمـ َم٣ميمؽ ريض اهلل سمٔم٣م

 رواه ايمٌخ٣مري وَمًٙمؿ. ٓ ي٠مَمـ أضمدىمؿ ضمتك ُي٤م ٕطمٝمف َم٣م ُي٤م يمٛمٖمًف
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 فمـ زمٔمٝمًدا ي٘مقن أن يٛمٌٕمل واظم٠مَمـ ،طمغم و ،صالح  و ،هداي٥م فمعم ي٘مقٞمقا  أن ايمٛم٣مس مجٝمع َمـ ُي٤م هم٣مظم٠مَمـ

ًٓ  ٞمٖمًف فمعم ايمير َمـ همٝمف ظم٣َِم احلًد  . شم٣ميمث٣م  اهلل ومدر فمعم اإلفمؼماض َمـ همٝمف وظم٣م ، شم٣مٞمًٝم٣م أطمٝمف فمعم  شمؿ ، أو

 َمـ ذيمؽ هم١من اظم٠مَمٛمكم فمعم ص٣مهمًٝم٣م ومٙمٌف ي٘مقن هم٣مظم٠مَمـ  ش: َت٣مؽمدوا وٓ سمٛم٣مهمًقا ٓ  »  ط ايمٛمٌل وم٣مل  ومدو

 ايمٛمٌل  ؽُمئؾ ظم٣م وْلذا واحلًد،  واحلٗمد،  ايمٕمؾ، َمـ زم٣ميمتخٙمص ٞمٖمًف هدَي٣م اظم٠مَمـ أن إذ ، وىماميمف ، اإليامن مت٣مم

 ومد ايمٙم٣ًمن صدوق اهلل رؽمقل ي٣م وم٣ميمقا ، ايمٙم٣ًمن َصدوِق  ، خمٚمقمِ  ومٙم٤ٍم  ذي ىمؾُّ  »: وم٣مل ايمٛم٣مس أهمّمؾ َمـ  ط

دضَم  وٓ نِمّؾ  وٓ زَمْٕمل، وٓ همٝمف إشمؿَ  ٓ ايمٛماٗمّل، ايمتاٗملّ  هق":   ؟وم٣مل اظمخٚمقم  ايمٗمٙم٤م همام فمرهمٛم٣مه  زمـ أطمرصمف ش.  ًَ

  ايمٔم٣مص زمـ فمٚمرو زمـ اهلل فمٌد فمـ َم٣مصم٥م

 أن ذيمؽ أؽمقأ وَمـ إيامن ؤمػ فمٛمدك أن هم٣مفمٙمؿ ، اخلغم َمـ اظم٠مَمٛمقن فمٙمٝمف ظم٣م سمتٛم٘مر ٞمٖمًؽ رأي٦م وإذا 

 يٖمٔمؾ أن سمريد وٓ  ، وايمٛمقاهمؾ ، ايمْم٣مفم٣مت َمـ  ي٘مثر ظمـ أو ، ايمٙمٝمؾ َمـ يِمقم ظمـ أو ، ايمٗمرآن ُيٖمظ ظمـ سمتٛم٘مر

 مجٝمًٔم٣م ايمٛم٣مس وم٣مم همٙمق  ؾمٝمئ٣مً  َمٛمؽ سمٟمطمذ َم٣م إؾمٝم٣مء هذه َمثؾ ٕن ، زمذيمؽ أٞم٦م سمًتٖمرد أن دسمري أو  ذيمؽ

 .  هلل َمرو٣مة ذيمؽ دم إن زمؾ ، ايمٗمرآن يٗمَرؤون مجٝمًٔم٣م  وم٣مَمقا يمق يِمٙمقن

 وهل اإليامٞمٝم٥م إطمقة  زم٣مٕطمقة هم٣مظمراد اظمًٙمؿ:  ٕطمٝمف ُي٤م  أن إلم ئمٛمل:  ش: ٕطَِمْٝمف ُُي٤ِما  ضَمتاك  » ومقيمف

ٌٝم٥م إطمقة َمـ أزمٙمغ ًَ  :   اهلل وم٣مل وْلذا ايمٛمَ

اَم  »  . آطمقة َمًتٙمزَم٣مت َمـ َم٣ميٗمع زمٝمٛمٜمؿ ويٗمع زمٔمّم٣مً  زمٔمّمٜمؿ يٛمٌم « إطِْمَقةٌ  اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  إِٞما

 ايمدويم٥م زمٛم٣مء دم اخلِمٙم٥م هذه أمهٝم٥م يمٌٝم٣من اظمديٛم٥م ٞمزل ضمكم  وإٞمِم٣مر اظمٜم٣مصمريـ زمكم  ط ايمٛمٌل آطمك وومد 

 .  اظمًٙمٚم٥م

ف ُُي٤ِمُّ  ََم٣م » ومقيمف ًِ  فمٚمرو زمـ اهلل فمٌد ضمدي٧م َمثؾ وهذا اخلغم َمـ يمٛمٖمًف ُي٤م ايمذي أي:   ش: يمِٛمَْٖم

ـْ  »:   ط اهللاِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  َمًٙمؿ فمٛمد ََم٣م◙ ـِ  ُيَزضْمَزَح  َأنْ  َأضَم٤ما  ََم ٛما٥َم، َوَيْدطُمَؾ  ايمٛما٣مِر، فَم  هَمْٙمَتْٟمسمِفِ  اْْلَ

ـُ  َوُهقَ  ََمٛمِٝماُتفُ  طِمِر، ْقمِ َوايْمٝمَ  زم٣ِمهللاِ ُي٠ْمَِم ْٔ  ش إيِمْٝمف ُي٠مسَمك أنْ  ُُي٤ْما  ايماِذي ايمٛما٣مسِ  إلَِم  َويْمَٝمْٟمِت  ا



 025  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

 أو ، يمؽ اظمٛم٣مهم٥ًم أو ، فمٙمٝمؽ احلًد َمٛمف يٗمع  ٓ وأن ، اخلغم يمؽ ُي٤م أن ، أطمٝمؽ َمـ َت٤م أٞمؽ هم٘مام 

  . إيمٝمؽ  ي٠مدى أن َت٤م ايمذي ايمٛم٣مس إلم أدِ  هم٘مذيمؽ ، ذيمؽ نمغم أو  ، آضمتٗم٣مر

  يمٛمٖمًف ي٘مره َم٣م ٕطمٝمف ي٘مره ضمتك إيامٞمف ي٘مٚمؾ ٓ اظم٠مَمـ أن ٧ماحلدي هذا وَمٖمٜمقم

 . ايممم َمـ

 ايمزَمـ دم اإلؽمالم اٞمتٌم وَم٣م ، اإليامن و اإلؽمالم أهؾ زمكم ايمذي ايمؼمازمط َمٛمزيم٥م فمعم احلدي٧م هذا ويدل

 ومٙمقب دم اإليامن ؤمػ همٗمد  أن أَم٣م ايمٔمٓمٝمٚم٥م ، ايمٖم٣موٙم٥م آطمالق هذه فمعم أهٙمف ىم٣من ظم٣م إٓ إول

 أن وايمٔمجٝم٤م ، ايمدٞمٝم٣م أصمؾ َمـ وايمتٛم٣مهمس واحلًد ، احلٗمد َمـ زمٝمٛمٜمؿ اٞمتمم َم٣م ذيمؽ دم وايم٤ًٌم ٙمٚمكم،اظمً

 ىمام،   وايمٗمت٣مل ايمٗمتؾ إلم شمؿ احلًد   إلم ؽمٝمتدرج وايمًٛم٥م زم٣ميم٘مت٣مب يّمٌط مل وإذ حمٚمقًدا ايمٛم٣مس يراه ومد ايمتٛم٣مهمس

وُم، هَم٣مِرُس   هُمتَِح٦ْم  إَِذا :ٕصح٣مزمف  ط ايمٛمٌل وم٣مل  اهللُ، َرؽُمقُل  ي٣م ىُمٛما٣م ىَماَم  َٞمُ٘مْقنُ :  هَمَٗم٣ميُمقا َأْٞمُتْؿ؟ وَمْقمٍ  َأيُّ  َوايمرُّ

قَن، زَمْؾ،»:  ط اهللِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل  ًُ ٣ٌَمنَمُّمقَن، شُمؿا  سَمَتَدازَمُروَن، شُمؿا  سَمَتَح٣مؽَمُدوَن، شُمؿا  سَمَتٛم٣َمهَم  شُمؿا  َذيمَِؽ، َٞمْحقَ  َأوْ  سَمَت

٣مىمكِمِ  دِم  سَمٛمَْْمٙمُِٗمقنَ  ًَ ، ََم ـَ  زمـ ايمرمحـ فمٌد فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف شزَمْٔمضٍ  ِروَم٣مِب  فَمعَم  زَمْٔمَّمُٜمؿْ  هَمَتْجَٔمُٙمقنَ  اظمَُْٜم٣مصِمِري

 . فمقف

  ، وايمدفمقة ، ايمٔمٙمؿ ؿمٙم٤م دوافمل َمـ ذيمؽ هم١من  اخلغم ويمٕمغمٞم٣م ٕٞمٖمًٛم٣م ٞمح٤م أن ىمٙمٜم٣م إَمقر هذه وو٣مزمط 

 ؽمٙمقك دم وؽم٣مرع يمف، اخلغم زمذل دم ؽم٣مرع اظمًٙمؿ أطم٣مه أضم٤م إذا اإلٞم٣ًمن هم١من ، ايمٛمٌمة و ايمزي٣مرة و ، اْلدي٥م و

  ط اهلل َرؽُمقل وم٣مَل : وَم٣مَل  ◙ هريرةَ  َأيب ضمدي٧م همٖمل  اظمًٙمؿ وزمكم زمٝمٛمف احل٤م زي٣مدة إلم سم٠مدي ايمتل ايمًٌؾ

ء فَمعَم  أُديمُُّ٘مؿْ  َأَوٓ ََت٣مزمُّقا، ضَمتك سُم٠مَِمٛمقا َوٓ سُم٠ْمَِمٛمُقا ضَمتاك اَْلٛما٥مَ  سَمْدطُمُٙمقا َٓ  زمِْٝمِدهِ  َٞمْٖمِز  َوايماِذي "  إَِذا  َرْ

ٌُْتؿ؟ هَمَٔمْٙمُتُٚمقهُ  الم أهْمُُمقا ََت٣َمزَم ًا   َمًٙمؿ أطمرصمف "زَمْٝمٛمَُ٘مؿ ايم

 احل٣مصم٥م و ايمّمٝمؼ ووم٦م دم َمٔمف وومٖم٦م رآك إذا ٣مظمًٙمؿهم " َت٣مزمُّقا هت٣مَدْوا ": ومقيمف  ط اهلل رؽمقل فمـ وصم٣مء 

 . يمؽ ايمدفم٣مء و احل٤م دوافمل َمـ ذيمؽ هم١من ،
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 و  ، احلٗمد و ، احلًد يٟمسمٝمف ومد هم٣مإلٞم٣ًمن  يمٙمٔمٌد اخلغم ضم٤م   فمالَم٥م َمـ هم١مٞمف يمٙمٚمًٙمؿ ايمدفم٣مء ذيمؽ وَمـ

 .  يمف زم٣ميمدفم٣مء هم٣ميمٝمدهمٔمف ذيمؽ ٞمٖمًف َمـ رأى هم١مذا ، اظمًٙمؿ أطمٝمف فمعم ، ايمٕمؾ

 وفمعم وٞمٗم٣مئٜم٣م ، ايمٗمٙمقب صٖم٣مء فمعم أصح٣مزمف زمؼمزمٝم٥م هيتؿ ىم٣من  ط ايمٛمٌل أن سُمُْمِٔمر إضم٣مدي٧م هذه َمثؾ و

 زمكم ايمممور ضمِمقل إلم سم٠مدي ايمتل هل ،  ايمٗمٙمٌٝم٥م إَمراض أىمثر ٕن  ، اظمًٙمٚمكم فمعم ايمِمدور ؽمالَم٥م

ياَمنِ  فُمَرى َأْوشَمُؼ  »  ◙ فم٣ٌمس ازمـ وفمـ هلل وزمٕمّمف هلل ضمٌف ي٘مقن أن اظمًٙمؿ فمعم يٛمٌٕمل همٙمٜمذا ايمٛم٣مس،  اإْلِ

٤مُّ  ٌُْٕمُض  وَ  اهللاِ دِم  احْلُ  شاهللاِ دِم  ايْم

 ايممم  ي٘مػ أن أومؾ همال ايمٔمجز ٞمٖمًف َمـ رأى هم١مذا ايمٛم٣مس إلم اخلغم إيِم٣مل فمعم ضمريًِم٣م ي٘مقن واإلٞم٣ًمن 

ٙمِؿٍ  ىُمؾِّ  فَمعَم » :ط ايمٛمٌل وم٣مل ًْ ْ  هم١منْ : وَم٣ميُمقا َصَدوَم٥مٌ  َُم ُق، زمَِٝمَدْيفِ  َئْمَٚمْؾ : وَم٣مَل  ؟ ََيِْد  مَل ْ  هَم١منْ : وَم٣ميَمقا هَمَٝمَتَِمدا َتْمِعْ  مَل ًْ  َي

هُ    َيُ٘مػُّ : وَم٣مَل  ؟ ِّ ـْ  ذا  . َمقؽمك أيب فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف شَصَدوَم٥مٌ  َذيمَِؽ  هَم١مِنا  ايمٛما٣مسِ  فَم

 َرصُمٌؾ  إِٞماَؽ  َذرٍّ  َأزَم٣م ي٣م": يمف ظمحٌتف ذيمؽ ىم٣من اإلَم٣مرة زمؼمك ◙ َذر أزم٣م  ط ايمرؽمقل أوص ظم٣م و 

رنا  همالَ   َؤِمٝمٌػ،  . َمًٙمؿ أطمرصمف " يتِٝمؿِ  ََم٣مَل  سَمقيماكَما  َوَٓ  اشْمٛمكْم  فَمعَم  سَمَٟمَما

ٌَُّؽ ُ إيِنِّ  َواهللاِ: ]ظمَُٔم٣مذ ط ايمٛمٌل وم٣مل ىمام و  ضُِم ـا  َٕ ُٜمؿا : َصاَلةٍ  ىُمؾِّ  ُدزُمرِ  دِم  هماَلسَمَدفَم  ِذىْمِرَك، فَمعَم  َأفِمٛمِّل ايمٙما

ـِ  ًْ ٣ٌَمَدسمَِؽ  َوؾُمْ٘مِرَك،َوضُم   داود أزمق أطمرصمف[ فِم

 .  اهلل ؾم٣مء إن ىمٖم٣ميف سمٗمدم وهمٝمام ذيمؽ َمـ أىمثر فمٙمٝمف وايم٘مالم  اظمٔمٛمك  فمٓمٝمؿ  ايمٔم٣ٌمرة ومِمغم ضمدي٧ٌم  همٜمذا 

 –واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم  -

 ۞۞۞ 
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 عشر ابعالر الحديث

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

 . ◙ َمًٔمقد زمـ فمٌداهلل سمرمج٥م سمٗمدَم٦م

ٙمِؿٍ  اَْمِرئٍ  َدمُ  َُيِؾُّ  ٓ » :َمٛمٜم٣م ىمثغمه ذيمؽ فمعم وإديم٥م اظمًٙمٚمكم دَم٣مء ضمرَم٥م فمعم ديمٝمؾ واحلدي٧م  ًْ  إِٓا  َُم

، ايمثاٝم٤ُِّم : شَمالٍث  زم١مضِْمَدى ايِنْ  فمـ ايمٙمٖمظ هذا صم٣مء وومد ش يمٙمجاَمفَم٥مِ  اظمَُٖم٣مِرُق  يمِِدْيٛمِفِ  َوايمتا٣مركُ  زم٣ِميمٛماْٖمِس، َوايمٛماْٖمُس  ايمزا

 . ◙ وفمثامن ا◙ فم٣مئُم٥م

 : اظمًٙمؿ دم يٌٝمح َم٣مو ، دوَنؿ ُيٗمَتؾ َمـ همٜمٛم٣مك ، احلٌم فمعم يمٝمس ايمٔمدد هذاو

 . اَمرأة أو رصمال  اظمرسمد ىم٣منؽمقاء :  ايمردة -0

ةُ  و اظمُْرسَمدُّ  وَمٛمف ايمرصمقع وآْرسمَِدادُ » :ايمِمح٣مح خمت٣مر دم وم٣مل: ايمٙمٕم٥م دم ايمردة دا  أي َمٛمف اؽمؿ زم٣ميم٘من ايمرِّ

 شآرسمداد

ـْ :﴿ وصمؾ فمز اهلل وم٣مل ، ايم٘مٖمر ديـ إلم اإلؽمالم ديـ فمـ ايمراصمع هق اظمرسمد:  ايمممع ودم  َِمٛمُْ٘مؿْ  َيْرسَمِددْ  َوََم

ـْ  ؿْ  ضَمٌَِْم٦ْم  هَمُٟمويَمئَِؽ  ىَم٣مهمِرٌ  َوُهقَ  هَمَٝمُٚم٦ْم  ِديٛمِفِ  فَم ْٞمَٝم٣م دِم  َأفْماَمُْلُ طَِمَرةِ  ايمدُّ ْٔ  همِٝمَٜم٣م ُهؿْ  ايمٛما٣مرِ  َأْصَح٣مُب  َوُأويَمئَِؽ  َوا

 ﴾ طَم٣ميمُِدونَ 

ـْ ِديٛمِِف »، وم٣مل اهلل فمزوصمؾ: واإلمج٣مع وايمًٛم٥م زم٣ميم٘مت٣مب شم٣مزمت٥م ايمردةو ـْ َيْرسَمدا َِمٛمُْ٘مْؿ فَم ـَ آََمٛمُقا ََم ٣م ايماِذي َ َي٣مَأهيُّ

ٌُُّٜمْؿ وَ 
ْقَف َيْٟمِت اهللاُ زمَِٗمْقٍم ُُيِ ًَ ـَ هَم ٍة فَمعَم ايْمَ٘م٣مهمِِري ٌُّقَٞمُف َأِذيما٥ٍم فَمعَم اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َأفِمزا

 أٞم٘مره٣م وإٞمام [54]اظم٣مئدة:  «ُُيِ

ٓ ُيؾ دم اَمرئ َمًٙمؿ إٓ زم١مضمدى شمالث: : ×وم٣مل: وم٣مل رؽمقل اهلل  فمـ ازمـ َمًٔمقد 

 وَمًٙمؿ. رواه ايمٌخ٣مري ايمثٝم٤م ايمزاين، وايمٛمٖمس زم٣ميمٛمٖمس، وايمت٣مرك يمديٛمف اظمٖم٣مرق يمٙمجامفم٥م
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 اْلٜمؾ يٖمٔمؾ ىمٝمػ اهلل ؽمٌح٣من همٝم٣م ، ايميوري٥م وايمٔمٙمقم ، ايمممفمٝم٥م زم٣مٕديم٥م صمٜمٙمٜمؿ زم٤ًٌم أٞم٘مره٣م َمـ ايمٝمقم

٣ًٌم ىمتٌٜمؿ دم اظمِمٛمٖمقن ووع وومد زمٟمهٙمف،  .اظمرسمديـ أضم٘م٣مم دم ىمت

ـْ  ايمٌخ٣مري طمرجوأ َق  ◙ فَمٙمِٝم٣ًّم َأنا  فِمْ٘مِرََم٥مَ  فَم ٌََٙمغَ  وَمْقًَم٣م ضَمرا ـَ  هَم ٌا٣مسٍ  ازْم ْ  َأَٞم٣م ىُمٛم٦ُْم  يَمقْ  هَمَٗم٣مَل  فَم وْمُٜمؿْ  مَل  ُأضَمرِّ

َنا 
زُمقا َٓ  »وَم٣مَل   ط ايمٛماٌِلا  ِٕ ـْ  » ط ايمٛماٌِلُّ  وَم٣مَل  ىَماَم  َويَمَٗمَتْٙمُتُٜمؿْ  شاهللِ زمَِٔمَذاِب  سُمَٔمذِّ َل  ََم  شهَم٣موْمُتُٙمقهُ  ِديٛمَفُ  زَمدا

ـْ واسمٖمؼ ايمُمٝمخ٣من  ٌََٔمفُ  شُمؿا  وم٣مل:  َُمقؽَمك َأيِب  فَم ـُ  َُمَٔم٣مذُ  اسما ٌَؾٍ  زْم  َوإَِذا اْٞمِزْل  وَم٣مَل  ِوؽَم٣مَدةً  يَمفُ  َأيْمَٗمك فَمَٙمْٝمفِ  وَمِدمَ  هَمَٙماما  صَم

٣م ىَم٣منَ  وَم٣مَل  َهَذا ََم٣م وَم٣مَل  َُمقشَمٌؼ  فِمٛمَْدهُ  َرصُمٌؾ  دَ  شُمؿا  هَمَٟمؽْمَٙمؿَ  هَيُقِديًّ  اهلل وَمَّم٣مءُ  ُيْٗمَتَؾ  ضَمتاك َأصْمٙمُِس  َٓ  وَم٣مَل  اصْمٙمِْس  وَم٣مَل  هَتَقا

اٍت  شَماَلَث  َوَرؽُمقيمِفِ  ْٝمؾِ  وِمَٝم٣ممَ  سَمَذاىَمَرا شُمؿا  هَمُٗمتَِؾ  زمِفِ  هَمَٟمََمرَ  ََمرا ٣م هَمَٗم٣مَل  ايمٙما ٣م َأضَمُدمُهَ  َٞمْقََمتِل دِم  َوَأْرصُمق َوَأَٞم٣ممُ  هَمَٟموُمقمُ  َأَٞم٣م َأَما

 وَمْقََمتِل دِم  َأْرصُمق ََم٣م

 ش:02/264»اظمٕمٛمل دم ومداَم٥م زمـ وم٣مل

 وأيب وَمٔم٣مذ وفمقم وفمثامن وفمٚمر زم٘مر أيب فمـ ذيمؽ وروي اظمرسمد ومتؾ وصمقب فمعم ايمٔمٙمؿ أهؾ وأمجع

 .... إمج٣مفم٣م هم٘م٣من ذيمؽ يٛم٘مر ومل ونمغمهؿ وطم٣ميمد فم٣ٌمس وازمـ َمقؽمك

 وم٣مل وزمف َم٣م◙ وفمقم زم٘مر أيب فمـ ذيمؽ روي ايمٗمتؾ وصمقب دم وايمٛم٣ًمء ايمرصم٣مل زمكم همرق ٓ وأٞمف

 فمـ وروي وإؽمح٣مق وايمُم٣مهمٔمل وإزوافمل وايمٙمٝم٧م وَم٣ميمؽ ومح٣مد وَم٘محقل وايمٛمخٔمل يمزهريوا احلًـ

 َمٛمٜمؿ فمٙمٝم٣م وأفمْمك وذرارهيؿ ضمٛمٝمٖم٥م زمٛمل ٞم٣ًمء اؽمؼمق زم٘مر أزم٣م وٕن سمٗمتؾ ٓ سمًؼمق أَن٣م وومت٣مدة واحلًـ فمقم

 ضمٛمٝمٖم٥م أزمق ووم٣مل إمج٣مفم٣م هم٘م٣من يٛم٘مر همٙمؿ ايمِمح٣مزم٥م َمـ زمٚمحي هذا وىم٣من احلٛمٖمٝم٥م زمـ حمٚمد يمف همقيمدت اَمرأة

 زم٣ميم٘مٖمر سمٗمتؾ ٓ وَٕن٣م اَمرأة سمٗمتٙمقا ٓ   ط  ايمٛمٌل يمٗمقل سمٗمتؾ وٓ وايميب زم٣محلٌس اإلؽمالم فمعم َتػم

 داود وأزمق ايمٌخ٣مري رواه هم٣مومتٙمقه ديٛمف زمدل َمـ ايمًالم فمٙمٝمف ومقيمف ويمٛم٣م ىم٣ميمِمٌل زم٣ميمْم٣مرئ سمٗمتؾ همال إصقم

 يمديٛمف وايمت٣مرك زم٣ميمٛمٖمس وايمٛمٖمس يمزاينا ايمثٝم٤م شمالث زم١مضمدى إٓ َمًٙمؿ اَمرىء دم ُيؾ ٓ   ط  ايمٛمٌل ووم٣مل

 أهـ فمٙمٝمف َمتٖمؼ يمٙمجامفم٥م اظمٖم٣مرق
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 ويًتت٣مب اظمرسمد يمرهمع ايمُمٌٜم٥م فمٛمف .

  أومقال شمالشم٥م إلم اظمرسمد اؽمتت٣مزم٥م َمًٟميم٥م دم ايمٔمٙمامء اطمتٙمػ وومد

 َم٣ميمؽ َمذه٤م وهذا ارسمد شمؿ أؽمٙمؿ ىم٣مهمرا أو أصٙمٝم٣م َمًٙمام ىم٣من ؽمقاء يمٙمٚمرسمد آؽمتت٣مزم٥م وصمقب:  إول

  اْلٚمٜمقر ومقل وهق وفمقم فمٚمر فمـ وروي أمحد فمـ ورواي٥م يمٙمُم٣مهمٔمل وومقل

 أيب فمـ ورواي٥م أمحد َمذه٤م دم ورواي٥م يمٙمُم٣مهمٔمل ومقل وهذا سمًتح٤م وإٞمام آؽمتت٣مزم٥م َت٤م ٓ:  ايمث٣مين

 ايمٝمٜمقدي َمع َمٔم٣مذ وومِم٥م ش:هم٣مومتٙمقه ديٛمف زمدل َمـ» وضمجتٜمؿ ؿم٣مووس و فمٚمغم زمـ فمٌٝمد ومقل وهق ضمٛمٝمٖم٥م

 ..َمقؽمك أيب فمٛمد ارسمد شمؿ أؽمٙمؿ ايمذي

 يًتت٣مب ارسمد شمؿ أؽمٙمؿ شمؿ ىم٣مهمرا ىم٣من وإن يًتت٤م مل ارسمد شمؿ أصٙمٝم٣م َمًٙمام ىم٣من هم١من ايمتٖمِمٝمؾ: ايمث٣ميم٧م

 . فمْم٣مء ومقل وهذا

 نمغم أو ؾمٌٜم٥م فمٙمٝمف ؿمرأت سم٘مقن ومد ٕٞمف وايمتٗمقى ايمػم فمعم ايمتٔم٣مون أديم٥م يمٔمٚمقم إول ايمٗمقل هق وايمراصمح

 ومداَم٥م ازمـ اطمتٝم٣مر وهذا ذيمؽ

 هق ،هذا آؽمتت٣مزم٥م أو ايمٗمتؾ دم ؽمقاء ايمرصمؾ ضم٘مؿ وضم٘مٚمٜم٣م اظمرسمدة اظمرأة اؽمتت٣مزم٥م دم أيّم٣م اطمتٙمٖمقا وومد

 .ؽمٛم٥م أو ىمت٣مب َمـ ديمٝمؾ فمٙمٝمف يمٝمس وايمتٖمريؼ ، ايمراصمح ايمٗمقل

 يٚمقت ضمتك يرصمؿ اظمحِمـ ايمزاين  -2

ـْ  وَمًٙمؿ ايمٌخ٣مري همٖمل ـْ  َرصُماًل  َأنا  صَم٣مزمِرٍ  فَم ِجدِ  دِم  َوُهقَ   ط ايمٛماٌِلا  َأسَمك َأؽْمَٙمؿَ  َِم ًْ فُ  َٗم٣مَل همَ  اظمَْ  َزَٞمك وَمْد  إِٞما

ك فَمٛمْفُ  هَمَٟمفْمَرَض  فِ  هَمَتٛمَحا فِ  فَمعَم  هَمَُمِٜمَد  َأفْمَرَض  ايماِذي يمُِِمٗمِّ ًِ  َهْؾ  صُمٛمُقنٌ  زمَِؽ  َهْؾ  »هَمَٗم٣مَل  هَمَدفَم٣مهُ  ؾَمَٜم٣مَداٍت  َأْرزَمعَ  َٞمْٖم

َج٣مَرةُ  َأْذيَمَٗمْتفُ  هَمَٙماما  زم٣ِمظمَُِْمعما  ُيْرصَمؿَ  َأنْ  زمِفِ  هَمَٟمََمرَ  َٞمَٔمؿْ  وَم٣مَل ش َأضْمَِمٛم٦َْم  زَ  احْلِ ةِ  ُأْدِركَ  ضَمتاك مَجَ را  . هَمُٗمتَِؾ  زم٣ِمحْلَ
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ـِ  ش:0693» َمًٙمؿ أطمرصمف احلدي٧م ـِ  فَم ٌا٣مسٍ  ازْم ـِ  ظم٣َِمفِمزِ  وَم٣مَل  - ط- ايمٛماٌِكا  َأنا  فَم  زَمَٙمَٕمٛمِك ََم٣م َأضَمؼٌّ  » ََم٣ميمٍِؽ  زْم

 َأْرزَمعَ  هَمَُمِٜمَد  وَم٣مَل . َٞمَٔمؿْ  وَم٣مَل . ش هُماَلنٍ  آلِ  زمَِج٣مِرَي٥مِ  َووَمْٔم٦َم  َأٞماَؽ  زَمَٙمَٕمٛمِك » وَم٣مَل  فَمٛمِّك زَمَٙمَٕمَؽ  َوََم٣م وَم٣مَل . ش فَمٛمَْؽ 

 .هَمُرصِمؿَ  زمِفِ  َأََمرَ  شُمؿا . ؾَمَٜم٣مَداٍت 

 

  سمّمع ضمتك احل٣مَمؾ فمـ ايمرصمؿ ي٠مطمرو

ـْ  ش:0696» َمًٙمؿ همٖمل ـِ  فِمْٚمَرانَ  فَم ـْ  اَْمَرَأةً  َأنا  ضُمَِمكْمٍ  زْم ٌْعَم  َوِهلَ   ط اهلل َٞمٌِلا  َأسَم٦ْم  صُمَٜمْٝمٛم٥َمَ  َِم ـْ  ضُم َٞمك َِم  ايمزِّ

٦ٌُْم  اهلل َٞمٌِلا  َي٣م هَمَٗم٣ميَم٦ْم  ا َأَص ـْ »هَمَٗم٣مَل  َويمِٝماَٜم٣م  ط اهلل َٞمٌِلُّ  هَمَدفَم٣م فَمقَما  هَمَٟموِمْٚمفُ  ضَمدًّ ًِ ٣م هَمْٟمسمِٛمِل َوَؤَم٦ْم  هَم١مَِذا إيَِمْٝمَٜم٣م َأضْم  هِبَ

٣م هَمَٟمََمرَ  هَمَٖمَٔمَؾ ش ٦ْم   ط اهلل َٞمٌِلُّ  هِبَ ٣م فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمُُم٘ما  فَمَٙمْٝمَٜم٣م سُمَِمقمِّ  فُمَٚمرُ  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َصعما  شُمؿا  هَمُرمِج٦َْم  ٣مهِبَ  َأََمرَ  شُمؿا  شمَِٝم٣مهُبَ

َٚم٦ْم  يَمقْ  سَمْقزَم٥مً  سَم٣مزَم٦ْم  يَمَٗمْد  »هَمَٗم٣مَل  َزَٞم٦ْم  َووَمْد  اهلل َٞمٌِلا  َي٣م ًِ ٌِْٔمكمَ  زَمكْمَ  وُم ـْ  ؽَم  َوصَمْدَت  َوَهْؾ  يَمَقؽِمَٔمْتُٜمؿْ  اظمَِْديٛم٥َمِ  َأْهؾِ  َِم

ـْ  َأهْمَّمَؾ  سَمْقزَم٥مً  َٜم٣م ٣مَدْت صَم  َأنْ  َِم ًِ  ش سَمَٔم٣ملَم  هلل زمِٛمَْٖم

 سمَّمعَ  ضمتك سُمٗمتؾ ٓ فمٚمداً  وَمَتَٙم٦م إذا احل٣مَِمَؾ  أن"  ط اهلل رؽمقُل  ووم٢َم » ش:5/23» ايمزاد دم ايمٗمٝمؿ ازمـ وم٣مل

َؾ  وضمتاك زمْمٛمٜم٣م ذم َم٣م  ش. "ؽمٛمٛمف" ذم َم٣مصمف ازمـ ذىمره. "َويَمَدَه٣م سُمَ٘مٖمِّ

 حلدي٧م ايم٣ٌمب . َمتٔمٚمداً  ومتؾ َمـ -3

ّٓ  دهمعيُ  مل إذا ايمِم٣مئؾ - 4  زم٣ميمٗمتؾ إ

ـْ  ش:048» َمًٙمؿ همٖمل  صَم٣مءَ  إِنْ  َأَرَأْي٦َم  اهلل َرؽُمقَل  َي٣م هَمَٗم٣مَل   ط اهلل َرؽُمقلِ  إلَِم  َرصُمٌؾ  صَم٣مءَ  وَم٣مَل  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  فَم

 »وَم٣مَل  وَمَتَٙمٛمِل إِنْ  َأَرَأْي٦َم  َل وَم٣مش وَم٣مسمِْٙمفُ  »وَم٣مَل  وَم٣مسَمَٙمٛمِل إِنْ  َأَرَأْي٦َم  وَم٣مَل  شََم٣ميَمَؽ  سُمْٔمْمِفِ  هَماَل » وَم٣مَل  ََم٣مرِم  َأطْمَذ  ُيِريُد  َرصُمٌؾ 

 شايمٛما٣مرِ  دِم  ُهقَ  »وَم٣مَل  وَمَتْٙمُتفُ  إِنْ  َأَرَأْي٦َم  وَم٣مَل  شؾَمِٜمٝمٌد  هَمَٟمْٞم٦َم 

 ش:024/ 5»ايم٣ٌمري همتح دم احل٣مهمظ وم٣مل
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 ومقل وهق ىمثغما أو ومٙمٝمال اظم٣مل ىم٣من ؽمقاء ضمؼ زمٕمغم اظم٣مل أطمذ ومِمد َمـ ومتؾ صمقاز همٝمف: ايمٛمقوي وم٣مل»

 اخلالف ؽم٤ٌم ايمٗمرؿمٌل وم٣مل اخلٖمٝمػ ايمًمء ؿمٙم٤م إذا َيقز ٓ اظم٣ميم٘مٝم٥م زمٔمض ووم٣مل أوصمٌف َمـ وؾمذ اْلٚمٜمقر

 ايمير دهمع زم٣مب َمـ أو وايم٘مثغم ايمٗمٙمٝمؾ زمكم احل٣مل يٖمؼمق همال اظمٛم٘مر سمٕمٝمغم زم٣مب َمـ ذيمؽ دم اإلذن هؾ فمٛمدٞم٣م

 ي٘مٙمٚمف نأ آطمتٝم٣مر همٙمف ضمريٚمف أو ٞمٖمًف أو َم٣ميمف أريد َمـ وم٣مل ايمُم٣مهمٔمل فمـ اظمٛمذر زمـ ضم٘مك و احل٣مل همٝمختٙمػ

 فمٙمٝمف ويمٝمس ٞمٖمًف فمعم أسمك ويمق ذيمؽ فمـ يدهمٔمف أن همٙمف وإٓ ومت٣ميمف يمف ي٘مـ مل أَمتٛمع أو َمٛمع هم١من يًتٕمٝم٧م أو

 فمام يدهمع أن يمٙمرصمؾ أن ايمٔمٙمؿ أهؾ فمٙمٝمف وايمذي اظمٛمذر زمـ وم٣مل ومتٙمف فمٚمد يمف يمٝمس يم٘مـ ىمٖم٣مرة وٓ دي٥م وٓ فمٗمؾ

 ايمًٙمْم٣من اؽمتثٛم٣مء فمعم ىم٣مظمجٚمٔمكم احلدي٧م ٙمامءفم َمـ فمٛمف ُيٖمظ َمـ ىمؾ أن إٓ سمٖمِمٝمؾ زمٕمغم ـمٙمام أريد إذا ذىمر

 مج٣مفم٥م همٝمٜم٣م يمٙمٛم٣مس ايمتل احل٣مل زمكم إوزافمل وهمرق فمٙمٝمف ايمٗمٝم٣مم وسمرك صمقره فمعم زم٣ميمِمػم زم٣مَٕمر ايمقاردة يممشم٣مر

 وومع َم٣م فمٙمٝمف ويرد أضمدا يٗم٣مسمؾ وٓ همٙمٝمًتًٙمؿ وايمٖمروم٥م آطمتالف ضم٣مل دم وأَم٣م فمٙمٝمٜم٣م احلدي٧م همحٚمؾ وإَم٣مم

 أن أرأي٦م وم٣مل سمٔمْمف همال وم٣مل َم٣مرم أطمذ يريد رصمؾ صم٣مء أن أرأي٦م زمٙمٖمظ َمًٙمؿ ٛمدفم هريرة أيب ضمدي٧م دم

 زمْم٣مل زمـ وم٣مل ايمٛم٣مر دم همٜمق وم٣مل ومتٙمتف أن أرأي٦م وم٣مل ؾمٜمٝمد همٟمٞم٦م وم٣مل ومتٙمٛمل أن أرأي٦م وم٣مل هم٣مومتٙمف وم٣مل وم٣مسمٙمٛمل

 فمٙمٝمف رء وٓ يمف وَم٣م ٞمٖمًف فمـ يدهمع أن يمإلٞم٣ًمن أن يمٝمٌكم إزمقاب هذه دم ايمؼممج٥م هذه ايمٌخ٣مري أدطمؾ إٞمام

 اهــ. شايمٗم٣مسمؾ هق ىم٣من إذا دي٥م وٓ فمٙمٝمف ومقد همال ذيمؽ دم ومتؾ إذا ؾمٜمٝمدا ىم٣من إذا هم١مٞمف

 :اظمح٣مرب -5

اَم ﴿  سمٔم٣ملم اهلل وم٣مل ـَ  صَمَزاءُ  إِٞما َٔمْقنَ  َوَرؽُمقيَمفُ  اهلل ُُي٣َمِرزُمقنَ  ايماِذي ًْ ٣مًدا إَْرضِ  دِم  َوَي ًَ ٌُقا َأوْ  ُيَٗمتاُٙمقا َأنْ  هَم  َأوْ  ُيَِمٙما

ـْ  َوَأْرصُمُٙمُٜمؿْ  َأْيِدهيِؿْ  عَ سُمَٗمْما  ـَ  ُيٛمَٖمْقا َأوْ  طِماَلٍف  َِم ؿْ  َذيمَِؽ  إَْرضِ  َِم ؿْ  ايمدٞمٝم٣م دِم  طِمْزيٌ  َْلُ  فَمَذاٌب  أطمرة دِم  َوَْلُ

ـَ  إِٓا ش:33»*فَمٓمِٝمؿٌ  ـْ  سَم٣مزُمقا ايماِذي ٌْؾِ  َِم  ﴾ةاظم٣مئد *َرضِمٝمؿٌ  نَمُٖمقرٌ  اهلل َأنا  هَم٣مفْمَٙمُٚمقا فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  سَمْٗمِدُروا َأنْ  وَم

 :وَمًٙمؿ ش233»  ♫ ايمٌخ٣مري ودم
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ـْ  ـِ  َأَٞمسِ  فَم ـْ  ُأَٞم٣مٌس  وَمِدمَ  وَم٣مَل  ََم٣ميمٍِؽ  زْم  َوَأنْ  زمِٙمَِٗم٣مٍح   ط ايمٛماٌِلُّ  هَمَٟمََمَرُهؿْ  اظمَِْديٛم٥َمَ  هَم٣مصْمَتَقْوا فُمَرْيٛم٥َمَ  َأوْ  فُمْ٘مؾٍ  َِم

زُمقا ـْ  َيمْمَ ٣م َِم ٣ٌَمَِن٣َم َأزْمَقاِْلَ قا هَمَٙماما  هَم٣مْٞمَْمَٙمُٗمقا َوَأيْم ػَمُ  هَمَج٣مءَ  ايمٛمأَمؿَ  َواؽْمَت٣موُمقا  ط ايمٛماٌِلِّ  َرافِملَ  قاوَمَتٙمُ  َصحُّ لِ  دِم  اخْلَ  َأوا

ٌََٔم٧َم  ايمٛماَٜم٣مرِ   دِم  َوُأيْمُٗمقا َأفْمُٝمٛمُُٜمؿْ  َوؽُمِٚمَرْت  َوَأْرصُمَٙمُٜمؿْ  َأْيِدهَيُؿْ  هَمَٗمَْمعَ  هَمَٟمََمرَ  هِبِؿْ  صِملءَ  ايمٛماَٜم٣مرُ  اْرسَمَٖمعَ  هَمَٙماما  آشَم٣مِرِهؿْ  دِم  هَم

ةِ  را ًْ  احْلَ ُٗمقنَ َي ًْ َٗمْقنَ  هَماَل  َت ًْ ءِ  وِماَلزَم٥مَ  َأزُمق وَم٣مَل  ُي َٓ وُمقا هَمَٜم٠ُم  . َوَرؽُمقيَمفُ  اهلل َوضَم٣مَرزُمقا إِياَمَِنِؿْ  زَمْٔمَد  َوىَمَٖمُروا َووَمَتُٙمقا َهَ

 : أَمقر زمثالشم٥م زم٣محلرازم٥م جمٚمقفم٥م أو ؾمخص فمعم احل٘مؿ وذط

 . ايمِمحراء دم يمٙمٗمقم ئمروقن ايمذيـ هؿ -0

 . ٔم٣ٌمديمٙم خمٝمٖم٣م ايمًالح يػمز -2

 .  صمٜمرة اظم٣مل يٕمِمٌٜمؿ -3

 ايمٖمرائض ومٌقل أزمك َمـ ومتؾ -6

 : وَمًٙمؿش6924» ايمٌخ٣مري همٖمل

َ  ظمَا٣م وَم٣مَل  ُهَرْيَرةَ  فمـ أيب ـْ  َوىَمَٖمرَ  زَمْ٘مرٍ  َأزُمق َواؽْمُتْخٙمَِػ   ط ايمٛماٌِلُّ  سُمُقدمِّ ـْ  ىَمَٖمرَ  ََم  زَمْ٘مرٍ  َأزَم٣م َي٣م فُمَٚمرُ  وَم٣مَل  ايْمَٔمَرِب  َِم

ٓا  إيَِمفَ  َٓ  َيُٗمقيُمقا ضَمتاك ايمٛما٣مَس  ُأوَم٣مسمَِؾ  َأنْ  ُأَِمْرُت  » ط اهلل َرؽُمقُل  وَم٣مَل  َووَمْد  ايمٛما٣مَس  سُمَٗم٣مسمُِؾ  ىَمْٝمَػ  ـْ  اهلل إِ  َٓ  وَم٣مَل  هَمَٚم

ٓا  إيَِمفَ  فُ  ََم٣ميَمفُ  َِمٛمِّل فَمَِمؿَ  هَمَٗمْد  اهلل إِ ًَ ٓا  َوَٞمْٖم فِ  إِ ٣مزُمفُ  زمَِحٗمِّ ًَ وَُم٣مسمِ  َواهلل زَمْ٘مرٍ  َأزُمق وَم٣مَل ش اهلل فَمعَم  َوضِم ـا َٕ ـْ  َٙم َق  ََم  زَمكْمَ  هَمرا

اَلةِ  ىَم٣مةِ  ايمِما ىَم٣مةَ  هَم١مِنا  َوايمزا وََن٣َم ىَم٣مُٞمقا فَمٛم٣َموًم٣م ََمٛمَُٔمقيِن  يَمقْ  َواهلل اظم٣َْملِ  ضَمؼُّ  ايمزا  فَمعَم  يَمَٗم٣مسَمْٙمُتُٜمؿْ   ط اهلل َرؽُمقلِ  إلَِم  ُي٠َمدُّ

ٓا  ُهقَ  ََم٣م هَمَقاهلل فُمَٚمرُ  وَم٣مَل  ََمٛمِْٔمَٜم٣م فُ  هَمَٔمَرهْم٦ُم  يمِْٙمِٗمَت٣ملِ  زَمْ٘مرٍ  َأيِب  َصْدرَ  اهلل َح َذَ  وَمْد  َأنْ  َرَأْي٦ُم  َأنْ  إِ ؼُّ  َأٞما  .احْلَ

 دم همٛمحـ يمٔمٓمٚمتف وإـمٜم٣مرا يمٙمديـ مح٣مي٥م ايمٔمٓمٝمٚم٥م ايمُمٔمغمة هذه اظمًٙمٚمكم ضم٘م٣مم يْمٌؼ َمتك ؾمٔمري همٙمٝم٦م

 ايمذي واحلؼ وٝمٔمقه ايمذي ايمقاصم٤م وهذا ،  ايمٛمٌقي٥م وايمًٛمـ ، ايمديٛمٝم٥م ايمُمٔم٣مئر أهٙمف َمـ ىمثغم فمْمؾ ومد زَمـ

 . اظمُمت٘مك اهلل هم١ملم رفم٣مي٣مهؿ، وهم٣ًمد دويمتٜمؿ زوال َمـ ايمدٞمٝم٣م دم يالومقن َم٣م َمع فمٛمف ؽمٝمًٟميمقن ٙمقهأمه

 .  ايمٔمٙمؿ أهؾ ىمالم َمـ زمٝم٣مٞمف ؽمٝمٟمت َم٣م فمعم واظمٗم٣مسمٙم٥م ايمٗمتؾ زمكم همرق هٛم٣ميمؽ أن يمٝمٔمٙمؿ شمؿ
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 . سم٣مب وإن  وؽمٙمؿ آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل ؽم٣مب -7

ُروهُ  َوَرؽُمقيمِفِ  زم٣ِمهلل يمُِت٠ْمَِمٛمُقا: ﴿يٗمقل وصمؾ فمز اهلل ُروهُ  َوسُمَٔمزِّ ٌُِّحقهُ  َوسُمَقومِّ ًَ  ﴾َوَأِصٝماًل  زُمْ٘مَرةً  َوسُم

 أو سمٛمٗمِمف أو ؽمٌف وَمـ ، وسمقومغمه سمٔمٓمٝمٚمف اظمًٙمٚمكم فمعم َي٤م رهمٝمٔم٥م وَمٛمزيم٥م فمٓمٝمؿ ضمؼ يمفط  هم٣ميمرؽمقل

َتْٜمِزُئقنَ  ٛمُْتؿْ ىمُ  َوَرؽُمقيمِفِ  َوَآَي٣مسمِفِ  َأزم٣ِمهلل: ﴿ وصمؾ فمز اهلل ،وم٣مل ايمٔمٓمٝمؿ زم٣مهلل ىم٣مهمر همٜمق زمف ؽمخر ًْ  وَمْد  سَمْٔمَتِذُروا َٓ   سَم

 فمٛمف ؽمٗمط وصمؾ فمز اهلل ؽم٤م َمـ سم٣مب هم١من ردة يٗمتؾ ع    ورؽمقيمف وصمؾ فمز اهلل هم٣ًمب﴾ إِياَمٞمُِ٘مؿْ  زَمْٔمَد  ىَمَٖمْرسُمؿْ 

 اظم٣ًمحم٥م فمعم َمٌٛمٝم٥م وصمؾ فمز اهلل ضمٗمقق ٕن ردة ٓ ضمدا ومتٙمف وصم٤م ع    اهلل رؽمقل ؽم٤م َمـ سم٣مب وإن ، ايمٗمتؾ

 ىمت٣مب سمٝمٚمٝم٥م ازمـ اإلؽمالم ويمُمٝمخ ، ع  ايمٛمٌل ضمؼ فمـ ايمتٛم٣مزل َيقز ،همال اظمُم٣مضم٥م فمعم َمٌٛمٝم٥م ايمٛم٣مس وضمٗمقق ،

 .شايمرؽمقل ؾم٣مسمؿ فمعم اظمًٙمقل ايمًٝمػ» زمٔمٛمقان ٞمٖمٝمس

 :ش:4360» ♫ داود أزمق وأطمرج

ـُ  فمـ ٌا٣مسٍ  ازْم  هَماَل  َوَيْزصُمُرَه٣م سَمٛمَْتِٜمل هَماَل  َٝمٛمَْٜم٣مَه٣مهمَ  همِٝمفِ  َوسَمَٗمعُ   ط ايمٛماٌِلا  سَمُْمُتؿُ  َويَمدٍ  ُأمُّ  يَمفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  َأفْمَٚمك َأنا  فَم

َ٘مٟمَ  زَمْْمٛمَِٜم٣م دِم  هَمَقَؤَمفُ  اظمِْْٕمَقَل  هَمَٟمطَمَذ  َوسَمُْمُتُٚمفُ   ط ايمٛماٌِلِّ  دِم  سَمَٗمعُ  صَمَٔمَٙم٦ْم  يَمْٝمَٙم٥مٍ  َذاَت  ىَم٣مَٞم٦ْم  هَمَٙماما  وَم٣مَل  سَمٛمَْزصِمرُ   َواسما

مِ  ُهٛم٣َمكَ  ََم٣م هَمَٙمْماَخ٦ْم  ؿمِْٖمٌؾ  ِرصْمَٙمْٝمَٜم٣م زَمكْمَ  هَمَقوَمعَ  هَمَٗمَتَٙمَٜم٣م فَمَٙمْٝمَٜم٣م ٌََح  هَمَٙماما  زم٣ِميمدا  هَمَجَٚمعَ   ط اهلل يمَِرؽُمقلِ  َذيمَِؽ  ُذىمِرَ  َأْص

ٓا  ضَمؼٌّ  فَمَٙمْٝمفِ  رِم  هَمَٔمَؾ  ََم٣م هَمَٔمَؾ  َرصُماًل  اهلل َأْٞمُُمُد » هَمَٗم٣مَل  ايمٛما٣مَس  فَْمَٚمك هَمَٗم٣ممَ  شوَم٣ممَ  إِ ْٕ  َيَتَزيْمَزُل  َوُهقَ  ايمٛما٣مَس  َيَتَخْماك ا

ٌَُٜم٣م َأَٞم٣م اهلل َرؽُمقَل  َي٣م هَمَٗم٣مَل   ط ايمٛماٌِلِّ  َيَديْ  زَمكْمَ  َد وَمٔمَ  ضَمتاك  سَمٛمَْتِٜمل هَماَل  هَمَٟمَْن٣َمَه٣م همِٝمَؽ  َوسَمَٗمعُ  سَمُْمُتُٚمَؽ  ىَم٣مَٞم٦ْم  َص٣مضِم

٠ْميُم٠َمسَمكْمِ  َِمْثُؾ  ازْمٛم٣َمنِ  َمٛمٜم٣م َورِم  سَمٛمَْزصِمرُ  هَماَل  َوَأْزصُمُرَه٣م ٌَ  ىَم٣منَ  هَمَٙماما  َرهمِٝمَٗم٥مً  يِب  َوىَم٣مَٞم٦ْم  ايمٙمُّ  َوسَمَٗمعُ  سَمُْمُتُٚمَؽ  صَمَٔمَٙم٦ْم  ٣مِرضَم٥مَ ايْم

َ٘مْٟمُت  زَمْْمٛمَِٜم٣م دِم  هَمَقَؤْمُتفُ  اظمِْْٕمَقَل  هَمَٟمطَمْذُت  همِٝمَؽ  َٓ »  ط ايمٛماٌِلُّ  هَمَٗم٣مَل  وَمَتْٙمُتَٜم٣م ضَمتاك فَمَٙمْٝمَٜم٣م َواسما  َدََمَٜم٣م َأنا  اؾْمَٜمُدوا َأ

 ش.َهَدرٌ 

 اهـ. ايمٗمتؾ  ط ايمرؽمقل ؽم٤م َمـ أن فمعم وأمجٔمقا: ش:053» اإلمج٣مع ىمت٣مب دم اظمٛمذر ازمـ وم٣مل

 .  ط ايمرؽمقل ؽم٤ّم  َمـ ضمّؼ  دم احل٘مؿ هذا يٗمٝمٚمقن ايمذيـ اظمًٙمٚمكم وأَمراء ضمّ٘م٣مم همٟميـ
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  اظمًٙمٚمكم فمعم ايم٘م٣مهمريـ صم٣مؽمقس ومتؾ -8

 : ايمٛمقوي وم٣مل

 ا اظمًٙمٚمكم زم١ممج٣مع ىمذيمؽ وهق احلريب ايم٘م٣مهمر اْل٣مؽمقس ومتؾ وفيى:»

 اظمًٙمٚمكم مج٣مفم٥م سمٖمريؼ أراد َمـ -9

 :ش0852»    َمًٙمؿ دم

فُ  »َيُٗمقُل   ط اهلل َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  وَم٣مَل  فَمْرهَمَج٥مَ  فمـ ـْ  َوَهٛم٣َمٌت  َهٛم٣َمٌت  ؽَمَتُ٘مقنُ  إِٞما َق  َأنْ  َأَرادَ  هَمَٚم  َهِذهِ  َأَْمرَ  ُيَٖمرِّ

٥مِ  َُما ْٕ زُمقهُ  مَجِٝمعٌ  َوِهلَ  ا ْٝمِػ  هَم٣مْضِ ًا ٛم٣ًم زم٣ِميم
ـْ  ىَم٣مئِ  ش  ىَم٣منَ  ََم

ـْ » ودم يمٖمظ: َق  َأوْ  فَمَِم٣مىُمؿْ  َيُُمؼا  َأنْ  ُيِريُد  َواضِمدٍ  َرصُمؾٍ  فَمعَم  مَجِٝمعٌ  َوَأَْمُرىُمؿْ  َأسَم٣مىُمؿْ  ََم  شهَم٣موْمُتُٙمقهُ  مَج٣َمفَمَتُ٘مؿْ  ُيَٖمرِّ

 :ش:02/240» اظمجٚمقع دم ♫ ايمٛمقوي وم٣مل

 مل هم١من ذيمؽ فمـ وُيٛمٜمك ذيمؽ وٞمحق اظمًٙمٚمكم مج٣مفم٥م سمٖمريؼ وأراد اإلَم٣مم فمعم طمرج َمـ زمٗمت٣مل إَمر همٝمف

 ش هم٣مومتٙمقه» رواي٥م ودم  ش زم٣ميمًٝمػ هم٣مضزمقه» همٗمقيمف هدارا ىم٣من همٗمتؾ ٙمفزمٗمت إٓ ذه يٛمدهمع مل وإن ومقسمؾ يٛمتف

  اهـ.   زمذاك إٓ يٛمدهمع مل إذا َمٔمٛم٣مه

 ومرؾمٝم٣م ىم٣من وإن أطمر يٗمتؾ خلٙمٝمٖمتكم زمقيع إذا -08

 ش:0853» همٖمل َمًٙمؿ

ـْ  ْدِريِّ  ؽَمِٔمٝمدٍ  َأيِب  فَم ٙمِٝمَٖمَتكْمِ  زُمقيِعَ  إَِذا»:  ط اهلل َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  اخْلُ طَمرَ  هَم٣موْمُتُٙمقا خِلَ ْٔ  شَِمٛمُْٜماَم  ا

  اهـ ش.زمٗمتٙمف إٓ يٛمدهمع مل إذا َم٣م فمعم حمٚمقل هذا» ش:02/240» ايمٛمقوي وم٣مل

 ايم٣ًمضمر -00

ٌَُٔمقا:﴿سمٔم٣ملم وم٣مل وصمؾ فمز زم٣مهلل ىمٖمر وسمٔم٣مؿمٝمف وسمٔمٙمٝمٚمف سمٔمٙمٚمف وايمًحر َٝم٣مؿمكِمُ  سَمْتُٙمق ََم٣م َواسما  َُمْٙمِؽ  فَمعَم  ايمُما

ـا  نُ ؽُمَٙمْٝماَم  ىَمَٖمرَ  َوََم٣م ؽُمَٙمْٝماَمنَ 
َٝم٣مؿمكِمَ  َويَم٘مِ ُٚمقنَ  ىَمَٖمُروا ايمُما ْحرَ  ايمٛما٣مَس  ُئَمٙمِّ ًِّ ٣ٌَمزمَِؾ  اظمََْٙمَ٘مكْمِ  فَمعَم  ُأٞمِزَل  َوََم٣م ايم  َه٣مُروَت  زمِ
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اَمنِ  َوََم٣م َوََم٣مُروَت  ـْ  ُئَمٙمِّ اَم  َيُٗمقَٓ  ضَمتاك َأضَمدٍ  َِم ـُ  إِٞما  اظمَْْرءِ  زَمكْمَ  زمِفِ  وُمقنَ ُيَٖمرِّ  ََم٣م َِمٛمُْٜماَم  هَمَٝمَتَٔمٙماُٚمقنَ  سَمْ٘مُٖمرْ  هَمالَ  همِْتٛم٥َمٌ  َٞمْح

ـَ  ُهؿْ  َوََم٣م َوَزْوصِمفِ  ي ـْ  زمِفِ  زمَِّم٣مرِّ ُهؿْ  ََم٣م َوَيَتَٔمٙماُٚمقنَ  اهلل زم١ِمِْذنِ  إِٓا  َأضَمدٍ  َِم ـِ  فَمٙمُِٚمقا َويَمَٗمْد  َيٛمَٖمُٔمُٜمؿْ  َوَٓ  َيُيُّ اهُ  ظمََ  اؾْمؼَمَ

ـْ  أطمرة دِم  يَمفُ  ََم٣م ْوا ََم٣م َويَمٌِْئَس  طَماَلٍق  َِم ًَ  زمِفِ  َذَ وومد صح ومتؾ ايم٣ًمضمر فمـ فمٚمر ﴾ َئْمَٙمُٚمقنَ  ىَم٣مُٞمقا يَمقْ  ُٜمؿْ َأٞمُٖم

 ش:08748» رومؿ ش:082-0/080» اظمِمٛمػ دم ايمرزاق فمٌد أطمرصمفوصمٛمدب وضمٖمِم٥م ريض اهلل فمٛمٜمؿ 

 دم َمِمحٖم٣م اخلْم٣مب زمـ فمٚمر وصمد وم٣مل ايمتٚمٝمٚمل زمج٣ميم٥م ؽمٚمٔم٦م وم٣مل ديٛم٣مر زمـ فمٚمرو فمـ صمري٨م ازمـ فمـ

 ٓ واهلل همٗم٣مل نمالم ي٣م اضم٘م٘مٜم٣م همٗم٣مل أزمقهؿ وهق أٞمٖمًٜمؿ َمـ ٠مَمٛمكمزم٣مظم أولم ايمٛمٌل همٝمف اظمًجد دم نمالم ضمجر

 زم٣مٕؽمقاق ايمِمٖمؼ وؾمٕمٙمؽ ايمٗمرآن ؾمٕمٙمٛمل إين يمف همٗم٣مل أيب إلم هم٣مٞمْمٙمؼ ىمٔم٤م زمـ أيب َمِمحػ دم وهل أضم٘مٜم٣م

 ضمتك اظمجقس َمـ اْلزي٥م يٟمطمذ أن يريد فمٚمر ي٘مـ ومل وم٣مل ايمٔمجامء زمـ زم٣ٌمب فمٛمٗمؽ فمعم رداءك سمٔمرض إذ

 صمزء إلم فمٚمر وىمت٤م وم٣مل هجر جمقس َمـ أطمذه٣م ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل أن فمقف زمـ ايمرمحـ فمٌد ؾمٜمد

 يزَمزَمـ وٓ اهلل ىمت٣مب دم وضمريٚمٜم٣م اَمرأة ىمؾ زمكم وهمرق ؽم٣مضمر ىمؾ اومتؾ أن ومٝمس زمـ إضمٛمػ فمؿ َمٔم٣موي٥م زمـ

 َمـ ايمرصمؾ ٞمًٟمل وصمٔمٙمٛم٣م أفمٛم٣مومٜمـ هميزمٛم٣م ؽمقاضمر شمالث همقصمدٞم٣م همٟمرؽمٙمٛم٣م وم٣مل زمًٛم٥م يٚمقت أن ومٌؾ وذيمؽ

 ٓ ووم٣مل ضمجره دم ايمًٝمػ وأفمرض ىمثغما ؿمٔم٣مَم٣م صمزء وصٛمع زمٝمٛمٜمؿ همٝمٖمرق ازمٛمتف أطمتف أَمف همٝمٗمقل دكفمٛم

 أيب ؾمٟمن وأَم٣م وم٣مل ؽمدهٜم٣م َم٣م زمٕمؾ محؾ هب٣م يٟمىمٙمقن ىم٣مٞمقا همّم٥م َمـ أطمٙم٥م همٟميمٗمقا فمٛمٗمف ضزم٦م إٓ أضمد يزَمزَمـ

 احلؼ زمكم ٣مهب يٖمرق ضزم٥م ييب صمٛمدب وَم٣م صمٛمدب ْلٛمدب وم٣مل ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل هم١من زمًت٣من

 أٞمف ُيًٌقن وايمٛم٣مس ايم٘مقهم٥م أَمغم وهق فمٗم٥ٌم زمـ ايمقيمٝمد فمٛمد احلِمـ أؽمٖمؾ دم يٙمٔم٤م زمًت٣من أزمق هم١مذا وايم٣ٌمؿمؾ

 اؽمٖمؾ يمٖمل إٞمف واهلل زم٘مؿ يٙمٔم٤م أَم٣م ايمٛم٣مس أهي٣م ويٙم٘مؿ صمٛمدب همٗم٣مل ايمٗمٌم وؽمط ئمٛمل ايمٗمٌم ؽمقر فمعم

 َمـ وَمٛمٜمؿ ومتٙمف يٗمقل َمـ همٚمٛمٜمؿ ضزمف شمؿ ايمًٝمػ فمعم واؾمتٚمؾ اٞمْمٙمؼ شمؿ ايمٗمٌم أؽمٖمؾ دم هق إٞمام ايمٗمٌم

 زمـ وسمٛمٗمص فمٗم٥ٌم زمـ ايمقيمٝمد وؽمجٛمف زميزمتؽ اهلل ٞمٖمٔمٛمل ومد زمًت٣من أزمق همٗم٣مل ايمًحر فمٛمف وذه٤م يٗمتٙمف مل يٗمقل

 ...  ومقيمف همذيمؽ وأطمرصمف همٗمتٙمف ايمًجـ ص٣مضم٤م فمعم محؾ ضمتك ايمٔمرب هم٣مرس وىم٣من أشمٝم٥م أطمٝمف
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 إوائؾ ايمٛمٌل أصح٣مب ويٗمتؾ...  صمٛمدب يًجـ ايمًح٣مر َميب أدم

  يٗم٣مسمؾ أو صمٛمدب يْمٙمؼ احلؼ هق...  ورهْمف ؽمٙمٚمك زم٣مزمـ ـمٛمل يؽ هم١من

 ؽمٛمقات يمٔممم َم٣مت ضمتك يٗم٣مسمؾ هب٣م يزل همٙمؿ ايمروم أرض إلم هم٣مٞمْمٙمؼ هذه ومِمٝمدسمف دم فمثامن َمـ همٛم٣مل

 وٓ أؤَمٛمف  أؽمتْمٝمع همال فمثامن ٞمٖم٣مه أشمٝم٥م َمـ فمقم زمٟمفمز أضمد َم٣م يٗمقل َمٔم٣موي٥م وىم٣من َمٔم٣موي٥م طمالهم٥م َمـ َمّمكم

 . أرده

 إصقل دم َمٗمرر هق ىمام ، ايمِمحٝمح فمعم ضمج٥م همٖمٔمٙمف خم٣ميمػ يمف يقصمد مل إن وايمِمح٣ميب ، صحٝمح أشمر هذا

 سمٔمٙمٝمٚمف وٓ ايمًحر سمٔمٙمؿ َيقز وٓ ضمدا ومتؾ سم٣مب شمؿ زمًحره ومتؾ وإن ردة يٗمتؾ وايم٘م٣مهمر ، ىم٣مهمر وايم٣ًمضمر ،

 ش   ط حمٚمد فمعم أٞمزل زمام ىمٖمر همٗمد يٗمقل زمام همِمدومف ىم٣مهٛم٣م أسمك َمـ »:  يٗمقل ع اهلل همرؽمقل أهٙمف إسمٝم٣من وٓ

 َمـ وأَم٣م ، اٞمٗمْم٣مع وفيى: ، هريرة أيب ضمدي٧م َمـ أمحد فمٛمد وهق ، ضمًـ زمًٛمد س صم٣مزمر فمـ ايمٌزار أطمرصمف

 وايم٣ًمضمر ، ط ايمٛمٌل أزواج زمٔمض فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف ش يقَم٣م أرزمٔمكم صالة يمف سمٗمٌؾ ٓ » يِمدومٜمؿ ومل أسم٣مهؿ

 : َٕمقر ىم٣مهمر

 . ايمٕمٝم٤م فمٙمؿ ادفم٣مء: إول

 .ذيمؽ ونمغم ايمٖمرائض وسمّمٝمٝمع اظمِمحػ اَمتٜم٣من َمـ تاظم٘مٖمرا سمٔم٣مؿمل: ايمث٣مين

 ايمٗمٛمقات يمدهيؿ أصٌح٦م ضمتك ، واظمُمٔمقذيـ ايمًحرة وـمٜمقر ، اإلؽمالم نمرزم٥م َمـ اظمُمت٘مك اهلل هم١ملم

 . اظمُمٜمقرة وإَم٣مىمـ ايمٖمّم٣مئٝم٥م

 ايمٙمقؿمل ومتؾ -02

 :ش:496/ 5» ؾمٝم٥ٌم أيب ازمـ همٗمد أطمرج

 يتٌع شمؿ َمٛم٘م٣ًم زمف همغمَمك ايمٗمري٥م دم زمٛم٣مء أفمعم ريٛمٓم وم٣مل ايمٙمقؿمل ضمد َم٣م فم٣ٌمس زمـ ؽمئؾ وم٣مل ٞمية أيب فمـ 

  صحٝمح زم٣محلج٣مرة
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 يرصمؿ إٞمف ايمٙمقؿمٝم٥م فمعم ي٠مطمذ أو يقصمد ايمرصمؾ دم يٗمقل فم٣ٌمس زمـ ؽمٚمٔم٣م أَنام صمٌغم زمـ ؽمٔمٝمدفمـ 

 يمقط ومقم فمٚمؾ ومتٙمف ايمرصمؿ فمٙمٝمف وم٣مل َمٔمٚمر زمـ اهلل فمٌد زمـ اهلل فمٌٝمد فمـ ومت٣مدة فمـو

 ومت٣مدة وم٣مل ىمذا ضمرَم٥م َمـ أفمٓمؿ ايمدزمر ضمرَم٥م وم٣مل زيد زمـ صم٣مزمر فمـو

 :ش:02/348» شاظمٕمٛمل» دم ومداَم٥م ازمـ وم٣مل

ـْ  طَ  َوََم ٣ًٌم َأوْ  ىَم٣منَ  زمِْ٘مًرا ، وُمتَِؾ  ، سَمَٙمقا َواَيَتكْمِ  إضْمَدى دِم  ، شَمٝمِّ   اهـ  ايمرِّ

 ايمٗمقاٞمكم ْل٣م وسمًـ ودفم٣مة َمرّوصمق ايمٝمقم ْل٣م أصٌح وومد ايمٖمْمر خت٣ميمػ ايمتل ايمٌُمٔم٥م اْلريٚم٥م هذه أومٌح همام

  .ايمٔمٓمٝمؿ ايمٔمقمّ  زم٣مهلل إّٓ  ومقّ  وٓ ضمقل وٓ فمٙمٛم٣ًم َمٌم زمالد دم زمرصمؾ رصمؾ واجز سمؿّ  يمٗمد زمؾ

  ايمٕمل أهؾ ومت٣مل -03

َقاِرِج  و ـَ  اخْلَ ٥مِ  إوَِم٣مََم٥مِ  زَمْٔمَد  َواظمُْْٙمِحِدي جا  َهَداُهؿْ  إِذْ  زَمْٔمَد  وَمْقًَم٣م يمُِٝمِّمؾا  اهلل ىَم٣منَ  َوََم٣م﴿ سَمَٔم٣ملَم  اهلل َووَمْقلِ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  احْلُ

ٌَ  ضَمتاك َ ُي ؿْ  كمِّ ـُ  َوىَم٣منَ ﴾ َيتاُٗمقنَ  ََم٣م َْلُ ارَ  َيَراُهؿْ  فُمَٚمرَ  ازْم ُؿْ  َووَم٣مَل  اهلل طَمْٙمِؼ  ِذَ ٣مرِ  دِم  َٞمَزيَم٦ْم  آَي٣مٍت  إلَِم  اْٞمَْمَٙمُٗمقا إَِنا  ايْمُ٘مٖما

 اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  فَمعَم  هَمَجَٔمُٙمقَه٣م

اَم ﴿ وصمؾ فمز اهلل ووم٣مل ـَ  صَمَزاءُ  إِٞما َٔمْقنَ  َوَرؽُمقيَمفُ  اهلل ُُي٣َمِرزُمقنَ  ايماِذي ًْ َْرضِ  دِم  َوَي ْٕ ٣مًدا ا ًَ  َأوْ  ُيَٗمتاُٙمقا َأنْ  هَم

ٌُقا ـْ  َوَأْرصُمُٙمُٜمؿْ  َأْيِدهيِؿْ  سُمَٗمْماعَ  َأوْ  ُيَِمٙما ـَ  ُيٛمَْٖمْقا َأوْ  طِماَلٍف  َِم َْرضِ  َِم ْٕ ؿْ  َذيمَِؽ  ا ْٞمَٝم٣م دِم  طِمْزيٌ  َْلُ ؿْ  ايمدُّ طَِمَرةِ  دِم  َوَْلُ ْٔ  ا

 دم ٞمزيم٦م إَن٣م:  وومٝمؾ  ايمُٔمَرٞمٝماكم دم ٞمزيم٦م:  همٗمٝمؾ» ٞمزيم٦م همٝمٚمـ امءايمٔمٙم اطمتٙمػ أي٥م وهذه﴾  فَمٓمِٝمؿٌ  فَمَذاٌب 

ل ىمؾُّ  َتتٜم٣م ويدطمؾ:  وم٣مل  ايمٝمٜمقد دم ٞمزيم٦م أَن٣م إلم:  صمرير ازمـ وذه٤م. وفمْم٣مء ، احلًـ وم٣ميمف اظمممىمكم  ِذَمِّ

 ٍّ .  زمكماظمح٣مر اظمًٙمٚمكم دم ٞمزيم٦م أَن٣م إلم:  ايمرأي وأصح٣مب ، شمقر وأزمق ، وايمُم٣مهمٔمل ، َم٣ميمؽ وذه٤م.  وَمقمِّ

 :  يمقصمٜمكم : سمٔم٣ملم اهلل ؾم٣مء إن أصحٜم٣م ايمٗمقل وهذا
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ٙم٤م ايمٗمتؾ زمكم همٝمٜمؿ ختٝمغم ٓ ايم٘مٖم٣مر أن:  أضمدمه٣م  ايم٘م٣مهمر ضم٘مؿ وإٞماام.  وإرصمؾ إيدي وومْمع ، وايمِما

٣م:  إصقم ٣م ، ايمٗمتؾ إَما ٣م.  اْلزي٥م أو ، ايم٣ًٌمء وإَما  فاخلال حمؾ هذا ؟ ٓ أو يًتت٣مب وهؾ.  هم٣ميمٗمتؾ:  اظمرسمد وإَما

 . سمٗمدم ىمام

 اظمح٣مرزم٥م وآي٥م.  زم٣مإلمج٣مع ومتٙمف وضمرم ، سمقزمتف يمِمح٦م فمٙمٝمف ايمٗمدرة زمٔمد همٟمؽمٙمؿ سم٣مب يمق ايم٘م٣مهمر أن:  وشم٣مٞمٝمٜمام

ٜم٣م  َمًٙمؿٌ  هق إٞماام اظمح٣مرب أن:  اظمح٣مرب حل٘مؿ ايم٘م٣مهمر ضم٘مؿ اطمتالف همدلا .  ايمقصمٜمكم ْلذيـ خم٣ميمٖم٥م زمٛمِمِّ

 إطم٣مهم٥م:  هل فمٛمدٞم٣م اظمح٣مرزم٥م شمؿ.  اظمح٣مرزم٥م آي٥م دم سمٔم٣ملم اهلل ذىمره َم٣م همح٘مٚمف.  زمٖمٔمٙمف حم٣مرب ، افمتٗم٣مده زمح٘مؿ

 ، فمٛمدٞم٣م وداطمٙمف اظمٌم طم٣مرج وسم٘مقن ، إرض دم زم٣ميمٖم٣ًمد إَمقال ٕطمذ ومِمًدا ، ايمًالح وإؾمٜم٣مر ، ايمًٌٝمؾ

 ...ايمُم٣مهمٔمل وفمٛمد

٣م ٙم٤م عَم ايمٗمتؾ زمكم اإلَم٣مم ختٝمغم:  وهق.  أي٥م ـم٣مهر يمف ؾمٜمد َم٣م همٝمف إومقال همٟمولم:  اظمح٣مرب ضم٘مؿ همٟمَما  ايمِما

 ش:22-5/20» اظمٖمٜمؿ َمـ اهـ ش.  همٔمؾ ، أضمؼ أو ، أٞم٘مك اإلَم٣مم رأى ذيمؽ همٟميُّ .  وايمٛمٖمل ، وايمٗمْمع ،

 : ش:6983»  ♫ ايمٌخ٣مري اإلَم٣مم وم٣مل

شَمٛم٣َم ـُ  فُمَٚمرُ  ضَمدا ـِ  ضَمْٖمصِ  زْم شَمٛم٣َم نِمَٝم٣مٍث  زْم شَمٛم٣َم َأيِب  ضَمدا فَْمَٚمُش  ضَمدا ْٕ شَمٛم٣َم ا شَمٛم٣َم طَمْٝمَثَٚم٥مُ  ضَمدا ُـ  ؽُمَقْيُد  ضَمدا  فَمقِمٌّ  وَم٣مَل  نَمَٖمَٙم٥مَ  زْم

شْمُتُ٘مؿْ  إَِذا ◙ ـْ  ضَمدا َنْ  هَمَقاهلل ضَمِديًث٣م  ط اهلل َرؽُمقلِ  فَم ـْ  َأطِمرا  َٕ اَمءِ  َِم ًا ـْ  إرَِما  َأضَم٤مُّ  ايم  فَمَٙمْٝمفِ  َأىْمِذَب  َأنْ  َِم

شْمُتُ٘مؿْ  َوإَِذا ْرَب  هَم١مِنا  َوزَمْٝمَٛمُ٘مؿْ  زَمْٝمٛمِل همِٝماَم  ضَمدا  آطِمرِ  دِم  وَمْقمٌ  ؽَمَٝمْخُرُج » َيُٗمقُل   ط اهلل َرؽُمقَل  ٦ُم ؽَمِٚمٔمْ  َوإيِنِّ  طِمْدفَم٥مٌ  احْلَ

ََم٣منِ  ؽَْمٛم٣َمنِ  َأضْمَداُث  ايمزا ْٕ ضَْماَلمِ  ؽُمَٖمَٜم٣مءُ  ا ْٕ ـْ  َيُٗمقيُمقنَ  ا ٥مِ  وَمْقلِ  طَمغْمِ  َِم يا ٣مِوزُ  َٓ  ايْمػَمِ ْـ  َيْٚمُروُمقنَ  ضَمٛم٣َمصِمَرُهؿْ  إِياَمَُنُؿْ  َُيَ  َِم

ـِ  ي ْٜمؿُ  َيْٚمُرُق  ىَماَم  ايمدِّ ًا ـْ  ايم َِمٝما٥مِ ايم َِم ـْ  َأصْمًرا وَمْتٙمِِٜمؿْ  دِم  هَم١مِنا  هَم٣موْمُتُٙمقُهؿْ  يَمِٗمٝمُتُٚمقُهؿْ  هَمَٟمْيٛمَاَم  را  شايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  وَمَتَٙمُٜمؿْ  ظمَِ

 :ش:0864»   ♫ َمًٙمؿ اإلَم٣مم وم٣مل و

شَمٛم٣َم ـُ  َهٛما٣مدُ  ضَمدا يِّ  زْم ِ شَمٛم٣َم ايمنا ضَْمَقصِ  َأزُمق ضَمدا ْٕ ـْ  ا ـِ  ؽَمِٔمٝمدِ  فَم وٍق  زْم ـْ  ََمْنُ ٌْ  فَم ـِ  دِ فَم مْحَ ـِ  ايمرا ـْ  ُٞمْٔمؿٍ  َأيِب  زْم  َأيِب  فَم

ْدِريِّ  ؽَمِٔمٝمدٍ  ـِ  َوُهقَ  ◙ فَمقِمٌّ  زَمَٔم٧َم  وَم٣مَل  اخْلُ ٥ٌَمٍ  زم٣ِميْمَٝمَٚم َٚمَٜم٣م  ط اهلل َرؽُمقلِ  إلَِم  سُمْرزَمتَِٜم٣م دِم  زمَِذَه ًَ  اهلل َرؽُمقُل  هَمَٗم
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وَْمَرعُ  َٞمَٖمرٍ  َأْرزَمَٔم٥مِ  زَمكْمَ   ط ْٕ ـُ  ا ٛمَْٓمقِمُّ  ضَم٣مزمِسٍ  زْم ـُ  ٛم٥َمُ َوفُمَٝمٝمْ  احْلَ ـُ  َوفَمْٙمَٗمَٚم٥مُ  ايْمَٖمَزاِريُّ  زَمْدرٍ  زْم  َأضَمُد  شُمؿا  ايْمَٔم٣مَِمِريُّ  فُماَلشَم٥مَ  زْم

غْمِ  َوَزْيُد  ىماَِلٍب  زَمٛمِل لُّ  اخْلَ
ٌَْٜم٣منَ  زَمٛمِل َأضَمُد  شُمؿا  ايمْما٣مئِ ٦ٌَْم  وَم٣مَل  َٞم  َوسَمَدفُمٛم٣َم َٞمْجدٍ  َصٛم٣َمِديَد  َأسُمْٔمْمِل هَمَٗم٣ميُمقا وُمَرْيٌش  هَمَٕمِّم

اَم  إيِنِّ »  ط اهلل َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  سََمَٟميماَٖمُٜمؿْ  َذيمَِؽ  هَمَٔمْٙم٦ُم  إِٞما ُف  ايمٙمِّْحَٝم٥مِ  ىَم٧مُّ  َرصُمٌؾ  هَمَج٣مءَ ش ِٕ  ايْمَٔمْٝمٛمكَْمِ  نَم٣مئِرُ  ايْمَقصْمٛمََتكْمِ  َُممْمِ

ٌكِمِ  َٞم٣مسمِئُ  ْأسِ  حَمُْٙمقُق  اْْلَ ِؼ  هَمَٗم٣مَل  ايمرا ُد  َي٣م اهلل اسما ـْ »  ط اهلل َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  وَم٣مَل  حُمَٚما  َأَيْٟمََمٛمُٛمِل فَمَِمْٝمُتفُ  إِنْ  هللا ُيْمِعْ  هَمَٚم

َْرضِ  َأْهؾِ  فَمعَم  ْٕ َٓ  ا صُمُؾ  َأْدزَمرَ  شُمؿا  وَم٣مَل ش سَمْٟمََمٛمُقيِن  َو ـْ  َرصُمٌؾ  هَم٣مؽْمَتْٟمَذنَ  ايمرا فُ  ُيَرْونَ  وَمْتٙمِفِ  دِم  ايْمَٗمْقمِ  َِم ُـ  طَم٣ميمُِد  َأٞما  زْم

ـْ  إِنا  » ط اهلل َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  ايْمَقيمِٝمدِ  ٣مِوزُ  َٓ  ايْمُٗمْرآنَ  َيْٗمَرُءونَ  وَمْقًَم٣م َهَذا ِوْئِّمئِ  َِم  َأْهَؾ  َيْٗمُتُٙمقنَ  ضَمٛم٣َمصِمَرُهؿْ  َُيَ

َْوشَم٣منِ  َأْهَؾ  َوَيَدفُمقنَ  اإلؽمالم ْٕ ـْ  َيْٚمُروُمقنَ  ا ْٜمؿُ  َيْٚمُرُق  ىَماَم  اإلؽمالم َِم ًا ـْ  ايم َِمٝما٥مِ  َِم ـْ  ايمرا وَْمُتَٙمٛماُٜمؿْ  َأْدَرىْمُتُٜمؿْ  يمَئِ  وَمْتَؾ  َٕ

 شفَم٣مدٍ 

ٙمُِٚمقنَ  َأمْجَعَ  َووَمْد » ش:28/538» شاظمجٚمقع» دم ىمام اإلؽمالم ؾمٝمخ وم٣مل ًْ َقاِرِج  وِمَت٣ملِ  ُوصُمقِب  فَمعَم  اظمُْ  اخْلَ

َواهمِضِ  ٙمِِٚمكمَ  مَج٣َمفَم٥مَ  هَم٣مَروُمقا إَذا َوَٞمْحِقِهؿْ  َوايمرا ًْ قا إَذا هَمَ٘مٝمَْػ  ◙ فَمقِمٌّ  وَم٣مسَمَٙمُٜمؿْ  ىَماَم  اظمُْ ـْ  َذيمَِؽ  إلَم  َوٚمُّ  َِم

ىمِكمَ  َأضْمَ٘م٣ممِ   ش اظمُْمْمِ

  ٛمقويايم  وم٣مل

 آَم٣مم فمعم طمرصمقا َمتك وايمٌٕمك ايمٌدع أهؾ َمـ وأؾم٣ٌمهٜمؿ اخلقارج أن فمعم ايمٔمٙمامء أمجع ايمٗم٣ميض وم٣مل»

 همٗم٣مسمٙمقا ش: سمٔم٣ملم اهلل وم٣مل ايمٝمٜمؿ وآفمتذار أٞمذارهؿ زمٔمد ومت٣مْلؿ وصم٤م ايمٔمِم٣م وؾمٗمقا اْلامفم٥م رأى وطم٣ميمٖمقا

 سم٣ٌمح وٓ اؽمغمهؿ يٗمتؾ وٓ َمٛمٜمزَمٜمؿ ٌعيت وٓ صمرُيٜمؿ فمعم َيٜمز ٓ يم٘مـ » اهلل أَمر إلم سمٖملء ضمتك سمٌٕمك ايمتل

 زمدفمتٜمؿ َمـ ويًتت٣مزمقن يقفمٓمقن زمؾ يٗم٣مسمٙمقن ٓ يمٙمحرب ويٛمتِمٌقا ايمْم٣مفم٥م فمـ ُيرصمقا مل وَم٣م أَمقاْلؿ

 وأَم٣م اظمرسمديـ أضم٘م٣مم فمٙمٝمٜمؿ صمرت زمف ي٘مٖمرون ِم٣م زمدفم٥م ىم٣مٞم٦م هم٣من زمٌدفمتٜمؿ ي٘مٖمروا مل َم٣م ىمٙمف وهذا وزم٣مؿمٙمٜمؿ

 ايمٗمت٣مل دم سمتٙمػ ايمتل أَمقاْلؿ وىمذا هدر ايمٗمت٣مل ضم٣مل دم ودَمٜمؿ نويقرشمق همغمشمقن ي٘مٖمرون ٓ ايمذيـ ايمٌٕم٣مة

 نمغم دم أسمٙمٖمقه وَم٣م وَم٣مل ٞمٖمس َمـ ايمٗمت٣مل ضم٣مل دم ايمٔمدل أهؾ فمعم أسمٙمٖمقه َم٣م ايّم٣م يّمٚمٛمقن ٓ أَنؿ وإصح
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 فمٛمدٞم٣م احلرب ضم٣مل دم وؽمالضمٜمؿ دواهبؿ َمـ زمًمء آٞمتٖم٣مع ُيؾ وٓ وٚمٛمقه وَم٣مل ٞمٖمس َمـ ايمٗمت٣مل ضم٣مل

 اهـ .شاْلٚمٜمقر وفمٛمد

 :ش:02/237» اظمٕمٛمل دم ومداَم٥م زمـ وم٣مل

 زمٕم٦م هم١من زمٝمٛمٜمام همٟمصٙمحقا اومتتٙمقا اظم٠مَمٛمكم َمـ ؿم٣مئٖمت٣من وإن﴿   ؽمٌح٣مٞمف اهلل ومقل ايم٣ٌمب هذا دم وإصؾ»

 زمكم همٟمصٙمحقا إطمقة اظم٠مَمٛمقن إٞمام   ومقيمف إلم  اهلل أَمر إلم سمٖملء ضمتك سمٌٕمل ايمتل همٗم٣مسمٙمقا إطمرى فمعم إضمدامه٣م

 ﴾   أطمقي٘مؿ

 :همقائد مخس همٖمٝمٜم٣م

  َم٠مَمٛمكم ؽمامهؿ هم١مٞمف اإليامن فمـ زم٣ميمٌٕمل ُيرصمقا مل أَنؿ:  أضمده٣م 

  ومت٣مْلؿ أوصم٤م أٞمف:  ايمث٣مٞمٝم٥م

  اهلل أَمر إلم وم٣مَمقا إذا ومت٣مْلؿ أؽمٗمط أٞمف:  ايمث٣ميمث٥م

  ومت٣مْلؿ دم أسمٙمٖمقه همٝمام ايمتٌٔم٥م فمٛمٜمؿ أؽمٗمط أٞمف:  ايمرازمٔم٥م

 ؽمٚمٔم٦م وم٣مل فمٚمرو زمـ اهلل فمٌد وىور فمٙمٝمف ضمٗم٣م َمٛمع َمـ ىمؾ ومت٣مل صمقاز أهم٣مدت أي٥م أن:  اخل٣مَم٥ًم

 يٛم٣مزفمف آطمر صم٣مء هم١من اؽمتْم٣مع َم٣م همٙمٝمْمٔمف هم٠ماده وشمٚمرة يده صٖمٗم٥م إَم٣مَم٣م أفمْمك َمـ »يٗمقل   ط  اهلل رؽمقل

 ورهمع وهٛم٣مت هٛم٣مسمـ ؽمت٘مقن»   ط  اهلل رؽمقل وم٣مل وم٣مل فمرهمج٥م وروى َمًٙمؿ رواهش أطمر فمٛمؼ هم٣مضزمقا

 إَم٣مَمتف شمٌت٦م َمـ هم٘مؾ شىم٣من َمـ ىم٣مئٛم٣م زم٣ميمًٝمػ فمٛمٗمف هم٣مضزمقا مجٝمع وهؿ أَمتل فمعم طمرج وَمـ أٓ صقسمف

 ايمرؽمقل وأؿمٝمٔمقا اهلل أؿمٝمٔمقا آَمٛمقا ايمذيـ أهي٣م ي٣م﴿   سمٔم٣ملم اهلل يمٗمقل وومت٣ميمف فمٙمٝمف اخلروج وضمرم ؿم٣مفمتف وصم٦ٌم

  59 ايمٛم٣ًمء﴾   َمٛم٘مؿ إَمر وأورم

 ٓ أنو واظم٘مره اظمٛمُمط دم وايمْم٣مفم٥م ايمًٚمع فمعم   ط  اهلل رؽمقل زم٣مئمٛم٣م وم٣مل ايمِم٣مَم٦م زمـ فم٣ٌمدة وروى

 صم٣مهٙمٝم٥م همٚمٝمتتف همامت اْلامفم٥م وهم٣مرق ايمْم٣مفم٥م َمـ طمرج َمـ »وم٣مل أٞمف   ط  ايمٛمٌل فمـ وروي أهٙمف إَمر ٞمٛم٣مزع
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 ايمِمح٣مزم٥م وأمجٔم٦م واضمد زمٚمٔمٛمك ىمٙمٜم٣م فم٣ٌمس وازمـ ذر وأيب هريرة أيب ضمدي٧م َمـ ايمػم فمٌد ازمـ رواهش

 وأهؾ وصٖمكم ؾاْلٚم أهؾ وم٣مسمؾ وفمقم ايمزىم٣مة َم٣مٞمٔمل وم٣مسمؾ ◙ زم٘مر أزم٣م هم١من ايمٌٕم٣مة ومت٣مل فمعم م◙

 وطمرصمقا ؿم٣مفمتف فمـ وطمرصمقا اَمتٛمٔمقا ومقم أضمدمه٣م أرزمٔم٥م أصٛم٣مف اإلَم٣مم ومٌّم٥م فمـ واخل٣مرصمقن ايمٛمٜمروان

 . زم٣ميمٖم٣ًمد إرض دم ؽم٣مفمقن ؿمريؼ ومْم٣مع همٜم٠مٓء سمٟمويؾ زمٕمغم ومٌّمتف فمـ

 عومْم٣م همٜم٠مٓء وٞمحقهؿ وايمٔمممة وآشمٛمكم ىم٣ميمقاضمد ْلؿ َمٛمٔم٥م ٓ يًغم ٞمٖمر أَنؿ إلم سمٟمويؾ ْلؿ ومقم ايمث٣مين

 زمرئ٦م إن يمٙمحًـ وم٣مل فمٙمٝم٣م صمرح ظم٣م َمٙمجؿ ازمـ ٕن ايمُم٣مهمٔمل َمذه٤م وهق أصح٣مزمٛم٣م أىمثر ومقل دم ؿمريؼ

 دم ايمٌٕم٣مة ضم٘مؿ ايمٝمًغم يمٙمٔمدد أشمٌتٛم٣م يمق وٕٞمٛم٣م ايمٌٕم٣مة ضم٘مؿ يمٖمٔمٙمف يث٦ٌم همٙمؿ زمف متثٙمقا همال َم٦م وإن رأيل رأي٦م

 وضم٘مؿ وايمٗمٙمٝمؾ ايم٘مثغم زمكم همرق ٓ زم٘مر أزمق ووم٣مل ايمٛم٣مس أَمقال أسمالف إلم أهم٢م أسمٙمٖمقه َم٣م وامن ؽمٗمقط

  اإلَم٣مم ومٌّم٥م فمـ طمرصمقا إذا ايمٌٕم٣مة ضم٘مؿ

 ايمِمح٣مزم٥م َمـ وىمثغما وايمززمغم وؿمٙمح٥م وفمٙمٝم٣م فمثامن وي٘مٖمرون زم٣ميمذٞم٤م ي٘مٖمرون ايمذيـ اخلقارج ايمث٣ميم٧م

 أَنؿ اظمتٟمطمريـ أصح٣مزمٛم٣م َمـ ايمٖمٗمٜم٣مء ومقل همٓم٣مهر َمٔمٜمؿ طمرج َمـ إٓ وأَمقاْلؿ اظمًٙمٚمكم دَم٣مء ويًتحٙمقن

 اهـش زمٕم٣مة

 ْل٣م اظمًتحؾ اخلٚمر ؾم٣مرب تؾوم  -04

 : ش:5677» ايمٛم٣ًمئل دم

 إن شمؿ هم٣مصمٙمدوه ؽم٘مر إن شمؿ هم٣مصمٙمدوه ؽم٘مر إذا»:  وم٣مل ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل فمـ هريرة أيب فمـ

 ش فمٛمٗمف هم٣مضزمقا ايمرازمٔم٥م دم وم٣مل شمؿ هم٣مصمٙمدوه ؽم٘مر

 ،همٖمل شمامٞمكم أٞمف إلم ايمٔمٙمؿ أهؾ وزمٔمض فمٚمر وذه٤م ، ذيمؽ ع ايمٛمٌل يمٖمٔمؾ أرزمٔمكم اخلٚمر ضمد أن وإصؾ

ـْ  اخلٚمر دم صمٙمد ط ايمٛمٌل أن أٞمس فمـ ايمِمحٝمحكم ـِ  َأَٞمسِ  فَم ْٚمرِ  ذِم  صَمَٙمَد  - ط- اهلل َٞمٌِكا  َأنا  ََم٣ميمٍِؽ  زْم  اخْلَ
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ِريدِ  ـَ  ايمٛما٣مُس  َوَدَٞم٣م فُمَٚمرُ  ىَم٣منَ  هَمَٙماما . َأْرزَمِٔمكمَ  زَمْ٘مرٍ  َأزُمق صَمَٙمَد  شُمؿا  َوايمٛمَِّٔم٣ملِ  زم٣ِمْْلَ يِػ  َِم  صَمْٙمدِ  ذِم  سَمَرْونَ  ََم٣م وَم٣مَل  َوايْمُٗمَرى ايمرِّ

ْٚمرِ  ٌُْد  هَمَٗم٣مَل  اخْلَ ـِ  فَم مْحَ ـُ  ايمرا َٔمَٙمَٜم٣م َأنْ  َأَرى فَمْقٍف  زْم ُدودِ  ىَمَٟمطَمػِّ  ََتْ  .شَماَمٞمكِمَ  فُمَٚمرُ  هَمَجَٙمَد  وَم٣مَل . احْلُ

  ط ايمٛماٌِلِّ  فَمْٜمدِ  فَمعَم  َرصُماًل  َأنا   س اخلْم٣مب زمـ فمٚمر ضمدي٧م َمـ ش:6788» ايمٌخ٣مري دم َم٣م ذيمؽ فمعم وزد

ٌَْد  اؽْمُٚمفُ  ىَم٣منَ  ٤ُم  َوىَم٣منَ  اهلل فَم اِب  دِم  صَمَٙمَدهُ  وَمْد   ط ايمٛماٌِلُّ  َوىَم٣منَ   ط اهلل َرؽُمقَل  ُيّْمِحُؽ  َوىَم٣منَ  مِح٣َمًرا ُيَٙمٗما َ  ايممما

ـْ  َرصُمٌؾ  هَمَٗم٣مَل  هَمُجٙمَِد  زمِفِ  هَمَٟمََمرَ  َيْقًَم٣م زمِفِ  هَمُٟمِتَ   سَمْٙمَٔمٛمُقهُ  َٓ   ط ايمٛماٌِلُّ  هَمَٗم٣مَل  زمِفِ  كُي٠ْمسمَ  ََم٣م َأىْمَثرَ  ََم٣م ايْمَٔمٛمْفُ  ايمٙمٜمؿا  ايْمَٗمْقمِ  َِم

فُ  فَمٙمِْٚم٦ُم  ََم٣م هَمَقاهلل  ٓ يم٘مٖمره يٗمتؾ هم١مٞمف اؽمتحٙمف َمـ أَم٣م ، ايمٔمٙمؿ أهؾ فمٛمد هذا فمعم وايمٔمٚمؾ َوَرؽُمقيَمفُ  اهلل ُُي٤ِمُّ  إِٞما

 .همتٛمٌف ضمدا

 حمرم ذات فمعم وومع َمـ -05

:  ط اهلل رؽمقل همٟمرؽمؾ أزمٝمف زوصم٥م فمعم أفمرس رصمالً  أنّ  ◙ فم٣مزب زمـ ايمػماء ضمدي٧م َمـ صم٣مء

 .ونمغممه٣م وايمٛم٣ًمئل أمحد أطمرصمف احلدي٧م ش:ش:َم٣ميمف وي٠مطمذ يٗمتؾ أن»»

 : ش:5/03 »اظمٔم٣مد زاد دم ♫ ايمٗمٝمؿ ازمـ وم٣مل

 أزمٝمف اَمرأة سمزوج همٝمٚمـ  ط ضم٘مٚمف دم همِمؾ

: همٗم٣مل ايمراي٥م، وَمٔمف زمردة أزم٣م طم٣مرم يمٗمٝم٦م: وم٣مل ،◙ ايمػماء فمـ: ونمغممه٣م وايمٛم٣ًمئل أمحد اإلَم٣مم روى 

 . شَم٣ميمف وآطمذ أومتٙمف أن أزمٝمف اَمرأة سمزوج رصمؾ إلم  ط اهلل رؽمقل أرؽمٙمٛمل»

 أن» ،◙ صمده فمـ أزمٝمف، فمـ ومرة، زمـ َمٔم٣موي٥م ضمدي٧م َمـ ،" سم٣مرُيف " دم طمٝمثٚم٥م أيب ازمـ وذىمر

 هذا: َمٔمكم زمـ ُيٝمك وم٣مل.  شَم٣ميمف ومخس فمٛمٗمف، هميب أزمٝمف، زم٣مَمرأة أفمرس رصمؾ إلم زمٔمثف  ط اهلل رؽمقل

 .صحٝمح ضمدي٧م

 حمرم ذات فمعم وومع َمـ»:  ط اهلل رؽمقل وم٣مل: وم٣مل فم٣ٌمس ازمـ ضمدي٧م َمـ " ٣مصمفَم ازمـ ؽمٛمـ " ودم

 .شهم٣مومتٙمقه
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 َمـ وؽمٙمقا اضمًٌقه،: همٗم٣مل ٞمٖمًٜم٣م، فمعم أطمتف انمتِم٤م رصمؾ احلج٣مج إلم رهمع أٞمف اْلقزصم٣مين، وذىمر

  ط اهلل رؽمقل ؽمٚمٔم٦م: همٗم٣مل ،◙ َمْمرف أيب زمـ اهلل فمٌد همًٟميمقا ، ط اهلل رؽمقل أصح٣مب َمـ ه٣مهٛم٣م

 ." شزم٣ميمًٝمػ وؽمْمف همخْمقا اظم٠مَمٛمكم، ضمرم ختْمك َمـ» ": يٗمقل

 يٗمتؾ،: همٗم٣مل حمرم، زمذات أو أزمٝمف اَمرأة سمزوج رصمؾ دم ؽمٔمٝمد، زمـ إؽمامفمٝمؾ رواي٥م دم أمحد ٞمص وومد

 .اظم٣مل زمٝم٦م دم َم٣ميمف ويدطمؾ

 . ط اهلل رؽمقل ضم٘مؿ َمٗمت٢م وهق ايمِمحٝمح، هق ايمٗمقل وهذا

 ضمد وٓ فمزر، زمٔمٗمد، وؿمئٜم٣م إن: ضمٛمٝمٖم٥م أزمق وم٣مل شمؿ ايمزاين، ضمد ضمده: ضمٛمٝمٖم٥م وأزمق وَم٣ميمؽ ايمُم٣مهمٔمل ووم٣مل

 اهـ. وأولم أضمؼ وومّم٣مؤه  ط اهلل رؽمقل وضم٘مؿ فمٙمٝمف،

 ايمٖم٣ًمد همٝمٜم٣م وومع ايمٛم٣مس إلم ُأوىمَِٙم٦م إذا احلدود ٕن ايمٛم٣مس َمـ أضمدٍ  ىمؾ ويمٝمس احل٣مىمؿ هب٣م يٗمقم حلدود

 ايمٗم٣ميض إلم إَمر فم٣مد إذا زمٝمٛمام  نمريٚمل فمعم احلد أومٝمؿ أٞم٣م يٗمقل ىمٌؾ  ايمٛم٣مس زمكم يمٙمٖمتـ ؽم٤ٌم وىم٣من ، ايمٔمريض

 يٟمَمر ذيمؽ زمٔمد شمؿ ايمدي٥م أو ايمٔمٖمق ويْمٙم٤م ايمممفمل زم٣محل٘مؿ ُي٘مؿ شمؿ ، وايمدفم٣موى ايمُمٜمقد يمٝمًتقدم

 وضمد ، ايمٙمقاط وضمد ، ايمزٞم٣م ىمحد ، ايمًٙمْم٣من زمٙمٕم٦م إذا فمٖمق همٝمٜم٣م ويمٝمس سُمرهَمع ايمتل احلدود دم إٓ ، زم٣ميمٗمِم٣مص

٦ٌُْم !  اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م:   ايمرصمؾ ذيمؽ وم٣مل همٙمام  ،  زم٣ميمُمٌٜم٣مت  سُمدرأ احلدود و  ، ايمنوم٥م ا َأَص  وم٣مل.   فَمقَما  هَمَٟموِمْٚمفُ  ضَمدًّ

٦ٌُْم :   ٓ:  وم٣مل ،صمٛمقن أزمَِؽ  ا َأَص   َيدوا همٙمؿ  هم٣مؽمتٛم٘مٜمقه مخًرا ِذَب  يمٔمٙمف اؽمتٛم٘مٜمقه وم٣مل.  فَمقَما  هَمَٟموِمْٚمفُ  ضَمدًّ

٦ٌُْم !  اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م:   همٗم٣مل ؾمٝمئ٣م ا َأَص  ، همٝمف وَتٗمٗم٦م ضمِمٙم٦م ومد اإلوم٣مَم٥م ذوط أن  رأى همٙمام .   فَمقَما  هَمَٟموِمْٚمفُ  ضَمدًّ

ُٗمقا ، احل٘م٣مم أن ويمق ، زم٣محلج٣مرة ورمجقه همٟمطمذوه ُيرصَمؿ أن زمف أَمر  هم١من ايممم يمٗمؾ ايمٛم٣مس زمكم احلدود إلوم٣مَم٥م  ُوهمِّ

٦ٌَم إذا زمٝمٛمام ، وارفمقى اٞمزصمر ، احلد فمٙمٝمف ؽمُٝمٗم٣مم و َمٛمف ؽمُٝمٗمَتص  أٞمف فمٙمؿ إذا اظمجرم  يمٛم٣مسا ص٣مر إَمقر ؽُمّٝم

 :  همقى

ؿ َهاةَ  ٓ هَمقى ايمٛم٣مُس  َيِمُٙمُح  ٓ ؿ إِذا َهاةَ  َوٓ ** َْلُ  ذيمؽ وومٌؾ ؽم٣مدوا صُمّٜم٣مُْلُ
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٣ٌَمِب  َي٣مُأورِم  ضَمَٝم٣مةٌ  ايْمِٗمَِم٣مصِ  دِم  َويَمُ٘مؿْ  » سمٔم٣ملم وم٣مل يَْم ْٕ ُ٘مؿْ  ا  [079: ايمٌٗمرة] «سَمتاُٗمقنَ  يَمَٔمٙما

 :  ايمِمح٣ميب ذيمؽ ومقل إلم واٞمٓمر 

ٙمؿ وإن  ، ومتٙمتٚمقه ومتؾ إن رصماًل  اَمرأسمف َمع أضمدٞم٣م وصمد إن أرأي٦م  اهلل رؽمقل ي٣م  ؽمَ٘م٦َم  وإن ، صمٙمدمتقه سم٘ما

 . فمٓمٝمؿ أَمرٍ  فمعم ؽم٘م٦َم  ،

 فمعم حم٣مهمًٓم٣م  اإلؽمالم صم٣مء زمؾ إٞمٖمس و ، إفمراض ومحٝم٣مة  ، احلدود  إوم٣مَم٥م   اإلؽمالم دم أن فمعم دل

 وذفمف  اهلل أٞمزيمف  ديـ همٟمي[   ،وايمديـ ،وايمٛمٖمس ،واظم٣مل ،وايمٔمرض  ،ايمٔمٗمؾ: ]  اخلٚمس ايميوري٣مت

 وضمرم ، ايمٔمٗمؾ فمعم ضمٖم٣مـًم٣م اخلٚمر اهلل همحرم  ، اإلؽمالم ديـ إدي٣من هذه  وأىمٚمؾ ايميوري٣مت هذه ُيٚمل

 ايمديـ فمعم ضمٖم٣مـًم٣م ايمردة وضمرم.  اظم٣مل فمعم ضمٖم٣مـًم٣م وايمٛمٜم٤م ايمنوم٥م وضمرم ، ايمٔمرض فمعم ضمٖم٣مـًم٣م إيمٝمف وَم٣م ايمزٞم٣م

م زمؾ ،  ايمٛمٖمس فمعم ضمٖم٣مـًم٣م  ايمٗمتؾ ضمرم و  ،  اهلل رؽمقل وم٣مل ىمام ، زم٣ميمًالح اإلؾم٣مرة َمثؾ ايمٗمتؾ إلم ي٠مدي َم٣م ضَمرا

 فمٙمٝمف َمتٖمؼ ". ايمٛم٣مر َمـ ضمٖمرة دم همٝمٗمع يٛمزغ أن ايمُمٝمْم٣من يمٔمؾ أطمٝمف إلم زم٣ميمًالح أضمدىمؿ يُمغمنا  ٓ ":    ط

  ◙ هريره أيب فمـ

 

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 
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 عشر الخامس الحديث

 

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

 زم٣ميمٝمقم وي٠مَمـ ،رزًم٣م زم٣مهلل ي٠مَمـ ىم٣من َمـ يٖمٔمٙمٜم٣م فمٓمٝمٚم٥م َم٣ًمئؾ إلم اإلؾم٣مرة سمّمٚمـ  فمٓمٝمؿ ضمدي٧ٌم  هذا 

 أن احلدي٧م ودم ،وايمًٝمئ٣مت اظمٔم٣ميص فمـ وايمٌٔمد  ،ايمْم٣مفم٣مت همٔمؾ فمعم احلرص ىمؾ ُيرص هم١مٞمف ،َمٔم٣مًدا أطمر

  ُهريرة أيب ضمدي٧م دم ىمام  ط  ايمٛمٌل ؽُمئؾ  وومد إفمامل أهمّمؾ وهق  ،رء ىمؾ فمعم اظمٗمدم هق  زم٣مهلل اإليامن

  فمٙمٝمف َمتٖمؼ ". ورؽمقيمف  زم٣مهلل إيامنٌ  ":  وم٣مل ؟ أهمّمؾ إفمامل أي ◙

ـَ  » : اهلل ويٗمقل ؽُمقُل  آََم فِ  َِمـ إيَِمْٝمفِ  ُأٞمِزَل  زماَِم  ايمرا زمِّ ـَ  ىُمؾٌّ  َواظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  را   « زم٣ِمهللاِ آََم

  « َوَرؽُمقيمِفِ  زم٣ِمهللاِ هَمآَِمٛمُقا »:   اهلل ووم٣مل

طِمرِ  َوايْمَٝمْقمِ  َوُرؽُمٙمِفِ  َوىُمُتٌِفِ  َوََماَلئَِ٘متِفِ  زم٣ِمهللاِ َيْ٘مُٖمرْ  َوََمـ» : اهلل وم٣مل ْٔ ًٓ  َوؾا  هَمَٗمْد  ا   «زَمِٔمٝمًدا َواَل

 ايمِمحػ سمْم٣مير ثؾَم  وإهقال، ايمٔمذاب أو ، ايمٛمٔمٝمؿ َمـ همٝمف وَم٣م ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم هق:  أطِمرِ  وايْمَٝمْقمِ ومقيمف:  

 ، وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اْل٣ٌمر ورؤي٥م ،َمـ ايمٔم٣ٌمد ايمٛم٣مر وومرب ، ايمٛم٣مر فمعم ايمٌماط وٞمِم٤م ، اظمقازيـ وووع  ،

 "◙  فمثامن ضمدي٧م دم ىمام ، أطمرة َمٛم٣مزل أول ئمتػم ايمٗمػمو  ط ايمٛمٌل حقضيدطمؾ همٝمٜم٣م َم٣م يتٔمٙمؼ زمو

  ايمؼمَمذي رواه  "  أطمرة َمٛم٣مزل أول  ايمٗمػم

ـْ :  وم٣مل  ط اهللِ رؽُمقَل  أنا : ◙ ُهَرْيَرةَ  أيب فمـ  طَمغْماً  هَمْٙمَٝمُٗمؾ أطِمرِ  وايْمَٝمْقمِ  زم٣مهللِ  ُي٠ْمَِمـ ىم٣منَ  ََم

ـْ  يمَِٝمِْمُٚم٦ْم، َأوْ  ـْ  صم٣مَرُه، هَمْٙمُٝمْ٘مِرمْ  أطِمرِ  وايْمَٝمْقمِ  زم٣مهللِ ُي٠ْمَِمـ  ىم٣منَ  وََم ـُ  ىم٣منَ  وََم  أطِمرِ  وايْمٝمْقمِ  زم٣مهللِ  ُي٠ْمَِم

ٌَُخ٣مِريْ  َرَواهُ  َوْٝمَٖمفُ  ْ٘مِرمْ هَمْٙمٝمُ  ٙمِؿ ايم ًْ  . َوَُم
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 ىمٛم٣م إٞم٣م فمٙمٝمٛم٣م وفمدا ٞمٔمٝمده طمٙمؼ أول زمدأٞم٣م ىمام» ومرأ شمؿ نمرٓ فمراة ضمٖم٣مة حمُمقرون إٞم٘مؿ »:  ط  وم٣مل وومد  

   ◙ فم٣ٌمس ازمـ فمـ فمٙمٝمف َمتٖمؼ «هم٣مفمٙمكم

ـْ  » سمٔم٣ملم ووم٣مل  ةٍ  َِمْثَٗم٣مَل  َئْمَٚمْؾ  هَمَٚم ا َذرا ـْ  * َيَرهُ  طَمغْمً ةٍ  َِمْثَٗم٣مَل  َئْمَٚمْؾ  َوََم ا َذرا   « َيَرهُ  َذًّ

 وم٣مل احلدي٧م همٖمل ، اظمقارد ايمٛم٣مس يقرد ايمذي هق ايمٙم٣ًمن ٕن زمف وزمدأ:  يمَِٝمِْمُٚم٦ْم  َأوْ  طَمغْماً  هَمْٙمَٝمُٗمؾومقيمف:    

ْؽ  َُمَٔم٣مذُ  ي٣م »: ط ًِ ٣م اهللاِ  َٞمٌِلا  َي٣م هَمُٗمْٙم٦ُم  َهَذا فَمَٙمْٝمَؽ  َأََم َؽ  شَم٘مَِٙمْتَؽ  وَم٣مَل  ؟ َٞمَتَ٘مٙماؿُ  زماَِم  ظم٠َُماطَمُذونَ  َوإِٞما !  َُمَٔم٣مذُ  َي٣م ُأَمُّ

ٓا  ََمٛم٣َمطِمِرِهؿْ  فَمعَم  َأوْ  ُوصُمقِهِٜمؿْ  فَمعَم  ايمٛما٣مرِ  دِم  ايمٛما٣مَس  َيُ٘م٤مُّ  َوَهْؾ  ٛمَتِِٜمؿْ  ضَمَِم٣مئُِد  إِ
ًِ   أمحد اطمرصمف ش َأيْم

ٌَْد  إِنا : ]    ط ايمٛماٌِلِّ  وَم٣مَل  فمٛمد ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ضمدي٧م َودِم  ـْ  زم٣ِميْمَ٘مٙمَِٚم٥مِ  يَمَٝمَتَ٘مٙماؿُ  ايْمَٔم  ُيْٙمِٗمل َٓ  اهللاِ  ؽَمَخطِ  َِم

٣م ًٓ  َْلَ ٣م ِقيهَيْ  زَم٣م ا٣م َأزْمَٔمد صَمَٜمٛماؿَ  دِم  هِبَ ق زَمكْم  ِِم  [. َواظمَْٕمِرب اظمَمْمِ

ٌَْد  إِنا ]    ط ووم٣مل  ـْ  زم٣ِميْمَ٘مٙمَِٚم٥مِ  يَمَٝمَتَ٘مٙماؿُ  ايْمَٔم ٣م ُيْٙمِٗمل َٓ  اهللاِ ِرْوَقانِ  َِم ًٓ  َْلَ ٣م اهلل يَمفُ  َيْ٘مُت٤ْم    زَم٣م  َيْقمَ  إلَِم  ، ِرْوَقاَٞمفُ  هِبَ

  هريره أيب فمـ فمٙمٝمف َمتٖمؼ[  َيْٙمَٗم٣مه

 :  زم٣مخلغم آ يت٘مٙمؿ ٓ أن اإلٞم٣ًمن فمعم هم٣ميمقاصم٤م ايمدرصم٣مت هق َمـ أؽم٣ٌمب رهمعو ، اظمقارد يقرد هم٣ميمٙم٣ًمن

  ◙ فمٚمرو زمـ فمٌداهلل فمـ أمحد أطمرصمف. ش ٞمج٣م صٚم٦م َمـ »

ـْ  ":  يٗمقيمقن ايمًٙمػ وىم٣من   . " فُ َزيَمُٙمـ وَمؾا  ىَمالََمفُ  فَمدا  ََم

 : ىمثغمة ايمٙم٣ًمن دم ايمتل وذور 

ٌُْٜم٦م و ،ايمٛمٚمٝمٚم٥م و ،ايمٕمٝم٥ٌم و ،ايم٘مذب مهوا  هم٣مئدة ٓ ايمذي ايم٘مالم يمٕمق :مهواو ،ايم٤ًم و ،ايمٗمذف و  ،ايم

 . ص٣مضمٌف فمعم  ضًرا ي٘مقن ورزمام ،همٝمف

ـْ  ََم٣م:  ط  ايْمٛماٌِل وَم٣مَل  قنَ  وَمْقمٍ  َِم ًُ ٣م  ََيْٙم ًً
ـْ  وَم٣مَُمقا إِٓ همِٝمفِ  اهللاَ  َيْذىُمُرونَ  ٓ جَمْٙمِ  أطمرصمف  ".  مِح٣َمرٍ  صِمٝمَٖم٥مِ  َِمْثؾِ  فَم

  هريره أيب فمـ ايمٛم٣ًمئل
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قنَ  وَمْقمٍ  َِمـ ََم٣م » :  أطَمر ايمٙمٖمظ ودِم  ًُ ٣م ََيْٙم ًً
َٓ  همِٝمفِ  اهللاَ َيْذىُمُرونَ  َٓ  جَمْٙمِ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ىَم٣منَ  إِٓ ايْمٛماٌِل فَمعَم  ُيَِمٙمُّقن َو

 ش  سمَِرةً 

ة:  أي   ضمدي٧م دم ىمام  ط ايمٛمٌل وم٣مل ضمتك ايمٙم٣ًمن ؾمٟمن فمعم ايمدايم٥م إضم٣مدي٧م َمـ وىمؿ ، ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم  ضَمْنَ

  ايمؼمَمذي أطمرصمف.  " َوايْمَٖمْرُج  ايْمَٖمؿُ  ايمٛما٣مرَ  ايمٛما٣مَس  ُيْدطِمُؾ  ََم٣م َأىْمَثرِ  " أمحد فمٛمد ◙ هريره أيب

 . احلرام وأىمؾ ،وايم٘مذب ،وايمٛمٚمٝمٚم٥م ،وايمٕمٝم٥ٌم ،وايمٗمذف ،وايمُمتؿ ،وايم٤ًم ،زم٣ميم٘مالم:    ش: ايْمَٖمؿُ   »

 . ايمني٥م ايمٔم٣مدةو وايمٙمقاط ايمزٞم٣م َمـ احلرام دم وؤمف:   َوايْمَٖمْرُج 

ـْ  ": ط  ايْمٛماٌِل ووم٣مل ـْ  ََم َٝمْٝمفِ  زَمكْمَ  ََم٣م رِم  َيّْمَٚم ـْ  ِرصْمَٙمْٝمفِ  زَمكْمَ  َوََم٣م حَلْ  فمـ ايمٌخ٣مري أطمرصمف  ". اَْلٛما٥مَ  يَمفُ  َأْوَٚم

  ؽمٔمد زمـ ؽمٜمؾ

ودم .  ايمٖمرج و  ايمٙم٣ًمن ؾمٟمن يمٔمٓمؿ وذيمؽ ،اْلٛم٥م  ط ايمٛمٌل يمف يّمٚمـ  همرصمف و  ،يم٣ًمٞمف يّمٚمـ َمـ ئمٛمل 

ٌََح  إَِذا ": ايمؼمَمذي فمٛمد ؽمٔمٝمد أيب ضمدي٧م ـُ  َأْص فَْمَّم٣مءَ  هَم١مِنا  ،آَدمَ  ازْم ْٕ َٜم٣م ا رُ  ىُمٙما ٣منَ  سُمَ٘مٖمِّ ًَ ِؼ :  هَمَتُٗمقُل  ، ايمٙمِّ  اهللاَ  اسما

اَم  همِٝمٛم٣َم ـُ  هَم١مِٞما   " افْمَقصَمْجٛم٣َم افْمَقصَمْج٦َم  َوإِنِ  اؽْمَتَٗمْٚمٛم٣َم اؽْمَتَٗمْٚم٦َم  هَم١مِنِ  زمَِؽ  َٞمْح

 ة .وزم٣ميمٙم٣ًمن ومقل اخلغم وأزمقازمف ىمثغم

 وايمٛمٜمل ،زم٣مظمٔمروف وإَمر، وايمٛمِمٝمح٥م، وايمتٜمٙمٝمؾ ،وايمت٘مٌغم ،وايمتحٚمٝمد ،وايمتًٌٝمح، ايمٗمرآن ومراءة ٣مَمٛمٜم  

 َمـ ذيمؽ هم١من ،ص٣مضمٌفو  وأزمٛم٣مئف  ،ٕهٙمف ايمرصمؾ َم٠ماٞم٥ًم ذيمؽ دم ويدطمؾ، اخلغم ايمٛم٣مس وسمٔمٙمٝمؿ،   اظمٛم٘مر فمـ

 احلدي٧م ودم اخلغم َمـ ذيمؽ نمغمو ،يمًالما ردو ،وىمٙمٚم٥م  ،زم٣مزمت٣ًمَم٥م ،سم٠ماٞمًف اظمًٙمؿ ٞمٖمس ىمن َيقز ٓ ،اخلغم

  ◙ ذر أيب فمـ ايمؼمَمذي أطمرصمف  " صدومف أطمٝمؽ وصمف دم وازمت٣ًمَمتؽ  "

ـْ  » وم٣مل  وومد ايمً٘مـ دم يمؽ اظمالصؼ هق اْل٣مر و ش: صم٣مَرهُ  هَمْٙمُٝمْ٘مِرمْ  أطِمرِ  وايْمَٝمْقمِ  زم٣مهللِ ُي٠ْمَِمـ  ىم٣منَ  وََم

٣مرِ »:  اهلل وم٣مل ضمٗمف زمٟمداء اهلل أَمر ومدو  ذيمؽ نمغم وومٝمؾ زمٝمت٣مً  ارزمٔمكم إلم همٗمٝمؾ ضمده دم اطمتٙمػ  ِذي َواْْلَ

٣مرِ  ايْمُٗمْرزَمك ٛم٤ُِم  َواْْلَ   «اْْلُ
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 ايمٌٔمٝمد اْل٣مر ومٝمؾ اْلٛم٤م واْل٣مر  ، وٞمحقه ٞم٤ًم َمـ ومرازم٥م وزمٝمٛمف زمٝمٛمؽ ايمذي  اْل٣مر هق  ايمٗمرزمك ذي  هم٣مْل٣مر

 َيْدطُمُؾ  ٓ زمَِٝمِده َٞمْٖمِز  يْمِذيَوا »:  ط ايمٛمٌل وم٣مل ، أولم إوم٣مرب نمغم َمـ اْل٣مر ضمؼ دم ويم٘مٛمف ، ايمزوصم٥م وومٝمؾ ،

ـْ  اَْلٛما٥مَ  ـُ  ٓ ََم   هريره أيب فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف. ش زَمَقائَِٗمفُ  صَم٣مُرهُ  َيْٟمََم

 ُيقِصٝمٛمِل َزاَل  ََم٣م »: ط اهلل رؽمقل وم٣مل َمًٙمؿ دم م◙ وفم٣مئُم٥م ايمِمحٝمحكم دم فُمَٚمر ازمـ ضمدي٧م ودم 

يُؾ  فُ  ـَمٛمَٛم٦ُْم  ضَمتاك زم٣ِمَْل٣مرِ  صِمػْمِ شُمفُ  أٞما  .شؽَمُٝمَقرِّ

 مجٝمٔم٣مً  َم٣م◙ هريره وأيب فمٚمرو زمـ وفمٌداهلل أٞمس فمـ وصم٣مء

 :  اْل٣مهقم ايمٔمٌز فمٛمؼمة وم٣مل وومد  ، إيمٝمف ُي٣ًمء أو ، ي٠مذى أن َيقز وٓ ، فمٓمٝمؿ اْل٣مر همحؼ 

 َُّمْٟمواه٣م صم٣مرت ُيقاري ضمتك ** صم٣مَرت رم زمَدْت  َم٣م ؿمردم وَأنُمض.                                                 

                                               : همٗم٣ميم٦م اْلقار ضمًـ أصح٣مب َمـ زمٟمٞمف إيمٝمف يقضمك أن ومٌؾ  ط ايمٛمٌل  ا◙ طمدَي٥م صٖم٦مو  وومد 

 فمعم وسمٔمكم اظمٔمدوم وسم٘م٤ًم ايم٘مؾ وَتٚمؾ                                                 " ايمرضمؿ وسمِمؾ اْلقار وَتًـ ، ايمّمٝمػ يمُتٗمرئ إٞمؽ" 

 :  حلؼا ٞمقائ٤م

                                                :  َمروم٥م ُئمْمك ويمق ضمتك  إيمٝمف واإلضم٣ًمن زم٣مْل٣مر  ط ايمٛمٌل وص وومد

ٌَْخ٦َم  إَِذا» :ط اهلل رؽمقل وم٣مل ◙ ذر أيب ضمدي٧م همٖمل                                                  ش صِمغَماَٞمؽ َوسَمَٔم٣مَهْد  ََم٣مَءَه٣م، هَمَٟمىْمثِرْ  ََمَروَم٥ًم، ؿَم

  َمًٙمؿ أطمرصمف

 أطمرصمف "                                                                                                زم٣مزًم٣م   َمٛمؽ أومرهبام إلم:  وم٣مل  ؟ ُأهدي أهيام هم١ملم  صم٣مريـ رم إن " اهلل رؽمقل ي٣م فم٣مئُم٥م ووم٣ميم٦م  

 ايمٌخ٣مري

 أن زمٟمس همال ضم٣مصم٥م هٛم٣ميمؽ سم٘مـ مل وإن وضمتك احل٣مصم٥م زَمـ دم ؽمٝمام ٓ فٞمصمغما يتٔم٣مهد   أن اظمًٙمؿ همٔمعم

 احلكم زمكم فمٛمٜمؿ ًٟملوي زم٣مٕيُمٖم٥م ويُمٔمرون اْلغمان فمعم همُٝمَقؽَمع ؽمٔم٥مو وٝم٣مهم٥م هٛم٣مك ىم٣مٞم٦م إن ؽمٝمام ٓ ئمْمقا

 ُيدطِمؾ ايمذي ايم٘مالم هذا وَمـ  ؟ ٞمراك َم٣م  أٞم٦م أيـ ؟ وإوٓد إهؾ ىمٝمػ ؟ ضم٣ميمؽ ىمٝمػ همالن ي٣م وأطمر
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 َمٌٙمًٕم٣م همٝمٜم٣م همُٟمفمْمل ، يمٙمٌٝمع داره همٔمرض ضم٣مصم٥م همٟمصٌتف دار يمف ىم٣من  رصماًل  أن ويذىمرون ، اإلٞم٣ًمن فمعم نورايم

 فمٛمف همدهمع ، زم٣ميمٗمّمٝم٥م صم٣مره همٔمٙمؿ ، صم٣مري   شمٚمـ وَمثٙمف ايمٌٝم٦م  شمٚمـ هذا:   وم٣مل ظم٣مذا:  وم٣ميمقا َمثٙمف زيدوا:  همٗم٣مل

 . ايمديـ

 ش:080/ 0» صم٣مَمٔم٣مت ٔي٣مت ايم٣ًمؿمٔم٣مت إٞمقار دمىمام   ايمُم٣مفمر ووم٣مل

 ُيٛمٕمص هٛم٣مك صم٣مًرا ئمٙمٚمقا ومل *** َمٛمزرم زم٣ميمرطمص زمٔم٦م أن يٙمقَمقٞمٛمل

 وسمرطمص ايمدي٣مر سمٕمٙمقا زمجغماَن٣م  ***  هم١مٞمام اظمالم ىمٖمقا ْلؿ همٗمٙم٦م

 وأٞم٦م سُم٣ًمهمِر  إطمٝم٣مر َمـ صم٣مرك ىم٣من همٙمق ايمًقء صم٣مر َمـ ويًتٟمون ايمْمٝم٤م زم٣مْل٣مر يٖمرضمقن هم٘م٣مٞمقا 

 ، ايمِمٕمغم َمرض إن و ضم٣مصمتٜمؿ دم طمرج اضمت٣مصمقا إن رزمام ، ٜمؿفمٛم يًٟمل ، أوٓدك و ،  زمٝمتؽ فمعم َمْمٚمئـ

 يٛمتٜمؽ أن  صم٣مره َمـ ُيُمك َمُمٚمئز وومٙمٌف اظم٣ًمهمر يذه٤م  ؽمٝمئ٣مً  اْل٣مر ىم٣من إذا زمٝمٛمام ، اظمًتُمٖمك إلم زمف ذه٤م

 ومد  ط  وايمٛمٌل اْلغمان إلم احلٗمقق أداء فمعم ُيرص هم٣مإلٞم٣ًمن ، ذيمؽ نمغم إلم  ، أزمٛم٣مءه ي٠مذي أو   ، ضُمْرََمف

ٞم٣م دم سمٗمقيمقن َم٣م                                                                                               : همٗم٣مل ضمٗمقومٜمؿ اٞمتٜم٣مك َمـ ضمذر ََمف ، ضَمرامٌ :  وم٣ميمقا ايمزِّ  رؽمقُل  همٗم٣مَل :  وم٣مل.   ورؽمقيُمف اهللُ  ضمرا

صمُؾ  يزينَ  ٕن:  اهللِ وم٥مِ  دم سمٗمقيمقنَ  َم٣م:  وم٣مَل  صم٣مِره زم٣مَمرأةِ  يزينَ  أن َمـ  أهقنُ  : ٞمًِقةٍ  زمَٔممِم  ايمرا :  وم٣ميمقا ؟ ايمنا

ََمٜم٣م ضَمَرامٌ  صمُؾ  َيِنَق  ٕن:  وم٣مل.  ضمرامٌ  همٜمل ، ورؽمقيُمف اهللُ ضمرا   يِنَق  أن َمـ  أهقنُ  : زُمُٝمقت فمممةِ  َِمـ ايمرا

 فمـ اظمٗمداد . ايمٌزار أطمرصمف. " صم٣مِرهِ  زَمْٝم٦م

ْٞم٤ِم  َأىُّ  » ايمِمحٝمحكم دم َمًٔمقد زمـ فمٌداهلل ضمدي٧م ودم  َٔمَؾ  َأنْ  » وَم٣مَل  اهللاِ  فِمٛمَْد  َأفْمَٓمؿُ  ايمذا ا هللِاِ ََتْ  َوُهقَ  ٞمِدًّ

 وَم٣مَل . ش ََمَٔمَؽ  َيْْمَٔمؿَ  َأنْ  خَم٣َمهَم٥مَ  َويَمَدكَ  سَمْٗمُتَؾ  َأنْ  شُمؿا  » وَم٣مَل  َأىٌّ  شُمؿا  وُمْٙم٦ُم  وَم٣مَل .يَمَٔمٓمِٝمؿٌ  َذيمَِؽ  إِنا  يَمفُ  وُمْٙم٦ُم  وَم٣مَل . ش طَمَٙمَٗمَؽ 

 .ش:  صَم٣مِركَ  ضَمٙمِٝمَٙم٥مَ  سُمَزاٞمِكَ  َأنْ  شُمؿا  » ٣مَل ومَ  َأىٌّ  شُمؿا  وُمْٙم٦ُم 

 ايمًقء صم٣مر َمـ زمؽ أفمقذ إين ايمٙمٜمؿ»  ط ايمٛمٌل دفم٣مء َمـ ىم٣من ونمغمه هريره أيب فمـ ضم٣ٌمن ازمـ صحٝمح دمو

 ش:يتحقل ايم٣ٌمدي صم٣مر هم١من اظمٗم٣موَم٥م دار دم
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ـْ ومقيمف:  ـُ  ىم٣منَ  وََم  ىمام ويمٝمٙم٥م يقم وصم٣مئزسمف،   ايمٛم٣مزل هق ايمّمٝمػ :َوْٝمَٖمفُ  هَمْٙمُٝمْ٘مِرمْ  أطِمرِ  وايْمٝمْقمِ  زم٣مهللِ  ُي٠ْمَِم

ـْ  »   ط ايمرؽمقل وم٣مل اظمًٙمؿ فمٛمد ذيح أيب ضمدي٧م دم ـُ  ىَم٣منَ  ََم   صَم٣مئَِزسَمفُ  َوْٝمَٖمفُ  هَمْٙمُٝمْ٘مِرمْ  أطِمرِ  َوايْمَٝمْقمِ  زم٣ِمهللاِ ُي٠ْمَِم

َٝم٣م َويَمْٝمَٙم٥مٌ  َيْقمٌ :  وَم٣مَل  ؟ اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م صَم٣مئَِزسُمفُ  َوََم٣م:  وَم٣مَل  ٣ممٍ  شَماَلشَم٥مُ  هَم٥مُ َوايمّمِّ َٓ  ، َأيا ٙمِؿٍ  يمَِرصُمؾٍ  َُيِؾُّ  َو ًْ  فِمٛمَْد  ُيِٗمٝمؿَ  َأنْ  َُم

َٓ  فِمٛمَْدهُ  ُيِٗمٝمؿُ :  وَم٣مَل  ؟ ُي٠ْمشمُِٚمفُ  َوىَمْٝمَػ  اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م:  وَم٣ميُمقا ، ُي٠ْمشمَِٚمفُ  ضَمتاك َأطِمٝمفِ  ءَ  َو  . ش: هَمٝمٟمشَمؿ زمِفِ  َيْٗمِريفِ  يَمفُ  َرْ

 ، ي٠مىمٙمقه وأن  ، يّمٝمٖمقه أن ايمٛم٣مس همٔمعم يٗمقسمف َم٣م همٝمٜم٣م ويمٝمس زمٌٙمدٍ  صمؾر ٞمزل هم١مذا واصم٤م ايمّمٝمػ وضمؼ  

ْٝمِػ  يَمْٝمَٙم٥مُ »: ط ايمٛمٌل وم٣مل  ايم٘مٛمدي ي٘مرب َمٔمد زمـ اظمٗمدام ضمدي٧م دم ىمام ، ويً٘مٛمقه ، ويممزمقه  فَمعَم  ضَمؼٌّ  ايمّما

ٙمٍِؿ، ىُمؾِّ  ًْ ـْ  َُم ٌََح  هَمَٚم  شَت٢َم اومْ  ؾَم٣مءَ  وإِنْ  ، فَمَٖمك ؾَم٣مءَ  هم١مِنْ  ، زمِِٖمٛم٣َمئِفِ  وُهقَ  َأْص

٥ٌَمَ  ضمدي٧م ودم   ـَ  فُمٗم ٣م سمرؽمٙمٛم٣م إٞمؽ ،:   اهللا  َرؽُمقَل  َي٣م:  وَم٣ميُمقا  َمًٙمؿ  فمٛمد فَم٣مَِمرْ  زم  ُيَّمٝمُِّٖمقَٞم٣م ٓ زمَِٗمْقمٍ  َٞمٛمِْزُل  َوإِٞما

ٌَ  زماَِم  يَمُ٘مؿْ  هَمَٟمََمُروا ، زمَِٗمْقمٍ  َٞمَزيْمُتؿْ  إِنْ  ":   ط اهللاِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  ؟ َذيمَِؽ  دِم  سَمَرى هَمَ٘مْٝمَػ  ، ْٝمِػ  ِٕملَيٛمْ ٌَُٙمقا ، يمِٙمّما  ، هَم٣موْم

ْ  َوإِنْ  ْٝمِػ  ضَمؼا  َِمٛمُْٜمؿْ  هَمُخُذوا ، َيْٖمَٔمُٙمقا مَل ٌَِٕمل ايماِذي ايمّما  . " يَمفُ  َيٛمْ

ًٓ  ٞمزل إذا اإلٞم٣ًمن أن وايمِمحٝمح ، احلَي  دم ويمٝمس ، ايمَقزَمر دم ايمّمٝم٣مهم٥م إٞمام زمٔمّمٜمؿ ووم٣مل  شمٚم٥م ويمٝمس ، َمٛمز

 وَمـ ، ايمٔمٓمٝمٚم٥م إطمالق َم٘م٣مرم َمـ وهذا   ، يّمٝمٖمقه أن اظمًٙمٚمكم فمعم همٝمج٤م  ، إؿمٔم٣مًَم٣م أو ؽم٘مٛم٣ًم زمف يٗمقم َمـ

، وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اهلل أوصمٌٜم٣م ايمتل زم٣محلٗمقق ايمٗمٝم٣مم و اظمًٙمٚمكم زمكم ايمؼمازمط أمهٝم٥م فمعم ايمدال ، اْلًٝمٚم٥م َمٝمزاسمف

 اظمقهمؼ واهلل

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 
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 عشر السادس الحديث

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

 يمٙمُمٝمخ اظمًٛمد ايمِمحٝمح دم وهق صحٝمح زمًٛمدٍ  ، احلدي٧م  ضم٣ٌمن ازمـ فمٛمد صح ومدهذا يمٖمظ ايمٌخ٣مري، و

 همٗم٣مل أنمٙمٖمف يمٔمقم وأومٙمؾ زمف اهلل يٛمٖمٔمٛمل ومقًٓ  رم ومؾ  ط يمٙمٛمٌل وم٣مل وُمَداََم٥م ازمـ صم٣مري٥م أن ، سمٔم٣ملم ♫ َمٗمٌؾ

 " سمٕمّم٤م ٓ "  ط اهلل لرؽمق إلم يرصمع ذيمؽ ىمؾ َمراراً  يمف همٔم٣مد ٓسمٕمّم٤م

  اهلل أَمر وومدوؿمٙم٤م ايمقصٝم٥م وزمذْل٣م َمـ اظمٜمامت همٌٜم٣م ايمِمالح دم ايمدٞمٝم٣م زمٔمد اظمامت، ش: أوصٛملومقيمف: 

٣منَ  إِنا  * َوايْمَٔمٌْم  »: سمٔم٣ملم همٗم٣مل زم٣ميمِمػم وايمتقايص زم٣محلؼ زم٣ميمتقايص اظم٠مَمٛمكم ًَ َـ  إِٓا  * طُمْن  يَمِٖمل اإِلٞم  ايماِذي

٣م َوفَمِٚمُٙمقا آََمٛمُقا ٣مِت ايمِما ؼِّ  َوسَمَقاَصْقا حِلَ ػْمِ  َوسَمَقاَصْقا زم٣ِمحْلَ  ش زم٣ِميمِما

مَ  ََم٣م َأسْمُؾ  سَمَٔم٣ميَمْقا وُمْؾ  »: سمٔم٣ملم ومقيمف ذيمؽ وَمـ يمٔم٣ٌمده  اهلل وصٝم٥م همٝمٜم٣م ايمتل أي٣مت هل  وىمؿ   َرزمُُّ٘مؿْ  ضَمرا

ٓا  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ىُمقا َأ ـِ  ۖ   ؾَمْٝمًئ٣م زمِفِ  سُممْمِ ٣مًٞم٣م َوزم٣ِميْمَقايمَِدْي ًَ َٓ  ۖ   إضِْم َدىُمؿ ُتُٙمقاسَمٗمْ  َو َٓ ـْ  َأْو ـُ  ۖ   إَِْماَلٍق  َمِّ ْح ٣مُهؿْ  َٞمْرُزوُمُ٘مؿْ  ٞما  َوإِيا

  ۖ  َٓ ـَ  َوََم٣م َمٛمٜم٣م ـَمَٜمرَ  ََم٣م ايْمَٖمَقاضِمَش  سَمْٗمَرزُمقا َو َٓ  ۖ   زَمَْم مَ  ايماتِل ايمٛماْٖمَس  سَمْٗمُتُٙمقا َو ٓا  اهللاُ ضَمرا ؼِّ  إِ يمُِ٘مؿْ  ۖ   زم٣ِمحْلَ  َذٰ

٣مىُمؿ ُ٘مؿْ  زمِفِ  َوصا ـُ  ِهلَ  زم٣ِميماتِل إِٓا  ايْمَٝمتِٝمؿِ  ََم٣مَل  سَمْٗمَرزُمقاْ  َوَٓ  *سَمْٔمِٗمُٙمقنَ  يَمَٔمٙما ًَ ٌُْٙمغَ  ضَمتاك َأضْم هُ  َي  ايْمَ٘مْٝمَؾ  َوَأْوهُمقاْ  َأؾُمدا

طِ  َواظمِْٝمَزانَ  ًْ ٣م ُٞمَ٘مٙمُِّػ  َٓ  زم٣ِميْمِٗم ًً  َذيمُِ٘مؿْ  ْوهُمقاْ أَ  اهللاِ َوزمَِٔمْٜمدِ  وُمْرزَمك َذا ىَم٣منَ  َويَمقْ  هَم٣مفْمِديُمقاْ  وُمْٙمُتؿْ  َوإَِذا ُوؽْمَٔمَٜم٣م إِٓا  َٞمْٖم

٣مىُمؿ ُ٘مؿْ  زمِفِ  َوصا ُرونَ  يَمَٔمٙما اؿمِل َهَذا َوَأنا  *سَمَذىما َتِٗمٝماًم  ِسَ ًْ ٌُِٔمقهُ  َُم ٌَُؾ  سَمتأٌُِمقاْ  َوَٓ  هَم٣مسما ًُّ َق  ايم  ؽَمٌِٝمٙمِفِ  فَمـ زمُِ٘مؿْ  هَمَتَٖمرا

٣مىُمؿ َذيمُِ٘مؿْ  ُ٘مؿْ  زمِفِ  َوصا    «سَمتاُٗمقنَ  يَمَٔمٙما

ْٝمٛم٣َم َويَمَٗمْد  »:  اهلل ووم٣مل ـَ ا َوصا ٌْٙمُِ٘مؿْ  َِمـ ايْم٘مَِت٣مَب  ُأوسُمقا يماِذي ٣مىُمؿْ  وَم ُٗمقا َأنِ  َوإِيا   « اهللا  اسما

ـْ   همرّدد " سَمْٕمَّم٤ْم  ٓ: وم٣مل أوصٛمل: -  ط - يمٙمٛماٌِلِّ  وَم٣مَل  َرصُمالً  َأنّ  - ◙ - ُهرْيَرةَ  َأيِب  فَم

  ايمٌخ٣مري رواه  ش سَمْٕمَّم٤ْم  ٓ: وم٣مل َِمراًرا،
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ِدىُمؿْ  دِم  اهللاُ ُيقِصٝمُ٘مؿُ  »:  اهلل ووم٣مل َٓ ىَمرِ  َأْو ُْٞمَثَٝمكْمِ  ضَمظِّ  َِمْثُؾ  يمِٙمذا ْٕ   «  ا

ْٚمع اهلل زمَِتْٗمَقى ُأوِصْٝمُ٘مؿْ : ] ط ايمٛمٌليٗمقل  وه٘مذا   ًَ  [   َوايْمْما٣مفَم٥م َوايْم

 يقيص َمٛمٜمؿ ىمٌؾ  اإلطمقان و ،  اظمُم٣مئخ و ، أزم٣مء َتد أصح٣مزمف هب٣م وصا  ايمتل ، ايمٛم٣مهمٔم٥م ايمقص٣مي٣م َمـ ىمؿو

 . وايمِمالح زم٣مخلغم َتتف َمـ

 فم٣مئُم٥م وم٣ميم٦م ، ايمٛم٣مس ضم٣مل يمِمٙمح  ط اهلل رؽمقل وزمًٛم٥م  اهلل زم٘مت٣مب ايمقصٝم٥م ايمٛم٣مس ايمتزم ويمق 

:  وم٣ميم٦م ؟ أوص همٌام:  وم٣ميمقا ، أَمًت٣م وٓ ، ًٌْدافم وٓ ، زمٔمغًما وٓ ، ؾم٣مةً   ط اهلل رؽمقل سمرك َم٣م »: ا◙

  َمًٙمؿ أطمرصمف.  ش اهلل زم٘مت٣مب أوص

٣ًٌم ي٘مقن َم٣م ايمقص٣مي٣م َمـ ُيْمَٙم٤م َم٣م وأهمّمؾ  ٣ًٌم وي٘مقن اْلٛم٥م إلم ؽمٌ  اظمقيص وفمعم ، اإلٞم٣ًمن ضم٣مل يمِمالح ؽمٌ

  ضمٖمظ َمٛمف ٦مايمتٚمً و ، وايمِمالح ، اخلغم هٝمئتف فمعم َرصُمٌؾ  صم٣مءك هم١من  ، يًتقصٝمف َمـ ضم٣مل إلم يٛمٓمر أن

 ،  وايمٔمٙمؿ اخلغم  وزم٧م ، ايمدفمقة َمـ  يمف، ٞم٣مهمًٔم٣م سمراه زمام همٟموصف واؽمتقص٣مك همٝمٜمام زمام وايمٔمٚمؾ  وايمًٛم٥م ، ايمٗمرآن

 ايمقص٣مي٣م أفمٓمؿ َمـ هم١مَن٣م  ، ايمٔمٙمؿ زمْمٙم٤م همٟموصف ، ايمٔمٙمؿ إلم زمح٣مصم٥م أٞمف وؾمٔمرت يًتقصٝمؽ فم٣مزمٌد  صم٣مءك وإن

 رأي٦م أو ايمٛم٣مس، زمحٗمقق همٟموصف ، ايمٛم٣مس ضمٗمقق دم طسمٖمري وفمٛمده ، ايمِمالة فمعم َمٗمٌالً  رصمالً  رأي٦م وإن   ،

ًٓ  َمٛمف  اإلٞم٣ًمن أن ايمٖمٗمف هق همٜمذا ،  اهلل زمحؼ همٟموصف ،  اهلل ضمؼ دم سمٗمِمغم وفمٛمده احلٗمقق، أداء فمعم إوم٣ٌم

٣ًٌم يراه  زمام أضمدٍ  ىمؾ يٛمِمح  .  حل٣ميمف َمٛم٣مؽم

٣ًٌم ي٘مقن َم٣م فمعم فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان ايمِمح٣مزمف ضمرص احلدي٧م ودم   يٟمسمقن ىم٣مٞمقا همٗمد ، ؿأضمقاْل إلصالح ؽمٌ

  ط وايمٛمٌل  ، وأطمرة ايمدٞمٝم٣م طمغمي ، أؽم٣ٌمب فمـ يًٟميمقٞمف و اْلٛم٥م دطمقل أؽم٣ٌمب فمـ يًٟميمقٞمف ،  ط ايمٛمٌل

 . وايمتقصمٝمف ، وايمقصٝم٥م  ، ايمٛمِمٝمح٥م ْلؿ  يٌذل

 وايمْمٝمش ايمٔمجٙم٥م فمـ ويٛمت٨م  ايمٗمٙم٤م دم ايمدم همقران:  وايمٕمّم٤م ايمٕمّم٤م فمـ  ط َن٣مه ش: سَمْٕمَّم٤ْم  ٓ » وم٣مل

 .  ٝمٛم٥مايمً٘م وفمدم



 053  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

 ايمِماله فمٙمٝمف فمٛمف ويمتحٖمظ أمهٝمتٜم٣م يمٌٝم٣من ايمقصٝم٥م سم٘مرار همٝمف  ش: سَمْٕمَّم٤ْم  ٓ ": وم٣مل َِمراًرا، همرّدد » وم٣مل

 . إذا سم٘مٙمؿ سم٘مٙمؿ شمالشم٣ًم وإذا ؽمٙمؿ ؽمٙمؿ شمالشم٣مً ط ، همٗمد ىم٣من وايمًالم

 اإلٞم٣ًمن ؿمٌٝمٔم٥م فمـ ُيرج ومد إَمر هذا هم١من ؟ ايمٕمّم٤م جمرد فمـ  ط ايمٛمٌل َن٣مه هؾ ايمٔمٙمامء اطمتٙمػ وومد

 َِمـ ايمرئٝمس و ، ص٣مضمٌف َمـ ايمِم٣مضم٤م و ، أزمٛم٣مءه َمـ أو  ، زوصمتف َمـ ايمزوج يٕمّم٤م ،و احلٙمٝمؿ يٕمّم٤م همٗمد

 . دهمٔمف فمعم يمإلٞم٣ًمن ومدرة وٓ ، اظمتٌقع َمـ ايمت٣مزمع و  ،  يٙمٝمف ََمـ َِمـ اظم٠ًمول و  ،رفمٝمتف

 ، أصمٙمف ـَم نمّم٦ٌم َم٣م سُمٛمِْٖمذ ٓ ايمٕمّم٤م فمٙمٝمؽ ضمِمؾ إذا أي ،  ايمٕمّم٤م زمٚمٗمت٢م ايمٔمٚمؾ هق فمٛمف واظمٛمٜمل 

 َم٣م زمٔمض ٗمعي ومد  إذ ، اإلٞم٣ًمن يًتْمٝمٔمف ٓ همٗمد ، ايمٕمّم٤م سمرك أَم٣م اظمًتْم٣مع هق وهذا ، اظمٚمدوحهمٜمذا هق 

 هق هذا ايمٕمّم٤م زمٚمٗمت٢م ئمٚمؾ ٓ أن  يم٘مـ ، اظمخ٣ميمٖم٥م و ، اظمخ٣ميمْم٥م ىمثرة َمع ؽمٝمام ٓ ،  آفمتدال فمـ ُيرصمف

٣ٌَمنُ  َوُهقَ  اشمٛمكم زمكم  ايمَٗم٣ميِض  َيْٗميِض   ٓا »:  ط ايمٛمٌل وم٣مل ويمذيمؽ ، ايمٛم٣مس أىمثر فمٙمٝمف ايمذي  فمٙمٝمف َمتٖمؼ ش نَمّْم

  احل٣مرث زمـ ٞمٖمٝمع فمـ

 ضمتك يٌٗمك زمؾ ، نمّم٣ٌمن وهق يٗميض همال  ، يمف اإلنمّم٣مب أضمدمه٣م َمـ همٝمٗمع ،  طمِمامن ايمٗم٣ميض يٟمت همٗمد

ـْ  ": ط ايمٛمٌل وم٣مل ومدو ، زم٣ميمٔمدل زمٝمٛمٜمام يٗميض شمؿ ، ايمٕمّم٤م همقرة سمذه٤م  ، إِْٞمَٖم٣مِذهِ  فَمعَم  وَم٣مِدرٌ  َوُهقَ  نَمْٝمًٓم٣م ىَمَتؿَ  ََم

الئِؼ ُرُؤوس فَمعَم  ايمِٗمَٝم٣مََم٥م َيْقمَ  اهللُ َدفَم٣مهُ  هُ  اخْلَ َ ـَ   ُُيَغما قرِ  َِم ٣م ايْمَٔمكْمِ  احْلُ  زمـ َمٔم٣مذ فمـ ايمؼمَمذي أطمرصمف.  "   ؾَم٣مء َما

  ◙ أٞمس

 زمـ فمٝمٝمٛم٥م ومدم:   وم٣مل َم٣م◙ فم٣ٌمس ازمـ فمـ ايمٌخ٣مري همٖمل فمٙمٝمف يٗمدر َم٣م يٛمٖمذ ومل ، ايمٕمّم٤م ىمتؿ ٕٞمف 

 ايمٗمراء وىم٣من فمٚمر يدٞمٝمٜمؿ ايمذيـ ايمٛمٖمر َمـ وىم٣من ومٝمس زمـ احلر أطمٝمف ازمـ فمعم همٛمزل ٖم٥مضمذي زمـ ضمِمـ

 هذا فمٛمد وصمف يمؽ أطمل ازمـ ي٣م أطمٝمف ٓزمـ فمٝمٝمٛم٥م همٗم٣مل ؾم٣ٌمزم٣م أو ىم٣مٞمقا ىمٜمقٓ وَمُم٣مورسمف فمٚمر جم٣ميمس أصح٣مب

 دطمؾ همٙمام فمٚمر يمف همٟمذن يمٔمٝمٝمٛم٥م احلر هم٣مؽمتٟمذن فم٣ٌمس ازمـ وم٣مل فمٙمٝمف يمؽ ؽمٟمؽمتٟمذن وم٣مل فمٙمٝمف رم هم٣مؽمتٟمذن إَمغم

ـَ  َي٣م ِهلْ :  وم٣مل فمٙمٝمف ُ٘مؿُ  َوَٓ  اَْلْزَل  سُمْٔمْمِٝمٛم٣َم ََم٣م هَمَقاهللاِ اخَلْما٣مِب، ازْم  َأنْ  َهؿا  ضَمتاك فُمَٚمرُ  هَمَٕمِّم٤َم  زم٣ِميمَٔمْدِل، زَمْٝمٛمَٛم٣َم ََتْ
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 َوَأفْمِرْض  زم٣ِميمُٔمْرِف  َوْأَُمرْ  ايمَٔمْٖمقَ  طُمذِ »: ط ٝمِّفِ يمِٛمٌَِ  وَم٣مَل  سَمَٔم٣ملَم  اهللاَ  إِنا  اظم٠ُْمَِمٛمكَِم، َأَِمغمَ  َي٣م: فُمَٝمْٝمٛم٥َمَ  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  زمِِف، ُيقوِمعَ 

ـِ  ٣مهًم٣م َوىَم٣منَ  فَمَٙمْٝمِف، سَماَلَه٣م ضِمكمَ  فُمَٚمرُ  صَم٣مَوَزَه٣م ََم٣م همَقاهللاِ: وم٣مل «اَْل٣مِهٙمِكمَ  فَم  . شاهللاِ  ىمَِت٣مِب  فِمٛمَْد  َووما

ـْ و  ـِ  َأَٞمسِ  فَم ٣مؾِمَٝم٥مِ  نَمٙمِٝمظُ  َٞمْجَراٞمِكٌّ  ِرَداءٌ  فَمَٙمْٝمفِ وَ  - ط- اهللاِ َرؽُمقلِ  ََمعَ  َأَْمُِمك ىُمٛم٦ُْم  وَم٣مَل  ََم٣ميمٍِؽ  زْم  هَمَٟمْدَرىَمفُ  احْلَ

ٌََذهُ  َأفْمَرازمِكٌّ  ٌَْذةً  زمِِرَدائِفِ  هَمَج َرْت  َووَمْد  - ط- اهللاِ َرؽُمقلِ  فُمٛمُِؼ  َصْٖمَح٥مِ  إلَِم  َٞمَٓمْرُت  ؾَمِديَدةً  صَم ٣م َأشما َداءِ  ضَم٣مؾِمَٝم٥مُ  هِبَ  ايمرِّ

ـْ  ةِ  َِم ٌَْذسمِفِ  ؾِمدا ُد  َي٣م وَم٣مَل  شُمؿا  صَم ـْ  لِم  َُمرْ  حُمَٚما  شُمؿا  هَمَّمِحَؽ  - ط- اهللاِ َرؽُمقُل  إيَِمْٝمفِ  هَم٣ميْمَتَٖم٦َم  فِمٛمَْدكَ  ايماِذى اهللاِ ََم٣ملِ  َِم

  َمًٙمؿ أطمرصمف.  زمَِٔمَْم٣مءٍ  يَمفُ  َأََمرَ 

 صم٣مزمر ضمدي٧م دم ىمام ،   ط ايمٛمٌل نمّم٤م همٗمد  اهلل يمديـ ىم٣من هم١من ، َمْمٙمًٗم٣م َمذَمقَم٣مً  يمٝمس وايمٕمّم٤م 

 وَمْقََمفُ  هَمَٝم٠ُممُّ  َيْٟمسمِك شُمؿا  - ط- ايمٛماٌِكِّ  ََمعَ  ُيَِمعمِّ  َُمَٔم٣مذٌ  ىَم٣منَ  َُمَٔم٣مًذا هَمَُمَ٘مك ،  ط ايمٛماٌِلِّ  لمإ صَم٣مءَ    رصُماًل  أن ◙

ِكِّ  ََمعَ  يَمْٝمَٙم٥مً  هَمَِمعما  ُٜمؿْ  وَمْقََمفُ  َأسَمك شُمؿا  ايْمِٔمَُم٣مءَ  - ط- ايمٛمٌا قَرةِ  هَم٣مهْمَتَتَح  هَمَٟمَما ًُ ٌََٗمَرةِ  زمِ ٙما  َرصُمٌؾ  هَم٣مْٞمَحَرَف  ايْم ًَ  َصعما  شُمؿا  ؿَ هَم

َف  َوضْمَدهُ  فُ  - ط- اهللاِ  َرؽُمقَل  َؤسمكَِما  َواهللاِ َٓ  وَم٣مَل  هُماَلنُ  َي٣م َأَٞم٣مهَمْٗم٦َم  يَمفُ  هَمَٗم٣ميُمقا َواْٞمٌَمَ ٞما  اهللاِ  َرؽُمقَل  هَمَٟمسَمك. هَمأُلطْمػِمَ

٣م اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م هَمَٗم٣مَل  - ط-  هَم٣مهْمَتَتَح  َأسَمك شُمؿا  ايْمِٔمَُم٣مءَ  ََمَٔمَؽ  َصعما  َُمَٔم٣مًذا نا َوإِ  زم٣ِميمٛماَٜم٣مرِ  َٞمْٔمَٚمُؾ  َٞمَقاِوَح  َأْصَح٣مُب  إِٞما

قَرةِ  ًُ ٌََٗمَرةِ  زمِ ٌََؾ . ايْم  وَم٣مَل . ش زمَِ٘مَذا َواوْمَرأْ  زمَِ٘مَذا اوْمَرأْ  َأْٞم٦َم  َأهَمتا٣منٌ  َُمَٔم٣مذُ  َي٣م » هَمَٗم٣مَل  َُمَٔم٣مذٍ  فَمعَم  - ط- اهللاِ َرؽُمقُل  هَمَٟموْم

زَمغْمِ  َأزَم٣م إِنا  يمَِٔمْٚمٍرو هَمُٗمْٙم٦ُم  ؽُمْٖمَٝم٣منُ  شَمٛم٣َم ايمزُّ ـْ  ضَمدا فُ  صَم٣مزمِرٍ  فَم ْٚمسِ  اوْمَرأْ  » وَم٣مَل  َأٞما َحك. َوُوَح٣مَه٣م َوايمُما  .َوايمّمُّ

ْٝمؾِ  ٌِِّح . َيْٕمَُمك إَِذا َوايمٙما  .َهَذا َٞمْحقَ  فَمْٚمٌرو هَمَٗم٣مَل . ش إفَْمعَم  َرزمَِّؽ  اؽْمؿَ  َوؽَم

  ضمكم ، ؾمٜمرا وهجرهـ ٞم٣ًمئف فمعم ونمّم٤م ٞمٖمًف أصمؾ َمـ ٓ ايمديـ أصمؾ َمـ ،  ط نمّم٤م وه٘مذا 

ـَ   . زم٣ميمٛمٖمٗم٥م فمٙمٝمف أحلح

دٍ  ازمـ ؽمٙمٝمامن ضمدي٧م همٖمل ايمرصمٝمؿ ايمُمٝمْم٣من َمـ زم٣مهلل آؽمتٔم٣مذة ايمٕمّم٤م ُيذِه٤م وِم٣م   دم فمٛمف اهلل رى ُسَ

 ٕفمٙمؿ إين ": ط اهلل رؽمقل همٗم٣مل ، وصمٜمف امحرا  ومد وأضمدمه٣م ، ط ايمٛمٌل فمٛمد ، يت٣ًمزم٣من رصمٙمكم أن  َمًٙمؿ



 055  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

ـَ  زم٣ميمٙمـفِ  أفُمقذُ :  وم٣مل يمق ، َيد َم٣م فمٛمف يمذه٤م وم٣مْل٣م يمق ىمٙمٚم٥م ْٝمَْم٣منِ  َِم صِمٝمؿِ  ايمُما َـ  زم٣ميمٙمـفِ  أفُمقذُ  ومؾ يمف همٗمٝمؾ ،  ايمرا  َِم

ْٝمَْم٣منِ  صِمٝمؿِ  ايمُما  َمًٙمؿ أطمرصمف  ش.  زمٚمجٛمقن يم٦ًُم :  وم٣مل.  ايمرا

٣م ىم٣من وإذا همٙمٝمٗمٔمد وم٣مئاًم  ىم٣من إذا »  إضم٣مدي٧م زمٔمض دم صم٣مء   ًً  ايمذي اظم٘م٣من َمـ ويذه٤م ش:همٙمٝمّمْمجع  صم٣ميم

 .  وَمٔمٛم٣مه صحٝمح ٓيِمح احلدي٧مو همٝمف هق

 اهلل ٞمًٟمل  ُأيمٖمف وٓ زمٛمقة وٓ  ، أطمقة زمٗمٝم٦م َم٣م ، ايمٕمّم٤م ضمِمقل زمٚمجرد يمٛمٖمًف يٛمتٗمؿ أن أضمد   أراد يمق و  

 . ايمًالَم٥م

  فمٙمٝمف َمتٖمؼ:  فمٛمف اهلل يض هريرة أيب ضمدي٧م دم  ىمام ،   ايمٕمّم٤م فمٛمد ٞمٖمًف يٚمٙمؽ ايمذي هق ضمًٗم٣م  وايمٗمقي 

ديُد  يمٝمَس  » فَم٥مِ  ايمُما َ اَم إِ  زم٣ِميمٌمُّ ديُد  ٞما فُ  َيْٚمٙمُِؽ  ايماِذي ايمُما ًَ  ش.. ايْمَٕمَّم٤ِم  فِمٛمَْد  َٞمْٖم

 ُُيِرج أٞمف ايمديٛمٝم٥م أضاره همٚمـ   ، ايمدٞمٝمقي٥م  ، ايمديٛمٝم٥م ٕضاره  إٓ ايمٕمّم٤م فمـ  ط ايمٛمٌل َنك وَم٣م  

 نأ وَمٔمٙمقم ذيمؽ نمغم أو   ، ؾمتؿٍ  أو ، ؽم٤ٍم  َمـ ، َمروٝم٥م نمغم زمٟميمٖم٣مظٍ  سمٙمٖمظ ورزمام ، اإلفمتدال ضمد فمـ اإلٞم٣ًمن

 : سُمٔم٣مد ٓ طمرصم٦م إذا إيمٖم٣مظ

   َُيػم ٓ ىمنه٣م ايمزصم٣مصم٥م َمثؾ ** وده٣م سمٛم٣مهمر إذا ايمٗمٙمقبإن 

 :  يٗمقل ىم٣من  أٞمف  ط صم٣مء ويمذيمؽ ، ايمٕمّم٤م فمٛمد ؽمٝمام ٓ ، ىمالَمف فمعم ُي٣مهمظ هم٣مإلٞم٣ًمن  

ُٜمؿا  " ؼِّ  ىَمٙمَِٚم٥مَ  َأؽْمَٟميُمَؽ  إيِنا  ايمٙما َو٣م ايْمَٕمَّم٤ِم  دِم  احْلَ   " َوايمرِّ

 :زم٣مظمدح واإلؿمراء، وىمام ومٝمؾ اإلٞم٣ًمن يتج٣موز دوم ايمرو٣م همٔمٛمد 

و٣م وفمكمُ  ـا  ** ٌ ىمٙمٝمٙم٥م فمٝم٤ٍم  ىمؾا  فمـ ايمرِّ
ْخطِ  فَمكمَ  َويَم٘مِ ًُّ ٌْدي ايم ٣مِوَي٣م سُم ًَ  .اظمَ

 فمٛمد ٞمٖمًف ُيٖمظ أن يمإلٞم٣ًمن همٝمٛمٌٕمل ، ضمٗمقق ويمٙمٚم٠مَمٛمكم ضُمْرََم٥م  فمٙمٝمف يت٘مٙمؿ ظمـ يرفمك ٓ ايمٕمّم٤م وفمٛمد 

 . ايمٕمّم٤م
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ـَ " إطمقة زفمزفم٥م إلم ي٠مدي أٞمف أيًّم٣م ايمديٛمٝم٥م أضاره وَمـ   ـِ  واظم٠ُْْمَِم ٌُٛمٝم٣منِ  يمٙمُٚم٠ْمَِم   زَمْٔمَّم٣مً  زَمْٔمُّمفُ  َيُُمدُّ  ىَم٣ميْم

ٌاَؽ   . ◙ َمقؽمك أيب فمـ فمٙمٝمف َمتٖمؼ ".أَص٣مزمِِٔمفِ  زَمكْمَ  َوؾَم

 . إضار َمـ ذيمؽ نمغم إلم ، ايمُمٝمْم٣من َمـ أصٙمف زمؾ ، يمٙمُمٝمْم٣من َُمْٖمِرح أٞمف  ايمديٛمٝم٥م أضاره وَمـ

 يمق زمٝمٛمام  ايمٕمّم٤م زم٤ًٌم ايمٛم٣مس سمٙمحؼ ايمتل وإَمراض  ، اْلٙمْم٣مت َمـ ىمثغم نأ اْلًٚمٝم٥م أضاره وَمـ 

  َمتٖمؼ فمٙمٝمف . ش اهلل يِمػمه يتِمػما  وَمـ »  فمتف اهلل ريض ؽمٔمٝمد أيب ضمدي٧م همٖمل اهلل يمِمػمه سمَِمػما 

يمق مل ي٘مـ دم ايمٕمّم٤م طمِمٙم٥م سمذم إٓ إمج٣مع احل٘مامء وم٣مؿم٥ٌم : (048روو٥م ايمٔمٗمالء )ص: وم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن دم 

ايمٕمّم٣ٌمن ٓ ئمذره أضمد دم  ايمٕمّم٣ٌمن ٓ رأي يمف يم٘م٣من ايمقاصم٤م فَمَٙمْٝمِف آضمتٝم٣مل ظمٖم٣مرومتف زم٘مؾ ؽم٤ٌمفمعم أن 

ؿمالق وٓ فمت٣مق وَمـ ايمٖمٗمٜم٣مء َمـ فمذر ايمً٘مران دم ايمْمالق وايمٔمت٣مق واخلٙمؼ جمٌقيمقن فمعم ايمٕمّم٤م واحلٙمؿ 

وه َمـ ايمٗمقل َمٔم٣م همٚمـ نمّم٤م وضمٙمؿ دم ٞمٖمس ايمٕمّم٤م هم١من ذيمؽ يمٝمس زمٚمذَمقم ََم٣م مل ُيرصمف نمّمٌف إلم اظم٘مر

 . اهـ وايمٖمٔمؾ فمعم أن َمٖم٣مرومتف دم إضمقال ىمٙمٜم٣م َأمْحَد

 أيب ضمدي٧م دم صم٣مء وومد  إطمالق َم٘م٣مرم إلم ايمدفمقة َمـ ،  ط  اهلل رؽمقل فمٙمٝمف ىم٣من َم٣م  احلدي٧م هذا ودم

 . أمحد أطمرصمف "إطمالق ص٣ميمح ٕمتؿ زمٔمث٦م إٞمام": ط ايمٛمٌل وم٣مل  ، ◙ ُهريرة

ُٜمؿا  ": َمًٙمؿ فمٛمد ◙ فمقم دي٧مضم دم ىمام  ط ُدفَم٣مئِفِ  َمـ وىم٣من ـِ  اْهِديِن  ايمٙما ًَ فُ  ، إطَْمالِق  ٕضَْم  ٓ هَم١مِٞما

ٛمَِٜم٣م هَيِْدي ًَ ْف  ، َأْٞم٦َم  إِٓ ٕضَْم ُف  ٓ ؽَمٝمَِّئَٜم٣م فَمٛمِّل َواْسِ  . " َأْٞم٦َم  إِٓ ؽَمٝمَِّئَٜم٣م فَمٛمِّل َيٌْمِ

 و ، اإلٞم٣ًمن  ديـ ُيِمٙمح ٣مَم فمعم ايمدٓيم٥م همٝمف ، ىم٣مَمؾ ، ؾم٣مَمؾ ديـ اإلؽمالم أن ايمٖمقائد َمـ احلدي٧م ودم 

 هذا ايمٗمُمقر َمـ ايمٕمّم٤م فمـ ايمٛمٜمل وم٣مئؾ يٗمقل همٗمد ، ويُم٣ٌمب  وُمُُمقر همٝمف يمٝمس ايمديـ أن احلدي٧م ودم ،  دٞمٝم٣مه

 . إديمف سمرده ومقل

 َم٣م  زمؼمك ايمرصمؾ هذا أوص ط هم٣ميمٛمٌل ، َيٚمع ايممم ىمٙمف سمٖم٘مرت همٝمام وم٣مل هم١مذا ايمٕمّم٤مودم يمٖمظ أمحد: 

٣ًٌم ي٘مقن  َم٘م٣من َمـ صمئتؽ ذيمؽ زمٕمغم أوصٛمل:  اهلل رؽمقل ي٣م  ايمرصمؾ يٗمؾ مل ، وايمدٞمٝمقي ، لايمديٛم ضره دم  ؽمٌ
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 و ايمرصمؾ ْلذا َمٛمٖمٔم٥م ايمٕمّم٤م فمـ   ط ايمٛمٌل َنل دم ىم٣من زمؾ ؟ ايمٕمّم٤م فمـ  وَنٝمتٛمل واؽمتٛمِمحتؽ زمٔمٝمد

 .  يمٕمغمه

ـِ ىمَ : (528/ 08)وم٣مل احل٣مهمظ  ٣ٌَمؿمِ ُ ايمٓما٣مِهِر َوايْم سما٤ُم فَمعَم ايْمَٕمَّم٤ِم سَمَٕمغمُّ فْمَدِة دِم َوَيؼَمَ ْقِن َوايمرِّ ِ ايمٙما َتَٕمغمُّ

ُف  ًَ ٣ٌَمُن َٞمْٖم ْٙمَٗم٥ِم ضَمتاك يَمْق َرَأى ايْمَٕمّْم ـْ نَمغْمِ سَمْرسمِٝم٤ٍم َواؽْمتَِح٣ميَم٥ِم اخْلِ هَْمَٔم٣مِل فَم ْٕ ؿَْمَراِف َوطُمُروِج ا ْٕ دِم ضَم٣مِل نَمَّمٌِِف ا

ٌِْح ُصقَرسمِِف َواؽْمتَِح٣ميَم٥ِم طِمْٙمَٗمتِِف هَ  ـْ وُم ٌُُف ضَمَٝم٣مًء َِم ـَ ايمٓما٣مِهِر يَمَ٘م٣مَن نَمَّم ٌُْحُف َأؾَمدُّ َِم ـُ هَمُٗم
٣ٌَمؿمِ ٣م ايْم ُف دِم ايمٓما٣مِهِر َوَأَما َذا ىُمٙمُّ

ءٍ  قِء فَمعَم اطْمتاَِلِف َأْٞمَقافِمِف زَمْؾ َأْولَم َرْ ًُّ َد َوإِْواَمَر ايم ًَ ْٗمَد دِم ايْمَٗمْٙم٤ِم َواحْلَ ُف ُيَقيمُِّد احْلِ َٞما ِٕ  ُ ٌُُح َِمٛمُْف زَم٣مؿمِٛمُُف َوسَمَٕمغمُّ َيْٗم

تْ  ـَم٣مِهِرهِ  ٣مِن هَم٣مْٞمْماَِلوُمُف زم٣ِميمُما ًَ ٣م َأشَمُرُه دِم ايمٙمِّ ِد َوَأَما ًَ ُف َأشَمُرُه دِم اْْلَ ِ زَم٣مؿمِٛمِِف َوَهَذا ىُمٙمُّ ِؿ َوايْمُٖمْحِش ايماِذي شَمَٚمَرُة سَمَٕمغمُّ

َتِحل َِمٛمُْف ايْمَٔم٣موِمُؾ َوَيٛمَْدُم وَم٣مئُِٙمُف فِمٛمَْد ؽُمُ٘مقِن ايْمَٕمَّم٤ِم َوَيْٓمَٜمُر َأشَمُر ايْمَٕمَّم٤ِم َأْيًّم  ًْ ِب َأِو ايْمَٗمْتِؾ َي ْ ٣م دِم ايْمِٖمْٔمِؾ زم٣ِميميا

اَم  ُه َوُرزما ُق شمقب َٞمٖمًف َوَيْٙمْمُِؿ طَمدا ِف هَمُٝمَٚمزِّ ًِ َرِب اظمَْْٕمُّمقِب فَمَٙمْٝمِف َرصَمَع إلَِم َٞمْٖم ئًم٣م َوإِْن هَم٣مَت َذيمَِؽ هِبَ ؽَمَٗمَط َسِ

ـْ  َب ََم ٞمَِٝم٥َم َوَضَ ْٔ اَم ىَمَنَ ا اَم ُأنْمِٚمَل فَمَٙمْٝمِف َوُرزما َؾ َهِذِه اظمََْٖم٣مؽِمَد فَمَرَف َِمْٗمَداَر  َوُرزما ـْ سَمَٟمَما يَمْٝمَس يَمُف دِم َذيمَِؽ صَمِريَٚم٥ٌم َوََم

ـْ وَمْقيمِِف  ْ٘مَٚم٥ِم َواؽْمتِْجاَلِب اظمَِْْمَٙمَح٥ِم دِم َدْرء ×ََم٣م اؾْمَتَٚمَٙم٦ْم فَمَٙمْٝمِف َهِذِه ايْمَ٘مٙمَِٚم٥ُم ايمٙماْمِٝمَٖم٥ُم َِم ـَ احْلِ  َٓ سَمْٕمَّم٤ْم َِم

ا٣م َيَتٔمَ  َدِة ِِم ًَ يٛمِلِّ اظمَْْٖم َٓ ايْمَٕمَّم٤ِم ايمدِّ ْٞمَٝمِقيِّ  ُف دِم ايْمَٕمَّم٤ِم ايمدُّ ُر إضِْمَِم٣مُؤُه َوايْمُقوُمقُف فَمعَم َِن٣َمَيتِِف َوَهَذا ىُمٙمُّ  . اهـ  ذا

ٌْدِ  َوهْمدِ  ومِمف ودم َتكْمِ  همِٝمَؽ  إِنا »: وَم٣مَل  ايْمَٗمْٝمسِ  فَم ٌُُّٜماَم  طَمٙما
ْٙمؿُ  اهللاُ، ُُيِ ََٞم٣مةُ  احْلِ ْٕ ُؼ  َأَٞم٣م اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م: وَم٣مَل  شَوا ٙما  َأخَتَ

ٌََٙمٛمِل اهللاُ َأمُ  هِباَِم  ٌََٙمَؽ  اهللاُ زَمؾِ »: وَم٣مَل  فَمَٙمْٝمِٜماَم؟ صَم ْٚمُد : وَم٣مَل  شفَمَٙمْٝمِٜماَم  صَم ٌََٙمٛمِل ايماِذي هللِاِ احْلَ َتكْمِ  فَمعَم  صَم ٌُُّٜماَم  طَمٙما
 اهللاُ  ُُيِ

 . ش َوَرؽُمقيُمفُ 

 ىُمٛم٦َْم  َويَمقْ » :سمٔم٣ملم وم٣ملوومد  ش زمتحٙمؿ احلٙمؿ إٞمام »  دي٧ماحل همٖملاحلٙمؿ وايمً٘مٝمٛم٥م،  يتٔمٙمؿ أن اإلٞم٣ًمن همٔمعم

قا ايْمَٗمْٙم٤ِم  نَمٙمِٝمظَ  هَمٓم٣ًّم ْٞمَٖمّمُّ ـْ  َٓ  [059: فمٚمران آل] «ضَمْقيمَِؽ  َِم

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 
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 *********************************************ايمممح :

٣من زمـ شم٣مزم٦م، زمـ شمهق أوس زمـ ؾمداد  ًّ  َمـ ،أزمق ئمعم، ويٗم٣مل أزمق فمٌد ايمّرمحـ٣مزم٦م اخلزرصمّل، ازمـ أطمل ضم

ٌا٣مد فمٙمامء  ضمديًث٣م َمًٙمؿ اإلَم٣مم يمف أطمرج ضمديث٣م مخًكم  ط ايمٛمٌل فمـ روى ، وأرو٣مه ◙ ، ايمِمح٣مزم٥م وفُم

 أٞم٦م ايمٙمٜمؿ: آؽمتٕمٖم٣مر ؽمٝمد ضمدي٧م وهق واضمًدا ضمديًث٣م ايمٌخ٣مري  يمف وأطمرج احلدي٧م، هذا وهق واضمًدا

 صٛمٔم٦م، َم٣م ِذ  َمـ زمؽ أفمقذُ  اؽمتْمٔم٦م، َم٣م ووفمدك فمٜمدك فمعم واٞم٣م فمٌدك وأٞم٣م طمٙمٗمتٛمك أٞم٦م، إٓ إيمف ٓ يبر

 .أٞم٦م إٓ ايمذٞمقب يٕمٖمرُ  ٓ هم١مٞمف لم، هم٣منمٖمر زمذٞمٌل وأزمقء فمقم زمٛمٔمٚمتؽ يمؽ أزمقء

 فمـ ايمٙم٣ًمن ي٘مؾو ىمت٣مزمت٥م فمـ ايمٗمٙمؿ َم٣مئمجز ايمٖمقائد َمـ همٝمف اظمٛمزيم٥م ورهمٝمع ايمٗمدر فمٓمٝمؿ ضمدي٧م وهذا

  ، إذ أن اإلضم٣ًمن ىمٙمٚم٥م فم٣مَم٥م يدطمؾ همٝمٜم٣م ايمتقضمٝمد وَم٣م دوٞمف .ذىمره

 دم ، وذه٣م ، طمغمه٣م اخلالئؼ َمٗم٣مدير: أي همرض وأَمر وذع، وأَم٣م ىمت٣مزم٥م إن اهلل ىمت٤م اإلضم٣ًمن ومقيمف:  

 اهللاُ ىَمَت٤َم  إِنا  ": ط اهلل رؽمقل وم٣مل وم٣مل َمًٙمؿ اإلَم٣مم فمٛمد فَمْٚمرو ازمـ اهلل فمٌد ضمدي٧م دم ىمام ، حمٖمقظ يمقٍح 

اَلئِِؼ  َٗم٣مِديرَ َمَ  ٌَْؾ  اخْلَ ُٙمَؼ  َأنْ  وَم اَمَواِت  َُيْ ًا َْرَض  ايم ْٕ كمَ  َوا ًِ  .  " اظم٣َْمءِ  فَمعَم  َوفَمْرؾُمفُ :  وَم٣مَل  ، فَم٣مم َأيْمَػ  زمَِخْٚم

َٝم٣ممُ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿُ  ىُمت٤َِم »: سمٔم٣ملماهلل  لقوم ايمٖمرض زمٚمٔمٛمك احلدي٧م هذا دم ايم٘مت٣مزم٥مِم٣م يدل فمعم أن و   ىُمت٤َِم  ىَماَم  ايمِمِّ

ـَ ايماذِ  فَمعَم  ٌْٙمُِ٘مؿْ  َِمـ ي ُ٘مؿْ  وَم   «سَمتاُٗمقنَ  يَمَٔمٙما

ـْ  ادِ  َئْمعَم  أيب وفَم ـِ  ؾَمدا ٣من ىَمَت٤َم  اهللَ إنا  : لوم٣م  ط اهللِ رؽمقلِ  فمـ ،◙ َأْوسٍ  زْم ًَ  فمعم اإلضْم

ٛمُقا وَمَتْٙمُتؿ هم١مذا َرٍء، ىمؾِّ 
ًِ ٛمُقا َذزَمْحُتؿ َوإَذا ايْمِٗمْتَٙم٥َم، هَمَٟمضْم

ًِ زْمَح٥َم، هَمَٟمضْم  ويْمغُمْح  ؾَمْٖمَرسَمفُ  َأضَمُدىُمؿْ  ويْمُٝمِحدا  ايمذِّ

 .  َذزمٝمَحَتفُ 

ٙمِؿ َرَواهُ ]  ًْ  [  َُم
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 همٜمق ،  اهلل همروف َم٣م ىمؾ يم٘مـ  ، فم٣ٌمده فمعم ، َم٣مؾم٣مء يٖمرض ،  هم٣مهلل  ايمِمٝم٣مم فمٙمٝم٘مؿ هُمِرَض  أي 

ٌا٤َم »:  اهلل وم٣مل إيمٝمف حمٌقٌب  ياَمنَ  إيَِمْٝمُ٘مؿُ  وضَم ٛمَفُ  اإْلِ هَ  وُمُٙمقزمُِ٘مؿْ  دِم  َوَزيا قَق َوايْمٖمُ  ايْمُ٘مْٖمرَ  إيَِمْٝمُ٘مؿُ  َوىَمرا  َوايْمِٔمِْمَٝم٣منَ  ًُ

اؾِمُدونَ  ُهؿُ  ُأويَمٰئَِؽ  ۖ    واظم٘متقب أٞمقاع َمٛمف ايمقاصم٤م واحلتؿ، وَمٛمف اظمًتح٤م . «ايمرا

ـ ايمقصمف فمعم زم٣مٕؾمٝم٣مء ي٠مسمك أن وهق ، اإلضم٣ًمن  اهلل ىمت٤م ، احُلًـ َمـ: اإلضم٣ًمنومقيمف:  ًَ  احَل

 ايمٔمٌد  همٝمٟمت ،  اهلل وزمكم ٔمٌدايم زمكم همٝمام ، اإلضم٣ًمن همٝمٜم٣م يدطمؾ ، فم٣مَم٥م ىمٙمٚم٥مٌ  واإلضم٣ًمن ، وإىمٚمؾ

ٛمُقا » : اهلل وم٣مل اإلضم٣ًمن  أهمّمؾ همٜمق ، فم٣ٌمده فمعم اهلل  اهمؼموف ايمذي زم٣ميمتقضمٝمد
ًِ  ُُي٤ِمُّ  اهللاَ إِنا  َوَأضْم

ٛمكِمَ  ًِ ٣منِ  صَمَزاءُ  َهْؾ »:   اهلل ووم٣مل ، « اظمُْْح ًَ ضْم ٓا  اإْلِ ٣منُ  إِ ًَ ضْم  . «اإْلِ

ـَ »سمٔم٣ملم وم٣مل اْلٛم٥م، وهل احلًٛمك،  اهلل رزومف  زمتقضمٝمده  اهلل َمع حُمًٛم٣ًم ىم٣من همٚمـ  ِذي ٛمُقا يمِٙما ًَ  َأضْم

ٛمَك ًْ  .[ 26: يقٞمس] « َوِزَي٣مَدةٌ  احْلُ

 مجٝمع ذيمؽ دم همٝمدطمؾ  اظممموع فايمقصم  فمعم  اهلل أوصم٤م زمام اإلسمٝم٣من ، اهلل َمع اإلضم٣ًمن َمـو

 . ونمغمه٣م ايمٔم٣ٌمدات

 أن اظمًتح٣ٌمت دم واإلضم٣ًمن ،  ايمقصمقه أضمًـ فمعم وزم٣مؿمٛم٣ًم ـم٣مهًرا َُتَتٛم٤َم أن اظمحرَم٣مت سمرك دم واإلضم٣ًمن

 .  اظمًتح٣ٌمت َمـ وايمًٛم٥م ايمٗمرآن إيمٝمف دفمك  وزمام   ط  ايمٛماٌِلِّ  ؽمٛمـ َمـ هق زمام  ي٠مسمك

 َمـ وسمًتٕمٖمر ، اظمِم٣مئ٤م فمعم وسمِمػم ، وفمٙمٝمؽ يمؽ  اهلل ومدر زمام سمرى أن ، ايمٗمَدر زم٣مب دم واإلضم٣ًمن

م ، ايم٣ٌمب هذا وَمـ  ، اظمٔم٣مئ٤م   وم٣مل اْل٣مهٙمٝم٥م  زمدفمقى وايمدفم٣مء ، اْلٝمقب وؾمؼ ، اخلدود بض  اهلل ضمرا

ـْ  َِمٛم٣مَ  يَمْٝمَس ": ط ايمٛماٌِلِّ  َب  ََم ُدودَ  َضَ ُٝمقَب  َوؾَمؼا  اخْلُ ٣مِهٙمَِٝم٥مِ  زمَِدفْمَقى َوَدفَم٣م اْْلُ  ازمـ فمٌداهلل فمـ فمٙمٝمف َمتٖمؼ "اْْلَ

 . َمًٔمقد
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ٛمٜم٣م ومقل فمٌد اهلل زمـ اظم٣ٌمرك ضمٝم٧م وومد سمّمٚم أٞمٖمًٜمؿ، ايمٔم٣ٌمد زمكم همٝمام  إضم٣ًمن اإلضم٣ًمن َمـ ايمث٣مين وايمٛمقع 

( همٜمق 2885وصػ ضمًـ اخلٙمؼ همٗم٣مل: هق زمًط ايمقصمف وزمذل اظمٔمروف، وىمػ إذى أطمرصمف ايمؼمَمذي )

 فمعم شمالشم٥م أوصمف :

 وإىمرام ، اظمحت٣مج يمٕمغم اْلدي٥م و ، إيمٝمٜم٣م  يمٙمٚمحت٣مج ايمِمدوم٥م زم١مفمْم٣مئٜمؿ ايمٛمدى زمٌذل إيمٝمٜمؿ اإلضم٣ًمن:  إول

نم٤ٌم  وهذا ايمّمٝمػ  ؽُماَلَمك ىُمؾُّ  فَمعَم  ُيِْمٌِح": يٗمقل  ط  ايمٛماٌِلِّ  أن ضمتك  ط ٞمٌٝمٛم٣م وؽمٛم٥م رزمٛم٣م ت٣مبىم دم همٝمف َُمرا

ـَ  ـِ  إََذى ومُتِٝمطُ  َصَدوَم٥ٌم، ََمْٔمُروِف  هَمُ٘مؾُّ  َصَدوَم٥مٌ  َأضَمِدىُمؿ َِم ٌِٝمَح٥مٍ  َوىُمؾُّ  َصَدوَم٥ٌم، ايمْماِريِؼ فم ًْ  َوىُمؾُّ  َصَدوَم٥ٌم، سَم

ِٚمٝمَدةٍ  ٙمِٝمَٙم٥مٍ  َوىُمؾُّ  َصَدوَم٥ٌم، ََتْ صُمَؾ  وسُمٔمكم َصَدوَم٥ٌم، سَمْ٘مٌغَِمةٍ  َوىُمؾُّ  َدوَم٥ٌم،َص  هَتْ تِفِ  دم ايمرا  أو فمٙمٝمٜم٣م هَمَتْحِٚمُٙمفُ  َصَدوَم٥مٌ  َدازما

  ◙ هريره أيب فمـ فمٙمٝمف َمتٖمؼ " َصَدوَم٥مٌ  َمَت٣َمفَمفُ  يمفُ  سَمْرهَمعُ 

ـَ  إِنا » :سمٔم٣ملم وم٣مل :اظم٠مَمٛمكم سم٠مذي ٓ زمحٝم٧م إذى ىمػ  ايمث٣مين وايمٛمقع  اهللاُ  يَمَٔمٛمَُٜمؿُ  ؽُمقيَمفُ َورَ  اهللاَ  ُي٠ْمُذونَ  ايماِذي

ْٞمَٝم٣م دِم  طِمَرةِ  ايمدُّ ْٔ ؿْ  َوَأفَمدا  َوا ِٜمٝمٛم٣ًم فَمَذازًم٣م َْلُ  [57:  آضمزاب]«َمُّ

ـَ  » ٌُقا ََم٣م زمَِٕمغْمِ  َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمِت  اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ُي٠ْمُذونَ  َوايماِذي ًَ َت٣مًٞم٣م اضْمَتَٚمُٙمقا هَمَٗمدِ  اىْمَت ٌِٝمٛم٣ًم َوإشِْماًم  هُبْ  [58:  آضمزاب] « َمُّ

 . وٞمحقه واحلًد ايمٓمـ ىمًقء ومٙمٌل ضمتك زمؾ همٔمقم أو ومقرم إذى ىم٣من قءؽم

ـْ  َمًٙمؿ صحٝمح ٖملهم يمٕمّمٌٜمؿ،  اهلل يٕمّم٤م ٗمدهم َتقز ٓ اظم٠مَمـ همٟمذي٥م  ـِ  فَم٣مئِذِ  فَم  ؽُمْٖمَٝم٣منَ  َأزَم٣م َأنا  فَمْٚمٍرو زْم

ـْ  اهللاِ  ؽُمُٝمقُف  َأطَمَذْت  ََم٣م َواهللاِ  هَمَٗم٣ميُمقا َٞمَٖمرٍ  ذِم  َوزماَِللٍ  َوُصَٜمْٝم٤ٍم  ؽَمْٙماَمنَ  فَمعَم  َأسَمك  وَم٣مَل . ََمْٟمطَمَذَه٣م اهللاِ  فَمُدوِّ  فُمُٛمِؼ  َِم

هُ  - ط- ايمٛماٌِكا  هَمَٟمسَمك َوؽَمٝمِِّدِهؿْ  وُمَرْيشٍ  يمَُِمْٝمِخ  َهَذا َأسَمُٗمقيُمقنَ  زَمْ٘مرٍ  َأزُمق هَمَٗم٣مَل   يَمَٔمٙماَؽ  زَمْ٘مرٍ  َأزَم٣م َي٣م » هَمَٗم٣مَل  هَمَٟمطْمػَمَ

ٌَْتُٜمؿْ  ـْ  َأنْمَّم ٌَْتُٜمؿْ  ىُمٛم٦َْم  يَمئِ ٦ٌَْم  َٗمْد يمَ  َأنْمَّم ٌُْتُ٘مؿْ  إطِْمَقسَم٣مهْ  َي٣م هَمَٗم٣مَل  زَمْ٘مرٍ  َأزُمق هَمَٟمسَم٣مُهؿْ . ش َرزماَؽ  َأنْمَّم  َيْٕمِٖمرُ  َٓ  وَم٣ميُمقا َأنْمَّم

 .ُأطَمكا  َي٣م يَمَؽ  اهللاُ
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 ضمدي٧م َمـ يمٙمٌٝمٜمٗمل ايم٘مػمى ايمًٛمـ همٖمل يمٙمٚم٠مذي ايمٔمٗمقزم٥م سُمَٔمَجؾ أن أصمَدر همٜمق  زمٌٕمٍل  إذي٥م ىم٣مٞم٦م هم١من  

ـْ  ََم٣م ":  ط اهللِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ،زَمْ٘مَرةَ  َأيِب  َؾ  َأنْ  َأصْمَدرُ  َذْٞم٤ٍم  َِم ْٞمَٝم٣م دِم  ايْمُٔمُٗمقزَم٥مَ  يمَِِم٣مضِمٌِفِ  اهللُ  ُئَمجِّ  ََم٣م ََمعَ  ايمدُّ

طِمرُ  طِمَرةِ  دِم  يَمفُ  َيدا ْٔ ـَ  ا ٌَْٕمِل  َِم ضِمؿِ  َووَمْمِٝمَٔم٥مِ  ايْم  ." ايمرا

رْ  َوٓ»:  اهلل وم٣مل ايمقصمف ؿمالوم٥م  ايمث٣ميم٧م وايمٛمقع كَ  سُمَِمٔمِّ  ٓ اهللاَ  إِنا  ََمَرضًم٣م إَْرضِ  دِم  مَتْشِ  َوٓ ٙمٛما٣مسِ يمِ  طَمدا

ـْ  َوانْمُّمْض  ََمُْمٝمَِؽ  دِم  َواوْمِِمْد  * هَمُخقرٍ  خُمَْت٣ملٍ  ىُمؾا  ُُي٤ِمُّ  ِٚمغمِ  يَمَِمْقُت  إَْصَقاِت  َأْٞمَ٘مرَ  إِنا  َصْقسمَِؽ  َِم   «احْلَ

 وم٣مل ،  يمٙمٚم٠مَمٛمكم ايمقصمف الوم٥مزمْم  َمْم٣ميم٤م أٞمف ىمام ويمًٌف، ، وهٝمئتف َمُمٝمف، دم زم٣ميمتقاوع َمْم٣ميَم٤م هم٣مإلٞم٣ًمن 

 سُمَ٘مٙمِؿ أن و ؾمٝمًئ٣م، اظمٔمروف َمـ ََتِٗمرن ٓ»: أمحد فمٛمد ؽمٙمٝمؿ زمـ صم٣مزمر صُمري أيب ضمدي٧م دم ىمام   ط  ايمٛماٌِلِّ 

 شصدوم٥م أطمٝمؽ وصمف دم وازمت٣ًمَمتؽ»: ط ووم٣مل ، شاظمٔمروف َمـ ذيمؽ هم١من ،  وصمٜمؽ إيمٝمف َمٛمًٌط وأٞم٦م أطم٣مك

 هذا دم زمف واظمراد ، وومتٙمف ، ذزمحف ضمكم احلٝمقان َمع أيًّم٣م اإلضم٣ًمن إلم ٥مدٓيم هذا دم  ش: وَمَتْٙمُتؿ هم١مذا » وم٣مل  

 أطمٝمف ومتؾ ويتٔمٚمد اإلٞم٣ًمن يذه٤م همال ، زمذزمحف اظمًٚمقح احلٝمقان أو زمٗمتٙمٜم٣م اظمًٚمقح ايمدواب ومتؾ ،  اظمقؿمـ

 ٞم٥مَُمِم٣م اظم٠مَمـ ٞمٖمس أن سمٗمدم وومد ، وإذي٥م اإلؽم٣مءة َمـ هق زمؾ ، رء دم اإلضم٣ًمن َمـ يمٝمس ٜمذاهم ، اظمًٙمؿ

 احلدود إوم٣مَم٥مدم  احلؼ أضمدٍ   يم٘مؾ ويمٝمس ، اظمًٙمٚمكم أَمر ورم إلم فم٣مئّد  وومتٙمف ،  ايمممع أزم٣مضمٜم٣م زمٟمَمقرٍ  إٓ َُتَؾ وٓ

 اهلل ذع ايمذي احلٝمقان َمـ ي٘مقن ىمٟمن ضمٝمقاًٞم٣م يٗمتؾ أن أراد ظمـ  وسمقصمٝمف ،   ط  ايمٛماٌِلِّ  َمـ زمٝم٣من هذا يم٘مـ ،

 .ذيمؽ ونمغم  يًٗم٥موايمٖمق ، اخلٛمزير و ، ايمٔمٗمقر ىم٣ميم٘مٙم٤م ، ومتٙمف 

ـْ »ط: وأطمػم ايمٛمٌل  لِ  ذِم  َوَزنًم٣م وَمَتَؾ  ََم زَم٥مٍ  َأوا ٦ٌَْم  َضْ
ٛم٥َمٍ  َِم٣مَئ٥مُ  يَمفُ  ىُمتِ ًَ  ُدونَ  ايمثا٣ميمَِث٥مِ  َوذِم  َذيمَِؽ  ُدونَ  ايمثا٣مٞمَِٝم٥مِ  َوذِم  ضَم

 .  هريرة أيب فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف شَذيمَِؽ 

 . ايم٘مريف حلٝمقانا هذا َمـ ايمتخٙمص إرادة فمعم وديمٝمؾ  ، إضم٣ًمن َمرة زمٟمول ايمٗمتؾ ٕن

ٛمُقا » ومقيمف 
ًِ  . احلٝمقان هذا هب٣م ُيْٗمَتؾ ايمتل ايمٗمتؾ ؿمريٗم٥م أي ش:  ايْمِٗمْتَٙم٥َم، هَمَٟمضْم



 062  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

ٛمُقا َذزَمْحُتؿ َوإَذا » وم٣مل
ًِ زْمَح٥مَ  هَمَٟمضْم  :ط ايمٛماٌِلِّ  وم٣مل وْلذا ٞمٖمًف، إزه٣مق فمٛمد احلٝمقان سمٔمذزمقا ٓ أي  ش: ايمذِّ

٣مةُ " َتَٜم٣م إِنْ  َوايمُما  . " اهللاُ َرمِحََؽ  َرمِحْ

احلٝمقان اظم٘مرم زم٣مخلٙمٗم٥م،  زمحؼ زم٣ميمؽ همام ، يت٘مٙمؿ وٓ يٛمْمؼ ٓ ايمذي ، ٝمؿٌٜمايم احلٝمقان ضمؼ دم هذا ىم٣من هم١مذا

ْٙمٛم٣َمُهْؿ »وم٣مل سمٔم٣ملم:  ٣ٌَمِت َوهَمّما ـَ ايمْماٝمِّ ٌَْحِر َوَرَزوْمٛم٣َمُهْؿ َِم ْٙمٛم٣َمُهْؿ دِم ايْمػَمِّ َوايْم َْمٛم٣َم زَمٛمِل آَدَم َومَحَ ـْ فَمعَم ىَمثغٍِم َويَمَٗمْد ىَمرا ا ِِم

 ؿُمُرق  ايمممع زمكم همٗمد اظمٌتدفمكم،و اظمٛم٣مهمٗمكم أو ، ايم٘مٖم٣مر َمـ ىم٣من وإن ،[78]اإلهاء:  «طَمَٙمْٗمٛم٣َم سَمْٖمِّمٝماًل 

 .  اإلؽمالَمل يمٙمديـ  وإضم٣ًمن همٝمف، ئمٝمُمقن ايمذي يمٙمٚمجتٚمع وإضم٣ًمن ، ْلؿ إضم٣ًمن هق زمام  ، َمٔمٜمؿ ايمتٔم٣مَمؾ

 وإٓ ، زمف ُيذزَمح َم٣م أىمثر َٕن٣م ، ايمُمٖمرة وذىمر هب٣م يذزمح ايمتل ٥مأيم أي ش:  ؾَمْٖمَرسَمفُ  َأضَمُدىُمؿْ  ويْمُٝمِحدا  » ومقيمف

 . زمف ايمذزمح فمـ  ط  ايمٛماٌِلِّ  َنك ايمذي ،  وايمٓمٖمر  ، ايمًـ إٓ ، ضمديدةٍ  زمٟمي أو ، زم٣محلجر ذزمح رزمام همٌٔمّمٜمؿ

وُمق ايْمَٔمُدوِّ نمَ  ووم٣مل ايمِمحٝمحكم دم طمدي٨م زمـ راهمع ضمدي٧م ىمامدم َٓ ٣م  ٦ْم وُمْٙم٦ُم: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ، إِٞما ًَ ًدا، َويَمْٝم

، َوايمٓمُُّٖمَر،  -َأْو َأْريِن  -َأفْمِجْؾ : »×ََمَٔمٛم٣َم َُمًدى، وَم٣مَل  ـا ًِّ َم، َوُذىمَِر اؽْمُؿ اهللِ، هَمُ٘مْؾ، يَمْٝمَس ايم ََم٣م َأَْنََر ايمدا

ٌََُم٥مِ  ٣م ايمٓمُُّٖمُر هَمُٚمَدى احْلَ ُـّ هَمَٔمْٓمٌؿ، َوَأَما ًِّ ٣م ايم شُمَؽ، َأَما  . هب٣م ايمذزمح همٝمجقز وداجإ سمٗمْمع َم٣م زمٗمٝم٥م وأَم٣م ، شَوؽَمُٟمضَمدِّ

 ُيٖمٝمف وإٞمام ، زم٣ميمً٘مكم أَم٣مَمٜم٣م يٌٗمك  ٓ وأن أَم٣مَمٜم٣م أطمقاهت٣م  يذزمح ٓ أن إراضمتٜم٣م وَمـ ش:َذزمٝمَحَتفُ  ويْمغُمْح  »

 .  ٞمٖمًٜم٣م وإزه٣مق دَمٜم٣م زم١مَن٣مر يمُٝمَٔمِجؾ ،َمٛمٜم٣م

 ،  ايمٌٜم٣مئؿ صػم فمـ همٛمٜمك إيمٝمٜم٣م ُي٣ًمء ٓ ضمتك احلٝمقان ومتؾ أٞمقاع َمـ ىمثغم فمـ   ط ايمٛماٌِلِّ  َنك وْلذا 

ٌَس أن وصقرسمف ، وَم٣مَل: ََمرا  ٔمـهم متقت ضمتك ذيمؽ َمـ زمًمء أو زم٣ميمٛمٌؾ سُمَيب  شمؿ ، ايمٌٜمٝمٚم٥م َُت ٌَغْمٍ ـِ صُم ؽَمِٔمٝمِد زْم

ا، َوُهْؿ َيْرَُمقَٞمُف، َووَمْد صَمَٔمُٙمقا يمَِِم٣مضِم٤ِم ايمْماغْمِ ىُمؾا طَم  ٌُقا ؿَمغْمً ـْ وُمَرْيٍش وَمْد َٞمَِم ـُ فُمَٚمَر زمِِٖمْتَٝم٣مٍن َِم ٌْٙمِِٜمْؿ، ٣مؿمَِئ٥ٍم َمِ ازْم ـْ َٞم

ـُ فُمَٚمَر:  وُمقا، هَمَٗم٣مَل ازْم ـَ فُمَٚمَر سَمَٖمرا ـْ هَمَٔمَؾ َهَذا؟ إِنا َرؽُمقَل اهللِ »هَمَٙماما َرَأْوا ازْم ـِ اهللُ، ََم ـْ هَمَٔمَؾ َهَذا يَمَٔم ـَ  ×ََم يَمَٔم

وُح نَمَرًو٣م َذ ؾَمْٝمًئ٣م همِٝمِف ايمرُّ َ ـِ اختا  .أطمرصمف َمًٙمؿ ش ََم
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 إلما  همٟمها  طمٙمَٖمف، يقم ذاَت  -  ط - اهلل رؽمقل أردهمٛمل: ٣ملوم صمٔمٖمر زمـ اهلل فمٌد فمـ أمحد َمًٛمد ودم

 ٞمِخِؾ، ضم٣مئشٍ  أو هدٌف، ضم٣مصمتف دم زمف اؽمتؼم َم٣م أضم٤م -  ط - اهلل رؽمقل وىم٣من أزمًدا، أضمًدا زمف أطمػم ٓ ضمديث٣مً 

 رأى همٙمام: وفمٖم٣من هَبز وم٣مل فمٝمٛم٣مه، وَذرهم٦ْم  همَجْرصَمر أسم٣مه، ومد مَجِؾ هم١مذا إٞمِم٣مر، ضمٝمْم٣من َمـ ضم٣مئْم٣مً  يقَم٣مً  همدطمؾ

اسَمف -  ط - اهلل رؽمقل همٚمًح فمٝمٛم٣مه، وَذَرهَم٦ْم  ضِمـ -  ط - ايمٛمٌل ٘مـ، وِذهْمراه، َهَ ًَ ـْ ": همٗم٣مل هم  ص٣مضم٤ُم  َم

 ايمتك ايمٌٜمٝمٚم٥م هذه دم اهلل سمتاٗمك َ أََم٣م": همٗم٣مل اهلل، رؽمقل ي٣م رم هق: همٗم٣مل إٞمِم٣مر َمـ همتك همج٣مء " اْلٚمؾ؟

ٌُ  َُتٝمُٔمف أٞمؽ إلما  ؾم٘م٣م إِٞمف اهلل، ََمٙما٘م٘مٜم٣م  ."فُ وسُمْدئِ

  صحٝمح ضمِمكم ازمـ فمٚمران ضمدي٧م َمـ َمًٙمؿ ودم

ٌَٛمِك ضُمَٙمَٖم٣مءَ  شَمِٗمٝمُػ  ىَم٣مَٞم٦ْم  وَم٣مَل 
ْت  فُمَٗمْٝمؾٍ  يمِ ـْ  َرصُمَٙمكْمِ  شَمِٗمٝمُػ  هَمَٟمَهَ  َوَأَهَ  - ط- اهللاِ  َرؽُمقلِ  َأْصَح٣مِب  َِم

ـْ  َرصُمالً  - ط- اهللاِ َرؽُمقلِ  َأْصَح٣مُب  ٣ٌَم ََمَٔمفُ  َوَأَص٣مزُمقا فُمَٗمْٝمؾٍ  زَمٛمِك َِم  َوْهقَ  - ط- اهللاِ  َرؽُمقُل  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَٟمسَمك ءَ ايْمَٔمّْم

ُد  َي٣م وَم٣مَل  ايْمَقشَم٣مِق  ذِم  ٣مجِّ  ؽَم٣مزمَِٗم٥مَ  َأطَمْذَت  َوزمِؿَ  َأطَمْذسَمٛمِك زمِؿَ  هَمَٗم٣مَل . ش ؾَمْٟمُٞمَؽ  ََم٣م » هَمَٗم٣مَل  هَمَٟمسَم٣مهُ . حُمَٚما  إفِْمَٓم٣مًَم٣م هَمَٗم٣مَل  احْلَ

َف  شُمؿا  .ش شَمِٗمٝمَػ  ضُمَٙمَٖم٣مئَِؽ  زمَِجِريَرةِ  َأطَمْذسُمَؽ  » يمَِذيمَِؽ  ُد  َي٣م هَمَٗم٣مَل  هَمٛم٣َمَداهُ  فَمٛمْفُ  اْٞمٌَمَ ُد  َي٣م حُمَٚما - اهللاِ  َرؽُمقُل  َوىَم٣منَ . حُمَٚما

ٙمِؿٌ  إِٞمِّك وَم٣مَل . ش ؾَمْٟمُٞمَؽ  ََم٣م » هَمَٗم٣مَل  إيَِمْٝمفِ  هَمَرصَمعَ  َروِمٝمًٗم٣م َرضِمٝماًم  - ط ًْ  َأهْمَٙمْح٦َم  َأَْمَركَ  مَتْٙمُِؽ  َوَأْٞم٦َم  وُمْٙمَتَٜم٣م يَمقْ  » وَم٣مَل . َُم

َف  شُمؿا . ش َٖماَلِح ايمْ  ىُمؾا  ُد  َي٣م هَمَٗم٣مَل  هَمٛم٣َمَداهُ  اْٞمٌَمَ ُد  َي٣م حُمَٚما  .حُمَٚما

 هَمُٖمِدىَ . ش ضَم٣مصَمُتَؽ  َهِذهِ  » وَم٣مَل . هَمَٟمؽْمِٗمٛمِك َوـَمْٚمآنُ  هَمَٟمؿْمِٔمْٚمٛمِك صَم٣مئِعٌ  إِٞمِّك وَم٣مَل . ش ؾَمْٟمُٞمَؽ  ََم٣م » هَمَٗم٣مَل  هَمَٟمسَم٣مهُ 

صُمَٙمكْمِ  ِت  - وَم٣مَل  - زم٣ِميمرا ـَ  اَْمَرَأةٌ  َوُأِهَ ٦ٌَِم  إَْٞمَِم٣مرِ  َِم ٣ٌَمءُ  َوُأِصٝم  ايْمَٗمْقمُ  َوىَم٣منَ  ايْمَقشَم٣مِق  ذِم  اظْمَْرَأةُ  هَمَ٘م٣مَٞم٦ِم  ايْمَٔمّْم

ـَ  يَمْٝمَٙم٥مٍ  َذاَت  هَم٣مْٞمَٖمَٙمَت٦ْم  زُمُٝمقهِتِؿْ  َيَدىْ  زَمكْمَ  َٞمَٔمَٚمُٜمؿْ  ُيِرُُيقنَ  ـَ  َدَٞم٦ْم  إَِذا هَمَجَٔمَٙم٦ْم  اإِلزمَِؾ  هَمَٟمسَم٦ِم  ايْمَقشَم٣مِق  َِم ٌَِٔمغمِ  َِم  َرنَم٣م ايْم

٣ٌَمءِ  إلَِم  سَمٛمَْتِٜمكَ  ضَمتاك ىُمفُ هَمَتؼْمُ  وَم٥مٌ  َوَٞم٣موَم٥مٌ  وَم٣مَل  سَمْرغُ  هَمَٙمؿْ  ايْمَٔمّْم ٣م شُمؿا  فَمُجِزَه٣م ذِم  هَمَٗمَٔمَدْت  َُمٛمَقا  َوَٞمِذُروا هَم٣مْٞمَْمَٙمَٗم٦ْم  َزصَمَرهْتَ

٣م ٌُقَه٣م هِبَ ٣مَه٣م إِنْ  هللِاِ َوَٞمَذَرْت  - وَم٣مَل  - هَمَٟمفْمَجَزهْتُؿْ  هَمَْمَٙم ٣َميَمتَ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م اهللاُ َٞمجا . ايمٛما٣مُس  َرآَه٣م اظمَِْديٛم٥َمَ  وَمِدََم٦ِم  هَمَٙماما  ٛمَْحَرَنا

٣ٌَمءُ  هَمَٗم٣ميُمقا ٣َم هَمَٗم٣ميَم٦ْم . - ط- اهللاِ َرؽُمقلِ  َٞم٣موَم٥مُ  ايْمَٔمّْم ٣مَه٣م إِنْ  َٞمَذَرْت  إَِنا ٣َم فَمَٙمْٝمَٜم٣م اهللاُ َٞمجا - اهللاِ  َرؽُمقَل  هَمَٟمسَمْقا. يَمَتٛمَْحَرَنا
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ٌَْح٣منَ  » هَمَٗم٣مَل . يَمفُ  َذيمَِؽ  هَمَذىَمُروا - ط اَم  اهللاِ ؽُم ًَ ٣م زمِْئ ٣مَه٣م إِنْ  هللِاِ َٞمَذَرْت  صَمَزهْتَ ٣َم فَمَٙمْٝمَٜم٣م اهللاُ َٞمجا  يمِٛمَْذرٍ  َوهَم٣مءَ  َٓ  يَمَتٛمَْحَرَنا

ٌُْد  َيْٚمٙمُِؽ  َٓ  همِٝماَم  َوَٓ  ََمْٔمِِمَٝم٥مٍ  ذِم  ـِ  ِرَواَي٥مِ  َوذِم . ش ايْمَٔم  احلٝمقان هذا أن  دايمُم٣مه .ش اهللاِ ََمْٔمِِمَٝم٥مِ  ذِم  َٞمْذرَ  َٓ  » ضُمْجرٍ  ازْم

َره  ايمٛمٌل همٟمٞم٘مر ، اهلل إلم هب٣م وايمتٗمرب زمذزمحٜم٣م ٞمذرت  شمؿ ، ايم٘مٖم٣مر زمكم َمـ فمٙمٝمٜم٣م يمتٖمر اظمرأة ْلذه  اهلل ؽمخا

ـ أن يٛمٌٕمل احلٝمقان َمـ اإلضم٣ًمن ضمِمؾ وومد  احل٣مل هذا َمثؾ ٕن ، ايمٛمذر هذا فمٙمٝمٜم٣م   ط  ايمٛماٌِلِّ  ًَ  إَم٣م إيمٝمف ُُي

 .  ذيمؽ نمغم إلم ،  زم١مفمالهمف وإَم٣م  ، زمًٗمٝمف

ٌُْد  َأنْ » : ◙ فُمَٚمر ضمدي٧م سمّمٚمٛمف َم٣م اإلضم٣ًمن  وأفمٓمؿ ، اإلضم٣ًمن ديـ ايمديـ همٜمذا  َؽ  اهلل سَمْٔم  سَمَراهُ  ىَمٟمٞما

ْ   هَم١مِنْ  ـْ  مَل ف سَمَراهُ  سَمُ٘م  شَيَراك هَم١مٞما

 . ايمتٚمًؽ زم٣مإلؽمالم فمعم ايمقصمف اظممموع آضم٣ًمن دم ويدطمؾ  

٣مِهٙمِٝما٥ِم؟ دِم  فَمِٚمْٙمٛم٣َم زماَِم  َأُٞم٠َماطَمُذ  اهللِ، َرؽُمقَل  َي٣م:  وم٣ميمقا همٔمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد  ٣م": وَم٣مَل  اْْلَ ْـ  َأَما  ََم

ـَ  ًَ ٣م ُي٠َماطَمُذ  هَمالَ  اإِلؽْماَلمِ  دِم  َِمٛمُْ٘مؿْ  َأضْم ـْ . هِبَ ٣مِهٙمِٝما٥مِ  دِم  زمَِٔمَٚمٙمِفِ  ُأطِمَذ  َأؽَم٣مءَ  َوََم  َمتٖمؼ فمٙمٝمف . "َواإِلؽْماَلمِ  اْْلَ

٣منِ  صَمَزاءُ  َهْؾ »  سمٔم٣ملم وم٣مل ، اإلضم٣ًمن صمزاءه اإلضم٣ًمنو  ًَ ضْم ٓا  اإْلِ ٣منُ  إِ ًَ ضْم [  68: ايمرمحـ] « اإْلِ

 دم ضمتك  ، احلَي   و  ، ايمًٖمر دم ،و إرضم٣مم  و اْلغمان َمع  و ايمٌٝم٦م دم وأٞم٦م ، رء ىمؾ دم واإلضم٣ًمن

 هق  ط اهلل رؽمقل إيمٝمٜم٣م دفمك ايمتل ، ايمٖم٣موٙم٥م زم٣مٕطمالق هم٣ميمتحقم  أضمقايمؽ مجٝمع ودم ، ومٝمٙمقيمتؽ ودم ٞمقَمؽ

 . ايمتقهمٝمؼ وزم٣مهلل صقره جٚمٝمعزم اإلضم٣ًمن

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 
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 : عشر الثامن الحديث

 

 

 

  

 *********************************************ايمممح :

 رؽمقل فمعم ووَمِدم ومدياًم  أؽمٙمؿ ،  وأرو٣مه ◙ صُمٛم٣َمَدةَ  زمـ صُمٛمُدِب  همٜمق ذر أزمق أَم٣م ش:فمـ أيب ذر»ومقيمف:  

ـُ  اؽمتقت ضمتك زَمزم َم٣مء وذازمف ٔم٣مَمفؿم وىم٣من َم٘م٥م ط اهلل    وم٣مل:همٔمٛمف  ط ايمٛمٌل همٟمطمػم  زَمْْمٛمِف فُمَ٘م

ٛم٣َم، همَ  َراَم، هَمَخَرصْم٦ُم َأَٞم٣م َوَأطِمل ُأَٞمْٝمٌس َوُأَمُّ ْٜمَر احْلَ ـْ وَمْقَِمٛم٣َم نِمَٖم٣مٍر، َوىَم٣مُٞمقا ُُيِٙمُّقَن ايمُما ٛمََزيْمٛم٣َم فَمعَم طَم٣مٍل يَمٛم٣َم، طَمَرصْمٛم٣َم َِم

ـْ َأْهٙمَِؽ طَم٣ميَمَػ إيَِمْٝمِٜمْؿ ُأَٞمْٝمٌس، هَمَج٣مَء هَمَٟمىْمَرََمٛم٣َم طَم٣ميُمٛم٣َم َوأَ  َؽ إَِذا طَمَرصْم٦َم فَم َدَٞم٣م وَمْقَُمُف هَمَٗم٣ميُمقا: إِٞما ًَ ـَ إيَِمْٝمٛم٣َم، هَمَح ًَ ضْم

َٓ مِج٣َمَع  ْرسَمُف، َو ـْ ََمْٔمُروهمَِؽ هَمَٗمْد ىَمدا ٣م ََم٣م ََم٢َم َِم زْمٛم٣َم يَمَؽ همِ طَم٣ميُمٛم٣َم هَمٛمََث٣م فَمَٙمٝمْٛم٣َم ايماِذي وِمٝمَؾ يمَُف، هَمُٗمْٙم٦ُم: َأَما ٝماَم زَمْٔمُد، هَمَٗمرا

ٌْ٘مِل، هَم٣مْٞمَْمَٙمْٗمٛم٣َم ضَمتاك َٞمَزيْمٛم٣َم زمَِحْيَ  ََمَتٛم٣َم، هَم٣مضْمَتَٚمْٙمٛم٣َم فَمَٙمْٝمَٜم٣م، َوسَمَٕمْماك طَم٣ميُمٛم٣َم شَمْقزَمُف هَمَجَٔمَؾ َي ٥َم، هَمٛم٣َمهَمَر ُأَٞمْٝمٌس ِسْ ِة ََم٘ما

َ ُأَٞمٝمْ  ، هَمَخغما ـَ ـْ َِمْثٙمَِٜم٣م، هَمَٟمسَمَٝم٣م ايْمَ٘م٣مِه ََمتِٛم٣َم َوفَم ـْ ِسْ ْٝم٦ُم، َي٣م فَم ََمتِٛم٣َم َوَِمْثٙمَِٜم٣م ََمَٔمَٜم٣م وَم٣مَل: َووَمْد َصٙما ٣م، هَمَٟمسَم٣مَٞم٣م ُأَٞمْٝمٌس زمٌِِمْ ًً

ٌَْؾ َأْن َأيْمَٗمك َرؽُمقَل اهلِل  ـَ َأطِمل وَم ُف  ×ازْم ُف؟ وَم٣مَل: َأسَمَقصما ـَ سَمَقصما ؟ وَم٣مَل: هللِاِ، وُمْٙم٦ُم: هَمَٟمْي ـْ زمَِثاَلِث ؽِمٛمكَِم، وُمْٙم٦ُم: ظمَِ

ُٜمٛمِل رَ  ْٚمُس. ضَمْٝم٧ُم ُيَقصمِّ ْٝمِؾ ُأيْمِٗمٝم٦ُم ىَمَٟمينِّ طِمَٖم٣مٌء، ضَمتاك سَمْٔمُٙمَقيِن ايمُما ـْ آطِمِر ايمٙما ، ُأَصقمِّ فِمَُم٣مًء ضَمتاك إَِذا ىَم٣مَن َِم يبِّ

، شُمؿا صَم  ٥َم، هَمَراَث فَمقَما ٥َم هَم٣مىْمِٖمٛمِل، هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ ُأَٞمْٝمٌس ضَمتاك َأسَمك ََم٘ما ٦ُم: ََم٣م ٣مَء هَمُٗمٙمْ هَمَٗم٣مَل ُأَٞمْٝمٌس: إِنا رِم ضَم٣مصَم٥ًم زمَِٚم٘ما

٥َم فَمعَم ِديٛمَِؽ، َيْزفُمُؿ َأنا اهللَ َأْرؽَمَٙمُف، وُمْٙم٦ُم: هَماَم َيُٗمقُل ايمٛما٣مُس؟ ومَ  ٣مَل: َيُٗمقيُمقَن: َصٛمَْٔم٦َم؟ وَم٣مَل: يَمِٗمٝم٦ُم َرصُماًل زمَِٚم٘ما

َٔمَراِء. وَم٣مَل ُأَٞمْٝمٌس: يَمَٗمْد ؽَمِٚمْٔم٦ُم وَمْقَل ا ، ؽَم٣مضِمٌر، َوىَم٣مَن ُأَٞمْٝمٌس َأضَمَد ايمُمُّ ـٌ ْؿ، ؾَم٣مفِمٌر، ىَم٣مِه يْمَ٘مَٜمٛم٥َِم، هَماَم ُهَق زمَِٗمْقِْلِ

ُف ؾِمْٔمٌر، َواهللِ  ٣مِن َأضَمٍد زَمْٔمِدي، َأٞما ًَ
ْٔمِر، هَماَم َيْٙمَتئُِؿ فَمعَم يمِ ُْؿ َويَمَٗمْد َوَؤْم٦ُم وَمْقيَمُف فَمعَم َأوْمَراِء ايمُمِّ ُف يَمَِم٣مِدٌق، َوإَِنا إِٞما

ـِ  َوَُمٔم٣مذِ  ذرٍّ  أيب فمـ ِؼ :  وم٣مَل   ط اهللِ  لِ رؽمق أنا  َم٣م،◙ صمٌؾٍ  زم  َوَأسْمٌِعِ  ىُمٛم٦َْم، ضَمْٝمُثاَم  اهللَ اسما

ٝمَِّئ٥مَ  ًا ٛم٥َمَ  ايم ًَ ـٍ  زمُِخُٙمٍؼ  ايمٛما٣مَس  َوطَم٣ميمِِؼ  مَتُْحَٜم٣م، احْلَ ًَ َمذيّ  رواه  ضَم ـٌ  ضمدي٧ٌم : ووم٣مَل  ، ايمؼمِّ ًَ  ودم ضَم

ِخ  زمٔمضِ  ًَ ـٌ :  ايمٛمُّ  .  صحٝمٌح  ضمً
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ـَ َهَذا يَمَ٘م٣مِذزُمقَن. وَم٣مَل: وُمْٙم٦ُم: هَم٣مىْمِٖمٛمِل ضَمتاك َأْذَه٤َم هَمَٟمْٞمٓمُ  ْٖم٦ُم َرصُماًل َِمٛمُْٜمْؿ، هَمُٗمْٙم٦ُم: َأْي ٥َم هَمَتَّمٔما َر، وَم٣مَل هَمَٟمسَمْٝم٦ُم ََم٘ما

٣مزمَِئ، هَماَمَل فَمقَما َأْهُؾ ايْمَقاِدي زمُِ٘مؾٍّ ََمَدَرٍة َوفمَ  ، هَمَٗم٣مَل: ايمِما ٣مزمَِئ؟ هَمَٟمؾَم٣مَر إرَِما ْٓمٍؿ، ضَمتاك طَمَرْرُت ايماِذي سَمْدفُمقَٞمُف ايمِما

، وَم٣م ََم٣مَء: ََمْٕمُِمٝم٣ًّم فَمقَما ْٙم٦ُم فَمٛمِّل ايمدِّ ًَ َل: هَم٣مْرسَمَٖمْٔم٦ُم ضِمكَم اْرسَمَٖمْٔم٦ُم، ىَمَٟمينِّ ُٞمُِم٤ٌم َأمْحَُر، وَم٣مَل: هَمَٟمسَمْٝم٦ُم َزَْمَزَم هَمَٕم

ٓا  ـَ َأطِمل شَماَلشمكَِم، زَمكْمَ يَمْٝمَٙم٥ٍم َوَيْقٍم، ََم٣م ىَم٣مَن رِم ؿَمَٔم٣مٌم إِ ـْ ََم٣مئَِٜم٣م، َويَمَٗمْد يَمٌِْث٦ُم، َي٣م ازْم زْم٦ُم َِم ِٚمٛم٦ُْم  ََم٣مُء زَ َوَذِ ًَ َْمَزَم، هَم

٥َم دِم يَمْٝمَٙم٥ٍم ومَ  ٌَْٝمٛم٣َم َأْهِؾ ََم٘ما ـُ زَمْْمٛمِل، َوََم٣م َوصَمْدُت فَمعَم ىَمٌِِدي ؽُمْخَٖم٥َم صُمقٍع وَم٣مَل هَم ْت فُمَ٘م َ ْٚمَراَء ضَمتاك سَمَ٘منا

ٌَْٝم٦ِم َأضَمٌد. َواَْمَرَأسَم٣مِن َِمٛمُْٜمؿْ  َب فَمعَم َأؽْمِٚمَختِِٜمْؿ، هَماَم َيُْمقُف زم٣ِميْم سَمْدفُمَقاِن إؽَِم٣مهًم٣م، َوَٞم٣مئَِٙم٥َم، وَم٣مَل:  إِْوِحَٝم٣مٍن، إِْذ ُضِ

اَم وَم٣مَل  ـْ وَمْقِْلِ طُْمَرى، وَم٣مَل: هَماَم سَمٛم٣َمَهَت٣م فَم ْٕ ٣م ا ـٌ هَمَٟمسَمَت٣م فَمقَما دِم ؿَمَقاهمِِٜماَم هَمُٗمْٙم٦ُم: َأْٞم٘مَِح٣م َأضَمَدمُهَ : هَمَٟمسَمَت٣م فَمقَما هَمُٗمْٙم٦ُم: َه

َٓ َأىْمٛمِل هَم٣مْٞمْمَ  ٥ٌَِم، نَمغْمَ َأينِّ  َُم ٌََٙمُٜماَم َِمْثُؾ اخْلَ ـْ َأْٞمَٖم٣مِرَٞم٣م وَم٣مَل هَم٣مؽْمَتْٗم ِن: يَمْق ىَم٣مَن َه٣مُهٛم٣َم َأضَمٌد َِم َٓ ِن، َوسَمُٗمق َٓ َٙمَٗمَت٣م سُمَقيْمِق

٣م َه٣مزمَِْم٣مِن، وَم٣مَل:  ×َرؽُمقُل اهللِ  ٥ٌَِم َوَأؽْمَت٣مِرَه٣م، وَم٣مَل: ش ََم٣م يَمُ٘ماَم؟»َوَأزُمق زَمْ٘مٍر، َومُهَ ٣مزمُِئ زَمكْمَ ايْمَ٘مْٔم ََم٣م »وَم٣ميَمَت٣م: ايمِما

ُف وَم٣مَل يَمٛم٣َم ىَمٙمَِٚم٥ًم مَتأَْلُ ايْمَٖمَؿ، َوصَم٣مَء َرؽُمقُل اهللِ ش ُ٘ماَم؟وَم٣مَل يمَ  ٌَْٝم٦ِم ُهَق  ×وَم٣ميَمَت٣م: إِٞما َجَر، َوؿَم٣مَف زم٣ِميْم ضَمتاك اؽْمَتَٙمَؿ احْلَ

ٌُُف، شُمؿا َصعما هَمَٙماما وَم٢َم َصاَلسَمُف  ـْ ضَمٝما٣مُه زمِتَ  -وَم٣مَل َأزُمق َذرٍّ  -َوَص٣مضِم َل ََم ؽْماَلِم، وَم٣مَل هَمُٗمْٙم٦ُم: هَمُ٘مٛم٦ُْم َأَٞم٣م َأوا ِحٝما٥ِم اإْلِ

اَلُم فَمَٙمْٝمَؽ َي٣م َرؽُمقَل اهللِ هَمَٗم٣مَل:  ًا ٥ُم اهللِ»ايم ـْ َأْٞم٦َم؟»شُمؿا وَم٣مَل ش َوفَمَٙمْٝمَؽ َوَرمْحَ ـْ نِمَٖم٣مٍر، وَم٣مَل: ش ََم وَم٣مَل وُمْٙم٦ُم: َِم

ٌَْٜمتِِف، هَمُٗمْٙم٦ُم دِم َٞمْٖمِز  ٦ٌُْم آطُمُذ زمَِٝمِدِه، هَمَٟمْهَقى زمَِٝمِدِه هَمَقَوَع َأَص٣مزمَِٔمُف فَمعَم صَم : ىَمِرَه َأِن اْٞمَتَٚمْٝم٦ُم إلَِم نِمَٖم٣مٍر، هَمَذَه

ٌُُف، َوىَم٣مَن َأفْمَٙمَؿ زمِِف َِمٛمِّل، شُمؿا َرهَمَع َرْأؽَمُف، شُمؿا وَم٣مَل:  وَم٣مَل وُمْٙم٦ُم وَمْد ىُمٛم٦ُْم َه٣مُهَٛم٣م ش ََمَتك ىُمٛم٦َْم َه٣مُهٛم٣َم؟»هَمَٗمَدفَمٛمِل َص٣مضِم

ـْ ىَم٣مَن ُيْْمِٔمُٚمَؽ؟»ٍم، وَم٣مَل: َُمٛمُْذ شَماَلشمكَِم زَمكْمَ يَمْٝمَٙم٥ٍم َوَيقْ  ِٚمٛم٦ُْم ش هَمَٚم ًَ ٓا ََم٣مُء َزَْمَزَم هَم وَم٣مَل وُمْٙم٦ُم: ََم٣م ىَم٣مَن رِم ؿَمَٔم٣مٌم إِ

ـُ زَمْْمٛمِل، َوََم٣م َأصِمُد فَمعَم ىَمٌِِدي ؽُمْخَٖم٥َم صُمقٍع، وَم٣مَل:  ْت فُمَ٘م َ ٣َم ؿَمَٔم٣مُم ؿُمْٔمؿٍ »ضَمتاك سَمَ٘منا ٣ٌَمَرىَم٥ٌم، إَِنا ٣َم َُم هَمَٗم٣مَل َأزُمق ش إَِنا

ْٝمَٙم٥َم، هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ َرؽُمقُل اهللِ زمَ  َوَأزُمق زَمْ٘مٍر، َواْٞمَْمَٙمْٗم٦ُم ََمَٔمُٜماَم، هَمَٖمَتَح َأزُمق  ×ْ٘مٍر: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ اْئَذْن رِم دِم ؿَمَٔم٣مَِمِف ايمٙما

َل ؿَمَٔم٣مٍم َأىَمْٙمُتُف هِبَ  ـْ َززمِٝم٤ِم ايمْما٣مئِِػ َوىَم٣مَن َذيمَِؽ َأوا ُت، شُمؿا زَمْ٘مٍر زَم٣مزًم٣م، هَمَجَٔمَؾ َيْٗمٌُِض يَمٛم٣َم َِم ُت ََم٣م نَمػَمْ ٣م، شُمؿا نَمػَمْ

ٌغ فَمٛمِّل »، هَمَٗم٣مَل: ×َأسَمْٝم٦ُم َرؽُمقَل اهللِ  ٌَٙمِّ ٓا َيْثِرَب، هَمَٜمْؾ َأْٞم٦َم َُم َٓ ُأَراَه٣م إِ َٜم٦ْم رِم َأْرٌض َذاُت َٞمْخٍؾ،  ُف وَمْد ُوصمِّ إِٞما
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ك اهللُ َأْن َيٛمَْٖمَٔمُٜمْؿ زمَِؽ َوَيْٟمصُمَرَك همِٝمِٜمؿْ  ًَ ٣م هَمَٗم٣مَل: ََم٣م َصٛمَْٔم٦َم؟ وُمْٙم٦ُم: َصٛمَْٔم٦ُم َأينِّ وَمْد هَمَٟمسمَ ش وَمْقََمَؽ؟ فَم ًً ْٝم٦ُم ُأَٞمْٝم

ٛم٣َم، هَمٗمَ  وْم٦ُم، هَمَٟمسَمْٝمٛم٣َم ُأَما ـْ ِديٛمَِؽ، هَم١ميِنِّ وَمْد َأؽْمَٙمْٚم٦ُم َوَصدا ٥ٌٌَم فَم وْم٦ُم، وَم٣مَل: ََم٣م يِب َرنْم ٥ٌٌَم َأؽْمَٙمْٚم٦ُم َوَصدا ٣ميَم٦ْم: ََم٣م يِب َرنْم

ـْ ِديٛمُِ٘ماَم، هَم١ميِنِّ وَمْد َأؽْمَٙمٚمْ  ُٜمْؿ َأْياَمُء فَم وْم٦ُم، هَم٣مضْمَتَٚمْٙمٛم٣َم ضَمتاك َأسَمْٝمٛم٣َم وَمْقََمٛم٣َم نِمَٖم٣مًرا، هَمَٟمؽْمَٙمَؿ ٞمِِْمُٖمُٜمْؿ َوىَم٣مَن َي٠ُمَمُّ ٦ُم َوَصدا

ـُ َرضَمَّم٥َم ايْمِٕمَٖم٣مِريُّ َوىَم٣مَن ؽَمٝمَِّدُهْؿ. َووَم٣مَل ٞمِِْمُٖمُٜمْؿ: إَِذا وَمِدَم َرؽُمقُل اهللِ  قُل اهلِل اظمَِْديٛم٥ََم َأؽْمَٙمْٚمٛم٣َم، هَمَٗمِدَم َرؽُم  ×زْم

ٙمُِؿ فَمعَم ايما  × ًْ ٣ٌَموِمل َوصَم٣مَءْت َأؽْمَٙمُؿ، هَمَٗم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ إطِْمَقسُمٛم٣َم، ُٞم ِذي َأؽْمَٙمُٚمقا اظمَِْديٛم٥ََم، هَمَٟمؽْمَٙمَؿ ٞمِِْمُٖمُٜمُؿ ايْم

 .أطمرصمف َمًٙمؿ  ش٣م، َوأؽْمَٙمُؿ ؽَم٣مظمَََٜم٣م اهللُنِمَٖم٣مُر نَمَٖمَر اهلُل ْلََ : »×فَمَٙمْٝمِف، هَمَٟمؽْمَٙمُٚمقا، هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ 

ٌا٣مد َمـ ◙ ذر وأزمق رنا  همالَ  َؤِمْٝمػ إِٞماَؽ  َذر أزَم٣م ي٣م": ط ايمٛمٌل يمف وم٣مل  وُزه٣مِدِهؿ ، ايمِمح٣مزم٥م فُم  سَمَٟمَما

 . َمًٙمؿ أطمرصمف "يتِٝمؿِ  ََم٣مَل  سمقيمِّكَما  َوَٓ  اشْمٛمكْم  فَمعَم 

 . زم٣ميمٔمٙمؿ ◙ اهتامَمف فمعم يدل ِم٣م ودطمقيمف طمروصمف دم   ط ايمٛمٌل َمع ىمثغمة َمقاومػ ويمف 

 إلم   ط ايمٛمٌل أرؽمٙمف ، فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان ايمِمح٣مزم٥م ِصٕم٣مر َمـ وهق أٞمِم٣مري :صمٌؾ زمـ َمٔم٣مذومقيمف: 

اَم  همَٗم٣مَل  هب٣م َم٣م◙ َمقؽمك أزم٣م و أوص٣مه ايمتل ايمقصٝم٥م َمٛمٜم٣م ٞم٣مهمٔم٥م  زمقص٣مي٣م  وأوص٣مه اَْلٛمَد إلم ايمٝمٚمـ ا»: َْلُ َ  َينِّ

ا، َوَٓ  َ ا سُمَٔمنِّ َ َرا، َوَٓ  َوزَمممِّ َٓ  ، ٣مَوسَمَْم٣مَوفمَ  سُمٛمَٖمِّ َتٙمَِٖم٣م َو  . فمٙمٝمف تٖمؼَم شخَتْ

 ويٖمتقَنؿ ايمٛم٣مس  يقصمٜمقن َٕنؿ ،  ايمممفمٝم٥م أداب ذهْل ، اهلل إلم ايمدفم٣مة ضم٣مصم٥م إلم إؾمٔم٣مر وهذا 

 إطمقاٞمف َمع وآداب  ، ايمٛم٣مس وزمكم زمٝمٛمف همٝمام وآداب  ، اهلل وزمكم زمٝمٛمف همٝمام آدآب إلم همٝمحت٣مج  ، وئمٙمٚمقَنؿ

 .ايمدفم٣مة

ـ  وىم٣من  ًَ  هذا فمعم ىمٙمٜمؿ  وايمِمح٣مزم٥م ، ايمٔمٙمؿ صم٣ٌمل َمـ وىم٣من ، وايمٗمراءة ،  ذانزم٣مٕ ايمِمقت ضَم

 دم ايمٗمراءة َمـ اإلٞم٣ًمن يُمٌع وٓ  ، ايمٖم٣موٙم٥م احلٚمٝمدة وإطمالق ، واإليامن  ايمٔمٙمؿ، ضمٝم٧م َمـ ، اظمٛمقال

 وَي٣مهدون ، َمٔمف يِمٙمقن ،  ٞمٌٝمف يمِمح٥ٌم  اهلل  اطمت٣مرهؿ إَم٥م صٖمقة همٜمؿ ، ٔشم٣مرهؿ ايمٛمٗمؾ أو ، سمرامجٜمؿ
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غم ىمت٣مزم٥م دم ىمام رؽم٣ميم٥م سمٔم٣ملم ♫ ايمذهٌل أيماػ وومد  ، َمٛمف ايمٔمٙمؿ ويتٙمٗمقن ، َمٔمف ًِ َٚمر  ٞمِْٔمؿ »:   ايم ًَ  فمعم ايم

ة   ش فُمَٚمر ؽِمغْمَ

 يمقصمده٣م ،  وايمٔمٚمؾ  ، واإليامن ، وايمقرع ، ايمزهد دم ايمٔمْمرة ايمًغمة سمٙمؽ يٗمرأ يمٝم٣ملٍ  اإلٞم٣ًمن زمٗمل يمق همٔماًل  و  

غَم  أضمًـ َمـ ًِ  . ايم

ِؼ » :ومقيمف وم٣مل  وايمًٛم٥م، ، ايمٗمرآن دم ايمقصٝم٥م هب٣م صم٣مءوومد   اهلل زمتٗمقى ايمقصٝم٥م  ش:ىُمٛم٦َْم  ضَمْٝمُثاَم  هللَا اسما

 . فم٣مَم٥م يمٙمٛم٣مس وصم٣مءت وايمقصػ، زم٣ميمُمخص ايمقصٝم٥م هب٣م َمٗمٝمدة وصم٣مءت

٣م َي٣م»:  اهلل وم٣مل َ ُٗمقا ايمٛما٣مُس  َأهيُّ ُ٘مؿُ  اسما ٣م َي٣م »:  اهلل ووم٣مل «َرزما َ ـَ  َأهيُّ ُٗمقا آََمٛمُقا ايماِذي  : اهلل ووم٣مل  «اهللا اسما

ْٝمٛم٣َم َويَمَٗمْد » ـَ  َوصا ٌْٙمُِ٘مؿْ  َِمـ ايْم٘مَِت٣مَب  ُأوسُمقا ايماِذي ٣مىُمؿْ  وَم ُٗمقا َأنِ  َوإِيا ٣َم َي٣م»:  اهلل ووم٣مل  «اهللاَ اسما ِؼ  ايمٛماٌِلُّ  َأهيُّ  اسما

 .«اهللا

ْؽ   » زمٗمقيمف ضم٣مرشم٥م ازمـ زيد يقيص   ط ايمرؽمقل وه٘مذا  ًِ ِؼ  َزْوصَمَؽ  فَمَٙمْٝمَؽ  َأَْم  دم اهلل أطمػم ىمام ش:  هللاَا َواسما

 . ايمٗمرآن

  ، اظم٠مَمٛمكم َمـ َمٔمف وَمـ ٞمٖمًف دم اهلل  زمتٗمقى أوص٣مه صمٝمش  فمعم أَمغًما أو هي٥مً  أضمداً  أرؽمؾ إذا   ط وىم٣من

 .  َمًٙمؿ صحٝمح دم  زُمَريدة ضمدي٧م دم ىمام

َ  » سمٔم٣ملم وم٣مل ايمتٗمقى فمعم احل٧م همٝمٜم٣م ايمتل أي٣مت ايمثالث يٗمرأ  احل٣مصم٥م، طمْم٥ٌم دمو ـَ  ٣مَي٣مَأهيُّ ُٗمقا آََمٛمُقا ايماِذي  اسما

َٓ  سُمَٗم٣مسمِفِ  ضَمؼا  اهللاَ ـا  َو ٓا  مَتُقسُم ٙمُِٚمقنَ  َوَأْٞمُتؿْ  إِ ًْ  [082: فمٚمران آل] « َُم

٣َم» سمٔم٣ملم ووم٣مل ُٗمقا ايمٛما٣مُس  َي٣مَأهيُّ ُ٘مؿُ  اسما ـْ  طَمَٙمَٗمُ٘مؿْ  ايماِذي َرزما  َِمٛمُْٜماَم  َوزَم٧ما  َزْوصَمَٜم٣م َمٛمٜم٣م َوطَمَٙمَؼ  َواضِمَدةٍ  َٞمْٖمسٍ  َِم

ًٓ رِ  ٣مءً  ىَمثغًِما صَم٣م ًَ
ُٗمقا َوٞمِ ٣مَءيُمقنَ  ايماِذي اهللاَ َواسما ًَ َْرضَم٣ممَ  زمِفِ  سَم ْٕ ٣ًٌم فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  اهللاَ إِنا  َوا  [0: ايمٛم٣ًمء] « َروِمٝم

٣َم» سمٔم٣ملم وهم٣مل ـَ  َي٣مَأهيُّ ُٗمقا آََمٛمُقا ايماِذي ًٓ  َووُمقيُمقا اهللاَ اسما  [78: إضمزاب] « ؽَمِديًدا وَمْق
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  وم٣مل همٟموصٛم٣م َمقدع َمقفمٓم٥م ىمٟمَن٣م»: اهلل رؽمقل ي٣م وم٣ميمقا ظم٣م:  زم٣مض زمـ ؽم٣مري٥مدم ضمدي٧م ايمٔمرو 

٣ًٌم وم٣ممَ  ايمقداع ضمج٥م ودم وايمؼمَمذي،  أطمرصمف أزمق داود شاهلل زمتٗمقى أوصٝم٘مؿ  أهي٣م ي٣م» :وم٣مل شمؿ أصح٣مزمف، دم طمْمٝم

 . هب٣م همٌدأ شرزم٘مؿ اسمٗمقا ايمٛم٣مس

 وأن ، ووم٣مي٥م  اهلل َم٣ًمطمط وزمكم زمٝمٛمؽ َتٔمؾ أن وهل ، ايمقص٣مي٣م أفمٓمؿ َمـ  اهلل زمتٗمقى هم٣ميمقصٝم٥م 

 :همٔمـ زم٘مر زمـ فمٌد اهلل وم٣مل  ، ووم٣مي٥م  اهلل نمّم٤م وزمكم زمٝمٛمؽ َتٔمؾ

ؾَْمَٔم٧ِم وَم٣مَل ؿَمْٙمؼ ظمَا٣م ىَم٣مَٞم٦ْم همِْتٛم٥َمُ   ْٕ ـِ ا ، وَم٣مَل زَمْ٘مٌر: َأمْجِْؾ يَمٛم٣َم ايمتاْٗمَقى، وَم٣مَل: شاسماُٗمقَه٣م زم٣ِميمتاْٗمَقى: »زمـ ضمٌٝم٤م ازْم

ـَ اهللاِايمتاْٗمَقى  فَمَٚمٌؾ زمَِْم٣مفمَ » ٥ِم اهللاِ، َوايمتاْٗمَقى سَمْرُك ََمْٔمِِمَٝم٥ِم اهللاِ فَمعَم ُٞمقٍر َِم ـَ اهللاِ، َرصَم٣مَء َرمْحَ ، ٥ِم اهللاِ، فَمعَم ُٞمقٍر َِم

 . شطِمٝمَٖم٥َم فِمَٗم٣مِب اهللاِ

 وَمٔمٛمك ايمتٗمقى دم ايمٙمٕم٥م: أن َئمؾ زمٝمٛمف وزمكم َم٣م ُيُم٣مه ووم٣مي٥م، وم٣مل ايمُم٣مفمر:

 .زم٣ميمٝمدِ  واسمٗمتٛم٣م همتٛم٣مويمتفُ  ** ؿَمفُ إؽمٗم٣م سُمِردْ  ومل ايمٛمِّمٝمُػ  ؽَمَٗمطَ 

 ، ووم٣مي٥م ايمٛم٣مر وزمكم زمٝمٛمف َئمؾ اظمًٙمؿ همٜم٘مذا ، زمٝمده٣م وصمٜمٜم٣م إلم  ٞمٛمٓمر ٓ أن ووم٣مي٥م وزمٝمٛمٜم٣م  زمٝمٛمٛم٣م صمٔمٙم٦م أي 

 وَتتٛم٤م ، وٞمقر  ، فمٙمؿٍ  فمعم  اهلل زمْم٣مفم٥م سمٔمٚمؾ أن وو٣مزمْمٜم٣م ، ووم٣مي٥م  اهلل نمّم٤م وزمكم زمٝمٛمف وَئمؾ

 . وٞمقر ، فمٙمؿ فمعم ،  اهلل َمٔمِمٝم٥م

ُٗمقا»:  اهلل ومقل  «سُمَٗم٣مسمِفِ  ضَمؼا  اهللاَ اسما

ُٗمقا»  َمٔمٛمك أن وايمِمحٝمح اظمٛمًقخ َمـ أم اظمُحَ٘مؿ َمـ هل هؾ ايمٔمٙمامء اطمتٙمػ يعود  «سُمَٗم٣مسمِفِ  ضَمؼا  اهللاَ اسما

٣م اهللاُ ُيَ٘مٙمُِّػ  َٓ  »وومقيمف:  ش اؽْمَتَْمْٔمُتؿْ  ََم٣م اهللاَ هَم٣مسماُٗمقا »:  إلى قوله تعالى ًً ٓا  َٞمْٖم  ش ۖ   ؽْمَٔمَٜم٣موُ  إِ

ك هَماَل  ُيْذىَمرَ  َوَأنْ  ،  ُئْمٍَم  هَماَل  ُيَْم٣معَ  َأنْ  " :دم َمٔمٛم٣مه٣م وم٣مل  أٞمف َمًٔمقد ازمـ فمـ إشمر ودم ًَ  ُيُْمُ٘مرَ  َوَأنْ  ، ُيٛمْ

 . " ُيْ٘مَٖمرُ  هَماَل 

 وم٣مل ازمـ ايمقردي: 
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 صم٣مورْت ومٙم٤َم اَمريٍء إٓ َوَصْؾ  **واسمؼ اهلل همتٗمقى اهلل َم٣م 

  ، زمٌٗمٔم٥م َمتٔمٙمٗم٥م ايمتٗمقى همٙمٝم٦ًم ، وضمكم  ووم٦ٍم  أي ودم ، وَم٘م٣من ، زَم٣من أي دم أي  ش: ىُمٛم٦َْم  ضَمْٝمُثاَم  »  ومقيمف

 وأ صٌٍح  دم ،  َن٣مرٍ  وأ يمٝمؾٍ  دم ، ؽمٖمرٍ  أو ، ضمٍي  دم ،  ىم٣من ضمٝم٧م رزمف ايمٔمٌد يتٗمل أن ايمقاصم٤م زمؾ ،  ووم٦م أو

 شَدى َوايمتَُّٗمك، َوايْمَٔمَٖم٣مَف َوايْمِٕمٛمَكايمٙمُٜمؿا إيِنِّ َأؽْمَٟميُمَؽ اْلُْ »ط: ، وىم٣من َمـ دفم٣مء ايمٛمٌل ؾمٝمٌتف و ؾمٌٝمٌتف دم ، َم٣ًمءٍ 

 . أطمرصمف َمًٙمؿ فمـ ازمـ َمًٔمقد 

 .َمتٖمؼ فمٙمٝمف فمـ أيب هريرة  أسمٗم٣مهؿ هللفمـ أىمرم ايمٛم٣مس وم٣مل: ط وومد ؽمئؾ ايمٛمٌل 

 :سمٔم٣ملم وم٣مل، يم٣ٌمس طمغم وهل ،«َأسْمَٗم٣مىُمؿْ  اهللاِ فِمٛمَْد  َأىْمَرََمُ٘مؿْ  إِنا » :سمٔم٣ملم وم٣مل، ايم٘مريؿ هق  هلل واظمتٗمل 

٣ٌَمُس »
 . احلًٛم٣مت َمـ ايمُٔمِريّ  ،اظمٔمٛمقي ايمُٔمِريّ  َمـ يم٣ٌمٌس  ، «طَمغْمٌ  َذيمَِؽ  ايمتاْٗمَقى َويمِ

ُدوا»: ايمزاد  وهل ادِ  طَمغْمَ  هَم١مِنا  َوسَمَزوا  َمذىمقرة اظمتٗمكم صٖم٣متومد ذىمر اهلل فمزوصمؾ مجاًل َمـ و ، «ايمتاْٗمَقى ايمزا

زمُِّ٘مؿْ  ـَمِّ  ََمْٕمِٖمَرةٍ  إلَِمٰ  َوؽَم٣مِرفُمقا»:  َمٛمٜم٣م ومقيمف ايمٗمرآن دم اَمَواُت  فَمْرُوَٜم٣م َوصَمٛما٥مٍ  را ًا َْرُض  ايم ْٕ ْت  َوا  ُأفِمدا

ـَ  » هؿ؟ َمـ  «يمِْٙمُٚمتاِٗمكمَ  اءِ  دِم  ُيٛمِٖمُٗمقنَ  ايماِذي ا اءِ  ايمنا ا ـِ  َوايْمَٔم٣مهمكِمَ  ايْمَٕمْٝمظَ  َوايْمَ٘م٣مـمِِٚمكمَ  َوايميا  َواهللاُ ۖ   ايمٛما٣مسِ  فَم

ٛمكِمَ  ُُي٤ِمُّ  ًِ ـَ  *  اظمُْْح ُٜمؿْ  ـَمَٙمُٚمقا َأوْ  هَم٣مضِمَُم٥مً  هَمَٔمُٙمقا إَِذا َوايماِذي ًَ  َيْٕمِٖمُر  َوََمـ يمُِذُٞمقهِبِؿْ  هَم٣مؽْمَتْٕمَٖمُروا اهللاَ  َذىَمُروا َأٞمُٖم

ُٞمقَب  ٓا  ايمذُّ ْ  اهللاُ إِ وا َومَل   «َئْمَٙمُٚمقنَ  َوُهؿْ  هَمَٔمُٙمقا ََم٣م فَمعَمٰ  ُيٌِمُّ

ـَ  ش2» يمِْٙمُٚمتاِٗمكمَ  ُهًدى» سمٔم٣ملم ووم٣مل اَلةَ  َوُيِٗمٝمُٚمقنَ  َٕمْٝم٤ِم زم٣ِميمْ  ُي٠ْمَِمٛمُقنَ  ايماِذي ا٣م ايمِما  ش:3» ُيٛمِْٖمُٗمقنَ  َرَزوْمٛم٣َمُهؿْ  َوِِم

ـَ  ـْ  ُأْٞمِزَل  َوََم٣م إيَِمْٝمَؽ  ُأْٞمِزَل  زماَِم  ُي٠ْمَِمٛمُقنَ  َوايماِذي ٌْٙمَِؽ  َِم طِمَرةِ  وَم ْٔ ـْ  ُهًدى فَمعَم  ُأويَمئَِؽ  ش:4» ُيقوِمٛمُقنَ  ُهؿْ  َوزم٣ِم ِؿْ  َِم  َرهبِّ

 ، ونمغمه٣م ىمثغم .[5 - 2: ايمٌٗمرة] « :ش5» اظْمُْٖمٙمُِحقنَ  ُهؿُ  َوُأويَمئَِؽ 

ٝمِّئ٥َمَ  َوَأسْمٌِعِ :  ومقيمف ًا ٛم٥َمَ  ايم ًَ  :  يٗمقل  ط ايمٛمٌل ٕن وارد وهذا ، ايمتقزم٥م زم٣محلًٛم٥م اظمراد ومٝمؾ:  مَتُْحَٜم٣م احْلَ

ـْ  ايمتا٣مئ٤ُِم  " ْٞم٤ِم  َِم ـْ  ايمذا  َمتٖمؼ فمٙمٝمف فمـ فم٣مئُم٥م ريض اهلل فمٛمٜم٣م . "يَمفُ  َذْٞم٤َم  َٓ  ىَمَٚم

ـْ  َأىْمَثرَ  ايْمَٝمْقمِ  دِم  إيَِمْٝمفِ  َوَأسُمقُب  اهللاَ ٓؽَْمَتْٕمِٖمرُ  إيِنِّ  َواهللاِ »:  ط ويٗمقل  ٌِْٔمكمَ  َِم ةً  ؽَم ةٍ  َِم٣مَئ٥مَ :  رواي٥م ودِم  ش  ََمرا  .  ََمرا
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طُ  َوصَمؾا  فَمزا  اهللاَ إِنا  »:  َمًٙمؿ دم َمقؽمك أيب ضمدي٧م ودم  ًُ ٌْ ْٝمؾِ  َيَدهُ  َي طُ َويَ  ، ايمٛماَٜم٣مرِ  َُمِزءُ  يمَِٝمُتقَب  زم٣ِميمٙما ًُ  َيَدهُ  ٌْ

ْٝمؾِ  َُمِزءُ  يمَِٝمُتقَب  زم٣ِميمٛماَٜم٣مرِ  ْٚمُس  سَمْْمُٙمعَ  ضَمتاك ، ايمٙما ـْ  ايمُما ٣م َِم   ش ََمْٕمِرهِبَ

 :  ومٌؾ ذيمؽ  اهلل ويٗمقل 

ٓا » ـَ  سَم٣مَب  ََمـ إِ ٣م فَمَٚماًل  َوفَمِٚمَؾ  َوآََم ُل  هَمُٟمويَمٰئَِؽ  َص٣محِلً ٌَدِّ ٛم٣َمٍت  ؽَمٝمَِّئ٣مهِتِؿْ  اهللاُ ُي ًَ  ُٖمقًرانمَ  اهللاُ َوىَم٣منَ  ۖ   ضَم

ضِمٝماًم  ـْ  »ويٗمقل: , «را ٣م َوفَمِٚمَؾ  سَم٣مَب  َوََم فُ  َص٣محِلً   «ََمَت٣مزًم٣م اهللاِ  إلَِم  َيُتقُب  هَم١مِٞما

 احلًٛم٣مت مجٝمع دم فم٣مم أٞمف إـمٜمر هق هذا ؟ احلًٛم٣مت مجٝمع دم فم٣مم أم ؟ زم٣ميمتقزم٥م طم٣مص إَمر هذا وهؾ 

٦ٌُْم !  اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م:  هَمَٗم٣مَل   ط ايمٛماٌِلِّ  إلَِم  صَم٣مءَ  َرصُمٌؾ  أن َمًٔمقد ازمـ ضمدي٧م همٖمل ا َأَص :  وَم٣مَل .  فَمقَما  هَمَٟموِمْٚمفُ  ضَمدًّ

اَلةَ  ََمَٔمٛم٣َم ؾَمِٜمْدَت  َهْؾ  اَلةَ  َأوِمؿِ » :َوصَمَؾ  فَمزَ  اهللاُ هَمَٟمْٞمَزَل  ،  َٞمَٔمؿْ :  وَم٣مَل  ؟ ايمِما ـَ  َوُزيَمًٖم٣م ايمٛماَٜم٣مرِ  ؿَمَردَم  ايمِما ْٝمؾِ  َِم  إِنا  ايمٙما

ٛم٣َمِت  ًَ ـَ  احْلَ ٌْ ٝمِّ  ُيْذِه ًا صُمُؾ  هَمَٗم٣مَل ، ش«َئ٣مِت ايم ٥مٌ  َهَذهِ  َأرِم !  اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م:  ايمرا ِٚمْٝمع أمْ  ؟ طَم٣مصا ََُم٥م ِْلَ ْٕ :  وَم٣مَل  ؟ ا

ِٚمٝمعِ  تِل ِْلَ ِٜمؿْ  ُأَما  . َمًٙمؿ  أطمرصمف "  ىُمٙمِّ

ـْ » ◙ فمٖم٣من زمـ فمثامن وفمـ ٟمَ  ََم ُث  َٓ  َرىْمَٔمَتكْمِ  َصعما  شُمؿا  َهَذا، ُوُوقئِل َٞمْحقَ  سَمَقوا ُف، ِٜماَم همِٝم ُُيَدِّ ًَ  َٞمْٖم

مَ  ََم٣م يَمفُ  اهللاُ نَمَٖمرَ  ـْ  سَمَٗمدا  . فمٙمٝمف َمتٖمؼ. شَذْٞمٌِفِ  َِم

َٙمَقاُت ": ط اهللِّ َرؽُمقَل  وَم٣مَل  ، ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ضمدي٧م ودم  ْٚمُس، ايمِما ُٚمَٔم٥مُ  اخْلَ ُٚمَٔم٥ِم، إلَِم  َواْْلُ  اْْلُ

َراٌت  َرََمَّم٣مَن، إلَِم  َوَرََمَّم٣منُ  ، ََم٣م َُمَ٘مٖمِّ ـا ٣ٌَمئِرَ  اصْمَتٛم٤ََم  إَِذا زَمْٝمٛمَُٜم  ، ودم زمٝم٣من َمٔمٛمك هذا احلدي٧مفمٙمٝمف َمتٖمؼ  " ايْمَ٘م

ٌُقا إِنْ » سمٔم٣ملم وم٣مل
َتٛمِ ٣ٌَمئِرَ  ََتْ رْ  فَمٛمْفُ  سُمٛمَْٜمْقنَ  ََم٣م ىَم : ايمٛم٣ًمء] «ىَمِرياًم  َُمْدطَماًل  َوُٞمْدطِمْٙمُ٘مؿْ  ؽَمٝمَِّئ٣مسمُِ٘مؿْ  فَمٛمُْ٘مؿْ  ُٞمَ٘مٖمِّ

30] 

ر ايم٘م٣ٌمئر هؾ َمًٟميم٥م وهٛم٣م  ٖما  هذه دم ايمٔمٙمامء ؟اطمتٙمػ ايمتقزم٥م َمـ همٝمٜم٣م ٓزمد أم ، ٣مفم٣متزم٣ميمْم اإلسمٝم٣من زمٚمجرد سُم٘ما

ـَ »:  اهلل وم٣مل ومقيمكم إلم  ، اظمًٟميم٥م ٌُقنَ  ايماِذي
َتٛمِ ٣ٌَمئِرَ  ََيْ شْمؿِ  ىَم ٓا  َوايْمَٖمَقاضِمَش  اإْلِ َؽ  إِنا  ايمٙماَٚمؿَ  إِ   «اظمَْْٕمِٖمَرةِ  َواؽِمعُ  َرزما
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 همٗم٣مل ، ايم٘م٣ٌمئر اصمتٛم٦ٌم َم٣م ىمٖم٣مرة أَن٣م ضم٣مدي٧مإ ودم  ، ايم٘م٣ٌمئر اصمتٛم٤م ظمـ ايمذٞمقب يٕمٖمر أٞمف  اهلل همٌكم 

ر ضمتك سمقزم٥م َمـ يمٙم٘م٣ٌمئر ٓزمد:  ايمٔمٙمؿ أهؾ زمٔمض ٖما  إن زمؾ زمٔمّمٜمؿ، ووم٣مل  ، واؽمتديمقا زم٣مٔي٥م اظمذىمقرة،سُم٘ما

ْؼ، َرصَمَع ىَمَٝمْقِم َويمَ »ط: يمٗمقل رؽمقل اهلل  ايم٘م٣ٌمئر سُمَ٘مِٖمر ايمْم٣مفم٣مت ًُ ـْ ضَم٨ما هللِاِ هَمَٙمْؿ َيْرهُم٧ْم، َومَلْ َيْٖم فُ ََم  .شَدسْمُف ُأَمُّ

٤َم  ََمـ زَمعَمٰ »:   اهلل وم٣مل ايم٘مٖمر هب٣م وُيَراد ايمًٝمئ٥م سُمْمَٙمؼ وومد  ًَ  هَمُٟمويَمٰئَِؽ  طَمْمِٝمَئُتفُ  زمِفِ  َوَأضَم٣مؿَم٦ْم  ؽَمٝمَِّئ٥مً  ىَم

  «طَم٣ميمُِدونَ  همِٝمَٜم٣م ُهؿْ  ۖ   ايمٛما٣مرِ  َأْصَح٣مُب 

٣مِهٙمِٝما٥ِم؟ دِم  فَمِٚمْٙمٛم٣َم زماَِم  َأُٞم٠َماطَمُذ  ،اهللِ َرؽُمقَل  َي٣م:  وم٣ميمقا: سمٗمدم وومد  ايمتقضمٝمد هب٣م ويراد احلًٛم٥مسُمْمَٙمؼ و   : وَم٣مَل  اْْلَ

٣م" ـْ  َأَما ـَ  ََم ًَ ٣م ُي٠َماطَمُذ  هَمالَ  اإِلؽْماَلمِ  دِم  َِمٛمُْ٘مؿْ  َأضْم ـْ . هِبَ ٣مِهٙمِٝما٥مِ  دِم  زمَِٔمَٚمٙمِفِ  ُي٠َماطَمُذ  هَم١مَِٞمفُ  َأؽَم٣مءَ  َوََم  َواإِلؽْماَلمِ  اْْلَ

٤م ويمذيمؽ ، اظمقاوع زمٔمض دم يمٙمتقزم٥م ٌف َمراد وهق آؽمتٕمٖم٣مر ايمًٝمئ٣مت هب٣م مُتَْحك َم٣م أفمٓمؿو     ط ايمٛمٌل َرنما

ٌْدِ   ضَمِدْي٧م هَمِٖمل، ىمثغما آؽمتٕمٖم٣مر دم ـِ  اهللاِ فَم ـْ  ؿُمقزَمك":   ط ايمٛماٌِلُّ  وَم٣مَل :  وم٣مَل  ◙ زُمْنٍ  زْم  دِم  َوصَمَد  ظمَِ

   "ىَمثغًِما اؽْمتِْٕمَٖم٣مًرا َصِحٝمَٖمتِفِ 

 :(288)ص:  ات ايمذٞمقب همٗم٣ملاًل َمـ َم٘مٖمروومد ذىمر ازمـ أيب ايمٔمز رمحف اهلل دم ذح ايمْمح٣موي٥م مج

 هم٣مفمؾ ايمًٝمئ٣مت يًٗمط فمٛمف فمٗمقزم٥م صمٜمٛمؿ زمٛمحق فمممة أؽم٣ٌمب، فمرهم٦م زم٣مٓؽمتٗمراء َمـ ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م:

ـْ سَم٣مَب }ايم٤ًٌم إول: ايمتقزم٥م، وم٣مل سمٔم٣ملم:  ٓا ََم ـَ سَم٣مزُمقا}. {إِ ٓا ايماِذي  .{إِ

٘مـ هؾ سمتقومػ صحتٜم٣م فمعم أن سم٘مقن وايمتقزم٥م ايمٛمِمقح، وهل اخل٣ميمِم٥م، ٓ ُيتص هب٣م ذٞم٤م دون ذٞم٤م، يم

فم٣مَم٥م ؟ ضمتك يمق سم٣مب َمـ ذٞم٤م وأس فمعم آطمر ٓ سمٗمٌؾ ؟ وايمِمحٝمح أَن٣م سمٗمٌؾ. وهؾ َي٤م اإلؽمالم َم٣م ومٌٙمف 

َمـ ايمممك ونمغمه َمـ ايمذٞمقب وإن مل يت٤م َمٛمٜم٣م ؟ أم ٓ زمد َمع اإلؽمالم َمـ ايمتقزم٥م َمـ نمغم ايمممك ؟ ضمتك يمق 

هؾ ي٠ماطمذ زمام ىم٣من َمٛمف دم ىمٖمره َمـ ايمزٞم٣م وذب اخلٚمر ؟ أم أؽمٙمؿ وهق َمٌم فمعم ايمزٞم٣م وذب اخلٚمر َمثال، 

ٓ زمد أن يتقب َمـ ذيمؽ ايمذٞم٤م َمع إؽمالَمف ؟ أو يتقب سمقزم٥م فم٣مَم٥م َمـ ىمؾ ذٞم٤م ؟ وهذا هق إصح: أٞمف ٓ 

ِم٣م ٓ طمالف همٝمف زمكم  -زمد َمـ ايمتقزم٥م َمع اإلؽمالم، وىمقن ايمتقزم٥م ؽم٣ٌٌم يمٕمٖمران ايمذٞمقب وفمدم اظم٠ماطمذة هب٣م 
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هُمقا فَمعَم }ي٘مقن ؽم٣ٌٌم يمٕمٖمران مجٝمع ايمذٞمقب إٓ ايمتقزم٥م، وم٣مل سمٔم٣ملم:  إَم٥م، ويمٝمس رء ـَ َأْهَ ٣ٌَمِدَي ايماِذي وُمْؾ َي٣مفِم

ضِمٝم ُف ُهَق ايْمَٕمُٖمقُر ايمرا ُٞمقَب مَجِٝمًٔم٣م إِٞما ٥ِم اهللاِ إِنا اهللاَ َيْٕمِٖمُر ايمذُّ ـْ َرمْحَ َٓ سَمْٗمٛمَُْمقا َِم ِٜمْؿ  ًِ وهذا ظمـ سم٣مب، وْلذا  {ؿُ َأْٞمُٖم

ُ٘مؿْ }ووم٣مل زمٔمده٣م:  { سَمْٗمٛمَُْمقآَ }وم٣مل:  ٌُقا إلَِم َرزمِّ  ، أي٥م.{َوَأٞمِٝم

َتْٕمِٖمُرونَ }ايم٤ًٌم ايمث٣مين: آؽمتٕمٖم٣مر، وم٣مل سمٔم٣ملم:  ًْ ْؿ َوُهْؿ َي هَبُ يم٘مـ آؽمتٕمٖم٣مر سم٣مرة يذىمر  {َوََم٣م ىَم٣مَن اهللاُ َُمَٔمذِّ

٥م وضمده٣م ؾمٚمٙم٦م وضمده، وسم٣مرة يٗمرن زم٣ميمتقزم٥م، هم١من ذىمر وضمده دطمؾ َمٔمف ايمتقزم٥م، ىمام إذا ذىمرت ايمتقزم

آؽمتٕمٖم٣مر. هم٣ميمتقزم٥م سمتّمٚمـ آؽمتٕمٖم٣مر، وآؽمتٕمٖم٣مر يتّمٚمـ ايمتقزم٥م، وىمؾ واضمد َمٛمٜمام يدطمؾ دم َمًٚمك 

أطمر فمٛمد اإلؿمالق، وأَم٣م فمٛمد اومؼمان إضمدى ايمٙمٖمٓمتكم زم٣مٕطمرى، هم٣مٓؽمتٕمٖم٣مر: ؿمٙم٤م ووم٣مي٥م ذ َم٣م َم٢م، 

 يمف.وايمتقزم٥م: ايمرصمقع وؿمٙم٤م ووم٣مي٥م ذ َم٣م ُي٣مهمف دم اظمًتٗمٌؾ َمـ ؽمٝمئ٣مت أفمام

وٞمٓمغم هذا: ايمٖمٗمغم واظمً٘مكم، إذا ذىمر أضمد ايمٙمٖمٓمكم ؾمٚمؾ أطمر، وإذا ذىمرا َمٔم٣م ىم٣من يم٘مؾ َمٛمٜمام َمٔمٛمك. 

٣مىمكِمَ }وم٣مل سمٔم٣ملم:  ًَ ِة ََم ٘مِٝمٛم٣ًم} {إؿِْمَٔم٣مُم فَممَمَ ًْ ُٖمقَه٣م َوسُم٠ْمسُمقَه٣م ايْمُٖمَٗمَراَء هَمُٜمَق طَمغْمٌ يَمُ٘مؿْ } {هَم١مؿِْمَٔم٣مُم ؽِمتِّكَم َِم  {َوإِْن خُتْ

واضمد َمـ آؽمٚمكم دم هذه أي٣مت ظم٣م أهمرد ؾمٚمؾ اظمٗمؾ واظمٔمدم، وظم٣م ومرن أضمدمه٣م زم٣مٔطمر دم ٓ طمالف أن ىمؾ 

٣مىمِكمِ }ومقيمف سمٔم٣ملم:  ًَ َدوَم٣مُت يمِْٙمُٖمَٗمَراِء َواظمَْ اَم ايمِما ىم٣من اظمراد زمٟمضمدمه٣م اظمٗمؾ، وأطمر اظمٔمدم، فمعم  -أي٥م  {إِٞما

 طمالف همٝمف.

 قق وايمٔمِمٝم٣من.وىمذيمؽ: اإلشمؿ وايمٔمدوان، وايمػم وايمتٗمقى، وايمٖمً

ويٗمرب َمـ هذا اظمٔمٛمك: ايم٘مٖمر وايمٛمٖم٣مق، هم١من ايم٘مٖمر أفمؿ، هم١مذا ذىمر ايم٘مٖمر ؾمٚمؾ ايمٛمٖم٣مق، وإن ذىمرا َمٔم٣م 

 ىم٣من يم٘مؾ َمٛمٜمام َمٔمٛمك. وىمذيمؽ اإليامن واإلؽمالم، فمعم َم٣م يٟمت ايم٘مالم همٝمف، إن ؾم٣مء اهلل سمٔم٣ملم.

٣ميمقيؾ ظمـ نمٙم٦ٌم آضم٣مده فممماسمف. ايم٤ًٌم ايمث٣ميم٧م: احلًٛم٣مت. هم١من احلًٛم٥م زمٔممم أَمث٣مْل٣م، وايمًٝمئ٥م زمٚمثٙمٜم٣م، هم

ٝمَِّئ٣مِت }ووم٣مل سمٔم٣ملم:  ًا ـَ ايم ٌْ ٛم٣َمِت ُيْذِه ًَ  ش.وأسمٌع ايمًٝمئ٥م احلًٛم٥م متحٜم٣م»ووم٣مل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  {إِنا احْلَ
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َم٣م يِمٝم٤م اظم٠مَمـ َمـ وص٤م وٓ ٞمِم٤م، »ايم٤ًٌم ايمرازمع: اظمِم٣مئ٤م ايمدٞمٝمقي٥م، وم٣مل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: 

أٞمف ظم٣م ٞمزل ومقيمف »ودم اظمًٛمد: ش. ايمُمقىم٥م يُم٣مىمٜم٣م إٓ ىمٖمر هب٣م َمـ طمْم٣مي٣مهوٓ نمؿ وٓ هؿ وٓ ضمزن، ضمتك 

َز زمِفِ }سمٔم٣ملم:  ـْ َئْمَٚمْؾ ؽُمقًءا َُيْ وم٣مل أزمق زم٘مر: ي٣م رؽمقل اهلل، ٞمزيم٦م وم٣مصٚم٥م ايمٓمٜمر، وأيٛم٣م مل ئمٚمؾ ؽمقءا ؟  {ََم

 . شهمٗم٣مل: ي٣م أزم٣م زم٘مر، أيم٦ًم سمٛمِم٤م ؟ أيم٦ًم َتزن ؟ أيم٦ًم يِمٝمٌؽ ايمألواء ؟ همذيمؽ َم٣م َتزون زمف

هم٣مظمِم٣مئ٤م ٞمٖمًٜم٣م، َم٘مٖمرة، وزم٣ميمِمػم فمٙمٝمٜم٣م يث٣مب ايمٔمٌد، وزم٣ميمتًخط يٟمشمؿ وايمِمػم وايمًخط أَمر آطمر نمغم 

اظمِمٝم٥ٌم، هم٣مظمِمٝم٥ٌم َمـ همٔمؾ اهلل ٓ َمـ همٔمؾ ايمٔمٌد، وهل صمزاء َمـ اهلل يمٙمٔمٌد فمعم ذٞمٌف، وي٘مٖمر ذٞمٌف هب٣م، وإٞمام 

ر ومد ُيِمؾ زمٕمغم فمٚمؾ َمـ ايمٔمٌد، زمؾ يث٣مب اظمرء ويٟمشمؿ فمعم همٔمٙمف، وايمِمػم وايمًخط َمـ همٔمٙمف، وإن ىم٣من إصم

ـْ يَمُدْٞمُف َأصْمًرا فَمٓمِٝماًم }هدي٥م َمـ ايمٕمغم، أو همّمؾ َمـ اهلل َمـ نمغم ؽم٤ٌم، وم٣مل سمٔم٣ملم:  . همٛمٖمس اظمرض {َوُي٠ْمِت َِم

 صمزاء وىمٖم٣مرة ظم٣م سمٗمدم.

 وىمثغما َم٣م يٖمٜمؿ َمـ إصمر نمٖمران ايمذٞمقب. ويمٝمس ذيمؽ َمديمقيمف، وإٞمام ي٘مقن َمـ ٓزَمف.

 ايمٗمػم. وؽمٝمٟمت ايم٘مالم فمٙمٝمف، إن ؾم٣مء اهلل سمٔم٣ملم.ايم٤ًٌم اخل٣مَمس: فمذاب 

 ايم٤ًٌم ايم٣ًمدس: دفم٣مء اظم٠مَمٛمكم واؽمتٕمٖم٣مرهؿ دم احلٝم٣مة وزمٔمد اظمامت.

ايم٤ًٌم ايم٣ًمزمع: َم٣م هيدى إيمٝمف زمٔمد اظمقت، َمـ شمقاب صدوم٥م أو ومراءة أو ضم٨م، وٞمحق ذيمؽ، وؽمٝمٟمت ايم٘مالم 

 فمعم ذيمؽ إن ؾم٣مء اهلل سمٔم٣ملم.

 ٥م وؾمدائده.ايم٤ًٌم ايمث٣مَمـ: أهقال يقم ايمٗمٝم٣مَم

ايم٤ًٌم ايمت٣مؽمع: َم٣م شم٦ٌم دم ايمِمحٝمحكم: أن اظم٠مَمٛمكم إذا فمػموا ايمٌماط وومٖمقا فمعم ومٛمْمرة زمكم اْلٛم٥م وايمٛم٣مر، 

 همٝمٗمتص يمٌٔمّمٜمؿ َمـ زمٔمض، هم١مذا هذزمقا وٞمٗمقا أذن ْلؿ دم دطمقل اْلٛم٥م..

 ايم٤ًٌم ايمٔم٣مذ: ؾمٖم٣مفم٥م ايمُم٣مهمٔمكم، ىمام سمٗمدم فمٛمد ذىمر ايمُمٖم٣مفم٥م وأوم٣ًمَمٜم٣م.
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ـْ }أرضمؿ ايمرامحكم َمـ نمغم ؾمٖم٣مفم٥م، ىمام وم٣مل سمٔم٣ملم:  ايم٤ًٌم احل٣مدي فممم: فمٖمق َوَيْٕمِٖمُر ََم٣م ُدوَن َذيمَِؽ ظمَِ

هم١من ىم٣من ِمـ مل يُمٟم اهلل أن يٕمٖمر يمف يمٔمٓمؿ صمرَمف، همال زمد َمـ دطمقيمف إلم ايم٘مغم، يمٝمخٙمص ؿمٝم٤م إيامٞمف َمـ {َيَُم٣مءُ 

 . اهــ وم٣مل: ٓ إيمف إٓ اهللامن، زمؾ َمطم٧ٌم َمٔم٣مصٝمف، همال يٌٗمك دم ايمٛم٣مر َمـ دم ومٙمٌف أدٞمك أدٞمك َمثٗم٣مل ذرة َمـ إي

ـٍ  زمُِخُٙمٍؼ  ايمٛما٣مَس  َوطَم٣ميمِِؼ : ومقيمف  ًَ  اإلٞم٣ًمن أن هم٣مٕولم احلدي٧م ٚمٛمٜم٣مسمّم ايمذي ايمث٣ميمث٥م اظمًٟميم٥م هل هذه:   ضَم

ـ زمُخُٙمٍؼ  ايمٛم٣مس خم٣ميمَٗم٥م وايمث٣ميمث٥م  احلًٛم٥م، ايمًٝمئ٥م إسم٣ٌمع وايمث٣مٞمٝم٥م ، ىم٣من ضمٝم٧م  اهلل يتِؼ  ًَ  اإلٞم٣ًمن سمٟمَمؾ ويمق ، ضَم

 ايمٛم٣مس وزمكم زمٝمٛمف وهمٝمام ، ٞمٖمًف وزمكم زمٝمٛمف وهمٝمام ، اهلل وزمكم زمٝمٛمف همٝمام ، اإلٞم٣ًمن ضمٝم٣مة َٞمٓماؿَ  ومد يمقصمده احلدي٧م هذا

ٌَط اإلٞم٣ًمن ، احل٘مٝمؿ ايمممع هق وهذا ،  وأهمّمؾ، احلٗمقق أصح٣مب مجٝمع وَمع ، أضمقاْل٣م مجٝمع دم ،  ضمٝم٣مسمف سُمّم

 ودم ، «فَمٓمِٝمؿٍ  طُمُٙمٍؼ  يَمَٔمعم َوإِٞماَؽ »: زمٗمقيمف  ط ٞمٌٝمف  اهلل  وصػ همٗمد  ط اهلل رؽمقل هق هبذا ختٙمؼ َمـ

  ش ايمُٗمرآنَ    ط اهللاِ َرؽُمقُل  طُمُٙمَؼ  ىَم٣منَ »:  ا◙ فم٣مئُم٥م وم٣ميم٦م َمًٙمؿ صحٝمح

ـَ  ، ط اهللُ َرؽُمقُل  ىَم٣منَ  »:  ايمِمحٝمح  دم فمٚمرو زمـ اهلل فمٌد ضمدي٧م ودم ًَ  ش طُمُٙمًٗم٣م ايمٛما٣مسِ  َأضْم

 :   اهلل وم٣مل   ط اهلل زمرؽمقل يٗمتدي نأ إٓ فمٙمٝمف همام احلًٛم٥م زم٣مٕطمالق  يَتَخٙمؼ أن أراد همٚمـ 

ٛم٥َمٌ  ُأؽْمَقةٌ  اهللاِ َرؽُمقلِ  دِم  يَمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  يماَٗمْد  » ًَ طِمرَ  َوايْمَٝمْقمَ  اهللاَ َيْرصُمق ىَم٣منَ  ظمَِّـ ضَم ْٔ ا اهللاَ َوَذىَمرَ  ا   « ىَمثغِْمً

  ط ايمٛمٌل لوم٣م وْلذا ، وايمػمىم٣مت اظمْم٣ميم٤م وٞمٝمؾ  ، ايمدرصم٣مت رهمع أؽم٣ٌمب أفمٓمؿ َمـ احلًٛم٥م وإطمالق 

ـْ  ََم٣م » ءٍ  َِم ٌْد َِمٝمَزانِ  دِم  َأشْمَٗمُؾ  َرْ ـْ  َأشْمَٗمؾ ايْمَٔم ـِ  َِم ًْ ُٙمِؼ  ضُم  . ونمغمه ايمؼمَمذي فمٛمد فم٣مئُم٥م ضمدي٧م  ش اخْلُ

ٛمُُٜمؿْ  إِياَمًٞم٣م اظْم٠ُْمَِمٛمكِمَ  َأىْمَٚمُؾ  ": ط ايمٛماٌِلّ  ووم٣مل ًَ  . " طُمُٙمًٗم٣م َأضْم

 يدطمؾ َم٣م أىمثر  ؽُمئَِؾ  ضمكم أيًّم٣م   ط لايمٛمٌ ووم٣مل  ، وفم٣مئُم٥م ◙ هريرة أيب  فمـ ونمغمه أمحد أطمرصمف 

 أطمرصمف ايمؼمَمذي . ش َوايْمَٖمْرَج  ايْمَٖمؿَ  ايمٛما٣مرِ  ايمٛما٣مَس  ُيْدطِمُؾ  ََم٣م َأىْمَثرِ  » :وم٣مل ايمٛم٣مر ايمٛم٣مس

ـُ  اهللاِ سَمْٗمَقى »: وم٣مل اْلٛم٥م ايمٛم٣مس يدطمؾ َم٣م أىمثر فمـ وؽُمئَِؾ    ًْ ُٙمِؼ  َوضُم  أطمرصمف ايمؼمَمذي . ش اخْلُ

ـَ ا إِنا »: ط ايمٛمٌل وأطمػم  ـِ  يَمُٝمْدِركُ  ظم٠مَم ًْ ٣مئِؿِ  َدَرصَم٥مَ  طُمُٙمٗمفِ  زمُِح  أطمرصمف أزمق داود . ش ايمَٗم٣مئِؿِ  ايمِما
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ٌُِّ٘مؿ َِمـ إِنا »:  ط ايمٛمٌل وم٣مل ◙ صم٣مزمر ضمدي٧م ودم ٣م َِمٛمِّل وَأومرزمُِ٘مؿ إرِما  أضَم ًً  ايمٗمٝم٣مََم٥مِ  يقمَ  جمٙم

 ونمغمه . ايمؼمَمذي رواه   ش َأطماَلوًم٣م َأضَم٣مؽِمٛمَُ٘مؿ

ُٜمؿا  ": ايمٙمٝمؾ ومٝم٣مم دم   ط ايمٛمٌل دفم٣مء َمـ وىم٣من ـِ  اْهِديِن  ايمٙما ًَ فُ  ، إطَْمالِق  ٕضَْم ٛمَِٜم٣م هَيِْدي ٓ هَم١مِٞما ًَ  إِٓ ٕضَْم

ْف  ، َأْٞم٦َم  ُف  ٓ ؽَمٝمَِّئَٜم٣م فَمٛمِّل َواْسِ  . ◙ فمقم فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف  " َأْٞم٦َم  إِٓ ؽَمٝمَِّئَٜم٣م فَمٛمِّل َيٌْمِ

ـ همّمؾ فمعم ايمدايم٥م ، وأي٣مت إضم٣مدي٧م هل وىمؿ ًْ    زمتقضمٝمده  اهلل ضمؼ سمٟمدي٥م دم ؽمٝمام ٓ اخلٙمؼ ضُم

ـ ايمٛم٣مس وأضمؼ ، ايمٛم٣مس ضمٗمقق سمٟمدي٥م وه٘مذا ًْ  :  اهلل وم٣مل إزمقيـ اخُلُٙمؼ زمُِح

ـِ » ٣مًٞم٣م َوزم٣ِميْمَقايمَِدْي ًَ َؽ  َووَم٢َم »ٚمٛمٜم٣م ومقيمف سمٔم٣ملم: زمحٗمٜم ايمقايمديـ ضمؼ  اهلل وَمَرن ىمثغمة زمآي٣متدم   «إضِْم  َرزمُّ

ٌُُدواْ  َأٓا  ٣مهُ  إِٓا  سَمْٔم ـِ َوزمِ  إِيا ٣مًٞم٣م ٣ميْمَقايمَِدْي ًَ   «إضِْم

ٛمُُٜمؿْ  إِياَمًٞم٣م اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  َأىْمَٚمُؾ ": ط ايمٛمٌل أَمر ىمام ايمزوصم٥م َمع اخُلُٙمؼ ضمًـ وه٘مذا  ًَ  َوطِمَٝم٣مُرىُمؿْ  ،طُمُٙمًٗم٣م َأضْم

٣مئُِ٘مؿْ  طِمَٝم٣مُرىُمؿْ  ًَ
ِ  ، واهلل اظمقهمؼ ." يمِٛم

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 
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 *********************************************ايمممح :

 و  ط ايمٛمٌل فمؿ ازمـ وهق اظمْمٙم٤م فمٌد زمـ فم٣ٌمس ازمـ اهلل فمٌد ايمٔم٣ٌمس أزمق هق: فم٣ٌمس ازمـ  »ومقيمف  

ب همٗمد   ط  ايمٛماٌِلِّ  طَمَدمَ  َمـ دم َمٔمدودٌ  ِلِّ  همخرج زمف يمَِٝمًَتٛمِجل َم٣مء همٝمف إٞم٣مءً  إيمٝمف وَمرا :  همٗم٣مل ءاخلال َمـ  ط  ايمٛمٌا

ُٜمؿا  ": همٗم٣مل فم٣ٌمس ازمـ اهلل فمٌد:   وم٣ميمقا ،هذا همٔمؾ َمـ  َمـ ْٜمفُ  ايمٙما ـِ  دِم  هَمٗمِّ ي ْٚمفُ  ايمدِّ   " ايمتاْٟمِويَؾ  َوفَمٙمِّ

٣ًٌم ضمديًث٣م يمٛم٣م همروى،  ط ايمٛماٌِلِّ  زوج َمٝمٚمقٞم٥م طم٣ميمتف فمٛمد يمٝمٙم٥مً  زم٣مت وومد  وَم٣مَل:  ،ايمٙمٝمؾ ومٝم٣مم ىمٝمٖمٝم٥م دم فمٓمٝماًم  فمجٝم

َؾ َوصْمَٜمُف َوَيَدْيِف، شُمؿا َٞم٣مَم، شُمؿا  ×٣ميَمتِل ََمْٝمُٚمقَٞم٥َم، هَمَٗم٣مَم ايمٛماٌِلُّ زم٦ِمُّ يَمْٝمَٙم٥ًم فِمٛمَْد طَم  ًَ ٝمِْؾ، هَمَٟمسَمك ضَم٣مصَمَتُف، شُمؿا نَم ـَ ايمٙما َِم

ْ ُيْ٘مثِْر، َووَمْد َأزمْ  ، َومَل ـِ َٟم ُوُوقًءا زَمكْمَ ايْمُقُوقَءْي ، وَم٣مَم هَمَٟمسَمك ايْمِٗمْرزَم٥َم، هَمَٟمؿْمَٙمَؼ ؾِمٛم٣َموَمَٜم٣م، شُمؿا سَمَقوا َٙمَغ، شُمؿا وَم٣مَم هَمَِمعما

ـْ يَ  ، هَمُٗمْٚم٦ُم فَم ْٟمُت، هَمَٗم٣مَم هَمَِمعما ٣مِرِه، هَمَٟمطَمَذ زمَِٝمِدي هَمُٗمْٚم٦ُم هَمَتَٚمْماْٝم٦ُم ىَمَراِهَٝم٥َم َأْن َيَرى َأينِّ ىُمٛم٦ُْم َأْٞمَتٌُِف يَمُف، هَمتََقوا ًَ

٦ْم َصاَلُة َرؽُمقِل اهلِل  ـْ َيِٚمٝمٛمِِف، هَمَتَت٣مَما ـَ ايمٙما  ×هَمَٟمَداَريِن فَم َة َرىْمَٔم٥ًم، شُمؿا اْوَْمَجَع هَمٛم٣َمَم ضَمتاك َِم ْٝمِؾ شَماَلَث فَممْمَ

ٌا٣مٍس  ـِ فَم ٌِْد اهللِ ازم ـْ فَم َي٣م نُماَلُم إيِّن  »َيقََم٣ًم هَمَٗم٣مَل رِم:   ط٦ُم طَمْٙمَػ ايمٛمٌل ىُمٛمْ َم٣م وَم٣مَل: ◙فَم

٣مَهَؽ، إَِذَا ؽَمَٟميْم٦َم هَم٣مؽْمَٟمِل اهللَ، َوإَِذَا  ُأفَمٙمُِّٚمَؽ ىَمٙماَِمٍت : اضْمَٖمِظ اهللَ َُيَٖمٓمؽ، اضْمَٖمِظ اهلَل ََتِدُه َُتَ

أن َيٛمَٖمُٔمقَك زمًِمٍء مَلْ َيٛمَْٖمُٔمقَك إِٓ زمًِمٍء  اؽْمَتَٔمٛم٦َم هَم٣مؽْمَتِٔمـ زم٣ِمهللِ، َوافْمَٙمؿ َأنا إَُّم٥م يمق اصْمَتَٚمَٔم٦م فَمعَم 

ٌَُف اهللُ فَمَٙمْٝمَؽ،  وَك زمًِمٍء مَلْ َييوك إٓ زمًمٍء وَمد ىَمَت ٌَُف اهللُ يَمؽ، وإِن اصِْمَتَٚمٔمقا فَمعَم َأْن َيُيُّ وَمد ىَمَت

ُحُػ  َمِذي ووم٣مل: ضمدي٧م ضمًـ صحٝمح  ش ُرهمَٔم٦م إوَْمالُم، َوصَمّٖم٦ِم ايمِمُّ  -واي٥م ودم ر -َرواه ايمؼّمْ

َمِذي :  طم٣مِء َئمِرهْمَؽ دم ايمُّمدِة، َوافْمَٙمؿ أن  »نمغم ايمؼّمْ ْف إلم اهللِ دم ايمرا اضِمٖمِظ اهلَل ََتٍْدُه َأََم٣مََمَؽ، سَمَٔمرا

، َوَأنا  ػْمِ ْ َيُ٘مـ يمُِٝمخْمِئَؽ، َوافْمَٙمْؿ أنا ايمٛماٌْمَ ََمَع ايمِما ْ َيُ٘مـ يمُِٝمِمٝمٌَؽ، َوََم٣م َأَص٣مزَمَؽ مَل ََم٣م َأطمْمٟمَك مَل

ا ايمَٖمَرَج    شََمَع ايمَ٘مرِب، َوَأنا ََمَع ايمُٔمِن ُيْنً
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ْٟم، َوىَم٣مَن دِم  ، َومَلْ َيَتَقوا اَلِة، هَمَٗم٣مَم هَمَِمعما ايمٙمُٜمؿا اصْمَٔمْؾ دِم » ُدفَم٣مئِِف: َٞمَٖمَخ، َوىَم٣مَن إَِذا َٞم٣مَم َٞمَٖمَخ، هَمَٟمسَم٣مُه زماَِلٌل هَمآَذَٞمُف زم٣ِميمِما

ي ٞمُ  تِل وَمْٙمٌِل ُٞمقًرا، َودِم زَمٌَمِ ٣مِري ُٞمقًرا، َوهَمْقوِمل ُٞمقًرا، َوََتْ ًَ ـْ َي ـْ َيِٚمٝمٛمِل ُٞمقًرا، َوفَم قًرا، َودِم ؽَمْٚمِٔمل ُٞمقًرا، َوفَم

  ش.ُٞمقًرا، َوَأََم٣مَِمل ُٞمقًرا، َوطَمْٙمِٖمل ُٞمقًرا، َوفَمٓمِّْؿ رِم ُٞمقًرا

 يمِمٛمػا َمـ ،◙ فم٣ٌمس وازمـ ،ايمٙمٝمؾ َمـ ط ايمٛماٌِلِّ  ومٝم٣مم ىمٝمٖمٝم٥م دم  ىم٣مَمٙم٥م رؽم٣ميم٥م زمْمرومف هم٣محلدي٧م  

 زمـ اهلل فمٌد أن وَمٔمٙمقم  ،ايمُٗمْرآن  سُمْرمُج٣َمن :  زمٟمٞمف َمًٔمقد زمـ اهلل فمٌد وصٖمف همٗمد ،ايمديـ هبؿ  اهلل ضمٖمظ ايمذي

 همٝمف وٞمَٗمؾ ،ايمٗمرآن همٝمف همنا   ،ؽمٛم٥م  فممميـ همقق فم٣ٌمس ازمـ اهلل فمٌد زمٔمده فم٣مشضمٝم٧م  ،َمٌ٘مًرا َم٣مت َمًٔمقد

 هؿ:و ،ايمٔم٣ٌمديم٥م أضمد وهق ،اظم٠ميمٖمكم َمـ ص٣مر ضمتك ،إضم٣مدي٧م

 شايمُٕمَرر ايمٔم٣ٌمديم٥م هؿ  ايمززمغم وازمـ*** وفُمَٚمر وفَمْٚمروٍ  فم٣ٌمسٍ  ازمـ»

 زال وَم٣م  ،وايمٔم٣ٌمد ايمٌالد زمف َم٣مٞمتٖمع  اهلل ديـ دم وأهمَتقْ    ، ط ايمٛمٌل ؽمٛم٥م َمـ ٞمٗمٙمقا َٕنؿ  زم٣ميمٔم٣ٌمديم٥م ؽُمٚمق 

 . فمٙمٝمٜم٣م وَمـ إرض اهلل يرث أن وإلم ، أن إلم زمٔمٙمٚمٜمؿ يٛمتٖمٔمقن ايمٛم٣مس

 زمٔمّمٜمؿ همٗم٣مل زمدر أؾمٝم٣مخ َمع يدطمٙمٛمل فمٚمر ىم٣من:   وم٣مل َم٣م◙ فم٣ٌمس ازمـ فمـ ايمٌخ٣مري صحٝمح همٖمل

 وم٣مل َمٔمٜمؿ ودفم٣مين يقم ذات همدفم٣مهؿ وم٣مل فمٙمٚمتؿ ومد ِمـ إٞمف همٗم٣مل ؟ َمثٙمف أزمٛم٣مء ويمٛم٣م َمٔمٛم٣م ايمٖمتك هذا سمدطمؾ مل

 ايمٛم٣مس ورأي٦م.  وايمٖمتح اهلل ٞمٌم صم٣مء إذا » دم سمٗمقيمقن َم٣م همٗم٣مل َمٛمل يمغمهيؿ إٓ يقَمئذ دفم٣مين رأيتف وَم٣م

 ٞمٌمٞم٣م إذا وٞمًتٕمٖمره اهلل ٞمحٚمد أن أَمرٞم٣م زمٔمّمٜمؿ همٗم٣مل ايمًقرة طمتؿ ضمتك « أهمقاصم٣م اهلل ديـ دم يدطمٙمقن

 ٓ ومٙم٦م ؟ ومقيمؽ أىمذيمؽ فم٣ٌمس ازمـ ي٣م رم همٗم٣مل ؾمٝمئ٣م زمٔمّمٜمؿ يٗمؾ مل أو ٞمدري ٓ زمٔمّمٜمؿ ووم٣مل فمٙمٝمٛم٣م وهمتح

 « وايمٖمتح اهلل ٞمٌم صم٣مء ذاإ » يمف اهلل أفمٙمٚمف ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل أصمؾ هق ومٙم٦م ؟ سمٗمقل همام وم٣مل

 إٓ مهوا أفمٙمؿ َم٣م فمٚمر وم٣مل.  « سمقازم٣م ىم٣من إٞمف واؽمتٕمٖمره رزمؽ زمحٚمد همًٌح » أصمٙمؽ فمالَم٥م همذاك َم٘م٥م همتح

 .  ش: سمٔمٙمؿ َم٣م
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 احلًـ أردف ومد  ط ايمٛمٌل هم١من اإلرداف صمقاز احلدي٧م دم:    َيقََم٣مً   ط ايمٛمٌل طَمْٙمَػ  ىُمٛم٦ُْم » ومقيمف:  

  ايمدازم٥م فمعم ايمرىمقب هق واإلرداف ، نمغمهؿ وأردف ، فم٣ٌمس زمـ اهلل وفمٌد ، صمٔمٖمر ازمـ اهلل وفمٌد ،  واحلًكم

٣ًٌم ،  اخلٙمػ دم أٞمف ايمٕم٣ميم٤م ودم إَم٣مم أو اخلٙمػ دم زمٔمّمٜمؿ مَحْؾ َمع ،  ايمِمٌٝم٣من  َمع هذا ُيِمٛمَع َم٣م ونم٣ميم

 ؽم٣مَم٥مأ أردف وومد ، وايمِمٕم٣مر يمٙم٘م٣ٌمر ، اخُلُٙمؼضمًـ و ، ايمتقاوع َمـ   ط ايمٛمٌل فمٙمٝمف َم٣م هذا ودم ، وايمِمٕم٣مر

 ايمِمح٣مزم٥م وىم٣من ، اْلٚمرات إلم َمزديمٖم٥م َمـ فم٣ٌمس ازمـ ايمٖمّمؾ وأردف  َمزديمٖم٥م إلم فمرهم٣مت َمـ زيد ازمـ 

   ط ايمٛمٌل إلىمرام:  إول إَمر:  َٕمريـ يٖمرضمقن ىم٣مٞمقا صٕم٣مرهؿ ؽمٝمام ٓ هبذا يٖمرضمقن فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان

 .    يمٙمٛم٣مس ويٌٙمٕمقه٣م ،  ط ايمٛمٌل ؽمٛم٥م ُيٖمٓمقن أَنؿ:  ايمث٣مين وإَمر ، ْلؿ

 وىم٣من يرىم٤م، أن إلم همٝمحت٣مج ، صمًٚمف َيّْمُٔمػ أو َي٘مػُم  ومد اإلٞم٣ًمن هم١من زم٣ميمرىمقب اإلؽمتٔم٣مٞم٥م وفيى: 

 ضمج٥م َمـ ىم٣من َم٣م إٓ   ط ايمٛمٌل َمع ايمٕمزوات يُمٜمد مل صٕمغًما ىم٣من ◙ فم٣ٌمس ازمـ هم١من ، اظمديٛم٥م دمهذا

 .  ايمقداع

ٌَْٝمَؽ : وم٣مل َُمَٔم٣مذ ي٣م: ط لوم٣م ىمام زم٣مؽمٚمف ايمْم٣ميم٤م ٞمداء همٝمف:  نُماَلمُ  َي٣م: رِم  هَمَٗم٣مَل  » ومقيمف:  أو اهلل  َرؽُمقَل  ي٣م يَم

 . يمٙمتٛمٌٝمف وهذا نمالم ي٣م:  هٛم٣م وم٣ملو زمِقصٖمف

ٌَفَ  زمقصٖمف ٞم٣مديتف أو زم٣مؽمٚمف ذىمرسمف إذا اإلٞم٣ًمن هم١من    ضمدشمتف يمق َم٣م زمخالف ، سمٗمقل   ظم٣م وأصٕمك إيمٝمؽ اٞمت

 َمـ هذا هم١من َُمذىمُِرك إين أو ، َمقصٝمؽ إين ي٣مهمالن ومٙم٦م إذا يم٘مـ ، يٛمًك ورزمام ُيٖمظ رزمام ، فم٣مزمرا ضمديًث٣م

 .  اإلٞمت٣ٌمه دوافمل

 يْمٙمؼ فمعم َم٣م دون ايمٌٙمقغ، وومد يْمٙمؼ فمعم ايم٣ٌميمغ .  :وايمٕمالم » ومقيمف:

 ؽمٌح٣مٞمف رزمٛم٣م زمؾ ، زمذيمؽ  أَمر ومد   ط وايمٛمٌَِلا  اخلغم  وٞممم ،  ايمٔمٙمؿ زم٧م همّمٝمٙم٥م همٝمف:  ُأفَمٙمُِّٚمَؽ  إيِّن » ومقيمف:  

ْ٘مَٚم٥مِ  َرزمَِّؽ  ؽَمٌِٝمؾِ  إلَِمٰ  اْدعُ » :٣ملموم٣مل سمٔم ىمت٣مزمف دم ذيمؽ فمعم ضم٧م ومد وسمٔم٣ملم ٛم٥َمِ  َواظمَْْقفِمَٓم٥مِ  زم٣ِمحْلِ ًَ ، ووم٣مل «احْلَ
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ٛمُ٘مؿْ  َويْمَتُ٘مـ»فمزوصمؾ:  ٥مٌ  َمِّ غْمِ  إلَِم  َيْدفُمقنَ  ُأَما ـِ  َوَيٛمَْٜمْقنَ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  َوَيْٟمَُمُرونَ  اخْلَ  ُهؿُ  َوُأويَمٰئَِؽ  ۖ   اظمُْٛمَ٘مرِ  فَم

  «اظمُْْٖمٙمُِحقنَ 

ـْ » :يرة أيب هر ضمدي٧م ودم  ـْ  يَمفُ  ىَم٣منَ  ُهًدى إلَِم  َدفَم٣م ََم صَْمرِ  َِم ْٕ ـْ  ُأصُمقرِ  َِمْثُؾ  ا  َذيمَِؽ  َيٛمُْٗمُص  َٓ  سَمٌَِٔمفُ  ََم

ـْ   شؾَمْٝمًئ٣م ُأصُمقِرِهؿْ  َِم

ْ  ََم٣م َوفَمٙماَٚمَؽ »:   اهلل يمٗمقل يتٔمٙمؿ ضمتك صم٣مهؾ اإلٞم٣ًمن أن وفيى:   اهللاِ  هَمّْمُؾ  َوىَم٣منَ  ۖ   سَمْٔمَٙمؿُ  سَمُ٘مـ مَل

ًّٓ  َوَوصَمَدكَ »، «فَمٓمِٝماًم  فَمَٙمْٝمَؽ  ـْ  َأطْمَرصَمُ٘مؿْ  َواهللاُ»:  اهلل ويمٗمقل، «هَمَٜمَدى َو٣م َٜم٣مسمُِ٘مؿْ  زُمُْمقنِ  َِم  َٓ  ُأَما

ْٚمعَ  يَمُ٘مؿُ  َوصَمَٔمَؾ  ؾَمْٝمًئ٣م سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  ًا زَْمَِم٣مرَ  ايم ْٕ هَْمئَِدةَ  َوا ْٕ ُ٘مؿْ  ۖ   َوا   «سَمُْمُ٘مُرونَ  يَمَٔمٙما

 صَم٣مء إَِذا ضَمتاك»:   اهلل وم٣مل اْلٚمٙم٥م هب٣م ويراد سُمْمَٙمؼ ومد ٙمٚم٥مايم٘م هم١من مُجَؾ هب٣م اظمراد :ىَمٙمِاَمٍت  » ومقيمف:  

٣م َأفْمَٚمُؾ  يَمَٔمقمِّ  * اْرصِمُٔمقنِ  َربِّ  وَم٣مَل  اظمَْْقُت  َأضَمَدُهؿُ  ٣َم ىَمالا  سَمَرىْم٦ُم  همِٝماَم  َص٣محِلً  ومقل وَمٛمف ،«وَم٣مئُِٙمَٜم٣م ُهقَ  ىَمٙمَِٚم٥مٌ  إَِنا

ٌَْٝمد وَمْقل ىمٙمٚم٥م أْصَدق:  ط ايمٛمٌل  "زم٣مؿمُِؾ  اهللُّ  طَمال َم٣م ءٍ ر ىُمؾُّ  أٓ":  يُم

 سَمَ٘مٙماؿَ :  ايمٗم٣مئؾ يٗمقل وومد  ، اهلل إٓ إيمف ٓ:  وهل ، « فَمِٗمٌِفِ  دِم  زَم٣موِمَٝم٥مً  ىَمٙمَِٚم٥مً  َوصَمَٔمَٙمَٜم٣م »:   اهلل ومقل وَمٛمف 

 .  حم٣مضة وم٣مل أو زمخْم٥ٌم طمْم٤م أٞمف زمف ويريد  ، زم٘مٙمٚم٥م همالن ايمٝمقم

 ايمٕمٛمل هق  واهلل ،  اهلل ضمٖمظ وصمقب َمـ ،  اإلٞم٣ًمن فمعم َي٤م زمام زمدأ:  َُيَٖمٓمؽ اهللَ  اضْمَٖمظِ » ومقيمف:  

   ط ايمٛمٌل فمـ ذر أزمق يرويف ايمذي ايمٗمدد احلدي٧م دم  اهلل وم٣مل  ،وؿم٣مفم٣مهتؿ ايمٔم٣ٌمد فمـ ايمٕمٛمل ٜمقهم احلٚمٝمد

 :  َمًٙمؿ وأطمرصمف

٣ٌَمِدي َي٣م »  يَمُ٘مؿْ  َأنا  يَمقْ  فِم ُ٘مؿْ  َوآطِمَرىُمؿْ  َأوا ًَ  َذيمَِؽ  َزادَ  ََم٣م َِمٛمُْ٘مؿْ  َواضِمدٍ  َرصُمؾٍ  وَمْٙم٤ِم  َٗمكَأسمْ  فَمعَم  ىَم٣مُٞمقا َوصِمٛماُ٘مؿْ  َوإِْٞم

٣ٌَمِدي َي٣م ، ؾَمْٝمًئ٣م َُمْٙم٘مِــل دِم  يَمُ٘مؿْ  َأنا  يَمقْ  فِم ُ٘مؿْ  َوآطِمَرىُمؿْ  َأوا ًَ  ََم٣م َواضِمدٍ  َرصُمؾٍ  وَمْٙم٤ِم  َأهْمَجرِ  فَمعَم  ىَم٣مُٞمقا َوصِمٛماُ٘مؿْ  َوإِْٞم

ـْ  َذيمَِؽ  َٞمَٗمَص  ـِ   ش ؾَمْٝمًئ٣م َُمْٙم٘مِل َم
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ُؽ  اهللاَ إِنا  » سمٔم٣ملم وم٣مل وإراوكم وايمًاموات يمٙمٔم٣ٌمد احل٣مهمظ  سمٔم٣ملم وهق  ًِ اَمَواِت  ُيْٚم ًا َْرَض  ايم ْٕ  َأنْ  َوا

 َٓ ـْ  سَمُزو َ٘مُٜماَم  إِنْ  َزايَمَت٣م َويَمئِ ًَ ـْ  َأَْم ـْ  َأضَمدٍ  َِم فُ  زَمْٔمِدهِ  َِم  [40: هم٣مؿمر] « نَمُٖمقًرا ضَمٙمِٝماًم  ىَم٣منَ  إِٞما

ْ  » سمٔم٣ملم ووم٣مل ٣مٍت  هَمْقوَمُٜمؿْ  ايمْماغْمِ  إلَِم  َيَرْوا َأَومَل ـَ  َص٣مهما ـا  ََم٣م َوَيْٗمٌِّْم ُ٘مُٜم ًِ ٓا  ُيْٚم ـُ  إِ مْحَ فُ  ايمرا ءٍ  زمُِ٘مؾِّ  إِٞما  «زَمِِمغمٌ  َرْ

 [09: اظمٙمؽ]

 . وأضم٘م٣مَمف  وهمرائّمف ، وواصم٣ٌمسمف ،ضمدوده ضمٖمظ   هٛم٣م اهلل زمحٖمظ  اظمراد و 

 ، همٝمف واظم٣ًمرفم٥م ، إيمٝمف اظم٣ٌمدرةو ، زمف زم٣مإلسمٝم٣من ُُيَٖمظ هم٣مظمٟمَمقر  ، اظمحٓمقر وَمٛمف اظمٟمَمقر َمٛمف  اهلل وذع 

ـَ  »: اهلل حلدود  يمٙمح٣مهمٓمكم َم٣مدضًم٣م  اهلل وم٣مل ، يمف  واإلصمتٛم٣مب  ، فمٛمف زم٣ميمٌٔمد ُُيَٖمظ واظمحٓمقر  ُهؿْ  َوايماِذي

ٓا  ش:5» ضَم٣مهمُِٓمقنَ  يمُِٖمُروصِمِٜمؿْ  ُؿْ  َأْياَمَُنُؿْ  ََمَٙمَ٘م٦ْم  ََم٣م َأوْ  َأْزَواصِمِٜمؿْ  فَمعَم  إِ  [6 ،5: اظم٠مَمٛمقن] « ََمُٙمقَِمكمَ  نَمغْمُ  هَم١مَِنا

اٍب  يمُِ٘مؾِّ  سُمقفَمُدونَ  ََم٣م َهَذا»:  اهلل ووم٣مل  «ضَمِٖمٝمظٍ  َأوا

اب  ٣مع وإوا  .  اهلل حلدود احل٣مهمظ واحلٖمٝمظ  ، ايمرصما

 همٗمقل  ايم٘مقين أَم٣م ، ذفمل و  ، ىمقين يمٙمٔمٌد  اهلل وضمٖمظ  ، وُيقؿمؽ ، ُيرؽمؽ أي:  َُيَٖمٓمؽ» ومقيمف: 

٣ٌَمٌت  يمَفُ  »:   اهلل ـْ  َيَدْيفِ  زَمكْمِ  ـَمِّ  َُمَٔمٗمِّ َٖمُٓمقَٞمفُ  طَمْٙمِٖمفِ  َوَِم ـْ  َُيْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َوإِنا  »  سمٔم٣ملم ل٣مووم، «ۖ   اهللاِ َأَْمرِ  َِم

٣مهمِٓمكِمَ   « ىَم٣مسمٌِكِمَ  ىمَِراًَم٣م * حَلَ

 هق وزمٝمٛمام ؿمريٍؼ  دم يًغم اإلٞم٣ًمن أن همتجد ، ايمٔم٣ٌمد ُيٖمٓمقن ايمذيـ هؿ احل٣مهمٓمكم أن ايمٔمٙمؿ ٕهؾ ومقلٍ  فمعم 

  اهلل ضمٖمظ وومد  ، طمغًما يمف َيَن  أو ٍذ  وزمكم زمٝمٛمف ضم٣مل ، اهلل َمـ سمٛمٌٝمف أٞمف يٓمٜمر شمؿ يمًمء ٌفيٛمت إذ ؿمريٗمف دم

ـٍ  دم ، وومقَمف ايمًالم فمٙمٝمف  َمقؽمك همحِٖمظ أويمٝم٣مءه  :  إهائٝمؾ زمٛمق وم٣مل ضمتك وومقَمف همرفمقن هبؿ أضم٣مط زَم

ْٚمَٔم٣منِ  سَمَراَءى هَمَٙماما  » ٣م َُمقؽَمكٰ  َأْصَح٣مُب  وَم٣مَل  اْْلَ ـِ  َريبِّ  ََمِٔملَ  إِنا  ۖ   ىَمالا  وَم٣مَل   * قنَ ظَمُْدَرىمُ  إِٞما  هَمَٟمْوضَمْٝمٛم٣َم * ؽَمَٝمْٜمِدي

ب َأنِ  َُمقؽَمكٰ  إلَِمٰ  َٔمَِم٣مكَ  اْضِ ٌَْحرَ  زمِّ   « ايْمَٔمٓمِٝمؿِ  ىَم٣ميمْماْقدِ  همِْرٍق  ىُمؾُّ  هَمَ٘م٣منَ  هَم٣مٞمَٖمَٙمَؼ  ايْم
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ًدا اهلل وضَمِٖمظ  ـَ  زمَِؽ  َيْٚمُ٘مرُ  َوإِذْ  » :، وم٣مل سمٔم٣ملمزفمٚمقا يمٗمتٙمف ومريش َمـ اظمأل فمٙمٝمف امجتع ضمكم   ط حُمَٚما  ايماِذي

ـَ  طَمغْمُ  َواهللاُ اهللاُ َوَيْٚمُ٘مرُ  َوَيْٚمُ٘مُرونَ  ُُيِْرصُمقكَ  َأوْ  َيْٗمُتُٙمقكَ  َأوْ  يمُِٝمْثٌُِتقكَ  ىَمَٖمُروا   « اظم٣َْمىمِِري

ـُ  َأَٞمُس  فمـ ايمِمحٝمحكم دمو يَؼ  زَمْ٘مرٍ  َأزَم٣م َأنا  ََم٣ميمٍِؽ  زْم دِّ شَمفُ  ايمِمِّ ىمكِمَ  َأوْمَدامِ  إلَِم  َٞمَٓمْرُت  وَم٣مَل  ضَمدا  فَمعَم  اظمُْمْمِ

ـُ  ُرُءوؽِمٛم٣َم َٞم٣م وَمَدََمْٝمفِ  إلَِم  َٞمَٓمرَ  َأضَمَدُهؿْ  َأنا  يَمقْ  اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م هَمُٗمْٙم٦ُم  ايْمَٕم٣مرِ  ذِم  َوَٞمْح ٦َم  َأزْمٌَمَ  َأزَم٣م َي٣م » هَمَٗم٣مَل  وَمَدََمْٝمفِ  ََتْ

 .ش شَم٣ميمُِثُٜماَم  اهللاُ زم٣ِمشْمٛمَكْمِ  ـَمٛمَُّؽ  ََم٣م زَمْ٘مرٍ 

 اهللاُ َرهَمَٔمفُ  زَمْؾ » :سمٔم٣ملم وم٣مل، إيمٝمف ورهمٔمف ، يمٗمتٙمف ايمٝمٜمقد فمٙمٝمف مت٣مٕ ضمكم َمريؿ ازمـ فمٝمًك  اهلل وضَمِٖمظ 

 . «إيَِمْٝمفِ 

   « إزِْمَراِهٝمؿَ  فَمعَمٰ  َوؽَماَلًَم٣م زَمْرًدا ىُمقيِن  َٞم٣مرُ  َي٣م وُمْٙمٛم٣َم »:  ايمٛم٣مر دم ُأيْمِٗملَ  ضمكم إزمراهٝمؿ  اهلل وضَمِٖمظ 

 ، ايمٓم٣مظمكم َمـ ىمٛم٦م إين ؽمٌح٣مٞمؽ أٞم٦م إٓ إيمف ٓ:  وم٣مل ضمكم ، تاحلق زمْمـ دم وهق يقٞمس  اهلل وضَمِٖمظ

ٌْٛم٣َم »:   اهلل وم٣مل ْٝمٛم٣َمهُ  يَمفُ  هَم٣مؽْمَتَج ـَ  َوَٞمجا يمَِؽ  ۖ   ايْمَٕمؿِّ  َِم   « اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ُٞمٛمِجل َوىَمَذٰ

 :   اهلل وم٣مل ذيمؽ وَمع ، زَم٣منايم ويمْمقل ، اظمرض ؾمدة َمع أيقب  اهلل وضَمِٖمظ 

فُ  ىٰ َٞم٣مدَ  إِذْ  َوَأيُّقَب  » ٛمِلَ  َأينِّ  َرزما ًا ُّ  ََم امِحكِمَ  َأْرضَمؿُ  َوَأْٞم٦َم  ايميُّ ٌْٛم٣َم *.ايمرا ـْ  زمِفِ  ََم٣م هَمَ٘مَُمْٖمٛم٣َم يَمفُ  هم٣مؽْمَتَج  ُضٍّ  َِم

ـْ  َرمْح٥َمُ  ََمَٔمُٜمؿْ  وَِمْثَٙمُٜمؿْ  َأْهَٙمفُ  وَآسَمْٝمٛم٣َمهُ  ـَ  وِذىْمَرى فِمٛمَْدَٞم٣م َِم   « يمِٙمَٔم٣مزمِِدي

  اهلل أٞمْمؼ ذيمؽ وَمع ، فمٙمٝمٜم٣م ايمٗمقم مت٣مٕ ومد ووم٦ٍم  دم ، ٣مفمٛمٜم وداهمعَ  ، فِمرَوٜم٣م ظمريؿ  اهلل وضَمِٖمظ 

ـْ  ُٞمَ٘مٙمِّؿُ  ىَمْٝمَػ  وَم٣ميُمقا إيَِمْٝمفِ  هَمَٟمؾَم٣مَرْت » سمٔم٣ملم وم٣مل، اهلل حلدود حلٖمٓمٜم٣م وذيمؽ ، ويمده٣م  َصٌِٝم٣ًّم اظمَْْٜمدِ  دِم  ىَم٣منَ  ََم

ٌُْد  إيِنِّ  وَم٣مَل  ش:29» ٣ٌَمَرىًم٣م َوصَمَٔمَٙمٛمِل ش:38» َٞمٌِٝم٣ًّم َوصَمَٔمَٙمٛمِل ايْم٘مَِت٣مَب  آسَم٣ميِنَ  اهللاِ فَم ـَ  َُم اَلةِ  َوَأْوَص٣ميِن  ىُمٛم٦ُْم  ََم٣م َأْي  زم٣ِميمِما

ىَم٣مةِ  ا ش:30» ضَمٝم٣ًّم ُدَْم٦ُم  ََم٣م َوايمزا ْ  زمَِقايمَِدِت  َوزَمرًّ َٔمْٙمٛمِل َومَل ٌا٣مًرا ََيْ  [32 - 29: َمريؿ] « ؾَمِٗمٝم٣ًّم صَم

 . ، واهلل اظمًتٔم٣مناظمٗم٣مم يمْم٣مل هذا دم يتقؽمع أن اإلٞم٣ًمن أراد ويمق
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 » سمٔم٣ملم وم٣مل َمقسمف فمٛمد ايمث٣مزم٦م زم٣ميمٗمقل يثٌتف ،  دٞمٝم٣مه دم  واؽمتٗم٣مَمتف ، ديٛمف دم يمٙمٔمٌد   اهلل ضمٖمظ: وايمث٣مين

٦ٌُِّم  ـَ  اهللاُ ُيَث َٝم٣مةِ  دِم  ايمثا٣مزم٦ِِم  زم٣ِميْمَٗمْقلِ  آََمٛمُقا ايماِذي ْٞمَٝم٣م احْلَ طِمَرةِ  َودِم  ايمدُّ ْٔ   « ا

ـِ همٖمل ضمدي٧م  وٞم٘مغم، َمٛم٘مر ؽم٠مال   فِمٛمد َ يثٌت٥م و  اِء زْم ـِ ايمٛماٌِلِّ  ايْمػَمَ ٦ٌُِّم اهللُ » "، وَم٣مَل: ×فَم٣مِزٍب، فَم ُيَث

ـَ آََمٛمُقا زم٣ِميْمَٗمْقِل ايمثا٣مزم٦ِِم  ـْ َرزمَُّؽ؟ هَمَٝمُٗمقُل:  "وَم٣مَل:  "[ 27]إزمراهٝمؿ:  «ايماِذي ، هَمُٝمَٗم٣مُل يَمُف: ََم َٞمَزيَم٦ْم دِم فَمَذاِب ايْمَٗمػْمِ

ٌد  َ اهللُ، َوَٞمٌِٝمِّل حُمَٚما :  ، هَمَذيمَِؽ وَمْقيُمُف فَمزا ×َريبِّ ْٞمَٝم٣م، »َوصَمؾا َٝم٣مِة ايمدُّ ـَ آََمٛمُقا زم٣ِميْمَٗمْقِل ايمثا٣مزم٦ِِم دِم احْلَ ٦ٌُِّم اهللُ ايماِذي ُيَث

طِمَرةِ  ْٔ  َمتٖمؼ فمٙمٝمف. "[ 27]إزمراهٝمؿ:  «َودِم ا

٣م »:  زمٝمٚمٝمٛمف ىمت٣مزمف همٝمٟمطمذ ، ايمِمحػ سمْم٣مير ضمكم  اهلل ويثٌتف  ـْ  هَمَٟمَما  مُ َه٣مؤُ  هَمَٝمُٗمقُل  زمَِٝمِٚمٝمٛمِفِ  ىمَِت٣مزَمفُ  ُأوِتَ  ََم

 « ىمَِت٣مزمَِٝمفْ  اوْمَرُءوا

 ايْمُٗمُٙمقِب  َُمَٗمٙم٤َِّم  َي٣م »:    ط ايمٛمٌل دفم٣مء َمـ ىم٣من وْلذا ، ايمدٞمٝم٣م دم ايمديـ ضمٖمظ إلم فم٣مئٌد  احلٖمظ هذا وىمؾ

٦ٌِّْم    ؽمٙمٚم٥م وأم فم٣مئُم٥م فمـ أمحد أطمرصمف ش ِديٛمَِؽ  فَمعَم  وَمْٙمٌِل شَم

َف  َي٣م » وىم٣من يٗمقل: ْف  ايمُٗمُٙمقِب  َُمٌَمِّ   فمٚمرو زمـ فمٌداهلل فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف  ش تَِؽ ؿَم٣مفمَ  فَمعَم  وَمْٙمٌِل َسِّ

٣ًٌم يمت٘مقن ،ايمٗمرآٞمٝم٥م ايمٗمِمص َمـ وَمصا  و ذفمٝم٥م آي٣مٍت  َمـ  اهلل أٞمزل وىمؿ   فمعم وضِمْٖمٓمف  ايمٔمٌد يمث٣ٌمت ؽمٌ

٦ٌَِّم  ىَمَذيمَِؽ  » سمٔم٣ملم وم٣مل  اهلل ؿم٣مفم٥م ْٙمٛم٣َمهُ  هُم٠َماَدكَ  زمِفِ  يمِٛمَُث ْـ  ْٝمَؽ فَمٙمَ  َٞمُٗمصُّ  َوىُماًل  » سمٔم٣ملم وم٣مل « سَمْرسمِٝماًل  َوَرسما  َِم

٣ٌَمءِ  ؽُمؾِ  َأْٞم ٦ٌُِّم  ََم٣م ايمرُّ   «  هُم٠َماَدكَ  زمِفِ  ُٞمَث

ٛم٣َم » اظم٠مَمٛمكم دفم٣مء وَمـ ـْ  يَمٛم٣َم َوَه٤ْم  َهَدْيَتٛم٣َم إِذْ  زَمْٔمَد  وُمُٙمقزَمٛم٣َم سُمِزغْ  ٓ َرزما ٥مً  يَمُدْٞمَؽ  َِم َؽ  َرمْحَ ٣مُب  َأْٞم٦َم  إِٞما   «  ايْمَقها

٣مَهَؽ  ََتِدهُ  اهللَ اضْمَٖمظِ » ومقيمف:    اضمٖمظ  ، طمغم يم٘مؾ وَِمْٖمَت٣مٌح  ؽم٤ٌٌم  وأٞمف  اهلل زمحٖمظ يمألَمر رسم٘مرا هذا  ش:َُتَ

 َمع ،  أَمرك وُيَٝمِن  ، فمٛمؽ يٖمرج ،  اهلل أن َتد أي ، َت٣مهؽ َتده ، أضم٘م٣مَمف و ، همرائّمف و ، ضمدوده دم اهلل

ٌُِْمْؼ  الَ همَ  ُيَِمقمِّ  َأضَمُدىُمؿْ  وَم٣ممَ  إَِذا»: وم٣مل   ط ايمٛمٌل أن  ونمغمه ضمذيٖم٥م ضمدي٧م َمـ ايمديمٝمؾ فمٙمٝمف  َم٣مدل إشم٣ٌمت  َي

ٌََؾ  ٌََؾ  اهللاَ هَم١مِنا  َوصْمِٜمِف، وِم  .شَصعما  إَِذا َوصْمِٜمفِ  وِم
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  ، زمجاليمف يٙمٝمؼ ىمام ، طمٙمٗمف َمـ زم٣مئـ ، فمرؾمف فمعم  اهلل أن إشم٣ٌمسمٛم٣م َمع ، احلدي٧م فمٙمٝمف دل َم٣م ٞمث٦ٌم همٛمحـ 

 َُمْٖمِرضَم٣مت َمـ ، ةايم٘مثغم إؾمٝم٣مء أَم٣مَمف َيد يًغم وايمذي إيمٝمف ايمْمريؼ دم وهق ،  اهلل إلم ؽم٣مئرٌ  واإلٞم٣ًمن 

 يمإلطمت٣ٌمر همٜمق ُيٛمَٖمص َم٣م وصمد وإن  ، وايمُٝمْن  ، ايمٖمرج إٓ َيد ٓ ،  اهلل حلدود احل٣مهمظ يم٘مـ حُمِْزَٞم٣مت و

٤َم  * أمل »: سمٔم٣ملم وم٣ملىمام  واإلزمتالء ًِ ىُمقا َأنْ  ايمٛما٣مُس  َأضَم ـَ ايما  هَمَتٛما٣م َويَمَٗمْد  * ُيْٖمَتٛمُقنَ  َٓ  َوُهؿْ  َآََمٛما٣م َيُٗمقيُمقا َأنْ  ُيؼْمَ  ِذي

ـْ  ٌْٙمِِٜمؿْ  َِم ـا  وَم ـَ  اهللاُ  هَمَٙمَٝمْٔمَٙمَٚم ـا  َصَدوُمقا ايماِذي   « ايْمَ٘م٣مِذزمكِمَ  َويَمَٝمْٔمَٙمَٚم

ؽُمقُل  َيُٗمقَل  ضَمتاك َوُزيْمِزيُمقا» سمٔم٣ملم ووم٣مل ـَ  ايمرا َٓ  اهللاِ َٞمٌْمُ  ََمَتك ََمَٔمفُ  آََمٛمُقا َوايماِذي  « وَمِري٤ٌم  اهللاِ َٞمٌْمَ  إِنا  َأ

 [204: ايمٌٗمرة]

 ايمٔم٣ٌمد ومٙمقب سمٔمٙمٗم٦م وومد ؽمٝمام ٓ زمٚم٘م٣من إمهٝم٥م َمـ  إَمر وهذا  ش: اهللَ هَم٣مؽْمَٟملِ  ؽَمَٟميْم٦َم  إَِذاَ   » ومقيمف 

 ، فُمَزيرا يدفمقن وايمٝمٜمقد ، فمٝمًك يدفمقن وايمٛمِم٣مرى  ، آْلتٜمؿ يدفمقن هم٣مظمممىمقن  ، اظمرزمقزمكم زم٣مظمخٙمقومكم

 وفمقم  ،  ط ايمٛمٌل ويدفمقن  ، ايمدؽمقوملو ، وايمٌدوي ، ايمٔمٝمدروس يدفمقن ، اهلل إٓ إيمف ٓ يٗمقل ِمـ وىمثغم 

 :  ومٝمؾ ضمتك وايمُمٖم٣مفم٥م وايمٕمقث اظمدد يًٟميمقَنؿ وه٘مذا ، واحلًكم ، واحلًـ

  فُمَٚمر أيب زمٗمػم يمقذوا** ايمَتؼما  َمـ طم٣مئٖمكم ي٣م

 .    اخلذٓن َمـ زم٣مهلل ٞمٔمقذ 

٣ٌَمِدي ؽَمَٟميَمَؽ  َوإَِذا »: ايمٗم٣مئؾ اهلل زم٠ًمال يٟمَمر   ط هم٣ميمٛمٌل اعِ  َدفْمَقةَ  ُأصِمٝم٤ُم  ِري٤ٌم ومَ  هَم١ميِنِّ  فَمٛمِّل فِم  َدفَم٣منِ  إَِذا ايمدا

ٌُقاْ  َتِجٝم ًْ ُٜمؿْ  يِب  َويْمُٝم٠ْمَِمٛمُقاْ  رِم  هَمْٙمَٝم ُ٘مؿُ  َووَم٣مَل » وايمٗم٣مئؾ: «  َيْرؾُمُدونَ  يَمَٔمٙما َـ  إِنا  يَمُ٘مؿْ  َأؽْمَتِج٤ْم  اْدفُمقيِن  َرزمُّ  ايماِذي

ونَ  َتْ٘مػِمُ ًْ ـْ  َي ٣ٌَمَدِت  فَم ـَ  صَمَٜمٛماؿَ  ؽَمَٝمْدطُمُٙمقنَ  فِم  [68: نم٣مهمر] « َداطِمِري

ـْ  ايمِمحٝمحكم دمو  ٛم٣َم َيٛمِْزُل  » وَم٣مَل  - ط- اهللاِ َرؽُمقَل  َأنا  ُهَرْيَرةَ  َأزمِك فَم ٣ٌَمَركَ  َرزمُّ اَمءِ  إلَِم  يَمْٝمَٙم٥مٍ  ىُمؾا  َوسَمَٔم٣ملَم  سَم ًا  ايم

ْٞمَٝم٣م ٌَْٗمك ضِمكمَ  ايمدُّ ْٝمؾِ  شُمُٙم٧ُم  َي ـْ  هَمَٝمُٗمقُل  أطِمرُ  ايمٙما ـْ  يَمفُ  هَمَٟمؽْمَتِجٝم٤َم  َيْدفُمقٞمِك ََم َٟميُمٛمِك َوََم ًْ ـْ  هَمُٟمفْمْمَِٝمفُ  َي َتْٕمِٖمُرٞمِك َوََم ًْ  َي

 .ش يَمفُ  هَمَٟمنْمِٖمرَ 
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 اهلل وم٣مل ، ايمٔمقن ؿمٙم٤م وآؽمتٔم٣مٞم٥م زم٣مهلل اإلؽمتٔم٣مٞم٥م فمعم احل٧م همٝمٜم٣م ش: زم٣ِمهللِ  هَم٣مؽْمَتِٔمـ اؽْمَتَٔمٛم٦َم  َوإَِذاَ » ومقيمف:  

َْرَض  إِنا  ۖ   واَواْصػِمُ  زم٣ِمهللاِ اؽْمَتِٔمٝمٛمُقا يمَِٗمْقَِمفِ  َُمقؽَمكٰ  وَم٣مَل »: َمقؽمك فمـ خمػًما  ْٕ ْـ  َيَُم٣مءُ  ََمـ ُيقِرشُمَٜم٣م هللِاِ ا  َِم

٣ٌَمِدهِ  ٥ٌَمُ  ۖ   فِم   «يمِْٙمُٚمتاِٗمكمَ  َوايْمَٔم٣موِم

٣مكَ  »:  رىمٔم٥م ىمؾ دم ٞمٗمرأه٣م ايمتل  ايمٖم٣مَت٥م ؽمقرة ودم  ٌُُد  إِيا ٣مكَ  َٞمْٔم َتِٔمكمُ  َوإِيا ًْ  َواهللاُ » :سمٔم٣ملم ووم٣مل، «َٞم

َتَٔم٣منُ  ًْ  [08 :يقؽمػ] «سَمِِمُٖمقنَ  ََم٣م فَمعَم  اظمُْ

ُٜمؿا  :ط ايمٛمٌل يٗمقلو   ـِ  َوؾُمْ٘مِرَك، ِذىْمِرَك، فَمعَم  أفِمٛمال ايمٙما ًْ ٣ٌَمَدسمَِؽ  َوضُم  هريرة أيب فمـ أمحد أطمرصمف فِم

◙  

ـْ  »: ط يٗمقلو ـْ . َوىَمَذا ىَمَذا ىَم٣منَ  هَمَٔمْٙم٦ُم  َأٞمِّك يَمقْ  سَمُٗمْؾ  هَمالَ  َرءٌ  َأَص٣مزَمَؽ  َوإِنْ  سَمْٔمِجزْ  َوَٓ  زم٣ِمهللاِ اؽْمَتِٔم  وُمْؾ  َويَم٘مِ

  ◙ هريره أيب فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف شهَمَٔمَؾ  ؾَم٣مءَ  َوََم٣م اهللاِ وَمَدرُ 

 أو ، رؽمقلٍ  أو ، َمَٙمٍؽ  أو ، زمجٛمٍل  اؽمتٔم٣من همٚمـ  ، اهلل إٓ فمٙمٝمف يٗمدر ٓ همٝمام  زم٣مظمخٙمقق اإلؽمتٔم٣مٞم٥م َيقز همال

 :   سمٔم٣ملم وم٣مل  اهلل  يٕمٖمره ٓ ايمذي إىمػم ايمممك دم وومع همٗمد ، اهلل إٓ فمٙمٝمف يٗمدر ٓ همٝمام  ذيػ، أو ، ورمٍ 

كَ  َأن َيْٕمِٖمرُ  َٓ  اهللاَ إِنا  » كْ  َوََمـ َيَُم٣مء ظمَِـ َذيمَِؽ  ُدونَ  ََم٣م َوَيْٕمِٖمرُ  زمِفِ  ُيمْمَ   «  زَمِٔمٝمًدا َواَلًٓ  َوؾا  هَمَٗمْد  زم٣ِمهللا ُيمْمِ

 ئمكم أن   ط ايمٛمٌل أَمر ومد زمؾ همٝمٜم٣م حمٓمقر وٓ ، صم٣مئزة همٜمل ، ايمٗم٣مدر  ، احل٣مض ، زم٣محلل آؽمتٔم٣مٞم٥م  وأَم٣م

ٌْدِ  فَمْقنِ  ذِم  َواهللاُ همٗم٣مل ايمٔمٌد ايمٔمٌد ٌُْد  ىَم٣منَ  ََم٣م ايْمَٔم  َأطِمٝمفِ  فَمْقنِ  ذِم  ايْمَٔم

٣مَهَؽ  ََتِدهُ  اهللَ اضْمَٖمظِ   »    ط ايمٛمٌل زمٗمقل واؽمتدل    اهلل َمٔمٝم٥م و ،  يمٔم٣ٌمده   اهلل َمٔمٝم٥م زم١مشم٣ٌمت ش: َُتَ

 ونمغم ، وايمًٙمْم٣من ، وايمٗمٜمر ، واإلضم٣مؿم٥م ، يمٙمٔمٙمؿ اظمٗمتّمٝم٥م وهل ، ايمٔم٣مَم٥م اظمٔمٝم٥م:  إول:  ٞمقفمكم إلم َمٛمٗمًٚم٥مٌ 

ـَ  ََمَٔمُ٘مؿْ  َوُهقَ  »:   اهلل وم٣مل ، ايمٛم٣مس مجٝمع دم فم٣مَم٥مٌ  همٜمل ،  اهلل رزمقزمٝم٥م طمِم٣مئص َمـ ذيمؽ   «  ىُمٛمُْتؿْ  ََم٣م َأْي

 َمقؽمك ؾمٟمن دم  اهلل وم٣مل ، وايم٘مالءة  ، واحلٖمظ ،  وايمتٟميٝمد ، يمٙمٛمٌم اظمٗمتّمٝم٥م وهل:   طم٣مص٥م َمٔمٝم٥مايمث٣مين:  

ٛمِل »:  ٣مرونوه   « َوَأَرىٰ  َأؽْمَٚمعُ  ََمَٔمُ٘ماَم  إِٞما
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دٍ  ومقل فمـ خمػًما  اهلل ووم٣مل  َزنْ  َٓ  »:  زم٘مر ٕيب  ط حُمَٚما   « ََمَٔمٛم٣َم اهللاَ إِنا  ََتْ

ـَ  ََمعَ  اهللاَ إِنا  »: همٝمٜم٣م ايمتل أي٣مت هل وىمؿ  ٣مزمِِري  ُُي٤ِمُّ  اهللاَ نا إِ »،  «اظمُْتاِٗمكمَ  ََمعَ  اهللاَ َأنا  وافْمَٙمُٚمقا »،  « ايمِما

ٛمكِمَ  ًِ  [095: ايمٌٗمرة] «اظمُْْح

 ايمٗمدد احلدي٧م دم ىمام ، وٞم٣مسا ، وَمًدًدا ، َم٠ميًدا َمٔمف  اهلل ىم٣من  اهلل حلدود ضم٣مهمًٓم٣م ىم٣من همٚمـ 

ٌِْديْ  وَٓيَزاُل .  » ◙ هريره أيب فمـ ايمٌخ٣مري أطمرصمف ايمذي ُب  فَم ٌاُف، ضَمتاك زم٣ِميمٛماَقاهمِؾِ  إرَِما  َيَتَٗمرا  ١مَِذاهمَ  ُأضِم

ٌٌَُتفُ  َٚمعُ  ايماِذيْ  ؽَمْٚمَٔمفُ  ىُمٛم٦ُْم  َأضْم ًْ هُ  زمِِف، َي ٌٌِْمُ  ايماِذيْ  َوزَمٌَمَ ٣م، َيٌْْمُِش  ايماتِل َوَيَدهُ  زمِِف، ُي ٣م َيْٚمًِمْ  ايماتِل َوِرصْمَٙمفُ  هِبَ . هِبَ

ـْ  ـْ  ٕفُمْمَِٝمٛماُف، ؽَمَٟميَمٛمِلْ  َويَمئِ فُ  اؽْمَتَٔم٣مَذيِنْ  َويَمئِ   ش ٕفُِمْٝمَذٞما

ػْمِ  َواؽْمَتِٔمٝمٛمُقا »:   اهلل وم٣مل  اهلل ؿم٣مفم٥م ، يًّم٣مأ زمف يًتٔم٣من وِم٣م  اَلةِ  زم٣ِميمِما ٣َم َوايمِما ٓا  يَمَ٘مٌغَِمةٌ  َوإَِنا  فَمعَم  إِ

٣مؾِمِٔمكمَ    « اخْلَ

ْ  زمًِمءٍ  َيٛمَٖمُٔمقكَ  أن فَمعَم  اصْمَتَٚمَٔم٦م يمق إَُّم٥م َأنا  َوافْمَٙمؿ  » ومقيمف  ٌَفُ  وَمد زمًِمءٍ  إِٓ َيٛمَْٖمُٔمقكَ  مَل  هذا دم  ش: يَمؽ اهللُ ىَمَت

ـ فمعم فمٓمٝمؿ ضم٧ٌم  ًْ ُٙمقا اهللاِ َوفَمعَم  »:   اهلل وم٣مل فمٙمٝمف وآفمتامد ،  اهلل فمعم ايمتقىمؾ ضُم  ىُمٛمُْتؿْ  إِنْ  هَمَتَقىما

ؾِ  اهللاِ َوفَمعَم  »:   اهلل ووم٣مل ،  « َُم٠ْمَِمٛمكِمَ   اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  َرَأى َوظمَا٣م »:   اهلل ووم٣مل، « اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  هَمْٙمَٝمَتَقىما

ضَْم  ْٕ َذا وَم٣ميُمقا َزاَب ا ٓا  َزاَدُهؿْ  َوََم٣م ۖ   َوَرؽُمقيُمفُ  اهللاُ َوَصَدَق  َوَرؽُمقيُمفُ  اهللاُ َوفَمَدَٞم٣م ََم٣م َهٰ ٙمِٝماًم  إِياَمًٞم٣م إِ ًْ  ودِم ، «َوسَم

ٌِلَ  ":  ♫ ايمٌخ٣مري فمٛمد  ◙ فم٣ٌمس ازمـ ضمدي٧م ًْ ٣م:  ايمَقىمِٝمُؾ  َوٞمِْٔمؿَ  اهللُ ضَم  فَمَٙمْٝمفِ  إزِْمَراِهٝمؿُ  وَم٣مَْلَ

اَلمُ  ًا ٣م ، ايمٛما٣مرِ  دِم  ُأيْمِٗمل ضِمكمَ  ايم ٌد  َووَم٣مَْلَ  هَمَزاَدُهؿْ  هَم٣مطْمَُمْقُهؿْ  يَمُ٘مؿْ  مَجَُٔمقا وَمْد  ايمٛما٣مَس  إِنا :   وَم٣ميُمقا ضِمكمَ   ط حُمَٚما

  "إِياَمٞم٣مً 

  اهلل أومدرهؿ إذا إٓ ،  ضا وٓ ، ٞمٖمٔم٣م   يًتْمٝمٔمقن همال ،  اهلل زمٝمد ايمٔم٣ٌمد ٞمقايص أن اظمًٙمؿ ويمٝمٔمٙمؿ 

َٓ  َٞمْٖمًٔم٣م يمِٛمَْٖمِز  َأَْمٙمُِؽ  ٓا  وُمؾ »:  زمٗمقيمف ٞمٌٝمف فمـ  اهلل أطمػم وومد ، ذيمؽ فمعم ا َو ٓا  َضًّ   «  ۖ   اهللاُ  ؾَم٣مءَ  ََم٣م إِ

ٌُُدونَ  »:   اهلل ووم٣مل  َٓ  َيٛمَٖمُٔمُٜمؿْ  َٓ  ََم٣م اهللاِ ُدونِ  َِمـ َوَئْم ُهؿْ  َو   «ۖ   َيُيُّ
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ـْ  سَمْدفُمقنَ  ََم٣م َأهَمَرَأْيُتؿْ  وُمْؾ » سمٔم٣ملم وم٣مل ـا  َهْؾ  زمُِيٍّ  اهللاُ َأَراَديِنَ  إِنْ  اهللاِ ُدونِ  َِم هِ  ىَم٣مؾِمَٖم٣مُت  ُه  َأَراَديِن  َأوْ  ُضِّ

٥مٍ  ـا  َهْؾ  زمَِرمْحَ َ٘م٣مُت  ُه ًِ
ْ تِفِ  ُِم ٌِلَ  وُمْؾ  َرمْحَ ًْ ُؾ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ ضَم ُٙمقنَ  َيَتَقىما  [38: ايمزَمر] «اظمَُْتَقىمِّ

 دم  اهلل ووم٣مل ، إرض دم وٓ ايمًاموات دم رء ئمجزه ٓ ايمذي  اهلل هق وايمي ايمٛمٖمع زمٝمده هم٣ميمذي 

ـَ  ُهؿ َوََم٣م »:  ايمًحرة ؾمٟمن ي ـْ  زمِفِ  زمَِّم٣مرِّ ٓا  َأضَمدٍ  َِم   «ۖ   اهللاِ زم١ِمِْذنِ  إِ

 فمـ فم٣مصمزون هم١مَنؿ ، طم٣مَدفمقا و ىم٣مدوا و َم٘مروا َمٜمام ايمٛم٣مس أن ، ويًَتٝمِٗمـ ، ئمٙمؿ أن اإلٞم٣ًمن همٔمعم  

 . وومّم٣مه اهلل رهومد َم٣م إلم ئمقد إَمر وأن ، اإلٞم٣ًمن َمية

 يمف هٝمٟم ،  يمف اهلل ىمتٌف همام  ، وومّم٣مه اهلل ومدره َم٣م إلم َمِمغمه اإلٞم٣ًمن وأن ، زم٣ميمٗمدر اإليامن:  ايمٖمٗمرة هذه همٖمل 

ر إن إؽم٣ٌمب  اهلل فَمٙمَِٚمف ومد زمًمءٍ  إٓ اإلٞم٣ًمن ُيٛمْتَٖمع همٙمـ ، إؽم٣ٌمب  يمف هٝمئ ؾمخص ، فمٛمد َمـ رزوًم٣م يمف وَمدا

 .  إزل دم يمف اهلل ىمتٌفو 

 ََم٣م  اىمُت٤ْم : وَم٣مَل  ؟ أىْمُت٤ْم  ََم٣م: وم٣مل اىمُت٤ْم،: يمف وَم٣مَل  شُمؿا   ايْمَٗمَٙمؿ طَمَٙمَؼ   اهلل وأن ايم٘مت٣مزم٥م إشم٣ٌمت:  احلدي٧م ودم 

ـٌ  هق وَم٣م ىم٣من، ٣مفَم٥م وِمَٝم٣مم إلِم ىم٣مئ ًا ـٌ  ُهق زماَِم  ايْمَٗمَٙمؿ هَمَجَرى ". ايم ٣ٌَمَدة فمـ  داوود أزمق أطمرصمف ،  ىَم٣مئِ  ازمـ فُم

 . ◙ ايمِم٣مَم٦م

ـْ  َأَص٣مَب  ََم٣م»:   اهلل ووم٣مل ، « ىمَِت٣مٌب  َأصَمؾٍ  يمُِ٘مؾِّ  »:   اهلل ووم٣مل  ٥ٌَمٍ  َِم َْرضِ  دِم  َُمِِمٝم ْٕ َٓ  ا ُ٘مؿْ  دِم  َو ًِ  َأْٞمُٖم

ٓا  ـْ  ىمَِت٣مٍب  دِم  إِ ٌْؾِ  َِم َأَه٣م َأنْ  وَم غمٌ  اهللاِ فَمعَم  َذيمَِؽ  إِنا  َٞمػْمَ ًِ  [22: احلديد] « َي

 . زمح٣مل يتخٙمػ أن يٚم٘مـ ٓ ايمذيـ  ، ايمٗمدري ، ايم٘مقين ،  اهلل زم١مذن ىمٙمٜم٣م ، واظمِم٣ميمح ، هم٣مظمِم٣مئ٤م 

 فمـ  يٌتٔمد أن اإلٞم٣ًمن همٔمعم  ي٠مطمرون وٓ ُيَٗمِدَمقن ٓ ايمٛم٣مس أن وذيمؽ  ، ايمُمج٣مفم٥م فمعم احل٧مهمٝمف: و 

ٌْـ وهل ايمذَمٝمٚم٥م ايمِمٖم٥م ـٌ  ه٣ميمٌع، ؾُمحٌّ : ايمرصمؾ دم َم٣م َذُّ  ":  يٗمقل  ط  ايمٛماٌِلِّ  هم١من اُْل ٌْ  أيب فمـ  "طم٣ميمع وصُم

  اهلل رمحٜمؿ أمحد و داود يبأ فمٛمد ◙ هريرة
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ُٜمؿا : ] يٗمقل ٘م٣منهم  ط  ايمٛماٌِلِّ  َمٛمف اؽمتٔم٣مذ  ومدو ـْ  زمَِؽ  َأفُمقذُ  إيِنِّ  ايمٙما ـِ  َِم ٌْ  دم ووم٣مص أيب زمـ ؽمٔمد فمـ[ اْْلُ

  ◙ أٞمس وفمـ ايمٌخ٣مري

 همُٝمَٔمٙماؿ اْلٜمؾ أو  يمٙمٛمًٝم٣من يتٔمرض ومد واإلٞم٣ًمن ، ايمٛم٣مس زمكم ، ايمِمحٝمح٥م ايمٔمٗمٝمدة زم٧م ،احلدي٧م ودم 

عوُيَُم  ض جا ٣َم َي٣م» : سمٔم٣ملم وم٣مل، اخلغم فمعم َوُُيَرا ضِ  ايمٛماٌِلُّ  َأهيُّ   «ايْمِٗمَت٣ملِ  فَمعَم  اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ضَمرِّ

وكَ  َأنْ  فَمعَم  اصِْمَتَٚمٔمقا وإِن  »  ومقيمف ْ  زمًِمءٍ  َيُيُّ ٌَفُ  وَمد زمًمءٍ  إٓ َييوك مَل   ش: فَمَٙمْٝمَؽ  اهللُ ىَمَت

٣ًٌمو ، وَمية َمٛمٖمٔم٥مً  ، اهلل إلم فم٣مئٌد  هم٣مَٕمر   دم  اهلل فمعم افمتامده ي٘مقن أن اإلٞم٣ًمن همٔمعم  ، ودهمًٔم٣م ، صمٙم

 . ، ٞمٔمؿ ومد ي٘مقن أؽم٣ٌمزم٣ًم يم٘مـ إَمر إلم اهلل فمزوصمؾَمثٙمف فم٣مصمزاً  خمٙمقق َمـ يتخقف همال ىمٙمف ذيمؽ

ُحُػ  َوصَمّٖم٦ِم  إوَْمالُم، ُرهمَٔم٦م »  ومقيمف  ش: ايمِمُّ

 ن» :ومقيمف دم زمف اهلل أومًؿ ايمذي وهق:  ايمٔم٣مم ايمٗمٙمؿ إول:  أٞمقاع وإومالم  َمٛمف ايمٔم٣ٌمد ؾمٟمن سمٗمدير أن زمٝم٣من

ُْمُرونَ  َوََم٣م َوايْمَٗمَٙمؿِ  ًْ  [0: ايمٗمٙمؿ] « َي

٣ٌَمدة ضمدي٧م دم إيمٝمف اظمُم٣مر وهق   :   َمًٙمؿ فمٛمد ايمٔم٣مص زمـ فمٚمرو زمـ اهلل فمٌد ضمدي٧م وه٘مذا ، اظمتٗمدم فُم

اَلئِِؼ  ََمَٗم٣مِديرَ   ىَمَت٤َم  اهللاُ  إِنا  » ٌَْؾ  اخْلَ ُٙمَؼ  َأنْ  وَم اَموَ  َُيْ ًا َْرَض  اِت ايم ْٕ كمَ  َوا ًِ  ش اظم٣َْمءِ  فَمعَم  َوفَمْرؾُمفُ   فَم٣مم َأيْمَػ  زمَِخْٚم

 : وذريتف زمٟمزمٛم٣مئف يتٔمٙمؼ وَم٣م ايمًالم فمٙمٝمف آدم سمٗمدير همٝمف ايمذي ايمٗمٙمؿ وهق:  ايمٌممي ايمٗمٙمؿ:   ايمث٣مين 

َؽ  َأطَمَذ  َوإِذْ  » سمٔم٣ملم وم٣مل ـْ  َرزمُّ ـْ  َآَدمَ  زَمٛمِل َِم َتُٜمؿْ  ـُمُٜمقِرِهؿْ  َِم يا ِٜمؿْ  فَمعَم  َدُهؿْ َوَأؾْمٜمَ  ُذرِّ ًِ ٦ُم  َأْٞمُٖم ًْ ُ٘مؿْ  َأيَم  زمَِرزمِّ

٣م ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  سَمُٗمقيُمقا َأنْ  ؾَمِٜمْدَٞم٣م زَمعَم  وَم٣ميُمقا ـْ  ىُمٛما٣م إِٞما   « نَم٣مهمِٙمكِمَ  َهَذا فَم

 همٝمفِ  ُخ هَمَٝمٛمْٖمُ  اظمََْٙمُؽ  إيَمْٝمفِ  ُيْرؽَمُؾ  شمؿا  »:  َمًٔمقد ازمـ ضمدي٧م دم َمٔمٛم٣م سمٗمدم ايمذي وهق:  ايمُٔمْٚمِريّ  ايمٗمٙمؿ:   ايمث٣ميم٧م 

وَح،   فمٙمٝمف َمتٖمؼ  ش ؽَمِٔمٝمٌد  أوْ  َوؾَمِٗملٌّ  َوفَمَٚمٙمِفِ  َوَأصَمٙمِفِ  ِرْزوِمفِ  زمَِ٘مْت٤ِم : ىَمٙمِاَمٍت  زمٟمْرزَمعِ  َوُي٠مََمرُ  ايمرُّ
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: وم٣مل ◙ ؿم٣ميم٤م أيب ازمـ فمقم و ا◙ فم٣مئُم٥م ضمدي٧م دم اظمذىمقر وهق:  ايمت٘مٙمٝمػ  ومٙمؿ:   ايمرازمع 

ـْ  ايْمَٗمَٙمؿُ  ُرهمِعَ  " ط اهلل رؽمقل وم٣مل ٌِلِّ  ـِ فمَ :  شَمالٍث  فَم ٌُْٙمغَ  ضَمتاك ايمِما ـِ  ، َي َتْٝمِٗمظَ  ضَمتاك ايمٛما٣مئِؿِ  َوفَم ًْ ـِ  ، َي  َوفَم

 . " َيِٖمٝمَؼ  ضَمتاك اظمَْْجٛمُقنِ 

 ظم٣م ،  ط ايمٛمٌل وم٣مل وْلذا ، اإلٞم٣ًمن فمعم ىم٣مئـ هق زمام ،  ايمُِمُحػ وصمٖم٦م ،  ُرهمَِٔم٦م ومد  ايمٗمدري٥م هم٣مٕومالم  

٦ْم  َأهمِٝماَم  ؟ ايْمَٝمْقمَ  َٚمُؾ ايْمٔمَ  همِٝماَم  ، اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م “:  يمف ومٝمؾ وَْماَلمُ  زمِفِ  صَمٖما ْٕ َتْٗمٌُِؾ  همِٝماَم  َأمْ  ، اظمََْٗم٣مِديرُ  زمِفِ  َوصَمَرْت  ، ا ًْ  ؟ َٞم

٦ْم  همِٝماَم  زَمْؾ  ، َٓ :  وَم٣مَل  وَْماَلمُ  زمِفِ  صَمٖما ْٕ نَ  هَمِٖمٝمؿَ :  وَم٣مَل  اظمََْٗم٣مِديرُ  زمِفِ  َوصَمَرْت  ا ْٔ   ؟ ا

ـْ   َمًٙمؿ صحٝمح دمو ـِ  صَم٣مزمِرِ  فَم ٌْدِ  زْم ـِ  اهللاِ فَم َذا - ط- ايمٛماٌِكِّ  فَم  » - ط- اهللاِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  وفيى: اظمَْْٔمٛمَك هِبَ

ٌ  فَم٣مَِمؾٍ  ىُمؾُّ   .ش يمَِٔمَٚمٙمِفِ  َُمَٝمنا

 وَتٗمٝمٗمف ، ايمًت٥م اإليامن أرىم٣من َمـ ، ايم٣ًمدس ايمرىمـ وأٞمف زم٣ميمٗمدر، ٣مإليامنزميتٔمٙمؼ  ِم٣م رء سمٗمدم ومدو  

ٌٌْد  َيٌُٙمغَ  َٓ  ": ط ايمٛمٌل وم٣مل ىمام يمإليامن َتٗمٝمٌؼ  ْ  َأَص٣مزَمفُ  ََم٣م َأنا  َئْمَٙمؿَ  ضَمتاك اإِلياَمنِ  ضَمِٗمٝمَٗم٥مَ  فَم ـْ  مَل  َوََم٣م ، يمُِٝمْخْمَِئفُ  َيُ٘م

ْ  َأطْمَْمَٟمهُ  ـْ  مَل ٌَفُ  َيُ٘م   ايمدرداء أيب فمـ  أمحد   أطمرصمف.  " يمُِٝمِِمٝم

 يتٕمغم أن يٚم٘مـ ٓ  اهلل َم٣مفمٙمٚمف وأن ، إزل دم َمٛمف  اهلل  فَمٙمَِٚمف همٝمام ؽم٣مئرٌ  اإلٞم٣ًمن أن:  احلدي٧م دم و

ٌََدل أو  ٞمٛمٓمر ويم٘مـ  ، َمٛم٣م حمجقٌب  و فمٛم٣م َُمَٕمّٝم٤م ٕٞمف ، اهلل فمٙمؿ دم َم٣م إلم  ٞمٛمٓمر ٓ أن فمٙمٝمٛم٣م ايمقاصم٤م يم٘مـ  ، ُي

 ؽمٌٝمال ذيمؽ إلم اؽمتْمٔمٛم٣م َم٣م   زمف ٞمٔمٚمؾ أن همٔمٙمٝمٛم٣م اظمٟمَمقر َمـ ىم٣من همام  ط رؽمقيمف وىمالم ،  اهلل ىمالم دم َم٣م إلم

 .  فمٛمف وايمتخقم آزمتٔم٣مد همٔمٙمٝمٛم٣م اظمحٓمقر َمـ ىم٣من وَم٣م

َمِذي رواه:  وم٣مل   اْل٣مَمع ص٣مضم٤م ، ؽَمْقرة ازمـ فمٝمًك ازمـ حمٚمد وهق صحٝمح ضمًـ ضمدي٧م ووم٣مل ايمؼّمْ

َمِذي نمغم رواي٥م دم:   وم٣مل  ، ايم٘مت٤م َمـ ذيمؽ ونمغم ، وايمُمامئؾ  ، وايمٔمٙمؾ  وهل:  َأََم٣مََمَؽ  ََتٍْدهُ  اهللَ اضِمٖمظِ :  ايمؼّمْ

٣م ََتِدهُ  اهللَ اضْمَٖمظِ  زمٚمٔمٛمك  .  َهَؽ َُتَ

ْف  »  ومقيمف طم٣مءِ  دم اهللِ  إلم سَمَٔمرا   ش: ايمُّمدةِ  دم َئمِرهْمَؽ  ايمرا
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  ايمُمدة دم ئمرهمؽ وؾم٘مره زمذىمره وايمًٔم٥م ايمرطم٣مء دم فمٙمٝمؽ اهلل ٞمٔمٚم٥م أفمرف أي

  واهلل ، صمٜمؾ يًٌٗمٜم٣م ومد اظمٔمرهم٥م ٕن ، زم٣مظمٔمرهم٥م ُيقَصػ ٓ  اهلل أن إلم ايمٔمٙمؿ أهؾ زمٔمض ذه٤م وومد  

ٌَؼ مل ايمذي زم٣ميمٔمٙمؿ َمقصقٌف  ًْ  .  ٞمًٝم٣من يٙمحٗمف وٓ زمجٜمؾ ُي

 دم  وايم٘مالَءة يمٙمحٖمظ  اهلل يقهمٗمف ، ايمرطم٣مء دم ايمِم٣محل٥م زم٣مٕفمامل  اهلل إلم يتٗمرب ايمذي أن وفيى: 

ـِ  ُيَداهمِعُ  اهللاَ إِنا  »: سمٔم٣ملم وم٣مل ايمُمدة ووم٦م ـَ  فَم انٍ  ىُمؾا  ُُي٤ِمُّ  َٓ  اهللاَ  إِنا  ۖ   آََمٛمُقا ايماِذي   «  ىَمُٖمقرٍ  طَمقا

ٌََده  ايمرطم٣مء دم  اهلل فمرف إٞم٣ًمنٍ  َمـ هم٘مؿ وَُمَُم٣مَهد ، َمٙمحقظٌ  أَمرٌ  هذاو  ب وفم  زمٟمٞمقاع إيمٝمف  ، وسَمَٗمرا

 .  ايمٔمٓمٝمٚم٥م ايم٘مراَم٥م يمف وَتِمؾ يٟمت  اهلل زمٖمرج وإذا ، وو٣مق احل٣مل فمٙمٝمف اؾمتد همٙمام ، اإلضم٣ًمن

 ُيرصمقن  فَممَم  وؽمٌٔم٥م ئ٥مَم٣م شمالشم٥م ىم٣مٞمقا هم١مَنؿ ، ايم٣ٌمب هذا َمـ زمدر يقم وأصح٣مزمف  ط يمٙمٛمٌَِل ضمِمؾ وَم٣م 

 ٞمٌم ذيمؽ وَمع ، ايمًالح َمـ وأٞمقاع ،  إهمراس َمـ فِمّدة فمدوهؿ وَمع ، واضمد هَمَرٌس  َمٔمٜمؿ!  أيمػ ظمقاصمٜم٥م

 .وضمكم ووم٦ٍم  ىمؾ دم صمٛمده هب٣م  اهلل أىمرم ايمتل ، ايم٘مراَم٣مت َمـ ىمثغمٍ  دم  وه٘مذا ، جٛمدهزم وأيدهؿ أويمٝم٣مءه اهلل

 ،  اهلل إلم  زم٣ميمٔمقدة  ايمُمدة رهمٔمف دم ئًمك أن اإلٞم٣ًمن همٔمعم ، اهلل زمٝمد وايمُمدة   ايمٖمرج أن زمٝم٣منٌ  هذا ودم

 : يٗمقل  اهلل هم١من زم٣ميمدفم٣مء  اهلل إلم ايمتٗمرب ْلق ،  اظمِم٣مئ٤م ودهمع  ، ايمُمدائد إلزايم٦م إؽم٣ٌمب أفمٓمؿ وَمـ

 . «يَمُ٘مؿْ  َأؽْمَتِج٤ْم  اْدفُمقيِن  »

 ايمٖمتـ َمـ  زمؽ أفمقذ أين ايمٙمٜمؿ :مهواو   وىمذا ىمذا َمـ زمؽ أفمقذ  إين ايمٙمٜمؿ » همٝمٜم٣م ايمتل إدفمٝم٥م هل وىمؿ 

 .أطمرصمف َمًٙمؿ فمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م   زمْمـ وَم٣م َمٛمٜم٣م ـمٜمر َم٣م

  ش: أٞمٖمًٛم٣م ذور َمـ زم٣مهلل وٞمٔمقذ » زمٗمقيمف احل٣مصم٥م طمْمٝم٥م دمو دار دم ايمًقء صَم٣مر َمـ  ط ايمٛمٌل يًتٔمٝمذىم٣من و

 .  ويرهمٔمٜم٣م يدهمٔمٜم٣م ايمذي هق  هم٣مهلل َٕمتف سمٔمٙمٝمؿٌ  وهذا ، ايمدصم٣مل همتٛم٥م َمـ ط يًتٔمٝمذ ىم٣منو

ْ  َأطمْمٟمكَ  ََم٣م أن َوافْمَٙمؿ   » ومقيمف  ْ  َأَص٣مزَمَؽ  َوََم٣م  ، يمُِٝمِمٝمٌَؽ  َيُ٘مـ مَل  سمٗمدم َم٣م إلم فمقدة وهذا:   يمُِٝمخْمِئَؽ  َيُ٘مـ مَل

ـْ  َأَص٣مزَمُ٘مؿْ  َوََم٣م»: سمٔم٣ملم وم٣مل زم٣ميمٗمدر اإليامن وصمقب َمـ ٥ٌَمٍ  َِم ٦ٌَْم  هَمٌاَِم  َُمِِمٝم ًَ ـْ  َوَئْمُٖمق َأْيِديُ٘مؿْ  ىَم  « ىَمثغِمٍ  فَم
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 ىمام واإلطمت٣ٌمر يمإلزمتالء سمٗمع ومد َمِم٣مئ٤م وهٛم٣مك  ، واظمٔم٣ميص ايمذٞمقب زم٤ًٌم سمٗمع ايمتل اظمِم٣مئ٤م دم ذاه 

 ديٛمف ىم٣من هم١من ديٛمف ضم٤ًم فمعم ايمٔمٌد يٌتقم هم٣مَٕمثؾ إَمثؾ شمؿ إٞمٌٝم٣مء وم٣مل زمالء أؾمد ايمٛم٣مس أي: ط ايمٛمٌل وم٣مل

 فمعم يٚمًم يؼمىمف ضمتك زم٣ميمٔمٌد الءايمٌ يػمح همام ديٛمف ضم٤ًم فمعم ازمتقم روم٥م ديٛمف دم ىم٣من وإن زمالءه اؾمتد صٙم٣ٌم

  .زمـ أيب ووم٣مص  ؽمٔمد فمـ ايم٘مػمى ايمٛم٣ًمئل ؽمٛمـ.   طمْمٝمئ٥م زمف َم٣م إرض

 . يٟمسمٝمف ٓ أطمْمٟمه وَم٣م ، فمٛمف يتٟمطمر ٓ أص٣مزمف َم٣م أن ئمٙمؿ اظم٠مَمـ يم٘مـ 

ػْمِ  ََمعَ  ايمٛماٌْمَ  أنا  َوافْمَٙمؿْ   » ومقيمف    سمٔم٣ملم لوم٣م اهلل فمٛمد َمـ وايمٛمٌم ، ايمٛمٌم يْمٙمٌقن ايمٛم٣مس ىمؾ  ش: ايمِما

وا إِن  » ىُمؿْ  اهللاَ سَمٛمٌُمُ ٦ٌِّْم  َيٛمٌُمْ  «  َأوْمَداََمُ٘مؿْ  َوُيَث

وا إِن  زَمعَمٰ »: سمٔم٣ملم وم٣ملو ـ َوَيْٟمسُمقىُمؿ َوسَمتاُٗمقا سَمِْمػِمُ َذا هَمْقِرِهؿْ  َمِّ ٥مِ  َرزمُُّ٘مؿ ُيْٚمِدْدىُمؿْ  َهٰ ًَ ٍف  زمَِخْٚم َٓ ـَ  آ  اظماََْلئَِ٘م٥مِ  َمِّ

َِمكمَ  قِّ ًَ   «َُم

 َمـ نمغمه٣م ودم ، زمدر نمزوة دم   ط ايمٛمٌل ىم٣من وْلذا ، فم٣ٌمده َمـ ؾم٣مء َمـ يٛمٌم ايمذي هق  هم٣مهلل 

٣م َي٣م »: سمٔم٣ملم وم٣مل، ايمِمػم ايمٛمٌم أؽم٣ٌمب وأفمٓمؿ  اهلل يًتٛمٌم ايمٕمزوات َ ـَ  َأهيُّ وا آََمٛمُقا ايماِذي  َوَص٣مزمُِروا اْصػِمُ

ُٗمقا َوَرازمُِْمقا   «سُمْٖمٙمُِحقنَ  يَمَٔمٙماُ٘مؿْ  اهللاَ َواسما

 :   اهلل وم٣مل ، اظمٔمرىم٥م دم يدطمؾ أن ومٌؾ اْلزيٚم٥م سمٙمحٗمف رزمام ، إَمر أول دم ٞم٣ًمناإل َؤُمَػ  إذا زمٝمٛمام 

كَ  َوََم٣م َواْصػِم  » :  اهلل ووم٣مل، «  مَجِٝماًل  َهْجًرا َواْهُجْرُهؿْ  َيُٗمقيُمقنَ  ََم٣م فَمعَمٰ  َواْصػِمْ  » ، « زم٣ِمهللاِ إِٓ َصػْمُ

٣م َي٣م »:  اهلل وم٣مل  َ ـَ  َأهيُّ ُٗمقا َوَرازمُِْمقا َوَص٣مزمُِروا وااْصػِمُ  آََمٛمُقا ايماِذي   ضمدي٧م ودِم ، « سُمْٖمٙمُِحقنَ  يَمَٔمٙماُ٘مؿْ  اهللاَ  َواسما

ٌْدِ  ـِ  اهللا فَم َ  َي٣م"   ط اهلل َرؽُمقَل  وَم٣مَل -  َأْوذَم  أيب زْم ، يمَِٗم٣مءَ  سَمَتٚمٛماقا ٓ ايمٛما٣مُس  ٣مَأهيُّ  هَم١مَِذا ايمَٔم٣مهمَِٝم٥مَ  اهللا َواؽْمَٟميُمقا ايْمٔمُدوِّ

واهَم٣م يَمِٗمٝمُتُٚمقُهؿْ  ٛما٥مَ  َأنا  َوافْمَٙمُٚمقا ْصػِمُ ٦َم  اْْلَ ُٝمقِف  ـماَِللِ  ََتْ ًُّ   أطمرصم٣مه “ايم

  ٓسمراه ايمذي  ايمٔمدو أو ، وسمُم٣مهده سمالضمٓمف ايمذي  احلز ايمٔمدو  ؽمقاءً  هم٣مصػم فمدوك يمٗمٝم٦م هم١مذا

 فمعم سمِمػم و ، ايمْم٣مفم٣مت فمعم وسمِمػم ، اظمٔم٣ميص فمـ سمِمػم أن همٔمٙمٝمؽ ، اْلقى و ، ايمٛمٖمس ،و ىم٣ميمُمٝمْم٣من
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ْيـ  طَمغْم  وهق ، وُيٖمٓمؽ  ، وي٠ميدك ، ؽمٝمٛمٌمك  اهلل أن ويمتٔمٙمؿ ، إومدار  َوٞمِْٔمؿَ  اظمَْْقلَم  ٞمِْٔمؿَ  وهق ايْمٛما٣مِسِ

 . وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف  ايمٛماِِمغمُ 

 َمـ وهق:   ايمِمح٣مزم٥م زمٔمض همٗم٣مل  ط اهلل رؽمقل َمع فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان ايمِمح٣مزم٥م طمرج:  ضُمٛمَكم نمزوة دمو 

 وىم٣مٞم٦م  َهقازن فمعم ومدَمقا همٙمام  ، أيمٖم٣م فَممَم  اشمٛمَلّ  وىم٣مٞمقا  ، ومٙم٥م فمـ يمٝمقما َُنَْزم يمـ زم٣مإلؽمالم ايمٔمٜمد  ضمدشم٣مء

وَم٦م ومد َهقازن ٣ٌَمل همرَمقهؿ وايمُمٔم٣مب ، اْل٣ٌمل دم سمٖمرا
 وزمٗمل أضمد فمعم أضمٌد  يٙمقي ٓ ،  ىمٙمٜمؿ همرصمٔمقا زم٣ميمٛمِ

 . احل٣مرث زمـ ؽمٖمٝم٣من أزمقو ، اظمْمٙم٤م فمٌد ازمـ وايمٔم٣ٌمس  ط  ايمٛماٌِلِّ 

اءَ  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  وَم٣مَل  إؽِْمَح٣مَق  َأزمِك ضمدي٧م َمـ َمًٙمؿ صحٝمح دم ىمام ـْ  َرصُمٌؾ  َوؽَمَٟميَمفُ  ايْمػَمَ ْـ  َأهَمَرْرسُمؿْ  وَمْٝمسٍ  َِم  فَم

اءُ  هَمَٗم٣مَل  ضُمٛمَكْمٍ  َيْقمَ  - ط- اهللاِ َرؽُمقلِ  ـْ  ايْمػَمَ ْ  - ط- اهللاِ َرؽُمقُل  َويَم٘مِ ٣م ُرََم٣مةً  َيْقََمئِذٍ  َهَقاِزنُ  َوىَم٣مَٞم٦ْم  َيِٖمرا  مَل  ظمَا٣م َوإِٞما

ْٙمٛم٣َم ٌْٛم٣َم اْٞمَ٘مَُمُٖمقا َٙمْٝمِٜمؿُ فمَ  مَحَ ٌَ ٌَُٙمقَٞم٣م ايْمَٕمٛم٣َمئِؿِ  فَمعَم  هَمَٟمىْم َٜم٣ممِ  هَم٣مؽْمَتْٗم ًِّ  زَمْٕمَٙمتِفِ  فَمعَم  - ط- اهللاِ  َرؽُمقَل  َرَأْي٦ُم  َويَمَٗمْد  زم٣ِميم

ٌَْٝمَّم٣مءِ  ـَ  ؽُمْٖمَٝم٣منَ  َأزَم٣م َوإِنا  ايْم ٣مِرِث  زْم ـُ  َأَٞم٣م ْب ىَمذِ  َٓ  ايمٛماٌِكُّ  َأَٞم٣م » َيُٗمقُل  َوُهقَ  زمِٙمَِج٣مَِمَٜم٣م آطِمٌذ  احْلَ ٌْدِ  ازْم  .ش اظمُْْماٙم٤ِْم  فَم

 ، ايمٗمقم وصمقه دم زمف وأيمٗمك  احلٍم َمـ ؾمٝمئ٣مً  وأطمذ  اهلل  اؽمتٛمٌم صػمو ظمَا٣م:     ط ايمٛمٌَِل أن هم٣ميمُم٣مهد 

 . اظمًٙمٚمكم     اهلل ٞمٌم شمؿ  ، ايمقصمقه ؾم٣مه٦م:  ووم٣مل

ػْمِ  ََمعَ  هم٣ميمٛماٌْمَ   صػمت هم١مذا ، اظمٔمِمٝم٥م إيمٝمؽ وُي٤ٌم ايمُمٝمْم٣من يٟمسمٝمؽ ، ايمُمٜمقات دم ضمتك ، رء أي دم ايمِما

 زمف وإذا ، يمف اؽمتًٙمٚم٦م وإذا ٞمٖمًؽ دم َم٣م وذه٤م ، ايمُمٝمْم٣من فمعم  اٞمتٌمت زمؽ  وإذا ؽم٣مفم٥م أو ؽم٣مفم٥م ٞمِمػ

 .   وه٘مذا  أطمرى إلم  ونمًدا ، اظمٔمِمٝم٥م إلم ايمٝمقم  َيرك

ؿ وومد  ًا  : أوم٣ًمم شمالشم٥م إلم  ايمِمػم شايمِم٣مزمريـ فمدة»:  ىمت٣مزمف دم سمٔم٣ملم ♫ ايمٗمٝمؿ ازمـ وما

 ، زوصمتؽ َم٣مسم٦م أو ، َم٣ميمؽ ذه٤م أو ، ويمدك َم٣مت ، َمِمٝم٥ٌم زمؽ وومٔم٦م هم١مذا:  اهلل أومدار فمعم صػمإول: 

٣َم: ا◙ ؽمٙمٚم٥م أم ضمدي٧م دم يٗمقل  ط وايمٛمٌل سمِمػم أن ُيت٣مج همٜمذا  - ط- اهللاِ َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  وَم٣ميَم٦ْم  َأَنا

ـْ  ََم٣م » َيُٗمقُل  ٙمِؿٍ  َِم ًْ ٌُفُ  َُم ٥ٌَمٌ  سُمِِمٝم ٣م اهللاُ ََمَرهُ أَ  ََم٣م هَمَٝمُٗمقُل  َُمِِمٝم ٣م هلِلاِ  إِٞما ُٜمؿا  َراصِمُٔمقنَ  إيَِمْٝمفِ  َوإِٞما ٌَتِك ذِم  ْأصُمْرٞمِك ايمٙما  َُمِِمٝم
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ا لِم  َوَأطْمٙمِْػ  ا يَمفُ  اهللاُ  َأطْمَٙمَػ  إِٓا . َمٛمٜم٣م طَمغْمً ٙمِِٚمكمَ  َأىُّ  وُمْٙم٦ُم  ؽَمَٙمَٚم٥مَ  َأزُمق ََم٣مَت  هَمَٙماما  وَم٣ميَم٦ْم . ش َمٛمٜم٣م طَمغْمً ًْ ـْ  طَمغْمٌ  اظمُْ  َِم

ُل  َٚم٥مَ ؽَمٙمَ  َأزمِك  وَم٣ميَم٦ْم . - ط- اهللاِ َرؽُمقَل  لِم  اهللاُ هَمَٟمطْمَٙمَػ  وُمْٙمُتَٜم٣م إِٞمِّك شُمؿا . - ط- اهللاِ َرؽُمقلِ  إلَِم  َه٣مصَمرَ  زَمْٝم٦ٍم  َأوا

ـَ  ضَم٣مؿم٤َِم  - ط- اهللاِ َرؽُمقُل  إلَِما  َأْرؽَمَؾ  ٌُٛمِك زَمْٙمَتَٔم٥مَ  َأزمِك زْم ُْم ٣م » هَمَٗم٣مَل . قرٌ نَمٝمُ  َوَأَٞم٣م زمِٛمًْت٣م لِم  إِنا  هَمُٗمْٙم٦ُم  يَمفُ  َُيْ  ازْمٛمَُتَٜم٣م َأَما

ةِ  َيْذَه٤َم  َأنْ  اهللاَ  َوَأْدفُمق فَمٛمَْٜم٣م ُيْٕمٛمَِٝمَٜم٣م َأنْ  اهللاَ هَمٛمَْدفُمق   َمًٙمؿ أطمرصمف. ش زم٣ِميْمَٕمغْمَ

  اهلل همَٟمزْمَديَمٛمِل!  ومٙمتٜم٣م ويم٘مٛمل ؟ ؽمٙمٚم٥م  أيب َمـ طمغم زمٝم٦ٍم  أي:    ومٙم٦م ؽمٙمٚم٥م أزمق َم٣مت همٙمام ؽمٙمٚم٥م أم وم٣ميم٦م  

 "  ط اهللاِ َرؽُمقَل 

ٌِْدي ازْمَتَٙمْٝم٦ُم  إَِذا"ط: ووم٣مل رؽمقل اهلل  ٌََتٝمْفِ  فَم ، زمَِحٌِٝم ْوُتفُ  هَمَِمػَمَ  "اَْلٛما٥م َِمٛمُْٜماَم  فَمقا

  :«ٌَّْم٦ُم  َوإَِذا لَ  وَم ٌِْدي َصٖمِّ ـْ  فَم ٣م»: َيُٗمقل اظماََْلئَ٘م٥م اهلل ُيْرؽِمؾ ، ايْمُدْٞمَٝم٣م َأْهؾ َِم ٌِْدي وَم٣مَل   َما  مَحَِدكَ : وَم٣ميُمقا ش ؟ فَم

صَم  ٛما٥ِم، دِم  زَمْٝمًت٣م يَمفُ  ازْمٛمُقا»: وَم٣مَل .عَ َواؽْمؼَمْ قهُ  اْْلَ ْٚمدِ  زَمْٝم٦َم  َوؽَمٚمُّ  أمحد . أطمرصمف شاحْلَ

 .  زم٣ميمِمػم إٓ  اظمٔمِمٝم٥م يؼمك أن اإلٞم٣ًمن يًتْمٝمع ٓ َمْمٙمقب أَمر وهذا : اهلل َمٔم٣ميص فمـ ايمِمػم:  ايمث٣مين

 صػم إلم َتت٣مج اظمًجد سمٟمتو ، صػم إلم َتت٣مج سمتقوٟمدم مجٝمع اظمٟمَمقرات  ،  اهلل ؿم٣مفم٥م فمعم صػم ايمث٣ميم٧م

 دل زمام ايمٔمٚمؾو ،  صػم إلم ُيت٣مج ايمٗمرآن وَمدارؽم٥م ايمٗمرآن ضمٖمظ ،  صػم إلم َتت٣مج ايمٔمٙمؿ ضمٙمٗم٥م دم َتٙمسو ،

  واظم٠ًمول واْل٣مر واإلزمـ ايمزوصم٥م، ايمزَمـ هذا دم ؽمٝمام ٓ ، فمٓمٝمؿ صػم إلم ُيت٣مج وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب فمٙمٝمف

٦م يٗمقل هذاو ، َمتُمدد يٗمقل هذا اهلل رضمؿ َمـ إٓ ، وايمٌٔمٝمد وايمٗمري٤م ، وايمت٣مصمر  ىمذا يٗمقل وهذا ، َمتزَما

 إزمٛم٣مء سمرزمٝم٥م فمعم سمِمػم أن وَتت٣مج ، وايمٕمٚمز ايمٙمٚمز َمـيٙمحٗمؽ  َم٣م فمعم سمِمػم أن َتت٣مج إذن ، ىمذا يٗمقل وهذا

، ََمعَ  ايمٛماٌْمَ   هم١من ذيمؽ وزمٔمد ، ايم٘مثغم ايمًمء سمتحٚمؾ أن وَتت٣مج وايمزوصم٣مت ، ػْمِ  َرَج ايمٖمَ  وإنا :  ذيمؽ َوزمٔمد ايمِما

ا ايْمُٔمْنِ  ََمعَ  هَم١مِنا  »:   اهلل وم٣مل ىمام ايمَ٘مرِب، ََمعَ  ا ايْمُٔمْنِ  ََمعَ  إِنا * ُيْنً     «ُيْنً

ي:   يٗمقيمقن وىمام  : ويٗم٣مل، سَمٛمَٖمِرصمل أزََم٥مُ  اؾمَتدا

 .  ضم٣ملِ  إلم ضم٣ملٍ  َمـ اهلل يٕمغم ** واٞمت٣ٌمهتٜم٣م فمكمٍ  نمٚمّم٥مِ  زمكم َم٣م
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 : أيًّم٣م ويٗمقيمقن

ًَ  ايماذي ايمَ٘مرُب  فَمًك  . وَمري٤ُم  هَمَرٌج  َوراَءهُ  َي٘مقنُ  ** همٝمفِ  ٝم٦ُم َأَم

فُ »وم٣مل سمٔم٣ملم:   ْوِح  َِمـ َيْٝمَٟمُس  َٓ  إِٞما ٓا  اهللاِ  را  « ايْمَ٘م٣مهمُِرونَ  ايْمَٗمْقمُ  إِ

 أىمػم ايم٘م٣ٌمئر: اإلذاك زم٣مهلل، وإَمـ َمـ"ازمـ فم٣ٌمس وم٣مل:  أشمر دم ىمام ، ىم٣من َمٜمام اهلل رمح٥م َمـ سمٗمٛمط وٓ 

 رواه فمٌد ايمرزاق . "ٝمٟمس َمـ روح اهلل، وايماهلل َم٘مر اهلل، وايمٗمٛمقط َمـ رمح٥م

ْؾ »:  وم٣مدر ضملٌّ   اهلل هم١من ، أفمدائؽ ىمثرو ، ضم٣مصمتؽ زمٙمٕم٦م َمٜمام ، َمروؽ اؾمتد َمٜمام  لِّ  فَمعَم  َوسَمَقىما  احْلَ

 «َيُٚمقُت  َٓ  ايماِذي

ا ايْمُٔمْنِ  ََمعَ  هَم١مِنا  »ويف قول اهلل عزوجل:  ا ايْمُٔمْنِ  ََمعَ  إِنا * ُيْنً  فُمَنٌ  يٕمٙم٤م ٓ:  ايمًٙمػ وم٣مل  «ُيْنً

َف  ايْمُٔمْنِ  ٕن ، ينيـ ًرا صم٣مء وايمُٝمْن  واضمد فُمْن :   ايْمُٔمْنِ  ََمعَ  إِنا  ، وايمالم ، زم٣مٕيمػ فُمرِّ  يٕمٙم٤م ٓ هم١مٞمف   ، َُمٛمَ٘ما

 .  ايمٖمرج  اٞمتٓمر  ايمُْٔمْن  وومع هم٘مٙمام ، ينيـ فُمَنٌ 

 ،  وٞمٖمٔمٛم٣م ،  اهلل  يمرهَمَٔمٛم٣م ، هب٣م وفمٚمٙمٛم٣م ، ضمٗمٗمٛم٣مه٣م يمق فمٓمٝمٚم٥م مُجَاًل  سمّمٚمـ ومد احلدي٧م هذا أن هم٣ميمُم٣مهد 

 زمٔمض وم٣مل ضمتك ، ايمديـ أَمقر أهؿ َمـ  ىمٙمٝم٥م وومقافمد  ، فمٓمٝمٚم٥م وص٣مي٣م يتّمٚمـ احلدي٧م هذا:  رصم٤م ازمـ وم٣مل

 وومٙم٥م احلدي٧م هبذا اْلٜمؾ َمـ  أؽمٖمل همقا  ،   أؿمٝمش وىمدت ،  همٟمدَهَُمٛمل احلدي٧م هذا سمدزمرُت  ، ايمٔمٙمامء

 .هذا  ، ظمٔمٛم٣مه ايمَتَٖمُٜمؿ

 –هلل رب ايمٔم٣مظمكم  احلٚمدو -

 ۞۞۞ 

  

 

 



 095  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

 :  العشرون الحديث

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

ـْ  » ومقيمف: ُٔمْقدٍ  َأيبْ  فَم ًْ ٌَْدِريِّ  ََم ٥ٌَم:  ْوُهقَ  ايم ـِ  فُمٗم ٤َم   فَمْٚمٍرو ازم ًِ  ، هب٣م ٞمزل وإٞمام ،ه٣ميُمٜمد مل و زمدرٍ  إلم ُٞم

ِٚملَ  ًُ  وؿم٣مفم٥م ،  اهلل ؿم٣مفم٥م دم اظم٣ًمرفمكم َمـ وهق ٚمـ ؾمٜمد زمدر ويمٝمس ىمذيمؽ،وومد ذىمره ايمٌخ٣مري همٝم هب٣م، هم

 اهلل أن َمًٔمقد أزم٣م افمٙمؿ :   يٗمقل صقسًم٣م همًٚمع هميزمف نُماَلم يمف ىم٣من أٞمف ايمِمحٝمح دم صم٣مء همٗمد   ط رؽمقيمف

 .  ايمٕمالم همٟمفمتؼ  ط ايمٛمٌل هم١مذا هم٣ميمتٖم٦م،   هذا فمعم َمٛمؽ أومدر

ا٣م إِنا  » ومقيمف:   ةِ  ىَماَلمِ  َِمـ ايمٛم٣َمُس  َأدَركَ  ِِم ٌُقا ٣َم أي:   إُولَم  ايمٛمُّ  زال وَم٣م  ، َوفَمٙمُِٚمقا  ، وؽَمِٚمُٔمقا  ، ضَمِٖمُٓمقا  ِمِّ

 ي٘مقن ٓ ومدف وزمٔمّم ،  صحٝمًح٣م ي٘مقن ومد  ُيْذىَمر َم٣م وزمٔمض ، اظمتٗمدَمكم َمـ أؽمالهمٜمؿ أطم٣ٌمر يتذاىمرون ايمٛم٣مس

  وآفمتامد فمعم َم٣م شم٦ٌم همٖمٝمف نمٛمٝم٥م.وايمقاصم٤م ايمٌٔمد فمـ اإلهائٝمٙمٝم٣مت ظم٣م همٝمٜم٣م َمـ ايمتحريػ وايمتٕمغم  ، صحٝمًح٣م

٤م َم٣م :مهواو  ، َُمٛمَْ٘مرة ص٣مرت وزمٔمّمٜم٣م ًَ  وأن ، ايمًحر يتٔم٣مؿمك ىم٣من أٞمف ، ايمًالم فمٙمٝمف ؽمٙمٝمامن إلم ُيٛمْ

 ويٟمسمقن ، زمزوصمتف ويتزوج ُيْٗمَتؾ ضمتك  يمٙمحرب همٟمرؽمٙمف صمٛمقده َمـ صمٛمدٍي  اَمرأة أراد ايمًالم فمٙمٝمف داوود

ـا »:   اهلل ومقل سمٖمًغم فمٛمد اظمٔمٛمك هذا ب اَم  َداُوودُ  َوـَم فُ  هَم٣مؽْمَتْٕمَٖمرَ  هَمَتٛما٣مهُ  َأٞما   .«َراىمًِٔم٣م َوطَمرا  َرزما

 : أوصمف شمالشم٥م فمعم إهائٝمؾ زمٛمل فمـ ُٞمِٗمؾ ِم٣مو  

 .  شم٣مزم٦م همٜمق وايمًٛم٥م ايمٗمرآن دم صم٣مء َم٣م*

 . زم٣مؿمؾ همٜمق وايمًٛم٥م يمٙمٗمرآن َمٛم٣مومًّم٣م صم٣مء وَم٣م*

:  × -وم٣مل : وم٣مل رؽمقل  -ريض اهلل فمٛمف  -فمـ أيب َمًٔمقد فمٗم٥ٌم زمـ فمٚمرو إٞمِم٣مري ايمٌدري 

ٌَُخ٣مِري َرَواهُ ]  شإّن ِم٣م أدرك ايمٛم٣مُس َمـ ىمالم ايمٛمٌّقة إولم : إذا مل سمًتِح هم٣مصٛمع َم٣م ؾِمئ٦م»  . [  ايْم
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 َمـ زمٟمس ٓ أٞمف ونمغمه فمثٝمٚمكم ازمـ ىم٣ميمُمٝمخ ايمٔمٙمؿ أهؾ زمٔمض  همذىمر اظمخ٣ميمٖم٥م وٓ اظمقاهمٗم٥م همٝمف يرد مل وَم٣م*

 . يمالضمتج٣مج ٓ يمالسمٔم٣مض ذىمره

َٗمف َم٣م أن،   ايم٘مالم هبذا  ط ايمٛمٌل وَمراد  صم٣مء وومد إٞمٌٝم٣مء فمـ شم٣مزم٦ٌم  وهق ،إولم ايمٛمٌقة ىمالم َمـ ايمٛم٣مس حَلِ

 :   اهلل وم٣مل ىمام  ىم٣من َم٣م زمٔمض زمٗمل وومد  ،أفمٙمؿ واهلل ايمًالم فمٙمٝمف فمٝمًك إلم أٞمف ايمرواي٣مت زمٔمض دم

َٝم٣مةَ  سُم٠ْمشمُِرونَ  زَمْؾ  » ْٞمَٝم٣م احْلَ ُحِػ  يَمِٖمل َهَذا إِنا *َوَأزْمَٗمك طَمغْمٌ  َوأطِمَرةُ *ايمدُّ  إزِْمَراِهٝمؿَ  ُصُحِػ *إُولَم  ايمِمُّ

 . َمقؽمك وصحػ ،إزمراهٝمؿ صحػ دم َمقصمقدة:  ايمٔم٣ٌمرة هذه زمٟمن ومٝمؾ ، « َوَُمقؽَمك

 ىمٗمقل وهق ، وهذا هذا  ومٝمؾ ؟ اظمدح أو  ؟ ايمذم فمعم هذا وهؾ:  ؾِمئ٦َم  ََم٣م هم٣مْصَٛمعْ  سَمًَتْحِل  ملَ  إِذا » ومقيمف:

 . ايمٛمٜمل وفمعم  ، ايمذم فمعم يٗمقْل٣م ىمٟمٞمف ،  سمريد ايمذي اصٛمع أو ، يمؽ زمدا َم٣م هم٣مصٛمع سمًتح مل إذا همالن ي٣م:  ايمٗم٣مئؾ

م ويمٝمس ،َمٛمف ُيًَتحك ٓ ايمٖمٔمؾ ىم٣من إذا ، زم٣ميمٖمٔمؾ َمتٔمٙمؼ هذا أن أطمر وايمقصمف  ،زمٚم٘مروه ويمٝمس ،زمُٚمَحرا

ِلِّ  أن ◙ هريرة أيب فمـ ايمِمحٝمحكم ودم ،احلٝم٣مء همّمٝمٙم٥م احلدي٧م ودم ،ؾمئ٦م إن ٣مهمٔمٙمفهم  :وم٣مل  ط  ايمٛمٌا

َٝم٣مءُ » ٥ٌَمٌ  َواحْلَ ـْ  ؾُمْٔم ياَمنِ  َِم  ش  اإْلِ

 احَلَٝم٣مِء، دِم  َأطَم٣مهُ  َئِمظُ  َوُهقَ  ، زمَرصُمؾٍ  ََمرا :    ط ايمٛمٌل أن َم٣م◙ فُمَٚمر ازمـ اهلل فمٌد فمـ ايمِمحٝمحكم ودم

ـَ  احَلَٝم٣مءَ  هَم١مِنا  َدفْمفُ »:  ط اهللاِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل    شاإِلياَمنِ  َِم

 همذىمر ضُمَِمكْمٍ  زْمـ فِمْٚمَرانَ  فمٛمد ىمٛم٣م وم٣مل   ومت٣مدة ؿمريؼ َمـ ◙ ضُمَِمكْمٍ  زْمـ فِمْٚمَرانَ  فمـ ايمِمحٝمح ودم

َٝم٣مءُ ": همَٗم٣مَل   احلٝم٣مء َٝم٣مءُ ":  رواي٥م ودِم  "زمَِخغْمٍ  إِٓا  َيْٟمِت  َٓ  احْلَ فُ  احْلَ  ."طَمغْمٌ  ىُمٙمُّ

َٝم٣مءُ :  رواي٥م ودِم   فُ  طَمغْمٌ  احْلَ ـُ  زُمَُمغْمُ  هَمَٗم٣مَل  "ىُمٙمُّ فُ : ىَمْٔم٤ٍم  زْم ْ٘مَٚم٥مِ  دِم  ََمْ٘مُتقٌب  إِٞما . ؽَم٘مِٝمٛم٥َمً  َوَِمٛمْفُ  َووَم٣مَرا َِمٛمْفُ  َأنا : احْلِ

شُمَؽ : فِمْٚمَرانُ  هَمَٗم٣مَل  ـْ  ُأضَمدِّ شُمٛمِل  ط اهللِّ َرؽُمقلِ  فَم دِّ ـْ  َوَُتَ  .  فَمَٙمْٝمف ىُمُتٌِؽ؟هَمَٕمِّم٤َم  فَم

ٌََذاءة ، اْلٛم٥م دم واإليامن ، اإليامن َمـ احَلٝم٣مءُ  »: وم٣مل أٞمف   ط ايمٛماٌِلِّ  فمـ ٣مأيًّم  شم٦ٌم وومد  ، ايمٛماٖم٣مق َِمـ وايم

 . ش ايمٛما٣مر دم وايمٛمِّٖم٣مق
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ٌِّقم ايمْمٌٝمٔمل َمٛمف واحلٝم٣مء   زم٣ميم٘مالم إٓ يت٘مٙمؿ همال ، ووصمقده  ، ؿمٖمقيمتف َمٛمذ فمٙمٝمف اإلٞم٣ًمن يٌٗمك رزمام ايمذي اِْل

 . احلًٛم٥م ٣ملإهمٔم إٓ يٖمٔمؾ وٓ ، احلًـ

٤م هق وإٞمام  زمجٌقِّم  َم٣ميمٝمس:  وَمٛمف   ًَ  أو ، اهلل آي٣مت َمـ آي٥م ومرأ ىمٙمام اإلٞم٣ًمن زمف يتَخٙماؼ أن وذيمؽ  ، َُم٘مَت

   اخلٚم٥ًم إضم٘م٣مم  احلٝم٣مء دم َتريو زمف، ايمٔمٚمؾ إلم زم٣مَدرَ   ،  ط اهلل رؽمقل أضم٣مدي٧م   َمـ  ضمديًث٣م

م فمام احلٝم٣مء وهق:  قاصم٤مإول: ايم  .  اهلل ضمرا

 . اظم٘مروه٥م إَمقر دم احلٝم٣مء وهق:  ًتح٤ماظمث٣مين: ايم

م ويمٝمس همٝمف يتقؽمع همٝمام احلٝم٣مء وهق:  ٣ٌمحاظمايمث٣ميم٧م:   . زمٚمحرا

  مهوا ويٚمٛمع احلؼ ىمٙمٚم٥م فمـ يِمد ايمذي احلٝم٣مء وهق:  راماحلايمرازمع: 

 . اظمًتح٣ٌمت يؼمك أو اظم٘مروه٣مت دم يٗمع اإلٞم٣ًمن َئمؾ  ايمذي احلٝم٣مء وهق:  ٘مروهاظماخل٣مَمس: 

 ط ايمٛماٌِلُّ   أن ◙ فمٚمرو ازمـ اهلل فمٌد فمـ صح ىمام ضمٝم٣مءً  ايمٛم٣مس أضمًـ َمـ   ط ايمٛمٌل ىم٣من ومدو 

ـَ  ضَمَٝم٣مءً  َأؾَمدا  ىَم٣منَ » ٛمّل ىم٣من وْلذا  ضمٝم٣مء ص٣مضم٤م هم٘م٣من ، شطِمْدِرَه٣م دِم  ايمَٔمْذَراءِ  َِم ٌَح٥م إَمقر دم ُي٘ما  ٓ ىم٣من اظمًَُتْٗم

 ايمتٌميح ئمجٌف ٓ رزمام ذيمؽ وٞمحق زم٣ميمٛم٣ًمء رزمام ٙمٗم٥ماظمتٔم إَمقر وه٘مذا  ايمٛم٘م٣مح  أَمقر دم ايمتٌميح ئمجٌف

ؾ فمـ سمًٟميمف  ط ايمٛماٌِلُّ  إلم صم٣مءت ؾَمَ٘مؾ زمٛم٦م أؽمامء أن:  ايمِمحٝمح دم صم٣مء َم٣م ذيمؽ وَمـ ضمٝم٣مءً  ًْ  ، اَْلٛم٣َمزم٥م نُم

 ؽم٣مئر فمعم اظم٣مء سمٖمٝمض شمؿ ، سمديم٘مف شمؿ اظم٣مء رأؽمٜم٣م فمعم سَمِم٤م شمؿ ، وؽِمدرهت٣م َم٣مءه٣م إضمداىمـ سمٟمطمذ:  همٗم٣مل

ؾ فمـ ٟميمتفهمً   " صمًده٣م ًِ   رأؽمٜم٣م ؾمٔمر سَمديُمؽ شمؿ ، وؽِمدرهت٣م َم٣مءه٣م إضمداىمـ سمٟمطمذ": همٗم٣مل ، احلٝمض نُم

ـِ ْن همِْرص٥م سمٟمطمذ شمؿ اظم٣مء، فمٙمٝمٜم٣م سمٖمٝمض شمؿ رأؽمٜم٣م، ؾم٠مون يِمؾ ضمتك ؾمديًدا، َديمً٘م٣م ؽ َم ًْ ر َِم . "هب٣م همَتْمٜما

ر وىمٝمػ": اهلل رؽمقل ي٣م أؽمامء همٗم٣ميم٦م ر اهلل، ؽمٌح٣من": همٗم٣مل "هب٣م؟ سَمْمٜما : - فم٣مئُم٥م همٗم٣ميم٦م. "هب٣م سَمْمٜما

ٌأمكم"  ."ايمدم أشمر سمت
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 أفمٓمٚمف  واحلٝم٣مء ،   ط  ضمٝم٣مءه يم٘مثرة ايمرَم٣من ضَم٤مِّ  وصمٜمف دم ىمٟمٞمام    ط ايمٛماٌِلُّ  إَمقر َمـ ىمثغم دم وه٘مذا  

َتْحَٝم٣م َأنْ  َأضَمؼُّ  هَم٣مهللاُ» ط ايمٛماٌِلُّ  وم٣مل همٗمد ،  اهلل َمـ احلٝم٣مء ًْ َب  ،ش.َِمٛمْفُ  ُي  ٓنمت٣ًملا ؾمٟمن دِم  ايمٌخ٣مري فمٙمٝمف وزَمقا

 . فمري٣من

ـِ  هَبْزِ  ضمدي٧م ضمًـ احلدي٧م أهمّمؾ همٜمق فُمري٣من يٕمتًؾ ٓ أن اؽمتْم٣مع إذا اإلٞم٣ًمن أن ئمٛمل  ْـ  ضَم٘مِٝمؿٍ  زْم  فَم

ـْ  َأزمِٝمفِ  هِ  فَم  .  صَمدِّ

 :  همٗم٣ميم٦م فُمَراة هؿ و  ط ايمٛماٌِلُّ  فمٙمٝمٜمؿ َمر ايمذيـ ايمُم٣ٌمب ؾمٟمن دم ، ا◙ ؽمٙمٚم٥م أم ضمدي٧م دم وه٘مذا 

ـْ  ٓ»  ـَ  وٓ ، اؽمَتْحَٝمقا اهلل َِم وا ط ايمٛماٌِلُّ  َِم  ش اؽمَتؼَمُ

ياَمنِ   ؾُمَٔم٤م  َمـ وهق ،اْلقارح فمعم يٓمٜمر وومد ،ايمٗمٙمقب أفمامل َمـ واحلٝم٣مء  هريرة أيب ضمدي٧م سمٗمدم ىمام اإْلِ

ـَ  احَلَٝم٣مءَ  ضمدي٧م أطمر واحلدي٧م فُمَٚمر ازمـ وضمدي٧م ◙ ياَمنِ   ؾُمَٔم٤م َمـ همٜمق اإِلياَمنِ  َِم  وْلذا  ، اإْلِ

 َيَتَٚمتأُمقنَ  » : ىم٣محلٝمقاٞم٣مت ذيمؽ ونمغم  ، وفمممهتؿ ، وذهبؿ ، أىمٙمٜمؿ دم ٣متىم٣محلٝمقاٞم ايم٘مٖم٣مر أن َتد

َْٞمَٔم٣ممُ  سَمْٟمىُمُؾ  ىَماَم  َوَيْٟمىُمُٙمقنَ  ْٕ   « ا

 دم يٟمسمقن زمؾ ،اظمٛم٘مرات فمـ زم٣ميمٌٔمد ي٣ٌميمقن وٓ ،ايمٔمقرة زمًؼم ي٣ٌميمقن ٓ ،َمالزمًٜمؿ ودم،   أٞم٘محتٜمؿ ودِم 

رومُ  وإن اظم٠مَمـ زمٝمٛمام ،جمتٚمٔمكم  اظمٛم٘مر ٞم٣مدهيؿ ج َُمَتَ٘متِؿ أٞمف َتد ايمًٝمئ٥م همٔمؾ فمٙمٝمف دِّ رِّ  فمعم ،ايمٛم٣مس يراه أن  وَمَتحا

 :    ط ايمٛماٌِلُّ   وم٣مل ىمام  ،ضم٣ميمف هذا َمـ فمـ  اهلل يتج٣موز وومد    ،ايمِمٛمٝمع ذيمؽ

ٝمْ  " صُمُؾ زم٣ِميمٙما ـَ اظمَُج٣مَهَرِة َأْن َئْمَٚمَؾ ايمرا ، َوإِنا َِم ـَ ٓا اظُمَج٣مِهِري تِل َُمَٔم٣مذًم إِ ُه ىُمؾُّ ُأَما ِؾ فَمَٚماًل، شُمؿا ُيِْمٌَِح َووَمْد ؽَمؼَمَ

ُف، َوُيِْمٌُِح َي٘مْ  ُه َرزمُّ ؼُمُ ًْ ٣ٌَمِرضَم٥َم ىَمَذا َوىَمَذا، َووَمْد زَم٣مَت َي     "ُِمُػ ؽِمؼْمَ اهللاِ فَمٛمُْف اهللاُ فَمَٙمْٝمِف، هَمَٝمُٗمقَل: َي٣م هُماَلُن، فَمِٚمْٙم٦ُم ايم

 ،واْل٣مَمٔم٣مت ،اظمدارس دم إلطمتالطا همتٛم٥م هق وايمٛم٣ًمء ايمرصم٣مل زمكم احلٝم٣مء ٞمزع أؽم٣ٌمب أفمٓمؿ وَمـ

 ويزفمٚمقن ،اظمًٙمٚمكم إلم وُيٌٌقٞمف ايم٘مٖم٣مر إيمٝمف يدفمقا ايمذي إَمر همٜمذا ،احل٘مقَمٝم٥م ايمقـم٣مئػ و ،واظمًتُمٖمٝم٣مت

 اظم٣ًَمس ىمثرة: يٗم٣مل ىمام  ٕٞمف ،اظمًٙمٚم٥م وَمـ ،اظمًٙمؿ َمـ ، احلٝم٣مء صمٙم٣ٌمب  يمٛمزع  هق ، ايممم يمٗمٙم٥م ؽم٤ٌم أٞمف
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٣مق اظم٠مَمـ وطم٣ميمط ،ايمرصم٣مل ايمٛم٣ًمء و،  ايمٛم٣ًمء ايمرصم٣مل   طم٣ميمط هم٘مٙمام، اإلضم٣ًمس سَمذه٤م ًا  ،احلٝم٣مء ومٙم٥م َتد  ايمُٖم

 همال ،ٞمٖمًف فمعم ايمٖمتـ زم٣مب ُيٕمٙمِؼ أن اإلٞم٣ًمن همٔمعم ،ايمٛم٣مس َمـ طمجؾ وٓ ، هلل َمراوم٥ٌم ٓ ،َمٛمتممة ذيمؽ زمٔمد

 ايمٗمٙم٤م َمـ  احلٝم٣مء  زمف عُيٛمَْتزَ  ِم٣م ذيمؽ هم٘مؾ   ،اظمٌْمٙمكم جم٣ميم٥ًم إلم وٓ ،ايم٘مٖم٣مر سمٗمٙمٝمد إلم وٓ اطمتالط إلم ي٣ًمرع

 . ايمٔم٣مهمٝم٥م اهلل   وٞمًٟمل ،ايمًالَم٥م اهلل ٞمًٟمل   ،جم٣مهًرا اإلٞم٣ًمن  ُيِمٌِح ضمتك ،همُمٝمًئ٣م  ،ؾمٝمًئ٣م ويّمٔمػ

    ط ايمٛماٌِلُّ   يمٛم٣م وٞمٗمٙمف ،إولم ايمٛمٌقة ىمالم َمـ درًرا ضمقى،    اظمٔمٛمك فمٓمٝمؿ ،اظمٌٛمكومِمغم  ضمدي٧ٌم  همٜمذا

 . اهلل ضملو َمـ وص٣مر ،إطمرى ايمٛمٌقة ىمالم َمـ همِم٣مر

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 
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  والعشرون الحادي الحديث

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

ـِ  ؽُمْٖمَٝم٣منَ  » ومقيمف:  ٌْدِ  زْم  ◙ اخلْم٣مب زمـ فُمَٚمر وٓه ايمّثَٗمٖملِّ  فَمْٚمَرةَ  قأزم: َووِمٝمَؾ  فَمْٚمرو، أزمق وِمٝمَؾ  : اهللِ  فَم

 .  احلدي٧م هذا نمغم  ط ايمٛماٌِلُّ  فمـ وروى َمًٙمؿ دم احلدي٧م هذا ويمف ْم٣مئػايم فمعم

 : زم٣مؽمٚمف يٛم٣مدوٞمف ي٘مٛمقا مل إذ   ط ايمٛماٌِلُّ  َمع أدهبؿ  َمـ هذا   ش: اهلل َرؽُمقَل  ي٣م  »  ومقيمف

 أن وإَم٣م زم١مؽمالمٍ  فمٜمدٍ  ضمدي٧م ىم٣مٞمقا ايمذيـ إفمراب َمـ ي٘مقن أن هم١مَم٣م حمٚمد ي٣م ٞم٣مداه أٞمف  فمٛمف شم٦ٌم وَمـ 

  ايمٗم٣مؽمؿ أزم٣م ي٣م:    زمٔمّمٜمؿ وم٣مل رزمام   اهلل رؽمقل ي٣م  ،يٛم٣مدوٞمف هم١مٞمام   ط ايمٛماٌِلُّ  أصح٣مب أَم٣م  اظمٛم٣مهمٗمكم َمـ قاي٘مقٞم

  ط ايمٛماٌِلُّ  هم٣ميمتٖم٦م ، ايمٗم٣مؽمؿ أزم٣م ي٣م:  همٗم٣مل آطمر رصُماًل  ٞم٣مدى إٞمِم٣مر َمـ رصماًل  هم١من ٞم٣مدر وهذا

ْقاسمَ :   ط ايمٛماٌِلُّ  همٗم٣مل   ،همالٞم٣م فمٛمٝم٦ُم  وإٞمام أفمٛمؽ مل همٗم٣مل  ٚمُّ ٛمُقا وٓ  ،زم٣مؽْمِٚمل ًا  َمًٙمؿ أطمرصمف " زمُِ٘مٛمَْٝمتِل سَم٘ما

 .  ◙ صم٣مزمر فمـ

 ش: ايمٛماٌِلُّ  َي٣مأهُي٣َم ش:  زمٗمقيمف ٞمٌٝمف  اهلل ٞم٣مدا وومد

٣م َي٣م » و  َ ؽُمقل  َأهيُّ  :   اهلل ومقل يٖمنَمثؾ ضمكم اظمٖمنيـ وزمٔمض    »  ايمرا

 . زمٔمض ايمٔمٙمامء هذا ايمِمٛمٝمع  ٗمداٞمتو حمٚمد ي٣م  وُمْؾ  همٝمٗمقل   ش: َأضَمٌد  اهللاُ ُهقَ  وُمْؾ  » 

د  ط ايمٛماٌِلُّ  ٞمداء ايمًٛم٥م دم وٓ ايمٗمرآن دم يرد مل هم١مٞمف ٚما  . زمُِٚمحا

 هَم٣مؽْمَٟميُمقاْ »:    اهلل وم٣مل ومد ،اخلغم إلم ويقصمٜمف يٖمٝمده ضمتك ايمٔم٣ممل ؽمٟمل ؾمٝمًئ٣م صمٜمؾ َمـ أن احلدي٧م ودم 

ىْمرِ  َأْهَؾ     «سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  َٓ  ىُمٛمُتؿْ  إِن ايمذِّ

ـِ  ؽُمْٖمَٝم٣منَ  فمـ ٌْدِ  زْم  فَمٛمْفُ  َأؽْمَٟمُل  َٓ  وَمْقًٓ، اإِلؽْماَلمِ  دم رم وُمْؾ  اهلل، َرؽُمقَل  ي٣م: وُمْٙم٦ُم : وَم٣مل ◙ اهللِ  فَم

كَ  َأضَمداً  ٙمِؿ َرَواهُ  اؽْمَتِٗمؿْ  شُمؿا  زم٣ِمهللِّ آََمٛم٦ُْم : وُمْؾ ": وَم٣مل. نَمغْمَ ًْ  .  َُم
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َٝمفُ   ومد طمغمٍ  إلم ُيَدل أن يمٔمٙمف َمٛمف أفمٙمؿ هق َمـ همٝمًٟمل ايمديـ َمـ ؾمٝمًئ٣م ئمٙمؿ ىم٣من وإن   ًِ  ، ئمٙمٚمف مل أو  َٞم

ـَ ايْمَٔمِٚمٝمدِ  أٞمف روى فمـ ايمراوي ٕطمالق اْل٣مَمع دم اخلْمٝم٤م ُذىمِر ،«فمٙمٝمؿ فمٙمؿٍ  ذي ىمؾ وهمقق» ؽُْمَت٣مَذ ازْم ْٕ  ا

ْٞمَٝم٣م ضَماَلَوًة َأيَمذا ": وم٣مل ُـّ َأنا دِمَ ايمدُّ َئ٣مؽَم٥ِم َوايْمَقَزاَرِة ايماتِل َأَٞم٣م همِٝمَٜم٣م ضَمتاك ؾَم٣مَهْدُت َُمَذاىَمَرَة  ََم٣م ىُمٛم٦ُْم َأـُم ـَ ايمرِّ َِم

َٔم٣ميِبا  ايِنُّ َيْٕمٙم٤ُِم اْْلِ ِت هَمَ٘م٣مَن ايمْماػَمَ َٔم٣ميِبِّ زمَِحْيَ ايِنِّ َوَأيِب زَمْ٘مٍر اْْلِ ـِ َأمْحََد ايمْماػَمَ  زمَِ٘مْثَرِة ضِمْٖمٓمِِف َوىَم٣مَن ؽُمَٙمْٝماَمَن زْم

َٔم٣ميِبُّ  ٣م يَ  اْْلِ َٓ َيَ٘م٣مُد َأضَمُدمُهَ ٣م َو ايِنا زمِِٖمْْمٛمَتِِف َوَذىَم٣مِء َأْهِؾ زَمْٕمَداَد ضَمتاك اْرسَمَٖمَٔم٦ْم َأْصَقاهُتَ ٌَُف َيْٕمٙم٤ُِم ايمْماػَمَ ْٕمٙم٤ُِم َص٣مضِم

ٓا فِمٛمِْدي هَمَٗم٣مَل: َه٣مسمِِف هَمَٗم٣مَل: َٞم٣م َأزُمق  ْٞمَٝم٣م إِ : فِمٛمِْدي ضَمِدي٧ٌم يَمْٝمَس دِم ايمدُّ َٔم٣ميِبُّ قَب هَمَٗم٣مَل اْْلِ ـُ َأيُّ طَمٙمِٝمَٖم٥َم َٞم٣م ؽُمَٙمْٝماَمُن زْم

قَب َوَِمٛمِّل ؽَمِٚمَع َأزُمق طَمٙمِٝمَٖم٥َم هَم٣مؽْمَٚمْع َِمٛمِّ  ـُ َأيُّ : َأَٞم٣م ؽُمَٙمْٝماَمُن زْم ايِنُّ ِدي٧ِم هَمَٗم٣مَل ايمْماػَمَ َث زم٣ِمحْلَ ل ضَمتاك َئْمُٙمَق َوضَمدا

ـْ َأيِب طَمٙمِٝمَٖم٥َم فَمٛمِّل هَمَخَجَؾ اْلِْ  ـُ ايْمَٔمِٚمٝمِد: هَمَقِدْدُت دِم ََمَ٘م٣ميِن إؽِْمٛم٣َمُدَك هَم١مِٞماَؽ سَمْرِوي فَم ، وَم٣مَل ازْم ايِنُّ ٌَُف ايمْماػَمَ َٔم٣ميِبُّ َونَمَٙم

، َوهَمَرضْم٦ُم َِمْثَؾ ايْمَٖمَرِح ايماِذي هَمرِ  ايِنُّ ـْ رِم َوىُمٛم٦ُْم ايمْماػَمَ ْ سَمُ٘م َئ٣مؽَم٥َم يَمْٝمَتَٜم٣م مَل صََمِؾ َأنا ايْمَقَزاَرَة َوايمرِّ ِٕ ايِنُّ  َح زمِِف ايمْماػَمَ

ِدي٧ِم    "َأْو ىَماَم وَم٣مَل احْلَ

 :  ومٝمؾ وومدياًم 

ـْ  َيٟمطُمْذ   ضَمتاك ايمَرصُمُؾ  َيٛمٌُْؾ َٓ   »  اظمٟمشمقر ايمٗمقل ودم ا ـْ  هَمْقوَمفُ  ِِم ا ـْ  و َِمْثَٙمفُ  ُهقَ  وِِم ا   اهلل فمت٤م ومدو» ُدوَٞمف ُهقَ  ِِم

:   وم٣مل ؟ َمٛمؽ أفمٙمؿ أضمًدا سمٔمٙمؿ هؾ ،إهائٝمؾ زمٛمل َمـ َمأل دم وهق  ؽُمئَِؾ  ضمكم ،ايمًالم فمٙمٝمف َمقؽمك فمعم 

ٝمِف إلم ايمًٌٝمؾ ىمٝمػ رب ي٣م:  همٗم٣مل   طَمِيا فمٌدٞم٣م زمعم:   ووم٣مل  فمٙمٝمف اهلل همَٔمت٤َِم :  وم٣مل  ٓ  اهلل ذىمره َم٣م هم٘م٣من  ؟ يُمٗمِّ

 . ايم٘مٜمػ ؽمقرة دم 

  زمْمقيمف احلدي٧م ِذىْمر  ◙ ىمٔم٤م ازمـ ُأيَبّ  فمـ ايمِمحٝمح دم احلدي٧م وصم٣مء

٣ًٌم ي٘مقن وَم٣م ، ايمٔمٙمؿ فمـ ايم٠ًمال فمعم فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان ايمِمح٣مزم٥م ضمرص: احلدي٧م ودم  صالح دم ؽمٌ

 فمٙمؿ ظم٣َِم ويم٘مـ َم٣ملٍ  زم٘مثرة وٓ ،ٞم٤ًٍم  زمٔمٓمٝمؿ وٓ وصمفٍ  زمجامل   ط اهلل رؽمقل إلم ؽمٌٗمقا َم٣م و  ، وَمآْلؿ ضم٣مْلؿ

 .  وايمٔمٙمؿ وايمديـ، اخلغم حم٥ٌم َمـ ومٙمقهبؿ دم   اهلل
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 ايمديـ فمـ  ؽم٠ماْلؿ وإٞمام ٝم٣مايمدٞم فمـ ؽمٟميمقه َم٣م أَنؿ َيد  ط ايمٛماٌِل ؽم٠مال همٝمٜم٣م ايمتل يمألضم٣مدي٧م واظمتٟمَمؾ

ـْ  »: ذيمؽ أَمثٙم٥م وَمـ  دطمٙم٦م فمٚمٙمتف إذا فَمَٚمؾ فمعم وُديَمٛمِل »، ش إفْماَمل  َأهْمَّمؾ وََم٣م » ،ش ايمٛما٣مس َأهْمَّمؾ ََم

 . ش اهلل زمذىمر همٟموص٣مه،   فمٚمؾ فمعم همُديَمٛمِل اإلؽمالم ذائع فمقم وىمثرة »، شاْلٛم٥م

 أصٕمر ونمغمه٣م ، احلجؿ ىمٌغمة ايم٘مت٤م زمٔمض وأىمثر يٖمٝمده َم٣م يتٔمٙمؿ أن فمعم ايمْم٣ميم٤م ضمرص احلدي٧م ودم

 إيمٝمف دفمك ايمذي ، ايمٔمٓمٝمؿ اإلؽمالم فمـ يًٟمل ،  ◙ ايمِمح٣ميب وهذا ، هم٣مئدة أفمٓمؿ يم٘مٛمف ضمجاًم  مهوا

 زم٣ِمهللِّ  آََمٛم٦ُْم : وُمْؾ :  همٗم٣مل ، زمف ئمٚمؾ زمج٣مَمعٍ  يٟمسمٝمف أن  ط ايمٛماٌِل َمـ ويْمٙم٤م ؽمٛم٥م وفممميـ شمالشم٥م  ط اهلل رؽمقل

 إضم٣مدي٧م َمـ وىمؿ  ، ايمٖمٔمؾ فمعم ُيْمَٙمؼ ايمٗمقل هم١من  ،  زم٣ِمهللِّ آََمٛم٦ُْم :   زمٙم٣ًمٞمف يٗمقل أن اداظمر ويمٝمس "اؽْمَتِٗمؿْ  شُمؿا 

ـْ  ش: ط ايمٛمٌل ومقل وَمٛمف ، ه٘مذا زمٝمده ووم٣مل : همٝمٜم٣م ايمتل ْ  ََم ورِ  وَمْقَل  َيَدعْ  مَل  دِم  ضَم٣مصَم٥مٌ  هللِاِ هَمَٙمْٝمَس ، زمِفِ  َوايْمَٔمَٚمَؾ  َايمزُّ

ازَمفُ  ؿَمَٔم٣مََمفُ  َيَدعَ  َأنْ   » َوَذَ

ًٓ  يمٙمٗمٙم٤م إن زمؾ    ، وايمٙم٣ًمن ، ايمٗمٙم٤م ومقل ، وفمٚمؾ ومقل اإليامن أن ، واْلامفم٥م ايمًٛم٥م أهؾ َمٔمتٗمد هق ىمام ومق

 .  اْلقارح ايمٗمٙم٤م وفمٚمؾ

  همٝمف  اإليامن ويدطمؾ وصٖم٣مسمف  زمٟمؽمامئف و  ،إيمقهٝمتف و زمرزمقزمٝمتف  اإليامن همٝمف يدطمؾ  ش: زم٣ِمهللِّ آََمٛم٦ُْم    » ومقيمف 

 ايمٛماٌِل  ؽُمئَِؾ   ونَمغُمهِ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ضمدي٧م دم ىمام إفمامل أهمّمؾ زم٣مهلل واإليامن  صم٣مَمٔم٥م ىمٙمٚم٥م همٜمل ،وومدره  زمممفمف

 „ َوَرؽُمقيمِفِ  زم٣ِمهللاِ إِياَمنٌ  هَمَٗم٣مَل  ؟ َأهْمَّمُؾ  ايْمَٔمَٚمؾِ  َأيُّ  „ ط

 :  ايمًت٥م اإليامن أرىم٣من أضمد وهق 

٣ٌَمطِ  َوَئْمُٗمقَب  َوإؽِْمَح٣مَق  َوإؽِْماَمفِمٝمَؾ  إزِْمَراِهٝمؿَ  إلَِمٰ  ُأْٞمِزَل  َوََم٣م إيَِمْٝمٛم٣َم ُأْٞمِزَل  َوََم٣م زم٣ِمهللاِ آََمٛما٣م وُمقيُمقا»   ؽَْم ْٕ   «َوا

ـَ » ؽُمقُل  آََم فِ  َِمـ إيَِمْٝمفِ  ُأٞمِزَل  زماَِم  ايمرا زمِّ ـَ  ىُمؾٌّ  ۖ   َواظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  را ـْ »  «َوُرؽُمٙمِفِ  َوىُمُتٌِفِ  َوََماَلئَِ٘متِفِ  زم٣ِمهللاِ آََم  زم٣ِمهللاِ  َيْ٘مُٖمرْ  َوََم

طِمرِ  َوايْمَٝمْقمِ  َوُرؽُمٙمِفِ  ىُمُتٌِفِ وَ  َوََماَلئَِ٘متِفِ  ْٔ ًٓ  َوؾا  هَمَٗمْد  ا    «زَمِٔمٝمًدا َواَل

 ايمًالم فمٙمٝمف صمػميؾ ضمدي٧م فمٛمد ايم٘مالم سمٗمدم وومد 
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 اهلل ومقل َمثؾ احلدي٧م وهذا  واؽمتٝمٗمٛمتف فمٙمٚمتف ايمذي   وايمٖمٔمؾ  ايمٗمقل فمعم اؽمتٗمؿ أي  ش: اؽْمَتِٗمؿْ  شُمؿا   »  وم٣مل 

  : 

ـَ  إِنا  » ٛم٣َم وَم٣ميُمقا ايماِذي ُل  اؽْمَتَٗم٣مَُمقا شُمؿا  اهللاُ َرزمُّ ٓا  اظماََْلئَِ٘م٥مُ  فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  سَمَتٛمَزا ٣مهُمقا َأ َٓ  خَتَ َزُٞمقا َو وا ََتْ ٛما٥مِ  َوَأزْممِمُ  ايماتِل زم٣ِمْْلَ

ـُ * سُمقفَمُدونَ  ىُمٛمُتؿْ  َٝم٣مةِ  دِم  َأْويمَِٝم٣مُؤىُمؿْ  َٞمْح ْٞمَٝم٣م احْلَ طِمَرةِ  َودِم  ايمدُّ ْٔ ُ٘مؿْ  ِٜملسَمُْمتَ  ََم٣م همِٝمَٜم٣م َويَمُ٘مؿْ  ۖ   ا ًُ  ََم٣م همِٝمَٜم٣م َويَمُ٘مؿْ  َأٞمُٖم

فُمقنَ  ىمكِمَ  َوَوْيٌؾ  ۖ   َواؽْمَتْٕمِٖمُروهُ  إيَِمْٝمفِ  هَم٣مؽْمَتِٗمٝمُٚمقا»:  سمٔم٣ملم اهلل  ووم٣مل، «سَمدا  «يمِّْٙمُٚممْمِ

َٓ  ۖ   ُأَِمْرَت  ىَماَم  َواؽْمَتِٗمؿْ  »:   اهلل ووم٣مل  «  َأْهَقاَءُهؿْ  سَمتاٌِعْ  َو

ـْ وَ  ُأَِمْرَت  ىَماَم  هَم٣مؽْمَتِٗمؿْ  » :  ووم٣مل َٓ  ََمَٔمَؽ  سَم٣مَب  ََم  « سَمْْمَٕمْقا َو

ـْ  اؽْمَتِٗمٝمُٚمقا»:  ٕصح٣مزمف  ط ايمٛمٌل وم٣مل وومد   ُِمقا َويَم   أمحد فمٛمد ◙ شمقزم٣من فمـ ش َُتْ

ٌَُخ٣مِريّ  فِمٛمَْد  ،-◙- ضُمَذْيَٖم٥مَ  وفمـ اءِ  ََمْٔممَمَ  َي٣م": وَم٣مَل  ايْم ٌَْٗمُتؿْ  هَمَٗمْد  اؽِْمَتِٗمٝمُٚمقا!  ايْمُٗمرا ًٌْٗم٣م ؽَم  هَم١مِنْ  زَمِٔمٝمًدا، ؽَم

ًٓ  َيِٚمٝمٛم٣ًم ْذسُمؿْ َأطَم  ًٓ  َوَٙمْٙمُتؿْ  يَمَٗمْد  َوؾِماَم  ."زَمِٔمٝمًدا َواَل

اطَ  اهِدَٞمــــ٣م » : اهلل وم٣مل وْلذا  اهلل إلم  اظمًتٗمٝمؿ ايمٌماط فمعم ايمًغم هل هم٣مإلؽمتٗم٣مَم٥م  َ  « اظمًَُتِٗمٝمؿَ  ايمٌمِّ

اؿمِل َهَذا َوَأنا  »:  اهلل وم٣ملو َتِٗمٝماًم  ِسَ ًْ ٌُِٔمقهُ  َُم َٓ  هَم٣مسما ٌَُؾ  اسَمتأٌُِمق َو ًُّ َق  ايم ـْ  زمُِ٘مؿْ  هَمَتَٖمرا  « ؽَمٌِٝمٙمِفِ  فَم

 صمٔمٙمف ايمذي  ،ساؿمف فمعم اؽمتٗم٣مم  ذفمف وفمعم اهلل ديـ فمعم اؽمتٗم٣مم همٚمـ    آفمقصم٣مج ود هم٣مإلؽمتٗم٣مَم٥م 

 همن وومد  احلز ايمْمريؼ فمعم وايمًالَم٥م يمإلؽمتٗم٣مَم٥م  ؽم٤ٌٌم  اظمٔمٛمقي ايمْمريؼ فمعم هم٣مٓؽمتٗم٣مَم٥م  صمٜمٛمؿ َمتـ فمعم

 هم١من إٓ و زمٌٔمّمف ايمًمء سمٖمًغم وهذا  زم٣مهلل يممىمقا مل  « اؽمتٗم٣مَمقا شمؿ »   يمفومق  دم آؽمتٗم٣مَم٥م زمٔمّمٜمؿ

 أن ضمدي٧م وأَم٣م ،ايمِم٣محل٥م إفمامل زمٗمٝم٥م و  ايمِمالة و  ايمتقضمٝمد فمعم اظمح٣مهمٓم٥م همٝمٜم٣م همٝمدطمؾ  أفمؿ اإلؽمتٗم٣مَم٥م

ٌَْتٛمِل »:  وم٣مل  ط ايمٛماٌِل ٣م ُهقدٌ  ؾَمٝما ٌََؽ  ََم٣م:  اهلل رؽمقل ي٣م ومٝمؾ  َوَأطَمَقاهُتَ  َواؽْمَتِٗمؿْ :    اهلل ومقل وم٣مل ؟ ُهقد ـْ َمِ  ؾَمّٝم

 .  ط ايمٛماٌِل فمـ يث٦ٌم مل أٞمف أي:  اظمّمَْمِرب يمٙمحدي٧م ايمٔمٙمؿ أهؾ زمف يٚمثؾ ضمدي٧ٌم  همٜمق ُأَِمْرَت  ىَماَم 



 284  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

 َم٣م فمعم اؽْمَتِٗمؿْ  شمؿ زم٣مهب٣م دم هق وَم٣م اْل٣مزم ايمٗمٙم٤م افمتٗم٣مد َمع زم٣ميمُمٜم٣مدسمكم سَمَٙمَٖمظ أي:  زم٣ِمهللِّ آََمٛم٦ُْم  ومؾ همٗمقيمف 

 ،اإلٞم٣ًمن أٞمحرف إذا أَم٣م ، اهلل سمٙمٗمك ضمتك اإلؽمتٚمرار إلم دفمقة همٝمٜم٣م ،اؽْمَتِٗمؿْ  ىمٙمٚم٥م هم١من ،تٚمرواؽم  ،ومٙمتف

ّٚمك همال  وؾمامٓ يٚمٝمٛم٣ًم ًَ  . َمًتٗمٝمامً  ُي

 َمـ فمٙمٝمف سمْمرأ ومد اظمًتٗمٝمؿ ٕن ايمٔمٙمؿ أهؾ وم٣مل  ش: َواؽْمَتْٕمِٖمُروهُ  إيَِمْٝمفِ  هَم٣مؽْمَتِٗمٝمُٚمقا  »   اهلل ويٗمقل

 .  اهلل إلم ايمرصمقع إلم همٝمٜم٣م ُيت٣مج َم٣م ٞمقبوايمذ  ،وايمِمقارف ،ايمٔمقارض

 فمز اهلل يٙمٗمك ضمتك  آؽمتٗم٣مَم٥م فمعم ايمث٣ٌمت  اهلل ؽم٠مال َمـ واإلىمث٣مر ،آؽمتٕمٖم٣مر َمالزَم٥م إلم دائاًم  همٝمحت٣مج 

ٛمِل» ايمًالم فمٙمٝمف يقؽمػ ومقل ذيمؽ فمعم إديم٥م وَمـ وصمؾ ٙماًِم  سَمَقهما ًْ ْٗمٛمِل َُم كمَ  َوَأحْلِ ٣محِلِ : يقؽمػ] « زم٣ِميمِما

080] 

 : مهوا  ،ىمثغمة آؽمتٗم٣مَم٥م فمـ يمِمقارفا و 

  „ صم٣مَٞمس صم٣ميمس َمـ „:  ومٝمؾ وْلذا ،إهقاء ٕهؾ اظمج٣ميم٥ًم

٣ميمِِح  اَْلٙمِٝمسِ  ََمثُؾ  » :ط ايمٛماٌِلُّ  وم٣مل احلدي٧م ودم قءِ  َوصَمٙمِٝمسِ  ايمِما ًُّ ِؽ  ىَمَح٣مَِمؾِ  ايم ًْ
 ايْم٘مغِِم، َوَٞم٣مهمِِخ  اظمِ

ِؽ  هَمَح٣مَِمُؾ  ًْ
ِ ٣م اظمْ ٣م ُُيِْذَيَؽ  أنْ  إَما ٌَْت٣معَ  أنْ  َوإَما ٣م َِمٛمْفُ  سَم ٥ًٌَم، رًُي٣م َِمٛمْفُ  ََتَِد  أنْ  َوإَما ٣م ايم٘مغِمِ  َوَٞم٣مهمُِخ  ؿَمٝمِّ  شمَِٝم٣مزَمَؽ  ُُيِْرَق  أنْ  إَما

٣م   فمٙمٝمف َمتٖمؼ.   ش طَمٌِْٝمَث٥م ِرًُي٣م َِمٛمْفُ  ََتَِد  أنْ  َوإَما

َٓ »:   يمٛمٌٝمف  اهلل وم٣مل اْلقى اسم٣ٌمعوَمـ    َقى سَمتاٌِعِ  َو ـْ  هَمُٝمِّمٙماَؽ  اْْلَ  [26: ص] «اهللاِ ؽَمٌِٝمؾِ  فَم

َٓ  ۖ   ُأَِمْرَت  ىَماَم  َواؽْمَتِٗمؿْ  »:    سمٔم٣ملم وم٣مل   ش   َأْهَقاَءُهؿْ  سَمتاٌِعْ  َو

 . ايمًالَم٥م اهلل ٞمًٟمل  ،اخلٙمقات ذٞمقب ؽمٝمام  ٓ  اظمٔم٣ميص  :مهواو

 ىم٣من   ؽمقاءً ،   آؽمتٗم٣مَم٥م فمـ ُيٌَمف هم٣ميمْم٣منمل  »  سمتْمٕمقا وٓ »  اظمتٗمدَم٥م  يممي٥مايمْمٕمٝم٣من  ؿمٙم٤م :مهواو

٣منَ  إِنا  ىَمال» ، وم٣مل اهلل فمزوصمؾ: نمغمه فمعم  ىم٣من أو  ٞمٖمًف فمعم ٕمٝم٣مٞمفؿم ًَ ،  «اؽْمَتْٕمٛمَك َرآهُ  َأنْ  * يَمَٝمْْمَٕمك اإلْٞم

ُ٘مؿُ  َأَٞم٣م»: اظمُمٜمقرة  ومقيمتف وم٣مل َم٣م وهمرفمقن  فُ  همِْرفَمْقنَ  إلَِم  اْذَه٤ْم » ؿمٕمك  أن فمٛمد إٓ ، «إفَْمعَم  َرزمُّ  «ؿَمَٕمك إِٞما
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٣م »:  ووم٣مل ذيمؽ َمـ ضمذرٞم٣م ومد  واهلل اظمتُم٣مزمف اسم٣ٌمع  :مهواو*    ـَ  هَمَٟمَما  ََم٣م هَمَٝمتأٌُِمقنَ  َزْيغٌ  وُمُٙمقهِبِؿْ  دِم  ايماِذي

 «سَمْٟمِويٙمِفِ  َوازْمتَِٕم٣مءَ  ايْمِٖمْتٛم٥َمِ  ازْمتَِٕم٣مءَ  َِمٛمْفُ  سَمَُم٣مزَمفَ 

ـَ  َرَأْيُتؿْ  إَِذا»: وم٣مل ط  ايمٛماٌِلا  أن ايمِمحٝمحكم دم فم٣مئُم٥م ضمدي٧م ودم   هَمُٟمويَمئَِؽ  َِمٛمُْف، سَمَُم٣مزَمفَ  ََم٣م َيتأٌُِمقنَ  ايماِذي

ـَ  ك ايماِذي  شهَم٣مضْمَذُروُهؿْ  اهللاُ ؽَمٚما

 ؽمٙمٌٜم٣م َمـ فمٙمٝمف ُُيَُمك هب٣م ئمٚمؾ مل شمؿ ،احلج٥م فمٙمٝمف  ُأوِمٝمَٚم٦م إذا اإلٞم٣ًمن هم١من ،زم٣ميمٔمٙمؿ ايمٔمٚمؾ سمركوَمٛمٜم٣م:   

ٌَٟمَ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َواسْمُؾ »:  سمٔم٣ملم وم٣مل َٙمَخ  آَي٣مسمِٛم٣َم آسَمْٝمٛم٣َمهُ  ايماِذي َٞم ًَ ٌََٔمفُ  َمٛمٜم٣م هَم٣مٞم ْٝمَْم٣منُ  هَمَٟمسْم ـَ  هَمَ٘م٣منَ  ايمُما ـَ  َِم  ؾِمْئٛم٣َم َويَمقْ * ايْمَٕم٣مِوي

٣م يَمَرهَمْٔمٛم٣َمهُ  َْرضِ  إلَِم  َأطْمَٙمَد  َويَمٰ٘مِٛمافُ  هِبَ ْٕ ٌَعَ  ا ِٚمْؾ  إِن ايْمَ٘مْٙم٤ِم  ىَمَٚمَثؾِ  هَمَٚمَثُٙمفُ  ۖ   َهَقاهُ  َواسما ىْمفُ  َأوْ  َيْٙمَٜم٧ْم  فَمَٙمْٝمفِ  ََتْ  َيْٙمَٜم٧م سَمؼْمُ

يمَِؽ  ۖ   ـَ  مِ ايْمَٗمقْ  ََمَثُؾ  ذاٰ زُمقا ايماِذي   «  ۖ   زمِآَي٣مسمِٛم٣َم ىَمذا

ُف »: ، وم٣مل اهلل فمزوصمؾايمًالَم٥م اهلل ٞمًٟمل  ايم٘مػِْم  مهواو  ـْ  ؽَمَٟمْسِ ـَ  آَي٣مِتَ  فَم ونَ  ايماِذي ُ َْرضِ  دِم  َيَتَ٘مػما ْٕ  ا

ؼِّ  زمَِٕمغْمِ  ٣م ُي٠ْمَِمٛمُقا ٓا  آَي٥مٍ  ىُمؾا  َيَرْوا َوإِن احْلَ ؾْمدِ  ؽَمٌِٝمَؾ  َيَرْوا َوإِن هِبَ  ايْمَٕملِّ  ؽَمٌِٝمَؾ  َيَرْوا َوإِن ؽَمٌِٝماًل  َيتاِخُذوهُ  َٓ  ايمرُّ

يمَِؽ  ۖ   ؽَمٌِٝماًل  َيتاِخُذوهُ  ُؿْ  َذٰ زُمقا زمَِٟمَنا  . «نَم٣مهمِٙمكِمَ  فَمٛمَْٜم٣م َوىَم٣مُٞمقا زمِآَي٣مسمِٛم٣َم ىَمذا

ٌد  َيُٗمقُل  ََم٣م َأنا  ٕفَْمَٙمؿُ  إيِنِّ  َواهللاِ: أٞمف وم٣مل ِهَُم٣ممٍ  زْمـ صَمْٜمؾِ  ويذىمر فمـ أيب ـْ  ، ضَمؼٌّ  حُمَٚما  همِٝمٛم٣َم وُمَصٍّ  زَمٛمُق وَم٣ميَم٦ْم  َويَم٘مِ

َج٣مزَم٥مُ  َقاءُ  َوهمِٝمٛم٣َم: وَم٣ميُمقا شُمؿا  ، َٞمَٔمؿْ :  هَمُٗمْٙمٛم٣َم ، احْلِ  همِٝمٛم٣َم:  وَم٣ميُمقا شُمؿا  ، َٞمَٔمؿْ :  وُمْٙمٛم٣َم ، ايمٛماْدَوةُ  همِٝمٛم٣َم:  وَم٣ميُمقا شُمؿا  ،َٞمَٔمؿْ :  وُمْٙمٛم٣َم ، ايمٙمِّ

َٗم٣مَي٥مُ  ًِّ ٦ِم  إَِذا ضَمتاك ، َوَأؿْمَٔمْٚمٛم٣َم ،ُٚمقاَأؿْمٔمَ  شُمؿا  ، َٞمَٔمؿْ :  وُمْٙمٛم٣َم ، ايم ٣مىما ىَم٤ُم  ََتَ   " َأهْمَٔمُؾ  ٓ َواهللاِ ، َٞمٌِلٌّ  َِمٛما٣م:  وَم٣ميُمقا ، ايمرُّ

ٓا »: سمٔم٣ملم وم٣مل ايْم٘مػِْم   ٔدم ايمًجقد َمـ َمٛمٔمف إزمٙمٝمس  أؾمدهؿو  ـَ  َوىَم٣منَ  َواؽْمَتْ٘مػَمَ  َأزَمكٰ  إزِْمٙمِٝمَس  إِ  َِم

ـَ   «ايْمَ٘م٣مهمِِري

 فمدم وأؽم٣ٌمب ،واخلغم آؽمتٗم٣مَم٥م فمـ ُيٌَمف ٓ ضمتك يمممفمفو   هلل يتقاوع أن إلم ُيت٣مج هم٣مإلٞم٣ًمن 

  „ ايمًٙمٖمٝم٥م ايمدفمقة  يمٛمٌمة  اْلٙمٝم٥م ايمقؽم٣مئؾ „ :ىمت٣ميب دم زمٔمّمٜم٣م   ذىمرت يمٔمقم ىمثغمة ،آؽمتٗم٣مَم٥م

 . ايمٔم٣مظمكم رب هلل احلٚمد و
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  والعشرون الثاني الحديث 

 

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

ـِ  صَم٣مزمِرِ فمـ  » ومقيمف: ٌْدِ  زم ٌْدِ  َأزمق هق :اهللِ فَم ٌْدِ  زمـ  اهللِ فَم َٚمف  ُأضُمد يقم  أزمقه وُمتَِؾ  ضَمَرام زمـ اهللِ فَم  رزمف َوىَمٙما

 اظم٘مثريـ  َمـ وهق  َوُأضُمد زمدرٍ  نمغم ىمٙمٜم٣م اظمُم٣مهد  ط ايمٛماٌِلُّ  َمع صم٣مزمر وؾمٜمد،   سُمرمُج٣َمن وزمٝمٛمف زمٝمٛمف يمٝمس ىمٖم٣مضًم٣م

 وومد ،َأْٞمَِم٣مِريٌّ   همٜمق  ىمثغمة وهمّم٣مئٙمف ،فمٙمٝمٜمـ سمٗمقم ضمتك شمٝم٣ٌم اَمرأةً  همتزوج زمٟمطمقاسمف أزمقه أوص٣مه ،رإشم رواي٥م دم

 ايمْمٔم٣مم ذيمؽ دم  اهلل جٔمؾهم اً يًغم ؿمٔم٣مَمٜمؿ وىم٣من  إضمزاب يقم َمٔمف َم٣مئ٥م ومخ٥ًم وأيمػ  ط ايمٛماٌِلُّ   َوّٝمػ

 .  ط ايمٛماٌِلُّ  دفم٣مء زمػمىم٥م شمؿ وَمٛمتف زمٖمّمٙمف واخلغم ايمػمىمف

ك هذا:  ط اهلل َرؽُمقل ؽَمَٟمَل  َرصُمالً  َأنا  » ومقيمف:   ٌَْٜمؿ ُيًٚما  اؽمؿ دم أو اظمتـ دم اإلهب٣مم يم٘مـ ايمٔمٙمامء فمٛمد َُم

 إن ىم٣من نمغم صح٣ميب . ،ايمًٛمد دم اإلهب٣مم يي وإٞمام  ،يي ٓايمِمح٣ميب 

 ديٛمٜمؿ فمـ ايم٠ًمال دم   ط ايمٛماٌِل إلم ايمرصمقع َمـ فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان ايمِمح٣مزم٥م فمٙمٝمف ىم٣من َم٣م احلدي٧م ودم

ىْمرِ  َأْهَؾ  هَم٣مؽْمَٟميُمقا »:   اهلل يمٗمقل اَمتث٣مل ؿَمٛمٜم وهذا   «   سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  َٓ  ىُمٛمُتؿْ  إِن ايمذِّ

ـ َأطْمَرصَمُ٘مؿ َواهللاُ »: سمٔم٣ملم وم٣مل  يًٟمل ضمتك صم٣مهؾ اإلٞم٣ًمن أن وَمٔمٙمقم  َٜم٣مسمُِ٘مؿْ  زُمُْمقنِ  َمِّ  ؾَمْٝمًئ٣م سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  َٓ  ُأَما

ْٚمعَ  يَمُ٘مؿُ  َوصَمَٔمَؾ  ًا زَمْ  ايم ْٕ هَْمئَِدةَ  َِم٣مرَ َوا ْٕ    « ۖ   َوا

 .اهلل رؽمقل ي٣م أطمػمين أي  ش: َأَرَأي٦َم   » ومقيمف

ـْ  ـِ  صَم٣مزمِرِ  فَم ٌْدِ  ازم ْٝم٦ُم  إِذا َأَرَأي٦َم  : هَمَٗم٣مَل   ط اهلل َرؽُمقل ؽَمَٟمَل  َرصُمالً  َأنا  ◙  اهللِ فَم  َصٙما

َْم٦ُم  َوَأضمَٙمٙم٦ُم  ، َرََمّم٣منَ  َوُصْٚم٦ُم  اظمَْ٘مُتقزَم٣مِت، ْ  ، احَلَرامَ  احَلاَلَل،َوضَمرا  َأَأدطُمُؾ  ؾَمٝمئ٣مً  َذيمَِؽ  فَمعم َأِزدْ  َومَل

 . َٞمَٔمؿْ : وَم٣مَل  ؟ اَْلٛما٥م

ٙمِؿ  َرَواهُ   ًْ   َُم
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ْٝم٦ُم  إِذا » ومقيمف: م ىمام اظمٖمروو٣مت اخلٚمس ايمِمٙمقات أي:  اظمَْ٘مُتقزَم٣مِت  َصٙما اَلةَ  إِنا  »: سمٔم٣ملم وم٣مل سَمَٗمدا  ايمِما

ْقوُمقسًم٣م ىمَِت٣مزًم٣م اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  فَمعَم  ىَم٣مَٞم٦ْم  صدي واظمٕمرب وايمٔمُم٣مء وايمٖمجر، ودم ضمدي٧م ، وهل ايمٓمٜمر وايمٔمٌم « َما

ُ٘مْؿ، َوَصٙمُّقا  ×ؽَمِٚمْٔم٦َم َرؽُمقَل اهللِ وم٣مل  زمـ فمجالن  ٥ِم ايمَقَداِع هَمَٗم٣مَل: اسماُٗمقا اهللاَ َرزما َُيُْْم٤ُم دِم ضَمجا

وا َزىَم٣مَة َأَْمَقايمُِ٘مْؿ، َوَأؿمِٝمُٔمقا َذا َأَْمِرىُمْؿ سَمْدطُمٙمُ  ُ٘مْؿ، َوُصقَُمقا ؾَمْٜمَرىُمْؿ، َوَأدُّ ًَ ُ٘مؿْ مَخْ أطمرصمف ايمؼمَمذي  قا صَمٛما٥َم َرزمِّ

. 

 فَمٙمِؿَ   ط ايمٛماٌِل همٙمٔمؾا  احلدي٧م دم  وايمزىم٣مة  احل٨م ُيْذىَمر ومل  ،رَمّم٣من ؾمٜمر أي  ش: َرََمّم٣منَ  َوُصْٚم٦ُم  » ومقيمف

 ذىمر أٞمف أو  ،ايمزىم٣مة دهمع فمعم ومدرة يمف ويمٝمس ،يًتْمٝمع ٓ أٞمف زمحٝم٧م يمٙمح٨م أهاًل  يمٝمس أٞمف ايمرصمؾ ضم٣مل َمـ

 . اظمت٘مررة  ٣مداتايمٔمٌ َمـ اظمُمٜمقرات

ك أن َيقز ٓ أٞمف يزفمؿ َمـ فمعم ردٌ  احلدي٧م ودم  ٚما ًَ  . زمَرََمّم٣منَ  َرََمّم٣منَ   ُي

م و ُُيِؾ ايمذي ٕن وهَمَٔمْٙمُتفُ  ضِمَٙمف افمتٗمدُت  أي ش: احَلاَلَل  َوَأضمَٙمٙم٦ُم   » وم٣مل  ومقيمف  أيب ضمدي٧م همٖمل اهلل هق ُُيَرِّ

  شرم اهلل أضمؾ َم٣م مُأضَمرِّ  أن رم يمٝمس إٞمف ايمٛم٣مس أهي٣م»:  وم٣مل َمًٙمؿ دم ؽمٔمٝمد

َْم٦ُم  » ومقيمف  . ضُمْرََمتف وأفمتٗمدُت   احلرام اصمتٛم٦ٌم:   أي »  احَلَرامَ  َوضَمرا

ْ  » ومقيمف   ؾمٝمئ٣مً  ايمٖمرائض فمعم أي ش:  ؾَمٝمئ٣مً  َذيمَِؽ  فَمعم َأِزدْ  َومَل

 "َٞمَٔمؿْ : وَم٣مَل :   اْلٛم٥م دطمقرم دم ي٘مٖمل هؾ أي ش: اَْلٛما٥م َأَأدطُمُؾ  » ومقيمف

 .  أْٞمُٗمص وٓ زمٔمّمٜم٣م  ودِم  ؾَمْٝمًئ٣م َذيمِؽ فَمعَم  َأِزيُد   َٓ  واهللِ ظمًٙمؿ رواي٥م ودم 

 َمـ ذىمر زمام ي٘متٖمل إٞمام ايمِمح٣ميب هذا أن وهق ،ايمٌٔمض يٓمـ َم٣م فمعم اظمُم٘مالت َمـ يمٝمس واحلدي٧م 

َْم٦ُم  َأضمَٙمٙم٦ُم „:  يمٗمقيمف همٝمف داطمٙمف إفمامل زمٗمٝم٥م إن زمؾ!  إرىم٣من  „ احَلَرامَ  احَلاَلَل،َوضَمرا

 وإٓ ،اظم٘متقب زم٣ميمِمٝم٣مم وأىمتٖمل  ،اظم٘متقزم٥م زم٣ميمِمالة أىمتٖمل أن  زمٔمٝمٛمٜم٣م ايمٔم٣ٌمدة هذه دم أزيد ٓ أن أراد أٞمف أو 

ـْ  ََمْٕمِٖمَرةٍ  إلَِم  َوؽَم٣مِرفُمقا»    اهلل أَمر واَمتث٣مل اخلغم إلم َم٣ًمرفم٥م ايمٛم٣مس أىمثر َمـ ايمِمح٣مزم٥م هم١من      ْ«َرزمُِّ٘مؿ َِم



 288  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

ـْ  ََمْٕمِٖمَرةٍ  إلَِمٰ  ؽَم٣مزمُِٗمقا»   سمٔم٣ملم ووم٣مل ُ٘مؿْ  َِم اِت  هَم٣مؽْمَتٌُِٗمقا»     سمٔم٣ملم ووم٣مل،  «َوصَمٛما٥مٍ  َرزمِّ غْمَ     سمٔم٣ملم وم٣مل، و «اخْلَ

ُؿْ » ٣مِرفُمقنَ  ىَم٣مُٞمقا إَِنا ًَ اِت  دِم  ُي غْمَ     «اخْلَ

  ط اهلل َرؽُمقل ؽَمَٟمَل  َرصُمالً  َأنا »:  ◙ هريرة وأيب أيقب أيب فمـ احلدي٧م هذا ٞمحق صم٣مء وومد 

ٛما٥م َدطَمْٙم٦ُم  فَمِٚمٙمَتف إَِذا فَمَٚمؾ فَمعَم  ُديَمٛمِل:  اهلل َي٣مَرؽُمقل ٌُُد :  وَم٣مَل   اْْلَ َٓ  اهللاَ سَمْٔم كُ  َو اَلةَ  َوسُمِٗمٝمؿُ  ،ؾَمْٝمًئ٣م زمِفِ  سُممْمِ   ايمِما

ىَم٣مةَ  َوسُم٠ْمِت  اظمَْْٖمُروَو٥م  . فمٙمٝمف َمتٖمؼ ش اظمَْ٘مُتقزَم٥م ايمزا

ـَ  ؿَمْٙمَح٥مَ  ضَمدي٧م َودِم  ٌَْٝمدِ  زْم ـْ   ط اهللاِ  قلِ َرؽُم  إلَِم  َرصُمٌؾ  صَم٣مءَ :  ايْمَِمِحٝمَحكم دِم  ، اهللاِ، فُم  شَم٣مئِرَ   َٞمْجدٍ  َأْهؾِ  َِم

ْأسِ  َٚمعُ  ، ايمرا ًْ َٟمُل  ُهقَ  هَم١مَِذا ، َدَٞم٣م ضَمتاك ، َيُٗمقُل  ََم٣م ُيْٖمَٗمفُ  َوَٓ  َصْقسمِفِ  َدِويُّ  ُي ًْ ـِ  َي   ط اهللاِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  ، اإِلؽْماَلمِ  فَم

ْٝمَٙم٥مِ  ايمَٝمْقمِ  دِم  َصَٙمَقاٍت  مَخُْس :  َه٣م فَمقَما  َهْؾ :  هَمَٗم٣مَل .  َوايمٙما ٓا  ، َٓ :  وَم٣مَل  ؟ نَمغْمُ عَ  َأنْ  إِ :   ط اهللاِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل .  سَمَْمقا

هُ  فَمقَما  َهْؾ :  وَم٣مَل .  َرََمَّم٣منَ  َوِصَٝم٣ممُ  ٓا  ، َٓ :  وَم٣مَل  ؟ نَمغْمُ عَ  َأنْ  إِ ىَم٣مةَ   ط اهللاِ َرؽُمقُل  يَمفُ  َوَذىَمرَ :  وَم٣مَل .  سَمَْمقا  وَم٣مَل  ، ايمزا

ٓا  ، َٓ :  وَم٣مَل  ؟ َه٣منَمغْمُ  فَمقَما  َهْؾ :  عَ  َأنْ  إِ صُمُؾ  هَمَٟمْدزَمرَ :  وَم٣مَل .  سَمَْمقا  َوَٓ  َهَذا فَمعَم  َأِزيُد  َٓ  َواهللاِ:  َيُٗمقُل  َوُهقَ  ايمرا

 ش َصَدق إن َوأزمِٝمف َأهْمَٙمَح  »:  ظمًٙمؿ رواي٥م دم و „  فمٙمٝمف َمتٖمؼ َصَدَق  إِنْ  َأهْمَٙمَح :   ط اهللاِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل  ، َأْٞمُٗمُص 

 ٘مٛمٜم٣م َمٔمٙم٥م زم٣ميمُمذوذ سمٖمرد هب٣م إؽمامفمٝمؾ زمـ صمٔمٖمر .يم

 سمٗمدير هٛم٣مك زمٔمّمٜمؿ ووم٣مل  ش:َصَدَق  إِنْ   َواهللّ َأهْمَٙمَح  » واظمٔمٛمك ،٣مً سمِمحٝمٖم همٝمٜم٣م أٞمف زفمؿ أشمٌتٜم٣م وَمـ 

 فمـ سمث٦ٌم ٓ ؾم٣مذة زي٣مدة أَن٣م ايمػم فمٌد ازمـ  رصمحف ىمام إومقال وأومرب شَصَدق إن أزمٝمف وربا  أهمٙمح» :حمذوف

ٙمُِٖمقا َٓ  „:   همٗم٣مل                                                زم٣مٔزم٣مء احلٙمػ فمـ َنك ومد  ط ايمٛماٌِل  نهم١م  ط ايمٛماٌِل  .  أضم٣مدي٧م فمدةِ  دم „   زمِآزَم٣مئُِ٘مؿْ  ََتْ

 ايمقسمر يِمقم ٓ ايمذي فمـ ؽُمئؾ أٞمف:  ♫ أمحد اإلَم٣مم فمـ  روي َم٣م  إضم٣مدي٧م هذا فمعم ُيُْم٘مِؾ وومد 

 سمٛمٖمٔمف  رىمٔم٥م ايمقسمر هم١منوهمٝمف أصمر فمٓمٝمؿ  يمف يٛمٌٕمل همٝمام َُمَٗمٌِم  هذا أن أراد أفمٙمؿ واهلل فيمٔمٙم ،ؽمقء َرصُمؾ:  همٗم٣مل

 .  ايمٔمٚمؾ و ،ايمٖمٔمؾ أؽم٣مء ىمٟمٞمف ٞمٖمًف فمعم يٌخؾ وايمذي  اهلل فمٛمد
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ع ،ضمدوًدا وضمد ،٣مً همرائّم همرض ومد اهلل هم١من ،فمـ نمغمه٣م إفمامل هبذه اإلىمتٖم٣مء احلدي٧مدم  ويمٝمس  وَذَ

 ضم٣مل ومدر وفمعم ،فمٛمٜم٣م يًٟميمقن ايمتل احل٣مصم٥م ومدر فمعم ايمٛم٣مس ئمٙمؿ ىم٣من  ط ايمٛماٌِل أن ٓإ ،ؽُمٛمَٛم٣مً  وؽمـ ،٣مً ذائٔم

مَ  وَمْد  اهللاَ هَم١مِنا  „:  احلدي٧م روى  ظما٣م ايْمُزْهِري وم٣مل همٗمد وإٓ،   ايم٣ًمئؾ ـْ  ايمٛما٣مرِ  فَمعَم  ضَمرا ٓا  إيَِمفَ  َٓ  وَم٣مَل  ََم  َص٣مِدوًم٣م  اهللاُ إِ

ـْ    „ وَمْٙمٌِفِ  َِم

ـِ  يمَِقْه٤ِم  وِمٝمَؾ  وه٘مذا  ،َُمٕمؼَم  يٕمؼم همال ،همرائض اهلل همرض شُمؿا :  وم٣مل  ٌِّفٍ  زْم ٛما٥مِ  َِمْٖمَت٣مُح  اهللاُ  إِٓا  إيَِمفَ  َٓ  َأيَمْٝمَس  َُمٛمَ  اْْلَ

ـْ  زَمعَم :   وَم٣مَل   ؟ ـْ   َويَم٘مِ ْ  َوإِٓا  يَمَؽ  هُمتَِح  َأؽْمٛم٣َمنٌ  يَمفُ  زمِِٚمْٖمَت٣مٍح  صِمْئ٦َم  هَم١مِنْ  َأؽْمٛم٣َمنٌ  يَمفُ  إِٓا  َِمْٖمَت٣مٌح  ََم٣مَِم  ش يَمَؽ  ُيْٖمَتْح  مَل

  ،ايمزىم٣مة همرض زمٔمد ىم٣من رَمّم٣من صٝم٣مم ٕن ُيًَتٌَٔمد هذا يم٘مـ ايمٖمرائض ٞمزول ومٌؾ هذا ىم٣من زمٔمّمٜمؿ ووم٣مل 

  يمٙمزىم٣مة َم٣مل يمديف يمٝمس أٞمف ايمرصمؾ ضم٣مل َمـ فَمٙمِؿ   ط ايمٛماٌِل أن فمعم  حمٚمقل هذا يٗم٣مل أن ذيمؽ َمـ وأضمًـ

 . احلكم ذيمؽ دم فمٙمٝمف َي٤م َم٣م  همٔمٙمٚمف

 ايمتل ،اْلٛم٥م دطمقل يمف ُيْرصَمك احلرام واصمتٛم٤م ،احلالل ايمتزم إذا اإلٞم٣ًمن وأن ،فمٓمٝمؿ  ءرصم٣م احلدي٧م ودم

٣ًٌم اهلل صمٔمٙمٜم٣م  إفمامل وأن يمٙمٚمتٗمكم  اهلل أفمده٣م ٛما٥مُ  َوسمِْٙمَؽ  » سمٔم٣ملم وم٣مل اْلٛم٥م يمدطمقل ؽمٌ  ُأوِرشْمُتُٚمقَه٣م ايماتِل اْْلَ

زمُ  ىُمُٙمقا»سمٔم٣ملم وم٣مل، « سَمْٔمَٚمُٙمقنَ  ىُمٛمُْتؿْ  زماَِم  ٣ممِ  دِم  َأؽْمَٙمْٖمُتؿْ  زماَِم  َهٛمِٝمًئ٣م قاَواْذَ َيا ْٕ ٣ميمَِٝم٥مِ  ا   «اخْلَ

 زم٣مء اظمٛمٖمل هم١من زمَِٔمَٚمٙمِفِ  اْْلٛما٥م َِمٛمُْ٘مؿ أضمد يْدطمؾ يمـ»: ط ايمٛماٌِل أن َمًٔمقد زمـ فمٌداهلل ضمدي٧م وأَم٣م 

ٛما٥مَ  اْدطُمُٙمقا „، واظمث٦ٌم زم٣مء ايم٤ًٌم: ايمٔمقض  „  سَمْٔمَٚمُٙمقنَ  ىُمٛمُتؿْ  زماَِم  اْْلَ

 وزمكم زمٝمٛمف ُيقل َم٣م ايمتٗمِمغم َمـ وفمٛمده ايمقصمقه أىمٚمؾ إلم ايمقصقل فمـ فم٣مصمزٌ  همٜمق ٔم٣مَمؾايم فَمِٚمَؾ  همٚمٜمام

 ىم٣من ايمٔم٣ٌمدة  دم اصمتٜم٣مده وَمع سمٟمطمر وَم٣م ذٞمٌف َمـ سمٗمدم ظم٣م  اهلل َمٕمٖمرة َمع   ط وايمٛمٌل ،ايم٘مامل إلم ايمقصقل

فُ  »:  يٗمقل ؽَْمَتْٕمِٖمرُ  َوإيِنِّ  وَمْٙمٌِل فَمعَم  يَمُٝمَٕم٣من َوإِٞما ـْ  َأىْمَثرَ  ايمَٝمْقمِ  دِم  إيَِمْٝمفِ  قُب َوَأسمُ  اهللاَ َٕ ٌِْٔمكمَ  َِم ةً  ؽَم  َمًٙمؿ أطمرصمف  شََمرا

  ي٣ًمر زمـ آنمر فمـ
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ٌُْٕمض ،واحلًد ،ايمٓمـ ؽمقء َمـ ،اظمٔم٣ميص ومٙمقزمٛم٣م سمتٔم٣مؿمك  ايمذيـ ٞمحـ زمٛم٣م  هم٘مٝمػ    هذه  واحلٗمد وايمٕمؾ  وايم

 ،ايمِمدور اٞممماح  ٣مبذه و  ايمػمىم٣مت ٞمزع و ايمٗمٙمقب ومًقة إلم سم٠مدي ايمتل زم٣مظمجتٚمٔم٣مت ايمٖمت٣مىم٥م إَمراض

ٌُْٕمض ،واحلًد ،واحلٗمد ،زم٣ميمٕمؾ ومٙمٌف َمأل إذا اإلٞم٣ًمن هم١من  اظمح٣مهمٓم٥م دم اهلل هم٣مهلل ، إيامٞمف َيّْمُٔمػ يمٙمٚم٠مَمٛمكم وايم

دِ  دِم  َوإِنا  َأٓ „: ط ايمٛمٌل وم٣مل ىمام همح٣مْل٣م ايمٗمٙمقب فمعم ًَ ُد  َصَٙمَح  َصَٙمَح٦ْم  إَِذا َُمّْمَٕم٥مً  اْْلَ ًَ فُ  اْْلَ  َوإَِذا، ىُمٙمُّ

َدْت  ًَ َد  هَم ًَ ُد  هَم ًَ فُ  اْْلَ   فمٙمٝمف َمتٖمؼ  „ايْمَٗمْٙم٤ُم  َوِهلَ  َأٓ، ىُمٙمُّ

س هق واحلرام ،ايمْم٣مهر هق احلالل أن زفمؿ َمـ أَم٣م ،اهلل وضمرَمف أضمٙمف َم٣م ،واحلرام ،واحلالل   هبذا  ايمٛمَجِّ

 زمٛمجس ويمٝمس ضمرامٍ  َمـ هم٘مؿ ،ذيمؽ فمعم يدل َم٣م يمديف همٙمٝمس ، ايمٗمٝمد

 أو ،اظمْمٔمقَم٣مت دم ذيمؽ ىم٣من  ؽمقاءً  احلرام َمـ أىمثر احلالل هم١من  اهلل رمح٥م يمًٔم٥م زمٝم٣من وفيى:  

رَ  » سمٔم٣ملم اهلل ومقل َمـ سمٗمدم َم٣م وإصؾ واؽمع زم٣مزمف هم٣محلالل   وإهمٔم٣مل إومقال أو اظمٙمٌقؽم٣مت  ََم٣م يَمُ٘مؿْ  َوؽَمخا

اَمَواِت  دِم  ًا   « مَجِٝمًٔم٣م إَْرضِ  دِم  َوََم٣م ايم

 واحلالل ، اؽمتٔماميمف َمـ  اهلل َمٛمع َم٣م هق رامواحل  ، اؽمتٔماميمف دم  اهلل أِذنَ  ايمذي ايمًمء هق واحلالل 

 هق ايمذي اظمحرم َمٛمف واحلرام  ، واظم٣ٌمح  ، واظمًتح٤م  ، ايمقاصم٤م َمٛمف هم٣محلالل ، يتٖم٣موت واحلرام ، يتٖم٣موت

 ايمذي همٜمق ،  اهلل يراوم٤م أن اإلٞم٣ًمن همٔمعم ،  ايمِمٕم٣مئر وَمٛمف ،  َم٘مروه هق َم٣م وَمٛمف ، ايمذٞمقب ىم٣ٌمئر َمـ ىمٌغمة

م ايمذي هقو ، احلالل أضمؾ   فمٙمٝمف اهلل زمٛمٔمٚم٥م ويتٚمتع  ، يمف  اهلل أضمؾ زمام اإلسمٝم٣من  همٝمح٣مول ، احلرام ضمرا

نَ  َوإِذْ  »: سمٔم٣ملم وم٣مل   فمٙمٝمٜم٣م ويُم٘مره ُ٘مؿْ  سَمَٟمذا َِزيَدٞماُ٘مؿْ  ؾَمَ٘مْرسُمؿْ  يَمئِـ َرزمُّ  «يَمَُمِديٌد  فَمَذايِب  إِنا  ىَمَٖمْرسُمؿْ  َويَمئِـ ۖ   َٕ

الَل :   ضمدي٧م  دم ذيمؽ زمٔمض زمٝم٣من َمٔمٛم٣م سمٗمدم وومد ، احلرام اصمتٛم٣مب فمٙمٝمف وَي٤م  ٌ  احْلَ َرامَ  و زَمكمِّ ٌ  احْلَ  .  زَمكمِّ

 زم٣مٓؾمج٣مر اظمٕمْم٣مة إرض هلاْلٛم٥م دم إصؾ  " اْلٛم٥م أدطمؾ " ومقيمف

ـْ  صَمٛماَت٣منِ :  وَم٣مَل   ط ايمٛماٌِلِّ  وم٣مل ىمام صِمٛم٣َمن واْلٛم٥م ـْ  َوصَمٛماَت٣منِ  ، همِٝمِٜماَم  َوََم٣م آٞمَِٝمُتُٜماَم  ، َذَه٤ٍم  َِم ٥مٍ  َِم  َوََم٣م ،آٞمَِٝمُتُٜماَم همِّما

ِؿْ  إلَِم  َيٛمُْٓمُروا َأنْ  َوزَمكْمَ   اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  زَمكْمَ  َوََم٣م ، همِٝمِٜماَم  ٓا  َرهبِّ َي٣مء ِرَداءُ  إِ  ش فَمْدنٍ  صَمٛما٥مِ  دِم  َوصْمِٜمفِ  فَمعَم  ايم٘مػِْمِ
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ـْ  »: ايمرمحـ ؽمقرة دم زمٝمٛمٜم٣م  فِ  ََمَٗم٣ممَ  طَم٣مَف  َوظمَِ ءِ  هَمٌَِٟميِّ  ش:46» صَمٛماَت٣منِ  َرزمِّ َٓ ُ٘ماَم  آ زَم٣منِ  َرزمِّ  َأهْمٛم٣َمنٍ  َذَواسَم٣م ش:47» سُمَ٘مذِّ

ءِ  هَمٌَِٟميِّ  ش:48» َٓ ُ٘ماَم  آ زَم٣منِ  َرزمِّ ِرَي٣منِ  فَمْٝمٛم٣َمنِ  همِٝمِٜماَم  ش:49» سُمَ٘مذِّ ءِ  هَمٌَِٟميِّ  ش:58» ََتْ َٓ ُ٘ماَم  آ زَم٣منِ  َرزمِّ ْـ  همِٝمِٜماَم  ش:50» سُمَ٘مذِّ  َِم

ءِ  هَمٌَِٟميِّ  ش:52» َزْوصَم٣منِ  هَم٣مىمَِٜم٥مٍ  ىُمؾِّ  َٓ زَم٣منِ  اَم َرزمِّ٘مُ  آ ٛمَُٜم٣م هُمُرشٍ  فَمعَم  َُمتا٘مِئِكمَ  ش:53» سُمَ٘مذِّ
ـْ  زَمَْم٣مئِ ٍق  َِم  َوصَمٛمَك إؽِْمَتػْمَ

ٛماَتكْمِ  ءِ  هَمٌَِٟميِّ  ش:54» َدانٍ  اْْلَ َٓ ُ٘ماَم  آ زَم٣منِ  َرزمِّ ـا  ش:55» سُمَ٘مذِّ اُت  همِٝمِٜم ْ  ايمْماْرِف  وَم٣مِسَ ـا  مَل ٌَْٙمُٜمؿْ  إِْٞمٌس  َيْمِْٚمْثُٜم َٓ  وَم  صَم٣منٌّ  َو

ءِ  هَمٌَِٟميِّ  ش:56» َٓ ُ٘ماَم  آ زَم٣منِ  َرزمِّ ـا  ش:57» سُمَ٘مذِّ ُ ءِ  هَمٌَِٟميِّ  ش:58» َواظمَْْرصَم٣منُ  ايْمَٝم٣موُمقُت  ىَمَٟمَنا َٓ ُ٘ماَم  آ زَم٣منِ  َرزمِّ  ش:59» سُمَ٘مذِّ

٣منِ  صَمَزاءُ  َهْؾ  ًَ ضْم ٓا  اإْلِ ٣منُ  إِ ًَ ضْم ءِ  هَمٌَِٟميِّ  ش:68» اإْلِ َٓ ُ٘ماَم  آ زَم٣منِ  َرزمِّ ـْ  ش:60» سُمَ٘مذِّ ِء  * ٣منِ صَمٛماتَ  ُدوَِنِاَم  َوَِم َٓ هَمٌَِٟميِّ آ

زَم٣مِن ) ُ٘ماَم سُمَ٘مذِّ َت٣مِن )63َرزمِّ زَم٣مِن )64( َُمْدَه٣مَما ُ٘ماَم سُمَ٘مذِّ ِء َرزمِّ َٓ ٣مطَمَت٣مِن )65( هَمٌَِٟميِّ آ ِء 66( همِٝمِٜماَم فَمْٝمٛم٣َمِن َٞمّما َٓ ( هَمٌَِٟميِّ آ

زَم٣مِن ) ُ٘ماَم سُمَ٘مذِّ ٣مٌن )67َرزمِّ زَم٣مِن ) ( هَمٌَِٟميِّ 68( همِٝمِٜماَم هَم٣مىمَِٜم٥ٌم َوَٞمْخٌؾ َوُرَما ُ٘ماَم سُمَ٘مذِّ ِء َرزمِّ َٓ ٣مٌن   (69آ ًَ اٌت ضِم ـا طَمغْمَ همِٝمِٜم

زَم٣مِن )78) ُ٘ماَم سُمَ٘مذِّ ِء َرزمِّ َٓ َٝم٣مِم )70( هَمٌَِٟميِّ آ زَم٣مِن )72( ضُمقٌر ََمْٗمُِمقَراٌت دِم اخْلِ ُ٘ماَم سُمَ٘مذِّ ِء َرزمِّ َٓ ( مَلْ 73( هَمٌَِٟميِّ آ

َٓ صَم٣منٌّ ) ٌَْٙمُٜمْؿ َو ـا إِْٞمٌس وَم زَم٣مِن )( 74َيْْمِٚمْثُٜم ُ٘ماَم سُمَ٘مذِّ ِء َرزمِّ َٓ ٌَْٗمِريٍّ 75هَمٌَِٟميِّ آ ( َُمتا٘مِئِكَم فَمعَم َرهْمَرٍف طُمْيٍ َوفَم

٣مٍن ) ًَ زَم٣مِن )76ضِم ُ٘ماَم سُمَ٘مذِّ ِء َرزمِّ َٓ ىْمَراِم )77( هَمٌَِٟميِّ آ اَلِل َواإْلِ ٣ٌَمَرَك اؽْمُؿ َرزمَِّؽ ِذي اْْلَ  46: ايمرمحـ] «( 78( سَم

- 78] 

 َأْهَؾ  إِنا »: ط ايمٛماٌِلِّ  وم٣مل ىمام أفمامْلؿ ومدر فمعم اْلٛم٥م دم يتٖم٣موسمقن وايمٛم٣مس يمف ٌَّٝمٛم٥َموَمُ  يمٙمحدي٧م َمٖمنة هم٣مٔي٥م 

ٛما٥مِ  اَءْونَ  اْْلَ ٛما٥مِ  دِم  ايمُٕمَرْف   َأْهؾ يَمَٝمؼَمَ ْريّ  ايْمَ٘مْقىَم٤َم  سَمَراَءْونَ  ىَماَم  اْْلَ اَمءِ  دِم  ايْمَٕم٣مزمِر ايمدُّ ًا  شايم

 أيب فمـ  ايمٌخ٣مري صحٝمح همٖمل ايمٖمردوس اْلٛم٥م أفمعمو ايمِم٣ميمح وايمٔمٚمؾ ، اإليامن ؽمٌٌف ايمتٖم٣موت وهذا

 وص٣مم ايمِمالة وأوم٣مم وزمرؽمقيمف زم٣مهلل آَمـ َمـ » ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل وم٣مل وم٣مل ◙ هريرة

 ي٣م همٗم٣ميمقا.  ش: همٝمٜم٣م ويمد ايمتل أروف دم صمٙمس أو اهلل ؽمٌٝمؾ دم صم٣مهد اْلٛم٥م يدطمٙمف أن اهلل فمعم ضمٗم٣م ىم٣من رَمّم٣من

 زمكم َم٣م اهلل ؽمٌٝمؾ دم يمٙمٚمج٣مهديـ اهلل أفمده٣م درصم٥م َم٣مئ٥م اْلٛم٥م دم إن » وم٣مل ؟ ايمٛم٣مس ٞمٌمم أهمال اهلل رؽمقل
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 - أراه - اْلٛم٥م وأفمعم اْلٛم٥م أوؽمط هم١مٞمف ايمٖمردوس هم٣مؽمٟميمقه اهلل ؽم٣ميمتؿ هم١مذا وإرض ايمًامء زمكم ىمام ايمدرصمتكم

 ش: اْلٛم٥م أَن٣مر سمٖمجر وَمٛمف  ايمرمحـ فمرش همقومف

 ؽَمِٚمٔم٦م، أُذن وٓ رَأت، فمكْمٌ  ٓ َم٣م همٝمٜم٣م هَم١من“:  فم٣ٌمس ازمـ وم٣مل ىمام إؽمامء إٓ ايمدٞمٝم٣م دم ِم٣م اْلٛم٥م دم ويمٝمس

 “زممم، ومٙم٤م فمعم طمَْمر وٓ

ـَ  اظْمُِٕمغَمةَ   فمـ َمًٙمؿ صحٝمح دمو ٥ٌَمَ  زْم ٣م َرهَمَٔمفُ  ؽُمْٖمَٝم٣منُ  وَم٣مَل  اظمِْٛمػَْمِ  فَمعَم  ايمٛما٣مَس  زمِفِ  ُُيْػِمُ  ؾُمْٔم ـَ  ُأَراهُ  - َأضَمُدمُهَ  ازْم

فُ  كَُمقؽَم  ؽَمَٟمَل  » وَم٣مَل  - َأزْمَجرَ  ٛما٥مِ  َأْهؾِ  َأْدَٞمك ََم٣م َرزما ٛما٥مِ  َأْهُؾ  ُأْدطِمَؾ  ََم٣م زَمْٔمَد  ََيِكءُ  َرصُمٌؾ  ُهقَ  وَم٣مَل  ََمٛمِْزيَم٥مً  اْْلَ ٛما٥مَ  اْْلَ  اْْلَ

ٛما٥مَ  اْدطُمؾِ  يَمفُ  هَمُٝمَٗم٣مُل  ؿْ  ايمٛما٣مُس  َٞمَزَل  َووَمْد  ىَمْٝمَػ  َربِّ  َأىْ  هَمَٝمُٗمقُل . اْْلَ  َأنْ  َأسَمْرَى  يَمفُ  ٣مُل هَمُٝمٗمَ  َأطَمَذاهِتِؿْ  َوَأطَمُذوا ََمٛم٣َمِزَْلُ

ـْ  ََمٙمٍِؽ  َُمْٙمِؽ  َِمْثُؾ  يَمَؽ  َيُ٘مقنَ  ْٞمَٝم٣م َُمُٙمقكِ  َِم . َوَِمْثُٙمفُ  َوَِمْثُٙمفُ  َوَِمْثُٙمفُ  َوَِمْثُٙمفُ  َذيمَِؽ  يَمَؽ  هَمَٝمُٗمقُل . َربِّ  َرِوٝم٦ُم  هَمَٝمُٗمقُل  ايمدُّ

٥مِ  ذِم  هَمَٗم٣مَل  ًَ ٣مَِم ةُ  يَمَؽ  َهَذا هَمَٝمُٗمقُل . َربِّ  َرِوٝم٦ُم  اخْلَ َؽ  اؾْمَتَٜم٦ْم  ََم٣م َويَمَؽ  فِ َأَْمَث٣ميمِ  َوفَممَمَ ًُ ْت  َٞمْٖم  .فَمْٝمٛمَُؽ  َويَمذا

ـَ  ُأويَمِئَؽ  وَم٣مَل  ََمٛمِْزيَم٥مً  هَمَٟمفْماَلُهؿْ  َربِّ  وَم٣مَل . َربِّ  َرِوٝم٦ُم  هَمَٝمُٗمقُل   َوطَمَتْٚم٦ُم  زمَِٝمِدى ىَمَراََمَتُٜمؿْ  نَمَرؽْم٦ُم  َأَرْدُت  ايماِذي

ْ  فَمكْمٌ  سَمرَ  هَمَٙمؿْ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َٚمعْ  َومَل ًْ ْ  ُأُذنٌ  سَم  سَمْٔمَٙمؿُ  هَمالَ » َوصَمؾا  فَمزا  اهللاِ  ىمَِت٣مِب  ذِم  َوَِمِْمَداوُمفُ  وَم٣مَل . ش زَممَمٍ  وَمْٙم٤ِم  فَمعَم  رْ َُيْْمُ  َومَل

ؿْ  ُأطْمِٖمكَ  ََم٣م َٞمْٖمٌس  ـْ  َْلُ ةِ  َِم  .أَي٥مَ  ش:َأفْمكُمٍ  وُمرا

 فمٙمٝمف ىم٣من وَم٣م ، يمٙمرصمؾ زىم٣مة:   همٝمف وهذا اْلٛم٥م   اهلل ؾم٣مء إن يدطمؾ  أٞمف ذيمؽ همٔمؾ إذا ئمٛمل ش: َٞمَٔمؿْ   »  ومقيمف

 : وم٣مل ط ايمٛماٌِل  أن اهلل فمٌد ٟميبزم ي٘مٛمك رصمؾ فمـ ، أمحد َمًٛمد همٖمل ، وايمٔمٗمقد  ، زم٣ميمٔمٜمقد ايمقهم٣مء َمـ ايمًٙمػ

 .  ط ايمٛماٌِل  أَمره َم٣م فمعم همامزال  ش.  سمٙمٗم٣مين ضمتك أوِمّرة شمؿ ؾم٣مرزمؽ َمـ طمذ»

 .  وايمٌٝم٣من.  ايمِرهْمؼ َمـ  ط ايمٛماٌِل فمٙمٝمف َم٣م وفيى:*.  اْلقاب إلم  ط ايمٛماٌِل  َم٣ًمرفم٥م  وفيى:

 . سمٗمدم َم٣م فمعم ايمديـ يني٥م وفيى:*

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 
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 والعشرون الثالث الحديث

 

 

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

 .زمززمٝمد رَمع وادي َمـ ايمٝمٚمـ َمـ إؾمٔمري احل٣مرث زمـ فم٣مصؿ هق: فمـ أيب َم٣ميمؽ إؾمٔمري» ومقيمف:

ذىمر ايمٛمقوي دم إذىم٣مر فمٛمد ذىمر ضمدي٧م أيب َم٣ميمؽ إؾمٔمري: :(065/ 2اإلص٣مزم٥م )دم  وم٣مل احل٣مهمظ  

أن اؽمٚمف احل٣مرث زمـ فم٣مصؿ، وهذا وهؿ، وإٞمام هق ىمٔم٤م زمـ فم٣مصؿ، أو احل٣مرث  -ش ايمّْمٜمقر ؾمْمر اإليامن»

 اهـ زمـ احل٣مرث.

 ايمٛم٣ًمئل فمٛمد ؿنمٛم زمـ ايمرمحـ فمٌد وايم٣ًمومط َم٣ميمؽ وأيب ؽمالم أيب زمكم اٞمٗمْم٣مع همٝمف  َمًٙمؿ فمٛمد واحلدي٧م 

 . شم٣مزم٦م ضمدي٧م همٜمق

 ايمٔمرب و ، واإلٞمس اْلـ َمـ  اظم٠مَمٛمكم مجٝمع إيمٝمٜم٣م ُيت٣مج ، ىمثغمة َم٣ًمئؾ سمّمٚمـ فمٓمٝمؿ ضمدي٧ٌم  هذاو 

 .اخلغمات إلم اظم٣ًمرفم٥م و  اْلقارح زىم٣مة فمعم و  ايمٗمٙمقب ؿمٜم٣مرة فمعم يدل ظم٣م َمتّمٚمٛم٥م همٜمل ، وايمَٔمَجؿ

ياَمنِ  ؾَمْْمرُ  ايمْماُٜمقرُ  » ومقيمف:    إٓ سمِمح ٓ ايمِمالة ٕن ايمِمالة ؾمْمر وهق ايمقوقء ايمْماُٜمقرُ  زمٟمن ؾومٝم  ش: اإْلِ

ٌَُؾ  َٓ »:  ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب   ضمدي٧م دم ىمام  ط ايمٛماٌِلِّ   وم٣مل  زم٣ميمقوقء  ضَمتاك َأضْمَدَث  إَِذا َأضَمِدىُمؿْ  َصاَلةَ  اهللاُ َيْٗم

ٟمَ    فمٙمٝمف َمتٖمؼ. شَيَتَقوا

 :   اهلل وم٣مل اظمحٚمقد ايمْمٜمقر َمـ أيًّم٣م وهذا ،وايمٌدع ،ايمممك َمـ ايمٗمٙم٤م ؿمٜم٣مرة زم٣ميمْماُٜمقرُ  اظمراد وومٝمؾ 

ؾَْمَٔمِريِّ  ْٕ ـْ َأيِب ََم٣ميمٍِؽ  ا ٣مِرِث  ◙فَم ؾَْمَٔمِريِّ وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللاِ  َوُهَق : احْلَ ْٕ ـِ فَم٣مِصٍؿ ا ازْم

ْٚمُد هللِاِ مَتَْمِن   ط ٌَْح٣مَن اهللاِ َواحْلَ ْٚمُد هلِلاِ مَتأَْلُ اظمِْٝمَزاَن، َوؽُم ياَمِن، َواحْلَ ََم٣م  -َأْو: مَتأَْلُ -ايمْماُٜمقُر ؾَمْْمُر اإْلِ

اَلُة ُٞمقرٌ  َْرِض، َوايمِما ْٕ اَمِء َوا ًا ٥ٌم يَمؽ َأْو زَمكْمَ ايم ػْمُ ِوَٝم٣مٌء، َوايْمُٗمْرآُن ضُمجا َدوَم٥ُم زُمْرَه٣مٌن، َوايمِما ، َوايمِما

ُف هَمُٚمْٔمتُِٗمَٜم٣م َأْو َُمقزمُِٗمَٜم٣م ًَ ٣ٌَمئٌِع َٞمْٖم ٙمٌِؿ. شفَمَٙمْٝمؽ، ىُمؾُّ ايمٛما٣مِس َيْٕمُدو، هَم ًْ  َرَواُه َُم
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ازمكِمَ  ُُي٤ِمُّ  اهللاَ إِنا  » ـَ  َوُُي٤ِمُّ  ايمتاقا ِري رْ  َوشمَِٝم٣مزَمَؽ  »:   اهلل وم٣مل ، « اظمَُْتَْمٜمِّ  « هَمَْمٜمِّ

 زمٝمٛمام،  فأفماميم دم وؿم٣مهرٌ  ،صمقارضمف دم ؿم٣مهرٌ  ،ومٙمٌف دم ؿم٣مهرٌ  همٜمق  ط ايمٛماٌِل وم٣مل ىمام َيٛمُْجس ٓ واظم٠مَمـ 

٣َم»:   اهلل وم٣مل يْمٜمر ٓ انمتًؾ وإن َٞمَجس ايم٘م٣مهمر ـَ  َي٣مَأهيُّ اَم  آََمٛمُقا ايماِذي ىُمقنَ  إِٞما  [28: ايمتقزم٥م] «َٞمَجٌس  اظمُْمْمِ

 . واإلصمرام  ،وايم٘مٖمر زم٣ميمممك اظمممك وؿمٜم٣مرة ،زم٣مٓيامن اظم٠مَمـ وؿمٜم٣مرة 

ْمٜم٣مرة وايمُمْمر هق اْلزء، ويمٝمس اظمراد : ومٝمؾ ايمِمالة وذيمؽ أن ايمِمالة ٓ سمٗمٌؾ إٓ زمؾمْمر اإليامن» ومقيمف:

 زمف ايمٛمِمػ، وومد يْمٙمؼ ويراد زمف ايمٛمِمػ .

ْٚمُد » ومقيمف:  واهمتتح ٞمٖمًف هب٣م اهلل مَحََد  ايمتل ايمٔمٓمٝمٚم٥م ايم٘مٙمٚم٥م هذه همّمؾ فمعم ديمٝمؾ هذا ش: اظمِْٝمَزانَ  مَتأَْلُ  هللِاِ َواحْلَ

ْٚمُد  » سمٔم٣ملم همٗم٣مل ىمت٣مزمف هب٣م   « ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  َربِّ  هللِاِ احْلَ

َد   ْٚمُد »سمٔم٣ملم همٗم٣مل وإرض ايمًاموات طمٙمؼ ضمكم ٞمٖمًف اهلل ومَحَ اَمَواِت  طَمَٙمَؼ  ايماِذي هللِاِ احْلَ ًا َْرَض  ايم ْٕ  َوا

 «َوايمٛمُّقرَ  ايمٓمُُّٙماَمِت  َوصَمَٔمَؾ 

ْٚمُد  »سمٔم٣ملم همٗم٣مل ايم٘مت٣مب أٞمزل ضمكم ٞمٖمًف ومَحَد  ٌِْدهِ  فَمعَمٰ  َأٞمَزَل  ايماِذي هللِاِ احْلَ ْ  ايْم٘مَِت٣مَب  فَم   « فِمَقصًم٣م يمافُ  َٔمؾََيْ  َومَل

 :  ايمدٞمٝم٣م و أطمرة ودم إرض و ايمًاموات دم حمٚمقد أٞمف َمٌٝمٛم٣ًم ٞمٖمًف ومَحَد 

ْٚمُد » سمٔم٣ملم وم٣مل اَمَواِت  دِم  ََم٣م يَمفُ  ايماِذي هلِلاِ  احْلَ ًا َْرضِ  دِم  َوََم٣م ايم ْٕ ْٚمُد  َويَمفُ  ا طِمَرةِ  دِم  احْلَ ْٔ ٘مِٝمؿُ  َوُهقَ  ۖ   ا  احْلَ

ٌغِمُ  ْٚمُد  » سمٔم٣ملم وم٣مل، و «اخْلَ اَمَواِت  هَم٣مؿمِرِ  هلِلاِ  احْلَ ًا َْرضِ  ايم ْٕ  « َوا

 ووم٣مل ٞمٖمًف مَحََد  ويمذيمؽ احلٚمد ُي٤م  واهلل ضم٣ميمٛم٣م وزمٙم٣ًمن ،َمٗم٣ميمٛم٣م زمٙم٣ًمن وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اظمحٚمقد همٜمق 

َى  اهللا إِنا »:  ◙ َم٣ميمؽ زمـ أٞمس ضمدي٧م دم ىمام  ط  ايمٛماٌِل ـْ  يَمغَمْ ٌْدِ  فَم ىَْمٙمَ  َيْٟمىُمَؾ  َأنْ  ايْمَٔم ْٕ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمَٝمْحَٚمَدهُ  ٥مَ ا

َب  َأوْ  زَم٥مَ  َيمْمَ ْ   َمًٙمؿ أطمرصمف  ش.فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمَٝمْحَٚمَدهُ  ايممما



 205  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

 ايمٛمٔمؿ فمعم ه دمح و ،واإليامن ،اإلؽمالم فمعم مُحِد إذا هم٘مٝمػ ،ذزمف أو أىمٙم٥م فمعم محد إذا اظمًٙمؿ فمـ يرى 

وا نَوإِ  » سمٔم٣ملم وم٣مل ايمٛمٜم٣مر وأؿمراف ايمٙمٝمؾ آٞم٣مء دم فمٙمٝمف هب٣م اهلل اٞمٔمؿ ايمتل ُِمقَه٣م َٓ  اهللاِ ٞمِْٔمَٚم٦َم  سَمُٔمدُّ  إِنا  ۖ   َُتْ

٣منَ  ًَ ٞم ٣مرٌ  يَمَٓمُٙمقمٌ  اإْلِ ءَ  هَم٣مْذىُمُروا»  سمٔم٣ملم وم٣ملو « ىَمٖما َٓ  [69: إفمراف] «سُمْٖمٙمُِحقنَ  يَمَٔمٙماُ٘مؿْ  اهللاِ  آ

َِزيَدٞماُ٘مؿْ  ؾَمَ٘مْرسُمؿْ  يَمئِـ »:   اهلل وم٣مل ايمٛمٔمؿ ظمّم٣مفمٖم٥م ؽم٤ٌم واحلٚمد    « يَمَُمِديٌد  فَمَذايِب  إِنا  ؿْ ىَمَٖمْرسمُ  َويَمئِـ ۖ   َٕ

٣مءِ  ظمَِٔممَم    ط  ايمٛماٌِل وم٣مل وومد  اهلل ٞمَِٔمؿ ىمٖمران َمـ هم٣محلذر ًَ ٣مءِ  ََمْٔممَمَ  َي٣م  »:  ايمٛمِّ ًَ ـَ  ايمٛمِّ وْم  هَم١ميِنِّ  سَمَِمدا

ـا  ـَ  ايمٛما٣مرِ  َأْهؾِ  َأىْمَثرَ  ُأِريُتُ٘م ٔمْ  سُمْ٘مثِْرنَ : وَم٣مَل  ؟ اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م َوزمِؿَ :  هَمُٗمْٙم   فمٙمٝمف َمتٖمؼ ش ايْمَٔمُِمغم َوسَمْ٘مُٖمْرنَ  ـَ ايمٙما

 أهؾ َمـ ونمغمهؿ وآزم٣موٝم٥م اظمٔمتزيم٥م ويٛم٘مره ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم ايمٔم٣ٌمد أفمامل همٝمف سمقزن ايمذي هق ش: اظمٝمزان »

َتٝمف دم ُوِؤم٦م يمق ىمٌغم اظمٝمزان وهق دعايمٌ  وهذا  ،هلل احلٚمد زم٘مٙمٚم٥م همٝمٚمتٙمئ يمقؽمٔمٜمام وإرض ايمًاموات ىَمٖما

 أن هب٣م وأَمر   وشمالشمكم  شَماَلشًم٣م  ايمِمالة ُدزْمر   ط  ايمٛماٌِل يٗمقْل٣م ىم٣من  ايمتل ايمٔمٓمٝمٚم٥م ٚم٥مايم٘مٙم هذه همّمؾ فمعم ديمٝمٌؾ 

 َمـ ىمثغم ودم ،ايمٛمقم وفمٛمد ، وايمٔمْم٣مس ايمممبو إىمؾ، زمٔمد اهلل  ُيٚمد  وىم٣من وشمالشمكم شمالشًم٣م ايمٛمقم ومٌؾ سُمَٗم٣مل

 .   أضمقايمف

ٌَْح٣منَ » ومقيمف:   ْٚمُد  اهللاِ  َوؽُم اَمءِ  زَمكْمَ  ََم٣م -مَتأَْلُ : َأوْ - نِ مَتَْم  هللِاِ َواحْلَ ًا َْرضِ  ايم ْٕ  ىَمٙمَِٚمَت٣منِ  ":   ط  ايمٛماٌِل وم٣مل ش: َوا

٣مِن، فَمعَم  طَمِٖمٝمَٖمَت٣منِ  ًَ ٌََت٣منِ  اظمِٝمَزاِن، دِم  شَمِٗمٝمَٙمَت٣منِ  ايمٙمِّ ـِ  إلَِم  ضَمٌِٝم مْحَ ٌَْح٣منَ :ايمرا ٌَْح٣منَ   َوزمَِحْٚمِدهِ  اهللاِ ؽُم . " ايمَٔمٓمِٝمِؿ، اهللاِ ؽُم

  هريره أيب ـفم فمٙمٝمف َمتٖمؼ

ٌَْح٣منَ  اْلٛم٥م نِمراسو  ْٚمُد  ،اهللاِ َوؽُم َٓ  ،هللِاِ َواحْلَ  فمٙمٝمف إزمراهٝمؿ وصٝم٥م هل ىمام َأىْمػَم  واهلل  ،اهلل إٓ إيٰمف  َو

  ◙ هريره أيب فمـ ايمؼمَمذي أطمرصمف.  ايمًالم

ٌَْح٣منَ : َأْرزَمعٌ  اهللِ إلَِم  ايْمَ٘ماَلمِ  َأضَم٤مُّ وَ  ْٚمُد  اهللِ، ؽُم ٓا  إيَِمفَ  َٓ وَ  هللِاِ، َواحْلَ ، َواهللُ اهللُ، إِ كَ  َٓ  َأىْمػَمُ ـا  َيُيُّ ِ
 زمَِٟمهيِّ

 . صمٛمدب ازمـ ؽمٚمرة  فمـ َمًٙمؿ،  دم ىمام. زَمَدْأَت 
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ـا  ََم٣م خَلْٚمسٍ  زَمٍخ  زَمٍخ »:  ◙ ؽُمْٙمَٚمك َأيِب  ضمدي٧م دم  ىمام اظمٝمزان دم ايم٘مٙمامت هذه أشمٗمؾ وَم٣م   دِم  َأشْمَٗمَٙمُٜم

ٓا  إيَِمفَ  َٓ  "!:  اظمِْٝمَزانِ  ٌَْح٣منَ  اهللُ، إِ ْٚمُد  اهللِ، َوؽُم ٣ميمُِح  َوايْمَقيَمُد  ،" َأىْمػَمُ  َواهللُ  هللِاِ، َواحْلَ ٙمِؿِ  يمِْٙمَٚمْرءِ  ُيَتَقذما  ايمِما ًْ  اظمُ

ٌُفُ 
ًِ   أمحد أطمرصمف.  ش هَمَٝمْحَت

ـا   ىمثغمة ايم٘مٙمامت  هذه وهمّم٣مئؾ  ٣ٌَموِمَٝم٣مُت  »:    اهلل وم٣مل ايمِم٣محل٣مت ايم٣ٌمومٝم٣مت َمـ وُه ٣مُت  َوايْم ٣محِلَ  طَمغْمٌ  ايمِما

  « َأََماًل  َوطَمغْمٌ  شَمَقازًم٣م َرزمَِّؽ  فِمٛمَد 

 همغمصمع ، وفمٚمٙمف ، وَم٣ميمف ، أهٙمف:  شمالث  زمٔمد اظمٝم٦م يتٌع» :  ط اهلل رؽمقل وم٣مل ◙ أٞمس ضمدي٧م ودم

  فمٙمٝمف َمتٖمؼ ش.  فمٚمٙمف ويٌٗمك ، وَم٣ميمف أهٙمف يرصمع ،  اشمٛم٣من

اَلةُ  » ومقيمف:    ،صدره ٝمٛمممحهم ،هب٣م يًتّمٝمئ يمٙمٚم٠مَمـ ٞمقر ايمٛم٣مهمٙم٥م وه٘مذا اظمٖمروو٥م ايمِمالة ش: ُٞمقرٌ  َوايمِما

 “ ايَمِماَلةَ  دم فَمْٝمٛمِل ومرة َوصُمِٔمَٙم٦م“:   ط  ايمٛماٌِل وم٣مل ىمام ،فمٝمٛمفهب٣م  وسمٗمر

 يمف ىم٣مٞم٦م  ، فمٙمٝمٜم٣م ضم٣مهمظ همٚمـ ،ايمٔمٓمٝمؿ يمٖمّمٙمٜم٣م ،ايمِمالة إلم  ،ودافمًٝم٣م  ،وآَِمًرا ،حم٣مهمًٓم٣م  ط  ايمٛماٌِل وىم٣من

فمٌد اهلل زمـ همٖمل ضمدي٧م ، زمره٣من وٓ ٞمج٣مةٌ   وٓ ٞمقر يمف ي٘مـ مل فمٙمٝمٜم٣م ُي٣مهمظ مل وَمـ ،ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم  وزمره٣من ٞمقر

َمـ ضم٣مهمظ فمٙمٝمٜم٣م ىم٣مٞم٦ْم يمف ٞمقرًا ": أٞمف ذىمَر ايمِمالَة يقَم٣ًم، همٗم٣مل: -صقم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ -فمٚمرو، فمـ ايمٛمٌل 

ع وزمره٣مٞم٣ًم وٞمج٣مًة يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، وَمـ ملِ ُي٣مهمظ فمٙمٝمٜم٣م مل ي٘مـ يمف ٞمقٌر وٓ زمره٣مٌن وٓ ٞمج٣مٌة، وىم٣من يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م َم

 .أطمرصمف أمحد  "وم٣مرون وهمرفمقَن وه٣مَم٣مَن وُأيبِّ زمـ طمٙمٍػ 

 ايمٔمٜمد »: ط  ايمٛماٌِل ٗمقلفمعم ايمِمحٝمح َمـ أومقال أهؾ ايمٔمٙمؿ، يم اظمٙم٥م َمـ خمرج أىمػم ىمٖمر ىم٣مهمر وسم٣مرىمٜم٣م 

 . زمريدة فمـ ايمؼمَمذي أطمرصمف شىمٖمر همٗمد سمرىمٜم٣م همٚمـ ، ايمِمالة وزمٝمٛمٜمؿ زمٝمٛمٛم٣م ايمذي

 َمٔممم ي٣م اهلل  هم٣مسمٗمقا اهلل رضمؿ َمـ إٓ وايمُم٣مزم٣مت وايمُم٣ٌمب ايمٛم٣ًمءو ايمرصم٣مل ايمزَم٣من هذا دم َوّٝمَٔمَٜم٣م وومد 

ـَ  »:  يٗمقل اهلل هم١من  صالسم٘مؿ فمعم ضم٣مهمٓمقا و اظمًٙمٚمكم  سمٔم٣ملم ويٗمقل « ُُي٣َمهمُِٓمقنَ  َصاَلهِتِؿْ  فَمعَم  ُهؿْ  َوايماِذي

ـَ  و»   « َدائُِٚمقنَ  َصاَلهِتِؿْ  فَمعَمٰ  ُهؿْ  ايماِذي
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ـَ  * يمِْٙمُٚمَِمٙمِّكمَ  هَمَقْيٌؾ  »:   اهلل وم٣مل يّمٝمٔمقَن٣م ايمذيـ ذم زمٝمٛمام  ـْ  ُهؿْ  ايماِذي   « * ؽَم٣مُهقنَ  َصالهِتِؿْ  فَم

 طَمْٙمٌػ  زَمْٔمِدِهؿْ  َِمـ هَمَخَٙمَػ  »:   اهلل وم٣مل ، اهلل أَمر ىمام ي٠مدوَن٣م وٓ وومتٜم٣م نمغم دم يِمٙمقَن٣م أي 

اَلةَ  َأَو٣مفُمقا ٌَُٔمقا ايمِما َٜمَقاِت  َواسما ْقَف  ۖ   ايمُما ًَ ٓا  *نَمٝم٣ًّم َيْٙمَٗمْقنَ  هَم  « سَم٣مَب  ََمـ إ

 فمٙمٝمف هَمُٝمخُمك  ط  ايمٛماٌِل صعم ىمام ايمِمالة فمدم أو ،ايمِمالة سمرك دم ايمٗمٌٝمح ايمٖمٔمؾ هذا فمعم َم٣مت َمـ أَم٣م 

ـَ   . ايمًالَم٥م اهلل ٞمًٟمل إيمٝمؿ ايمٔمذاب َِم

ََم٣م »ُف ضُمَذْيَٖم٥ُم: َرَأى َرصُماًل َٓ ُيتِؿُّ ُرىُمقفَمُف َوَٓ ؽُمُجقَدُه، هَمَٙماما وَم٢َم َصاَلسَمُف وَم٣مَل يمَ أٞمف  ضُمَذْيَٖم٥مَ همٔمـ 

ْٝم٦َم؟ ٌُُف وَم٣مَل: ش َصٙما
ًِ ٍد »وَم٣مَل: َوَأضْم  أطمرصمف ايمٌخ٣مري . ش×يَمْق َُم٦ما َُم٦ما فَمعَم نَمغْمِ ؽُمٛما٥ِم حُمَٚما

َدوَم٥مُ » ومقيمف:  رصمٌؾ  ايمٔمٌد إيامن فمعمأي ديمٝمؾ  زمره٣منٌ  اخلغم أوصمف دم اإلٞمٖم٣مق وهل ايمِمدوم٥م ش: زُمْرَه٣منٌ  َوايمِما

 اهلل وم٣مل ونمغمه٣م اخلغمات إلم اظم٣ًمرفم٥م َمـ  ،اظم٠مَمٛمكم فمعم سمٓمٜمر أن زمد ٓ  يمِم٣محل٥ما إفمامل هم١من اَمرأة أو ىم٣من

ـ ََمْٕمِٖمَرةٍ  إلَِمٰ  َوؽَم٣مِرفُمقا»:   ُ٘مؿْ  َمِّ زمِّ اَمَواُت  فَمْرُوَٜم٣م َوصَمٛما٥مٍ  را ًا َْرُض  ايم ْٕ َدوَم٥مُ  « َوا   اإليامن فمعم زُمْرَه٣منٌ  َوايمِما

ا٣م سُمٛمِٖمُٗمقا ضَمتاكٰ  ايْمػِما  سَمٛم٣َميُمقا يَمـ»:   اهلل وم٣مل ،اخلغم أوصمف دم يٛمٖمؼ واظم٠مَمـ ،ايمٛمٖمقس إلم حمٌقب اظم٣مل ٕن  ِِم

ٌُّقنَ 
ءٍ  َِمـ سُمٛمِٖمُٗمقا َوََم٣م ۖ   َُتِ  «فَمٙمِٝمؿٌ  زمِفِ  اهللاَ هَم١مِنا  َرْ

ـْ  »:  َيُٗمقُل  سَمَٔم٣ملَم وَ   اهللاَ  إِنا  اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م هَمَٗم٣مَل   ط اهللاِ  َرؽُمقلِ  إلَِم  ؿَمْٙمَح٥مَ  َأزُمق صَم٣مءَ   أي٥م هذه ٞمزيم٦م ظم٣م   يَم

ا٣م سُمٛمِْٖمُٗمقا ضَمتاك ايْمػِما  سَمٛم٣َميُمقا ٌُّقنَ  ِِم
ضَم٣مءَ  إرَِما  َأَْمَقارِم  َأضَم٤ما  َوإِنا  ش َُتِ ٣َم زَمغْمُ َه٣م َأْرصُمق هللِاِ َصَدوَم٥مٌ  َوإَِنا  اهللاِ  فِمٛمَْد  َوُذطْمَرَه٣م زمِرا

َٔمَٙمَٜم٣م َأنْ  َأَرى إيِنِّ   ط اهللاِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  وَم٣مَل !  اهللاُ َأَراكَ  ضَمْٝم٧ُم  اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م هَمَّمْٔمَٜم٣م وَْمَرزمكِمَ  دِم  ََتْ ْٕ  وَأزْمٛم٣َمء ا

  فمٙمٝمف َمتٖمؼ ".فُمُٚمقََمتؽ

 وإذا أٞمٖمٗمتف هم٣مظم٣مل يمؽ  **أٞم٦م يمٙمامل إذا أَمً٘متف     وومد ومٝمؾ: 

 فمعم  دقيتِم أن يمإلٞم٣ًمن يٛمٌٕمل يقم  ىمؾ همٖمل اخلغم أوصمف دم اإلٞمٖم٣مق دم ي٣ًمرفمقن  ايمًٙمػ ىم٣من و 

 زمُِ٘مؾِّ  صدوم٥م َمًٙمؿ ىمؾ همٔمعم»: ط  ايمٛماٌِل وم٣مل ىمام ،وايمٖمٔمٙمٝمف ايمٗمقيمٝمف أو اظم٣ميمٝم٥م ايمِمدوم٣مت  ؽمقاء ،أفمّم٣مئف
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ٌِٝمَح٥مٍ  ًْ ِٚمٝمَدةٍ  َوىُمؾِّ  َصَدوَم٥ًم، سَمْ٘مٌغَِمةٍ  َوىُمؾِّ  َصَدوَم٥ًم، سَم ٙمِٝمَٙم٥مٍ  َوىُمؾِّ  َصَدوَم٥ًم، ََتْ  لٌ َوََنْ  َصَدوَم٥ٌم، زمَِٚمْٔمُروٍف  َوَأَْمرٌ  َصَدوَم٥ًم، هَتْ

ـْ   . فمٙمٝمف َمتٖمؼ ش َصَدوَم٥م ايمَْمْٝم٥ٌمَ  َوايْمَ٘مٙمِٚم٥م  َصَدوَم٥مٌ  َُمٛمَْ٘مرٍ  فَم

ـْ  طُمْذ »:   اهلل وم٣مل اظمٖمروو٥م ايمزىم٣مة أفمٓمٚمٜم٣م وايمِمدوم٥م  ؿْ  َِم ُرُهؿْ  َصَدوَم٥مً  َأَْمَقاِْلِ ٝمِٜمؿْ  سُمَْمٜمِّ ٣م َوسُمَزىمِّ  َوَصؾِّ  هِبَ

ـٌ  َصالسَمَؽ  إِنا  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ؿْ  ؽَمَ٘م ـٌ  هم٣ميمِمالة «ؿٌ فَمٙمِٝم ؽَمِٚمٝمعٌ  َواهللاُ َْلُ  هل ىمام يمألَمقال زىم٣مة وايمِمدوم٥م ،يمإلٞم٣ًمن ؽمَ٘م

صُمُؾ  ُيٛمِْٖمُٗمفُ  ِديٛم٣َمرٍ  َأهْمَّمُؾ  » - ط- اهللاِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل  وَم٣مَل  شَمْقزَم٣منَ  ضمدي٧م ودم وإهمٔم٣مل  ايمٗمٙمقب زىم٣مة  ِديٛم٣َمرٌ  ايمرا

صُمُؾ  ُيٛمِْٖمُٗمفُ  َوِديٛم٣َمرٌ  فِمَٝم٣ميمِفِ  فَمعَم  ُيٛمِْٖمُٗمفُ  تِفِ  فَمعَم  ايمرا  َأزُمق وَم٣مَل . ش اهللاِ  ؽَمٌِٝمؾِ  ذِم  َأْصَح٣مزمِفِ  فَمعَم  ُيٛمِْٖمُٗمفُ  َوِديٛم٣َمرٌ  اهللاِ ؽَمٌِٝمؾِ  ذِم  َدازما

ـْ  َأصْمًرا َأفْمَٓمؿُ  َرصُمؾٍ  َوَأىُّ  وِماَلزَم٥مَ  َأزُمق وَم٣مَل  شُمؿا  زم٣ِميْمِٔمَٝم٣ملِ  َوزَمَدأَ  وِماَلزَم٥مَ  ُٜمؿْ  ِصَٕم٣مرٍ  فِمَٝم٣ملٍ  فَمعَم  ُيٛمِْٖمُؼ  َرصُمؾٍ  َِم  َأوْ  ُئِمٖمُّ

 َمًٙمؿ صحٝمح. َوُيْٕمٛمِٝمِٜمؿْ  زمِفِ  اهللاُ ؿُ َيٛمَْٖمُٔمٜمُ 

ػْمُ  » ومقيمف  ٓؽمٝمام زمف ُيًتّم٣مء وايمِمػم   وايمتُم٘مل ايمتًخط فمـ ايمٛمٖمس ضمٌس هق ايمِمػم ش: ِوَٝم٣مٌء، َوايمِما

 :  سمٔم٣ملم وم٣مل ىمام  اهلل ؿم٣مفم٥م فمعم صػمٌ   ،أَمقره مجٝمع دم يتِمػما   أن اإلٞم٣ًمن همٝمحت٣مج  ،ايمٖمتـ ؾمدة َمع

٣م َي٣م » َ ـَ  َأهيُّ وا آََمٛمُقا ايماِذي ُٗمقا َوَرازمُِْمقا َوَص٣مزمُِروا اْصػِمُ   « سُمْٖمٙمُِحقنَ  يَمَٔمٙماُ٘مؿْ  اهللاَ َواسما

 َمـ ذيمؽ ونمغم ،مخر وذب ،وزٞم٣م ،وهُمُجقرٍ  ىمذٍب  َمـ ،احلرام فمـ همٝمٌتٔمد  اهلل َمٔمِمٝم٥م فمـ وَصػمٌ  

 ايمدٞمٝم٣م دم ٞم٣ًمناإل فمعم وأشم٣مم ايمممور طمْمر َمـ ئمٙمؿ ظم٣م ،ذيمؽ فمـ ٞمٖمًف وُيَِمػمِّ   ،وايمِمٕم٣مر ،ايم٘م٣ٌمئر

 . وأطمرة

ْ٘مؿِ  َواْصػِمْ  »:  سمٔم٣ملم وم٣مل اهلل أومدار فمعم وصػم  َؽ  حِلُ َؽ  َرزمِّ   « ۖ   زمَِٟمفْمُٝمٛمِٛم٣َم هَم١مِٞما

 فمـ ايمٌخ٣مري أطمرصمف "اْْلٛما٥مَ  َِمٛمُْٜماَم  فَمّقْوُتفُ  هَمِمػَمَ  زمحٌٝمٌَتٝمْفِ  فَمٌِدي ازْمَتَٙمْٝم٦ُم  إَِذا" -  ط  ايمٛماٌِل وَم٣مل َووَمد

 . أٞمس
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ٌْدِ  َويَمُد  ََم٣مَت  إَِذا وَ " ط:ووم٣مل  ٌِْدي َويَمَد  وَمٌَّْمُتؿْ  ظماَِلئَِ٘متِفِ  اهللاُ وَم٣مَل  ايْمَٔم ٌَّْمُتؿْ  هَمَٝمُٗمقُل  َٞمَٔمؿْ  هَمَٝمُٗمقيُمقنَ  فَم  شَمَٚمَرةَ  وَم

ٌِْدي وَم٣مَل  ََم٣مَذا هَمَٝمُٗمقُل  َٞمَٔمؿْ  هَمَٝمُٗمقيُمقنَ  هُم٠َماِدهِ  صَمعَ  مَحَِدكَ  هَمَٝمُٗمقيُمقنَ  فَم ٌِْدي ٛمُقاازمْ  ":  اهللاُ هَمَٝمُٗمقُل  َواؽْمؼَمْ ٛما٥مِ  دِم  زَمْٝمًت٣م يمَِٔم  اْْلَ

قهُ  ْٚمدِ  زَمْٝم٦َم  َوؽَمٚمُّ  ؽمٛم٣من أيب ضمدي٧م َمـ ايمؼمَمذي أطمرصمف  "احْلَ

 يَمْٝمَس  ":  وم٣مل وْلذا  ،وايمثٌقر ،زم٣ميمقيؾ وايمدفم٣م  ، اْلٝمقب وؾمؼ  ، اخلدود ضب فمـ  ط  ايمٛماٌِل َنك وومد  

ـْ  َِمٛما٣م ُدوَد، يَمَْمؿَ  ََم ُٝمقَب، َوؾَمؼا  اخْلُ ٣مِهَٙمٝما٥مِ  زمَِدفْمَقى ٣مَوَدفمَ  اْْلُ   َمًٔمقد زمـ فمٌداهلل فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف " اْْلَ

 . ايمًالَم٥م اهلل ٞمًٟمل ىمثغما ايمٛم٣ًمء دم يٗمع وهذا 

ـْ  َِمٛما٣م يمَْٝمَس  »:  ط اهللاِ َرؽُمقُل  ووَم٣مَل  ـْ   ،ضَمَٙمَؼ  ََم ـْ  ،ؽَمَٙمَؼ  َوََم  َمقؽمك أيب فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف شطَمَرَق  َوََم

◙ . 

ى أن اإلٞم٣ًمن وفمعم  ،زمف ٦مٞمزيم ايمتل اظمِمٝم٥ٌم فمعم َمتًِخًْم٣م أي   ، ط اهللاِ َرؽُمقُل  زمٚمقت يتَٔمزا

 وَمـ   ،وزوصم٣مسمٛم٣م ،وزمٛم٣مسمٛم٣م ،أزمٛم٣مءٞم٣م َمـ يمٛم٣م  وأضم٤م  اهللا  فمٛمد اخلٙمؼ وأهمّمؾ ،اهلل إلم اخلٙمؼ أضم٤م هق ايمذي

 .  ط ٞمٖمٝمسٍ  ىمؾ

ُخط مهوا يٗمع مل ،أزمقه٣م َم٣مت ضمكم ا◙ هم٣مؿمٚم٥م إلم واٞمٓمروا ًَ  ايمٛم٣ًمء َمـ يٗمع َم٣م مهوا يٗمع ومل ،سَم

  أٞمس فمـ ايمٌخ٣مري أطمرصمف. شْٞمٛمَٔم٣مُه، صمػْميَؾ  إلَِم  َأزَمَت٣مهُ  َي٣م دفَم٣مُه، َرزّم٣مً  َأصَم٣مَب  أزمَت٣مهُ  َي٣م» :وم٣ميم٦م وإٞمام إطمري٣مت

٥مٌ  َوايْمُٗمْرآنُ » ومقيمف:   ، زمف فمٚمٙم٦م إن يمؽ ضمج٥م  ط حمٚمد فمعم أٞمزيمف ايمذي اهلل ىمت٣مب أي ش: فَمَٙمْٝمؽ َأوْ  يَمؽ ضُمجا

: سمٔم٣ملم وم٣مل، يمٙمٛم٣مس هدى اهلل أٞمزيمف وسمٛمزيٙمف ووضمٝمف اهلل ىمالم يمٗمرآنوا وضمج٥م فمٙمٝمؽ إن أمهٙم٦م ايمٔمٚمؾ زمف،

يمَِؽ   امل»   «يمِّْٙمُٚمتاِٗمكمَ  ُهًدى همِٝمفِ  َرْي٤َم  َٓ  ايْم٘مَِت٣مُب  َذٰ

ُل  »:  سمٔم٣ملم وم٣مل ؾمٖم٣مء وٞمزيمف  ـَ  َوُٞمٛمَزِّ َٓ  ۖ   يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكِمَ  َوَرمْح٥َمٌ  ؾِمَٖم٣مءٌ  ُهقَ  ََم٣م ايْمُٗمْرآنِ  َِم ٓا  ايمٓما٣مظمكِِمَ  َيِزيُد  َو  إِ

٣مًرا ًَ  ضمرف ومرأ َمـ هم١من ،ايمٔمٓمٝمٚم٥م إصمقر دم اهلل فمٛمد يمف ضمج٥م وىم٣من ،اْلٛم٥م إلم وم٣مده أَم٣مَمف صمٔمٙمف همٚمـ  «.طَم

ـْ  ضَمْرٌف، امل َأوُمقُل  َٓ :  وَم٣مَل  ضمًٛم٣مت فممم همٙمف ايمٗمرآن َمـ مٌ  ضَمْرٌف  َأيمٌِػ  َويَم٘مِ َٓ  "ضَمْرٌف  َوَِمٝمؿٌ  ضَمْرٌف  َو
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فُ  ايْمُٗمْرآنَ  اوْمَرُءوا":  َمًٔمقد زمـا فمـ وايمؼمَمذي ، أَم٣مَمف أيب فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف  ؾَمِٖمٝمًٔم٣م ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  َيْٟمِت  هَم١مِٞما

 "َْٕصَح٣مزمِفِ 

عٌ  ؾَم٣مهمِعٌ  ايْمُٗمْرآنُ "  ط ايمٛماٌِل وم٣مل ٌق  َوََم٣مضِمٌؾ  َُمَُمٖما ـْ  ،َُمَِمدِّ ٛما٥مِ  إلَِم  وَم٣مَدهُ  َأََم٣مََمفُ  صَمَٔمَٙمفُ  هَمَٚم ـْ  ،اْْلَ  طَمْٙمَٖمفُ  صَمَٔمَٙمفُ  َوََم

  ◙ صم٣مزمر فمـ ضم٣ٌمن ازمـ أطمرصمف.  " ٣مرِ ايمٛما  إلَِم  ؽَم٣موَمفُ 

: ط ايمٛماٌِل وم٣مل همٗمد فمٙمٝمؽ ضمج٥م ي٘مقن ٓ ضمتك ،زمف سمٔمٚمؾ أن فمٙمٝمؽ همٝمج٤م ايمٔمٙمؿ َمـ ؾمٝمًئ٣م فمٙمٚم٦م هم١مذا 

يَ  يَمْٝمٙم٥مَ  وََمَرْرُت » ـْ  زمَِٚمَٗم٣مِريَض  ؾِمَٖم٣مُهُٜمؿْ  سُمْٗمَرُض  ِرصَم٣ملٍ  فَمعَم  يِب  ُأْهِ ـْ :  وُمْٙم٦ُم  ، َٞم٣مرٍ  َِم يُؾ  َي٣م َه٠ُمٓءِ  ََم  ، ؟ صِمػْمِ

٣ٌَمءُ  َه٠ُمٓءِ :  وَم٣مَل  ـْ  طُمَْم تَِؽ    َِم ٣ٌَمء:  ُأَما  هم٘م٣من زمٔمٙمٚمٜمؿ ئمٚمٙمقن ٓ ويم٘مٛمٜمؿ  ويَقصِمُٜمقَنؿ ايمٛم٣مس ُئَمٙمٚمقن طُمَْم

  َم٣ميمؽ ازمـ أٞمس فمـ أمحد أطمرصمف  " سمٗمدم َم٣م صمزائٜمؿ

فَمّٙمَٚمفُ وَ   ايمُٗمْرآنَ  سَمَٔمّٙمؿَ  َوَرصُمٌؾ :  طرؽمقل اهلل َمٛمٜمؿ وذىمر شمالشم٥م ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم فمٙمٝمٜمؿ  ُيٗم٢م َمـ وأول

وِمٝمَؾ، هَمَٗمْد  وَم٣مِرىٌء، ُهقَ  يمُِٝمَٗم٣مَل  ايمُٗمْرآنَ  َووَمَرْأَت  فَم٣ممِلٌ، يمُِٝمَٗم٣مَل  ايمِٔمْٙمؿَ  سَمَٔمّٙمْٚم٦َم : اهلل همٝمٗمقل  ِّح٤َم  زمِفِ  ُأَِمرَ  شُمؿ ًُ  فَمعَمَ  هَم

  ◙ هريره أيب فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف  ايمٛم٣ّمرِ  دِم  ُأيْمِٗملَ  ضَمّتكَ  َوصْمِٜمفِ 

ٌَ  َيْٕمُدو، ايمٛما٣مسِ  ىُمؾُّ » ومقيمف: فُ  ٣مئِعٌ هَم ًَ  ،واْلـ  ،ايمٛم٣ًمء ،ايمرصم٣مل ايمٛم٣مس ىمؾ  ش: َُمقزمُِٗمَٜم٣م َأوْ  هَمُٚمْٔمتُِٗمَٜم٣م َٞمْٖم

 اهللاَ إِنا » :سمٔم٣ملم وم٣مل ايمِم٣محل٥م زم٣مٕفمامل اهلل َمـ ٞمٖمًف يٌٝمع َمـ همٚمٛمٜمؿ ئمٚمؾ دم ايمٕمدوة وهل ايمِم٣ٌمح، ،واإلٞمس

ىٰ  ـَ  اؾْمؼَمَ ُٜمؿْ  اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  َِم ًَ ؿ َأٞمُٖم ٛما٥مَ  ؿُ ْلَُ  زمَِٟمنا  َوَأَْمَقاَْلُ  فَمَٙمْٝمفِ  َوفْمًدا َوُيْٗمَتُٙمقنَ  هَمَٝمْٗمُتُٙمقنَ  اهللاِ  ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  ُيَٗم٣مسمُِٙمقنَ  ۖ   اْْلَ

٣م ٞمِجٝمؾِ  ايمتاْقَراةِ  دِم  ضَمٗمًّ ـْ  ۖ   َوايْمُٗمْرآنِ  َواإْلِ ـَ  زمَِٔمْٜمِدهِ  َأْوذَمٰ  َوََم وا ۖ   اهللاِ َِم ٌْمِمُ ٌَْٝمِٔمُ٘مؿُ  هَم٣مؽْمَت يمَِؽ  زمِفِ  زَم٣مَئْمُتؿ ايماِذي زمِ  َوَذٰ

٣مَِمُدونَ  ايْمَٔم٣مزمُِدونَ  ايمتا٣مئٌُِقنَ  * ايْمَٔمٓمِٝمؿُ  ايْمَٖمْقزُ  ُهقَ  ٣مئُِحقنَ  احْلَ ًا اىمُِٔمقنَ  ايم ٣مصِمُدونَ  ايمرا ًا َِمُرونَ  ايم ْٔ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  ا

ـِ  َوايمٛما٣مُهقنَ  ٣مهمُِٓمقنَ  اظمُْٛمَ٘مرِ  فَم ُدودِ  َواحْلَ ِ  اهللاِ حِلُ  «اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  َوزَمممِّ

ـَ  إِنا »: سمٔم٣ملم ووم٣مل  اَلةَ  َوَأوَم٣مَُمقا اهللاِ ىمَِت٣مَب  ْتُٙمقنَ يَ  ايماِذي ا٣م َوَأٞمَٖمُٗمقا ايمِما ا َرَزوْمٛم٣َمُهؿْ  ِِم ٣مَرةً  َيْرصُمقنَ  َوفَماَلٞمَِٝم٥مً  ِهًّ  َِتَ

ٌُقرَ  يماـ ـ َوَيِزيَدُهؿ ُأصُمقَرُهؿْ  ؿْ قهمٝمٜميمِٝمُ  * سَم فُ  ۖ   هَمّْمٙمِفِ  َمِّ  « ؾَمُ٘مقرٌ  نَمُٖمقرٌ  إِٞما
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ـِ ايمٛماٌِلِّ  و  ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة، فَم ُرُج  "وَم٣مَل:  × فَم ـْ طَم٣مِرٍج َُيْ ـْ زَمْٝمتِِف  -ََم٣م َِم ٣ٌَمزمِِف  َراَيَت٣مِن: َراَي٥ٌم زمَِٝمِد  -َئْمٛمِل َِم ٓا زمِ إِ

ٌََٔمُف اظمََْٙمُؽ زمَِراَيتِِف، هَمَٙمؿْ  ، اسما ٦َم َراَي٥مِ  ََمَٙمٍؽ، َوَراَي٥ٌم زمَِٝمِد ؾَمْٝمَْم٣مٍن، هَم١مِْن طَمَرَج ظم٣َِم ُُي٤ِمُّ اهللُ فَمزا َوصَمؾا اظمََْٙمِؽ ضَمتاك  َيَزْل ََتْ

٦َم َراَي٥مِ  ْٝمَْم٣مُن زمَِراَيتِِف، هَمَٙمْؿ َيَزْل ََتْ ٌََٔمُف ايمُما ِخُط اهللَ، اسما ًْ ْٝمَْم٣مِن، ضَمتاك َيْرصِمَع إلَِم َيْرصِمَع إلَِم زَمْٝمتِِف، َوإِْن طَمَرَج ظم٣َِم ُي  ايمُما

 أطمرصمف أمحد . "زَمْٝمتِِف 

 . وأطمرة  ايمدٞمٝم٣م دم همتخن ًٝمئ٣متوايم اظمٔم٣ميص زم٣مرسم٘م٣مب  ايمُمٝمْم٣من َمـ ٞمٖمًؽ سَمٌِع أن وإي٣مك

ٛم٥َمِ  صَم٣مءَ  ََمـ»: سمٔم٣ملم وم٣مل  اهلل وزمكم ايمٔمٌد زمكم همٝمام َت٣مرة ايمِم٣محل٥م إفمامل و ًَ ٣م فَممْمُ  هَمَٙمفُ  زم٣ِمحْلَ  َوََمـ  َأَْمَث٣مِْلَ

ٝمَِّئ٥مِ  صَم٣مءَ  ًا ٓا  َُيَْزىٰ  هَماَل  زم٣ِميم  «ُيْٓمَٙمُٚمقنَ  َٓ  َوُهؿْ  َِمْثَٙمَٜم٣م إِ

 :   سمٔم٣ملم وم٣مل ىمام وضم٣ميمٛم٣م وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف رزمٛم٣م ٞمٙمٗمك أن ومٌؾ فمٙمٝمٝمٜم٣م وٞمح٣مهمظ زم٣محلًٛم٣مت ٞمٟمتَ  أن همٔمٙمٝمٛم٣م 

  « زمَِٟمؾْمَٝم٣مفِمِٜمؿْ  هُمِٔمَؾ  ىَماَم  َيُْمَتُٜمقنَ  ََم٣م َوزَمكْمَ  زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  َوضِمٝمَؾ  »

 زمف وئمٚمٙمقا ُيٖمٓمقه أن وايمٛم٣ًمء يمٙمرصم٣مل  يٛمٌٕمل ايمٔمٓمٝمٚم٥م اُْلَٚمؾ هذه سمّمٚمـ ايمذي احلدي٧م هذا وَمثؾ

 .  ايمِم٣محل٥م إفمامل َمـ همٝمف ظم٣م  اهلل إلم زمف ويتٗمرزمقا

 : ايمْمٜم٣مرة فمعم اظمح٣مهمٓم٥م َمـ

 . ايمٗمٙم٤م ؿمٜم٣مرة

 . وايمٙم٣ًمن

 .  واْلقارح

 . وايمٗم٣مذورات إضار َمـ ايمٌدن وؿمٜم٣مرة

 .  ذيمؽ ونمغم  وهتٙمٝمؾ  ،وسم٘مٌغم ،وَتٚمٝمدٍ  ،سمًٌٝمٍح  َمـ  اهلل ذىمر فمعم ُي٣مهمٓمقن و  

 . اهلل وزمكم ايمٔمٌد زمكم ايمِمٙم٥م هل ايمتل ،اإلؽمالم رىم٣منأ َمـ ايمث٣مين ايمرىمـ هل ايمتل  ايمِمالة فمعم وُي٣مهمٓمقن

 . ايمزىم٣مة َمـ فمٙمٝمٜمؿ اهلل أوصم٤م َم٣م فمعم ُي٣مهمٓمقن و
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 فمعم  ويتِمػمون ،مترة زمُمؼ ويمق ايمِمدوم٣مت َمـ َمٔمٜمؿ ِم٣م همٝمتِمدومقن ايمٛمِم٣مب سمٌٙمغ ٓ أَمقاْلؿ ىم٣مٞم٦م هم١من

 . ووم٢م  اهلل ومدر زمام ايمرو٣م أؽم٣ٌمب وَمـ إصمقر أؽم٣ٌمب َمـ ذيمؽ هم١من،  اهلل أومدار

ـٍ  فمعم سمٌ٘مل وهل اَمرأة فمعم ط اهلل ايمٛماٌِل ََمرا ومد و  ِؼ »:  همٗم٣مل  ْل٣م ازم ي اهللاَ اسما  أٞمس فمـ أطمرصم٣مه.   شَواْصػِمِ

 . فمٛمف اهلل ريض

 ؽم٤ٌم  ذيمؽ ٕن ،إيمٝمٜم٣م ايمدفمقة فمعم ُيرصقاأن و ،هب٣م ئمٚمٙمقاأن و  ،وايمًٛم٥م ايمٗمرآن  يتٔمٙمٚمقا أن يٛمٌٕملو 

 أن همٔمٙمٝمف ؾم٠موٞمف َمـ ؾمٟمن دم وهق يقم وىمؾ ايمِم٣ٌمح دم زمٝمتف َمـ ُيرج ٣مناإلٞمً أن زمام واظمآل احل٣مل يمِمالح

ٌَْتِٔمًدا ،  اهلل  َمرو٣مت  ألم ي٠مدي زمام َمٙمتزَم٣م  اهلل ؿم٣مفم٥م فمعم حم٣مهمٓم٣مً  ي٘مقن  ذيمؽ هم١من ، اهلل َمٔمِمٝم٥م فمـ َُم

 اهلل وضمٖمٓمف ،وأطمرة ايمدٞمٝم٣م ذور َمـ ؽَمٙماٚمف اظم٠مَمـ ٞمٖمس  اهلل ذى وإذا  ،يمٛمٖمًف  اهلل يممماء ؽم٤ٌٌم 

 ٞمٖمًف ض يمٙمُمٝمْم٣من اإلٞم٣ًمن اؽمتًٙمؿ إذا زمٝمٛمام ،يمٙمٚمتٗمكم  ُأفِمدت ايمتل اْلٛم٥م وأدطمٙمف ،إيمٝمؿ ايمٔمذاب َمـ

ٜم٣م ًَ ٌََؾ »:   اهلل وم٣مل ىمام وأرىَم ٣مَءيُمقنَ  زَمْٔمضٍ  فَمعَم  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  َوَأوْم ًَ ُ٘مؿْ  وَم٣ميُمقا * َيَت ـِ  سَمْٟمسُمقَٞمٛم٣َم ىُمٛمُتؿْ  إِٞما  فَم

ْ  زَمؾ وَم٣ميُمقا*ايْمَٝمِٚمكمِ  ـ فَمَٙمْٝمُ٘مؿ يَمٛم٣َم ىَم٣منَ  َوََم٣م * َُم٠ْمَِمٛمكِمَ  قُٞمقاسَم٘مُ  ملا  فَمَٙمْٝمٛم٣َم هَمَحؼا  * ؿَم٣منِمكمَ  وَمْقًَم٣م ىُمٛمُتؿْ  زَمْؾ  ؽُمْٙمَْم٣منٍ  َمِّ

ٛم٣َم وَمْقُل  ٣م َرزمِّ ٣م هَمَٟمنْمَقْيٛم٣َمىُمؿْ  * يَمَذائُِٗمقنَ  إِٞما ـَ  ىُمٛما٣م إِٞما ُؿْ  * نَم٣مِوي ىُمقنَ  ايْمَٔمَذاِب  دِم  َيْقََمئِذٍ  هَم١مَِنا ٣م * َُمُْمؼَمِ  َٞمْٖمَٔمُؾ  ىَمَذيمَِؽ  إِٞما

ُؿْ  * زم٣ِمظمُْْجِرَِمكمَ  ؿْ  وِمٝمَؾ  إَِذا ىَم٣مُٞمقا إَِنا ونَ  اهللاُ إِٓا  إيَِمفَ  ٓ َْلُ َتْ٘مػِمُ ًْ ٛما٣م َوَيُٗمقيُمقنَ  * َي
تِٛم٣َم يَمَت٣مِرىُمقا َأئِ ْٛمُقنٍ  يمَُِم٣مفِمرٍ  آِْلَ  .« جما

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و   -

 ۞۞۞ 
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 والعشرون الرابع الحديث

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

 ،رزمف فمـ يرويف همٝمام  ط  ايمٛماٌِل فمـ ◙   صَمٛم٣َمدة ازمـ  صُمٛمُْدب وهق َذر أزمق رواه فمٓمٝمؿ ضمدي٧ٌم  هذا 

 وَمٔمٛم٣مه يمٖمٓمف هؾ ايمٔمٙمامء واطمتٙمػ ، هلل إلو٣مهمتف  ،ايمٗمدد زم٣محلدي٧م يًٚمك إضم٣مدي٧م َمـ ايمٛمقع وهذا

دٍ  َمـ وايمٙمٖمظ ،اهلل َمـ اظمٔمٛمك أن مأ ؟ اهلل َمـ  .  ط  حُمَٚما

ِف فَمزا وصَمؾا َأٞما    ط، فمـ ايمٛمٌلِّ ◙فمـ أيب َذرٍّ   ٣ٌَمِدي إيِنا   ُف وم٣مل: همٝمام َيْرويِف فمـ َرزمِّ ي٣م فِم

ـْ  ُ٘مْؿ و٣ملٌّ إٓ ََم َم٣ًم همال سَمَٓم٣مظمَُقا ي٣م فِم٣ٌمدي ىُمٙمُّ َْم٦ُم ايْمُٓمْٙمَؿ فمعم َٞمْٖمِز َوصمَٔمْٙمُتُف زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ حُمَرا ضَمرا

ـْ أؿْمَٔمْٚمُتُف، هم٣مؽْمَتْْمِٔمُٚمقين ُأؿْمِٔمْٚم٘مُ  ُ٘مْؿ صم٣مئٌع إٓ ََم ؿ ي٣م َهَدْيُتُف، هم٣مؽْمَتٜمُدوين أْهِدىُمْؿ ي٣م فِم٣ٌمِدي ىُمٙمُّ

ْمُِئقَن زم٣ميمٙمْٝمِؾ  ُ٘مْؿ خُتْ ُ٘مؿ ي٣م فِم٣ٌمِدي إِٞما ًُ ْقسُمُف، هم٣مؽْمتْ٘مًقين َأىم ًَ ـْ ىَم ُ٘مْؿ فَم٣مٍر إٓ ََم فِم٣ٌمِدي ىُمٙمُّ

ي  ٌْٙمُٕمقا َضِّ ـْ سم ُ٘مْؿ يم ُٞمقَب مَجِٝمًٔم٣م، هم٣مؽْمَتْٕمِٖمُروين َأنْمِٖمر يمُ٘مْؿ ي٣م فِم٣ٌمِدي إِٞما وايمٛماٜم٣مِر، وأٞم٣م َأنْمِٖمُر ايمذُّ

ٌُْٙمٕمُ  وين، ويمـ سم ُ٘مْؿ وصِمٛماُ٘مْؿ همَتُيُّ ًَ يمُ٘مْؿ وآطِمَرىُمْؿ وإْٞم قا ٞمْٖمٔمل هَمَتٛمْٖمُٔمقين ي٣م فِم٣ٌمِدي يمْق َأنا َأوا

يمُ٘مْؿ  ىم٣مُٞمقا فَمعَم َأسْمَٗمك وَمْٙم٤ِم َرصُمٍؾ واضمٍد َِمٛمُْ٘مْؿ َم٣م زاَد ذيمؽ دم َُمْٙم٘مل ؾَمٝمئ٣ًم ي٣م فِم٣ٌمِدي يمْق َأنا َأوا

ُ٘مْؿ وصِمٛماُ٘مْؿ ىم٣مُٞمقا فَمعَم َأهْمجِر وَمٙمْ  ًَ ـْ َُمْٙم٘مل ؾَمٝمًئ٣م ي٣م وآطِمَرىُمْؿ وإْٞم ٤ِم َواضمٍد َِمٛمُْ٘مْؿ َم٣م َٞمَٗمَص َِم

َٟميُمقين، همَٟمفْمَْمْٝم٦ُم  ًَ ُ٘مْؿ وصمٛماُ٘مْؿ وم٣مَمقا دم َصِٔمٝمٍد َواضِمد، هَم ًَ يمُ٘مْؿ وآطِمَرىُمْؿ وإْٞم فِم٣ٌمِدي يمْق َأنا َأوا

ا٣م فِمٛمِْدي إٓ ىمام َيٛمُْٗمُص اظمِْْخَٝمُط إذا ُأْدطِمَؾ  َٟميَمَتُف َم٣م َٞمَٗمَص ذيمؽ ِِم ًْ ٌَْحَر ي٣م فِم٣ٌمِدي  ىمؾا واضمٍد ََم ايْم

ـْ َوصَمَد  ـْ َوصَمَد طمغْمًا هَمْٙمَٝمْحَٚمِد اهللَ، وََم ٣مه٣م، هَمَٚم ٝمُ٘مْؿ إيا إٞماام هل أفماَميمُ٘مْؿ ُأضْمِِمٝمٜم٣م يَمُ٘مْؿ شُمؿا ُأَوهمِّ

فُ  ًَ ـا إٓ َٞمْٖم ٙمِؿ . نَمغْمَ ذيمؽ هَمال َيٙمقََم ًْ  َرَواُه َُم
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 ، اظمِمحػ إلم ُيّم٣مف أن َيقز وٓ ،  ايمِمالة دم زمف ُيٗمرأ أن َيقز همال زمٗمرآنٍ  يمٝمس أٞمف فمٙمٝمف اسُمِٖمَؼ  وايمذي

هماتكم زمكم ىُمت٤َِم  وومد ايمٗمرآن هم١من ، رصم٣ميمف وفمديم٦م   ؽمٛمده شم٦ٌم ويمق ضمتك  وأضمرق ، ايمِمح٣مزم٥م فمٙمٝمف وأمجع ايمدا

  اهلل ضمٖمٓمف ، أيديٛم٣م زمكم ايمذي اظمِمحػ هذا فمعم ايمٛم٣مس وَم٢م ، ايمِمحػ زمٗمٝم٥م ◙ ٣منفمٖم ازمـ فمثامن

٣م »:   اهلل وم٣مل ىمام يمف ايمِمح٣مزم٥م زمحٖمظ ـُ  إِٞما يْمٛم٣َم َٞمْح ىْمرَ  َٞمزا ٣م ايمذِّ ٣مهمُِٓمقنَ  يَمفُ  َوإِٞما   «  حَلَ

٣ٌَمِدي َي٣م:  زمٗمقيمف  فم٣ٌمده  اهلل يٛم٣مدي مجٙم٥م ىمؾ دم مُجَؾ  فممم ضمقى احلدي٧م وهذا   إو٣مهم٥م سمٗمتيض ايمتل   فِم

٣ٌَمدُ  »:   ىمٗمقيمف ايمتمميػ ـِ  َوفِم مْحَٰ ـَ  ايمرا َْرضِ  فَمعَم  َيْٚمُُمقنَ  ايماِذي ْٕ   « َهْقًٞم٣م ا

 : ومًٚمكم إلم َمٛمٗمًٚم٥م  اهلل فمٌقدي٥م أن َمع 

 وم٣مل وايمٖم٣مصمر  وايمػم ، وايم٘م٣مهمر ، اظم٠مَمـ همٝمٜم٣م ويُمؼمك ، وايمًٙمْم٣من ، ايمٗمٜمر فمٌقدي٥م وهل:  فم٣مَم٥م فمٌقدي٥م

ـْ  ىُمؾُّ  إِنْ  »:  سمٔم٣ملم اَمَواِت  دِم  ََم ًا َْرضِ  ايم ْٕ ٓا  َوا ـِ  َآِت  إِ مْحَ ًٌْدا ايمرا   « فَم

 يمرهبؿ اظم٠مَمٛمكم فم٣ٌمدة وهل ، وايمتٟميٝمد ، وايمٛمٌم ،   وايم٘مالَءة ، يمٙمحٖمظ اظمٗمتّمٝمف وهل:   طم٣مص٥م وفمٌقدي٥م 

 . وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف

ٌَْح٣منَ » سمٔم٣ملم وم٣مل  ط ظمحٚمد  اهلل فمٌقدي٥م وأطمِمٜم٣م ٌِْدهِ  ىَأْهَ  ايماِذي ؽُم  وم٣مل، و[0: اإلهاء] «زمَِٔم

ْٚمُد » سمٔم٣ملم ٌِْدهِ  فَمعَم  َأْٞمَزَل  ايماِذي هللِاِ احْلَ  [0: ايم٘مٜمػ] « فَم

َْم٦ُم  إيِنا  » وم٣مل َم٣مً  زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  صمَٔمْٙمُتفُ  وَ  َٞمْٖمِز  فمعم ايْمُٓمْٙمؿَ  ضَمرا  ايمٓمٙمؿ َمـ ايمتحذير ايمٖمٗمرة هذه دم ش: سَمَٓم٣مظمَُقا همال حُمَرا

 شايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  ـُمُٙماَمٌت  ايمٓمُّْٙمؿَ » :ط ايمٛماٌِلُّ  وم٣مل وومد

 ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  ـُمُٙماَمٌت  ايمٓمُّْٙمؿَ  هَم١مِنا  ، ايمٓمُّْٙمؿَ  اسماُٗمقا »:  رواي٥م دم ط ووم٣مل ايمِمحٝمحكم دم فمٚمر ازمـ ضمدي٧م دم ىمام 

 . فمٚمرو زمـ فمٌداهلل فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف  ش

 ايمممك  وأفمٓمٚمف ،  يمٛمٖمًف اإلٞم٣ًمن ـمٙمؿ يمؽذ دم ؽمقاءً  ، ىمثغمة ايمٓمٙمؿ َمـ ايمتحذير دم وأي٣مت وإضم٣مدي٧م 

كَ  إِنا  »:   اهلل وم٣مل  زم٣مهلل ْ   « فَمٓمِٝمؿٌ  يَمُٓمْٙمؿٌ  ايمممِّ
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َٓ » سمٔم٣ملم وم٣مل ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم زمف وواذم صم٣مء َمـ فمـ يتج٣موز وٓ ،   اهلل يٕمٖمره ٓ ـمٙمؿٌ  وهق ضمٝم٧م  يَمْٔمٛم٥َمُ  َأ

 [08: هقد] «ايمٓما٣مظمكِِمَ  فَمعَم  اهللاِ

فُ  »:   اهلل وم٣مل ايمٛم٣مر دم ُُيَٙمِد أىمػم  ذك ايمٓمٙمؿ وهذا كْ  ََمـ إِٞما مَ  هَمَٗمْد  زم٣ِمهللاِ ُيمْمِ ٛما٥مَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ ضَمرا  َوََمْٟمَواهُ  اْْلَ

ـْ  يمِٙمٓما٣مظمكِِمَ  َوََم٣م ۖ   ايمٛما٣مرُ    « َأٞمَِم٣مرٍ  َِم

 دم دُيٙم ٓ إصٕمر ايمممك إن إٓ ايمممك َمٕمٖمرة  فمدم أديمف يمٔمٚمقم إصٕمر ايمممك اظمٕمٖمره فمدم دم ويدطمؾ

   ايمٛم٣مر

 :   ط ايمٛمٌل وم٣مل ايمدٞمٝم٣م دم ايمٛمحٙمؾ يٗمع مل إن فمٓمٝمؿ طمْمره وهذا ، ايمٔم٣ٌمد زمكم ـمٙمؿ:  ايمث٣مين وايمٛمقع 

ـْ » طَِمٝمفِ  ََمْٓمَٙمَٚم٥مٌ  يَمفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  ََم ـْ  ِٕ ءٍ  َأوْ  فِمْرِوفِ  َِم ْٙمفُ  َرْ ٌَْؾ  ايْمَٝمْقمَ  َِمٛمْفُ  هَمْٙمَٝمَتَحٙما َٓ  وَم َٓ  ِديٛم٣َمرٌ  َيُ٘مقنَ  َأ  اَم َوإِٞما  ِدْرَهؿٌ  َو

ٛم٣َمت ِهلَ  ًَ ٝمَِّئ٣مِت  احْلَ ًَ  . ◙ فمٚمر فمـ ايمٌخ٣مري طمرصمفأ ش وايم

ـْ  همِٝمٛم٣َم اظمُْْٖمٙمُِس :  وَم٣ميُمقا اظمُْْٖمٙمُِس  ََم٣م َأسَمْدُرونَ :  وَم٣مَل   ط اهللاِ  َرؽُمقَل  َأنا  ◙ ةهرير أيب ضمدي٧م ودم   ٓ ََم

ـْ  اظمُْْٖمٙمَِس  إِنا :  هَمَٗم٣مَل  ، ََمَت٣معَ  َوٓ يَمفُ  ِدْرَهؿَ  تِل َِم  َهَذا ؾَمَتؿَ  وَمْد  َوَيْٟمِت  َوَزىَم٣مةٍ  َوِصَٝم٣ممٍ  زمَِِمالةٍ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  ْٟمِت يَ  ُأَما

َب  َهَذا َدمَ  َوؽَمَٖمَؽ  َهَذا ََم٣مَل  َوَأىَمَؾ  َهَذا َووَمَذَف  ـْ  َهَذا هَمُٝمْٔمَْمك َهَذا َوَضَ ٛم٣َمسمِفِ  َِم ًَ ـْ  َوَهَذا ضَم ٛم٣َمسمِفِ  َِم ًَ  هَم١مِنْ  ضَم

ٛم٣َمسُمفُ  هَمٛمَِٝم٦ْم  ًَ ٌَْؾ  ضَم ـْ  ُأطِمَذ  فَمَٙمْٝمفِ  ََم٣م ٢َم ُيٗمْ  َأنْ  وَم   َمًٙمؿ أطمرصمف ".. ايمٛما٣مرِ  دِم  ؿُمِرَح  شُمؿا  فَمَٙمْٝمفِ  هَمُْمِرضَم٦ْم  طَمَْم٣مَي٣مُهؿْ  َِم

م  واهلل   َمٙم٘مف  اظمُْْٙمؽ إن شمؿ وصٖم٣مسمف ذاسمف دم ىمامل زم٘مؾ اظمُتاِِمػ همٜمق  فمديمف يم٘مامل ، ٞمٖمًف فمعم ايمٓمٙمؿ ضَمرا

 وأهؾ ؽمامواسمف أهؾ فمذب اهلل أن يمق ":  َيُٗمقُل   ط اهللاِ قَل َرؽُم  ؽَمِٚمْٔم٦ُم   ط  ايمٛماٌِل وم٣مل وومد طمٙمٗمف واخلٙمؼ

 َمثؾ أو أضمد صمٌؾ يمؽ ىم٣من ويمق أفمامْلؿ َمـ طمغما ْلؿ رمحتف ىم٣مٞم٦م رمحٜمؿ ويمق ْلؿ ـم٣ممل نمغم يمٔمذهبؿ أروف

 يمٝمخْمئؽ ي٘مـ مل أص٣مزمؽ َم٣م أن وسمٔمٙمؿ زم٣ميمٗمدر سم٠مَمـ ضمتك َمٛمؽ اهلل ومٌٙمف َم٣م اهلل ؽمٌٝمؾ دم أٞمٖمٗمتف ذه٣ٌم أضمد صمٌؾ

  ايمديٙمٚمل ازمـ فمـ أمحد أطمرصمف " ايمٛم٣مر دطمٙم٦م هذا نمغم فمعم َم٦م إن وإٞمؽ يمٝمِمٝمٌؽ ي٘مـ مل أطمْمٟمك َم٣م وأن
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 ايمتٗمِمغم فمعم آطمذهؿ هَمَٙمق فمٙمٝمٜمؿ هب٣م  اهلل أٞمٔمؿ ايمتل ايمٛمٔمؿ يقادم زمام يٟمسمقا أن فم٣مصمزون ايمٔم٣ٌمد أن:  زمٚمٔمٛمك 

 :   ط ايمٛمٌل وم٣مل وومد ،  اهلل رضمؿ َمـ إٓ َمٗمٌم هم٘مٌؾ   ،

 اهلل يتٕمٚمدين أن إٓ أٞم٣م وٓ ٓ » وم٣مل ؟ اهلل رؽمقل ي٣م أٞم٦م وٓ وم٣ميمقا.  ش: اْلٛم٥م فمٚمٙمف أضمدا يدطمؾ يمـ » „ 

 أن همٙمٔمٙمف َمًٝمئ٣م وإَم٣م طمغما يزداد أن همٙمٔمٙمف حمًٛم٣م إَم٣م اظمقت أضمدىمؿ يتٚمٛمكم وٓ ووم٣مرزمقا همًددوا ورمح٥م زمٖمّمؾ

 .  „ يًتٔمت٤م

 َوََم٣م »، « َأضَمًدا َرزمَُّؽ  َيْٓمٙمِؿُ  َٓ وَ  »:   اهلل يٗمقل اظمٔمٛمك هذا دم و هريرة،  أيب فمـ ايمٌخ٣مري أطمرصمف

مٍ  َرزمَُّؽ   « يمِّْٙمَٔمٌِٝمدِ  زمَِٓمالا

  وده٣م إشم٣ٌمت دم وىمامْل٣م اظمٛمٖمٝم٥م زم٣ميمِمٖم٣مت يًٚمك ايمٛمقع وهذا

َم٣مً  زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  َوصمَٔمْٙمُتفُ  » ومقيمف:    أو ، ٞمٖمًف اإلٞم٣ًمن يٓمٙمؿ أن  َيقز همال ايمٛم٣مس زمكم ِمٛمقفم٣مً  فسمغمص أي  ش: حُمَرا

 ويمق  ايمٓمٙمؿ أٞمقاع َمـ ذيمؽ نمغم أو ذف هتؽ أو ، َم٣ملٍ  زمٟمطمذ  ، همٔمؾٍ  أو زمٗمقلٍ :  ايمٓمٙمؿ ىم٣من ؽمقاءً  نمغمه،

 . ، وأىمثر ايممم احل٣مصؾ دم ايمدٞمٝم٣م زم٤ًٌم ايمٓمٙمؿودٞمٝم٣م ديٛم٣مً  يمًٙمٚمقا اإلْلل إَمر هذا ايمٛم٣مس أيمتزم

ـْ  إٓ و٣ملٌّ  ىُمٙمُُّ٘مؿْ  فِم٣ٌمدي ي٣م» ومقيمف:  ٚمٛمٜم٣مسمّم ايمتل ايمث٣مٞمٝم٥م ايمٖمٗمرة له هذه  ش:  أْهِدىُمؿْ  هم٣مؽْمَتٜمُدوين َهَدْيُتُف، ََم

 اهلل وم٣مل وومد ،  اهلل وهمٗمف َمـ إٓ يقهمؼ وٓ  ، زمديٛمٜمؿ صمٜمؾٍ  دم ايمٛم٣مس أن  ،   اهلل َمـ زمٝم٣منٌ  ٣موهمٝمٜم احلدي٧م

دٍ  يمٛمٌٝمف  ًّٓ  َوَوصَمَدك »: ط  حُمَٚما   «هَمَٜمَدى َو٣م

 ىمؾ دم إي٣مه٣م زم٠ًمايمف  اهلل ٣مأَمرٞم ايمتل وهل ، ايمتقهمٝمؼ هداي٥م هل َمٛمزيم٥م  وأفماله٣م وأفمٓمٚمٜم٣م أٞمقاع واْلداي٥م  

اطَ  اْهِدَٞم٣م »:  زمٗمقيمف  رىمٔم٥م َ َتِٗمٝمؿَ  ايمٌمِّ ًْ اطَ  * اظمُْ ـَ  ِسَ َٓ  * فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  اظمَْْٕمُّمقِب  نَمغْمِ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َأْٞمَٔمْٚم٦َم  ايماِذي  َو

٣ميمِّكمَ    « ايمّما
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 وايمتٗمك اْلدى أؽم٣ميمؽ أين ايمٙمٜمؿ" َمًٔمقد ازمـ ضمدي٧م همٖمل  اْلدى اهلل يًٟمل  ط  ايمٛماٌِل ىم٣من وومد 

ُٜمؿا »:  اْلداي٥م  رزمف يًٟمل أن ◙ فمقم ازمـ احلًـ وأَمر" وايمٕمٛمك وايمٔمٖم٣مف ـْ  اْهِديِن  ايمٙما  شَهَدْي٦َم  همِٝمَٚم

 .فمـ احلًـ  ايمؼمَمذي أطمرصمف

ُٜمؿا »: ومؾ همٗم٣مل اْلداي٥م  اهلل يًٟمل أن ؿم٣ميم٤م أيب ازمـ فمقم وأَمر ْديِن  اْهِديِن، ايمٙما ْـ  َمًٙمؿ أطمرصمف شَوؽَمدِّ  فَم

 .فمقم 

 احلدي٧م دم ىمام  ط  ايمٛماٌِل وم٣مل وومد وفمٙمٚمف  اهلل هداه َمـ إٓ صمٜمؾٍ  دم ايمٛم٣مس أن ، احلدي٧م دم اظمٔمٛمكو 

٣ٌَمِدي طَمَٙمْٗم٦ُم  إيِنِّ  »: ايمٗمدد ُٜمؿْ  ضُمٛمََٖم٣مءَ  فِم ُؿْ  ، ىُمٙما َٝم٣مؿمكِمُ  َأسَمْتُٜمؿُ  َوإَِنا ـْ  هَم٣مصْمَت٣ميَمْتُٜمؿْ  ايمُما ََم٦ْم  ، ِديٛمِِٜمؿْ  فَم  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َوضَمرا

ىُمقا َأنْ  َوَأََمَرهْتُؿْ  ، ؿْ ْلَُ  َأضْمَٙمْٙم٦ُم  ََم٣م ْ  ََم٣م يِب  ُيمْمِ  . مح٣مر زمـ فمٝم٣مض فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف ش ؽُمْٙمَْم٣مًٞم٣م زمِفِ  ُأْٞمِزْل  مَل

اطٍ  إلَِمٰ  يَمَتْٜمِدي َوإِٞماَؽ  » ط حمٚمد فمـ سمٔم٣ملم وم٣مل ايمدٓيم٥م هداي٥م اْلداي٥م أٞمقاع وَمـ  َتِٗمٝمؿٍ  ِسَ ًْ  «  َمُّ

٣ٌَمِدي ؽَمَٟميَمَؽ  َوإَِذا » :ٔم٣ملمسم وم٣مل اهلل إلم ايمٛم٣مسدم احلدي٧م زمٝم٣من ضم٣مصم٥م و   َدفْمَقةَ  ُأصِمٝم٤ُم  وَمِري٤ٌم  هَم١ميِنِّ  فَمٛمِّل فِم

اعِ    «  َدفَم٣منِ  إَِذا ايمدا

 َمقصقٌل  هق ايمذي ، ايمٔمٓمٝمؿ ايم٤ًٌم وٞمًقا   واظمحًقؽم٥م اظمٙمٚمقؽم٥م زم٣مٕؽم٣ٌمب ايمٛم٣مس ومٙمقب سمٔمٙمٗم٦م  وومد

 :  ٜمؿزمٔمّم وم٣مل يمٗمد ضمتك ، َن٣مر وٓ يمٝمؾ دم يٛمٗمْمع ٓ ايمذي ايم٤ًٌم ،  اهلل إلم

ُ  ** َيدٍ  َمـ فِمٛمَدكَ  ايمّٙمْٝمؾِ  يمَٓمالمِ  َوىَمؿْ  ػمِّ  . سَمْ٘مِذُب  اظم٣َمَٞمِقّي٥مَ  أنّ  خُتَ

 َمـ ىمؿ:  زمٗمقيمف فمٙمٝمٜمؿ همرد ايممم همٝمٜم٣م يٟمت وإٞمام زم٣مخلغم سمٟمت ٓ ايمٓمٙمٚم٥م  أن يزفمٚمقن اظم٣مٞمقي٥م ٕن وذيمؽ 

 .  ٣ملموسمٔم ؽمٌح٣مٞمف اهلل َمـ ايمٖمرجو ، ايمرمح٣مت همتٟمسمٝمف ، يمٝمٙمف دم  اهلل يدفمق إٞم٣ًمنٍ 

ـْ  إٓ صم٣مئعٌ  ىُمٙمُُّ٘مؿْ  فِم٣ٌمِدي ي٣م» ومقيمف   َمـ زمٝم٣منٌ  ٣موهمٝمٜم ايمث٣ميمث٥م ايمٖمٗمرة هذه ش:ُأؿْمِٔمْٚمُ٘مؿ هم٣مؽْمَتْْمِٔمُٚمقين أؿْمَٔمْٚمُتُف، ََم

 ايمٔم٣ٌمد فمعم أٞمٔمؿ ايمذي وهق ُيْمَٔمؿ وٓ  ُيْْمِٔمؿ ايمذي همٜمق  ورازومٜمؿ طم٣ميمٗمٜمؿ إلم ايمٔم٣ٌمد همٗمر إلم  اهلل

  همٝمٟمىمؾ ، ايمدواب َمٛمٜم٣م سمٟمىمؾ وه٘مذا ، إرض َمـ ُيرج ِم٣م ايمٛم٣مس ٝمٟمىمؾهم ، ايمثامر سمزرع هب٣م ايمتل زم٣مَٕمْم٣مر
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 وم٣مل ؿمري٣م حلاًم  َمٛمف  همٝمٟمىمٙمقن ، وايمٌح٣مر إَن٣مر ْلؿ ؽمخر وه٘مذا  ، يمٌٛمٜم٣م َمـ ويممزمقن   ، حلقَمٜم٣م َمـ ايمٛم٣مس

اَمَواِت  طَمَٙمَؼ  ايماِذي اهللاُ» سمٔم٣ملم ًا َْرَض  ايم ْٕ ـَ  َوَأْٞمَزَل  َوا اَمءِ  َِم ًا ـَ  زمِفِ  طْمَرَج هَمٟمَ  ََم٣مءً  ايم رَ  يَمُ٘مؿْ  ِرْزوًم٣م ايمثاَٚمَراِت  َِم  َوؽَمخا

ٌَْحرِ  دِم  يمَِتْجِريَ  ايْمُٖمْٙمَؽ  يَمُ٘مؿُ  رَ  زمَِٟمَْمِرهِ  ايْم ََْن٣َمرَ  يَمُ٘مؿُ  َوؽَمخا ْٕ رَ  ش:32» ا ْٚمَس  يَمُ٘مؿُ  َوؽَمخا ٌَكْمِ  َوايْمَٗمَٚمرَ  ايمُما
َر  َدائِ  َوؽَمخا

ْٝمَؾ  يَمُ٘مؿُ  ـْ  َوآسَم٣مىُمؿْ  ش:33» َوايمٛماَٜم٣مرَ  ايمٙما وا َوإِنْ  ؽَمَٟميْمُتُٚمقهُ  ََم٣م ىُمؾِّ  َِم ُِمقَه٣م َٓ  اهللاِ ٞمِْٔمَٚم٦َم  سَمُٔمدُّ ٣منَ  إِنا  َُتْ ًَ ْٞم  يَمَٓمُٙمقمٌ  اإْلِ

٣مرٌ   [34 ،32: إزمراهٝمؿ]  «ىَمٖما

 ؽمٌح٣مٞمف اهلل أفم٣مَنؿ إذا إٓ ٍض  دهمع أو ، ٞمٖمعٍ  صمٙم٤م فمعم  ، يمٙمٔم٣ٌمد ومدرة وٓ ، وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف َُمْٙمُ٘مف هم٣مظمٙمؽ  

 ُي٤م   واهلل ، وَمالزمًٛم٣م َمُم٣مرزمٛم٣م، وسمًٜمٝمؾ  ، َمٔم٣مئُمٛم٣م سمًخغم دم ،  اهلل إلم ٞمٙمجٟم أن أضمقصمٛم٣م همام ، وسمٔم٣ملم

 .  ويرصمقه ، يدفمقه أن فم٣ٌمده َمـ

ـْ  إٓ فَم٣مرٍ  ىُمٙمُُّ٘مؿْ  فِم٣ٌمِدي ي٣م » ومقيمف  ْقسُمُف، ََم ًَ ُ٘مؿ هم٣مؽْمتْ٘مًقين ىَم ًُ  أن زمٝم٣منٌ  ٣موهمٝمٜم  ايمرازمٔم٥مهذه ايمٖمٗمرة  ش:َأىم

٣مء ٞمٔمٚم٥م ًَ
٣مء هذا يمٛم٣م اهلل طمٙمؼ همٗمد  اهلل َمـ أيًّم٣م هل ايم٘مِ ًَ

 زمف وٞمقاري ، ايمٔمقرات زمف ٞمًؼم ايمذي ايم٘مِ

ا٣م يَمُ٘مؿ صَمَٔمَؾ  َواهللاُ» :وايمػمد احلر َمـ إصم٣ًمم ًٓ  طَمَٙمَؼ  ِمِّ ـَ  يَمُ٘مؿ َوصَمَٔمَؾ  ـماَِل ٣ٌَملِ  َمِّ  يَمُ٘مؿْ  َوصَمَٔمَؾ  َأىْمٛم٣َمًٞم٣م اْْلِ

ازمِٝمَؾ  را  سَمِٗمٝمُ٘مؿُ  َهَ ازمِٝمَؾ  احْلَ يمَِؽ  ؿْ زَمْٟمؽَم٘مُ  سَمِٗمٝمُ٘مؿ َوَهَ ُ٘مؿْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ٞمِْٔمَٚمَتفُ  ُيتِؿُّ  ىَمَذٰ ٙمُِٚمقنَ  يَمَٔمٙما ًْ  «سُم

ؾ ، مج٣مل همٝمٜم٣م أيًّم٣م شمؿ  ايمٔمقرات وؽمؼم وايمػم احلر اسمٗم٣مء ٞمٔمٚم٥م همٖمٝمٜم٣م َي٣مزَمٛمِل »، وم٣مل سمٔم٣ملم: ايمٛم٣مس هب٣م يَتَجٚما

همُ  َٓ سُمْنِ زُمقا َو ِجٍد َوىُمُٙمقا َواْذَ ًْ همكِمَ آَدَم طُمُذوا ِزيٛمََتُ٘مْؿ فِمٛمَْد ىُمؾِّ ََم َٓ ُُي٤ِمُّ اظمُْْنِ ُف   [30]إفمراف:  «قا إِٞما

 وٓ ، ؿمٔم٣مَمف ؽم٠مال دم ٓ ، اهلل فمـ يًتٕمٛمل ٓأن  اإلٞم٣ًمن ضم٧م همٝمٜم٣م  اهلل َمـ   ايمٛمداءات إرزمٔم٥م هذه 

 .  وايمديـ ايمدٞمٝم٣م صالح هب٣م ٕن ، ُيًٟمل َم٣م أفمٓمؿ وهق ،  اْلداي٥م وٓ  ، ىمًقسمف وٓ  ، ذازمف

ُ٘مؿْ إِ  فِم٣ٌمِدي ي٣م  » ومقيمف ْمُِئقنَ  ٞما ُٞمقَب  َأنْمِٖمرُ  وأٞم٣م وايمٛماٜم٣مِر، زم٣ميمٙمْٝمؾِ  خُتْ   ش: يمُ٘مؿْ  َأنْمِٖمر هم٣مؽْمَتْٕمِٖمُروين ، مَجِٝمًٔم٣م ايمذُّ

 وَمٔم٣مصٝمٜمؿ ذٞمقهبؿ ىمثرة َمع ٓؽمٝمام ايمٔم٣ٌمد يًُٙمُ٘مفُ  أن يٛمٌٕمل ايمذي ايمِمحٝمح يمٙمْمريؼ  اهلل َمـ إرؾم٣مدٌ  وهذا

٣مدُ  ـَمَٜمرَ  » :سمٔم٣ملم وم٣مل، ٘مقاوأهٙم َْلَٙم٘مقا همٝمف وَم٣مهؿ ، سمرىمٜمؿ  اهلل أن هَمَٙمق ًَ ٌَْحرِ  ايْمػَمِّ  دِم  ايْمَٖم ٦ٌَْم  زماَِم  َوايْم ًَ  ىَم
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ُٜمؿْ  فَمِٚمُٙمقا ايماِذي زَمْٔمَض  يمُِٝمِذيَٗمُٜمؿْ  ايمٛما٣مسِ  َأْيِدي ـْ  َأَص٣مزَمُ٘مؿْ  َوََم٣م»:  ووم٣مل، « َيْرصِمُٔمقنَ  يَمَٔمٙما ٥ٌَمٍ  َِم  هَمٌاَِم  َُمِِمٝم

٦ٌَْم  ًَ ـْ  َوَئْمُٖمق َأْيِديُ٘مؿْ  ىَم   « ىَمثغِمٍ  فَم

 اظمٔم٣ميص دم يٗمٔمقن ايمٔم٣ٌمد صمٔمؾ أن  اهلل ضم٘مٚم٥م وَمـ واإلٞم٣مزم٥م اإلؽمتٕمٖم٣مر  اهلل ذع ذيمؽ َمع ويم٘مـ 

ْ  يَمقْ  » : ◙ هريرة أيب ضمدي٧م دم ىمام  ط  ايمٛماٌِل وم٣مل إيمٝمف ئمقدوا ضمتك وايمًٝمئ٣مت ٌُقا مَل
 اهللاُ  يَمَذَه٤َم  سُمْذٞمِ

٣مءَ  زمُِ٘مؿْ  ٌُقنَ  زمَِٗمْقمٍ  َوَْلَ
َتْٕمِٖمُرونَ  ُيْذٞمِ ًْ ؿ هَمَٝمْٕمِٖمرُ  اهللاَ هَمَٝم  . َمًٙمؿ أطمرصمف ش َْلُ

 همٗمد إزَم٣من هذه دم ؽمٝمام ٓ ايمٛمٜم٣مر وزمٔمّمف زم٣ميمٙمٝمؾ همٌٔمّمف َمتٛمقفم٥م أوصمف فمعم اإلٞم٣ًمن َمـ يٗمع ومد  ٣مخلْمٟمهم  

 إَم٥م أنمٙم٤م سَمًُٚمر همرزمام ذيمؽ ونمغم ايمقاسم٣ًمب َمـ آصمتامفمل ايمتقاصؾ وأدوات وايمتالهمز ايمدؾمقش ىمثرت

، وهذا طمػم اهلل، وطمػم اهلل فمزوصمؾ صدق ٓ طمٙمػ يمف همح٣مل وسمٔم٣ملم ٞمفؽمٌح٣م ريب رضمؿ َمـ إٓ اظمٔم٣ميص فمعم

ايمٔم٣ٌمد ؤمٝمػ رزمام أزهؿ ايمُمٝمْم٣من فمعم اظمٔم٣ميص وزيٛم٣مه٣م ْلؿ، وىمذيمؽ ايمٛمٖمس إَم٣مرة زم٣ميمًقء، وه٘مذا اْلقى 

 ايمٕم٣ميم٤م .

ـْ  وصح  ـِ  ،◙ َُمْقؽَمك َأيِب  فَم ِلِّ  فَم طُ  َوصَمؾا  فَمزا  اهللاَ إِنا :  وَم٣مَل  ،  ط ايمٛمٌا ًُ ٌْ ْٝمؾِ  َيَدهُ  َي  َُمِزءُ  يمَِٝمُتقَب  زم٣ِميمٙما

طُ  ، ايمٛماَٜم٣مرِ  ًُ ٌْ ْٝمؾِ  َُمِزءُ  يمَِٝمُتقَب  زم٣ِميمٛماَٜم٣مرِ  َيَدهُ  َوَي ْٚمُس  سَمْْمُٙمعَ  ضَمتاك ، ايمٙما ـْ  ايمُما ٣م َِم   َمًٙمؿ أطمرصمف ".ََمْٕمِرهِبَ

ُٞمقَب  َأنْمِٖمرُ  وأٞم٣م  » ومقيمف  ٣ٌَمِدَي » ٣ملم: همٝمف ديمٝمؾ فمعم ؽمٔم٥م رمح٥م اهلل فمزوصمؾ، وم٣مل سمٔم ش: مَجِٝمًٔم٣م ايمذُّ وُمْؾ َي٣مفِم

ُٞمقَب مَجِٝمًٔم٣م إِٞما  ٥ِم اهللاِ إِنا اهللاَ َيْٕمِٖمُر ايمذُّ ـْ َرمْحَ َٓ سَمْٗمٛمَُْمقا َِم ِٜمْؿ  ًِ هُمقا فَمعَم َأْٞمُٖم ـَ َأْهَ ضِمٝمؿُ ايماِذي  «ُف ُهَق ايْمَٕمُٖمقُر ايمرا

 [53]ايمزَمر: 

 اظمٗمٌقريـ َمـ اظمٕمٖمرة يًٟميمقن ذيـايم ؽمٝمام ٓ ، ايمّمالل َمـ وايمرهمض ، ايمتِمقف أهؾ فمٙمٝمف  ظم٣م زمٝم٣منٌ  همٝمفو

 :  زمٔمّمٜمؿ وم٣مل ضمتك

 .  شمِٗم٣مل أوزاري إن.....   ْلٝمٌل  َمـ وأصمرين....  ؿمٌٝمٌل ىمـ حمٚمد ي٣م...  ضمٌٝمٌل ىمـ حمٚمد ي٣م 

ُٞمقَب  َيْٕمِٖمرُ  اهللاَ إِنا »:   يٗمقل  واهلل وايمزٓت ايمًٝمئ٣مت فمـ ايمتج٣موز  ط  ايمٛماٌِل همٝمًٟميمقن   «مَجِٝمًٔم٣م ايمذُّ
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ُٞمقَب  َيْٕمِٖمرُ  َوََمـ»:   اهلل ووم٣مل ٓا  ايمذُّ  « اهللا إِ

 يتٙمٖمظ أن ايمتقزم٥م ذوط َمـ أن ايمٔمٙمؿ أهؾ زمٔمض زمف اضمت٨م ظم٣َِم ديمٝمٌؾ  همٝمف  ش:  يمُ٘مؿْ  َأنْمِٖمر هم٣مؽْمَتْٕمِٖمُروين  » ومقيمف

 ؽمٚمٔم٦م وم٣مل:   ◙ أٞمس ضمدي٧م احلدي٧م هذا زمٚمٔمٛمك صم٣مء وومد ش اهلل أؽمتٕمٖمر»:  ويٗمقل هب٣م اإلٞم٣ًمن

 نمٖمرت ورصمقسمٛمل دفمقسمٛمل َم٣م إٞمؽ آدم ازمـ ي٣م وسمٔم٣ملم سم٣ٌمرك اهلل وم٣مل يٗمقل ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل

 أزم٣مرم وٓ يمؽ نمٖمرت اؽمتٕمٖمرسمٛمل شمؿ ايمًامء فمٛم٣من ذٞمقزمؽ زمٙمٕم٦م يمق آدم ازمـ ي٣م أزم٣مرم وٓ همٝمؽ ىم٣من َم٣م فمعم يمؽ

 أطمرصمف ش: َمٕمٖمرة زمٗمراهب٣م ٕسمٝمتؽ ؾمٝمئ٣م يب سمممك ٓ يمٗمٝمتٛمل شمؿ طمْم٣مي٣م إرض زمٗمراب أسمٝمتٛمل يمق إٞمؽ آدم ازمـ ي٣م

  ايمؼمَمذي

 أَمرو شَماَلشًم٣م اهلل أؽمتٕمٖمر وم٣مل ايمِمالة َمـ اٞمتٜمك إذا هم٘م٣من ىمثغما ايمُمٔمغمة هذه يْمٌؼ  ط  ايمٛماٌِل ىم٣من وومد 

ـْ  َأهمِٝمُّمقا شُمؿا  » سمٔم٣ملم وم٣مل، فمرهم٣مت َمـ اإلهم٣مو٥م زمٔمد زم٣مإلؽمتٕمٖم٣مر اهلل  «اهللاَ َواؽْمَتْٕمِٖمُروا ايمٛما٣مُس  َأهَم٣مَض  ضَمْٝم٧ُم  َِم

 [099: ايمٌٗمرة]

ـَ  » :همٗم٣مل زم٣مٕؽمح٣مر زم٣مإلؽمتٕمٖم٣مر  اهلل وأَمر َتْٕمِٖمِري ًْ  هَم٣مؽْمَتِٗمٝمُٚمقا »:   اهلل وم٣مل و  « زم٣ِمٕؽَْمَح٣مرِ  َواظمُْ

ىمكِمَ  َوَوْيٌؾ  ۖ   َواؽْمَتْٕمِٖمُروهُ  إيَِمْٝمفِ   « يمِّْٙمُٚممْمِ

َٙم٦ْم  شُمؿا  آَي٣مسُمفُ  ُأضْم٘مَِٚم٦ْم  ىمَِت٣مٌب  ۖ   ايمر »:   اهلل وم٣مل ىمام ايمرؽمؾ دفمقة ُأسُّ  هق وآؽمتٕمٖم٣مر   يماُدنْ  َِمـ هُمِمِّ

ٓا  * طَمٌغِمٍ  ضَم٘مِٝمؿٍ  ٌُُدوا َأ ٓا  سَمْٔم ٛمِل ۖ   اهللاَ إِ ٛمْفُ  يَمُ٘مؿ إِٞما ُ٘مؿْ  اؽْمَتْٕمِٖمُروا َوَأنِ  * َوزَمُِمغمٌ  َٞمِذيرٌ  َمِّ  ُيَٚمتِّْٔمُ٘مؿ إيَِمْٝمفِ  سُمقزُمقا شُمؿا  َرزما

َت٣مفًم٣م ٛم٣ًم َما ًَ ك َأصَمؾٍ  إلَِمٰ  ضَم ٚمًّ ًَ  « ۖ   هَمّْمَٙمفُ  ؾٍ هَمّْم  ِذي ىُمؾا  َوُي٠ْمِت  َمُّ

 أزمق أطمرصمف  شَمرة َم٣مئ٥م َمـ  َأىْمَثر  فمقما   َوسُم٤م  رِم  انْمِٖمر َربِّ »: ايمقاضمد اظمجٙمس دم  ط يمٙمٛماٌِل ُئَمد  وىم٣من 

  ◙ فمٚمر ازمـ فمـ داود
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ُ٘مؿْ  فِم٣ٌمِدي ي٣م »  ومقيمف ـْ  إِٞما ٌْٙمُٕمقا يم ي سم وين، َضِّ ٌُْٙمُٕمقا ويمـ همَتُيُّ  ضمكم  اهلل أن زمٝم٣منٌ  همٝمف  ش: هَمَتٛمْٖمُٔمقين ٞمْٖمٔمل سم

٣م َي٣م »:  سمٔم٣ملم وم٣مل احلٚمٝمد ايمٕمٛمل همٜمق وإٓ أراده٣م حل٘مٚم٥مٍ  ذيمؽ هم١مٞمام  وؿم٣مفمتف زمٔم٣ٌمدسمف أَمرٞم٣م َ  َأٞمُتؿُ  ايمٛما٣مُس  َأهيُّ

ِٚمٝمُد  ايْمَٕمٛمِلُّ  ُهقَ  َواهللاُ ۖ   اهللاِ  إلَِم  ايْمُٖمَٗمَراءُ   « احْلَ

 هم٣مهلل ، ؾمٝمئ٣م اهلل ييوا همٙمـ أفمروقا وَمٜمام ايمٔمٛم٣مد و ايم٘مٖمر فمعم مت٣مٕوا َمٜمام أٞمٖمًٜمؿ إٓ ايمٔم٣ٌمد يي ويمـ 

 .  إيمٝمف همٗمراء فم٣مصمزون وايمٔم٣ٌمد ، ُيٖمض و  ، يرهمع ايمذي وهق  ، يي و ، يٛمٖمع ايمذي هق 

يمُ٘مؿْ  َأنا  يمقْ  فِم٣ٌمِدي ي٣م » ومقيمف ُ٘مؿْ  وآطِمَرىُمؿْ  َأوا ًَ  زادَ  َم٣م َِمٛمُْ٘مؿْ  واضمدٍ  َرصُمؾٍ  وَمْٙم٤ِم  َأسْمَٗمك فَمعَم  ىم٣مُٞمقا وصِمٛماُ٘مؿْ  وإْٞم

  اهمؼموٜم٣م إٞمام وايمٗمرزم٣مت ايمْم٣مفم٣مت فمٙمٝمٛم٣م  اهمؼمض ضمكم  اهلل أن َمـ سمٗمدم ظم٣م زمٝم٣من همٝمف    ش: ؾَمٝمئ٣مً  ٘ملَُمٙمْ  دم ذيمؽ

٤َم  * امل » أراده٣م وحل٘مٚم٥مٍ  ظمِم٣محلٛم٣م ًِ ىُمقا َأن ايمٛما٣مُس  َأضَم ـَ  هَمَتٛما٣م َويَمَٗمْد  ُيْٖمَتٛمُقنَ  ٓ َوُهؿْ  آََمٛما٣م َيُٗمقيُمقا َأن ُيؼْمَ  ايماِذي

ٌْٙمِِٜمؿْ  َِمـ ـا هَمَٙمَٝمٔمْ  وَم ـَ  اهللاُ  َٙمَٚم ـا  َصَدوُمقا ايماِذي   « ايْمَ٘م٣مِذزمكِمَ  َويَمَٝمْٔمَٙمَٚم

 فمعم فمٙمٝمٜم٣م وَمـ إرض  اهلل يرث ضمتك و ايمًالم فمٙمٝمف آدم طمٙمؼ اهلل َمٛمذو ايمٛم٣مس ىمؾ ىم٣من يمق ذيمؽ وَمع 

 اهلل َمٙمؽ دم زاد َم٣م رصمؾ ومٙم٤م أسمٗمك فمعم مجٝمٔم٣م ىم٣مٞمقا ويمق ، رء اهلل َمٙمؽ َمـ ٞمٗمص َم٣م  رصمؾ وَمْٙم٤ِم  َأهْمجرِ 

 داٌل  وهذا :  ايمٔم٣ٌمد إفمراض يٛمٗمِمف وٓ ايمٔم٣ٌمد فم٣ٌمدة يزيده ٓ ، ايم٘م٣مَمؾ و ، اظمْمٙمؼ اظمٙمؽ يمف  اهلل ٕن ، ٣مً ؾمٝمئ

ُٜمؿا  وُمؾِ  »:  اظمٙمؽ آي٣مت سمّمٚمٛمتف َم٣م فمعم ـْ  اظمُْْٙمَؽ  سُم٠ْمِت  اظمُْْٙمِؽ  ََم٣ميمَِؽ  ايمٙما ـْ  اظمُْْٙمَؽ  َوسَمٛمِْزعُ  سَمَُم٣مءُ  ََم ا ْـ  َوسُمِٔمزُّ  سَمَُم٣مءُ  ِِم  ََم

ـْ  َوسُمِذلُّ  ٣مءُ سَمَُم  غْمُ  زمَِٝمِدكَ  ۖ   سَمَُم٣مءُ  ََم َؽ  ۖ   اخْلَ ءٍ  ىُمؾِّ  فَمعَمٰ  إِٞما  « وَمِديرٌ  َرْ

يمُ٘مؿْ  َأنا  يمقْ  فِم٣ٌمِدي ي٣م » ومقيمف ُ٘مؿْ  وآطِمَرىُمؿْ  َأوا ًَ ْـ  َٞمَٗمَص  َم٣م َِمٛمُْ٘مؿْ  َواضمدٍ  وَمْٙم٤ِم  َأهْمجرِ  فَمعَم  ىم٣مُٞمقا وصِمٛماُ٘مؿْ  وإْٞم  َِم

 َمٙم٘مف  َيٛمْٗمص ٓ ، ايمٔمٓمٝمؿ اظمٙمؽ ذو  اهلل هم١من  أفمروقا َمٜمام وأَنؿ ٖم٣مريمٙم٘م  سم٘مٌٝم٦م همٝمف وهذا ش:  ؾَمٝمًئ٣م َُمْٙم٘مل

 .   سمٗمدم ىمام ؾمٝمئ٣م  اهلل  ييوا أن يًتْمٝمٔمقن وٓ إفمراوٜمؿ زم٤ًٌم

يمُ٘مؿْ  َأنا  يمقْ  فِم٣ٌمِدي ي٣م » ُ٘مؿْ  وآطِمَرىُمؿْ  َأوا ًَ َٟميُمقين، َصِٔمٝمٍد، دم وم٣مَمقا وصمٛماُ٘مؿْ  وإْٞم ًَ  واضمدٍ  ىمؾا  همَٟمفْمَْمْٝم٦ُم  هَم

َٟميمَ  ًْ ا٣م ذيمؽ َٞمَٗمَص  َم٣م َتفُ ََم ٌَْحرَ  ُأْدطِمَؾ  إذا اظمِْْخَٝمطُ  َيٛمُْٗمُص  ىمام إٓ فِمْٛمِدي ِِم  َمٙم٘مف وؽمٔم٥م  اهلل يمٕمٛمك زمٝم٣من همٝمف ش:   ايْم
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٣مءُ  ، َٞمَٖمَٗم٥مٌ  َيِٕمٝمُّمَٜم٣م َٓ  ََمأْلَى اهللاِ  َيِٚمكمَ  إِنا  »  ط ايمٛمٌل وم٣مل، وطمزائٛم٥م ْٝمَؾ  ؽَمحا  َُمْٛمُذ  ْٞمَٖمَؼ أَ  ََم٣م َأَرَأْيُتؿْ  ، َوايمٛماَٜم٣مرَ  ايمٙما

َٚمَقاِت  طَمَٙمَؼ  ًا فُ  ، َوإَْرَض  ايم ْ  هَم١مِٞما  َأوِ  - ايمَٖمْٝمُض  إطُْمَرى َوزمَِٝمِدهِ  ، اظم٣َمءِ  فَمعَم  َوفَمْرؾُمفُ  ، َيِٚمٝمٛمِفِ  دِم  ََم٣م َيٛمُْٗمْص  مَل

ٌُْض    َمقؽمك أيب فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف « َوَُيِْٖمُض  َيْرهَمعُ  - ايمَٗم

  ، واظمْمٔمقَم٣مت ، واظمٙمٌقؽم٣مت ، اظمٟمىمقٓت َمـ ٣ٌمدايمٔم ُيرَزق  هم٘مؿ ،  اهلل َمٙمؽ َمـ رء يٛمٗمص همٙمؿ

 يمف  اهلل ٕن اهلل، َمٙمؽ َمـ ذيمؽ ٞمٗمص َم٣م ذيمؽ وَمع  ايمٔمامرات َمـ يٌٛمقن ىمؿ  ، واظمرىمقزم٣مت  ، واظممموزم٣مت

 : اظمٙمؽ َم٣ميمؽ وهق  اظمْمٙمؼ اظمٙمؽ

اَمَواِت  دِم  ََم٣م يَمفُ  »  ًا ٦َم  َوََم٣م زَمْٝمٛمَُٜماَم  َوََم٣م إَْرضِ  دِم  َوََم٣م ايم   «  َرىايمثا  ََتْ

   ، ىُمرزم٣مسمٛم٣م َوهُمِرصَم٦م  ، ضم٣مصم٣مسمٛم٣م يَمُٗمِّمَٝم٦م ، ايمٗمرآٞمٝم٥م وأي٣مت ايمرزم٣مٞمٝم٥م ايمٛمداءات هذه سمٟمَمٙمٛم٣م يمق و ،اهلل ؽمٌح٣من 

 .  ايمتقؽمؾ وصدق ، ايم٠ًمال زمِمدق  اهلل إلم  ْلٟمٞم٣م إذا ٓؽمٝمام

ٌَْحرَ  ُأْدطِمَؾ  إذا اظمِْْخَٝمطُ  َيٛمُْٗمُص  ىمام إٓ  » هٛم٣م ومقيمف إلم واٞمٓمر  واظمِخٝمط ،ويممزمقن  ،يٟمىمٙمقن ايمٛم٣مس ٕن ش:   ايْم

ٌَؾ َمـ  زمًمء  ُيرج مل و ويٛمٖمٗمقن ويممزمقن يٟمىمٙمقن ايمٔم٣ٌمد همٜم٘مذا، يٛمٗمِمف وٓ ايمٌحر دم  ي٠مشمر َم٣م ايمٝمًغم ايم

 .  اهلل َمٙمؽ َمـ ذيمؽ ٛمٗمصي

ٝمُ٘مؿْ  شُمؿا  يَمُ٘مؿْ  ُأضْمِِمٝمٜم٣م أفماَميمُ٘مؿْ  هل إٞماام فِم٣ٌمِدي ي٣م » ومقيمف:   ٣مه٣م، ُأَوهمِّ ـْ  إيا  أي ش: اهللَ  هَمْٙمَٝمْحَٚمدِ  طمغْماً  َد َوصَم  هَمَٚم

ـْ  ، ايمِم٣ميمح يمٙمٔمٚمؾ  اهلل وهمٗمف ايمذي ـا  هَمال ذيمؽ نَمغْمَ  َوصَمَد  وََم فُ  إٓ َيٙمقََم ًَ  هم١من ايمًٝمئ٣مت فَمِٚمَؾ  ايمٙمذي أي   "َٞمْٖم

 ؿمرق ْلؿ وزمكّم  ؿم٣مفمتف إلم ايمٔم٣ٌمد  ودفمك ، ايمٔم٣ٌمد فمـ اْلٜمؾ يمرهمع ىمتٌف وأٞمزل ، رؽمٙمف أرؽمؾ ومد  اهلل

 وم٣مل وومد  ط اهلل رؽمقل يمٛمداء وٓ اهلل َٕمر َم٣مؽمتج٣مب ٕٞمف ، ٞمٖمًف همٙمٝمٙمؿ يٙمقم أن أضمٌد  أراد هم١مذا ، َمرو٣مسمف

ؼُّ  َووُمؾِ  »:  اهلل زمُِّ٘مؿْ  َِمـ احْلَ ٣م ۖ   هَمْٙمَٝمْ٘مُٖمرْ  ؾَم٣مءَ  َوََمـ هَمْٙمُٝم٠ْمَِمـ ؾَم٣مءَ  هَمَٚمـ ۖ   را  هِبِؿْ  َأضَم٣مطَ  َٞم٣مًرا يمِٙمٓما٣مظمكِِمَ  َأفْمَتْدَٞم٣م إِٞما

اِدوُمَٜم٣م َتِٕمٝمُثقا َوإِن ۖ   ُهَ ًْ اُب  زمِْئَس  ۖ   ايْمُقصُمقهَ  َيُْمِقي ىَم٣مظمُْْٜمؾِ  زماَِمءٍ  ُيَٕم٣مشُمقا َي َ   « َُمْرسَمَٖمًٗم٣م َوؽَم٣مَءْت  ايممما
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ا فَمِٚمُٙمقا ََم٣م َوَوصَمُدوا »:  اْلٚمٙم٥م هذه َمٔمٛمك دم  اهلل وم٣مل وومد  َٓ ۖ   ضَم٣مِضً  اهلل ووم٣مل« َأضَمًدا َرزمَُّؽ  َيْٓمٙمِؿُ  َو

َؽ زمِ  ىَمَٖمكٰ  ىمَِت٣مزَمَؽ  اوْمَرأْ  »:   ًِ ٣ًٌم فَمَٙمْٝمَؽ  ايْمَٝمْقمَ  ٛمَْٖم ٝم
ًِ ٣م » :  اهلل وم٣مل و، « ضَم ـْ  هَمَٟمَما  زمَِٝمِٚمٝمٛمِفِ  ىمَِت٣مزَمفُ  ُأوِتَ  ََم

٣مزمَِٝمفْ  َُماَلٍق  َأينِّ  ـَمٛمَٛم٦ُم  إيِنِّ * ىمَِت٣مزمَِٝمفْ  اوْمَرُءوا َه٣مُؤمُ  هَمَٝمُٗمقُل  ًَ اِوٝم٥َمٍ  فِمٝمَُم٥مٍ  دِم  هَمُٜمقَ  *  ضِم  وُمُْمقهُمَٜم٣م * فَم٣ميمَِٝم٥مٍ  صَمٛما٥مٍ  دِم  * را

زُمقا ىُمُٙمقا * اٞمَِٝم٥مٌ دَ  ٣ممِ  دِم  َأؽْمَٙمْٖمُتؿْ  زماَِم  َهٛمِٝمًئ٣م َواْذَ ٣ميمَِٝم٥مِ  إَيا ٣م * اخْلَ ـْ  َوَأَما ْ  يَمٝمَْتٛمِل َي٣م هَمَٝمُٗمقُل  زمُِِماَميمِفِ  ىمَِت٣مزَمفُ  ُأوِتَ  ََم  ُأوَت  مَل

ْ  * ىمَِت٣مزمَِٝمفْ  ٣مزمَِٝمفْ  ََم٣م َأْدرِ  َومَل ًَ  ...أي٣مت « ايْمَٗم٣مِوَٝم٥مَ  ىَم٣مَٞم٦ِم  يَمٝمَْتَٜم٣م َي٣م ضِم

 يًجٙمقه٣م أن ايم٘م٣مسمٌكم ايم٘مرام وأَمر ايمٕمٝمقب  فمالم وهق  اهلل همَحِٖمَٓمٜم٣م يم٘مؿ أضمٖمٓمٜم٣م أي:  يَمُ٘مؿْ  ُأضْمِِمٝمٜم٣م 

٣م»، وم٣مل سمٔم٣ملم: ايمٔم٣ٌمد فمعم ٓا  وَمْقلٍ  َِمـ َيْٙمِٖمظُ  َما  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َيٛمْْمُِؼ  ىمَِت٣مزُمٛم٣َم َهَذا»  سمٔم٣ملم ووم٣مل، «فَمتِٝمدٌ  َروِمٝم٤ٌم  يَمَدْيفِ  إِ

ؼِّ  ٣م زم٣ِمحْلَ ُخ  ٣مىُمٛما  إِٞما ًِ
َتٛمْ ًْ ُهْؿ »، ووم٣مل سمٔم٣ملم: [29: اْل٣مشمٝم٥م] «سَمْٔمَٚمُٙمقنَ  ىُمٛمُْتؿْ  ََم٣م َٞم َٚمُع ِها ًْ َٓ َٞم ٣م  ٌُقَن َأٞما ًَ َأْم َُيْ

ٌُقنَ   [88]ايمزطمرف:  «َوَٞمْجَقاُهْؿ زَمعَم َوُرؽُمُٙمٛم٣َم يَمَدهْيِْؿ َيْ٘مُت

  احلٖمٓم٥م ىمتٌٜم٣م ايمتل ايمِمحػ وُيٛم٘مِر رء همٔمؾ َم٣م أٞمف ايمٔمٌد  همُٝمٛم٘مر ايمٔمٌد ُي٣مصم٨م ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم ذيمؽ وَمع 

ـِ  َأَٞمسِ  ضمدي٧م َمـ َمًٙمؿ صحٝمح دم ىمام  َهْؾ  » هَمَٗم٣مَل  هَمَّمِحَؽ  - ط- اهللاِ َرؽُمقلِ  فِمٛمَْد  ىُمٛما٣م وَم٣مَل  ََم٣ميمٍِؽ  زْم

 .َأفْمَٙمؿُ  َوَرؽُمقيُمفُ  اهللاُ وُمْٙمٛم٣َم وَم٣مَل . ش َأْوَحُؽ  َِمؿا  سَمْدُرونَ 

ـْ  » وَم٣مَل  ٥ٌَمِ  َِم ٌْدِ  خُم٣َمؿَم فُ  ايْمَٔم ْ  َربِّ  َي٣م ُل َيُٗمق َرزما ـَ  َُتِْرٞمِك َأمَل  فَمعَم  ُأصِمٝمزُ  َٓ  هَم١مِٞمِّك هَمَٝمُٗمقُل  وَم٣مَل . زَمعَم  َيُٗمقُل  وَم٣مَل  ايمٓمُّْٙمؿِ  َِم

ك ًِ َؽ  ىَمَٖمك هَمَٝمُٗمقُل  وَم٣مَل  َِمٛمِّك ؾَم٣مِهًدا إِٓا  َٞمْٖم ًِ  - وَم٣مَل  - ؾُمُٜمقًدا ايْمَ٘م٣مسمٌِكِمَ  َوزم٣ِميْم٘مَِرامِ  ؾَمِٜمٝمًدا فَمَٙمْٝمَؽ  ايْمَٝمْقمَ  زمِٛمَْٖم

 هَمَٝمُٗمقُل  - وَم٣مَل  - ايْمَ٘ماَلمِ  َوزَمكْمَ  زَمْٝمٛمَفُ  ُُيَعما  شُمؿا  - وَم٣مَل  - زمَِٟمفْماَميمِفِ  هَمَتٛمْْمُِؼ  وَم٣مَل . اْٞمْمِِٗمك َْٕرىَم٣مٞمِفِ  هَمُٝمَٗم٣مُل  همِٝمفِ  فَمعَم  ؿُ هَمُٝمْختَ 

ـا  زُمْٔمًدا ـا . َوؽُمْحًٗم٣م يَمُ٘م  .ش ُأَٞم٣مِوُؾ  ىُمٛم٦ُْم  هَمَٔمٛمُْ٘م

 فمعم ٞمٖمًف أوصم٤م َم٣م إٓ ضمؼ  يمٔم٣ٌمده  اهلل فمعم َي٤م ٓ أٞمف ، واْلامفم٥م ايمًٛم٥م أهؾ ظمٔمتٗمد زمٝم٣من وفيى: 

 : اظمٝمٔم٣مد ُٓيٙمػ وهق سمٖمّمٝمالً 

 و٣مئـــعُ  يمديــف ؽمٔمًٝم٣م وٓ ىمال.. ..  واصمــ٤م ضمـــؼ فمٙمٝمف يمٙمٔم٣ٌمد َمـ٣م
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 ...  ايمقاؽمعُ  ايم٘مريؿ وهــق همٌٖمّمٙمف.. ..  ٞمٔمٚمــقا أو همٌٔمــديمف فمذزمــقا إن

 اهلل وٞمًٟمل ، ايمٛم٣مر دم ايم٘م٣مهمريـ ختٙمٝمد ٞمٖمًف فمعم وأوصم٤م ، كمايمْم٣مئٔم ُيْ٘مِرم أن ٞمٖمًف فمعم أوصم٤م ايمذي همٜمق 

 أذف هذا:   أمحد اإلَم٣مم فمٛمف وم٣مل همٗمد ، زم٘مثغم هذا َمـ أىمثر ضمٗمف واحلدي٧م ، وايمًداد ايمتقهمٝمؼ ويم٘مؿ يمٛم٣م 

 .  اهلل ؾم٣مء إن سُمٕمٛمِل ايمٔم٣ٌمرات هذه ويم٘مـ ، ايمُم٣مم أهؾ فمٛمد ضمدي٧م

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 
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 :  والعشرون الخامس الحديث

 

 

 

 

 

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

 سمرمجتف .وهق صُمٛمُْدب زمِـ صُمٛم٣َمدة  وومد سمٗمدم : َأيِب َذرٍّ  » ومقيمف:  

ـَ  هُمَٗمَراءَ  َأنا  -  ايمَِمحٝمحكم دِم  ◙ - ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ضمدي٧م صم٣مء  احلدي٧م هذا وزمٛمحق  َأسَمْقا اظمَُْٜم٣مصِمِري

شُمقرِ  َأْهُؾ  َذَه٤َم : هَمَٗم٣ميُمقا ، ط اهللِ َرؽُمقَل  َرصَم٣مِت  ايمدُّ : وَم٣ميُمقا ش؟ َذاكَ  َوََم٣م»: هَمَٗم٣مَل  اظمُِْٗمٝمِؿ، َوايمٛمأِمٝمؿِ  ايْمُٔمعَم، زم٣ِميمدا

، ىَماَم  ُيَِمٙمُّقنَ  وُمقنَ  َٞمُِمقُم، ىَماَم  َوَيُِمقَُمقنَ  ُٞمَِمقمِّ َٓ  َوَيَتَِمدا ُق، َو َٓ  َوُئْمتُِٗمقنَ  َٞمَتَِمدا  اهللِ  َرؽُمقَل  هَمَٗم٣مَل  َٞمْٔمتِؼ، َو

ُٚمُ٘مؿْ  َأهَماَل »:  ط ـْ  زمِفِ  سُمْدِرىُمقنَ  ؾَمْٝمًئ٣م ُأفَمٙمِّ ٌََٗمُ٘مؿْ  ََم ٌُِٗمقنَ  ؽَم ًْ ـْ  زمِفِ  َوسَم َٓ  ؟ زَمْٔمَدىُمؿْ  ََم ٓا  َِمٛمُْ٘مؿْ  َأهْمَّمَؾ  َأضَمٌد  َيُ٘مقنُ  َو  إِ

ـْ  ٌُِّحقَن،»: وَم٣مَل  اهللِ َرؽُمقُل  َي٣م زَمعَم،: وَم٣ميُمقا شَصٛمَْٔمُتؿْ  ََم٣م َِمْثَؾ  َصٛمَعَ  ََم ًَ وَن، سُم ُ َٚمُدوَن، َوسُمَ٘مػمِّ  َصاَلةٍ  ىُمؾِّ  ُدزُمرَ  َوََتْ

ةً  َوشَماَلشمكِمَ  شَماَلشًم٣م ِدي٧م ُرَواة أضمد َوُهقَ  َص٣ميمٍِح  َأزُمق وَم٣مَل  شََمرا ـَ  هُمَٗمَراءُ  هَمَرصَمعَ :  احْلَ  ، ط اهللِ َرؽُمقلِ  إلَِم  اظمَُْٜم٣مصِمِري

ََْمقَ  َأْهُؾ  إطِْمَقاُٞمٛم٣َم ؽَمِٚمعَ : هَمَٗم٣ميُمقا ْٕ ـْ  ُي٠ْمسمِٝمفِ  اهللِ هَمّْمُؾ  َذيمَِؽ »:  ط اهللِ َرؽُمقلِ  هَمَٗم٣مَل  َِمْثَٙمُف، هَمَٖمَٔمُٙمقا هَمَٔمْٙمٛم٣َم، زماَِم  الِ ا  ََم

 شَيَُم٣مءُ 

ـْ  ـْ  ُأَٞم٣مؽًم٣م َأنا  ◙ َذرٍّ  َأيِب  فَم  َي٣م: -  ط - يمِٙمٛماٌِلِّ  وَم٣ميُمقا -  ط - اهللاِ قلِ َرؽُم  َأْصَح٣مِب  َِم

شُمقرِ  َأْهُؾ  َذَه٤َم  اهللاِ َرؽُمقَل  صُُمقِر: ايمدُّ ْٕ ، ىَماَم  ُيَِمٙمُّقنَ  زم٣ِم وُمقنَ  َٞمُِمقُم، ىَماَم  َوَيُِمقَُمقنَ  ُٞمَِمقمِّ  َوَيَتَِمدا

ؿْ  زمُِٖمُّمقلِ  وُمقنَ سَمِما  ََم٣م يَمُ٘مؿْ  اهللاُ صَمَٔمَؾ  وَمْد  َأَويَمْٝمَس : وَم٣مَل . َأَْمَقاِْلِ ٌِٝمَح٥مٍ  زمُِ٘مؾِّ  إنا  ؟ زمِفِ  دا ًْ  َوىُمؾِّ  َصَدوَم٥ًم، سَم

ِٚمٝمَدةٍ  َوىُمؾِّ  َصَدوَم٥ًم، سَمْ٘مٌغَِمةٍ  ٙمِٝمَٙم٥مٍ  َوىُمؾِّ  َصَدوَم٥ًم، ََتْ ـْ  َوََنْلٌ  َصَدوَم٥ٌم، زمَِٚمْٔمُروٍف  َوَأَْمرٌ  َصَدوَم٥ًم، هَتْ  َُمٛمَْ٘مرٍ  فَم

 ؟ َأصْمرٌ  همِٝمَٜم٣م يَمفُ  َوَيُ٘مقنُ  ؾَمْٜمَقسَمفُ  َأضَمُدَٞم٣م َأَيْٟمِت  اهللاِ  قَل َرؽُم  َي٣م: وَم٣ميُمقا. َصَدوَم٥مٌ  َأضَمِدىُمؿْ  زُمّْمعِ  َودِم  َصَدوَم٥ٌم،

َرامٍ  دِم  َوَؤَمَٜم٣م يَمقْ  َأَرَأْيُتؿْ : وَم٣مَل  اَلِل، دِم  َوَؤَمَٜم٣م إَذا هَمَ٘مَذيمَِؽ  ؟ ِوْزرٌ  فَمَٙمْٝمفِ  َأىَم٣منَ  احْلَ  َأصْمرٌ  يَمفُ  ىَم٣منَ  احْلَ

ٙمِؿٌ  َرَواهُ ]  ًْ  . [ َُم
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 فمعم ىم٣مٞمقا هم١مَنؿ ،اخلغمات دم ايمتٛم٣مهمس َمـ فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان ايمِمح٣مزم٥م فمٙمٝمف َم٣م وفيى: فمٓمٝمؿ ضمدي٧ٌم  هذا 

إِْن هَمَٔمْٙم٦َم،  »: ◙ زم٘مر أيب فمـ ◙ فمٚمر وم٣مل يمٗمد ضمتك  ،ايم٣ٌمب هذا دم رهمٝمٔم٥م وَمٛمزيم٥مٍ  فمٓمٝمٚم٥م درصم٥مٍ 

غْمِ  ٌا٣موًم٣م زم٣ِمخْلَ    شيَمَٗمْد ىُمٛم٦َْم ؽَم

دق ايمِمح٣مزم٥م همت٣ًمزمؼ ايمِمدوم٥م فمعم  ط ضم٧م اظمرات َمـ َمرة ودم   زمٛمِمػ ◙ فُمَٚمر  همَتِما

دق ◙ زم٘مر أيب همج٣مء َم٣ميمف ـْ َأزمِٝمِف، وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم فُمٚمَ هم ىمٙمف زماميمف همَتِما ـِ َأؽْمَٙمَؿ، فَم ـْ َزْيِد زْم ـَ َٔم َر زْم

ْما٣مِب، َريِضَ اهللاُ فَمٛمُْف َيُٗمقُل:  ًٓ فِمٛمِْدي، هَمُٗمْٙم٦ُم:  ×َأََمَرَٞم٣م َرؽُمقُل اهللاِ  "اخْلَ َق، هَمَقاهَمَؼ َذيمَِؽ ََم٣م َيْقًَم٣م َأْن َٞمَتَِمدا

ٌَْٗمُتُف َيْقًَم٣م، هَمِجْئ٦ُم زمِٛمِِْمِػ ََم٣مرِم، هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللاِ َْهٙمَِؽ؟: »× ايْمَٝمْقَم َأؽْمٌُِؼ َأزَم٣م زَمْ٘مٍر إِْن ؽَم ِٕ ، شََم٣م َأزْمَٗمْٝم٦َم 

َْهٙمَِؽ؟: »×وُمْٙم٦ُم: َِمْثَٙمُف، وَم٣مَل: َوَأسَمك َأزُمق زَمْ٘مٍر َريِضَ اهللاُ فَمٛمُْف زمُِ٘مؾِّ ََم٣م فِمٛمَْدُه، هَمَٗم٣مَل يَمُف َرؽُمقُل اهللاِ  ِٕ ش ََم٣م َأزْمَٗمْٝم٦َم 

َٓ ُأؽَم٣مزمُِٗمَؽ  ُؿ اهللاَ َوَرؽُمقيَمُف، وُمْٙم٦ُم:  ٍء َأزَمًدا وَم٣مَل: َأزْمَٗمْٝم٦ُم َْلُ  . إلَِم َرْ

َٓ  ": زمٗمقيمف وهم٣مؿمٚم٥م  ط  ايمٛماٌِل يٟمَمره  ،◙ ؿم٣ميم٤م أيب ازمـ فمقم وهذا ُٚمُ٘ماَم  َأ ا ُأفَمٙمِّ ا٣م طَمغْمً  إَِذا ؽَمَٟميْمُتاَم  ِِم

ا َأنْ  ؟ ََمَّم٣مصِمَٔمُ٘ماَم  َأطَمْذمُت٣َم َ ٌَِّح٣مهُ  ، َوشَماَلشمكِمَ  َأْرزَمًٔم٣م اهللاَ سُمَ٘مػمِّ ًَ َٚمَداهُ  ، َوشَماَلشمكِمَ  شَماَلشًم٣م َوسُم  فَمقِمٌّ  وَم٣مَل  ، َوشَماَلشمكِمَ  شَماَلشًم٣م َوََتْ

ـَ  ؽَمِٚمْٔمُتفُ  َُمٛمُْذ  سَمَرىْمُتفُ  ََم٣م:  َٓ :  ايْمَراِوي يَمفُ  هَمَٗم٣مَل   ط ايمٛماٌِلِّ  َِم كمَ  يَمْٝمَٙم٥مَ  َو َٓ :  وَم٣مَل  ، ِصٖمِّ كمَ  يَمْٝمَٙم٥مَ  َو  َمتٖمؼ فمٙمٝمف . "ِصٖمِّ

ا٣م سُمٛمِْٖمُٗمقا ضَمتاك ايْمػِمّ  سَمٛم٣َميُمقا ـْ يمَ  »:   اهلل أٞمزل وضمكم،   وايم٘مرب ،احلرب َمـ همٝمٜم٣م َم٣م َمع  ٌُّقنَ  ِِم
 زم٣مدر  « َُتِ

ضم٣مء وهل  إيمٝمف أَمقايمف زمٟمضم٤م وسمِمدق ◙ ؿمٙمح٥م أزمق ىَم٣مَن َأزُمق ؿَمْٙمَح٥َم همٔمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ سمٗم٣مل:  ،زَمغّمَ

ضَم٣مُء، وَ  ، َوىَم٣مَن َأضَم٤ما َأَْمَقايمِِف إيَِمْٝمِف زَمغْمُ ًٓ ِجِد، هَمَ٘م٣مَن ايمٛماٌِلُّ َأىْمَثَر َأْٞمَِم٣مِريٍّ زم٣ِمظمَِْديٛم٥َِم ََم٣م ًْ َتْٗمٌَِٙم٥َم اظْمَ ًْ  ×ىَم٣مَٞم٦ْم َُم

ـْ ََم٣مٍء همِٝمَٜم٣م ؿَمٝم٤ٍِّم. وَم٣مَل َأَٞمٌس: هَمَٙماما َٞمَزيَم٦ْم:  ُب َِم ٌُّقنَ »َيْدطُمُٙمَٜم٣م َوَيمْمَ
ا٣م َُتِ ـْ سَمٛم٣َميُمقا ايْمػِما ضَمتاك سُمٛمِْٖمُٗمقا ِِم ]آل  «يَم

ٌُّقنَ »، إِنا اهللَ َيُٗمقُل: [ . وَم٣مَل َأزُمق ؿَمْٙمَح٥َم: َي٣م َرؽُمقَل اهلل92ِفمٚمران: 
ا٣م َُتِ ـْ سَمٛم٣َميُمقا ايْمػِما ضَمتاك سُمٛمِْٖمُٗمقا ِِم ]آل  «يَم

َه٣م َوُذطْمَرَه٣م فِمٛمَْد اهللِ، همَ 92فمٚمران:  ٣َم َصَدوَم٥ٌم هللِاِ َأْرصُمق زمِرا ضَم٣مُء، َوإَِنا َّمْٔمَٜم٣م َي٣م [ ، َوإِنا َأضَم٤ما َأَْمَقارِم إرَِما زَمغْمُ

زَمٍخ، َذيمَِؽ ََم٣مٌل َرازمٌِح، َذاَك ََم٣مٌل َرازمٌِح، َووَمْد ؽَمِٚمْٔم٦ُم، َوَأَٞم٣م  ": ×َأَراَك اهللُ، هَمَٗم٣مَل ايمٛماٌِلُّ  َرؽُمقَل اهللِ ضَمْٝم٧ُم 
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وَْمَرزمكَِم  ْٕ َٔمَٙمَٜم٣م دِم ا َٚمَٜم٣م َأزُمق ؿَمْٙمَح٥َم دِم َأوَم٣مرِ  "َأَرى َأْن ََتْ ًَ زمِِف َوزَمٛمِل هَمَٗم٣مَل َأزُمق ؿَمْٙمَح٥َم: َأهْمَٔمُؾ َي٣م َرؽُمقَل اهللِ. وَم٣مَل: هَمَٗم

فِ   أطمرصمف أمحد .ش فَمٚمِّ

 زمٛمخٙم٥م إي٣مه٣م افمْمف  ط  ايمٛماٌِل همٗم٣مل ،صِمَداِره دِم  آَذسْمفُ  ٞمخٙم٥مٍ  دم  ط  ايمٛماٌِل فمٛمد صم٣مره يُم٘مق رصمٌؾ  صم٣مء وظم٣م  

ـْ َأَٞمٍس، َأنا َرصُماًل وَم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ: إِنا يمُِٖماَلٍن َٞمْخَٙم٥ًم، َوَأَٞم٣م ُأوِمٝمؿُ هم  ،همٟمزَمك ،اْلٛم٥م دم ٣م، هَمْٟمَُمْرُه َأْن  َٔم ضَم٣مئِْمِل هِبَ

٣م، هَمَٗم٣مَل يَمُف ايمٛماٌِلُّ  ٛما٥ِم  ": ×ُئْمْمِٝمَٛمِل ضَمتاك ُأوِمٝمَؿ ضَم٣مئِْمِل هِبَ ٣مُه زمِٛمَْخَٙم٥ٍم دِم اْْلَ ضْمَداِح  "َأفْمْمَِٜم٣م إِيا هَمَٟمزَمك، هَمَٟمسَم٣مُه َأزُمق ايمدا

هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ، إيِنِّ وَمِد ازْمَتْٔم٦ُم ايمٛماْخَٙم٥َم زمَِح٣مئِْمِل.  ×لا هَمَٗم٣مَل: زمِْٔمٛمِل َٞمْخَٙمَتَؽ زمَِح٣مئِْمِل. هَمَٖمَٔمَؾ، هَمَٟمسَمك ايمٛماٌِ 

ٛما٥ِم  ": ×هَم٣مصْمَٔمْٙمَٜم٣م يَمُف، هَمَٗمْد َأفْمَْمْٝمُتَ٘مَٜم٣م. هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ  "وَم٣مَل:  ضْمَداِح دِم اْْلَ يَِب ايمدا ِٕ ـْ فَمْذٍق َرَداٍح   "ىَمْؿ َِم

٣م َِمَراًرا. وَم٣مَل: هَمَٟمسَمك  ٛما٥ِم. هَمَٗم٣ميَم٦ْم:  اَْمَرَأسَمفُ وَم٣مَْلَ ٣مئِِط، هَم١ميِنِّ وَمْد زمِْٔمُتُف زمِٛمَْخَٙم٥ٍم دِم اْْلَ ـَ احْلَ ضْمَداِح اطْمُرصِمل َِم هَمَٗم٣مَل: َي٣م ُأما ايمدا

ٌَْٝمُع. َأْو ىَمٙمَِٚم٥ًم سُمُْمٌُِٜمَٜم٣م  . َرزمَِح ايْم

َٙمْٝمٌِٝم٤م  ازمٛمتف ُيْم٤م إٞمِم٣مر َمـ رصمؾٍ  إلم ،ط اهلل رؽمقل أرؽمؾ  َوظمَا٣م   َُمْٔمَدًَم٣م همٗمغًما  رصُماًل  وىم٣من ِْلُ

:   وم٣مل ازمٛمتؽ ُيْم٤م  ط اهلل رؽمقل إن:  يمٙمرصمؾ همٗم٣مل ايمرؽمقل  همج٣مء  ٞم٘م٣مضمف دم ُيْرنَم٤م ٓ َمثٙمف َمً٘مٝمٛم٣ًم

َٙمْٝمٌِٝم٤م إٞمف يمف يمٝمس إٞمف:  وم٣مل   ط اهلل رؽمقل َمثؾ يمٛم٣م وَمـ وأهاًل  َمرضم٣ٌم َٙمْٝمٌِٝم٤م إّٞمف إّٞمف:  همٗم٣مل. ِْلُ  وم٣مل شمؿ! ِْلُ

َٙمْٝمٌِٝم٤م إٞمف:  وم٣مل  ط اهلل رؽمقل َمثؾ يمٛم٣م  وَمـ:  وم٣ميم٦م ،ازمٛمتؽ ُيْم٤م  اهلل قلَرؽُم   إن:   يمزوصمتف ايمرصمؾ  ِْلُ

َٙمْٝمٌِٝم٤م إٞمف إّٞمف:  وم٣ميم٦م  اهلل همٟمٞمزل فمٙمٝمف همقاهمٗم٦م  ط  ايمٛماٌِل  طِمْم٥ٌم سمردون ىمٝمػ همٗم٣ميم٦م ايمٌٛم٦م همًٚمٔم٦م! ِْلُ

ـٍ  ىَم٣منَ  َوََم٣م »:  َٓ  ظم٠ُِْمَِم ؿُ  َيُ٘مقنَ  َأن َْمًراأَ  َوَرؽُمقيُمفُ  اهللاُ وَم٢َم  إَِذا َُم٠ْمَِمٛم٥َمٍ  َو ةُ  َْلُ غَمَ
ـْ  اخْلِ  َئْمصِ  َوََمـ ۖ   َأَْمِرِهؿْ  َِم

ًٓ  َوؾا  هَمَٗمْد  َوَرؽُمقيَمفُ  اهللاَ ٌِٝمٛم٣ًم َواَل  . أمحد فمٛمد أٞمس ضمدي٧م دم ىمام « َمُّ

٣ٌَمء أهؾ أن ، ◙ فمٚمر ازمـ فمـ ،ايمِمحٝمح دم صم٣مء َم٣م ذيمؽ  أزمٙمغ وَمـ   دم ايمٖمجر يِمٙمقن  ىم٣مٞمقا وُم

 وهؿ ،ايم٘مٔم٥ٌم إلم هؿ ىمام هماميمقا ،ضُمِقيَم٦م ومد ايمٗمٌٙم٥م إن أٓ:  همٗم٣مل رصمٌؾ  همج٣مء  ،عرىمق وهؿ ايمث٣مٞمٝم٥م ايمرىمٔم٥م

ُتٜمؿ  ؾم٣ٌمهبؿ ، وٞم٣ًمءهؿ ،ِرصَم٣مْلؿ ،اخلغمات إلم وَم٣ًمزمٗم٥م َم٣ًمرفم٥م ،رىمقع  ىمت٤م دم ُيذىَمر وملَ  ي٠مشَمر مل   ،وؾَم٣مزما
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غما  ًِ ٣م ىم٣من  ،فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان ايمِمح٣مزم٥م أزمٛم٣مء َمـ أضمًدا أٞمف ايمؼماصمؿ ىمت٤م وٓ ايم  ٞمقع فمٛمده ىم٣من أو  ، فم٣مومًّ

اًَم٣م ىم٣من  فَمْٚمرو ازمـ اهلل همٔمٌد ،اخلغمات إلم َم٣ًمزمٗم٥م دم ىمٙمٜمؿ زمؾ ،وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اهلل ؿم٣مفم٥م فمـ إفمراض   َصقا

ًَم٣م ًَم٣م ىمٛم٣م فُمَٚمر زمـ اهلل وفمٌد ،ايمًـ صٕمغم وهق وَمقا   اظمٛم٣مهمًكم َمـ ىم٣من طَمِدْي٨م ازمـ وراهمع،   ايمًـ صٕمغم وهق ومقا

 . ؽذيم ونمغم  ايمٕمزوات دم

َقذ َمٔم٣مذ  ؾمٟمن دم  ُذىمِر َم٣م وه٘مذا  ُُيَٚمدان أَمرٌ  وهذا صمٜمؾٍ  أيب ومتؾ إلم وزم٣مدرا اْلٜم٣مد دم ؾم٣مرىم٣م ضمكم  وَُمٔما

 :  ط اهلل يمرؽمقل ونمّم٣ٌم  ،هلل نمّم٣ٌم ىم٣من صمٜمؾ ٕيب ومتٙمٜمؿ أن ،إَمر هذا َمـ أزمٙمغ يم٘مـ فمٙمٝمف

ـْ  َمًٙمؿ صحٝمح همٖمل ٌْدِ  فَم ـِ  فَم مْحَ ـِ  ايمرا فُ  فَمْقٍف  زْم ػِّ  ذِم  َواوِمٌػ  َأَٞم٣م ْٝمٛم٣َمزمَ  وَم٣مَل  َأٞما ـْ  َٞمَٓمْرُت  زَمْدرٍ  َيْقمَ  ايمِما  َيِٚمٝمٛمِك فَم

ـَ  نُماَلََمكْمِ  زَمكْمَ  َأَٞم٣م هَم١مَِذا َوؾِماَملِم  ٣م هَمَٕمَٚمَزٞمِك َِمٛمُْٜماَم  َأْوَٙمعَ  زَمكْمَ  ىُمٛم٦ُْم  يَمقْ  مَتَٛماْٝم٦ُم  َأؽْمٛم٣َمَُناَُم  ضَمِديَث٥مٍ  إَْٞمَِم٣مرِ  َِم . َأضَمُدمُهَ

ـَ  َي٣م إيَِمْٝمفِ  ضَم٣مصَمُتَؽ  َوََم٣م َٞمَٔمؿْ  وُمْٙم٦ُم  وَم٣مَل  صَمْٜمؾٍ  َأزَم٣م ْٔمِرُف سمَ  َهْؾ  فَمؿِّ  َي٣م هَمَٗم٣مَل  ُت  وَم٣مَل  َأطِمك ازْم فُ  ُأطْمػِمْ ٤مُّ  َأٞما ًُ  َرؽُمقَل  َي

ك َوايماِذى - ط- اهللاِ ًِ ـْ  زمَِٝمِدهِ  َٞمْٖم ٦ٌُْم هَمتَ  وَم٣مَل . َِمٛما٣م إفَْمَجُؾ  َيُٚمقَت  ضَمتاك ؽَمَقاَدهُ  ؽَمَقاِدى ُيَٖم٣مِرُق  َٓ  َرَأْيُتفُ  يَمئِ  َٔمجا

 َأَٓ  هَمُٗمْٙم٦ُم  ايمٛما٣مسِ  ذِم  َيُزوُل  صَمْٜمؾٍ  َأزمِك إلَِم  َٞمَٓمْرُت  َأنْ  َأْٞمَُم٤ْم  هَمَٙمؿْ  - وَم٣مَل  - َِمْثَٙمَٜم٣م هَمَٗم٣مَل  أطَمرُ  هَمَٕمَٚمَزٞمِك يمَِذيمَِؽ 

ٌُُ٘ماَم  َهَذا سَمَرَي٣منِ  َٟمَٓنِ  ايماِذى َص٣مضِم ًْ زَم٣مهُ  هَم٣مزْمَتَدَراهُ  وَم٣مَل  فَمٛمْفُ  سَم ْٝمَٖمْٝمِٜماَم  هَمَيَ ًَ هَم٣م شُمؿا  وَمَتاَلهُ  ضَمتاك زمِ - اهللاِ  َرؽُمقلِ  إلَِم  اْٞمٌَمَ

اهُ  - ط ُ٘ماَم  » هَمَٗم٣مَل . هَمَٟمطْمػَمَ ْحُتاَم  َهْؾ  » هَمَٗم٣مَل . وَمَتْٙم٦ُم  َأَٞم٣م َِمْٛمُٜماَم  َواضِمدٍ  ىُمؾُّ  هَمَٗم٣مَل . ش وَمَتَٙمفُ  َأيُّ ًَ . َٓ  وَم٣مَٓ . ش ؽَمْٝمَٖمْٝمُ٘ماَم  ََم

ْٝمَٖمكْمِ  ذِم  هَمٛمََٓمرَ  ًا َٙمٌِفِ  َووَم٢َم . ش وَمَتَٙمفُ  ىُماَم ىماِلَ  » هَمَٗم٣مَل  ايم ًَ ـِ  ظمَُِٔم٣مذِ  زمِ ـِ  فَمْٚمِرو زْم ُٚمقِح  زْم صُماَلنِ  اْْلَ ـُ  َُمَٔم٣مذُ  َوايمرا  فَمْٚمِرو زْم

ـِ  ُٚمقِح  زْم ـُ  َوَُمَٔم٣مذُ  اْْلَ  .فَمْٖمَراءَ  ازْم

  . سمٗمدم ىمام اْلٛم٥م أصمؾ َمـ وَم٣ًمزمٗمتٜمؿ ضمرصٜمؿ ٘م٣منهم 

شُمقرِ  َأْهُؾ  َذَه٤َم   » ومقيمف صُُمقرِ  ايمدُّ ْٕ  َمٛمٜمؿ ىم٣من َمـ ؽمٝمام ٓ ، إَمقال أهؾ ٕن إَمقال أهؾ هبؿ راداظم  ش: زم٣ِم

ٌا٣موًم٣م  : اخلغم أزمقاب  همٟمَم٣مَمف اخلغم إلم ؽَم

 . اظم٣ًمىمكم فمعم يٛمٖمؼ
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 . اظمُم٣مريع وُيٛمُْمئ

 .   اظمحت٣مصمكم ويْمٔمؿ

 . إراَمؾ وي٘مٖمؾ

 . أزم٣مر وُيٖمر

 . اظم٣ًمصمد ويٌٛمل

 ويمٔمؾ ،ويمده  وفمعم ،أهٙمف وفمعم  ،ٞمٖمًف فمعم يٛمٖمؼ َم٣م فمعم  ي٠مصمر أٞمف ضمتك ايمٌذل دم اخلغم أوصمف دم ويٛمٖمؼ 

 اهلل رؽمقل وم٣مل ◙ ايمٔم٣مص زمـ فمٚمرو دي٧موحل ايمٛم٣مهمع اظم٣مل هق وهذا ُأطَمر أضم٣مدي٧ٍم  دم يٟمت ذيمؽ زمٔمض

ـَ   فَمٚمْرو ي٣م   ط صُمؾِ  ايمِّم٣ميمُِح  اظم٣ْمُل  ٞمِْٔمؿَ „:  ايْمَٔم٣مص ازْم  .  „ايمِّم٣ميمِِح  يمِٙمرا

   ش يمؽ هَم٣مظم٣مل أٞمٖمٗمتف  َذاَوإِ  ** أَمًْ٘مَتفُ  إذا  يمِْٙماَمل َأْٞم٦َم  » 

٣مرُهؿ ىم٣من فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان ايمًٙمػ ضم٣مل إلم واٞمٓمر  ٌا٣مومكم اظم٣ًمرفمكم َمـ وأنمٛمٝم٣مؤهؿ َُتا ًَ  دم وايم

 .اخلغمات

٣مر أن َتد اظمتٟمطمر ايمزَم٣من هذا إلم واٞمٓمر  ايمٛم٣مس أزمٔمد هؿ ريب  رضمؿ َم٣م إٓ وإَمراء واظمٙمقك وإنمٛمٝم٣مء ايمُتجا

 ؿم٣ٌمفم٥م دم يٛمٖمؼ وٓ  ، ايمٖم٣مؽمٗم٥م ايمرضمالت و  ، اظم٣َمصمٛم٥م احلٖمالت دم أَمقايمف  يٛمٖمؼ ٜمؿزمٔمّم َتد رزمام زمؾ  اخلغم فمـ

 . زمئر ضمٖمر أو ، ىمت٣مب ذاء أو َمِمحػ

 ، وايمٖمٗمراء ، إنمٛمٝم٣مء:  اإلؽمالم أهؾ مجٝمع زمف يُمؼمك أَمر هذا  يِمٙمقن  ش:ُٞمَِمقمِّ  ىَماَم  ُيَِمٙمُّقنَ   » ومقيمف 

  ، وايمٛمَُٖم٣ًمء  ، ىم٣محل٣مئض سمٗمدم َم٣م فمعم ،  اهلل فمذره َمـ إٓ ،  فسمرىم دم أضمد ُئْمَذر همال ، وايمٛم٣ًمء ، وايمرصم٣مل

ص واظمريض ،  ايمِمالة ضمٗمف دم سُمْٗمٌَم  اظم٣ًمهمر إٓ فمٙمٝمٜمؿ همٝمج٤م ايمٌٗمٝم٥م وأَم٣م  ايمتل اْلٝمئ٥م فمعم يِمقم أن يمف ُرطمِّ

ْ  هَم١مِنْ  ، وَم٣مئِاًم  َصؾِّ  »:  يًتْمٝمع َتْمِعْ  مَل ًْ ْ  هَم١مِنْ  ، هَمَٗم٣مفِمًدا سَم َتْمِعْ  مَل ًْ ٌَُخ٣مِري َأطْمَرصَمفُ  ش صَمٛم٤ٍْم  عَم هَمٔمَ  سَم ـْ  ايم ـِ  فِمْٚمَرانَ  فَم  زْم

 . ◙ ضُمَِمكْمٍ 
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 فمعم صٝم٣مَمف  وَي٤م ، اخلٚم٥ًم اإلؽمالم أرىم٣من َمـ رىمـ أيًّم٣م  وايمِمقم  ش:َٞمُِمقمُ  ىَماَم  َوَيُِمقَُمقنَ  » ومقيمف 

َص  همٗمدر ، َمريًّم٣م أو ، َم٣ًمهمًرا ىم٣من َمـ و ، وايمٛمٖم٣ًمء احل٣مئض إٓ اظم٘مٙمٖمكم مجٝمع  يٗميض شمؿ  ، رايمٖمْم دم يمف ُرطمِّ

ـْ »  اهلل وم٣مل ويمٝمف فمٛمف ص٣مم  صقم وفمٙمٝمف َم٣مت هم١من  ، ُأطَمر أي٣ممٍ  َمـ  ؽَمَٖمرٍ  فَمعَم  َأوْ  ََمِريًّم٣م َِمٛمُْ٘مؿْ  ىَم٣منَ  هَمَٚم

ةٌ  ـْ  هَمِٔمدا ٣ممٍ  َِم  [084: ايمٌٗمرة] «ُأطَمرَ  َأيا

وُمقنَ  » ومقيمف ؿْ  زمُِٖمُّمقلِ  َوَيَتَِمدا  ٙمجٚمٝمعيم همٝمٛمٌٕمل وأنمٛمٝم٣مئٜمؿ ، اظمًٙمٚمكم همٗمراء زمكم ايمٖم٣مرق هق هذا  ش: َأَْمَقاِْلِ

 ، أطمرى  َمزي٥م ْلؿ سم٘مقن ومد إَمقال أهؾ أن إٓ ،  اهلل َمرو٣مت إلم ٣مً َم٣ًمرفم ، اخلغمات إلم ؽم٣ٌموم٣مً  ي٘مقن أن

وُمقنَ :  أَنؿ وهق  آطمر وهمّمؾ ؿْ  زمُِٖمُّمقلِ  َيَتَِمدا  .، وهق ايمزائد فمـ ضم٣مصمتٜمؿ َأَْمَقاِْلِ

وُمقَن،َيتَ  ىمثغمة أزمقاب ْل٣م  ش: إََْمَقال َوهُمُّمقلِ  »  زمٛمقا ورزمام ،  وَئْمَتِٚمُرون ، َُيُُّجقنَ  ورزمام ، َوُئْمتُِٗمقنَ  َِمدا

٣مصِمد اظمََداِرس ًَ    اخلغم أوصمف َمـ ذيمؽ ونمغم إَن٣مر  وأصمروا ، أزم٣مر وضمٖمروا  واظم

وُمقنَ  ََم٣م يَمُ٘مؿْ  اهللاُ صَمَٔمَؾ  وَمْد  َأَويَمْٝمَس  » ومقيمف: دا  همٝمٜم٣م يُمؼمك يمٙمخغم أزمقازًم٣م همتح ومد  اهلل أن أي ش: ؟ زمِفِ  سَمِما

 أو هقاه زم٣مسم٣ٌمع ٞمٖمًف ضَمَرمَ  َمـ إٓ َمٛمٜم٣م ُُيَْرم وٓ ، وايمٛم٣ًمء ايمرصم٣مل همٝمٜم٣م ويُمؼمك ، وايمٖمٗمراء  ، إنمٛمٝم٣مء

 . ومٙمٌف فمعم وايمٗمًقة ايمٕمٖمٙم٥م  زمتًٙمط أو ،  فمٙمٝمف ايمُمٝمْم٣من  زمتًٙمط

 : فمٓمٝمؿ زم٣مهب٣م هم٣ميمِمدوم٣مت وايمَقِرق، ايمذه٤م إٞمٖم٣مق َمـ أوؽمع ايمِمدوم٣مت  زم٣مب  أن وفيى:

 . ايمٗمقيمٝم٥م ايمِمدوم٣مت هوام

 . ايمٖمٔمٙمٝم٥م :مهواو

 . ايمؼمىمٝم٥م :مهواو 

 . اْلٚمٝم٥م   :مهواو

صُمَؾ  َوسُمِٔمكمُ »:  طومقل رؽمقل اهلل  ايمٖمٔمٙمٝم٥م همٚمـ تِفِ  دِم  ايمرا   ش َصَدوَم٥مٌ  ََمَت٣مفَمفُ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م يَمفُ  سَمْرهَمعُ  َأوْ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمَتْحِٚمُٙمفُ  َدازما

 .هريرة  أيب فمـ أطمرصم٣مه
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 :   اْلٚمٝم٥م وَمـ

ْٞمَٝم٣م اَم إِٞما  َْرزَمَٔم٥مِ  ايمدُّ ًٓ  رِم  َأنا  يَمقْ : همَٗم٣مُل  ََم٣مل يَمفُ  يَمْٝمَس  َرصُمؾ َِمْٛمُٜمؿ َوَذىَمر ِٕ  زمِٛمِٝماتِفِ  هَمُٜمقَ  هُماَلنٍ  زمَِٔمَٚمؾِ  يَمَٔمِٚمْٙم٦ُم  ََم٣م

٣م   ىمٌُمف أيب فمـ أمحد أطمرصمف ".ؽَمَقاءٌ  هَمَٟمصْمُرمُهَ

 . وأويمتف أضم٣مدي٧م ايم٣ٌمب  ايمٌذل هل:  وايمٖمٔمٙمٝم٥م 

كَ  َوىَمػُّ  ":   ط  ايمٛماٌِل وم٣مل ىمام ايمؼمىمٝم٥م و ـِ  َذا  دم َمقؽمك أيب ضمدي٧م دم ىمام " َصَدوَم٥مٌ   ، ايمٛما٣مسِ  فَم

 . ايمِمحٝمح

ـِ  صَم٣مزمِرِ   ضمدي٧م َمـ صم٣مء َم٣م ذيمؽ وأمجع ٌْدِ  زْم   ايمٛماٌِل أنا  َمًٙمؿ فمٛمد ◙ َوضُمَذيَٖم٥م ايمٌخ٣مري فمٛمد  اهللا  فَم

  شَصَدوَم٥مٌ  ََمْٔمُروٍف  ىُمؾُّ »: وَم٣مل  ط

 ٞمٖمًف فمعم ايمرصمؾ صدوم٥م ايمِمدوم٣مت وأهمّمؾ وايمًٛم٥م، ايم٘مت٣مب َم٣مواهمؼ ظمٔمروفوا ايمٔمٚمقم أيمٖم٣مظ َمـ هم٘مؾ

صُمُؾ، : »×شَمْقزَم٣مَن، وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ ، همٖمل ضمدي٧م اهلل ؽمٌٝمؾ دم  ص٣مضمٌف ، أهٙمف َأهْمَّمُؾ ِديٛم٣َمٍر ُيٛمِْٖمُٗمُف ايمرا

صُمُؾ فَمعَم  تِِف دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللِ، َوِديٛم٣َمٌر ُيٛمِْٖمُٗمُف فَمعَم َأْصَح٣مزمِِف دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللِ ِديٛم٣َمٌر ُيٛمِْٖمُٗمُف فَمعَم فِمَٝم٣ميمِِف، َوِديٛم٣َمٌر ُيٛمِْٖمُٗمُف ايمرا ش َدازما

ـْ َرصُمٍؾ ُيٛمِْٖمُؼ فَمعَم فِمَٝم٣مٍل ِصَٕم٣م "وَم٣مَل َأزُمق وِماَلزَم٥َم:  ٍر، َوزَمَدَأ زم٣ِميْمِٔمَٝم٣مِل، شُمؿا وَم٣مَل َأزُمق وِماَلزَم٥َم: َوَأيُّ َرصُمٍؾ َأفْمَٓمُؿ َأصْمًرا، َِم

ُٜمْؿ   .أطمرصمف َمًٙمؿ  "َأْو َيٛمَْٖمُٔمُٜمُؿ اهللُ زمِِف، َوُيْٕمٛمِٝمِٜمْؿ ُئِمٖمُّ

ٌِٝمَح٥مٍ  زمُِ٘مؾِّ  إنا   » ومقيمف ًْ ٌَْح٣منأي يٗمقل: ش: َصَدوَم٥مً  سَم ٌَْح٣من أو،  اهلل  ؽُم ٌَْح٣من أو، وزمَِحّٚمِده اهلل ؽُم  اهلل ؽُم

ٌَْح٣مٞمؽ أو ايْمَٔمٓمِٝمؿ  .  أٞم٦َم  إٓ  إيَِمفَ   ٓ َوزمَِحّٚمِدك ؽُم

ٌَْح٣من  أوَمُٙمف  يم٘مـ  .  اهلل إلم ايمٔمٌد هب٣م يتٗمرب صدوم٣مت ىمٙمٜم٣م ،اهلل ؽُم

ّٚمُد  ىَمٌغِما  ُأىَمػمِّ  اهللوَمٛمٜم٣م  َأىْمػما  اهلل أومٙمٜم٣موَمٛمٜم٣م  َصَدوَم٥مً  سَمْ٘مٌغَِمةٍ  َوىُمؾِّ   . زم٣مزمف  دم هق ِم٣م ذيمؽ ونمغم ىَمثغِما هلل َواحْلَ

ِٚمٝمَدةٍ  َوىُمؾِّ  » ومقيمف: ّٚمُد أي :   َصَدوَم٥مً  ََتْ ّٚمُد ، وَمثٙمف: هلل احْلَ ّٚمُد ، وَمثٙمف: ايمٔم٣مظمكم َربِّ  هلل احْلَ  ىَمثغِما محًدا هلل احْلَ

٣ًٌم ٣ٌَمرىًم٣م ؿَمّٝم ْٚمُد ، وَمثٙمف: ويرو٣م رزمٛم٣م ُي٤م ىَماَم   همٝمف َُم َٓ  ََمْ٘مِٖملٍّ  نَمغْمَ  هللِ احْلَ َٓ  ََمْ٘مُٖمقرٍ  َو َتْٕمٛمِل َو ًْ ٛم٣َم فَمٛمْفُ  َُم ، وَمثٙمف: َرزمُّ
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ْٚمُد  َٓ  ُيْْمِٔمؿُ  ايماِذي هللِاِ احْلَ ـا  ُيْْمَٔمُؿ، َو ـٍ  زَماَلءٍ  َوىُمؾا  َوؽَمَٗم٣مَٞم٣م، َوَأؿْمَٔمَٚمٛم٣َم هَمَٜمَداَٞم٣م، َٙمْٝمٛم٣َمفمَ  ََم ًَ ـَ  َأؿْمَٔمؿَ  َأزْماَلَٞم٣م، ضَم  َِم

ـَ  َوؽَمَٗمك ايمْمأَم٣مِم، اِب، َِم َ ك ايممما ًَ ـَ  َوىَم ـَ  َوَهَدى ايْمُٔمْرِي، َِم اَليَم٥ِم، َِم َ  ايمّما ـَ  َوزَمٌما َٙمٛم٣َم ايْمَٔمَٚمك، َِم  ىَمثغِمٍ  فَمعَم  َوهَمّما

ـْ  ْٚمُد  ٝماًل،سَمْٖمِّم  طَمْٙمِٗمفِ  َِم  ش.  ضَم٣مل ىُمؾِّ  فَمعم هللِاِ احْلَ

ـْ  صم٣مءت ىمثغمة ِصَٝمغ   :  ط  ايمٛماٌِل فَم

ْٚمُد  نَمفُ  ، َوؽَمَٗمك َأؿْمَٔمؿَ  ايماِذي هلِلاِ  احْلَ  .  خَمَْرصًم٣م يَمفُ  َوصَمَٔمَؾ  ، َوؽَمقا

ْٚمُد :  أدٞم٣مه٣م يم٘مـ   َم٣م وىمثغًما ،  هلل شم٣مزمت٥م اظمح٣مَمد ىمؾ  ، يمإلؽمتٕمراق  احلٚمد دم وإيمػ وإيمػ  هللِاِ احْلَ

 وٕن  ، إشم٣ٌمت  وايمتحٚمٝمد ،  سمٛمزيف ايمتًٌٝمح ٕن وايمتحٚمٝمد ايمتًٌٝمح زمكم ،  ط  ورؽمقيمف  اهلل  َيٚمع

 إشم٣ٌمت يتّمٚمـ  وايمتحٚمٝمد  ، اظمح٣مَمد مجٝمع  إشم٣ٌمت ويًتٙمزم ايمٛمٗم٣مئص مجٝمع فمـ اهلل سمٛمزيف يتّمٚمـ ايمتًٌٝمح

 . ايمٛمٗم٣مئص مجٝمع  ٞمٖمل ويًتٙمزم ، اظمح٣مَمد مجٝمع

ٙمِٝمَٙم٥مٍ  ىُمؾِّ وَ  » ومقيمف  نمغم صقر وْل٣م ◙ صم٣مزمر فمـ صح ىمام ذىمر أهمّمؾ وهل اهلل إٓ  إيَِمف ٓ ش:  َصَدوَم٥مً  هَتْ

 : هذه

  ايمِمحٝمحكم دم فم٣ٌمس ازمـ ضمدي٧م مهوا

ٓا  إيَِمفَ  َٓ  » ٙمِٝمُؿ، ايْمَٔمٓمِٝمؿُ  اهللاُ  إِ ٓا  إيَِمفَ  َٓ  احْلَ ٓا  إيَِمفَ  َٓ  ايْمَٔمٓمِٝمِؿ، ايْمَٔمْرشِ  َربُّ  اهللاُ إِ َٚمَقاِت  َربُّ  اهللاُ  إِ ًا  َوَربُّ  ، ايم

َْرِض، ْٕ  .  هتٙمٝمؾ ذيمؽ وَمع ايم٘مرب فمٛمد سُمَٗم٣مل هذه ش: ايْمَ٘مِريؿِ  ايْمَٔمْرشِ  َوَربُّ  ا

 :مهواو

يَؽ  ٓ َوضْمَدهُ  اهللُ إِٓا  إيَمفَ  ٓ ءٍ  ىُمؾِّ  فَمعَم  َوُهقَ  ، احَلْٚمُد  َويَمفُ  : اظمُْٙمُؽ  يَمفُ  يَمُف، َذِ    وَمِديرٌ  َرْ

 وومقيمف إووم٣مت َمـ ذيمؽ نمغم ودم ايمِم٣ٌمح دم  سُمٗم٣مل وهذه 

ٌَْدُه، َوَٞمٌَمَ  َوفْمَدُه، َأْٞمَجزَ  َوضْمَدُه، اهللُ إِٓا  إيَمفَ  َٓ   .  َوضْمَدهُ  إضَْمَزاَب  وَهَزمَ  فَم

 . ذيمؽ نمغم دم سُمٗم٣مل أن وَيقز واظمروة ايمِمٖم٣م فمعم سُمٗم٣مل وهذه 

ٓا  إيَِمفَ  َٓ :  ط وومقيمف ٌَْح٣مَٞمَؽ  َأْٞم٦َم  إِ ـَ  ٦ُم ىُمٛمْ  إيِنِّ  ؽُم  . ايمٓما٣مظمكِِمَ  َِم



 243  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

 َتريؽ إلم ُيت٣مج ٓ ٕٞمف ، يمف أضمد رؤي٥م زمدون  ، هب٣م يت٘مٙمؿ أن يًتْمٝمع اإلٞم٣ًمن أن إطمالصٜم٣م َمـ و 

 . اهلل ؾم٣مء إن ىمٙمٚم٥م وَمثٙمٜم٣م ايمُمٖمتكم

اءة ومرو،  وايمٔمٙمؿ،  وايمِمٝم٣مم،  وايمِمدوم٥م، زم٣ميمِمالة إَمر: واؽمع زم٣مزمف وهذا  ش:َصَدوَم٥مٌ  زمَِٚمْٔمُروٍف  َوَأَْمرٌ  » ومقيمف

  زمف  وأَمر اهلل أضمٌف َم٣م ىمؾ ،هم٣مظمٔمروف، اْلغمان إلم واإلضم٣ًمن، ايمقايمديـ وزمر،  ايمٗمرآن

ـْ  َوََنْلٌ  » ومقيمف  اظم٣ٌمضم٣مت، أَمر َمـ ىم٣من َم٣م إٓ  ، واظمٛم٘مر اظمٔمروف  زمكم ايمٛم٣مس وأهمٔم٣مل  ش: َصَدوَم٥مٌ  َُمٛمَْ٘مرٍ  فَم

 يتٔم٣مؿمك رأيتف وَمـ ، فمٙمٝمف وضُمَثف َمره زم٣مخلغم أَمر إلم ُيت٣مج  رأيتف همٚمـ ضمًٛم٣مت يتخذه٣م ومد اظم٠مَمـ وَمع ذيمؽ

 . اظمٛم٘مر فمـ ايمٛمٜمل فمعم وسم٠مصمر  ، زم٣مظمٔمروف إَمر دم همت٠مصمر ذيمؽ  فمـ اَنَفُ  اظمٛم٘مر

 ورزمام زم٣مْلٜمؾ، يٟمَمر همال ، فمٛمف همٝمٛمٜمك اظمٛم٘مر وئمرف ، زمف همٝمٟمَمر اظمٔمروف ئمرف اإلٞم٣ًمن أن زمد ٓ يم٘مـ  

  وقازمط إلم يٛمٓمر شمؿ زم٣ميمٔمٙمؿ وذيمؽ واظمٛم٘مر ٔمروفاظم َمٔمرهم٥م َمـ زمد همال ، زمٚمٛم٘مر ويمٝمس َمٛم٘مًرا إَمر يٓمـ

 : ايمتٕمٝمغم

 . اإلٞم٘م٣مر َي٤م همٜمذا ؟ اظمٛم٘مر إزايم٥م إلم ؽمٝم٠مدي إٞم٘م٣مره هؾ

 . زمف زمٟمس ٓ هذا.   َمٛمف زمٟمطمػ واؽمتٌدايمف  اظمٛم٘مر إزايم٥م إلم ي٠مدي  إٞم٘م٣مره هؾ

 .همٝمف هم٣مئدة ٓ هذا  اظمٛم٘مر ذيمؽ َمثؾ َمٛم٘مر ضمِمقل إلم ؽمٝم٠مدي إٞم٘م٣مره هؾ

 .  َيقز ٓ ضمرام هذا ؟ اظمٛم٘مر َمـ أفمٓمؿ إلم ٝم٠مديؽم  إٞم٘م٣مره هؾ

 ، أهاًل  اهلل رزومف ومد إٞم٣ًمن ىمؾ يًتْمٝمٔمف ايمذي إَمر َمـ أيًّم٣م وهذا  ش: َصَدوَم٥مٌ  َأضَمِدىُمؿْ  زمِّْمعِ  َودِم  » ومقيمف

اب ضمتك ويًتْمٝمٔمف  ، احلرم فمـ وزوصمف ٞمٖمًف زم١مفمٖم٣مف واظمتزوج ، احلرام فمـ ٞمٖمًف زمِمٝم٣مٞم٥م وايمٔم٣مزب ،  ايمُٔمزا

ٌِّٙمٝم٣ًّم ايمٛم٣مس ُيت٣مصمف َمرأ  وهذا  .زم٣مٕصمر فمٙمٝمف َي٣مزهيؿ زمٟمن اهلل أىمرَمٜمؿ ذيمؽ وَمع  صِم

  ش: ؟ َأصْمرٌ  همِٝمَٜم٣م يَمفُ  َوَيُ٘مقنُ  ؾَمْٜمَقسَمفُ  َأضَمُدَٞم٣م َأَيْٟمِت   » ومقيمف
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َٚمع ِم٣م أَمرٌ   أؾم٘مؾ إذا ايمٔم٣ممل ؽم٠مال همٝمف  ًْ  هذا ٕن أصمقر همٝمٜم٣م يمٝمس اظم٣ٌمضم٣مت أن ـمٛمقا أَنؿ وفيى: َوُيَٗم٣مل ُي

٣مُؤىُمؿْ  »: سمٔم٣ملم وم٣مل ٣محَمٌ أَمر ًَ
  «ؾِمْئُتؿْ  َأٞماكٰ  ضَمْرشَمُ٘مؿْ  هَمْٟمسُمقا يَمُ٘مؿْ  ضَمْرٌث  ٞمِ

َرامٍ  دِم  َوَؤَمَٜم٣م يَمقْ  َأَرَأْيُتؿْ   » ومقيمف اَلِل، دِم  َوَؤَمَٜم٣م إَذا هَمَ٘مَذيمَِؽ  ؟ ِوْزرٌ  فَمَٙمْٝمفِ  َأىَم٣منَ  احْلَ   ش: "َأصْمرٌ  يَمفُ  ىَم٣منَ  احْلَ

 َمـ هم٘مذيمؽهم٣مْلقاب ٞمٔمؿ  يٟمشمؿ همٜمؾ ايمني٥م ايمٔم٣مدة أو ايمٙمقاط أو ايمزٞم٣م وهق احلرام دم وؤمٜم٣م يمق أطمػموين أي

 يمف اهلل أضمؾ َم٣م فمعم اإلٞم٣ًمن ضمرص و ، وأهٙمف ، يمٛمٖمًف اإلٞم٣ًمن ضمٖمظ أمهٝم٥م فمعم ديمٝمٌؾ  همٜمذا   ي٠مصمر ٞمٖمًف ضمٖمظ

 . فمٙمٝمف  اهلل ضمرم َم٣م فمـ وايمٌٔمد ، 

 دم همٗمط ايمِمدوم٣مت صُمِٔمَٙم٦م زمحٝم٧م  ، يمٔم٣ٌمدا فمعم ُيَّمّٝمؼ مل إذ ايمقاؽمع  اهلل يمٖمّمؾ زمٝم٣منٌ  احلدي٧م هذا ودم 

 : َٕمقر إَمر ايمٛم٣مس فمعم ٓؾمتد إَمر هذا ىم٣من يمق إذ ، واضمد زم٣مٍب 

 .  وفَمْقزه ، اظم٣مل ومٙم٥م  إول

 . ٞمٖمًف صم٣مهد َمـ إٓ يٛمٖمؼ و يتِمدق أن يًتْمٝمع ٓ ومد ايمٛمٖمقس إلم حمٌقب اظم٣مل أن:  ايمث٣مين

 . ووم٦م ىمؾ دم اظم٣مل يٌذل أن يًتْمٝمع أضمد ىمؾ يمٝمس أن:  ايمث٣ميم٧م

 أن اإلٞم٣ًمن همٝمًتْمٝمع  ،وَنل  ،وأَمر ،وِذىمر  ،إٞمٖم٣مق ، ووم٦م ىمؾ دم اهلل ذفمٜم٣م ايمتل ايمِمدوم٣مت هذه ٟمَم٣مهم

ـِ  َذرٍّ  َأزمِك ضمدي٧م وؽمٝمٟمت،   زم٣ميمِمدوم٣مت ويمٝمٙمتف  ،يقَمف يًتقفم٤م فُ  - ط- ايمٛماٌِكِّ  فَم  ىُمؾِّ  فَمعَم  ُيِْمٌُِح  » وَم٣مَل  َأٞما

ـْ  ؽُماَلََمك ٌِٝمَح٥مٍ  ُ٘مؾُّ همَ  َصَدوَم٥مٌ  َأضَمِدىُمؿْ  َِم ًْ ِٚمٝمَدةٍ  َوىُمؾُّ  َصَدوَم٥مٌ  سَم ٙمِٝمَٙم٥مٍ  َوىُمؾُّ  َصَدوَم٥مٌ  ََتْ  َصَدوَم٥مٌ  سَمْ٘مٌغَِمةٍ  َوىُمؾُّ  َصَدوَم٥مٌ  هَتْ

ـِ  َوََنْكٌ  َصَدوَم٥مٌ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  َوَأَْمرٌ  ـْ  َوَُيِْزئُ  َصَدوَم٥مٌ  اظمُْٛمَْ٘مرِ  فَم ـَ  َيْرىَمُٔمُٜماَم  َرىْمَٔمَت٣منِ  َذيمَِؽ  َِم َحك َِم  أطمرصمف. ش ايمّمُّ

٣منٍ  ىُمؾُّ  طُمٙمَِؼ  إِٞمافُ  ":    ط ايمٛماٌِل وَم٣مل وَم٣ميَم٦م فم٣مئَُم٥م ضمِدي٧م أو، ٙمؿَمً ًَ ـْ  إِْٞم  َِم٣مَئ٥مِ  َوشَماَلِث  ؽِمتِّكمَ  فَمعَم  آَدمَ  زَمٛمِل َِم

  " َصَدوَم٥م ؽُمالََمك ىُمؾُّ  هَمَٔمعَم  ، ََمْٖمِِمؾٍ 

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 
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 .   والعشرون السادس  اْلَحِديث

 

 

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

 :  وَم٣مل  ط  ايمٛماٌِل فمـ  ا◙ فم٣مئُم٥م ضمدي٧م َمـ َمًٙمؿ أطمرصمف َم٣م  َمٔمٛم٣مه ودم فمٓمٝمؿ ضمدي٧ٌم  هذا 

٣منٍ  ىُمؾُّ  طُمٙمَِؼ   » ًَ ـْ  إِْٞم ـْ  ََمْٖمِِمؾٍ  َِم٣مَئ٥مِ  َوشَماَلِث  ؽِمتِّكمَ  فَمعَم  آَدمَ  زَمٛمِل َِم َ  هَمَٚم ٌاَح  اهللاَ  َؾ َوَهٙما  اهللاَ َومَحَِد  اهللاَ ىَمػما   اهللاَ  َوؽَم

ـْ  ضَمَجًرا َوفَمَزَل  ـْ  فَمْٓماًم  َأوْ  ؾَمْقىَم٥مً  َأوْ  ايمٛما٣مسِ  ؿَمِريِؼ  فَم ـْ  ََنَك َأوْ  زمَِٚمْٔمُروٍف  َوَأََمرَ  ايمٛما٣مسِ  ؿَمِريِؼ  فَم  فَمَددَ  َُمٛمَْ٘مرٍ  فَم

تِّكمَ  سمِْٙمَؽ  ًِّ اَلََمك َِم٣مَئ٥مِ  َوايمثااَلِث  ايم ًُّ فُ  ايم فُ  َزضْمَزَح  ْد َوومَ  َيْقََمئِذٍ  َيْٚمِز  هَم١مِٞما ًَ ـِ  َٞمْٖم  .  ش ايمٛما٣مرِ  فَم

ـْ  َوَُيِْزئُ  »: إيمٖم٣مظ زمٔمض ودم  ـْ  َيْرىَمُٔمُٜماَم  َرىْمَٔمَت٣منِ  َذيمَِؽ  فَم َحك َِم  فمعم  اهلل همّمؾ َمـ وهذا ش.ايمّمُّ

 َم٣م ذيمؽ وَمـ ،إَمر ذيمؽ يمف سمٗميض صمقاَمع يمف صمٔمؾ همٗمد ايمْم٣مفم٣مت َمـ اإلىمث٣مر فمـ فمجز إذا  أٞمف ،اإلٞم٣ًمن

ـْ   صم٣مء ـْ ":   ط اهللاِ َرؽُمقَل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ◙  يُّقَب أَ  َأيِب  فَم ٌََٔمفُ  شُمؿا  َرََمَّم٣منَ  َص٣ممَ  ََم ـْ  ؽِمت٣ًّم َأسْم ال  َِم  ىَم٣منَ  ؾَمقا

ْهر ىَمِِمَٝم٣ممِ    ". ايْمدا

٣ممٍ  شَماَلشَم٥مِ  ِصَٝم٣مم  »  ط  ووَم٣مَل   ـْ  َأيا ْهر ىَمِِمَٝم٣ممِ  ؾَمْٜمر، ىُمؾِّ  َِم . ونمغمه فمٚمرو ازمـ اهلل فمٌد ضمدي٧م َمـ صم٣مء  ش:  ايْمدا

الََمك ًُ   ط ايمٛماٌِل ٞمٌقة دٓئؾ َمـ وهذا ََمْٖمِِمؾٍ  َِم٣مَئ٥مِ  َوشَماَلِث  ؽِمتِّكمَ   فمعم طُمٙمَِؼ  ضمٝم٧م ،اإلٞم٣ًمن َمٖم٣مصؾ هل وايْم

  ط  ايْمٛماٌِل ُُيػِم  ذيمؽ وَمع اإلٞم٣ًمن صمًؿ سُمْٓمِٜمر ؽمٝمٛمٝم٥م أؾمٔم٥م أو سممميح   فمٙمؿ شمٚم٥م ي٘مـ مل ايمقوم٦م ذيمؽ دم ٕٞمف

ـَ  ايمٔمدد هذا فمعم طُمٙمِؼ اإلٞم٣ًمن أن   هلل ؾم٘مًرا ٞمٖمًف فمـ يتِمدق أن فمٙمٝمف اإلٞم٣ًمن أن وفيى: ،ٖم٣مصؾاظم َِم

ـْ  ـَ  ؽُمالََمك ىُمؾُّ :   ط اهللِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ◙ ةَ ُهَرْيرَ  َأيِب  فَم  َيقمٍ  ىُمؾُّ  َصَدوَم٥مٌ  فَمَٙمْٝمفِ  ايمٛما٣مسِ  َِم

ْٚمُس  همِْٝمفِ  سَمْْمُٙمعُ  صُمَؾ  َوسُمِٔمكْمُ  َصَدوَم٥ٌم، اإِلشْمٛمَكْمِ  زَمكْمَ  سَمْٔمِدُل : ايمُما تِفِ  دم ايمرا  يَمفُ  سَمْرهَمعُ  َأو فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمَتْحِٚمُٙمفُ  َدازما

٥ٌَمُ  َوايمَ٘مٙمَِٚم٥مُ  َصَدوَم٥ٌم، ََمَت٣مفَمفُ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م الةِ  إلَِم  مَتُِْمْٝمَٜم٣م طُمْْمَقةٍ  َوزمُِ٘مؾِّ  َصَدوَم٥ٌم، ايمْماٝمِّ  إَذى َومُتِْٝمطُ  َصَدوَم٥ٌم، ايمِما

ـِ  ٌَُخ٣مِري  َرَواهُ ]  .شَصَدوَم٥مٌ  ايمْماِرْيِؼ  فَم ٙمِؿ ايْم ًْ  [  َوَُم
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اكَ  طَمَٙمَٗمَؽ  ايماِذي»: سمٔم٣ملم وم٣مل، يمف َمٔمد همًقاه طمٙمٗمف ضمٝم٧م  اْلٙمٝمٙم٥م ايمٔمٓمٝمؿ ايمٛمٔمٚم٥م هذه فمعم قا ًَ  دِم *هَمَٔمَديَمَؽ  هَم

٣م ُصقَرةٍ  َأيِّ  ٌََؽ  ؾَم٣مءَ  َما  «َرىما

َؼ  ،ري٣مل ويمق صدوم٥م نإٞم٣ًم ىمؾ فمعم  ومٝمؾ يمق ٕٞمف َمٝمًقرة ايمِمدوم٣مت  هذه أن وفيى:   فمعم ذيمؽ يمُما

ًٓ  إَم٣م،   اْلٚمٝمع َمتٛم٣مول دم ايمِمدوم٣مت  اهلل صمٔمؾ يم٘مـ  ،ايمٖمٗمراء فمـ همّماًل  إنمٛمٝم٣مء   وإَم٣م  ،همٔماًل  وإَم٣م ومق

كَ  َوسمَ٘مػُّ  ":  ◙ ذر أيب ضمدي٧م همٖمل   سمرىًم٣م ـِ  َذا    فمٙمٝمف َمتٖمؼ " ٞمٖمًؽ فمعم َمٛمؽ َصَدوَم٥مٌ  هم١مَن٣م ايمٛما٣مسِ  فَم

  ◙ َمقؽمك أيب فمـ فمٙمٝمف َمتٖمؼ " ويديف يم٣ًمٞمف َمـ اظمًٙمٚمقن ٙمؿؽم َمـ اظمًٙمؿ "  ط ٣ملومو

فَْماَملِ  َأضَم٤ما  »:  يٗمقل  ط وايمٛماٌِل ش: يقم ىمؾ » ومقيمف َمـ ايمِم٣ميمح ايمٔمٚمؾ فمعم اظمداوَم٥م همّمٝمٙم٥م وفيى:  ْٕ  إلَِم  ا

 ش: وَمؾا  َوإِنْ  َأْدَوَُمَٜم٣م اهللاِ

 وىم٣من " وم٣ميم٦م ا◙ فم٣مئُم٥م ضمدي٧م ودم، تفأشمٌ فَمَٚماًل  فَمِٚمَؾ  إذا هم٘م٣من ِديَٚم٥م فمٚمٙمف  ط  ايمٛماٌِل وىم٣من 

 َمتٖمؼ فمٙمٝمف . " فمٙمٝمف ص٣مضمٌف َم٣مداوم إيمٝمف ايمديـ أضم٤م

 يٖمتتح أن يٛمٌٕمل اإلٞم٣ًمن أن إٓ ،ايمٛمٜم٣مر مجٝمع دم همّمؾ همٝمٜم٣م أن َمع ايمٛمٜم٣مر أول دم إذىم٣مر همّمٝمٙم٥م وفيى: 

 ضَمدي٧م ِٖملهم همٗمد ،هآطمر َمـ أزمرك ايمٛمٜم٣مر أول إن شمؿ،   ذيمؽ ونمغم وايمِمالة ،ايمٗمرآن وومراءة ،اهلل زمذىمر يقَمف

ُٜمؿا  »:ط  ايمٛماٌِل وم٣مل َواِدفم٥م ازمـ صخر تِل زَم٣مِركْ  ايمٙما  . ش زُمُ٘مقِرَه٣م دِم  َُٕما

 ".ايمُمٚمس سمْمٙمع ضمتك  َُمَِماَله دم صمٙمس ، ايمٖمجر صعم إذاط ىم٣من ايمٛمٌل  ؽمٚمرة ازمـ صم٣مزمر ضمدي٧م ودم 

 . واظم٣ًمء ايمِم٣ٌمح أذىم٣مر فمعم احل٧م دم َم٣مصم٣مء ايم٣ٌمب هذا وَمـ َمًٙمؿ أطمرصمف

 يِمٙمح أن ايمِمدوم٣مت أٞمقاع أفمٓمؿ َمـ و  زم٣ميمٔمدل زمٝمٛمٜمام سمِمٙمح زمٚمٔمٛمك ش: َصَدوَم٥مٌ  اإِلشْمٛمَكْمِ  زَمكْمَ  سَمْٔمِدُل  » فومقيم 

ْٙمُح  » :  اهلل وم٣مل اظمًٙمٚمكم زمكم  « طَمغْمٌ  َوايمِمُّ

ـ ىَمثغِمٍ  دِم  طَمغْمَ  ٓا  »:   اهلل ووم٣مل ٓا  ٞماْجَقاُهؿْ  َمِّ ـْ  إِ  ۖ   ايمٛما٣مسِ  زَمكْمَ  إِْصاَلٍح  وْ أَ  ََمْٔمُروٍف  َأوْ  زمَِِمَدوَم٥مٍ  َأََمرَ  ََم

يمَِؽ  َيْٖمَٔمْؾ  َوََمـ ْقَف  اهللاِ ََمْرَو٣مِت  ازْمتَِٕم٣مءَ  َذٰ ًَ  «  فَمٓمِٝماًم  َأصْمًرا ُٞم٠ْمسمِٝمفِ  هَم
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 فمقف ازمـ فمٚمرو زمٛمل زمكم  وومع ضمكم ،اظمًٙمٚمكم زمكم اإلصالح أصمؾ َمـ ايمٔمٌم صالة  ط  ايمٛماٌِل  أطمر وومد

  . ◙ ؽمٔمد ازمـ ؽمٜمؾ فمـ ايمِمحٝمحكم دم ىمام وومع َم٣م

 :  مهوا ىمثغمة َمٖم٣مؽمد إلم وسم٠مدي َمًتْمغم ذه٣م اظمًٙمٚمكم زمكم ايمٌكم ذات هم٣ًمد ٕن وذيمؽ

 ونمغم،  وايمتدازمر وايمتٗم٣مؿمع، وايمتٜم٣مصمر ايمتٛم٣مهمر وإلم،  واحلٗمد، وايمٕمؾ، واحلًد، وايم٘مذب، وايمٛمٚمٝمٚم٥م، ايمٕمٝم٥ٌم

 . اظمٖم٣مؽمد َمـ ذيمؽ

 ايمُمٝمْم٣من إن  ط اهلل ؽمقلر وم٣مل وم٣مل صم٣مزمر ضمدي٧م ودم فمٙمٝمٜمؿ ايمُمٝمْم٣من سمًٙمط أؽم٣ٌمب أفمٓمؿ َمـ وهل

   زم٣ميمتحريش ويم٘مـ ايمٔمرب صمزيرة دم اظمِمٙمقن ئمٌده أن يئس ومدا

 :  َمراضمؾ زمثالث ايمٛم٣مس زمكم ايمِمٙمح وي٘مقن  

 ُرهمِع َم٣م  ط  ايمٛماٌِل أن أٞمس ضمدي٧م ودِم ، « َواْصَٖمُحقا هَم٣مفْمُٖمقا »:  سمٔم٣ملم وم٣مل وايمِمٖمح ايمٔمٖمق:  إولم  

  ".زم٣ميمٔمٖمق همٝمف أَمر إٓ رء إيمٝمف

  َمثٙمف وأطمر  ضمٗمف َمـ رءٍ  فمـ ايمٕمرَم٣مء أضمد يتٛم٣مزل زمحٝم٧م ، زمٝمٛمٜمؿ اإلصالح:  ٣مٞمٝم٥مايمث  

 . وسمْمقل ايمٗمّمٝم٥م سمتقؽمع ٓ ضمتك ايم٘مٙمٚم٥م مجع ويتؿ

٥م فمعم يٗمقم ايمذي ، ايمممفمل زم٣محل٘مؿ زمٝمٛمٜمؿ ُي٘مؿ  زمذاك وٓ هبذا ايمٗمٌقل يٗمع مل إذا:  ايمث٣ميمث٥م   زمحٝم٧م  اظمُُم٣مضما

 . يمف هق ايمذي  ضمٗمف يآطمذ واضمد ىمؾ أن

ـْ  ضَمَ٘ماًم  هَم٣مزْمَٔمُثقا زَمْٝمٛمِِٜماَم  ؾِمَٗم٣مَق  طِمْٖمُتؿْ  َوإِنْ  »: سمٔم٣ملم وم٣مل إزواج زمكم ضمتك زم٣ميمِمٙمح  اهلل أَمر وومد   َأْهٙمِفِ  َِم

ـْ  َوضَمَ٘ماًم  ِؼ  إِْصاَلضًم٣م ُيِريَدا إِنْ  َأْهٙمَِٜم٣م َِم  « زَمْٝمٛمَُٜماَم  اهللاُ ُيَقهمِّ

 . ايمٔمٓمٝمامت ايمِمدوم٣مت َمـ ُئمَتػم اهلل وصمف ازمتٕم٣مء اإلٞم٣ًمن زمف يٗمقم ايمذي اإلصالح هذا و 

 وومع إذا ايمٛم٣مس ٕن  ،إَمقال زمف وَُتَٖمظ ،إفمراض زمف وسُمِم٣من، ايمدَم٣مء زمف وَُتَٗمـ سُمَ٘مػ  ُصْٙمح َمـ هم٘مؿ 

  وأشم٣مم ايمممور سمدافم٦م ، وايمٌٕمّم٣مء ايمُمحٛم٣مء زمٝمٛمٜمؿ
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صُمَؾ  َوسُمِٔمكْمُ  » وم٣مل  تِفِ  دم ايمرا  ايمٔمٌد َم٣مدام ايمٔمٌد فمقن دم واهلل  ط اهلل رؽمقل وم٣مل وومد ش: فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمَتْحِٚمُٙمفُ  َدازما

 يِمٔمد ضمتك  يمف همتٚمً٘مٜم٣م وَم٣مؽمتْم٣مع فمٙمٝمٜم٣م يرىم٤م أن يريد أٞمف إَم٣م   دازمتف فمعم محٙمف وي٘مقن أطمٝمف فمقن دم

ؾ ضمتك  همتٔمٝمٛمف  اظمت٣مع فمٙمٝمٜم٣م ُيٚمؾ أن يريد أٞمف وإَم٣م  فمٙمٝمٜم٣م يرهمع ضمتك زمٚمً٘مٜم٣م أو  ، َمٔمف اظمت٣مع زمحٚمؾ إَم٣م ُُيَٚمِّ

 ذيمؽ ونمغم ، وايمٗم٣مؿمرات ، ايمًٝم٣مرات دم اإلفم٣مٞم٥م ئمؿ وهذا  ، إيمٝمف ورده٣م ومٌّمٜم٣م دم سمٔمٝمٛمف دتذ  وإذا ،  اظمت٣مع

 زمتٗمري٤م وإَم٣م ٍ  زمدهمع إَم٣م وئمٝمٛمف  يٗمػ َمـ إلم همٝمحت٣مج  ايمًٝم٣مرة سمتٔمْمؾ ومد هم٣ميمٛم٣مس اظمرىمقزم٣مت اٞمقاع َمـ

 .   ايمٛم٣مس ُيت٣مصمف ِم٣م ذيمؽ نمغم أو ايمٌؼمول  زم١مفمْم٣مءه وإَم٣م ، َمٛمٜم٣م ايمٔمْمؾ ىم٣من إن ايمٌْم٣مري٥م

٥ٌَمُ  َوايمَ٘مٙمَِٚم٥مُ  » ومقيمف:   َب  »:   اهلل وم٣مل، اهلل إٓ إيمف ٓ ومقل وأهمّمٙمٜم٣م  ش: َصَدوَم٥مٌ  ايمْماٝمِّ  ىَمٙمَِٚم٥مً  ََمَثاًل  اهللاُ َضَ

٥ٌَمً  ٥ٌَمٍ  ىَمَُمَجَرةٍ  ؿَمٝمِّ اَمءِ  دِم  َوهَمْرفُمَٜم٣م شَم٣مزم٦ٌِم  َأْصُٙمَٜم٣م ؿَمٝمِّ ًا   « ايم

٥ٌَمُ  َوايمَ٘مٙمَِٚم٥مُ  ايمٛمخٙم٥م ؾمجرة ايمْمٝم٥ٌم وايمُمجرة صاإلطمال ىمٙمٚم٥م هل دم أي٥م ايمْماٝم٥ٌَِّمُ  َوايمَ٘مٙمَِٚم٥مُ    أٞمقاع ايمْماٝمِّ

 وسمٟمٞمٝمس،  اظمٛم٘مر فمـ وايمٛمٜمل، زم٣مظمٔمروف وإَمر، وايمٛمِمٝمح٥م،  ايمٔمٙمؿ وزمذل، اهلل وذىمر، ايمٗمرآن ومراءة :مهوا

ٌَْذل أن واظمٖمروض،  ايمًالم ورد، اظمَُِم٣مب وسمٔمزي٥م، اظم٘مروب رٍ   وم٣مل يمٙمَٔم٣مملَ  ايمًالم ُي ـِ  ٌث شَماَل :  ◙فَماما  ََم

ـا  ـا  اؽْمَتْ٘مَٚمَؾ  هَمَٗمدِ  اؽْمَتْ٘مَٚمَٙمُٜم ياَمنَ  هِبِ ـْ  إِْٞمَِم٣مٌف :  اإْلِ فِ  َِم ًِ ْٞمَٖم٣مُق  ، َٞمْٖم ـَ  َواإْلِ وْمَت٣مرِ  َِم اَلمِ  َوزَمْذُل  ، اإْلِ ًا  ". يمِْٙمَٔم٣ممَلِ  ايم

 ٛم٣مَمٔم سمٗمدم و ايمِمدوم٣مت َمـ أَن٣م  ط ايمٛماٌل ذىمر ايمتل  إذىم٣مر زمٌٔمض يتٔمٙمؼ َم٣م ذر أيب ضمدي٧م دم سمٗمدم وومد 

ٌِٝمَح٥مٍ  زمُِ٘مؾِّ  هم١منا :   ا◙  فم٣مئُم٥م ضمدي٧م ًْ ِٚمٝمَدةٍ  َوىُمؾِّ  َصَدوَم٥ًم، سَمْ٘مٌغَِمةٍ  َوىُمؾِّ  َصَدوَم٥ًم، سَم ٙمِٝمَٙم٥مٍ  َوىُمؾِّ  َصَدوَم٥ًم، ََتْ  هَتْ

ـْ  َوََنْلٌ  َصَدوَم٥ٌم، زمَِٚمْٔمُروٍف  َوَأَْمرٌ  َصَدوَم٥ًم، رَداء َأيِب  ضمدي٧م وه٘مذا َصَدوَم٥ٌم، َُمٛمَْ٘مرٍ  فَم  وم٣مل فَمٛمْفُ  َٔم٣ملَم سمَ  اهللاُ  َريِضَ  ايْمدا

َٓ  ": ط  ايمٛماٌِل ٌُِّئُ٘مؿْ  َأ ـْ  يَمُ٘مؿْ  َوطَمغْمٍ  َدَرصَم٣مسمُِ٘مؿْ  دِم  َوَأْرهَمِٔمَٜم٣م ، ََمٙمِٝم٘مُِ٘مؿْ  فِمٛمَْد  َوَأْزىَم٣مَه٣م َأفْماَميمُِ٘مؿْ  زمَِخغْمِ  ُأَٞم  إِْٞمَٖم٣مِق  َِم

َه٤ِم  ـْ  يَمُ٘مؿْ  َوطَمغْمٍ  َوايْمَقِرِق  ايمذا ىُمؿْ  سَمْٙمَٗمْقا َأنْ  َِم زُمقا فَمُدوا زُمقا َأفْمٛم٣َموَمُٜمؿْ  هَمَتْيِ  َي٣مَرؽُمقَل  زَمعَم :  وَم٣ميُمقا ، َأفْمٛم٣َموَمُ٘مؿْ  َوَيْيِ

  " اهللاِ ِذىْمرُ :  وَم٣مَل ! اهلل
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الةِ  إلَِم  مَتُِْمْٝمَٜم٣م طُمْْمَقةٍ  َوزمُِ٘مؾِّ  » ومقيمف:    نَم٤م وْلذا:  َصَدوَم٥مٌ  ايمِما  ايمٌٔمٝمد اظم٘م٣من دم ايمً٘مٛم٥م دم   ط  ايمٛماٌِل را

ٌَٛمِل وم٣مل همٗمد اظمًجد َمـ   َمًٙمؿ أطمرصمف ".آشَم٣مُرىُمؿْ  سُمْ٘مت٤ْم  دي٣مَرىُمؿْ  ٚم٥مَ ؽَمٙمِ  يم

ُْمقَه٣م طُمْْمَقةٍ  زمُِ٘مؾِّ  : َووم٣مل ،   آشم٣مرىمؿ سم٘مت٤م دي٣مرىمؿ ايمزَمقا أي  الةِ  إلَِم  خَتْ  . َصَدوَم٥مٌ  ايمِما

ٟمَ  إَِذا: ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب   ضمدي٧م ودم    ـَ  سَمَقوا ًَ ِجدِ  إلَِم  طَمَرَج  شُمؿا  ايْمُقُوقءَ  هَمَٟمضْم ًْ ٓا  ِرصُمفُ ُُيْ  َٓ  اظمَْ  إِ

اَلةُ  ْ  ايمِما ٓا  طَمْْمَقةً  َُيْطُ  مَل ٣م يَمفُ  ُرهمَِٔم٦ْم  إِ ٣م فَمٛمْفُ  َوضُمطا  َدَرصَم٥مٌ  هِبَ  . َمًٙمؿ أطمرصمف طَمْمِٝمَئ٥مٌ  هِبَ

ـِ  ُأيَبِّ   ضمدي٧م دم ىمام زمٝمتف إلم رصمع إذا أٞمف ذيمؽ َمـ أفمٓمؿ زمؾ  ْي٦َم  يَمقْ :يَمفُ  وِمٝمَؾ  َرصُماًل  أنا :  ىَمْٔم٤ٍم، زْم  مِح٣َمًرا اؾْمؼَمَ

َْمَّم٣مِء، َودِم  ايمٓماْٙماَمِء، دِم  ٌُفُ سَمْرىمَ  يِن  ََم٣م: وَم٣مَل  ايمرا ِجِد، صَمٛم٤ِْم  إلَِم  ََمٛمِْزرِم  َأنا  َيُنُّ ًْ  إلَِم  َِمَُْم٣ميَ  رِم  ُيْ٘مَت٤َم  َأنْ  ُأِريُد  إيِنِّ  اظمَْ

ِجِد، ًْ ٦ٌَْم اضْم  ََم٣م يَمَؽ  إِنا »:  ط اهللِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  َأْهقِم، إلَِم  َرصَمْٔم٦ُم  إَِذا َوُرصُمقفِمل اظمَْ ًَ ٙمِؿ أطْمَرصَمفُ   شَت ًْ  . َُم

 أداء هق وايمرصمقع اظمجٝمئ فمعم محٙمف ايمذي َم٣مدام زمٝمتف إلم رصمقفمفو اظمًجد إلم جمٝمئف دم ي٠مصمر هم٣مإلٞم٣ًمن 

 . وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اهلل همريّم٥م

ـِ  إَذى َومُتِْٝمطُ   » ومقيمف   ضمٝم٧م رصُماًل  ؾم٘مرَ   اهلل هم١من ، ايمِمدوم٣مت أفمٓمؿ َمـ زمؾ ش: َصَدوَم٥مٌ  ايمْماِرْيِؼ  فَم

 َرصُمٌؾ  زَمٝمْٛمَاَم :  وَم٣مَل  ،  ط اهللاِ َرؽُمقَل  َأنا  ُهَرّيَرة، َأيِب  ضمدي٧م ٖملهم اْلٛم٥م زمف وأدطمٙمف ايمٛم٣مس ؿمريؼ َمـ ؾمقىًم٣م  أزال

ـَ  َوصَمَد  ، زمَِْمِريٍؼ  َيْٚمًِم  َرهُ  ايمْماِريِؼ  فَمعَم  ؾَمْقكٍ  نُمِْم  أطمرصم٣مه "يَمفُ  هَمَٕمَٖمرَ  ، يَمفُ  اهللاُ هَمَُمَ٘مرَ  ، هَمَٟمطما

 هَمٛمََزَل  زمِْئًرا، هَمَقصَمَد  ايمَٔمَْمُش، فَمَٙمْٝمفِ  اؾْمَتدا  زمَِْمِريٍؼ، َرصُمٌؾ  زَمْٝمٛمَاَم  ": وَم٣مَل   ط ايمٛماٌِلا  َأنا : ◙ ةَ ُهَرْيرَ  َأيِب  وفمـ 

َب  همِٝمَٜم٣م، ـَ  ايمثاَرى َيْٟمىُمُؾ  َيْٙمَٜم٧ُم، ىَمْٙم٤ٌم  هَم١مَِذا طَمَرَج، شُمؿا  هَممَمِ صُمُؾ  هَمَٗم٣مَل  ايمَٔمَْمِش، َِم َـ  ايمَ٘مْٙم٤َم  َهَذا زَمَٙمغَ  يَمَٗمْد : ايمرا  َِم

فُ  هَمَٚمالَ  ايمٌِْئرَ  هَمٛمََزَل  َِمٛمِّل، زَمَٙمغَ  ىَم٣منَ  ايماِذي َِمْثُؾ  ايمَٔمَْمشِ  َٗمك ََم٣مًء، طُمٖما ًَ  َمتٖمؼ  ،" يَمفُ  هَمَٕمَٖمرَ  يَمفُ  اهللاُ هَمَُمَ٘مرَ  ايمَ٘مْٙم٤َم، هَم

  فمٙمٝمف

ـْ  ـِ  ُهَرْيَرةَ  َأزمِك فَم ٣ًٌم َرَأْت  زَمِٕمٝم٣ًّم اَْمَرَأةً  َأنا  » - ط- ايمٛماٌِكِّ  فَم ٣مَٞمفُ  َأْديَمعَ  وَمْد  زمٌِِْئرٍ  ُيْمِٝمُػ  ضَم٣مرٍّ  َيْقمٍ  ذِم  ىَمْٙم ًَ
ـَ  يمِ  َِم

٣م هَمُٕمِٖمرَ  زمُِٚمقوِمَٜم٣م يَمفُ  هَمٛمََزفَم٦ْم  ايْمَٔمَْمشِ    َمًٙمؿ أطمرصمف.  ش َْلَ
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 .  ضمذائٜم٣م أي:  زمُِٚمقوِمَٜم٣م

 : ط ايمٛماٌِلا  وَم٣مَل  َمًٙمؿ اإلَم٣مم فمٛمد ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ضمدي٧م دم ىمام إذى إَم٣مؿم٥م ايمِم٣ميمح ايمٔمٚمؾ وأدٞمك  

ياَم » ٌُْٔمقنَ  زمِّْمعٌ  نُ اإْلِ ٥ًٌَم، - َوؽِمتُّقنَ  زمِّْمعٌ  َأوْ  - َوؽَم ٓا  إيَِمفَ  َٓ : وَمْقُل : َأفْماَلَه٣م ؾُمْٔم َٝم٣مءُ : َوَأْدَٞم٣مَه٣م اهللاُ، إِ ٥ٌَمٌ  َواحْلَ  ؾُمْٔم

ـَ   ش.اإليامن َِم

: وَم٣ميُمقا. ايمالفِمٛمَكْمِ  اسماُٗمقا: ط همَٗم٣مَل  :يمألذى دهمٔم٣مً  ـمٙمٜمؿ ودم ايمٛم٣مس ؿمريؼ دم ايمتخقم فمـ  ط ايمٛماٌِلا  َنك وومد 

ِٜمؿْ  َأوْ  ايمٛما٣مسِ  ؿَمِريِؼ  دِم  َيَتَخعما  ايماِذي: وَم٣مَل  ؟ اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م ايمالفِمٛمَكمِ  َوََم٣م  ش ـمِٙمِّ

ٙمِؿ أطْمَرصَمفُ   ًْ ـْ  َُم  . ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ضَمِدي٧م فم

 يٌتٔمد هم٣مإلٞم٣ًمن ، ٣مبايمٌ دم يم٘مٛمف ىمالم همٝمف واحلدي٧م  ،ايمثااَلشَم٥مَ  اظماََْلفِمٛم٥َم اسماُٗمقا: ضمدي٧م َمٔم٣مذ  ِودِم 

 .  ـمٙمٜمؿ وأَم٣مىمـ ، ايمٛم٣مس ؽمغم أَم٣مىمـ دم ضم٣مصمتف ومّم٣مء فمـ

ـَ  إِنا  » :سمٔم٣ملم وم٣مل ضمرام اظم٠مَمٛمكم وأذى ْٞمَٝم٣م دِم  اهللاُ يَمَٔمٛمَُٜمؿُ  َوَرؽُمقيَمفُ  اهللاَ ُي٠ْمُذونَ  ايماِذي طِمَرةِ  ايمدُّ ْٔ ؿْ  َوَأفَمدا  َوا  َْلُ

ِٜمٝمٛم٣ًم فَمَذازًم٣م ـَ  * َمُّ ٌُقا ََم٣م زمَِٕمغْمِ  َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمِت  ظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ ا ُي٠ْمُذونَ  َوايماِذي ًَ َت٣مًٞم٣م اضْمَتَٚمُٙمقا هَمَٗمدِ  اىْمَت ٌِٝمٛم٣ًم َوإشِْماًم  هُبْ   «َمُّ

 وايمدفم٣مة ايمٔمٙمؿ أهؾ هؿ  ذيمؽ ونمغم وزمدفم٥م ذك َمـ زم٣ميمديـ يٙمحؼ ايمٙمذي إذى إزايم٥م دم ئًمك وايمذي 

 ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ضَمِدي٧م دم صم٣مء وْلذا ايمِمدوم٥م أفمٓمؿ َمـ همٜمذا وسمقصمٝمًٜم٣م وطمْم٣مزم٥مً    وسمِمٛمٝمًٖم٣م سمٟميمٝمًٖم٣م  اهلل إلم

ٙمِؿ دِم  ◙ ًْ ٣منُ  ََم٣مَت  إَذا »:  َُم ًَ ـْ  إٓا  فَمَٚمُٙمفُ  اْٞمَٗمَْمعَ  اإِلْٞم ـْ  إِٓا : شَماَلشَم٥مِ  َِم  زمِِف، ُيٛمَْتَٖمعُ  فِمْٙمؿٍ  َأوْ  صَم٣مِرَي٥ٍم، َصَدوَم٥مٍ  َِم

 .  ش يَمفُ  َيْدفُمق َص٣ميمٍِح  َويَمدٍ  َأوْ 

صُمُؾ  ُيٛمِْٖمُٗمفُ  ِديٛم٣َمرٌ  ، ِديٛم٣َمرٍ  َأهْمَّمُؾ  »: يدك َت٦م َمـ و ايمزوصم٣مت و ٛم٣مءإزم فمعم اإلٞمٖم٣مق ايمِمدوم٣مت َمـ و   ايمرا

فِ  فَمعَم  ُيٛمِْٖمُٗمفُ  ِديٛم٣َمرٌ  ًِ صُمُؾ  ُيٛمِْٖمُٗمفُ  َوِديٛم٣َمرٌ ، فِمَٝم٣ميمِفِ  فَمعَم  ُيٛمِْٖمُٗمفُ  ِديٛم٣َمرٌ  شُمؿا ،اهللاِ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  َٞمْٖم تِفِ  فَمعَم  ايمرا ، اهللاِ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  َدازما

  شمقزم٣من فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف.  ش،  اهللاِ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  َأْصَح٣مزمِفِ  فَمعَم  ُيٛمِْٖمُٗمفُ  رٌ َوِديٛم٣َم
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ِِمؾ أن اإلٞم٣ًمن أراد يمق ذىمرٞم٣م ِم٣م أواؽمع  ايمِمدوم٣مت وزم٣مب   أيب ضمدي٧م ذح دم يم٘مـ اظمٗم٣مم يمْم٣مل  همٝمف ُيٖما

ق َم٣م صمقاَمع إلم إؾم٣مرة احلدي٧م هذا َمع  ◙ ذر  . َمٛمف ُيَتَِمدا

ـْ  َوَُيِْزئُ  »  وومقيمف ـْ  َيْرىَمُٔمُٜماَم  َرىْمَٔمَت٣منِ  يمَِؽ ذَ  فم َحك َِم  ش:.ايمّمُّ

ا٣م َمًتح٥ٌم هم٣ميمّمحك   شم٦ٌم وومد  ، ايمدرصم٣مت رهمع و ، ايمذٞمقب سم٘مٖمغم أؽم٣ٌمب وَمـ ،  اهلل  إلم ُيَٗمِرب َوِِم

 . ش اهلل ؾم٣مء َم٣م ويزيد أرزمًٔم٣م يِمقم ىم٣من»: ا◙ فم٣مئُم٥م ضمدي٧م دم ىمام  صالمه٣م أٞمف  ط ايمٛماٌِلا  فمـ

 .  َمًٙمؿ أطمرصمف ايمٖمِم٣مل سمرَمض ضمكم إوازمكم صالة ايمدرداء أيب ضمدي٧م ودم

 َمـ أي٣مم شمالشم٥م وصٝم٣مم ايمّمحك زمرىمٔمتل زمثالث طمٙمٝمقم أوص٣مين ويمٖمٓمف ، ُهَرْيَرةَ  أزم٣م  ط اهلل رؽمقل  هب٣م أَمر و

 .  أٞم٣مم أن ومٌؾ أوسمر وأن ؾمٜمر ىمؾ

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و   -

 ۞۞۞ 
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 :  والعشرون السابع الحديث

 

 

 

 

 

 

 

 *********************************************يمممح :ا

اسِ  » ومقيمف:   ـِ  ايمٛماقا اسِ  وهق: ◙ ؽِمْٚمَٔم٣منَ  زْم ـِ  ايمٛماقا  فمدة َمًٙمؿ اإلَم٣مم يمف أطمرج لفمايم٘ماِل ؽِمْٚمَٔم٣منَ  زْم

 . ايمْمقيٙم٥م ايمدصم٣مل ومِم٥م  أؾمٜمره٣م وَمـ إضم٣مدي٧م َمـ

ـُ  ايْمػِمُّ   » ومقيمف  ًْ ُٙمِؼ  ضُم ؿ وهق ، ايمٔمٓمٝمؿ اخلغم فمعم سمدل ، صم٣مَمٔم٥م ىمٙمٚم٥م ايمػم  ش: اخْلُ ًِ  : ومًٚمكم إلم َمٛمَٗم

 :مهواو  ،" وايمِمٙم٥م ايمػم زم٣مب " ويًٚمقٞمف ايم٘مت٤م اظم٠ميمٖمقن همٝمف ي٠ميمػ ايمذي وهذا ، اخلٙمؼ إلموإضم٣ًمن  زمِرٌ 

 مجٝمع إلم واإلضم٣ًمن ،  واْلغمان إزمٛم٣مء إلم و  ، إرضم٣مم إلم واإلضم٣ًمن ، هبام وايمػم ، ايمقايمديـ إلم اإلضم٣ًمن

 َمتٖمؼ ش َأزمِٝمفِ  ُودِّ  َأْهَؾ  ايْمَقيَمدِ  ِصَٙم٥مُ  ايْمػِمِّ  َأزَمرا  إِنا  »:   ◙ فمٚمر ازمـ ضمدي٧م ودم ، ايمػم دم داطمٌؾ  ىمٙمف ، اظمًٙمٚمكم

 . فمٙمٝمف

 ايمٛماٌِل  ؽُمئَِؾ  وومد  ايمممفمٝم٥م زم٣ميمِمٙم٥م أَمف و أزمٝمف ُودا  يِمؾ شمؿ وأَمف أزمٝمف زم٣مًرا ي٘مقن أن ، ايمٔمٓمٝمؿ ايمػم َمـ همٜمذا

ـْ :  ط ـِ  ايمٛما٣مسِ  َأضَمؼُّ  ََم ًْ َؽ  »:  وَم٣مَل  ؟ َصَح٣مزَمتِل زمُِح ـْ  شُمؿا :  وَم٣مَل  ش: ُأَمُّ َؽ :  وم٣مل ؟ ََم ـْ  شُمؿا :  وَم٣مَل  ُأَمُّ :  وم٣مل ؟ ََم

َؽ  ـْ  شُمؿا  ُأَمُّ  . فمٙمٝمف َمتٖمؼ َأزُمقك:  وم٣مل ؟ ََم

ـِ  اسِ  فَم ـِ  ايمٛماقا ِل فَمـ ◙ ؽِمْٚمَٔم٣منَ  زْم ـُ  ايْمػِمُّ :  وَم٣مَل   ط  ايمٛمٌا ًْ ُٙمِؼ، ضُم  دِم  ضَم٣مكَ  ََم٣م َواإِلشْمؿُ  اخْلُ

ٙمِؿ َرَواهُ ]  ايمٛما٣مُس  فَمَٙمْٝمفِ  َيْماٙمِعَ  َأنْ  َوىَمِرْه٦َم  َصْدِرَك، ًْ  [  َُم

ٌَدٍ  ازْمـ َوازمَِِم٥م وفَمـ َٟمُل  صِمْئ٦َم :  هَمَٗم٣مَل   ط  ايمٛماٌِل أسَمْٝم٦ُم  وَم٣مَل  ََمْٔم ًْ ـِ  سَم : وُمْٙم٦ُم : وَم٣مَل  َواإِلشْمِؿ؟ ايْمػِمِّ  فَم

ٌََؽ، اؽْمَتْٖم٦ِم  ،:َل وَم٣م َٞمَٔمْؿ، ٦ْم  ََم٣م ايْمػِمُّ  وَمْٙم  دِم  ضَم٣مكَ  ََم٣م واإِلشْمؿُ  ايْمَٗمْٙم٤ُم، إيَِمْٝمفِ  َواؿْمَٚمَٟمنا  ايمٛماْٖمُس، إيَِمْٝمفِ  اؿْمَٚمَٟمٞما

دَ  ايمٛماْٖمِس، ْدِر،  دِم  َوسَمَردا  . َوَأهْمَتْقكَ  ايمٛما٣مُس  َأهْمَت٣مكَ  َوإِنْ  ايمِما

 . ضمًـ زم١مؽمٛم٣مدٍ  وايمدارَمل أمحد  اإلَم٣مم َمًٛمََديّ  دم َرَويٛم٣َمه  ضمًـ ضَمِدي٧م:   ♫ ايمُمٝمخ وم٣مل
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َٓ  ۖ   َوايمتاْٗمَقىٰ  ايْمػِمِّ  فَمعَم  َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا »: وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اهلل وم٣مل  اهلل ؿم٣مفم٥م: ايمث٣مين  شْمؿِ  فَمعَم  َوُٞمقاسَمَٔم٣م َو  اإْلِ

ٌََؾ  ُوصُمقَهُ٘مؿْ  سُمَقيمُّقا َأن ايْمػِما  يماْٝمَس  »:  اهلل ووم٣مل، «ۖ   َوايْمُٔمْدَوانِ  ِق  وِم ـا  َواظْمَْٕمِرِب  اظمَْمْمِ
ـْ  ايْمػِما  َويَمٰ٘مِ َـ  ََم  آََم

طِمرِ  َوايْمَٝمْقمِ  زم٣ِمهللاِ ْٔ ِٝمِّكمَ  َوايْم٘مَِت٣مِب  َواظماََْلئَِ٘م٥مِ  ا ٌِّفِ  فَمعَمٰ  اظم٣َْمَل  َوآسَمك َوايمٛمٌا ٣مىمكِمَ  َوايْمَٝمَت٣مََمكٰ  ايْمُٗمْرزَمكٰ  َذِوي ضُم ًَ َـ  َواظمَْ  َوازْم

ٌِٝمؾِ  ًا ٣مئِٙمكِمَ  ايم ًا وَم٣مِب  َودِم  َوايم اَلةَ  َوَأوَم٣ممَ  ايمرِّ ىَم٣مةَ  َوآسَمك ايمِما ـَ  ۖ   فَم٣مَهُدوا إَِذا زمَِٔمْٜمِدِهؿْ  َواظمُْقهُمقنَ  ايمزا ٣مزمِِري  دِم  َوايمِما

ٌَْٟمؽَم٣مءِ  اءِ  ايْم ا ٌَْٟمسِ  َوضِمكمَ  َوايميا ـَ  ُأويَمٰئَِؽ  ۖ   ايْم  « اظمُْتاُٗمقنَ  ُهؿُ  َوُأويَمٰئَِؽ  ۖ   َصَدوُمقا ايماِذي

 ،زم٣مهلل ىم٣مإليامن:  ايمٗمٙمٌٝم٥م زم٣مٓفمتٗم٣مدات يتٔمٙمؼ َم٣م   ؽمقاءً  ايمػم أٞمقاع إلم اإلؾم٣مرة أي٥م هذه همتّمٚمٛم٦م 

 .  وذه طمغمه وزم٣ميمٗمدر ،أطمر وايمٝمقم  ،ورؽمٙمف وىمتٌف ،وَمالئ٘متف

 . إفمامل َمـ ذيمؽ وٞمحق ايمِمالة ىم١موم٣مم ٌدٞمٝم٥مايم زم٣مٕفمامل يتٔمٙمؼ َم٣م وأ

  اخلغم أوصمف دم ىم٣مإلٞمٖم٣مق:   اظم٣ميمٝم٥م زم٣ميمٔم٣ٌمدة يتٔمٙمؼ وَم٣م

 . وإشمؿ ،فمدوان همٜمق وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب طم٣ميمػ َم٣م وىمؾ ،زمر همٜمق وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب واهمؼ َم٣م هم٘مؾ

ـْ  ضمدي٧م ودم ٌْدِ  فَم ـِ  اهللاِ  فَم ُٔمقدٍ  زْم ًْ ْدَق  إِنا  فمٙمٝم٘مؿ زم٣ميمِمدق هم١من: وم٣مل ط  ايمٛماٌِل أن ◙ ََم  هَيِْدي ايمِمِّ

ٛما٥مِ  إلَِم  هَيِْدي ايْمػِما  َوإِنا  ايْمػِمِّ  إلَِم    فمٙمٝمف َمتٖمؼ  ايمٛما٣مرِ  إلَِم  هَيِْدي ايْمُٖمُجقرَ  َوإِنا  ايْمُٖمُجقرِ  إلَِم  هَيِْدي ايْمَ٘مِذَب  َوإِنا  اْْلَ

 ؽمٌٝمؾ ؽمٙمقك إلم وؿمريؼ هيدي همٜمق ، اخلٙمؼ َمع وايمِمدق ،  اهلل َمع يمِمدقهمٝمدطمؾ همٝمف ا فم٣ممّ  وايمِمدق 

 يَمِٖمل إزَْمَرارِ  ىمَِت٣مَب  إِنا  ىَمالا  »: سمٔم٣ملم وم٣مل ايمٔمٓمٝمؿ ىمت٣مزمف َمـ َمقؿمـ نمغمَم٣م دم إزمرار اهلل اَمتدح وومد إزمرار

ٝمِّكمَ  ٝمُّقنَ  ََم٣م َأْدَراكَ  َوََم٣م * فِمٙمِّ ْروُمقمٌ  ىمَِت٣مٌب  * فِمٙمِّ زَْمَرارَ  إِنا  » ووم٣مل، « * َما ْٕ ٣مرَ ايْمٖمُ  َوإِنا  ش:03» َٞمِٔمٝمؿٍ  يَمِٖمل ا  يَمِٖمل جا

ٛم٣َم» سمٔم٣ملم ووم٣مل، [04 ،03: آٞمٖمْم٣مر] «صَمِحٝمؿٍ  زَْمَرارِ  ََمعَ  َوسَمَقهما ْٕ  . [093: فمٚمران آل] «ا

ًٓ  ، وفمٚماًل   ، وافمتٗم٣مًدا ، همٔماًل  ايمػم َمـ ي٘مثرون ايمذيـ هؿ هم٣مٕزمرار   هٛم٣م ايمػم   ط  ايمٛماٌِل وهَمنا   ، وومق

 ايمتل أي٥م إلم فم٣مئٌد  احلدي٧م هذا ُيَٗم٣مل   أن وإَم٣م ، اظمخٙمقومكم زمكم ايمػم هَمنا  زمٟمٞمف ُيٗم٣مل أن هم١مَم٣م اخُلُٙمؼ زمحًـ
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ـُ  أن وهق سمٗمدَم٦م ًْ  اظمخٙمقومكم إلم زم٣مإلضم٣ًمن يتٔمٙمؼ َم٣م وَمٛمف ، وؿم٣مفمتف  اهلل زمٔم٣ٌمدة يتٔمٙمؼ َم٣م َمٛمف اخُلُٙمؼ  ضُم

ـُ  همّم٣مئؾ إلم اإلؾم٣مرة َمٔمٛم٣م سمٗمدم وومد ،  اهلل ذع ىمام ًْ  . ضمدي٧م َم٣م نمغم دم اخُلُٙمؼ  ضُم

 اهلل ومقل سمٗمدم ىمام ايمػم ود آشمؿ ش: ايمٛما٣مُس  فَمَٙمْٝمفِ  َيْماٙمِعَ  َأنْ  َوىَمِرْه٦َم  َصْدِرَك، دِم  ضَم٣مكَ  ََم٣م اإِلشْمؿُ وَ   » ومقيمف 

َٓ  َوايمتاْٗمَقى ايْمػِمِّ  فَمعَم  َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا» سمٔم٣ملم شْمؿِ  فَمعَم  سَمَٔم٣مَوُٞمقا َو  [2: اظم٣مئدة] «َوايْمُٔمْدَوانِ  اإْلِ

  ،َمٛمف فمٙمؿ فمٛمده ي٘مـ مل أو  اهلل َمراد فمعم ي٘مـ ومل أَمرٍ  دم وومع إذا ٕٞمف ـاظم٠مَم ٞمٖمس إلم ئمقد إَمر وهذا  

 :  ضمدي٧م سمٗمدم وومد اإلشمؿ دم همٝمٗمع  ضمراًَم٣م ي٘مقن أن همٝمخُمك ؟ ضمرام أم ضمالل هق هؾ ٞمٖمًف دم َُيُؽُّ 

ـِ  َُمُْمَتٌَِٜم٣مٌت  أَمقرٌ  وزَمْٝمٛمَُٜماَم  » ٌَُٜم٣مِت  اسماَٗمك هَمَٚم أَ  ايمُمُّ  ش َوفِمْرِوفِ  يمِِديٛمِفِ  اؽْمَتػْمَ

 يْمٙمع أن  ىمره إذا ؽمٚمٝم٣م ٓ فمٛمف يتقومػ أن يمف يٛمٌٕمل   َمٛمف َُمتٟمشماًِم  صدره دم وضم٣مكَ  ايمٖمٔمؾ همٔمؾ إذا هم٣مظم٠مَمـ 

 َمـ ىم٣من يمق  وإٓ زمٖمٔمٙمف  ويتٟمشمؿ فمٛمدهؿ َمٛم٘مقرٌ  أٞمف َمٔمٛم٣مه ايمٛم٣مس فمٙمٝمف يْماٙمِع أن ىمره إذا همٜمق ، ايمٛم٣مس فمٙمٝمف

 . فمٙمٝمف  ايمٛم٣مس عاؿمال َمـ  طَمًم ظم٣م ، ايمْمٝم٥ٌم ، اظم٣ٌمضم٥م ، احلالل إَمقر

 زمٚمداهمٔم٥م ُأَِمرٞم٣م أٞمٛم٣م َمع اإلطمالص زم٣مب َتٗمٝمؼ  اهلل يرزومف مل َمـ ٓؽمٝمام ايمٛم٣مس فمٙمٝمف يْماٙمِع أن ُي٤م ومد

 إَمقر َمـ أَمرٍ  فمعم ومدَم٦م هم١مذا ايمٛم٣مس فمٙمٝمٜم٣م يْماٙمِع أن اإلٞم٣ًمن ي٘مره ايمتل هل  اظمذَمقَم٥م هم٣مَٕمقر ، ايمري٣مء

 أهمَتْقكَ  هم١من ؽم٠ماْلؿ دم ايمٔمٙمؿ أهؾ إلم سمٔمقد أن همٔمٙمٝمؽ ،ٞمٖمًؽ دم  وضم٣مكَ  ايمٛم٣مس فمٙمٝمف يْماٙمِع أن وطمُمٝم٦م

 سمٔم٣مود أن همٔمٙمٝمؽ ايمُمٌٜم٥م  سَمُزل ومل ، صدرك يٛمممح ومل ايمديمٝمؾ زمٕمغم همتقاهؿ ىم٣من وإن ، زمف همخذ زم٣ميمديمٝمؾ

 . اهلل دفم٣مء َمـ سُم٘مثِر أن وفمٙمٝمؽ ، َمٛمٜمؿ أفمٙمؿ هق ظمـ ايم٠ًمال

٣مق  وأَم٣م  ًا  َمـ َترج ٞمٖمًف دم يٗمع أن همّماًل  اظمٔم٣ميص َمـ ضمتك صدورهؿ دم سمٟمشمر يٗمع ٓ همٗمد فمػمه همال  ايمُٖم

 .  اظمُمتٌٜم٥م إَمقر زمٔمض
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٣مق زمٔمض إن زمؾ  ًا  ىُمؾُّ  ": كمايمِمحٝمح دم هريره أيب ضمدي٧م ٖملهم زم٣مظمٔمِمٝم٥م َي٣مهر أن إَمر زمف زمٙمغ  ومد ايمُٖم

تِك ـَ  إِٓا  َُمَٔم٣مذًم  َأَما ـَ  َوإِنا  ، اظمَُْج٣مِهِري صُمُؾ  َئْمَٚمَؾ  َأنْ  اظمَُْج٣مَهرةَ  َِم ْٝمؾِ  ايمرا هُ  َووَمْد  ُيِْمٌَِح  شُمؿا  ، فَمَٚمالً  زم٣ِميمٙما  ، اهللاُ ؽَمؼَمَ

٣ٌَمِرضَم٥مَ  فَمِٚمْٙم٦ُم  هُماَلنُ  َي٣م:  هَمَٝمُٗمقَل  هُ  زَم٣مَت  َووَمْد  ، َوىَمَذا ىَمَذا ايْم ؼُمُ ًْ فُ  َي  ." فَمٛمْفُ  اهللِ ؽِمؼْمَ  َيْ٘مُِمُػ  َوُيِْمٌُِح  َرزمُّ

ٌا٤َم »:   اهلل وم٣ميمف َم٣م وَمٔمٙمقمٌ   ياَم  إيَِمْٝمُ٘مؿُ  وضَم ٛمَفُ  نَ اإْلِ هَ  وُمُٙمقزمُِ٘مؿْ  دِم  َوَزيا قَق  ايْمُ٘مْٖمرَ  إيَِمْٝمُ٘مؿُ  َوىَمرا ًُ  َوايْمُٖم

اؾِمُدونَ  ُهؿُ  ُأويَمئَِؽ  َوايْمِٔمِْمَٝم٣منَ    « ايمرا

هَ  ايمْم٣مفم٣مت  إيمٝمف ضم٤ٌم أن اظم٠مَمـ فمعم  اهلل ٞمٔمٚم٥م همٚمـ   أَمرٍ  دم وومع هم١مذا ، وايمًٝمئ٣مت ، اظمٔم٣ميص إيمٝمف وىَمرا

 . همٝمف وومع ايمذي اإلشمؿ هذا رهمع اإلَم٘م٣من زمٗمدر همُٝمح٣مول  ايمتٟمشُمؿو ، احلزنو زم٣ميمتحرج ؾَمّٔمر  َُمُمَتٌف

  اهلل أن همٙمٝمٔمٙمؿ ويٖمٔمؾ صدره  دم َم٣م زمٔمض فمعم ايمٛم٣مس يْمٙمع أن ُيُمك ىم٣من إذا اإلٞم٣ًمن أن وفيى:

ـُ  إلم َم٠مداه وهذا وزم٣مؿمٛمف ـم٣مهره فمعم َُمْماٙمِع ًْ  * سَمُٗمقمُ  ضِمكمَ  َيَراكَ  ايماِذي »:  سمٔم٣ملم وم٣مل  هلل اظمراوم٥ٌم ضُم

ٌََؽ  ـَ  دِم  َوسَمَٗمٙمُّ ٣مصِمِدي ًا فُ  * ايم ِٚمٝمعُ  ُهقَ  إِٞما ًا   « ايْمَٔمٙمِٝمؿُ  ايم

 زال َم٣م أٞمف فمعم يدل هذا فمٛمده َم٣م زمٔمض فمعم ايمٛم٣مس يْماٙمِع أن ي٘مره اإلٞم٣ًمن هم٘مقن احلٝم٣مء وصمقب وفيى: 

 أم إلم همرصمع َراةفمُ  يٙمٔمٌقن وهؿ ومقمٍ  فمعم ََمرا    ط  وايمٛماٌِل  أديَمُتفُ  سمٗمدَم٦م ىمام حمٚمقد واحلٝم٣مء  ، ضمٝم٣مء فمٛمده

ـَ  َٓ :  همٗم٣مل ا◙  ؽمٙمٚم٥م ـْ  َوٓ اؽْمَتْحَٝمْقا اهللاِ َِم وا ايْمٛما٣مسِ  َِم  .  "!  اؽْمَتؼَمُ

 ويٗمقل ◙ َم٣مفِمزُ  ط ايمٛماٌِل صم٣مء ظم٣م و  َمٔمِمٝم٥م دم وومع وإن ضمتك ٞمٖمًف ؽمؼم فمعم ُيرص هم٣مظم٠مَمـ 

٦ٌُْم !   اهلل َي٣مَرؽُمقل ، هَمَٟموِمْٚمفُ  ضَمداً ا أَص   فمٙمٝمف َمتٖمؼ ٞمٖمًف ؽمؼم إلم يمف فملىم٣ميمدا فمٛمف أفمرض  فَمقما

ـْ  “ :ط  يٗمقل و ٙماًِم   ؽَمؼَمَ  ََم ًْ هُ   َُم   .هريرة  أيب فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف.   “ اهللا ؽَمؼَمَ

ٙمِؿ َرَواهُ  » ومقيمف:     ًْ  ىمت٣مب صحٝمح َمًٙمؿ . صحٝمحف دم أي  :َُم

ٌَدٍ  ازْمـ َوازمَِِم٥م وفَمـ » ومقيمف:    سمٔم٣ملم اهلل  رمحف اظمِمٛمػ  وؽم٣مومف إول احلدي٧م نمغم آطمر ضمدي٧ٌم  وهذا :ََمْٔم

ٌَكم  .  ُئِمَٙمفُ  ايمٔمٙمؿ أهؾ وزمٔمض سمٔم٣ملم ♫ َمٗمٌؾ يمٙمُمٝمخ اظمًٛمد ايمِمحٝمح دم وهق يمألول ىم٣مظمُ
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َٟمُل  صِمْئ٦َم :  همَٗم٣مَل   ط  ايمٛماٌِل أسَمْٝم٦ُم  » ومقيمف:   ًْ ـِ  سَم  أٞمف احل٣مل زمٗمريٛم٥م فَمٙمِؿَ   ط  ايمٛماٌِل يمٔمؾ:  َواإِلشْمِؿ؟ ايْمػِمِّ  فَم

 اهلل أفمٙمٚمف َم٣م إٓ ايمٕمٝم٤م َمـ ئمٙمؿ ٓ  ط  ايمٛماٌِل هم١من وإٓ ذيمؽ فمعم أؿمَٙمَٔمفُ   اهلل يمٔمؾ أو ، ذيمؽ فمـ يًٟمل

ُ » همٗم٣مل فمٛمف اهلل أطمػم ىمام    [26: اْلـ] «َأضَمًدا نَمْٝمٌِفِ  فَمعَم  ُيْٓمِٜمرُ  هَماَل  ايْمَٕمْٝم٤ِم  فَم٣ممِل

 . «اخلغم َمـ ٓؽمت٘مثرت ايمٕمٝم٤م افمٙمؿ ىمٛم٦م ويمق »سمٔم٣ملم خمػمًا فمٛمف:  ووم٣مل

ًْ  صِمْئ٦َم  » ومقيمف ـِ  َٟمُل سَم :   وم٣مل وهٛم٣م اخُلُٙمؼ زمحًـ ايمػم سمٖمًغم إول احلدي٧م دم سمٗمدم  ش: ؟ َواإِلشْمؿِ  ايْمػِمِّ  فَم

ٌََؽ  اؽْمَتْٖم٦ِم  ٣م  اظمٔم٣ميص زمكم فمُمٔمش ومد رصمؾ إلم سمٟمت َم٣م يمٙمٚم٠مَمـ إَمر وهذا وَمْٙم  ؽَمِٚمعَ  وإذا ، ومٙمٌف وُأِذهَبَ

ر ايمٗمرآن  َوضْمَدهُ  اهللاُ ُذىمِرَ  َوإَِذا»:   اهلل وم٣مل ىمام ضم٣ميمف !  ْل٣م صدره اٞمممح إنم٣مين ؽمٚمع وإذا   ، يمف سَمٛمَ٘ما

ْت  ـَ  وُمُٙمقُب  اؾْمَٚمَٟمزا طَِمَرةِ  ُي٠ْمَِمٛمُقنَ  َٓ  ايماِذي ْٔ ـَ  ُذىمِرَ  َوإَِذا زم٣ِم ـْ  ايماِذي ونَ  ُهؿْ  إَِذا ُدوٞمِفِ  َِم ٌْمِمُ َت ًْ   «َي

ا َأؽْمَقًدا "وضم٣مل ومٙمٌف: ًٝم٣م ىَم٣ميْمُ٘مقزِ  َُمْرزَم٣مدًّ َٓ  ُروهًم٣مََمٔمْ  َئْمِرُف  َٓ  جُمَخِّ ٓا  َُمٛمَْ٘مًرا ُيٛمْ٘مِرُ  َو َب  ََم٣م إِ ـْ  ُأْذِ  ". َهَقاهُ  َِم

  ضمذيٖم٥م فمـ فمٙمٝمف َمتٖمؼ

ج ايمذي هق هم٣مظم٠مَمـ  يٛمٓمر أن يمف هذا همٚمثؾ  ط اهلل رؽمقل ُي٣ميمػ أن و ،  اهلل يٕمّم٤م همٝمام يٗمع أن َيَتَحرا

ٙمِّٝم٥م دم ـم٣مهًرا يمٝمس ايمٖمٔمؾ هذا أن فمعم ديمٝمؾ همٜمذا ، وايمِمٛمٝمع ،ايمٖمٔمؾ هذا َمـ َمُمٚمئًزا ومٙمٌف ىم٣من إن  ومٙمٌف دم  احلِّ

ك واظمُمتٌٜم٣مت اظمُمتٌٜم٣مت َمـ ي٘مقن أن أضمقايمف همٟمدٞمك   .  سُمؼْمَ

٦ْم  ََم٣م ايْمػِمُّ   » ومقيمف   اظمًٙمٚمكم زمٔمض هم١من إؿمالومف فمعم  يمٝمس هذا و  ش: ايْمَٗمْٙم٤ُم  إيَِمْٝمفِ  َواؿْمَٚمَٟمنا  ايمٛماْٖمُس، إيَِمْٝمفِ  اؿْمَٚمَٟمٞما

 فمعم َمٛمممضم٣مً  ومٙمٌف ي٘مقن يًتٖمتٝمف ايمٔم٣مملِ   إلم صم٣مء َم٣م هم١مذا  ايمٝمٟمس َمـ رء ُيَِم٣مب وزمٔمّمٜمؿ ، زم٣ميمٗمٛمقط ُيَِم٣مب

ٌَُتؾ وايمتُمدد ايمٕمٙمق، فمـ َنك ومد اإلؽمالم ، إيمٝمؽ يمٝمس هذا يمف هَمُٝمَٗم٣مل ،  ٞمٖمًف فمعم ايمتُمديد  فمـ وَنك  ،  وايمَت

ـِ ايم دِم  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  صَمَٔمَؾ  َوََم٣م »:   اهلل يٗمقل ايمٛم٣مس فمعم ىمٙمٖم٥م همٝمٜم٣م ايمتل إفمامل َمـ ىمثغم ي ـْ  دِّ   « ضَمَرٍج  َِم
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٦ْم  ََم٣م يمف ُيَٗم٣مل َم٣م ، زم٣ميمْم٣مفم٣مت ي٣ٌمرم َم٣م رصمالً  َتد و   إَمر ويم٘مـ   ايْمَٗمْٙم٤ُم  إيَِمْٝمفِ  َواؿْمَٚمَٟمنا  ايمٛماْٖمُس، إيَِمْٝمفِ  اؿْمَٚمَٟمٞما

 زم٣ميمديمٝمؾ وأهمت٣مك ايمٛم٣مس َمـ أضمًدا اؽمتٖمتٝم٦م إن إديم٥م إلم يرصمع إطمغم دم إَمر  شمؿ ايمْم٣مئع اظم٠مَمـ إلم ئمقد

 . زم٣ميمديمٝمؾ إطمذ  فمٙمٝمؽ همٝمج٤م ، يٛمممح مل أم ، صدرك اٞمممح

دَ  ايمٛماْٖمِس، دِم  ضَم٣مكَ  ََم٣م واإِلشْمؿُ  » ومقيمف ْدِر،  دِم  َوسَمَردا  اؽمتٖمتٝم٦م إذا ئمٛمل ش: َوَأهْمَتْقكَ  ايمٛما٣مُس  َأهْمَت٣مكَ  َوإِنْ  ايمِما

ُرج سمُمٔمر زيم٦م وَم٣م اظم٣ًمئؾ َمـ َمًٟميم٥مٍ  دم ايمٛم٣مس  اظمٛمع أو احِلؾ فمعم ايمٓم٣مهرة إديم٥م يًقومقا مل َٕنؿ إَم٣م زم٣ميمَتحا

 همٜمؿٍ  يمٗمٙم٥م أو ،  ٞمٖمًف دم يمُم٘مقكٍ  َمؼمدًدا زال وَم٣م زم٣ميمديمٝمؾ أهمَتْقهُ  إذا أَم٣م ، ايم٣ًمئؾ هذا فمعم احلج٥م سُمَٗمؿ مل أَن٣م وإَم٣م

ٌَف أصح٣مب َمـ ىم٣من إذا يمَتَٚمُٝمعٍ  أو ، ٞمٖمًف دم يمتُمدد أو ، فمٛمده  . زمف ي٣ٌملم ٓ همٜمذا  ايم٣ٌمب هذا دم ايمُُم

َٓ  » :سمٔم٣ملم وم٣مل، زمف ومٙمٌف  ويْمٚمئـ ، زمف صدره ويٛمممح اظم٠مَمـ إلم حمٌقٌب  ايمػم أن لمإ  فم٣مئدة  هم٣مظمًٟميم٥م  َأ

ُـّ  اهللاِ زمِِذىْمرِ 
 .  زمف صدره ويّمٝمؼ اظمًٙمؿ إلم َمٌٕمقٌض  واإِلشْمؿُ  ،  « ايْمُٗمُٙمقُب  سَمْْمَٚمئِ

 ومد اظمٖمتل ٕن يمٙمديمٝمؾ خم٣ميمٖم٥م أَن٣م ئمٙمؿ وهق ايمٖمتقى فمعم يرىمـ ٓ اإلٞم٣ًمن أن ايمٖمقائد َمـ احلدي٧م ودم 

 ي٘مقن هم٣مإلٞم٣ًمن  خمتٙمٖم٥م ايمٖمتقى يم٘م٣مٞم٦م ،صحٝمح٥مٍ  صقرةٍ  فمعم ايم٠ًمال ُوِوع يمق زمٝمٛمام  ، فمٛمف سمًٟميمف  زمام يٖمتٝمؽ

دم و ٞمٖمًف دم وَم٣م ْلقاه َمقاهمًٗم٣م ي٘مقن َم٣م فمعم همٗمط افمتامده ي٘مقن وٓ اظمٖمتل يذىمره ايمذي ايمديمٝمؾ فمعم افمتامده

 . وأداب إضم٘م٣مم َمـ ذيمؽ نمغم احلدي٧م

 –رب ايمٔم٣مظمكم  احلٚمد هللو -

 ۞۞۞ 
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 :  والعشرون الثامن الحديث

 

 

 

 

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

ـِ  ايمِٔمْرزم٣مضِ  فمـ » ومقيمف:     فمٙمٝمف ُيٚمٙمٜمؿ َم٣م  ط اهلل رؽمقل َيد مل ايمذيـ َمـ وهق  :◙  ؽَم٣مري٥مَ  زم

َأفْمُٝمٛمُُٜمؿْ  سَمَقيماقا »:    اهلل وفَمَذَرُهؿ ـَ  ِٖمٝمُض سمَ  وا َْمعِ  َِم ٓا  ضَمَزًٞم٣م ايمدا  « ُيٛمِٖمُٗمقنَ  ََم٣م ََيُِدوا َأ

 ؾمٔمر إذا أن همٛمحـ ، فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان ايمِمح٣مزم٥م َمـ ايمٛمٖمر ه٠مٓء دم اإليامن ومقة فمعم ديمٝمؾ وهذا 

 يٌ٘مقن ىم٣مٞمق أويمئؽ زمٝمٛمام ،وايم٘مًؾ ، ايمٖمتقر إلم هئًم٣م زم٣مدر ،ايمرطمِم٥م وصمد أو  ، ايمٔمجز ٞمٖمًف َمـ اإلٞم٣ًمن

َٔمَٖم٣مءِ  فَمعَم  يماْٝمَس  »:  َمٔمذورون وهؿ ، ايمْم٣مفم٥م وزمكم زمٝمٛمٜمؿ ضمٝمؾ إذا َٓ  ايمّمُّ َٓ  اظمَْْرَىٰ  فَمعَم  َو ـَ  فَمعَم  َو  َٓ  ايماِذي

ٛمكِمَ  فَمعَم  ََم٣م ۖ   َوَرؽُمقيمِفِ  هللِاِ َٞمَِمُحقا إَِذا ضَمَرٌج  ُيٛمِٖمُٗمقنَ  ََم٣م ََيُِدونَ  ًِ ضِمٝمؿٌ  نَمُٖمقرٌ  َواهللاُ ۖ   ؽَمٌِٝمؾٍ  َِمـ اظمُْْح َٓ * را  َو

ـَ  عَم فمَ  ـَ  سَمِٖمٝمُض  َوَأفْمُٝمٛمُُٜمؿْ  سَمَقيماْقا فَمَٙمْٝمفِ  َأمْحُِٙمُ٘مؿْ  ََم٣م َأصِمُد  َٓ  وُمْٙم٦َم  يمَِتْحِٚمَٙمُٜمؿْ  َأسَمْقكَ  ََم٣م إَِذا ايماِذي َْمعِ  َِم ٓا  ضَمَزٞم٣مً  ايمدا  َأ

 «  ُيٛمِْٖمُٗمقنَ  ََم٣م ََيُِدوا

 وم٣مل ايمتقزم٥م ؽمقرة آطمر دم  اهلل وَمـ  زمؾ  ط ايمٛمٌل َمـ ايمٌُم٣مرة صم٣مءت  شمؿ ايمٗمرآن دم  اهلل وفمذرهؿ  

سُمؿْ  ََم٣م يَمِرصَم٣مًٓ  زم٣ِمظمَِْديٛم٥َمِ  إِنَ  ":   ط اهلل رؽمقل غًما، ِهْ ًِ ُٜمؿُ  ََمَٔمُ٘مؿْ  ىَم٣مُٞمقا إَِٓ  َواِدًي٣م وَمَْمْٔمُتؿْ  َوَٓ  ََم ًَ ٌَ  . " ايْمُٔمْذر ضَم

 - × -وفمٓمٛم٣م رؽمقل اهلل »وم٣مل :  -ريض اهلل فمٛمف  -فمـ أيب ٞمجٝمح ايمٔمرزم٣مض زمـ ؽم٣مري٥م 

قفمٓم٥م وصمٙم٦م َمٛمٜم٣م ايمٗمٙمقب ، وذرهم٦م َمٛمٜم٣م ايمٔمٝمقن . همٗمٙمٛم٣م : ي٣م رؽمقل اهلل ، ىمٟمَن٣م َمقفمٓم٥م َمقّدع َم

٣مفم٥م وإن سمٟمَّمر فمٙمٝم٘مؿ فمٌد ، هم١مٞمف أوصٝم٘مؿ زمتٗمقى اهلل فمز وصمؾ ، وايمًٚمع وايمْم» همٟموصٛم٣م . وم٣مل : 

قا  َمـ ئِمش َمٛم٘مؿ همًغمى اطمتالهم٣ًم ىمثغما . همٔمٙمٝم٘مؿ زمًٛمتل وؽمٛم٥م اخلٙمٖم٣مء ايمراؾمديـ اظمٜمديكم . فمّمُّ

رواه أزمق داود وايمؼمَمذي  شفمٙمٝمٜم٣م زم٣ميمٛمقاصمذ ، وإي٣مىمؿ وحمدشم٣مت إَمقر ، هم١مّن ىمؾ زمدفم٥م واليم٥م 

 ووم٣مل : ضمدي٧م ضمًـ صحٝمح .
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٣ًٌم اظمقفمٓم٥م : ََمْقفِمَٓم٥مً  - ط- اهلل رؽمقُل  َوفمَٓمٛم٣َم» ومقيمف:    هق ؼمنمٝم٤موايم وايمؼمهٝم٤م ،زم٣ميمؼمنمٝم٤م سم٘مقن نم٣ميم

 . يمٙمٚم٠مَمٛمكم وايمتٚم٘مكم وايمٛمٌم ايمٛمٔمٝمؿ َمـ  اهلل أفمد زمام إطم٣ٌمر

، وم٣مل اهلل فمزوصمؾ: َمقفمٓم٥م ايمٗمرآن  اهلل أٞمزل وومد  وايمذٞمقب ،اظمٔم٣ميص َمٕم٥ٌم َمـ ايمتحذير وايمؼمهٝم٤م

 مجٔم٥م ىمؾ قميٗم  ط ايمٛمٌل ىم٣من وىمذيمؽ  [038]آل فمٚمران:  «َهَذا زَمَٝم٣مٌن يمِٙمٛما٣مِس َوُهًدى َوََمْقفِمَٓم٥ٌم يمِْٙمُٚمتاِٗمكمَ »

 ئمظ ايمٛم٣مس زال وَم٣م ،مخٝمس ىمؾ ايمٛم٣مس ئمظ َمًٔمقد زمـ اهلل فمٌد وىم٣من ،اْلٚمٔم٥م طمْم٥ٌم دم أصح٣مزمف ئمظ

 . اظم٠مَمٛمكم سمٛمٖمع ايمذىمرى هم١من زمٔمًّم٣م زمٔمّمٜمؿ

اَم  »:  اهلل ىمٗمقل وه٘مذا وؽم٘مٛم٦م طمُمٔم٦م أي : ايمُٗمُٙمقُب  َمٛمٜم٣م َوصِمَٙم٦ْم  » ومقيمف:   ـَ  اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  إِٞما  إَِذا ايماِذي

ِؿْ  َوفَمعَم  إِياَمٞم٣مً  َزاَدهْتُؿْ  َآَي٣مسُمفُ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  سُمٙمَِٝم٦ْم  َوإَِذا وُمُٙمقهُبُؿْ  َوصِمَٙم٦ْم  اهللاُ  ُذىمِرَ  ُٙمقنَ  َرهبِّ ـَ * َيَتَقىما اَلةَ  ُيِٗمٝمُٚمقنَ  ايماِذي  ايمِما

ا٣م ِ  » :  اهلل ووم٣مل ، « ُيٛمِٖمُٗمقنَ  َرَزوْمٛم٣َمُهؿْ  َوِِم ـَ  * اظمُْْخٌِتكِمَ  َوزَمممِّ  «وُمُٙمقهُبُؿْ  َوصِمَٙم٦ْم  اهللاُ رَ ُذىمِ  إَِذا ايماِذي

ْ  » :اظم٠مَمٛمكم فمعم  اهلل  وفَمت٤َِم  ـَ  َيْٟمنِ  َأمَل ِذي َُمعَ  َأنْ  آََمٛمُقا يمِٙما ـَ  َٞمَزَل  َوََم٣م اهللاِ يمِِذىْمرِ  وُمُٙمقهُبُؿْ  خَتْ ؼِّ  َِم   « احْلَ

ـ ٛمُْٜمؿهَمٚمِ  ؽُمقَرةٌ  ُأٞمِزيَم٦ْم  ََم٣م َوإَِذا»:  إيامٞم٣م ازدادوا اظم٠مَمٛمكم فمعم ٞمزل إذا ىم٣من وايمٗمرآن  ُ٘مؿْ  َيُٗمقُل  َما  َزاَدسْمفُ  َأيُّ

ِذهِ  ٣م ۖ   إِياَمًٞم٣م َهٰ ـَ  هَمَٟمَما ونَ  َوُهؿْ  إِياَمًٞم٣م هَمَزاَدهْتُؿْ  آََمٛمُقا ايماِذي ٌْمِمُ َت ًْ ٣م * َي ـَ  َوَأَما َرٌض  وُمُٙمقهِبِؿ دِم  ايماِذي ٣م هَمَزاَدهْتُؿْ  َما ًً  ِرصْم

ِٜمؿْ  إلَِمٰ  ًِ  « ىَم٣مهمُِرونَ  َوُهؿْ  َوََم٣مسُمقا ِرصْم

ُٜماَم  ٓ فَمْٝمٛم٣َمنِ »ط: ، وومد وم٣مل رؽمقل اهلل  اهلل طمُمٝم٥م َمـ أي : ايمُٔمٝمقن َمٛمٜم٣م َوَذَرهَم٦م» ومقيمف:   ًُّ َ  ايمٛما٣مرُ  مَت

ٙمِِٚمكمَ  سَمْ٘مألُ  زَم٣مسَم٦ْم  فَمكْمٌ : َأزَمًدا ًْ ـْ  زَمَ٘م٦ْم  َوفَمكْمٌ  اهلل، ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  اظمُْ  .شاهلل طَمُْمَٝم٥مِ  َِم

 اهلل وم٣مل َمريؿ ؽمقرة أوائؾ َمـ صمٔمٖمر فمٙمٝمٜمؿ سمعم  ضمكم زم٘مقا ضمكم َمٔمف وَمـ  ايمٛمج٣مر  اهلل اَمتدح وومد 

ؽُمقلِ  إلَِم  ُأٞمِزَل  ََم٣م ؽَمِٚمُٔمقا َوإَِذا » :  ـَ  سَمِٖمٝمُض  َأفْمُٝمٛمَُٜمؿْ  سَمَرىٰ  ايمرا َْمعِ  َِم ا٣م ايمدا ـَ  فَمَرهُمقا ِِم ؼِّ  َِم  « ۖ   احْلَ

 ، ظمُم٣منمؾا وىمثرة ، ايمٗمٙمقب ومًقة َمع وإٓ ، ذيمؽ  اهلل رزومف َمـ فمعم إٓ شمٗمٝمؾ اهلل طمُمٝم٥م َمـ وايمٌ٘م٣مء  

 فمعم هيٝمجف َم٣م ومٙمٌف دم َيد وومد فمٝمٛمف  سمدَمع وٓ اإلٞم٣ًمن يٌ٘مل ٓ ،ومد يمٙمٗمرآن ايمتدزمر وومٙم٥م ، ايمقؽم٣موس وىمثرة
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 فمالَم٥م وهذه فمٓمٝماًم  أصمًرا همٝم٠مصمر اهلل ضمؼ دم يدَمع ٓ ضمتك ،  ذيمؽ فمـ يٌمهمف زمام ايمُمٝمْم٣من ويٟمسمٝمف  ، ايمٌ٘م٣مء

 . ايمٗمٙم٤م دم َووَمرَ  وِم٣م اظمقافمظ سمٙمؽ أشمر َمـ يمدَمعزم٣م ايمٔمكم وذرف ، زم٣مظمقافمظ ايمٗمٙم٤م سمٟمشمر ، يمٙمٚم٠مَمـ فمٓمٝمٚم٥م

٣َم اهللِ َي٣مَرؽُمقَل : هَمُٗمْٙمٛم٣َم » ومقيمف:   عٍ  ََمْقفِمَٓم٥مُ  ىَمَٟمَنا  ائًداز أَمًرا  ط ايمٛمٌل َمـ ؽمٚمٔمقا  ىمٟمَنؿ أي : هَمَٟموِصٛم٣َم َُمَقدِّ

 ، يقدفمٜمؿ َمـ إلم ايمقص٣مي٣م وأطمٌم ايمقص٣مي٣م أزمٙمغ إيِم٣مل دم َيتٜمد اظمقدع هم١من ومٌؾ َمـ يًٚمٔمقٞمف ىم٣مٞمقا فَماما 

 أن ُي٣مول ايمقوم٦م و٣مق إذا يم٘مـ  ، هٛم٣م ىمثغم وىمالم هٛم٣م ىمثغم زم٘مالم يت٘مٙمؿ اإلٞم٣ًمن َتد  ايمًٔم٥م ووم٦م دم أَم٣م 

 هم٣ميمِمح٣مزم٥م ، زمف ويٟمطمذ ، زمف يتٚمًؽ أن اإلٞم٣ًمن فمعم َي٤م َم٣م زمٟمهؿ ويقيص اإلٞم٣ًمن، َمٛمف يًتٖمٝمد َم٣م زمٟممجع يٟمت

 ٞمِمح َمـ ؽمٚمٔمقا َم٣م يمُمدة فمٝمقَنؿ ودَمٔم٦م  ومٙمقهبؿ وصمٙم٦م ضمٝم٧م ، احل٣مل زمٗمريٛم٥م اؽمتديمقا فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان

عٍ  ََمْقفِمَٓم٥مُ  هذه همٗم٣ميمقا   ط اهلل رؽمقل  وسمقصمٝمف  إٓ طمغم َمـ همام اخلغم فمعم ضمرصٜمؿ َمـ وهذا هَمَٟموِصٛم٣َم َُمَقدِّ

ٌا٣مومكم  وىم٣مٞمقا  . ىمثغما وفمٓمٜمؿ ومد أٞمف َمع ايمَ٘مٙمِؿ زمجقاَمع يٟمسمٝمٜمؿ أن  ط ايمٛمٌل َمـ همْمٙمٌقا إيمٝمف ؽَم

  " سَمْٕمَّم٤ْم  ٓ ": وم٣مل أوصٛمل:  وم٣مل ◙ ُهرْيرة أيب ضمدي٧م سمٗمدم وومد حمٚمقد ايمقصٝم٥م وؿمٙم٤م

 .  ايم٣ٌمب دم أطمرى وأضم٣مدي٧م

 ،زمٔمًّم٣م زمٔمّمٜمؿ يقيص ايمٛم٣مس زال وَم٣م  اظم٠مَمٛمقن وأوص  ، ط رؽمقيمف ووص  ، اهلل وص وومد 

 .  هب٣م ايمقهم٣مء َي٤م همٝمٜم٣م صَمّقر ٓ ايمتل وايمقصٝم٥م

 يمافُ  ََئَْمؾ اهللاَ َيتاِؼ  َوََمـ »:  اهلل وم٣مل طمغم ىمؾ ومِج٣مع َمالك َٕن٣م  هب٣م ٌدأهم: اهللِ زمَِتْٗمَقى ُأْوِصْٝمُ٘مؿْ  » ومقيمف:  

ـْ  َوَيْرُزوْمفُ  خَمَْرصًم٣م ٤ُم  َٓ  ضَمْٝم٧ُم  َِم ًِ َت ـْ  »:  اهلل وم٣مل « َُيْ َٔمْؾ  اهللاَ َيتاِؼ  َوََم ـْ  يَمفُ  ََيْ :   اهلل وم٣مل، « ُيْناً  َأَْمِرهِ  َِم

ُٗمقا » ءٍ  زمُِ٘مؾِّ  َواهللاُ  ۖ   اهللاُ ُٚمُ٘مؿُ َوُئَمٙمِّ  ۖ   اهللاَ َواسما   « فَمٙمِٝمؿٌ  َرْ

ُدوا »:  زاد طمغم أَن٣م  اهلل وأطمػم ىمثغمات آي٣مت دم  ادِ  طَمغْمَ  هَم١مِنا  َوسَمَزوا  « ۖ   ايمتاْٗمَقىٰ  ايمزا

٣ٌَمُس  »:  يم٣ٌمس وطمغم
 « َذيمَِؽ  طَمغْمٌ  َذيمَِؽ  ايمتاْٗمَقى َويمِ
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ْٝمٛم٣َم َويَمَٗمْد  »:  أيًّم٣م اهلل وصٝم٥م وهل  ـَ  َوصا ٌْٙمُِ٘مؿْ  َِمـ ايْم٘مَِت٣مَب  ُأوسُمقا ايماِذي ٣مىُمؿْ  وَم ُٗمقا َأنِ  َوإِيا وومد وم٣مل « ۖ   اهللاَ اسما

٣َم َي٣م»سمٔم٣ملم:  ِؼ  ايمٛماٌِلُّ  َأهيُّ ٣َم َي٣م»، «اهللاَ اسما ـَ  َأهيُّ ُٗمقا آََمٛمُقا ايماِذي ٣َم َي٣م»، «اهللا اسما ُٗمقا ايمٛما٣مُس  َأهيُّ ُ٘مؿُ  اسما  . «َرزما

 

 « ايْمَٖم٣مئُِزونَ  ُهؿُ  هَمُٟمويَمٰئَِؽ  َوَيتاْٗمفِ  اهللاَ  َوَُيَْش  َوَرؽُمقيَمفُ  اهللاَ ُيْمِعِ  َوََمـ » همٗم٣مل:وأطمػم أن ايمٖمقز همٝمٜم٣م 

 . اظم٠مَمٛمكم َمـ َمٔمف َمـ  شمؿ ٞمٖمًف طم٣مص٥م دم اهلل زمتٗمقى  أوص٣مه هي٥مً  أرؽمؾ إذا  ط ايمٛمٌل وىم٣من 

٣َم َي٣م:  ووم٣مل احل٨م دم وم٣مم, ط لايمٛمٌ أن أَم٣مَمف أيب ضمدي٧م دم ىمام  ايمتقضمٝمد هب٣م ويراد سُمْمَٙمؼ اهلل وسمٗمقى  َأهيُّ

ُٗمقا ايمٛما٣مُس  ٌُُدوا ايمرواي٣مت زمٔمض ودم،   َرزماُ٘مؿ اسما  .  َرزماُ٘مؿ افْم

٣م َي٣م »: سمٔم٣ملم وم٣مل:يمتٗمقاه وىمثغم َمـ ايمٔم٣ٌمدات ايمِمٝم٣مم  اهلل ذعومد و  َ ـَ  َأهيُّ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿُ  ىُمت٤َِم  آََمٛمُقا ايماِذي

َٝم٣ممُ  ـَ  فَمعَم  ىُمت٤َِم  ىَماَم  ايمِمِّ ٌْٙمُِ٘مؿْ  َِمـ ايماِذي ُ٘مؿْ  وَم ٣م َي٣م »  سمٔم٣ملم وم٣مل « سَمتاُٗمقنَ  يَمَٔمٙما َ ٌُُدوا ايمٛما٣مُس  َأهيُّ ُ٘مؿُ  افْم  ايماِذي َرزما

ـَ  طَمَٙمَٗمُ٘مؿْ  ـْ  َوايماِذي ٌْٙمُِ٘مؿْ  َِم ُ٘مؿْ  وَم   « سَمتاُٗمقنَ  يَمَٔمٙما

 سمرىًم٣م ففمٛم  اهلل َنك أو همٔماًل  زمف  اهلل أَمر ِم٣م يٙمٝمف وَم٣م ايمتقضمٝمد همٝمف ويدطمؾ  ،  اهلل زمحؼ همٟموص 

 اهللاِ  فِمٛمَْد  َأىْمَرََمُ٘مؿْ  إِنا  » :  اهلل وم٣مل ايمتٗمقى أهؾ ايمٛم٣مس وأهمّمؾ  ، زم٣ميمؼمك يْم٣مع ىمام ،زم٣ميمٖمٔمؾ  اهلل همٝمْم٣مع

 « َأسْمَٗم٣مىُمؿْ 

  .فمٙمٝمف َمتٖمؼ هلل أسمٗم٣مهؿ: وم٣مل ؟ ايمٛما٣مسِ  َأىْمَرمُ  ََمـ اهللاِ رؽمقَل  َي٣م: وِمٝمَؾ " -◙- ُهَرْيَرةَ  أيب ضمدي٧م دم و

ٚمعِ َوايم» ومقيمف:   رَ  َوإِنْ  َوايمْما٣مفَم٥مِ  ًا ٌٌْد  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  سَمَٟمَما  يمق و ضمتك أَمرهؿ يمقرم وايمْم٣مفم٥م زم٣ميمًٚمع إَمر همٝمٜم٣م : فَم

ر هَمَٙمق ايمٛمٗمص همٝمف يٓمٛمقن ِمـ زمؾ َمٛمٜمؿ يمٝمس َمـ  فمٙمٝمٜمؿ سُمٟمَمر ٌٌْد   سمٟمَما  ايمًٚمع وصم٤م إَمر يمف واؽمتت٤م ضمًٌم  فَم

ٌٌْد  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  اؽْمُتْٔمِٚمَؾ  َوإِنْ  ؿمِٝمُٔمقاَوأَ  اؽْمَٚمُٔمقا»:   ◙ ذر أيب ضمدي٧م دم ىمام ، يمف وايمْم٣مفم٥م ًٌَِمٌّ  فَم  ىَمَٟمنا  ضَم

٥ٌَمٌ  َرْأؽَمفُ   ش.َززمِٝم
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 دم ايمْم٣مفم٥م و ايمًٚمع فمعم ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل زم٣مئمٛم٣م  »:   وم٣مل ايمِم٣مَم٦م زمـ فم٣ٌمدة ضمدي٧م دمو 

  ش: ٓئؿ يمقَم٥م اهلل دم خ٣مفٞم ٓ ىمٛم٣م ضمٝمثام زم٣محلؼ ٞمٗمقل أو ٞمٗمقم وأن أهٙمف إَمر ٞمٛم٣مزع ٓ وأن واظم٘مره اظمٛمُمط

  َمتٖمؼ فمٙمٝمف .

٣َم َي٣م»:  زمٗمقيمف إَُمراء زمْم٣مفم٥م  اهلل أَمر وومد ، ـَ  َأهيُّ ؽُمقَل  َوَأؿمِٝمُٔمقا اهللاَ  َأؿمِٝمُٔمقا آََمٛمُقا ايماِذي ََْمرِ  َوُأورِم  ايمرا ْٕ  ا

  « ۖ   َِمٛمُ٘مؿْ 

ـْ »:  يٗمقل  ط وايمٛمٌل  ـْ  اهللاَ، َأؿَم٣معَ  هَمَٗمْد  َأؿَم٣مفَمٛمِل ََم ـْ  اهللاَ، فَمٍَم  هَمَٗمْد  فَمَِم٣ميِن  َوََم  هَمَٗمْد - َأَِمغِمي َأؿَم٣معَ  َوََم

ـْ  َأؿَم٣مفَمٛمِل،   .ةهرير أيب فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف شفَمَِم٣ميِن  هَمَٗمْد  َأَِمغِمي فَمٍَم  َوََم

 طمرج َمـ دم أزم٣مح أٞمف ضمتك اخلروج أٞمقاع َمـ وصمف زمٟمي احل٘م٣مم فمعم اخلروج  َمـ ايمتحذير احلدي٧م ودم 

ـْ  »: َمًٙمؿ فمٛمد فَمّرهَمج٥م ضمدي٧م دم ىمام  أطمر اخلٙمٝمٖم٥م َمع يمف عزمقي َمـ دم  أزم٣محو ،  اظمًٙمٚمكم فمعم  َأسَم٣مىُمؿْ  ََم

َق  َأوْ  فَمَِم٣مىُمؿْ  َيُُمؼا  َأنْ  ُيِريُد  َواضِمدٍ  َرصُمؾٍ  فَمعَم  مَجِٝمعٌ  َوَأَْمُرىُمؿْ   .ش هَم٣موْمُتُٙمقهُ  مَج٣َمفَمَتُ٘مؿْ  ُيَٖمرِّ

ٙمِٝمَٖمَتكْمِ  زُمقيِعَ  إَِذا »  أطمر يمٖمظ ودم   َمًٙمؿ. ش ٛمُْٜماَم َمِ  أطَمرَ  هَم٣موْمُتُٙمقا خِلَ

ـِ  َمًٙمؿ صحٝمح همٖمل صم٣مهٙمٝم٥م همٚمٝمتتف اظمًٙمٚمكم احل٘م٣مم فمعم طم٣مرج وهق َم٣مت َمـ أن ط وأطمػم  ـِ  فَم  ازْم

ٌا٣مسٍ  ـْ  فَم ـْ  » وَم٣مَل  - ط- اهللاِ َرؽُمقلِ  فَم ـْ  ىَمِرهَ  ََم فُ  فَمَٙمْٝمفِ  هَمْٙمَٝمِْمػِمْ  ؾَمْٝمًئ٣م َأَِمغِمهِ  َِم ـَ  َأضَمٌد  يَمْٝمَس  هَم١مِٞما  طَمَرَج  ايمٛما٣مسِ  َِم

ـَ  ْٙمَْم٣منِ ايم َِم ا ًُّ  . اإلَم٣مرة ىمت٤م َمقؿمٛمٜم٣م ىمثغمة وضمٗمقومٜمؿ ،ش صَم٣مِهٙمِٝما٥مً  َِمٝمَت٥مً  ََم٣مَت  إِٓا  فَمَٙمْٝمفِ  هَماَمَت  ؾِمػْمً

َٚمعُ »  ضمذيٖم٥م ضمدي٧م ودم ًْ َب  َوإِنْ  يمأِْلََِمغمِ  َوسُمْمِٝمعُ  سم   َمًٙمؿ أطمرصمف ش َوَأؿمِعْ  هَم٣مؽْمَٚمعْ  ََم٣ميُمَؽ  َوُأطِمَذ  ـَمْٜمُركَ  ُضِ

م أزم٣م اً ِمْمقر  أن ضمٝم٧م َمـ مىمال همٝمٜم٣م  ايمرواي٥م هذه ىم٣من وإن  همٝمف احلدي٧م ويم٘مـ ضمذيٖم٥م َمـ يًٚمٔمٜم٣م مل  ؽَمالا

  ، اظمًٙمٚمكم أَمقر ٕويمٝم٣مء وايمْم٣مفم٥م ايمًٚمع فمعم دٓيم٥م

ـْ  َمًٙمؿ صحٝمح همٖمل ـِ  صُمَٛم٣مَدةَ  فَم ٣ٌَمَدةَ  فَمعَم  َدطَمْٙمٛم٣َم وَم٣مَل  ُأََمٝما٥مَ  َأزمِك زْم ـِ  فُم ٣مَِم٦ِم  زْم شْمٛم٣َم هَمُٗمْٙمٛم٣َم ََمِريٌض  َوُهقَ  ايمِما  ضَمدِّ

ـْ  ؽَمِٚمْٔمَتفُ  زمِفِ  اهللاُ َيٛمَْٖمعُ  زمَِحِدي٧ٍم  اهللاُ  َٙمَحَؽ َأْص  ٣ٌَمَئْمٛم٣َمهُ  - ط- اهللاِ َرؽُمقُل  َدفَم٣مَٞم٣م هَمَٗم٣مَل  - ط- اهللاِ َرؽُمقلِ  َِم  هَم
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ْٚمعِ  فَمعَم  زَم٣مَئَمٛم٣َم َأنْ  فَمَٙمْٝمٛم٣َم َأطَمَذ  همِٝماَم  هَمَ٘م٣منَ  ًا َٞم٣م َوََمْ٘مَرِهٛم٣َم ََمٛمَُْمْمِٛم٣َم ذِم  َوايمْما٣مفَم٥مِ  ايم َٞم٣م َوفُمْنِ  َٓ  َوَأنْ  فَمَٙمْٝمٛم٣َم َوَأشَمَرةٍ  َوُيْنِ

ـَ  فِمٛمَْدىُمؿْ  زَمَقاضًم٣م ىُمْٖمًرا سَمَرْوا َأنْ  إِٓا  » وَم٣مَل  َأْهَٙمفُ  إََْمرَ  ُٞمٛم٣َمِزعَ   .ش زُمْرَه٣منٌ  همِٝمفِ  اهللاِ َِم

ٌَْدل وأن ذات  اىمتٖم٣مء اظمًٙمٚمكم فمٛمد ي٘مقن أن ٓزمد أٞمف ايمٔمٙمامء همٌكم  .اظمًٙمٚمكم دم ايمٖمتٛم٥م سمٗمع وأٓ َمٛمف زمخغم ُي

 وىم٣مٞمقا  ط  ايمٛماٌِل أَمر خم٣ميمٖم٥م وطمْمر فِمَٓمؿ فمعم يمديمٝمؾ ايمٖمؼمة هذه دم ايمٔمرزمٝم٥م ايمٌالد دم ضمِمؾ َم٣م و

 َمـ ُيذرون ايمًٛم٥م أهؾ أن َمع  اهلل ؿم٣مفم٥م دم إَمقر أويمٝم٣مء زمْم٣مفم٥م  يٟمَمرون ظم٣مذا ايمًٛم٥م أهؾ َمـ يًخرون

 َم٣م زمٕمغم احل٘مؿ َمـ وُيذرون إرواح تذا وسمِمقير اإلطمتالط َمـ وُيذرون ، وايمديٚمٗمراؿمٝم٥م ، اإلٞمتخ٣مزم٣مت

 .  أٞمٖمًٜمؿ ايمث٣مئرون  يتٔم٣مؿم٣مه٣م ايمتل اظمٔم٣ميص مجٝمع َمـ وُيذرون ، اهلل أٞمزل

 . فمٓمٝمؿ ٌذ  وضمِمؾ 

 ىم٣مٞم٦م ِم٣م أؾمد فم٣مدت اهلل أٞمزل زمام احل٘مؿ إلم ٞم٣مدوا ايمتل وسمقٞمس،   يمٝمٌٝم٣م و ،ؽمقري٣م و ،ايمٝمٚمـ ُدَِمَرتهمٗمد 

 . ايمرصمؾ ضمٗمقق َمثؾ ْل٣م ةاظمرأ وأن  ايمرصمؾ َمغماث َمثؾ ْل٣م اظمرأة أن همٗمرروا ايمٔم٣مزمديـ، زيـ زَمـ دم فمٙمٝمف

 ! ذيمؽ طمالف ايمقاومع ؟ ايمثقرات هذه َمـ واظمًٙمٚمقن ؾمٝمئ٣مً  اإلؽمالم اؽمتٖم٣مد هؾ

ؼ َم٣م فمعم،   واهلل ضمنة   يم٘مت٣مب اظمخ٣ميمٖمقن يرسم٘مٌٜم٣م ايمتل ايمٖم٣مدضم٥م إطمْم٣مء زم٤ًٌم وَم٣مزال اظمًٙمٚمكم زمالد  حَلِ

 .وايمذوق ، وايمرأي اْلقى، فمعم سمٗمقم ايمتل ءإطمْم٣م   ط ٞمٌٝمٛم٣م ويمًٛم٥م رزمٛم٣م

ٙمِؿَ  زمٖمت٣موهيؿ وأطمذوا وؽمٟميمقهؿ ، ايمًٛم٥م فمٙمامء إلم فم٣مدوا يمق وإٓ  ًَ واظمآل  ،احل٣مل وَصُٙمَح  ،وايمرصم٣مل  ،اظم٣مل يم

 . اظمُمت٘مك اهلل إلم يم٘مـ

فُ  » ومقيمف ـْ  هَم١مِٞما ى َِمٛمُْ٘مؿْ  َئِمْش  ََم غَمَ ًَ  ايمٖمرق ىمثرة همٗمد  ط ايمٛمٌل ٞمٌقة ؾدٓئ َمـ ديمٝمؾ همٝمف ش:  ىَمثغًِما اطْمتاَِلهًم٣م هَم

 : أَمقر اإلطمتالف هذا ؽم٤ٌم و   زم٣مهلل وايمٔمٝم٣مذ وايمٌدع

 ،وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب فمـ ايمٌٔمد :إول 

ـْ  ىَم٣منَ  َويَمقْ  »:  اهلل وم٣مل  « ىَمثغًِما اطْمتاَِلهًم٣م همِٝمفِ  يَمَقصَمُدوا اهللاِ نَمغْمِ  فِمٛمْدِ  َِم
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َٓ  مَجِٝمًٔم٣م اهللاِ زمَِحٌْؾِ  َوافْمَتِِمُٚمقا »:  قليٗم  اهلل هم١من وايمًٛم٥م زم٣ميم٘مت٣مب آفمتِم٣مم فمدم:  ايمث٣مين وُمقا َو  سَمَٖمرا

 . اخلالف ُوصِمَد  ظم٣م وايمًٛم٥م زم٣ميم٘مت٣مب افمتِمٚمقا ويمق  «ۖ  

٥م و ،ايمذوق وسمٗمديؿ ،ايمٛمٗمؾ فمعم ايمٔمٗمؾ سمٗمديؿ  :ايمث٣ميم٧م ًَ  َوَأؿمِٝمُٔمقا اهللاَ  َوَأؿمِٝمُٔمقا »: يٗمقل  واهلل إومٝمِّ

ؽُمقَل  َؽ  هَمال »، «   ايمرا ُٚمقكَ  ضَمتاك ُي٠ْمَِمٛمُقنَ  ٓ َوَرزمِّ  «زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  ؾَمَجرَ  همِٝماَم  ُُيَ٘مِّ

 .  ط ٞمٌٝمف ؽمٛم٥م وأضم٘م٣مم ذفمف وأضم٘م٣مم ،اهلل زمديـ اْلٜمؾ:  ايمرازمع

َٓ »:  اهلل وم٣مل ايم٘مٖم٣مر سمٗمٙمٝمد: اخل٣مَمس  ـَ  سَمُ٘مقُٞمقا َو ىمكِمَ  َِم ـَ  *اظمُْمْمِ ـَ  َِم وُمقا ايماِذي  «ؾِمَٝمًٔم٣م َوىَم٣مُٞمقا ِديٛمَُٜمؿْ  هَمرا

 وؽمٌٔمكم اشمٛمتكم فمعم ايمٛمِم٣مرى واهمؼموم٦م ، همروم٥م وؽمٌٔمكم إضمدى فمعم ايمٝمٜمقد اهمؼموم٦م» :ط ايمٛمٌل ووم٣مل

  ◙ هريره أيب فمـ داوود أزمق أطمرصمف شهمروم٥م وؽمٌٔمكم شمالث فمعم إَم٥م هده وؽمتٖمؼمق ، همروم٥م

ـَ  َأَْمرٌ  صَم٣مَءُهؿْ  َوإَِذا »:  آطمتالف فمٛمد وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب إلم ايمرصمقع فمدم: ايم٣ًمدس  ـِ  َِم ََْم ْٕ ْقِف ا َأوِ  ا  خْلَ

وهُ  َويَمقْ  ۖ   زمِفِ  َأَذافُمقا ؽُمقلِ  إلَِم  َردُّ ََْمرِ  ُأورِم  َوإلَِمٰ  ايمرا ْٕ ـَ  يَمَٔمٙمَِٚمفُ  َِمٛمُْٜمؿْ  ا َتٛمٌُِْْمقَٞمفُ  ايماِذي ًْ   ۖ  « َِمٛمُْٜمؿْ  َي

 ذيمؽ ونمغم ،واْلٝمئ٥م ايمٙم٣ٌمس دم ضمتك  ،أدابو ،إضم٘م٣ممو ،ايمٔمٗم٣مئد دم ضمِمؾ ايم٘مثغم آطمتالف وهذا

 هذا َمـ ايمدواء همام     ط ايمٛمٌل إيمٝمف أؾم٣مر فمٓمٝمؿ َمرٌض  هذا و ،ريب رضمؿ َم٣م آ َمتٖمرومكم ايمٛم٣مس ص٣مر همٗمد

    ط ذىمره اظمرض

ٛماتِلْ  هَمَٔمَٙمٝمُ٘مؿْ    » ومقيمف ًُ  ش:زمِ

ٛم٥َمٌ  ُأؽْمَقةٌ  اهللاِ َرؽُمقلِ  دِم  يَمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  يماَٗمْد  »:   اهلل وم٣مل  ط حمٚمد ؿمريٗم٥م ايمزَمقا أي ايمْمريٗم٥م هل وايمًٛم٥م  ًَ  ضَم

ـْ  طِمر َوايْمَٝمقمِ  اهللا  ْرصُمقيَ  ىَم٣منَ  ظمَِ ْٔ   « ا

تِل ىُمؾُّ »:   ايمٌخ٣مري دم ىمام   ط ايمٛمٌل ووم٣مل  ٛما٥مَ  َيْدطُمُٙمقنَ  ُأَما ٓا  اْْلَ ـْ  إِ ـْ : وَم٣ميُمقا...َأزَمك ََم  َرؽُمقَل  َي٣م َيْٟمزَمك َوََم

ـْ : وَم٣مَل  ؟  اهللاِ ٛما٥َم، َدطَمَؾ  َأؿَم٣مفَمٛمِل ََم ـْ  اْْلَ   ش...َأزَمك هَمَٗمْد  فَمَِم٣ميِن  َوََم

ـا  دِم  ُيْتعَمٰ  ََم٣م َواْذىُمْرنَ  »:    اهلل وم٣مل و ـْ  زُمُٝمقسمُِ٘م ْ٘مَٚم٥مِ  اهللاِ آَي٣مِت  َِم   « ۖ   َواحْلِ
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 وضمل َٕن٣م ،ايمْمرق وأومقم  ،أهدى همٜمل وؿمريٗمتف  زمًٛمتف زم٣مٕطمذ  ط ايمٛمٌل أَمر همٗمد ايمًٛم٥م هل واحل٘مٚم٥م 

ـِ  َيٛمْمُِؼ  َوََم٣م وَم٣م»: سمٔم٣ملم وم٣مل اهلل َقىٰ  فَم ٓا  ُهقَ  إِنْ  * اْْلَ  « ُيقضَمكٰ  ضْملٌ وَ  إِ

  ش: ٞمج٣مة زم٣ميمًٛم٥م ايمتٚمًؽ » ايمًٙمػ ومقل َمـ وىم٣من

ـَ  اخُلَٙمَٖم٣مءِ  َوؽُمٛما٥مِ  » ومقيمف اؾِمِدي  ايم٘مت٣مب همٜمؿ دم اظمٜمديكم ايمراؾمديـ اخلٙمٖم٣مء ؿمريٗم٥م أي  ش:  اظمّْٜمِديِّكمَ  ايمرا

 ٓزمـ أن ضمتك  ،ضمج٥م إمج٣مفمٜمؿ هم١من ايمراؾمدون اخلٙمٖم٣مء فمٙمٝمف وأمجع ،وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب دم يرد   مل َم٣م  أو ،وايمًٛم٥م

 :  اظمقومٔمكم فمالمأ ىمت٣مب دم اظمقؿمـ هذا دم سمٖمِمٝمالً  ايمٗمٝمؿ

 وإن ،ٞمص اظمًٟميم٥م دم ي٘مـ َم٣ممل ،زم٘مر أيب ومقل هَمُٝمَٗمدم  َوفُمَٚمر زم٘مر أزمق اطمتٙمػ إن  إمج٣مع َمٛمٜمؿ يٗمع مل وإن 

 فمٛمف  اهلل ريض وفمقم فمثامن اطمتٙمػ وإن ٞمص اظمًٟميم٥م دم ي٘مـ َم٣ممل  ،فُمَٚمر ومقل هَمُٝمَٗمدم وفمثامن فُمَٚمر اطمتٙمػ

 اهلل روقان وفمثامن  وفمقم ،ومقل دم َوفُمَٚمر زم٘مر أزمق ىم٣من وإن ،ٞمص اظمًٟميم٥م دم ي٘مـ َم٣ممل فمثامن ومقل هَمُٝمَٗمدم

 هم٣ميمقاصم٤م  ،ايمٛمص وصمقد َمع أَم٣م  ايمٛمص وصمقد فمدم فمٛمد وهذا ،َوفُمَٚمر زم٘مر أيب ومقل ُيَٗمدم  ومقل دم  ،فمٙمٝمٜمؿ

 .  ط رؽمقيمف وؽمٛم٥م اهلل زم٘مت٣مب إطمذ اْلٚمٝمع فمعم

  هُيَْدر ٓ ايمِمح٣مزم٥م فمـ شم٦ٌم َم٣م أن الم إؾم٣مرة هذا ودم

 أهؾ أشم٦ٌم ويمذيمؽ،   وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب َمـ ومقْلؿ طمالف فمعم يدل َم٣م خُم٣ميمػ ْلؿ ُئمَٙمؿ مل َم٣ًمئؾ دم ؽمٝمام ٓ

  زم٣ميمرأي ُيٗم٣مل ٓ همٚمثٙمف ايمرهمع ضم٘مؿهمٙمف  ،◙ فم٣ٌمس ازمـ يمٗمقل ايمٗمدَمكم َمقوع ايم٘مرد أن ايمًٛم٥م

 .  ط رؽمقيمف وَمراد اهلل زمٚمراد ايمٛم٣مس أفمٙمؿ ايمِمح٣مزم٥م وىمذيمؽ

 : هؿ ايمراؾمدون واخُلَٙمَٖم٣مء 

 ، وهق فمٌد اهلل زمـ فمثامن زمـ أيب ومح٣مهم٥م اظمٙمٗم٤م زم٣ميمِمديؼ .زم٘مر أزمق 

 ، وهق أزمق ضمٖمص فمٚمر زمـ اخلْم٣مب ايمٔمدوي اظمٙمٗم٤م زم٣ميمٖم٣مروق .َوفُمَٚمر

 ، وهق ازمـ فمٖم٣من اظمٙمٗم٤م زمذي ايمٛمقريـ .وفمثامن
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يمؼمسمٝم٤م دم اخلالهم٥م وايمٖمّمؾ، وَمـ زفمؿ همٝمٜمؿ نمغم ، وهق ازمـ أيب ؿم٣ميم٤م أزمق سمراب، وهؿ فمعم هذا ا وفمقم

 ذيمؽ همٗمد وؾ وأؾمدهؿ َمـ ىمٖمرهؿ ىم٣ميمراهمّم٥م وَمـ إيمٝمٜمؿ .

قا  َمـ فمٙمٝمف هؿ َم٣م ودم ضم٘مٚمٜمؿ دم رؾمد أهؾ وىم٣مٞمقا ،أَمتف فمعم  ط  ايمٛماٌِل طَمَٙمٖمقا َٕنؿ اإلؽمؿ هبذا وؽُمٚمُّ

 . اخلغم

 حمذًرا  ط وم٣مل  وومد وايمًٛم٥م زم٣ميم٘مت٣مب هم٣مهتدوا  ؿيمٕمغمه واْل٣مدون أٞمٖمًٜمؿ دم اظمٜمتدون ش: اظمّْٜمِديِّكمَ  » ومقيمف

ـْ  ـَ  ىَمْٔم٤ُم  َي٣م  اْلدى طِمالف َِم ـْ   اهللاُ  َأفَم٣مَذكَ  ":  فُمْجَرةَ  فُمْجَرةَ  زْم َٖمَٜم٣مءِ  إََِم٣مَرةِ  َِم ًُّ َٖمَٜم٣مءِ  إََِم٣مَرةُ  َوََم٣م:  وَم٣مَل  ، " ايم ًُّ  ايم

ْديِل هَيُْدونَ  ٓ ، زَمْٔمِدي َيُ٘مقُٞمقنَ  ُأََمَراءُ  ":  وَم٣مَل  ؟ َتٛمُّقنَ  َوٓ ، هِبَ ًْ ٛماتِل َي ًُ ـْ  ، زمِ وَمُٜمؿْ  هَمَٚم  َوَأفَم٣مََنُؿْ  ، زمَِ٘مِذهِبِؿْ  َصدا

قا هَمُٟمويَمئَِؽ  ، ـُمْٙمِٚمِٜمؿْ  فَمعَم  ًُ ٦ُم  َِمٛمِّل يَمْٝم ًْ ـْ  ، ضَمْقيِض  فَمقَما  َيِرُدونَ  َوٓ ، َِمٛمُْٜمؿْ  َويَم ْ  َوََم وْمُٜمؿْ  مَل ْ  ، ىَمِذهِبِؿْ  فَمعَم  ُيَِمدِّ  َومَل

ُدونَ  ، َِمٛمُْٜمؿْ  َوَأَٞم٣م ، َِمٛمِّل هَمُٟمويَمِئَؽ  ، ؿْ ـُمْٙمِٚمٜمِ  فَمعَم  ُئِمٛمُْٜمؿْ   "ضَمْقيِض  فَمقَما  َوؽَمغَمِ

يمَِؽ  * امل»  :سمٔم٣ملم وم٣مل وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب أطمذ دم وايمًالَم٥م ، «يمِّْٙمُٚمتاِٗمكمَ  ُهًدى ۖ   همِٝمفِ  ۖ   َرْي٤َم  َٓ  ايْم٘مَِت٣مُب  َذٰ

ؾْمدِ  إلَِم  هَيِْدي » سمٔم٣ملم وم٣مل  «ۖ   زمِفِ  هَمآََمٛما٣م ايمرُّ

 زم٣ميمثٛم٣مي٣م فمضا  إذا  اإلٞم٣ًمن ٕن ، إَمر هبذا ايمتٚمًؽ ؾمدة فمـ ىمٛم٣مي٥م  ش: زم٣ِميمٛماَقاصِمذِ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م قافَمّمُّ  » ومقيمف

 . يث٦ٌم زم٣ميمٛمقاصمذ فَمضا  إذا يم٘مـ  ايمٛمزع ؾمدة َمع سمذه٤م رزمام وإٞمٝم٣مب

٣مىُمؿْ  » ومقيمف  َم٣ممل ىمؾ يـ، وهقدم ايمد اظمحدث أضمذرو أي ش: َواليَم٥مٌ  زمِْدفَم٥مٍ  ىمّؾ  هم١منا  إَُُمقرِ  َوحُمَْدشَم٣مِت  َوإِيا

  ؟  وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب طم٣ميمػ َم٣م ىمؾ و ايمٌدع فمـ ايمٌٔمد همٖمٝمف وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب دم ي٘مـ

  ط ايمرؽمقل َمـ  ؽم٣مزمؼ َمث٣ملٍ  نمغم فمعم ،ايمديـ دم ُأضمِدشم٦م ؿمريٗم٥م ىمؾ  هل وايمٌدفم٥م واليم٥م زمدفم٥مٍ  ىمؾ ٕن

 . فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان ايمِمح٣مزم٥م فمٙمٝمف أمجع وَم٣م

٣مىُمؿْ :  صم٣مزمر ضمدي٧م ودم  هذا رواي٣مت زمٔمض دم وأيًّم٣م  زمدفم٥م حُمدشم٥مٍ  ىمّؾ  هم١منا  إَُُمقرِ  َدشَم٣مِت َوحُمْ  َوإِيا

 .أطمرصمف َمًٙمؿ  ايْمٛما٣مر دِم  َواَليَم٥مٍ  َوىُمؾ زمٔمّمٜم٣م ودم َواليَم٥مٌ  زمِْدفَم٥مٍ  ىمّؾ  هَم١منا   احلدي٧م
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 هذا أَمرٞم٣م دم أضمدث َمـ " ا◙ فم٣مئُم٥م ضمدي٧م دم هب٣م يتٔمٙمؼ وَم٣م ايمًٛم٥م  فمعم ايم٘مالم سمٗمدم وومد 

 " رد همٜمق َمٛمف َم٣ميمٝمس

 يقومع َم٣م أىمثر هم١من ،وآؽمتح٣ًمن ايمٌدع فمـ ايمٌٔمد هم٣ميمٌٔمد ،ضمًٛم٥م ايمٛم٣مس رآه٣م وإن والٓت هم٣ميمٌدع

٥م وسمٗمديؿ ،ايمٛمٗمؾ فمعم ايمٔمٗمؾ سمٗمديؿ و،   واْلقى ،وايمرأي ،وآؽمتح٣ًمن ،اْلٜمؾ ايمٌدع دم ايمٛم٣مس ًَ  إومٝمِّ

 . ايمّمالل أهؾ َمـ إيمٝمٜمؿ وَمـ ،ايم٘مٖم٣مر وَمت٣مزمٔم٥م ،ايمٖم٣مؽمدة

 ، أىمٚمٙمٛم٣مه ضمتك ي٘متٚمؾ مل ايمممع وزمٟمن ،أمتٚمٛم٣مه ضمتك يتؿ مل اإلؽمالم زمٟمن:  يٗمقل   ضم٣مْلؿ يم٣ًمن واظمٌتدفم٥م

  ،فمٓمٝمؿ ايمٌدفم٥م وطمْمر ، اهلل ديـ فمعم يًتدرىمقن وىمٟمَنؿ

ـْ  ايمتاْقزَم٥مَ  ضَمَج٤َم  اهللاَ إِنا » :ط  ايمٛماٌِل وم٣مل:   وم٣مل ◙ أٞمس همٔمـ  َيدع ضَمتاك زمِْدفَم٥مٍ   َص٣مضِم٤ِم  ىُمؾ فَم

 . ٥مٛمايمً دم فم٣مصؿ أيب ازمـ أطمرصمف شزمِدفَمَتفُ 

 . سمٔم٣ملم ♫ ضمٛمٌؾ ازمـ أمحد اإلَم٣مم ذيمؽ  ذىمر ىمام يمٙمتقزم٥م ُيَقهَمُٗمقن ٓ أَنؿ أي: ومٝمؾ

تِل َمـ زمٟمٞم٣مس ي٠مسمك »:  ط ايمٛمٌل وم٣مل ىمام احلقض فمعم فمٚمـ زم٣ميمْمرد َمتقفمدون هؿو  فَمعَم  هَمُٝمَذاُدونَ   أَما

ْقضِ  ٌَِٔمغمُ  ُيَذادُ  ىَماَم  احَلَ ٣ملُّ  ايْم ـْ  َِمٛمِّل َرب َي٣م همٟمومقل ،ايمّما تِل َوَِم ُؿْ :   هَمُٝمَٗم٣مل أَما يُمقا وَمْد  إَِنا  ؽُمْحًٗم٣م:  هَمَٟموُمقُل .  زَمْٔمَدكَ  زَمدا

 ش. وزَمَدل نَمغّمَ  ظمَِـ ، زُمْٔمًدا ،  زُمْٔمًدا ؽُمْحًٗم٣م

 َمًٔمقد زمـ وم٣مل ؽمقادهؿ سم٘مثغم  و جم٣ميمًٜمؿ ضمّمقر وفمدم ايمٌدع أهؾ هجر اظمًٙمٚمكم فمعم وايمقاصم٤م

 "َمٛمٜمؿ همٜمق ومقم ؽمقاد ي٘مثر َمـ ":  ◙

 َمًٔمقد ازمـ ضمدي٧م ودم ، ايمِمح٣مزم٥م همّم٣مئؾ َمـ وهمّم٣مئٙمٜمؿ ، ايمراؾمديـ اخلٙمٖم٣مء همّمؾ احلدي٧م ودم 

٣ٌَمدِ  وُمُٙمقِب  دِم  َٞمَٓمرَ  اهللاَ إِنا  "  :◙ دٍ  وَمْٙم٤َم  هَمَقصَمَد  ، ايْمِٔم ؿَ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ َصعما  حُمَٚما  هَم٣مْصَْمَٖم٣مهُ  ، ايْمُٗمُٙمقِب  طَمغْمَ  َوؽَمٙما

٣ٌَمدِ  وُمُٙمقِب  دِم  َٞمَٓمرَ  شُمؿا  ، زمِِرؽَم٣ميَمتِفِ  َوزَمَٔمَثفُ  دٍ  وَمْٙم٤ِم  زَمْٔمَد  ايْمِٔم  طَمغْمَ  َأْصَح٣مزمِفِ  وُمُٙمقِب  هَمَقصَمَد  َوؽَمٙماؿَ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ َصعما  حُمَٚما

٣ٌَمدِ  وُمُٙمقِب  ٙمُِٚمقنَ  َرآهٌ  هَماَم  َٞمٌِٝمِّفِ  ُوَزَراءُ  هَمَجَٔمَٙمُٜمؿْ  ايْمِٔم ًْ ٛم٣ًم اظمُ ًَ ـٌ  اهلل فِمٛمْد هَمُٜمق ضَم ًَ  "ضَم
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 وايمرؽمقل ٞمٗمقل ىمٛم٣م» : فمٚمر ازمـ وم٣مل فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان ايمِمح٣مزم٥م فمٛمد هذا فمعم ٖمّمؾايم دم سمرسمٝمٌٜمؿ ىم٣من و 

 َمتٖمؼ فمٙمٝمف. شفمٙمٝمٛم٣م ُيٛمْ٘مِر وٓ فمثامن شمؿ فُمَٚمر، شمؿ ، زم٘مر أزمق  إَم٥م هذه أهمّمؾ أـمٜمرٞم٣م زمكم َوؽَمٙماؿَ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ َصعما 

:   وم٣مل ؟ َمـ شمؿ ومٙم٦م ، زم٘مر أزمق:  وم٣مل إَم٥م هذه أهمّمؾ َمـ وم٣مل أٞمف احَلٛمَِٖمّٝم٥م ازمـ حمٚمد فمـ ايمٌخ٣مري ودم

   ش: اظمًٙمٚمكم َمـ رصمؾ إٓ أٞم٣م َم٣م:  وم٣مل ؟ أٞم٦م شمؿ ومٙم٦م ،  فُمَٚمر

ـِ  فَمْٚمِرو ضمدي٧م  دم و   فَم٣مئَُِم٥ُم،: وَم٣مَل  ؟ إيَِمْٝمَؽ  َأضَم٤مُّ  ايمٛما٣مسِ  َأيُّ  ” اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م: َل وِم٣م َأّٞمفُ : ◙ ايْمَٔم٣مصِ  زْم

ـَ : وِمٝمَؾ  صَم٣ملِ  َِم ـْ  شُمؿا : وِمٝمَؾ  زَمْ٘مٍر، قَأزمُ : وَم٣مَل  ؟ ايمرِّ ـَ  فُمَٚمُر، شُمؿا : وَم٣مَل  ؟ ََم ْما٣مب ازْم ًٓ  َوفَمدا  اخْلَ  . أطمرصمف َمًٙمؿ “ ِرصَم٣م

 ، وزمٙمٕمقه٣م ٞممموه٣م،  رؽم٣ميمتف دم طُمَٙمَٖم٣مءه همٜمؿ  يمف طُمٙمَٖم٣مء َوؽَمٙماؿَ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ َصعما   ايمٛماٌِل صح٣مزم٥م وىمؾ 

زُمقا ، ايمٛم٣مس وفمٙمٚمقه٣م  دم وؿمٔمـ  ،  اهلل ديـ دم ؿمٔمـ همٝمٜمؿ هم٣ميمْمٔمـ ، واضمٜمؿأر و زمٟميمًٛمتٜمؿ ، فمٛمٜم٣م وذا

 َمـ دم   اهلل ضُمْ٘مؿُ  هذا َمٛم٣مهمؼ إٓ يٌٕمّمٜمؿ وٓ ،  َم٠مَمـ إٓ ُيٌٜمؿ وٓ َوؽَمٙماؿَ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ َصعما  اهلل رؽمقل رؽم٣ميم٥م

 . َوؽَمٙماؿَ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ َصعما  ايمٛمٌل أصح٣مب أزَمِٕمض

 وَمـ  ؽمٝمئ٥م زمدفم٥م هل وإٞمام ضمًٛم٥م زمدفم٥م اإلؽمالم دم همٙمٝمس تووالٓ زمدع اظمح٣مدشم٣مت  ىمؾ أن وفيى:

ـْ »   ط اهلل رؽمقل وم٣مل:  وم٣مل صَمِرير حدي٧مزم ايمٌدع زمٔمض َتقيز فمعم اؽمتدل ـا  ََم ٛم٥َمً  ؽُمٛما٥مً  اإلؽمالم دِم  ؽَم ًَ  ضَم

٣م فَمِٚمَؾ  َمـ َوَأصْمر  َأصمِرَه٣م هَمَٙمف هِب٣م هَمُٔمِٚمَؾ  ـْ  َيٛمُْٗمُص  َوٓ هِبَ ٌء، ُأصُمقِرِهؿْ  َِم   َمًٙمؿ رصمفأطم    ش َرْ

 أصمر يمف همٜمذا هم٣مٞمتٔمُم٦م ؽمٛم٥م إلم زم٣ميمدفمقة وم٣مم أو ُأَمْٝمَت٦م ومد ؽمٛم٥م  أضمٝم٣م َمـ احلدي٧م همٚمٔمٛمك همٝمف ْلؿ دٓيم٥م همال

  .، واهلل اظمًتٔم٣من، وفمٙمٝمف ايمت٘مالنووالٓت زمدع هم٘مٙمٜم٣م  اظمحدشم٣مت أَم٣م ،فمٓمٝمؿ

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 
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 :  والعشرون التاسع الحديث 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

،   ىمثغم ونمغمهؿ اإليامن و اظمَُِمٛماػ دم ،ؾمٝم٥ٌم أيب وازمـ وأمحد ايمؼمَمذي أطمرصمف ؿمرق فمـ صم٣مء ومد احلدي٧م

 فَمـ ايْمٛماَزال ؿمريؼ َمـ  ؾمٝم٥ٌم أيب ازمـ وفمٛمد َمٛمف يًٚمع ومل َمٔم٣مذ فمـ وائؾ أيب ؿمريؼ َمـ همٜمٛم٣م َمٛمٗمْمٔم٥م وىمٙمٜم٣م

 احلدي٧م يم٘مـ  ،َمٛمف يًٚمع ومل ؤمٝمػ ؾَم٤مضَمقْ  ازمـ ؾمٜمر فمـ ونمغمه أمحد وفمٛمد  ، َمٛمف يًٚمع ومل  َمٔم٣مذ

 َتٗمٝمٗمٛم٣م دم هلل زمحٚمد ذيمؽ َوزَمْٝمٛم٣ّم َمٔمٛم٣م ؽمٝمٟمت ىمام وايمِمح٥م  آضمتج٣مج إلم يرسمٗمل ،وؾمقاهده ؿمرومف زمٚمجٚمقع

 . ؾمٝم٥ٌم أيب ٓزمـ اإليامن ىمت٣مب فمعم

ـْ  ـِ  َُمَٔم٣مذِ  فَم ٌَؾٍ  زْم يِن  ، اهللاِ  َرؽُمقَل  َي٣م:  وُمْٙم٦ُم :  وَم٣مَل  ◙   صَم ٛما٥مَ  ُيْدطِمُٙمٛمِل زمَِٔمَٚمؾٍ  َأطْمػِمْ  ، اْْلَ

٣ٌَمفِمُديِن  ـْ  َوُي ـْ  ؽَمَٟميْم٦َم  يَمَٗمْد  ":  ايمٛما٣مِر:وَم٣مَل  فَم فُ  ، فَمٓمِٝمؿٍ  فَم غمٌ  َوإِٞما ًِ ـْ  فَمعَم  يَمَٝم هُ  ََم َ ٌُُد :  فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ َينا  سَمْٔم

َٓ  اهللاَ كُ  َو اَلةَ  َوسُمِٗمٝمؿُ  ، ؾَمْٝمًئ٣م زمِفِ  سُممْمِ ىَم٣مةَ  َوسُم٠ْمِت  ، ايمِما ٨مُّ  ، َرََمَّم٣منَ  َوسَمُِمقمُ  ، ايمزا ٌَْٝم٦َم  َوََتُ  شُمؿا  ، " ايْم

َٓ  ":  وَم٣مَل  غْمِ  َأزْمَقاِب  فَمعَم  َأُديمَُّؽ  َأ ْقمُ :  ؟ اخْلَ َدوَم٥مُ  ، صُمٛما٥مٌ  ايمِما ْمِٝمئ٥َمَ  سُمْْمِٖمئُ  َوايمِما  اظم٣َْمءُ  ُيْْمِٖمئُ  ىَماَم  اخْلَ

صُمؾِ  َصاَلةُ وَ  ، ايمٛما٣مرَ  ْٝمؾِ  صَمْقِف  دِم  ايمرا ـْ  صُمٛمُقهُبُؿْ  سَمَتَج٣مذَم : » سَماَل  شُمؿا  ، ايمٙما : زَمَٙمغَ  ضَمتاكشاظمََّْم٣مصِمعِ  فَم

َٓ  ":  وَم٣مَل  شُمؿا  ، "  َئْمَٚمُٙمقنَ " كَ  َأ ََْمرِ  زمَِرْأسِ  ُأطْمػِمُ ْٕ  َي٣م زَمعَم :  وُمْٙم٦ُم  ، " ؟ ؽَمٛم٣َمَِمفِ  َوُذْرَوةِ  َوفَمُٚمقِدهِ  ا

ََْمرِ  َرْأُس  ":  وَم٣مَل  : اهللاِ َرؽُمقَل  ْٕ ؽْماَلمُ  ا اَلةُ  َوفَمُٚمقُدهُ  ، اإْلِ َٜم٣مدُ  ؽَمٛم٣َمَِمفِ  َوِذْرَوةُ  ، ايمِما  وَم٣مَل  شُمؿا  " اْْلِ

 :"  َٓ كَ  َأ فِ  َذيمَِؽ  زمِِٚماَلكِ  ُأطْمػِمُ ٣مٞمِفِ  هَمَٟمطَمَذ  : اهللاِ  َي٣مَرؽُمقَل  زَمعَم :  وُمْٙم٦ُم  " ؟ ىُمٙمِّ ًَ
 ىُمػا  ":َووَم٣مَل  زمِٙمِ

٣م اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م:  هَمُٗمْٙم٦ُم  " َهَذا فَمَٙمْٝمَؽ  َؽ  شَم٘مَِٙمتَْؽ  ":  هَمَٗم٣مَل  ؟ زمِفِ  َٞمَتَ٘مٙماؿُ  زماَِم  ظم٠ََُماطَمُذونَ  َوإِٞما  َي٣م ُأَمُّ

ٓا  ُوصُمقِهِٜمؿْ  فَمعَم  ايمٛما٣مرِ  دِم  ايمٛما٣مَس  َيُ٘م٤مُّ  َوَهْؾ !  َُمَٔم٣مذُ  ٛمَتِِٜمؿْ  ضَمَِم٣مئُِد  إِ
ًِ  َووَم٣مَل  ايْمؼِمَِمِذي َرَواهُ ]  َأيْم

ًَ   ضَمِدي٧ٌم   . [ َصِحٝمح  ـٌ ضَم
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ٌٍَؾ  فمـ  » ومقيمف:   ـِ صَم  زمـ فمٚمرو زمـ أوس ، أزمق فمٌد ايمرمحـ إٞمِم٣مرّي اخلزرصمّل.: َُمَٔم٣مِذ زْم

 اْلٛم٥م دطمقْلؿ دم ؽم٣ٌٌمً  ي٘مقن َم٣م ؽم٠مال فمعم احلرص َمـ فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان ايمِمح٣مزم٥م فمٙمٝمف َم٣م يى:وف

 ضمدي٧مو هريرة أيب ضمدي٧م دم ىمام َوؽَمٙماؿَ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ َصعما   ايمٛماٌِل إفمراب َمـ رصمٌؾ  ؽمٟمل احلدي٧م هذا وزمٛمحق

 :   زمٗمقيمف أصم٣مب َم٣م زمٛمحق َوؽَمٙماؿَ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ َصعما   ايمٛماٌِل  وأصم٣مب ايمِمحٝمحكم دم أيقب أيب

ٌُُد  » َٓ  اهللاَ سَمْٔم كُ  َو اَلَة، َوسُمِٗمٝمؿَ  ؾَمْٝمًئ٣م زمِفِ  سُممْمِ ٨ما  َرََمَّم٣مَن، َوسَمُِمقمَ  ايمّزىَم٣مَة، َوسُم٠ْمِتَ  ايمِما ٌَْٝم٦َم  َوََتُ  ش ايْم

 واحلرص ،ايمٛم٣مر دطمقل َمـ ايمًالَم٥م وؽم٣مئؾ فمعم احلرص َمـ فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان  ايمًٙمػ فمٙمٝمف َم٣م وفيى: 

 رزمام أو ،ٞمٔمٚمؾ وٓ ٞمًٟمل رزمام ،أن ىمح٣ميمٛم٣م يمٝمس همٝمٔمٚمٙمقن  يًٟميمقن ىم٣مٞمقا هم١مَنؿ ،اْلٛم٥م دطمقل أؽم٣ٌمب فمعم

 . وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف رزمٛم٣م رضمؿ َم٣م إٓ ،ٞمٔمٚمؾ وٓ ٞمٔمٙمؿ

َؽ  يمرزمام زمؾ  ًا َ ؽ ىمام اظمًتح٣ٌمت أو  اظم٣ٌمضم٣مت َمـ  ،زمًمءٍ  أضمدهؿ مَت ًُّ َ  واظمٖمروو٣مت ،زم٣ميمقاصم٣ٌمت ايم٘مثغم مَت

ـِ  ضمدي٧م ذيمؽ فمعم يدل وَم٣م ،ؿمريٗمف فمعم وايمًغم َوؽَمٙماؿَ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ َصعما   ايمٛماٌِل َمت٣مزمٔم٥م فمعم حلرصٜمؿ ٌا٣مٍس، ازْم  فَم

ـْ  طَم٣ممَت٣ًم َرَأى  ط اهللِ  َرؽُمقَل  َأنا  َرةٍ  إلَِم  َأضَمُدىُمؿْ  َئْمِٚمُد »: َووَم٣مَل  هَمَْمَرضَمُف، هَمٛمََزفَمفُ  َرصُمٍؾ، َيدِ  دِم  َذَه٤ٍم  َِم ـْ  مَجْ  َٞم٣مرٍ  َِم

صُمؾِ  هَمِٗمٝمَؾ  ،شَيِدهِ  دِم  ْجَٔمُٙمَٜم٣مهَمٝمَ   آطُمُذهُ  َٓ  َواهللِ، َٓ : وَم٣مَل  زمِِف، اْٞمَتِٖمعْ  طَم٣ممِتََؽ  طُمْذ :  ط اهللِ َرؽُمقُل  َذَه٤َم  ََم٣م زَمْٔمَد  يمِٙمرا

 أطمرصمف َمًٙمؿ . ". ط اهللِ َرؽُمقُل  ؿَمَرضَمفُ  َووَمْد  َأزَمًدا

 وىمثرة  ،إيامَنؿ يمتامم ذيمؽ َمع يم٘مـ فمٙمٝمف ىم٣مإلٞم٘م٣مر رضمفؿم إٞمام َوؽَمٙماؿَ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ َصعما   ايمٛماٌِل أن َمع 

  ،َوصَمّؾ  ،َدَق  َم٣م دم يمف واظمقاهمٗم٥م َوؽَمٙماؿَ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ َصعما   ايمٛماٌِل زمْمريٗم٥م إطمذ فمعم ُيرصقن ىم٣مٞمقا ،َمت٣مزمٔمتٜمؿ

 .َوىَمػُم  ،َصُٕمرَ  وهمٝمام

هُ  شمؿ  ؾم٣مرزمؽ َمـ طمذ»:  همٗم٣مل َوؽَمٙماؿَ   فَمَٙمْٝمفِ  هللاُا َصعما   ايمٛماٌِل يمٗمل أٞمف اهلل فمٌد أيب ومِم٥م دم صم٣مء َم٣م ذيمؽ وَمـ    أوِمرا

 .إَمر هذا فمعم زال همام ، أمحد أطمرصمف ش سمٙمٗم٣مين ضمتك
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ـْ  ؽَمَٟميْم٦َم  يَمَٗمْد  " » ومقيمف  فمـ ايم٠ًمال همٝمف ايمذي ايمٔمٓمٝمؿ ايم٠ًمال هبذا فمٙمٝمف وايمثٛم٣م عٝمىم٣ميمتُمٝم وهذا  ش: فَمٓمِٝمؿٍ  فَم

  ،ايمٛم٣مر دطمقل أؽم٣ٌمب َمـ وَتذير ،اْلٛم٥م دطمقل إلم دفمقة ىمٙمف اإلؽمالم ديـ و اظمٗم٣مَم٥م دار اْلٛم٥م دطمقل ؽم٤ٌم

  . فمٓمٝمٚم٥م َم٣ًمئؾ َتتف سمدطمؾ ٣مأَن إٓ واضمدة َمًٟميم٥م فمـ ؽم٠مال أٞمف صقرسمف  ىَم٣مٞم٦م وإن ايم٠ًمال همٜمذا

ـِ و اءِ  فَم ـِ  ايْمػَمَ ْٚمٛمِل اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م هَمَٗم٣مَل   ط ايمٛماٌِلِّ  إلَِم  َأفْمَرايِبٌّ  صَم٣مءَ  وَم٣مَل  فَم٣مِزٍب  زْم ٛما٥مَ  ُيْدطِمُٙمٛمِل َٚماًل فمَ  فَمٙمِّ  هَمَٗم٣مَل  اْْلَ

ـْ  َت  ىُمٛم٦َْم  يَمئِ ٥ٌَمَ  َأوْمٌَمْ ْْم َٟميَم٥مَ  َأفْمَرْو٦َم  يَمَٗمْد  اخْلُ ًْ َٚم٥مَ  َأفْمتِْؼ  اظمَْ ًَ ٥ٌَمَ  َوهُمؽا  ايمٛما وَم َت٣م اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م هَمَٗم٣مَل  ايمرا ًَ  َأَويَمْٝم

َٚم٥مِ  فِمْتَؼ  إِنا  َٓ  وَم٣مَل  زمَِقاضِمَدةٍ  ًَ دَ  َأنْ  ايمٛما ٥ٌَمِ  َوهَمؽا  ْتِٗمَٜم٣مزمِٔمِ  سَمَٖمرا وَم  فَمعَم  َوايْمَٖمْلءُ  ايْمَقىُمقُف  َواظمِْٛمَْح٥مُ  فِمْتِٗمَٜم٣م دِم  سُمِٔمكمَ  َأنْ  ايمرا

ضِمؿِ  ِذي ْ  هَم١مِنْ  ايمٓما٣ممِلِ  ايمرا ٣مئِعَ  هَمَٟمؿْمِٔمؿْ  َذيمَِؽ  سُمْمِْؼ  مَل ـْ  َواْٞمفَ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  َوْأَُمرْ  ايمٓماْٚمآنَ  َواؽْمِؼ  اْْلَ ْ  هَم١مِنْ  اظمُْٛمَْ٘مرِ  فَم  سُمْمِْؼ  مَل

٣مَٞمَؽ  هَمُ٘مػا  َذيمَِؽ  ًَ
ٓا  يمِ ـْ  إِ غْمِ  َِم  أطمرصمف أمحد . اخْلَ

 .ايمٛم٣مر َمـ وايمٛمج٣مة ،اْلٛم٥م دطمقل ،أصمؾ َمـ ودأهبؿ ايمٛم٣مس وفمٚمؾ

فُ   » ومقيمف   غمٌ  َوإِٞما ًِ ـْ  فَمعَم  يَمَٝم هُ  ََم َ  َمـ فمعم ويم٘مـ أضمد يم٘مؾ يمٝمس يم٘مـ ايمٔمٚمؾ ضمٝم٧م َمـ أي ش: فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ َينا

 و  ،ََم٣مل و ،فمٗمؾ و  ،ومقة يمف إٞم٣ًمن َمـ هم٘مؿ  ىمثغمةهم١مَن٣م  اخلغم همٔمؾ فمـ اظمثٌْم٣متو ضمٝم٧م فمٙمٝمف  اهلل ينه

ٌُؾ فمٙمٝمف وسَمثُٗمؾ  ،يمٙمخغم ُيَقهَمؼ ٓ ذيمؽ وَمع ،ضمرص  ،ايمٖمٜمؿ ومٙمٝمؾ إٞم٣ًمن َمـ وىمؿ،   ايمًالَم٥م  و آؽمتٗم٣مَم٥م  ؽُم

  فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ َصعما   يمٛماٌِلا دفم٣مء َمـ ىم٣من وْلذا ، اهلل َمـ هم٣ميمتٝمًغم،يمٙمخغم  َوُيَقهماؼ  ،اظمُم٣منمؾ ىمثغم ،اظم٣ملو

ُٜمؿا “: َوؽَمٙماؿَ  َٔمُؾ  َأْٞم٦َم  وَ  ؽَمْٜمالً  صَمَٔمْٙمَتفُ  ََم٣م إِٓا  ؽَمْٜمَؾ  َٓ  ايمٙما َزنَ  ََتْ  فمـ ايمًٛمل ازمـ أطمرصمف “.ؽَمْٜماَل  ؾِمْئ٦َم  إَِذا احْلَ

 . ◙ أٞمس

 اهلل وُيَٝمُن   ،يمف ه٣مدي همال يّمٙمؾ وَمـ ،يمف َمّمؾ همال اهلل هيده َمـ ،وإوالٓ هداي٥مً  ، اهلل إلم هم٣مَٕمر 

 َهَٙمَؽ » : َوؽَمٙماؿَ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ َصعما   ايمٛماٌِل وم٣مل ىمام هيٙمؽ هم١مٞمف وسَمَُمدد سَمٛماَْمع َمـ أَم٣م ايمتٝمًغم أهؾ فمعم 

  ◙ َمًٔمقد ازمـ فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف شاظمَُْتٛمَْمُِّٔمقنَ 

َٞم٣م َويَمَٗمْد  »:    وم٣مل ىمام ُيْن  ىمٙمف وايمديـ  ْ ىْمرِ  ايْمُٗمْرآنَ  َينا ىمِرٍ  َِمـ هَمَٜمْؾ  يمِٙمذِّ دا   وايمٔمٚمؾ ايمٔمٙمؿ دم وينيت٥م « َمُّ
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ـِ  دِم  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  صَمَٔمَؾ  َوََم٣م » :  اهلل وم٣مل ي ـْ  ايمدِّ  « ۖ   ضَمَرٍج  َِم

ـْ  أمحد اإلَم٣مم أطمرصمف َم٣م ذيمؽ وَمـ، فمٛمٜم٣م وٞمٔمجز  ٝمًغمةايم إفمامل َمـهل  وىمؿ  ٌْدِ  فَم ـِ  اهللاِ  فَم ـِ  فَمْٚمرو زْم  ازْم

ِلِّ  وَم٣مَل  ◙ ايْمَٔم٣مص َت٣منِ  َأوْ  طَمِْمَٙمَت٣منِ ":  ط ايمٛمٌا ٌٌْد  فَمَٙمْٝمِٜماَم  ُُي٣َمهمِظُ  َٓ  طَمٙما ٙمِؿٌ  فَم ًْ ٓا  َُم ٛما٥مَ  َدطَمَؾ  إِ ٣م اْْلَ غمٌ  ومُهَ ًِ  َي

ـْ  ٌُِّح  وَمٙمِٝمٌؾ، هِباَِم  َئْمَٚمُؾ  َوََم ًَ ا َصاَلة ىُمؾِّ  ُدزُمرِ  دِم  ُي ا َوَُيَْٚمُد  فَممْمً ُ  فَممْمً ا َوُيَ٘مػمِّ  َٚمُد َوَُيْ  ََمّْمَجَٔمفُ  َأطَمَذ  إَِذا وَ  فَممْمً

ٌُِّح  َوشَماَلشمكِمَ  شَماَلشًم٣م ًَ ٣م ىَمْٝمَػ  اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م وَم٣ميُمقا " َوشَماَلشمكِمَ  شَماَلشًم٣م َوُي غمٌ  مُهَ ًِ ـْ  َي  َيْٟمِت ": وَم٣مَل  ؟ وَمٙمِٝمٌؾ  هِباَِم  َئْمَٚمُؾ  َوََم

ْٝمَْم٣منَ  َئْمٛمِل َأضَمَدىُمؿْ  َُمفُ  ََمٛم٣َمَِمفِ  دِم  ايمُما ٌَْؾ  هَمُٝمٛمَقِّ ُرهُ  َصاَلسمِفِ  دِم  َوَيْٟمسمِٝمفِ  َيُٗمقيَمفُ  َأنْ  وَم ٌَْؾ  ضَم٣مصَم٥مً  هَمُٝمَذىمِّ ٣م َأنْ  وَم   ".  َيُٗمقَْلَ

   ط اهلل رؽمقل وم٣مل إذىم٣مر هبذه أوص٣مه ضمكم ؿم٣ميم٤م أيب ازمـ فمقم ضمدي٧م دم و 

ـْ  يَمُ٘ماَم  طَمغْمٌ  ُهقَ  ََم٣م فَمعَم  َأُديمُُّ٘ماَم  َأٓ»  ٌَِّح٣م ََمَّم٣مصِمَٔمُ٘ماَم  َأطَمْذمُت٣َم إَِذا ؟ طَم٣مِدمٍ  َِم ًَ  شَمالشًم٣م َوامْحََدا الشمكِمَ َوشمَ  شَمالشًم٣م هَم

ا َوشَمالشمكِمَ  َ ـْ  يَمُ٘ماَم  طَمغْمٌ  هَمَٜمق َوشَمالشمكِمَ  أرزمٔم٣م وىَمػمِّ  . فمٙمٝمف َمتٖمؼ ش.طَم٣مِدمٍ  َِم

 ،إفمداء وسمًٙمط ،ايمِمدر ووٝمؼ  ،ايمٖمٗمر و  ،ايمٖم٣موم٥م و ،ايمٛماَِم٤م و  ،ايمتٔم٤م  ٞمُم٘مقا  اظمًتٔم٣من اهللو 

ـ َأَص٣مزَمُ٘مؿ َوََم٣م »:   سمٔم٣ملم وم٣مل ٞمحـ وايم٤ًٌم ٥ٌَمٍ َمُّ  َمِّ ٦ٌَْم  هَمٌاَِم  ِِمٝم ًَ  اهلل ويٗمقل، «  ىَمثغِمٍ  فَمـ َوَئْمُٖمق َأْيِديُ٘مؿْ  ىَم

ٌُقا زماَِم  ايمٛما٣مَس  اهللاُ ُي٠َماطِمُذ  َويَمقْ  » سمٔم٣ملم ًَ ٥مٍ  َِمـ ـَمْٜمِرَه٣م فَمعَمٰ  سَمَركَ  ََم٣م ىَم  . « َدازما

ٌُُد   »  ومقيمف  َٓ  اهللاَ سَمْٔم كُ  َو  دِم  زَمَٔمْثٛم٣َم َويَمَٗمْد »:   اهلل وم٣مل َٕمرا ُأُس  ٕٞمف دايمتقضمٝمو زم٣ميمٔم٣ٌمدة زمدأ ش: ؾَمْٝمًئ٣م زمِفِ  سُممْمِ

٥مٍ  ىُمؾِّ  ًٓ  ُأَما ٌُُدوا َأنِ  َرؽُمق ٌُقا اهللاَ افْم
  « ۖ   ايمْما٣منُمقَت  َواصْمَتٛمِ

ـْ  َأْرؽَمْٙمٛم٣َم َوََم٣م»:   اهلل وم٣مل  ٌْٙمَِؽ  َِم ـْ  وَم ٓا  َرؽُمقلٍ  َِم فُ  إيَِمْٝمفِ  ُٞمقضِمل إِ ٓا  إيَِمفَ  َٓ  َأٞما ٌُُد  َأَٞم٣م إِ : إٞمٌٝم٣مء] « ونِ هَم٣مفْم

25] 

ٌُُدوا »:   اهلل وم٣مل و  َٓ  اهللاَ  َوافْم ىُمقا َو مَ  ََم٣م َأسْمُؾ  سَمَٔم٣ميَمْقا وُمْؾ » سمٔم٣ملم ووم٣مل، «ۖ   ؾَمْٝمًئ٣م زمِفِ  سُممْمِ  َرزمُُّ٘مؿْ  ضَمرا

ٓا  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ىُمقا َأ ٌُُد   » وومقيمف  ىمثغمات آي٣مت دم ، [050: إٞمٔم٣مم] « ؾَمْٝمًئ٣م زمِفِ  سُممْمِ َٓ  اهللاَ سَمْٔم كُ  َو  ش: ؾَمْٝمًئ٣م زمِفِ  سُممْمِ

 وذوؿمٜم٣م:  زم٣ميمٔم٣ٌمدة اهلل إهمراد  وهق ش: اهلل إٓ إيمف ٓ » َمٔمٛمك هل
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ٓا اهللاُ َواؽْمَتْٕمِٖمْر يمَِذْٞمٌَِؽ َويمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكِمَ  َٓ إيَِمَف إِ ُف  َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمِت﴾  إول: ايمٔمٙمؿ، وَم٣مَل اهللاُ سَمَٔم٣ملَم: ﴿هَم٣مفْمَٙمْؿ َأٞما

 [. 09]حمٚمد:

ـَ آََمٛمُقا زم٣ِمهللاِ َوَرؽُمقيمِِف شُمؿا مَلْ َيْرسَم٣مزُمقا َوصَم٣مشم٣مٞمٝمٜم٣م:  اَم اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن ايماِذي ْؿ ايمٝمٗمكم، وَم٣مَل اهللاُ سَمَٔم٣ملَم: ﴿إِٞما َهُدوا زمَِٟمَْمَقاِْلِ

٣مِدوُمقَن﴾ ]احلجرات: ِٜمْؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللاِ ُأويَمئَِؽ ُهُؿ ايمِما ًِ  [. 05َوَأْٞمُٖم

﴾ شم٣ميمثٜم٣م: اإلطمالص، وَم٣مَل اهللاُ ـَ ي ٌُِد اهللاَ خُمْٙمًِِم٣م يَمُف ايمدِّ ؼِّ هَم٣مفْم ٣م َأْٞمَزيْمٛم٣َم إيَِمْٝمَؽ ايْم٘مَِت٣مَب زم٣ِمحْلَ  سَمَٔم٣ملَم: ﴿إِٞما

 [. 2]ايمزَمر:

٣مِدوِمكَم﴾ ]ايمتقزم٥م ُٗمقا اهللاَ َوىُمقُٞمقا ََمَع ايمِما ـَ آََمٛمُقا اسما ٣م ايماِذي َ  [. 009:رازمٔمٜم٣م: ايمِمدق، وَم٣مَل اهللاُ سَمَٔم٣ملَم: ﴿َي٣م َأهيُّ

ْقَف َيْٟمِت اهللاُطم٣مَمً ًَ ـْ ِديٛمِِف هَم ـْ َيْرسَمدا َِمٛمُْ٘مْؿ فَم ـَ آََمٛمُقا ََم ٣م ايماِذي َ ٌُُّٜمْؿ ٜم٣م: اظمح٥ٌم، وَم٣مَل اهللاُ سَمَٔم٣ملَم: ﴿َي٣م َأهيُّ
 زمَِٗمْقٍم ُُيِ

ٌُّقَٞمُف﴾ أي٥م ]اظم٣مئدة:
٣ًٌّم هللِاِ﴾ ]ايمٌٗمرة54َوُُيِ ـَ آََمٛمُقا َأؾَمدُّ ضُم  [. 065:[. ووَم٣مَل سَمَٔم٣ملَم: ﴿َوايماِذي

اَم ىَم٣مَن وَمْقَل اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم إَِذا ُدفُمقا إلَِم اهللاِ َوَرؽُمقيمِِف يمَِٝمْح  ُ٘مَؿ زَمْٝمٛمَُٜمْؿ َأْن ؽم٣مدؽمٜم٣م: آٞمٗمٝم٣مد، وَم٣مَل اهللاُ سَمَٔم٣ملَم: ﴿إِٞما

 [. 50َيُٗمقيُمقا ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم َوَأؿَمْٔمٛم٣َم َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظْمُْٖمٙمُِحقَن﴾ ]ايمٛمقر:

َٓ ََيُِدوا دِم ؽم٣مزمٔمٜم٣م: ايمٗمٌقل، وَم٣مَل اهللاُ ُٚمقَك همِٝماَم ؾَمَجَر زَمْٝمٛمَُٜمْؿ شُمؿا  َٓ ُي٠ْمَِمٛمُقَن ضَمتاك ُُيَ٘مِّ  سَمَٔم٣ملَم: ﴿هَماَل َوَرزمَِّؽ 

ٙمِٝماًم﴾ ]ايمٛم٣ًمء: ًْ ٙمُِّٚمقا سَم ًَ ا٣م وَمَّمْٝم٦َم َوُي ِٜمْؿ ضَمَرصًم٣م ِِم ًِ  [. 65َأْٞمُٖم

ـْ َيْ٘مٖمُ  َؽ زم٣ِميْمُٔمْرَوِة شم٣مَمٛمٜم٣م: ايم٘مٖمر زم٣ميمْم٣منمقت، وَم٣مَل اهللاُ سَمَٔم٣ملَم: ﴿هَمَٚم ًَ ـْ زم٣ِمهللاِ هَمَٗمِد اؽْمَتْٚم ْر زم٣ِميمْما٣منُمقِت َوُي٠ْمَِم

٣م َواهللاُ ؽَمِٚمٝمٌع فَمٙمِٝمٌؿ﴾ ]ايمٌٗمرة: َٓ اْٞمِٖمَِم٣مَم َْلَ  [.256ايْمُقشْمَٗمك 

 . احلٚمد وهلل ايمتقضمٝمد فمعم ايم٘مالم سمٗمدم وومد

اَلةَ  َوسُمِٗمٝمؿُ   » ومقيمف ىَم٣مةَ  َوسُم٠ْمِت  ، ايمِما ٌَْٝم٦َم  َوََت٨ُمُّ  ، نَ َرََمَّم٣م َوسَمُِمقمُ  ، ايمزا  اخلٚم٥ًم آرىم٣من زمٗمٝمف هذه  ش:  ايْم

 .  مخس فمعم اإلؽمالم زمٛمل فمٚمر ازمـ فمٌداهلل ضمدي٧م دم ىمام فمٙمٝمٜم٣م  ايم٘مالم سمٗمدم  وومد  يمإلؽمالم
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َٓ   » ومقيمف  غْمِ  َأزْمَقاِب  فَمعَم  َأُديمَُّؽ  َأ   اخلغم أزمقاب وأفمٓمؿ اخلغم صمقاَمع فمعم ايمدٓيم٥م زم٣مب َمـ وهذا  ش:  ؟ اخْلَ

 وٓ َم٠مَمـ نمغم وهق  ،اخلغم زمٟمزمقاب  صم٣مء إذا أَم٣م  وايمِمالة اإليامن َمـ  فمٙمٝمف اهلل أوصم٤م زمام اإلٞم٣ًمن تيٟم أن

ـْ  فَمِٚمُٙمقا ََم٣م إلَِمٰ  َووَمِدَْمٛم٣َم » : سمٔم٣ملم وم٣مل يٛمٖمٔمف ٣ٌَمءً  هَمَجَٔمْٙمٛم٣َمهُ  فَمَٚمؾٍ  َِم ٛمُثقًرا َه  « َما

ـُ ! اهللِّ َرؽُمقَل  َي٣م:  وَم٣ميَم٦ْم، ا◙ فَم٣مئَُِم٥مَ   ضمدي٧م ودم  ٣مِهٙمِٝما٥مِ  دِم  ىَم٣منَ  صُمْدفَم٣منَ  ازْم ضِمَؿ، َيِِمُؾ  اْْلَ  َوُيْْمِٔمؿُ  ايمرا

٘مكَِم، ًْ
ِ فُ . َيٛمَْٖمُٔمفُ  َٓ ": وَم٣مَل  َٞم٣مهمُِٔمُف؟ َذاكَ  هَمَٜمْؾ  اظمْ ْ  إِٞما ـِ  َيْقمَ  طَمْمِٝمَئتِل رِم  انْمِٖمرْ  َربِّ : َيْقَم٣مً  َيُٗمْؾ  مَل ي  أطمرصمف. "ايمدِّ

  َمًٙمؿ

 وزمٔمد ، ايمٔمٙمؿ أهؾ أومقال َمـ ايمِمحٝمح ايمٗمقل فمعم ىم٣مهمر ةايمِمال سم٣مرك هم١من ،ايمِمالة و ،اإليامن َمـ همالزمد

 فمعم احل٧م ديٛمٛم٣م يمٝم٘مـ و ،ايمٛمقاهمؾ َمـ ذيمؽ زمٔمد يتزود ،وفمٓم٣مئٚمف وأرىم٣مٞمف ،ايمديـ زمٚمٜمامت اإلٞم٣ًمن يٟمت أن

ًٓ  ايمٖمرائض  :  ايمٛمقاهمؾ ذيمؽ زمٔمد شمؿ أو

ؽْماَلمِ  َأيُّ   اهلل َي٣مَرؽُمقل: فمٚمرو زمـ فمٌداهلل ضمدي٧م ودم  ص٣ميمح فمٚمؾ ىمؾ اخلغم وأزمقاب    وَم٣مَل  طَمغْمٌ  اإْلِ

اَلمَ  َوسَمْٗمَرأُ  ايمْمأَم٣ممَ  سُمْْمِٔمؿُ  ًا ـْ  فَمعَم  ايم ـْ  فَمَرهْم٦َم  ََم ْ  َوََم   ايمٌخ٣مري أطمرصمف سَمْٔمِرْف  مَل

ـْ  اظمًُٙمِؿُ  »: أهمّمؾ اظمًٙمٚمكم أي ؽمئؾ ظم٣م َمقؽمك أيب ضمدي٧م دم   ٣مٞمِفِ  َِمـ اظمًُٙمُِٚمقنَ  ؽَمٙمِؿَ  ََم ًَ  َمتٖمؼ ش َوَيِده يم

 . فمٙمٝمف

 دم إيمٝمف اإلؾم٣مرة سمٗمدم ومد أٞمف َمع ايمٖمريّم٥م صقم همٝمف ويدطمؾ ،ايمتْمقع صقم زمف يريد  ش: صُمٛما٥مٌ  ْقمُ ايمِما   » ومقيمف

 وايمدرع ايمُدْروَم٥م ،َمثؾ اظمٗم٣مسمؾ ىمُجٛما٥مٌ   ،ايمٛم٣مر وَمـ ،اظمٔم٣ميص َمـ يمٙمٔمٌد صُمٛما٥مٌ  هم٣ميمِمقم ،رَمّم٣من صقم فمعم ضمثف

َهؿ زم٣ميمًٝمػ  ييزمقه أن أرادوا  هم١مذا  زم٣مإلٞم٣ًمن أضم٣مؿم٦م وىمٙمام وايمٖمتـ اظمٔم٣ميص َمـ صُمٛما٥مٌ  ْ   هم٣ميمِمٝم٣مم ،هب٣م صدا

ؿَ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ  َصعما   ايمٛماٌِل وم٣مل ويمذيمؽ ايمُمٜمقات ؽمٝمام ٓ ذه٣م  اهلل يٗمٝمف ٣ٌَمِب  ََمْٔممَمَ  َي٣م »:  َوؽَمٙما ـِ  ايمُما  ََم

٣ٌَمَءةَ  َِمٛمُْ٘مؿُ  اؽْمَتَْم٣معَ  ْج، ايم فُ  هَمْٙمَٝمَتَزوا ، َأنَمضُّ  هَم١مِٞما ٌٌََمِ ـُ  يمِْٙم ـْ  ِج،يمِْٙمَٖمر َوَأضْمَِم ْ  َوََم َتْمِٝمعْ  مَل ًْ ْقِم، هَمَٔمَٙمْٝمفِ  َي فُ  زم٣ِميمِما  يَمفُ  هَم١مِٞما

 . َمًٔمقد زمـ فمٌداهلل فمـ فمٙمٝمف َمتٖمؼ شِوصَم٣مءٌ 
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 :  وم٣مل َوؽَمٙماؿَ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ  َصعما   ايمٛماٌِل أنا  ؽمٔمٝمد أيب ضمدي٧م همٖمل ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم ايمٔمذاب َمـ صُمٛما٥مٌ   أيّم٣مً  وهق 

ـْ   » َد  اهللاِ ٝمؾِ ؽَمٌِ  دِم  َيْقَم٣مً  َص٣ممَ  ََم ـْ  َوصْمَٜمفُ  اهللاُ  زَمٔما ٌِْٔمكمَ  ايمٛما٣مرِ  فَم   أطمرصم٣مه  ش. طَمِريًٖم٣م ؽَم

 ىُمؾُّ :   هريرة أيب ضمدي٧م ٖملهم زم٣ميمِمٝم٣مم إيمٝمف يتٗمرزمقن ايمذيـ ُي٤م  اهلل هم١من  اهلل نمّم٤م َمـ صُمٛما٥مٌ  و 

ـِ  فَمَٚمؾِ  َٝم٣ممَ  إِٓ يَمفُ  آَدمَ  ازْم فُ  ايمِمِّ   فمٙمٝمف ٖمؼَمت زمِفِ  َأصْمِزي َوَأَٞم٣م رِم  هَم١مِٞما

٣م َي٣م » :  اهلل وم٣مل وومد  َ ـَ  َأهيُّ َٝم٣ممُ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿُ  ىُمت٤َِم  آََمٛمُقا ايماِذي ـَ  فَمعَم  ىُمت٤َِم  ىَماَم  ايمِمِّ ٌْٙمُِ٘مؿْ  َِمـ ايماِذي ُ٘مؿْ  وَم  يَمَٔمٙما

 . ايمٔمٓمٝمؿ اخلغم فمعم  اهلل َمـ ايمٔمقن زمف وي٘مقن ،وأشم٣مم ايمممور َمـ زمف يًتِجٛمُّقن همٜمؿ « سَمتاُٗمقنَ 

َدومَ  » ومقيمف ْمِٝمَئ٥مَ  سُمْْمِٖمئُ  ٥مُ َوايمِما   ايمٛماٌِل وم٣مل وومد ،يمٙمدرصم٣مت وراهمٔم٥م ،يمًٝمئ٣متاو  ،يمٙمذٞمقب ىمٖم٣مرة أي ش: اخْلَ

ـْ  َصَدوَم٥مٌ  َٞمَٗمَِم٦م َوََم٣م ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ   َصَدوَمتِفِ  ـمِؾِّ  ََت٦ْم اَْمِرئٍ  ىُمْؾ  »:  َوؽَمٙماؿَ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ َصعما   أطمرصمف ش ََم٣مل َِم

  ◙ هريرة أيب فمـ َمًٙمؿ

 يٛمٌٕمل أٞمف َمع ،ايمٛم٣مهمٙم٥م ٞمٖمٗم٥م َمـ هق فمام همّماًل  ،فمٙمٝمٜمؿ اهلل أوصم٤م زمام زمخٙمقا  ومد  أن ايمٛم٣مسغما َمـ ىمث وَتد

اَم »: سمٔم٣ملم ومقيمف دم ُذىمِروا وظمـ واظم٣ًمىمكم ،يمٙمٖمٗمراء  صمٔمٙمف ايمذي اهلل ضمؼ ي٠مدي أن يمإلٞم٣ًمن َدوَم٣مُت  إِٞما  ايمِما

٣مىمكِمِ  يمِْٙمُٖمَٗمَراءِ  ًَ وَم٣مِب  َودِم  وُمُٙمقهُبُؿْ  اظم٠َُْميماَٖم٥مِ وَ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوايْمَٔم٣مَِمٙمِكمَ  َواظمَْ ـِ  اهللاِ ؽَمٌِٝمؾِ  َودِم  َوايْمَٕم٣مِرَِمكمَ  ايمرِّ ٌِٝمؾِ  َوازْم ًا  ايم

ـَ  هَمِريَّم٥مً   [68: ايمتقزم٥م] « ضَم٘مِٝمؿٌ  فَمٙمِٝمؿٌ  َواهللاُ  اهللاِ َِم

 . اهلل ضمؼ زم١مطمراج صدره ويٛمممح 

 .   يمرأيٛم٣م ،نمغمهؿ فمـ  همّماًل  اإلزمؾ أصح٣مب يِمٛمٔمف َم٣م إلم  ٞمٓمرٞم٣م ويمق

َرج ايمتل ايمٛم٣موم٥م هذه وىمٟمن  ؽمٛمـ دم  صم٣مء وومد  ،يمٙمٛماَِمء ٣مً ؽمٌٌ ؽمت٘مقن أَن٣م َمع همٗمره إلم ؽمت٠مدي إزمٙمف َمـ خُتْ

ـِ ضُمْجٍر  ايم٘مػمى ايمٛم٣ًمئل ؽَم٣مفِمًٝم٣م   -صعم اهللُ فمٙمٝمف وؽمٙماؿ  -وَم٣مَل: زَمَٔم٧َم َرؽُمقُل اهللِ  -ريض اهلل فمٛمف  -َوائِِؾ زْم

ًٓ هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ هَمَٟمسَمك َرصُماًل ، هَمآسَم٣مُه هَمِِمٝماًل خَمْ  َق اهللِ َوَرؽُمقيمِِف ،  ": -صعم اهللُ فمٙمٝمف وؽمٙماؿ  -ُٙمق زَمَٔمْثٛم٣َم َُمَِمدِّ

َٓ دِم إزِمِٙمِِف  ٣ٌَمِرْك همِٝمِف َو َٓ سُم ُٜمؿا  ًٓ ايمٙما ٛم٣َمءَ  "َوإِنا هُماَلًٞم٣م َأفْمَْم٣مُه هَمِِمٝماًل خَمُْٙمق ًْ صُمَؾ ، هَمَج٣مَء زمِٛم٣َموَم٥ٍم ضَم ٌََٙمَغ َذيمَِؽ ايمرا  ، هَم



 276  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

ُٜمؿا زَم٣مِرْك همِٝمِف  ": -صعم اهلُل فمٙمٝمف وؽمٙماؿ  -َوإلَِم َٞمٌِٝمِِّف ، هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل  -فمزا وصمؾ  -هَمَٗم٣مَل: َأسُمقُب إلَِم اهلِل  ايمٙما

 . َودِم إزِمِٙمِفِ 

 إَم٣م ،هداي٣م فمـ فم٣ٌمرة   ايمزىمقات أصٌح٦م  همٗمد ضمرج وٓ همحدث ايمٛمٗمدي٥م إَمقال أصح٣مب وىمذا

 . يمٙمٗمري٤م وإَم٣م ،٤ميمٙمِم٣مضم وإَم٣م ،يمٙمٚم٠ًمول

 أن َيقز ٓ أٞمف يذىمرون  ايمٔمٙمامء أن ضمتك يمٙمٖمٗمغم ضمؼ هل زمؾ ،ايمت٣مصمر ُيرصمٜم٣م  َِمٛم٥ّم  يمٝم٦ًم وايمزىم٣مة

 .  واظم٣ًمىمكم ايمٖمٗمراء فمعم ؾمٖمٗم٥م همٝمٜم٣م ٕن ،يٗمدَمٜم٣م أن يمف َيقز زمٝمٛمام   واضمًدا  يًقَم٣م احلقل   ضمٙمقل زمٔمد ي٠مطمره٣م

  سمٖمري٨م ذيمؽ أفمٓمؿ وَمـ ، اهلل يمرى و ،إَمقال ظمّم٣مفمٖم٥م و ،ايمذٞمقب يمت٘مٖمغم ؽم٤ٌم، هم٣ميمِمدوم٥م

 .شَمرة أسمِمدق أن َمـ إرم أضم٤م َمرسمكم أومرض ٕن » : َمًٔمقد زمـ اهلل فمٌد وم٣مل   اظمحت٣مصمكم زمٗمرض ايمُ٘مَرب

 وم٣مل ◙ زُمَريدة ضمدي٧م دم ايمِمدوم٣مت َمـ هق و احل٣مصم٣مت ومّم٣مء و يمٙمُ٘مَرب سمٖمري٨م همٝمف ايمٗمرض ٕن  

ـْ  ":    َوؽَمٙماؿَ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ  َصعما  وم٣مل ا َأْٞمَٓمرَ  ََم ـْ  ":  َيُٗمقُل  ؽَمِٚمْٔمُتفُ  شُمؿا :  وَم٣مَل  ، " َصَدوَم٥مٌ  َيْقمٍ  زمُِ٘مؾِّ  هَمَٙمفُ  َُمْٔمِنً  َأْٞمَٓمرَ  ََم

ا ـْ :  سَمُٗمقُل  ؽَمِٚمْٔمُتَؽ  ، اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م:  وُمْٙم٦ُم  ، " َصَدوَم٥مً  َِمْثُٙمفُ  َيْقمٍ  زمُِ٘مؾِّ  هَمَٙمفُ  َُمْٔمِنً ا َأْٞمَٓمرَ  ََم  َيْقمٍ  زمُِ٘مؾِّ  هَمَٙمفُ  َُمْٔمِنً

ـْ :  سَمُٗمقُل  ؽَمِٚمْٔمُتَؽ  شُمؿا  ، َصَدوَم٥مٌ  ا َأْٞمَٓمرَ  ََم ٌَْؾ  َصَدوَم٥مٌ  َيْقمٍ  زمُِ٘مؾِّ  يمَفُ  ":  وَم٣مَل  ، َصَدوَم٥مً  َِمْثُٙمفُ  َيْقمٍ  زمُِ٘مؾِّ  هَمَٙمفُ  َُمْٔمِنً  َأنْ  وَم

ـُ  َُيِؾا  ي ـُ  ضَمؾا  هَم١مَِذا ، ايمدا ي   دأمح أطمرصمف.  " َصَدوَم٥مً  َِمْثُٙمفُ  َيْقمٍ  زمُِ٘مؾِّ  هَمَٙمفُ  ايمدا

   أهٙمٜم٣م إلم احلٗمقق رد دم ايمًٔمل يمف يٛمٌٕمل اظمٗمؼمض وىمذيمؽ 

ـْ  : أيًّم٣م َوؽَمٙماؿَ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ َصعما  ايمٛمٌلِّ   وم٣مل وومد ـْ  فمٛمفُ  اهلل أداى أَداَءَه٣م ُيِريُد  ايمٛما٣مسِ  أَْمَقاَل  أطَمَذ  ََم  أطَمَذ  وََم

  ايمٌخ٣مري أطمرصمف  ش.اهلل أسْمَٙمَٖمفُ  إسْمالهَمٜم٣م ُيِريُد 

 ؽمٚمٔم٦م ومد:  همٗم٣ميم٦م ؟ ذيمؽ دم ْل٣م همٗمٝمؾ  ،آؽمتداٞم٥م سمتٔمٚمد ا◙ َمٝمٚمقٞم٥م وىم٣مٞم٦م فم٣مئُم٥م ضمدي٧م َمـ  

ـْ  َوؽَمٙماؿَ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ َصعما  ايمٛماٌِل   أمحد أطمرصمف ".  فمٛمفُ  اهلل أداى أَداَءَه٣م ُيِريُد  ايمٛما٣مسِ  أَْمَقاَل  أطَمَذ  ََم
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٣ٌَمَدةَ   فمـ  َمًٙمؿ صحٝمح  همٖمل: فمٛمف اهلل  ريض  ايمَٝمَن  أيب ومِم٥م ،ذيمؽ دم ُيَٗمص َم٣م فمجٝم٤م وَمـ  ـِ  فُم  زْم

٣مَِم٦ِم  كِّ  َهَذا ذِم  ايْمِٔمْٙمؿَ  َٞمْْمُٙم٤ُم  َوَأزمِك َأَٞم٣م طَمَرصْم٦ُم  وَم٣مَل  ايمِما ـَ  احْلَ ٌَْؾ  إَْٞمَِم٣مرِ  َِم ُل  هَمَ٘م٣منَ  هَيْٙمُِ٘مقا َأنْ  وَم ـْ  َأوا  َأزَم٣م يَمِٗمٝمٛم٣َم ََم

ـْ  ِواَمََم٥مٌ  ََمَٔمفُ  يَمفُ  نُماَلمٌ  َوََمَٔمفُ  - ط- اهللاِ  َرؽُمقلِ  َص٣مضِم٤َم  ايْمَٝمَنِ   َوََمَٔم٣مهمِِرىٌّ  زُمْرَدةٌ  ايْمَٝمَنِ  َأزمِك َوفَمعَم  ُصُحٍػ  َِم

ـْ  ؽَمْٖمَٔم٥مً  َوصْمِٜمَؽ  ذِم  َأَرى إِٞمِّك فَمؿِّ  َي٣م َأزمِك يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  َوََمَٔم٣مهمِِرىٌّ  زُمْرَدةٌ  نُماَلَِمفِ  َوفَمعَم   فَمعَم  لِم  ىَم٣منَ  َأصَمْؾ  وَم٣مَل . نَمَّم٤ٍم  َِم

ـِ  هُماَلنِ  َراَِمكِّ  هُماَلنٍ  زْم ٙماْٚم٦ُم  َأْهَٙمفُ  هَمَٟمسَمْٝم٦ُم  ٣مٌل َمَ  احْلَ ًَ ـٌ  فَمعَما  هَمَخَرَج . َٓ  وَم٣ميُمقا ُهقَ  شَمؿا  هَمُٗمْٙم٦ُم  هَم َـ  يَمفُ  هَمُٗمْٙم٦ُم  صَمْٖمرٌ  يَمفُ  ازْم  َأْي

ك َأِريَ٘م٥مَ  هَمَدطَمَؾ  َصْقسَمَؽ  ؽَمِٚمعَ  وَم٣مَل  َأزُمقكَ  ـَ  فَمٙمِْٚم٦ُم  هَمَٗمْد  إلَِما  اطْمُرْج  هَمُٗمْٙم٦ُم . ُأَمِّ  مَحََٙمَؽ  ََم٣م هَمُٗمْٙم٦ُم  هَمَخَرَج ، َأْٞم٦َم  َأْي

ٌَْٟمَت  َأنِ  فَمعَم  شُمَؽ  َواهللاِ َأَٞم٣م وَم٣مَل  َِمٛمِّك اطْمَت شَمَؽ  َأنْ  َواهللاِ طَمُِمٝم٦ُم  َأىْمِذزُمَؽ  َٓ  شُمؿا  ُأضَمدِّ  َأفِمَدكَ  َوَأنْ  هَمَٟمىْمِذزَمَؽ  ُأضَمدِّ

ا َواهللاِ َوىُمٛم٦ُْم  - ط- اهللاِ َرؽُمقلِ  َص٣مضِم٤َم  َوىُمٛم٦َْم  هَمُٟمطْمٙمَِٖمَؽ   اهللاِ وَم٣مَل . آهللاِ وُمْٙم٦ُم . اهللاِ وَم٣مَل ، آهللاِ وُمْٙم٦ُم  وَم٣مَل . َُمْٔمِنً

 ضِمؾٍّ  ذِم  َأْٞم٦َم  َوإِٓا  هَم٣موْمِّمٛمِك وَمَّم٣مءً  َوصَمْدَت  إِنْ  هَمَٗم٣مَل  زمَِٝمِدهِ  هَمَٚمَح٣مَه٣م زمَِِمِحٝمَٖمتِفِ  هَمَٟمسَمك وَم٣مَل . اهللاِ وَم٣مَل . آهللاِ وُمْٙم٦ُم . 

ٌَ  َوَوَوعَ  - َه٣مسَمكْمِ  فَمْٝمٛمَكا  زَمٌَمُ  هَمَٟمؾْمَٜمُد   إلَِم  َوَأؾَم٣مرَ  - َهَذا وَمْٙمٌِك َوَوفَم٣مهُ  َه٣مسَمكْمِ  ُأُذَٞمكا  َوؽَمْٚمعُ  - فَمْٝمٛمَْٝمفِ  فَمعَم  َٔمْٝمفِ إِْص

ـْ  » َيُٗمقُل  َوُهقَ  - ط- اهللاِ َرؽُمقَل  - وَمْٙمٌِفِ  ََمٛم٣َمطِ  ا َأْٞمَٓمرَ  ََم فُ  فَمٛمْفُ  َوَوعَ  َأوْ  َُمْٔمِنً فِ  ذِم  اهللاُ َأـَمٙما  .ش ـمِٙمِّ

صُم  َوَصاَلةُ   » وومقيمف ْٝمؾِ  صَمْقِف  دِم  ؾِ ايمرا  ايمٙمٝمؾ صمقف دم ايمرصمؾ صالة واخلغم ايمػم أفمامل وَمـ أي  ش: ايمٙما

 . يٟمت َم٣م فمعم ايمٙمٝمؾ َمـ إطمػم ايمثٙم٧م وهق أطمر

ـِ  صُمٛمُقهُبُؿْ  سَمَتَج٣مذَمٰ  »: سمال شمؿ ومقيمف  ُؿْ  َيْدفُمقنَ  اظمََّْم٣مصِمعِ  فَم ا٣م َوؿَمَٚمًٔم٣م طَمْقهًم٣م َرهبا  هَمال * ُيٛمِٖمُٗمقنَ  َرَزوْمٛم٣َمُهؿْ  َوِِم

ؿْ  ُأطْمِٖملَ  ََم٣م َٞمْٖمٌس  سَمْٔمَٙمؿُ  ـْ  َْلُ ةِ  َِم   «  َئْمَٚمُٙمقنَ  ىَم٣مُٞمقا زماَِم  صَمَزاءً  َأفْمكُمٍ  وُمرا

  هذا ايمقوم٦م . همّمؾ يمٌٝم٣من أي٥م  ط اهلل رؽمقل ومرأ أي

ا  ايمٙمٝمؾ ومٝم٣مم يؼمك مل  ، ط ايمٛماٌِل و ايمراسم٥ٌم ايمًٛمـ َمـ وهق ،ايمٙمٝمؾ ومٝم٣مم همّمؾ:  همٝمٜم٣م ايمٖمٗمرة هذه و   وٓ ،ضَمَيً

ـْ  " :ا◙ فم٣مئُم٥مهمٔمـ    ط اهلل رؽمقل صعم ومد ايمٙمٝمؾ ىمؾ وَمـ ،ؽمٖمرا ْٝمؾِ  ىُمؾِّ  َِم  اهللاِ  َرؽُمقُل  َأْوسَمرَ  وَمْد  ايمٙما

َحرِ  إلَِم  ِوسْمُرهُ  َواْٞمَتَٜمك  ط ًا   فمٙمٝمف َمتٖمؼ.  " ايم
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نَم٤َم  وومد  ـْ  »:  َمًٙمؿ فمٛمد صم٣مزمر ضمدي٧م دم ىمام ايمٙمٝمؾ آطمر ومٝم٣مم دم  ط ايمٛماٌِل را ـْ  ُٗمقمَ يَ  َٓ  َأنْ  طَم٣مَف  ََم  آطِمرِ  َِم

ْٝمؾِ  يَمفُ  هَمْٙمُٝمقسمِرْ  ايمٙما ـْ  َأوا ْٝمؾِ  آطِمرَ  هَمْٙمُٝمقسمِرْ  آطِمَرهُ  َيُٗمقمَ  َأنْ  ؿَمِٚمعَ  َوََم ْٝمؾِ  آطِمرِ  َصاَلةَ  هَم١مِنا  ايمٙما  ش َأهْمَّمُؾ  َوَذيمَِؽ  ََمُْمُٜمقَدةٌ  ايمٙما

ْ  زمَِثاَلٍث،   ط طَمٙمِٝمقِم  َأْوَص٣ميِن  “ ◙ هريرة أيب ضمدي٧م ودم  َرىْمَٔمَتلْ : ضَمٝمِٝم٦ُم  ََم٣م َأسْمُرىْمَٜم٣م ـْ َويمَ  َأسْمُرىْمَٜم٣م، مَل

َحك، ٣ممٍ  شَماَلشَم٥مِ  َوِصٝما٣ممَ  ايمّما ـْ  َأيا ٌَْؾ  ُأوسمِرَ  َوَأنْ  ؾَمْٜمٍر، ىُمؾِّ  َِم  “. َأَٞم٣ممَ  َأنْ  وَم

ٌْدِ  ضمدي٧م همّمٙمٜم٣م ودم  ـِ  اهللاِ فَم ٣م َي٣م »:  ◙  ؽَماَلمٍ  زْم َ اَلَم، َأهْمُُمقا ايمٛما٣مُس، َأهيُّ ًا  ايمْمأَم٣مَم، َوَأؿْمِٔمُٚمقا ايم

َْرضَم٣مَم، َوِصُٙمقا ْٕ ْٝمؾِ  َوَصٙمُّقا ا ٛما٥مَ  سَمْدطُمُٙمقا ٞمَِٝم٣ممٌ  َوايمٛما٣مُس  زم٣ِميمٙما اَلمٍ  اْْلَ ًَ   وؾمقاهده زمْمرومف ضمًـ وهق  ش زمِ

ـْ  »: همٗم٣مل ايمٙمٝمؾ زمٗمٝم٣مم   ط ٞمٌٝمف  اهلل َأََمر ومد  و  ْٝمؾِ  َوَِم ْد  ايمٙما ك يَمَؽ  َٞم٣مهمَِٙم٥مً  زمِفِ  هَمَتَٜمجا ًَ ٌَْٔمَثَؽ  َأنْ  فَم َؽ  َي  َرزمُّ

  « حَمُْٚمقداً  َم٣مً ََمَٗم٣م

٤م  ط ايمٛماٌِل ىم٣من وومد  ـَ  وَم٣ممَ  َرصُمال اهللاُ َرضِمؿَ :  ومقيمف َمٛمٜم٣مو ايمٙمٝمؾ ومٝم٣مم دم ُيَرنمِّ ْٝمؾِ  َِم  اَْمَرَأسَمفُ  َوَأْيَٗمظَ  هَمَِمعما  ايمٙما

ـَ  وَم٣مََم٦ْم  اَْمَرَأةً  اهللاُ َرضِمؿَ  ، اظْم٣َمءَ  َوصْمِٜمَٜم٣م دِم  َٞمَّمَح  َأزَم٦ْم  هَم١مِنْ  ْٝمؾِ  َِم ٦ْم  ايمٙما  َٞمَّمَح٦ْم  َأزَمك هَم١مِنْ  ، َزْوصَمَٜم٣م َأْيَٗمَٓم٦ْم وَ  َوَصٙما

 .أطمرصمف أزمق داود فمـ أيب هريرة  " اظم٣َْمءَ  َوصْمِٜمفِ  دِم 

 َرََمَّم٣منَ  دِم  َيِزيُد  ىَم٣منَ  ََم٣م ":  ا◙ فم٣مئُم٥م ضمدي٧م ٖملهم رىمٔم٥م فممم إضمدى ُيَِمعَم  أن ايمٙمٝمؾ ومٝم٣مم ىمٚمؾوأ 

هِ  دِم  َوَٓ  ةَ  إضِْمَدى فَمعَم  نَمغْمِ  َمًٙمؿ فأطمرصم  " َرىْمَٔم٥مً  فَممْمَ

 دم فم٣مئُم٥م وىمذيمؽ فم٣ٌمس وازمـ ؽمٙمٚم٥م أم ضمدي٧م رىمٔم٥م فممم شمالشم٥م ايمٙمٝمؾ َمـ َصعَم  أٞمف ط فمٛمف وشم٦ٌم 

ًٓ  ايمزي٣مدة يرون ايمٔمٙمؿ أهؾ مجٜمقر و، ايمرواي٣مت زمٔمض  »: ايمِمحٝمحكم دم ◙ فمٚمر ازمـ زمحدي٧م  اؽمتدٓ

 ش صعم ومد َم٣م يمف سمقسمر واضمدة رىمٔم٥م صعم ايمِمٌح أضمدىمؿ طمًم هم١مذا َمثٛمك َمثٛمك ايمٙمٝمؾ صالة

ـْ   َمًٙمؿ صحٝمح دمو ـَ  ؽَمْٔمَد  َأنا  ُزَراَرةَ  فَم ـِ  ِهَُم٣ممِ  زْم  َأنْ  هَمَٟمَرادَ  اظمَِْديٛم٥َمَ  هَمَٗمِدمَ  اهللاِ ؽَمٌِٝمؾِ  ذِم  َيْٕمُزوَ  َأنْ  َأَرادَ  فَم٣مَِمرٍ  زْم

٣م يَمفُ  فَمَٗم٣مًرا َيٌِٝمعَ  اَلِح  ذِم  هَمَٝمْجَٔمَٙمفُ  هِبَ ًِّ ٣مِهَد  َوايْمُ٘مَراعِ  ايم ومَ  َوَُيَ ـْ  ُأَٞم٣مؽًم٣م يَمِٗمكَ  اظمَِْديٛم٥َمَ  وَمِدمَ  اما هَمٙمَ  َيُٚمقَت  ضَمتاك ايمرُّ  َأْهؾِ  َِم

ـْ  هَمٛمََٜمْقهُ  اظمَِْديٛم٥َمِ  وهُ  َذيمَِؽ  فَم  - ط- اهللاِ  َٞمٌِكُّ  هَمٛمََٜم٣مُهؿْ  - ط- اهللاِ  َٞمٌِكِّ  ضَمَٝم٣مةِ  ذِم  َذيمَِؽ  َأَراُدوا ؽِمتا٥مً  َرْهًْم٣م َأنا  َوَأطْمػَمُ
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شُمقهُ  اما هَمٙمَ . ش ُأؽْمَقةٌ  ذِما  يَمُ٘مؿْ  َأيَمْٝمَس  » َووَم٣مَل  َٗمَٜم٣م ىَم٣منَ  َووَمْد  اَْمَرَأسَمفُ  َراصَمعَ  زمَِذيمَِؽ  ضَمدا ـَ  هَمَٟمسَمك َرصْمَٔمتَِٜم٣م فَمعَم  َوَأؾْمَٜمَد  ؿَمٙما  ازْم

ٌا٣مسٍ  َٟميَمفُ  فَم ًَ ـْ  هَم ـُ  هَمَٗم٣مَل  - ط- اهللاِ َرؽُمقلِ  ِوسْمرِ  فَم ٌا٣مسٍ  ازْم  اهللاِ  َرؽُمقلِ  زمِِقسْمرِ  إَْرضِ  َأْهؾِ  َأفْمَٙمؿِ  فَمعَم  َأُديمَُّؽ  َأَٓ  فَم

ـْ  وَم٣مَل  - ط- ٣م. فَم٣مئَُِم٥مُ  وَم٣مَل  ََم ٣م هَمْٟمهِتَ ٞمِك اْئتِٛمِك شُمؿا  هَم٣مؽْمَٟمْْلَ َه٣م هَمَٟمطْمػِمْ  ضَم٘مِٝمؿِ  فَمعَم  هَمَٟمسَمْٝم٦ُم  إيَِمْٝمَٜم٣م هَم٣مْٞمَْمَٙمْٗم٦ُم  فَمَٙمْٝمَؽ  زمَِردِّ

ـِ  ٣م َأَٞم٣م ََم٣م هَمَٗم٣مَل  إيَِمْٝمَٜم٣م هَم٣مؽْمَتْٙمَحْٗمُتفُ  َأهْمَٙمَح  زْم ٝمَٔمَتكْمِ  َه٣مسَمكْمِ  ذِم  سَمُٗمقَل  َأنْ  ََنَْٝمُتَٜم٣م َٕٞمِّك زمَِٗم٣مِرهِبَ  إِٓا  همِٝمِٜماَم  هَمَٟمزَم٦ْم  ؾَمْٝمًئ٣م ايمُمِّ

ْٚم٦ُم  - وَم٣مَل  -. َُمِّمٝم٣ًّم ًَ ٣م فَم٣مئَُِم٥مَ  إلَِم  هَم٣مْٞمَْمَٙمْٗمٛم٣َم هَمَج٣مءَ  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَٟموْم  هَمَٗم٣ميَم٦ْم . فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمَدطَمْٙمٛم٣َم يَمٛم٣َم هَمَٟمِذَٞم٦ْم  فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَم٣مؽْمَتْٟمَذٞما

 .َٞمَٔمؿْ  َل هَمَٗم٣م. هَمَٔمَرهَمْتفُ  َأضَم٘مِٝمؿٌ 

ـْ  هَمَٗم٣ميَم٦ْم  ـُ  ؽَمْٔمُد  وَم٣مَل  ََمَٔمَؽ  ََم ـْ  وَم٣ميَم٦ْم . ِهَُم٣ممٍ  زْم ـُ  وَم٣مَل  ِهَُم٣ممٌ  ََم ٦َْم  فَم٣مَِمرٍ  ازْم محا ا َووَم٣ميَم٦ْم  فَمَٙمْٝمفِ  هَمؼَمَ  وَم٣مَل  - طَمغْمً

ـْ  َأْٞمٌِئِٝمٛمِك اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ُأما  َي٣م هَمُٗمْٙم٦ُم . ُأضُمدٍ  َيْقمَ  ُأِصٝم٤َم  َوىَم٣منَ  وَمَت٣مَدةُ   .- ط- اهللاِ َرؽُمقلِ  طُمُٙمِؼ  فَم

٦َم  وَم٣ميَم٦ْم  ًْ  َأنْ  هَمَٜمَٚمْٚم٦ُم  - وَم٣مَل  -. ايْمُٗمْرآنَ  ىَم٣منَ  - ط- اهللاِ َٞمٌِكِّ  طُمُٙمَؼ  هَم١مِنا  وَم٣ميَم٦ْم . زَمعَم  وُمْٙم٦ُم  ايْمُٗمْرآنَ  سَمْٗمَرأُ  َأيَم

ـْ  َأضَمًدا َأؽْمَٟمَل  َوَٓ  َأوُمقمَ  ـْ  َأْٞمٌِئِٝمٛمِك هَمُٗمْٙم٦ُم  لِم  زَمَدا شُمؿا  َأَُمقَت  ضَمتاك ؾَمْكءٍ  فَم  هَمَٗم٣ميَم٦ْم . - ط- اهللاِ َرؽُمقلِ  وِمَٝم٣ممِ  فَم

٦َم  ًْ ٣َم َي٣م» سَمْٗمَرأُ  َأيَم ُؾ  َأهيُّ َمِّ َض  َوصَمؾا  فَمزا  اهللاَ هَم١مِنا  وَم٣ميَم٦ْم . زَمعَم  وُمْٙم٦ُم  ش:اظمُْزا ْٝمؾِ  وِمَٝم٣ممَ  اهْمؼَمَ لِ  ذِم  ايمٙما قَرةِ  َهِذهِ  َأوا ًُّ  هَمَٗم٣ممَ  ايم

ًَ  ضَمْقًٓ  َوَأْصَح٣مزُمفُ  - ط- اهللاِ َٞمٌِكُّ  اَمءِ  ذِم  ؾَمْٜمًرا فَممَمَ  اشْمٛمَكْ  طَم٣ممِتََتَٜم٣م اهللاُ َؽ َوَأَْم ًا  َهِذهِ  آطِمرِ  ذِم  اهللاُ َأْٞمَزَل  ضَمتاك ايم

قَرةِ  ًُّ ْٝمؾِ  وِمَٝم٣ممُ  هَمَِم٣مرَ  ايمتاْخِٖمٝمَػ  ايم فًم٣م ايمٙما ـْ  َأْٞمٌِئِٝمٛمِك اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ُأما  َي٣م وُمْٙم٦ُم  - وَم٣مَل  -. هَمِريَّم٥مٍ  زَمْٔمَد  سَمَْمقُّ  َرؽُمقلِ  ِوسْمرِ  فَم

ٌَْٔمُثفُ  َوؿَمُٜمقَرهُ  ؽِمَقاىَمفُ  يَمفُ  ُٞمِٔمدُّ  ىُمٛما٣م هَمَٗم٣ميَم٦ْم . - ط- اهللاِ ٌَْٔمَثفُ  َأنْ  ؾَم٣مءَ  ََم٣م اهللاُ هَمَٝم ـَ  َي ْٝمؾِ  َِم كُ  ايمٙما قا ًَ ٟمُ  هَمَٝمَت  َوَيَتَقوا

عَ  َوُيَِمعمِّ  ًْ
ٙمِّؿُ  َوَٓ  َيٛمَْٜمُض  شُمؿا  َوَيْدفُمقهُ  ُدهُ َوَُيْٚمَ  اهللاَ  هَمَٝمْذىُمرُ  ايمثا٣مَِمٛم٥َمِ  ذِم  إِٓا  همِٝمَٜم٣م ََيْٙمُِس  َٓ  َرىَمَٔم٣مٍت  سمِ ًَ  َيُٗمقمُ  شُمؿا  ُي

َٚمُدهُ  اهللاَ هَمٝمَْذىُمرُ  َيْٗمُٔمُد  شُمؿا  ايمتا٣مؽِمَٔم٥مَ  هَمُٝمَِمعمِّ  ٙمِّؿُ  شُمؿا  َوَيْدفُمقهُ  َوَُيْ ًَ ٙمِٝماًم  ُي ًْ ِٚمُٔمٛم٣َم سَم ًْ ؿُ  ََم٣م زَمْٔمَد  َرىْمَٔمَتكْمِ  ُيَِمعمِّ  شُمؿا  ُي ٙمِّ ًَ  ُي

ةَ  إضِْمَدى هَمتِْٙمَؽ  وَم٣مفِمٌد  َوُهقَ  ـا  هَمَٙماما  زُمٛمَكا  َي٣م َرىْمَٔم٥مً  فَممْمَ ٌْعٍ  َأْوسَمرَ  ايمٙماْحؿَ  َوَأطَمَذ  - ط- اهللاِ َٞمٌِكُّ  َأؽَم ًَ  ذِم  َوَصٛمَعَ  زمِ

ىْمَٔمَتكْمِ  لِ  َصٛمِٝمِٔمفِ  َِمْثَؾ  ايمرا عٌ  هَمتِْٙمَؽ  إَوا ًْ
 فَمَٙمْٝمَٜم٣م ُيَداِومَ  َأنْ  َأضَم٤ما  َصاَلةً  َصعما  إَِذا - ط- اهللاِ َٞمٌِكُّ  َوىَم٣منَ  زُمٛمَكا  َي٣م سمِ

ٌَفُ  إَِذا َوىَم٣منَ  ـْ  َوصَمعٌ  َأوْ  َٞمْقمٌ  نَمَٙم ْٝمؾِ  وِمَٝم٣ممِ  فَم ـَ  َصعما  ايمٙما ةَ  شمِٛمَْتكْ  ايمٛماَٜم٣مرِ  َِم  وَمَرأَ  - ط- اهللاِ َٞمٌِكا  َأفْمَٙمؿُ  َوَٓ  َرىْمَٔم٥مً  فَممْمَ
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فُ  ايْمُٗمْرآنَ  ٌِْح  إلَِم  يَمْٝمَٙم٥مً  َصعما  َوَٓ  يَمْٝمَٙم٥مٍ  ذِم  ىُمٙما ـِ  إلَِم  هَم٣مْٞمَْمَٙمْٗم٦ُم  - وَم٣مَل  -. َرََمَّم٣منَ  نَمغْمَ  ىَم٣مَِمالً  ؾَمْٜمًرا َص٣ممَ  َٓ وَ  ايمِمُّ  ازْم

ٌا٣مسِ  شْمُتفُ  فَم ٣م ىُمٛم٦ُْم  يَمقْ  َصَدوَم٦ْم  هَمَٗم٣مَل  زمَِحِديثَِٜم٣م هَمَحدا  - وَم٣مَل  -. زمِفِ  سُمَُم٣مهمَِٜمٛمِك ضَمتاك ٕسََمْٝمُتَٜم٣م فَمَٙمْٝمَٜم٣م َأْدطُمُؾ  َأوْ  َأوْمَرهُبَ

شْمُتَؽ  ََم٣م فَمَٙمْٝمَٜم٣م سَمْدطُمُؾ  َٓ  َؽ َأٞما  فَمٙمِْٚم٦ُم  يَمقْ  وُمْٙم٦ُم   .ضَمِديَثَٜم٣م ضَمدا

 صعم "   ط ايمٛمٌل أن ا◙ فم٣مئُم٥م ضمدي٧م دم ىمام مُجَْٙم٥م رىمٔم٣مت زمخٚمسٍ    ط اهللِ َرؽُمقلِ  أوسمر وومد  

   َمًٙمؿ أطمرصمف.   " زمخٚمس أوسمر شمؿ رىمٔم٣مت شمامن

 .   ط اهللِ َرؽُمقلِ  هب٣م صعم هٝمئ٥م أي فمعم يِمقم أن  يمٙمٔمٌد َيقز و 

 دم طمالٍف  فمعم  فممم شمالشم٥م أو  فممم إضمدى   ط اهللِ َرؽُمقلِ  فمـ ايمث٣مزم٦م وأىمثره رىمٔم٥م ايمٙمٝمؾ ٣ممومٝم وأومؾ

 ومٝم٣مم هبام يٖمتتح ط ىم٣منَم٣م  يمٔمٙمٜم٣م زمٔمّمٜمؿ ووم٣مل  ايمٖمجر ٣مرىمٔمت يمٔمٙمٜم٣م:  زمٔمّمٜمؿ همٗم٣مل  ايمزائدسمكم ايمرىمٔمتكم

  َمًٙمؿ فمٛمد هريره أيب ضمدي٧م دم ىمام ايمٙمٝمؾ

زوا واْلٚمٜمقر  أهمّمؾ زمكم هل وإٞمام  ،وايمتٖمًٝمؼ ،ايمتٌديع إلم سمِمؾ ٓ واظمًٟميم٥م ذيمؽ َمـ أىمثر صَمقا

ْٝمؾ وِمٝم٣مم اظم٠ُْْمَِمـ فِمز أنا  َوافْمَٙمؿ„» : ضمدي٧م  همّمٙمٜم٣م دم صم٣مء وومد ،وَمرصمقح راصمح وزمكم وَمٖمّمقل  ش:„ ايمٙما

 . اظمرَوِزي ٞمٌم ازمـ و أصُمّري َمٛمٜمؿ َمِمٛمٖم٣مت ايمٔمٙمامء همٝمٜم٣م أيماَػ  ومد ىمثغمة ايمٙمٝمؾ صالة وأضم٘م٣مم   

َٓ  "  » ومقيمف كَ  َأ ََْمرِ  زمَِرْأسِ  ُأطْمػِمُ ْٕ  َمرضمٙم٥م هذه:   اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م زَمعَم :  وُمْٙم٦ُم   ش: " ؟ ؽَمٛم٣َمَِمفِ  َوُذْرَوةِ  َوفَمُٚمقِدهِ  ا

ََْمرِ  َرْأسِ  فمعم ديماف ،ايمٛمقاهمؾ َمـ اخلغم أزمقاب يمف وزَمكّم  ،اإلؽمالم  أرىم٣من  يمف زمكّم  أن زمٔمد وصم٣مَمٔم٥م شم٣ميمث٥م وصٝم٥م ْٕ  ا

ٌافَ  ؽَمٛم٣َمَِمفِ  َوُذْرَوةِ  َوفَمُٚمقِدهِ   .  ايم٘مٌغم زم٣ميمٌٔمغم اإلؽمالم هَمَُم

ََْمرِ  َرْأُس »همٗمقيمف:   ْٕ ؽْماَلمُ  ا ؽ هق إَمر رأس ش:اإْلِ ًُ   ايمداريـ دم ايمًٔم٣مدة أصؾ هق و  اهلل زمديـ ايمَتَٚم

ـَ  إِنا  »  سمٔم٣ملم وم٣مل ي ؽْماَلمُ  اهللاِ فِمٛمَد  ايمدِّ  « ۖ   اإْلِ

ٓا  ُأَِمُروا َوََم٣م » ؽمٌح٣مٞمف ووم٣مل ٌُُد  إِ ـَ  يَمفُ  خُمْٙمِِِمكمَ  اهللاَ وايمَِٝمْٔم ي  « ايمدِّ

ـْ  » وفمال صمؾ ووم٣مل ٌَْتغِ  َوََم ـْ  ِديٛم٣ًم اإِلؽْمالمِ  نَمغْمَ  َي ٌََؾ  هَمَٙم ـَ  أطِمَرةِ  دِم  َوُهقَ  َِمٛمْفُ  ُيْٗم َـ  َِم ي ٣مِهِ   « اخْلَ
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ٌَؾ فمٚمؾ همال   .  اهلل أطمػم ىمام َمٛمثقرا ه٣ٌمءً  أفماميمف هم١من إفمامل َمـ فَمِٚمؾ َمٜمام ايم٘م٣مهمر ٕن   اظمًٙمؿ يمٕمغم ُيْٗم

ـْ  فَمِٚمُٙمقا ََم٣م إلَِم  َووَمِدَْمٛم٣َم» سمٔم٣ملم يٗمقل ٣ٌَمءً  هَمَجَٔمْٙمٛم٣َمهُ  فَمَٚمؾٍ  َِم  [23: ايمٖمروم٣من] « ََمٛمُْثقًرا َه

َٙمؿ  وزمف ايمدٞمٝم٣م دم ،وإَمقال ،وإفمراض ،ايمدَم٣مء  ٔمَِمؿسم زمف ٕن  ايمًٛم٣مم ذروة وآؽمالم ًْ  َمـ ايمٔمٌد َي

 زمٕمغم اْلٛم٥م يدطمٙمقن  ايمذيـ إيمػ ايمًٌٔمكم َمـ ىم٣من َمـ ؽمٝمام ٓ ايمٛم٣مر دطمقل َمـ رزمام زمؾ ،ايمٛم٣مر دم اخلٙمقد

ـْ  َأهْمَٙمَح  وَمْد  »:  همّمٙمف زمٝم٣من دم يٗمقل  ط  وايمٛماٌِل اظم٠مَمٛمكم َمـ  اهلل أراد وَمـ فمذاب وٓ ضم٣ًمب  « َأؽْمَٙمؿَ  ََم

 . فمٚمرو ازمـ اهلل فمٌد فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف 

   ذيمؽ  وُمْٙم٦م يمق:   وم٣مل َمًٙمؿ إين:  اهلل رؽمقل  ي٣م وَم٣مَل  َرصُماًل  أن :  َمًٙمؿ دم ضُمَِمكم زمـ فِمْٚمَران فمـ  وصم٣مء

ـَ  * اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  َأهْمَٙمَح  وَمْد  »:   اهلل ويٗمقلأطمرصمف َمًٙمؿ ايمٖمالح ىمؾ أهمٙمح٦م  ،أَمرك متٙمؽ واٞم٦م  ُهؿْ  ايماِذي

 «طَم٣مؾِمُٔمقنَ  َصاَلهِتِؿْ  دِم 

اَلةُ  َوفَمُٚمقُدهُ  » ومقيمف ٌافَ  ش: ايمِما  ايمٌٛم٣مء ؽمٗمط ، ؽمٗمط إذا ايمٔمٚمقد أن ذيمؽ َمٔمٛمك ،و اإلؽمالم زمٔمٚمقد ايمِمالة ؾَم

 ،سمًٗمط فمٚمقد ىم٣مٞم٦م زمٕمغم إذ اخلٝمٚم٥م هم١من  ايمِمالة سم٣مرك ىمٖمر فمعم ايمٔمٙمؿ أهؾ ُيَت٨م ونمغمه احلدي٧م وهبذا  ،

 همام ،  اهلل إلم إفمامل أضم٤م وهل ، ايمُمٜم٣مدة زمٔمد ،  ايمٔمٓمٝمؿ رىمٛمف اإلؽمالم فمٚمقد هل ايمِمالة ىم٣مٞم٦م ويمذيمؽ

ب  وايمتٜمٙمٝمؾ ، وايمتًٌٝمح ، ايمت٘مٌغم  ، ايمٗمرآن ومراءة:  همٝمٜم٣م  يمٙمٔم٣ٌمدات صم٣مَمٔم٥م ٣ٌمدةفم ،هم١مَن٣م زمٚمثٙمٜم٣م  اهلل إلم ُيَتَٗمرا

 .  إَمقر َمـ ذيمؽ نمغم ٣موهمٝمٜم  ، ايمثٛم٣مء ، ايمدفم٣مء ،

 وىمؾ  ، يمف إٓ ي٘مقن ٓ ايمذي ، وايمًجقد ايمرىمقع َمـ   ، يمف زم٣مخلّمقع  اهلل إلم ايمتٗمرب ، ذيمؽ فمعم  ِزد 

 َأْهَٙمفُ  َيْٟمَُمرُ  َوىَم٣منَ  »:  ايمًالم فمٙمٝمف إؽمامفمٝمؾ فمـ  خمػًما  اهلل وم٣مل ىمام فمٙمٝمٜم٣م  اوضم٣مهمٓمق  ، إيمٝمٜم٣م دفمقا إٞمٌٝم٣مء

اَلةِ  ىَم٣مةِ  زم٣ِميمِما فِ  فِمٛمَد  َوىَم٣منَ  َوايمزا   « ََمْرِوٝم٣ًّم َرزمِّ
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َٜم٣مدُ  ؽَمٛم٣َمَِمفِ  َوِذْرَوةُ  » ومقيمف ٛم٣َمم ايمٌٔمغم دم َم٣م أفمعم و ش: اْْلِ
ًِ  ، اإلؽمالم هب٣م ُيٛمٌَم  ايمتل ايمُمٔم٣مئر أؾمٜمر َمـ  ، ايم

 ◙ هريرة أيب همٔمـ إفْماَمل َأهْمَّمؾ ََم٣م  ط  ايمٛماٌِل  ؽُمئَِؾ  وومد ، اهلل ؽمٌٝمؾ دم اْلٜم٣مد هل ىمٙمَٚمتف هب٣م ٔمعَم وسمُ 

َٜم٣مدُ  وَم٣مَل  ََم٣مَذا شُمؿا  وِمٝمَؾ  َوَرؽُمقيمِفِ  زم٣ِمهللاِ إِياَمنٌ :  وم٣مل „ » إفمامل أهمّمؾ فمـ ؽمئؾ  ط ايمٛمٌل أن  ش:„ اهللاِ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  اْْلِ

َٜم٣مد َٞمُٗمقل ىُمٛما٣م ،اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م:  وُمْٙم٦ُم :  وَم٣ميم٦َْم  ، ا◙ فَم٣مئَُِم٥مَ  فمـ  ٣مءِ  فَمعَم  َهْؾ  إفَماَمل أهْمَّمُؾ  اْْلِ ًَ  ايمٛمِّ

ـا  ، َٞمَٔمؿْ  ":   ط وَم٣مَل  ؟ صِمَٜم٣مدٌ  ٨مُّ  ، همِٝمفِ  وِمَت٣مَل  ٓ صِمَٜم٣مدٌ  فَمَٙمْٝمِٜم  ومقيمف زمدون ايمٌخ٣مري أطمرصمف.  " َوايْمُٔمْٚمَرةُ  احْلَ

 .ايمٌخ٣مري أطمرصمف واحلدي٧م  ايمٔمٚمرة

٣مئِؿِ  ىَمَٚمَثؾِ  اهللاِ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  اظمَُْج٣مِهدِ  َوََمَثُؾ  ":  ط اهلل رؽمقلوم٣مل و ـْ  َيْٖمؼُمُ  َٓ  ، اهللاِ زمِآَي٣مِت  ايْمَٗم٣مٞم٦ِِم  ايْمَٗم٣مئِؿِ  ايمِما  َِم

َٓ  ِصَٝم٣ممٍ   ازمـ َم٣مصمف . أطمرصمف  " سَمَٔم٣ملَم  اهللاِ  ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  اظمَُْج٣مِهُد  َيْرصِمعَ  ضَمتاك َصاَلةٍ  َو

ـِ ايمٛماٌِلِّ َأيِب هُ وفمـ  ٣م »، وَم٣مَل: ×َرْيَرَة، فَم اَلَة، َوَص٣مَم َرََمَّم٣مَن، ىَم٣مَن ضَمٗمًّ ـَ زم٣ِمهللاِ َوَرؽُمقيمِِف، َوَأوَم٣مَم ايمِما ـْ آََم ََم

َرؽُمقَل اهللاِ، َأهَماَل  ، وَم٣ميُمقا: َي٣مشفَمعَم اهللاِ َأْن ُيْدطِمَٙمُف اَْلٛما٥َم، َه٣مصَمَر دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللاِ، َأْو صَمَٙمَس دِم َأْرِوِف ايماتِل ُويمَِد همِٝمَٜم٣م

ٌُِّئ ايمٛما٣مَس زمَِذيمَِؽ؟ وَم٣مَل:  ـَ دِم ؽَمٌِٝمٙمِِف، ىُمؾُّ َدَرصَمَتكْمِ ََم٣م زَمْٝمٛمَُٜماَم »ُٞمٛمَ َه٣م اهللاُ يمِْٙمُٚمَج٣مِهِدي إِنا دِم اَْلٛما٥ِم َِم٣مَئ٥َم َدَرصَم٥ٍم، َأفَمدا

ٙمُ  ًَ اَمِء َوإَْرِض، هَم١مَِذا ؽَمَٟميْمُتُؿ اهللاَ هَم ًا ُف َأْوؽَمُط اَْلٛما٥ِم، َوَأفْمعَم اَْلٛما٥ِم، َوهَمْقوَمُف فَمْرُش ىَماَم زَمكْمَ ايم قُه ايمِٖمْرَدْوَس، هَم١مِٞما

ُر َأَْن٣َمُر اَْلٛما٥مِ  ، َوَِمٛمُْف سَمَٖمجا ـِ مْحَ  أطمرصمف ايمٌخ٣مري . شايمرا

 ٓ ضمتك اْلٜم٣مد أضم٘م٣مم يتٔمٙمؿ أن اظمًٙمؿ فمعم يم٘مـ اإلؽمالم ديـ  يمٛمٌمة اهلل ذفمف فمٓمٝمؿ اْلٜم٣مد همٖمّمؾ 

 همٗم٣مل واظمٛم٣مهمٗمكم  ، ايم٘مٖم٣مر زمجٜم٣مد  ط ٞمٌٝمف أَمر ومد  واهلل ، هم٣ًمد هق زمؾ زمجٜم٣مد ويمٝمس اً صمٜم٣مد  يٓمٛمف َم٣م دم يٗمع

٣م َي٣م » سمٔم٣ملم َ ٣مرَ  صَم٣مِهدِ  ايمٛماٌِلُّ  َأهيُّ   « ۖ   فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َوانْمُٙمظْ  َواظمُْٛم٣َمهمِِٗمكمَ  ايْمُ٘مٖما

ىمكِمَ  صَم٣مِهُدوا  »:   اظمممىمكم صم٣مهدوا يٗمقل  ط َوايمٛماٌِل  ُ٘مؿْ  زمَِٟمَْمَقايمُِ٘مؿْ  اظمُْمْمِ ًِ ٛمَتُِ٘مؿْ  َوَأْٞمُٖم
ًِ أطمرصمف أزمق  ش َوَأيْم

ـْ  داود  .  ◙ َأَٞمسٍ  فَم

  ش  اْلٜم٣مد أزمقاب دم إٞمج٣مد »:  مهوا اْلٜم٣مد همّمؾ دم ىمت٦ٌم ُأيمَِٖم٦م ومد و 
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 اْلزء " اظمٔم٣مد زاد ":  ىمت٣مزمف دم واؽمع زم٘مالم ايمٗمٝمؿ ازمـ فمٛمف وسَمَ٘مٙماؿ ،ىمثغم ٓزمـ اْلٜم٣مد دم رؽم٣ميم٥م :مهواو

 . ٣ميم٧مايمث

َٓ   » ومقيمف كَ  َأ فِ  َذيمَِؽ  زمِِٚماَلكِ  ُأطْمػِمُ ،   زم٣ميمٖمرائض صم٣مء إذا اإلٞم٣ًمن ٕن ،اخلغم زمجامعأي أٓ أفمٙمٚم٘مؿ   ش: ؟ ىُمٙمِّ

ؾ َم٣م فمعم ُي٣مهمظ أن ُيت٣مج سمٗمدم َم٣م فمعم وضَمَرَص  ، ايمٛمقاهمؾو  ٕٞمف ،يم٣ًمٞمف ُيٖمظ أن وُيت٣مج ،احلًٛم٣مت َمـ ضَمِما

 . ايمُمٝمْم٣من ؽمٌٝمؾ دم ىم٣من إن ذ حوَمٖمت٣م ،اهلل ؽمٌٝمؾ دم ىم٣من إن طمغم َمٖمت٣مح

 فمعم وايمدٓيم٥م ،وايمذىمر ،وايمٗمراءة  ،وايمتٔمٙمٝمؿ  اظمٛم٘مر فمـ وايمٛمٜمل زم٣مظمٔمروف وإَمر ، ايمٛمِمٝمح٥م:   هم٣ٌميمٙم٣ًمن

 . ايمٙم٣ًمن يٖمٔمٙمف َم٣م أٞمقاع َمـ ذيمؽ ونمغم ،اخلغم

ٌُْٜم٦م ، ايم٘مذب زم٣ميمٙم٣ًمن أطمر اْل٣مٞم٤م ودم   وايمٛمٜمل ، ٛم٘مرزم٣مظم وإَمر ، وايمٛمٚمٝمٚم٥م ، وايمٕمٝم٥ٌم  واإلهمؽ ، وايم

 . اظمٔمروف فمـ

ّيـ ذو ؽِمالح: ] يٗم٣مل ىمام هم٣ميمٙم٣ًمن  [ ضَمدا

ؽ أن إَمر همٚمالك ًِ  اهلل رهمٔمف  إٞم٣ًمن  َمـ وىمؿ  ، ايمٙم٣ًمن  ضمٝم٣مسمف أهمًد إٞم٣ًمن َمـ هم٘مؿ  ايمٙم٣ًمن  فمٙمٝمؽ مُت

ـْ  ٙمَِٚم٥مِ زم٣ِميْم٘مَ  يَمَٝمَتَ٘مٙماؿُ  َأضَمَدىُمؿْ  إِنا  »:   ط اهلل رؽمقل وم٣مل احلدي٧م ودم  ، اِْلٛم٣من إلم زم٣ميمٙم٣ًمن   ََم٣م اهللاِ ِرْوَقانِ  َِم

ُـّ  ٌُْٙمغَ  َأنْ  َيُٓم ٣م يَمفُ  اهللاُ هَمَٝمْ٘مُت٤ُم  زَمَٙمَٕم٦ْم  ََم٣م سَم ِدي٧م َراِوي يٗمقلأطمرصمف ايمؼمَمذي،  ش َيْٙمَٗم٣مهُ  َيْقمِ  إلَِم  ِرْوَقاَٞمفُ  هِبَ    احْلَ

ـِ  زماَِللِ  ٣مِرِث  زْم  َم٣م فمٛمٜم٣م َمٛمٔمٛمل ىمٙمٚم٥م ـَم ىمؿ فمٛمف ايمراوي ويٗمقل ،احلدي٧م هذا َمٛمٜم٣م َمٛمٔمٛمل ىمٙمٚم٥م َمـ ىمؿ  احْلَ

ـِ  زماَِللِ    ضمدشمٛمل ٣مِرِث  زْم ـْ  زم٣ِميْمَ٘مٙمَِٚم٥مِ  يَمَٝمَتَ٘مٙماؿُ  َأضَمَدىُمؿْ  إِنا  »  : ط اهللِ َرؽُمقلِ  فمـ احْلَ ُـّ  ََم٣م اهللاِ ِرْوَقانِ  َِم ٌُْٙمغَ  َأنْ  َيُٓم  سَم

٣م يَمفُ  اهللاُ هَمَٝمْ٘مُت٤ُم  زَمَٙمَٕم٦ْم  ََم٣م ـْ  زم٣ِميْمَ٘مٙمَِٚم٥مِ  يَمَٝمَتَ٘مٙماؿُ  َأضَمَدىُمؿْ  َوإِنا  َيْٙمَٗم٣مهُ  َيْقمِ  إلَِم  ِرْوَقاَٞمفُ  هِبَ ُـّ  ََم٣م اهللاِ  ؽَمَخطِ  َِم ٌُْٙمغَ  َأنْ  َيُٓم  سَم

٣م فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ هَمَٝمْ٘مُت٤ُم  زَمَٙمَٕم٦ْم  ََم٣م  .  ش َيْٙمَٗم٣مهُ  َيْقمِ  إلَِم  ؽَمَخَْمفُ  هِبَ

ؿْ  » : وم٣مل ايمٛم٣مر ايمٛم٣مس يدطمؾ َم٣م أىمثر فمـ طايمٛمٌل  ؽُمئَِؾ و  أطمرصمف أمحد . ش َوايْمَٖمَرج ايمٖما

ـْ :    ط ووَم٣مَل  ـْ  ََم َٝمْٝمفِ  زَمكْمَ  ََم٣م رِم  َيّْمَٚم ـْ  ِرصْمَٙمْٝمفِ  زَمكْمَ  َوََم٣م حَلْ   أطمرصمف ايمٌخ٣مري . "اَْلٛما٥مَ  يَمفُ  َأْوَٚم
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 . ىمثغمة ايمٙم٣ًمن همتٛم٥م زمٝم٣من دم وإضم٣مدي٧م 

٣مٞمِفِ  هَمَٟمطَمَذ  » ومقيمف:     ًَ
 فمٙمٝمؽ أَمًؽ ":  أي واإلؾم٣مرة ،زم٣ميمٖمٔمؾ ايمتٔمٙمٝمؿ همٝمف:   " َهَذا فَمَٙمْٝمَؽ  ىُمػا  ":َووَم٣مَل  زمِٙمِ

 . " يم٣ًمٞمؽ

٣م اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م » ومقيمف  َمـ اً ىمثغم َيٜمؾ ومد ايمٔمٙمؿ ؿم٣ميم٤م أن فمعم ديمٝمؾ همٝمف  ش:  ؟ زمِفِ  َٞمَتَ٘مٙماؿُ  زماَِم  ظَم٠َُماطَمُذونَ  َوإِٞما

 َُمَٔم٣مذِ  أن أو ايمقصمقب أو  اظمٛمع احل٘مؿ وي٘مقن اإلزم٣مضم٥م إصؾ أن اظم٣ًمئؾ زمٔمض دم ايمٓم٣من يٓمـ وومد اظم٣ًمئؾ

ـا  ◙  . اإلٞم٣ًمن زمف ي٠ماطمذ ٓ يمٕمق ايم٘مالم َمـ اً ىمثغم أن ـم

َؽ  شَم٘مَِٙمْتَؽ   » ومقيمف  هل إٞمام ، يريدوٞمف وٓ ، ايمٔمرب فمٛمد دفم٣مء وهذا  أَمؽ فمٙمٝمؽ زم٘م٦م  أي ش:!  َُمَٔم٣مذُ  َي٣م ُأَمُّ

 ".يداك وسمرزم٦م  ، ووُّيََؽ  ، ويٙمؽ:   َمثؾ فم٣مزمرة ىمٙمٚم٥م

ٓا  -ََمٛم٣َمطِمِرِهؿْ  فَمعَم  وَم٣مَل  وْ أَ - ُوصُمقِهِٜمؿْ  فَمعَم  ايمٛما٣مَس  َيُ٘م٤مُّ  َوَهْؾ  » ومقيمف  ٛمَتِِٜمْؿ؟ ضَمَِم٣مئُِد  إ
ًِ  ش: "!َأيْم

  ، فمٛمف اظمٛمٜمل ايم٘مالم َمـ زم٣مٕيمًـ يٗمع َم٣م هق  ُوصُمقِهِٜمؿْ  فَمعَم  ايمٛم٣مر دم ايمٛم٣مس زمف يٗمع ؽم٤ٌم أفمٓمؿ أن أي 

ـٍ  أو ، ؾمتؿٍ  أو ،  ؽم٤ٍم  َمـ  . ذيمؽ نمغم أو ، ىمذب أو ،  يمٔم

 ي٣ًمومقن ايم٘مٖم٣مر ٕن ، اإلؽمالم أهؾ َمـ ضم٣مْلؿ وهذا ، ايمٛم٣مر دم يٗمٔمقن ايمذيـ ه٠مٓء أن فمعم ديمٝمؾ وفيى:

 دم ُيَ٘م٤م ايمذي وأَم٣م ، همٝمٜم٣م همٝمتٗم٣مَدفمقن ٞمقرهؿ يٛمْمٖمل شمؿ ايمٌماط فمعم يِمٔمدون واظمٛم٣مهمٗمقن ،  ؽَمقوًم٣م ايمٛم٣مر إلم

 ضمدي٧م دم   ط وم٣مل ىمام ايمٛم٣مر دم يٗمع شمؿ ومٙمٝماًل  ايمٌماط فمعم َمُمك َمـ هؿ ايمٕم٣ميم٤م دم  ووصمٜمف َِمٛمَخِره فمعم ايمٛم٣مر

 ش صمٜمٛمؿ ٞم٣مر دم وصمٜمف فمعم   ُيَ٘مرَدس ََمـ وَمٛمٜمؿ ،  اظمخدوش وَمٛمٜمؿ»:  َمًٙمؿ دم ◙ ُهَرْيَرةَ  وَأيب ضمذيٖم٥م

 :   ايمٗمدد احلدي٧م ودم فمٙمٝمف ُي٣مهمظ َم٣م أولم وهذا فمٙمٝمف  اهلل همؼمضا َم٣م فمعم ُي٣مهمظ أن اإلٞم٣ًمن همٔمعم

َب  َوََم٣م» ٌِْدي إرَِما  سَمَٗمرا ءٍ  فَم ا٣م إرَِما  َأضَم٤ما  زمًَِمْ ْو٦ُم  ِِم   هريرة أيب فمـ ايمٌخ٣مري أطمرصمف  شفَمَٙمْٝمفِ  اهْمؼَمَ

ٌِْدي َيَزاُل  َوََم٣م :  احلدي٧م همٖمل ايمٛمقاهمؾ َمـ ُي٘مَثر ذيمؽ زمٔمد شمؿ   ُب  فَم ٌافُ  ضَمتاك زم٣ِميمٛماَقاهمِؾِ  إرَِما  َيَتَٗمرا  هَم١مَِذا ُأضِم

ٌُْتفُ  ٌَ َٚمعُ  ايماِذي ؽَمْٚمَٔمفُ  ىُمٛم٦ُْم  َأضْم ًْ  "احلدي٧م... زمِفِ  َي
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 . يمف اخلغم وفمالَم٥م ، يمٙمٔمٌد  اهلل حم٥ٌم أؽم٣ٌمب َمـ ايمٛمقاهمؾ أن فمعم احلدي٧م هبذا ايمٔمٙمامء اؽمتدل 

ـٌ   ضَمِدي٧ٌم  َووَم٣مَل  ايْمؼِمَِمِذي َرَواهُ ] » ومقيمف:     ًَ  وومٝمؾ ،صحٝمح وؽمٛمد ،ضمًـ زمًٛمد  ُرِويَ  ومٝمؾ[  َصِحٝمح  ضَم

 .ذيمؽ نمغم وومٝمؾ صحٝمح وؽمٛمده ضمًـ َمتٛمف

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 
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 : الثالثون الحديث 

 

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

٥ٌََم اخُلَُمٛمِلِّ  » ومقيمف: ـِ  صُمرشُمقمِ  هق: َأيِبْ شَمْٔمَٙم صح٣ميب َمُمٜمقر، َمٔمروف زم٘مٛمٝمتف واطمتٙمػ دم  ◙ َٞم٣مِذٍ  زم

 َم٣مت ؽمٛم٥م مخس وؽمٌٔمكم.، اؽمٚمف اطمتالهم٣م ىمثغما: وىمذا دم اؽمؿ أزمٝمف

 همتجده ايمرومٝمٗم٥م، زم٣مٕؽمامء فمٌٝمدهؿ ويًٚمقن ايمُمدة فمعم سمدل ايمتل زم٣مٕؽمامء أزمٛم٣مئٜمؿ يًٚمقن ايمٔمرب وىم٣من

 . وصمرشمقم  ،وضمرب ،وأؽمد  ،صخر: زمٛمفا ليًٚم

 .ذيمؽ وٞمحق،   وٞم٣مهمع ،وي٣ًمر ،ٞمجٝمح:  فمٌٝمدهؿ يًٚمقن زمٝمٛمام 

 فمٌٝمدٞم٣م:  وم٣مل ؟ إؽمامء هبذه فمٌٝمدىمؿ وسمًٚمقن ؟  إؽمامء هبذه أزمٛم٣مئ٘مؿ سمًٚمقن ظم٣مذا زمٔمّمٜمؿ ؽُمئَِؾ  وومد 

 . ٕفمدائٛم٣م أؽمامءهؿ وأزمٛم٣مءٞم٣م يمٛم٣م طمغمهؿ

٥ٌَمَ  َأيِبْ  َمـ يًٚمع مل َم٘محقل همٝمف ايمًٛمد هبذا احلدي٧م و  أيب فمـ ؾمقاهد يمف صم٣مءت ومد و  اخُلَُمٛمِلِّ  شَمْٔمَٙم

 .إرزمٔمكم فمعم ذضمف دم رصم٤م ازمـ احل٣مهمظه٣م ذىمر وومد، نمغمهؿ وفمـ ذيمؽ ٞمحق فم٣ٌمس ازمـ و ،ايمدرداء

ؿَ  إذ اإلؽمالم زمديـ يتٔمٙمؼ َم٣م فم٤ماؽمتق ومد  احلدي٧م وهذا  ًا  : أَمقر أرزمٔم٥م إلم ايمٔم٣ٌمد فمٙمٝمف َم٣م  ط  ايمٛماٌِل وَم

 :  اخلٚم٥ًم إرىم٣من:  ايمٖمرائض هذه  وأفمٓمؿ  ايمقصمقب صمٜم٥م فمعم ايمٔم٣ٌمد زمف ُأيْمِزمَ  َم٣م وهق ايمٖمرض  إول

ٓا  إيَِمفَ  َٓ  َأنْ  ؾَمَٜم٣مَدةِ » ًدا َوَأنا  اهللاُ إِ اَلِة، وَم٣ممِ َوإِ  اهللاِ، َرؽُمقُل  حُمَٚما ىَم٣مِة، َوإِيَت٣مءِ  ايمِما ، ايمزا  شَرََمَّم٣منَ  َوَصْقمِ  َواحَل٨مِّ

ـْ  ٥ٌَمَ  َأيِبْ  فَم  سُمَّمٝمُِّٔمقَه٣م، هَمال هَمَرائَِض  هَمَرَض  اهللَ إِنا »: وَم٣مَل    ط اهللِ َرؽُمقلِ  فَمـ ،◙  اخُلَُمٛمِلِّ  شَمْٔمَٙم

مَ  سَمْٔمَتُدوَه٣م هَمال ضُمُدوَداً  َوضَمدا  ـْ  َوؽَمَ٘م٦َم  سَمٛمَْتِٜمُ٘مقَه٣م، هَمال َأؾْمَٝم٣مءَ  َوضَمرا َٝم٣منٍ  نَمغْمَ  يَمُ٘مؿْ  َرمْح٥َمً  َأؾْمَٝم٣مءَ  فَم ًْ
 هَمال ٞمِ

ٌَْحُثقا ـ ضمدي٧م] شفَمٛمَْٜم٣م سَم ًَ ار َرَواهُ  ضَم ه وُمْْمٛمِل ايْمدا  .[َونَمغْمِ
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  رء وايمقاصم٤م ايمٖمرض أن فمعم همجٚمٜمقرهؿ طمالف زمٝمٛمٜمام أم ايمقاصم٤م هق ايمٖمرض  هؾ ايمٔمٙمامء واطمتٙمػ 

 وايمًٛم٥م زم٣ميم٘مت٣مب ضم٘مٚمف شم٦ٌم َم٣م هم٣ميمٖمرض ، ايمقاصم٤م نمغم ايمٖمرض أن إلم ونمغمهؿ احلٛمٖمٝم٥م وذه٤م ، واضمد

 َم٣م ىمؾ أٞمف وايمِمحٝمح  همرض أٞمف فمعم إديم٥م سمٟمت مل يم٘مـ وايمًٛم٥م زم٣ميم٘مت٣مب ضم٘مٚمف شم٦ٌم َم٣م قاصم٤موايم ، ٞمِم٣مً 

 : ختتٙمػ اإلؽمالم همرائض أن إٓ، اإلؽمالم همرائض َمـ همٜمق فمعم وصمف اإليمزام زمف  اهلل أَمر

 . وايمِمالة ،ىم٣ميمُمٜم٣مدسمكم  ، ىمٖمر سمرىمف َم٣م ٚمٛمٜم٣مهم

 .واحل٨م ، وايمزىم٣مة  ،ىم٣ميمِمٝم٣مم َمٔمِمٝم٥م سمرىمف َم٣م :َمٛمٜم٣مو

 وصٙم٥م ايمقايمديـ زمر هم٣ميمقاصم٤م ،  إرضم٣مم وومْمٝمٔم٥م  ايمقايمديـ ىمٚمٔمِمٝم٥م اإلشمؿ أؽم٣ٌمب َمـ َم٣مسمرىمف ٛمفوَم 

 . إرضم٣مم

 فمعم ايم٘مالم سمٗمدم ومد و ،آؽمتْم٣مفم٥م ومدر فمعم زمف اإلسمٝم٣من وصم٤م فمعم وصمف اإليمزام فمٙمٝمٛم٣م،  اهلل همرض همام 

 ََم٣م َِمٛمْفُ  هَمْٟمسُمْقا زمِفِ  َأََمْرسُمُ٘مؿْ  َوََم٣م» : ط  ايمٛماٌِل وم٣مل ايمِمحٝمحكم دم ◙ ُهَرْيَرةَ  أيب ضمدي٧م فمٛمد زمذيمؽ َم٣ميتٔمٙمؼ

 شاؽْمَتَْمْٔمُتؿْ 

٣م اهللاُ ُيَ٘مٙمُِّػ  َٓ  »: سمٔم٣ملم وم٣مل، زمف اإلسمٝم٣من وصم٤م  ط رؽمقيمف وأَمر اهلل همٟمَمر  ًً ٓا  َٞمْٖم   « ُوؽْمَٔمَٜم٣م إِ

 ايمث٣مين: احلدود .

 ايمث٣ميم٧م: اظمحرم ايمٌكم ايمقاوح .

 . ايمرازمع: َم٣م ؽم٘م٦م فمٛمف فمعم َم٣م يٟمت إن ؾم٣مء اهلل

 اإلسمٝم٣من فمدم أو ، ْل٣م  اهلل ذفمف ايمتل وومتٜم٣م فمـ ايمٔم٣ٌمدة زم١مطمراج او زم٣ميمؼمك أي ش: سُمَّمٝمُِّٔمقَه٣م هَمال  » ومقيمف

 . أوصمف فمدة فمعم ايمٔم٣ٌمدة همؼمك   ط اهللِ َرؽُمقلِ  زمٝمٛمف ايمذي ، إىمٚمؾ ايمقصمف فمعم زم٣ميمٔم٣ٌمدة

 سم٘مقن ايمتل ، ايمممفمٝم٥م احلدود َمـ أفمؿ٣م هق اظمراد هب٣م َمو ضمدوداً  ضمد اهلل أن أي ش: ضُمُدوَداً  َوضَمدا   » ومقيمف 

 ٞمٟمت أن ُأَِمرَٞم٣م ايمتل هم٣محلدود ايمٗم٣مذف، وصمٙمد ، َمتٔمٚمًدا وَمَتؾ َمـ   وومتؾ ، اخلٚمر وذب ، وايمنوم٥م ، ايمزٞم٣م فمعم
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 ىمام اظمٟمَمقر زمٖمٔمؾ  اهلل يْمٝمع هم٣مإلٞم٣ًمن  ايمٛمقاهل هل  وسمٔم٣مؿمٝمٜم٣م ومرهب٣م فمـ َُنٝمٛم٣م ايمتل واحلدود إواَمر هل هب٣م

ْـ  اهللِ  ضُمُدودُ  َوسمِْٙمَؽ  » :احلدود سمّمٝمٝمع َمـ حمذًرا  اهلل وم٣مل وومد ، اظمحٓمقر زمؼمك وسمٔم٣ملم ٣مٞمفؽمٌح يْمٝمٔمف  َوََم

فُ  ـَمَٙمؿَ  هَمَٗمْد  اهللِ ضُمُدودَ  َيَتَٔمدا  ًَ   « سَمْٗمَرزُمقَه٣م هَمالَ  اهللاِ ضُمُدودُ  سمِْٙمَؽ  »، « َٞمْٖم

  «  ۖ   سَمْٔمَتُدوَه٣م هَماَل  اهللاِ ضُمُدودُ  سمِْٙمَؽ  »

 : واحلدود ،ايمممائع َمـ وذع احلدود َمـ ضمدا  َم٣م  جم٣موزة فمـ  اهلل َنك وومد 

 . قاصم٤مايم مهوا

 .  ًتح٤ماظم :مهواو

 . ٛمدوباظم :مهواو

ماظمُ  :مهواو  . َحرا

 . ٘مروهاظم :مهواو 

 َمـ ىم٣من وَم٣م  ، وايمٛمدب ايمقصمقب زمكم دائرٌ  همٜمق  اظمٟمَمقرات َمـ ىم٣من همام ،اخلٚم٥ًم إضم٘م٣مم فمٙمٝمف  همتجري

 . اظمقاؿمـ َمـ ىمثغم دم اإلزم٣مضم٥م همٝمف هم٣مٕصؾ ضم٘مؿ همٝمف يرد مل وَم٣م ،وايم٘مراه٥م ايمتحريؿ زمكم رٌ دائ همٜمق  اظمٛمٜمٝم٣مت

  ،همٝمٜم٣م يت٘مٙمػ أن  اظمٟمَمقرات دم وآفمتداء  اهلل أَمر َم٣م زمٕمغم َت٣موزوه٣م أي  ش: سَمْٔمَتُدوَه٣م هَمال  » ومقيمف

ؿْ  َأمْ  »: سمٔم٣ملم وم٣مل زمف اهلل يٟمذن مل زمام ويٟمت ىَم٣مءُ  َْلُ فُمقا ُذَ ـَ  ؿْ ْلَُ  َذَ ـِ  َِم ي ْ  ََم٣م ايمدِّ  « اهللا زمِفِ  َيْٟمَذنْ  مَل

 ذع ظمَا٣م  ط  ايمٛماٌِل وم٣مل وْلذا ، اظمٔمتديـ َمـ همٜمق  اهلل ذع َم٣م خت٣ميمػ زمِمقرة ويم٘مـ زم٣مظمٟمَمقر صم٣مء همٚمـ 

ـْ  »:  وم٣مل وزمٝمٛمف ايمقوقء ى َأؽَم٣مءَ  هَمَٗمْد  َهَذا فَمعَم  َزادَ  هَمَٚم   ش َوـَمَٙمؿَ  َوسَمَٔمدا

 هم١مٞمف ايمْمالق ؽمقرة أول دم  اهلل ذىمره َم٣م ذيمؽ فمعم يدل وِم٣م ،اإلٞم٣ًمن يرسم٘مٌف أن راظمحٓمق دم وايمتٔمدي  

٣َم»: يمٔمدهت٣م اظمرأة زمْمالق أَمر ْٗمُتؿُ  إَِذا ايمٛماٌِلُّ  َي٣مَأهيُّ ٣مءَ  ؿَمٙما ًَ ـا  ايمٛمِّ ُٗمقُه ـا  هَمَْمٙمِّ هِتِ ةَ  َوَأضْمُِمقا يمِِٔمدا ُٗمقا ايْمِٔمدا  َرزماُ٘مؿْ  اهللاَ َواسما
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ـا  َٓ  ِرصُمقُه ـْ  خُتْ ـا  َِم َٓ  زُمُٝمقهِتِ ـَ  َو ُرصْم ٓا  َُيْ ٌَٝمِّٛم٥َمٍ  زمَِٖم٣مضِمَُم٥مٍ  َيْٟمسمكِمَ  َأنْ  إِ ـْ  اهللاِ ضُمُدودُ  َوسمِْٙمَؽ  َُم  هَمَٗمْد  اهللاِ  ضُمُدودَ  َيَتَٔمدا  َوََم

فُ  ـَمَٙمؿَ  ًَ  [0: ايمْمالق] «َأَْمًرا َذيمَِؽ  زَمْٔمَد  ُُيِْدُث  اهللاَ يَمَٔمؾا  سَمْدِري َٓ  َٞمْٖم

ـْ ، ونمغمه أمحد فمٛمد صم٣مء َم٣م ،اظمح٣مرم فمعم ْمَٙمؼسمُ  احلدود أن يٌكم وِم٣م  اسِ  ضَمِدي٧م َِم ـِ  ايمٛماقا ْـ  ؽَمْٚمَٔم٣منَ  زْم  فَم

َب  »: ط اهللاِ َرؽُمقلِ  اؿًم٣م ََمَثاًل  اهللاُ َضَ َتِٗمٝماًم  ِسَ ًْ ٌََتِل  َوفَمعَم  َُم اطِ  صَمٛمْ َ  َوفَمعَم  َُمَٖمتاَح٥مٌ  َأزْمَقاٌب  همِٝمِٜماَم  ؽُمقَرانِ  ايمٌمِّ

زَْمَقاِب  ْٕ اطِ  زَم٣مِب  َوفَمعَم  ٣مةٌ َُمْرطَم  ؽُمُتقرٌ  ا َ ٣م َيُٗمقُل  َداعٍ  ايمٌمِّ َ اطَ  اْدطُمُٙمقا ايمٛما٣مُس  َأهيُّ َ َٓ  مَجِٝمًٔم٣م ايمٌمِّ صُمقا َو  َوَداعٍ  سَمَتَٖمرا

ـْ  َيْدفُمق اطِ  صَمْقِف  َِم َ ـْ  ؾَمْٝمًئ٣م َيْٖمَتُح  َأَرادَ  هَم١مَِذا ايمٌمِّ زَْمَقاِب  سمِْٙمَؽ  َِم ْٕ  سَمٙمِْجفُ  ْٖمَتْحفُ سمَ  إِنْ  هَم١مِٞماَؽ  سَمْٖمَتْحفُ  َٓ  َوُْيََؽ  وَم٣مَل  ا

اطُ  َ ؽْماَلمُ  َوايمٌمِّ قَرانِ  اإْلِ ًُّ زَْمَقاُب  سَمَٔم٣ملَم  اهللاِ  ضُمُدودُ  َوايم ْٕ افِمل َوَذيمَِؽ  سَمَٔم٣ملَم  اهللاِ حَم٣َمِرمُ  اظْمَُٖمتاَح٥مُ  َوا  َرْأسِ  فَمعَم  ايمدا

اطِ  َ افِمل َوصَمؾا  فَمزا  اهللاِ  ىمَِت٣مُب  ايمٌمِّ اطِ  هَمْقَق  َوايمدا َ ٙمِؿ ىُمؾِّ  وَمْٙم٤ِم  دِم  اهللاِ  َوافِمظُ  ايمٌمِّ ًْ  ش َُم

مَ   » ومقيمف   ذح دم َمٔمٛم٣م سمٗمدم وومد إسمٝم٣مَن٣م َيقز همال أؾمٝم٣مء سمٔم٣مؿمل َمـ َمٛمع أي ش: سَمٛمَْتِٜمُ٘مقَه٣م هَمال َأؾْمَٝم٣مءَ  َوضَمرا

 » : اهلل همٗم٣مل  ،ايمٔمٚمؾ زمٔمض فمـ ئمجز ومد اظم٘مٙمػ ٕن ،زم٣مٓؽمتْم٣مفم٥م وُمٝمَِّد  اظمٟمَمقر أن هريرة أيب ضمدي٧م

ُٗمقا  زمؾ زم٣مٓؽمتْم٣مفم٥م،  يُٗمٝمَِّد  مل همٙمذيمؽ زم٣مٓؽمتْم٣مفم٥م يمف سمٔمٙمؼ وٓ  ،سمرك هق اظمٛمٜمل زمٝمٛمام ، « اؽْمَتَْمْٔمُتؿْ  ََم٣م اهللاَ هَم٣مسما

 . هم٣مصمتٛمٌقه: وم٣مل

مَ  وم٣مل وهٛم٣م  . سمٔم٣مؿمٝمٜم٣م و زم١مسمٝم٣مَن٣م: سَمٛمَْتِٜمُ٘مقَه٣م هَمال َأؾْمَٝم٣مءَ  اهلل ضَمرا

ُ٘مؿْ  مَ ضَمرا  ََم٣م َأسْمُؾ  سَمَٔم٣ميَمْقا وُمْؾ  »:   اهلل وم٣مل ىمثغمة واظمحرَم٣مت  ٓا  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َرزمُّ ىُمقا َأ ـِ  ؾَمْٝمًئ٣م زمِفِ  سُممْمِ  َوزم٣ِميْمَقايمَِدْي

٣مًٞم٣م ًَ َٓ  إضِْم َدىُمؿْ  سَمْٗمُتُٙمقا َو َٓ ـْ  َأْو ـُ  إَِْماَلٍق  َِم ٣مُهؿْ  َٞمْرُزوُمُ٘مؿْ  َٞمْح َٓ  َوإِيا َـ  َوََم٣م َمٛمٜم٣م ـَمَٜمرَ  ََم٣م ايْمَٖمَقاضِمَش  سَمْٗمَرزُمقا َو  زَمَْم

 َٓ مَ  لايماتِ  ايمٛماْٖمَس  سَمْٗمُتُٙمقا َو ٓا  اهللاُ ضَمرا ؼِّ  إِ ٣مىُمؿْ  َذيمُِ٘مؿْ  زم٣ِمحْلَ ُ٘مؿْ  زمِفِ  َوصا  [050: إٞمٔم٣مم] «سَمْٔمِٗمُٙمقنَ  يَمَٔمٙما

 أواطمر دم َمذىمقر هق َم٣م فمعم ، ذيمؽ نمغمو ايمٗمتؾو ، ايمممك َمٛمٜم٣م ، فمٓمٝمٚم٥م َم٣ًمئؾ فمممدم أي٥م  وذىمر 

 . إٞمٔم٣مم ؽمقرة
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م َم٣م :مهواو ََم٦ْم »: إىمؾ سمٔم٣مؿمل َمـ ضُمرِّ مُ  اظمَْْٝمَت٥مُ  ُ٘مؿُ فَمَٙمٝمْ  ضُمرِّ ؿُ  َوايمدا ٛمِْزيرِ  َوحَلْ
 زمِفِ  اهللاِ يمَِٕمغْمِ  ُأِهؾا  َوََم٣م اخْلِ

َي٥مُ  َواظمَْْقوُمقَذةُ  َواظمُْٛمَْخٛمَِٗم٥مُ  دِّ ٌُعُ  َأىَمَؾ  َوََم٣م َوايمٛماْمِٝمَح٥مُ  َواظمؼَُْمَ ًا ٓا  ايم ْٝمُتؿْ  ََم٣م إِ ُٚمقا َوَأنْ  ايمٛمُُِّم٤ِم  فَمعَم  ُذزمَِح  َوََم٣م َذىما ًِ َتْٗم ًْ  سَم

 َ ْٕ مِ زم٣ِم َٓ ٌؼ  َذيمُِ٘مؿْ  ْز ًْ
ـَ  َيئَِس  ايْمَٝمْقمَ  همِ ـْ  ىَمَٖمُروا ايماِذي َُمْقُهؿْ  هَماَل  ِديٛمُِ٘مؿْ  َِم  ِديٛمَُ٘مؿْ  يَمُ٘مؿْ  َأىْمَٚمْٙم٦ُم  ايْمَٝمْقمَ  َواطْمَُمْقنِ  خَتْ

ؽْماَلمَ  يَمُ٘مؿُ  َوَرِوٝم٦ُم  ٞمِْٔمَٚمتِل فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َوَأمْتَْٚم٦ُم  ـِ  ِديٛم٣ًم اإْلِ شْمؿٍ  َتَج٣مٞمٍِػ َمُ  نَمغْمَ  خَمَْٚمَِم٥مٍ  دِم  اْوُْمرا  هَمَٚم  نَمُٖمقرٌ  اهللاَ هَم١مِنا  إِلِ

 [3: اظم٣مئدة] « َرضِمٝمؿٌ 

م َم٣م :مهواو  ََم٦ْم »: اظمٛم٣مىمح زم٣مب دم ضُمرِّ َٜم٣مسُمُ٘مؿْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ضُمرِّ سُمُ٘مؿْ  َوَأطَمَقاسُمُ٘مؿْ  َوزَمٛم٣َمسُمُ٘مؿْ  ُأَما سُمُ٘مؿْ  َوفَماما َٓ  َوطَم٣م

َخِ  َوزَمٛم٣َمُت  ْٕ طُْم٦ِم  َوزَمٛم٣َمُت  ا ْٕ َٜم٣مسُمُ٘مؿُ  ا ـَ  َوَأطَمَقاسُمُ٘مؿْ  َأْرَؤْمٛمَُ٘مؿْ  ِت ايمالا  َوُأَما َو٣مفَم٥مِ  َِم َٜم٣مُت  ايمرا ٣مئُِ٘مؿْ  َوُأَما ًَ
 ٞمِ

ٌُُ٘مؿُ 
ِت  َوَرزَم٣مئِ ـْ  ضُمُجقِرىُمؿْ  دِم  ايمالا ٣مئُِ٘مؿُ  َِم ًَ

ِت  ٞمِ ـا  َدطَمْٙمُتؿْ  ايمالا ْ  هَم١مِنْ  هِبِ ـا  َدطَمْٙمُتؿْ  سَمُ٘مقُٞمقا مَل  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  صُمٛم٣َمَح  هَماَل  هِبِ

ـَ  ُ٘مؿُ َأزْمٛم٣َمئِ  َوضَماَلئُِؾ  ـْ  ايماِذي َٚمُٔمقا َوَأنْ  َأْصاَلزمُِ٘مؿْ  َِم طُْمَتكْمِ  زَمكْمَ  ََتْ ْٕ ٓا  ا  « َرضِمٝماًم  نَمُٖمقًرا ىَم٣منَ  اهللاَ إِنا  ؽَمَٙمَػ  وَمْد  ََم٣م إِ

 [23: ايمٛم٣ًمء]

 :  ٞمٌٝمف فمـ خمػًما  اهلل وم٣مل   ،فمٙمٝمف اهلل ضمرم َم٣م دم إٓ يمإلٞم٣ًمن احِلؾ ، اهلل طمٙمؼ وهمٝمام إَْٞمَٔم٣مم دم وإصؾ 

ًَم٣م إرَِما  ُأوضِملَ  ََم٣م دِم  َأصِمُد  ٓا  وُمؾ » ٓا  َيْْمَٔمُٚمفُ  ؿَم٣مفِمؿٍ  فَمعَمٰ  حُمَرا ُٖمقضًم٣م َدًَم٣م َأوْ  ََمْٝمَت٥مً  َيُ٘مقنَ  َأن إِ ًْ ؿَ  َأوْ  َما   طِمٛمِزيرٍ  حَلْ

 أي٥م «... 

 وصمف فمعم ايمُم٣مرع زمف أَمر َم٣م وىمؾ  ،اإليمزام وصمف فمعم ايمُم٣مرع فمٛمف َنك َم٣م ىمؾ وهل ىمثغمة هم٣مظمحرَم٣مت 

 .  ضمرام همؼمىمف واصم٤م همٜمق اإليمزام

ـْ  َوؽَمَ٘م٦َم   » ومقيمف     ،اظمالزمس دم   اإلزم٣مضم٥م إصؾ زمٟمن ايمٔمٙمامء ئمػم وْلذا اظم٣ٌمضم٣مت وهذه  ش: َأؾْمَٝم٣مءَ  فَم

م ،إؾمٝم٣مء َمـ ىمثغم دم ،إذزم٥م دم ،إؿمٔمٚم٥مو رَ  »: سمٔم٣ملم وم٣مل،  حمدد زمٝمٛمامظمَُحرا ٣م يَمُ٘مؿ َوؽَمخا اَمَواِت  دِم  َما ًا  ايم

َْرضِ  دِم  َوََم٣م ْٕ ٛمْفُ  مَجِٝمًٔم٣م ا   « ۖ   َمِّ

 صٖم٥م ايمً٘مقت:  َمًٟميم٥م
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  ،احل٘مؿ إـمٜم٣مر يمٔمدم  ايمً٘مقت وأَم٣م ،ايمًٙمػ َمـ أضمٌد  زمف يٗمؾ مل همٜمذا ،يت٘مٙمؿ ٓ أٞمف ضمٝم٧م َمـ ايمً٘مقت

 ي٣م  :ط  يمٙمٛماٌِل َيُٗمقل ◙ ُهَرْيَرةَ  َأزَم٣م أن ايمتٗمًٝمؿ هذا فمعم وايمديمٝمؾ ،فمٙمٝمف احلدي٧م يمدٓيم٥م شم٣مزم٦م همٜمذا

  ؟ سمٗمقل َم٣مذا وايمٗمراءة ايمت٘مٌغم زمكم ؽم٘مقسمؽ أرأي٦َم !   اهلل رؽمقل

ِق  زمكم زَم٣مفَمْدَت  ىمام طَمَْم٣مَي٣ميَ  َوزَمكْمَ  زَمْٝمٛمِل زَم٣مفِمْد  ايمٙمٜمؿ ": همٗم٣مل ٛمِل ايمٙمٜمؿ َواظمَْْٕمِرِب  اظمَْمْمِ َْم٣مَي٣م َمـ َٞمٗمِّ  ىمام اخْلَ

زَْمَٝمُض  ايمثاْقُب  ُيٛمَٗماك ْٕ َٞمسِ  َمـ ا ْؾ  ايمٙمٜمؿ ايمدا ًِ دِ  َوايمثاْٙم٨ِم  زم٣ِمظم٣َْمءِ  طَمَْم٣مَي٣ميَ  انْم   َمًٙمؿ أطمرصمف " َوايْمػَمَ

اَم  » : ٞمٖمًف فمـ يٗمقل  اهلل هم١من يت٘مٙمؿ ٓ أٞمف زمٚمٔمٛمك زم٣ميمً٘مقت  اهلل يقصػ همال    َأَرادَ  إَِذا َأَْمُرهُ  إِٞما

 « هَمَٝمُ٘مقنُ  ىُمـ يَمفُ  َيُٗمقَل  َأن ؾَمْٝمًئ٣م

  « ؾَمْٟمنٍ  دِم  ُهقَ  َيْقمٍ  ىُمؾا  » : سمٔم٣ملم ويٗمقل

، وم٣مل سمٔم٣ملم: ْل٣م َمٛمتٜمك ٓ وىمٙمامسمف ،هذا يٚمٛمع و ،هذا ويرزق ،هذا ويٚمٝم٦م ،هذا ُيٝمل:  اهلل أن وَمٔمٙمقم 

ٌَْؾ َأْن سَمٛمَْٖمَد ىَمٙمِاَمُت َريبِّ َويَمْق صِمْئٛم٣َم» ٌَْحُر وَم ٌَْحُر َِمَداًدا يمَِ٘مٙماَِمِت َريبِّ يَمٛمَِٖمَد ايْم ]ايم٘مٜمػ:  «زمِِٚمْثٙمِِف ََمَدًدا وُمْؾ يَمْق ىَم٣مَن ايْم

089]  

 وٓ  ،َتريٍػ  نمغم َمـ  ط رؽمقيمف زمف وصٖمف وزمام ،ٞمٖمًف زمف وصػ زمام  اهلل ٞمِمػ أن وايمقاصم٤م 

 .  متثٝمؾ وٓ ،سم٘مٝمٝمػ وٓ  ،سمٔمْمٝمؾٍ 

ـْ  وؽَمَ٘م٦َم  » َ ومقيمف دم احلدي٧م َمـ ايمٓم٣مهر و  احُلرَم٥م أو احِلؾ ضمٝم٧م َمـ ،ضم٘ماًم  همٝمٜم٣م  ُيْٓمِٜمر مل أي ش:  َأؾْمَٝم٣مءَ  فَم

 . ايمٛم٣مس يمٝمتقؽمع: احلدي٧م دم وم٣مل ىمام ،يَمُ٘مؿْ  ٥مً َرمْحَ : ذيمؽ همٔمؾ  اهلل أن إذ  اظم٣ٌمضم٣مت َمـ أَن٣م فمعم همُتحَٚمؾ

َٝم٣منٍ  نَمغْمَ  » وومقيمف  ًْ
 :  زمٚمٔمٛمٝمكم يٟمت ايمٛمًٝم٣من  ش:  ٞمِ

 .   طم٣مهمٝمف فمٙمٝمف ٓختٖمك اهلل هم١من فمٛمف  اهلل ُيٛمََزه:   وهذا ايمذهقل زمٚمٔمٛمك:  إول

ٌا٦م وهذا ايمؼمك زمٚمٔمٛمك:  ايمث٣مين قا »:   اهلل وم٣مل ىمام ،  هلل  ُيث ًُ َٝمُٜمؿْ  اهللاَ َٞم ًِ
 ايْمَٝمْقمَ » سمٔم٣ملم ووم٣مل، «هَمٛمَ

٣مىُمؿْ  ًَ ٝمُتؿْ  ىَماَم  َٞمٛمْ ًِ  [34: اْل٣مشمٝم٥م] «َهَذا َيْقَِمُ٘مؿْ  يمَِٗم٣مءَ  َٞم
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  ؼَمىمٜمؿي:  أي  

 . زمٚمٔمٛمٝمكم يٟمت إؽمػ هم١من إؽمػ دم ايمٗمقل هذا وَمثؾ

٦ْم  ُيقؽُمَػ  فَمعَمٰ  َأؽَمَٖمكٰ  َي٣م»: ئمٗمقب فمـ  اهلل وم٣مل احلزن ؾمدة: إول َـ  ٛم٣َمهُ فَمٝمْ  َوازْمَٝمّما ْزنِ  َِم  همٜمذا  «احْلُ

  فمٛمف  اهلل يٛمزه

ٌا٦م وهذا ،ايمٕمّم٤م ؾمدة زمٚمٔمٛمك إؽمػ أن:   ايمث٣مين    «  َِمٛمُْٜمؿْ  اٞمَتَٗمْٚمٛم٣َم آؽَمُٖمقَٞم٣م هَمَٙماما  »:  سمٔم٣ملم وم٣مل  هلل  ُيث

ٌَْحُثقا هَمال  » ومقيمف ٌقا ٓ أي ش:فَمٛمَْٜم٣م سَم  . اظم٣ٌمضم٣مت ضم٘مؿ  فمـ ايمٌح٧م وسمتٛمَْمأُمقا سُمٛمَٗمِّ

 َتِمٝمؾ دم َيتٜمد ٓ ايمٔمٙمؿ ؿم٣ميم٤م أن ذيمؽ َمٔمٛمك ويمٝمس ،همٝمٜم٣م احل٘مؿ َمـ  ـمٜمر َم٣م فمعم مُتَر أَن٣م هم٣مٕصؾ

 أزم٣مضمف َم٣م زمرد احل٘مؿ يت٘مٙمػ ٓ اإلٞم٣ًمن أن اظمٔمٛمك وإٞمام ،ايمراصمح ايمٗمقل إلم يِمؾ ضمتك وَتٗمٝمٗمٜم٣م ايمٔمٙمؿ َم٣ًمئؾ

 .  يمف  اهلل

 وَمٛمف ،وايمًٛمـ ايمممائع و ،احلدود و ،ايمٖمرائض َمٛمف هم٣مإلؽمالم  ؿمٝم٣مسمف دم اإلؽمالم مجع فمٓمٝمؿ ضمدي٧ٌم  همٜمذا

م  . اظم٣ٌمح وَمٛمف اظمَُحرا

 ومد  اهلل وأن ،احلرام َمـ  أىمثر اظم٣ٌمح ْلؿ صمٔمؾ أٞمف إذ زمٔم٣ٌمده  اهلل رمح٥م ؽمٔم٥م فمعم يدل َم٣م أيًّم٣م وفيى:

ٝم٣ًّم َرزمَُّؽ  ىَم٣منَ  َوََم٣م »:   اهلل وم٣مل وومد،   ْلؿ سمقؽمٔم٥م و ،زمٔم٣ٌمده رمح٥م ىمثغمة أؾمٝم٣مء فمـ ؽم٘م٦م
ًِ  « َٞم

ٝم٣ًّم  “ومقيمف دم اظمٛمٖمٝم٥م هم٣ميمِمٖم٥م سمٗمدم َم٣م زمٚمٔمٛمك 
ًِ  ،رء زم٘مؾ ايمٔمٙمٝمؿ همٜمق رء فمـ ذاهاًل  َم٣مىم٣من أي “ َٞم

ٓا  َئْمَٙمُٚمَٜم٣م َٓ  ايْمَٕمْٝم٤ِم  ََمَٖم٣مسمُِح  َوفِمٛمَْدهُ » سمٔم٣ملم وم٣مل، وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف ٌَْحرِ  ايْمػَمِّ  دِم  ََم٣م َوَئْمَٙمؿُ  ُهقَ  إِ ُٗمطُ  َوََم٣م َوايْم ًْ ـْ  سَم  َِم

ٓا  َوَروَم٥مٍ  َٓ  ْٔمَٙمُٚمَٜم٣ميَ  إِ ٌا٥مٍ  َو َْرضِ  ـُمُٙماَمِت  دِم  ضَم ْٕ َٓ  ا َٓ  َرؿْم٤ٍم  َو ٓا  َي٣مزمِسٍ  َو  [59: إٞمٔم٣مم] «َُمٌكِمٍ  ىمَِت٣مٍب  دِم  إِ

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 
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 والثالثون الواحد الحديث

 

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

زمف وومد  ، ايمُٗمَرِر  فَمْٚمرو زمـ طم٣ميمد ؿمريؼ َمـ  ، ونمغمه َم٣مصم٥م ازمـ  صمفأطمر واحلدي٧م وم٣مل ه٘مذا    زمٔمّمٜمؿ ىمذا

 ازمـ حمٚمد َمـ ىم٣من َم٣م إٓ َُمَت٣مزمع يمف يقصمد ومل ، صمًدا ايمّمٔمٝمػ أو ، اظمقوقفم٣مت ضم٘مؿ دم همحديثف ايم٘مثغم وسمرىمف

 فُمِرَف  احلدي٧م هم١من  ، فَمْٚمرو زمـ طم٣ميمد فمـ َديماًف يمٔمٙمف زمٔمّمٜمؿ وم٣مل زمؾ ، احلدي٧م َمٛم٘مر وهق ،  ايمِمٛمٔم٣مين ىمثغم

 . ىمثغمة ؾمقاهد يمف ََمتٛمف ويم٘مـ ، اإلؽمٛم٣مد ؤمٝمػ واحلديد ،  زمف

 . ْل٣م وايمٗمرب ،  أطمرة زمْمٙم٤م وأَمر  فمٛمٜم٣م وايمرنم٥ٌم ، ايمدٞمٝم٣م دم زم٣ميمزهد أَمر  اهلل أن ضمٝم٧م َمـ

ـِ   ؽَمٜمؾٍ  فمـ » ومقيمف: ٣مفِمدي ايمَٔم٣ٌمس َأزمق هق :ؽَمٔمدِ  زم ًا  . إٞمِم٣مر َمـ  ، ◙ ايم

 دم أو ، فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان ايمِمح٣مزم٥م ضمؼ دم اإلهب٣مم يي ٓ ويم٘مـ َُمٌَٜمؿ رصمٌؾ  هذا ش: َرصُمٌؾ  صَم٣مءَ  » ومقيمف 

 دم  اإلهب٣مم ي٘مقن أن  يي ايمذي و احلدي٧م ؽمٛمد همٝمف ويمٝمس ، اظمتـ ؾمٟمن َمـ هٛم٣م هم٣مإلهب٣مم اظمتـ ؾمٟمن َمـ ىم٣من َم٣م

ٛمَد ًَ  . ايمّمٔمٝمػ ومًؿ َمـ اظمٌٜمؿ هم١من ايم

 يًٙم٘مف ىم٣من ايمذي ايمْمريؼ أن سمٗمدم وومد ضم٣ميمف هذا فمٚمالً  فمٙمٚمٛملو أرؾمدين أي ش:فَمَٚمؾٍ  فَمعَم  ُديماٛمل » ومقيمف

٣ًٌم ي٘مقن وهمٝمام رهبؿ َمـ يٗمرهبؿ وهمٝمام ديٛمٜمؿ ؾمٟمن دم يًٟميمقه أن ، ط  ايَمٛمًٌِّل َمع ايمِمح٣مزم٥م   ،اْلٛم٥م يمدطمقْلؿ  ؽمٌ

 .  ايمٛم٣مر َمـ وايمٛمج٣مة

ـْ  ـِ   ؽَمٜمؾٍ   فَم  فَمعَم  ُديماٛمل: اهلل َرؽُمقل َي٣م: هَمَٗم٣مَل   ط  ايَمٛمًٌِّل إلَِم  َرصُمٌؾ  صَم٣مءَ : وَم٣مَل  ◙  ؽَمٔمدِ  زم

ٌاٛمل فَمَٚمٙمُتفُ  إَِذا فَمَٚمؾٍ  ٌاٛمل اهلُل، َأضَم ٞمَٝم٣م دم ازَهد “: هَمَٗم٣مَل  ايمٛم٣َمُس؟ َوَأضم ٌاَؽ  ايمدُّ
 فِمٛمَد  همٝماَم  وازَهد اهلُل، ُُيِ

ٌاَؽ  ايمٛما٣مسِ 
ـ ضَمِدي٧م]    ايمٛما٣مُس  ُُيِ ًَ هِ  ََم٣مصَم٥م ازمـ َرَواهُ  ضَم ٛم٥َم زمِٟمؽم٣مٞمِٝمد َونَمغْمِ ًَ  [  ضَم
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ٌاٛمل اهللُ » ومقيمف:  اهلل ومقل ذيمؽ وَمـ ايمِم٣محل٥م املإفم أصح٣مب ُي٤م   اهلل أن فمعم ديمٝمٌؾ   ش:إَِذا فَمَٚمٙمُتُف َأضَم

ـَ  ُُي٤ِمُّ  َواهللاُ»: سمٔم٣ملم وومقيمف «اظمُْتاِٗمكمَ  ُُي٤ِمُّ  اهللاَ هَم١مِنا »:  ٣مزمِِري ازمكِمَ  ُُي٤ِمُّ  اهللاَ  إِنا  »: سمٔم٣ملم وومقيمف «ايمِما  ايمتاقا

ـَ  َوُُي٤ِمُّ  ِري ٛمكِمَ  ُُي٤ِمُّ  اهللاَ إِنا »:  سمٔم٣ملم وومقيمف «اظمَُْتَْمٜمِّ ًِ  يٗمقل «اظمُْتاِٗمكمَ  ُُي٤ِمُّ  اهللاَ إِنا »: سمٔم٣ملم يمفوومق «اظمُْْح

ْقَف  »:  سمٔم٣ملم ًَ ٌُُّٜمؿْ  زمَِٗمْقمٍ  اهللاُ َيْٟمِت  هَم
ٌُّقَٞمفُ  ُُيِ

 . «  َوُُيِ

ٌَْد  ُُي٤ِمُّ  اهللاَ إِنا »: َمًٙمؿ دم ووم٣مص أيب زمـ ؽمٔمد ضمدي٧م ودِم  ِٖملا  ايْمَٕمٛمِلا  ايمتاِٗملا  ايْمَٔم  شاخْلَ

ـِ   ؽَمٜمؾٍ  ضمدي٧م دم و  اَي٥مَ    ٕفُْمْمكَِما ":   ط اهللاِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل :   دِ ؽَمٔم زم ٌُّفُ  َرصُمال نَمًدا ايمرا
 َأوْ .  " َوَرؽُمقيُمفُ  اهللاُ ُُيِ

  فمٙمٝمف َمتٖمؼ ". فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ َيْٖمَتُح  َوَرؽُمقيَمفُ  اهللاَ ُُي٤ِمُّ  ":  وَم٣مَل 

 ، زم٣مهلل ايمالئٗم٥م  ايمٖمٔمٙمٝم٥م ايمِمٖم٣مت َمـ وهل  ىمثغمة  هلل اظمح٥ٌم صٖم٥م إشم٣ٌمت فمعم ايمدايم٥م وإضم٣مدي٧م 

 ايمِم٣محلكم ايمًٙمػ ؿمريٗم٥م فمـ وزمٔمدهؿ َمٔمتٗمدهؿ يمٖم٣ًمد وهذا ،ايمِمٖم٥م هذه إيمٝمٜمؿ  وَمـ إؾم٣مفمرة ويٛم٘مر

 . فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان

ٌاٛمل » ومقيمف ـ َمـ ُيٌقن ايمٛم٣مس أن همٝمف  ش: ايمٛم٣َمُس  َوَأضم ًِّ  أٞمف  ط  ايَمٛمًٌِّل فمـ صم٣مء وومد يًٝمئ وٓ إيمٝمٜمؿ  ُُي

ـِ  ُيَزضْمَزَح  أن أضم٤ما  َمـ":  وم٣مل ـُ  وهق ََمٛمِٝمًُّتفُ  هَمْٙمَتْٟمسمِفِ  اْلٛم٥ًّم وُيْدطمَؾ  ايمٛم٣ّمرِ  فم  إلم َويْمَٝمٟمِت  أطِمر وايمٝمقمِ  زم٣مهللِ  ي٠مَِم

  فمٚمرو زمـ فمٌداهلل فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف. "إيمٝمف ُي٠ْمسَمك أن ُُي٤ِمُّ  زمام ايمٛم٣ّمَس 

 :  ط  ٌِلايَمٛمًّ  ومقل هريره أيب ضمدي٧م دم صم٣مء ومدو ،أضمٌقك ،ُيٌقن َم٣م إيمٝمٜمؿ أدي٦م إذا هم٣ميمٛم٣مس 

ٛما٥مَ  سَمْدطُمُٙمقنَ  َٓ  " َٓ  ، سُم٠ْمَِمٛمُقا ضَمتاك اْْلَ ٣مزمُّقا ضَمتاك سُم٠ْمَِمٛمُقا َو َٓ  ََتَ ءٍ  فَمعَم  َأُديمُُّ٘مؿْ  ، َأَو ٌُْتؿْ  هَمَٔمْٙمُتُٚمقهُ  إَِذا َرْ ٣مزَم  ، ََتَ

اَلمَ  َأهْمُُمقا ًا  .َمًٙمؿ أطمرصمف . " زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  ايم

 . "َت٣مزمُّقا هت٣مَدْوا" احلدي٧م دم 

  اهلل هم١من ايمٛم٣مس همٝمف يتٛم٣مهمس َم٣م أولم وهق اإليامن فُمَرى أوشمؼ َمـ ،اهلل دم وايمٌٕمض ،اهلل دم احل٤مو

 يَمفُ  اهللاُ هَمَٟمْرَصَد  ، ُأطْمَرى وَمْرَي٥مٍ  دِم  يَمفُ  َأطًم٣م َزارَ  َرصُماًل  َأنا »:  ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ضمدي٧م دم ىمام ، همٝمف ُي٤م َمـ ُي٤م
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ـَ :  وَم٣مَل  فَمَٙمْٝمفِ  كَأسمَ  هَمَٙماما  ، ََمَٙمً٘م٣م ََمْدَرصَمتِفِ  فَمعَم   فَمَٙمْٝمفِ  يَمَؽ  َهْؾ :  وَم٣مَل  ؟ ايْمَٗمْرَي٥مِ  َهِذهِ  دِم  رِم  َأطًم٣م ُأِريُد :  وَم٣مَل  ؟ سُمِريُد  َأْي

ـْ  ٣م ٞمِْٔمَٚم٥مٍ  َِم َ ٌُْتفُ  َأينِّ  نَمغْمَ  ، َٓ :  وَم٣مَل  ؟ سَمُرهبُّ ٌَ ٌاَؽ  وَمْد  اهللاَ زمَِٟمنا  إيَِمْٝمَؽ  اهللاِ َرؽُمقُل  هَم١ميِنِّ :  وَم٣مَل  َوصَمؾا  فَمزا  اهللاِ دِم  َأضْم  ىَماَم  َأضَم

ٌَْتفُ  ٌَ   َمًٙمؿ أطمرصمف.  شهمِٝمفِ  َأضْم

٣مَب  إنْ  »:  ط  وم٣مل ىمام ايمدٞمٝم٣م أصمؾ َمـ ضمٌٜمؿ ايمٛم٣مس َمـ ىمثغم ذيمؽ َمع و  ًَ ْٞمَٝم٣م َأْهؾِ  َأضْم ـَ  ايمدُّ ٌُقنَ  ايماِذي  َيْذَه

 . ش اظم٣َْمُل  َهَذا إيَمْٝمفِ 

 اظمِمٙمح٥م و ،اظم٣مل أصمؾ َمـ ، اهلل رضمؿ ـَم  إٓ ،وزُمٔمدهؿ  ،وومرهبؿ  ،وَمقدهتؿ ، أضم٣ًمهبؿ هم٣ميمٛم٣مس 

قٞمف  زمف صٙمقناويتق َمٔمف َيٙمًقن  ىمثر أصح٣مب يمف َتد رصمؾ َمـ هم٘مؿ ،ـم٣مهر وهذا ًِ  أن أراد وإذا  وي٠مٞم

ٌَٙمِفِ  َمـ . اظمِمٙمح٥م ووَمٙم٥م َم٣ميمف ومؾا  َم٣م هم١مذا  ،َمٔمف وم٣ميمقا زمٗمقل وم٣مل وإذا ،َمٔمف ؽم٣مهمروا ي٣ًمهمر   ئمرهمقٞمف ٓ ىمٟمَنؿ  وِم

 :  ومٝمؾ ىمام وضم٣ميمف

٥مَ  َيًُٚمر ومل أٞمٝمٌس  **  ايمِمٖم٣م إلم احَلُجقنِ  زمكم ي٘مـ مل ىمٟمن  .ؽم٣مَِمرُ  زمٚم٘ما

ـْ فَم٣مئَُِم٥َم ، وَم٣ميَم٦ْم :  ضمدي٧م دم صم٣مء وومد وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اهلل رضمؿ َمـ إٓ ايمٛم٣مس ضم٣مل دم ىمثغمٌ  وهذا  فَم

٣م َرؽُمقُل اهللِ  ×صَم٣مَءْت فَمُجقٌز إلَِم ايمٛماٌِلِّ  ـْ  ×َوُهَق فِمٛمِْدي ، هَمَٗم٣مَل : َْلَ َأْٞم٦ِم ؟ وَم٣ميَم٦ْم : َأَٞم٣م صَمثا٣مََم٥ُم اظمَُْزٞمِٝما٥ُم  : ََم

٣مَٞم٥ُم اظْمَُزٞمِٝما٥ُم ، ىَمْٝمَػ َأْٞمُتْؿ ؟ ىَمْٝمَػ ضَم٣ميُمُ٘مْؿ ؟ ىَمْٝمَػ ىُمٛمُْتْؿ زَمْٔمَدَٞم٣م ؟ وَم٣ميَم٦ْم  ًا : زمَِخغْمٍ زمَِٟميِب َأْٞم٦َم ، هَمَٗم٣مَل : زَمْؾ َأْٞم٦ِم ضَم

ل َي٣م َرؽُمقَل اهللِ ، هَمَٙماما طَمَرصَم٦ْم وُمْٙم٦ُم  ٣َم  َوُأَمِّ ٣ٌَمَل ؟ هَمَٗم٣مَل : إَِنا : َي٣م َرؽُمقَل اهللِ ، سُمْٗمٌُِؾ فَمعَم َهِذِه ايْمَٔمُجقِز َهَذا اإِلوْم

ـَ اإِلياَمِن  ـَ ايْمَٔمْٜمِد َِم ًْ ـَ طَمِدََي٥َم ، َوإِنا ضُم  . أطمرصمف احل٣مىمؿ دم اظمًتدرك ىَم٣مَٞم٦ْم سَمْٟمسمِٝمٛم٣َم َزََم

 ،ْلاميمف اإلٞم٣ًمن ُي٤م ٓ  هم٣مهلل   اهلل حم٥ٌم إلم سم٠مدي ايمتل هل اخلغم أهمٔم٣مل أن فمعم  ايمدٓيم٥م احلدي٧م دم و

 اؽمتج٣مزمتف وزمٗمدر ،واخلغم ايمِمالح َمـ فمٛمده َم٣م زمٗمدر ايمِم٣ميمح يمٙمٔمٌد حمٌتف وإٞمام  ،أسم٣ٌمفمف يم٘مثرة وٓ  ،ظم٣ميمف وٓ

ٌُّقنَ  ىُمٛمُتؿْ  إِن وُمْؾ  »:  اهلل وم٣مل  ، ط ويمٙمرؽمقل هلل
ٌُِٔمقيِن  اهللاَ َُتِ ٌُْ٘مؿُ  هَم٣مسما ٌِ  َواهللاُ ۖ   ُذُٞمقزَمُ٘مؿْ  يَمُ٘مؿْ  ْٕمِٖمرْ َويَ  اهللاُ ُُيْ

ضِمٝمؿٌ  نَمُٖمقرٌ   «  را
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٣َم َي٣م» :  اهلل ووم٣مل  ـَ  َأهيُّ ْقَف  ِديٛمِفِ  فَمـ َِمٛمُ٘مؿْ  َيْرسَمدا  ََمـ آََمٛمُقا ايماِذي ًَ ٌُُّٜمؿْ  زمَِٗمْقمٍ  اهللاُ َيْٟمِت  هَم
ٌُّقَٞمفُ  ُُيِ

 فَمعَم  َأِذيما٥مٍ  َوُُيِ

ةٍ  اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ـَ ايْمَ٘م٣مهمِ  فَمعَم  َأفِمزا   «ِري

 وإذا ، ايمِم٣ميمح ايمٔمٚمؾ هم٣ميمزم  اهلل حم٥ٌم أردت هم١مذا ، اظمِم٣ميمح َمـ  ويرصمقن ي٠مَِمٙمقن ظم٣م ايمٛم٣مس حم٥ٌم زمٝمٛمام  

 يمًمء وٓ يمتج٣مراهتؿ وٓ ، ظمٛم٣مصٌٜمؿ وٓ    ، َٕمقاْلؿ وٓ ، ْلؿ سمتٔمرض همال ، ايمٛم٣مس ذ َمـ سُمَ٘مػ أن أردت

 . ذيمؽ َمـ

د وومد يمٙمٔمٌد    اهلل حم٥ٌم أؽم٣ٌمب َمـ وهق ايمِم٣محل٥م إفمامل َمـ ايمدٞمٝم٣م دم وايمزهد  ايمدٞمٝم٣م دم  ط  ايَمٛمًٌِّل َزها

 وضمذره٣م .

٤م  ، زمٙمٝمٕم٣م َتٗمغًما ايمدٞمٝم٣م ضَمّٗمرَ   ، ايم٘مريؿ ىمت٣مزمف دم  اهلل زمؾ   ُيِريدُ  ىَم٣منَ  ََمـ »: سمٔم٣ملم وم٣مل أطمرة دم َوَرنما

َٝم٣مةَ  ْٞمَٝم٣م احْلَ ؿْ  إيَِمْٝمِٜمؿْ  ُٞمَقفِّ  َوِزيٛمََتَٜم٣م ايمدُّ قنَ  َٓ  همِٝمَٜم٣م َوُهؿْ  َٜم٣مهمِٝم َأفْماَمَْلُ ًُ ٌَْخ ـَ  ُأويَمٰئَِؽ *ُي ؿْ  يَمْٝمَس  ايماِذي طِمَرةِ  دِم  َْلُ ْٔ ٓا  ا  إِ

٣م َوزَم٣مؿمٌِؾ  همِٝمَٜم٣م َصٛمَُٔمقا ََم٣م َوضَمٌِطَ  ۖ   ايمٛما٣مرُ    « َئْمَٚمُٙمقنَ  ىَم٣مُٞمقا َما

طِمَرةِ  ضَمْرَث  ُيِريُد  ىَم٣منَ  ََمـ »: سمٔم٣ملم ووم٣مل ْٔ ْٞمَٝم٣م ضَمْرَث  ُيِريُد  ىَم٣منَ  َوََمـ ۖ   ضَمْرشمِفِ  دِم  يَمفُ  َٞمِزدْ  ا  َوََم٣م َمٛمٜم٣م ُٞم٠ْمسمِفِ  ايمدُّ

طِمَرةِ  دِم  يَمفُ  ْٔ اَم  افْمَٙمُٚمقا» :سمٔم٣ملم ووم٣مل، « ٞماِِمٝم٤ٍم  َِمـ ا َٝم٣مةُ  َأٞما ْٞمَٝم٣م احْلَ قٌ  يَمِٔم٤ٌم  ايمدُّ  َوسَمَ٘م٣مشُمرٌ  زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  َوسَمَٖم٣مطُمرٌ  َوِزيٛم٥َمٌ  َوَْلْ

ََْمَقالِ  دِم  ْٕ دِ  ا َٓ َْو ْٕ ٣مرَ  َأفْمَج٤َم  نَمْٝم٧ٍم  ىَمَٚمَثؾِ  َوا ٣ٌَمسُمفُ  ايْمُ٘مٖما اهُ  هَيِٝم٨ُم  شُمؿا  َٞم ا هَمؼَمَ طِمَرةِ  َودِم  ضُمَْم٣مًَم٣م َيُ٘مقنُ  شُمؿا  َُمِْمَٖمرًّ ْٔ  ا

ـَ  َوََمْٕمِٖمَرةٌ  ؾَمِديٌد  فَمَذاٌب  َٝم٣مةُ  َوََم٣م َوِرْوَقانٌ  اهللاِ َِم ْٞمَٝم٣م احْلَ ٓا  ايمدُّ  [28: احلديد] «ايْمُٕمُرورِ  ََمَت٣معُ  إِ

اَم » سمٔم٣ملم ووم٣مل َٝم٣مةِ  ََمَثُؾ  إِٞما ْٞمَٝم٣م احْلَ ـَ  َأْٞمَزيْمٛم٣َمهُ  ىَماَمءٍ  ايمدُّ اَمءِ  َِم ًا ٣ٌَمُت  زمِفِ  هَم٣مطْمَتَٙمطَ  ايم َْرضِ  َٞم ْٕ ا٣م ا  ايمٛما٣مُس  َيْٟمىُمُؾ  ِِم

َْٞمَٔم٣ممُ  ْٕ َْرُض  َأطَمَذِت  إَِذا ضَمتاك َوا ْٕ ٛم٦َْم  ُزطْمُرهَمَٜم٣م ا يا ـا  َوازا ُؿْ  َأْهُٙمَٜم٣م َوـَم  ََن٣َمًرا َأوْ  اًل يَمٝمْ  َأَْمُرَٞم٣م َأسَم٣مَه٣م فَمَٙمْٝمَٜم٣م وَم٣مِدُرونَ  َأَنا

ْ  ىَمَٟمنْ  ضَمِِمٝمًدا هَمَجَٔمْٙمٛم٣َمَه٣م ـَ  مَل ََْمسِ  سَمْٕم ْٕ ُؾ  ىَمَذيمَِؽ  زم٣ِم َي٣مِت  ُٞمَٖمِمِّ ْٔ ُرونَ  يمَِٗمْقمٍ  ا  [24: يقٞمس] «َيَتَٖم٘ما

 ي٘مقن ايمٙمٌٝم٤م هم٣مظم٠مَمـ  ، وزواْل٣م سمٕمغمه٣م وفمعم دٞم٣مئتٜم٣م فمعم سمدل زمٟموص٣مف ايمدٞمٝم٣م  اهلل يِمػ  وَهَ٘مذا 

 . أطمرة دم ورنمٌتف ٣م وإٞمام يٟمطمذ َم٣م سمٌٙمٕمف َمٛمٜم٣موفمـ ايمتٔمٙمؼ هب فمٛمٜم٣م اً زمٔمٝمد
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 همٗمد ،أطمرة دم يٛمٖمع ٓ َم٣م دم ايمزهد وإٞمام ، ايمدؽمؿ إىمؾ و ، اْلٚمٝمؾ ايمٙم٣ٌمس دم يمٝمس احلٗمٝمٗمل  وايمزهد

٣م »:   اهلل وم٣مل وومد  ، اَْلاَمل ُُي٤ُِم  مَجِٝمٌؾ   اهلل أن  ط  ايَمٛمًٌِّل أطمػم ْث  َرزمَِّؽ  زمِٛمِْٔمَٚم٥مِ  َوَأَما  َمًٛمد  همٖمل  « هَمَحدِّ

ـْ   أمحد ضَْمَقصِ  َأيِب  فَم ْٕ َُمِٚملِّ  ا ـْ  اْْلُ  وُمْٙم٦ُم  ََم٣مٌل  يَمَؽ  َهْؾ  هَمَٗم٣مَل  َأؿْماَمرٌ  َوفَمقَما  »   ط اهللاِ َرؽُمقُل  َرآيِن  وَم٣مَل  َأزمِٝمفِ  فَم

ـْ  وَم٣مَل  َٞمَٔمؿْ  ـْ  وُمْٙم٦ُم  اظم٣َْملِ  َأيِّ  َِم ـْ  َوصَمؾا  فَمزا  اهللاُ آسَم٣ميِن  وَمْد  اظم٣َْملِ  ىُمؾِّ  َِم ٣مءِ ايم َِم زمِؾِ  ُما  َوىَمَراََمُتفُ  اهللاِ ٞمَِٔمؿُ  هَمْٙمؼُمَ  وَم٣مَل  َواإْلِ

٥ٌَمَ  ضَمِدي٧ِم  َٞمْحقَ  هَمَذىَمرَ  فَمَٙمْٝمَؽ    ش: ؾُمْٔم

 شمؿ مماٍب وايم يم٣ٌمسٍ  دم يتزهد أن أَم٣م ، أطمرة دم يٛمٖمع ٓ فمام و ، اظمحرَم٣مت فمـ ايمٌٔمد هق احلٗمٝمٗمل هم٣ميمزهد 

 إن زمؾ ، ؾمٝمئ٣م زمٛم٣مهمعٍ  يمٝمس همٜمذا  ، ايمِمقهمٝم٥م هدةَمتز َمـ ىمثغم ضم٣مل هق ىمام ، واظمحدشم٣مت ، ايمٌدع ئم٣مومر

 زمٛم٣مهمعٍ  يمٝمس هذا ذيمؽ وَمع ، ايمٛم٣مس  وئمتزيمقن يمٙمٔم٣ٌمدة يتٖمرنمقن ، ايمِمقاَمع ايمتزَمقا ومد َمٛمٜمؿ ىمثغم  ايمٛمِم٣مرى

 . وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اهلل ذع فمعم يًتٗمٝمٚمقا ومل ،  اهلل يقضمدوا مل َٕنؿ  ؾمٝمئ٣م ْلؿ

ـِ  صَم٣مزمِرِ   ضمدي٧م دمو  ٌْدِ  زْم ُ٘مؿْ »: وَم٣مَل  شُمؿا  زمُِٟمُذٞمِِف، هَمَٟمطَمَذ  هَمَتٛم٣َمَويَمفُ  ََمٝم٦ٍِّم، َأؽَمؽا  زمَِجْدٍي  هَمَٚمرا  ،◙ اهللِ فَم  َأيُّ

فُ  ُٞمِح٤مُّ  ََم٣م: هَمَٗم٣ميُمقا شزمِِدْرَهٍؿ؟ يَمفُ  َهَذا َأنا  ُُي٤ِمُّ  ٍء، يَمٛم٣َم َأٞما ٌُّقنَ »: وَم٣مَل  زمِِف؟ َٞمِْمٛمَعُ  َوََم٣م زمًَِمْ
فُ  َأَُتِ  َواهللِ : وَم٣ميُمقا شيَمُ٘مْؿ؟ َأٞما

٣ًٌم ىَم٣منَ  ضَمٝم٣ًّم، ىَم٣منَ  يَمقْ  فُ  همِٝمِف، فَمْٝم َٞما ِٕ ، ْٞمَٝم٣م هَمَقاهللِ»: هَمَٗم٣مَل  ََمٝم٦ٌِّم؟ َوُهقَ  هَمَ٘مْٝمَػ  َأؽَمؽُّ ـْ  اهللِ، فَمعَم  َأْهَقنُ  يَمٙمدُّ  َهَذا َِم

 . َمًٙمؿ أطمرصمف شفَمَٙمْٝمُ٘مؿْ 

ْٞمَٝم٣م ىَم٣مَٞم٦ِم  يَمقْ »:  ط  ايَمٛمًٌِّل وم٣مل هريره أيب وفمـ  زَم٥مَ  َمٛمٜم٣م ىَم٣مهمًِرا ؽَمَٗمك ََم٣م زَمُٔمقَو٥مٍ  صَمٛم٣َمَح  اهللاِ  فِمٛمَْد  سَمْٔمِدُل  ايمدُّ  َذْ

 ؽمٔمد زمـ ؽمٜمؾ فمـ ايمؼمَمذي أطمرصمف شََم٣مءٍ 

َٓ  »:  ط ووم٣مل  ْٞمَٝم٣م إِنا  َأ ٓا  همِٝمَٜم٣م ََم٣م ََمْٙمُٔمقنٌ  ََمْٙمُٔمقَٞم٥مٌ  ايمدُّ هُ  َوََم٣م اهللاِ ِذىْمرُ  إِ َٓ ٌ  َوا  ايمؼمَمذي طمرصمفأ شَُمَتَٔمٙمِّؿٌ  َأوْ  َوفَم٣ممِل

 .هريرة  أزمق فمـ

اح، ازمـ فمٌٝمدة أيب َمع ، اظم٣مل صم٣مء ضمكم  اصمتٚمٔمقا، ضِمكم ٕصح٣مزمف همٗم٣مل  ط  ايَمٛمًٌِّل طمْمٌٜمؿ ومد و  وَم٣مَل:  اَْلرا

َْٞمَِم٣مُر ايمٛماٌِلا  ْٕ زَم٣مِر؟ هَمَٙمْق َأسَمْٝمٛم٣َم َرؽُمقَل اهللِ  ×َأسَم٦ِم ا ْٔ ـْ َهِذِه ا هَمَدفَم٣م اهلَل  ×زمَِجاَمفَمتِِٜمْؿ هَمَٗم٣ميُمقا: إلَِم ََمَتك َٞمٛمَْزُع َِم
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٣ٌَمِل فُمُٝمقًٞم٣م، هَمَج٣مُءوا زمَِجاَمفَمتِِٜمْؿ إلَِم ايمٛماٌِلِّ  يَمٛم٣َم، ـْ َهِذِه اْْلِ َر يَمٛم٣َم َِم ٣ًٌم َوَأْهاًل يَمَٗمْد  "، هَمَٙماما َرآُهْؿ وَم٣مَل: ×هَمَٖمجا ََمْرضَم

ٟمَ  "، وَم٣ميُمقا: إِي َواهللِ َي٣م َرؽُمقَل اهللِ، هَمَٗم٣مَل: "صَم٣مَء زمُِ٘مْؿ إيَِمْٝمٛم٣َم ضَم٣مصَم٥ٌم  ًْ ـْ سَم ُ٘مْؿ يَم ٓا ُأوسمِٝمُتُٚمقُه، هَم١مِٞما يُمقيِن ايْمَٝمْقَم ؾَمْٝمًئ٣م إِ

ٓا َأفْمَْم٣مٞمِٝمِف  َٓ َأؽْمَٟمُل اهللَ ؾَمْٝمًئ٣م إِ ٌََؾ زَمْٔمُّمُٜمْؿ فَمعَم زَمْٔمٍض هَمَٗم٣ميُمقا:"َو طِمَرَة، هَمَٗم٣ميُمقا  . هَمَٟموْم ْٔ ٌُقا ا ْٞمَٝم٣م سُمِريُدوَن اؿْمُٙم ايمدُّ

زَْمٛم٣َمِء  "ْن َيْٕمِٖمَر يَمٛم٣َم، هَمَٗم٣مَل: زمَِجاَمفَمتِِٜمْؿ: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ، اْدُع اهلَل يَمٛم٣َم أَ  ِٕ َْٞمَِم٣مِر، َو ْٕ زَْمٛم٣َمِء ا ِٕ ايمٙمُٜمؿا انْمِٖمْر يمأِْلَْٞمَِم٣مِر، َو

َْٞمَِم٣مِر  ْٕ  أطمرصمف أمحد . "َأزْمٛم٣َمِء ا

 صٛم٣مفم٥م أو ، َت٣مرة دم اإلٞم٣ًمن ودطمؾ  وٓزمد ىم٣من إن  اهلل َمـ ايمرزق هم١من    ، وي٠مَِمُٙمقا يٌمِموا أن وأَمرهؿ 

 دار وأطمرة َِمَر دار ايمدٞمٝم٣م هم١من ،  أطمرة فمـ ايمدٞمٝم٣م ؿسمُمٕمٙمٜم همال ايمٛم٣مس يتٔم٣مؿم٣مه ِم٣م ذيمؽ نمغم أو ، وـمٝمٖم٥م أو ،

 . ََمَٗمر

ٌاَؽ   » ومقيمف
  ايمدٞمٝم٣م دم يزهد مل َمـ زمٝمٛمام  ، احلرام فمـ وازمتٔمد همٝمٜم٣م ؿمٚمٔمف وَمؾا  ايمدٞمٝم٣م دم َزِهَد  َمـ ٕن ش: اهللُ، ُُيِ

 ايمٛما٣مسِ  فَمعَم  َيْٟمِت »:  ايمٌخ٣مري فمٛمد ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ضمدي٧م دم امىم ، ضمرام  َمـ أو ضماللٍ  َمـ اظم٣مل مجع رزمام

٣ٌَمرِم  َٓ  َزََم٣مٌن، ـَ  َِمٛمُْف، َأطَمَذ  ََم٣م اظمَْرءُ  ُي ـَ  َأمْ  احَلاَللِ  َأَِم  شاحَلَرامِ  َِم

 . فمْمُم٣م ازداد ذزًم٣م زاد ىمٙمام ايمٌحر َمـ يممب ايمذي ، ايمٔمْمُم٣من ىَمَٚمَثؾ ََمَثُٙمفُ  ايمدٞمٝم٣م وص٣مضم٤م

ٌاَؽ  ايمٛما٣مسِ  فِمٛمَد  همٝماَم  دوازهَ   » ومقيمف
 َمـ ْلؿ همٝمام  سمْمٙمٔم٦م هم١مذا  إَمقال َمـ ْلؿ ظم٣م سمتْمٙمع ٓ أي  ش: ايمٛما٣مُس  ُُيِ

وكَ   إَمقال وُم، هَم٣مِرُس  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  هُمتَِح٦ْم  إَِذا»:   ط  ايَمٛمًٌِّل وم٣مل ىمام ، وفم٣مَدّوك ، واضمتٗمروك ، ازَدرا  وَمْقمٍ  َأيُّ  َوايمرُّ

ٌُْد  وَم٣مَل  شَأْٞمُتْؿ؟ ـِ ايم فَم مْحَ ـُ  را قَن، َذيمَِؽ، نَمغْمَ  َأوْ »:  ط اهللِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل  اهلُل، ُأََمَرَٞم٣م ىَماَم  َٞمُٗمقُل : فَمْقٍف  زْم ًُ  شُمؿا  سَمَتٛم٣َمهَم

٣ٌَمنَمُّمقَن، شُمؿا  سَمَتَدازَمُروَن، شُمؿا  سَمَتَح٣مؽَمُدوَن، ٣مىمِكمِ  دِم  سَمٛمَْْمٙمُِٗمقنَ  شُمؿا  َذيمَِؽ، َٞمْحقَ  َأوْ  سَمَت ًَ ، ََم ـَ  ْجَٔمُٙمقنَ هَمتَ  اظمَُْٜم٣مصِمِري

  َمًٙمؿ أطمرصمف شزَمْٔمضٍ  ِروَم٣مِب  فَمعَم  زَمْٔمَّمُٜمؿْ 

 . ايمدٞمٝم٣م دم ايمتٛم٣مهمس زم٤ًٌم يٗمع ، ايمٗمٙمٌٝم٥م إَمراض َمـ ذيمؽ  ونمغم  ، واحلٗمد  ، وايمٕمؾ ، احلًد هم١من 
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 حم٥ٌم إلم وَم٠مداهُ  ، ايمدٞمٝم٣م دم ايمزهد ومه٣م ، وأطمرة ايمدٞمٝم٣م ؽمٔم٣مدة أزمقاب َمـ  ، فمٓمٝمامن زم٣مزم٣من احلدي٧م همٖمل

  اهلل أن هذا وَمـ زمٗمقيمف وايمرى ايمٔمٌد إلم ايمٛم٣مس  َمٝمؾ إلم وَم٠مادهُ  ، ايمٛم٣مس فمٛمد همٝمام وايمزهد ، ٔمٌديمٙم  اهلل

 ٓا  وُمؾ »:  دفمقهتؿ فمعم أصمًرا ايمٛم٣مس يًٟميمقن ٓ وايمًالم ايمِمالة فمٙمٝمٜمؿ واظمرؽمٙمكم إٞمٌٝم٣مء أن أطمػم ومد

  « َأصْمًرا فَمَٙمْٝمفِ  َأؽْمَٟميُمُ٘مؿْ 

ٓا  َأصْمِريَ  إِنْ  َأصْمًرا فَمَٙمْٝمفِ  ُ٘مؿْ َأؽْمَٟميمُ  َٓ  َي٣موَمْقمِ »سمٔم٣ملم ووم٣مل  [50: هقد] «سَمْٔمِٗمُٙمقنَ  َأهَماَل  هَمَْمَريِن  ايماِذي فَمعَم  إِ

د أَمقاْلؿ ايمٛم٣مس ؽم٠مال أن وذيمؽ  َٓ »:   اهلل وم٣مل ايمدافمل زمف يٟمت ايمذي اخلغم دم هؿُيَزهِّ َٟميْمُ٘مؿْ  َو ًْ  َي

َٟميْمُ٘مُٚمقَه٣م إِن *َأَْمَقايَمُ٘مؿْ  ًْ ٌَْخٙمُ  هَمُٝمْحِٖمُ٘مؿْ  َي ِرْج  قاسَم    « َأْوَٕم٣مَٞمُ٘مؿْ  َوُُيْ

 أهؾ إٞمِم٣مر أن َمع ،إٞمِم٣مر وسمرك ومريًُم٣م  ط   اهلل رؽمقل أفمْمك ضمكم  ضُمٛمَكم يقم ضمِمؾ َم٣م إلم واٞمٓمر  

 وايمٌذل واظمٔمروف وايمزهد دم ايمدٞمٝم٣م وايمرنم٥ٌم دم أطمرة . ،واإلضم٣ًمن ، اإليامن

ـِ ََم٣ميمٍِؽ، وَم٣مَل: ظمَا٣م ىَم٣مَن َيْقُم ضُم  و ـْ َأَٞمِس زْم ِْؿ َوَٞمَٔمِٚمِٜمْؿ، َوََمَع فَم ُهْؿ زمَِذَراِرهيِّ ٌََٙم٦ْم َهَقاِزُن َونَمَْمَٖم٣مُن، َونَمغْمُ ٛمَكْمٍ َأوْم

ٍف، َوََمَٔمُف ايمْمَُّٙمَٗم٣مُء، هَمَٟمْدزَمُروا فَمٛمُْف، ضَمتاك زَمِٗمَل َوضْمَدُه، وَم٣مَل: هَمٛم٣َمَدى َيْقََمئٍِذ ٞمِ  ×ايمٛماٌِلِّ  َٓ ُة آ ، مَلْ َيْقََمئٍِذ فَممَمَ ـِ َداَءْي

ـْ َيِٚمٝمٛمِِف، هَمَٗم٣مَل: َُيْٙمِْط  َْٞمَِم٣مرِ »زَمْٝمٛمَُٜماَم ؾَمْٝمًئ٣م، وَم٣مَل: هَم٣ميمَْتَٖم٦َم فَم ْٕ ٌاْٝمَؽ، َي٣م َرؽُمقَل اهللِ، َأزْممِمْ ش َي٣م ََمْٔممَمَ ا هَمَٗم٣ميُمقا: يَم

٣مِرِه هَمَٗم٣مَل:  ًَ ـْ َي ـُ ََمَٔمَؽ، وَم٣مَل: شُمؿا ايْمَتَٖم٦َم فَم َْٞمَِم٣مرِ »َٞمْح ْٕ ٌاْٝمَؽ، َي٣مش َي٣م ََمْٔممَمَ ا ـُ  وَم٣ميُمقا: يَم َرؽُمقَل اهللِ، َأزْممِمْ َٞمْح

ىُمقَن، ٌُْد اهللِ َوَرؽُمقيُمُف، هَم٣مَْنََزَم اظمُْمْمِ َوَأَص٣مَب َرؽُمقُل اهلِل  ََمَٔمَؽ، وَم٣مَل: َوُهَق فَمعَم زَمْٕمَٙم٥ٍم زَمْٝمَّم٣مَء، هَمٛمََزَل هَمَٗم٣مَل: َأَٞم٣م فَم

×  ْ ـَ َوايمْمَُّٙمَٗم٣مِء، َومَل َؿ دِم اظمَُْٜم٣مصِمِري ًَ ُة  نَمٛم٣َمئَِؿ ىَمثغَِمًة، هَمَٗم دا َْٞمَِم٣مُر: إَِذا ىَم٣مَٞم٦ِم ايمُمِّ ْٕ َْٞمَِم٣مَر ؾَمْٝمًئ٣م، هَمَٗم٣ميَم٦ِم ا ْٕ ُئْمِط ا

ٌا٥ٍم، هَمَٗم٣مَل:  ٌََٙمَٕمُف َذيمَِؽ، هَمَجَٚمَٔمُٜمْؿ دِم وُم َٞم٣م، هَم ـُ ُٞمْدفَمك، َوسُمْٔمَْمك ايْمَٕمٛم٣َمئُِؿ نَمغْمَ َْٞمَِم٣مِر، ََم٣م ضَمِدي٧ٌم »هَمٛمَْح ْٕ َي٣م ََمْٔممَمَ ا

َ٘مُتقاش زَمَٙمَٕمٛمِل فَمٛمُْ٘مْؿ؟ ًَ ٍد »، هَمَٗم٣مَل: هَم ٌُقَن زمُِٚمَحٚما ْٞمَٝم٣م َوسَمْذَه َْٞمَِم٣مِر، َأََم٣م سَمْرَوْقَن َأْن َيْذَه٤َم ايمٛما٣مُس زم٣ِميمدُّ ْٕ َي٣م ََمْٔممَمَ ا

قُزوَٞمُف إلَِم زُمُٝمقسمُِ٘مْؿ؟ يَمْق ؽَمَٙمَؽ ايمٛما٣مُس َواِدًي٣م، َوؽَمَٙمَ٘م٦ْم »وَم٣ميُمقا: زَمعَم، َي٣م َرؽُمقَل اهللِ، َرِوٝمٛم٣َم، وَم٣مَل: هَمَٗم٣مَل: ش ََتُ

َْٞمَِم٣مرِ ا ْٕ طََمْذُت ؾِمْٔم٤َم ا َٕ ٣ًٌم،  َْٞمَِم٣مُر ؾِمْٔم  َمتٖمؼ فمٙمٝمف . شْٕ
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دَ  وَم٣م  وُمتَِؾ، َمـ وُمتَِؾ  وَم٣م ايمّمٕم٣مئـ، إطمراج إلم ي٠مدي ؿقاْلأَم ايمٛم٣مس هم٠ًمال دَ  َمـ ُذِّ  ووُمْمَِٔم٦م  ، ُذِّ

حا  َواسماُٗمقا» :ط ايمٛماٌِل وم٣مل ىمام ذيمؽ إٓ إرضم٣مم حا  هَم١مِنا  ، ايمُمُّ ـْ  َأْهَٙمَؽ  ايمُمُّ ٌَْٙمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  ََم َٙمُٜمؿْ  وَم  ؽَمَٖمُ٘مقا َأنْ  فمعم مَحَ

  ◙ صم٣مزمر فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف شحَم٣َمِرََمُٜمؿْ  َواؽْمَتَحٙمُّقا ِدََم٣مَءُهؿْ 

  َم٣مسمٗمدم فمعم  ضمج٥م زمف سمٗمقم ٓ ايمًٛمد ؤمٝمػ احلدي٧م هذا أن وايمُم٣مهد يْمقل وايم٘مالم  

 .ٞمثٌتف همال  ط يمٛمٌلا فمـ يث٦ٌم مل  يم٘مـ ايمٛمٌقة ٞمقر فمٙمٝمف احلدي٧م هذا  وم٣مل ايمٔمٙمؿ أهؾ زمٔمض أن َمع

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والثالثون الثاني الحديث

 
ٓ  »وم٣مل :  - × -أّن رؽمقل اهلل  -ريض اهلل فمٛمف  -فمـ أيب ؽمٔمٝمد ؽمٔمد زمـ ؽمٛم٣من اخلدري 

. ضمدي٧م ضمًـ رواه ازمـ َم٣مصم٥م وايمدارومْمٛمل ونمغممه٣م َمًٛمدًا، ورواه َم٣ميمؽ دم  ش ضر وٓ ضار
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 *********************************************ايمممح :

ـْ » ومقيمف: ـِ  ؽَمٔمدِ :  وهق :اخُلدريِّ   ؽَمٔمٝمدٍ  َأيب فم ـِ  ََم٣ميمِؽ زم َْٞمَِم٣مِري ؽِمٛم٣َمنٍ  زم ْٕ  اظم٘مثريـ َمـ وهق  ◙ ا

 .  ط اهلل قلَرؽُم  فمـ

رَ  َٓ  » ومقيمف: ارَ  َوَٓ  َضَ  :ش ِضَ

٣ٌَمدة ضمدي٧م َمـ صم٣مء  همٗمد ؿمرومف زمٚمجٚمقع ضمًـ ضمدي٧م هذا و  َم٣ميمؽ، زمـ شمٔمٙم٥ٌم ضمدي٧مو ، ايمِم٣مَم٦م زمـ فُم

 إلم احلدي٧م يرسمٗمل ايمُمقاهد و  ايمْمرق زمٚمجٚمقع و ، ؤمٝمٖم٥م وىمٙمٜم٣م م◙ وفم٣مئُم٥م فم٣ٌمس ازمـ ضمدي٧مو

 .  ورهمٔمف ايمير دهمعدم  وم٣مفمدةو ، ايمديـ ومقافمد َمـ َمٜمٚم٥م وم٣مفمدة وهق ، آضمتج٣مج

 . زمٔمث٦م زمجقاَمع ايم٘مٙمؿ، همٜمق ايمٗم٣مئؾ: وصمقاَمٔمف  ط  ايَمٛمًٌِّل ىمالم وصمٝمز َمـ وهذا

 : همرووم٣م همذىمروا همرًق  زمٝمٛمٜمام أن  أم واضمد َمٔمٛم٣ممه٣م هؾ ضار ٓ و ضر ٓ َمٔمٛمك دم اطمتٙمٖمقا وومد

 . يمألولم سمقىمٝمد وايمث٣مٞمٝم٥م  ضار ٓ زمٚمٔمٛمك   ضر ٓ أن:  إول 

 . فمٙمٝمف نمغمه يدطمٙمف َم٣م  وايميار نمغمه فمعم هق ُيدطِمؾ َم٣م ايمير أن:   يمث٣مينا 

 .  صم٣مئز نمغم وصمفٍ  فمعم زمف ض ومد زمٚمـ يي أن وايميار ، ييه ٓ زمٚمـ يي أن ايمير:  ايمث٣ميم٧م 

 .ايمير زمرهمع  أَمر ومد  ط  ايَمٛمًٌِّل هم١من ضم٣ملٍ  أي وفمعم 
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ََم٦م هم١مَن٣م اظمحرَم٣مت أنمٙم٤م َتريؿ ايم٣ٌمب هذا وَمـ  وومد ٞمٖمًًٝم٣م، ي٘مقن ومد  ايمير أن إذ   ، ايمير يمدهمع ضُمرِّ

مَ   زمدٞمًٝم٣م، ي٘مقن وومد ، َم٣ميمًٝم٣م ي٘مقن  ،وايم٤ًم  اْلغمان وأذي٥م إرضم٣مم ومْمٝمٔم٥م َمـ ايمير إلم ي٠مدي َم٣م ىمؾ هَمُحرِّ

 . وايمتدازمر وايمتٗم٣مؿمع وايمتٜم٣مصمر، يمٙمٚمًٙمٚمكم ايمُمتؿو

م ذيمؽ ىمؾ   . أطمٝمف طمْم٥ٌم فمعم ايمرصمؾ ُيْم٤م أن ايمٛمٜمل وَمٛمف  يمٙمير رهمًٔم٣م ، ديٛمٛم٣م دم  ضُمرِّ

٣م أو ضم٣مؽمدا ي٘مقن أن أو  ، أطمٝمف زمٝمع فمعم يٌٝمع أن أو  ًً ٣م أو   ، َمٛم٣مهم ًً  ايمٛمقاهل همٟمنمٙم٤م   ، أطمٝمف فمعم َمتجً

٣مىُمؿْ  »ط: وم٣مل رؽمقل اهلل  هريرة أيب ضمدي٧م ودم ، ايم٣ٌمب هذا َمـ ـا  وَ  إِيا ـا  هَم١مِنا  ، ايمٓما  ، احَلِدي٧ِم  َأىْمَذُب  ايمٓما

قا َوَٓ  ًُ ًا قا َوَٓ  ، ََتَ ًُ ًا ٣مؽَمُدوا وٓ سمٛم٣مهمًقا َوَٓ  ، ََتَ ٣ٌَمنَمُّمقا َوَٓ  ، سَمَدازَمُروا َوَٓ  ، ََتَ َٓ  ، سَم ٣مصَمُروا َو َٓ  ، هَتَ ٌْع َو  َي

َٓ  ، زَمْٔمض زَمْٝمع فَمعَم  زَمْٔمَّمُ٘مؿْ  َٓ  ، سَمٛم٣َمصَمُُمقا َو ٥ٌَمِ  فَمعَم  زَمٔمُّم٘مؿ َُيُْْم٤م َو ٣ٌَمدَ  َوىُمقُٞمقا ، زَمْٔمض طِمْْم   ش إطِْمَقاًٞم٣م اهللاِ فِم

 .َمتٖمؼ فمٙمٝمف  

 . أطمالومٜمؿ و ،فمٗم٣مئدهؿ دم ايمٛم٣مس فمعم احل٣مصؾ ايمير يمدهمع إٓ ،ايم٘مت٤م وُأٞمزيم٦م ،ايمرؽمؾ ُأرؽِمٙم٦م وَم٣م 

مَ  و  مَ ،   ايمقصٝم٥م دم ايميار ضُمرا م ،وايمرو٣مفم٥م ، احلّم٣مٞم٥م فمٛمد  اظمّم٣مرة َوضُمرِّ  وم٣مل ضمكم ىمؾ دم ايمير َوضُمرا

ـَ  َوايْمَقايمَِداُت »  سمٔم٣ملم َدهُ  ُيْرِؤْم َٓ ـْ  ىَم٣مَِمَٙمكْمِ  ضَمْقيَمكْمِ  ـا َأْو َو٣مفَم٥مَ  ُيتِؿا  َأنْ  َأَرادَ  ظمَِ ـا  يَمفُ  اظمَْْقيُمقدِ  َوفَمعَم  ايمرا  ِرْزوُمُٜم

ـا  َقهُتُ ًْ
ٓا  َٞمْٖمٌس  سُمَ٘مٙماُػ  َٓ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  َوىمِ َٓ  زمَِقيَمِدَه٣م َوايمَِدةٌ  سُمَّم٣مرا  َٓ  ُوؽْمَٔمَٜم٣م إِ  اِرِث ايْمقَ  َوفَمعَم  زمَِقيَمِدهِ  يَمفُ  ََمْقيُمقدٌ  َو

ًٓ  َأَراَدا هَم١مِنْ  َذيمَِؽ  َِمْثُؾ  ـْ  همَِِم٣م ِؤُمقا َأنْ  َأَرْدسُمؿْ  َوإِنْ  فَمَٙمْٝمِٜماَم  صُمٛم٣َمَح  هَماَل  َوسَمَُم٣مُورٍ  َِمٛمُْٜماَم  سَمَراضٍ  فَم ؼَمْ ًْ َدىُمؿْ  سَم َٓ  هَماَل  َأْو

ْٚمُتؿْ  إَِذا فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  صُمٛم٣َمَح  ُٗمقا زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  آسَمْٝمُتؿْ  ََم٣م ؽَمٙما  [233: ايمٌٗمرة] «زَمِِمغمٌ  سَمْٔمَٚمُٙمقنَ  زماَِم  اهللاَ  َأنا  ُٚمقاَوافْمٙمَ  اهللاَ َواسما

ز ومد  ط  ايَمٛمًٌِّل إن زمؾ  :  يميره دهمًٔم٣م ومتٙمف إلم أدى ويمق ايمِم٣مئؾ دهمع صَمقا

 إِنْ  َأَرَأْي٦َم :  وَم٣مَل  ، ََم٣ميَمَؽ  سُمْٔمْمِفِ  هَماَل :  وَم٣مَل  ؟ ََم٣مرِم  َأطْمَذ  ُيِريُد  َرصُمٌؾ  صَم٣مءَ  إِنْ  َأَرَأْي٦َم  " ، اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م:  وَم٣مَل  

 دِم  ُهقَ :  وَم٣مَل  ؟ وَمَتْٙمُتفُ  إِنْ  َأَرَأْي٦َم :  وَم٣مَل  ، ؾَمِٜمٝمٌد  هَمَٟمْٞم٦َم :  وَم٣مَل  ؟ وَمَتَٙمٛمِل إِنْ  َأَرَأْي٦َم :  وَم٣مَل  ، وَم٣مسمِْٙمفُ :  وَم٣مَل  ؟ وَم٣مسَمَٙمٛمِل

 . َمًٙمؿ دم اظمٗمداد ضمدي٧م َمـ  " ايمٛما٣مرِ 



 383  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

 َمـ سم٘من َم٣م  وأهدر ؟ ايْمَٖمْحُؾ  َيْٗمَّمؿُ  ىَماَم  سَمْٗمَّمَٚمَٜم٣م َأنْ  َرْدَت أَ   ط  ايَمٛمًٌِّل وم٣مل أطمٝمف يد أضمدهؿ فَمض  َوظمَا٣م

َٓ :   ط ايمٛماٌِلُّ  وَم٣مَل     ط  ايَمٛمًٌِّل ؽم٣مزم٥م ،ايمرصمؾ ذيمؽ وَمَتؾ وظم٣م أؽمٛم٣مٞمف  َمًٙمؿ أطمرصمف ".َهَدرٌ  َدََمَٜم٣م َأنا  اؾْمَٜمُدوا َأ

 . أٞمس فمـ

 وايمٕمراب ،ايمٔمٗمقر وايم٘مٙم٤م  ،واحُلدي٣مء ،٥مواحلٝم ،ايمٔمٗمرب ،واحَلَرم ،احِلؾ دم ايمٖمقاؽمؼ زمٗمتؾ أَمر وومد 

 احلٝم٥م زمٗمتؾ وأَمر،   اظمًٙمٚمكم فمعم َمٛمٜم٣م احل٣مصؾ يمٙمير وذيمؽ ،فمٛمٜم٣م اهلل ريض فم٣مئُم٥م ضمدي٧م دم ىمام إزمٗمع

ٌْدِ  ضمدي٧م دم ىمام  ـُ . ش: ٣مفُمْرهمً  َواظمُْْرؽَماَلِت  » فَمَٙمْٝمفِ  ُأْٞمِزيَم٦ْم  َووَمْد  نَم٣مرٍ  ذِم  - ط- ايمٛماٌِكِّ  ََمعَ  ىُمٛما٣م وَم٣مَل  اهللاِ فَم  هَمٛمَْح

ـْ  َٞمْٟمطُمُذَه٣م ٥ٌَمً  همِٝمفِ  َِم ٌََٗمْتٛم٣َم يمِٛمَْٗمُتَٙمَٜم٣م هَم٣مزْمَتَدْرَٞم٣مَه٣م. ش اوْمُتُٙمقَه٣م » هَمَٗم٣مَل  ضَمٝما٥مٌ  فَمَٙمْٝمٛم٣َم طَمَرصَم٦ْم  إِذْ  َرؿْم ًَ - اهللاِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  هَم

ىُمؿْ  اهللاُ  َووَم٣مَه٣م » - ط َه٣م َووَم٣مىُمؿْ  ىَماَم  َذا   َمًٙمؿ أطمرصمف ش َذا

ـُ  َٓ  »:  ◙ َم٣ميمؽ زمـ أٞمس ضمدي٧م ،سمّمٚمٛمف َم٣م ايمٛم٣مس إلم ي٠مدي أن اظمًٙمؿ فمعم وايمقاصم٤م   ُي٠ْمَِم

طَِمٝمفِ  ُُي٤ِما  ضَمتاك َأضَمُدىُمؿْ  فِ  ُُي٤ِمُّ  ََم٣م ِٕ ًِ   فمٙمٝمف َمتٖمؼ ش يمِٛمَْٖم

  ايممم َمـ:  أي ش يمٛمٖمًف ي٘مره َم٣م ٕطمٝمف ي٘مره ضمتك أضمدىمؿ ي٠مَمـ ٓ أٞمف » وَمٖمٜمقَمف اخلغم َمـ:  أي 

 هَمُقِؤَم٦م وايمٛمزافم٣مت،  ايمٗمّم٣مي٣م ضمؾ دم احلدي٧م هذا َمٔمٛمك فمعم  َمّمقا ومديمٗمّم٣مة ا َمـ ىمثغماً  أن وَتد 

 هبتؽ وإَم٣م أَمقاْلؿ زمٟمطمذ إَم٣م  ،ايمٛم٣مس فمعم احل٣مصؾ ايمير دهمع أصمؾ َمـ   ،احُل٘م٣مم همٝمٜم٣م وُٞمِِم٤َم ،  اظمح٣مىمؿ

 .   زمٟمذيتٜمؿ وإَم٣م ،أفمراوٜمؿ

 ُهؿ َوََم٣م» :  اهلل وم٣مل يمؽذ وَمع ىم٣ميمًحر ايمٛم٣مسيمير  ايممم أهؾ َمـ ىمثغم يتٔم٣مؿم٣مه َم٣م إلم واٞمٓمر 

ـَ  ي ـْ  زمِفِ  زمَِّم٣مرِّ ٓا  َأضَمدٍ  َِم ُهؿْ  ََم٣م َوَيَتَٔمٙماُٚمقنَ  ۖ   اهللاِ زم١ِمِْذنِ  إِ َٓ  َيُيُّ ـِ  فَمٙمُِٚمقا َويَمَٗمْد  ۖ   َيٛمَٖمُٔمُٜمؿْ  َو اهُ  ظمََ  دِم  يَمفُ  ََم٣م اؾْمؼَمَ

طِمَرةِ  ْٔ ـْ  ا  «  ۖ   طَماَلٍق  َِم

  ،اظمخٙمقوم٥م ،اظمرزمقزم٥م َمٔمٌقداهتؿ دم افمتٗمدوا ضمكم ايم٘مٖم٣مر ضم٣مل هق ىمام زم٣مفمتٗم٣مدٍ  اإلٞم٣ًمن فمعم يٗمع ومد  هم٣ميمير 

 .  اهلل دون َمـ أو  اهلل َمع وسمي سمٛمٖمع أَن٣م
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 . فمٛمف   اهلل دهمع إذا إٓ  فمٛمٜم٣م ايمير دهمع أو ،ٞمٖمًف ٞمٖمع يًتْمٝمع ٓ أٞمف ٞمٌٝمف فمـ  اهلل وأطمػم

 :  اظمزفمقَم٥م احلج٣مرة َمـ هل ايمتل أْل٥م أولم زم٣مب همٚمـ،   َمرزمقب خمٙمقق ٕٞمف وذيمؽ

َٓ  َٞمْٖمًٔم٣م يمِٛمَْٖمِز  َأَْمٙمُِؽ  ٓا  وُمؾ »: سمٔم٣ملم وم٣مل ا َو ٓا  َضًّ ؽْمَتْ٘مَثْرُت  ايْمَٕمْٝم٤َم  َأفْمَٙمؿُ  ىُمٛم٦ُم  َويَمقْ  ۖ   اهللاُ ؾَم٣مءَ  ََم٣م إِ َـ  َٓ  َِم

غْمِ  ٛمِلَ  َوََم٣م اخْلَ ًا قءُ  ََم ًُّ ٓا  َأَٞم٣م إِنْ  ۖ   ايم  « ُي٠ْمَِمٛمُقنَ  يمَِّٗمْقمٍ  َوزَمُِمغمٌ  َٞمِذيرٌ  إِ

 دم ايمٛم٣مس فمعم وايمقاومع، احل٣مصؾ ايممم أنمٙم٤م هم١من  ،وَمآْلؿ ضم٣مْلؿ ٓؽمتٗم٣مم احلدي٧م هبذا ايمٛم٣مس فمٚمؾ ويمق 

 ي٠مطمذ أو ،ايمدٞمٝم٣م دم ُيٗمَتؾ إٞم٣ًمن َمـ هم٘مؿ َمٛمٜمؿ ايمقاومع أو ،فمٙمٝمٜمؿ ايمقاومع ايمير زم٤ًٌم هق ،أطمرة و ايمدٞمٝم٣م

٤م أو ،ُيًَجـ أو َم٣ميمف ًَ  . ؾمٚمكمايمٕم٣م ايمٓم٣مظمكم َمـ زمف  إضاًرا،   ذيمؽ نمغم أو  ،ُي

 ،وايمممىمٝم٣مت ،واظمٔم٣ميص زم٣ميم٘مٖمر   ،ايمدٞمٝم٣م احلٝم٣مة دم  يمٛمٖمًف إهم٣ًمده زم٤ًٌم  ،آطمرسمف سمٖمًد إٞم٣ًمنٍ  َمـ وىمؿ 

رَ  َٓ  احلدي٧م هذا ٞمٖمًف فمعم اظمًٙمؿ همٝمجٔمؾ ،واخلراهم٣مت وايمٌدع ارَ  َوَٓ   ،ايمٕمغم فمعم ٞمٖمًف َمـ أي:  َضَ :    ِضَ

  ،اظمذىمقرة اظمٔم٣مين إضمدى فمعم  ،ٞمٖمًف فمعم ايمٕمغم  َمـ أي

 ُي٠ْمسَمك َأنْ  ُُي٤ِمُّ  ايماِذي ايمٛما٣مسِ  إلَِم  َويْمَٝمْٟمِت »: َمًٙمؿ صحٝمح دم ◙  فمٚمرو ازمـ اهلل فمٌد ضمدي٧م ،ودم

 . شإيَِمْٝمفِ 

 أصح٣مزمف فمـ همرهمع ين ديـ ايمديـ هذا  اهلل صمٔمؾ وومد ،ايممم وذه٤م  ،ايمير ُرهمِع ذيمؽ همٔمٙمٛم٣م هم١مذا 

ـَ » سمٔم٣ملم وم٣مل، وأص٣مر إنمالل ؽُمقَل  َيتأٌُِمقنَ  ايماِذي لا  ايمٛماٌِلا  ايمرا َُمِّ ْٕ  ايمتاْقَراةِ  دِم  فِمٛمَْدُهؿْ  ََمْ٘مُتقزًم٣م ََيُِدوَٞمفُ  ايماِذي ا

ْٞمِجٝمؾِ  ـِ  َوَيٛمَْٜم٣مُهؿْ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  َيْٟمَُمُرُهؿْ  َواإْلِ ؿُ  َوُُيِؾُّ  اظمُْٛمَْ٘مرِ  فَم ٣ٌَمِت  َْلُ مُ  ايمْماٝمِّ ٣ٌَمئ٧َِم  فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  َوُُيَرِّ  فَمٛمُْٜمؿْ  َوَيَّمعُ  اخْلَ

نَْماَلَل  ُهؿْ إِْسَ  ْٕ ـَ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ىَم٣مَٞم٦ْم  ايماتِل َوا ُروهُ  زمِفِ  آََمٛمُقا هَم٣ميماِذي وهُ  َوفَمزا ٌَُٔمقا َوَٞمٌَمُ  ُأويَمئَِؽ  ََمَٔمفُ  ُأْٞمِزَل  ايماِذي ايمٛمُّقرَ  َواسما

 [057: إفمراف] « اظمُْْٖمٙمُِحقنَ  ُهؿُ 

 أو   اَْلَٙم٘م٥م أٞمٖمًٜمؿ فمعم طمُمقا إن ،دايمػم ؾمدة دم ايمتٝمٚمؿ أزم٣مح  اهلل أن ايمديـ دم وايمٝمني٥م ايمير رهمع وَمـ 

 . َمريّم٣م أضمدهؿ ىم٣من
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 دم ايمٖمْمر وأزم٣مح ،اظم٣مء ئمقزه أو اظم٣مء َيد ٓ ايمذي اظمٗمٝمؿ ضمتك أو ،اظم٣مء َيد ٓ ايمذي يمٙمٚم٣ًمهمر ايمتٝمٚمؿ وأزم٣مح 

 .  واظمروع ،واحلٌعم ،واظمريض  ،يمٙمٚم٣ًمهمر رَمّم٣من

ت و   . ايمير يٙمحٗمٜمؿ ٓ ضمتك ،ايمٛم٣مس فمـ ايمتخٖمٝمػ َمـ هذا وىمؾ ،اظم٣ًمهمر فمعم ايمِمالة وُمٌِمَ

 ايمدٞمٝم٣م دم ايمٔمٌد صالح أن يمقصمدٞم٣م ايم٘مرام أصح٣مزمف فمٙمٝمف ىم٣من وَم٣م   ط  ايَمٛمًٌِّل فمٙمٝمف ىم٣من َم٣م سمٟمَمٙمٛم٣م ويمق

 . ضار وٓ همٝمف ضر ٓ ايمذي همٜمق ،اظم٠مَمٛمكم ؽمٌٝمؾ زم٣مسم٣ٌمع  وأطمرة

 اظم٣ًمئؾ دم فمٙمٝمٜمؿ ضم٣مصٌؾ  ايمير هم١من ،وأومًَٝمتٜمؿ وآرآئٜمؿ ، وأذواومٜمؿ ،أهقائٜمؿ إلم ايمٛم٣مس سُمِركَ  إذا وأَم٣م

ـْ  ىَم٣منَ  َويَمقْ  »:   اهلل وم٣مل  ،ايمٔمَٚمٙمٝم٥م و ايمٔمٙمٚمٝم٥م   « ىَمثغًِما اطْمتاِلهًم٣م همِٝمفِ  يَمَقصَمُدوا اهللاِ نَمغْمِ  فِمٛمْدِ  َِم

 ونمغم ،وآٞمٗمالزم٣مت ،ايمثقرات َمـ  زم٣مَٕم٥م ضمؾ َم٣م اٞمٓمروا و وايمدٞمٝم٣م ايمديـ دم يمٙمير ؽم٤ٌم وآطمتالف 

  ،ؾمٝمٔم٣م وص٣مروا همتٖمرومقا ،زمٔمض فمعم زمٔمّمٜمؿ وو٣مر ،زمٔمض زمٔمّمٜمؿ همي طمتالهمٜم٣ما زم٤ًٌم ايمٖمتـ َمـ ذيمؽ

 « هَمِرضُمقنَ  يَمدهْيِؿْ  زماَم  ضِمْزٍب  ىُمؾُّ  »

ـ زم٣ميمٌالد  ايممم ضمؾ ضمتك زمٔمض فمعم زمٔمّمٜمؿ زمٕمك شمؿ   فمٛمد زمؾ  ،اظمًٙمٚمكم َمـ ىمثغمٍ  فمٛمد ُيرَى  ٓ َمـ ومَتَ٘مًّ

 ش:“ يزال ايمير“» دةزمٗم٣مفم احلدي٧م هذا فمـ زمٔمّمٜمؿ ُئَمػِم  وومد ،اظمًٙمٚمكم  مجٝمع

 َمـ وهق ،اْل٣مَمٔم٥م إصقيمٝم٥م ايمٗمقافمد َمـ همٜمق ،يْمقل فمٙمٝمف وايم٘مالم، إزايمت٥م و ايمير رهمع َمـ زمد ٓ أي

 وَم٣م  ،ذيمؽ ♫ ايمٛمقوي ذىمر ىمام،   اإلؽمالم َمدار فمٙمٝمٜم٣م ايمتل إضم٣مدي٧م َمـ وهق ط  ايَمٛمًٌِّل ىَمٙمِؿ صمقاَمع

 .ايمتقهمٝمؼ وزم٣مهلل ، واحل٣مصٙم٥م ،ايمٛم٣مزيم٥م ،ايمٗمّم٣مي٣م مجٝمع دم زمف  ويًتديمقن زمف ُيتجقن ايمٔمٙمامء زال

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و   -

 ۞۞۞ 
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 والثالثون الثالث الحديث

  

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

ِحٝمَحكْمِ  دم هق فَمك زمَِدفْمَقاُهؿْ  ايمٛما٣مُس  ُئْمَْمك يَمقْ  »:  زمٙمٖمظ ايمِما دا ؿْ  ِرصَم٣ملٍ  ِدََم٣مءَ  َٞم٣مٌس  َٓ ـا  وَأَْمَقاَْلُ
 ايْمَٝمِٚمكمَ   َويَم٘مِ

فَمك فَمعَم   ش فَمَٙمْٝمفِ  اظمُْدا

ؾَْمَٔم٧ُم  فمـ ايمِمحٝمحكم دم َم٣م اظمٔمٛمك  هذا فمعم ويدل  ،ؾمقاهد يمف اظمِمٛمػ ؽم٣مومف ايمذي ايمٙمٖمظ هبذا وهق  ْٕ  ا

ـُ  فُ  ، وَمْٝمسٍ  زْم :   ط هَمَٗم٣مَل  ، ط اهللِ َرؽُمقلِ  إلَِم  ٣مهَم٣مطْمَتَِمْٚمٛمَ  زمِْئٍر، دِم  طُمُِمقََم٥مٌ  َرصُمؾٍ  َوزَمكْمَ  زَمْٝمٛمِل ىَم٣مَٞم٦ْم : وَم٣مَل  َأٞما

 .شَيِٚمٝمٛمُفُ  َأوْ  ؾَم٣مِهَداكَ »

 زم٣مب دم ،ىمثغمة َم٣ًمئؾ دم يدطمؾ زم٣مٌب  وهق وايمُمٜم٣مدات ايمدفم٣موى زم٣مب دم فمٓمٝمؿ أصٌؾ  احلدي٧م وهذا 

 ،احلدي٧م هذا إلم سمٔمقد ايم٣ٌمب َم٣ًمئؾ وَمدار ،احلدود و احلٗمقق

 يٟمت ضمتك ايمدفمقى زمٚمجرد ؾمخصٍ  إلم يٛمتٗمؾ ٓ احلؼ وأ اظم٣مل أن َمٔمٛم٣مه ،زمدفمقاهؿ ايمٛم٣مس ُئمْمك يمق همٗمقيمف

 . يمف أٞمف فمعم يدل زمام

 : ومٝمؾ وومد 

فَم٣مَوى  ْ  إَِذا َوايمدا ـا  مَل   أدفمٝم٣مءُ  َأْصَح٣مهُب٣َم ** زَمٝمِّٛم٣َمٍت  فَمعَم  سَمُ٘م

 ،ايمٕمِم٤مو ،ايمٛمٜم٤مو  ،ايمنوم٥م وومٔم٦م وْلذا نمغمهؿ أيدي دم زمام اظمْم٣مَمع َمـ ،ايمٛم٣مس فمٙمٝمف َم٣م زمٝم٣من وفيى: 

  إَمقال أطمذ أٞمقاع َمـ ذيمؽ ونمغم

ـِ  ـِ  فَم ٌا٣مسٍ  ازْم فَمك زمَِدفْمَقاُهؿْ  ايمٛما٣مُس  ُئْمَْمك يَمقْ : وَم٣مَل   ط اهللاِ َرؽُمقَل  َأنا  ريض اهلل عنهام  فَم دا َٓ 

ـا  َوِدََم٣مَءُهْؿ، وَمْقمٍ  َأَْمَقاَل  ِرصَم٣مٌل 
فِمل، فَمعَم  ايْمٌَٝمِّٛم٥َمَ  يَم٘مِ ـْ  فَمعَم  َوايْمَٝمِٚمكمَ  اظمُْدا ، ضَمِدي٧ٌم  شَأْٞمَ٘مرَ  ََم ـٌ ًَ  َرَواهُ  ضَم

ٌَْٝمَٜمِٗملُّ  هُ  ايْم ِحٝمَحكْمِ " دِم  َوزَمْٔمُّمفُ  َهَ٘مَذا، َونَمغْمُ  . "ايمِما
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٥ٌَمً   وذاءً  زمٝمًٔم٣م   همٝمف ويتٌمف يده َت٦م َم٣م يٚمٙمؽ اإلٞم٣ًمن أن إصؾ أنزمٝم٣من  وفيى:  َمـ ذيمؽ ونمغم وِه

فِمل َمـ صم٣مء هم١من ،ايمتٌمف أٞمقاع فِمل   ، يده َت٦م َم٣م َيدا  أو ؾم٣مهدان إَمقال دم وايمٌٝمٛم٥م ، زم٣ميمٌٝمٛم٥م ُيْم٣ميَم٤م هم٣مظمدا

فمك ؾَٞم٘مَ  إذا ايمٝمٚمكم أو  ، ويٚمكم  ؾم٣مهد  أو ،واَمرأسمكم زمُم٣مهد أو  ،زمُم٣مهَدْيـ سم٘مقن ايمٌٝمٛم٥م أن وإصؾ  فمٙمٝمف اظمُدا

 .  ايمُمٜم٣مدات دم يمٙمٛم٣ًمء َمدطمؾ همال احلدود زم٣مب دم أَم٣م ،ايمرصمٙمكم َمٗم٣مم سمٗمقم ٞمًقة أرزمع

 . يمٙمرصم٣مل ايمُمٜم٣مدة وإٞمام ،ايمُمٜم٣مدات زم٣مب دم َمدطمؾ يمٙمٚمرأة يمٝمس احلدود أٞمقاع مجٝمع و

ِقغٍ  أو زم١مذَنؿ إٓ  ،نمغمهؿ فمعم ضمرام ايمٛم٣مس أَمقال أن دم إصؾ أن وفيى:  ًَ  دم ايمٗمقل وه٘مذا ذفمل زمٚم

 .  ايمدَم٣مء

 همٖمل احلٗمقق َمـ ىمثغم يمّم٣مفم٦م وإَمقال ايمدَم٣مء ُهِدَرت همٙمق  ،هُتَْدر ٓ وايمدَم٣مء إَمقال أن وفيى:  

ـْ   َمًٙمؿ صحٝمح ـِ  ؽَمْٜمؾِ  فَم فُ  ضَمْثَٚم٥مَ  َأزمِك زْم هُ  َأٞما ـْ  َأطْمػَمَ ـْ  ِرصَم٣ملٍ  فَم ا َِم ٌَْد  َأنا  وَمْقَِمفِ  ءِ ىُمػَمَ ـَ  اهللاِ  فَم  َوحُمَٝمَِِّم٥مَ  ؽَمْٜمؾٍ  زْم

ـْ  طَمْٝمػَمَ  إلَِم  طَمَرصَم٣م ٌَْد  َأنا  هَمَٟمطْمػَمَ  حُمَٝمَِِّم٥مُ  هَمَٟمسَمك َأَص٣مهَبُؿْ  صَمْٜمدٍ  َِم ـَ  اهللاِ  فَم  هَمِٗمغمٍ  َأوْ  فَمكْمٍ  ذِم  َوؿُمِرَح  وُمتَِؾ  وَمْد  ؽَمْٜمؾٍ  زْم

ٌََؾ  شُمؿا . وَمَتْٙمٛم٣َمهُ  ََم٣م َواهللاِ وَم٣ميُمقا. وَمَتْٙمُتُٚمقهُ  َواهللاِ َأْٞمُتؿْ  هَمَٗم٣مَل  هَيُقدَ  هَمَٟمسَمك ؿْ  هَمَذىَمرَ  وَمْقَِمفِ  فَمعَم  وَمِدمَ  ضَمتاك َأوْم ٌََؾ  شُمؿا  َذيمَِؽ  َْلُ  َأوْم

َِم٥مُ  َوَأطُمقهُ  ُهقَ  ٌُْد  َِمٛمْفُ  َأىْمػَمُ  َوُهقَ  ضُمَقيِّ ـِ  َوفَم مْحَ ـُ  ايمرا  هَمَٗم٣مَل  زمَِخْٝمػَمَ  ىَم٣منَ  ايماِذى قَ َوهُ  يمَِٝمَتَ٘مٙماؿَ  حُمَٝمَِِّم٥مُ  هَمَذَه٤َم  ؽَمْٜمؾٍ  زْم

ْ  » ظمَُِحٝمَِِّم٥مَ  - ط- اهللاِ  َرؽُمقُل  ْ  ىَمػمِّ ـا  ُيِريُد . ش ىَمػمِّ ًِّ َِم٥مُ  هَمَتَ٘مٙماؿَ  ايم  ط- اهللاِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل . حُمَٝمَِِّم٥مُ  سَمَ٘مٙماؿَ  شُمؿا  ضُمَقيِّ

٣م » - ٌَُ٘مؿْ  َيُدوا َأنْ  إَِما ٣م َص٣مضِم ٌُقا َذيمَِؽ  ذِم  إيَِمْٝمِٜمؿْ  - ط- اهللاِ َرؽُمقُل  هَمَ٘مَت٤َم . ش زمَِحْرٍب  ُي٠ْمِذُٞمقا َأنْ  َوإَِما ٣م هَمَ٘مَت  َواهللاِ إِٞما

َقيَِِّم٥مَ  - ط- اهللاِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل . وَمَتْٙمٛم٣َمهُ  ََم٣م ٌْدِ  َوحُمَٝمَِِّم٥مَ  حِلُ ـِ  َوفَم مْحَ ٙمُِٖمقنَ  » ايمرا َتِحٗمُّقنَ  َأََتْ ًْ . ش َص٣مضِمٌُِ٘مؿْ  َدمَ  َوسَم

قا وَم٣ميُمقا. ش هَيُقدُ  يَمُ٘مؿْ  َتْحٙمُِػ همَ  » وَم٣مَل . َٓ  وَم٣ميُمقا ًُ ٙمِِٚمكمَ  يَمْٝم ًْ ـْ  - ط- اهللاِ َرؽُمقُل  هَمَقَداهُ . زمُِٚم ٌََٔم٧َم  فِمٛمِْدهِ  َِم  إيَِمْٝمِٜمؿْ  هَم

ارَ  فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  ُأْدطِمَٙم٦ْم  ضَمتاك َٞم٣موَم٥مٍ  َِم٣مَئ٥مَ  - ط- اهللاِ َرؽُمقُل   .ايمدا
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رَ  إن هم٣مظمٝم٦م  ٦ٌَم مل أو ،نمريؿ يمف يقصمد ومل وُمدِّ  ، اظمًٙمٚمكم َم٣مل زمٝم٦م يديف أن ،  زمٔمٝمٛمف نمريؿ فمعم ايمدفمقى سُمث

 َمـ ، احلٝمقاٞم٣مت ىمدَم٣مء ويِمغم هُيَْدر أن َيقز همال فمزيز ودَمف ، رهمٝمٔم٥م وَمٛمزيمتف فمٓمٝمؿ ضمٗمف اظمًٙمؿ ٕن

 . ونمغمه٣م ايم٘مالب

 .وايمدَم٣مء إَمقال زم٣مب  ، ايم٣ٌمزمكم هذيـ دم ايمٛم٣مس زمكم ايمدفم٣موى أنمٙم٤م أن زمٝم٣منٌ  احلدي٧م ودم

 أو  ، ايمنوم٥م أو ، ايمٕمِم٤م أو  ، اإلرث زم٣مب دم همٝمف ايمدفم٣موى سم٘مقن أن إَم٣م واؽمع زم٣مٌب  إَمقال وزم٣مب  

 . ايممماىم٥م زم٣مب إزمقاب َمـ هذه ٞمحق

 ايمَٔمٚمد وؾمٌف ، أضم٘م٣مَمف ويمف ايمَٔمٚمد أٞمقاع وايمٗمتؾ ايمٗمتؾ زم٣مب دم همٝمف ايمدفم٣موى  سم٘مقن أن إَم٣م ايمدَم٣مء وزم٣مب 

 . أضم٘م٣مَمف ويمف واخلْمٟم ، أضم٘م٣مَمف ويمف

 أو ، ايمٔمٝمٛمكم ىم١مسمالف  ايمِدي٥م إلم إرش همٝمف يِمؾ َم٣م همٚمٛمف أيًّم٣م واؽمع وزم٣مزمف إُروش زم٣مب دم سم٘مقن أن وإَم٣م

 ، ايمدي٥م همٖمٝمف همُٟمسمٙمَِػ  ، اْلًؿ دم واضمد فمّمق َمـ ىم٣من َم٣م هم٘مؾ ، ايمٝمديـ أو  ، ايمَذىَمر أو ، ايمٙم٣ًمن أو ، إٞمػ

 َمثؾ جمٚمقفم٥م ىم٣من وَم٣م ، ايمدي٥م  آشمٛمكم ودم ، ايمدي٥م ٞمِمػ ايمقاضمد همٖمل  وُأسمٙمَِػ   فمّمقيـ َمـ ىم٣من وَم٣م

 .   دي٥م فمعم ايمرصمٙمكم وأص٣مزمع دي٥م فمعم   ايمٝمديـ دم مجٝمًٔم٣م إص٣مزمع هَمُتَٗمقَ ٌم إص٣مزمع

اَِمَٝم٥ُم، َمٛمٜم٣م  ، اِْلٛم٣مي٣مت َمـ  أٞمقاع همٔمٛمدك   هذا فمعم إُروش  زم٣مب  دم وايمٗمقل  َرة، و ايمدا ُة، و اظمُْحٚما َقدا ًْ  و اظمُ

 .  ضم٘مٚمٜم٣م َمٛمٜم٣م ٞمقعٍ  ويم٘مؾ ذيمؽ ونمغم  ،  اْل٣مئٖم٥م و اْل٣مؾمٚم٥م،

 ايمتٜمٚم٥م سُمث٦ٌم ومل ومذف ايمتٜمٚم٥م ىم٣مٞم٦م هم١من ، َمّمٌقط زم٣مزمف هذا يم٘مـ آفمراض زم٣مب يمدفم٣موى همٝمف سمٗمع وِم٣م

 ايمٌِ٘مر فمعم  ؾمٜمقد أرزمٔم٥م أو  ، ُرصِمؿ  اظُمْحَِمـ فمعم ؾمٜمقد زمٟمرزمٔم٥م ايمتٜمٚم٥م شمٌت٦م وإن ، صمٙمدة شمامٞمكم َُيَٙمد أن همٔمٙمٝمف

 . صُمٙمِد

ـا   » ومقيمف
ٌَٝمِّٛم٥َمَ  يَم٘مِ فِمل فَمعَم  ايْم فِمل فمعم ايمٌٝمٛم٥م أن إصؾ هق هذا  ش: اظمُْدا  ، زماملٍ  آطمر يْم٣ميم٤م رصمؾ صم٣مء  هم١من اظمدا

 مل يمق إذ فمروف، هتؽ أو ، َم٣ميمف أطمذ أو  ، ويمٝمف وَمَتؾ هذا أن  زم٣ميمٌٝمٛم٥م همُٝمَْم٣ميَم٤م ذيمؽ نمغم أو  ، دمٍ  أو ، فِمرضٍ  أو
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 ، سمٔمقيض فمعم  يمٙمحِمقل إَم٣م زم٣مٕهم٣موؾ ٘مكيُمت  وأن  ورفَمفُ  و ، أطمالومف ومٙم٥م ِمـ ىمثغم َترأ يمرزمام زمٝمٛمف هٛم٣م سم٘مـ

 .  ذيمؽ ٞمحق أو يمٙمتُمقيف وإَم٣م

 َمع همٌُم٣مهدٍ   هذا ي٘مـ مل هم١من ، ٞمًقة زمٟمرزمع أو ، واَمرأسمكم زمُم٣مهدٍ  أو زمُم٣مهَديـ دم إَمقال سم٘مقن ايمٌٝمٛم٥م و 

٣مِهدِ  ََمعَ  زم٣ِميْمَٝمِٚمكمِ  وَم٢َم »  ط  ايمٛماٌِل أن ايمِمحٝمح دم ونمغمه فم٣ٌمس ازمـ ضمدي٧م دم ىمام ايمٝمٚمكم  ش ايمُما

 وايمِمقاب ايمٕم٣ميم٤م دم ايمٛمص طمالف فمعم سمٗمقم دائاًم  ايمتل  ايمرأي زمدفم٣موى إضمٛم٣مف اظمًٟميم٥م هذه دم وطَم٣ميَمػ

ٌا٣مُس  ازِْمـ  ضمدي٧م دم ىمام ، ايمُم٣مهد َمع زم٣ميمٝمٚمكم وم٢م ايمذي هق فمديَمكم زمُم٣مهَديـ وم٢م ايمذي أن  ◙ فَم

ـْ  َوصَم٣مءَ  ـْ  َوصَم٣مءَ  صَم٣مزمِر، فَم هِ  فَم  . نَمغْمِ

فِملا يٚمكم َمع ي٘مقن ايمُم٣مهد و  ؟ واضمد زمُم٣مهدٍ  احلؼ اظمدفمل هذا يٟمطمذ ىمٝمػ:  وم٣مئؾ يٗمقل ومد  ظُمدا

فِمل:  ٞمٗمقل  أن   َيقز همال ؾمٜمقد ي٘مـ مل هم١مذا ، يمف احلؼ أن يٗمقي ايمٝمٚمكم ذيمؽ إلم يّم٣مف  شمؿ ايمُم٣مهد َمع اظمُدا

فِمل ايمٝمٚمكم ٞمٔمْمل   فمٙمٝمف فَمكاظمُدا  ضمؼ دم ايمٝمٚمكم ي٘مقن أن ايمقاصم٤م وإٞمام ، زمٔمّمٜمؿ زمف وم٣مل وإن َم٣ٌمذة يمٙمُٚمدا

فَمك أزمك هم١من ، ايمٝمٚمكم َمٛمف همٝم٘مقن  ، َمٛمف ؿُمٙم٤َِم  فمام ويداهمع ،  فمروف فمـ يداهمع  وَٞمَ٘مؾ ايمٝمٚمكم يدهمع أن فمٙمٝمف اظُمدا

فِمل فمعم سمٔمقد ايمٝمٚمكم هم١من  . احلؼ و اظم٣مل ذيمؽ وأطمذ إيمٝمف ُردَ  ضمٙمػ هم١مذا اظمُدا

 وأَم٣م زم٣مب ايمدَم٣مء واحلدود همال سم٘مقن ايمُمٜم٣مدة إٓ دم ايمرصم٣مل .

٣ممٍ  شَماَلشَم٥مُ  تاْحٙمِٝمِػ َوايم     ًَ  :.َأوْم

ٙمِٝمػ فِمل ََتْ   ..اظمُدا

ٙمِٝمػ فَمك َوََتْ  .. فَمَٙمْٝمفِ  اظمُدا

ٙمِٝمػ ٣مِهدِ  َوََتْ  . ايمُما

فِمل َتٙمٝمػ همٟمَم٣م  ، ومتٙمف َمـ ُيدرى ومل ومقمٍ  زمكم رصمؾ  ُيْٗمَتؾ أن ايمٗم٣ًمََم٥م  ايمٗم٣ًمََم٥م :أحدها صقر همٖمٝمٜم٣م اظُمدا

 ُيَْم٣ميَم٤م ذيمؽ همٔمٛمد
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 مخًكم ُيٗمًٚمقا أن ايمٗم٣مسمؾ أويمٝم٣مء ُيَْم٣ميَم٤م أو فمٙمٚمقا وَم٣م ومتٙمقا َم٣م أَنؿ يٚمكم ًكمزمخٚم اظَمِحَٙم٥م سمٙمؽ أهؾ

 فمٌد زمـ فمٚمر همٝمٜم٣م طم٣ميمػ وإن ايمِمحٝمح اظمذه٤م هق هذا ، زمف وُيٗمَتؾ ايمٗم٣مسمؾ  أٞمف زمٔمٝمٛمف ؾمخصٍ  فمعم ، يٚمكم

 . ونمغمهؿ ومالزم٥م وأزمق  ، ايمٔمزيز

٣مَم٥م : الثاني ًَ ث َمع ايمَٗم ًَ :  إولم إَمقال دم ايمَٙمقا ٣مَم٥م:  ايمث٣مين. ايمدَم٣مء دم ٣مَم٥مايمَٗم ًَ ث َمع ايمَٗم  دم ايمَٙمقا

 .إَمقال

َق  يم٘مـ فمٛمده اظم٣مل أن فمعم يٗمكم هٛم٣مك َم٣م همالن فمٛمد اظم٣مل أن فمعم ومرائـ يقصمد ىمٟمن    زمٝم٦م إلم همٟمسمٝمٛم٣م اظم٣مل ُهِ

 أن أو إضمًـ إلم ضم٣ميمف  سمَٕمغما  ايمرصمؾ  رأيٛم٣م أو ، همٝمٜم٣م اظم٣مل ىم٣من ايمتل إَمتٔم٥م زمٔمض وصمدٞم٣م ايمرصمؾ ذيمؽ

 ايمذي  هق أٞمف  ايمرصمؾ هذا فمعم ايمَٙمَقث َتٔمؾ ومرائـ همٜمذه ، اظم٘م٣من ذيمؽ فمعم يؼمدد ىم٣من ايمنوم٥م ومٌؾ ايمرصمؾ

 . هق

فِمل فمعم ايمٌٝمٛم٥م أن ؽم٣مزمًٗم٣م ذىمرٞم٣مه٣م ايمتل هل وهذه فمٙمٝمف ايمٝمٚمكم ُرَدت إذا : الثالث   أٞم٘مر َمـ فمعم  وايمٝمٚمكم اظمُدا

فِمل فمعم ُرَدت ُيٙمػ أن اظمٛم٘مِر أزمك هم١مذا  . اظمُدا

 وَم٢َم  ، ط اهللاِ َرؽُمقَل  َأنا  ونمغمه فم٣ٌمس ازمـ ضمدي٧م اظمتٗمدم يمٙمحدي٧م واضمد ؾم٣مهٌد  يمف ؾمٜمد إذا : الرابعة 

٣مِهدِ  ََمعَ  زم٣ِميْمَٝمِٚمكمِ   ...  ش ايمُما

 احلؼ هذا ي٘مقن ومد ئمٛمل ، ايمتداطمؾ َم٣ًمئؾ ،   وايمِم٣مٞمٔمكم ، ايمزوصمكم سَمدافِمل َمًٟميم٥م دم : اخلامسة

 ُأٞم٣مس  ، يمٙمزوج احلؼ زمٔمض  ي٘مقن وومد يمٙمزوصم٥م احلؼ زمٔمض ي٘مقن وومد  ، يمٙمزوج احلؼ ي٘مقن وومد يمٙمزوصم٥م

ؿ سم٣مرة همٜمٛم٣م َمتداطمٙمكم ًِ ؿ وسم٣مرة ، هذا ُيٗم ًِ  .  ايمٗمّمٝم٥م َمـ ٞمٛمتٜمل ضمتك ، هذا ُيٗم

 ىمثغم يٖمٔمٙمف  َم٣م وهق يٗم٣مل  ، ُُيَٙماػ ٓ أٞمف وايمِمحٝمح طمالهمٝم٥م َمًٟميم٥م وهذه ؾم٣مهديف َمع َتٙمٝمٖمف : السادسة

ؿ ضمتك   ؽمٟمفمْمٝمف َم٣م أٞم٣م يٗمقل  زم٣ميمُمٜمقد ايمرصمؾ يٟمت أن زمٔمد أن اخلِمقم َمـ ًِ  هق ، يٙمزَمف َم٣م ، أيًّم٣م هق َيٗم

  أهـ.  يمف احلؼ شم٦ٌم زم٣ميمٌٝمٛم٥م صم٣مء هم١مذا زم٣ميمٌٝمٛم٥م يٟمت أن يٙمزَمف
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فَمك وم٣مل وإذا  زمٔمض زمف وم٣مل وإن ذفًم٣م يٙمزَمف ٓ ٞمٗمقل زمٝمٚمكم ايمٌٝمٛم٥م َمع يٟمت أن إٓ  أفمْمٝمف َم٣م أٞم٣م فمٙمٝمف اظمُدا

 . ايمٔمٙمؿ أهؾ

 اليمني :  مسألة تغليظ 

 :   أوم٣ًمم شمالشم٥م إلم  يٛمٗمًؿ فمٛمدهؿ ايمٝمٚمكم وسمٕمٙمٝمظ و

 . َزََم٣ميِن  سمٕمٙمٝمض 

 . ََمَ٘م٣ميِن  وسمٕمٙمٝمض 

 . ايمَٝمِٚمكمِ  ىَمْٝمِٖمٝما٥مِ  دِم  وسمٕمٙمٝمض

ـِ  ، ◙ ُهريرة  أيب فمـ ايمِمحٝمحكم دم  شم٦ٌم ظم٣م ويراه َيقزه  َمـ يمف   هم٣مؽمتدل ايمزَم٣مين ايمتٕمٙمٝمظ أَم٣م  فَم

٣ٌَميِعُ  َوَرصُمٌؾ  َمٛمٜمؿ وَذىمرَ : ايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  طَمِْمُٚمُٜمؿْ  َأَٞم٣م شَماَلشَم٥مٌ  :وَم٣مَل  ، ط ايمٛماٌِلِّ  ْٙمَٔم٥مٍ  َرصُماًل  ُي ًِ  هَمَحَٙمَػ  ايْمَٔمٌْمِ  زَمْٔمَد  زمِ

٣م ُأفْمْمِلَ  يَمَٗمْد  زم٣ِمهللاِ وَمفُ  َوىَمَذا ىَمَذا هِبَ ْ  هَمَٟمطَمَذَه٣م هَمَِمدا ٣م ُئْمطَ  َومَل  .هِبَ

 أيام »:  وم٣مل ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل أن  ◙ صم٣مزمر زمحدي٧م يمف همُٝمًتدل:  اظم٘م٣مين ايمتٕمٙمٝمظ وأَم٣م 

 ايمٛم٣مر صمؾ و فمز اهلل أدطمٙمف َمًٙمؿ ضمؼ هب٣م يًتحؼ ىم٣مذزم٥م يٚمكم فمعم هذا َمٛمػمي فمٛمد ضمٙمػ ايمٛم٣مس َمـ اَمرئ

 . أمحد أطمرصمف شأطمي ؽمقاك فمعم وان

  ط  ايمٛماٌِل َمًجد دم ُيٙمػ أو ، ايم٘مٔم٥ٌم فمٛمد ُيٙمػ أو ، اظمًجد دم ُيٙمػ ىمٟمن 

 ايمٝمٜمقد َمـ فمِم٣مزم٥م ضميت فم٣ٌمس زمـ اهلل فمٌد فمـ ضمٛمٌؾ زمـ أمحد َمًٛمد همٖمل يمٗمقلا دم ايمتٔمٓمٝمؿ وأَم٣م 

 ٞمٌل آ ئمٙمٚمٜمـ ٓ فمٛمٜم٣م ٞمًٟميمؽ طمالل فمـ ضمدشمٛم٣م ايمٗم٣مؽمؿ أزم٣م ي٣م:  همٗم٣ميمقا ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل

 زلأٞم ايمذي زم٣مهلل همٟمٞمُمدىمؿ وم٣مل ايمتقراة سمٛمزل أن ومٌؾ ٞمٖمًف فمعم إهائٝمؾ ضمرم ايمْمٔم٣مم أي ؽمٟميمقه همٝمام هم٘م٣من

 هلل همٛمذر ؽمٗمٚمف همْم٣مل ؾمديدا َمرو٣م َمرض ايمًالم فمٙمٝمف ئمٗمقب إهائٝمؾ ان سمٔمٙمٚمقن هؾ َمقؽمك فمعم ايمتقراة

 حلامن إيمٝمف ايمْمٔم٣مم أضم٤م هم٘م٣من إيمٝمف ايمْمٔم٣مم وأضم٤م إيمٝمف ايممماب أضم٤م يمٝمحرَمـ ؽمٗمٚمف َمـ اهلل ؾمٖم٣مه يمئـ ٞمذرا

ٓا  ايَِمفِ  َٓ  َوايماِذي َٓ  »:  وم٣مل امرزم  ط ايمٛماٌِلِّ  وىم٣من ٞمٔمؿ ايمٙمٜمؿ همٗم٣ميمقا أيم٣ٌمَن٣م إيمٝمف ايممماب وأضم٤م اإلزمؾ   ش:   ُهقَ  إِ
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:  ويٗمقل أي٣مم زمٔمد أو ايمث٣مين ايمٝمقم ذاك ويٟمت فمروف دم ُيْمَٔمـ أن َيقز الهم ، اظم٣مل وأطمذ زم٣ميمٌٝمٛم٥م صم٣مء وَمـ 

 ُئمغّم  أن َيقز ٓ  زمٌٝمٛمتف احلؼ أطمذ وومد فمريض  أطمذت أو ، أريض وأطمذت ، َم٣مرم أطمذت ـم٣ممل ي٣م أٞم٦م

فَمك احلؼ أطمذ إن وه٘مذا  ُئمغّم  أن َيقز ٓ ايمنوم٥م فمٙمٝمف سمث٦ٌم مل شمؿ زم٣ميمنوم٥م اهُتِؿ ي٘مقن ىمٟمن ،زم٣ميمٝمٚمكم فمٙمٝمف اظمدا

 . ايمٗمذف َمـ ذيمؽ وُئمَتػَم  ، زمذيمؽ ُئمغّم  أن َيقز ٓ ايمزٞم٣م فمٙمٝمف يث٦ٌم ومل زم٣ميمزٞم٣م اهُتِؿَ  أو زمذيمؽ

َتْحٙمِِػ اظمُْ  ٞمِٝما٥مِ  فَمعَم  ايْمَٝمِٚمكمُ ":  وم٣مل أٞمف  ط ايمٛماٌِلِّ  فمـ صم٣مء َم٣م زمٗمل   ًْ"  

 هذا همٜمؾ ٞمٝمتل دم َم٣م فمعم يمف أضمٙمػ همٝمٗمقل ، إَمقر َمـ أَمرٍ  فمعم ُُيَٙمِّٖمف اإلٞم٣ًمن صم٣مءه رزمام ايمٛم٣مس َمـ هم٘مثغم 

  ؟ يمف َيقز

 ٞمٝم٥م فمعم  ، ٞمٝمتف فمعم هم٣ميمٝمٚمكم  ازمتداءً  ضمٙمػ إذا أَم٣م ايمٗم٣ميض َمٛمف ؿمٙم٤م إذا إٓ ي٘مقن ٓ هذا:  ايمٔمٙمامء وم٣مل  

ًي٣م  همحٙمػ رء فمعم ُيٙمػ أن اإلٞم٣ًمن َمـ ايمٗم٣ميض ؿمٙم٤م إذا يم٘مـ  احل٣ميمػ  ٞمٝم٥م فمعم ايمٝمٚمكم هم١من َُمَقرِّ

ـْ :  ط ايمٛماٌِلِّ  فمٛمٜم٣م وم٣مل ايمتل ، ايمٕمٚمقس ايمٝمٚمكم  ويٙمحٗمف اظمًتحٙمِػ ٣م َيْٗمَتْمِعُ  ، َصػْمٍ  َيِٚمكمِ  فَمعَم  ضَمَٙمَػ  ََم  ََم٣مَل  هِبَ

ٙمِؿٍ  اَْمِرئٍ  ًْ ٣ٌَمنُ نمَ  فَمَٙمْٝمفِ  َوُهقَ  اهللاَ يَمِٗملَ  ، هَم٣مصِمرٌ  همِٝمَٜم٣م ُهقَ  َُم  ". ّْم

َي٣مرَ  سَمَذرُ  ايْمَٕمُٚمقُس  ايْمَٝمِٚمكمُ  ":  وم٣مل أٞمف  ط ايمٛماٌِلِّ   فمـ صم٣مء و   . وايمًداد ايمٔمقن  اهلل وٞمًٟمل ، " زَمالوِمعَ  ايمدِّ

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 
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 والثالثون الرابع الحديث

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

ٙمِؿٌ  َأطْمَرصَمفُ  حَلِدي٧ُم ا َهَذا ًْ ٥مٌ  وهمٝمف َُم ـْ  وِمِما ـٍ  ؿَم٣مِرَق  ؿَمِريِؼ  َِم ُل : وَم٣مَل  ؾِمَٜم٣مَب  ازِْم ـْ  َأوا ٥ٌَمِ  زَمَدأَ  َِم  ايمِٔمٝمدِ  َيْقمَ  زم٣ِمخُلْْم

ٌَْؾ  اَلةِ  وَم اَلةُ : هَمَٗم٣مَل  ؽَمِٔمٝمُد  َأزُمق َوُهقَ  َرصُمٌؾ  إيَِمْٝمفِ  هَمَٗم٣ممَ  ََمْرَوانُ  ايمِما ٌَْؾ  ايمِما ٥ٌَمِ  وَم  َأزُمق هَمَٗم٣مَل  ُهٛم٣َميمَِؽ  ََم٣م ِركَ سمُ  وَمْد  وَم٣مَل  اخُلْْم

٣م: ؽَمِٔمٝمُد  ـْ : وَم٣مَل  شُمؿا  فَمَٙمْٝمفِ  ََم٣م وَم٢َم  هَمَٗمْد  َهَذا َأَما هُ  َُمٛمَْ٘مًرا َِمٛمُْ٘مؿْ  َرَأى ََم ْ   " احَلِدي٧ِم  ، زمَِٝمِدهِ  هَمْٙمُٝمَٕمغمِّ

٥مٍ  طَمغْمَ  ىُمٛمُتؿْ  »:  سمٔم٣ملم وم٣مل اظمٛم٘مر فمـ وايمٛمٜمل زم٣مظمٔمروف إَمر  همّمٝمٙم٥م احلدي٧م دم  يمِٙمٛما٣مسِ  صَم٦ْم ُأطْمرِ  ُأَما

ـِ  َوسَمٛمَْٜمْقنَ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  سَمْٟمَُمُرونَ   « ۖ   زم٣ِمهللاِ َوسُم٠ْمَِمٛمُقنَ  اظمُْٛمَ٘مرِ  فَم

 :  سمٔم٣ملم وم٣مل اظمٛم٘مر فمـ وايمٛمٜمل ، زم٣مظمٔمروف إَمر سمرك َمٛمٜم٣مو َٕمقرٍ  إهائٝمؾ زمٛمل  اهلل ويمٔمـ 

ـَ  » ـَ  يُمِٔم ائِٝمَؾ  زَمٛمِل َِمـ ىَمَٖمُروا ايماِذي ٣منِ  فَمعَمٰ  إِْهَ ًَ
ك اُوودَ دَ  يمِ ًَ ـِ  َوفِمٝم يمَِؽ  ۖ   ََمْرَيؿَ  ازْم ىَم٣مُٞمقا فَمَِمقا زماَِم  َذٰ  وا

ٛمَ٘مرٍ  فَمـ َيَتٛم٣َمَهْقنَ  َٓ  ىَم٣مُٞمقا* َئْمَتُدونَ    « َيْٖمَٔمُٙمقنَ  ىَم٣مُٞمقا ََم٣م يَمٌِْئَس  ۖ   هَمَٔمُٙمقهُ  َمُّ

قا »:   ٗمقيمفزم اظمٛم٘مر فمـ وايمٛم٣مهٝمكم زم٣مظمٔمروف إَمريـ واَمتدح ًُ ـْ  ۖ   ؽَمَقاءً  يَمْٝم ٥مٌ  ٘مَِت٣مِب ايمْ  َأْهؾِ  َمِّ  وَم٣مئَِٚم٥مٌ  ُأَما

ْٝمؾِ  آَٞم٣مءَ  اهللاِ آَي٣مِت  َيْتُٙمقنَ  ُجُدونَ  َوُهؿْ  ايمٙما ًْ طِمرِ  َوايْمَٝمْقمِ  زم٣ِمهللاِ  ُي٠ْمَِمٛمُقنَ *َي ْٔ ـِ  َوَيٛمَْٜمْقنَ  زم٣ِمظْمَْٔمُروِف  َوَيْٟمَُمُرونَ  ا  اظمُْٛمَ٘مرِ  فَم

٣مِرفُمقنَ  ًَ اِت  دِم  َوُي غْمَ ـَ  َوُأويَمٰئَِؽ  اخْلَ كمَ  َِم ٣محِلِ  « ايمِما

ـِ  َوَيٛمَْٜمْقنَ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  َيْٟمَُمُرونَ  ۖ   زَمْٔمضٍ  َأْويمَِٝم٣مءُ  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمُت  َواظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  »: سمٔم٣ملم وم٣ملو  اظمُْٛمَ٘مرِ  فَم

اَلةَ  َوُيِٗمٝمُٚمقنَ  ىَم٣مةَ  َوُي٠ْمسُمقنَ  ايمِما ُٜمؿُ  ُأويَمٰئَِؽ  ۖ   َوَرؽُمقيَمفُ  اهللاَ َوُيْمِٝمُٔمقنَ  ايمزا مَحُ   « ضَم٘مِٝمؿٌ  فَمِزيزٌ  اهللاَ إِنا  ۖ   اهللاُ ؽَمغَمْ

ـِ  َوَأفْمِرْض  زم٣ِميْمُٔمْرِف  َوْأَُمرْ  ايْمَٔمْٖمقَ  طُمذِ  » : يمٛمٌٝمف  اهلل ووم٣مل ٣مِهٙمكِمَ  فَم  « اْْلَ

ـْ  ـْ  »:  َيُٗمقُل  ،  ط اهللاِ  َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم : وَم٣مَل  ◙ درياخل ؽَمِٔمٝمُد  َأيِب  فَم  َُمٛمَْ٘مًرا َِمٛمُْ٘مؿْ  َرَأى ََم

هُ  ْ ْ  هَم١مِنْ  ، زمَِٝمِدهِ  هَمْٙمُٝمَٕمغمِّ َتْمِعْ  مَل ًْ ٣مٞمِِف، َي ًَ
ْ  هَم١مِنْ  هَمٌِٙمِ َتْمِعْ  مَل ًْ ياَمن َأْؤَمُػ  َوَذيمَِؽ  ، هَمٌَِٗمْٙمٌِفِ  َي ٙمِؿ َرَواهُ ]   شاإْلِ ًْ  [ َُم
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ؿْ » سمٔم٣ملم وم٣مل ايمٔمذاب َمـ اظمٛم٘مر فمـ وايمٛم٣مهٝمكم زم٣مظمٔمروف إَمريـ  اهلل ٞمجك وومد ـِ  َواؽْمَٟمْْلُ  ايْمَٗمْرَي٥مِ  فَم

ةَ  ىَم٣مَٞم٦ْم  ايماتِل ٌَْح  ضَم٣مِضَ ٦ٌِْم  دِم  َئْمُدونَ  إِذْ  رِ ايْم ًا ٌْتِِٜمؿْ  َيْقمَ  ضِمٝمَت٣مَُنُؿْ  سَمْٟمسمِٝمِٜمؿْ  إِذْ  ايم فًم٣م ؽَم ٌُِتقنَ  َٓ  َوَيْقمَ  ُذا ًْ  َٓ  َي

ٌُْٙمقُهؿْ  ىَمَذيمَِؽ  سَمْٟمسمِٝمِٜمؿْ  ُٗمقنَ  ىَم٣مُٞمقا زماَِم  َٞم ًُ ٥مٌ  وَم٣ميَم٦ْم  َوإِذْ ش:063»َيْٖم َ  َِمٛمُْٜمؿْ  ُأَما ؿْ  َأوْ  ؿْ َُمْٜمٙمُِ٘مٜمُ  اهللاُ  وَمْقًَم٣م سَمِٔمُٓمقنَ  مِل هُبُ  َُمَٔمذِّ

ُ٘مؿْ  إلَِم  ََمْٔمِذَرةً  وَم٣ميُمقا ؾَمِديًدا فَمَذازًم٣م ُٜمؿْ  َرزمِّ قا هَمَٙماما  ش:064» َيتاُٗمقنَ  َويَمَٔمٙما ًُ ُروا ََم٣م َٞم ـَ  َأْٞمَجْٝمٛم٣َم زمِفِ  ُذىمِّ ـِ  َيٛمَْٜمْقنَ  ايماِذي  فَم

قءِ  ًُّ ـَ  َوَأطَمْذَٞم٣م ايم ُٗمقنَ َيٖمْ  ىَم٣مُٞمقا زماَِم  زَمئِٝمسٍ  زمَِٔمَذاٍب  ـَمَٙمُٚمقا ايماِذي  [065 ،063: إفمراف] «ًُ

 ايمٛمٌل وم٣مل: وم٣مل زمُمغم زمـ ايمٛمٔمامن ضمدي٧م :مهواو  ، ىمثغمة ايمُمٔمغمة هذه همّمٝمٙم٥م دم وأي٣مت وإضم٣مدي٧م 

 اَلَه٣مَأفمْ  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  هَمَٟمَص٣مَب  ؽَمِٖمٝمٛم٥ٍَم، فَمعَم  اؽْمَتَٜمُٚمقا وَمْقمٍ  ىَمَٚمَثؾِ  همِٝمَٜم٣م، َوايمَقاوِمعِ  اهللاِ ضُمُدودِ  فَمعَم  ايمَٗم٣مئِؿِ  ََمَثُؾ :   ط

ـَ  هَمَ٘م٣منَ  َأؽْمَٖمَٙمَٜم٣م، َوزَمْٔمُّمُٜمؿْ  ـَ  اؽْمَتَٗمْقا إَِذا َأؽْمَٖمٙمَِٜم٣م دِم  ايماِذي وا اظم٣َمءِ  َِم ـْ  فَمعَم  ََمرُّ ٣م يَمقْ : هَمَٗم٣ميُمقا هَمْقوَمُٜمْؿ، ََم  دِم  طَمَروْمٛم٣َم َأٞما

ْ  طَمْروًم٣م َٞمِِمٝمٌِٛم٣َم ـْ  ُٞم٠ْمذِ  َومَل ىُمقُهؿْ  هَم١مِنْ  هَمْقوَمٛم٣َم، ََم  َوَٞمَجْقا َٞمَجْقا، َأْيِدهيِؿْ  فَمعَم  َأطَمُذوا َوإِنْ  مَجِٝمًٔم٣م، قاَهَٙم٘مُ  َأَراُدوا َوََم٣م َيؼْمُ

 . فمٙمٝمف َمتٖمؼ " مَجِٝمًٔم٣م

 إفمامل َمـ دوٞمف وَم٣م ، ايمتقضمٝمد إلم هم٣ميمدفمقة  اظمٛم٘مر فمـ وايمٛمٜمل زم٣مظمٔمروف إَمر فمعم وم٣مئٚم٥م ايمرؽمؾ ودفمقة 

 . َمٛم٘مر فمـ َنل ايمًٝمئ٥م إفمامل َمـ دوٞمف وَم٣م ايمممك َمـ وايمتحذير زمٚمٔمروف َمرأ ايمِم٣محل٥م

 :  درصم٣مت شمالشم٥م فمعم اظمٛم٘مر سمٕمٝمغم رسَم٤م واحلدي٧م   

 . اإليامن أؤمػ وذيمؽ ،زم٣ميمٗمٙم٤م ايمتٕمٝمغم وشم٣ميمثٜم٣م  ،زم٣ميمٙم٣ًمن ايمتٕمٝمغم وشم٣مٞمٝمٜم٣م ،زم٣ميمٝمد ايمتٕمٝمغم أفماله٣م

ـْ  احَلِدي٧ِم  َهَذا  َٞمْحق صَم٣مءَ  َووَمْد   ـٍ  فَم ُٔمقدٍ  ازِْم ًْ ٙمِؿٍ  فمٛمد ََم ًْ ـْ  ََم٣م  ط اهلل رؽمقل وم٣مل:  وم٣مل  َُم  دِم  اهللُ زَمَٔمَثفُ  ٌِلٍّ ٞمَ  َِم

٥مٍ  ٌْقَم، ُأَما ٓا  وَم ـْ  يَمفُ  ىَم٣منَ  إِ تِفِ  َِم ٛماتُِف، َيْٟمطُمُذونَ  َوَأْصَح٣مٌب  ضَمَقاِريُّقَن، ُأَما ًُ ٣َم شُمؿا  زمَِٟمَْمِرِه، َوُيْٗمَتَدْونَ  زمِ ُٙمُػ  إَِنا ْـ  خَتْ  َِم

ـْ  ُي٠ْمََمُروَن، َٓ  ََم٣م َوَيْٖمَٔمُٙمقنَ  َيْٖمَٔمُٙمقَن، َٓ  ََم٣م َيُٗمقيُمقنَ  طُمُٙمقٌف  زَمْٔمِدُهؿْ  ، هَمُٜمقَ  زمَِٝمِدهِ  صَم٣مَهَدُهؿْ  هَمَٚم ـٌ ْـ  َُم٠ْمَِم  َوَِم

٣مٞمِفِ  صَم٣مَهَدُهؿْ  ًَ
ـٌ  هَمُٜمقَ  زمِٙمِ ـْ  َُم٠ْمَِم ، هَمُٜمقَ  زمَِٗمْٙمٌِفِ  صَم٣مَهَدُهؿْ  َوَِم ـٌ ـْ  َذيمَِؽ  َوَراءَ  يَمْٝمَس  َُم٠ْمَِم ٌا٥مُ  اإِلياَمنِ  َِم  ش طَمْرَدلٍ  ضَم
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ـْ :  ايم٘مٙمٚم٥م هذه زمٔمّمٜمؿ اٞمتٗمد ومد احلدي٧م هذا ىم٣من وإن  ـٌ  هَمُٜمقَ  زمَِٝمِدهِ  صَم٣مَهَدُهؿْ " هَمَٚم  َمـ:  وم٣مل " َُم٠ْمَِم

 . اظمًٙمٚمكم  إَمراء فمعم ُيرصمقن ٓ أَنؿ واْلامفم٥م ايمًٛم٥م أهؾ فمٗمٝمدة

 

٣مم فمعم اخلروج َمٛمف يٙمزم ٓ زم٣ميمٝمد اْلٜم٣مد أن:  اْلقاب هم٘م٣من ذيمؽ ُي٣ميمػ َم٣م احلدي٧م هذا ودم  وإٞمام احُل٘ما

 . همٝمف همتٛم٥م  ٓ زمام اظمٛم٘مرات َمـ، إسمالهمف يًتْمٝمع َم٣م أو يده َت٦م َم٣م يْتٙمِػ اإلٞم٣ًمن أن يٙمزم

  أن  يمٙمُٚمَٕمغما  يٛمٌٕمل أٞمف إٓ مجٙم٥م اظمٛم٘مر َمٔمف يزول ومد زم٣ميمٝمد ايمتٕمٝمغم ٕن ، زم٣ميمٝمد ايمتٕمٝمغم اظمراسم٤م هذه وأفمعم

ًٓ  يرافمل  اظمَُٕمغما   َمـ زمٟمٞم٘مر نَمغّمَ  هم١من  ، ي٣ًمويف زمام َمٛم٘مر يٕمغم أو ،  َمٛمف زمٟمٞم٘مرَ  َمٛم٘مًرا يٕمغم ٓ أن ذيمؽ وَمـ أضمقا

 . ايممم و اظمٛم٘مر و٣مفمػ أٞمف ضمٝم٧م   ، فمٓمٝماًم  إشماًم  ارسم٘م٤م همٗمد

ه وإن ٧ٌَم َمـ همٜمذا  زمٚمثٙمف نمغّمَ  وإن زمف زمٟمس ٓ همٜمذا  دوٞمف زمام نَمغّمه وإن  ، ايمتٕمٝمغم َمـ َمِمٙمح٥م سمٗمع مل إذ  ايمٔم

 .  إهمّمؾ هق همٜمذا زم٣ميم٘مٙمٝم٥م زم١مزايمتف نَمغّمه

 ٓ احل٣مصؾ يمٙمٔم٣موم٤م أو ، ايمٛمٖمس فمعم أواخلقف اظمٛم٘مرات  يم٘مثرة َم٣مإ زم٣ميمٝمد ُيَٕمغمِّ  أن اإلٞم٣ًمن فمعم يتٔمذر وومد 

 ُيَٕمغمِّ   مل إن اإلٞم٣ًمن  أن إذ ، يمف همذيمؽ زمٝمده زمٝمتف دم  ُيَٕمغمِّ  أن اؽمتْم٣مع إن يم٘مـ ، اظمتٟمطمرة إزَمٛم٥م هذه دم  ؽمٝمام

َٟمُل  َوصَمؾا  فَمزا  اهللاَ إِنا :  ط ايمٛماٌِلُّ  وم٣مل فمٓمٝمؿ وفمٝمٌد  يٙمزَمف اظمٛم٘مر ًْ ٌَْد ا يَمَٝم فُ  ضَمتاك ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم، َيْقمَ  يْمَٔم  ََم٣م: يَمَٝمُٗمقُل  إِٞما

ـَ  هَم١مَِذا ":  ط اهللاِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل  ،" سُمٛمْ٘مَِرُه؟ َأنْ  اظمُْٛمَْ٘مرَ  َرَأْي٦َم  إَِذا ََمٛمََٔمَؽ  ًٌْدا اهللاُ يَمٗما َتُف، فَم ، َأيْ : وَم٣مَل  ضُمجا  َربُّ

ـَ  َوهَمِروْم٦ُم  زمَِؽ  َوشمِْٗم٦ُم   . أمحد أطمرصمف ايمٛما٣مسِ  َِم

 .  ◙ ؽَمِٔمٝمد َأيِب  ضَمِدي٧ُم  

 َمـ يًتْمٝمع َم٣م ومدر فمعم زمف يٗمقم أن َمًٙمؿ ىمؾ وفمعم ، واصم٤م اظمٛم٘مر سمٕمٝمغم أن فمعم ديمٝمٌؾ  ايمقفمٝمد وهذا

 . ايمٛم٣ًمء أو  ايمرصم٣مل
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ْ  هَم١منْ  » وم٣مل هم١مٞمف وشَمُٗمؾ فمٙمٝمٜمؿ ؾمؼ همٝمام اظمًٙمٚمكم فمـ ايمتخٖمٝمػ احلدي٧م هذا ودم َتْمِعْ  مَل ًْ  ، زم٣ميمٝمد أي  ش:  َي

 َمـ اظمٛم٘مر هذا فمٙمٝمف ظم٣م وايمٌٝم٣من  اظمٛم٘مر َمـ اظمًٙمٚمكم َتذير أو ، اظمٛم٘مر يمِم٣مضم٤م زم٣ميمٛمِمٝمح٥م أي ٣مٞمفزمٙمً همٙمٝمٕمغمه

 ؽَمٌِٝمؾِ  إلَِم  اْدعُ  »:  يٗمقل  واهلل اظمٛم٘مر سمٕمٝمغم زم٣مب َمـ هم١مَن٣م  اهلل إلم ايمدفمقة:  هذا دم ويدطمؾ ، ايمّمالل

ْ٘مَٚم٥مِ  َرزمَِّؽ  ٛم٥َمِ  َواظمَْْقفِمَٓم٥مِ  زم٣ِمحْلِ ًَ ـُ  ِهلَ  زم٣ِميماتِل ؿْ َوصَم٣مِدْلُْ  احْلَ ًَ   « َأضْم

ٛمُ٘مؿْ  َويْمَتُ٘مـ » :  اهلل ووم٣مل ٥مٌ  َمِّ غْمِ  إلَِم  َيْدفُمقنَ  ُأَما ـِ  َوَيٛمَْٜمْقنَ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  َوَيْٟمَُمُرونَ  اخْلَ  َوُأويَمٰئَِؽ  ۖ   اظمُْٛمَ٘مرِ  فَم

  «  اظمُْْٖمٙمُِحقنَ  ُهؿُ 

 ،ايمتٟميمٝمػ أو ،اخِلْم٣مزم٥م دم ذيمؽ ىم٣من  قاءً ؽم ،اظمٛم٘مر فمـ وايمٛمٜمل  ،زم٣مظمٔمروف إَمر أزمقاب أفمٓمؿ َمـ هم٣ميمدفمقة 

 اهلل إلم ايمدفم٣مة يمٙمٚمًٙمٚمكم هٝمٟم  اهلل أن ويمقٓ  ايمٛم٣مس زمف يٗمقم َم٣م فمعم ،ايمٖمردي٥م ايمٛمِم٣مئح أو  ،اظمح٣مضات أو

 يم٘مـ  ، ايمٔمريض ايممم وضمِمؾ ، هب٣م زم٣ميمتٚمًؽ  ُأَِمروا ايمتل  اإلؽمالَمٝم٥م ايمِٗمَٝمؿ وهمًدت أطمالومٜمؿ يمٖمًدت 

  ، اهلل ديـ فمعم  وايمث٣ٌمت ، وده٣م إلم وايمدفمقة َمٛمٜم٣م زم٣ميمتحذير اظمِمٙمحقن ايمدفم٣مة ٗمقموي إٓ همتٛم٥م سمٓمٜمر إن َم٣م

 . ايمٔمٓمٝمؿ اخلغم همٝمحِمؾ

ر أن همٝمحت٣مج ويٛمًك  ، ُئَمٙماؿ أن همٝمحت٣مج  َيٜمؾ زمْمٌٝمٔمتف اإلٞم٣ًمن هم١من ٌَف أن همٝمحت٣مج نَمَٖمؾ ورزمام  ُيَذىما  . ُيٛمَ

ٌَُخ٣مِريُّ  َصِحٝمح دِم  صَم٣مءَ  ََم٣م إلَِم  َواْٞمَٓمر  ٌََؾ  فمٚمر َمقت ومِم٥م همٖمل ايم  ا◙ فُمَٚمرَ  فَمعَم  ُيْثٛمِل ؾَم٣مبٌّ  َرصُمٌؾ  َأوْم

ـَ  َووَمْد  فُ  إَِزاَركَ  اْرهَمعْ  ، زُمٛمَلا  َي٣م ":  هَمَٗم٣مَل  ، إَْرَض  َيَٚمسُّ  إَِزاُرهُ  إَِذا َأْدزَمرَ  هَمَٙماما  فَمَٙمْٝمفِ  ُيْثٛمُقنَ  َوايمٛما٣مُس  ؿُمِٔم  َأسْمَٗمك هَم١مِٞما

  " يمَِثْقزمَِؽ  َوَأْٞمَٗمك يمَِرزمَِّؽ 

 ُيذر صمٔمؾ َمقسمف ومٌؾ   ط َوايمٛماٌِلُّ  اظمقت ؽمٝم٣موم٥م دم وهق ضمتك  اظمٛم٘مر فمـ وَنك زم٣مظمٔمروف  ◙ همٟمََمرَ  

ـٍ  ضَمِدي٧ِم  همِٖمل  زم٣مهلل ايمممك وهق اظمٛم٘مرات أٞم٘مر َمـ ٌا٣مَس  ازِْم فُ  َوفَم٣مئَُِم٥مَ  فَم  فَمعَم  اهللاِ يَمْٔمٛم٥َمُ :   َيُٗمقُل  ىَم٣منَ   ط َأٞما

ُذوا َوايمٛماَِم٣مَرى ايْمَٝمُٜمقدِ  َ ٌُقرَ  اختا ٣مصِمَد  َأْٞمٌَِٝم٣مئِِٜمؿْ  وُم ًَ رُ  ََم  .  " َصٛمَُٔمقا ََم٣م ُُيَذِّ

  فَمَٙمْٝمفِ  َُمتاَٖمٌؼ  احَلِدي٧ُم  
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ـْ  َوصَم٣مءَ  ٥ٌَمِ  فَم ـْ  فُمْٗم َٓ  يمٝم٣مل زمخٚمس َمقسمف ومٌؾ اظمٛمػم فمعم  َيُٗمقُل  ىَم٣منَ   ط ايمٛماٌِلُّ  َأنا  ◙ فَم٣مَِمر زمِ ْـ  إنا  َأ  ََم

ٌَْٙمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  ٌُقرَ  َيتاِخُذونَ  ىَم٣مُٞمقا وَم ٝمِٜمؿْ  َأْٞمٌَِٝم٣مئِِٜمؿْ  وُم ٣مصِمَد  َوَص٣محِلِ ًَ ٌُقرَ  سَمتاِخُذوا هَماَل  ََم ٣مصِمَد  ايْمُٗم ًَ ْـ  َأَْن٣َمىُمؿْ  هَم١ميِنِّ  ََم  فَم

  فمٙمٝمف َمتٖمؼ ".َذيمَِؽ 

 ومد  ا◙ فَم٣مئَُِم٥مُ  ووصمد ؽمٖمر َمـ رصمع وظم٣م زم٣ميمٝمد يمٙمٚمٛم٘مر سمٕمٝمغماً  إصٛم٣مم ىَمنا  ايم٘مٔم٥ٌم دطمؾ وظم٣م

ـُ  َرَأى َوظم٣َِم  ، زمٝمده هت٘مٜم٣م سمِم٣موير همٝمٜم٣م ؽمتقًرا فمٙماَٗم٦م ًَ ـْ  احَل ـْ  مَتْرٌ  َأىْمَؾ  ◙ فَمقِم  زمِ َدوَم٥مِ  مَتْرِ  َِم  َٞمْزفُمَٜم٣م ايمِما

٣م ىمخ ىمخ: َووَم٣مَل  زمَِٝمِدهِ  ٣م فَمٙمِْٚم٦َم  َأَما َدوَم٥مَ  َٞمْٟمىُمُؾ  َٓ  َأٞما    فمٙمٝمف َمتٖمؼ.  ايمِما

َدىُمؿْ  َُمُروا "  ط ومقيمف وَمٛمف َٓ اَلةِ  َأْو ٌْعِ  َأزْمٛم٣َمءُ  َوُهؿْ  زم٣ِميمِما زُمقُهؿْ وَ  ، ؽِمٛمكِمَ  ؽَم  ، فَممْمٍ  َأزْمٛم٣َمءُ  َوُهؿْ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م اْضِ

وُمقا   ". اظمََّْم٣مصِمعِ  دِم  زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  َوهَمرِّ

ـْ  َرَأى َوظم٣َِم   ـْ  فُمَٚمرِ  َِم ـْ  َرَأى ََم٣م ؽَمَٙمَٚم٥م َأيِب  زمِ  زمَِٝمِٚمٝمٛمَِؽ  َوىُمّؾ  اهللِ ؽَمؿِّ  نُماَلمَ  َي٣م: وَم٣مَل  ايْمَِمْحَٖم٥م دِم  َيَدهُ  ؿَمَٝمَُم٣من َِم

ا٣م َوىُمّؾ  ـْ  فَمَٙمْٝمفِ  َُمتاِٖمَؼ . .يٙمٝمؽ ِِم ـْ  فُمَٚمرِ  فَم  . ◙ ؽَمَٙمَٚم٥م َأيِب  زمِ

ًٓ    ط اهللِ َرؽُمقل َمـ وومٔم٦م ايمتل وإضمداث ايمقوم٣مئع هل وىمؿ ًٓ   أصح٣مزمف َمـ ووومٔم٦م وهمٔماًل  ومق  ومق

 . ايمٛم٣مس زمكم احل٣مصٙم٥م اظمٛم٘مرات يمتٕمٝمغم وهمٔماًل 

 زم٤ًٌم  وسمٗمٌٙمٜم٣م إَم٥م زمكم سمُمٝمع ايمتل اظمٛم٘مرات ؽمٝمام ٓ ، ايمٔم٣مَم٥م اظمٛم٘مرات:  سُمَٕمغمِّ  ايمتل اظمٛم٘مرات  وأفمٓمؿ

 وايمتٖمرق ،  ايمتحزب إلم وايمدفمقة ، اهلل أٞمزل َم٣م زمٕمغم واحل٘مؿ ، وايمديٚمٗمراؿمٝم٣مت ، ىم٣مٓٞمتخ٣مزم٣مت ايمّمالل دفم٣مة

 . زم٣ميمرصم٣مل ايمٛم٣ًمء  اطمتالط وإلم زم٣ميمرصم٣مل ايمٛم٣ًمء   َم٣ًمواة إلم وايمدفمقة

بيُ  َم٣م أهمّمؾ َمـ همٜمذه ، ايمممفمٝم٥م واظمخ٣ميمٖم٣مت ايمٌدع َمـ ذيمؽ وٞمحق  وَم٣مَل  َووَمْد    ، زم١مٞم٘م٣مره٣م  اهلل إلم َتَٗمرا

 صم٣مزمر زمـ زيد فمـ  ايمؼمَمذي أطمرصمف ". صَم٣مئِرٍ  ؽُمْٙمَْم٣منٍ  فِمٛمَْد  ضَمٍؼ  ىَمٙمَِٚم٥مُ  اِْلَٜم٣مدِ  َأهْمَّمَؾ   ط ايمٛماٌِلُّ 

 هذا ٕن ،  افمتِم٣مَم٣مت أو ، اٞمٗمالزم٣مت أو ، شمقرات إلم يدفمق ٓ وأن ايمٖمتـ يثغم ٓ أن يمإلٞم٣ًمن يٛمٌٕمل يم٘مـ 

 ايمّمالل يٌكم أن فمٙمٝمف واإلٞم٣ًمن ايمٔمٓمٝمؿ ايممم زمًٌٌٜم٣م وُيِمؾ ايم٘مٖم٣مر همٝمٜم٣م ُيْٗمَٙمد إذ اظمٛم٘مرات َمـ سمفذا ضمد دم



 308  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

مَ  ىَماَم ، وذيمؽ َمـ رء زمدون واخلْمٟم ـِ  ضَمِدي٧ُم  سَمَٗمدا ُٔمقد ازِْم ًْ  احلدي٧م...    َم٠مَمـ همٜمق زمٙم٣ًمٞمف صم٣مهدهؿ همٚمـ ََم

ـْ »ؽَمْٙمَٚم٥مَ  ُأمِّ  ضَمِدي٧ِم  دِم  و هِ  هَمَٚم ـْ  زَمِرئَ  ىَمرِّ ٙمِؿٌ  َأطْمَرصَمفُ ]   ش. ؽَمٙمِؿَ  ْٞمَ٘مرَ أَ  َوَِم ًْ  [  َُم

 :  زمٚمٔمٛم٣مه يٗمقل و فمثٝمٚمكم ٓزمـ ىمالًَم٣م رأي٦ُم  أين إٓ

ْخصِ  همِٝمفِ  َيَتَ٘مٙماؿُ  ىَمٟمنْ  احَل٣مىمِؿ يمِٛمَْٖمسِ  َٞمْٗمَدهُ  َيُ٘مقنُ  َٓ   اَم  زم٣ِميمُما رُ  َوإِٞما ـْ  ُُيَذِّ  .  زمَِٟمَْمِرهِ  َأوِّ  زم١ِمِْذٞمِفِ  سَمَٗمعُ  ايماتِل اظمُٛمْ٘مَِراِت  َِم

 .  اهلل ويدفمق يِمػم أن همٔمٙمٝمف يٗمقل َم٣م فمٛمف  ُيٖمٜمؿ ٓ أو أفمٓمؿ  همتٛم٥م إلم ؽمٝمجر َتذيره أن طمًم هم١من

َنا  ايمرهمؼ يراهمٗمٜم٣م أن يٛمٌٕمل اظمٛم٘مر سمٕمٝمغم َمًٟميم٥م:  اظمًٟميم٥م وهذه
 . :فَم٣مئَُِم٥مَ  ضَمِدي٧ِم  دِم  ىَماَم  َيُٗمقل   ط ايمٛماٌِلُّ  ِٕ

هْمُؼ » ءٍ  دِم  َيُ٘مقنُ  َٓ  ايمرِّ ٓا  َرْ َٓ  ةٌ َزانَ َ إِ ـْ  ُيٛمَْزعُ  َو ءٍ  َِم ٓا  َرْ   شؾَم٣مَٞمفُ  إِ

هْمَؼ، ُُي٤ِمُّ  َرهمِٝمٌؼ  اهللاَ إِنا  »: ط ووم٣مل  هْمِؼ  فَمعَم  َوُئْمْمِل ايمرِّ  ََم٣م فَمعَم  ُئْمْمِل َٓ  َوََم٣م ايْمُٔمٛمِْػ، فَمعَم  ُئْمْمِل َٓ  ََم٣م ايمرِّ

   َمًٙمؿ أطمرصمف ش ؽِمَقاهُ 

 اؽمتج٣مزمتف ىم٣مٞم٦م ، فمٙمٝمف ضمريص ، زمف رهمٝمؼ  أٞمؽ فمٙمٝمف ٘مراظمُٛمْ  ؾمٔمر وىمٙمام  ، إطمالق َم٘م٣مرم ُي٤م  هم٣مهلل 

 .  وإفمراو٣م ٞمٖمقًرا ازداد رزمام ايمُمدة  َمٛمؽ وصمد وإذا أهع

 ُيقف ايمُمٝمْم٣من هم١من ،   زم٣مهلل  ٞمتٗمقى أن ايم٣ٌمب  هذا دم اإليامين ايمّمٔمػ ضمِمقل  َمع مجٝمًٔم٣م يمٛم٣م ويٛمٌٕمل 

اَم  » :  اهلل وم٣مل ىمام اإلٞم٣ًمن ْٝمَْم٣منُ  َذيمُِ٘مؿُ  إِٞما ُف  ايمُما ٣مهُمقُهؿْ  هَمال َأْويمَِٝم٣مَءهُ  ُُيَقِّ  « َُم٠ْمَِمٛمكِمَ  ىُمٛمُْتؿْ  إِنْ  َوطَم٣مهُمقنِ  خَتَ

ْ  هَم١مِنْ   » ومقيمف   َتْمِعْ  مَل ًْ  حم٥ٌم ٕن أضمد همٝمف ُئمَذر ٓ  ايمٛمقع وهذا يرو٣مه وٓ ُيٌف وٓ اظمٛم٘مر ي٘مره  ش: هَمٌَِٗمْٙمٌِفِ  َي

طِمرِ  َوايْمَٝمْقمِ  زم٣ِمهللاِ  ُي٠ْمَِمٛمُقنَ  ْقًَم٣مومَ  ََتُِد  ٓا  » سمٔم٣ملم وم٣مل ! “ َمٛم٘مر “  زمف وايمرو٣م اظمٛم٘مر ْٔ ونَ  ا ـْ  ُيَقادُّ  اهللاَ  ضَم٣مدا  ََم

  « َوَرؽُمقيَمفُ 

  أن َمـ احلؼ أهؾ ظمذه٤م  ديمٝمٌؾ  وهق ، زمٗمٙمٌف ُيٛم٘مِر اإلٞم٣ًمن ىمقن فمٚمالً  يمٙمٗمٙم٤م أن فمعم ديمٝمؾ احلدي٧م ودم*

٣منِ  وَمْقٌل  اإِلياَمنُ :   ًَ  . زم٣ِمظمَْٔمِِمَٝم٥مِ  َوَيٛمُْٗمُص  زم٣ِميمْما٣مفَم٥مِ  َيِزيُد  َوإَْرىَم٣منِ  زم٣ِمَْلَقاِرِح  َٚمٌؾ َوفمَ  زم٣ِمَْلٛم٣َمنِ  َوافِْمتَِٗم٣مدٌ  زم٣ِميمٙمِّ

 . اإِلْياَمن َأْؤَمُػ   َوَذيمِؽ:  ومقيمف هٛم٣م ايمٛمٗمص فمعم وايمديمٝمؾ 
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 .  زم٣ميمٗمٙم٤م ايمتٕمٝمغم شمؿ زم٣ميمٙم٣ًمن ايمتٕمٝمغم شمؿ  ، وايمٙم٣ًمن ، زم٣ميمٝمد ايمتٕمٝمغم وأفماله ، اإليامن َمـ اظمٛم٘مر هم١مٞم٘م٣مر 

 ُيُمؼمط َُمٛمَْ٘مرا وفَمٙمَِٚمف  َرآه َم٣م يٛم٘مر وإٞمام ايمٔمقرات يتتٌع  ٓ أن يمٙمٚمٛم٘مر إٞم٘م٣مره ضم٣مل دم ٣مناإلٞمً وُيرص

٣م ي٘مقن ٓ وأن زم٣مظمٛم٘مر فم٣مظم٣ًم ي٘مقن أن  اظمٛم٘مِر دم ًً ٌْد همَٚمعَ ، َمتجً ُٔمقدٌ  ازِْمـ اهلل فَم ًْ َٝمُتفُ  هُماَلنٌ  َهَذا: يَمفُ   ومٝمؾ أٞمف ََم  حِلْ

ًرا سَمْٗمْمُّرُ  سِ  ـْ فمَ  َُنِٝمٛم٣َم: هَمَٗم٣مَل  مَخْ ًُّ  . ايمتاَج

ي٣م َمٔممم َمـ آَمـ زمٙم٣ًمٞمف ومل يٖمض  ط اهلل رؽمقل وم٣مل وم٣مل فمٚمر ازمـ ضمدي٧م همٖمل َمٛم٘مر ايمٔمقرات سمتٌع و 

ـَ  إِنا  »  سمٔم٣ملم وم٣مل:   َُمٛمَ٘مر ايمٛم٣مس زمكم ايمٖم٣مضمُم٥م وإـمٜم٣مر  اإليامن إلم ومٙمٌف ٌُّقنَ  ايماِذي
 دِم  ايْمَٖم٣مضِمَُم٥مُ  سَمُِمٝمعَ  َأن ُُيِ

ـَ  ؿْ  آََمٛمُقا ايماِذي ْٞمَٝم٣م دِم  َأيمِٝمؿٌ  فَمَذاٌب  َْلُ طِمَرةِ  ايمدُّ ْٔ  «  ۖ   َوا

 : اظمٛم٘مر أفمٓمؿ و 

كُ   ْ  ..  زم٣ِمهللِّ  ايممما

اَلةَ  سَمْركَ  شُمؿا    . ايمِما

 َمـ َٕن٣م ايمٗمٌقر فمعم ايمٗم٣ٌمب وزمٛم٣مء ،وايمتامئؿ ،احلروز سمٔمٙمٝمؼ و ايمًحر سمٔم٣مؿمل زم٣مهلل ايمممك دم ويدطمؾ

 .  ايمممك ذرائع

 : ايمٛماَح٣مس ازمـ وم٣مل ىمام همٝمف ُئمَذرون وٓ اإلٞم٘م٣مر فمٙمٝمٜمؿ ج٤مهمٝم َمٛم٘مر فمعم ىمٙمٜمؿ ايمٛم٣مس ىم٣من يمق و

 «„ َٓ  ش:„ زَمْٔمًّم٣م زَمْٔمَّمُٜمؿْ  َيٛمَِْمَح  َأنْ  ايمُ٘م٠ُموسِ  َمَتَٔم٣مؿمِل َيْٚمٛمَعُ  َو

 همريّمتف فمعم يدل وِم٣م ،ايمُمخص فمعم وهمرٌض ،   اْلامفم٥م فمعم وهمرٌض  ، إَم٥م فمعم همرٌض   : اظمٛم٘مر سمٕمٝمغم هم١من

 َمع زمتقؽمع فمٙمٝمف سم٘مٙمٚم٦م وومد ىمثغمة ايم٣ٌمب هذا وأضم٘م٣مم آؽمتْم٣مفم٥م زمٔمدم  اإلٞم٘م٣مر سمرك فَمٙماؼ   ط ايمٛماٌِلُّ  َأنا 

ةِ  دِم  اَْلٙمِٝما٥مُ  ايمَقؽَم٣مئُِؾ » : ىمت٣ميب دم و ايمٔمٙمؿ ٕهؾ ٞمٗمقٓت فْمَقةِ  ُٞمٌْمَ َٙمِٖمٝما٥مِ  ايمدا ًا  .يتزود أن أراد ظمـ  ش: ايم

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 
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 والثالثون الخامس الحديث 

 

 

 

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

ٌَُخ٣مِريُّ  َوُروى يمِفِ  َأيْمَٖم٣مـمِفِ  زَمْٔمُض  ايم ٙمِؿٍ  فِمٛمَْد  َوَأوا ًْ ٣مىُمؿْ  :ط ايمٛماٌِلُّ  وَم٣مَل  َُم ـا  إِيا ـا  هَم١مِنا  َوايمٓما ِدي٧ِم  َأىْمَذُب  ايمٓما  احْلَ

 َٓ قا َو ًُ ًا َٓ  ََتَ قا َو ًُ ًا َٓ  ، ََتَ ًُ  َو  . قاسَمٛم٣َمهَم

اَم » فمٛمٜم٣م  اهلل أطمػم ايمتل اإليامٞمٝم٥م إطمقة هم٣ًمد أؽم٣ٌمب أفمٓمؿ َمـ أَن٣م َيد ايمٛمقاهل ْلذه واظمتٟمَمؾ  إِٞما

 [08: احلجرات] « إطِْمَقةٌ  اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ 

 : َمٛمف أوم٣ًمم واحلًد ، احلًد فمـ ايمٛمٜمل احلدي٧م همٖمل 

 . ايمٕمغم فمـ ايمٛمٔمٚم٥م زوال متٛمل 

 . يمٙمٕمغم ايمٛمٔمٚم٥م حم٥ٌم فمدم وَمٛمف

َد  َٓ  » : ط ايمٛماٌِلُّ  وم٣مل اخلغم دم ايمتٛم٣مهمس دم ي٘مقن ايمذي وهق، اظم٣ٌمح  وَمٛمف ًَ  اهللاُ آسَم٣مهُ  َرصُمٌؾ  اشْمٛمََتكْمِ  ذِم  إِٓا  ضَم

ْٝمؾِ  آَٞم٣مءَ  زمِفِ  َيُٗمقمُ  هَمُٜمقَ  ايْمُٗمْرآنَ  ْٝمؾِ  آَٞم٣مءَ  ُيٛمِْٖمُٗمفُ  هَمُٜمقَ  ََم٣مًٓ  اهللاُ آسَم٣مهُ  َوَرصُمٌؾ  ايمٛماَٜم٣مرِ  َوآَٞم٣مءَ  ايمٙما  َمتٖمؼ. ش ايمٛماَٜم٣مرِ  آَٞم٣مءَ وَ  ايمٙما

  فمٙمٝمف

ـْ َأيِب ُهرَ  ٣ٌَمنَمُّمقا، :  ط، وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل ◙ْيَرُة فَم َٓ سَم َٓ سمٛم٣مصمُمقا، َو ٣مؽَمُدوا، َو َٓ ََتَ

 ًْ ٙمُِؿ َأطُمق اظمُ ًْ ٌا٣مُد اهللِ إطِْمَقاًٞم٣م، اظمُ َٓ َيٌِْع زَمْٔمُّمُ٘مْؿ فَمعَم زَمْٝمِع زَمْٔمٌض، َوىُمْقُٞمقا فِم َٓ سَمَدازَمُروا، َو َٓ َو ٙمُِؿ، 

يُمفُ  َٓ ُُيَذِّ ِٗمُرُه، ايمتاْٗمَقى َه٣مُهٛم٣َم َيْٓمٙمُِٚمُف، َو َٓ َُيْ زُمُف، َو َٓ ُيَ٘مذِّ اٍت  -، َو  -َوُيُِمغُم إلَِم َصْدِرِه شَماَلُث ََمرا

ٙمِِؿ ضَمَراٌم: َدَُمُف َوََم٣ميُمفُ  ًْ ٙمِِؿ فَمعَم اظمُ ًْ ٙمَِؿ، ىُمؾُّ اظمُ ًْ َر َأطَم٣مُه اظمُ ِّ َأْن ُُيَٗمِّ ـْ ايممما ٤ِم اَِْمِرٍئ َِم ًَ   َوفِمْرُوفُ زمَِح

ٙمٌِؿ [ ]َرَواُه َمُ  ًْ 
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 وآطمر احلؼ دم هٙم٘متف فمعم همًٙمْمف َم٣مٓ اهلل آسم٣مه رصمؾ اشمٛمتكم دم إٓ ضمًد ٓ »  َمًٔمقد ازمـ اهلل فمٌد وفمـ

  ايمٌخ٣مري أطمرصمف.  ش: وئمٙمٚمٜم٣م هب٣م يٗميض همٜمق ضم٘مٚم٥م اهلل آسم٣مه

َد  "وَم٣مَل:  ×َأيِب ُهَرْيَرَة: َأنا َرؽُمقَل اهللاِ وزمٝم٣مٞمف ضمدي٧م  ًَ َٚمُف اهللاُ ايمُٗمْرآَن، هَمُٜمَق  َٓ ضَم : َرصُمٌؾ فَمٙما ٓا دِم اشْمٛمََتكْمِ إِ

ِٚمَٔمُف صَم٣مٌر يَمُف، هَمَٗم٣مَل: يَمْٝمَتٛمِل ُأوسمِٝم٦ُم َِمْثَؾ ََم٣م ُأوِتَ هُماَلنٌ  ًَ ْٝمِؾ، َوآَٞم٣مَء ايمٛماَٜم٣مِر، هَم ، هَمَٔمِٚمْٙم٦ُم َِمْثَؾ ََم٣م َيْتُٙمقُه آَٞم٣مَء ايمٙما

 ًٓ ، هَمَٗم٣مَل َرصُمٌؾ: يَمْٝمَتٛمِل ُأوسمِٝم٦ُم َِمْثَؾ ََم٣م ُأوِتَ هُماَلٌن، هَمَٔمِٚمْٙم٦ُم َِمْثَؾ ََم٣م َئْمَٚمُؾ، َوَرصُمٌؾ آسَم٣مُه اهللاُ ََم٣م  هَمُٜمَق هُيْٙمُِ٘مُف دِم احَلؼِّ

 َمتٖمؼ فمٙمٝمف . "َئْمَٚمُؾ 

 .  اهلل ؽَمٙماَٚمف َمـ إٓ َمٛمف يًٙمؿ وٓ ايمٌممي٥م ايمٛمٖمقس دم َمٕمروٌس  هق ضمٝمثف َمـ واحلًد  

ئِٝمؿُ „»:  ومٝمؾ ىمام أٞمف إٓ  ٌِْديف ايمٙما  ش:„ ُُيِْٖمٝمف َوايمْ٘مِريؿُ  ُي

 ذيمؽ َمـ رء ومٙمٌف دم وومع إذا اإلٞم٣ًمن وفمعم

 ضمتك  ، واؽمتحاله ذيمؽ دم اؽمتْمرد إذا اَم٣م ، ذيمؽ ييه ٓ صم٣مهده٣م إذا هم١مٞمف إزايمتف دم ٞمٖمًف َي٣مهد أن 

 َمذَمقم اهذ  هم١من يمٙمٕمغم  ايمٛمٔمٚم٥م زي٣مدة فمدم أو احل٣مل وسمَٕمغُم  ، ايمٕمغم فمـ ايمٛمٔمٚم٥م زوال زمتٚمٛمل يتٙمذذ أصٌح

ٛمف ايمذي احلدي٧م همٖمل  ايمذٞمقب ىم٣ٌمئر َمـ يم٘مٌغمة َمرسم٘م٤م فمٓمٝمؿ طمْمر فمعم وص٣مضمٌف ًِّ  :  إيم٣ٌمين ايمُمٝمخ   ُُيَ

٣مىُمؿْ  » َد  إِيا ًَ َد  هَم١مِنا  ،َواحْلَ ًَ ٛم٣َمِت  َيْٟمىُمُؾ  احْلَ ًَ َْم٤َم  ايمٛما٣مرُ  سَمْٟمىُمُؾ  ىَماَم  احْلَ ٖمف  ش احْلَ  ♫ َمٗمٌؾ ؾمٝمخٛم٣م وُيَّمٔمِّ

ُدونَ  َأمْ  »:   اهلل لوم٣م هيقدي٥م صٖم٥م وهق ، سمٔم٣ملم ًُ  « ۖ   هَمّْمٙمِفِ  َِمـ اهللاُ  آسَم٣مُهؿُ  ََم٣م فَمعَمٰ  ايمٛما٣مَس  َُيْ

َدسْمُ٘مؿْ  ََم٣م] ط ايمٛماٌِلُّ  وم٣مل و  ًَ ءٍ  فَمعَم  ايْمَٝمُٜمقدُ  ضَم َدسْمُ٘مؿْ  ََم٣م ، َرْ ًَ اَلمِ  فَمعَم  ضَم ًا  َم٣مصمف زمـ أطمرصمف[  َوايمتاْٟمَِمكمِ  ايم

   فم٣مئُمف فمـ

 :  ومٝمؾ وىمام 

ُد  َدرا  هللِِ ًَ  .هَمَٗمَتَٙمفُ  زمَِِم٣مضِمٌِفِ  زَمَدأَ  َأفْمِديَمفُ  ََم٣م احَل

 . يمٙمٚمًٙمٚمكم ايممم َمتٚمٛمل و ،   اهلل أومدار فمعم َمٔمؼمض هم٣محل٣مؽمد 
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قا َٓ :   يذىمره مل ايمذي ايمٙمٖمظ دم وومٌٙمٜم٣م  ًُ  :   اهلل وم٣مل حمٚمقد ايمديـ دم هم٣ميمتٛم٣مهمس:   سَمٛم٣َمهَم

قنَ  هَمْٙمَٝمَتٛم٣َمهَمسِ  َذيمَِؽ  َودِم  » ًُ
 « اظمَُْتٛم٣َمهمِ

مَ  َم٣م إلم همٚم٠مداه   ايمدٞمٝم٣م دم يمتٛم٣مهمسا وأَم٣م  ٌْد ضَمِدي٧ِم  دِم   ط ايمٛماٌِلُّ  وَم٣مَل  ىَماَم ، زَمَٝم٣مَٞمفُ  سَمَٗمدا ِـ  فَم ـْ  ايمَرمْحَ  فِمٛمَْد  فَمْقف زمِ

ٙمِؿٍ  ًْ وُم، هَم٣مِرُس  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  هُمتَِح٦ْم  إَِذا»:    َُم ٌُْد  وَم٣مَل  ؟ َأْٞمُتؿْ  وَمْقمٍ  َأيُّ  َوايمرُّ ـِ  فَم مْحَ ـُ  ايمرا  اهللُ، َأََمَرَٞم٣م ىَماَم  َٞمُٗمقُل : فَمْقٍف  زْم

قَن، »:  ط اهللِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل  ًُ ٣ٌَمنَمُّمقَن، شُمؿا  سَمَتَدازَمُروَن، شُمؿا  سَمَتَح٣مؽَمُدوَن، شُمؿا  سَمَتٛم٣َمهَم ٣مىمكِمِ  دِم  سَمٛمَْْمٙمُِٗمقنَ  شُمؿا  سَمَت ًَ  ََم

، ـَ  شزَمْٔمضٍ  ِروَم٣مِب  فَمعَم  زَمْٔمَّمُٜمؿْ  هَمَتْجَٔمُٙمقنَ  اظمَُْٜم٣مصِمِري

َٓ  » ومقيمف:    يدطمؾ أن وهق ، ايمٌٝمع َمـ ٞمقعٍ  فمعم وُيْمَٙمؼ واخلدئم٥م ايمٕمش هق ايمتٛم٣مصمش :   سمٛم٣مصمُمقا َو

 .  ايمٛم٣مس فمعم يرهمٔمٜم٣م أن يريد وإٞمام  ايمًٙمٔم٥م يريد ٓ وايممماء ايمٌٝمع دم ايمرصمؾ

 هذا أَم٣م أطمذه٣م   ص٣مضمٌٜم٣م وريض ايمًٙمٔم٥م دم زاد همٚمـ  صم٣مئزٌ  يزيد َمـ زمٝمع هم١من يزيد ََمـ زمٝمع َمٛمف ويمٝمس

 َمـ ٕٞمف ايمٓمٙمؿ َمـ وهذا ايمًٔمر يرسمٖمع ضمتك اظمًٙمٚمكم فمعم يٛمجش أن يريد إٞمام يُمؼمي أن يريد وٓ يدطمؾ

 .زم٣ميم٣ٌمؿمؾ ايمٛم٣مس  َم٣ملٍ  أطمذ

 وايمٔمٝم٣مذ ايمٓمٙمؿ دم واومع همٜمق اسمٖم٣مق زمٕمغم ىم٣من وإن  ايمٓمٙمؿ دم آشمٛم٣من همٝمٗمع ، وزمٝمٛمف ايم٣ٌمئع زمكم زم٣مسمٖم٣مق ىم٣من هم١من 

 . زم٣مهلل

َٓ »: وم٣مل  ط ايمٛماٌِلُّ  أن اظمٔمٛمك هذا  ويقوح  . ؽمٝمٟمت ىمام شزَمْٔمٌض  زَمْٝمعِ  فَمعَم  زَمْٔمُّمُ٘مؿْ  عْ َيٌِ  َو

َٓ  » ومقيمف ٣ٌَمنَمُّمقا َو  زم٣ميم٘مت٣مب وزم٣مٓفمتِم٣مم ، زمٔمّم٣م زمٔمّمٛم٣م زمح٤م َمٟمَمقرون وٞمحـ  زم٣ميمٗمٙم٤م وايمت٣ٌمنمض  ش:سَم

ومقا َوٓ مَجٝمًٔم٣م اهللاِ  زمَِحٌؾِ  َوافمَتِِمٚمقا »:   اهلل وم٣مل وْلذا  يمٙمتدازمر ؽم٤ٌٌم  هم٣ميمت٣ٌمنمض  ، وايمًٛم٥م  واَواذىُمر ۖ   سَمَٖمرا

ٌَحُتؿ وُمٙمقزمُِ٘مؿ زَمكمَ  هَمَٟميماَػ  َأفمداءً  ىُمٛمُتؿ إِذ فَمَٙمٝمُ٘مؿ اهللاِ ٞمِٔمَٚم٦َم    «إطِمقاًٞم٣م زمِٛمِٔمَٚمتِفِ  هَمَٟمص

ـَ  سَمُ٘مقُٞمقا َوٓ »:   اهلل ووم٣مل  ىمكِمَ  َِم ـَ  اظمُْمْمِ ـَ  َِم وُمقا ايماِذي  يَمَدهْيِؿْ  زماَِم  ضِمْزٍب  ىُمؾُّ  ؾِمَٝمٔم٣مً  َوىَم٣مُٞمقا ِديٛمَُٜمؿْ  هَمرا

 « هَمِرضُمقنَ 
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ْقَف  »:   اهلل وم٣مل  ًَ ٌُُّٜمؿْ  زمَِٗمْقمٍ  اهللاُ َيْٟمِت  هَم
ٌُّقَٞمفُ  ُُيِ

ةٍ  اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  فَمعَم  َأِذيما٥مٍ  َوُُيِ ـَ  فَمعَم  َأفِمزا  « ايْمَ٘م٣مهمِِري

ٌد » سمٔم٣ملم وم٣ملو َٚما ؽُمقُل  حمُّ ـَ  ۖ   اهللاِ را اءُ  ََمَٔمفُ  َوايماِذي ٣مرِ  فَمعَم  َأؾِمدا  «زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  ُرمَح٣َمءُ  ايْمُ٘مٖما

ٌُْٕمُض  اهللِ  دِم  احُل٤مُّ  اإِلياَمنُ  فُمَرى َأْوشَمُؼ  هَم١منٍ  اظم٠مَمـ أطم٣مه يٌٕمض ٓ  اظم٠مَمـ صٖم٥م همٜمذه   .  اهللِ دِم  َوايم

َٓ  » ومقيمف  ٣ًٌم  ش: سَمَدازَمُروا َو   ، وايمتٛم٣مهمس  ، وايمت٣ٌمنمض ، وايمتٛم٣مصمش ، ايمتح٣مؽمد فمـ ايمتدازمر يٛمت٨م َم٣م نم٣ميم

ََم٦م وْلذا ، وايمتحًس وايمتجًس  فمـ اظم٠مَمٛمكْم  ىماِل  إفمراض هق وايمتدازمر  ، ايمٔم٣ٌمرة هذه ومٌؾ ايمٛمٜمل دم وُمدِّ

 . زمٔمض

٣م َهَذا، َوَئْمِرُض  َهَذا، ُئْمِرُض  شَماَلٌث  هَمْقَق  َأطَم٣مهُ  ايمرصمؾ هَيُْجرَ  َأنْ  ََنَك  ط َوايمٛماٌِلُّ  مِهَ ٌَْدأُ  ايماِذي َوطَمغْمِ  َي

اَلمِ  ًا ٙمِؿٌ  َأطْمَرصَمفُ  زم٣ِميم ًْ ـْ  َُم  . ◙ َأيُّقب َأيِب  فَم

 وٞمحـ آطمر ؿمريؼ دم يًغم َمٛمٜمؿ وىمٌؾ  ، ايمٓمٜمر يقيمٝمف ىم٣ميمذي أطمٝمف فمـ اظمٔمرض ٕن تدازمرزم٣ميم وىُمٛمّلَ  

 اإِلشْمؿِ  فَمعَم  سَمَٔم٣مَوُٞمقا َوٓ َوايمتاْٗمَقى ايْمػِمِّ  فَمعَم  َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا »:   اهلل أَمر ىمام وايمتٗمقى ايمػم فمعم زم٣ميمتٔم٣مون  َمٟمَمقرون

  « َوايْمُٔمْدَوانِ 

 .  ٓصمٙمٜم٣م نم٣ميم٣ٌمً  وايمتدازمر  ، وايمت٣ٌمنمض  ، وايمتٛم٣مصمش ايمتح٣مؽمد ٕن ٝم٣مايمدٞم هل ايمٛم٣مس زمكم يٖمرق َم٣م وأىمثر  

 زمٝمٛمٜمؿ وومٔم٦م َم٣م هم١مذا ، وسمِم٣مدم  ، وسمزاور وحم٥ٌم ، فمٓمٝمؿ طمغمٍ  فمعم ، ؿمٝم٤م ضم٣مْلؿ ي٘مقن ُأٞم٣مسٍ  َمـ وىمؿ

٣ٌَمدَ  َوىُمقُٞمقا»  ط ايمٛماٌِلُّ  ومقل َمـ زمف ُأَِمروا َم٣م ُي٣ميمٖمقن هبؿ وإذا  ايممماىم٥م   . «إطِْمَقاًٞم٣م اهللاِ  فِم

، ايمدٞمٝم٣م دم ايمتٛم٣مهمس أصمؾ وَمـ ، احلًد زم٤ًٌم ومتٙمف ٕطمٝمف آدم ازمـ ومتؾ َمـ فمٙمٝمٛم٣م  اهلل ومِمف َم٣م إلم واٞمٓمر

ٌاْؾ َمِ »وم٣مل سمٔم٣ملم:  ْ ُيَتَٗم ٣م َومَل ـْ َأضَمِدمِهَ ٌَِّؾ َِم زَم٣م وُمْرزَم٣مًٞم٣م هَمُتُٗم ؼِّ إِْذ وَمرا ٌََٟم ازْمٛمَْل آَدَم زم٣ِمحْلَ طَمِر وَم٣مَل َواسْمُؾ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َٞم ْٔ ـَ ا

 َ ـَ اظمُْتاِٗمكمَ َٕ ٌاُؾ اهللاُ َِم اَم َيَتَٗم  .   [27]اظم٣مئدة:  «وْمُتَٙمٛماَؽ وَم٣مَل إِٞما

َٓ   » ومقيمف  هذه دم وذاء زمٝمع دم دطمؾ ومد آطم٣مه أن اظمًٙمؿ فَمٙمِؿ هم١مذا ش:  زَمْٔمٌض  زَمْٝمعِ  فَمعَم  زَمْٔمُّمُ٘مؿْ  َيٌِعْ  َو

  ، أطمٝمف طِمْم٥ٌم فمعم اخِلْم٥ٌم وه٘مذا ، سمرك ومد أٞمف ئمٙمؿ ضمتك ، فمٙمٝمٜم٣م ايمٌٝمع دم    يدطمؾ أن يمف َيقز همال ايمًٙمٔم٥م
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 ايمٛماٌِلُّ    َٕمر خم٣ميمٖم٥م و  اظمًٙمؿ حلرَم٥م اٞمتٜم٣مك وٕٞمف  ، ايمِمدور إيٕم٣مر إلم ي٠مدي ٕٞمف ايمذٞمقب ىم٣ٌمئر َمـ همٜمذا

 .ط

٣ٌَمدَ  َوىُمقُٞمقا » ومقيمف  : قليٗم  واهلل سمٗمدم َم٣م سمٛم٣مدم   ايمديٛمٝم٥م إطمقة أن فمعم ديمٝمٌؾ  هذا  ش: إطِْمَقاًٞم٣م اهللاِ فِم

اَم  »  « إطِْمَقةٌ  اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  إِٞما

 . ايمْمٝمٛمٝم٥م إطمقة فمعم َمٗمدَم٥م اإليامٞمٝم٥م إطمقة أن فمعم احلدي٧م َمٔمٛمك َمع أي٥م هذه همديم٦م 

  ط ايمٛماٌِلُّ   ؽمٚمك وومد   ، ايمدرداء وأيب ؽمٙمامن زمكم آطم٣م ، وإٞمِم٣مر  اظمٜم٣مصمريـ زمكم  ط ايمٛماٌِلُّ  آطم٣م وومد

ـْ . أْيِديُ٘مؿْ  َْت٦َم  اهللّ صَمَٔمَٙمُٜمؿُ  طَمَقيُمُ٘مْؿ، إطِْمَقاُٞمُ٘مؿْ »:  ؽمقيد زمـ اظمٔمرور ضمدي٧م همٖمل يمٛم٣م إطمقة  ايمٔمٌٝمد ضمتك  هَمَٚم

٦َم  أطُمقهُ  ىَم٣منَ  فُ  يٟمىُمُؾ  ِم٣م هَمْٙمُٝمْْمِٔمْٚمفُ  َيِدهِ  ََتْ ًْ ٌَُس  ِِم٣م َويْمُٝمْٙمٌِ ٌُُٜمؿْ  َم٣م سُمَ٘مٙمُِّٖمقُهؿْ  وٓ َيْٙم
 شهمٟمفِمٝمٛمُقُهؿْ  سم٘مٙماٖمقُهؿْ  هم١منْ  َيْٕمٙمِ

  ايمٌخ٣مري أطمرصمف

ٙمِؿُ  » ومقيمف  ًْ ٙمِؿُ  َأطُمق اظمُ ًْ  واطمتٙمٖم٦م ، ايمدي٣مر وسمٛم٣مءت ، إومْم٣مر زمُٔمَدت وإن يمٙمٚمًٙمؿ أخ اظمًٙمؿ ىمؾ ش: اظمُ

 أٓ إطمقة مت٣مم وَمـ أطمر فمـ أضمٌد  يًتٕمٛمك ٓ يمألطمرى ىم٣ميمٝمد يمألخ وإخ ، إيمقان واطمتٙمٖم٦م ، إٞم٣ًمب

 :   ايمٗمري٤م ـمٙمؿ ؽمٝمام ٓ  ايمٗمٝم٣مَم٥م  يقم ـمٙمامت ايمٓمٙمؿ هم١من فمروف هتؽ أو ، دَمف ؽمٖمؽ  أو َم٣ميمف زمٟمطمذ يٓمٙمٚمف

 اظمُٜمٛمّدِ  احُل٣ًممِ  َوومعِ  َِمـ اظمَرءِ  فمعم -- ََمّم٣مَو٥مً  أؾمدُّ  ايمُٗمرزمك َذوي وـُمٙمؿُ 

 ". سمٓم٣مظمقا همال:   ووم٣مل َمٔمٛم٣م سمٗمدم ىمام ٞمٖمًف فمعم ايمٓمٙمؿ ضمرم ومد  واهلل 

َٓ  » وومقيمف يُمفُ  َو  ، يمف  اظمخذيمكم َمـ ي٘مقن وٓ ، ٌمهويٛم أطم٣مه  ئمكم إخ أن اإليامٞمٝم٥م إطمقة مت٣مم َمـ ش: ُُيَذِّ

 .  اظمًٙمٚمكم ومقة إؤم٣مف َمـ إيمٝمف ي٠مدي ظم٣م َيقز ٓ ايمتخذيؾ هم١من  ، فمٛمف  اظمخذيمكم أو

 أٞمقاع مجٝمع فمـ يٌتٔمد هم٣مإلٞم٣ًمن ، زم٣مٕهمٔم٣مل زم٣مْلقارح ي٘مقن وومد  ، زم٣ميمٙم٣ًمن ي٘مقن ومد وايمٓمٙمؿ وايمتخذيؾ 

 . ايمممفمٝم٥م اظمخ٣ميمٖم٣مت



 325  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

َٓ  » ومقيمف زُمفُ  َو  هيدي وايمٖمجقر ايمٖمجقر إلم هيدي ايم٘مذب هم١من ، يمف ي٘مذب وٓ  ، فمٙمٝمف ي٘مذب ٓ أي ش: ُيَ٘مذِّ

زمف ٓ وه٘مذا ، ايمٛم٣مر إلم  هم١من وإٓ طم٣ميمػ أٞمف يمف همٝمٌكم  ، ايم٘مذب دم وومع ومد أٞمف سمٝمٗمـ إذا إٓ ،  سم٘مٙمؿ إذا  ُيَ٘مذِّ

ث هم١مذا ايمٔمدايم٥م اظمًٙمؿ دم إصؾ  أطم٣ٌمر دم زم٣ميمتث٦ٌم  ٞم٣مأََمرَ  إٞمام  اهلل ٕن ايمِمدق فمعم ُُيَٚمؾ زمحدي٧م ضَمدا

ٌَٟمٍ  هَم٣مؽِمٌؼ  صَم٣مَءىُمؿْ  إِنْ  » :  اهلل همٗم٣مل ايمٖم٣مؽمٗمكم ٌَٝماٛمُقا زمِٛمَ ٌُقا َأنْ  هَمَتَثٌَتُقا»:  ومراءة ودِم  « هَمتَ  زمَِجَٜم٣ميَم٥مٍ  وَمْقًَم٣م سُمِِمٝم

  «َٞم٣مِدَِمكمَ  هَمَٔمْٙمُتؿْ  ََم٣م فَمعَم  هَمُتِْمٌُِحقا

َٓ  » ومقيمف ِٗمُرهُ  َو  ي٣ٌمرم ٓ أٞمف زمٚمٔمٛمك ذيمؽ  نمغم أو  ، طمٙمٗمف يمدَم٣مَم٥م أو يمٖمٗمره أو يمٛمًٌف إَم٣م ُيتٗمره أٞمف أي  ش: َُيْ

ٙمِؿِ  ضَمؼُّ   ط ايمٛمٌل وم٣مل ىمام ، اظمًٙمؿ أطمٝمف فمعم ضمٗمقق يمف اظمًٙمؿ زمٝمٛمام ، يمف اإلضمؼمام َمٛمف ي٘مقن وٓ ، زمف ًْ  فَمعَم  اظمُْ

ٙمِؿِ  ًْ ٙمِّؿْ  يَمِٗمٝمَتفُ  إَِذا ؽِم٦مٌّ  اظمُْ ًَ ٌْفُ  َدفَم٣مكَ  َوإَِذا ، فَمَٙمْٝمفِ  هَم  اهللاَ  هَمَحِٚمَد  فَمَْمَس  َوإَِذا يَمفُ  هَم٣مْٞمَِمْح  اؽْمَتٛمَِْمَحَؽ  َذاَوإِ  هَمَٟمصِم

ْتفُ  ٌِْٔمفُ  ََم٣مَت  َوإَِذا هَمُٔمْدهُ  ََمِرَض  َوإَِذا هَمَُمٚمِّ  .  ش: هَم٣مسما

 "صَم٣مِهٙمِٝما٥مٌ  همِٝمَؽ  اَِْمُرؤٌ  إِٞماَؽ :  َووَم٣مَل " : ط ايمٛماٌِلُّ  وفَمغّمه ايمًقداء ازمـ ي٣م يمٌالل وم٣مل ظم٣م ◙ ذر وأزمق 

 فمٙمٝمف َمتٖمؼ

 : َٕمقر َيقز ٓ ٣مٓضمتٗم٣مرهم

 .  َتقز ٓ اظمًٙمؿ ٞمٖمس  وىمن  وايمتٟمشمر ايمتٟممل اظمُحَتَٗمر فمعم  ُيدطِمؾ  إٞمف:  إول

 .  اهلل سمٗمدير فمعم وافمؼماض وسمٔم٣مـمؿ سمٖم٣مطمر أٞمف:  ايمث٣مين

 ايمث٣ميم٧م: أٞمف خم٣ميمٖم٥م َٕمر اهلل فمزوصمؾ ايمٔم٣ٌمد زم٣ميمتقاوع ونمغم ذيمؽ .

اٍت  شَماَلُث  َصْدِرهِ  إلَِم  غمُ َوُيُِم  - َه٣مُهٛم٣َم ايمتاْٗمَقى »  ومقيمف  ايمِمقر إلم يٛمٓمر ٓ  واهلل ، ايمٗمٙم٤م دم أي ش:  ََمرا

 يٖمنه  احلدي٧م وهذا صمقارضمف صٙمح٦م ، ومٙمٌف صٙمح همٚمـ وإفمامل ايمٗمٙمقب إلم يٛمٓمر ويم٘مـ ، وإَمقال

دِ  دِم  َوإِنا  َأَٓ : ط ايمٛماٌِلُّ  ومقل ًَ ُد  َصَٙمَح  َصَٙمَح٦ْم  إَِذا: َُمّْمَٕم٥مً  اَْل ًَ ُف،ىمُ  اَْل َدْت  َوإَِذا ٙمُّ ًَ َد  هَم ًَ ُد  هَم ًَ ُف، اَْل  ىُمٙمُّ

  زمُمغم زمـ ايمٛمٔمامن فمـ فمٙمٝمف َمتٖمؼ.  ايمَٗمْٙم٤ُم  َوِهلَ  َأَٓ 
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 َمـ يٗمع هم٣ًمدٍ  ىمؾ هم١من ، ْل٣م واظمراوم٥ٌم ، فمٙمٝمٜم٣م واحلٖم٣مظ ، ايمٗمٙمقب فمالج أمهٝم٥م يمٌٝم٣من  شَماَلشًم٣م    ط ايمٛماٌِلُّ  وىمرر 

 شمؿ وايمٖم٘مرة زم٣مخل٣مؿمرة ، ايمٗمٙم٤م َمـ وَمٌدأه إٓ ، اإلٞم٣ًمن همٝمف  ٗمعي  ٍذ  أو طمغم َمـ همام ، ايمٗمٙم٤م  أويمف اإلٞم٣ًمن

 . همٝمف زم٣ميمقومٝمٔم٥م

 . فمٗمٝمدة صالح فمـ سمِمدر إٞمام ايمتٗمقى هم١من  ايمٔمٗم٣مئد وصالح ايم٣ٌمؿمٛم٥م إفمامل أمهٝم٥م فمعم دٓيم٥م وفيى: 

  ، ٓم٣مهرايم زمٚمجرد فمٙمٝمف ُي٘مؿ أن يًتْمٝمع ٓ هم١مٞمف ، يمف ـمٜمر زمام اظمًٙمؿ  ئم٣مَمؾ اإلٞم٣ًمن أن فمعم دٓيم٥م همٝمف و

 ُٞم٘مذب وٓ ، ٞمخذل وٓ  ، ٞمٓمٙمؿ وٓ زم٣ميمٓم٣مهر ٞمح٘مؿ  يم٘مـ وايمٔمٚمؾ اإليامن صدق فمعم فمالَم٥م هق ايم٣ٌمؿمـ هم١من

 .   اهلل ضمًٝمٌف  اَمرئٍ  وىمؾ  ، ٞمحِٗمر وٓ  ،

 زم٣ميم٘مٙمٚم٥م سم٘مٙمؿ إذا وىم٣من شمالشم٣م ُيًٙمؿ ىم٣من هم١مٞمف ، شمالشم٣م ايم٘مالم إفم٣مدة َمـ   ط ايمٛماٌِلُّ  فمٙمٝمف ىم٣من َم٣م وفيى: 

 . فمٛمف سُمٖمَٜمؿ ضمتك شم٣مشمال أفم٣مده٣م

٤ِم  » ومقيمف ًَ ـْ  اَِْمِرئٍ  زمَِح ِّ  َِم رَ  َأنْ  ايممما ٙمِؿَ  َأطَم٣مهُ  ُُيَٗمِّ ًْ  َمـ وىمثغم  اظمًٙمؿ اضمتٗم٣مر إشمؿ َمـ ي٘مٖمٝمف أي  ش:  اظمُ

 يمدَم٣مَم٥م أو ، صم٣مه يمٗمٙم٥م أول ، َم٣ملٍ  يمٗمٙم٥م أو ، فمٛمدهؿ  فمٙمؿ يمٗمٙم٥م إَم٣م إطمقاٞمف اضمتٗم٣مر دم إَمر هذا دم يٗمع ايمٛم٣مس

 . زمًٌٌف زمٔمًّم٣م زمٔمّمٜمؿ ايمٛم٣مس ُيتٗمر ِم٣م ذيمؽ يمٕمغم أو  ، طِمٙمَٗم٥مٍ 

 ين ايمذي همٜمق  اهلل ُيٚمد أن دوٞمف هق َمـ أو اظمٌتعم رأى إذا يمٙمٚمًٙمؿ يٛمٌٕمل زمؾ ايمٔمٓمٝمؿ ايممم َمـ همٜمذا 

 سمٔم٣ملم وم٣مل:  ايمٛمٖمس وهّمؿ ، يمف وآؽمتٕمٖم٣مر ٕطمٝمف زم٣ميمدفم٣مء ،  ٞمٖمًف فمالج دم ئًمك شمؿ ، اخلغم َمـ ين َم٣م يمف

«  َٓ َْرضِ  دِم  مَتْشِ  َو ْٕ  « ۖ   ََمَرضًم٣م ا

ـْ  اَِْمِرئٍ  ضَم٤ًِم  ىم٣من ١مذاهم اظمًٙمؿ ضمؼ فِمَٓمؿ وفيى:  ِّ  َِم رَ  َأنْ  ايممما ٙمِؿَ  َأطَم٣مهُ  ُُيَٗمِّ ًْ  ،  ؾمتٚمفو زميزمف، ىمٝمػ:  اظمُ

 . اظمًٙمٚمكم إطمقاٞمف َمـ اظمًٙمؿ يٙمحؼ ِم٣م ذيمؽ نمغم إلم ، هوهجر ، ؽمٌفو

ٙمِؿِ  ىُمؾُّ » ومقيمف: ًْ ٙمِؿِ  فَمعَم  اظمُ ًْ  َم٣م ىمؾ زي٣مدة فمعم اظمًٙمٚمكم ضمٗمقق فمٚمقم فمعم يدل زمٙمٖمظ أسمك شمؿ ش: ضَمَرامٌ  اظمُ

 . ايمِمدور إيٕم٣مر وسم٤ًٌم اظمًٙمٚمكم زمكم ايمٖمروم٥م سُم٤ًٌم ايمتل  ، ايمممور ٕٞمقاع زمٝم٣من همٝمف  ايمتٖم٣مصٝمؾ َمـ سمٗمدم
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ٙمِؿِ  ىُمؾُّ   » زمتٔمٚمٝمؿٍ  طمتٚمٜم٣م شمؿ  ًْ ٙمِؿِ  فَمعَم  اظمُ ًْ  ىم٣من أو وصمٙمدسمؽ ؿمٝمٛمتؽ َمـ اظمًٙمؿ هذا ىم٣من ؽمقاءً  ش: ضَمَرامٌ  اظمُ

 .  َوفِمْرُوفُ  َوََم٣ميُمفُ  َدَُمفُ  فمٛمؽ ايمٌٔمٝمديـ َمـ

 :  وفمرهم٣مت َمٛمك أي٣مم دم ايمٛم٣مس ُيْم٤م اظمقاؿمـ أفمٓمؿ دم ط ايمٛماٌِلُّ  وم٣مم وومد

."  َٓ  َٙمِدىُمؿْ زمَ  دِم  َهَذا، ؾَمْٜمِرىُمؿْ  دِم  َهَذا، َيْقَِمُ٘مؿْ  ىَمُحْرََم٥مِ  ضَمَرامٌ  زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  َوَأفْمَراَوُ٘مؿْ  َوَأَْمَقايَمُ٘مؿْ  ِدََم٣مَءىُمؿْ  إِنا  َأ

َٓ  َهَذا  ". زَمٙمإْم٦م َهْؾ  َأ

٥م فمٙمٝمٜم٣م سمٗمع ايمتل هل إَمقر ايمثالشم٥م وهذه   ط اهلل َرؽُمقل وم٣مل "ايمدَم٣مء" ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم اظمَُم٣مضما

ـُ  َيَزاُل  ٓ ":   ٣م َُمْٔمٛمًِٗم٣م اظم٠ُْْمَِم ْ  ََم٣م َص٣محِلً  . " زَمٙماَح  ضَمَراًَم٣م َدًَم٣م َأَص٣مَب  هَم١مَِذا ، ضَمَراًَم٣م َدًَم٣م ُيِِم٤ْم  مَل

 ش همٙمٝمٖمٔمؾ ، دم َمـ ىمػ َمؾء اْلٛم٥م وزمكم زمٝمٛمف ُيقل ٓ أن اؽمتْم٣مع وَمـ »: فمٚمر ازمـ لويٗمق 

ك َذْٞم٤ٍم  ىُمؾُّ  ":   ط ، ايمٛماٌِلِّ  وَيُٗمقُل   ًَ ـْ  إِٓ َيْٕمِٖمَرهُ  َأنْ  اهللاُ فَم ىًم٣م ََم٣مَت  ََم ـٌ  َأوْ  ، َُممْمِ ًدا َُم٠ْمَِمٛم٣ًم وَمَتَؾ  َُم٠ْمَِم  َُمَتَٔمٚمِّ

"  

ًدا َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َيْٗمُتْؾ  َوََمـ » :  يٗمقل  اهلل و  َتَٔمٚمِّ  يَمفُ  َوَأفَمدا  َويَمَٔمٛمَفُ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُّ َونَمِّم٤َم  همِٝمَٜم٣م طَم٣ميمًِدا صَمَٜمٛماؿُ  هَمَجَزآُؤهُ  َمُّ

  «فَمٓمِٝماًم  فَمَذازًم٣م

ٙمِؿٍ  اَِْمِرئِ  ََم٣مُل  َُيُؾُّ  ٓا  »  ط اهلل رؽمقل وم٣مل حمرم ضمؼ زمٕمغم اظم٣مل وأطمذ  ًْ ٓا  َُم  ش َِمٛمْفُ  َٞمْٖمَس  زمِْمِٝم٤ٍم  إِ

 وٓ َم٠مَمـ وهق يممب ضمكم اخلٚمر يممب وٓ َم٠مَمـ وهق يزين ضمكم ايمزاين يزين ٓ »:   ط ، ٌِلِّ ايمٛما  وم٣مل 

 ش: َم٠مَمـ وهق يٛمتٜمٌٜم٣م ضمكم أزمِم٣مرهؿ همٝمٜم٣م إيمٝمف ايمٛم٣مس يرهمع َن٥ٌم يٛمتٜم٤م وٓ َم٠مَمـ وهق ينق ضمكم ينق

 .هريرة  أيب فمـ ايمٌخ٣مري أطمرصمف

ر   . إَمقال هب٣م سم٠مطمذ ايمتل ايمٌٕمل أٞمقاع مجٝمع وَمـ ايمنوم٥م َمـ   ط ، ايمٛماٌِلِّ  وضمذا

 أو ، زم٣ميمزٞم٣م يتٜمٚمف  أن ايمٗمذف وأفمٓمؿ همٝمف يمٝمس زمام اظمًٙمؿ ومذف َيقز همال زم٣مإلؽمالم اظمِمقٞم٣مت َمـ فمروف و 

ٌَؾ وٓ ، اظمٖمؼمي صمٙمد ، صمٙمدة شمامٞمكم ايمٗم٣مذف َُيَٙمد أن ذيمؽ فمعم  اهلل رسّم٤م وومد ، ايمٖم٣مضمُم٥م  ؾمٜم٣مدة يمف  سُمْٗم
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ـَ  » :  اهلل إلم يتقب أن إٓ  أزمدا ْ  شُمؿا  اظْمُْحَِمٛم٣َمِت  َيْرَُمقنَ  َوايماِذي  شَماَمٞمكِمَ  هَم٣مصْمٙمُِدوُهؿْ  ؾُمَٜمَداءَ  زمَِٟمْرزَمَٔم٥مِ  َيْٟمسُمقا مَل

َٓ  صَمْٙمَدةً  ٌَُٙمقا َو ؿْ  سَمْٗم  « ايْمَٖم٣مؽِمُٗمقنَ  ُهؿُ  َوُأويَمٰئَِؽ  ۖ   َأزَمًدا ؾَمَٜم٣مَدةً  َْلُ

م  اهلل إن ضمتك   ٞمٖمًف فمرض دم يٗمع ٓ أن  اإلٞم٣ًمن ضمرص َمع ، ٞمٖمًف فمرض دم يٗمع أن ايمرصمؾ فمعم ضمرا

 اَْمَرَأسمِفِ  ََمعَ  َوصَمَد  َرصُماًل  َأَرَأْي٦َم "! اهلل َرؽُمقل َي٣م :ايمرصمؾ ذيمؽ وم٣مل ىمام فمٓمٝمام ؾمٝمًئ٣م رأى إذا إٓ يت٘مٙمؿ ٓ وومد ،

 ".  .فَمٓمِٝمؿٍ  َأَْمرٍ  فَمعَم  ؽَمَ٘م٦ْم  ؽَمَ٘م٦َم  َوإِنا  صَمَٙمْدمُتُقُه، سَمَ٘مٙماؿَ  َوإِنا  هَمَتْٗمُتُٙمقَٞمُف، َأَيْٗمُتُٙمفُ  َرصُماًل،

ـَ  » سمٔم٣ملم وم٣مل ْ  شُمؿا  اظمُْْحَِمٛم٣َمِت  َيْرَُمقنَ  َوايماِذي َٓ  صَمْٙمَدةً  شَماَمٞمكِمَ  هَم٣مصْمٙمُِدوُهؿْ  ؾُمَٜمَداءَ  زمَِٟمْرزَمَٔم٥مِ  َيْٟمسُمقا مَل ٌَُٙمقا َو ؿْ  سَمْٗم  َْلُ

 [4: ايمٛمقر] «ايْمَٖم٣مؽِمُٗمقنَ  ُهؿُ  َوُأويَمئَِؽ  َأزَمًدا ؾَمَٜم٣مَدةً 

 إفمرض زم٣مب دم اظمًٙمٚمكم ضمٗمقق يمُمدة وهذا وزوصمتف ايمرصمؾ زمكم الفمٛم٥ماظم ىمٝمٖمٝم٥م ذيمؽ زمٔمد  اهلل همٟمٞمزل 

ـْ   أمحد َمًٛمد همٖمل ـِ  ُأؽَم٣مََم٥مَ  فَم يٍؽ  زْم ِلا  َأسَمْٝم٦ُم  وَم٣مَل  َذِ اَم  فِمٛمَْدهُ  َوَأْصَح٣مزُمفُ   ط ايمٛمٌا  وَم٣مَل  ايمْماغْمُ  ُرُءوؽِمِٜمؿْ  فَمعَم  ىَمَٟمٞما

ٙماْٚم٦ُم  ًَ فَمْ  هَمَج٣مَءْت  وَم٣مَل  َووَمَٔمْدُت  فَمَٙمْٝمفِ  هَم ْٕ َٟميُمقهُ  َراُب ا ًَ ْ  اهللاَ هَم١مِنا  سَمَداَوْوا َٞمَٔمؿْ  وَم٣مَل  َٞمَتَداَوى اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م هَمَٗم٣ميُمقا هَم  مَل

ٓا  َداءً  َيَّمعْ  َرمُ  َواضِمدٍ  َداءٍ  نَمغْمَ  َدَواءً  يَمفُ  َوَوعَ  إِ ـْ  رِم  سَمَرْونَ  َهْؾ  َيُٗمقُل  ىَمػِمَ  ضِمكمَ  ُأؽَم٣مََم٥مُ  َوىَم٣منَ  وَم٣مَل  اْْلَ ْٔ  َدَواءٍ  َِم  نَ ا

ـْ  َوؽَمَٟميُمقهُ  وَم٣مَل  ٣ٌَمدَ  وَم٣مَل  َوىَمَذا ىَمَذا دِم  ضَمَرٌج  فَمَٙمْٝمٛم٣َم َهْؾ  َأؾْمَٝم٣مءَ  فَم َرَج  اهللاُ َوَوعَ  اهللاِ  فِم ٓا  احْلَ ٙمِاًم  اَْمَرأً  اوْمَت٢َم  اَْمَرأً  إِ ًْ  َُم

ـٌ  طُمُٙمٌؼ  وَم٣مَل  اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م ايمٛما٣مُس  ُأفْمْمِلَ  ََم٣م طَمغْمُ  ََم٣م وَم٣ميُمقا َوُهْٙمٌؽ  ضَمَرٌج  هَمَذيمَِؽ  ـُمْٙماًم  ًَ  ضَم

ـْ  ُأؽَم٣مََم٥مَ  ضَمِدي٧ِم  دِم  ىَماَم  هيٙمؽ ايمذي هق اظمًٙمؿ أطمٝمف فمرض دم يٗمع ٣ميمذيهم يٍؽ  زمِ  وَم٣مَل  َووَمْد  ◙ َذِ

ـْ :  ط ايمٛماٌِلُّ  طَِمٝمفِ  ََمْٓمَٙمَٚم٥مٌ  يَمفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  ََم ـْ  ِٕ ءٍ  َأوْ  فِمْرِوفِ  َِم ْٙمفُ  َرْ َٓ  وَمٌَْؾ  ايْمَٝمْقمَ  َِمٛمْفُ  هَمْٙمَٝمَتَحٙما َٓ  ِديٛم٣َمرٌ  َيُ٘مقنَ  َأ  ِدْرَهؿٌ  َو

 . فمٚمر ازمـ فمـ ايمٌخ٣مري أطمرصمف ".

٥ٌَمُ   همٝمف يدطمؾ وايمٔمرض   ٌُْٜم٦ُم  ، َوايمَ٘مِذُب   ، َوايمٛماِٚمٝمَٚم٥مُ  ، ايمَٕمْٝم  و  ، ىم٣ميم٤ًم ايمْمٔمـ أٞمقاع َمـ ذيمؽ ونمغم   َوايم

  .  إيمٝمف  وَم٣م ايمُمتؿ
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ٌُٔمد إَمر  سمّمٚمـ فمٓمٝمؿ ضمدي٧ٌم  همٜمذا  ديٛمٜمؿ ْلؿ صٙمح ٚمقناظمًٙم اَمتثٙمٜم٣م إذا ىمثغمة َمٛمٜمٝم٣مت فمـ زم٣ميم

، َصاَلح هَم١مِنا   ، آطمرهتؿ وصٙمح٦م ، ودٞمٝم٣مهؿ ـِ ْٞمَٝم٣م، ايمِدي  ، ط اهللِ  َرؽُمقَل  َأََمرا  َواَِْمتَِث٣ملِ  اهللِ  َأََمرا  زم٣ِمَِْمتَِث٣ملِ  َوايمدُّ

ٌُْٔمُد  ـْ  َوايم ـْ  اهللِ، ََنِْل  فَم  .ط اهللِ َرؽُمقلِ  ََنِْل  َوفَم

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 
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  والثالثون السادس الحديث

 

 

 

 

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

 مهف سمٛمٖمٝمس ىمرزمتف سمٖمري٨م إلم اظم٣ٌمدرة َمـ اظمًٙمؿ أطمٝمف َمـ ٙمٚمًٙمؿيم يٛمٌٕمل ِم٣م  مُجَاًل  ضمقى فمٓمٝمؿ ضمدي٧م هذا 

 ايمدٞمٝم٣م دم  ٞمٖمًف ايمٔمٌد  فمعم ٣مهمعاظمٛم َمـ اظمذىمقرات هذه دم وَم٣م وإفم٣مٞم٥م، ، فمٝمٌف وؽِمؼم  ، أَمره سمٝمًغم وإلم ،

 صمٛمس َمـ اْلزاء أن  ط ايمٛماٌِلُّ  هب٣م ُُيػِم  ايمتل إضم٣مدي٧م هل وىمؿ ،ايمٔمٚمؾ صمٛمس َمـ واْلزاء، وأطمرة

ُب  اهللاَ  إِنا  ": َمٛمٜم٣مو ايمٔمٚمؾ ـَ  ُئَمذِّ زُمقنَ  ايماِذي ْٞمَٝم٣م دِم  ايمٛما٣مَس  ُئَمذِّ  ...  " ايمدُّ

ـْ  اْرمَحقا:   ط ايمٛماٌِلُّ  يٗمقل و امءِ  دم َمـ يرمْحُ٘مؿ إرض دم ََم ًا    ذيمؽ يدل ِم٣م مُجَاًل  احلدي٧م هذا ودم  ،"ايم

ـْ  » ومقيمف  َس  َِم ـْ  َٞمٖما ـِ  فَم ٥مً  َُم٠ْمَِم ـْ  ىُمْرزما ْٞمَٝم٣م ىُمَرِب  َِم َس  ايمدُّ ـْ  ىُمْرزَم٥مً  فَمٛمْفُ  اهللُ َٞمٖما  وايم٘مرزم٥م ش: ايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمِ  ىُمَرِب  َِم

 َم٣م و ،ايمٝمد ذات ومٙم٥م و ،ايمديقن َمٛمٜم٣م ىمثغمة اظمًٙمٚمقن هب٣م يٚمر ايمتل ايمدٞمٝم٣م وىُمَرب زم٣ميمٛمٖمس يٟمطمذ وضمزن هؿ

 ،ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم ىمرزمتف تٛمٖمٝمسيم ؽم٣ٌٌم ذيمؽ ىم٣من ،اظم٠مَمٛمكم ىَمرب سمٛمٖمٝمس دم ؽمٔمك همٚمـ  ،وايمٌالء ايمٖمتـ َمـ يٙمحٗمٜمؿ

 يٟمت أن فمًك ايمّمٝمؼ ايمٌٝم٦م َمـ ىمرزمتف ىم٣مٞم٦م همٚمـ، ضم٣ملٍ  زمتٕمٝمغم إَم٣م سمزول ايمدٞمٝم٣م ىمرزم٥م هم١من ايمٔمٓمٝمؿ ايمٖمرق َمع

 ىمرزمتف ىم٣مٞم٦م وإن ،ايمقاؽمع ايمْمٝم٤م ايمرزق يٟمت   أن فمًك ايمٝمد ذات ومٙم٥م  َمـ ىمرزمتف ىم٣مٞم٦م وإن ،اؽمعايمق ايمٌٝم٦م

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ـْ َرؽُمقِل اهلِل  ◙فَم َس : طفَم ْىَوا َىفَّ ة  ِمْن ُكَرِب الدُّ ِمِن ُكْربَّ ًْ َس َعْن ُم ِمْن َىفَّ

ْىَوا َوا َ اهللُ َعَلْوِه ِِف الدُّ َ َعَذ ُمْعَِّسٌ َيَّسَّ َرِة، َوِمْن آلِخ اهللُ َعنُْه ُكْرَبة  ِمْن ُكَرِب َيْوِم الِقَواَمِة، َوِمْن َيَّسَّ

ْىَوا َواآلِخَرِة، َواهللِ ِِف َعْوِن الَعْبِد َما َكاَن الَعْبُد ِِف َعْوِن َأِخوهِ  ُه اهلُل ِِف الدُّ ام  َسََتَ
، َوِمْن َسََتَ ُمْسلِ

ا إََِل اجَلنَِّة، َوَما اِْجَتَمَع َقْومٌ  َل اهللُ بِِه َصِريق  ا َيْلَتِمُس فِوِه ِعْلام  َسهَّ ِِف َبْوٍت َمنَّ ُبُووت اهلِل  ِسلِِّك َصِريق 

ْْحَُة، َوَح  ِكونَُة، َوَغِشَوْتُهْم الرَّ ْتُهْم َيْتُلوَن كَِتاَب اهللِ َوَيَتَداَرُسوَىُه َبْونَُهْم إاِلَّ َىَزَلْت َعَلْوُهم السَّ فَّ

َي بِِه َعَمُلُه ََلْ يُ  ُع بِِه َىَسُبهُ اداََلِئَكُة، َوَذَكَرُهْم اهللَ فِوَمْن ِعنَْدِه، َوِمْن َبطَّ ٙمٌِؿ[  َّْسِ ًْ  ]َرَواُه َُم
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 َمـ زمٕمغمه٣م ُُيَٙمػ أن فمًك َم٠مذي٥م زوصم٥مٍ  َمـ ىمرزمتف ىم٣مٞم٦م وإن ،اخَلغمِّ  اْل٣مر يٟمت أن فمًك  ؽمٝمئ صم٣مرٍ  َمـ

 ىمرزمتف ىم٣مٞم٦م وإن ،زمٕمغمه يٝمن أو يِمٙمحف أن اهلل فمًك فم٣مق ويمدٍ  َمـ ىمرزمتف ىم٣مٞم٦م وإن ،ايمْمٝم٣ٌمت ايمزوصم٣مت

 ،أطمرة ىُمَرب أَم٣مم زمًمء  ويمٝم٦ًم زائٙم٥م ايمدٞمٝم٣م ىُمَرب أن اظمٜمؿ ،احل٣مل  اهلل يٕمغم أن  فمًك ـم٣ممل ضم٣مىمؿ َمـ

زي٣مدة دم  َمٗم٣مرٞم٥م ٓ زمؾ أؤم٣مف أؤم٣مف زمٟمؤم٣مف اظم٠مَمـ أىمرم إىمرم ايم٘مريؿ هق  اهلل ىم٣من ظم٣م ذيمؽ وَمع

 . فمٚمٙمف فمعم أصمره

ـْ هم ٔمُ  َوَأيِب  ضُمَذْيَٖم٥مَ  َٔم ًْ ٣ٌَميِعُ  ىَم٣منَ  َرصُماًل  َأنا  ََم٣م◙ ايمٌدري قدََم ٣مَوُزوا يمِِٕمْٙماَمٞمِفُ  َيُٗمقُل  َوىَم٣منَ  ايمٛما٣مَس  ُي  فَمـ ََتَ

ـُ :   اهللُ هَمَٗم٣مَل  فَمٛما٣م َيَتَج٣مَوزَ  َأنْ   اهللَ يَمَٔمؾا  اظمُْٔمِنِ  ُزوا َِمٛمْفُ  زمَِذيمَِؽ  َأضَمؼُّ  َٞمْح قا ـْ  ََتَ ٌِْدي فَم   فمٙمٝمف َمتٖمؼ ". فَم

 أو ، ايمٌْم٣مط أو  ، إرز َمـ ىمٝمٙمق أو ، ومامش ومْمٔم٥م دم ىم٣من رزمام أَمرٍ  دم ايمدٞمٝم٣م دم ؾمخص َت٣موزفمـ همٜمذا 

٣مُوز ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم فمٛمف اهلل همٝمتج٣موز اظمٙمٌقؽم٣مت و اظمْمٔمقَم٣مت َمـ ذيمؽ ٞمحق أو ، ايمْمامط  ، اظم٣ميمؽ اخل٣ميمؼ ََتَ

 .  ايمٔمٚمؾ صمٛمس َمـ هم٣مْلزاء ، ايمٖمٗمغم ، ايمّمٔمٝمػ  اظمحت٣مج، ايمٔمٌد فمـ ايمٓم٣مهر ، ايمٗم٣مهر

ـْ  ضمدي٧م َمـ َمًٙمؿ دم صم٣مء َم٣م َمٛمٜم٣مو اظم٠مَمٛمكم يمٔم٣ٌمده  اهلل ىمراَم٥م فمعم فمٓمٝمٚم٥م دٓيم٥م يدل ذاوه  َأيِب  فَم

ـَ  َي٣م ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  َيُٗمقُل  َوصَمؾا  فَمزا  اهللاَ إِنا . ":  ◙ ُهَرْيَرةُ   ىَمْٝمَػ  َربِّ  َي٣م:  وَم٣مَل  سَمُٔمْديِن  هَمَٙمؿْ  ََمِرْو٦ُم  آَدمَ  ازْم

ٌِْدي َأنا  فَمٙمِْٚم٦َم  َأََم٣م وَم٣مَل  ؟ ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  َربُّ  َوَأْٞم٦َم  َأفُمقُدكَ   فُمْدسَمفُ  يَمقْ  َأٞماَؽ  فَمٙمِْٚم٦َم  َأََم٣م سَمُٔمْدهُ  هَمَٙمؿْ  ََمِرَض  هُماَلًٞم٣م فَم

 َأََم٣م وَم٣مَل  ؟ ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  َربُّ  َوَأْٞم٦َم  ُأؿْمِٔمُٚمَؽ  َوىَمْٝمَػ  َربِّ  َي٣م:  وَم٣مَل  سُمْْمِٔمْٚمٛمِل هَمَٙمؿْ  اؽْمَتْْمَٔمْٚمتَُؽ .. فِمٛمَْدهُ  يَمَقصَمْدسَمٛمِل

فُ  فَمٙمِْٚم٦َم  ٌِْدي اؽْمَتْْمَٔمَٚمَؽ  َأٞما َؽ  فَمٙمِْٚم٦َم  َأََم٣م سُمْْمِٔمْٚمفُ  هَمَٙمؿْ  هُماَلنٌ  فَم   ". فِمٛمِْدي َذيمَِؽ  يَمَقصَمْدَت  َأؿْمَٔمْٚمَتفُ  يَمقْ  َأٞما

 .  اظمًٙمؿ أهي٣م ديٛمؽ هذا همٙمٝم٘مـ ، أويمٝم٣مء ُي٘مرم َمـ ُي٘مِرم  هم٣مهلل

ـْ   » ومقيمف َ  َوَِم َ  َُمْٔمِنٌ  فَمعَم  َينا ْٞمَٝم٣م دِم  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َينا َٗمف َمـ اظمٔمن ش:  َوأطِمَرةِ  ايمدُّ  زم٤ًٌم أو  زمَِدْيـ إَم٣م فُمّن  حَلِ

ةٍ  إلم هَمٛمَٓمَِرةٌ  » : يٗمقل  واهلل ذيمؽ   « ََمْٝمَنَ
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 ين أَمره سمٝمًغم دم ؽمٔمك وَمـ ، ديٛمف يمٗمّم٣مء َمٝمنة إلم ُيٛمَٓمر أن همٝمٛمٌٕمل ووٝمٍؼ  فُمّنٍ  دم اإلٞم٣ًمن ىم٣من هم١مذا

 َواؽِمعٌ  َواهللاُ ۖ   َيَُم٣مءُ  ظمَِـ ُيَّم٣مفِمُػ  َواهللاُ » سمٔم٣ملم وم٣مل، ايمٔمٚمؾ صمٛمس َمـ هم٣مْلزاء ، وأطمرة ايمدٞمٝم٣م دم فمٙمٝمف اهلل

 «  فَمٙمِٝمؿٌ 

، اظمٔمنيـ أَمر ويٝمن ، اظم٠مَمٛمكم َمـ اظم٘مروزمكم ىُمَرب يٖمرج أن ئمجزه ٓ  هم٣مهلل ،زمًٌٌف ايمُمئ أن وفيى: 

 ُي٘مِرم  اهلل أن يٚمٛمع وٓ ، زمٟمؽم٣ٌمهب٣م  إَمقر ٝمًغموسم ايمُ٘مَرب سمٖمري٨م ي٘مقن أن  ىمقٞمًٝم٣م ومّم٣مءً  وم٢م ذيمؽ وَمع

 . إويمٝم٣مء زم٘مراَم٣مت ُيًٚمك زمام أويمٝم٣مءه َمـ ؾم٣مء َمـ

  سمٟمسمٝمف ومد ذيمؽ همٔمٛمد  اهلل إلم إٓ َمٙمجٟم َيد ٓ ضمتك وايمّمٝمؼ ايمٔمن فمٙمٝمف يُمتد ضم٣مٍٓت  دم هذا يم٘مـ

 . إؽم٣ٌمب َمـ ذيمؽ ونمغم "ايمدفم٣مء "، ايم٘مراَم٥م أؽم٣ٌمب أفمٓمؿ َمـ ىم٣من ورزمام ، ـم٣مهر ؽم٤ٌٍم  زمٕمغم ايم٘مراَم٥م

يّ  ؽم٤ٌٌم  اخلغم همٔمؾ أن وفيى:  ٙمِؿٍ  فِمٛمَْد  َأَٞمس ضَمِدي٧ُم  ذيمؽ وَمـ ، وأطمرة ايمدٞمٝم٣م خلغّمَ ًْ   ط ايمٛماٌِلُّ  َأنا  َُم

ٛم٥َمً  فَمِٚمَؾ  إَِذا ايْمَ٘م٣مهمِرَ  إِنا  »: وَم٣مَل  ًَ ٣م ُأؿْمِٔمؿَ  ضَم ـَ  ؿُمْٔمَٚم٥مً  هِبَ ْٞمَٝم٣م َِم ٣م ايمدُّ ـُ  َوَأَما طِمرُ  اهللاَ  هَم١مِنا  اظم٠ُْْمَِم ٛم٣َمسمِفِ  يَمفُ  َيدا ًَ  أطِمَرةِ  ذِم  ضَم

ٌُفُ  ْٞمَٝم٣م ذِم  ِرْزوًم٣م َوُئْمِٗم  .ش ؿَم٣مفَمتِفِ  فَمعَم  ايمدُّ

 . وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف احلٚمٝمد ايمٕمٛمل ، اظمٔمْمل ، إىمرم  ، ايمٔمٓمٝمؿ ، ايم٘مريؿ هق هم٣مهلل  

ْيـ زم٣مب دم ؽمٝمام ٓ اظمُْٔمِنيـ فمعم ايمتٝمًغم:  ايمتٝمًغم أفمٓمؿ وَمـ  فمـ ين َمـ:  ٗمقلي  ط وايمٛماٌِلُّ  ايمدا

ف ، فمٛمف ووع أو َُمٔمِنٍ   . ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم فمرؾمف ـمؾ َت٦م اهلل أَوٙما

وا»: ط ايمٛماٌِلُّ  وم٣مل وومد  ، ايمٖمتقى و ، ايمدفمقة ؾم٠مون دم ايمتٝمًغم وه٘مذا  ُ وا، َوَٓ  َينِّ ُ وا سُمَٔمنِّ ُ  َوَٓ  وزَمممِّ

ُروا   أٞمس فمـ فمٙمٝمف َمتٖمؼ شسُمٛمَٖمِّ

 ايمتل وأص٣مر إنمالل فمٙمٝمٜمؿ سمٗمع ٓ ضمتك زمٟمٞمٖمًٜمؿ ُيرهمُِٗمقا أن يمٙمٛم٣مس همٝمٛمٌٕمل ُيْن  ديـ ايمديـ وهذا 

 . ومٌٙمٜمؿ ََمـ  فمعم ىم٣مٞم٦م
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ـْ   » ومقيمف ٙماًِم  ؽَمؼَمَ  َوَِم ًْ هُ  َُم ْٞمَٝم٣م دِم  اهللُ ؽَمؼَمَ  ؽمؼم ايمقاصم٤م أن   ط ايمٛماٌِلُّ  َمـ زمٝم٣منٌ  هذا دم  ش: َوأطِمَرةِ  ايمدُّ

  زمًِؼمه ُأَِمرَ  واظم٠مَمـ ، اظم٠مَمـ همّمح َمٛمٜم٣م ، فمٓمٝمٚم٥م دَمٖم٣مؽم ذيمؽ دم هم١من ، ْل٣م ايمتتٌع وفمدم  ، اظمًٙمٚمكم فمقرات

ًٌْدا اهللاُ َزادَ  َوََم٣م »  ط اهلل رؽمقل وم٣مل فمٛمف وايمٔمٖمق ، فمٛمف وايمتج٣موز ٓا  زمَِٔمْٖمقٍ  فَم ا إِ ٓا  هللِاِ َأضَمٌد  سَمَقاَوعَ  َوََم٣م فِمزًّ  إِ

ٙمِؿٌ  َأطْمَرصَمفُ  ش اهللاُ َرهَمَٔمفُ  ًْ ـْ  َُم  . ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  فَم

 دِم  ىَماَم   ط وَم٣مَل  هَمَٗمْد   اظمًٙمؿ همّمٝمح٥م َمـ ذيمؽ دم ظم٣م ايمٔمقرات وسمتٌع ايمتجًس َمـ ط ايمٛماٌِلُّ  ذرضم َوومد

ـِ  ضَمِدي٧ِم  ـِ  َوصَم٣مءَ  فُمَٚمر ازِْم اءُ  فَم ـْ  ايمػِمَ ـْ  ََمْٔممَمَ  َي٣م:   فَم٣مِزٌب  زمِ ٣مٞمِفِ  َأؽْمَٙمؿَ  ََم ًَ
ْ  زمِٙمِ  َٓ  وَمْٙمٌِِف، إلَِم  اإِلياَمنُ  ُيْٖمضِ  َومَل

ٙمِ  سُم٠ْمُذوا ًْ َٓ  ِٚمكمَ اظمُ وُهؿْ  َو ُ َٓ  سُمَٔمغمِّ فُ  فَمْقَراهِتِْؿ، سَمتأٌُِمقا َو ـْ  هَم١مِٞما ٌاعَ  ََم ٙمِؿِ  َأطِمٝمفِ  فَمْقَرةَ  سَمَت ًْ ٌاعَ  اظُم ْـ  فَمْقَرسَمُف، اهللاُ  سَمَت  َوََم

ٌاعَ     َرضْمٙمِفِ  صَمْقِف  دِم  َويَمقْ  َيْٖمَّمْحفُ  فَمْقَرسَمفُ  اهللاُ سَمَت

 وم٣مل ايمٖم٣مضمُم٥م إؾم٣مفم٥م دم ايمًٔمل وفمدم ايمًؼم َمع ، وايمتقصمٝمف  ، ايمٛمِمح همٔمٙمٝمؽ طمْمٟم َمًٙمؿ َمـ رأي٦م هم١مذا 

ـَ  إِنا  » :سمٔم٣ملم ٌُّقنَ  ايماِذي
ـَ  دِم  ايْمَٖم٣مضِمَُم٥مُ  سَمُِمٝمعَ  َأن ُُيِ ؿْ  آََمٛمُقا ايماِذي ْٞمَٝم٣م دِم  َأيمِٝمؿٌ  فَمَذاٌب  َْلُ طِمَرةِ  ايمدُّ ْٔ  َئْمَٙمؿُ  َواهللاُ  ۖ   َوا

  « سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  َٓ  َوَأٞمُتؿْ 

 ، َي٣ميمًقهؿ وَمـ  ، أصح٣مهبؿ هؿ اظمًٙمٚمكم فمقرات ىمُمػ فمعم ايمٛم٣مس  أضمرص أن َتد أن وايمٔمجٝم٤م 

 يتٔمٙمؼ إَمر ي٘مـ مل إذا هذا  زم٣مَٕم٣مٞم٣مت اظمج٣ميمس هم١من إهار ىمتؿ فمعم ضمرًص٣م أؾمد ي٘مقن أن يٛمٌٕمل ِمـ

 ومد  ط ايمٛماٌِلُّ  هم١من زمذيمؽ زمٟمس همال ٍذ  أو ، زمدفم٥م َمـ ايمتحذير دم زم٣ميمديـ يتٔمٙمؼ إَمر  ىم٣من  إذا أَم٣م زم٣ميمديـ

 أن ايمقاومع يم٘مـ ، ايممم َمـ فمٙمٝمف وم٣مدم هق ِم٣م ايمتحذير همٝمف وي٘مقن ، ذه يمٝمٔمرف َصٝما٣مد ازمـ ؾمٟمن يٛمٓمر ذه٤م

ـْ  ، َمٛمف يًٙمٚمقن ٓ زمام وصُمَٙم٣ًمئٜمؿ وإطمقاَنؿ  أصح٣مهبؿ دم يت٘مٙمٚمقن ايمٛم٣مس ٙماًِم  ؽَمؼَمَ  همِٚم ًْ هُ  َُم  دِم  اهللُ  ؽَمؼَمَ

ْٞمَٝم٣م  .  َوأطِمَرةِ  ايمدُّ

ـْ   َمًٙمؿ ودم ٛما٥مِ  َأْهؾِ  آطِمرَ  ٕفَْمَٙمؿُ  إِٞمِّك » - ط- اهللاِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل  وَم٣مَل  َذرٍّ  كَأزمِ  فَم ٛما٥مَ  ُدطُمقًٓ  اْْلَ  َأْهؾِ  َوآطِمرَ  اْْلَ

٣ٌَمَرهَ  فَمٛمْفُ  َواْرهَمُٔمقا ُذُٞمقزمِفِ  ِصَٕم٣مرَ  فَمَٙمْٝمفِ  افْمِرُوقا هَمُٝمَٗم٣مُل  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  زمِفِ  ُي٠ْمسَمك َرصُمٌؾ  َمٛمٜم٣م طُمُروصًم٣م ايمٛما٣مرِ 
 هَمُتْٔمَرُض . ٣مىمِ
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 َٓ . َٞمَٔمؿْ  هَمَٝمُٗمقُل . َوىَمَذا ىَمَذا َوىَمَذا ىَمَذا َيْقمَ  َوفَمِٚمْٙم٦َم  َوىَمَذا ىَمَذا َوىَمَذا ىَمَذا َيْقمَ  فَمِٚمْٙم٦َم  هَمُٝمَٗم٣مُل  ُذُٞمقزمِفِ  ِصَٕم٣مرُ  فَمَٙمْٝمفِ 

َتْمِٝمعُ  ًْ ـْ  َُمُْمِٖمٌؼ  َوُهقَ  ُيٛمْ٘مِرَ  َأنْ  َي ٣ٌَمرِ  َِم
ٛم٥َمً  ؽَمٝمَِّئ٥مٍ  ىُمؾِّ  ََمَ٘م٣منَ  يَمَؽ  هَم١مِنا  يَمفُ  ُٝمَٗم٣مُل همَ . فَمَٙمْٝمفِ  سُمْٔمَرَض  َأنْ  ُذُٞمقزمِفِ  ىمِ ًَ . ضَم

 زَمَدْت  ضَمتاك َوِحَؽ  - ط- اهللاِ  َرؽُمقَل  َرَأْي٦ُم  هَمَٙمَٗمْد . ش ُهٛم٣َم َه٣م َأَراَه٣م َٓ  َأؾْمَٝم٣مءَ  فَمِٚمْٙم٦ُم  وَمْد  َربِّ  هَمَٝمُٗمقُل 

 ش.َٞمَقاصِمُذهُ 

 : ايمٗمحْم٣مين وم٣مل وىمام فمٝم٤م ويمف إٓ َمٛم٣م وَم٣م 

 . يٙمٗم٣مين َمـ فمقمّ  ايمًالمَ  ٕزمك//  هيرت ومٌٝمح فمٙمِٚمقا يمق واهلل

 دم سم٘مٙمٚمقا  ومقًَم٣م وإن أفمراوٜمؿ اهلل همًؼم نمغمهؿ أفمراض فمـ ؽم٘متقا ومقًَم٣م أن ايمًٙمػ زمٔمض وذىمر 

 . ايمٛم٣مس  زمِف فمغموا همٝمام  ازمتٙمقا ضمتك   َم٣مسمقا همام نمغمهؿ أفمراض

 هذه دم َوُيَٕمَٙمظ ، ؾمٜمقد زمٟمرزمٔم٥م  ٓإ اظمًٙمؿ فمعم سمث٦ٌم ٓ ايمٖم٣مضمُم٥م أن  اهلل وم٢م اظمًٙمٚمكم ؽمؼم ويمِِٔمَٓمؿ 

 دم  رآه أو ، َمٔمٜم٣م  َرآه زمٟمٞمف يُمٜمد أن ي٘مٖمل همال  ، اظمُ٘مِحٙم٥م دم اظمِٝمؾ  رؤي٥م رأى أٞمف يُمٜمد ضمتك ، ايمُمٜم٣مدة

 . همٝمٜم٣م ؾمٌٜم٥م ٓ شمٌقسم٣مً  ايمقاومٔم٥م زمثٌقت يُمٜمد ضمتك  ، ضمّمٛمٜم٣م

 زمـ اظمٕمغمة ؾمٟمن دم  ◙ اخَلْما٣مب ازِْمـ فُمَٚمر أن وُيذىَمر اظمًٙمٚمكم فمعم ؽمؼًما  صُمٙمِدوا  ايمُمٜم٣مدة سمتؿ مل وإن 

دٍ  أصح٣مب زمًؼم  اهلل يدفمق ىم٣من ايمُمٜمقد وصم٣مء ذىمروا َم٣م همٝمف ذىمروا ضمكم ؾمٔم٥ٌم  هم٣مطمتٙمٖم٦م   ط  حُمَٚما

 هي٥م أو يمف زوصم٥م ىم٣مٞم٦م أَن٣م ؾمٔم٥ٌم زمـ يمٙمٚمٕمغمة ايمٔمذر ايِمُتِٚمس وومد ◙ هَمَجَٙمَدهؿ ايمُمٜمقد زمٔمض ؾمٜم٣مدة

 . ط ايمٛماٌِلُّ  أصح٣مب طمغمة َمـ  همٜمق ، َمٛمف زمريء هق زمام هم٣مهتٚمقه  يتٖمْمٛمقا ومل  ، هاي٣مه َمـ

 يٗمقل ٓ ضمتك أزمدا فمٛمٜم٣م وايمٖمراق زم٣مظمالفمٛم٥م، فمقوِم٤َم  ايمًؼم همٝمف يٛمٌٕمل ِم٣م أَمرأسمف دم ايمرصمؾ سم٘مٙمؿ وإذا 

 ، ىمذا دم ووومٔم٦م ، ىمذا وأردُت  فمٙمٝمٜم٣م ىمذزم٦ُم 

 همام زم٣ميمُمٌٜم٣مت احلدود سُمدرأ أن  ط ايمٛماٌِلُّ  أَمر وْلذا ضورة إٓايمًؼم  َي٣موزه ٓ أن ، يمإلٞم٣ًمن ويٛمٌٕمل

 . ايمٔمقرات زمتتٌع زم٣ميمؽ
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 ، إَمر أن َمع وسمُمٝمٔمٜم٣م سمذه٤م همال فمٙمٝمؽ  اهلل همٟمـمٜمره٣م اهلل وزمكم  زمٝمٛمف همٝمام َمٔمِمٝم٥م  رصمؾ همٔمؾ هم١مذا

  ، فمريض هم٣ًمده وأن َمًتْمغم ذه أن ايمُمخص هذا َمـ فُمٙمِؿَ  هم١مذا ايمٛمِمٝمح٥م زمذل َمع ، َت٣موز و ؽمؼم إلم ُيت٣مج

رُُيَ  أن زمٟمس ٓ ذيمؽ همٔمٛمد ا ايمتحذير ىم٣من هم١من  سمِمٙمح ايمتل  زم٣ميمْمريٗم٥م ايمٛم٣مس ذا ا ضُمِذرَ  ِهً  دم هم٣ًمده ىم٣من وإن ِهً

ر ايمديـ ر ىمام َمٛمف ضُمذِّ  :  ايمٌدع أهؾ َمـ ُُيَذا

َتِحل ، ىَمِريؿٌ  ضَمٝمِلٌّ  اهللاَ إِنا  ": احلدي٧م ودم ًْ ٣م َأنْ  َيَدْيفِ  إيَِمْٝمفِ  ايمْٔمٌد َرهَمعَ  إَِذا َي مُهَ  " ِصْٖمًرا َيُردا

 :  يًٙمؿ وَمـ ىمثغمة  هم١مَن٣م فمٝمقزمٛم٣م زمًؼم  اهلل ٞمدفمقا أن ويٛمٌٕمل 

ـْ  ـْ  ** ومـطُّ  ؽمـ٣مء َمـ٣م ايمذي ذا َم ٛمك يمفُ  وَم ًْ  . همٗمـطْ  احُل

ٌْدِ  فَمْقنِ  دِم  َواهللِ  » ومقيمف  ٌُْد  ىَم٣منَ  ََم٣م ايمَٔم  ش: َأطِمٝمفِ  فَمْقنِ  دِم  ايمَٔم

 طمراه .َمـ اهلل فمزوصمؾ دم فمقن اظمًٙمؿ دم دٞمٝم٣مه وأط هذا طمػم َمـ رؽمقل اهلل 

 أن ضمٌذا وي٣م إَمقر َمـ أَمر فمعم أطم٣مه أفم٣من أطمٝمف فمقن دم ي٘مقن أن يمٙمٔمٌد سمٔم٣ملم اهلل فمقن أؽم٣ٌمب وَمـ

 ، ايمزواج أو ، وايمتِمٛمٝمػ ، ايمتٟميمٝمػ و يمٙمٔم٣ٌمدة ايمتٖمرغ وفمعم ، ايمٔمٙمؿ ؿمٙم٤م فمعم أفم٣مٞمف إَمقر َمٔم٣مرم َمـ سم٘مقن

  اهلل فمقن أؽم٣ٌمب َمـ ذيمؽ ىمؾ هم١من  ، ٣معاظمت َتٚمٝمؾ فمعم ضمتك أفم٣مٞمف أو ، اظمرىم٤م ذاء أو ، ايمٌٝم٦م زمٛم٣مء أو

ب ايمتل ايمٔمٓمٝمٚم٥م ايمِمداوم٣مت وَمـ يمٙمٔمٌد  ىم٣من أطمٝمف ضم٣مصم٥م دم ىم٣من وَمـ ، وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف رزمف َمـ اظم٠مَمـ  سُمَٗمرِّ

 . ضم٣مصمتف دم اهلل

ـْ   » ومقيمف َؾ  فِمْٙماًم  همِٝمفِ  َيْٙمَتِٚمُس  ؿَمِريًٗم٣م ؽِمٙمِِّؽ  َوَِم  ىم٣من ؽمٌٝمالً ايمٔمٙمؿ  اختذ َمـ أي ش: اَْلٛما٥مِ  إلَِم  ؿَمِريًٗم٣م زمِفِ  اهللُ ؽَمٜما

 :   اهلل إلم ي٠مدي هم١مٞمف  ؽمٌٙمف وؽمٙمقك ، ايمٔمٙمؿ ؿمٙم٤م فمعم احل٧م اْلٚمٙم٥م هذه همٖمل  اْلٛم٥م إلم ؿمريٗمف

 »:  همٗم٣مل ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل فمٙمٝمٛم٣م طمرج: وم٣مل اخلزافمل ذيح أيب فمـ ضم٣ٌمن ازمـ صحٝمح ودم

 ايمٗمرآن هذا هم١من »:  وم٣مل ٞمٔمؿ:  وم٣ميمقا ش: ؟ اهلل رؽمقل وأين اهلل إٓ إيمف ٓ أن سمُمٜمدون أيمٝمس وأزممموا أزممموا

 ش: أزمدا زمٔمده هتٙم٘مقا ويمـ سمّمٙمٙمقا يمـ هم١مٞم٘مؿ زمف همتٚمً٘مقا زمٟميدي٘مؿ وؿمرهمف اهلل زمٝمد ؿمرهمف ؽم٤ٌم
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 سمتقؽمع أن إَم٣م اْلٛم٥م إلم ؿمريًٗم٣م زمف يمف اهلل ؽمٜمؾ وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب فمٙمؿ زمف يٙمتٚمس ؽمٌٝمال أي: ؿمريًٗم٣م ؽمٙمؽ همٚمـ 

٣ًٌم همت٘مقن  ، ئمٚمٙمٜم٣م ايمتل ايمِم٣محل٥م إفمامل يمف  يمف يًٜمؾ  اهلل يًٜمؾ أن وإَم٣م  ، وأطمرة ايمدٞمٝم٣م دم يمرهمٔمتف ؽمٌ

 َمـ ذيمؽ ونمغم ،  ايمٌماط فمعم اظمرور وضمكم ، ايمٔم٣مظمكم يمرب ايمٗمٝم٣مم وضمكم ايمٗمػم َمـ فمٙمٝمٜم٣م  ؽَمٝمٗمُدم ايمتل اظمقاؿمـ

ْ  ََم٣م َٚمَؽ َوفَمٙما  » : همٗم٣مل زمف ط ٞمٌٝمف فمعم اهلل اَمتـ وْلذا رهمٝمٔم٥م َمٛمزيمتف هم٣ميمٔمٙمؿ ، اظمِم٣مفم٤م  َوىَم٣منَ  ۖ   سَمْٔمَٙمؿُ  سَمُ٘مـ مَل

ًّٓ  َوَوصَمَدكَ  »، ووم٣مل سمٔم٣ملم: « فَمٓمِٝماًم  فَمَٙمْٝمَؽ  اهللاِ هَمّْمُؾ   « هَمَٜمَدى َو٣م

بِّ  َووُمؾ »:  سمٔم٣ملم زمٗمقيمف زمف يدفمَقه أن وأَمره   « فِمْٙماًم  ِزْديِن  را

 :  ٕهٙمف اخلُمٝم٥م أن وأطمػم 

اَم  »: سمٔم٣ملم همٗم٣مل ـْ  اهللاَ َُيَُْمك إِٞما ٣ٌَمِدهِ  َِم   « ايْمُٔمَٙماَمءُ  فِم

فُ  اهللاُ ؾَمِٜمَد  »: سمٔم٣ملم وم٣مل وضمداٞمٝمتف فمعم وأؾمٜمدهؿ  ٓا  إيَِمٰفَ  َٓ  َأٞما طِ  وَم٣مئِاًم  ايْمِٔمْٙمؿِ  َوُأويُمق َواظماََْلئَِ٘م٥مُ  ُهقَ  إِ ًْ  ۖ   زم٣ِميْمِٗم

ٓا  إيَِمٰفَ  َٓ  ٘مِٝمؿُ  ايْمَٔمِزيزُ  ُهقَ  إِ  «  احْلَ

  ذائؾرايم فمـ َمٌٔمد يمٙمٖمّم٣مئؾ صم٣مَمع همٜمق ايمٔمٙمؿ ؿمٙم٤م هق وأمجٔمٜم٣م اْلٛم٥م دطمقل أؽم٣ٌمب أفمٓمؿ همٚمـ

ٌُؾ ، ايمٔمٙمؿ ؿمريؼ ؽمٙمؽ همٚمـ   ، ايمػمىم٥م هذه رأيٛم٣م أٞمٛم٣م وواهلل  ، يمف  اهلل سمًٜمٝمؾ َمـ ذيمؽ ىم٣من  ايمٖمٗمف، وؽُم

 اهلل يم٘مـ سمٖمريْمٛم٣م وضمِمقل  ، زيمٙمٛم٣م وىمثرة ، فمٙمٚمٛم٣م ومٙم٥م َمعهب٣م  نمغمٞم٣م وفمعم فمٙمٝمٛم٣م  اهلل  اَمتـ زمرىم٣مٍت  َمـ هم٘مؿ

 . يُم٣مء ظمـ ّم٣مفمػي ايمذي ايم٘مريؿ  

ومج٣مع ط، ويمٝمس هٛم٣ميمؽ أَمر يْمٙم٤م أفمٓمؿ َمـ اْلٛم٥م ايمتل سمٛم٣مل زمروقان اهلل فمزوصمؾ، وَمت٣مزمٔم٥م رؽمقل اهلل 

 ذيمؽ ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ ايمٛم٣مهمع فمٙمؿ ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م وايمٖمٜمؿ ْل٣م فمعم َمٛمٜم٨م ايمًٙمػ ايم٘مرام .

ـا  زَمْٝم٦ٍم  دِم  وَمْقمٌ  اصِْمَتَٚمعَ  َوََم٣م » ومقيمف  َمـ اظمٗمِمد هق هذا  ش:  زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  َوَيَتَداَرؽُمقَٞمفُ  اهللِ  َب ىمَِت٣م َيْتُٙمقنَ  اهللِ  زُمُٝمقت ََم

 وٓ ، وايمٛمٚمٝمٚم٥م  ، يمٙمٕمٝم٥ٌم وٓ ، ايمدٞمٝم٣م أَمقر  ظمذاىمرة ٓ  ، وؾم٘مره ،  اهلل يمذىمر ،  اهلل زمٝمقت دم اْلٙمقس
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 أهمّمؾ  واطمت٣مروا ،  اهلل َمـ يٗمرهبؿ َم٣م فمعم َمٗمٌٙمكم ىم٣مٞمقا و ،  اهلل ٞمٝمتٜمؿ ىم٣مٞم٦م وإٞمام ،  وايمٗم٣مل يمٙمٗمٝمؾ

 . يمف واظمدارؽم٥م همٝمف وايمتٖمٗمف  ، ىمالَمف زمتالوة  اهلل إلم ايمتٗمرب وهل إفمامل

 .صٖمح٥م وأطمر ، صٖمح٥م أضمدهؿ يتٙمقا أن إَم٣م: ؿُمُرق اهلل ىمت٣مب ويمتالوة 

 .   زمجزء  صمزء أو 

 . زمًقرة ؽمقرة أو

 .  دةواضم ومراءهتؿ ىم٣مٞم٦م وإن زمذيمؽ  زمٟمس همال ايمَتٔمٙمُّؿ ؽمٌٝمؾ فمعم مجٝمًٔم٣م  يتدارؽمقٞمف أن وإَم٣م

 . اظمٗمِمد هذا  يمٕمغم  فمٛمٜم٣م همٚمٛمٜمل اْلامفمٝم٥م ايمٗمراءة وأَم٣م

 أصمؾ َمـ  ، اهلل زمٝم٦م ومجٔمٜمؿ ، اظمًجد مجٔمٜمؿ همٗمد ضِمَدة فمعم يٗمرأ َمٛمٜمؿ ىمٌؾ  اظمًجد دم يٌٗمقا أن وإَم٣م

 َمـ َٕن٣م ، ايمٔمٙمقم أٞمقاع ومجٝمع  ، ايمٖمٗمف و ،  ايمًٛم٥م و ، ايمتٖمًغم سمٔمٙمؿ ذيمؽ دم ويدطمؾ ،  اهلل ىمت٣مب سمالوة

 . ايمِمحٝمح٥م ايمًٛم٥م و ايم٘مت٣مب َمٔم٣مين َمٔمرهم٥م بأؽم٣ٌم

َب  ََم٣م » :   وم٣مل ◙ صمٛمدب فمـ صح وْلذا ،   اهلل إلم  حمٌقزم٥م ايمٗمرآن وسمالوة ا٣م زمَِٟمهْمَّمَؾ  اهللِ إلَِم  سَمَٗمرا  ِِم

 ايمًٛم٥م دم أمحد زمـ اهلل فمٌد أطمرصمف ش َِمٛمْفُ  طَمَرَج 

دٍ  ٝمفٞمٌ فمعم أٞمزيمف ايمذي ،  وٞمقره  ، وسمٛمزيٙمف  ، ووضمٝمف اهلل ىمالم همٜمق  .  ط  حُمَٚما

ـِ  ََمَثُؾ  »:  يٗمقل  ط وايمٛماٌِلُّ  ٥مِ  ىَمَٚمَثؾِ  ايْمُٗمْرآنَ  َيْٗمَرأُ  ايماِذي اظم٠ُْْمَِم سُْمُرصما ْٕ  َوََمَثُؾ ، ؿَمٝم٤ٌِّم  َوؿَمْٔمُٚمَٜم٣م ؿَمٝم٤ٌِّم  ِرُُيَٜم٣م ا

ـِ  ٣م ِريَح  َٓ  ايمتاْٚمَرةِ  ىَمَٚمَثؾِ  ايْمُٗمْرآنَ  َيْٗمَرأُ  َٓ  ايماِذي اظم٠ُْْمَِم  ىمَٚمَثُؾ  ايْمُٗمْرآنَ  َيْٗمَرأُ  ايماِذي اظمُْٛم٣َمهمِِؼ  َوََمَثُؾ  ،ْٙمقٌ ضُم  َوؿَمْٔمُٚمَٜم٣م َْلَ

ُْي٣َمَٞم٥مِ  ٛمَْٓمَٙم٥مِ  ىَمَٚمَثؾِ  ايْمُٗمْرآنَ  َيْٗمَرأُ  َٓ  ايماِذي اظمُْٛم٣َمهمِِؼ  َوََمَثُؾ  َُمرٌّ  َوؿَمْٔمُٚمَٜم٣م ؿَمٝم٤ٌِّم  ِرُُيَٜم٣م ايمرا ٣م يَمْٝمَس  احْلَ  شَُمرٌّ  َوؿَمْٔمُٚمَٜم٣م ِريٌح  َْلَ

ِحٝمَحكْمِ  دِم  َأطْمَرصَم٣مهُ  ـْ  ايمِما  . ◙ َُمقؽَمك َأيِب  فَم

َٖمَرةِ  ََمعَ  زم٣ِميْمُٗمْرآنِ  اظم٣َْمِهرُ ":  ط اهللاِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣ميَم٦ْم  ـ ا◙ ـ فَم٣مئَُِم٥مَ  وَ  ًا َرِة، ايْم٘مَِرامِ  ايم  َيْٗمَرأُ  َوايماِذي ايْمػَمَ

  فمٙمٝمف َمتٖمؼ "َأصْمَرانِ  يَمفُ  ؾَم٣مقٌّ  فَمَٙمٝمْفِ  َوُهقَ  همِٝمفِ  َوَيَتَتْٔمَتعُ  ايْمُٗمْرآنَ 
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فُ  ايْمُٗمْرآنَ  اوْمَرُءوا » :ط ايمٛماٌِلُّ  َيُٗمقُل  ◙ ُأََم٣مََم٥م َأيِب  ِدي٧ٍم ضَم  َودِم   َْٕصَح٣مزمِفِ  ؾَمِٖمٝمًٔم٣م ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  َيْٟمسمِك هَم١مِٞما

ـِ  اوْمَرُءوا ْهَراَوْي ٌََٗمَرةَ  ايمزا اَُم  فِمْٚمَرانَ  آلِ  َوؽُمقَرةَ  ايْم اَُم  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  سَمْٟمسمَِٝم٣منِ  هَم١مَِنا اَُم  َأوْ  َت٣منِ نَماَمَمَ  ىَمَٟمَنا اَُم  َأوْ  نَمَٝم٣مَيَت٣منِ  ىَمَٟمَنا  ىَمَٟمَنا

ـْ  همِْروَم٣منِ  ٣منِ  َصَقافا  ؿَمغْمٍ  َِم ٣مصما ـْ  َُتَ ٌََٗمَرةِ  ؽُمقَرةَ  اوْمَرُءوا َأْصَح٣مهِبِاَم  فَم ةٌ  َوسَمْرىَمَٜم٣م زَمَرىَم٥مٌ  َأطْمَذَه٣م هَم١مِنا  ايْم  َوَٓ  ضَمْنَ

َتْمِٝمُٔمَٜم٣م ًْ ٌََْمَٙم٥مُ  سَم  َمًٙمؿ أطمرصمف ش ايْم

 اهلل رؽمقل وم٣مل:  يٗمقل َمًٔمقد زمـ اهلل فمٌد فمـ ايمؼمَمذي همٖمل ايمٗمرآن ومراءة دم ايمٔمٓمٝمٚم٥م إصمقر َمـ هم٘مؿ 

 ضمرف آمل أومقل ٓ أَمث٣مْل٣م زمٔممم واحلًٛم٥م ضمًٛم٥م زمف همٙمف اهلل ىمت٣مب َمـ ضمرهم٣م ومرأ َمـ :ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم

 ضمرف وَمٝمؿ ضمرف وٓم ضمرف أيمػ ويم٘مـ

 زمٟمَمقر:  اهلل أىمرَمفاإلصمتامع فمعم ايمٔمٙمؿ واظمدارؽم٥م  ذيمؽ همٔمؾ همٚمـ

ٝمٛم٥َُم، فَمَٙمْٝمُٜمؿ َٞمْزيَم٦ْم :  إول
٘مِ ًا  وإٞمام  ، ايمزفم٣مَم٣مت  و ،  ايمتج٣مرات و إَمقال ٕصح٣مب َتِمؾ ٓ  وهذه ايم

٣من َتِمؾ ٘ما ًُ ٘مِٝمٛم٥َمِ  فمٙمٝمٜمؿ همتتٛمزل،  اهلل زمْم٣مفم٥م فمٚمروه٣م ايمذيـ ،  اهلل زمٝمقت  يم ًا  ُأؽمّٝمد ضمدي٧م دم ىمام:   ايم

٘مِٝمٛم٥َمِ ا وسمٙمؽ.":  ايمػماء ضمدي٧م و ضُمَّمغْم  زمـ ًا  ." يمٙمُٗمْرآنِ   سمٛمََزيَم٦م يم

مْح٥َمُ  سمٕمُم٣مهؿايمث٣مين:   زمَِٖمّْمؾِ  وُمْؾ  »:  ايمرمح٣مت َمـ ايمٔمٙمؿ دم َم٣م فمٙمٝمٜمؿ ُيؾ  و  اهلل يرمحٜمؿ زمحٝم٧م:   ايمرا

تِفِ  اهللاِ ا٣م طَمغْمٌ  ُهقَ  هَمْٙمَٝمْٖمَرضُمقا هَمٌَِذيمَِؽ  َوزمَِرمْحَ  « ََيَْٚمُٔمقنَ  ِِم

مْح٥َمُ   . اظمًتٗمٌؾ دم ايمتًديد أيًّم٣م وسمُمٚمؾ ، ؾم٣مَمٙم٥م فم٣مَم٥م وهل  ، ايمًؼم هب٣م رادوي ، ايمتج٣موز هب٣م يراد:  وايمرا

ُٜمؿْ ايمث٣ميم٧م:  ُٜمؿ ، يِمٛمع زمام رو٣م ايمٔمٙمؿ يمْم٣ميم٤م أصمٛمحتٜم٣م سمّمع اظمالئ٘م٥م ٕن:   اظماََلئَِ٘م٥مُ  َوََتٖما ٖما  زمَِٟمصْمٛمَِحتَِٜم٣م َوََتُ

ْؿ، إىِْمَراًَم٣م  . ايم٘مت٣مب فمٙمؿ ، ايمٛم٣مهمع ٙمؿايمٔم يمْمٙم٤م همّمٝمٙم٥م أيًّم٣م هذا ودم يمَُِمْٟمَِنِؿْ  وإفمٓم٣مًَم٣م َْلُ

ـِ  ُهَرْيَرةَ  َأزمِك ضمدي٧م دمو   ٣ٌَمَركَ  هللِاِ إِنا  » وَم٣مَل  - ط- ايمٛماٌِكِّ  فَم ٌأُمقنَ  هُمّْمالً  ؽَمٝما٣مَرةً  ََماَلئَِ٘م٥مً  َوسَمَٔم٣ملَم  سَم  جَم٣َميمَِس  َيَت

ىْمرِ  ٣م َوصَمُدوا هَم١مَِذا ايمذِّ ًً
 َوزَمكْمَ  زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  ََم٣م َيْٚمَٙمُئقا ضَمتاك زمَِٟمصْمٛمَِحتِِٜمؿْ  زَمْٔمًّم٣م زَمْٔمُّمُٜمؿْ  َوضَمػا  ََمَٔمُٜمؿْ  وَمَٔمُدوا ِذىْمرٌ  همِٝمفِ  جَمْٙمِ

اَمءِ  ًا ْٞمَٝم٣م ايم وُمقا هَم١مَِذا ايمدُّ اَمءِ  إلَِم  َوَصِٔمُدوا فَمَرصُمقا سَمَٖمرا ًا ؿُ  - وَم٣مَل  - ايم َٟمُْلُ ًْ ـْ  هِبِؿْ  َأفْمَٙمؿُ  َوُهقَ  َوصَمؾا  فَمزا  اهللاُ هَمَٝم َـ  َِم  َأْي



 339  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

ـْ  ٛم٣َمصِمئْ  هَمَٝمُٗمقيُمقنَ  صِمْئُتؿْ  ٣ٌَمدٍ  فِمٛمْدِ  َِم ٌُِّحقَٞمَؽ  إَْرضِ  ذِم  يَمَؽ  فِم ًَ وَٞمَؽ  ُي ُ ُٙمقَٞمَؽ  َوُيَ٘مػمِّ ٙمِّ َٚمُدوَٞمَؽ  َوهُيَ  َوَُيْ

َٟميُمقَٞمَؽ  ًْ  .َوَي

َٟميُمقٞمِك َوََم٣مَذا وَم٣مَل  ًْ َٟميُمقَٞمَؽ  وَم٣ميُمقا َي ًْ  َرَأْوا قْ يمَ  هَمَ٘مْٝمَػ  وَم٣مَل . َربِّ  َأىْ  َٓ  وَم٣ميُمقا صَمٛماتِك َرَأْوا َوَهْؾ  وَم٣مَل . صَمٛماَتَؽ  َي

َتِجغُموَٞمَؽ  وَم٣ميُمقا صَمٛماتِك ًْ َتِجغُموَٞمٛمِك َوَِمؿا  وَم٣مَل . َوَي ًْ ـْ  وَم٣ميُمقا َي  وَم٣مَل . َٓ  وَم٣ميُمقا َٞم٣مِرى َرَأْوا َوَهْؾ  وَم٣مَل . َربِّ  َي٣م َٞم٣مِركَ  َِم

َتْٕمِٖمُروَٞمَؽ  وَم٣ميُمقا َٞم٣مِرى َرَأْوا يَمقْ  هَمَ٘مْٝمَػ  ًْ ؿْ  نَمَٖمْرُت  وَمْد  هَمَٝمُٗمقُل  - وَم٣مَل  - َوَي ا٣م َوَأصَمْرهُتُؿْ  ؽَمَٟميُمقا ََم٣م هَمَٟمفْمَْمْٝمُتُٜمؿْ  َْلُ  ِِم

ٌٌْد  هُماَلنٌ  همِٝمِٜمؿْ  َربِّ  هَمَٝمُٗمقيُمقنَ  - وَم٣مَل  - اؽْمَتَج٣مُروا اَم  طَمْما٣مءٌ  فَم  ُهؿُ  نَمَٖمْرُت  َويَمفُ  هَمَٝمُٗمقُل  وَم٣مَل  ََمَٔمُٜمؿْ  هَمَجَٙمَس  ََمرا  إِٞما

ُٜمؿْ  هِبِؿْ  َيُْمَٗمك َٓ  ايْمَٗمْقمُ  ًُ  َمًٙمؿ أطمرصمف. ش صَمٙمِٝم

ـْ  اهللَ  يَذىَمَرُهؿْ زمع: َايمرا   ، َمٛمزيمتٜمؿ وفمٙمق ، ؾمٟمَنؿ زمٔمٓمؿ سمٛمقهًي٣م ، إفمعم اظمأل دم يذىمرهؿ أي:  فِمٛمَْدهِ  همِٝمَٚم

قا » سمٔم٣ملم وم٣مل اهلل ٞمًٝمف  اهلل ٞمز وَمـ ، اهلل ذىمرهؿ  اهلل ذىمروا ضمكم ، ايمٔمٚمؾ صمٛمس َمـ واْلزاء ًُ  َٞم

َٝمُٜمؿْ  اهللاَ ًِ
َٓ  رِم  َواؾْمُ٘مُروا َأْذىُمْرىُمؿْ  هَم٣مْذىُمُرويِن  » سمٔم٣ملم وم٣ملو « ۖ   هَمٛمَ   « سَمْ٘مُٖمُرونِ  َو

قا اهللاَ »، وم٣مل سمٔم٣ملم: ٞمٖمًف أٞم٣ًمه اهلل ٞمًَٝمف َمـ ، احل٣ميمكم زمكم فمٓمٝمؿ وايمٖمرق  ًُ ـَ َٞم َٓ سَمُ٘مقُٞمقا ىَم٣ميماِذي َو

ُٜمْؿ ُأويَمئَِؽ ُهُؿ ايْمَٖم٣مؽِمُٗمقنَ  ًَ ٣مُهْؿ َأْٞمُٖم ًَ   [09]احلمم:  «هَمَٟمْٞم

 .وأطمرة ايمدٞمٝم٣م طمغم َمـ ، طمغم ىمؾ يمف ين اهلل ذىمره وَمـ

ـْ   » ومقيمف ْ  فَمَٚمُٙمفُ  زمِفِ  زَمْماٟمَ  َوَِم عُ  مَل ٌُفُ  زمِفِ  ُيْنِ ًَ  اْلٚمٙم٥م دم ىم٣من  وإنأي َمـ أطمره فمٚمٙمف مل يٛمتٖمع زم٣ميمٛم٤ًم،  ش: َٞم

 . وإدراىًم٣م همٜماًم  ايمٛم٣مس أىمثر هم١مَنؿ ونمغمه اإلؽمالم ؾمٝمخ ىمام وم٣مل ،  ايمٔمجؿ صمٛمس َمـ أهمّمؾ ايمٔمرب صمٛمس

ٌَُؾ  ايمٔمرزمٝم٥م يمٙمٕم٥ما سمٔمٙمؿ ََمـ وومد ومٝمؾ    :زم٣ميمتٗمقى ايمٖمّمؾ أن إٓ ، همٜمٚمف وزاد ، أطمالومف ضمًٛم٦م و  ؿَمٌٔمف َٞم

 «... َأسْمَٗم٣مىُمؿْ  اهللاِ  فِمٛمَْد  َأىْمَرََمُ٘مؿْ  إِنا »

 َوَأْٞمِذرْ  » ط فَمَٙمْٝمفِ  ُأْٞمِزَل  ضِمكمَ فمٛمد ايمُمٝمخكم: أٞمف  ضمدي٧م أيب هريرة  احلدي٧م هذا َمٔمٛمك ودم 

وا وُمَرْيشٍ  ََمْٔممَمَ  َي٣م » ش:إوَْمَرزمكِمَ  فَمُِمغَمسَمَؽ  ُ٘مؿْ  اؾْمؼَمُ ًَ ـَ  َأْٞمُٖم ـَ  فَمٛمُْ٘مؿْ  ُأنْمٛمِك َٓ  اهللاِ َِم ٌْدِ  زَمٛمِك َي٣م ؾَمْٝمًئ٣م اهللاِ َِم  فَم
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ـَ  فَمٛمُْ٘مؿْ  ُأنْمٛمِك َٓ  اظمُْْماٙم٤ِِم  ٌا٣مَس  َي٣م ؾَمْٝمًئ٣م اهللاِ َِم ـَ  فَم ٌْدِ  زْم ـَ  فَمٛمَْؽ  ُأنْمٛمِك َٓ  اظْمُْماٙم٤ِِم  فَم ٥مَ  ٥مُ َصِٖمٝما  َي٣م ؾَمْٝمًئ٣م اهللاِ  َِم  َرؽُمقلِ  فَمٚما

ـَ  فَمٛمِْؽ  ُأنْمٛمِك َٓ  اهللاِ ـَ  فَمٛمِْؽ  ُأنْمٛمِك َٓ  ؾِمْئ٦ِم  زماَِم  ؽَمٙمِٝمٛمِك اهللاِ  َرؽُمقلِ  زمِٛم٦َْم  هَم٣مؿمَِٚم٥مُ  َي٣م ؾَمْٝمًئ٣م اهللاِ َِم  . ش ؾَمْٝمًئ٣م اهللاِ َِم

 ٗمرايمٖم ؾمديد ، ايمٙمقن أؽمقد ىم٣من وإن اظمًٙمؽ هذا ؽمٙمؽ وَمـ  ، رزم٣مح زمـ زمالل ؾمٟمن  اهلل رهمع وومد 

 .  ط ايمٛماٌِلُّ  َمـ ٞمًٌف ومرب َمع  ْل٤م أزم٣م  اهلل وووع

ـْ  فَمْٚمٍرو ضَمِدي٧ِم  دِم و قا هُماَلن زَمٛمِل آل إِنا ط: وم٣مل رؽمقل اهلل  ايمٔم٣مص زمِ ًُ اَم  رِم  زمَِٟمْويمَِٝم٣مءَ  يَمْٝم  اهللِ َويمِٝمالْ  َوإِٞما

 . َمًٙمؿ أطمرصمف اظم٠ُْمَِمٛمَكْمِ  َوَص٣ميمُِح 

 :   ايمُم٣مفمر همقل رصم٤م ازمـ ذىمر و 

ــــــ٤ْم  فمعم اسمِ٘مــ٣مًٓ  ايمَتٗمــــــــقى سمؼُمكِ  هَمال ** زمِديٛمِـــــــــــفِ  إٓ اإلٞم٣ًمنُ  ََم٣م ــــــــُركَ يَمَٔمٚمْ   ًَ   ايمٛمَ

ـــــــ٤ْم  أزم٣م ايممَميػ ايمُِمـــــــركُ  َوَوعَ  َووَمْد   **همـــــــــ٣مِرسٍ  ؽمٙمامنَ  اإلؽمــــــالمُ   َرهَمعَ  هَمَٗمْد   َْلَ

 َمـ   ط ايمٛماٌِلُّ  ىمالم ٕن أىمثره٣م وسمرىمٛم٣م زمٔمّمٜم٣م فمعم فمٙمٗمٛم٣م ، ٚم٥مفمٓمٝم همقائد همٝمف ، فمٓمٝمؿ ضمدي٧ّم  همٜمذا 

 ازداد ، فمٙماًم  اإلٞم٣ًمن ازداد وىمٙمام ايمًمء ؽمٝمٖمقسمف هم١مٞمف زمٌٝم٣مٞمف يٟمت أن اإلٞم٣ًمن ضمرص وَمٜمام ايمَ٘مٙمِؿ صمقاَمع

 . اؽمتٛم٣ٌمؿًم٣م

 .  وهم٣مئدة هم٣مئدة  أيمػ ش: ايمٛمَُّٕمغم همٔمؾ َم٣م فمٚمغم أزم٣م ي٣م» ضمدي٧م َمـ أطمرج اٞمف زمٔمّمٜمؿ  ذىمر وومد 

 ، ايمٖمرد و ، إَم٥م صالح ؽم٤ٌم هل ايمتل إَمقر  ظمٔم٣مرم اظمتّمٚمـ احلدي٧م هذا َمثؾ فمعم وومػ إذا زم٣ميمؽ َم٣م

   ط اهلل رؽمقل وم٣مل وومد اظمًٙمٚمكم زمكم إيمٖم٥م وأمهٝم٥م اْلامفم٥م سمرازمط أمهٝم٥م عمفم احلدي٧م هذا يدل و ، اظمجتٚمع و

ـُ  ـِ  اظم٠ُْْمَِم ٌُٛمَْٝم٣منِ  يمِْٙمُٚم٠ْمَِم ٌَٛم٣َمن أو ىَم٣ميْم ٌاَؽ  زَمْٔمًّم٣م زَمْٔمُّمفُ  دُّ َيُُم  ىَم٣ميم   فمٙمٝمف َمتٖمؼ "... َأَص٣مزمِِٔمفِ  زَمكْمَ  ؾَم

ِهؿْ  دِم  اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ََمَثُؾ  ".  ط َووَم٣مَل  َُمقؽَمك َأيِب  فمـو  دِ  ىَمَٚمَثُؾ  ، َوسَمَٔم٣مؿُمِٖمِٜمؿْ  َوسَمَرامُحِِٜمؿْ  سَمَقادِّ ًَ  اؾْمَتَ٘مك إَِذا اْْلَ

دِ  ؽَم٣مئِرُ  يَمفُ  سَمَدافَمك فُمّْمقٌ  َِمٛمْفُ  ًَ ًا  اْْلَ ك َٜمرِ زم٣ِميم ٚما ـْ  فَمَٙمْٝمفِ  َُمتاِٖمٌؼ  ". َواحْلُ   ◙ ايمٛمُّْٔماَمنِ  فَم

ـُ  َٓ  »  ط ايمٛماٌِل وم٣ملوم٣مل  فمـ أٞمس و طَِمٝمفِ  ُُي٤ِما  ضَمتاك َأضَمُدىُمؿْ  ُي٠ْمَِم فِ  ُُي٤ِمُّ  ََم٣م ِٕ ًِ  فمٙمٝمف َمتٖمؼ  ش يمِٛمَْٖم
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  ، ايم٘مٖمري٥م اظمٛمٓمامتو ، اْلٚمٔمٝم٣مت وٓ  ، آؾمؼماىمٝم٥م وٓ ، َم٣ميمٝم٥م ايمرأس همٙمٝم٦ًم ، ايمت٘م٣مهمؾ ديـ واإلؽمالم 

 وٓ ايمّمٔمػ َمـ رء ْلؿ ضمِمؾ رزمام   ط ٞمٌٝمٜمؿ ؽمٛم٥م واَمتث٣مل ، ديٛمٜمؿ سمٔم٣ميمٝمؿ فمـ اظمًٙمٚمكم زُمٔمد زم٤ًٌم يم٘مـ

 .زم٣مهلل إٓ ومقة وٓ ضمقل

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 
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 والثالثون  السابع الحديث

  

 

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

ٙمِؿٌ  َوَأطْمَرَج   ًْ ـْ  َٞمْحَقهِ  َأْيًّم٣م َُم ـْ  ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  فَم  َهؿا  إَِذا َوصَمؾا  فَمزا  اهللاُ وَم٣مَل  » وَم٣مَل  - ط- اهللاِ َرؽُمقلِ  فَم

ٌِْدى ٛم٥َمٍ  فَم ًَ ْ  زمَِح ٌُْتَٜم٣م َئْمَٚمْٙمَٜم٣م َومَل ٛم٥َمً  يَمفُ  ىَمَت ًَ ٌُْتَٜم٣م فَمِٚمَٙمَٜم٣م هَم١مِنْ  ضَم ٛم٣َمٍت  فَممْمَ  ىَمَت ًَ ٌِْٔماِمَئ٥مِ  إلَِم  ضَم  َهؿا  َوإَِذا ِؤْمٍػ  ؽَم

ٝمَِّئ٥مٍ  ًَ ْ  زمِ ْ  َئْمَٚمْٙمَٜم٣م َومَل ٌَْٜم٣م مَل ٌُْتَٜم٣م فَمِٚمَٙمَٜم٣م هَم١مِنْ  فَمَٙمْٝمفِ  َأىْمُت  .ش َواضِمَدةً  ؽَمٝمَِّئ٥مً  ىَمَت

ٌَُخ٣مِريِّ  َودِم  ًٗم٣م ايم ـْ  َُمَٔمٙمِّ  همحًـ ايمٔمٌد أؽمٙمؿ إذا »: وم٣مل فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل أن ◙ ؽَمِٔمٝمُد  َأيِب  فَم

 ؤمػ ؽمٌٔمامئ٥م إلم أَمث٣مْل٣م زمٔممم احلًٛم٥م ايمٗمِم٣مص ذيمؽ زمٔمد وىم٣من زيمٖمٜم٣م ىم٣من ؽمٝمئ٥م ىمؾ فمٛمف اهلل ي٘مٖمر إؽمالَمف

  ش: فمٛمٜم٣م اهلل يتج٣موز أن إٓ زمٚمثٙمٜم٣م وايمًٝمئ٥م

ـْ  َٞمْحقَ و ٙمِؿٍ  َودِم  َذيمَِؽ  َِم ًْ ـْ  َُم ٛم٥َمِ  صَم٣مءَ  ـْ َمَ  َوصَمؾا  فَمزا  اهللاُ َيُٗمقُل  » - ط- اهللاِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل  وَم٣مَل  َذرٍّ  َأزمِك فَم ًَ  زم٣ِمحْلَ

٣م فَممْمُ  هَمَٙمفُ  ـْ  َوَأِزيُد  َأَْمَث٣مِْلَ ٝمَِّئ٥مِ  صَم٣مءَ  َوََم ًا ـْ  َأنْمِٖمرُ  َأوْ  َِمْثُٙمَٜم٣م ؽَمٝمَِّئ٥مٌ  هَمَجَزاُؤهُ  زم٣ِميم َب  َوََم ا َِمٛمِّك سَمَٗمرا زْم٦ُم  ؾِمػْمً  َِمٛمْفُ  سَمَٗمرا

ـْ  ِذَرافًم٣م َب  َوََم زْم٦ُم  ِذَرافًم٣م َِمٛمِّك سَمَٗمرا ـْ وَ  زَم٣مفًم٣م َِمٛمْفُ  سَمَٗمرا ـْ  َهْرَويَم٥مً  َأسَمْٝمُتفُ  َيْٚمُِمك َأسَم٣مٞمِك ََم  إَْرضِ  زمُِٗمَراِب  يَمِٗمَٝمٛمِك َوََم

كُ  َٓ  طَمْمِٝمَئ٥مً  شَمٛم٣َم إزِْمَراِهٝمؿُ  وَم٣مَل . ش ََمْٕمِٖمَرةً  زمِِٚمْثٙمَِٜم٣م يَمِٗمٝمُتفُ  ؾَمْٝمًئ٣م زمِك ُيمْمِ ـُ  ضَمدا ًَ ـُ  احْلَ شَمٛم٣َم زممِْمٍ  زْم َذا َوىمِٝمعٌ  ضَمدا  هِبَ

ِدي٧ِم   .. احْلَ

ٌا٣مٍس ،  ـِ فَم ـِ ازْم ـْ َرؽُمقِل اهلل ◙فَم ٣ٌَمَرَك َوسَمَٔم٣ملَم، وَم٣مَل:   طََم٣م وَم٣مل فَم ِف سَم ـْ َرزمِّ إِنا اهلل همِٝماَم َيْرِوي فَم

ـْ َهؿا زمَِح  َ َذيمَِؽ، هَمَٚم ٝمَِّئ٣مِت، شُمؿا زَمكما ًا ٛم٣َمِت َوايم ًَ ٌََٜم٣م اهلل فِمٛمَْدُه صَمؾا صَماليُمُف ىَمَت٤َم احْلَ ٛم٥ٍَم هَمَٙمْؿ َئْمَٚمْٙمَٜم٣م ىَمَت ًَ

ٌِْٔماِمَئ٥ِم ِو  ٛم٣مٍت إلَِم ؽَم ًَ ٌََٜم٣م اهلل فَمزا َوصَمؾا فِمْٛمَدُه فَممْمَ ضَم ٣م هَمَٔمِٚمَٙمَٜم٣م ىَمَت ٛم٥ًَم ىَم٣مَِمَٙم٥ًم َوإِْن َهؿا هِبَ ًَ ْٔمٍػ إلَِم ضَم

ٝمَِّئ٥ٍم هَمَٙمْؿ َئْمَٚمْٙمَٜم٣م ىَمتَ  ًَ ٌََٜم٣م َأْؤَم٣مٍف ىَمثغَِمٍة. َوإِْن َهؿا زمِ ٣م هَمَٔمِٚمَٙمَٜم٣م، ىَمَت ٛم٥ًَم ىَم٣مَِمَٙم٥ًم، َوإِْن َهؿا هِبَ ًَ ٌََٜم٣م اهلل فِمٛمَْدُه ضَم

ٙمٌِؿ . اهلل ؽَمٝمَِّئ٥ًم َواضِمَدةً  ًْ ٌَُخ٣مِريُّ َوَُم  َرَواُه ايم
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:  ايم٘مت٣مزم٥م هذه وَمٔمٛمك ، ويمًٝمئ٣مهتؿ آدم زمٛمل حلًٛم٣مت  يم٘مت٣مزمتف   اهلل َمـ زمٝم٣منٌ  همٝمف ٓمٝمؿفم ضمدي٧ٌم  وهذا

 َِمـ َأَص٣مَب  ََم٣م »: سمٔم٣ملم وم٣مل َمٔمٙمقم هق ىمام اظمحٖمقظ ايمٙمقح دم َم٘متقزم٥م هل وىمذيمؽ  ، إشمٚمٜم٣م و أصمره٣م ىمت٣مزم٥م

٥ٌَمٍ  ِِمٝم َْرضِ  دِم  َمُّ ْٕ َٓ  ا ُ٘مؿْ  دِم  َو ًِ ٓا  َأٞمُٖم ـ ىمَِت٣مٍب  دِم  إِ ٌْؾِ  َمِّ َأَه٣م َأن وَم ػْمَ يمَِؽ  إِنا  ۖ   ٞما غمٌ  اهللاِ فَمعَم  َذٰ ًِ   « َي

 وأفماله٣م ، ايمْم٣مفم٣مت همٔمؾ فمعم واحلًٛم٣مت  ُيِمف َم٣م إوم٣ًمم َمـ ومًؿٍ  يم٘مؾ أي : ذيمؽ زمكم  شمؿ» ومقيمف:  

ٙمِّص ايمتل احلًٛم٥م هم١مَن٣م اهلل إٓ إيمف ٓ ضمًٛم٥م ٌْد ضَمِدي٧ِم  هَمِٖمل ، ايمٛم٣مر َمـ ص٣مضمٌٜم٣م خُتَ ـْ  اهلل فَم  ْـ زمِ  فَمْٚمرو زمِ

ـْ  َرصُماًل  ؽَمُٝمَخٙمُِّص  اهللاَ إِنا :   ط اهللاِ َرؽُمقُل    وَم٣مَل :  وَم٣مَل  ايمٔم٣مص تِل َِم اَلئِِؼ  ُرؤوسِ  فَمعَم  ُأَما  ، ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  اخْلَ

َٔم٥مً  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَٝمٛمْمُمُ  ًْ
ِٔمكمَ  سمِ ًْ

ٌٌََمِ  ََمدِّ  َِمْثَؾ  ؽِمِجؾٍّ  ىُمؾُّ  ، ؽِمِجالًّ  َوسمِ ـْ  رُ َأسُمٛمْ٘مِ  َيُٗمقُل  شُمؿا  ، ايْم  َأـَمَٙمَٚمَؽ  ؟ ؾَمْٝمًئ٣م َهَذا َِم

ٌَتِل ٣مهمُِٓمقنَ  ىَمَت  فِمٛمَْدَٞم٣م يَمَؽ  إِنا  : زَمعَم :  هَمَٝمُٗمقُل !  َربِّ  َي٣م َٓ :  وَم٣مَل  ؟ فُمْذرٌ  َأهَمَٙمَؽ :  هَمَٝمُٗمقُل !  َربِّ  َي٣م َٓ :  هَمَٝمُٗمقُل  ؟ احْلَ

ٛم٥َمً  ًَ فُ  ، ضَم ٓا  إيَِمفَ  َٓ  َأنْ  َأؾْمَٜمُد :  همِٝمَٜم٣م زمَِْم٣موَم٥مٌ  هَمُتْخَرُج  ، ايْمَٝمْقمَ  فَمَٙمْٝمَؽ  ـُمْٙمؿَ  َٓ  َوإِٞما ًدا َوَأنا  ، اهللاُ إِ ٌُْدهُ  حُمَٚما  ، َوَرؽُمقيُمفُ  فَم

ِت  َهِذهِ  ََمعَ  ايْمٌَِْم٣موَم٥مُ  َهِذهِ  ََم٣م!  َربِّ  َي٣م:  هَمَٝمُٗمقُل  ، َوْزَٞمَؽ  اضْمُيْ :  هَمَٝمُٗمقُل  ِجالا ًِّ َؽ :  هَمَٝمُٗمقُل  ؟ ايم  وَم٣مَل  ، سُمْٓمَٙمؿُ  َٓ  إِٞما

ُت ا هَمُتقَوعُ :  ِجالا ًِّ ٥مٍ  دِم  يم ٥مٍ  دِم  َوايْمٌَِْم٣موَم٥مُ  ، ىمِٖما ُت  هَمَْم٣مؾَم٦ِم  ، ىمِٖما ِجالا ًِّ  اهللاِ  اؽْمؿِ  ََمعَ  َيْثُٗمُؾ  هَماَل  : ايْمٌَِْم٣موَم٥مُ  َوشَمُٗمَٙم٦ِم  ايم

ءٌ   أمحد أطمرصمف.  َرْ

  ، ايمقاصم٣ٌمت احلًٛم٣مت َمـ ذيمؽ ونمغم ، واحل٨م ، وايمِمٝم٣مم ، ايمزىم٣مة وه٘مذا ،  ايمِمالة ضمًٛم٥م يٙمٝمٜم٣م شمؿ  

 َمرو٣مسمف الم ي٠مدي َم٣م إفمامل َمـ ْلؿ وذع ايمٔم٣ٌمد فمعم  همرض ومد  اهلل هم١من ، اظمًتح٣ٌمت ٛم٣متواحلً

ؽُمقَل  اهللاَ ُيْمِعِ  َوََمـ »:   اهلل وم٣مل  َم٣ًمطمْمف وَيٛمٌٜمؿ ـَ  ََمعَ  هَمُٟمويَمٰئَِؽ  َوايمرا ـَ  فَمَٙمْٝمِٜمؿ اهللاُ  َأْٞمَٔمؿَ  ايماِذي  ايمٛماٌِٝمِّكمَ  َمِّ

يِٗمكمَ  دِّ َٜمَداءِ  َوايمِمِّ كمَ  َوايمُمُّ ٣محِلِ ـَ  ۖ   َوايمِما ًُ   « َرهمِٝمًٗم٣م ُأويَمٰئَِؽ  َوضَم

 ايمٖمرائض » أفمٓمٚمٜم٣م أن إٓ ،  اهلل إلم ُيَٗمِرب ِم٣م همٜمق َمٛمدوٍب  أو ، واصم٤ٍم  دم ىم٣من  ؽمقاءً   اهلل همْم٣مفم٥م 

 .   اهلل ؾم٣مء إن " ويمٝم٣مً  رم فم٣مدى َمـ "  ضمدي٧ٍم  دم َمٔمٛم٣م ؽمٝمٟمت ىمام ش:
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   ط ايمٛماٌِلُّ  وَم٣مَل  ، ايمٔمٓمٝمٚم٥م ايم٘م٣ٌمئر ٚمٛمٜم٣مهم َمتٖم٣موسمف وهل ٣مهب  اهلل ُئمٍَم  ايمتل اظمٔم٣ميص هل ايمًٝمئ٣مت 

ٌُقا
ٌْعَ  اصْمَتٛمِ ًا ـا  َوََم٣م اهللاِ، َرؽُمقَل  َي٣م:  وَم٣ميُمقا اظمُْقزمَِٗم٣مِت، ايم   ؟ ُه

كُ : وَم٣مَل  ْ ْحُر، زم٣ِمهللاِ، ايمممِّ ًِّ مَ  ايماتِل ايمٛماْٖمسِ  َووَمْتُؾ  َوايم ٓا  اهللاُ ضَمرا ، إِ ؼِّ زَم٣م،ايم َوَأىْمُؾ  زم٣ِمحْلَ  َوايمتاَقرمِّ  ايْمَٝمتِٝمِؿ، ََم٣ملِ  َوَأىْمُؾ  رِّ

ضْمِػ، َيْقمَ    فمٙمٝمف َمتٖمؼ ". ايْمَٕم٣مهماَِلِت  اظم٠ُْْمَِمٛم٣َمِت  اظمُْْحَِمٛم٣َمِت  َووَمْذُف  ايمزا

٣ٌَمئِرُ    ط يُِٗمقل و  اكُ  ايمَ٘م ، َوفُمُٗمقُق  زم٣ِمهللِّ، اإِلْذَ ـَ  ضَمِدي٧ِم  دِم  ىَماَم  ايمَٕمٚمقس، َوايمَٝمِٚمكمُ  ايمٛماْٖمس، َووَمَتَؾ  ايمَقايمَِدي

ٌْداهلل َأَٞمَس  ـٍ  َوفَم ـُ  فَمْٚمٍرو ازِْم  . ايمَِمِحٝمٌح  دِم  َوُهقَ  ايْمَٔم٣مص، ازِْم

ٌُقا إِن »:  اهلل وم٣مل ىمام ايم٘م٣ٌمئر سمرك سم٘مٖمغمه٣م ايمتل ايمِمٕم٣مئر ايمًٝمئ٣مت وَمـ
َتٛمِ ٣ٌَمئِرَ  ََتْ  فَمٛمْفُ  سُمٛمَْٜمْقنَ  ََم٣م ىَم

رْ  ْدطَماًل  َوُٞمْدطِمْٙمُ٘مؿ ؽَمٝمَِّئ٣مسمُِ٘مؿْ  فَمٛمُ٘مؿْ  ُٞمَ٘مٖمِّ   « اًم ىَمِري َمُّ

 ظم٣م َُم٘مػِّ َراٌت  ، رَمّم٣منَ  إلم َرَمّم٣منُ  و اُْلٚمٔم٥مِ  إلم اُْلٚمٔم٥مُ  و ، اخلْٚمُس  ايمِمٙمقاُت  ": ط ايمٛماٌِلُّ  َيُٗمقُل  و 

ـا  ـْ  َأطْمَرصَم٣مهُ  ". ايم٘م٣ٌمئِرَ  اصْمُتٛم٦ٌِْم  إذا زمٝمٛمُٜم  . ◙ ُهَرْيَرةُ  َأيِب  فَم

 هم١من فمٝمٛمف دم صٕمرت وإن   يمًٝمئ٣متا همٔمؾ يٟمَمـ ٓ وأن َدوما٦م وإن احلًٛم٣مت همٔمؾ ُيتٗمر ٓ أن اإلٞم٣ًمن همٔمعم

ةٍ  َِمْثَٗم٣مَل  َئْمَٚمْؾ  هَمَٚمـ »:  يٗمقل  اهلل ا َذرا ةٍ  َِمْثَٗم٣مَل  َئْمَٚمْؾ  َوََمـ * َيَرهُ  طَمغْمً ا َذرا   « َيَرهُ  َذًّ

 اهلل هم١من هب٣م  اهلل يٙمٗمك ضمتك فمٙمٝمٜم٣م حم٣مهمًٓم٣م يٌٗمك شمؿ ص٣مضمٌٜم٣م يٖمٔمٙمٜم٣م ايمتل احلًٛم٥م هل ايمٛم٣مهمٔم٥م احلًٛم٣مت و 

ٛم٥َمِ  صَم٣مءَ  ََمـ » : يٗمقل  ًَ ٣م فَممْمُ  هَمَٙمفُ  زم٣ِمحْلَ   «  ۖ   َأَْمَث٣مِْلَ

 دِم  ىَماَم  ومٌقْل٣م يٚمٛمع َم٣م اإلذاك َمـ فمٛمده و يمٙمحًٛم٥م هم٣مفماًل  ي٘مقن همٗمد ، ىمثغم همٜمؿ احلًٛم٣مت يٖمٔمؾ َمـ أَم٣م 

٥مِ  دِم  ا◙ فَم٣مئَُِم٥مَ  ضَمِدي٧ِم  ـِ  وِمِما ـُ ! اهللِّ َرؽُمقَل  َي٣م: وُمْٙم٦ُم  وَم٣ميم٦َْم،   صَمدفَم٣من ازِْم ٣مِهٙمِٝما٥مِ  دِم  ىَم٣منَ  صُمْدفَم٣منَ  ازْم  اْْلَ

ضِمَؿ، َيِِمُؾ  ٘مِكَم، َوُيْْمِٔمؿُ  ايمرا ًْ
ِ فُ . َيٛمَْٖمُٔمفُ  َٓ ": وَم٣مَل  َٞم٣مهمُِٔمُف؟ َذاكَ  هَمَٜمْؾ  اظمْ ْ  إِٞما  َيْقمَ  طَمْمِٝمَئتِل رِم  انْمِٖمرْ  َربِّ : َيْقَم٣مً  َيُٗمْؾ  مَل

ـِ  ي   َمًٙمؿ أطمرصمف. "ايمدِّ
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ٌَط همٗمد همٝمٜم٣م رآءى شمؿ فمٚمٙمٜم٣م َمـ و   ◙ هريرة أيب همٔمـ ؽم٣مزمٗم٥م أزمقاب دم َمٔمٛم٣م سمٗمدم ىمام زم٣مهلل وايمٔمٝم٣مذ َُت

ـْ  يَمفُ  يَمْٝمَس  َص٣مئِؿٍ  ُربا  "  :  ط اهلل رؽمقل وم٣مل:  وم٣مل قعُ  إِٓ ِصَٝم٣مَِمفِ  َِم ْـ  يَمفُ  يَمْٝمَس  وَم٣مئِؿٍ  َوُربا  ،َوايْمَٔمَْمش اْْلُ  َِم

َٜمرُ  إِٓ وِمَٝم٣مَِمفِ  ًا  .  ونمغمه َم٣مصم٥م ازمـ أطمرصمف.  " ايم

 اهلل يتج٣موز مل إن طمْمر فمعم همٜمق ،  اهلل فمٛمد هب٣م يقادم ضمتك فمٙمٝمٜم٣م َمًٌما زمٗمل َمـ إٓ سمي ٓ ايمًٝمئ٣مت و  

كَ  َأن َيْٕمِٖمرُ  َٓ  اهللاَ إِنا  »  :سمٔم٣ملم وم٣مل يٕمٖمره٣م ٓ اهلل هم١من ذك ؽمٝمئ٥م ىم٣مٞم٦م هم١من  ، فمٛمٜم٣م   ُدونَ  ََم٣م َوَيْٕمِٖمرُ  زمِفِ  ُيمْمَ

يمَِؽ  كْ  َوََمـ ۖ   َيَُم٣مءُ  ظمَِـ َذٰ ًٓ  َوؾا  هَمَٗمْد  زم٣ِمهللاِ  ُيمْمِ  «.زَمِٔمٝمًدا َواَل

ـْ  »:  سمٔم٣ملم ووم٣مل كْ  َوََم ى هَمَٗمدِ  زم٣ِمهللاِ ُيمْمِ   « فَمٓمِٝماًم  إشِْماًم  اهْمؼَمَ

فُ  »:  سمٔم٣ملم ووم٣مل كْ  ََمـ إِٞما مَ  هَمَٗمْد  زم٣ِمهللاِ  ُيمْمِ ٛما٥مَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللاُ ضَمرا ـْ  يمِٙمٓما٣مظمكِِمَ  َوََم٣م ۖ   ايمٛما٣مرُ  َوََمْٟمَواهُ  اْْلَ  «  َأٞمَِم٣مرٍ  َِم

كَ  إِنا  »:    ٔم٣ملمسم ووم٣مل ْ  « فَمٓمِٝمؿٌ  يَمُٓمْٙمؿٌ  ايمممِّ

 وصػ ضمدي٧م دم ىمام  همٝم٠مآطمذ فمٛمف اهلل يتج٣موز أٓ ص٣مضمٌٜم٣م فمعم همُٝمخُمك ذيمؽ دون ايمًٝمئ٥م ىم٣مٞم٦م وإن 

ٝمَِّئ٣مسمِف  اظمقزمؼ َوَِمٛمُْٜمؿْ ":  ايمٌماط ًَ  ". صَمَٜمٛماؿَ  َٞم٣مرِ  دِم  وصمٜمف فَمعَم  زم

 سمرصمح َمـ وَمٛمٜمؿ ، ؽمٝمئ٣مسمف فمعم ضمًٛم٣مسمف رصمحسم َمـ َمٛمٜمؿ أوم٣ًمم فمعم وايمًٝمئ٣مت احلًٛم٣مت دم وايمٛم٣مس 

 وؽمٝمئ٣مهتؿ ، ضمًٛم٣مهتؿ سم٣ًموت ومقمٌ  هم١مَنؿ إفمراف أصح٣مب وه٠مٓء ، ذيمؽ دم يت٣ًموى َمـ وَمٛمٜمؿ  ، ؽمٝمئ٣مسمف

ًٌَقن ،  . اْلٛم٥م ُيدطمٙمٜمؿ شمؿ َمٛمف زمرمح٥م  اهلل يتدارىمٜمؿ ضمتك همُٝمح

فَْمَراِف  َوفَمعَم  ضِمَج٣مٌب  َوزَمْٝمٛمَُٜماَم »  اهلل وم٣مل ْٕ ٝماَمُهؿْ  ىُمالًّ  ْٔمِرهُمقنَ يَ  ِرصَم٣مٌل  ا ًِ ٛما٥مِ  َأْصَح٣مَب  َوَٞم٣مَدْوا زمِ  َأنْ  اْْلَ

ْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ؽَماَلمٌ  هَم٦ْم  َوإَِذا ش:46» َيْْمَٚمُٔمقنَ  َوُهؿْ  َيْدطُمُٙمقَه٣م مَل ٛم٣َم وَم٣ميُمقا ايمٛما٣مرِ  َأْصَح٣مِب  سمِْٙمَٗم٣مءَ  َأزْمَِم٣مُرُهؿْ  ُسِ  َٓ  َرزما

َٔمْٙمٛم٣َم فَْمَراِف  َأْصَح٣مُب  َوَٞم٣مَدى ش:47» ايمٓما٣مظمكِِمَ  ايْمَٗمْقمِ  ََمعَ  ََتْ ْٕ ًٓ  ا ٝماَمُهؿْ  َئْمِرهُمقََنُؿْ  ِرصَم٣م ًِ  فَمٛمُْ٘مؿْ  َأنْمٛمَك ََم٣م وَم٣ميُمقا زمِ

ونَ  ىُمٛمُْتؿْ  َوََم٣م مَجُْٔمُ٘مؿْ  َتْ٘مػِمُ ًْ ءِ  ش:48» سَم َٓ ـَ  َأَه٠ُم ْٚمُتؿْ  ايماِذي ًَ ؿُ  َٓ  َأوْم ٛما٥مَ  اْدطُمُٙمقا زمَِرمْح٥َمٍ  اهللاُ َيٛم٣َمُْلُ  ُ٘مؿْ فَمَٙمٝمْ  طَمْقٌف  َٓ  اْْلَ

 َٓ َزُٞمقنَ  َأْٞمُتؿْ  َو  [49 - 46: إفمراف] «ََتْ
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َ  شُمؿا   » ومقيمف  ـْ  َذيمَِؽ، زَمكما ٛم٥َمٍ  َهؿا  هَمَٚم ًَ ٛم٥َمً  فِمٛمَْدهُ  اهلل ىَمَتٌََٜم٣م َئْمَٚمْٙمَٜم٣م هَمَٙمؿْ  زمَِح ًَ ٣م َهؿا  َوإِنْ  ىَم٣مَِمَٙم٥مً  ضَم ٌََٜم٣م هَمَٔمِٚمَٙمَٜم٣م هِبَ  ىَمَت

ٛم٣مٍت  فَممْمَ  فِمٛمَْدهُ  َوصَمؾا  فَمزا  اهلل ًَ ٌِْٔماِمَئ٥مِ  لَم إِ  ضَم  ش: ِؤْمٍػ  ؽَم

 . اْلؿ وضم٣ميم٥م، ايمٔمٚمؾ ضم٣ميم٥م:   ضم٣مٓن يمف احلًٛم٣مت زم٣مب دم اظم٠مَمـ أن  اهلل همٌكم 

 ظمـ يّم٣مفمػ يم٘مـ سُمٔمَٚمؾ ضمًٛم٥م أي دم وهذا ، ضمًٛم٣مت فممم هب٣م يمف  اهلل ي٘مت٤م:  ايمٔمٚمؾ ضم٣ميم٥مإول: 

ٛم٥َمِ  صَم٣مءَ  ََمـ»:    اهلل وم٣مل ىمام ىمثغمة أؤم٣مف إلم  ؤمػ ؽمٌٔمامئ٥م إلم ذيمؽ زمٔمد يُم٣مء ًَ ٣م فَممْمُ  هَمَٙمفُ  زم٣ِمحْلَ  َأَْمَث٣مِْلَ

ٝمَِّئ٥مِ  صَم٣مءَ  َوََمـ ۖ   ًا ٓا  َُيَْزىٰ  هَماَل  زم٣ِميم  « ُيْٓمَٙمُٚمقنَ  َٓ  َوُهؿْ  َِمْثَٙمَٜم٣م إِ

َثُؾ  »:   اهلل ووم٣مل  ـَ  َما ؿْ  ُيٛمِٖمُٗمقنَ  ايماِذي ٌا٥مٍ  ىَمَٚمَثؾِ  اهللاِ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  َأَْمَقاَْلُ ٌََت٦ْم  ضَم ٌْعَ  َأٞم ٌَُٙم٥مٍ  ىُمؾِّ  دِم  زمَِؾ ؽَمٛم٣َم ؽَم  ؽُمٛم

٣مَئ٥مُ  ٌا٥مٍ  َمِّ   «  فَمٙمِٝمؿٌ  َواؽِمعٌ  َواهللاُ ۖ   َيَُم٣مءُ  ظمَِـ ُيَّم٣مفِمُػ  َواهللاُ ۖ   ضَم

  ؟ ايم٣ٌمب هذا دم اظمٗمدار آطمر هل ، ايمًٌٔمامئ٥م هؾ شمؿ 

 ايمِمقم:   ايمِمحٝمحكم دم هريرة أيب ضمدي٧م همٖمل ذيمؽ َمـ  أىمثر يُم٣مء ظمـ يّم٣مفمػ زمؾ – ٓ -:  اْلـقاب

اَم  » سمٔم٣ملم وم٣مل :ايمِمػم دم وه٘مذا ، زمف أصمزي وأٞم٣م رم ٣مزمُِرونَ  ُيَقذما  إِٞما ٣مٍب  زمَِٕمغْمِ  َأصْمَرُهؿْ  ايمِما ًَ  « ضِم

 « ايْمَٔمٓمِٝمؿِ  ايْمَٖمّْمؾِ  ُذو َواهللاُ » همّمٙمف ؽمٔم٥م َمٌٝمٛم٣مً  سمٔم٣ملم ووم٣مل

 وزمٝمٛمٜم٣م زمٝمٛمف وضمٝمؾ ، فمٛمٜم٣م ؾُمِٕمَؾ  يم٘مـ ئمٚمٙمٜم٣م أن ويريد  ، ومٙمٌف دم سمًتٗمر و زم٣محلًٛم٥م هيؿ أن:  ايمث٣مين وايمٛمقع 

ٌَُْم٥مَ  أيب فَمـ صم٣مء َم٣م َمٛمٜم٣م ، ىمثغمة  ذيمؽ ودٓئؾ ىم٣مَمٙم٥م ضمًٛم٥م يمف سُم٘مت٤م همٜمذا فُ   ◙ ىَم  اهللاِ َرؽُمقَل  ؽَمِٚمعَ  َأٞما

اَم  »:  َيُٗمقُل   ط ْٞمَٝم٣م إِٞما َْرزَمَٔم٥مِ  ايمدُّ ٌْدٍ : َٞمَٖمرٍ  ِٕ ًٓ  اهللاُ َرَزوَمفُ  فَم ُف، همِٝمفِ  َيتاِٗمل هَمُٜمقَ  َوفِمْٙماًم  ََم٣م ُف، همِٝمفِ  َوَيِِمُؾ  َرزما  هلِلاِ  َوَئْمَٙمؿُ  َرمِحَ

٣م، همِٝمفِ  ٌْدٍ  اظمَٛم٣َمِزِل، زمَِٟمهْمَّمؾِ  هَمَٜمَذا ضَمٗمًّ ْ  فِمْٙماًم  اهللاُ  َرَزوَمفُ  َوفَم ًٓ  َيْرُزوْمفُ  َومَل ًٓ  رِم  َأنا  يَمقْ : َيُٗمقُل  ايمٛمِّٝما٥مِ  َص٣مِدُق  هَمُٜمقَ  ََم٣م  ََم٣م

ٌْدٍ  ؽَمَقاٌء، ٣مهَمَٟمصْمُرمُهَ  زمِٛمِٝماتِفِ  هَمُٜمقَ  هُماَلنٍ  زمَِٔمَٚمؾِ  يَمَٔمِٚمْٙم٦ُم  ًٓ  اهللاُ َرَزوَمفُ  َوفَم ْ  ََم٣م ٌِطُ  هَمُٜمقَ  فِمْٙماًم، َيْرُزوْمفُ  َومَل  زمَِٕمغْمِ  ََم٣ميمِفِ  دِم  َُيْ

ُف، همِٝمفِ  َيتاِٗمل َٓ  فِمْٙمؿٍ  َٓ  َرزما ُف، همِٝمفِ  َيِِمُؾ  َو َٓ  َرمِحَ ٣م،    همِٝمفِ  هللِاِ َئْمَٙمؿُ  َو ٧ٌَِم  هَمَٜمَذا ضَمٗمًّ ٌْدٍ  اظمَٛم٣َمِزِل، زمَِٟمطْم ْ  َوفَم  اهللاُ  َيْرُزوْمفُ  مَل

 ًٓ َٓ  ََم٣م ًٓ  رِم  َأنا  يَمقْ : َيُٗمقُل  هَمُٜمقَ  فِمْٙماًم  َو ٣م زمِٛمِٝماتِفِ  هَمُٜمقَ  هُماَلنٍ  زمَِٔمَٚمؾِ  همِٝمفِ  يَمَٔمِٚمْٙم٦ُم  ََم٣م   ايمؼمَمذي أطمرصمف ش.ؽَمَقاءٌ  هَمِقْزُرمُهَ
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 .   ؾمٌٝم٤م أيب ازمـ َمٝمٚمقن و ىمٌُم٥م أيب زمكم اٞمٗمْم٣مع همٖمٝمف زمُمقاهده، ضمًـ واحلدي٧م 

 :   ومًٚمكم إلم أيًّم٣م ايمًٝمئ٣مت ضمٝم٧م َمـ ٛم٣مسايم يٛمٗمًؿ  و

 . احلدي٧م دم َمٌكَم  هق ىمام واضمدة ؽمٝمئ٥م فمٙمٝمف سُم٘مت٤م همٜمذا ايمًٝمئ٥م فمٚمؾ ومًؿٌ إول: 

  ؟ ايمًٝمئ٣مت سمّم٣مفمػ وهؾ

 أفمٓمؿ احَلَرم ؽمٝمئ٣مت سم٘مقن ومد ويم٘مـ  ، َم٘م٣من دم وٓ  ، ايمزَم٣من دم ٓ سمّم٣مفمػ ٓ أَن٣م ايمِمحٝمح:   اْلـقاب

 . ذيمؽ ٞمحق أو ، ؽمٝمئ٥م ؽمٌٔمكم ، ؽمٝمئ٣مت  فممم سم٘مقن زمحٝم٧م سمّم٣مفمػ ٓ يم٘مـ  ، واضمدة ؽمٝمئ٥م أَن٣م َمع

ٝمَِّئ٥مٍ  َهؿا  ََمـ :ايمث٣مين ًَ اء َمـ سمرىمٜم٣م إن:   اْلـقاب ؟ ضمًٛم٥م يمف سُم٘مت٤م همٜمؾ َئْمَٚمْٙمَٜم٣م هَمَٙمؿْ  زمِ  دِم  ىَماَم  اهلل صمرا

ٙمِؿٍ  فِمٛمَْد  ◙ ُهَرْيَرة َأيِب  ضَمِدي٧ِم  ًْ ائل َمـ سمرىمٜم٣م  إٞمام هم١مٞمف"، َُم  ". ضمًٛم٥م فيم سُم٘مت٤م همٜمذا صمرا

 وص٣مر ، ٞمٖمًف دم واؽمتٗمرت ، ومٙمٌف دم سمقؿمٛم٦م ومد أَن٣م َمع ، وزمٝمٛمٜم٣م زمٝمٛمف  واحلٝمٙمقيم٥م فمٛمٜم٣م يمٙمٔمجز  سمرىمٜم٣م وإن 

شم٦م َم٣م َٕمتل َت٣موز اهلل إن": ط  ايمٛماٌِل ومقل وزمكم هذا زمكم اْلٚمع  و ؽمٝمئ٥م فمٙمٝمف همُت٘مت٤م فمٚمؾ يمٙمٗمٙم٤م  زمف ضمدا

 ".زمف ئمٚمٙمقا أو يت٘مٙمٚمقا مل َم٣م أٞمٖمًٜم٣م

 َمـ وىمؿ  ، زمٗمٙمٌف ي٘مٖمر إٞم٣ًمن َمـ هم٘مؿ  ، أفمامل ويمٙمجقارح ، فمٚمؾ وايمٙم٣ًمن ،فمٚمؾ يمٙمٗمٙم٤م زمٟمن هذا ئمرف

ـْ  ذيمؽ َمـ وإديم٥م ، زمٗمٙمٌف  هلل فم٣مصًٝم٣م ي٘مقن إٞم٣ًمن َمـ وىمؿ ، زمٗمٙمٌف َمٛم٣مهمًٗم٣م يِمغم  إٞم٣ًمن  َأيِب  ضَمِدي٧ِم  َِم

ٙماَِمنِ  ايْمَتَٗمك إَِذا »: ◙ زَمْ٘مَرة ًْ ْٝمَٖمْٝمِٜماَم  اظمُْ ًَ  هَماَم  ايْمَٗم٣مسمُِؾ  َهَذا اهللاِ، َرؽُمقَل  َي٣م: وُمْٙم٦ُم . ايمٛما٣مرِ  دِم  ْٗمُتقُل َواظمَْ  هَم٣ميْمَٗم٣مسمُِؾ  زمِ

فُ : وَم٣مَل  اظْمَْٗمُتقِل؟ زَم٣مُل    فمٙمٝمف َمتٖمؼ ش.  َص٣مضِمٌِفِ  وَمْتؾِ  فَمعَم  ضَمِريًِم٣م ىَم٣منَ  إِٞما

  ش: ه٣ميمؽ إٓ اهلل فمـ هيٙمؽ ويمـ حم٣مه٣م أو »: َمًٙمؿ دم اظمذىمقر فم٣ٌمس ازمـ حلدي٧م رواي٥م دم و 

 ، ايمتقزم٥م ايمًٝمئ٣مت زمف مُتَحك وِم٣م فمٛمٜم٣م ويتج٣موز  اهلل يٚمحقه٣م ومد وفمٚمٙمٜم٣م زم٣ميمًٝمئ٥م َهؿّ  َمـ أي 

٣مرٌ  َوإيِنِّ  » : سمٔم٣ملم وم٣مل، وآؽمتٕمٖم٣مر ـَ  سَم٣مَب  ظمَِّـ يَمَٕمٖما ٣م َوفَمِٚمَؾ  َوآََم  « اْهَتَدىٰ  شُمؿا  َص٣محِلً
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ٛم٣َمِت  إِنا   »:   اهلل وم٣ملَمٛمٜم٣م همٔمؾ ايمْم٣مفم٣مت، و  ًَ ـَ  احْلَ ٌْ ًا  ُيْذِه يمَِؽ  ۖ   ٝمَِّئ٣مِت ايم ـَ  ِذىْمَرىٰ  َذٰ اىمِِري  ووم٣مل  « يمِٙمذا

ٔم٣مذ َم  ضمدي٧م ودم ، « رَضمِٝمٚم٣ًم نمَٖمُقرًا ايمٙمَّفُ وَىم٣َمنَ ۖ   ضمًََٛم٣َمتٍ ؽمَٝمِّئ٣َمسمِٜمِؿْ ايمٙمَّفُ يٌَُدِّلُ همَٟمُويمَٰئِؽَ »:   اهلل

ـٍ  زمُخُٙمٍؼ  ايمٛم٣مَس  وطم٣ميمِِؼ  مَتُْحَٜم٣م احلًٛم٥مَ  ايمًٝمئ٥مَ  وأسمٌِعِ " ؾ ورزمام  "ضمً  وحم٣مه٣م ، ايمٔمٌد فمعم  اهلل سمَٖمّما

 ايمٕمٖمقر ايمٔمٖمق وهق ، ايمرضمٝمؿ ايمتقاب وهق ، ايمرضمٝمؿ ايمٕمٖمقر همٜمق وَِمٛما٥مً  َمٛمف ىمراَم٥مً 

 وومد ويٟمت ، ايمًٝمئ٥م سمٙمق ؽمٝمئ٥م ئمٛمل "فممماسمف آضم٣مده نمٙم٦ٌم ظمـ ايمقيؾ":  ومقيمف َمًٔمقد ازمـ فمـ رِويَ  وومد

 احلًٛم٣مت َمـ وىمؿ ، ؤمػ ؽمٌٔمامئ٥م لمإ ذيمؽ زمٔمد اظمّم٣مفمٖم٥م يٗمع شمؿ ، زمٔمممة سُم٘مَت٤م ا ايمتل  ، احلًٛم٣مت نمٙم٦ٌم

 ط اهلل رؽمقل وم٣مل فمٓمٝمٚم٥م أصمقره٣م ، وايمتٜمٙمٝمؾ ، وايمت٘مٌغم ، وايمتحٚمٝمد ، ايمتًٌٝمح:  ذيمؽ همٚمـ اظمّم٣مفمٖم٥م

ٌُّح : وم٣مل! ؟ ضمًٛم٥مٍ  أيمػ أضمُدٞم٣م ي٘م٤ًُم  ىمٝمػ:  وم٣ميمقا ضمًٛم٥مٍ  أيمَػ  يقمٍ  ىمؾا  ي٘م٤ًَم  أن أضمُدىمؿ أئمجزُ   َم٣مئ٥مَ  يً

ٙمِؿٍ أطمرصمف  ". طمْمٝمئ٥مٍ  أيمُػ  فمٛمف وُُيطُّ أ ضمًٛم٥ٍم، أيمُػ  يمف همٝمُ٘مت٤ُم  سمًٌٝمح٥ٍم، ًْ ـْ  َُم  .  ◙ ؽَمَٔمد ضَمِدي٧ِم  َِم

ٌْدِ  ضمدي٧م سمٗمدم وومد ـِ  اهللاِ  فَم ـِ  ، أمحد اإلَم٣مم فمٛمد ََم٣م،◙ فَمْٚمٍرو زْم  َأوْ  طَمِْمَٙمَت٣منِ ": وَم٣مَل   ط ايمٛماٌِلِّ  فَم

َت٣منِ  ٌٌْد  فَمَٙمْٝمِٜماَم  ُُي٣َمهمِظُ  َٓ  طَمٙما ٙمِؿٌ  فَم ًْ ٓا  َُم ٛما٥مَ  َدطَمَؾ  إِ غمٌ  ٣ممُهَ  اْْلَ ًِ ـْ  َي ٌُِّح  وَمٙمِٝمٌؾ، هِباَِم  َئْمَٚمُؾ  َوََم ًَ  َصاَلةٍ  ىُمؾِّ  ُدزُمرِ  دِم  ُي

ا ا َوَُيَْٚمُد  فَممْمً ُ  فَممْمً ا َوُيَ٘مػمِّ قنَ  هَمَذيمَِؽ  فَممْمً ًُ ٣منِ  َوَِم٣مَئ٥مٌ  مَخْ ًَ ُ  ، اظمِْٝمَزانِ  دِم  َِم٣مَئ٥مٍ  َومَخُْس  َوَأيْمٌػ  زم٣ِميمٙمِّ  َأْرزَمًٔم٣م َوُيَ٘مػمِّ

ٌُِّح  َوشَماَلشمكِمَ  شَماَلشًم٣م َوَُيَْٚمُد  ََمّْمَجَٔمفُ  طَمَذ أَ  إَِذا َوشَماَلشمكِمَ  ًَ ٣منِ  َِم٣مَئ٥مٌ  هَمَذيمَِؽ  َوشَماَلشمكِمَ  شَماَلشًم٣م َوُي ًَ  اظمِْٝمَزانِ  دِم  َوَأيْمٌػ  زم٣ِميمٙمِّ

ُ٘مؿْ    ؟ ؽَمٝمَِّئ٥مٍ  َِم٣مَئ٥مِ  َومَخُْس  َأيْمَٖمكْمِ  َوايمَٙمْٝمَٙم٥مِ  ايْمَٝمْقمِ  دِم  َئْمَٚمُؾ  َوَأيُّ

 همٝمف أن ىمام ، وايمًٝمئ٣مت ، اظمٔم٣ميص طمْمر همٝمف و اظم٠مَمٛمكم فمعم  اهلل ؾيمٖمّم زمٝم٣من همٝمف فمٓمٝمؿ ضمدي٧ٌم  همٜمذا 

 ١منهم **صٕمغمةً  َتٗمرن ٓ":  يُمٔمر ٓ وهق ص٣مضمٌٜم٣م سمقزمؼ ومد وايمًٝمئ٣مت اظمٔم٣ميص أن إٓ  ، احلًٛم٣مت همّمؾ

 ".احلٍم َمـ اْل٣ٌمل

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 
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 والثالثون  الثامن الحديث

 

 

 

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

د وومد   ايمًت٥م . ايم٘مت٤م أصح٣مب زمٗمٝم٥م دون ايمٌخ٣مري زمف سَمَٖمرا

ـِ  طم٣ميمد رواي٥م َمـ وهق   زم٣ميمقوع فمٙمٝمف حل٘مٚم٦م ايمِمحٝمح هٝم٥ٌم يمقٓ:  ايمذهٌل وم٣مل وومد  ايمٗمْمقاين خَمَْٙمد زْم

 .  زمف وحمت٨م صحٝمح هم٣محلدي٧م ذيمؽ وَمع

 . اهلل ؾم٣مء إن زمٝم٣مٞمف يٟمت َم٣م فمعم ُيٛمَ٘مر َم٣م همٝمف ويمٝمس

 اهلل هم١من ،  ىمثغم وايمًٛم٥م ، ايمٗمرآن دم  ؾمقاهده٣م وَم٣مَل  سَمَٔم٣ملَم  اهللاَ إِنا :  همٗمقيمف  ىمثغم وايمًٛم٥م ايمٗمرآن دم وؾمقاهده

ءٌ  ىَمِٚمْثٙمِفِ  يَمْٝمَس  »: ؾم٣مء وىمٝمػ ؾم٣مء  َمتك وصقت زمحرٍف  َمت٘مٙمؿ  ِٚمٝمعُ  َوُهقَ  ۖ   َرْ ًا ٌَِِمغمُ  ايم  « ايْم

ؿَ » سمٔم٣ملم وم٣مل وومد  [064: ايمٛم٣ًمء] « سَمْ٘مٙمِٝماًم  َُمقؽَمك اهللاُ َوىَمٙما

ـْ  َِمٛمُْٜمؿْ » سمٔم٣ملم ووم٣مل ؿَ  ََم  [253: ايمٌٗمرة] «اهللاُ ىَمٙما

َٚمفُ  ظمِِٝمَٗم٣مسمِٛم٣َم َُمقؽَمك صَم٣مءَ  َوظمَا٣م» سمٔم٣ملم ووم٣مل فُ  َوىَمٙما  [043: إفمراف] «َرزمُّ

ِت  ايمٛما٣مسِ  فَمعَم  اْصَْمَٖمْٝمُتَؽ  إيِنِّ » سمٔم٣ملم ووم٣مل َٓ  [044: فمرافإ] «َوزمَِ٘ماَلَِمل زمِِرؽَم٣م

ـْ  َوَٞم٣مَدْيٛم٣َمهُ » سمٔم٣ملم ووم٣مل ـِ  ايمْمُّقرِ  صَم٣مٞم٤ِِم  َِم َْيَٚم ْٕ زْمَٛم٣مهُ  ا  [52: َمريؿ] « َٞمِجٝم٣ًّم َووَمرا

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة   ـْ فَم٣مَدى رِم َويمِٝمًّ إ ِوَم٣مَل : وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللاِ :  ◙فَم ٣م هَمَٗمْد آَذْٞمُتُف نا اهللاَ سَمَٔم٣ملَم وَم٣مَل : ََم

ٌِْدي  َٓ َيَزاُل فَم ْوُتُف فَمَٙمْٝمِف ، َو ا٣م اهْمؼَمَ ٍء َأضَم٤ما إرَِما ِِم ٌِْدي زمًَِمْ َب إرَِما فَم ْرِب ، َوََم٣م سَمَٗمرا ُب إرَِما زم٣ِمحْلَ َيَتَٗمرا

َٚمُع زمِفِ  ًْ ٌُْتُف ىُمٛم٦ُْم ؽَمْٚمَٔمُف ايماِذي َي ٌَ ٌاُف ، هَم١مَِذا َأضْم ٌٌِْمُ زمِِف ، َوَيَدُه ايماتِل  زم٣ِميمٛماَقاهمِِؾ ضَمتاك ُأضِم ُه ايماِذي ُي ، َوزَمٌَمَ

فُ  فُِمٝمَذٞما َٕ ـْ اؽْمَتَٔم٣مَذيِن 
فُْمْمَِٝمٛماُف ، َويَمئِ َٕ ٣م ، َوإِْن ؽَمَٟميَمٛمِل  ٣م ، َوِرصْمَٙمُف ايماتِل َيْٚمًِم هِبَ ٌْْمُِش هِبَ ]َرَواُه    َي

ٌَُخ٣مِريُّ [   ايْم
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 [084: ايمِم٣مهم٣مت] «َي٣مإزِْمَراِهٝمؿُ  َأنْ  َوَٞم٣مَدْيٛم٣َمهُ » سمٔم٣ملم ووم٣مل

  ذيمؽ نمغم إلم

  واظمٛم٣مهمرة اظمٔم٣مداة َمـ أي  ش: فم٣مدى َمـ »  ومقيمف

  اهلل إلم زم٣مً حمٌق أي ش: ويمٝم٣مً  » وومقيمف

َٓ  »:   اهلل وم٣مل ىمام ش: اظمتٗمقناظم٠مَمٛمقن  »  اهلل وأويمٝم٣مء  َٓ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  طَمْقٌف  َٓ  اهللاِ َأْويمَِٝم٣مءَ  إِنا  َأ  ُهؿْ  َو

ـَ  * َُيَْزُٞمقنَ   «  َيتاُٗمقنَ  َوىَم٣مُٞمقا آََمٛمُقا ايماِذي

َل  ايماِذي اهللاُ َويمِٝمِّلَ  إِنا  »:   اهلل وم٣مل ىمام ايمِم٣محلقن  اهلل وأويمٝم٣مء كمَ  َيَتَقلما  َوُهقَ  ۖ   ايْم٘مَِت٣مَب  َٞمزا ٣محِلِ   « ايمِما

ـَ  َورِمُّ  اهللاُ»: ايمٛمقر إلم هداه  اهلل سمقٓه وَمـ  ـَ  ُُيِْرصُمُٜمؿ آََمٛمُقا ايماِذي ـَ  ۖ   ايمٛمُّقرِ  إلَِم  ايمٓمُُّٙماَمِت  َمِّ  َوايماِذي

ـَ  ُُيِْرصُمقََنُؿ ايمْما٣منُمقُت  َأْويمَِٝم٣مُؤُهؿُ  ىَمَٖمُروا   «طَم٣ميمُِدونَ  همِٝمَٜم٣م ُهؿْ  ۖ   ايمٛما٣مرِ  َأْصَح٣مُب  ُأويَمٰئَِؽ  ايمٓمُُّٙماَمِت  إلَِم  يمٛمُّقرِ ا َمِّ

ْرِب  آَذْٞمُتفُ   »:   ومقيمف و  :  يمف حم٣مرٌب  أين أفمٙمٚمتف أي:  ش:  زم٣ِمحْلَ

ـِ  ُيَداهمِعُ  اهللاَ إِنا  »  اهلل ٣ملومد ومو ـَ  فَم ا ىُمؾا  ُُي٤ِمُّ  َٓ  اهللاَ إِنا  ۖ   آََمٛمُقا ايماِذي   « ىَمُٖمقرٍ  نٍ طَمقا

ٛمِل »  ايمًالم فمٙمٝمٜمام وه٣مرون َمقؽمك ؾمٟمن دم سمٔم٣ملم ووم٣مل  « َوَأَرىٰ  َأؽْمَٚمعُ  ََمَٔمُ٘ماَم  إِٞما

ْ٘مؿِ  َواْصػِمْ  »:  ط حمٚمد ٞمٌٝمف فمـ ووم٣مل َؽ  حِلُ َؽ  َرزمِّ  «  ۖ   زمَِٟمفْمُٝمٛمِٛم٣َم هَم١مِٞما

٣م » ووم٣مل سمٔم٣ملم: َتْٜمِزئِكمَ  ىَمَٖمْٝمٛم٣َمكَ  إِٞما ًْ  « اظمُْ

 ىَم٣منَ  َوََم٣م »:  اهلل وم٣مل وىمثر فَمُٓمؿ َمٜمام رء ئمجزه وٓ أفمداءه وُي٣مرب  ٣مءهأويمٝم فمـ يداهمع  هم٣مهلل 

ـْ  يمُِٝمْٔمِجَزهُ  اهللاُ ءٍ  َِم اَمَواِت  دِم  َرْ ًا َٓ  ايم َْرضِ  دِم  َو ْٕ فُ  ا : سمٔم٣ملم وم٣مل أفمزه وَمـ يمف وايمٔمزة « وَمِديًرا فَمٙمِٝماًم  ىَم٣منَ  إِٞما

ـْ » ةَ  ُيِريُد  ىَم٣منَ  ََم فِ  ايْمِٔمزا ةُ ايْمٔمِ  هَمٙمِٙما   «مَجِٝمًٔم٣م زا

صَمْٔمٛم٣َم يَمئِـ»:  اظمٛم٣مهمٗمقن وم٣مل وظم٣م  ـا  اظمَِْديٛم٥َمِ  إلَِم  را فََمزُّ  يَمُٝمْخِرصَم ْٕ ََذلا  َمٛمٜم٣م ا ْٕ   «ا

ةُ  َوهللِاِ » :  اهلل وم٣مل ـا  َويمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكِمَ  َويمَِرؽُمقيمِفِ  ايْمِٔمزا
  « َئْمَٙمُٚمقنَ  َٓ  اظمُْٛم٣َمهمِِٗمكمَ  َويَمٰ٘مِ
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 َصعما  ََمـ »   ط ايمٛمٌل ومقل فم٣مدهؿ َمـ وُئم٣مدي أويمٝم٣مءه ضم٣مرب َمـ ُي٣مرب  اهلل أن فمعم يدل وِم٣م 

ٌَح  ٥مِ  دِم  هَمُٜمقَ  ايمِمُّ ٌَٛماُ٘مؿُ  ،هَمال اهللاِ  ِذَما تِفِ  َِمـ اهللاُ َيْمُٙم ءٍ  ِذَما فُ   ، زمًَِمْ ـْ  هَم١مِٞما ٌُفُ  ََم ـْ  َيْْمُٙم تِفِ  َِم ءٍ  ِذَما ٌافُ    ُيْدِرىُمفُ  زمًَِمْ  َٞم٣مرِ  دِم  هَمَٝمُ٘م

 . طم٣ميمد زمـ زيد فمـ َمًٙمؿ طمرصمفأ ش صَمَٜمٛماؿَ 

رُ  َهْؾ  صَمْٜمؾٍ  َأزُمق وَم٣مَل  وَم٣مَل  ُهَرْيَرةَ  َأزمِك ضمدي٧م َمـأيًّم٣م  َمًٙمؿ أطمرصمف وَم٣م  ٌد  ُئَمٖمِّ  وَم٣مَل  َأـْمُٜمِرىُمؿْ  زَمكْمَ  َوصْمَٜمفُ  حُمَٚما

ى َوايمالاِت  هَمَٗم٣مَل . َٞمَٔمؿْ  هَمِٗمٝمَؾ  ـْ  َوايْمُٔمزا ٌَتِفِ  فَمعَم  ٕؿََمَٟمنا  َذيمَِؽ  َيْٖمَٔمُؾ  َرَأْيُتفُ  يَمئِ َرنا  َأوْ  َروَم اِب  ذِم  َوصْمَٜمفُ  ٕفَُمٖمِّ َ  وَم٣مَل  - ايمؼمُّ

ٌَتِفِ  فَمعَم  يمَِٝمَْمٟمَ  َزفَمؿَ  ُيَِمعمِّ  َوُهقَ  - ط- اهللاِ َرؽُمقَل  هَمَٟمسَمك -  فَمعَم  َيٛمْ٘مُِص  َوُهقَ  إِٓا  َِمٛمْفُ  هَمِجَئُٜمؿْ  هَماَم  - وَم٣مَل  - َروَم

ٌَْٝمفِ  ٛمَْدوًم٣م َوزَمْٝمٛمَفُ  زَمْٝمٛمِك إِنا  هَمَٗم٣مَل  يَمَؽ  ََم٣م يَمفُ  هَمِٗمٝمَؾ  - وَم٣مَل  - زمَِٝمَدْيفِ  َوَيتاِٗمك فَمِٗم ـْ  خَلَ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل . َوَأصْمٛمَِح٥مً  َوَهْقًٓ  َٞم٣مرٍ  َِم

 ضَمِدي٧ِم  ذِم  َٞمْدِرى َٓ  َوصَمؾا  فَمزا  اهللاُ هَمَٟمْٞمَزَل  وَم٣مَل . ش فُمّْمًقا فُمّْمًقا اظماََْلئَِ٘م٥مُ  ٓطَْمَتَْمَٖمْتفُ  َِمٛمِّك َدَٞم٣م يَمقْ  » - ط- اهللاِ

٣منَ  إِنا  ىَمالا » زَمَٙمَٕمفُ  ؾَمْكءٌ  َأوْ  ُهَرْيَرةَ  َأزمِك ًَ صْمَٔمك َرزمَِّؽ  إلَِم  إِنا  اؽْمَتْٕمٛمَك َرآهُ  َأنْ  يَمَٝمْْمَٕمك اإِلْٞم  َيٛمَْٜمك ايماِذى َأَرَأْي٦َم  ايمرُّ

ًٌْدا َدى فَمعَم  ىَم٣منَ  إِنْ  َأَرَأْي٦َم  َصعما  إَِذا فَم َب ىمَ  إِنْ  َأَرَأْي٦َم  زم٣ِميمتاْٗمَقى َأََمرَ  َأوْ  اْْلُ ْ » - صَمْٜمؾٍ  َأزَم٣م َئْمٛمِك - ش:َوسَمَقلما  ذا  َأمَل

ـْ  ىَمالا  َيَرى اهللاَ زمَِٟمنا  َئْمَٙمؿْ  ْ  يَمئِ َٖمًٔم٣م َيٛمَْتفِ  مَل ًْ زَم٣مٞمَِٝم٥مَ  ؽَمٛمَْدعُ  َٞم٣مِدَيفُ  هَمْٙمَٝمْدعُ  طَم٣مؿمَِئ٥مٍ  ىَم٣مِذزَم٥مٍ  َٞم٣مِصَٝم٥مٍ  زم٣ِميمٛما٣مِصَٝم٥مِ  يَمٛمَ  َٓ  ىَمالا  ايمزا

 شسُمْمِْٔمفُ 

زَم٣مٞمَِٝم٥مَ  ؽَمٛمَْدعُ  * َٞم٣مِدَيفُ  هَمْٙمَٝمْدعُ  »:  زمٗمقيمف  اهلل وهدده   « ايمزا

  « هَمَٟمْولَمٰ  يَمَؽ  َأْولَمٰ  شُمؿا *هَمَٟمْولَمٰ  يَمَؽ  َأْولَمٰ  »:   زمٗمقيمف اهلل هددهؿ وه٘مذا 

  فممم وؽمٌٔم٥م شمالشمامئ٥م اظم٠مَمٛمكم فمدد ىم٣من ضمٝم٧م زمدر يقم ضمِمؾ َم٣م اظم٠مَمٛمكم فمـ اهلل دهم٣مع صقر أفمٓمؿ وَمـ 

  واظمالئ٘م٥م ، اظم٠مَمٛمكم َمـ أويمٝم٣مءه فمٙمٝمٜمؿ  وؽمٙمط ، هزيٚم٥م ذ اهلل هزَمٜمؿ يمؽذ وَمع  أيمػ ايم٘م٣مهمريـ وفمدد

ٌُْد   فمـ َمًٙمؿ ٖملهم ـُ  اهللاِ  فَم ٌا٣مسٍ  زْم شَمٛمِك وَم٣مَل  فَم ـُ  فُمَٚمرُ  ضَمدا ْما٣مِب  زْم - اهللاِ َرؽُمقُل  َٞمَٓمرَ  زَمْدرٍ  َيْقمُ  ىَم٣منَ  ظمَا٣م وَم٣مَل  اخْلَ

ىمكِمَ  إلَِم  - ط َٔم٥مَ  شَماَلشُماِمَئ٥مٍ  ٣مزُمفُ َوَأْصَح  َأيْمٌػ  َوُهؿْ  اظمُْمْمِ ًْ
ٌََؾ  َرصُمالً  فَممَمَ  َوسمِ ٌَْٙم٥مَ  - ط- اهللاِ َٞمٌِكُّ  هَم٣مؽْمَتْٗم  ََمدا  شُمؿا  ايْمِٗم

تُِػ  هَمَجَٔمَؾ  َيَدْيفِ  فِ  هَيْ ُٜمؿا  » زمَِرزمِّ ُٜمؿا  َوفَمْدسَمٛمِك ََم٣م لِم  َأْٞمِجزْ  ايمٙما ُٜمؿا  َوفَمْدسَمٛمِك ََم٣م آِت  ايمٙما ٙمِْؽ  إِنْ  ايمٙما ـْ  ٣مزَم٥مُ ايْمِٔمَِم  َهِذهِ  هَتْ  َِم
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ٌَْد  َٓ  اإِلؽْماَلمِ  َأْهؾِ  تُِػ  هَماَمَزاَل . ش إَْرضِ  ذِم  سُمْٔم فِ  هَيْ ا زمَِرزمِّ َتْٗمٌَِؾ  َيَدْيفِ  ََم٣مدًّ ًْ ٌَْٙم٥مِ  َُم ـْ  ِرَداُؤهُ  ؽَمَٗمطَ  ضَمتاك ايْمِٗم ٌَْٝمفِ  فَم
 ََمٛمْ٘مِ

ٌَْٝمفِ  فَمعَم  هَمَٟميْمَٗم٣مهُ  ِرَداَءهُ  هَمَٟمطَمَذ  زَمْ٘مرٍ  َأزُمق هَمَٟمسَم٣مهُ 
ـْ  َزََمفُ ايْمتَ  شُمؿا  ََمٛمْ٘مِ َؽ  َُمٛم٣َمؾَمَدسُمَؽ  ىَمَذاكَ  اهللاِ  َٞمٌِكا  َي٣م َووَم٣مَل . َوَرائِفِ  َِم فُ  َرزما  هَم١مِٞما

َتِٕمٝمُثقنَ  إِذْ » َوصَمؾا  فَمزا  اهللاُ هَمَٟمْٞمَزَل  َوفَمَدكَ  ََم٣م يَمَؽ  ؽَمُٝمٛمِْجزُ  ًْ ُ٘مؿْ  سَم ىُمؿْ  َأٞمِّك يَمُ٘مؿْ  هَم٣مؽْمَتَج٣مَب  َرزما ـَ  زمَِٟميْمٍػ  ُِمِدُّ  اظماََْلئَِ٘م٥مِ  َِم

هُ  ش:ِدهمكِمَ َُمرْ  شَمٛمِك ُزََمْٝمؾٍ  َأزُمق وَم٣مَل . زم٣ِمظْمَاَلئَِ٘م٥مِ  اهللاُ هَمَٟمََمدا ـُ  هَمَحدا ٌا٣مسٍ  ازْم ـَ  َرصُمٌؾ  زَمْٝمٛمَاَم  وَم٣مَل  فَم ٙمِِٚمكمَ  َِم ًْ  ذِم  َيُْمَتدُّ  َيْقََمئِذٍ  اظمُْ

ـَ  َرصُمؾٍ  َأشَمرِ  ىمكِمَ  َِم زَم٥مً  ؽَمِٚمعَ  إِذْ  َأََم٣مََمفُ  اظمُْمْمِ ْقطِ  َضْ ًا  إلَِم  هَمٛمََٓمرَ . ضَمْٝمُزومُ  َأوْمِدمْ  َيُٗمقُل  ايْمَٖم٣مِرسِ  ْقَت َوَص  هَمْقوَمفُ  زم٣ِميم

كِ  َتْٙمِٗمًٝم٣م هَمَخرا  َأََم٣مََمفُ  اظمُْمْمِ ًْ زَم٥مِ  َوصْمُٜمفُ  َوؾُمؼا  َأْٞمُٖمفُ  طُمْمِؿَ  وَمْد  ُهقَ  هَم١مَِذا إيَِمْٝمفِ  هَمٛمََٓمرَ  َُم ْقطِ  ىَمَيْ ًا . َأمْجَعُ  َذيمَِؽ  هَم٣مطْمَيا  ايم

َث  إَْٞمَِم٣مِرىُّ  هَمَج٣مءَ  ـْ  َذيمَِؽ  َصَدوْم٦َم  » هَمَٗم٣مَل  - ط- اهللاِ َرؽُمقَل  َذيمَِؽ زمِ  هَمَحدا اَمءِ  ََمَددِ  َِم ًا  هَمَٗمَتُٙمقا. ش ايمثا٣ميمَِث٥مِ  ايم

ٌِْٔمكمَ  َيْقََمئِذٍ  وا ؽَم ٌِْٔمكمَ  َوَأَهُ ـُ  وَم٣مَل  ُزََمْٝمؾٍ  َأزُمق وَم٣مَل . ؽَم ٌا٣مسٍ  ازْم وا هَمَٙماما  فَم  - ط- اهللاِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل  إؽَُم٣مَرى َأَهُ

 َأنْ  َأَرى َوايْمَٔمُِمغَمةِ  ايْمَٔمؿِّ  زَمُٛمق ُهؿْ  اهللاِ  َٞمٌِكا  َي٣م زَمْ٘مرٍ  َأزُمق هَمَٗم٣مَل . ش إؽَُم٣مَرى َه٠ُمَٓءِ  ذِم  سَمَرْونَ  ََم٣م » َوفُمَٚمرَ  رٍ زَم٘مْ  ٕزَمِك

ةً  يَمٛم٣َم هَمَتُ٘مقنُ  همِْدَي٥مً  َِمٛمُْٜمؿْ  سَمْٟمطُمَذ  ٣مرِ  فَمعَم  وُمقا ك ايْمُ٘مٖما ًَ ِدهَيُؿْ  َأنْ  اهللاُ  هَمَٔم  ََم٣م » - ط- اهللاِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل . يمإِِلؽْماَلمِ  هَيْ

ـَ  َي٣م سَمَرى ْما٣مِب  ازْم ٛما٣م َأنْ  َأَرى َويَم٘مِٛمِّك زَمْ٘مرٍ  َأزُمق َرَأى ايماِذى َأَرى ََم٣م اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م َواهللاِ َٓ  وُمْٙم٦ُم . ش اخْلَ َب  مُتَ٘مِّ  هَمٛمَْيِ

ـَ  َأفْمٛم٣َموَمُٜمؿْ  ـْ  فَمٙمِٝم٣ًّم هَمُتَٚم٘مِّ َب  فَمِٗمٝمؾٍ  َِم ٛمِّك فُ فُمٛمُٗمَ  هَمَٝمْيِ ـْ  َومُتَ٘مِّ ٣ًٌم - هُماَلنٍ  َِم ٝم
ًِ َب  - يمُِٔمَٚمرَ  َٞم  َه٠ُمَٓءِ  هَم١مِنا  فُمٛمَُٗمفُ  هَمَٟمْضِ

٥مُ  ْ  زَمْ٘مرٍ  َأزُمق وَم٣مَل  ََم٣م - ط- اهللاِ َرؽُمقُل  هَمَٜمِقىَ  َوَصٛم٣َمِديُدَه٣م ايْمُ٘مْٖمرِ  َأئِٚما ـَ  ىَم٣منَ  هَمَٙماما  وُمْٙم٦ُم  ََم٣م هَيْقَ  َومَل  صِمْئ٦ُم  ايْمَٕمدِ  َِم

ـِ  زَمْ٘مرٍ  َوَأزُمق - ط- اهللاِ َرؽُمقُل  هَم١مَِذا ٌْ٘مَِٝم٣منِ  وَم٣مفِمَدْي ٞمِك اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م وُمْٙم٦ُم  َي ـْ  َأطْمػِمْ ٌْ٘مِك ؾَمْكءٍ  َأىِّ  َِم  َأْٞم٦َم  سَم

ٌَُؽ  ْ  َوإِنْ  زَمَ٘مْٝم٦ُم  زُمَ٘م٣مءً  َوصَمْدُت  هَم١مِنْ  َوَص٣مضِم ٣ٌَمىَمْٝم٦ُم  زُمَ٘م٣مءً  َأصِمْد  مَل ٌَُ٘م٣مئُِ٘ماَم  سَم
 زْم٘مِكأَ  » - ط- اهللاِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل . يمِ

ـْ  َأْصَح٣مزُمَؽ  فَمعَما  فَمَرَض  يمِٙماِذى ـْ  َأْدَٞمك فَمَذاهُبُؿْ  فَمعَما  فُمِرَض  يَمَٗمْد  ايْمِٖمَداءَ  َأطْمِذِهؿُ  َِم َجَرةِ  َهِذهِ  َِم  ؾَمَجَرةٍ . ش ايمُما

٥ٌَمٍ  ـْ  وَمِري ى يَمفُ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  يمِٛمٌَِكٍّ  ىَم٣منَ  ََم٣م» َوصَمؾا  فَمزا  اهللاُ َوَأْٞمَزَل . - ط- اهللاِ َٞمٌِكِّ  َِم ـَ  ضَمتاك َأْهَ  إلَِم  ش:إَْرضِ  ذِم  ُيْثِخ

ا٣م هَمُ٘مُٙمقا» وَمْقيمِفِ  ٣ًٌم ضَماَلًٓ  نَمٛمِْٚمُتؿْ  ِِم ؿْ  ايْمَٕمٛمِٝمَٚم٥مَ  اهللاُ  هَمَٟمضَمؾا  ش:ؿَمٝمِّ  . َْلُ
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 ؿْ زَمْٔمُّمٜمُ  َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمُت  َواظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  » :  اهلل وم٣مل  اهلل ورم همٜمق إليامٞمف  اظم٠مَمـ  ُئم٣مَدى أن زمح٣مل َيقز الهم

  «زَمْٔمضٍ  َأْويمَِٝم٣مء

زَمِٝمفِ  إزِْمَراِهٝمؿُ  وَم٣مَل  َوإِذْ  » : سمٔم٣ملم وم٣مل، وايم٘م٣مهمريـ اظم٠مَمٛمكم زمكم ايمػماءة وإٞمام  ٛمِل َووَمْقَِمفِ  ِٕ ا٣م زَمَراءٌ  إِٞما ٌُُدونَ  ِمِّ   سَمْٔم

ٓا  * فُ  هَمَْمَريِن  ايماِذي إِ ـِ  هَم١مِٞما   « ؽَمَٝمْٜمِدي

ْٚمعُ  ؽَمُٝمْٜمَزمُ  »:   اهلل وم٣مل اظمٕم٣ميم٥ٌم فمعم يمف ومدرة وٓ ، يمف ومقة ٓ هم١مٞمف فمًٌدا  اهلل ضم٣مرب وإذا    َوُيَقيمُّقنَ  اْْلَ

زُمرَ   « ايمدُّ

  ؾم٣مه٦م:  ووم٣مل زمف ورَمك ضمٍم َمـ ىمًٖم٣م   ط ايمٛماٌِلُّ  أطمذ شمؿ ازمتداءً  اظمًٙمٚمقن اَنزم  ضمكم ضُمٛمَكم نمزوة ودم 

َْم٦ُم ضُمٛمَ  ×نَمَزْوَٞم٣م ََمَع َرؽُمقِل اهلِل وَم٣مَل:  ، همٔمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ إىمقعايمقصمقه ْٝمٛم٣ًم، هَمَٙماما َواصَمْٜمٛم٣َم ايْمَٔمُدوا سَمَٗمدا

ْٜمٍؿ هَمَتَقاَرى فَمٛمِّل، هَماَم َدَرْي٦ُم ََم٣م َصٛمَ  ًَ ، هَمَٟمْرَِمٝمِف زمِ ـَ ايْمَٔمُدوِّ ٌََٙمٛمِل َرصُمٌؾ َِم َع، َوَٞمَٓمْرُت إلَِم ايْمَٗمْقِم هَمَٟمفْمُٙمق شَمٛمِٝما٥ًم، هَم٣مؽْمَتْٗم

ـْ شَمٛمِٝما٥ٍم ُأطْمَرى َوَأْرصِمُع  ×، هَمَقلما َصَح٣مزَم٥ُم ايمٛماٌِلِّ ×، هَم٣ميْمَتَٗمْقا ُهْؿ َوَصَح٣مزَم٥ُم ايمٛماٌِلِّ هَم١مَِذا ُهْؿ وَمْد ؿَمَٙمُٔمقا َِم

طُْمَرى، هَم٣مؽْمَتْْمَٙمَؼ إَِزاِري هَمَجَٚمْٔمُتُٜماَم  ْٕ ٣م َُمْرسَمِدًي٣م زم٣ِم مَجِٝمًٔم٣م، َوََمَرْرُت فَمعَم  َُمٛمَْٜمِزًَم٣م، َوفَمقَما زُمْرَدسَم٣مِن َُمتاِزًرا زم١ِمضِْمَدامُهَ

٣ٌَمِء، هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ  ×َرؽُمقِل اهللِ  ْٜم ىَْمَقِع هَمَزفًم٣م: »×َُمٛمَْٜمِزًَم٣م َوُهَق فَمعَم زَمْٕمَٙمتِِف ايمُما ْٕ ـُ ا ، هَمَٙماما شيَمَٗمْد َرَأى ازْم

ٌََؾ زمِِف ُوصُمقهَ  ×نَمُُمقا َرؽُمقَل اهللِ  َْرِض، شُمؿا اؽْمَتْٗم ْٕ ـَ ا ـْ سُمَراٍب َِم ٌََض وَمٌَّْم٥ًم َِم ٌَْٕمَٙم٥ِم، شُمؿا وَم ـِ ايْم ُٜمْؿ، َٞمَزَل فَم

، هَمٜمَ شؾَم٣مَه٦ِم ايْمُقصُمقهُ »هَمَٗم٣مَل:  ـَ ٓا ََمأَلَ فَمْٝمٛمَْٝمِف سُمَرازًم٣م زمِتِْٙمَؽ ايْمَٗمٌَّْم٥ِم، هَمَقيماْقا َُمْدزمِِري ٣مًٞم٣م إِ ًَ َزََمُٜمُؿ ، هَماَم طَمَٙمَؼ اهللُ َِمٛمُْٜمْؿ إِْٞم

َؿ َرؽُمقُل اهللِ  ًَ ، َووَم ٙمِِٚمكمَ  ×اهللُ فَمزا َوصَمؾا ًْ  رصمف َمًٙمؿ .أطم  نَمٛم٣َمئَِٚمُٜمْؿ زَمكْمَ اظمُْ

٣م َي٣م »: سمٔم٣ملم وم٣مل طم٣مئٌكم وردهؿ ايمريح فمٙمٝمٜمؿ  اهلل ؽمٙمط إضمزاب نمزوة ودم  َ ـَ  َأهيُّ  اْذىُمُروا آََمٛمُقا ايماِذي

ْ  َوصُمٛمُقًدا ِرًُي٣م فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  هَمَٟمْرؽَمْٙمٛم٣َم صُمٛمُقدٌ  صَم٣مَءسْمُ٘مؿْ  إِذْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  اهللاِ ٞمِْٔمَٚم٥مَ   إِذْ  * زَمِِمغًما ْٔمَٚمُٙمقنَ سمَ  زماَِم  اهللاُ َوىَم٣منَ  ۖ   سَمَرْوَه٣م ملا

ـ صَم٣مُءوىُمؿ ـْ  هَمْقوِمُ٘مؿْ  َمِّ زَْمَِم٣مرُ  َزانَم٦ِم  َوإِذْ  َِمٛمُ٘مؿْ  َأؽْمَٖمَؾ  َوَِم ْٕ ٛم٣َمصِمرَ  ايْمُٗمُٙمقُب  َوزَمَٙمَٕم٦ِم  ا  * ايمٓمُّٛمُقَٞم٣م زم٣ِمهللاِ َوسَمُٓمٛمُّقنَ  احْلَ

ًٓ  َوُزيْمِزيُمقا اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  ازْمُتقِمَ  ُهٛم٣َميمَِؽ    « ؾَمِديًدا ِزيْمَزا
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 ومقم وفمعم  ، ايمريح فم٣مدٍ  ومقم وفمعم ، ايمْمقهم٣من ٞمقح ومقم فمعم  اهلل ؽَمٙماط همٗمد ، ىمثغمة ذيمؽ فمعم ٥موإَمثٙم 

 . ايمٕمرق همرفمقن وفمعم ، اخلًػ يمقط ومقم فمعمو ، ايمِمٝمح٥م ص٣ميمح

ـْ  هَمِٚمٛمُْٜمؿْ  زمَِذْٞمٌِفِ  َأطَمْذَٞم٣م هَمُ٘مالًّ »  سمٔم٣ملم وم٣مل ٣ًٌم فَمَٙمْٝمفِ  َأْرؽَمْٙمٛم٣َم ََم ـْ  َوَِمٛمُْٜمؿْ  ضَم٣مِص ْٝمَح٥مُ  فُ َأطَمَذسمْ  ََم ـْ  َوَِمٛمُْٜمؿْ  ايمِما  ََم

ْٖمٛم٣َم ًَ َْرَض  زمِفِ  طَم ْٕ ـْ  َوَِمٛمُْٜمؿْ  ا ـْ  يمَِٝمْٓمٙمَِٚمُٜمؿْ  اهللاُ ىَم٣منَ  َوََم٣م َأنْمَروْمٛم٣َم ََم ُٜمؿْ  ىَم٣مُٞمقا َويَم٘مِ ًَ : ايمٔمٛم٘مٌقت] «َيْٓمٙمُِٚمقنَ  َأْٞمُٖم

48] 

َب  َوََم٣م  » ومقيمف ٌِْدي إرَِما  سَمَٗمرا ءٍ  فَم ا٣م إرَِما  َأضَم٤ما  زمًَِمْ   زمٖمٔمؾ سُمٛم٣مل إٞمام  اهلل وٓي٥م أن زمٝم٣منٌ  همٝمف ش: فَمَٙمٝمْفِ  ْوُتفُ اهْمؼَمَ  ِِم

ـَ  ايمْ٘مَِت٣مَب  َأْوَرشْمٛم٣َم شُمؿا  »  : زمٗمقيمف أويمٝم٣مءه َمراسم٤م  اهلل زمكم وومد ، وايمقاصم٣ٌمت ، ايمٖمرائض ـْ  اْصَْمَٖمْٝمٛم٣َم ايماِذي  َِم

٣ٌَمِدَٞم٣م ٌ  هَمِٚمٛمُْٜمؿْ  ۖ   فِم فِ  ـَم٣ممِل ًِ ْٗمَتِِمٌد  َوَِمٛمُْٜمؿ يمِّٛمَْٖم اِت  ؽَم٣مزمٌِؼ  َوَِمٛمُْٜمؿْ  َمُّ غْمَ يمَِؽ  ۖ   اهللاِ زم١ِمِْذنِ  زم٣ِمخْلَ  « ايْمَ٘مٌغِمُ  ايْمَٖمّْمُؾ  ُهقَ  َذٰ

 َمًت٘مثراً  يمٙمٖمرائض فم٣مَمالً  ىم٣من وَمـ  اظمٗمتِمد همٜمق   ايمٛمقاهل وَيتٛم٤م زم٣ميمٖمرائض  اهلل إلم يتٗمرب هم٣ميمذي 

 يمٝمس و ، اهلل ؿم٣مفم٥م ايمقٓي٥م همًٌٝمؾ اٞمٖمًف ايمٓم٣ممل همٜمق ومٌم وَمـ اخلغمات إلم اظم٣ًمرع وهق ايمٛمقاهمؾ َمـ

 سُمٛم٣َمل وإٞمام ، ايمٛم٤ًم و ، واظمح٣مدشم٣مت ، ايمٌدع ايمقٓي٥م ؽمٌٝمؾ ويمٝمس ، وايمٔمراهم٥م ، وايم٘مٜم٣مٞم٥م ، وايمُمٔمقذة ، ايمًحر

 .ويمًٝم٣م هلل ىم٣من سمٗمًٝم٣م هلل ىم٣من َمـ ،  اهلل زمْم٣مفم٥م ايمقٓي٥م

ـِ  َُمَٔم٣مذِ   ضمدي٧م دم   ط ايمٛماٌِلُّ  وم٣مل ىمام ضمٗمف هم١مٞمف ش ٣ميمتقضمٝمدزم »:   اهلل إلم زمف ُيتٗمرب َم٣م وأهمّمؾ   ٌَؾٍ  زْم  صَم

٣ٌَمد فَمعَم  اهللِّ ضَمؼُّ  ََم٣م َأسَمْدِري »:  ◙ ٌُُدوا َأنْ  ايْمِٔم ىُمقا َوَٓ  اهللِّ َئْم ، وهق أول دفمقة فمٙمٝمف َمتٖمؼ ش ؾَمْٝمًئ٣م زمِفِ  ُيمْمِ

 ايمرؽمؾ، واسمٖمؼ فمٙمٝمف مجٝمٔمٜمؿ، وزمف صالح ايمدٞمٝم٣م وأطمرة، وصالح إفمامل.

 ايمٔمٓمٝمٚم٥م اإلؽمالم دفم٣مئؿ وَمـ ، ايمقاصم٣ٌمت أوصم٤م وَمـ اإلؽمالم أرىم٣من َمـ ايمث٣مين ايمرىمـ هم١مَن٣م  ايمِمالة شمؿ 

اَلةَ  َوَأوَم٣مَُمقا سَم٣مزُمقا هَم١مِن»: سمٔم٣ملم وم٣مل سم٣مرىمٜم٣م زم٘مٖمر  احل٘مؿ  ايمممع دم وومد صم٣مء ىَم٣مةَ  َوآسَمُقا ايمِما  ؽَمٌِٝمَٙمُٜمؿْ  هَمَخٙمُّقا ايمزا

ضِمٝمؿٌ  نَمُٖمقرٌ  اهللاَ إِنا  ۖ     «را
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 َم٣م و ايمٖمرائض  اهلل إلم زمف يتٗمرب َم٣م همٟمولم ، وايمِمٝم٣مم  ، واحل٨م ، زم٣ميمزىم٣مة  اهلل إلم يتٗمرب وه٘مذا 

 يٗمدم أن ومٌٝمح وأي ومٌٝمح هذا  ، ايمٖمجر صالة فمـ يٛم٣مم شمؿ  ، وسمًرا  ، ايمٙمٝمؾ َمـ يِمقم رصمالً  سمُم٣مهد أن أومٌح

 وزم٣مهب٣م ، ايمٔمٓمٝمؿ ايمقٓي٥م ؽمٌٝمؾ هم١مَن٣م  نمغمه٣م فمعم ايمٖمريّم٥م اإلٞم٣ًمن ُيٗمدم أن ٣ميمقاصم٤مهم! ؟ ايمٖمريّم٥م فمعم ايمٛم٣مهمٙم٥م

 يمف  ضُمٙما٦م وصٙمٜم٣م َمـ درصم٥م هٛم٣ميمؽ أن يٓمٛمقن ايمذيـ إيمٝمٜمؿ وَمـ ايمِمقهمٝم٥م فمعم رد هذا ودم ، يمقاؽمعا

ٌُْد  »:   اهلل ومقل زمٚمثؾ  ويًتديمقن ايمت٘م٣ميمٝمػ فمٛمف وُرهمَٔم٦م اظمحرَم٣مت َؽ  َوافْم  « ايْمَٝمِٗمكمُ  َيْٟمسمَِٝمَؽ  ضَمتاكٰ  َرزما

 ، ايمٖمرائض همٝمؼمىمقن إيمٝمٜم٣م يِمٙمقن رصم٥مد ايمٝمٗمكم َئمٙمقن وهؿ ش: اظمقت » هق ايمٔمٙمامء فمٛمد ايمٝمٗمكم زمٝمٛمام 

 رء ىمؾ ْلؿ ُأضِمؾا  همٗمد هؿ أَم٣م ايمٔم٣مَم٥م ديـ هق أيديٛم٣م زمكم ايمذي ايمديـ هذا ويِمٌح ، اظمحرَم٣مت ويتٔم٣مؿمقن

 :   ايمٖمّمؾ ازمـ  فمقم فمـ ومقْلؿ دم ايم٣ٌمؿمٛمٝم٥م فمـ ُرِويَ  َم٣م ذيمؽ دم  ُيْرَوى َم٣م أؽمقأ وَمـ

   ِمٌلايم ضمؾ زاده همّمٙمف وَمـ ** إَمٜم٣مت َمع ايمٌٛم٣مت أضمؾ 

 سمتٔمٌل همال صٙماقا وإذا ** واذيب هم٘مقم ص٣مَمقا ايمٛم٣مس إذا

  يـثرب دم ايمٗمـػم زورة وٓ **  ايمِمٖم٣م فمٛمد ايمًٔمل سمْمٙمٌل ٓ و

 َمذه٤ِم  َمـ همٗمدؽم٦م َمـحؾ **  ايمًامء ىمامء إٓ اخلٚمر َم٣م و

  إصمدِب  ايمزَمــ دم ورزَم٣مه **  رزمــف ظمــ ايمٕمراس أيمٝمس

َٓ   » ومقيمف  ٌِْدي َيَزاُل  َو ُب َيتَٗمَ  فَم ٌافُ  ضَمتاك زم٣ِميمٛماَقاهمِؾِ  إرَِما  را  اظم٠مَمٛمكم درصم٣مت َمـ ايمٔمٙمٝم٣م ايمدرصم٥م هل وهذه  ش: ُأضِم

٣مزمُِٗمقنَ »:  هؿ همٜم٠مٓء زم٣ميمٛمقاهمؾ ويٟمت زم٣ميمٖمرائض  اهلل إلم يتٗمرب أن ، ًا ٣مزمُِٗمقنَ  ايم ًا زُمقنَ  ُأْويَمئَِؽ  ايم  دِم  اظمَُْٗمرا

٥مٌ  ايمٛمأِمٝمؿِ  صَمٛما٣مِت  ـَ  شُمٙما يمِكمَ  َمِّ ـَ  َووَمٙمِٝمٌؾ  إَوا ـَ  َمِّ  « أطِمِري

 ىمام ايمٝمٚمكم أصح٣مب َمـ همٜمق ايمٛمقاهل اصمتٛم٣مب َمع زم٣ميمٖمرائض  اهلل إلم يتٗمرب ايمذي إول ايمِمٛمػ زمٝمٛمام 

ُّْمقدٍ  ؽِمْدرٍ  دِم  *ايْمَٝمِٚمكمِ  َأْصَح٣مُب  ََم٣م ايْمَٝمِٚمكمِ  َوَأْصَح٣مُب  »:  اهلل وم٣مل ٛمُّمقدٍ  َوؿَمْٙمٍح  خما ُْدودٍ  َوـمِؾٍّ *َما  َوََم٣مء*ِما

 ًْ ْرهُمقفَم٥مٍ  َوهُمُرشٍ * َِمْٛمُقفَم٥مٍ  َوٓ ََمْٗمُْمقفَم٥مٍ  ّٓ * ىَمثغَِمةٍ  َوهَم٣مىمَِٜم٥مٍ * ُ٘مقٍب َما  .   أي٣مت... « َما
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٣م »:  ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم سمٖم٣موت زمف ُيِمؾ زمٝمٛمٜمؿ وايمتٖم٣موت ، ايمٖمّمؾ وهذا  ـَ  ىَم٣منَ  إِن هَمَٟمَما زمكِمَ  َِم  هَمَرْوٌح *اظمَُْٗمرا

٣م * َٞمِٔمٝمؿٍ  َوصَمٛما٥مُ  َوَرُْي٣َمنٌ  ـَ  ٣منَ ىمَ  إِن َوَأَما المٌ *ايْمَٝمِٚمكمِ  َأْصَح٣مِب  َِم ًَ ـْ  يماَؽ  هَم   « ايْمَٝمِٚمكمِ  َأْصَح٣مِب  َِم

 ي٘مقن أن يٚم٘مـ همال  ط ايمٛماٌِلُّ  ؽمٛم٥م زمٚمت٣مزمٔم٥م ، إٓ ايمقٓي٥م سُمٛم٣َمل وٓ  اهلل وٓي٥م ؿمريؼ ؽمٙمؽ ظمـ همٜمٛمٝمًئ٣م  

  ، زم٣ميمْم٣مفم٥م يمف واإلٞمٗمٝم٣مد ٝمدزم٣ميمتقضم  هلل  اإلطمالص همٝمٜم٣م يُمؼمط هم٣ميمقٓي٥م  ، ري٣مء فمعم أو ، زمدفم٥م فمعم وهق ٣مً ويمٝم

 وأهٙمف ايمممك َمـ وايمػماءة

ٛم٥َمٌ  ُأؽْمَقةٌ  اهللاِ َرؽُمقلِ  دِم  يَمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  يَمَٗمْد  » :  اهلل وم٣مل ىمام ،  ط يمٙمٛماٌِلُّ  اظمت٣مزمٔم٥م يمف ويُمؼمط  ًَ ـْ  ضَم  ىَم٣منَ  ظمَِ

 « ىَمثغًِما اهللاَ َوَذىَمرَ  أطِمرَ  َوايْمَٝمْقمَ  اهللاَ َيْرصُمق

ٌُّقنَ  ىُمٛمُتؿْ  إِن وُمْؾ  » سمٔم٣ملم وم٣مل
ٌُِٔمقيِن  اهللاَ َُتِ ٌُْ٘مؿُ  هَم٣مسما ٌِ ضِمٝمؿٌ  نَمُٖمقرٌ  َواهللاُ ۖ   ُذُٞمقزَمُ٘مؿْ  يَمُ٘مؿْ  َوَيْٕمِٖمرْ  اهللاُ ُُيْ   « را

 . ذيمؽ ونمغم ، وايمُم٘مر ، وايمدفم٣مء ، ايمٗمرآن وومراءة ، ايمذىمر  ىمٛمقاهمؾ ايمٗمقرم َمٛمٜم٣م وايمٛمقاهمؾ 

 . ذيمؽ ونمغم  وايمِمدوم٥م ، احل٨مو ، وايمِمٝم٣مم ، ايمِمالة ىمٛمقاهمؾ ايمٖمٔمقم :مهواو

 ىم٣ميمتقىمؾ  ايمقاصم٤م همٚمٛمف  ، اإليامن هب٣م ُيزاد ايمتل اخلقاؿمر َمـ ايمٗمٙم٤م دم يٗمع َم٣م وهق ايمٗمٙم٤م ٞمقاهمؾ :مهواو

 .  ذيمؽ دم ايمزي٣مدة وهق ، َمًتح٤م هق َم٣م وَمٛمف ، وايمرصم٣مء واخلقف ، 

 واهلل  ، ايم٘مراَم٣مت زمٟمٞمقاع ىمرَمفأ ايمٔمٌد اهلل أضم٤م وإذا ،اهلل أضمٌف وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف رزمف َمـ اظم٠مَمـ سمٗمرب هم١مذا 

 َمـ ىمثغمٍ  دم صم٣مء ىمام  ، واظمتْمٜمريـ ، وايمتقازمكم ، وايمِم٣مزمريـ ، وايمِم٣مدومكم ، واظمتٗمكم ، اظمحًٛمكم ُي٤م 

 «اظمُْتاِٗمكمَ  ُُي٤ِمُّ  اهللاَ هَم١مِنا  »:   أي٣مت

ـَ  ُُي٤ِمُّ  َواهللاُ » ٣مزمِِري   « ايمِما

ٛمكِمَ  ُُي٤ِمُّ  اهللاَ إِنا  » ًِ  «اظمُْْح

ازمكِمَ  ُُي٤ِمُّ  اهللاَ إِنا  » ـَ  َوُُي٤ِمُّ  ايمتاقا ِري  « اظمَُْتَْمٜمِّ

ـَ  ُُي٤ِمُّ  اهللاَ إِنا  » ٣م ؽَمٌِٝمٙمِفِ  دِم  ُيَٗم٣مسمُِٙمقنَ  ايماِذي ُؿ َصٖمًّ ْرُصقٌص  زُمٛمَْٝم٣منٌ  ىَمَٟمَنا  « َما
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ْقَف  » ًَ ٌُُّٜمؿْ  زمَِٗمْقمٍ  اهللاُ َيْٟمِت  هَم
ٌُّقَٞمفُ  ُُيِ

  « َوُُيِ

 ودم وصمؾ فمز زمجاليمف سمٙمٝمؼ ايمتل ايمٖمٔمٙمٝم٥م ايمِمٖم٣مت َمـ وهل ،  هلل اظمح٥ٌم صٖم٥م ٣متإشمٌ احلدي٧م هذا همٖمل 

ٌَْد  ُُي٤ِمُّ  اهللاَ إِنا » : احلدي٧م ِٖملا  ايْمَٕمٛمِلا  ايمتاِٗملا  ايْمَٔم   ؽمٔمد فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف شاخْلَ

 َمـ ، ايمٔمٌدزمف  إيمٝمف يتٗمرب امهب ضم٣مصٙم٥م   اهلل وحم٥ٌم ، ايمٔمٌد اهلل أضم٤م إذا أي ش: َأضمٌٌُتفُ  هَم١مَِذا  » ومقيمف 

 . وهداه  ، وشمٌتف  ، وأفم٣مٞمف  ، ووهمٗمف  ، ؽمدده  اهلل أضمٌف هم١مذا  ، واظمًتح٣ٌمت ايمٖمرائض

َٚمعُ  ايماِذي ؽَمْٚمَٔمفُ  ىُمٛم٦ُْم   » ومقيمف  ًْ هُ  ، زمِفِ  َي ٌٌِْمُ  ايماِذي َوزَمٌَمَ ٌْْمُِش  ايماتِل َوَيَدهُ  ، زمِفِ  ُي ٣م َي  َيْٚمًِم  ايماتِل َوِرصْمَٙمفُ  ، هِبَ

٣م  إلم إٓ يٛمٓمر وٓ ، طمغما إٓ يٗمقل وٓ ، طمغما إٓ يًٚمع همال ، صمقارضمف  يًدد اهلل أن ذيمؽ ٔمٛمكوَم  ش:  هِبَ

 . وسمٟميٝمده ، وٞمٌمه  ، وىمالءسمف ، زمحٖمٓمف  اهلل ُيقؿمف اخلغم إلم إٓ يٚمًم وٓ  اخلغم دم إٓ يٌْمش وٓ ، اخلغم

 يمٙمحٙمقيمٝم٥م ؾمٌٜم٥مهذا  همٝمف ويمٝمس ،  هلل  اظمٛمٗم٣مديـ ، اظمخَٙمِمكم َمـ ٕٞمف أزمدا ايمُمٝمْم٣من َمٛمف يتٚم٘مـ وٓ

 فمعم فمٙمقه دم  هم٣مهلل  زمٚمخٙمقوم٣مسمف َمتحد  اهلل أن أو ، َم٘م٣من ىمؾ دم  اهلل أن يزفمٚمقن ايمذيـ ، وآَت٣مدي٥م

ـُ »:  اهلل وم٣مل طمٙمٗمف َمـ زم٣مسمـ فمرؾمف مْحَ ، ووم٣مل سمٔم٣ملم: ايمٗمرآن َمـ َمقاؿمـ ؽمتف دم «اؽْمَتَقى ايمَٔمْرشِ  فَمعَم  ايمرا

ـْ  َأَأَِمٛمُْتؿْ »  سمٔم٣ملم ووم٣مل  « ايمْماٝم٤ُِّم  ايْمَ٘مٙمِؿُ  َيِْمَٔمُد  إيَِمْٝمفِ  »ووم٣مل:  «  َٔمْرشِ ايمْ  فَمعَم  اؽْمَتَقى شُمؿا  » اَمءِ  دِم  ََم ًا  «ايم

 [06: اظمٙمؽ]

فُْمْمَِٝمٛمافُ  ؽَمَٟميَمٛمِل َوإِنْ   » ومقيمف  :  اظم٠مَمٛمكم َمـ ايمدافمكم دفم٣مء  اهلل اؽمتج٣مزم٥م فمعم ديمٝمؾ همٝمف  ش: َٕ

٣ٌَمدِ  ؽَمَٟميَمَؽ  َوإَِذا » سمٔم٣ملم وم٣مل اعِ  َدفْمَقةَ  ُأصِمٝم٤ُم  ۖ   وَمِري٤ٌم  هَم١ميِنِّ  فَمٛمِّل يفِم ٌُقا ۖ   َدفَم٣منِ  إَِذا ايمدا َتِجٝم ًْ  رِم  هَمْٙمَٝم

ُٜمؿْ  يِب  َويْمُٝم٠ْمَِمٛمُقا  « َيْرؾُمُدونَ  يَمَٔمٙما

ـْ   َمًٙمؿ دم ايمٛمزول ضمدي٧م ودم ـْ  ُهَرْيَرةَ  َأزمِك فَم اَمءِ  إلَِم  اهللاُ َيٛمِْزُل  » وَم٣مَل  - ط- اهللاِ َرؽُمقلِ  فَم ًا  ىُمؾا  ْٞمَٝم٣مايمدُّ  ايم

ْٝمؾِ  شُمُٙم٧ُم  َيْٚم٢ِم  ضِمكمَ  يَمْٝمَٙم٥مٍ  ُل  ايمٙما ـْ  اظمَْٙمُِؽ  َأَٞم٣م اظمَْٙمُِؽ  َأَٞم٣م هَمَٝمُٗمقُل  إَوا ـْ  يَمفُ  هَمَٟمؽْمَتِجٝم٤َم  َيْدفُمقٞمِك ايماِذى َذا ََم  ايماِذى َذا ََم

َٟميُمٛمِك ًْ ـْ  هَمُٟمفْمْمَِٝمفُ  َي َتْٕمِٖمُرٞمِك ايماِذى َذا ََم ًْ  .ش ايْمَٖمْجرُ  ُي٢ِمءَ  ضَمتاك ىَمَذيمَِؽ  َيَزاُل  هَمالَ  يَمفُ  هَمَٟمنْمِٖمرَ  َي



 358  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

  اهلل دفم٣مء اؽمتج٣مزم٥م أؽم٣ٌمب َمـ ، ايمٛمقاهمؾ َمـ واإلىمث٣مر ، ايمٖمرائض فمعم اظمح٣مهمٓم٥م أن فمعم ديمٝمؾ وفيى: 

 ، اْلٚمٔم٥م يقم َمـ إطمغمة وايم٣ًمفم٥م اإلوم٣مَم٥م و إذان ىمٌكم  ، اإلصم٣مزم٥م همٝمٜم٣م ُيرصَمك أووم٣مت ويمٙمدفم٣مء  ، يمٙمٔمٌد

 يمقيمده ايمقايمد ودفمقة ، وايمِم٣مئؿ  ، اظمٓمٙمقم ودفمقة  ، اظم٣ًمهمر ودفمقة ، فمرهم٥م ويقم ،  ايمٙمٝمؾ َمـ إطمغم وايمثٙم٧م

 .   ويمده فمعم أو

 . زم٣ميمدفم٣مء  اهلل فمعم اإلحل٣مح َمـ وي٘مثر اإلصم٣مزم٥م أووم٣مت يٙمتٚمس أن فمٙمٝمف هم٣مإلٞم٣ًمن 

 ، ومٙمٌؽ ويث٦ٌم ،  ضم٣مصمتؽ ويٗميض ، دفمقسمؽ وَيٝم٤م ، ىمرزمتؽ  اهلل يٖمرج أن فمٓمٝمٚم٥م َمرسم٥ٌم وهذه

 ذيمؽ فمعم إَمثٙم٥م وَمـ ْلؿ  اهلل اؽمتج٣مب ايمذيـ إويمٝم٣مء َمـ وىمؿ ، يم٣ًمٞمؽ ويًدد

  ايمٌخ٣مري صحٝمح همٖمل ايم٘مقهم٥م أهؾ أهتٚمف ضمكم ووم٣مص أيب ازمـ ؽمٔمد فمـ صم٣مء ىمام

 فمامرا فمٙمٝمٜمؿ واؽمتٔمٚمؾ همٔمزيمف ◙ فمٚمر إلم ؽمٔمدا ايم٘مقهم٥م أهؾ ؾم٘م٣م:   وم٣مل ؽمٚمرة زمـ صم٣مزمر فمـ

 َتًـ ٓ اٞمؽ يزفمٚمقن ه٠مٓء إن إؽمحؼ أزم٣م ي٣م همٗم٣مل ٝمفايم همٟمرؽمؾ يِمقم ُيًـ ٓ أٞمف ذىمروا ضمتك همُم٘مقا

 َم٣مأطمرم ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل صالة هبؿ أصقم ىمٛم٦م هم١مين واهلل أٞم٣م أَم٣م إؽمحؼ أزمق وم٣مل ؟ سمِمقم

 همٟمرؽمؾ.  إؽمحؼ أزم٣م ي٣م زمؽ ايمٓمـ ذاك وم٣مل.  إطمريكم دم وأطمػ آويمكم دم همٟمرىمد ايمٔمُم٣مء صالة أصقم فمٛمٜم٣م

 ضمتك َمٔمروهم٣م ويثٛمقن فمٛمف ؽمٟمل إٓ َمًجدا يدع ومل ايم٘مقهمف أهؾ فمٛمف همًٟمل ايم٘مقهم٥م إلم رصم٣مٓ أو رصمال َمٔمف

 هم١من ٞمُمدسمٛم٣م إذ أَم٣م وم٣مل ؽمٔمدة أزم٣م ي٘مٛمك ومت٣مدة زمـ أؽم٣مَم٥م يمف يٗم٣مل َمٛمٜمؿ رصمؾ همٗم٣مم فمٌس يمٌٛمل َمًجدا دطمؾ

 ثزمثال ٕدفمقن واهلل أَم٣م ؽمٔمد وم٣مل.  ايمٗمّمٝم٥م دم ئمدل وٓ زم٣ميمًقي٥م يٗمًؿ وٓ زم٣ميمني٥م يًغم ٓ ىم٣من ؽمٔمدا

 إذا زمٔمد وىم٣من.  زم٣ميمٖمتـ وفمروف همٗمره واؿمؾ فمٚمره همٟمؿمؾ وؽمٚمٔم٥م ري٣مء وم٣مم ىم٣مذزم٣م هذا فمٌدك ىم٣من إن ايمٙمٜمؿ

 . ؽمٔمد دفمقة أص٣مزمتٛمل ىمٌغمَمٖمتقن ؾمٝمخ يٗمقل ؽمئؾ

ـْ   َمًٙمؿ صحٝمح دمَم٣م  وَمٛمف  ـِ  ِهَُم٣ممِ  فَم ـْ  فُمْرَوةَ  زْم فَم٦ْم  ُأَوْيسٍ  زمِٛم٦َْم  َأْرَوى َأنا  َأزمِٝمفِ  فَم ـِ  ؽَمِٔمٝمدِ  فَمعَم  ادا فُ  َزْيدٍ  زْم  َأٞما

ـْ  ؾَمْٝمًئ٣م َأطَمَذ  ـِ  ََمْرَوانَ  إلَِم  هَمَخ٣مَصَٚمْتفُ  َأْرِوَٜم٣م َِم َ٘مؿِ  زْم ـْ  آطُمُذ  ىُمٛم٦ُْم  َأَٞم٣م ؽَمِٔمٝمٌد  هَمَٗم٣مَل . احْلَ  ايماِذى زَمْٔمَد  ؾَمْٝمًئ٣م َأْرِوَٜم٣م َِم
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ـْ  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  ـْ  ؽَمِٚمْٔم٦َم  َوََم٣م وَم٣مَل  - ط- اهللاِ َرؽُمقلِ  َِم  - ط- اهللاِ َرؽُمقَل  ْٔم٦ُم ؽَمٚمِ  وَم٣مَل  - ط- اهللاِ َرؽُمقلِ  َِم

ـْ  » َيُٗمقُل  ا َأطَمَذ  ََم ـَ  ؾِمػْمً وَمفُ  ـُمْٙماًم  إَْرضِ  َِم ٌْعِ  إلَِم  ؿُمقِّ . َهَذا زَمْٔمَد  زَمٝمِّٛم٥َمً  َأؽْمَٟميُمَؽ  َٓ  ََمْرَوانُ  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل . ش َأَرِوكمَ  ؽَم

ُٜمؿا  هَمَٗم٣مَل  َه٣م هَمَٔمؿِّ  ىَم٣مِذزَم٥مً  ىَم٣مَٞم٦ْم  إِنْ  ايمٙما َه٣م َذَه٤َم  ضَمتاك ََم٣مسَم٦ْم  هَماَم  وَم٣مَل . ْرِوَٜم٣مأَ  ذِم  َواوْمُتْٙمَٜم٣م زَمٌَمَ  ِهكَ  زَمْٝمٛم٣َم شُمؿا  زَمٌَمُ

 .هَماَمسَم٦ْم  ضُمْٖمَرةٍ  ذِم  َووَمَٔم٦ْم  إِذْ  َأْرِوَٜم٣م ذِم  مَتُِْمك

 ".ضمج٣مب اهلل وزمكم زمٝمٛمٜم٣م يمٝمس:    ط ايمٛماٌِلُّ   وم٣مل ىمام اظمٓمٙمقم دفمقة و

 دفمقة ورب ،  دويم٥م دَمرت دفمقةٍ  همرب ،  اهلل أويمٝم٣مء َمـ هب٣م ايمدافمل أن إيمٝمٜم٣م  اٞمّم٣مف إذا هم٘مٝمػ  

 .  صمٝمش ٞمٌمت

ـْ   » ومقيمف فُ  اؽْمَتَٔم٣مَذيِن  َويَمئِ فُِمٝمَذٞما   أفم٣مذه ، وايمٖمتـ ، وأشم٣مم ، ايمممور َمـ  ئمٝمده أن اهلل َمـ ؿمٙم٤م إذا أي ش: َٕ

 : َمٛمٜم٣م وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب دم آؽمتٔم٣مذات َمـ وىمؿ ،  ذ ىمؾ َمـ وؽمٙماٚمف  اهلل

ُٜمؿا » ـْ  ٣مكَ زمِِرَو  َأفُمقذُ  ايمٙما ـْ  َوزمُِٚمَٔم٣مهَم٣مسمَِؽ  ؽَمَخْمَِؽ  َِم  َأْٞم٦َم  فَمَٙمْٝمَؽ  شَمٛم٣َمءً  ُأضْمِص  َٓ  َِمٛمَْؽ  زمَِؽ  َوَأفُمقذُ  فُمُٗمقزَمتَِؽ  َِم

َؽ  فَمعَم  َأشْمٛمَْٝم٦َم  ىَماَم  ًِ   ا◙ فم٣مئُم٥م فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف ش َٞمْٖم

ُٜمؿا  » ـْ  زمَِؽ  َأفُمقذُ  إيِنِّ  ايمٙما ـْ  ، صَمَٜمٛماؿَ  فَمَذاِب  َِم ـْ وَ  ، ايْمَٗمػْمِ  فَمَذاِب  َوَِم ـْ  ، َواظمَْاَمِت  اظمَْْحَٝم٣م همِْتٛم٥َمِ  َِم  همِْتٛم٥َمِ  َذِّ  َوَِم

ٝمِح  ًِ ٣ملِ  اظمَْ صما  . هريرة أيب فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف ش ايمدا

ُٜمؿا  ،»  ش فَمقَما  َُيَٜمَؾ  أو َأصْمَٜمَؾ  أوْ  ، ُأـمَٙمؿ أوْ  أـمٙمِؿَ  أوْ  ، ُأزلا  أوْ  َأِزلا  َأوْ  ، ُأَوؾا  أو َأِوؾا  أنْ  زمَِؽ  أفمقذُ  إيِنِّ  ايمٙما

 . ؽمٙمٚمف أم فمـ َم٣مصمف ازمـ طمرصمفأ

ـَ  زمَِؽ  َأفُمقذُ  إيِنِّ  ايمٙمُٜمؿا » :مهواو   َم٣ميمؽ ازمـ ىمٔم٤م فمـ أمحد أطمرصمفشايْمَٗمػْمِ  َوفَمَذاِب  َوايْمَٖمْٗمِر، ايْمُ٘مْٖمِر، َِم

 .اظمرهقب دهمع ؿمٙم٤م:  هم٣ميمٔمقذ ، وايمٙمقذ ايمٔمقذ َمٔمٛمك دم: هم٣مئدة وهٛم٣م  

 . اظمرنمقب ؿمٙم٤م:  وايمٙمقذ

 : ومقيمف دم زمٔمّمٜمؿ ٞمٓمٚمٜم٣م ضمتك
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ـْ  ي٣م ـْ *** ُأؤَّمُٙمفُ  همٝماَم  زمِفِ  أيُمقذُ  ََم  ُأضم٣مِذُرهُ  ِِم٣ّم زمفِ  أفُمقذُ  َوََم

هُ  أْٞم٦َم  فَمْٓمامً  ايمٛم٣ّمُس  ََيْػُمُ  ٓ  صم٣مزمُِرهُ  أٞم٦َم  فَمْٓمامً  هَيٝمُّمقنَ  َوٓ *** ىم٣مِهُ

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 
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 والثالثون   التاسع الحديث

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

 ، ؤمٝمػ وىمٝمع ازمـ ؽمٖمٝم٣من ؽمٛمده دم ايمْمريؼ هذا وَمـ  ، زمح٣ملٍ  يث٦ٌم وٓ ايمٔمٙمامء مج٣مهغم يّمٔمٖمف احلدي٧م

 .  أيًّم٣م ونَمغمه

٣مَوزَ  اهللَ إِنا :  وَمٔمٛمك وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب َمـ ىمثغمة أديم٥م فمٙمٝمٜم٣م سمدل َمٔم٣مٞمٝمف ذيمؽ وَمع  دم اإلشمؿ فمـ أي:   رِم  ََتَ

  ي٠ماطمذهؿ ٓ أٞمف  ، زمٔم٣ٌمده  اهلل رمح٥م َمـ وهذا  ، ضم٘مٚمف همٙم٘مؾٍ  إضم٘م٣مم َمـ فمٙمٝمٜم٣م يؼمسم٤م َم٣م َم٣مأ إَمقر هذه

 فَمٙمِٚمقا و ومِمدوا زمام إٓ

:  اهلل وم٣مل ذئمتٛم٣م دم وم٣مئؿٌ  زم٣مْلٜمؾ ايمٔمذر هم١من وإٓ ، همٝمف زم٣مظمخ٣ميمٖم٥م فمٙمٚمٜمؿ َمع همٔمٙمف  سمٔمٚمدوا أَنؿ زمٚمٔمٛمك 

زمكِمَ  ىُمٛما٣م َوََم٣م» ٌَْٔم٧َم  ضَمتاكٰ  َُمَٔمذِّ ًٓ  َٞم  «َرؽُمق

ـَ  ُرؽُمال »:   اهلل ووم٣مل ي ِ ٌَممِّ ـَ  َُم ٥مٌ  اهللاِ فَمعَم  يمِٙمٛما٣مسِ  َيُ٘مقنَ  يمَِئال َوَُمٛمِْذِري ؽُمؾِ  زَمْٔمَد  ضُمجا  فَمِزيًزا اهللاُ  َوىَم٣منَ  ايمرُّ

 «  ضَم٘مِٝماًم 

َٓ ": احلدي٧م ودم  ْٚم٦َم  ََم٣م َأ  زمـ فم٣ٌمد فمـ داود أزمق طمرصمفأ ". صَم٣مئًِٔم٣م ىَم٣منَ  إِذْ  َأؿْمَٔمْٚم٦َم  وَ  صَم٣مِهاًل، ىَم٣منَ  إِذْ  فَمٙما

  ذضمٌٝمؾ

ْ » :سمٔم٣ملم  وم٣مل فم٣ٌمده فمعم احلج٥م إلوم٣مَم٥م ايم٘مت٤م وأٞمزل ، ايمرؽمؾ  أرؽمؾ  هم٣مهلل  ٛمُ٘مؿْ  ُرؽُمٌؾ  َيٟمْسمُِ٘مؿْ  َأمَل  َمِّ

َذا َيْقَِمُ٘مؿْ  يمَِٗم٣مءَ  َوُيٛمِذُروَٞمُ٘مؿْ  َرزمُِّ٘مؿْ  آَي٣مِت  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َيْتُٙمقنَ  ـْ  زَمعَمٰ  وَم٣ميُمقا ۖ   َهٰ ٦ْم  َويَمٰ٘مِ  فَمعَم  ايْمَٔمَذاِب  ٙمَِٚم٥مُ ىمَ  ضَمٗما

ـَ    «ايْمَ٘م٣مهمِِري

ٌا٣مٍس  ـِ فَم ـِ ازْم َٝم٣مَن  »وَم٣مل :   طََم٣م َأنا َرؽُمقَل اهللِ ◙فَم ًْ تِل اخَلَْمَٟم َوايمٛمِّ ـْ ُأَما ٣مَوَز رِم فَم إِنا اهللَ ََتَ

٣م [  ش َوََم٣م اؽْمُتْ٘مِرُهقا فَمَٙمْٝمفِ  مُهَ ٌَّٝمَٜمِٗمل َونَمغْمَ ـُ ََم٣مصَم٥م َوايْم ـ َرَواُه ازْم ًَ  ] ضَمِدي٧م ضَم
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 :  مْهال يؼمىمٜمؿ ومل فمٌث٣م ُيٙمٗمٜمؿ ومل ، احلج٥م فمٙمٝمٜمؿ أوم٣مم زمٟمن فم٣ٌمده فمعم  اهلل ُيت٨م آي٣مٍت  نمغمَم٣م دم 

٣م  » سمٔم٣ملم وم٣مل ًٓ  إيَِمْٝمُ٘مؿْ  َأْرؽَمْٙمٛم٣َم إِٞما ًٓ  همِْرفَمْقنَ  إلَِمٰ  َأْرؽَمْٙمٛم٣َم ىَماَم  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ؾَم٣مِهًدا َرؽُمق  همِْرفَمْقنُ  هَمَٔمٍَمٰ  * َرؽُمق

ؽُمقَل    « َوزمِٝماًل  َأطْمًذا هَمَٟمطَمْذَٞم٣مهُ  ايمرا

ـْ  إؽَمَقد ضَمِدي٧ِم  َودِم     يع زمِ قنَ  أْرزَمَٔم٥مٌ : وَم٣مَل   ط ايمٛماٌِلا  َأنا  ◙ ُهَرْيَرةَ  َوَأيِب  َهِ  َرصُمٌؾ : ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  ُُيَْتجُّ

َٚمعُ  َٓ  َأَصؿُّ  ًْ ٍة، دِم  ََم٣مَت  َوَرصُمٌؾ  َهَرٌم، ٌؾ َوَرصُم  َأمْحَُؼ، َوَرصُمٌؾ  ؾَمْٝمًئ٣م، َي ٣م هَمؼْمَ ، هَمَٟمَما ََصؿُّ ْٕ  صَم٣مءَ  يَمَٗمْد  َربِّ : هَمَٝمُٗمقُل  ا

ؽْماَلمُ  ٣م ؾَمْٝمًئ٣م، َأؽْمَٚمعُ  َوََم٣م اإْلِ مَْحَُؼ  َوَأَما ْٕ ؽْماَلمُ  صَم٣مءَ  َربِّ : هَمَٝمُٗمقُل  ا ٌَْٝم٣منُ  ؾَمْٝمًئ٣م، َأفْمِٗمُؾ  َوََم٣م اإْلِ  َُيِْذهُمقيِن  َوايمِمِّ

ٌَْٔمرِ  ٣مَوأَ  ،!زم٣ِميْم َرمُ  َما ؽْماَلمُ  صَم٣مءَ  يَمَٗمْد  َربِّ : هَمَٝمُٗمقُل  اْْلَ ٣م ؾَمْٝمًئ٣م، َأفْمِٗمُؾ  َوََم٣م اإْلِ ِة، دِم  ََم٣مَت  ايماِذي َوَأَما  َربِّ : هَمَٝمُٗمقُل  ايْمَٖمؼْمَ

ؽِمُؾ . يَمُٝمْمِٝمُٔمٛمافُ  ََمَقاشمِٝمَٗمُٜمؿْ  هَمَٝمْٟمطُمُذ . َرؽُمقٌل  يَمَؽ  آسَم٣ميِن  ََم٣م ـْ  ايمٛما٣مَر، اْدطُمُٙمقا َأنْ :  إيَِمْٝمِٜمؿْ  هَمغُمْ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ىَم٣مَٞم٦ْم  َدطَمَٙمَٜم٣م هَمَٚم

ـْ  َوؽَماَلًَم٣م، زَمْرًدا ْ  َوََم   اظمًٛمد ايمِمحٝمح دم وهق أمحد أطمرصمف. شإيَِمْٝمَٜم٣م ؽُمِح٤َم  َيْدطُمَٙمَٜم٣م مَل

 َمٌٛملٌ  همٗمقيمف  زم٣مْلٜمؾ ايمٔمذر يقصمد ٓ ايمٔمرزمٝم٥م اْلزيرة  دم وم٣مل َمـ وأَم٣م ،  اظمتَٔمكّم  هق زم٣مْلٜمؾ زم٣ميمٔمذر وايمٗمقل   

 . اْلٚمٝمع ؾوص ومد ايمٔمٙمؿ أن فمعم

 . زمٕمغمهؿ هم٘مٝمػ  ، إضم٘م٣مم َمـ ىمثغًما َيٜمٙمقن  ايمٔمٙمؿ ؿمالب إن زمؾ  ، َيٜمؾ َمـ ايمٛم٣مس َمـ ويم٘مـ 

ـْ :   ومقيمف  تِل فَم  اهلل زمرمح٥م اطمتِم٦م ايمتل هل اإلصم٣مزم٥م أَم٥م هم١من ، ايمدفمقة أَم٥م ٓ ، اإلصم٣مزم٥م أَم٥م هب٣م اظمراد:   ُأَما

 فمٚمرو ازمـ اهلل فمٌد احلدي٧م دم ىمام  رمحتٜم٣م دم  اهلل إلم ويرنم٤م ، ْل٣م يدفمق  ط  ىم٣من ايمتل وهل ْل٣م 

يِب . "   َمًٙمؿ أطمرصمف. " ُأََمتِل ُأََمتِل  را

ٛم٣َم »:  يٗمقل  واهلل ايمٔمٚمد ود اخلْمٟم ش: اخَلَْمٟمَ  » :ومقيمف  ٝمٛم٣َم إِن سُم٠َماطِمْذَٞم٣م َٓ  َرزما
ًِ  « ۖ   َأطْمَْمْٟمَٞم٣م َأوْ  ٞما

٣م َويَمٰ٘مِـ زمِفِ  َأطْمَْمْٟمسُمؿ همِٝماَم  صُمٛم٣َمٌح  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َويَمْٝمَس  » : ويٗمقل َدْت  َما ضِمٝماًم  نَمُٖمقًرا اهللاُ َوىَم٣منَ  ۖ   وُمُٙمقزُمُ٘مؿْ  سَمَٔمٚما   «  را

ِحٝمَحكْمِ  َودِم   ـْ  ايمِما ـْ  فَمْٚمرو فَم  هَمَٙمفُ  هَمَٟمَص٣مَب  هَم٣مصِْمَتَٜمَد  احَل٣مىمِؿُ  ضَمَ٘مؿَ  إَِذا.":  ط اهللِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل  ايمٔم٣مص زمِ

 ". َأصَمرٌ  هَمَٙمفُ  هَمَٟمطْمَْمٟمَ  اصِْمَتَٜمَد   َوإَِذا ، َأصْمَران
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 يمٔمٛم٥م إزمٙمٝمس همٌمخ اظمممىمقن هزم أضمد يقم ىم٣من ظم٣م : وم٣ميم٦م ا◙ فم٣مئُم٥م فمـ  ايمٌخ٣مري صحٝمح دمو

 ايمٝمامن زمٟمزمٝمف هق هم١مذا ضمذيٖم٥م همٌٌم وأطمراهؿ هل هم٣مصمتٙمدت أوٓهؿ همرصمٔم٦م أطمراىمؿ اهلل فم٣ٌمد أي فمٙمٝمف اهلل

 فمروة وم٣مل.  يم٘مؿ اهلل يٕمٖمر ضمذيٖم٥م همٗم٣مل ومتٙمقه ضمتك اضمتجزوا َم٣م همقاهلل وم٣ميم٦م وم٣مل أيب أيب اهلل فم٣ٌمد أي همٗم٣مل

   زم٣مهلل حلؼ ضمتك طمغم زمٗمٝم٥م ضمذيٖم٥م دم زايم٦م َم٣م همقاهلل

 َم٣م ضمٝم٧م َمـ ويم٘مـ  ،  اهلل َمـ  وَُمتَج٣موزفمٛمف َمٕمٖمقرٌ  همٜمق زمف اإلٞم٣ًمن ي٠ماطمذ ٓ اإلشمؿ ضمٝم٧م َمـ هم٣مخلْمٟم 

 .  تواظمٔم٣مَمال ، ايمٔم٣ٌمدات ؾم٠مون َمـ ىمثغمٍ  دم إضم٘م٣مم صمري٣من َمـ همالزمد إضم٘م٣مم َمـ زمف يتٔمٙمؼ

 َمـ اٞمٌمف ومد ىم٣من إذا  إٓ ،  ايمٗمٌٙم٥م إلم آَت٣مه يمزَمف ايمٗمٌٙم٥م فمعم ُدل شمؿ ، ايمٗمٌٙم٥م نمغم إلم وصعم أطمْمٟم همٚمـ

 دم  ايمٔمٌم صالة دم رىمقع وهؿ أدرىمٜمؿ رصُماًل  أن ايمِمحٝمح دم شم٦ٌم ظم٣م اإلفم٣مدة يٙمزَمف ٓ ٞمٗمقل همٜمٛم٣م صالسمف

 ". ايمِمالة أفم٣مدوا أَنؿ ُيذىَمر ومل ايم٘مٔم٥ٌم إلم هماميمقا  وُم٣ٌمء َمًجد دم ايمٖمجر صالة ودم ، ؽمٙمٚم٥م زمٛمل َمًجد

 ضمؼ يرد  أن يٙمزَمف يم٘مـ يَٟمشماؿ وٓ ي٠ماطمذ ٓ ، يمف  َم٣ٌمضًم٣م يٓمٛمف أو ٞمٖمًف َم٣مل يٓمٛمف نمغمه َم٣مل وأطمذ أطمْمٟم وإن

 . اخلْمٟم ِدَي٥م يمِزََمتف  رصُماًل  وومتؾ أطمْمٟم همٚمـ  ، اإلشمؿ زمف ًٗمطسم وإٞمام ، إضم٘م٣مم زمف ًٗمطٓ سم اخلْمٟم همٗمقيمف ، ايمٛم٣مس

 .  ايمتٕمٙمٝمظ ضمٝم٧م َمـ ايمٔمٚمد ومتؾ ىمِدَي٥م يمٝم٦ًم ايمتخٖمٝمػ فمعم يم٘مـ زمٔمغمٍ  ٣مئ٥مَم وهل 

 . اظمًٙمؿ دم هُيَْدر ٓ ضمتك  ايمٔم٣موِمَٙم٥م فمعم اخلْمٟم دي٥م زمٝمٛمام ، ايمٗم٣مسمؾ  فمعم ايمٔمٚمد دي٥م وسم٘مقن 

َٝم٣منَ  » ومقيمف ًْ َٝم٣منَ   همٝمف اإلشمؿ فمـ  اهلل َت٣موز ِم٣م أي  ش: َوايمٛمِّ ًْ  فمعم عموص  ٞمز همٚمـ سمٗمدم َم٣م فمعم وهذا ايمٛمِّ

ٌض  واإلٞم٣ًمن ايمٔمٌد إشمؿ فمـ  اهلل يتج٣موز وإٞمام  ايمِمالة إفم٣مدة شمؿ ايمْمٜم٣مرة فمٙمٝمف وصم٤م ٞمٗمقل ؿمٜم٣مرة نمغم  َُمَٔمرا

 سمرىمف يمق أٞمف َمع  ،سمرىمف دم يٟمشمؿ ٓ يم٘مـ ، زمف يٟمت أن فمٙمٝمف وصم٤م رىمـ ٞمز  إذا ايمِمالة دم همٚمثاًل  يمٙمٛمًٝم٣من

٣ًٌم سمرك إن وه٘مذا  ، ايمِمالة زمْمٙم٦م َمتٔمٚمًدا كَمَ  واصم ـْ  » : يٗمقل  ط  وايمٛماٌِل ايمًٜمق ؽمجقد فمٙمٝمف سَمٔما  َٞمِزَ  ََم

٣م فَمٛمَْٜم٣م، َٞم٣ممَ  َأوْ  َصالًة، ٣مَرهُتَ َٝمَٜم٣م َأنْ  هَمَ٘مٖما   َمًٙمؿ أطمرصمف. شَذىَمَرَه٣م إَذا ُيَِمٙمِّ
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ـْ  ٓا إِ  إِياَمٞمِفِ  زَمْٔمدِ  َِمـ زم٣ِمهللاِ  ىَمَٖمرَ  ََمـ »:   اهلل ومقل هذا وديمٝمؾ  ش: فَمَٙمْٝمفِ  اؽْمُتْ٘مِرُهقا َوََم٣م  » ومقيمف    ُأىْمِرهَ  ََم

ٌُفُ  ٌـّ  َووَمْٙم
ياَمنِ  َُمْْمَٚمئِ ـ َويَمٰ٘مِـ زم٣ِمإْلِ َح  َما ـَ  نَمَّم٤ٌم  هَمَٔمَٙمْٝمِٜمؿْ  َصْدًرا زم٣ِميْمُ٘مْٖمرِ  َذَ ؿْ  اهللاِ  َمِّ  «  فَمٓمِٝمؿٌ  فَمَذاٌب  َوَْلُ

ـَ  اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  َيتاِخذِ  ٓا  »:   اهلل وومقل يمَِؽ  َيْٖمَٔمْؾ  َوََمـ ۖ   اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ُدونِ  َِمـ َأْويمَِٝم٣مءَ  ايْمَ٘م٣مهمِِري ـَ  هَمَٙمْٝمَس  َذٰ  اهللاِ  َِم

ءٍ  دِم  ٓا  َرْ   «ۖ   سُمَٗم٣مةً  َِمٛمُْٜمؿْ  سَمتاُٗمقا َأن إِ

ٓا  »:   اهلل يٗمقل وه٘مذا َتّْمَٔمِٖمكمَ  إِ ًْ ـَ  اظمُْ صَم٣ملِ  َِم ٣مءِ  ايمرِّ ًَ َتْمِٝمُٔمقنَ  َٓ  َوايْمِقيْمَدانِ  َوايمٛمِّ ًْ َٓ  ضِمٝمَٙم٥مً  َي َتُدونَ  َو  هَيْ

ك ئَِؽ هَمُٟمويمَٰ  *ؽَمٌِٝماًل  ًَ ا اهللاُ  َوىَم٣منَ  ۖ   فَمٛمُْٜمؿْ  َئْمُٖمقَ  َأن اهللاُ فَم   « نَمُٖمقًرا فَمُٖمقًّ

 فمٙمٝمف ذيمؽ ي٠مشمر همال زم٣مإلؽمالم َمٛمممٌح  ومٙمٌف دام َم٣م سم٘مٙمؿ أو ايم٘مٖمر همٔمؾ إن هم٣مظمُ٘مَره 

 ايمٔمٙمؿ أهؾ يذىمره٣م ىمثغمة َم٣ًمئؾ وهٛم٣م ش:ىَمَٖمر» يمف آفمتٗم٣مد أو  رو٣مه َمع همٔمٙمف أو زم٣ميم٘مٖمر سمٙمٖمظ َمـ يم٘مـ 

 أصمؾ َمـ نمغمه يٗمتؾ أن يمف َيقز ٓ همٜمٛم٣م ٞمٖمًف ؽمالَم٥م أصمؾ َمـ  نمغمه يٗمتؾ أن ُي٘مَره ىمٟمن آؽمت٘مراه َمًٟميم٥م دم

 ايمٖمٔمؾ هذا يتٔم٣مؿمك أن يمف َيقز ٓ همٜمٛم٣م  ، ُيَيب أو  ُيًَجـ ٓ ضمتك زم٣مَمرأة يزين أن ُي٘مَره أن أو ٞمٖمًف ؽمالَم٥م

 . يمٕمغمه أذىً  همٝمف ٕن

ؾ ايمًالم فمٙمٝمف يقؽمػ اهلل ٞمٌل هم١من  فمٙمٝمف ُي٘مَره ذيايم  ايمًمء إلم  ُيٛمَٓمر أن ٓزمد  إٞمف شمؿ  فمدة ايمًجـ ََتٚما

 فمٙمٝمف اؽمت٘مره ىمٙمام همٙمٝمس  ، ايمٖم٣مضمُم٥م سمٙمؽ ُئم٣موِمر أن وأزمك ، ٞمٖمًف فمـ زمٝمتٜم٣م دم هق ايمتل راودسمف ضمكم ؽمٛمكم

 .  َُم٘مَره وأٞم٣م أهمٔمٙمف يٗمقل اإلٞم٣ًمن

م َم٣م إلم َمرده٣م   ، َمتٖمرفم٥م  وَم٣ًمئؾ ، ىمثغمة أَمقًرا وذىمروا   َمـ يٗمقل زمٔمّمٜمؿ  أن ضمتك  ، اطمتِم٣مره سمَٗمدا

 . احلد فمٙمٝمف وَي٤م فمٙمٝمف يٗمدم أن همٙمف ايمزٞمك فمعم ُأىمِرهَ 

 همٝمف رنم٥ٌم يمف سم٘مـ مل إن اإلٞم٣ًمن ٕن إَمر هذا فمعم اإلٞم٣ًمن ُي٘مره أن أصاًل  ُئمَٗمؾ ٓ هذا يٗمقل وزمٔمّمٜمؿ 

 . يٖمٔمٙمف أن يًتْمٝمع ٓ 
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 ايمذي وَم٣م  ؟ أىمرهف ايمذي َمـ َُم٘مَره أٞم٣م:  يٗمقل شمؿ   ايمتِمقير دم ايمٛم٣مس َمـ ىمثغم يٖمٔمٙمف َم٣م ايم٣ٌمب هذا وَمـ

َٗمف  . زمًٌٌف حَلِ

ٙماؿ همال ،  اهلل يرو٣مه ٓ ِم٣م ذيمؽ ٞمحق أو ايمٌٛمْم٣مل زمٙمٌس  ي٠مَمر أو  ًَ  ىمٛم٦م وومد  ، ايم٘مراه٥م زمدفمقى ُي

ـٍ  دم يمٝمٌٝم٣م أهؾ إلم رؽم٣ميم٥م ىمت٦ٌم  هذا دم سمقوع أن  اهلل يّن  وإن َمٛمُمقرة وهل  دَم٣مج دم وٞمحـ َمتٗمدم زَم

 أصمؾ َمـ فمٙمٝمف ُأىمِرهقا إذا ايمٙمحٝم٥م ضمٙمؼ ضم٘مؿ فمـ ؽمٟميمقا أَنؿ  َمرده٣م ، وؤمٛم٣مه٣م إرزمٔمكم ذح َمـ ؿمـاظمق

 .  ذيمؽ وٞمحق ايمٔمً٘مرة

 إن  هم٣مإلٞم٣ًمن ، اإلىمراه دفمقى همٝمٜم٣م يًقغ َمًٟميم٥م ىمؾ ويمٝمس فمٙمٝمف وإديم٥م  ، اإلىمراه زمّم٣مزمط همٟمصمٌٛم٣مهؿ

 .   ٞمٖمًف إزه٣مق دم ىم٣من يمقو ضمتك يمف أولم همٜمق ايمٔمٙمؿ أهؾ زمٔمض وم٣مل همٗمد يتحٚمؾ  أن اؽمتْم٣مع

ٌد  َوُهقَ  ، ط اهللاِ َرؽُمقلِ  إلَِم  ؾَمَ٘مْقَٞم٣م:  احلدي٧م دِم  ىمام ٥ٌَِم، ـمِؾِّ  دِم  يَمفُ  زُمْرَدةً  َُمَتَقؽمِّ َتٛمٌِْمُ  َأَٓ : يَمفُ  وُمْٙمٛم٣َم ايمَ٘مْٔم ًْ  يمَٛم٣َم، سَم

صُمُؾ  ىَم٣منَ »: وَم٣مَل  ؟ يَمٛم٣َم اهللاَ سَمْدفُمق َأَٓ  ـْ  ايمرا ٌَْٙمُ٘مؿْ  همِٝمَٚم  هَمُٝمقَوعُ  زم٣ِمظمِْٛمَُْم٣مرِ  هَمُٝمَج٣مءُ  همِٝمِف، هَمُٝمْجَٔمُؾ  إَْرِض، دِم  يَمفُ  ُُيَْٖمرُ  وَم

، هَمُٝمَُمؼُّ  َرْأؽِمفِ  فَمعَم  هُ  َوََم٣م زم٣ِمشْمٛمََتكْمِ ـْ  َذيمَِؽ  َيُِمدُّ ِٚمفِ  ُدونَ  ََم٣م احَلِديدِ  زمَِٟمَْمَُم٣مطِ  َوُيْٚمَُمطُ  ِديٛمِِف، فَم ـْ  حَلْ  َأوْ  فَمْٓمؿٍ  َِم

هُ  َوََم٣م فَمَِم٤ٍم، ـْ  َذيمَِؽ  َيُِمدُّ ـا  َواهللاِ يٛمِِف،دِ  فَم غمَ  ضَمتاك إََْمَر، َهَذا يَمُٝمتِٚما ًِ اىم٤ُِم  َي ـْ  ايمرا ََمْقَت، إلَِم  َصٛمَْٔم٣مءَ  َِم  َٓ  ضَمْيَ

ٓا  َُي٣َمُف  ْئ٤َم  َأوِ  اهللاَ، إِ َتْٔمِجُٙمقنَ  َويَم٘مِٛماُ٘مؿْ  نَمٛمَِٚمِف، فَمعَم  ايمذِّ ًْ   ايمُمٝمخ٣من أطمرصمف شسَم

 هم١من ايمديـ  دم ضر إلم سم٠مدي فمٙمٝمف  ُأىْمِره ظم٣َِم إصم٣مزمتف ىم٣مٞم٦م  إذا ؽمٝمام ٓ، ذيمؽ همٙمف وصػم اإلٞم٣ًمن َتٚمؾ هم١مذا 

ٌا٦م ، ذيمؽ  نمغم إلم ايمًٝمػ فمعم ايمٔمرض و ، وايمًجـ ، ايميب  فمعم صػم ومد سمٔم٣ملم ♫ أمحد إَم٣مم  وشَم

 َمٛمف خمٙمقق نمغم اهلل ىمالم ايمٗمرآن أن  يمف ـم٣مهرة احلج٥م ىم٣مٞم٦م شمؿ ايمٗمرآن زمخٙمؼ ايمٗمقل همتٛم٥م دم إَم٥م زمف  اهلل

 . ئمقد إيمٝمفو زمدأ



 366  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

ـْ » اهلل ومقل أن ايمٛمزول أؽم٣ٌمب دم وُذىمِرَ  ـْ  زم٣ِمهللاِ  ىَمَٖمرَ  ََم ٓا  إِياَمٞمِفِ  زَمْٔمدِ  َِم ـْ  إِ ٌُفُ  ُأىْمِرهَ  ََم ٌـّ  َووَمْٙم
ياَمنِ  َُمْْمَٚمئِ  زم٣ِمإْلِ

 ىمٙمٚم٥م يٗمقل أن اوْمر ضمتك وفمّذزمقه ضزمقه أَنؿ وذيمؽ ي٣مه زمـ فمامر  ؾمٟمن دم ٞمزيم٦م[  086: ايمٛمحؾ] «

  ٞمٖمًف فمعم همخًَم  ايم٘مٖمر

 ي٠ماطمذون ٓ أَنؿ إلم ايمٔمٙمؿ أهؾ زمٔمض وذه٤م هذا ىمالَمٜمؿ دم ي٠ماطمذون ٓ أَنؿ اهلل فمذرهؿ ذيمؽ وَمع

 أن وايمِمحٝمح ،   ايمردة ضمد يٙمزَمٜمؿ ذيمؽ ٞمحق أو ايمٗمػم أو يمِمٛمؿٍ  ؽمجدوا هم١من ايمٖمٔمؾ دم  وي٠ماطمذون ايمٗمقل دم

 .   ايمتٌٔم٣مت زمف سمٙمحٗمف وٓ ، احلد همٝمف يٙمزَمف ٓ رء فمعم ُأىمِرهَ  همٚمـ زم٣مؿمؾ ايمٗمقل هذا

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و   -

 ۞۞۞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األربعون الحديث

ـِ ازِْمـ فُمَٚمَر   ْٞمَٝم٣م ىَمَٟمٞماَؽ نَمِري٤ٌم َأْو »زمَِٚمٛمْ٘مٌِِلا هَمَٗم٣مَل :   طََم٣م وَم٣مَل َأطَمَذ َرؽُمقُل اهللاِ ◙فَم ـْ دِم ايمدُّ ىُم

ٌَْح٦َم هَماَل سَمٛمَْتٓمِرْ  ٣ٌَمَح َوإَِذا َأْص ْٝم٦َم هَماَل سَمٛمَْتٓمِْر ايمِما ًَ ـُ فُمَٚمَر َيُٗمقُل إَِذا َأَْم ٣مَء َوطُمْذ  فَم٣مزمُِر ؽَمٌِٝمٍؾ َوىَم٣مَن ازْم ًَ اظمَْ

ـْ ضَمَٝم٣مسمَِؽ ظمَِْقسمَِؽ  تَِؽ ظمََِرِوَؽ َوَِم ـْ ِصحا  [ ٌَُخ٣مِريُّ ] َرَواُه ايمْ   شَِم
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 *********************************************ايمممح :

ِل وصٝم٥م همٝمف فمٓمٝمؿ ضمدي٧م هذا  يمٝم٦ًم هم١مَن٣م ، ايمدٞمٝم٣م دم ايمزهد دم ، يمٛم٣م وصٝم٥مٌ  وهل فُمَٚمر ٓزمـ   ط  ايمٛمٌا

 دِم  هَمِريٌؼ  » : اهلل وم٣مل ىمام ، ٞم٣مر إلم وإَم٣م  ، صمٛم٥مٍ  إلم إَم٣م ايمٛم٣مس وَمآل  ، َوهمٛم٣مء زوالٍ  دار هل وإٞمام زمٗم٣مء زمدار

ٛما٥مِ  ِٔمغمِ  دِم  َوهَمِريٌؼ  اْْلَ ًا  « ايم

ـْ َرؽُمقِل اهللِ  وه٘مذا  ـِ فَمْٚمٍرو، فَم ٌِْد اهللِ زْم ـْ فَم َودِم َيِدِه ىمَِت٣مزَم٣مِن  ×وَم٣مَل: طَمَرَج فَمَٙمْٝمٛم٣َم َرؽُمقُل اهلِل  ×فَم

َٞم٣م َي٣م َرؽُمقَل اهللِ، وَم٣مَل يمِٙماِذي دِم َيِدِه ايْمُٝمْٚمٛمَك:  "َأسَمْدُروَن ََم٣م َهَذاِن ايْم٘مَِت٣مزَم٣مِن؟  "هَمَٗم٣مَل:  ػِمَ ٓا َأْن خُتْ ، إِ َٓ وَم٣مَل: وُمْٙمٛم٣َم: 

ٛما٥ِم، َوَأؽْماَمِء آزَم٣مئِ  " ٣ٌَمَرَك َوسَمَٔم٣ملَم، زمَِٟمؽْماَمِء َأْهِؾ اْْلَ ـْ َربِّ ايْمَٔم٣مظمَكَِم سَم ٣ٌَمئِٙمِِٜمْؿ، شُمؿا ُأمْجَِؾ فَمعَم َهَذا ىمَِت٣مٌب َِم ِٜمْؿ َووَم

َٓ ُيٛمَْٗمُص َِمٛمُْٜمْؿ َأزَمًدا  َٓ ُيَزاُد همِٝمِٜمْؿ َو ٣مِرِه:  "آطِمِرِهْؿ،  ًَ َهَذا ىمَِت٣مُب َأْهِؾ ايمٛما٣مِر، زمَِٟمؽْماَمئِِٜمْؿ  "شُمؿا وَم٣مَل يمِٙماِذي دِم َي

٣ٌَمئِٙمِِٜمْؿ، شُمؿا ُأمْجَِؾ فَمعَم آطِم  َٓ ُيٛمَْٗمُص َِمٛمُْٜمْؿ َأزَمًدا َوَأؽْماَمِء آزَم٣مئِِٜمْؿ َووَم َٓ ُيَزاُد همِٝمِٜمْؿ َو هَمَٗم٣مَل َأْصَح٣مُب َرؽُمقِل  "ِرِهْؿ، 

ٍء إَِذْن َٞمْٔمَٚمُؾ إِْن ىَم٣مَن َهَذا َأَْمًرا وَمْد هُمِرَغ َِمٛمُْف؟ وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل ×اهللِ  ُدوا َووَم٣مِرزُمقا،  ": ×: هَمأِلَيِّ َرْ ؽَمدِّ

تَ  ٛما٥ِم ُُيْ ٛما٥ِم، َوإِْن فَمِٚمَؾ َأيا فَمَٚمٍؾ، َوإِنا َص٣مضِم٤َم ايمٛما٣مِر يَمُٝمْخَتُؿ  يَمُف زمَِٔمَٚمِؾ َأْهِؾ هَم١مِنا َص٣مضِم٤َم اْْلَ ُؿ يَمُف زمَِٔمَٚمِؾ َأْهِؾ  اْْلَ

ٌََّمَٜم٣م شُمؿا وَم٣مَل:  "ايمٛما٣مِر، َوإِْن فَمِٚمَؾ َأيا فَمَٚمٍؾ  ٣ٌَم "شُمؿا وَم٣مَل: زمَِٝمِدِه هَمَٗم ـَ ايْمِٔم ُ٘مْؿ فَمزا َوصَمؾا َِم شُمؿا وَم٣مَل  "ِد هَمَرَغ َرزمُّ

٣م، هَمَٗم٣مَل:  ٌََذ هِبَ ٛما٥ِم  "زم٣ِميْمُٝمْٚمٛمَك: هَمٛمَ ٌََذ "هَمِريٌؼ دِم اْْلَ ى، هَمَٗم٣مَل:  ، َوَٞم ِٔمغِم  "زم٣ِميْمُٝمْنَ ًا  أطمرصمف أمحد . "هَمِريٌؼ دِم ايم

 ٕملهمٝمٛمٌ ، فمٙمٝمٜم٣م ؽمَٝمٗمُدم ايمتل ايمدار يٌٛمل أن مهف وإٞمام ، همٝمف هق ايمذي اظمقؿمـ دم زم٣ميمٌٛم٣مء هيتؿ ٓ:  وايمٕمري٤م 

 ايمتل ايمِم٣محل٥م إفمامل َمـ  ايمتزود وإلم ،  زرافمتٜم٣م وفمعم ، زمٛم٣مئٜم٣م فمعم همٝمحرص ، اْلٛم٥م مهف سم٘مقن أن يمٙمٚمًٙمؿ

 ش أطمرة َمزرفم٥م ايمدٞمٝم٣م » : ومٝمؾ وىمام ، إيمٝمٜم٣م سم٠مدي
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َِمِذي فِمٛمَْد ، ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ضَمِدي٧ِم  َودِم  ْ هِ  ايمؼما الم فمٙمٝمف إزِْمَراِهٝمؿَ   أنًّ :  َونَمغْمِ ًّ  يمٝمٙم٥م  ط  ايمٛماٌِل يَمِٗملَ  ايم

يَ  ُد، َي٣م: هَمَٗم٣مَل  زمِف ُأْهِ َتَؽ  َأوْمِرئْ  حُمَٚما اَلَم، َِمٛمِّل ُأَما ًا ُهؿْ  ايم ٛما٥مَ  َأنا  َوَأطْمػِمْ ٥ٌَمُ  اْْلَ زَم٥ِم، ؿَمٝمِّ ْ ٣َم اظم٣َْمِء، فَمْذزَم٥مُ  ايمؼمُّ  وِمٝمَٔم٣مٌن، َوَأَنا

ٌَْح٣منَ  ": نِمَراؽَمَٜم٣م َوَأنا  ْٚمُد  اهلِل، ؽُم َٓ  هللِاِ، َواحْلَ ٓا  يَمفَ إِ  َو  " َأىْمػَمُ  َواهللُ اهلُل، إِ

ٌَْح٣منَ :  طرؽمقل اهلل  ووم٣مل  ْٞمَٝم٣م ََم٣مرِمَ  ويٗمقل:  اْلٛم٥م دم ٞمخٙم٥مٌ  يمف نُمِرؽَم٦م َوزمَِحْٚمِدهِ  اهللِ  ؽُم  َأَٞم٣م ََم٣م ، َويمِدُّ

ْٞمَٝم٣م ٦َم  اؽْمَتَٓمؾا  ىَمَراىم٤ٍِم  إِٓ َوايمدُّ ىَمَٜم٣م َراَح  شُمؿا  ، ؾَمَجَرةٍ  ََتْ   هَمؼَمَ

اَم  وَمْقمِ  َي٣م»  : همرفمقن آل َم٠مَمـ فمـ خمػماً  سمٔم٣ملم ووم٣مل ِذهِ  إِٞما َٝم٣مةُ  َهٰ ْٞمَٝم٣م احْلَ طِمَرةَ  َوإِنا  ََمَت٣معٌ  ايمدُّ ْٔ   «ايْمَٗمَرارِ  َدارُ  ِهلَ  ا

ـَ  »: سمٔم٣ملم وم٣مل وايمُمٜمقات اظمالذ همٝمٜم٣م يمٙمٛم٣مس  ُزيِّـ ذيمؽ وَمع  َٜمَقاِت  ضُم٤مُّ  يمِٙمٛما٣مسِ  ُزيِّ ـَ  ايمُما ٣مءِ  َِم ًَ  ايمٛمِّ

ٌَٛمكِمَ  ـَ  اظمَُْٗمٛمَْمَرةِ  ٣مؿمغِمِ َوايْمَٗمٛمَ  َوايْم َه٤ِم  َِم ٥مِ  ايمذا ْٝمؾِ  َوايْمِٖمّما ََم٥مِ  َواخْلَ قا ًَ َْٞمَٔم٣ممِ  اظمُْ ْٕ ْرِث  َوا يمَِؽ  ۖ   َواحْلَ َٝم٣مةِ  ََمَت٣معُ  َذٰ ْٞمَٝم٣م احْلَ  ايمدُّ

ـُ  فِمٛمَدهُ  َواهللاُ ۖ   ًْ ٌُِّئُ٘مؿ وُمْؾ  * اظمَْآِب  ضُم ـ زمَِخغْمٍ  َأُؤَٞم يمُِ٘مؿْ  َمِّ ـَ  ۖ   َذٰ ِذي َٗمْقا يمِٙما ِؿْ رَ  فِمٛمَد  اسما ِري صَمٛما٣مٌت  هبِّ تَِٜم٣م َِمـ ََتْ  ََتْ

ََْن٣َمرُ  ْٕ ـَ  ا َرةٌ  َوَأْزَواٌج  همِٝمَٜم٣م طَم٣ميمِِدي َْمٜما ـَ  َوِرْوَقانٌ  َمُّ ٣ٌَمدِ  زَمِِمغمٌ  َواهللاُ ۖ   اهللاِ َمِّ   « زم٣ِميْمِٔم

اَم  افْمَٙمُٚمقا »ضمٗمر اهلل ايمدٞمٝم٣م، وم٣مل سمٔم٣ملم:  وىمؿ  َٝم٣مةُ  َأٞما ْٞمَٝم٣م احْلَ قٌ  يَمِٔم٤ٌم  ايمدُّ  دِم  َوسَمَ٘م٣مشُمرٌ  زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  َوسَمَٖم٣مطُمرٌ  ٥مٌ َوِزيٛمَ  َوَْلْ

ََْمَقالِ  ْٕ دِ  ا َٓ َْو ْٕ ٣مرَ  َأفْمَج٤َم  نَمْٝم٧ٍم  ىَمَٚمَثؾِ  ۖ   َوا ٣ٌَمسُمفُ  ايْمُ٘مٖما اهُ  هَيِٝم٨ُم  شُمؿا  َٞم ا هَمؼَمَ طِمَرةِ  َودِم  ۖ   ضُمَْم٣مًَم٣م َيُ٘مقنُ  شُمؿا  َُمِْمَٖمرًّ ْٔ  ا

ـَ  َوََمْٕمِٖمَرةٌ  ؾَمِديٌد  فَمَذاٌب  َٝم٣مةُ  ٣مَوَمَ  ۖ   َوِرْوَقانٌ  اهللاِ َِم ْٞمَٝم٣م احْلَ ٓا  ايمدُّ   « ايْمُٕمُرورِ  ََمَت٣معُ  إِ

اَم  » سمٔم٣ملم وم٣مل َتقلٍ  دار هل وإٞمام إوم٣مَم٥م حمؾ وٓ زمٗم٣مءٍ  زمدار يمٝم٦ًم أَن٣م يٌكم ىمثغمة زمٟموص٣مف َوُوِصَٖم٦م   إِٞما

َٝم٣مةِ  ََمَثُؾ  ْٞمَٝم٣م احْلَ ـَ  َأْٞمَزيْمٛم٣َمهُ  ىَماَمءٍ  ايمدُّ اَمءِ  َِم ًا ٣ٌَمُت  زمِفِ  هَم٣مطْمَتَٙمطَ  ايم َرْ  َٞم ْٕ ا٣م ضِ ا َْٞمَٔم٣ممُ  ايمٛما٣مُس  َيْٟمىُمُؾ  ِِم ْٕ  َأطَمَذِت  إَِذا ضَمتاك َوا

َْرُض  ْٕ ٛم٦َْم  ُزطْمُرهَمَٜم٣م ا يا ـا  َوازا ُؿْ  َأْهُٙمَٜم٣م َوـَم ْ  ىَمَٟمنْ  ضَمِِمٝمًدا هَمَجَٔمْٙمٛم٣َمَه٣م ََن٣َمًرا َأوْ  يَمْٝماًل  َأَْمُرَٞم٣م َأسَم٣مَه٣م فَمَٙمْٝمَٜم٣م وَم٣مِدُرونَ  َأَنا  مَل

ـَ  ََْمسِ  سَمْٕم ْٕ ُؾ  ىَمَذيمَِؽ  زم٣ِم َي٣مِت  ُٞمَٖمِمِّ ْٔ ُرونَ  يمَِٗمْقمٍ  ا  [24: يقٞمس] « َيَتَٖم٘ما

َٖمف همٚمـ   ًَ  يٟمطمذ  ط اهللاِ َرؽُمقُل  همٜمذا  يً٘مٛمٜم٣م يمـ دارٍ  زمٛم٣مء دم َم٣ميمف َوُيَّمّٝمع فمٚمره يٗميض اإلٞم٣ًمن أن ايم

ـِ  زمَِٚمٛمْ٘مٌِِلا   همٝمٜم٣م، واظمٛم٘م٤م هق ايمٔمٓمؿ ايمذي زمكم ايم٘متػ وايمروم٥ٌم . ايمتزهٝمد يمُمدةِ  فُمَٚمر ازْم
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ـْ   » ومقيمف ْٞمَٝم٣م دِم  ىُم  »  ، ضم٣ميمف يًتٗمر ٓ ايمذي ايمٕمري٤م ضم٣مل ايمدٞمٝم٣م دم ضم٣ميمؽ يمٝم٘مـ أي  ش: نَمِري٤ٌم  ىَمَٟمٞماَؽ  ايمدُّ

ز أؾمد وهذا   ش: ؽَمٌِٝمؾٍ  فَم٣مزمِرُ  َأوْ  ٣ًٌم ىم٣من وإن ايمٕمري٤م ٕن يمٙمرضمٝمؾ  ايمَتَجٜمُّ   َيْٚمُ٘م٧م ومد ، اظمٛم٣مؿمؼ َمـ َمٛمْمٗم٥مٍ  دم نمري

 ، ومٙمٝمٙم٥م حلٓم٣مت إٓ همٝمٜم٣م يٌٗمك ٓ  َم٣مًرا ي٘مقن رزمام ايمًٌٝمؾ فم٣مزمر أَم٣م  ، وؾمٟمٞمف زمٙمدة إلم يرصمع شمؿ أي٣مًَم٣م همٝمٜم٣م

َٓ »ط: ، ويٗمقل ايمٛمٌل يمُمٟمٞمف يٚميض شمؿ ، ايمٝمًغمة وايمدوم٣مئؼ ْٞمَٝم٣م إِنا  َأ ٓا  همِٝمَٜم٣م ََم٣م ََمْٙمُٔمقنٌ  ََمْٙمُٔمقَٞم٥مٌ  ايمدُّ  َوََم٣م اهللاِ ِذىْمرُ  إِ

هُ  َٓ ٌ  َوا  ريرةه أيب فمـ ايمؼمَمذي أطمرصمف ش. َُمَتَٔمٙمِّؿٌ  َأوْ  َوفَم٣ممِل

ْٞمَٝم٣م ىَم٣مَٞم٦ِم  يَمقْ "ط: ووم٣مل رؽمقل اهلل  زَم٥مَ  َمٛمٜم٣م ىَم٣مهمًِرا ؽَمَٗمك ََم٣م زَمُٔمقَو٥مٍ  صَمٛم٣َمَح  اهللاِ فِمٛمَْد  سَمْٔمِدُل  ايمدُّ  " ََم٣مءٍ  َذْ

 ؽمٔمد زمـ ؽمٜمؾ فمـ ايمؼمَمذي أطمرصمف

ْٞمَٝم٣م هَم٣مسماُٗمقا »:   طومد وم٣مل  و ٣مءَ  َواسماُٗمقا، ايمدُّ ًَ ٙمِؿٌ  َأطْمَرصَمفُ  ش ايمٛمِّ ًْ ـْ  َُم  . ◙ ٝمدٍ ؽَمٔمِ  َأيِب  فَم

٣مهُمقنَ  ايْمَٖمْٗمرَ :  ووَم٣مَل  أصح٣مزم٥م فمعم ط وطمرج ُ٘مؿُ  َأوَ  ، ايْمَٔمَقزَ  َأوِ  ، خَتَ ْٞمَٝم٣م هُتِٚمُّ  َأْرَض  يَمُ٘مؿْ  هَم٣مسمٌِح  اهللاَ هَم١مِنا  ؟ ايمدُّ

ومِ  هَم٣مِرَس  ْٞمَٝم٣م فَمَٙمْٝمُ٘مؿُ  َوسُمَِم٤مُّ  ، َوايمرُّ ٣ًٌّم ايمدُّ ايمٌخ٣مري  أطمرصمف ".ِهلَ  ٓا إِ  َأَزانَمُ٘مؿْ  إِنْ  زَمْٔمِدي ُيِزيُٕمُ٘مؿْ  َٓ  ضَمتاك ، َص

 . َم٣ميمؽ زمـ فمقف فمـ َمًٙمؿو

  زمُِٟمُذٞمِِف، هَمَٟمطَمَذ  هَمَتٛم٣َمَويَمفُ  ََمٝم٦ٍِّم، َأؽَمؽا  زمَِجْدٍي  همَٚمرا    ط  ايمٛماٌِل َمع ىم٣مٞمقا أَنؿ َمًٙمؿ فمٛمد  صم٣مزمر ضمدي٧م ودم 

ُ٘مؿْ »: وَم٣مَل   زمف ُيٖمَرح وٓ  زمجٙمده يٛمتٖمع ٓ ، وَمٝم٦م وصٕمغم اخِلٙمَٗم٥م َمُمَقه ئمٛمل  شزمِِدْرَهٍؿ؟ يَمفُ  َهَذا َأنا  ٤مُّ ُُيِ  َأيُّ

فُ  ُٞمِح٤مُّ  ََم٣م: هَمَٗم٣ميُمقا ٍء، يَمٛم٣َم َأٞما ٌُّقنَ »: وَم٣مَل  زمِِف؟ َٞمِْمٛمَعُ  َوََم٣م زمًَِمْ
فُ  َأَُتِ ٣ًٌم ىَم٣منَ  ضَمٝم٣ًّم، ىَم٣منَ  يَمقْ  َواهللِ: وَم٣ميُمقا شيَمُ٘مْؿ؟ َأٞما  فَمْٝم

فُ  همِٝمِف، َٞما ِٕ ، ْٞمَٝم٣م اهللِهَمقَ »: هَمَٗم٣مَل  ََمٝم٦ٌِّم؟ َوُهقَ  هَمَ٘مْٝمَػ  َأؽَمؽُّ ـْ  اهللِ، فَمعَم  َأْهَقنُ  يَمٙمدُّ  ،شفَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َهَذا َِم

 َمآىمٙمٜم٣م دم همٝمٜم٣م يتٛمٔمٚمقن ايم٘مٖم٣مر  َمـ هم٘مثغم ُُي٤ِم ٓ ُي٤م وَمـ َمـ  اهلل أفمْم٣مه٣م َمٛمزيمتٜم٣م هذه ىم٣مٞم٦م ظم٣م و

 ايمدٞمٝم٣م ؿْل سم٘مقن أن يروٝمؽ أَم٣م »:  اخلْم٣مب زمـ يمُِٔمَٚمر  ط اهللاِ َرؽُمقُل  وم٣مل ضمتك  ، وَمٛم٣مىمحٜم٣م  ، وَمُم٣مرهب٣م ،

 . فمٙمٝمف َمتٖمؼ ش ؟ أطمرة ويمٛم٣م
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 ىمام ويم٘مـ  وؿمٕمٝم٣من نمٛمك فمعم َُمٛمَِدد َمممكٍ  ىم٣مهمرٍ  َمـ وىمؿ وضم٣مصم٥م همٗمرٍ  فمعم َمقضمد  هلل فم٣مزمدٍ  َمـ هم٘مؿ

َْٞمَٔم٣ممُ  سَمْٟمىُمُؾ  ىَماَم  َوَيْٟمىُمُٙمقنَ  َيَتَٚمتأُمقنَ  » :  اهلل وم٣مل ْٕ ؿْ  ََمْثًقى َوايمٛما٣مرُ  ا   « َْلُ

ـْ  ىَمْٔم٤م ضَمِدي٧ِم  لهمٖمِ  إَم٥م هذه همتٛم٥م ايمدٞمٝم٣مو  ٥مٍ  يمُِ٘مؾِّ »: ط ايمٛماٌِلُّ  وَم٣مَل  فُمَٝم٣مض زمِ  شاظم٣ْمُل  أَمتل همتٛم٥م وإن همِْتٛم٥ًَم، ُأَما

 . ايمؼمَمذي طمرصمفأ

ـَ  هم٘مؿ  ٌا٣مد و  ، وزراء و  ، ُأََمَراء و ، وؾمجٔم٣من ، فمٙمامء َمـ هُمتِ   دفم٣مء َمـ ىم٣من وْلذا  ، َُمٖمتِٛم٥َم هم٣مسمٛم٥م  همٜمل  ، فُم

ـْ  زمَِؽ  َأفُمقذُ  „»:  ط ايمٛماٌِلُّ   وم٣مل ىمام هم١مَن٣م ايمدٞمٝم٣م همتٛم٥م اظمحٝم٣م، همتٛم٥م  دم ويدطمؾ ، ش„.. َواظمَْاَمِت  اظمَْْحَٝم٣م همِْتٛم٥َمِ   َِم

ْٞمٝمَ » :ط اهلل رؽمقل ُٗمقا ايمدُّ َتْخٙمُِٖمُ٘مْؿ همِٝمَٜم٣م، هَمَٝمٛمُْٓمُر ىَمْٝمَػ سَمْٔمَٚمُٙمقَن، هَم٣مسما ًْ ٌة، َوإِنا اهللَ َُم ْٞمَٝم٣م ضُمْٙمَقٌة طَمِيَ ٣م إِنا ايمدُّ

 ًَ ُٗمقا ايمٛمِّ ٣مءِ َواسما ًَ ائِٝمَؾ ىَم٣مَٞم٦ْم دِم ايمٛمِّ َل همِْتٛم٥َِم زَمٛمِل إِْهَ  . ش٣مَء، هَم١مِنا َأوا

 :  يمإلطمت٣ٌمر احل٣مل هذا فمعم صُمِٔمَٙم٦م ويم٘مٛمٜم٣م ، إايمٝمف ايمٛمٓمر دم ُيْمَٚمع  إطمي و  همٝمف ُيرنَم٤م: ٣محلٙمقهم  

َتْخٙمُِٖمُ٘مؿْ  اهللاَ  َوإِنا  » ًْ  شسَمْٔمَٚمُٙمقنَ  ىَمْٝمَػ  هَمَٝمٛمُْٓمرُ  همِٝمَٜم٣م، َُم

 أطمرة إلم مِحُٙمفُ  ىم٣مٞم٦م ،  اهلل زمٚمٔمِمٝم٥م فمٚمؾ وَمـ أطمرة إلم زاده ىم٣مٞم٦م   اهلل زمْم٣مفم٥م َؾ فَمٚمِ  همٚمـ 

 . ايمًالَم٥م اهلل ٞمًٟمل

٣مىُمؿُ  »:   اهلليٗمقل و   اظم٣مل، دم ايمت٘م٣مشمر  ، يٙمٜمٝمف ٓ أن  يمإلٞم٣ًمن  ٝمٛمٌٕملهم « اظمََْٗم٣مزمِرَ  ُزْرسُمؿُ  ضَمتاك * ايمتاَ٘م٣مشُمرُ  َأْْلَ

ـُ  " أطمرة، دم يٖمٝمده ، َمت٣مع ايمدٞمٝم٣م هذه َئمؾ وإٞمام ، ايمدٞمٝم٣م  ؾمٟمن  دم أو ايمزوصم٣مت، أو إزمٛم٣مء، أو َيُٗمقُل ازْم

٦َم هَمَٟمزمْ  ًْ ٓا ََم٣م َأىَمْٙم٦َم هَمَٟمهْمٛمَْٝم٦َم، َأْو يَمٌِ ـْ ََم٣ميمَِؽ إِ ـَ آَدَم َِم وْم٦َم آَدَم: ََم٣مرِم، ََم٣مرِم، وَم٣مَل: َوَهْؾ يَمَؽ، َي٣م ازْم َٙمْٝم٦َم، َأْو سَمَِمدا

 "هَمَٟمَْمَّمْٝم٦َم؟ 

ُٜمؿا ":  ط  ايمٛماٌِل دفم٣مء َمـ وىم٣من   دٍ  آلِ  رْزَق  اصْمَٔمْؾ  ايمٙما   َمًٙمؿ أطمرصمف ".وُمقسًم٣م حُمَٚما

يِن  ََم٣م:  ط  ووم٣مل   ٣ًٌم، َهَذا ُأضُمدٍ  َِمْثَؾ  فِمٛمِْدي َأنا  َيُنُّ ٓا  ِديٛم٣َمٌر، َِمٛمْفُ  َوفِمٛمِْدي شَم٣ميمَِث٥مٌ  فَمقَما  مَتيِْض  َذَه  َأْرُصُدهُ  ؾَمْٝمًئ٣م إِ

، ـٍ ٓا  يمَِدْي ٣ٌَمدِ  دِم  زمِفِ  َأوُمقَل  َأنْ  إِ  . ذر أيب فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف  َوَهَ٘مَذا َوَهَ٘مَذا َهَ٘مَذا اهللاِ فِم
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 ، هم٣مرس فمٙمٝمٜمؿ هُمتَِح٦م أَن٣م َمع  زمٌٜمرصمتٜم٣م نمغمهتؿ َم٣م  ، فمٛمٜم٣م ويرنمٌقن ايمدٞمٝم٣م دم يزهدون أصح٣مزمف ىم٣من و 

ـ هَمِٚمٛمُْٜمؿ ۖ   فَمَٙمْٝمفِ  اهللاَ فَم٣مَهُدوا ََم٣م صدومقا » :ايمذيـ أويمئؽ هؿ زايمقا وَم٣م ، وايمروم ٌَفُ  وَم٢َمٰ  َما ـ َوَِمٛمُْٜمؿ َٞمْح  َما

يُمقا َوََم٣م ۖ   َيٛمَتٓمِرُ  ٌِْدياًل  زَمدا  « سَم

ٌَٛمُقنَ  اظم٣َْمُل »:  اهلل وم٣مل ىمام ايمِم٣محل٣مت ايم٣ٌمومٝم٣مت فمعم وضمرصٜمؿ  َٝم٣مةِ  ِزيٛم٥َمُ  َوايْم ْٞمَٝم٣م احْلَ ٣ٌَموِمَٝم٣مُت  ايمدُّ  َوايْم

٣مُت  ٣محِلَ َؽ  فِمٛمَْد  طَمغْمٌ  ايمِما   « َأََمالً  َوطَمغْمٌ  شَمَقازم٣مً  َرزمِّ

ٌا٣مَس  ضَمِدي٧ِم  دِم  ىَماَم  أطمرة إلم اؽمتٔمداًدا ايمدٞمٝم٣م  يٟمطمذ ٣مظمًٙمؿهم  ٣م انمتٛمؿ ": ◙ فَم ًً : مخسٍ  ومٌَؾ  مخ

َتَؽ  َمقسمَِؽ  ومٌَؾ  ضمٝم٣مسَمَؽ  انمتٛمؿ  ومٌَؾ  وهمرانَمَؽ  همٗمِركَ  ومٌَؾ  ونِمٛم٣َمكَ  َهَرَِمَؽ  ومٌَؾ  وؾم٣ٌمزَمَؽ  ؽَمَٗمِٚمَؽ  ومٌَؾ  وِصحا

 احل٣مىمؿ أطمرصمف "ؾمٕمٙمَِؽ 

ْٝم٦َم  إَِذا » همٗم٣مل ، ايمزهد أزمٙمغ فمعم ضم٧م أٞمف وزاد ، ايمٛمِمٝمح٥م  هبذه أطمذ  ◙ فُمَٚمر َ وازمـ ًَ  سَمٛمَْتٓمِرْ  هَماَل  َأَْم

٣ٌَمَح  ٌَْح٦َم  َوإَِذا ايمِما ٣مءَ  سَمٛمْتَٓمِرْ  هَماَل  َأْص ًَ   ص٣ٌمح:  زمكم  وومتكم زمكم ىمٟمَن٣م اإلٞم٣ًمن ضمٝم٣مة أن زمذيمؽ  ئمٛمل  ش: اظمَْ

   َمتٟمه٣ٌمً  َمًتٔمداً  ي٘مقن أن همٔمٙمٝمف وص٣ٌمح  َم٣ًمءٍ :  وزمكم وَم٣ًمء

ًٔم٣م، طَمْم٣ًّم  ط ايمٛماٌِلُّ   رؽمؿ وومد   ، إَمؾ ؿمقيؾ ي٘مقن وٓ  َوطَمطا  َِمٛمُْف، طَم٣مِرصًم٣م ايْمَقؽَمطِ  دِم  طَمْم٣ًّم َوطَمطا  َُمَرزما

ـْ  ايْمَقؽَمطِ  دِم  ايماِذي َهَذا إلَِم  ِصَٕم٣مًرا طُمَْمًْم٣م ٣مُن، َهَذا: َووَم٣مَل  ايْمَقؽَمِط، دِم  ايماِذي صَم٣مٞمٌِِفِ  َِم ًَ ْٞم ٝمطٌ  َأصَمُٙمفُ  َوَهَذا اإْلِ  حُمِ

َْمطُ  َوَهِذهِ  َأََمُٙمُف، طَم٣مِرٌج  ُهقَ  ايماِذي َوَهَذا زمِِف، َأضَم٣مطَ  وَمْد  َأوْ  زمِِف، َٕم٣مرُ  اخْلُ فَْمَراُض، ايمِمِّ ْٕ  ََنََُمفُ  َهَذا َأطْمَْمَٟمهُ  هَم١مِنْ  ا

 . َمًٔمقد ازمـ فمٌداهلل فمـ ايمٌخ٣مري أطمرصمف  ".َهَذا ََنََُمفُ  َهَذا َأطْمَْمَٟمهُ  َوإِنْ  َهَذا،

 ؽمٝمام ٓ ، احلٝم٣مة َمـ وَمٛمِعَ  ومد وَم٣م يٚمقت اهلل رضمؿ َمـ إٓ إٞم٣ًمن أي َتد وْلذا ، إصمؾ َمـ أؿمقل ؾهم٣مَٕم

ـُ  َيُِمٝم٤ُم :   ◙ َأَٞمس ضَمِدي٧م همِٖمل ايمًـ ىمػم َمع ْرُص : طِمِْمَٙمَت٣منِ  ََمَٔمفُ  سَمُُم٤مُّ  وَ  آَدمَ  ازْم  آََْمؾِ  ؿُمقُل  وَ  احْلِ

 . َمًٙمؿ أطمرصمف
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   ط ايمٛماٌِلُّ  وم٣مل ىمام  ◙ َمقؽمك أيب وفمـ احلٝم٣مة دم أَمٙمف و ايمدٞمٝم٣م هذه دم  ؿمٚمٔمف زاد ايمًـ دم ىمػم هم٘مٙمام 

ـِ  ىَم٣منَ  يَمقْ »:   اهلل ٞمًخف ُيتعم وُمْرآًٞم٣م وىم٣من زْم ـْ  َواِدَي٣منِ  آَدمَ  ِٓ زْمَتَٕمك ََم٣ملٍ  َِم َٓ  شَم٣ميمًِث٣م َواِدًي٣م َٓ ـِ  صَمْقَف  َيْٚمأَلُ  َو  آَدمَ  ازْم

ٓا  اُب  إِ َ ـْ  فَمعَم  اهللاُ َوَيُتقُب  ايمؼمُّ  . َمًٙمؿ أطمرصمف شسَم٣مَب  ََم

ـْ  َوطُمْذ » ومقيمف  تَِؽ  َِم  ، رء ىمؾ َمـ إيمٝمؽ أومرب اظمقت ىم٣من و ايمدٞمٝم٣م هذه دم زِهَدت إذا  ش:ظمََِرِوَؽ  ِصحا

ـْ  هَمُخْذ  تَِؽ  َِم  أن يًتْمٝمع هم١مٞمف ، ايمُم٣ٌمب و ، ايمِمح٥م أي٣مم دم ، ايمِم٣ميمح زم٣ميمٔمٚمؾ اؽمتٔمد  أي:  ظمََِرِوَؽ  ِصحا

ٌا٣مَس  ازِْمـ ي٧ِم ضَمدِ  هَمِٖمل اخلغمات َمـ همٝمٜم٣م يتزود ٌُقنٌ  ٞمِْٔمَٚمَت٣منِ  »: فَم ـَ  ىَمثغِمٌ  همِٝمِٜماَم  ََمْٕم ٥مُ : ايمٛما٣مسِ  َِم حا  شَوايْمَٖمَراغُ  ايمِمِّ

 ايمٌخ٣مري أطمرصمف

 سَمُزوُل  َٓ ":  ◙ زَمْرَزةَ  َأيِب  ضَمِدي٧م دِمْ  ىَماَم  وومتف و  ، َم٣ميمف و ، ؾم٣ٌمزمف و  ، صحتف فمـ َم٠ًمول واإلٞم٣ًمن 

ٌْدٍ  وَمَدمَ  َٟمَل  تاكضَم  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  فَم ًْ ـْ  ُي ـْ  َأهْمٛم٣َمهُ  همِٝماَم  فُمُٚمِرهِ  فَم ـْ  هَمَٔمَؾ  همِٝمؿَ  فِمْٙمِٚمفِ  َوفَم ـْ  ََم٣ميمِفِ  َوفَم ـَ  َِم ٌَفُ  َأْي ًَ  َوهمِٝمؿَ  اىْمَت

ـْ  َأْٞمَٖمَٗمفُ  ِٚمفِ  َوفَم ًْ   ايمؼمَمذي أطمرصمف " َأزْماَلهُ  همِٝمؿَ  صِم

 ومد واظمريض ، وم٣مئاًم  يِمقم هم٣ميمِمحٝمح ، اظمريض يًتْمٝمٔمف َم٣مٓ يًتْمٝمع  ايمِمحٝمح اإلٞم٣ًمن أن وَمٔمٙمقمٌ  

ٌَُخ٣مِري َأطمَرصمف ايماِذي احَلدي٧م  دم  ط ايمٛمٌلا  وم٣مل ىمام ايمٗمٔمقد إلم ُيت٣مج ـِ  فِمْٚمَرانَ  فمـ ايم  اهلل َريِض  ضُمَِمكْمٍ  زم

ْ  هم١منْ  وم٣مئِام َصؾِّ :   وَم٣مَل  فمٛمفُ  سَمَٔم٣ملَم  َتْمِعْ  مَل ًْ ْ  هم١منْ  هَمَٗم٣مفِمدا سَم َتْمِعْ  مَل ًْ  ".صَمٛم٤ٍْم  هَمَٔمعَم  سَم

  ؟ وئمٚمؾ  صحٝمًح٣م ي٘مقن أم ، وي٠مصمر يٚمرض نأ  ، يمٙمٚمرء أهمّمؾ أهيام و 

 ، ايمٔمٚمؾ وزمكم  ، اإلٞم٣ًمن زمكم ُيقل ومد اظمرض هم١من يمف أهمّمؾ أٞمف ايمٔمٚمؾ َمع صحٝمًح٣م ىم٣من يمق أٞمف ايمِمحٝمح 

 َمٗمٝماًم  ئمٚمؾ ىم٣من َم٣م َمثؾ يمف ىُمُت٤م  َمرض إذا اإلٞم٣ًمن أن َمع ايمِم٣محل٥م إفمامل َمـ اإلٞم٣ًمن زمًٌٌف ُُيَرم وومد

 . صحٝمًح٣م

ـْ   » ومقيمف   وايمُم٣ٌمب ايمِمح٥م أي٣مم َمـ سمٟمطمذ أٞمؽ ىمام ظمقسمؽ ضمٝم٣مسمؽ َمـ وطمذ أي ش: ظمَِْقسمَِؽ  ضَمَٝم٣مسمَِؽ  َوَِم

 ايمزاد طمغم هم١من وسمزود فمٙمٝمف ؽمتٗمدم ايمذي  ظمقسمؽ همٝمٜم٣م أٞم٦م ايمتل ضمٝم٣مسمؽ َمـ طمذ ىمذيمؽ واظمرض ، يمٙمُمٝمخقطم٥م
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 زمَِٟمؾْمَٝم٣مفِمِٜمؿْ  هُمِٔمَؾ  ىَماَم  َيُْمَتُٜمقنَ  ََم٣م َوزَمكْمَ  زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  َوضِمٝمَؾ ": سمٔم٣ملم وم٣مل،  سمُمتٜمل َم٣م وزمكم زمٝمٛمؽ ُُي٣مل أن ومٌؾ ، ايمتٗمقى

ـْ  ٌُْؾ  َِم   "وَم

 :   يٗمقل إذ ىمثغم ازمـ اهلل ورضمؿ 

  ُ سمٛمٓمر وايمٔمكم أصم٣مل إلم ٞم٣ًمق** وإٞمام سمؼما إي٣مم زمٛم٣م متر

 .اظم٘مدرُ  اظمُمٝم٤م هذا وٓزائؾ** َم٢م ايمذي ايمُم٣ٌمب ذاك فم٣مئد همال

ٌُؾ دم ٣متوايمٙمحٓم  ، إووم٣مت يًتٕمؾ أن إٓ اإلٞم٣ًمن فمعم همام   اهلل إلم يتٗمرب َم٣م ىم٣من ؽمقاءً  ، اخلغمات ؽُم

 . ايمدرصم٣مت  اهلل فمٛمد  سمرهمٔمف ايمتل ايمٛمٖمٗم٣مت زمٟمٞمقاع  أو ، ذيمؽ وٞمحق ، وايمِمٝم٣مم ، ايمِمالة 

ـْ  َوَأْٞمِٖمُٗمقا» :، وم٣مل اهلل فمزوصمؾهمًٝمٛمدم ذيمؽ َمٛمف ُيِمؾ مل إذا أَم٣م  ـْ  َرَزوْمٛم٣َمىُمؿْ  ََم٣م َِم ٌْؾِ  َِم  َأضَمَدىُمؿُ  َيْٟمِتَ  َأنْ  وَم

َٓ  َربِّ  هَمَٝمُٗمقَل  اظمَْْقُت  ْرسَمٛمِل يَمْق َق  وَمِري٤ٍم  َأصَمؾٍ  إلَِم  َأطما دا ـْ  هَمَٟمصا ـَ  َوَأىُم كمَ  َِم ٣محِلِ رَ  َويَمـ * ايمِما ٣م اهللاُ  ُي٠َمطمِّ ًً  صَم٣مءَ  إَِذا َٞمْٖم

  «سَمْٔمَٚمُٙمقنَ  زماَِم  طَمٌغِمٌ  َواهللاُ ۖ   َأصَمُٙمَٜم٣م

٣م َي٣م وُمْؾ  » سمٔم٣ملم وم٣ملو  َ ـَ  َأهيُّ  ىُمٛمُتؿْ  إِن اظمَْْقَت  هَمَتَٚمٛماُقا ايمٛما٣مسِ  ُدونِ  َِمـ هللِاِ َأْويمَِٝم٣مءُ  َأٞماُ٘مؿْ  َزفَمْٚمُتؿْ  إِن َه٣مُدوا ايماِذي

َٓ * َص٣مِدوِمكمَ  ََم٦ْم  زماَِم  َأزَمًدا َيَتَٚمٛماْقَٞمفُ  َو ونَ  ايماِذي اظمَْْقَت  إِنا  وُمْؾ   زم٣ِميمٓما٣مظمكِِمَ  فَمٙمِٝمؿٌ  َواهللاُ ۖ   َأْيِدهيِؿْ  وَمدا فُ هَم١مِ  َِمٛمْفُ  سَمِٖمرُّ  ٞما

 «ۖ   َُماَلوِمٝمُ٘مؿْ 

 دم ي٘مقن أن ، اإلٞم٣ًمن فمعم إؾمٝم٣مء أؾمد وهذه  َمالومٝم٘مؿ وم٣مل وإٞمام  ، ؽمٝمدرىم٘مؿ أو ، يتٌٔم٘مؿ همٙمؿ يٗمؾ  

 .   آؽمتٚمرار وزمكم زمٝمٛمف همٝمحقل اخلِمؿ، يمف يٓمٜمر  وهمجٟمة ؿمريؼ

 .   رصمقع وٓ ، ايمرصمقع ٞمتٚمٛمك أن ومٌؾ ايمُٗمَرب زمٟمٞمقاع  اهلل إلم ٞمتٗمرب أن همٔمٙمٝمٛم٣م 

٣م َأفْمَٚمُؾ  يَمَٔمقمِّ  * اْرصِمُٔمقنِ  َربِّ  وَم٣مَل  اظمَْْقُت  َأضَمَدُهؿُ  صَم٣مءَ  إَِذا ضَمتاكٰ  » سمٔم٣ملم وم٣مل  ۖ   ىَمالا  ۖ   سَمَرىْم٦ُم  همِٝماَم  َص٣محِلً

 ! رصمقع ٓ «..

 :  ايمٗم٣مئؾ اهلل ورضمؿ
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ك  *  ُرىُمقعٍ  هَمّْمَؾ  ايْمَٖمَراغِ  دِم  انْمَتٛمِؿْ  ًَ  زَمْٕمَت٥مْ  ََمْقسُمَؽ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  هَمَٔم

ـْ  َرَأْي٦َم  َصِحٝمٍح  ىَمؿْ  ٦ٌَْم   *  ؽَمَٗمؿٍ  نَمغْمِ  َِم فُ  َذَه ًُ ِحٝمَح٥مُ  َٞمْٖم  . " هَمْٙمَت٥مْ  ايمِما

 ؽمٌٝمال ذيمؽ إلم اؽمتْم٣مع َم٣م ايمْم٣مفم٣مت َمـ يتزود هم٣مإلٞم٣ًمن 

 وأزىمك ، هلل وأسمٗمك  ،ِمـ هق أفمٌد يمٕمغمٞم٣م يم٘م٣مٞم٦م ايمٛمٔمٝمؿ دار ىم٣مٞم٦م يمق واهلل هم١مَن٣م ، ايمدٞمٝم٣م هذه دم  ويزهد 

 وهق ؾمٔمغم َمـ ص٣مع شمالشمكم دم ايمٝمٜمقد َمـ رصمؾ فمٛمد َمرهقٞم٥م ودرفمف   ط اهللاِ  َرؽُمقُل  َم٣مت ويم٘مـ ، اهلل فمٛمد

 همٙمؿ ،وايمزهد ، واظمراوم٥ٌم وايمِمالة،  ايمْم٣مفم٥م، و ايمٔم٣ٌمدة ذروة دم ىم٣مٞمقا ذيمؽ وَمع ، اهلل طمٙمؼ وأىمرم ، أهمّمؾ 

 ،  زمج٣مره اإلٞم٣ًمن يتٟمشمر همٗمد ايمتقؽمٔم٣مت زم٤ًٌم وذيمؽ َُمٖمتِٛم٥َم، هم٣مسمٛم٥م ايمدٞمٝم٣م هم١من ايمزَم٣من هذا أَم٣م ، ايمدٞمٝم٣م سمُمٕمٙمٜمؿ

 :  ومٝمؾ ىمام ضم٣ميمٛم٣م ي٘مقن أن همٔمٙمٝمٛم٣م ايمٛم٣ًمء وه٘مذا  ، زَمٝمٙمف أو ، ص٣مضمٌف أو

ٌْٛم٣َم إِنْ  قا *  فَمَٙمْٝمٛم٣َم سَم٣مُهقا اظمُُْٙمقكَ  َصِح ا َواؽْمَتَخٖمُّ ٙمِٝمسِ  زمَِحؼِّ  ىمػِْمً  اْْلَ

ٌْٛم٣َم َأوْ  ٣مرَ  َصِح َٞم٣م ايمتُّجا ٠ٌُْمسِ  إلَِم  ِسْ َٞم٣م *  ايْم  ُٙمقسِ ايْمٖمُ  فِمَدادِ  إلَِم  َوِسْ

ٌُُٝمقَت  هَمَٙمِزَْمٛم٣َم َتْخِرُج  ايْم ًْ  .ايمْمُُّروسِ  زُمُْمقنَ  زمِفِ  َوَٞمْٚمألُ   *  ايْمِٔمْٙمؿَ  َٞم

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 

 واألربعون الحادي الحديث

  

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

ـْ  ٌَْد  فَم ـَ  اهللاِ فَم ـِ  فَمْٚمِرو زْم  ضَمتاك َأضَمدىُمؿْ  ُي٠ْمَِمـ َٓ :    ط اهللاِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل  وَم٣مَل  ََم٣م◙ ايْمَٔم٣مصِ  زْم

ًٌَٔم٣م َهَقاهُ  َيُ٘مقن   . زمِفِ  صِمْئ٦م ظم٣َِم سَم

ـٌ  ضَمِدي٧ٌم :   ♫ ايمُمٝمخ وم٣مل ًَ ٥مِ  ىمَِت٣مِب  دِم  َرَوْيٛم٣َمهُ  َصِحٝمٌح  ضَم  .َصِحٝمٍح  ٛم٣َمدٍ زم١ِمؽِْم  احُلجا
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ٌَْد   »ومقيمف:  ـَ  اهللاِ فَم ـِ  فَمْٚمِرو زْم ٌا٣مد َمـ وىم٣من ، صمٙمٝمؾ صح٣ميب ايمُٗمَرِر  حمٚمد أزمق: صِ ايْمَٔم٣م زْم  ، ايمِمح٣مزم٥م فُم

٣مظ َِمـ أٞمف ؾمٟمٞمف َمـ وىم٣من ، ٍ  ؽمٌع دم ايمٗمرآن يٗمرأ وىم٣من ، يقَم٣م وُيٖمْمِر ، يقًَم٣م يِمقم ىم٣من ٛما٥م ضُمٖما ًُ  َوىُمَت٣مهِب٣م  ايم

َٓ . ◙ ُهَرْيَرةَ  َأزُمق وَم٣مَل  ضمتك ـْ  َِمٛمِّل ضمديًث٣م َأىْمَثرُ  َأضَمًدا َأفْمَٙمؿُ  َو ٓا ، اهللِ ؽُمقلِ رَ  فَم ٌْداهلل إِ ـْ  فَم فُ  فَمْٚمرو زمِ  هَم١مِٞما

َٓ  َيْ٘مُت٤ُم  ىَم٣منَ    ". َأىْمُت٤ُم  َو

 دم   أزمٝمف َمع ؾُمِٕمَؾ  و زم٣ميمٔم٣ٌمدة ؾُمِٕمَؾ  يمٔمٙمف ◙ ُهَرْيَرةَ  ٕيب زم٣ميمٛم٥ًٌم  ومٙمٝمٙم٥م أضم٣مديثف صمٔمؾ ايمذي ايم٤ًٌم و 

ٌْد َأنا  ََمعَ  َم٣م◙ َوَُمَٔم٣مِوَي٥م فَمقِمٍ  زمكم اظمٔم٣مرك َمـ ضمِمؾ همٝمام ذيمؽ زمٔمد شمؿ ، َمٌم همتقضم٣مت ـْ  اهلل فَم  فَمْٚمرو زمِ

 ْ ـْ  مَل اَم  ُيَٗم٣مسمِْؾ  َيُ٘م ٦ُم  ، ََمَٔمَؽ  هَمَٟمَٞم٣م:  وَم٣مَل  ، ضَمٝم٣ًّم َدامَ  ََم٣م َأزَم٣مكَ  َأؿمِعْ : ط ايمٛماٌِلا  يَمفُ  وَم٣مَل  َوإِٞما ًْ  " . ُأوَم٣مسمُِؾ  َويَم

 وومٝمؾ زمٟمن ايم٤ًٌم َم٣م أطمذ َمـ ىمت٤م زمٛمل إهائٝمؾ، همزهد ايمٛم٣مس يمذيمؽ، واهلل أفمٙمؿ .

ـْ  ُٞمَٔمٝمؿ  ؽمٛمده دم إولم فمٙمؾ فمدة همٝمف ؤمٝمٌػ  ي٧مواحلد ٣مد زمِ  و ، ؤمٝمػ  ايمٌخ٣مري ؾمٝمخ اخُلَزافِمل  مَحا

 وسم٣مرة ، هُم٣مم فمـ وم٣مل ورزمام ، ؽمغميـ ازمـ حمٚمد فمـ َمُم٣مئخف فمـ يرويف همت٣مرة همٝمف اوَْمَرب أٞمف:   ايمث٣مٞمٝم٥م

 فَمْٚمرو ازمـ اهلل فمٌد َمـ يًٚمع مل وومٝمؾ جمٜمقل همٝمف ومٝمؾ  " أوس زمـ فُمٗم٥ٌم همٝمف: ايمث٣ميمث٥م و هُم٣مم فمـ همٝمف ُيَتَُم٘مؽ

 همام   ط  ايمٛماٌِل زمف صم٣مء ظم٣م سم٣مزمٔم٥م حمٌتف سم٘مقن ضمتك ، ايم٘م٣مَمؾ ،  ايمقاصم٤م اإليامن أضمدىمؿ ي٠مَمـ همال ذيمؽ وَمع 

َمف وَم٣م ،  اظم٠مَمـ أضمٌف  ط رؽمقيمف زمف وأَمر ، زمف اهلل أَمر :    ط ورؽمقيمف  اهلل َن٣مه أو  ط رؽمقيمف و اهلل  ضمرا

 :  اظم٠مَمـ أزمٕمّمف 

ـا  » :  اهلل وم٣مل
ٌا٤َم  اهللاَ َويمَٰ٘مِ ياَمنَ  إيَِمْٝمُ٘مؿُ  ضَم ٛمَفُ  اإْلِ هَ  وُمُٙمقزمُِ٘مؿْ  دِم  َوَزيا قَق  ايْمُ٘مْٖمرَ  إيَِمْٝمُ٘مؿُ  َوىَمرا ًُ  َوايْمِٔمِْمَٝم٣منَ  َوايْمُٖم

اؾِمُدونَ  ُهؿُ  ُأويَمٰئَِؽ  ۖ   ـَ  هَمّْمال ايمرا   « َوٞمِْٔمَٚم٥مً  اهللاِ َِم

 :   اظمٛم٣مهمٗمكم ٕن ايمٔمٌد فمعم وٞمٔمٚمتف اهلل همّمؾ َمـ ُئمَتػَم  ط ايمٛمٌل  وأواَمر اإلؽمالم ديـ همٚمح٥ٌم 

ٌَطَ  اهللاُ َأٞمَزَل  ََم٣م ىَمِرُهقا » ؿْ  هَمَٟمضْم يمَِؽ  »، ووم٣مل سمٔم٣ملم: « َأفْماَمَْلُ ُؿُ  َذٰ ٌَُٔمقا زمَِٟمَنا  َوىَمِرُهقا اهللاَ َأؽْمَخطَ  ََم٣م اسما

ٌَطَ  ِرْوَقاَٞمفُ  ؿْ  هَمَٟمضْم   «  َأفْماَمَْلُ
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 وايمممع    ط ورؽمقيمف  اهلل وحم٥ٌم ،  إفمامل ضمٌقط أؽم٣ٌمب َمـ  اهلل أٞمزل ظم٣م أو اهلل يمديـ هم٣ميمٌٕمض 

 ضَمتاكٰ  ُي٠ْمَِمٛمُقنَ  َٓ  َوَرزمَِّؽ  هَماَل  » :  اهلل وم٣مل اإليامن َمـ ُئمَتػَم    ط  رؽمقيمف زمف وصم٣مء  اهلل أوضم٣مه ايمذي

ُٚمقكَ  ِٜمؿْ  دِم  ََيُِدوا َٓ  شُمؿا  زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  ؾَمَجرَ  همِٝماَم  ُُيَ٘مِّ ًِ ا٣م ضَمَرصًم٣م َأٞمُٖم ٙمُِّٚمقا وَمَّمْٝم٦َم  ِمِّ ًَ ٙمِٝماًم  َوُي ًْ   « سَم

 :     ط اهللاِ  َرؽُمقلِ   وإلم اهلل ىمت٣مب إلم َت٣مىمٚمٜمؿ ي٘مقن ضمتك  إيامَنؿ ي٘مٚمؾ همال 

ـَ  َأَْمرٌ  صَم٣مَءُهؿْ  َوإَِذا»: سمٔم٣ملم وم٣مل ـِ  َِم ََْم ْٕ ْقِف  َأوِ  ا وهُ  َويَمقْ  زمِفِ  َأَذافُمقا اخْلَ ؽُمقلِ  إلَِم  َردُّ ََْمرِ  ُأورِم  َوإلَِم  ايمرا ْٕ  َِمٛمُْٜمؿْ  ا

ـَ  يَمَٔمٙمَِٚمفُ  َتٛمٌُِْْمقَٞمفُ  ايماِذي ًْ َٓ  َِمٛمُْٜمؿْ  َي ُتفُ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  اهللاِ  هَمّْمُؾ  َويَمْق ٌَْٔمُتؿُ  َوَرمْحَ سما ْٝمَْم٣منَ  َٓ ٓا  ايمُما   « وَمٙمِٝماًل  إِ

ـٍ  ىَم٣منَ  َوََم٣م » :ط ورؽمقيمف  اهلل طمغمة َمع يمٙمٔمٌد طمغمة ٓ أن  زمٝم٣من دم  اهلل ويٗمقل  َٓ  ظم٠ُِْمَِم  إَِذا َُم٠ْمَِمٛم٥َمٍ  َو

ؿُ  َيُ٘مقنَ  َأن َأَْمًرا َوَرؽُمقيُمفُ  اهللاُ وَم٢َم  ةُ  َْلُ غَمَ
ـْ  اخْلِ ًٓ  َوؾا  هَمَٗمْد  َوَرؽُمقيَمفُ  اهللاَ َئْمصِ  َوََمـ ۖ   َأَْمِرِهؿْ  َِم ٌِٝمٛم٣ًم َواَل   « َمُّ

ٛم٥َمٌ  ُأؽْمَقةٌ  اهللاِ َرؽُمقلِ  دِم  يَمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  يَمَٗمْد  »:   اهلل ويٗمقل ًَ ـْ  ضَم  «أطِمرَ  وايْمَٝمقمَ  اهللا  َيْرصُمق نَ ىَم٣م ظمَِ

ـَ  » : اْلقى زمٚمخ٣ميمٖم٥م إٓ آسم٣ٌمع ي٘مقن وٓ  ط ٞمٌٝمف زم٣مسم٣ٌمع اهلل وأَمر  ؽُمقَل  َيتأٌُِمقنَ  ايماِذي لا  ايمٛماٌِلا  ايمرا َُمِّ ْٕ  ا

ٞمِجٝمؾِ  ايمتاْقَراةِ  دِم  فِمٛمَدُهؿْ  ََمْ٘مُتقزًم٣م ََيُِدوَٞمفُ  ايماِذي ـِ  َوَيٛمَْٜم٣مُهؿْ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  َيْٟمَُمُرُهؿ َواإْلِ ؿُ  َوُُيِؾُّ  اظمُْٛمَ٘مرِ  فَم ٣ٌَمِت  َْلُ  ايمْماٝمِّ

مُ  ٣ٌَمئ٧َِم  فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  َوُُيَرِّ ُهؿْ  فَمٛمُْٜمؿْ  َوَيَّمعُ  اخْلَ نَْماَلَل  إِْسَ ْٕ ـَ  ۖ   فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ىَم٣مَٞم٦ْم  ايماتِل َوا ُروهُ  زمِفِ  آََمٛمُقا هَم٣ميماِذي  َوفَمزا

وهُ  ٌَُٔمقا َوَٞمٌَمُ  « اظمُْْٖمٙمُِحقنَ  ُهؿُ  ُأويَمٰئَِؽ  ۖ   ََمَٔمفُ  َل ُأٞمزِ  ايماِذي ايمٛمُّقرَ  َواسما

م أن َيقز وٓ   ومّم٣مه أي  وأضمٌف  اهلل ومّم٣مه همام اظمح٣مب َمـ رء  ط رؽمقيمف وحم٥ٌم اهلل حم٥ٌم فمعم ُيٗمدِّ

 وي٘مرهف يٌٕمّمف أن اظم٠مَمـ فمعم وصم٤م  وىمرهف  اهلل  أزمٕمّمف وَم٣م ، يمف حمٌتف َمع زمف يٟمت أن اإلٞم٣ًمن فمعم ذفًم٣م

 :  اظمح٣مب َمـ ؾمٝمئ٣مً   ط رؽمقيمف وحم٥ٌم حمٌتف فمعم ُٞمٗمدم أن  ضمذرٞم٣م ومد  واهلل

٣م َي٣م »: سمٔم٣ملم وم٣مل َ ـَ  َأهيُّ ٌُّقا إِنِ  َأْويمَِٝم٣مءَ  َوإطِْمَقاَٞمُ٘مؿْ  آزَم٣مَءىُمؿْ  سَمتاِخُذوا َٓ  آََمٛمُقا ايماِذي ياَمنِ  فَمعَم  ايْمُ٘مْٖمرَ  اؽْمَتَح  ۖ   اإْلِ

ؿ َوََمـ ٛمُ٘مؿْ  َيَتَقْلاُ  َوفَمُِمغَمسُمُ٘مؿْ  َوَأْزَواصُمُ٘مؿْ  َوإطِْمَقاُٞمُ٘مؿْ  َوَأزْمٛم٣َمُؤىُمؿْ  آزَم٣مُؤىُمؿْ  ىَم٣منَ  إِن وُمْؾ  قنَ ايمٓما٣مظمُِ  ُهؿُ  هَمُٟمويَمٰئَِؽ  َمِّ
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هْمُتُٚمقَه٣م َوَأَْمَقاٌل  ٣مَرةٌ  اوْمؼَمَ َُمْقنَ  َوَِتَ ٣مَدَه٣م خَتْ ًَ ـُ  ىَم ٣مىمِ ًَ ـَ  إيَِمْٝمُ٘مؿ َأضَم٤ما  سَمْرَوْقََن٣َم َوََم  دِم  َوصِمَٜم٣مدٍ  َوَرؽُمقيمِفِ  اهللاِ َمِّ

زماُِمقاهمَ  ؽَمٌِٝمٙمِفِ   « ايْمَٖم٣مؽِمِٗمكمَ  ايْمَٗمْقمَ  هَيِْدي َٓ  َواهللاُ ۖ   زمَِٟمَْمِرهِ  اهللاُ َيْٟمِتَ  ضَمتاكٰ  ؼَمَ

 :   ايمٗم٣مئؾ أضمًـ وومد ضمٌٝمٌف  هقى فمعم يًغم واظمح٤م 

ٌافُ  سُمْٓمِٜمرُ  َوأْٞم٦َم  اإِليمف سَمْٔمِص   ؾَمٛمٝمعُ  ايمٗمٝم٣مس دم يَمٔمٚمري هذا ** ضُم

ٌَُّؽ  ىم٣منَ  يَمقْ  ـْ  اظمُِْح٤ما  إنا  ** ٕؿََمْٔمَتفُ  َص٣مِدوًم٣م ضُم  َُمْمِٝمعُ  ُُي٤ِمُّ  ظمَِ

ْٚمل، يَمٔمٚمرك اظمراد: زمٔمّمٜمؿ همٗم٣مل يَمٔمٚمري ايمٗم٣مئؾ ومقلدم  ايمٔمٙمامء  اطمتالف َمع  ًَ  وإولم ذيمؽ نمغم ووم٣ميمقا وم

 . هب٣م ايمتٔمٌغم سمرك

ِلا زمف صم٣مء ظم٣م ضمٌف و هقاه ي٘مقن ضمتك  ايم٘م٣مَمؾ اإليامن ايمٔمٌد ُي٠ْمَِمـ همال ضمدوده َُتَٖمظ أن  اهلل حم٥ٌم وَمـ  يمٛمٌا

٣م َداُوودُ  َي٣م »: سمٔم٣ملم وم٣مل، ايمّمالل ؽم٤ٌم اْلقى هم٣مسم٣ٌمع  ط َْرضِ  دِم  طَمٙمِٝمَٖم٥مً  صَمَٔمْٙمٛم٣َمكَ  إِٞما ْٕ  ايمٛما٣مسِ  زَمكْمَ  هَم٣مضْمُ٘مؿ ا

ؼِّ  َٓ  زم٣ِمحْلَ َقىٰ  سَمتاٌِعِ  َو ـَ  إِنا  ۖ   اهللاِ ؽَمٌِٝمؾِ  فَمـ هَمُٝمِّمٙماَؽ  اْْلَ ؿْ  اهللاِ  ؽَمٌِٝمؾِ  فَمـ َيِّمٙمُّقنَ  ايماِذي قا زماَِم  ؾَمِديٌد  َذاٌب فمَ  َْلُ ًُ  َٞم

٣مِب  َيْقمَ  ًَ
  «  احْلِ

َٓ  ۖ   ُأَِمْرَت  ىَماَم  َواؽْمَتِٗمؿْ  » سمٔم٣ملم ووم٣مل   «  ۖ   َأْهَقاَءُهؿْ  سَمتاٌِعْ  َو

ْ  هَم١مِن »: سمٔم٣ملم وم٣مل حم٣ميم٥م ٓ يمٙمٜمقى َمتٌع همٜمق  وَ   ط رؽمقيمف وأَمر   اهللَٕمر  يًتج٤م مل وَمـ    ملا

ٌُقا َتِجٝم ًْ ـْ  ۖ   َأْهَقاَءُهؿْ  َيتأٌُِمقنَ  اَم َأٞما  هَم٣مفْمَٙمؿْ  يَمَؽ  َي ـِ  َأَوؾُّ  َوََم ا ٌَعَ  ِِم ـَ  ُهًدى زمَِٕمغْمِ  َهَقاهُ  اسما  هَيِْدي َٓ  اهللاَ إِنا  ۖ   اهللاِ َمِّ

 « ايمٓما٣مظمكِِمَ  ايْمَٗمْقمَ 

ـِ  َأهَمَرَأْي٦َم  »: يٗمقل  اهلل إن زمؾ  َذ  ََم َ فُ  اختا فُ  َهَقاهُ  إَِْلَٰ  َوصَمَٔمَؾ  َووَمْٙمٌِفِ  ؽَمْٚمِٔمفِ  فَمعَمٰ  َوطَمَتؿَ  فِمْٙمؿٍ  فَمعَمٰ  اهللاُ َوَأَوٙما

هِ  فَمعَمٰ  ُرونَ  َأهَماَل  ۖ   اهللاِ زَمْٔمدِ  َِمـ هَيِْديفِ  هَمَٚمـ نِمَُم٣مَوةً  زَمٌَمِ   «  سَمَذىما

ل ُٜمؿا ": ط ايمٛماٌِل دفم٣مء َمـ وىم٣من وايمّماليم٥م  ايمٌدفم٥م إلم زمِم٣مضمٌف هيقى ٕٞمف هقى اْلقى وؽُمٚمِّ ٌْٛمِل ايمٙما  صَمٛمِّ

َ  َُمٛمَْ٘مَراِت  ْٕ َْهَقاِء، طْماَلِق،َا ْٕ فَْماَمِل، َوا ْٕ َْدَواءِ  َوا ْٕ  . فمـ ومْم٥ٌم زمـ َم٣ميمؽ ايمًٛم٥م دم فم٣مصؿ أيب ازمـ أطمرصمف "َوا
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 :  شمالشم٥م اإلٞم٣ًمن أفمداء أن ويذىمرون ، هقاك همخ٣ميمػ احلؼ سُمالِزم أن أردت إذا :  ايمًٙمػ زمٔمض ووم٣مل 

 ضمتك وم٣مل ايمٗم٣مئؾ:

ْٞمَٝم٣م ،إزِْمٙمِٝمُس  » ُٙمُٜمؿْ  اخَلاَلُص  ىَمْٝمَػ  *** َواَْلَقى َوَٞمْٖمِز  َوايمدُّ  ش: َأفْمَدائِل َوىمُّ

 فمعم  ، وإومٝم٥ًم ، أراء سمٗمديؿ َمـ وايمتحذير ، ايمٛمٌقي واْلدي ايمًٛم٥م َمالزَم٥م إلم دفمقةهمٝمف ايم  احلدي٧م ودم

ٌَْٝمَّم٣مءِ  فمعَم  سمرىمٛم٣م  :ط ايمٛماٌِل هم١من وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اهلل وضمل َمـ صم٣مء َم٣م  إِٓا  فَمٛمَْٜم٣م َيِزيغُ  ٓ ىَمٛمََٜم٣مِرَه٣م يَمّٝمُٙمَٜم٣م ايْم

 أطمرصمف أزمق داود فمـ ايمٔمرزم٣مض، وومد سمٗمدم . َه٣ميمٌِؽ 

 ،  صَمْٜمؿ آرآء ومدَمقا هم٣مْلٜمٚمٝم٥م ، وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب فمعم اْلقى ومدَمقا َٕنؿ  اإلؽمؿ هبذا  إهقاء أهؾ وؽُمٚمل 

 حمٚمد  آراء ومدَمقا وإؾم٣مفمرة  ، إيمٝمٜمؿ وَمـ ، فمٌٝمد زمـ وفَمْٚمر ، ايمٕمزال فمْم٣مء زمـ  واصؾ آراء ومدَمقا واظمٔمتزيم٥م

ب زمـ اهلل فمٌد زمـ  .  سمقزمتف ومٌؾ إؾمٔمري احلًـ وأيب  ىُمالا

 أهؾ زمٝمٛمام   ط َرؽُمقيَمف وومقل اهلل ومقل فمعم  أؽمًٜمؿ وَمـ أئٚمتٜمؿ أهقاء يٗمدَمقن إضمزاب أصح٣مب َتد و

: سمٔم٣ملم وم٣ملوومد  اظمتكم اهلل ضمٌؾ همٜمق ، ايمٔمٓمٝمؿ زم٣ميم٘مت٣مب أطمذوا ظم٣م وديٛمٜمؿ ، فمٗمٝمدهتؿ ْلؿ ؽَمٙمِٚم٦َم  احلدي٧م

ٌْؾِ  فْمَتِِمُٚمقاَوا» َٓ  مَجِٝمٔم٣مً  اهللاِ زمَِح وُمقا َو   « سَمَٖمرا

ًٌّتف زم٣مهلل افمتِمؿ همٚمـ   .  وهداه  اهلل شم

اطٍ  إلَِمٰ  ُهِديَ  هَمَٗمْد  زم٣ِمهللاِ َئْمَتِِمؿ َوََمـ » سمٔم٣ملم وم٣مل َتِٗمٝمؿٍ  ِسَ ًْ   « َمُّ

ـُ  َٓ : ط ايمٛمٌل ومقل َمـ سمٗمدم َم٣م اهلل دم اظمح٥ٌم وَمـ  طَِمٝمفِ  ُُي٤ِما  ضَمتاك َأضَمُدىُمؿْ  ُي٠ْمَِم فِ  ُُي٤ِمُّ  ََم٣م ِٕ ًِ  َمتٖمؼ يمِٛمَْٖم

 . فمٙمٝمف

 يمٙمٛم٣مس اخلغم حم٥ٌم وفمدم  ، وايم٘مراه٥م  ، وايمٌٕمض  ، واحلًد ، احلٗمد فمعم ُيٚمؾ ايمٕم٣ميم٤م دم اْلقى إسم٣ٌمع هم١من 

 . ذيمؽ ونمغم 

ـْ  ُٞمَٔمٝمؿَمـ زم٣مب ايمٖم٣مئدة و   : ايمٗم٣مئؾ وهق احلدي٧م دم ؤمٝمػ ، ايمًٛم٥م دم إَم٣مم اخُلَزافِمل  مَحا٣مد زمِ
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ٌاف وََمـ ،ىَمَٖمر زمخٙمٗمف اهلل ََمثاؾ َمـ  رؽمقيمف زمف وصػ أو ،ٞمٖمًف زمف اهلل وَصػ همٝمام ويمٝمس ،ىَمَٖمر زمخٙمٗمف اهلل ؾم

 .  سمُمٌٝمف وٓ متثٝمٌؾ   ط

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واألربعون الثاِني الحديث

 

 

 

 

 

ـِ ََم٣ميمٍِؽ  ـْ َأَٞمِس زْم ـَ َآَدَم "َيُٗمقُل: وَم٣مَل اهلُل سَمَٔم٣ملَم:   طوَم٣مَل : ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهلِل  ◙وفَم َي٣م ازْم

ـَ َآَدَم يَمق زَمَٙمَٕم٦ْم ُذُٞمق ، َي٣م ازْم  زُمَؽ إِٞماَؽ ََم٣م َدفَمقسَمٛمِل َوَرصَمقسَمٛمِْل نَمَٖمْرُت يَمَؽ فَمعَم ََم٣م ىَم٣مَن َِمٛمَْؽ َوٓ ُأزَم٣مرِمْ

َؽ يَمق َأسَمْٝمَتٛمِْل زمِِٗمَراِب إَْرِض طَمَْم٣ميَ  ـَ َآَدَم إِٞما اَمِء شُمؿا اؽمَتْٕمَٖمْرسَمٛمِْل نَمَٖمْرُت يَمَؽ، َي٣م ازْم ًا ٣م شُمؿا يمِٗمْٝمَتٛمِْل فَمٛم٣َمَن ايم

٣م ََمٕمِٖمَرةً  ُك يِبْ ؾَمْٝمَئ٣ًم ٕسََمْٝمُتَؽ زمِِٗمَراهِبَ ـٌ  "َٓ سُممْمِ ًَ َِمِذيُّ َووَم٣مَل: ضَمِدْي٧ٌم ضَم ْ  َصَحْٝمٌح. َرَواُه ايمؼمِّ
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 *********************************************ايمممح :

 ضمقى ومد ايم٘مت٣مب هذا أن سمرى وأٞم٦مآطمر ضمدي٧م وؤمف ايمٛمقوي رمحف اهلل دم هذه ايمرؽم٣ميم٥م اظمٖمٝمدة،  هذا

  ، ايمِمح٣مح َمـ همٜمق إضم٣مدي٧م َمـ همٝمف ذىمر َم٣م ونم٣ميم٤م ، وإضم٘م٣مم ، وأداب ، ايمٔمٗم٣مئد دم ،  ىمثغما طمغًما

 . طَمرىأُ  أديم٥مٍ  َمـ يث٦ٌم وَمٔمٛم٣مه٣م ؽمٛمًدا سمث٦ٌم مل هم١مَن٣م ،  يًغمة أضم٣مدي٧م فمدا َم٣م واحِل٣ًمن

ـْ ":   ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب   ضمدي٧م:  إضم٣مدي٧م هذه وأول  ـِ  َِم ًْ  ". ."َئْمٛمِٝمفِ  َٓ  ََم٣م سَمْرىُمفُ  اظمَْْرءِ  إؽْماَلمِ  ضُم

 . ♫ احلًكم ازمـ فمقم فمـ  ، َُمرؽَمؾ أٞمف همٝمف هم٣ميمِمحٝمح 

ٌاٛمل فَمَٚمٙمُتفُ  إَِذا فَمَٚمؾٍ  فَمعَم  ُديماٛمل ◙ ؽَمٔمدِ  زمـ ؽَمٜمؾٍ  ضمدي٧م:  شم٣مٞمٝمٜم٣م  ٌاٛمل اهللُ، َأضَم : هَمَٗم٣مَل  ايمٛم٣َمُس؟ َوَأضم

ٞمَٝم٣م دم ازَهد ٌاَؽ  ايمدُّ
ٌاَؽ  ايمٛما٣مسِ  فِمٛمَد  همٝماَم  وازَهد اهللُ، ُُيِ

  زم٣ميم٘مذب اهتؿ ايْمُٗمَرِر  فَمْٚمر ازمـ طم٣ميمد همٝمف  ".ايمٛما٣مُس  ُُيِ

ـِ  ضمدي٧م:  يمث٣ميم٧ما ٌا٣مسٍ  ازْم ٣مَوزَ  اهللَ إِنا :  ََم٣م◙ فَم ـْ  رِم  ََتَ تِل فَم َٝم٣منَ  اخَلَْمٟمَ  ُأَما ًْ  اؽْمُتْ٘مِرُهقا َوََم٣م َوايمٛمِّ

 . ذيمؽ دم وم٣مَرب أو ؤمٖمف فمعم اإلمج٣مع ُذىمِرَ  ورزمام ، ؤمٝمػ أٞمف هم٣ميمِمحٝمح  ".فَمَٙمْٝمفِ 

ٌْدِ  ضمدي٧م: ايمرازمع ـِ  اهللِ  فَم ـِ  فَمْٚمِرو زم ًٌَٔم٣م َهَقاهُ  َيُ٘مقن ضَمتاك َأضَمدىُمؿْ  ُي٠ْمَِمـ َٓ  ".َم٣م◙ ايمٔم٣مصِ  زم  ظم٣َِم سَم

 . ايمٔمٙمؾ َمـ ؽذيم ونمغم مَحا٣مد زمـ ٞمٔمٝمؿ همٝمف  ". زمِفِ  صِمْئ٦م

 . إرزمٔمكم ىمت٣مب ♫ ايمٛمقوي زمف طمتؿ فمٓمٝمؿ ضمدي٧م هذا 

٦ٌَم وهب٣م ،  اهلل إلم سُمّم٣مف ايمتل ايمُٗمدؽِمٝم٥م إضم٣مدي٧م َمـ وهق  ، وصقت زمحرف َُمَتَ٘مٙمِؿ  اهلل أن ُيث

ـَ  َي٣م:   ومقيمف وايمِمقت احلرف فمعم وايمديمٝمؾ  ، ؾم٣مء  وىمٝمػ  ، ؾم٣مء َمتك يت٘مٙمؿ  ، ٞمداء ضمرف ايمٝم٣مء هم١من ، َآَدمَ  ازْم

ـَ  َٚمفُ  ظمِِٝمَٗم٣مسمِٛم٣َم َُمقؽَمك صَم٣مءَ  َوظمَا٣م» :سمٔم٣ملم وم٣مل، اهلل ىمالم ايمًالم فمٙمٝمف َمقؽمك ؽمٚمع وومد  َُمٛم٣مدى، َآَدم وازْم  َوىَمٙما

 . «َرزّمف
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ـَ   اهلل وطم٣مؿم٤م  ش: آدم ازمـ ي٣م » ومقيمف  م ومد   اهلل ٕن ، نمغمه دون َآَدمَ  ازْم   :سمٔم٣ملم وم٣مل ايمِمٛمػ هذا ىمرا

َْمٛم٣َم َويَمَٗمْد » ْٙمٛم٣َمُهؿْ  آَدمَ  لزَمٛمِ  ىَمرا ٌَْحرِ  ايْمػَمِّ  دِم  َومَحَ ـَ  َوَرَزوْمٛم٣َمُهؿ َوايْم ٣ٌَمِت  َمِّ ْٙمٛم٣َمُهؿْ  ايمْماٝمِّ ـْ  ىَمثغِمٍ  فَمعَمٰ  َوهَمّما ا  طَمَٙمْٗمٛم٣َم ِمِّ

 «سَمْٖمِّمٝماًل 

٣منَ  طَمَٙمْٗمٛم٣َم يَمَٗمْد  » :سمٔم٣ملم وم٣مل، سمٗمقيؿ أضمًـ دم اهلل وطمٙمٗمف  ًَ ـِ  دِم  اإلْٞم ًَ  « سَمْٗمِقيؿٍ  َأضْم

َرىُمؿْ َوَص  » سمٔم٣ملم ووم٣مل ـَ  قا ًَ   « ُصَقَرىُمؿْ  هَمَٟمضْم

 :  زم٣ميمتٗمقى اإلٞم٣ًمن ْلذا ايم٘مراَم٥م  اهلل صمٔمؾ شمؿ 

 « طَمٌغِمٌ  فَمٙمِٝمؿٌ  اهللاَ إِنا  ۖ   َأسْمَٗم٣مىُمؿْ  اهللاِ فِمٛمَد  َأىْمَرََمُ٘مؿْ  إِنا  » سمٔم٣ملم وم٣مل

 َُتِِٗمَؼ  يمق آدم زمٛمل مجٝمع هم١من ايمٔمٚمقم زمف يراد أٞمف ُئٌَمد ٓ ، اخلِمقص زمف ُيَراد أو ايمٔمٚمقم ايمٛمداء هذا وهؾ 

 : واٞمحراف ذك فمعم ايمٛم٣مس أىمثر أن ايمقاومع ويم٘مـ ، ْلؿ ونمٖمر ، ْلؿ  اهلل ٓؽمتج٣مب ُذىمِر َم٣م همٝمٜمؿ

ـُ  َوََم٣م » سمٔم٣ملم وم٣مل ٓا  زم٣ِمهللاِ َأىْمَثُرُهؿ ُي٠ْمَِم ىُمقنَ  َوُهؿ إِ مْمِ  « َمُّ

ـْ  َووَمٙمِٝمٌؾ  » سمٔم٣ملم وم٣ملو ٣ٌَمِديَ  َمِّ ُ٘مقرُ  فِم  . « ايمُما

 وم٣مل فمٓمٝمٚم٥م فم٣ٌمدة وايمدفم٣مء  ش: ُأزَم٣مرِمْ  َوٓ َِمٛمَْؽ  ىَم٣منَ  ََم٣م فَمعَم  يَمَؽ  نَمَٖمْرُت  َوَرصَمقسَمٛمِلْ  َدفَمقسَمٛمِل ََم٣م َؽ إِٞما   » ومقيمف 

ـَ  إِنا  ۖ   يَمُ٘مؿْ  َأؽْمَتِج٤ْم  اْدفُمقيِن   رزم٘مؿ ووم٣مل»:  اهلل ونَ  ايماِذي َتْ٘مػِمُ ًْ ـْ  َي ٣ٌَمَدِت  فَم  صَمَٜمٛماؿَ  ؽَمَٝمْدطُمُٙمقنَ  فِم

ـَ    «َداطِمِري

٣ٌَمِدي ؽَمَٟميَمَؽ  َوإَِذا »:   اهلل ووم٣مل  اعِ  َدفْمَقةَ  ُأصِمٝم٤ُم  ۖ   وَمِري٤ٌم  هَم١ميِنِّ  فَمٛمِّل فِم   « ۖ   َدفَم٣منِ  إَِذا ايمدا

َؽ  دِم  َرزماَؽ  َواْذىُمرْ » سمٔم٣ملم ووم٣مل ًِ فًم٣م َٞمْٖم ْٜمرِ  َوُدونَ  َوطِمٝمَٖم٥مً  سَمَيُّ ـَ  اْْلَ َص٣ملِ  زم٣ِميْمُٕمُدوِّ  ايْمَٗمْقلِ  َِم ْٔ َٓ  َوا ْـ  َو  سَمُ٘م

ـَ   [285: إفمراف] « ايْمَٕم٣مهمِٙمكِمَ  َِم

ُؿْ  »  اهلل وم٣مل دم  ٣مِرفُمقنَ  ىَم٣مُٞمقا إَِنا ًَ اِت  دِم  ُي غْمَ ٣ًٌم َوَيْدفُمقَٞمٛم٣َم اخْلَ ٣ًٌم َرنَم   « طَم٣مؾِمِٔمكمَ  يَمٛم٣َم َوىَم٣مُٞمقا ۖ   َوَرَه
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٥م َم٣م ؽمقاءً  إٞمٌٝم٣مء دفم٣مء فمـ اهلل أطمػم ايمتل أي٣مت َمـ وىمؿ   ، أيقب دفم٣مء َمـ إٞمٌٝم٣مء ؽمقرة دم اهلل ومِما

 ". إدفمٝم٥م َمـ ذيمؽ ونمغم ويمقط ، ٞمقح ىمدفم٣مء نمغمه٣م دم صم٣مء َم٣م أو ، وزىمري٣م ، ويقٞمس

  ونمغمه ايمؼمَمذي أطمرصمف. ش ايمٔم٣ٌمدة هق ايمدفم٣مء »:  زمُمغم زمـ ايمٛمٔمامن ضمدي٧م ودم 

 ، ْلٝمٔم٥م ازمـ اهلل فمٌد ؽمٛمده دم ؤمٝمػ همٜمق ش„ ايمٔم٣ٌمدة َمخ ايمدفم٣مء„» :  َم٣ميمؽ زمـ أٞمس ضمدي٧م وأَم٣م

 . ؤمٝمػ

 :ومًامن وايمدفم٣مء

 ، ارزومٛمل ايمٙمٜمؿ ، رم انمٖمر ايمٙمٜمؿ:  سمٗمقل ىمٟمن ايمْمٙم٤م هق اظمًٟميم٥م ودفم٣مء فم٣ٌمدة ودفم٣مء َمًٟميم٥م دفم٣مء  إول:

 : وايمٖم٣مصمر وايمػم وايم٘م٣مهمر اظم٠مَمـ همٝمف يُمؼمك ايمدفم٣مء وهذا ، افمْمٛمل ايمٙمٜمؿ

ٌُقا هَم١مَِذا » سمٔم٣ملم وم٣مل
ـَ  يَمفُ  خُمْٙمِِِمكمَ  اهللاَ َدفَمُقا ايْمُٖمْٙمِؽ  دِم  َرىمِ ي ىُمقنَ  ُهؿْ  إَِذا ايْمػَمِّ  إلَِم  ٣مُهؿْ َٞمجا  هَمَٙماما  ايمدِّ   « ُيمْمِ

  اهلل دفم٣م ىمٙمام اإلٞم٣ًمن و ،  اهلل هق  ، احل٣مصم٣مت ويٗميض  ، إَمقر ويٝمن ، ايم٘مروب يٖمرج هم٣ميمذي  

ـْ  َم٣م:  وَم٣مَل  - ط- ايمٛماٌِلا  َأنا  ؽَمِٔمٝمدٍ  َأيِب  همٔمـ فمٓمٝمؿ طمغم دم همٜمق ٙمِؿٍ  َِم ًْ  وَمْمِٝمَٔم٥مُ  َوَٓ  شْمؿٌ إِ  همِٝمَٜم٣م يَمْٝمَس  زمَِدفْمَقةٍ  َيْدفُمق َُم

٣م اهللاُ َأفْمَْم٣مهُ  إِٓا  َرضِمؿٍ  ٣م شَماَلٍث  إضِْمَدى هِبَ َؾ  َأنْ  إَِما ٣م َدفْمَقسُمفُ  يَمفُ  سُمَٔمجا طِمَرَه٣م َأنْ  َوإَِما ٣م أطِمَرةِ  ذِم  يَمفُ  َيدا َف  َأنْ ُ َوإَِما  َيٌْمِ

ـَ  فَمٛمْفُ  قءِ  َِم ًُّ  . ونمغمه أمحد أطمرصمف  ". َِمْثَٙمَٜم٣م ايم

 ايمٕم٣ميم٤م دم ايمٔم٣ٌمدة ودفم٣مء ، ايمٔم٣ٌمدات َمـ ذيمؽ ونمغم واحل٨م ، وايمِمٝم٣مم ، ايمِمالة هق :ةايمٔم٣ٌمد دفم٣مءايمث٣مين: 

 .  ذيمؽ ونمغم وايمِمٝم٣مم ، واحل٨م ، ىم٣ميمِمالة ايمٔم٣ٌمدات َمـ ىمثغمٍ  دم ُيْدفَمك  اهلل هم١من ، اظمًٟميم٥م دفم٣مء يتّمٚمـ

 فم٣ٌمده َمـ ؾم٣مء ظمـ وضمكم ووم٦ٍم  أي دم يًتجٝم٤م  اهلل أن َمع ايمدفم٣مء ٓؽمتج٣مزم٥م أووم٣مسًم٣م  اهلل صمٔمؾ وومد

 ُهَرْيَرةَ  َأيِب  حلدي٧م ، اْلٚمٔم٥م يقم إطمغمة ايم٣ًمفم٥م إووم٣مت هذه وَمـ، ٞمقم وٓ ؽمٛم٥م سمٟمطمذه ٓ ومٝمقمٌ  ضملٌ  همٜمق ،

ْٚمَٔم٥م دِم  إنا :  ◙ ٣مفَم٥مٌ  اْْلُ ًَ ٌٌْد  ُيَقاهمُِٗمَٜم٣م َٓ  يَم ٙمِؿٌ  فَم ًْ َٟمُل  َُم ًْ ٓا  ؾَمْٝمًئ٣م سمٔم٣ملم اهللَ َي ٣مهُ  َأفْمَْم٣مهُ  إِ  ِدهِ زمِٝمَ  َوَأؾَم٣مرَ  - إِيا

ُٙمَٜم٣م  . َمًٙمؿ أطمرصمف ُيَٗمٙمِّ
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 ضمدي٧م َمـ ايمِمحٝمح دِم  ىمام همٝمٗمقل ايمدٞمٝم٣م ايمًامء إلم  اهلل يٛمزل ضمكم ، ايمٙمٝمؾ َمـ إطمغم ايمثٙم٧م :مهواو 

 ُهَرْيَرةَ  َوَأيِب  ؽَمِٔمٝمدٍ  َأيِب 

ـْ :  نمغممه٣م فمـ وصم٣مء ـْ  ، يَمفُ  هَمَٟمؽْمَتِجٝم٤َم  َيْدفُمقيِن  ََم َٟميُمٛمِل ََم ًْ ـْ  ، هَمُٟمفْمْمَِٝمفُ  َي ًْ  ََم  ". يَمفُ  هَمَٟمنْمِٖمرَ  َتْٕمِٖمُريِن َي

 اهلل صعم ايمٛمٌل أن:  صمده فمـ أزمٝمف فمـ ؾمٔمٝم٤م زمـ فمٚمرو فمـ ايمؼمَمذي ؽمٛمـ همٖمل، فمرهم٥م يقم دفم٣مء وه٘مذا

 ٓ وضمده اهلل إٓ إيمف ٓ ومٌقم َمـ وايمٛمٌٝمقن أٞم٣م ومٙم٦م َم٣م وطمغم فمرهم٥م يقم دفم٣مء ايمدفم٣مء طمغم: وم٣مل ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف

  ومدير رء ىمؾ فمعم وهق احلٚمد ويمف اظمٙمؽ يمف يمف ذيؽ

َأيِب ُهَرْيَرَة، وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلِل َصعما اهللاُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙماَؿ: شَماَلشَم٥ٌم َٓ سُمَردُّ  ضمدي٧م همٖمل  ايمًٖمر دم ايمدفم٣مء َمٛمٜم٣مو 

٣مئُِؿ ضَمتاك ُيْٖمْمَِر، َواإِلََم٣مُم ايمَٔم٣مِدُل، َوَدفْمَقُة اظمَْْٓمُٙمقمِ  ْؿ: ايمِما  . أطمرصمف ايمؼمَمذي ونمغمه َدفْمَقهُتُ

ٌا٣مٍس، وَم٣مَل: ىَمَُمَػ َرؽُمقُل اهللِ  َمًٙمؿ همٖملوَمٛمٜم٣م ايمًجقد:  ـِ فَم ـِ ازْم َت٣مَرَة َوايمٛما٣مُس ُصُٖمقٌف  ×فَم ًِّ ايم

٥ُم، َيَراَه٣م اظمُْ »طَمْٙمَػ َأيِب زَمْ٘مٍر، هَمَٗم٣مَل:  ٣محِلَ ْؤَي٣م ايمِما ٓا ايمرُّ ِة إِ ٌُقا اِت ايمٛمُّ َ ٌَممِّ ـْ َُم ٌَْؼ َِم ُف مَلْ َي ٣م ايمٛما٣مُس، إِٞما َ ٙمُِؿ، َأْو سُمَرى َأهيُّ ًْ

با  ىُمقُع هَمَٔمٓمُِّٚمقا همِٝمِف ايمرا ٣م ايمرُّ َٓ َوإيِنِّ َُنِٝم٦ُم َأْن َأوْمَرَأ ايْمُٗمْرآَن َراىمًِٔم٣م َأْو ؽَم٣مصِمًدا، هَمَٟمَما ُجقُد يَمُف، َأ ًُّ ٣م ايم ، َوَأَما فَمزا َوصَمؾا

َتَج٣مَب يَمُ٘مؿْ  ًْ ـٌ َأْن ُي فَم٣مِء، هَمَٗمِٚم  .  شهَم٣مصْمَتِٜمُدوا دِم ايمدُّ

 ط: ، وم٣مل رؽمقل اهللايمدفم٣مء ٓؽمتج٣مزم٥م إووم٣مت أرصمك َمـ وهق واإلوم٣مَم٥م إذان زمكمَمٛمٜم٣م: و

 ، همٝمٜم٣م  اهلل ٞمدفمق أن  يمٛم٣م وذع ىمثغًما ايمِمالة دزمر اهلل يدفمق  ط ايمٛمٌل ىم٣من همٗمد ، ايمِمالة دزمر َمٛمٜم٣م:و 

  إووم٣مت َمـ  ذيمؽ نمغم ودم

 . َمًٙمؿ دم َمٔم٣مذ ٧مضمدي دم ىمام  ضمج٣مب اهلل وزمكم زمٝمٛمٜم٣م يمٝمس هم١مَن٣م اظمٓمٙمقم دفمقة :َمٛمٜم٣مو

سَمْدفُمقا:   ط وم٣مل  ويمده فمعم ايمقايمد دفمقة :مهواو  ُ٘مؿْ  فَمعَم  َٓ ًِ َٓ  َأْٞمُٖم ِدىُمؿْ  فَمعَم  سَمْدفُمقا َو َٓ َٓ  َأْو  سَمْدفُمقا َو

ـْ  سُمَقاهمُِٗمقا َٓ  َأَْمَقايمُِ٘مؿْ  فَمعَم  َٟمُل  ؽَم٣مفَم٥مً  اهللاِ َِم ًْ َتِجٝم٤ُم  فَمَْم٣مءٌ  همِٝمَٜم٣م ُي ًْ  صم٣مزمر فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف  يَمُ٘مؿْ  هَمَٝم
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ْٝمؾِ  دِم  إِنا  :ط وم٣مل ايمٙمٝمؾ دم ؽم٣مفم٥م و  ٣مفَم٥مً  ايمٙما ًَ ٙمِؿٌ  َرصُمٌؾ  ُيَقاهمُِٗمَٜم٣م َٓ  يَم ًْ َٟمُل  َُم ًْ ا اهللاَ َي ـْ  طَمغْمً ْٞمَٝم٣م َأَْمرِ  َِم  ايمدُّ

طِمَرةِ  ْٔ ٓا  َوا ٣مهُ  َأفْمَْم٣مهُ  إِ  .  َمًٙمؿ صحٝمح دم صم٣مزمر ضمدي٧م دم ىمام يَمْٝمَٙم٥مٍ  ىُمؾا  َوَذيمَِؽ  إِيا

ـْ »: ايمِم٣مَم٦م زمـ فم٣ٌمدة حلدي٧م   اهلل ذىمر َمع ايمٛمقم َمـ ايمٗمٝم٣مم فمٛمدَمٛمٜم٣م و  ـَ  سَمَٔم٣مرا  ََم ْٝمؾِ  َِم  ضِمكمَ  هَمَٗم٣مَل  ،ايمٙما

َتْٝمِٗمظُ  ًْ ٓا  إيَِمفَ  َٓ : َي يَؽ  َٓ  َوضْمَدهُ  اهللاُ إِ ْٚمُد  َويَمفُ  ،اظمُْْٙمُؽ  يَمفُ  ،يَمفُ  َذِ ءٍ  ىُمؾِّ  فَمعَم  َوُهقَ  ،احْلَ ٌَْح٣منَ  ،وَمِديرٌ  َرْ  ،اهللاِ ؽُم

ٚمْ  َٓ  ،هللِاِ ُد َواحْلَ ٓا  إيَِمفَ  َو َٓ  ،َأىْمػَمُ  َواهللاُ ،اهللاُ إِ َٓ  ضَمْقَل  َو ةَ  َو ٓا  وُمقا  يَمفُ  نُمِٖمرَ  ،رِم  انْمِٖمرْ  َربِّ  َدفَم٣م شُمؿا  ،ايْمَٔمٓمِٝمؿِ  ايْمَٔمقِمِّ  زم٣ِمهللاِ إِ

ٟمَ  وَم٣ممَ  هَم١مِنْ  ،يَمفُ  اؽْمُتِجٝم٤َم  َدفَم٣م:  وَم٣مَل  َأوْ :  ايْمَقيمِٝمُد  وَم٣مَل  ،"  . ايمٌخ٣مري أطمرصمف َصاَلسُمفُ  وُمٌَِٙم٦ْم  َصعما  ؿا شمُ  هَمَتَقوا

ـْ   صح ظم٣م  اهلل فمعم وايمثٛم٣مء ، وايمتٜمٙمٝمؾ  ، وايمتحٚمٝمد   زم٣ميمتًٌٝمح ومٌٙمف ي٠مسمك ايمذي ايمدفم٣مء َمٛمٜم٣م: و   َأَٞمسِ  فَم

ـِ  ْٚمٛمِ  اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م هَمَٗم٣ميَم٦ْم   ط ايمٛماٌِلِّ  إلَِم  ؽُمَٙمْٝمؿٍ  ُأمُّ  صَم٣مَءْت :  وَم٣مَل  ◙ ََم٣ميمٍِؽ  زْم ـا  َأْدفُمق ىَمٙماَِمٍت  لفَمٙمِّ  وَم٣مَل .  هِبِ

ٌِِّحكمَ :  ًَ ا َوصَمؾا  فَمزا  اهللاَ سُم َٚمِديٛمَفُ  فَممْمً ا َوََتْ يٛمَفُ  فَممْمً ِ ا َوسُمَ٘مػمِّ فُ  ضَم٣مصَمَتِؽ  ؽَمقِم  شُمؿا  فَممْمً  وَمْد  هَمَٔمْٙم٦ُم  وَمْد :  َيُٗمقُل  هَم١مِٞما

 ".هَمَٔمْٙم٦ُم 

 :  آؽمتج٣مزم٥م أؽم٣ٌمب َمـ هم١مَن٣م ايمدفم٣مء دم اإلحل٣مح :مهواو 

ُ٘مؿْ  اْدفُمقاْ  » سمٔم٣ملم وم٣مل فًم٣م َرزما  يدفمق هم١مٞمف  ؽمٌٝمال ذيمؽ إلم اؽمتْم٣مع َم٣م ايمدفم٣مء ُيٖمل  واإلٞم٣ًمن  «َوطُمْٖمَٝم٥مً  سَمَيُّ

٣ًٌم ، ؽمٚمٝمًٔم٣م  .  جمٝم٣ٌم ، ومري

 سمدفمقن إٞمام نم٣مئ٣ٌم وٓ أصؿ سمدفمقن ٓ إٞم٘مؿ» : ايمِمحٝمحكم دم ومٝمس زمـ اهلل فمٌد ضمدي٧م دم  ط ايمٛماٌِلِّ  وم٣ملو

 ش.جمٝم٣ٌم ومري٣ٌم ؽمٚمٝمٔم٣م

ـ » : اهلل وم٣مل و قءَ  َوَيْ٘مُِمُػ  َدفَم٣مهُ  إَِذا اظمُّْْمَْمرا  َُيِٝم٤ُم  َأَما ًُّ   « ايم

 صدروا إٓ ؾمٝمئ٣م ٓيٗمقل رأيف فمـ ايمٛم٣مس يِمدر رصمال رأي٦م:   وم٣مل ؽمٙمٝمؿ زمـ صم٣مزمر فمـ داود أيب ؽمٛمـ دمو 

 " وم٣مل َمرسمكم اهلل ي٣مرؽمقل ايمًالم فمٙمٝمؽ ومٙم٦م ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل هذا وم٣ميمقا ؟ هذا َمـ ومٙم٦م فمٛمف

 اهلل صعم اهلل رؽمقل أٞم٦م ومٙم٦م وم٣مل " فمٙمٝمؽ ايمًالم ومؾ اظمٝم٦م َتٝم٥م ايمًالم فمٙمٝمؽ هم١من ايمًالم فمٙمٝمؽ ٓسمٗمؾ
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 ؽمٛم٥م فم٣مم أص٣مزمؽ وإن فمٛمؽ ىمُمٖمف همدفمقسمف ض أص٣مزمؽ إذا ايمذي اهلل رؽمقل أٞم٣م " وم٣مل ؟ ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف

 افمٜمد ومٙم٦م وم٣مل " فمٙمٝمؽ رده٣م همدفمقسمف راضمٙمتؽ همّمٙم٦م همالة أو ومٖمراء زمٟمرض ىمٛم٦م وإذا يمؽ أٞمٌتٜم٣م همدفمقسمف

 َمـ ؾمٝمئ٣م َتٗمرن وٓ " وم٣مل ؾم٣مة وٓ وٓزمٔمغما وٓفمٌدا ضمرا زمٔمده ؽم٦ٌٌم همام وم٣مل " أضمدا ٓسمًٌـ " وم٣مل إرم

 ايم٣ًمق ٞمِمػ إلم إزارك وارهمع اظمٔمروف َمـ ذيمؽ إن وصمٜمؽ إيمٝمف َمٛمًٌط وأٞم٦م أطم٣مك سم٘مٙمؿ وإن اظمٔمروف

 اخلٝمالء زمٚمٔمٛمك » اظمخٝمٙم٥م ُٓي٤م اهلل وإن اظمخٝمٙم٥م ـَم هم١مَن٣م اإلزار وإؽم٣ٌمل وإي٣مك ايم٘مٔمٌكم هم١ملم أزمٝم٦م هم١من

 .  " فمٙمٝمف ذيمؽ وزم٣مل هم١مٞمام همٝمف سمٔمٙمؿ زمام سمٔمغمه همال همٝمؽ ئمٙمؿ زمام وفمغمك ؾمتٚمؽ اَمرؤ وإن ش: وايمت٘مػم

 ايمٙمٜمؿ ، ؾمئ٦م إن رم انمٖمر ايمٙمٜمؿ:  يٗمقل ايمدفم٣مء دم يًتثٛمك أن يمإلٞم٣ًمن َيقز وٓ رء ئمجزه ٓ  واهلل 

 اظمٛمٜمٝم٣مت َمـ  همٜمذا ، ؾمئ٦م إن ارمحٛمل

َٟميَم٥َم َويْمُٝمَٔمٓمِِّؿ  "  ط  اهللاِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل  ًْ ـْ يمَِٝمْٔمِزِم اظمَْ
إَِذا َدفَم٣م َأضَمُدىُمْؿ هَماَل َيُٗمْؾ: ايمٙمُٜمؿا انْمِٖمْر رِم إِْن ؾِمْئ٦َم، َويَم٘مِ

ٌء َأفْمَْم٣مُه  َٓ َيَتَٔم٣مـَمُٚمُف َرْ ٥ٌََم، هَم١مِنا اهللَ  نْم   .أطمرصمف َمًٙمؿ فمـ أيب هريرة  "ايمرا

 أو اإليامن اؽمٙمٌف ايمٙمٜمؿ:   همتٗمقل  زم١مؽم٣مءة إيمٝمؽ أؽم٣مء إٞم٣ًمن ي٘مقن ىمٟمن ايمدفم٣مء دم ئمتدي أن َيقز ٓ و  

 . يًتحٗمف ٓ َٕمرٍ  زمف اهمٔمؾ ايمٙمٜمؿ ، اومتٙمف ايمٙمٜمؿ وسمٗمقل يًغم ضمٗمؽ دم اخلْمٟم ي٘مقن أو اإلؽمالم

 .هق أٞم٣م أىمقن أن وأرصمق  :ط  اهللاِ َرؽُمقُل  وم٣مل واضمد يمرصمؾٍ  ايمقؽمٝمٙم٥م هم١من ، ايمقؽمٝمٙم٥موَمٛمٜم٣م: دفم٣مء 

فِ  يمَِٗم٣مءَ  َيْرصُمق ىَم٣منَ  هَمَٚمـ » :  اهلل وم٣مل ايمرصم٣مء هق ايمدفم٣مء اؽمتج٣مزم٥م أؽم٣ٌمب وَمـ  ٣م فَمَٚماًل  هَمْٙمَٝمْٔمَٚمْؾ  َرزمِّ  َص٣محِلً

 َٓ كْ  َو ٣ٌَمَدةِ  ُيمْمِ فِ  زمِِٔم  « َأضَمًدا َرزمِّ

ـْ  َمًٙمؿ صحٝمح همٖمل رصم٣مءه وُيٗمؼ دفم٣مءه يًتجٝم٤م أن  اهلل َمـ همغمصمق  َرؽُمقُل  وَم٣مَل  وَم٣مَل  ةَ ُهَرْيرَ  َأزمِك فَم

ِـّ  فِمٛمَْد  َأَٞم٣م َوصَمؾا  فَمزا  اهللاُ َيُٗمقُل  » - ط- اهللاِ ٌِْدى ـَم فِ  ذِم  َذىَمَرٞمِك إِنْ  َيْذىُمُرٞمِك ضِمكمَ  ََمَٔمفُ  َوَأَٞم٣م زمِك فَم ًِ  ذِم  َذىَمْرسُمفُ  َٞمْٖم

ك ًِ َب  نْ َوإِ  َِمٛمُْٜمؿْ  طَمغْمٌ  ُهؿْ  ََمإلٍ  ذِم  َذىَمْرسُمفُ  ََمإلٍ  ذِم  َذىَمَرٞمِك َوإِنْ  َٞمْٖم ا َِمٛمِّك سَمَٗمرا زْم٦ُم  ؾِمػْمً َب  َوإِنْ  ِذَرافًم٣م إيَِمْٝمفِ  سَمَٗمرا  إلَِما  سَمَٗمرا

زْم٦ُم  ِذَرافًم٣م  .ش َهْرَويَم٥مً  َأسَمْٝمُتفُ  َيْٚمُِمك َأسَم٣مٞمِك َوإِنْ  زَم٣مفًم٣م َِمٛمْفُ  سَمَٗمرا
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 . ٝمؿايمرضم ايمٕمٖمقر وهق ، ضم٣ميمؽ وُيِمٙمح ، َدّيٛمَؽ ويٗميض  ىمرزمؽ يٖمرج أن ،  اهلل دم ايمْمٚمع هق وايمرصم٣مء 

ـْ هم ط  اهللاِ َرؽُمقُل  فمعم وايمِمالة  هلل  فمعم ايمثٛم٣مء يديف زمكم يٗمدم أن ايمدفم٣مء ومٌؾ يمإلٞم٣ًمن ويٛمٌٕمل  هَمَّم٣ميَم٥مَ  َٔم

ـِ  ٌَْٝمدٍ  زْم ، فُم َْٞمَِم٣مِريِّ ْٕ ْ  َصعما  َرصُماًل  َرَأى  ط اهللاِ  َرؽُمقَل  َأنا  ا ْ  اهللاَ، َُيَْٚمدِ  مَل ْدهُ  َومَل ْ  ُيَٚمجِّ   ط ٌِلِّ ايمٛما  فَمعَم  ُيَِمؾِّ  َومَل

َف، هِ  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  هَمَدفَم٣مهُ  شَهَذا فَمِجَؾ »:  ط اهللاِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  َواْٞمٌَمَ ٌَْدأْ  َأضَمُدىُمؿْ  َصعما  إَِذا ": َويمَِٕمغْمِ  زمَِتْحِٚمٝمدِ  هَمْٙمَٝم

ِف، زمَِتْحِٚمٝمدِ : وَم٣مَل  َأوْ  اهللاِ، ِلِّ  فَمعَم  َويْمُٝمَِمؾِّ  فَمَٙمْٝمفِ  َوايمثاٛم٣َمءِ  َرزمِّ  أطمرصمف ايمؼمَمذي . " ؾَم٣مءَ  زماَِم  َيْدفُمق شُمؿا  ، ط ايمٛمٌا

ُٜمؿا  " َيُٗمقُل  َرصُماًل  ؽَمِٚمعَ   ط اهللاِ َرؽُمقَل  ؽمٚمع:  وم٣مل زمريدة فمـ دداو أيب ؽمٛمـ دمو  َأؾْمَٜمُد  َأينِّ  َأؽْمَٟميُمَؽ  إيِنِّ  ايمٙما

َؽ  ٓا  إيَِمفَ  َٓ  اهللاُ  َأْٞم٦َم  َأٞما ضََمُد  َأْٞم٦َم  إِ ْٕ َٚمُد  ا ْ  ايماِذي ايمِما ْ  َيٙمِْد  مَل ْ  ُيقيَمْد  َومَل ـْ  َومَل  ؽَمَٟميْم٦َم  يَمَٗمْد :  هَمَٗم٣مَل  ، " َأضَمٌد  ىُمُٖمًقا يَمفُ  َيُ٘م

ؽْمؿِ  اهللاَ ِٓ فَمَٓمؿ زم٣ِم ْٕ  ".َأصَم٣مَب  زمِفِ  ُدفِملَ  َوإَِذا َأفْمَْمك زمِفِ  ؽُمئَِؾ  إَِذا ايماِذي ا

  ، ايمٔمٝمقب ؽمؼم هل واظمٕمٖمرة ، رضمٝمؿ نمٖمقر  اهلل ٕن ش: ُأزَم٣مرِمْ  َوٓ َِمٛمَْؽ  ىَم٣منَ  ََم٣م فَمعَم  يَمَؽ  نَمَٖمْرُت   » :ومقيمف 

٣مرٌ  َوإيِنِّ  »: سمٔم٣ملم وم٣مل، ايمذٞمقب فمـ وايمتج٣موز ـَ  سَم٣مَب  ظمَِّـ يَمَٕمٖما ٣م َوفَمِٚمَؾ  َوآََم  « اْهَتَدىٰ  شُمؿا  َص٣محِلً

٣ٌَمِدي َي٣م ": ط اهلل رؽمقل ووم٣مل ُ٘مؿْ ، فِم ْمُِئقنَ  إِٞما ْٝمؾِ  خُتْ ُٞمقَب  َأنْمِٖمرُ  َوَأَٞم٣م، َوايمٛماَٜم٣مرِ  زم٣ِميمٙما  هَم٣مؽْمَتْٕمِٖمُرويِن  ،مَجِٝمًٔم٣م ايمذُّ

 .أطمرصمف َمًٙمؿ فمـ أيب ذر  "يَمُ٘مؿْ  َأنْمِٖمرْ 

 ازمـ ؿم٣مرق ضمدي٧م َمـ َمًٙمؿ دم صم٣مء يمٗمد زمؾ ، ارمحٛمل ايمٙمٜمؿ رم انمٖمر ايمٙمٜمؿ ، همٝمٜم٣م ايمتل إدفمٝم٥م هل وىمؿ 

صُمُؾ  ىَم٣منَ  أؾمْٝمؿ َٚمفُ  َأؽْمَٙمَؿ، إَِذا ايمرا اَلَة،  ط ايمٛماٌِلُّ  فَمٙما ءِ  َيْدفُمقَ  َأنْ  َأََمَرهُ  شُمؿا  ايمِما َٓ ٠ُم  رِم، انْمِٖمرْ  ايمٙمُٜمؿا »: ايْمَ٘مٙماَِمِت  هِبَ

 .شَواْرُزوْمٛمِل َوفَم٣مهمِٛمِل َواْهِديِن، َواْرمَحْٛمِل،

ٛم٣َم  »:  اظمًٙمٚمكم دفم٣مء وَمـ اهَمٛم٣َم ُذُٞمقزَمٛم٣َم يَمٛم٣َم انْمِٖمرْ  َرزما ٦ٌِّْم  َأَْمِرَٞم٣م دِم  َوإِْهَ َٞم٣م َأوْمَداََمٛم٣َم َوشَم  ايْمَٗمْقمِ  فَمعَم  َواٞمٌُمْ

ـَ   « ايْمَ٘م٣مهمِِري

ٛم٣َم يَمٛم٣َم َوانْمِٖمرْ  » سمٔم٣ملم قيمفووم َٞم٣م ََمْقََٓٞم٣م َأٞم٦َم  َواْرمَحْ ـَ  ايْمَٗمْقمِ  فَمعَم  هَم٣مٞمٌُمْ  « ايْمَ٘م٣مهمِِري
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 ٓ أَمره وإَمر ، رء ي٘مرشمف وٓ رء ئمجزه ٓ وايمذي ايمرضمٝمؿ ايمٕمٖمقر هق اهلل ٕن  ش: ُأزَم٣مرِمْ  َوٓ » ومقيمف

 .  يٖمٔمٙمقن وهؿ يٖمٔمؾ فمام يًٟمل

ـَ  َي٣م»ومقيمف:    اَمءِ  فَمٛم٣َمنَ  ُذُٞمقزُمَؽ  زَمَٙمَٕم٦ْم  يَمق َآَدمَ  ازْم ًا اَمءِ  فَمٛم٣َمنَ :  يَمَؽ  نَمَٖمْرُت  اؽمَتْٕمَٖمْرسَمٛمِلْ  شُمؿا  ايم ًا  ايمًح٣مب ومٝمؾ ايم

 ".ُيْمئ٠مون و يذٞمٌقن ايمٔم٣ٌمد أن وفيى:  ، إَمران هب٣م ُيراد أن يٚمٛمع وٓ ، ايمًامء فمٙمق وومٝمؾ ،

ْ  قْ يمَ  زمَِٝمِدهِ  َٞمْٖمِز  َوايماِذي  ط اهللاِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل  ٌُقا مَل
٣مءَ  زمُِ٘مؿْ  اهللاُ يَمَذَه٤َم  سُمْذٞمِ ٌُقنَ  زمَِٗمْقمٍ  َوَْلَ

َتْٕمِٖمُرونَ  ُيْذٞمِ ًْ  اهللاَ  هَمَٝم

ؿ هَمَٝمْٕمِٖمرُ   هريرة أيب فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف ".َْلُ

ٌؾ سمًٙمؽ أن همٔمٙمٝمؽ  ، ايمٔمٌد أهي٣م َمٛمؽ ضم٣مصؾ ايمذٞم٤م ىم٣من هم١مذا  ًُ  آؽمتٕمٖم٣مر :مهواو سم٘مٖمغمه إلم اظم٠مدي٥م ايم

 اؽْمَتْٕمِٖمُروا َوَأنِ  »، ووم٣مل سمٔم٣ملم: « َوُدودٌ  َرضِمٝمؿٌ  َريبِّ  إِنا  ۖ   إيَِمْٝمفِ  سُمقزُمقا شُمؿا  َرزماُ٘مؿْ  ؽْمَتْٕمِٖمُرواَوا »:  اهلل وم٣مل

ُ٘مؿْ  َت٣مفًم٣م ُيَٚمتِّْٔمُ٘مؿ إيَِمْٝمفِ  سُمقزُمقا شُمؿا  َرزما ٛم٣ًم َما ًَ ك َأصَمؾٍ  إلَِمٰ  ضَم ٚمًّ ًَ  »، ووم٣مل سمٔم٣ملم: « ۖ   هَمّْمَٙمفُ  هَمّْمؾٍ  ِذي ىُمؾا  َوُي٠ْمِت  َمُّ

ُ٘مؿْ  اؽْمَتْٕمِٖمُروا هَمُٗمْٙم٦ُم  فُ  َرزما ٣مًرا ىَم٣منَ  إِٞما اَمء ُيْرؽِمؾِ  نَمٖما ًا ْدَراًرا فَمَٙمْٝمُ٘مؿ ايم  يماُ٘مؿْ  َوََئَْمؾ َوزَمٛمكِمَ  زمَِٟمَْمَقالٍ  َوُيْٚمِدْدىُمؿْ . َمِّ

ُ٘مؿْ  اؽْمَتْٕمِٖمُروا وَمْقمِ  َوَي٣م »، ووم٣مل سمٔم٣ملم: « َأَْن٣َمًرا يماُ٘مؿْ  َوََئَْمؾ صَمٛما٣مٍت  اَمءَ  ُيْرؽِمؾِ  إيَِمْٝمفِ  زُمقاسُمق شُمؿا  َرزما ًا  فَمَٙمْٝمُ٘مؿ ايم

ْدَراًرا ةً  َوَيِزْدىُمؿْ  َمِّ سمُِ٘مؿْ  إلَِمٰ  وُمقا َٓ  وُمقا  «  جُمِْرَِمكمَ  سَمَتَقيماْقا َو

 ، اهلل أؽمتٕمٖمر وم٣مل ايمِمالة َمـ اٞمتٜمك إذا   ط اهللاِ َرؽُمقُل  ىم٣من َمًٙمؿ فمٛمد ◙ شمقزم٣من ضمدي٧م ودم  

اَلمُ  ْٞم٦َم أَ  ايمٙمُٜمؿا  اهلل أؽمتٕمٖمر ، اهلل أؽمتٕمٖمر ًا اَلُم، َوَِمٛمَْؽ  ايم ًا ٣ٌَمَرىْم٦َم  ايم اَللِ  َذا ي٣م سَم ىْمَرامِ  اْْلَ  ".َواإْلِ

٣م صمٙمس َم٣م وه٘مذا  ًً ٌَْح٣مَٞمَؽ » رزمف واؽمتٕمٖمر إٓ  جمٙم ُٜمؿا  ؽُم  َوَأسُمقُب  َأؽْمَتْٕمِٖمُركَ  ، َأْٞم٦َم  إِٓا  إيَِمفَ  ،َٓ  َوزمَِحْٚمِدكَ  ايمٙما

  ش. إيَِمْٝمَؽ 

 ايمٛما٣مَس  َوَرَأْي٦َم . َوايْمَٖمْتُح  اهللاِ  َٞمٌْمُ  صَم٣مءَ  إَِذا »: فمٙمٝمف  اهلل أٞمزل فَمقسم وومٌؾ  ا◙ فم٣مئُم٥م فمـ صم٣مء ىمام 

ـِ  دِم  َيْدطُمُٙمقنَ  ٌِّْح  َأهْمَقاصًم٣م اهللاِ  ِدي ًَ َؽ  زمَِحْٚمدِ  هَم فُ  َواؽْمَتْٕمِٖمْرهُ  َرزمِّ ازًم٣م ىَم٣منَ  إِٞما  «سَمقا
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ٌَْؾ  يٗمقل َم٣م ي٘مثر هم٘م٣من إَمر  هذا  ط ايمٛماٌِل همٔمؾ وومد   ٌَْح٣مَٞمَؽ  » ُٚمقَت يَ  َأنْ  وَم  َأؽْمَتْٕمِٖمُركَ  َوزمَِحْٚمِدكَ  ؽُم

٣م َأضْمَدشْمَتَٜم٣م َأَراكَ  ايماتِك ايْمَ٘مٙماَِمُت  َهِذهِ  ََم٣م اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م وُمْٙم٦ُم  وَم٣ميَم٦ْم . ش إيَِمْٝمَؽ  َوَأسُمقُب   فَماَلََم٥مٌ  لِم  صُمِٔمَٙم٦ْم  » وَم٣مَل  سَمُٗمقُْلَ

تِك ذِم  قَرةِ  آطِمرِ  إلَِم . ش ش:َوايْمَٖمْتُح  اهللاِ  ٌْمُ ٞمَ  صَم٣مءَ  إَِذا» وُمْٙمُتَٜم٣م َرَأْيُتَٜم٣م إَِذا ُأَما ًُّ   فم٣مئُم٥م فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف. ايم

٤م ذيمؽ فمعم ضم٧م  ط ايمٛمٌل هم١من ايمذٞم٤م زمٔمد آؽمتٕمٖم٣مر  ويتٔمكم ًٌْدا إِنا :  طوم٣مل رؽمقل اهلل وَرنما  فَم

٣ًٌم َأَص٣مَب  ٦ٌُْم  إيِنِّ  َربِّ  َي٣م:  هَمَٗم٣مَل  َذْٞم ٣ًٌم َأْذَٞم فُ  هَمَٗم٣مَل  ، رِم  هَم٣منْمِٖمْرهُ  َذْٞم ٌِْدي فَمٙمِؿَ :  َرزمُّ ٣م يَمفُ  َأنا  فَم ْٞم٤َم  َيْٕمِٖمرُ  َرزمًّ  زمِفِ  َوَيْٟمطُمُذ  ايمذا

 . هريرة أيب فمـ ايمٌخ٣مري أطمرصمف يَمفُ  هَمَٕمَٖمرَ  ،

 :وَمٙمخِمٜم٣م ايمتقزم٥م ذوط  ىمت٣مزمٛم٣م دم فمٛمف وٞمٗمٙمٛم٣مه٣م ايمْمح٣موي٥م ؾم٣مرح ذىمره٣م ىمثغمة ايمذٞمقب سم٘مٖمغم وأؽم٣ٌمب  

 ودفم٣مء -6، ايمٗمػم وفمذاب -5  ،  ايمدٞمٝمقي٥م واظمِم٣مئ٤م -4 ، واحلًٛم٣مت -3 ، وآؽمتٕمٖم٣مر -2 ، ايمتقزم٥م-0

  -8  وايمِمدوم٥م ،  ىم٣ميمدفم٣مء:  اظممموفم٥م إَمقر َمـ أي  اظمقت زمٔمد إيمٝمف هُيدى َم٣م  -7 واؽمتٕمٖم٣مرهؿ اظم٠مَمٛمكم

   ايمُم٣مهمٔمكم ؾمٖم٣مفم٥م  -08  ايمتٗم٣مص يٗمع وايمٛم٣مر اْلٛم٥م زمكم ومٛمْمرة فمعم وومقهمٜمؿ  -9  ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم أهقال   ، واحل٨م

 :  زمٗمقيمف ♫ فمٗمٝمؾ زمـ ايمٔمزيز فمٌد زمـ اهلل فمٌد ايمُمٝمخ ٞمٓمٚمٜم٣م وومد  ، ايمرامحكم أرضمؿ ٖمقفم -00

 . هيقى زم٣ميمذي يٖمز  َتِمؾ َمتك  طمِم٣مل** صمٜمٛمؿَ  فمذاب فمٌدٍ  فمـ ويًٗمط 

 .  سمرى أن ؾمئ٦م إن ايمٗمػم فمذاب َمِم٣مئ٤م** ضمًٛم٣مسمف اؽمتٕمٖم٣مره همتقزمتف 

 . كَُيثَ  زمٔمدَم٣م يمف هُيدى َم٣م ىمذيمؽ** يمٌٔمّمٜمؿ اظم٠مَمٛمكم دفم٣مء  ىمذاك

 . اظمٟموى ىمذا اْلحٝمؿ زمكم زمٗمٛمْمرةٍ ** وومقهمٜمؿ شمؿ احلمم يقم وأهقال 

 . سمرى  فمًك ايمْمح٣موي٥م ذح َمـ َمٙمخص**  يمرهبؿ وفمٖمقٍ  ؾم٣مهمعٍ  ؾمٖم٣مفم٥م 

ـَ  َي٣م  » :ومقيمف  كُ  َٓ  يمِٗمْٝمَتٛمِلْ  شُمؿا  طَمَْم٣مَي٣م إَْرضِ  زمِِٗمَراِب  َأسَمْٝمَتٛمِلْ  يَمق إِٞماَؽ  َآَدمَ  ازْم ٣م سَمْٝمُتَؽ َٕ  ؾَمْٝمَئ٣مً  يِبْ  سُممْمِ  زمِِٗمَراهِبَ

 يٙمٗمك أن وهق وايمٔمٗم٣مب ايمًٝمئ٣مت فمـ وايمتج٣موز ، ايمثقاب يمتحِمٝمؾ إؽم٣ٌمب أفمٓمؿ هذا أن همٝمف  ش:ََمٕمِٖمَرةً 
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 زمٛمقفمٝمف ايمممك َمـ  ختٙماص همٚمـ  ، ؽمٝمئ٥م أفمٓمؿ وايمممك ضمًٛم٥م أفمٓمؿ ايمتقضمٝمد هم١من ، زم٣ميمتقضمٝمد رزمف ايمٔمٌد

 . فمٓمٝمؿ طمغم فمعم همٜمق وإصٕمر ، إىمػم

ـْ  اهلل ٌْدفمَ  ضَمِدي٧ِم  دمو ـْ  فَمْٚمرو زمِ  ؽَمُٝمَخٙمُِّص  اهللاَ  إِنا :   ط اهللاِ  َرؽُمقُل    وَم٣مَل :  وَم٣مَل  ايمؼمَمذي فمٛمد ايمٔم٣مص زمِ

ـْ  َرصُماًل  تِل َِم اَلئِِؼ  ُرؤوسِ  فَمعَم  ُأَما َٔم٥مً  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَٝمٛمْمُمُ  ، ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  اخْلَ ًْ
ِٔمكمَ  سمِ ًْ

 ََمدِّ  َِمْثَؾ  ؽِمِجؾٍّ  ىُمؾُّ  ، ؽِمِجالًّ  َوسمِ

ٌٌََمِ  ـْ  َأسُمٛمْ٘مِرُ  َيُٗمقُل  شُمؿا  ، ايْم ٌَتِل َأـَمَٙمَٚمَؽ  ؟ ؾَمْٝمًئ٣م َهَذا َِم ٣مهمُِٓمقنَ  ىَمَت  فُمْذرٌ  َأهَمَٙمَؽ :  هَمَٝمُٗمقُل !  َربِّ  َي٣م َٓ :  هَمَٝمُٗمقُل  ؟ احْلَ

َٛم٥مً  فِمٛمَْدَٞم٣م يَمَؽ  إِنا  : زَمعَم :  هَمَٝمُٗمقُل !  َربِّ  َي٣م َٓ :  وَم٣مَل  ؟ ًَ فُ  ، ضَم :  همِٝمَٜم٣م زمَِْم٣موَم٥مٌ  هَمُتْخَرُج  ، ايْمَٝمْقمَ  َؽ فَمَٙمٝمْ  ـُمْٙمؿَ  َٓ  َوإِٞما

ٓا  إيَِمفَ  َٓ  َأنْ  َأؾْمَٜمُد  ًدا َوَأنا  ، اهللاُ  إِ ٌُْدهُ  حُمَٚما  َهِذهِ  ََم٣م!  َربِّ  َي٣م:  هَمَٝمُٗمقُل  ، َوْزَٞمَؽ  اضْمُيْ :  هَمَٝمُٗمقُل  ، َوَرؽُمقيُمفُ  فَم

ِت  َهِذهِ  ََمعَ  ايْمٌَِْم٣موَم٥مُ  ِجالا ًِّ َؽ :  هَمَٝمُٗمقُل  ؟ ايم ُت  هَمُتقَوعُ :  وَم٣مَل  ، سُمْٓمَٙمؿُ  َٓ  إِٞما ِجالا ًِّ ٥مٍ  دِم  ايم ٥مٍ  دِم  َوايْمٌَِْم٣موَم٥مُ  ، ىمِٖما  ، ىمِٖما

ُت  هَمَْم٣مؾَم٦ِم  ِجالا ًِّ ءٌ  اهللاِ اؽْمؿِ  ََمعَ  َيْثُٗمُؾ  هَماَل  : ايْمٌَِْم٣موَم٥مُ  َوشَمُٗمَٙم٦ِم  ايم  . َرْ

فُ » : اهلل وم٣مل وومد كْ  ََمـ إِٞما مَ  هَمَٗمْد  زم٣ِمهللاِ ُيمْمِ ٛما٥مَ  َٙمْٝمفِ فمَ  اهللاُ ضَمرا ـْ  يمِٙمٓما٣مظمكِِمَ  َوََم٣م ۖ   ايمٛما٣مرُ  َوََمْٟمَواهُ  اْْلَ  «َأٞمَِم٣مرٍ  َِم

كَ  َأن َيْٕمِٖمرُ  َٓ  اهللاَ  إِنا  »:   اهلل وم٣مل يمَِؽ  ُدونَ  ََم٣م َوَيْٕمِٖمرُ  زمِفِ  ُيمْمَ كْ  َوََمـ ۖ   َيَُم٣مءُ  ظمَِـ َذٰ  َوؾا  هَمَٗمْد  زم٣ِمهللاِ ُيمْمِ

 ًٓ  «زَمِٔمٝمًدا َواَل

 هذا فمٛمٜم٣م فمٖم٣م  اهلل ؾم٣مء وإن هب٣م  أطمذ  اهلل ؾم٣مء إن ، اظمُمٝمئ٥م َت٦م ايمممك دون همٝمام ايمذٞمقب أن وفيى: 

  ♫ ايمًٖم٣مريٛمل: وم٣مل ومٌٙمٜم٣م َم٣م هتدم ايمتقزم٥م هم١من َمٛمٜم٣م سم٣مب َمـ أَم٣م فمٙمٝمٜم٣م َم٣مت َمـ دم

 ايمٔمْم٣م يمذي َمٖمقض همٟمَمره ** اخلْمٟم َمـ يت٤م ومل يٚم٦م وَمـ

 . يمٛمٔمؿا وأصمزل أفمْمك يُمٟم وإن ** اٞمتٗمؿ ؾم٣مء وإن  ئمٖمق يُمٟم هم١من 

 :  فمٛمٜم٣م وايمتج٣موز ، ايمذٞمقب ظمٕمٖمرة أؽم٣ٌمب شمالشم٥م احلدي٧م سمّمٚمـ همٗمد 

 .إيمٝمف وايمتيع  اهلل دفم٣مء:  إول*

 . ايمتقزم٥م إلم اإلؾم٣مرة وهمٝمف: آؽمتٕمٖم٣مر:  وايمث٣مين* 
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 .وايمتٛمديد  ايمممك َمـ ايمتخٙمصو ايمتقضمٝمد َتٗمٝمؼ:  وايمث٣ميم٧م*

ُ٘مْؿ َرَأى ايْمَ٘مْقىَم٤َم وَم٣مَل: ىُمٛم٦ُْم فِمٛمَْد ؽَم  َم٣م◙ ضمِمكم زمـ فمٚمران ضمدي٧م ودم  ، هَمَٗم٣مَل: َأيُّ ٌَغْمٍ ـِ صُم ِٔمٝمِد زْم

ـْ دِم َصاَلٍة، َويَم٘مِٛمِّل يُمِدنْم٦ُم، وَم٣مَل: ْ َأىُم ٣ٌَمِرضَم٥َم؟ وُمْٙم٦ُم: َأَٞم٣م، شُمؿا وُمْٙم٦ُم: َأََم٣م إيِنِّ مَل هَماَمَذا َصٛمَْٔم٦َم؟  ايماِذي اْٞمَٗمضا ايْم

وَمْٝم٦ُم، وَم٣مَل: هَماَم مَحََٙمَؽ فَمعَم ذَ  ؟ وُمْٙم٦ُم: اؽْمؼَمْ ْٔمٌِلُّ شَمُ٘مُؿ ايمُما ْٔمٌِلُّ هَمَٗم٣مَل: َوََم٣م ضَمدا شَمٛم٣َمُه ايمُما يمَِؽ؟ وُمْٙم٦ُم: ضَمِدي٧ٌم ضَمدا

٥ٍم، ، َأْو مُحَ ـْ فَمكْمٍ ٓا َِم َٓ ُروْمَٝم٥َم إِ ُف وَم٣مَل:  ، َأٞما ؽَْمَٙمِٚملِّ ْٕ ـِ ضُمَِمْٝم٤ٍم ا ـْ زُمَرْيَدَة زْم شَمٛم٣َم فَم ـِ  وُمْٙم٦ُم: ضَمدا ـَ ََم ًَ هَمَٗم٣مَل: وَمْد َأضْم

ـِ ايمٛماٌِلِّ اْٞمَتَٜمك إلَِم  ٌا٣مٍس، فَم ـُ فَم شَمٛم٣َم ازْم ـْ ضَمدا
ََُمُؿ، هَمَرَأْي٦ُم ايمٛماٌِلا  "وَم٣مَل:  × ََم٣م ؽَمِٚمَع، َويَم٘مِ ْٕ  ×فُمِرَو٦ْم فَمقَما ا

صُماَلِن، َوايمٛماٌِلا يَمْٝمَس ََمَٔمُف َأضَمٌد، إِْذ ُرهمَِع رِم ؽَمقَ  صُمُؾ َوايمرا َهْٝمُط، َوايمٛماٌِلا َوََمَٔمُف ايمرا ُْؿ اَوََمَٔمُف ايمرُّ ٌد فَمٓمِٝمٌؿ، هَمَٓمٛمَٛم٦ُْم َأَنا

تِل، هَمِٗمٝمَؾ رِم: َهَذا َُمقؽَمك  هُُمِؼ، هَمٛمََٓمْرُت هَم١مَِذا ؽَمَقاٌد فَمٓمِٝمٌؿ، هَمِٗمٝمَؾ رِم: اْٞمُٓمْر  ×ُأَما ْٕ ـْ اْٞمُٓمْر إلَِم ا
َووَمْقَُمُف، َويَم٘مِ

ُتَؽ وَ  طَمِر، هَم١مَِذا ؽَمَقاٌد فَمٓمِٝمٌؿ، هَمِٗمٝمَؾ رِم: َهِذِه ُأَما ْٔ هُُمِؼ ا ْٕ َٓ إلَِم ا ٣مٍب َو ًَ ٛما٥َم زمَِٕمغْمِ ضِم ٌُْٔمقَن َأيْمًٖم٣م َيْدطُمُٙمقَن اْْلَ ََمَٔمُٜمْؿ ؽَم

َٓ فَمَذ "فَمَذاٍب  ٣مٍب َو ًَ ٛما٥َم زمَِٕمغْمِ ضِم ـَ َيْدطُمُٙمقَن اْْلَ اٍب، ، شُمؿا ََنََض هَمَدطَمَؾ ََمٛمِْزيَمُف هَمَخ٣مَض ايمٛما٣مُس دِم ُأويَمئَِؽ ايماِذي

ـَ  ُٜمُؿ ايماِذي ٌُقا َرؽُمقَل اهللِ  هَمَٗم٣مَل زَمْٔمُّمُٜمْؿ: هَمَٙمَٔمٙما ؽْماَلِم َومَلْ ×َصِح ـَ ُويمُِدوا دِم اإْلِ ُٜمُؿ ايماِذي ، َووَم٣مَل زَمْٔمُّمُٜمْؿ: هَمَٙمَٔمٙما

ىُمقا زم٣ِمهللِ، َوَذىَمُروا َأؾْمَٝم٣مَء هَمَخَرَج فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َرؽُمقُل اهللِ  وُه، ش ََم٣م ايماِذي خَتُقُوقَن همِٝمِف؟»، هَمَٗم٣مَل: ×ُيمْمِ هَمَٟمطْمػَمُ

ُٙمقنَ ُهُؿ ايما »هَمَٗم٣مَل:  ِْؿ َيَتَقىما وَن، َوفَمعَم َرهبِّ ُ َٓ َيَتَْمغما وُمقَن، َو ؼَمْ ًْ َٓ َي َٓ َيْروُمقَن، َو ـَ  ، شِذي ـٍ ـُ حِمَِْم ٣مؾَم٥ُم زْم ، هَمَٗم٣مَم فُم٘ما

َٔمَٙمٛمِل َِمٛمُْٜمْؿ، هَمَٗم٣مَل:  "هَمَٗم٣مَل:  َٔمَٙمٛمِل َِمٛمُْٜمْؿ، شُمؿا وَم٣مَم َرصُمٌؾ آطَمُر، هَمَٗم٣مَل: اْدُع اهللَ ش َأْٞم٦َم َِمٛمُْٜمْؿ؟»اْدُع اهلَل َأْن ََيْ  َأْن ََيْ

٣مؾَم٥مُ »هَمَٗم٣مَل:  ٣م فُم٘ما ٌََٗمَؽ هِبَ  . فمٙمٝمف َمتٖمؼ شؽَم

 همٝمفش: اؽمَتْٕمَٖمْرسَمٛمِلْ  شُمؿا  » وومقيمف فمذاب وٓ ضم٣ًمب زمٕمغم اْلٛم٥م دطمقل هم٣مؽمتحٗمقا  ايمتقضمٝمد ضمٗمٗمقا أَنؿ أي

 : مخ٥ًم ذوط يمف اهلل وزمكم ايمٔمٌد زمكم همٝمام ايمذٞم٤م ىم٣من هم١من   ايمتقزم٥م ذوط إلم إؾم٣مرة

 َٕن٣م فم٣ٌمدة . اإلطمالص  -0

ٌَؾ زَمـ دم سم٘مقن وأن  -2  ، وذيمؽ ومٌؾ ايمٕمرنمرة، وومٌؾ ؿمٙمقع ايمُمٚمس َمـ َمٕمرهب٣م .ايمتقزم٥م همٝمف ُيٗم
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  ايمذٞم٤م فمـ واإلومالع -3

  همٔمٙمف فمعم وايمٛمدم -4

 .  ئمقد  ٓ أن وايمٔمزم  -5

 وم٣مل اظمٓمٙمقم ـَم  ايمتحٙمؾ زي٣مدة َمع اخلٚم٥ًم ايممموط هذه همُٝمُمؼمط أٞمٖمًٜمؿ ايمٔم٣ٌمد زمكم ايمذٞم٤م ىم٣من وإن

ـْ : ط اهللاِ َرؽُمقُل  طَِمٝمفِ  ََمْٓمَٙمَٚم٥مٌ   فمٛمده ىَم٣مَٞم٦ْم  ََم ـْ  ِٕ ءٍ  َأوْ  فِمْرِوفِ  َِم ْٙمفُ  َرْ ٌَْؾ  ايْمَٝمْقمَ  َِمٛمْفُ  هَمْٙمَٝمَتَحٙما َٓ  وَم  ِديٛم٣َمرٌ  َيُ٘مقنَ  َأ

 َٓ  . هريرة أيب فمـ ايمٌخ٣مري أطمرصمف  ِدْرَهؿٌ  َو

ـَ  إِٓ»: يممموطا اخلٚم٥ًم فمعم ايمزي٣مدة َي٤م زمدفم٥م ايمذٞم٤م ىم٣من وإن   هَمُٟمويَمئَِؽ  َوزَمٝماٛمُقا َوَأْصَٙمُحقا سَم٣مزُمقا ايماِذي

اُب  َوَأَٞم٣م فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َأسُمقُب  ضِمٝمؿُ  ايمتاقا  « ايمرا

 َمـ ؽمٝمام ٓ ، وايمٌٔمثٝمكم وايمراهمّم٥م ، اإلؾمؼماىمٝمكم ىمح٣مل زم٣مهلل وايمٔمٝم٣مذ ٞمٖم٣مق سمٔم٣مؿم٣مه ايمذي ايمذٞم٤م ىم٣من وإن  

 : قليٗم َمـ أو َم٣مدة واحلٝم٣مة  إيمف ٓ أن ئمتٗمد

 . شم٣مين َم٣ميمف ديٛم٣م وزم٣ميمٔمروزم٥م ** يمف ذيؽ ٓ رزًم٣م زم٣ميمٌٔم٧م آَمٛم٦م

 دم َي٤م  همٜم٠مٓء ايمٖم٣مؽمدة آفمتٗم٣مدات هبذه ، اإلؽمالم َمـ وطمرصمقا سمزٞمدومقا ايمذيـ ، احلداشم٥م أصح٣مب و 

ـَ  إِٓ » :  اهلل وم٣ميمف َم٣م  ايممموط اخلٚم٥ًم فمعم زي٣مدة سمقزمتٜمؿ  َوَأطْمَٙمُِمقا زم٣ِمهللاِ َوافْمَتَِمُٚمقا َوَأْصَٙمُحقا سَم٣مزُمقا ايماِذي

 « هللِاِ ِديٛمَُٜمؿْ 

ـَ  وُمْؾ  »: ، وم٣مل سمٔم٣ملمزم٣مإلؽمالم َمٛمف هم٣ميمتقزم٥م ىمٖمرٌ  ايمذٞم٤م ىم٣من وإن  ِذي ؿْ  ُيْٕمَٖمرْ  َيٛمَْتُٜمقا إِنْ  ىَمَٖمُروا يمِٙما  وَمْد  ََم٣م َْلُ

يمكِمَ  ؽُمٛما٥مُ  ََمَّم٦ْم  هَمَٗمْد  َئُمقُدوا َوإِنْ  ؽَمَٙمَػ   «إَوا

ٛم٦ُم  وومد   . وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اهلل إلم ايمتقزم٥م وطذ ىمت٣ميب  ايممموط هذه وٚما

، همٔمـ آؽمتٕمٖم٣مر  ؽَمّٝمدَمُمغمًا إلم ضمدي٧م   ، احلدي٧م هبذا إرزمٔمكم سمٔم٣ملم ♫ ايمٛمقوي اإلَم٣مم زمف طمتؿ و

ـِ ايمٛماٌِلِّ  ـُ َأْوٍس َريِضَ اهللاُ فَمٛمُْف: فَم اُد زْم ُٜمؿا َأْٞم٦َم َريبِّ  ": ×ؾَمدا ؽْمتِْٕمَٖم٣مِر َأْن سَمُٗمقَل: ايمٙما ِٓ ٓا َأْٞم٦َم،  ؽَمٝمُِّد ا َٓ إيَِمَف إِ
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ـْ َذِّ ََم٣م َصٛمَْٔم٦ُم، َأزُمقءُ  ٌُْدَك، َوَأَٞم٣م فَمعَم فَمْٜمِدَك َوَوفْمِدَك ََم٣م اؽْمَتَْمْٔم٦ُم، َأفُمقُذ زمَِؽ َِم  يَمَؽ زمِٛمِْٔمَٚمتَِؽ طَمَٙمْٗمَتٛمِل َوَأَٞم٣م فَم

ُٞمقَب إِ  ُف َٓ َيْٕمِٖمُر ايمذُّ ، َوَأزُمقُء يَمَؽ زمَِذْٞمٌِل هَم٣منْمِٖمْر رِم، هَم١مِٞما ٣م، »وَم٣مَل:  "ٓا َأْٞم٦َم فَمقَما ـَ ايمٛماَٜم٣مِر َُمقوِمٛم٣ًم هِبَ ٣م َِم ـْ وَم٣مَْلَ َوََم

٣م ـٌ هِبَ ْٝمِؾ َوُهَق َُمقوِم ـَ ايمٙما ٣م َِم ـْ وَم٣مَْلَ ـْ َأْهِؾ اَْلٛما٥ِم، َوََم ، هَمُٜمَق َِم ٌَْؾ َأْن ُيْٚمِزَ ـْ َيْقَِمِف وَم ٌَْؾ َأْن ُيِْمٌَِح، هَماَمَت َِم ، هَماَمَت وَم

ـْ َأْهِؾ اَْلٛما٥مِ   أطمرصمف ايمٌخ٣مري . شهَمُٜمَق َِم

   ط اهللاِ  َرؽُمقُل  فمـ صح ايمذي اظمجٙمس وىم٘مٖم٣مرة 

ٌَْح٣مَٞمَؽ  » ُٜمؿا  ؽُم   ش. إيَِمْٝمَؽ  َوَأسُمقُب  َأؽْمَتْٕمِٖمُركَ  ، َأْٞم٦َم  إِٓا  إيَِمفَ  ،َٓ  َوزمَِحْٚمِدكَ  ايمٙما

 دم ىمثغمة ؾمقاهدو َمت٣مزمٔم٣مت يمف صم٣مءت ومد يم٘مـ  ، احل٣مل جمٜمقل وهق هم٣مئد زمـ ىمثغم ؿمريؼ َمـ واحلدي٧م 

 .  ط رؽمقيمف ؽمٛم٥م ودم اهلل ىمت٣مب

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 
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 واألربعون الثالث الحديث

 

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

َمـ هٛم٣م إلم َن٣مي٥م ايم٘مت٣مب يمٝمس َمـ ووع ايمٛمقوي وإٞمام هل َمـ زي٣مدات ازمـ رصم٤م، وهق فمعم إرزمٔمكم 

 سمتٚم٥م اخلٚمًكم َمـ إضم٣مدي٧م اْلقاَمع  اد شمامٞمٝم٥م أضم٣مدي٧م ايمٛمقوي٥م ، همٗمد ز

صَم٣ملِ  » :سمٔم٣ملم ٗم٣ملهم زم٣ميمٖمرائض يتٔمٙمؼ َم٣م ايم٘مريؿ ىمت٣مزمف دم وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اهلل أٞمزل ومد   ا٣م َٞمِِمٝم٤ٌم  يمِٙمرِّ  سَمَركَ  ِِم

وَْمَرزُمقنَ  ايْمَقايمَِدانِ  ْٕ ٣مءِ  َوا ًَ ا٣م َٞمِِمٝم٤ٌم  َويمِٙمٛمِّ وَْمَرزمُ  ايْمَقايمَِدانِ  سَمَركَ  ِِم ْٕ ا٣م قنَ َوا ٣ًٌم ىَمُثرَ  َأوْ  َِمٛمْفُ  وَمؾا  ِِم  ش:7» ََمْٖمُروًو٣م َٞمِِمٝم

َٚم٥مَ  ضَمَيَ  َوإَِذا ًْ ٣مىمكِمُ  َوايْمَٝمَت٣مََمك ايْمُٗمْرزَمك ُأويُمق ايْمِٗم ًَ ؿْ  َووُمقيُمقا َِمٛمْفُ  هَم٣مْرُزوُمقُهؿْ  َواظمَْ ًٓ  َْلُ  َويْمَٝمْخَش  ش:8» ََمْٔمُروهًم٣م وَمْق

ـَ  ـْ  سَمَرىُمقا يَمقْ  ايماِذي ٥مً ُذرِّ  طَمْٙمِٖمِٜمؿْ  َِم ًٓ  َويْمَٝمُٗمقيُمقا اهللاَ هَمْٙمَٝمتاُٗمقا فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  طَم٣مهُمقا ِؤَم٣مهًم٣م يا َـ  إِنا  ش:9» ؽَمِديًدا وَمْق  ايماِذي

اَم  ـُمْٙماًم  ايْمَٝمَت٣مََمك َأَْمَقاَل  َيْٟمىُمُٙمقنَ  دِ  دِم  اهللاُ ُيقِصٝمُ٘مؿُ  ش:08» ؽَمِٔمغًما َوؽَمَٝمِْمَٙمْقنَ  َٞم٣مًرا زُمُْمقَِنِؿْ  دِم  َيْٟمىُمُٙمقنَ  إِٞما َٓ  ىُمؿْ َأْو

ىَمرِ  ُْٞمَثَٝمكْمِ  ضَمظِّ  َِمْثُؾ  يمِٙمذا ْٕ ـا  هَم١مِنْ  ا ٣مءً  ىُم ًَ
ـا  اشْمٛمََتكْمِ  هَمْقَق  ٞمِ زََمَقْيفِ  ايمٛمِِّْمُػ  هَمَٙمَٜم٣م َواضِمَدةً  ىَم٣مَٞم٦ْم  َوإِنْ  سَمَركَ  ََم٣م شُمُٙمَث٣م هَمَٙمُٜم ِٕ  َو

ُدُس  َِمٛمُْٜماَم  َواضِمدٍ  يمُِ٘مؾِّ  ًُّ ا٣م ايم ْ  هَم١مِنْ  َويَمٌد  يَمفُ  ىَم٣منَ  إِنْ  سَمَركَ  ِِم ـْ  مَل فِ  َأزَمَقاهُ  َوَوِرشَمفُ  َويَمٌد  يَمفُ  َيُ٘م  يَمفُ  ىَم٣منَ  هَم١مِنْ  ايمثُُّٙم٧ُم  هَمأِلَُمِّ

فِ  إطِْمَقةٌ  ُدُس  هَمأِلَُمِّ ًُّ ـْ  ايم ٣م ُيقيِص  َوِصٝما٥مٍ  زَمْٔمدِ  َِم ـٍ  َأوْ  هِبَ ُؿْ  سَمْدُرونَ  َٓ  َوَأزْمٛم٣َمُؤىُمؿْ  آزَم٣مُؤىُمؿْ  َدْي  َٞمْٖمًٔم٣م يَمُ٘مؿْ  َأوْمَرُب  َأهيُّ

ـَ  هَمِريَّم٥مً  ْ  إِنْ  َأْزَواصُمُ٘مؿْ  سَمَركَ  ََم٣م ٞمِِْمُػ  َويَمُ٘مؿْ ش:00» ضَم٘مِٝماًم  فَمٙمِٝماًم  ىَم٣منَ  اهللاَ إِنا  اهللاِ  َِم ـْ  مَل ـا  َيُ٘م  ىَم٣منَ  هَم١مِنْ  َويَمٌد  َْلُ

ـا  زُمعُ  هَمَٙمُ٘مؿُ  َويَمٌد  َْلُ ا٣م ايمرُّ ـَ  ِِم ـْ  سَمَرىْم ٣م ُيقِصكمَ  َوِصٝما٥مٍ  زَمْٔمدِ  َِم ـٍ  َأوْ  هِبَ ـا  َدْي زُمعُ  َوَْلُ ا٣م ايمرُّ ْ  إِنْ  سَمَرىْمُتؿْ  ِِم ـْ  مَل  َويَمٌد  يَمُ٘مؿْ  َيُ٘م

ـا  َويَمٌد  يَمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  هَم١مِنْ  ـُ  هَمَٙمُٜم ا٣م ايمثُُّٚم ـْ  سَمَرىْمُتؿْ  ِِم ٣م سُمقُصقنَ  َوِصٝما٥مٍ  زَمْٔمدِ  َِم ـٍ  َأوْ  هِبَ  َأوِ  ىَماَليَم٥مً  ُيقَرُث  َرصُمٌؾ  ىَم٣منَ  َوإِنْ  َدْي

 :  ♫وم٣مل ازمـ رصم٤م 

ٌا٣مٍس،  ـِ فَم ـِ ازْم ـِ ايمٛماٌِلِّ ◙فَم ُٗمقا ايْمَٖمَرائَِض زمَِٟمْهٙمَِٜم٣م، هَماَم زَمِٗمَل هَمُٜمَق َْٕولَم »وَم٣مَل:  طََم٣م فَم َأحْلِ

ٙمِؿ [ شَرصُمٍؾ َذىَمرٍ  ًْ  . ] َأطْمَرصمُف ايْمٌخ٣مِريُّ َوَُم
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ُدُس  اَم َِمٛمْٜمُ  َواضِمدٍ  هَمٙمُِ٘مؾِّ  ُأطْم٦ٌم  َأوْ  َأٌخ  َويَمفُ  اَْمَرَأةٌ  ًُّ ـْ  َأىْمَثرَ  ىَم٣مُٞمقا هَم١مِنْ  ايم ىَم٣مءُ  هَمُٜمؿْ  َذيمَِؽ  َِم ـْ  ايمثُُّٙم٧ِم  دِم  ُذَ  زَمْٔمدِ  َِم

٣م ُيقَص  َوِصٝما٥مٍ  ـٍ  َأوْ  هِبَ ـَ  َوِصٝما٥مً  َُمَّم٣مرٍّ  نَمغْمَ  َدْي  [ 02 -  7: ايمٛم٣ًمء] « ضَمٙمِٝمؿٌ  فَمٙمِٝمؿٌ  َواهللاُ  اهللاِ  َِم

َتْٖمُتقَٞمَؽ »: سمٔم٣ملم ووم٣مل ًْ  ََم٣م ٞمِِْمُػ  هَمَٙمَٜم٣م ُأطْم٦ٌم  َويَمفُ  َويَمٌد  يَمفُ  يَمْٝمَس  َهَٙمَؽ  اَْمُرؤٌ  إِنِ  ايْمَ٘ماَليَم٥مِ  دِم  ُيْٖمتِٝمُ٘مؿْ  اهللاُ وُمؾِ  َي

ْ  إِنْ  َيِرشُمَٜم٣م َوُهقَ  سَمَركَ  ـْ  مَل ٣م َيُ٘م ا٣م ايمثُُّٙمَث٣منِ  هَمَٙمُٜماَم  اشْمٛمََتكْمِ  ىَم٣مَٞمَت٣م هَم١مِنْ  َويَمٌد  َْلَ ًٓ  إطِْمَقةً  ىَم٣مُٞمقا َوإِنْ  سَمَركَ  ِِم ٣مءً وَ  ِرصَم٣م ًَ
 ٞمِ

ىَمرِ  ُْٞمَثَٝمكْمِ  ضَمظِّ  َِمْثُؾ  هَمٙمِٙمذا ْٕ ُ  ا ٌَكمِّ ءٍ  زمُِ٘مؾِّ  َواهللاُ سَمِّمٙمُّقا َأنْ  يَمُ٘مؿْ  اهللاُ ُي  [076: ايمٛم٣ًمء] « فَمٙمِٝمؿٌ  َرْ

 .، وايمُثُٚمـ ، وايمُثٙم٧م ، وايمرزمع ،  وايمٛمِمػ ايمثٙمث٣من:  هل وايمٖمروض

 . اظم٣مل زمٗمٝم٥م يٟمطمذون واظمٔمِمٌقن ،  ايمتٔمِمٝم٤م شمؿ ، زم٣ميمٖمريّم٥م زم٣ميمٌدء اإلٞم٣ًمن يٗمقم ، اظمقاري٧م ومًٚم٥م همٔمٛمد

 . وويمد وزوصم٥مٍ  وأٍب  ُأمٍ  فمـ هَٙمؽ رصُمٌؾ  همٚمثاًل 

 . سمٔمِمٝم٣ٌم ايمقيمد يرشمف  اظم٣مل وزمٗمٝم٥م ،  ايمُثُٚمـ ويمٙمزوصم٥م ، ايمًدس ويمألب ، ايمًدس همٙمألم 

  ، ٣ًٌمسمٔمِمٝم ايم٣ٌمومل يٟمطمذ شمؿ ، همرًو٣م ايمًدس ويمألب ايمثٙمث٣من  همالزمٛمتٝمف وأب ازمٛمتكم فمـ رصمٌؾ  يمق هٙمؽ وَمثٙمف

 هذا يمٝمس ىمثغمة َم٣ًمئؾ دم  ، ايمٛمِمػ ويمألطم٦م ، ايمٛمِمػ همٙمٙمٌٛم٦م وأطم٦ٍم   زمٛم٦ٍم  فمـ رصمؾ َم٣مت يمق وه٘مذا

 . ايمًٌط َمقؿمـ

 أي٣مت سمٙمؽ إلم اٞمّمؿ ضمكم  احلدي٧م هذا وىم٣من ، اظمقاري٧م زمٖمروض يتٔمٙمؼ َم٣م ايمٗمرآن دم أٞمزل  هم٣مهلل 

ٌَّٝمٛم٣مً   . وايمٔمِم٣ٌمت ايمٖمروض زمكم ، اظمقاري٧م ومًٚم٥م يم٘مٝمٖمٝم٥م  َُم

ُٗمقا» :قيمفٗمهم   َيقز همال ورشمتف إلم يِمغم َم٣ميمف هم١من َم٣مل وَمٔمف َم٣مت َمـ أن فمعم ديمٝمٌؾ   ش:زمَِٟمْهٙمَِٜم٣م ايْمَٖمَرائَِض  َأحْلِ

   اسمالهمف أو اهداره

 هم١من ، وصمقر ، ـمٙمؿٌ  هذا هم١من اظمغماث َمـ اإلٞم٣مث ضمرَم٣من َمـ اظمٛم٣مؿمؼ َمـ ىمثغمٍ  دم اظمًٙمٚمقن يٖمٔمٙمف وَم٣م 

 .  اهلل زمح٘مؿ  ٞمِمٝم٤ٌم  ْلـ اإلٞم٣مث

ِدىُمؿْ  دِم  اهللاُ ُيقِصٝمُ٘مؿُ  ش: سمٔم٣ملم ٣ملوم ىمام َٓ ىَمرِ  َأْو ُْٞمَثَٝمكْمِ  ضَمظِّ  َِمْثُؾ  يمِٙمذا ْٕ  ا
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وايمتٔمِمٝم٤م  زمٖمرٍض، يمٝمس َم٣م وايمتٔمِمٝم٤م ، زمٝم٣مٞمف سمٗمدم َم٣م هم٣ميمٖمرض وسمٔمِمٝم٤م همرٌض  ٞمقفم٣من واإلرث  

  ٞمقفم٣من: سمٔمِمٝم٤م زم٣ميمٕمغم، وزمٝم٣مٞمف:

 ، ازمٛمف ويمف َم٣مت رصمؾ همٚمثاًل  ، َمٛمٜمؿ واضمد ومربٕ  ُئمْمك اظم٣مل هم١من اظمٔمِمٌكم َمـ ىمثغم ْل٣ميمؽ ُوصِمَد  هم١من  

 إخ يٟمطمذه اظم٣مل وزمٗمٝم٥م ، ايمٛمِمػ ويمٙمٌٛم٦م ، ايمُثُٚمـ  يمٙمزوصم٥م همُٝمٔمْمك وفمؿ ، أخ وأزمٛم٣مء  ، وأخ   ، وزوصم٥م

 ". إيمٝمف واضمد أومرب ٕٞمف سمٔمِمٝم٣مً 

 ضمتك وم٣ميمقا   ؟ َذىَمرٍ  إٓ ي٘مقن ٓ ايمرصمؾ أن وَمٔمٙمقم َذىَمرٍ  وم٣مل ظم٣مذا زمٔمّمٜمؿ وم٣مل  ش: َذىَمرٍ  َرصُمؾٍ » :ومقيمف

 . ذىمقر وهؿ زمرصم٣مل يمٝمًقا هم١مَنؿ ، إؿمٖم٣مل ايمِمٕم٣مرو همٝمف يدطمؾ

  ، ايمدهر اإلٞم٣ًمن َمٛمف ويًتٖمٝمد ؾمٜمر فمٙمؿ ُيٗم٣مل ىمام همٜمق  ، اظمقاري٧م  فمٙمؿ يتٔمٙمٚمقا أن يمٙمٚمًٙمٚمكم  ويٛمٌٕمل 

ًٓ  هذا ه وووحف وزمّٝمٛمف ، ىمت٣مزمف دم  اهلل أٞمزيمف فمٙمؿٌ  ٕٞمف  وشم٣مٞمًٝم٣م أو  َم٣م ذىمر أوْل٣م دم ايمٛم٣ًمء ؽمقرة دم وصَمالا

 .وارث يمف يمٝمس يٚمقت ايمذي ايمرصمؾ وهق زم٣ميم٘ماليم٥م سمتٔمٙمؼ ايمتل ايمِمٝمػ  آي٥م آطمره٣م ودم زم٣ميمٖمرائض يتٔمٙمؼ

 إَْرضَم٣ممِ  َوُأويُمق » :زمٗمقيمف ايمتٔمِمٝم٤م إلم اإلؾم٣مرة إضمزاب ؽمقرة أوائؾو إٞمٖم٣مل ؽمقرة آطمر دم و 

ٌَْٔمضٍ  َأْولَم  زَمْٔمُّمُٜمؿْ   «  زمِ

 ايمرسم٥ٌم دم ايمذىمقر  سم٣ًموى وإن ، إيمٝمف ُيدهمع هم٣مظم٣مل ايمرضمؿ وَمُرب وىمٙمام ٣مزمٔمّم زمٔمّمٜمؿ ُئماِِم٤م هم٣مٕرضم٣مم

 .زم٣ميمًقي٥م زمٝمٛمٜمؿ ي٘مقن  هم٣مظم٣مل

 ايمِمحٝمح فمعم رء يمألطمقة ويمٝمس اظم٣مل مجٝمع ُئماِِم٤م هم٣مٕب إب َمع  إطمقة ُوصِمد وإذا 

 . رء َمٔمف ٕضمدٍ  ويمٝمس ايمٖمروض زمٔمد ايمذي اظم٣مل ئمِم٤م هم٣مإلزمـ يمٙمٚمٝم٦م زمـا  ُوصِمد وإذا 

 . اظمقاري٧م ايمٖمرائض زم٣مب َمدار فمٙمٝمٜم٣م وايمتل فمٙمٝمٜم٣م اظمتٖمؼ إضم٣مدي٧م َمـ وهق فمٓمٝمؿ ضمدي٧ٌم  ٜمذاهم
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 ، ايمزوصم٣مت أو ايمزوصم٥م ايمُثُٚمـ همٟمصح٣مب إؾم٣مرات هذه وإٞمام ، يْمقل ايم٣ٌمب هذا دم ايمتٖمِمٝمؾ أردٞم٣م ويمق 

 وصمقد َمع وايمزوج ايمقارث ايمٖمرع وصمقد  فمدم َمع ، ايمزوصم٥م ايمرزمع أصح٣مب و ايمقارث، ايمٖمرع وصمقد َمع

 . ايمقارث ايمٖمرع

ايمثٙم٧م  ي٘مقن  و ، سمٔمِمٝم٣ٌم إب يٟمطمذه اظم٣مل وزمٗمٝم٥م  إطمقة إزمٛم٣مء، وصمقد فمدم دم ٕما ايمثٙم٧م وأصح٣مب

  أو ، ايمقارث ايمٖمرع وصمقد فمدم دم  يمألطم٦م ي٘مقن وايمٛمِمػ  ، همقق همام اشمٛمكم  ىم٣مٞمقا إذا إم ٕزمٛم٣مءأيّم٣م 

 ، يمألب وايمًدس  ،همقق همام  يمٙمٌٛمتكم  ، ايمثٙمث٣من و ،  ِمٝم٣ٌمسمٔم ي٘مقن اظم٣مل وزمٗمٝم٥م ، هل إٓ يقصمد مل إذا  يمإلزمٛم٥م

 .  زم٣ميمٖمرائض يتٔمٙمؼ َم٣م أؾمٜمر هذه ، إم َمـ ويمألخ ويمألم

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 
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 واألربعون  الرابع الحديث

  

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

ـْ  زمٛمحقه وصم٣مء ومِم٥موهمٝمف  فمٓمٝمؿ ضمدي٧ٌم  هذا   ـِ  فَم ٌا٣مَس  ازِْم ـَ  َُيُْرمُ .":  يمٖمظ ودم ،  ◙ فَم َو٣مفَم٥مِ  َِم  ايمرا

ـَ  َُيُْرمُ  ََم٣م ٤ِم  َِم ًَ  :  ومقيمف دم زمذيمؽ يتٔمٙمؼ َم٣م زمٔمّمٜمؿ ٞمّمؿ وومد.".ايمٛما

َو٣مفَم٥مِ  ِذي َأوَم٣مِرُب   ٣مٍب  ايمرِّ ًَ
ٓا  َُمْرِوعٍ  َأصَم٣مٞم٤ُِم  ** زم٣ِمِْٞمتِ   زَمٛمِٝمفِ  إِ

٣م َوَُمْرِؤَم٥مٌ   َٓ  َأوَم٣مِرزُمفُ  ** مَجِٝمًٔم٣م َأوَم٣مِرهُبَ ِِمٝمَص  َو  . همِٝمفِ  خَتْ

 :  ايمٛم٤ًم َمـ اظمَُحرَم٣مت  ايمٗمرآن دم  اهلل َذىَمرَ  وومد 

ََم٦ْم  » سمٔم٣ملم وم٣مل َٜم٣مسُمُ٘مؿْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ضُمرِّ سُمُ٘مؿْ  َوَأطَمَقاسُمُ٘مؿْ  َوزَمٛم٣َمسُمُ٘مؿْ  ُأَما سُمُ٘مؿْ  َوفَماما َٓ َخِ  َوزَمٛم٣َمُت  َوطَم٣م ْٕ  َوزَمٛم٣َمُت  ا

طُْم٦ِم  ْٕ ٜمَ  ا ِت  ٣مسُمُ٘مؿُ َوُأَما ـَ  َوَأطَمَقاسُمُ٘مؿ َأْرَؤْمٛمَُ٘مؿْ  ايمالا َو٣مفَم٥مِ  َمِّ َٜم٣مُت  ايمرا ٣مئُِ٘مؿْ  َوُأَما ًَ
ٌُُ٘مؿُ  ٞمِ

ِت  َوَرزَم٣مئِ  دِم  ايمالا

ـ ضُمُجقِرىُمؿ ٣مئُِ٘مؿُ  َمِّ ًَ ِت  ٞمِّ ـا  َدطَمْٙمُتؿ ايمالا ْ  هَم١مِن هِبِ ـا  َدطَمْٙمُتؿ سَمُ٘مقُٞمقا ملا  َأزْمٛم٣َمئُِ٘مؿُ  َوضَماَلئُِؾ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  صُمٛم٣َمَح  هَماَل  هِبِ

ـَ  ـْ  ايماِذي َٚمُٔمقا َوَأن َأْصاَلزمُِ٘مؿْ  َِم طُْمَتكْمِ  زَمكْمَ  ََتْ ْٕ ٓا  ا ضِمٝماًم  نَمُٖمقًرا ىَم٣منَ  اهللاَ إِنا  ۖ   ؽَمَٙمَػ  وَمْد  ََم٣م إِ  «.را

 ٗم٣مزمٙمٜم٣م اظمحرَم٣مت َمـ ايمرو٣معيو

 ََم٣م ذيمؽ فمعم يدل وِم٣م َُمٔمَتػَم  ايمرو٣مفم٥م َمـ إب أن وهق  ايمٖمحؾ زمٙمٌـ ُيًٚمك ظم٣م زمٝم٣من احلدي٧م هذا دم و 

ِحٝمَحكْمِ  دِم  صَم٣مءَ  ـْ :   ايمِما  َأْٞمَزَل  زَمْٔمَدََم٣م فَمقِمٌّ  اؽِْمَتْٟمَذنَ  - ايمٗمٔمٝمس َأيِب  َأطَم٣م - َأهْمَٙمْح  أنْ ":  وَم٣ميَم٦ْم  ا◙ فَم٣مئَُِم٥مَ  فَم

 : ♫وم٣مل ازمـ رصم٤م 

ـْ فَم٣مئَُِم٥َم  ـِ ايمٛماٌلِّ ،ا◙فَم ُم ايْمِقََٓدةُ  »وم٣مَل :   طفَم رِّ ُم ََم٣م َُتَ رِّ َو٣مفَم٥ُم َُتَ ٌُخ٣مريُّ  ش ايمرا أطَمَرصَمف ايم

 وَُمًٙمٌؿ.
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فُ ، يَمفُ  ائذين:   ط ايمٛماٌِلُّ  هَمَٗم٣مَل .   ط ايمٛماٌِلُّ  أؽْمَتْٟمِذنَ  ضَمتاك، يَمفُ  آَذنُ  َٓ  َواهللِ : هَمُٗمْٙم٦ُم  احِلَج٣مُب  ِؽ  هَم١مِٞما ْـ  فَمٚما  َِم

َو٣مفَم٥مِ  ـَ  َوَُيُْرمُ  ايمرِّ َو٣مفَم٥مِ  َِم ـَ  َُيُْرمُ  ََم٣م ايمرا ٤ِم  َِم ًَ   "..".ايمٛما

  ايمرو٣مفم٥م َمـ إب أولم زم٣مب همٚمـ ايمرو٣مفم٥م َمـ ايمٔمؿ ىم٣من هم١مذا

ِرَم٣مت وايمرؤم٣مت   ـَ  ُأْٞمِزَل  همِٝماَم  ىَم٣منَ  ": ا◙ فَم٣مئَُِم٥مَ   وم٣ميم٦م ىمام  مخس اظمُحا  َرَؤَم٣مٍت  فَممْمُ : ايْمُٗمْرآنِ  َِم

، ََمْٔمُٙمقََم٣مٍت  ـَ َْم ، شُمؿا  ُُيَرِّ ـَ ْخ ًِ  " َمًٙمؿ طمرصمف أ واحلدي٧م ََمْٔمُٙمقََم٣مٍت، زمَِخْٚمسٍ  ُٞم

 َمـ يؼمىمف شمؿ َمٛمف يروع شمؿ ،َمـ ٞمٖمًف يؼمىمف شمؿ َمٛمف همغموع  ايمثدي ايمِمٌل يٟمطمذ أن ايمرؤم٥م وو٣مزمط 

 َمـ وىمؾ زمؾ ، َمٛمٜم٣م روع ايمتل رأةاظم سمٙمؽ وزمكم زمٝمٛمف اظمحرَِمَٝم٥م ص٣مرت همٗمد  ، رؤم٣مت مخس يمف سمؿ هم١من ٞمٖمًف

ـَ  َُيُْرمُ  هَم١مٞمف ، إيمٝمٜم٣م يٛمت٤ًم َو٣مفَم٥مِ  َِم ـَ  َُيُْرمُ  ََم٣م ايمرا ٤ِم  َِم ًَ   "..".ايمٛما

ـَ  »: ىمت٣مزمف دم زمذيمؽ  اهلل أطمػم ىمام  احلقيمكمدم  رو٣مفم٥مايم هل اظمٔمتػمة وايمرو٣مفم٥م َوايْمَقايمَِداُت ُيْرِؤْم

ـْ  ـا ضَمْقيَمكْمِ ىَم٣مَِمَٙمكْمِ ظمَِ َدُه َٓ َو٣مفَم٥مَ  َأْو  «َأَراَد َأْن ُيتِؿا ايمرا

  ٕزمٛم٣مئٜمؿ يتخغمون ايمٔمرب ىم٣من همٗمد  ، يمٌـ إم دم ىم٣من وإن ضمتك ذيمؽ صم٣مز يمقيمده ُيرِوع أن أضم٤م وَمـ 

 .  ايمٌدن ومقي وص٣مر ايمقيمد سمٕمذى ورزمام ، وزمٛمٝم٥م يمٌـ ذوات َمرؤم٣مت

 ، ايمٙمٌـ فمـ واخلٌز ٣ميمٙمحؿزم ايمْمٖمؾ اؽمتٕمٛمك وومد أَم٣م  ، احلقيمكم ودِم  اظمج٣مفم٥م َمـ ايمرو٣مفم٥م أن وإصؾ  

وومد اؽمتدل فمعم صمقاز رو٣مفم٥م ايم٘مٌغم   ا◙ فَم٣مِئَُم٥مَ  ضمدي٧م دم صم٣مء َم٣م إٓ ، َمٔمتػمة نمغم هم٣ميمرو٣مفم٥م

  ط ايمٛماٌِلا  ؽُمَٜمْٝمؾٍ  ازْمٛم٥َمَ  سَمْٔمٛمِل هَمَٟمسَم٦ْم  زَمْٝمتِِٜمؿْ  دِم  َوَأْهٙمِفِ  ضُمَذْيَٖم٥مَ  َأيِب  ََمعَ  ىَم٣منَ  ضُمَذْيَٖم٥مَ  َأيِب  ََمْقلَم  ؽَم٣مظم٣ًِم َأنا يمٙمح٣مصم٥م 

ٌُْٙمغُ  ََم٣م زَمَٙمغَ  وَمْد  ؽَم٣مظم٣ًِم إِنا :  هَمَٗم٣ميَم٦ْم  صَم٣مُل  َي فُ  ، فَمَٗمُٙمقا ََم٣م َوفَمَٗمَؾ  ، ايمرِّ ُـّ  َوإيِنِّ  ، فَمَٙمْٝمٛم٣َم َيْدطُمُؾ  َوإِٞما  َأيِب  َٞمْٖمسِ  دِم  َأنا  َأـُم

ـْ  ضُمَذْيَٖم٥مَ  ٣م هَمَٗم٣مَل .  ؾَمْٝمًئ٣م َذيمَِؽ  َِم ُرَِمل اْرِؤِمٝمفِ :   ط ايمٛماٌِلُّ  َْلَ  ، ضُمَذْيَٖم٥مَ  َأيِب  َٞمْٖمسِ  دِم  ايماِذي َوَيْذَه٤ْم  ، فَمَٙمْٝمفِ  ََتْ

  فمٙمٝمف َمتٖمؼ ".ضُمَذْيَٖم٥مَ  َأيِب  َٞمْٖمسِ  دِم  ايماِذي هَمَذَه٤َم  َأْرَؤْمُتفُ  وَمْد  إيِنِّ  هَمَٗم٣ميَم٦ْم  هَمَرصَمَٔم٦ْم 
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 أن  يٗمرهب٣م َمـ أَمرت أضمٌد  فمٙمٝمٜم٣م يدطمؾ أن أضم٦ٌم هم١مذا ، احلدي٧م هبذا سمٟمطمذ ا◙ فَم٣مئَُِم٥مَ  وىم٣مٞم٦م 

 "فمٙمٝمٜم٣م طمؾيد ضمتك ف يرؤم

 هذا ؾمٟمن دم اطمتٙمٖمقا وومد ايمرو٣مفم٥م زمتٙمؽ أضمٌد  فمٙمٝمٜمـ يدطمؾ أن همٟمزمكم   ط ايمٛماٌِلُّ  زوصم٣مت زمٗمٝم٥م وأَم٣م 

 شمؿ زم١مٞم٣مءٍ  ايمٙمٌـ يمف سمِم٤م أَن٣م أم ، زمٚم٣ًمس َم٣ٌمذة َمٛمٜم٣م يروع هؾ ،  ىمٌغم وهق  اإلرو٣مع إلم ُيت٣مج ايمذي

 وايمذي فمٙمٝمف مج٣مهغم ايمٔمٙمامء أَن٣م سمًٗمٝمف دم ىمٟمس . ؟ يممزمف

 َمـ ىمثغم هم١من اخلٙمْم٥م همٝمٜم٣م يٗمع ايمتل وإَم٣مىمـ ، ايمٌقادي دم ؽمٝمام ٓ َمٜمؿ  ايمرو٣مفم٥م َمٔمرهم٥م أضم٘م٣مم نوؾمٟم 

وفم٥م أزمق سمزوج همٗمد   ، اْلٜمؾ َمع ؽمٝمام ٓ يُمٔمرون ٓ وهؿ  اظمحرَمٝم٥م زمٝمٛمٜمؿ سمٗمع ومد ايمٛم٣مس  احل٣مرث زمـ فمٗم٥ٌم َهْ

  ط ايمٛماٌِلُّ  أسمك شمؿ ضمٙمتفرا همرىم٤م  "..هب٣م سمزوصم٦م وايمذي أرؤمتؽ:  ووم٣ميم٦م ؽمقداء اَمرأة همج٣مءت اَمرأة

  ايمٌخ٣مري أطمرصمف ". وِمٝمؾ وومد ىمٝمػ هم٣مِرومٜم٣م: وَم٣مَل  فمٙمٝمف أيمح همٙمام  ط ايمٛماٌِلُّ  فمٛمف هَمَٟمفْمَرَض   همًٟميمف

ر هم١من  ٌقن هم٣مٕزمٛم٣مء  ايمرو٣مع َمٔمرهم٥م ومٌؾ أزمٛم٣مء زمٝمٛمٜمام وُمدِّ ًَ  َمـ يرشمقن ؾمٌٜمف أزمٛم٣مء وهؿ وأَمٜمؿ أزمٝمٜمؿ إلم  ُيٛم

 . ايمروع شمٌقت زمٚمجرد يٖم٣مرومٜم٣م أن فمٙمٝمف َي٤م زمؾ  ايمْمالق يٙمزم ٓ زمٝمٛمٜمؿ ايمٖمراق وفمٛمد وأَمٜمؿ ، أزمٝمٜمؿ

ـَ  َُيُْرمُ ."»:  ومقيمف و َو٣مفَم٥مِ  َِم ـَ  َُيُْرمُ  ََم٣م ايمرا ٤ِم  َِم ًَ  . ش:.".ايمٛما

 . ذيمؽ ونمغم وايمقٓء اإلرث ضمٝم٧م َمـ ٓ وايمٛمٓمرة واظمحرَمٝم٥م اخلٙمقة ضمٝم٧م َمـ هذا 

 وايمِمالح ، ايمِمدق أهؾ َمـ ىم٣مٞم٦م هم١من  هل إٓ ي٘مـ مل  إذ ، ايمرو٣مفم٥م دم  اظمرأة ؾمٜم٣مدة ايمٔمٙمامء أصم٣مز وومد 

 ٓ وزوصمف ايمرصمؾ زمكم سُمَٖمرق أن وأرادت ، ايم٘مذب َمٛمٜم٣م فُمٙمِؿَ  وإن ؾمٌٜم٥م أٞمف فمعم إٓ ي٘مـ مل ويمق ومقْل٣م وُمٌِؾ

 . َمٔمٜم٣م يُمٜمد زمٚمـ ايمرو٣مفم٥م  سَمَٝمٗمـ إذا إٓ يٖم٣مرق أن  يٙمزَمف

 اظمرأة زمكم أو ، ايمرو٣مفم٥م َمـ أطمتٜم٣م وزمكم اظمرأة زمكم َيٚمع أن يمٙمرصمؾ َيقز هؾ َمٛمٜم٣م ىمثغمة أضم٘م٣مم وهٛم٣مك

، وايمِمحٝمح دم ىمؾ هذه اظم٣ًمئؾ وومقع ايمرو٣مفم٥م َمـ طم٣ميمتٜم٣م وزمكم اظمرأة زمكم أو  ايمرو٣مفم٥م َمـ أَمٜم٣م وزمكم

 . اظمحرَمٝم٥م
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 دم هريرة أيب ضمدي٧م دم ىمام وطم٣ميمتٜم٣م اظمرأة زمكم أو وفمٚمتٜم٣م اظمرأة زمكم َُيَٚمع أن َنك  ط ايمٛماٌِلُّ  أن وَمٔمٙمقم

ُرمُ " فمٚمقَمف فمعم  احلدي٧م كهمٝمٌٗم ايمِمحٝمحكم ـَ  وَُيْ َو٣مفَم٥مِ  َِم ـَ  َُيُْرمُ  ََم٣م ايمرا ٤ِم  َِم ًَ  . .".ايمٛما

  ىم٣مٞم٦م اخلْم٣مب زمـ فمٚمر فمٜمد دم زمٔمّمٜمؿ أن ُذىمِرَ  وومد ،   اهلل يتٗمل أن إَمقر هذه دم ُي٣مول هم٣مإلٞم٣ًمن

 همٗمد صم٣مريتؽ دوٞمؽ : وم٣ميم٦م إيمٝمٜم٣م رصمع همٙمام همٟمرؤمتٜم٣م فمٙمٝمف َترَمٜم٣م أن اَمرأسمف همٟمرادت يٟمسمٝمٜم٣م وىم٣من صم٣مري٥م يمف

 ". ييه ٓ ذيمؽ أن وأطمػمه فمٛمٜم٣م  يٛمٜمف ومل  ◙ اخلْم٣مب زمـ فمٚمر وؽمٟمل  همذه٤م أرؤمتٜم٣م

طَمص َمـ هل إٞمام ايم٘مٌغم إرو٣مع َمًٟميم٥م أن ايمُم٣مهد   وَمـ اظمحرَمٝم٥م زم٣مب دم سمدطمؾ ٓ أَن٣م إصؾ ودم ايمرُّ

 ايمُمٌٜم٥م وصمقد إٓ ي٘مـ مل يمقو ، ايمٖمٔمؾ هذا سمرك إولم أن َمع ،  زوصمتف شمدي رو٣مع َمـ زمٔمّمٜمؿ يٖمٔمٙمف َم٣م هذا

 .  اإلٞم٣ًمن  ومٙمؼ إلم أداء ورزمام

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و   -

 ۞۞۞ 
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 واألربعون  الخامس الحديث

   

 

 

 

  

 

 

 *********************************************ايمممح :

ٌْداهلل ـُ ازِمْ  صَم٣مزمِرُ  ؽَمِٚمَٔمفُ  َووَمْد  ، ايمُمٝمخ٣من فمٙمٝمف اسمٖمؼ ، فمٓمٝمؿ ضمدي٧ٌم  هذا  ـْ  ◙ فَم  فَم٣ممَ   ط ايمٛماٌِلِّ  َِم

 ديـ دم ايمٛم٣مس دطمؾ  ضمٝم٧م ايمٔمٓمٝمؿ ايمٖمتح ضمِمؾو َم٘م٥م هُمتَِح٦م ظم٣م ، اْلجرة َمـ ايمث٣مَمٛم٥م ايمًٛم٥م دم وهق ، ايمَٖمْتُح 

 احلرام، ايمٌٝم٦م فمـ ط اهللِ َرؽُمقُل   اظمممىمقن صد ضمكم َمـ زمٔم٣مم َم٘م٥م دطمقل ومٌؾ ىم٣من وايمٖمتح، أهمقاصم٣م اهلل

٣م»:  اهلل ٟمٞمزلهم احلديٌٝم٥م، ُصٙمح ووومع ٌِٝمٛم٣ًم هَمْتًح٣م يَمَؽ  هَمَتْحٛم٣َم إِٞما  . «َمُّ

ٛم٦ُّم اظمًٙمٚمكم فمعم إصمح٣مف همٝمف ايمٛم٣مـمر ٞمٓمر دم ايمِمٙمح وىم٣من  وَم٣مَل  َوائِؾٍ  َأزمِك ضَمِدي٧ِم  دِم  ىَماَم  ايم٘م٣مهمريـ َمـ وسَمٔما

ـُ  ؽَمْٜمُؾ  وَم٣ممَ  كمَ  َيْقمَ  ضُمٛمَْٝمٍػ  زْم ٣م هَمَٗم٣مَل  ِصٖمِّ َ ُِٚمقا ايمٛما٣مُس  َأهيُّ ٘مُ  اهتا ًَ َدْيٌَِٝم٥مِ  َيْقمَ  - ط- اهللاِ  َرؽُمقلِ  ََمعَ  ىُمٛما٣م يَمَٗمْد  ؿْ َأْٞمُٖم  احْلُ

ْٙمِح  ذِم  َوَذيمَِؽ  يَمَٗم٣مسَمْٙمٛم٣َم وِمَت٣مًٓ  َٞمَرى َويَمقْ  ىمكِمَ  َوزَمكْمَ  - ط- اهللاِ  َرؽُمقلِ  زَمكْمَ  ىَم٣منَ  ايماِذى ايمِمُّ ُـ  فُمَٚمرُ  هَمَج٣مءَ  اظمُْمْمِ  زْم

ْما٣مِب  ٛم٣َم اهللاِ  َرؽُمقَل  َي٣م َل هَمَٗم٣م - ط- اهللاِ  َرؽُمقَل  هَمَٟمسَمك اخْلَ ًْ  َأيَمْٝمَس  وَم٣مَل . ش زَمعَم  » وَم٣مَل  زَم٣مؿمِؾٍ  فَمعَم  َوُهؿْ  ضَمؼٍّ  فَمعَم  َأيَم

ٛما٥مِ  ذِم  وَمْتاَلَٞم٣م  .ش زَمعَم  » وَم٣مَل  ايمٛما٣مرِ  ذِم  َووَمْتاَلُهؿْ  اْْلَ

 :  ♫وم٣مل ازمـ رصم٤م 

ـْ صَم٣مزمَِر   ُف ؽَمْٚمُع َرؽُمقِل اهللِ  ◙فَم ٥َم َيُٗمقُل:.   طَأٞما إِنا اهلَل  "َيُٗمقُل فَم٣مَم ايمَٖمْتح َوُهَق زمَِٚم٘ما

َم زمِٝمَع اخَلْٚمُر،  َواظمَٝمَِّت٥ُم، َواخِلٛمِْزيُر، َوإَْصٛم٣َمُم، هَمِٗمٝمَؾ  َي٣م َرؽُمقَل اهللِ!: َأَرَأْي٦َم ؾُمُحقُم اظمَٝمَِّت٥ُم َوَرؽُمقيُمُف ضَمرا

٣م اُْلُٙمقدُ  ـُ هِبَ ، َوُيْدَه ـَ ُٖم ًُّ ٣م ايم ُف ُيْْمعَم هِبَ َٓ ُهَق ضَمَراٌم ، شُمؿا وَم٣مَل  ،؟ هَم١مِٞما ٣م ايمٛما٣مَس هَمَٗم٣مَل :  َتِْمٌُِح هِبَ ًْ َوَي

َم فَمَٙمْٝمُٜمْؿ ؾُمُحقَُمَٜم٣م َأمْجَُٙمقُه،  "فِمٛمَْد َذيمَِؽ:.  طَرؽُمقُل اهللِ  وَم٣مسَمَؾ اهللُ ايمَٝمُٜمقَد إِنا اهللَ فَمزا َوصَمؾا ظم٣َِم ضَمرا

ٙمِؿ [  "شُمؿا زَم٣مفُمقُه هَمَٟمىَمُٙمقا شَمَٚمٛمَُف. ًْ ٌَُخ٣مِري َوَُم صَمف ايم  ] طَمرا
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ٞمِٝما٥مَ  ُٞمْٔمْمِك هَمِٖمٝمؿَ  وَم٣مَل  ـَ  َي٣م » هَمَٗم٣مَل  َوزَمْٝمٛمَُٜمؿْ  ٛمَٛم٣َمزَمٝمْ  اهللاُ َُيُْ٘مؿِ  َوظمَا٣م َوَٞمْرصِمعُ  ِديٛمِٛم٣َم ذِم  ايمدا ْما٣مِب  ازْم  اهللاِ  َرؽُمقُل  إِٞمِّك اخْلَ

ـْ  ٛم٣َم زَمْ٘مرٍ  َأزَم٣م َي٣م هَمَٗم٣مَل  زَمْ٘مرٍ  َأزَم٣م هَمَٟمسَمك َُمَتَٕمٝمًِّٓم٣م َيِْمػِمْ  هَمَٙمؿْ  فُمَٚمرُ  هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ  وَم٣مَل . ش َأزَمًدا اهللاُ ُيَّمٝمَِّٔمٛمِك َويَم ًْ  ضَمؼٍّ  فَمعَم  َأيَم

ٛما٥مِ  ذِم  وَمْتاَلَٞم٣م َأيَمْٝمَس  وَم٣مَل . زَمعَم  وَم٣مَل  زَم٣مؿمِؾٍ  فَمعَم  َوُهؿْ  ٞمِٝما٥مَ  ُٞمْٔمْمِك هَمَٔماَلمَ  وَم٣مَل . زَمعَم  وَم٣مَل  ايمٛما٣مرِ  ذِم  َووَمْتاَلُهؿْ  اْْلَ  ِديٛمِٛم٣َم ذِم  ايمدا

ُ٘مؿِ  َوظمَا٣م َوَٞمْرصِمعُ  ـَ  َي٣م هَمَٗم٣مَل  َوزَمْٝمٛمَُٜمؿْ  زَمْٝمٛمَٛم٣َم اهللاُ َُيْ ْما٣مِب  ازْم فُ  اخْلَ ـْ  اهللاِ  َرؽُمقُل  إِٞما  ايْمُٗمْرآنُ  هَمٛمََزَل  وَم٣مَل . َأزَمًدا اهللاُ ُيَّمٝمَِّٔمفُ  َويَم

٣مهُ  هَمَٟموْمَرَأهُ  فُمَٚمرَ  إلَِم  هَمَٟمْرؽَمَؾ  زم٣ِميْمَٖمْتِح  - ط- اهللاِ َرؽُمقلِ  فَمعَم  . ش َٞمَٔمؿْ  » وَم٣مَل  ُهقَ  َأَوهَمْتٌح  اهللاِ  َرؽُمقَل  َي٣م هَمَٗم٣مَل  إِيا

فُ  هَمَْم٣مزَم٦ْم  ًُ   . َوَرصَمعَ  َٞمْٖم

 ومٙمقهبؿ دم وومع َم٣م ؾمدة َمـ همٟمزمقا َهدهَيؿ ويٛمحروا رؤوؽمٜمؿ ُيٙمٗمقا أن ايمِمح٣مزم٥م أَمر  ط اهللِ َرؽُمقُل  إن شمؿ

ٌَٙمِٛم٣م َمـ صم٣مءىمؿ َمـ ايم٘مٖم٣مر ذوط َمـ وىم٣من ايمُِمْٙمح، هذا َمـ ٌَٙمُِ٘مؿ َمـ إيمٝمٛم٣م صم٣مء وَمـ ، سمردوٞمف وِم    ، ٞمرده ٓ وِم

 فمٛمد وومع ضمتك ومٝمقده دم يرهمس ايمُِمْٙمح ووم٦م دم ايمقوم٦م ذيمؽ دم فمٚمرو ازمـ ؽمٜمٝمؾ ازمـ صمٛمدل أزمق وىم٣من

 وايمٖمزع ، اخلقف َمـ ضم٣ميم٥م دم  همردوه ، حمٚمد ي٣م فمٙمٝمف ٞمٗم٣موٝمؽ َم٣م أول هذا فمٚمرو زمـ ؽمٜمٝمؾ:  همٗم٣مل ، اظمًٙمٚمكم

٣م» :اهلل أٞمزل ذيمؽ وَمع ، ٌِٝمٛم٣ًم هَمْتًح٣م يَمَؽ  هَمَتْحٛم٣َم إِٞما  . َمٌكم همتح وىم٣من «َمُّ

مَ  » ومقيمف  ِرم  ش: اخَلْٚمرُ  زمِٝمعَ  ضَمرا ٌَٙماغُ  ُهقَ   ط ؽُمقيُمفُ َورَ  ، اهلل هق اظمُحا ٙمِؿٍ  دِم  ىَماَم  اظمُ ًْ ـْ  َُم  َ  ىَمِرهَ  ظمَا٣م ؽَمِٔمٝمُد  َأيِب  فَم

ََم٦ْم  ايمِمح٣مزم٥م هَمَٗم٣مَل  ايمثاْقمُ  َأىَمَؾ   ط ايمٛماٌِلُّ  ََم٦ْم  ضُمرِّ فُ  َوؽَمٙماؿَ  اهللُ َصعما  اهللِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل  ضُمرِّ مَ  َأنْ  رِم  يَمْٝمَس  إِٞما  ََم٣م ُأضَمرِّ

 ". ِرَُيَٜم٣م َأىْمَرهُ  ؾَمَجَرةٌ  َٜم٣مَويَم٘مِٛما  رِم  اهللُ  َأضَمؾا 

ٌَٙماغُ  هق َوؽَمٙماؿَ  اهللُ َصعما  اهللِ َرؽُمقُل  ويم٘مـ   هق ايمذي ايمٌٝمع فمعم و  ، ايممماء فمعم ُيْمَٙمؼ وايمٌٝمع  اهلل فمـ اظمُ

ٙمَٔم٥م أطمذ هب٣م وُيَراد و ، ايمٌٝمع هب٣م ويراد سُمْمَٙمؼ ذاء يمٖمٓم٥م أن ىمام ، اظمُمؼمىم٥م إيمٖم٣مظ َمـ همٜمل َمٔمروف ًِ   ايم

 :  إولم ضم٣مٓت َتريٚمف دم  اهلل أٞمزل وومد ،  فمٓمٝمؿ اخلٚمر وؾمٟمنل فمـ ايمِمالة دم ضم٣مل ايمً٘مر ايمٛمٜم

اَلةَ  سَمْٗمَرزُمقا َٓ »قال تعاىل:   «ؽُمَ٘م٣مَرى َوَأْٞمُتؿْ  ايمِما
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ْٚمِر َواظمَْْٝمِنِ وُمْؾ همِٝمِٜماَم إشِْمٌؿ ىَمٌغٌِم » إلطم٣ٌمر فمـ ضره، وم٣مل سمٔم٣ملم::  وايمث٣مٞمٝم٥م ـِ اخْلَ َٟميُمقَٞمَؽ فَم ًْ َوََمٛم٣َمهمُِع يمِٙمٛما٣مِس َي

ُ اهللاُ يَمُ٘مُؿ ا ٌَكمِّ َؽ ُي
َٟميُمقَٞمَؽ ََم٣مَذا ُيٛمِْٖمُٗمقَن وُمِؾ ايْمَٔمْٖمَق ىَمَذيمِ ًْ ـْ َٞمْٖمِٔمِٜماَم َوَي ُرونَ َوإشِْمُٚمُٜماَم َأىْمػَمُ َِم ُ٘مْؿ سَمَتَٖم٘ما َي٣مِت يَمَٔمٙما ْٔ» 

  [209]ايمٌٗمرة: 

اَم  »الثالثة: حتريمه قال تعاىل:  ْٚمرُ  إِٞما َْٞمَِم٣مُب  ِنُ َواظمَْٝمْ  اخْلَ ْٕ مُ  َوا َٓ َْز ْٕ ـْ  ِرصْمٌس  َوا ْٝمَْم٣منِ  فَمَٚمؾِ  َِم ٌُقهُ  ايمُما
 هَم٣مصْمَتٛمِ

ُ٘مؿْ   «سُمْٖمٙمُِحقنَ  يَمَٔمٙما

ـِ  َأَٞمسِ  ضمدي٧م دم ىمام فمممة اخلٚمرة دم  َوؽَمٙماؿَ  اهللُ َصعما  اهللِ َرؽُمقُل  ويمٔمـ  ـَ »: . وَم٣مَل  ََم٣ميمٍِؽ  زْم  اهللاِ  َرؽُمقُل  يَمَٔم

ْٚمرِ  دِم   ط ةً  اخْلَ َه٣م فَممْمَ َه٣م فَم٣مِسَ ٣م َوَُمْٔمَتٌِمَ  ٚمٛمٜم٣مشمَ  َوآىمَِؾ  َوزَم٣مئَِٔمَٜم٣م َوؽَم٣موِمَٝمَٜم٣م إيَِمْٝمفِ  َواظْمَْحُٚمقيَم٥مُ  َوضَم٣مَِمَٙمَٜم٣م َوؾَم٣مِرهَبَ

ي ٣م َواظمُُْْمؼَمِ اةُ  َْلَ  ". يَمفُ  َواظمُُْْمؼَمَ

َب  ََمـ أن   ط ايمٛماٌِلِّ  وأطمػم  ٌْد ضمدي٧م دم ىمام يقَم٣م أرزمٔمكم صالة يمف سمٗمٌؾ ٓ اخلٚمر َذِ  فَمْٚمرو ازِْمـ هللا فَم

هِ  َأمْحََد  فِمٛمَْد    ". َونَمغْمِ

ـْ  ؽَمَٔمد ؾمٟمن دم وومع َم٣م َتريٚمٜم٣م أؽم٣ٌمب َمـ وىم٣من   .  ◙ َووما٣مص َأيِب  زمِ

ـْ  ؽَمَٔمد فمـ َمًٙمؿ صحٝمح همٖمل فُ    ◙ َووما٣مص َأيِب  زمِ ـَ  آَي٣مٌت  همِٝمفِ  َٞمَزيَم٦ْم  َأٞما  ُأمُّ  ضَمَٙمَٖم٦ْم  - وَم٣مَل  - ايْمُٗمْرآنِ  َِم

َب  َوَٓ  سَمْٟمىُمَؾ  َوَٓ  زمِِديٛمِفِ  َيْ٘مُٖمرَ  ضَمتاك َأزَمًدا فُ سُمَ٘مٙمِّٚمَ  َٓ  َأنْ  ؽَمْٔمدٍ  ٣مكَ  اهللاَ َأنا  َزفَمْٚم٦َم  وَم٣ميَم٦ْم . سَممْمَ  َوَأَٞم٣م زمَِقايمَِدْيَؽ  َوصا

َؽ  َذا آَُمُركَ  َوَأَٞم٣م ُأَمُّ ـَ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م نُمُِمكَ  ضَمتاك شَماَلشًم٣م ََمَ٘مَث٦ْم  وَم٣مَل . هِبَ ْٜمدِ  َِم ـٌ  هَمَٗم٣ممَ  اْْلَ ٣م ازْم َٗم٣مَه٣م فُماَمَرةُ  فُ يمَ  ُيَٗم٣مُل  َْلَ ًَ  هَم

ٝمْٛم٣َم» أَي٥مَ  َهِذهِ  ايْمُٗمْرآنِ  ذِم  َوصَمؾا  فَمزا  اهللاُ هَمَٟمْٞمَزَل  ؽَمْٔمدٍ  فَمعَم  سَمْدفُمق هَمَجَٔمَٙم٦ْم  ٣منَ  َوَوصا ًَ ٛم٣ًم زمَِقايمَِدْيفِ  اإِلْٞم ًْ  َوإِنْ » ش:ضُم

كَ  َأنْ  فَمعَم  صَم٣مَهَداكَ  ٌُْٜماَم » ٣موهمٝمٜم ش:زمِك سُممْمِ ْٞمَٝم٣م ذِم  َوَص٣مضِم  نَمٛمِٝمَٚم٥مً  - ط- اهللاِ َرؽُمقُل  َوَأَص٣مَب  وَم٣مَل  ش:ُروهًم٣مََمٔمْ  ايمدُّ

ؽُمقَل  زمِفِ  هَمَٟمسَمْٝم٦ُم  هَمَٟمطَمْذسُمفُ  ؽَمْٝمٌػ  همِٝمَٜم٣م هَم١مَِذا فَمٓمِٝمَٚم٥مً  ْٙمٛمِك هَمُٗمْٙم٦ُم  - ط- ايمرا ْٝمَػ  َهَذا َٞمٖمِّ ًا ـْ  هَمَٟمَٞم٣م ايم  فَمٙمِْٚم٦َم  وَمْد  ََم

هُ  » هَمَٗم٣مَل . ضَم٣ميَمفُ  ـْ  ُردُّ ٌَضِ  ذِم  ُأيْمِٗمَٝمفُ  َأنْ  َأَرْدُت  إَِذا ضَمتاك َٙمْٗم٦ُم هَم٣مْٞمْمَ . ش َأطَمْذسَمفُ  ضَمْٝم٧ُم  َِم ك َََٓمْتٛمِك ايْمَٗم ًِ  هَمَرصَمْٔم٦ُم  َٞمْٖم

هُ  » َصْقسَمفُ  لِم  هَمَُمدا  وَم٣مَل . َأفْمْمِٛمِٝمفِ  هَمُٗمْٙم٦ُم  إيَِمْٝمفِ  ـْ  ُردُّ َٟميُمقَٞمَؽ » َوصَمؾا  فَمزا  اهللاُ هَمَٟمْٞمَزَل  وَم٣مَل . ش َأطَمْذسَمفُ  ضَمْٝم٧ُم  َِم ًْ ـِ  َي  فَم
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ؿْ  َدفْمٛمِك هَمُٗمْٙم٦ُم  هَمَٟمسَم٣مٞمِك - ط- ايمٛماٌِكِّ  إلَِم  هَمَٟمْرؽَمْٙم٦ُم  َوََمِرْو٦ُم  وَم٣مَل  ش:إَْٞمَٖم٣ملِ  ًِ . هَمَٟمزَمك وَم٣مَل . ؾِمْئ٦ُم  ضَمْٝم٧ُم  ََم٣ملِم  َأوْم

َ٘م٦َم  وَم٣مَل . هَم٣ميمثُُّٙم٧َم  وُمْٙم٦ُم . هَمَٟمزَمك وَم٣مَل . هَم٣ميمٛمِِّْمَػ  وُمْٙم٦ُم  ًَ َـ  َٖمرٍ ٞمَ  فَمعَم  َوَأسَمْٝم٦ُم  وَم٣مَل . صَم٣مئًِزا ايمثُُّٙم٧ُم  زَمْٔمُد  هَمَ٘م٣منَ  هَم  َِم

ـَ  إَْٞمَِم٣مرِ  ِٗمٝمَؽ  ُٞمْْمِٔمْٚمَؽ  سَمَٔم٣مَل  هَمَٗم٣ميُمقا َواظمَُْٜم٣مصِمِري ًْ ًرا َوَٞم ٌَْؾ  َوَذيمَِؽ . مَخْ مَ  َأنْ  وَم را ْٚمرُ  َُتَ  ذِم  هَمَٟمسَمْٝمُتُٜمؿْ  - وَم٣مَل  - اخْلَ

شُّ  - ضَمشٍّ  َت٣منُ  َواحْلَ ًْ ٌُ ـْ  َوِزقٌّ  فِمْٛمَدُهؿْ  ََمُْمِقىٌّ  صَمُزورٍ  َرْأُس  هَم١مَِذا - ايْم زْم٦ُم  هَمَٟمىَمْٙم٦ُم  - وَم٣مَل  - مَخْرٍ  َِم  - ََمَٔمُٜمؿْ  َوَذِ

ـَ  طَمغْمٌ  اظْمَُٜم٣مصِمُرونَ  هَمُٗمْٙم٦ُم  فِمٛمَْدُهؿْ  َواظمَُْٜم٣مصِمُرونَ  إَْٞمَِم٣مرُ  هَمُذىمَِرِت  - وَم٣مَل   َأضَمَد  َرصُمٌؾ  هَمَٟمطَمَذ  - وَم٣مَل  - إَْٞمَِم٣مرِ  َِم

َٝمكِ  ْأسِ  حَلْ زَمٛمِك ايمرا سُمفُ  - ط- اهللاِ قَل َرؽُم  هَمَٟمسَمْٝم٦ُم  زمَِٟمْٞمِٖمك هَمَجَرَح  زمِفِ  هَمَيَ  َئْمٛمِك - ذِما  َوصَمؾا  فَمزا  اهللاُ هَمَٟمْٞمَزَل  هَمَٟمطْمػَمْ

فُ  ًَ ْٚمرِ  ؾَمْٟمنَ  - َٞمْٖم اَم » اخْلَ ْٚمرُ  إِٞما ـْ  ِرصْمٌس  َوإَْزَٓمُ  َوإَْٞمَِم٣مُب  َواظمَْْٝمِنُ  اخْلَ ْٝمَْم٣منِ  فَمَٚمؾِ  َِم  . ش:ايمُما

ِحٝمَحكْمِ  دِم ىمام  ، ايمٌٗمرة رةؽمق آطمر َمـ ايمرزم٣م آي٣مت  اهلل أٞمزل ضمكم َتريٚمف وىم٣من ـْ  ايمِما  فَم٣مئَُِم٥مَ  فَم

 . ا◙

ـَ » :سمٔم٣ملم لقوموآي٣مت ايمرزم٣م هل  زَم٣م َيْٟمىُمُٙمقنَ  ايماِذي ٓا  َيُٗمقَُمقنَ  َٓ  ايمرِّ ٌاُْمفُ  ايماِذي َيُٗمقمُ  ىَماَم  إِ ٝمَْْم٣منُ  َيَتَخ ـَ  ايمُما  َِم

ُؿْ  َذيمَِؽ  اظمَْسِّ  اَم  وَم٣ميُمقا زمَِٟمَنا ٌَْٝمعُ  إِٞما ٌَْٝمعَ  اهللاُ َوَأضَمؾا  زَم٣مايمرِّ  َِمْثُؾ  ايْم مَ  ايْم زَم٣م َوضَمرا ـْ  ايمرِّ ـْ  ََمْقفِمَٓم٥مٌ  صَم٣مَءهُ  هَمَٚم فِ  َِم  هَمَٙمفُ  هَم٣مْٞمَتَٜمك َرزمِّ

ـْ  اهللاِ إلَِم  َوَأَْمُرهُ  ؽَمَٙمَػ  ََم٣م  [275: ايمٌٗمرة] «طَم٣ميمُِدونَ  همِٝمَٜم٣م ُهؿْ  ايمٛما٣مرِ  َأْصَح٣مُب  هَمُٟمويَمئَِؽ  فَم٣مدَ  َوََم

ـا   ط ايمٛماٌِلِّ  طمرج ٣م َي٣م»: ط ايمٛماٌِلِّ  وم٣مل ومد وىم٣من ، اخلٚمر دم ايمتج٣مرة فمـ َنك شمؿ ، ايمٛم٣مس فمعم واومؼَمأُه َ  َأهيُّ

ُض  سَمَٔم٣ملَم  اهللَ إِنا  ايمٛما٣مُس، ْٚمِر، ُئَمرِّ ـْ  َأَْمًرا، همِٝمَٜم٣م ؽَمُٝمٛمِْزُل  اهللَ َويَمَٔمؾا  زم٣ِمخْلَ ءٌ  َمٛمٜم٣م فِمٛمَْدهُ  ىَم٣منَ  هَمَٚم  َويْمَٝمٛمْتَِٖمعْ  هَمْٙمَٝمٌِْٔمفُ  َرْ

 . ؽمٔمٝمد أيب فمـ ٙمؿَمً أطمرصمف ،شزمِفِ 

م سَمَٔم٣ملَم  اهللّ إِنْ :   ط ايمٛماٌِلِّ  وم٣مل ايمتحريؿ ٞمزل همٙمام   ـْ  اخَلْٚمرُ  ضَمرا ءٌ  َمٛمٜم٣م َوفِمٛمَْدهُ  أَي٥مُ ..َهِذهِ  َأْدَرىْمتِفُ  هَمِٚم  َرْ

ْب  هَماَل  َٓ  َيمْمَ   أطمرصم٣مه ". َيٌِٝمعُ  َو
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ـِ  ضَمِدي٧ِم  َودِم  ٌا٣مَس  ازِْم ٙمِؿٍ  دِم  َأْيًّم٣م فَم ًْ  اهللاِ  َرؽُمقُل  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  ، مَخْرٍ  َراِوَي٥مَ   ط اهللاِ يمَِرؽُمقلِ  َأْهَدى اًل َرصُم  َأنا    َُم

ََمَٜم٣م وَمْد  اهللاَ  َأنا  فَمٙمِْٚم٦َم  َهْؾ :   ط ٣مرا  َٓ :  وَم٣مَل  ، ؟ ضَمرا ًَ ٣مًٞم٣م هَم ًَ : هَمَٗم٣مَل  ، ؟ ؽَم٣مَرْرسَمفُ  زمِؿَ : ط اهللاِ َرؽُمقُل  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  ، إِْٞم

ٌَْٝمِٔمَٜم٣م َأََمْرسُمفُ  مَ  ايماِذي إِنا :  َٗم٣مَل همَ  ، زمِ ٣م ضَمرا هَبَ مَ  ُذْ  " زَمْٝمَٔمَٜم٣م ضَمرا

 ؽَم٣موِملَ  ىُمٛم٦ُْم  ":  وَم٣مَل  ◙ أٞمس ضَمِدي٧م ِٖملهم  ط ايمٛماٌِلِّ   َأَْمر فَمَٙمْٝمُٜمؿْ  اهللُ ِرْوَقانُ  ايمِمح٣مزم٥م واَمتثؾ 

ََم٦ِم  َيْقمَ  ايْمَٗمْقمِ  ْٚمرُ  ضُمرِّ اهُبُؿْ  َوََم٣م ، ؿَمْٙمَح٥مَ  َأيِب  زَمْٝم٦ِم  دِم  اخْلَ ٓا  َذَ ٌُْنُ  ايْمَٖمِّمٝمُخ  إِ  هَمَٗم٣مَل  ، ُيٛم٣َمِدي َُمٛم٣َمدٍ  هَم١مَِذا ، َوايمتاْٚمرُ  ايْم

َٓ  ُيٛم٣َمِدي َُمٛم٣َمدٍ  هَم١مَِذا هَمَخَرصْم٦ُم  ، هَم٣مْٞمُٓمرْ  اطْمُرْج :  ْٚمرَ  إِنا  َأ ََم٦ْم  وَمْد  اخْلَ  هَمَٗم٣مَل  ، اظمَِْديٛم٥َمِ  ؽِمَ٘مِؽ  دِم  هَمَجَرْت :  وَم٣مَل  ، ضُمرِّ

  فمٙمٝمف َمتٖمؼ ". هَمَٜمَروْمُتَٜم٣م وْمَٜم٣مهَم٣مْهرِ  اطْمُرْج :  ؿَمْٙمَح٥مَ  َأزُمق رِم 

ٌاَد،  "فُمْثاَمَن َريِضَ اهللاُ فَمٛمُْف َيُٗمقُل: وفمـ  ٌَْٙمُ٘مْؿ سَمَٔم ـْ طَماَل وَم ا ُف ىَم٣مَن َرصُمٌؾ ِِم ٣ٌَمئ٧ِِم، إِٞما ٣َم ُأمُّ اخْلَ ْٚمَر هَم١مَِنا ٌُقا اخْلَ
اصْمَتٛمِ

٥ٌم، هَمَٟمْرؽَمَٙم٦ْم إيَِمْٝمِف صَم٣مِرَيتَ  َٜم٣مَدِة، هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ ََمَع صَم٣مِرَيتَِٜم٣م هَمَْمِٖمَٗم٦ْم هَمَٔمٙمَِٗمْتُف اَْمَرَأٌة نَمِقيا ٣م َٞمْدفُمقَك يمِٙمُما َٜم٣م، هَمَٗم٣ميَم٦ْم يَمُف: إِٞما

اَم َدطَمَؾ زَم٣مزًم٣م َأنْمَٙمَٗمْتُف ُدوَٞمُف، ضَمتاك َأهْم٢َم إلَِم اَْمَرَأٍة َوِوٝمَئ٥ٍم فِمٛمَْدَه٣م نُماَلٌم َوزَم٣مؿمَِٝم٥ُم مَخٍْر، همَ  َٗم٣ميَم٦ْم: إيِنِّ َواهللاِ ََم٣م ىُمٙما

ْٚمَرِة ىَمْٟمؽًم٣م، َأْو سَمْٗمُتَؾ َهَذا َدفَمقْ  ـْ َهِذِه اخْلَ َب َِم ، َأْو سَممْمَ ـْ َدفَمْقسُمَؽ يمَِتَٗمَع فَمقَما
َٜم٣مَدِة، َويَم٘مِ ايْمُٕماَلَم، وَم٣مَل: سُمَؽ يمِٙمُما

َٗمْتُف ىَمْٟمؽًم٣م، وَم٣مَل: ِزيُدويِن هَمَٙمْؿ َيِرْم ضَمتاك َووَمَع فَمَٙمٝمْ  ًَ ْٚمِر ىَمْٟمؽًم٣م، هَم ـْ َهَذا اخْلَ ٌُقا هَم٣مؽْمِٗمٝمٛمِل َِم
َٜم٣م، َووَمَتَؾ ايمٛماْٖمَس، هَم٣مصْمَتٛمِ

٣م  ِرَج َأضَمُدمُهَ ٓا يَمُٝمقؾِمُؽ َأْن ُُيْ ْٚمِر إِ ياَمُن، َوإِْدََم٣مُن اخْلَ َتِٚمُع اإْلِ َٓ ََيْ ٣َم َواهللاِ  ْٚمَر، هَم١مَِنا ٌَُف اخْلَ  أطمرصمف ايمٛم٣ًمئل . "َص٣مضِم

ـُ  فَمعِمُّ  ـفم َمًٙمؿ صحٝمح ِٖملهم ، ىم٣مظمجٛمقن اإلٞم٣ًمن َئمؾ ، ايمٔمٗمؾ يًٙم٤م اخلٚمر ٕن كْمِ  زْم ًَ ـِ  ضُم  َأنا  فَمعِمٍّ  زْم

كْمَ  ًَ ـَ  ضُم هُ  فَمعِمٍّ  زْم ٝم٣ًّم َأنا  َأطْمػَمَ
ـْ  ؾَم٣مِرٌف  لِم  ىَم٣مَٞم٦ْم  وَم٣مَل  فَمٙمِ ـَ  َٞمِِمٝمٌِك َِم  - ط- اهللاِ َرؽُمقُل  َوىَم٣منَ  زَمْدرٍ  َيْقمَ  اظمَْْٕمٛمَؿِ  َِم

ـَ  ؾَم٣مِرهًم٣م َأفْمَْم٣مٞمِك ُٚمسِ  َِم  َرصُمالً  َوافَمْدُت  - ط- اهللاِ َرؽُمقلِ  زمِٛم٦ِْم  زمَِٖم٣مؿمَِٚم٥مَ  َأزْمَتٛمِكَ  نْ أَ  َأَرْدُت  هَمَٙماما  َيْقََمئِذٍ  اخْلُ

انًم٣م ـْ  َصقا ـَ  َأزمِٝمَٔمفُ  َأنْ  َأَرْدُت  زم١ِمِْذطِمرٍ  هَمٛمَْٟمسمِك ََمِٔمكَ  َيْرََتُِؾ  وَمْٝمٛمَُٗم٣معَ  زَمٛمِك َِم انِمكمَ  َِم قا  فُمْرؽِمك َويمِٝمَٚم٥مِ  ذِم  زمِفِ  هَمَٟمؽْمَتِٔمكمَ  ايمِما

ٌَْٝمٛم٣َم ـَ  ََمَت٣مفًم٣م َُم٣مِرذَما يمِ  َأمْجَعُ  َأَٞم٣م هَم ٣ٌَملِ  َوايْمَٕمَرائِرِ  إوَْمَت٣مِب  َِم
َـ  َرصُمؾٍ  ضُمْجَرةِ  صَمٛم٤ِْم  إلَِم  َُمٛم٣َمطَم٣منِ  َوؾَم٣مِرهَم٣مىَ  َواحْلِ  َِم

ْٔم٦ُم  ضِمكمَ  َومَجَْٔم٦ُم  إَْٞمَِم٣مرِ  ٌا٦ْم  وَمدِ  ؾَم٣مِرهَم٣مىَ  هَم١مَِذا مَجَْٔم٦ُم  ََم٣م مَجَ ٣م َوزُمِٗمَرْت  َأؽْمٛمَِٚمُتُٜماَم  اصْمُت مُهَ ْـ  طِمَذ َوأُ  طَمَقاِسُ  َِم
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٣م ٣ٌَمِدمِهَ ـْ  وُمْٙم٦ُم  َِمٛمُْٜماَم  اظمَْٛمَْٓمرَ  َذيمَِؽ  َرَأْي٦ُم  ضِمكمَ  فَمْٝمٛمَكا  َأَْمٙمِْؽ  هَمَٙمؿْ  َأىْم َزةُ  هَمَٔمَٙمفُ  وَم٣ميُمقا َهَذا هَمَٔمَؾ  ََم ـُ  مَحْ ٌْدِ  زْم  اظمُْْماٙم٤ِِم  فَم

ٌَْٝم٦ِم  َهَذا ذِم  َوُهقَ  ٍب  ذِم  ايْم ـَ  َذْ زَ  َي٣م َأَٓ  نِمٛم٣َمئَِٜم٣م ذِم  هَمَٗم٣ميَم٦ْم  فُ َوَأْصَح٣مزمَ  وَمْٝمٛم٥َمٌ  نَمٛماْتفُ  إَْٞمَِم٣مرِ  َِم ِف  مَحْ ُ  هَمَٗم٣ممَ  ايمٛمَِّقاءِ  يمِٙمممُّ

َزةُ  ْٝمِػ  مَحْ ًا ٣م َوزَمَٗمرَ  َأؽْمٛمَِٚمَتُٜماَم  هَم٣مصْمَت٤ما  زم٣ِميم مُهَ ـْ  هَمَٟمطَمَذ  طَمَقاِسَ ٣م َِم ٣ٌَمِدمِهَ  فَمعَم  َأْدطُمَؾ  ضَمتاك هَم٣مْٞمَْمَٙمْٗم٦ُم  فَمعِمٌّ  وَم٣مَل  َأىْم

ـُ  َزْيُد  َوفِمٛمَْدهُ  - ط- اهللاِ َرؽُمقلِ   هَمَٗم٣مَل . يَمِٗمٝم٦ُم  ايماِذى َوصْمِٜمكَ  ذِم  - ط- اهللاِ َرؽُمقُل  هَمَٔمَرَف  - وَم٣مَل  - ضَم٣مِرشَم٥مَ  زْم

َزةُ  فَمَدا وَمطُّ  ىَم٣ميْمَٝمْقمِ  َرَأْي٦ُم  ََم٣م َواهللاِ اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م وُمْٙم٦ُم  ش يَمَؽ  ََم٣م » - ط- اهللاِ َرؽُمقُل   هَم٣مصْمَت٤ما  َٞم٣موَمَتكا  فَمعَم  مَحْ

٣م َوزَمَٗمرَ  ُٜماَم َأؽْمٛمَِٚمتَ  مُهَ ٌب  ََمَٔمفُ  زَمْٝم٦ٍم  ذِم  َذا ُهقَ  َوَه٣م طَمَقاِسَ  شُمؿا  هَم٣مْرسَمَداهُ  زمِِرَدائِفِ  - ط- اهللاِ َرؽُمقُل  هَمَدفَم٣م - وَم٣مَل  - َذْ

ٌَْٔمُتفُ  َيْٚمُِمك اْٞمَْمَٙمَؼ  ـُ  َوَزْيُد  َأَٞم٣م َواسما ٣ٌَمَب  صَم٣مءَ  ضَمتاك ضَم٣مِرشَم٥مَ  زْم َزةُ  همِٝمفِ  ايماِذى ايْم ٌب  ُهؿْ  هَم١مَِذا يَمفُ  هَمَٟمِذُٞمقا ْٟمَذنَ هَم٣مؽْمتَ  مَحْ  َذْ

َزةَ  َيُٙمقمُ  - ط- اهللاِ  َرؽُمقُل  هَمَْمِٖمَؼ  َزةُ  هَم١مَِذا هَمَٔمَؾ  همِٝماَم  مَحْ ةٌ  مَحْ َزةُ  هَمٛمََٓمرَ  فَمْٝمٛم٣َمهُ  حُمَْٚمرا  شُمؿا  - ط- اهللاِ  َرؽُمقلِ  إلَِم  مَحْ

َد  ٌََتْٝمفِ  إلَِم  ايمٛمآَمرَ  َصٔما َد  شُمؿا  ُرىْم سمِفِ  إلَِم  ٛمََٓمرَ همَ  ايمٛمآَمرَ  َصٔما َد  شُمؿا  ُها َزةُ  هَمَٗم٣مَل  َوصْمِٜمفِ  إلَِم  هَمٛمََٓمرَ  ايمٛمآَمرَ  َصٔما  َأْٞمُتؿْ  َوَهْؾ  مَحْ

فُ  - ط- اهللاِ َرؽُمقُل  هَمَٔمَرَف  ٕزَمِك فَمٌِٝمٌد  إِٓا  ٌَْٝمفِ  فَمعَم  - ط- اهللاِ َرؽُمقُل  هَمٛمََ٘مَص  شَمِٚمٌؾ  َأٞما  َوطَمَرَج  ايْمَٗمْٜمَٗمَرى فَمِٗم

 .فُ ََمٔمَ  َوطَمَرصْمٛم٣َم

ـا  ": .  ط اهللِ َرؽُمقُل  وم٣مل ىمام ايمٛم٣مس  واؽمتحٙمف اؽمٚمف زمٕمغم ُيمَمب اخلٚمر ص٣مر  ايمزَم٣من آطمر ودم   يَمَٝمُ٘مقَٞم

ـْ  تِل َِم َتِحٙمُّقنَ  َأوْمَقاٌم، ُأَما ًْ  ايمٌخ٣مري . أطمرصمف ". َواظمََٔم٣مِزَف  َواخَلْٚمرَ  َواحَلِريَر، احِلرَ  َي

ـا "ودم احلدي٧م:  زَم ـْ  َٞم٣مٌس  يَمَٝممْمَ تِ  َِم ْٚمرَ  لُأَما قََن٣َم ، اخْلَ ٚمُّ ًَ  ". اؽْمِٚمَٜم٣م زمَِٕمغْمِ  ُي

 يمف ومديؿ إؽمؿٌ  ايمٗمٜمقة اؽمؿ ىم٣من وإن   ، زم٣ميمٗمٜمقة يًٚمقٞمف ايمٌٙمدان زمٔمض ودم ايمروضمل زم٣ميممماب ؽُمٚملّ  همرزمام  

 . اْل٣مهٙمٝمقن يذىمره ىم٣من

 زماميمر ضمتك  صٛم٣مفمتف دم سمٛمقفمقا وومد ، سمٛمزاٞمٝم٣م زمالد دم ىمام ، اظم٣مء َمـ أرطمص اخلٚمر ايمٌٙمدان زمٔمض ودم 

 ".أىمػم ايمٔمِمغم، وَم٣م هق َمثؾ وصمدت
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 اظم٣ٌمح احلٝمقان َمـ ذىم٣مةٍ  نمغم َمـ أٞمٖمف ضمتػ َم٣مت َم٣م وهق اظمٝمت٥م  اهلل ضمرَمف ِم٣م أيّم٣م  ش: َواظمَٝمِّت٥َمُ   »ومقيمف 

قُت  "َم٣م طمال اْلراد وايمًٚمؽ، همٖمل احلدي٧م:  ونمغمه ٣م اظمَْْٝمَتَت٣مِن: هَم٣محْلُ ٦ْم يَمٛم٣َم ََمْٝمَتَت٣مِن، َوَدََم٣مِن. هَمَٟمَما َراُد،  ُأضِمٙما َواْْلَ

ََم٣مِن: هَم٣ميْمَ٘مٌُِد َوايمْمَِّح٣مُل  ٣م ايمدا  "َوَأَما

ََم٦ْم » دم زمٝم٣من ضمرَم٥م اظمٝمت٥م: سمٔم٣ملم وم٣مل مُ  اظمَْْٝمَت٥مُ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿُ  ضُمرِّ ؿُ  َوايمدا ٛمِْزيرِ  َوحَلْ
 َواظمُْٛمَْخٛمَِٗم٥مُ  زمِفِ  اهللاِ يمَِٕمغْمِ  ُأِهؾا  َوََم٣م اخْلِ

َي٥مُ  َواظمَْْقوُمقَذةُ  دِّ ٌُعُ  َأىَمَؾ  َوََم٣م ْمِٝمَح٥مُ َوايمٛما  َواظمؼَُْمَ ًا ٓا  ايم ْٝمُتؿْ  ََم٣م إِ ُٚمقا َوَأنْ  ايمٛمُُِّم٤ِم  فَمعَم  ُذزمَِح  َوََم٣م َذىما ًِ َتْٗم ًْ مِ  سَم َٓ َْز ْٕ  زم٣ِم

ٌؼ  َذيمُِ٘مؿْ  ًْ
ـَ  َيئَِس  ايْمَٝمْقمَ  همِ ـْ  ىَمَٖمُروا ايماِذي َُمْقُهؿْ  هَماَل  ِديٛمُِ٘مؿْ  َِم  َوَأمْتَْٚم٦ُم  ِديٛمَُ٘مؿْ  يَمُ٘مؿْ  َأىْمَٚمْٙم٦ُم  ايْمَٝمْقمَ  َواطْمَُمْقنِ  خَتْ

ؽْماَلمَ  يَمُ٘مؿُ  َوَرِوٝم٦ُم  ٞمِْٔمَٚمتِل فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ـِ  ِديٛم٣ًم اإْلِ شْمؿٍ  َُمَتَج٣مٞمٍِػ  نَمغْمَ  خَمَْٚمَِم٥مٍ  دِم  اْوُْمرا  هَمَٚم  «َرضِمٝمؿٌ  نَمُٖمقرٌ  اهللاَ هَم١مِنا  إِلِ

 [3: اظم٣مئدة]

م ىمثغمة آي٣مت دم    زم٣مظمٝمت٥م آٞمتٖم٣مع   ط ايمٛماٌِلِّ  وضمرا

 ايم٘مرة زمٌٔمض ييزمقَن٣م أو  ، صٔمًٗم٣م يِمٔمٗمقَن٣م  َمٝمت٣مت همٙمحقَمٜمؿ ٝمت٣متاظمايم٘مٖم٣مر يٟمىمؾ َم٣م أنمٙم٤م و

 .  َمٝمت٥م همٜمق ضمل وهق احلٝمقان َمـ ُٞمِزع وَم٣م ، ضمٝم٥م همرَمقه٣م ومتٙمقه٣م رزمام أو ، متقت ضمتك ايمرأس دم احلديدي٥م

 َم٣م يًٚمك ضمتك ضمذر فمعم اإلٞم٣ًمن همٙمٝم٘مـ  ايمِمٛم٣مفم٣مت َمـ ىمثغم دم ، اظمٝمت٥م أصمزاء َمـ اؽمتٖم٣مدوا ورزمام 

 دم َٕنؿ أىمٙمف َيقز ٓ ايم٘مٖم٣مر زمالد َمـ ي٠مسمك ايمذي اْلٝمقم أو إورويب اْلٝمقم  َمـ ُيُمؼمى ىم٣من ١مذاهم ٣مْلٝمقم،زم

 ، همٝمتجٚمد اْلٝمقم زمكم همٝمقوع ، احلٝمقان صٕم٣مر زُمُْمقن َمـ ي٠مطمذ َم٣م  اْلٝمالسمكم ُيًٚمك َم٣م زمٝمٛمف يّمٔمقن إصؾ

 . ايمٌٙمدان َمـ ذيمؽ ونمغم  ، واإلَم٣مرات ىم٣ميمًٔمقدي٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمٌالد دم ُيِمٛمع ِم٣م ُيُمؼمى ويم٘مـ

 َمذزمقح فمٙمٝمٜم٣م ىمتٌقا وإن ضمتك َمٝمت٣مت هم١مَن٣م   ، ايم٘مٖم٣مر زمالد َمـ اظمًتقردة ايمٙمحقم َمـ اظمًٙمٚمقن ويمٝمحذر

 .  صٔمٗم٣م يِمٔمٗمقَن٣م أَنؿ ايمُمٜمقد زمُمٜم٣مدة شم٦ٌم ومد هم١مٞمف ذيمؽ دم ُيِمدومقن ٓ هم١مَنؿ اإلؽمالَمٝم٥م ايمْمريٗم٥م فمعم

 همال ايمٝمٜمقد أَم٣م ايمٛمِم٣مرى ؿمٔم٣مم وهق  وَمٝمت٣م ، ضمًٝم٣م ، ٛمزيراخل  اهلل ضمرَمف ِم٣م أيًّم٣م  ش: َواخِلٛمِْزيرُ   » ومقيمف

 . يٟمىمٙمقٞمف
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 ايمٛم٣مس َمـ أىمٙمف سمٔمقد َمـ وْلذا ايمٕمغمة ومٙمٝمؾ أٞمف ويذىمرون ، اِْلَٝمػ يٟمىمؾ ، ضمٗمغم ، دينٌّ  ضمٝمقان واخلٛمزير  

ًَم٣محُمَ  إرَِما  ُأوضِملَ  ََم٣م دِم  َأصِمُد  َٓ  وُمْؾ » سمٔم٣ملم وم٣مل ".ِرصمس  اهلل وؽمامه سمذه٤م زمؾ ، نمغمسمف سمٗمؾ  ؿَم٣مفِمؿٍ  فَمعَم  را

ٓا  َيْْمَٔمُٚمفُ  ُٖمقضًم٣م َدًَم٣م َأوْ  ََمْٝمت٥َمً  َيُ٘مقنَ  َأنْ  إِ ًْ ؿَ  َأوْ  ََم فُ  طِمْٛمِزيرٍ  حَلْ ًٗم٣م َأوْ  ِرصْمٌس  هَم١مِٞما ًْ
ـِ  زمِفِ  اهللاِ يمَِٕمغْمِ  ُأِهؾا  همِ  اْوُْمرا  هَمَٚم

َٓ  زَم٣مغٍ  نَمغْمَ   [045: إٞمٔم٣مم] « َرضِمٝمؿٌ  نَمُٖمقرٌ  َرزماَؽ  هَم١مِنا  فَم٣مدٍ  َو

م ِم٣م أيّم٣م ش: َوإَْصٛم٣َممُ   » ومقيمف   أو اإلٞم٣ًمن هٝمئ٥م فمعم ىم٣من َم٣م هق َوإَْصٛم٣َممُ  إصٛم٣مم زمٝمع  اهلل ضمرا

 ضمقْل٣م  ئم٘مٖمقن آْل٥م واختذوه٣م ،  اهلل دون َمـ يمٝمٔمٌدوَن٣م  يِمٛمٔمقَن٣م ىم٣مٞمقا أَنؿ وإصؾ ، احلٝمقان

 :  سمٌٌم وٓ سمًٚمع ٓ وهل هب٣م ويتٚمًحقن ،  ْل٣م ويذزمحقن

ـْ »: لمسمٔم٣م وم٣مل ـا َأَوؾُّ  َوََم َتِجٝم٤ُم  ٓا  ََمـ اهللاِ  ُدونِ  َِمـ َيْدفُمق ِِم ًْ  ُدفَم٣مئِِٜمؿْ  فَمـ َوُهؿْ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمِ  إلَِمٰ  يَمفُ  َي

ؿْ  ىَم٣مُٞمقا ايمٛما٣مُس  ضُممِمَ  َوإَِذا*نَم٣مهمُِٙمقنَ  ٣ٌَمَدهِتِؿْ  َوىَم٣مُٞمقا َأفْمَداءً  َْلُ ـَ  زمِِٔم  « ىَم٣مهمِِري

َ  َأزَم٦ِم  َي٣م» سمٔم٣ملم وم٣مل ٌُُد سمَ  مِل َٚمعُ  َٓ  ََم٣م ْٔم ًْ َٓ  َي ٌٌِْمُ  َو َٓ  ُي  «ؾَمْٝمًئ٣م فَمٛمَؽ  ُيْٕمٛمِل َو

ٌَٟمَ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َواسْمُؾ » سمٔم٣ملم وم٣مل زَمِٝمفِ  وَم٣مَل  إِذْ  ش:69» إزِْمَراِهٝمؿَ  َٞم ٌُُدونَ  ََم٣م َووَمْقَِمفِ  ِٕ ٌُُد  وَم٣ميُمقا ش:78» سَمْٔم  َأْصٛم٣َمًَم٣م َٞمْٔم

٣م هَمٛمََٓمؾُّ   [70 - 69: ايمُمٔمراء] « فَم٣مىمِِٖمكمَ  َْلَ

٣ٌَمؿمُِؾ »، وهق يٗمقل: سم٘مًغما وىمنه٣م زمٝمٚمٝمٛمف وضهب٣م ، ايمًالم فمٙمٝمف فمٙمٝمٜمؿ همٗم٣مم  ؼُّ َوَزَهَؼ ايْم َووُمْؾ صَم٣مَء احْلَ

٣ٌَمؿمَِؾ ىَم٣مَن َزُهقوًم٣م  . [80]اإلهاء:  «إِنا ايْم

 أو ، ومػمٍ  أو ،  ؾمجرٍ  أو ، ضمجرٍ  أو  ، َصٛمَؿٍ  َمـ  اهلل دون َمـ فُمٌَِد  َم٣م هم٣ميمقشمـ ، ايمَِمٛمَؿ َمـ أفمؿ وايمقشمـ 

 .  َمُمخِم٥م صقرة فمعم ىم٣من َم٣م ايمَِمٛمَؿ زمٝمٛمام  ، رء

 َمـ  همٝمٜم٣م وظم٣م اظمممىمكم ؿمريؼ سمٔمٓمٝمؿ َمـ همٝمٜم٣م وظم٣م ، ايمممك ذرائع َمـ إيمٝمف سم٠مدي  ظم٣م إصٛم٣مم زمٝمع فمـ همٛمٜمك

 ، ايم٘م٣مهمر َمـ ٓ ايمِمٛمؿ زمٝمع َيقز همال  ، أصٛم٣مم فمـ فم٣ٌمرة هل ايمتل أشم٣مر زمٝمع ذيمؽ دم ويدطمؾ ؽمقادهؿ سم٘مثغم
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ًٓ  سَمَدعَ  َٓ  َأنْ : ◙ فمقم ضمدي٧م همٖمل إصٛم٣مم زمت٘مًغم  ُأَِمرٞم٣م زمؾ ايم٘م٣مهمر نمغم َمـ وٓ ٓا  مِتَْث٣م َتفُ  إِ ًْ  ، ؿَمَٚم

 َٓ ا َو هًم٣م وَمػْمً ٓا  َُممْمِ ْيَتفُ  إِ  . َمًٙمؿ أطمرصمف ؽَمقا

 وومع إذا آؽمتٖمِم٣مل  و ُيُم٘مِؾ همٝمام ايمٔم٣ممل ؽم٠مال همٝمف:  ش: ؟ اظمَٝمَِّت٥مُ  ؾُمُحقمُ  َأَرَأْي٦َم !: اهللِ َرؽُمقَل  َي٣م وم٣ميمقا  » ومقيمف

 . ايمذائ٤م ايمُدهـ وهق ، ايمُمحقم فمـ همًٟميمقه ايمٙمحؿ أىمؾ فمٛمف اظمٛمع أٞمف ـمٛمقا همرزمام  ، اإلمج٣ملرهمع 

فُ    » ومقيمف ٣م ُيْْمعَم  هَم١مِٞما ـَ  هِبَ ُٖم ًُّ ـُ ، ايم ٣م َوُيْدَه َتِْمٌُِح  ،اُْلُٙمقدُ  هِبَ ًْ ٣م َوَي :   ش:  ؟ ضَمَرامٌ  ُهقَ  َٓ :  هَمَٗم٣مَل  ايمٛما٣مَس  هِبَ

 ودم َمٛمف يًتٖم٣مد وٓ  ، ُيَٗم٣مَرب ٓ احلرام أن فمعم يدل وهذا آٞمتٖم٣مع أوصمف مجٝمع فمـ   ط ٛماٌِلا ايم همٛمٜم٣مهؿ

مَ  إَِذا اهللاَ إِنا »:  ونمغمه داود أيب فمٛمد احلدي٧م مَ  ؾَمْٝمًئ٣م ضَمرا  ششَمَٚمٛمَفُ  ضَمرا

مَ  َم٣م ايمٔمٙمامء وم٣مل  ٛمُّقر ذيمؽ وَمـ  شمٚمٛمف ضَمُرمَ  زمف آٞمتٖم٣مع  ضُمرِّ ًُ   ُئِمُٙمفُ   أمحد اإلَم٣مم أن َمع ٣مزمرصم ضمدي٧م دم ىمام ايم

 . ْلٝمٔم٥م ازمـ  رواي٥م سمُمٌف وهل صم٣مزمر فمـ ايمززمغم أيب فمـ اهلل فمٌٝمد زمـ ََمْٔمِٗمؾ رواي٥م َمـ ٕٞمف ،

 يٌٝمٔمف أن زمٟمس ٓ و زمف يٛمتٖمع دام َم٣م ُُيرم ٞمٗمقل ٓ ؟ إهقم ىم٣محلامر ايمٌٝمع ُُيَرم أىمٙمف ُُيرم َم٣م ىمؾ وهؾ

 ، وايمزرع  ، واحلراؽم٥م ايمِمٝمد ىم٘مٙم٤م يمٙمٚمٛمٖمٔم٥م ىم٣من ويمق ضمتك ، فهمٝم اطمتٙمٖمقا همٗمد ايم٘مٙم٤م  وأَم٣م  ، ويُمؼميف

ِلا  ٕن اظمٛمع وإولم ، اظمٛمع إلم زمٔمّمٜمؿ وذه٤م ، ذائف  صمقاز إلم زمٔمّمٜمؿ همذه٤م  شمٚمـ فمـ َنك ومد   ط ايمٛمٌا

 ". ايم٘مٙم٤م

 ش: ايمَٝمُٜمقدَ  اهللُ وَم٣مسَمَؾ   »:.َؽ َذيمِ  فِمٛمَْد   ط اهللِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل  شُمؿا  ، زمٟمصٙمف حلؼ أٞمف ئمٛمل   ش:  ضَمَرامٌ  ُهقَ  َٓ    » ومقيمف

 اظمَُٔمكما   يمٔمـ دم ايمٔمٙمامء واطمتٙمػ ، أَمقات أو أضمٝم٣مء ىم٣مٞمقا ؽمقاءً  ايم٘م٣مهمريـ يمٔمـ وصمقاز ، احِلَٝمؾ فمـ ايمٛمٜمل همٝمف

 فمعم سمٖمِمٝمؾ ذىمرسمف دم ىمت٣ميب: )همتح ايمقه٣مب، ذح ىمت٣مب ايمتقضمٝمد يمإلَم٣مم حمٚمد زمـ فمٌد ايمقه٣مب(  ". احلل

مَ  ظم٣َِم َوصَمؾا  فَمزا  اهللَ  إِنا   » ومقيمف ُٙمقهُ  ؾُمُحقَُمَٜم٣م فَمَٙمْٝمُٜمؿْ  ضَمرا م ظم٣م أي:  ش:. شَمَٚمٛمَفُ  هَمَٟمىَمُٙمقا زَم٣مفُمقهُ  شُمؿا ، َأمْجَ  فمٙمٝمٜمؿ ضمرا

 . اهلل فمعم ضمٝمٙم٥م  ، نمغمهؿ َمـ يٌٝمٔمقَن٣م ايمًقق إلم هب٣م يذهٌقن  شمؿ ، َيٚمٙمقَن٣م شمؿ يذوزمقَن٣م  ذهٌقا ، ايمُمحقم
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 ضمدي٧ٌم  همٜمذا  ، يمف ىم٣مٔىمؾ شمٚمٛمف همآىمؾ شمٚمٛمف أىمٙمٛم٣م إٞمام ٞمٟمىمٙمف ٣مَم  ٞمحـ يٗمقيمقن وهؿ ، يمذيمؽ اهلل همٙمٔمٛمٜمؿ

ـُ  فُمَٚمرَ  زَمَٙمغَ  وومد  احِلَٝمؾ فمـ ايمٛمٜمل همٝمف فمٓمٝمؿ ًرا، زم٣معَ  ؽَمُٚمَرةَ  َأنا  اخلْما٣مِب  زم ْ ! ؽَمُٚمَرةَ  اهللاُ وم٣مسَمَؾ : هَمٗم٣مَل  مَخْ  أنا  َئْمَٙمؿْ  َأمَل

ـَ »: وَم٣مَل   ط اهللاِ َرؽُمقَل  ُحقُم، فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  ََم٦ْم ضُمرِّ  ايمَٝمُٜمقَد: اهللاُ يمٔم   َمًٙمؿ أطمرصمف ش.هَم٣ٌمفُمقه٣م هَمَجَٚمُٙمقه٣م ايمُمُّ

 : َتتف يدطمؾ هم٣مخلٚمر ، َتتٜم٣م يدطمؾ ظم٣م  يمٕمغمه٣م صم٣مَمٔم٥م َم٣ًمئؾ وهل ، َم٣ًمئؾ فمدة احلدي٧م هذا سمّمٚمـو  

٘مِرٍ  ىُمؾُّ » ًْ ٘مِرٍ  َوىُمؾُّ  مَخٌْر، َُم ًْ  . ش. ضَمَرامٌ  َُم

 ايمٌحر َمٝمت٥م إٓ اظمٝمت٣مت أٞمقاع مجٝمع َتتٜم٣م يدطمؾ  واظمٝمت٥م ، ضمرام هم٘مثغمة ومٙمٝمٙم٥م أؽم٘مر وَم٣م» ودم ضمدي٧م:

 :  ذيمؽ َمـ َمًتثٛم٣مة هم١مَنؿ واْلراد

٦ْم  »  وم٣مل ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل أن فمٚمر ازمـ اهلل فمٌد فمـ َم٣مصمف ازمـ ؽمٛمـ همٖمل  ََمْٝمَتَت٣منِ  يَمٛم٣َم ُأضِمٙما

٣م َوَدََم٣منِ  قُت  اظمَْْٝمَتَت٣منِ  هَمَٟمَما َرادُ  هَم٣محْلُ ٣م َواْْلَ  ".َوايمْمَِّح٣مُل  هَم٣ميْمَ٘مٌُِد  ََم٣منِ ايمدا  َوَأَما

٣ٌَمع َمـ ٞم٣مب ذي ىمؾ َت٦م يدطمؾ ومل َمٖمرًدا َتريٚمف صم٣مء ايمذي احلٝمقان َمـ هذا واخلٛمزير 
ًِ  ىمؾ وٓ   ، ايم

ٌَد ايمتل إصٛم٣مم   يُمٚمؾ إصٛم٣مم وه٘مذا ، ايمْمغم َمـ خمٙم٤م ذي  همٝمٜم٣م ظم٣م  يمٙمزيٛم٥م سمتخذ ايمتل إصٛم٣مم ويُمٚمؾ سُمٔم

  . يمممكا ذرائع َمـ وهمٝمٜم٣م اظمّم٣مه٣مة َمـ

ـْ : َمًٙمؿ صحٝمح ودم  هَمَٗم٣مَل  سَمَِم٣مِويرَ  همِٝمَٜم٣م هَمَرَأى ََمْرَوانَ  َدارِ  ذِم  ُهَرْيَرةَ  َأزمِك ََمعَ  َدطَمْٙم٦ُم  وَم٣مَل  ُزْرفَم٥مَ  َأزمِك فَم

ـْ  َوصَمؾا  فَمزا  اهللاُ وَم٣مَل  » َيُٗمقُل  - ط- اهللاِ َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم  ـْ  َأـْمَٙمؿُ  َوََم ا ُٙمُؼ  َذَه٤َم  ِِم  هَمْٙمَٝمْخُٙمُٗمقا ِٗمكىَمَخٙمْ  طَمْٙمًٗم٣م َُيْ

ةً  ٌا٥مً  يمَِٝمْخُٙمُٗمقا َأوْ  َذرا  .ش ؾَمِٔمغَمةً  يمَِٝمْخُٙمُٗمقا َأوْ  ضَم

 .  ط ايمٛماٌِلا  يمٔمـ  ايمٌخ٣مري فمٛمد صمحٝمٖم٥م أيب ضمدي٧م ودم

 :حمٓمقريـ دم يٗمع اظمِمقر ٕن اظمِمقر

 . اهلل طمٙمؼ َمّم٣مه٣مة  إول *

 .ايمٔم٣مظمكم رب هلل واحلٚمد  ، ايمممك ذرائع ايمث٣مين *



 400  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

م   ، احلرام هب٣م ُُيَؾ ايمتل اظمحرَم٥م ؾاحِلٝمَ  وفيى:   اهلل هم١من  احِلٝمؾ هبذه ايمٝمٜمقد اؾمتٜمر وومد  ، احلالل هب٣م وُُيَرا

م ظما٣م  َمٛمٜمؿ اهلل هم٣مٞمتٗمؿ ، إضمد يقم يٟمطمذوَن٣م  شمؿ ، اْلٚمٔم٥م يقم ايمُم٣ٌمك يّمٔمقن هم٘م٣مٞمقا ايم٦ًٌم صٝمد فمٙمٝمٜمؿ ضمرا

ؿْ » سمٔم٣ملم وم٣مل ىمت٣مزمف دم ومِمف ِم٣م وىم٣من ـِ  َواؽْمَٟمْْلُ ةَ  ىَم٣مَٞم٦ْم  ايماتِل ايْمَٗمْرَي٥مِ  فَم ٌَْحرِ  ضَم٣مِضَ ٦ٌِْم  دِم  َئْمُدونَ  إِذْ  ايْم ًا  إِذْ  ايم

ٌْتِِٜمؿْ  َيْقمَ  ضِمٝمَت٣مَُنُؿْ  سَمْٟمسمِٝمِٜمؿْ  فًم٣م ؽَم ٌُِتقنَ  َٓ  َوَيْقمَ  ُذا ًْ ٌُْٙمقُهؿْ  ىَمَذيمَِؽ  سَمْٟمسمِٝمِٜمؿْ  َٓ  َي ُٗمقنَ  ىَم٣مُٞمقا زماَِم  َٞم ًُ : إفمراف] «َيْٖم

063] 

ٛم٣َمِزيرَ  ايْمِٗمَرَدةَ  َِمٛمُْٜمؿُ  َؾ َوصَمٔمَ » سمٔم٣ملم ووم٣مل ٌََد  َواخْلَ  «ايمْما٣منُمقَت  َوفَم

 وهق ايمتحٙمٝمؾ زمزواج يًٚمك همٝمام ايمٛم٣مس زمٔمض ئمٚمٙمف َم٣م هقَ  ، احلرَم٥م ؾمديدة زمؾ ، اظمحرَم٥م احِلَٝمؾ وَمـ 

 َمـ ضمرَمف أؾمد أٞمف َمٌٝمٛم٣ًم ىمثغمة زمٟموصمف  اظمًٟميم٥م هذه فمعم سمٔم٣ملم ♫ سمٝمٚمٝم٥م ازمـ سم٘مٙمؿ وومد ، اظمًتٔم٣مر ايمتٝمس

 ". يمف واظمَُحٙمؾ اظمحٙمؾ  ط اهللِ َرؽُمقلِ ومد يمٔمـ و ايمزٞم٣م

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 
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 واألربعون السادس الحديث

 

 

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

 أو احل٣مرث أزمق زمردة زمـ أزمك َمقؽمك إؾمٔمرى ، ومٝمؾ اؽمٚمف فم٣مَمر زمـ فمٌد اهلل زمـ ومٝمس أيب زمردة» ومقيمف:

 . َمـ أهؾ ايم٘مقهم٥م ، و ولم ايمٗمّم٣مء هب٣م  ،َوُيَٗم٣مُل: اؽْمُٚمُف ىُمٛمَْٝمُتفُ 

ؾَْمَٔمِري َُمقؽَمك َأزمِق فمـ » ومقيمف: ْٕ ٌْد ُهقَ : ا ـْ  اهلل فَم ـْ  وَمْٝمس زمِ ـِ  َِم ـْ  ايمَٝمَٚم  وومد ، إؾم٣مفمرة ومٌٝمٙم٥م َمـ   ززمٝمد َِم

 زمٔمد ىم٣من ضمتك ؿم٣ميم٤م أيب زمـ صمٔمٖمر ٣ميمتٗمقاهم  احلٌُم٥م إلم ايمًٖمٝمٛم٥م همٟمطمذهتؿ اظمديٛم٥م يريدون   وأصح٣مزمف هق ه٣مصمر

ؾَْمَٔمِريِّكمَ  إِنا »: . همٗم٣مل إؾمٔمريكم همّم٣مئؾ زمٔمض فمـ  ط ايمٛمٌل أطمػم وومد  اظمديٛم٥م إلم همرصمٔمقا طمٝمػم ْٕ  إَِذا ا

ؿْ  ؿَمَٔم٣ممُ  وَمؾا  َأوْ  ايْمَٕمْزِو، دِم  َأْرََمُٙمقا ُٚمقهُ  شُمؿا  اضِمٍد،وَ  شَمْقٍب  دِم  فِمٛمَْدُهؿْ  ىَم٣منَ  ََم٣م مَجَُٔمقا زم٣ِمظمَِْديٛم٥َِم، فِمَٝم٣مِْلِ ًَ  دِم  زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  اوْمَت

٥ِم، َواضِمٍد، إَِٞم٣مءٍ  ِقيا ًا    شَِمٛمُْٜمؿْ  َوَأَٞم٣م َِمٛمِّل هَمُٜمؿْ  زم٣ِميم

٣ٌَمِرضَم٥مَ  َرَأْيُتٛمِل يَمقْ  ": يَمفُ  وَم٣مَل   ط ايمٛماٌِلُّ  َأنا  َُمقؽَمك َأيِب  ضَمِدي٧ِم دم َوَ  ْـ  ُأوسمِٝم٦َم  يَمَٗمْد  يمِِٗمَراَءسمَِؽ  َأؽْمَتِٚمعُ  َوَأَٞم٣م ، ايْم  َِم

 :  ♫وم٣مل ازمـ رصم٤م 

ـْ َأيِب َُمق ـْ َأزمِٝمِف فَم ـْ َأيِب زُمْرَدَة فَم ؾَْمَٔمِريِّ فَم ْٕ زَم٥ٍم   طَأنا ايمٛماٌِلا ؽَمك ا ـْ َأْذِ َٟميَمُف فَم ًَ ، هَم ـِ زَمَٔمَثُف إلَِم ايْمَٝمَٚم

يَِب زُمْرَدَة: ََم٣م ايْمٌِْتُع؟ وَم٣مَل: َٞمٌِٝمُذ ا ِٕ ٣م، هَمَٗم٣مَل: َوََم٣م ِهَل ؟ وَم٣مَل: ايْمٌِْتُع َواظمِْْزُر، هَمِٗمٝمَؾ  ِؾ، َواظمِْْزُر سُمِْمٛمَُع هِبَ ًَ يْمَٔم

ِٔمغمِ  ٘مٍِر ضَمَرامَٞمٌِٝمُذ ايمُما ًْ ٌَُخ٣مِريُّ [، هَمَٗم٣مَل: ىُمؾُّ َُم صَمُف ايم   ٌ . ]طَمرا
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َؽ  فَمٙمِْٚم٦ُم  يَمقْ :  وُمْٙم٦ُم :  وَم٣مَل  ، " َداُودَ  آلِ  ََمَزاَِمغمِ  َتِٚمعُ  َأٞما ًْ ٣م يمِِٗمَراَءِت  سَم هُتَ ْ ػما ٌغًِما يَمَؽ  حَلَ ـْ  ُأوسمِٝم٦َم  يَمَٗمْد :  وَم٣مَل  ، ََتْ  َِم

  " َداُودَ  آلِ  ََمَزاَِمغمِ 

  إؾمٔمري َمقؽمك أيب همرأى  ُأصٝم٤م فم٣مَمر إن شمؿ ، هي٥م فمعم فم٣مَمر أطم٣مه   ط ايمٛماٌِلُّ  صمٔمؾ إذ ؾمج٣مفًم٣م وىم٣من 

 أزمق صم٣مء ضمتك هم٣مٞمتٓمر  ، زم٣مْلروب ئمغمه ئمٛمل زمٔمريب أيم٦ًم همٗم٣مل  ، همٜمرب طمٙمٖمف هم٣مٞمْمٙمؼ  أص٣مزمف ايمذي ايمرصمؾ

 ".وومتٙمف َمقؽمك

 ديٛمٜمؿ وهذا إوص٣مف َمـ ذيمؽ زمٕمغم و  ، وايم٘مذب  زم٣محلٚمؼ ويِمٖمقٞمف زمُمدة همٝمف ايمراهمّم٥م يْمٔمـ و 

 . وؽمٙمؿ   ط ايمٛماٌِلُّ  زمٟمصح٣مب ايمْمٔمـ دم ، وؿمريٗمٜمؿ

 أن فمعم ،  َم٘مذوزم٥م ومِمص فمعم همٝمٔمتٚمدون ،  ٞمِٖم٣مق وزمٕمّمٜمؿ ، إيامن   ط  اهلل َرؽُمقل صح٣مزم٥م ضم٤مَمع أن 

 ٓ َمقوقفم٥م ومِم٥م وهذه ،  َمٔم٣موي٥م  شم٦ٌم ايمٔم٣مص زمـ فمٚمرو وأن ،  فمقم طمالهم٥م فمـ سمٛم٣مزل إؾمٔمري َمقؽمك أيب

 ومتٙم٥م َمـ ايمثٟمشمر ٕطمذ ت٣ميمفوم ىم٣من وإٞمام  اخلالهم٥م أصمؾ َمـ يٗم٣مسمؾ َمٔم٣موي٥م ي٘مـ مل ايمقوم٦م ذيمؽ همٖمل ، ْل٣م أؽم٣مس

 .  احلروب سمٙمؽ دم فمقم َمع احلؼ أن َمع فمثامن

ـِ  إلَِم  زَمَٔمَثفُ   » ومقيمف   ،وَمـ إيمٝمٜمؿ إؾمٔمريكم إلم  َمقؽمك وأزم٣م ، سمٔمز  دم اَْلٛمَد إلم َمٔم٣مًذا وزمٔم٧م زمٔمثف  ش: ايْمَٝمَٚم

 ايمتل أشم٣مر و ايمٗمٌقل أهؾ َمـ ىم٣مٞمقا إذا ٓؽمٝمام  زمدفمقسمف ويتٟمشمرون ومقَمف َمٛمف يٛمتٖمع ومد ايمرصمؾ أن ديمٝمؾ هذا ودم

  ش:„ أهٙمف ايمٔم٣مملِ  دم ايمٛم٣مس أزهَد „»أن:  ايمًٙمػ فمـ سُمروى

 ي٘مقن ضمكم يٖمرضمقن ايمٛم٣مس َمـ ىمثغًما هم١من وإٓ ،  إفمراوٜمؿ إلم إفمراًو٣م همٝمزدادون اظمٔمروكم فمعم حمٚمقيم٥م

 . ىمراَم٥م ذيمؽ وئمتػمون ،  َمٛمٜمؿ واخلْمٝم٤ُم  ، واظم٠ميمُػ  ، واظمحٗمُؼ  ، ايمٔم٣مملُ 

ـِ  َمًٙمؿ صحٝمح همٖمل ديٛمٜمؿ ايمٛم٣مس ويمتٔمٙمٝمؿ  اهلل إلم يمٙمدفمقة ايمٌٔمقث زمٌٔم٧م هيتؿ ىم٣من  ط وايمٛماٌِلا   فَم

ـِ  ٌا٣مسٍ  ازْم ـِ  إلَِم  َُمَٔم٣مًذا زَمَٔم٧َم  ظمَا٣م - ط- اهللاِ َرؽُمقَل  َأنا  فَم َؽ  » وَم٣مَل  ايْمَٝمَٚم ـْ  ىمَِت٣مٍب  َأْهؾِ  وَمْقمٍ  فَمعَم  سَمْٗمَدمُ  إِٞما َل  هَمْٙمَٝمُ٘م  َأوا

٣ٌَمَدةُ  إيَِمْٝمفِ  سَمْدفُمقُهؿْ  ََم٣م ُهؿْ  اهللاَ  فَمَرهُمقا هَم١مَِذا َوصَمؾا  فَمزا  اهللاِ  فِم  َيْقَِمِٜمؿْ  ذِم  َصَٙمَقاٍت  مَخَْس  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  هَمَرَض  اهللاَ  َأنا  هَمَٟمطْمػِمْ
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ُهؿْ  هَمَٔمُٙمقا هَم١مَِذا َويَمْٝمَٙمتِِٜمؿْ  ـْ  سُم٠ْمطَمُذ  َزىَم٣مةً  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  هَمَرَض  وَمْد  اهللاَ  َأنا  هَمَٟمطْمػِمْ دُّ  ؿْ َأنْمٛمَِٝم٣مئِٜمِ  َِم  هَم١مَِذا هُمَٗمَرائِِٜمؿْ  فَمعَم  هَمؼُمَ

٣م َأؿَم٣مفُمقا ؿْ  ىَمَرائِؿَ  َوسَمَققا  َِمٛمُْٜمؿْ  هَمُخْذ  هِبَ  .ش َأَْمَقاِْلِ

َٟميَمفُ » ومقيمف  ًَ ـْ  هَم زَم٥مٍ  فَم ٣م سُمِْمٛمَعُ  َأْذِ  ايمتًٚمٝم٣مت سمتٛمقع وومد ، إذزم٥م  هذه ضم٘مؿ فمـ  ط ايمٛماٌِلا  ؽمٟمل أي  ش: هِبَ

 ويًٟمل يًتٖمِمؾ أن  اهلل إلم يمٙمدافمل يٛمٌٕمل همٙمٜمذا ايمممفمل اؽمٚمٜم٣م ٕمغمزم اخلٚمقر همٝمًٚمقن  زمٙمد إلم زمٙمد َمـ

 . ايمممفمٝم٥م إؽمامء فمـ

 :  ومقيمف َمـ وي٠مطمذ  زمتحريٚمٜم٣م ايمديمٝمؾ صم٣مء َم٣م إٓ احِلؾ   وإؿمٔمٚم٥م إذزم٥م دم إصؾ أن وفيى:

 ذهه أن فمعم يدل وِم٣م إذزم٥م ىمؾ فمـ ويمٝمس إذزم٥م َمـ خمِمقص ٞمقع  فمـ أي ش: أذزم٥مٍ  فمـ وؽمٟميمف»

 ويم٘مـ  ، ذيمؽ وٞمحق وَم٣مءٍ  ىمحٙمٝم٤ٍم   ؿمٌٝمٔمٝم٥م أذب ويمٝم٦ًم َوسُمْٔمَٚمؾ سُمِمٛمع أَن٣م ايمري٥ٌم دم دطمٙم٦م  إذزم٥م

 . ذيمؽ نمغم أو احلٌقب زمٔمض َمـ سُمِمٛمع إذزم٥م

 إذا أصمؾ َمـ   ط ايمٛماٌِلا  ؽمٟمل ضمٝم٧م ◙ َُمقؽَمك َأزمق هق ايم٣ًمئؾ أن فمعم يدل هذا ش:  ؟ ِهلَ  َوََم٣م  » ومقيمف

 ".إَمقر هذه دم حل٘مؿا ئمرف  ومقَمف إلم أسمك

 َمتداوًٓ   اإلؽمؿ هذا َم٣مزال هؾ أفمٙمؿ اهلل زمف ٞمٔمٙمؿ ٓ وأن َمُمٜمقر إؽمؿ ىم٣من يمٔمٙمف  ش: َواظمِْْزرُ  ايْمٌِْتعُ  »  ومقيمف

 .  سمرك أٞمف أم ايمٝمٚمـ دم

يَِب  هَمِٗمٝمَؾ  » ومقيمف  ِؾ، َٞمٌِٝمُذ : وَم٣مَل  ايْمٌِْتُع؟ ََم٣م: زُمْرَدةَ  ِٕ ًَ ِٔمغمِ  َٞمٌِٝمُذ  َواظمِْْزرُ  ايْمَٔم   ايمراوي َمـ سمٖمًغم هذا ش: ايمُما

٘مِرٍ  ىُمؾُّ   »   ومقيمف ًْ   ٌ ."ضَمَرام َُم

٘مِرٍ  ىُمؾُّ .»:  ايمرواي٣مت زمٔمض ودم  ًْ  ش. ضَمَرامٌ  مَخْرٍ  َوىُمؾُّ  ،مَخْرٌ  َُم

 وِم٣م سُمِمٛمَع وِم٣م إؽمٚمٜم٣م وفمـ َمًٟميم٥مٍ  ىمؾ فمـ ايمٛم٣مس سمًتٖمِمؾ أن زمدل  ط ايمٛماٌِلا  ىمٙمِؿ صمقاَمع َمـ همٜمذا 

٘مِ  ىُمؾُّ :أن ٣محل٘مؿهم سُمٔمَٚمؾ ًْ ٘مِرٍ  ىُمؾُّ  ، ضَمَرامٌ  رٍ َُم ًْ  ".مَخْرٌ  َُم
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 وْلذا  وايمتٚمر ايمٌن َمـ ىم٣من زم٣مظمديٛم٥م اخلٚمر أن ايم٠ًمال هذا دم وايم٤ًٌم ،  ضمرام همٗمٙمٝمٙمف ىمثغمة أؽم٘مر وَم٣م 

 زمٟمن فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان ايمًٙمػ فمٙمٝمٜمؿ رد ايمٔمٛم٤م َمـ إٓ ي٘مقن ٓ اخلٚمر أن  إيمٝمف وَمـ ضمٛمٝمٖم٥م أزمق ذه٤م ظم٣م

ٌُن َمـ ٥ماظمديٛم دم ُيممب ىم٣من اخلٚمر  ". ايمقوم٦م ذيمؽ دم  فمٛم٤م همٝمٜم٣م ي٘مـ ومل وايمتٚمر ايم

ـْ  َوصَم٣مءَ  فُ  فُمَٚمرٍ  فَم ِريؿُ  َٞمَزَل : وَم٣مَل  َأٞما ـْ  َوِهلَ  َٞمَزَل  َيْقمَ  اخَلْٚمرِ  ََتْ ٥مِ  َِم ًَ ـْ : َأؾْمَٝم٣مءٍ  مَخْ ُؾ ، َوايْمَتْٚمرُ ، ايمِٔمٛم٤َِم  َِم ًَ ، َوايمَٔم

ِٔمغمُ ، َواحِلٛمَْْم٥مُ    ". َوايمُما

رون يٖمٔمٙمٜم٣م وومد  دم وؤمقه٣م ورزمام ، أٞمٝم٥م زمٌٔمض ، إؾمٝم٣مء زمٔمض همٝمخٙمْمقن إؾمٝم٣مء هذه َمـ اخلاما

 أوصم٤م واخلٚمر  مخرا همتِمغم  همتززمد همٝمٜم٣م احلرارة سمُمتد زمحٝم٧م  ونمْمقه٣م وؤمقه٣م أو ، فمٙمٝمٜم٣م وضمٖمروا أرض

 دم صمٙمد زم٘مر أزم٣م وأن ، وايمٛمٔم٣مل زم٣مْلٙمٝمد ضب     ط ايمٛماٌِلُّ  أن أٞمس ضمدي٧م همٖمل احلد فمعم َمـ ذزمف  اهلل

 دم صمٙمد أٞمف   ◙ فَمقِم   فمـ وصم٣مء صمٙمدة شمامٞمكم َيٙمد همجٔمؾ ايمٛم٣مس هم٣مؽمتُم٣مر فمٚمر وأَم٣م  ،  أرزمٔمكم  ٚمراخل

 وىمؾ شمامٞمكم فُمٚمر وصمٙمد أرزمٔمكم زم٘مر أزمق  وصمٙمد أرزمٔمكم اخلٚمر دم   ط اهللِ َرؽُمقُل   صمٙمد وم٣مل شمؿ أرزمٔمكم اخلٚمر

  َمًٙمؿ أطمرصمف ش:  ؽمٛم٥م

 دم فمٚمر ازمـ ضمدي٧م دم صم٣مء ىمام أطمرة دم يممزمف مل َمٛمف يتقب أن ومٌؾ َم٣مت شمؿ ايمدٞمٝم٣م دم اخلٚمر ذب وَمـ  

 ٞمٖمًف َم٣مؾمتٜم٦م يمف ، اْلٛم٥م يدطمؾ ايمذي أن فُمٙمِؿَ  وومد اْلٛم٥م دطمؾ إذا ىمٝمػ ايمٔمٙمامء اؽمتُم٘مؾ وومد ايمِمحٝمح

 إؿمٔمٚم٥م َمـ، همٝمٜم٣م ِم٣م ُيَٚمٛمع ٓ اإلٞم٣ًمن ٕن ، اخلٚمر يُمتٜمل ٓ ، اْلٛم٥م دطمؾ إذا أٞمف اْلقاب هم٘م٣من فمٝمٛمف ويمذيم٥م

 : ومًٚمكم إلم يٛمٗمًؿ ايمٔمٗمؾ َمزيؾ أن فمعم اظمقؿمـ هبذا ايمٔمٙمامء يت٘مٙمؿو وإذزمف ،

َب   ضمرام وهق اخلٚمر هق وهذا وؿمرب يمذة همٝمف ي٘مقن َم٣م َمٛمف   ذيمؽ ونمغم ، ُأىمَِؾ  أو ُذِ

 .إٞم٣ًمن ٕن  يمٙمح٣مصم٥م َيقز وهذا ىم٣ميمٌٛم٨م  ؿمرب وٓ يمذة زمدون ايمٔمٗمؾ يزيؾ َم٣م: ايمث٣مين وايمٛمقع
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ؼِمٍ  ىمؾ فمـ ط اهللِ َرؽُمقُل  َنك » :ضمدي٧م وأَم٣م  ٘مِرٍ  َُمٖما ًْ  ضمقؾم٤م ازمـ ؾمٜمر ؿمريؼ َمـ ايمٙمٖمظ همٜمذا شوَُم

م َم٣م وي٘مٖمل ا◙ ؽمٙمٚم٥م أم فمـ داود أزمق أطمرصمف ٘مِرٍ  ىمؾ" :احلدي٧م دم ايمٔمٚمقم  َمـ سَمَٗمدا ًْ  ودِم  " ضَمَرامٌ  َُم

٘مِرٍ  ىمؾ" :ايمِمحٝمح دم آطمر يمٖمظ ًْ  . وأشم٣مم ايمٌالي٣م هذه َمـ ئم٣مهمٝمٛم٣م أن  اهلل ٞمًٟمل " ضَمرامٌ  مَخْرٍ  وىمؾ مَخْرٍ  َُم

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 

 واألربعون  السابع الحديث

  

 

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

ـَ  اظمٗمدامَ  َمـ يًٚمع مل أٞمف ايمٔمٙمامء ذىمر صم٣مزمر ازمـ ُيٝمك ؿمريؼ َمـ واحلدي٧م   ي٘مقن هم٣محلدي٧م  ي٘مرَب  ََمْٔمدِ  زم

 سمٔم٣ملم ♫ إيم٣ٌمين ايمُمٝمخ افمتٚمد وفمٙمٝمٜم٣م ، ايم٘مت٤م زمٔمض دم ايمًامع ٕم٥مزمِمٝم صم٣مء وومد َمٛمٗمْمٔم٣م ايمِمقرة هبذه

ٛمَف همِمححف  ، ًا  . وضم

م اظمتٗمدَمكم إفمالل أن  ♫ َمٗمٌؾ ؾمٝمخٛم٣م َمـ اؽمتٖمدٞم٣مه وايمذي  َمـ ؽمامفمف زمٔمدم صمَزَمقا هم٣مظمتٗمدَمقن َُمَٗمدا

 . ىمثغًما فم٣مسه أٞمف َمع ، اظمٗمدام

 . ايمْم٤ِم أصقل دم صم٣مَمعٌ  أصٌؾ  وهق فمٓمٝمؿٌ  ضمدي٧ٌم  وهذا

 شايمٛمٌقي زم٣ميمْم٤م»:  وئمرف اظمٔم٣مد زاد وٚمـ وهقدم ايمْم٤م  ٞم٣مهمًٔم٣م ىمت٣مب سمٔم٣ملم ♫ ايمٗمٝمؿ ازمـ أيماػ وومد

 :♫وم٣مل ازمـ رصم٤م 

ـَ ََمْٔمِد ي٘مرَب   ََم٣م ََمأَلَ آَدَِملٌّ ِوفَم٣مًء َيُٗمقُل:  طوم٣مل ؽمٚمٔم٦م َرؽُمقُل اهللِ  ◙ فَمـ اظمٗمداَم زم

ٌَُف هَم١مِْن ىمَ  ـَ ُصْٙم ـِ آَدَم ُأىُماَلٌت ُيِٗمْٚم ٤ِم ازْم ًْ ـٍ زمَِح ـْ زَمْْم ا َِم ازمِِف َذًّ َٓ حَم٣َميَم٥َم هَمُثُٙم٧ٌم يمَِْمَٔم٣مَِمِف ، َوشُمُٙم٧ٌم يممَِمَ ٣مَن 

فِ  ًِ ـٌ .  ،َوشُمُٙم٧ٌم يمِٛمََٖم ًَ َِمِذي ضَمِدي٧ٌم ضَم ْ لُّ َوازْمـ َم٣مصم٥م َووَم٣مَل ايمؼما
٣مئِ ًَ َِمِذي َوايمٛمِّ ْ  َرْواُه اإِلََم٣مُم َأمْحَد َوايمؼما
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 احلٚمٝم٥م ايمْم٤م أٞمقاع وَمـ ، ايم٣ٌمب هذا فمعم  ايمدايم٥م إضم٣مدي٧م َمـ ىمثغًما ونمغمه٣م اْلقاَمع، ىمت٤م دم َتد و

٣ًٌم ي٘مقن َم٣م زمتخٖمٝمػ إَمراض فمـ اإلضمتامء وهق  صمًؿ هم٣ًمد هم١من  اْلامع و ، إىمؾ و ، ايمٛمقم ىم٘مثرة ، ْل٣م ؽمٌ

:  ومديام ومٝمؾ وومد وايممماب زم٣ميمْمٔم٣مم ايمٌْمـ َمٙمئ وهق ايمٌِْمٛم٥َم إٞمقاع هذه أؾمد وَمـ ، ايمثالشم٥م هذه َمـ اإلٞم٣ًمن

   شايمِٖمْْمٛم٥َمَ  سُمْذِه٤ُم  ايمٌِْْمٛم٥َمُ »

 فمـ سمروى  ايمتل ايم٣ًمئرة إَمث٣مل وَمـ ، أَمراوف وىمثرت  ، ذىم٣مؤه ومؾ زمْمٛمف اَمتأل إذا اإلٞم٣ًمن أن أي

َراء َرأاُس  احِلْٚمَٝم٥مُ  :  ايمٔمرب ؿمٌٝم٤م ىمٙمدة ـزم احل٣مرث اءُ  َرأاَس  َوايمٌِْْمٛم٥َمُ  ايمدا    ايمدا

  طمٝمثٚم٥م أيب ىمت٣مب دم احلدي٧م ومرأ ظم٣م ايمْمٌٝم٤م َمٟمؽمقي٥م ازمـ أن  ُرِوي ومد أٞمف رصم٤م ازمـ وذىمر 

 ئمٛمل  ايمٌٝمامرؽمت٣مٞم٣مت ويمتٔمْمٙم٦م وإؽمٗم٣مم إَمراض َمـ ؽَمٙمِٚمقا ايم٘مٙمامت هذه ايمٛم٣مس اؽمتٔمٚمؾ يمق:  وم٣مل

 أَمراض ، ايمً٘مر َمرض: َمٛمٜم٣م ىمثغمة َٕمراضٍ  ؽم٤ٌٌم   ايمٌْمـ هم٣مَمتالء ، ايمِمٝمديم٥م ودىم٣مىمكم   ، اظمًتُمٖمٝم٣مت

 أىمؾ إذا زمٝمٛمام ،  ايمٖمٜمؿ ،وومٙم٥م ايمذهـ وسمٌٙمد ، ايمٛمقم ىمثرة إلم أدت ورزمام، إَمراض َمـ ذيمؽ ونمغم ، اظمرارة

 :  أَمريـ زمكم واإلٞم٣ًمن ، ٖمٓمفضم وزاد ، همٜمٚمف زاد يمرزمام ، ايمْمٔم٣مم ىمثرة وطمٖمػ َصٙم٥ٌم ُيٗمٝمؿ َم٣م اإلٞم٣ًمن

 ويِمٌح ،   زم٣مظم٣مطمقيمٝم٣م همٝمِم٣مب يٟمىمؾ ٓ أن  وزمكم   ، يُمٌع ضمتك يٛم٣مم أن همٝمحت٣مج ، يُمٌع ضمتك ي٣مىمؾ أن زمكم

 ىم٣مظمقؽمقس

 ، زم٣ميمْم٤م َمُمٜمقًرا ىم٣من ويم٘مٛمف  زٞمديؼ  هذا  ؽمٝمٛم٣مء وازمـ ايمْمٌٝم٤م ؽمٝمٛم٣مء ازمـ إلم صم٣مء  َرصُماًل  أن ُذىمِر وومد 

:  همٗم٣مل اظم٣مطمقيمٝم٣م زمٚمرض ُأصٝم٤م أٞمف ؽمٝمٛم٣مء ازمـ همٔمٙمؿ   زمذيمؽ،  َمٗمتٛمًٔم٣م ايمرصمؾ وىم٣من ، زمٗمرة إين اذزمحٛمل  يمف همٗم٣مل

 أىمؾ همٙمام ، ٞمذزَمُحؽ ذيمؽ زمٔمد شمؿ سمًٚمـ ضمتك ىُمْؾ  يم٘مـ ، ايمٙمحؿ هذا ئمجٌٜمؿ ٓ وايمٛم٣مس ؤمٝمٖم٥م زمٗمرة أٞم٦م

 . اظمرض َمٛمف ذه٤م ايمرصمؾ

ٌاعَ  ََم٣م فَم٣مئَُِم٥مُ  فُ فَمٛمْ  سَمُٗمقُل   ط َوايْمٛماٌِل   ط ايمٛمٌقي اْلدي َمالزَم٥م إلم ٞمحت٣مج همٛمحـ ٌد  ؾَم ـْ   ط حُمَٚما ٌْزِ  َِم  طَم

ٙمِؿٌ  َأطْمَرصَمفُ  ". وُمٌَِض  ضَمتاك َُمَتَت٣مزمَِٔمكْمِ  َيْقََمكْمِ  ؾَمِٔمغمِ  ًْ  .  َُم
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ْما٣مب ازمـ فُمَٚمر  طَمَْم٤َم  و  ََيُِد  ََم٣م َيْٙمَتِقي ايمَٝمْقمَ  َيَٓمؾُّ   ط اهلل َرؽُمقل رأي٦م يمٗمد:  همٗم٣مل ايمٛم٣مس ◙ اخْلَ

 . ايْمَتّٚمر رديئ وايْمِدوْمؾ َمًٙمؿ أطمرصمف. ٛمَفُ زَمْمْ  زمِفِ  َيْٚمأَلُ  دومال

 َيدن ٓ ٞم٣ًمئف أىمثر إلم همغُمؽمؾ ايمّمٝمػ يٟمسمٝمف ىم٣من ورزمام ، اْلقع َمـ احلجر  زمْمٛمف فمعم  ط ايْمٛماٌِلُّ  رزمط وومد 

ْٝمَٙم٥مَ » ملسو هيلع هللا ىلصوم٣مل وم٣مل ايمٛمٌل، همٔمـ أيب هريرة ُيْمِٔمَٚمـ َم٣م ـْ َصٛمِٝمِٔمُ٘ماَم زمَِّمْٝمِٖمُ٘ماَم ايمٙما  شوَمْد فَمِج٤َم اهللُ َِم

ـَ » :سمٔم٣ملم وم٣ملدم وصػ ايم٘م٣مهمريـ و َْٞمَٔم٣ممُ  سَمْٟمىُمُؾ  ىَماَم  َوَيْٟمىُمُٙمقنَ  َيَتَٚمتأُمقنَ  ىَمَٖمُروا َوايماِذي ْٕ  ََمْثًقى َوايمٛما٣مرُ  ا

ؿْ   «ْلاُ

ـُ  َوصَم٣مزمِرُ ، َُمقؽَمك َأيِب  ضَمِدي٧م، احَلِدي٧ِم  َودِم  ـَ  َأنا : ُهَرْيَرةَ  َوَأيِب  ،فُمَٚمر َوازِْم  ، َواضِمدٍ  َِمَٔمك دِم  َيْٟمىُمُؾ  اظم٠ُْْمَِم

ٌَْٔم٥مِ  دِم  َيْٟمىُمُؾ  َوايْمَ٘م٣مهمِرَ   .". َأَْمَٔم٣مءٍ  ؽَم

 هق إٓ إيمف ٓ ايمذي آهلل:   يٗمقل ىم٣من هريرة أزم٣م أن ايمٌخ٣مري همٖمل اإلٞم٣ًمن يُمٌع أن زم٣محلرام يمٝمس ذيمؽ وَمع 

 ومٔمدت ويمٗمد اْلقع َمـ زمْمٛمل فمعم احلجر ٕؾمد ىمٛم٦م وإن اْلقع َمـ إرض فمعم زم٘مٌدي ٕفمتٚمد ىمٛم٦م إن

 همٚمر يمٝمُمٌٔمٛمل إٓ ؽمٟميمتف َم٣م اهلل ىمت٣مب َمـ آي٥م فمـ همًٟميمتف زم٘مر أزمق همٚمر َمٛمف ُيرصمقن ايمذي ٜمؿؿمريٗم فمعم يقَم٣م

 أزمق يب َمر شمؿ يٖمٔمؾ ومل همٚمر يمٝمُمٌٔمٛمل إٓ ؽمٟميمتف َم٣م اهلل ىمت٣مب َمـ آي٥م فمـ همًٟميمتف فمٚمر يب َمر شمؿ يٖمٔمؾ ومل

.  ش: هر أزم٣م ي٣م » وم٣مل شمؿ وصمٜمل دم وَم٣م ٞمٖمز دم َم٣م وفمرف رآين ضمكم همتًٌؿ ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٗم٣مؽمؿ

 ومدح دم يمٌٛم٣م همقصمد همدطمؾ رم همٟمذن همٟمؽمتٟمذن همدطمؾ هم٣مسمٌٔمتف وَم٢م.  ش: احلؼ » وم٣مل اهلل رؽمقل ي٣م يمٌٝمؽ ومٙم٦م

 » وم٣مل اهلل رؽمقل ي٣م يمٌٝمؽ ومٙم٦م.  ش: هر أزم٣م » وم٣مل همالٞم٥م أو همالن يمؽ أهداه وم٣ميمقا.  ش: ايمٙمٌـ هذا أيـ َمـ » همٗم٣مل

 فمعم وٓ َم٣مل وٓ أهؾ فمعم يٟموون ٓ اإلؽمالم أوٝم٣مف ايمِمٖم٥م ؾوأه وم٣مل.  ش: رم هم٣مدفمٜمؿ ايمِمٖم٥م أهؾ إلم احلؼ

 وأذىمٜمؿ َمٛمٜم٣م وأص٣مب إيمٝمٜمؿ أرؽمؾ هدي٥م أسمتف وإذا ؾمٝمئ٣م َمٛمٜم٣م يتٛم٣مول ومل إيمٝمٜمؿ هب٣م زمٔم٧م صدوم٥م أسمتف إذا أضمد

 أسمٗمقى ذزم٥م ايمٙمٌـ هذا َمـ أصٝم٤م أن أٞم٣م أضمؼ ىمٛم٦م ايمِمٖم٥م أهؾ دم ايمٙمٌـ هذا وَم٣م همٗمٙم٦م ذيمؽ هم٣ًمءين همٝمٜم٣م

 وؿم٣مفم٥م اهلل ؿم٣مفم٥م َمـ ي٘مـ ومل ايمٙمٌـ هذا َمـ يٌٙمٕمٛمل أن فمًك وَم٣م أفمْمٝمٜمؿ أٞم٣م هم٘مٛم٦م أَمرين ءصم٣م هم١مذا هب٣م
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 ايمٌٝم٦م َمـ جم٣ميمًٜمؿ وأطمذوا ْلؿ همٟمذن هم٣مؽمتٟمذٞمقا همٟمومٌٙمقا همدفمقهتؿ همٟمسمٝمتٜمؿ زمد ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم رؽمقيمف

 أفمْمٝمف همجٔمٙم٦م حايمٗمد همٟمطمذت وم٣مل.  ش: همٟمفمْمٜمؿ طمذ » وم٣مل اهلل رؽمقل ي٣م يمٌٝمؽ ومٙم٦م.  ش: هر أزم٣م ي٣م » وم٣مل

 ايمٗمدح فمقم يرد شمؿ يروى ضمتك همٝمممب ايمرصمؾ همٟمفمْمٝمف ايمٗمدح فمقم يرد شمؿ يروى ضمتك همٝمممب ايمرصمؾ

 ىمٙمٜمؿ ايمٗمقم روي وومد ؽمٙمؿ و فمٙمٝمف اهلل صعم ايمٛمٌل إلم اٞمتٜمٝم٦م ضمتك ايمٗمدح فمقم يرد شمؿ يروى ضمتك همٝمممب

 أٞم٣م زمٗمٝم٦م » وم٣مل اهلل رؽمقل ي٣م يمٌٝمؽ ومٙم٦م.  ش: هر أزم٣م » همٗم٣مل همتًٌؿ إرم همٛمٓمر يده فمعم همقؤمف ايمٗمدح همٟمطمذ

 همممزم٦م.  ش: اذب » همٗم٣مل همممزم٦م همٗمٔمدت.  ش: هم٣مذب اومٔمد » وم٣مل اهلل رؽمقل ي٣م صدوم٦م ومٙم٦م.  ش: وأٞم٦م

 همٟمفمْمٝمتف.  ش: همٟمرين » وم٣مل َمًٙم٘م٣م يمف أصمد َم٣م زم٣محلؼ زمٔمثؽ وايمذي ٓ ومٙم٦م ضمتك.  ش: اذب » يٗمقل زال همام

 ايمٖمّمٙم٥م وذب وؽمٚمك اهلل همحٚمد ايمٗمدح

 هم٘مثر وايممماب ايمْمٔم٣مم َمـ أىمثرٞم٣م رزمام أن ايمًالَم٥م اهلل ٞمًٟمل ٞمحـ أَم٣م ، ايمٛم٣مدر ايمٗمٙمٝمؾ دم هذا ويم٘مـ  

 َمـ سُمًٌٌف ظم٣َِم وذيمؽ َمقسمف فمٛمد إٓ يٟمىمؾ ومل ، ايمُتٖم٣مح سمرك رزمام ايمًٙمػ زمٔمض ىم٣من وومد  فمٙمٚمٛم٣م َووَمؾا  ، ٞمقَمٛم٣م

 . يمٙمٔمٙمؿ ايمٛمًٝم٣من

 ، ايمٙمحقم :َمٛمٜم٣مو ، َمٙمح إلم ُيت٣مج ايمذي :َمٛمٜم٣مو ، احل٣مَمض :َمٛمٜم٣مو ، احلٙمق َمٛمٜم٣م َمتٛمقفم٥م وإؿمٔمٚم٥م  

 يٟمطمذ أن يٛمٌٕمل واْلًؿ ، احلٚمراء وايمٙمحقم ايمٌٝمّم٣مء ايمٙمحقم إلم ايمٙمحقم ومًٚمقا ومد وأيّم٣م وايمُمحقم

 . ومٙمتف و ، إىمؾ ىمثرة زم٤ًٌم ايمير ُيِمؾ ٓ ضمتك ، ٞمٗمِم٣من وٓ زي٣مدةٍ  دون ، ضم٣مصمتف

 َمـ ذيمؽ نمغم فمعم وُيتقي ايم٘م٣ميمًٝمقم فمعم ُيتقي ايمذي ايمْمٔم٣مم َمـ رء إلم َتت٣مج احلقاَمؾ همٚمثاًل 

 َمـ طم٣مص٥م أٞمقاع إلم ُيت٣مج ايمً٘مري َمريض وه٘مذا  ، ايمٌٛمٝم٥م صحٝمح وهق ايمْمٖمؾ ُيرج ضمتك ، ايمٖمٝمت٣مَمٝمٛم٣مت

 ىم٣ميمٔمًؾ يمألدوي٥م صم٣مَمٔم٥م هل َم٣م إىمالت وَمـ إىمؾ، َمـ طم٣مصف أٞمقاع إلم ُيت٣مج ايمٗمٙم٤م وَمريض   ، إىمؾ

زَم٥مِ : طزمٗمقيمف  شمالث دم إَم٥م  ؾمٖم٣مء أن أطمػم  ط ايْمٛماٌِل  هم١من ؾٍ  َذْ ًَ ؿَم٥مِ  فَم  َوَأَْنَك َٞم٣مٍر، َوىَمٝما٥مِ  حِمَْجٍؿ، ،َوَذْ

تِل ـِ  ُأَما   ايمَ٘ملِّ  فَم
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ـْ  ََم٣م:   وم٣مل  ط ايْمٛماٌِل هم١من يي ومد ذيمؽ هم١من َمٛمٜم٣م يمإلىمث٣مر آٞمت٣ٌمه َمع ايمًقداء احل٥ٌم أيًّم٣م وَمٛمف  ٓا  َداءٍ  َِم  إِ

ٌا٥مِ  دِم  ْقَداءِ  احْلَ ًا ٓا  ءٌ ؾِمَٖم٣م َِمٛمْفُ  ايم ٣ممُ  إِ ًا  .  اظمقت إٓ أي.   ايم

ـٍ  زمِٛم٦َْم  وَمْٝمسٍ  ُأما  فمـ َمًٙمؿ صحٝمح همٖمل ايمٌحري ايمٗمًطَمـ إدوي٥م و  ـَ  َوىَم٣مَٞم٦ْم  - حِمَِْم  اظمَُْٜم٣مصِمَراِت  َِم

ـَ  ايمالاسمِك إَُولِ  ٣مؾَم٥مَ  ُأطْم٦ُم  َوِهكَ  - ط- اهللاِ َرؽُمقَل  زَم٣مَئْم ـِ  فُم٘ما ـٍ  زْم ـِ  َأؽَمدِ  زَمٛمِك َأضَمدِ  حِمَِْم  وَم٣مَل  - طُمَزْيَٚم٥مَ  زْم

سْمٛمِك ٣َم َأطْمػَمَ ـٍ  - ط- اهللاِ َرؽُمقَل  َأسَم٦ْم  َأَنا ٣م زم٣ِمزْم ْ  َْلَ ٌُْٙمغْ  مَل َـ  فَمَٙمْٝمفِ  َأفْمَٙمَٗم٦ْم  َووَمْد  ايمْمأَم٣ممَ  َيْٟمىُمَؾ  َأنْ  َي  وَم٣مَل  - ايْمُٔمْذَرةِ  َِم

٣مُف  هَمِٜمكَ  نَمَٚمَزْت  َأفْمَٙمَٗم٦ْم  ُيقُٞمُس   سَمْدنَمْرنَ  فَماَلََمفْ  » - ط- اهللاِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  - وَم٣ميَم٦ْم  - فُمْذَرةٌ  زمِفِ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  خَتَ

ـا  َذا َأْوََٓدىُم َذا فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  اإِلفْماَلِق  هِبَ ٛمِْدىِّ  ايْمُٔمقدِ  هِبَ ٦َم  زمِفِ  َئْمٛمِك - اْْلِ ًْ ٌَْٔم٥مَ  همِٝمفِ  هَم١مِنا  - ايْمُ٘م  َذاُت  َمٛمٜم٣م َأؾْمِٖمَٝم٥مٍ  ؽَم

ٛم٤ِْم   .ش اْْلَ

  ، وآؽمتٖمراغ احلٚمٝم٥م اْلًؿ زمح٣مصم٥م إلم ايمْم٤م أهؾ همٔمٛمد ، يمالؽمتٖمرغ َمٖمٝمدة وهل احلج٣مَم٥م إدوي٥م وَمـ 

 : همؼمة ىمؾ دم اؽمتٖمراغ يمف ئمٚمؾ أن اإلٞم٣ًمن فمعم  أن يذىمرون أَنؿ ضمتك

 . اظمًٜمالت زمٌٔمض آؽمتٖمراغ إلم ُيت٣مج سم٣مرة همٚمثاًل 

 . ذيمؽ ٞمحق و ايمٖمِمد أو زم٣مظمحجؿ آؽمتٖمراغ إلم ُيت٣مج وسم٣مرة، زم٣ميمَٗملّ  آؽمتٖمراغ إلم ُيت٣مج وسم٣مرة

 َمرض أن فمعم َمٌحًث٣م إؿم٣ٌمء زمٔمض أطمرج وومد ايمير َمـ إيمٝمف سم٠مدي ظم٣م إؿمٔمٚم٥م زمٔمض زمؼمك  حلٚمٝم٥موا

 ايم٘مٝمٙمقت هذه وأذه٤م ايمري٣مو٥م َم٣مؽمتخدم هم١مذا ، ىمٝمٙمقات وزٞمف زي٣مدة زم٤ًٌم اإلٞم٣ًمن دم يٟمت رزمام ايمً٘مر

 . ايمِمح٥م  همتحِمؾ ، ًقيمكمإٞم َمـ ايمالزَم٥م   ايم٘مٚمٝم٥م وإهمراز زمدوره ايمٗمٝم٣مم إلم ٌٛم٘مري٣مسايم فم٣مد يمرزمام  ، ايمزائدة

 ايمٛمٓمر نمغم َمـ  ؽمٝمام ٓ وايمممب إىمؾ  ىمثرت هم١من ، ايمديـ وصح٥م ، ايمٔمٗمؾ صح٥م إلم ُيت٣مج اإلٞم٣ًمن و

 ايْمَٖمؿُ  ايمٛما٣مرَ  ايمٛما٣مَس  ُيْدطِمُؾ  ََم٣م َأىْمَثرِ :   ط ايْمٛماٌِل وم٣مل وومد ايمٛم٣مر دطمقل أؽم٣ٌمب َمـ سم٘مقن يمرزمام واحلرام احلالل إلم

 ".. َوايْمَٖمْرُج 
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٤ِم » ومقيمف ًْ ـِ  زمَِح ـَ  ُأىُماَلٌت  آَدمَ  ازْم ٌَفُ  ُيِٗمْٚم  ٓ صمًٚمف ُيِٗمٝمؿ َم٣م ايمْمٔم٣مم َمـ يًتخدم أن ي٘مٖمٝمف ىم٣من أي  ش: ُصْٙم

ػ ـْ  َص٣ممَ  َٓ   : ووم٣مل ايمدهر صٝم٣مم فمـ َنك ومد  ط ايْمٛماٌِل هم١من يتير ضمتك ويتزهد يَتٛمَحا   ". إزََمُد  َص٣ممَ  َِم

ـْ :  َووَم٣مَل :   ط ايْمٛماٌِل  نمّم٤م ايمٙمحؿ آىمؾ ٓ رصمؾ وم٣مل وظم٣م  ـْ  َرنِم٤َم  َِم  . َِمٛمِّل هَمَٙمْٝمَس  ؽُمٛماتِل فَم

ازمِفِ  َوشُمُٙم٧ٌم  ، يمَِْمَٔم٣مَِمفِ  هَمُثُٙم٧ٌم :  وؽمط ضم٣ميمف ي٘مقن أن اإلٞم٣ًمن فمعم يم٘مـ فِ  ،َوشُمُٙم٧ٌم  يممَِمَ ًِ أطمرصمف  ". يمِٛمََٖم

ـِ ََمْٔمِدي ىَمِرَب ايمؼمَمذي  ـْ َِمْٗمَداِم زْم  .   فَم

 إلم ُيت٣مج إىمؾ زمٔمد  اإلٞم٣ًمن ٕن  ، صمًدا صحٝم٥م ةهم٣مئد همٜمق احلدي٧م ؤمػ َمع زمف فُمِٚمؾ يمق ايمذي هذا

 . ايمٔم٣مهمٝم٥م اهلل  وٞمًٟمل ، َٞمَٖمس إلم وُيت٣مج ايمْمٔم٣مم ُيٙماكم أن أصمؾ َمـ َم٣مء،

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 
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 واألربعون الثامـن الحديث

 

 

 

 

  

 *********************************************ايمممح :

ـْ  ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ضَمِدي٧م َودِم  َث  إَِذا:  شَماَلٌث  اظمُْٛم٣َمهمِِؼ  آَي٥مُ  »:  وَم٣مَل   ط ايمٛماٌِلِّ  فَم  َوفَمَد  َوإَِذا ، ىَمَذَب  ضَمدا

ـَ  َوإَِذا ، َأطْمَٙمَػ  ِ  ". طَم٣منَ  اْؤمُت

 : ايمٛمٖم٣مق فمالَم٣مت َمـ فمالَم٣مت مخس  ، احلديثكم ذىمر دمهم 

 . ضمديثف دم ي٘مذب أن:  إولم

 . وفمده ٙمِػُُيْ  أٞمف:  ايمث٣مٞمٝم٥م

 :ومًٚمكم إلم يٛمٗمًؿ وهذا

 . ذفمل فمذر زمدون ، ُيٙمػ شمؿ ئمد أن أو ،  ايمقفمد ضمكم َمـ اخُلْٙمػ فمعم ئمزم أنإول: 

 :  ♫ رصم٤م ازمـ وم٣مل  

ـِ فَمْٚمٍرو  ٌِْد اهللاِ زْم ـْ فَم ـْ  وَم٣مَل :  طايمٛماٌِلا  ََم٣م َأنا ◙فَم ـا همِٝمِف ىَم٣مَن َُمٛم٣َمهمًِٗم٣م ، َوََم ـْ ىُم َأْرزَمٌع ََم

َث ىَمَذَب ، َوإَِذا ـْ إَِذا ضَمدا ـْ ايمٛمَِّٖم٣مِق ضَمتاك َيَدفَمَٜم٣م: ََم ـا ىَم٣مَٞم٦ْم همِٝمِف طَمِْمَٙم٥ٌم َِم َوفَمَد  ىَم٣مَٞم٦ْم همِٝمِف طَمِْمَٙم٥ٌم َِمٛمُْٜم

ٙمٌِؿ [ َؿ هَمَجَر َأطْمَٙمػ ، َوإَِذا فَم٣مَهَد نَمَدَر ، َوإَِذا طَم٣مَص  ًْ ٌَُخ٣مِريُّ َوَُم صَمُف ايم  ] طَمرا
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 . ايمٛمٖم٣مق طمِم٣مل َمـ طمِمٙم٥م همٝمف سُمَٔمد همال ذفمل يمٔمذر يِػ  مل ايمث٣مين: 

 همرزمام ،  اخلِمقَم٥م دم يٖمجر ؼاظمٛم٣مهم يم٘مـ  ىمثغما ايمٛم٣مس زمكم سمٗمع ومد واخلِمقَم٥م:    هَمَجرَ  طَم٣مَصؿَ  إَِذا:  وايمث٣ميمث٥م

 وايمتدازمر ، ايمتٗم٣مؿمع سمًتحؼ ٓ اخلِمقَم٥م ىم٣مٞم٦م ورزمام ، اْلجر َمٛمف همٝمٗمع اْلجر سمًتحؼ ٓ اخلِمقَم٥م ىم٣مٞم٦م

 .   ذيمؽ َمٛمف همٝمٗمع ، وايمٕمدر ، اظم٘مر سمًتحؼ ٓ رزمام  أو، ذيمؽ َمٛمف همٝمٗمع

 هق اظمذَمقم ويم٘مـ ، اخلِمقَم٣مت َمـ ذيمؽ نمغم فمعم أو ، فِمرضٍ  أو َم٣مل فمعم إَم٣م يتخ٣مصٚمقا ايمٛم٣مس وَم٣مزال

ٙمِؿ فِمٛمَْد  فَم٣مئَُِم٥مَ  ضمدي٧م ودم اخلِمقَم٥م دم  ايمٖمجقر ًْ صَم٣ملِ  َأزْمَٕمَض  إِنا   ط اهللاِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل  وَم٣ميَم٦ْم  َُم  اهللاِ  إلَِم  ايمرِّ

يََمدُّ  ْٕ ِِمؿُ  ا  ".اخْلَ

 يقم ؾمديدة ّمٝمحتفوهم ، إيامٞمف ىَمُٚمَؾ  َمـ هب٣م يتِمػ ٓ  ذَمٝمٚم٥م صٖم٥م وايمٕمدر:  نَمَدرَ  فَم٣مَهَد  إَِذا أٞمف:  ايمرازمع 

ٙمِؿٍ  دِم  ؽَمِٔمٝمد َأيِب  ضَمِدي٧ِم  هَمِٖمل، ايمٗمٝم٣مَم٥م ًْ  فِمٛمَْد  ُيٛمَِْم٤م ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  يمَِقاءٌ  نَم٣مِدرٍ  يمُِ٘مؾِّ » :ط اهللِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل :  وَم٣مَل  َُم

 . ؽمٔمٝمد أيب نمغم  فمـ وصم٣مء  شهُماَلنٍ  نَمْدَرةُ  َهِذهِ  ُيَٗم٣مُل  ، اؽْمتِفِ 

ـِ  إلَِم  إَََم٣مَٞم٥مَ  َأدِّ  " : احلدي٧م ودم إَم٣مٞم٥م دم اخلٝم٣مٞم٥م:  واخل٣مَمس ـْ  َوٓ ، اْئَتَٚمٛمََؽ  ََم ـْ  خَتُ  ". طَم٣مَٞمَؽ  ََم

ٌُْؾ  َِمـ اهللاَ طَم٣مُٞمقا هَمَٗمْد  طِمَٝم٣مَٞمَتَؽ  ُيِريُدوا َوإِن »:  اهلل يٗمقل و  ـَ  وَم  « ضَم٘مِٝمؿٌ  فَمٙمِٝمؿٌ  َواهللاُ ۖ   َِمٛمُْٜمؿْ  هَمَٟمَْمَ٘م

 :  ومًٚمكم إلم يٛمٗمًؿ ايمٛمٖم٣مقشمؿ افمٙمؿ أن   

 . فمٚمقم ٛمٖم٣مقل: ايمإو

 . افمتٗم٣مدي ٛمٖم٣مقايمث٣مين: ايم

 ، رزم٣م زم٣مهلل ي٠مَمـ أٞمف همُٝمٓمِٜمر ايم٘مٖمر ويٌْمـ ، اإلؽمالم يٓمٜمر أن هق آفمتٗم٣مدي ايمٛمٖم٣مق أن زمٝمٛمٜمام وايمٖمرق  

ًٓ   ط وزمٚمحٚمدٍ  ، ديٛم٣م وزم٣مإلؽمالم  هب٣م ىمٖمر ورزمام   ، ـم٣مهرا ورؽمٙمف وَمالئ٘متف اهلل  زم٘مت٤م وي٠مَمـ ، وٞمٌٝم٣م رؽمق

ْركِ  دِم  اظمُْٛم٣َمهمِِٗمكمَ  إِنا  » :همٝمٜمؿ  اهلل وم٣مل ايمذيـ هؿ وه٠مٓء  ، زم٣مؿمٛم٣م زمٌٔمّمٜم٣م أو مجٝمًٔم٣م ـَ  إؽَْمَٖمؾِ  ايمدا  ايمٛما٣مرِ  َِم

ـْ  ؿْ  ََتَِد  َويَم   « َٞمِِمغًما َْلُ
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ـَ  َواظمُْٛم٣َمهمَِٗم٣مُت  اظمُْٛم٣َمهمُِٗمقنَ  َيُٗمقُل  َيْقمَ  » :ؾمٟمَنؿ دم  اهلل وم٣مل ايمذيـ وهؿ  ِذي  َِمـ ٌِْس َٞمْٗمتَ  اٞمُٓمُروَٞم٣م آََمُٛمقا يمِٙما

قا َوَراَءىُمؿْ  اْرصِمُٔمقا وِمٝمَؾ  ٞمُّقِرىُمؿْ  ًُ َب  ُٞمقًرا هَم٣ميْمَتِٚم قرٍ  زَمْٝمٛمَُٜمؿ هَمُيِ ًُ مْح٥َمُ  همِٝمفِ  زَم٣مؿمِٛمُفُ  زَم٣مٌب  يمافُ  زمِ ٌَٙمِفِ  َِمـ َوـَم٣مِهُرهُ  ايمرا  وِم

ْ  ُيٛم٣َمُدوََنُؿْ  *  ايْمَٔمَذاُب  َٔمُ٘مؿْ  َٞمُ٘مـ َأمَل ُ٘مؿْ  هَمَتٛمُتؿْ  َويَمٰ٘مِٛماُ٘مؿْ  زَمعَمٰ  وَم٣ميُمقا ۖ   َما ًَ ٌُْتؿْ  َوسَمَرزماِْمُتؿْ  َأٞمُٖم سْمُ٘مؿُ  َواْرسَم َََم٣ميِنُّ  َونَمرا ْٕ  ا

ىُمؿ اهللاِ َأَْمرُ  صَم٣مءَ  ضَمتاكٰ   «ايْمَٕمُرورُ  زم٣ِمهللاِ َونَمرا

ٌَُؽ  َرَأْيَتُٜمؿْ  َوإَِذا»:  همٝمٜمؿ  اهلل وم٣مل ايمذيـ وهؿ  ٣مَُمُٜمؿْ  سُمْٔمِج ًَ َٚمعْ  َيُٗمقيُمقا َوإِن َأصْم ًْ ؿْ  سَم ُؿْ  يمَِٗمْقِْلِ  طُمُُم٤ٌم  ىَمَٟمَنا

ٛماَدةٌ  ًَ ٌُقنَ  َمُّ ًَ  «ُي٠ْمهَمُ٘مقنَ  َأٞماك اهللاُ وَم٣مسَمَٙمُٜمؿُ  هَم٣مضْمَذْرُهؿْ  ايْمَٔمُدوُّ  ُهؿُ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َصْٝمَح٥مٍ  ىُمؾا  َُيْ

ؿْ  ََمَرًو٣م اهللاُ  هَمَزاَدُهؿُ  ََمَرٌض  وُمُٙمقهِبِؿْ  دِم  » : فمٛمٜمؿ اهلل ووم٣مل   «َيْ٘مِذزُمقنَ  ىَم٣مُٞمقا زماَِم  َأيمِٝمؿٌ  فَمَذاٌب  َوَْلُ

ـَ  يَمُٗمقا َوإَِذا»:  وُي٣مدفمقَنؿ زم٣مظم٠مَمٛمكم يًتٜمزؤون ايمذيـ وهؿ ، ايمٖم٣مؽمٗمقن و ،  اظمٖمًدون ؿهمٜم   آََمٛمُقا ايماِذي

٣م وَم٣ميُمقا ؾَمَٝم٣مؿمِٝمٛمِِٜمؿْ  إلَِمٰ  طَمَٙمْقا َوإَِذا آََمٛما٣م وَم٣ميُمقا اَم  ََمَٔمُ٘مؿْ  إِٞما ـُ  إِٞما َتْٜمِزُئقنَ  َٞمْح ًْ َتْٜمِزئُ  اهللاُ* َُم ًْ ُهؿْ  هِبِؿْ  َي  دِم  َوَيُٚمدُّ

 « َئْمَٚمُٜمقنَ  ؿُمْٕمَٝم٣مَِنِؿْ 

 ىُمٛمُْتؿْ  َوَرؽُمقيمِفِ  َوآَي٣مسمِفِ  َأزم٣ِمهللاِ»:  أصح٣مزمف َمـ وؽمخروا ، يمٗمتٙمف زمف وَم٘مروا  ط اهللِ َرؽُمقُل  طمذيمقا   

َتْٜمِزُئقنَ  ًْ  « ۖ   إِياَمٞمُِ٘مؿْ  زَمْٔمَد  ىَمَٖمْرسُمؿ وَمْد  سَمْٔمَتِذُروا َٓ  سَم

 وزَمْقرَ  همّمحٜمؿ  اهلل أن يمقٓ زم٣ميمديـ، اظم٘مر رادواوأ ايمِم٣محلكم زمزي سمَزْيقا أَنؿ ذيمؽ َمـ أفمٓمؿ زمؾ 

ـَ » :فمٛمٜمؿ  اهلل وم٣مل َم٘مرهؿ ُذوا َوايماِذي َ ِجًدا اختا ًْ اًرا ََم ْـ  َوإِْرَص٣مًدا اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  زَمكْمَ  َوسَمْٖمِريًٗم٣م َوىُمْٖمًرا ِضَ  ظمَِّ

ٌُْؾ  َِمـ َوَرؽُمقيَمفُ  اهللاَ ضَم٣مَرَب  ـا  ۖ   وَم ٓا  َأَرْدَٞم٣م إِنْ  َويَمَٝمْحٙمُِٖم ٛمَكٰ  إِ ًْ ُؿْ  َيُْمَٜمُد  َواهللاُ  ۖ   احْلُ  « يَمَ٘م٣مِذزُمقنَ  إَِنا

 دم ي٘مذزمقن همٜمؿ ، اظمًٙمٚمكم فمعم دطماًل  ُيَتَخذ ٓ ضمتك ، اظمًجد ذيمؽ دم يِمقم أن  ط ٞمٌٝمف  اهلل وَنك 

 : َمًٔمقد ازمـ ضمدي٧م همٖمل يمٖمجقرإلم ا هيدي وايم٘مذب ، وأهمٔم٣مْلؿ  ، أومقاْلؿ دم ي٘مذزمقن أَنؿ ىمام ، َمٔمتٗمداهتؿ

صُمَؾ  َوإِنا  ايمٛما٣مرِ  إلَِم  هَيِْدي ايْمُٖمُجقرَ  َوإِنا  ايْمُٖمُجقرِ  إلَِم  هَيِْدي ايْمَ٘مِذَب  إِنا وَ "  اهللاِ  فِمٛمَْد  ُيْ٘مَت٤َم  ضَمتاك يَمَٝمْ٘مِذُب  ايمرا

ازًم٣م  فمٙمٝمف َمتٖمؼ ".ىَمذا
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 : اظمٛم٣مهمٗمكمهمرق  أؾمٜمر وَمـ 

 . ايم٣ٌمؿمٛمٝم٥م -0

 . ايمراهمّم٥م -2

 . آؾمؼماىمٝم٥م -3

 . ايمزٞم٣مدوم٥م َمـ ٜمؿإيمٝم َمـاحلداشمٝمقن، و -4

 ، إطمالق هذه أن ضمٝم٧م احلديثكم هذيـ دم اظمذىمقر وهق ايمٔمٚمقم ايمٛمٖم٣مق هق:  ايمٛمٖم٣مق َمـ ايمث٣مين وايمٛمقع

 طمْمرٍ  فمعم هق وإٞمام ، زم٘م٣مهمر يمٝمس إطمالق ْلذه اظمتٔم٣مؿمل ىم٣من وإن اظم٠مَمٛمكم زمٟمطمالق ويمٝم٦ًم  اظمٛم٣مهمٗمكم أطمالق

ٌافَ  إذ فمٓمٝمؿ   ي٘مقن أن فمٙمٝمف ايمقاصم٤م و  ، هبؿ واومتدى  واهتدى  ، ٜمؿوأوص٣مهم ، طمِم٣مْلؿ دم زم٣مظمٛم٣مهمٗمكم سَمَُم

ٌُُٜمفُ   .  زم٣مظم٠مَمٛمكم سَمَُم

 . اظمٛم٣مهمٗمكم فمالَم٣مت أـمٜمر  هذه وإٞمام ىمثغمة ايمٛمٖم٣مق صٖم٣مت نهم١م دم احلٌم ؽمٌٝمؾ فمعم يمٝمس واحلدي٧م

فُ  َوَزفَمؿَ  َوَص٣ممَ  َصعما  قْ َويمَ  »: ِرَواَي٥مٍ  َودِم   ش: طَم٣ميمًِِم٣م َُمٛم٣َمهمًِٗم٣م  »  رواي٥م ودم ش:  َُمٛم٣َمهمًِٗم٣م ىَم٣منَ   »:  ومقيمف   ـٌ  َأٞما    ش: َُم٠ْمَِم

ٌاس َمـ أن أو آفمتٗم٣مدي اظمٛم٣مهمؼ ضمؼ دم إٓ وصمقهٜم٣م أؽمقأ فمعم َتتٚمع ٓ ايمِمٖم٣مت هذه أن هب٣م هم٣مظمراد  سمَٙم

 . ايمٓم٣مهر وٞمٖم٣مومف ، ايمٔمٚمقم ايمٛمٖم٣مق أصح٣مب َمـ ىم٣من ايمِمٖم٣مت هبذه

 ٦مومٙم  طمغمه ومؾ وىمٙمام َمٛمزيمتف فمٙم٦م طمغمه ازداد هم٘مٙمام  ، وايممم اخلغم َمـ همٝمف زمام اإلٞم٣ًمن أن  احلدي٧م ودم

ـْ  همٗمقيمف ، َمٛمزيمتف ـا  طَمِْمَٙم٥مٌ  همِٝمفِ  ىَم٣مَٞم٦ْم  ََم ـْ  طَمِْمَٙم٥مٌ  همِٝمفِ  ىَم٣مَٞم٦ْم  َِمٛمُْٜم    ذيمؽ فمعم يدل ايمٛمَِّٖم٣مِق  َِم

ـْ   ـِ  ضَمِدي٧ِم  دِم  ىَماَم  َزادَ  َزادَ  َوََم ٌا٣مس ازِْم ـِ »:  ط اهللاِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل :  وَم٣مَل   ◙ فَم ٌََس  ََم ـَ  ْٙماًم فمِ  اوْمَت  ايمٛمُُّجقِم، َِم

ٌََس  ٥ٌَمً  اوْمَت ـَ  ؾُمْٔم ْحرِ  َِم ًِّ  .  شَزادَ  ََم٣م َزادَ  ايم

 ، اخلْمٟم َمـ همٝمف ىم٣من َم٣م سمرك َمـ يم٘مـ  ، ُُيْْمِئ ومد اإلٞم٣ًمن وأن فمٙمٝمف اهلل سم٣مب سم٣مَب  َمـ أن:  احلدي٧م ودم 

ـْ  طَمِْمَٙم٥مٌ  همِٝمفِ  ىَم٣مَٞم٦ْم  يمٗمقيمف  ، ايمتج٣موز فمٛمف  همغُمصمك وأٞم٣مب اهلل إلم وفم٣مد  . َيَدفَمَٜم٣م ضَمتاك َٖم٣مِق ايمٛمِّ  َِم
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 ،  وايمٔمٖمق ،  وايمقهم٣مء ، وايمٔمٖم٥م ، وإَم٣مٞم٥م ، ايمِمدق وهق زمّمده٣م متّٝمز وإذا اخَلِمٙم٥م فمٛمف زايم٦م سمرىمٜم٣م هم١مذا 

 . اظم٠مَمـ همٜمق

ـْ  » ومقيمف َث  إَِذا ََم  وفمعم اهلل فمعم ايم٘مذب ايم٘مذب أؾمد وَمـ ، وضره  خلْمره زم٣ميم٘مذب زمدأ  ش: ىَمَذَب  ضَمدا

 «ايْمَ٘م٣مِذزمكِمَ  فَمعَم  اهللِّ يمأْمٛم٥َمَ  هَمٛمَْجَٔمؾ»: سمٔم٣ملم وم٣مل   ط رؽمقيمف

ُٚمُٜمؿُ  َٓ  شَماَلشَم٥مٌ :   ط ايمٛماٌِلِّ  وم٣مل إَمقر أويمٝم٣مء فمعم ايم٘مذب :مهواو  َٓ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  اهللاُ ُيَ٘مٙمِّ ٝمِٜمؿْ  َو ؿْ  ُيَزىمِّ  َوَْلُ

٣ٌَميِ  َٓ  إََِم٣مًَم٣م زَم٣مَيعَ  َرصُمٌؾ  َِمٛمُْٜمؿ َوَذىَمرَ :  َأيمِٝمؿٌ  فَمَذاٌب  ٓا  ُٔمفُ ُي ٓا  يَمفُ  َوذَم  ُيِريُد  ََم٣م َأفْمَْم٣مهُ  إِنْ  ، يمُِدْٞمَٝم٣مهُ  إِ ْ  َوإِ  ، يَمفُ  َيِػ  مَل

ْٙمَٔم٥مٍ  َرصُماًل  زَم٣مَيعَ  َوَرصُمٌؾ  ًِ طََمَذَه٣م زم٣ِمهللِ يَمفُ  هَمَحَٙمَػ  ايْمَٔمٌْمِ  زَمْٔمَد  زمِ وَمفُ  َوىَمَذا، زمَِ٘مَذا َٕ  ".َذيمَِؽ  نَمغْمِ  فَمعَم  َوُهقَ  هَمَِمدا

  فمٙمٝمف َمتٖمؼ

 ُيت٣مصمقن ٓ ، وَمٙمقك  ، وُأَمراء ، روؤؽم٣مء همٜمؿ رفمٝمتٜمؿ فمعم إَمقر أويمٝم٣مء ىمذب ايمٔمٓمٝمؿ ايم٘مذب وَمـ 

ُٚمُٜمؿْ  َٓ  شَماَلشَم٥مٌ : ط وم٣مل ذيمؽ وَمع زم٣ميم٘مذب ايمتخٙمص إلم َٓ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم، َيْقمَ  اهللاُ  ُيَ٘مٙمِّ ٝمِٜمْؿ، َو َٓ  ُيَزىمِّ  إيَِمْٝمِٜمْؿ، َيٛمُْٓمرُ  َو

ؿْ  اٌب، َوََمٙمٌِؽ  َزاٍن، ؾَمْٝمٌخ  َأيمِٝمٌؿ، فَمَذاٌب  َوَْلُ َتْ٘مػِمٌ  َوفَم٣مئٌِؾ  ىَمذا ًْ  . ذر أيب فمـ  َمًٙمؿ أطمرصمف ". َُم

ـُ  ؽَمُٚمَرةُ  ضَمِدي٧م َودِم  ٌُخ٣مريُّ  صحٝمح دِم  ىَماَم   ◙ صُمٛمُْدٍب  زْم اب:  ايم َذُ  ايمَ٘مذا  ، وَمَٖم٣مهُ  إلَِم  ؾِمْدوُمفُ  ُيمَمْ

 .  وَمَٖم٣مهُ  إلَِم  َوََمٛمِْخُرهُ 

ُـ  ضُمَذْيَٖم٥مُ  احلدي٧م دم ُذىمِرَ  ىَماَم : َيِٖمل أن يمٙمٚمًٙمؿ يٛمٌٕمل ويم٘مـ دونئم ايمٛم٣مس ش:َأطْمَٙمػ َوفَمَد  َوإَِذا» ومقيمف   زْم

ْٝمٌؾ  - َوَأزمِك َأَٞم٣م طَمَرصْم٦ُم  َأٞمِّك إِٓا  زَمْدًرا َأؾْمَٜمَد  َأنْ  ََمٛمََٔمٛمِك ََم٣م وَم٣مَل  ايْمَٝماَمنِ  ًَ ٣مرُ  هَمَٟمطَمَذَٞم٣م وَم٣مَل  - ضُم ُ٘مؿْ  وَم٣ميُمقا وُمَرْيشٍ  ىُمٖما  إِٞما

ًدا سُمِريُدونَ  ـا  َوَِمٝمَث٣موَمفُ  اهللاِ  فَمْٜمَد  َِمٛما٣م هَمَٟمطَمُذوا. اظمَِْديٛم٥َمَ  إِٓا  ُٞمِريُد  ََم٣م ُٞمِريُدهُ  ََم٣م ٛم٣َمهَمُٗمٙمْ  حُمَٚما هَم  ُٞمَٗم٣مسمُِؾ  َوَٓ  اظمَِْديٛم٥َمِ  إلَِم  يَمٛمَٛمٌَْمِ

َٞم٣مهُ  - ط- اهللاِ َرؽُمقَل  هَمَٟمسَمْٝمٛم٣َم ََمَٔمفُ  ػَمَ  هَمَٟمطْمػَمْ هَم٣م » هَمَٗم٣مَل  اخْلَ ؿْ  َٞمِٖمك اْٞمٌَمِ َتِٔمكمُ  ِهؿْ زمَِٔمْٜمدِ  َْلُ ًْ  أطمرصمف ش فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  اهللاَ َوَٞم

  َمًٙمؿ

ـَ »  :اظم٠مَمٛمكم صٖم٣مت وَمـ  َٓ  اهللاِ زمَِٔمْٜمدِ  ُيقهُمقنَ  ايماِذي  « اظمِْٝمَث٣مَق  َيٛمُٗمُّمقنَ  َو
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 .فمٙمٝمف ايم٘مالم سمٗمدم َ :  ش:هَمَجر طَم٣مَصؿَ  َوإَِذا » ومقيمف

 زمٛمٌذ ٞمٌٝمف أَمر وظم٣م همٝمٜم٣م اخُلْٙمػ َيقز ٓ ايمٛم٣مس زمكم ايمتل واظمقاشمٝمؼ ٣ميمٔمٜمقدأي زم ش:نَمَدرَ  فَم٣مَهَد  َوإَِذا  » ومقيمف

ـَ » » سمٔم٣ملم وم٣مل ؽمقاء فمعم إيمٝمٜمؿ سمٛمٌذ أن أَمره ايم٘مٖم٣مر وزمكم زمٝمٛمف ايمذي ايمٔمٜمد ـَ اهللاِ َوَرؽُمقيمِِف إلَِم ايماِذي زَمَراَءٌة َِم

ىمِكَم ) ـَ اظمُْمْمِ َْرِض َأْرزَمَٔم٥َم َأؾْمُٜمٍر َوافْمَٙمٚمُ 0فَم٣مَهْدسُمْؿ َِم ْٕ ٝمُحقا دِم ا ًِ ُ٘مْؿ نَمغْمُ َُمْٔمِجِزي اهللاِ َوَأنا اهللاَ خُمِْزي ( هَم قا َأٞما

ـَ ) ىمكَِم َورَ 2ايْمَ٘م٣مهمِِري ـَ اظمُْمْمِ ىَْمػَمِ َأنا اهللاَ زَمِريٌء َِم ْٕ ٨مِّ ا ـَ اهللاِ َوَرؽُمقيمِِف إلَِم ايمٛما٣مِس َيْقَم احْلَ ؽُمقيُمُف هَم١مِْن ( َوَأَذاٌن َِم

ٌُْتْؿ هَمُٜمَق طَمغْمٌ يَمُ٘مْؿ َوإِْن  ـَ ىَمَٖمُروا زمَِٔمَذاٍب َأيمِٝمؿٍ سُم ِ ايماِذي ُ٘مْؿ نَمغْمُ َُمْٔمِجِزي اهللاِ َوزَمممِّ ]ايمتقزم٥م: « «سَمَقيماٝمُْتْؿ هَم٣مفْمَٙمُٚمقا َأٞما

0 - 3 ]. 

 وفمٙماٗم٥م ♫ ايمٌٌمي احلًـ وم٣مل ىمام َمٛم٣مهمؼ إٓ يٟمَمٛمف وٓ َم٠مَمـ إٓ ُي٣مهمف ٓ طمْمغم َمرٌض  ايمٛمٖم٣مق إن شمؿ

 .  صحٝمحف دم ايمٌخ٣مري

ـُ  َووَم٣مَل  ـْ  شَماَلشمكِمَ  َأْدَرىْم٦ُم : َمٙمٝم٘م٥م يِب أَ  ازِْم ُٜمؿْ :  اهللِ َرؽُمقلِ  َصَح٣مزَم٥مِ  َِم فُ  فَمعَم  ايمٛمَِّٖم٣مَق  َُي٣َمُف  ىُمٙمُّ ًِ  . " َٞمْٖم

ـْ  فُمْٚمر َووَم٣مَل   َذْيَٖم٥مَ  ◙ اخَلْما٣مُب  زمِ   ؟ همِٝمِٜمؿْ   ط اهللِ َرؽُمقُل  أَذىَمَريِن  زم٣ِمهللِّ َأؽْمَٟميُمَؽ  حِلُ

 اإلٞم٣ًمن دم يني ومد ومٙمٌل َمرٌض  هق ايمذي ، اظمرض هذا َمـ ٞمٖمًف فمعم ُيُمك  أن يٛمٌٕمل َمًٙمؿ ىمؾ و 

 . يُمٔمر ٓ وهق

 ايمِمح٣مزم٥م أن َمع ،  ايمٛمٖم٣مق َمـ همٙمٝمس ايمتٖمريط زمٔمض زم٤ًٌم ايمٗمٙم٤م سمٕمغم وأَم٣م دٞمٝم٣مه و اظمرء ديـ همٝمٖمًد

ـِ  َأَٞمسِ  ضمدي٧م دم ىمام  ط اهللِ َرؽُمقُل  إلم ذهٌقا يمٗمد ضمتك ذيمؽ َمـ يروٞمف ىم٣مٞمقا فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان  ََم٣ميمٍِؽ  زْم

٥ٌَمِ  َوَربِّ  َهَٙمْ٘مٛم٣َم اهللاِ  َرؽُمقَل  َي٣م:  هَمَٗم٣ميُمقا َيْقمٍ  َذاَت   ط ايمٛماٌِلِّ  َأْصَح٣مُب  نَمَدا:  ٣مَل ومَ   ؟ " َذاكَ  َوََم٣م ":  وَم٣مَل .  ايْمَ٘مْٔم

ُتؿْ  ":  وَم٣مَل .  ايمٛمَِّٖم٣مُق .  ايمٛمَِّٖم٣مُق :  وَم٣ميُمقا ًْ يَؽ  ٓ َوضْمَدهُ  اهللاُ  إِٓ إيَِمفَ  ٓ َأنْ  سَمُْمَٜمُدونَ  َأيَم ًدا َوَأنا  يَمفُ  َذِ ٌُْدهُ  حُمَٚما  فَم

  احلدي٧م..  " ايمٛمَِّٖم٣مَق  َذاكَ  يَمْٝمَس  ":  وَم٣مَل .  زَمعَم :  وَم٣ميُمقا ؟ " َوَرؽُمقيُمفُ 
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ـْ  َمًٙمؿ ودم  ؽَُمٝمِِّديِّ  ضَمٛمَْٓمَٙم٥مَ  فَم ْٕ ـْ  َوىَم٣منَ  -:  وَم٣مَل  ، ا  هَمَٗم٣مَل  ، زَمْ٘مرٍ  َأزُمق يَمِٗمَٝمٛمِل:  وَم٣مَل  -  ط اهللاِ َرؽُمقلِ  ىُمتا٣مِب  َِم

ٌَْح٣منَ :  وَم٣مَل  ، ضَمٛمَْٓمَٙم٥مُ  َٞم٣مهَمَؼ :  وُمْٙم٦ُم :  وَم٣مَل  ضَمٛمَْٓمَٙم٥مُ  َي٣م ؟ َأْٞم٦َم  ْٝمَػ ىمَ :   فِمٛمَْد  َٞمُ٘مقنُ :  وُمْٙم٦ُم :  وَم٣مَل  ؟ سَمُٗمقُل  ََم٣م اهللاِ  ؽُم

ُرَٞم٣م ،  ط اهللاِ  َرؽُمقلِ  ٛما٥مِ  زم٣ِميمٛما٣مرِ  ُيَذىمِّ ٣م ضَمتاك ، َواْْلَ ـْ  طَمَرصْمٛم٣َم هَم١مَِذا ، فَمكْمٍ  َرْأيُ  ىَمَٟمٞما ٛم٣َم ،  ط اهللاِ  َرؽُمقلِ  ٛمْدِ فمِ  َِم ًْ  فَم٣مهَم

َْزَواَج  ْٕ دَ  ا َٓ َْو ْٕ ْٝمَٔم٣مِت  َوا ٝمٛم٣َم ، َوايمّما
ًِ

٣م هَمَقاهللاِ:  زَمْ٘مرٍ  َأزُمق وَم٣مَل  ، ىَمثغًِما هَمٛمَ  َوَأزُمق َأَٞم٣م هَم٣مْٞمَْمَٙمْٗم٦ُم  ، َهَذا َِمْثَؾ  يَمٛمَْٙمَٗمك إِٞما

 ؟ َذاكَ  َوََم٣م  ط اهللاِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م ، ضَمٛمَْٓمَٙم٥مُ  َٞم٣مهَمَؼ :  وُمْٙم٦ُم  ،  ط اهللاِ َرؽُمقلِ  فَمعَم  َدطَمْٙمٛم٣َم ضَمتاك ، زَمْ٘مرٍ 

ُرَٞم٣م ، فِمٛمَْدكَ  َٞمُ٘مقنُ  اهللاِ  َرؽُمقَل  َي٣م:  وُمْٙم٦ُم  ٛما٥مِ  زم٣ِميمٛما٣مرِ  سُمَذىمِّ ٣م ضَمتاك ، َواْْلَ ـْ  طَمَرصْمٛم٣َم هَم١مَِذا ، فَمكْمٍ  َرْأيُ  ىَمَٟمٞما  ، فِمٛمِْدكَ  َِم

ٛم٣َم ًْ َزْ  فَم٣مهَم ْٕ دَ  َواَج ا َٓ َْو ْٕ ْٝمَٔم٣مِت  َوا ٝمٛم٣َم ، َوايمّما
ًِ  سَمُدوَُمقنَ  يَمقْ  إِنْ  زمَِٝمِدهِ  َٞمْٖمِز  َوايماِذي:   ط اهللاِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  ىَمثغًِما َٞم

ىْمرِ  َودِم  ، فِمٛمِْدي سَمُ٘مقُٞمقنَ  ََم٣م فَمعَم   ؽَم٣مفَم٥مً  ضَمٛمَْٓمَٙم٥مُ  َي٣م ـْ َويَم٘مِ  ، ؿُمُروِمُ٘مؿْ  َودِم  هُمُرؾِمُ٘مؿْ  فَمعَم  اظْمَاَلئَِ٘م٥مُ  يَمَِم٣مهَمَحْتُ٘مؿُ  ، ايمذِّ

اٍت  شَماَلَث  َوؽَم٣مفَم٥مً   ". ََمرا

 َوُهؿْ  ايْمَ٘مِذِب  فَمعَم  َوَُيْٙمُِٖمقنَ »:   اهلل وم٣مل ىمام ضمٝم٣مؤه ومؾ زمف سَمٙماٌس َمـ اظمرض هذا َمـ ايمًالَم٥م اهلل همٛمًٟمل 

 « َئْمَٙمُٚمقنَ 

 . اإلؽمالم أهؾو زم٣مإلؽمالم واظم٘مر ايمري٥ٌم جم٣ميمس جم٣ميمًٜمؿ وأصٌح٦م ،  هلل وَمراومٌتف  طمقهمف وومؾا  

ٌَُح  َم٣م إٓ يرون ٓ  ،  ايمٔمثرات ايمتٚمًقا ذيمؽ َيدوا مل وإن أؾم٣مفمقه٣م اظمًٙمٚمكم دم ُوصِمد إن هذا إفمامل َمـ وَم

ـِ  ضَمِدي٧ِم  هَمِٖمل ، ايمٛمٖم٣مق َمـ فمٙمٝمٜمؿ ُُيُمك اظمًٙمٚمكم فمقرات َُمتتٌِع أن  ط اهللاِ َرؽُمقلِ  أطمػم وْلذا  فُمَٚمرٍ  ازِْم

اء ـْ  ََمْٔممَمَ  َي٣م :َوايمػِمَ ٣مٞمِفِ  ؽْمَٙمؿَ أَ  ََم ًَ
ْ  زمِٙمِ  * اظمٛم٣مهمٗمقن هؿ زمٗمٙمٌف ُي٠ْمَِمـ مل ايمذي * وَمْٙمٌِِف، إلَِم  اإِلياَمنُ  ُيْٖمضِ  َومَل

ٙمِِٚمكمَ  سُم٠ْمُذوا َٓ  ًْ َٓ  اظمُ وُهؿْ  َو ُ َٓ  سُمَٔمغمِّ فُ  فَمْقَراهِتِْؿ، سَمتأٌُِمقا َو ـْ  هَم١مِٞما ٌاعَ  ََم ٙمِؿِ  َأطِمٝمفِ  فَمْقَرةَ  سَمَت ًْ ٌاعَ  اظمُ  سَمُف،فَمْقرَ  اهللاُ سَمَت

ـْ  ٌاعَ  َوََم  ".َرضْمٙمِفِ  صَمْقِف  دِم  َويَمقْ  َيْٖمَّمْحفُ  فَمْقَرسَمفُ  اهللاُ سَمَت

ُروا أن أرادوا همٗمد اظمٛم٣مهمٗمكم َمـ اظمحٚمدي٥م إَم٥م فم٣مٞم٦م وىمؿ ايمًالَم٥م اهلل ٞمًٟمل   نمزوة دم   ط ايمٛماٌِلُّ  مَجَؾ ُيٛمَٖما

َٚمف يمٝمٕمت٣ميمقه سمٌقك    اهلل وؽمٙما
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ٌ فمٛمد   ط ايمٛماٌِلُّ  اٞمتٓمر روه٣م ايمٌٔمغم صٔمد َم٣م هم١مذا ففَمٗما  أرزمٔم٥م هؿ ووم٣مل ضمذيٖم٥م هبؿ   ط ايمٛماٌِلُّ  همٟمطمػم ، َٞمٖما

 . صدورهؿ َمـ خترج ضمتك أىمت٣مهمٜمؿ دم ٞم٣مر:  ايمدزمٝمٙم٥م هبؿ سمٓمٜمر ، رُيٜم٣م َيدون وٓ ، اْلٛم٥م يدطمٙمقن ٓ  فممم

 رم يًتٕمٖمر أن َمـ إرم أضم٤م مَجَقم أصمد  يمئـ:   وم٣مل اهلل رؽمقل يمؽ يًتٕمٖمر سمٔم٣مل:  يمف ومٝمؾ َمٛمٜمؿ وواضمد

ٌَد ،  ط اهلل َرؽُمقل صَمْٔمٛم٣َم يَمئِـ َيُٗمقيُمقنَ »:  يٗمقل رأؽمٜمؿ ُأيَبّ  ازمـ اهلل َوفَم ـا  اظمَِْديٛم٥َمِ  إلَِم  را فََمزُّ  يَمُٝمْخِرصَم ْٕ  َمٛمٜم٣م ا

ََذلا  ْٕ  « ۖ   ا

ةُ  َوهللِاِ»:  ذيمؽ فمٙمٝمٜمؿ اهلل همرد ذيمٝمال أذه٣مَنؿ دم  ط  َرؽُمقُل  فمٛمدهؿ ىم٣من  ـا  يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكِمَ وَ  َويمَِرؽُمقيمِفِ  ايْمِٔمزا
 َويَمٰ٘مِ

 « َئْمَٙمُٚمقنَ  َٓ  اظمُْٛم٣َمهمِِٗمكمَ 

ـَ َأْروَمَؿ، همٔمـ  ةٌ  ×طَمَرصْمٛم٣َم ََمَع َرؽُمقِل اهللِ : »وم٣ملَزْيَد زْم ـُ ش دِم ؽَمَٖمٍر َأَص٣مَب ايمٛما٣مَس همِٝمِف ؾِمدا ٌُْد اهللِ زْم هَمَٗم٣مَل فَم

ـْ فِمٛمَْد َرؽُمقلِ  َٓ سُمٛمِْٖمُٗمقا فَمعَم ََم َْصَح٣مزمِِف:  ِٕ ـْ طَمَٖمَض  ُأيَبٍّ  : َوِهَل وِمَراَءُة ََم ـْ ضَمْقيمِِف، وَم٣مَل ُزَهغْمٌ قا َِم اهللِ ضَمتاك َيٛمَْٖمّمُّ

ََذلا »ضَمْقيَمُف، َووَم٣مَل:  ْٕ فََمزُّ َِمٛمَْٜم٣م ا ْٕ ـا ا ـْ َرصَمْٔمٛم٣َم إلَِم اظمَِْديٛم٥َِم يَمُٝمْخِرصَم
، ×[ وَم٣مَل: هَمَٟمسَمْٝم٦ُم ايمٛماٌِلا 8]اظمٛم٣مهمٗمقن:  «يَمئِ

سُمُف زمَِذيمَِؽ  َٟميَمُف هَم٣مصْمَتَٜمَد َيِٚمٝمٛمَُف ََم٣م هَمَٔمَؾ، هَمَٗم٣مَل: ىَمَذَب َزْيٌد َرؽُمقَل اهللِ  هَمَٟمطْمػَمْ ًَ ـِ ُأيَبٍّ هَم ٌِْد اهللِ زْم  ×هَمَٟمْرؽَمَؾ إلَِم فَم

ٌة ضَمتاك َأْٞمَزَل اهللُ سَمِْمِديِٗمل  ا٣م وَم٣ميُمقُه ؾِمدا [ وَم٣مَل: شُمؿا 0: ]اظمٛم٣مهمٗمقن «إَِذا صَم٣مَءَك اظمُْٛم٣َمهمُِٗمقنَ »وَم٣مَل: هَمَقوَمَع دِم َٞمْٖمِز ِِم

ؿْ  ×َدفَم٣مُهُؿ ايمٛماٌِلُّ » َتْٕمِٖمَر َْلُ ًْ ْوا ُرُءوؽَمُٜمْؿ، ووَمْقيُمُف شيمَِٝم ٛماَدةٌ »، وَم٣مَل: هَمَٙمقا ًَ ُْؿ طُمُُم٤ٌم َُم [ 4]اظمٛم٣مهمٗمقن:  «ىَمَٟمَنا

ءٍ  ًٓ َأمْجََؾ َرْ  أطمرصمف َمًٙمؿ . َووَم٣مَل: ىَم٣مُٞمقا ِرصَم٣م

هُ   ريض  وضم٣مْل٣م ، وومِمتٜم٣م دم ايمِمحٝمحكمَمٛمف  اهلل زمرأه٣م زمام  قه٣مواهتٚم  ذ فمروف دم سم٘مٙمٚمقا ،و أهٙمف دم وآَذوا

 :◙ ضم٣ًمن وم٣مل ىمام اهلل فمٛمٜم٣م

٥ٌَمٍ  سُمَزنّ  َم٣م َرَزانٌ  ضَمَِم٣منٌ   . ايمٕمَقاهمِؾِ  حلقمِ  َمـ نَمْرشَمك وسُمِْمٌُِح  *** زمِِري

 : ذيمؽ وَمع ايم٘مٖم٣مر َمع همٝمتاميم٠من ، اظمديٛم٥م ضمقل سمٗمع ىم٣مٞم٦م ايمتل ايمٕمزوات دم زمف َم٘مروا و 

ٓا  اهللاُ َيْٟمزَمك «  « ايْمَ٘م٣مهمُِرونَ  ىَمِرهَ  َويَمقْ  ُٞمقَرهُ  ُيتِؿا  َأن إِ
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 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 

 

  

 

  واألربعون التاسع الحديث 

  

 

 

 

 

  

 *********************************************ايمممح :

 إرزاق يمتحِمٝمؾ ، ايمممفمٝم٥م إؽم٣ٌمب زمذل َمع ،  اهلل فمعم ايمتقىمؾ دم أصؾ وهق فمٓمٝمؿ ضمدي٧ٌم  هذا 

 .  واحلًٝم٥م ، اظمٔمٛمقي٥م

 اظمّم٣مر ودهمع اظمِم٣ميمح صمٙم٤م دم  ، وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اهلل فمعم ايمٗمٙم٤م افمتامد صدق:  هق  اهلل فمعم وايمتقىمؾ

٣م َأهَمَرَأْيُتؿ وُمْؾ »: سمٔم٣ملم وم٣مل،  اهلل إٓ يي أو يٛمٖمع ٓ أٞمف ايمٔمٌد يمدى ويتحٗمؼ ، وأطمرة ايمدٞمٝم٣م أَمقر َمـ ،   َما

ـا  َهْؾ  زمُِيٍّ  اهللاُ  َأَراَديِنَ  إِنْ  اهللاِ ُدونِ  َِمـ سَمْدفُمقنَ  هِ  ىَم٣مؾِمَٖم٣مُت  ُه ٥مٍ  َأَراَديِن  َأوْ  ُضِّ ـا  َهْؾ  زمَِرمْحَ َ٘م٣مُت  ُه ًِ
ْ تِفِ  ُِم  ۖ   َرمْحَ

ٌِلَ  وُمْؾ  ًْ ُؾ  فَمَٙمْٝمفِ  ۖ   اهللاُ ضَم ُٙمقنَ  َيَتَقىما  «اظمَُْتَقىمِّ

 :  ♫وم٣مل ازمـ رصم٤م 

ـْ فُمَٚمَر زمـ اخَلْما٣مِب  ٙمِِف وَم٣مَل:   طَأنا َرؽُمْقَل اهللاِ  ◙فَم ْٙمُتْؿ فَمعَم اهللاِ ضَمؼا سَمَقىمُّ ُ٘مْؿ سَمَقىما يَمْق َأٞما

، سَمْٕمُدوا مِخ٣َمص٣ًم َوسَمرُ  َِمِذيُّ  ْوُح زمَِْم٣مٞم٣مً يَمَرَزوَمُ٘مْؿ ىَماَم َيْرُزُق ايمْماغْمَ ْ ٛمَِد، َوايمؼمِّ ًْ ]َرَواُه اإِلََم٣مُم َأمْحَُد دِم اظمُ

َتْدَرىمِِف َوَصحا  ًْ ٌا٣مَن دِم َصِحْٝمِحِف، َوَرَواُه احَل٣مىمُِؿ دِم َُم ـُ ضِم ، َوازْم ـِ ٛمَ ًُّ ـُ ََم٣مصَمْف دِم ايم لُّ َوازْم
٣مئِ ًَ َحُف، َوايمٛما

ـٌ َص  ًَ : َهَذا ضَمِدْي٧ٌم ضَم َِمِذيُّ ْ  ِحْٝمٌح .[َووَم٣مَل ايمؼمِّ
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 أؽم٣ٌمب َمـ وهق ، وسمٗمديره ، اهلل زمٗمّم٣مء ايمرو٣م فمعم ص٣مضمٌف ُيٚمؾ ، فمٓمٝمؿ طُمُٙمٍؼ   اهلل فمعم وايمتقىمؾ 

ـْ  َوَيْرُزوْمفُ  خَمَْرصًم٣م يمافُ  ََئَْمؾ اهللاَ َيتاِؼ  َوََمـ»:  اهلل وم٣مل إرزاق صمٙم٤م ٤ُم  َٓ  ضَمْٝم٧ُم  َِم ًِ َت ْؾ  َوََمـ َُيْ  فَمعَم  َيَتَقىما

ٌُفُ  هَمُٜمقَ  اهللاِ ًْ ْؾ » :  اهلل ووم٣مل، ىم٣مهمٝمف أي ، «ضَم  «َوىمِٝماًل  زم٣ِمهللاِ َوىَمَٖمكٰ  ۖ   اهللاِ فَمعَم  َوسَمَقىما

 اإليامن مِج٣َمع هق وايمتقىمؾ ايممم دهمع دم وُيرصمك  ،طمغمٍ  ىمؾ دم فمٙمٝمف ُئمَتَٚمد   ايمقىمٝمؾ وٞمِٔمؿ  ، اظمقلم ٞمِٔمؿ همٜمق

ُٙمقا اهللاِ َوفَمعَم » :  اهلل وم٣مل ىمام ، ٠ْمَِمٛمكِمَ  ىُمٛمُتؿ إِن هَمَتَقىما  «َمُّ

اَم » :وم٣مل سمٔم٣ملم زمٚم٠مَمـ همٙمٝمس  اهلل فمعم ئمتٚمد مل َمـ أن ٓزَمف و ـَ  اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  إِٞما  َوصِمَٙم٦ْم  اهللاُ ُذىمِرَ  إَِذا ايماِذي

ِؿْ  َوفَمعَم  إِياَمٞم٣مً  َزاَدهْتُؿْ  َآَي٣مسُمفُ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  سُمٙمَِٝم٦ْم  َوإَِذا وُمُٙمقهُبُؿْ  ُٙمقنَ  َرهبِّ ـَ *َيَتَقىما اَلةَ  ُيِٗمٝمُٚمقنَ  ايماِذي ا٣م ايمِما  َرَزوْمٛم٣َمُهؿْ  َوِِم

ؿْ  ضَمّٗم٣مً  اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  ُهؿُ  َؽ ُأويَمئِ * ُيٛمِْٖمُٗمقنَ  ِؿْ  فِمٛمَْد  َدَرصَم٣مٌت  َْلُ  «ىَمِريؿٌ  َوِرْزٌق  َوََمْٕمِٖمَرةٌ  َرهبِّ

ْٙم٦ُم  اهللاِ هَمَٔمعَم  اهللاِ زمِآَي٣مِت  َوسَمْذىمغِِمي ََمَٗم٣مَِمل فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ىَمػُمَ  ىَم٣منَ  إِنْ  َي٣موَمْقمِ »:  ٞمقح فمـ  اهلل ويٗمقل   سَمَقىما

ـْ  َٓ  شُمؿا  ىَم٣مَءىُمؿْ َوُذَ  َأَْمَرىُمؿْ  هَمَٟممْجُِٔمقا ٥مً  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َأَْمُرىُمؿْ  َيُ٘م َٓ  إرَِما  اوْمُّمقا شُمؿا  نُمٚما  [70: يقٞمس] «سُمٛمْٓمُِرونِ  َو

  اهلل فمعم آفمتامد طمِمٙم٥م ، ايمٔمٓمٝمٚم٥م اخلِمٙم٥م هذه  يمتحٗمٝمٗمٜمؿ أِمٜمؿ أَم٣مم يِمٚمدون إٞمٌٝم٣مء هم٘م٣من 

 : وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف هق إٓ يي وٓ ، يٛمٖمع ٓ أٞمف  وايمٔمٙمؿ

ـْ  ضَمِدي٧ِم  َودِم   ـِ  صَم٣مزمِرِ  فَم ٌْدِ  زْم ٌََؾ  نَمْزَوةً  - ط- اهللاِ َرؽُمقلِ  ََمعَ  نَمَزْوَٞم٣م وَم٣مَل  اهللاِ  فَم - اهللاِ  َرؽُمقُل  هَمَٟمْدَرىَمٛم٣َم َٞمْجدٍ  وِم

٦َم  - ط- اهللاِ  َرؽُمقُل  هَمٛمََزَل  ايْمِٔمَّم٣مهِ  ىَمثغِمِ  َوادٍ  ذِم  - ط َؼ  ؾَمَجَرةٍ  ََتْ ـٍ  ؽَمْٝمَٖمفُ  هَمَٔمٙما ـْ  زمُِٕمِْم  - وَم٣مَل  - ٣مَِن٣َمَأنْمَِم  َِم

َق  َتٓمِٙمُّقنَ  ايْمَقاِدى ذِم  ايمٛما٣مُس  َوسَمَٖمرا ًْ َجرِ  َي  َٞم٣مِئؿٌ  َوَأَٞم٣م َأسَم٣مٞمِك َرصُمالً  إِنا  » - ط- اهللاِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  - وَم٣مَل  - زم٣ِميمُما

ْٝمَػ  هَمَٟمطَمَذ  ًا ٝمْ  إِٓا  َأؾْمُٔمرْ  هَمَٙمؿْ  َرْأؽِمك فَمعَم  وَم٣مئِؿٌ  َوُهقَ  هَم٣مؽْمَتْٝمَٗمْٓم٦ُم  ايم ًا ـْ  لِم  هَمَٗم٣مَل  َيِدهِ  ذِم  َصْٙمًت٣م ُػ َوايم  َِمٛمِّك َيْٚمٛمَُٔمَؽ  ََم

ـْ  ايمثا٣مٞمَِٝم٥مِ  ذِم  وَم٣مَل  شُمؿا . اهللاُ وُمْٙم٦ُم  وَم٣مَل  ْٝمَػ  هَمَُم٣ممَ  وَم٣مَل .  اهللاُ وُمْٙم٦ُم  وَم٣مَل  َِمٛمِّك َيْٚمٛمَُٔمَؽ  ََم ًا ْ  شُمؿا . ش صَم٣ميمٌِس  َذا ُهقَ  هَمَٜم٣م ايم  مَل

  فمٙمٝمف ٖمؼَمت ش:. - ط- اهللاِ  َرؽُمقُل  يَمفُ  َئْمِرْض 
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ـِ  ضَمِدي٧ِم  َودِم  ٌا٣مس ازِْم ٌَُخ٣مِريِّ  دِم  فَم ٌِل ط  ايْمٛماٌِلُّ  وَم٣مَل  ايم ًْ ٣م:  ايمَقىمِٝمُؾ  َوٞمِْٔمؿَ  اهللُ ضَم اَلمُ  فَمَٙمْٝمفِ  إزِْمَراِهٝمؿُ  وَم٣مَْلَ ًا  ايم

٣م ، ايمٛما٣مرِ  دِم  ُأيْمِٗمل ضِمكمَ  ٌد  َووَم٣مَْلَ  َووَم٣ميُمقا إِياَمٞم٣مً  هَمَزاَدُهؿْ  هَم٣مطْمَُمْقُهؿْ  ؿْ يَم٘مُ  مَجَُٔمقا وَمْد  ايمٛما٣مَس  إِنا :   وَم٣ميُمقا ضِمكمَ   ط حُمَٚما

ٌُٛم٣َم ًْ  ". ايْمَقىمِٝمُؾ  َوٞمِْٔمؿَ  اهللاُ ضَم

 ايمٔمٓمٝمؿ ايمٖمرج صم٣مء  اهلل فمعم آفمتامد زمِمدق ايمٔمٓمٝمٚم٥م اخِلِمَٙم٥م هذه ايمًالم فمٙمٝمف إزمراهٝمؿ ضمٗمؼ ضمكم و 

 «إزِْمَراِهٝمؿَ  فَمعَمٰ  ٣مَوؽَماَلَمً  زَمْرًدا ىُمقيِن  َٞم٣مرُ  َي٣م وُمْٙمٛم٣َم»:   اهلل وم٣مل ايمٔمٓمٝمٚم٥م ايمُمدة َمع

ٌد  وه٘مذا   واظمٛم٣مهمٗمكم ايمٝمٜمقد َمع مت٣مٕوا أن زمٔمد اظمديٛم٥م وضم٣مسوا ومريش َمـ اظمأل فمٙمٝمف اصمتٚمع   ط حُمَٚما

ٙماَٚمٜمؿ ًَ ٣َم َي٣م»: سمٔم٣ملم وم٣مل فم٣ٌمده فمـ يمٙمدهم٣مع ايمريح وأرؽمؾ  اهلل هم ـَ  َأهيُّ  إِذْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  اهللاِ ٞمِْٔمَٚم٥مَ  اْذىُمُروا آََمٛمُقا ايماِذي

ْ  َوصُمٛمُقًدا ِرًُي٣م فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  هَمَٟمْرؽَمْٙمٛم٣َم صُمٛمُقدٌ  ٣مَءسْمُ٘مؿْ صَم   « زَمِِمغًما سَمْٔمَٚمُٙمقنَ  زماَِم  اهللاُ  َوىَم٣منَ  ۖ   سَمَرْوَه٣م ملا

 وىمٝمٙمف اهلل أن ئمٙمؿ همٜمق ، احلؼ فمعم دام َم٣م طم٣ميمٖمف زمٚمـ ي٣ٌمرم ٓ اإلٞم٣ًمن َئمؾ  ،  اهلل فمعم ايمتقىمؾ إن 

ُٜمؿا »: ط ٌِلُّ ايمٛما  دفم٣مء َمـ وىم٣من ، فمٛمف ؽمٝمداهمع وأٞمف  َوزمَِؽ  َأضُمقُل، زمَِؽ  َٞمِِمغِمي، ، َوَأْٞم٦َم  فَمُّمِدي َأْٞم٦َم  ايمٙما

 ش ُأوَم٣مسمُِؾ  َوزمَِؽ  َأُصقُل،

اَم »:  اهلل وم٣مل ىمام ضم٣ميمف هبؿ زم٣ملم َم٣م إفمداء ىمثر همٙمق  يمُِ٘مؿُ  إِٞما ْٝمَْم٣منُ  َذٰ ُف  ايمُما ٣مهُمقُهؿْ  هَماَل  َأْويمَِٝم٣مَءهُ  ُُيَقِّ  خَتَ

٠ْمَِمٛمكِمَ  ىُمٛمُتؿ إِن َوطَم٣مهُمقنِ   «َمُّ

 رزومٜم٣م سمًتقدم ضمتك ٞمٖمس متقت يمـ َن٣مإ  ط اهلل رؽمقل زمحدي٧م يمٔمٙمٚمف زم٣ملم َم٣م إرزاق وَمٙما٥م وإن 

 . ايمْماَٙم٤ِم  دِم  َوَأمْجُِٙمقا ، اهللَ اسماُٗمقا: وأصمٙمٜم٣م

همٜم٣م اهلل زمٝمد إَمقر أن يمٔمٙمٚمف  زم٣ملم َم٣م احل٣مل و٣مق وإن   ، ناإلٞم٣ًم ضم٣مل  ُيَٕمغمِّ  ايمذي وهق ، ؾم٣مء ىمٝمػ ُيٌَمِّ

ُ  ٓ اهللاَ إِنا »: سمٔم٣ملم وم٣مل ضم٣مل إلم ضم٣ملٍ  َمـ وا ضَمتاك زمَِٗمْقمٍ  ََم٣م ُيَٕمغمِّ ُ ِٜمؿْ  ََم٣م ُيَٕمغمِّ ًِ  «زمَِٟمٞمُٖم

ٌُفُ  َيُ٘مـ مل أطمَْمَٟمهُ  َم٣م أنا  ئمٙمؿ  اهلل فمعم واظمتقىمؾ   . يمُٝمخْمُِئفُ  ، َيُ٘مـ مل أص٣مزَمفُ  وَم٣م ، يمُِٝمِِمٝم
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 وإن  ، فمٙمٝمف اهلل ىمتٌف ومد زمًمء إٓ ييوه يمـ  زمًمء، ييوه أن فمعم اصمتٚمٔم٦م يمق إَم٥م أن وئمٙمؿ

  ◙ فم٣ٌمس ازمـ ضمدي٧م دم سمٗمدم ىمام ". يمف اهلل ىمتٌف ومد زمًمء إٓ يٛمٖمٔمقه مل زمًمء يٛمٖمٔمقه أن فمعم  اصمتٚمٔمقا

 . زمٗمٙمٌف وَمٛمٗم٣مًدا زمٙم٣ًمٞمف وَمٛمٗم٣مًدا زمجقارضمف َمٛمٗم٣مًدا اإلٞم٣ًمن  َتٔمؾ فمٓمٝمٚم٥م، ومٙمٌٝم٥م فم٣ٌمدةٌ  ،   اهلل فمعم هم٣ميمتقىمؾ

٣ًٌم ىم٣من  اهلل فمعم وايمتقىمؾ اَم » :سمٔم٣ملم وم٣مل حمراهب٣م دم وهل ايمًالم فمٙمٝمٜم٣م َمريؿ  رزق دم ؽمٌ  َدطَمَؾ  ىُمٙما

٣م فَمَٙمْٝمَٜم٣م َذا يَمِؽ  َأٞماكٰ  ََمْرَيؿُ  َي٣م وَم٣مَل  ۖ   ِرْزوًم٣م فِمٛمَدَه٣م َوصَمَد  اظمِْْحَراَب  َزىَمِريا ـْ  ُهقَ  وَم٣ميَم٦ْم  ۖ   َهٰ  َيْرُزُق  اهللاَ إِنا  ۖ   اهللاِ  فِمٛمدِ  َِم

٣مٍب  زمَِٕمغْمِ  َيَُم٣مءُ  ََمـ ًَ  « ضِم

ق رأؽمف وؾم٣مَب  ىَمػُم  أن فمٛمد زم٣ميمقيمد زىمري٣م رزق أؽم٣ٌمب َمـ ىم٣من  اهلل فمعم ايمتقىمؾ و  سمٔم٣ملم وم٣مل فمٓمٚمف َورا

ـَ  إيِنِّ  َربِّ  وَم٣مَل » ْأُس  َواؾْمَتَٔمَؾ  َِمٛمِّل ايْمَٔمْٓمؿُ  َوَه ٣ًٌم ايمرا ْ  ؾَمْٝم  َِمـ اظمََْقارِمَ  طِمْٖم٦ُم  َوإيِنِّ * ؾَمِٗمٝم٣ًّم َربِّ  زمُِدفَم٣مئَِؽ  َأىُمـ َومَل

ـْ  َوَيِرُث  َيِرشُمٛمِل* َويمِٝم٣ًّم يماُدٞمَؽ  َِمـ رِم  هَمَٜم٤ْم  فَم٣موِمًرا اَْمَرَأِت  َوىَم٣مَٞم٦ِم  َوَرائِل  « َرِوٝم٣ًّم َربِّ  َواصْمَٔمْٙمفُ  ۖ   َئْمُٗمقَب  آلِ  َِم

ٓا  يَمٛم٣َم َوََم٣م» :وصمؾ فمز اهلل وم٣مل اظمرؽمٙمكم وؿمريؼ زم٣ميمِم٣محلكم دأب  اهلل فمعم ايمتقىمؾ و َؾ  َأ  اهللاِ  فَمعَم  َٞمَتَقىما

ٌَُٙمٛم٣َم َهَداَٞم٣م َووَمْد  نا  ۖ   ؽُم ُٙمقنَ  هَمْٙمَٝمَتَقىماؾِ  اهللاِ َوفَمعَم  ۖ   آَذْيُتُٚمقَٞم٣م ََم٣م فَمعَمٰ  َويَمٛمَِْمػِمَ  « اظمَُْتَقىمِّ

ٛمِٝما٥م واظمرسم٥ٌم  ، ايمٔمٙمٝم٥م ايمِمٖم٥م هذه ضمٗمٗمقا ضمكم  ، أويمٝم٣مءه و ، أٞمٌٝم٣مءه اهلل وٞمٌم  ًَ    أطمػم وومد  ايم

صُمؾِ  دِم  ََم٣م َذُّ  أنا :   ط اهللاِ َرؽُمقُل   ـٌ  َأوْ  ، َه٣ميمِعٌ  ؾُمحٌّ  ايمرا ٌْ  .  طَم٣ميمِعٌ  صُم

 . ومٙمٝمالً  ىم٣مٞمقا وإن  ، اهلل ُيذيمف ٓ اهلل َمع ايمِم٣مدق زمٝمٛمام ، ايمتقىمؾ فمدم ذيمؽ دم وايم٤ًٌم 

ُ٘مؿْ  يَمقْ  » ومقيمف  ْٙمُتؿْ  َأٞما ٙمِفِ  ضَمؼا  اهللاِ فَمعَم  سَمَقىما  .   اٞم٘مؿ يمق وَمٔمٛم٣مه اهلل فمعم ايمتقىمؾ صدق دم ختِمٝمص هذا ش: سَمَقىمُّ

 دم يم٘مؿ وي٣ٌمرك سُمرَزومقن ايمْماغْمَ  َيْرُزُق  ىَماَم  يمََرَزوَمُ٘مؿْ  ذيمؽ دم وسمِمدومقن وزم٣مؿمٛم٣م ـم٣مهرا فمٙمٝمف سمٔمتٚمدون

 وهل  ايمممفمل، ايم٤ًٌم سمٖمٔمؾ أَن٣م إٓ   ْل٣م ومقة وٓ ، َمزارع ٓ وايمْمغم ، ايمْمغم  اهلل يرزق ىمام ، أومقاسم٘مؿ

 زمٔمض  اؽمتدل وومد  ، ايمْمٔم٣مم فمـ وسمٌح٧م احَل٤ما  ٗمطسمٙم سمذه٤م ، اظم٣ًمء دم وسمرصمع ، ايمِم٣ٌمح دم سمذه٤م

 .   صمٜمٙمٜمؿ َمـ وهذا ايمتقىمؾ يٛم٣مدم ايم٤ًٌم همٔمؾ  أن فمعم ، احلدي٧م هبذا ايمِمقهمٝم٥م
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 َمـ فمٙمٝمٜمؿ ردٌ  احلدي٧م وهذا   ايمممئم٥م دم ومدٌح  زم٣ميم٤ًٌم ايمٔمٚمؾ وسمرك  ذكٌ   اهلل نمغم فمعم آفمتامد هم١من

  ، زمْم٣مٞم٣م وسمروح  ، صمٝم٣مفم٣م زمٝمقهت٣م َمـ خترج أي:   مِخ٣َمًص٣م سَمْٕمُدوا:  وهل ؽم٣ٌٌم يمٙمْمٝمقر أشم٦ٌم  ط ايمٛماٌِلُّ  َأنا  ضمٝم٧م

٣م َي٣م» : همٗم٣مل زم٣ميم٤ًٌم زم٣ميمٔمٚمؾ  اهلل أَمر وومد  زم٣ميم٤ًٌم ايمٔمٚمؾ فمعم داٌل  هم٣محلدي٧م َ ـَ  َأهيُّ  طُمُذوا آََمٛمُقا ايماِذي

 « ضِمْذَرىُمؿْ 

ـْ  َوىُمُٙمقا ََمٛم٣َمىمٌَِِٜم٣م دِم  هَم٣مَْمُُمقا» سمٔم٣ملم وم٣مل  . اهلل فمعم َمتقىمٙمقن أَنؿ َمع [05: اظمٙمؽ] «ايمٛمُُُّمقرُ  َوإيَِمْٝمفِ  ِرْزوِمفِ  َِم

وا » :  اهلل ووم٣مل  ؿْ  َوَأفِمدُّ ـْ  اؽْمَتَْمْٔمُتؿْ  ََم٣م َْلُ ةٍ  َِم ـْ  وُمقا ْٝمؾِ  ِرزَم٣مطِ  َوَِم  «اخْلَ

 .اهلل فمعم َمتقىمٙمقن أَنؿ َمع* 

ٌْس و اظمٕمٖمر يمٌِس  يمٙمجٜم٣مد طمرج إذا   ط ايمٛماٌِلُّ   وىم٣من   درفمكم دم َمٓم٣مهًرا ُأضُمد يقم طمرج همٗمد ، ايمدرع  يَم

 .  اهلل فمعم وسمقىمٙمف  ، افمتامده َمع ايم٤ًٌم همٔمؾ َمـ وهذا

 همحٗمؼ  ضمٗمٗمقه٣م ايمذيـ اظم٠مَمٛمقن   همٜمؿ ْل٣م اظمٚمتثٙمقن أَم٣م ، ْل٣م وِمتثؾٍ  ، ْل٣م َمّمٝمعٍ  زمكم ايمٔم٣ٌمدة هذه دم وايمٛم٣مس

ْؾ »: وصمؾ فمز اهلل وم٣مل َمرادهؿ ْلؿ اهلل ضِمٝمؿِ  ايمَْٔمِزيزِ  فَمعَم  َوسَمَقىما ٌََؽ  سَمُٗمقمُ  ضِمكمَ  َيَراكَ  يايماذِ  * ايمرا  دِم  َوسَمَٗمٙمُّ

ـَ  ٣مصِمِدي ًا فُ * ايم ِٚمٝمعُ  ُهقَ  إِٞما ًا  «ايْمَٔمٙمِٝمؿُ  ايم

 َمٔمٛمك دم ونَمَٙمقا ، ايم٣ٌمب هذا دم هم٣مٞمحرهمقا سمٗمدم ىمام زم٣مٕؽم٣ٌمب إفمامل سمرك َمـ همٚمٛمٜمؿ أٞم٣مٌس  ووٝمٔمٜم٣م 

 اظمّم٣مر ودهمع اظمٛم٣مهمع ٤مْلٙم يٛم٣مدوَنؿ همِم٣مروا ، وإويمٝم٣مء ايمٗمٌقر فمعم افمتامده صمٔمؾ َمـ وَمٛمٜمؿ ايمتقىمؾ

 :  يٗمقل همٟمضمدهؿ 

 .. ضمث٣مشم٥م ؽمغمه٣م دم فم٣مصمالً  ** إنم٣مشم٥م َمقؽمك ازمـ ي٣م َمٛمؽ رم ه٣مت

 . ايمٕمقث أو اظمدد فمٙمقان ازمـ ي٣م : وم٣ميمقا ورزمام 

 وفمعم أصٛم٣مَمٜمؿ فمعم افمتامدهؿ ىم٣من إصٛم٣مم أصح٣مب وه٘مذا  ، اظمٗمٌقريـ فمعم وافمتامدهؿ سمقىمٙمٜمؿ هم٘م٣من 

 صِمْئَتٛم٣َم ََم٣م ُهقدُ  َي٣م وَم٣ميُمقا»:  رهبؿ فمعم  سمقىمٙمٜمؿ ىم٣مٞم٦م  اهلل أٞمٌٝم٣مء زمٝمٛمام ْلقانوا ، ايمذل همٙمحٗمٜمؿ َمٔمٌقداهتؿ
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ٌَٝمِّٛم٥َمٍ  ـُ  َوََم٣م زمِ تِٛم٣َم زمَِت٣مِرىمِل َٞمْح ـُ  َوََم٣م وَمْقيمَِؽ  فَمـ آِْلَ ٓا  ٞماُٗمقُل  إِن*زمُِٚم٠ْمَِمٛمكِمَ  يَمَؽ  َٞمْح اكَ  إِ تِٛم٣َم زَمْٔمُض  افْمؼَمَ قءٍ  آِْلَ ًُ  ۖ   زمِ

ا٣م زَمِريءٌ  َأينِّ  َواؾْمَٜمُدوا اهللاَ ُأؾْمِٜمُد  إيِنِّ  وَم٣مَل  ىُمقنَ  ِمِّ ْٙم٦ُم  إيِنِّ *سُمٛمٓمُِرونِ  َٓ  شُمؿا  مَجِٝمًٔم٣م هَم٘مِٝمُدويِن  ۖ   ُدوٞمِفِ  َِمـ* سُممْمِ  سَمَقىما

٣م ۖ   َوَرزمُِّ٘مؿ َريبِّ  اهللاِ فَمعَم  ٥مٍ  َِمـ َما ٓا  َدازما اطٍ  فَمعَمٰ  َريبِّ  إِنا  ۖ   زمِٛم٣َمِصَٝمتَِٜم٣م آطِمٌذ  ُهقَ  إِ َتِٗمٝم ِسَ ًْ  « ؿٍ َمُّ

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 

 

  

 

 

  الخمسون الحديث

 

 

 

 

 

 *********************************************ايمممح :

وايمذىمر يْمٙمؼ فمعم ايمذىمر زم٣ميمٙم٣ًمن، ويْمٙمؼ  ايمِم٣محل٥م إفمامل صم٣مَمع هق ايمذىمر زمٝم٣من دم فمٓمٝمؿ ضمدي٧ٌم  هذا 

 فمعم َمْمٙمؼ ايمْم٣مفم٥م.

 :  ♫وم٣مل ازمـ رصم٤م 

ـْ زُمْنٍ  ٌُْد اهللِ زمِ ـْ فَم ؽْماَلِم   طَأسَمك ايمٛماٌِلا وَم٣مَل  ◙فَم ائَِع اإْلِ َرصُمٌؾ هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽمقَل اهلل، إِنا َذَ

ُؽ زمِِف صَم٣مَِمٌع ؟ وَم٣مَل :  ًا ٣ٌَمٌب َٞمَتَٚم ـْ  ”وَمْد ىَمُثَرْت فَمَٙمْٝمٛم٣َم ، هَم ٣ًٌم َِم ٣مُٞمَؽ َرؿْم ًَ
  ِذىْمِر اهللاِ فَمزا َوصَمؾا َٓ َيَزاُل يمِ

ْٖمِظ. [ َِمِذي زمَِٕمغْمِ َهَذا ايمٙما ْ ْٖمِظ َوَأطْمِرصَم٥ُم ايمؼما َذا ايمٙما ُد هِبَ صَمُف اإِلََم٣مُم َأمْحَ  ]طَمرا
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ٌُْد  هق  ط ايمٛماٌِلا  أسمك ايمذي ايمرصمؾ ي٘مقن ومد  ش: رصمؾ » ومقيمف  ـْ  اهللِ فَم  زمٔمض دم صم٣مء ضمٝم٧م  زُمْنٍ  ازمِ

 :  ايمرواي٣مت

ائِعَ  إِنا  » ومقيمف ُؽ  زمَِٟمَْمرٍ  هَمُٚمْريِن  فَمقَما  ىَمُثَرْت  وَمْد  اإِلؽْماَلمِ  َذَ ًا َ  ش:  زمِفِ  َأمَت

 اخلر عذ للداللة  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  سًال وفيى:

 . ىمثغمة أفماملٍ  َمٗم٣مم يٗمقم ، يًغم فمٚمؾٍ  هَمُربا  ، صمقاَمٔمٜم٣م عمفم إفمامل َمـ ُيرص  اإلٞم٣ًمن أن وفيى: 

 فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل وم٣مل وم٣مل ◙ هريرة أيب فمـ ايمٌخ٣مري صحٝمح همٖمل ايمٝمتٝمؿ ىمٖم٣ميم٥م ذيمؽ وَمـ 

 » - ايمٗمٔمٛمٌل يُمؽ - وم٣مل وأضمًٌف.  ش: اهلل ؽمٌٝمؾ دم ىم٣مظمج٣مهد واظمً٘مكم إرَمٙم٥م فمعم ايم٣ًمفمل » ؽمٙمؿ و

 ش يٖمْمر ٓ ِم٣مئؿوىم٣ميم يٖمؼم ٓ ىم٣ميمٗم٣مئؿ

   َمًٙمؿ صحٝمح همٖمل اهلل ؽمٌٝمؾ دم اْلٜم٣مد وه٘مذا

ـْ  َٜم٣مدَ  َئْمِدُل  ََم٣م - ط- يمِٙمٛماٌِكِّ  وِمٝمَؾ  وَم٣مَل  ُهَرْيَرةَ  َأزمِك فَم َتْمِٝمُٔمقَٞمفُ  َٓ  » وَم٣مَل  َوصَمؾا  فَمزا  اهللاِ  ؽَمٌِٝمؾِ  ذِم  اْْلِ ًْ  وَم٣مَل . ش سَم

سَمكْمِ  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَٟمفَم٣مُدوا َتْمِٝمُٔمقَٞمفُ  َٓ  » َيُٗمقُل  َذيمَِؽ  ىُمؾُّ  شَماَلشًم٣م َأوْ  ََمرا ًْ  اهللاِ  ؽَمٌِٝمؾِ  ذِم  اظمَُْج٣مِهدِ  ََمَثُؾ  » ايمثا٣ميمَِث٥مِ  ذِم  َووَم٣مَل . ش سَم

٣مئِؿِ  ىَمَٚمَثؾِ  ـْ  َيْٖمؼُمُ  َٓ  اهللاِ  زمِآَي٣مِت  ايْمَٗم٣مٞم٦ِِم  ايْمَٗم٣مئِؿِ  ايمِما  .شسَمَٔم٣ملَم  اهللاِ  ؽَمٌِٝمؾِ  ذِم  اظْمَُج٣مِهُد  َيْرصِمعَ  ضَمتاك َصاَلةٍ  َوَٓ  ِصَٝم٣ممٍ  َِم

٣مئِؿِ  َيْٖمؼُمُ  َٓ  ىَم٣ميْمَٗم٣مئِؿِ  أٞمف وذيمؽ  ".ُيْٖمْمِرُ  َٓ  َوىَم٣ميمِما

ـْ   َمًٙمؿ صحٝمح دم وىمام  ـِ  َذرٍّ  َأزمِك فَم فُ  - ط- ايمٛماٌِكِّ  فَم ـْ  ؽُماَلََمك ىُمؾِّ  فَمعَم  ُيِْمٌُِح  » وَم٣مَل  َأٞما  َأضَمِدىُمؿْ  َِم

ٌِٝمَح٥مٍ  هَمُ٘مؾُّ  َصَدوَم٥مٌ  ًْ ِٚمٝمَدةٍ  َوىُمؾُّ  َصَدوَم٥مٌ  سَم ٙمِٝمَٙم٥مٍ  َوىُمؾُّ  َدوَم٥مٌ َص  ََتْ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  َوَأَْمرٌ  َصَدوَم٥مٌ  سَمْ٘مٌغَِمةٍ  َوىُمؾُّ  َصَدوَم٥مٌ  هَتْ

ـِ  َوََنْكٌ  َصَدوَم٥مٌ  ـْ  َوَُيِْزئُ  َصَدوَم٥مٌ  اظمُْٛمَْ٘مرِ  فَم ـَ  َيْرىَمُٔمُٜماَم  َرىْمَٔمَت٣منِ  َذيمَِؽ  َِم َحك َِم  .ش ايمّمُّ

ـْ  َمًٙمؿ صحٝمح دمو  ـْ  َرَج طَم  - ط- ايمٛماٌِكا  َأنا  صُمَقْيِرَي٥مَ  فَم ٌَْح  َصعما  ضِمكمَ  زُمْ٘مَرةً  فِمٛمِْدَه٣م َِم  ذِم  َوِهكَ  ايمِمُّ

ِجِدَه٣م ًْ ٥مٌ  َوِهكَ  َأْوَحك َأنْ  زَمْٔمَد  َرصَمعَ  شُمؿا  ََم ًَ
٣ملِ  فَمعَم  ِزيْم٦ِم  ََم٣م » هَمَٗم٣مَل  صَم٣ميمِ  وَم٣ميَم٦ْم . ش فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَم٣مَروْمُتِؽ  ايماتِك احْلَ
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اٍت  شَماَلَث  ىَمٙمِاَمٍت  َأْرزَمعَ  زَمْٔمَدكِ  وُمْٙم٦ُم  يَمَٗمْد  » - ط- ايمٛماٌِكُّ  وَم٣مَل . َٞمَٔمؿْ  ـا  ايْمَٝمْقمِ  َُمٛمُْذ  وُمْٙم٦ِم  زماَِم  ُوِزَٞم٦ْم  يَمقْ  ََمرا  يَمَقَزَٞمْتُٜم

ٌَْح٣منَ  فِ  َوِرَو٣م طَمْٙمِٗمفِ  فَمَددَ  َوزمَِحْٚمِدهِ  اهللاِ ؽُم ًِ  .ش ىَمٙماَِمسمِفِ  َوَِمَدادَ  فَمْرؾِمفِ  َوِزَٞم٥مَ  َٞمْٖم

ـْ  : ا◙ فم٣مئُم٥مضمدي٧م  ذيمؽ وَمـ  ا وَم٣مَل  ََم ، َذيمَِؽ  فَمعَم  ؿَم٣مزَمعٌ  يَمفُ  طُمتِؿَ  طَمغْمً غْمِ ـْ  اخْلَ ا وَم٣مَل  َوََم ـا  َذًّ  يَمفُ  ىُم

٣مَرةً   . يمف ىَمٖما

 ، اظم٣موٝم٥م ايمًٛم٥م ي٘مٖمر فم٣مؾمقراء يقم صٝم٣مم وَمثؾ  ، وأسمٝم٥م اظم٣موٝم٥م ايمًٛم٥م ي٘مٖمر فمرهم٥م يقم صٝم٣مم وَمثؾ 

ـْ :  ؾمقال ؽم٦م صٝم٣مم وَمثؾ ٌََٔمفُ  شُمؿا  َرََمَّم٣منَ  َص٣ممَ  ََم ـْ  ؽِمت٣ًّم َأسْم ا َِم ْهرِ  ىَمِِمَٝم٣ممِ  ىَم٣منَ  لٍ ؾَمقا  فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف "ايمدا

  أيقب أيب

ػْمِ  ؾَمْٜمرِ  َصْقمُ همٖمل احلدي٧م:  ؾمٜمر ىمؾ َمـ أي٣مم شمالشم٥م صٝم٣مم وَمثؾ  ٣ممٍ  َوشَماَلشَم٥مِ  ايمِما ـْ  َأيا  َصْقمُ  ؾَمْٜمرٍ  ىُمؾِّ  َِم

ْهرِ  ـْ  َم٣م وه٘مذا ،  ايمدا كُ  َوَأَٞم٣م:    ط ايمٛماٌِلا  َرآيِن : وَم٣مَل  ُأََم٣مََم٥َم، َأيِب  صم٣مءفَم ، ُأضَمرِّ َ  ": هَمَٗم٣مَل  ؾَمَٖمَتلا كُ  مِل رِّ  ؾَمَٖمَتْٝمَؽ؟ َُتَ

ءٍ  فَمعَم  َأُديمَُّؽ  َأهَمال ": وَم٣مَل  اهللاَ، َأَذىَمرُ : هَمُٗمْٙم٦ُم  ،" ْـ  َأىْمَثرُ  ُهقَ  َرْ ْٝمَؾ  ِذىْمِركَ  َِم ْٝمِؾ؟ ََمعَ  َوايمٛماَٜم٣مرَ  ايمٛماَٜم٣مِر، ََمعَ  ايمٙما  ايمٙما

ْٚمُد  وُمؾِ  ": وَم٣مَل  ،اهللاِ َٞمٌِلا  َي٣م زَمعَم : وُمْٙم٦ُم : وَم٣مَل  ،" ْٚمُد  طَمَٙمَؼ، ََم٣م فَمَددَ  هللِاِ احْلَ ْٚمُد  طَمَٙمَؼ، ََم٣م َِمْؾءَ  هللِاِ َواحْلَ  فَمَددَ  هللِاِ َواحْلَ

اَمَواِت  دِم  ََم٣م ًا ْٚمُد  َوإَْرِض، ايم ْٚمُد  ىمَِت٣مزُمُف، َأضْمٍَم  ََم٣م فَمَددَ  هللِاِ َواحْلَ ٍء، ىُمؾِّ  فَمَددَ  هللِاِ َواحْلَ ْٚمُد  َرْ  ىُمؾِّ  َِمْؾءَ  هللِاِ َواحْلَ

ٍء، ْٚمُد  َرْ ٌَْح٣منَ  هلِلاِ  َواحْلَ ٌَْح٣منَ  طَمَٙمَؼ، ََم٣م فَمَددَ  اهللاِ َوؽُم ٌَْح٣منَ  طَمَٙمَؼ، ََم٣م َِمْؾءَ  اهللاِ َوؽُم اَمَواِت  دِم  ََم٣م فَمَددَ  اهللاِ َوؽُم ًا  ايم

ٌَْح٣منَ  َوإَْرِض، ٌَْح٣منَ  ىمَِت٣مزُمُف، َأضْمٍَم  ََم٣م فَمَددَ  اهللاِ  َوؽُم ٍء، ىُمؾِّ  فَمَددَ  اهللاِ َوؽُم ٌَْح٣منَ  َرْ ءٍ  ىُمؾِّ  َِمْؾءَ  اهللاِ َوؽُم  ،" َرْ

َث  إَِذا ُأََم٣مََم٥مَ  َأزُمق هَمَ٘م٣منَ : وَم٣مَل  َذا ضَمدا ِدي٧ِم  هِبَ ٣مًٞم٣م، احْلَ ًَ ـا  َأنْ  َأََمَريِن   ط اهللاِ َرؽُمقَل  إِنا : وَم٣مَل  إِْٞم َٚمُٜم ْـ  فَمِٗمٌِل ُأفَمٙمِّ  َِم

ـا  زَمْٔمِدي ْٚمُٜم ٌََؽ  هَمَٔمٙمِّ  ". فَمِٗم

ـْ  َمًٙمؿ أطمرصمف َم٣م وَمثٙمف زمف حمت٨ٌم  ضمدي٧م وهق  ـِ  ؽَمْٔمدِ  فَم  اهللاِ َرؽُمقلِ  فِمٛمَْد  ىُمٛما٣م: وَم٣مَل  ◙ َووما٣مصٍ  َأيِب  زْم

٤َم  َأنْ  َأضَمُدىُمؿْ  َأَئْمِجزُ ': هَمَٗم٣مَل   ط ًِ ٛم٥ٍَم؟ َأيْمَػ  َيْقمٍ  ىُمؾا  َيْ٘م ًَ َٟميَمفُ  ،'ضَم ًَ ـْ  ؽَم٣مئٌِؾ  هَم ٣مئِفِ  َِم ًَ ٤ُم  ىَمْٝمَػ : صُمَٙم ًِ  َيْ٘م

ٛم٥ٍَم؟ َأيْمَػ  َأضَمُدَٞم٣م ًَ ٌُِّح ': وَم٣مَل  ضَم ًَ ٌِٝمَح٥مٍ  َِم٣مَئ٥مَ  ُي ًْ ٛم٥َمٍ  َأيْمُػ  يمَفُ  هَمُٝمْ٘مَت٤ُم  سَم ًَ  ".'طَمْمِٝمَئ٥مٍ  َأيْمُػ  فَمٛمْفُ  ُُيَطُّ  َأوْ  ضَم
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صُمُؾ  ىَم٣منَ : وَم٣مَل  إؾْمَٝمؿ زمـ ؿم٣مرق فمـ وَمثٙمف  َٚمفُ  َأؽْمَٙمَؿ، إَِذا ايمرا اَلَة،  ط ايمٛماٌِلُّ  فَمٙما  َيْدفُمقَ  َأنْ  َأََمَرهُ  شُمؿا  ايمِما

ءِ هِبَ  َٓ َٚمعُ  وَم٣مَل   َواْرُزوْمٛمِل َوفَم٣مهمِٛمِل َواْهِديِن، َواْرمَحْٛمِل، رِم، انْمِٖمرْ  ايمٙمُٜمؿا »: ايْمَ٘مٙماَِمِت  ٠ُم  ش.وُأطْمَراكَ  ُدْٞمَٝم٣مكَ  يَمَؽ  ََتْ

 هم١من ، اخلغم زمجقاَمع ايمتٚمًؽ فمعم ُيرص أن اإلٞم٣ًمن همٔمعم  ط ٞمٌٝمٛم٣م ؽمٛم٥م ودِم  رزمٛم٣م ىمت٣مب دم ىمثغمٌ  هذا و 

 وهذا ، وايمٌذل آٞمٖم٣مق ُي٤م وهذا ، ايمِمٝم٣مم وأطمر ، ايمِمالة ُي٤م همٟمضمدهؿ ، ىمثرت ومد اإلؽمالم ذائع

 ايمذي زم٣ميمقاصم٤م أسمك هم١مذا ، ايمقاصم٤م يؼمك ٓ اإلٞم٣ًمن أن واظمٜمؿ ىمذا ُي٤م وهذا وايمٛمِمٝمح٥م،    ايمٔمٙمؿ ُي٤م

 . يمف ويِمٙمح ، ضم٣ميمف يٛم٣مؽم٤م َم٣م ايمِم٣محل٥م إفمامل َمـ خَتغْم  ذيمؽ زمٔمد فمٙمٝمف اهلل أوصم٤م

 ، زمف وايمٔمٚمؾ فمٛمف وايم٠ًمال ، اخلغم فمعم احلرص َمـ فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان  ايمِمح٣مزم٥م ففمٙمٝم َم٣م احلدي٧م ودم 

  ط ايْمٛماٌِل أَم٣مم ايمتزَمقا وإذا َي٣موزوٞمف ٓ زمًمءٍ  ُأَِمروا إذا ىم٣مٞمقا وهمٔماًل  ، زمف أمتًؽ ووم٣مل  ط ايْمٛماٌِل ؽمٟمل هم١مٞمف

 .يؼمىمقٞمف ٓ زمًمء

٣ًٌم إَمر ىم٣من وإن ضمتك   َمـ يمٝم٣مل ؽمٌع دم ايمٗمرآن وومراءة ، ًتح٣ٌمتاظم َمـ يقم وإهمْم٣مر يقم همِمٝم٣مم  َمًتح

 ىمػم أن زمٔمد ضمتك ، يقَم٣مً  ويٖمْمر ، يقَم٣مً  يِمقم ايمٔم٣مص ازمـ فمٚمرو ازمـ اهلل فمٌد ىم٣من ذيمؽ وَمع ، اظمًتح٣ٌمت

 .  َمتت٣ميمٝم٥م أي٣مَم٣مً  يٖمْمر شمؿ ، َمتت٣ميمٝم٥م أي٣مًَم٣م ص٣ممَ  رزمام هم٘م٣من  وسَمِٔم٤م ؽمٛمف

 اإلؽمالم وذائع ، اإليامن َمًٚمك دم داطمٙم٥م. ٣موأَن إفمامل سمٛمقع إشم٣ٌمت  َمـ اإلؽمالم أهؾ فمٙمٝمف َم٣م وفيى:

 ، وايمره٥ٌم ، وايمرنم٥ٌم ، وايمرصم٣مء ، واخلقف ، واخلُمٝم٥م ، واإلٞم٣مزم٥م ، ىم٣ميمتقىمؾ:  زم٣ميمٗمٙم٤م ي٘مقن َم٣م َمٛمٜم٣م  ىمثغمة

 . واإلطمالص

 ونمغم  اظمٛم٘مر فمـ وايمٛمٜمل ، زم٣مظمٔمروف وإَمر ، وايمٛمِمٝمح٥م ايمدفم٣مء و ىم٣ميمذىمر  زم٣ميمٙم٣ًمن ي٘مقن َم٣م :مهواو

 .ذيمؽ

 وهل  ، َم٣ميمًِٝم٣م ي٘مقن َم٣م وَمٛمف ، ايمْمريؼ فمـ إذى  وإزايم٥م ، وايمِمٝم٣مم ، ىم٣ميمِمالة زم٣مْلقارح ي٘مقن ٣مَم وَمٛمف 

 ♫ سمٝمٚمٝم٥م ازمـ وم٣مل ىمام ، ايمٔمٙمؿ  زمذل أفماله  أٞمقاع وايمٌذل ، ايمٌذل يراهمٗمٜم٣م يم٘مـ ، اْلقارح فم٣ٌمدة َمـ
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 ايمتٖمًغميـ  اضمدى وهق زم٣ميمٔمٙمؿ اْلقد ، اْلقد أهمّمؾ أن ذيمؽ إلم ؽُمٌِٗمقا وومد ، ايمٗمٝمؿ ازمـ سمٙمٚمٝمذه وىمذيمؽ

 َمـ َمٔمٛمك وْل٣م  ، وزم٣ميمّم٣مد ، زم٣ميمٓم٣مء سُم٘مَت٤م ووٛمكم ، زمٓمٛمكم ، «زمَِّمٛمكِمٍ  ايْمَٕمْٝم٤ِم  فَمعَم  ُهقَ  َوََم٣م»:   اهلل يمٗمقل

 . صحٝمح َمٔمٛمك وىمالمه٣م ، ايمّم٣مد َمـ َمٔمٛمك وْل٣م ايمٓم٣مء

ًٓ  ىم٣من  ط همٜمق  زمٚمتٜمؿ ايمٕمٝم٤م فمعم هق وَم٣م ، زمٌخٝمؾ ايمٕمٝم٤م فمعم هق وَم٣م  يمٙمٗمري٤م  يمف  ًي٣مَم٠مد   ، يمٙمٔمٙمؿ زم٣مذ

ٛم٦ُّم همٝمٜمؿ ويرى.  ويًٟميمقٞمف إيمٝمف يٟمسمقن ضمكم  ايمٝمٜمقد  ، أفمداءه إلم ضمتك ي٠مديف زمؾ ، وايمٌٔمٝمد  ،  ايم٠ًمال دم ايمَتٔما

  ُيدشمٜمؿ  ذيمؽ وَمع

شَمفُ  - ط- اهللاِ  َرؽُمقلِ  ََمْقلَم  شَمْقزَم٣منَ  فمـ َمًٙمؿ صحٝمح همٖمل  - ط- اهللاِ  َرؽُمقلِ  فِمْٛمَد  وَم٣مئِاًم  ىُمٛم٦ُْم  وَم٣مَل  ضَمدا

ـْ  ضَمػْمٌ  َج٣مءَ همَ  ٣ٌَمرِ  َِم اَلمُ  هَمَٗم٣مَل  ايْمَٝمُٜمقدِ  َأضْم ًا ُد  َي٣م فَمَٙمْٝمَؽ  ايم عُ  ىَم٣مدَ  َدهْمَٔم٥مً  هَمَدهَمْٔمُتفُ . حُمَٚما َ  هَمَٗم٣مَل  َمٛمٜم٣م ُيٌْمَ  سَمْدهَمُٔمٛمِك مِل

اَم  ايْمَٝمُٜمقِدىُّ  هَمَٗم٣مَل . اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م سَمُٗمقُل  َأَٓ  هَمُٗمْٙم٦ُم   - ط- اهللاِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل . َأْهُٙمفُ  زمِفِ  هُ ؽَماما  ايماِذى زم٣ِمؽْمِٚمفِ  َٞمْدفُمقهُ  إِٞما

ٌد  اؽْمِٚمك إِنا  » ٞمِك ايماِذى حُمَٚما  » - ط- اهللاِ َرؽُمقُل  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل . َأؽْمَٟميُمَؽ  صِمْئ٦ُم  ايْمَٝمُٜمقِدىُّ  هَمَٗم٣مَل . ش َأْهعِم  زمِفِ  ؽَماما

شْمُتَؽ  إِنْ  ؾَمْكءٌ  َأَيٛمَْٖمُٔمَؽ   هَمَٗم٣مَل . ش ؽَمْؾ  » هَمَٗم٣مَل . ََمَٔمفُ  زمُِٔمقدٍ  - ط- اهللاِ َرؽُمقُل  َ٘م٦َم هَمٛمَ  زمُِٟمُذَٞمكا  َأؽْمَٚمعُ  وَم٣مَل . ش ضَمدا

ـَ  ايْمَٝمُٜمقِدىُّ  ُل  َيْقمَ  ايمٛما٣مُس  َيُ٘مقنُ  َأْي ٌَدا َٚمَقاُت  إَْرضِ  نَمغْمَ  إَْرُض  سُم ًا  ذِم  ُهؿْ  » - ط- اهللاِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  َوايم

ْنِ  ُدونَ  ايمٓمُّْٙمَٚم٥مِ  ـْ  وَم٣مَل . ش اْْلِ ُل  هَمَٚم ـَ  هُمَٗمَراءُ  » وَم٣مَل  إصَِم٣مَزةً  ايمٛما٣مسِ  َأوا َٖمُتُٜمؿْ  هَماَم  ايْمَٝمُٜمقِدىُّ  وَم٣مَل . ش اظمَُْٜم٣مصِمِري  ضِمكمَ  َُتْ

ٛما٥مَ  َيْدطُمُٙمقنَ  ؿْ  ُيٛمَْحرُ  » وَم٣مَل  إشِْمِرَه٣م فَمعَم  نِمَذاُؤُهؿْ  هَماَم  وَم٣مَل  ش ايمٛمُّقنِ  ىَمٌِدِ  ِزَي٣مَدةُ  » وَم٣مَل  اْْلَ ٛما٥مِ  شَمْقرُ  َْلُ  َيْٟمىُمُؾ  ىَم٣منَ  ايماِذى اْْلَ

ـْ   .ش َأؿْمَراهمَِٜم٣م َِم

ياَمنُ :   ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ضَمِدي٧ِم  دِم  ىَماَم  ىمثغمة  اإلؽمالم ذائع و ٌُْٔمقنَ  زمِّْمعٌ  اإْلِ  - َوؽِمتُّقنَ  زمِّْمعٌ  َأوْ  - َوؽَم

٥ًٌَم، ٓا  إيَِمفَ  َٓ : وَمْقُل : َأفْماَلَه٣م ؾُمْٔم ََذى إََِم٣مؿَم٥مُ : َوَأْدَٞم٣مَه٣م اهللاُ، إِ ْٕ ـِ  ا َٝم٣مءُ  ،ايمْماِريِؼ  فَم ٥ٌَمٌ  َواحْلَ ـَ  ؾُمْٔم  أطمرصمف ". اإليامن َِم

 ايمٙمٖمظ هبذا َمًٙمؿ
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 خمتٌم دم أونمغمه هق  واطمتٌمه ، اإليامن  ؾُمَٔم٤م زمٔمٛمقان صم٣مَمًٔم٣م ىمت٣مزًم٣م سمٔم٣ملم ♫ ايمٌٝمٜمٗمل أيماَػ  وومد 

 .اإليامن ؾُمَٔم٤م

٣مُٞمَؽ  َيَزاُل  َٓ  ” » ومقيمف ًَ
٣ًٌم يمِ ـْ  َرؿْم  ش: اهللاِ  ِذىْمرِ  َِم

 ، ايمقايمديـ وزمر  ، وايمزىم٣مة ، واحل٨م ، وايمِمٝم٣مم ، ايمِمالة يؼمك  هذا أن ذيمؽ َمٔمٛمك ويمٝمس  

 يٟمت أن ٔمٙمٝمفهم ، وايمقاصم٣ٌمت ايمٖمرائض َمـ ذيمؽ ،ونمغم اْلغمان إلم واإلضم٣ًمن ، إرضم٣مم وصٙم٥م

 «َأىْمػَمُ  اهللاِ َويَمِذىْمرُ » سمٔم٣ملم وم٣مل ايمذىمر ُيالزم ذيمؽ َمع يم٘مـ زم٣ميمقاصم٣ٌمت

 زم٣ميمٙم٣ًمن ذيمؽ وُمْٝمَد  ظمَا٣م ويم٘مـ ، ايمٔمٙمؿ أهؾ َمـ ونمغمه صمٌغم زمـ ٔمٝمدؽم وم٣مل ىمام ، اهلل ؿم٣مفم٥م زمٚمٔمٛمك يٟمت وايمذىمر 

 هل وهذه زم٣مزمف دم يدطمؾ وَم٣م   ، وهتٙمٝمؾٍ   ، وسم٘مٌغمٍ  ، وَتٚمٝمدٍ  ، سمًٌٝمٍح  َمـ  ايمٗمقرم ايمذىمر فزم اظمراد أن فمعم دل

٣ٌَموِمَٝم٣مُت » سمٔم٣ملم وم٣مل ضمدي٧م َم٣م نمغم دم َمٔمٛم٣م سمٗمدم ىمام ، ايمِم٣محل٣مت ايم٣ٌمومٝم٣مت ٣مُت  َوايْم ٣محِلَ َؽ  فِمٛمَْد  طَمغْمٌ  ايمِما  َرزمِّ

 «َأََمالً  َوطَمغْمٌ  شَمَقازًم٣م

  فَمَٚماًل   فمٚمؾ إذا ىم٣من ،و  ديٚم٥م فمٚمٙمف ىم٣من  ط وايمْٛماٌِل ، ايمِم٣ميمح ايمٔمٚمؾ فمعم  اظمداوَم٥م همّمٝمٙم٥م احلدي٧م ودم  

ـِ  ُأضِم٤مُّ :  يٗمقل وىم٣من أشمٌتف ي ٌُفُ  َداَومَ  ََم٣م اهللِ إلَِم  ايمدِّ   "، فَمَٙمْٝمفِ  َص٣مضِم

 ". َُمٛمٗمْمع ىمثغمٌ  وٓ دائؿ ومٙمٝمٌؾ " : ايمٛم٣مس فمٛمد واظمَثؾ 

  أهقن زمٟمومٙمٜم٣م ويمق ايمّمحك فمعم ُُي٣مهمظ و يؼمىمٜم٣م أن َمـ أهقن زمٟمومٙمف ويمق ايمقسمر فمعم ُي٣مهمظ اإلٞم٣ًمن وىمقن 

 سمرىمٜم٣م َمـ وأضمًـ زمٟمومٙمٜم٣م ويمق ، واظم٣ًمء ايمِم٣ٌمح وأذىم٣مر ، ايمِمالة أذىم٣مر فمعم وُُي٣مهمظ ، يؼمىمٜم٣م  أن َمـ

 .زم٣ميم٘مٙمٝم٥م

ٌَؾٍ  ازْمـ َُمَٔم٣مذ ضَمِدي٧ُم  فمعم سمٔمٙمٝمٗمٛم٣م دم سمٗمدم امىم ، ٙمٌدنيم صالح ايمٙم٣ًمن وصالح   :   ◙ صَم

٣م َؽ  شَم٘مَِٙمْتَؽ  »:   هَمَٗم٣مَل  زمِفِ  َٞمَتَ٘مٙماؿُ  زماَِم  ظم٠ََُماطَمُذونَ  َوإِٞما  َأوْ  ُوصُمقِهِٜمؿْ  فَمعَم  ايمٛما٣مرِ  ذِم  ايمٛما٣مَس  َيُ٘م٤مُّ  َوَهْؾ  َُمَٔم٣مذُ  َي٣م ُأَمُّ

ٛمَتِٜمِ  ضَمَِم٣مئُِد  إِٓا  ََمٛم٣َمطِمِرِهؿْ  فَمعَم 
ًِ  ش. ؿْ َأيْم
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٣ًٌم » ومقيمف د إذا  ايمٙم٣ًمن أن فمعم ديمٝمؾ  هذا ودم ٣مً يؿمر أي ش: َرؿْم  ،  ايمذىمر فمٙمٝمف وؽَمُٜمَؾ  زمذيمؽ َرؿُم٤م ايمذىمر سَمَٔمقا

 .  ايمٗمرآن  ومراءة فمٙمٝمف وسمثٗمؾ فمٙمٝمف َيثُٗمؾ زم٣ميمذىمر َمٜمتؿ نمغم ىم٣من إذا زمٝمٛمام

ـْ  » ومقيمف  أن َمٔمٛم٣مه اهلل وزمذىمر ،  اهلل ذىمر َمـ ؿم٤مير  ايمٙم٣ًمن أن وَمٔمٛم٣مه   اهلل زمِِذىْمر ىمٗمقيمف  ش: اهللاِ ِذىْمرِ  َِم

٣َم َي٣م»: سمٔم٣ملم وم٣مل  اهلل وفمٙمٝمف أٞمٝمًتٚمر دم ذىمر ـَ  َأهيُّ ٌُِّحقهُ *ىَمثغًِما ِذىْمًرا اهللاَ اْذىُمُروا آََمٛمُقا ايماِذي  زُمْ٘مَرةً  َوؽَم

 « َوَأِصٝماًل 

  فمٙمٝمف َمتٖمؼ.  " َأضْمَٝم٣مٞمِفِ  ىُمؾِّ  فَمعَم  اهللاَ َيْذىُمرُ  ،  ط ايمٛماٌِلُّ  ىَم٣منَ  ":  وَم٣ميَم٦ْم  ، ا◙ فَم٣مئَُِم٥مَ  ضمدي٧م ودم 

ـِ  ضَمِدي٧ِم  َودِم  ٣م": وَم٣مَل  ََم٣م◙ فُمَٚمرٍ  ازِْم ةٍ  َِم٣مَئ٥مَ  ايْمَقاضِمدِ  اظمَْْجٙمِسِ  دِم   ط اهللاِ  يمَِرؽُمقلِ  يَمَٛمُٔمدُّ  ىُمٛما٣م إِٞما  َربِّ :  ََمرا

َؽ  فَمقَما  َوسُم٤ْم  رِم  انْمِٖمرْ  اُب  َأْٞم٦َم  إِٞما ضِمٝمؿُ  ايمتاقا  .دداو أزمق أطمرصمف  "ايمرا

ـْ  ـْ  َأىْمَثرَ  ايْمَٝمْقمِ  دِم  إيَِمْٝمفِ  َوَأسُمقُب  اهللاَ ٓؽَْمَتْٕمِٖمرُ  إيِنِّ  وَ ":  ◙ ُاظمَُْزيِن  إنمر َوفَم ٌِْٔمكمَ  َِم ةً  ؽَم  أطمرصمف ". ََمرا

  َمًٙمؿ

ؽَْمَتْٕمِٖمرُ  إيِنا ": ◙ ُهَرْيَرةُ  َأيِب  ضَمِدي٧ِم  َودِم  ـْ  َأىْمَثر ايمَٝمْقمِ  دِم  اهللَ ِٕ ةً  َِم٣مَئ٥مُ  َِم   فمٙمٝمف َمتٖمؼ ".ََمرا

ـْ   ْرَداءَ  َأيِب  وفَم ٌِّْئُ٘مؿْ  َأٓ:   ط اهللاِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل :  وَم٣مَل  ◙ ايمدا  ََمٙمِٝم٘مُِ٘مؿْ  فِمٛمَْد  َوَأْزىَم٣مَه٣م َأفْماَميمُِ٘مؿْ  زمَِخغْمِ  ُأَٞم

ـْ  َوطَمغْمٌ  َدَرصَم٣مسمُِ٘مؿْ  دِم  َوَأْرهَمِٔمَٜم٣م َه٤ِم  إفِْمَْم٣مءِ  َِم ىُمؿْ  سَمْٙمَٗمْقا َوَأنْ  َوايْمَقَرِق  ايمذا زُمقا َأفْمٛم٣َموَمُٜمؿْ  زُمقاهَمَتْيِ  فَمُدوا  َوَيْيِ

  داود أزمق أطمرصمف ". سَمَٔم٣ملَم  اهللاِ  ِذىْمرُ :  وَم٣مَل  ؟ اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م َذاكَ  ََم٣م:  وَم٣ميُمقا ؟ َأفْمٛم٣َموَمُ٘مؿْ 

ـْ  و غمُ   ط اهللاِ َرؽُمقُل  ىَم٣منَ :  وَم٣مَل  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  فَم ًِ ٥مَ  ؿَمِريِؼ  دِم  َي ٌَؾٍ  فَمعَم  هَمَٚمرا  ، ََم٘ما :  هَمَٗم٣مَل  ، مُجَْدانُ  يَمفُ  َٗم٣مُل يُ  صَم

َدانُ  َهَذا ؽِمغُموا " ٌََؼ  مُجْ ُدونَ  ؽَم ُدونَ  َوََم٣م:  وَم٣ميُمقا ، " اظمَُْٖمرِّ اىمُِرونَ  ":  وَم٣مَل  ؟ اهللاِ َرؽُمقَل  َي٣م اظْمَُٖمرِّ  ىَمثغًِما اهللاَ  ايمذا

اىمَِراُت    َمًٙمؿ أطمرصمف " َوايمذا

 « َأْذىُمْرىُمؿْ  هَم٣مْذىُمُرويِن » :سمٔم٣ملم لوم٣م يذىمره َمـ  اهلل يذىمر    ذىمراهلل ويمِِٔمَٓمؿ 
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فِ  دِم  َذىَمَريِن  هَم١مِنْ  َذىَمَريِن  إَِذا»: ايمٗمدد احلدي٧م ودم ًِ  ََمإَلٍ  دِم  َذىَمْرسُمفُ  ََمإَلٍ  دِم  َذىَمَريِن  َوإِنْ  َٞمْٖمِز  دِم  َذىَمْرسُمفُ  َٞمْٖم

 ". طَمغْمٍ 

َٓ » سمٔم٣ملم وم٣مل يمٙمِمدور واٞممماح يمٙمٗمٙمقب ؿمٚمٟمٞمٝمٛم٥م  وايمذىمر  ُـّ  اهللاِ  زمِِذىْمرِ  َأ
 «ايْمُٗمُٙمقُب  سَمْْمَٚمئِ

اَم » سمٔم٣ملم وم٣مل ايمٗمٙمقب وصمؾ أؽم٣ٌمب وَمـ  ـَ  اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  إِٞما  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  سُمٙمَِٝم٦ْم  َوإَِذا وُمُٙمقهُبُؿْ  َوصِمَٙم٦ْم  اهللاُ  ُذىمِرَ  إَِذا ايماِذي

ِؿْ  َوفَمعَم  إِياَمٞم٣مً  َزاَدهْتُؿْ  َآَي٣مسُمفُ  ُٙمقنَ  َرهبِّ ـَ  * َيَتَقىما اَلةَ ايم ُيِٗمٝمُٚمقنَ  ايماِذي ا٣م ِما  «ُيٛمِْٖمُٗمقنَ  َرَزوْمٛم٣َمُهؿْ  َوِِم

ـْ » سمٔم٣ملم وم٣مل واْلقان يمٙمٔمذاب ؽم٤ٌم ايمذىمر فمـ واإلفمراض  َوٛمً٘م٣م ََمِٔمٝمَُم٥مً  يَمفُ  هَم١مِنا  ِذىْمِري فَمـ َأفْمَرَض  َوََم

هُ  َ  َربِّ  وَم٣مَل * َأفْمَٚمكٰ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  َوَٞمْحمُمُ سَمٛمِل مِل يمَِؽ  ٣مَل ومَ *زَمِِمغًما ىُمٛم٦ُم  َووَمْد  َأفْمَٚمكٰ  ضَممَمْ ٝمَتَٜم٣م آَي٣مسُمٛم٣َم َأسَمْتَؽ  ىَمَذٰ ًِ
 هَمٛمَ

يمَِؽ  ۖ   كٰ  ايْمَٝمْقمَ  َوىَمَذٰ ًَ  «سُمٛم

  ، صدورهؿ هم٣مٞمممضم٦م ايمذىمر ؾمٔمغمة ، ايمٔمٓمٝمٚم٥م ايمُمٔمغمة هذه  يالزم ىم٣من ِمـ أؽمالهمٛم٣م َمـ ؽمٌٗمٛم٣م ِمـ وىمؿ 

ٌاَتٜمؿ ضم٣مصم٣مهُتؿ ووُمِّمَٝم٦م  .ديٛمٜمؿ فمعم رهبؿ وشَم

 َمـ يٗمرأ َم٣م ؽِمقى سمًٌٝمح٥م  أيمػ أرزمٔمكم يقم ىمؾ يًٌح ىم٣من َمٔمدان زمـ طم٣ميمد أن:  رصم٤م ازمـ َذىمر وومد

 .ايمٗمرآن

 ؟ يقم ىمؾ سمًٌح هم٘مؿ يٖمؼم يم٣ًمٞمؽ ٞمرى َم٣م:  ه٣مين ازمـ يمٔمٚمغم وومٝمؾ 

 . إص٣مزمع خُتْمِئ أن إٓ سمًٌٝمح٥م أيمػ َم٣مئ٥م وم٣مل

د ، ُيًٌح وهق ، ايم٠ًمال إصم٣مزم٥م وزمكم  ، ؿمٔم٣مَمف يُمَٗمؿ زمكم اهلل يذىمر ىم٣من رزمام  ♫  زم٣مز ازمـو    ، وُُيَٚمِّ

دوا وهيٙمؾ ٙمِؿُ  زم٣ِميْمَتَٔمٙمُّؿ  ٣ميْمِٔمْٙمؿُ هم هم٣مفمت٣مدوه اخلغم  أيمًٛمتٜمؿ هَمَٔمقا   زم٣ميمَتَحٙمُّؿ َواحْلِ

 ، ذىمر فمعم ويدطمؾ  ، ذىمر فمعم وُيرج ، ذىمر فمعم ويًتٝمٗمظ  ، ذىمر فمعم يٛم٣مم ايمذىمر ٞمٖمًف ئمقد وايمذي 

 .فمزوصمؾ  زم٣مهلل فومٙمٌ سمٔمٙمؼ فمعم يدل وهذا ايمذىمر َمٛمف يٗمع اظمِم٣مئ٤م ضمِمقل وفمٛمد
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 يم٣ًمٞمف ُيرك  زمف وإذا ، زمف يُمٔمرون ٓ وهؿ هبؿ يُمٔمر ٓ وهق ايمٛم٣مس ويٟمت زمًٝم٣مرسمف ضم٣مدث يمف ُيِمؾ همرزمام

 . هلل واحلٚمد اهلل، ؽمٌح٣من  اهلل، إٓ إيمف ٓ

  همٗم٣مل ايمٙمٝمؾ َمـ سمٔم٣مر َمـ ايمٌخ٣مري صحٝمح دم فم٣ٌمده فمـ شم٦ٌم زمام اهلل ذىمرهمٝم ايمٙمٝمؾ َمـ يٗمقمو

ٓا  إيَِمفَ  َٓ  ي َٓ  َوضْمَدهُ  اهللُ  إِ ءٍ  ىُمؾِّ  فَمعَم  وُهقَ  احَلْٚمُد  َويَمفُ  اظمُْٙمُؽ  يَمفُ ، يَمفُ  َؽ َذِ ٌَْح٣منَ ، وَمِديرٌ  َرْ ، هلل َواحَلْٚمُد ، اهللِ ؽُم

 َٓ ٓا  إيَِمفَ  َو َٓ ، َأىْمػَمُ  َواهللُّ، اهللُ إِ َٓ  ضَمْقَل  َو ةَ  َو ٓا  وُمقا  ايمٛمقم َمـ يتٔم٣مر أن فمٛمد ايمٙمٝمؾ َمـ وم٣ميمف َمـ ايمذىمر هذا،  زم٣ِمهللِ إِ

ٌُؾ دفم٣م وإن  ، صالسمف َٙم٦موُمٌِ  صعم هم١من  . زم٣مهلل سمٔمٙمؼ فمعم يدل  همٜمذا دفم٣مؤه وَم

ـْ  ايمٛمُّْٔماَمنِ  ضَمِدي٧ِم  ودِم  ا٣م إِنا  ":   ط اهللاِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل :  وَم٣مَل   ◙ زَمُِمغمٍ  زمِ ـْ  سَمْذىُمُرونَ  ِِم :  اهللاِ صَماَللِ  َِم

ٌِٝمَح  ًْ ـَ  ،َوايمتاْحِٚمٝمَد  ،َوايمتاْٜمٙمِٝمَؾ  ،ايمتا ـا  ،َٔمْرشِ ايمْ  ضَمْقَل  َيٛمَْٔمْمِْٖم رُ  ،ايمٛماْحؾِ  ىَمَدِويِّ  َدِويٌّ  َْلُ  ُُي٤ِمُّ  َأََم٣م ،زمَِِم٣مضِمٌَِٜم٣م سُمَذىمِّ

ـْ  يَمفُ  َيَزاَل  َٓ  َأوْ  ،يَمفُ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  َأضَمُدىُمؿْ  رُ  ََم  " زمِفِ  ُيَذىمِّ

فُ  ، ايْمُٗمْرآنَ  اوْمَرءوا أَم٣مَمف أيب ضمدي٧م همٖمل ايمٗمرآن ومراءة ، ايمذىمر ، وأهمّمؾ   ؾَمِٖمٝمًٔم٣م ِٗمَٝم٣مََم٥مِ ايمْ  َيْقمَ  َيْٟمِت  هَم١مِٞما

َْصَح٣مزمِفِ  ِٕ ." 

ْؾ  َواْرسَمِؼ  اوْمَرأْ  ايْمُٗمْرآنِ  يمَِِم٣مضِم٤ِم  ُيَٗم٣مُل » :ودم ضمدي٧م ازمـ فمٚمرو  ُؾ  ىُمٛم٦َْم  ىَماَم  َوَرسمِّ ْٞمَٝم٣م دم سُمَرسمِّ  هم١مِنا  ايمدُّ

 ش.سَمْٗمَرُؤَه٣م آي٥مٍ  آطِمرِ  فِمٛمَْد  ََمٛمِْزيَمَؽ 

م وٓ  ايمًٛم٥م دم أمحد زمـ فمٌداهلل أطمرصمف  ش: َمٛمف طمرج ِم٣م زمٟمضم٤م  اهلل إلم سمٗمرب وَم٣م » إشمر ودم  فمٙمٝمف ُيَٗمدا

 اظم٣ًمء وأذىم٣مر ،  ايمِم٣ٌمح أذىم٣مر همٝمٜم٣م  ط ايمٛماٌِلا  ذع ايمتل ىم٣مٕووم٣مت ، اظمخِمقص٥م ايمذىمر أووم٣مت دم إٓ رء

 . ايمِمالة وأذىم٣مر  ،

ـْ  ـِ  ىَمْٔم٤ِم  هَمَٔم ٣ٌَمٌت : ط اهللاِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فُمْجَرةَ  زْم ـا ومَ  ُ َُيِٝم٤م ٓ َُمَٔمٗمِّ ـا  َأوْ  ٣مئُِٙمُٜم  صالة ىمؾ دزمر هَم٣مفِمُٙمُٜم

ٌِٝمَح٥مً  َوشَمالشُمكم شمالشم٣مً : َ َم٘متقزم٥م ًْ ِٚمٝمَدة َوشَمالشُمكمَ  َوشَمالشٌم٣مً  ، سَم   فمٙمٝمف َمتٖمؼ ". سَمْ٘مٌغَِمةً  َوشَمالشُمكم َوَأْرزَمٌٔم٣مً ً ً  ، ََتْ
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  ، وشمالشمكم ٣مشَماَلشمً  اهلل ؽمٌح٣من:  ايمِمالة دزمر وم٣مل َمـ و ، اخلٝم٥ٌم سمٙمحٗمف ٓ أي وم٣مئٙمٜمـ ُيٝم٤م ٓ  وَمٔمٛمك

 يمف يمف ذيؽ ٓ وضمده اهلل إٓ إيمف ٓ اظم٣مئ٥م مت٣مم ووم٣مل  ، وشمالشمكم شمالشًم٣م أىمػم واهلل ، وشمالشمكم شمالشًم٣م هلل واحلٚمد

 أيب فمـ َمًٙمؿ أطمرصمف ايمٌحر ززمد َمثؾ ىم٣مٞم٦م وإن ذٞمقزمف نمٖمرت ، ومدير رء ىمؾ فمعم وهق احلٚمد ويمف اظمٙمؽ

  ◙ هريرة

ـْ  :٣مءواظمً ايمِم٣ٌمح، أذىم٣مر ىمثغم ذيمؽ ونمغم  ٌَْح٣منَ : ُيْٚمِز  َوضِمكمَ  ُيِْمٌُِح  ضِمكمَ : وَم٣مَل  ََم  َوزمَِحْٚمِدِه، اهللِ ؽُم

ٍة، َِم٣مَئ٥مَ  ْ  ََمرا ا٣م زمَِٟمهْمَّمَؾ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم، َيْقمَ  َأضَمٌد  َيْٟمِت  مَل ٓا  زمِِف، صَم٣مءَ  ِِم  َمًٙمؿ أطمرصمف فَمَٙمْٝمفِ  َزادَ  َأوْ  وَم٣مَل  ََم٣م َِمْثَؾ  وَم٣مَل  َأضَمٌد  إِ

 . ◙ هريرة أيب فمـ

ٍء وَمدِ : ومقل ذاوه٘م  ْٚمُد َوُهَق فَمعَم ىُمؾِّ َرْ يَؽ يَمُف، يَمُف اظمُْْٙمُؽ َويَمُف احْلَ َٓ َذِ ٓا اهلُل َوضْمَدُه  َٓ إيَِمَف إِ ـْ وَم٣مَل:  يٌر، ََم

َٝم٦ْم فَمٛمُْف َمِ  ٛم٥ٍَم َوحُمِ ًَ ٦ٌَْم يَمُف َِم٣مَئ٥ُم ضَم
ٍة، ىَم٣مَٞم٦ْم يَمُف فَمْدَل فَممْمِ ِروَم٣مٍب، َوىُمتِ ٣مَئ٥ُم ؽَمٝمَِّئ٥ٍم، َوىَم٣مَٞم٦ْم يَمُف ضِمْرًزا دِم َيْقٍم َِم٣مَئ٥َم ََمرا

ٓا َأضَمٌد فَمِٚمَؾ َأىمْ  ا٣م صَم٣مَء زمِِف إِ ْ َيْٟمِت َأضَمٌد َأهْمَّمَؾ ِِم ْٝمَْم٣مِن، َيْقََمُف َذيمَِؽ، ضَمتاك ُيْٚمِزَ َومَل ـَ ايمُما ـْ َِم ـْ َذيمَِؽ، َوََم َثَر َِم

ٍة ضُم  ٌَْح٣مَن اهللِ َوزمَِحْٚمِدِه، دِم َيْقٍم َِم٣مَئ٥َم ََمرا ٌَْحرِ وَم٣مَل: ؽُم  أيب فمـ  فمٙمٝمف َمتٖمؼْما٦ْم طَمْم٣َمَي٣مُه َويَمْق ىَم٣مَٞم٦ْم َِمْثَؾ َززَمِد ايْم

 . ◙ هريرة

 َم٣م آطمر ي٘مقن أن يٛمٌٕمل ايمذىمر زمٟمن ىمٗمقيمف ، ايم٘مت٣مب هذا اظمِمٛمػ زمف وطمتؿ ، يْمقل ايمذىمر فمـ وايم٘مالم   

 وومد اهلل إٓ إيمف ٓ:  ذىمرايم أهمّمؾ َمـ ىم٣من وْلذا احلٝم٣مة زمف خُتَتؿ وَم٣م ايم٘مت٤م زمف خُتتؿ وَم٣م اظمج٣ميمس زمف ُُيَْتؿ

ٛمُقا" : همٗم٣مل اظمٝم٦م زمتٙمٗمٝمٛمٜم٣م   ط ايمٛماٌِلُّ   أَمر  ُهَرْيَرةَ  َوَأيِب  ؽَمِٔمٝمدٍ  َأيِب  ضَمِدي٧ِم  دِم  ىَماَم  ". اهللاُ  إِٓ إيَِمفَ  ٓ ََمْقسَم٣مىُمؿْ  يَمٗمِّ

ـْ  َوصَم٣مءَ  ٛمُقا" :زمِٛمَْحِقهِ  ا◙ فَم٣مئَُِم٥مَ  فَم َ٘م٣مىُمؿْ  يَمٗما   ".اهللاُ إٓا  إيَمفَ  َٓ  َهٙما

ـَ  َووَمد ـَ  نُماَلًَم٣م  ط ايمٛماٌِلُّ  يَمٗما  ، َرأؽِمفِ  فِمٛمَد  هَمَٗمَٔمَد  ، َئُمقُدهُ   ط ايمٛماٌِلُّ  هَمَٟمسَم٣مهُ  ، هَمَٚمِرَض   َُيُدَُمف ىَم٣منَ  ايمَٝمُٜمقدِ  َِم

  ط ايمٛماٌِلُّ  هَمَخَرَج  ، ؿَ هَمَٟمؽمٙمَ .   ط ايمَٗم٣مؽِمؿِ  َأزَم٣م َأؿمِع:  يَمف هَمَٗم٣مَل  ، َرأؽِمفِ  فِمٛمَد  َوُهقَ  َأزمِٝمفِ  إلَِم  هَمٛمََٓمرَ .  أََ ؽمٙمِؿ:  هَمَٗم٣مَل 

ـَ  َأٞمَٗمَذهُ  ايمِذي هللِاِ احَلٚمُد :  َيُٗمقُل  َوُهقَ   ايمٌخ٣مري أطمرصمف ".ايمٛما٣مرِ  َِم
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ـْ   ـْ  َرصُمال فَم٣مدَ   ط اهللاِ َرؽُمقَل  َأنا  َأَٞمسٍ  وفَم  َأمْ  طَم٣مٌل :  وَم٣مَل .  اهللاُ إِٓ إيَِمفَ  ٓ:  وُمْؾ  ، طَم٣مُل  َي٣م ": هَمَٗم٣مَل  إَْٞمَِم٣مرِ  َِم

٣م َأنْ  رِم  َوطَمغْمٌ :  وَم٣مَل .  طَم٣مٌل  زَمْؾ :  وَم٣مَل ! ؟ فَمؿٌّ   ". َٞمَٔمؿْ :  وَم٣مَل ! ؟ َأوُمقَْلَ

ْت َأزَم٣م ؿَم٣ميم٤ٍِم ايْمَقهَم٣مُة  همٔمـ اظمًٝم٤م   اظمقت ؽمٝم٣موم٥م دم وهق ؿم٣ميم٤م أيب فمٚمف فمعم ودطمؾ  وَم٣مَل: ظمَا٣م ضَمَيَ

ٌَْد اهللِ×صَم٣مَءُه َرؽُمقُل اهللِ  ـِ اظمُِْٕمغَمِة، هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ ، هَمَقصَمَد فِمٛمَْدُه َأزَم٣م صَمْٜمٍؾ، َوفَم ـَ َأيِب ُأََمٝما٥َم زْم َي٣م  ": × زْم

٣م فِمٛمَْد اهللِ  ٓا اهللُ، ىَمٙمَِٚم٥ًم َأؾْمَٜمُد يَمَؽ هِبَ َٓ إيَِمَف إِ ، وُمْؾ:  ـُ َأيِب ُأََمٝما٥َم: َي٣م َأزَم٣م ؿَم٣ميم٤ٍِم، "فَمؿِّ ٌُْد اهلِل زْم ، هَمَٗم٣مَل َأزُمق صَمْٜمٍؾ، َوفَم

ـْ َِمٙما  ٌِْد اظمُْْماٙم٤ِِم؟ هَمَٙمْؿ َيَزْل َرؽُمقُل اهللِ َأسَمْرنَم٤ُم فَم َئْمِرُوَٜم٣م فَمَٙمْٝمِف، َوُئِمٝمُد يَمُف سمِْٙمَؽ اظمََْٗم٣ميَم٥َم ضَمتاك وَم٣مَل َأزُمق  ×٥ِم فَم

ٓا اهللُ، هَمَٗم٣مَل  َٓ إيَِمَف إِ ٌِْد اظمُْْماٙم٤ِِم، َوَأزَمك َأْن َيُٗمقَل:  ٥ِم فَم َٚمُٜمْؿ: ُهَق فَمعَم َِمٙما َأََم٣م : »×َرؽُمقُل اهللِ  ؿَم٣ميم٤ٍِم آطِمَر ََم٣م ىَمٙما

ْ ُأْٞمَف فَمٛمَْؽ  ؽَْمَتْٕمِٖمَرنا يَمَؽ ََم٣م مَل َٕ : شَواهللِ  َتْٕمِٖمُروا »، هَمَٟمْٞمَزَل اهلُل فَمزا َوصَمؾا ًْ ـَ آََمٛمُقا َأْن َي ََم٣م ىَم٣مَن يمِٙمٛماٌِلِّ َوايماِذي

ْؿ أَ  َ َْلُ ٌَكما ـْ زَمْٔمِد ََم٣م سَم ىمكَِم َويَمْق ىَم٣مُٞمقا ُأورِم وُمْرزَمك َِم ِحٝمؿِ يمِْٙمُٚممْمِ ُْؿ َأْصَح٣مُب اْْلَ [، َوَأْٞمَزَل اهلُل 003]ايمتقزم٥م:  «َنا

ـْ َيَُم٣مُء َوُهَق »: ×سَمَٔم٣ملَم دِم َأيِب ؿَم٣ميم٤ٍِم، هَمَٗم٣مَل يمَِرؽُمقِل اهللِ  ـا اهللَ هَيِْدي ََم
٦ٌَْم َويَم٘مِ ٌَ ـْ َأضْم َٓ هَتِْدي ََم إِٞماَؽ 

ـَ    فمٙمٝمف َمتٖمؼ «َأفْمَٙمُؿ زم٣ِمظمُْْٜمَتِدي

 ىَمٙمَِٚمَت٣منِ : ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  زمحدي٧م ىمت٣مزمف ايمٌخ٣مري طَمَتؿ وْلذا اهلل ذىمر:  ظمج٣ميمسا زمف خُتَتؿ َم٣م آطمرو 

٣منِ  فَمعَم  طَمِٖمٝمَٖمَت٣منِ  ًَ ٌََت٣منِ  اظمِْٝمَزانِ  دِم  شَمِٗمٝمَٙمَت٣منِ  ايمٙمِّ ـِ  إلَِم  ضَمٌِٝم مْحَ ٌَْح٣منَ  ايمرا ٌَْح٣منَ  َوزمَِحْٚمِدهِ  اهللاِ ؽُم  َمتٖمؼ  ايْمَٔمٓمِٝمؿِ  اهللاِ ؽُم

 . فمٙمٝمف

ٌَْح٣مَٞمَؽ ": ونمغمه٣م فم٣مئُم٥م ضمدي٧م دم صم٣مء زمام يمٔمٙمامءا ُيتؿ و  ُٜمؿا  ؽُم  َأؽْمَتْٕمِٖمُركَ  ، َأْٞم٦َم  إِٓا  إيَِمفَ  ،َٓ  َوزمَِحْٚمِدكَ  ايمٙما

 ". إيَِمْٝمَؽ  َوَأسُمقُب 

 رصم٤م ٓزمـ اخلٚمًكم  سمتٚم٦م َمـ إيمٝمف ُأوٝمػ َم٣م َمع ايمٛمقوي٥م إرزمٔمكم ىمت٣مب َمـ اٞمتٜمٝمٛم٣م ومد ٞم٘مقن وهبذا 

 . احلٛمٌقم
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 جمٚمقع و ،  صحٝمح٥م اظمٔم٣مين ضمٝم٧م َمـ أضم٣مديثف ىمؾ زمؾ ، صحٝمح٥م أضم٣مديثف  صُمؾ   يمٛمقوي٥ما إرزمٔمكم وىمت٣مب

 ، ضمديث٣م وفمممون سمًٔم٥م إرزمٔمكم دم ِم٣م هق ايمُمٝمخ٣من، أطمرج َم٣م

 وزمٗمٝم٥م ايمِمحٝمحكم َمـ ايم٘مت٣مب شُمُٙمَثلّ  أن فمعم يدل همٜمذا ، ضمديًث٣م  وشمالشمكم أرزمٔم٥م اخلٚمًكم دم وأَم٣م

  ومٙمٝماًل  نمغمه٣م إلم طمرج ورزمام ، ايمًٛمـ َمـ إضم٣مدي٧م

 :ايمًٛمد ضمٝم٧م َمـ ُؤمَِّٖم٦م إضم٣مدي٧م زمٔمض إٓ صحٝمح ٣موىمٙمٜم

ـْ ":   ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب   ضمدي٧م  :إول  ـِ  َِم ًْ   ، َُمرؽَمؾ أٞمف هم٣ميمِمحٝمح"َئْمٛمِٝمفِ  َٓ  ََم٣م سَمْرىُمفُ  اظمَْْرءِ  إؽْماَلمِ  ضُم

 . ♫ احلًكم ازمـ فمقم فمـ

ٌاٛمل فَمَٚمٙمُتفُ  إَِذا ؾٍ فَمٚمَ  فَمعَم  ُديماٛمل ◙ ؽَمٔمدِ  زمـ ؽَمٜمؾٍ  ضمدي٧م:  وشم٣مٞمٝمٜم٣م  ٌاٛمل اهللُ، َأضَم : هَمَٗم٣مَل  ايمٛم٣َمُس؟ َوَأضم

ٞمَٝم٣م دم ازَهد ٌاَؽ  ايمدُّ
ٌاَؽ  ايمٛما٣مسِ  فِمٛمَد  همٝماَم  وازَهد اهللُ، ُُيِ

 ".ايمٛما٣مُس  ُُيِ

٣مع ؾِمٌف همٝمف أن وايمِمحٝمح   .زم٣ميم٘مذب اهتؿ ايْمُٗمَرِر  فَمْٚمر ازمـ طم٣ميمد وهق َووا

ـِ  ضمدي٧م ايمث٣ميم٧م:  ٌا٣مسٍ  ازْم ٣مَوزَ  اهللَ إِنا :  ََم٣م◙ فَم ـْ  رِم  ََتَ تِل فَم َٝم٣منَ  اخَلَْمٟمَ  ُأَما ًْ  اؽْمُتْ٘مِرُهقا َوََم٣م َوايمٛمِّ

 . ذيمؽ دم وم٣مَرب أو اإلمج٣مع ُذىمِرَ  ورزمام ، ؤمٝمػ أٞمف هم٣ميمِمحٝمح ".فَمَٙمْٝمفِ 

ٌْدِ  ضمدي٧مايمرازمع:  ـِ  اهللِ  فَم ـِ  فَمْٚمِرو زم  ظم٣َِم ًٌَٔم٣مسمَ  َهَقاهُ  َيُ٘مقن ضَمتاك َأضَمدىُمؿْ  ُي٠ْمَِمـ َٓ  ".َم٣م◙ ايمٔم٣مصِ  زم

 . ايمٔمٙمؾ َمـ ذيمؽ ونمغم مَحا٣مد زمـ ٞمٔمٝمؿ همٝمف  ". زمِفِ  صِمْئ٦م

 : ضمدي٧م رصم٤م ازمـ فمٛمد  وه٘مذا 

ا ِوفَم٣مءً  آَدَِملٌّ  ََمأَلَ  ََم٣ماخل٣مَمس:  ـْ  َذًّ ـٍ  َِم ٤ِم  زَمْْم ًْ ـِ  زمَِح ـَ  ُأىُماَلٌت  آَدمَ  ازْم ٌَفُ  ُيِٗمْٚم  هَمُثُٙم٧ٌم  حَم٣َميَم٥مَ  َٓ  ىَم٣منَ  هَم١مِنْ  ُصْٙم

ازمِفِ  َوشُمُٙم٧ٌم  ، يمَِْمَٔم٣مَِمفِ  فِ  ،َوشُمُٙم٧ٌم  يممَِمَ ًِ  . يمِٛمََٖم

 وَذضمف ، اظمِمٛمٖم٥م ايم٘مت٤م أضمًـ َمـ اْلٚمٙم٥م دم هم٣ميم٘مت٣مب زم٣ميمِمح٥م فمٙمٝمف ُي٘مؿ ايمٔمٙمؿ أهؾ زمٔمض أن َمع  

 واحِلَ٘مؿ ايمٔمٙمقم  صم٣مَمع: ىمت٣مزمف دم رصم٤م ازمـ



 447  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

 رب هلل دواحلٚم  َمٖمٝمدا ، ٞم٣مهمًٔم٣م ، ىمت٣مزًم٣م يمِم٣مر ودفمقةً  وفمٚماًل  ضمٖمًٓم٣م وايمٔمقام ، ايمٔمٙمؿ ؿمالب همٝمف سمٛم٣مهمس همٙمق

 .ايمٔم٣مظمكم

ٌَْح٣مَٞمَؽ ". ُٜمؿا  ؽُم  ". إيَِمْٝمَؽ  َوَأسُمقُب  َأؽْمَتْٕمِٖمُركَ  ، َأْٞم٦َم  إِٓا  إيَِمفَ  ،َٓ  َوزمَِحْٚمِدكَ  ايمٙما

هـ زمٚم٘مت٥ٌم 0440/مج٣مدى أطمرة/4وىم٣مٞم٦م آٞمتٜم٣مء َمـ َمراصمٔم٦م ىمت٣مزمتف يقم إرزمٔم٣مء اظمقاهمؼ: 

 ايمِمح٣مزم٥م زم٣ميمٕمٝمّم٥م .

 –احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم و -

 ۞۞۞ 
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008 ..................................................................................: ايمٔم٣مذ احلدي٧م

008 .............................................................................. فممم احل٣مدي احلدي٧م

020 ................................................................................ فممم ايمث٣مين احلدي٧م

023 .............................................................................. فممم ايمث٣ميم٧م احلدي٧م

027 ............................................................................... فممم ايمرازمع احلدي٧م

045 ............................................................................. فممم اخل٣مَمس احلدي٧م

050 ............................................................................ فممم ايم٣ًمدس احلدي٧م

058 .............................................................................. فممم ايم٣ًمزمع احلدي٧م 

065 ............................................................................. : فممم ايمث٣مَمـ احلدي٧م

077 ............................................................................ : فممم ايمت٣مؽمع احلدي٧م  

095 ............................................................................... : ايمٔمممون احلدي٧م

288 ........................................................................ وايمٔمممون احل٣مدي احلدي٧م

286 .......................................................................... وايمٔمممون ايمث٣مين احلدي٧م

203 ......................................................................... وايمٔمممون ايمث٣ميم٧م احلدي٧م

223 ......................................................................... وايمٔمممون ايمرازمع احلدي٧م

235 ...................................................................... : وايمٔمممون اخل٣مَمس احلدي٧م

ِدي٧م 245 .................................................................... .  وايمٔمممون ايم٣ًمدس  احْلَ

252 ....................................................................... : وايمٔمممون ايم٣ًمزمع احلدي٧م
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258 ....................................................................... : وايمٔمممون ايمث٣مَمـ احلدي٧م

269 ......................................................................  :  وايمٔمممون ايمت٣مؽمع احلدي٧م 

286 ................................................................................ : ايمثالشمقن احلدي٧م 

293 ......................................................................... وايمثالشمقن ايمقاضمد احلدي٧م

388 ........................................................................... وايمثالشمقن ايمث٣مين احلدي٧م

386 ......................................................................... وايمثالشمقن ايمث٣ميم٧م احلدي٧م

303 .......................................................................... وايمثالشمقن ايمرازمع احلدي٧م

328 ........................................................................ وايمثالشمقن اخل٣مَمس احلدي٧م 

338 ........................................................................ ثالشمقنوايم ايم٣ًمدس احلدي٧م

342 ......................................................................... وايمثالشمقن  ايم٣ًمزمع احلدي٧م

349 ......................................................................... وايمثالشمقن  ايمث٣مَمـ احلدي٧م

360 ........................................................................ وايمثالشمقن   ايمت٣مؽمع ي٧ماحلد

366 ................................................................................. إرزمٔمقن احلدي٧م

374 ........................................................................ وإرزمٔمقن احل٣مدي احلدي٧م

379 .......................................................................... وإرزمٔمقن ايمث٣ميِن  احلدي٧م

393 ........................................................................ وإرزمٔمقن ايمث٣ميم٧م احلدي٧م

397 ......................................................................... وإرزمٔمقن  ايمرازمع احلدي٧م

480 ....................................................................... وإرزمٔمقن  اخل٣مَمس احلدي٧م

402 ....................................................................... وإرزمٔمقن ايم٣ًمدس احلدي٧م

406 ........................................................................ وإرزمٔمقن  ايم٣ًمزمع احلدي٧م

422 ........................................................................ وإرزمٔمقن ايمث٣مَمــ احلدي٧م

438 ........................................................................ وإرزمٔمقن ايمت٣مؽمع احلدي٧م



 458  برعين  الووييةالتحفة المهدية على األ

 
 التحفة المهدية على األبرعين  الوويية

435 ................................................................................. اخلٚمًقن احلدي٧م

 

 


