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 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 مكدم٘
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمستٕمٞمٜمف وٟمستٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمسٜم٤م، وؾمٞمئ٤مت 

وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل   ومم  ُمْمؾ ًمف، وُمـ لْمٚمؾ ومم  د٤مدي ًمف،أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل

 ٓ ذلؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمبده ورؾمقًمف.وطمده 

  ّٞ ٍس واِحدٍة وخِؼ ِمْْٓٚ زْوجٓٚ وب ٍْ ـْ ٕ ْؿ ِم ُُ ُؿ اّفِذي خَِ ُُ قا رّب َُ ٚ افُّْٚس اّت ﴿يٚ أُّيه

َُقا  ام ِرجًٚٓ ـثِرًا وِٕسًٚء واّت ُٓ ْرحٚم إِّن اهللَ اّفِذي اهللَِمْْ ْٕ ْؿ  تسٚءُفقن بِِف وا ُُ ْٔ ـٚن ظِ

﴾ًٚ   .[1]اًمٜمس٤مء:رِؿٔب

قا اهللَ﴿يٚ أُّيه  َُ قن﴾ حؼ   ٚ اّفِذيـ ممُْقا اّت ُّ
ُتْؿ ُمْسِِ ْٕ ّٓ وأ ـّ إِ ]آل ُتَٚتِِف وٓ متُقُت

 .[102قمٛمران:

َُقا اهللَ﴿يٚ أُّيه   ْر ُيْهِِْح *  وُؿقُفقا ؿْقًٓ شِديداً  ٚ اّفِذيـ ممُْقا اّت ٍِ ٌْ ْؿ وي ُُ ْؿ أْظامف ُُ ف

ـْ ُيىِِع اهللّ ورُشقفُف ؾَْد ؾٚز ؾْقزًا ظئِاًم﴾ ْؿ وم ُُ ُٕقب ْؿ ُذ ُُ  .[71-70]إطمزاب: ف

 أُم٤م سمٕمد:

 َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وم٢من ظمػم احلدل٨م يمت٤مب اهلل، وظمػم اهلدى ددى حمٛمد 

 دقم٦م ضم ًم٦م.، وذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سم

ْٕزْفُْٚه ِمـ افّسامِء ؾْٚختِط بِِف ٕبُٚت ىم٤مل اهلل ضمؾ ذم قمم ه:  ٔٚ ـامٍء أ ْٕ ام مثُؾ اْلِٔٚة افده ّٕ ﴿إِ

 ُِٚٓ ـّ أْه ْٝ وط ْرُض ُزْخُرؾٓٚ واّزّيْ ْٕ ًُْٕٚم حّتك إِذا أخذِت ا ْٕ ُؾ افُّْٚس وا ـُ ْٖ ْرِض ِِمّٚ ي ْٕ ا

ْٔلً  ْٔٓٚ أتٚهٚ أْمُرٕٚ ف ْمِس ـذفِؽ أّّنُْؿ ؿِٚدُرون ظِ ْٕ ٌْـ بِٚ ْٚهٚ حِهٔدًا ـْٖن  ْْ ت ِْ  أْو ّنٚرًا ؾجً
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ُرون﴾ ُّ يِٚت فَِْقٍم يتٍ ْٔ ُؾ ا   [24]لقٟمس:ٍُٕهِّ

ومسٜم٦م اهلل ذم دذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م اًمزائٚم٦م أهن٤م دار اسمتم ء واظمتب٤مر، وٓ لٜمجق ُمـ 

 اسمتم ءاهت٤م، وآظمتب٤مر ومٞمٝم٤م أطمد، يمؾ سمحسبف ص٤مًمح، أو ـم٤مًمح.

ْؿ مثُؾ اّفِذيـ خِْقا  ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ىم٤مل اهلل ُُ ْٖتِ ُِقا اْْلّْٜ ودّٚ ي ﴿أْم حِسْبُتْؿ أْن تْدُخ

َُقل افّرُشقُل واّفِذيـ ممُْقا مًُف متك  اُء وُزْفِزُفقا حّتك ي ْٖشُٚء وافّّضّ ُؿ اْفب ُٓ ْؿ مّسْت ُُ
ـْ ؿْبِِ ِم

﴾ ٌٛ  .[214]اًمب٘مرة:ْٕكُ اهلِل أٓ إِّن ْٕك اهللِ ؿِري

ْمقاِل ذم قمم ه: وىم٤مل ضمؾ  ْٕ ٍَْص ِمـ ا قِع وٕ ْؿ بِْقٍء ِمـ اْْلْقِف واْْلُ ُُ ّٕ ق ُِ ﴿وفْْب

ِ افّهٚبِِريـ ِس وافّثّراِت وبؼِّ ٍُ ْٕ ْٕ ِْٔف *  وا ٚ إِف ّٕ ٚ هلِلِّ وإِ ّٕ ٌٜ ؿُٚفقا إِ ْؿ ُمِهٔب ُٓ اّفِذيـ إِذا أصٚبْت

ًُقن ٌٜ وُأوفئِؽ*  راِج ِْؿ ورمْح ـْ رِّبِّ ْؿ صِقاٌت ِم ِٓ ْٔ ؽ ظِ
تُدون﴾ ُأوفئِ ْٓ -155]اًمب٘مرة: ُهُؿ ادُْ

157]. 

ـْ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـّ ِمـ اّفِذيـ ُأوُتقا اْفُِتٚب ِم ًُ ْؿ وفتْسّ ُُ ِس ٍُ ْٕ ْؿ وأ ُُ
﴿فُتْبُِقّن ِِف أْمقافِ

ُُمقِر﴾ ْٕ ـْ ظْزِم ا قا ؾِّ٘ن ذفِؽ ِم َُ وا وتّت قا أذًى ـثِرًا وإِْن تْهِزُ ـُ ْؿ وِمـ اّفِذيـ أْذ ُُ ]آل ؿْبِِ

  .[186قمٛمران:

ُتْؿ وتْٚزْظتُْؿ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   ِْ قّنُْؿ بِِْ٘ذِِٕف حّتك إِذا ؾِن ُؿ اهللُ وْظدُه إِْذ حُتسه ُُ ﴿وفَْد صدؿ

ـْ ُيِريُد  ْؿ م ُُ ٔٚ وِمْْ ْٕ ـْ ُيِريُد افده ْؿ م ُُ بهقن ِمْْ
ْؿ مٚ حُتِ ـُ ِد مٚ أرا ًْ ـْ ب ُْٔتْؿ ِم ْمِر وظه ْٕ ِِف ا

ْؿ فِْٔبتِِ  ُٓ ْؿ ظْْ ُُ ِخرة ُثّؿ سؾ ْٔ ِمِْغ﴾ا ْٗ ْؿ واهللُ ُذو ؾْوٍؾ ظذ ادُْ ُُ ْؿ وفَْد ظٍٚ ظْْ ُُ ]آل ٔ

  .[152قمٛمران:

ًٜ وىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ٌْنك ضِٚئٍ ًٚ ي ًُٕٚش  ًٜ ِد اْفٌؿِّ أمْ ًْ ـْ ب ْؿ ِم ُُ ْٔ ْٕزل ظِ ﴿ُثّؿ أ

ـّ اْْلِٚهِِ  ْؿ يُيْهقن بِٚهلِل ؽْر اْلؼِّ ط ُٓ ُس ٍُ ْٕ ْؿ أ ُٓ ٌٜ ؿْد أمّهْت ْؿ وضٚئٍِ ُُ َُقُفقن هْؾ فْٚ ِمـ ِمْْ ِٜ ي ّٔ
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َُقُفقن فْق ـٚن فْٚ  ْؿ مٚ ٓ ُيْبُدون فؽ ي ِٓ ِس ٍُ ْٕ قن ِِف أ ٍُ ُف هلِلِّ ُُيْ ِّ ـُ ْمر  ْٕ ـْ ْرٍء ُؿْؾ إِّن ا ْمِر ِم ْٕ ا

ُؿ اْفَْتُؾ إِػ ِٓ ْٔ تِٛ ظِ ـُ ْؿ فزز اّفِذيـ  ُُ
ُٔقتِ ُْْتْؿ ِِف ُب ـُ ْٚ هُٚهْٚ ُؿْؾ فْق  ِْ

ْمِر ْرٌء مٚ ُؿتِ ْٕ  ِمـ ا

ْؿ واهللُ ظٌِِٔؿ بِذاِت  ُُ ُِقبِ ص مٚ ِِف ُؿ ُّٔحِّ
ْؿ وفِ ـُ ْؿ وفِْٔبتِع اهللُ مٚ ِِف ُصُدوِر ِٓ ًِ موِٚج

ُدوِر﴾   .[154]آل قمٛمران:افهه

ٍض وىم٤مل ضمؾ ذم قمم ه:   ًْ ْؿ ؾْقق ب ُُ ًْو ْرِض ورؾع ب ْٕ ْؿ خلئِػ ا ُُ ﴿وُهق اّفِذي جًِ

ْؿ إِّن رّبؽ ِس  ـُ ْؿ ِِف مٚ متٚ ـُ ُِق قٌر رِحٌٔؿ﴾درجٍٚت فِْٔب ٍُ ُف فٌ ّٕ ًَِِٚب وإِ  .[165]إٟمٕم٤مم: يُع اْف

قراً وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـُ ًٚ مْذ ْٔئ ـْ ص ُُ ْٕسِٚن ِحٌغ ِمـ افّدْهِر  ْْ ي
ِ ْٕ ٚ *  ﴿هْؾ أتك ظذ ا ّٕ إِ

ًٚ بِهرًا﴾ ًٔ ِّ ُْٚه ش ِْ ٍٜ أْمنٍٚج ْٕبتِِِٔف ؾجً ْىٍ ُٕ ـْ  ْٕسٚن ِم
ِ ْٕ ْٚ ا َْ  .[2-1: اإلٟمس٤من]خِ

ُِق : وىم٤مل ضمؾ ذم قمم ه  ْؿ وافّهٚبِِريـ وْٕب ُُ ِؿ ادُْجِٚهِديـ ِمْْ ًْ ْؿ حّتك ٕ ُُ ّٕ ق ُِ ﴿وفْْب

ـُْؿ﴾   [31]حمٛمد: أْخبٚر

ِٜ أّيٍٚم وـٚن ظْرُصُف ظذ وىم٤مل ضمؾ وقمم :   ْرض ِِف ِشّت ْٕ ﴿وُهق اّفِذي خِؼ افّسامواِت وا

قثُ  ًُ ْؿ مْب ُُ ّٕ ِْٝ إِ ـْ ُؿ
ـُ ظًّل وفئِ ْؿ أْحس ُُ ْؿ أيه ـُ ُِق ـّ اّفِذيـ ادِْٚء فِْٔب قف َُ ِد ادْْقِت فٔ ًْ ـْ ب قن ِم

ّٓ ِشْحٌر ُمبٌِغ﴾  .[7]دقد:ـٍُروا إِْن هذا إِ

ْْٔٚ وىم٤مل اهلل ضمؾ ذم قمم ه:   ًٜ وإِف ْؿ بِٚفّؼِّ واْْلْرِ ؾِْتْ ـُ ُِق ُٜ ادْْقِت وْٕب ٍس ذائَِ ٍْ ؾه ٕ ـُ ﴿

ًُقن﴾  .[35ٟمبٞم٤مء:ٕ]اُتْرج

تُْقنأحِسٛ افُّْٚس أْن ُيْس *  ﴿ا ْوىم٤مل شمٕم٤ممم:   ٍْ َُقُفقا ممّْٚ وُهْؿ ٓ ُي قا أْن ي وفَْد ؾتّْٚ *  ـُ

ـّ اْفُِٚذبِغ﴾ ِّ ًْ ـّ اهللُ اّفِذيـ صدُؿقا وفٔ ِّ ًْ ْؿ ؾِٔ ِٓ
ـْ ؿْبِِ   .[3-1]اًمٕمٜمٙمبقت:اّفِذيـ ِم

ـُ ظًّل وُهق وىم٤مل اهلل ضمؾ ذم قمم ه:   ْؿ أْحس ُُ ْؿ أيه ـُ ُِق ْٔب
﴿اّفِذي خِؼ ادْْقت واْلٔٚة فِ

قُر﴾اْفًِزيُز اْفٌ   .[2]اعمٚمؽ: ٍُ
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وقمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: ىمٚم٧م: ل٤م رؾمقل اهلل، أي اًمٜم٤مس أؿمد 

إٟمبٞم٤مء، صمؿ اًمّم٤محلقن، صمؿ إُمثؾ وم٤مُٕمثؾ ُمـ اًمٜم٤مس، لبتغم اًمرضمؾ قمغم «سمم ء؟ ىم٤مل: 

طمس٥م دلٜمف، وم٢من يم٤من ذم دلٜمف صم سم٦م زلد ذم سمم ئف، وإن يم٤من ذم دلٜمف رىم٦م، ظمٗمػ قمٜمف، 

 .»بم ء سم٤مًمٕمبد طمتك لٛمٌم قمغم فمٝمر إرض ًمٞمس قمٚمٞمف ظمٓمٞمئ٦موُم٤م لزال اًم

( ودق 4023(، واسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ )2398(، واًمؽمُمذي )1/172رواه أمحد )

 (.1/320) "اًمّمحٞمح اعمسٜمد"طمسـ، وطمسٜمف ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مبؾ رمحف اهلل ذم 

ـْ أيِب ؾمِٕمٞمٍد اخْلُْدِري   (:4024ورواه اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ )  دظمْٚم٧ُم قمغم اًمٜمّبِل   :ىم٤مل ،قم

ومقضمْدُت طمّرُه سملْم  ،ومقضْٕم٧ُم لِدي قمٚمْٞمفِ  ،وُدق ُلققمُؽ  َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ 

إِّٟم٤م يمذًمِؽ ُلْمّٕمُػ « :ىم٤مل ؟ُم٤م أؿمّدد٤م قمٚمْٞمؽ ،ل٤م رؾُمقل اهللِ  :ومُ٘مْٚم٧ُم  ،ومْقق اًمٚم ح٤مِف  ،لدّي 

ضْمرُ  ،ًمٜم٤م اًْمبم ءُ  ْٕ ْٟمبِٞم٤مءُ  :ىم٤مل ؟اًمٜم٤ّمِس أؿمدُّ سمم ءً ل٤م رؾُمقل اهللِ أيُّ  :ىُمْٚم٧ُم  ،»وُلْمّٕمُػ ًمٜم٤م ا ْٕ  ،ا

ـْ  :ىُمْٚم٧ُم  صُمّؿ اًمّّم٤محِلُقن إِْن يم٤من أطمُدُدْؿ ًمُٞمْبتغم سم٤ِمًْمٗمْ٘مِر طمّتك ُم٤م « :ىم٤مل ؟ل٤م رؾُمقل اهلِل صُمّؿ ُم

هي٤م ّٓ اًْمٕمب٤مءة ُُيق    ،جيُِد أطمُدُدْؿ إِ
ِ
يمام لْٗمرُح أطمُديُمْؿ  ،وإِْن يم٤من أطمُدُدْؿ ًمٞمْٗمرُح سم٤ِمًْمبم ء

 
ِ
 .»سم٤ِمًمّرظم٤مء

-1/345) "اًمّمحٞمح اعمسٜمد"ذا طمدل٨م طمسـ، وطمسٜمف ؿمٞمخٜم٤م رمحف اهلل ذم د

 .(6/369(، وضم٤مء قمـ وم٤مـمٛم٦م قمٛم٦م أيب قمبٞمد، وأظم٧م طمذلٗم٦م قمٜمد أمحد )346

 ب٤مجلٛمٚم٦م احلدل٨م صحٞمح.وم

ـْ َأيِب ُدَرْلَرَة َريِضَ (: 2809( وُمسٚمؿ )5644سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"وذم  قَم

ـِ يَمَٛمَثِؾ اخْل٤َمَُم٦ِم ُمِ  »:هللِ َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ ااهللىُ قَمٜمُْف ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل   ـَ َُمَثُؾ اعْم١ُْمُِم

ْرعِ  ٤م ،اًمزى لُح يَمَٗم٠َمهْتَ ـْ طَمْٞم٨ُم َأشَمْتَٝم٤م اًمر    ،ُِم
ِ
٠ُم سم٤ِمًْمَبمَ ء َء  ،وَم٢مَِذا اقْمَتَدًَم٧ْم شَمَٙمٗمى َْرَزِة َصامى ْٕ َواًْمَٗم٤مضِمُر يَم٤م
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 ش.َٛمَٝم٤م اهللىُ إَِذا ؿَم٤مءَ ُُمْٕمَتِدًَم٦ًم طَمتىك َلْ٘مِّم 

 ( دـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ.2810( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )5643ورواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

ـْ قمْبِد اهللِ(: 2571( وُمسٚمؿ )5647سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"وذم  ـِ َُمْسُٕمقدٍ  قم  سم

وُدق ُلققمُؽ وقْمًٙم٤م  ،ذِم ُمرِضفِ  ؿَ ٚمى ؾَم وَ  َوقَمغَم آًمِفِ  ٚمْٞمفِ  اهللُ قمَ غمى َص  أشمْٞم٧ُم اًمٜمّبِلى  ،ريِض اهللُ قمٜمْفُ 

ـِ  :ىُمْٚم٧ُم  ،إِّٟمؽ ًمُتققمُؽ وقْمًٙم٤م ؿمِدلًدا :وىُمْٚم٧ُم  ،ؿمِدلًدا أضمْؾ « :ىم٤مل ،إِّن ذاك سم٠ِمّن ًمؽ أضْمرْل

ـْ ُُمْسٚمٍِؿ ُلِّمٞمُبُف أًذى ّٓ طم٤متى  :ُم٤م ُِم  .»اهلُل قمٜمُْف ظمٓم٤مل٤مُه يمام حت٤متُّ ورُق اًمِّمجرِ  إِ

ـْ ُصٝمْٞم٥ٍم (: 2999سمرىمؿ ) "صحٞمح ُمسٚمؿ"وذم  ىم٤مل رؾُمقُل  :ىم٤مل،  قمٜمْفُ  ريِض اهللُقم

ـِ « :َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ اهللِ  ُْمِر اعم١ُْْمُِم ِٕ وًمْٞمس ذاك  ،إِّن أُْمرُه يُمّٚمُف ظمػْمٌ  ،قمجًب٤م 

ـِ  ّٓ ًمِْٚمُٛم١ْمُِم طمٍد إِ ا ًمفُ  :إِْن أص٤مسمْتُف رّساُء ؿمٙمر ،ِٕ صؼم  :وإِْن أص٤مسمْتُف رّضاءُ  ،ومٙم٤من ظمػْمً

ا ًمفُ  ـْ ؿْبِِؽ إِّن رّبؽ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ، »ومٙم٤من ظمػْمً ُشِؾ ِم ّٓ مٚ ؿْد ِؿٔؾ فِِره ﴿مٚ ُيَُٚل فؽ إِ

رٍة وُذو ِظٍَٚب أفٍِٔؿ﴾ ٍِ ٌْ  .[43]ومّمٚم٧م: فُذو م

ٓشٔام أذف اْلِؼ, وأؾوِٓؿ؛ إٕبٔٚء  ,دٚ ـٚن ـؾ أحد مًرض فلبتلءو

, ؾٓؿ ادتبًقن ؿقن إػ اهلل؛ ادخِهقنوافرشؾ, وصٍقة اْلِؼ بًدهؿ؛ افدظٚة افهٚد

ؾبًوٓؿ ؿد يهٔبف اإلحبٚط وافٍنؾ بسبٛ آبتلء  -ـام تَدم دفٔؾ ذفؽ –أصد بلء 

ـَ  وافهٚلغ مع  , ؾِذا أحببٝ أن أظرض ِف هذا افُتٚب مٚ حهؾ فألٕبٔٚءمـ ادَْدُظِقي

حتك يُقن تسِٜٔ فِّبتذ, ٓ شٔام ِف جٕٚٛ افدظقة إػ اهلل أؿقامٓؿ مـ آبتلء؛ 

ر وتٍرجًيٚ ٍَ  هلؿ ادُروب , وتثبًٔتٚ فِداظل إػ اهلل, وفًِٔؿ أن افًٚؿبٜ فف وافْك, وافي 

 .حٍِٔف

 واهلل اعمسئقل طمسـ اخل٤ممت٦م وطمسبٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ.
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 احلهن٘ مً االبتالٛ
 ُمٜمٝم٤م:قمٔمٞمٛم٦م ًمم سمتم ء ُم٘م٤مصد 

﴿مٚ ـٚن اهلُل ىم٤مل اهلل ضمؾ ذم قمم ه: ٓمٞم٥م ُمـ اخلبٞم٨م، ًمّم٤مدق ُمـ همػمه، واًمـ متٞمٞمز ا1

ْؿ ظذ  ُُ ُْٔىًِِ
ِٛ ومٚ ـٚن اهللُ فِ ِّٔ ٔز اْْلبِٔٞ ِمـ افّى

ِّ ِْٔف حّتك ي ُتْؿ ظِ ْٕ ِمِْغ ظذ مٚ أ ْٗ فِٔذر ادُْ

ِمُْقا  ْٗ ـْ ينُٚء ؾآِمُْقا بِٚهلِل وُرُشِِِف وإِْن ُت ـْ ُرُشِِِف م ـّ اهللّ جْيتبِل ِم
ِٛ وفُِ ْٔ ْؿ اْفٌ ُُ قا ؾِ َُ وتّت

ُٕقا وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ، [179]آل قمٛمران:أْجٌر ظئٌِؿ﴾ ق ُُ ًٚ فِت ًٜ وشى ْؿ ُأّم ـُ ْٚ ِْ ﴿وـذفِؽ جً

 ّٓ ْٔٓٚ إِ ْْٝ ظِ ـُ ْبِٜ اّفتِل 
َِ ْٚ اْف ِْ ٔدًا ومٚ جً ِٓ ْؿ ص ُُ ْٔ قن افّرُشقُل ظِ ُُ ُصٓداء ظذ افِّْٚس وي

 َِ ُٛ ظذ ظ
ـْ يَِِْْ ّ ـْ يّتبُِع افّرُشقل ِِم ًِْؿ م ّٓ ظذ اّفِذيـ هدى اهللُ فِْ ْٝ فُبِرًة إِ ِْٔف وإِْن ـٕٚ ب

ْؿ إِّن اهللّ بِٚفِّْٚس فرُؤوٌف رِحٌٔؿ﴾ ُُ ُِٔؤع إِيامٕ
 .[143]اًمب٘مرة:ومٚ ـٚن اهللُ فِ

ُف ىم٤مل شمٕم٤ممم: ومع درضم٤مت اًمّم٤محللم وزل٤مدة أضمقردؿ، ـ ر2 ﴿وإِِذ اْبتذ إِْبراِهٔؿ ربه

 ُِ ـّ ؿٚل إِِّنِّ جِٚظ ُٓ ّ ِدي بُِِاِمٍت ؾٖمت ْٓ ّيتِل ؿٚل ٓ يُْٚل ظ ـْ ُذرِّ ًٚ ؿٚل وِم ؽ فِِِّْٚس إِمٚم

 .[124]اًمب٘مرة: افّيٚدِِغ﴾

﴿ؾِاّم ؾهؾ ضُٚفقُت ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: اًمٗمس٤مد وٟمٍمة احلؼ، ـ دومع اًمب٤مـمؾ و3 

ُْقِد ؿٚل إِّن اهللَ فُ  بِْْٚلُ ّْ ـْ  ْْ يْىً ْٔس ِمِّْل وم ـْ ِذب ِمُْْف ؾِ ْؿ بٍِْٓر ؾّ ُُ ّٓ  ُمْبتِِٔ ُف ِمِّْل إِ ّٕ ؾِ٘

ْؿ ؾِاّم جٚوزُه ُهق واّفِذيـ ممُْقا مًُف ؿُٚفقا  ُٓ ّٓ ؿًِِٔل ِمْْ ًٜ بِِٔدِه ؾِؼُبقا ِمُْْف إِ ـِ اْؽسف ُؽْرؾ م

 ٍٜ ٍٜ ؿِِِٔ ـْ ؾِئ ٓ ضٚؿٜ فْٚ اْفْٔقم بِجُٚفقت وُجُْقِدِه ؿٚل اّفِذيـ يُيْهقن أّّنُْؿ ُملُؿق اهلِل ـْؿ ِم

ًٜ ـثِر ْٝ ؾِئ ودّٚ برُزوا ِْلُٚفقت وُجُْقِدِه ؿُٚفقا رّبْٚ *  ًة بِِْ٘ذِن اهللِ واهللُ مع افّهٚبِِريـؽِب

ٕٚ ظذ اْفَْقِم اْفُٚؾِِريـ ُْٕكْ ْٝ أْؿدامْٚ وا ْْٔٚ صْزًا وثبِّ ؾٓزُمقُهْؿ بِِْ٘ذِن اهللِ وؿتؾ *  أْؾِرْغ ظِ
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ُِّّف ِِمّٚ ّٜ وظ ُْ ِْؽ واْلِ ْؿ  داُوُد جُٚفقت ومتُٚه اهلُل ادُْ ُٓ ًْو ينُٚء وفْقٓ دْؾُع اهللِ افّْٚس ب

ـّ اهللّ ُذو ؾْوٍؾ ظذ اْفًٚدِغ﴾
ْرُض وفُِ ْٕ ًٍْض فٍسدِت ا  .[251-249]اًمب٘مرة: بِب

ْؿ ىم٤مل ضمؾ ذم قمم ه:  سمٕمض اًمٕمّم٤مة قمـ ُمٕم٤مصٞمٝمؿ وددالتٝمؿ،  ـ رضمقع4 ﴿واْشٖهْلُ

ُدون ِِف افّس  ًْ ْٝ حِِٚضة اْفبْحِر إِْذ ي  اّفتِل ـٕٚ
ِٜ ـِ اْفَْري ْؿ ظ ِٓ ْؿ ِحٔتُّٚنُْؿ يْقم شْبتِ ِٓ ْٖتِٔ ِٝ إِْذ ت ْب

َُقن ُس ٍْ قا ي ُٕ ُِقُهْؿ باِم ـٚ ْؿ ـذفِؽ ْٕب ِٓ ًٚ ويْقم ٓ يْسبُِتقن ٓ تْٖتِٔ ظ ْؿ *  ُذّ ُٓ ٌٜ ِمْْ ْٝ ُأّم وإِْذ ؿٚف

 ُُ ِذرًة إِػ ربِّ ًْ ًٚ صِديدًا ؿُٚفقا م ْؿ ظذاب ُِّبُ ْؿ أْو ُمًذِّ ُٓ ُُ
ِِ ْٓ ًٚ اهللُ ُم ُيقن ؿْقم

ًِ ْؿ  ِْ ت ُٓ ِّ ْؿ وفً

َُقن قا *  يّت ُّ قِء وأخْذٕٚ اّفِذيـ طِ ـِ افسه ْْٔٚ اّفِذيـ يْْْٓقن ظ ْٕج ُروا بِِف أ ِـّ ؾِاّم ُٕسقا مٚ ُذ

َُقن ُس ٍْ ُٕقا ي ُٕقا ِؿردًة خِٚشئِغ*  بًِذاٍب بئٍِٔس باِم ـٚ ق ـُ ْٚ هُلْؿ  ِْ ـْ مٚ ُّنُقا ظُْْف ُؿ  ؾِاّم ظتْقا ظ

 * ِٓ ْٔ ـّ ظِ ْؿ ُشقء اْفًذاِب إِّن رّبؽ وإِْذ تّٖذن ربهؽ فْٔبًث ُٓ ـْ يُسقُم  م
ِٜ ٔٚم َِ ْؿ إِػ يْقِم اْف

قٌر رِحٔؿٌ  ٍُ ُف فٌ ّٕ ًَِِٚب وإِ ْؿ *  فرِسيُع اْف ُٓ قن وِمْْ ُؿ افّهِٚلُ ُٓ ًٚ ِمْْ ْرِض ُأِم ْٕ ُْٚهْؿ ِِف ا ًْ وؿّى

ًُقن﴾ ْؿ يْرِج ُٓ ِّ ِّٔئِٚت فً  .[168-163ٕقمراف: ا]ُدون ذفِؽ وبِْقُٕٚهْؿ بِْٚلسِْٚت وافّس

ـ إدم ك اًمٕمّم٤مة وشمدُمػمدؿ إن مل لرضمٕمقا ودذا فم٤مدر ومٞمام ل٠ميت ذيمره ًمٚمٙمثػم ممـ 5

 اسمتٚمقا ُمع أىمقاُمٝمؿ. 

قَن فِِْ ِٚس َظَذ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: احلج٦م قمغم اعمٙمذسملم،  ـ فمٝمقر6 ُُ ٌٜ  اهللِ فَِئل  َي ُحج 

ُشؾِ  َد افره ًْ ٌٜ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: ، [165:اًمٜمس٤مء]﴾َب ْٝ َؿْرَي َٕ ٚ ـَ َِْقٓ  ٓ  َؿْقَم  َؾ ٚ إِياَمُّنَٚ إِ َٓ ًَ ٍَ ْٝ َؾَْ مَمَْ

َُْٚهْؿ إَِػ  ًْ َٔٚ َوَمت  ْٕ َِٔٚة افده ْزِي ِِف اْلَ
ْؿ َظَذاَب اْْلِ ُٓ َْٚ َظْْ ٍْ َن ـَ َُٕس دَ ٚ مَمُْقا  ُيق

 إن ؿم٤مء اهلل.  ٙمت٤مبووىم٤مئع دذه اعم٘م٤مصد فم٤مدرة شم٠ميت ذم صمٜم٤مل٤م دذا اًم ،[98لقٟمس:]﴾ِحغٍ 
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)ابتالٛ آدو علُٔ الطالو بإبلٔظ  بأبٕ الػسابتالٛ أبٕ البػس 
 لعيُ اهلل(

ِٜ اْشُجُدوا ىم٤مل اهلل ضمؾ ذم قمم ه:  ِّْلئُِ ْٚ فِ ِْ ْؿ ُثّؿ ُؿ ـُ ْؿ ُثّؿ صّقْرٕٚ ـُ ْٚ َْ ﴿وفَْد خِ

ـْ ِمـ افّسِٚجِديـ ُُ ّٓ إِْبِِٔس  ْْ ي دم ؾسجُدوا إِ ّٓ تْسُجد إِْذ أمْرُتؽ ؿٚل *  ِٔ ؿٚل مٚ مًْؽ أ

ـْ ضِغٍ  إٔٚ خْرٌ ِمْْفُ  تُف ِم َْ ـْ ٍٕٚر وخِ تِْل ِم َْ قُن فؽ أْن تتُّز *  خِ ُُ ؿٚل ؾْٚهبِْط ِمْْٓٚ ؾام ي

ّٕؽ ِمـ افّهِٚؽِريـ ْٕيِْرِِّن إِػ يْقِم ُيْبًُثقن*  ؾِٔٓٚ ؾْٚخُرْج إِ ّٕؽ ِمـ اْدُْْيِريـ*  ؿٚل أ  ؿٚل إِ

ٔؿ*  َِ ًُدّن هُلْؿ ِساضؽ ادُْْست ـْ  ُثؿّ *  ؿٚل ؾباِم أْؽقْيتِْل ْٕؿ ـْ بْغِ أْيِدُّيِْؿ وِم ْؿ ِم ُٓ ٔتِّْٔ

ثرُهْؿ صٚـِِريـ ـْ ْؿ وٓ جِتُد أ ِٓ ـْ صامئِِِ ـْ أْيامِّنِْؿ وظ ْؿ وظ ِٓ
ٍِ ِْ ًٚ *  خ ؿٚل اْخُرْج ِمْْٓٚ مْذُءوم

ًِغ ْؿ أْْج ُُ ّْؿ ِمْْ ْؿ ْٕمألّن جٓ ُٓ ـْ تبًِؽ ِمْْ ْٕٝ وزْوُجؽ *  مْدُحقرًا د ـْ أ ُُ ويٚ مدُم اْش

ل مِ  ُُ قٕٚ ِمـ افّيٚدِِغاْْلّْٜ ؾ ُُ ربٚ هِذِه افّنجرة ؾت َْ ُٞ ِصْئُتام وٓ ت ْٔ ؾقْشقس هُلام *  ـْ ح

ـْ هِذِه افّنجرِة  ام ظ ُُ ام ربه ـُ ـْ شْقمِِتاِم وؿٚل مٚ ّنٚ ام ِم ُٓ ْٔىُٚن فُِْٔبِدي هُلام مٚ ُووِري ظْْ افّن

قٕٚ ِمـ اْْلٚفِِديـ ُُ قٕٚ مُِْغِ أْو ت ُُ ّٓ أْن ت ام إِِّنِّ *  إِ ُٓ ام دِـ افِّْٚصِحغوؿٚشّ ُُ *   ف

 ِٜ ـْ ورِق اْْلّْ ام ِم ِٓ ْٔ َٚ ُْيِهٍِٚن ظِ
ٍِ ُروٍر ؾِاّم ذاؿٚ افّنجرة بدْت هُلام شْقمُِتُام وض ٌُ

مُهٚ بِ ّٓ ؾد

ام ظُدوٌّ ُمبِغٌ  ُُ ْٔىٚن ف ام إِّن افّن ُُ ام افّنجرِة وأُؿْؾ ف ُُ ِْ
ـْ تِ ام ظ ُُ ُام أ ْْ أّْن ؿٚٓ *  وٕٚدامُهٚ رِّبه

ْ ّْ يـرّبْٚ طِ ـّ ِمـ اْْلِٚسِ قٕ ُُ ْر فْٚ وتْرمْحْٚ فْ
ٍِ ٌْ سْٚ وإِْن  ْْ ت ٍُ ْٕ ْؿ *  ٚ أ ُُ ُو ًْ ؿٚل اْهبُِىقا ب

ْرِض ُمْستَرٌّ ومتٌٚع إِػ ِحغٍ  ْٕ ْؿ ِِف ا ُُ ًٍْض ظُدوٌّ وف ؿٚل ؾِٔٓٚ حْتْٔقن وؾِٔٓٚ متُقُتقن *  فِب

ًٚ يُ *  وِمْْٓٚ ُُتْرُجقن ْؿ فِبٚش ُُ ْٔ ْٕزْفْٚ ظِ ًٚ وفِبُٚس يٚ بِْل مدم ؿْد أ ْؿ وِرين ُُ قاِري شْقمتِ

ُرون ـّ ْؿ يّذ ُٓ ِّ ـْ ميِٚت اهللِ فً َْقى ذفِؽ خْرٌ ذفِؽ ِم ْٔىُٚن *  افّت ُؿ افّن ُُ تِّْْ ٍْ يٚ بِْل مدم ٓ ي
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ـْ  ُف ِم ُِ ْؿ ُهق وؿبِٔ ـُ ُف يرا ّٕ ُُّيام شْقمِِتاِم إِ ام فُِرِ ُٓ ام فِبٚش ُٓ  يِْْزُع ظْْ
ِٜ
ْؿ ِمـ اْْلّْ ُُ ـام أْخرج أبقْي

 ُٞ ْٔ ِمُْقن﴾ ح ْٗ ِِّذيـ ٓ ُي
ْٚ افّنٔٚضِغ أْوفِٔٚء فِ ِْ ّٕٚ جً  .[27-11]إقمراف: ٓ ترْوّنُْؿ إِ

وم٤مٟمٔمر إمم دذا اًمٜم٤مصح اعمزقمقم ًمٕمٜمف اهلل، يمٞمػ يم٤مد آدم وزوضمف طمقاء قمٚمٞمٝمام اًمسم م، 

وأظمرضمٝمام ُمـ اجلٜم٦م ويم٤مٟم٤م سمسب٥م ذًمؽ قم٤مرللم: وضمٕمم  ل٠مظمذان ُمـ أوراق اجلٜم٦م، 

 ُمستقرلـ. ٤مٕمض، ًمٙمل لسؽما قمقراهتام، سمٕمدُم٤م يم٤مٟمف سمٕمْمف إمم سمٟموجيٛمٕم٤م

ـْ أٟمسٍ (: 2611وذم صحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ) َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف أّن رؾُمقل اهلِل  ،قم

يمفُ  ،عم٤ّم صّقر اهللُ آدم ذِم اجْلٜم٦ّمِ « :ىم٤مل َوؾَمٚمىؿَ  ومجٕمؾ إسِْمٚمِٞمُس ُلٓمِٞمُػ  ،شمريمُف ُم٤م ؿم٤مء اهللُ أْن لؽْمُ

 .»قمرف أّٟمُف ظُمٚمِؼ ظمْٚمً٘م٤م ٓ لتامًمُؽ  ،ومٚماّم رآُه أضْمقف ،قلٜمُْٔمُر ُم٤م دُ  ،سمِفِ 

﴿ؿٚل ربِّ باِم ودٙمذا ضمٕمؾ لٙمٞمد ٔدم، وًمذرلتف ُمـ سمٕمده، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم خمؼًما قمٜمف: 

ًِغ ْؿ أْْج ُٓ ْرِض وُْٕؽِقيّْ ْٕ ـّ هُلْؿ ِِف ا ْ ُؿ ادُْْخِِهغ*  أْؽقْيتِْل ُٕزيِّ ُٓ ّٓ ِظبٚدك ِمْْ ؿٚل *  إِ

ٔؿٌ  هذا ِساطٌ  َِ ـِ اّتبًؽ ِمـ اْفٌِٚويـ*  ظّع ُمْست ّٓ م ِْىٌٚن إِ ْؿ ُش ِٓ ْٔ ْٔس فؽ ظِ  إِّن ِظبِٚدي ف

ًِغ*  ُسقٌم﴾*  وإِّن جّْٓؿ دْقِظُدُهْؿ أْْج َْ ْؿ ُجْزٌء م ُٓ ؾِّ بٍٚب ِمْْ ُُ
ُٜ أْبقاٍب فِ ]احلجر: هلٚ شْبً

39-44]. 

ضمٕمٚمٝم٤م ٔدم قمٚمٞمف  وطمٚمػ سمٕمزة اهلل اًمٕمٔمٞمؿ قمغم اؾمتٛمراره ذم دذه اعمٙمٞمدة، اًمتل

ِٜ اًمسم م أن جيٕمٚمٝم٤م ذم ذرلتف ُمـ سمٕمده، ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ِّْلئُِ ﴿إِْذ ؿٚل ربهؽ فِ

ـْ ضِغٍ  قا فُف شِٚجِديـ*  إِِّنِّ خٚفٌِؼ بؼًا ِم ًُ ـْ ُروِحل ؾَ ُٝ ؾِِٔف ِم *  ؾِ٘ذا شّقْيُتُف وٍْٕخ

ًُقن ْؿ أْْج ُٓ ِه ـُ  ُٜ ُ
ّٓ إِْبِِٔس ا*  ؾسجد اْدلئِ ز وـٚن ِمـ اْفُٚؾِِريـإِ ُْ ؿٚل يٚ إِْبُِِٔس *  ْشت

ْْٝ ِمـ اْفًٚفِغ ـُ ْزت أْم  ُْ ُٝ بِٔدّي أْشت َْ ؿٚل إٔٚ خْرٌ ِمُْْف *  مٚ مًْؽ أْن تْسُجد دِٚ خِ

ـْ ضِغٍ  تُف ِم َْ ـْ ٍٕٚر وخِ تِْل ِم َْ ّٕؽ رِجٔؿٌ *  خِ ْتِل *  ؿٚل ؾْٚخُرْج ِمْْٓٚ ؾِ٘ ًْ ْٔؽ ف وإِّن ظِ
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ـِ إِػ يْقِم افدِّ  ْٕيِْرِِّن إِػ يْقِم ُيْبًُثقن*  ي ّٕؽ ِمـ ادُْْْيِريـ*  ؿٚل ربِّ ؾٖ إِػ يْقِم *  ؿٚل ؾِ٘

ُِقمِ  ًْ  ادْ
ِٝ ًِغ*  اْفقْؿ ْؿ أْْج ُٓ ّزتِؽ ُْٕؽِقيّْ

ًِ ُؿ ادُْْخِِهغ*  ؿٚل ؾبِ ُٓ ّٓ ِظبٚدك ِمْْ ؿٚل *  إِ

ـْ تبًِ*  ؾْٚلؼه واْلّؼ أُؿقُل  ّ ًِغ﴾ْٕمألّن جّْٓؿ ِمْْؽ وِِم ْؿ أْْج ُٓ  .[85-71]ّص: ؽ ِمْْ

 ودذه اًمبٚمقى سم٤مًمِمٞمٓم٤من ُمستٛمرة ًمبٜمل آدم يم٤موم٦م، طمتك لرث اهلل إرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م.

إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من "وىمد أًمػ اًمٕمم ُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ يمت٤مسًم٤م سملم ومٞمف ُمٙم٤ملد اًمِمٞمٓم٤من، أؾمامه: 

 ."ُمـ ُمّم٤ملد اًمِمٞمٓم٤من

 ."شمٚمبٞمس إسمٚمٞمس"وٓسمـ اجلقزي يمت٤مب سمٕمٜمقان: 
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 آدو بأخُٔابتالٛ ابً 
ـْ ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  بِّؾ ِم َُ ًٚ ؾُت ْؿ ٕبٖ اْبْْل مدم بِْٚلؼِّ إِْذ ؿّربٚ ُؿْربٕٚ ِٓ ْٔ ﴿واْتُؾ ظِ

َِغ ّٕام يتَّبُؾ اهللُ ِمـ ادُّْت خِر ؿٚل ْٕؿُتِّْؽ ؿٚل إِ ْٔ ـْ بسْىٝ إيِّل *  أحِدمِهٚ و ْْ ُيتَّبْؾ ِمـ ا
فئِ

ُتِِْل مٚ إٔٚ بِبِٚشٍط ي َْ ْؿُتِؽ إِِّنِّ أخُٚف اهللَيدك فِت
ِٕ ْٔؽ  إِِّنِّ ُأِريُد أْن *  رّب اْفًٚدِغ ِدي إِف

ـْ أْصحِٚب افِّْٚر وذفِؽ جزاُء افّيٚدِِغ قن ِم ُُ ؽ ؾت
ِّ ل وإِْث ِّ ُسُف *  تُبقء بِْ٘ث ٍْ ْٝ فُف ٕ ؾىّقظ

يـ ْرضِ *  ؿْتؾ أِخِٔف ؾَتُِف ؾْٖصبح ِمـ اْْلِٚسِ ْٕ ُٞ ِِف ا ًٚ يْبح ْٔػ  ؾبًٞ اهللُ ُؽراب يُف ـ فُِرِ

ُٖواِري شْقءة أِخل  راِب ؾ ٌُ ـُقن ِمْثؾ هذا اْف ُيقاِري شْقءة أِخِٔف ؿٚل يٚ وْيِتك أظجْزُت أْن أ

 .[31-27]اعم٤مئدة: ؾْٖصبح ِمـ افِّْٚدِمغ﴾

ـْ (: 1677(، وُمسٚمؿ )3335وروى اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) ـِ ُمْسُٕمقدٍ قمبداهلل قم ريض  سْم

ـْ ٟمْٗمٍس شُمْ٘متُؾ فُمْٚماًم « :اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َصغمى ىم٤مل اًمٜمّبِلُّ  :ىم٤مل اهلل قمٜمف، ّٓ  :ًمْٞمس ُِم إِ

ّوِل يِمْٗمٌؾ ُِمٜمْٝم٤م ْٕ ـِ آدم ا ـّ اًْم٘مْتؾ :يم٤من قمغم اسْم ـْ ؾم ّٟمُف أّوُل ُم
ِٕ«. 

 ( ط دجر:221-1/220) "اًمبدال٦م واًمٜمٝم٤مل٦م"ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم 

ؾ طمزًٟم٤م ؿمدلًدا: وأٟمف ىم٤مل ذم وذيمر أدؾ اًمتقارلخ واًمسػم أن آدم طمزن قمغم اسمٜمف د٤مسمٞم

 ذًمؽ ؿمٕمًرا ودق ىمقًمف ومٞمام ذيمره اسمـ ضمرلر قمـ اسمـ محٞمد:

 تغريريريريريريرد وفريريريريريريا د و ريريريريريريـ ظؾقفريريريريريري 

 

 ؾقجريريريريريريريريريف وبرح  غريريريريريريريريريز ؿاريريريريريريريريريق 

 تغريريريريريرير ـريريريريريريؾ ذي فريريريريريريقن وضعريريريريريريؿ 

 

 وؿريريريريريريريؾ لو صريريريريريريري  وفقجريريريريريريريف ودؾريريريريريريريق 
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 وم٠مضمٞم٥م آدم:

 ألريريريريريري  ق لقريريريريريريؾ ؿريريريريريري  ؿريريريريريري    قًعريريريريريري 

 

 وصريريري ر وكريريريل ـ دقريريري  وفريريري لق 

 فريريريريري وجريريريريري   لؼريريريريرين ؿريريريريري  ـريريريريري ن  ـ 

 

 ظريريريذ خريريريق  ؾ ريريري    ريريري    ريريريق 

وق و وفوعر ؾقف كظر، وؿ   ؽقن آدم ظؾقف وفس م ؿ ل ـ ً     حزن لف لؾغ ف، ؾلفػف  

 ـ  ف وقريلعضفؿ إػ ق و، وؾقف أؿقول ووهلل أظؾؿ. 

ب، وُم٤م لدرلف، وُم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم شمسٛمٞم٦م اسمٜم آدم هب٤مسمٞمؾ  لوألًْم٤م حمٛمد سمـ محٞمد ىمد يُمذ 

 وىم٤مسمٞمؾ؟

 صم٤مسم٧م وإُم٤م أسم٘مٞمتف ًمبٞم٤من ضٕمٗمف.ومٝمذا اًمِمٕمر همػم 
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 ابتالٛ أّل زضل اهلل إىل أٍل األزض ىْح علُٔ الطالو
ًٚ إِػ ؿْقمِ ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ؾمقرة إقمراف:  ُٕقح  ْٚ ِْ ِف ؾَٚل يٚ ؿْقِم ﴿فَْد أْرش

ْؿ ظذاب يْقٍم ظئِؿٍ  اْظُبُدوا اهللَ ُُ ْٔ ُه إِِّنِّ أخُٚف ظِ ـْ إِفٍف ؽْرُ ْؿ ِم ُُ ـْ ؿْقِمِف ؿ*  مٚ ف ٚل ادأُْل ِم

ٚ فْراك ِِف ضلٍل ُمبِغٍ  ّٕ ـْ ربِّ اْفًٚدِغ*  إِ ٌٜ وفُِِّْل رُشقٌل ِم ْٔس ِب ضلف *  ؿٚل يٚ ؿْقِم ف

قن ُّ ِ ًْ ْؿ وأْظُِؿ ِمـ اهلِل مٚ ٓ ت ُُ ْٕهُح ف ْؿ ِرشِٚٓت ربِّ وأ ُُ ٌُ ِِّ ْؿ *  ُأب ـُ أوظِجْبُتْؿ أْن جٚء

ْؿ ظذ رُجٍؾ  ُُ ـْ ربِّ ٌر ِم ـْ ْؿ ُتْرمُحقنِذ ُُ ِّ َُقا وفً ْؿ وفِتّت ـُ ُِْْٔذر
ْؿ فِ ُُ ُْْٔٚه *  ِمْْ ْٕج ؾُّذُبقُه ؾٖ

ِّغ﴾ ًٚ ظ ُٕقا ؿْقم ِِْؽ وأْؽرْؿْٚ اّفِذيـ ـّذُبقا بِآيٚتِْٚ إِّّنُْؿ ـٚ ٍُ -59ٕقمراف: ا]واّفِذيـ مًُف ِِف اْف

64].  

اًمنمك، ومت٠مُمؾ يمٞمػ لدقمق ىمقُمف إمم اهلل، ولرلد إٟم٘م٤مذدؿ ُمـ اًمْمم ل، وُيذردؿ ُمـ 

ٚ فْراك ِِف ومػمد قمٚمٞمف أذاف ىمقُمف وظمٞم٤مردؿ يمام ذيمر اهلل قمٜمٝمؿ:  ّٕ ـْ ؿْقِمِف إِ ﴿ؿٚل ادأُْل ِم

، وُمٕمٜمك دذا أهنؿ دؿ قمغم ددى واؾمت٘م٤مُم٦م، وإذا يم٤مٟم٧م دذه [60]إقمراف: ضلٍل ُمبٍِغ﴾

 ُم٘م٤مًم٦م إذاف، ومام دل ُم٘م٤مًم٦م ؾم٘مط اًم٘مقم وأردادؿ؟!

ْؿ دقد:  ول٘مقل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ؾمقرة ُُ ًٚ إِػ ؿْقِمِف إِِّنِّ ف ُٕقح  ْٚ ِْ ﴿وفَْد أْرش

ّٓ ا*  ِٕذيٌر ُمبِغٌ  ُبُدوا إِ ًْ ْؿ ظذاب يْقٍم أفِٔؿٍ  هللَأْن ٓ ت ُُ ْٔ ؾَٚل ادْأُل اّفِذيـ *  إِِّنِّ أخُٚف ظِ

ّٓ اّفِذيـ ُهْؿ أراِذُفْٚ ّٓ بؼًا ِمْثِْٚ ومٚ ٕراك اّتبًؽ إِ ـْ ؿْقِمِف مٚ ٕراك إِ بِٚدي افّرْأِي  ـٍُروا ِم

ْؿ ـِٚذبِغ ُُ ـْ ؾْوٍؾ بْؾ ُٕيْه ْْٔٚ ِم ْؿ ظِ ُُ ٍٜ *  ومٚ ٕرى ف ِّْٔ ُٝ ظذ ب ْْ ـُ ؿٚل يٚ ؿْقِم أرأْيُتْؿ إِْن 

ُتْؿ هلٚ ـِٚرُهقن ْٕ قهٚ وأ ُّ ُُ ِزُم ِْ ُٕ ْؿ أ ُُ ْٔ ْٝ ظِ ٔ ِّّ ًُ ِْْدِه ؾ ـْ ِظ ًٜ ِم ـْ ربِّ ومتِِّٚن رمْح ويٚ ؿْقِم *  ِم

ِْٔف مًٚٓ  ْؿ ظِ ُُ ِْؿ  ٓ أْشُٖف ّٓ ظذ اهللِ ومٚ إٔٚ بِىِٚرِد اّفِذيـ ممُْقا إِّّنُْؿ ُملُؿق رِّبِّ إِْن أْجِري إِ
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ُِقن ًٚ جْتٓ ْؿ ؿْقم ـُ ُرون*  وفُِِّْل أرا ـّ ْؿ أؾل تذ ِِّن ِمـ اهللِ إِْن ضرْدُِتُ ـْ يُْْكُ *  ويٚ ؿْقِم م

ْٔٛ وٓ أُؿق ـُ اهللِ وٓ أْظُِؿ اْفٌ ْؿ ِظِْْدي خزاِئ ُُ ِِّذيـ وٓ أُؿقُل ف ُل إِِّنِّ مٌِؽ وٓ أُؿقُل فِ

ْؿ إِِّنِّ إِذًا دِـ افّيٚدِِغ﴾ ِٓ ِس ٍُ ْٕ ُؿ اهلُل خْرًا اهللُ أْظُِؿ باِم ِِف أ ُٓ تِٔ ْٗ ـْ ُي ْؿ ف ُُ ُُْٔ ]دقد: تْزدِري أْظ

25-31]. 

ذم ٟمبل اهلل ٟمقح  اعمٙمذسملم وذم دذه أل٤مت لذيمر رسمٜم٤م شمب٤مرك وشمٕم٤ممم اًمقىمٞمٕم٦م ُمـ

ًمٞمس إٓ سمنًما يمقاطمد ُمٜمٝمؿ، ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمسػمه قمٜمد أل٦م سم٠مؾمٚمقب آظمر، ودق أٟمف 

(: أي ًمس٧م سمٛمٚمؽ وًمٙمٜمؽ سمنم، ومٙمٞمػ أوطمل إًمٞمؽ ُمـ دوٟمٜم٤م، صمؿ ُم٤م ٟمراك 2/598)

اشمبٕمؽ إٓ اًمذلـ دؿ أراذًمٜم٤م يم٤مًمب٤مقم٦م، واحل٤ميم٦م، وأؿمب٤مدٝمؿ، ومل لتبٕمؽ إذاف وٓ 

ٝمؿ، وٓ ومٙمر، وٓ ٟمٔمر، سمؾ اًمرؤؾم٤مء ُمٜم٤م، صمؿ د١مٓء اًمذلـ اشمبٕمقك مل لٙمـ قمـ شمرٍو ُمٜم

ّٓ اّفِذيـ ُهْؿ أراِذُفْٚ بِٚدي سمٛمجرد ُم٤م دقمقهتؿ أضم٤مسمقك، وهلذا ىم٤مًمقا:  ﴿ ومٚ ٕراك اّتبًؽ إِ

 يمم ُمف. ادـ. [27]دقد:افّرْأِي﴾

ومت٠مُمؾ قمبداهلل هلذا اًمتٕمبػم ُمـ د١مٓء اًمٕمّم٤مة اعمٙمذسملم هلذا اًمٜمبل اًمرؾمقل قمٚمٞمف 

 اًمسم م وٕشمب٤مقمف سمٕمدة أُمقر:

 ُمٞمزة ًمٜمقح قمٚمٞمٝمؿ. أٟمف ٓ -1

 وإٟمام دق ُمثٚمٝمؿ. -2

 أن أشمب٤مقمف ًمٞمس دؿ ُمـ إذاف، وإٟمام ُمـ ؾم٘مط اًم٘مقم وضٕمٗم٤مئٝمؿ. -3

أن د١مٓء إشمب٤مع ًمٞمس قمٜمددؿ رول٦م، وإدراك ًمٕمقاىم٥م إُمقر، وُم٤م لّمٚمح ُمٜمٝم٤م  -4

 وُم٤م لٗمسد.

ذم أل٦م دًٓم٦م قمغم ُمدح اعمٙمذسملم ٕٟمٗمسٝمؿ سم٤مًمرول٦م، واإلدراك، وُمٕمروم٦م  -5
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 واعمٗم٤مؾمد. اعمّم٤مًمح

ـْ ؾْوٍؾ﴾وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -6 ْْٔٚ ِم ْؿ ظِ ُُ ، ل٘مقًمقن ألًْم٤م ُمع ُم٤م [27]دقد:﴿ومٚ ٕرى ف

٤ًم وٓ ُمٕمٜمك، ومم  شمٗمْمٚمقٟمٜم٤م قمؽ ٓ شمزلدون قمٚمٞمٜم٤م سمٌمء ٓ طِمسشم٘مدم، وم٠مٟم٧م ل٤م ٟمقح، وأشمب٤م

 ٓ ذم ددال٦م، وٓ ذم ضم٤مه، وٓ ذم ظمٚمؼ، وٓ ذم رزق، وٓ ذم أُمقال، وأوٓد.

 ذم ذًمؽ يمٚمف، ومٕمم م ٟمتبٕمٙمؿ؟! ٟمٗمْمٚمٙمؿومٞم٘مقًمقن: ٟمحـ 

 اهت٤مُمٝمؿ ًمف أٟمف ض٤مل يمام ذيمر اهلل ذم ؾمقرة إقمراف ذم أل٤مت اعمت٘مدُم٦م. -7

)يم٠مهنؿ ـمٚمبقا ُمٜمف أن لٓمرد اعم١مُمٜملم قمٜمف اطمتِم٤مًُم٤م  (:2/599ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل )

ـ أن لٓمرد مج٤مقم٦م ُم ^وٟمٗم٤مؾم٦م ُمٜمٝمؿ أن جيٚمسقا ُمٕمٝمؿ، يمام ؾم٠مل أُمث٤مهلؿ ظم٤مشمؿ اًمرؾمؾ 

 ادـاًمْمٕمٗم٤مء(. 

ِْٔف مًٚٓ ومٚمذًمؽ ىم٤مل ٟمقح قمٚمٞمف اًمسم م يمام ذيمر اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف:  ْؿ ظِ ُُ ﴿ويٚ ؿْقِم ٓ أْشُٖف

 ًٚ ْؿ ؿْقم ـُ ِْؿ وفُِِّْل أرا ّٓ ظذ اهلِل ومٚ إٔٚ بِىِٚرِد اّفِذيـ ممُْقا إِّّنُْؿ ُملُؿق رِّبِّ إِْن أْجِري إِ

ُِقن ِِّن ِمـ اهللِ *  جْتٓ ـْ يُْْكُ ُرونويٚ ؿْقِم م ـّ ْؿ أؾل تذ ْؿ ِظِْْدي *   إِْن ضرْدُِتُ ُُ وٓ أُؿقُل ف

ـْ  ْؿ ف ُُ ُُْٔ ِِّذيـ تْزدِري أْظ
ْٔٛ وٓ أُؿقُل إِِّنِّ مٌِؽ وٓ أُؿقُل فِ ـُ اهللِ وٓ أْظُِؿ اْفٌ

خزائِ

ْؿ إِِّنِّ إِذًا دِـ افّيٚدِِغ﴾ ِٓ ِس ٍُ ْٕ ُؿ اهللُ خْرًا اهلُل أْظُِؿ باِم ِِف أ ُٓ تِٔ ْٗ  .[31-29]دقد: ُي

وٟمقح قمٚمٞمف اًمسم م ُمستٛمر ذم دقمقشمف إمم اهلل، ٓ لثٜمٞمف دذا اًمرد، واًمتٜم٘مُّص، وقمدم 

 اقمتب٤مر أي رء ًمف.

ويمٚمام ازداد ٟمّمحف هلؿ، ازداد شمٙمذلبٝمؿ ًمف، واؿمتد اًمبم ء، ىم٤مل اهلل ضمؾ ذم قمم ه قمـ 

ًْٔل وّنٚراً ٟمقح:  ِّام *  ّٓ ؾِراراً ؾِْؿ يِزْدُهْؿ ُدظٚئل إِ *  ﴿ؿٚل ربِّ إِِّنِّ دظْقُت ؿْقِمل ف ـُ وإِِّنِّ 

ُزوا  ُْ وا واْشت ٌْنْقا ثُِِّٔٚبْؿ وأسه ْؿ ِِف مذاِّنِْؿ واْشت ُٓ ُِقا أصٚبًِ ر هُلْؿ جً
ٍِ ٌْ ْؿ فِت دظْقُِتُ
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بٚراً  ُْ ْؿ ِجٓٚراً *  اْشتِ ُٝ هُلْؿ وأْسْرُت هُلْؿ إِْساراً *  ُثّؿ إِِّنِّ دظْقُِتُ ُٝ *  ُثّؿ إِِّنِّ أْظِْْ ِْ َُ ؾ

ُروا  ٍِ ٌْ ٚراً اْشت ٍّ ُف ـٚن ؽ ّٕ ْؿ إِ ُُ ْؿ ِمْدراراً *  رّب ُُ ْٔ ْؿ بِْٖمقاٍل وبِْغ *  ُيْرِشِؾ افّسامء ظِ ـُ ِدْد ّْ وُي

ْؿ أّْنٚراً  ُُ ْؿ جٍّْٚت وجْيًْؾ ف ُُ ْؿ ٓ تْرُجقن هللِِّ وؿٚراً *  وجْيًْؾ ف ُُ ْؿ *  مٚ ف ُُ وؿْد خَِ

ْٔػ خِؼ اهللُ شْبع شامواٍت ضِبٚؿًٚ *  أْضقاراً  ُٕقرًا وجًؾ وجً*  أ ْْ ترْوا ـ ـّ  ِٓ ؾ اْفَّر ؾِٔ

س ِساجًٚ  ّْ ًٚ *  افّن ْرِض ٕبٚت ْٕ ْؿ ِمـ ا ُُ بت ْٕ ْؿ إِْخراجًٚ *  واهللُ أ ُُ ِرُج ْؿ ؾِٔٓٚ وُُيْ ـُ ُٔد ًِ *  ُثّؿ ُي

ْرض بِسٚضًٚ  ْٕ ُؿ ا ُُ قا ِمْْٓٚ ُشُبًل ؾِجٚجًٚ *  واهللُ جًؾ ف ُُ ُِ ُٕقٌح ربِّ إِّّنُْؿ *  فِتْس ؿٚل 

ـْ  ْْ  قا م ًُ ّٓ خسٚراً  ظهْقِِّن واّتب ّبٚراً *  يِزْدُه مُٚفُف ووفُدُه إِ ـُ رًا  ُْ وؿُٚفقا ٓ *  ومُُروا م

ًُقق وٕرْسًا﴾ ٌُقث وي ًٚ وٓ ي ْؿ وٓ تذُرّن وّدًا وٓ ُشقاظ ُُ  .[23-5]ٟمقح: تذُرّن مهِلت

ْْٔٚ اهتٛمقا ٟمقطًم٤م وأشمب٤مقمف سم٠مهنؿ يم٤مذسمقن، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ:  -8 ْؿ ظِ ُُ ﴿ ومٚ ٕرى ف

ـْ ؾْوٍؾ بْؾ  ْؿ ـِٚذبِغ﴾ ِم ُُ  .[27]دقد:ُٕيْه

ُٕقٍح هتٛمقه سم٤مجلٜمقن، ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ: سمؾ ا -9 ْؿ ؿْقُم  ُٓ ْٝ ؿْبِ ﴿ـّذب

 .[9]اًم٘مٛمر:ؾُّذُبقا ظْبدٕٚ وؿُٚفقا جْمُْقٌن واْزُدِجر﴾

شمسٚمٞم٦م سمٜمبل اهلل ٟمقح؟! يمٞمػ يمذسمف ىمقُمف، واهتٛمقه سم٤مجلٜمقن اهلل أُم٤م ًمؽ أهي٤م اًمداقمل إمم 

 ويمذسمقه.

ِِّذيـ ـٍُروا حل٘مف آسمتم ء ذم زوضمف، ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  سمؾ ﴿ِضب اهلُل مثًل فِ

 ِْٚٔ ٌْ ـْ ِظبِٚدٕٚ صِٚلْغِ ؾخٕٚتٚمُهٚ ؾِْؿ ُي ـِ ِم ُٕقٍح واْمرأت ُفقٍط ـٕٚتٚ حْتٝ ظْبدْي اْمرأت 

ًٚ وِؿٔؾ اْدُخل افّْٚر مع افّداِخِِغ﴾ ْٔئ ام ِمـ اهللِ ص ُٓ  .[10]اًمتحرلؿ: ظْْ

بِٚل وٕٚدى وذم وًمده، وومٚمذة يمبده، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: سمؾ  ﴿وِهل جْتِري ِِّبِْؿ ِِف مْقٍج ـْْٚلِ

ـْ مع اْفُٚؾِِريـ ُُ ْٛ مًْٚ وٓ ت ِزٍل يٚ ُبّْل اْرـ ًْ ؿٚل شآوي إِػ جبٍؾ *  ُٕقٌح اْبُْف وـٚن ِِف م
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ـْ رحِ  ّٓ م ـْ أْمِر اهللِ إِ ِْل ِمـ ادِْٚء ؿٚل ٓ ظِٚصؿ اْفْٔقم ِم ُّ ِه ًْ ام ادْْقُج ؾُٚن ي ُٓ ْْٔ ؿ وحٚل ب

ٌْرِؿغ ْمُر *  ِمـ ادُْ ْٕ ًِل وِؽٔض ادُْٚء وُؿِِض ا ًِل مٚءِك ويٚ شامُء أْؿِِ وِؿٔؾ يٚ أْرُض اْبِ

َِْْقِم افّيٚدِِغ دًا فِ ًْ قِديِّ وِؿٔؾ ُب ـْ *  واْشتقْت ظذ اْْلُ ُٕقٌح رّبُف ؾَٚل ربِّ إِّن اْبِْل ِم وٕٚدى 

غأْهِع وإِّن وْظدك الْ  ِّ ْٕٝ أْحُُؿ اْلٚـِ ُف ظٌّؾ *  ؼه وأ ّٕ ـْ أْهِِؽ إِ ْٔس ِم ُف ف ّٕ ُٕقُح إِ ؿٚل يٚ 

قن ِمـ اْْلِٚهِِغ ُُ ٌؿ إِِّنِّ أِظُيؽ أْن ت ِْ ْٔس فؽ بِِف ِظ ـِ مٚ ف ؿٚل ربِّ *  ؽْرُ صٚفٍِح ؾل تْسْٖف

ْر يِل وت ٍِ ٌْ ّٓ ت ٌؿ وإِ ِْ ْٔس يِل بِِف ِظ ـْ ِمـ إِِّنِّ أُظقُذ بِؽ أْن أْشٖفؽ مٚ ف ـُ ْرمْحِْل أ

يـ﴾  .[47-42]دقد: اْْلِٚسِ

وُمع ذًمؽ ٓ لثٜمٞمف دذا آسمتم ء، ويمؾ ُم٤م طمّمؾ ًمف ُمـ أقمدائف، واًمسٗمٝم٤مء، سمؾ ذم يمؾ 

ذًمؽ ودق راسمط اجل٠مش، حمتس٥م إضمر، واعمثقسم٦م ُمـ اهلل، ُمتقيممً  قمٚمٞمف، وُمتحٍد هلؿ، ىم٤مل 

ُٕقٍح إِْذ ؿٚل فَِْقمِ اهلل شمٕم٤ممم:  ْؿ ٕبٖ  ِٓ ْٔ ْؿ مَِٚمل ﴿واْتُؾ ظِ ُُ ْٔ ِف يٚ ؿْقِم إِْن ـٚن ـُز ظِ

ْؿ  ـُ ـْ أْمُر ُُ ْؿ ُثّؿ ٓ ي ـُ ْؿ وُذـٚء ـُ قا أْمر ًُ
ُٝ ؾْْٖجِ ِْ ـّ وتْذـِِري بِآيِٚت اهللِ ؾًذ اهللِ تق

ًٜ ُثّؿ اْؿُوقا إيِّل وٓ ُتْْيُِرونِ  ّّ ْؿ ُؽ ُُ ْٔ ّٓ *  ظِ ـْ أْجٍر إِْن أْجِري إِ ْؿ ِم ُُ ُْٔتْؿ ؾام شْٖفُت  ؾِْ٘ن تقّف

غ ِّ ـُقن ِمـ ادُْْسِِ  .[72-71]لقٟمس: ﴾ ظذ اهللِ وُأِمْرُت أْن أ

وًمٞمس دذا إُمر أل٤مًُم٤م، أو ؿمٝمقرًا ىمٚمٞمٚم٦م، سمؾ شمسٕمامئ٦م ومخسقن قم٤مًُم٤م، يمام ىم٤مل اهلل 

ًٚ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ّٓ مْخِسغ ظٚم ٍٜ إِ ْؿ أْفػ شْ ِٓ ًٚ إِػ ؿْقِمِف ؾِبِٞ ؾِٔ ُٕقح  ْٚ ِْ ﴿وفَْد أْرش

ًٜ *  وُهْؿ طٚدُِقن ؾٖخذُهُؿ افىهقؾٚنُ  ْٚهٚ مي ِْ ِٜ وجً ْٔ ٍِ ُْْٔٚه وأْصحٚب افّس ْٕج ؾٖ

ًِْٚدِغ﴾  .[15-14]اًمٕمٜمٙمبقت: فِ

ُٕقٍح دددوه أن لرمجقه سم٤محلج٤مرة، ىم٤مل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم:  -10 ْٝ ؿْقُم  ﴿ـّذب

َُقن*  ادُْْرشِِغ ُٕقٌح أٓ تّت ْؿ رُشقٌل أِمغٌ *  إِْذ ؿٚل هُلْؿ أُخقُهْؿ  ُُ َُقا اهللَ * إِِّنِّ ف  ؾّٚت
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ًُقنِ  ّٓ ظذ ربِّ اْفًٚدِغ*  وأضِٔ ـْ أْجٍر إِْن أْجِري إِ ِْٔف ِم ْؿ ظِ ُُ َُقا *  ومٚ أْشُٖف  اهللَؾّٚت

ًُقنِ  ْرذُفقن*  وأضِٔ ْٕ ـُ فؽ واّتبًؽ ا ِم ْٗ ُٕ ُِقن*  ؿُٚفقا أ ًّْ ُٕقا ي ل باِم ـٚ
ِّ ِْ إِْن *  ؿٚل ومٚ ِظ

ُرون ًُ ّٓ ظذ ربِّ فْق تْن ْؿ إِ ِمِْغ*  ِحسُِّٚبُ ْٗ ّٓ ِٕذيٌر ُمبِغٌ *  ومٚ إٔٚ بِىِٚرِد ادُْ ؿُٚفقا *  إِْن إٔٚ إِ

ـّ ِمـ ادْْرُجقِمغ﴾ قٕ ُُ ُٕقُح فت ـْ  ْْ تْْتِف يٚ 
 .[116-105]اًمِمٕمراء: فئِ

إٟمف ُيّمؾ ًمإلٟمس٤من  غم: وٓ لْمٞمؼ صدره، وٓ هيتؿ، سمؾوًمٞمس ُمٕمٜمك دذا أٟمف لبت

ّٕؽ يِؤُؼ صْدُرك باِم  :^ٜم٤م حمٛمد دذا، يمام ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمـ ٟمبٞم ُِؿ أ ًْ ﴿وفَْد ٕ

َُقُفقن ـْ ِمـ افّسِٚجِديـ*  ي ـُ ِد ربِّؽ و ّْ ْٖتِٔؽ *  ؾسبِّْح بِح واْظُبْد رّبؽ حّتك ي

َُِغ﴾   وًمٙمـ ُمٕمٜم٤مه أٟمف ٓ شمثٜمٞمف اخلٓمقب وٓ شمزلده إٓ صمب٤مشًم٤م.، [99-97]احلجر: اْفٔ

ًمٕمدد اًمذلـ ًمـ ل١مُمـ همػمدؿ ُمـ ىمقُمف، وعم٤م طمّمؾ ُمراد اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، واؾمتٙمٛمؾ ا

ًُِدٕٚ إِْن وسمٕمد حتدهيؿ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ْٖتِْٚ باِم ت ثْرت ِجدافْٚ ؾ ـْ ُٕقُح ؿْد جٚدْفتْٚ ؾٖ ﴿ؿُٚفقا يٚ 

ْْٝ ِمـ افّهِٚدِؿغ ِجِزيـ*  ـُ ًْ ُّ ُتْؿ بِ ْٕ ْؿ بِِف اهلُل إِْن صٚء ومٚ أ ُُ تِٔ
ْٖ ّٕام ي ْؿ *  ؿٚل إِ ُُ ًُ وٓ يٍْْ

ِْٔف  ُْٕهِحل إِنْ  ْؿ وإِف ُُ ْؿ ُهق ربه ُُ ِقي ٌْ ْؿ إِْن ـٚن اهللُ ُيِريُد أْن ُي ُُ ْٕهح ف أرْدُت أْن أ

ًُقن﴾  .[34-32]دقد: ُتْرج

 ودذا اًمتحدي لدل قمغم اؾمتخٗم٤مف سمف قمٚمٞمف اًمسم م. -12

 ومدقم٤م رسمف سمقطمل ُمـ اهلل ؾمبح٤مٟمف، أٟمف ًمـ ل١مُمـ ؾمقى ُمـ ىمد آُمـ: ومدقم٤م قمٚمٞمٝمؿ.

َؿ ادُِْجُٔبقَن َوفَ وضمؾ ذم قمم ه:  ىم٤مل اهلل قمز ًْ
ِْ َِ ُٕقٌح َؾ  ٚ َٕ َٚدا َٕ ْد  ـَ  *ََ ُف ِم َِ َُْْٔٚه َوَأْه َٕج  َو

ًَئِِؿ  ْرِب اْف َُ َتُف ُهْؿ اْفَبِٚؿَغ   *اْف ي  َْٚ ُذرِّ ِْ ًَ ـَ  *َوَج ِخِري ْٔ ِْٔف ِِف ا َِ َْٚ َظ ـْ َشَلٌم َظَذ  *َوَتَر

ٚدََِغ  ًَ َْٕجِزي ادُْْح  *ُٕقٍح ِِف اْف َذفَِؽ  ـَ  ٚ  ٕ ِمَِْغ  *ِسَِْغ إِ ْٗ ٚ ادُْ َٕ ـْ ِظَبِٚد ُف ِم  ٕ ُثؿ  َأْؽَرْؿَْٚ  *إِ

ـَ   َخِري ْٔ   .[82-75: ّم٤موم٤مت]اًم﴾ا
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ْرِض ِمـ اْفُٚؾِِريـ دّيٚرًا﴾وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ْٕ ُٕقٌح ربِّ ٓ تذْر ظذ ا  .[26]ٟمقح:﴿وؿٚل 

ـْ ؿقْ وىم٤مل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم:  ِمـ ِم ْٗ ـْ ُي ُف ف ّٕ ُٕقٍح أ ـْ ؿْد ممـ ﴿وُأوِحل إِػ  ّٓ م ِمؽ إِ

ُِقن﴾ ً ٍْ ُٕقا ي  .[36]دقد:ؾل تْبتئِْس باِم ـٚ

، دق لريم٥م ومٞمٝم٤م وأن لّمٜمع اًمسٗمٞمٜم٦م ٟمقطًم٤م قمٚمٞمف اًمسم م اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  وم٠مُمر

ّٓ ؿٌِِٔؾ﴾وُمـ آُمـ ُمٕمف:   .[40]دقد:﴿ ومٚ ممـ مًُف إِ

 ُمـ ومجٕمؾ لّمٜمع اًمسٗمٞمٜم٦م )اًمٗمٚمؽ(: ودؿ لسخرون سمف، ولستٝمزؤون سمف، ٟمٕمقذ سم٤مهلل

قا اخلذٓن، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ُّ ُِْْٔٚ ووْحِْٔٚ وٓ ُُتٚضِْبِْل ِِف اّفِذيـ طِ ِْؽ بِْٖظ ٍُ ﴿واْصِْع اْف

ٌْرُؿقن ـْ ؿْقِمِف شِخُروا ِمُْْف ؿٚل إِْن تْسخُروا *  إِّّنُْؿ ُم ِْٔف مأٌل ِم ِّام مّر ظِ ـُ ِْؽ و ٍُ ويْهُْع اْف

ْؿ ـام تْسخُرون ُُ ٚ ْٕسخُر ِمْْ ّٕ ِْٔف  * ِمّْٚ ؾِ٘ ِزيِف وحيِؾه ظِ تِِٔف ظذاٌب ُُيْ
ْٖ ـْ ي قن م ُّ ِ ًْ ؾسْقف ت

ٔؿٌ  َِ ؾٍّ زْوجْغِ اْثْْغِ *  ظذاٌب ُم ـُ ـْ  ْٚ امْحِْؾ ؾِٔٓٚ ِم ِْ حّتك إِذا جٚء أْمُرٕٚ وؾٚر افّتْهقُر ُؿ

ّٓ ؿٌِِٔؾ  ـْ ممـ ومٚ ممـ مًُف إِ ِْٔف اْفَْقُل وم ـْ شبؼ ظِ ّٓ م ٚ وؿٚل اْرـُبقا ؾِٔٓ*  وأْهِؽ إِ

قٌر رِحٔؿٌ  ٍُ بِٚل وٕٚدى *  بِْسِؿ اهللِ جْمراهٚ وُمْرشٚهٚ إِّن ربِّ فٌ وِهل جْتِري ِِّبِْؿ ِِف مْقٍج ـْْٚلِ

ـْ مع اْفُٚؾِِريـ ُُ ْٛ مًْٚ وٓ ت ِزٍل يٚ ُبّْل اْرـ ًْ ؿٚل شآوي إِػ جبٍؾ *  ُٕقٌح اْبُْف وـٚن ِِف م

ـْ أمْ  ِْل ِمـ ادِْٚء ؿٚل ٓ ظِٚصؿ اْفْٔقم ِم ُّ ِه ًْ ام ادْْقُج ؾُٚن ي ُٓ ْْٔ ـْ رِحؿ وحٚل ب ّٓ م ِر اهللِ إِ

ٌْرِؿغ ْمُر *  ِمـ ادُْ ْٕ ًِل وِؽٔض ادُْٚء وُؿِِض ا ًِل مٚءِك ويٚ شامُء أْؿِِ وِؿٔؾ يٚ أْرُض اْبِ

َْقِم افّيٚدِِغ ِْ دًا فِ ًْ قِديِّ وِؿٔؾ ُب  .[44-37]دقد: ﴾ واْشتقْت ظذ اْْلُ

اًمقا ٓضملم ذم سم٤مـمٚمٝمؿ، وُمع دذا وم٢مهنؿ لقم ومٛمع ُمٕم٤ملٜم٦م اًمٕمذاب، ودؿ ٓ ز -14

اًم٘مٞم٤مُم٦م لٜمٙمرون أن ٟمقطًم٤م سمٚمٖمٝمؿ، أو أٟمذردؿ، ول٤م هلل اًمٕمج٥م، ذًمؽ اًمٕمٛمر اًمٓمقلؾ، 

وشمٚمؽ اًمسٜملم اعمدلدة اًمتل ُمٙم٨م ٟمقح قمٚمٞمف اًمسم م لدقمقدؿ ومٞمٝم٤م إمم اهلل، وُيذردؿ ُمـ 
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ـْ (: 3339سمرىمؿ )اًمبخ٤مري قم٘م٤مسمف، وُمع ذًمؽ ضمحدوا ذًمؽ يمٚمف، ومٗمل صحٞمح  أيِب  قم

 ،جيِلُء ُٟمقٌح وُأُّمُتفُ « :َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ رؾُمقُل اهلِل  :ىم٤مل :ىم٤ملاخلدري، ؾمِٕمٞمٍد 

ُُّمتِفِ  ،ٟمٕمْؿ أْي رب   :ومٞمُ٘مقُل  ؟دْؾ سمّٚمْٖم٧م :ومٞمُ٘مقُل اهللُ شمٕم٤ممم ِٕ  :ومٞمُ٘مقًُمقن ؟دْؾ سمّٚمٖمُٙمؿْ  :ومٞمُ٘مقُل 

ـْ ٟمبِل   ـْ لِْمٝمُد ًمؽًمِٜمُق :ومٞمُ٘مقُل  ،ٓ ُم٤م ضم٤مءٟم٤م ُِم َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف حُمّٛمٌد  :ومٞمُ٘مقُل  ؟ٍح ُم

ًٜ وشًىٚ : وُدق ىمْقًُمُف ضمّؾ ِذيْمُرهُ  ،ومٜمِْمٝمُد أّٟمُف ىمْد سمّٚمغ ،وُأُّمُتفُ  َوؾَمٚمىؿَ  ْؿ ُأّم ـُ ْٚ ِْ ﴿وـذفِؽ جً

ُٕقا ُصٓداء ظذ افِّْٚس﴾ ق ُُ  .»واًْمقؾمُط اًْمٕمْدُل  [143]اًمب٘مرة: فِت

 ء.ودذا يمٚمف ُمـ آسمتم 
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 ّصٔ٘ ىْح علُٔ الطالو لْلدِ
ـِ قمْٛمٍرو (: 2/170روى اإلُم٤مم أمحد ذم ُمسٜمده ) ـْ قمْبِد اهلِل سْم سمـ اًمٕم٤مص ريض قم

ـْ أْدِؾ  ،َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ يُمٜم٤ّم قِمٜمْد رؾُمقِل اهلِل  :ىم٤ملاهلل قمٜمٝمام،  ومج٤مء رضُمٌؾ ُِم

لب٤مِج قمٚمْٞمِف ضُمّب٦ٌم ؾِمٞمج٤مٍن ُمْزرُ  ،اًْمب٤مِدل٦مِ  أٓ إِّن ص٤مطِمبُٙمْؿ دذا ىمْد وضع يُمّؾ  :وم٘م٤مل ،ورٌة سم٤ِمًمد 

ـِ وم٤مِرسٍ  ـِ وم٤مِرسٍ  :ىم٤مل ،وم٤مِرٍس اسْم ـِ راعٍ  ،ُلِرلُد أْن لْمع يُمّؾ وم٤مِرٍس اسْم  ،ولْرومع يُمّؾ راٍع اسْم

أرى  أٓ« :وىم٤مل ،سمِٛمج٤مُِمِع ضُمّبتِفِ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وم٠مظمذ رؾُمقُل اهللِ  :ىم٤مل

ـْ ٓ لْٕمِ٘مُؾ  عم٤ّم  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ إِّن ٟمبِّل اهللِ ُٟمقطًم٤م « :صُمّؿ ىم٤مل ،»قمٚمْٞمؽ ًمِب٤مس ُم

سْمٜمِفِ  :طمرضشْمُف اًْمقوم٤مةُ  ِٓ ـْ اصْمٜمتلْمِ  ،آُُمُرك سم٤ِمصْمٜمتلْمِ  ،إِِّن  ىم٤مصٌّ قمٚمْٞمؽ اًْمقِصّٞم٦م :ىم٤مل   ،وأهْن٤مك قم

ّٓ اهللُ :آُُمُرك ْرِضلم اًمّسْبع ،وم٢مِّن اًمّسٛمقاِت اًمّسْبع ،سممِ  إًِمف إِ ْٕ  ،ًمْق ُوِضٕم٧ْم ذِم يمِّٗم٦مٍ  ،وا

ّٓ اهلُل ذِم يمِّٗم٦مٍ  ّٓ اهللُ  ،وُوِضٕم٧ْم ٓ إًِمف إِ ـّ ٓ إًِمف إِ  ،وًمْق أّن اًمّسٛمقاِت اًمّسْبع ،رضمح٧ْم هِبِ

ْرِضلم اًمّسْبع ْٕ ـّ طمْٚم٘م٦ًم ُُمْبٝمٛم٦مً  ،وا ّٓ اهللُ  ،يُم ـّ ٓ إًِمف إِ  ،اهللِ وسمِحْٛمِدهِ وؾُمْبح٤من  ،ىمّمٛمْتُٝم

 
ٍ
كِ  ،وهِب٤م ُلْرزُق اخْلْٚمُؼ  ،وم٢مهِّن٤م صم ُة يُمؾ  ْرء ْ ـْ اًمنم  أْو  :ىُمْٚم٧ُم  :ىم٤مل ،»واًْمٙمِؼْمِ  ،وأهْن٤مك قم

ُك ىمْد قمروْمٜم٤مهُ  ْ طمِدٟم٤م ٟمْٕمم ِن  :ىم٤مل ؟ومام اًْمِٙمؼْمُ  ،ىِمٞمؾ ل٤م رؾُمقل اهللِ دذا اًمنم  ِٕ أْن لُٙمقن 

طمِدٟم٤م طُمّٚم٦ٌم لْٚمبُسٝم٤م :ىم٤مل ،ٓ :ىم٤مل ؟طمسٜمت٤مِن هلاُم ِذايم٤مِن طمسٜم٤منِ  ِٕ  :ىم٤مل ؟ُدق أْن لُٙمقن 

طمِدٟم٤م داسّم٦ٌم لْريمُبٝم٤م :ىم٤مل ،ٓ ِٕ طمِدٟم٤م  :ىم٤مل ،ٓ :ىم٤مل ؟اًْمِٙمؼْمُ ُدق أْن لُٙمقن  ِٕ أومُٝمق أْن لُٙمقن 

 ،ؾمٗمُف احْلؼ  « :ىم٤مل ؟ومام اًْمٙمِؼْمُ  ،ل٤م رؾُمقل اهللِ :ىِمٞمؾ ،ٓ :ىم٤مل ؟أْصح٤مٌب جْيِٚمُسقن إًِمْٞمفِ 

 .دذا طمدل٨م صحٞمح.»وهمْٛمُص اًمٜم٤ّمسِ 

 قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ. ضودذه وصٞم٦م صمٛمٞمٜم٦م، ومٕم
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 علُٔ الطالو  (ٍْد)زضْل قْو عاد ابتالٛ 
﴿وإِػ ظٍٚد أخُٚهْؿ ُهقدًا ؿٚل يٚ ؿْقِم اْظُبُدوا ىم٤مل اهلل ضمؾ ذم قمم ه ذم ؾمقرة إقمراف: 

َُقن ُه أؾل تّت ـْ إِفٍف ؽْرُ ْؿ ِم ُُ ٍٜ ؿٚل ادْأُل اّفِذيـ ـٍُروا *  اهللّ مٚ ف ٚ فْراك ِِف شٍٚه ّٕ ـْ ؿْقِمِف إِ ِم

ٚ فُْيْهؽ ِمـ اْفُِٚذبِغ ّٕ ـْ ربِّ اْفًٚدِغ*  وإِ ٌٜ وفُِِّْل رُشقٌل ِم ْٔس ِب شٍٚه *  ؿٚل يٚ ؿْقِم ف

ْؿ ِٕٚصٌح أِمغٌ  ُُ ْؿ ِرشِٚٓت ربِّ وإٔٚ ف ُُ ٌُ ِِّ ْؿ ظذ *  ُأب ُُ ـْ ربِّ ٌر ِم ـْ ْؿ ِذ ـُ أوظِجْبُتْؿ أْن جٚء

ؿْ  ُُ ِؼ  رُجٍؾ ِمْْ ِْ ْؿ ِِف اْْل ـُ ُٕقٍح وزاد ِد ؿْقِم  ًْ ـْ ب ْؿ ُخٍِٚء ِم ُُ ُروا إِْذ جًِ ـُ ْؿ واْذ ـُ ُِْْٔذر
فِ

ُِِحقن ٍْ ْؿ ُت ُُ ِّ ُروا مٓء اهللِ فً ـُ ًٜ ؾْٚذ ُبد ا*  بْسى ًْ بُُد  هللَؿُٚفقا أِجْئتْٚ فِْ ًْ وْحدُه وٕذر مٚ ـٚن ي

ْْٝ ِمـ افّهِٚدِؿغ ـُ ُدٕٚ إِْن 
ًِ ْٖتِْٚ باِم ت ْؿ ِرْجٌس *  مبُٚؤٕٚ ؾ ُُ ـْ ربِّ ْؿ ِم ُُ ْٔ ؿٚل ؿْد وؿع ظِ

ِْىٍٚن  ـْ ُش ْؿ مٚ ّٕزل اهللُ ِِّبٚ ِم ـُ ُتْؿ ومبُٚؤ ْٕ قهٚ أ ُّ ُْٔت ّّ ٌٛ أجُتِٚدُفقِْٕل ِِف أْشامٍء ش وؽو

ْؿ ِمـ ادُْْْتيِِريـ﴾ ُُ ْٕتيُِروا إِِّنِّ مً  .[71-65ٕقمراف: ا]ؾٚ

 ومٗمل دذه أل٤مت ُمـ أٟمقاع آسمتم ء ُم٤م لكم:

 ٕذاف )اعمأل(، ومٛمـ قمدادؿ ُمـ سم٤مب أومم إٓ ُم٤م ٟمدر.شمٙمذل٥م ا -1

 يمقهنؿ ُمـ ىمقُمف، ودذا أؿمد قمغم اإلٟمس٤من، ىم٤مل اًمِم٤مقمر: -2

 وطؾريريؿ ذوى وفؼرلريريك أصريري   ض  ريري 

 

 ظريريذ ودريرير   ريريـ وؿريريع وكسريري م ودفـريري 

ٚ فْراك ِِف اًمتٝمٛم٦م اًمٙمبػمة )اهتٛمقه أٟمف ؾمٗمٞمف( يمام ذم ىمقًمف:  -3  ّٕ ﴿إِ

 ٍٜ  .[66]إقمراف:﴾شٍٚه

ظمٚمؼ ف ظمل ذم اهلل، يمٞمػ ُوِصَػ أطمد رؾمؾ اهلل قمٚمٞمف اًمسم م، وأطمد أذوم٤مٟمٔمر أ

اهلل، ُمع ٟمّمحف هلؿ، وشمقضمٞمٝمف هلؿ، وإرادشمف اخلػم هلؿ، وسمٕمد اًمنم قمٜمٝمؿ، وصٗمقه 

سمقصٗملم سَمِِمَٕملِم ضمًدا، ومه٤م ُمـ صٗم٤مت اًمٞمٝمقد، وُمـ صٗم٤مت أراذل اًمبنم، وأؾمخٗمٝمؿ 
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، وأضمٝمٚمٝمؿ أومئدة، ومه٤م اًمٙمذب واًمسٗمف. ًٓ  قم٘مق

ُبد اهللَٕمجبٝمؿ ُمـ احلؼ اًمذي ُمٕمف سمب٤مـمٚمٝمؿ: شم -4 ًْ وْحدُه وٕذر مٚ  ﴿ؿُٚفقا أِجْئتْٚ فِْ

ُبُد مبُٚؤٕٚ﴾ ًْ  .[70]إقمراف: ـٚن ي

 حتدهيؿ )سم٢مٟمٙم٤مر( عمجلء اًمٕمذاب. -5

 إن مل ل٠مهتؿ سم٤مًمٕمذاب، ومٚمٞمس ُمـ اًمّم٤مدىملم، ومٞمٙمقن يم٤مذسًم٤م سمزقمٛمٝمؿ. -6

﴿ؿُٚفقا يٚ ُهقُد مٚ ِجْئتْٚ [، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 54-53وذم ُمقضع آظمر ذم ؾمقرة دقد: ]

ِمِْغ ْٗ ُّ ـُ فؽ بِ ـْ ؿْقفِؽ ومٚ ْٕح ـُ بِتِٚرـِل مهِلتِْٚ ظ  ومٚ ْٕح
ٍٜ ِّْٔ ّٓ اْظساك *  بِب قُل إِ َُ إِْن ٕ

ًُْض مهِلتِْٚ بُِسقٍء ؿ ُد اهللَ ب ِٓ ـُقن﴾ ٚل إِِّنِّ ُأْص  .[54-53دقد:]واْصُٓدوا أِّنِّ بِريٌء ِِمّٚ ُتْؼِ

 .أٟمف ٟمبلسمحج٦م )سمبٞمٜم٦م(، أو سمرد٤من قمغم أٟمٙمروا أن لٙمقن أشمك  -7

 قمدم شمريمٝمؿ آهلتٝمؿ ًم٘مقل دقد! -8

(: )ل٘مقًمقن ُم٤م ٟمٔمـ إٓ أن سمٕمض 2/607ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل ذم شمٗمسػمه ) -9

 .ادـ سمسب٥م هنٞمؽ قمـ قمب٤مدهت٤م وقمٞمبؽ هل٤م(أهل٦م أص٤مسمؽ سمجٜمقن أو ظمبؾ ذم قم٘مٚمؽ، 

ًُْض أي ذم ىمقهلؿ:   ّٓ اْظساك ب قُل إِ َُ ُد اهللَمهِلتِْٚ بِ ﴿إِْن ٕ ِٓ واْصُٓدوا  ُسقٍء ؿٚل إِِّنِّ ُأْص

ـُقن﴾   [54]دقد: أِّنِّ بِريٌء ِِمّٚ ُتْؼِ

ومجٛمٕمقا ذم دقد قمٚمٞمف اًمسم م رُمٞمٝمؿ ًمف سم٤مًمٙمذب، واًمسٗمف، واجلٜمقن، أو اخلبؾ ذم 

 قم٘مٚمف سمسب٥م قمٞمبف ٔهلتٝمؿ.

٤مف وإن دذه إوص٤مف وأُمث٤مهل٤م ًمتٜمٓمبؼ قمٚمٞمٝمؿ، ودؿ أدٚمٝم٤م، وأًمٞمؼ هبذه إوص

 اًمقظمٞمٛم٦م.

 ودذا ُمـ آسمتم ء.
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ْٔػ ؾًؾ ربهؽ بًِٚدٍ وىمقم قم٤مد دؿ اًمذلـ ىم٤مل اهلل قمٜمٝمؿ ذم يمت٤مسمف اًمٕمزلز:  *  ﴿أ ْْ تر ـ

ًِامدِ  ُِٓٚ ِِف اْفبِلِد﴾*  إِرم ذاِت اْف ِْؼ ِمْث  .[8-6]اًمٗمجر: اّفتِل  ْْ ُُيْ

ْٝ ظٌٚد ادُْْرشِِغوىم٤مل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  َُقنإِْذ ؿٚل هُلْؿ أُخ *  ﴿ـّذب  قُهْؿ ُهقٌد أٓ تّت

ْؿ َرُشقٌل َأِمغٌ * ُُ َُقا اهللَ *إِِّنِّ َف ًُقنِ  ؾّٚت ّٓ *  وأضِٔ ـْ أْجٍر إِْن أْجِري إِ ِْٔف ِم ْؿ ظِ ُُ ومٚ أْشُٖف

َبُثقنَ  * ظذ ربِّ اْفًٚدِغ ًْ ًٜ َت ؾِّ ِريٍع مَي ُُ ُُِدون وتّتِخُذون مهِٕٚعَ  * َأَتْبُْقَن بِ ْؿ ُْت ُُ ِّ *  فً

َُقا اهللَ*  بىْنُتْؿ جّبِٚريـ وإِذا بىْنُتؿْ  ًُقنِ  ؾّٚت قن*  وأضِٔ ُّ ِ ًْ ْؿ باِم ت ـُ قا اّفِذي أمّد َُ *  واّت

ًٍْٕٚم وبِْغ ْؿ بِٖ ـُ ُٔقنٍ *  أمّد ْؿ ظذاب يْقٍم ظئِؿٍ *  وجٍّْٚت وُظ ُُ ْٔ ؿُٚفقا *  إِِّنِّ أخُٚف ظِ

ـْ ِمـ اْفقاِظيِغ ُُ ْْٔٚ أوظْيٝ أْم  ْْ ت ّٓ ُخ *  شقاٌء ظِ ّوفِغإِْن هذا إِ ْٕ ُؼ ا ـُ *  ُِ ومٚ ْٕح

ًّذبِغ ُّ ِمِْغ*  بِ ْٗ ثُرُهْؿ ُم ـْ ًٜ ومٚ ـٚن أ ُْٚهْؿ إِّن ِِف ذفِؽ ٔي ُْ وإِّن رّبؽ *  ؾُّذُبقُه ؾْٖهِ

 .[140-123]اًمِمٕمراء: هُلق اْفًِزيُز افّرِحُٔؿ﴾

 وىمد يم٤مٟمقا أىمقى ىمقم سمٕم٨م إًمٞمٝمؿ رؾمقل ومٞمام ٟمٕمٚمؿ.

زُ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ُْ ـْ أصده ِمّْٚ ُؿّقًة ﴿ؾّٖمٚ ظٌٚد ؾْٚشت ْرِض بٌِْرِ اْلؼِّ وؿُٚفقا م ْٕ وا ِِف ا

ُٕقا بِآيٚتِْٚ جْيحُدون ْؿ ُؿّقًة وـٚ ُٓ ْؿ ُهق أصده ِمْْ ُٓ ْٚ *  أو ْْ يرْوا أّن اهلّل اّفِذي خَِ ِْ ؾْٖرش

 ْٕ ْزِي ِِف اْلِٔٚة افده
ْؿ ظذاب اْْلِ ُٓ ًٚ ْسسًا ِِف أّيٍٚم ِٕحسٍٚت فُِِْذيَ ْؿ ِرحي ِٓ ْٔ ٔٚ وفًذاُب ظِ

ِخرِة أْخزى وُهْؿ ٓ ُيُْْكون ْٔ  .[16-15]ومّمٚم٧م: ﴾* ا

وُمع ذًمؽ ومِمدة ىمقهتؿ مل شمٖمـ قمٜمٝمؿ ؿمٞمًئ٤م ُمـ اهلل، وم٘مد دُمردؿ اهلل، ومجٕمٚمٝمؿ ُمثؾ ضمذوع 

ٍٜ اًمٜمخؾ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  قا بِِريٍح ْسٍس ظٚتِٔ ُُ ُْٖهِِ ْؿ شْبع فٍٔٚل *  ﴿وأّمٚ ظٌٚد ؾ ِٓ ْٔ شّخرهٚ ظِ

ٍٜ وثامِٕٜٔ أّيٍٚم ُحُس  ًٚ ؾسى اْفَْقم ؾِٔٓٚ ْسظك ـّّٖنُْؿ أْظجُٚز ْٕخٍؾ خِٚوي ؾْٓؾ ترى هُلْؿ *  قم

﴾ٍٜ ـْ بِٚؿٔ  .[8-6]احل٤مىم٦م: ِم
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ـْ بْغِ يدْيِف : شمٕم٤ممموىم٤مل   افْهُذُر ِم
ِٝ ْحَِٚف وؿْد خِ ْٕ ْٕذر ؿْقمُف بِٚ ْر أخٚ ظٍٚد إِْذ أ ـُ ﴿واْذ

ّٓ اهللّ إِِّنِّ أخ ُبُدوا إِ ًْ ّٓ ت ِف أ
ٍِ ِْ ـْ خ ْؿ ظذاب يْقٍم ظئِؿٍ وِم ُُ ْٔ ْٖؾُِْٚ *  ُٚف ظِ ؿُٚفقا أِجْئتْٚ فِت

ْْٝ ِمـ افّهِٚدِؿغ ـُ ًُِدٕٚ إِْن  ْٖتِْٚ باِم ت ـْ مهِلتِْٚ ؾ ْؿ مٚ *  ظ ُُ ٌُ ِِّ ُؿ ِظْْد اهلِل وُأب ِْ ًِ ّٕام اْف ؿٚل إِ

ُِقن ًٚ جْتٓ ْؿ ؿْقم ـُ ُٝ بِِف وفُِِّْل أرا ِْ بِؾ *  ُأْرِش َْ ًٚ ُمْست ْؿ ؿُٚفقا هذا ؾِاّم رأْوُه ظِٚرض ِٓ أْوِديتِ

ُتْؿ بِِف ِريٌح ؾِٔٓٚ ظذاٌب أفِٔؿٌ  ِْ ًْج ٚ *  ظِٚرٌض ُِمْىُِرٕٚ بْؾ ُهق مٚ اْشت ّؾ ْرٍء بِْٖمِر رِّبِّ ـُ ُر  ُتدمِّ

ْؿ ـذفِؽ ْٕجِزي اْفَْقم ادُْْجِرِمغ﴾ ُٓ ُْ
ّٓ مسٚـِ  .[25-21طم٘م٤مف: ]إؾْٖصبُحقا ٓ ُيرى إِ

ـْ (: 899(، وُمسٚمؿ سمرىمؿ )4829-4828سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"وذم  قم

ُم٤م رأْل٧ُم  :ىم٤مًم٧ْم  ،َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ زْوِج اًمٜمّبِل   ،قم٤مِئِم٦م ريِض اهللُ قمٜمْٝم٤م

 ،إِّٟمام يم٤من لتبّسؿُ  ،ض٤مطِمًٙم٤م طمّتك أرى ُِمٜمُْف هلقاشمِفِ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ رؾُمقل اهللِ 

ل٤م رؾُمقل اهللِ إِّن اًمٜم٤ّمس إِذا  :ىم٤مًم٧ْم  ،ا رأى همْٞماًم أْو ِرًُي٤م قُمِرف ذِم وضْمِٝمفِ ويم٤من إِذ :ىم٤مًم٧ْم 

 ،وأراك إِذا رأْلتُف قُمِرف ذِم وضْمِٝمؽ اًْمٙمراِدٞم٦مُ  ،ومِرطُمقا رضم٤مء أْن لُٙمقن ومِٞمِف اعمْٓمرُ رأْوا اًْمٖمْٞمؿ 

ب ىمْقٌم سم٤ِمًمر  « :وم٘م٤مل لِح وىمْد رأى ىمْقٌم اًْمٕمذاب ل٤م قم٤مِئِم٦ُم ُم٤م ُل١ْمُِمٜم ل أْن لُٙمقن ومِٞمِف قمذاٌب قُمذ 

يح وىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ، »وم٘م٤مًُمقا دذا قم٤مِرٌض مُمْٓمُِرٟم٤م ُؿ افرِّ ِٓ ْٔ ْٚ ظِ ِْ ﴿وِِف ظٍٚد إِْذ أْرش

ٔؿ َِ َِ *  اْفً ّٓ جً ِْٔف إِ ْٝ ظِ ـْ ْرٍء أت  .[42-41رل٤مت: ا]اًمذْتُف ـٚفّرِمِٔؿ﴾مٚ تذُر ِم

ـِ احْل٤مرِ  (:3/482) "ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد"وذم  ـِ لِزلد اًْمبْٙمِري  قم ظمرضْم٧ُم  :ىم٤مل ،ِث سْم

ومٛمرْرُت  ،َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ أؿْمُٙمق اًْمٕمم ء سْمـ احْلرْضُِمل  إمِم رؾُمقِل اهللِ 

ـْ سمٜمِل متِٞمٍؿ ُُمٜمْ٘مٓمٌِع هِب٤م ل٤م قمْبد اهللِ إِّن زِم إمِم رؾُمقِل اهلِل  :وم٘م٤مًم٧ْم زِم  ،سم٤ِمًمّرسمذِة وم٢مِذا قمُجقٌز ُِم

ومحٛمْٚمُتٝم٤م وم٠مشمْٞم٧ُم  :ىم٤مل ؟ومٝمْؾ أْٟم٧م ُُمبٚم ِٖمل إًِمْٞمفِ  ،طم٤مضم٦مً  غمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َص 

وإِذا رال٦ٌم ؾمْقداُء خْتِٗمُؼ وسممِ ٌل ُُمت٘مٚم ٌد اًمّسْٞمػ سملْم لدْي  ،اعمِْدلٜم٦م وم٢مِذا اعمْْسِجُد هم٤مصٌّ سم٠ِمْدٚمِفِ 
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ُلِرلُد أْن لْبٕم٨م  :ىم٤مًُمقا ؟ُم٤م ؿم٠ْمُن اًمٜم٤ّمسِ  :ومُ٘مْٚم٧ُم  ،َوؾَمٚمىؿَ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِفِ رؾُمقِل اهللِ 

ومدظمؾ ُمٜمِْزًمُف أْو ىم٤مل رطْمٚمُف وم٤مؾْمت٠ْمذْٟم٧ُم  :ىم٤مل ،ومجٚمْس٧ُم  :ىم٤مل ،قمْٛمرو سْمـ اًْمٕم٤مِص وضْمًٝم٤م

 :ىم٤مل »؟دْؾ يم٤من سمْٞمٜمُٙمْؿ وسملْم سمٜمِل متِٞمٍؿ ْرءٌ « :وم٘م٤مل ،ومدظمْٚم٧ُم ومسّٚمْٛم٧ُم  ،قمٚمْٞمِف وم٠مِذن زِم 

ـْ سمٜمِل متِٞمٍؿ ُُمٜمْ٘مٓمٌِع هِب٤م  ،ويم٤مٟم٧ْم ًمٜم٤م اًمّدسْمرُة قمٚمْٞمِٝمؿْ  :ىم٤مل ،ٟمٕمؿْ  :ومُ٘مْٚم٧ُم  وُمرْرُت سمِٕمُجقٍز ُِم

ل٤م رؾُمقل اهلِل إِْن  :ومُ٘مْٚم٧ُم  ،وم٠مِذن هل٤م ومدظمٚم٧ْم  ،ود٤م ِدل سم٤ِمًْمب٤مِب  ،ومس٠مًمْتٜمِل أْن أمْحِٚمٝم٤م إًِمْٞمؽ

ٞم٧ْم اًْمٕمُجقُز ومحٛمِ  :رأْل٧م أْن دْمٕمؾ سمْٞمٜمٜم٤م وسملْم سمٜمِل متِٞمٍؿ طم٤مضِمًزا وم٤مضْمٕمْؾ اًمّدْدٜم٤مء

إِّٟمام ُمثكِم ُم٤م ىم٤مل  :ىُمْٚم٧ُم  :ىم٤مل ؟ل٤م رؾُمقل اهلِل وم٢مِمم أْلـ شمْْمٓمرُّ ُُمرضك :ىم٤مًم٧ْم  ،واؾْمتْقومزْت 

ّوُل ُِمْٕمزاُء محٚم٧ْم طمْتٗمٝم٤م محْٚم٧ُم دِذِه وٓ أؿْمُٕمُر أهّن٤م يم٤مٟم٧ْم زِم ظمّْماًم  ْٕ أقُمقُذ سم٤ِمهللِ ورؾُمقًمِِف  ،ا

ـْ  »؟ومُِد قم٤مدٍ ِدٞمْف وُم٤م وا« :ىم٤مل ،أْن أيُمقن يمقاومِِد قم٤مدٍ 
وُدق أقْمٚمُؿ سم٤ِمحْلِدل٨ِم ُِمٜمْف وًمٙمِ

ـِ سمْٙمٍر  ،إِّن قم٤مًدا ىمحُٓمقا ومبٕمُثقا واومًِدا هلُْؿ ُل٘م٤مُل ًمُف ىمْٞمٌؾ  :ىُمْٚم٧ُم  ،لْستْٓمِٕمُٛمفُ  ومٛمّر سمُِٛمٕم٤مِول٦م سْم

ِّمْٝمُر ومٚماّم ُم٣م اًم ،اجْلرادشم٤منِ  :ُل٘م٤مُل هلاُم ،وشُمٖمٜم ٞمِف ضم٤مِرلت٤منِ  ،وم٠مىم٤مم قِمٜمْدُه ؿمْٝمًرا لْسِ٘مٞمِف اخْلْٛمر

وٓ إِمم أؾِمػٍم  ،اًمٚمُٝمّؿ إِّٟمؽ شمْٕمٚمُؿ أِّن  ملْ أضِمْئ إمِم ُمِرلٍض وم٠ُمداِولفُ  :ظمرج ضِمب٤مل هِت٤مُم٦م ومٜم٤مدى

 ،ومٛمّرْت سمِِف ؾمح٤مسم٤مٌت ؾُمقٌد ومٜمُقِدي ُِمٜمْٝم٤م اظْمؽمْ  ،اًمٚمُٝمّؿ اؾْمِؼ قم٤مًدا ُم٤م يُمٜم٧ْم شمْسِ٘مٞمفِ  ،وم٠ُموم٤مِدلفُ 

ـْ قم٤مٍد أطمًدا ،ظُمْذد٤م رُم٤مًدا ِرُْمِدًداوم٠مْوُم٠م إمِم ؾمح٤مسم٦ٍم ُِمٜمْٝم٤م ؾمْقداء ومٜمُقِدي ُِمٜمْٝم٤م   ،ٓ شُمْبِؼ ُِم

ّٓ ىمْدر ُم٤م جْيِري ذِم ظم٤ممِتِل دذا :ىم٤مل لِح إِ ـْ اًمر   ،طمّتك دٚمُٙمقا ،ومام سمٚمٖمٜمِل أّٟمُف سُمِٕم٨م قمٚمْٞمِٝمْؿ ُِم

ـْ  :ىم٤مًُمقا ،ومٙم٤مٟم٧ْم اعمْْرأُة واًمّرضُمُؾ إِذا سمٕمُثقا واومًِدا هلُؿْ  :ىم٤مل ،وصدق :ىم٤مل أسُمق واِئؾٍ  ٓ شمُٙم

 دذا طمدل٨م طمسـ. .ومِِد قم٤مدٍ يمقا

(: قمـ اسمـ قمب٤مس، أن 900(، وُمسٚمؿ )1035سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"وذم 

ذح "ذمىم٤مل اًمٜمقوي ، »ٟمٍمت سم٤مًمّمب٤م، وأدٚمٙم٧م قم٤مد سم٤مًمدسمقر«، ىم٤مل: ^اًمٜمبل 
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دل سمٗمتح اًمّم٤مد وُم٘مّمقرة، ودل اًمرلح اًمنمىمٞم٦م، ٍمت سم٤مًمّمب٤م:)ٟم(:6/437)"ُمسٚمؿ

 ادـودل اًمرلح اًمٖمرسمٞم٦م(.  وأدٚمٙم٧م قم٤مد سم٤مًمدسمقر: ودل سمٗمتح اًمدال،

ؾ ل ؾ    أهي  وفػ جر وف ي تمذي وف  كغ، وتطؾؼ ظؾقفؿ فس كؽ، ورلام   ك 

و قع أكقوع وبذى، ووظؾؿ أكؽ مل وفـ تاؾغ  ـ وفؼقن ووفاطش ووف ؿؽغ    لؾغ  ؿقم 

ققد )ظ د(، وـقػ د رد ق ه وب   ل فر  ، وـ ن شاب ق ـفؿ ؾقام طـقو ؾقف ودطر 

 وفـػع، وإذو    ر   ؾقف  ظ وب أفقؿ.ووخلر و
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 ابتالٛ زضْل اهلل صاحل علُٔ الطالو زضْل مثْد
ًٚ ؿٚل يٚ ؿْقِم اْظُبُدوا  ىم٤مل اهلل ضمؾ ذم قمم ه ذم يمت٤مسمف اًمٙمرلؿ: قد أخُٚهْؿ صِٚل ُّ ﴿وإِػ ث

ْؿ ؾِٔٓٚ ؾْٚشت اهللَ ـُ ًّْر ْرِض واْشت ْٕ ْؿ ِمـ ا ـُ ْٕنٖ ُه ُهق أ ـْ إِفٍف ؽْرُ ْؿ ِم ُُ ُروُه ُثّؿ ُتقُبقا مٚ ف ٍِ ٌْ

 ٌٛ ٔ ٌٛ جُمِ ِْٔف إِّن ربِّ ؿِري ُبد مٚ *  إِف ًْ ْْٝ ؾِْٔٚ مْرُجّقًا ؿْبؾ هذا أتْْٕٓٚٚ أْن ٕ ـُ ؿُٚفقا يٚ صٚفُِح ؿْد 

 ٍٛ ِْٔف ُمِري ل صؽٍّ ِِمّٚ تْدُظقٕٚ إِف
ٍِ ْٚ ف ّٕ ُبُد مبُٚؤٕٚ وإِ ًْ ٍٜ *  ي ِّْٔ ُٝ ظذ ب ْْ ـُ ؿٚل يٚ ؿْقِم أرأْيُتْؿ إِْن 

ـْ ربِّ  ُْٔتُف ؾام تِزيُدوِْٕل ؽْر ُْتِسرٍ ِم ِِّن ِمـ اهللِ إِْن ظه ـْ يُْْكُ ًٜ ؾّ ويٚ *   ومتِِّٚن ِمُْْف رمْح

ْؿ ظذاٌب  ـُ ُْٖخذ قهٚ بُِسقٍء ؾٔ ْؾ ِِف أْرِض اهللِ وٓ متسه ـُ ْٖ ًٜ ؾذُروهٚ ت ْؿ مي ُُ ُٜ اهلِل ف ؿْقِم هِذِه ٕٚؿ

 ٌٛ ْؿ ثلث*  ؿِري ـُ قا ِِف داِر ًُ ُذوٍب ؾًَُروهٚ ؾَٚل متّت ُْ ؽ وْظٌد ؽْرُ م
ؾِاّم جٚء *  ٜ أّيٍٚم ذفِ

ـْ ِخْزِي يْقِمئٍِذ إِّن رّبؽ ُهق اْفَِقيه   ِمّْٚ وِم
ٍٜ ًٚ واّفِذيـ ممُْقا مًُف بِرمْح ْْٔٚ صِٚل أْمُرٕٚ ّٕج

ِّغ*  اْفًِزيزُ  ُٜ ؾْٖصبُحقا ِِف ِديِٚرِهْؿ جٚثِ ْٔح قا افّه ُّ ْْقا ؾِٔٓٚ *  وأخذ اّفِذيـ طِ ٌْ ـْٖن  ْْ ي

قد﴾أ ُّ دًا فِث ًْ ْؿ أٓ ُب قد ـٍُروا رِّّبُ ُّ  .[68-61]دقد: ٓ إِّن ث

 وذم ىمّم٦م ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمسم م ُمـ أٟمقاع آسمتم ء ُم٤م لكم:

 هتٙمؿ ىمقُمف سمف، طمٞم٨م ىم٤مًمقا ًمف: ىمد يمٜم٧م ومٞمٜم٤م ُمرضمًقا ىمبؾ دذا. -1

أي يمٜم٤م ٟمرضمقا ومٞمؽ ىمبؾ أن شمٗمٕمؾ دذا أٟمؽ قم٤مىمؾ ووم٤مدؿ، وأن شمٙمقن ؾمٞمدٟم٤م، وًمٙمـ 

 ؽ ٓ شمّمٚمح ًمٌمء، زقمٛمقا!!أن قمرومٜم٤م أٟم

اؾمتبٕم٤مددؿ واؾمتٖمراهبؿ ًمٜمٝمٞمف هلؿ قمـ قمب٤مده ُم٤م لٕمبد آسم٤مؤدؿ، واقمتب٤مردؿ هلذه  -2

 ضمٜم٤مل٦م قمٔمٞمٛم٦م.

 ىمقهلؿ ًمف: إهنؿ ذم ؿمؽ قمٔمٞمؿ ُمـ ىمقًمف ذًمؽ. -3
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حتدهيؿ أٟمف مل ل٠مت سمآل٦م وقمم ُم٦م شمدل قمغم صدىمف وٟمبقشمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ:  -4

قُد ادُْْرشِِغ ُّ ْٝ ث َُقن*  ﴿ـّذب َُقا اهللَؾ*  إِْذ ؿٚل هُلْؿ أُخقُهْؿ صٚفٌِح أٓ تّت ًُقنِ  ّٚت ٔ
*  وأضِ

ّٓ ظذ ربِّ اْفًٚدِغ ـْ أْجٍر إِْن أْجِري إِ ِْٔف ِم ْؿ ظِ ُُ ـُقن ِِف مٚ هُٚهْٚ مِمِْغ*  ومٚ أْشُٖف  أُتْس

ُٔقنٍ *  ٓٚ َهِؤؿٌ *  ِِف جٍّْٚت وُظ ًُ ِْ ـَ *  وُزُروٍع وْٕخٍؾ ض ًٚ َؾِٚرِهغَ َوَتِْْحُتقَن ِم ُٔقت َبِٚل ُب
 اْْلِ

ًُقنِ *  َُقا اهللَ َوَأضِٔ ؾِغَ *  َؾٚت  قا َأْمَر ادُْرْسِ ًُ َْرِض َوٓ *  َوٓ ُتىِٔ ْٕ ِسُدوَن ِِف ا ٍْ ـَ ُي اف ِذي

ـَ *  ُيْهُِِحقنَ  ِري ـَ ادَُْسح  َٝ ِم ْٕ اَم َأ  ٕ ٍٜ *  َؿُٚفقا إِ ِْٖت بِآَي َْٚ َؾ ُِ ٓ  َبَؼٌ ِمْث َٝ إِ ْٕ ـَ َمٚ َأ َٝ ِم ْْ ـُ إِْن 

ِٚدِؿَغ﴾  .[154-141]اًمِمٕمراء: افه 

ٗمٕمؾ ومٕمؾ لدقمقادؿ أٟمف ُمسحقر، ومٚمٞمس رضممً  صحٞمًح٤م ؾمٚمٞماًم لتٙمٚمؿ سمققمل، وإٟمام  -5

 .اعمٛمسقؾملم

قَد ومج٤مءدؿ ص٤مًمح سمآل٦م وقمم ُم٦م ىمقل٦م قمغم صدىمف وٟمبقشمف، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ُّ ﴿َوإَِػ َث

ًٚ َؿَٚل َيٚ َؿْقِم اظْ  ْؿ َهِذِه َأَخُٚهْؿ َصِٚل ُُ ـْ َربِّ ٌٜ ِم َِّْٔ ْؿ َب ُُ ُه َؿْد َجَٚءْت ـْ إَِفٍف َؽْرُ ْؿ ِم ُُ ُبُدوا اهللَ َمٚ َف

ْؿ َظَذاٌب َأفِٔؿٌ  ـُ ُْٖخَذ َٔ قَهٚ بُِسقٍء َؾ ْؾ ِِف َأْرِض اهللِ َوٓ مَتَسه ـُ ْٖ ًٜ َؾَذُروَهٚ َت ْؿ مَي ُُ ُٜ اهللِ َف َٚؿ َٕ  *

َٚء مِ  ٍَ َِ ْؿ ُخ ُُ َِ ًَ ُروا إِْذ َج ـُ ٚ ُؿُهقرًا َواْذ قهِلَ ُٓ ـْ ُش َْرِض َتت ِخُذوَن ِم ْٕ ْؿ ِِف ا ـُ َأ ِد َظٍٚد َوَبق  ًْ ـْ َب

ـَ  ِسِدي ٍْ َْرِض ُم ْٕ َثْقا ِِف ا ًْ ُروا مَٓء اهلِل َوٓ َت ـُ ًٚ َؾْٚذ ُٔقت َبَٚل ُب
ـَ *  َوَتِْْحُتقَن اْْلِ َؿَٚل اْدَأَلُ اف ِذي

 ًِ ـَ اْشُتْو ِذي  ِ
ـْ َؿْقِمِف فِ وا ِم َزُ ُْ ِف اْشَت ـْ َربِّ ًٚ ُمْرَشٌؾ ِم قَن َأن  َصِٚل ُّ َِ ًْ ْؿ َأَت ُٓ ـَ ِمْْ ـْ مَم َ

قا دِ ٍُ

                                                        

وفزوئغغ وفسػف   للكف  ؽُر ووح   ـأقؾ وفعؾؿ وفػض      أصاف وفؾقؾ  ل فا رح ، ؾؾؼ  وهتؿ لعض  و  (1)

مل تلتقو ل    ، وإكام تسعقن يف إحق   شــ شؾػؽؿ نكؽؿ ممسقس، ؾـؼقل هلؿ: أرلعقو ظذ أكػسؽؿ، ؾ

 ود  غ أظ و  وبكاق   ووف  كغ.
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ِمُْقنَ  ْٗ ٚ باَِم ُأْرِشَؾ بِِف ُم  ٕ ٚؾُِرونَ *  َؿُٚفقا إِ ـَ ٚ بِٚف ِذي مَمُْْتْؿ بِِف   ٕ وا إِ َزُ ُْ ـَ اْشَت *  َؿَٚل اف ِذي

ِؿْ  ـْ َأْمِر َرِّبِّ َٜ َوَظَتْقا َظ ُروا افْ َٚؿ ََ ًَ ـَ ادُْْرَشِِغَ  َؾ َٝ ِم ْْ ـُ ٚ إِْن  َٕ ُد
ًِ *  َوَؿُٚفقا َيٚ َصٚفُِح اْئتَِْٚ باَِم َت

غَ  ِّ َْٖصَبُحقا ِِف َداِرِهْؿ َجٚثِ ُٜ َؾ ٍَ ْج ُؿ افر  َخَذِْتُ
َٖ ْؿ *  َؾ ُُ ُت ٌْ َِ ْد َأْب ََ ْؿ َوَؿَٚل َيٚ َؿْقِم َف ُٓ َؾَتَقػ  َظْْ

ـْ ٓ
ْؿ َوَفُِ ُُ ُٝ َف َهْح َٕ َٜ َربِّ َو بهقَن افْ ِٚصِحَغ﴾ ِرَشَٚف

 .[79-73ٕقمراف: ا]حُتِ

ومٚمؿ ُلْسٚمِٛمقا دذه اًمٜم٤مىم٦م اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اهلل هلؿ آل٦م، وقمم ُم٦م قمغم صدق ٟمبقة ٟمبل اهلل  -6

 ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمسم م وُمٜمٗمٕم٦م هلؿ، سمؾ اقمتدوا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًم٘متؾ.

َقاَهٚ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ٌْ قُد بَِى ُّ ْٝ َث َب ذ  ـَ َٚهٚ*  ﴿ ََ َٞ َأْص ًَ َب ْٕ ْؿ َرُشقُل اهلِل  * إِِذ ا َٚل هَلُ ََ َؾ

ََٔٚهٚ َْ َٜ اهللِ َوُش َٚؿ اَهٚ*  َٕ ْؿ َؾَسق  ِٓ بِ ْٕ ْؿ بَِذ ُ ْؿ َرِّبه ِٓ ْٔ َِ ُروَهٚ َؾَدْمَدَم َظ ََ ًَ ُبقُه َؾ ذ  َُ َوٓ َُيَُٚف *  َؾ

َبَٚهٚ﴾ َْ  .[15-11]اًمِمٛمس: ُظ

 واطمًدا ُمثٚمٜم٤م؟ ٟمتبع رضممً  أ: قاهتٙمٌؿ آظمر سمٜمبل اهلل ص٤مًمح، طمٞم٨م ىم٤مًم -7

قُد بِٚفْهُذرِ   شمٕم٤ممم:ىم٤مل اهلل ُّ ْٝ َث َب ذ  ـَ ل *  ﴿ ٍِ ٚ إِذًا َف  ٕ ُف إِ ًُ ت بِ َٕ ُٚفقا َأَبَؼًا ِمْ ٚ َواِحدًا  ََ َؾ

رٍ  ًُ اٌب َأِذٌ *  َضلٍل َوُش ذ  ـَ َِْْْٔٚ َبْؾ ُهَق  ـْ َب ِْٔف ِم َِ ُر َظ ـْ َل افذِّ
َِ ـِ *  َأُأْف قَن َؽدًا َم ُّ َِ ًْ َٔ َش

َِذُ  ْٕ اُب ا ذ  َُ ٕ ٚ*  اْف ْؿ َواْصَىِزْ  إِ ُٓ ْب
َِ ْؿ َؾْٚرَت ًٜ هَلُ  ؾِْتَْ

ِٜ ق اْفْ َٚؿ ُِ ٌٜ *  ُمْرِش َّ ْؿ َأن  ادََْٚء ِؿْس ُٓ بِّْئ َٕ َو

ٍب ُُمَْتَّضٌ  ؾه ِذْ ـُ ْؿ  ُٓ َْْٔ رَ *  َب ََ ًَ َٚضك َؾ ًَ ْؿ َؾَت ُٓ ُُٕذرِ *  َؾََْٚدْوا َصِٚحَب َٚن َظَذاِب َو ـَ َْٔػ  َُ *  َؾ

ْؿ َص  ِٓ ْٔ َِ َْٚ َظ ِْ ٚ َأْرَش  ٕ ِنِٔؿ ادُْْحَتيِِر﴾إِ َٓ ـَ ُٕقا  ٚ َُ ًٜ َواِحَدًة َؾ  .[31-23]اًم٘مٛمر: َْٔح

َقاَهٚ﴾شمٙمذل٥م ىمقُمف يمٚمٝمؿ ذم أطمد شمٗمسػمي ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -8 ٌْ قُد بَِى ُّ ْٝ َث َب ذ  ـَ ﴿ 

، واًم٘مقل أظمر: أن ؾمب٥م شمٙمذلبٝمؿ دق ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمٓمٖمٞم٤من واًمبٖمل، [11]اًمِمٛمس:

 ، ودق شمِم٤مؤم ىمقُمف سمف وسمٛمـ ُمٕمف.ت٤مزمًمٚمدًمٞمؾ اًمويمم مه٤م ُمـ آسمتم ء، واًمث٤مِّن أرضمح 

قَد َأَخُٚهْؿ شمِم٤مؤم ىمقُمف سمف وأصح٤مسمف، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  -9 ُّ َْٚ إَِػ َث ِْ ْد َأْرَش ََ ﴿َوَف
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قنَ  ُّ َتِه ِٚن َُيْ ََ ًٚ َأِن اْظُبُدوا اهلَل َؾَِ٘ذا ُهْؿ َؾِري ِٜ ؿَ *  َصِٚل َئ ِّٔ ُِقَن بِٚفس  ِج ًْ بَْؾ َؿَٚل َيٚ َؿْقِم  َِْ َتْسَت

ْؿ ُتْرمَحُقنَ  ُُ  ِ ًَ ُروَن اهللَ َف
ٍِ ٌْ ِٜ َفْقٓ َتْسَت َسَْ ْؿ *  اْلَ ـُ َؽ َؿَٚل َضٚئُِر ًَ ـْ َم َّ ٚ بَِؽ َوبِ َٕ ْ َؿُٚفقا اض ر 

َتُْقَن﴾ ٍْ ُتْؿ َؿْقٌم ُت ْٕ  .[47-45]اًمٜمٛمؾ: ِظَْْد اهللِ َبْؾ َأ

ٚ بَِؽ وَ ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ:  َٕ ْ ًََؽ﴾﴿َؿُٚفقا اض ر  ـْ َم َّ : أي [47]اًمٜمٛمؾ:بِ

ُم٤م رألٜم٤م قمغم وضمٝمؽ، ووضمقه ُمـ اشمبٕمؽ ظمػًما، وذًمؽ أهنؿ ًمِم٘م٤مئٝمؿ يم٤من ٓ لّمٞم٥م 

 ادـأطمدًا ُمٜمٝمؿ ؾمقء إٓ ىم٤مل: دذا ُمـ ىمبؾ ص٤مًمح وأصح٤مسمف. 

ُمٙمر قمت٤مهتؿ وـمٖم٤مهتؿ ورؤوؾمٝمؿ ذم اًمْمم ل واًمٙمٗمر واًمتٙمذل٥م سمٜمبل اهلل  -10

ٞممً  )همٞمٚم٦م(، صمؿ ل٘مقًمقن ٕوًمٞم٤مئف، وأىمرسم٤مئف إهنؿ ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمسم م سمٛمح٤موًم٦م ىمتٚمف ظمٗمٞم٦م ًم

َٚن ِِف مل لٕمٚمٛمقا سمٌمء ُمـ ذًمؽ، ول١ميمدون ذًمؽ سم٠مهنؿ ص٤مدىمقن، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـَ ﴿َو

َْرِض َوٓ ُيْهُِِحقنَ  ْٕ ِسُدوَن ِِف ا ٍْ ُٜ َرْهٍط ُي ًَ  تِْس
ِٜ
ُف *  ادَِْديَْ َِ َِّٔتْ ُف َوَأْه قا بِٚهللِ َفَُْب ُّ َٚش ََ َؿُٚفقا َت

ٚ َفَهِٚدُؿقنَ ثُ   ٕ َِِؽ َأْهِِِف َوإِ ْٓ ٚ َم َٕ ْد ِٓ ِِّٔف َمٚ َص
ـ  فَِقفِ قَف َُ رًا *  ؿ  َفَْ ُْ ٚ َم َٕ ْر َُ رًا َوَم ُْ ُروا َم َُ َوَم

ُرونَ  ًُ ًِغَ *  َوُهْؿ ٓ َيْن ْؿ َأْْجَ ُٓ ُٚهْؿ َوَؿْقَم َٕ ْر ٚ َدم   ٕ ِرِهْؿ َأ ُْ ُٜ َم َٚن َظِٚؿَب ـَ َْٔػ  ـَ ُيْر  ْٕ *  َؾٚ

ُٔق َِْؽ ُب
قنَ َؾتِ ُّ َِ ًْ ْقٍم َي ََ

ًٜ فِ َي َٔ قا إِن  ِِف َذفَِؽ  ُّ َِ ًٜ باَِم َط ْؿ َخِٚوَي ـَ مَمُْقا *  ُِتُ َْْٔٚ اف ِذي َج ْٕ َوَأ

َُقَن﴾ ُٕقا َيت  ٚ ـَ  .[53-48]اًمٜمٛمؾ: َو

 وم٠مٟمج٤مه اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأدٚمٙمٝمؿ سم٤مًمّمٞمح٦م.

ًٚ وَ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َْْٔٚ َصِٚل َٕج   ٚ َٕ ام  َجَٚء َأْمُر َِ ـْ ِخْزِي ﴿َؾ  ِمْ ٚ َوِم
ٍٜ
ُف بَِرمْحَ ًَ ـَ مَمُْقا َم اف ِذي

ِزيزُ  ًَ ِقيه اْف ََ َْٖصَبُحقا ِِف ِدَيِٚرِهْؿ *  َيْقِمئٍِذ إِن  َرب َؽ ُهَق اْف ُٜ َؾ َْٔح قا افه  ُّ َِ ـَ َط َوَأَخَذ اف ِذي

غَ  ِّ ُ *  َجٚثِ ُروا َرِّب  ٍَ ـَ قَد  ُّ ٚ َأٓ إِن  َث َٓ َْْقا ؾِٔ ٌْ ْن  َْْ َي
َٖ قَد﴾ـَ ُّ دًا فَِث ًْ  .[68-66]دقد: ْؿ َأٓ ُب

ِنِٔؿ وذم أل٦م اًمس٤مسم٘م٦م ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر:  َٓ ـَ ُٕقا  ٚ َُ ًٜ َواِحَدًة َؾ َْٔح ْؿ َص ِٓ ْٔ َِ َْٚ َظ ِْ ٚ َأْرَش  ٕ ﴿إِ
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 .[31]اًم٘مٛمر:ادُْْحَتيِِر﴾

ودِمٞمؿ اعمحتٔمر دق ومت٤مت وسم٘م٤مل٤م اًمزرع اًمذي شم٠ميمٚمف أهمٜم٤مم اعمحترض )ص٤مطم٥م طمٔمػمة 

 اعم٤مؿمٞم٦م(.

قُد  ُم٤م يم٤مٟمقا ومٞمف ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ وٟمح٧م اًمبٞمقت ُمـ اجلب٤مل ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:ُمع  ُّ ْٝ َث َب ذ  ـَ ﴿

َُقنَ *  ادُْْرَشِِغَ  ْؿ َأُخقُهْؿ َصٚفٌِح َأٓ َتت  ًُقنِ *  إِْذ َؿَٚل هَلُ َُقا اهللَ َوَأضِٔ ْؿ *  َؾٚت  ُُ َُٖف َوَمٚ َأْش

ٓ  َظَذ َربِّ  ـْ َأْجٍر إِْن َأْجِرَي إِ ِْٔف ِم َِ ٚدَِغَ َظ ًَ قَن ِِف َمٚ َهُٚهَْٚ مِمِْغَ *  اْف ـُ ِِف َجْ ٍٚت *  َأُتْسَ

ُٔقنٍ  ٚ َهِؤؿٌ *  َوُظ َٓ ًُ ِْ ْخٍؾ َض َٕ ًٚ َؾِٚرِهَغ﴾*  َوُزُروٍع َو ُٔقت َبِٚل ُب
ـَ اْْلِ ]اًمِمٕمراء: َوَتِْْحُتقَن ِم

141-149]. 

ًمٙمـ وذم دذه اًم٘مّم٦م وهمػمد٤م ُمـ ىمّمص إٟمبٞم٤مء ُمـ اًمٕمؼم واًمٕمٔم٤مت همػم دذه، و

أردٟم٤م اؾمتٕمراض ُم٤م طمّمؾ ٕذف ظمٚمؼ اهلل ُمـ رؾمٚمف وأٟمبٞم٤مئف، وُمـ ؾم٤مر قمغم درهبؿ 

 ُمـ اًمٕمٚمامء واًمّم٤محللم واًمدقم٤مة.



 ّالصاحلني مً أقْامَه مً االبتالٛ إحتاف اليجباٛ مبا حصل لألىبٔاٛ
27 

 ما حصل مً االبتالٛ ملً بعد قْو صاحل بكْو صاحل 
ـْ قَمْبدِ  (:2981(، وُمسٚمؿ سمرىمؿ )3379روى اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) ـِ  قَم قُمَٛمَر َريِضَ  اهللِ سْم

َأْرَض صَمُٛمقَد  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ اًمٜمى٤مَس َٟمَزًُمقا َُمَع َرؾُمقِل اهللِ  َأنى  ،اهللُ قَمٜمُْٝماَم 

ْجرَ  ـْ سمِْئِرَد٤م َواقْمَتَجٜمُقا سمِفِ  ،احْلِ َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف وَم٠َمَُمَرُدْؿ َرؾُمقُل اهللِ  ،وَم٤مؾْمَتَ٘مْقا ُِم

ـْ سمِْئِرَد٤مَأْن هُيَِرلُ٘مقا َُم٤م اؾْمتَ  َوؾَمٚمىؿَ  سمَِؾ اًْمَٕمِجلمَ  ،َ٘مْقا ُِم َوَأَُمَرُدْؿ َأْن َلْسَتُ٘مقا  ،َوَأْن َلْٕمٚمُِٗمقا اإْلِ

تِل يَم٤مَٟم٧ْم شَمِرُدَد٤م اًمٜمى٤مىَم٦مُ  ـْ اًْمبِْئِر اًمى  .ُِم

ـِ  (:2980( ودذا ًمٗمٔمف، وُمسٚمؿ سمرىمؿ )4419وذم صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) ـِ  قَم اسْم

ْجرِ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ ٤م َُمرى اًمٜمىبِلُّ عمَى  :ىَم٤مَل  ،قُمَٛمَر َريِضَ اهللُ قَمٜمُْٝماَم  َٓ « :ىَم٤مَل  ،سم٤ِمحْلِ

ـَ فَمَٚمُٛمقا َأْٟمُٗمَسُٝمؿْ  ِذل ـَ اًمى
ٓى َأْن شَمُٙمقُٟمقا سَم٤ميِملمَ  :شَمْدظُمُٚمقا َُمَس٤ميمِ ْؿ إِ صُمؿى  ،َأْن ُلِّمٞمَبُٙمْؿ َُم٤م َأَص٤مهَبُ

ػْمَ طَمتى  َع اًمسى  .»ك َأضَم٤مَز اًْمَقاِدَي ىَمٜمىَع َرْأؾَمُف َوَأرْسَ
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 ابتالٛ إبسأٍه خلٔل السمحً علُٔ الطالو
(: )ويم٤من أول 1/327ط دجر ) "اًمبدال٦م واًمٜمٝم٤مل٦م"ىم٤مل اإلُم٤مم احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم 

دقمقشمف ٕسمٞمف ويم٤من أسمقه ممـ لٕمبد إصٜم٤مم: ٕٟمف أطمؼ اًمٜم٤مس سم٢مظمم صف اًمٜمّمٞمح٦م ًمف يمام 

ْر ِِف اْفَُِتِٚب إِ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـُ ًٚ ﴿َواْذ ّٔ بِ َٕ  ًٚ يَ َٚن ِصدِّ ـَ ُف   ٕ ُبُد *  ْبَراِهَٔؿ إِ ًْ   َِْ َت
ِٝ َبِِٔف َيٚ َأَب ِٕ إِْذ َؿَٚل 

 ًٚ ْٔئ ِْل َظَْْؽ َص ٌْ ُع َوٓ ُيْبِكُ َوٓ ُي َّ ْٖتَِؽ *  َمٚ ٓ َيْس ِؿ َمٚ  َْْ َي ِْ ًِ ـَ اْف  إِِّنِّ َؿْد َجَٚءِِّن ِم
ِٝ َيٚ َأَب

 ًٚ ًٚ َشِقّي اض ِْل َأْهِدَك ِسَ ًْ بِ ًٚ *  َؾٚت  ّٔ ـِ َظِه مْحَ َٚن فِِر  ـَ َْٔىَٚن  َْٔىَٚن إِن  افن  ُبِد افن  ًْ  ٓ َت
ِٝ  َيٚ َأَب

 * ًٚ ّٔ
َْٔىِٚن َوفِ قَن فِِن  ُُ ـِ َؾَت مْحَ ـَ افر  َؽ َظَذاٌب ِم س  َّ  إِِّنِّ َأَخُٚف َأْن َي

ِٝ ٌٛ *  َيٚ َأَب َؿَٚل َأَراِؽ

 ْ ـْ  َْ
تِل َيٚ إِْبَراِهُٔؿ َفئِ ـْ مهِلَ َٝ َظ ْٕ ًٚ َأ ّٔ

ْ َؽ َواْهُجْرِِّن َمِِ َْرُْجَ َٕ َْٔؽ *  َتَْْتِف  َِ َؿَٚل َشلٌم َظ

 ًٚ ّٔ
ٍِ َٚن ِب َح ـَ ُف   ٕ ُر َفَؽ َربِّ إِ

ٍِ ٌْ َْٖشَت ـْ ُدوِن اهللِ َوَأْدُظق َربِّ *  َش ْؿ َوَمٚ َتْدُظقَن ِم ُُ َوَأْظَتِزُف

﴾ًٚ ّٔ
َِ قَن بُِدَظِٚء َربِّ َص ـُ ٓ  َأ  دـا.[48-41]ُمرلؿ: َظَسك َأ

 وومٞمٝم٤م ُمـ آسمتم ء ُم٤م لكم:

 ًمٕمزوومف قمـ آهلتٝمؿ.٢مسمرادٞمؿ سمإسمرادٞمؿ ء واًمد اؾمتٝمزا-1

 ًمف سم٤مٟٓمتٝم٤مء قمـ دذه اًمدقمقة.  هأُمر -2

 إذا مل لٜمتف وم٢مٟمف لتققمده سم٤مًمرضمؿ. -3

 إُمر سم٤مهلجر، واًمبٕمد قمٜمف ـمقلمً . -4

 ودذا يمٚمف ُمـ أسمٞمف.

َِ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ُِٕري إِْبَراِهَٔؿ َم َذفَِؽ  ـَ ـَ ﴿َو قَن ِم ُُ َٔ
َْرِض َوفِ ْٕ اَمَواِت َوا قَت افس  ُُ

ؾِِِغَ *  ادُْقِؿِْغَ  ْٔ ٛه ا ام  َأَؾَؾ َؿَٚل ٓ ُأِح َِ ًٚ َؿَٚل َهَذا َربِّ َؾ ب ـَ ْق ـَ ُْٔؾ َرأى   ِ ِْٔف اف َِ ـ  َظ ام  َج َِ *  َؾ
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ام  َأَؾَؾ َؿَٚل فَ  َِ ًٚ َؿَٚل َهَذا َربِّ َؾ َر َبِٚزؽ َّ ََ ام  َرأى اْف َِ ْقِم َؾ ََ ـَ اْف ـ  ِم َٕ ق ـُ َ َٕ ْ َُّيِْدِِّن َربِّ  ـْ  َْ ِئ

ٚفِّغَ  ْٝ َؿَٚل َيٚ َؿْقِم إِِّنِّ *  افو  َِ ام  َأَؾ َِ َزُ َؾ ـْ ًٜ َؿَٚل َهَذا َربِّ َهَذا َأ َس َبِٚزَؽ ّْ ام  َرأى افن  َِ َؾ

قنَ  ـُ ٚ  ُتْؼِ ِ ِذي َؾَىَر افس  *  َبِريٌء ِِم
َل فِ ِٓ ُٝ َوْج ْٓ ٚ إِِّنِّ َوج  َٕ ًٚ َوَمٚ َأ َْرَض َحٍِْٔ ْٕ اَمَواِت َوا

ـِغَ  ـَ ادُْْؼِ قَن بِِف *  ِم ـُ قِّنِّ ِِف اهلِل َوَؿْد َهَداِن َوٓ َأَخُٚف َمٚ ُتْؼِ ٚجه ُف َؿْقُمُف َؿَٚل َأحُتَ َوَحٚج 

ُرونَ  ـ  اًم َأَؾل َتَتَذ ِْ ٍء ِظ ؾ  َرْ ـُ ًٚ َوِشَع َربِّ  ْٔئ ٓ  َأْن َيَنَٚء َربِّ َص ُتْؿ *  إِ ـْ َْٔػ َأَخُٚف َمٚ َأْذَ ـَ َو

ْغِ َأَحؼه بِ  ََ ِري ٍَ َٖيه اْف ًٚ َؾ َىٕٚ ِْ ْؿ ُش ُُ ْٔ َِ ْل بِِف َظ ُتْؿ بِٚهللِ َمٚ  َْْ ُيَْزِّ ـْ ْؿ َأْذَ ُُ  ٕ ُٚؾقَن َأ ـِ إِْن َوٓ َُتَ َْم ْٕ ٚ

قنَ  ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ َت ِْ *  ـُ بُِسقا إِياَمَّنُْؿ بُِي ِْ ْ َي ـَ مَمُْقا َو َْ َتُدونَ اف ِذي ْٓ ـُ َوُهْؿ ُم َْم ْٕ ُؿ ا َؽ هَلُ
*  ٍؿ ُأوَفئِ

َنُٚء إِن  َرب َؽ َحٌُِٔؿ  َٕ ـْ  ْرَؾُع َدَرَجٍٚت َم َٕ ََْْٔٚهٚ إِْبَراِهَٔؿ َظَذ َؿْقِمِف  ُتَْٚ مَت َِْؽ ُحج 
َوتِ

 ، ودذا ذم سم٤مب اعمٜم٤مفمرة.[83-75]إٟمٕم٤مم: َظٌِِٔؿ﴾

 وشمٕم٤ممم.حم٤مضم٦م ىمقُمف، وجم٤مدًمتٝمؿ ًمف ذم رسمف ؾمبح٤مٟمف  -5

 ودذا ل٘م٣م ُمٜمف اًمٕمج٥م قمٜمد يمؾ ذي ًم٥م! ختقلٗمٝمؿ ًمف سمآهلتٝمؿ -6

َٚن َجَقاَب َؿْقِمِف  هتدلددؿ ًمف سم٤مًم٘متؾ أو اًمتحرلؼ، ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: -7 ـَ ﴿َؾاَم 

يٍٚت فِ  َٔ ـَ افْ ِٚر إِن  ِِف َذفَِؽ  َْٕجُٚه اهللُ ِم َٖ ُؿقُه َؾ ُِقُه َأْو َحرِّ ٓ  َأْن َؿُٚفقا اْؿُت ِمُْقَن﴾إِ ْٗ ْقٍم ُي ََ 

  [24]اًمٕمٜمٙمبقت:

ْ ٚ بِِف َظٚدِِغَ  وىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ـُ ـْ َؿْبُؾ َو َْْٔٚ إِْبَراِهَٔؿ ُرْصَدُه ِم ْد مَت ََ إِْذ *  ﴿َوَف

قنَ  ٍُ ٚ َظٚـِ ُتْؿ هَلَ ْٕ َبِِٔف َوَؿْقِمِف َمٚ َهِذِه افت اَمثُِٔؾ اف تِل َأ ِٕ ٚ مَبٚ*  َؿَٚل  َٕ ـَ َؿُٚفقا َوَجْد ٚ َظٚبِِدي ٚ هَلَ َٕ *  َء

ْؿ ِِف َضلٍل ُمبِغٍ  ـُ ُتْؿ َومَبُٚؤ ْٕ ُْْتْؿ َأ ـُ ْد  ََ ِظبِغَ *  َؿَٚل َف ـَ افل  َٝ ِم ْٕ ؼِّ َأْم َأ *  َؿُٚفقا َأِجْئَتَْٚ بِْٚلَ

ـَ ا ْؿ ِم ُُ
ٚ َظَذ َذفِ َٕ ـ  َوَأ َْرِض اف ِذي َؾَىَرُه ْٕ اَمَواِت َوا ْؿ َربه افس  ُُ ـَ َؿَٚل َبْؾ َربه ِٚهِدي *  فن 

ـَ  َد َأْن ُتَقفهقا ُمْدبِِري ًْ ْؿ َب ُُ َـَِٔدن  َأْصََْٚم َٕ ْؿ *  َوَتٚهللِ  ُٓ  ِ ًَ ْؿ َف بِرًا هَلُ ـَ   ٓ ْؿ ُجَذاذًا إِ ُٓ َِ ًَ َؾَج
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ًُقنَ  ِْٔف َيْرِج ـَ افي ٚدِِغَ *  إَِف
ِ ُف دَ  ٕ تَِْٚ إِ َؾ َهَذا بِآهِلَ ًَ ـْ َؾ َْٚ *  َؿُٚفقا َم ًْ

ِّ ُرُهْؿ َؿُٚفقا َش ـُ َؾتًك َيْذ

ُٚل َفُف إِْبَراِهٔؿُ  ََ ُدونَ *  ُي َٓ ْؿ َيْن ُٓ  ِ ًَ ُْٖتقا بِِف َظَذ َأْظُغِ افْ ِٚس َف َٝ *  َؿُٚفقا َؾ ِْ ًَ َٝ َؾ ْٕ َؿُٚفقا َأَأ

تَِْٚ َيٚ إِْبَراِهٔؿُ  َُ *  َهَذا بِآهِلَ ُٕقا َيْْىِ ٚ ـَ َُٖفقُهْؿ إِْن  بُِرُهْؿ َهَذا َؾْٚش ـَ ُف  َِ ًَ ًُقا *  قنَ َؿَٚل َبْؾ َؾ َؾَرَج

ُتُؿ افي ٚدُِقنَ  ْٕ ْؿ َأ ُُ  ٕ ُٚفقا إِ ََ ْؿ َؾ ِٓ ِس ٍُ ْٕ ِٓء *  إَِػ َأ ُٗ َٝ َمٚ َه ّْ
ْد َظِِ ََ ْؿ َف ِٓ ُُُِٕسقا َظَذ ُرُؤوِش ُثؿ  

َُقنَ  ؿْ *  َيْْىِ ـُ ًٚ َوٓ َيُّضه ْٔئ ْؿ َص ُُ ًُ ٍَ ـْ ُدوِن اهللِ َمٚ ٓ َيْْ ُبُدوَن ِم ًْ ؿْ *  َؿَٚل َأَؾَت ُُ َودَِٚ  ُأفٍّ َف

ُِقنَ  َِ ًْ ـْ ُدوِن اهلِل َأَؾل َت ُبُدوَن ِم ًْ ُْْتْؿ َؾِٚظِِغَ *  َت ـُ ْؿ إِْن  ُُ َت وا مهِلَ ُْٕكُ ُؿقُه َوا َْٚ *  َؿُٚفقا َحرِّ ِْ ُؿ

ًٚ َظَذ إِْبَراِهٔؿَ  قِِّن َبْردًا َوَشلم ـُ ُٚر  َٕ ﴾*  َيٚ  ـَ ي َْخرَسِ ْٕ َُْٚهُؿ ا ِْ ًَ ْٔدًا َؾَج ـَ : ٤مءإٟمبٞم]َوَأَراُدوا بِِف 

51-70]. 

ِظبَِغ﴾ؾمخرلتٝمؿ سمف يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -8 ـَ افل  َٝ ِم ْٕ ؼِّ َأْم َأ  ﴿َؿُٚفقا َأِجْئَتَْٚ بِْٚلَ

ودق أصٜم٤مُمٝمؿ وُمٕمبقداهتؿ، ًمٞمبلم هلؿ ُم٤م  ، ف، وسمٕمد أن أزال ذًمؽ اعمٜمٙمر وددُم[55ٟمبٞم٤مء:]إ

 يم٤من ل٘مقًمف هلؿ ُمـ ىمبؾ أهنؿ ٓ لٜمٗمٕمقن وٓ لرضون ؿمٞمئ٤ًم.

 ًمف سم٠مٟمف فم٤ممل عم٤م طمٓمؿ آهلتٝمؿ، ومل لٕم٘مٚمقا أن أصٜم٤مُمٝمؿ ٓ متٚمؽ ؿمٞمًئ٤م! ُمٝمؿاهت٤م -9

ُْٖتقا بِِف َظَذ َأْظُغِ افْ ِٚس﴾اضمتامقمٝمؿ قمٚمٞمف ذم حمٗمؾ واطمد، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -10  ﴿َؿُٚفقا َؾ

 .[61ٟمبٞم٤مء:]إ

ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل: أي قمغم رؤوس إؿمٝم٤مد ذم اعمأل إيمؼم سمحرضة اًمٜم٤مس  

دذا دق اعم٘مّمقد إيمؼم إلسمرادٞمؿ قمٚمٞمف اًمسم م، أن لبلم ذم دذا اعمحٗمؾ  يمٚمٝمؿ، ويم٤من

اًمٕمٔمٞمؿ يمثرة ضمٝمٚمٝمؿ وىمٚم٦م قم٘مٚمٝمؿ ذم قمب٤مدة إصٜم٤مم، اًمتل ٓ شمدومع قمـ ٟمٗمسٝم٤م رًضا، وٓ 

 ادـٟمٗمٕم٤ًم، ومٙمٞمػ لٓمٚم٥م ُمٜمٝم٤م رء ُمـ ذًمؽ.  ٤ممتٚمؽ هل

ؿ، ُمٙمردؿ قمٚمٞمٝموهلل احلٙمٛم٦م اًمب٤مًمٖم٦م، يمٚمام اؿمتد أذى أقمداء اهلل وُمٙمروا: ضمٕمؾ اهلل 
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ًمٜمٍمة أوًمٞم٤مئف يمام شمرى ذم دذا اعمِمٝمد، ويمام شم٘مدم ذم  ٤مؾمببً وضمٕمؾ ومٞمف خمرضًم٤م ٕوًمٞم٤مئف، سمؾ 

 ىمّم٦م قم٤مد، واعمتدسمر لٕمٚمؿ ذًمؽ ل٘مٞمٜم٤ًم، ومٞمام ٟمسٓمره ذم دذا اًمسٗمر سمٕمقن اهلل وشمٞمسػمه.

ـْ ُأم   (:3359سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"يم٤من اًمقزغ لٜمٗمخ قمٚمٞمف اًمٜم٤مر، ومٗمل  -11 قَم

لٍؽ   ،َأَُمَر سمَِ٘مْتِؾ اًْمَقَزغِ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َأنى َرؾُمقَل اهللِ  ،َريِضَ اهلُل قَمٜمَْٝم٤م َذِ

مَ م« :َوىَم٤مَل   .»يَم٤مَن َلٜمُْٗمُخ قَمغَم إسِْمَراِدٞمَؿ قَمَٚمْٞمِف اًمسى

 (، ومل لذيمر ىمّم٦م اًمٜمٗمخ.2237ورواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ )

ـِ  (:4563سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"وذم  ـِ قَمبى٤مسٍ  قَم يَم٤مَن آظِمَر ىَمْقِل  :ىَم٤مَل  ،اسْم

 .طَمْسبَِل اهللُ َوٟمِْٕمَؿ اًْمَقيمِٞمُؾ  :إسِْمَراِدٞمَؿ طِملَم ُأًْمِ٘مَل ذِم اًمٜمى٤مرِ 

قِِّن َبْردًا ومٜمجك اهلل إسمرادٞمؿ قمٚمٞمف اًمسم م، وم٘م٤مل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ـُ ُٚر  َٕ َْٚ َيٚ  ِْ ﴿ُؿ

ًٚ َظَذ إِْبَراِهَٔؿ﴾  .[69ٟمبٞم٤مء:]إ َوَشلم

ُمٜم٤مفمرة إسمرادٞمؿ ُمع اعمٚمؽ اجلب٤مر اعمتٛمرد، اًمذي ىمٞمؾ إٟمف اًمٜمٛمرود سمـ يمٜمٕم٤من،  -12

َِْؽ إِْذ َؿَٚل ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ِف َأْن مَتُٚه اهللُ ادُْ ْ َتَر إَِػ اف ِذي َحٚج  إِْبَراِهَٔؿ ِِف َربِّ ﴿َأ َْ

 ٚ َٕ ُٝ َؿَٚل َأ ٔ
ِّ ِٔل َوُي َ اف ِذي حُيْ ِس إِْبَراِهُٔؿ َربِّ ّْ ِِت بِٚفن 

ْٖ ُٝ َؿَٚل إِْبَراِهُٔؿ َؾِ٘ن  اهللَ َي ُأْحِٔل َوُأِمٔ

ْقَم افي ٚدَِِغ﴾ ََ َر َواهللُ ٓ َُّيِْدي اْف ٍَ ـَ َٝ اف ِذي 
ِٓ ِرِب َؾُب ٌْ ـَ ادَْ ٚ ِم ِت ِِّبَ

ْٖ ِق َؾ ـَ ادَْْؼِ  ِم

 .[258]اًمب٘مرة:

 .اعمٕم٤ميص دجرشمف قمٚمٞمف اًمسم م، دجًرا ًم٘مقُمف، ورطمٚمتف ُمـ سمٚمد -13

ُِٔؿُ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ِزيُز اْلَ ًَ ُف ُهَق اْف  ٕ ِٚجٌر إَِػ َربِّ إِ َٓ ـَ َفُف ُفقٌط َوَؿَٚل إِِّنِّ ُم *  ﴿َؾآَم

َُْْٔٚه َأْجَرُه ِِف افده  َة َواْفَُِتَٚب َومَت تِِف افْهُبق  ي  َْٚ ِِف ُذرِّ ِْ ًَ َُقَب َوَج ًْ ُف َوَوَهْبَْٚ َفُف إِْشَحَٚق َوَي  ٕ َٔٚ َوإِ ْٕ

َغ﴾ِِف  ِٚلِ ـَ افه 
ِ ِخَرِة دَ ْٔ  .[27-26]اًمٕمٜمٙمبقت:  ا
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سمرىمؿ  "صحٞمح اًمبخ٤مري"اسمتم ؤه ذم زوضمف ؾم٤مرة أصمٜم٤مء دجرشمف، ومٗمل  -14

ـْ َأيِب ُدَرْلَرَة َريِضَ  (:2371(، وُمسٚمؿ )2217) َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف قَمٜمُْف ىَم٤مَل ىَم٤مَل اًمٜمىبِلُّ  اهللُقَم

ـْ  َد٤مضَمرَ « :َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  ٌؽ ُِم
مَ م سمَِس٤مَرَة وَمَدظَمَؾ هِب٤َم ىَمْرَل٦ًم ومِٞمَٝم٤م َُمٚمِ إِسْمَراِدٞمُؿ قَمَٚمْٞمِف اًمسى

 وَم٠َمْرؾَمَؾ 
ِ
ـِ اًمٜم َس٤مء ـْ َأطْمَس ـْ اجْلََب٤مسمَِرِة وَمِ٘مٞمَؾ َدظَمَؾ إسِْمَراِدٞمُؿ سم٤ِمُْمَرَأٍة ِدَل ُِم إًَِمْٞمِف  اعمُُْٚمقِك َأْو ضَمبى٤مٌر ُِم

ـْ َدِذِه  يِب طَمِدلثِل وَم٢مِِّن  َأْن َل٤م إسِْمَراِدٞمُؿ َُم َٓ شُمَٙمذ  ل َُمَٕمَؽ ىَم٤مَل ُأظْمتِل صُمؿى َرضَمَع إًَِمْٞمَٝم٤م وَمَ٘م٤مَل 
تِ اًمى

هُتُْؿ َأٟمىِؽ ُأظْمتِل وَ  ِك وَم٠َمْرؾَمَؾ هِب٤َم إًَِمْٞمِف وَمَ٘م٤مَم إًَِمْٞمَٝم٤م  اهللِ َأظْمؼَمْ ي َوهَمػْمُ
ـٌ هَمػْمِ َْرِض ُُم١ْمُِم ْٕ إِْن قَمغَم ا

٠ُم َوشُمَّمكم   ٓى اًمٚمٝمُ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم وَمَ٘م٤مَُم٧ْم شَمَقضى ؿى إِْن يُمٜم٧ُْم آَُمٜم٧ُْم سمَِؽ َوسمَِرؾُمقًمَِؽ َوَأطْمَّمٜم٧ُْم وَمْرضِمل إِ

 .شقَمغَم َزْوضِمل وَممَ  شُمَسٚم ْط قَمكَمى اًْمَٙم٤مومَِر وَمُٖمطى طَمتىك َريَمَض سمِِرضْمٚمِفِ 

٠ُم ؿى إِْن َلُٛم٧ْم ُلَ٘م٤مُل ِدَل ىَمَتَٚمْتُف وَم٠ُمْرؾِمَؾ صمُ اًمٚمٝمُ  :ىَم٤مًَم٧ْم  :ُدَرْلَرةَ ىَم٤مَل   ؿى ىَم٤مَم إًَِمْٞمَٝم٤م وَمَ٘م٤مَُم٧ْم شَمَقضى

ٓى قَمغَم َزْوضِمل وَممَ  اًمٚمٝمُ شُمَّمكم  َوشَمُ٘مقُل  ؿى إِْن يُمٜم٧ُْم آَُمٜم٧ُْم سمَِؽ َوسمَِرؾُمقًمَِؽ َوَأطْمَّمٜم٧ُْم وَمْرضِمل إِ

 .شُمَسٚم ْط قَمكَمى َدَذا اًْمَٙم٤مومَِر وَمُٖمطى طَمتىك َريَمَض سمِِرضْمٚمِفِ 

ؿى إِْن َلُٛم٧ْم وَمُٞمَ٘م٤مُل ِدَل ىَمَتَٚمْتُف وَم٠ُمْرؾِمَؾ ذِم اًمثى٤مٟمَِٞم٦ِم َأْو ذِم اًمثى٤مًمَِث٦ِم اًمٚمٝمُ  ىَم٤مَل َأسُمق ُدَرْلَرَة وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  

ٓى ؿَمْٞمَٓم٤مًٟم٤م اْرضِمُٕمقَد٤م إمَِم إِسْمَراِدٞمَؿ َوَأقْمُٓمقَد٤م آضَمَر وَمَرضَمَٕم٧ْم إِمَم  اهللِ وَمَ٘م٤مَل وَ  َُم٤م َأْرؾَمْٚمُتْؿ إزَِمى إِ

مَ م  .»يَمَب٧َم اًْمَٙم٤مومَِر َوَأظْمَدَم َوًمِٞمَدةً  اهللَ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم َأؿَمَٕمْرَت َأنى  إسِْمَراِدٞمَؿ قَمَٚمْٞمِف اًمسى

اسمتم ء زوضمف سمخقومٝم٤م ُمـ ُمقت اًمٙم٤مومر، طمتك ٓ شم١مظمذ سمف ومٞم٘م٤مل: دل ىمتٚمتف  -15

 ودق اسمتم ٌء ًمف.

ـِ (: 3364سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"وذم  ـِ  قَم َذ اًمٜم َس٤مُء  :ىَم٤مَل  قَمبى٤مسٍ  اسْم َ َل َُم٤م اختى َأوى

 ِ ـْ ىِمَبِؾ ُأم  إؾِْماَمقِمٞمَؾ اعمْ َل َأصَمَرَد٤م قَمغَم ؾَم٤مَرةَ  ،ٜمَْٓمَؼ ُِم ََذْت ُِمٜمَْٓمً٘م٤م ًَمُتَٕمٗم  صُمؿى ضَم٤مَء هِب٤َم إِسْمَراِدٞمُؿ  ،اختى

طَمتىك َوَضَٕمُٝماَم قِمٜمَْد اًْمَبْٞم٧ِم قِمٜمَْد َدْوطَم٦ٍم وَمْقَق َزُْمَزَم ذِم َأقْمغَم  ،َوسم٤ِمسْمٜمَِٝم٤م إؾِْماَمقِمٞمَؾ َوِدَل شُمْرِضُٕمفُ 
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٦َم َلْقَُمِئٍذ َأطَمٌد َوًَمْٞمَس هِب٤َم َُم٤مءٌ  ،ْسِجدِ اعمَْ  ٤م  ،وَمَقَضَٕمُٝماَم ُدٜم٤َمًمَِؽ  ،َوًَمْٞمَس سمَِٛمٙمى َوَوَضَع قِمٜمَْدمُهَ

ً٘م٤م وَمَتبَِٕمْتُف ُأمُّ إؾِْماَمقِمٞمَؾ  ،ضِمَراسًم٤م ومِٞمِف مَتٌْر َوؾِمَ٘م٤مًء ومِٞمِف َُم٤مءٌ 
ك إسِْمَراِدٞمُؿ ُُمٜمَْٓمٚمِ َل٤م  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،صُمؿى ىَمٗمى

ءٌ إسِْمَراِدٞم َٓ َرْ يُمٜم٤َم هِبََذا اًْمَقاِدي اًمىِذي ًَمْٞمَس ومِٞمِف إِْٟمٌس َو ـَ شَمْذَد٥ُم َوشَمؽْمُ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ًَمُف َذًمَِؽ  ؟ُؿ َأْل

َٓ َلْٚمَتِٗم٧ُم إًَِمْٞمَٝم٤م ،ُِمَراًرا إَِذْن  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مَل  ،َأاهللُ اًمىِذي َأَُمَرَك هِبََذا :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ًَمفُ  ،َوضَمَٕمَؾ 

َٓ َلَرْوَٟمفُ  ،صُمؿى َرضَمَٕم٧ْم  ،٤مَٓ ُلَْمٞم ُٕمٜمَ  اؾْمَتْ٘مَبَؾ  ،وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ إسِْمَراِدٞمُؿ طَمتىك إَِذا يَم٤مَن قِمٜمَْد اًمثىٜمِٞمى٦ِم طَمْٞم٨ُم 

 اًْمَٙمٚماَِمِت َوَروَمَع َلَدْلفِ 
ِ
ء َٓ ١ُم تِل  :وَمَ٘م٤مَل  ،سمَِقضْمِٝمِف اًْمَبْٞم٧َم صُمؿى َدقَم٤م هِبَ ي  ـْ ُذرِّ ُٝ ِم ْْ َُ ﴿َربِّ إِِّنِّ َأْش

مِ بَِقاٍد ؽَ  ْٔتَِؽ ادَُْحر  ُروَن﴾ طَمتىك سَمَٚمغَ  ْرِ ِذي َزْرٍع ِظَْْد َب ُُ َوضَمَٕمَٚم٧ْم ُأمُّ  ،[37]إسمرادٞمؿ: َيْن

 
ِ
ـْ َذًمَِؽ اعم٤َْمء ُب ُِم  قَمٓمَِِم٧ْم  ،إؾِْماَمقِمٞمَؾ شُمْرِضُع إؾِْماَمقِمٞمَؾ َوشَمنْمَ

ِ
َ٘م٤مء طَمتىك إَِذا َٟمِٗمَد َُم٤م ذِم اًمس 

ى َأْو ىَم٤مَل َلَتَٚمبىطُ َوضَمَٕمَٚم٧ْم شَمٜمْٔمُ  ،َوقَمٓمَِش اسْمٜمَُٝم٤م  ،وَم٤مْٟمَٓمَٚمَ٘م٧ْم يَمَراِدَٞم٦َم َأْن شَمٜمُْٔمَر إًَِمْٞمفِ  ،ُر إًَِمْٞمِف َلَتَٚمقى

َْرِض َلِٚمٞمَٝم٤م ْٕ َٗم٤م َأىْمَرَب ضَمَبٍؾ ذِم ا وَمَ٘م٤مَُم٧ْم قَمَٚمْٞمِف صُمؿى اؾْمَتْ٘مَبَٚم٧ْم اًْمَقاِدَي شَمٜمُْٔمُر  ،وَمَقضَمَدْت اًمّمى

َٗم٤م طَمتىك إَِذا سَمَٚمَٖم٧ْم اًْمَقاِدَي َروَمَٕم٧ْم ـَمَرَف  ،وَمَٚمْؿ شَمَر َأطَمًدا ،َدْؾ شَمَرى َأطَمًدا ـْ اًمّمى وَمَٝمَبَٓم٧ْم ُِم

ْٟمَس٤مِن اعمَْْجُٝمقِد طَمتىك ضَم٤مَوَزْت اًْمَقاِدَي  ،ِدْرقِمَٝم٤م صُمؿى َأشَم٧ْم اعمَْْرَوَة وَمَ٘م٤مَُم٧ْم  ،صُمؿى ؾَمَٕم٧ْم ؾَمْٕمَل اإْلِ

اٍت  ،اَوَٟمَٔمَرْت َدْؾ شَمَرى َأطَمًدا وَمَٚمْؿ شَمَر َأطَمدً  ،قَمَٚمْٞمَٝم٤م ـُ قَمبى٤مسٍ  ،وَمَٗمَٕمَٚم٧ْم َذًمَِؽ ؾَمْبَع َُمرى  :ىَم٤مَل اسْم

وَم٧ْم قَمغَم  ،»وَمَذًمَِؽ ؾَمْٕمُل اًمٜمى٤مِس سَمْٞمٜمَُٝماَم « :َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ ىَم٤مَل اًمٜمىبِلُّ  وَمَٚمامى َأْذَ

َٕم٧ْم وَمَسِٛمَٕم٧ْم َأْلًْم٤مصمُ  ،َصٍف شُمِرلُد َٟمْٗمَسَٝم٤م :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،اعمَْْرَوِة ؾَمِٛمَٕم٧ْم َصْقشًم٤م ىَمْد  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،ؿى شَمَسٛمى

وَمَبَح٨َم سمَِٕمِ٘مبِِف َأْو ىَم٤مَل  ،َأؾْمَٛمْٕم٧َم إِْن يَم٤مَن قِمٜمَْدَك هِمَقاٌث وَم٢مَِذا ِدَل سم٤ِمعمََْٚمِؽ قِمٜمَْد َُمْقِضِع َزُْمَزمَ 

ُضُف َوشَمُ٘مقُل سمَِٞمِدَد٤م َدٙمَ  ،سمَِجٜم٤َمطِمِف طَمتىك فَمَٝمَر اعم٤َْمءُ  ق    ،َذاوَمَجَٕمَٚم٧ْم حُتَ
ِ
ـْ اعم٤َْمء َوضَمَٕمَٚم٧ْم شَمْٖمِرُف ُِم

ـُ قَمبى٤مسٍ  ،ذِم ؾِمَ٘م٤مِئَٝم٤م َوُدَق َلُٗمقُر سَمْٕمَد َُم٤م شَمْٖمِرُف  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف ىَم٤مَل اًمٜمىبِلُّ  :ىَم٤مَل اسْم

ْ  :َأْو ىَم٤مَل  ،َلْرطَمُؿ اهللُ ُأمى إؾِْماَمقِمٞمَؾ ًَمْق شَمَريَم٧ْم َزُْمَزمَ « :َوؾَمٚمىؿَ   ًَمَٙم٤مَٟم٧ْم ًَمْق مَل
ِ
ـْ اعم٤َْمء شَمْٖمِرْف ُِم
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سَم٧ْم َوَأْرَضَٕم٧ْم َوًَمَدَد٤م :ىَم٤مَل  ،َزُْمَزُم قَمْٞمٜم٤ًم َُمِٕمٞمٜم٤ًم ْٞمَٕم٦َم وَم٢مِنى  :وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم اعمََْٚمُؽ  ،وَمنَمِ ٤موُمقا اًمْمى َٓ خَتَ

َٓ ُلِْمٞمُع َأْدَٚمفُ  ،َد٤م ُدٜم٤َم سَمْٞم٧َم اهللِ َلْبٜمِل َدَذا اًْمُٖممَ ُم َوَأسُمقهُ  ـْ  ،َوإِنى اهللَ  َويَم٤مَن اًْمَبْٞم٧ُم ُُمْرشَمِٗمًٕم٤م ُِم

ُٞمقُل  اسمَِٞم٦ِم شَم٠ْمشمِٞمِف اًمسُّ َْرِض يَم٤مًمرى ْٕ ـْ َلِٛمٞمٜمِِف َوؿِماَمًمِفِ  ،ا ْت هِبِْؿ  ،وَمَت٠ْمظُمُذ قَم وَمَٙم٤مَٟم٧ْم يَمَذًمَِؽ طَمتىك َُمرى

ـْ ضُمْرُدؿَ    ،ُروْمَ٘م٦ٌم ُِم
ٍ
ـْ ـَمِرلِؼ يَمَداء ـْ ضُمْرُدَؿ ُُمْ٘مبِِٚملَم ُِم ٦مَ وَمٜمَ  ،َأْو َأْدُؾ سَمْٞم٧ٍم ُِم  ،َزًُمقا ذِم َأؾْمَٗمِؾ َُمٙمى

َذا اًْمَقاِدي َوَُم٤م ومِٞمِف َُم٤مءٌ  :وَمَ٘م٤مًُمقا ،وَمَرَأْوا ـَم٤مِئًرا قَم٤مِئًٗم٤م  ًَمَٕمْٝمُدَٟم٤م هِبَ
ٍ
٤مِئَر ًَمَٞمُدوُر قَمغَم َُم٤مء  ،إِنى َدَذا اًمٓمى

لْمِ  ٤م َأْو ضَمِرلى وُدْؿ سمِ  ،وَم٠َمْرؾَمُٚمقا ضَمِرلًّ  وَمَرضَمُٕمقا وَم٠َمظْمؼَمُ
ِ
 وَم٠َمىْمَبُٚمقاوَم٢مَِذا ُدْؿ سم٤ِمعم٤َْمء

ِ
ىَم٤مَل َوُأمُّ  ،٤معم٤َْمء

 
ِ
َٓ طَمؼى ًَمُٙمْؿ  ،َٟمَٕمؿْ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،َأشَم٠ْمَذٟملَِم ًَمٜم٤َم َأْن َٟمٜمِْزَل قِمٜمَْدكِ  :وَمَ٘م٤مًُمقا ،إؾِْماَمقِمٞمَؾ قِمٜمَْد اعم٤َْمء ـْ 

َوًَمٙمِ

 
ِ
 .َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مًُمقا ،ذِم اعم٤َْمء

ـُ قَمبى٤مسٍ   ؾْماَمقِمٞمَؾ وَم٠َمًْمَٗمك َذًمَِؽ ُأمى إِ « :ِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َصغمى اهللُ قَمٚمٞمْ ىَم٤مَل اًمٜمىبِلُّ  :ىَم٤مَل اسْم

 ُ ْٕ ٥مُّ ا
٤م َأْدُؾ َأسْمَٞم٤مٍت  ،ْٟمَس َوِدَل حُتِ وَمٜمََزًُمقا َوَأْرؾَمُٚمقا إِمَم َأْدِٚمٞمِٝمْؿ وَمٜمََزًُمقا َُمَٕمُٝمْؿ طَمتىك إَِذا يَم٤مَن هِبَ

َؿ اًْمَٕمَرسمِٞمى٦َم ُِمٜمْ  ،ُِمٜمُْٝمْؿ َوؿَم٥مى اًْمُٖممَ مُ  وَمَٚمامى َأْدَرَك  ،َوَأقْمَجَبُٝمْؿ طِملَم ؿَم٥مى  ،ُٝمْؿ َوَأْٟمَٗمَسُٝمؿْ َوشَمَٕمٚمى

ضُمقُه اُْمَرَأًة ُِمٜمُْٝمؿْ  َج إؾِْماَمقِمٞمُؾ ُلَٓم٤مًمُِع  ،َوَُم٤مشَم٧ْم ُأمُّ إؾِْماَمقِمٞمَؾ  ،َزوى وَمَج٤مَء إسِْمَراِدٞمُؿ سَمْٕمَدَُم٤م شَمَزوى

ـْ  ،ظَمَرَج َلْبَتِٖمل ًَمٜم٤َم :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،فُ وَمَس٠َمَل اُْمَرَأشَمُف قَمٜمْ  ،وَمَٚمْؿ جَيِْد إؾِْماَمقِمٞمَؾ  ،شَمِريَمَتفُ  صُمؿى ؾَم٠َمهَل٤َم قَم

ةٍ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،قَمْٞمِِمِٝمْؿ َوَدْٞمَئتِِٝمؿْ  ـُ ذِم ِضٞمٍؼ َوؿِمدى نَم  َٟمْح
ـُ سمِ وَم٢مَِذا ضَم٤مَء  :ىَم٤مَل  ،وَمَِمَٙم٧ْم إًَِمْٞمفِ  ،َٟمْح

مَ مَ  ْ قَمَتَب٦َم  ،َزْوضُمِؽ وَم٤مىْمَرِئل قَمَٚمْٞمِف اًمسى ُف آَٟمَس ؿَمْٞمًئ٤م ،سَم٤مسمِفِ َوىُمقزِم ًَمُف ُلَٖمػم   ،وَمَٚمامى ضَم٤مَء إؾِْماَمقِمٞمُؾ يَم٠َمٟمى

ـْ َأطَمدٍ  :وَمَ٘م٤مَل  شُمفُ  ،ضَم٤مَءَٟم٤م ؿَمْٞمٌخ يَمَذا َويَمَذا ،َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ؟َدْؾ ضَم٤مَءيُمْؿ ُِم  ،وَمَس٠َمًَمٜم٤َم قَمٜمَْؽ وَم٠َمظْمؼَمْ

ةٍ  ؟َوؾَم٠َمًَمٜمِل يَمْٞمَػ قَمْٞمُِمٜم٤َم ٤م ذِم ضَمْٝمٍد َوؿِمدى شُمُف َأٟمى   :ىَم٤مَل  ،وَم٠َمظْمؼَمْ
ٍ
ء  :ىَم٤مًَم٧ْم  ؟وَمَٝمْؾ َأْوَص٤مِك سمٌَِمْ

مَ مَ  ،َٟمَٕمؿْ  ْ قَمَتَب٦َم سَم٤مسمَِؽ  :َوَلُ٘مقُل  ،َأَُمَرِِّن َأْن َأىْمَرَأ قَمَٚمْٞمَؽ اًمسى َوىَمْد َأَُمَرِِّن َأْن  ،َذاِك َأيِب  :ىَم٤مَل  ،هَمػم 

َج ُِمٜمُْٝمْؿ ُأظْمَرى ،احْلَِ٘مل سم٠َِمْدٚمِِؽ  ،ُأوَم٤مِرىَمِؽ  َ٘مَٝم٤م َوشَمَزوى ب٨َِم قَمٜمُْٝمْؿ إسِْمَراِدٞمُؿ َُم٤م ؿَم٤مَء اهلُل وَمٚمَ  ،وَمَٓمٚمى
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 :ىَم٤مَل  ،ظَمَرَج َلْبَتِٖمل ًَمٜم٤َم :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،وَمَس٠َمهَل٤َم قَمٜمْفُ  ،وَمَٚمْؿ جَيِْدُه وَمَدظَمَؾ قَمغَم اُْمَرَأشمِفِ  ،صُمؿى َأشَم٤مُدْؿ سَمْٕمدُ 

ـْ قَمْٞمِِمِٝمْؿ َوَدْٞمَئتِِٝمؿْ  ؟يَمْٞمَػ َأْٟمُتؿْ  ـُ سمِخَ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،َوؾَم٠َمهَل٤َم قَم  ،ػْمٍ َوؾَمَٕم٦ٍم َوَأصْمٜم٧َْم قَمغَم اهللِ َٟمْح

اسُمُٙمؿْ  :ىَم٤مَل  ،اًمٚمىْحؿُ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ؟َُم٤م ـَمَٕم٤مُُمُٙمؿْ  :وَمَ٘م٤مَل  اًمٚمُٝمؿى سَم٤مِرْك هَلُْؿ  :ىَم٤مَل  ،اعم٤َْمءُ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ؟وَماَم َذَ

 
ِ
ـْ هَلُْؿ َلْقَُمِئٍذ طَم٥مٌّ َومَلْ  :َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ ىَم٤مَل اًمٜمىبِلُّ  ،ذِم اًمٚمىْحِؿ َواعم٤َْمء َوًَمْق  ،َلُٙم

ْ ُلَقاومَِ٘م٤مهُ  :ىَم٤مَل  ،يَم٤مَن هَلُْؿ َدقَم٤م هَلُْؿ ومِٞمفِ  ٓى مَل
٦َم إِ ُٚمق قَمَٚمْٞمِٝماَم َأطَمٌد سمَِٖمػْمِ َُمٙمى َٓ ََيْ وَم٢مَِذا  :ىَم٤مَل  ،وَمُٝماَم 

مَ َم َوُُمِرلِف ُلْثب٧ُِم قَمَتَب٦َم سَم٤مسمِفِ  َدْؾ  :ىَم٤مَل  ،وَمَٚمامى ضَم٤مَء إؾِْماَمقِمٞمُؾ  ،ضَم٤مَء َزْوضُمِؽ وَم٤مىْمَرِئل قَمَٚمْٞمِف اًمسى

ـْ َأطَمدٍ  ـُ اهْلَْٞمَئ٦مِ  ؟َأشَم٤ميُمْؿ ُِم شُمفُ  ،ىَم٤مًَم٧ْم َٟمَٕمْؿ َأشَم٤مَٟم٤م ؿَمْٞمٌخ طَمَس  ،َوَأصْمٜم٧َْم قَمَٚمْٞمِف وَمَس٠َمًَمٜمِل قَمٜمَْؽ وَم٠َمظْمؼَمْ

شُمُف َأٟمى٤م سمَِخػْمٍ  ؟يَمْٞمَػ قَمْٞمُِمٜم٤َم :وَمَس٠َمًَمٜمِل  وَم٠َمْوَص٤مِك سمِ  :ىَم٤مَل  ،وَم٠َمظْمؼَمْ
ٍ
ء ُدَق َلْ٘مَرُأ  ،َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ؟ٌَمْ

مَ َم َوَل٠ْمُُمُرَك َأْن شُمْثب٧َِم قَمَتَب٦َم سَم٤مسمَِؽ  َأَُمَرِِّن َأْن  ،َذاِك َأيِب َوَأْٟم٧ِم اًْمَٕمَتَب٦مُ  :ىَم٤مَل  ،قَمَٚمْٞمَؽ اًمسى

٧َم  ،ي َٟمْبمً  ًَمفُ صُمؿى ًَمب٨َِم قَمٜمُْٝمْؿ َُم٤م ؿَم٤مَء اهلُل صُمؿى ضَم٤مَء سَمْٕمَد َذًمَِؽ َوإؾِْماَمقِمٞمُؾ َلؼْمِ  ،ُأُْمِسَٙمِؽ  حَتْ

ـْ َزُْمَزمَ   ،َواًْمَقًَمُد سم٤ِمًْمَقاًمِدِ  ،وَمَٚمامى َرآُه ىَم٤مَم إًَِمْٞمِف وَمَّمٜمََٕم٤م يَماَم َلّْمٜمَُع اًْمَقاًمُِد سم٤ِمًْمَقًَمدِ  ،َدْوطَم٦ٍم ىَمِرلًب٤م ُِم

َؽ وَم٤مْصٜمَْع َُم٤م َأَُمَرَك رَ  :ىَم٤مَل  ،َل٤م إؾِْماَمقِمٞمُؾ إِنى اهللَ َأَُمَرِِّن سم٠َِمُْمرٍ  :صُمؿى ىَم٤مَل   :ىَم٤مَل  ،َوشُمِٕمٞمٜمُٜمِل :ىَم٤مَل  ،سمُّ

 ،َوَأؿَم٤مَر إمَِم َأيَمَٛم٦ٍم ُُمْرشَمِٗمَٕم٦ٍم قَمغَم َُم٤م طَمْقهَل٤َم ،وَم٢مِنى اهللَ َأَُمَرِِّن َأْن َأسْمٜمَِل َد٤م ُدٜم٤َم سَمْٞمًت٤م :ىَم٤مَل  ،َوُأقِمٞمٜمَُؽ 

ـْ اًْمَبْٞم٧ِم  :ىَم٤مَل  َج٤مَرِة َوإسِْمَراِدٞمُؿ َلْبٜمِلوَمَجَٕمَؾ إؾِْماَمقِمٞمُؾ لَ  ،وَمِٕمٜمَْد َذًمَِؽ َروَمَٕم٤م اًْمَ٘مَقاقِمَد ُِم  ،٠ْميِت سم٤ِمحْلِ

وَمَ٘م٤مَم قَمَٚمْٞمِف َوُدَق َلْبٜمِل َوإؾِْماَمقِمٞمُؾ ُلٜم٤َمِوًُمُف  ،طَمتىك إَِذا اْرشَمَٗمَع اًْمبِٜم٤َمُء ضَم٤مَء هِبََذا احْلََجِر وَمَقَضَٕمُف ًَمفُ 

َج٤مَرةَ  نِ  ،احْلِ َٓ ٤م َلُ٘مق َٝ ا :َومُهَ ْٕ َؽ َأ  ٕ ب ْؾ ِمْ ٚ إِ ََ َْٚ َت ُِِٔؿ﴾﴿َرب  ًَ ُٔع اْف
ِّ
 :ىَم٤مَل  ،[127]اًمب٘مرة: فس 

نِ  ،وَمَجَٕممَ  َلْبٜمَِٞم٤مِن طَمتىك َلُدوَرا طَمْقَل اًْمَبْٞم٧ِم  َٓ ٤م َلُ٘مق ُٔع  :َومُهَ ِّ َٝ افس  ْٕ ٕ َؽ َأ ب ْؾ ِمْ ٚ إِ ََ َْٚ َت ﴿َرب 

ُِِٔؿ﴾ ًَ  .»[127]اًمب٘مرة: اْف

ـِ  ـِ ( قمٜمد اًمبخ٤مري ألًْم٤م، قمَ 3365وذم رىمؿ ) عمَى٤م يَم٤مَن سَملْمَ إسِْمَراِدٞمَؿ  ل:ىم٤م  قَمبى٤مسٍ  اسْم
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وَمَجَٕمَٚم٧ْم ُأمُّ  ،ظَمَرَج سم٢ِمؾِْماَمقِمٞمَؾ َوُأم  إؾِْماَمقِمٞمَؾ َوَُمَٕمُٝمْؿ ؿَمٜمى٦ٌم ومِٞمَٝم٤م َُم٤مءٌ  ،َوسَملْمَ َأْدٚمِِف َُم٤م يَم٤منَ 

ٜمى٦مِ  ـْ اًمِمى ُب ُِم ٦َم  ،إؾِْماَمقِمٞمَؾ شَمنْمَ ٧َم َدْوطَم٦مٍ وَمَٞمِدرُّ ًَمَبٜمَُٝم٤م قَمغَم َصبِٞم َٝم٤م طَمتىك ىَمِدَم َُمٙمى  ،وَمَقَضَٕمَٝم٤م حَتْ

َبَٕمْتُف ُأمُّ إؾِْماَمقِمٞمَؾ  ِف وَم٤مشمى
ـْ َوَراِئفِ  ،صُمؿى َرضَمَع إسِْمَراِدٞمُؿ إمَِم َأْدٚمِ َل٤م  :طَمتىك عمَى٤م سَمَٚمُٖمقا يَمَداًء َٟم٤مَدشْمُف ُِم

يُمٜم٤َم ـْ شَمؽْمُ وَمَجَٕمَٚم٧ْم  ،وَمَرضَمَٕم٧ْم  :ىَم٤مَل  ،َرِضٞم٧ُم سم٤ِمهللِ :ىَم٤مًَم٧ْم  ،إمَِم اهللِ :ىَم٤مَل  ،إسِْمَراِدٞمُؿ إمَِم َُم

ٜمى٦ِم َوَلِدرُّ ًَمَبٜمَُٝم٤م قَمغَم َصبِٞم َٝم٤م ـْ اًمِمى ُب ُِم وَمٜمََٔمْرُت  ،ًَمْق َذَدْب٧ُم  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،طَمتىك عمَى٤م وَمٜمَِل اعم٤َْمءُ  ،شَمنْمَ

َٗم٤م :ىَم٤مَل  ،ًَمَٕمكم  ُأطِمسُّ َأطَمًدا سُّ َأطَم  ،وَمَذَدَب٧ْم وَمَّمِٕمَدْت اًمّمى
وَمَٚمْؿ  ،ًداوَمٜمََٔمَرْت َوَٟمَٔمَرْت َدْؾ حُتِ

سى َأطَمًدا
ًَمْق  :صُمؿى ىَم٤مًَم٧ْم  ،وَمَٗمَٕمَٚم٧ْم َذًمَِؽ َأؿْمَقاـًم٤م ،وَمَٚمامى سَمَٚمَٖم٧ْم اًْمَقاِدَي ؾَمَٕم٧ْم َوَأشَم٧ْم اعمَْْرَوةَ  ،حُتِ

بِلى  ُف َلٜمَِْمُغ  ،َذَدْب٧ُم وَمٜمََٔمْرُت َُم٤م وَمَٕمَؾ شَمْٕمٜمِل اًمّمى وَمَذَدَب٧ْم وَمٜمََٔمَرْت وَم٢مَِذا ُدَق قَمغَم طَم٤مًمِِف يَم٠َمٟمى

َد٤م َٟمْٗمُسَٝم٤م ،ًمِْٚمَٛمْقِت  وَمَذَدَب٧ْم  ،ًَمْق َذَدْب٧ُم وَمٜمََٔمْرُت ًَمَٕمكم  ُأطِمسُّ َأطَمًدا :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،وَمَٚمْؿ شُمِ٘مرى

َٗم٤م وَمٜمََٔمَرْت َوَٟمَٔمَرْت  ى٧ْم ؾَمْبًٕم٤م ،وَمَّمِٕمَدْت اًمّمى سى َأطَمًدا طَمتىك َأمَت
ًَمْق  :صُمؿى ىَم٤مًَم٧ْم  ،وَمَٚمْؿ حُتِ

لُؾ  ،َأهِم٨ْم إِْن يَم٤مَن قِمٜمَْدَك ظَمػْمٌ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،وَم٢مَِذا ِدَل سمَِّمْقٍت  ،َذَدْب٧ُم وَمٜمََٔمْرُت َُم٤م وَمَٕمَؾ  وَم٢مَِذا ضِمؼْمِ

َْرضِ  ،وَمَ٘م٤مَل سمَِٕمِ٘مبِِف َدَٙمَذا :ىَم٤مَل  ْٕ وَم٤مْٟمَبَثَؼ اعم٤َْمُء وَمَدَدَِم٧ْم ُأمُّ  :ىَم٤مَل  ،َوهَمَٛمَز قَمِ٘مَبُف قَمغَم ا

ِٗمزُ  ،إؾِْماَمقِمٞمَؾ  ًَمْق « :َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ سُمق اًْمَ٘م٤مؾِمِؿ وَمَ٘م٤مَل أَ  :ىَم٤مَل  ،وَمَجَٕمَٚم٧ْم حَتْ

 َوَلِدرُّ ًَمَبٜمَُٝم٤م قَمغَم َصبِٞم َٝم٤م :ىَم٤مَل  ،»شَمَريَمْتُف يَم٤مَن اعم٤َْمُء فَم٤مِدًرا
ِ
ـْ اعم٤َْمء ُب ُِم وَمَٛمرى  :ىَم٤مَل  ،وَمَجَٕمَٚم٧ْم شَمنْمَ

ـِ اًْمَقاِدي وَم٢مَِذا ُدْؿ سمَِٓمػْمٍ  ـْ ضُمْرُدَؿ سمَِبْٓم ُْؿ َأْٟمَٙمُروا َذاكَ  ،َٟم٤مٌس ُِم ػْمُ  :َوىَم٤مًُمقا ،يَم٠َمهنى َُم٤م َلُٙمقُن اًمٓمى

 وَمَبَٕمُثقا َرؾُمقهَلُؿْ 
ٍ
ٓى قَمغَم َُم٤مء ُدؿْ  ،إِ  وَم٠َمشَم٤مُدْؿ وَم٠َمظْمؼَمَ

ِ
َل٤م  :وَم٠َمشَمْقا إًَِمْٞمَٝم٤م وَمَ٘م٤مًُمقا ،وَمٜمََٔمَر وَم٢مَِذا ُدْؿ سم٤ِمعم٤َْمء

ـَ َُمَٕمِؽ  ُأمى إؾِْماَمقِمٞمَؾ َأشَم٠ْمَذٟملَِم ًَمٜم٤َم َأْن َٟمُٙمقنَ   ،وَمَبَٚمَغ اسْمٜمَُٝم٤م وَمٜمََٙمَح ومِٞمِٝمْؿ اُْمَرَأةً  ؟َُمَٕمِؽ َأْو َٟمْسُٙم

َْدٚمِفِ  :ىَم٤مَل  ِٕ سْمَراِدٞمَؿ وَمَ٘م٤مَل  ُف سَمَدا إِلِ ٚمٌِع شَمِريَمتِل :صُمؿى إِٟمى ـَ  :وَمَ٘م٤مَل  ،وَمَج٤مَء وَمَسٚمىؿَ  :ىَم٤مَل  ،إِِّن  ُُمٓمى َأْل

ْ قَمَتَب٦َم سَم٤مسمَِؽ  :ىَم٤مَل  ،ٞمدُ َذَد٥َم َلِّم  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم اُْمَرَأشُمفُ  ؟إؾِْماَمقِمٞمُؾ  وَمَٚمامى ضَم٤مَء  ،ىُمقزِم ًَمُف إَِذا ضَم٤مَء هَمػم 
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شْمفُ  َْدٚمِفِ  :ىَم٤مَل  ،َأْٟم٧ِم َذاِك وَم٤مْذَدبِل إمَِم َأْدٚمِِؽ  :ىَم٤مَل  ،َأظْمؼَمَ ِٕ سْمَراِدٞمَؿ وَمَ٘م٤مَل  ُف سَمَدا إِلِ إِِّن   :صُمؿى إِٟمى

ٚمٌِع شَمِريَمتِل َٓ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،َذَد٥َم َلِّمٞمدُ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم اُْمَرَأشُمفُ  ؟ـَ إؾِْماَمقِمٞمُؾ َألْ  :وَمَج٤مَء وَمَ٘م٤مَل  :ىَم٤مَل  ،ُُمٓمى َأ

َب  اسُمُٙمؿْ  ؟َوَُم٤م ـَمَٕم٤مُُمُٙمؿْ  :وَمَ٘م٤مَل  ؟شَمٜمِْزُل وَمَتْٓمَٕمَؿ َوشَمنْمَ ـَمَٕم٤مُُمٜم٤َم اًمٚمىْحُؿ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ؟َوَُم٤م َذَ

اسُمٜم٤َم اعم٤َْمءُ  َصغمى اهللُ وَمَ٘م٤مَل َأسُمق اًْمَ٘م٤مؾِمِؿ  :ىَم٤مَل  ،اهِبِؿْ اًمٚمُٝمؿى سَم٤مِرْك هَلُْؿ ذِم ـَمَٕم٤مُِمِٝمْؿ َوَذَ  :ىَم٤مَل  ،َوَذَ

ُف سَمَدا  :ىَم٤مَل  ،»سَمَريَم٦ٌم سمَِدقْمَقِة إسِْمَراِدٞمَؿ َصغمى اهللُ قَمَٚمْٞمِٝماَم َوؾَمٚمىؿَ « :قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  صُمؿى إِٟمى

سْمَراِدٞمؿَ  َْدٚمِفِ  ،إِلِ ِٕ ٚمٌِع شَمِريَمتِل :وَمَ٘م٤مَل   َزُْمَزَم ُلّْمٚمُِح وَمجَ  ،إِِّن  ُُمٓمى
ِ
ـْ َوَراء ٤مَء وَمَقاوَمَؼ إؾِْماَمقِمٞمَؾ ُِم

ُف ىَمْد  :ىَم٤مَل  ،َأـِمْع َرسمىَؽ  :ىَم٤مَل  ،َل٤م إؾِْماَمقِمٞمُؾ إِنى َرسمىَؽ َأَُمَرِِّن َأْن َأسْمٜمَِل ًَمُف سَمْٞمًت٤م :وَمَ٘م٤مَل  ،َٟمْبمً  ًَمفُ  إِٟمى

وَمَ٘م٤مَُم٤م وَمَجَٕمَؾ إسِْمَراِدٞمُؿ َلْبٜمِل  :ىَم٤مَل  ،يَماَم ىَم٤مَل  إَِذْن َأوْمَٕمَؾ َأوْ  :ىَم٤مَل  ،َأَُمَرِِّن َأْن شُمِٕمٞمٜمَٜمِل قَمَٚمْٞمفِ 

َج٤مَرةَ  نِ  ،َوإؾِْماَمقِمٞمُؾ ُلٜم٤َمِوًُمُف احْلِ َٓ ُِِٔؿ﴾ :َوَلُ٘مق ًَ ُٔع اْف
ِّ
َٝ افس  ْٕ َؽ َأ  ٕ ب ْؾ ِمْ ٚ إِ ََ َْٚ َت  ﴿َرب 

ـْ َٟم٘مْ  :ىَم٤مَل  ،[127]اًمب٘مرة: ْٞمُخ قَم َج٤مَرةِ طَمتىك اْرشَمَٗمَع اًْمبِٜم٤َمُء َوَضُٕمَػ اًمِمى وَمَ٘م٤مَم قَمغَم طَمَجِر  ،ِؾ احْلِ

َج٤مَرةَ  ،اعمََْ٘م٤ممِ  نِ  ،وَمَجَٕمَؾ ُلٜم٤َمِوًُمُف احْلِ َٓ ُِِٔؿ﴾ :َوَلُ٘مق ًَ ُٔع اْف
ِّ
َٝ افس  ْٕ ٕ َؽ َأ ب ْؾ ِمْ ٚ إِ ََ َْٚ َت  ﴿َرب 

 .[127]اًمب٘مرة:

 وذم دذا احلدل٨م شمتٛم٦م ُم٤م طمّمؾ ُمـ آسمتم ءات.

 ود٤مضمر مم٤م ُيّمؾ ُمـ همػمة اًمٜمس٤مء.ُم٤م طمّمؾ سملم زوضمتل إسمرادٞمؿ: ؾم٤مرة  -16

دجرة ورطمٚم٦م إسمرادٞمؿ قمٚمٞمف اًمسم م سمزوضمف د٤مضمر، ووًمده إؾمامقمٞمؾ اًمقطمٞمد  -17

 اًمذي ًمٞمس قمٜمده همػمه.

 ومراىمف ٕسمداهنام وسمٕمدمه٤م قمٜمف. -18

 يمقهنام ًمٞمس هلام أٟمٞمس. -19

 ًمٞمس ُمٕمٝمام ُمـ اًمزاد واعم٤مء ُم٤م لٙمٗمٞمٝمام. -20
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 ذم صحراء. -21

٧م إسمرادٞمؿ وىمقهل٤م ًمف: ل٤م إسمرادٞمؿ، ألـ شمذد٥م وشمؽميمٜم٤م يمقن أم إؾمامقمٞمؾ شمبٕم -22

 هبذا اًمقادي؟ اًمذي ًمٞمس ومٞمف أٟمٞمس وٓ رء.

شمٙمرارد٤م هلذا اًمٙمم م اًمٕم٤مـمٗمل اًمذي هيز ُمِم٤مقمر اًمزوج، ولبٕم٨م ومٞمف اًمٕمٓمػ  -23

 واحلٜم٤من قمغم زوضمف، وذم اًمروال٦م اًمث٤مٟمٞم٦م شم٘مقل ًمف: ل٤م إسمرادٞمؿ عمـ شمؽميمٜم٤م؟

 يض ىمدًُم٤م، وٓ لٚمتٗم٧م ول٘مقل: إمم اهلل.إسمرادٞمؿ قمٚمٞمف اًمسم م لٛم -24

ن ٓ لْمٞمٕمٜم٤م، وذم ذاسمتم ء دذه اعمرأة اًمّم٤محل٦م، وصم٘متٝم٤م سم٤مهلل طمٞم٨م ىم٤مًم٧م: إ -25

 اًمروال٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: رضٞم٧م سم٤مهلل.

 ظمقف إسمرادٞمؿ قمغم زوضمف ووًمده. -26

 ٟمٗم٤مد اعم٤مء واًمتٛمر قمغم أم إؾمامقمٞمؾ. -27

 ضمققمٝم٤م، صمؿ ضمٗم٤مف ًمبٜمٝم٤م. -28

 ًمبٜمٝم٤م وقمٓمِمف. ضمقع ـمٗمٚمٝم٤م ٟٓمٕمدام -29

 شمٚمبط اًمٓمٗمؾ ُمـ ؿمدة اجلقع أو شمٚمقلف. -30

 يمرادٞم٦م أُمف أن شمٜمٔمر إًمٞمف، ودق قمغم شمٚمؽ احل٤مل ًمِمدة وضمدد٤م قمٚمٞمف. -31

 حم٤موًمتٝم٤م اًمبح٨م قمـ ُم٤مء. -32

ؾمٕمٞمٝم٤م ؾمٕمل اعمجٝمقد سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ؾمبع ُمرات، ُمع قمٓمٗمتٝم٤م قمغم وًمدد٤م  -33

 ظمِمٞم٦م أن لٙمقن ىمد ُم٤مت.

 ت أُمف سمٕمد زواضمف.اسمتم ء إؾمامقمٞمؾ سمٛمق -34

 زل٤مرة إسمرادٞمؿ إلؾمامقمٞمؾ ومل جيده، وأُمره أن لٓمٚمؼ اُمرأشمف ًمٙمقٟمف همػم ص٤محل٦م. -35
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 ـمٕم٤مم أدؾ ُمٙم٦م لقم ذاك اعم٤مء، واًمٚمحؿ ٓ همػم. -36

﴿َوإِْذ َيْرَؾُع إِْبَراِهُٔؿ إُمر إلسمرادٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ سمبٜم٤مء اًمبٞم٧م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  -37

ِٝ وَ  ْٔ ـَ اْفَب َقاِظَد ِم ََ ِِٔؿُ اْف ًَ ُٔع اْف
ِّ
َٝ افس  ْٕ ٕ َؽ َأ ب ْؾ ِمْ ٚ إِ ََ َْٚ َت َْٚ *  إِْشاَمِظُٔؾ َرب  ِْ ًَ َْٚ َواْج َرب 

َٝ افت ق   ْٕ ٕ َؽ َأ َْْٔٚ إِ َِ ْٛ َظ َْٚ َوُت َُ ٚ َمَِْٚش َٕ ًٜ َفَؽ َوَأِر َّ
ًٜ ُمْسِِ تَِْٚ ُأم  ي  ـْ ُذرِّ  َفَؽ َوِم

ْغِ َّ
اُب ُمْسِِ

ِحُٔؿ﴾ ٌٛ إَِػ َربِّ  وىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:. [128-127]اًمب٘مرة: افر  ﴿َوَؿَٚل إِِّنِّ َذاِه

ـِ  ِدي ْٓ َٔ غَ *  َش ِٚلِ ـَ افه  ْٛ يِل ِم ٌُلٍم َحِِٔؿٍ *  َربِّ َه ُٚه بِ َٕ ْ َل َؿَٚل *  َؾَبؼ  ًْ ُف افس  ًَ َغ َم َِ ام  َب َِ َؾ

ُيرْ  ْٕ َمُر َشَتِجُدِِّن إِْن  َيٚ ُبَْل  إِِّنِّ َأَرى ِِف ادََِْْٚم َأِّنِّ َأْذَبُحَؽ َؾٚ ْٗ ْؾ َمٚ ُت ًَ  اْؾ
ِٝ َمَٚذا َتَرى َؿَٚل َيٚ َأَب

ـَ  ٚبِِري ـَ افه  َِْجبِغِ *  َصَٚء اهللُ ِم ُف فِ  ِ اَم َوَت َِ ام  َأْش َِ َٚدْيَُْٚه َأْن َيٚ إِْبَراِهٔؿُ *  َؾ َٕ َٝ *  َو ْؿ َؿْد َصد 

َْٕجِزي اْدُْحِسِْغَ  َذفَِؽ  ـَ  ٚ  ٕ ْؤيٚ إِ َق اْفَبلُء ادُْبِغُ إِن  *  افره *  َوَؾَدْيَُْٚه بِِذْبٍح َظئِؿٍ *  َهَذا هَلُ

ـَ  ِخِري ْٔ ِْٔف ِِف ا َِ َْٚ َظ ـْ َْٕجِزي اْدُْحِسِْغَ *  َشلٌم َظَذ إِْبَراِهٔؿَ *  َوَتَر َذفَِؽ  ـْ *  ـَ ُف ِم  ٕ إِ

ِمَِْغ﴾ ْٗ ٚ ادُْ َٕ  .[111-99]اًمّم٤موم٤مت: ِظَبِٚد

ٞمف اًمسم م ًمف وًمد، لرس سمف ورزىمف اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم سمٕمد أن مل لٙمـ إسمرادٞمؿ قمٚم -38

وًمدًا اؾمٛمف إؾمامقمٞمؾ، وطمّمؾ ًمف ُم٤م طمّمؾ ُمـ آسمتم ء سم٤مًمذد٤مب سمف وسم٠مُمف إمم: واد همػم 

 ذي زرع، وقم٤مٟمك ُمـ أمل ومراىمف، وظم٤مف ُمقشمف، ووم٘مده ًمٙمـ اهلل ؾمٚمٛمف.

ام ومٚمام ؿم٥م اًمٖمم م وص٤مر لسٕمك ذم ُمّم٤محلف ضم٤مء إُمر اًمرسم٤مِّن سمذسمح دذا اًمٖمم م يم

شمذسمح اًمِم٤مة، ودذا اسمتم ء إلسمرادٞمؿ وًمقًمده إؾمامقمٞمؾ، ومٚمام اُمتثم  ذًمؽ واؾمتسٚمام ـمقاقمٞم٦م، 

وأيم٥م إسمرادٞمؿ إؾمامقمٞمؾ قمغم وضمٝمف قمزًُم٤م وشمّمٛمٞماًم قمغم ذسمحف، ضمٕمؾ اهلل هلام ومرضًم٤م 

ويمٚمام اؿمتد آسمتم ء يم٤من اعمخرج أقمٔمؿ  ،[107]اًمّم٤موم٤مت:﴿َوَؾَدْيَُْٚه بِِذْبٍح َظئٍِؿ﴾وخمرضم٤م: 

 .وأومْمؾ
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ِْٔػ إِْبَراِهٔؿَ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـْ َض ْؿ َظ ُٓ بِّْئ َٕ ٚ *  ﴿َو  ٕ ًٚ َؿَٚل إِ ُٚفقا َشلم ََ ِْٔف َؾ َِ قا َظ ُِ إِْذ َدَخ

ُِقنَ  ْؿ َوِج ُُ ٌُلٍم َظِِٔؿٍ *  ِمْْ َك بِ ُ َُٕبؼِّ  ٚ  ٕ َِْل *  َؿُٚفقا ٓ َتْقَجْؾ إِ مُتُقِِّن َظَذ َأْن َمس  ْ َؿَٚل َأَبؼ 

ونَ اْفَُِزُ َؾبَِؿ  ُ ِٕٚىِغَ *  ُتَبؼِّ ََ ـَ اْف ـْ ِم ُُ ؼِّ َؾل َت َٚك بِْٚلَ َٕ ْ ـْ *  َؿُٚفقا َبؼ  َُْط ِم َْ ـْ َي َؿَٚل َوَم

ٚفهقَن﴾ ٓ  افو  ِف إِ  َربِّ
ِٜ
 .[56-51]احلجر: َرمْحَ

َرِمغَ وىم٤مل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم:  ُْ ِْٔػ إِْبَراِهَٔؿ ادُْ ُٞ َض َِ *  ﴿َهْؾ َأَتَٚك َحِدي ُِقا َظ ِْٔف إِْذ َدَخ

ُرونَ  َُ ًٚ َؿَٚل َشلٌم َؿْقٌم ُمْْ ُٚفقا َشلم ََ غٍ *  َؾ ِّ ًِْجٍؾ َش ْؿ *  َؾَراَغ إَِػ َأْهِِِف َؾَجَٚء بِ ِٓ ْٔ َبُف إَِف ر  ََ َؾ

ُِقنَ  ـُ ْٖ ٌُلٍم َظِِٔؿٍ *  َؿَٚل َأٓ َت وُه بِ ُ ْػ َوَبؼ  ًٜ َؿُٚفقا ٓ َُتَ ٍَ ْؿ ِخٔ ُٓ َْٖوَجَس ِمْْ ِٝ *  َؾ َِ َْٖؿَب َؾ

ٔؿٌ  اْمَرَأُتفُ  َِ ْٝ َظُجقٌز َظ ٚ َوَؿَٚف َٓ َٓ ْٝ َوْج  ُ ٍة َؾَه ُف ُهَق *  ِِف َس   ٕ ِؽ إِ َذفِِؽ َؿَٚل َربه ـَ َؿُٚفقا 

ُِِٔؿ﴾ ًَ ُُِٔؿ اْف  .[30-24]اًمذرل٤مت: اْلَ

أشم٤مه أضٞم٤مف ذم صقرة سمنم، وم٠ميمرُمٝمؿ هم٤مل٦م اإليمرام، وذسمح هلؿ قمجمً  وطمٜمذه  -39

 أن أٟم٤مؾًم٤م ٓ ل٠ميمٚمقن اًمٓمٕم٤مم.لٓمٕمٛمقه، ومٚمذًمؽ ظم٤مف ُمٜمٝمؿ، وأٟمٙمر  ومٚمؿهلؿ، 

ظمقف إسمرادٞمؿ قمٚمٞمف اًمسم م قمغم ٟمبل اهلل ًمقط قمٚمٞمف اًمسم م، ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف  -40

ٚ وشمٕم٤ممم:  َٓ َِ  إِن  َأْه
ِٜ ْرَي ََ ق َأْهِؾ َهِذِه اْف ُُ ِِ ْٓ ٚ ُم  ٕ ى َؿُٚفقا إِ َْٚ إِْبَراِهَٔؿ بِْٚفُبْؼَ ُِ ﴿َودَ ٚ َجَٚءْت ُرُش

ُٕقا َطٚدِِغَ  ٚ ٓ  اْمَرَأَتُف  َؿَٚل *  ـَ ُف إِ َِ َْٔ ُف َوَأْه ٚ َفَُْْجِّ َٓ ـْ ؾِٔ َّ ُؿ بِ َِ ـُ َأْظ ْح َٕ ًٚ َؿُٚفقا  ٚ ُفقض َٓ إِن  ؾِٔ

ـَ  ٚبِِري ٌَ ـَ اْف ْٝ ِم َٕ ٚ ًٚ َوَؿُٚفقا ٓ *  ـَ ًٚ ِدَء ِِّبِْؿ َوَضَٚق ِِّبِْؿ َذْرظ َْٚ ُفقض ُِ َودَ ٚ َأْن َجَٚءْت ُرُش

ٚ ُمَْ   ٕ َزْن إِ ْػ َوٓ حَتْ ﴾َُتَ ـَ ٚبِِري ٌَ ـَ اْف ْٝ ِم َٕ ٚ ـَ ٓ  اْمَرَأَتَؽ  ََِؽ إِ قَك َوَأْه  .[33-31]اًمٕمٜمٙمبقت: جه

ٚ سمِم٤مرة زوضمف ؾم٤مرة )اًمتل يم٤مٟم٧م قم٤مىمًرا( سم٠مهن٤م ؾمتٚمد:  -41 َٕ َتك َأَأفُِد َوَأ َِ ْٝ َيٚ َوْي ﴿َؿَٚف

﴾ ٌٛ ٌء َظِجٔ ًٚ إِن  َهَذا َفَقْ ْٔخ ِع َص ًْ  .رةُمع يمقٟمف سمِم٤م [72]دقد: َظُجقٌز َوَهَذا َب

َِْل اْفَُِزُ َؾبَِؿ ول٘مقل إسمرادٞمؿ قمٚمٞمف اًمسم م يمام ذيمر قمٜمف:  مُتُقِِّن َظَذ َأْن َمس  ْ ﴿َؿَٚل َأَبؼ 
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ونَ  ُ ِٕٚىَِغ﴾*  ُتَبؼِّ ََ ـَ اْف ـْ ِم ُُ ؼِّ َؾل َت َٚك بِْٚلَ َٕ ْ  .[55-54]احلجر: َؿُٚفقا َبؼ 

 ابتالٛ زضْل اهلل لْط علُٔ الطالو
ـْ  ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ٚ ِم ْؿ ِِّبَ ُُ ََ َٜ َمٚ َشَب ِٚحَن ٍَ ُتقَن اْف

ْٖ ْقِمِف َأَت ََ ًٚ إِْذ َؿَٚل فِ ﴿َوُفقض

ٚدَِغَ  ًَ ـَ اْف ُؾقنَ *  َأَحٍد ِم ُتْؿ َؿْقٌم ُمرْسِ ْٕ ـْ ُدوِن افَِّْسِٚء َبْؾ َأ َقًة ِم ْٓ َجَٚل َص ُتقَن افرِّ
ْٖ ْؿ َفَت ُُ  ٕ *  إِ

ٓ  َأْن َؿٚفُ  َٚن َجَقاَب َؿْقِمِف إِ ـَ ُرونَ َوَمٚ   ٓ ٌَٕٚس َيَتَى ُْؿ ُأ ْؿ إِّن  ُُ
ـْ َؿْرَيتِ *  قا َأْخِرُجقُهْؿ ِم

ـَ  ٚبِِري ٌَ ـَ اْف ْٝ ِم َٕ ٚ ـَ ٓ  اْمَرَأَتُف  ُف إِ َِ َُْْٔٚه َوَأْه َج ْٕ
َٖ َٚن *  َؾ ـَ َْٔػ  ـَ ُيْر  ْٕ ْؿ َمَىرًا َؾٚ ِٓ ْٔ َِ ٚ َظ َٕ َوَأْمَىْر

ُٜ ادُْْجِرِمغَ   .[84-80]إقمراف: ﴾ َظِٚؿَب

ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمّم٦م ٟمبٞمف ًمقط قمٚمٞمف اًمسم م ُمع ىمقُمف، طمٞم٨م هنك قمـ شمٚمؽ لذيمر رسمٜم٤م 

 اًمٗم٤مطمِم٦م اًم٘مبٞمح٦م اعمٛم٘مقشم٦م ذقًم٤م وـمبًٕم٤م.

 وذم ىمّم٦م رؾمقل اهلل ًمقط ُمـ آسمتم ء ُم٤م لكم:

 إظمراضمٝمؿ ًمف، وُمـ ُمٕمف ُمـ ىمرلتٝمؿ. -1

 ًمقط وُمـ ُمٕمف، سم٠مهنؿ ىمقم لتٓمٝمرون، وُم٤م أؿمبٝمٝم٤م سم٘مقل اًمِم٤مقمر: ؾمخرلتٝمؿ ُمـ

 صريريريريريريقن أا أحافريريريريريري وظرقريريريريريري  وفقو

  

 وتؾريريؽ صريريؽ ن طريري قر ظـريريؽ ظ رقريري   

ًٚ وىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:   ًٚ ِدَء ِِّبِْؿ َوَضَٚق ِِّبِْؿ َذْرظ َْٚ ُفقض ُِ ﴿َودَ ٚ َجَٚءْت ُرُش

 ٌٛ ِّٔئَ *  َوَؿَٚل َهَذا َيْقٌم َظِهٔ ُِقَن افس  َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ـْ َؿْبُؾ  ِْٔف َوِم ِٚت َؿَٚل َوَجَٚءُه َؿْقُمُف ُُّيَْرُظقَن إَِف

ْؿ َرُجٌؾ  ُُ َْٔس ِمْْ ل َأَف
ٍِ
ْٔ ُزوِن ِِف َض َُقا اهللَ َوٓ ُُتْ ْؿ َؾٚت  ُُ ُر َف َٓ ـ  َأْض ِٓء َبَِِْٚت ُه ُٗ َيٚ َؿْقِم َه

ِريُد *  َرِصٌٔد  ُٕ ُؿ َمٚ  َِ ًْ َؽ َفَت  ٕ ـْ َحؼٍّ َوإِ َٝ َمٚ َفَْٚ ِِف َبَْٚتَِؽ ِم ّْ
ْد َظِِ ََ َؿَٚل َفْق َأن  يِل *  َؿُٚفقا َف

ـٍ َصِديدٍ بِ  ـْ ًة َأْو مِوي إَِػ ُر ْؿ ُؿق  َْٖسِ *  ُُ َْٔؽ َؾ ُِقا إَِف ـْ َيِه ٚ ُرُشُؾ َربَِّؽ َف  ٕ َؿُٚفقا َيٚ ُفقُط إِ
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ْؿ إِن   ٚ َمٚ َأَصَِّٚبُ َٓ ُف ُمِهُٔب  ٕ ٓ  اْمَرَأَتَؽ إِ ْؿ َأَحٌد إِ ُُ ْٝ ِمْْ
ٍِ َت ِْ ِْٔؾ َوٓ َي  ِ ـَ اف ْىٍع ِم

َِ َْٖهَِِؽ بِ  بِ

ٍٛ َمْقِظَدهُ  ِري ََ ْبُح بِ َْٔس افهه ْبُح َأَف ٚ *  ُؿ افهه َٕ ٚ َوَأْمَىْر َٓ َِ
ٚ َشٚؾِ َٓ َٔ

َْٚ َظٚفِ ِْ ًَ ٚ َج َٕ ام  َجَٚء َأْمُر َِ َؾ

ٍٔؾ َمُْْوقدٍ  ـْ ِشجِّ ٚ ِحَجَٚرًة ِم َٓ ْٔ َِ ًٍِٔد﴾*  َظ ـَ افي ٚدَِِغ بَِب َؽ َوَمٚ ِهَل ِم ًٜ ِظَْْد َربِّ َم ]دقد: ُمَسق 

77-83]. 

(: َيؼم شمٕم٤ممم قمـ ىمدوم رؾمٚمف ُمـ 2/611 رمحف اهلل ذم شمٗمسػمه )ىم٤مل اسمـ يمثػم -3

اعمم ئٙم٦م سمٕمدُم٤م أقمٚمٛمقا إسمرادٞمؿ هبم يمٝمؿ، ووم٤مرىمقه وأظمؼموه سم٢مدم ك اهلل ىمقم ًمقط دذه 

اًمٚمٞمٚم٦م، وم٤مٟمٓمٚم٘مقا ُمـ قمٜمده، وم٠مشمقا ًمقـم٤ًم قمٚمٞمف اًمسم م ودق ـ قمغم ُم٤م ىمٞمؾ، ـ ذم أرض ًمف، 

صقرة شمٙمقن، قمغم دٞمئ٦م ؿمب٤من طمس٤من  وىمٞمؾ ذم ُمٜمزًمف، ووردوا قمٚمٞمف ودؿ ذم أمجؾ

اًمقضمقه، اسمتم ء ُمـ اهلل، وًمف احلٙمٛم٦م واحلج٦م اًمب٤مًمٖم٦م، ومس٤مءه ؿم٠مهنؿ، وض٤مىم٧م ٟمٗمسف 

﴿ َوَؿَٚل َهَذا سمسببٝمؿ، وظمٌم إن مل لْمٞم ٗمٝمؿ أن لْمٞمٗمٝمؿ أطمد ُمـ ىمقُمف، ومٞمٜم٤مهلؿ سمسقء: 

﴾ ٌٛ  .[77]دقد:َيْقٌم َظِهٔ

إشمٞم٤من اًمذيمقر، وىمد ضم٤مءت اعمم ئٙم٦م إرساع ىمقُمف إًمٞمٝمؿ عم٤م قُمٚمَِؿ ُمـ قم٤مدهتؿ ُمـ  -4

إمم إسمرادٞمؿ وًمقط ذم صقر رضم٤مل ذيمقر، واهمتامم ًمقط قمٚمٞمف اًمسم م أن لّمٞمبقا أضٞم٤مومف 

 سمسقء.

ٚ ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ْؿ ِِّبَ ُُ ََ َٜ َمٚ َشَب ِٚحَن ٍَ ُتقَن اْف
ْٖ ْؿ َفَت ُُ  ٕ ْقِمِف إِ ََ ًٚ إِْذ َؿَٚل فِ ﴿َوُفقض

ٚدَِغَ  ًَ ـَ اْف ـْ َأَحٍد ِم َر *  ِم َُ ُؿ ادُْْْ ُُ ِٚدي َٕ ُْٖتقَن ِِف  بَِٔؾ َوَت ًُقَن افس  َى َْ َجَٚل َوَت ُتقَن افرِّ
ْٖ ْؿ َفَت ُُ  ٕ َأإِ

ِٚدِؿغَ  ـَ افه  َٝ ِم ْْ ـُ َذاِب اهللِ إِْن  ًَ ٓ  َأْن َؿُٚفقا اْئتَِْٚ بِ َٚن َجَقاَب َؿْقِمِف إِ ـَ َؿَٚل َربِّ *  َؾاَم 

ِس  ٍْ ْقِم ادُْ ََ ِِّن َظَذ اْف ُْٕكْ ـَ ا ق َأْهِؾ *  ِدي ُُ ِِ ْٓ ٚ ُم  ٕ ى َؿُٚفقا إِ َْٚ إِْبَراِهَٔؿ بِْٚفُبْؼَ ُِ َودَ ٚ َجَٚءْت ُرُش

ُٕقا َطٚدِِغَ  ٚ ـَ  ٚ َٓ َِ  إِن  َأْه
ِٜ ْرَي ََ َْٔ ُف *  َهِذِه اْف ٚ َفَُْْجِّ َٓ ـْ ؾِٔ َّ ُؿ بِ َِ ـُ َأْظ ْح َٕ ًٚ َؿُٚفقا  ٚ ُفقض َٓ َؿَٚل إِن  ؾِٔ
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ٓ  اْمَرأَ  ُف إِ َِ ـَ َوَأْه ٚبِِري ٌَ ـَ اْف ْٝ ِم َٕ ٚ ـَ ًٚ ِدَء ِِّبِْؿ َوَضَٚق ِِّبِْؿ *  َتُف  َْٚ ُفقض ُِ َودَ ٚ َأْن َجَٚءْت ُرُش

ـَ  ٚبِِري ٌَ ـَ اْف ْٝ ِم َٕ ٚ ـَ ٓ  اْمَرَأَتَؽ  ََِؽ إِ قَك َوَأْه َْجه ٚ ُم  ٕ َزْن إِ ْػ َوٓ حَتْ ًٚ َوَؿُٚفقا ٓ َُتَ ٚ *  َذْرظ  ٕ إِ

َُقنَ ُمِْْزُفقَن َظَذ َأْهِؾ َهذِ  ُس ٍْ قا َي ُٕ ٚ ـَ اَمِء باَِم  ـَ افس   ِرْجزًا ِم
ِٜ ْرَي ََ ًٜ *  ِه اْف ٚ مَي َٓ َْٚ ِمْْ ـْ ْد َتَر ََ َوَف

ُِقنَ  َِ ًْ ْقٍم َي ََ
ًٜ فِ َِّْٔ   [35-28]اًمٕمٜمٙمبقت: ﴾* َب

 حتدهيؿ ًمٚمقط قمٚمٞمف اًمسم م أن ل٠ميت سم٤مًمٕمذاب. -5

ِٚدِؿَغ﴾ىمقهلؿ:  -6 ـَ افه  َٝ ِم ْْ ـُ ن مل ل٠مت سم٤مًمٕمذاب ومٝمق ، أي إ[70]إقمراف:﴿إِْن 

 يم٤مذب زقمٛمقا.

ـمٚم٥م ىمقُمف ُمٜمف أن لٛمٙمٜمٝمؿ ُمـ أضٞم٤مومف أن لٗمٕمٚمقا هبؿ اًمٗم٤مطمِم٦م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  -7

ْٝ َؿْقُم ُفقٍط بِٚفْهُذرِ  َب ذ  ـَ َُْْٔٚهْؿ بَِسَحرٍ *  ﴿ َٕج  ٓ  مَل ُفقٍط  ًٚ إِ ْؿ َحِٚصب ِٓ ْٔ َِ َْٚ َظ ِْ ٚ َأْرَش  ٕ *  إِ

َذ  ـَ  ٚ َٕ ـْ ِظِْْد ًٜ ِم َّ ًْ
رَ ِٕ َُ ـْ َص َْٕجِزي َم َؽ 

َذَرُهْؿ َبْىَنَتَْٚ َؾَتاَمَرْوا بِٚفْهُذرِ *  فِ ْٕ ْد َأ ََ ْد *  َوَف ََ َوَف

ُُٕذِر﴾ ْؿ َؾُذوُؿقا َظَذاِب َو ُٓ َُْٔ ْسَْٚ َأْظ َّ ِف َؾَى
ٍِ
ْٔ ـْ َض   .[37-33]اًم٘مٛمر: َراَوُدوُه َظ

يمقر، ىم٤مل هنٞمٝمؿ ًمرؾمقل اهلل ًمقط أن لْمٞمػ أطمدًا، أو أن لٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ إشمٞم٤من اًمذ -8

ٚدََِغ﴾اهلل شمٕم٤ممم:  ًَ ـِ اْف َؽ َظ َٓ ْْ َٕ   [70]احلجر: ﴿َؿُٚفقا َأَو َْْ 

( ط دجر: )ذيمر اعمٗمرسون 1/419) "اًمبدال٦م واًمٜمٝم٤مل٦م"ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم  -9

وهمػمدؿ أن ٟمبل اهلل ًمقـًم٤م قمٚمٞمف اًمسم م ضمٕمؾ لامٟمع ىمقُمف اًمدظمقل، ولداومٕمٝمؿ واًمب٤مب 

لٕمٔمٝمؿ ولٜمٝم٤مدؿ ُمـ وراء اًمب٤مب، ومٚمام ض٤مق ُمٖمٚمؼ ودؿ لروُمقن ومتحف ووًمقضمف، ودق 

ـٍ َصِديٍد﴾إُمر وقمرس احل٤مل، ىم٤مل ُم٤م ىم٤مل:  ـْ ًة َأْو مِوي إَِػ ُر ْؿ ُؿق  ُُ  ﴿ َفْق َأن  يِل بِ

ُِقا ، ٕطمٚمٚم٧م سمٙمؿ اًمٜمٙم٤مل، ىم٤مًم٧م اعمم ئٙم٦م: [80]دقد: ـْ َيِه َؽ َف ٚ ُرُشُؾ َربِّ  ٕ ﴿َيٚ ُفقُط إِ

َْٔؽ ﴾ لؾ قمٚمٞمف اًمسم م ظمرج قمٚمٞمٝمؿ، ومرضب وضمقدٝمؿ ، وذيمروا أن ضمؼم[81]دقد:إَِف
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ظمٗم٘م٦م سمٓمرف ضمٜم٤مطمف، ومٓمٛمس٧م أقمٞمٜمٝمؿ طمتك ىمٞمؾ:إهن٤م هم٤مرت سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، ومل لبؼ هل٤م حمؾ 

وٓ قملم وٓ أصمر، ومرضمٕمقا لتجسسقن ُمع احلٞمٓم٤من، ولتققمدون رؾمقل اًمرمحـ، 

ـْ ول٘مقًمقن: إذا يم٤من ًمٖمد يم٤من ًمٜم٤م وًمف ؿم٠من، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ْد َراَوُدوُه َظ ََ ِف  ﴿َوَف ٍِ ْٔ َض

ْؿ﴾ ُٓ َُْٔ ْسَْٚ َأْظ َّ  يمم ُمف. ادـ. [37]اًم٘مٛمر:َؾَى

َٝ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َتٚ حَتْ َٕ ٚ ـَ ُٕقٍح َواْمَرَأَت ُفقٍط  ُروا اْمَرَأَت  ٍَ ـَ ـَ  ِذي  ِ
َب اهلُل َمَثًل فِ ﴿َِضَ

ـَ اهللِ  اَم ِم ُٓ َٔٚ َظْْ
ِْ ٌْ ْؿ ُي َِ ٚ َؾ َتٚمُهَ َٕ  َؾَخٚ

ْغِ ٚ َصِٚلَ َٕ ـْ ِظَبِٚد ـِ ِم ًٚ َوِؿَٔؾ اْدُخل افْ َٚر َمَع َظْبَدْي ْٔئ  َص

اِخَِِغ﴾   .[10]اًمتحرلؿ: افد 

آسمتم ء سم٤مُمرأشمف طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ُمـ اًم٘مقم اًمٙم٤مومرلـ، وًمذًمؽ أص٤مهب٤م ُم٤م أص٤مهبؿ،  -10

 وٟمجك اهلل رؾمقًمف ًمقـًم٤م قمٚمٞمف اًمسم م وُمـ ُمٕمف.
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 ابتالٛ زضْل اهلل )غعٔب علُٔ الطالو( إىل أصخاب مدًٓ
ُه ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـْ إَِفٍف َؽْرُ ْؿ ِم ُُ ًٚ َؿَٚل َيٚ َؿْقِم اْظُبُدوا اهللَ َمٚ َف ْٔب ًَ ـَ َأَخُٚهْؿ ُص َوإَِػ َمْدَي

ََٔٚءُهْؿ َوٓ  َْٔؾ َوادَِْٔزاَن َوٓ َتْبَخُسقا افْ َٚس َأْص َُ ْوُؾقا اْف
َٖ ْؿ َؾ ُُ ـْ َربِّ ٌٜ ِم َِّْٔ ْؿ َب ُُ َؿْد َجَٚءْت

َد إِ  ًْ َْرِض َب ْٕ ِسُدوا ِِف ا ٍْ ِمِْغَ ُت ْٗ ُْْتْؿ ُم ـُ ْؿ إِْن  ُُ ْؿ َخْرٌ َف ُُ
ٚ َذفِ َٓ ؾِّ *  ْصلِح ُُ ُدوا بِ ًُ َْ َوٓ َت

ُْْتْؿ  ـُ ُروا إِْذ  ـُ ًٚ َواْذ ٌُقَّنَٚ ِظَقج ـَ بِِف َوَتْب ـْ مَم ـْ َشبِِٔؾ اهللِ َم وَن َظ اٍط ُتقِظُدوَن َوَتُهده ِسَ

َٚن َظِٚؿبَ  ـَ َْٔػ  ـَ ُيُروا  ْٕ ْؿ َوا ـُ ث َر َُ ـَ َؿًِِٔل َؾ ِسِدي ٍْ ْؿ مَمُْقا بِٚف ِذي *  ُٜ ادُْ ُُ ٌٜ ِمْْ ٍَ
َٚن َضٚئِ ـَ َوإِْن 

غَ  ِّ ٚـِ ََْْْٔٚ َوُهَق َخْرُ اْلَ َؿ اهلُل َب ُُ وا َحت ك حَيْ ِمُْقا َؾْٚصِزُ ْٗ ٌٜ  َْْ ُي ٍَ
ُٝ بِِف َوَضٚئِ ِْ َؿَٚل اْدَأَلُ *  ُأْرِش

ـْ َؿْقِمِف َفُْْخِرَجْ   وا ِم َزُ ُْ ـَ اْشَت ًُقُدن  اف ِذي ـْ َؿْرَيتَِْٚ َأْو َفَت َؽ ِم ًَ ـَ مَمُْقا َم ُٛ َواف ِذي ْٔ ًَ َؽ َيٚ ُص

ِٚرِهغَ  ـَ  ٚ ْ ـُ تَِْٚ َؿَٚل َأَوَفْق   ِ ٚ *  ِِف ِم َٕ ٚ َٕج  َد إِْذ  ًْ ْؿ َب ُُ
تِ  ِ ٚ ِِف ِم َٕ ًٚ إِْن ُظْد ِذب ـَ ْيَْٚ َظَذ اهللِ  َؿِد اْؾَسَ

قُن َفَْٚ َأْن  ُُ ٚ َوَمٚ َي َٓ اًم َظَذ اهلِل اهللُ ِمْْ ِْ ٍء ِظ ؾ  َرْ ـُ  َْٚ َْٚ َوِشَع َربه ٓ  َأْن َيَنَٚء اهللُ َربه ٚ إِ َٓ قَد ؾِٔ ًُ َٕ

ٚحِتِغَ  ٍَ َٝ َخْرُ اْف ْٕ ؼِّ َوَأ ََْْْٔٚ َوَبْغَ َؿْقِمَْٚ بِْٚلَ َْٚ اْؾَتْح َب َْٚ َرب  ِْ ـ  ُروا *  َتَق ٍَ ـَ ـَ  َوَؿَٚل ادأََْلُ اف ِذي

ـْ َؿْقِمِف َفئِ  ونَ ِم ِٚسُ ْؿ إِذًا َْلَ ُُ  ٕ ًٚ إِ ْٔب ًَ ُتْؿ ُص ًْ َب َْٖصَبُحقا ِِف َداِرِهْؿ *  ـِ ات  ُٜ َؾ ٍَ ْج ُؿ افر  َخَذِْتُ
َٖ َؾ

غَ  ِّ ـَ *  َجٚثِ ي ِٚسِ ُٕقا ُهُؿ اْْلَ ٚ ـَ  ًٚ ْٔب ًَ ُبقا ُص ذ  ـَ ـَ  ٚ اف ِذي َٓ َْْقا ؾِٔ ٌْ ْن  َْْ َي
َٖ ـَ  ًٚ ْٔب ًَ ُبقا ُص ذ  ـَ ـَ   اف ِذي

َْٔػ مَشك َظَذ َؾَتَقػ  َظْْ *  َُ ْؿ َؾ ُُ ُٝ َف ََٕهْح ْؿ ِرَشِٚٓت َربِّ َو ُُ ُت ٌْ َِ ْد َأْب ََ ْؿ َوَؿَٚل َيٚ َؿْقِم َف ُٓ

﴾ ـَ ٚؾِِري ـَ  .[93-85ٕقمراف: ا]َؿْقٍم 

 وذم ىمّم٦م ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمسم م ُمـ أٟمقاع آسمتم ء ُم٤م لكم:

ظمٓم٤مب أذاف ىمقُمف )اعمأل( اعمستٙمؼملـ ًمف، ودؿ أصح٤مب اًمٜم٘مض واًمؼمم ذم -1

 ىمقُمٝمؿ، أدؾ ـم٤مقم٦م ىمقُمٝمؿ وؾمٛمٕمٝمؿ وهتدلددؿ ًمف سم٤مإلظمراج ُمـ ىمرلتٝمؿ وُمـ ُمٕمف.
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 أو لّمػمون إمم ُمٚم٦م ىمقُمٝمؿ اًمٙمٗمرل٦م. -2

ظمٓم٤مب أذاف اًم٘مقم ًم٘مقُمٝمؿ، أن ُمـ اشمبع ؿمٕمٞمًب٤م وم٢مٟمف ظم٤مرس، ودؿ أومم هبذا  -3

 اًمٚم٘م٥م.

َك وىم٤مل شمٕم٤ممم:  -4 ْسُ َٕ ُمُرَك َأْن 
ْٖ ُٛ َأَصلُتَؽ َت ْٔ ًَ ٚ َأْو َأْن ﴿َؿُٚفقا َيٚ ُص َٕ ُبُد مَبُٚؤ ًْ َمٚ َي

ِصُٔد  ُٔؿ افر 
ِِ َٝ اْلَ ْٕ َ َٕ َؽ   ٕ َنُٚء إِ َٕ َؾ ِِف َأْمَقافَِْٚ َمٚ  ًَ ٍْ َٕ  * ٍٜ َِّْٔ ُٝ َظَذ َب ْْ ـُ َؿَٚل َيٚ َؿْقِم َأَرَأْيُتْؿ إِْن 

ْؿ إَِػ  ُُ ٍَ ًٚ َوَمٚ ُأِريُد َأْن ُأَخٚفِ ًٚ َحَسْ ـْ َربِّ َوَرَزَؿِْل ِمُْْف ِرْزؿ ْؿ ِم ـُ ٓ  َمٚ َأّْنَٚ َظُْْف إِْن ُأِريُد إِ

ُٛ  اإلصلح ِْٔف ُإِٔٔ ُٝ َوإَِف ِْ ـ  ِْٔف َتَق َِ ٓ  بِٚهللِ َظ ل إِ
َِ ُٝ َوَمٚ َتْقؾِٔ ًْ َوَيٚ َؿْقِم ٓ *  َمٚ اْشَتَى

ُٕقٍح َأْو َؿْقَم ُهقٍد َأْو ؿَ  ْؿ ِمْثُؾ َمٚ َأَصَٚب َؿْقَم  ُُ ِٚؿل َأْن ُيِهَٔب ََ ْؿ ِص ُُ ِرَمْ  ْقَم َصٚفٍِح َوَمٚ َؿْقُم جَيْ

ًِٔدٍ  ْؿ بَِب ُُ ِْٔف إِن  َربِّ َرِحٌٔؿ َوُدودٌ *  ُفقٍط ِمْْ ْؿ ُثؿ  ُتقُبقا إَِف ُُ ُروا َرب 
ٍِ ٌْ ُٛ *  َواْشَت ْٔ ًَ َؿُٚفقا َيٚ ُص

َْٚكَ  ًٚ َوَفْقٓ َرْهُىَؽ َفَرَْجْ ٍٔ
ًِ ٚ َفََْراَك ؾَِْٔٚ َض  ٕ قُل َوإِ َُ ٚ  َت ثِرًا ِِم ـَ ُف  ََ ٍْ َٕ َْْٔٚ  َمٚ  َِ َٝ َظ ْٕ َوَمٚ َأ

ِزيزٍ  ًَ ًٚ إِن  َربِّ باَِم * بِ ِرّي ْٓ
ْؿ طِ ـُ ْذمُتُقُه َوَراَء َ ـَ اهللِ َواُت  ْؿ ِم ُُ ْٔ َِ ل َأَظزه َظ

َؿَٚل َيٚ َؿْقِم َأَرْهىِ

ٌٔط﴾ ُِقَن ُُمِ َّ ًْ  .[92-87]دقد: َت

ل٘مقًمقن ًمف قمغم ؾمبٞمؾ اًمتٝمٙمؿ وآؾمتٝمزاء واًمسخرل٦م: صم شمؽ وقمب٤مدشمؽ:  -5

ك أن ٟمؽمك ُم٤م لٕمبده آسم٤مؤٟم٤م، وٟمؽمك ُم٤م ٟمرلد أن ٟمٗمٕمٚمف ذم أُمقاًمٜم٤م ُمـ اًمتٓمٗمٞمػ، وم٠مي شم٠مُمر

 طمٚمؿ ورؿمد دذا؟

 ىمبحٝمؿ اهلل وقم٤مُمٚمٝمؿ سمام لستح٘مقن.

دقمقادؿ قمدم ومٝمؿ يمم ُمف وُم٘مّمقده قمغم ُم٤م لدل قمٚمٞمف اًم٘مرآن قمغم ومٝمؿ ُم٘مّمقده  -6

 وُمراده، وًمٙمـ ُمٙم٤مسمرة.

دٓمف(، وًمٞمس ظمقوًم٤م ُمٜمف وم٢مٟمف هتدلددؿ ًمف سم٤مًمرضمؿ ًمقٓ ظمقومٝمؿ ُمـ ىمقُمف )ر -7
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 قمٜمددؿ ذًمٞمؾ )ضٕمٞمػ(، وًمٙمـ ظمقف ىمقُمف ُمٜمٕمٝمؿ ُمٜمف.

 ًمٞمس ًمف قمٜمددؿ أي إقمزاز، وٓ اطمؽمام، لٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ رمجف ؾمقى ردٓمف )ىمقُمف(. -8

َب َأْصَحُٚب ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ذ  ـَ ِٜ ادُْْرَشِِغَ ا﴿ َُ َْي ٌٛ َأٓ *  ْٕ ْٔ ًَ ْؿ ُص إِْذ َؿَٚل هَلُ

َُقنَ  ًُقنِ  * َتت  َُقا اهللَ َوَأضِٔ ٓ  َظَذ َربِّ *  َؾٚت  ـْ َأْجٍر إِْن َأْجِرَي إِ ِْٔف ِم َِ ْؿ َظ ُُ ُف
َٖ َوَمٚ َأْش

ٚدَِغَ  ًَ ـَ *  اْف ي ـَ ادُْْخرِسِ ُٕقا ِم ق ُُ َْٔؾ َوٓ َت َُ ٔؿِ *  َأْوُؾقا اْف َِ ْسَىِٚس ادُْْسَت َِ ُٕقا بِْٚف َوٓ *  َوِز

ََٔٚءُهؿْ  ـَ  َتْبَخُسقا افْ َٚس َأْص ِسِدي ٍْ َْرِض ُم ْٕ َثْقا ِِف ا ًْ َٜ *  َوٓ َت  ِ بِ ْؿ َواْْلِ ُُ ََ َِ قا اف ِذي َخ َُ َوات 

فِغَ  َو  ْٕ ـَ *  ا ِري ـَ ادَُْسح  َٝ ِم ْٕ اَم َأ  ٕ ِٚذبِغَ *  َؿُٚفقا إِ َُ ـَ اْف
ِ ُيْهَؽ دَ َٕ َْٚ َوإِْن  ُِ ٓ  َبَؼٌ ِمْث َٝ إِ ْٕ  َوَمٚ َأ

َْْٔٚ ـَِسٍ*  َِ ْط َظ
َِ َْٖش ِٚدِؿغَ َؾ ـَ افه  َٝ ِم ْْ ـُ اَمِء إِْن  ـَ افس  ُِقنَ *  ًٚ ِم َّ ًْ ُؿ باَِم َت َِ *  َؿَٚل َربِّ َأْظ

َٚن َظَذاَب َيْقٍم َظئِؿٍ  ـَ ُف   ٕ ِٜ إِ  ِ ََٖخَذُهْؿ َظَذاُب َيْقِم افيه ُبقُه َؾ ذ  َُ َٚن *  َؾ ـَ ًٜ َوَمٚ  َي َٔ إِن  ِِف َذفَِؽ 

ِمِْغَ  ْٗ َثُرُهْؿ ُم ـْ ِحُٔؿ﴾ َوإِن  *  َأ ِزيُز افر  ًَ َق اْف َؽ هَلُ  .[191-176]اًمِمٕمراء: َرب 

دقمقادؿ أٟمف ُمسحقر ًمٞمس سمٕم٘مٚمف ووقمٞمف، وإٟمام ضمٕمؾ ًمف ؾمحر، وسمف ُمس لدومٕمف  -9

 هلذا اًمٙمم م اعمخبقل ذم زقمٛمٝمؿ، وًمق يم٤من ؾمٚمٞماًم عم٤م صٜمع دذا.

َْٚ﴾ىمقهلؿ:  -10 ُِ ٓ  َبَؼٌ ِمْث َٝ إِ ْٕ لٙمقن ًمبنم ُمثٚمٜم٤م  ، أي ويمٞمػ[186]اًمِمٕمراء: ﴿َوَمٚ َأ

. ًٓ  أن لٙمقن رؾمق

 ىمقهلؿ إٟمف يم٤مذب. -11

حتدهيؿ ًمف أن ل٠مشمٞمٝمؿ سم٤مًمٕمذاب: )ومٞمس٘مط قمٚمٞمٝمؿ ىمٓمًٕم٤م، أو ضم٤مٟمًب٤م ُمـ اًمسامء، أو  -12

 لٜمزل قمٚمٞمٝمؿ قمذاسًم٤م ُمـ اًمسامء(.

 إن مل لٗمٕمؾ ُم٤م حتدوه سمف، ودق ٟمزول اًمٕمذاب، ومٚمٞمس سمّم٤مدق قمٜمددؿ. -13

(: ىمقًمف: 1/439) "اًمبدال٦م واًمٜمٝم٤مل٦م"هلل ذم ىم٤مل اإلُم٤مم اعم١مرخ اسمـ يمثػم رمحف ا
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َٚن َظَذاَب َيْقٍم َظئِؿٍ  ـَ ُف   ٕ ِٜ إِ  ِ ََٖخَذُهْؿ َظَذاُب َيْقِم افيه ذيمروا أهنؿ ، [189اًمِمٕمراء: ]  َؾ

أص٤مهبؿ طمر ؿمدلد، وأؾمٙمـ اهلل دبقب اهلقاء ُمٜمٝمؿ ؾمبٕم٦م أل٤مم: ومٙم٤من ٓ لٜمٗمٕمٝمؿ ُمع ذًمؽ 

ب، ومٝمرسمقا ُمـ حمٚمتٝمؿ إمم اًمؼمل٦م، وم٠مفمٚمتٝمؿ ؾمح٤مسم٦م، ُم٤مء وٓ فمؾ، وٓ دظمقهلؿ ذم إرسا

وم٤مضمتٛمٕمقا حتتٝم٤م ًمٞمستٔمٚمقا سمٔمٚمٝم٤م، ومٚمام شمٙم٤مُمٚمقا ومٞمف، أرؾمٚمٝم٤م اهلل قمٚمٞمٝمؿ شمرُمٞمٝمؿ سمنمر 

وؿمٝم٥م ُمـ ٟم٤مر، ورضمٗم٧م هبؿ إرض، وضم٤مءهتؿ صٞمح٦م ُمـ اًمسامء، وم٠مزد٘م٧م إرواح، 

َْٖصَبُحقا ِِف وظمرسم٧م إؿمب٤مح:  ُٜ َؾ ٍَ ْج ُؿ افر  َخَذِْتُ
َٖ َغ﴾﴿َؾ ِّ ، [78ٕقمراف:ا]َداِرِهْؿ َجٚثِ

ُٕقا ُهُؿ  ٚ ـَ  ًٚ ْٔب ًَ ُبقا ُص ذ  ـَ ـَ  ٚ اف ِذي َٓ َْْقا ؾِٔ ٌْ ْ َي ْن  َْ
َٖ ـَ  ًٚ ْٔب ًَ ُبقا ُص ذ  ـَ ـَ  ﴿اف ِذي

﴾ ـَ ي ِٚسِ  ادـ، وٟمجك اهلل ؿمٕمٞمًب٤م وُمـ ُمٕمف ُمـ اعم١مُمٜملم.[92ٕقمراف:ا]اْْلَ
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أّالدِ، ما حصل لييب اهلل ٓعكْب علُٔ الطالو مً االبتالٛ ب
خْتُ إلْلدِ ْٓضف علُٔ الطالو مً االبتالٛ بما حصل ّ

 هّامسأٗ العصٓص ّغريٍ
وىمد أٟمزل ؾمقرة يم٤مُمٚم٦م ذم ذًمؽ ذم يمت٤مسمف، وٟمٕمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م شمٞمرس مم٤م لتٕمٚمؼ سمٛمقضققمٜم٤م 

 )آسمتم ء(.

َِْؽ مَيُٚت اْفَُِتِٚب ادُْبِغِ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ًٚ *  ﴿افر تِ َزْفَُْٚه ُؿْرمٕ ْٕ ٚ َأ  ٕ ْؿ إِ ُُ  ِ ًَ ًٚ َف ّٔ َظَربِ

ُِقنَ  َِ ًْ ـْ *  َت َٝ ِم ْْ ـُ ْرمَن َوإِْن  َُ َْٔؽ َهَذا اْف َْْٔٚ إَِف َََهِص باَِم َأْوَح ـَ اْف َْٔؽ َأْحَس َِ َُصه َظ َٕ ـُ  ْح َٕ

ٚؾِِِغَ  ٌَ ـَ اْف
ِ ًٚ وَ *  َؿْبِِِف دَ ب ـَ ْق ـَ ُٝ َأَحَد َظَؼَ   إِِّنِّ َرَأْي

ِٝ َبِِٔف َيٚ َأَب َٕ َس إِْذ َؿَٚل ُيقُشُػ  ّْ افن 

ـَ  ْؿ يِل َشِٚجِدي ُٓ َر َرَأْيُت َّ ََ َُُِٔٔدوا َفَؽ *  َواْف َُْهْص ُرْؤيَٚك َظَذ إِْخَقتَِؽ َؾ َؿَٚل َيٚ ُبَْل  ٓ َت

َسِٚن َظُدوٌّ ُمبِغٌ  ْٕ َْٔىَٚن فِْْلِ ْٔدًا إِن  افن  ِْٖويِؾ *  ـَ ـْ َت َؽ ِم ُّ ِِّ ًَ َتبَِٔؽ َربهَؽ َوُي َذفَِؽ جَيْ ـَ َو

ََحِٚدي ْٕ ـْ َؿْبُؾ إِْبَراِهَٔؿ ا ٚ َظَذ َأَبَقْيَؽ ِم َٓ اَم َأمَت  ـَ قَب  َُ ًْ َْٔؽ َوَظَذ مِل َي َِ َتُف َظ َّ ًْ
 َوُيتِؿه ِٕ

ِٞ

ٚئِِِغَ *  َوإِْشَحَٚق إِن  َرب َؽ َظٌِِٔؿ َحُِٔؿٌ  َٚن ِِف ُيقُشَػ َوإِْخَقتِِف مَيٌٚت فِِس  ـَ ْد  ََ إِْذ َؿُٚفقا *  َف

ُٔقُشُػ َوَأُخقُه َأَح  ل َضلٍل ُمبِغٍ َف ٍِ ٚ َف َٕ ٌٜ إِن  َأَبٚ ـُ ُظْهَب ْح َٕ ُِقا *  ٛه إَِػ َأبَِْٔٚ ِمْ ٚ َو اْؿُت

غَ  ًٚ َصِٚلِ ِدِه َؿْقم ًْ ـْ َب ُٕقا ِم ق ُُ ْؿ َوَت ُُ ْؿ َوْجُف َأبِٔ ُُ ًٚ َُيُْؾ َف َؿَٚل *  ُيقُشَػ َأِو اْضَرُحقُه َأْرض

 َُ ُِقا ُيقُشَػ َوَأْف ُت َْ ْؿ ٓ َت ُٓ ُْْتْؿ َؿٚئٌِؾ ِمْْ ـُ ٔ َٚرِة إِْن  ًُْض افس  ْىُف َب
َِ َت ِْ ِّٛ َي  اْْلُ

ِٝ ََٔٚب قُه ِِف َؽ

ٚ َفُف َفَِْٚصُحقنَ *  َؾِٚظِِغَ   ٕ َْٖمْ ٚ َظَذ ُيقُشَػ َوإِ ٚ َمٚ َفَؽ ٓ َت َٕ َْٚ َؽدًا *  َؿُٚفقا َيٚ َأَبٚ ًَ ُف َم ِْ َأْرِش

ٚؾُِيقنَ  ٚ َفُف َلَ  ٕ ْٛ َوإِ ًَ ِْ ُٛ َؿَٚل إِ *  َيْرَتْع َوَي ْئ ُف افذِّ َِ ـُ ْٖ ِْل َأْن َتْذَهُبقا بِِف َوَأَخُٚف َأْن َي ُٕ َْٔحُز ِّنِّ َف

ُِقنَ  ُتْؿ َظُْْف َؽٚؾِ ْٕ ونَ *  َوَأ ِٚسُ ٚ إِذًا َْلَ  ٕ ٌٜ إِ ـُ ُظْهَب ْح َٕ ُٛ َو ْئ ُف افذِّ َِ ـَ ـْ َأ
ام  َذَهُبقا *  َؿُٚفقا َفئِ َِ َؾ
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ِٝ ا ََٔٚب ُِقُه ِِف َؽ ًَ قا َأْن جَيْ ًُ َْٖمِرِهْؿ َهَذا َوُهْؿ ٓ بِِف َوَأْْجَ ْؿ بِ ُٓ ِْٔف َفتَُْبِّئَْ  َْْٔٚ إَِف ِّٛ َوَأْوَح ْْلُ

ُرونَ  ًُ قنَ *  َيْن ُُ َْٚ ُيقُشَػ *  َوَجُٚءوا َأَبُٚهْؿ ِظَنًٚء َيْب ـْ ْسَتبُِؼ َوَتَر َٕ ٚ َذَهْبَْٚ   ٕ ٚ إِ َٕ َؿُٚفقا َيٚ َأَبٚ

َٝ بِ  ْٕ ُٛ َوَمٚ َأ ْئ ُف افذِّ َِ ـَ َٖ ْ ٚ َصِٚدِؿغَ ِظَْْد َمَتِٚظَْٚ َؾ ـُ ـٍ َفَْٚ َوَفْق  ِم ْٗ ِٔهِف *  ُّ ِّ َوَجُٚءوا َظَذ َؿ

قنَ  ٍُ ُٚن َظَذ َمٚ َتِه ًَ ْؿ َأْمرًا َؾَهْزٌ َْجٌِٔؾ َواهللُ ادُْْسَت ُُ ُس ٍُ ْٕ ْؿ َأ ُُ ْٝ َف َف ِذٍب َؿَٚل َبْؾ َشق  ـَ *  بَِدٍم 

َْٖدَػ َدْفَقهُ  ُِقا َواِرَدُهْؿ َؾ َْٖرَش ٔ َٚرٌة َؾ ًٜ َواهلُل  َوَجَٚءْت َش وُه بَِوَٚظ ى َهَذا ُؽلٌم َوَأَسه َؿَٚل َيٚ ُبْؼَ

ُِقنَ  َّ ًْ ـَ *  َظٌِِٔؿ باَِم َي ُٕقا ؾِِٔف ِم ٚ ـَ ُدوَدٍة َو ًْ ـٍ َبْخٍس َدَراِهَؿ َم َّ ْوُه بَِث َوَذَ

﴾ ـَ اِهِدي  .[20-1]لقؾمػ: افز 

 وُمـ دذه أل٤مت ُمـ آسمتم ء ُم٤م لكم:

 ؾ حمب٦م أسمٞمٝمام هلام.طمسد أظمقة لقؾمػ ًمف، وٕظمٞمف ٕضم -1

 شمْمٚمٞمؾ أسمٞمٝمؿ )أي ختٓمئتف اًمبٞمٜم٦م(، عمحبتف ًمقًمدلف دذلـ. -2

وضع احلٞمٚم٦م ذم اًمتخٚمص ُمـ لقؾمػ قمٚمٞمف اًمسم م، اًمذي لزامحٝمؿ ذم حمب٦م أسمٞمٝمؿ  -3

 هلؿ، ودل إُم٤م:

 ىمتٚمف وإقمداُمف ُمـ قمغم وضمف إرض. -1

ّمٗمق هلؿ اجلق، أو ـمرطمف ذم أرض سمٕمٞمدة، واحلٞمٚمقًم٦م سمٞمٜمف وسملم ًم٘م٤مء أسمٞمف، طمتك ل -2

 ولٜمٗمردوا سمٛمحب٦م أسمٞمٝمؿ وطمددؿ: صمؿ لتقسمقن سمٕمد ذًمؽ، ولٔمٝمرون اًمّمم ح، زقمٛمقا.

ًمٙمـ أطمددؿ يم٤من أىمٚمٝمؿ قمداوة وطمسًدا وسمٖمًْم٤م ًمٞمقؾمػ، وم٠مؿم٤مر أن شمٙمقن ـمرل٘م٦م 

إسمٕم٤مده أدقن ُمـ دذا إُمر، ودل: أن لٓمرح ذم اًمبئر طمٞم٨م لٖمٞم٥م ظمؼمه، سم٠من ل٠مظمذه أطمد 

اًمرضمقع إمم أسمٞمف، دذا إذا يم٤من ٓ سمد ُمـ احلٞمٚمقًم٦م سمٞمٜمف وسملم  اعمس٤مومرلـ ومٞمتٛمٚمٙمف، ومم  لٛمٙمٜمف

 أسمٞمف.
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ضم٤مءوا إمم أسمٞمٝمؿ سمٚمب٤مس إُمٜم٤مء لٕم٤مشمبقٟمف، عم٤مذا لتخقهنؿ قمغم لقؾمػ؟ ومم  لرؾمٚمف  -4

ُمٕمٝمؿ، ُمع أهنؿ ٟم٤مصحقن ٕظمٞمٝمؿ سمحٗمٔمف، ورقم٤ملتف، وأن لرؾمٚمف ُمٕمٝمؿ لٚمٕم٥م ولٚمٝمق 

 ولتٜمِمط، زقمٛمقا.

ُِقَن﴾﴿ َوَأَخٚ ُم٤م دق إٓ أن ىم٤مل: -5 ُتْؿ َظُْْف َؽٚؾِ ْٕ ُٛ َوَأ ْئ ُف افذِّ َِ ـُ ْٖ ، [13]لقؾمػ:ُف َأْن َي

وم٠مظمذوا دذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ ومٞمف، ومٙم٤مٟم٧م قمذردؿ، ًمٙمٜمٝمؿ ُم٤م يم٤من ضمقاهبؿ ًمٚمحّمقل 

واًمقصقل إمم طمٞمٚمتٝمؿ، إٓ ىم٤مًمقا: إن أيمٚمف اًمذئ٥م وٟمحـ مج٤مقم٦م أىمقل٤مء، إن ذًمؽ هلق 

 .اًمٕمجز واجلبـ واهلم ك، ًمٙمل لثؼ إب ومػمؾمٚمف ُمٕمٝمؿ

 شمبجحٝمؿ سم٠مهنؿ قمّمب٦م، ًمتقيمٞمد ىمقهلؿ سمحٗمٔمٝمؿ ًمٞمقؾمػ قمٚمٞمف اًمسم م. -6

إمج٤مقمٝمؿ قمغم ضمٕمؾ لقؾمػ ذم اًمبئر، وإـمم ع اهلل ًمف قمغم قمٛمٚمٝمؿ دذا لزلد ذم  -7

 آسمتم ء، مم٤م ًمق يم٤من ٓ لدري سمٛمٙمردؿ دذا.

جمٞم١مدؿ ذم وىم٧م اًمٕمِم٤مء قمٜمد أسمٞمٝمؿ سم٤ميملم، وُمٔمٝمرلـ اًمت٠مؾمػ واحلزن،  -8

ٕمذر اعمٗمْمقح اًمذي أظمذوه ُمـ ومٞمف، ومٞمزلد اًمبم ء ُمع قمٚمٛمف سمٙمذهبؿ واقمتذاردؿ سمذًمؽ اًم

 جمٞم١مدؿ هبذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م )سم٤ميملم(، ومم  لستٓمٞمع ُمع ذًمؽ قم٘م٤مهبؿ.

ْ ٚ َصِٚدِؿَغ﴾ىمقهلؿ:  -9 ـُ ـٍ َفَْٚ َوَفْق  ِم ْٗ ُّ َٝ بِ ْٕ ، لدومع ىمقة شمٙمذلبف [17]لقؾمػ:﴿ َوَمٚ َأ

 ٗمًقا.هلؿ، ومٞمٔمٝمرون صدىمٝمؿ، ويمام ىمٞمؾ: واهلل ُم٤م ُمٕمؽ إٓ قم

ِٔهِف بَِدٍم يمثرة اؾمتدٓهلؿ سمّمح٦م ُم٤م ادقمقه، وُمٜمف:  -10 ِّ ﴿َوَجُٚءوا َظَذ َؿ

ِذٍب﴾  .[18]لقؾمػ:ـَ

ودذا لزلد آسمتم ء، ًمٕمٚمٛمف سمبٓمم ن دذه اًمدقمقى، سمؾ يمٚمام زادوا دًمٞممً  ُمع قمٚمٛمف 

 سمٙمذهبؿ زاد اسمتم ؤه.
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ٞمقؾمػ قمٚمٞمف ؿمدة شمٚمٓمٗمٝمؿ ذم شم٘مرلر ُم٤م ُي٤موًمقٟمف ُمـ إىمٜم٤مع أسمٞمٝمؿ: سم٠ميمؾ اًمذئ٥م ًم -11

 اًمسم م.

 قمدم ُمٕم٤مىمب٦م أسمٞمٝمؿ هلؿ وصؼمه قمٚمٞمٝمؿ. -12

 سمٞمع إظمقة لقؾمػ ًمف ُمـ ُم٤مرة اًمٓمرلؼ. -13

 يمقن صمٛمـ لقؾمػ قمٚمٞمف اًمسم م يم٤من صمٛمٜم٤ًم زدٞمًدا ورظمٞمًّم٤م. -14

 زدد اعمِمؽملـ ومٞمف قمٚمٞمف اًمسم م، وقمدم ُمٕمرومتٝمؿ عمٙم٤مٟمتف ُمـ اًمٜمبقة واًمٗمْمؾ. -15

َٝ ﴿َوَراَوَدْتُف اف  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ْٔ ْٝ َه َْبَقاَب َوَؿَٚف ْٕ  ا
ِٝ ََ  ِ ِسِف َوَؽ ٍْ َٕ ـْ  ٚ َظ َٓ

ْٔتِ تِل ُهَق ِِف َب

ُِِح افي ٚدُِقنَ  ٍْ ُف ٓ ُي  ٕ ـَ َمْثَقاَي إِ ُف َربِّ َأْحَس  ٕ َٚذ اهللِ إِ ًَ ٚ *  َفَؽ َؿَٚل َم ْٝ بِِف َوَهؿ  ِِّبَ ْد مَه  ََ َوَف

َذفَِؽ فِ  ـَ ِف  َِِهغَ َفْقٓ َأْن َرأى ُبْرَهَٚن َربِّ ٚ اْدُْخ َٕ ـْ ِظَبِٚد ُف ِم  ٕ ْحَنَٚء إِ ٍَ قَء َواْف َف َظُْْف افسه  َْْكِ

ـْ *  ْٝ َمٚ َجَزاُء َم َِّٔدَهٚ َفَدى اْفَبِٚب َؿَٚف َٔٚ َش ٍَ ـْ ُدُبٍر َوَأْف َٔهُف ِم
ِّ ْت َؿ ٚ اْفَبَٚب َوَؿد  ََ َواْشَتَب

ـَ َأْو َظَذاٌب  ٓ  َأْن ُيْسَج َؽ ُشقءًا إِ
َْٖهِِ َد *  َأفِٔؿٌ  َأَراَد بِ ِٓ ِز َوَص ٍْ َٕ ـْ  َؿَٚل ِهَل َراَوَدْتِْل َظ

ِٚذبِغَ  َُ ـَ اْف ْٝ َوُهَق ِم ـْ ُؿُبٍؾ َؾَهَدَؿ ُٔهُف ُؿد  ِم
ِّ َٚن َؿ ـَ ٚ إِْن  َٓ

ـْ َأْهِِ َٚن *  َصِٚهٌد ِم ـَ َوإِْن 

ِٚدِؿغَ  ـَ افه  ْٝ َوُهَق ِم َذَب َُ ـْ ُدُبٍر َؾ ُٔهُف ُؿد  ِم
ِّ ِّ *  َؿ ام  َرأى َؿ َِ ـْ َؾ ُف ِم  ٕ ـْ ُدُبٍر َؿَٚل إِ َٔهُف ُؿد  ِم

ـ  َظئِؿٌ  ـُ َْٔد ـَ ـ  إِن   ـُ ِْٔد ـَ *  ـَ  ِم
ِٝ
ْْ ـُ ِؽ   ٕ بِِؽ إِ ْٕ ِري فَِذ

ٍِ ٌْ ـْ َهَذا َواْشَت ُيقُشُػ َأْظِرْض َظ

ٚضِئَِغ﴾  .[29-23]لقؾمػ: اْْلَ

ده اًمٗمتٜم٦م واًمبٚمٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل اسمتكم هب٤م لقؾمػ قمٚمٞمف اًمسم م ذم ُمٜمزل ؾمٞم -16

)اًمٕمزلز، ُمٚمؽ ُمٍم(، ودل: ـمٚم٥م زوضم٦م اًمٕمزلز ُمـ لقؾمػ قمٚمٞمف اًمسم م أن لٕمٛمؾ 

 ُمٕمٝم٤م اًمٗم٤مطمِم٦م.

 يمثػمة ُمـ أٟمقاع آسمتم ء، ودل يمام لكم: وذم دذه اًمبٚمٞم٦م واًمٗمتٜم٦م أٟمقاع
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٥م اهلل ؾمبح٤مٟمف ذم ـمبع اًمرضمؾ ُمـ ُمٞمٚمف إمم اعمرأة، يمام لٛمٞمؾ اًمٕمٓمِم٤من إمم  -1 ُم٤م ريمى

طمتك إن يمثػًما ُمـ اًمٜم٤مس لّمؼم قمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب، وٓ  اعم٤مء، واجل٤مئع إمم اًمٓمٕم٤مم،

: سمؾ ُيٛمد. ًٓ  لّمؼم قمـ اًمٜمس٤مء، ودذا ٓ لذم إذا واومؼ طمم 

 أن لقؾمػ قمٚمٞمف اًمسم م يم٤من ؿم٤مسًم٤م، وؿمٝمقة اًمِمب٤مب وطمدشمف أىمقى. -2

 أٟمف يم٤من قمزسًم٤م، ٓ زوضم٦م ًمف وٓ رسل٦م شمٙمرس ؿمدة ؿمٝمقشمف. -3

٥م ومٞمٝم٤م ُمـ ىمْم٤مء اًمقـمر ُم٤م ٓ لت٠مشمك ًمٖمػمه ذم أٟمف يم٤من ذم سمم د همرسم٦م، ولت٠مشمك ًمٚمٖمرل -4

 وـمٜمف، وسملم أدٚمف وُمٕم٤مرومف، وُمع ذًمؽ شمٕمٗمػ.

أن اعمرأة يم٤مٟم٧م ذات ُمٜمّم٥م ومج٤مل، سمحٞم٨م أن يمؾ واطمد ُمـ دذلـ إُمرلـ  -5

 لدقمق إمم ُمقاىمٕمتٝم٤م.

 أهن٤م همػم أسمٞم٦م وٓ ممتٜمٕم٦م، ودذا مم٤م لْم٤مقمػ اًمرهمب٦م ذم اًمٜمس٤مء قمٜمد أيمثر اًمٜم٤مس. -6

تل ـمٚمب٧م وأرادت وسمذًم٧م اجلٝمد، ومٙمٗمتف ُم١مٟم٦م اًمٓمٚم٥م، وذل اًمرهمب٦م أهن٤م دل اًم -7

 إًمٞمٝم٤م، سمؾ يم٤مٟم٧م دل اًمراهمب٦م اًمذًمٞمٚم٦م، ودق اًمٕمزلز اعمرهمقب.

أٟمف ذم دارد٤م، وحت٧م ؾمٚمٓم٤مهن٤م وىمٝمرد٤م، سمحٞم٨م َيِمك إن مل لٓم٤موقمٝم٤م ُمـ أذاد٤م  -8

 ًمف، وم٤مضمتٛمع داقمل اًمرهمب٦م واًمردب٦م.

 ـ ُمـ ضمٝمتٝم٤م.أٟمف ٓ َيِمك أن شمٜمٛمل قمٚمٞمف دل، وٓ أطمد ُم -9

أهن٤م ىمد همٚم٘م٧م إسمقاب، وهمٞمب٧م اًمرىمب٤مء: سمحٞم٨م ٓ لٓمٚمع قمٚمٞمٝمام أطمد ُمـ  -10

 اًمبنم.

أٟمف يم٤من ممٚمقيًم٤م ذم دارد٤م: سمحٞم٨م لدظمؾ وَيرج وُيرض ُمٕمٝم٤م وٓ لٜمٙمر قمٚمٞمف،  -11

ويم٤من إٟمس ؾم٤مسمً٘م٤م قمغم اًمٓمٚم٥م، ودق ُمـ أىمقى اًمدواقمل، يمام ىمٞمؾ ُٓمرأة ُمـ اًمٕمرب: 
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 ُم٤م محٚمؽ قمغم يمذا؟

ىمرب اًمقؾم٤مد، وـمقل اًمسقاد، شمٕمٜمل: ىمرب وؾم٤مد اًمرضمؾ ُمـ وؾم٤مديت،  ىم٤مًم٧م:

 وـمقل اًمسقاد سمٞمٜمٜم٤م.

سمّم٤مطمب٤مت اعمٙمر وآطمتٞم٤مل، وم٠مرشمف إل٤مدـ، وؿمٙم٧م طم٤مهل٤م  اؾمتٕم٤مٟمتٝم٤م قمٚمٞمف -12

ِزيِز ُتَراِوُد إًمٞمٝمـ، ًمتستٕملم هبـ قمٚمٞمف، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ًَ  اْمَرَأُت اْف
ِٜ
﴿َوَؿَٚل ِْٕسَقٌة ِِف ادَِْديَْ

ٚ َفََْراَهٚ ِِف َضلٍل ُمبِغٍ َؾتَ   ٕ ًٚ إِ ٚ ُحّب َٓ ٍَ ٌَ ِسِف َؿْد َص ٍْ َٕ ـْ  ْٝ *  َٚهٚ َظ َِ ـ  َأْرَش ِرِه ُْ َّ ْٝ بِ ًَ
ِّ ام  َش َِ َؾ

ام   َِ ـ  َؾ
ِٓ ْٔ َِ  اْخُرْج َظ

ِٝ ًٚ َوَؿَٚف ْٔ ُِّ ـ  ِش ُٓ ؾ  َواِحَدٍة ِمْْ ـُ  ْٝ ًٖ َومَت َُ ـ  ُمت  ـ  َوَأْظَتَدْت هَلُ ِٓ ْٔ ُف َرَأْيَْ  إَِف

ـَ َحَٚش  ِْ ـ  َوُؿ ـَ َأْيِدَُّيُ ًْ ُف َوَؿى  َٕ َزْ ـْ ِريؿٌ  هللَِأ ـَ ٌَِؽ  ٓ  َم ْٝ *  َمٚ َهَذا َبَؼًا إِْن َهَذا إِ َؿَٚف

ْؾ َمٚ مُمُرُه فَ  ًَ ٍْ ـْ  َْْ َي
َهَؿ َوَفئِ ًْ ِسِف َؾْٚشَت ٍْ َٕ ـْ  ْد َراَوْدُتُف َظ ََ ـ  اف ِذي دُُْتْ ِْل ؾِِٔف َوَف ُُ

ـ  ُْٔسَجَْ َؾَذفِ

﴾ ـَ ِٚؽِري ـَ افه  ًٚ ِم قٕ ُُ َٔ
 .[32-30]لقؾمػ: َوفِ

ٓ  وم٤مؾمتٕم٤من قمٚمٞمٝمـ سم٤مهلل، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ِْٔف َوإِ ِْل إَِف َٕ ٚ  َيْدُظق ٛه إيَِل  ِِم ـُ َأَح ْج ﴿َؿَٚل َربِّ افسِّ

ِٚهَِِغ﴾ ـَ اْْلَ ـْ ِم ـُ ـ  َوَأ ِٓ ْٔ ُٛ إَِف ـ  َأْص َْٔدُه ـَ ْف َظِّْل   .[33]لقؾمػ:َتْكِ

شمققمدشمف سم٤مًمسجـ واًمّمٖم٤مر، ودذا ٟمقع إيمراه، ومٝمق هتدلد ممـ ل٘مدر قمغم أهن٤م  -13

 سمف. إل٘م٤مع اًمنم

 أن اًمزوج مل لٔمٝمر ُمـ اًمٖمػمة ؿمٞمًئ٤م. -14

 .أن اًمزوج مل لٗمرق سمٞمٜمٝمام -15

                                                        

تػسر "ريري فإل  م ولـ وفؼقؿ و322-319ووف وو  صري(ووف و  264-261رو   ودحاغ )ص"روجع  (1)

 (.241-9/239) "وفؼ شؿل
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 : دٞم٧م ًمؽ.ة، طمٞم٨م ىم٤مًم٧مورهمب٦م ؿمدلد يمٞمٗمٞم٦م ـمٚمبٝم٤م، إذ يم٤من سمتٚمٝمػ -16

ل١ماظمذ قمٚمٞمف، ٕٟمف مل  اهلؿ اًمذي ظمٓمر سمٜمٗمس لقؾمػ قمٚمٞمف اًمسم م، ودذا ٓ -17

 لٜمٗمذ ُمٜمف ؿمٞمًئ٤م.

 ومراره ودروسمف ُمٜمٝم٤م، واشمب٤مقمٝم٤م ًمف، شمرلد ُمٜمف أن لٗمٕمؾ اًمٗم٤مطمِم٦م. -18

 ؿمٙمقاد٤م سمف إمم ؾمٞمدد٤م سمٕمٙمس اًم٘مْمٞم٦م، ُمٙمر سمف طمتك لٗمٕمؾ ُم٤م شمرلد ُمٜمف. -19

ـمٚم٥م أوًمئؽ اًمٜمسقة ُمـ لقؾمػ ُم٤م ـمٚمبتف ُمٜمف اُمرأة اًمٕمزلز يمام ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف  -20

ـ  ُيقُشَػ ظَ ﴿َؿَٚل مَ وشمٕم٤ممم:  ـ  إِْذ َراَوْدُت ُُ ـَ َحَٚش هللِِ ٚ َخْىُب ِْ ِسِف ُؿ ٍْ َٕ ـْ  ـْ  ِْٔف ِم َِ َْٚ َظ ّْ
َمٚ َظِِ

ـَ 
ِ ُف دَ  ٕ ِسِف َوإِ ٍْ َٕ ـْ  ٚ َراَوْدُتُف َظ َٕ ؼه َأ َن َحْهَحَص اْلَ ْٔ ِزيِز ا ًَ  اْمَرَأُت اْف

ِٝ ُشقٍء َؿَٚف

ِٚدِؿَغ﴾  .[51]لقؾمػ:افه 

سمؼماءة لقؾمػ، ورأوا إدًم٦م قمغم ٟمزادتف وسمراءشمف، أدظمٚمقه سمٕمد ُمٕمروم٦م اًم٘مقم  -21

َْٔسُجُْْ ُف َحت ك اًمسجـ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  يِٚت َف ْٔ ِد َمٚ َرَأُوا ا ًْ ـْ َب ْؿ ِم ﴿ُثؿ  َبَدا هَلُ

 .[35]لقؾمػ:ِحٍغ﴾

ٚ إِِّنِّ َأَراِِّن  ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: َِٔٚن َؿَٚل َأَحُدمُهَ ـَ َؾَت ْج ُف افسِّ ًَ  َأْظِكُ ﴿َوَدَخَؾ َم

ِْٖويِِِف إِ  بِّْئَْٚ بَِت َٕ ُؾ افى ْرُ ِمُْْف  ـُ
ْٖ َخُر إِِّنِّ َأَراِِّن َأمْحُِؾ َؾْقَق َرْأِد ُخْبزًا َت ْٔ ـَ مَخْرًا َوَؿَٚل ا َراَك ِم َٕ  ٚ  ٕ

ِْٖويِِِف َؿبْ *  ادُْْحِسِْغَ  اَم بَِت ُُ ُْٖت ب  َٕ   ٓ ٌٚم ُتْرَزَؿِِٕٚف إِ ًَ اَم َض ُُ ْٖتِٔ ٚ  َؿَٚل ٓ َي اَم ِِم ُُ
اَم َذفِ ُُ َٔ

ْٖتِ َؾ َأْن َي

ٚؾُِرونَ  ـَ ِخَرِة ُهْؿ  ْٔ ِمُْقَن بِٚهللِ َوُهْؿ بِٚ ْٗ َٜ َؿْقٍم ٓ ُي  ِ ُٝ ِم ـْ ِْل َربِّ إِِّنِّ َتَر َّ  ِ َٜ *  َظ  ِ ُٝ ِم ًْ َب َوات 

ـْ  َك بِٚهلِل ِم ْؼِ ُٕ َٚن َفَْٚ َأْن  ـَ َُقَب َمٚ  ًْ ـْ َؾْوِؾ اهلِل  مَبٚئل إِْبَراِهَٔؿ َوإِْشَحَٚق َوَي َؽ ِم
ٍء َذفِ َرْ

ُرونَ  ُُ َثَر افْ ِٚس ٓ َيْن ـْ ـ  َأ
َْْٔٚ َوَظَذ افْ ِٚس َوَفُِ َِ ُؿقَن *  َظ رِّ ٍَ ـِ َأَأْرَبٌٚب ُمَت ْج َيٚ َصِٚحَبِل افسِّ

ٚرُ   ٓ ََ ُّ *  َخْرٌ َأِم اهللُ اْفَقاِحُد اْف ُْٔت  ّ ٓ  َأْشاَمًء َش ـْ ُدوِِٕف إِ ُبُدوَن ِم ًْ ْؿ َمٚ َمٚ َت ـُ ُتْؿ َومَبُٚؤ ْٕ قَهٚ َأ
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 ِْ ـْ ُش ٚ ِم َزَل اهللُ ِِّبَ ْٕ ٓ  هللَِِأ ُؿ إِ ُْ ـ   َىٍٚن إِِن اْلُ
ُِّٔؿ َوَفُِ ََ ـُ اْف ي ُٚه َذفَِؽ افدِّ ٓ  إِي  ُبُدوا إِ ًْ ٓ  َت َأَمَر َأ

قنَ  ُّ َِ ًْ َثَر افْ ِٚس ٓ َي ـْ َٔ *  َأ اَم َؾ ـُ ٚ َأَحُد ـِ َأم  ْج َخُر َيٚ َصِٚحَبِل افسِّ ْٔ ٚ ا ُف مَخْرًا َوَأم  ل َرب 
َِ ْس

َٔٚنِ 
تِ ٍْ َْمُر اف ِذي ؾِِٔف َتْسَت ْٕ ـْ َرْأِشِف ُؿِِضَ ا ُؾ افى ْرُ ِم ـُ

ْٖ ُٛ َؾَت َِ ُْٔه ٍَٕٚج *  َؾ ُف   ٕ ـ  َأ ِ ِذي َط
َوَؿَٚل فِ

 َٞ بِ َِ ِف َؾ َر َربِّ ـْ َْٔىُٚن ِذ َسُٚه افن  ْٕ
َٖ ْرِِّن ِظَْْد َربَِّؽ َؾ ـُ اَم اْذ ُٓ ـِ بِْوَع ِشِْغَ  ِمْْ ْج َوَؿَٚل *  ِِف افسِّ

ـ  َشْبٌع ِظَجٌٚف َوَشْبَع ُشُْْبلٍت ُخّْضٍ َوُأَخَر  ُٓ ُِ ـُ ْٖ َراٍت ِشاَمٍن َي ََ ادَُِِْؽ إِِّنِّ َأَرى َشْبَع َب

ونَ  ُزُ ًْ ْؤيٚ َت ُْْتْؿ فِِره ـُ  َأْؾُتقِِّن ِِف ُرْؤيَٚي إِْن 
ٚ ادَْأَلُ َ ُٚث َأْحلٍم َوَمٚ َؿُٚفق*  َيٚبَِسٍٚت َيٚ َأُّيه ٌَ ا َأْض

ٚدِِغَ  ًَ َْحلِم بِ ْٕ ِْٖويِؾ ا ـُ بَِت ْح ِْٖويِِِف *  َٕ ْؿ بَِت ُُ بُِّئ َٕ ٚ ُأ َٕ  َأ
ٍٜ
َد ُأم  ًْ َر َب ـَ اَم َواد  ُٓ َجٚ ِمْْ َٕ َوَؿَٚل اف ِذي 

ُِقنِ  َْٖرِش ُِ *  َؾ ـُ ْٖ َراٍت ِشاَمٍن َي ََ يُؼ َأْؾتَِْٚ ِِف َشْبِع َب دِّ َٚ افهِّ ـ  َشْبٌع ِظَجٌٚف َوَشْبِع ُيقُشُػ َأُّيه ُٓ

قنَ  ُّ َِ ًْ ْؿ َي ُٓ  ِ ًَ عِّ َأْرِجُع إَِػ افْ ِٚس َف ًَ َؿَٚل َتْزَرُظقَن *  ُشُْْبلٍت ُخّْضٍ َوُأَخَر َيٚبَِسٍٚت َف

ُِقنَ  ـُ ْٖ ٚ  َت ٓ  َؿًِِٔل ِِم ًٚ َؾاَم َحَهْدُتْؿ َؾَذُروُه ِِف ُشُْْبِِِف إِ ِد َذفَِؽ ُثؿ  يَ *  َشْبَع ِشَِْغ َدَأب ًْ ـْ َب ِِْٖت ِم

ِهُْقنَ  ٚ  حُتْ ٓ  َؿًِِٔل ِِم ـ  إِ ْمُتْؿ هَلُ ـَ َمٚ َؿد  ِْ ـُ ْٖ ِد َذفَِؽ َظٌٚم ؾِِٔف *  َشْبٌع ِصَداٌد َي ًْ ـْ َب ِِْٖت ِم ُثؿ  َي

ونَ  ًِْكُ ُٚث افْ ُٚس َوؾِِٔف َي ٌَ ُشقُل *  ُي ام  َجَٚءُه افر  َِ َؿَٚل اْرِجْع إَِػ  َوَؿَٚل ادَُِِْؽ اْئُتقِِّن بِِف َؾ

ـ  َظٌِِٔؿ﴾ ِْٔدِه َُ ـ  إِن  َربِّ بِ ـَ َأْيِدَُّيُ ًْ ِِت َؿى  َْٖفُف َمٚ َبُٚل افِّْْسَقِة افل   .[50ـ  38 ]لقؾمػ:َربَِّؽ ؾْٚش

 وذم دذه أل٤مت ُمـ أٟمقاع آسمتم ء ُم٤م لكم:

ك ًمق أن اًمسجـ قمغم اًمٜمٗمس، وُم٤م أصم٘مٚمف، طمت ٘مقسم٦م آسمتم ء سم٤مًمسجـ، وُم٤م أَُمرى قم -1

 إٟمس٤مًٟم٤م ؾمجـ ذم سمٞمتف ًمٙم٤من ؿم٤مىًم٤م قمٚمٞمف.

ٟمسٞم٤من اًمذي ٟمج٤م ُمـ اًمسجـ أن لذيمر لقؾمػ قمٜمد اعمٚمؽ، ومٚمذًمؽ ُمٙم٨م  -2

 لقؾمػ ذم اًمسجـ سمْمع ؾمٜمقات، ودذا ُمـ آسمتم ء.

 قمدم شمذيمر اًمٜم٤مضمل ًمٞمقؾمػ إٓ قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمف، ودل شمٕمبػم اًمرؤل٤م. -3
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 ـمٚمبٝمؿ ُمٜمف شمٕمبػم اًمرؤل٤م ُمع يمقٟمف ُمسجقًٟم٤م. -4

ف سمتٕمبػم اًمرؤل٤م، دون اًمتٗم٤مت إمم ٞمًمإمل لٙمـ إظمراضمف ُمـ اًمسجـ إٓ سمٕمد طم٤مضمتٝمؿ  -5

َْٖفُف َمٚ َبُٚل افِّْْسَقِة اف﴿شمؼمأشمف، وًمذًمؽ ىم٤مل:  َؽ ؾْٚش ـَ اْرِجْع إَِػ َربِّ ًْ ِِت َؿى  ل 

ـ    .[50]لقؾمػ:﴾َأْيِدَُّيُ

ؿ (، وُمسٚمؿ سمرىم3372سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"وًمذًمؽ ُُمِدَح سمذًمؽ، ومٗمل 

ـْ َأيِب ُدَرْلَرَة َريِضَ اهللُ قَمٜمْفُ (: 151)  :ىَم٤مَل  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َأنى َرؾُمقَل اهللِ  ،قَم

ـْ إسِْمَراِدٞمؿَ « ؽ  ُِم ـُ َأطَمؼُّ سم٤ِمًمِمى ـْ  :إِْذ ىَم٤مَل  ،َٟمْح ِم ْٗ ْ ُت ل ادَْْقَتك َؿَٚل َأْو  َْ
ِٔ َْٔػ حُتْ ـَ ﴿َربِّ َأِرِِّن 

ِْبِل﴾َؿَٚل بَ  ـ  َؿ
ئِ َّ َْٔى

ـْ فِ
ـٍ  ،[260]اًمب٘مرة:َذ َوَفُِ َوَلْرطَمُؿ اهللُ ًُمقـًم٤م ًَمَ٘مْد يَم٤مَن َل٠ْمِوي إِمَم ُريْم

ـِ ـُمقَل َُم٤م ًَمب٨َِم ُلقؾُمُػ  ،ؿَمِدلدٍ  ْج اقِمَل  ،َوًَمْق ًَمبِْث٧ُم ذِم اًمس  ضََمْب٧ُم اًمدى َٕ«. 

٥م ُمٜمٝمؿ وعم٤م ضم٤مء إظمقة لقؾمػ إمم لقؾمػ ًمتج٤مرة ومٕمرومٝمؿ ودؿ ًمف ُمٜمٙمرون، وـمٚم

َؾ أن ل٠مشمقا سم٠مظمٞمف اًمِم٘مٞمؼ وأظمٞمٝمؿ ُمـ أسمٞمٝمؿ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ًَ ِٚزِهْؿ َج َٓ َزُهْؿ بَِج  ٓ ام  َج َِ ﴿َؾ

ْؿ َفَسِٚرُؿقنَ  ُُ  ٕ ًُِر إِ ٚ اْف َٓ ُت ٌن َأي  ذِّ َٗ َن ُم َٜ ِِف َرْحِؾ َأِخِٔف ُثؿ  َأذ  َٚي ََ ْؿ *  افسِّ ِٓ ْٔ َِ ُِقا َظ َؿُٚفقا َوَأْؿَب

ُدونَ  َِ ٍْ ٚ بِِف َزِظٔؿٌ *  َمَٚذا َت َٕ ٍر َوَأ ًِ ـْ َجَٚء بِِف مِحُْؾ َب َ
ُد ُصَقاَع ادَِِِْؽ َودِ َِ ٍْ َٕ َؿُٚفقا َتٚهللِ *  َؿُٚفقا 

ْ ٚ َشِٚرِؿغَ  ـُ َْرِض َوَمٚ  ْٕ ِسَد ِِف ا ٍْ ُتْؿ َمٚ ِجْئَْٚ فُِْ ّْ
ْد َظِِ ََ ِٚذبِغَ *  َف ـَ ُْْتْؿ  ـُ  َؿُٚفقا َؾاَم َجَزاُؤُه إِْن 

َْٕجِزي افي ٚدِِغَ َؿُٚفقا َجزَ *  َذفَِؽ  ـَ َق َجَزاُؤُه  ُٓ ـْ ُوِجَد ِِف َرْحِِِف َؾ ْؿ *  اُؤُه َم ِٓ َٔتِ ْوِظ
َٖ َؾَبَدَأ بِ

ُْٖخَذ َأَخُٚه  َٔ
َٚن فِ ـَ ُٔقُشَػ َمٚ 

ٚ فِ َٕ َذفَِؽ ـِْد ـَ ـْ ِوَظِٚء َأِخِٔف  ٚ ِم َٓ َؿْبَؾ ِوَظِٚء َأِخِٔف ُثؿ  اْشَتْخَرَج

ٓ  أَ  ـِ ادَِِِْؽ إِ ٍؿ َظِِٔؿٌ ِِف ِدي ِْ ؾِّ ِذي ِظ ـُ َنُٚء َوَؾْقَق  َٕ ـْ  ْرَؾُع َدَرَجٍٚت َم َٕ َؿُٚفقا *  ْن َيَنَٚء اهللُ 

ُتْؿ َذٌّ  ْٕ ْؿ َؿَٚل َأ ْ ُيْبِدَهٚ هَلُ ِسِف َو َْ ٍْ َٕ َهٚ ُيقُشُػ ِِف  َس 
َٖ ـْ َؿْبُؾ َؾ َق َأٌخ َفُف ِم ْد َسَ ََ ْق َؾ  إِْن َيرْسِ

ُؿ باَِم تَ  َِ ًٚ َواهللُ َأْظ ٕٚ َُ قنَ َم ٍُ ُف *  ِه َٕ ٚ َُ ٚ َم َٕ بِرًا َؾُخْذ َأَحَد ـَ  ًٚ ْٔخ ًٚ َص ِزيُز إِن  َفُف َأب ًَ ٚ اْف َ َؿُٚفقا َيٚ َأُّيه
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ـَ اْدُْحِسِْغَ  َراَك ِم َٕ  ٚ  ٕ ٚ إِذًا *  إِ  ٕ ٚ َمَتَٚظَْٚ ِظَْْدُه إِ َٕ ـْ َوَجْد ٓ  َم ُْٖخَذ إِ َٕ َٚذ اهللِ َأْن  ًَ َؿَٚل َم

 .[79-70]لقؾمػ: َفَيٚدُِقَن﴾

 وذم دذه أل٤مت ُم٤م لكم:

 إهت٤مم إظمقة لقؾمػ ًمٞمقؾمػ سم٤مًمرسىم٦م. -1

 ُمٜمٝمؿ ُمٙم٤مٟمف. اأسمٞمٝمؿ وؿمٞمخقظمتف، ًمٞمجٕمؾ واطمدً  اؾمتخدام اًمٕمقاـمػ سمِٙمؼَمِ  -2

اعمّمٞمب٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم لٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمسم م، وآسمتم ء سمٗم٘مد آسمـ اًمث٤مِّن، ُمع هتٛم٦م  -3

 ظمسٞمس٦م، ودل اًمرسىم٦م.

قا إَِػ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ًُ ٓ  باَِم ﴿اْرِج ٚ إِ َٕ ْد ِٓ َق َوَمٚ َص ٚ إِن  اْبََْؽ َسَ َٕ َُقُفقا َيٚ َأَبٚ ْؿ َؾ ُُ  َأبِٔ

ِٛ َحٚؾِيِغَ  ْٔ ٌَ ِْ
ْ ٚ فِ ـُ َْٚ َوَمٚ  ّْ

ٚ *  َظِِ  ٕ ٚ َوإِ َٓ َْٚ ؾِٔ ِْ َر اف تِل َأْؿَب
ًِ ٚ َواْف َٓ ْ ٚ ؾِٔ ـُ َٜ اف تِل  ْرَي ََ َِٖل اْف َواْش

فَ *  َفَهِٚدُؿقنَ  ًٚ َؿَٚل َبْؾ َشق  َِْٔل ِِّبِْؿ َْجًِٔ
ْٖتِ ْؿ َأْمرًا َؾَهْزٌ َْجٌِٔؾ َظَسك اهلُل َأْن َي ُُ ُس ٍُ ْٕ ْؿ َأ ُُ ْٝ َف

ُِٔؿُ  ُِِٔؿ اْلَ ًَ ُف ُهَق اْف  ٕ ـَ *  إِ َُْْٔٚه ِم ْٝ َظ َٔو  ك َظَذ ُيقُشَػ َواْب ٍَ ْؿ َوَؿَٚل َيٚ َأَش ُٓ َوَتَقػ  َظْْ

ئِؿٌ  ـَ َق  ُٓ ْزِن َؾ ـَ َؿُٚفقا َتٚهللِ تَ *  اْلُ قَن ِم ُُ ًٚ َأْو َت قَن َحَرض ُُ ُر ُيقُشَػ َحت ك َت ـُ ُٖ َتْذ َت ٍْ

ٚفُِِغَ  قَن﴾*  اهْلَ ُّ َِ ًْ ـَ اهللِ َمٚ ٓ َت ُؿ ِم َِ ق َبثِّل َوُحْزِِّن إَِػ اهلِل َوَأْظ ُُ اَم َأْص  ٕ -81]لقؾمػ: َؿَٚل إِ

86].  

 إص٤مسم٦م لٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمسم م سم٤مًمٕمٛمك. -4

 ؿمدة طمزٟمف وأؾمٗمف.  -5

، أو لٙمقن ًمقُمٝمؿ ًم -6 ًٓ ف أٟمف ٓ لزال لذيمر لقؾمػ طمتك لّمػم ٟمحٞمػ اجلسؿ خمبق

 ُمـ اعمقشمك سمسب٥م ذًمؽ.

اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم لقؾمػ قمٚمٞمف اًمسم م، سمؾ أقمزه  ُم٤م أض٤معآسمتم ءات  هُمع دذو  
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ْؿ َؿْبَؾ ِوَظِٚء َأِخِٔف ُثؿ  اْشَتْخرَ اهلل ورومٕمف سمسب٥م ذًمؽ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ِٓ
َٔتِ ْوِظ

َٖ ٚ ﴿َؾَبَدَأ بِ َٓ َج

ٓ  َأْن َيَنَٚء اهللُ  ـِ ادَِِِْؽ إِ ُْٖخَذ َأَخُٚه ِِف ِدي َٔ
َٚن فِ ـَ ُٔقُشَػ َمٚ 

ٚ فِ َٕ َذفَِؽ ـِْد ـَ ـْ ِوَظِٚء َأِخِٔف  ِم

ٍؿ َظٌِِٔؿ﴾ ِْ ؾِّ ِذي ِظ ـُ َنُٚء َوَؾْقَق  َٕ ـْ  ْرَؾُع َدَرَجٍٚت َم ﴿َوَؿَٚل وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ،[76]لقؾمػ:َٕ

َْٔقَم َفَدْيَْٚ َمٌُِغ َأِمغٌ  ادَُِِْؽ اْئُتقِِّن بِفِ  َؽ اْف  ٕ ُف َؿَٚل إِ َّ  ِ ـَ ام   َِ ِز َؾ ٍْ َؿَٚل *  َأْشَتْخِِْهُف فَِْ

ٌٔظ َظِِٔؿٌ  ٍِ َْرِض إِِّنِّ َح ْٕ ـِ ا ِْل َظَذ َخَزائِ ِْ ًَ ُأ *  اْج َْرِض َيَتَبق  ْٕ ُٔقُشَػ ِِف ا
ْ ٚ فِ  ُ َذفَِؽ َم ـَ َو

ُٛ بِ  ِهٔ ُٕ ُٞ َيَنُٚء  ْٔ ٚ َح َٓ ُِٕؤُع َأْجَر ادُْْحِسِْغَ ِمْْ َنُٚء َوٓ  َٕ ـْ  تَِْٚ َم ِخَرِة *  َرمْحَ ْٔ َْجُر ا َٕ َو

َُقَن﴾ ُٕقا َيت  ٚ ـَ ـَ مَمُْقا َو ِذي  ِ
َخْرٌ فِ

 .[57-54]لقؾمػ: 

َْٚ ودٙمذا ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ لقؾمػ وإظمقشمف:  ِزيُز َمس  ًَ ٚ اْف َ ِْٔف َؿُٚفقا َيٚ َأُّيه َِ ُِقا َظ ام  َدَخ َِ ﴿َؾ

 َْ َِ َْْٔٚ إِن  اهلَل جَيِْزي َوَأْه َِ ْق َظ َْٔؾ َوَتَهد  َُ ْوِف َفَْٚ اْف
َٖ ٍٜ ُمْزَجٍٚة َؾ ه َوِجْئَْٚ بِبَِوَٚظ ٚ افّضه

ِؿغَ  ُِقنَ *  ادَُْتَهدِّ ُتْؿ َجِٚه ْٕ ُٔقُشَػ َوَأِخِٔف إِْذ َأ ُتْؿ بِ ِْ ًَ ُتْؿ َمٚ َؾ ّْ
ٕ َؽ *  َؿَٚل َهْؾ َظِِ َؿُٚفقا َأإِ

َٝ ُيقُشُػ َؿَٚل  ْٕ َ ـْ َيت ِؼ َوَيْهِزْ َؾِ٘ن  اهللَ ٓ َٕ ُف َم  ٕ
َْْٔٚ إِ َِ ـ  اهلُل َظ ٚ ُيقُشُػ َوَهَذا َأِخل َؿْد َم َٕ َأ

ٚضِئِغَ *  ُيِؤُع َأْجَر ادُْْحِسِْغَ  ْ ٚ َْلَ ـُ َْْٔٚ َوإِْن  َِ ْد مَثَرَك اهللُ َظ ََ َٛ *  َؿُٚفقا َتٚهللِ َف َؿَٚل ٓ َتْثِري

 ٌْ َْٔقَم َي ُؿ اْف ُُ ْٔ َِ امِحَِغ﴾َظ ْؿ َوُهَق َأْرَحُؿ افر  ُُ ُر اهللُ َف
 .[92-88]لقؾمػ: ٍِ

قا ِمْكَ إِْن َصَٚء اهللُ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُِ ِْٔف َأَبَقْيِف َوَؿَٚل اْدُخ ُِقا َظَذ ُيقُشَػ مَوى إَِف ام  َدَخ َِ ﴿َؾ

دًا َوَؿَٚل يَ *  مِمِْغَ  وا َفُف ُشج  ْرِش َوَخره ًَ ـْ َوَرَؾَع َأَبَقْيِف َظَذ اْف ِْٖويُؾ ُرْؤيَٚي ِم  َهَذا َت
ِٝ ٚ َأَب

ـْ  ـَ اْفَبْدِو ِم ْؿ ِم ُُ ـِ َوَجَٚء بِ ْج ـَ افسِّ ـَ ِب إِْذ َأْخَرَجِْل ِم ًٚ َوَؿْد َأْحَس َّ ٚ َربِّ َح َٓ َِ ًَ َؿْبُؾ َؿْد َج

ِْْٔل َوَبْغَ إِْخَقِِت إِن  َربِّ َفىٌِٔػ دَِٚ َيَنُٚء  َْٔىُٚن َب َزَغ افن  َٕ ِد َأْن  ًْ ُِٔؿُ َب ُِِٔؿ اْلَ ًَ ُف ُهَق اْف  ٕ *  إِ

 َٝ ْٕ َْرِض َأ ْٕ اَمَواِت َوا  َؾٚضَِر افس 
ِٞ ََحِٚدي ْٕ ِْٖويِؾ ا ـْ َت َتِْل ِم ّْ  ِ ِِْؽ َوَظ ـَ ادُْ َْٔتِْل ِم َربِّ َؿْد مَت

َغ﴾ ِٚلِ ِْل بِٚفه  َْ
ِْل ُمْسِاًِم َوَأْلِ ِخَرِة َتَقؾ  ْٔ َٔٚ َوا ْٕ ِّٔل ِِف افده

  .[101-99]لقؾمػ: َوفِ
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ـْ َأيِب ُدَرْلَرَة (: 2378(، وُمسٚمؿ سمرىمؿ )3353سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"وذم  قَم

ـْ َأيْمَرُم اًمٜمى٤مسِ  ،َل٤م َرؾُمقَل اهللِ :ىِمٞمَؾ  ،َريِضَ اهللُ قَمٜمْفُ  ـْ  :وَمَ٘م٤مًُمقا ،»َأشْمَ٘م٤مُدؿْ « :ىَم٤مَل  ؟َُم ًَمْٞمَس قَم

ـُ َٟمبِ « :ىَم٤مَل  ،َدَذا َٟمْس٠َمًُمَؽ  ـِ ظَمٚمِٞمِؾ اهللِ وَمُٞمقؾُمُػ َٟمبِلُّ اهللِ اسْم ـِ َٟمبِل  اهللِ اسْم ًَمْٞمَس  :ىَم٤مًُمقا ،»ل  اهللِ اسْم

ـْ َدَذا َٟمْس٠َمًُمَؽ  ـْ َُمَٕم٤مِدِن اًْمَٕمَرِب شَمْس٠َمًُمقِن ظِمَٞم٤مُرُدْؿ ذِم اجْل٤َمِدِٚمٞمى٦ِم ظِمَٞم٤مُرُدْؿ ذِم « :ىَم٤مَل  ،قَم وَمَٕم

ؾْممَ ِم إَِذا وَمُ٘مُٝمقا ـِ (: 3382سمرىمؿ ) »صحٞمح اًمبخ٤مري«وذم  ،»اإْلِ  اهللُـِ قُمَٛمَر َريِضَ اسمْ  قَم

ـِ  ُف ىَم٤مَل  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ اًمٜمىبِل   قَمٜمُْٝماَم قَم ـِ اًْمَٙمِرلِؿ « :َأٟمى ـُ اًْمَٙمِرلِؿ اسْم اًْمَٙمِرلُؿ اسْم

ـِ إؾِْمحَ  ـُ َلْٕمُ٘مقَب سْم ـِ اًْمَٙمِرلِؿ ُلقؾُمُػ سْم ـِ إسِْمَراِدٞمَؿ قَمَٚمْٞمِٝمؿُ اسْم مَ م ٤مَق سْم  . »اًمسى

صحٞمح "٤م أيمرم اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمف لقؾمػ قمٚمٞمف اًمسم م: اجلامل اًمٗم٤مئؼ، ومٗمل ومم

ـِ َُم٤مًمٍِؽ ذم ىمّم٦م اعمٕمراج: ( 162سمرىمؿ ) "ُمسٚمؿ ـْ َأَٟمِس سْم َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َأنى َرؾُمقَل اهللِ  ،قَم

اِق « :ىَم٤مَل  َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  ٞم٧ُم سم٤ِمًْمؼُمَ
٦ٌم َأسْمَٞمُض ـَمِقل ،ُأشمِ اَمِر َوُدوَن اًْمَبْٖمؾِ َوُدَق َداسمى  ،ٌؾ وَمْقَق احْلِ

وَمَرسَمْٓمُتُف  :ىَم٤مَل  ،وَمَريِمْبُتُف طَمتىك َأشَمْٞم٧ُم سَمْٞم٧َم اعمَْْ٘مِدسِ  :ىَم٤مَل  ،َلَْمُع طَم٤مومَِرُه قِمٜمَْد ُُمٜمَْتَٝمك ـَمْرومِفِ 

َْٟمبَِٞم٤مءُ  ْٕ تِل َلْرسمُِط سمِِف ا صُمؿى  ،ومِٞمِف َريْمَٕمَتلْمِ  صُمؿى َدظَمْٚم٧ُم اعْمَْسِجَد وَمَّمٚمىْٞم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،سم٤ِمحْلَْٚمَ٘م٦ِم اًمى

ـْ مَخْرٍ  ،ظَمَرضْم٧ُم   ُِم
ٍ
مَ م سم٢ِمَِٟم٤مء لُؾ قَمَٚمْٞمِف اًمسى

ـٍ  ،وَمَج٤مَءِِّن ضِمؼْمِ ـْ ًَمَب  ُِم
ٍ
ـَ  ،َوإَِٟم٤مء َب ُت اًمٚمى  ،وَم٤مظْمؽَمْ

لُؾ  َت اًْمِٗمْٓمَرةَ  :َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَمَ٘م٤مَل ضِمؼْمِ  صُمؿى قَمَرَج سمِٜم٤َم إِمَم  ،اظْمؽَمْ
ِ
اَمء  ، اًمسى

لُؾ  ـْ َأْٟم٧َم  :وَمِ٘مٞمَؾ  ،وَم٤مؾْمَتْٗمَتَح ضِمؼْمِ لُؾ  :ىَم٤مَل  ؟َُم ـْ َُمَٕمَؽ  :ىِمٞمَؾ  ،ضِمؼْمِ دٌ  :ىَم٤مَل  ؟َوَُم  :ىِمٞمَؾ  ،حُمَٛمى

٥َم يِب َوَدقَم٤م زِم سمَِخػْمٍ  ،ىَمْد سُمِٕم٨َم إًَِمْٞمِف وَمُٗمتَِح ًَمٜم٤َم :ىَم٤مَل  ،َوىَمْد سُمِٕم٨َم إًَِمْٞمفِ   صُمؿى  ،وَم٢مَِذا َأَٟم٤م سمِآَدَم وَمَرطمى

 اًمثى٤مٟمَِٞم٦مِ 
ِ
اَمء مَ م ،قَمَرَج سمِٜم٤َم إِمَم اًمسى لُؾ قَمَٚمْٞمِف اًمسى

ـْ َأْٟم٧َم  :وَمِ٘مٞمَؾ  ،وَم٤مؾْمَتْٗمَتَح ضِمؼْمِ لُؾ  :ىَم٤مَل  ؟َُم  ،ضِمؼْمِ

ـْ َُمَٕمَؽ  :ىِمٞمَؾ  دٌ  :ىَم٤مَل  ؟َوَُم َٟم٤م وَم٢مَِذا أَ  ،ىَمْد سُمِٕم٨َم إًَِمْٞمِف وَمُٗمتَِح ًَمٜم٤َم :ىَم٤مَل  ،َوىَمْد سُمِٕم٨َم إًَِمْٞمفِ  :ىِمٞمَؾ  ،حُمَٛمى

ـِ َُمْرَلؿَ  ٤مَء َصَٚمَقاُت اهللِ قَمَٚمْٞمِٝماَم  ،سم٤ِمسْمٜمَْل اخْل٤َمًَم٦ِم قِمٞمَسك اسْم ـِ َزيَمِرلى َب٤م َوَدقَمَقا زِم  ،َوَُيَْٞمك سْم وَمَرطمى
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 اًمثى٤مًمَِث٦مِ  ،سمَِخػْمٍ 
ِ
اَمء لُؾ  ،صُمؿى قَمَرَج يِب إمَِم اًمسى ـْ َأْٟم٧َم  :وَمِ٘مٞمَؾ  ،وَم٤مؾْمَتْٗمَتَح ضِمؼْمِ لُؾ  :ىَم٤مَل  ؟َُم  ،ضِمؼْمِ

ـْ َُمَٕمَؽ  :َؾ ىِمٞم ٌد  :ىَم٤مَل  ؟َوَُم  :ىَم٤مَل  ،َوىَمْد سُمِٕم٨َم إًَِمْٞمفِ  :ىِمٞمَؾ  ،َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ حُمَٛمى

إَِذا ُدَق ىَمْد ُأقْمِٓمَل  ،َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَم٢مَِذا َأَٟم٤م سمُِٞمقؾُمَػ  ،ىَمْد سُمِٕم٨َم إًَِمْٞمِف وَمُٗمتَِح ًَمٜم٤َم

ـِ ؿَمٓمْ  ٥َم َوَدقَم٤م زِم سمَِخػْمٍ  ،َر احْلُْس اسمَِٕم٦مِ  ،وَمَرطمى  اًمرى
ِ
اَمء لُؾ  ،صُمؿى قَمَرَج سمِٜم٤َم إِمَم اًمسى وَم٤مؾْمَتْٗمَتَح ضِمؼْمِ

مَ م ـْ َدَذا :ىِمٞمَؾ  ،قَمَٚمْٞمِف اًمسى لُؾ  :ىَم٤مَل  ؟َُم ـْ َُمَٕمَؽ  :ىِمٞمَؾ  ،ضِمؼْمِ دٌ  :ىَم٤مَل  ؟َوَُم َوىَمْد  :ىَم٤مَل  ،حُمَٛمى

٥َم َوَدقَم٤م زِم سمَِخػْمٍ  ،ْد سُمِٕم٨َم إًَِمْٞمِف وَمُٗمتَِح ًَمٜم٤َم وَم٢مَِذا َأَٟم٤م سم٢ِمِْدِرلَس ىمَ  :ىَم٤مَل  ،سُمِٕم٨َم إًَِمْٞمفِ  ىَم٤مَل اهلُل  ،وَمَرطمى

ًّٔٚ﴿ :قَمزى َوضَمؾى 
ٚ َظِِ ًٕ ٚ َُ َُْٚه َم ًْ  اخْل٤َمُِمَس٦مِ  ،[57]ُمرلؿ:﴾َوَرَؾ

ِ
اَمء وَم٤مؾْمَتْٗمَتَح  ،صُمؿى قَمَرَج سمِٜم٤َم إمَِم اًمسى

لُؾ  ـْ َدذَ  :ىِمٞمَؾ  ،ضِمؼْمِ لُؾ  :ىَم٤مَل  ؟اَُم ـْ َُمَٕمَؽ  :ىِمٞمَؾ  ،ضِمؼْمِ دٌ  :ىَم٤مَل  ؟َوَُم َوىَمْد سُمِٕم٨َم  :ىِمٞمَؾ  ،حُمَٛمى

٥َم  ،َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَمُٗمتَِح ًَمٜم٤َم وَم٢مَِذا َأَٟم٤م هِب٤َمُروَن  ،ىَمْد سُمِٕم٨َم إًَِمْٞمفِ  :ىَم٤مَل  ،إًَِمْٞمفِ  وَمَرطمى

٤مِدؾَم٦مِ صُمؿى قَمَرَج سمِٜمَ  ،َوَدقَم٤م زِم سمَِخػْمٍ   اًمسى
ِ
اَمء مَ م ،٤م إمَِم اًمسى لُؾ قَمَٚمْٞمِف اًمسى

ـْ  :ىِمٞمَؾ  ،وَم٤مؾْمَتْٗمَتَح ضِمؼْمِ َُم

لُؾ  :ىَم٤مَل  ؟َدَذا ـْ َُمَٕمَؽ  :ىِمٞمَؾ  ،ضِمؼْمِ دٌ  :ىَم٤مَل  ؟َوَُم ىَمْد سُمِٕم٨َم  :ىَم٤مَل  ،َوىَمْد سُمِٕم٨َم إًَِمْٞمفِ  :ىِمٞمَؾ  ،حُمَٛمى

٥َم َوَدقَم٤م زِم سمَِخػْمٍ  ، اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َصغمى إًَِمْٞمِف وَمُٗمتَِح ًَمٜم٤َم وَم٢مَِذا َأَٟم٤م سمُِٛمقؾَمك  صُمؿى  ،وَمَرطمى

لُؾ  ٤مسمَِٕم٦ِم وَم٤مؾْمَتْٗمَتَح ضِمؼْمِ  اًمسى
ِ
اَمء ـْ َدَذا :وَمِ٘مٞمَؾ  ،قَمَرَج إمَِم اًمسى لُؾ  :ىَم٤مَل  ؟َُم ـْ  :ىِمٞمَؾ  ،ضِمؼْمِ َوَُم

ٌد  :ىَم٤مَل  ؟َُمَٕمَؽ  ىَمْد سُمِٕم٨َم  :ىَم٤مَل  ،َوىَمْد سُمِٕم٨َم إًَِمْٞمفِ  :ىِمٞمَؾ  ،ؾَمٚمىؿَ َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف وَ حُمَٛمى

ُُمْسٜمًِدا فَمْٝمَرُه إِمَم اًْمَبْٞم٧ِم  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَم٢مَِذا َأَٟم٤م سم٢ِمسِْمَراِدٞمَؿ  ،إًَِمْٞمِف وَمُٗمتَِح ًَمٜم٤َم

صُمؿى َذَد٥َم يِب إِمَم  ،َٓ َلُٕمقُدوَن إًَِمْٞمفِ  ،ًْمَػ َُمَٚمٍؽ َوإَِذا ُدَق َلْدظُمُٚمُف يُمؾى َلْقٍم ؾَمْبُٕمقَن أَ  ،اعمَْْٕمُٛمقرِ 

ْدَرِة اعمُْٜمَْتَٝمك ـْ َأُْمِر  :ىَم٤مَل  ،َوإَِذا صَمَٛمُرَد٤م يَم٤مًْمِ٘ممَ لِ  ،َوإَِذا َوَرىُمَٝم٤م يَمآَذاِن اًْمِٗمَٞمَٚم٦مِ  ،اًمس  وَمَٚمامى هَمِِمَٞمَٝم٤م ُِم

ـْ ظَمْٚمِؼ اهللِ ،اهللِ َُم٤م هَمٌِمَ  ْت وَماَم َأطَمٌد ُِم َ ـْ طُمْسٜمَِٝم٤م شَمَٖمػمى ٞمُع َأْن َلٜمَْٕمَتَٝم٤م ُِم
وَم٠َمْوطَمك اهللُ إزَِمى  ،َلْسَتٓمِ

َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف وَمٜمََزًْم٧ُم إمَِم ُُمقؾَمك  ،وَمَٗمَرَض قَمكَمى مَخِْسلَم َصمَ ًة ذِم يُمؾ  َلْقٍم َوًَمْٞمَٚم٦مٍ  ،َُم٤م َأْوطَمك
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اْرضِمْع إِمَم  :ىَم٤مَل  ،مَخِْسلَم َصمَ ةً  :ىُمْٚم٧ُم  ،تَِؽ َُم٤م وَمَرَض َرسمَُّؽ قَمغَم ُأُمى  :وَمَ٘م٤مَل  ،َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ 

َٓ ُلِٓمٞمُ٘مقَن َذًمَِؽ  ،َرسم َؽ وَم٤مؾْم٠َمًْمُف اًمتىْخِٗمٞمَػ  َتَؽ  اِئٞمَؾ  ،وَم٢مِنى ُأُمى وَم٢مِِّن  ىَمْد سَمَٚمْقُت سَمٜمِل إرِْسَ

هُتُؿْ  ْػ قَمغَم أُ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،وَمَرضَمْٕم٧ُم إِمَم َريب   :ىَم٤مَل  ،َوظَمؼَمْ تِل وَمَحطى قَمٜم ل مَخًْس٤مَل٤م َرب  ظَمٗم   ،ُمى

َٓ ُلِٓمٞمُ٘مقَن َذًمَِؽ  :ىَم٤مَل  ،طَمطى قَمٜم ل مَخًْس٤م :وَمَرضَمْٕم٧ُم إِمَم ُُمقؾَمك وَمُ٘مْٚم٧ُم  َتَؽ  وَم٤مْرضِمْع إِمَم  ،إِنى ُأُمى

ُُمقؾَمك قَمَٚمْٞمِف  وَمَٚمْؿ َأَزْل َأْرضِمُع سَملْمَ َريب  شَمَب٤مَرَك َوشَمَٕم٤ممَم َوسَملْمَ  :ىَم٤مَل  ،َرسم َؽ وَم٤مؾْم٠َمًْمُف اًمتىْخِٗمٞمَػ 

مَ م ـى مَخُْس َصَٚمَقاٍت يُمؾى َلْقٍم َوًَمْٞمَٚم٦مٍ  :طَمتىك ىَم٤مَل  ،اًمسى ُ ُد إهِنى ًمُِٙمؾ  َصمَ ٍة قَمنْمٌ وَمَذًمَِؽ  ،َل٤م حُمَٛمى

ـْ َدؿى سمَِحَسٜم٦ٍَم وَمَٚمْؿ َلْٕمَٛمْٚمَٝم٤م يُمتَِب٧ْم ًَمُف طَمَسٜم٦َمً  ،مَخُْسقَن َصمَ ةً  ا وَم٢مِْن قَمِٛمَٚمَٝم٤م يُمتَِب٧ْم ًَمفُ  ،َوَُم  ،قَمنْمً

ـْ َدؿى سمَِسٞم َئ٦ٍم وَمَٚمْؿ َلْٕمَٛمْٚمَٝم٤م مَلْ شُمْٙمَت٥ْم ؿَمْٞمًئ٤م وَمٜمََزًْم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،وَم٢مِْن قَمِٛمَٚمَٝم٤م يُمتَِب٧ْم ؾَمٞم َئ٦ًم َواطِمَدةً  ،َوَُم

شُمفُ  َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ طَمتىك اْٟمَتَٝمْٞم٧ُم إمَِم ُُمقؾَمك  َؽ اْرضِمْع إِمَم  :وَمَ٘م٤مَل  ،وَم٠َمظْمؼَمْ  َرسم 

وَمُ٘مْٚم٧ُم ىَمْد َرضَمْٕم٧ُم إمَِم  :َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ،وَم٤مؾْم٠َمًْمُف اًمتىْخِٗمٞمَػ 

 .»َريب  طَمتىك اؾْمَتْحَٞمْٞم٧ُم ُِمٜمْفُ 

 وىمد ىم٤مل سمٕمض اًمِمٕمراء:

ل  ػريريريريروح لريريريري  ورو   ضريقريؼ وخلريريريق    ريريسريريع وب ريريريـ   ف آخريريريرير وكريريريريزنوأ وَّ

 خزوئريريريـريريريُف لريريع  وخلريريروج  ريريـ وفسري ـ  ؾريري  تقريلس ؾريري هلل  ريريريريؾَّؽ  ريريريقشريريريريريػ 

وىمد ظمتؿ اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٞمٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمسم م سمتٚمؽ اًمقصٞم٦م اًمتل أيمرُمف اهلل 

(، هب٤م، سمؾ وأيمرم هب٤م يمؾ ُمـ قمٛمؾ هب٤م وطم٘م٘مٝم٤م، وهب٤م ؾمٕم٤مدة اًمدارلـ )اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

ٓ ودق أول واضم٥م وأوضم٥م واضم٥م، أوومٞمٝم٤م اًمٗمقز سم٤معمٓمٚمقب، واًمٜمج٤مة ُمـ اعمردقب، 

 ٓ ودق شمقطمٞمد اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.أوآظمر واضم٥م قمغم اًمٕمب٤مد، 

َُقَب ادَْْقُت إِْذ َؿَٚل فَِبِِْٔف َمٚ ﴿ىم٤مل اهلل ضمؾ ذم قمم ه:  ًْ َداَء إِْذ َحَّضَ َي َٓ ُْْتْؿ ُص ـُ َأْم 
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دِ  ًْ ـْ َب ُبُدوَن ِم ًْ ًٚ َواِحدًا َت َؽ َوإَِفَف مَبٚئَِؽ إِْبَراِهَٔؿ َوإِْشاَمِظَٔؾ َوإِْشَحَٚق إهَِل ُبُد إهَِلَ ًْ َٕ ي َؿُٚفقا 

قنَ  ُّ
ـُ َفُف ُمْسِِ ْح َٕ  .[133]اًمب٘مرة:﴾ َو

 تهرٓب أصخاب السع ليبَٔه علُٔ الطالو
صمٛمقد، ورضمح اسمـ ضمرلر: أهنؿ أصح٤مب  واًمرس: ىمٞمؾ دق: اًمبئر، وىمٞمؾ: دؿ ُمـ ىمقم

ًٚ َبْغَ َذفَِؽ  د، ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:إظمدو سِّ َوُؿُروٕ قَدا َوَأْصَحَٚب افر  ُّ ﴿َوَظٚدًا َوَث

ثِراً  ٚ َتْتبِرًا﴾*  ـَ َٕ ْ لًّ َتز  ـُ َْمَثَٚل َو ْٕ ْبَْٚ َفُف ا لًّ َِضَ ـُ  .[39-38]اًمٗمرىم٤من: َو

ُٕقٍح َوَأْصَحُٚب اوىم٤مل ضمؾ ذم قمم ه:  ْؿ َؿْقُم  ُٓ َِ ْٝ َؿْب َب ذ  ـَ قُد﴾﴿ ُّ سِّ َوَث   .[12]ّق:فر 
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تهرٓب أصخاب الكسٓ٘ للنسضلني علَٔه الطالو ّقٔل إىَه 
 قْو ٓظ

ُِقنَ ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ِٜ إِْذ َجَٚءَهٚ ادُْْرَش ْرَي ََ ْؿ َمَثًل َأْصَحَٚب اْف ْب هَلُ *  ﴿َواِْضِ

َٕٚ ْز ز  ًَ ٚ َؾ ُبقمُهَ ذ  َُ  َؾ
ُؿ اْثَْْغِ ِٓ ْٔ َْٚ إَِف ِْ ُِقنَ  إِْذ َأْرَش ْؿ ُمْرَش ُُ ْٔ ٚ إَِف  ٕ ُٚفقا إِ ََ  َؾ

ٍٞ ُتْؿ *  بَِثٚفِ ْٕ َؿُٚفقا َمٚ َأ

ِذُبقنَ  ُْ ٓ  َت ُتْؿ إِ ْٕ ٍء إِْن َأ ـْ َرْ ـُ ِم مْحَ َزَل افر  ْٕ َْٚ َوَمٚ َأ ُِ ٓ  َبَؼٌ ِمْث ْؿ *  إِ ُُ ْٔ ٚ إَِف  ٕ ُؿ إِ َِ ًْ َْٚ َي َؿُٚفقا َربه

ُِقنَ  ٓ  ا*  دَُْرَش َْْٔٚ إِ َِ ْؿ *  ْفَبلُغ ادُْبِغُ َوَمٚ َظ ُُ  ْ قا َفَْْرُْجَ ُٓ ْ َتَْْت ـْ  َْ
ْؿ َفئِ ُُ ٚ بِ َٕ ْ ٚ َتَىر   ٕ

َؿُٚفقا إِ

ْؿ ِمْ ٚ َظَذاٌب َأفِٔؿٌ  ُُ  ْ س  َّ َٔ ُؾقنَ *  َوَف ُتْؿ َؿْقٌم ُمرْسِ ْٕ ْرُتْؿ َبْؾ َأ ِـّ ْؿ َأإِْن ُذ ُُ ًَ ْؿ َم ـُ ُر
*  َؿُٚفقا َضٚئِ

ـْ َأْؿَل ادَِْديَْ  قا ادُْْرَشِِغَ َوَجَٚء ِم ًُ بِ ًَك َؿَٚل َيٚ َؿْقِم ات   َرُجٌؾ َيْس
ْؿ *  ِٜ ُُ َُٖف ـْ ٓ َيْس قا َم ًُ بِ ات 

َتُدونَ  ْٓ ًُقنَ *  َأْجرًا َوُهْؿ ُم ِْٔف ُتْرَج ًٜ *  َوَمٚ يِلَ ٓ َأْظُبُد اف ِذي َؾَىَرِِّن َوإَِف ـْ ُدوِِٕف مهِلَ ُذ ِم
ِ َأَأُت 

ـُ بُِّضٍّ  مْحَ ُذونِ  إِْن ُيِرْدِن افر  َِ ًٚ َوٓ ُيْْ ْٔئ ْؿ َص ُٓ َٚظُت ٍَ ـِ َظِّْل َص ٌْ ل َضلٍل ُمبِغٍ *  ٓ ُت ٍِ  إِِّنِّ إِذًا َف

ًُقنِ *  َّ ْؿ َؾْٚش ُُ ُٝ بَِربِّ قنَ *  إِِّنِّ مَمْْ ُّ َِ ًْ َٝ َؿْقِمل َي ْٔ َٜ َؿَٚل َيٚ َف  ْ َر يِل *  ِؿَٔؾ اْدُخِؾ اْْلَ ٍَ باَِم َؽ

َرِمغَ  ُْ ـَ ادُْ ِْل ِم َِ ًَ ْ ٚ *  َربِّ َوَج ـُ اَمِء َوَمٚ  ـَ افس  ـْ ُجٍْْد ِم ِدِه ِم ًْ ـْ َب َزْفَْٚ َظَذ َؿْقِمِف ِم ْٕ َوَمٚ َأ

ًٜ َواِحَدًة َؾَِ٘ذا ُهْؿ َخِٚمُدوَن﴾*  ُمِْْزفِغَ  َْٔح ٓ  َص ْٝ إِ َٕ ٚ ـَ  .[29-13]ّلـس: إِْن 
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 ابتالٛ زضْل اهلل ْٓىظ علُٔ الطالو
ْٝ ىم٤مل اهلل ضمؾ ذم قمم ه:  َٕ ٚ ـَ ْقٓ  َِ َُٕس دَ ٚ مَمُْقا  ﴿َؾ ٓ  َؿْقَم ُيق ٚ إِياَمُّنَٚ إِ َٓ ًَ ٍَ ْٝ َؾَْ ٌٜ مَمَْ َؿْرَي

َُْٚهْؿ إَِػ ِحٍغ﴾ ًْ َٔٚ َوَمت  ْٕ َِٔٚة افده ْزِي ِِف اْلَ
ْؿ َظَذاَب اْْلِ ُٓ َْٚ َظْْ ٍْ َن  .[98]لقٟمس: ـَ

 (: ط دار اًمّمدلؼ: 3/264ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم ذم شمٗمسػمه )

ك قمٚمٞمف اًمسم م سمٕمثف اهلل إمم ىمرل٦م ٟمٞمٜمقى، ودل ىمرل٦م ُمـ )وذًمؽ أن لقٟمس سمـ ُمت

ومدقم٤مدؿ إمم اهلل، وم٠مسمقا قمٚمٞمف ومت٤مدوا قمغم يمٗمردؿ، ومخرج ُمـ سملم  أرض اعمقصؾ،

٤م هلؿ، ووقمددؿ سم٤مًمٕمذاب سمٕمد صمم ث. ومٚمام حت٘م٘مقا ُمٜمف ذًمؽ، وقمٚمٛمقا أن أفمٝمردؿ ُمٖم٤مضبً 

ٝمؿ، وومرىمقا سملم اًمٜمبل ٓ لٙمذب، ظمرضمقا إمم اًمّمحراء سم٠مـمٗم٤مهلؿ وأٟمٕم٤مُمٝمؿ وُمقاؿمٞم

ضمؾ، وضم٠مروا إًمٞمف، ورهم٧م اإلسمؾ إُمٝم٤مت وأوٓدد٤م، صمؿ شمرضقمقا إمم اهلل قمز و

م هن٤م، وظم٤مرت اًمب٘مر وأوٓدد٤م، وصمٖم٧م اًمٖمٜمؿ ومُحْم هن٤م، ومرومع اهلل قمٜمٝمؿ اًمٕمذاب، وومّم

ٓ  َؿْقَم ُيقُٕ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ٚ إِياَمُّنَٚ إِ َٓ ًَ ٍَ ْٝ َؾَْ ٌٜ مَمَْ ْٝ َؿْرَي َٕ ٚ ـَ َِْقٓ  َْٚ َؾ ٍْ َن ـَ َس دَ ٚ مَمُْقا 

َُْٚهْؿ إَِػ ِحغٍ  ًْ َٔٚ َوَمت  ْٕ َِٔٚة افده ْزِي ِِف اْلَ
ْؿ َظَذاَب اْْلِ ُٓ  .[98لقٟمس:] ﴾َظْْ

ِْٔف َؾََْٚدى ِِف وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َِ ِدَر َظ َْ َٕ ـْ  ـ  َأْن َف ًٚ َؾَي ِٚضب ٌَ َٛ ُم ﴿َوَذا افْهقِن إِْذ َذَه

اَمِت َأْن ٓ إَِفَف إِ  ُِ ـَ افي ٚدِِغَ افيه ُٝ ِم ْْ ـُ َؽ إِِّنِّ  َٕ َٝ ُشْبَحٚ ْٕ ـَ *  ٓ  َأ َُْْٔٚه ِم ج  َٕ َؾْٚشَتَجْبَْٚ َفُف َو

ِمَِْغ﴾ ْٗ ِْْجل ادُْ ُٕ َؽ 
َذفِ ـَ ؿِّ َو ٌَ  .[88-87ٟمبٞم٤مء: ]إاْف

 :(3/264)ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهللو

 ٧م هبؿ،)وأُم٤م لقٟمس قمٚمٞمف اًمسم م، وم٢مٟمف ذد٥م ومريم٥م ُمع ىمقم ذم اًمسٗمٞمٜم٦م، ومٚمجج 

وم٤مىمؽمقمقا قمغم رضمؾ لٚم٘مقٟمف ُمـ سمٞمٜمٝمؿ لتخٗمٗمقن ُمٜمف، ومقىمٕم٧م اًم٘مرقم٦م  ،وظم٤مومقا أن لٖمرىمقا
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أن لٚم٘مقه، صمؿ أقم٤مدوا اًم٘مرقم٦م ومقىمٕم٧م قمٚمٞمف ألًْم٤م، وم٠مسمقا، صمؿ أقم٤مدود٤م  قمغم لقٟمس، وم٠مسمقا

ـَ ادُْْدَحِوَغ﴾ومقىمٕم٧م قمٚمٞمف ألًْم٤م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َٚن ِم َُ ، أي: [141]اًمّم٤موم٤مت:﴿َؾَسَٚهَؿ َؾ

صمؿ أًم٘مك ٟمٗمسف ذم  ىمٕم٧م قمٚمٞمف اًم٘مرقم٦م، وم٘م٤مم لقٟمس، قمٚمٞمف اًمسم م، ودمرد ُمـ صمٞم٤مسمفو

 ادـاًمبحر(.

وم٤مٟمٔمر وشم٠مُمؾ عم٤م طمّمؾ ًمٜمبل اهلل لقٟمس قمٚمٞمف اًمسم م ُمـ آسمتم ء، طمٞم٨م يمذسمف ىمقُمف، 

ومخرج ُمـ قمٜمددؿ ُمٖم٤مضًب٤م هلؿ ُمـ ؿمدة ضٞمؼ صدره، وطمزٟمف ٕضمؾ شمٙمذلبٝمؿ ًمف، ُمع 

 وصمقىمف سمرسمف أٟمف ًمـ لْمٞمؼ قمٚمٞمف.

ـَ ادُْْرَشِِغَ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 
ِ َُٕس َد ِؽ ادَْْنُحقنِ *  ﴿َوإِن  ُيق ِْ ٍُ َؾَسَٚهَؿ *  إِْذ َأَبَؼ إَِػ اْف

ـَ ادُْْدَحِوغَ  َٚن ِم َُ قُت َوُهَق ُمِِٔؿٌ *  َؾ ُف اْلُ َّ ََ ـَ ادَُْسبِِّحغَ *  َؾْٚفَت َٚن ِم ـَ ُف   ٕ ْقٓ َأ َِ َٞ *  َؾ بِ َِ َف

ُثقنَ ِِف َبْىِِْف إَِػ يَ  ًَ ٔؿٌ *  ْقِم ُيْب َِ َراِء َوُهَق َش ًَ ُٚه بِْٚف َٕ َْىِغٍ *  َؾََْبْذ ـْ َي ِْٔف َصَجَرًة ِم َِ َبْتَْٚ َظ ْٕ *  َوَأ

ِٜ َأْفٍػ َأْو َيِزيُدونَ  َُْٚه إَِػ ِمَٚئ ِْ َُْٚهْؿ إَِػ ِحٍغ﴾*  َوَأْرَش ًْ ت  َّ  .[148-139]اًمّم٤موم٤مت: َؾآَمُْقا َؾ

 لكم: وذم دذه أل٤مت ُمـ آسمتم ء ُم٤م

ظمروضمف وريمقسمف ذم اًمٗمٚمؽ اعمقىمر اعمٛمتٚمئ، ومٚمذًمؽ يم٤مدت اًمسٗمٞمٜم٦م شمٖمرق ًمث٘مؾ  -1

 احلٛمقًم٦م قمغم اًمسٗمٞمٜم٦م: ودذا ُمـ آسمتم ء.

 يمقٟمف ٓ سمد أن َُيَٗمىػ قمـ اًمسٗمٞمٜم٦م ُمـ احلٛمقًم٦م وإٓ همرىم٧م. -2

يمقٟمف وىمع اًمسٝمؿ قمٜمد اًم٘مرقم٦م قمغم ٟمبل اهلل لقٟمس قمٚمٞمف اًمسم م، أٟمف دق اًمذي  -3

ذم اًمبحر ًمتخٗمٞمػ احلٛمؾ، ومٙم٤من دق اعمدطمقض )اعمٖمٚمقب( سمقىمقع اًمسٝمؿ لٚم٘مل ٟمٗمسف 

 قمٚمٞمف، ودذا ُمـ آسمتم ء أن لٚم٘مك ذم ذًمؽ اًمبحر اخلْمؿ.

إًم٘م٤مء لقٟمس قمٚمٞمف اًمسم م ذم اًمبحر، ول٤م هل٤م ُمـ سمٚمقى قمٔمٞمٛم٦م، وًمٙمـ اهلل طمٗمٔمف  -4
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ِْٔف﴾سمسب٥م صم٘متف سم٤مهلل:  َِ ِدَر َظ َْ َٕ ـْ  ـ  َأْن َف  ي: ٟمْمٞمؼ قمٚمٞمف.، أ[87ٟمبٞم٤مء:]إ﴿َؾَي

آسمتم ء سم٤مًمٔمٚمامت اًمتل أص٤مسمتف ذم سمٓمـ احلقت، فمٚمٛم٦م اًمبحر، وفمٚمٛم٦م سمٓمـ  -5

احلقت، وفمٚمٛم٦م اًمٖمرسم٦م، وفمٚمٛم٦م اًمقطمِم٦م، ويمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م فمٚمامت ؿمدلدة قمٚمٞمف، قمٚمٞمف 

 اًمسم م.

وُمع دذا ًمقٓ أٟمف يم٤من ُمـ اًمذايمرلـ اهلل يمثػًما، ًمٚمب٨م ذم سمٓمـ احلقت إمم لقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، 

ـَ ادَُْسبِِّحغَ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: َٚن ِم ـَ ُف   ٕ َِْقٓ َأ ُثقَن﴾*  ﴿َؾ ًَ َٞ ِِف َبْىِِْف إَِػ َيْقِم ُيْب بِ َِ ]اًمّم٤موم٤مت: َف

143-144]. 

ُٚه إًم٘م٤مؤه وإظمراضمف قمٚمٞمف اًمسم م سمٛمٙم٤من ىمٗمر، ًمٞمس ومٞمف أؿمج٤مر:  -6 َٕ ﴿َؾََْبْذ

َراء﴾ ًَ  .[145]اًمّم٤موم٤مت:بِْٚف

 ودق ؾم٘مٞمؿ. -7

طمٗمٔمف ًمف أن أٟمب٧م قمٚمٞمف ؿمجرة ُمـ ل٘مٓملم، ودل وُمـ رقم٤مل٦م اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم و

 ؿمجرة اًمدسم٤مء، )أو اًم٘مرع(.

 (: 2/24) "اًمبدال٦م واًمٜمٝم٤مل٦م"ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم ذم 

 )ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء: ذم إٟمب٤مت اًم٘مرع قمٚمٞمف طمٙمؿ مج٦م ُمٜمٝم٤م:

 أن ورىمف ذم هم٤مل٦م اًمٜمٕمقُم٦م. -1

 ويمثػم وفمٚمٞمؾ. -2

 وٓ ل٘مرسمف ذسم٤مب. -3

 ف إمم آظمره ٟمٞمًئ٤م وُمٓمبقظًم٤م، وسم٘منمة وسمزرة ألًْم٤م.ول١ميمؾ صمٛمرة ُمـ أول ـمٚمققم -4

 ادـوومٞمف ٟمٗمع يمثػم، وشم٘مقل٦م ًمٚمدُم٤مغ، وهمػم ذًمؽ. -5
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ـْ 2041(، وُمسٚمؿ سمرىمؿ )2092سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"ىمٚم٧م: وذم   َأَٟمسِ (: قَم

ـِ   ،ًمَِٓمَٕم٤مٍم َصٜمََٕمفُ  ٚمىؿَ َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَم إِنى ظَمٞمى٤مـًم٤م َدقَم٤م َرؾُمقَل اهللِ  :ىَم٤مَل  ،َُم٤مًمٍِؽ  سْم

ـُ َُم٤مًمٍِؽ  إِمَم َذًمَِؽ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَمَذَدْب٧ُم َُمَع َرؾُمقِل اهللِ  :ىَم٤مَل َأَٟمُس سْم

َب إِمَم َرؾُمقِل اهللِ  ،اًمٓمىَٕم٤ممِ  ـْ ؿَمِٕمػمٍ  َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَمَ٘مرى ىًم٤م ومِٞمِف َوَُمرَ  ،ظُمْبًزا ُِم

٤مٌء َوىَمِدلدٌ  ـْ  َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَمَرَأْل٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  :ىَم٤مَل َأَٟمٌس  ،ُدسمى ٤مَء ُِم سمى َلَتَتبىُع اًمدُّ

ْحَٗم٦مِ  ٤مَء ُُمٜمُْذ َلْقَُمِئذٍ  :ىَم٤مَل  ،طَمَقازَمْ اًمّمى سمى  .وَمَٚمْؿ َأَزْل ُأطِم٥مُّ اًمدُّ

قٟمس قمٚمٞمف اًمسم م ودقمقشمف ومرضًم٤م ًمف سمٕمد ذًمؽ وًمٖمػمه، وىمد ضمٕمؾ اهلل هبذا آسمتم ء ًمٞم

َُمَرْرُت سمُِٕمْثاَمَن ( ُمـ طمدل٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ىم٤مل: 1/170ومٗمل ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد )

ْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمفِ  ٤مَن ذِم اعمَْْسِجِد وَمَسٚمى ـِ قَمٗمى مَ مَ  ،وَمَٛمأَلَ قَمْٞمٜمَْٞمِف ُِمٜم ل ،سْم َأُِمػَم  وَم٠َمشَمْٞم٧ُم  ،صُمؿى مَلْ َلُردى قَمكَمى اًمسى

ـَ اخْلَٓمى٤مِب  شَملْمِ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،اعم١ُْْمُِمٜملَِم قُمَٛمَر سْم ٌء َُمرى ؾْممَ ِم َرْ  ،َل٤م َأُِمػَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم َدْؾ طَمَدَث ذِم اإْلِ

ْٛم٧ُم قَمَٚمٞمْ  ،َٓ  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ؟َوَُم٤م َذاكَ  ،َٓ  :ىَم٤مَل  ٓى َأِّن  َُمَرْرُت سمُِٕمْثاَمَن آٟمًِٗم٤م ذِم اعمَْْسِجِد وَمَسٚمى  ،فِ إِ

مَ مَ  ْ َلُردى قَمكَمى اًمسى  قَمْٞمٜمَْٞمِف ُِمٜم ل صُمؿى مَل
َُم٤م  :وَمَ٘م٤مَل  ،وَم٠َمْرؾَمَؾ قُمَٛمُر إمَِم قُمْثاَمَن وَمَدقَم٤مهُ  :ىَم٤مَل  ،وَمَٛمأَلَ

مَ مَ  َٓ شَمُٙمقَن َرَدْدَت قَمغَم َأظِمٞمَؽ اًمسى  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل ؾَمْٕمدٌ  ،َُم٤م وَمَٕمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل قُمْثاَمنُ  ؟َُمٜمََٕمَؽ َأْن 

َوَأؾْمَتْٖمِٗمُر اهللَ َوَأشُمقُب  ،سَمغَم  :وَمَ٘م٤مَل  ،صُمؿى إِنى قُمْثاَمَن َذيَمرَ  :ىَم٤مَل  ،طَمتىك طَمَٚمَػ َوطَمَٚمْٗم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،سَمغَم 

ـْ َرؾُمقِل اهلِل  َٛم٦ٍم ؾَمِٛمْٕمُتَٝم٤م ُِم
ُث َٟمْٗمِز سمَِٙمٚمِ َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف إًَِمْٞمِف إِٟمىَؽ َُمَرْرَت يِب آٟمًِٗم٤م َوَأَٟم٤م ُأطَمد 

ي َوىَمْٚمبِل هِمَِم٤مَوةٌ  ،َوؾَمٚمىؿَ  َوقَمغَم آًمِفِ  ك سَمٍَمِ ٓى شَمَٖمِمى ؾَمْٕمٌد  :ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  ،َٓ َواهلِل َُم٤م َذيَمْرهُت٤َم ىَمطُّ إِ

٤م إِنى َرؾُمقَل اهللِ  َل َدقْمَقةٍ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَم٠َمَٟم٤م ُأْٟمبُِئَؽ هِبَ صُمؿى ضَم٤مَء  ،َذيَمَر ًَمٜم٤َم َأوى

َبْٕمُتفُ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ طَمتىك ىَم٤مَم َرؾُمقُل اهلِل  ،وَمَِمَٖمَٚمفُ  َأقْمَرايِبٌّ  وَمَٚمامى َأؿْمَٗمْ٘م٧ُم  ،وَم٤مشمى

َْرَض  ،َأْن َلْسبَِ٘مٜمِل إِمَم َُمٜمِْزًمِفِ  ْٕ سْم٧ُم سمَِ٘مَدُِمل ا َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف وَم٤مًْمَتَٗم٧َم إزَِمى َرؾُمقُل اهللِ  ،رَضَ
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ـْ َدَذا َأسُمق إؾِْمَح٤مَق « :وَمَ٘م٤مَل  ،َوؾَمٚمىؿَ َوقَمغَم آًمِِف   :ىَم٤مَل  ،َٟمَٕمْؿ َل٤م َرؾُمقَل اهللِ  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  »؟َُم

َل َدقْمَقةٍ  ،َٓ َواهللِ :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،»وَمَٛمفْ « ٓى َأٟمىَؽ َذيَمْرَت ًَمٜم٤َم َأوى قَْمَرايِبُّ  ،إِ ْٕ صُمؿى ضَم٤مَء َدَذا ا

ـِ احْلُقِت َٟمَٕمْؿ َدقْمَقُة ذِ « :ىَم٤مَل  ،وَمَِمَٖمَٚمَؽ  ٓى َأْٟم٧َم ؾُمْبَح٤مَٟمَؽ إِِّن   :ي اًمٜمُّقِن إِْذ ُدَق ذِم سَمْٓم َٓ إًَِمَف إِ

ـْ اًمٔمى٤معملِِمَ   ىَمطُّ  ،يُمٜم٧ُْم ُِم
ٍ
ء ُف ذِم َرْ ُف مَلْ َلْدُع هِب٤َم ُُمْسٚمٌِؿ َرسمى ٓى اؾْمَتَج٤مَب ًَمفُ  :وَم٢مِٟمى  .»إِ

 دذا طمدل٨م طمسـ.

ومٞمف، وٓ ازدراء سمف، سمؾ  ـمٕمٜم٤ًمم مل شمٙمـ ودذه آسمتم ءات ًمٜمبل اهلل لقٟمس قمٚمٞمف اًمسم 

 ًمٕمٔمؿ ُمٜمزًمتف قمٜمد اهلل، وًمٗمْمٞمٚمتف قمٚمٞمف اًمسم م.

ـَ ادُْْرَشَِِغ﴾ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 
ِ َُٕس َد  .[139]اًمّم٤موم٤مت:﴿َوإِن  ُيق

ـِ  2377(، وُمسٚمؿ )3413سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"وذم  ـِ قَمبى٤مٍس َريِضَ  (: قْم اسْم

ـِ  ،اهللُ قَمٜمُْٝماَم  َُم٤م َلٜمَْبِٖمل ًمَِٕمْبٍد َأْن َلُ٘مقَل إِِّن  « :ىَم٤مَل  ،َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ اًمٜمىبِل   قَم

ـِ َُمتىك ـْ ُلقُٟمَس سْم  .»َوَٟمَسَبُف إمَِم َأسمِٞمفِ  ،ظَمػْمٌ ُِم

 سمؾ أيمرُمف اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٠من أرؾمٚمف سمٕمد ذًمؽ إمم أيمثَر ُمـ ُم٤مئ٦م أًمػ.

َُْٚهْؿ إَِػ ِحٍغ﴾ىم٤مل شمٕم٤ممم:  وأيمرُمف سم٢ملامهنؿ يمام ًْ ت  َّ  .[148]اًمّم٤موم٤مت: ﴿َؾآَمُْقا َؾ

وذم دذا وم٤مئدة قمٔمٞمٛم٦م، وقمٔم٦م وقمؼمة ًمٙمؾ داٍع، وقم٤مسمد هلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، أٟمف ُمٝمام 

أٟمف يمٚمام قمٔمٛم٧م وصمب٧م ومٞمٝم٤م اًمِمخص، زاد ويم٤مٟم٧م آسمتم ءات واعمحـ وآظمتب٤مرات، 

ٗم٦م إضمقر، ورومٕم٦م اًمدرضم٤مت، ورد قمغم شمٙمٚمٞمٗمف واًمقصمقق سمف، وزادت اعمسئقًمٞم٦م عمْم٤مقم

اًمّمقومٞم٦م، اًمذلـ زقمٛمقن أهنؿ لبٚمٖمقن ُمبٚمًٖم٤م ومٞمف لس٘مط قمٜمٝمؿ اًمتٙمٚمٞمػ، سمؾ شمزداد إُمقر 

، ولٕمٔمؿ إضمر قمغم ىمدر ُم٤م لتحٛمٚمف ُمـ إقمب٤مء واعمِم٤مهمؾ، لوإمح٤مل قمغم يم٤مدؾ اًمداقم

 واهلل اهل٤مدي إمم ؾمقاء اًمسبٞمؾ.
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 ابتالٛ زضْل اهلل مْضٙ علُٔ الطالو
َِْؽ مَيُٚت اْفَُِتِٚب ادُْبِغِ *  ﴿ضسؿل اهلل ضمؾ ذم قمم ه: ىم٤م َبِٖ *  تِ َٕ ـْ  َْٔؽ ِم َِ ُِق َظ ْت َٕ

ِمُْقنَ  ْٗ ْقٍم ُي ََ
ؼِّ فِ ًٚ *  ُمقَشك َوؾِْرَظْقَن بِْٚلَ ًَٔ ٚ ِص َٓ َِ َؾ َأْه ًَ َْرِض َوَج ْٕ إِن  ؾِْرَظْقَن َظل ِِف ا

ُح َأبْ  ْؿ ُيَذبِّ ُٓ ًٜ ِمْْ ٍَ
ًُِػ َضٚئِ ـَ َيْسَتْو ِسِدي ٍْ ـَ ادُْ َٚن ِم ـَ ُف   ٕ ِريُد *  ََْٚءُهْؿ َوَيْسَتْحِٔل َِٕسَٚءُهْؿ إِ ُٕ َو

ُؿ اْفَقاِرثِغَ  ُٓ َِ ًَ ْج َٕ ًٜ َو  ّ
ْؿ َأئِ ُٓ َِ ًَ ْج َٕ َْرِض َو ْٕ قا ِِف ا ٍُ ًِ ـَ اْشُتْو ـ  َظَذ اف ِذي ُّ َٕ ـَ *  َأْن  ُِّ َّ ُٕ َو

ِرَي ؾِْرَظْقَن َوَهَٚمٚ ُٕ َْرِض َو ْٕ ْؿ ِِف ا ُٕقا حَيَْذُرونَ هَلُ ٚ ـَ ْؿ َمٚ  ُٓ ٚ ِمْْ َْْٔٚ إَِػ ُأمِّ *  َن َوُجُْقَدمُهَ َوَأْوَح

 ْٔ وُه إَِف ٚ َراده  ٕ َزِِّن إِ ِِٚف َوٓ حَتْ َٔؿِّ َوٓ َُتَ ِٔف ِِف اْف
َِ َْٖف ِْٔف َؾ َِ  َظ

ِٝ ٍْ ِٔف َؾَِ٘ذا ِخ ًِ ِؽ ُمقَشك َأْن َأْرِض

ـَ ادُْْرَشِِغَ  ُِقُه ِم َىُف *  َوَجِٚظ ََ ًٚ إِن  ؾِْرَظْقَن َوَهَٚمَٚن َؾْٚفَت ْؿ َظُدّوًا َوَحَزٕ قَن هَلُ ُُ َٔ
مُل ؾِْرَظْقَن فِ

ُٕقا َخٚضِئِغَ  ٚ ـَ  ٚ ُِقُه َظَسك َأْن *  َوُجُْقَدمُهَ ُت َْ ُت َظْغٍ يِل َوَفَؽ ٓ َت  اْمَرَأُت ؾِْرَظْقَن ُؿر 
ِٝ َوَؿَٚف

ُرونَ  ًُ ت ِخَذُه َوَفدًا َوُهْؿ ٓ َيْن َٕ َْٚ َأْو  ًَ ٍَ َٚدْت َفُتْبِدي *  َيْْ ـَ ًٚ إِْن  اُد ُأمِّ ُمقَشك َؾِٚرؽ َٗ َوَأْصَبَح ُؾ

ِمِْغَ  ْٗ ـَ ادُْ قَن ِم ُُ ٚ فَِت َٓ بِ ِْ ـْ *  بِِف َفْقٓ َأْن َرَبْىَْٚ َظَذ َؿ ْت بِِف َظ ِٔف َؾَبُكَ ُْختِِف ُؿهِّ
ِٕ  ْٝ َوَؿَٚف

ُرونَ  ًُ ٍٛ َوُهْؿ ٓ َيْن ِْٔف ادََْراِض *  ُجُْ َِ ْمَْٚ َظ ْؿ َظَذ َأْهِؾ َوَحر  ُُ ْٝ َهْؾ َأُدفه َٚف ََ ـْ َؿْبُؾ َؾ َع ِم

َِٕٚصُحقنَ  ْؿ َوُهْؿ َفُف  ُُ ُف َف َٕ ق ُِ ٍُ ُْ ٍٝ َي ْٔ ََِؿ *  َب ًْ َزَن َوفَِت ٚ َوٓ حَتْ َٓ ُْْٔ ر  َظ ََ ْل َت ـَ ِف  ُٚه إَِػ ُأمِّ َٕ َؾَرَدْد

قنَ  ُّ َِ ًْ َثَرُهْؿ ٓ َي ـْ ـ  َأ
اًم َودَ  *  َأن  َوْظَد اهلِل َحؼٌّ َوَفُِ ِْ اًم َوِظ ُْ َُْْٔٚه ُح ُه َواْشَتَقى مَت َغ َأُصد  َِ ٚ َب

َْٕجِزي ادُْْحِسِْغَ  َذفَِؽ  ـَ ْغِ *  َو َِ ٚ َرُج َٓ ٚ َؾَقَجَد ؾِٔ َٓ
ـْ َأْهِِ  ِم

ٍٜ َِ ٍْ َٜ َظَذ ِحِغ َؽ َوَدَخَؾ ادَِْديَْ

َٚثُف اف   ٌَ ِه َؾْٚشَت ـْ َظُدوِّ تِِف َوَهَذا ِم ًَ ـْ ِصٔ َتتِلِن َهَذا ِم َْ ِه َي ـْ َظُدوِّ تِِف َظَذ اف ِذي ِم ًَ ـْ ِصٔ ِذي ِم

ُف َظُدوٌّ ُمِوؾٌّ ُمبِغٌ   ٕ َْٔىِٚن إِ ِؾ افن  َّ ـْ َظ ِْٔف َؿَٚل َهَذا ِم َِ َٙ َظ ََ َزُه ُمقَشك َؾ ـَ َؿَٚل َربِّ *  َؾَق

ِحٔؿُ  قُر افر  ٍُ ٌَ ُف ُهَق اْف  ٕ َر َفُف إِ ٍَ ٌَ ْر يِل َؾ
ٍِ ِز َؾْٚؽ ٍْ َٕ  ُٝ ّْ َِ ـْ  * إِِّنِّ َط َِ َٝ َظَع  َؾ ّْ ًَ ْٕ َؿَٚل َربِّ باَِم َأ
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ْجِرِمغَ  ُّ ِْ
رًا فِ ِٓ قَن َط ـُ َْمِس *  َأ ْٕ ُه بِٚ ُٛ َؾَِ٘ذا اف ِذي اْشَتَْْكَ ؿ  ًٚ َيَسَ  َخٚئٍِ

ِٜ
َْٖصَبَح ِِف ادَِْديَْ َؾ

ِقيٌّ ُمبِغٌ  ٌَ ٕ َؽ َف ُخُف َؿَٚل َفُف ُمقَشك إِ ام  َأْن َأَراَد أَ *  َيْسَتْكِ َِ اَم َؾ ْن َيْبىَِش بِٚف ِذي ُهَق َظُدوٌّ هَلُ

قَن َجب ٚرًا ِِف  ُُ ٓ  َأْن َت َْمِس إِْن ُتِريُد إِ ْٕ ًٚ بِٚ س ٍْ َٕ  َٝ ِْ اَم َؿَت ـَ ِْل  َِ ُت َْ  َؿَٚل َيٚ ُمقَشك َأُتِريُد َأْن َت

ـَ ادُْْهِِِحغَ  قَن ِم ُُ َْرِض َوَمٚ ُتِريُد َأْن َت ْٕ ـْ َأْؿَل *  ا ًَك َؿَٚل َيٚ َوَجَٚء َرُجٌؾ ِم  َيْس
ِٜ
ادَِْديَْ

ـَ افْ ِٚصِحغَ  ُِقَك َؾْٚخُرْج إِِّنِّ َفَؽ ِم ُت َْ َٔ
ْٖمَتُِروَن بَِؽ فِ ًٚ *  ُمقَشك إِن  ادأََْلَ َي ٚ َخٚئٍِ َٓ َؾَخَرَج ِمْْ

ْقِم افي ٚدَِِغ﴾ ََ ـَ اْف ِْل ِم َٕجِّ ُٛ َؿَٚل َربِّ  ؿ  َيَسَ
 .[21-1]اًم٘مّمص: 

آسمتم ء اًمذي طمّمؾ ًمٙمٚمٞمؿ اهلل ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسم م ُم٤م وذم دذه أل٤مت ُمـ صٜمقف 

 لكم:

أٟمف ُمٜمذ وٓدة ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسم م ذم وىم٧م يم٤من ومرقمقن قمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل ىمد اؾمتذل  -1

سمٜمل إرسائٞمؾ وم٤مؾمتٕمبددؿ، وضمٕمؾ ل٘متؾ يمؾ ُمقًمقد ذيمر لقًمد ظمِمٞم٦م أن لقضمد ُمٜمٝمؿ ُمـ 

 لزول ُمٚمٙمف قمغم لدلف، ذم طملم لؽمك يمؾ سمٜم٧م شمقًمد ٓ ل٘متٚمٝم٤م.

ويم٤من دذا ُمـ آسمتم ء ٕم ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسم م طمٞم٨م ظم٤موم٧م قمغم وًمدد٤م ُمـ أن  -2

 ل٘متٚمف ضمٜمقد ومرقمقن ًمٕمٜمف اهلل.

عم٤م اؿمتد ظمقف أم ُمقؾمك قمغم ُمقؾمك ُمـ اًم٘متؾ، أوطمك اهلل إًمٞمٝم٤م أن شمٚم٘مٞمف ذم  -3

َؽ َمٚ ُيقَحكاًمت٤مسمقت، صمؿ شمٚم٘مٞمف ذم اًمبحر يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َْْٔٚ إَِػ ُأمِّ َأِن اْؿِذؾِِٔف ِِف *  ﴿إِْذ َأْوَح

ُٝ ظَ  ْٔ ََ ُخْذُه َظُدوٌّ يِل َوَظُدوٌّ َفُف َوَأْف
ْٖ ِٚحِؾ َي َٔؿه بِٚفس  ِف اْف

َِ ِْ ُٔ ِْ َٔؿِّ َؾ َْٔؽ افت ُٚبقِت َؾْٚؿِذؾِِٔف ِِف اْف َِ

ِْْٔل﴾ ًٜ ِمِّْل َوفُِتْهََْع َظَذ َظ  .[39-38]ـمـف: َُمَب 

ُمـ آسمتم ء، وُمـ طمٗمظ اهلل  وىمع اًمت٤مسمقت سمام ومٞمف ذم لد ضمٜمقد ومرقمقن، ودذا -4

 ويمم ئتف ٕوًمٞم٤مئف أن رضمع إمم أُمف يمل شم٘مر قمٞمٜمٝم٤م وٓ حتزن.
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عم٤م سمٚمغ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسم م إؿمد، صمؿ دظمؾ سمٕمدد٤م إمم ُمدلٜم٦م ومرقمقن ذم وىم٧م  -5

ومراغ اًمٜم٤مس قمٜمٝم٤م، وىمٚم٦م طمريمتٝمؿ ومٞمٝم٤م، وضمد رضممً  ُمـ سمٜمل إرسائٞمؾ ل٘متتؾ ُمع رضمؾ ُمـ 

ك قمٚمٞمف اًمسم م اإلرسائٞمكم قمغم اًم٘مبٓمل، وم٘متؾ اًم٘مبٓمل إىمب٤مط ىمقم ومرقمقن، ومٜمٍم ُمقؾم

 عم٤م رأى ُمـ همقالتف، وفمٝمقر اقمتدائف قمغم اإلرسائٞمكم، ودذا ُمـ آسمتم ء.

أصا   قشك ظؾقف وفس م لع  ق ه وفقوؿع  خ ئًػ  خقًؾ  ضاقعًق ، ح ًرو  ـ ؿقم  -6

 ؾرظقن أن  عثروو ظؾقف، ؾقؼ ؾقه ـام ؿ ؾ ص حافؿ ل ب س.

ومرقمقن أن ُمقؾمك دق اًمذي ىمتؾ ص٤مطمبٝمؿ، وحم٤موًمتٝمؿ اًمٕمثقر قمٚمٞمف قمٚمؿ ُمأل  -7

 ًم٘متٚمف.

ه قمٚمٞمف اًمسم م أن ؤظمروج ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسم م ُمـ اعمدلٜم٦م ظم٤مئًٗم٤م لؽمىم٥م، ودقم٤م -8

 لٜمجٞمف اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ أوًمئؽ اًمٔمٚمٛم٦م.

ـَ َؿَٚل َظَسك َربِّ َأْن ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َٚء َمْدَي ََ ِْ
َف تِ بِٔؾِ ﴿َودَ ٚ َتَقج  َودَ ٚ *  َُّيِْدَيِْل َشَقاَء افس 

ـْ ُدوِّنُِؿ اْمَرَأَتْغِ َتُذوَداِن َؿَٚل  َُقَن َوَوَجَد ِم ـَ افْ ِٚس َيْس ًٜ ِم ِْٔف ُأم  َِ ـَ َوَجَد َظ َمٚ َوَرَد َمَٚء َمْدَي

بِرٌ  ـَ ٌْٔخ  ٚ َص َٕ َظُٚء َوَأُبق ل َحت ك ُيْهِدَر افرِّ
َِ ْس َٕ اَم َؿَٚفَتٚ ٓ  ُُ اَم ُثؿ  َتَقػ  إَِػ *  َخْىُب ََك هَلُ َؾَس

رٌ  َِ ـْ َخْرٍ َؾ َٝ إيَِل  ِم َزْف ْٕ َٚ َأ
َٚل َربِّ إِِّنِّ دِ ََ ٍَٔٚء *  افيِّؾِّ َؾ ٚ مَتِْق َظَذ اْشتِْح َؾَجَٚءْتُف إِْحَدامُهَ

ام  َجَٚءُه وَ  َِ َٝ َفَْٚ َؾ ْٔ ََ َْٔجِزَيَؽ َأْجَر َمٚ َش
ْٝ إِن  َأِب َيْدُظقَك فِ َََهَص َؿَٚل ٓ َؿَٚف ِْٔف اْف َِ َؿص  َظ

ْقِم افي ٚدِِغَ  ََ ـَ اْف َجْقَت ِم َٕ ْػ  َْٖجْرَت *  َُتَ ـِ اْشَت ِجْرُه إِن  َخْرَ َم
ْٖ ِٝ اْشَت ٚ َيٚ َأَب ْٝ إِْحَدامُهَ َؿَٚف

َِمغُ  ْٕ ِقيه ا ََ َُِْٕحَؽ إِْحَدى اْبََْتل  َهَٚتْغِ َظَذ أَ *  اْف ٍٟ َؿَٚل إِِّنِّ ُأِريُد َأْن ُأ ُجَرِِّن َثاَمِِّنَ ِحَج
ْٖ ْن َت

غَ  ِٚلِ ـَ افه  َْٔؽ َشَتِجُدِِّن إِْن َصَٚء اهللُ ِم َِ ـْ ِظِْْدَك َوَمٚ ُأِريُد َأْن َأُصؼ  َظ
ِّ َٝ َظْؼًا َؾ ّْ َ  َؾِْ٘ن َأمْت

ُٝ َؾل ُظْدَواَن َظَع  َواهلُل *  ْٔ  َؿَو
ْغِ َِ ََج ْٕ اَم ا ََْْٔؽ َأي  ِْْٔل َوَب َؽ َب

قُل َؿَٚل َذفِ َُ َٕ َظَذ َمٚ 



 ّالصاحلني مً أقْامَه مً االبتالٛ إحتاف اليجباٛ مبا حصل لألىبٔاٛ
73 

 .[28-22]اًم٘مّمص: َوـٌِٔؾ﴾

 اهلل أن هيدلف إًمٞمٝم٤م. ـ، مل هيتد إمم اًمٓمرلؼ، وًمذًمؽ دقم٤مقمٜمد شمقضمٝمف إمم ُمدل -9

مل لزل سمف اهلؿ مم٤م ضمرى، طمتك وصؾ إمم ص٤مًمح ُمدلـ، وىمص قمٚمٞمف اًم٘مّمص،  -10

 وم٠مُمٜمف وـمٛم٠مٟمف.

٤مسمؾ ىمّم٦م زواضمف سمبٜم٧م ص٤مًمح ُمدلـ، وشم٠مظمره ُمدة قمنم ؾمٜملم، َيدُمف ُم٘م -11

 .زواضمف، ودذا ذم ذقمٝمؿ اعمت٘مدم

َِام  ﴿(: 80-2/53) "اًمبدال٦م واًمٜمٝم٤مل٦م"ىم٤مل اإلُم٤مم اعم١مرخ، احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم  َؾ

 ُٝ ْس َٕ ُثقا إِِّنِّ م ُُ َْهِِِف اْم
ِٕ ٚرًا َؿَٚل  َٕ ِٛ افىهقِر  ـْ َجِٕٚ ََٕس ِم َْٖهِِِف م ََجَؾ َوَشَٚر بِ ْٕ َٙ ُمقَشك ا َؿ

 ُُ ًَعِّ متِٔ ٚرًا َف ُِقنَ َٕ ْؿ َتْهَى ُُ  ِ ًَ ـَ افْ ِٚر َف ٚ بَِخَزٍ َأْو َجْذَوٍة ِم َٓ ـْ *  ْؿ ِمْْ ُٕقِدَي ِم ام  َأَتَٚهٚ  َِ َؾ

 ٚ َٕ َجَرِة َأْن َيٚ ُمقَشك إِِّنِّ َأ ـَ افن   ِم
ِٜ ـَ ِٜ ادَُْبَٚر ًَ َْ ـِ ِِف اْفُب َّ َْي ْٕ ٚدَِغَ  اهللَُصٚضِِئ اْفَقاِد ا ًَ *  َربه اْف

ْػ َوَأْن َأْفِؼ َظَه  ْٛ َيٚ ُمقَشك َأْؿبِْؾ َوٓ َُتَ َِّ ًَ ْ ُي َٚ َجٚنٌّ َوػ  ُمْدبِرًا َو َْ َّٖن  ـَ َتزه  ام  َرمَهٚ َِتْ َِ َٚك َؾ

ِمِْغَ  ْٔ ـَ ا َؽ ِم  ٕ َْٔؽ *  إِ ْؿ إَِف ُّ ـْ َؽْرِ ُشقٍء َواْض َْٔوَٚء ِم ُرْج َب ْٔبَِؽ َُتْ ْؽ َيَدَك ِِف َج ُِ اْش

ِٛ َؾَذا ْه ـَ افر  ًٚ َجََْٚحَؽ ِم قا َؿْقم ُٕ ٚ ـَ ُْؿ  ِه إِّن 
ـْ َربَِّؽ إَِػ ؾِْرَظْقَن َوَمأَلِ ِٚن ِم َٕ َِٕؽ ُبْرَهٚ

َِغَ  ، شم٘مدم أن ُمقؾمك ىم٣م أشمؿ إضمٚملم وأيمٛمٚمٝمام، وىمد ل١مظمذ [32-29 اًم٘مّمص:] ﴾َؾِٚش

ََجَؾ﴾دذا ُمـ ىمقًمف:  ْٕ َٙ ُمقَشك ا ام  َؿ َِ وقمـ جم٤مدد أٟمف أيمٛمؾ قمنًما،  ،[29]اًم٘مّمص: ﴿َؾ

َْٖهِِِف ﴾د٤م، وىمقًمف: وقمنًما سمٕمد ، أي ُمـ قمٜمد صٝمره ذادًب٤م، ومٞمام [29]اًم٘مّمص:﴿ َوَشَٚر بِ

أٟمف اؿمت٤مق إمم أدٚمف وم٘مّمد زل٤مرهتؿ سمبم د ُمٍم ذم ذيمره همػم واطمد ُمـ اعمٗمرسلـ وهمػمدؿ 
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وهمٜمؿ ىمد اؾمتٗم٤مدد٤م ُمدة ُم٘م٤مُمف ىم٤مًمقا  ،صقرة خمتػ ومٚمام ؾم٤مر سم٠مدٚمف وُمٕمف وًمدان ُمٜمٝمؿ

ـمرل٘مٝمؿ ومٚمؿ هيتدوا إمم اًمسٚمقك ذم اًمدرب  وشم٤مدقا ذمواشمٗمؼ ذًمؽ ذم ًمٞمٚم٦م ُمٔمٚمٛم٦م سم٤مردة 

٤م واؿمتد اًمٔمم م واًمؼمد، ومبٞمٜمام دق يمذًمؽ إذ اعم٠مًمقف وضمٕمؾ لقري زٟم٤مده ومم  لرى ؿمٞمئً 

دٚمف: بؾ اًمٖمريب ُمٜمف قمـ لٛمٞمٜمف، وم٘م٤مل ٕا شم٠مضم٩م ذم ضم٤مٟم٥م اًمٓمقر ودق اجلٟم٤مرً  دٍ ٕمْ أسمٍم قمـ سمُ 

ن دذه اًمٜم٤مر دل ٟمقر ذم ٕ :هنؿرآد٤م دو -واهلل أقمٚمؿ-اُمٙمثقا إِّن آٟمس٧م ٟم٤مرا ويم٠مٟمف، 

ٚ بَِخَزٍ  ﴿احل٘مٞم٘م٦م وٓ لّمٚمح رؤلتٝم٤م ًمٙمؾ أطمد  َٓ ْؿ ِمْْ ُُ ًَعِّ متِٔ ًمٕمكم  :أي [29:اًم٘مّمص]﴾َف

ُِقنَ ﴿أؾمتٕمٚمؿ ُمـ قمٜمدد٤م قمـ اًمٓمرلؼ  ْؿ َتْهَى ُُ  ِ ًَ ـَ افْ ِٚر َف ومدل  [29:اًم٘مّمص]﴾َأْو َجْذَوٍة ِم

 :ظمرىردة وُمٔمٚمٛم٦م ًم٘مقًمف ذم أل٦م إسم٤م قمغم أهنؿ يم٤مٟمقا ىمد شم٤مدقا قمـ اًمٓمرلؼ ذم ًمٞمٚم٦م

ُٞ ُمقَشك﴿ ْؿ *  َوَهْؾ َأَتَٚك َحِدي ُُ ًَعِّ متِٔ ٚرًا َف َٕ  ُٝ ْس َٕ ُثقا إِِّنِّ م ُُ ِف اْم
َْهِِ ِٕ َٚل  ََ ٚرًا َؾ َٕ إِْذ َرأى 

َبٍس َأْو َأِجُد َظَذ افْ ِٚر ُهدىً  ََ ٚ بِ َٓ   [10-9 ـمـف:]﴾ِمْْ

ومجع اًمٙمؾ ذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ ذم  ،رلؼومدل قمغم وضمقد اًمٔمم م ويمقهنؿ شم٤مدقا قمـ اًمٓم 

ٍٚب َؿَبٍس ﴿ :ىمقًمف َٓ ْؿ بِِن ُُ ٚ بَِخَزٍ َأْو متِٔ َٓ ْؿ ِمْْ ُُ ٚرًا َشآتِٔ َٕ  ُٝ ْس َٕ َْهِِِف إِِّنِّ م
ِٕ إِْذ َؿَٚل ُمقَشك 

ُِقنَ  ْؿ َتْهَى ُُ  ِ ًَ  .[7اًمٜمٛمؾ:] ﴾َف

ا وىمد أشم٤مدؿ ُمٜمٝم٤م سمخؼم وأي ظمؼم ووضمد قمٜمدد٤م ددى وأي ددى واىمتبس ُمٜمٝم٤م ٟمقرً 

 ي ٟمقر.وأ

ـَ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم   ِم
ِٜ ـَ ِٜ ادَُْبَٚر ًَ َْ ـِ ِِف اْفُب َّ َْي ْٕ ـْ َصٚضِِئ اْفَقاِد ا ُٕقِدَي ِم ام  َأَتَٚهٚ  َِ َؾ

 ٚ َٕ َجَرِة َأْن َيٚ ُمقَشك إِِّنِّ َأ ٚدَِغَ  اهللُافن  ًَ  . [30اًم٘مّمص:] ﴾َربه اْف

ُٕقِدَي َأْن ُبقِرَك مَ ﴿ :وىم٤مل ذم اًمٜمٛمؾ ام  َجَٚءَهٚ  َِ ٚ َوُشْبَحَٚن َؾ ـْ َحْقهَلَ  اهللِ ـْ ِِف افْ ِٚر َوَم

ٚدَِغَ  ًَ َيٚ ﴿ :ؾمبح٤من اهلل اًمذي لٗمٕمؾ ُم٤م لِم٤مء وُيٙمؿ ُم٤م لرلد :أي ،[8اًمٜمٛمؾ:] ﴾َربِّ اْف
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 ٚ َٕ ُف َأ  ٕ ُِٔؿُ  اهللُُمقَشك إِ ِزيُز اْلَ ًَ   .[9اًمٜمٛمؾ:] ﴾اْف

ُٕقِدَي َيٚ ُمقَشك﴿ :وىم٤مل ذم ؾمقرة ـمف ام  َأَتَٚهٚ  َِ ٕ َؽ *  َؾ َْٔؽ إِ َِ ًْ َٕ ْع  َِ ٚ َربهَؽ َؾْٚخ َٕ إِِّنِّ َأ

ِس ُضقىً  د  ََ ْع دَِٚ ُيقَحك*  بِْٚفَقاِد ادُْ ِّ ُتَؽ َؾْٚشَت ٚ اْخَسْ َٕ ٚ *  َوَأ َٕ ِْل َأ  ٕ ٚ  اهللُ إِ َٕ ٓ  َأ ٓ إَِفَف إِ

ِري ـْ لَة فِِذ ٍِ *  َؾْٚظُبْدِِّن َوَأِؿِؿ افه  ُٚد ُأْخ ـَ ٌٜ َأ َٔ
َٜ متِ َٚظ ًَكإِن  افس  ٍس باَِم َتْس ٍْ َٕ ؾه  ـُ ٚ فُِتْجَزى  َٓ ٔ 

َدى*  َبَع َهَقاُه َؾَسْ ٚ َوات  ـُ ِِّبَ ِم ْٗ ـْ ٓ ُي ٚ َم َٓ ٕ َؽ َظْْ  .[16-11 ـمـف:]﴾َؾل َيُهد 

ىم٤مل همػم واطمد ُمـ اعمٗمرسلـ ُمـ اًمسٚمػ واخلٚمػ عم٤م ىمّمد ُمقؾمك إمم شمٚمؽ اًمٜم٤مر اًمتل 

ًمٕمقؾم٩م ويمؾ ُم٤م ًمتٚمؽ اًمٜم٤مر ذم رآد٤م وم٤مٟمتٝمك إًمٞمٝم٤م وضمدد٤م شم٠مضم٩م ذم ؿمجرة ظمرضاء ُمـ ا

٤م ويم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمِمجرة ذم اضٓمرام ويمؾ ُم٤م خلرضة شمٚمؽ اًمِمجرة ذم ازدل٤مد ومقىمػ ُمتٕمجبً 

َْْٔٚ إَِػ ﴿ :حلػ ضمبؾ همريب ُمٜمف قمـ لٛمٞمٜمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ْرِبِّ إِْذ َؿَو ٌَ  اْف
ِٛ َٝ بَِجِٕٚ ْْ ـُ َوَمٚ 

ـَ  ِٚهِدي ـَ افن  َٝ ِم ْْ ـُ َْمَر َوَمٚ  ْٕ ويم٤من ُمقؾمك ذم واد اؾمٛمف ـمقى  [44اًم٘مّمص:]﴾ُمقَشك ا

ومٙم٤من ُمقؾمك ُمست٘مبؾ اًم٘مبٚم٦م وشمٚمؽ اًمِمجرة قمـ لٛمٞمٜمف ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٖمرب ومٜم٤مداه رسمف 

ًٓ  يسم٤مًمقاد ا ًمتٚمؽ اًمب٘مٕم٦م  وشمقىمػمً  وشمٙمرلاًم  سمخٚمع ٟمٕمٚمٞمف شمٕمٔمٞماًم اعم٘مدس ـمقى وم٠مُمر أو

 ؾمٞمام ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م اعمب٤مريم٦م.اعمب٤مريم٦م وٓ

َٚ َجٚنٌّ َوػ  ﴿ :ظمرىوىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم أل٦م إ َّٖن  ـَ َتزه  ام  َرمَهٚ َِتْ َِ َوَأْن َأْفِؼ َظَهَٚك َؾ

ِمِْغَ  ْٔ ـَ ا ٕ َؽ ِم ْػ إِ ْٛ َيٚ ُمقَشك َأْؿبِْؾ َوٓ َُتَ َِّ ًَ ىمد ص٤مرت  :أي [31اًم٘مّمص:] ﴾ُمْدبِرًا َو َْْ ُي

وأٟمٞم٤مب شمّمؽ ودل ُمع ذًمؽ ذم رسقم٦م طمريم٦م اجل٤من ودق  ،طمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م هل٤م ضخ٤مُم٦م د٤مئٚم٦م

ل٘م٤مل اجل٤من واجلٜم٤من ودق ًمٓمٞمػ وًمٙمـ رسلع آضٓمراب واحلريم٦م  ،ب ُمـ احلٞم٤مترض

َوػ   ﴿ :ا ومٝمذه مجٕم٧م اًمْمخ٤مُم٦م واًمرسقم٦م اًمِمدلدة ومٚمام قم٤ملٜمٝم٤م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسم مضمدً 

﴾ن ـمبٞمٕمتف اًمبنمل٦م شم٘متيض ذًمؽ ٤م ُمٜمٝم٤م ٕد٤مرسمً  :أي [10:اًمٜمٛمؾ]﴾ُمْدبِراً  ْٛ َِّ ًَ أي ومل  ﴿َو َْْ ُي
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ِمِْغَ ﴿ :ىم٤مئم ً  ومٜم٤مداه رسمف، لٚمتٗم٧م ْٔ ـَ ا َؽ ِم  ٕ ْػ إِ ومٚمام  [ 21] اًم٘مّمص:  ﴾َيٚ ُمقَشك َأْؿبِْؾ َوٓ َُتَ

 رضمع أُمره اهلل شمٕم٤ممم أن لٛمسٙمٝم٤م.

ُوَػ ﴿ ْٕ ٚ ا ُٔدَهٚ ِشَرَِتَ
ًِ
ْػ َشُْ و إكف ق    ص   ً  :ؾقؼ ل ، [21ـمـف:] ﴾َؿَٚل ُخْذَهٚ َوٓ َُتَ

وظـ  أقؾ وفؽ  ب ل كاف  ؾؾام  ،ؿف ؾق ع   ه يف ـؿ   رظ ف ثؿ و ع   ه يف وشط ؾ

ش ؿؽـ  ـف  إذو قل ؿ  ظ دد ـام ـ ك  ظ   ذود صعا غ ؾساح ن وفؼ  ر وفعظقؿ و

 لندخ ل   ه يف جقاف. رب ودؼؿغ وودغرلغ ثؿ أ ره تع ػ

٤م ُمـ همػم ؾمقء أي ُمـ همػم سمرص وٓ صمؿ أُمره سمٜمزقمٝم٤م وم٢مذا دل شمتألٕ يم٤مًم٘مٛمر سمٞم٤مًض 

 هبؼ.

ُِ ﴿ :وهلذا ىم٤مل َْٔؽ اْش ْؿ إَِف ُّ ـْ َؽْرِ ُشقٍء َواْض َْٔوَٚء ِم ُرْج َب ْٔبَِؽ َُتْ ْؽ َيَدَك ِِف َج

 ِٛ ْه ـَ افر  ُمٕمٜم٤مه إذا ظمٗم٧م ومْمع لدك قمغم وم١مادك لسٙمـ  :ىمٞمؾ [32:اًم٘مّمص]﴾َجََْٚحَؽ ِم

 ضم٠مؿمؽ.

لامن سمف طمؼ سم٠من لٜمٗمع ُمـ اؾمتٕمٛمؾ ذًمؽ قمغم ٤م سمف إٓ أن سمريم٦م اإلودذا وإن يم٤من ظم٤مًص 

ـْ ﴿ :بٞم٤مء وىم٤مل ذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾوضمف آىمتداء سم٤مٟٓم َْٔوَٚء ِم ُرْج َب ْٔبَِؽ َُتْ َوَأْدِخْؾ َيَدَك ِِف َج

َِغَ  ًٚ َؾِٚش قا َؿْقم ُٕ ٚ ـَ ُْؿ   :أي [12اًمٜمٛمؾ:] ﴾َؽْرِ ُشقٍء ِِف تِْسِع مَيٍٚت إَِػ ؾِْرَظْقَن َوَؿْقِمِف إِّن 

ِٚن  ﴿ :ىمقًمفد٤مشم٤من ألت٤من ومه٤م اًمٕمّم٤م واًمٞمد ومه٤م اًمؼمد٤مٟم٤من اعمِم٤مر إًمٞمٝمام ذم  َٕ َؾَذإَِؽ ُبْرَهٚ

َِغَ  ًٚ َؾِٚش ُٕقا َؿْقم ٚ ـَ ُْؿ  ِه إِّن 
َؽ إَِػ ؾِْرَظْقَن َوَمأَلِ ـْ َربِّ وُمع ذًمؽ ؾمبع آل٤مت  [32:اًم٘مّمص]﴾ِم

 :ؾمبح٤من طمٞم٨م ل٘مقل شمٕم٤ممم أظمر ومذًمؽ شمسع آل٤مت سمٞمٜم٤مت ودل اعمذيمقرة ذم آظمر ؾمقرة

﴿َِّْٚٔ َْْٔٚ ُمقَشك تِْسَع مَيٍٚت َب ْد مَت ََ َٚل َفُف ؾِْرَظْقُن إِِّنِّ َوَف ََ َْٖل َبِْل إِْسائَٔؾ إِْذ َجَٚءُهْؿ َؾ ٍت َؾْٚش

َُطْهَؽ َيٚ ُمقَشك َمْسُحقراً  اَمَواِت  * َٕ ٓ  َربه افس  ِٓء إِ ُٗ َزَل َه ْٕ َٝ َمٚ َأ ّْ
ْد َظِِ ََ َؿَٚل َف
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ْهَؽ َيٚ ؾِْرَظْقُن َمْثُبقراً  َُط َٕ َر َوإِِّنِّ 
َْرِض َبَهٚئِ ْٕ ودل اعمبسقـم٦م ذم  [102-101 رساء:آ]﴾َوا

ْؿ ﴿ :قمراف ذم ىمقًمفؾمقرة إ ُٓ  ِ ًَ َراِت َف َّ ـَ افث  ٍَْص ِم َٕ َِْغ َو ٚ مَل ؾِْرَظْقَن بِٚفسِّ َٕ ْد َأَخْذ ََ َوَف

ُرونَ  ـ  قَش *  َيذ  ُّ وا بِ ُ ٌٜ َيى ر  َِّٔئ ْؿ َش ُٓ ُٜ َؿُٚفقا َفَْٚ َهِذِه َوإِْن ُتِهْب َسَْ ُؿ اْلَ ُف َؾَِ٘ذا َجَٚءِْتُ ًَ ـْ َم ك َوَم

اَم َضٚئُِرُهْؿ ِظَْْد   ٕ قنَ  اهللِ َأٓ إِ ُّ َِ ًْ َثَرُهْؿ ٓ َي ـْ ـ  َأ
ٚ *  َوَفُِ َٕ ٍٜ فَِتْسَحَر ـْ مَي ْٖتَِْٚ بِِف ِم اَم َت ْٓ َوَؿُٚفقا َم

ِمِْغَ  ْٗ ُّ ـُ َفَؽ بِ ْح َٕ ٚ َؾاَم  َؾ *  ِِّبَ  ّ َُ َراَد َواْف ُؿ افىهقَؾَٚن َواْْلَ ِٓ ْٔ َِ َْٚ َظ ِْ ْرَش
َٖ َم  َؾ ِٚدَع َوافد  ٍَ َوافو 

ًٚ جُمِْرِمغَ  ُٕقا َؿْقم ٚ ـَ وا َو َزُ ُْ لٍت َؾْٚشَت ه  ٍَ  . [133-130 ٕقمراف:ا] ﴾مَيٍٚت ُم

وم٢من  ،ودذه اًمتسع آل٤مت همػم اًمٕمنم اًمٙمٚمامت ،يمام ؾمٞم٠ميت اًمٙمم م قمغم ذًمؽ ذم ُمقضٕمف 

ٟمف ىمد غم دذا ٕوإٟمام ٟمبٝمٜم٤م قم ،اًمتسع ُمـ يمٚمامت اهلل اًم٘مدرل٦م واًمٕمنمة ُمـ يمٚمامشمف اًمنمقمٞم٦م

ومٔمـ أن دذه دل دذه يمام ىمررٟم٤م ذًمؽ ذم شمٗمسػم آظمر  ،ؿمتبف أُمرد٤م قمغم سمٕمض اًمرواةا

 ؾمقرة سمٜمل إرسائٞمؾ.

َؿَٚل ﴿ :واعم٘مّمقد أن اهلل ؾمبح٤مٟمف عم٤م أُمر ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسم م سم٤مًمذد٤مب إمم ومرقمقن

ُِقنِ  ُت َْ ََٖخُٚف َأْن َي ًٚ َؾ س ٍْ َٕ ْؿ  ُٓ ُٝ ِمْْ ِْ ًٚ  َوَأِخل * َربِّ إِِّنِّ َؿَت َهُٚروُن ُهَق َأْؾَهُح ِمِّْل فَِسٕٚ

ُبقنِ  ذِّ َُ ُؿِْل إِِّنِّ َأَخُٚف َأْن ُي َل ِرْدءًا ُيَهدِّ
ًِ ُف َم ِْ َْٖرِش ُؾ *  َؾ ًَ ْج َٕ َِٖخَٔؽ َو َؿَٚل َشَُْنده َظُوَدَك بِ

ٚ ٌَ اَم اْف ُُ ًَ َب ـِ ات  ُتاَم َوَم ْٕ اَم بِآيٚتَِْٚ َأ ُُ ْٔ ُِقَن إَِف ًٚ َؾل َيِه َىٕٚ ِْ اَم ُش ُُ  .[35-33 اًم٘مّمص:]﴾فُِبقنَ َف

ا قمـ قمبده ورؾمقًمف ويمٚمٞمٛمف ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسم م ذم ضمقاسمف ًمرسمف ل٘مقل شمٕم٤ممم خمؼمً 

ا ُمـ ؾمٓمقشمف قمزوضمؾ طملم أُمره سم٤مًمذد٤مب إمم قمدوه اًمذي ظمرج ُمـ دل٤مر ُمٍم ومرارً 

ْؿ ﴿وهلذا  ،وفمٚمٛمف طملم يم٤من ُمـ أُمره ُم٤م يم٤من ذم ىمتؾ ذًمؽ اًم٘مبٓمل ُٓ ُٝ ِمْْ ِْ َؿَٚل َربِّ إِِّنِّ َؿَت

ُِقنِ  ُت َْ ََٖخُٚف َأْن َي ًٚ َؾ س ٍْ َل ِرْدءًا  * َٕ ًِ ُف َم ِْ َْٖرِش ًٚ َؾ َوَأِخل َهُٚروُن ُهَق َأْؾَهُح ِمِّْل فَِسٕٚ

ُبقنِ  ذِّ َُ ُؿِْل إِِّنِّ َأَخُٚف َأْن ُي ا ٤م وردأ ووزلرً ضمٕمٚمف ُمٕمل ُمٕمٞمٜمً ا :أي، [34-33 اًم٘مّمص:]﴾ُيَهدِّ
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ىم٤مل اهلل ، ٤م٤م وأسمٚمغ سمٞم٤مٟمً ُمٜمل ًمس٤مٟمً وم٢مٟمف أومّمح  لس٤مقمدِّن ولٕمٞمٜمٜمل قمغم أداء رؾم٤مًمتؽ إًمٞمٝمؿ

ًٚ ﴿ :٤م ًمف إمم ؾم١ماًمفشمٕم٤ممم جمٞمبً  َىٕٚ ِْ اَم ُش ُُ ُؾ َف ًَ ْج َٕ َِٖخَٔؽ َو َؿَٚل َشَُْنده َظُوَدَك بِ

اَم ﴿سمرد٤مٟم٤م  :أي [35:اًم٘مّمص]﴾ ُُ ْٔ ُِقَن إَِف ومم  لٜم٤مًمقن ُمٜمٙمام  :أي [35:اًم٘مّمص]﴾َؾل َيِه

 ُمٙمرود٤م سمسب٥م ىمٞم٤مُمٙمام سمآل٤مشمٜم٤م.

ٚفُِبقنَ  ﴿ وىمٞمؾ سمؼميم٦م آل٤مشمٜم٤م ٌَ اَم اْف ُُ ًَ َب ـِ ات  ُتاَم َوَم ْٕ وىم٤مل ذم ؾمقرة ـمف  [35:اًم٘مّمص]﴾َأ

ٌَك﴿ ُف َض  ٕ ْٛ إَِػ ؾِْرَظْقَن إِ ْح يِل َصْدِري*  اْذَه ْ يِل َأْمِري * َؿَٚل َربِّ اْذَ ْؾ *  َوَيرسِّ ُِ َواْح

ـْ فَِسِِّٚن  َدًة ِم َْ قا َؿْقيِل  * ُظ ُٓ ََ ٍْ   .[28-24 ـمـف:]﴾َي

أص٤مسمف ذم ًمس٤مٟمف ًمثٖم٦م سمسب٥م شمٚمؽ اجلٛمرة اًمتل وضٕمٝم٤م قمغم ًمس٤مٟمف اًمتل يم٤من  إٟمف :(1)ىمٞمؾ 

ومٝمؿ سم٘متٚمف ومخ٤موم٧م قمٚمٞمف آؾمٞم٦م  ،ظمتب٤مر قم٘مٚمف طملم أظمذ سمٚمحٞمتف ودق صٖمػماأراد  ،ومرقمقن

ومٝمؿ سم٠مظمذ اًمتٛمرة ومٍمف اعمٚمؽ  ،وىم٤مًم٧م إٟمف ـمٗمؾ وم٤مظمتؼمه سمقضع مترة ومجرة سملم لدلف

ومس٠مل زوال سمٕمْمٝم٤م  ،وم٠مص٤مسمف ًمثٖم٦م سمسببٝم٤ملده إمم اجلٛمرة وم٠مظمذد٤م ومقضٕمٝم٤م قمغم ًمس٤مٟمف 

 سمٛم٘مدار ُم٤م لٗمٝمٛمقن ىمقًمف ومل لس٠مل زواهل٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م.

وهلذا سم٘مٞم٧م ذم ًمس٤مٟمف  ،واًمرؾمؾ إٟمام لس٠مًمقن سمحس٥م احل٤مضم٦م :ىم٤مل احلسـ اًمبٍمي

ُٚد ﴿ :سم٘مٞم٦م وهلذا ىم٤مل ومرقمقن ىمبحف اهلل ومٞمام زقمؿ أٟمف لٕمٞم٥م سمف اًمٙمٚمٞمؿ َُ َوٓ َي

صمؿ ىم٤مل ُمقؾمك  ،قمـ ُمراده ولٕمؼم قمام ذم ضٛمػمه ووم١مادهلٗمّمح  :أي [52:اًمزظمرف]﴾ُيبِغُ 

ـْ َأْهِع ﴿قمٚمٞمف اًمسم م  ْؾ يِل َوِزيرًا ِم ًَ ُف *  اْصُدْد بِِف َأْزِري*  َهُٚروَن َأِخل*  َواْج ـْ َوَأْذِ

ثِراً *  ِِف َأْمِري ـَ َسبَِّحَؽ  ُٕ ْل  ثِراً *  ـَ ـَ َرَك  ـُ ْذ َٕ َٝ بَِْٚ َبِهراً *  َو ْْ ـُ َؽ   ٕ َؿْد َؿَٚل *  إِ

                                                        

 ق و مم  مل  ثا  ؾقف دفقؾ، يف كظ ئر هل و ذـرق  وإل  م ولـ ـثر رمحف وهلل. (1)
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َفَؽ َيٚ ُمقَشك ْٗ َٝ ُش ىمد أضمبٜم٤مك إمم مجٞمع ُم٤م ؾم٠مًم٧م وأقمٓمٞمٜم٤مك  :أي ،[36-29 ـمـف:]﴾ُأوتِٔ

 ،وضمؾ طملم ؿمٗمع أن لقطمل اهلل إمم أظمٞمف ودذا ُمـ وضم٤مدتف قمٜمد رسمف قمز ،اًمذي ـمٚمب٧م

َٚن ِظَْْد  ﴿ :وم٠موطمك إًمٞمف ودذا ضم٤مه قمٔمٞمؿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ـَ وىم٤مل  [69:إطمزاب]﴾َوِجًٔٓٚ  اهللَِو

ًٚ ﴿ :شمٕم٤ممم ّٔ بِ َٕ تَِْٚ َأَخُٚه َهُٚروَن  ـْ َرمْحَ وىمد ؾمٛمٕم٧م أم اعم١مُمٜملم  ،[53ُمرلؿ:] ﴾َوَوَهْبَْٚ َفُف ِم

قمغم أظمٞمف( ومسٙم٧م  ُـّ ُمَ )أي أخ أَ  :ٟم٤مس ودؿ ؾم٤مئرون ـمرلؼ احل٩م ل٘مقل ٕقم٤مئِم٦م رضممً  

رون ٤ماًم٘مقم وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م عمـ طمقل دقدضمٝم٤م دق ُمقؾمك سمـ قمٛمران طملم ؿمٗمع ذم أظمٞمف د

ًٚ ﴿ :ل اهلل شمٕم٤ممموم٠موطمك إًمٞمف ىم٤م ّٔ بِ َٕ تَِْٚ َأَخُٚه َهُٚروَن  ـْ َرمْحَ  . [53ُمرلؿ:] ﴾َوَوَهْبَْٚ َفُف ِم

ْقَم افي ٚدِِغَ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء  ََ ِٝ اْف َؽ ُمقَشك َأِن اْئ ََٕٚدى َربه َؿْقَم *  َوإِْذ 

َُقنَ  ذِّ *  ؾِْرَظْقَن َأٓ َيت  َُ َوَيِؤُؼ َصْدِري َوٓ َيَْْىُِِؼ فَِسِِّٚن *  ُبقنِ َؿَٚل َربِّ إِِّنِّ َأَخُٚف َأْن ُي

َْٖرِشْؾ إَِػ َهُٚرونَ  ُِقنِ *  َؾ ُت َْ ََٖخُٚف َأْن َي ٌٛ َؾ ْٕ ْؿ َظَع  َذ ٚ *  َوهَلُ  ٕ ـَل  َؾْٚذَهَبٚ بِآيٚتَِْٚ إِ َؿَٚل 

ًُقنَ 
ِّ ْؿ ُمْسَت ُُ ًَ ًَ *  َم ٚ َرُشقُل َربِّ اْف  ٕ َُقٓ إِ َٔٚ ؾِْرَظْقَن َؾ

ْٖتِ َْٚ َبِْل *  ٚدَِغَ َؾ ًَ َأْن َأْرِشْؾ َم

ِرَك ِشِْغَ *  إِْسائَٔؾ  ُّ ـْ ُظ َٝ ؾَِْٔٚ ِم َؽ ؾَِْٔٚ َوفِٔدًا َوَفبِْث َربِّ ُٕ  ْ َتَؽ اف تِل *  َؿَٚل َأ َْ َِ ًْ َٝ َؾ ِْ ًَ َوَؾ

ـَ  ٚؾِِري َُ ـَ اْف َٝ ِم ْٕ َٝ َوَأ ِْ ًَ   .[19-10 اًمِمٕمراء:]﴾َؾ

ٖم٤مه ُم٤م أرؾمم  سمف ُمـ دقمقشمف إمم قمب٤مدة اهلل شمٕم٤ممم شم٘مدلر اًمٙمم م وم٠مشمٞم٤مه وم٘م٤مٓ ًمف ذًمؽ وسمٚم 

ؾمٓمقشمف وشمريمٝمؿ وأن لٗمؽ أؾم٤مرى سمٜمل إرسائٞمؾ ُمـ ىمبْمتف وىمٝمره و ،وطمده ٓ ذلؽ ًمف

واًمترضع ًمدلف ومتٙمؼم ومرقمقن ذم  ،ا ولتٗمرهمقن ًمتقطمٞمده ودقم٤مئفءولٕمبدون رهبؿ طمٞم٨م ؿم٤م

َؽ ؾَِْٔٚ ﴿ : ًمفٟمٗمسف وقمت٤م وـمٖمك وٟمٔمر إمم ُمقؾمك سمٕملم آزدراء واًمتٜم٘مص ىم٤مئمً   َربِّ ُٕ َؿَٚل َأ َْْ 

ِرَك ِشِْغَ  ُّ ـْ ُظ َٝ ؾَِْٔٚ ِم أُم٤م أٟم٧م اًمذي رسمٞمٜم٤مه ذم ُمٜمزًمٜم٤م  :أي [18اًمِمٕمراء:] ﴾َوفِٔدًا َوَفبِْث

ودذا لدل قمغم أن ومرقمقن اًمذي سمٕم٨م إًمٞمف دق  ،وأطمسٜم٤م إًمٞمف وأٟمٕمٛمٜم٤م قمٚمٞمف ُمدة ُمـ اًمددر
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ًمذي ومر ُمٜمف ُم٤مت ذم ُمدة ُم٘م٤مُمف ٤م عم٤م قمٜمد أدؾ اًمٙمت٤مب ُمـ أن ومرقمقن ااًمذي ومر ُمٜمف ظمم ومً 

 سمٛمدلـ وأن اًمذي سمٕم٨م إًمٞمف ومرقمقن آظمر.

ـَ ﴿ :وىمقًمف ٚؾِِري َُ ـَ اْف َٝ ِم ْٕ َٝ َوَأ ِْ ًَ َتَؽ اف تِل َؾ َِ ًْ َٝ َؾ ِْ ًَ وىمتٚم٧م  :أي [19اًمِمٕمراء:] ﴾َوَؾ

ٚفِّغَ ﴿اًمرضمؾ اًم٘مبٓمل وومررت ُمٜم٤م وضمحدت ٟمٕمٛمتٜم٤م  ـَ افو  ٚ ِم َٕ ٚ إِذًا َوَأ َٓ ُت ِْ ًَ  ﴾َؿَٚل َؾ

َٛ يِل َربِّ ﴿ىمبؾ أن لقطمك إزم ولٜمزل قمكم  :أي [20اء:اًمِمٕمر] ْؿ َؾَقَه ُُ ُت ٍْ ْؿ دَ ٚ ِخ ُُ َرْرُت ِمْْ ٍَ َؾ

ـَ ادُْْرَشِِغَ  ِْل ِم َِ ًَ اًم َوَج ُْ رقمقن قمام اُمتـ سمف ُمـ اًمؽمسمٞم٦م ٤م ًمٗمصمؿ ىم٤مل جمٞمبً  ،[21اًمِمٕمراء:] ﴾ُح

ٚ َظَع  َأْن َظب  ﴿ :طمس٤من إًمٞمفواإل َٓ ٌٜ مَتُْه َّ ًْ
َؽ ِٕ ِْ  :أي [22اًمِمٕمراء:] ﴾ْدَت َبِْل إِْسائَٔؾ َوتِ

ودذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل ذيمرت ُمـ أٟمؽ أطمسٜم٧م إزم وأٟم٤م رضمؾ واطمد ُمـ سمٜمل إرسائٞمؾ شم٘م٤مسمؾ 

 :ُم٤م اؾمتخدُم٧م دذا اًمِمٕم٥م اًمٕمٔمٞمؿ سمٙمامًمف واؾمتٕمبدهتؿ ذم أقمامًمؽ وظمدُمؽ وأؿمٖم٤مًمؽ

ٚدَِغَ ﴿ ًَ اَمَوا*  َؿَٚل ؾِْرَظْقُن َوَمٚ َربه اْف ُْْتْؿ َؿَٚل َربه افس  ـُ اَم إِْن  ُٓ َْْٔ َْرِض َوَمٚ َب ْٕ ِت َوا

ًُقنَ *  ُمقِؿِْغَ 
ِّ ـْ َحْقَفُف َأٓ َتْسَت َ

فِغَ *  َؿَٚل دِ َو  ْٕ ُؿ ا ُُ
ْؿ َوَربه مَبٚئِ ُُ َؿَٚل إِن  *  َؿَٚل َربه

ْؿ دََْجُْقنٌ  ُُ ْٔ ُؿ اف ِذي ُأْرِشَؾ إَِف ُُ ِرِب *  َرُشقَف ٌْ ِق َوادَْ ُْْتْؿ  َؿَٚل َربه اْدَْؼِ ـُ اَم إِْن  ُٓ َْْٔ َوَمٚ َب

ُِقنَ  َِ ًْ  . [28-23 اًمِمٕمراء:]﴾َت

وُم٤م أىم٤مُمف  ،لذيمر شمٕم٤ممم ُم٤م يم٤من سملم ومرقمقن وُمقؾمك ُمـ اعم٘م٤موًم٦م واعمح٤مضم٦م واعمٜم٤مفمرة

وذًمؽ أن ومرقمقن ىمبحف ، حلج٦م اًمٕم٘مٞمٚم٦م اعمٕمٜمقل٦م صمؿ احلسٞم٦ماًمٙمٚمٞمؿ قمغم ومرقمقن اًمٚمئٞمؿ ُمـ ا

 اًمّم٤مٟمع شمب٤مرك وشمٕم٤ممم. اهلل أفمٝمر ضمحد

َْظَذ *  َؾَحَؼَ َؾََْٚدى﴿ :ًمفوزقمؿ أٟمف اإل ْٕ ُؿ ا ُُ ٚ َربه َٕ َٚل َأ ََ ٚ اْدَأَلُ *  َؾ َ َوَؿَٚل ؾِْرَظْقُن َيٚ َأُّيه

ي ـْ إَِفٍف َؽْرِ ْؿ ِم ُُ ُٝ َف ّْ
 .[38-23 :اًم٘مّمص]﴾َمٚ َظِِ

ودق ذم دذه اعم٘م٤مًم٦م ُمٕم٤مٟمد لٕمٚمؿ أٟمف قمبد ُمرسمقب وأن اهلل دق اخل٤مًمؼ اًمب٤مرئ اعمّمقر 
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َْٔػ ﴿ :حلؼ يمام ىم٤مل شمٕم٤مممًمف ااإل ـَ ُيْر  ْٕ ّقًا َؾٚ ُِ اًم َوُظ ِْ ْؿ ُط ُٓ ُس ٍُ ْٕ ٚ َأ َٓ َْْت ََ ْٔ ٚ َواْشَت َوَجَحُدوا ِِّبَ

ـَ  ِسِدي ٍْ ُٜ ادُْ َٚن َظِٚؿَب ٟمٙم٤مر قمغم ؾمبٞمؾ اإلوهلذا ىم٤مل عمقؾمك قمٚمٞمف اًمسم م  ،[14اًمٜمٛمؾ:] ﴾ـَ

ٚدَِغَ  :صمؿ رب أرؾمٚمف فمٝم٤مر أٟمف ُم٤مًمرؾم٤مًمتف واإل ًَ هنام ىم٤مٓ ٕ [ 23] اًمِمٕمراء:  ﴾﴿َوَمٚ َربه اْف

ٚدَِغَ  ﴿ :ًمف ًَ ٚ َرُشقُل َربِّ اْف  ٕ وُمـ رب اًمٕم٤معملم اًمذي  :ومٙم٠مٟمف ل٘مقل هلام [16:اًمِمٕمراء]﴾إِ

َْرِض َوَمٚ  ﴿ :شمزقمامن أٟمف أرؾمٚمٙمام واسمٕمتثٙمام وم٠مضم٤مسمف ُمقؾمك ىم٤مئمً   ْٕ اَمَواِت َوا َربه افس 

ُْْتْؿ ُمقِؿِْغَ  ـُ اَم إِْن  ُٓ َْْٔ رض ب اًمٕم٤معملم ظم٤مًمؼ دذه اًمسٛمقات وإر :لٕمٜمل [24:ءاًمِمٕمرا]﴾َب

ُمـ اًمسح٤مب واًمرل٤مح واعمٓمر واًمٜمب٤مت  ،اعمِم٤مددة وُم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ اعمخٚمقىم٤مت اعمتٕمددة

وحمدث  واحلٞمقاٟم٤مت اًمتل لٕمٚمؿ يمؾ ُمقىمـ أهن٤م مل حتدث سم٠مٟمٗمسٝم٤م وٓ سمد هل٤م ُمـ ُمقضمد

 وظم٤مًمؼ.

 ودق اهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ دق رب اًمٕم٤معملم.

ومرقمقن عمـ طمقًمف ُمـ أُمرائف وُمرازسمتف ووزرائف قمغم ؾمبٞمؾ اًمتٝمٙمؿ )ىم٤مل( أي 

٤م واًمتٜم٘مص عم٤م ىمرره ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسم م أٓ شمسٛمٕمقن لٕمٜمل يمم ُمف دذا ىم٤مل ُمقؾمك خم٤مـمبً 

ًملِمَ ﴿:ًمف وهلؿ  َوى ْٕ ُٙمْؿ َوَربُّ آسَم٤مِئُٙمُؿ ا أي دق اًمذي ظمٚم٘مٙمؿ واًمذلـ ، [ 26] اًمِمٕمراء:  ﴾َرسمُّ

د واًم٘مرون اًمس٤مًمٗم٦م ذم أسم٤مد وم٢من يمؾ أطمد لٕمٚمؿ أٟمف مل َيٚمؼ ضمداُمـ أسم٤مء وإ ُمـ ىمبٚمٙمؿ

 ٟمٗمسف وٓ أسمقه وٓ أُمف ومل ُيدث ُمـ همػم حمدث وإٟمام أوضمده وظمٚم٘مف رب اًمٕم٤معملم.

ْؿ ﴿ :ودذان اعم٘م٤مُم٤من مه٤م اعمذيمقران ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ِٓ ِس ٍُ ْٕ َؾِٚق َوِِف َأ ْٔ َشُِْرُّيِْؿ مَيٚتَِْٚ ِِف ا

ْؿ  َ هَلُ ؼه َحت ك َيَتَبغ  ُف اْلَ  ٕ وُمع دذا يمٚمف مل لستٗمؼ ومرقمقن ُمـ رىمدشمف وٓ ٟمزع  [53:ومّمٚم٧م]﴾َأ

ُؿ اف ِذي ُأْرِشَؾ ﴿ :قمـ ضم ًمتف سمؾ اؾمتٛمر قمغم ـمٖمٞم٤مٟمف وقمٜم٤مده ويمٗمراٟمف ُُ َؿَٚل إِن  َرُشقَف

ْؿ دََْجُْقنٌ  ُُ ْٔ ُْْتْؿ تَ *  إَِف ـُ اَم إِْن  ُٓ َْْٔ ِرِب َوَمٚ َب ٌْ ِق َوادَْ ُِقنَ َؿَٚل َربه ادَْْؼِ َِ  [28-27 اًمِمٕمراء:]﴾ًْ
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، ظم٤مًمؼ اًمٔمم م واًمْمٞم٤مء، ومم ك اًمدائرةاعمسػم ًمأل، دق اعمسخر هلذه اًمٙمقايم٥م اًمزادرة :أي

وًملم وأظمرلـ ظم٤مًمؼ اًمِمٛمس واًم٘مٛمر واًمٙمقايم٥م رض واًمسامء رب إورب إ

واًمٙمؾ حت٧م ىمٝمره  ،اًمس٤مئرة واًمثقاسم٧م احل٤مئرة ظم٤مًمؼ اًمٚمٞمؾ سمٔمم ُمف واًمٜمٝم٤مر سمْمٞم٤مئف

وىم٤مت ولدورون ومٝمق وومٚمؽ لسبحقن لتٕم٤مىمبقن ذم ؾم٤مئر إشمسٞمػمه ؾم٤مئرون وشمسخػمه و

 شمٕم٤ممم اخل٤مًمؼ اعم٤مًمؽ اعمتٍمف ذم ظمٚم٘مف سمام لِم٤مء.

ومٚمام ىم٤مُم٧م احلج٩م قمغم ومرقمقن واٟم٘مٓمٕم٧م ؿمبٝمف ومل لبؼ ًمف ىمقل ؾمقى اًمٕمٜم٤مد قمدل 

َ ﴿ :إمم اؾمتٕمامل ؾمٚمٓم٤مٟمف وضم٤مدف وؾمٓمقشمف َٕ ي  ًٚ َؽْرِ ْذَت إهَِل َ ـِ اُت  ـَ َؿَٚل َفئِ ْ َؽ ِم َِ ًَ ْج

ٍء ُمبِغٍ *  ادَْْسُجقِٕغَ  ِٚدِؿغَ *  َؿَٚل َأَوَفْق ِجْئُتَؽ بَِقْ ـَ افه  َٝ ِم ْْ ـُ ِْٖت بِِف إِْن  ََك *  َؿَٚل َؾ َْٖف َؾ

َبٌٚن ُمبِغٌ  ًْ َبٌٚن ُمبِغٌ *  َظَهُٚه َؾَِ٘ذا ِهَل ُث ًْ ََك َظَهُٚه َؾَِ٘ذا ِهَل ُث َْٖف َزَع َيَدُه َؾَِ٘ذا هِ *  َؾ َٕ َل َو

ـَ  َْٔوُٚء فِِْ ٚطِِري ودذان مه٤م اًمؼمد٤مٟم٤من اًمٚمذان ألده اهلل هبام ومه٤م اًمٕمّم٤م  [33-29 اًمِمٕمراء:]﴾َب

 واًمٞمد.

سمّم٤مر طملم أًم٘مك ٕوذًمؽ ُم٘م٤مم أفمٝمر ومٞمف اخل٤مرق اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي هبر سمف اًمٕم٘مقل وا

قمٔمٞمؿ اًمِمٙمؾ سمدلع ذم اًمْمخ٤مُم٦م واهلقل واعمٜمٔمر اًمٕمٔمٞمؿ  :أي قمّم٤مه وم٢مذا دل صمٕمب٤من ُمبلم.

وظمقف  ،إن ومرقمقن عم٤م ؿم٤مدد ذًمؽ وقم٤ملٜمف أظمذه رد٥م ؿمدلد :طمتك ىمٞمؾ ،ٗمٔمٞمع اًمب٤مدراًم

ويم٤من ىمبؾ ذًمؽ ٓ  ،قمٔمٞمؿ سمحٞم٨م إٟمف طمّمؾ ًمف إؾمٝم٤مل قمٔمٞمؿ أيمثر ُمـ أرسمٕملم ُمرة ذم لقم

ودٙمذا عم٤م أدظمؾ ُمقؾمك  ،وم٤مٟمٕمٙمس قمٚمٞمف احل٤مل ،إٓ ُمرة واطمدة لتؼمز ذم يمؾ أرسمٕملم لقُم٤مً 

ا لبٝمر ٝم٤م أظمرضمٝم٤م ودل يمٗمٚم٘م٦م اًم٘مٛمر شمتألٕ ٟمقرً قمٚمٞمف اًمسم م لده ذم ضمٞمبف واؾمتخرضم

 ومم.رضمٕم٧م إمم صٗمتٝم٤م إ واؾمتخرضمٝم٤م وم٢مذا أقم٤مدد٤م إمم ضمٞمبف ،سمّم٤مرإ

سمؾ اؾمتٛمر قمغم ُم٤م دق  ،ُمـ ذًمؽ ءسمٌم -ًمٕمٜمف اهلل  -ومرقمقن  وُمع دذا يمٚمف مل لٜمتٗمع
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قمٚمٞمف، وأفمٝمر أن دذا يمٚمف ؾمحر، وأراد ُمٕم٤مرضتف سم٤مًمسحرة، وم٠مرؾمؾ جيٛمٕمٝمؿ ُمـ ؾم٤مئر 

ذم رقمٞمتف وحت٧م ىمٝمره ودوًمتف، يمام ؾمٞم٠ميت سمسٓمف وسمٞم٤مٟمف ذم ُمقضٕمف، ُمـ  دؿ تف وُمـممٚمٙم

ف، وأدؾ دوًمتف وُمٚمتف، ئاًمب٤مدرة اًم٘م٤مـمٕم٦م قمغم ومرقمقن وُمم  إفمٝم٤مر اهلل احلؼ اعمبلم واحلج٦م

 وهلل احلٛمد واعمٜم٦م.

َٝ َظَذ  :وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة ـمف ـَ ُثؿ  ِجْئ َٝ ِشَِْغ ِِف َأْهِؾ َمْدَي بِْث َِ  َؿَدٍر َيٚ ُمقَشك﴿ َؾ

ِز *  ٍْ ُتَؽ فَِْ ًْ ِري*  َواْصَىَْ ـْ َٔٚ ِِف ِذ
َٝ َوَأُخقَك بِآَيِِٚت َوٓ َتِْ ْٕ ْٛ َأ اْذَهَبٚ إَِػ ؾِْرَظْقَن *  اْذَه

ٌَك ُف َض  ٕ ُر َأْو َُيَْنك*  إِ ـ  ُف َيَتَذ  ِ ًَ ًٚ َف ِّْٔ َُقٓ َفُف َؿْقًٓ َف َخُٚف َأْن *  َؾ َٕ  َْٚ  ٕ َْٚ إِ َْْٔٚ َؿٚٓ َرب  َِ ُرَط َظ ٍْ َي

ٌَك ُع َوَأَرى﴾*  َأْو َأْن َيْى َّ اَم َأْش ُُ ًَ ِْل َم  ٕ َٚؾٚ إِ  .[ 46 - 40] ـمف: َؿَٚل ٓ َُتَ

٤م عمقؾمك ومٞمام يمٚمٛمف سمف ًمٞمٚم٦م أوطمك إًمٞمف، وأٟمٕمؿ سم٤مًمٜمبقة قمٚمٞمف، ويمٚمٛمف ل٘مقل شمٕم٤ممم خم٤مـمبً 

ًمٓمٗمل ُمٜمف إًمٞمف: ىمد يمٜم٧م ُمِم٤مددا ًمؽ وأٟم٧م ذم دار ومرقمقن وأٟم٧م حت٧م يمٜمٗمل وطمٗمٔمل و

صمؿ أظمرضمتؽ ُمـ أرض ُمٍم إمم أرض ُمدلـ سمٛمِمٞمئتل وىمدريت وشمدسمػمي ومٚمبث٧م ومٞمٝم٤م 

 :ُمٜمل ًمذًمؽ، ومقاومؼ ذًمؽ شم٘مدلري وشمسٞمػمي :ؾمٜملم ﴿ صُمؿى ضِمْئ٧َم قَمغَم ىَمَدٍر﴾ أي

َٝ  :اصٓمٗمٞمتؽ ًمٜمٗمز سمرؾم٤مًمتل وسمٙمم ُمل :﴿َواْصَٓمٜمَْٕمُتَؽ ًمِٜمَْٗمِز﴾ أي ْٕ ْٛ َأ ﴿اْذَه

ِري﴾َوَأُخقَك بِآَيِِٚت َوٓ َتَِْٔ  ـْ وٓ شمٗمؽما ذم ذيمري إذ ىمدُمتام قمٚمٞمف  :لٕمٜمل [ 45] ـمف:  ٚ ِِف ِذ

اًمٜمّمٞمح٦م إًمٞمف وإىم٤مُم٦م  وم٢من ذًمؽ قمقن ًمٙمام قمغم خم٤مـمبتف وجم٤موسمتف وإدداء ووومدمت٤م إًمٞمف

 .. .احلج٦م قمٚمٞمف.

ُروا ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ـُ ًٜ َؾْٚثبُتُقا َواْذ ُٔتْؿ ؾَِئ
َِ ـَ مَمُْقا إَِذا َف ٚ اف ِذي َ ْؿ  اهللََيٚ َأُّيه ُُ  ِ ًَ ثِرًا َف ـَ

ُِِحقنَ  ٍْ ٌَك﴿ :صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم ،[45ٕٟمٗم٤مل:] ﴾ُت ُف َض  ٕ ًٚ *  اْذَهَبٚ إَِػ ؾِْرَظْقَن إِ ِّْٔ َُقٓ َفُف َؿْقًٓ َف َؾ

ُر َأْو َُيَْنك ـ  ُف َيَتَذ  ِ ًَ ودذا ُمـ طمٚمٛمف شمٕم٤ممم ويمرُمف ورأومتف ورمحتف  ، [44-43 ـمـف:]﴾َف
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ودق إذ ذاك أردى ظمٚم٘مف وىمد سمٕم٨م إًمٞمف  ،دمؼمهسمخٚم٘مف ُمع قمٚمٛمف سمٙمٗمر ومرقمقن وقمتقه و

وُمع دذا ل٘مقل هلام ول٠مُمرمه٤م أن لدقمقاه إًمٞمف سم٤مًمتل دل  ،صٗمقشمف ُمـ ظمٚم٘مف ذم ذًمؽ اًمزُم٤من

 :ولٕم٤مُمم ه ُمٕم٤مُمٚم٦م ُمـ لرضمق أن لتذيمر أو َيِمك يمام ىم٤مل ًمرؾمقًمف ،أطمسـ سمرومؼ وًملم

ِٜ الَْ ﴿ ِٜ َوادَْْقِظَي
َّ ُْ
َؽ بِْٚلِ ْؿ بِٚف تِل ِهَل اْدُع إَِػ َشبِِٔؾ َربِّ ِٜ َوَجِٚدهْلُ

َسَْ

ـُ  ٓ  ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ،[125:اًمٜمحؾ]﴾َأْحَس ـُ إِ ٓ  بِٚف تِل ِهَل َأْحَس ِٚدُفقا َأْهَؾ اْفَُِتِٚب إِ َوٓ جُتَ

ؿْ  ُٓ قا ِمْْ ُّ َِ ـَ َط ًٚ﴾ :ىم٤مل احلسـ اًمبٍمي ،[46:اًمٕمٜمٙمبقت]﴾اف ِذي ِّْٔ َُقٓ َفُف َؿْقًٓ َف أقمذرا  ﴿َؾ

 .. .ا.ا وإن سملم لدلؽ ضمٜم٦م وٟم٤مرً ًمف وإن ًمؽ رسم٤م وًمؽ ُمٕم٤مدً  إًمٞمف ىمقًٓ 

اَم َيٚ ُمقَشك﴿ :ا قمـ ومرقمقنوىم٤مل اهلل خمؼمً  ُُ ـْ َربه َّ ؾ  *  َؿَٚل َؾ ـُ َْٚ اف ِذي َأْظَىك  َؿَٚل َربه

ُف ُثؿ  َهَدى ََ ِْ ٍء َخ ُوَػ *  َرْ ْٕ ُروِن ا َُ ٚ ِظَْْد َربِّ *  َؿَٚل َؾاَم َبُٚل اْف َٓ ُّ ِْ ِِف ـَِتٍٚب ٓ  َؿَٚل ِظ

ـَ *  َيِوؾه َربِّ َوٓ َيَْْسك َزَل ِم ْٕ ٚ ُشُبًل َوَأ َٓ ْؿ ؾِٔ ُُ ََِؽ َف دًا َوَش ْٓ َْرَض َم ْٕ ُؿ ا ُُ َؾ َف ًَ اف ِذي َج

َبٍٚت َصت ك َٕ ـْ  ًٚ ِم َْٖخَرْجَْٚ بِِف َأْزَواج اَمِء َمًٚء َؾ ْؿ إِن  ِِف َذفَِؽ *  افس  ُُ َٚم ًَ ْٕ ُِقا َواْرَظْقا َأ ـُ

يٚ كَٔ َٓ ُويِل افْه
ِٕ ْؿ َتَٚرًة ُأْخَرى*  ٍت  ُُ ُْٕخِرُج  ٚ َٓ ْؿ َوِمْْ ـُ ُٔد

ًِ ُٕ  ٚ َٓ ْؿ َوؾِٔ ـُ َْٚ َْ َِ ٚ َخ َٓ  ـمـف:]﴾ِمْْ

49-55] . 

اَم ﴿ :ا قمـ ومرقمقن إٟمف أٟمٙمر إصمب٤مت اًمّم٤مٟمع شمٕم٤ممم ىم٤مئم ل٘مقل شمٕم٤ممم خمؼمً  ُُ ـْ َربه َّ َؿَٚل َؾ

ؾ  *  َيٚ ُمقَشك ـُ َْٚ اف ِذي َأْظَىك  ُف ُثؿ  َهَدى َؿَٚل َربه ََ ِْ ٍء َخ دق اًمذي  :أي [50-49 ـمـف:]﴾َرْ

 ًٓ ًٓ  وأرزاىمً ظمٚمؼ اخلٚمؼ وىمدر هلؿ أقمام ويمت٥م ذًمؽ قمٜمده ذم يمت٤مسمف اًمٚمقح  ،٤م و آضم٤م

صمؿ ددى يمؾ خمٚمقق إمم ُم٤م ىمدره ًمف ومٓم٤مسمؼ قمٛمٚمف ومٞمٝمؿ قمغم اًمقضمف اًمذي ىمدره  ،اعمحٗمقظ

َْظَذ ﴿ :وقمٚمٛمف ًمٙمامل قمٚمٛمف وىمدرشمف وىمدره ودذه أل٦م يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ْٕ َؽ ا *  َشبِِّح اْشَؿ َربِّ

ى َؼ َؾَسق  َِ َدى*  اف ِذي َخ َٓ َر َؾ ىمدر ىمدرا وددى اخلم ئؼ  :أي [3-1 آٟمس٤من:]﴾َواف ِذي َؿد 
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ُوَػ ﴿، إًمٞمف ْٕ ُروِن ا َُ ل٘مقل ومرقمقن عمقؾمك: وم٢مذا يم٤من رسمؽ دق  [51ـمـف:] ﴾َؿَٚل َؾاَم َبُٚل اْف

دره، ودق هبذه اعمث٤مسم٦م ُمـ أٟمف ٓ لستحؼ اًمٕمب٤مدة ؾمقاه، اخل٤مًمؼ اعم٘مدر اهل٤مدي اخلم ئؼ عم٤م ىم

دتدى اٟمداد، ُم٤م ىمد قمٚمٛم٧م ومٝمم  وًمقن همػمه وأذيمقا سمف ُمـ اًمٙمقايم٥م وإومٚمؿ قمبد إ

ٚ ِظَْْد َربِّ ِِف ـَِتٍٚب ٓ َيِوؾه َربِّ َوٓ َيَْْسك﴿ :وممُم٤م ذيمرشمف اًم٘مرون إإمم  َٓ ُّ ِْ  ﴾َؿَٚل ِظ

وٓ لدل قمغم ظمم ف ُم٤م  ،همػمه ومٚمٞمس ذًمؽ سمحج٦م ًمؽدؿ وإن قمبدوا  :أي [52ـمـف:]

ومٕمٚمقه ُمستٓمر قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمزسمر، ُمـ صٖمػم ويمبػم،  ءهنؿ ضمٝمٚم٦م ُمثٚمؽ، يمؾ رٕ ،أىمقل

ن مجٞمع أومٕم٤مل اًمٕمب٤مد وضمؾ وٓ لٔمٚمؿ أطمدا ُمث٘م٤مل ذرة، ٕ وؾمٞمجزهيؿ قمغم ذًمؽ ريب قمز

 ٤م.وٓ لٜمسك ريب ؿمٞمئً  ءُمٙمتقسم٦م قمٜمده ذم يمت٤مب ٓ لْمؾ قمٜمف ر

واًمسامء  ،ارض ُمٝم٤مدً ؿمٞم٤مء وضمٕمٚمف إقمٔمٛم٦م اًمرب وىمدرشمف قمغم ظمٚمؼ إصمؿ ذيمر ًمف 

ُمٓم٤مر ًمرزق اًمٕمب٤مد ودواهبؿ وأٟمٕم٤مُمٝمؿ يمام ىم٤مل: ٤م وشمسخػمه اًمسح٤مب وا٤ٕم حمٗمقفمً ؾم٘مٗمً 

ك﴿ َٓ ْه ُويِل اف
ِٕ يٍٚت  َٔ ْؿ إِن  ِِف َذفَِؽ  ُُ َٚم ًَ ْٕ ُِقا َواْرَظْقا َأ ًمذوي اًمٕم٘مقل  :أي [54ـمـف:] ﴾ـُ

 واًمٗمٓمر اًم٘مقلٛم٦م همػم اًمس٘مٞمٛم٦م ومٝمق شمٕم٤ممم اخل٤مًمؼ اًمرازق. اًمّمحٞمح٦م اعمست٘مٞمٛم٦م

ْؿ ﴿ :ويمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ُُ ـْ َؿْبِِ ـَ ِم ْؿ َواف ِذي ُُ ََ َِ ُؿ اف ِذي َخ ُُ َٚ افْ ُٚس اْظُبُدوا َرب  َيٚ َأُّيه

َُقنَ  ْؿ َتت  ُُ  ِ ًَ  . [21اًمب٘مرة:] ﴾َف

اَمَء بَِْ ﴿ ًٚ َوافس  َْرَض ؾَِراص ْٕ ُؿ ا ُُ َؾ َف ًَ ـَ اف ِذي َج َْٖخَرَج بِِف ِم اَمِء َمًٚء َؾ ـَ افس  َزَل ِم ْٕ ًٚء َوَأ

قنَ  ُّ َِ ًْ ُتْؿ َت ْٕ َدادًا َوَأ ْٕ ُِقا هللِ ِ َأ ًَ ْؿ َؾل جَتْ ُُ ًٚ َف َراِت ِرْزؿ َّ وعم٤م ذيمر أطمٞم٤مء  ،[22اًمب٘مرة:] ﴾افث 

ٚ ﴾ :رض سم٤معمٓمر وادتزازد٤م سم٢مظمراج ٟمب٤مهت٤م ومٞمف ٟمبف سمف قمغم اعمٕم٤مد وم٘م٤ملإ َٓ  ُمـ :أي ﴿ ِمْْ

يمام ىم٤مل  [55:ـمـف]﴾َوومِٞمَٝم٤م ُٟمِٕمٞمُديُمْؿ َوُِمٜمَْٝم٤م ُٟمْخِرضُمُٙمْؿ شَم٤مَرًة ُأظْمَرى ﴿ :رض ظمٚم٘مٜم٤ميمؿإ

ًُقُدونَ  ﴿ :شمٕم٤ممم ْؿ َت ـُ اَم َبَدَأ  .[29:ٕقمراف]﴾ـَ
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َْظَذ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ْٕ ِْٔف َوَفُف ادََْثُؾ ا َِ ُٔدُه َوُهَق َأْهَقُن َظ
ًِ َؼ ُثؿ  ُي ِْ  ِِف َوُهَق اف ِذي َيْبدُأ اْْلَ

ُِٔؿُ  ِزيُز اْلَ ًَ َْرِض َوُهَق اْف ْٕ اَمَواِت َوا  . [27اًمروم:] ﴾افس 

َب َوَأَبك﴿ :صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ذ  َُ ٚ َؾ َٓ  ِ ـُ ْد َأَرْيَُْٚه مَيٚتَِْٚ  ََ ـْ َأْرِضَْٚ *  َوَف َؿَٚل َأِجْئَتَْٚ فُِتْخِرَجَْٚ ِم

َْٔ َؽ بِِسْحٍر ِمْثِِ *  بِِسْحِرَك َيٚ ُمقَشك
ْٖتِ َْ َِ ـُ َوٓ َؾ ْح َٕ ُف  ٍُ

ْخِِ ُٕ ََْْٔؽ َمْقِظدًا ٓ  ََْْْٔٚ َوَب ْؾ َب ًَ ِف َؾْٚج

ًٚ ُشَقىً  ٕٚ َُ َٝ َم ْٕ  َوَأْن حُيَْؼَ افْ ُٚس ُضحكً *  َأ
ِٜ
يَْ ْؿ َيْقُم افزِّ ـُ  .[59-56 ـمـف:]﴾َؿَٚل َمْقِظُد

 ،وىمٚم٦م قم٘مٚمف ذم شمٙمذلبف سمآل٤مت اهلل ،َيؼم شمٕم٤ممم قمـ ؿم٘م٤مء ومرقمقن ويمثرة ضمٝمٚمف

وٟمحـ ٟمٕم٤مرضؽ  ،إن دذا اًمذي ضمئ٧م سمف ؾمحر :قمـ إشمب٤مقمٝم٤م وىمقًمف عمقؾمكواؾمتٙمب٤مره 

ويم٤من دذا ُمـ  ،وُمٙم٤من ُمٕمٚمقم ،صمؿ ـمٚم٥م ُمـ ُمقؾمك أن لقاقمده إمم وىم٧م ُمٕمٚمقم ،سمٛمثٚمف

أيمؼم ُم٘م٤مصد ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسم م أن لٔمٝمر آل٤مت اهلل وطمججف وسمرادٞمٜمف ضمٝمرة سمحرضة 

ِٜ  ﴿ :وهلذا ىم٤مل ،اًمٜم٤مس يَْ ْؿ َيْقُم افزِّ ـُ ويم٤من لقم قمٞمد ُمـ أقمٞم٤مددؿ  [59:ـمـف]﴾َمْقِظُد

ُمـ أول اًمٜمٝم٤مر ذم وىم٧م اؿمتداد  :أي [59:ـمـف]﴾َوَأْن حُيَْؼَ افْ ُٚس ُضحكً  ﴿وجمتٛمع هلؿ 

ذم فمم م يمٞمام  ومل لٓمٚم٥م أن لٙمقن ذًمؽ ًمٞمم ً  ،ضٞم٤مء اًمِمٛمس ومٞمٙمقن احلؼ أفمٝمر وأضمغم

 ًٓ  ،ّمػمة ُمـ رسمفٟمف قمغم سمٕ :ا ضمٝمرةسمؾ ـمٚم٥م أن لٙمقن هن٤مرً  ، وسم٤مـممً  لروج قمٚمٞمٝمؿ حم٤م

 ول٘ملم أن اهلل ؾمٞمٔمٝمر يمٚمٛمتف ودلٜمف وإن رهمٛم٧م أٟمقف اًم٘مبط.

َْٔدُه ُثؿ  َأَتك﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ـَ َع  َّ ْؿ ٓ *  َؾَتَقػ  ؾِْرَظْقُن َؾَج ُُ َِ ْؿ ُمقَشك َوْي َؿَٚل هَلُ

وا َظَذ  َسُ ٍْ  اْؾَسَى اهللِ َت
ـِ َذاٍب َوَؿْد َخَٚب َم ًَ ْؿ بِ ُُ ُْٔسِحَت ًٚ َؾ ِذب ْؿ *  ـَ ُٓ َْْٔ َؾَتََْٚزُظقا َأْمَرُهْؿ َب

وا افْ ْجَقى ٚ *  َوَأَسه ْؿ بِِسْحِرمِهَ ُُ ـْ َأْرِض ْؿ ِم ـُ ِرَجٚ َؿُٚفقا إِْن َهَذاِن َفَسِٚحَراِن ُيِريَداِن َأْن ُُيْ

ُؿ ادُْْثَذ  ُُ تِ ََ َح *  َوَيْذَهَبٚ بَِىِري َِ ًٚ َوَؿْد َأْؾ ٍّ ْؿ ُثؿ  اْئُتقا َص ـُ َْٔد ـَ قا  ًُ
َْْٖجِ ـِ  َؾ َْٔقَم َم اْف

َذ  ًْ  .[64-60 ـمـف:]﴾اْشَت
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ويم٤مٟم٧م سمم د  ،َيؼم شمٕم٤ممم قمـ ومرقمقن أٟمف ذد٥م ومجٛمع ُمـ يم٤من سمبم ده ُمـ اًمسحرة

ذًمؽ اًمزُم٤من ممٚمقءة ؾمحرة ومْمم ء، ذم ومٜمٝمؿ هم٤مل٦م، ومجٛمٕمقا ًمف ُمـ يمؾ سمٚمد وُمـ  ُمٍم ذم

ٛمد سمـ ٤م ىم٤مًمف حميمؾ ُمٙم٤من وم٤مضمتٛمع ُمٜمٝمؿ ظمٚمؼ يمثػم وضمؿ همٗمػم، وم٘مٞمؾ: يم٤مٟمقا صمامٟملم أًمٗمً 

 ٤م ىم٤مًمف اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أيب سمردة.ؾمبٕملم أًمٗمً  :وىمٞمؾ ،يمٕم٥م

 ٤م.سمْمٕم٦م وصمم صملم أًمٗمً  :وىم٤مل اًمسدي

 ٤م.مخس٦م قمنم أًمٗمً  :ؾمح٤مقإوىم٤مل حمٛمد سمـ  .٤مشمسٕم٦م قمنم أًمٗمً  :وقمـ أيب أُم٤مُم٦م

  .٤مصمٜمل قمنم أًمٗمً ايم٤مٟمقا  :طمب٤مروىم٤مل يمٕم٥م إ

  .يم٤مٟمقا ؾمبٕملم رضممً   :قمـ اسمـ قمب٤مس ،وروي اسمـ أيب طم٤مشمؿ

أُمردؿ ومرقمقن أن  ،٤م ُمـ سمٜمل إرسائٞمؾ٤م أهنؿ يم٤مٟمقا أرسمٕملم همم ُمً لًْم وروى قمٜمف أ

وُم٤م أيمردتٜم٤م قمٚمٞمف ُمـ اًمسحر وذم دذا  :وهلذا ىم٤مًمقا ،لذدبقا إمم اًمٕمروم٤مء ومٞمتٕمٚمٛمقا اًمسحر

 ٟمٔمر. 

 وأدؾ سمٚمده قمـ سمٙمرة أسمٞمٝمؿ. ،وأدؾ دوًمتف ،وطمرض ومرقمقن وأُمراؤه

ومخرضمقا ودؿ  ،ؿوذًمؽ أن ومرقمقن ٟم٤مدى ومٞمٝمؿ أن ُيرضوا دذا اعمقىمػ اًمٕمٔمٞم

ٚفِبِغَ ﴿ :ل٘مقًمقن ٌَ ُٕقا ُهُؿ اْف ٚ ـَ َحَرَة إِْن  ت بُِع افس  َٕ  َْٚ  ِ ًَ  . [40اًمِمٕمراء:] ﴾َف

وشم٘مدم ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسم م إمم اًمسحرة ومققمٔمٝمؿ وزضمردؿ قمـ شمٕم٤مـمل اًمسحر 

وا َظَذ  ﴿ :اًمب٤مـمؾ اًمذي ومٞمف ُمٕم٤مرض٦م ٔل٤مت اهلل وطمججف وم٘م٤مل َسُ ٍْ ْؿ ٓ َت ُُ َِ ذِ  اهللَِوْي ًٚ ـَ ب

ى  اْؾَسَ
ـِ َذاٍب َوَؿْد َخَٚب َم ًَ ْؿ بِ ُُ ُْٔسِحَت ؿْ *  َؾ ُٓ َْْٔ ىمٞمؾ  [62-61 ـمـف:]﴾َؾَتََْٚزُظقا َأْمَرُهْؿ َب

ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، وم٘م٤مئؾ ل٘مقل: دذا يمم م ٟمبل وًمٞمس سمس٤مطمر، وىم٤مئؾ ُمٜمٝمؿ  ُمٕمٜم٤مه: أهنؿ اظمتٚمٗمقا

إِْن َهَذاِن َفَسِٚحَراِن َؿُٚفقا ﴿ :وأرسوا اًمتٜم٤مضمل هبذا وهمػمه ،ل٘مقل: سمؾ دق ؾم٤مطمر وم٤مهلل أقمٚمؿ
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 ٚ ْؿ بِِسْحِرمِهَ ُُ ـْ َأْرِض ْؿ ِم ـُ ِرَجٚ رون ٤مإن دذا وأظم٤مه د :ل٘مقًمقن [63:ـمـف]﴾ُيِريَداِن َأْن ُُيْ

وُمراددؿ أن جيتٛمع اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝمام  ،ؾم٤مطمران قمٚمٞمامن ُمٓمب٘م٤من ُمت٘مٜم٤من هلذه اًمّمٜم٤مقم٦م

هبذه ولست٠مصم يمؿ قمـ آظمريمؿ ولست٠مُمرا قمٚمٞمٙمؿ  ،ولّمقٓ قمغم اعمٚمؽ وطم٤مؿمٞمتف

ًَْذ ﴿ :اًمّمٜم٤مقم٦م ـِ اْشَت َْٔقَم َم َح اْف َِ ًٚ َوَؿْد َأْؾ ٍّ ْؿ ُثؿ  اْئُتقا َص ـُ َْٔد ـَ قا  ًُ
َْْٖجِ وإٟمام  ،[64ـمـف:] ﴾َؾ

ول ًمٞمتدسمروا ولتقاصقا ول٠مشمقا سمجٛمٞمع ُم٤م قمٜمددؿ ُمـ اعمٙمٞمدة واعمٙمر ىم٤مًمقا اًمٙمم م إ

 واخلدلٕم٦م واًمسحر واًمبٝمت٤من.

واًمسحر ، أٟمك لٕم٤مرض اًمبٝمت٤من، راءظمٓم٠مت أوأودٞمٝم٤مت يمذسم٧م واهلل اًمٔمٜمقن 

 ، إمم آظمر ُم٤م ذيمره احل٤مومظ اسمـ يمثػم رمحف اهلل.واهلذل٤من

وًمٕمؾ أؿمد رؾمؾ اهلل اسمتم ء ؾمقى ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ دق 

ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسم م، ورضوب اسمتم ءاشمف يمثػمة ضمًدا، وقمٔمٞمٛم٦م ضمًدا، واًم٘مرآن اًمٙمرلؿ 

ٓسمـ يمثػم رمحف اهلل، وًمٞم٧م  "اًمبدال٦م واًمٜمٝم٤مل٦م"راضمع ُمكمء ُمـ ذًمؽ، ويمذا اًمسٜم٦م، و

ُمـ سمٜمل إرسائٞمؾ مل لسٚمؿ، وًمذًمؽ اسمتم ءاشمف اىمتٍمت قمغم اسمتم ء ومرقمقن ًمف، سمؾ طمتك 

يمتٗمك سمام شم٘مدم ُمـ اسمتم ءاشمف ُمـ ومرقمقن قمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل، وأذيمر ُم٤م شمٞمرس ُمـ اسمتم ءاشمف ُمع ٠موم

 .ىمقُمف

  



 ّالصاحلني مً أقْامَه مً االبتالٛ إحتاف اليجباٛ مبا حصل لألىبٔاٛ
011 

ع قْمُ )بين ما حصل ملْضٙ علُٔ الطالو مً االبتالٛ م
 .إضسأٜل(

ُبقا بِآيٚتَِْٚ ىم٤مل اهلل ضمؾ ذم قمم ه:  -1 ذ  ـَ ُْؿ  َّٖن  َٔؿِّ بِ ْؽَرْؿَُْٚهْؿ ِِف اْف
َٖ ْؿ َؾ ُٓ َْٚ ِمْْ ّْ ََ َت ْٕ ﴿َؾٚ

ٚ َؽٚؾِِِغَ  َٓ ُٕقا َظْْ ٚ ـَ ِٚرَِّبَ *  َو ٌَ َْرِض َوَم ْٕ قَن َمَنِٚرَق ا ٍُ ًَ ُٕقا ُيْسَتْو ٚ ـَ ـَ  ْقَم اف ِذي ََ ٚ َوَأْوَرْثَْٚ اْف

َٚن  ـَ ٚ َمٚ  َٕ ْر وا َوَدم  ْسَْك َظَذ َبِْل إِْسائَٔؾ باَِم َصَزُ ُٝ َربَِّؽ اْلُ َّ
ِِ ـَ  ْٝ ٚ َومَت  َٓ َْٚ ؾِٔ ـْ اف تِل َبَٚر

ِرُصقنَ  ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ََٖتْقا َظَذ َؿْقٍم *  َيْهَُْع ؾِْرَظْقُن َوَؿْقُمُف َوَمٚ  ٚ بَِبِْل إِْسائَٔؾ اْفَبْحَر َؾ َٕ َوَجَٚوْز

 ًْ ُِقَي َٓ ْؿ َؿْقٌم جَتْ ُُ  ٕ ٌٜ َؿَٚل إِ ْؿ مهِلَ اَم هَلُ ـَ  ًٚ ْؾ َفَْٚ إهَِل ًَ ْؿ َؿُٚفقا َيٚ ُمقَشك اْج قَن َظَذ َأْصٍَْٚم هَلُ ٍُ  نَ ُُ

ُِقنَ *  َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ٌ َمٚ ُهْؿ ؾِِٔف َوَبٚضٌِؾ َمٚ  ِٓء ُمَتز  ُٗ ًٚ َوُهَق *  إِن  َه ْؿ إهَِل ُُ ٔ ٌِ َؿَٚل َأَؽْرَ اهلِل َأْب

ٚدَِغَ ؾَ  ًَ ْؿ َظَذ اْف ُُ َِ ُِقَن *  و  تِّ ََ َذاِب ُي ًَ ْؿ ُشقَء اْف ُُ َٕ ـْ مِل ؾِْرَظْقَن َيُسقُمق ْؿ ِم ـُ َْْٚٔ َج ْٕ َوإِْذ َأ

ْؿ َظئٌِؿ﴾ ُُ ـْ َربِّ ْؿ َبلٌء ِم ُُ
ْؿ َوِِف َذفِ ـُ ُٔقَن َِٕسَٚء ْؿ َوَيْسَتْح ـُ   .[141-136ٕقمراف: ا]َأْبََْٚء

(: )ذيمر اسمـ قمبد 2/118) "اًمبدال٦م واًمٜمٝم٤مل٦م" ذم ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم رمحف اهلل

احلٙمٞمؿ ذم شم٤مرلخ ُمٍم: أٟمف ُمـ ذًمؽ اًمزُم٤من شمسٚمط ٟمس٤مء ُمٍم قمغم رضم٤مهل٤م، سمسب٥م أن 

ٟمس٤مء إُمراء واًمٙمؼماء شمزوضمـ سمٛمـ دوهنـ ُمـ اًمٕم٤مُم٦م، ومٙم٤مٟم٧م هلـ اًمسٓمقة قمٚمٞمٝمؿ، 

 ادـواؾمتٛمرت دذه ؾمٜم٦م ٟمس٤مء ُمٍم إمم لقُمؽ دذا(. 

م ىمف ومٛمٍم ومٞمٝم٤م قمٚمامء وأضمم ء وومْمم ء واًمت٤مرلخ ؿم٤مدد ىمٚم٧م: ودذا ًمٞمس قمغم إـم

 سمذًمؽ ومم  لٕمٛمؿ دذا قمٚمٞمٝمؿ يمٚمٝمؿ.
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ؾػل ق ه وآل  د أن لـل إرسوئقؾ د  ك  قؿ وهلل  ـ وفغرق، و ـ ؾرظقن ضؾاقو  ـ 

 قشك أن جيعؾ هلؿ ظ ً   عا وكف، ـام  عا  آهل   ـ وبصـ م، وقل ظغ    خي ؾف، 

 وفس م. وحي ره، و ـفك ظـف  قشك ظؾقف

َؾ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  -2 ًَ ْؿ إِْذ َج ُُ ْٔ َِ َٜ اهللِ َظ َّ ًْ
ُروا ِٕ ـُ ْقِمِف َيٚ َؿْقِم اْذ ََ ﴿َوإِْذ َؿَٚل ُمقَشك فِ

ٚدَِغَ  ًَ ـَ اْف ِت َأَحدًا ِم ْٗ ْ ُي ْؿ َمٚ  َْ ـُ ًٚ َومَتٚ ُِقـ ْؿ ُم ُُ َِ ًَ ََٔٚء َوَج
بِ ْٕ ْؿ َأ ُُ ُِقا *  ؾِٔ َيٚ َؿْقِم اْدُخ

د   ََ َْرَض ادُْ ْٕ ـَ ا ي ُِِبقا َخِٚسِ ََ ْؿ َؾَتْْ ـُ وا َظَذ َأْدَبِٚر ْؿ َوٓ َتْرَتده ُُ َٛ اهللُ َف َت ـَ َٜ اف تِل  َؿُٚفقا َيٚ *  َش

  ٕ ٚ َؾِ٘ َٓ ٚ َؾِْ٘ن َُيُْرُجقا ِمْْ َٓ ُرُجقا ِمْْ ٚ َحت ك َُيْ َٓ َِ ْدُخ َٕ ـْ  ٚ َف  ٕ ـَ َوإِ ًٚ َجب ِٚري ٚ َؿْقم َٓ ٚ ُمقَشك إِن  ؾِٔ

ُِقنَ  ُؿ اْفَبَٚب َؾَِ٘ذا  َؿَٚل *  َداِخ ِٓ ْٔ َِ ُِقا َظ اَم اْدُخ ِٓ ٔ َِ َؿ اهلُل َظ ًَ ْٕ ـَ َُيَُٚؾقَن َأ ـَ اف ِذي َرُجلِن ِم

ِمِْغَ  ْٗ ُْْتْؿ ُم ـُ ُِقا إِْن  ـ  ْؿ َؽٚفُِبقَن َوَظَذ اهللِ َؾَتَق ُُ  ٕ قُه َؾِ٘ ُّ ُت ِْ ـْ *  َدَخ ٚ َف  ٕ َؿُٚفقا َيٚ ُمقَشك إِ

ٚ َأَبدًا َمٚ َداُمقا َٓ َِ ْدُخ ٚ َهُٚهَْٚ َؿِٚظُدونَ  َٕ  ٕ ٚتِل إِ ََ َؽ َؾ َٝ َوَربه ْٕ ْٛ َأ ٚ َؾْٚذَه َٓ َؿَٚل َربِّ إِِّنِّ ٓ *  ؾِٔ

َِغَ  ِٚش ٍَ ْقِم اْف ََ ََْْْٔٚ َوَبْغَ اْف ِز َوَأِخل َؾْٚؾُرْق َب ٍْ َٕ   ٓ ًَِغ *  َأْمُِِؽ إِ ْؿ َأْرَب ِٓ ْٔ َِ ٌٜ َظ َم َٚ ُُمَر  َؿَٚل َؾِّ٘ن 

قَن ِِف  ُٓ ًٜ َيتِٔ ََِغ﴾ َشَْ ِٚش ٍَ ْقِم اْف ََ َْٖس َظَذ اْف َْرِض َؾل َت ْٕ  .[26-20]اعم٤مئدة: ا

ومٚمام أُمردؿ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسم م سمدظمقل إرض اعم٘مدؾم٦م: ضمبٜمقا وذًمقا قمـ دظمقهل٤م 

َٝ ىمٚم٦م ُمٜمٝمؿ، وًمذًمؽ ىم٤مًمقا ُم٘م٤مًم٦م اخل٤مئػ اجلب٤من، واعمستٝمزئ: ٓ ظمقوًم٤م، ْٕ ْٛ َأ ﴿َؾْٚذَه

ٚ َهُٚهَْ   ٕ ٚتِل إِ ََ  .[24]اعم٤مئدة:ٚ َؿِٚظُدوَن﴾َوَربهَؽ َؾ

ـِ 3952سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"وذم  ـِ اسم ـْ اعمِْْ٘مَداِد ىَم٤مَل: َُمْسُٕمقٍد  (: قْم ؿَمِٝمْدُت ُِم

ؾَْمَقِد َُمِْمَٝمًدا ْٕ ـِ ا َْن َأيُمقَن َص٤مطِمَبُف َأطَم٥مُّ إزَِمى مِمى٤م قُمِدَل سمِفِ  ،سْم َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َأشَمك اًمٜمىبِلى  ،َٕ

يمِلمَ  ،ؾَمٚمىؿَ َوقَمغَم آًمِِف وَ  َٓ َٟمُ٘مقُل يَماَم ىَم٤مَل ىَمْقُم ُُمقؾَمك اْذَد٥ْم  :وَمَ٘م٤مَل  ،َوُدَق َلْدقُمق قَمغَم اعمُْنْمِ

ـْ َلِٛمٞمٜمَِؽ  ،َأْٟم٧َم َوَرسمَُّؽ وَمَ٘م٤مشممَِ   ٜمى٤م ُٟمَ٘م٤مشمُِؾ قَم
ـْ ؿِماَمًمَِؽ  ،َوًَمٙمِ  ،َوظَمْٚمَٗمَؽ  ،َوسَملْمَ َلَدْلَؽ  ،َوقَم
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َق َوضْمُٝمفُ  ِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َصغمى اهلُل قَمٚمٞمْ وَمَرَأْل٧ُم اًمٜمىبِلى  ُه َلْٕمٜمِل ىَمْقًَمفُ  ،َأْذَ  .َورَسى

ْؿ ُشقَء ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  -3 ُُ َٕ ـْ مِل ؾِْرَظْقَن َيُسقُمق ْؿ ِم ـُ َْْٚٔ َٕج  ﴿َوإِْذ 

ْؿ َبلٌء مِ  ُُ ْؿ َوِِف َذفِ ـُ ُٔقَن َِٕسَٚء ْؿ َوَيْسَتْح ـُ َذاِب ُيَذبُِّحقَن َأْبََْٚء ًَ ْؿ َظئِؿٌ اْف ُُ َوإِْذ *  ـْ َربِّ

ُتْؿ َتُْْيُرونَ  ْٕ ْؿ َوَأْؽَرْؿَْٚ مَل ؾِْرَظْقَن َوَأ ـُ َْْٚٔ َج ْٕ
َٖ ُؿ اْفَبْحَر َؾ ُُ ٚ ُمقَشك *  َؾَرْؿَْٚ بِ َٕ َوإِْذ َواَظْد

ُتْؿ َطٚدُِقنَ  ْٕ ِدِه َوَأ ًْ ـْ َب ْجَؾ ِم
ًِ ْذُتُؿ اْف َ ًٜ ُثؿ  اُت  َِ ْٔ َغ َف

ًِ ْقَٕ *  َأْرَب ٍَ ِد َذفَِؽ ُثؿ  َظ ًْ ـْ َب ْؿ ِم ُُ ٚ َظْْ

ُرونَ  ُُ ْؿ َتْن ُُ  ِ ًَ َتُدونَ *  َف ْؿ َِتْ ُُ  ِ ًَ ْرَؿَٚن َف ٍُ َْْٔٚ ُمقَشك اْفَُِتَٚب َواْف َوإِْذ َؿَٚل ُمقَشك *  َوإِْذ مَت

ًِْجَؾ َؾُتقُبقا إَِػ َبِٚرئِ  ُؿ اْف ـُ ِٚذ َ ْؿ بُِٚتِّ ُُ َس ٍُ ْٕ ُتْؿ َأ ّْ َِ ْؿ َط ُُ  ٕ ْقِمِف َيٚ َؿْقِم إِ ََ
ْؿ فِ ُُ َس ٍُ ْٕ ُِقا َأ ْؿ َؾْٚؿُت ُُ

ِحٔؿُ  اُب افر  ُف ُهَق افت ق   ٕ ْؿ إِ ُُ ْٔ َِ ْؿ َؾَتَٚب َظ ُُ
ْؿ ِظَْْد َبِٚرئِ ُُ ْؿ َخْرٌ َف ُُ

ُتْؿ َيٚ ُمقَشك *  َذفِ ِْ َوإِْذ ُؿ

ُتْؿ َتُْْيُرونَ  ْٕ ُٜ َوَأ ََ ِٚظ ُؿ افه  ُُ ََٖخَذْت َرًة َؾ ْٓ ََٕرى اهللَ َج ـَ َفَؽ َحت ك  ِم ْٗ ُٕ ـْ  ـْ *  َف ْؿ ِم ـُ ْثَْٚ ًَ ُثؿ  َب

ُرونَ  ُُ ْؿ َتْن ُُ  ِ ًَ ْؿ َف ُُ
ِد َمْقتِ ًْ ُِقا *  َب ـُ َِْقى  ـ  َوافس  ُؿ ادَْ ُُ ْٔ َِ َزْفَْٚ َظ ْٕ اَمَم َوَأ ٌَ ُؿ اْف ُُ ْٔ َِ َْٚ َظ ِْ  ِ َوَط

قَن﴾ ُّ
ْؿ َيْيِِ ُٓ َس ٍُ ْٕ ُٕقا َأ ٚ ـَ ـْ 

ٚ َوَفُِ َٕ ق ُّ َِ ْؿ َوَمٚ َط ـُ َِّٔبِٚت َمٚ َرَزْؿَْٚ ـْ َض  .[57-49رة: ]اًمب٘مِم

 وذم دذه أل٤مت ُمـ آسمتم ء:

ًٓ قمـ ؿمٙمردؿ اهلل قمغم ٟمج٤مهتؿ ُمـ  -1 اخت٤مذ سمٜمل إرسائٞمؾ اًمٕمجؾ لٕمبدوٟمف، سمد

 اًمٖمرق وُمـ ومرقمقن، وهمػممه٤م ُمـ اًمٜمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ.

 وآل٤مت ذيمر اًمٕمجؾ وقمب٤مدة سمٜمل إرسائٞمؾ ُمـ اًم٘مرآن يمثػمة.

ا ًمف طمتك لرهيؿ اهلل ُمٙم٤مسمرهتؿ وقمٜم٤مددؿ عمقؾمك قمٚمٞمف اًمسم م، وأهنؿ ًمـ ل١مُمٜمق -2

 ضمٝمرة )قمٞم٤مًٟم٤م(، لروٟمف سم٠مسمّم٤مردؿ.

ودذا لٕمتؼم هم٤مل٦م ُمٜمٝمؿ ذم اًمٕمٜم٤مد، واجلحقد، واعمٙم٤مسمرة، أهنؿ ًمـ ل١مُمٜمقا طمتك لروا اهلل 

 قمٞم٤مًٟم٤م سم٠مسمّم٤مردؿ.
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َهَٚك ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  -3 ًَ ْب بِ َْٚ اِْضِ ِْ َُ ْقِمِف َؾ ََ
ََك ُمقَشك فِ ﴿َوإِِذ اْشَتْس

َجَر َؾْٕٚ  ـْ ِرْزِق اْلَ ُبقا ِم ُِقا َواْذَ ـُ ْؿ  َِّبُ ٍٚس َمْؼَ َٕ ؾه ُأ ـُ ًٚ َؿْد َظَِِؿ  ْْٔ َة َظ َجَرْت ِمُْْف اْثََْتٚ َظْؼَ ٍَ

ـَ  ِسِدي ٍْ َْرِض ُم ْٕ َثْقا ِِف ا ًْ ٍٚم َواِحٍد َؾْٚدُع *  اهللِ َوٓ َت ًَ ْهِزَ َظَذ َض َٕ ـْ  ُتْؿ َيٚ ُمقَشك َف ِْ َوإِْذ ُؿ

ِرْج فَ  ٚ َؿَٚل َفَْٚ َرب َؽ ُُيْ َٓ
ٚ َوَبَهِِ َٓ ٚ َوَظَدِش َٓ ٚ َوُؾقِم َٓ

ٚ َوِؿث ٚئِ َٓ
ِِ َْ ـْ َب َْرُض ِم ْٕ ُٝ ا ٚ  ُتْْبِ َْٚ ِِم

 ْٝ َب َْٖفُتْؿ َوُِضِ ْؿ َمٚ َش ُُ َٕك بِٚف ِذي ُهَق َخْرٌ اْهبُِىقا ِمْكًا َؾِ٘ن  َف َأَتْسَتْبِدُفقَن اف ِذي ُهَق َأْد

 َْ َُ ُٜ َوادَْْس ف  ُؿ افذِّ ِٓ ْٔ َِ ُروَن بآَيِٚت اهللِ َظ ٍُ ُْ ُٕقا َي ٚ ـَ ُْؿ  َّٖن  َؽ بِ
ـَ اهلِل َذفِ ٍٛ ِم َو ٌَ ُٜ َوَبُٚءوا بِ

َتُدوَن﴾ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ؼِّ َذفَِؽ باَِم َظَهْقا َو ْرِ اْلَ ٌَ َِّٔغ بِ ُِقَن افْ بِ ُت َْ  .[61-60]اًمب٘مرة: َوَي

احلجر، أٟمٕمؿ قمغم سمٜمل إرسائٞمؾ سمٜمٕمؿ يمثػمة، ٓ شمٕمد وٓ حتَم ًمٜم٤م، وُمٜمٝم٤م رضب 

َْٚ واٟمٗمج٤مر اعم٤مء ُمٜمف، ًمس٘مٞم٤م سمٜمل إرسائٞمؾ، وُمٜمٝم٤م اعمـ واًمسٚمقى، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ِْ  ِ ﴿َوَط

قَٕ  ُّ َِ ْؿ َوَمٚ َط ـُ َِّٔبِٚت َمٚ َرَزْؿَْٚ ـْ َض ُِقا ِم ـُ َِْقى  ـ  َوافس  ُؿ ادَْ ُُ ْٔ َِ َزْفَْٚ َظ ْٕ اَمَم َوَأ ٌَ ُؿ اْف ُُ ْٔ َِ ٚ َظ

ق ُّ
ْؿ َيْيِِ ُٓ َس ٍُ ْٕ ُٕقا َأ ٚ ـَ ـْ 

وُمع ذًمؽ مل لِمٕمروا هبذه اًمٜمٕمٛم٦م، وـمٚمبقا  ،[57]اًمب٘مرة: َن﴾َوَفُِ

 همػمد٤م، مم٤م دق أدٟمك ُمٜمٝم٤م سمٙمثػم، وُمقضمقد ذم يمؾ سمم د.
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 قص٘ بكسٗ بين إضسأٜل
َرًة َؿُٚفقا ىم٤مل اهلل ضمؾ ذم قمم ه:  ََ ْؿ َأْن َتْذَبُحقا َب ـُ ُْٖمُر ْقِمِف إِن  اهللَ َي ََ

﴿َوإِْذ َؿَٚل ُمقَشك فِ

ٚ ُهزُ  َٕ ِٚهِِغَ َأَتت ِخُذ ـَ اْْلَ قَن ِم ـُ ْ َفَْٚ َمٚ ِهَل *  وًا َؿَٚل َأُظقُذ بِٚهللِ َأْن َأ َؿُٚفقا اْدُع َفَْٚ َرب َؽ ُيَبغِّ

َمُرونَ  ْٗ ُِقا َمٚ ُت ًَ ٌر َظَقاٌن َبْغَ َذفَِؽ َؾْٚؾ ُْ َرٌة ٓ َؾِٚرٌض َوٓ بِ ََ َٚ َب َُقُل إِّن  ُف َي  ٕ َؿُٚفقا اْدُع *  َؿَٚل إِ

ـَ  َفَْٚ َرب َؽ  َراُء َؾِٚؿٌع َفْقُّنَٚ َترُسه افْ ٚطِِري ٍْ َرٌة َص ََ َٚ َب َُقُل إِّن  ُف َي  ٕ ْ َفَْٚ َمٚ َفْقُّنَٚ َؿَٚل إِ َؿُٚفقا *  ُيَبغِّ

َتُدونَ  ْٓ ٚ إِْن َصَٚء اهلُل دَُ  ٕ َْْٔٚ َوإِ َِ َر َتَنَٚبَف َظ ََ ْ َفَْٚ َمٚ ِهَل إِن  اْفَب َؽ ُيَبغِّ َُقُل ؿَ *  اْدُع َفَْٚ َرب  ُف َي  ٕ َٚل إِ

 َٝ َن ِجْئ ْٔ ٚ َؿُٚفقا ا َٓ َٜ ؾِٔ َٔ ٌٜ ٓ ِص َّ  ِ ْرَث ُمَس ل اْلَ
َِ َْرَض َوٓ َتْس ْٕ َرٌة ٓ َذُفقٌل ُتثُِر ا ََ َٚ َب إِّن 

ُِقنَ  ًَ ٍْ ُٚدوا َي ـَ ؼِّ َؾَذَبُحقَهٚ َوَمٚ  ٚ َواهللُ ُُمْرِ *  بِْٚلَ َٓ اَرْأُتْؿ ؾِٔ ًٚ َؾٚد  س ٍْ َٕ ُتْؿ  ِْ ُْْتْؿ َوإِْذ َؿَت ـُ ٌج َمٚ 

قنَ  ُّ ُت ُْ ْؿ *  َت ُُ  ِ ًَ ْؿ مَيٚتِِف َف ُُ ِٔل اهللُ ادَْْقَتك َوُيِري َذفَِؽ حُيْ ـَ  ٚ َٓ ِو ًْ ُبقُه بَِب َْٚ اِْضِ ِْ َُ َؾ

ُِقَن﴾ َِ ًْ  .[73-67]اًمب٘مرة: َت

 (:1/160) "ومتح اًم٘مدلر"ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مِّن ذم 

دذه اعمس٤مًمؽ ذم هم٤مًم٥م ُم٤م )دذا ٟمقع ُمـ أٟمقاع شمٕمٜمتٝمؿ اعم٠مًمقوم٦م، وم٘مد يم٤مٟمقا لسٚمٙمقن 

أُمردؿ اهلل سمف، وًمق شمريمقا اًمتٕمٜم٧م وإؾمئٚم٦م اعمتٙمٚمٗم٦م، ٕضمزأدؿ ذسمح سم٘مرة ُمـ قمرض 

 ادـاًمب٘مرة، وًمٙمٜمٝمؿ ؿمددوا، ومِمدد اهلل قمٚمٞمٝمؿ(. 
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 قص٘ مْضٙ مع اخلضس علَٔنا الطالو
َّ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َغ جَمْ ُِ َتُٚه ٓ َأْبَرُح َحت ك َأْب ٍَ

ـِ َأْو َأْمِِضَ ﴿َوإِْذ َؿَٚل ُمقَشك فِ َع اْفَبْحَرْي

 ًٚ ب َُ ًٚ *  ُح ب ُف ِِف اْفَبْحِر َسَ َِ َذ َشبِٔ َ اَم َؾُٚت  َٔٚ ُحقَِتُ ِس َٕ اَم 
ِٓ ِْْٔ َع َب َّ ٚ جَمْ ٌَ َِ ام  َب َِ ام  َجَٚوَزا َؿَٚل *  َؾ َِ َؾ

 ًٚ ََٕهب ٚ َهَذا  َٕ ِر ٍَ ـْ َش َْٔٚ ِم
َِ ْد َف ََ ٚ َف َٕ َتُٚه متَِْٚ َؽَداَء ٍَ

ْخَرِة َؾِِّ٘نِّ َؿَٚل َأَرَأيْ *  فِ َٝ إِْذ َأَوْيَْٚ إَِػ افه 

 ًٚ ُف ِِف اْفَبْحِر َظَجب َِ َذ َشبِٔ َ َرُه َواُت  ـُ َْٔىُٚن َأْن َأْذ ٓ  افن  َسُِٕٚٔف إِ ْٕ قَت َوَمٚ َأ ُٝ اْلُ ِسٔ َؿَٚل *  َٕ

ٚ َؿَههًٚ  ا َظَذ مَثِٚرمِهَ ْبِغ َؾْٚرَتد  َٕ  ٚ ْ ـُ ـْ *  َذفَِؽ َمٚ  ـْ َؾَقَجَدا َظْبدًا ِم ًٜ ِم َُْْٔٚه َرمْحَ ٚ مَت َٕ ِظَبِٚد

امً  ِْ ٚ ِظ  ٕ ـْ َفُد َُْٚه ِم ّْ  ِ ٚ َوَظ َٕ َٝ ُرْصداً *  ِظِْْد ّْ ِِّ ٚ  ُظ ـِ ِِم َّ ِِّ ًَ َؽ َظَذ َأْن ُت ًُ بِ  َؿَٚل َفُف ُمقَشك َهْؾ َأت 

ًَِل َصْزاً *  ـْ َتْسَتىَِٔع َم َؽ َف  ٕ ْ حُتِطْ *  َؿَٚل إِ َْٔػ َتْهِزُ َظَذ َمٚ  َْ ـَ َؿَٚل *  بِِف ُخْزاً  َو

ٍء *  َشَتِجُدِِّن إِْن َصَٚء اهلُل َصٚبِرًا َوٓ َأْظِِص َفَؽ َأْمراً  ـْ َرْ َْٖفِْل َظ َتِْل َؾل َتْس ًْ َب َؿَٚل َؾِِ٘ن ات 

راً  ـْ ٚ َؿَٚل َأَخرَ *  َحت ك ُأْحِدَث َفَؽ ِمُْْف ِذ َٓ  َخَرَؿ
ِٜ
َْٔ
ٍِ
ٚ َحت ك إَِذا َرـَِبٚ ِِف افس  ََ َِ َى ْٕ ٚ َؾٚ َٓ ْؿَت

ًٚ إِْمراً  ْٔئ َٝ َص ْد ِجْئ ََ ٚ َف َٓ َِ ِرَق َأْه ٌْ ًَِل َصْزاً *  فُِت ـْ َتْسَتىَِٔع َم َؽ َف  ٕ ْ َأُؿْؾ إِ َؿَٚل ٓ *  َؿَٚل َأ َْ

ـْ َأْمِري ُظرْساً  ِْل ِم َْ ُٝ َوٓ ُتْرِه ِسٔ َٕ اِخْذِِّن باَِم  َٗ ُف َؿَٚل *  ُت َِ َت ََ ًٚ َؾ َٔٚ ُؽلم
َِ ٚ َحت ك إَِذا َف ََ َِ َى ْٕ  َؾٚ

راً  ُْ ُٕ  ًٚ ْٔئ َٝ َص ْد ِجْئ ََ ٍس َف ٍْ َٕ ْرِ  ٌَ ًٜ بِ  ٔ
ًٚ َزـِ س ٍْ َٕ  َٝ ِْ ـْ َتْسَتىَِٔع *  َأَؿَت ٕ َؽ َف ْ َأُؿْؾ َفَؽ إِ َؿَٚل َأ َْ

ًَِل َصْزاً  ـْ َفُدِّنِّ ُظْذراً *  َم َٝ ِم ٌْ َِ َدَهٚ َؾل ُتَهِٚحْبِْل َؿْد َب ًْ ٍء َب ـْ َرْ َْٖفُتَؽ َظ *  َؿَٚل إِْن َش

 ََ َِ َى ْٕ ٚ ِجَدارًا ُيِريُد َؾٚ َٓ ٚ َؾَقَجَدا ؾِٔ قمُهَ ٍُ ِّٔ َبْقا َأْن ُيَو
َٖ ٚ َؾ َٓ َِ اَم َأْه ًَ  اْشَتْى

ٍٜ َٔٚ َأْهَؾ َؿْرَي  ٚ َحت ك إَِذا َأَت

ِْٔف َأْجراً  َِ َٝ َفت َخْذَت َظ َؿَٚمُف َؿَٚل َفْق ِصْئ
َٖ ََض  َؾ بُِّئَؽ *  َأْن َيْْ َٕ ُٖ َِْْٔؽ َش ِْْٔل َوَب  َؿَٚل َهَذا ؾَِراُق َب

ِْٔف َصْزاً  َِ ِويِؾ َمٚ  َْْ َتْسَتىِْع َظ
ْٖ ََٖرْدُت *  بَِت ُِقَن ِِف اْفَبْحِر َؾ َّ ًْ َغ َي

ْٝ دََِسٚـِ َٕ ٚ َُ ُٜ َؾ َْٔ
ٍِ
ٚ افس  َأم 

 ًٚ ٍٜ َؽْهب َْٔ
ٍِ ؾ  َش ـُ ُْٖخُذ  َٚن َوَراَءُهْؿ َمٌِِؽ َي ـَ ٚ َو َٓ ِمَْْغِ *  َأْن َأِظَٔب ْٗ َٚن َأَبَقاُه ُم َُ ٌُلُم َؾ ٚ اْف  َوَأم 
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راً  ٍْ ـُ ًٚ َو َٕٚٔ ٌْ اَم ُض ُٓ ََ ًٚة َوَأْؿَرَب ُرمْحًٚ *  َؾَخِنَْٔٚ َأْن ُيْرِه ـَ اَم َخْرًا ِمُْْف َز ُ اَم َرِّبه ٚ َأْن ُيْبِدهَلُ َٕ َرْد
َٖ *  َؾ

َٚن َأبُ  ـَ اَم َو ٌْْز هَلُ ـَ َتُف  َٚن حَتْ ـَ  َو
ِٜ
ْغِ ِِف ادَِْديَْ َّ  َيتِٔ

ٌُلَمْغِ َٚن فِ َُ َداُر َؾ ٚ اْْلِ ََٖراَد َوَأم  ًٚ َؾ ٚ َصِٚل قمُهَ

ـْ َأْمِري َذفَِؽ تَ  ُتُف َظ ِْ ًَ َؽ َوَمٚ َؾ ـْ َربِّ ًٜ ِم ٚ َرمْحَ َْْزمُهَ ـَ ٚ َوَيْسَتْخِرَجٚ  مُهَ ٚ َأُصد  ٌَ ُِ ِْٖويُؾ َربهَؽ َأْن َيْب

ِْٔف َصْزًا﴾ َِ  [82-60]اًمٙمٝمػ: َمٚ  َْْ َتْسىِْع َظ

ـْ 2380(، وُمسٚمؿ سمرىمؿ )122سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"وذم   ،يَمْٕم٥ٍم  ـِ سمْ  ُأيَب  (: قَم

ـِ  اِئٞمَؾ  ،َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ اًمٜمىبِل   قْم رْسَ
وَمُسِئَؾ  ،ىَم٤مَم ُُمقؾَمك اًمٜمىبِلُّ ظَمٓمِٞمًب٤م ذِم سَمٜمِل إِ

وَم٠َمْوطَمك اهللُ إًَِمْٞمِف  ،ْٚمَؿ إًَِمْٞمفِ إِْذ مَلْ َلُردى اًْمٕمِ  ،وَمَٕمَت٥َم اهللُ قَمَٚمْٞمفِ  ،َأَٟم٤م َأقْمَٚمؿُ  :وَمَ٘م٤مَل  ؟َأيُّ اًمٜمى٤مِس َأقْمَٚمؿُ 

ـِ ُدَق َأقْمَٚمُؿ ُِمٜمَْؽ  ـْ قِمَب٤مِدي سمَِٛمْجَٛمِع اًْمَبْحَرْل ًَمُف  :وَمِ٘مٞمَؾ  ؟َويَمْٞمَػ سمِفِ  ،َل٤م َرب   :ىَم٤مَل  ،َأنى قَمْبًدا ُِم

ـِ ُٟمقٍن َومَحَمَ   َواْٟمَٓمَٚمَؼ سمَِٗمَت٤مهُ  ،صَمؿى وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ  ،امْحِْؾ طُمقشًم٤م ذِم ُِمْٙمَتٍؾ وَم٢مَِذا وَمَ٘مْدشَمُف وَمُٝمقَ  ُلقؿَمَع سْم

ْخَرِة َوَضَٕم٤م ُرُءوؾَمُٝماَم َوَٟم٤مَُم٤م ،طُمقشًم٤م ذِم ُِمْٙمَتؾٍ  ـْ  ،طَمتىك يَم٤مَٟم٤م قِمٜمَْد اًمّمى وَم٤مْٟمَسؾى احْلُقُت ُِم

سًم٤م ََذ ؾَمبِٞمَٚمُف ذِم اًْمَبْحِر رَسَ ًَمْٞمَٚمتِِٝماَم وَم٤مْٟمَٓمَٚمَ٘م٤م سَمِ٘مٞمى٦َم  ،َويَم٤مَن عمُِقؾَمك َووَمَت٤مُه قَمَجًب٤م ،اعمِْْٙمَتِؾ وَم٤مختى

ـْ ؾَمَٗمِرَٟم٤م َدَذا َٟمَّمًب٤م :وَمَٚمامى َأْصَبَح ىَم٤مَل ُُمقؾَمك ًمَِٗمَت٤مهُ  ،َوَلْقَُمُٝماَم  َومَلْ جَيِْد  ،آشمِٜم٤َم هَمَداَءَٟم٤م ًَمَ٘مْد ًَمِ٘مٞمٜم٤َم ُِم

ـْ اًمٜمىَّم٥ِم طَمتىك ضَم٤مَوَز اعمََْٙم٤مَن اًمىِذي ُأُِمَر سمِفِ  ٤م ُِم ٧َم إِْذ َأَوْلٜم٤َم َأَرَألْ  :ًَمُف وَمَت٤مهُ  :وَمَ٘م٤مَل  ،ُُمقؾَمك َُمسًّ

ْٞمَٓم٤منُ  ٓى اًمِمى ْخَرِة وَم٢مِِّن  َٟمِسٞم٧ُم احْلُقَت َوَُم٤م َأْٟمَس٤مٟمِٞمِف إِ َذًمَِؽ َُم٤م يُمٜمى٤م َٟمْبِٖمل  :ىَم٤مَل ُُمقؾَمك ،إمَِم اًمّمى

٤م ىَمَّمًّم٤م ا قَمغَم آصَم٤مِرمِهَ ك سمَِثْقٍب  ،وَم٤مْرشَمدى ْخَرِة إَِذا َرضُمٌؾ ُُمَسجًّ  :ىَم٤مَل َأْو  ،وَمَٚمامى اْٟمَتَٝمَٞم٤م إمَِم اًمّمى

ك سمَِثْقسمِفِ  َؿ ُُمقؾَمك ،شَمَسجى مَ مُ  :وَمَ٘م٤مَل اخْلرَِضُ  ،وَمَسٚمى  ،َأَٟم٤م ُُمقؾَمك :وَمَ٘م٤مَل  ،َوَأٟمىك سم٠َِمْرِضَؽ اًمسى

اِئٞمَؾ  :وَمَ٘م٤مَل  رْسَ
بُِٕمَؽ قَمغَم َأْن شُمَٕمٚم َٛمٜمِل مِمى٤م قُمٚم ْٛم٧َم  :ىَم٤مَل  ،َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مَل  ،ُُمقؾَمك سَمٜمِل إِ َدْؾ َأشمى

ا َل٤م ُُمقؾَمكإِٟمى  :ىَم٤مَل  ؟َرؿَمًدا ـْ شَمْسَتِٓمٞمَع َُمِٕمَل َصؼْمً َٛمٜمِٞمفِ  ،َؽ ًَم ـْ قِمْٚمِؿ اهللِ قَمٚمى َٓ  ،إِِّن  قَمغَم قِمْٚمٍؿ ُِم

َٓ َأقْمَٚمُٛمفُ  َٛمَٙمُف  َٓ  :ىَم٤مَل  ،شَمْٕمَٚمُٛمُف َأْٟم٧َم َوَأْٟم٧َم قَمغَم قِمْٚمٍؿ قَمٚمى ؾَمَتِجُدِِّن إِْن ؿَم٤مَء اهلُل َص٤مسمًِرا َو
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ْت هِبِاَم ؾَمِٗمٞمٜم٦ٌَم  ،٤م َلْٛمِِمَٞم٤مِن قَمغَم ؾَم٤مطِمِؾ اًْمَبْحِر ًَمْٞمَس هَلاَُم ؾَمِٗمٞمٜم٦َمٌ وَم٤مْٟمَٓمَٚم٘مَ  ،َأقْمِِص ًَمَؽ َأُْمًرا وَمَٛمرى

٤م ٤م سمَِٖمػْمِ َٟمْقلٍ  ،وَمَٙمٚمىُٛمقُدْؿ َأْن َُيِْٛمُٚمقمُهَ وَمَج٤مَء قُمّْمُٗمقٌر وَمَقىَمَع قَمغَم  ،وَمُٕمِرَف اخْلرَِضُ وَمَحَٛمُٚمقمُهَ

ِٗمٞمٜم٦َِم وَمٜمََ٘مَر َٟمْ٘مَرًة َأْو ٟمَ  َل٤م ُُمقؾَمك َُم٤م َٟمَ٘مَص قِمْٚمِٛمل  :وَمَ٘م٤مَل اخْلرَِضُ  ،ْ٘مَرشَملْمِ ذِم اًْمَبْحرِ طَمْرِف اًمسى

ٓى يَمٜمَْ٘مَرِة َدَذا اًْمُٕمّْمُٗمقِر ذِم اًْمَبْحرِ  ـْ قِمْٚمِؿ اهللِ إِ ـْ َأًْمَقاِح  ،َوقِمْٚمُٛمَؽ ُِم وَمَٕمَٛمَد اخْلَرِضُ إمَِم ًَمْقٍح ُِم

ِٗمٞمٜم٦َِم وَمٜمََزقَمفُ  قَمَٛمْدَت إمَِم ؾَمِٗمٞمٜمَتِِٝمْؿ وَمَخَرىْمَتَٝم٤م  ،ُٚمقَٟم٤م سمَِٖمػْمِ َٟمْقلٍ ىَمْقٌم مَحَ  :وَمَ٘م٤مَل ُُمقؾَمك ،اًمسى

ا :ىَم٤مَل  ،ًمُِتْٖمِرَق َأْدَٚمَٝم٤م ـْ شَمْسَتِٓمٞمَع َُمِٕمَل َصؼْمً َٓ  :ىَم٤مَل  ،َأمَلْ َأىُمْؾ إِٟمىَؽ ًَم َٓ شُم١َماظِمْذِِّن سماَِم َٟمِسٞم٧ُم َو

ا ـْ َأُْمِري قُمرْسً ـْ ُمُ  ،شُمْرِدْ٘مٜمِل ُِم ُومَم ُِم ْٕ وَم٢مَِذا هُممَ ٌم َلْٚمَٕم٥ُم  ،وَم٤مْٟمَٓمَٚمَ٘م٤م ،قؾَمك ٟمِْسَٞم٤مًٟم٤موَمَٙم٤مَٟم٧ْم ا

ـْ َأقْممَ هُ  َأىَمَتْٚم٧َم َٟمْٗمًس٤م  :وَمَ٘م٤مَل ُُمقؾَمك ،وَم٤مىْمَتَٚمَع َرْأؾَمُف سمَِٞمِدهِ  ،َُمَع اًْمِٖمْٚماَمِن وَم٠َمظَمَذ اخْلرَِضُ سمَِرْأؾِمِف ُِم

ـْ شَمْس  :ىَم٤مَل  ،َزيمِٞمى٦ًم سمَِٖمػْمِ َٟمْٗمسٍ  اَأمَلْ َأىُمْؾ ًَمَؽ إِٟمىَؽ ًَم وَم٤مْٟمَٓمَٚمَ٘م٤م طَمتىك إَِذا َأشَمَٞم٤م َأْدَؾ  ،َتٓمِٞمَع َُمِٕمَل َصؼْمً

٤م ىَم٤مَل  ،وَمَقضَمَدا ومِٞمَٝم٤م ضِمَداًرا ُلِرلُد َأْن َلٜمَْ٘مضى وَم٠َمىَم٤مَُمفُ  ،ىَمْرَل٦ٍم اؾْمَتْٓمَٕماَم َأْدَٚمَٝم٤م وَم٠َمسَمْقا َأْن ُلَْمٞم ُٗمقمُهَ

ْذَت قَمَٚمْٞمِف َأضْمًراًَمْق ؿِم  :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف ُُمقؾَمك ،اخْلرَِضُ سمَِٞمِدِه وَم٠َمىَم٤مَُمفُ  َ ختى َٓ َدَذا ومَِراُق سَمْٞمٜمِل  :ىَم٤مَل  ،ْئ٧َم 

ًَمَقِدْدَٟم٤م ًَمْق َصؼَمَ  ،َلْرطَمُؿ اهللُ ُُمقؾَمك« :َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ ىَم٤مَل اًمٜمىبِلُّ  ،َوسَمْٞمٜمَِؽ 

٤م ـْ َأُْمِرمِهَ  .»طَمتىك ُلَ٘مصى قَمَٚمْٞمٜم٤َم ُِم
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 مُبغٕ قازٌّ علٙ مْضٙ ّقْ
ـَ ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  َُْْٔٚه ِم ْؿ َومَت ِٓ ْٔ َِ ٌَك َظ ـْ َؿْقِم ُمقَشك َؾَب َٚن ِم ـَ ﴿إِن  َؿُٚروَن 

َرْح إِن  اهللَ ٓ ٍْ ِة إِْذ َؿَٚل َفُف َؿْقُمُف ٓ َت ق  َُ  ُأويِل اْف
ِٜ ْهَب ًُ ُف َفَتُْقُء بِْٚف ٚحِتَ ٍَ ُْقِز َمٚ إِن  َم ُُ ٛه اْف

 حُيِ

ِرِحغَ  ٍَ اَم وَ *  اْف ـَ ـْ  َٔٚ َوَأْحِس ْٕ ـَ افده َِٕهَٔبَؽ ِم ِخَرَة َوٓ َتَْْس  ْٔ اَر ا اْبَتِغ ؾِٔاَم مَتَٚك اهللُ افد 

ـَ  ِسِدي ٍْ ٛه ادُْ
َْرِض إِن  اهللَ ٓ حُيِ ْٕ َسَٚد ِِف ا ٍَ َْٔؽ َوٓ َتْبِغ اْف ـَ اهللُ إَِف اَم ُأوتُِٔتُف َظَذ *  َأْحَس  ٕ َؿَٚل إِ

ٍؿ ِظِْْدي َأوَ  ِْ َثُر ِظ ـْ ًة َوَأ ـْ ُهَق َأَصده ِمُْْف ُؿق  ُروِن َم َُ ـَ اْف ـْ َؿْبِِِف ِم ََِؽ ِم ْؿ َأن  اهللَ َؿْد َأْه َِ ًْ ْ َي َْ 

ُٕقِِّبُِؿ ادُْْجِرُمقنَ  ـْ ُذ َُٖل َظ ًٚ َوٓ ُيْس ـَ ُيِريُدوَن *  َْجًْ َؾَخَرَج َظَذ َؿْقِمِف ِِف ِزيَْتِِف َؿَٚل اف ِذي

َٚٔ ْٕ ََٔٚة افده ُف َفُذو َحظٍّ َظئِؿٍ  اْلَ  ٕ َٝ فََْٚ ِمْثَؾ َمٚ ُأوِِتَ َؿُٚروُن إِ ْٔ َؿ *  َيٚ َف ِْ ًِ ـَ ُأوُتقا اْف َوَؿَٚل اف ِذي

ٚبُِرونَ  ٓ  افه  َٚهٚ إِ  َ َِ ًٚ َوٓ ُي َؾ َصِٚل
ِّ ـَ َوَظ ـْ مَم َ

ْؿ َثَقاُب اهللِ َخْرٌ دِ ُُ َِ َْٚ بِِف *  َوْي ٍْ َؾَخَس

َْرَض ؾَ  ْٕ ـَ َوبَِداِرِه ا ي ـَ ادَُْْْتِكِ َٚن ِم ـَ ـْ ُدوِن اهللِ َوَمٚ  ُف ِم َٕ و ٍٜ َيُْْكُ ـْ ؾَِئ َٚن َفُف ِم ـَ *  اَم 

ـْ ِظبَ  ـْ َيَنُٚء ِم َ
ْزَق دِ ن  اهلَل َيْبُسُط افرِّ

َٖ َُ َُقُفقَن َوْي َْمِس َي ْٕ ُف بِٚ َٕ ٚ َُ ـَ مَتَْ ْقا َم ِٚدِه َوَأْصَبَح اف ِذي

ـ  ا ِدُر َفْقٓ َأْن َم َْ ٚؾُِرونَ َوَي َُ ُِِح اْف ٍْ ُف ٓ ُي  ٕ َٖ َُ َسَػ بَِْٚ َوْي َْْٔٚ َْلَ َِ ِخَرُة *  هللُ َظ ْٔ اُر ا َِْؽ افد 
تِ

ََِغ﴾ ت  ُّ ِْ
ُٜ فِ ِٚؿَب ًَ َْرِض َوٓ َؾَسٚدًا َواْف ْٕ ّقًا ِِف ا ُِ ـَ ٓ ُيِريُدوَن ُظ ِذي  ِ

ٚ فِ َٓ ُِ ًَ ْج -76]اًم٘مّمص: َٕ

83].  
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 بأٌ بُ عًٔبا خلكًٔاأذٓ٘ بين إضسأٜل ملْضٙ علُٔ الطالو 
ـْ َأيِب ُدَرْلَرَة َريِضَ اهلُل (: 339(، وُمسٚمؿ سمرىمؿ )3404روى اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) قَم

إِنى ُُمقؾَمك يَم٤مَن َرضُممً  طَمِٞمٞم٤ًّم « :َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مَل  ،قَمٜمْفُ 

ءٌ  :ؾِمت ػًما ـْ ضِمْٚمِدِه َرْ اِئٞمَؾ  ،اؾْمتِْحَٞم٤مًء ُِمٜمْفُ  َٓ ُلَرى ُِم ـْ سَمٜمِل إرِْسَ ـْ آَذاُه ُِم َُم٤م  :وَمَ٘م٤مًُمقا ،وَمآَذاُه َُم

ـْ قَمْٞم٥ٍم سمِِجْٚمِدهِ  ٓى ُِم َ إِ ٤م سَمَرٌص  ،َلْسَتؽِمُ َدَذا اًمتىَسؽمُّ ٤م ُأْدَرةٌ  ،إُِمى ٤م آوَم٦مٌ  ،َوإُِمى َوإِنى اهللَ َأَراَد َأْن  ،َوإُِمى

َئُف مِمى٤م ىَم٤مًُمقا عمُِقؾَم  وَمَٚمامى وَمَرَغ  ،وَمَقَضَع صمَِٞم٤مسَمُف قَمغَم احْلََجِر صُمؿى اهْمَتَسَؾ  ،وَمَخمَ  َلْقًُم٤م َوطْمَدهُ  ،كُلؼَم 

 ،وَم٠َمظَمَذ ُُمقؾَمك قَمَّم٤مُه َوـَمَٚم٥َم احْلََجرَ  ،َوإِنى احْلََجَر قَمَدا سمَِثْقسمِفِ  ،َأىْمَبَؾ إمَِم صمَِٞم٤مسمِِف ًمَِٞم٠ْمظُمَذَد٤م

اِئٞمَؾ  ، طَمَجرُ صَمْقيِب طَمَجُر صَمْقيِب  :وَمَجَٕمَؾ َلُ٘مقُل  ـْ سَمٜمِل إرِْسَ وَمَرَأْوُه قُمْرَل٤مًٟم٤م  ،طَمتىك اْٟمَتَٝمك إمَِم َُمإَلٍ ُِم

ـَ َُم٤م ظَمَٚمَؼ اهللُ َوَأسْمَرَأُه مِمى٤م َلُ٘مقًُمقنَ  َوـَمِٗمَؼ سم٤ِمحْلََجِر  ،َوىَم٤مَم احْلََجُر وَم٠َمظَمَذ صَمْقسَمُف وَمَٚمبَِسفُ  ،َأطْمَس

سًم٤م سمَِٕمَّم٤مهُ  سمِفِ وَمَقاهلِل إِنى سم٤ِمحْلَجَ  ،رَضْ ـْ َأصَمِر رَضْ  :وَمَذًمَِؽ ىَمْقًُمفُ  ،صَممَ صًم٤م َأْو َأْرسَمًٕم٤م َأْو مَخًْس٤م ،ِر ًَمٜمََدسًم٤م ُِم

َٚن ِظَْْد اهللِ  ـَ ٚ  َؿُٚفقا َو َأُه اهللُ ِِم ـَ مَذْوا ُمقَشك َؾَز  ٚف ِذي ـَ ُٕقا  ق ُُ ـَ مَمُْقا ٓ َت ٚ اف ِذي َ ﴿َيٚ َأُّيه

﴾ًٚ  .»[69]إطمزاب:َوِجٔٓ

ي، ومل لذيمر ُمسٚمؿ أل٦م ذم دذا اعمقضع، ورواه ُمسٚمؿ ذم يمت٤مب دذا ًمٗمظ اًمبخ٤مر

ـَ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وزاد وٟمزًم٧م:  اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ ُمقؾمك ِذل ٤َم اًمى ﴿َل٤م َأهيُّ

َأُه اهللُ مِمى٤م ىَم٤مًُمقا َويَم٤مَن قِمٜمَْد اهلِل  ـَ آَذْوا ُُمقؾَمك وَمؼَمى ِذل آَُمٜمُقا ٓ شَمُٙمقُٟمقا يَم٤مًمى

 .[69اب:]إطمزَوضِمٞمٝم٤ًم﴾

ـْ قَمْبدِ 1062(، وُمسٚمؿ )3405سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"وذم  ـِ  اهللِ (: قَم سْم

 :وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ  ،ىَمْساًم  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ ىَمَسَؿ اًمٜمىبِلُّ  :ىَم٤مَل  ،َريِضَ اهلُل قَمٜمْفُ  َُمْسُٕمقدٍ 
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 َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَم٠َمشَمْٞم٧ُم اًمٜمىبِلى  ،إِنى َدِذِه ًَمِ٘مْسَٛم٦ٌم َُم٤م ُأِرلَد هِب٤َم َوضْمُف اهللِ

شُمفُ  ىَمْد ُأوِذَي  ،َلْرطَمُؿ اهللَ ُُمقؾَمك« :صُمؿى ىَم٤مَل  ،وَمَٖمِْم٥َم طَمتىك َرَأْل٧ُم اًْمَٖمَْم٥َم ذِم َوضْمِٝمفِ  ،وَم٠َمظْمؼَمْ

ـْ َدَذا وَمَّمؼَمَ   .»سم٠َِميْمَثَر ُِم

 (: 2/217) "ال٦م واًمٜمٝم٤مل٦ماًمبد"ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم رمحف اهلل ذم 

)وسم٤مجلٛمٚم٦م ومنملٕم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسم م يم٤مٟم٧م ذلٕم٦م قمٔمٞمٛم٦م، وأُمتف يم٤مٟم٧م أُم٦م 

يمثػمة، ووضمد ومٞمٝمؿ أٟمبٞم٤مء، وقمٚمامء، وزد٤مد، وأدسم٤مء، وُمٚمقك، وأُمراء، وؾم٤مدات، ويمؼماء، 

ًمٙمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا ومب٤مدوا وشمبدًمقا، يمام سمدًم٧م ذلٕمتٝمؿ، وُمسخقا ىمردة وظمٜم٤مزلر، صمؿ ٟمسخ٧م 

د ُم٤م رُمٚمتٝمؿ، وضمرت قمٚمٞمٝمؿ ظمٓمقب، وأُمقر لٓمقل ذيمرد٤م، وًمٙمـ ؾمٜمق سمٕمد يمؾ طمس٤مب

 ادـومٞمف ُم٘مٜمع عمـ أراد أن لبٚمٖمف ظمؼمد٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، وسمف اًمث٘م٦م وقمٚمٞمف اًمتٙمم ن(.
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 ّفاٗ مْضٙ علُٔ الطالو
ـْ َأيِب ُدَرْلَرَة َريِضَ اهللُ (: 2372(، وُمسٚمؿ سمرىمؿ )1339روى اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) قَم

مَ مأُ  :ىَم٤مَل  ،قَمٜمْفُ  فُ  ،ْرؾِمَؾ َُمَٚمُؽ اعمَْْقِت إمَِم ُُمقؾَمك قَمَٚمْٞمِٝماَم اًمسى فِ  ،وَمَٚمامى ضَم٤مَءُه َصٙمى  ،وَمَرضَمَع إمَِم َرسم 

َٓ ُلِرلُد اعْمَْقَت  :وَمَ٘م٤مَل  َلَْمُع  :اْرضِمْع وَمُ٘مْؾ ًَمفُ  :َوىَم٤مَل  ،وَمَردى اهلُل قَمَٚمْٞمِف قَمْٞمٜمَفُ  ،َأْرؾَمْٚمَتٜمِل إمَِم قَمْبٍد 

 ؟صُمؿى َُم٤مَذا ،َأْي َرب   :ىَم٤مَل  ،سمُِٙمؾ  ؿَمْٕمَرٍة ؾَمٜم٦َمٌ  ،وَمَٚمُف سمُِٙمؾ  َُم٤م هَمٓمى٧ْم سمِِف َلُدهُ  ،ـِ صَمْقرٍ َلَدُه قَمغَم َُمتْ 

نَ  :ىَم٤مَل  ،صُمؿى اعمَْْقُت  :ىَم٤مَل  ْٔ ؾَم٦ِم َرُْمَٞم٦ًم سمَِحَجرٍ  ،وَم٤م َْرِض اعمَُْ٘مدى ْٕ ـْ ا  :ىَم٤مَل  ،وَمَس٠َمَل اهللَ َأْن ُلْدٟمَِٞمُف ُِم

ُه إمَِم ضَم٤مٟم٥ِِم « :َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ََرْلُتُٙمْؿ ىَمؼْمَ َٕ وَمَٚمْق يُمٜم٧ُْم صَمؿى 

مَْحَرِ  ْٕ ِرلِؼ قِمٜمَْد اًْمَٙمثِٞم٥ِم ا وىمد سح ذم آظمر احلدل٨م سمرومٕمف، ويمذا ذم سمٕمض ـمرق  .»اًمٓمى

 ُمسٚمؿ ُمٍمح سمرومٕمف ُمـ أوًمف.
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 ابتالٛ ٍازٌّ علُٔ الطالو
ْؿ ِظْجًل َجَسدًا َفُف ُخَقاٌر َأ َْْ ٕم٤ممم: ىم٤مل اهلل شم ِٓ ِّٔ

ـْ ُحِِ ِدِه ِم ًْ ـْ َب َذ َؿْقُم ُمقَشك ِم َ ﴿َواُت 

ُٕقا َطٚدِِغَ  ٚ ـَ ُذوُه َو َ ِدُّيِْؿ َشبًِٔل اُت  ْؿ َوٓ َُّيْ ُٓ ُّ ِِّ َُ ُف ٓ ُي  ٕ َط ِِف َأْيِدُّيِْؿ َوَرَأْوا *  َيَرْوا َأ َِ َودَ ٚ ُش

ِهق ُْؿ َؿْد َض ـَ َأّن  ي ِٚسِ ـَ اْْلَ ـ  ِم َٕ ق ُُ ْر َفَْٚ َفَْ
ٍِ ٌْ َْٚ َوَي َْٚ َربه ْ َيْرمَحْ ـْ  َْ

َودَ ٚ َرَجَع *  ا َؿُٚفقا َفئِ

ََك  ْؿ َوَأْف ُُ ُتْؿ َأْمَر َربِّ ِْ ِدي َأَظِج ًْ ـْ َب قِِّن ِم ُّ ُت ٍْ َِ ًٚ َؿَٚل بِْئَساَم َخ ُمقَشك إَِػ َؿْقِمِف َؽْوَبَٚن َأِشٍ

َْفَقاَح َوَأَخَذ  ْٕ ِْل ا َٕ ُِق ُت َْ ُٚدوا َي ـَ قِِّن َو ٍُ ًَ ْقَم اْشَتْو ََ ـَ ُأم  إِن  اْف ِْٔف َؿَٚل اْب ُه إَِف بَِرْأِس َأِخِٔف جَيُره

ْقِم افي ٚدِِغَ  ََ ِْل َمَع اْف ِْ ًَ َْظَداَء َوٓ جَتْ ْٕ ْٝ ِبَ ا
ِّ َِخل *  َؾل ُتْن ِٕ ْر يِل َو ٍِ َؿَٚل َربِّ اْؽ

َْٚ ِِف َرمْحَتَِؽ وَ  ِْ امِحِغَ َوَأْدِخ َٝ َأْرَحُؿ افر  ْٕ ـْ *  َأ ٌٛ ِم ْؿ َؽَو ََْٔٚهُلُ ْجَؾ َش
ًِ ُذوا اْف َ ـَ اُت  إِن  اف ِذي

﴾ ـَ ي َسِ ٍْ َْٕجِزي اْدُ َذفَِؽ  ـَ َٔٚ َو ْٕ َِٔٚة افده ٌٜ ِِف اْلَ ِْؿ َوبِذف   .[152-148]إقمراف: َرِّبِّ

ٟمبل اهلل د٤مرون  ومٚمام ذد٥م ٟمبل اهلل ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسم م عمٜم٤مضم٤مة رسمف، اؾمتخٚمػ أظم٤مه،

قمٚمٞمف اًمسم م، ومٚمام قمبد سمٜمق إرسائٞمؾ اًمٕمجؾ، وهن٤مدؿ د٤مرون قمٚمٞمف اًمسم م، اؾمتْمٕمٗمقه، 

 واطمت٘مروه، طمتك يم٤مدوا ل٘متٚمقٟمف ًمٜمٝمٞمف هلؿ قمـ قمب٤مدة اًمٕمجؾ.
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 ابتالٛ امسأٗ فسعٌْ ّماغط٘ ابيتُ
ـَ مَمُْقا اْمَرَأَت ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ِذي  ِ

َب اهللُ َمَثًل فِ ْٝ  ﴿َوَِضَ ؾِْرَظْقَن إِْذ َؿَٚف

ْقِم  ََ ـَ اْف ِْل ِم َٕجِّ ِِِف َو َّ ـْ ؾِْرَظْقَن َوَظ ِْل ِم َٕجِّ  َو
ِٜ
 ْ ًٚ ِِف اْْلَ ْٔت ـِ يِل ِظَْْدَك َب َربِّ اْب

 .[11]اًمتحرلؿ:افي ٚدَِِغ﴾

ـِ   :قَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف وَ ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل ام، ىم٤مل: َريِضَ اهلُل قَمٜمْٝمُ  ٤مسِ بى قمَ  ـِ اسمْ  قَم

َي يِب ومِٞمَٝم٤م« تِل ُأرْسِ ْٞمَٚم٦ُم اًمى لُؾ َُم٤م َدِذِه  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،َأشَم٧ْم قَمكَمى َراِئَح٦ٌم ـَمٞم َب٦مٌ  ،عمَى٤م يَم٤مَٟم٧ْم اًمٚمى َل٤م ضِمؼْمِ

ٞم َب٦مُ  اِئَح٦ُم اًمٓمى ِدَد٤م :وَمَ٘م٤مَل  ؟اًمرى َٓ َوَُم٤م  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،َدِذِه َراِئَح٦ُم َُم٤مؿِمَٓم٦ِم اسْمٜم٦َِم ومِْرقَمْقَن َوَأْو

ُط اسْمٜم٦ََم ومِْرقَمْقَن َذاَت َلْقمٍ  :ىَم٤مَل  ؟ؿَم٠ْمهُن٤َم ـْ َلَدهْي٤َم ،سَمْٞمٜم٤َم ِدَل مُتَِم   :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،إِْذ ؾَمَ٘مَٓم٧ْم اعمِْْدَرى ُِم

ـْ َريب  َوَربُّ َأسمِٞمِؽ اهللُ  ،َٓ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،َأيِب  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم هَل٤َم اسْمٜم٦َُم ومِْرقَمْقنَ  ،سمِْسِؿ اهللِ
 :ىَم٤مًَم٧ْم  ،َوًَمٙمِ

ُه سمَِذًمَِؽ  شْمُف وَمَدقَم٤مَد٤م ،َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،ُأظْمؼِمُ ي ،َل٤م وُممَ َٟم٦مُ  :وَمَ٘م٤مَل  ،وَم٠َمظْمؼَمَ ٤م هَمػْمِ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ؟َوإِنى ًَمِؽ َرسمًّ

ـْ ُٟمَح٤مٍس وَم٠ُممْحَِٞم٧ْم  ،َٟمَٕمْؿ َريب  َوَرسمَُّؽ اهللُ  دُ  ،وَم٠َمَُمَر سمَِبَ٘مَرٍة ُِم َٓ ٤م َأْن شُمْٚمَ٘مك ِدَل َوَأْو َد٤م صُمؿى َأَُمَر هِبَ

َٛمَع قِمَٔم٤مُِمل  :ىَم٤مًَم٧ْم  ؟َوَُم٤م طَم٤مضَمُتِؽ  :ىَم٤مَل  ،إِنى زِم إًَِمْٞمَؽ طَم٤مضَم٦مً  :ىَم٤مًَم٧ْم ًَمفُ  ،ومِٞمَٝم٤م ُأطِم٥مُّ َأْن دَمْ

ـْ احْلَؼ   :ىَم٤مَل  ،َوقِمَٔم٤مَم َوًَمِدي ذِم صَمْقٍب َواطِمٍد َوشَمْدومِٜمَٜم٤َم وَم٠َمَُمَر  :ىَم٤مَل  ،َذًمَِؽ ًَمِؽ قَمَٚمْٞمٜم٤َم ُِم

ِدَد٤م وَم٠ُمًْمُ٘مقا  َٓ ٤َم  ،إمَِم َأْن اْٟمَتَٝمك َذًمَِؽ إمَِم َصبِل  هَل٤َم ُُمْرَضعٍ  ،سَملْمَ َلَدهْي٤َم َواطِمًدا َواطِمًداسم٠َِمْو َويَم٠َمهنى

ـْ َأضْمٚمِفِ  ظِمَرةِ  :ىَم٤مَل  ،شَمَ٘م٤مقَمَس٧ْم ُِم ْٔ ـْ قَمَذاِب ا ْٟمَٞم٤م َأْدَقُن ُِم ْف اىْمَتِحِٛمل وَم٢مِنى قَمَذاَب اًمدُّ  ،َل٤م ُأُمى

ـُ قَمبى  ،وَم٤مىْمَتَحَٛم٧ْم  مَ م :شَمَٙمٚمىَؿ َأْرسَمَٕم٦ٌم ِصَٖم٤مرٌ « :٤مسٍ ىَم٤مَل اسْم ـُ َُمْرَلَؿ قَمَٚمْٞمِف اًمسى  ،قِمٞمَسك اسْم

ـُ َُم٤مؿِمَٓم٦ِم اسْمٜم٦َِم ومِْرقَمْقنَ  ،َوؿَم٤مِدُد ُلقؾُمَػ  ،َوَص٤مطِم٥ُم ضُمَرْل٩ٍم   .»َواسْم

 طمدل٨م طمسـ. ، ودق(310-1/309أمحد )رواه 
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 ابتالٛ ىيب اهلل ْٓغع بً ىٌْ علُٔ الطالو
قا ٞمؾ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ودق ُمـ أٟمبٞم٤مء سمٜمل إرسائ ُِ ـُ َٜ َو ْرَي ََ ُْقا َهِذِه اْف ُُ ُؿ اْش ﴿َوإِْذ ِؿَٔؾ هَلُ

ْؿ َشََْزيُِد  ُُ
ْؿ َخىَِٔئٚتِ ُُ ْر َف ٍِ ٌْ َٕ دًا  ُِقا اْفَبَٚب ُشج  ٌٜ َواْدُخ ُٞ ِصْئُتْؿ َوُؿقُفقا ِحى  ْٔ ٚ َح َٓ ِمْْ

ْؿ َؿْقًٓ *  ادُْْحِسِْغَ  ُٓ قا ِمْْ ُّ َِ ـَ َط َل اف ِذي ـَ َؾَبد  ْؿ ِرْجزًا ِم ِٓ ْٔ َِ َْٚ َظ ِْ ْرَش
َٖ ْؿ َؾ َؽْرَ اف ِذي ِؿَٔؾ هَلُ

قَن﴾ ُّ
ُٕقا َيْيِِ ٚ ـَ اَمِء باَِم   .[162-161ٕقمراف: ا]افس 

ُِقا وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُٞ ِصْئُتْؿ َرَؽدًا َواْدُخ ْٔ ٚ َح َٓ ُِقا ِمْْ ُُ َٜ َؾ ْرَي ََ ُِقا َهِذِه اْف َْٚ اْدُخ ِْ ﴿َوإِْذ ُؿ

دًا َوُؿق ْؿ َوَشَِْزيُد ادُْْحِسِْغَ اْفَبَٚب ُشج  ـُ ْؿ َخَىَٚيٚ ُُ ْر َف
ٍِ ٌْ َٕ  ٌٜ قا *  ُفقا ِحى  ُّ َِ ـَ َط َل اف ِذي َؾَبد 

ُٕقا  ٚ ـَ اَمِء باَِم  ـَ افس  قا ِرْجزًا ِم ُّ َِ ـَ َط َزْفَْٚ َظَذ اف ِذي ْٕ
َٖ ْؿ َؾ َؿْقًٓ َؽْرَ اف ِذي ِؿَٔؾ هَلُ

َُقَن﴾ ُس ٍْ   .[59-58]اًمب٘مرة: َي

ـْ َأيِب ُدَرْلَرَة (: 3015(، وُمسٚمؿ سمرىمؿ )4479سمرىمؿ ) "خ٤مريصحٞمح اًمب"وذم  قَم

ـِ  ،َريِضَ اهللُ قَمٜمْفُ  اِئٞمَؾ « :ىَم٤مَل  ،َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ اًمٜمىبِل   قَم رْسَ
 :ىِمٞمَؾ ًمَِبٜمِل إِ

ًدا َوىُمقًُمقا طِمٓمى٦مٌ  ًُمقا َوىَم٤مًُمقا ،ؾْمَت٤مِدِٝمؿْ وَمَدظَمُٚمقا َلْزطَمُٗمقَن قَمغَم أَ  ،اْدظُمُٚمقا اًْمَب٤مَب ؾُمجى  :وَمَبدى

٦ٌم طَمبى٦ٌم ذِم ؿَمَٕمَرةٍ   .»طِمٓمى

يم٤مٟمقا ذم زُمـ ودذا ُم٤م ذد٥م إًمٞمف اسمـ يمثػم ُمـ أن د١مٓء اًم٘مقم ُمـ سمٜمل إرسائٞمؾ 

  لقؿمع.
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 ابتالٛ ىيب اهلل إلٔاع علُٔ الطالو
ـَ ادُْْرَشِِغَ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ِ ََٔٚس دَ ََ *  ﴿َوإِن  إِْف َُقنَ إِْذ َؿَٚل فِ ًل *  ْقِمِف َأٓ َتت  ًْ َأَتْدُظقَن َب

َِغَ  ٚفِ ـَ اْْلَ فِغَ *  َوَتَذُروَن َأْحَس َو  ْٕ ُؿ ا ُُ
ْؿ َوَرب  مَبٚئِ ُُ ونَ *  اهللَ َرب  ُْؿ َدُْحَّضُ ُبقُه َؾِّ٘ن  ذ  َُ  َؾ

َِِهغَ *  ٓ  ِظَبَٚد اهلِل ادُْْخ ـَ *  إِ ِخِري ْٔ ِْٔف ِِف ا َِ َْٚ َظ ـْ َذفَِؽ *  َظَذ إِْل َيِٚشغَ  َشلمٌ *  َوَتَر ـَ  ٚ  ٕ إِ

ِمَِْغ﴾*  َْٕجِزي اْدُْحِسِْغَ  ْٗ ٚ ادُْ َٕ ـْ ِظَبِٚد ُف ِم  ٕ   [132-123]اًمّم٤موم٤مت:إِ
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 ابتالٛ ىيب اهلل مشْٓل علُٔ الطالو
ِد ُمقَشك إِْذ َؿُٚفقا ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ًْ ـْ َب ـْ َبِْل إِْسائَٔؾ ِم ْ َتَر إَِػ ادأَِْل ِم ُؿ ﴿َأ َْ فَِْبِلٍّ هَلُ

قا  ُِ ٚتِ ََ ٓ  ُت َتُٚل َأ َِ ُؿ اْف ُُ ْٔ َِ َٛ َظ
تِ ـُ ُْٔتْؿ إِْن  ٚتِْؾ ِِف َشبِِٔؾ اهلِل َؿَٚل َهْؾ َظَس ََ ُٕ  ًٚ ْٞ َفَْٚ َمُِِ ًَ َؿُٚفقا اْب

ام   َِ َْٚ َؾ
ٚ َوَأْبَْٚئِ َٕ ـْ ِدَيِٚر ٚتَِؾ ِِف َشبِِٔؾ اهللِ َوَؿْد ُأْخِرْجَْٚ ِم ََ ُٕ   ٓ َتُٚل َوَمٚ َفَْٚ َأ َِ ُؿ اْف ِٓ ْٔ َِ َٛ َظ

تِ ـُ

ْؿ َواهلُل َظٌِِٔؿ بِٚفي ٚدِِغَ  ُٓ ٓ  َؿًِِٔل ِمْْ ْؿ َضُٚفقَت *  َتَقف ْقا إِ ُُ َٞ َف ًَ ْؿ إِن  اهللَ َؿْد َب ُٓ ٔه بِ َٕ ْؿ  َوَؿَٚل هَلُ

ِؽ ِمْْفُ  ِْ ـُ َأَحؼه بِٚدُْ ْح َٕ َْْٔٚ َو َِ ُِْؽ َظ قُن َفُف ادُْ ُُ ٕ ك َي ًٚ َؿُٚفقا َأ ـَ ادَِْٚل َؿَٚل  َمُِِ ًٜ ِم ًَ َت َش ْٗ ْ ُي َو َْ

ـْ َيَنُٚء َواهللُ  ُف َم َُ ِْ ِِت ُم ْٗ ْسِؿ َواهللُ ُي ِؿ َواْْلِ ِْ
ًِ ًٜ ِِف اْف ْؿ َوَزاَدُه َبْسَى ُُ ْٔ َِ ُٚه َظ ٍَ إِن  اهللَ اْصَى

ُؿ افت  *  َواِشٌع َظِِٔؿٌ  ُُ َٔ
ْٖتِ ُِِِْف َأْن َي َٜ ُم ْؿ إِن  مَي ُٓ ٔه بِ َٕ ْؿ  ٌٜ َوَؿَٚل هَلُ  ٔ

َِ ْؿ َوَب ُُ ـْ َربِّ ٌٜ ِم ُٚبقُت ؾِِٔف َشَُِْٔ

ِمِْغَ  ْٗ ُْْتْؿ ُم ـُ ْؿ إِْن  ُُ ًٜ َف َي َٔ ُٜ إِن  ِِف َذفَِؽ  َُ
ُف ادَْلئِ ُِ ِّ ٚ  َتَرَك مُل ُمقَشك َومُل َهُٚروَن حَتْ *  ِِم

ٍر ؾَ  َٓ ْؿ بَِْ ُُ ُْقِد َؿَٚل إِن  اهلَل ُمْبَتِِٔ ام  َؾَهَؾ َضُٚفقُت بِْْٚلُ َِ ـْ  َْْ َؾ َْٔس ِمِّْل َوَم َِ َب ِمُْْف َؾ ـْ َذِ َّ

ام  َجٚوَ  َِ ْؿ َؾ ُٓ ٓ  َؿًِِٔل ِمْْ
ُبقا ِمُْْف إِ َِٔدِه َؾَؼِ ًٜ بِ َف ُؽْرَؾ  اْؽَسَ

ـِ ٓ  َم ُف ِمِّْل إِ  ٕ ُف َؾِ٘ ّْ ًَ َزُه ُهَق َيْى

َْٔقَم بَِجُٚفقَت  َٜ َفَْٚ افْ ُف َؿُٚفقا ٓ َضَٚؿ ًَ ـَ مَمُْقا َم ُْؿ ُملُؿق َواف ِذي ـَ َيُيْهقَن َأّن  َوُجُْقِدِه َؿَٚل اف ِذي

ـَ  ٚبِِري ثَِرًة بِِْ٘ذِن اهلِل َواهلُل َمَع افه  ـَ  ًٜ ْٝ ؾَِئ َب َِ  َؽ
ٍٜ َِ ٍٜ َؿِِٔ ـْ ؾَِئ ْؿ ِم ـَ ُٚفقَت *  اهللِ  َودَ ٚ َبَرُزوا ِْلَ

ْٝ أَ  َْْٔٚ َصْزًا َوَثبِّ َِ َْٚ َأْؾِرْغ َظ ـَ َوُجُْقِدِه َؿُٚفقا َرب  ٚؾِِري َُ ْقِم اْف ََ ٚ َظَذ اْف َٕ ُْٕكْ *  ْؿَداَمَْٚ َوا

ٚ  َيَنُٚء َوفَ  ُف ِِم َّ  ِ َٜ َوَظ َّ ُْ
َؽ َواْلِ ِْ َزُمقُهْؿ بِِْ٘ذِن اهللِ َوَؿَتَؾ َداُوُد َجُٚفقَت َومَتُٚه اهللُ ادُْ َٓ ْقٓ َؾ

َْرُض َوَفُِ  ْٕ َسَدِت ا ٍَ ًٍْض َف ْؿ بَِب ُٓ َو ًْ ٚدََِغ﴾َدْؾُع اهللِ افْ َٚس َب ًَ ]اًمب٘مرة: ـ  اهللَ ُذو َؾْوٍؾ َظَذ اْف

246-251] 
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 (: 2/291) "اًمبدال٦م واًمٜمٝم٤مل٦م"ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم ذم 

)ىم٤مل أيمثر اعمٗمرسلـ: يم٤من ٟمبل د١مٓء اًم٘مقم اعمذيمقرلـ ذم دذه اًم٘مّم٦م دق ؿمٛمقلؾ، 

سمـ  وىمٞمؾ ؿمٛمٕمقن، وىمٞمؾ مه٤م واطمد، وىمٞمؾ لقؿمع، ودذا سمٕمٞمد عم٤م ذيمره اإلُم٤مم أسمق ضمٕمٗمر

 ادـضمرلر ذم شم٤مرَيف أن سملم ُمقت لقؿمع وسمٕمث٦م ؿمٛمقلؾ أرسمٕمامئ٦م ؾمٜم٦م وؾمتلم، وم٤مهلل أقمٚمؿ. 

ـِ (: 3958سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"وذم    قَم
ِ
اء يُمٜمى٤م َأْصَح٤مَب  :ىَم٤مَل سمـ قم٤مزب، اًْمؼَمَ

ٍد  َة َأْصَح٤مِب  ،َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ حُمَٛمى ُث َأنى قِمدى ِة َأْصَح٤مِب َٟمَتَحدى سَمْدٍر قَمغَم قِمدى

ـَ ضَم٤مَوُزوا َُمَٕمُف اًمٜمىَٝمرَ  ِذل ـٌ سمِْْمَٕم٦َم قَمنَمَ َوصَممَ َث ُِم٤مَئ٦مٍ  ،ـَم٤مًُمقَت اًمى ٓى ُُم١ْمُِم ٤مِوْز َُمَٕمُف إِ  .َومَلْ جُيَ
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 بعض األىبٔاٛ علَٔه الطالو قتلَه قْمَه
َْْٔٚ ُمقَشك اْفَُِتَٚب َوؿَ ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ْد مَت ََ َْْٔٚ ﴿َوَف ُشِؾ َومَت ِدِه بِٚفره ًْ ـْ َب َْْٔٚ ِم  ٍ

ْؿ َرُشقٌل باَِم ٓ َِتَْقى  ـُ اَم َجَٚء  ِ ُُ ُدِس َأَؾ َُ ُٚه بُِروِح اْف َٕ ْد َِِّْٔٚت َوَأي  ـَ َمْرَيَؿ اْفَب ِظَٔسك اْب

ُِقَن﴾ ُت َْ ًٚ َت ْبُتْؿ َوَؾِريَ ذ  ـَ  ًٚ ِريَ ٍَ ُتْؿ َؾ َزْ ُْ ُؿ اْشَت ُُ ُس ٍُ ْٕ َأ
 .[87]اًمب٘مرة:

َْْٔٚ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  وىم٤مل َِ ِزَل َظ ْٕ ـُ باَِم ُأ ِم ْٗ ُٕ َزَل اهللُ َؿُٚفقا  ْٕ ْؿ مِمُْقا باَِم َأ ﴿َوإَِذا ِؿَٔؾ هَلُ

ـْ َؿْبُؾ  ََٔٚء اهللِ ِم بِ ْٕ ُِقَن َأ ُت َْ ْؿ ُؿْؾ َؾَِِؿ َت ُٓ ًَ َٚ َم
ًٚ دِ ؿ ؼه ُمَهدِّ ُروَن باَِم َوَراَءُه َوُهَق اْلَ ٍُ ُْ ُْْتْؿ  َوَي ـُ إِْن 

ِمِْ  ْٗ  .[91]اًمب٘مرة:َغ﴾ُم

ـَ وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف:  ـَ اهللِ َوَحْبٍؾ ِم ٓ  بَِحْبٍؾ ِم قا إِ ٍُ
َِ ـَ َمٚ ُث ُٜ َأْي ف  ُؿ افذِّ ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َب ﴿ُِضِ

ُروَن بِآَيِٚت  ٍُ ُْ ُٕقا َي ٚ ـَ ُْؿ  َّٖن  ُٜ َذفَِؽ بِ َْ َُ ُؿ ادَْْس ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َب ـَ اهللِ َوُِضِ ٍٛ ِم َو ٌَ افْ ِٚس َوَبُٚءوا بِ

َتُدوَن﴾اهللِ َويَ  ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ْرِ َحؼٍّ َذفَِؽ باَِم َظَهْقا َو ٌَ ََٔٚء بِ بِ ْٕ َ ْٕ ُِقَن ا ُت  .[112]آل قمٛمران:َْ

ُتْؿ َؾَِِؿ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ِْ َِِّْٔٚت َوبِٚف ِذي ُؿ ـْ َؿْبِع بِْٚفَب ْؿ ُرُشٌؾ ِم ـُ ﴿ُؿْؾ َؿْد َجَٚء

ُْْتْؿ َصِٚدِؿَغ﴾ ـُ قُهْؿ إِْن  ُّ ُت ِْ  .[183]آل قمٛمران: َؿَت

ْرِ َحؼٍّ وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف:  ٌَ ََٔٚء بِ بِ ْٕ َ ْٕ ُؿ ا ِٓ
ِرِهْؿ بِآَيِٚت اهللِ َوَؿْتِِ ٍْ ـُ ْؿ َو ُٓ ْؿ ِمَٔثَٚؿ ِٓ ِو َْ َٕ ﴿َؾباَِم 

ٓ  َؿِِٔلً  ِمُْقَن إِ ْٗ ِرِهْؿ َؾل ُي ٍْ ُُ ٚ بِ َٓ ْٔ َِ ٌِْػ َبْؾ َضَبَع اهللُ َظ ُِقُبَْٚ ُؽ ْؿ ُؿ
ِرِهْؿ *  َوَؿْقهِلِ ٍْ ُُ َوبِ

ْؿ  ًٚ َظئِامً َوَؿْقهِلِ َتٕٚ ـَ َمْرَيَؿ َرُشقَل اهللِ َوَمٚ *  َظَذ َمْرَيَؿ ُِّبْ َْٚ ادَِْسَٔح ِظَٔسك اْب ِْ ٚ َؿَت  ٕ ْؿ إِ
َوَؿْقهِلِ

ـْ  ْؿ بِِف ِم ل َصؽٍّ ِمُْْف َمٚ هَلُ
ٍِ قا ؾِِٔف َف ٍُ َِ ـَ اْخَت ْؿ َوإِن  اف ِذي ـْ ُصبَِّف هَلُ

ُبقُه َوَفُِ َِ ُِقُه َوَمٚ َص ٍؿ  َؿَت ِْ ِظ

  ٓ ًٚ إِ ْٔ َِ ُِقُه َي ِـّ َوَمٚ َؿَت َبَٚع افي  َٚن اهللُ َظِزيزًا َحُِٔامً *   اتِّ ـَ ِْٔف َو ُف اهللُ إَِف ًَ ـْ َأْهِؾ *  َبْؾ َرَؾ َوإِْن ِم

ٔداً  ِٓ ْؿ َص ِٓ ْٔ َِ قُن َظ ُُ  َي
ِٜ ََٔٚم

َِ ـ  بِِف َؿْبَؾ َمْقتِِف َوَيْقَم اْف ِمَْ ْٗ ُٔ ٓ  َف ـَ اف  *  اْفَُِتِٚب إِ ٍؿ ِم ِْ ـَ َؾبُِي ِذي
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ثِراً  ـَ ـْ َشبِِٔؾ اهللِ  ِهْؿ َظ ْؿ َوبَِهدِّ ْٝ هَلُ  ِ َِّٔبٍٚت ُأِح ْؿ َض ِٓ ْٔ َِ ْمَْٚ َظ بٚ *  َهُٚدوا َحر  َوَأْخِذِهُؿ افرِّ

ًٚ َأفِٔامً  ْؿ َظَذاب ُٓ ـَ ِمْْ ٚؾِِري َُ ِْ
ٚ فِ َٕ ْؿ َأْمَقاَل افْ ِٚس بِْٚفَبٚضِِؾ َوَأْظَتْد ِٓ

ِِ ـْ ـِ فَ *  َوَؿْد ُّنُقا َظُْْف َوَأ ُِ

ـْ َؿْبَِِؽ َوادُْ  ِزَل ِم ْٕ َْٔؽ َوَمٚ ُأ ِزَل إَِف ْٕ ِمُْقَن باَِم ُأ ْٗ ِمُْقَن ُي ْٗ ْؿ َوادُْ ُٓ ِؿ ِمْْ ِْ
ًِ اِشُخقَن ِِف اْف َغ افر  ِّ ٔ َِ

ْؿ َأْجرًا ظَ  ِٓ تِٔ ْٗ َؽ َشُْ
ِخِر ُأوَفئِ ْٔ َْٔقِم ا ِمُْقَن بِٚهلِل َواْف ْٗ َٚة َواْدُ ـَ ُتقَن افز  ْٗ لَة َوادُْ ٕ ٚ *  ئِامً افه  إِ

َْْٔٚ إَِػ إِْبَراِهَٔؿ َوإِْشاَمظِ  ِدِه َوَأْوَح ًْ ـْ َب َِّٔغ ِم ُٕقٍح َوافْ بِ َْْٔٚ إَِػ  اَم َأْوَح ـَ َْٔؽ  َْْٔٚ إَِف َٔؾ َأْوَح

َْْٔٚ َداُودَ  ْٔاَمَن َومَت َِ َُٕس َوَهُٚروَن َوُش َْشَبِٚط َوِظَٔسك َوَأيهقَب َوُيق ْٕ قَب َوا َُ ًْ  َوإِْشَحَٚق َوَي

َؿ اهلُل *  َزُبقراً   ِ ـَ َْٔؽ َو َِ ْؿ َظ ُٓ ُهْه َْ َٕ  ْ ـْ َؿْبُؾ َوُرُشًل  َْ َْٔؽ ِم َِ َوُرُشًل َؿْد َؿَهْهَُْٚهْؿ َظ

ِِٔامً  ُْ ُشِؾ *  ُمقَشك َت َد افره ًْ ٌٜ َب قَن فِِْ ِٚس َظَذ اهللِ ُحج  ُُ ـَ فَِئل  َي ـَ َوُمِْْذِري ي ِ ُرُشًل ُمَبؼِّ

َٚن اهللُ َظِزيزاً  ـَ  .[165-155]اًمٜمس٤مء: َحُِٔاًم﴾ َو

ودذا هم٤مل٦م ذم آسمتم ء، أن لّمؾ سم٤معمٙمذسملم احلد إمم اًم٘متؾ، وممـ ذيمر أٟمف ىمتؾ ٟمبل اهلل 

 ُيٞمك قمٚمٞمف اًمسم م.

 ، وهمػمه."اًمبدال٦م واًمٜمٝم٤مل٦م"ذيمره اسمـ يمثػم ذم 

 وطم٤مول ىمقم ص٤مًمح ىمتٚمف يمام شم٘مدم.

 وقمٞمسك قمٚمٞمف اًمسم م ؿُمب َف هلؿ، وفمٜمقا أهنؿ ىمتٚمقه.
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 ض األىبٔاٛ مل ٓطتجب لُ أحد مً قْمُبع
ـِ (: 220(، وُمسٚمؿ سمرىمؿ )5752سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"ذم  ـِ قَمبى٤مٍس  قَم اسْم

 :وَمَ٘م٤مَل  ،َلْقًُم٤م َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ ظَمَرَج قَمَٚمْٞمٜم٤َم اًمٜمىبِلُّ  :ىَم٤مَل  ،َريِضَ اهللُ قَمٜمُْٝماَم 

َُُمؿُ « ْٕ ضُمُؾ ومَ  ،قُمِرَض٧ْم قَمكَمى ا ضُممَ نِ  ،َجَٕمَؾ َلُٛمرُّ اًمٜمىبِلُّ َُمَٕمُف اًمرى َواًمٜمىبِلُّ َُمَٕمُف  ،َواًمٜمىبِلُّ َُمَٕمُف اًمرى

ْدطُ  وُُمَؼ  ،َواًمٜمىبِلُّ ًَمْٞمَس َُمَٕمُف َأطَمدٌ  ،اًمرى ْٕ وَمَرضَمْقُت َأْن شَمُٙمقَن  ،َوَرَأْل٧ُم ؾَمَقاًدا يَمثػًِما ؾَمدى ا

تِل وُُمَؼ  ،اْٟمُٔمرْ  :صُمؿى ىِمٞمَؾ زِم  ،َدَذا ُُمقؾَمك َوىَمْقُُمفُ  :وَمِ٘مٞمَؾ  ،ُأُمى ْٕ وَمِ٘مٞمَؾ  ،وَمَرَأْل٧ُم ؾَمَقاًدا يَمثػًِما ؾَمدى ا

وُُمَؼ  ،اْٟمُٔمْر َدَٙمَذا َوَدَٙمَذا :زِم  ْٕ   :وَمِ٘مٞمَؾ  ،وَمَرَأْل٧ُم ؾَمَقاًدا يَمثػًِما ؾَمدى ا
ِ
ء َٓ ُتَؽ َوَُمَع َد١ُم  ُأُمى

ِ
ء َٓ َد١ُم

ْ هَلُؿْ  ،طِمَس٤مٍب  ؾَمْبُٕمقَن َأًْمًٗم٤م َلْدظُمُٚمقَن اجْلَٜمى٦َم سمَِٖمػْمِ  ْ ُلَبلمى َق اًمٜمى٤مُس َومَل وَمَتَذايَمَر َأْصَح٤مُب  ،وَمَتَٗمرى

كِ  :وَمَ٘م٤مًُمقا ،َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ اًمٜمىبِل   ْ ـُ وَمُقًمِْدَٟم٤م ذِم اًمنم  ٤م َٟمْح َوًَمٙمِٜمى٤م آَُمٜمى٤م سم٤ِمهلِل  ،َأُمى

 ُدْؿ َأسْمٜمَ  ،َوَرؾُمقًمِفِ 
ِ
ء َٓ ـْ َد١ُم

ُدْؿ  :وَمَ٘م٤مَل  ،َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَمَبَٚمَغ اًمٜمىبِلى  ،٤مُؤَٟم٤مَوًَمٙمِ

ونَ  ُ َٓ َلَتَٓمػمى ـَ  ِذل ىُمقنَ  ،اًمى َٓ َلْسؽَمْ َٓ َلْٙمَتُقونَ  ،َو ُٚمقنَ  ،َو ِْؿ َلَتَقيمى ـُ  ،َوقَمغَم َرهب  ٤مؿَم٦ُم سْم وَمَ٘م٤مَم قُمٙمى

ـٍ   :وَمَ٘م٤مَل  ،َأُِمٜمُْٝمْؿ َأَٟم٤م :وَمَ٘م٤مَل  ،وَمَ٘م٤مَم آظَمرُ  ،»َٟمَٕمؿْ « :ىَم٤مَل  ،َرؾُمقَل اهللِ  َأُِمٜمُْٝمْؿ َأَٟم٤م َل٤م :وَمَ٘م٤مَل  ،حِمَّْم

 .»ؾَمَبَ٘مَؽ هِب٤َم قُمَٙم٤مؿَم٦مُ «

ـْ 332( ـ 196سمرىمؿ ) "صحٞمح ُمسٚمؿ"وذم  ـِ  َأَٟمسِ : قَم ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: َُم٤مًمٍِؽ  سْم

ُل ؿَمِٗمٞمٍع ذِم اجْلَٜمى٦مِ أَ « :َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ ىَم٤مَل اًمٜمىبِلُّ  ـْ  ،َٟم٤م َأوى ْق َٟمبِلٌّ ُِم ْ ُلَّمدى مَل

ىْم٧ُم   َُم٤م ُصد 
ِ
َْٟمبَِٞم٤مء ْٕ ٓى َرضُمٌؾ َواطِمدٌ  ،ا تِِف إِ ـْ ُأُمى ىُمُف ُِم  َٟمبِٞم٤ًّم َُم٤م ُلَّمد 

ِ
َْٟمبَِٞم٤مء ْٕ ـْ ا  .»َوإِنى ُِم
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 بعض األىبٔاٛ ضسبُ قْمُ حتٙ أدمِْ
ـِ  (:1792سمرىمؿ )(، وُمسٚمؿ 3477سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"ذم  ـْ قَمْبِد اهللِ سْم قَم

  ،َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ يَم٠َمِّن  َأْٟمُٔمُر إِمَم اًمٜمىبِل  ىَم٤مَل:  َُمْسُٕمقدٍ 
ِ
َْٟمبَِٞم٤مء ْٕ ـْ ا َُيِْٙمل َٟمبِٞم٤ًّم ُِم

سَمُف ىَمْقُُمُف وَم٠َمْدَُمْقهُ  ـْ َوضْمِٝمفِ  ،رَضَ َم قَم َٓ اًمٚم :َوَلُ٘مقُل  ،َوُدَق َلْٛمَسُح اًمدى ُْؿ  ُٝمؿى اهْمِٗمْر ًمَِ٘مْقُِمل وَم٢مهِنى

 .َلْٕمَٚمُٛمقنَ 
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 ما حصل ملسٓه علَٔا الطالو
ًٚ ىم٤مل اهلل ضمؾ ذم قمم ه:  ّٔ ِؿ ًٚ َذْ ٕٚ َُ ٚ َم َٓ

ـْ َأْهِِ َتَبَذْت ِم ْٕ ْر ِِف اْفَُِتِٚب َمْرَيَؿ إِِذ ا ـُ *  ﴿َواْذ

ٚ ُروَح  َٓ ْٔ َْٚ إَِف ِْ ْرَش
َٖ ًٚ َؾ ـْ ُدوِّنِْؿ ِحَجٚب َذْت ِم َ ًٚ َؾُٚت  ٚ َبَؼًا َشِقّي ث َؾ هَلَ َّ ْٝ إِِّنِّ َأُظقُذ *  َْٚ َؾَت َؿَٚف

 ًٚ ّٔ
َِ َٝ َت ْْ ـُ ـِ ِمَْْؽ إِْن  مْحَ ًٚ *  بِٚفر  ّٔ

ًٚ َزـِ َٛ َفِؽ ُؽلم ََه
ِٕ ِؽ  ٚ َرُشقُل َربِّ َٕ اَم َأ  ٕ ْٝ *  َؿَٚل إِ َؿَٚف

 ّٔ ٌِ ْ َأُك َب َسْسِْل َبَؼٌ َو َْ ّْ ْ َي قُن يِل ُؽلٌم َو َْ ُُ ٕ ك َي ٌ *  ًٚ َأ ِؽ َؿَٚل َربهِؽ ُهَق َظَع  َهغِّ
َذفِ ـَ َؿَٚل 

 ًٚ ّٔ ِو َْ َٚن َأْمرًا َم ـَ ًٜ ِمْ ٚ َو ًٜ فِِْ ِٚس َوَرمْحَ ُف مَي َِ ًَ ًٚ *  َوفَِْْج ّٔ ًٚ َؿِه ٕٚ َُ َتَبَذْت بِِف َم ْٕ ْتُف َؾٚ َِ َّ *  َؾَح

ْٝ َيٚ َفَْٔتِْل   َؿَٚف
ِٜ َِ ََٖجَٚءَهٚ ادََْخُٚض إَِػ ِجْذِع افْ ْخ ًٚ َؾ ّٔ ًٚ َمِْْس ْسٔ َٕ  ُٝ ْْ ـُ ٝه َؿْبَؾ َهَذا َو *  ِم

 ًٚ ّي َتِؽ َسِ ِؽ حَتْ َؾ َربه ًَ َزِِّن َؿْد َج ٓ  حَتْ ٚ َأ َٓ
تِ ـْ حَتْ ِٜ *  َؾََْٚداَهٚ ِم َِ ِْٔؽ بِِجْذِع افْ ْخ ي إَِف َوُهزِّ

 ًٚ ّٔ
ًٚ َجِْ ِْٔؽ ُرَضب َِ قيِل إِِّنِّ *  ُتَسِٚؿْط َظ َُ ـَ اْفَبَؼِ َأَحدًا َؾ ـ  ِم ٚ َتَريِ ًٚ َؾِ٘م  ْْٔ ي َظ ِب َوَؿرِّ ِع َواْذَ ُُ َؾ

 ًٚ ّٔ ِس ْٕ َْٔقَم إِ َؿ اْف ِِّ ـَ ـْ ُأ َِ ًٚ َؾ ـِ َصْقم مْحَ َذْرُت فِِر  ْد *  َٕ ََ ُف َؿُٚفقا َيٚ َمْرَيُؿ َف ُِ ِّ ٚ حَتْ َٓ ْٝ بِِف َؿْقَم ََٖت َؾ

 ًٚ ًٚ َؾِرّي ْٔئ  َص
ِٝ ًٚ  َيٚ*  ِجْئ ّٔ

ٌِ ِؽ َب ْٝ ُأمه َٕ ٚ ـَ َٚن َأُبقِك اْمَرَأ َشْقٍء َوَمٚ  ـَ َٝ َهُٚروَن َمٚ  *  ُأْخ

 ًٚ ّٔ ِد َصبِ ْٓ َٚن ِِف ادَْ ـَ ـْ  ُؿ َم ِِّ َُ ُٕ َْٔػ  ـَ ِْٔف َؿُٚفقا  َصَٚرْت إَِف
َٖ َؿَٚل إِِّنِّ َظْبُد اهللِ مَتِِّٚنَ اْفَُِتَٚب *  َؾ

 ًٚ ّٔ بِ َٕ ِْل  َِ ًَ ِْل ُمَبَٚرـًٚ *  َوَج َِ ًَ ًٚ  َوَج ّٔ ُٝ َح ِٚة َمٚ ُدْم ـَ لِة َوافز  ُٝ َوَأْوَصِِّٚن بِٚفه  ْْ ـُ ـَ َمٚ  *  َأْي

 ًٚ ّٔ
َِ ِْل َجب ٚرًا َص ِْ ًَ ُٞ *  َوَبّرًا بَِقافَِدِِت َو َْْ جَيْ ًَ لُم َظَع  َيْقَم ُوفِْدُت َوَيْقَم َأُمقُت َوَيْقَم ُأْب َوافس 

 ًٚ ّٔ ـُ َمْرَيَؿ َؿْقَل ا*  َح َؽ ِظَٔسك اْب
ونَ َذفِ َسُ ّْ ؼِّ اف ِذي ؾِِٔف َي

ـْ َوَفٍد *  ْلَ َٚن هلِل ِ َأْن َيت ِخَذ ِم ـَ َمٚ 

قنُ  ُُ َٔ ـْ َؾ ـُ قُل َفُف  َُ اَم َي  ٕ َٙ َأْمرًا َؾِ٘ ُف إَِذا َؿ َٕ ْؿ َؾْٚظُبُدوُه َهَذا *  ُشْبَحٚ ُُ َوإِن  اهلَل َربِّ َوَربه

ٔؿٌ  َِ اٌط ُمْسَت ـْ *  ِسَ َْحَزاُب ِم ْٕ ََِػ ا ِد َيْقٍم  َؾْٚخَت َٓ ـْ َمْن ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  ِذي  ِ
ْؿ َؾَقْيٌؾ فِ ِٓ ِْْٔ َب

 .[37-16]ُمرلؿ: َظئٍِؿ﴾
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 أهت٤مم ىمقم ُمرلؿ هل٤م سم٤مًمزٟم٤م، وشمٕمٞمػمدؿ إل٤مد٤م سم٠من أسم٤مد٤م مل لٙمـ اُمراومٗمل دذه أل٤مت 

 ؾمقء، ومل شمٙمـ أُمٝم٤م زاٟمٞم٦م، وأن أظم٤ًم هل٤م اؾمٛمف د٤مرون، يم٤من ُمٕمرووًم٤م سم٤مًمّمم ح.

وشمٕم٤ممم ُمرلؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمسم م، وُمع ذًمؽ ٓ لزال اهت٤مم أدؾ وىمد سمرأ اهلل ؾمبح٤مٟمف 

 اًمب٤مـمؾ هل٤م سمذًمؽ طمتك سمٕمد ُمقهت٤م، ودذا ُمـ آسمتم ء.
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ل ماٜدٗ مً قْو عٔطٙ ابً مسٓه علُٔ الطالو إىصاطلب 
 الطناٛ

ـَ َمْرَيَؿ َهْؾ َيْسَتىُِٔع رَ ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  َقاِريهقَن َيٚ ِظَٔسك اْب بهَؽ ﴿إِْذ َؿَٚل اْلَ

ِمِْغَ  ْٗ ُْْتْؿ ُم ـُ َُقا اهللَ إِْن  اَمِء َؿَٚل ات  ـَ افس  َْْٔٚ َمٚئَِدًة ِم َِ َل َظ ٚ *  َأْن ُيَْزِّ َٓ َؾ ِمْْ ـُ ْٖ َٕ ِريُد َأْن  ُٕ َؿُٚفقا 

ـَ  ِٚهِدي ـَ افن  ٚ ِم َٓ ْٔ َِ قَن َظ ُُ َٕ َؿ َأْن َؿْد َصَدْؿَتَْٚ َو َِ ًْ َٕ ُِقُبَْٚ َو ـ  ُؿ
ئِ َّ ـُ َؿَٚل ِظَٔسك *  َوَتْى اْب

 ًٜ ٚ َومَي َٕ فَِْٚ َومِخِر َو 
ِٕ قُن َفَْٚ ِظٔدًا  ُُ اَمِء َت ـَ افس  َْٚ َمٚئَِدًة ِم ْٔ َِ ِزْل َظ ْٕ َْٚ َأ ؿ  َرب  ُٓ ِمَْْؽ َمْرَيَؿ افِ

اِزِؿغَ  َٝ َخْرُ افر  ْٕ ؿْ *  َواْرُزْؿَْٚ َوَأ ُُ ُد ِمْْ ًْ ْر َب ٍُ ُْ ـْ َي َّ ْؿ َؾ ُُ ْٔ َِ ٚ َظ هُلَ ُبُف  َؿَٚل اهلُل إِِّنِّ ُمَْزِّ َؾِِّ٘نِّ ُأَظذِّ

ٚدََِغ﴾ ًَ ـَ اْف ُبُف َأَحدًا ِم ًٚ ٓ ُأَظذِّ  .[115-112]اعم٤مئدة: َظَذاب

وم٤مٟمٔمر هل١مٓء اًم٘مقم، طمٞم٨م زقمٛمقا أهن٤م ٓ شمٓمٛمئـ ىمٚمقهبؿ، وُيّمؾ ل٘مٞمٜمٝمؿ، طمتك 

 لٜمزل اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُم٤مئدة ُمـ اًمسامء ل٠ميمٚمقن ُمٜمٝم٤م ومتتٚمئ سمٓمقهنؿ!



 إحتاف اليجباٛ مبا حصل لألىبٔاٛ ّالصاحلني مً أقْامَه مً االبتالٛ
014 

 ُ الطالوتألُٔ اليصازٚ لعٔطٙ ابً مسٓه علٔ
اَم ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   ٕ ؼ  إِ ٓ  اْلَ َُقُفقا َظَذ اهللِ إِ ْؿ َوٓ َت ُُ

ُِقا ِِف ِديِْ ٌْ ﴿َيٚ َأْهَؾ اْفَُِتِٚب ٓ َت

َٚهٚ إَِػ َمْرَيَؿ َوُروٌح ِمُْْف َؾآِمُْقا بِٚهللِ َوُرُش  ََ ُتُف َأْف َّ
ِِ ـَ ـُ َمْرَيَؿ َرُشقُل اهللِ َو ِِِف ادَِْسُٔح ِظَٔسك اْب

قَن َفُف َوَفٌد فَُف َمٚ  ُُ ُف َأْن َي َٕ اَم اهللُ إَِفٌف َواِحٌد ُشْبَحٚ  ٕ ْؿ إِ ُُ قا َخْرًا َف ُٓ َت ْٕ ٌٜ ا َُقُفقا َثلَث ِِف َوٓ َت

ك بِٚهللِ َوـِٔلً  ٍَ ـَ َْرِض َو ْٕ اَمَواِت َوَمٚ ِِف ا قَن َظْبدًا *  افس  ُُ ـْ َيْسَتَُِْْػ ادَِْسُٔح َأْن َي َوٓ  هللَِف

ِْٔف َْجًًِٔٚ ادَْل ُهْؿ إَِف َْٔحُؼُ ِزْ َؾَس ُْ ـْ ِظَبَٚدتِِف َوَيْسَت ـْ َيْسَتُِْْْػ َظ ُبقَن َوَم ر  ََ ُٜ ادُْ َُ
ٚ *  ئِ م 

َٖ َؾ

ـَ  ٚ اف ِذي ـْ َؾْوِِِف َوَأم  ْؿ ُأُجقَرُهْؿ َوَيِزيُدُهْؿ ِم ِٓ ٔ َُٔقؾِّ ِٚت َؾ ِٚلَ ُِقا افه 
ِّ ـَ مَمُْقا َوَظ اف ِذي

قا َوا ٍُ َُ ًٚ َوٓ اْشَتْْ ّٔ
ـْ ُدوِن اهللِ َوفِ ْؿ ِم ًٚ َأفِٔاًم َوٓ جَيُِدوَن هَلُ ْؿ َظَذاب ُِّبُ ذِّ ًَ ُٔ وا َؾ َزُ ُْ ْشَت

 .[173-171]اًمٜمس٤مء: َِٕهرًا﴾

ـُ اهللِ َذفَِؽ وىم٤مل شمٕم٤ممم:   افْ َهَٚرى ادَِْسُٔح اْب
ِٝ ـُ اهللِ َوَؿَٚف قُد ُظَزْيٌر اْب ُٓ َٔ  اْف

ِٝ ﴿َوَؿَٚف

َْٖؾَقاهِ  ْؿ بِ ٕ ك َؿْقهُلُ ُؿ اهلُل َأ ُٓ َِ ـْ َؿْبُؾ َؿَٚت ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  ْؿ ُيَوِٚهُئقَن َؿْقَل اف ِذي ِٓ

قَن﴾ ُُ َؾ ْٗ  .[30]اًمتقسم٦م:ُي

ـَ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُِِؽ ِم ّْ ـْ َي َّ ـُ َمْرَيَؿ ُؿْؾ َؾ ـَ َؿُٚفقا إِن  اهللَ ُهَق ادَِْسُٔح اْب َر اف ِذي ٍَ ـَ ْد  ََ ﴿َف

ًٚ إِْن َأَراَد َأْن ُُّيْ  ْٔئ ـْ اهللِ َص ُف َوَم ـَ َمْرَيَؿ َوُأم  َؽ ادَِْسَٔح اْب
ًٚ َوهللِِ ِِ َْرِض َْجًِٔ ْٕ ُؽ  ِِف ا ِْ ُم

ٍء َؿِديٌر﴾ ؾِّ َرْ ـُ ُؼ َمٚ َيَنُٚء َواهللُ َظَذ  ُِ اَم َُيْ ُٓ َْْٔ َْرِض َوَمٚ َب ْٕ اَمَواِت َوا  .[17]اعم٤مئدة: افس 

ـَ َؿُٚفقا إِن  اهللَوىم٤مل شمٕم٤ممم:  َر اف ِذي ٍَ ـَ ْد  ََ ـُ َمْرَيَؿ َوَؿَٚل ادَِْسُٔح َيٚ َبِْل ﴿َف  ُهَق ادَِْسُٔح اْب

ْٖوَ  َٜ َوَم  ْ ِْٔف اْْلَ َِ َم اهللُ َظ ْد َحر  ََ ْك بِٚهلِل َؾ ـْ ُيْؼِ ُف َم  ٕ ْؿ إِ ُُ اُه افْ ُٚر إِْسائَٔؾ اْظُبُدوا اهللَ َربِّ َوَرب 

َْٕهٚرٍ  ـْ َأ َر اف  *  َوَمٚ فِِي ٚدَِِغ ِم ٍَ ـَ ْد  ََ ٓ  إَِفٌف َف ـْ إَِفٍف إِ  َوَمٚ ِم
ٍٜ ُٞ َثلَث ـَ َؿُٚفقا إِن  اهللَ َثٚفِ ِذي
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ْؿ َظَذاٌب َأفِٔؿٌ  ُٓ ْْ ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  ـ  اف ِذي س  َّ َٔ َُقُفقَن َف قا َظام  َي ُٓ َأَؾل َيُتقُبقَن إَِػ *  َواِحٌد َوإِْن  َْْ َيَْْت

قٌر َرِحٔؿٌ  ٍُ ُف َواهللُ َؽ َٕ ُرو ٍِ ٌْ ـْ َؿْبِِِف *  اهللِ َوَيْسَت ْٝ ِم َِ ٓ  َرُشقٌل َؿْد َخ ـُ َمْرَيَؿ إِ َمٚ ادَِْسُٔح اْب

ٕ ك  ُيْر َأ ْٕ يِٚت ُثؿ  ا ْٔ ُؿ ا ُ هَلُ َبغِّ ُٕ َْٔػ  ـَ ُيْر  ْٕ َٚم ا ًَ ـُلِن افى 
ْٖ ٚ َي َٕ ٚ ـَ  ٌٜ ََ ي ُف ِصدِّ ُشُؾ َوُأمه افره

قَن﴾ ُُ َؾ ْٗ  .[75-72]اعم٤مئدة: ُي

ُِذوِِّن  ﴿َوإِْذ َؿَٚل وىم٤مل ضمؾ ذم قمم ه:  َٝ فِِْ ِٚس اُت  ِْ َٝ ُؿ ْٕ ـَ َمْرَيَؿ َأَأ اهللُ َيٚ ِظَٔسك اْب

 ُٝ ْْ ـُ َْٔس يِل بَِحؼٍّ إِْن  قُن يِل َأْن َأُؿقَل َمٚ َف ُُ َؽ َمٚ َي َٕ ـْ ُدوِن اهلِل َؿَٚل ُشْبَحٚ ْغِ ِم َل إهَِلَ َوُأمِّ

 َِ ِز َوٓ َأْظ ٍْ َٕ ُؿ َمٚ ِِف  َِ ًْ َتُف َت ّْ
ْد َظِِ ََ ُتُف َؾ ِْ ُٔقِب ُؿ ٌُ ُم اْف َٝ َظل  ْٕ َؽ َأ  ٕ ِسَؽ إِ ٍْ َٕ َمٚ  * ُؿ َمٚ ِِف 

ُٝ ؾِٔ ٔدًا َمٚ ُدْم ِٓ ْؿ َص ِٓ ْٔ َِ ُٝ َظ ْْ ـُ ْؿ َو ُُ ٓ  َمٚ َأَمْرَتِْل بِِف َأِن اْظُبُدوا اهللَ َربِّ َوَرب  ْؿ إِ ُٝ هَلُ ِْ ْؿ ُؿ ِٓ

 ْٕ ْؿ َوَأ ِٓ ْٔ َِ َٛ َظ ِؿٔ َٝ افر  ْٕ َٝ َأ ْْ ـُ َْٔتِْل  ام  َتَقؾ  َِ ٌٔد َؾ ِٓ ٍء َص ؾِّ َرْ ـُ ُْؿ *  َٝ َظَذ  ْؿ َؾِّ٘ن  ِّْبُ ذِّ ًَ إِْن ُت

ُُِٔؿ﴾ ِزيُز اْلَ ًَ َٝ اْف ْٕ ٕ َؽ َأ ْؿ َؾِ٘ ْر هَلُ
ٍِ ٌْ   .[118 - 116]اعم٤مئدة:  ِظَبُٚدَك َوإِْن َت
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خرب قتل عٔطٙ علُٔ الطالو ّدعْٚ الصلب ّزفع اهلل 
 ضبخاىُ ّتعاىل لُ، ّحفظُ لعٔطٙ علُٔ الطالو

ـَ  شمٕم٤ممم: ىم٤مل اهلل َر اهللُ َواهلُل َخْرُ ادَْٚـِِري َُ ُروا َوَم َُ إِْذ َؿَٚل اهللُ َيٚ ِظَٔسك إِِّنِّ *  ﴿َوَم

ـَ  ًُقَك َؾْقَق اف ِذي َب ـَ ات  ُروا َوَجِٚظُؾ اف ِذي ٍَ ـَ ـَ  ـَ اف ِذي ُرَك ِم ِّٓ َؽ إيَِل  َوُمَى ًُ
َٔؽ َوَراؾِ ُمَتَقؾِّ

 ِٜ ََٔٚم
َِ ُروا إَِػ َيْقِم اْف ٍَ قَن﴾ ـَ ٍُ َتِِ ُْْتْؿ ؾِِٔف َُتْ ـُ ْؿ ؾِٔاَم  ُُ َْْٔ ُؿ َب ُُ ْح

َٖ ْؿ َؾ ُُ ًُ ُثؿ  إيَِل  َمْرِج
]آل قمٛمران: 

54-55].  

ََٔٚء وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  بِ ْٕ َ ْٕ ُؿ ا ِٓ
ِرِهْؿ بِآَيِٚت اهللِ َوَؿْتِِ ٍْ ـُ ْؿ َو ُٓ ْؿ ِمَٔثَٚؿ ِٓ ِو َْ َٕ ﴿َؾباَِم 

ُِقُبَْٚ ؽُ  ْؿ ُؿ
ْرِ َحؼٍّ َوَؿْقهِلِ ٌَ ٓ  َؿِِٔلً بِ ِمُْقَن إِ ْٗ ِرِهْؿ َؾل ُي ٍْ ُُ ٚ بِ َٓ ْٔ َِ *  ٌِْػ َبْؾ َضَبَع اهللُ َظ

ًٚ َظئِامً  َتٕٚ ْؿ َظَذ َمْرَيَؿ ُِّبْ
ِرِهْؿ َوَؿْقهِلِ ٍْ ُُ ـَ َمْرَيَؿ *  َوبِ َْٚ ادَِْسَٔح ِظَٔسك اْب ِْ ٚ َؿَت  ٕ ْؿ إِ

َوَؿْقهِلِ

ُبقُه  َِ ُِقُه َوَمٚ َص ل َصؽٍّ ِمُْْف َمٚ َرُشقَل اهلِل َوَمٚ َؿَت
ٍِ قا ؾِِٔف َف ٍُ َِ ـَ اْخَت ْؿ َوإِن  اف ِذي ـْ ُصبَِّف هَلُ

َوَفُِ

 ًٚ ْٔ َِ ُِقُه َي ِـّ َوَمٚ َؿَت َبَٚع افي  ٓ  اتِّ ٍؿ إِ ِْ ـْ ِظ ْؿ بِِف ِم َٚن اهللُ َظِزيزًا َحُِٔامً *  هَلُ ـَ ِْٔف َو ُف اهللُ إَِف ًَ  َبْؾ َرَؾ

 *  ٓ ـْ َأْهِؾ اْفَُِتِٚب إِ ْؿ َوإِْن ِم ِٓ ْٔ َِ قُن َظ ُُ  َي
ِٜ ََٔٚم

َِ ـ  بِِف َؿْبَؾ َمْقتِِف َوَيْقَم اْف ِمَْ ْٗ ُٔ  َف

ٔدًا﴾ ِٓ   .[159-155]اًمٜمس٤مء: َص

ومٗمل دذه أل٤مت اًمٙمرلامت، ذيمر ؿمدة ُم٤م اسمتكم سمف اعمسٞمح قمٚمٞمف اًمسم م، طمٞم٨م مل 

لٙمتػ أوًمئؽ اًمٗمجرة سمتٙمذلبف، وُم٤م أًمّم٘مقا سمف ُمـ اًمتٝمؿ، سمؾ وضٕمقا احلٞمؾ، واعمٙمر، 

طمتك شمرصدوا ًم٘متٚمف، طمتك ؿمبف هلؿ سمرضمؾ آظمر، وم٘متٚمقه وصٚمبقه ودؿ ُيسبقن أهنؿ ىمتٚمقا 

 قمٞمسك وصٚمبقه، وًمٙمـ اهلل ؾمٚمٛمف وطمٗمٔمف ورومٕمف إًمٞمف ودق طمل لرزق.
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 ابتالٛ قْو أصخاب الهَف هله
ـْ مَيٚىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ُٕقا ِم ٚ ـَ ِؿِٔؿ  ِػ َوافر  ْٓ َُ َٝ َأن  َأْصَحَٚب اْف تَِْٚ ﴿َأْم َحِسْب

 ًٚ ٚ *  َظَجب َٕ ـْ َأْمِر ِّْٔئ َفَْٚ ِم ًٜ َوَه َؽ َرمْحَ ْٕ ـْ َفُد َْٚ متَِْٚ ِم ُٚفقا َرب  ََ ِػ َؾ ْٓ َُ ُٜ إَِػ اْف َٔ ْت
ٍِ إِْذ َأَوى اْف

ِػ ِشَِْغ َظَدداً *  َرَصداً  ْٓ َُ ْبَْٚ َظَذ مَذاِّنِْؿ ِِف اْف ْزَبْغِ *  َؾَّضَ َؿ َأيه اْلِ َِ ًْ ْثَُْٚهْؿ فَِْ ًَ  ُثؿ  َب

ُٚهْؿ *  َأْحَل دَِٚ َفبُِثقا َأَمداً  َٕ ِْؿ َوِزْد ٌٜ مَمُْقا بَِرِّبِّ َٔ ُْؿ ؾِْت ؼِّ إِّن  ُهْؿ بِْٚلَ
َٖ َب َٕ َْٔؽ  َِ َُصه َظ َٕ ـُ  ْح َٕ

ـْ *  ُهدىً  ْدُظَق ِم َٕ ـْ  َْرِض َف ْٕ اَمَواِت َوا َْٚ َربه افس  ُٚفقا َربه ََ ُِقِِّبِْؿ إِْذ َؿُٚمقا َؾ َوَرَبْىَْٚ َظَذ ُؿ

َْٚ إِذًا َصَىىًٚ دُ  ِْ ْد ُؿ ََ ًٚ َف ْؿ *  وِِٕف إهَِل ِٓ ْٔ َِ ُتقَن َظ
ْٖ ًٜ َفْقٓ َي ـْ ُدوِِٕف مهِلَ ُذوا ِم َ ِٓء َؿْقُمَْٚ اُت  ُٗ َه

 ًٚ ِذب ـَ  اْؾَسَى َظَذ اهللِ 
ـِ ُؿ ِِم  َِ ـْ َأْط َّ  َؾ

ٍ
َىٍٚن َبغِّ ِْ ٓ  اهلَل *  بُِس ُبُدوَن إِ ًْ قُهْؿ َوَمٚ َي ُّ َوإِِذ اْظَتَزْفُت

ْؿ ِمْرَؾًَٚ  ـُ ـْ َأْمِر ْؿ ِم ُُ ِّْٔئ َف تِِف َوُُّيَ ـْ َرمْحَ ْؿ ِم ُُ ْؿ َربه ُُ ِػ َيُْْؼْ فَ ْٓ َُ ُْٖووا إَِػ اْف َوَتَرى *  َؾ

اَمِل  ْؿ َذاَت افنِّ ُٓ ِرُض َْ ْٝ َت ِغ َوإَِذا َؽَرَب
ِّ
َٔ ْؿ َذاَت اْف ِٓ

ٍِ
ْٓ ـَ ـْ  ْٝ َتَزاَوُر َظ ًَ َِ َس إَِذا َض ّْ افن 

ًّٔٚ  َوُهْؿ ِِف َؾْجَقةٍ 
ـْ جَتَِد َفُف َوفِ َِ ـْ ُيْوِِْؾ َؾ َتِد َوَم ْٓ َق ادُْ ُٓ ـْ َُّيِْد اهلُل َؾ ـْ مَيِٚت اهللِ َم َؽ ِم

ِمُْْف َذفِ

ْؿ َبِٚشٌط *  ُمْرِصداً  ُٓ ُب ِْ ـَ اَمِل َو ِغ َوَذاَت افنِّ
ِّ
َٔ ْؿ َذاَت اْف ُٓ ُب ِِّ ََ ُٕ ًٚ َوُهْؿ ُرُؿقٌد َو ٚط ََ ْؿ َأْي ُٓ َسُب َوحَتْ

ِْٔف بِٚفْ  ًٚ ِذَراَظ ْؿ ُرْظب ُٓ َٝ ِمْْ ْؿ ؾَِرارًا َودَُِِْئ ُٓ َٝ ِمْْ ْٔ ْؿ َفَقف  ِٓ ْٔ َِ َٝ َظ ًْ َِ َذفَِؽ *  َقِصِٔد َفِق اض  ـَ َو

ًَْض َيْقٍم  ًٚ َأْو َب ْؿ َفبِْثُتْؿ َؿُٚفقا َفبِْثَْٚ َيْقم ـَ ْؿ  ُٓ ْؿ َؿَٚل َؿٚئٌِؾ ِمْْ ُٓ َْْٔ ََٔتَسَٚءُفقا َب
ْثَُْٚهْؿ فِ ًَ َؿُٚفقا َب

ْؿ َأظْ  ُُ ًٚ َربه ٚم ًَ ك َض ـَ ٚ َأْز َ َُْْٔيْر َأُّيه ِْ  َؾ
ِٜ
ْؿ َهِذِه إَِػ ادَِْديَْ ُُ ْؿ بَِقِرِؿ ـُ ُثقا َأَحَد ًَ ُؿ باَِم َفبِْثُتْؿ َؾْٚب َِ

ْؿ َأَحداً  ُُ َرن  بِ
ًِ َِى ْػ َوٓ ُيْن ْؿ بِِرْزٍق ِمُْْف َوْفََٔت ُُ

ْٖتِ َٔ ِْ ْؿ *  َؾ ـُ ْؿ َيْرُْجُق ُُ ْٔ َِ ُروا َظ َٓ ُْؿ إِْن َيْي إِّن 

ُِِحقا إِذًا َأَبداً أَ  ٍْ ـْ ُت ْؿ َوَف ِٓ
تِ  ِ ْؿ ِِف ِم ـُ ًُِٔدو قا َأن  َوْظَد اهللِ *  ْو ُي ُّ َِ ًْ َٔ

ْؿ فِ ِٓ ْٔ َِ ٚ َظ َٕ َذفَِؽ َأْظَثْر ـَ َو

 ًٚ َٕٚٔ ْؿ ُبْْ ِٓ ْٔ َِ ُٚفقا اْبُْقا َظ ََ ْؿ َأْمَرُهْؿ َؾ ُٓ ٚ إِْذ َيَتََْٚزُظقَن َبَْْٔ َٓ َٛ ؾِٔ َٜ ٓ َرْي َٚظ ْؿ  َحؼٌّ َوَأن  افس  ُ َرِّبه
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ْؿ َمْسِجداً  ِٓ ْٔ َِ ُبقا َظَذ َأْمِرِهْؿ َفَْت ِخَذن  َظ َِ ـَ َؽ ُؿ ِِّبِْؿ َؿَٚل اف ِذي َِ ْؿ *  َأْظ ُٓ ًُ ٌٜ َرابِ َُقُفقَن َثلَث َٔ َش

 ِْ ـَ ْؿ  ُٓ ٌٜ َوَثِٚمُْ ًَ َُقُفقَن َشْب ِٛ َوَي ْٔ ٌَ ًٚ بِْٚف ْؿ َرْْج ُٓ ُب ِْ ـَ ْؿ  ُٓ ٌٜ َشِٚدُش َس َُقُفقَن مَخْ ْؿ َوَي ُٓ ُب ِْ ْؿ ُؿْؾ ـَ ُٓ ُب

ِٝ ؾِ  ٍْ ٓ  ِمَراًء َطِٚهرًا َوٓ َتْسَت ْؿ إِ ِٓ ٓ  َؿٌِِٔؾ َؾل مُتَِٚر ؾِٔ ْؿ إِ ُٓ ُّ َِ ًْ ِِتِْؿ َمٚ َي د 
ًِ ُؿ بِ َِ ْؿ َربِّ َأْظ ِٓ ٔ

ْؿ َأَحداً  ُٓ ٍء إِِّنِّ َؾِٚظٌؾ َذفَِؽ َؽداً *  ِمْْ ـ  فَِقْ قَف َُ ْر رَ *  َوٓ َت ـُ ٓ  َأْن َيَنَٚء اهللُ َواْذ ب َؽ إَِذا إِ

ـْ َهَذا َرَصداً  َْؿَرَب ِم
ِٕ ـِ َربِّ  ِدَي َٝ َوُؿْؾ َظَسك َأْن َُّيْ ِسٔ َٕ  * ٍٜ ْؿ َثلَث ِمَٚئ ِٓ ٍِ ْٓ ـَ َوَفبُِثقا ِِف 

َْرِض َأْبِكْ بِِف *  ِشَِْغ َواْزَداُدوا تِْسًًٚ  ْٕ اَمَواِت َوا ُٛ افس  ْٔ ُؿ باَِم َفبُِثقا َفُف َؽ َِ ُؿِؾ اهللُ َأْظ

عْ  ِّ ِف َأَحدًا﴾ َوَأْش ِّ ُْ ُك ِِف ُح ـْ َويِلٍّ َوٓ ُيْؼِ ـْ ُدوِِٕف ِم ْؿ ِم َمٚ هَلُ
 .[26-9]اًمٙمٝمػ: 
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 قص٘ أصخاب األخدّد ّالساٍب ّالغالو
وِج  ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: اَمِء َذاِت اْفُزُ َْٔقِم ادَْْقُظقدِ *  ﴿َوافس  َوَصِٚهٍد *  َواْف

قدٍ  ُٓ ُْخ *  َوَمْن ْٕ ًُقدٌ *  افْ ِٚر َذاِت اْفَقُؿقدِ *  ُدودِ ُؿتَِؾ َأْصَحُٚب ا ٚ ُؿ َٓ ْٔ َِ َوُهْؿ *  إِْذ ُهْؿ َظ

قدٌ  ُٓ ِمَِْغ ُص ْٗ ُِقَن بِٚدُْ ًَ ٍْ ٔدِ *  َظَذ َمٚ َي ِّ ِزيِز اْلَ ًَ ِمُْقا بِٚهللِ اْف ْٗ ٓ  َأْن ُي ْؿ إِ ُٓ قا ِمْْ ُّ ََ َٕ *  َوَمٚ 

َْرِض َواهللُ ظَ  ْٕ اَمَواِت َوا ُِْؽ افس  ٌٔد اف ِذي َفُف ُم ِٓ ٍء َص ؾِّ َرْ ـُ ِمَِْغ *  َذ  ْٗ ـَ َؾَتُْقا ادُْ إِن  اف ِذي

ِريِؼ﴾ ْؿ َظَذاُب اْلَ ْ َؿ َوهَلُ َٓ ْؿ َظَذاُب َج ُٓ َِ ِمَِْٚت ُثؿ   َْْ َيُتقُبقا َؾ ْٗ  .[10-1]اًمؼموج: َوادُْ

ـْ ُصَٝمْٞم٥ٍم (: 3005سمرىمؿ ) "صحٞمح اإلُم٤مم ُمسٚمؿ"وذم  َأنى َرؾُمقَل ريض اهلل قمٜمف، قَم

ـْ يَم٤مَن ىَمْبَٚمُٙمْؿ َويَم٤مَن ًَمُف ؾَم٤مطِمرٌ « :ىَم٤مَل  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ هللِ ا ٌؽ ومِٞمَٛم
 ،يَم٤مَن َُمٚمِ

ْحرَ  :وَمَٚمامى يَمؼِمَ ىَم٤مَل ًمِْٚمَٛمٚمِِؽ  ْٛمُف اًمس  ُت وَم٤مسْمَٕم٨ْم إزَِمى هُممَ ًُم٤م ُأقَمٚم  وَمَبَٕم٨َم إًَِمْٞمِف هُممَ ًُم٤م  ،إِِّن  ىَمْد يَمؼِمْ

وَمَٙم٤مَن إَِذا َأشَمك  ،وَمَ٘مَٕمَد إًَِمْٞمِف َوؾَمِٛمَع يَممَ َُمُف وَم٠َمقْمَجَبفُ  ،وَمَٙم٤مَن ذِم ـَمِرلِ٘مِف إَِذا ؾَمَٚمَؽ َراِد٥ٌم  ،ُٛمفُ ُلَٕمٚم  

اِد٥ِم َوىَمَٕمَد إًَِمْٞمفِ  ٤مطِمَر َُمرى سم٤ِمًمرى سَمفُ  ،اًمسى ٤مطِمَر رَضَ اِد٥ِم  ،وَم٢مَِذا َأشَمك اًمسى  :وَمَ٘م٤مل ،وَمَِمَٙم٤م َذًمَِؽ إمَِم اًمرى

٤مطِمَر وَمُ٘مْؾ طَمَبَسٜمِل َأْدكِم إَِذا ظَمِِم  ٤مطِمرُ  ،ٞم٧َم اًمسى وَمَبْٞمٜماََم  ،َوإَِذا ظَمِِمٞم٧َم َأْدَٚمَؽ وَمُ٘مْؾ طَمَبَسٜمِل اًمسى

٦ٍم قَمٔمِٞمَٛم٦ٍم ىَمْد طَمَبَس٧ِم ُدَق يَمَذًمَِؽ إِْذ َأشَمك قَمغَم  ٤مطِمُر َأوْمَْمُؾ  :وَمَ٘م٤مَل  ،اًمٜمى٤مَس  َداسمى اًْمَٞمْقَم َأقْمَٚمُؿ آًمسى

اِد٥ُم َأوْمَْمُؾ  ـْ َأُْمِر  :وَم٠َمظَمَذ طَمَجًرا وَمَ٘م٤مَل  ،َأْم اًمرى اِد٥ِم َأطَم٥مى إًَِمْٞمَؽ ُِم اًمٚمُٝمؿى إِْن يَم٤مَن َأُْمُر اًمرى

٦َم طَمتىك َلْٛميِضَ اًمٜمى٤مُس  اسمى ٤مطِمِر وَم٤مىْمُتْؾ َدِذِه اًمدى وَم٠َمشَمك  ،وَمَرَُم٤مَد٤م وَمَ٘مَتَٚمَٝم٤م َوَُم٣َم اًمٜمى٤مُس  ،اًمسى

هُ  اِد٥َم وَم٠َمظْمؼَمَ اِد٥ُم  ،اًمرى ـْ َأُْمِرَك َُم٤م  ،َأْي سُمٜمَلى َأْٟم٧َم اًْمَٞمْقَم َأوْمَْمُؾ ُِمٜم ل :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اًمرى ىَمْد سَمَٚمَغ ُِم

سَْمَرَص  ،وَم٢مِْن اسْمُتٚمِٞم٧َم وَممَ  شَمُدلى قَمكَمى  ،َأَرى َوإِٟمىَؽ ؾَمُتْبَتغَم  ْٕ يَْمَٛمَف َوا ْٕ ُئ ا َويَم٤مَن اًْمُٖممَ ُم ُلؼْمِ

 
ِ
َْدَواء ْٕ ـْ ؾَم٤مِئِر ا وَم٠َمشَم٤مُه هِبََداَل٤م  ،َع ضَمٚمِٞمٌس ًمِْٚمَٛمٚمِِؽ يَم٤مَن ىَمْد قَمِٛمَل وَمَسٛمِ  ،َوُلَداِوي اًمٜمى٤مَس ُِم
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اَم َلِْمِٗمل اهللُ  :وَمَ٘م٤مَل  ،َُم٤م َد٤مُدٜم٤َم ًَمَؽ َأمْجَُع إِْن َأْٟم٧َم ؿَمَٗمْٞمَتٜمِل :يَمثػَِمٍة وَمَ٘م٤مَل  َٓ َأؿْمِٗمل َأطَمًدا إِٟمى  ،إِِّن  

ـَ  ،وَم٢مِْن َأْٟم٧َم آَُمٜم٧َْم سم٤ِمهللِ َدقَمْقُت اهللَ وَمَِمَٗم٤مكَ  وَم٠َمشَمك اعمَْٚمَِؽ وَمَجَٚمَس إًَِمْٞمِف يَماَم  ،سم٤ِمهللِ وَمَِمَٗم٤مُه اهللُ وَمآَُم

ِٚمُس  كَ  :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اعمَْٚمُِؽ  ،يَم٤مَن جَيْ ـْ َردى قَمَٚمْٞمَؽ سَمٍَمَ ي :ىَم٤مَل  ،َريب   :ىَم٤مَل  ؟َُم  ؟َوًَمَؽ َربٌّ هَمػْمِ

سُمُف طَمتىك ،َريب  َوَرسمَُّؽ اهللُ :ىَم٤مَل  وَمَ٘م٤مَل  ،وَمِجلَء سم٤ِمًْمُٖممَ مِ  ،َدلى قَمغَم اًْمُٖممَ مِ  وَم٠َمظَمَذُه وَمَٚمْؿ َلَزْل ُلَٕمذ 

سَْمَرَص َوشَمْٗمَٕمُؾ َوشَمْٗمَٕمُؾ  :ًَمُف اعمَْٚمُِؽ  ْٕ يَْمَٛمَف َوا ْٕ ُئ ا ـْ ؾِمْحِرَك َُم٤م شُمؼْمِ  :وَمَ٘م٤مَل  ،َأْي سُمٜمَلى ىَمْد سَمَٚمَغ ُِم

اَم َلِْمِٗمل اهللُ وَم٠َمظَمَذهُ  َٓ َأؿْمِٗمل َأطَمًدا إِٟمى اِد٥ِم  وَمَٚمْؿ َلَزْل  ،إِِّن   سُمُف طَمتىك َدلى قَمغَم اًمرى وَمِجلَء  ،ُلَٕمذ 

اِد٥ِم  ـْ ِدلٜمَِؽ وَم٠َمسَمك :وَمِ٘مٞمَؾ ًَمفُ  ،سم٤ِمًمرى وَمَقَضَع اعمِْْئَِم٤مَر ذِم َُمْٗمِرِق َرْأؾِمِف  ،وَمَدقَم٤م سم٤ِمعمِْْئَِم٤مرِ  ،اْرضِمْع قَم

٤مهُ  ُف طَمتىك َوىَمَع ؿِم٘مى ـْ ِدلٜمَِؽ وَم٠َمسَمك :صُمؿى ضِملَء سمَِجٚمِٞمِس اعمَْٚمِِؽ وَمِ٘مٞمَؾ ًَمفُ  ،وَمَِم٘مى وَمَقَضَع  ،اْرضِمْع قَم

ُف سمِفِ  ٤مهُ  ،اعمِْْئَِم٤مَر ذِم َُمْٗمِرِق َرْأؾِمِف وَمَِم٘مى ـْ  :صُمؿى ضِملَء سم٤ِمًْمُٖممَ ِم وَمِ٘مٞمَؾ ًَمفُ  ،طَمتىك َوىَمَع ؿِم٘مى اْرضِمْع قَم

ـْ َأْصَح٤مسمِفِ  ،ِدلٜمَِؽ وَم٠َمسَمك وَم٤مْصَٕمُدوا  ،ضَمَبِؾ يَمَذا َويَمَذا اْذَدُبقا سمِِف إمَِم  :وَمَ٘م٤مَل  ،وَمَدوَمَٕمُف إمَِم َٟمَٗمٍر ُِم

ٓى وَم٤مـْمَرطُمقهُ  ،سمِِف اجْلََبَؾ وَم٢مَِذا سَمَٚمْٖمُتْؿ ُذْرَوشَمفُ  ـْ ِدلٜمِِف َوإِ وَمَذَدُبقا سمِِف وَمَّمِٕمُدوا سمِِف  ،وَم٢مِْن َرضَمَع قَم

َوضَم٤مَء َلْٛمٌِم إِمَم  ،وَمَرضَمَػ هِبِْؿ اجْلََبُؾ وَمَسَ٘مُٓمقا ،اًمٚمُٝمؿى ايْمِٗمٜمِٞمِٝمْؿ سماَِم ؿِمْئ٧َم  :وَمَ٘م٤مَل  ،اجْلََبَؾ 

ـْ  ،يَمَٗم٤مٟمِٞمِٝمُؿ اهللُ :ىَم٤مَل  ؟َُم٤م وَمَٕمَؾ َأْصَح٤مسُمَؽ  :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اعمَْٚمُِؽ  ،اعمَْٚمِِؽ  وَمَدوَمَٕمُف إِمَم َٟمَٗمٍر ُِم

ـْ ِدلٜمِ  ،اْذَدُبقا سمِِف وَم٤ممْحُِٚمقُه ذِم ىُمْرىُمقرٍ  :وَمَ٘م٤مَل  ،َأْصَح٤مسمِفِ  ُٓمقا سمِِف اًْمَبْحَر وَم٢مِْن َرضَمَع قَم ٓى وَمَتَقؾمى ِف َوإِ

ِٗمٞمٜم٦َُم وَمَٖمِرىُمقا ،اًمٚمُٝمؿى ايْمِٗمٜمِٞمِٝمْؿ سماَِم ؿِمْئ٧َم  :وَمَ٘م٤مَل  ،وَمَذَدُبقا سمِفِ  ،وَم٤مىْمِذوُمقهُ   ،وَم٤مْٟمَٙمَٗم٠َمْت هِبِْؿ اًمسى

وَمَ٘م٤مَل  ،يَمَٗم٤مٟمِٞمِٝمُؿ اهللُ  :ىَم٤مَل  ؟َُم٤م وَمَٕمَؾ َأْصَح٤مسُمَؽ  :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اعمَْٚمُِؽ  ،َوضَم٤مَء َلْٛمٌِم إمَِم اعمَْٚمِِؽ 

َٛمُع اًمٜمى٤مَس ذِم  :ىَم٤مَل  ؟َوَُم٤م ُدقَ  :ىَم٤مَل  ،إِٟمىَؽ ًَمْس٧َم سمَِ٘م٤مشمكِِم طَمتىك شَمْٗمَٕمَؾ َُم٤م آُُمُرَك سمِفِ  :ٚمِِؽ ًمِْٚمٛمَ  دَمْ

ـْ يمِٜم٤َمَٟمتِل ،َصِٕمٞمٍد َواطِمٍد َوشَمّْمُٚمُبٜمِل قَمغَم ضِمْذعٍ  ْٝمَؿ ذِم يَمبِِد  ،صُمؿى ظُمْذ ؾَمْٝماًم ُِم صُمؿى َضْع اًمسى

وَمَجَٛمَع  ،وَم٢مِٟمىَؽ إَِذا وَمَٕمْٚم٧َم َذًمَِؽ ىَمَتْٚمَتٜمِل ،صُمؿى اْرُِمٜمِل ،اهلِل َرب  اًْمُٖممَ مِ  سم٤ِمؾْمؿِ  :صُمؿى ىُمْؾ  ،اًْمَ٘مْقسِ 
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ـْ يِمٜم٤َمَٟمتِفِ  ،اًمٜمى٤مَس ذِم َصِٕمٞمٍد َواطِمٍد َوَصَٚمَبُف قَمغَم ضِمْذعٍ  ْٝمَؿ ذِم  ،صُمؿى َأظَمَذ ؾَمْٝماًم ُِم صُمؿى َوَضَع اًمسى

ْٝمُؿ ذِم ُصْدهِمفِ  ، َرب  اًْمُٖممَ مِ سم٤ِمؾْمِؿ اهللِ :صُمؿى ىَم٤مَل  ،يَمْبِد اًْمَ٘مْقسِ  وَمَقَضَع َلَدُه  ،صُمؿى َرَُم٤مُه وَمَقىَمَع اًمسى

ْٝمِؿ وَماَمَت  آَُمٜمى٤م  ،آَُمٜمى٤م سمَِرب  اًْمُٖممَ مِ  ،آَُمٜمى٤م سمَِرب  اًْمُٖممَ مِ  :وَمَ٘م٤مَل اًمٜمى٤مُس  ،ذِم ُصْدهِمِف ذِم َُمْقِضِع اًمسى

َذرُ  :ٞمَؾ ًَمفُ وَم٘مِ  :وَم٠ُميِتَ اعمَْٚمُِؽ  ،سمَِرب  اًْمُٖممَ مِ  ىَمْد  ،ىَمْد َواهللِ َٟمَزَل سمَِؽ طَمَذُركَ  ،َأَرَأْل٧َم َُم٤م يُمٜم٧َْم حَتْ

ْت  َٙمِؽ وَمُخدى ظُْمُدوِد ذِم َأوْمَقاِه اًمس  ْٕ ـَ اًمٜمى٤مُس وَم٠َمَُمَر سم٤ِم َم اًمٜم ػَمانَ  ،آَُم ـْ مَلْ  :َوىَم٤مَل  ،َوَأرْضَ َُم

ـْ ِدلٜمِِف وَم٠َممْحُقُه ومِٞمَٝم٤م طَمتىك ضَم٤مَءْت اُْمَرَأٌة َوَُمَٕمَٝم٤م َصبِلٌّ  ،اىْمَتِحْؿ وَمَٗمَٕمُٚمقا :َأْو ىِمٞمَؾ ًَمفُ  ،َلْرضِمْع قَم

ي وَم٢مِٟمىِؽ قَمغَم احْلَؼ   :وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم اًْمُٖممَ مُ  ،هَل٤َم وَمَتَ٘م٤مقَمَس٧ْم َأْن شَمَ٘مَع ومِٞمَٝم٤م
ْف اْصؼِمِ  .»َل٤م ُأُمى

 وذم دذه اًم٘مّم٦م ُمـ آسمتم ء ُم٤م لكم:

ف قمٜمد اًمراد٥م، وُمـ أدٚمف إذا شم٠مظمر ُم٤م لٕم٤مٟمٞمف اًمٖمم م ُمـ اًمس٤مطمر إذا شم٠مظمر قمٜم -1

 قمٜمٝمؿ قمٜمد اًمراد٥م ألًْم٤م.

 اسمتم ء اًمٖمم م طمتك دل قمغم اًمراد٥م. -2

 اسمتم ء اًمراد٥م وصمب٤مشمف طمتك ٟمنم سم٤معمٜمِم٤مر ٟمّمٗملم، طمتك وىمع ؿم٘م٤مه ومامت. -3

 اسمتم ء ضمٚمٞمس اعمٚمؽ طمتك ؿمؼ ٟمّمٗملم ومامت. -4

ّمقد، ودق ؿمدة ُم٤م وىمع ًمٚمٖمم م ُمـ آسمتم ء، طمتك ضحك سمٜمٗمسف ًمٞمحّمؾ اعم٘م -5

 إؾمم م اًمٜم٤مس، وإلامهنؿ سمرب اًمٕم٤معملم.

٧م هلؿ إظم٤مدلد، وأىمحؿ سمتم ء ًمٚمٜم٤مس اًمذلـ آُمٜمقا، طمتك طمٗمُم٤م طمّمؾ ُمـ آ -6

 ُمـ مل لرضمع قمـ دلٜمف ذم اًمٜم٤مر، دون أي رمح٦م أو ؿمٗم٘م٦م قمغم اُمرأة، أو صٖمػم، أو يمبػم.
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 ما حصل جلسٓج العابد زمحُ اهلل مً االبتالٛ
ـْ َأيِب ُدَرْلَرةَ (: 2550(، وُمسٚمؿ سمرىمؿ )3436) سمرىمؿ "صحٞمح اًمبخ٤مري"ذم   ،قَم

ـِ  ٓى صَممَ صَم٦مٌ « :ىَم٤مَل  ،َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ اًمٜمىبِل   قَم ْؿ ذِم اعمَْْٝمِد إِ ْ َلَتَٙمٚمى  ،قِمٞمَسك :مَل

اِئٞمَؾ َرضُمٌؾ  رْسَ
ُف وَمَدقَمْتفُ ضُمَرْل٩ٌم يَم٤مَن ُلَّمكم  ضَم  :ُلَ٘م٤مُل ًَمفُ  ،َويَم٤مَن ذِم سَمٜمِل إِ ُأضِمٞمُبَٝم٤م  :وَمَ٘م٤مَل  ،٤مَءشْمُف ُأُمُّ

َٓ مُتِْتُف طَمتىك شُمِرَلُف ُوضُمقَه اعْمُقُِمَس٤مِت  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،َأْو ُأَصكم   َويَم٤مَن ضُمَرْل٩ٌم ذِم َصْقَُمَٕمتِِف  ،اًمٚمُٝمؿى 

َض٧ْم ًَمُف اُْمَرَأةٌ  َٛمْتُف وَم٠َمسَمك وَم٠َمشَم٧ْم َراقِمًٞم٤م وَم٠َمُْمَٙمٜمَْتُف ُمِ  ،وَمَتَٕمرى  ،وَمَقًَمَدْت هُممَ ًُم٤م ،ـْ َٟمْٗمِسَٝم٤مَويَمٚمى

ـْ ضُمَرْل٩ٍم  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  وا َصْقَُمَٕمَتُف َوَأْٟمَزًُمقُه َوؾَمبُّقهُ  ؟ُِم ٠َم َوَصغمى صُمؿى َأشَمك  ،وَم٠َمشَمْقُه وَمَٙمرَسُ وَمَتَقضى

ـْ َأسُمقَك َل٤م هُممَ مُ  :وَمَ٘م٤مَل  ،اًْمُٖممَ مَ  اقِمل :ىَم٤مَل  ؟َُم ـْ  :ىَم٤مًُمقا ،اًمرى  :ىَم٤مَل  ،َذَد٥ٍم َٟمْبٜمِل َصْقَُمَٕمَتَؽ ُِم

ـْ ـمِلمٍ  ٓى ُِم اِئٞمَؾ  ،َٓ إِ رْسَ
ـْ سَمٜمِل إِ ٤م َرضُمٌؾ َرايِم٥ٌم ُذو  ،َويَم٤مَٟم٧ْم اُْمَرَأٌة شُمْرِضُع اسْمٜم٤ًم هَل٤َم ُِم وَمَٛمرى هِبَ

ايم٥ِِم  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،ؿَم٤مَرةٍ  َك صَمْدهَي٤َم َوَأىْمَبَؾ قَمغَم اًمرى َٓ  اًمٚمُٝمؿى  :وَمَ٘م٤مَل  ،اًمٚمُٝمؿى اضْمَٕمْؾ اسْمٜمِل ُِمْثَٚمُف وَمؽَمَ

َٕمْٚمٜمِل ُِمْثَٚمفُ  فُ  ،دَمْ َصغمى اهلُل يَم٠َمِّن  َأْٟمُٔمُر إمَِم اًمٜمىبِل   :ىَم٤مَل َأسُمق ُدَرْلَرةَ  ،صُمؿى َأىْمَبَؾ قَمغَم صَمْدهِي٤َم َلَٛمّمُّ

َٕمْؾ اسْمٜمِل ُمِ  :صُمؿى ُُمرى سم٠َِمَُم٦ٍم وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،َلَٛمصُّ إِْصَبَٕمفُ  قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  َٓ دَمْ  ،ْثَؾ َدِذهِ اًمٚمُٝمؿى 

َك صَمْدهَي٤َم َ َذاكَ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،اًمٚمُٝمؿى اضْمَٕمْٚمٜمِل ُِمْثَٚمَٝم٤م :وَمَ٘م٤مَل  ،وَمؽَمَ ـْ  :وَمَ٘م٤مَل  ؟مِل ٥ُم ضَمبى٤مٌر ُِم
ايمِ اًمرى

ىْم٧ِم  ،اجْلََب٤مسمَِرةِ  ََُم٦ُم َلُ٘مقًُمقَن رَسَ ْٕ  .»َومَلْ شَمْٗمَٕمْؾ  ،َزَٟمْٞم٧ِم  ،َوَدِذِه ا
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ُ ّعلٙ آلُ ما حصل لسضْليا، ّىبٔيا حمند صلٙ اهلل علٔ 
 ّضله مع قْمُ مً االبتالٛ

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ، وٟمزل قمٚمٞمف اًمقطمل، أُمره اهلل سمتٚمٞمغ  اسمٕم٨م ٟمبٞمٜم٤م حمٛمدً  

َْؿَربِغَ اًمرؾم٤مًم٦م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ْٕ ِذْر َظِنَرَتَؽ ا ْٕ ـَ *  ﴿َوَأ َؽ ِم ًَ َب ـِ ات  َ
ْض َجََْٚحَؽ دِ

ٍِ َواْخ

ِمِْغَ  ْٗ ُِقنَ  َؾِْ٘ن َظَهْقكَ *  ادُْ َّ ًْ ٚ  َت ْؾ إِِّنِّ َبِريٌء ِِم َُ ِحٔؿِ *  َؾ ِزيِز افر  ًَ ْؾ َظَذ اْف ـ  اف ِذي *  َوَتَق

َُقمُ  ـَ *  َيَراَك ِحَغ َت ِٚجِدي َبَؽ ِِف افس  ِه ََ ُِِٔؿ﴾*  َوَت ًَ ُٔع اْف
ِّ
ُف ُهَق افس   ٕ   .[220-214]اًمِمٕمراء: إِ

ـِ قَمبى٤مٍس َريِضَ  ـِ قمَ (: 208(، وُمسٚمؿ )4770سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"وذم  اسْم

ىَْمَرسملِمَ  :ىَم٤مَل  ،اهللُ قَمٜمُْٝماَم  ْٕ َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َصِٕمَد اًمٜمىبِلُّ  ،عمَى٤م َٟمَزًَم٧ْم َوَأْٟمِذْر قَمِِمػَمشَمَؽ ا

َٗم٤م َوؾَمٚمىؿَ  طَمتىك  ،شٍ ًمُِبُٓمقِن ىُمَرلْ  »َل٤م سَمٜمِل قَمِدي   ،َل٤م سَمٜمِل ومِْٝمرٍ « :وَمَجَٕمَؾ ُلٜم٤َمِدي ،قَمغَم اًمّمى

ُرَج  ،اضْمَتَٛمُٕمقا ْ َلْسَتٓمِْع َأْن ََيْ َذا مَل
ضُمُؾ إِ ًٓ ًمَِٞمٜمُْٔمَر َُم٤م ُدقَ  ،وَمَجَٕمَؾ اًمرى وَمَج٤مَء َأسُمق  ،َأْرؾَمَؾ َرؾُمق

شُمُٙمْؿ َأنى ظَمْٞممً  سم٤ِمًْمَقاِدي شُمِرلُد َأْن شُمِٖمػَم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ أَ « :وَمَ٘م٤مَل  ،هَل٥ٍَم َوىُمَرْلٌش  يُمٜمُْتْؿ َأَرَأْلَتُٙمْؿ ًَمْق َأظْمؼَمْ

ىِملى  ٓى ِصْدىًم٤م ،َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مًُمقا »؟ُُمَّمد  سْمٜم٤َم قَمَٚمْٞمَؽ إِ وَم٢مِِّن  َٟمِذلٌر ًَمُٙمْؿ سَملْمَ َلَدْي قَمَذاٍب « :ىَم٤مَل  ،َُم٤م ضَمرى

ْٝ َيَدا َأِب هلََ  :وَمٜمََزًَم٧ْم  ،شَمب٤ًّم ًَمَؽ ؾَم٤مِئَر اًْمَٞمْقِم َأهِلََذا مَجَْٕمَتٜم٤َم :وَمَ٘م٤مَل َأسُمق هَل٥ٍَم  ،»ؿَمِدلدٍ  ٍٛ ﴿َتب 

  ٛ ﴾*  َوَت َٛ َس ـَ  .[2-1]اعمسد: َمٚ َأْؽَْك َظُْْف َمُٚفُف َوَمٚ 

 (.206(، وُمسٚمؿ )3527وضم٤مء قمـ أيب درلرة، رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

ـْ َأيِب ُدَرْلَرَة (، 2797سمرىمؿ ) "صحٞمح ُمسٚمؿ"وذم  ىَم٤مَل َأسُمق  :ىَم٤مَل ريض اهلل قمٜمف قَم

ٌد َوضْمَٝمُف سَملْمَ  :ضَمْٝمؾٍ  ُر حُمَٛمى ـْ  :وَمَ٘م٤مَل  ،وَمِ٘مٞمَؾ َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مَل  ، َأفْمُٝمِريُمؿْ َدْؾ ُلَٕمٗم  ى ًَمِئ ِت َواًْمُٕمزى َواًمم ى

ـََم٠َمنى قَمغَم َرىَمَبتِفِ  َٕ اِب  ،َرَأْلُتُف َلْٗمَٕمُؾ َذًمَِؽ  َ َرنى َوضْمَٝمُف ذِم اًمؽمُّ قَُمٗم  َٕ وَم٠َمشَمك َرؾُمقَل اهلِل  :ىَم٤مَل  ،َأْو 
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ٓى  :ىَم٤مَل  ،َزقَمَؿ ًمَِٞمَٓم٠َم قَمغَم َرىَمَبتِفِ  ،ُدَق ُلَّمكم  وَ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  وَماَم وَمِجَئُٝمْؿ ُِمٜمُْف إِ

إِنى سَمْٞمٜمِل َوسَمْٞمٜمَُف خَلَٜمَْدىًم٤م  :وَمَ٘م٤مَل  ؟َُم٤م ًَمَؽ  :وَمِ٘مٞمَؾ ًَمفُ  :ىَم٤مَل  ،َوُدَق َلٜمُْٙمُص قَمغَم قَمِ٘مَبْٞمِف َوَلتىِ٘مل سمَِٞمَدْلفِ 

ـْ َٟم٤مرٍ  ًٓ  ،ُِم ًَمْق َدَٟم٤م ُِمٜم ل « :َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ،َوَأضْمٜمَِح٦مً  ،َوَدْق

ظْمَتَٓمَٗمْتُف اعممََْ ِئَٙم٦ُم قُمْْمًقا قُمْْمًقا َٓ َٟمْدِري ذِم طَمِدل٨ِم َأيِب  :ىَم٤مَل  ،»َٓ وَم٠َمْٟمَزَل اهلُل قَمزى َوضَمؾى 

ٌء سَمَٚمَٖمفُ  ِ  :ُدَرْلَرَة َأْو َرْ ْٕ ل  إِن  ا ـَ ٌَك﴿ َْٔى َسَٚن َف َْك*  ْٕ ٌْ ًَك*  َأْن َرمُه اْشَت ْج  إِن  إَِػ َربَِّؽ افره

ك*  َٓ َٝ اف ِذي َيْْ َدى*  َظْبدًا إَِذا َصذ  *  َأَرَأْي َٚن َظَذ اهْلُ ـَ َٝ إِْن  ََْقى * َأَرَأْي  *َأْو َأَمَر بِٚفت 

﴾ َب َوَتَقػ  ذ  ـَ َٝ إِْن  ََْقى ـ: سَم٤م ضَمْٝمؾٍ َلْٕمٜمِل أَ ـ  [13-6]اًمٕمٚمؼ: َأَرَأْي َٝ إِْن *  ﴿َأْو َأَمَر بِٚفت  َأَرَأْي

َب َوَتَقػ   ذ  َٖن  اهللَ َيَرى*  ـَ ْؿ بِ َِ ًْ ْ َي ِٜ *  َأ َْ ًٚ بِٚفْ ِٚصَٔ ً ٍَ ْ َيْْتَِف َفَْْس ـْ  َْ
ل  َفئِ ٍٜ *  ـَ ِٚذَب ـَ  ٍٜ َٔ ِٚص َٕ

 ٍٜ ِٚدَيفُ *  َخٚضَِئ َٕ َْٔدُع  ِْ َٜ *  َؾ َٔ
َبِٕٚ ًُْف﴾*  َشَْْدُع افز 

ل  ٓ ُتىِ وَمْٚمَٞمْدُع َٟم٤مِدَلُف  ،[19-12]اًمٕمٚمؼ: ـَ

 .َلْٕمٜمِل ىَمْقَُمفُ 

 وذم دذا ُمـ آسمتم ء: 

 ـ ؿمدة هتٙمؿ أيب هل٥م سمف واًمدقم٤مء قمٚمٞمف. 1

أي ومٝمذا إُمر ٓ لستحؼ أن ٟمجتٛمع  »أهلذا مجٕمتٜم٤م«ـ حت٘مػم إُمر اًمٕمٔمٞمؿ وىمقًمف: 2

 ٕضمٚمف زقمؿ. 

 هتؿ ًمف. ـ ؿمدة روم٘مف وؿمٗم٘متف قمٚمٞمٝمؿ وؿمدة قمداو3

سمقا قمٚمٞمف إٓى صدىم٤ًم. 4  ـ شمٙمذلبٝمؿ ًمف ُمع اقمؽماومٝمؿ أهنؿ مل جُير 

ـ ؾمٙمقت إىم٤مرب يمٚمٝمؿ أُم٤مم أيب هل٥م، ومل لتٙمٚمؿ واطمد ُمٜمٝمؿ وًمق سمٙمٚمٛم٦م صٖمػمة 5

 ل١ملد ومٞمٝم٤م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وًمق سمام لٕمرف قمٜمف ُمـ اًمّمدق. 

ل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ـ حتدي أيب ضمٝمؾ ًمٕمٜمف اهلل وأٟمف إن رأى رؾمق6
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 لّمكم زقمؿ ًمٞمٓم٠م قمغم رىمبتف. 

ـ دذا اًمٗمٕمؾ ٓ ُيّمؾ إٓ ممـ سمٚمغ هم٤مل٦م اًمٙمؼم وإذى واًمتٙمذل٥م عمـ قمٜمده دق ذم 7

 هم٤مل٦م اًمذًم٦م واحل٘م٤مرة وآُمتٝم٤من. 

 ـ شمٙمذل٥م أيب ضمٝمؾ وإقمراضف. 8
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ّضع ضلٙ اجلصّز علٙ زقب٘ الييب صلٙ اهلل علُٔ ّعلٙ آلُ 
 ّضله

ـِ ا1794(، وُمسٚمؿ )240رج اًمبخ٤مري سمرىمؿ )أظم ـِ (: قَم َأنى ريض اهلل قمٜمف َُمْسُٕمقٍد  سْم

َوَأسُمق ضَمْٝمٍؾ َوَأْصَح٤مٌب ًَمُف  ،يَم٤مَن ُلَّمكم  قِمٜمَْد اًْمَبْٞم٧ِم  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ اًمٜمىبِلى 

ُٙمْؿ جَيِلُء سمِ  :ضُمُٚمقٌس إِْذ ىَم٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ ًمَِبْٕمض َسغَم ضَمُزوِر سَمٜمِل وُممَ ٍن وَمَٞمَْمُٕمُف قَمغَم فَمْٝمِر َألُّ

ٍد إَِذا ؾَمَجدَ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف وَمٜمََٔمَر طَمتىك ؾَمَجَد اًمٜمىبِلُّ  ،وَم٤مْٟمَبَٕم٨َم َأؿْمَ٘مك اًْمَ٘مْقِم وَمَج٤مَء سمِفِ  ،حُمَٛمى

َٓ ُأهْمٜمِل ؿَمْٞمًئ٤مَوَأَٟم٤م َأٟمْ  ،سَملْمَ يَمتَِٗمْٞمفِ  ،َوَضَٕمُف قَمغَم فَمْٝمِرهِ  َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ   ،ًَمْق يَم٤مَن زِم َُمٜمََٕم٦مٌ  ،ُٔمُر 

َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوَرؾُمقُل اهللِ  ،وَمَجَٕمُٚمقا َلْْمَحُٙمقَن َوُُيِٞمُؾ سَمْٕمُْمُٝمْؿ قَمغَم سَمْٕمضٍ  :ىَم٤مَل 

َٓ َلْروَمُع َرْأؾَمفُ  َوؾَمٚمىؿَ  ـْ فَمْٝمرِ  ،ؾَم٤مضِمٌد  َٛم٦ُم وَمَٓمَرطَم٧ْم قَم
وَمَروَمَع َرؾُمقُل اهلِل  ،هِ طَمتىك ضَم٤مَءشْمُف وَم٤مـمِ

اٍت « :صُمؿى ىَم٤مَل  ،َرْأؾَمفُ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ   ،»اًمٚمُٝمؿى قَمَٚمْٞمَؽ سمُِ٘مَرْلٍش صَممَ َث َُمرى

قْمَقَة ذِم َذًمَِؽ اًْمَبَٚمِد ُُمْس  :ىَم٤مَل  ،وَمَِمؼى قَمَٚمْٞمِٝمْؿ إِْذ َدقَم٤م قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  صُمؿى  ،َتَج٤مسَم٦مٌ َويَم٤مُٟمقا َلَرْوَن َأنى اًمدى

ك ـِ َرسمِٞمَٕم٦مَ  ،اًمٚمُٝمؿى قَمَٚمْٞمَؽ سم٠َِميِب ضَمْٝمؾٍ « :ؾَمٛمى ـِ َرسمِٞمَٕم٦مَ  ،َوقَمَٚمْٞمَؽ سمُِٕمْتَب٦َم سْم ـِ  ،َوؿَمْٞمَب٦َم سْم َواًْمَقًمِٞمِد سْم

ـِ ظَمَٚمٍػ  ،قُمْتَب٦مَ  ـِ َأيِب ُُمَٕمْٞمطٍ  ،َوُأَُمٞمى٦َم سْم ٤مسمَِع وَمَٚمْؿ َُيَْٗمظْ  ،»َوقُمْ٘مَب٦َم سْم َقاًمىِذي ومَ  :ىَم٤مَل  ،َوقَمدى اًمسى

ـَ قَمدى َرؾُمقُل اهللِ  ،َٟمْٗمِز سمَِٞمِدهِ  ِذل قَمك ذِم  َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ ًَمَ٘مْد َرَأْل٧ُم اًمى َسْ

 .اًْمَ٘مٚمِٞم٥ِم ىَمٚمِٞم٥ِم سَمْدرٍ 

 وذم دذا رضوب ُمـ آسمتم ءآت ُمٜمٝم٤م:

 قمٚمٞمف وقمغم هلل صغم اهللاؾمتخٗم٤مومٝمؿ هبذه اًمِمٕمػمة اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ل٘مقم هب٤م رؾمقل ا( 1

  آًمف وؾمٚمؿ، ودل اًمّمم ة.
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حت٘مػمدؿ ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ إمم طمد وضع ؾمغم اجلزور سملم ( 2

 يمتٗمٞمف ودق لّمكم. 

 ىمذارة ؾمغم اجلزور. ( 3

 صم٘مٚمف قمغم رىمب٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ. ( 4

 أزاًمتف سمٕمد ومؽمة. مل لستٓمع أطمٌد إزاًمتف طمتك ضم٤مءت وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م و( 5

 ُمْم٤مطمٙمتٝمؿ اًمِمدلدة طمتك ُم٤مل سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض. ( 6
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خيل عكب٘ بً أبٕ معٔط للييب صلٙ اهلل علُٔ ّعلٙ آلُ 
 ّضله

ـْ 3856روى اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) ـِ  قُمْرَوةَ  (: قَم سَمػْمِ  سْم ـِ  :ىَم٤مَل  ،اًمزُّ ـَ قَمْٛمِرو سْم ؾَم٠َمًْم٧ُم اسْم

 َصٜمََٕمفُ  ،اًْمَٕم٤مصِ 
ٍ
ء ِِّن سم٠َِمؿَمد  َرْ يُمقَن سم٤ِمًمٜمىبِل   َأظْمؼِمْ  :ىَم٤مَل  ،َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ اعمُْنْمِ

ـُ َأيِب  ،ُلَّمكم  ذِم طِمْجِر اًْمَٙمْٕمَب٦مِ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ سَمْٞمٜم٤َم اًمٜمىبِلُّ  إِْذ َأىْمَبَؾ قُمْ٘مَب٦ُم سْم

َذ سمَِٛمٜمْٙمِبِِف َوَدوَمَٕمُف وَم٠َمىْمَبَؾ َأسُمق سَمْٙمٍر طَمتىك َأظَم  ،َخٜمََ٘مُف ظَمٜمًْ٘م٤م ؿَمِدلًداومَ  ،ُُمَٕمْٞمٍط وَمَقَضَع صَمْقسَمُف ذِم قُمٜمُِ٘مفِ 

ـِ  َ اهلُل﴾ :ىَم٤مَل  ،َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ اًمٜمىبِل   قَم قَل َربِّ َُ ُِقَن َرُجًل َأْن َي ُت َْ ﴿ َأَت
 ]هم٤مومر:

 ق قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمف.ؾمؿ اًمّمح٤ميب ظمم ف وم٘مٞمؾ داوذم  . [28أل٦م 

 وذم دذا ُمـ آسمتم ء: 

َٛمُف قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف [ 1 ُمٕم٤مودة ذًمؽ اخلبٞم٨م قم٘مب٦م سمـ أيب ُمٕمٞمط وهتٙمُّ

 وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وحم٤موًم٦م ُمٜمٕمف ُمـ اًمّمم ة. 

 ٟمقع آظمر ُمـ إذل٦م ودق أٟمف ظمٜم٘مف ظمٜم٘م٤ًم ؿمدلدًا عمح٤موًم٦م ىمتٚمف. [ 2

ـ اًمؽمسمص ويمؾ لقم ل٠ميت سمرضب ُمـ إذل٦م لدل قمغم ىمقة إذا يم٤من اًمٕمدو ٓ لٗمؽم ُم[ 3

 قمداوشمف. 

 آسمتم ء.  ذم شمٜمقع اًمؽمسمّم٤مت وأصٜم٤مف إذل٦م مم٤م لزلد [ 4

أهنؿ ل٘مقُمقن سمٕمب٤مداهتؿ ومم  ٟمٙمػم قمٚمٞمٝمؿ ودل اًمٙمٗمر ودق لٕمبد رسمف ومٞمجد أؿمد [ 5

 أٟمقاع إذى. 

 اهلل قمٜمف. سمٙمر ريض  همػم أيبيمقٟمف مل لٜمٙمر ذًمؽ أطمد ومل لدومع قمٜمف أطمد [ 6
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 أذٓ٘ أٍل الطاٜف للييب صلٙ اهلل علُٔ ّعلٙ آلُ ّضله 
ـْ 1795(، وُمسٚمؿ )3231أظمرج اًمبخ٤مري سمرىمؿ )  َِم٦َم َريِضَ اهللُ قَمٜمَْٝم٤م َزْوِج قَم٤مئِ (: قَم

َدْؾ  ،آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم ىَم٤مًَم٧ْم ًمِٚمٜمىبِل  أهن٤م  َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ اًمٜمىبِل  

ـْ َلْقِم ُأطُمدٍ  ـْ ىَمْقُِمِؽ َُم٤م ًَمِ٘مٞم٧ُم  :ىَم٤مَل  ؟َأشَمك قَمَٚمْٞمَؽ َلْقٌم يَم٤مَن َأؿَمدى ُِم َويَم٤مَن َأؿَمدى  ،ًَمَ٘مْد ًَمِ٘مٞم٧ُم ُِم

ـِ قَمْبِد يُممَ لٍ  ،َُم٤م ًَمِ٘مٞم٧ُم ُِمٜمُْٝمْؿ َلْقَم اًْمَٕمَ٘مَب٦مِ  ـِ قَمْبِد َل٤مًمِٞمَؾ سْم َٚمْؿ ومَ  ،إِْذ قَمَرْض٧ُم َٟمْٗمِز قَمغَم اسْم

ٓى َوَأَٟم٤م سمَِ٘مْرِن  ،وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم َوَأَٟم٤م َُمْٝمُٛمقٌم قَمغَم َوضْمِٝمل ،جُيِْبٜمِل إمَِم َُم٤م َأَرْدُت  وَمَٚمْؿ َأؾْمَتِٗمْؼ إِ

ْتٜمِل ،اًمثىَٕم٤مًم٥ِِم  لُؾ  ،وَمَروَمْٕم٧ُم َرْأِد وَم٢مَِذا َأَٟم٤م سمَِسَح٤مسَم٦ٍم ىَمْد َأفَمٚمى وَمٜم٤َمَداِِّن  ،وَمٜمََٔمْرُت وَم٢مَِذا ومِٞمَٝم٤م ضِمؼْمِ

وا قَمَٚمْٞمَؽ  :٤مَل وَم٘مَ  َب٤مِل  ،إِنى اهللَ ىَمْد ؾَمِٛمَع ىَمْقَل ىَمْقُِمَؽ ًَمَؽ َوَُم٤م َردُّ َوىَمْد سَمَٕم٨َم إًَِمْٞمَؽ َُمَٚمَؽ اجْلِ

َؿ قَمكَمى  ،ًمَِت٠ْمُُمَرُه سماَِم ؿِمْئ٧َم ومِٞمِٝمؿْ  َب٤مِل وَمَسٚمى
دُ  :صُمؿى ىَم٤مَل  ،وَمٜم٤َمَداِِّن َُمَٚمُؽ اجْلِ وَمَ٘م٤مَل َذًمَِؽ ومِٞماَم  ،َل٤م حُمَٛمى

ظَْمَِمَبلْمِ  ،ؿِمْئ٧َم  ْٕ  :َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَمَ٘م٤مَل اًمٜمىبِلُّ  ،إِْن ؿِمْئ٧َم َأْن ُأـْمبَِؼ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ا

ُك سمِِف ؿَمْٞمًئ٤م« َٓ ُلنْمِ ـْ َلْٕمُبُد اهللَ َوطْمَدُه  ـْ َأْصمَ هِبِْؿ َُم ِرَج اهللُ ُِم  .»سَمْؾ َأْرضُمق َأْن َُيْ

 وذم دذا ُمـ آسمتم ء: 

ٚمَِؿ أٟمف ذم لقم أطمد طمّمؾ ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اسمتم ء ؿمدلد ُمـ قمُ ( 1

 يمرس رسم٤مقمٞمتف وؿم٩م وضمٝمف وىمٚم٦م ضمٚم٦م ُمـ أصح٤مسمف وهمػمد٤م. 

ومٙم٤من ُلٔمـ أن دذا أؿمد آسمتم ء قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ًمٙمـ أذل٦م 

 سمدال٦م دقمقشمف يم٤مٟم٧م أؿمد ُمـ لقم أطمد. أولأدؾ اًمٓم٤مئػ ًمف 

ٓمم ق اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ُمٝمٛمقُم٤ًم ُمٖمٛمقُم٤ًم طمتك إٟمف مل لِمٕمر اٟم( 2

 سمٜمٗمسف ُمـ ؿمدة إذى ومم٤م سمٚمغ سمف احلزن إٓ سم٘مرن اًمثٕم٤مًم٥م. 
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ُمـ أؿمد أٟمقاع آسمتم ء أن شمٙمٚمؿ رضممً  شمتقؾمؿ ومٞمف اخلػم ومم  جيٞمبؽ، وٓ سمٙمٚمٛم٦م ( 3

 واطمدة. 

 قُمرض قمٚمٞمف دم يمٝمؿ. ( 4

ـِ َُم٤مًمٍِؽ : (3/120) "ُمسٜمد أمحد"وذم  ـْ َأَٟمِس سْم َصغمى اهلُل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل  :ىَم٤مَل  ،قَم

اهللِ َوَُم٤م  ذِم َوُأظِمْٗم٧ُم  ،ًَمَ٘مْد ُأوِذل٧ُم ذِم اهلِل قَمزى َوضَمؾى َوَُم٤م ُل١ْمَذى َأطَمدٌ « :قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ 

ـْ سَملْمِ َلقْ  ،َُي٤َمُف َأطَمدٌ   ،َوَُم٤م زِم َوًمِِٕمَٞم٤مزِم ـَمَٕم٤مٌم َل٠ْميُمُٚمُف ُذو يَمبِدٍ  ،ٍم َوًَمْٞمَٚم٦مٍ َوًَمَ٘مْد َأشَم٧ْم قَمكَمى صَممَ صَم٦ٌم ُِم

ٓى َُم٤م ُلَقاِري إسِمَِط سممَِ لٍ   .»إِ

دذا طمدل٨م صحٞمح. وم٤مسمتم ء قمٔمٞمؿ أن َي٤مف واًمٜم٤مس آُمٜمقن ولبتغم وُل١مذى ذم وىم٧م 

 ومٞمف أطمد ُمع ؿمدة وم٘مره وطم٤مضمتف واهلل اعمستٕم٤من. ل١مذىٓ 
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صلٙ اهلل علُٔ ّعلٙ آلُ  تيفريٍه ّحترٓسٍه مً زضْل اهلل
 ّّصفَه لُ باأللكاب الػئع٘ ،ّضله

، ومت٤مرة ل٘مقل اعمنميمقن إٟمف ًم٘مد اؾمتٕمٛمؾ أقمداء اإلؾمم م أًم٘م٤مسًم٤م ؿمٜمٞمٕم٦م ًمٚمتٜمٗمػم ُمـ احلؼ

َْٖبَهِٚرِهْؿ دَ ٚ جمٜمقن، يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ : َؽ بِ َٕ ق َُ ُْٔزفِ ُروا َف ٍَ ـَ ـَ  ُٚد اف ِذي َُ ﴿َوإِْن َي

قا اف ًُ
ِّ ُف دََْجُْقٌن﴾َش  ٕ َُقُفقَن إِ َر َوَي ـْ   .[51]اًم٘مٚمؿ: ذِّ

ـِ (: 686سمرىمؿ ) "صحٞمح ُمسٚمؿ"وذم  ـِ قَمبى٤مٍس  قَم ٦َم ريض اهلل قمٜمٝمام، اسْم َأنى ِضاَمًدا ىَمِدَم َُمٙمى

ـْ َأْزِد ؿَمٜمُقَءةَ  لِح  ،َويَم٤مَن ُِم ـْ َدِذِه اًمر  ٦مَ  ،َويَم٤مَن َلْرىِمل ُِم ـْ َأْدِؾ َُمٙمى  :َلُ٘مقًُمقنَ  وَمَسِٛمَع ؾُمَٗمَٝم٤مَء ُِم

ًدا جَمْٜمُقنٌ  ضُمَؾ ًَمَٕمؾى اهللَ َلِْمِٗمٞمِف قَمغَم َلَديى  :وَمَ٘م٤مَل  ،إِنى حُمَٛمى  ،وَمَٚمِ٘مَٞمفُ  :ىَم٤مَل  ،ًَمْق َأِّن  َرَأْل٧ُم َدَذا اًمرى

لِح  :وَمَ٘م٤مَل  ـْ َدِذِه اًمر  ُد إِِّن  َأْرىِمل ُِم ـْ ؿَم٤مءَ  ،َل٤م حُمَٛمى  ؟ًَمَؽ  وَمَٝمْؾ  ،َوإِنى اهللَ َلِْمِٗمل قَمغَم َلِدي َُم

ـْ  ،َٟمْحَٛمُدُه َوَٟمْسَتِٕمٞمٜمُفُ  إِنى احْلَْٛمَد هللِِ« :َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  َُم

ـْ ُلْْمٚمِْؾ وَممَ  َد٤مِدَي ًَمفُ  ،هَيِْدِه اهللُ وَممَ  ُُمِْمؾى ًَمفُ  َٓ  ،َوَُم ٓى اهللُ َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ َوَأؿْمَٝمُد َأْن 

لَؽ ًَمفُ  ًدا قَمْبُدُه َوَرؾُمقًُمفُ  ،َذِ ٤م سَمْٕمدُ  ،َوَأنى حُمَٛمى  .»َأُمى

  :ىَم٤مَل  
ِ
ء َٓ ـى قَمَٚمْٞمِف َرؾُمقُل اهلِل  ،وَمَ٘م٤مَل َأقِمْد قَمكَمى يَمٚماَِمشمَِؽ َد١ُم َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم وَم٠َمقَم٤مَدُد

اٍت  آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  َحَرِة َوىَمْقَل  وَمَ٘م٤مَل ًَمَ٘مْد ؾَمِٛمْٕم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،صَممَ َث َُمرى ىَمْقَل اًْمَٙمَٝمٜم٦َِم َوىَمْقَل اًمسى

 
ِ
َٕمَراء   ،اًمِمُّ

ِ
ء َٓ ـَ َٟم٤مقُمقَس اًْمَبْحرِ  ،وَماَم ؾَمِٛمْٕم٧ُم ُِمْثَؾ يَمٚماَِمشمَِؽ َد١ُم وَمَ٘م٤مَل َد٤مِت  :ىَم٤مَل  ،َوًَمَ٘مْد سَمَٚمْٖم

ؾْممَ مِ   :اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َصغمى وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ،وَمَب٤مَلَٕمفُ  :ىَم٤مَل  ،َلَدَك ُأسَم٤مِلْٕمَؽ قَمغَم اإْلِ

 َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَمَبَٕم٨َم َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مَل  ،ىَم٤مَل َوقَمغَم ىَمْقُِمل »َوقَمغَم ىَمْقُِمَؽ «

وا سمَِ٘مْقُِمفِ  ٦ًم وَمَٛمرُّ لى ٦ِم ًمِْٚمَجْٞمشِ  ،رَسِ لى ِ َٓ  :وَمَ٘م٤مَل َص٤مطِم٥ُم اًمرسى ـْ َد١ُم  ؿَمْٞمًئ٤مَدْؾ َأَصْبُتْؿ ُِم
ِ
وَمَ٘م٤مَل  ؟ء
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ـْ اًْمَ٘مْقمِ   ىَمْقُم ِضاَمدٍ  :وَمَ٘م٤مَل  ،َأَصْب٧ُم ُِمٜمُْٝمْؿ ُِمْٓمَٝمَرةً  :َرضُمٌؾ ُِم
ِ
ء َٓ وَد٤م وَم٢مِنى َد١ُم  .ُردُّ

ْؿ َوَؿَٚل وشم٤مرة ل٘مقًمقن ؾم٤مطمر ويم٤مدـ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ُٓ ﴿َوَظِجُبقا َأْن َجَٚءُهْؿ ُمِْْذٌر ِمْْ

اٌب  ذ  ـَ ٚؾُِروَن َهَذا َشِٚحٌر  َُ ٌء ُظَجٌٚب *  اْف ًٚ َواِحدًا إِن  َهَذا َفَقْ َٜ إهَِل هِلَ ْٔ َؾ ا ًَ َؼ *  َأَج َِ َى ْٕ َوا

ٌء ُيَراُد﴾ ْؿ إِن  َهَذا َفَقْ ُُ
تِ وا َظَذ مهِلَ ْؿ َأِن اْمُنقا َواْصِزُ ُٓ  ِمْْ

  .[6-4]ّص: ادأََْلُ

٤مُِم٧ِم (: 2473سمرىمؿ ) "صحٞمح ُمسٚمؿ"وذم  ـِ اًمّمى ـْ قَمْبِد اهللِ سْم  :ىَم٤مَل َأسُمق َذر   :ىَم٤مَل  ،قَم

ْٝمَر احْلََرامَ  ٚمُّقَن اًمِمى
ـْ ىَمْقُِمٜم٤َم هِمَٗم٤مٍر َويَم٤مُٟمقا ُُيِ ٜم٤َم ،ظَمَرضْمٜم٤َم ُِم  ،وَمَخَرضْم٧ُم َأَٟم٤م َوَأظِمل ُأَٟمْٞمٌس َوُأُمُّ

ـَ إًَِمْٞمٜم٤َم ،وَمٜمََزًْمٜم٤َم قَمغَم ظَم٤مٍل ًَمٜم٤َم َؽ إَِذا إِٟمى  :وَمَ٘م٤مًُمقا ،وَمَحَسَدَٟم٤م ىَمْقُُمفُ  ،وَم٠َميْمَرَُمٜم٤َم ظَم٤مًُمٜم٤َم َوَأطْمَس

ـْ َأْدٚمَِؽ ظَم٤مًَمَػ إًَِمْٞمِٝمْؿ ُأَٟمْٞمٌس  ٤م  ،وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،وَمَج٤مَء ظَم٤مًُمٜم٤َم وَمٜمََث٤م قَمَٚمْٞمٜم٤َم اًمىِذي ىِمٞمَؾ ًَمفُ  ،ظَمَرضْم٧َم قَم َأُمى

ـْ َُمْٕمُروومَِؽ  َٓ مِج٤َمَع ًَمَؽ ومِٞماَم سَمْٕمدُ  ،َُم٤م َُم٣َم ُِم ْرشَمُف َو َُمَتٜم٤َم وَم٤مطْمَتَٛمْٚمٜم٤َم  ،وَمَ٘مْد يَمدى سْمٜم٤َم ِسْ وَمَ٘مرى

٦مَ  ،وَمَجَٕمَؾ َلْبِٙمل ،َوشَمَٖمٓمىك ظَم٤مًُمٜم٤َم صَمْقسَمفُ  ،َٚمْٞمَٝم٤مقمَ  ِة َُمٙمى وَمٜم٤َموَمَر ُأَٟمْٞمٌس  ،وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم طَمتىك َٟمَزًْمٜم٤َم سمَِحرْضَ

َُمتِٜم٤َم ـْ ِسْ ـَ  ،قَم ـْ ُِمْثٚمَِٝم٤م وَم٠َمشَمَٞم٤م اًْمَٙم٤مِد َ ُأَٟمْٞمًس٤م ،َوقَم َُمتِٜم٤َم َوُِمْثٚمَِٝم٤م َُمٕمَ  ،وَمَخػمى  ،َٝم٤موَم٠َمشَم٤مَٟم٤م ُأَٟمْٞمٌس سمٍِِمْ

ـَ َأظِمل ىَمْبَؾ َأْن َأًْمَ٘مك َرؾُمقَل اهللِ  :ىَم٤مَل   َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َوىَمْد َصٚمىْٞم٧ُم َل٤م اسْم

ـْ ىَم٤مَل  :ىُمْٚم٧ُم  ،سمَِثمَ ِث ؾِمٜملِمَ  َ
فُ  :هللِىِ ىُمْٚم٧ُم  ؟عمِ ـَ شَمَقضمى ُٝمٜمِل َريب   :ىَم٤مَل  ؟وَم٠َمْل ُف طَمْٞم٨ُم ُلَقضم  َأشَمَقضمى

ْٛمُس  ،قِمَِم٤مءً  ُأَصكم   ْٞمِؾ ُأًْمِ٘مٞم٧ُم يَم٠َمِّن  ظِمَٗم٤مٌء طَمتىك شَمْٕمُٚمَقِِّن اًمِمى ـْ آظِمِر اًمٚمى وَمَ٘م٤مَل  ،طَمتىك إَِذا يَم٤مَن ُِم

٦َم وَم٤ميْمِٗمٜمِل :ُأَٟمْٞمٌس  ٦َم وَمَراَث قَمكَمى  ،إِنى زِم طَم٤مضَم٦ًم سمَِٛمٙمى صُمؿى ضَم٤مَء  ،وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ ُأَٟمْٞمٌس طَمتىك َأشَمك َُمٙمى

٦َم قَمغَم ِدلٜمَِؽ َلْزقُمُؿ َأنى اهللَ َأْرؾَمَٚمفُ  :ىَم٤مَل  ؟٧َم َُم٤م َصٜمَٕمْ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  وَماَم  :ىُمْٚم٧ُم  ،ًَمِ٘مٞم٧ُم َرضُممً  سمَِٛمٙمى

ـٌ ؾَم٤مطِمرٌ  :ىَم٤مَل  ؟َلُ٘مقُل اًمٜمى٤مُس    ،َلُ٘مقًُمقَن ؿَم٤مقِمٌر يَم٤مِد
ِ
َٕمَراء  :ىَم٤مَل ُأَٟمْٞمٌس  ،َويَم٤مَن ُأَٟمْٞمٌس َأطَمَد اًمِمُّ

ؿْ وَماَم دُ  ،ًَمَ٘مْد ؾَمِٛمْٕم٧ُم ىَمْقَل اًْمَٙمَٝمٜم٦َمِ  ْٕمرِ  ،َق سمَِ٘مْقهِلِ  اًمِم 
ِ
وَماَم َلْٚمَتِئُؿ  ،َوًَمَ٘مْد َوَضْٕم٧ُم ىَمْقًَمُف قَمغَم َأىْمَراء

ُف ؿِمْٕمرٌ  ُْؿ ًَمَٙم٤مِذسُمقنَ  ،قَمغَم ًمَِس٤مِن َأطَمٍد سَمْٕمِدي َأٟمى ُف ًَمَّم٤مِدٌق َوإهِنى وَم٤ميْمِٗمٜمِل  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،َواهللِ إِٟمى
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ْٗم٧ُم َرضُممً  ُِمٜمُْٝمؿْ  وَم٠َمشَمْٞم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،طَمتىك َأْذَد٥َم وَم٠َمْٟمُٔمرَ  ٦َم وَمَتَْمٕمى ـَ َدَذا اًمىِذي  ،وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،َُمٙمى َأْل

٤مسمَِئ  ٤مسمَِئ  ،وَم٠َمؿَم٤مَر إِزَمى  ؟شَمْدقُمقَٟمُف اًمّمى َُمَدَرٍة َوقَمْٔمٍؿ  قَمكَمى َأْدُؾ اًْمَقاِدي سمُِٙمؾِ وَماَمَل  ،وَمَ٘م٤مَل اًمّمى

وَم٠َمشَمْٞم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،اْرشَمَٗمْٕم٧ُم يَم٠َمِّن  ُٟمُّم٥ٌم َأمْحَرُ ىَم٤مَل وَم٤مْرشَمَٗمْٕم٧ُم طِملَم  ،طَمتىك ظَمَرْرُت َُمْٖمِِمٞم٤ًّم قَمكَمى 

ـْ َُم٤مِئَٝم٤م سْم٧ُم ُِم َُم٤مَء َوَذِ ـَ َأظِمل صَممَ صملَِم سَملْمَ ًَمْٞمَٚم٦ٍم  ،َزُْمَزَم وَمَٖمَسْٚم٧ُم قَمٜم ل اًمد  َوًَمَ٘مْد ًَمبِْث٧ُم َل٤م اسْم

ٓى َُم٤مُء َزُْمَزَم وَمَسِٛمٜم٧ُْم  ،َوَلْقمٍ  ـُ سَمْٓمٜمِلطَمتىك شمَ  ،َُم٤م يَم٤مَن زِم ـَمَٕم٤مٌم إِ ْت قُمَٙم َ َوَُم٤م َوضَمْدُت  ،َٙمرسى

٦َم ذِم ًَمْٞمَٚم٦ٍم ىَمْٛمَراَء إِْضِحَٞم٤منَ  :ىَم٤مَل  ،قَمغَم يَمبِِدي ؾُمْخَٗم٦َم ضُمقعٍ  َب قَمغَم  ،وَمَبْٞمٜم٤َم َأْدِؾ َُمٙمى إِْذ رُضِ

وَم٠َمشَمَت٤م قَمكَمى  :ىَم٤مَل  ،٤مِئَٚم٦مَ َواُْمَرَأشَملْمِ ُِمٜمُْٝمْؿ شَمْدقُمَقاِن إؾَِم٤موًم٤م َوٟمَ  ،وَماَم َلُٓمقُف سم٤ِمًْمَبْٞم٧ِم َأطَمدٌ  ،َأؾْمِٛمَختِِٝمؿْ 

ظُْمَرى :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،ذِم ـَمَقاومِِٝماَم  ْٕ ٤م ا َح٤م َأطَمَدمُهَ
اَم  :ىَم٤مَل  ،َأْٟمٙمِ ـْ ىَمْقهِلِ  ،وَم٠َمشَمَت٤م قَمكَمى  :ىَم٤مَل  ،وَماَم شَمٜم٤َمَدَت٤م قَم

َٓ َأيْمٜمِل :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ـٌ ُِمْثُؾ اخْلََِمَب٦ِم هَمػْمَ َأِّن   ِن وَ  ،َد َٓ نِ وَم٤مْٟمَٓمَٚمَ٘مَت٤م شُمَقًْمِق َٓ ًَمْق يَم٤مَن َد٤مُدٜم٤َم َأطَمٌد  :شَمُ٘مق

ـْ َأْٟمَٗم٤مِرَٟم٤م ٤م  ،َوَأسُمق سَمْٙمرٍ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَم٤مؾْمَتْ٘مَبَٚمُٝماَم َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مَل  ،ُِم َومُهَ

٤مسمُِئ سَملْمَ اًْمَٙمْٕمَب٦ِم َوَأؾْمَت٤مِرَد٤م :ىَم٤مًَمَت٤م ؟َُم٤م ًَمُٙماَم  :ىَم٤مَل  ،َد٤مسمَِٓم٤منِ  ُف  :ىَم٤مًَمَت٤م ؟َُم٤م ىَم٤مَل ًَمُٙماَم  :ىَم٤مَل  ،اًمّمى إِٟمى

طَمتىك اؾْمَتَٚمَؿ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َوضَم٤مَء َرؾُمقُل اهللِ  ،ىَم٤مَل ًَمٜم٤َم يَمٚمَِٛم٦ًم مَتأَْلُ اًْمَٗمؿَ 

وَمُٙمٜم٧ُْم َأَٟم٤م  :ىَم٤مَل َأسُمق َذر   ،وَمَٚمامى ىَم٣َم َصمَ شَمفُ  ،صُمؿى َصغمى  ،َوـَم٤مَف سم٤ِمًْمَبْٞم٧ِم ُدَق َوَص٤مطِمُبفُ  ،احْلََجرَ 

ؾْممَ مِ  ـْ طَمٞمى٤مُه سمَِتِحٞمى٦ِم اإْلِ َل َُم مَ ُم قَمَٚمْٞمَؽ َل٤م َرؾُمقَل اهللِ :ىَم٤مَل  ،َأوى َوقَمَٚمْٞمَؽ « :وَمَ٘م٤مَل  ،وَمُ٘مْٚم٧ُم اًمسى

ـْ َأْٟم٧َم « :صُمؿى ىَم٤مَل  ،»َوَرمْح٦َُم اهللِ  ـْ هِمَٗم٤مرٍ  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  »؟َُم ِه وَمَقَضَع وَم٠َمْدَقى سمَِٞمدِ  :ىَم٤مَل  ،ُِم

وَمَذَدْب٧ُم آظُمُذ سمَِٞمِدِه وَمَ٘مَدقَمٜمِل  ،وَمُ٘مْٚم٧ُم ذِم َٟمْٗمِز يَمِرَه َأْن اْٟمَتَٛمْٞم٧ُم إِمَم هِمَٗم٤مرٍ  ،َأَص٤مسمَِٕمُف قَمغَم ضَمْبَٝمتِفِ 

ىَمْد  ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،»؟َُمَتك يُمٜم٧َْم َد٤مُدٜم٤َم« :صُمؿى َروَمَع َرْأؾَمُف صُمؿى ىَم٤مَل  ،َويَم٤مَن َأقْمَٚمَؿ سمِِف ُِمٜم ل ،َص٤مطِمُبفُ 

ـْ يَم٤مَن ُلْٓمِٕمُٛمَؽ « :ىَم٤مَل  ،يُمٜم٧ُْم َد٤مُدٜم٤َم ُُمٜمُْذ صَممَ صملَِم سَملْمَ ًَمْٞمَٚم٦ٍم َوَلْقمٍ  َُم٤م يَم٤مَن زِم  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  »؟وَمَٛم

ٓى َُم٤مُء َزُْمَزمَ  ـُ سَمْٓمٜمِل ،ـَمَٕم٤مٌم إِ ْت قُمَٙم َ َوَُم٤م َأضِمُد قَمغَم يَمبِِدي ؾُمْخَٗم٦َم  ،وَمَسِٛمٜم٧ُْم طَمتىك شَمَٙمرسى
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٤َم ُُمَب٤مَريَم٦مٌ « :ىَم٤مَل  ،ضُمقعٍ  ٤َم ـَمَٕم٤مُم ـُمْٕمؿٍ  ،إهِنى َل٤م َرؾُمقَل اهلِل اْئَذْن زِم ذِم  :وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمْٙمرٍ  ،»إهِنى

ْٞمَٚم٦مَ  َواْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم  ،َوَأسُمق سَمْٙمرٍ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ َرؾُمقُل اهللِ  ،ـَمَٕم٤مُِمِف اًمٚمى

ـْ َزسمِٞم٥ِم اًمٓمى٤مِئِػ  ،ْٙمٍر سَم٤مسًم٤مَُمَٕمُٝماَم وَمَٗمَتَح َأسُمق سمَ  َل ـَمَٕم٤مٍم  ،وَمَجَٕمَؾ َلْ٘مبُِض ًَمٜم٤َم ُِم َويَم٤مَن َذًمَِؽ َأوى

٤م ُت  ،َأيَمْٚمُتُف هِبَ ُت َُم٤م هَمؼَمْ  ،َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ صُمؿى َأشَمْٞم٧ُم َرؾُمقَل اهلِل  ،صُمؿى هَمؼَمْ

َٝم٧ْم زِم َأرْ « :وَمَ٘م٤مَل  ُف ىَمْد ُوضم  ٓى َلْثِرَب إِٟمى َٓ ُأَراَد٤م إِ وَمَٝمْؾ َأْٟم٧َم ُُمَبٚم ٌغ قَمٜم ل  ،ٌض َذاُت َٟمْخٍؾ 

 ؟َُم٤م َصٜمَْٕم٧َم  :وَمَ٘م٤مَل  ،وَم٠َمشَمْٞم٧ُم ُأَٟمْٞمًس٤م ،»َوَل٠ْمضُمَرَك ومِٞمِٝمؿْ  ،قَمَسك اهللُ َأْن َلٜمَْٗمَٕمُٝمْؿ سمَِؽ  ،ىَمْقَُمَؽ 

ىْم٧ُم  :ىُمْٚم٧ُم  ـْ ِدلٜمَِؽ َُم٤م يِب  :ىَم٤مَل  ،َصٜمَْٕم٧ُم َأِّن  ىَمْد َأؾْمَٚمْٛم٧ُم َوَصدى وَم٢مِِّن  ىَمْد َأؾْمَٚمْٛم٧ُم  ، َرهْمَب٦ٌم قَم

ىْم٧ُم  ٜم٤َم ،َوَصدى ـْ ِدلٜمُِٙماَم  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،وَم٠َمشَمْٞمٜم٤َم ُأُمى ىْم٧ُم  ،َُم٤م يِب َرهْمَب٦ٌم قَم  ،وَم٢مِِّن  ىَمْد َأؾْمَٚمْٛم٧ُم َوَصدى

ـُ َرطَمَْم٦َم َويَم٤مَن َل١مُ  ،وَم٠َمؾْمَٚمَؿ ٟمِّْمُٗمُٝمؿْ  ،وَم٤مطْمَتَٛمْٚمٜم٤َم طَمتىك َأشَمْٞمٜم٤َم ىَمْقَُمٜم٤َم هِمَٗم٤مًرا ُٝمْؿ َأْلاَمُء سْم ُمُّ

َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف ٟمِّْمُٗمُٝمْؿ إَِذا ىَمِدَم َرؾُمقُل اهلِل  :َوىَم٤مَل  ،َويَم٤مَن ؾَمٞم َدُدؿْ  ،اًْمِٖمَٗم٤مِريُّ 

وَم٠َمؾْمَٚمَؿ  ،ِدلٜم٦َمَ اعمَْ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َأؾْمَٚمْٛمٜم٤َم وَمَ٘مِدَم َرؾُمقُل اهللِ  ،اعمَِْدلٜم٦َمَ  َوؾَمٚمىؿَ 

إِظْمَقشُمٜم٤َم ُٟمْسٚمُِؿ قَمغَم اًمىِذي َأؾْمَٚمُٛمقا  ،َل٤م َرؾُمقَل اهللِ  :وَمَ٘م٤مًُمقا ،َوضَم٤مَءْت َأؾْمَٚمؿُ  ،ٟمِّْمُٗمُٝمْؿ اًْمَب٤مىِمل

َ « :َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ،وَم٠َمؾْمَٚمُٛمقا ،قَمَٚمْٞمفِ   ،٤مهِمَٗم٤مُر هَمَٗمَر اهللُ هَل

 .»َوأؾْمَٚمُؿ ؾَم٤معمَََٝم٤م اهللُ 

 ومت٠مُمؾ: 

َِؿ سم٤مجلٜمقن أقم٘مؾ اخلم ئؼ يمٚمٝمؿ، ُمع قمٚمٛمٝمؿ سمبٓمم ن دذه اًمدقمقى. 1  ـ يمٞمػ اهتُّ

َِؿ سم٤مًمسحر ُمع ؿمدة حم٤مرسمتف ًمٚمسحر، وُمـ أؿمد آسمتم ء وأقمٔمٛمف أن ُلتىٝمؿ 2 ـ اهتُّ

 سمٌمء دق أؿمد اًمٜم٤مس حم٤مرسم٦م ًمف، ويمام ىمٞمؾ رُمتٜمل سمدائٝم٤م واٟمسٚمى٧م.

 ،وومٞمٝمؿ اًمٙمٝم٤من ودؿ اًمٙمٝم٤من ،سم٤مًمٙمٝم٤مٟم٦مصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ٛمتٝمؿ ًمف ـ هت3
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ٜمقن ُمع سمٕمده اًمِمدلد قمٜمف.   ولتٙمٝمى

ـ هتٛمتٝمؿ ًمف سم٤مًمٙمذب سمؾ سمّمٞمٖم٦م اعمب٤مًمٖم٦م )يمذاب( أي يمثػم اًمٙمذب ُمع قمٚمٛمٝمؿ أٟمف 4

 مل لٙمذب يمذسم٦م واطمدة لقُم٤ًم ُمـ اًمددر.

ُبٝمؿ اًمِمدلد اًمدال قمغم ضمٝمٚمٝمؿ ُمـ ضمٕمؾ ا5ٔ  هل٦م إهل٤ًم واطمدًا.ـ شمٕمجُّ

 ـ شمقايص سمٕمْمٝمؿ ًمبٕمض سم٤مًمّمؼم قمغم اًمٙمٗمر. 6

ـ جمرد ؾم١مال أيب ذر قمٜمف سم٤مًمٚم٘م٥م اًمِمٜمٞمع اًمذي ًم٘مبقه سمف طمتك رمجقه وم٠مدُمقه، ومٙمٞمػ 7

 ًمق ؾم٠مل قمٜمف سم٤مًمٚم٘م٥م اًمنمقمل أو سم٤مؾمٛمف!

ـ ىمّم٦م أيب ذر شمدل أٟمف يم٤من ٓ لستٓمٞمع أطمٌد أن لس٠مل قمٜمف أو لذيمر اؾمٛمف ومٙمٞمػ ًمق 8

 ضمٚمس إًمٞمف رضمؾ. 

ـ دجردؿ ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وشمٜمٗمػمدؿ قمٜمف سم٠مؿمد أٟمقاع اهلجر 9

 واًمتٜمٗمػم واًمتحذلر. 

 ـ ُم٤م طمّمؾ ٕيب ذر ريض اهلل قمٜمف ُمـ إذى واًمرضب طمتك أوؿمؽ قمغم اعمقت. 10

(، واعمٜمتخ٥م ًمٕمبد سمـ محٞمد 1818( سمرىمؿ )351-3/349وذم ُمسٜمد أيب لٕمغم )

اهلل ىم٤مل: اضمتٛمٕم٧م ىمرلش ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد (: 1121سمرىمؿ )

٤م، وم٘م٤مًمقا: اٟمٔمروا أقمٚمٛمٙمؿ سم٤مًمسحر واًمٙمٝم٤مٟم٦م ، واًمِمٕمر، ومٚمٞم٠مت دذا اًمرضمؾ اًمذي ىمد لقُمً 

ومرق مج٤مقمتٜم٤م، وؿمت٧م أُمرٟم٤م، وقم٤مب دلٜمٜم٤م، ومٚمٞمٙمٚمٛمف وًمٞمٜمٔمر ُم٤م لرد قمٚمٞمف، ىم٤مًمقا: ُم٤م ٟمٕمٚمؿ 

وم٠مشم٤مه قمتب٦م، وم٘م٤مل: ل٤م حمٛمد، أٟم٧م ظمػم  ا همػم قمتب٦م سمـ رسمٞمٕم٦م، ىم٤مًمقا: أٟم٧م ل٤م أسم٤م اًمقًمٞمد،أطمدً 

أم قمبد اهلل، ومسٙم٧م رؾمقل اهلل، صمؿ ىم٤مل: أٟم٧م ظمػم أم قمبد اعمٓمٚم٥م، ومسٙم٧م رؾمقل اهلل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ىم٤مل: وم٢من يمٜم٧م شمزقمؿ أن د١مٓء ظمػم ُمٜمؽ وم٘مد قمبدوا أهل٦م اًمتل 
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ٜم٤م قمب٧م، وإن يمٜم٧م شمزقمؿ أٟمؽ ظمػم ُمٜمٝمؿ ومتٙمٚمؿ طمتك ٟمسٛمع ىمقًمؽ، إٟم٤م واهلل ُم٤م رأل

ىمط أؿم٠مم قمغم ىمقُمؽ ُمٜمؽ، ومرىم٧م مج٤مقمتٜم٤م، وؿمت٧م أُمرٟم٤م، وقمب٧م دلٜمٜم٤م،  ؾمخٚم٦م

٤م، ا، وأن ذم ىمرلش يم٤مدٜمً ومٗمْمحتٜم٤م ذم اًمٕمرب، طمتك ًم٘مد ـم٤مر ومٞمٝمؿ أن ذم ىمرلش ؾم٤مطمرً 

واهلل ُم٤م ٟمٜمتٔمر إٓ ُمثؾ صٞمح٦م احلبغم سم٠من ل٘مقم سمٕمْمٜم٤م إمم سمٕمض سم٤مًمسٞمقف طمتك ٟمتٗم٤مٟمك 

، وإن يم٤من إٟمام مجٕمٜم٤م طمتك شمٙمقن أهمٜمك ىمرلش رضممً  أهي٤م اًمرضمؾ، إن يم٤من إٟمام سمؽ احل٤مضم٦م 

صغم اهلل قمٚمٞمف  ا، ىم٤مل ًمف رؾمقل اهللسمؽ اًمب٤مءة وم٤مظمؽم أي ٟمس٤مء ىمرلش ؿمئ٧م ومٜمزوضمؽ قمنًم 

 »، ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: شأومرهم٧م : » وقمغم آًمف وؾمٚمؿ 

ِحٔؿِ  اهللِ بِْسِؿ ﴿ ـِ افر  مْحَ طِمٞمؿِ شَمٜمِْزلٌؾ ُمِ * حؿ* افر  ـِ اًمرى مْحَ ، طمتك سمٚمغ [2-1ومّمٚم٧م:] ﴾ـَ اًمرى

قدَ ﴿ ُّ  َظٍٚد َوَث
ِٜ ََ ًٜ ِمْثَؾ َصِٚظ ََ ْؿ َصِٚظ ُُ َذْرُت ْٕ ْؾ َأ َُ ، وم٘م٤مل ش [13ومّمٚم٧م:] ﴾َؾِْ٘ن َأْظَرُضقا َؾ

، ومرضمع إمم ىمرلش، وم٘م٤مًمقا: ُم٤م شٓ » قمتب٦م: طمسبؽ طمسبؽ، ُم٤م قمٜمدك همػم دذا ؟ ىم٤مل: 

ٟمٙمؿ شمٙمٚمٛمقٟمف سمف إٓ يمٚمٛمتف، ىم٤مًمقا: دؾ أضم٤مسمؽ ؟ ٤م أرى أوراءك ؟ ىم٤مل: ُم٤م شمريم٧م ؿمٞمئً 

ًٜ ﴿٤م مم٤م ىم٤مل همػم أٟمف ىم٤مل: ىم٤مل: ٟمٕمؿ، واًمذي ٟمّمبٝم٤م سمٜمٞم٦م، ُم٤م ومٝمٛم٧م ؿمٞمئً  ََ ْؿ َصِٚظ ُُ َذْرُت ْٕ َأ

قدَ  ُّ  َظٍٚد َوَث
ِٜ ََ ، ىم٤مًمقا: ولٚمؽ لٙمٚمٛمؽ رضمؾ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ٓ شمدري ُم٤م ىم٤مل، ىم٤مل: ﴾ِمْثَؾ َصِٚظ

 ذيمر اًمّم٤مقم٘م٦م.٤م مم٤م ىم٤مل همػم ٓ، واهلل ُم٤م ومٝمٛم٧م ؿمٞمئً 

لّمٚمح٤من ذم اًمِمقادد ضٕمٞمٗم٤من ووذم ؾمٜمده إضمٚمح، واًمذل٤مل سمـ طمرُمٚم٦م، ومه٤م 

 واعمت٤مسمٕم٤مت.

(، وُمـ ـمرل٘مف 294-1/293وىمد رواه اسمـ اؾمح٤مق يمام ذم ؾمػمة اسمـ دِم٤مم )

                                                        

خؾ: ودقفقد ودحاب (1)  (.6/204) »فس ن وفعرب«إػ ألق ف.  وفسَّ
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(، ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: وطمدصمٜمل لزلد سمـ زل٤مد، قمـ 2/204اًمبٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمبقة )

 أن قمتب٦م سمـ رسمٞمٕم٦م، ويم٤من ؾمٞمًدا، ومذيمره.حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل، ىم٤مل: طمدصم٧م 

 هب٤مشملم اًمٓمرل٘ملم طمسـ إن ؿم٤مء اهلل .وم٤محلدل٨م 

قمـ اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م ىم٤مل: إن أول لقم قمروم٧م (: 2/207ٚمبٞمٝم٘مل )ًم دٓئؾ اًمٜمبقةوذم 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أِّن يمٜم٧م أُمٌم أٟم٤م وأسمق ضمٝمؾ سمـ دِم٤مم ذم سمٕمض أزىم٦م 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕيب ُمٙم٦م، إذ ًم٘مٞمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم 

ىم٤مل أسمق ضمٝمؾ: ش إمم اهلل قمز وضمؾ، وإمم رؾمقًمف أدقمقك إمم اهلل  ل٤م أسم٤م احلٙمؿ دٚمؿ» ضمٝمؾ: 

ل٤م حمٛمد، دؾ أٟم٧م ُمٜمتف قمـ ؾم٥م آهلتٜم٤م ؟ دؾ شمرلد إٓ أن ٟمِمٝمد أن ىمد سمٚمٖم٧م، ومٜمحـ 

طمؼ ُم٤م اشمبٕمتؽ. وم٤مٟمٍمف رؾمقل اهلل ٟمِمٝمد أن ىمد سمٚمٖم٧م، ومقاهلل ًمق أِّن أقمٚمؿ أن ُم٤م شم٘مقل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأىمبؾ قمكم، وم٘م٤مل: ومقاهلل إِّن ٕقمٚمؿ أن ُم٤م ل٘مقل طمؼ، وًمٙمـ سمٜمل 

ىمِص، ىم٤مًمقا: ومٞمٜم٤م احلج٤مسم٦م وم٘مٚمٜم٤م: ٟمٕمؿ،. وم٘م٤مًمقا: ومٞمٜم٤م اًمٜمدوة وم٘مٚمٜم٤م: ٟمٕمؿ، صمؿ ىم٤مًمقا: ومٞمٜم٤م 

ـمٕمٛمٜم٤م طمتك إذا حت٤ميم٧م وم٘مٚمٜم٤م: ٟمٕمؿ. ىم٤مًمقا: ومٞمٜم٤م اًمس٘م٤مل٦م وم٘مٚمٜم٤م: ٟمٕمؿ، صمؿ أـمٕمٛمقا وأ اًمٚمقاء

 واهلل ٓ أومٕمؾ.اًمريم٥م، ىم٤مًمقا: ُمٜم٤م ٟمبل 

 دذا طمدل٨م طمسـ.

ـِ (: 446(، وُمسٚمؿ )4722سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"وذم  ـِ قَمبى٤مٍس َريِضَ  قَم اسْم

ٚ﴿ :ذِم ىَمْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم  ،اهللُ قَمٜمُْٝماَم  ْٝ ِِّبَ
ٚؾِ ْر بَِهلتَِؽ َوٓ ُُتَ َٓ ًَم٧ْم َٟمزَ  :ىَم٤مَل  ،[110]اإلرساء:﴾َوٓ جَتْ

٦مَ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َوَرؾُمقُل اهللِ  يَم٤مَن إَِذا َصغمى سم٠َِمْصَح٤مسمِِف َروَمَع  ،خُمَْتٍػ سمَِٛمٙمى

ـْ َأْٟمَزًَمفُ  ،َصْقشَمُف سم٤ِمًْمُ٘مْرآنِ  يُمقَن ؾَمبُّقا اًْمُ٘مْرآَن َوَُم ـْ ضَم٤مَء سمِفِ  ،وَم٢مَِذا ؾَمِٛمَٕمُف اعمُْنْمِ وَمَ٘م٤مَل اهللُ  ،َوَُم

ْر بَِهَلتَِؽ﴾ :َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ ٤ممَم ًمِٜمَبِٞم ِف شَمٕمَ  َٓ َٓ جَتْ وَمَٞمْسَٛمَع  ،َأْي سمِِ٘مَراَءشمَِؽ  :﴿َو
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يُمقَن وَمَٞمُسبُّقا اًْمُ٘مْرآنَ  ـْ َأْصَح٤مسمَِؽ  ،اعمُْنْمِ َٓ خُت٤َموم٧ِْم هِب٤َم﴾ قَم وَممَ  شُمْسِٛمُٕمُٝمْؿ ﴿َواسْمَتِغ سَملْمَ  ،﴿َو

 .﴾َذًمَِؽ ؾَمبِٞممً  
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 قبل اهلجسٗ  أبٕ طالبزضٕ اهلل عيَا، ّ خدجي٘مْت 
دذا  إن اهلل ًمٞم١ملد«: ^ًم٘مد يم٤من أسمق ـم٤مًم٥م ُمع أٟمف مل ُلْسٚمِؿ، يم٤من ُمداومًٕم٤م قمـ رؾمقل اهلل 

، وٕٟمف يم٤من وضمٞمًٝم٤م قمٜمد ىمرلش، ومٙم٤مٟم٧م ًمف لدي ُيٛمل هب٤م (1)شاًمدلـ سم٤مًمرضمؾ اًمٗم٤مضمر

 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ.

ٟم٧م ظمدجي٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، اُمرأة ص٤محل٦م، وزوضم٦م ُم١ماٟمس٦م، وُم١مازرة ودٙمذا يم٤م

سمٜمٗمسٝم٤م، وُم٤مهل٤م، ومٙم٤مٟم٧م هل٤م اًمٞمد اًمٓمقمم ذم ُم١ماٟمس٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ، 

واًمِمد ُمـ أزره، وختٗمٞمػ مهقُمف وآُٓمف، ومٚمام شمقذم أسمقـم٤مًم٥م اؿمتد أذى اعمنميملم قمغم 

ذم طملم اؿمتد آسمتم ء قمٚمٞمف، ُم٤مشم٧م ظمدجي٦م  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ،

 ريض اهلل قمٜمٝم٤م، وإٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن.

 وأيمرُمف اهلل سمٕمد ذًمؽ سم٤مإلرساء واعمٕمراج، ومٙمذسمقه ذم ذًمؽ.

                                                        

 ( ظـ أيب قر رن ريض وهلل ظـف.111( و سؾؿ لرؿؿ )3062رووه وفاخ ري لرؿؿ ) (1)
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  صلٙ اهلل علُٔ ّعلٙ آلُ ّضلهاملػسنني لسضْل اهلل  تهرٓب
 يف حادث٘ اإلضساٛ ّاملعساج

ـِ قَمبى٤مسٍ  ـِ اسْم َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف  اهللِ ىَم٤مَل َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل  ،اَم َريِضَ اهلُل قَمٜمْٝمُ  قَم

٦َم وَمٔمِْٕم٧ُم سم٠َِمُْمِري َوقَمَروْم٧ُم َأنى اًمٜمى٤مَس  »:َوؾَمٚمىؿَ  َي يِب َوَأْصَبْح٧ُم سمَِٛمٙمى عمَى٤م يَم٤مَن ًَمْٞمَٚم٦ُم ُأرْسِ

يِبى   ش.ُُمَٙمذ 

ًٓ طَمِزلٜم٤ًم  وَمَ٘م٤مَل ًَمُف  ،َأسُمق ضَمْٝمٍؾ وَمَج٤مَء طَمتىك ضَمَٚمَس إًَِمْٞمفِ   اهللِىَم٤مَل وَمَٛمرى قَمُدوُّ  ،وَمَ٘مَٕمَد ُُمْٕمَتِز

  :يَم٤معمُْْسَتْٝمِزئِ 
ٍ
ء ـْ َرْ  »: َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  اهللِ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ؟َدْؾ يَم٤مَن ُِم

ْٞمَٚم٦مَ  »:ىَم٤مَل  ؟َُم٤م ُدقَ  :ىَم٤مَل  ش،َٟمَٕمؿْ  َي يِب اًمٚمى ُف ُأرْسِ ـَ إِمَم  :ىَم٤مَل  شإِٟمى  ش،إمَِم سَمْٞم٧ِم اعمَْْ٘مِدسِ  »:ىَم٤مَل  ؟َأْل

 ش.َٟمَٕمؿْ  »:ىَم٤مَل  ؟صُمؿى َأْصَبْح٧َم سَملْمَ فَمْٝمَراَٟمْٞمٜم٤َم :ىَم٤مَل 

سُمُف خَم٤َموَم٦َم َأْن جَيَْحَدُه احْلَِدل٨َم إَِذا َدقَم٤م ىَمْقَُمُف إًَِمْٞمفِ  :ىَم٤مَل   ُف ُلَٙمذ  َأَرَأْل٧َم إِْن  :ىَم٤مَل  ،وَمَٚمْؿ ُلِر َأٟمى

صْمَتٜمِلَدقَمْقُت ىَمْقَُمَؽ  صُمُٝمْؿ َُم٤م طَمدى د   »:َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  اهللِ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ؟حُتَ

 ش.َٟمَٕمؿْ 

ـِ ًُم١َمي   :وَمَ٘م٤مَل   َوضَم٤مُءوا طَمتىك  ،وَم٤مْٟمَتَٗمَْم٧ْم إًَِمْٞمِف اعمََْج٤مًمُِس  :ىَم٤مَل  .َدٞمى٤م َُمْٕمنَمَ سَمٜمِل يَمْٕم٥ِم سْم

صْمَتٜمِلطَم  :ىَم٤مَل  ،ضَمَٚمُسقا إًَِمْٞمِٝماَم  ْث ىَمْقَُمَؽ سماَِم طَمدى َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف  اهلِل وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ،د 

ْٞمَٚم٦مَ »:َوؾَمٚمىؿَ  َي يِب اًمٚمى ـَ  : ىَم٤مًُمقا ش،إِِّن  ُأرْسِ صُمؿى  :ىَم٤مًُمقا شإمَِم سَمْٞم٧ِم اعمَْْ٘مِدسِ  »:ىُمْٚم٧ُم  ؟إِمَم َأْل

ٍؼ  :ىَم٤مَل  شَٕمؿْ ٟمَ  »:ىَم٤مَل  ؟َأْصَبْح٧َم سَملْمَ فَمْٝمَراَٟمْٞمٜم٤َم ـْ سَملْمِ ُُمَّمٗم  ـْ سَملْمِ َواِضٍع َلَدُه قَمغَم  ،وَمِٛم َوُِم

ًب٤م ًمِْٚمَٙمِذِب َزقَمؿَ  ـْ  -َوَدْؾ شَمْسَتٓمِٞمُع َأْن شَمٜمَْٕم٧َم ًَمٜم٤َم اعْمَْسِجَد  :ىَم٤مًُمقا ،َرْأؾِمِف ُُمَتَٕمج  َوذِم اًْمَ٘مْقِم َُم

َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف  اهللِ َ٘م٤مَل َرؾُمقُل ومَ   -ىَمْد ؾَم٤موَمَر إمَِم َذًمَِؽ اًْمَبَٚمِد َوَرَأى اعْمَْسِجدَ 
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وَمِجلَء  :ىَم٤مَل  ،وَمَذَدْب٧ُم َأْٟمَٕم٧ُم وَماَم ِزًْم٧ُم َأْٟمَٕم٧ُم طَمتىك اًْمَتَبَس قَمكَمى سَمْٕمُض اًمٜمىْٕم٧ِم  »:َوؾَمٚمىؿَ 

ىَم٤مَل َويَم٤مَن  ،ُف َوَأَٟم٤م َأْٟمُٔمُر إًَِمْٞمفِ وَمٜمََٕمتُّ  ،سم٤ِمعمَْْسِجِد َوَأَٟم٤م َأْٟمُٔمُر طَمتىك ُوِضَع ُدوَن َداِر قِمَ٘م٤مٍل َأْو قُمَ٘مْٞمؾٍ 

٤م اًمٜمىْٕم٧ُم وَمَقاهللِ :وَمَ٘م٤مَل اًْمَ٘مْقمُ  :ىَم٤مَل  ،َُمَع َدَذا َٟمْٕم٧ٌم مَلْ َأطْمَٗمْٔمفُ   ش.ًَمَ٘مْد َأَص٤مَب  َأُمى

 ( ودق طمدل٨م صحٞمح.1/309رواه أمحد ) 



 إحتاف اليجباٛ مبا حصل لألىبٔاٛ ّالصاحلني مً أقْامَه مً االبتالٛ
042 

 اهلجسٗ اليبْٓ٘، ّاالبتالٛ فَٔا بلخام املػسنني
ـْ   مَلْ َأقْمِ٘مْؾ  :ىَم٤مًَم٧ْم  َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ اًمٜمىبِل   قَمٜمَْٝم٤م َزْوِج  هللُ اقَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ قَم

ـَ  ل ٤م َلِدلٜم٤َمِن اًمد  ٓى َومُهَ ٓى َل٠ْمشمِٞمٜم٤َم ومِٞمِف َرؾُمقُل  ،َأسَمَقيى ىَمطُّ إِ َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف  اهللَِومَلْ َلُٛمرى قَمَٚمْٞمٜم٤َم َلْقٌم إِ

وَمَٚمامى اسْمُتكِمَ اعمُْْسٚمُِٛمقَن ظَمَرَج َأسُمق سَمْٙمٍر ُُمَٝم٤مضِمًرا  ،ـَمَرذَمْ اًمٜمىَٝم٤مِر سُمْٙمَرًة َوقَمِِمٞمى٦مً  َوؾَمٚمىؿَ َوقَمغَم آًمِِف 

هِمٜم٦َمِ  ـُ اًمدى ـَ  :َوُدَق ؾَمٞم ُد اًْمَ٘م٤مَرِة وَمَ٘م٤مَل  ،َٟمْحَق َأْرِض احْلََبَِم٦ِم طَمتىك إَِذا سَمَٚمَغ سَمْرَك اًْمِٖماَمِد ًَمِ٘مَٞمُف اسْم َأْل

َْرِض َوَأقْمُبَد َريب   :وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمْٙمرٍ  ،ُد َل٤م َأسَم٤م سَمْٙمرٍ شُمِرل ْٕ  ،َأظْمَرضَمٜمِل ىَمْقُِمل وَم٠ُمِرلُد َأْن َأؾِمٞمَح ذِم ا

هِمٜم٦َمِ  ـُ اًمدى ُرُج  :ىَم٤مَل اسْم َٓ ََيْ َرُج إِٟمىَؽ شَمْٙمِس٥ُم اعمَْْٕمُدوَم َوشَمِّمُؾ  ،وَم٢مِنى ُِمْثَٚمَؽ َل٤م َأسَم٤م سَمْٙمٍر  َٓ َُيْ َو

طِمَؿ  ْٞمَػ َوشُمِٕملُم قَمغَم َٟمَقاِئ٥ِم احْلَؼ  اًمرى ِٛمُؾ اًْمَٙمؾى َوشَمْ٘مِري اًمْمى وَم٠َمَٟم٤م ًَمَؽ ضَم٤مٌر اْرضِمْع  ،َوحَتْ

َؽ سمَِبَٚمِدكَ  اِف  ،َواقْمُبْد َرسمى هِمٜم٦َِم قَمِِمٞمى٦ًم ذِم َأْذَ ـُ اًمدى هِمٜم٦َِم وَمَٓم٤مَف اسْم ـُ اًمدى َؾ َُمَٕمُف اسْم وَمَرضَمَع َواْرحَتَ

ُرُج ُِمْثُٚمفُ إِ  :ىُمَرْلٍش وَمَ٘م٤مَل هَلُؿْ  َٓ ََيْ َرُج َأخُتِْرضُمقَن َرضُممً  َلْٙمِس٥ُم اعمَْْٕمُدوَم  :نى َأسَم٤م سَمْٙمٍر  َٓ َُيْ َو

ْٞمَػ َوُلِٕملُم قَمغَم َٟمَقاِئ٥ِم احْلَؼ   طِمَؿ َوَُيِْٛمُؾ اًْمَٙمؾى َوَلْ٘مِري اًمْمى ْب ىُمَرْلٌش  ،َوَلِّمُؾ اًمرى وَمَٚمْؿ شُمَٙمذ 

هِمٜم٦َِم َوىَم٤مًُمق ـِ اًمدى هِمٜم٦َمِ سمِِجَقاِر اسْم ـِ اًمدى سْم
ِٓ ُف ذِم َداِرِه وَمْٚمُٞمَّمؾ  ومِٞمَٝم٤م َوًْمَٞمْ٘مَرْأ  :ا  ُُمْر َأسَم٤م سَمْٙمٍر وَمْٚمَٞمْٕمُبْد َرسمى

ـْ سمِفِ 
َٓ َلْسَتْٕمٚمِ َٓ ُل١ْمِذلٜم٤َم سمَِذًمَِؽ َو ـَ ٟمَِس٤مَءَٟم٤م َوَأسْمٜم٤َمَءَٟم٤م :َُم٤م ؿَم٤مَء َو

٤م َٟمْخَِمك َأْن َلْٗمتِ وَمَ٘م٤مَل َذًمَِؽ  ،وَم٢مِٟمى

هِمٜم٦َمِ  ـُ اًمدى َٓ َلْ٘مَرُأ  اسْم ـُ سمَِّممَ شمِِف َو
َٓ َلْسَتْٕمٚمِ ُف ذِم َداِرِه َو يَِب سَمْٙمٍر وَمَٚمب٨َِم َأسُمق سَمْٙمٍر سمَِذًمَِؽ َلْٕمُبُد َرسمى

ِٕ

 َداِرِه َويَم٤مَن ُلَّمكم  ومِٞمِف َوَلْ٘مَرُأ اًْمُ٘مْرآنَ  ،ذِم هَمػْمِ َداِرهِ 
ِ
يَِب سَمْٙمٍر وَم٤مسْمَتٜمَك َُمْسِجًدا سمِِٗمٜم٤َمء ِٕ  ،صُمؿى سَمَدا 

يِملَم َوَأسْمٜم٤َمُؤُدْؿ َوُدْؿ َلْٕمَجُبقَن ُِمٜمُْف َوَلٜمُْٔمُروَن إًَِمْٞمفِ ومَ  َويَم٤مَن َأسُمق سَمْٙمٍر  ،َٞمٜمَْ٘مِذُف قَمَٚمْٞمِف ٟمَِس٤مُء اعمُْنْمِ

يملِمَ  ـْ اعمُْنْمِ اَف ىُمَرْلٍش ُِم َٓ َلْٛمٚمُِؽ قَمْٞمٜمَْٞمِف إَِذا ىَمَرَأ اًْمُ٘مْرآَن َوَأوْمَزَع َذًمَِؽ َأْذَ ٤مًء   ،َرضُممً  سَمٙمى

هِمٜم٦َِم وَمَ٘مِدَم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَمَ٘م٤مًُمقاومَ  ـِ اًمدى إِٟمى٤م يُمٜمى٤م َأضَمْرَٟم٤م َأسَم٤م سَمْٙمٍر سمِِجَقاِرَك قَمغَم َأْن َلْٕمُبَد  :٠َمْرؾَمُٚمقا إمَِم اسْم
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ُف ذِم َداِرِه وَمَ٘مْد ضَم٤مَوَز َذًمَِؽ  مَ ِة َواًْمِ٘مَراَءِة  ،َرسمى ـَ سم٤ِمًمّمى  َداِرِه وَم٠َمقْمَٚم
ِ
٤م وَم٤مسْمَتٜمَك َُمْسِجًدا سمِِٗمٜم٤َمء ومِٞمِف َوإِٟمى

ـَ ٟمَِس٤مَءَٟم٤م َوَأسْمٜم٤َمَءَٟم٤م وَم٤مهْنَفُ 
ُف ذِم َداِرِه  ،ىَمْد ظَمِِمٞمٜم٤َم َأْن َلْٗمتِ وَم٢مِْن َأطَم٥مى َأْن َلْ٘مَتٍِمَ قَمغَم َأْن َلْٕمُبَد َرسمى

َتَؽ  ـَ سمَِذًمَِؽ وَمَسْٚمُف َأْن َلُردى إًَِمْٞمَؽ ِذُمى
ٓى َأْن ُلْٕمٚمِ ٤م ىَمدْ  ،وَمَٕمَؾ َوإِْن َأسَمك إِ يَمِرْدٜم٤َم َأْن ُٟمْخِٗمَرَك  وَم٢مِٟمى

ؾْمتِْٕممَ نَ  ِٓ يَِب سَمْٙمٍر ا ِٕ ـَ  ل   .َوًَمْسٜم٤َم ُُمِ٘مر 

هِمٜم٦َِم إمَِم َأيِب سَمْٙمٍر وَمَ٘م٤مَل  :ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦مُ  ـُ اًمدى ىَمْد قَمٚمِْٛم٧َم اًمىِذي قَم٤مىَمْدُت ًَمَؽ قَمَٚمْٞمِف  :وَم٠َمشَمك اسْم

٤م َأْن شَمرْ  ٤م َأْن شَمْ٘مَتٍِمَ قَمغَم َذًمَِؽ َوإُِمى َٓ ُأطِم٥مُّ َأْن شَمْسَٛمَع اًْمَٕمَرُب َأِّن  وَم٢مُِمى تِل وَم٢مِِّن   ضِمَع إزَِمى ِذُمى

 اهللِ وَم٢مِِّن  َأُردُّ إًَِمْٞمَؽ ضِمَقاَرَك َوَأْرََض سمِِجَقاِر  :وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمْٙمرٍ  ،ُأظْمِٗمْرُت ذِم َرضُمٍؾ قَمَ٘مْدُت ًَمفُ 

٦َم وَمَ٘م٤مَل اًمٜمىبِلُّ  َوؾَمٚمىؿَ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِفِ قَمزى َوضَمؾى َواًمٜمىبِلُّ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َلْقَُمِئٍذ سمَِٛمٙمى

٤م «: ًمِْٚمُٛمْسٚمِِٛملمَ  َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ   َومُهَ
سَمَتلْمِ َٓ إِِّن  ُأِرل٧ُم َداَر ِدْجَرشمُِٙمْؿ َذاَت َٟمْخٍؾ سَملْمَ 

شَم٤منِ  ـْ َد٤مضَمَر ىِمَبَؾ اعمَِْدلٜم٦َِم َوَرضَمَع قمَ  »احْلَرى ـْ يَم٤مَن َد٤مضَمَر سم٠َِمْرِض احْلََبَِم٦ِم إِمَم وَمَٝم٤مضَمَر َُم ٦ُم َُم ٤مُمى

َز َأسُمق سَمْٙمٍر ىِمَبَؾ اعمَِْدلٜم٦َِم وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل  ٝمى قَمغَم « :َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  اهللِ اعمَِْدلٜم٦َِم َودَمَ

، »َٟمَٕمؿْ « :ىَم٤مَل  ؟َوَدْؾ شَمْرضُمق َذًمَِؽ سم٠َِميِب َأْٟم٧َم  :ٍوَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمْٙمر »ِرؾْمٚمَِؽ وَم٢مِِّن  َأْرضُمق َأْن ُل١ْمَذَن زِم 

ًمَِٞمّْمَحَبُف َوقَمَٚمَػ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  اهللِوَمَحَبَس َأسُمق سَمْٙمٍر َٟمْٗمَسُف قَمغَم َرؾُمقِل 

ُٛمِر َوُدَق اخْلََبُط َأْرسَمَٕم٦َم َأؿْم   يَم٤مَٟمَت٤م قِمٜمَْدُه َوَرَق اًمسى
ـُ َلْقًُم٤م  :ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦مُ  ،ُٝمرٍ َراطِمَٚمَتلْمِ وَمَبْٞمٜماََم َٟمْح

يَِب سَمْٙمرٍ  ِٕ َصغمى اهللُ  اهللِ َدَذا َرؾُمقُل  :ضُمُٚمقٌس ذِم سَمْٞم٧ِم َأيِب سَمْٙمٍر ذِم َٟمْحِر اًمٔمىِٝمػَمِة ىَم٤مَل ىَم٤مِئٌؾ 

ـْ َل٠ْمشمِٞمٜم٤َم ومِٞمٝمَ  قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  ل :٤م وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمْٙمرٍ ُُمَتَ٘مٜم ًٕم٤م ذِم ؾَم٤مقَم٦ٍم مَلْ َلُٙم  ،ومَِداٌء ًَمُف َأيِب َوُأُم 

ٓى َأُْمٌر ىَم٤مًَم٧ْم  اهللِوَ  ٤مقَم٦ِم إِ َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف  اهللِوَمَج٤مَء َرؾُمقُل  :َُم٤م ضَم٤مَء سمِِف ذِم َدِذِه اًمسى

يَِب سَمْٙمرٍ  قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  َصغمى اهللُ وَم٤مؾْمَت٠ْمَذَن وَم٠ُمِذَن ًَمُف وَمَدظَمَؾ وَمَ٘م٤مَل اًمٜمىبِلُّ  َوؾَمٚمىؿَ  ِٕ: 

ـْ قِمٜمَْدكَ « وَم٢مِِّن  ىَمْد « :ىَم٤مَل  اهللِإِٟمىاَم ُدْؿ َأْدُٚمَؽ سم٠َِميِب َأْٟم٧َم َل٤م َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمْٙمرٍ  »َأظْمِرْج َُم
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َح٤مسَم٦ُم سم٠َِميِب َأْٟم٧َم َل٤م رَ  »ُأِذَن زِم ذِم اخْلُُروِج  َصغمى  اهللِىَم٤مَل َرؾُمقُل  اهللِؾُمقَل وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمْٙمٍر اًمّمى

إطِْمَدى  اهللِ وَمُخْذ سم٠َِميِب َأْٟم٧َم َل٤م َرؾُمقَل  :ىَم٤مَل َأسُمق سَمْٙمرٍ  »َٟمَٕمؿْ « :اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ 

ـِ « :َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  اهللَِراطِمَٚمَتلى َد٤مشَملْمِ ىَم٤مَل َرؾُمقُل   .»سم٤ِمًمثىَٛم

َٝم٤مِز َوَصٜمَْٕمٜم٤َم هَلاَُم ؾُمْٗمَرًة ذِم ضِمَراٍب  :ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦مُ   ٤م َأطَم٨مى اجْلِ ْزَٟم٤ممُهَ وَمَ٘مَٓمَٕم٧ْم َأؾْماَمُء  ،وَمَجٝمى

َٞم٧ْم َذاَت اًمٜم َٓم٤مىَملْمِ  َراِب وَمبَِذًمَِؽ ؾُمٛم 
ـْ ٟمَِٓم٤مىِمَٝم٤م وَمَرسَمَٓم٧ْم سمِِف قَمغَم وَمِؿ اجْلِ  ،سمِٜم٧ُْم َأيِب سَمْٙمٍر ىِمْٓمَٕم٦ًم ُِم

َؼ َرؾُمقُل  ىَم٤مًَم٧ْم  َوَأسُمق سَمْٙمٍر سمَِٖم٤مٍر ذِم ضَمَبِؾ صَمْقٍر  َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  اهللِصُمؿى حَلِ

٤م قَمْبُد  ـٌ  اهللِوَمَٙمَٛمٜم٤َم ومِٞمِف صَممَ َث ًَمَٞم٤مٍل َلبِٞم٧ُم قِمٜمَْدمُهَ ـُ َأيِب سَمْٙمٍر َوُدَق هُممَ ٌم ؿَم٤مبٌّ صَمِ٘مٌػ ًَمِ٘م سْم

ـْ قِمٜمْدِ  ٓى وَمُٞمْدًم٩ُِم ُِم ٦َم يَمَب٤مِئ٧ٍم وَممَ  َلْسَٛمُع َأُْمًرا ُلْٙمَت٤مَداِن سمِِف إِ ٤م سمَِسَحٍر وَمُٞمّْمبُِح َُمَع ىُمَرْلٍش سمَِٛمٙمى مِهَ

َتٚمُِط اًمٔمىمَ مُ  َة َُمْقمَم َأيِب  ،َوقَم٤مُه طَمتىك َل٠ْمشمَِٞمُٝماَم سمَِخؼَمِ َذًمَِؽ طِملَم ََيْ ـُ وُمَٝمػْمَ َوَلْرقَمك قَمَٚمْٞمِٝماَم قَم٤مُِمُر سْم

 وَمَٞمبِٞمَت٤مِن ذِم ِرؾْمٍؾ َوُدَق  سَمْٙمٍر ُِمٜمَْح٦مً 
ِ
ـْ اًْمِٕمَِم٤مء ُُيَٝم٤م قَمَٚمْٞمِٝماَم طِملَم شَمْذَد٥ُم ؾَم٤مقَم٦ٌم ُِم ـْ هَمٜمٍَؿ وَمػُمِ ُِم

َة سمَِٖمَٚمٍس َلْٗمَٕمُؾ َذًمَِؽ ذِم يُمؾ  ًَمْٞمَٚم٦مٍ  ـُ وُمَٝمػْمَ ٤م قَم٤مُِمُر سْم ـُ ُِمٜمَْحتِِٝماَم َوَرِضٞمِٗمِٝماَم طَمتىك َلٜمِْٕمَؼ هِبَ ـْ  ًَمَب ُِم

َٞم٤مزِم  َوَأسُمق سَمْٙمٍر َرضُممً   َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  اهللَِواؾْمَت٠ْمضَمَر َرؾُمقُل  ، اًمثىمَ ِث شمِْٚمَؽ اًمٚمى

ـْ سمَ  لِؾ َوُدَق ُِم ـْ سَمٜمِل اًمد  ـِ قَمِدي  َد٤مِدلً ُِم َداَل٦ِم ىَمْد هَمَٛمَس ٜمِل قَمْبِد سْم ل٧ُم اعم٤َْمِدُر سم٤ِمهْلِ ر 
لًت٤م َواخْلِ ٤م ظِمر 

٤مِر ىُمَرْلٍش وَم٠َمُِمٜم٤َمُه وَمَدوَمَٕم٤م إًَِمْٞمِف طِمْٚمًٗم٤م ذِم آِل  ـِ يُمٗمى ْٝمِٛمل  َوُدَق قَمغَم ِدل ـِ َواِئٍؾ اًمسى اًْمَٕم٤مِص سْم

َوَواقَمَداُه هَم٤مَر صَمْقٍر سَمْٕمَد صَممَ ِث ًَمَٞم٤مٍل سمَِراطِمَٚمَتْٞمِٝماَم ُصْبَح صَممَ ٍث َواْٟمَٓمَٚمَؼ َُمَٕمُٝماَم قَم٤مُِمُر  ،َراطِمَٚمَتْٞمِٝماَم 

َة َواًمدى  ـُ وُمَٝمػْمَ َقاطِمؾِ  ،ًمِٞمُؾ سْم  .وَم٠َمظَمَذ هِبِْؿ ـَمِرلَؼ اًمسى

اىَم٦مُ ىَم٤مَل   ـُ  رُسَ ٤مِر ىُمَرْلٍش جَيَْٕمُٚمقَن ذِم َرؾُمقِل  : ضُمْٕمُِمؿٍ  سْم َصغمى اهلُل  اهللِضَم٤مَءَٟم٤م ُرؾُمُؾ يُمٗمى

ـْ ىَمَتَٚمُف َأْو َأرَسَ  قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  وَمَبْٞمٜماََم َأَٟم٤م ضَم٤مًمٌِس ذِم  ،هُ َوَأيِب سَمْٙمٍر ِدَل٦َم يُمؾ  َواطِمٍد ُِمٜمُْٝماَم َُم

ـُ ضُمُٚمقٌس وَمَ٘م٤مَل  ـْ جَم٤َمًمِِس ىَمْقُِمل سَمٜمِل ُُمْدًم٩ٍِم َأىْمَبَؾ َرضُمٌؾ ُِمٜمُْٝمْؿ طَمتىك ىَم٤مَم قَمَٚمْٞمٜم٤َم َوَٟمْح جَمْٚمٍِس ُِم
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ًدا َوَأْصَح٤مسَمفُ  ٤مطِمِؾ ُأَراَد٤م حُمَٛمى اىَم٦ُم إِِّن  ىَمْد َرَأْل٧ُم آٟمًِٗم٤م َأؾْمِقَدًة سم٤ِمًمسى اىَم٦ُم وَمَٕمَروْم٧ُم  َل٤م رُسَ ىَم٤مَل رُسَ

ُْؿ ُدْؿ وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمفُ  ُْؿ ًَمْٞمُسقا هِبِْؿ َوًَمٙمِٜمىَؽ َرَأْل٧َم وُممَ ًٟم٤م َووُممَ ًٟم٤م اْٟمَٓمَٚمُ٘مقا سم٠َِمقْمُٞمٜمِٜم٤َم :َأهنى صُمؿى ًَمبِْث٧ُم  ،إهِنى

ُرَج سمَِٗمرَ  ِس ؾَم٤مقَم٦ًم صُمؿى ىُمْٛم٧ُم وَمَدظَمْٚم٧ُم وَم٠َمَُمْرُت ضَم٤مِرَلتِل َأْن خَتْ
 ذِم اعمَْْجٚمِ

ِ
ـْ َوَراء ِد َوِدَل ُِم

ِف  ،َأيَمَٛم٦ٍم وَمَتْحبَِسَٝم٤م قَمكَمى  ـْ فَمْٝمِر اًْمَبْٞم٧ِم وَمَحَٓمْٓم٧ُم سمُِزضم  ل وَمَخَرضْم٧ُم سمِِف ُِم
َوَأظَمْذُت ُرحْمِ

َْرَض َوظَمَٗمْْم٧ُم قَم٤مًمَِٞمُف طَمتىك َأشَمْٞم٧ُم وَمَرِد وَمَريمِْبُتَٝم٤م ْٕ ُب يِب طَمتىك َدَٟمْقُت ُِمٜمُْٝمؿْ  ،ا  وَمَروَمْٕمُتَٝم٤م شُمَ٘مر 

وَمَخَرْرُت قَمٜمَْٝم٤م وَمُ٘مْٛم٧ُم وَم٠َمْدَقْل٧ُم َلِدي إمَِم يمِٜم٤َمَٟمتِل وَم٤مؾْمَتْخَرضْم٧ُم ُِمٜمَْٝم٤م  ،وَمَٕمَثَرْت يِب وَمَرِد 

ِذي َأيْمَرُه وَمَريِمْب٧ُم وَمَرِد  َٓ وَمَخَرَج اًمى ُدْؿ َأْم  َم وَم٤مؾْمَتْ٘مَسْٛم٧ُم هِب٤َم َأرُضُّ َٓ َْز ْٕ َوقَمَّمْٞم٧ُم  ،ا

ُب يِب طَم  َم شُمَ٘مر  َٓ َْز ْٕ َوُدَق  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  اهللِتىك إَِذا ؾَمِٛمْٕم٧ُم ىِمَراَءَة َرؾُمقِل ا

يْمَبَتلْمِ  َْرِض طَمتىك سَمَٚمَٖمَت٤م اًمرُّ ْٕ ًْمتَِٗم٤مَت ؾَم٤مظَم٧ْم َلَدا وَمَرِد ذِم ا ِٓ  ،َٓ َلْٚمَتِٗم٧ُم َوَأسُمق سَمْٙمٍر ُلْٙمثُِر ا

صََمِر َلَدهْي٤َم وَمَخَرْرُت قَمٜمَْٝم٤م صُمؿى َزضَمْرهُت٤َم 
ِٕ ِرُج َلَدهْي٤َم وَمَٚمامى اؾْمَتَقْت ىَم٤مِئَٛم٦ًم إَِذا  وَمٜمََٝمَْم٧ْم وَمَٚمْؿ شَمَٙمْد خُتْ

مِ  َٓ َْز ْٕ ظَم٤مِن وَم٤مؾْمَتْ٘مَسْٛم٧ُم سم٤ِم  ُِمْثُؾ اًمدُّ
ِ
اَمء ٌع ذِم اًمسى

وَمَخَرَج اًمىِذي َأيْمَرُه وَمٜم٤َمَدْلُتُٝمْؿ  ،قُمَث٤مٌن ؾَم٤مـمِ

ََُم٤مِن وَمَقىَمُٗمقا وَمَريِمْب٧ُم  ْٕ ـْ سم٤ِم وَمَرِد طَمتىك ضِمْئُتُٝمْؿ َوَوىَمَع ذِم َٟمْٗمِز طِملَم ًَمِ٘مٞم٧ُم َُم٤م ًَمِ٘مٞم٧ُم ُِم

إِنى  :وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمفُ  ،َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  اهللِاحْلَْبِس قَمٜمُْٝمْؿ َأْن ؾَمَٞمْٔمَٝمُر َأُْمُر َرؾُمقِل 

هُتُؿْ  َل٦َم َوَأظْمؼَمْ اَد  ىَمْقَُمَؽ ىَمْد ضَمَٕمُٚمقا ومِٞمَؽ اًمد  َأظْمَب٤مَر َُم٤م ُلِرلُد اًمٜمى٤مُس هِبِْؿ َوقَمَرْض٧ُم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ اًمزى

ـٍ  ،َواعمََْت٤معَ  ٓى َأْن ىَم٤مَل َأظْمِػ قَمٜمى٤م وَمَس٠َمًْمُتُف َأْن َلْٙمُت٥َم زِم يِمَت٤مَب َأُْم ِِّن إِ َٓ ْ َلْس٠َم وَمَٚمْؿ َلْرَزآِِّن َومَل

َة وَمَٙمَت٥َم ذِم ُرىْمَٕم٦ٍم ُمِ  ـَ وُمَٝمػْمَ َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف  اهللِـْ َأِدلٍؿ صُمؿى َُم٣َم َرؾُمقُل وَم٠َمَُمَر قَم٤مُِمَر سْم

 .َوؾَمٚمىؿَ 

  (.3905رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

ـِ 2009(، وُمسٚمؿ )3615سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"وذم   (: قَم
ِ
اء قَم٤مِزٍب  ـِ سمْ  اًْمؼَمَ
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ى ُِمٜمُْف َرطْممً  ضَم٤مَء َأسُمق سَمْٙمٍر َريِضَ اهلُل قَمٜمُْف إمَِم َأيِب ذِم َُمٜمِْزًمِ  ىَم٤مَل: اسْمَٕم٨ْم  :وَمَ٘م٤مَل ًمَِٕم٤مِزٍب  ،ِف وَم٤مؿْمؽَمَ

ِٛمْٚمُف َُمِٕمل َل٤م َأسَم٤م سَمْٙمٍر  :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َأيِب  ،وَمَحَٛمْٚمُتُف َُمَٕمُف َوظَمَرَج َأيِب َلٜمَْتِ٘مُد صَمَٛمٜمَفُ  :ىَم٤مَل  ،اسْمٜمََؽ َُيْ

ْل٧َم َُمَع َرؾُمقِل اهللِ  صْمٜمِل يَمْٞمَػ َصٜمَْٕمُتاَم طِملَم رَسَ  :ىَم٤مَل  ؟ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َصغمى اهللُطَمد 

ـْ اًْمَٖمِد طَمتىك ىَم٤مَم ىَم٤مِئُؿ اًمٔمىِٝمػَمةِ  ،َٟمَٕمؿْ  ْلٜم٤َم ًَمْٞمَٚمَتٜم٤َم َوُِم َٓ َلُٛمرُّ ومِٞمِف َأطَمدٌ  ،َأرْسَ ِرلُؼ   ،َوظَممَ  اًمٓمى

ْٛمُس  ،وَمُرومَِٕم٧ْم ًَمٜم٤َم َصْخَرٌة ـَمِقلَٚم٦ٌم هَل٤َم فمِؾٌّ  ْ شَم٠ْمِت قَمَٚمْٞمِف اًمِمى ْل٧ُم ًمِٚمٜمىبِل   ،َزًْمٜم٤َم قِمٜمَْدهُ وَمٜمَ  ،مَل َوؾَمقى

َٟمْؿ َل٤م  :َوىُمْٚم٧ُم  ،َوسَمَسْٓم٧ُم ومِٞمِف وَمْرَوةً  ،َُمَٙم٤مًٟم٤م سمَِٞمِدي َلٜم٤َمُم قَمَٚمْٞمفِ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ 

وَم٢مَِذا َأَٟم٤م سمَِراٍع  ،فُ وَمٜم٤َمَم َوظَمَرضْم٧ُم َأْٟمُٗمُض َُم٤م طَمْقًمَ  ،َُم٤م طَمْقًَمَؽ  ،َرؾُمقَل اهلِل َوَأَٟم٤م َأْٟمُٗمُض ًَمَؽ 

ْخَرِة ُلِرلُد ُِمٜمَْٝم٤م ُِمْثَؾ اًمىِذي َأَرْدَٟم٤م ـْ َأْٟم٧َم َل٤م هُممَ مُ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمفُ  ،ُُمْ٘مبٍِؾ سمَِٖمٜمَِٛمِف إمَِم اًمّمى َ
وَمَ٘م٤مَل  ؟عمِ

٦مَ  ـْ َأْدِؾ اعمَِْدلٜم٦َِم َأْو َُمٙمى ـٌ  ،ًمَِرضُمٍؾ ُِم  :ىَم٤مَل  ،َأوَمَتْحُٚم٥ُم  :ىُمْٚم٧ُم  ،َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مَل  ؟ىُمْٚم٧ُم َأذِم هَمٜمَِٛمَؽ ًَمَب

َٕمِر َواًْمَ٘مَذى :وَم٠َمظَمَذ ؿَم٤مًة وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،َٟمَٕمؿْ  اِب َواًمِمى َ ـْ اًمؽمُّ َع ُِم ْ اَء  :ىَم٤مَل  ،اْٟمُٗمْض اًمرضى وَمَرَأْل٧ُم اًْمؼَمَ

ظُْمَرى ْٕ ُب إِطْمَدى َلَدْلِف قَمغَم ا ـٍ  ،َلرْضِ ـْ ًَمَب َوَُمِٕمل إَِداَوٌة  ،َلٜمُْٗمُض وَمَحَٚم٥َم ذِم ىَمْٕم٥ٍم يُمْثَب٦ًم ُِم

٠مُ  ،َلْرشَمِقي ُِمٜمَْٝم٤م َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ مَحَْٚمُتَٝم٤م ًمِٚمٜمىبِل   ُب َوَلَتَقضى وَم٠َمشَمْٞم٧ُم اًمٜمىبِلى  ،َلنْمَ

ـْ  ،وَمَقاوَمْ٘مُتُف طِملَم اؾْمَتْٞمَ٘مظَ  ،وَمَٙمِرْد٧ُم َأْن ُأوىِمَٔمفُ  ،َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  وَمَّمَبْب٧ُم ُِم

ـِ طَمتىك سَمَرَد َأؾْمَٗمُٚمفُ  َب  قَمغَم اًمٚمى
ِ
ْب َل٤م َرؾُمقَل اهللِ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،اعم٤َْمء َب طَمتىك  :ىَم٤مَل  ،اْذَ وَمنَمِ

طِمٞمؾِ  :صُمؿى ىَم٤مَل  ،َرِضٞم٧ُم  َبَٕمٜم٤َم  :ىَم٤مَل  ،سَمغَم  :ىُمْٚم٧ُم  ،َأمَلْ َل٠ْمِن ًمِٚمرى ْٛمُس َواشمى ْٚمٜم٤َم سَمْٕمَدَُم٤م َُم٤مًَم٧ْم اًمِمى وَم٤مْرحَتَ

ـُ ُمَ  اىَم٦ُم سْم َزْن إِنى اهللَ َُمَٕمٜم٤َم :وَمَ٘م٤مَل  ،ُأشمِٞمٜم٤َم َل٤م َرؾُمقَل اهللِ :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،٤مًمٍِؽ رُسَ وَمَدقَم٤م قَمَٚمْٞمِف اًمٜمىبِلُّ  ،َٓ حَتْ

َْرِض  ،وَم٤مْرشَمَٓمَٛم٧ْم سمِِف وَمَرؾُمُف إمَِم سَمْٓمٜمَِٝم٤م ،َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  ْٕ ـْ ا  ،ُأَرى ذِم ضَمَٚمٍد ُِم

َٚم٥َم  ،ُأَرايُماَم ىَمْد َدقَمْقمُت٤َم قَمكَمى وَم٤مْدقُمَقا زِم  إِِّن   :وَمَ٘م٤مَل  وَمَدقَم٤م ًَمُف اًمٜمىبِلُّ  ،وَم٤مهللُ ًَمُٙماَم َأْن َأُردى قَمٜمُْٙماَم اًمٓمى

ٓى ىَم٤مَل  ،َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  َٓ َلْٚمَ٘مك َأطَمًدا إِ  ىَمْد يَمَٗمْٞمُتُٙمْؿ َُم٤م ُدٜم٤َم وَممَ   :وَمٜمََج٤م وَمَجَٕمَؾ 
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هُ  ٓى َردى  .ىَم٤مَل َوَورَم ًَمٜم٤َم ،َلْٚمَ٘مك َأطَمًدا إِ

ـْ َأيِب سَمْٙمٍر َريِضَ اهلُل  (:2381(، وُمسٚمؿ )3653سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"وذم  قَم

َٔمَر ًَمْق َأنى َأطَمَدُدْؿ ٟمَ  :َوَأَٟم٤م ذِم اًْمَٖم٤مرِ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ ىُمْٚم٧ُم ًمِٚمٜمىبِل   :ىَم٤مَل  ،قَمٜمْفُ 

َٟم٤م سَْمٍَمَ َٕ ٧َم ىَمَدَُمْٞمِف   .»َُم٤م فَمٜمَُّؽ َل٤م َأسَم٤م سَمْٙمٍر سم٤ِمصْمٜمَلْمِ اهللُ صَم٤مًمُِثُٝماَم « :وَمَ٘م٤مَل  ،حَتْ

سمٕمد أن اؿمتد أذى اعمنميملم قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  

وأصح٤مسمف، ود٤مضمر مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إمم احلبِم٦م، ُمٜمٝمؿ ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ود٤مضمر 

٦م سمٕمد ذًمؽ إمم اعمدلٜم٦م اًمٜمبقل٦م، ويم٤من اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ لٜمتٔمر ـم٤مئٗم

ُر ﴿اإلذن ُمـ رسمف، سم٤مخلروج ُمٝم٤مضمًرا ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمدلٜم٦م، ىم٤مل اهلل ضمؾ ذم قمم ه:  ُُ ّْ َوإِْذ َي

 ّْ ُروَن َوَي ُُ ّْ ُِقَك َأْو ُُيِْرُجقَك َوَي ُت َْ ُْٔثبُِتقَك َأْو َي
ُروا فِ ٍَ ـَ ـَ  ُر اهللُ َواهللُ َخْرُ بَِؽ اف ِذي ُُ

ـَ   [30]إٟمٗم٤مل:﴾ادَْٚـِِري

ًٚ ِِف ودٙمذا سمٕمد ؿمدة قمٜم٤مددؿ ويمؼمدؿ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َْٔؽ ـَِتٚب َِ ْفَْٚ َظ ز  َٕ ﴿َوَفْق 

ٓ  ِشْحٌر ُمبِغٌ  ُروا إِْن َهَذا إِ ٍَ ـَ ـَ  َٚل اف ِذي ََ َْٖيِدُّيِْؿ َف ُسقُه بِ َّ َِ ِزَل َوَؿُٚفقا َفْقٓ أُ *  ِؿْرَضٍٚس َؾ ْٕ

َْمُر ُثؿ  ٓ ُيَْْيُرونَ  ْٕ َُِِضَ ا ًٚ َف َُِ َزْفَْٚ َم ْٕ ٌؽ َوَفْق َأ َِ ِْٔف َم َِ َُْٚه َرُجًل *  َظ ِْ ًَ ًٚ َْلَ َُِ َُْٚه َم ِْ ًَ َوَفْق َج

بُِسقنَ  ِْ ْؿ َمٚ َي ِٓ ْٔ َِ َبْسَْٚ َظ َِ ـَ َشِخُروا*  َوَف ـْ َؿْبَِِؽ َؾَحَٚق بِٚف ِذي ِزَئ بُِرُشٍؾ ِم ْٓ ِد اْشُت ََ ْؿ  َوَف ُٓ ِمْْ

ِزُئقَن﴾ ْٓ قا بِِف َيْسَت ُٕ ٚ ـَ  .[10-7]إٟمٕم٤مم: َمٚ 

َْرِض َيُْْبقظًٚ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ْٕ ـَ ا ُجَر َفَْٚ ِم ٍْ ـَ َفَؽ َحت ك َت ِم ْٗ ُٕ ـْ  قَن *  ﴿َوَؿُٚفقا َف ُُ َأْو َت

ِجراً  ٍْ ٚ َت َّْنََٚر ِخلهَلَ ْٕ َر ا جِّ ٍَ ٍٛ َؾُت َِٕخٍٔؾ َوِظَْ ـْ  ٌٜ ِم َٝ َأْو ُتْس *  َفَؽ َجْ  ّْ اَم َزَظ ـَ اَمَء  َط افس 
َِ

ِٜ َؿبِٔلً  َُ ِِتَ بِٚهلِل َوادَْلئِ
ْٖ ًٚ َأْو َت َْْٔٚ ـَِسٍ َِ ـْ ُزْخُرٍف َأْو َتْرَؿك ِِف *  َظ ٌٝ ِم ْٔ قَن َفَؽ َب ُُ َأْو َي

َرُأُه ُؿْؾ ُشْبَحَٚن  َْ َٕ  ًٚ َْْٔٚ ـَِتٚب َِ َل َظ َِّٔؽ َحت ك ُتَْزِّ ـَ فُِرِؿ ِم ْٗ ُٕ ـْ  اَمِء َوَف ٓ  َبَؼًا افس  ُٝ إِ ْْ ـُ َربِّ َهْؾ 
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َٞ اهللُ َبَؼًا *  َرُشقًٓ  ًَ ٓ  َأْن َؿُٚفقا َأَب َدى إِ ِمُْقا إِْذ َجَٚءُهُؿ اهْلُ ْٗ َوَمٚ َمََْع افْ َٚس َأْن ُي

 .[94-90رساء: ]اإلَرُشقًٓ﴾

وم٠مذن اهلل ًمف سم٤مهلجرة، وم٤مؿمتد همْم٥م اعمنميملم قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف 

ًمف إُمر لذد٥م طمٞمثام أراد، وهلل  دؿ شمريمقه ُمـ أذلتٝمؿ ًمف، وٓ دؿ شمريمقاؾمٚمؿ، ومم  و

احلٙمٛم٦م اًمب٤مًمٖم٦م، حل٘مقه سمخٞمٚمٝمؿ ورضمٚمٝمؿ، سمرضم٤مهلؿ وضمح٤مومٚمٝمؿ، وسمذًمقا ٟمٗم٤مئس إُمقال 

دق ٟم٤مس أوًمٞم٤مءه، وعمٜمٕمف قمـ اهلجرة وطمبسف سمٞمٜمٝمؿ، وًمٙمـ اهلل لداومع قمـ اًمذلـ آُمٜمقا، 

 وىم٤مُمع أقمداءه.

 يمثػمة ُمـ آسمتم ء ُمٜمٝم٤م:  وذم دذا صقر

ف وؾمٚمؿ ُمـ إذل٦م اًمتل ـ ُم٤م طمّمؾ ًمٚمٛمسٚمٛملم وًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًم1

 ذم دجرهتؿ مجٞمٕم٤ًم. يم٤مٟم٧م ؾمبًب٤م

 ـ ُم٤م طمّمؾ ٕيب سمٙمر ظمّمقص٤ًم ُمع اسمـ اًمدهمٜم٦م. 2

قمغم آًمف وؾمٚمؿ وأيب سمٙمر واظمتب٤مء ـ حلقق اعمنميملم ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و3

 ٖم٤مر. اًمذم   اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وأيب سمٙمررؾمقل اهلل صغم

 ـ يمقهنام سم٘مٞم٤م ذم اًمٖم٤مر صمم صم٤ًم. 4

غم آًمف وؾمٚمؿ ٓ يمام شم٘مقل ـ ظمقف أيب سمٙمر قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقم5

  اًمراومْم٦م أٟمف ظم٤مف وضمبـ. 

ـ اًمسٕمل احلثٞم٨م ُمـ اعمنميملم إلـمٗم٤مء ٟمقر اهلل سم٘متؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم 6

 ِمتىك أٟمقاع اعمٙمر. ،سمم  َيرج ًمٚمدقمقة ومٞمستجٞم٥م ًمف أطمدًمئٚمؿ أو سمحبسف، آًمف وؾم

اًم٦م قمغم ٟمبقشمف وصدىمف صغم اهلل قمٚمٞمف 7 ـ قمٜم٤مددؿ اًمقاضح ُمع أل٤مت اًمقاضح٤مت اًمدى
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 وقمغم آًمف وؾمٚمؿ. 

سمقا هب٤م وؾم٠مًمقا همػمد٤م. 8  ـ يمٚمام أقمٓم٤مدؿ طمج٦م وسمٞمٜم٦م يَمذى

 عمٙم٤مسمرة واعمٖم٤مًمٓم٦م.ـ ظمؼمهتؿ ودد٤مئٝمؿ ذم أؾم٤مًمٞم٥م اعمٙمر وآطمتٞم٤مل وا9

 ـ ُمٜمع أيب سمٙمر ُمـ ىمراءة اًم٘مرآن سمٛمٜمزًمف.10
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 السضْل صلٙ اهلل علُٔ ّعلٙ آلُ ّضله باملدٓي٘
عم٤م د٤مضمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ إمم اعمدلٜم٦م، وطمّمؾ آؾمت٘مرار 

عم٤م  وإُمـ ًمف وٕصح٤مسمف، مل لٙمـ آسمتم ء ًمٞمٜمتٝمل، سمؾ دذه ؾمٜم٦م اهلل ذم دذه احلٞم٤مة، سمؾ

َُقُل حتقًم٧م اًم٘مبٚم٦م اٟمت٘مد واقمؽمض أؾمٗمف ظمٚمؼ اهلل ومٞمام ٓ لٕمٜمٞمٝمؿ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َٔ ﴿َش

ُؿ اف تِ  ِٓ تِ َِ ـْ ِؿْب ُهْؿ َظ  ٓ ـَ افْ ِٚس َمٚ َو ُٚء ِم َٓ ٍَ ٚ ُؿْؾ هللِِافسه َٓ ْٔ َِ ُٕقا َظ ٚ ـَ ِرُب َُّيِْدي  ل  ٌْ ُق َوادَْ ادَْْؼِ

ٔؿٍ  َِ اٍط ُمْسَت ـْ َيَنُٚء إَِػ ِسَ َداَء َظَذ افْ ِٚس *  َم َٓ ُٕقا ُص ق ُُ ًٚ فَِت ًٜ َوَشى ْؿ ُأم  ـُ َْٚ ِْ ًَ َذفَِؽ َج ـَ َو

ـْ َيت بِعُ  َؿ َم َِ ًْ ٓ  فَِْ ٚ إِ َٓ ْٔ َِ َٝ َظ ْْ ـُ َٜ اف تِل  َِ ْب
َِ َْٚ اْف ِْ ًَ ٔدًا َوَمٚ َج ِٓ ْؿ َص ُُ ْٔ َِ ُشقُل َظ قَن افر  ُُ  َوَي

ِْٔف  َب
َِ ُٛ َظَذ َظ

ِِ ََ ـْ َيْْ ُشقَل ِِم  َٚن اهللُ افر  ـَ ـَ َهَدى اهلُل َوَمٚ  ٓ  َظَذ اف ِذي بَِرًة إِ َُ ْٝ َف َٕ ٚ ـَ َوإِْن 

ْؿ إِن  اهللَ بِٚفْ ِٚس َفَرُؤوٌف َرِحٔؿٌ  ُُ َٕ ُِٔؤَع إِياَم
اَمِء *  فِ َؽ ِِف افس  ِٓ َٛ َوْج ِه ََ ََٕرى َت َؿْد 

َؽ َصْىَر ادَْ  َٓ ًٜ َتْرَضَٚهٚ َؾَقلِّ َوْج َِ َْٔ َؽ ِؿْب َُْقفِّ َِ ُْْتْؿ َؾَقفهقا َؾ ـُ ُٞ َمٚ  ْٔ َراِم َوَح ْسِجِد اْلَ

ٚؾِؾٍ  ٌَ ِْؿ َوَمٚ اهللُ بِ ـْ َرِّبِّ ؼه ِم ُف اْلَ  ٕ قَن َأ ُّ َِ ًْ َٔ ـَ ُأوُتقا اْفَُِتَٚب َف ْؿ َصْىَرُه َوإِن  اف ِذي ُُ َظام   ُوُجقَه

ُِقنَ  َّ ًْ ؾِّ م*  َي ُُ ـَ ُأوُتقا اْفَُِتَٚب بِ َٝ اف ِذي ْٔ ـْ َأَت
َٝ بَِتٚبٍِع َوَفئِ ْٕ َتَؽ َوَمٚ َأ َِ قا ِؿْب ًُ  َمٚ َتبِ

ٍٜ َي

 ِْ ًِ ـَ اْف ِد َمٚ َجَٚءَك ِم ًْ ـْ َب َٝ َأْهَقاَءُهْؿ ِم ًْ َب ـِ ات 
ًٍْض َوَفئِ َٜ َب َِ ْؿ بَِتٚبٍِع ِؿْب ُٓ ُو ًْ ْؿ َوَمٚ َب ُٓ َت َِ ِؿ ِؿْب

ـَ افي ٚدِِغَ 
ِ ٕ َؽ إِذًا دَ ًْ *  إِ َُْْٔٚهُؿ اْفَُِتَٚب َي ـَ مَت ًٚ اف ِذي ِرُؾقَن َأْبََْٚءُهْؿ َوإِن  َؾِريَ ًْ اَم َي ـَ ُف  َٕ ِرُؾق

قنَ  ُّ َِ ًْ ؼ  َوُهْؿ َي قَن اْلَ ُّ ُت ُْ َٔ ْؿ َف ُٓ ـَ *  ِمْْ ي َسِ ّْ ـَ ادُْ ـ  ِم َٕ ق ُُ ـْ َربَِّؽ َؾل َت ؼه ِم ؾٍّ *  اْلَ ُُ َوفِ

ُٕقا  ق ُُ ـَ َمٚ َت اِت َأْي ْرَ قا اْْلَ َُ
ٚ َؾْٚشَتبِ َٓ ٌٜ ُهَق ُمَقفِّٔ َٓ ؾِّ ِوْج ـُ ًٚ إِن  اهللَ َظَذ  ُؿ اهللُ َْجًِٔ ُُ ِْٖت بِ َي

ٍء َؿِديرٌ  ـْ َربَِّؽ *  َرْ َِْحؼه ِم ُف َف  ٕ َراِم َوإِ َؽ َصْىَر اْدَْسِجِد اْلَ َٓ َٝ َؾَقلِّ َوْج ُٞ َخَرْج ْٔ ـْ َح َوِم

ُِقنَ  َّ ًْ ٚؾٍِؾ َظام  َت ٌَ
َؽ *  َوَمٚ اهللُ بِ َٓ َٝ َؾَقلِّ َوْج ُٞ َخَرْج ْٔ ـْ َح َراِم َوِم َصْىَر ادَْْسِجِد اْلَ
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قا  ُّ َِ ـَ َط ٓ  اف ِذي ٌٜ إِ ْؿ ُحج  ُُ ْٔ َِ قَن فِِْ ِٚس َظ ُُ ْؿ َصْىَرُه فَِئل  َي ُُ ُْْتْؿ َؾَقفهقا ُوُجقَه ـُ ُٞ َمٚ  ْٔ َوَح

َتُدوَن﴾ ْؿ َِتْ ُُ  ِ ًَ ْؿ َوَف ُُ ْٔ َِ تِل َظ َّ ًْ
ُتِؿ  ِٕ

ِٕ َنْقُهْؿ َواْخَنْقِِّن َو ْؿ َؾل َُتْ ُٓ  .[150-142ًمب٘مرة: ]اِمْْ

 وىمد اظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم أُمر حتقلؾ اًم٘مبٚم٦م إمم أرسمٕم٦م أىمس٤مم:

اعمنميمقن: ىم٤مًمقا يمام رضمع إمم ىمبٚمتٜم٤م لقؿمؽ أن لرضمع إمم دلٜمٜم٤م، وُم٤م رضمع إًمٞمٝم٤م  -1

 إٓ أٟمف احلؼ.

إمم ىمبٚم٦م  اًمٞمٝمقد: ىم٤مًمقا: ظم٤مًمػ ىمبٚم٦م إٟمبٞم٤مء ىمبٚمف، وًمق يم٤من ٟمبًٞم٤م ًمٙم٤من لّمكم -2

 إٟمبٞم٤مء.

قن ىم٤مًمقا: ُم٤م لدري حمٛمد ألـ لتقضمف إن يم٤مٟم٧م إومم طمً٘م٤م وم٘مد شمريمٝم٤م، وإن اعمٜم٤موم٘م -3

 يم٤مٟم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م دل احلؼ وم٘مد يم٤من قمغم اًمب٤مـمؾ.

وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ُم٤م رواه  اعمسٚمٛمقن اًمّم٤مدىمقن دؿ اًمذلـ ؾمٛمٕمقا وأـم٤مقمقا -4

(، قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: سمٞمٜمام 526(، وُمسٚمؿ سمرىمؿ )4490اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

ىمد أٟمزل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:إذ ضم٤مءدؿ آت وم٘م٤مل إن رؾمقل اهلل ٜم٤مس ذم اًمّمبح سم٘مب٤مء اًم

ويم٤مٟم٧م وضمقدٝمؿ إمم اًمِم٤مم  ،قمٚمٞمف اًمٚمٞمٚم٦م وىمد أُمر أن لست٘مبؾ اًمٙمٕمب٦م وم٤مؾمت٘مبٚمقد٤م

  .وم٤مؾمتداروا إمم اًمٙمٕمب٦م

                                                        

 (.67-3/66روجع زود ودع د ) (1)



 إحتاف اليجباٛ مبا حصل لألىبٔاٛ ّالصاحلني مً أقْامَه مً االبتالٛ
052 

ما حصل للييب صلٙ اهلل علُٔ ّعلٙ آلُ ّضله ْٓو أحد مً 
 االبتالٛ

ـْ  ْت َرسَم٤مقِمَٞمُتُف َلْقَم ُأطُمٍد  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  اهللَِل َأَٟمٍس َأنى َرؾُمق قَم يُمرِسَ

َم قَمٜمُْف َوَلُ٘مقُل  ،َوؿُم٩مى ذِم َرْأؾِمفِ  وا « :وَمَجَٕمَؾ َلْسُٚم٧ُم اًمدى قا َٟمبِٞمىُٝمْؿ َويَمرَسُ يَمْٞمَػ ُلْٗمٚمُِح ىَمْقٌم ؿَمجُّ

ٌء َأْو َيُتقَب  :قَمزى َوضَمؾى  اهللُ وَم٠َمْٟمَزَل  اهللَِرسَم٤مقِمَٞمَتُف َوُدَق َلْدقُمقُدْؿ إمَِم  َْمِر َرْ ْٕ ـْ ا َْٔس َفَؽ ِم ﴿َف

ُْؿ َطٚدُِقَن﴾ ْؿ َؾِّ٘ن  َِّبُ ذِّ ًَ ْؿ َأْو ُي ِٓ ْٔ َِ  (.1791رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ ) » [128]آل قمٛمران: َظ

ـْ َأيِب طَم٤مِزمٍ (: 1790(، وُمسٚمؿ )4075سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"وذم  ُف  ،قَم َأٟمى

ـْ ضُمْرِح َرؾُمقِل اهللِ ؾَمِٛمَع  ـَ ؾَمْٕمٍد َوُدَق ُلْس٠َمُل قَم  ،َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ ؾَمْٝمَؾ سْم

ـْ يَم٤مَن َلْٖمِسُؾ ضُمْرَح َرؾُمقِل اهللِ  :وَمَ٘م٤مَل  قَْمِرُف َُم َٕ َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َأَُم٤م َواهلِل إِِّن  

ـْ يَم٤مَن َلْسُٙم٥ُم  ،َوؾَمٚمىؿَ  مَ م :ىَم٤مَل  ،َوسماَِم ُدوِوَي  ،اعم٤َْمءَ  َوَُم َٛم٦ُم قَمَٚمْٞمَٝم٤م اًمسى
سمِٜم٧ُْم  ،يَم٤مَٟم٧ْم وَم٤مـمِ

ـُ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم َلْسُٙم٥ُم اعم٤َْمَء  ،شَمْٖمِسُٚمفُ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َرؾُمقِل اهللِ  َوقَمكِمُّ سْم

ـ   َٓ  ،سم٤ِمعمَِْج ٓى يَمْثَرةً وَمَٚمامى َرَأْت وَم٤مـمَِٛم٦ُم َأنى اعم٤َْمَء  َم إِ ـْ طَمِّمػٍم  ، َلِزلُد اًمدى َأظَمَذْت ىِمْٓمَٕم٦ًم ُِم

مُ  ،وَم٠َمطْمَرىَمْتَٝم٤م َوَأًْمَّمَ٘مْتَٝم٤م ْت َرسَم٤مقِمَٞمُتُف َلْقَُمِئذٍ  ،وَم٤مؾْمَتْٛمَسَؽ اًمدى  ،َوضُمِرَح َوضْمُٝمفُ  ،َويُمرِسَ

ْت اًْمَبْٞمَْم٦ُم قَمغَم َرْأؾِمفِ   .َويُمرِسَ

ُدَرْلَرَة َريِضَ  َأيِب (: قمـ 1793(، وُمسٚمؿ )4073سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"وذم 

اؿْمَتدى هَمَْم٥ُم اهللِ قَمغَم ىَمْقٍم « :َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مَل  ،اهللُ قَمٜمْفُ 

 .»ؾُمقُل اهللِ ذِم ؾَمبِٞمِؾ اهللِ اؿْمَتدى هَمَْم٥ُم اهللِ قَمغَم َرضُمٍؾ َلْ٘مُتُٚمُف رَ  ،ُلِِمػُم إمَِم َرسَم٤مقِمَٞمتِفِ  ،وَمَٕمُٚمقا سمِٜمَبِٞم فِ 

ـِ َُم٤مًمٍِؽ (: 1789سمرىمؿ ) "وذم:صحٞمح ُمسٚمؿ ـْ َأَٟمِس سْم َأنى َرؾُمقَل  ريض اهلل قمٜمف، قَم

َْٟمَّم٤مرِ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ اهللِ  ْٕ ـْ ا ـْ  ،ُأوْمِرَد َلْقَم ُأطُمٍد ذِم ؾَمْبَٕم٦ٍم ُِم َوَرضُمَٚملْمِ ُِم



 ّالصاحلني مً أقْامَه مً االبتالٛ إحتاف اليجباٛ مبا حصل لألىبٔاٛ
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ُدْؿ قَمٜمى٤م َوًَمُف اجْلَٜمى٦مُ  :ىَم٤مَل  ،َرِدُ٘مقهُ وَمَٚمامى  ،ىُمَرْلشٍ  ـْ َلُردُّ َم َرضُمٌؾ  ،َأْو ُدَق َرومِٞمِ٘مل ذِم اجْلَٜمى٦مِ  ،َُم وَمَتَ٘مدى

َْٟمَّم٤مِر وَمَ٘م٤مشَمَؾ طَمتىك ىُمتَِؾ  ْٕ ـْ ا ُدْؿ قَمٜمى٤م َوًَمُف اجْلَٜمى٦مُ  :وَمَ٘م٤مَل  ،صُمؿى َرِدُ٘مقُه َأْلًْم٤م ،ُِم ـْ َلُردُّ َأْو ُدَق  ،َُم

َْٟمَّم٤مِر وَمَ٘م٤مشَمَؾ طَمتىك ىُمتَِؾ  ، اجْلَٜمى٦مِ َرومِٞمِ٘مل ذِم  ْٕ ـْ ا َم َرضُمٌؾ ُِم وَمَٚمْؿ َلَزْل يَمَذًمَِؽ طَمتىك ىُمتَِؾ  ،وَمَتَ٘مدى

ْبَٕم٦مُ   .َُم٤م َأْٟمَّمْٗمٜم٤َم َأْصَح٤مسَمٜم٤َم :ًمَِّم٤مطِمَبْٞمفِ  َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ،اًمسى

واًمٙمم م قمٚمٞمٝم٤م لٓمقل، وطم٤مصؾ ُم٤م طمّمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ آسمتم ء ُم٤م وهمزوة أطمد ُمٕمرووم٦م، 

شم٘مدم، وىمتؾ محزة سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ، سمؾ 

 ُمـ اعمسٚمٛملم. وىمتؾ ؾمبٕمقن

(: قمـ اًمؼماء، أهنؿ ىمتٚمقا ُمـ اعمسٚمٛملم ؾمبٕملم 3986ومٗمل صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

 رضممً .

( ىم٤مل: ىمتؾ ُمـ إٟمّم٤مر لقم أطمد ؾمبٕمقن، 4078سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"وذم 

 ولقم سمئر ُمٕمقٟم٦م ؾمبٕمقن، ولقم اًمٞمامُم٦م ؾمبٕمقن.

ُمّم٤مب اعمسٚمٛملم ذم دذه اعمٕمريم٦م، ٓ ؾمٞمام ُمع حتقل اًمٜمٍم إمم دزلٛم٦م،  وًم٘مد قمٔمؿ

 صحٞمح سمسب٥م خم٤مًمٗم٦م اًمرُم٤مة ُٕمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ، وذم

ـِ 3039اًمبخ٤مري سمرىمؿ )  اًْمؼَمَ  (: قَم
ِ
ـِ  اء َصغمى ضَمَٕمَؾ اًمٜمىبِلُّ  :ىَم٤مَل  ،قَم٤مِزٍب َريِضَ اهللُ قَمٜمُْٝماَم  سْم

٤مًَم٦ِم َلْقَم ُأطُمدٍ  اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  ضمى ـَ ضُمَبػْمٍ  ،قَمغَم اًمرى  ،َويَم٤مُٟمقا مَخِْسلَم َرضُممً  قَمْبَد اهللِ سْم

ػْمُ ومَ  :وَمَ٘م٤مَل  َٓمُٗمٜم٤َم اًمٓمى طُمقا َُمَٙم٤مَٟمُٙمْؿ َدَذا طَمتىك ُأْرؾِمَؾ إًَِمْٞمُٙمؿْ إِْن َرَأْلُتُٛمقَٟم٤م خَتْ َوإِْن  ،مَ  شَمؼْمَ

طُمقا طَمتىك ُأْرؾِمَؾ إًَِمْٞمُٙمؿْ  وَم٠َمَٟم٤م  :ىَم٤مَل  ،وَمَٝمَزُُمقُدؿْ  ،َرَأْلُتُٛمقَٟم٤م َدَزُْمٜم٤َم اًْمَ٘مْقَم َوَأْوـَم٠ْمَٟم٤مُدْؿ وَممَ  شَمؼْمَ

ـى ىَمْد سَمَدْت ظَممَ   ،َواهللِ َرَأْل٧ُم اًمٜم َس٤مَء َلِْمَتِدْدنَ  ـى َراومَِٕم٤مٍت صمَِٞم٤مهَبُ ـى َوَأؾْمُقىُمُٝم وَمَ٘م٤مَل  ،ظِمُٚمُٝم

ـِ ضُمَبػْمٍ   ؟وَماَم شَمٜمَْتٔمُِرونَ  ،َأْي ىَمْقِم اًْمَٖمٜمِٞمَٛم٦َم فَمَٝمَر َأْصَح٤مسُمُٙمؿْ  ،اًْمَٖمٜمِٞمَٛم٦مَ  :َأْصَح٤مُب قَمْبِد اهلِل سْم



 إحتاف اليجباٛ مبا حصل لألىبٔاٛ ّالصاحلني مً أقْامَه مً االبتالٛ
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ـُ ضُمَبػْمٍ   ؟َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  َأَٟمِسٞمُتْؿ َُم٤م ىَم٤مَل ًَمُٙمْؿ َرؾُمقُل اهللِ :وَمَ٘م٤مَل قَمْبُد اهلِل سْم

ـْ اًْمَٖمٜمِٞمَٛم٦مِ  :ىَم٤مًُمقا ـى ُِم وَم٧ْم ُوضُمقُدُٝمؿْ  ،َواهلِل ًَمٜم٠َْمشملَِمى اًمٜمى٤مَس وَمَٚمٜمُِّمٞمَب وَم٠َمىْمَبُٚمقا  ،وَمَٚمامى َأشَمْقُدْؿ ُسِ

ؾُمقُل ذِم ُأظْمَراُدؿْ  ،ُُمٜمَْٝمِزُِملمَ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم َؼ َُمَع اًمٜمىبِل  وَمَٚمْؿ َلبْ  ،وَمَذاَك إِْذ َلْدقُمقُدْؿ اًمرى

َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َويَم٤مَن اًمٜمىبِلُّ  ،وَم٠َمَص٤مسُمقا ُِمٜمى٤م ؾَمْبِٕملمَ  ،هَمػْمُ اصْمٜمَْل قَمنَمَ َرضُممً   آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ 

يملَِم َلْقَم سَمْدٍر َأْرسَمِٕملمَ  َوؾَمٚمىؿَ  ـْ اعمُْنْمِ ؾَمْبِٕملَم َأؾِمػًما َوؾَمْبِٕملَم  ، َوُِم٤مَئ٦مً َوَأْصَح٤مسُمُف َأَص٤مسُمقا ُِم

دٌ  :وَمَ٘م٤مَل َأسُمق ؾُمْٗمَٞم٤منَ  ،ىَمتِٞممً   اٍت  ؟َأذِم اًْمَ٘مْقِم حُمَٛمى َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف وَمٜمََٝم٤مُدْؿ اًمٜمىبِلُّ  ،صَممَ َث َُمرى

ـُ َأيِب ىُمَح٤م :صُمؿى ىَم٤مَل  ،َأْن جُيِٞمُبقهُ  َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  اٍت  ؟وَم٦مَ َأذِم اًْمَ٘مْقِم اسْم َأذِم  :صُمؿى ىَم٤مَل  ،صَممَ َث َُمرى

ـُ اخْلَٓمى٤مِب  اٍت  ؟اًْمَ٘مْقِم اسْم  وَمَ٘مْد ىُمتُِٚمقا :وَمَ٘م٤مَل  ،صُمؿى َرضَمَع إمَِم َأْصَح٤مسمِفِ  ،صَممَ َث َُمرى
ِ
ء َٓ ٤م َد١ُم وَماَم  ،َأُمى

ـَ قمَ  ،يَمَذسْم٧َم َواهللِ َل٤م قَمُدوى اهللِ :َُمَٚمَؽ قُمَٛمُر َٟمْٗمَسُف وَمَ٘م٤مَل  ِذل طَْمَٞم٤مٌء يُمٚمُُّٝمؿْ إِنى اًمى َٕ َوىَمْد  ،َدْدَت 

ُٙمْؿ ؾَمَتِجُدوَن ذِم اًْمَ٘مْقِم ُُمْثَٚم٦ًم  ،َلْقٌم سمَِٞمْقِم سَمْدٍر َواحْلَْرُب ؾِمَج٤مٌل  :ىَم٤مَل  ،سَمِ٘مَل ًَمَؽ َُم٤م َلُسقُءكَ  إِٟمى

٤م َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم اًمٜمىبِلُّ  ىَم٤مَل  ،ُأقْمُؾ ُدَبْؾ ُأقْمُؾ ُدَبْؾ  :صُمؿى َأظَمَذ َلْردَمِزُ  ،َومَلْ شَمُس١ْمِِّن  ،مَلْ آُُمْر هِبَ

َٓ دُمِٞمُبقا ًَمفُ  :آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ   ،»ىُمقًُمقا اهللُ َأقْمغَم َوَأضَمؾُّ « :ىَم٤مَل  ؟َل٤م َرؾُمقَل اهلِل َُم٤م َٟمُ٘مقُل  :ىَم٤مًُمقا ،َأ

ى ًَمُٙمؿْ  :ىَم٤مَل  َٓ قُمزى ى َو َٓ دُمِٞمُبقا « :غَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقمَ وَمَ٘م٤مَل اًمٜمىبِلُّ  ،إِنى ًَمٜم٤َم اًْمُٕمزى َأ

َٓ َُمْقمَم ًَمُٙمؿْ « :ىَم٤مَل  ؟ىَم٤مًُمقا َل٤م َرؾُمقَل اهللِ َُم٤م َٟمُ٘مقُل  :ىَم٤مَل  »؟ًَمفُ  َٟم٤م َو َٓ  . »ىُمقًُمقا اهللُ َُمْق

وم٤مٟمٔمر ًمٕمٔمؿ اعمّم٤مب، وخم٤مًمٗم٦م إصح٤مب، وشمبجح اعمنميملم، وؿمامشم٦م إقمداء، ىم٤مل 

ُؿ اهللُ اهلل شمٕم٤ممم:  ُُ ْد َصَدَؿ ََ ُتْؿ َوَتََْٚزْظُتْؿ ِِف ﴿َوَف ِْ قَّنُْؿ بِِْ٘ذِِٕف َحت ك إَِذا َؾِن  َوْظَدُه إِْذ حَتُسه

 ْٔ ـْ ُيِريُد ا ْؿ َم ُُ َٔٚ َوِمْْ ْٕ ـْ ُيِريُد افده ْؿ َم ُُ بهقَن ِمْْ
ْؿ َمٚ حُتِ ـُ ِد َمٚ َأَرا ًْ ـْ َب ُْٔتْؿ ِم َْمِر َوَظَه ْٕ ِخَرَة ا

 َٔ َْٔبَتِِ
ْؿ فِ ُٓ ْؿ َظْْ ُُ َؾ ِمَِْغ﴾ُثؿ  َسَ ْٗ ْؿ َواهلُل ُذو َؾْوٍؾ َظَذ ادُْ ُُ ٚ َظْْ ٍَ ْد َظ ََ ْؿ َوَف   [152]آل قمٛمران: ُُ
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قتل ضبعني مً الكساٛ مً أصخاب زضْل اهلل صلٙ اهلل علُٔ 
 ّعلٙ آلُ ّضله

ـْ َأَٟمٍس ذم يمت٤مب اإلُم٤مرة:  147-(677(، وُمسٚمؿ )4088ًمبخ٤مري سمرىمؿ )روى ا قَم

 ،ؾَمْبِٕملَم َرضُممً  حِل٤َمضَم٦مٍ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ ٨َم اًمٜمىبِلُّ سَمٕمَ  :ىَم٤مَل  ،َريِضَ اهللُ قَمٜمْفُ 

اءُ  ـْ سَمٜمِل ؾُمَٚمْٞمٍؿ ِرقْمٌؾ َوَذيْمَقاُن قِمٜمَْد سمِْئرٍ  ،ُلَ٘م٤مُل هَلُْؿ اًْمُ٘مرى ُلَ٘م٤مُل هَل٤َم سمِْئُر  ،وَمَٕمَرَض هَلُْؿ طَمٞمى٤مِن ُِم

٤ميُمْؿ َأَرْدَٟم٤مَواهلِل ُمَ  :وَمَ٘م٤مَل اًْمَ٘مْقمُ  ،َُمُٕمقَٟم٦مَ  ـُ جُمَْت٤مُزوَن ذِم طَم٤مضَم٦ٍم ًمِٚمٜمىبِل   ،٤م إِلى اَم َٟمْح َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف إِٟمى

قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ؿَمْٝمًرا ذِم  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَمَدقَم٤م اًمٜمىبِلُّ  ،وَمَ٘مَتُٚمقُدؿْ  ،َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ 

  .ْدُء اًْمُ٘مٜمُقِت َوَُم٤م يُمٜمى٤م َٟمْ٘مٜم٧ُُم َوَذًمَِؽ سمَ  ،َصمَ ِة اًْمَٖمَداةِ 

وَماَم َرَأْلُتُف َوضَمَد قَمغَم َأطَمٍد َُم٤م (: ىم٤مل أٟمس: 3170سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"وذم 

 (.1/469، وٟمحقه ذم ُمسٚمؿ )َوضَمَد قَمَٚمْٞمِٝمؿْ 



 إحتاف اليجباٛ مبا حصل لألىبٔاٛ ّالصاحلني مً أقْامَه مً االبتالٛ
056 

 مً االبتالٛ ما حصل ْٓو اخليدم )ٍّٕ األحصاب(
ؿْ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ُُ ـْ َؾْقِؿ ْؿ ِم ـُ َْبَهُٚر  ﴿إِْذ َجُٚءو ْٕ ِٝ ا ْؿ َوإِْذ َزاَؽ ُُ َؾ ِمْْ ٍَ ـْ َأْش َوِم

ٚ َٕ َِْٚجَر َوَتُيْهقَن بِٚهللِ افيهُْق ُِقُب اْلَ َُ  اْف
ِٝ ٌَ َِ ِمُْقَن َوُزْفِزُفقا ِزْفَزآً *  َوَب ْٗ َؽ اْبُتِعَ ادُْ

ُهَْٚفِ

ُِقِِّبِْؿ مَ *  َصِديداً  ـَ ِِف ُؿ قَن َواف ِذي َُ
َُقُل ادَُْْٚؾِ ٓ  ُؽُروراً َوإِْذ َي ٚ اهللُ َوَرُشقُفُف إِ َٕ  َرٌض َمٚ َوَظَد

ُؿ افْ بِل  *  ُٓ ِذُن َؾِريٌؼ ِمْْ
ْٖ قا َوَيْسَت ًُ ْؿ َؾْٚرِج ُُ َٚم َف ََ ْؿ َيٚ َأْهَؾ َيْثِرَب ٓ ُم ُٓ ٌٜ ِمْْ ٍَ

ْٝ َضٚئِ  َوإِْذ َؿَٚف

ْقَرٍة إِْن ُيِريُدونَ  ًَ ُٔقَتَْٚ َظْقَرٌة َوَمٚ ِهَل بِ َُقُفقَن إِن  ُب ٓ  ؾَِراراً  َي ـْ *  إِ ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َِ َوَفْق ُدِخ

ٓ  َيِسراً  ٚ إِ ب ُثقا ِِّبَ َِ َتْقَهٚ َوَمٚ َت َٔ  َٜ ْتَْ
ٍِ ُِقا اْف ـْ *  َأْؿَىِٚرَهٚ ُثؿ  ُشئِ ُٕقا َظَٚهُدوا اهللَ ِم ٚ ـَ ْد  ََ َوَف

وًٓ  ُٗ ُد اهللِ َمْس ْٓ َٚن َظ ـَ َْدَبَٚر َو ْٕ ـَ ُؿْؾ فَ *  َؿْبُؾ ٓ ُيَقفهقَن ا َراُر إِْن َؾَرْرُتْؿ ِم
ٍِ ُؿ اْف ُُ ًَ ٍَ ـْ َيْْ

ٓ  َؿِِٔلً  قَن إِ ًُ ْتِؾ َوإِذًا ٓ مُتَت  ََ ْؿ *  ادَْْقِت َأِو اْف ُُ ـَ اهللِ إِْن َأَراَد بِ ْؿ ِم ُُ ُّ ِه ًْ ـْ َذا اف ِذي َي ُؿْؾ َم

ـْ ُدوِن اهللِ  ْؿ ِم ًٜ َوٓ جَيُِدوَن هَلُ ْؿ َرمْحَ ُُ َِٕهراً  ُشقءًا َأْو َأَراَد بِ ًٚ َوٓ  ّٔ
ُؿ اهلُل *  َوفِ َِ ًْ َؿْد َي

ٓ  َؿِِٔلً  َْٖس إِ ُْٖتقَن اْفَب َْْٔٚ َوٓ َي ُِؿ  إَِف ْخَقاِّنِْؿ َه َِِغ إِلِ
ٚئِ ََ ْؿ َواْف ُُ ِؿَغ ِمْْ قِّ ًَ ْؿ *  ادُْ ُُ ْٔ َِ ًٜ َظ َأِصح 

 ُٔ َْٔؽ َتُدوُر َأْظ ُْْيُروَن إَِف ْؿ َي ُٓ ْقُف َرَأْيَت ـَ ادَْْقِت َؾَِ٘ذا َؾَِ٘ذا َجَٚء اْْلَ ِْٔف ِم َِ ٌَْنك َظ ٚف ِذي ُي ـَ ْؿ  ُٓ ُْ

َْٖحَبَط اهللُ َأْظاَم  ِمُْقا َؾ ْٗ َؽ  َْْ ُي
ْرِ ُأوَفئِ ًٜ َظَذ اْْلَ  ِحَداٍد َأِصح 

ٍٜ
َْٖفِسَْ ْؿ بِ ـُ ق َُ َِ ْقُف َش َٛ اْْلَ ْؿ َذَه هَلُ

َٚن َذفَِؽ َظَذ اهلِل َيِسراً  ـَ ْ *  َو َْحَزاَب  َْ ْٕ َسُبقَن ا وا َفْق حَيْ َْحَزاُب َيَقده ْٕ ِْٖت ا  َيْذَهُبقا َوإِْن َي

ٓ  َؿِِٔلً  ُِقا إِ ْؿ َمٚ َؿَٚت ُُ قا ؾِٔ ُٕ ٚ ـَ ْؿ َوَفْق  ُُ َبٚئِ ْٕ ـْ َأ َٖفقَن َظ َْظَراِب َيْس ْٕ ُْؿ َبُٚدوَن ِِف ا ْد *  َأّن  ََ َف

َٚن َيْرُجق اهللَ ـَ ـْ  َ
ٌٜ دِ ْؿ ِِف َرُشقِل اهللِ ُأْشَقٌة َحَسَْ ُُ َٚن َف ثِراً ـَ ـَ َر اهللَ  ـَ ِخَر َوَذ ْٔ َْٔقَم ا *   َواْف

ٚ اهلُل َوَرُشقُفُف َوَصَدَق اهللُ َوَرُشقُفُف َوَمٚ  َٕ َْحَزاَب َؿُٚفقا َهَذا َمٚ َوَظَد ْٕ ِمُْقَن ا ْٗ َودَ ٚ َرأى ادُْ

ًٚ َوَتْسِِٔاًم﴾ ٓ  إِياَمٕ  [22-10]إطمزاب: َزاَدُهْؿ إِ



 ّالصاحلني مً أقْامَه مً االبتالٛ إحتاف اليجباٛ مبا حصل لألىبٔاٛ
057 

ٛمسٚمٛملم ُمـ آسمتم ء اًمٕمٔمٞمؿ، ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اًمزاد ومت٠مُمؾ أظمل اعمسٚمؿ عم٤م طمّمؾ ًمٚم

(3/270-271:) 

)ويم٤من ؾمب٥م همزوة اخلٜمدق أن اًمٞمٝمقد عم٤م رأوا اٟمتّم٤مر اعمنميملم قمغم اعمسٚمٛملم لقم 

صُمّؿ َرضَمَع ًمِْٚمَٕم٤مِم اعمُْْ٘مبِِؾ  ،َوقَمٚمُِٛمقا سمِِٛمٞمَٕم٤مِد َأيِب ؾُمْٗمَٞم٤مَن ًمَِٖمْزِو اعْمُْسٚمِِٛملَم وَمَخَرَج ًمَِذًمِؽ ،أطمد

ِدْؿ إمَم  ـِ اًمّرسمِٞمِع َوهَمػْمِ ـِ ُِمِْمَٙمٍؿ َويمِٜم٤َمَٟم٦َم سْم ـِ َأيِب احْلَُ٘مْٞمِؼ َوؾَممَ ِم سْم اوُمُٝمْؿ يَمَسمَ ِم سْم ظَمَرَج َأْذَ

صُمّؿ  ،ىُمَرْلٌش  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  ْؿ قَمغَم هَمْزِو َرؾُمقِل اهللِىُمَرْلٍش سمَِٛمّٙم٦َم ُُيَّرُضقهَنُ 

صُمّؿ ـَم٤موُمقا ذِم ىَمَب٤مِئِؾ اًْمَٕمَرِب َلْدقُمقهَنُْؿ إمَم  ، هَمَٓمَٗم٤مَن وَمَدقَمْقُدْؿ وَم٤مؾْمَتَج٤مسُمقا هَلُؿْ ظَمَرضُمقا إمَم 

ٍف  َٓ ـْ اؾْمَتَج٤مَب وَمَخَرضَم٧ْم ىُمَرْلٌش َوىَم٤مِئُدُدْؿ َأسُمق ؾُمْٗمَٞم٤مُن ذِم َأْرسَمَٕم٦ِم آ َذًمَِؽ وَم٤مؾْمَتَج٤مَب هَلُْؿ َُم

َوظَمَرضَم٧ْم سَمٜمُق َأؾَمٍد َووَمَزاَرُة َوَأؿْمَجُع َوسَمٜمُق ُُمّرَة َوضَم٤مَءْت  ،ًمّٔمْٝمَرانِ َوَواوَمْتُٝمْؿ سَمٜمُق ؾُمَٚمْٞمٍؿ سمَِٛمّر ا

ـٍ  ـُ طِمّْم ٍف. ،هَمَٓمَٗم٤مُن َوىَم٤مِئُدُدْؿ قُمَٞمْٞمٜم٦َُم سْم َٓ َة آ ـْ اًْمُٙمّٗم٤مِر قَمنَمَ ـْ َوارَم اخْلَٜمَْدَق ُِم  َويَم٤مَن َُم

سمَِٛمِسػِمِدْؿ إًَمْٞمِف اؾْمَتَِم٤مَر اًمّّمَح٤مسَم٦َم  ًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آ وَمَٚماّم ؾَمِٛمَع َرؾُمقُل اهللِ

 ٦ِم وَم٠َمَُمَر سمِِف َرؾُمقُل اهللِوَم٠َمؿَم٤مَر قَمَٚمْٞمِف ؾَمْٚماَمُن اًْمَٗم٤مِرِدّ سمَِحْٗمِر ظَمٜمَْدٍق َُيُقُل سَملْمَ اًْمَٕمُدّو َوسَملْمَ اعمَِْدلٜمَ 

اعْمُْسٚمُِٛمقَن َوقَمِٛمَؾ سمِٜمَْٗمِسِف ومِٞمِف َوسَم٤مَدُروا ُدُجقَم  وَمَب٤مَدَر إًَمْٞمفِ  َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ 

ـْ آَل٤مِت ُٟمُبّقشمِِف َوَأقْممَ ِم ِرؾَم٤مًَمتِِف َُم٤م ىَمْد شَمَقاشَمَر اخْلؼََمُ سمِِف وَ  يَم٤مَن اًْمُٙمّٗم٤مِر قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َويَم٤مَن ذِم طَمْٗمِرِه ُِم

قِر اعمُْْسٚمِِٛملَم َواخْلَٜمَْدُق سَمْٞمٜمَُٝمْؿ َوسَملْمَ طَمْٗمُر اخْلَٜمَْدِق َأَُم٤مَم ؾِمْٚمٍع َوؾِمْٚمٌع: ضَمَبٌؾ ظَمْٚمَػ فُمٝمُ 

ـْ اعْمُْسٚمِِٛملَم  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  اهللِ  اًْمُٙمّٗم٤مِر. َوظَمَرَج َرؾُمقُل  ٍف ُِم َٓ ذِم صَممَ صَم٦ِم آ

ـْ ظَمْٚمِٗمفِ  ـَ سم٤ِمجْلََبِؾ ُِم   ادـوسم٤مخلٜمدق أُم٤مُمٝمؿ(.  وَمَتَحّّم

ب٤مئؾ اعمنميملم، أطم٤مـمقا سم٤معمدلٜم٦م ومح٤مسد٤م يمام لذيمر اسمـ وم٤مضمتٛمع قمغم اعمسٚمٛملم ىم

( ؿمٝمًرا، ومل لٙمـ سمٞمٜمٝمؿ ىمت٤مل ٕضمؾ ُم٤م طم٤مل اهلل سمف ُمـ اخلٜمدق 3/272اًم٘مٞمؿ ذم اًمزاد )
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سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمسٚمٛملم، ومج٤مء اعمنميمقن ُمـ ضمقاٟم٥م اعمدلٜم٦م، )ومج٤مء ُمـ أقمغم اًمقادي، ودق 

زن وؾمٞمددؿ قمقف سمـ ُمـ ضمٝم٦م اعمنمق همٓمٗم٤من، وؾمٞمددؿ قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ، ودقا

ُم٤مًمؽ، وأدؾ ٟمجد وؾمٞمددؿ ـمٚمٞمح٦م سمـ ظمقلٚمد إؾمدي، واٟمْمؿ إًمٞمٝمؿ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ، 

 .وسمٜمق اًمٜمْمػم

وُمـ أؾمٗمؾ اًمقادي ُمـ ضمٝم٦م اعمٖمرب ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ُمٙم٦م، ضم٤مءت ىمرلش وُمـ ُمٕمٝمؿ ُمـ  

إطم٤مسمٞمش، وؾمٞمددؿ أسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب، وضم٤مء أسمق إقمقر اًمسٚمٛمل، وُمٕمف طمٞمل سمـ 

قد ُمـ سمٜمل ىمرلٔم٦م ُمـ وضمف اخلٜمدق، وُمٕمٝمؿ قم٤مُمر سمـ أظمٓم٥م اًمٞمٝمقدي، ذم هي

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم (: 3020(، وُمسٚمؿ )4103سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"وذم ، اًمٓمٗمٞمؾ( قَم

ِٝ  :َريِضَ اهللُ قَمٜمَْٝم٤م ٌَ َِ َْبَهُٚر َوَب ْٕ ِٝ ا ْؿ َوإِْذ َزاَؽ ُُ َؾ ِمْْ ٍَ ـْ َأْش ْؿ َوِم ُُ ـْ َؾْقِؿ ْؿ ِم ـُ ﴿إِْذ َجُٚءو

 َْ ُِقُب اْلَ َُ  .ىَم٤مًَم٧ْم يَم٤مَن َذاَك َلْقَم اخْلَٜمَْدِق  ،[10]إطمزاب:ِٚجَر ﴾اْف

وىمد ٟم٘مض اًمٞمٝمقد اًمٕمٝمد اًمذي يم٤من سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ، 

واعمٜم٤موم٘مقن َيذًمقن ُمـ داظمؾ صػ اعمسٚمٛملم، ومٞم٘مقًمقن: ألـ اًمققمد اًمذي يم٤من لٕمدٟم٤م سمف 

ِْٖذُن َؾرِ  سم٤مًمٜمٍم، إٟمام دق ظمداع: ُٔقَتَْٚ َظْقَرٌة َوَمٚ ِهَل ﴿ َوَيْسَت َُقُفقَن إِن  ُب ُؿ افْ بِل  َي ُٓ يٌؼ ِمْْ

ٓ  ؾَِرارًا﴾ ْقَرٍة إِْن ُيِريُدوَن إِ ًَ  ، ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل أٟمك ل١مومٙمقن.[13]إطمزاب:بِ

َصغمى ًَمَ٘مْد َرَأْلُتٜم٤َم َُمَع َرؾُمقِل اهلِل  ،طُمَذْلَٗم٦مَ (: قمـ 1788سمرىمؿ ) "صحٞمح ُمسٚمؿ"وذم 

طَْمَزاِب  َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ اهللُ قَمٚمْٞمِف  ْٕ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلِل  ،َوَأظَمَذشْمٜم٤َم ِرلٌح ؿَمِدلَدٌة َوىُمرٌّ  ،ًَمْٞمَٚم٦َم ا

َٓ َرضُمٌؾ َل٠ْمشمِٞمٜمِل سمَِخؼَمِ اًْمَ٘مْقمِ « :َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  ضَمَٕمَٚمُف اهللُ َُمِٕمل َلْقَم  ،َأ

                                                        

 ف   ؼ لـ حسـ وفؼـقجل. "ص  وفؼرآن ؾ   وفاق ن يف  ؼ"روجع  (1)
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َٓ َرضُمٌؾ َل٠ْمشمِٞمٜم٤َم سمَِخؼَمِ اًْمَ٘مْقمِ « :صُمؿى ىَم٤مَل  ،َٚمْؿ جُيِْبُف ُِمٜمى٤م َأطَمدٌ وَمَسَٙمْتٜم٤َم ومَ  ،»اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ضَمَٕمَٚمُف اهلُل َُمِٕمل  ،َأ

َٓ َرضُمٌؾ َل٠ْمشمِٞمٜم٤َم سمَِخؼَمِ اًْمَ٘مْقِم ضَمَٕمَٚمُف اهلُل « :صُمؿى ىَم٤مَل  ،وَمَسَٙمْتٜم٤َم وَمَٚمْؿ جُيِْبُف ُِمٜمى٤م َأطَمدٌ  ،»َلْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َأ

 ،»ىُمْؿ َل٤م طُمَذْلَٗم٦ُم وَم٠ْمشمِٜم٤َم سمَِخؼَمِ اًْمَ٘مْقمِ « :وَمَ٘م٤مَل  ،وَمَسَٙمْتٜم٤َم وَمَٚمْؿ جُيِْبُف ُِمٜمى٤م َأطَمدٌ  ،»اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َُمِٕمل َلْقمَ 

ا إِْذ َدقَم٤مِِّن سم٤ِمؾْمِٛمل َأْن َأىُمقمَ  َٓ شَمْذقَمْرُدْؿ « :ىَم٤مَل  ،وَمَٚمْؿ َأضِمْد سُمدًّ اْذَد٥ْم وَم٠ْمشمِٜمِل سمَِخؼَمِ اًْمَ٘مْقِم َو

اَم َأُْمٌِم ذِم مَحى٤ممٍ وَمٚمَ  ،»قَمكَمى  ـْ قِمٜمِْدِه ضَمَٕمْٚم٧ُم يَم٠َمٟمى ْٞم٧ُم ُِم وَمَرَأْل٧ُم َأسَم٤م ؾُمْٗمَٞم٤مَن  ،طَمتىك َأشَمْٞمُتُٝمؿْ  ،امى َوًمى

وَمَذيَمْرُت ىَمْقَل  ،وَمَقَضْٕم٧ُم ؾَمْٝماًم ذِم يَمبِِد اًْمَ٘مْقِس وَم٠َمَرْدُت َأْن َأْرُِمَٞمفُ  ،َلّْمكِم فَمْٝمَرُه سم٤ِمًمٜمى٤مرِ 

َٓ شَمْذقَمْرُدْؿ قَمكَمى « :اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َصغمى َرؾُمقِل اهلِل  ََصْبُتفُ  ،»َو َٕ  ،َوًَمْق َرَُمْٞمُتُف 

مِ  شُمُف سمَِخؼَمِ اًْمَ٘مْقمِ  ،وَمَرضَمْٕم٧ُم َوَأَٟم٤م َأُْمٌِم ذِم ُِمْثِؾ احْلاَمى  ،َووَمَرهْم٧ُم ىُمِرْرُت  ،وَمَٚمامى َأشَمْٞمُتُف وَم٠َمظْمؼَمْ

ـْ وَمْْمِؾ قَمَب٤مَءٍة يَم٤مَٟم٧ْم قَمَٚمْٞمِف ُلَّمكم   َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَم٠َمًْمَبَسٜمِل َرؾُمقُل اهللِ  ُِم

 .»ىُمْؿ َل٤م َٟمْقَُم٤منُ « :ىَم٤مَل  ،وَمَٚمامى َأْصَبْح٧ُم  ،وَمَٚمْؿ َأَزْل َٟم٤مِئاًم طَمتىك َأْصَبْح٧ُم  ،ومِٞمَٝم٤م

لم، ويم٤من صمؿ أرؾمؾ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم اعمنميملم اًمرلح واعمم ئٙم٦م، ومرضمٕمقا ظم٤مئب

اًمٜمٍم طمٚمٞمػ اعمسٚمٛملم، وقمغم رهمؿ أٟمقف اعمٜم٤موم٘ملم واجلبٜم٤مء، واهلل اعمستٕم٤من، وىمّم٦م 

 همزوة اخلٜمدق ُمبسقـم٦م ذم ُمقاضٕمٝم٤م ُمـ يمت٥م اًمت٤مرلخ، واًمسػمة واحلٛمد هلل.
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تَاو شّج الييب صلٙ اهلل علُٔ ّعلٙ آلُ احادث٘ اإلفو، ّ
 ّضله أو املؤميني عاٜػ٘ زضٕ اهلل عيَا

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ اهللُ قَمٜمَْٝم٤م َزْوِج (: 2770(، وُمسٚمؿ )4441رىمؿ )أظمرج اًمبخ٤مري سم قَم

وْمِؽ َُم٤م ىَم٤مًُمقا ،َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ اًمٜمىبِل    :ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦مُ  ،طِملَم ىَم٤مَل هَل٤َم َأْدُؾ اإْلِ

ـى  ،إَِذا َأَراَد ؾَمَٗمًرا َأىْمَرَع سَملْمَ َأْزَواضِمفِ  َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ  ُ وَم٠َمهيُّ

٤م َرؾُمقُل اهلِل   :ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦مُ  ،َُمَٕمفُ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ ظَمَرَج ؾَمْٝمُٛمَٝم٤م ظَمَرَج هِبَ

َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف ضْم٧ُم َُمَع َرؾُمقِل اهللِ وَمَخرَ  ،وَمَخَرَج ومِٞمَٝم٤م ؾَمْٝمِٛمل ،وَم٠َمىْمَرَع سَمْٞمٜمَٜم٤َم ذِم هَمْزَوٍة هَمَزاَد٤م

َج٤مُب  َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  َٟم٤م طَمتىك  ،وَمُٙمٜم٧ُْم ُأمْحَُؾ ذِم َدْقَدضِمل َوُأْٟمَزُل ومِٞمفِ  ،سَمْٕمَد َُم٤م ُأْٟمِزَل احْلِ وَمرِسْ

ـْ هَمْزَوشمِفِ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ إَِذا وَمَرَغ َرؾُمقُل اهلِل  ـْ  ،شمِْٚمَؽ  ُِم َوىَمَٗمَؾ َدَٟمْقَٟم٤م ُِم

طِمٞمؾِ  ،اعمَِْدلٜم٦َِم ىَم٤مومِٚملِمَ  طِمٞمِؾ وَمُ٘مْٛم٧ُم طِملَم آَذُٟمقا سم٤ِمًمرى وَمَٛمَِمْٞم٧ُم طَمتىك ضَم٤مَوْزُت  ،آَذَن ًَمْٞمَٚم٦ًم سم٤ِمًمرى

ـْ  ،وَمَٚمامى ىَمَْمْٞم٧ُم ؿَم٠ْمِِّن َأىْمَبْٚم٧ُم إِمَم َرطْمكِم  ،اجْلَْٞمَش  ضَمْزِع فَمَٗم٤مِر  وَمَٚمَٛمْس٧ُم َصْدِري وَم٢مَِذا قِمْ٘مٌد زِم ُِم

ـَ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،وَمَرضَمْٕم٧ُم وَم٤مًْمَتَٛمْس٧ُم قِمْ٘مِدي وَمَحَبَسٜمِل اسْمتَِٖم٤مُؤهُ  ،ىَمْد اْٟمَ٘مَٓمعَ  ِذل ْدُط اًمى َوَأىْمَبَؾ اًمرى

ُٚمقِِّن  َوُدْؿ  ،وَم٤مطْمَتَٛمُٚمقا َدْقَدضِمل وَمَرطَمُٚمقُه قَمغَم سَمِٕمػِمي اًمىِذي يُمٜم٧ُْم َأْريَم٥ُم قَمَٚمْٞمفِ  ،يَم٤مُٟمقا ُلَرطم 

ـى اًمٚمىْحؿُ  ،َأِّن  ومِٞمفِ  َُيِْسُبقنَ  ـَ َومَلْ َلْٖمَِمُٝم ُبْٚم ْذ َذاَك ظِمَٗم٤موًم٤م مَلْ هَيْ
ـَ اًْمُٕمْٚمَ٘م٦َم  ،َويَم٤مَن اًمٜم َس٤مُء إِ اَم َل٠ْميُمْٚم إِٟمى

ـْ اًمٓمىَٕم٤ممِ  ٦َم اهْلَْقَدِج طِملَم َروَمُٕمقُه َومَحَُٚمقهُ  ،ُِم ْر اًْمَ٘مْقُم ظِمٗمى
 َويُمٜم٧ُْم ضَم٤مِرَل٦ًم طَمِدلَث٦مَ  ،وَمَٚمْؿ َلْسَتٜمْٙمِ

ـ  وَمَبَٕمُثقا اجْلََٛمَؾ  وَمِجْئ٧ُم َُمٜم٤َمِزهَلُْؿ  ،وَمَس٤مُروا َوَوضَمْدُت قِمْ٘مِدي سَمْٕمَد َُم٤م اؾْمَتَٛمرى اجْلَْٞمُش  ،اًمس 

ٞم٥ٌم  َٓ جُمِ ْٛم٧ُم َُمٜمِْززِم اًمىِذي يُمٜم٧ُْم سمِفِ  ،َوًَمْٞمَس هِب٤َم ُِمٜمُْٝمْؿ َداٍع َو ُْؿ ؾَمَٞمْٗمِ٘مُدوِِّن  ،وَمَتَٞمٛمى َوفَمٜمَٜم٧ُْم َأهنى

ضِمُٕمقنَ  ـُ اعمَُْٕمٓمىِؾ  ،وَمَبْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م ضَم٤مًمَِس٦ٌم ذِم َُمٜمِْززِم هَمَٚمَبْتٜمِل قَمْٞمٜمِل وَمٜمِْٛم٧ُم  ،إزَِمى  وَمػَمْ َويَم٤مَن َصْٗمَقاُن سْم
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َٚمِٛملُّ   اجْلَْٞمشِ  ،اًمسُّ
ِ
ـْ َوَراء يْمَقاِِّنُّ ُِم  ،وَم٠َمْصَبَح قِمٜمَْد َُمٜمِْززِم وَمَرَأى ؾَمَقاَد إِْٟمَس٤مٍن َٟم٤مِئؿٍ  ،صُمؿى اًمذى

َج٤مِب  ،َرآِِّن  وَمَٕمَروَمٜمِل طِملمَ  ضَم٤مقِمِف طِملَم قَمَروَمٜمِل ،َويَم٤مَن َرآِِّن ىَمْبَؾ احْلِ  ،وَم٤مؾْمَتْٞمَ٘مْٔم٧ُم سم٤ِمؾْمؽِمْ

ْرُت َوضْمِٝمل سمِِجْٚمَب٤ميِب  َٛم٦ًم هَمػْمَ  ،وَمَخٛمى
َٓ ؾَمِٛمْٕم٧ُم ُِمٜمُْف يَمٚمِ ْٛمٜم٤َم سمَِٙمِٚمَٛم٦ٍم َو َوَواهللِ َُم٤م شَمَٙمٚمى

ضَم٤مقِمفِ  وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ  ،وَمُ٘مْٛم٧ُم إًَِمْٞمَٝم٤م وَمَريمِْبُتَٝم٤م ،َقـِمَئ قَمغَم َلِدَد٤مَوَدَقى طَمتىك َأَٟم٤مَخ َراطِمَٚمَتُف ومَ  ،اؾْمؽِمْ

اطِمَٚم٦َم طَمتىك َأشَمْٞمٜم٤َم اجْلَْٞمَش  ـَ ذِم َٟمْحِر اًمٔمىِٝمػَمِة َوُدْؿ ُٟمُزوٌل  ،َلُ٘مقُد يِب اًمرى وَمَٝمَٚمَؽ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،ُُمقهِمِرل

ـْ َدَٚمَؽ  وْمِؽ قَمْبُد اهللِ ،َُم ـُ ؾَمُٚمقَل َويَم٤مَن اًمىِذي شَمَقممى يمؼِْمَ اإْلِ ـُ ُأيَب  اسْم  . سْم

ُث سمِِف قِمٜمَْدهُ  :ىَم٤مَل قُمْرَوةُ   ُف يَم٤مَن ُلَِم٤مُع َوُلَتَحدى ُت َأٟمى ُه َوَلْسَتِٛمُٕمُف َوَلْسَتْقؿِمٞمفِ  ،ُأظْمؼِمْ  .وَمُٞمِ٘مرُّ

ـُ صَم٤مسم٧ٍِم  :َوىَم٤مَل قُمْرَوُة َأْلًْم٤م  ٤مُن سْم ٓى طَمسى وْمِؽ َأْلًْم٤م إِ ـْ َأْدِؾ اإْلِ ْ ُلَسؿى ُِم ـُ وَ  ،مَل ُِمْسَٓمُح سْم

َٓ قِمْٚمَؿ زِم هِبِؿْ  ،َومَحْٜم٦َُم سمِٜم٧ُْم ضَمْحشٍ  ،ُأصَم٤مصَم٦مَ  ـَ  ُْؿ قُمّْمَب٦ٌم يَماَم ىَم٤مَل اهللُ  ،ذِم َٟم٤مٍس آظَمِرل هَمػْمَ َأهنى

ـُ ؾَمُٚمقَل  :ُلَ٘م٤مُل ًَمفُ  ،َوإِنى يِمؼْمَ َذًمَِؽ  :شَمَٕم٤ممَم  ـُ ُأيَب  اسْم ٦ُم شَمْٙمَرُه يَم٤مَٟم٧ْم قَم٤مِئَِم  :ىَم٤مَل قُمْرَوةُ  ،قَمْبُد اهللِ سْم

٤منُ  ُف اًمىِذي ىَم٤مَل  :َوشَمُ٘مقُل  ،َأْن ُلَس٥مى قِمٜمَْدَد٤م طَمسى  :إِٟمى

ٍد ُِمٜمُْٙمْؿ ِوىَم٤مءُ                 وَم٢مِنى َأيِب َوَواًمَِدُه َوقِمْريِض                     ًمِِٕمْرِض حُمَٛمى

َواًمٜمى٤مُس ُلِٗمٞمُْمقَن ذِم  ،٧ُم ؿَمْٝمًراوَم٤مؿْمَتَٙمْٞم٧ُم طِملَم ىَمِدُمْ  ،وَمَ٘مِدُْمٜم٤َم اعْمَِدلٜم٦َمَ  :ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦مُ  

وْمِؽ  ـْ َذًمَِؽ  ،ىَمْقِل َأْصَح٤مِب اإْلِ  ُِم
ٍ
ء َٓ َأقْمِرُف  ،َوُدَق َلِرلُبٜمِل ذِم َوضَمِٕمل ،َٓ َأؿْمُٕمُر سمٌَِمْ َأِّن  

ـْ َرؾُمقِل اهللِ   ،لَم َأؿْمَتِٙملاًمٚمُّْٓمَػ اًمىِذي يُمٜم٧ُْم َأَرى ُِمٜمُْف طمِ  َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ ُِم

اَم َلْدظُمُؾ قَمكَمى َرؾُمقُل اهللِ  يَمْٞمَػ شمِٞمُٙمْؿ  :صُمؿى َلُ٘مقُل  ،وَمُٞمَسٚم ؿُ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ إِٟمى

ُف  َٓ َأؿْمُٕمُر سم٤ِمًمنمى   ،صُمؿى َلٜمٍَْمِ ُأم   وَمَخَرضْم٧ُم َُمعَ  ،طَمتىك ظَمَرضْم٧ُم طِملَم َٟمَ٘مْٝم٧ُم  ،وَمَذًمَِؽ َلِرلُبٜمِل َو

َزَٟم٤م ٓى ًَمْٞممً  إِمَم ًَمْٞمؾٍ  ،ُِمْسَٓمٍح ىِمَبَؾ اعمَْٜم٤َمِصِع َويَم٤مَن ُُمَتؼَمى َٓ َٟمْخُرُج إِ َوَذًمَِؽ ىَمْبَؾ َأْن َٟمتىِخَذ  ،َويُمٜمى٤م 

ـْ سُمُٞمقشمِٜم٤َم ٦ِم ىِمَبَؾ اًْمٖمَ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،اًْمُٙمٜمَُػ ىَمِرلًب٤م ُِم لى َُوِل ذِم اًْمؼَم  ْٕ َويُمٜمى٤م  ،٤مِئطِ َوَأُْمُرَٟم٤م َأُْمُر اًْمَٕمَرِب ا
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َوِدَل اسْمٜم٦َُم َأيِب  ،وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم َأَٟم٤م َوُأمُّ ُِمْسَٓمٍح  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،َٟمَت٠َمذىى سم٤ِمًْمُٙمٜمُِػ َأْن َٟمتىِخَذَد٤م قِمٜمَْد سُمُٞمقشمِٜم٤َم

ـِ قَمْبِد َُمٜم٤َمٍف  ٚم٥ِِم سْم ـِ اعمُْٓمى د   ،ُرْدِؿ سْم ـِ قَم٤مُِمٍر ظَم٤مًَم٦ُم َأيِب سَمْٙمٍر اًمّم  َٝم٤م سمِٜم٧ُْم َصْخِر سْم  ،لِؼ َوُأُمُّ

ٚم٥ِِم  ـِ اعمُْٓمى ـِ قَمبى٤مِد سْم ـُ ُأصَم٤مصَم٦َم سْم وَم٠َمىْمَبْٚم٧ُم َأَٟم٤م َوُأمُّ ُِمْسَٓمٍح ىِمَبَؾ سَمْٞمتِل طِملَم وَمَرهْمٜم٤َم  ،َواسْمٜمَُٝم٤م ُِمْسَٓمُح سْم

ـْ ؿَم٠ْمٟمِٜم٤َم سمِْئَس َُم٤م  ،وَمُ٘مْٚم٧ُم هَل٤َم ،شَمِٕمَس ُِمْسَٓمٌح  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،وَمَٕمَثَرْت ُأمُّ ُِمْسَٓمٍح ذِم ُِمْرـمَِٝم٤م ،ُِم

ْ شَمْسَٛمِٕمل َُم٤م ىَم٤مَل  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،َأشَمُسب لَم َرضُممً  ؿَمِٝمَد سَمْدًرا ،٧ِم ىُمٚمْ  َوىُمْٚم٧ُم َُم٤م  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،َأْي َدٜمَْت٤مْه َومَل

وْمِؽ  ؟ىَم٤مَل  شْمٜمِل سمَِ٘مْقِل َأْدِؾ اإْلِ وَمَٚمامى َرضَمْٕم٧ُم إِمَم  ،وَم٤مْزَدْدُت َُمَرًض٤م قَمغَم َُمَريِض  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،وَم٠َمظْمؼَمَ

 ؟يَمْٞمَػ شمِٞمُٙمؿْ  :صُمؿى ىَم٤مَل  ،وَمَسٚمىؿَ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َرؾُمقُل اهلِل  سَمْٞمتِل َدظَمَؾ قَمكَمى 

ـْ ىِمَبٚمِِٝماَم  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،َأشَم٠ْمَذُن زِم َأْن آيِتَ َأسَمَقيى  :وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمفُ  ـَ اخْلؼََمَ ُِم وَم٠َمِذَن  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،َوُأِرلُد َأْن َأؾْمَتْٞمِ٘م

ل ،غمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َص زِم َرؾُمقُل اهللِ  ُُم 
ِٕ ُث اًمٜمى٤مُس  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  َت٤مُه َُم٤مَذا َلَتَحدى  ،َل٤م ُأُمى

ِِّن قَمَٚمْٞمِؽ  :ىَم٤مًَم٧ْم  اِئُر  ،َل٤م سُمٜمَٞمى٦ُم َدق  بَُّٝم٤م هَل٤َم رَضَ
اَم يَم٤مَٟم٧ْم اُْمَرَأٌة ىَمطُّ َوِضٞمَئ٦ًم قِمٜمَْد َرضُمٍؾ ُُيِ وَمَقاهللِ ًَمَ٘مٚمى

ٓى يَمثى  َذا ،وَمُ٘مْٚم٧ُم ؾُمْبَح٤مَن اهللِ :ىَم٤مًَم٧ْم  ،ْرَن قَمَٚمْٞمَٝم٤مإِ َث اًمٜمى٤مُس هِبَ دى وَمَبَٙمْٞم٧ُم  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،َأَوًَمَ٘مْد حَتَ

َٓ َأيْمَتِحُؾ سمِٜمَْقمٍ  َٓ َلْرىَم٠ُم زِم َدُْمٌع َو ْٞمَٚم٦َم طَمتىك َأْصَبْح٧ُم   :ىَم٤مًَم٧ْم  ،صُمؿى َأْصَبْح٧ُم َأسْمٙمِل ،شمِْٚمَؽ اًمٚمى

ـَ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  َوَدقَم٤م َرؾُمقُل اهللِ ـَ َزْلٍد طِملَم  ،قَمكِمى سْم َوُأؾَم٤مَُم٦َم سْم

٤م ذِم ومَِراِق َأْدِٚمفِ  ،اؾْمَتْٚمَب٨َم اًْمَقطْمُل  ٤م ُأؾَم٤مَُم٦ُم وَم٠َمؿَم٤مَر قَمغَم  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،َلْس٠َمهُلاَُم َوَلْسَتِِمػُممُهَ وَم٠َمُمى

ـْ سَمَراَءِة َأْدٚمِفِ  ْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َصغمى اهلُل قَمٚمَرؾُمقِل اهلِل  َوسم٤ِمًمىِذي َلْٕمَٚمُؿ هَلُْؿ  ،سم٤ِمًمىِذي َلْٕمَٚمُؿ ُِم

ا :وَمَ٘م٤مَل ُأؾَم٤مَُم٦مُ  ،ذِم َٟمْٗمِسفِ  ٓى ظَمػْمً
َٓ َٟمْٕمَٚمُؿ إِ ٤م قَمكِمٌّ وَمَ٘م٤مَل  ،َأْدَٚمَؽ َو َل٤م َرؾُمقَل اهلِل مَلْ ُلَْمٞم ْؼ  :َوَأُمى

َصغمى وَمَدقَم٤م َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،َوؾَمْؾ اجْل٤َمِرَل٦َم شَمّْمُدىْمَؽ  ،َس٤مُء ؾِمَقاَد٤م يَمثػِمٌ َواًمٜم   ،اهللُ قَمَٚمْٞمَؽ 

 َلِرلُبِؽ  ،َأْي سَمِرلَرةُ  :وَمَ٘م٤مَل  ،سَمِرلَرةَ  اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ 
ٍ
ء ـْ َرْ ىَم٤مًَم٧ْم ًَمُف  ،َدْؾ َرَأْل٧ِم ُِم

٤َم ضَم٤مِرَل٦ٌم طَمِدلَث٦ُم  ،َُم٤م َرَأْل٧ُم قَمَٚمْٞمَٝم٤م َأُْمًرا ىَمطُّ َأهْمِٛمُّمفُ  َواًمىِذي سَمَٕمَثَؽ سم٤ِمحْلَؼ   :سَمِرلَرةُ  هَمػْمَ َأهنى
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ـ   ـُ وَمَت٠ْميُمُٚمفُ  ،اًمس  اضِم ـْ قَمِجلِم َأْدِٚمَٝم٤م وَمَت٠ْميِت اًمدى َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف وَمَ٘م٤مَم َرؾُمقُل اهلِل  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،شَمٜم٤َمُم قَم

ـْ َلْقُِمفِ  َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  ـِ ُأيَب  َوُدَق قَمغَم اعمِْٜمؼَْمِ ومَ  ،ُِم ـْ قَمْبِد اهلِل سْم َل٤م َُمْٕمنَمَ  :وَمَ٘م٤مَل  ،٤مؾْمَتْٕمَذَر ُِم

ـْ َرضُمؾٍ  ـْ َلْٕمِذُرِِّن ُِم ِٛملَم َُم
ٓى  ،اعمُْْسٚمِ ىَمْد سَمَٚمَٖمٜمِل قَمٜمُْف َأَذاُه ذِم َأْدكِم َواهلِل َُم٤م قَمٚمِْٛم٧ُم قَمغَم َأْدكِم إِ

ا اَوًَمَ٘مْد َذيَمُروا َرضُممً   ،ظَمػْمً ٓى ظَمػْمً
ٓى َُمِٕمل ،َُم٤م قَمٚمِْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمِف إِ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،َوَُم٤م َلْدظُمُؾ قَمغَم َأْدكِم إِ

ؿَْمَٝمؾِ  ْٕ ـُ ُُمَٕم٤مٍذ َأظُمق سَمٜمِل قَمْبِد ا ـْ  ،َأَٟم٤م َل٤م َرؾُمقَل اهللِ َأقْمِذُركَ  :وَمَ٘م٤مَل  ،وَمَ٘م٤مَم ؾَمْٕمُد سْم وَم٢مِْن يَم٤مَن ُِم

سْم٧ُم قُمٜمَُ٘مفُ  َْوِس رَضَ ْٕ ـْ اخْلَْزَرِج َأَُمْرشَمٜم٤َم وَمَٗمَٕمْٚمٜم٤َم َأُْمَركَ َوإِْن يَم٤مَن ُمِ  ،ا وَمَ٘م٤مَم  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،ـْ إِظْمَقاٟمِٜم٤َم ُِم

ـْ وَمِخِذهِ  ِف ُِم ٤مَن سمِٜم٧َْم قَمٛم  ـْ اخْلَْزَرِج َويَم٤مَٟم٧ْم ُأمُّ طَمسى ـُ قُمَب٤مَدَة َوُدَق ؾَمٞم ُد  ،َرضُمٌؾ ُِم َوُدَق ؾَمْٕمُد سْم

ـْ اطْمَتَٛمَٚمْتُف احْلَِٛمٞمى٦مُ َويَم٤مَن ىَمْبَؾ َذًمَِؽ َرضُم  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،اخْلَْزَرِج 
 :وَمَ٘م٤مَل ًمَِسْٕمدٍ  ،مً  َص٤محِل٤ًم َوًَمٙمِ

َٓ شَمْ٘مِدُر قَمغَم ىَمْتٚمِفِ  َٓ شَمْ٘مُتُٚمُف َو ـْ َرْدٓمَِؽ َُم٤م َأطْمَبْب٧َم َأْن ُلْ٘مَتَؾ  ،يَمَذسْم٧َم ًَمَٕمْٛمُر اهللِ   ،َوًَمْق يَم٤مَن ُِم

ـُ قَمؿ  ؾَمْٕمدٍ  ـُ طُمَْمػْمٍ َوُدَق اسْم ـِ قُمَب٤مَدةَ وَم٘مَ  ،وَمَ٘م٤مَم ُأؾَمْٞمُد سْم  ،يَمَذسْم٧َم ًَمَٕمْٛمُر اهللِ ًَمٜمَْ٘مُتَٚمٜمىفُ  :٤مَل ًمَِسْٕمِد سْم

ـْ اعمُْٜم٤َمومِِ٘ملمَ  ٤مِدُل قَم قا َأْن  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،وَم٢مِٟمىَؽ ُُمٜم٤َمومٌِؼ دُمَ َْوُس َواخْلَْزَرُج طَمتىك مَهُّ ْٕ وَمَث٤مَر احْلَٞمى٤مِن ا

وَمَٚمْؿ َلَزْل  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،ىَم٤مِئٌؿ قَمغَم اعْمِٜمؼَْمِ  ًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آَوَرؾُمقُل اهللِ  ،َلْ٘مَتتُِٚمقا

ُْمُٝمْؿ طَمتىك ؾَمَٙمُتقا َوؾَمَٙم٧َم  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َرؾُمقُل اهللِ  وَمَبَٙمْٞم٧ُم  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،َُيَٗم 

َٓ َأيْمَتِحُؾ سمِٜمَْقمٍ  َٓ َلْرىَم٠ُم زِم َدُْمٌع َو ُف  َوَأْصَبَح َأسَمَقاَي قِمٜمِْدي َوىَمْد  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،َلْقُِمل َذًمَِؽ يُمٚمى

َٓ َلْرىَم٠ُم زِم َدُْمعٌ  ُـّ َأنى اًْمُبَٙم٤مَء وَم٤مًمٌِؼ  ،سَمَٙمْٞم٧ُم ًَمْٞمَٚمَتلْمِ َوَلْقًُم٤م  فَُم َٕ َٓ َأيْمَتِحُؾ سمِٜمَْقٍم طَمتىك إِِّن   َو

َْٟمَّم٤مِر وَم٠َمِذْٟم٧ُم وَم٤مؾْمَت٠ْمَذٟمَ  ،وَمَبْٞمٜم٤َم َأسَمَقاَي ضَم٤مًمَِس٤مِن قِمٜمِْدي َوَأَٟم٤م َأسْمٙمِل ،يَمبِِدي ْٕ ـْ ا ٧ْم قَمكَمى اُْمَرَأٌة ُِم

ـُ قَمغَم َذًمَِؽ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،وَمَجَٚمَس٧ْم شَمْبِٙمل َُمِٕمل ،هَل٤َم َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َدظَمَؾ َرؾُمقُل اهللِ  ،وَمَبْٞمٜم٤َم َٟمْح

َؿ صُمؿى ضَمَٚمَس  ،قَمَٚمْٞمٜم٤َم َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  ِٚمْس قِمٜمْدِ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،وَمَسٚمى  ،ي ُُمٜمُْذ ىِمٞمَؾ َُم٤م ىِمٞمَؾ ىَمْبَٚمَٝم٤مَومَلْ جَيْ

 
ٍ
ء َٓ ُلقطَمك إًَِمْٞمِف ذِم ؿَم٠ْمِِّن سمٌَِمْ َد َرؾُمقُل اهلِل  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،َوىَمْد ًَمب٨َِم ؿَمْٝمًرا  َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف وَمَتَِمٝمى
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٤م سَمْٕمدُ  :صُمؿى ىَم٤مَل  ،طِملَم ضَمَٚمَس  َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  ُف سَمَٚمَٖمٜمِل قمَ  ،َأُمى وَم٢مِْن  ،ٜمِْؽ يَمَذا َويَمَذاَل٤م قَم٤مِئَِم٦ُم إِٟمى

ُئِؽ اهللُ  وَم٢مِنى اًْمَٕمْبَد  ،َوإِْن يُمٜم٧ِْم َأعمَْْٛم٧ِم سمَِذْٟم٥ٍم وَم٤مؾْمَتْٖمِٗمِري اهلَل َوشُمقيِب إًَِمْٞمفِ  ،يُمٜم٧ِْم سَمِرلَئ٦ًم وَمَسُٞمؼَم 

َف صُمؿى شَم٤مَب شَم٤مَب اهللُ قَمَٚمْٞمفِ   قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َصغمى اهللُوَمَٚمامى ىَم٣َم َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،إَِذا اقْمؽَمَ

يَِب  ،َُمَ٘م٤مًَمَتُف ىَمَٚمَص َدُْمِٕمل طَمتىك َُم٤م ُأطِمسُّ ُِمٜمُْف ىَمْٓمَرةً  َوؾَمٚمىؿَ  ِٕ َصغمى َأضِم٥ْم َرؾُمقَل اهللِ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم 

قِل اهللِ َواهللِ َُم٤م َأْدِري َُم٤م َأىُمقُل ًمَِرؾُم  :وَمَ٘م٤مَل َأيِب  :قَمٜم ل ومِٞماَم ىَم٤مَل  اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ 

ل ،َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  ُُم 
ِٕ َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َأضِمٞمبِل َرؾُمقَل اهللِ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم 

ل ،ومِٞماَم ىَم٤مَل  َوؾَمٚمىؿَ   َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِفِ َواهلِل َُم٤م َأْدِري َُم٤م َأىُمقُل ًمَِرؾُمقِل اهللِ  :ىَم٤مًَم٧ْم ُأُم 

ـْ اًْمُ٘مْرآِن يَمثػًِما :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،َوؾَمٚمىؿَ  َٓ َأىْمَرُأ ُِم ـ   إِِّن  َواهلِل ًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛم٧ُم  ،َوَأَٟم٤م ضَم٤مِرَل٦ٌم طَمِدلَث٦ُم اًمس 

ىْمُتْؿ سمِفِ  ـْ ىُمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ إِِّن  سَمِرلئَ  ،ًَمَ٘مْد ؾَمِٛمْٕمُتْؿ َدَذا احْلَِدل٨َم طَمتىك اؾْمَتَ٘مرى ذِم َأْٟمُٗمِسُٙمْؿ َوَصدى ٦ٌم وَمَٚمِئ

ىُمقِِّن  ىُمٜم ل ،َٓ شُمَّمد  وْم٧ُم ًَمُٙمْؿ سم٠َِمُْمٍر َواهللُ َلْٕمَٚمُؿ َأِّن  ُِمٜمُْف سَمِرلَئ٦ٌم ًَمُتَّمد  ـْ اقْمؽَمَ َٓ َأضِمُد  ،َوًَمِئ وَمَقاهلِل 

ٓى َأسَم٤م ُلقؾُمَػ طِملَم ىَم٤مَل  ُٚن َظَذ َمٚ  :زِم َوًَمُٙمْؿ َُمَثمً  إِ ًَ ﴿َؾَهْزٌ َْجٌِٔؾ َواهللُ ادُْْسَت

قَن﴾ ٍُ ًْم٧ُم َواْضَٓمَجْٕم٧ُم قَمغَم ومَِراِر َواهلُل َلْٕمَٚمُؿ َأِّن  طِمٞمٜمَِئٍذ سَمِرلَئ٦مٌ  ،[18قؾمػ:]لَتِه قى  ،صُمؿى حَتَ

اَءيِت  ِئل سمؼَِمَ ُـّ َأنى اهللَ ُُمٜمِْزٌل ذِم ؿَم٠ْمِِّن َوطْمًٞم٤م ُلْتغَم ًَمَِم٠ْمِِّن  ،َوَأنى اهللَ ُُمؼَم  ـْ َواهللِ َُم٤م يُمٜم٧ُْم َأفُم
 ،َوًَمٙمِ

ـْ َأْن َلَتَٙمٚمىَؿ اهللُ ذِمى سم٠َِمُْمرٍ ذِم َٟمْٗمِز يَم٤مَن أَ  ـْ يُمٜم٧ُْم َأْرضُمق َأْن َلَرى َرؾُمقُل اهللِ  ،طْمَ٘مَر ُِم
َصغمى َوًَمٙمِ

٤م اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  ُئٜمِل اهللُ هِبَ َصغمى اهلُل وَمَقاهللِ َُم٤م َراَم َرؾُمقُل اهللِ  ،ذِم اًمٜمىْقِم ُرْؤَل٤م ُلؼَم 

ـْ َأْدِؾ اًْمَبْٞم٧ِم طَمتىك ُأْٟمِزَل قَمَٚمْٞمفِ  ،جَمْٚمَِسفُ  آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم  َٓ ظَمَرَج َأطَمٌد ُِم وَم٠َمظَمَذُه َُم٤م  ،َو

 
ِ
طَم٤مء ـْ اًْمؼُمَ ـْ اًْمَٕمَرِق ُِمْثُؾ اجْلُاَمنِ  ،يَم٤مَن َل٠ْمظُمُذُه ُِم ُر ُِمٜمُْف ُِم ُف ًَمَٞمَتَحدى َوُدَق ذِم َلْقٍم ؿَم٤مٍت  ،طَمتىك إِٟمى

ـْ صمَِ٘مِؾ اًمْ  ـْ َرؾُمقِل اهللِ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،َ٘مْقِل اًمىِذي ُأْٟمِزَل قَمَٚمْٞمفِ ُِم َي قَم َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف وَمرُس 

٤م ،َوُدَق َلْْمَحُؽ  َوؾَمٚمىؿَ  َٛم٦ٍم شَمَٙمٚمىَؿ هِبَ
َل يَمٚمِ َأكِ  :َأْن ىَم٤مَل  ،وَمَٙم٤مَٟم٧ْم َأوى ٤م اهلُل وَمَ٘مْد سَمرى  ،َل٤م قَم٤مِئَِم٦ُم َأُمى
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ل ىُمقُِمل إًَِمْٞمفِ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم زِم  :ىَم٤مًَم٧ْم  ٓى اهللَ قَمزى َوضَمؾى  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ، ُأُم  َٓ َأمْحَُد إِ َٓ َأىُمقُم إًَِمْٞمِف وَم٢مِِّن    ،َواهللِ 

ْؿ ﴾ :َوَأْٟمَزَل اهللُ شَمَٕم٤ممَم  :ىَم٤مًَم٧ْم  ُُ ٌٜ ِمْْ ْؾِؽ ُظْهَب ِ ْٕ ـَ َجُٚءوا بِٚ اًْمَٕمنْمَ  [11]اًمٜمقر:﴿إِن  اف ِذي

َل٤مِت  ْٔ لُؼ  ، َدَذا ذِم سَمَراَءيِت صُمؿى َأْٟمَزَل اهللُ ،ا د  ـِ  ،ىَم٤مَل َأسُمق سَمْٙمٍر اًمّم  َويَم٤مَن ُلٜمِْٗمُؼ قَمغَم ُِمْسَٓمِح سْم

سَمْٕمَد اًمىِذي ىَم٤مَل ًمَِٕم٤مِئَِم٦َم َُم٤م  ،َٓ ُأْٟمِٗمُؼ قَمغَم ُِمْسَٓمٍح ؿَمْٞمًئ٤م َأسَمًدا :َووَمْ٘مِرِه َواهللِ ،ُأصَم٤مصَم٦َم ًمَِ٘مَراسَمتِِف ُِمٜمْفُ 

ْرَبك َوادََْسٚـَِغ ﴿وَ  :ىَم٤مَل وَم٠َمْٟمَزَل اهللُ َُ ُتقا ُأويِل اْف ْٗ  َأْن ُي
ِٜ
ًَ ْؿ َوافس  ُُ ْوِؾ ِمْْ ٍَ َتِؾ ُأوُفق اْف

ْٖ ٓ َي

قٌر  ٍُ ْؿ َواهللُ َؽ ُُ َر اهلُل َف ٍِ ٌْ بهقَن َأْن َي
ُحقا َأٓ حُتِ ٍَ َْٔه قا َوْف ٍُ ًْ َٔ ـَ ِِف َشبِِٔؾ اهلِل َوْف ِٚجِري َٓ َوادُْ

لُؼ ىَم٤مَل َأسُمق سمَ ، [22]اًمٜمقر: َرِحٌٔؿ﴾ د  طُِم٥مُّ َأْن َلْٖمِٗمَر اهلُل زِم  :ْٙمٍر اًمّم  َٕ وَمَرضَمَع إِمَم  ،سَمغَم َواهللِ إِِّن  

تِل يَم٤مَن ُلٜمِْٗمُؼ قَمَٚمْٞمفِ  َٓ َأْٟمِزقُمَٝم٤م ُِمٜمُْف َأسَمًدا :َوىَم٤مَل  ،ُِمْسَٓمٍح اًمٜمىَٗمَ٘م٦َم اًمى َويَم٤مَن  :ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦مُ  ،َواهللِ 

ـْ َأُْمِري قَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف وَ َرؾُمقُل اهلِل  وَمَ٘م٤مَل  ،ؾَم٠َمَل َزْلٜم٥ََم سمِٜم٧َْم ضَمْحٍش قَم

ي :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،َُم٤مَذا قَمٚمِْٛم٧ِم َأْو َرَأْل٧ِم  :ًمَِزْلٜم٥ََم  َواهللِ َُم٤م  ،َل٤م َرؾُمقَل اهللِ َأمْحِل ؾَمْٛمِٕمل َوسَمٍَمِ

ا ٓى ظَمػْمً
تِل يَم٤مَٟم٧ْم شُمَس  :ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦مُ  ،قَمٚمِْٛم٧ُم إِ ـْ َأْزَواِج اًمٜمىبِل  َوِدَل اًمى َصغمى اهلُل ٤مُِمٞمٜمِل ُِم

٤مِرُب هَل٤َم  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،وَمَٕمَّمَٛمَٝم٤م اهللُ سم٤ِمًْمَقَرعِ  قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  َوـَمِٗمَ٘م٧ْم ُأظْمُتَٝم٤م مَحْٜم٦َُم حُتَ

ـْ َدَٚمَؽ  ـُ ؿِمَٝم٤مٍب  ،وَمَٝمَٚمَٙم٧ْم ومِٞمَٛم ـْ طَمِدل٨ِم َد١مُ  :ىَم٤مَل اسْم ْدطِ وَمَٝمَذا اًمىِذي سَمَٚمَٖمٜمِل ُِم  اًمرى
ِ
ء صُمؿى  ،َٓ

ضُمَؾ اًمىِذي ىِمٞمَؾ ًَمُف َُم٤م ىِمٞمَؾ ًَمَٞمُ٘مقُل ؾُمْبَح٤مَن اهللِ :ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦مُ  :ىَم٤مَل قُمْرَوةُ   ،َواهللِ إِنى اًمرى

ـْ يَمٜمَِػ ُأْٟمَثك ىَمطُّ   . هللِصُمؿى ىُمتَِؾ سَمْٕمَد َذًمَِؽ ذِم ؾَمبِٞمِؾ ا :ىَم٤مًَم٧ْم  ،وَمَقاًمىِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه َُم٤م يَمَِمْٗم٧ُم ُِم
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 فاٜد9ٗ
 (:3/264ىم٤مل اإلُم٤مم  اسمـ اًم٘مٞمؿ  رمحف اهلل ذم زاد اعمٕم٤مد)

ـْ شَم٠َمُّمَؾ ىَمْقَل اًمّّمّدلَ٘م٦ِم َوىَمْد َٟمَزًَم٧ْم سَمَراَءهُت٤َم وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم َأسَمَقادَ   ٤م : ىُمقُِمل إمَم َرؾُمقِل اهللِ)َوَُم

َٓ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  ّٓ اهلّلَ قَمٚمَِؿ َُمْٕمِروَمَتَٝم٤م وَمَ٘م٤مًَم٧ْم َوَاهلّلِ  َٓ َأمْحَُد إ  َأىُمقُم إًَمْٞمِف َو

ِرلَدَد٤م اًمّتقْ  طِمٞمَد َوىُمّقَة َوىُمّقَة إلاَمهِن٤َم َوشَمْقًمَِٞمَتَٝم٤م اًمٜمّْٕمَٛم٦َم ًمَِرهّب٤َم َوإوِْمَراَدُه سم٤ِمحْلَْٛمِد ذِم َذًمَِؽ اعمََْ٘م٤مِم َودَمْ

اَءِة ؾَم٤مطَمتَِٝم٤م وَ  هَل٤َم سمؼَِمَ َٓ ْ شَمْٗمَٕمْؾ َُم٤م ُلقضِم٥ُم ىِمَٞم٤مَُمَٝم٤م ذِم َُمَ٘م٤مِم اًمّراهِم٥ِم ذِم ضَم٠ْمؿِمَٝم٤م َوإِْد َأهّن٤َم مَل

هَل٤َم ىَم٤مًَم٧ْم َُم٤م  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ اًمّّمْٚمِح اًمّٓم٤مًم٥ِِم ًَمُف َوصمَِ٘مُتَٝم٤م سمَِٛمَحّب٦ِم َرؾُمقِل اهلّلِ 

َٓ ؾِمّٞماَم  ًٓ ًمِْٚمَحبِٞم٥ِم قَمغَم طَمبِٞمبِِف َو َٓ ـُ َُمَ٘م٤مَُم٤مِت  ىَم٤مًَم٧ْم إْد ذِم ُِمْثِؾ َدَذا اعمََْ٘م٤مِم اًّمِذي ُدَق َأطْمَس

ّٓ اهلّلَ وَم٢مِّٟمُف ُدقَ  َٓ َأمْحَُد إ ِل وَمَقَضْٕمُتُف َُمْقِضَٕمُف َوهللَِّ َُم٤م يَم٤مَن َأطَمّبَٝم٤م إًَمْٞمِف طِملَم ىَم٤مًَم٧ْم  َٓ ْد  اإْلِ

َٓ َصؼْمَ هَل٤َم قَمٜمُْف اًّمِذي َأْٟمَزَل سَمَراَءيِت َوهللَِّ َذًمَِؽ اًمّثَب٤مُت َواًمّرَزاَٟم٦ُم ُمِ   إًَمْٞمَٝم٤م َو
ٍ
ء ٜمَْٝم٤م َوُدَق َأطَم٥ّم َرْ

َوىَمْد شَمٜمَّٙمَر ىَمْٚم٥ُم طَمبِٞمبَِٝم٤م هَل٤َم ؿَمْٝمًرا صُمّؿ َص٤مَدوَم٧ْم اًمّرََض  سمِِرَض٤مُه َوىُمْرسمِِف َُمَع ؿِمّدِة حَمَّبتَِٝم٤م ًَمُف 

 . ادـَوَدَذا هَم٤مَل٦ُم اًمّثَب٤مِت َواًْمُ٘مّقِة (

سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ )أو همزوة اعمرلسٞمع( ؾمٜم٦م مخس، واهلل  ويم٤مٟم٧م دذه اًمٖمزوة: دل همزوة

 اعمستٕم٤من.
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 غصّٗ حيني
 ول٘م٤مل همزوة أوـم٤مس، ومه٤م ُمقضٕم٤من سملم ُمٙم٦م واًمٓم٤مئػ، ىم٤مل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم:

 ُُ ـِ َظْْ ٌْ ْؿ ُت َِ ْؿ َؾ ُُ ْثَرُت ـَ ْؿ  ُُ ثَِرٍة َوَيْقَم ُحَْْغٍ إِْذ َأْظَجَبْت ـَ ـَ 
ُؿ اهللُ ِِف َمَقاضِ ـُ ََٕكَ ْد  ََ ًٚ ﴿َف ْٔئ ْؿ َص

ـَ  ُْٔتْؿ ُمْدبِِري ْٝ ُثؿ  َوف  َْرُض باَِم َرُحَب ْٕ ُؿ ا ُُ ْٔ َِ ْٝ َظ َزَل اهللُ َشََُِْٔتُف َظَذ َرُشقفِِف *  َوَضَٚؿ ْٕ ُثؿ  َأ

ـَ  ٚؾِِري َُ ُروا َوَذفَِؽ َجَزاُء اْف ٍَ ـَ ـَ  َب اف ِذي ْ َتَرْوَهٚ َوَظذ  َزَل ُجُْقدًا  َْ ْٕ ِمَِْغ َوَأ ْٗ ُثؿ  *  َوَظَذ ادُْ

قٌر َرِحٌٔؿ﴾ ٍُ ـْ َيَنُٚء َواهللُ َؽ ِد َذفَِؽ َظَذ َم ًْ ـْ َب  .[27-25]اًمتقسم٦م: َيُتقُب اهللُ ِم

 (:443-2/442) "ؾمػمة اسمـ دِم٤مم"ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق يمام ذم 

ضم٤مسمر سمـ  قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ ضم٤مسمر، قمـ أسمٞمف طمدصمٜمل قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ ىمت٤مدة،

أضمقف طمٓمقط إٟمام  درٟم٤م ذم واد ُمـ أودل٦م هت٤مُم٦مقمبداهلل، ىم٤مل: عم٤م اؾمت٘مبؾ وادي طمٜملم اهم

ٟمٜمحدر ومٞمف اٟمحدارًا ىم٤مل: وذم قمامل٦م اًمّمبح ويم٤من اًم٘مقم ىمد ؾمب٘مقٟم٤م إمم اًمقادي ومٙمٛمٜمقا ًمٜم٤م 

ذم ؿمٕم٤مسمف وأطمٜم٤مئف وُمْم٤مل٘مف وىمد أمجٕمقا وهتٞمئقا وأقمدوا ومقاهلل ُم٤م راقمٜم٤م وٟمحـ ُمٜمحٓمقن 

راضمٕملم ٓ لٚمقي أطمد قمغم إٓ اًمٙمت٤مئ٥م ىمد ؿمدوا قمٚمٞمٜم٤م ؿمدة رضمؾ واطمد واٟمِمٛمر اًمٜم٤مس 

 أطمد.

ووكح ز رشقل وهلل صذ وهلل ظؾقف وشؾؿ ذود وفقؿغ ثؿ ؿ ل: أ ـ أهي  وفـ س؟ قؾؿقو 

إيل أك  رشقل وهلل أك  حمؿ  لـ ظا  وهلل ؿ ل: ؾ  يش  محؾ  وإللؾ لعضف  ظذ لعض 

 ـ ؾ كطؾؼ وفـ س إةا أكف ؿ  لؼل  ع رشقل وهلل صذ وهلل ظؾقف وشؾؿ كػر  ـ ودف جر

 .ووبك  ر وأقؾ لق ف

 ق و ح  ث صحق  .
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وؾقؿـ ثا   عف  ـ ودف جر ـ ألق لؽر وظؿر و ـ أقؾ لق ف ظع لـ أيب ؿ ل: 

ض فب ووفعا س لـ ظا  ودطؾب وألق شػق ن لـ وك رث وولـف ووفػضؾ لـ وفعا س 

 ريوق، وأ ؿـ لـ أم أ ؿـ(. ورلقع  لـ وك رث وأش    لـ ز   وأ ؿـ لـ ظاق  ؿ ؾ  ق ئ 

ـْ أيب 1776(، وُمسٚمؿ )2930سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمبخ٤مري"وذم   :إؾِْمَح٤مَق ىَم٤مَل (: قَم

اَء َوؾَم٠َمًَمُف َرضُمٌؾ  َٓ َواهلِل َُم٤م َوممى  :ىَم٤مَل  ؟َأيُمٜمُْتْؿ وَمَرْرشُمْؿ َل٤م َأسَم٤م قُماَمَرَة َلْقَم طُمٜملَْمٍ  ،ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًْمؼَمَ

ا  ،ؿَ َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمى َرؾُمقُل اهللِ  ً ٤مُؤُدْؿ طُمرسى َوًَمٙمِٜمىُف ظَمَرَج ؿُمبى٤مُن َأْصَح٤مسمِِف َوَأظِمٗمى

َُم٤م َلَٙم٤مُد َلْسُ٘مُط هَلُْؿ ؾَمْٝمٌؿ  ،وَم٠َمشَمْقا ىَمْقًُم٤م ُرَُم٤مًة مَجَْع َدَقاِزَن َوسَمٜمِل َٟمٍْمٍ  ،ًَمْٞمَس سمِِسمَ ٍح 

َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف إمَِم اًمٜمىبِل   وَم٠َمىْمَبُٚمقا ُدٜم٤َمًمَِؽ  ،َُم٤م َلَٙم٤مُدوَن َُيْٓمُِئقنَ  ،وَمَرؿَمُ٘مقُدْؿ َرؿْمً٘م٤م

  َوؾَمٚمىؿَ 
ِ
ِٚم٥ِم َلُ٘مقُد  ،َوُدَق قَمغَم سَمْٖمَٚمتِِف اًْمَبْٞمَْم٤مء ـِ قَمْبِد اعمُْٓمى ـُ احْل٤َمِرِث سْم ِف َأسُمق ؾُمْٗمَٞم٤مَن سْم ـُ قَمٛم  َواسْم

َٓ يَمِذْب أَ « :وَمٜمََزَل َواؾْمَتٜمٍَْمَ صُمؿى ىَم٤مَل  ،سمِفِ  ٚم٥ِْم َأَٟم٤م اًمٜمىبِلُّ  ـُ قَمْبِد اعمُْٓمى  .صُمؿى َصػى َأْصَح٤مسَمفُ  .»َٟم٤م اسْم

ـِ اًم1775سمرىمؿ ) "صحٞمح ُمسٚمؿ"وذم  ؿَمِٝمْدُت َُمَع ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل:  َٕمبى٤مسِ (: قَم

ـُ احْلَ  ،َلْقَم طُمٜملَْمٍ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َرؾُمقِل اهللِ  ٤مِرِث وَمَٚمِزُْم٧ُم َأَٟم٤م َوَأسُمق ؾُمْٗمَٞم٤مَن سْم

ٚم٥ِِم َرؾُمقَل اهللِ  ـِ قَمْبِد اعمُْٓمى َصغمى وَمَٚمْؿ ُٟمَٗم٤مِرىْمُف َوَرؾُمقُل اهللِ  ،َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ سْم

ـُ ُٟمَٗم٤مصَم٦َم اجْلَُذاُِملُّ  ،قَمغَم سَمْٖمَٚم٦ٍم ًَمُف سَمْٞمَْم٤مءَ  اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  وَمَٚمامى  ،َأْدَداَد٤م ًَمُف وَمْرَوُة سْم

ـَ  ٤مُر َوممى اعمُْْسٚمُِٛمقَن ُُمْدسمِِرل َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم وَمَٓمِٗمَؼ َرؾُمقُل اهللِ  ،اًْمَتَ٘مك اعمُْْسٚمُِٛمقَن َواًْمُٙمٗمى

٤مرِ  آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  غمى َص َوَأَٟم٤م آظِمٌذ سمِٚمَِج٤مِم سَمْٖمَٚم٦ِم َرؾُمقِل اهللِ  :ىَم٤مَل قَمبى٤مٌس  ،َلْريُمُض سَمْٖمَٚمَتُف ىِمَبَؾ اًْمُٙمٗمى

َٝم٤م اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  َع َوَأسُمق ؾُمْٗمَٞم٤مَن آظِمٌذ سمِِريَم٤مِب َرؾُمقِل اهلِل  ،َأيُمٗمُّ َٓ شُمرْسِ إَِراَدَة َأْن 

َأْي « :َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلِل  ،َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ 

ُٛمَرةِ قَمبى  ـَ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم سم٠َِمقْمغَم َصْقيِت  ،َويَم٤مَن َرضُممً  َصٞم ًت٤م :وَمَ٘م٤مَل قَمبى٤مٌس  ،»٤مُس َٟم٤مِد َأْصَح٤مَب اًمسى َأْل
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ُٛمَرةِ  وَمَقاهللِ ًَمَٙم٠َمنى قَمْٓمَٗمَتُٝمْؿ طِملَم ؾَمِٛمُٕمقا َصْقيِت قَمْٓمَٗم٦ُم اًْمَبَ٘مِر قَمغَم  :ىَم٤مَل  ؟َأْصَح٤مُب اًمسى

ِدَد٤م َٓ َْٟمَّم٤مِر َلُ٘مقًُمقنَ  :ىَم٤مَل  ،ْٞمَؽ َل٤م ًَمبىْٞمَؽ َل٤م ًَمبى  :وَمَ٘م٤مًُمقا ،َأْو ْٕ قْمَقُة ذِم ا ٤مَر َواًمدى  :وَم٤مىْمَتَتُٚمقا َواًْمُٙمٗمى

َْٟمَّم٤مرِ  ْٕ َْٟمَّم٤مِر َل٤م َُمْٕمنَمَ ا ْٕ ـِ  :ىَم٤مَل  ،َل٤م َُمْٕمنَمَ ا قْمَقُة قَمغَم سَمٜمِل احْل٤َمِرِث سْم ْت اًمدى صُمؿى ىُمٍِمَ

ـِ اخْلَْزَرِج َل٤م سَمٜمِل احْل٤َمرِ  :وَمَ٘م٤مًُمقا ،اخْلَْزَرِج  ـِ اخْلَْزَرِج  ،ِث سْم وَمٜمََٔمَر َرؾُمقُل اهلِل  ،َل٤م سَمٜمِل احْل٤َمِرِث سْم

ؿْ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ،َوُدَق قَمغَم سَمْٖمَٚمتِِف يَم٤معمَُْتَٓم٤مِوِل قَمَٚمْٞمَٝم٤م إمَِم ىِمَت٤مهِلِ

صُمؿى َأظَمَذ َرؾُمقُل اهلِل  :ىَم٤مَل  ،»َدَذا طِملَم مَحَِل اًْمَقـمِٞمُس « :َوؾَمٚمىؿَ َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف اهللِ 

٤مرِ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  ـى ُوضُمقَه اًْمُٙمٗمى اهْنََزُُمقا َوَرب   :صُمؿى ىَم٤مَل  ،طَمَّمَٞم٤مٍت وَمَرَُمك هِبِ

دٍ  ٓى َأْن  :ىَم٤مَل  ،٤مُل قَمغَم َدْٞمَئتِِف ومِٞماَم َأَرىوَمَذَدْب٧ُم َأْٟمُٔمُر وَم٢مَِذا اًْمِ٘متَ  :ىَم٤مَل  ،حُمَٛمى وَمَقاهللِ َُم٤م ُدَق إِ

ُدْؿ يَمٚمِٞممً  َوَأُْمَرُدْؿ ُُمْدسمًِرا ،َرَُم٤مُدْؿ سمَِحَّمَٞم٤مشمِفِ   .وَماَم ِزًْم٧ُم َأَرى طَمدى

وآسمتم ءات ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ يمثػمة، ويمت٥م اًمتقارلخ 

عمت٠مُمؾ ذم ذًمؽ واعمٕمتؼم جيد ومقائد همزلرة، وقمؼم وقمٔم٤مت واًمسػمة ُمـ ذًمؽ ُمٚمٞمئ٦م، وا

قمٔمٞمٛم٦م، ًمٙمـ ٟمٙمتٗمل سمام ذيمرٟم٤مه ذم دذا دومًٕم٤م ًمٚمٓمقل واإلُمم ل، وٟمذيمر ُم٤م شمٞمرس مم٤م طمّمؾ 

 عمِم٤مدػم سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م، واًمٕمٚمامء إمم قمٍمٟم٤م واحلٛمد هلل.
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عظه مصاب الصخاب٘ زضٕ اهلل عيَه مبْت ىبَٔه صلٙ اهلل 
 علُٔ ّعلٙ آلُ ّضله

ـْ  شْمفُ أيب  قَم ـْ  ،ؾَمَٚمَٛم٦َم َأنى قَم٤مِئَِم٦َم َأظْمؼَمَ َأنى َأسَم٤م سَمْٙمٍر َريِضَ اهللُ قَمٜمُْف َأىْمَبَؾ قَمغَم وَمَرٍس ُِم

ٜمِْح   ،اًمٜمى٤مَس طَمتىك َدظَمَؾ قَمغَم قَم٤مِئَِم٦مَ  وَمَٚمْؿ ُلَٙمٚم ؿ ،طَمتىك َٟمَزَل وَمَدظَمَؾ اعمَْْسِجدَ  ،َُمْسَٙمٜمِِف سم٤ِمًمسُّ

َؿ َرؾُمقَل اهللِ  ةٍ   اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َصغمى وَمَتَٞمٛمى ك سمَِثْقِب طِمؼَمَ ـْ  ،َوُدَق ُُمَٖمِمًّ وَمَٙمَِمَػ قَم

َٓ جَيَْٛمُع اهللُ قَمَٚمْٞمَؽ  :صُمؿى ىَم٤مَل  ،وَمَ٘مبىَٚمُف َوسَمَٙمك ،َوضْمِٝمِف صُمؿى َأيَم٥مى قَمَٚمْٞمفِ  ل َواهلِل  سم٠َِميِب َأْٟم٧َم َوُأُم 

تِ  ،َُمْقشَمَتلْمِ  ٤م اعمَْْقشَم٦ُم اًمى  (.4452رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ) .ُُمتىَٝم٤م ل يُمتَِب٧ْم قَمَٚمْٞمَؽ وَمَ٘مدْ َأُمى

ـِ و ـُ اخْلَٓمى٤مِب ُلَٙمٚم ُؿ اًمٜمى٤مَس ا قَم ـِ قَمبى٤مٍس َأنى َأسَم٤م سَمْٙمٍر ظَمَرَج َوقُمَٛمُر سْم اضْمٚمِْس َل٤م  :وَمَ٘م٤مَل  ،سْم

ٚمَِس  ،قُمَٛمرُ  ـْ  :وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمْٙمرٍ  ،َٛمرَ وَم٠َمىْمَبَؾ اًمٜمى٤مُس إًَِمْٞمِف َوشَمَريُمقا قمُ  ،وَم٠َمسَمك قُمَٛمُر َأْن جَيْ ٤م سَمْٕمُد وَمَٛم َأُمى

ًدا  ًدا ىَمْد َُم٤مَت  َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ يَم٤مَن ُِمٜمُْٙمْؿ َلْٕمُبُد حُمَٛمى ـْ يَم٤مَن  ،وَم٢مِنى حُمَٛمى َوَُم

َٓ َلُٛمقُت  ّ   :ىَم٤مَل اهللُ  ،ُِمٜمُْٙمْؿ َلْٕمُبُد اهللَ وَم٢مِنى اهللَ طَملٌّ  ـْ َؿْبِِِف ﴿َوَمٚ ُُمَ ْٝ ِم َِ ٓ  َرُشقٌل َؿْد َخ ٌد إِ

ـْ َيُّض  اهللَ َِ ِْٔف َؾ َب
َِ ْٛ َظَذ َظ

ِِ ََ ـْ َيْْ ْؿ َوَم ُُ ٚبِ ََ ْبُتْؿ َظَذ َأْظ َِ ََ ْٕ ُشُؾ َأَؾِْ٘ن َمَٚت َأْو ُؿتَِؾ ا ًٚ افره ْٔئ  َص

﴾ ـَ ٚـِِري َْٔجِزي اهللُ افن  اًمٜمى٤مَس مَلْ َلْٕمَٚمُٛمقا َأنى اهللَ َأْٟمَزَل َواهللِ ًَمَٙم٠َمنى  :َوىَم٤مَل  ،[144]آل قمٛمران:َوَش

َل٦َم طَمتىك شَممَ َد٤م َأسُمق سَمْٙمرٍ  ْٔ ٤مَد٤م ُِمٜمُْف اًمٜمى٤مُس يُمٚمُُّٝمؿْ  ،َدِذِه ا ٓى  ،وَمَتَٚم٘مى ـْ اًمٜمى٤مِس إِ ا ُِم وَماَم َأؾْمَٛمُع سَمنَمً

 .َلْتُٚمقَد٤م

ٓى َأْن ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأسَم٤م سَمْٙمٍر شمَ  :قُمَٛمرُ  ىَم٤مَل  وَمَٕمِ٘مْرُت طَمتىك َُم٤م شُمِ٘مٚمُّٜمِل  ،مَ َد٤مَواهلِل َُم٤م ُدَق إِ

َْرِض طِملَم ؾَمِٛمْٕمُتُف شَممَ َد٤م ،ِرضْممَ َي  ْٕ ْٛم٧ُم َأنى اًمٜمىبِلى  ،َوطَمتىك َأْدَقْل٧ُم إِمَم ا
َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف قَمٚمِ

 (.4453.رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) ىَمْد َُم٤مَت  َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ 
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ٓل عبداهلل بً عجناٌ بعض ما حصل للدلٔف٘ أبٕ بهس الصد
 زضٕ اهلل عيَنا

ؾه ىم٣م اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت سم٤مًمٗمٜم٤مء واهلم ك، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـُ ﴿

ـِ افْ ِٚر َوُأْدِخَؾ اْلَْ  ـْ ُزْحِزَح َظ َّ  َؾ
ِٜ ََٔٚم

َِ ْؿ َيْقَم اْف ـُ ْقَن ُأُجقَر اَم ُتَقؾ   ٕ ُٜ ادَْْقِت َوإِ ََ ٍس َذائِ ٍْ َٕ َٜ  ْ

ْد  ََ ُروِر﴾ َؾ ٌُ ٓ  َمَتُٚع اْف َٔٚ إِ ْٕ َُٔٚة افده ٚ َؾٍٚن﴾، وىم٤مل: [185]آل قمٛمران:َؾَٚز َوَمٚ اْلَ َٓ ْٔ َِ ـْ َظ ؾه َم ـُ ﴿ 

ُف﴾، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [26]اًمرمحـ: َٓ ٓ  َوْج ٍء َهٚفٌِؽ إِ ؾه َرْ ـُ ، ولستقى ذم ذًمؽ [88]اًم٘مّمص:﴿

دؿ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم خم٤مـمًب٤م اًمرومٞمع واًمقضٞمع، واًمٙمبػم واًمّمٖمػم، وإٟمبٞم٤مء واًمرؾمؾ وهمػم

ُِّٔتقَن﴾رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ:  ُْؿ َم ٌٝ َوإِّن  ِّٔ َؽ َم  ٕ ، وىم٤مل اهلل [30]اًمزُمر:﴿إِ

ْبُتْؿ َظَذ شمٕم٤ممم:  َِ ََ ْٕ ُشُؾ َأَؾِْ٘ن َمَٚت َأْو ُؿتَِؾ ا ـْ َؿْبِِِف افره ْٝ ِم َِ ٓ  َرُشقٌل َؿْد َخ ٌد إِ  ّ ﴿َوَمٚ ُُمَ

 ُُ ٚبِ ََ ﴾َأْظ ـَ ِري
ٚـِ َْٔجِزي اهلُل افن  ًٚ َوَش ْٔئ ـْ َيُّض  اهللَ َص َِ ِْٔف َؾ َب

َِ ْٛ َظَذ َظ
ِِ ََ ـْ َيْْ ]آل ْؿ َوَم

 .[144قمٛمران:

ومٚمام شمقذم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ، شمقمم اخلم وم٦م سمٕمده أسمق سمٙمر 

 اًمّمدلؼ ريض اهلل قمٜمف سم٤مًمٜمص اخلٗمل، وسم٢ممج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمغم ذًمؽ.

ع ظمؼم ُمقت رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم لٚمف وؾمٚمؿ ٟمجؿ اًمٜمٗم٤مق ذم ومٚمام ؿم٤م

اعمدلٜم٦م، وارشمد سمٕمض ُمـ يم٤من أؾمٚمؿ ُمـ أطمٞم٤مء اًمٕمرب، ومخرج إؾمقد اًمٕمٜمز )واؾمٛمف 

قمبٝمٚم٦م سمـ يمٕم٥م( ًمٕمٜمف اهلل، وادقمك اًمٜمبقة، وشمبٕمف ىمقم، وُمسٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب سم٤مًمٞمامُم٦م، وشمبٕمف 

، وشمبٕمٝم٤م ىمقم، وهمػمدؿ، وىمقم ُمٜمٕمقا ىمقم يمثػم ُمـ سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م، وؾمج٤مح ادقم٧م اًمٜمبقة

اًمزيم٤مة ضمحقًدا ودذه ردة، وُمٜمٕمٝم٤م ىمقم سمخمً  ودذه ُمٕمّمٞم٦م، ومجٝمز أسمق سمٙمر اًمّمدلؼ 
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 ريض اهلل قمٜمف اجلٞمقش ًم٘مت٤مل اجلٛمٞمع.

ـْ أيب 20(، وُمسٚمؿ )1400-1399وذم صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) ُدَرْلَرَة (: قَم

َ َرؾُم  :ىَم٤مَل  ،َريِضَ اهللُ قَمٜمْفُ  َويَم٤مَن َأسُمق سَمْٙمٍر  ،َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ قُل اهلِل عمَى٤م شُمُقذم 

ـْ اًْمَٕمَرِب  ـْ يَمَٗمَر ُِم يَمْٞمَػ شُمَ٘م٤مشمُِؾ اًمٜمى٤مَس  :وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر َريِضَ اهلُل قَمٜمْفُ  ،َريِضَ اهللُ قَمٜمُْف َويَمَٗمَر َُم

ُأُِمْرُت َأْن ُأىَم٤مشمَِؾ اًمٜمى٤مَس طَمتىك َلُ٘مقًُمقا « :َوؾَمٚمىؿَ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِفِ َوىَمْد ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ 

ٓى اهللُ  فِ  ،َٓ إًَِمَف إِ ٓى سمَِح٘م  ـْ ىَم٤مهَل٤َم وَمَ٘مْد قَمَّمَؿ ُِمٜم ل َُم٤مًَمُف َوَٟمْٗمَسُف إِ  :وَمَ٘م٤مَل  ،»َوطِمَس٤مسُمُف قَمغَم اهللِ  ،وَمَٛم

مَ ِة َواًم َق سَملْمَ اًمّمى ـْ وَمرى ـى َُم ىَُم٤مشمَِٚم َٕ يَم٤مةِ َواهللِ  يَم٤مَة طَمؼُّ اعم٤َْملِ  ،زى َواهللِ ًَمْق َُمٜمَُٕمقِِّن قَمٜم٤َمىًم٤م  ،وَم٢مِنى اًمزى

وهَن٤َم إمَِم َرؾُمقِل اهللِ    .ًَمَ٘م٤مشَمْٚمُتُٝمْؿ قَمغَم َُمٜمِْٕمَٝم٤م َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ يَم٤مُٟمقا ُل١َمدُّ

ٓى  :ىَم٤مَل قُمَٛمُر َريِضَ اهللُ قَمٜمْفُ  َح اهللُ َصْدَر َأيِب سَمْٙمٍر َريِضَ اهلُل وَمَقاهلِل َُم٤م ُدَق إِ  َأْن ىَمْد َذَ

ُف احْلَؼُّ  ،قَمٜمْفُ   .وَمَٕمَروْم٧ُم َأٟمى

ومل لٛمٝمٚمٝمؿ أسمق سمٙمر اًمّمدلؼ ريض اهلل قمٜمف طمتك ل١مدوا ُم٤م يم٤مٟمقا ل١مدوٟمف قمغم زُمـ 

 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ، طمتك ىم٤مل اخلٓمٞمؾ سمـ أوس أو احلٓمٞمئ٦م:

   ريريريري  ـريريريري ن وشريريريريطـ أضعـريريريري  رشريريريريقل وهلل

 

 ؾقريريريريريريريريري  فعاريريريريريريريريري د وهلل  ريريريريريريريريري  بيب لؽريريريريريريريريرير

  قرثـريريريريريريريري  لؽريريريريريريريريًرو إذو ـريريريريريريريري ن لعريريريريريريريري ه 

 

 وتؾريريريريريريؽ فعؿريريريريريرير وهلل ؿ صريريريريريريؿ  وفظفريريريريريرير

وىمتؾ ُمسٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب، ورضمع ُمـ رضمع، وىمتؾ ُمـ ىمتؾ، طمتك قم٤مدت إُمقر إمم  

ٟمّم٤مهب٤م، واؾمت٘مر أُمر اعمسٚمٛملم، ودطمض أدؾ اًمٜمٗم٤مق، وشمقاصؾ اإلؾمم م ذم آٟمتِم٤مر 

 أيب سمٙمر اًمّمدلؼ ريض اهلل قمٜمف، ويمام ىم٤مل اإلُم٤مم قمكم سمـ اعمدلٜمل: واًمٔمٝمقر، ومٚمٚمف در

 (.)إن اهلل طمٗمظ اإلؾمم م سمرضمٚملم: أسمق سمٙمر ذم اًمردة، وأمحد سمـ طمٜمبؾ ذم اعمحٜم٦م
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 مكتل عنس بً اخلطاب زضٕ اهلل عيُ
ـِ َأيِب ـَمْٚمَح٦مَ (: 567روى ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف سمرىمؿ ) ـْ َُمْٕمَداَن سْم ـَ  ،قَم َأنى قُمَٛمَر سْم

َوَذيَمَر َأسَم٤م  ،َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَمَذيَمَر َٟمبِلى اهللِ  ،ٓمى٤مِب ظَمَٓم٥َم َلْقَم اجْلُُٛمَٕم٦مِ اخْلَ 

ٓى طُمُْمقَر َأضَمكِم  ،إِِّن  َرَأْل٧ُم يَم٠َمنى ِدلًٙم٤م َٟمَ٘مَرِِّن صَممَ َث َٟمَ٘مَراٍت  :ىَم٤مَل  ،سَمْٙمرٍ  َٓ ُأَراُه إِ َوإِنى  ،َوإِِّن  

َٓ ظِممَ وَمَتفُ  َأىْمَقاًُم٤م ـْ ًمُِٞمَْمٞم َع ِدلٜمَُف َو ِذي سَمَٕم٨َم  ،َل٠ْمُُمُروَٟمٜمِل َأْن َأؾْمَتْخٚمَِػ َوإِنى اهللَ مَلْ َلُٙم َٓ اًمى َو

  ،َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ سمِِف َٟمبِٞمىُف 
ِ
ء َٓ مَ وَم٦ُم ؿُمقَرى سَملْمَ َد١ُم

وَم٢مِْن قَمِجَؾ يِب َأُْمٌر وَم٤مخْلِ

تى٦مِ  َ َرؾُمقُل اهللِ  ،اًمس  ـَ شُمُقذم  ِذل َوإِِّن  ىَمْد  ،َوُدَق قَمٜمُْٝمْؿ َراضٍ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ اًمى

َُْمرِ  ْٕ ؾْممَ مِ  ،قَمٚمِْٛم٧ُم َأنى َأىْمَقاًُم٤م َلْٓمَٕمٜمُقَن ذِم َدَذا ا سْمُتُٝمْؿ سمَِٞمِدي َدِذِه قَمغَم اإْلِ وَم٢مِْن وَمَٕمُٚمقا  ،َأَٟم٤م رَضَ

ُل َذًمَِؽ وَم٠مُ  م ى ـْ  ،وًَمِئَؽ َأقْمَداُء اهلِل اًْمَٙمَٗمَرُة اًمْمُّ َٓ َأَدُع سَمْٕمِدي ؿَمْٞمًئ٤م َأَدؿى قِمٜمِْدي ُِم صُمؿى إِِّن  

 َُم٤م َراضَمْٕمُتُف ذِم  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َُم٤م َراضَمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلِل  ،اًْمَٙممَ ًَم٦مِ 
ٍ
ء ذِم َرْ

 َُم٤م َأهْمَٚمَظ زِم ومِٞمفِ  َوَُم٤م َأهْمَٚمظَ  ،اًْمَٙممَ ًَم٦مِ 
ٍ
ء ـَ سم٢ِمِْصَبِٕمِف ذِم َصْدِري ،زِم ذِم َرْ َل٤م  :وَمَ٘م٤مَل  ،طَمتىك ـَمَٕم

 
ِ
تِل ذِم آظِمِر ؾُمقَرِة اًمٜم َس٤مء ْٞمِػ اًمى َٓ شَمْٙمِٗمٞمَؽ آَل٦ُم اًمّمى ٞمَٝم٤م سمَِ٘مِْمٞمى٦ٍم  ،قُمَٛمُر َأ

َوإِِّن  إِْن َأقِمْش َأىْمِض ومِ

ـْ َلْ٘مَرُأ اًْمُ٘مْرآنَ  ٤م َُم َٓ َلْ٘مَرُأ اًْمُ٘مْرآَن صُمؿى ىَم٤مَل  ،َلْ٘ميِض هِبَ ـْ    :َوَُم
ِ
اًمٚمُٝمؿى إِِّن  ُأؿْمِٝمُدَك قَمغَم ُأَُمَراء

َُْمَّم٤مرِ  ْٕ اَم سَمَٕمْثُتُٝمْؿ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ًمَِٞمْٕمِدًُمقا قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  ،ا َوًمُِٞمَٕمٚم ُٛمقا اًمٜمى٤مَس ِدلٜمَُٝمْؿ َوؾُمٜمى٦َم َٟمبِٞم ِٝمْؿ  ،َوإِِّن  إِٟمى

ـْ  ،آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم  َوَلْ٘مِسُٛمقا ومِٞمِٝمْؿ وَمْٞمَئُٝمْؿ َوَلْروَمُٕمقا إزَِمى َُم٤م َأؿْمَٙمَؾ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُِم

  .َأُْمِرِدؿْ 

تؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ودق ذم صم ة اًمّمبح، لّمكم سم٤مًمٜم٤مس ذم وىمد ىمُ 

ُمسجد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ، رضسمف أسمق ًم١مًم١مة اعمجقد صمم ث 
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سم٤مت، سمخٜمجر ذات ـمروملم، ورضمع اًمٕمٚم٩م سمخٜمجره ٓ لٛمر سم٠مطمد إٓ رضسمف، طمتك رض

سمـ قمقف سمرٟمًس٤م،  رضب صمم صم٦م قمنم رضممً ، ُم٤مت ُمٜمٝمؿ ؾمت٦م، وم٠مًم٘مك قمٚمٞمف قمبداهلل

ومامت قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ُمٜمٝم٤م، ويم٤من ُم٘متؾ قمٛمر  وم٤مٟمتحر ٟمٗمسف ًمٕمٜمف اهلل

صحٞمح "اعمسٚمٛملم سم٘متؾ قمٛمر، ومٗمل  ريض اهلل قمٜمف دق سم٤مب اًمٗمتٜم٦م اًمذي اٟمٗمتح قمغم

يُمٜمى٤م  :ىَم٤مَل ريض اهلل قمٜمف، ىَم٤مَل طُمَذْلَٗم٦َم (: 144(، وُمسٚمؿ سمرىمؿ )525سمرىمؿ ) "اًمبخ٤مري

ُٙمْؿ َُيَْٗمُظ ىَمْقَل َرؾُمقِل اهللِ  :وَمَ٘م٤مَل  ،ضُمُٚمقؾًم٤م قِمٜمَْد قُمَٛمَر َريِضَ اهلُل قَمٜمْفُ  َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم َألُّ

ومِْتٜم٦َُم  :ىُمْٚم٧ُم  ،إِٟمىَؽ قَمَٚمْٞمِف َأْو قَمَٚمْٞمَٝم٤م جَلَِريءٌ  :ىَم٤مَل  ،َأَٟم٤م يَماَم ىَم٤مًَمفُ  :ىُمْٚم٧ُم  ؟اًْمِٗمْتٜم٦َمِ ذِم  آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ 

مَ ةُ  ُرَد٤م اًمّمى ِف َوَُم٤مًمِِف َوَوًَمِدِه َوضَم٤مِرِه شُمَٙمٗم 
ضُمِؾ ذِم َأْدٚمِ ْقمُ  ،اًمرى َدىَم٦مُ  ،َواًمّمى َُْمرُ  ،َواًمّمى ْٕ  ،َوا

تِل مَتُقُج يَماَم َلُٛمقُج اًْمَبْحرُ  ،َدَذا ُأِرلدُ ًَمْٞمَس  :ىَم٤مَل  ،َواًمٜمىْٝمُل  ـْ اًْمِٗمْتٜم٦َُم اًمى
ًَمْٞمَس قَمَٚمْٞمَؽ  :ىَم٤مَل  ،َوًَمٙمِ

 :ىَم٤مَل  ؟َأُلْٙمرَسُ َأْم ُلْٗمَتُح  :ىَم٤مَل  ،إِنى سَمْٞمٜمََؽ َوسَمْٞمٜمََٝم٤م سَم٤مسًم٤م ُُمْٖمَٚمً٘م٤م ،ُِمٜمَْٝم٤م سَم٠ْمٌس َل٤م َأُِمػَم اعم١ُْْمُِمٜملِمَ 

َٓ لُ  :ىَم٤مَل  ،ُلْٙمرَسُ  َٟمَٕمْؿ يَماَم َأنى ُدوَن اًْمَٖمِد  :ىَم٤مَل  ،َأيَم٤مَن قُمَٛمُر َلْٕمَٚمُؿ اًْمَب٤مَب  :ىُمْٚمٜم٤َم ،ْٖمَٚمَؼ َأسَمًداإًِذا 

ْٞمَٚم٦مَ  هََم٤مًمِٞمطِ  ،اًمٚمى ْٕ صْمُتُف سمَِحِدل٨ٍم ًَمْٞمَس سم٤ِم وىًم٤م ،وَمِٝمْبٜم٤َم َأْن َٟمْس٠َمَل طُمَذْلَٗم٦مَ  ،إِِّن  طَمدى  ،وَم٠َمَُمْرَٟم٤م َُمرْسُ

 .َٛمرُ اًْمَب٤مُب قمُ  :وَمَس٠َمًَمُف وَمَ٘م٤مَل 

                                                        

 يف لعض وفـسخ )ظا  وفرمحـ(. (1)

 (.10/189) "وفا و   ووفـف   "روجع  (2)
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 بلْٚ عجناٌ بً عفاٌ زضٕ اهلل عيُ، ّمكتلُ مظلًْما
ـْ َأيِب ُُمقؾَمك (: 2403(، وُمسٚمؿ )3693روى اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) َريِضَ إؿمٕمري قَم

ـْ طِمٞمَٓم٤مِن اعمَِْدلٜم٦َمِ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ يُمٜم٧ُْم َُمَع اًمٜمىبِل   :ىَم٤مَل  ،اهللُ قَمٜمْفُ   ،ذِم طَم٤مِئٍط ُِم

ُه سم٤ِمجْلَٜمى٦مِ  :َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَمَ٘م٤مَل اًمٜمىبِلُّ  ،وَمَج٤مَء َرضُمٌؾ وَم٤مؾْمَتْٗمَتَح  ْ  ،اوْمَتْح ًَمُف َوسَمنم 

شُمُف سماَِم ىَم٤مَل اًمٜمىبِلُّ  ْ  ،َحِٛمَد اهللَومَ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَمَٗمَتْح٧ُم ًَمُف وَم٢مَِذا َأسُمق سَمْٙمٍر وَمَبنمى

ُه سم٤ِمجْلَٜمى٦ِم  :َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَمَ٘م٤مَل اًمٜمىبِلُّ  ،صُمؿى ضَم٤مَء َرضُمٌؾ وَم٤مؾْمَتْٗمَتَح  ْ اوْمَتْح ًَمُف َوسَمنم 

شُمُف سماَِم ىَم٤مَل اًمٜمىبِلُّ  ،وَمَٗمَتْح٧ُم ًَمُف وَم٢مَِذا ُدَق قُمَٛمرُ  وَمَحِٛمَد  ًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آوَم٠َمظْمؼَمْ

ُه سم٤ِمجْلَٜمى٦ِم قَمغَم سَمْٚمَقى شُمِّمٞمُبفُ  ،اهللَ ْ وَم٢مَِذا قُمْثاَمُن  ،صُمؿى اؾْمَتْٗمَتَح َرضُمٌؾ وَمَ٘م٤مَل زِم اوْمَتْح ًَمُف َوسَمنم 

شُمُف سماَِم ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  اهلُل  :ىَم٤مَل  صُمؿى  ،وَمَحِٛمَد اهللَ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَم٠َمظْمؼَمْ

 .اعمُْْسَتَٕم٤منُ 

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ (: 113وذم ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ ) َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،قَم

َٓ  :ىُمْٚمٜم٤َم َل٤م َرؾُمقَل اهللِ ،»َوِدْدُت َأنى قِمٜمِْدي سَمْٕمَض َأْصَح٤ميِب « :ذِم َُمَرِضفِ  َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  َأ

َٓ َٟمْدقُمق ًَمَؽ قُمَٛمرَ  :ىُمْٚمٜم٤َم ،وَمَسَٙم٧َم  ؟٤م سَمْٙمرٍ َٟمْدقُمق ًَمَؽ َأسمَ  َٓ َٟمْدقُمق ًَمَؽ  :ىُمْٚمٜم٤َم ،وَمَسَٙم٧َم  ؟َأ َأ

ُٛمُف  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَمَجَٕمَؾ اًمٜمىبِلُّ  ،وَمَج٤مَء وَمَخمَ  سمِفِ  ،َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مَل  ؟قُمْثاَمنَ  ُلَٙمٚم 

 ُ  .َوَوضْمُف قُمْثاَمَن َلَتَٖمػمى

٤منَ  ،ىَمْٞمٌس  :ىَم٤مَل  ـَ قَمٗمى صَمٜمِل َأسُمق ؾَمْٝمَٚم٦َم َُمْقمَم قُمْثاَمَن َأنى قُمْثاَمَن سْم اِر إِنى  :ىَم٤مَل  ،وَمَحدى َلْقَم اًمدى

 :ىَم٤مَل ىَمْٞمٌس  ،قَمِٝمَد إزَِمى قَمْٝمًدا وَم٠َمَٟم٤م َص٤مِئٌر إًَِمْٞمفِ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َرؾُمقَل اهللِ 

 .ُف َذًمَِؽ اًْمَٞمْقمَ وَمَٙم٤مُٟمقا ُلَرْوٟمَ 
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 دذا طمدل٨م صحٞمح.

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ (: 87-6/86) "ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد"وذم  َأْرؾَمَؾ َرؾُمقُل اهلِل  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،قَم

٤منَ  َصغمى اهللُ قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ  ـِ قَمٗمى َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف وَم٠َمىْمَبَؾ قَمَٚمْٞمِف َرؾُمقُل اهللِ  ،إمَِم قُمْثاَمَن سْم

َأىْمَبَٚم٧ْم إطِْمَداَٟم٤م قَمغَم  ،َصغمى اهلُل قَمٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ وَمَٚمامى َرَأْلٜم٤َم َرؾُمقَل اهلِل  ، آًمِِف َوؾَمٚمىؿَ َوقَمغَم 

ظُْمَرى ْٕ َب َُمٜمِْٙمَبفُ  ،ا َٛمُف َأْن رَضَ ـْ آظِمِر يَممَ ٍم يَمٚمى َل٤م قُمْثاَمُن إِنى اهللَ قَمزى َوضَمؾى  :َوىَم٤مَل  ،وَمَٙم٤مَن ُِم

َٚمْٕمُف طَمتىك شَمْٚمَ٘م٤مِِّن  ،ْن ُلْٚمبَِسَؽ ىَمِٛمٞمًّم٤مقَمَسك أَ  َل٤م قُمْثاَمُن  ،وَم٢مِْن َأَراَدَك اعمُْٜم٤َمومُِ٘مقَن قَمغَم ظَمْٚمِٕمِف وَممَ  خَتْ

َٚمْٕمُف طَمتىك شَمْٚمَ٘م٤مِِّن   إِنى اهللَ قَمَسك َأْن ُلْٚمبَِسَؽ ىَمِٛمٞمًّم٤م وَم٢مِْن َأَراَدَك اعْمُٜم٤َمومُِ٘مقَن قَمغَم ظَمْٚمِٕمِف وَممَ  خَتْ

ـَ يَم٤مَن َدَذا قَمٜمِْؽ  ،َل٤م ُأمى اعم١ُْْمُِمٜملِمَ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم هَل٤َم ،صَممَ صًم٤م   .َٟمِسٞمُتُف َواهللِ وَماَم َذيَمْرشُمفُ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ؟وَم٠َمْل

، ومٙم٤مٟم٧م "اًمّمحٞمح اعمسٜمد"دذا طمدل٨م صحٞمح، وىمد صححف ؿمٞمخٜم٤م اًمقادقمل ذم 

ء سمٚمقى قمثامن دق اقمتداء اعمٜم٤موم٘ملم قمٚمٞمف، ريض اهلل قمٜمف ىمراسم٦م ؿمٝمر ذم داره، ود١مٓ

 اخلقارج اًمذلـ ضم٤مءوا ُمـ ُمٍم.

 (:314-10/311) "اًمبدال٦م واًمٜمٝم٤مل٦م"ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم ذم 

سمٕمد دذا ؽمون، وهلذا صٛمٛمقا ٝمٚم٦م اًمبٖم٤مة ُمتٕمٜمتقن ظمقٟم٦م فمٚمٛم٦م ُمٗم)وإٟمام د١مٓء اجل

قمغم طمٍمه واًمتْمٞمٞمؼ قمٚمٞمف، طمتك ُمٜمٕمقه اعمػمة واعم٤مء واخلروج إمم اعمسجد، وهتددوه 

ظم٤مـمبٝمؿ سمف ُمـ شمقؾمٕم٦م اعمسجد ودق أول ُمـ ُمٜمع ُمٜمف، وُمـ  سمام سم٤مًم٘متؾ، وهلذا ظم٤مـمبٝمؿ

وىمٗمف سمئر روُم٦م قمغم اعمسٚمٛملم ودق أول ُمـ ُمٜمع ُم٤مءد٤م، وُمـ أٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل صغم 

ٓ ُيؾ دم اُمرئ ُمسٚمؿ لِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل إٓ سم٢مطمدى صمم ث، «اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ل٘مقل: 



 ّالصاحلني مً أقْامَه مً االبتالٛ إحتاف اليجباٛ مبا حصل لألىبٔاٛ
077 

وذيمر أٟمف مل ل٘متؾ  ،(1) شعمٗم٤مرق ًمٚمجامقم٦ماًمٜمٗمس سم٤مًمٜمٗمس، واًمثٞم٥م اًمزاِّن، واًمت٤مرك ًمدلٜمف ا

٤م، وٓ ارشمد سمٕمد إلامٟمف، وٓ زٟمك ذم ضم٤مدٚمٞم٦م وٓ إؾمم م، سمؾ وٓ ُمس ومرضمف سمٞمٛمٞمٜمف سمٕمد ٟمٗمًس 

 أن سم٤ملع هب٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وذم روال٦م سمٕمد أن يمت٥م هب٤م اعمٗمّمؾ.

رجقع إػ وفط ظ  فثؿ ذـر هلؿ  ـ ؾض ئؾف و ـ ؿاف    فعؾف  ـ ع ؾقفؿ ل فؽػ ظـف وو

 ر  ـفؿ، ؾللقو إةا وةاش ؿرور ظذ    قؿ ظؾقف  ـ وفاغل ويل وبهلل وفرشقفف وب

ووفع وون، و ـعقو وفـ س  ـ وف خقل إفقف ووخلروج  ـ ظـ ه، ح ك وص   ظؾقف وك ل، 

و  ق ود  ل، وكػ     ظـ ه  ـ ود  ، ؾ ش غ ث ل دسؾؿغ يف ذفؽ ؾرـب ظع لـػسف 

فئؽ ـ م لع     ك فف  ـ جفؾ  أو    ـ ود   ؾا جلف  ح ك أوصؾف  إفقفومحؾ  عف ؿرلً 

خروق ظظقؿ لؾقغ، وـ ن ؿ  زجرقؿ أتؿ وفزجر، ح ك ؿ ل هلؿ إؽؾقظ، وتـػر ف ول ف، و

ؾقام ؿ ل: ووهلل إن ؾ رس ووفروم ةا  ػعؾقن ـػعؾؽؿ ق و   و وفرجؾ، ووهلل إهنؿ 

  ـف ح ك ر ك لعام  ف يف وشط وف ور. فقلرسون ؾقطعؿقن و سؼقن، ؾللقو أن  ؼاؾقو

وج  د أم حاقا  روـا  لغؾ  وحقهل  حوؿف  وخ  ف ، ؾؼ فقو    ج   لؽ؟ ؾؼ ف : 

   م وأرو ؾ، ؾلحاا  أن أذـره   ، ؾؽ لقق  يف ذفؽ وك هل  إن ظـ ه وص    لـل أ ق ، ب

 دد  ـفؿ ص ن ظظقؿ ، وؿطعقو حزوم وفاغؾ  وك د   ، وـ دد أو شؼط  ظـف ، وـ

و، ومل  اؼ حي ؾ ت حؼ    وفـ س ؾل سؽقو ل ول ف ، ووؿع أ ر ـار ج ً  ةاتؼ ؾ فق

                                                        

 ( وؽرمه  وقق صحق .2158( ووفس  ي لرؿؿ )65و1/62ح  ث ظثامن رووه أمح  ) (1)

 (ظـ ولـ  سعقد ريض وهلل ظـف.1676(و سؾؿ لرؿؿ)6878وؿ  رووه وفاخ ري لرؿؿ )
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، ؾنك  هلل وإك  فعثامن وأقؾف  ـ ود   إةا     قصؾف إفقفؿ آل ظؿرو لـ حزم يف وخلػق  فقً  

 إفقف روجعقن.

و، وفزم أـثر وفـ س لققهتؿ، وج   وؿ  وكج ود  وؿع ق و أظظؿف وفـ س ج ً 

يف ق ه وفسـ  إػ وكج، ؾؼقؾ هل : إكؽ فق أؿؿ  ـ ن  و م ودم ـغ ظ ئؾخرج  أ

أصؾ ، فعؾ قمةا  وفؼقم هي لقكؽ، ؾؼ ف : إا أخوك أن أصر ظؾقفؿ لرأي ؾقـ فـل 

 ذ      ك ل أم حاقا ، ؾعز   ظذ وخلروج. ـفؿ  ـ وب

ؾؼ ل فف  ووش خؾػ ظثامن ريض وهلل ظـف يف ق ه وفسـ  ظذ وكج ظا  وهلل لـ ظا س،

 ظا  وهلل لـ ظا س: إن  ؼ  ل ظذ ل لؽ أح جػ ظـؽ أؾضؾ  ـ وكج.

قمٚمٞمف، ومخرج سم٤مًمٜم٤مس إمم احل٩م واؾمتٛمر احلّم٤مر سم٤مًمدار طمتك ُمْم٧م أل٤مم  ومٕمزم

اًمتنملؼ ورضمع اًمٞمسػم ُمـ احل٩م، وم٠مظمؼم سمسم ُم٦م اًمٜم٤مس، وأظمؼم أوًمئؽ سم٠من أدؾ اعمقؾمؿ 

 اعم١مُمٜملم. قم٤مزُمقن قمغم اًمرضمقع إمم اعمدلٜم٦م ًمٞمٙمٗمقيمؿ قمـ أُمػم

٤م ُمع طمبٞم٥م سمـ ُمسٚمٛم٦م، وأن قمبد اهلل سمـ ٤م أن ُمٕم٤مول٦م ىمد سمٕم٨م ضمٞمًِم وسمٚمٖمتٝمؿ ألًْم 

ؾمٕمد سمـ أيب رسح ىمد ٟمٗمذ آظمر ُمع ُمٕم٤مول٦م سمـ ظمدل٩م، وأن أدؾ اًمٙمقوم٦م ىمد سمٕمثقا اًم٘مٕم٘م٤مع 

٤م ذم ضمٞمش، ومٕمٜمد ذًمؽ صٛمٛمقا قمغم سمـ قمٛمرو ذم ضمٞمش، وأن أدؾ اًمبٍمة سمٕمثقا جم٤مؿمٕمً 

وا اًمٗمرص٦م سم٘مٚم٦م اًمٜم٤مس وهمٞمبتٝمؿ ذم احل٩م، وأطم٤مـمقا سم٤مًمدار، أُمردؿ وسم٤مًمٖمقا ومٞمف، واٟمتٝمز

وضمدوا ذم احلّم٤مر، وأطمرىمقا اًمب٤مب، وشمسقروا ُمـ اًمدار اعمت٤ممخ٦م ًمٚمدار، يمدار قمٛمرو سمـ 

 ًٓ  طمزم وهمػمد٤م، وطم٤مضمػ اًمٜم٤مس قمـ قمثامن أؿمد اعمح٤مضمٗم٦م، واىمتتٚمقا قمغم اًمب٤مب ىمت٤م

أسمق درلرة ل٘مقل: دذ لقم ـم٤مب ا، وشمب٤مرزوا وشمراضمزوا سم٤مًمِمٕمر ذم ُمب٤مرزهتؿ، وضمٕمؾ ؿمدلدً 

 ذم اًمرضاب ومٞمف.
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وىمتؾ ـم٤مئٗم٦م ُمـ أدؾ اًمدار وآظمرون ُمـ أوًمئؽ اًمٗمج٤مر، وضمرح قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم 

ضمراطم٤مت يمثػمة، ويمذًمؽ ضمرح احلسـ سمـ قمكم وُمروان سمـ احلٙمؿ وم٘مٓمع إطمدى قمٚمب٤مولف 

 .ادـ ومٕم٤مش أو ىم٣م طمتك ُم٤مت(
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 علٕ بً أبٕ طالب زضٕ اهلل عيُ
ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف، ودق أطمد اًمٕمنمة ودق صٝمر رؾمقل اهلل صغم أُم٤م قمكم سمـ أيب 

اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ، واسمـ قمٛمف وهمػمد٤م ُمـ ومْم٤مئٚمف، ومٚمؿ ُيّمؾ ٕطمد ُمـ اخلٚمٗم٤مء 

 ُم٤م طمّمؾ ًمف ُمـ آسمتم ء ُمـ أول ُمب٤ملٕمتف سم٤مخلم وم٦م إمم أن ىمتؾ.

 ؾ  وذفؽ ف خؾػ ظ    أقؾ وفو م ظـ  ا  ع ف ح ك  سؾؿ ؿ ؾ  ظثامن، وجلق  ؿ

ظثامن إػ صػف خ وًظ ، وظ م ؿ رتف يف أول وب ر ظذ تسؾقؿ ؿ ؾ  ظثامن، ووجقد 

ود وقعغ فف ـ ًل ، ؾلك  ره ريض وهلل ظـف وف  دؿقن ؿؾقؾ، وض ئػ  قؿ خم صؿقه 

 و ـ وئقه، وض ئػ  وفوقع  خ فقه وترـقه.

تكم سمم ء ، وًمذًمؽ ومٚم٘مد ىم٤مشمٚمٝمؿ، وًم٘مد اسموإن زقمٛمقا أهنؿ ُمٕمفواخلقارج دؿ أقمداؤه، 

 (:6-11/5) "اًمبدال٦م واًمٜمٝم٤مل٦م"قمٔمٞماًم، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم 

قمٚمٞمف إُمقر، واضٓمرسم٧م قمٚمٞمف  )ويم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم ريض اهلل قمٜمف ىمد اٟمت٘مْم٧م

قمـ اًم٘مٞم٤مم ُمٕمف، واؾمتٗمحؾ ٙمٛمٚمقا ٟمو ؿإطمقال، وظم٤مًمٗمف ضمٞمِمف ُمـ أدؾ اًمٕمراق وهمػمد

زاقمٛملم أن آُمرة عمٕم٤مول٦م سمٛم٘مت٣م طمٙمؿ  أُمر أدؾ اًمِم٤مم، وص٤مًمقا وضم٤مًمقا لٛمٞمٜم٤م وؿمامٓ،

احلٙمٛملم ذم ظمٚمٕمٝمام قمٚمٞم٤م وشمقًمٞم٦م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ُمٕم٤مول٦م قمٜمد ظمٚمق آُمرة قمـ أطمد، 

وىمد يم٤من أدؾ اًمِم٤مم سمٕمد اًمتحٙمٞمؿ لسٛمقن ُمٕم٤مول٦م آُمػم، ويمٚمام ازداد أدؾ اًمِم٤مم ىمقة 

 ضٕمػ ضم٠مش أدؾ اًمٕمراق، دذا وأُمػمدؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ظمػم أدؾ آرض ذم ذًمؽ

                                                        

 ويف كسخ : تـػ  . (1)
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اًمزُم٤من، أقمبددؿ وأزدددؿ، وأقمٚمٛمٝمؿ وأظمِم٤مدؿ هلل قمز وضمؾ، وُمع دذا يمٚمف ظمذًمقه 

وختٚمقا قمٜمف طمتك يمره احلٞم٤مة ومتٜمك اعمقت، وذًمؽ ًمٙمثرة اًمٗمتـ وفمٝمقر اعمحـ، ومٙم٤من لٙمثر 

أن ل٘مقل: ُم٤م ُيبس أؿم٘م٤مد٤م، أي ُم٤م لٜمتٔمر ؟ ُم٤م ًمف ٓ ل٘متؾ ؟ صمؿ ل٘مقل: واهلل ًمتخْمبـ دذه 

 ادـِمػم إمم د٤مُمتف(. ولولِمػم إمم حلٞمتف ُمـ دذه 

 (:15-11/12وىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل ذم اًمبدال٦م )

)ذـر ولـ جر ر وؽر ووح   ريـ ظؾريام  وف ري ر خ ووفسرير وأ ري م وفـري س أن ث ثري   ريـ 

وقؿ ظا  وفرمحـ لـ ظؿرو ودعرو  ل لـ  ؾ ؿ وكؿري ثريؿ وفؽـري ي حؾقريػ  وخلقورج

ألؾج صعره  ع صحؿ  أذكقريف ويف  وـ ن أشؿر حسـ وفقجف ،لـل حـقػ   ـ ــ ن ودرصي

 وجفف أثر وفس قد.

وج ؿعريقو ؾ ري وـروو  -وظؿرو لـ لؽر وف ؿقؿريل  أ ًضري   ،ووفزك لـ ظا  وهلل وف ؿقؿل

 ؿ ؾ ظع إخقوهنؿ  ـ أقؾ وفـفروون

ؾسمحقو ظؾريقفؿ وؿري فقو:  ري ذو ك ريـع ل فاؼري   لعري قؿ ؟ ـري كقو ةا خيري ؾقن يف وهلل فق ري  

قـ  أئؿ  وفض ل ؾؼ ؾـ قؿ ؾلرحـ   ريـفؿ وفريا د وأخري ك   ريـفؿ ةائؿ، ؾؾق رش ـ  أكػسـ  ؾلت

 لـ أيب ض فب.ولـ  ؾ ؿ: أ   أك  ؾلـػقؽؿ ظع  ثلر إخقوكـ  ؟ ؾؼ ل

 .وؿ ل وفزك وأك  أـػقؽؿ  ع و  

 وؿ ل ظؿرو لـ لؽر وأك  أـػقؽؿ ظؿرو لـ وفع ص. 

قد ؾ ع قريري وو وتقوثؼريريقو أن ةا  ريريـؽص رجريريؾ  ريريـفؿ ظريريـ صريري حاف ح ريريك  ؼ ؾريريف أو  ؿريري

ؾلخ وو أشق ؾفؿ ؾسؿقق  ووتع وو فساع ظؼن  ريـ ر ضري ن أن  اقري  ـريؾ ووحري   ،دوكف

ؾل   ولـ  ؾ ؿ ؾس ر إػ وفؽقؾ  ؾ خؾف  وـري ؿ أ ريره  ، ـفؿ ص حاف يف لؾ ه وف ي قق ؾقف
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ح ك ظـ أصح لف  ـ وخلقورج وف  ـ قؿ   ، ؾاقـام قق ج فس يف ؿريقم  ريـ لـريل وفرلري ب 

إذو أؿاؾ  و رأن  ـفؿ  ؼ ل هل  ؿطري م لـري  وفوري ـ  ، ؿري      وـرون ؿ  قؿ  قم وفـفروون

ؿ ؾ ظريع  ريقم وفـفريروون أل قري  وأخ قري ، وـ كري  ؾ ئؼري  وجلريامل  وريفقرن لريف، وـ كري  ؿري  

وكؼطع  يف ودس   وجل  ع ت عا  ؾقف، ؾؾام رآق  ولريـ  ؾ ريؿ شريؾا  ظؼؾريف وكجري ح ج ريف 

وأن ، درقؿ وخ د ري  وؿقـري قف ث ث  آةا  وف ل ج   هل ، وخطاف  إػ كػسف  ؾ صسض  ظؾ

  ؼ ؾ هل  ظع لـ أيب ض فب.

ووهلل    ج   يب إػ ق ه وفاؾ ن إةا ؿ ؾ ظع، ؾ زوجف  ودخؾ    ثريؿ  و ،ؿ ل: ؾفق فؽ

  ـ ؿق ف ،  ـ تريقؿ وفرلري ب  ؼري ل فريف وردون، رشظ  حتر ف ظذ ذفؽ وك ل  فف رجً  

 .وفقؽقن  عف رد ً 

صري عل وب  ؼري ل فريف صرياقب لريـ ك ري ن آخرير ووش امل ظا  وفرمحـ لريـ  ؾ ريؿ رجريً   

وكروري ؿ ل فف ولـ  ؾ ؿ: قؾ فؽ يف رش  وف كق  ووآلخرن ؟ ؾؼري ل: و ري  ذوك: ؿري ل ؟ 

 و ـقػ تؼ ر ظؾقف ؟  إدً ؿ ؾ ظع، ؾؼ ل: ثؽؾ ؽ أ ؽ، فؼ  جئ  صقئً 

أـؿـ فف يف ودس   ؾنذو خرج ف  ن وفغ ون ص دك  ظؾقريف ؾؼ ؾـري ه، ؾرينن ك قكري   :ؿ ل 

 وأدرــ  ثلرك ، وإن ؿ ؾـ  ؾام ظـ  وهلل خر  ـ وف كق .، صػقـ  أكػسـ 

ش م وؿرول ف  ـ أققن ظع ؟ ؿ  ظرؾ  ش لؼ ف يف وإلؾؼ ل: وحيؽ فق ؽر ظع ـ ن 

 و فؼ ؾف.رشقل وهلل صذ وهلل ظؾقف وشؾؿ ؾام أج ا أكؼح ص رً 

 ؿري ل: ؾـؼ ؾريف لؿريـ ؿ ريؾ  ريـ ،ؾؼ ل: أ ري  تعؾريؿ أكريف ؿ ريؾ أقريؾ وفـفريروون ؟ ؾؼري ل: لريذ

 خقوكـ .إ
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فقؾري  وجلؿعري   ودخؾ صفر ر ض ن ؾقوظري قؿ ولريـ  ؾ ريؿ ،ؾلج لف إػ ذفؽ لع  ةاي

، وؿ ل: ق ه وفؾقؾ  وف ل ووظ د أصح يب ؾقف  أن  ثلروو لؿع و ري  فساع ظؼن فقؾ  خؾ 

وقريؿ  -وقريؿ ولريـ  ؾ ريؿ، ووردون، وصرياقب  -وظؿرو لـ وفع ص ؾ    قمةا  وفث ث  

ؾ وفسري ن وف ريل خيريرج  ـفري  ظريع، ؾؾريام خريرج جعريؾ  و ؿؾقن ظذ شققؾفؿ ؾ ؾسقو  ؼ ل

 ـفض وفـ س  ـ وفـقم إػ وف  ن، و ؼقل: وف  ن وف ري ن ؾثري ر إفقريف صرياقب ل فسريقػ 

ؾرضلف ؾقؿع يف وفط ق، ؾرضلف ولـ  ؾ ؿ ل فسقػ ظذ ؿركف ؾس ل د ريف ظريذ كق ريف ريض 

صريح لؽ،  بحؽريؿ إةا هلل فريقس فريؽ  ري  ظريع وةاوهلل ظـف، ود  رضلف ولـ  ؾ ريؿ ؿري ل: ةا 

َٚء َمْرَضاِٚت ا  :وجعؾ   ؾق ؿقفف تع ػ  ٌَ َسُف اْبتِ ٍْ َٕ ي  ـْ َيْؼِ ـَ افْ ِٚس َم  َرُؤوٌف هللَُ َواهللََِوِم

َبااٚدِ  ًِ ــرة:  بِْٚف وكريري دى ظريريع: ظؾريريقؽؿ لريريف، وقريريرب وردون ؾلدرـريريف رجريريؾ  ريريـ  [ 207] اًمب٘م

وؿري م   د وفـري س، و سريؽ ولريـ  ؾ ريؿحرض قد ؾؼ ؾف، وذقب صاقب ؾـ   لـػسف وؾ

جع ن لـ قارن لـ أيب وقريب ؾ ريذ ل فـري س صري ن وفػ رير، ومحريؾ ظريع إػ  ـزفريف،  ظع

ؾؼري ل فريف:  -ؿاحريف وهلل  -ومحؾ إفقف ظا  وفرمحـ لـ  ؾ ؿ ؾلوؿػ لغ    ف وقق  ؽ ق  

ؾام محؾؽ ظذ ق و: ؿ ل ؟ صريح تف أرلعريغ :  أمل أحسـ إفقؽ ؟ ؿ ل: لذ: ؿ لأي ظ و وهلل

 لريف، وةا أروك  ؼ ؾ لف رش خؾؼف، ؾؼ ل فف ظريع ةا أروك إةا  ؼ ريقةًا    وشلف  وهلل أنصا ًح 

 (وقري.إةا  ـ رش خؾؼ وهلل، ثؿ ؿ ل: إن    ؾ ؿ ؾقه وإن ظو  ؾلك  أظؾؿ ـقػ أصـع لف
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 احلطني بً علٕ بً أبٕ طالب زضٕ اهلل عيَنا
 :289-287صـ "اًمرل٤مض اعمستٓم٤مسم٦م"ىمتؾ ُمٔمٚمقًُم٤م ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل اًمٕم٤مُمري ذم 

ُم٤م احلسلم ريض اهلل قمٜمف، وم٢مٟمف عم٤م ُم٤مت ُمٕم٤مول٦م،وسم٤ملع اًمٜم٤مس ُمـ سمٕمده ًمٞمزلد، )وأ

 اهلل سمـ اًمزسمػم. اُمتٜمع ُمـ سمٞمٕمتف دق وقمبد

وم٠مُم٤م احلسلم ومٜمٝمض إمم اًمٙمقوم٦م ذم سمٜمل د٤مؿمؿ ويمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، وأهنض لزلد 

عمح٤مرسمتف قمبٞمداهلل سمـ زل٤مد، وأهنض اسمـ زل٤مد ًمذًمؽ احلر سمـ زل٤مد، وقمٛمرو سمـ ؾمٕمد، 

٘مقا سمٙمرسمم ء ذم ُمقضع لٕمرف سم٤مًمٓمػ ظم٤مرج اًمٙمقوم٦م، وم٘متؾ احلسلم ريض اهلل قمٜمف وم٤مًمت

 دٜم٤مك، وىمتؾ ُمٕمف اصمٜم٤من وصمامٟمقن ُمب٤مرزة.

 ومٛمـ وًمده وإظمقشمف وسمٜمل قمٛمف شمسٕم٦م وقمنمون رضممً ، وىمٞمؾ دون ذًمؽ.

ويم٤من ىمتٚمف لقم اجلٛمٕم٦م، وىمٞمؾ لقم اًمسب٧م لقم قم٤مؿمقراء ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم قمـ 

وصمم صمقن ُمع أسمٞمف، وقمنم ُمع أظمٞمف  ٜم٦م، ؾمبع ُمع ضمدهؾم٧م ومخسلم أو ؾمبع ومخسلم ؾم

 وقمنم سمٕمده.

واؾمتْمٞمؿ اعمسٚمٛمقن ذم ىمتؾ احلسلم وؿمٞمٕمتف اؾمتْم٤مُم٦م قمٔمٞمٛم٦م طمتك يم٠مهنؿ مل شمّمبٝمؿ 

 ُمّمٞمب٦م ىمبٚمٝم٤م، وؾمٛمل ذًمؽ اًمٕم٤مم قم٤مم احلزن.

 وذيمر اسمـ طمزم أن طمزوم اإلؾمم م اًمٕمٔم٤مم أرسمٕم٦م:

 أوهل٤م: ىمتؾ قمثامن ريض اهلل قمٜمف.

                                                        

 أي رشقل وهلل صذ وهلل ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ. (1)
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 حلسلم ريض اهلل قمٜمف.صم٤مٟمٞمٝم٤م: ىمتؾ ا

ىمتؾ ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اعمسٚمٛملم ُمـ سم٘م٤مل٤م اعمٝم٤مضمرلـ  ،صم٤مًمثٝم٤م: لقم طمرة واىمؿ اعمدلٜم٦م

وإٟمّم٤مر وأوٓددؿ، واٟمتٝمٙم٧م اعمدلٜم٦م واعمسجد اًمنملػ، وضم٤مًم٧م اخلٞمؾ ذم أرضم٤مئف، 

 وارصم٧م وسم٤مًم٧م، وأىم٤مم أل٤مًُم٤م مل لّمؾ ومٞمف مج٤مقم٦م.

 وإظمرى ظم٤ممتتٝم٤م. ،٤محتتٝم٤مود٤مشم٤من اًمقاىمٕمت٤من يمم مه٤م ذم زُمـ لزلد إول وم

 واحلزم اًمراسمع: ىمتؾ اسمـ اًمزسمػم سم٤معمسجد احلرام وصٚمبف أل٤مًُم٤م.

ىم٤مل: رأل٧م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف  وأؾمٜمد أمحد سمـ طمٜمبؾ قمـ اسمـ قمب٤مس

وؾمٚمؿ ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر أؿمٕم٨م أهمؼم، ُمٕمف ىم٤مرورة لٚمت٘مط ومٞمٝم٤م دًُم٤م، وم٘مٚم٧م: ل٤م رؾمقل اهلل ُم٤م 

 دذا؟

 صح٤مسمف مل أزل أًمت٘مٓمف ُمٜمذ اًمٞمقم.ىم٤مل: دم احلسلم وأ

ىم٤مل قمامر: قمـ اسمـ قمب٤مس ومحٗمٔمٜم٤م ذًمؽ اًمٞمقم، ومقضمدٟم٤مه ىمتؾ ذًمؽ اًمٞمقم، وم٘مد ظم٤مًمد 

سمـ قمٗمران، ويم٤من أطمد اًمزد٤مد اًمٕمب٤مد أل٤مًُم٤م، ومسئؾ قمـ ذًمؽ، وم٘م٤مل: أُم٤م شمرون ُم٤م ٟمزل سمٜم٤م؟ 

 صمؿ أٟمِم٠م ل٘مقل:

 جريريريري ؤوو لرأشريريريريؽ  ريريريري  لريريريريـ لـريريريري  حمؿريريريري 

 

   ريريريريريريريريريريريريز ً  ل   ئريريريريريريريريريريريريف تريريريريريريريريريريريريز ق 

 لريريريريريؽ  ريريريريري  لريريريريريـ لـريريريريري  حمؿريريريريري  وـريريريريريلكام 

 

 رً ًو ظ  ريريريريريري  ـ رشريريريريريريقةاؿ ؾريريريريريريقو جفريريريريريري 

 ؿ ؾريريريريريريريريريريقك ظطوريريريريريريريريريري ًك  ومل  سؿاريريريريريريريريريريقو 

 

 يف ؿ ؾريريريريريريريريريؽ وف ـز ريريريريريريريريريريؾ ووف ريريريريريريريريريريلو  

 و ؽريريريريريريريريزون لريريريريريريريريلن ؿ ؾريريريريريريريري  وإكريريريريريريريريام 

 

 ؿ ؾريريريريريريريقو لريريريريريريريؽ وف ؽاريريريريريريرير ووف فؾريريريريريريريق 

 

                                                        

 ( وقق حسـ.1/242  أثا ـ ه ـام  يف ودسـ  )ظـ  وفع  ري ظـ أيب ظا س ووف قوب   (1)
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وؿ  ف  طقف  و وفقرن يف ـ ب وف  ر خ، وأ   أـ ذ ب وفوقع ، ؾ   عرج ظؾقف  

متؽـ  ـف ظ وه، و قوؿػفؿ صفرن يف خ ةان وكؼ  وخ فقه ح ك هلؾ قؿ وف  ـ خ كق

 وأقؾف، وكرصن وفا ضؾ وأقؾف.
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ب املتْازًٓ الرًٓ اختفْا خًْفا مً احلجاج بً ْٓضف امً نت
 (318للخافظ عبد الغين بً ضعٔد األشدٖ ت )

 أسمق قمٛمرو سمـ اًمٕمم ء اًمتٛمٞمٛمل ؿمٞمخ اًم٘مراء واًمٕمرسمٞم٦م. -1

 شمقارى ُمـ احلج٤مج، ودرب إمم اًمٞمٛمـ.

 حلسـ سمـ أيب احلسـ اًمبٍمي.ا -2

 (. سمـ احل٤مرث اهل٤مؿمٛمل اعمٚم٘م٥م )سمبفقمبداهلل -3

 إسمرادٞمؿ سمـ لزلد اًمٜمخٕمل أسمق قمٛمران اًمٗم٘مٞمف. -4

 جم٤مدد سمـ ضمؼم أسمق احلج٤مج. -5

 ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٝمران أسمق حمٛمد إقمٛمش. -6

 ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم إؾمدي اًمقاًمبل، وىمد فمٗمر سمف احلج٤مج، وىمتٚمف ُمٔمٚمقًُم٤م. -7

 (:4/337) "اًمسػم"ذدبل ذم ىم٤مل اإلُم٤مم اًم

)ـم٤مل اظمتٗم٤مؤه، وم٢من ىمٞم٤مم اًم٘مراء قمغم احلج٤مج يم٤من ذم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟملم، وُم٤م فمٗمروا 

 ادـسمسٕمٞمد إٓ ؾمٜم٦م مخس وشمسٕملم، اًمسٜم٦م اًمتل ىمٚمع اهلل ومٞمٝم٤م احلج٤مج(. 

 اخلقارج، وىمٞمؾ: إٟمف رضمع. قمٛمران سمـ طمٓم٤من اًمسدود، ودق ُمـ رؤوس -8

 سمـ ُمسٕمقد.قمقن سمـ قمبداهلل سمـ قمتب٦م  -9 

 سمٜمق اًمٕمب٤مس، درسمقا ُمـ احلج٤مج ىمبؾ ُمّمػم إُمر إًمٞمٝمؿ. -10
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)أمحد بً حيبل(  ابتالٛ إماو أٍل الطي٘ ّاجلناع٘ يف شميُ
 زمحُ اهلل

اعم٠مُمقن اسمـ أيب ذم ظمم وم٦م اعم٠مُمقن أطمد ظمٚمٗم٤مء سمٜمل اًمٕمب٤مس، اؾمتحقذ قمغم اخلٚمٞمٗم٦م 

أن ُمـ مل ل٘مؾ سمخٚمؼ اًم٘مرآن زم، وًمبس قمٚمٞمف طمتك أىمٜمٕمف سم٠من اًم٘مرآن خمٚمقق، وداود اعمٕمتز

 يم٤مومر، ودقمك اًمٜم٤مس إمم دذه اًمٗمٙمرة.

وول ع يف ق و خؾؼ ـثر  ـ وفعؾام ، ؾؿـفؿ  ـ تلول ذفؽ، و ـفؿ ؿ ؾ، و ـفؿ 

رضب وش ـ وأوذي يف وهلل أص  وفا  ،  ـفؿ لؾ ذروهتؿ وإل  م أمح  رمحف وهلل، ؾنكف 

 ودوو.صز ظذ وفا    ـ ش ـ ورضب، ومل  قوؾؼفؿ ظذ    أر

ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق اًمٗمْمؾ ص٤مًمح سمـ أمحد سمـ طمٜمبؾ ذم ؾمػمة اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ 

 :65-51صـ

 ذنس حمي٘ إضخام املعتصه ألبٕ زمحُ اهلل
ىم٤مل أيب رمحف اهلل: عم٤م يم٤من ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ًمٞمٚم٦م شمسع قمنمة ظمٚم٧م ُمٜمف، طمقًم٧م ُمـ 

يمؾ لقم رضمٚملم  ، وأٟم٤م ُم٘مٞمد سم٘مٞمد واطمد، لقضمف إزمى  اًمسجـ إمم دار إؾمح٤مق سمـ إسمرادٞمؿ

 ؾماممه٤م أيب.

ىم٤مل أسمق اًمٗمْمؾ: ومه٤م، أمحد سمـ رسم٤مح، وأسمق ؿمٕمٞم٥م احلج٤مم لٙمٚمامِّن ولٜم٤مفمراِّن، وم٢مذا 

قمل سم٘مٞمد، وم٘مٞمدت ومٛمٙمث٧م قمغم دذه احل٤مل صمم صم٦م أل٤مم، وص٤مر ذم رضمكم أرادا آٟمٍماف، دُ 

 أىمٞم٤مد. أرسمٕم٦م

وم٘م٤مل: قمٚمؿ اهلل  وم٘م٤مل زم أطمدمه٤م ذم سمٕمض إل٤مم ذم يمم م دار، وؾم٠مًمتف قمـ قمٚمؿ اهلل؟
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خمٚمقق، ىمٚم٧م: ل٤م يم٤مومر، يمٗمرت: وم٘م٤مل زم اًمرؾمقل اًمذي يم٤من ُيرض ُمٕمٝمؿ ُمـ ىمبؾ 

إؾمح٤مق، دذا رؾمقل أُمػم اعم١مُمٜملم، ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: إن دذا ىمد يمٗمر، ويم٤من ص٤مطمبف اًمذي 

جيلء ُمٕمف ظم٤مرج، ومٚمام دظمؾ ىمٚم٧م: إن دذا زقمؿ أن قمٚمؿ اهلل خمٚمقق، ومٜمٔمر إًمٞمف يم٤معمٜمٙمر 

٤مل أيب: وأؾمامء اهلل ذم اًم٘مرآن، واًم٘مرآن ُمـ قمٚمؿ اهلل، ومٛمـ زقمؿ قمٚمٞمف، ىم٤مل: صمؿ اٟمٍمف، ىم

 أن اًم٘مرآن خمٚمقق ومٝمق يم٤مومر، وُمـ زقمؿ أن أؾمامء اهلل خمٚمقق وم٘مد يمٗمر.

سمبٖم٤م إمم  -لٕمٜمل اعمٕمتّمؿ–ىم٤مل أيب: ومٚمام يم٤من اًمٚمٞمٚم٦م اًمراسمٕم٦م، سمٕمد قمِم٤مء أظمرة وضمف 

إهن٤م واهلل ٟمٗمسؽ، إٟمف  إؾمح٤مق، ل٠مُمره سمحٛمكم، وم٠مدظمٚم٧م قمغم إؾمح٤مق، وم٘م٤مل زم: ل٤م أمحد!

ىمد طمٚمػ أن ٓ ل٘متٚمؽ سم٤مًمسٞمػ، وأن لرضسمؽ رضسًم٤م سمٕمد رضب، وأن لٚم٘مٞمؽ ذم ُمقضع 

ًٚ ﴿ٓ شمرى ومٞمف اًمِمٛمس، أًمٞمس ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ّٔ ًٚ َظَربِ َُْٚه ُؿْرمٕ ِْ ًَ ٚ َج  ٕ ، [3:اًمزظمرف]﴾إِ

 ٤م؟أومٞمٙمقن جمٕمقًٓ إٓ خمٚمقىمً 

َِ ﴿ىم٤مل أيب: وم٘مٚم٧م: وم٘مد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ًَ قلٍ َؾَج ـُ ْٖ ْهٍػ َم ًَ ـَ ْؿ   [5اًمٗمٞمؾ:]﴾ُٓ

 أومخٚم٘مٝمؿ؟ ىم٤مل: وم٘م٤مل: اذدبقا سمف.

ىم٤مل أيب: وم٠مٟمزًم٧م إمم ؿم٤مـملء دضمٚم٦م، وم٠مطمدرت إمم اعمقضع اعمٕمروف سمب٤مب اًمبست٤من، 

 وُمٕمل سمٖم٤م اًمٙمبػم ورؾمقل ُمـ ىمبؾ إؾمح٤مق.

شمرلدون ُمـ دذا؟ ىم٤مل: لرلدون ُمٜمف أن ل٘مقل:  وم٘م٤مل سمٖم٤م عمحٛمد احل٤مرس سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ُم٤م

 ٚمقق.اًم٘مرآن خم

وم٘م٤مل: ُم٤م أقمرف ؿمٞمئ٤ًم ُمـ دذا إٓ ىمقل: ٓ إًمف إٓ اهلل، وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلل، وىمراسم٦م 

أُمػم اعم١مُمٜملم ُمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ىم٤مل أيب: ومٚمام سٟم٤م إمم اًمِمط، أظمرضم٧م ُمـ 

اًمزورق، ومحٚم٧م قمغم داسم٦م، وإىمٞم٤مد قمكم، وُم٤م ُمٕمل أطمد لٛمسٙمٜمل، ومجٕمٚم٧م أيم٤مد أظمر 
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ٟمتٝمك يب إمم اًمدار ، وم٠مدظمٚم٧م صمؿ ظمرج يب إمم طمجرة، ومّمػمت ذم سمٞم٧م قمغم وضمٝمل طمتك ا

ُمٜمٝم٤م، وأهمٚمؼ قمكم اًمب٤مب، وأىمٕمد قمٚمٞمف رضمؾ، وذًمؽ ذم ضمقف اًمٚمٞمؾ، وًمٞمس ذم اًمبٞم٧م 

رساج، وم٤مطمتج٧م إمم اًمقضقء، ومٛمددت لدي أـمٚم٥م ؿمٞمًئ٤م ، وم٢مذا سم٢مٟم٤مء ومٞمف ُم٤مء وـمس٧م، 

وم٠مظمذ سمٞمدي وم٠مدظمٚمٜمل ومتٝمٞم٠مت ًمٚمّمم ة، وىمٛم٧م أصكم، ومٚمام أصبح٧م ضم٤مءِّن اًمرؾمقل، 

اًمدار، وإذا دق ضم٤مًمس، واسمـ أيب دؤاد طم٤مرض، وىمد مجع أصح٤مسمف، واًمدار هم٤مص٦م سم٠مدٚمٝم٤م، 

دٟمف ، ومٚمؿ لزل لدٟمٞمٜمل طمتك ىمرسم٧م ُمٜمف، صمؿ ىم٤مل زم: ادٟمف، اومٚمام دٟمقت ُمٜمف ؾمٚمٛم٧م ، وم٘م٤مل: 

 اضمٚمس، ومجٚمس٧م، وىمد أصم٘مٚمتٜمل إىمٞم٤مد، ومٚمام ُمٙمث٧م دٜمٞمٝم٦م، ىمٚم٧م: شم٠مذن ذم اًمٙمم م؟

 ، ىمٚم٧م: إمم ُم٤م دقم٤م إًمٞمف رؾمقًمف؟شمٙمٚمؿ ىم٤مل:

 ىم٤مل: إمم ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل، ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: وم٠مٟم٤م أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل.

ىم٤مل صمؿ ىمٚم٧م: إن ضمدك اسمـ قمب٤مس طمٙمك أن وومد قمبد اًم٘مٞمس عم٤م ىمدُمقا قمغم اًمٜمبل 

: ىم٤مًمقا »أشمدرون ُم٤م اإللامن؟ «صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: أُمردؿ سم٤مإللامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم، وم٘م٤مل: 

 اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ.

ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل ، وأن حمٛمًدا رؾمقل اهلل، وإىم٤مم اًمّمم ة، وإلت٤مء اًمزيم٤مة، «ىم٤مل: 

 .»وصقم رُمْم٤من، وأن شمٕمٓمقا اخلٛمس ُمـ اعمٖمٜمؿ

أسمق اًمٗمْمؾ، ىم٤مل: طمدصمٜمل أيب ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ ؿمٕمب٦م ىم٤مل: ىم٤مل 

ٜمف ىم٤مل: إن وومد قمبد اًم٘مٞمس عم٤م طمدصمٜمل أسمق محزة ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قم

 . (1)ىمدُمقا قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمردؿ سم٤مإللامن، ومذيمر ُمثؾ ذًمؽ

                                                        

 ( ظـ ولـ ظا س. 17( و سؾؿ لرؿؿ )53رووه وفاخ ري لرؿؿ ) (1)
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ىم٤مل أسمق اًمٗمْمؾ، ىم٤مل أيب: وم٘م٤مل زم قمٜمد ذًمؽ ًمقٓ أِّن وضمدشمؽ ذم لد ُمـ يم٤من ىمبكم ُم٤م 

قمرض٧م ًمؽ، صمؿ اًمتٗم٧م إمم قمبد اًمرمحـ سمـ إؾمح٤مق وم٘م٤مل ًمف: ل٤م قمبد اًمرمحـ، أمل آُمرك أن 

 شمرومع اعمحٜم٦م؟

ىم٤مل أيب: وم٘مٚم٧م ذم ٟمٗمز، اهلل أيمؼم، إن ذم دذا ًمٗمرضًم٤م ًمٚمٛمسٚمٛملم ىم٤مل صمؿ ىم٤مل: 

ٟم٤مفمروه، ويمٚمٛمقه، صمؿ ىم٤مل: ل٤م قمبد اًمرمحـ! يمٚمٛمف، وم٘م٤مل زم قمبد اًمرمحـ: ُم٤م شم٘مقل ذم 

 اًم٘مرآن؟

 ىمٚم٧م: ُم٤م شم٘مقل ذم قمٚمؿ اهلل؟ ىم٤مل: ومسٙم٧م.

ل٤م أُمػم اعم١مُمٜملم! ل: ىم٤مل أيب: ومجٕمؾ لٙمٚمٛمٜمل دذا ودذا، وم٠مرد قمغم دذا صمؿ أىمق

 ُمـ يمت٤مب اهلل أو ؾمٜم٦م رؾمقًمف أىمقل سمف.أقمٓمقِّن ؿمٞمئ٤ًم 

 ومٞم٘مقل زم اسمـ أيب دؤاد، وأٟم٧م ٓ شم٘مقل إٓ يمام ذم يمت٤مب اهلل أو ؾمٜم٦م رؾمقًمف.

 شم٠موًم٧م ُم٤م ُيبس قمٚمٞمف، ول٘مٞمد قمٚمٞمف. ىم٤مل: وم٘مٚم٧م ًمف: شم٠موًم٧م شم٠مولمً ، وم٠مٟم٧م أقمٚمؿ، وُم٤م

 اعم١مُمٜملم، ض٤مل ُمْمؾ ُمبتدع ل٤م أُمػم ىم٤مل: وم٘م٤مل اسمـ أيب دؤاد: ومٝمق واهلل ل٤م أُمػم

 اعم١مُمٜملم، ود١مٓء ىمْم٤مشمؽ واًمٗم٘مٝم٤مء ومسٚمٝمؿ. 

 ىم٤مل: ومٞم٘مقل هلؿ: ُم٤م شم٘مقًمقن؟

 ومٞم٘مقًمقن: ل٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، دق ض٤مل ُمْمؾ ُمبتدع.

 ىم٤مل: ومم  لزاًمقن لٙمٚمٛمقِّن.

َمٚ ﴿وىم٤مل: وضمٕمؾ صقيت لٕمٚمق قمغم أصقاهتؿ، وم٘م٤مل زم إٟمس٤من ُمٜمٝمؿ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ؿْ  ِٓ ْٖتِٔ ِْؿ ُُمَْدٍث  َي ـْ َرِّبِّ ٍر ِم ـْ ـْ ِذ  ومٞمٙمقن حمدصم٤ًم إٓ خمٚمقىم٤ًم؟ [2:ٟمبٞم٤مءإ]﴾ِم

رِ ﴿ىمٚم٧م ًمف: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـْ ْرمِن ِذي افذِّ َُ وم٤مًمذيمر دق اًم٘مرآن،  [1ّص:] ﴾ص َواْف
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 وشمٚمؽ ًمٞمس ومٞمٝم٤م أًمػ وٓم.

 ىم٤مل: ومجٕمؾ اسمـ ؾمامقم٦م ٓ لٗمٝمؿ ُم٤م أىمقل.

 قا: إٟمف ل٘مقل يمذا ويمذا.ىم٤مل: ومجٕمؾ ل٘مقل هلؿ ُم٤م ل٘مقل؟ ىم٤مل: وم٘م٤مًم

ل٤م دٜمت٤مه، شم٘مرب إمم اهلل سمام اؾمتٓمٕم٧م، «ىم٤مل: وم٘م٤مل زم إٟمس٤من ُمٜمٝمؿ طمدل٨م ظمب٤مب: 

 .(1)شوم٢مٟمؽ ًمـ شمت٘مرب إًمٞمف سمٌمء أطم٥م إًمٞمف ُمـ يمم ُمف

 ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: ٟمٕمؿ دٙمذا دق.

 ىم٤مل: ومجٕمؾ اسمـ أيب دؤاد لٜمٔمر إًمٞمف، ولٚمحٔمف ُمتٖمٞمٔم٤ًم قمٚمٞمف.

ءٍ َخٚ﴿ىم٤مل أيب، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ، أًمٞمس ىم٤مل:  ؾِّ َرْ ـُ  .[102:إٟمٕم٤مم]﴾فُِؼ 

ءٍ ﴿ىم٤مل: ىمٚم٧م: ىمد ىم٤مل:  ؾ  َرْ ـُ ُر   ، ومدُمرت إٓ ُم٤م أراد اهلل.[25:طم٘م٤مفإ]﴾ُتَدمِّ

 إن اهلل شمب٤مرك»وىم٤مل: وم٘م٤مل زم سمٕمْمٝمؿ ومٞمام ل٘مقل، وذيمر طمدل٨م قمٛمران سمـ طمّملم: 

 ، وم٘م٤مل: إن اهلل ظمٚمؼ اًمذيمر.(2)شوشمٕم٤ممم يمت٥م اًمذيمر

 .يمت٥م اًمذيمرهمػم واطمد:  ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: دذا ظمٓم٠م، طمدصمٜم٤م

ىم٤مل أيب: ومٙم٤من إذا اٟم٘مٓمع اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ اقمؽمض اسمـ أيب دؤاد لتٙمٚمؿ، ومٚمام ىم٤مرب 

اًمزوال، ىم٤مل هلؿ: ىمقُمقا، صمؿ طمبس قمبد اًمرمحـ سمـ إؾمح٤مق ومخم  يب وسمٕمبد اًمرمحـ، 

ومجٕمؾ ل٘مقل زم: أُم٤م يمٜم٧م شمٕمرف ص٤محًل٤م اًمرؿمٞمدي؟ يم٤من ُم١مديب، ويم٤من ذم دذا اعمقضع 

                                                        

وهلل لـ أمح  يف وظا   ،(35)ص «وفزق »وأمح  يف  ،(511-10/510) «ود ـػ»رووه ولـ أيب صقا  يف  (1)

وفثؿر يف لق ن ظؼق ن  وؽرقؿ وقق حسـ، وؿ  ذـرد ضرؿف يف حتؼقؼ ؿطػ،(111و 96رؿؿ ) «وفسـ »

 أقؾ وبثر .

 (.3192رووه وفاخ ري لرؿؿ) (2)
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 ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمدار. ضم٤مًمس٤ًم، وأؿم٤مر إمم

ىم٤مل: ومتٙمٚمؿ وذيمر اًم٘مرآن، ومخ٤مًمٗمٜمل، وم٠مُمرت سمف ومسح٥م ووـملء، ىم٤مل أيب: صمؿ ضمٕمؾ 

 ل٘مقل زم: ُم٤م أقمرومؽ، أمل شمٙمـ شم٠مشمٞمٜم٤م؟

وم٘م٤مل ًمف قمبد اًمرمحـ: ل٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، أقمرومف ُمٜمذ صمم صملم ؾمٜم٦م، لرى ـم٤مقمتؽ، واحل٩م 

 واجلٝم٤مد ُمٕمؽ: ودق ُمم زم عمٜمزًمف.

ًمٗم٘مٞمف، وإٟمف ًمٕم٤ممل، ومم٤م لرسِّن، أن لٙمقن ُمثٚمف ُمٕمل، لرد ىم٤مل: ومجٕمؾ ل٘مقل: واهلل إٟمف 

قمٜمل أدؾ اعمٚمؾ، وًمئـ أضم٤مسمٜمل إمم رء ًمف ومٞمف أدٟمك ومرج ٕـمٚم٘مـ قمٜمف سمٞمدي، وٕوـمئـ 

 قم٘مبف، وٕريمبـ إًمٞمف سمجٜمدي.

 ىم٤مل: صمؿ اًمتٗم٧م إزم ومٞم٘مقل: وُيؽ ل٤م أمحد! ُم٤م شم٘مقل؟

 أو ؾمٜم٦م رؾمقًمف، ومٚمام ـم٤مل ىم٤مل: وم٠مىمقل ل٤م أُمػم اعم١مُمٜملم! أقمٓمقِّن ؿمٞمًئ٤م ُمـ يمت٤مب اهلل

سمٜم٤م اعمجٚمس ضجر، وم٘م٤مم، ومرددت إمم اعمقضع اًمذي يمٜم٧م ومٞمف، صمؿ وضمف إزم سمرضمٚملم 

ؾماممه٤م ومه٤م، ص٤مطم٥م اًمِم٤مومٕمل، وهمس٤من، ُمـ أصح٤مب اسمـ أيب دؤاد، لٜم٤مفمراِّن ومٞم٘مٞمامن 

ُمٕمل، طمتك إذا طمرض اإلومٓم٤مر وضمف إًمٞمٜم٤م سمامئدة قمٚمٞمٝم٤م ـمٕم٤مم، ومجٕمم  ل٠ميمم ن، وضمٕمٚم٧م 

اد ومٞم٘مقل زم: ل٤م ع اعم٤مئدة، وأىم٤مُم٤م إمم همد، وذم ظمم ل ذًمؽ جيلء اسمـ أيب دؤأشمٕمٚمؾ طمتك روم

قمٓمقِّن ؿمٞمًئ٤م ُمـ يمت٤مب اهلل أو ؾمٜم٦م أأُمػم اعم١مُمٜملم، ُم٤م شم٘مقل؟ وم٠مىمقل ًمف:  أمحد، ل٘مقل ًمؽ 

رؾمقًمف طمتك أىمقل سمف، وم٘م٤مل زم اسمـ أيب دؤاد، واهلل ًم٘مد يمت٥م اؾمٛمؽ ذم اًمسبٕم٦م ومٛمحقشمف، 

ف واهلل ًمٞمس دق اًمسٞمػ، إٟمف رضب سمٕمد رضب، صمؿ ل٘مقل وًم٘مد ؾم٤مءِّن أظمذدؿ إل٤مك، وإٟم

زم: ُم٤م شم٘مقل؟ وم٠مرد قمٚمٞمف ٟمحقًا مم٤م رددت قمٚمٞمف، صمؿ ل٠ميت رؾمقًمف، ومٞم٘مقل: ألـ أمحد سمـ 

قمامر، أظمق اًمرضمؾ اًمذي أٟمزًم٧م ذم طمجرشمف، ومٞمذد٥م صمؿ لٕمقد، ومٞم٘مقل: ل٘مقل ًمؽ أُمػم 
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د، ومم  لزال رؾمٚمف شم٠ميت. اعم١مُمٜملم: ُم٤م شم٘مقل؟ وم٠مرد قمٚمٞمف ٟمحقًا مم٤م رددت قمغم اسمـ أيب دؤا

ودق َيتٚمػ ومٞمام سمٞمٜمل وسمٞمٜمف، ول٘مقل: ل٘مقل ًمؽ أُمػم اعم١مُمٜملم: أضمبٜمل –ىم٤مل أمحد سمـ قمامر 

 طمتك أضملء وم٠مـمٚمؼ قمٜمؽ سمٞمدي.

 ىم٤مل: ومٚمام يم٤من ذم اًمٞمقم اًمث٤مِّن أدظمٚم٧م قمٚمٞمف.

 وم٘م٤مل: ٟم٤مفمروه، ويمٚمٛمقه.

ودذا، وم٢مذا ىم٤مل: ومجٕمٚمقا لتٙمٚمٛمقن، دذا ُمـ د٤مدٜم٤م، ودذا ُمـ د٤مدٜم٤م، وم٠مرد قمغم دذا 

ضم٤مؤوا سمٌمء ُمـ اًمٙمم م مم٤م ًمٞمس ذم يمت٤مب اهلل، وٓ ؾمٜم٦م رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، 

 وٓ ومٞمف ظمؼم وٓ أصمر، ىمٚم٧م: ُم٤م أدري ُم٤م دذا؟

ومٞم٘مقًمقن: ل٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، إذا شمقضمٝم٧م قمٚمٞمف احلج٦م قمٚمٞمٜم٤م وصم٥م، وإذا يمٚمٛمٜم٤مه سمٌمء 

 ل٘مقل: ٓ أدري ُم٤م دذا؟

 ىم٤مل: ومٞم٘مقل: ٟم٤مفمروه.

 ل٘مقل: ل٤م أمحد! إِّن قمٚمٞمؽ ؿمٗمٞمؼ.ىم٤مل: صمؿ 

 وم٘م٤مل رضمؾ ُمٜمٝمؿ: أراك شمذيمر احلدل٨م وشمٜمتحٚمف.

ُؿ ﴿ىم٤مل وم٘مٚم٧م ًمف: ُم٤م شم٘مقل ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  ُُ ِر ِمْثُؾ  اهللُُيقِصٔ ـَ ْؿ فِِذ  ـُ ِِف َأْوِٓد

ـ  َِٕسًٚء َؾْقَق اْثََْتْغِ  ـُ َْٔغِ َؾِْ٘ن  َث ْٕ ُ ْٕ  .[11:اًمٜمس٤مء]﴾َحظِّ ا

 اعم١مُمٜملم. وم٘م٤مل: ظمص اهلل هب٤م

 مً  قمبدًا هيقدل٤ًم أو ٟمٍماٟمٞم٤ًم؟شممً  أو يم٤من ىم٤مشمىم٤مل: وم٘مٚم٧م ًمف: ُم٤م شم٘مقل: إن يم٤من ىم٤م

 ىم٤مل: ومسٙم٧م.

ىم٤مل أيب: وإٟمام اطمتجج٧م قمٚمٞمف هبذا: ٕهنؿ يم٤مٟمقا ُيتجقن قمكم سمٔم٤مدر اًم٘مرآن، 
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 وًم٘مقًمف: أراك شمٜمتحؾ احلدل٨م.

ػم اعم١مُمٜملم، واهلل ويم٤من إذا اٟم٘مٓمع اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ اقمؽمض اسمـ أيب دؤاد ، ومٞم٘مقل: ل٤م أُم

ًمئـ أضم٤مسمؽ هلق أطم٥م إزم ُمـ ُمئ٦م أًمػ دلٜم٤مر، وُمئ٦م أًمػ دلٜم٤مر، ومٞمٕمٞمد ُم٤م ؿم٤مء اهلل ُمـ 

ذًمؽ، صمؿ أُمردؿ سمٕمد ذًمؽ سم٤مًم٘مٞم٤مم، وظمم  يب وسمٕمبد اًمرمحـ، ومٞمدور سمٞمٜمٜم٤م يمم م يمثػم، وذم 

ظمم ل ذًمؽ ل٘مقل زم: شمدقمق أمحد سمـ أيب دؤاد، وم٠مىمقل: ذًمؽ إًمٞمؽ، ومٞمقضمف إًمٞمف ومٞمجلء 

ؿ، ومٚمام ـم٤مل سمٜم٤م اعمجٚمس ىم٤مم، ورددت إمم اعمقضع اًمذي يمٜم٧م ومٞمف، وضم٤مءِّن ومٞمتٙمٚم

اًمرضمم ن اًمٚمذان يم٤مٟم٤م قمٜمدي سم٤مُٕمس، ومجٕمم  لتٙمٚمامن ومدار سمٞمٜمٜم٤م يمم م يمثػم، ومٚمام يم٤من 

مم٤م أيت سمف ذم أول ًمٞمٚم٦م وم٠مومٓمرا، وشمٕمٚمٚم٧م، وضمٕمٚم٧م  وىم٧م اإلومٓم٤مر ضملء سمٓمٕم٤مم قمغم ٟمحق

٠مشمٞمٜمل سمرؾم٤مًمتف قمغم ٟمحق مم٤م يم٤من أول ًمٞمٚم٦م، رؾمٚمف شم٠ميت أمحد سمـ قمامر ومٞمٛميض إًمٞمف، ول

وضم٤مءِّن اسمـ أيب دؤاد، وم٘م٤مل: إٟمف ىمد طمٚمػ أن لرضسمؽ رضسًم٤م سمٕمد رضب، وأن ُيبسؽ ذم 

 ُمقضع ٓ شمرى ومٞمف اًمِمٛمس.

 وم٘مٚم٧م ًمف: ومام أصٜمع؟

طمتك إذا يمدت أن أصبح، ىمٚم٧م خلٚمٞمؼ أن ُيدث ُمـ أُمري ذم دذا اًمٞمقم رء، وىمد 

دت هب٤م إىمٞم٤مد أمحٚمٝم٤م هب٤م إذا شمقضمٝم٧م إًمٞمٝمؿ، يمٜم٧م أظمرضم٧م شمٙمتل ُمـ رساولكم، ومِمد

وم٘مٚم٧م ًمبٕمض ُمـ يم٤من ُمع اعمقيمٚملم ارشمد زم ظمٞمٓم٤ًم، ومج٤مءِّن سمخٞمط، ومِمددت هب٤م إىمٞم٤مد، 

وأقمدت اًمتٙم٦م ذم اًمرساولؾ، وًمبستف يمرادٞم٦م أن ُيدث ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أُمري وم٠مشمٕمرى، ومٚمام يم٤من 

مم دار، وىمقم ذم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م أدظمٚم٧م قمٚمٞمف واًم٘مقم طمْمقر، ومجٕمٚم٧م أدظمؾ ُمـ دار إ

ُمٕمٝمؿ اًمسٞمقف، وىمقُمٝمؿ ُمٕمٝمؿ اًمسٞم٤مط، وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمزي واًمسم ح، وىمد طمنمت 

اًمدار اجلٜمد، ومل لٙمـ ذم اًمٞمقُملم اعم٤مضٞملم يمثػم أطمد ُمـ د١مٓء، طمتك إذا ست إًمٞمف، 
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ىم٤مل: ٟم٤مفمروه يمٚمٛمقه، ومٕم٤مدوا سمٛمثؾ ُمٜم٤مفمرهتؿ، ودار سمٞمٜمٜم٤م يمم م يمثػم، طمتك إذا يم٤من ذم 

ف ومج٤مءِّن، صمؿ اضمتٛمٕمقا ومِم٤موردؿ صمؿ ٟمح٤مدؿ، ودقم٤مِّن ومخم  يب اًمقىم٧م، اًمذي َيٚمق ومٞم

وسمٕمبد اًمرمحـ، وم٘م٤مل زم: وُيؽ ل٤م أمحد! أٟم٤م قمٚمٞمؽ واهلل ؿمٗمٞمؼ، وإِّن ٕؿمٗمؼ قمٚمٞمؽ ُمثؾ 

قمٓمقِّن ؿمٞمئ٤ًم ُمـ يمت٤مب اهلل، أؿمٗم٘متل قمغم د٤مروِّن اسمٜمل، وم٠مضمبٜمل، وم٘مٚم٧م: ل٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، 

وـم٤مل اعمجٚمس، ىم٤مل زم: قمٚمٞمؽ ًمٕمٜم٦م اهلل، أو ؾمٜم٦م رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومٚمام ضجر 

 ًم٘مد يمٜم٧م ـمٛمٕم٧م ومٞمؽ، ظمذوه واؾمحبقه.

ىم٤مل: وم٠مظمذت وؾُمحب٧ُم، صمؿ ظُمٚمٕم٧م، صمؿ ىم٤مل: اًمٕم٘م٤مسملم واًمسٞم٤مط ومجلء سم٤مًمٕم٘م٤مسملم 

 واًمسٞم٤مط.

ىم٤مل أيب: وىمد يم٤من ص٤مر إزم ؿمٕمرة أو ؿمٕمرشم٤من ُمـ ؿمٕمر اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، 

رادٞمؿ إمم اًمٍمة ذم يمؿ ىمٛمٞمِص، ومقضمف إزم: ُم٤م ومٍمرهتام يمؿ ىمٛمٞمِص، ومٜمٔمر إؾمح٤مق سمـ إسم

 دذا ُمٍم، ورِّن يمٛمؽ.

وم٘مٚم٧م: ؿمٕمر ُمـ ؿمٕمر اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وؾمٕمك سمٕمض اًم٘مقم إمم اًم٘مٛمٞمص 

 ًمٞمحرىمف ذم وىم٧م ُم٤م أىمٛم٧م سملم اًمٕم٘م٤مسملم.

 : ٓ حترىمقه، أٟمزقمقه قمٜمف. -لٕمٜمل اعمٕمتّمؿ–وم٘م٤مل هلؿ 

س٥م اًمِمٕمر اًمذي يم٤من ومٞمف، صمؿ ء قمـ اًم٘مٛمٞمص احلرق، سمىم٤مل: إِّن فمٜمٜم٧م إٟمف درى

صػمت سملم اًمٕم٘م٤مسملم، وؿمدت لدي، وضملء سمٙمرد ومجٚمس قمٚمٞمف، واسمـ أيب دؤاد ىم٤مئؿ 

قمغم رأؾمف، واًمٜم٤مس أمجٕمقن ىمٞم٤مم ُمـ طمرض وم٘م٤مل ًمف إٟمس٤من ممـ ؿمدِّن ظمذ ٟم٠ميت اخلِمبتلم 

 سمٞمدك وؿمد قمٚمٞمٝمام، ومٚمؿ أومٝمؿ ُم٤م ىم٤مل: ومتخ٤مًمٕم٧م لداي، عم٤م ؿمدت، ومل أُمسؽ اخلِمبتلم.

 اًمٗمْمؾ: ومل لزل أيب رمح٦م اهلل قمٚمٞمف لتقضمع ُمٜمٝمام إمم أن شمقذم. ىم٤مل أسمق 
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صمؿ ىم٤مل ًمٚمجم دلـ: شم٘مدُمقا، ومٜمٔمر إمم اًمسٞم٤مط، وم٘م٤مل: ائتقا سمٖمػمد٤م صمؿ ىم٤مل هلؿ: 

 شم٘مدُمقا.

 وم٘م٤مل ٕطمددؿ: ادٟمف، أوضمع ىمٓمع اهلل لدك.

 ومت٘مدم ومرضسمٜمل ؾمقـملم صمؿ شمٜمحك.

 صمؿ ىم٤مل ٔظمر: ادٟمف، أوضمع، ؿمد ىمٓمع اهلل لدك!

 ومرضسمٜمل ؾمقـملم صمؿ شمٜمحك. صمؿ شم٘مدم

ومٚمؿ لزل لدقمق واطمًدا سمٕمد واطمد، لرضسمٜمل ؾمقـملم ولتٜمحك، صمؿ ىم٤مم طمتك ضم٤مءِّن 

 ودؿ حمدىمقن يب.

 وم٘م٤مل: وُيؽ ل٤م أمحد! شم٘متؾ ٟمٗمسؽ؟

 وُيؽ، أضمبٜمل طمتك أـمٚمؼ قمٜمؽ سمٞمدي.

 ومجٕمؾ سمٕمْمٝمؿ ل٘مقل زم: ولٚمؽ، إُم٤مُمؽ قمغم رأؾمؽ ىم٤مئؿ.

رلد أن شمٖمٚم٥م د١مٓء يمٚمٝمؿ؟! ىم٤مل زم: قمجٞمػ، ومٜمخسٜمل سم٘م٤مئؿ ؾمٞمٗمف، ول٘مقل: شم

 غم رأؾمؽ ىم٤مئؿ!قموضمٕمؾ إؾمح٤مق سمـ إسمرادٞمؿ ل٘مقل: وُيؽ، اخلٚمٞمٗم٦م 

 ىم٤مل: صمؿ ل٘مقل سمٕمْمٝمؿ: ل٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، دُمف ذم قمٜم٘مل.

 ىم٤مل: صمؿ رضمع ومجٚمس قمغم اًمٙمرد، صمؿ ىم٤مل ًمٚمجم د: ادٟمف، ؿمد ىمٓمع اهلل لدك.

ق ل٘مقل: ؿمد، صمؿ مل لزل لدقمق سمجم د سمٕمد ضمم د، ومٞمرضسمٜمل سمسقـملم ولتٜمحك، ود

 ىمٓمع اهلل لدك.

صمؿ ىم٤مم إزم اًمث٤مٟمٞم٦م ومجٕمؾ ل٘مقل: ل٤م أمحد! أضمبٜمل، ومجٕمؾ قمبد اًمرمحـ اسمـ إؾمح٤مق 

ل٘مقل: ُمـ صٜمع سمٜمٗمسؽ ُمـ أصح٤مسمؽ ذم دذا إُمر ُم٤م صٜمٕم٧م؟ دذا ُيٞمك سمـ ُمٕملم، 
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 ودذا أسمق ظمٞمثٛم٦م، واسمـ أيب إرسائٞمؾ. 

 وضمٕمؾ لٕمدد مم ُمـ أضم٤مب.

 .ىم٤مل: وضمٕمؾ ودق ل٘مقل: وُيؽ ، أضمبٜمل

 ىم٤مل: ومجٕمٚم٧م أىمقل ٟمحق ُم٤م يمٜم٧م أىمقل هلؿ.

 ىم٤مل: ومرضمع ومجٚمس، صمؿ ضمٕمؾ ل٘مقل ًمٚمجم د: ؿمد، ىمٓمع اهلل لدك!

ىم٤مل أيب: ومذد٥م قم٘مكم، ومام قم٘مٚم٧م إٓ وأٟم٤م ذم طمجرة ُمٓمٚمؼ قمٜمل إىمٞم٤مد، وم٘م٤مل زم 

 إٟمس٤من ممـ طمرض: إٟم٤م أيمببٜم٤مك قمغم وضمٝمؽ، وـمرطمٜم٤م قمغم فمٝمرك سم٤مرل٦م، ودؾمٜم٤مك.

 سمذاك؟ىم٤مل أيب: وم٘مٚم٧م: ُم٤م ؿمٕمرت 

 ىم٤مل: ومج٤مؤوِّن سمسقلؼ، وم٘م٤مًمقا: اذب، وم٘مٚم٧م: ٓ أومٓمر.

 ومجلء سمف إمم دار إؾمح٤مق سمـ إسمرادٞمؿ.

 ىم٤مل أيب: ومٜمقدي سمّمم ة اًمٔمٝمر، ومّمٚمٞمٜم٤م اًمٔمٝمر.

 وىم٤مل اسمـ ؾمامقم٦م: صٚمٞم٧م واًمدم لسٞمؾ ُمـ رضسمؽ.

 وم٘مٚم٧م: سمف صغم قمٛمر، وضمرطمف لثٖم٥م دًُم٤م ومسٙم٧م.

ُمـ اًمسجـ ممـ لبٍم اًمرضب صمؿ ظمكم قمٜمف ومّم٤مر إمم اعمٜمزل، ووضمف إًمٞمف اًمرضمؾ 

واجلراطم٤مت لٕم٤مًم٩م ُمٜمف، ومٜمٔمر إًمٞمف وم٘م٤مل: ىم٤مل ًمٜم٤م: واهلل ًم٘مد رأل٧م ُمٜمف رضب اًمسٞمقط، 

وُم٤م رأل٧م رضسم٤ًم أؿمد ُمـ دذا، ًم٘مد ضمر قمٚمٞمف ُمـ ظمٚمٗمف، وُمـ ىمداُمف، صمؿ أدظمؾ ُمٞممً  ذم 

 سمٕمض شمٚمؽ اجلراطم٤مت.

، صمؿ ُمٙم٨م وم٘م٤مل: مل لٜمٗمؾ، ومجٕمؾ ل٠مشمٞمف ومٞمٕم٤مجلف، وىمد يم٤من أص٤مب وضمٝمف همػم رضسمف

ٕم٤مجلف ُم٤م ؿم٤مء اهلل، صمؿ ىم٤مل ًمف: إن دذا رء أرلد أن أىمٓمٕمف، ومج٤مء سمحدلدة، ومجٕمؾ لٕمٚمؼ ل
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اًمٚمحؿ هب٤م، ول٘مٓمٕمف سمسٙملم ُمٕمف، ودق ص٤مسمر ُيٛمد اهلل ًمذًمؽ، ومؼمأ ُمٜمف، ومل لزل لتقضمع 

 ُمـ ُمقاضع ُمٜمف، ويم٤من أصمر اًمرضب سمٞمٜم٤ًم ذم فمٝمره إمم أن شمقذم رمح٦م اهلل قمٚمٞمف.

أٟمجق ُمـ   ًم٘مد أقمٓمٞم٧م اعمجٝمقد ُمـ ٟمٗمز، وًمق َددُت أِّنؾمٛمٕم٧م أيب ل٘مقل: واهلل

 وٓ زم.  دذا إُمر يمٗم٤موم٤ًم ٓ قمكم

ىم٤مل أسمق اًمٗمْمؾ: أظمؼمِّن أطمد اًمرضمٚملم اًمٚمذلـ يم٤مٟم٤م ُمٕمف، وىمد يم٤من دذا اًمرضمؾ 

ص٤مطم٥م طمدل٨م ىمد ؾمٛمع وٟمٔمر ، صمؿ ضم٤مءِّن سمٕمد، وم٘م٤مل: ل٤م اسمـ أظمل، رمح٦م اهلل قمغم أيب 

ًم٘مد ضمٕمٚم٧م أىمقل ًمف ذم وىم٧م ُم٤م لقضمف إًمٞمٜم٤م  -لٕمٜمل–ا قمبد اهلل، واهلل ُم٤م رأل٧م أطمدً 

اًمٓمٕم٤مم: ل٤م أسم٤م قمبد اهلل، أٟم٧م ص٤مئؿ، وأٟم٧م ذم ُمقضع شم٘مٞم٦م، وًم٘مد قمٓمش وم٘م٤مل ًمّم٤مطم٥م 

 اًمنماب، ٟم٤موًمٜمل، ومٜم٤موًمف ىمدطم٤ًم ومٞمف ُم٤مء صمٚم٩م، وم٠مظمذه ومٜمٔمر إًمٞمف دٜمٞمٝم٦م صمؿ رده قمٚمٞمف.

 هلقل.ىم٤مل: ومجٕمٚم٧م أقمج٥م ُمـ صؼمه، قمغم اجلقع واًمٕمٓمش، وُم٤م دق ومٞمف ُمـ ا

ىم٤مل أسمق اًمٗمْمؾ: وىمد يمٜم٧م أًمتٛمس واطمت٤مل أن أوصؾ إًمٞمف ـمٕم٤مُم٤ًم أو رهمٞمٗم٤ًم، أو 

 رهمٞمٗملم ذم دذه إل٤مم، ومٚمؿ أىمدر قمغم ذًمؽ.

وأظمؼمِّن رضمؾ طمرضه ىم٤مل: شمٗم٘مدشمف ذم دذه إل٤مم اًمثم صم٦م، ودؿ لٜم٤مفمروٟمف، 

 ولٙمٚمٛمقٟمف ومام حلـ، وٓ فمٜمٜم٧م أن لٙمقن أطمد ذم ُمثؾ ؿمج٤مقمتف وؿمدة ىمٚمبف.

لقُم٤ًم، وىمٚم٧م ًمف: سمٚمٖمٜمل أن رضممً   -رمح٦م اهلل قمٚمٞمف–ٗمْمؾ: دظمٚم٧م قمغم أيب ىم٤مل أسمق اًم

ضم٤مء إمم ومْمؾ إٟمامـمل، وم٘م٤مل: اضمٕمٚمٜمل ذم طمؾ إذ مل أىمؿ سمٜمٍمشمؽ، وم٘م٤مل ومْمؾ: ٓ 

ـْ  ﴿ضمٕمٚم٧م أطمدًا ذم طمؾ، ومتبسؿ أيب وؾمٙم٧م، ومٚمام يم٤من سمٕمد أل٤مم ُمررت هبذه أل٦م:  َّ َؾ

َْٖجُرُه َظَذ  َح َؾ َِ ٚ َوَأْص ٍَ ، ومٜمٔمرت ذم شمٗمسػمد٤م، وم٢مذا دق ُم٤م طمدصمٜمل سمف [40:اًمِمقرى]﴾اهللَِظ

 ٧مثد٤مؿمؿ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ: ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اعمب٤مرك ىم٤مل: طمدصمٜمل ُمـ ؾمٛمع احلسـ ل٘مقل: إذا ضم
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إُمؿ سملم لدي اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم لقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٟمقدوا: ًمٞم٘مؿ ُمـ أضمره قمغم اهلل، ومم  ل٘مقم إٓ 

 ُمـ قمٗم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م.

ُمـ رضسمف إل٤مي، صمؿ ضمٕمؾ ل٘مقل: وُم٤م قمغم رضمؾ إٓ ىم٤مل أيب: ومجٕمٚم٧م اعمٞم٧م ذم طمؾ 

 يمم ُمف.  ادـلٕمذب اهلل سمسببف أطمدًا. 
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  اإلماو حمند بً إمساعٔل البدازٖ صاحب الصخٔح
قمٚمٞمف طمتك  ىمدم اًمبخ٤مري رمحف اهلل ٟمٞمس٤مسمقر ُمدة ُيدث قمغم اًمدوام، واضمتٛمع اًمٜم٤مس

قاب أٟمف مل ل٘مؾ، ٤مًم٘مرآن خمٚمقق، واًمّمسمأٟمف ىم٤مل: ًمٗمٔمل  اُمتألت اًمسٓمقح، ومحسد وادقمل

 وإٟمام ىم٤مل: أومٕم٤مل اًمٕمب٤مد خمٚمقىم٦م.

 .491-490صـ "ُم٘مدُم٦م اًمٗمتح"ويم٤من احلؼ ُمٕمف، راضمع 

 (:466-12/465) "اًمسػم"واسمتكم ألًْم٤م ُمع إُمػم، ىم٤مل اًمذدبل رمحف اهلل ذم 

ؾم٠مل أن )ويم٤من ؾمب٥م ُمٜم٤مومرة أيب قمبداهلل أن ظم٤مًمد سمـ أمحد اًمذدكم إُمػم ظمٚمٞمٗم٦م 

قمغم أوٓده، وم٤مُمتٜمع قمـ احلْمقر قمٜمده،  "اًمت٤مرلخ  "و  "جل٤مُمع ا "ُيرض ُمٜمزًمف، ومٞم٘مرأ 

 ا.وٓده، ٓ ُيرضه همػمدؿ، وم٤مُمتٜمع، وىم٤مل: ٓ أظمص أطمدً ٤م ٕومراؾمٚمف سم٠من لٕم٘مد جمٚمًس 

ُمػم سمحرل٨م سمـ أيب اًمقرىم٤مء وهمػمه، طمتك شمٙمٚمٛمقا ذم ُمذدبف، وٟمٗم٤مه قمـ وم٤مؾمتٕم٤من إ

٤مدرل٦م، سم٠من لٜم٤مدى قمغم ظم٤مًمد ذم اًمبٚمد، ومدقم٤م قمٚمٞمٝمؿ، ومٚمؿ ل٠مت إٓ ؿمٝمر طمتك ورد أُمر اًمٓم

 اًمبٚمد، ومٜمقدي قمٚمٞمف قمغم أشم٤من.

 وأُم٤م طمرل٨م، وم٢مٟمف اسمتكم سم٠مدٚمف، ومرأى ومٞمٝم٤م ُم٤م جيؾ قمـ اًمقصػ.

 وأراه اهلل ومٞمٝمؿ اًمبم ل٤م. وٓده، ٠موأُم٤م ومم ن، وم٤مسمتكم سم

وىم٤مل احل٤ميمؿ: طمدصمٜم٤م ظمٚمػ سمـ حمٛمد، طمدصمٜم٤م ؾمٝمؾ سمـ ؿم٤مذولف ىم٤مل: يم٤من حمٛمد سمـ 

٘م٤من، ويم٤من مج٤مقم٦م َيتٚمٗمقن إًمٞمف، لٔمٝمرون ؿمٕم٤مر أدؾ احلدل٨م إؾمامقمٞمؾ لسٙمـ ؾمٙم٦م اًمدد

 لدي ذم اًمّمم ة وهمػم ذًمؽ.ىم٤مُم٦م، ورومع إُمـ إومراد اإل

وم٘م٤مل طمرل٨م سمـ أيب اًمقرىم٤مء وهمػمه: دذا رضمؾ ُمِمٖم٥م، ودق لٗمسد قمٚمٞمٜم٤م دذه 
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اعمدلٜم٦م، وىمد أظمرضمف حمٛمد سمـ ُيٞمك ُمـ ٟمٞمس٤مسمقر، ودق إُم٤مم أدؾ احلدل٨م، وم٤مطمتجقا قمٚمٞمف 

 واؾمتٕم٤مٟمقا قمٚمٞمف سم٤مًمسٚمٓم٤من ذم ٟمٗمٞمف ُمـ اًمبٚمد، وم٠مظمرج. سم٤مسمـ ُيٞمك،

 ٤م، لتجٜم٥م اًمسٚمٓم٤من وٓ لدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ.ويم٤من حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ ورقمً 

ىم٤مل احل٤ميمؿ: ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ حمٛمد سمـ واصؾ اًمبٞمٙمٜمدي، ؾمٛمٕم٧م أيب ل٘مقل: ُمـ 

اهلل قمٚمٞمٜم٤م سمخروج أيب قمبداهلل، وُم٘م٤مُمف قمٜمدٟم٤م، طمتك ؾمٛمٕمٜم٤م ُمٜمف دذه اًمٙمت٥م، وإٓ ُمـ يم٤من 

وسمٞمٙمٜمد، سم٘مٞم٧م دذه أصم٤مر ومٞمٝم٤م، وخترج اًمٜم٤مس  ّمؾ إًمٞمف وسمٛم٘م٤مُمف ذم دذه اًمٜمقاطمل: ومرسمرل

 سمف.

ُمػم ، ىم٤مل احل٤ميمؿ: ًمف سمبخ٤مرى آصم٤مر حمٛمقدة يمٚمٝم٤م، إٓ ىمٚم٧م: ظم٤مًمد سمـ أمحد إ

 ُمقضمدشمف قمغم اًمبخ٤مري، وم٢مهن٤م زًم٦م، وؾمب٥م ًمزوال ُمٚمٙمف.

 ٦م.ؾمٛمع إؾمح٤مق سمـ رادقلف، وقمبٞمد اهلل سمـ قمٛمر اًم٘مقارلري وـم٤مئٗم

ويم٤من ىمد ، رزقـ اجلم ب، وسمٛمرو قمكم سمـ حمٛمد إاًمرمح طمدصمٜم٤م قمٜمف هبٛمذان قمبد

ومٚمام طم٩م طمبسقه سمبٖمداد طمتك ُم٤مت ًمسٜمتف، ودل ؾمٜم٦م شمسع ، ُم٤مل إمم لٕم٘مقب سمـ اًمٚمٞم٨م

 ئتلم.٤موؾمتلم وُم

 -ذـر وؾ تف: ؿ ل ولـ ظ ي: شؿع  ظا  وفؼ وس لـ ظا  وجلا ر وفسؿرؿـ ي 

 -ظذ ؾرشخغ  ـ شؿرؿـ   "ؿر    " -خرتـؽ  ؼقل: ج   حمؿ  لـ إشامظقؾ إػ 

وفؾقؾ: وفؾفؿ وـ ن فف    أؿرل  ، ؾـزل ظـ قؿ، ؾسؿع ف فقؾ    ظق، وؿ  ؾرغ  ـ ص ن 

وؿزه ، رح لام رحا ، ؾ ؿاضـل إفقؽ، ؾام تؿ وفوفر ح ك   دإكف ؿ    ؿ  ظع وب

 وقريلخرتـؽ(. 
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سّٖ ابتالٛ غٔذ اإلضالو أبٕ إمساعٔل عبداهلل بً حمند اهل
 زمحُ اهلل

 (:18/512) "اًمسػم"ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذدبل ذم 

)عم٤م ىمدم اًمسٚمٓم٤من أًم٥م أرؾمم ن دراة ذم سمٕمض ىمدُم٤مشمف، اضمتٛمع ُمِم٤ملخ اًمبٚمد 

ودظمٚمقا قمغم أيب إؾمامقمٞمؾ، وؾمٚمٛمقا قمٚمٞمف، وىم٤مًمقا، ورد اًمسٚمٓم٤من وٟمحـ قمغم  ورؤؾم٤مؤه

د شمقاـم١موا قمغم قمزم أن ٟمخرج، وٟمسٚمؿ قمٚمٞمف، وم٠مطمببٜم٤م أن ٟمبدأ سم٤مًمسم م قمٚمٞمؽ، ويم٤مٟمقا ىم

ا، وضمٕمٚمقه ذم اعمحراب حت٧م ؾمج٤مدة اًمِمٞمخ،  ُمـ ٟمح٤مس صٖمػمً أن محٚمقا ُمٕمٝمؿ صٜماًم 

ٟمّم٤مري، وظمرضمقا، وىم٤مم اًمِمٞمخ إمم ظمٚمقشمف، ودظمٚمقا قمغم اًمسٚمٓم٤من، واؾمتٖم٤مصمقا ُمـ إ

 لزقمؿ أن اهلل شمٕم٤ممم قمغم صقرشمف، وإن سمٕم٨م وأٟمف جمسؿ، وأٟمف لؽمك ذم حمراسمف صٜماًم 

 اًمسٚمٓم٤من أن جيده.

٤م ومج٤مقم٦م، ومدظمٚمقا، وىمّمدوا اعمحراب، ذًمؽ قمغم اًمسٚمٓم٤من، وسمٕم٨م همم ُمً  ومٕمٔمؿ

ٟمّم٤مري، وم٠مشمك وم٠مظمذوا اًمّمٜمؿ، وم٠مًم٘مك اًمٖمم م اًمّمٜمؿ، ومبٕم٨م اًمسٚمٓم٤من ُمـ أطمرض إ

ومرأى اًمّمٜمؿ واًمٕمٚمامء، وىمد اؿمتد همْم٥م اًمسٚمٓم٤من، وم٘م٤مل ًمف اًمسٚمٓم٤من: ُم٤م دذا ؟ ىم٤مل: 

 صٜمؿ لٕمٛمؾ ُمـ اًمّمٗمر ؿمبف اًمٚمٕمب٦م.

 .ىم٤مل: ًمس٧م قمـ ذا أؾم٠مًمؽ

ىم٤مل: ومٕمؿ لس٠مًمٜمل اًمسٚمٓم٤من ؟ ىم٤مل: إن د١مٓء لزقمٛمقن أٟمؽ شمٕمبد دذا، وأٟمؽ شم٘مقل: 

 إن اهلل قمغم صقرشمف.

 ؾمم م سمّمقًم٦م وصقت ضمٝمقري: ؾمبح٤مٟمؽ ! دذا هبت٤من قمٔمٞمؿ.وم٘م٤مل ؿمٞمخ اإل

٤م، وىم٤مل ومقىمع ذم ىمٚم٥م اًمسٚمٓم٤من أهنؿ يمذسمقا قمٚمٞمف، وم٠مُمر سمف، وم٠مظمرج إمم داره ُمٙمرُمً 
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 هلؿ: اصدىمقِّن.

ٟمحـ ذم لد دذا ذم سمٚمٞم٦م ُمـ اؾمتٞمم ئف قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمٕم٤مُم٦م، وم٠مردٟم٤م أن  وددددؿ، وم٘م٤مًمقا:

 ٟم٘مٓمع ذه قمٜم٤م.

 ادـوص٤مدردؿ وأظمذ ُمٜمٝمؿ وأد٤مهنؿ(.وم٠مُمر هبؿ، وويمؾ هبؿ، 
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 األحهاو عندٗاإلماو عبد الغين املكدضٕ صاحب  ابتالٛ
 (:462-21/458) "أقمم م اًمٜمبم ء ؾمػم"اإلُم٤مم اًمذدبل ذم ىم٤مل 

د قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمبد اجلب٤مر، ؾمٛمٕم٧م احل٤مومظ )ىم٤مل اًمْمٞم٤مء: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م حمٛم

ُم٤مم أمحد وم٘مد رزىمٜمل صم شمف، ىم٤مل: صمؿ اسمتكم سمٕمد ؾم٠مًم٧م اهلل أن لرزىمٜمل ُمثؾ طم٤مل اإلل٘مقل: 

 ذًمؽ وأوذي.

ىمد أظمذ قمغم  سم٠مصبٝم٤من ل٘مقل: أسمق ٟمٕمٞمؿ ُم٤مم قمبداهلل سمـ أيب احلسـ اجلب٤مئلؾمٛمٕم٧م اإل

لِمتٝمل أن ل٠مظمذ قمغم أيب  ٤مومظ أسمق ُمقؾمكأؿمٞم٤مء ذم يمت٤مب )اًمّمح٤مسم٦م( ومٙم٤من احل هاسمـ ُمٜمد

ٟمٕمٞمؿ ذم يمت٤مسمف اًمذي ذم اًمّمح٤مسم٦م ومام يم٤من جيرس، ومٚمام ىمدم احل٤مومظ قمبد اًمٖمٜمل أؿم٤مر إًمٞمف 

٤م، ومٚمام ؾمٛمع سمذًمؽ سمذًمؽ، وم٘م٤مل: وم٠مظمذ قمغم أيب ٟمٕمٞمؿ ٟمحقا ُمـ ُمئتلم وشمسٕملم ُمقضٕمً 

 اًمّمدر اخلجٜمدي ـمٚم٥م قمبد اًمٖمٜمل وأراد دم يمف، وم٤مظمتٗمك.

٦م ل٘مقل: ُم٤م أظمرضمٜم٤م احل٤مومظ ُمـ أصبٝم٤من إٓ ذم إزار، وؾمٛمٕم٧م حمٛمقد سمـ ؾمم ُم

 يب ٟمٕمٞمؿ، ويم٤مٟمقا رؤؾم٤مء اًمبٚمد.وذًمؽ أن سمٞم٧م اخلجٜمدي أؿم٤مقمرة، يم٤مٟمقا لتٕمّمبقن ٕ

وؾمٛمٕم٧م احل٤مومظ ل٘مقل: يمٜم٤م سم٤معمقصؾ ٟمسٛمع )اًمْمٕمٗم٤مء( ًمٚمٕم٘مٞمكم، وم٠مظمذِّن أدؾ 

ومج٤مءِّن رضمؾ ـمقلؾ وُمٕمف  اعمقصؾ وطمبسقِّن، وأرادوا ىمتكم ُمـ أضمؾ ذيمر ؿمئ ومٞمف

٤م، صمؿ أـمٚم٘مقِّن، ويم٤من لسٛمع ُمٕمف ٞمػ، وم٘مٚم٧م ل٘متٚمٜمل وأؾمؽملح، ىم٤مل: ومٚمؿ لّمٜمع ؿمٞمئً ؾم

اسمـ اًمؼمِّن اًمقاقمظ وم٘مٚمع اًمٙمراس اًمذي ومٞمف ذًمؽ اًمِمئ وم٠مرؾمٚمقا، وومتِمقا اًمٙمت٤مب، ومٚمؿ 

 ٤م، ومٝمذا ؾمب٥م ظمم صف.جيدوا ؿمٞمئً 

وىم٤مل: يم٤من احل٤مومظ ل٘مرأ احلدل٨م سمدُمِمؼ، وجيتٛمع قمٚمٞمف اخلٚمؼ، ومقىمع احلسد، 
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ومٙم٤من دذا لٜم٤مم ودذا سمم  ىمٚم٥م،  هلؿ وىمت٤م ًم٘مراءة احلدل٨م، ومجٕمقا اًمٜم٤مس، ومنمقمقا قمٛمٚمقا

ومام اؿمتٗمقا، وم٠مُمروا اًمٜم٤مصح اسمـ احلٜمبكم سم٠من لٕمظ حت٧م اًمٜمرس لقم اجلٛمٕم٦م وىم٧م ضمٚمقس 

احل٤مومظ، وم٠مول ذًمؽ أن اًمٜم٤مصح واحل٤مومظ أرادا أن َيتٚمٗم٤م اًمقىم٧م، وم٤مشمٗم٘م٤م أن اًمٜم٤مصح 

 ٟم٤مىمص اًمٕم٘مؾ ، ومدؾمقا إمم اًمٜم٤مصح رضممً  جيٚمس سمٕمد اًمّمم ة، وأن جيٚمس احل٤مومظ اًمٕمٍم

ُمـ سمٜمل قمس٤ميمر وم٘م٤مل ًمٚمٜم٤مصح ذم اعمجٚمس ُم٤م ُمٕمٜم٤مه: إٟمؽ شم٘مقل اًمٙمذب قمغم اعمٜمؼم، 

ومرضب ودرب، ومتٛم٧م ُمٙمٞمدهتؿ، وُمِمقا إمم اًمقازم وىم٤مًمقا: د١مٓء احلٜم٤مسمٚم٦م ىمّمددؿ 

إمم  اًمٗمتٜم٦م، واقمت٘م٤مددؿ َي٤مًمػ اقمت٘م٤مدٟم٤م، وٟمحق دذا، صمؿ مجٕمقا يمؼماءدؿ وُمْمقا إمم اًم٘مٚمٕم٦م

اًمقازم، وىم٤مًمقا: ٟمِمتٝمل أن حترض قمبد اًمٖمٜمل، وم٤مٟمحدر إمم اعمدلٜم٦م ظم٤مزم اعمقومؼ، وأظمل 

اًمِمٛمس اًمبخ٤مري، ومج٤مقم٦م، وىم٤مًمقا: ٟمحـ ٟمٜم٤مفمردؿ، وىم٤مًمقا ًمٚمح٤مومظ: ٓ دمئ وم٢مٟمؽ طمد 

ٟمحـ ٟمٙمٗمٞمؽ، وم٤مشمٗمؼ أهنؿ أظمذوا احل٤مومظ وطمده، ومل لدر أصح٤مسمٜم٤م ومٜم٤مفمروه، واطمتد 

قمت٘م٤مد، ويمتبقا ظمٓمقـمٝمؿ ومٞمف وىم٤مًمقا ًمف: ايمت٥م ظمٓمؽ وم٠مسمك، ٤م ُمـ آويم٤مٟمقا ىمد يمتبقا ؿمٞمئً 

وم٘م٤مًمقا ًمٚمقازم: اًمٗم٘مٝم٤مء يمٚمٝمؿ ىمد اشمٗم٘مقا قمغم ؿمئ ودق َي٤مًمٗمٝمؿ، واؾمت٠مذٟمقه ذم رومع ُمٜمؼمه، 

رسى ومرومٕمقا ُم٤م ذم ضم٤مُمع دُمِمؼ ُمـ ُمٜمؼم وظمزاٟم٦م ودراسمزلـ، وىم٤مًمقا: ٟمرلد أن ومبٕم٨م إ

 احل٤مومظ، وُمٜمٕمقٟم٤م ُمـ اًمّمم ة ومٗم٤مشمتٜم٤م ٓ دمٕمؾ ذم اجل٤مُمع إٓ صم ة اًمِم٤مومٕمٞم٦م ويمرسوا ُمٜمؼم

صم ة اًمٔمٝمر، صمؿ إن اًمٜم٤مصح مجع اًمبٜمقل٦م وهمػمدؿ وىم٤مًمقا: إن مل َيٚمقٟم٤م ٟمّمكم سم٤مظمتٞم٤مردؿ 

صٚمٞمٜم٤م سمٖمػم اظمتٞم٤مردؿ، ومبٚمغ ذًمؽ اًم٘م٤ميض، ويم٤من ص٤مطم٥م اًمٗمتٜم٦م، وم٠مذن هلؿ، ومحك 

هب٤م ُمدة، احلٜمٗمٞم٦م ُم٘مّمقرهتؿ سم٠مضمٜم٤مد، صمؿ إن احل٤مومظ ض٤مق صدره وُم٣م إمم سمٕمٚمبؽ، وم٠مىم٤مم 

وم٘م٤مل ًمف أدٚمٝم٤م: إن اؿمتٝمٞم٧م ضمئٜم٤م ُمٕمؽ إمم دُمِمؼ ٟم١مذي ُمـ آذاك، وم٘م٤مل: ٓ، وشمقضمف إمم 

ُمٍم ومب٘مل سمٜم٤مسمٚمس ُمدة ل٘مرأ احلدل٨م، ويمٜم٧م أٟم٤م سمٛمٍم، ومج٤مء ؿم٤مب ُمـ دُمِمؼ سمٗمت٤مو إمم 
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ص٤مطم٥م ُمٍم اعمٚمؽ اًمٕمزلز وُمٕمف يمت٥م أن احلٜم٤مسمٚم٦م ل٘مقًمقن يمذا ويمذا مم٤م لِمٜمٕمقن سمف 

: إذا رضمٕمٜم٤م أظمرضمٜم٤م ُمـ سمم دٟم٤م ُمـ ل٘مقل هبذه اعم٘م٤مًم٦م، -دويم٤من لتّمٞم-وم٘م٤مل  قمٚمٞمٝمؿ،

وم٤مشمٗمؼ أٟمف قمدا سمف اًمٗمرس، ومِم٥م سمف ومس٘مط ومخسػ صدره، يمذًمؽ طمدصمٜمل لقؾمػ سمـ 

ومْمؾ ُمـ سظمد، وأظمذ اًمٓمٗمٞمؾ ؿمٞمخٜم٤م ودق اًمذي همسٚمف، وم٠مىمٞمؿ اسمٜمف صبل، ومج٤مء إ

ا، ٤م يمثػمً ُمً ُمٍم وقمسٙمر ويمر إمم دُمِمؼ، ومٚم٘مل احل٤مومظ قمبد اًمٖمٜمل ذم اًمٓمرلؼ وم٠ميمرُمف إيمرا

يمرام، وأىم٤مم هب٤م لسٛمع احلدل٨م سمٛمقاضع، ويم٤من وٟمٗمذ لقيص سمف سمٛمٍم ومتٚم٘مل احل٤مومظ سم٤مإل

ا، صمؿ رضمع إمم ُمٍم، ومس٤مر ا ؿمدلدً ومْمؾ دُمِمؼ طمًٍم هب٤م يمثػم ُمـ اعمخ٤مًمٗملم، وطمٍم إ

اًمٕم٤مدل قمٛمف ظمٚمٗمف ومتٛمٚمؽ ُمٍم، وأىم٤مم، ويمثر اعمخ٤مًمٗمقن قمغم احل٤مومظ، وم٤مؾمتدقمل، 

اًمٕم٤مدل إمم دُمِمؼ، وسم٘مل احل٤مومظ سمٛمٍم، ودؿ لٜم٤مًمقن ُمٜمف، وأيمرُمف اًمٕم٤مدل، صمؿ ؾم٤مومر 

٤م، ومسٛمٕم٧م أسم٤م ُمقؾمك طمتك قمزم اعمٚمؽ اًمٙم٤مُمؾ قمغم إظمراضمف، واقمت٘مؾ ذم دار أؾمبققمً 

 ل٘مقل: ؾمٛمٕم٧م أيب ل٘مقل: ُم٤م وضمدت راطم٦م ذم ُمٍم ُمثؾ شمٚمؽ اًمٚمٞم٤مزم.

ىم٤مل: ويم٤مٟم٧م اُمرأة ذم دار إمم ضم٤مٟم٥م شمٚمؽ اًمدار، ومسٛمٕمتٝم٤م شمبٙمل، وشم٘مقل: )سم٤مًمرس 

أودقمتف ىمٚم٥م ُمقؾمك طمتك ىمقي قمغم محؾ يمم ُمؽ( ىم٤مل: ومدقمقت سمف ومخٚمّم٧م  اًمذي

 شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م.

ُمػم، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمٖمٜمل، طمدصمٜمل اًمِمج٤مع سمـ أيب زيمري إ

٤م: د٤م دٜم٤م وم٘مٞمف ىم٤مًمقا إٟمف يم٤مومر، ىمٚم٧م: ٓ أقمرومف، ىم٤مل: سمغم، دق ىم٤مل زم اعمٚمؽ اًمٙم٤مُمؾ لقُمً 

ل ؟ ىم٤مل: دذا دق، وم٘مٚم٧م: أهي٤م اعمٚمؽ، اًمٕمٚمامء حمدث، ىمٚم٧م: ًمٕمٚمف احل٤مومظ قمبد اًمٖمٜم

أطمددؿ لٓمٚم٥م أظمرة، وآظمر لٓمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م، وأٟم٧م دٜم٤م سم٤مب اًمدٟمٞم٤م، ومٝمذا اًمرضمؾ ضم٤مء 

 شمِمٗمع لٓمٚم٥م ؿمٞمئ٤م؟، ىم٤مل: ٓ. إًمٞمؽ أو
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وم٘مٚم٧م: واهلل د١مٓء ُيسدوٟمف، ومٝمؾ ذم دذه اًمبم د أرومع ُمٜمؽ ؟ ىم٤مل: ٓ، وم٘مٚم٧م: دذا 

ا يمام قمرومتٜمل، صمؿ سمٕمث٧م اًمٜم٤مس، وم٘م٤مل: ضمزاك اهلل ظمػمً  اًمرضمؾ أرومع اًمٕمٚمامء يمام أٟم٧م أرومع

رىمٕم٦م إًمٞمف أوصٞمف سمف، ومٓمٚمبٜمل ومجئ٧م، وإذا قمٜمده ؿمٞمخ اًمِمٞمقخ اسمـ محقلف، وقمز اًمدلـ 

اًمزٟمج٤مري، وم٘م٤مل زم اًمسٚمٓم٤من: ٟمحـ ذم أُمر احل٤مومظ، وم٘م٤مل: أهي٤م اعمٚمؽ اًم٘مقم ُيسدوٟمف، 

احل٤مومظ يمم ُم٤م َيرج وطمٚمٗمتف دؾ ؾمٛمٕم٧م ُمـ  -لٕمٜمل ؿمٞمخ اًمِمٞمقخ-ودذا اًمِمٞمخ سمٞمٜمٜم٤م 

 قمـ آؾمم م ؟ وم٘م٤مل: ٓ واهلل وُم٤م ؾمٛمٕم٧م قمٜمف إٓ يمؾ مجٞمؾ، وُم٤م رألتف.

ا وشمم ُمذشمف، وىم٤مل: أٟم٤م أقمرومٝمؿ، ُم٤م رأل٧م وشمٙمٚمؿ اسمـ اًمزٟمج٤مري ومٛمدح احل٤مومظ يمثػمً 

يمراد صمم صم٦م ُمثٚمٝمؿ، وم٘مٚم٧م: وأٟم٤م أىمقل ؿمٞمئ٤م آظمر: ٓ لّمؾ إًمٞمف ُمٙمروه طمتك ل٘متؾ ُمـ إ

 ادـأيمت٥م ظمٓمؽ سمذًمؽ، ومٙمت٥م(. ذى احل٤مومظ، وم٘مٚم٧م: آٓف، ىم٤مل: وم٘م٤مل: ٓ ل١م
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األىدلطٕ  ابتالٛ اإلماو أبٕ حمند علٕ بً أمحد بً حصو
 الكسطيب الظاٍسٖ زمحُ اهلل

وىمد يم٤من ُمـ طمٗم٤مظ اإلؾمم م وأئٛمتف اعمتجردلـ ًمٚمدًمٞمؾ، إٓ أٟمف أظمذت قمٚمٞمف سمٕمض 

 ٞمدة ومزل رمحف اهلل.اعم١ماظمذات ًمْمٕمٗمف ذم احلدل٨م، وقمدم متٙمٜمف ُمـ قمٚمؿ اًمرضم٤مل، أُم٤م اًمٕم٘م

 (:456طمقادث ؾمٜم٦م  15/796) "اًمبدال٦م واًمٜمٝم٤مل٦م"ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم ذم 

)ل٘م٤مل إٟمف مجع أرسمٕمامئ٦م جمٚمد ُمـ شمّمٜمٞمٗمف ذم ىمرل٥م ُمـ صمامٟملم أًمػ ورىم٦م، ويم٤من أدلًب٤م 

ـمبٞمًب٤م ؿم٤مقمًرا، ومّمٞمًح٤م ًمف ذم اًمٓم٥م واعمٜمٓمؼ اًمٞمد اًمٕمٚمٞم٤م، ويم٤من ُمـ سمٞم٧م وزارة ورل٤مؾم٦م، 

صمروة، ويم٤من ُمّم٤مطمًب٤م ًمٚمِمٞمخ أيب قمٛمر سمـ قمبد اًمؼم اًمٜمٛمري، ويم٤من ُمٜم٤موًئ٤م ووضم٤مد٦م وُم٤مل و

ًمٚمِمٞمخ أيب اًمقًمٞمد ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ اًمب٤مضمل، وىمد ضمرت سمٞمٜمٝمام ُمٜم٤مفمرات لٓمقل ذطمٝم٤م، 

ويم٤من أسمق حمٛمد سمـ طمزم يمثػم اًمقىمٞمٕم٦م ذم اًمٕمٚمامء سمٚمس٤مٟمف وىمٚمٛمف ألًْم٤م، وم٠مورصمف ذًمؽ طم٘مًدا 

ك سمٖمْمقه إمم ُمٚمقيمٝمؿ، ومٓمردوه قمـ سمم ده، طمتك ذم ىمٚمقب أدؾ زُم٤مٟمف، وُم٤م زاًمقا سمف طمت

 يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ذم ىمرل٦م ًمف ذم صم٤مِّن ؿمٕمب٤من ُمـ دذه اًمسٜم٦م، وىمد ضم٤موز اًمسبٕملم.

واًمٕمج٥م يمؾ اًمٕمج٥م أٟمف يم٤من فم٤مدرًل٤م ذم اًمٗمروع، ٓ ل٘مقل سمٌم ُمـ إىمٞمس٦م ٓ 

اجلٚمٞم٦م وٓ همػمد٤م، ودذا اًمذي وضٕمف قمٜمد اًمٕمٚمامء، وأدظمؾ قمٚمٞمف ظمٓم٠م يمبػًما ذم ٟمٔمره 

                                                        

وف  ر خ "وقـ ك ولـ حزم آخر قق: ألق ظؿر أمح  لـ شعق  لـ حزم وف  يف وبك فج،  مفػ ـ  ب  (1)

 (.105-16/104) "ظ م وفـا  أشر "كظر ح ؾظ ـار، و مرخ، و "وفؽار يف أشام  وفرج ل
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: ٕٟمف يم٤من ىمد شمْمٚمع ٍمومف، ويم٤من ُمع دذا ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس شم٠مولمً  ُمـ سم٤مب إصقلوشم

ًٓ ُمـ قمٚمؿ اعمٜمٓمؼ(.  أو

 وىمد أطمرق اعمٕمتْمد سمـ قمب٤مد يمتبف، وم٘م٤مل اسمـ طمزم:

 ؾريرينن حترؿريريقو وفؼرضريري س ةا حترؿريريقو وفريري ي

 

 يف صريريري ري تضريريريؿـف وفؼرضريريري س لريريريؾ قريريريق

 ال ئـريريريرير سريريريرير  عريريريريل حقريريريريث وشريريريري ؼؾ   

 

 ؿريريريريريزي و ـريريريريريزل إن أكريريريريريزل و ريريريريري ؾـ يف

  ريريريريريريـ إحريريريريريريروق رق وـ ؽريريريريريري  دظقكريريريريريري  

 

 وؿقفقو لعؾريؿ ـريل  ريرى وفـري س  ريـ  ري ري

 وإةا ؾعريريريريريريريريريقدوو فؾؿؽ تريريريريريريريريريب لريريريريريريريريري أن 

 

 ؾؽريريريريؿ دون  ريريريري  هتريريريريقون هلل  ريريريريـ شريريريريس

 إذو ظؾريريريري  حيرؿريريريريقن ـريريريري وك وفـ ريريريري رى 

 

 أـػفريريريريريريريؿ وفؼريريريريريريريرآن يف  ريريريريريريري ن وفثغريريريريريريرير

 (.18/205) "ؾمػم أقمم م اًمٜمبم ء"يمام ذم  

                                                        

  عـل وفعؼق ن. (1)
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بً عبد الطالو،  ابتالٛ غٔذ اإلضالو أمحد بً عبد احللٔه
 املػَْز بابً تٔنٔ٘ زمحُ اهلل

 (:70-1/64) "اًمبدر اًمٓم٤مًمع"ىم٤مل اًمِمقيم٤مِّن ذم 

)ىم٤مل اًمذدبل ُم٤م ُمٚمخّمف: يم٤من ل٘ميض ُمٜمف اًمٕمج٥م إذا ذيمر ُمس٠مًم٦م ُمـ ُمس٤مئؾ اخلم ف 

 ٦م ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمفٜمى قمزود٤م ُمٜمف، ويم٤مٟم٧م اًمُس اًمتل لقردد٤م ُمٜمف، وٓ أؿمد اؾمتحْم٤مر ًمٚمٛمتقن و

ة وصمٞم٘م٦م ويم٤من آل٦م ُمـ آل٤مت اهلل ذم اًمتٗمسػم واًمتقؾمع ومٞمف، وأُم٤م وقمغم ـمرف ًمس٤مٟمف، سمٕمب٤مر

ُمع ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف  ومٞمف ددي أصقل اًمدل٤مٟم٦م وُمٕمروم٦م أىمقال اعمخ٤مًمٗملم ومٙم٤من ٓ لِمؼ همب٤مره،

ُمـ اًمٙمرم واًمِمج٤مقم٦م، واًمٗمراغ ُمـ ُمم ذ اًمٜمٗمس، وًمٕمؾ ومت٤مولف ذم اًمٗمٜمقن شمبٚمغ صمم صمامئ٦م 

 .ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ جمٚمد، سمؾ أيمثر ويم٤من ىمقآً سم٤محلؼ، ٓ شم٠مظمذه

بٜمل إمم اًمت٘مّمػم ومٞمف، وُمـ ٟم٤مسمذه وظم٤مًمٗمف ىمد سصمؿ ىم٤مل: وُمـ ظم٤مًمٓمف وقمرومف ىمد لٜم 

بٜمل إمم اًمتٖم٤مزم ومٞمف، وىمد أوذل٧م ُمـ اًمٗمرل٘ملم ُمـ أصح٤مسمف وأضداده ويم٤من أسمٞمض، سلٜم

أؾمقد اًمرأس واًمٚمحٞم٦م، ىمٚمٞمؾ اًمِمٞم٥م، ؿمٕمره إمم ؿمحٛم٦م أذٟمٞمف، يم٠من قمٞمٜمٞمف ًمس٤مٟم٤من ٟم٤مـم٘م٤من، 

، سمٕمٞمد ُم٤م سملم اعمٜمٙمبلم، ضمٝمقري اًمّمقت، ومّمٞمح٤ًم رسلع اًم٘مراءة، شمٕمؽملف رسمٕم٦م اًمرضم٤مل

طمدة ًمٙمـ ل٘مٝمرد٤م سم٤محلٚمؿ )ىم٤مل( ومل أر ُمثٚمف ذم اسمتٝم٤مًمف واؾمتٕم٤مٟمتف سم٤مهلل، ويمثرة شمقضمٝمف، 

وأٟم٤م ٓ أقمت٘مد ومٞمف قمّمٛم٦م، سمؾ أٟم٤م خم٤مًمػ ًمف ذم ُمس٤مئؾ أصٚمٞم٦م وومرقمٞم٦م، وم٢مٟمف يم٤من ُمع ؾمٕم٦م 

شمٕمٔمٞمٛمف حلرُم٤مت اًمدلـ سمنمًا ُمـ اًمبنم، شمٕمؽملف قمٚمٛمف، وومرط ؿمج٤مقمتف وؾمٞمم ن ذدٜمف و

طمدة ذم اًمبح٨م وهمْم٥م وصدُم٦م ًمٚمخّمقم، شمزرع ًمف قمداوة ذم اًمٜمٗمقس، وًمقٓ ذًمؽ 

ًمٙم٤من يمٚمٛم٦م إمج٤مع وم٢من يمب٤مردؿ ظم٤مضٕمقن ًمٕمٚمقُمف، ُمٕمؽمومقن سم٠مٟمف ٓ ؾم٤مطمؾ ًمف، ويمٜمز ًمٞمس 
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، ويمؾ أطمد ل١مظمذ ُمـ ىمقًمف ولؽمك ًٓ  .ًمف شمٔمػم، وًمٙمـ لٜم٘مٛمقن قمٚمٞمف أظمم ىم٤ًم وأومٕم٤م

ىم٤مل: ويم٤من حم٤مومٔم٤ًم قمغم اًمّمم ة واًمّمقم، ُمٕمٔماًم ًمٚمنمائع فم٤مدرًا وسم٤مـمٜم٤ًم ، ٓ ل١مشمك 

ُمـ ؾمقء ومٝمؿ، وم٢من ًمف اًمذيم٤مء اعمٗمرط، وٓ ُمـ ىمٚم٦م قمٚمؿ، وم٢مٟمف سمحر زاظمر، وٓ يم٤من ُمتم قمب٤ًم 

سم٤مًمدلـ، وٓ لٜمٗمرد سمٛمس٤مئؾ سم٤مًمتِمٝمل، وٓ لٓمٚمؼ ًمس٤مٟمف سمام اشمٗمؼ، سمؾ ُيت٩م سم٤مًم٘مرآن 

دـ ولٜم٤مفمر أؾمقة سمٛمـ شم٘مدُمف ُمـ إئٛم٦م، ومٚمف أضمر ظمٓم٠مه واحلدل٨م واًم٘مٞم٤مس، ولؼم

 وأضمران قمغم إص٤مسمتف. اٟمتٝمك.

وُمع دذا وم٘مد وىمع ًمف ُمع أدؾ قمٍمه ىمم ىمؾ وزٓزل، واُمتحـ ُمرة سمٕمد أظمرى ذم 

طمٞم٤مشمف، وضمرت ومتـ قمدلدة، واًمٜم٤مس ىمسامن ذم ؿم٠مٟمف ومبٕمض ُمٜمٝمؿ ُم٘مٍم سمف قمـ اعم٘مدار 

ر لب٤مًمغ ذم وصٗمف وجي٤موز سمف احلد اًمذي لستح٘مف، سمؾ لرُمٞمف سم٤مًمٕمٔم٤مئؿ، وسمٕمض آظم

ولتٕمّم٥م ًمف يمام لتٕمّم٥م أدؾ اًم٘مسؿ إول قمٚمٞمف، ودذه ىم٤مقمدة ُمٓمردة ذم يمؾ قم٤ممل لتبحر 

ذم اعمٕم٤مرف اًمٕمٚمٛمٞم٦م ولٗمقق أدؾ قمٍمه ولدلـ سم٤مًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، وم٢مٟمف ٓ سمد أن لستٜمٙمره 

ولّمػم ًمف اعم٘مٍمون، ول٘مع ًمف ُمٕمٝمؿ حمٜم٦م سمٕمد حمٜم٦م، صمؿ لٙمقن أُمره إقمغم ىمقًمف إومم، 

سمتٚمؽ اًمزٓزل ًمس٤من صدق ذم أظمرلـ، ولٙمقن ًمٕمٚمٛمف طمظ ٓ لٙمقن ًمٖمػمه، ودٙمذا 

طم٤مل دذا اإلُم٤مم، وم٢مٟمف سمٕمد ُمقشمف قمرف اًمٜم٤مس ُم٘مداره، واشمٗم٘م٧م إًمسـ سم٤مًمثٜم٤مء قمٚمٞمف إٓ 

ُمـ ٓ لٕمتد سمف، وـم٤مرت ُمّمٜمٗم٤مشمف واؿمتٝمرت ُم٘م٤مٓشمف، وأول ُم٤م أٟمٙمر قمٚمٞمف أدؾ قمٍمه ذم 

، أٟمٙمروا قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ُم٘م٤مٓشمف، وم٘م٤مم قمٚمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء وسمحثقا  698ؿمٝمر رسمٞمع إول ؾمٜم٦م 

إمم ُمٍم ومتٕمّم٥م قمٚمٞمف سمٕمض  705ُمٕمف وُمٜمع ُمـ اًمٙمم م، صمؿ ـمٚم٥م صم٤مِّن ُمرة ذم ؾمٜم٦م 

أريم٤من اًمدوًم٦م، ودق )سمٞمؼمس اجل٤مؿمٜمٙمػم( واٟمتٍم ًمف ريمـ آظمر ودق )إُمػم ؾمم ر( صمؿ 

ؾمٙمٜمدرل٦م، صمؿ ( إمم اإل9) ة، صمؿ ٟم٘مؾ ذم صٗمر ؾمٜم٦مآل أُمره أن طمبس ذم طمزاٟم٦م اًمبٜمقد ُمد
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، صمؿ طمرض اًمسٚمٓم٤من اًمٜم٤مس ُمـ اإلؾمٙمٜمدرل٦مأومرج قمٜمف وأقمٞمد إمم اًم٘م٤مدرة، صمؿ أقمٞمد إمم 

( ويم٤من اًمسب٥م ذم دذه اعمحٜم٦م أن 712اًمٙمرك وم٠مـمٚم٘مف، ووصؾ إمم دُمِمؼ ذم آظمر ؾمٜم٦م )

ُمرؾمقم اًمسٚمٓم٤من ورد قمغم اًمٜم٤مئ٥م سم٤مُمتح٤مٟمف ذم ُمٕمت٘مده عم٤م رومع إًمٞمف ُمـ أُمقر شمٜمٙمر ذم 

ومٕم٘مد ًمف جمٚمس ذم ؾم٤مسمع رضم٥م ومسئؾ قمـ قم٘مٞمدشمف، وم٠مُمغم ُمٜمٝم٤م، صمؿ أطمرضوا ذًمؽ، 

اًمٕم٘مٞمدة اًمتل شمٕمرف سم٤مًمقاؾمٓمٞم٦م، وم٘مرأ ُمٜمٝم٤م، وسمحثقا ذم ُمقاضع صمؿ اضمتٛمٕمقا ذم صم٤مِّن قمنمة 

وىمرروا اًمّمٗمل اهلٜمدي لبح٨م ُمٕمف، صمؿ أظمروه وىمدُمقا اًمٙمامل اًمزُمٚمٙم٤مِّن صمؿ اٟمٗمّمؾ 

ٕمت٘مد، وم٠مؿم٤مع أشمب٤مقمف أٟمف اٟمتٍم ومٖمْم٥م إُمر قمغم أٟمف أؿمٝمد قمغم ٟمٗمسف أٟمف ؿم٤مومٕمل اعم

ظمّمقُمف ورومٕمقا واطمدًا ُمـ أشمب٤مع اسمـ شمٞمٛمٞم٦م إمم اجلم ل اًم٘مزولٜمل ٟم٤مئ٥م احلٙمؿ سم٤مًمٕم٤مدًمٞم٦م، 

 ومٕمّزره.

ويمذا ومٕمؾ احلٜمٗمل سم٤مصمٜملم ُمٜمٝمؿ، وذم صم٤مِّن قمنم رضم٥م ىمرأ اعمزي ومّممً  ُمـ يمت٤مب 

ـ أومٕم٤مل اًمٕمب٤مد ًمٚمبخ٤مري ذم اجل٤مُمع ومسٛمع سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ومٖمْم٥م وىم٤مل: ٟمح

اعم٘مّمقدون هبذا ورومٕمقه إمم اًم٘م٤ميض اًمِم٤مومٕمل، وم٠مُمر سمحبسف، ومبٚمغ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ومتقضمف إمم 

احلبس وم٠مظمرضمف سمٞمده، ومبٚمغ اًم٘م٤ميض، ومٓمٚمع إمم اًم٘مٚمٕم٦م ومقاوم٤مه اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ومتِم٤مضمرا سمحرضة 

اًمٜم٤مئ٥م، وم٠مُمر اًمٜم٤مئ٥م ُمـ لٜم٤مدي أن ُمـ شمٙمٚمؿ ذم اًمٕم٘م٤مئد ومٕمؾ سمف يمذا، وىمّمد سمذًمؽ 

جمٚمس ذم ؾمٚمخ ؿمٝمر رضم٥م، وضمرى ومٞمف ُمـ اسمـ اًمزُمٚمٙم٤مِّن،  شمسٙملم اًمٗمتٜم٦م، صمؿ قم٘مد ًمف

واسمـ اًمقيمٞمؾ ُمب٤مطمثف، وم٘م٤مل اسمـ اًمزُمٚمٙم٤مِّن ٓسمـ اًمقيمٞمؾ: ُم٤م ضمرى قمغم اًمِم٤مومٕمٞم٦م ىمٚمٞمؾ، 

طمٞم٨م شمٙمقن أٟم٧م رئٞمسٝمؿ، ومٔمـ اًم٘م٤ميض اسمـ صٍمي أٟمف لٕمرض سمف ومٕمزل ٟمٗمسف، صمؿ 

(، صمؿ 698) وصؾ سمرلد ُمـ قمٜمد اًمسٚمٓم٤من إمم دُمِمؼ أن لرؾمٚمقا سمّمقرة ُم٤م ضمرى ذم ؾمٜم٦م

ٟمٙم٤مر قمغم اسمـ س واًم٘م٤ميض اعم٤مًمٙمل ىمد ىم٤مُم٤م ذم اإلوصؾ ممٚمقك اًمٜم٤مئ٥م وأظمؼم أن سمٞمؼم
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 شمٞمٛمٞم٦م. 

وأن إُمر ىمد اؿمتد قمغم احلٜم٤مسمٚم٦م طمتك صٗمع سمٕمْمٝمؿ، صمؿ شمقضمف اًم٘م٤ميض اسمـ 

صٍمي، واسمـ شمٞمٛمٞم٦م صحب٦م اًمؼملد إمم اًم٘م٤مدرة، وُمٕمٝمام مج٤مقم٦م ومقصم  ذم اًمٕمنم إظمػمة 

ذم صم٤مِّن قمنملٜم٦م سمٕمد صم ة اجلٛمٕم٦م وم٤مدقمك قمغم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمٜمد  ُمـ رُمْم٤من، وقم٘مد جمٚمس

اعم٤مًمٙمل، وم٘م٤مل: دذا قمدوي ومل جي٥م قمغم اًمدقمقى، ومٙمرر قمٚمٞمف وم٠مس، ومحٙمؿ اعم٤مًمٙمل 

سمحبسف ، وم٠مىمٞمؿ ُمـ اعمجٚمس وطمبس ذم سمرج، صمؿ سمٚمغ اعم٤مًمٙمل أن اًمٜم٤مس لؽمددون إًمٞمف، 

، ومٜم٘مٚمقه ًمٞمٚم٦م قمٞمد اًمٗمٓمر إمم وم٘م٤مل: جي٥م اًمتْمٞمٞمؼ قمٚمٞمف إن مل ل٘متؾ، وإٓ وم٘مد صمب٧م يمٗمره

اجل٥م، وًم٘مد أطمسـ اعمؽمضمؿ ًمف رمحف اهلل سم٤مًمتّمٛمٞمؿ قمغم قمدم اإلضم٤مسم٦م قمٜمد ذًمؽ اًم٘م٤ميض 

اجلري اجل٤مدؾ اًمٖمبل، وًمق وىمٕم٧م ُمٜمف اإلضم٤مسم٦م مل لبٕمد احلٙمؿ سم٢مراىم٦م دم دذا اإلُم٤مم اًمذي 

ًمف اسمـ  ؾمٛمح اًمزُم٤من سمف، ودق سمٛمثٚمف َيٞمؾ، وٓؾمٞمام دذا اًم٘م٤ميض ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م اًمذي ىم٤مل

خمٚمقف، وم٢مٟمف ُمـ ؿمٞم٤مـمٞمٜمٝمؿ اعمتجرئلم قمغم ؾمٗمؽ دُم٤مء اعمسٚمٛملم سمٛمجرد أيم٤مذل٥م ويمٚمامت 

وٟم٤مدٞمؽ سم٘مقًمف أن دذا اإلُم٤مم ىمد اؾمتحؼ اًم٘متؾ وصمب٧م  ًمٞمس اعمراد هب٤م ُم٤م ُيٛمٚمقهن٤م قمٚمٞمف،

٤م ًمٜمٕمٚمف، وُم٤م ٕمً سًمدلف يمٗمره وٓ لس٤موي ؿمٕمرة ُمـ ؿمٕمراشمف، سمؾ ٓ لّمٚمح: ٕن لٙمقن ؿم

ٞمٓم٤من لتٓمٚم٥م اًمٗمرض اًمتل لتقصؾ هب٤م إمم إراىم٦م دم دذا اإلُم٤مم زال دذا اًم٘م٤ميض اًمِم

 .ومحجبف اهلل قمٜمف، وطم٤مل سمٞمٜمف وسمٞمٜمف واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

صمؿ سمٕمد دذا ٟمقدي سمدُمِمؼ أن ُمـ اقمت٘مد قم٘مٞمدة اسمـ شمٞمٛمٞم٦م طمؾ دُمف وُم٤مًمف،  

رأه اسمـ اًمِمٝم٤مب حمٛمقد ذم اجل٤مُمع، ٘موظمّمقص٤ًم احلٜم٤مسمٚم٦م ومٜمقدي سمذًمؽ، وىمرئ اعمرؾمقم، وم

ٕمقا احلٜم٤مسمٚم٦م ُمـ اًمّم٤محلٞم٦م وهمػمد٤م وأؿمٝمدوا قمغم أٟمٗمسٝمؿ أهنؿ قمغم ُمٕمت٘مد اإلُم٤مم مج صمؿ

اًمِم٤مومٕمل، ويم٤من ُمـ أقمٔمؿ اًم٘م٤مئٛملم قمغم اعمؽمضمؿ ًمف اًمِمٞمخ ٟمٍم اعمٜمبجل: ٕٟمف يم٤من سمٚمغ 
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اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، أٟمف لتٕمّم٥م ٓسمـ اًمٕمريب، ومٙمت٥م إًمٞمف يمت٤مسم٤ًم لٕم٤مشمبف قمغم ذًمؽ ومام أقمجبف ًمٙمقٟمف 

اًمٕمريب ويمٗمره، ومّم٤مر دق ُيط قمغم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ولٖمري سمٞمؼمس اًمذي  سم٤مًمغ ذم احلط قمغم اسمـ

لٗمرط ذم حمب٦م ٟمٍم وشمٕمٔمٞمٛمف، وىم٤مم اًم٘م٤ميض اعم٤مًمٙمل اعمت٘مدم ذيمره ُمع اًمِمٞمخ ٟمٍم وسم٤مًمغ 

أن ىم٤ميض احلٜم٤مسمٚم٦م يم٤من ىمٚمٞمؾ اًمبْم٤مقم٦م ذم اًمٕمٚمؿ ومب٤مدر إمم إضم٤مسمتٝمؿ  ذم أذل٦م احلٜم٤مسمٚم٦م، واشمٗمؼ

 ذم اعمٕمت٘مد واؾمتٙمتبقا ظمٓمف سمذًمؽ.

ؼ أن ىم٤ميض احلٜمٗمٞم٦م سمدُمِمؼ ودق ؿمٛمس اًمدلـ اسمـ اجلزري اٟمتٍم ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م واشمٗم

ويمت٥م ذم طم٘مف حمرًضا سم٤مًمثٜم٤مء قمٚمٞمف سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٗمٝمؿ، ويمت٥م ومٞمف سمخٓمف صمم صم٦م قمنم ؾمٓمرًا، 

ُمـ مجٚمتٝم٤م أٟمف ُمٜمذ صمم صمامئ٦م ؾمٜم٦م ُم٤م رأى اًمٜم٤مس ُمثٚمف، ومبٚمغ ذًمؽ اسمـ خمٚمقف ومسٕمك ذم 

ًمدلـ إذرقمل، صمؿ مل لٚمب٨م إذرقمل أن قمزل اسمـ اجلزري ومٕمزل وىمرر قمقضف ؿمٛمس ا

قمزل ذم اًمسٜم٦م اعم٘مبٚم٦م، وشمٕمّم٥م ؾمم ر ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م وأطمرض اًم٘مْم٤مة اًمثم صم٦م اًمِم٤مومٕمل 

واعم٤مًمٙمل واحلٜمٗمل وشمٙمٚمؿ ُمٕمٝمؿ ذم إظمراضمف وم٤مشمٗم٘مقا قمغم أهنؿ لِمؽمـمقن ومٞمف ذوـم٤ًم، 

ٛمر وأن لرضمع قمـ سمٕمض اًمٕم٘مٞمدة، وم٠مرؾمٚمقا إًمٞمف ُمرات، وم٤مُمتٜمع ُمـ احلْمقر إًمٞمٝمؿ، واؾمت

قمغم ذًمؽ ومل لزل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اجل٥م إمم أن شمِمٗمع ومٞمف ُمٝمٜم٤م أُمػم آل ومْمؾ، وم٠مظمرج ذم 

رسمٞمع إول ذم اًمث٤مًم٨م واًمٕمنملـ ُمٜمف، وأطمرض إمم اًم٘مٚمٕم٦م ووىمع اًمبح٨م ُمع سمٕمض 

اًمٗم٘مٝم٤مء ومٙمت٥م قمٚمٞمف حمرض سم٤مٟمف، ىم٤مل: أٟم٤م أؿمٕمري، صمؿ اضمتٛمع مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمقومٞم٦م قمٜمد شم٤مج 

نم إوؾمط ُمـ ؿمقال إمم اًم٘مٚمٕم٦م وؿمٙمقا ُمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أٟمف اًمدلـ سمـ قمٓم٤مء ومٓمٚمٕمقا ذم اًمٕم

لتٙمٚمؿ ذم طمؼ ُمِم٤ملخ اًمٓمرل٘م٦م، وأٟمف ىم٤مل ٓ لستٖم٤مث سم٤مًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، 

وم٤مىمت٣م احل٤مل أن أُمر سمتسٞمػمه إمم اًمِم٤مم ومتقضمف قمغم ظمٞمؾ اًمؼملد، ويمؾ ذًمؽ واًم٘م٤ميض 

قت ومبٚمٖمف ؾمػم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م زلـ اًمدلـ اسمـ خمٚمقف ُمِمتٖمؾ سم٤معمرض، وىمد أذف قمغم اعم
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ومراؾمؾ اًمٜم٤مئ٥م، ومرده ُمـ ٟم٤مسمٚمس، وادقمك قمٚمٞمف قمٜمد اسمـ مج٤مقم٦م وؿمٝمد قمٚمٞمف ذف اًمدلـ 

 اسمـ اًمّم٤مسمقِّن.

وىمٞمؾ: أن قمم ء اًم٘مقٟمقي ؿمٝمد قمٚمٞمف ألْم٤ًم، وم٤مقمت٘مؾ سمسجـ طم٤مرة اًمدل٤مُم٦م ذم صم٤مُمـ 

(، ومٜم٘مؾ قمٜمف أن مج٤مقم٦م لؽمددون إًمٞمف وأٟمف 709قمنم ؿمقال، إمم ؾمٚمخ ؿمٝمر صٗمر ؾمٜم٦م )

ؾمٙمٜمدرل٦م، ومٜم٘مؾ إًمٞمٝم٤م ذم ؾمٚمخ صٗمر،  ٟمحق ُم٤م شم٘مدم، وم٠مُمر سمٜم٘مٚمف إمم اإلتٙمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ ذمل

 ويم٤من ؾمٗمره صحب٦م أُمػم ُم٘مدم ومل لٛمٙمـ أطمدًا ُمـ ضمٝمتف ُمـ اًمسٗمر ُمٕمف، وطمبس سمؼمج

ذىمل، صمؿ شمقضمف إًمٞمف سمٕمض أصح٤مسمف ومٚمؿ لٛمٜمٕمقا ُمٜمف، ومتقضمٝم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ سمٕمد ـم٤مئٗم٦م، 

ظمٚمقن إًمٞمف ول٘مرءون قمٚمٞمف، ولبحثقن ُمٕمف، ومٚمؿ ويم٤من ُمقضٕمف ومسٞمح٤ًم، ومّم٤مر اًمٜم٤مس لد

طمْم٤مره، وم٤مضمتٛمع سمف ذم صم٤مُمـ  اًمسٚمٓمٜم٦م، ومِمٗمع ومٞمف قمٜمده وم٠مُمر سم٢ملزل إمم أن قم٤مد اًمٜم٤مس إمم

(، وم٠ميمرُمف ومجع اًم٘مْم٤مة وم٠مصٚمح سمٞمٜمف وسملم اًم٘م٤ميض اعم٤مًمٙمل، 709قمنم ؿمقال ؾمٜم٦م )

 وم٤مؿمؽمط اعم٤مًمٙمل أن ٓ لٕمقد، وم٘م٤مل ًمف اًمسٚمٓم٤من: ىمد شم٤مب.

زو ٖمة وشمردد اًمٜم٤مس إًمٞمف إمم أن شمقضمف صحب٦م اًمٜم٤مس إمم اًمِم٤مم سمٜمٞم٦م اًموؾمٙمـ اًم٘م٤مدر

(، ومقصؾ إمم دُمِمؼ، ويم٤مٟم٧م همٞمبتف ُمٜمٝم٤م أيمثر ُمـ ؾمبع ؾمٜملم، وشمٚم٘م٤مه مجع 712ؾمٜم٦م )

يمثػم ومرطم٤ًم سمٛم٘مدُمف، ويم٤مٟم٧م واًمدشمف إذ ذاك طمٞم٦م، صمؿ ىم٤مُمقا قمٚمٞمف ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م 

ؾ رضمٕم٦م سمٛمٜمزًم٦م ـمٚم٘م٦م واطمدة، صمؿ (، سمسب٥م ىمقًمف: أن اًمٓمم ق اًمثم ث ُمـ دون ختٚم719)

(، صمؿ ىم٤مُمقا قمٚمٞمف ُمرة أظمرى ذم ؿمٕمب٤من ؾمٜم٦م 720قم٘مد ًمف جمٚمس آظمر ذم رضم٥م ؾمٜم٦م )

(، سمسب٥م ُمس٠مًم٦م اًمزل٤مرة واقمت٘مؾ سم٤مًم٘مٚمٕم٦م ومٚمؿ لزل هب٤م إمم أن ُم٤مت ذم ًمٞمٚم٦م آصمٜملم، 722)

(، سمج٤مُمع دُمِمؼ، وص٤مر لرضب اعمثؾ سمٙمثرة ُمـ 738ًمٕمنملـ ُمـ ؿمٝمر اًمٕم٘مدة ؾمٜم٦م )

زشمف، وأىمؾ ُم٤م ىمٞمؾ ذم قمدددؿ أهنؿ مخسقن أًمٗم٤ًم )ىم٤مل اسمـ ومْمؾ اهلل(: عم٤م ىمدم طمرض ضمٜم٤م
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(، طمض أدؾ اعمٛمٚمٙم٦م قمغم اجلٝم٤مد وأهمٚمظ 700اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمغم اًمؼملد إمم اًم٘م٤مدرة ذم ؾمٜم٦م )

 اًم٘مقل ًمٚمسٚمٓم٤من وإُمراء، ورشمبقا ًمف يمؾ لقم دلٜم٤مرًا وـمٕم٤مُم٤ًم ومٚمؿ ل٘مبؾ ذًمؽ.

: ُم٤م رأت قمٞمٜم٤مي ُمثؾ دذا اًمرضمؾ، وُمدطمف صمؿ ىم٤مل طمرض قمٜمده ؿمٞمخٜم٤م أسمق طمٞم٤من وم٘م٤مل

 سم٠مسمٞم٤مت ذيمر أٟمف ٟمٔمٛمٝم٤م سمدهي٦م ُمٜمٝم٤م:

 دريريريري  أت كريريريري  تؼريريريريل وفريريريري  ـ ةاح فـريريريري 

 

 دوع إػ وهلل ؾريريريريريريريريريريريرد   فريريريريريريريريريريريف وزر 

 وبوػ صريريريريحاقو شريريريريقامظريريريريذ حمقريريريري ه  

 

 خريريريرير وفز ريريريري  كريريريريقر دوكريريريريف وفؼؿريريريرير 

، ىم٤مل: صمؿ دار سمٞمٜمٝمام يمم م ومجرى ذيمر ؾمٞمبقلف وم٠مهمٚمظ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘مقل ذم ؾمبٞمقلف 

ومٜم٤مومره أسمق طمٞم٤من وىمٓمٕمف وصػم ذًمؽ ذٟمب٤ًم ٓ لٖمٗمر، وؾمئؾ قمـ اًمسب٥م وم٘م٤مل: ٟم٤مفمرشمف ذم 

رء ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م ومذيمرت ًمف يمم م ؾمبٞمقلف، وم٘م٤مل: ُم٤م يم٤من ؾمبٞمقلف ٟمبل اًمٜمحق وٓ يم٤من 

ُمٕمّمقُم٤ًم، سمؾ أظمٓم٠م ذم اًمٙمت٤مب ذم صمامٟملم ُمقضٕم٤ًم، ُم٤م شمٗمٝمٛمٝم٤م أٟم٧م، ومٙم٤من ذًمؽ ؾمب٥م 

 اًمبحر سمٙمؾ ؾمقء، ويمذًمؽ خمتٍمه اًمٜمٝمر.ُم٘م٤مـمٕمتف إل٤مه، وذيمره ذم شمٗمسػمه 

 ادـوىمد شمرضمؿ ًمف مج٤مقم٦م وسم٤مًمٖمقا ذم اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف، ورصم٤مه يمثػم ُمـ اًمِمٕمراء. 
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 ابتالٛ اإلماو العالم٘ حمند بً إبسأٍه الْشٓس 

 الٔناىٕ زمحُ اهلل
 (:93-2/90) "اًمبدر اًمٓم٤مًمع"ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مِّن ذم 

قمـ اًمتٕمرلػ سمح٤مًمف، ويمٞمػ لٛمٙمـ  )وسم٤مجلٛمٚم٦م ومّم٤مطم٥م اًمؽممج٦م ممـ ل٘مٍم اًم٘مٚمؿ

ذح طم٤مل ُمـ لزاطمؿ أئٛم٦م اعمذاد٥م إرسمٕم٦م، ومٛمـ سمٕمددؿ ُمـ إئٛم٦م اعمجتٝمدلـ ذم 

ولتٙمٚمؿ ذم احلدل٨م سمٙمم م  ،اضمتٝم٤مداهتؿ ولْم٤ملؼ أئٛم٦م إؿمٕمرل٦م واعمٕمتزًم٦م ذم ُم٘م٤مٓهتؿ

وطم٤مًٓ  عمتقن، وُمٕمروم٦م رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد ؿمخًّم٤مطم٤مـمتف سمحٗمظ هم٤مًم٥م اإأئٛمتف اعمٕمتؼملـ ُمع 

وزُم٤مٟم٤ًم وُمٙم٤مٟم٤ًم، وشمبحره ذم مجٞمع اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜم٘مٚمٞم٦م قمغم طمد ل٘مٍم قمٜمف اًمقصػ، 

وُمـ رام أن لٕمرف طم٤مًمف وُم٘مدار قمٚمٛمف ومٕمٚمٞمف سمٛمٓم٤مًمٕم٦م ُمّمٜمٗم٤مشمف وم٢مهن٤م ؿم٤مدد قمدل قمغم 

قمٚمق ـمب٘متف، وم٢مٟمف لرسد ذم اعمس٠مًم٦م اًمقاطمد ُمـ اًمقضمقه ُم٤م لبٝمر ًم٥م ُمٓم٤مًمٕمف، ولٕمرومف سم٘مٍم 

ا اإلُم٤مم يمام لٗمٕمٚمف ذم )اًمٕمقاصؿ واًم٘مقاصؿ( وم٢مٟمف لقرد يمم م سم٤مقمف سم٤مًمٜمسب٦م إمم قمٚمؿ دذ

ؿمٞمخف اًمسٞمد اًمٕمم ُم٦م قمكم سمـ حمٛمد سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ ذم رؾم٤مًمتف اًمتل اقمؽمض هب٤م قمٚمٞمف صمؿ 

لٜمسٗمف ٟمسٗم٤ًم سم٢ملراد ُم٤م لزلٗمف سمف ُمـ احلج٩م اًمتل ٓ جيد اًمٕم٤ممل اًمٙمبػم ذم ىمقشمف اؾمتخراج 

قمغم ومقائد ذم أٟمقاع ُمـ اًمٕمٚمقم ٓ شمقضمد ذم  لِمتٛمؾ (1)اًمبٕمض ُمٜمٝم٤م، ودق ذم أرسمٕم٦م جمٚمدات

رء ُمـ اًمٙمت٥م، وًمق ظمرج دذا اًمٙمت٤مب إمم همػم اًمدل٤مر اًمٞمٛمٜمٞم٦م ًمٙم٤من ُمـ ُمٗم٤مظمر اًمٞمٛمـ 

، ودومـ قا قمٚمٞمف ُمـ همٛمط حم٤مؾمـ سمٕمْمٝمؿ ًمبٕمضوأدٚمف، وًمٙمـ أسمك ذًمؽ ًمف ُم٤م ضمبٚم

                                                        

 قق  طاقع وآلن يف تسع  جمؾ ود، ضاع  مشس  وفرش ف .و (1)
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ُمٜم٤مىم٥م أوم٤مضٚمٝمؿ، وُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف )شمرضمٞمح أؾم٤مًمٞم٥م اًم٘مرآن قمغم أؾم٤مًمٞم٥م اًمٞمقٟم٤من( ودق 

يمت٤مب ذم هم٤مل٦م اإلوم٤مدة واإلضم٤مدة قمغم أؾمٚمقب خمؽمع ٓ ل٘مدر قمغم ُمثٚمف إٓ ُمثٚمف، وُمٜمٝم٤م 

، ويمت٤مب )إلث٤مر احلؼ قمغم (1)يمت٤مب )اًمروض اًمب٤مؾمؿ( ذم جمٚمد اظمتٍمه ُمـ اًمٕمقاصؿ

اخلٚمؼ( ودق همرل٥م إؾمٚمقب ُمٗمٞمد ذم سم٤مسمف، وًمف يمت٤مب مجٕمف ذم اًمتٗمسػم اًمٜمبقي، وُمٜمٝم٤م 

وُم١مًمػ ذم اًمرد قمغم اعمٕمري ؾمامه )ٟمٍم إقمٞم٤من قمغم ذ ُم١مًمػ ذم ُمدح اًمٕمزسم٦م واًمٕمزًم٦م، 

اًمٕمٛمٞم٤من( وًمف )يمت٤مب اًمؼمد٤من اًم٘م٤مـمع ذم ُمٕمروم٦م اًمّم٤مٟمع(، وًمف )يمت٤مب اًمتٜم٘مٞمح( ذم قمٚمقم 

، وًمف ُم١مًمٗم٤مت همػم دذه، وُمس٤مئؾ أومردد٤م سم٤مًمتّمٜمٞمػ، ودق إذا شمٙمٚمؿ ذم ُمس٠مًم٦م (2)احلدل٨م

٤مٟم٧م، وىمد وىمٗم٧م ُمـ ُمس٤مئٚمف اًمتل ٓ ُيت٤مج اًمٜم٤مفمر سمٕمده إمم اًمٜمٔمر ذم همػمه ُمـ أي قمٚمؿ يم

أومردد٤م سم٤مًمتّمٜمٞمػ قمغم قمدد يمثػم شمٙمقن ذم جمٚمد، وُم٤م مل أىمػ قمٚمٞمف أيمثر مم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف، 

ويمم ُمف ٓ لِمبف يمم م أدؾ قمٍمه وٓ يمم م سمٕمده، سمؾ دق ُمـ ٟمٛمط يمم م اسمـ طمزم واسمـ 

قان ؿمٕمره دلوشمٞمٛمٞم٦م، وىمد ل٠ميت ذم يمثػم ُمـ اعمب٤مطم٨م سمٗمقائد مل ل٠مت هب٤م همػمه يم٤ملٜم٤ًم ُمـ يم٤من، 

جمٚمد، وؿمٕمره هم٤مًمبف ذم اًمتقؾمم ت واًمرىم٤مئؼ، وشم٘مٞمٞمد اًمِمقارد اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واعمج٤موسم٦م عمـ 

اُمتحـ سمف ُمـ أدؾ قمٍمه، وم٢من ًمف ُمٕمٝمؿ ىمم ىمؾ وزٓزل، ويم٤مٟمقا لثقرون قمٚمٞمف صمقرة سمٕمد 

صمقرة ولٜمٔمٛمقن ذم آقمؽماض قمٚمٞمف اًم٘مّم٤مئد، وأوم٣م ذًمؽ إمم أن اقمؽمض قمٚمٞمف ؿمٞمخف 

 ،وجي٤موهلؿ ،ولّم٤موهلؿ ،ويم٤من جي٤موهبؿ، ٦م ُمست٘مٚم٦م وم٠مضم٤مهب٤م سمام شم٘مدماعمت٘مدم ذيمره سمرؾم٤مًم

                                                        

 وقق  طاقع وآلن يف جمؾ  ـ.  (1)

رشحف وإل  م حمؿ  لـ إشامظقؾ وب ر وف ـع ا يف تق ق  وبؾؽ ر يف جمؾ  ـ، ويل ظؾقفام حتؼقؼ،   (2)

 ووكؿ  هلل رب وفع دغ ظذ آةائف .
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ومٞم٘مٝمردؿ سم٤محلج٦م، ومل لٙمـ ذم زُمٜمف ُمـ ل٘مقم ًمف ًمٙمقٟمف ذم ـمب٘م٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م أطمد ُمـ 

واًمذي لٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ أن ؿمٞمقظمف ًمق مجٕمقا مجٞمٕم٤ًم ذم  ،ؿمٞمقظمف ومْممً  قمـ ُمٕم٤مرضٞمف

 .ذات واطمد مل لبٚمغ قمٚمٛمٝمؿ إمم ُم٘مدار قمٚمٛمف، وٟم٤مدٞمؽ هبذا

واٟم٘مٓمع قمـ  ،وشمقطمش ذم اًمٗمٚمقات ،ومتِمٞمخ ،صمؿ سمٕمد دذا اٟمجٛمع وأىمبؾ قمغم اًمٕمب٤مدة

ل اًمٜم٤مس، ومل لبؼ ًمف ؿمٖمٚم٦م سمٖمػم ذًمؽ، وشم٠مؾمػ قمغم ُم٤م ُم٣م ُمـ قمٛمره ذم شمٚمؽ اعمٕم٤مرك اًمت

ضمرت سمٞمٜمف وسملم ُمٕم٤مسلف ُمع أٟمف ذم مجٞمٕمٝم٤م ُمِمٖمقل سم٤مًمتّمٜمٞمػ واًمتدرلس، واًمذب قمـ 

ٚمامء، وأوم٤مضؾ إُم٦م، واعمٜم٤مضٚم٦م ٕدؾ اًمبدع وٟمنم اًمسٜم٦م واًمرومع قمـ أقمراض أيم٤مسمر اًمٕم

قمٚمؿ احلدل٨م وؾم٤مئر اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ذم أرض مل ل٠مًمػ أدٚمٝم٤م ذًمؽ ٓؾمٞمام ذم شمٚمؽ إل٤مم 

اًمٕمب٤مدة  ومٚمف أضمر اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم، وأضمر اعمج٤مددلـ اعمجتٝمدلـ، وًمٙمٜمف ذاق طمم وة

، وىمد شمرمجف سمٕمض وـمٕمؿ ًمذة آٟم٘مٓم٤مع إمم ضمٜم٤مب احلؼ ومّمٖمر ذم قمٞمٜمٞمف ُم٤م ؾمقى ذًمؽ

وشمرمجف  ،وًمق شمرمجف ذم جمٚمد مل لٙمـ واومٞم٤ًم سمح٘مف ،سمٜمل اًمقزلر ذم يمرارلس واؾمتقرم أطمقاًمف

ألْم٤ًم مج٤مقم٦م ُمـ قمٚمامء اًمزلدل٦م وُمـ همػمدؿ همػم ُمـ ىمدُمٜم٤م ذيمره يم٤مًمقضمٞمف اًمٕمٓم٤مب 

اًمٞمٛمٜمل، واًمنملػ اًمٗم٤مد اعم٤مًمٙمل ذم يمت٤مسمف )اًمٕم٘مد اًمثٛملم( اًمذي ضمٕمٚمف شم٤مرَي٤ًم عمٙم٦م 

وُمدطمف همػم واطمد ُمـ أقمٞم٤من اًمٕمٚمامء، واحل٤مصؾ أٟمف رضمؾ قمرومف إيم٤مسمر وضمٝمٚمف  واًمؼمهيل

إص٤مهمر وًمٞمس ذًمؽ خمتّم٤ًم سمٕمٍمه، سمؾ دق يم٤ملـ ومٞمام سمٕمده ُمـ اًمٕمّمقر إمم قمٍمٟم٤م 

ن اًمٞمٛمـ مل لٜمج٥م ُمثٚمف مل أسمٕمد قمـ اًمّمقاب، وذم دذا اًمقصػ ُم٤م ٓ إدذا، وًمق ىمٚم٧م 

 ٦م ؿمٞمخف اعمت٘مدم ذيمره:ُيت٤مج ُمٕمف إمم همػمه وُم٤م أطمسـ ىمقًمف ذم ُمٕم٤مشمب

 ظرؾريريريريريري  ؿريريريريريري ري ثريريريريريريؿ أكؽرتريريريريريريف

 

 ؾريريريريريريريام ظريريريريريريري و لريريريريريريري هلل ممريريريريريريري  لريريريريريريري و 

 وـريريريريريريؾ  ريريريريريريقم فريريريريريريؽ يب  قؿريريريريريريػ 

 

 أرسؾريريريري  يف وفؼريريريريقل لسريريريريق  وفاريريريري و 
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 أ ريريريريس وفثـريريريري  ووفقريريريريقم شريريريريق  وبذى

 

   فقريري  صريريعري ـقريريػ تضريريحك ؽريري و 

  ريريريريريريري  صريريريريريريريقا  وفعريريريريريريريسن يف وؿ ريريريريريريريف 

 

 و ـ ريريريريريريريب وف عؾريريريريريريريقؿ ووةاق ريريريريريريري و 

 و  وهلريريريريري ىردؿريريريريري  خؾريريريريريع وفعؾريريريريريؿ  

 

 و  وفريريريريريريردىردقب ظؾقريريريريريريؽ ووفوريريريريريري 

 ؾ ريريريريريريريريـ ردوئقريريريريريريريريؽ وضفرمهريريريريريريريري  

 

 رسو  ووةاظ ريريريريري ودكريريريريريس وإلظريريريريريـ  

( أرسمٕملم 840ويم٤من ووم٤مشمف شمٖمٛمده اهلل سمٖمٗمراٟمف ذم ؾم٤مسمع وقمنملـ ؿمٝمر حمرم ؾمٜم٦م ) 

 ادـوصمامٟمامئ٦م(.

د ُمـ سمٚمده، وُمّمداق ذًمؽ ُم٤م ىم٤مًمف قمـ ٟمٗمسف ذم رِ د وـمُ ومٚم٘مد آذاه أقمداؤه طمتك ُذ  

 ذم سمقاد ظمقازم وضمب٤مل قمقازم:(: )..... وأٟم٤م 1/16اًمروض اًمب٤مؾمؿ )

 ؾحقـريريريري  لطريريريريقد متطريريريرير وفسريريريريحب دوكريريريريف

 

 أصريريريريريريريريؿ  ـقريريريريريريريريػ لريريريريريريريري فغامم  ريريريريريريريريمزر

 لوريريريريريريريعب لطريريريريريريريـ وود ـلكريريريريريريريف وحقـرًيريريريريريري   

 

 حوريريريري  ؿؾريريريريؿ متجريريريري لريريريريف وفطريريريرير ت ريريريريػر

 إذو وف ػريريريريري  وفسريريريريري ري لريريريريريف كحريريريريريق ؿؾريريريريري  

 

 تقمهفريريريريريريريري   ريريريريريريريريـ ضقهلريريريريريريريري  ت ريريريريريريريريلخر

 أجريريريريريري ور يف أرج ئريريريريريريف وفاريريريريريريقم ووفؼطريريريريريري  

 

 ؾ رهتريريريريريريريريري  فؾؿريريريريريريريريرير  أوػ وأجريريريريريريريريري ر

 يل  ريريريريـ وفعريريريريقش وردهقـ فريريريريؽ   ريريريريػق  

 

 ؼ  ؽريريريريريري ركريريريريريريوإةا ؾريريريريريريقرد وفعريريريريريريقش ر

 ؾريريريرينن  اسريريريري  ثريريريريؿ ودروظريريريريل وأجريريريري ل  

 

 وفعؾريريؿ ووفريري  ـ أخرضريريو ؾريريروح وفعريري   

 ق ـريريريريريرير ؿ لـػسريريريريريريفوةا ظريريريريريري ر أن  ـ ريريريريريري 

 

 وفؽريريريريريـ ظريريريريري ًرو ظ ريريريريريزه حريريريريريغ  ـرصريريريريري

 ؾؼريريريري  قريريريري جر ودخ ريريريري ر ؿريريريرياع وصريريريريحاف 

 

 وؾريريريريريريرير إػ أرح وفـ ريريريريريريريري يش جعػريريريريريريريرير

وجا ل ظقويل، وذـر وفؼ يض إشامظقؾ وق ه وبلق د ؿ هل  ـام ذـر لقود خ يل،  

(: أكف رمحف وهلل ؿ هل  وقق يف رأس ؿؾ  1/67) "وفعقوصؿ ووفؼقوصؿ"وبـقع يف  ؼ    

وفعقوصؿ "لـل  سؾؿ )جاؾ شحؿر(، وؿ  ذـر وبـقع صقًئ   ـ ول  ئف يف  ؼ    

 ."ووفؼقوصؿ
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ن تروجعف يف فؽ أ فؽـ -وفقةا أكـل ةا أحب وإلض ف ، ف ـرد    ول ع لف فـػ ش ف 

ؿ أن أقؾ وفا ضؾ، ةا شقام يف دوف  وف وقع ودؼق  فقسقو ؾ  ع  فقُ و -كػس ود  ر ود ـقر

ؾفؿ أظ و  وهلل و أظ و  أوفق ئف، وإن  ، ـ ـ كقو وحقث ـ كقو ،رو غ ظـ أقؾ وفسـ 

 .أهنؿ  ـرصون د ـ وهلل تظ قروو 
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غٔذ اإلضالو اجملدد حمند بً عبد الٍْاب بً ضلٔناٌ 
 زمحُ اهلل  ٕالتنٔن

دذا اإلُم٤مم أطمد إئٛم٦م اعمّمٚمحلم، ضم٤مء ذم وىم٧م ىمد يم٤مدت ُمٕم٤ممل اًمدلـ أن 

ودقم٤مء همػم اهلل، واًمذسمح ًمٖمػم  شمٜمٓمٛمس،وىمد ظمٞمؿ اجلٝمؾ واًمنمك سم٤مهلل: ُمـ قمب٤مدة اًم٘مبقر،

اهلل يم٤معم٘مبقرلـ، وـمٚم٥م اًمٜمٗمع ودومع اًمرض ُمـ اعم٘مبقرلـ، ومدقم٤م إمم شمقطمٞمد رب اًمٕم٤معملم 

٤معمف، وإمم اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م سمٕمد همٞم٤مهب٤م قمغم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م سمٕمد أن يم٤مدت متحك ُمٕم

 قمغم ومٝمؿ اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح، وأظمذ لٜمٙمر اًمنميمٞم٤مت، واًمبدع واخلراوم٤مت.ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقًمف 

ومٕم٤مداه أقمداء اًمرؾمؾ واًمّم٤محللم، وآذوه أؿمد إذى ومٚمام يم٤من اًمِمٞمخ رمحف اهلل ذم 

أظمرضمقه وىم٧م اهل٤مضمرة اًمبٍمة ًمٚمتزود ُمـ اًمٕمٚمؿ، وأظمذ لٜمٙمر اًمنميمٞم٤مت واًمبدع آذوه، و

 طمتك أدريمف اًمٕمٓمش اًمِمدلد وأذف قمغم اهلم ك.

لٛمم ء واضمف ُمٕم٤مرض٦م ىمقل٦م، وُمِم٤مدة ُمتٞمٜم٦م وأذل٦م يمبػمة، طمتك دؿ وعم٤م يم٤من ذم طمر

ٕمٚمؿ هبؿ اًمٜم٤مس سمٕمض إوسم٤مش سم٤مًمٗمتؽ سمف وىمتٚمف رًسا، وشمسقروا قمٚمٞمف ضمدار سمٞمتف وم

ؾمم م احلؼ، فمٝمر ًمف اًمتقطمٞمد واإل وٓ زال يمٚمام اٟمت٘مؾ عمٙم٤من ًمٜمنم دقمقةوص٤مطمقا هبؿ ومٝمرسمقا، 

ٟمدون، طمتك ٟمٍمه اهلل سمٛمحٛمد سمـ ؾمٕمقد، واٟمتنمت دقمقة احلؼ، وضٕمػ ُمٕم٤مرضقن وُمٕم٤م

اًمب٤مـمؾ، وٓ زال أقمداء احلؼ ًمف ذم طمٞم٤مشمف، وطمتك سمٕمد ُمقشمف، وُمـ أؿمٝمر ذًمؽ أن يمؾ ُمـ متسؽ 

 ه وٟمِم٠مشمف.سم٤مإلؾمم م اجلٛمٞمع اهتؿ سم٠مٟمف ود٤ميب ٟمسب٦م هلذا اإلُم٤مم ، واحلؼ أن احلؼ ُمـ ُمقًمد

 "( ويمت٤مب  168-1/125وًمٚمٛمزلد راضمع قمٚمامء ٟمجد ظمم ل صمامٟمٞم٦م ىمرون ًمٚمبس٤مم )

 .ظمزقمؾحلسلم ظمٚمػ اًمِمٞمخ  "طمٞم٤مة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمقد٤مب
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ابتالٛ اإلماو العالم٘ حمند بً إمساعٔل الهخالىٕ ثه 
 الصيعاىٕ املعسّف باألمري

 :(134-2/133) "اًمبدر اًمٓم٤مًمع"ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مِّن ذم 

)سمرع ذم مجٞمع اًمٕمٚمقم، ووم٤مق إىمران، وشمٗمرد سمرئ٤مؾم٦م اًمٕمٚمؿ ذم صٜمٕم٤مء، وشمٔمٝمر 

سم٤مٓضمتٝم٤مد، وقمٛمؾ سم٤مٕدًم٦م، وٟمٗمر ُمـ اًمت٘مٚمٞمد، وزلػ ُم٤م ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف ُمـ أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م، 

 وضمرت ًمف ُمع أدؾ قمٍمه ظمٓمقب وحمـ.

هلل احلسلم ُمٜمٝم٤م أل٤مم اعمتقيمؾ قمغم اهلل اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلسلم، صمؿ ذم أل٤مم وًمده اعمٜمّمقر سم٤م

سمـ اًم٘م٤مؾمؿ، صمؿ ذم أل٤مم وًمده اإلُم٤مم اعمٝمدي اًمٕمب٤مس سمـ احلسلم، ودمٛمع اًمٕمقام ًم٘متٚمف ُمرة 

سمٕمد أظمرى، وطمٗمٔمف اهلل ُمـ يمٞمددؿ وُمٙمردؿ، ويمٗم٤مه ذدؿ، ووٓه اعمٜمّمقر سم٤مهلل 

 اخلٓم٤مسم٦م سمج٤مُمع صٜمٕم٤مء، وم٤مؾمتٛمر يمذًمؽ إمم أل٤مم وًمده اإلُم٤مم اعمٝمدي.

إئٛم٦م اًمذلـ ضمرت اًمٕم٤مدة سمذيمردؿ ذم اخلٓمب٦م واشمٗمؼ ذم سمٕمض اجلٛمع أٟمف مل لذيمر 

إظمرى، ومث٤مر قمٚمٞمف مج٤مقم٦م ُمـ آل اإلُم٤مم اًمذلـ ٓ أٟمس٦م هلؿ سم٤مًمٕمٚمؿ، وقمْمددؿ مج٤مقم٦م ُمـ 

اًمٕمقام، وشمقاقمدوا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ قمغم ىمتٚمف ذم اعمٜمؼم لقم اجلٛمٕم٦م اعم٘مبٚم٦م، ويم٤من ُمـ أقمٔمؿ 

اإلُم٤مم اعمٜمّمقر سم٤مهلل، اعمحِمدلـ ًمذًمؽ اًمسٞمد لقؾمػ اًمٕمجٛمل اإلُم٤مُمل، اًم٘م٤مدم ذم أل٤مم 

واعمدرس سمحرضشمف، ومبٚمغ اإلُم٤مم اعمٝمدي ُم٤م ىمد وضع اًمتقاـم١م قمٚمٞمف، وم٠مرؾمؾ جلامقم٦م ُمـ 

أيم٤مسمر آل اإلُم٤مم، وؾمجٜمٝمؿ وأرؾمؾ ًمّم٤مطم٥م اًمؽممج٦م ألًْم٤م وؾمجٜمف، وأُمر ُمـ لٓمرد 

اًمسٞمد لقؾمػ اعمذيمقر، طمتك َيرضمف ُمـ اًمدل٤مر اًمٞمٛمٜمٞم٦م، ومسٙمٜم٧م قمٜمد ذًمؽ اًمٗمتٜم٦م، وسم٘مل 

ٟمحق ؿمٝمرلـ، صمؿ ظمرج ُمـ اًمسجـ ووزم اخلٓم٤مسم٦م همػمه، واؾمتٛمر ٟم٤مًذا ص٤مطم٥م اًمؽممج٦م 
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ًمٚمٕمٚمؿ شمدرلًس٤م واومت٤مًء وشمّمٜمٞمًٗم٤م، وُم٤م زال ذم حمـ ُمـ أدؾ قمٍمه، ويم٤مٟم٧م اًمٕم٤مُم٦م شمرُمٞمف 

سم٤مًمٜمّم٥م، ُمستدًملم قمغم ذًمؽ سمٙمقٟمف قم٤ميمًٗم٤م قمغم إُمٝم٤مت وؾم٤مئر يمت٥م احلدل٨م، قم٤مُممً  

إذا شمٔمٝمر سمٗمٕمؾ رء ُمـ ؾمٜمـ  ؾمٞمامؽ، ٓدذا اًمّمٜمع رُمتف اًمٕم٤مُم٦م سمذًم سمام ومٞمٝم٤م، وُمـ صٜمع

 اًمّمم ة يمرومع اًمٞمدلـ وضٛمٝم٤م، وٟمحق ذًمؽ.... إًمخ(.

 (:2/136)"اًمبدر اًمٓم٤مًمع"رمحف اهلل ذم  وىم٤مل اًمِمقيم٤مِّن

)وُمـ مجٚم٦م ُم٤م اشمٗمؼ ًمّم٤مطم٥م اًمؽممج٦م ُمـ آُمتح٤مٟم٤مت: أٟمف عم٤م ؿم٤مع ذم اًمٕم٤مُم٦م ُم٤م ؿم٤مع 

ودؿ إذ ذاك مجرة اًمٞمٛمـ قمٜمف، سمٚمغ ذًمؽ أدؾ ضمبؾ سمرط، ُمـ ذوي حمٛمد، وذوي طمسلم، 

اًمذلـ ٓ ل٘مقم هلؿ ىم٤مئؿ، وم٤مضمتٛمع أيم٤مسمردؿ، وُمـ أقمٔمؿ رؤؾم٤مئٝمؿ طمسـ سمـ حمٛمد اًمٕمٜمز 

اًمؼمـمل، وظمرضمقا قمغم اإلُم٤مم اعمٝمدي ذم ضمٞمقش قمٔمٞمٛم٦م، ووصٚم٧م ُمٜمٝمؿ اًمٙمت٥م أهنؿ 

ًمٜمٍمة اعمذد٥م، وأن ص٤مطم٥م اًمؽممج٦م ىمد يم٤مد هيدُمف، وأن اإلُم٤مم ُمس٤مقمد ًمف قمغم ذًمؽ، 

ٕمٚمامء اًمذلـ هلؿ ظمؼمة سم٤محلؼ وأدٚمف، ورشمب٦م ذم اًمٕمٚمؿ، ومام أوم٤مد ذًمؽ، ومؽمؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًم

وآظمر إُمر ضمٕمؾ هلؿ اإلُم٤مم زل٤مدة ذم ُم٘مرراهتؿ: ىمٞمؾ إهن٤م ٟمحق قمنملـ أًمػ ىمرش ذم يمؾ 

قم٤مم، ومٕم٤مدوا إمم دل٤مردؿ، وشمريمقا اخلروج، ٕٟمف ٓ ُمٓمٛمع هلؿ ذم همػم اًمدٟمٞم٤م، وٓ لٕمرومقن 

ُم٤م دق ُمـ اًم٘مٓمٕمٞم٤مت، يم٘مٓمع ُمػماث اًمٜمس٤مء، ُمـ اًمدلـ إٓ رؾمقًُم٤م، سمؾ َي٤مًمٗمقن 

واًمتح٤ميمؿ إمم اًمٓم٤مهمقت، واؾمتحم ل اًمدُم٤مء وإُمقال، وًمٞمسقا ُمـ اًمدلـ ُمـ ورد وٓ 

 ادـصدر(. 
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 ابتالٛ غٔديا اإلماو العالم٘ مكبل بً ٍادٖ الْادعٕ

 زمحُ اهلل 
ٟمِم٠م ؿمٞمخٜم٤م رمحف اهلل ذم سمٞمئ٦م راومْمٞم٦م، قمِمِم٧م هب٤م قم٘مٞمدة اعمٕمتزًم٦م ذم إؾمامء 

 ًمّمٗم٤مت، وقم٘مٞمدة اًمرومض واًمتّمقف ذم سم٤مب اًمٜمذر واًمدقم٤مء، اًمتل دل ذك ساح.وا

ويم٤من ؿمٞمخٜم٤م رمحف اهلل حمًب٤م ًمٚمٕمٚمؿ، ومتٕمٚمؿ ومٞمام لسٛمك آٟمذاك سم٤مًمٞمٛمـ )اعمٙمت٥م(: ودق 

 قمب٤مرة قمـ طمجرة لدرس ومٞمٝم٤م اًمٓم٤مًم٥م اًم٘مبٞمكم احلروف اهلج٤مئٞم٦م طمتك ل٘مرأ ولٙمت٥م.

ُمٙمرسة، دزلٚم٦م همػم جمقدة ىم٤مًمقا ىمرأ وظمتؿ، وإذا اؾمتٓم٤مع أن ل٘مرأ اًم٘مرآن ٟمٔمًرا سم٘مراءة 

ولٕمتؼم خترج قمٜمددؿ، ولذد٥م ًمرقمل اًمٖمٜمؿ، أو ًمٚمزراقم٦م، وهمػمد٤م ُمـ إُمقر اًمدٟمٞمقل٦م، 

ورسمام ٓ لٗمتح اعمّمحػ إٓ ذم رُمْم٤من، أُم٤م ًمٖمػم اًم٘مرآن، ومم  لٕمرومقهنؿ سمٌمء ُمـ 

 اًمٙمت٥م، ٓ اًمتٗمسػم، وٓ احلدل٨م.

ق، وقم٘مٞمدهتؿ اًمٗم٤مؾمدة وقم٘مٞمدة آقمتزال أُم٤م ُم٤م لسٛمقٟمف )اًمسٞمد(: ومٞمٕمٚمٛمقهنؿ اًمٜمح

دذا ذم قمقاُمٝمؿ، أُم٤م قمٚمامؤدؿ: ومٛمـ يم٤من ُيسـ اًمسحر واخلٓم٤مسم٦م واًمٗمرائض قمغم اًمٗم٘مف 

 احلٜمٗمل، ومٝمذا قمٜمددؿ قم٤ممل، واهلل اعمستٕم٤من.

وظذ ـٍؾ، ـ ن وفوقخ رمحف وهلل حمًا  فطؾب وفعؾؿ، ؾؾؿ  ؽ ِػ ل عؾقؿ ودؽ ب، ؾلرود 

 دي ل ع ن، فؽـفؿ كـؼفؿ ظذ وفؼا ئؾ مل  س ظ وه ظذ ودز  ، ؾ قب إػ ج  ع وهل

 ذفؽ.

ولع    ن وؽسب إػ وفسعقد  ، ويف أثـ   ق ه وفغرل  ـ ن  س ؿع فاعض ودقوظظ، 

ؾ ك ػع   ، و رس وهلل رشو  لعض وفؽ ب وفـ ؾع  ؾؼرأق  ووش ػ د  ـف ، ؾؾام رجع إػ 



 ّالصاحلني مً أقْامَه مً االبتالٛ إحتاف اليجباٛ مبا حصل لألىبٔاٛ
127 

شقام يف صع ه آك وك خي فػ ؿـ، ةاق ه وفؽ ب ووفقوؿع يف وفق لؾ ه، ـ ن  ـؽر    خ فػ

دظقن وف قحق  مت ً  ، ؾ ص   كؽر وفوقع  ظؾقف، ف و أدخؾقه فؾ روش  يف ج  ع وهل دي 

)ل ع ن( فؽل  طؿسقو ظؼق تف وف حقح ، وفؽـف أؿاؾ ظذ دروش  وفـحق ح ك متؽـ 

 ؾقف، وترك      عؾؼ ل فعؼق ن، فػس د ظؼق هتؿ يف ـ افؿ ودروشفؿ وؽرق .

ىمٞم٤مم احلرب ذم اًمٞمٛمـ سملم اجلٛمٝمقرل٦م واعمٚمٙمٞم٦م، ارحتؾ رمحف اهلل إمم سمم د صمؿ سمٕمد 

 اًمسٕمقدل٦م، ودرس هب٤م طمتك سمرز وخترج.

ودرس هب٤م وأىم٤مم دروؾًم٤م، ويم٤من رمحف اهلل لٜمٙمر اًمت٘مٚمٞمد واًمتٕمّم٥م اعمذدبل، ومٖمْم٥م 

ُمـ ذًمؽ اعم٘مٚمدة واحلس٤مد، ومقؿمقا سم٤مًمِمٞمخ قمٜمد احلٙم٤مم ذم اًمسٕمقدل٦م، ومم٤م زاد اًمٓملم سمٚم٦م 

أٟمف عم٤م وىمٕم٧م ومتٜم٦م ضمٝمٞمامن، أًمػ ضمٝمٞمامن رؾم٤مًم٦م، وم٤مهتٛمقا هب٤م ؿمٞمخٜم٤م، وىم٤مًمقا ٓ ُيسـ 

ضمٝمٞمامن ل١مًمػ دذه اًمرؾم٤مًم٦م، وإٟمام أًمٗمٝم٤م ُم٘مبؾ، واًمِمٞمخ رمحف اهلل ل٘مقل: إٟمف مل ل١مًمٗمٝم٤م، ومل 

ؾ اًمِمٞمخ رمحف اهلل  لِم٤مرك، سمؾ يم٤من لٜمٙمر قمغم ضمٝمٞمامن ومٕمٚمف، وسمٕمد ؾمجـ صمم صم٦م أؿمٝمر ُرطم 

 إمم اًمٞمٛمـ.

 وصؾ وفوقخ رمحف وهلل إػ وفقؿـ، ؿ م لعض ودسموفغ  ـ وفوقع ، لؿـع ؾؾام

وصقل ق ه وفؽ ب إػ وفوقخ، بهن  ـ ب وق لق  زظؿقو، ولع  تعب وحم وف   ـ 

وفوقخ، و ـ أؿ رلف ح ك وصؾ  وفؼضق  إػ رئقس وجلؿفقر  ، أؾرج ظـ  ؽ ا  وفوقخ 

ل وف  ـ، وج    رمحف وهلل، وآذوه وفوقع  أص  وبذى، ح ك وهتؿقه رَّ وف  ـ ول َّ أكف ؽ 

 ل  ـ ج   ، وحر قو ظؾقف وفؼر ب ووفاعق ، وصقققو دظقتف ف ى وك رض ووفغر ب.

وٓ شمٜمس أن اًمٞمٛمـ آٟمذاك، إُم٤م صقومٞم٦م أو ؿمٞمٕم٦م، وىمٚمٞمؾ ضمًدا ُمـ لٕمدو ذًمؽ، وًمٙمـ 

 إمم همػم اًمسٜم٦م.
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ٝمؿ، ويمٚمام اٟمتنم واًمِمٞمخ رمحف اهلل لدقمق، وسمدأ سمٕمض ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ ل٠مشمقٟمف، ومٙم٤من لدرؾم

اخلػم ازداد قمداء وُمٙمر أقمداء اًمسٜم٦م، ُمـ اًمِمٞمٕم٦م أو اًمراومْم٦م، وُمع اٟمتِم٤مر اخلػم، اٟمتنم 

ذ آظمر، ودق دقمقة اإلظمقان اعمسٚمٛملم، ومجٕمٚمقا لٕم٤مدون اًمِمٞمخ ُمـ وراء اًمست٤مر، 

 وَيٓمٗمقن ُمـ ـمم سمف، وًمذا وم٘مد ظمٓمٗمقا قمدًدا ٓ سم٠مس ُمـ يمب٤مر ـمم سمف لقم ذاك.

ودعزوه فإل  م  ه وبلق دوفؼ  شؿع ف وقق   ؿثؾ   وـقكقو هلؿ  عق د، 

 وفوقـ ا:

 قريريريريريريؿ حريريريريريريقوو ظـريريريريريريل وفعؾريريريريريريقم ل فريريريريريري 

 

 ؾؾريريريريريريريام حقوقريريريريريريري  ظريريريريريريري  ؾقا لغؾظريريريريريريري 

 قريريريريريؿ أطفريريريريريروو ظـريريريريري  وفؾؼريريريريري   وف قلريريريريري  

 

 ؾؾريريريريريريام تقفريريريريريريقو أطفريريريريريريروو ـريريريريريريؾ صريريريريريري ن

 قريريؿ وفػريريرس إن ؿؾريري  وجلريريقوب وإن أؿريريؾ 

 

 خطريريريريريريل   ريريريريريرير يف أظريريريريريري ه لغؾط ريريريريريريل

 قريريريريريؿ كؼؾريريريريريقو ظـريريريريريل  ريريريريري  مل أؿريريريريريؾ لريريريريريف 

 

 أوحوريريريريريقو لقـريريريريريل ولريريريريريغ أحا ريريريريريلقريريريريريؿ 

وٓ لزال إمم أن شمقوم٤مه اهلل، وأدؾ اًمبدع لٕم٤مدوٟمف سمِمتك أرضب اًمٕمداء اًم٘مقزم  

واًمٗمٕمكم، واًمتٜمٗمػم واًمٙمذب قمٚمٞمف وهمػمه، وَيٓمٗمقن ُمـ شمم ُمٞمذه ُمـ ىمدروا قمٚمٞمف، ممـ 

 اؾمتٗم٤مد ُمٜمٝمؿ.

 وُمـ أظمبثٝمؿ: أسمق احلسـ اعمٍمي، اًمذي يم٤من ُمٜمدؾًم٤م قمغم اًمدقمقة اًمسٚمٗمٞم٦م ذم طمٞم٤مة

اًمِمٞمخ ُم٘مبؾ رمحف اهلل، طمتك ىمرب ُمقت اًمِمٞمخ رمحف اهلل، وسمٕمد ووم٤مشمف، أفمٝمر أسمق احلسـ 

ُم٤م لٙمٜمف ُمـ اًمتحزب وهمػمه، مم٤م لٜم٤موئ سمف اًمدقمقة اًمسٚمٗمٞم٦م، وم٤مسمتغم اهلل اعمخٚمّملم ُمـ 

ـمم ب اًمِمٞمخ هبذا اعمٍمي اعمٗمتقن، وقمغم رأؾمٝمؿ ظمٚمٞمٗم٦م ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مبؾ رمحف اهلل، ودق 

اهلل، اًمذي دق أول ُمـ شمّمدى ًمف، وسملم قمقاره، ويمِمػ ؿمٞمخٜم٤م ُيٞمك احلجقري طمٗمٔمف 

ؾمت٤مره اًمب٤مـمؾ، طمتك قمقدي ؿمٞمخٜم٤م ُيٞمك طمٗمٔمف اهلل ُمـ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، ُمـ اًمٖمرل٥م 
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واًمبٕمٞمد سمسب٥م ذًمؽ، طمتك قمرومقا سمقار دقمقة أيب احلسـ، وخم٤مًمٗمتٝم٤م ًمٚمحؼ، ومؽمك أسم٤م 

دود قمٚمٞمف ُمـ احلسـ اًمّم٤مدىمقن وسم٘مل ُمٕمف أذل٤مًمف، وأرضاسمف ذم اًمبدقم٦م، وىمد سمٚمٖم٧م اًمر

 ( رًدا.250اًمسٚمٗمٞملم ذم همْمقن قم٤مُملم ٟمحق )

ُم١مًمٗم٤ًم وًمقٓ أٟمٜمل راقمٞم٧م آظمتّم٤مر، حلقى دذا اعمقضقع وطمده، وُم٤م لتٕمٚمؼ سمف 

 ُمست٘ممً ، واهلل اعمستٕم٤من.
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 خامت٘
 "اسمتم ء إٟمبٞم٤مء واًمّم٤محللم"اقمٚمؿ رمحٜمل اهلل وإل٤مك أظمل اعمسٚمؿ، أن دذا اعمقضقع: 

ٝمؿ، وُمع دذا وم٤مًمذي ذيمرشمف دق همٞمض ُمـ ُمع أىمقاُم ؾمع، وأظمص ُمٜمف ُم٤م طمّمؾ هلؿوا

ومٞمض، ٕن آسمتم ء ؾمٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘مف، ومم  َيٚمقا ُمـ آسمتم ء أطمد ُمـ اًمّم٤محللم، يمؾ 

 سمحسبف، وقمغم ىمدر ىمقة إلامٟمف، ومتسٙمف يمام شم٘مدم ذم اعم٘مدُم٦م طمدل٨م ؾمٕمد، وأيب ؾمٕمٞمد.

َْح ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ْٕ ُٕقٍح َوا ْؿ َؿْقُم  ُٓ َِ ْٝ َؿْب َب ذ  ٍٜ ـَ ؾه ُأم  ـُ  ْٝ ِدِهْؿ َومَه  ًْ ـْ َب َزاُب ِم

ِٚب  ََ َٚن ِظ ـَ َْٔػ  َُ ْؿ َؾ َخْذُِتُ
َٖ ؼ  َؾ ُْٔدِحُوقا بِِف اْلَ

ُْٖخُذوُه َوَجَٚدُفقا بِْٚفَبٚضِِؾ فِ َٔ
ْؿ فِ  ﴾بَِرُشقهِلِ

وًمٙمـ سمٕمْمٝمؿ ىمد لٙمقن اسمتم ئف: إُم٤م سمٛمرض أو همػمد٤م مم٤م ٓ لٙمقن ُمع ىمقُمف ومم   ،[5هم٤مومر:]

ًمٓمقل  -أقمٜمل ُمـ اًمّم٤محللم–أِّن مل اؾمتققم٥م يمؾ ُمـ اسمتكم ُمع ىمقُمف  أذيمره، قمغم

 اعمقضقع، وىمّمدي آظمتّم٤مر وسمف ُيّمؾ اعم٘مّمقد ودق:

َْفَبِٚب َمٚ آقمتب٤مر وآشمٕم٤مظ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -1 ْٕ ُويِل ا ِٕ ٌة  ْؿ ِظْزَ
ِٓ َٚن ِِف َؿَهِه ـَ ْد  ََ ﴿َف

ـْ َتْهِديَؼ اف ِذي َبْغَ 
َسَى َوَفُِ ٍْ ًٚ ُي َٚن َحِديث ْقٍم ـَ ََ ًٜ فِ ٍء َوُهدًى َوَرمْحَ ؾِّ َرْ ـُ ِهَٔؾ  ٍْ  َيَدْيِف َوَت

ِمُْقَن﴾ ْٗ  .[111]لقؾمػ: ُي

شمسٚمٞم٦م ًمٚمٛمّم٤مب واعمبتغم، وم٢مٟمف إذا رأى ُم٤م طمّمؾ ًمٖمػمه شمسغم سمذًمؽ، وأٟمف مل  -2

 ُيّمؾ ًمف إٓ اًمٌمء اًمٞمسػم، ومٞم٘مقى صؼمه.

سمتم ء، وم٘مد شمثبٞم٧م ًمٚمّم٤مدىملم وٟمٍمة هلؿ، وأهنؿ وإن طمّمؾ هلؿ رء ُمـ آ -3

 طمّمؾ عمـ دق ظمػم ُمٜمٝمؿ.
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وقق  ـ أمهف  ظـ ي: ؿؿع فؾرظ ع ووجلفؾ   ـ وفـ س، وف  ـ إذو رأوو وف  ف   -4

ول ع لؿثؾ ق و ختؾقو ظـف، وطـقه إكام ول ع فػس د    قق ظؾقف، أو فاط ن     ؼقفف، وأن 

حساف، ق و ؽ فب    حي ؾ بقؾ وكؼ ووف  ـ ووةاش ؼ    ووف  ق ووف  ح، ـؾ ل

 وأن وهلل  ا ع وف  كغ فرؾع درج هتؿ، وتؽػر شقئ هتؿ، ووفع ؿا  فؾؿ ؼغ.

وفقس ق و  ـ وهلل طؾاًم هلؿ وحتؼًرو هلؿ، وإدوف  فؾػ رن ووفع  ن ظؾقفؿ، ةا، ةا ـام 

 ػفؿف أوفئؽ وجلف ل، وفؽـ فقعع ؿ رقؿ، وحي ؾ هلؿ وإلخػ ق يف أظغ أظ وئفؿ، ثؿ 

ؽقن ؾرج زن، وةا  ؽقن كرص إةا لع  قز ؿ  أو  عػ، وةا  لع ق  حي ؾ وفـرص ووفع

ْؿ َوَيْنِػ ُصُدوَر قؿ، ؿ ل تع ػ: إةا لع  ص ن، و ؽا  أظ و  ِٓ ْٔ َِ ْؿ َظ ـُ ِزِهْؿ َوَيُْْكْ ﴿َوُُيْ

ِمِْغَ  ْٗ ـْ َيَنُٚء َواهللُ َظٌِِٔؿ َحُِٔؿٌ *  َؿْقٍم ُم ُِقِِّبِْؿ َوَيُتقُب اهلُل َظَذ َم َْٔظ ُؿ ْٛ َؽ ]اًمتقسم٦م: ﴾َوُيْذِه

14-15]. 

ْؿ وؿ ل وهلل جؾ يف ظ ه:  ُٓ  ْ ٍَ
َْٔسَتْخِِ ِٚت َف ِٚلَ ُِقا افه 

ِّ ْؿ َوَظ ُُ ـَ مَمُْقا ِمْْ ﴿َوَظَد اهلُل اف ِذي

ْؿ  َٙ هَلُ ُؿ اف ِذي اْرَت ُٓ ْؿ ِديَْ ـ  هَلُ َْ ُِّ َّ ُٔ ْؿ َوَف ِٓ
ـْ َؿْبِِ ـَ ِم َػ اف ِذي َِ اَم اْشَتْخ ـَ َْرِض  ْٕ ِِف ا

َُٔبدِّ  َد َذفَِؽ َوَف ًْ َر َب ٍَ ـَ ـْ  ًٚ َوَم ْٔئ قَن ِب َص ـُ ِْل ٓ ُيْؼِ َٕ ُبُدو ًْ ًٚ َي ْؿ َأْمْ ِٓ
ِد َخْقؾِ ًْ ـْ َب ْؿ ِم ُٓ َفْ 

َُقَن﴾ ِٚش ٍَ ُٖوَفئَِؽ ُهُؿ اْف  .[55]اًمٜمقر:َؾ

ـَ مَمُْقا ؿ ل وهلل شاح كف وتع ػ: ﴿و * إِٓ  اف ِذي ل ُخرْسٍ ٍِ * إِن  اإِلَٕسَٚن َف ًَْكِ َواْف

 ُِ ِّ ْزِ َوَظ ؼِّ َوَتَقاَصْقا بِٚفه  ِٚت َوَتَقاَصْقا بِْٚلَ ِٚلَ  .[3-1]اًمٕمٍم:﴾قا افه 

 ،ؾؽؾ إكس ن ـ ئـً   ـ ـ ن يف خس رن إةا ودم ـغ وف  ـ ظؿؾقو وف  ك د

 ووف ز ظذ وبذى ؾقف. ،وتقوصقو ل كؼ يف إتا ظف ووفثا د ظؾقف

ػ وف  ف ، ؿ ل وهلل تع ػ: ؾفؿ وفسؾ وف ؿسؽ ل كؼ )وفؽ  ب ووفسـ ( ظذ ؾلوةًا 
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ُؿقا﴿ ر  ٍَ ٚ َوَٓ َت ًً قا بَِحْبِؾ اهللِ َْجِٔ ُّ  .[103]آل قمٛمران:﴾َواْظَتِه

ْؿ ُثؿ  َٓ و ؼقل وهلل تع ػ: ﴿ ُٓ َْْٔ قَك ؾِٔاَم َصَجَر َب ُّ ُِّ ِمُْقَن َحت ك حُيَ ْٗ َؾَل َوَربَِّؽ َٓ ُي

َٝ وَ  ْٔ ٚ  َؿَو ْؿ َحَرًجٚ ِِم ِٓ ِس ٍُ ُِقا جَيُِدوا ِِف َإٔ ْؿ َأْن اْؿُت ِٓ ْٔ َِ َتْبَْٚ َظ ـَ  ٚ  ٕ قا َتْسِِٔاًم* َوَفْق َأ ُّ ِِّ ُيَس

ُِقا َمٚ ُيقَظُيقَن بِفِ  ًَ ُْؿ َؾ ْؿ َوَفْق َأّن  ُٓ ْْ ُِقُه إِٓ َؿٌِِٔؾ ِم ًَ ْؿ َمٚ َؾ ـُ ـْ ِدَيِٚر ْؿ َأْو اْخُرُجقا ِم ُُ َس ٍُ  َإٔ

ْؿ َوَأَصد  َتْثبِٔتًٚ* َوإًِذا ٔتَ  ا هَلُ َٚن َخْرً َُ اًضٚ َف َدْيَُْٚهْؿ ِسَ ٚ َأْجًرا َظئِاًم. َوهَلَ  ٕ ـْ َفُد َُْْٔٚهْؿ ِم

َِّٔغ  ـْ افْ بِ ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ َؿ اهللُ َظ ًَ ْٕ ـَ َأ َؽ َمَع اف ِذي
ُْٖوَفئِ ُشقَل َؾ ـْ ُيىِْع اهللَ َوافر  ٔاًم* َوَم

َِ ُمْسَت

ـَ ُأْوَفئَِؽ  َغ َوَحُس
ِٚلِ َداِء َوافه  َٓ َغ َوافنه

َِ ي دِّ ٚ َوافهِّ ًَ  .[69-65]اًمٜمس٤مء: ﴾َرؾِٔ

َْٔؽ َؿَٚل وؿ ل تع ػ: ﴿ ٚ إَِف َٕ ٚ ُهْد  ٕ ًٜ َوِِف أِخَرِة إِ َٔٚ َحَسَْ ْٕ ْٛ َفَْٚ ِِف َهِذِه افده ُت ـْ َوا

ُتقَن  ْٗ َُقَن َوُي ـَ َيت  ِذي  ِ
ٚ فِ َٓ ُتُب ـْ َٖ ٍء َؾَس ؾ  َرْ ـُ  ْٝ ًَ تِل َوِش ـْ َأَصُٚء َوَرمْحَ ُٛ بِِف َم َظَذاِب ُأِصٔ

ُف افز   َٕ ل  اف ِذي جَيُِدو ُشقَل افْ بِل  إُمِّ ًُقَن افر  ـَ َيت بِ ِمُْقَن. اف ِذي ْٗ ـَ ُهْؿ بِآَيٚتَِْٚ ُي َٚة َواف ِذي ـَ

ؿْ  ِر َوحُيِؾه هَلُ َُ ـْ ادُْْ ُٚهْؿ َظ َٓ ُروِف َوَيْْ ًْ ُْٖمُرُهْؿ بِٚدَْ ُتقًبٚ ِظَْْدُهْؿ ِِف افت ْقَراِة َواإِلِٕجِٔؾ َي ُْ  َم

ْؿ افى   ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َٕ ٚ ـَ ُهْؿ َوإَْؽَلَل اف تِل  ْؿ إِْسَ ُٓ َٞ َوَيَوُع َظْْ
َبٚئِ ْؿ اْْلَ ِٓ ْٔ َِ ُم َظ َِّٔبِٚت َوحُيَرِّ

ُِِحقنَ  ٍْ ُف ُأْوَفئَِؽ ُهْؿ ادُْ ًَ قا افْهقَر اف ِذي ُإِٔزَل َم ًُ َب وُه َوات  ََٕكُ ُروُه َو ـَ مَمُْقا بِِف َوَظز  . ُؿْؾ َؾٚف ِذي

 َ اَمَواِت َوإَْرِض َٓ إَِفَف إِٓ  ُهَق َيٚ َأُّيه ُِْؽ افس  ٚ اف ِذي َفُف ُم ًً ْؿ َْجِٔ ُُ ْٔ ٚ افْ ُٚس إِِّنِّ َرُشقُل اهلِل إَِف

 ًَ قُه َف ًُ بِ ِاَِمتِِف َوات  ـَ ـُ بِٚهلِل َو ِم ْٗ لِّ اف ِذي ُي ُٝ َؾآِمُْقا بِٚهللِ َوَرُشقفِِف افْ بِلِّ إُمِّ ٔ
ِّ ؿْ حُيِْل َوُي ُُ  ِ 

َتُدونَ   .[158-156]إقمراف: ﴾َِتْ

ُشقل  وهلِل 7280ويف صحق  وفاخ ري لرؿؿ ) ن  أ نَّ ر  ر  ـ  أ يِب ُقر    ؾق ِف ( ظ  ذَّ وهلُل ظ  ص 

ؾَّؿ   ش  ذ  آفِِف و  ظ  :  و  ـْ َأَبك»ؿ  ل  َٜ إِٓ َم  ْ ُِقَن اْْلَ تِل َيْدُخ ؾه ُأم  ُشقل  « ـُ ـ   وهللِؿ  ُفقو:     ر  و   

ل ل ك؟     : ْد َأَبك»ؿ  ل  ََ ـْ َظَهِِّٚن َؾ , َوَم َٜ  ْ ـْ َأَضَٚظِْل َدَخَؾ اْْلَ  «.َم

ٔؿٍ وؿ ل وهلل تع ػ: ﴿ َِ اٍط ُمْسَت ْد ُهِدَي إَِػ ِسَ ََ َتِهْؿ بِٚهللِ َؾ ًْ ـْ َي  .[101قمٛمران: ]آل﴾َوَم

 وم٤مًمزم   لدلؽ   سمحبؾ  اهلل ُمٕمتّماًم 

 

 وم٢مٟمف اًمريمـ إن ظم٤مٟمتؽ أريم٤من 
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ْثِؾ ـ   ؼق  لػفؿ وفسؾػ وف  ف  ؿ ل وهلل تع ػ: ﴿تا ع وفؽ  ب ووفسوو ِّ َؾِْ٘ن مَمُْقا بِ

ُٔع  ِّ ْؿ اهللُ َوُهَق افس  ُٓ َُ ٔ
ٍِ ُْ َٔ ٍٚق َؾَس ََ اَم ُهْؿ ِِف ِص  ٕ ْد اْهَتَدوا َوإِْن َتَقف ْقا َؾِ٘ ََ َمٚ مَمُْتْؿ بِِف َؾ

ِِٔؿُ  ًَ  .[137]اًمب٘مرة:﴾اْف

  فام ـ ك  وةال   ود. ؾ ةاظ   م ل فؽ  ب ووفسـ  و وفثا د ظذ ذفؽ

ـِقُؾ »( ظـ ولـ ظا س: 4563روى وفاخ ري لرؿؿ ) ق  ؿ  وف  كِع  ُاـ   وهلُل و  س  ؿ هل   »ح 

ؾَّؿ   إلروققؿ ظؾقف وفس م حغ أفؼل يف وفـ ر، وؿ هل  حمؿ  ش  ذ  آفِِف و  ظ  ق ِف و  ؾ  ذَّ وهلُل ظ  حغ ص 

ْؿ َؾْٚخَن ؿ فقو: ﴿ ُُ قا َف ًُ َؿ إِن  افْ َٚس َؿْد َْجَ ًْ
ٚ َوَؿُٚفقا َحْسُبَْٚ اهللُ َوِٕ ًٕ ْقُهْؿ َؾَزاَدُهْؿ إِياَم

 .[173]آل قمٛمران:﴾اْفَقـُِٔؾ 

 هيؿُ رِ ودمٚمدي ًمٚمِم٤مُمتلم أُ 

 

 أِّن ًمرل٥م اًمددر ٓ أشمزقمزع 

َِغَ ﴿َو   ت  ُّ ِْ
ُٜ فِ ِٚؿَب ًَ ـْ َؿْقِم جؾ: ﴿ و ، وؿ ل وهلل ظز[83]اًم٘مّمص:﴾اْف َوَؿَٚل ادأَُْل ِم

تُِّؾ َأْبََْٚءُهْؿ  ؾِْرَظْقَن َأَتَذرُ  ََ َتَؽ َؿَٚل َشُْ ِسُدوا ِِف إَْرِض َوَيَذَرَك َومهِلَ ٍْ ُٔ
ُمقَشك َوَؿْقَمُف فِ

وا إِن   ُْٔقا بِٚهللِ َواْصِزُ
ًِ ْقِمِف اْشَت ََ ْؿ َؿِٚهُروَن* َؿَٚل ُمقَشك فِ ُٓ ٚ َؾْقَؿ  ٕ ْسَتْحِل َِٕسَٚءُهْؿ َوإِ َٕ َو

ـْ َيَنٚ ٚ َم َٓ ََْٔٚ إَْرَض هللِ ُيقِرُث
ْٖتِ ـْ َؿْبِؾ َأْن َت َغ* َؿُٚفقا ُأوِذيَْٚ ِم

َِ
ت  ُّ ِْ
ُٜ فِ ِٚؿَب ًَ ـْ ِظَبِٚدِه َواْف ُء ِم

َْٔيَُر  ْؿ ِِف إَْرِض َؾ ُُ ٍَ ْؿ َوَيْسَتْخِِ ـُ ْؿ َأْن ُُّيَِِْؽ َظُدو  ُُ ِد َمٚ ِجْئَتَْٚ َؿَٚل َظَسك َربه ًْ ـْ َب َوِم

ُِقنَ  َّ ًْ َْٔػ َت  .[129-127]إقمراف: ﴾ـَ

قُم ل تع ػ: ﴿وؿ  َُ َٔٚ َوَيْقَم َي ْٕ َِٔٚة افده ـَ مَمُْقا ِِف اْلَ َْٚ َواف ِذي َِ ٚ َفَُْْكُ ُرُش  ٕ إِ

ٚدُ  َٓ  .[51]هم٤مومر: ﴾إَْص

ؿ ِِف وؿ ل تع ػ: ﴿ ُٓ  ْ ٍَ
َْٔسَتْخِِ ِٚت َف ِٚلَ ُِقا افه 

ِّ ْؿ َوَظ ُُ ـَ مَمُْقا ِمْْ َوَظَد اهللُ اف ِذي

ََِػ اف   اَم اْشَتْخ ـَ ْؿ إَْرِض  ُٓ َفْ  َُٔبدِّ ْؿ َوَف َٙ هَلُ ْؿ اف ِذي اْرَت ُٓ ْؿ ِديَْ ـ  هَلُ َْ ُِّ َّ ُٔ ْؿ َوَف ِٓ
ـْ َؿْبِِ ـَ ِم ِذي

ًْٔئٚ قَن ِب َص ـُ ِْل َٓ ُيْؼِ َٕ ُبُدو ًْ ْؿ َأْمًْٚ َي ِٓ
ِد َخْقؾِ ًْ ـْ َب  .[55]اًمٜمقر:﴾ِم

ٚ ادُْرْ وؿ ل وهلل تع ػ: ﴿ َٕ َبِٚد ًِ ُتَْٚ فِ َّ
ِِ ـَ  ْٝ ََ ْد َشَب ََ ْؿ ادَُْْهقُروَن َوإِن  َوَف ُْؿ هَلُ َغ إِّن 

َشِِ
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ٚفُِبقنَ  ٌَ ْؿ اْف ٚ هَلُ َٕ  .[173-171]اًمّم٤موم٤مت:﴾ُجَْد

ِمَِْغ* إِْن وؿ ل وهلل تع ػ: ﴿ ْٗ ُْْتْؿ ُم ـُ ْقَن إِْن  َِ ُتْؿ إَْظ ْٕ ُٕقا َوَأ َز ُْقا َوَٓ حَتْ َوَٓ َِتِ

ْقَم َؿْرٌح مِ  ََ ْد َمس  اْف ََ ْؿ َؿْرٌح َؾ ُُ َسْس ّْ َؿ اهللُ َي َِ ًْ َٔ
ٚ َبْغَ افْ ِٚس َوفِ َداِوهُلَ ُٕ ُٚم  َؽ إَي  ِْ ُف َوتِ ُِ ْث

ـَ مَمُْقا  َص اهللُ اف ِذي حِّ َّ ُٔ
ٛه افي ٚدَِِغ* َوفِ

َداَء َواهللُ َٓ حُيِ َٓ ْؿ ُص ُُ ـَ مَمُْقا َوَيت ِخَذ ِمْْ اف ِذي

ُِقا ا * َأْم َحِسْبُتْؿ َأْن َتْدُخ ـَ ٚؾِِري َُ َحَؼ اْف ّْ ْؿ َوَي ُُ ـَ َجَٚهُدوا ِمْْ ْؿ اهلُل اف ِذي َِ ًْ َٜ َوَد ٚ َي  ْ ْْلَ

ـَ  ٚبِِري َؿ افه  َِ ًْ  .[142-139]آل قمٛمران:﴾َوَي

ٚ ِظَبِٚدي وؿ ل وهلل تع ػ: ﴿ َٓ ِر َأن  إَْرَض َيِرُث ـْ ِد افذِّ ًْ ـْ َب ُبقِر ِم َتْبَْٚ ِِف افز  ـَ ْد  ََ َوَف

قنَ  ِٚلُ  .[105]إٟمبٞم٤مء:﴾افه 

ْؿ َأْن ﴿ :قظ   ـ رب وفع دغ ل فـرص ووف ؿؽغ ؾـحـ ظذ  ُُ ـْ َصَٚء ِمْْ َ
دِ

ٔؿَ  َِ ، و   حي ؾ  ـ وةال    فؾ وظل إػ وهلل ؾنكام قق ز  دن يف أجره [28]اًمتٙمقلر:﴾َيْسَت

ْؿ فـ  رضوو إةا أكػسفؿ، ووكؼ  ـ قر ؿ ل وهلل تع ػ: ﴿ورؾع ف، وأظ وؤه  ـُ و ـْ َيُّضه َف

 ََ ونَ إِٓ َأذًى َوإِْن ُي ُؿ إَْدَبَٚر ُثؿ  ٓ ُيَْْكُ ـُ ْؿ ُيَقفهق ـُ ُِق
ـَ َمٚ * ٚتِ ُٜ َأْي ف  ُؿ افذِّ ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َب ُِضِ

 ُٜ َْ َُ ُؿ ادَْْس ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َب ـَ اهللِ َوُِضِ ٍٛ ِم َو ٌَ ـَ افْ ِٚس َوَبُٚءوا بِ ـَ اهللِ َوَحْبٍؾ ِم قا إِٓ بَِحْبٍؾ ِم ٍُ
َِ ُث

 ٍُ ُْ ُٕقا َي ٚ ـَ ُْؿ  َّٖن  ُٕقا َذفَِؽ بِ ٚ ـَ ْرِ َحؼٍّ َذفَِؽ باَِم َظَهْقا َو ٌَ ََٔٚء بِ بِ ْٕ ُِقَن إَ ُت َْ ُروَن بِآَيِٚت اهللِ َوَي

َتُدونَ  ًْ  .[112-111]آل قمٛمران:﴾َي

ـُ   ذُ  ـ      ُؾ ؾ فـرص حؾقػ وف  كغ: و
 اِ ك  ووب   ؾِ ُش وفر   ـ   ِ  :ُؾ ا  ؿ   ر  ـِ

ِ
 :غ   كِ ووف َّ  ،ق  

ُ   ُ ا   ؿِ وفع   ِ   ك  ـ    . ؿهل 

  رب وفع دغ.ووكؿ  هلل
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 166 ...... ىمتؾ ؾمبٕملم ُمـ اًم٘مراء ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

 167 ................................ ُم٤م طمّمؾ لقم اخلٜمدق )ودل إطمزاب( ُمـ آسمتم ء
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 182 ........ سمٕمض ُم٤م طمّمؾ ًمٚمخٚمٞمٗم٦م أيب سمٙمر اًمّمدلؼ قمبداهلل سمـ قمثامن ريض اهلل قمٜمٝمام

 184 ................................................. ُم٘متؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف

 186 ................................. سمٚمقى قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف، وُم٘متٚمف ُمٔمٚمقًُم٤م

 191 ....................................................... قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف

 195 ......................................... احلسلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمٝمام

 198 .......... تٗمقا ظمقوًم٤م ُمـ احلج٤مج ًمٕمبد اًمٖمٜمل سمـ ؾمٕمٞمدُمـ يمت٤مب اعمتقارلـ اًمذلـ اظم

 199 ................... اسمتم ء إُم٤مم أدؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م ذم زُمٜمف )أمحد سمـ طمٜمبؾ( رمحف اهلل

 199 .............................................. عمٕمتّمؿ ٕيب رمحف اهللذيمر حمٜم٦م إؾمح٤مق ا

 212 ............................... اإلُم٤مم حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمبخ٤مري ص٤مطم٥م اًمّمحٞمح

 214 ................. محف اهللاسمتم ء ؿمٞمخ اإلؾمم م أيب إؾمامقمٞمؾ قمبداهلل سمـ حمٛمد اهلروي ر

 216 ........................... اسمتم ء اإلُم٤مم قمبد اًمٖمٜمل اعم٘مدد ص٤مطم٥م قمٛمدة إطمٙم٤مم

 220 ..................... اسمتم ء اإلُم٤مم أيب حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ طمزم اًمٔم٤مدري رمحف اهلل

 222 ............................................... اسمتم ء ؿمٞمخ اإلؾمم م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل

 229 ........................................ اسمتم ء اإلُم٤مم اًمٕمم ُم٦م حمٛمد سمـ إسمرادٞمؿ اًمقزلر

 234 ................................ ؿمٞمخ اإلؾمم م اعمجدد حمٛمد سمـ قمبد اًمقد٤مب رمحف اهلل

 235 .................................... اسمتم ء اإلُم٤مم اًمٕمم ُم٦م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمّمٜمٕم٤مِّن

 237 ................................ اسمتم ء ؿمٞمخٜم٤م اإلُم٤مم اًمٕمم ُم٦م ُم٘مبؾ سمـ د٤مدي اًمقادقمل

 241 ................................................................................... ظم٤ممت٦م
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 246 .................................................................. ومٝم٤مرس اعمقضققم٤مت

 


