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 إهــداء
 :أهدي كخايب الصفاث الظج إىل

 ىمؾ طمغم. إلم َمُم٣مخيٛم٣م وفمٙمامئٛم٣م دم َمٌم ومجٝمع زمٙمدان ايمٔم٣ممل صمزاهؿ اهلل فمٛم٣م -

 إلم ىمؾ اخل٣مرصمكم دم ؽمٌٝمؾ اهلل فمعم وصمف اظمٔمٚمقرة. -

 إلم ىمؾ ايمدفم٣مة إلم اهلل َمـ طمْم٣ٌمء ووفم٣مظ وَمٔمٙمٚمكم. -

 إلم اظمدرؽمكم وؿمالب ايمٔمٙمؿ ايمٔم٣مَمٙمكم. -

 إلم أزم٣مء وإَمٜم٣مت اظمٜمتٚمكم زم١مضمٝم٣مء ايمديـ وٞمممه دم ايمٔم٣ممل ىمٙمف. -

 ؽمٛم٥م ٞمٌٝمف. إلم ايمُم٣ٌمب اظمًٙمؿ احلريص فمعم ٞممم ديٛمف، وإضمٝم٣مء -

 إلم ىمؾ َمـ حي٤م اهلل ورؽمقيمف. -

 إلم ىمؾ َمًٙمؿ هيٚمف أَمر ديٛمف ودٞمٝم٣مه وآطمرسمف. -

 إلم ىمؾ َم٠مَمـ زم٣مهلل وايمٝمقم أطمر. -

 .        إلم ىمؾ ؿم٣ميمٌل احلؼ -

 ) اظم٠ميمػ (                                                                                             
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M 

لة ي 
 
ض
 
اذ ف  رمضان مخيض/ الدكت ور األسي 

 يمٙمٔم٣مظمكم وهداي٥م رمح٥م اظمٌٔمقث فمعم وأؽمٙمؿ وأصقم ايمٔم٣مظمكم رب اهلل أمحد

 .وايمت٣مزمٔمكم وصحٌف وآيمف( وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم) حمٚمد

  همال وومقسمؽ وؿمقيمؽ زمحقيمؽ وٞمٙمقذ وومقسمٛم٣م وؿمقيمٛم٣م ضمقيمٛم٣م َمـ ٞمػمأ إٞم٣م ايمٙمٜمؿ

 .ايمرمحكم أرضمؿ ٣مي ومٌّمتٜم٣م وٓ فمكم ؿمرهم٥م أٞمٖمًٛم٣م إلم سم٘مٙمٛم٣م

 رء ىمؾ فمعم إٞمؽ طم٣ميمِم٥م: يمؽ وأفماميمٛم٣م أومقايمٛم٣م جتٔمؾ أن ٞمًٟميمؽ إٞم٣م ايمٙمٜمؿ

 . ومدير

 وٞمًٟميمؽ سمٛمٗمْمع ٓ فمكم وومرة يٛمٖمد ٓ وٞمٔمٝمام يرسمد ٓ إيامٞم٣م ٞمًٟميمؽ إٞم٣م ايمٙمٜمؿ

 .وأطمرة ايمدٞمٝم٣م دم اجلٚمٝمؾ ؽمؼمك

 ايم٘مت٣مب هذا زمتٗمديؿ إَم٣مم حمٚمد فمقم ايمُمٝمخ همّمٝمٙم٥م ذهمٛمل همٗمد زمٔمد أَم٣م

 وأومقال إَم٥م ؽمٙمػ وهمٜمؿ  وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب وقء دم ايم٦ًم ت ايمِمٖم٣م: )ريؿايم٘م

 وومٙم٥م اظمُم٣منمؾ يم٘مثرة وسمٟمصمٝمؾ: سمٟمصمٝمؾ زمٔمد وؿم٣ميمٔمتف( وايمدفمقة  ايمتٌٙمٝمغ َمُم٣ميخ

 نمٛم٣مء روو٥م همقصمدسمف ايم٘مت٣مب زمدأت أٞم٣م وه٣م َمُم٘مقرا همِمػم فمقمي  إووم٣مت

 .وإهم٘م٣مر اظمٔم٣مين وسمٛمقع ايمٛمِمقص روفم٥م زمكم جتٚمع همٝمح٣مء وضمديٗم٥م
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 زمٔم٣مؿمٖم٥م َمُمقزم٥م زمروح ىمتٌف ايم٘مريؿ َم٠ميمٖمف أن ايم٘مت٣مب هذا يٚمٝمز َم٣م ؿوأه

 وأؾمٌع همٝمٜم٣م أىمثر ٓهمت٥م زمِمقرة وايمًٛم٥م ايمٗمرآن ٞمِمقص زمكم همٝمف ومجع ص٣مدوم٥م،

 فمـ ٞمٌتٔمد ٓ ضمتك زمُمدة  ٞمحت٣مصمٜم٣م ايمتٟميمٝمػ دم ايمًٚم٥م وسمٙمؽ وأَمتع، همٝمٜم٣م وأومٛمع

 .وهمالضمٛم٣م ٞمج٣مضمٛم٣م وه وَمِم٣مدرٞم٣م أصقيمٛم٣م

 أؽمٌغ أؽمًٜم٣م َمـ فمعم اظم٣ٌمرىم٥م ايمدفمقة ؾمٝمقخو ايمًٙمػ زمٟمومقال ؿمرزه ىمام

 .ايمدفمقات وأصدق ايمرمح٣مت

 وووقح ايمتٔمٌغم وؽمٜمقيم٥م ايمٔم٣ٌمرة زم١مذاق ايمٛم٣مهمع اظم٣مسمع ايمًٖمر هذا متٝمز ىمام

 .ايمتقاء أو سمٔمٗمٝمد دون ايمٗمِمد وَم٣ٌمذة اظمٔمٛمك،

 يم٘مٛمل ايمٛمِمقص سمٙمؽ َمـ زم٘مثغم ايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م َمًغميت دم َمررت أىمقن ومد إٞمٛمل

 أـمٛمٜمؿ ايمذيـ ايمٗمقم هل٠مٓء أومرؤه٣م ضمٝمٛمام َمنورا أىمقن -َمٙم٥مجم٣م أو َم٣ٌميمٕم٥م زمال –

 .أضمدا اهلل فمعم أزىمل وٓ َمِمٙمحكم ص٣محلكم

 ضمديث٣م ايمٛم٣مس فمعم يٗمرأُ  َمًجد دم ايمٖمّمالء ه٠مٓء زمٔمض يقَم٣م ؽمٚمٔم٦م يمٗمد

 هم٣مٞمتٓمرت وواومٔمٝمتف، صدومف وصمذزمٛمل أؽمٙمقزمف وأهين َمٝمًقرة زمِمقرة ويممضمف

 َم٣م زمٗمدر وأشمٌتف يديف فمعم ؾمدأ فمٙمٝمف وأومٌٙم٦م ايمٛم٣مس وَم٢م درؽمف أسمؿ ضمتك

 أطمل: يمف وومٙم٦م ذاومٜم٣م، َمـ إلم جيده٣م ٓ وَمتٔم٥م روضم٣م ٞمٖمز دم وؽم٘م٤م أَمتٔمٛمل

 َمرات وومرأسمف وَمرات َمرات ؽمٚمٔمتف أٞم٣م ايمٝمقم َمٛمؽ ؽمٚمٔمتف ايمذي احلدي٧م هذا

 حترم وٓ همٝمف أٞم٦م َم٣م فمعم همدم أن إٓ ايمِمقرة هبذه أشمره أذق مل يم٘مٛمل وَمرات

 .همّمٙمؽ ايمٛم٣مس
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 ايمِمحٝمح، آجت٣مه دم زمٛم٣مء هق إَم٣مم إلم ؾمقؿم٣م إَم٥م دميٗم زمٛم٣مء ىمؾ إن

 وهدهمٜمؿ واضمدة نم٣ميتٜمؿ ٕن يت٘م٣مَمٙمقا أن ٓزمد َمدارؽمٜمؿ اطمتٙمٖم٦م َمٜمام وايمدفم٣مة

ٓ  َم٣م ايمٛم٣مس َمـ َم٣م يمممحي٥م ايمدفمقة دم يِمٙمح وومد سمٔم٣ملم، اهلل رو٣م وهق واضمد

 يِمٙمح ٓ َم٣م هل٠مٓء ويِمٙمح همِمح٣مء، وَمتحدشمقن فمٙمٚمٝم٣م َمتٚمرؽمقن هل٣م يِمٙمح

 .يمف طمٙمؼ ظم٣م َمٝمن وىمؾ هؿيمٕمغم

 سمِمٛمٔمقن همامذا اظم٣ًمصمد سمٌٛمل ايمممفمٝم٥م اجلٚمٔمٝم٥م َمرة: ؾمٝمقطمٛم٣م أضمد ؽُمئَِؾ  وومد

 أن يٛمٌٕمل إؽم٣مس هذا وفمعم ئمٚمروهن٣م، ايمذيـ ايمرصم٣مل ٞمٌٛمل وٞمحـ همٗم٣مل: أٞمتؿ؟

 دم سمٔم٣ملم اهلل ؽمٛمـ َمـ ؽمٛم٥م هق ايمذي ايمتٛمقع َمـ ٞمًتٖمٝمد وأن ايمت٘م٣مَمؾ ي٘مقن

 .وأهم٣مق إٞمٖمس

 دم يزيد وأن ووم٣مرئف ىم٣مسمٌف ايمٛم٣مهمع اظم٣مسمع ايم٘مت٣مب هبذا يٛمٖمع أن سمٔم٣ملم اهلل أؽمٟمل

 .أزمٛم٣مئٜم٣م ىمؾ َمـ ايم٘مثغم سمٛمتٓمر هم٣مَٕم٥م يمِم٣مضمٌف اظم٣ٌمرك اجلٜمد هذا

 وىمتٌف                                                                           

 ويمْمٖمف وؽمؼمه سمٔم٣ملم رزمف إلم ايمٖمٗمغم                                                      

 مخٝمس أ.د/رَمّم٣من                                                                  

    ايمٗمرآن وفمٙمقم ايمتٖمًغم أؽمت٣مذ                                                              

  آزهر صم٣مَمٔم٥م آؽمالَمٝم٥م ايمدراؽم٣مت ىمٙمٝم٥م                                                     

 ايمممئم٥م ىمٙمٝم٥م دم ايمٗمرآن وفمٙمقم ايمتٖمًغم وأؽمت٣مذ                                               

 ومْمر صم٣مَمٔم٥م                                                                        
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M

 فضيلة الدكتور/ عبد الغني القاسمي
ؾ ؽم٘مٛم٣م ايمذي طمٙمؼ صم٣مفمؾ ايمٙمٝماحلٚمد هلل هم٣ميمؼ احل٤م وايمٛمقى هم٣ميمؼ اإلص٣ٌمح و

اخلٙمؼ يمٔم٣ٌمدسمف وأرؽمؾ ايمرؽمؾ يمٝمديمقا فمٙمٝمف وفمعم َمراده وٞمِمقم وٞمًٙمؿ فمعم طمغم 

فمٌد اهلل طمغم َمـ َمُمك فمعم ايمثرى وفمعم أيمف َمقٓٞم٣م حمٚمد زمـ ايمقرى ؽمٝمدٞم٣م و

 :   َمـ اسمٌٔمٜمؿ زم١مضم٣ًمن إلم يقم ايمديـ أَم٣م زمٔمدوأصح٣مزمف أمجٔمكم و

الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة  ))  همٗمد اؿمٙمٔم٦م فمعم ىمت٣مب
زمٗمٙمؿ ايمُمٝمخ اظمٖمّم٣مل  / وفهم سلف الأمة وأقوال مشايخ التبليغ والدعوة

حمٚمد فمقم حمٚمد إَم٣مم ((، همٟميمٖمٝمتف ؽمٖمرا َم٣ٌمرىم٣م افمتٛمك همٝمف ص٣مضمٌف زمتٟمصٝمؾ صمٝمد دم 

 سمٔمريٖم٣مسمف ايمٙمٕمقي٥م وايمممفمٝم٥م هلذه ايمِمٖم٣مت ايم٦ًم.

سمف فمٙمٝمٜم٣م زمٛمِمقص ايمقضمٝمكم واطمت٣مر هل٣م َم٣م صح َمـ وأيّم٣م اؽمتدٓٓ

 إضم٣مدي٧م. 

وأيّم٣م َم٣م زاد هذا ايمًٖمر روٞمٗم٣م أن َم٠ميمٖمف هد زمٔمض أومقال إئٚم٥م اظمتٌٔمكم 

َمـ ايمًٙمػ واخلٙمػ وٓ خيٖمك فمعم أضمد َم٣م ٕومقال ه٠مٓء َمـ وومع دم ٞمٖمقس أهؾ 

 اإليامن. 
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إيمٝم٣مس  وهذه ايمِمٖم٣مت ايم٦ًم ايمتل اطمت٣مره٣م ايمُمٝمخ ايمدافمٝم٥م ايم٘مٌغم حمٚمد

ايم٘م٣مٞمدهٙمقي ) رمحف اهلل ( هلذه ايمدفمقة اظم٣ٌمرىم٥م زمٔمد اؽمتٗمراءه َٕمراض إَم٥م ايمٝمقم 

وىمٝمٖمٝم٥م فمالصمٜم٣م زم٣محلرىم٥م وايمدفمقة وسمٕمٝمغم ايمٌٝمئ٥م، هم٘مؿ َمـ َمٛمٕمٚمس دم ايم٘م٣ٌمئر زمؾ 

دم ايم٘مٖمر سمٕمغمت ضمٝم٣مسمف زم٤ًٌم هذا ايمٔمٚمؾ ايمٔمٓمٝمؿ، زمؾ أصٌح َمـ ايمدفم٣مة 

 اظمخٙمِمكم اظمٛمٝمٌكم. 

دارؽمف ايمدفم٣مة إلم اهلل ظم٣م اضمتقاه َمـ ك ٞمراه ضمري٣م أن يتا ايمًٖمر اظم٣ٌمرهمٜمذ

ايمٖمقائد وايمٖمرائد ايمتل ومد ٓ جيدوهن٣م دم نمغمه، هذا وٞمًٟمل َمقٓٞم٣م ايمٔمقم ايم٘مٌغم أن 

يًٌغ فمعم ص٣مضم٤م  هذا ايم٘مت٣مب َمـ ٞمٔمٚمف ايمٓم٣مهرة وايم٣ٌمؿمٛم٥م، وأن يٖمتح فمٙمٝمف 

وايمداين وايمٔم٣ممل همتقح ايمٔم٣مرهمكم، وأن جئمؾ هذا ايمًٖمر َم٣ٌمرىم٣م يًتٖمٝمد َمٛمف ايمٗم٣ميص 

واظمتٔمٙمؿ، وأن جئمٙمف ذطمرا يمِم٣مضمٌف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم ٓ يٛمٖمع َم٣مل وٓ زمٛمقن إٓ َمـ 

 أسمك اهلل زمٗمٙم٤م ؽمٙمٝمؿ وآطمر دفمقاٞم٣م أن احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم.

 أ.د/ فمٌد ايمٕمٛمل ايمٗم٣مؽمٚمل اجلزائري                                              

 دىمتقراه دم فمٙمقم احلدي٧م                                               

 اجلزائرصم٣مَمٔم٥م إَمغم فمٌد ايمٗم٣مدر اإلؽمالَمٝم٥م                                                        
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M

لة ي 
 
ض
 
اذ ف اي رة سلي مان أحمد/ الدكت ور األسي   الب ش 

 احلٚمد هلل ايمذي يمف احلٚمد ىمٙمف ويمف ايمٖمّمؾ وضمده، أٞمٔمؿ فمٙمٝمٛم٣م زمجالئؾ ايمٛمٔمؿ،

أوهم٣مه٣م وأمتٜم٣م زمٔمد اإلجي٣مد وايمرفم٣مي٥م واإلَمداد اهلداي٥م إلم ساؿمف اظمًتٗمٝمؿ ، 

وايمقوم٣مي٥م َمـ ؽمٙمقك ؽمٌٝمؾ اظمٕمّمقب فمٙمٝمٜمؿ وايمّم٣ميمكم، همٙمٙمف احلٚمد واظمٛمف، ومجٝمؾ 

 ايمذىمر وايمثٛم٣مء ايمٔمْمر. 

وايمِمالة وايمًالم فمعم ضمٌٝمٌف وجمت٣ٌمه وأَمٝمٛمف فمعم وضمٝمف وَمِمْمٖم٣مه، وٞمٌٝمف 

زمف ايمٕمٚم٥م وأطمرج زمف طمغم أَم٥م، وصمٔمٙمف هاصم٣م َمٛمغما ايمذي زمدد زمف ايمٓمٙمٚم٥م وىمُمػ 

هيتدي زمف احل٣مئرون ويٟمسمؿ زمف ايم٣ًميم٘مقن، هم٘م٣من إؽمقة احلًٛمك وايمٛمٔمٚم٥م ايم٘مػمى 

 يم٘مؾ َمـ ازمتٕمك وصمف رزمف إفمعم .

وزمٔمد: همٗمد رنم٤م إرم أطمل همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ ايمدافمٝم٥م حمٚمد فمقم حمٚمد إَم٣مم أن 

٥م وهمٜمؿ ؽمٙمػ إَم٥م ايمِمٖم٣مت ايم٦ًم دم وقء ايم٘مت٣مب وايمًٛم "أومدم يم٘مت٣مزمف: 

، وىم٣من ومد ومدم يمف ىمقىم٥ٌم َمـ صمٙم٥م ايمٔمٙمامء "أومقال َمُم٣ميخ ايمتٌٙمٝمغ وايمدفمقة 

إهم٣موؾ، وٓ يٚمٛمٔمٛمل ذيمؽ أن أضمٓمك زمًمء َمـ ايمٖمّمؾ دم سمٗمريظ هذا ايم٘مت٣مب 

اظم٣ٌمرك يمٔمٙمف يِمٝمٌٛمل َمـ أصمره وشمقازمف، أو أصمد شمٚمرة ذيمؽ أضمقج َم٣م أىمقن إيمٝمف، 
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اهلل سمٔم٣ملم، يمٔمٙمٜم٣م سمًؼم سمٗمِمغمٞم٣م وومٙم٥م ويمٔمقم أؽم٣مهؿ دم دهمع فمجٙم٥م ايمدفمقة إلم 

 زمّم٣مفمتٛم٣م، أو سم٘مقن ؽم٣ٌٌم ٕصمر ؽم٣مومف اهلل إيمٝمٛم٣م .

وومد اؿمٙمٔم٦م فمعم هذا ايم٘مت٣مب وأصمٙم٦م ايمٛمٓمر همٝمف همقصمدسمف ؽمٖمرا َم٣ٌمرىم٣م، ومد 

اؽمتقفم٤م همٝمف َم٠ميمٖمف زمٝم٣مٞم٣م و٣مهمٝم٣م يمٙمِمٖم٣مت ايم٦ًم ايمتل سمُم٘مؾ ايمٌٛمٝم٥م إؽم٣مؽمٝم٥م 

َمٜمام يمٗمٙم٥م اظم٠ميمٖم٣مت واظمٛمُمقرات  يمٖم٘مر مج٣مفم٥م ايمدفمقة وايمتٌٙمٝمغ، وحيتؾ هبذا َمقومٔم٣م

ايمتل سمٕمْمل هذا اجل٣مٞم٤م، ٕن هم٘مر ايمدفمقة أىمثر َم٣م يتؿ ٞمممه وسمداويمف دم اظمٝمدان 

ايمٔمٚمقم، أىمثر َمـ ايمتٟميمٝمػ وايم٘مت٣مزم٥م، وظم٣م رأى ايمُمٝمخ حمٚمد فمقم إَم٣مم رضورة 

وزمٝم٣من َممموفمٝمتٜم٣م وآضمتج٣مج سمرؽمٝمخ هم٘مر ايمدفمقة وَمٖم٣مهٝمٚمٜم٣م وإـمٜم٣مر حم٣مؽمٛمٜم٣م، 

وسمقوٝمح َمٔم٣مظمٜم٣م يمٙمرانمٌكم، وايمدهم٣مع فمٛمٜم٣م دم وصمف اظمح٣مرزمكم  ،هل٣م يمٙمٚمؼمدديـ

اٞمػمى يمًد هذه ايمثٕمرة وحتِمٝمٛمٜم٣م يمت٘مقن ؽمدا هم٘مري٣م َمٛمٝمٔم٣م، همجزاه اهلل طمغم 

 اجلزاء .

هم٘م٣من هذا ايم٘مت٣مب ايمذي صدر فمـ همٗمف دم ايمدفمقة فمريٗم٥م، وطمػمة َمٝمداٞمٝم٥م 

َمـ َم٠ميد  وجترزم٥م فمٚمٙمٝم٥م وشمٝمٗم٥م، َمع وفمل وإدراك ظم٣م حيٝمط هبذا ايمٔمٚمؾ ايمدفمقي

وَمٔم٣مرض، وَمـ َم٣مدح أو وم٣مدح، يمذا ىمُمػ َمـ طماليمف فمـ سمٟمصٝمؾ ايمِمٖم٣مت 

وَمًتٛمده٣م َمـ أصقل ايمديـ زمٌٝم٣من إديم٥م فمٙمٝمٜم٣م َمـ ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م، يمٝمث٦ٌم 

أص٣ميمتٜم٣م، وأهن٣م سمتحرى أن سمِمٝم٤م ايمْمريٗم٥م ايمٔمٚمٙمٝم٥م يمًٙمػ هذه إَم٥م، َمع 

ايمديـ أهؿ  احلريص فمعم آسم٣ٌمع وايمػماءة َمـ آزمتداع،  وإذا هل سمٟمطمذ َمـ 

َمٗم٣مصده وشمٚمرة فمٗم٣مئده وذائٔمف وطمالص٥م حم٣مؽمٛمف، سمرىمز فمٙمٝمٜم٣م زمِمقرة فمٚمٙمٝم٥م 
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أىمثر َمـ أن سم٘مقن ٞمٓمري٥م، همج٣مءت ىمؾ صٖم٥م َمـ هذه ايمِمٖم٣مت َمدفمٚم٥م زمديمٝمٙمٜم٣م 

َمـ آي٣مت ايم٘مت٣مب ايمٔمزيز، وؽمٛم٥م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ حمالة زمٟمومقال 

رصٔم٥م زم٣محل٘مؿ ايمِمح٣مزم٥م وومِمِمٜمؿ وأضمقاهلؿ وأفمامهلؿ َمزيٛم٥م زمٟمطمالومٜمؿ َم

وأشم٣مر ايمقاردة فمـ ؽمٙمػ إَم٥م وإطمٝم٣مر َمـ فمٙمامئٜم٣م وصٙمح٣مئٜم٣م، ايمذيـ اومتدوا 

زمرؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ دم رمحتف يمألَم٥م ورأهمتف هبؿ، وضمرصف فمعم 

 هدايتٜمؿ وإطمراصمٜمؿ َمـ ايمٓمٙمامت إلم ايمٛمقر زم١مذن رهبؿ.

وصمدت  وومد صم٣مء هذا ايم٘مت٣مب َمٔمػما فمـ هم٘مر هذه ايمدفمقة اظم٣ٌمرىم٥م ايمتل

ومٌقٓ واٞمتُم٣مرا وضمٖمٓم٣م، وفمـ همٗمف َم٠مؽمًٜم٣م وسمالَمٝمذه ايمٛمج٣ٌمء سمٓمٜمر زمٔم٣ٌمرات 

فمٚمٝمٗم٥م اظمٔم٣مين واؽمٔم٥م ايمدٓيم٥م ؽمٜمٙم٥م ايمٖمٜمؿ َمٝمًقرة ايمًٌٝمؾ إلم ايمٛمٖمقس، سمدرك 

ذيمؽ ضمكم سمرى أن ضمٌم ايمِمٖم٣مت دم ؽم٦م ٓ يدل فمعم حمدودي٥م وصمزئٝم٥م: ٕن 

رع فمٛمٜم٣م: هم٣ميمٝمٗمكم فمعم اهلل ىمؾ صٖم٥م َمًتٙمزَم٥م ظم٣م يتٔمٙمؼ هب٣م مم٣م يقصؾ إيمٝمٜم٣م أو يتٖم

ٓ ي٘مقن إٓ زمٔمد ىمامل اإليامن ورؽمقخ ايمٔمٗمٝمدة، َمع آفمتٗم٣مد ايم٘م٣مَمؾ زمِمٖم٣مت 

ايم٘مامل هلل سمٔم٣ملم وسمٛمزهف فمـ ىمؾ ٞمٗمص، يمتِمؾ إلم أدب ايمتٔم٣مَمؾ َمٔمف وصدق 

 ايمتقىمؾ فمٙمٝمف وضمًـ ايمٓمـ زمف.

وايمِمالة ذات اخلُمقع سمٗمتيض ايمٖمٗمف زممموؿمٜم٣م وأرىم٣مهن٣م وؽمٛمٛمٜم٣م َمع حتٗمٝمؼ 

وسمٖم٣مفمٙمٜم٣م َمع ايمٛمٖمس دم اإلضم٣ًمس زم٣مظمثقل زمكم يدي اهلل وَم٣م سمؼمىمف َمـ روضمٜم٣م 

 أشمر دم حتٗمٝمؼ ايمٔمٌقدي٥م ايمداهمٔم٥م إلم همٔمؾ اخلغمات ايمزاصمرة فمـ همٔمؾ اظمٛم٘مرات. 
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وايمدفمقة إلم اهلل سمًتٙمزم ؾمحـ ايمٛمٖمس زم٣ميمٕمغمة فمعم ديـ اهلل، وضم٤م اخلغم 

وؽمٙمؿ ؽمٝمد يممطمريـ، وآؽمتٛم٣مرة زمًغمة احلٌٝم٤م اظمِمْمٖمك صعم اهلل فمٙمٝمف 

اظمرؽمٙمكم، وَم٣م ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمف أطمالومف وأضمقايمف، َمع َم٣م سمٙمٗمٝمف دم ايمٛمٖمس َمـ ضم٤م 

وفمُمؼ خلغم َمـ وؿملء ايمثرى همال يّمؾ َمتٌٔمف وٓ خيٝم٤م َمٗمتٖمٝمف ..وه٘مذا دم 

 ؽم٣مئر ايمِمٖم٣مت.

همج٣مء هذا ايم٘مت٣مب ضم٣موي٣م َمٛمٜم٣مصم٣م َمت٘م٣مَمال ٕهؿ ايمٔمٛم٣مس اإليامٞمٝم٥م وايمٔمٙمٚمٝم٥م 

ًٙمؿ دم زمٛم٣مئف ايمٖم٘مري وإطمالومل وايمًٙمقىمل، وايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمتل سمتجًد هب٣م ؾمخِمٝم٥م اظم

زمام حتٚمٙمف َمـ روح وَم٣م حتٗمٗمف َمـ شمٚمرات، دافمٝم٥م إلم ٞممم اخلغم زمٟموؽمع َمدى، وزمٟمومٍم 

َم٣م يًتْمٝمع، إدراىم٣م ظم٣م حتٗمٗمف َمـ أصمر وؽمٔم٣مدة وٞمج٣مح وهمقز زم٣ميمرو٣م دم َمٗمٔمد صدق 

٣م إَم٥م، فمٛمد َمٙمٝمؽ َمٗمتدر، َمرافمٝم٥م زمذيمؽ ايمْمريٗم٥م ايمتل سمتالءم َمع اظمرضمٙم٥م ايمتل متر هب

 وهل أؾمٌف زم٣مظمرضمٙم٥م اظم٘مٝم٥م َمـ ضمٝم٣مة ايمٛمٌل ايم٘مريؿ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.

هذا: وأؽمٟمل اهلل سمٔم٣ملم أن يٛمٖمع هبذا ايم٘مت٣مب َم٠ميمٖمف ووم٣مرئف وَمٗمدَمٝمف وؿم٣مزمٔمف 

وٞم٣مذه، وأن جئمؾ همٝمف ؽمٌٝمال يمٙمقصقل إلم روقان اهلل وصمٛمتف وايمٛمج٣مة َمـ نمّمٌف 

 وفمٗم٣مزمف أٞمف فمعم َم٣م يُم٣مء ومدير.

  رزمف فمٖمق ايمراصمل ىمتٌف                                                                    

 ايمٌُم٣ميرة ؽمٙمٝمامن أمحد ايمدىمتقر/ إؽمت٣مذ                                                    

  نايمٗمرآ وفمٙمقم ايمتٖمًغم أؽمت٣مذ                                                              

    ايمٔم٣مظمٝم٥م  اإلؽمالَمٝم٥م ايمٔمٙمقم صم٣مَمٔم٥م                                              

 إردن/  فمامن                                              
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ور/ ب شام علي العموش
اذ الدكت  لة األسي  ي 

 
ض
 
 ف

احلٚمد هلل وايمِمالة وايمًالم فمعم رؽمقل اهلل وفمعم آيمف وصحٌف وَمـ وآه 

يم٘مت٣مزمف )  َم٣مم أن أىمت٤م سمٗمديامإهمٗمد ؿمٙم٤م إرم همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ حمٚمد  :دوزمٔم

ايمِمٖم٣مت ايم٦ًم ( وومد ضم٣مويم٦م آفمتذار يمقصمقد ؽمٌٔم٥م َمـ إهم٣موؾ ومد 

  . ومدَمقا يم٘مت٣مزمف يم٘مٛمف أس همامذا فم٣ًمي أن أوٝمػ ؟

أومقل وزم٣مهلل ايمتقهمٝمؼ يمٗمد سمِمٖمح٦م ايم٘مت٣مب همقصمدسمف يممح ايمِمٖم٣مت 

ٌٙمٝمغ زم٣مؽمتدٓل ومرآين وٞمٌقي َمع ايم٦ًم ايمتل سمٔمتٚمده٣م مج٣مفم٥م ايمدفمقة وايمت

رصمقع يمٙمٚمِم٣مدر وإَمٜم٣مت وسمقشمٝمؼ إضم٣مدي٧م وايمٛمٗمؾ فمـ ايمثٗم٣مت وهق أَمر 

 . حمٚمقد وَمْمٙمقب دم ايمٌح٧م ايمٔمٙمٚمل ىمل ي٘مقن ايمٗم٣مرئ فمعم زمٝمٛم٥م مم٣م يٗمرأ

وإٞمٛمل رنمؿ وصمقد َمالضمٓم٣مت فمٙمٚمٝم٥م ودفمقي٥م فمعم مج٣مفم٥م ايمتٌٙمٝمغ يم٘مٛمٛمل 

صقهلؿ الم َمُم٣مرق إرض أىمـ هلؿ آضمؼمام وأنمٌْمٜمؿ فمعم سمّمحٝم٣مهتؿ وو

وَمٕم٣مرهب٣م، وهذا صمٜمد فمجزت فمٛمف دول ومج٣مفم٣مت وٓ ؾمؽ أهنؿ أدطمٙمقا 

وىم٣مٞمقا ؽم٣ٌٌم دم فمامرة َم٣ًمصمد ىمثغمة هم٘مؾ ايمُم٘مر هلؿ ، أٞم٣مؽم٣م دم ديـ اهلل

 وأصمرهؿ فمعم اهلل . 
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وٓ جيقز يمٙمٚمًٙمؿ إٓ أن حي٤م اظمًٙمٚمكم ويدفمؿ ىمؾ اخلغميـ ويمق 

 زم٣ميم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم.

 .يمتٛم٣مصح وٚمـ اظمح٥ٌم دم اهلل سمٔم٣ملموهذا ٓ يٚمٛمع َمـ ا

أزم٣مرك يمٙمُمٝمخ حمٚمد ىمت٣مزمف دافمٝم٣م اظمقلم صمٙم٦م ومدرسمف أن يٛمٖمع زمف إٞمف ؽمٚمٝمع 

 .جمٝم٤م 

 ايمٔمٚمقشؽمالَمف د . زم٣ًمم فمقم                                             

 وإدي٣من واظمذاه٤موايمٖمرق ؽمت٣مذ ايمٔمٗمٝمدة أ                                   

 دم اجل٣مَمٔم٥م إردٞمٝم٥م                                                 

 م3/0202/ 02                                                
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لة الي 
ى ب ن محمد عوض الخ  حي 

 
لة الدكت ور/ ي ي 

 
ض
 
 ف

احلٚمد هلل ايمذي ٞمزل ايمٖمروم٣من فمعم فمٌده يمٝم٘مقن يمٙمٔم٣مظمكم ٞمذيًرا، ايمذي يمف 

ات وإرض وطمٙمؼ ىمؾ رء همٗمدره سمٗمديًرا، طمٙمؼ اإلٞم٣ًمن َمـ َمٙمؽ ايمًٚمق

ٞمْمٖم٥م أَمُم٣مج يٌتٙمٝمف همجٔمٙمف ؽمٚمٝمًٔم٣م زمِمغًما، شمؿ هداه ايمًٌٝمؾ إَم٣م ؾم٣مىمًرا وإَم٣م 

ىمٖمقًرا، ٞمحٚمده سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم محًدا ىمثغًما، وٞمٔمقذ زمٛمقر وصمٜمف ايم٘مريؿ َمـ يقم 

 ىم٣من ذه َمًتْمغًما.

ًرا، وأؾمٜمد أن ؽمٝمدٞم٣م وأؾمٜمد أن ٓ إيمف إٓ اهلل ؾمٜم٣مدة جتٔمؾ ايمٓمٙمٚم٥م ٞمق

ا وٞمذيًرا، ودافمًٝم٣م إلم اهلل زم١مذٞمف وهاصًم٣م حمٚمًدا فمٌده ورؽمقيمف أرؽمٙمف َمٌمًم 

َمٛمغًما، زمٙمغ ايمرؽم٣ميم٥م، وأدى إَم٣مٞم٥م، وٞمِمح إَم٥م، وصم٣مهد دم اهلل ضمؼ صمٜم٣مده، 

 ضمتك أسم٣مه ايمٝمٗمكم، همِمالة ريب وؽمالَمف فمٙمٝمف: أَم٣م زمٔمد:

صمؾ ايمْم٣مفم٣مت، وم٣مَم٦م َمـ أفمٓمؿ ايمٗمرزم٣مت وأ -فمز وصمؾ -ايمدفمقة إلم اهلل 

فمعم أصقل راؽمخ٥م وَمٛمْمٙمٗم٣مت شم٣مزمت٥م، اىمتٚمؾ زمدر مت٣مَمٜم٣م دم دفمقة ايمٛمٌل صعم 

اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ، وَمـ ؽم٣مر فمعم هنجف واومتٖمك أشمره، وهل َمٜمٚم٥م إٞمٌٝم٣مء 

 واظمرؽمٙمكم، وىمرام اخلٙمؼ َمـ ايمٔم٣مظمكم.
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ويمقٓ ايمدفمقة إلم اهلل ظم٣م اٞمتمم اإلؽمالم، وٓ فمرف ايمٛم٣مس أَمقر ديٛمٜمؿ، 

ضمٝمد رهبؿ، وفم٣ٌمدسمف، وأضم٘م٣مَمف َمـ ضمالل وضمرام، يمذيمؽ ىم٣من يمٙمدفمقة وٓ سمق

دم اإلؽمالم، احلٓمقة ايم٘مػمى، وايمٗمدح اظمٔمال، همٜمل ذف فمٓمٝمؿ، وَمٗم٣مم 

ىمريؿ طمص اهلل هب٣م َمـ حي٤م َمـ فم٣ٌمده ايمِم٣محلكم، وىمام وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ رمحف 

اهلل: واذا ىم٣مٞم٦م ايمدفمقة الم اهلل أذف َمٗم٣مَم٣مت ايمٔمٌد وأصمٙمٜم٣م وأهمّمٙمٜم٣م همٜمل 

ٓ حتِمؾ إٓ زم٣ميمٔمٙمؿ ايمذي يدفمق زمف وإيمٝمف، زمؾ ٓ زمد دم ىمامل ايمدفمقة َمـ 

ايمٌٙمقغ دم ايمٔمٙمؿ إلم ضمد يِمؾ إيمٝمف ايمًٔمل، وي٘مٖمل هذا دم ذف ايمٔمٙمؿ أن 

(، همال زمد َمـ ايمٔمٙمؿ، 1ص٣مضمٌف حيقز زمف هذا اظمٗم٣مم واهلل ي٠ميت همّمٙمف َمـ يُم٣مء)

َهِذِه ؽَمٌِٝمقِم  وُمْؾ  { همٜمق همريّم٥م، واجل٣مهؾ هيدم وٓ يٌٛمل، ويٖمًد وٓ يِمٙمح

(، ويًٌٗمف اإلطمالص، ويتٌٔمف ايمِمػم، واحلٙمؿ، 0) }َأْدفُمق إلَِم اهلليِ فَمعَم زَمِِمغَمٍة 

 وايمرهمؼ، وايمٔمٚمؾ زمام يدفمق إيمٝمف.

وومد زمٔم٧م رم ايمُمٝمخ ايمٖم٣موؾ اظمجتٜمد ايمدافمٝم٥م حمٚمد فمقم إَم٣مم، ىمت٣مزمف 

ٕومدم يمف، وضم٣مويم٦م  "دم وقء ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م ايمِمٖم٣مت ايم٦ًم " :ايمٗمٝمؿ

آفمتذار َمٛمف، ويم٘مٛمف أس فمقم، همقصمدت زمكم يدي ىمت٣مب صم٣مَمع يم٘مؾ  َمراراً 

َم٣م حيت٣مج إيمٝمف ايمدافمٝم٥م، وٓ أزم٣ميمغ فمٛمد ايمٗمقل زمٟمٞمف َمقؽمقفم٥م دم ايمدفمقة إلم اهلل، 

طمْمف ايمُمٝمخ اظم٣ٌمرك صم٣مَمٔم٣ًم همٝمف زمكم ايمٔمٙمؿ وايمٔمٚمؾ، همزيٛمف زمتج٣مرب فمٚمٙمٝم٥م، 
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قضم٣مت ايمرزم٣مٞمٝم٥م َم٣م وأديم٥م ومقي٥م، همٝمف َمـ ايمتٟمصٝمؾ َم٣م ٓ جتده دم نمغمه، وَمـ ايمٖمت

يٖمٝمد ايمٔم٣ممل واظمتٔمٙمؿ، همجزاه اهلل طمغم اجلزاء، وٞمٖمع زمف وزمٔمٙمٚمف اإلؽمالم 

 واظمًٙمٚمكم.

 ىمتٌف ايمٔمٌد ايمٖمٗمغم يمٔمٖمق رزمف                                                              

 زمـ حمٚمد فمقض اخلاليٙم٥مد. حيٝمك                                                                

  ىمٙمٝم٥م ايمممئم٥م -أؽمت٣مذ ايمٖمٗمف اظمٗم٣مرن                                                              

 ، صم٣مَمٔم٥م اظمٙمؽ طم٣ميمد وأصقل ايمديـ                                                         

 زم٣مظمٚمٙم٘م٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمًٔمقدي٥م                                                               
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M

 )ضمٖمٓمف اهلل( فمٌد اهلل فمٚمر اخلْمٝم٤م دىمتقر/همّمٝمٙم٥م ايم

ْٚمُد هلليِ ا ـٰٰقِت وَ ايميِذى طَمَٙمَؼ احْلَ َٚم ًي ـَ ايمٛمُّقَر شْمؿي ايمٓمُُّٙمَٚمـ٦ِٰم وَ إْرَض َوصَمَٔمَؾ ايم يميِذي

  .(1) ىَمَٖمُروْا زمَِرهّبِْؿ َئْمِديُمقنَ 

ٚمْ ا  َٚمـٰٰقِت وَ اُد هلليِ هَم٣مؿمِِر حْلَ ًي ظمََْٙمـِٰئَ٘م٥ِم ُرؽُماًل ُأْولِم َأصْمٛمَِح٥ٍم إْرِض صَم٣مفِمِؾ ايم

ْثٛمَٰك َوشُمَٙمـ٧َٰم َوُرزَمـَٰع َيِزيُد ذِم  ْٙمِؼ ََم٣م َيَُم٣مء إِني اَمي .(0)هلليَ فَمعَمٰ ىُمّؾ ؾَمْكء وَمِديرٌ اخْلَ

صمٔمؾ دم ايمًامء  احلٚمد هلل ايمذي ىم٣من زمٔم٣ٌمده طمٌغمًا زمِمغمًا، وسم٣ٌمرك ايمذي

زمروصم٣ًم وصمٔمؾ همٝمٜم٣م هاصم٣ًم وومٚمرًا َمٛمغمًا، وهق ايمذي صمٔمؾ ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر طمٙمٖم٥م ظمـ 

 أراد أن يذىّمر أو أراد ؾم٘مقرًا.

صؾ فمعم ٞمٌٝمؽ ايمذي زمٔمثتف زم٣ميمدفمقة اظمحٚمدي٥م، وهدي٦م زمف اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م،  !ايمٙمٜمؿ

 وأٞمرت زمف أهم٘م٣مر ايمٌممي٥م، وزيمزيم٦م زمف ىمٝم٣من ايمقشمٛمٝم٥م.

ـ صمٔمٙمتف طم٣مسمؿ إٞمٌٝم٣مء، وطمغم إويمٝم٣مء وأزمر صؾ وؽمٙمؿ فمعم َم !ايمٙمٜمؿ

إصٖمٝم٣مء، وَمـ سمرىمٛم٣م فمعم اظمحج٥م ايمٌٝمّم٣مء، ٓ يزيغ فمٛمٜم٣م إٓ أهؾ إهقاء، وفمعم 

 آيمف وصحٌف وؽمٙمؿ سمًٙمٝماًم ىمثغمًا.
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ٗمد ذىمر اهلل سمٔم٣ملم مج٣مفم٥م َمـ إٞمٌٝم٣مء صعم اهلل فمٙمٝمٜمؿ وؽمٙمؿ دم ؽمقرة ايمٛم٣ًمء، هم

ـَ وَ }شمؿ وم٣مل:  ي ِ ٌَممر ٥ٌم زَمْٔمَد ...ُرؽُماًل َُم ـَ يمَِئالي َيُ٘مقَن يمِٙمٛمي٣مِس فَمعَم اهلليِ ضُمجي َُمٛمِْذِري

ؽُمِؾ َوىَم٣مَن اهلليُ فَمِزيًزا ضَم٘مِٝماًم   (. 1){ايمرُّ

همٌكم سمٔم٣ملم دم هذه أي٥م وـمٝمٖمتٜمؿ، وهل دفمقة ايمٛم٣مس إلم اهلل سمٔم٣ملم سمٌُمغًما 

٣م  }: ()زم٣مخلغم وحتذيًرا َمـ ايممم، وم٣مل سمٔم٣ملم يمٛمٌٝمٛم٣م حمٚمد  َ ٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك َي٣م َأهيُّ ايمٛميٌِلُّ إِٞمي

ا َوَٞمِذيًرا  ً ٌَممر اصًم٣م َُمٛمغًِما* ؾَم٣مِهًدا َوَُم (: شمؿ أَمره أن 0) َوَدافِمًٝم٣م إلَِم اهلليِ زم١ِمِْذٞمِِف َوِهَ

وُمْؾ َهِذِه ؽَمٌِٝمقِم َأْدفُمق إلَِم }يٌكم َٕمتف أن هذه وـمٝمٖمتف ووـمٝمٖم٥م أسم٣ٌمفمف، همٗم٣مل سمٔم٣ملم: 

ىمكِمَ اهلليِ فَمعَم زَمِِمغَمٍة َأٞمَ  ـَ اظمُْمْمِ ٌَْح٣مَن اهلليِ َوََم٣م َأَٞم٣م َِم ٌََٔمٛمِل َوؽُم ـِ اسمي   .(3){٣م َوََم

هم٣ميمرؽمؾ وأسم٣ٌمفمٜمؿ َمٟمَمقرون زمدفمقة ايمٛم٣مس إلم سمقضمٝمد اهلل وؿم٣مفمتف، وإٞمذارهؿ 

فمـ ايمممك زمف وَمٔمِمٝمتف، وهذا َمٗم٣مم ذيػ، وَمرسم٥ٌم فم٣ميمٝم٥م ظمـ وهمٗمف اهلل سمٔم٣ملم 

 لم. يمٙمٗمٝم٣مم هب٣م فمعم ايمقصمف ايمذي يريض اهلل سمٔم٣م

ـَ }وم٣مل سمٔم٣ملم:  ٛمِل َِم ٣م َووَم٣مَل إِٞمي ـْ َدفَم٣م إلَِم اهلليِ َوفَمِٚمَؾ َص٣محِلً ي ًٓ مِم ـُ وَمْق ًَ ـْ َأضْم َوََم

ٙمِِٚمكمَ  ًْ  (. 4) {اظمُْ

وظم٣م فمرف ايمِم٣محلقن ذف هذه اظمٜمٚم٥م ضمرصقا فمٙمٝمٜم٣م، همٙمؿ يًغموا إيمٝمٜم٣م 

ـْ َأوْمٍَم اظمَْ  }َمُمًٝم٣م زمؾ ؽمٔمقا هل٣م ؽمٔمًٝم٣م، وم٣مل سمٔم٣ملم:  َٔمك وَم٣مَل َي٣م َوصَم٣مَء َِم ًْ ِديٛم٥َِم َرصُمٌؾ َي
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ٌُِٔمقا اظمُْْرؽَمٙمكِمَ  ضمدي٧م َمـ  امَمًٙمؿ دم صحٝمحٜمايمٌخ٣مري وروى و (،1){وَمْقِم اسمي

ـُ  ؽَمْٜمُؾ  طَمْٝمػَمَ  َيْقمَ  وَم٣مَل  َوؽَمٙميؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلليُ  َصعمي  اهلليِ  َرؽُمقَل  َأني  فَمٛمْفُ  اهلليُ  َريِضَ  ؽَمْٔمدٍ  زْم

٣مضَمتِِٜمْؿ، سَمٛمِْزَل  ضَمتيك َؽ ِرؽْمٙمِ  فَمعَم  اْٞمُٖمْذ " يمٔمقم: ًَ ؽْماَلِم، إلَِم  اْدفُمُٜمؿْ  شُمؿي  زمِ  اإْلِ

ُهؿْ  ـْ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  جَي٤ُِم  زماَِم  َوَأطْمػِمْ َنْ  هَمَقاهلليِ همِٝمِف، اهلليِ  ضَمؼر  َِم  َواضِمًدا َرصُماًل  زمَِؽ  اهلليُ هَيِْديَ  َٕ

ـْ  يَمَؽ  طَمغْمٌ   .(0)"ايمٛمئَمِؿ  مُحْرُ  يَمَؽ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  َِم

ـْ ى َمًٙمؿ دم صحٝمحف َمـ ورو   فَمَٙمْٝمفِ  اهلليُ َصعمي  اهلليِ َرؽُمقَل  َأني  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  فَم

ـْ  ": وَم٣مَل  َوؽَمٙميَؿ، ـَ  يَمفُ  ىَم٣منَ  ُهًدى، إلَِم  َدفَم٣م ََم صَْمرِ  َِم ْٕ ـْ  ُأصُمقرِ  َِمْثُؾ  ا  َٓ  ، سَمٌَِٔمفُ  ََم

ـْ  َذيمَِؽ  َيٛمُْٗمُص    .(3) " ...... ؾَمْٝمًئ٣م، ُأصُمقِرِهؿْ  َِم

: واذا ىم٣مٞم٦م ايمدفمقة الم اهلل أذف َمٗم٣مَم٣مت ( رمحف اهلل) ازمـ ايمٗمٝمؿ وم٣مل و

ايمٔمٌد وأصمٙمٜم٣م وأهمّمٙمٜم٣م همٜمل ٓ حتِمؾ إٓ زم٣ميمٔمٙمؿ ايمذي يدفمق زمف وإيمٝمف، زمؾ ٓ زمد 

دم ىمامل ايمدفمقة َمـ ايمٌٙمقغ دم ايمٔمٙمؿ إلم ضمد يِمؾ إيمٝمف ايمًٔمل، وي٘مٖمل هذا دم 

 .(4)ّمٙمف َمـ يُم٣مءذف ايمٔمٙمؿ أن ص٣مضمٌف حيقز زمف هذا اظمٗم٣مم واهلل ي٠ميت هم

واظمًٙمؿ يدرك فمٓمؿ ايمدفمقة إلم اهلل وَمٛم٣مهمٔمٜم٣م وشمامره٣م فمعم ايمٖمرد واظمجتٚمع 

 .وإَم٥م
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 وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:هم٣ميمدفمقة إلم اهلل سمٔم٣ملم ؽم٤ٌم زمٗم٣مء اخلغمي٥م دم هذه إَم٥م

ـِ ا ﴿ : ٥ٍم ُأطْمِرصَم٦ْم يمِٙمٛمي٣مِس سَمْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوسَمٛمَْٜمْقَن فَم ظمُْٛمَْ٘مِر ىُمٛمُْتْؿ طَمغْمَ ُأَمي

 .(1﴾) َوسُم٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمهلليِ

وم٣مل اهلل : وايمدفمقة إلم اهلل سمٔم٣ملم ؽم٤ٌم يمٙمدطمقل دم رمح٥م اهلل ايمقاؽمٔم٥م 

َواظم٠ُْْمَِمٛمُقَن َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمُت زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمَِٝم٣مُء زَمْٔمٍض َيْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن  ﴿ :سمٔم٣ملم

اَل  ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر َوُيِٗمٝمُٚمقَن ايمِمي ىَم٣مَة َوُيْمِٝمُٔمقَن اهلليَ َوَرؽُمقيَمُف ُأويَمئَِؽ فَم َة َوُي٠ْمسُمقَن ايمزي

ُٜمُؿ اهلليُ إِني اهلليَ فَمِزيٌز ضَم٘مِٝمؿٌ  مَحُ   .(0﴾) ؽَمغَمْ

 :وايمدفمقة إلم اهلل سمٔم٣ملم َمـ أؽم٣ٌمب ايمٛمٌم فمعم إفمداء، وايمتٚم٘مكم دم إرض

ـْ ِدَي٣مِرِهؿْ  ﴿ :وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم ـَ ُأطْمِرصُمقا َِم ٛم٣َم اهلليُ  ايميِذي ٓي َأْن َيُٗمقيُمقا َرزمُّ زمَِٕمغْمِ ضَمؼٍّ إِ

٣مصِمُد  ًَ ََم٦ْم َصَقاَِمُع َوزمَِٝمٌع َوَصَٙمَقاٌت َوََم در ٌَْٔمٍض هَلُ َٓ َدهْمُع اهلليِ ايمٛمي٣مَس زَمْٔمَّمُٜمْؿ زمِ َويَمْق

ُه إِني اهلليَ ـْ َيٛمٌُْمُ ني اهلليُ ََم ـَ إِْن  * يَمَٗمِقيٌّ فَمِزيزٌ  ُيْذىَمُر همِٝمَٜم٣م اؽْمُؿ اهلليِ ىَمثغًِما َويَمَٝمٛمٌُْمَ ايميِذي

ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر  ىَم٣مَة َوَأََمُروا زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوهَنَْقا فَم اَلَة َوَآسَمُقا ايمزي َْرِض َأوَم٣مَُمقا ايمِمي ْٕ ٛمي٣مُهْؿ دِم ا ََم٘مي

َُُمقرِ  ْٕ ٥ٌَُم ا  .(3﴾) َوهللِيِ فَم٣موِم

 وزمٔمد:

يم٘مت٣مزمف اظم٣ٌمرك  إَم٣مم أن أىمت٤م سمٗمديام فمعم همٗمد ؿمٙم٤م َمٛمل ايمدافمٝم٥م ايمُمٝمخ حمٚمد

وأٞمك  "ايمِمٖم٣مت ايم٦ًم دم وقء ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م وهمٜمؿ ؽمٙمػ إَم٥م  "اظمٔمٛمقن زمـ 
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ظمثقم أن ي٘مت٤م َمٗمدَم٥م يم٘مت٣مب حيٚمؾ َمٛمٜم٨م أَم٥م وؿمريٗم٥م َمثعم دم ايمدفمقة إلم اهلل 

 "ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ويم٘مـ أَم٣مم رنم٥ٌم ؾمٝمخٛم٣م أومقل َمًتٔمٝمٛم٣م زم٣مهلل دم فماله: ىمت٣مب 

يقوح همٝمف َم٠ميمٖمف  "٥م وهمٜمؿ ؽمٙمػ إَم٥م ايمِمٖم٣مت ايم٦ًم دم وقء ايم٘مت٣مب وايمًٛم

إَم٣مم َم٣مهٝم٥م هذه ايمِمٖم٣مت ودٓئٙمٜم٣م فمعم همّمٝمٙم٥م ايمدافمٝم٥م ايمٔمالَم٥م ايمُمٝمخ حمٚمد 

وهمّم٣مئٙمٜم٣م: َمًتدٓ فمٙمٝمٜم٣م َمـ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وصحٝمح احلدي٧م ايمٛمٌقي ايممميػ، 

ويٗمدم ذضم٣م واهمٝم٣م فمـ ىمؾ صٖم٥م زمام يتٛم٣مؽم٤م اظمٔمرهم٥م ايم٘مٙمٝم٥م يمٖمٜمؿ ايمِمٖم٥م وَم٣م 

 .  سمرؾمد إيمٝمف

هذا ايمًٖمر ايمٛمٖمٝمس ىمٌحر فمٓمٝمؿ ايمٗمدر يّمؿ ايمدرر وايمميمئ وايمٝم٣مومقت : همج٣مء 

همتح٦م ىمؾ ىمٙمٚم٥م وردت دم ايم٘مت٣مب أو صٖمح٥م جتد فمٙمام نمزيرا وهمٜمام واهمٝم٣م دآ 

فمعم َم٣ًمئؾ ايمدفمقة ايمتل سمٌٌمه٣م اظم٠ميمػ فمـ طمػمة ودراي٥م ومم٣مرؽم٥م فمٚمٙمٝم٥م 

ء ايم٘مت٣مب واؽمتٗمراء دومٝمؼ ٕفمامل ايمدفمقة ، وومراءة وافمٝم٥م ٕصقل ايمدفمقة دم وق

 وايمًٛم٥م اظمْمٜمريـ وأومقال فمٙمامء إَم٥م وؽمٙمٖمٜم٣م . 

ويمٝم٘مـ زمٚمٔمٙمقم ايمٗم٣مرئ ايم٘مريؿ أن ايمِمٖم٣مت ايم٦ًم يمٝم٦ًم زمديال فمـ أي رىمـ 

َمـ أرىم٣من اإلؽمالم زمؾ هل َمًتٗم٣مة َمـ رؽم٣ميم٥م اإلؽمالم وايمدفمقة ايمٛمٌقي٥م اظم٣ٌمرىم٥م 

ٝمؿ وؤمٜم٣م ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس رمحف اهلل سمٔم٣ملم يمٝمًغم ايمدفم٣مة فمعم َمثؾ هذه ايمٗم

 ايمٔمٙمٝم٣م وايمُمامئؾ ايمتل جتٚمع أزمقاب ايمديـ سمقضمٝمدا وفم٣ٌمدة وؽمٙمقىم٣م . 

وزم٣مرك اهلل صمٜمقد هذه اجلامفم٥م اظمٜمداة ايمتل سمٛممم ايمدفمقة ورؽم٣ميم٥م اإلؽمالم 

ايمًٚمح٥م زم٣محل٘مٚم٥م واظمقفمٓم٥م وايمٗمقل احلًـ همتجقب وم٣مرات ايمٔم٣ممل زمرا وزمحرا 
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ٕم٣مزم٣مت وصمقا وسمتجُمؿ فمٛم٣مء ايمًٖمر وسمْمقف دم اظمدن وايمٗمرى وايمٌقادي وايم

واظمٛم٣مؿمؼ ايمٛم٣مئٝم٥م واظمقضمُم٥م ضمتك فمٙمٚمٛم٣م َمـ ايمثٗم٣مت أهنؿ َم٣م ؽمٚمٔمقا زمٚم٘م٣من همٝمف أضمد 

َمـ ايمٛم٣مس زمح٣مصم٥م يمدفمقة اإلؽمالم إٓ ذهٌقا إيمٝمف يٌتٕمقن إصمر َمـ اهلل وضمده ، 

وهؿ زمذيمؽ ٓ يٟمطمذون َم٣مٓ َمـ أضمد وٓ َمٔمقٞم٥م فمٝمٛمٝم٥م همٛمٖمٗم٣مهتؿ َمـ َم٣مهلؿ اخل٣مص 

 إلؽمالم . : همجزاهؿ اهلل طمغم اجلزاء فمـ أَم٥م ا

 . فمٌداهلل فمٚمر اخلْمٝم٤م 

 ٥م صم٣مَمٔم٥م ايمٔمٙمقم اإلؽمالَمٝم٥م ايمٔم٣مظمٝم                                                                          

 اظمٚمٙم٘م٥م إردٞمٝم٥م اهل٣مؾمٚمٝم٥م                                                                                 
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M

 فضيلة الدكتور/ فضل بن يسلم صنبور اليماني
 هم٣مؿمر اهلل إٓ إيمف ٓ أن وأؾمٜمد، ايمِم٣محل٣مت سمتؿ زمٛمٔمٚمتف ايمذي هلل احلٚمد

 َمـ طمغم وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم حمٚمداً  وضمٌٝمٌٛم٣م ٌٝمٛم٣مٞم أن وأؾمٜمد، وايمًٚمقات إرض

 وفمعم فمٙمٝمف وؽمالَمف ريب صٙمقات، اظمامت ضمتك اهلل إلم ايمدفمقة ؽمٌٝمؾ دم ؽم٣مر

 سمٌٔمٜمؿ وَمـ، ايمػمي٣مت رب إلم ايمدفمقة دم أشمره اظمٗمتٖمكم، إشم٣ٌمت ايمثٗم٣مت أصح٣مزمف

 زمٔمد: أَم٣م، ايمدرصم٣مت وِرهمٔم٥مِ  اإلضم٣ًمن ؿمريؼ دم

 دم ايم٦ًم ايمِمٖم٣مت : )زمــ  اظمقؽمقم ٣مركاظمٌ زمًٖمره ايمُمٝمخ رم زمٔم٧م همحكم

 ٕؿّمٙمع( وايمدفمقة ايمتٌٙمٝمغ َمُم٣مئخ وأومقال إَم٥م ؽمٙمػ وهمٜمؿ وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب وقء

 هذا دم ىم٣مَمال أومرأه أن رم ىمٝمػ ىمٌغماً  رأيتف وومد ٞمٖمز دم ومٙم٦م، يمف وأومدم فمٙمٝمف

 همٝمٜم٣م زمدأت زم٘مت٤م ايمتزاَم٣مت َمـ فمقمي  َم٣م وَمع، ؾمقانمٙمف ايم٘مثغمة ايمٔمِمٝم٤م ايمقوم٦م

 ىمٚمٙمٜم٣م.أ أن وودت

ّرك ىمٟمٞمام: ىمت٣مب وأيُّ  ىمت٣مٌب  يم٘مٛمف  همال ضمديد َمـ زمًٙمًٙم٥م زمٝمٛمٜم٣م ؽمْمقره جَتُ

 . سمٙمٝمٜم٣م ايمتل ايمِمٖمح٥م يمٗمراءة زمح٣مصمتؽ وسمُمٔمر وإٓ َمٛمف صٖمح٥م سمٗمرأ

 : )اظم٣ٌمرك اظمتـ أزمِم٣مضم٤م.. أزمدأ اجلٙمٝمٙمكم ايمُمٝمخكم زمٟمي واهلل أدري ويم٦ًم

 َمٛم٣مزع زمال احلدي٧م يمٔمٌما دم اهلل إلم ايمدافمكم وؾمٝمخ ايمدفمقة إَم٣مم(.. ايم٦ًم  ايمِمٖم٣مت



 

 

25 

 املقدمة/ التنهيد للدخول يف الصفات/ صفة اليقني باهلل تعاىل

ايمدهٙمقي  ايم٘م٣مٞمدهٙمقي إيمٝم٣مس اظمقهمؼ/حمٚمد ايمدافمٝم٥م إىمػم اإلَم٣مم همّمٝمٙم٥م

 اهلل )صعم فمٌداهلل زمـ حمٚمد دفمقة يمف اهلل زمتقهمٝمؼ أدطمؾ ايمذي ايمٔمَٙمؿ آؽمؿ ص٣مضم٤م

 زمحر ىمؾر  َمقج فمعم ايمرىم٣ٌمن هب٣م وؽم٣مرت، صمٌؾ أو ؽمٜمؾ دم زمٝم٦م ىمؾ وؽمٙمٌؿ ( فمٙمٝمف

 .ايمٗمٌٝمح زمقصمٜمٜم٣م إولم ٣مهٙمٝم٥ماجل همٝمف أؿمّٙم٦م زَمـ دم، طِمّمؿ

هُ  همٙمٙمف  همٝمف ىمثرت زَمـ دم إيمٝمف ايمدفمقة دم اهلل زمحؼ وم٣مم صمٙمٝمؾٍ  فم٣ممل َمـ درُّ

 .ومٔمد َمـ اهلل ديـ فمـ وومٔمد، وم٣مم َمـ ؽمقومٜم٣م دم همٗم٣مم، وايمٖمتـ اخلالهم٣مت

 ؾمٝمخٛم٣م همّمٝمٙم٥م ايمٛم٣مصع وايمػمه٣من اجل٣مَمع وايمٌٝم٣من.. اظم٣مسمع ايمممح زمِم٣مضم٤م أم

 ايمدفمقة ؿمريؼ دم وأرؽمك اهلل ضمٖمٓمف... إَم٣مم حمٚمد زمـ فمقم حمٚمد ايمُمٝمخ/ وأؽمت٣مذٞم٣م

 هذا.. إيمٝمف اخلٙمؼ ودفمقة ؿم٣مفمتف دم فمٚمره دم وَمّد  صمٜمقده وزم٣مرك.. ومدَمٝمف إيمٝمف

 اجلامفم٥م هذه فمٙمٝمٜم٣م سمًغم ايمذي وايمٌِمغمة ايمٔمٙمؿ فمعم يدل هم١مٞمام دًل  إن ايمذي ايمًٖمر

 هلؿ يٛم٦مز َمـ ومقل َم٣ًمَمٔمٛم٣م ؿمرق ؿم٣مظم٣م وايمتل.. وايمتٌٙمٝمغ ايمدفمقة مج٣مفم٥م اظم٣ٌمرىم٥م

 فمعم سمًغم اظم٣ٌمرىم٥م ايمدفمقة هذه مج٣مفم٥م أن ايمٔم٣مصمزيـ ٞمٖمقس هلؿ وؽمّقيم٦م ايمُمٝم٣مؿمكم

 .وُهدى فمٙمؿ نمغم

 وم٣مل**    َرؽُمقيُمـف وم٣مل اهللُ وم٣مل ايمِٔمـْٙمؿُ  ):فمٙمؿ نمغم فمٙمؿٍ  أيُّ  ويمٔمٚمري

ح٣مزَم٥مُ  خ٦م ، وايمذي1) ايمِٔمْرهم٣مِن ) ُأويُمق هؿ ايمِمي  ايمًٖمر هذا صٖمح٣مت زمف ُوٚمر

 ٓ َمـ فمـ وُهدى طمغمٍ  وأضم٣مدي٧م ايمٔمزيز اهلل ىمت٣مب َمـ ٛم٣متزمٝمّ  آي٣مت َمـ اظم٣ٌمرك

 فمٛمٜمؿ اهلل ريض َمـ وأومقال، وايمًامء إرض رب فمٙمٝمف صعم اهلقى فمـ يٛمْمؼ
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 إَمِم٣مر همٖمتحقا ٞمٌٝمٜمؿ زمٔمد ايمدفمقة راي٥م محٙمقا وايمذيـ زم١مضم٣ًمن سمٌٔمقهؿ وَمـ

 .ايمدي٣مر ومٌؾ ايمٗمٙمقب وؽم٘مٛمقا ؽمٝمقهمٜمؿ ومٌؾ زمٟمطمالومٜمؿ

 فمعم اؾمتٚمٙم٦م همٗمد اجلٛم٥م إلم ؿمريؼ طم٣مرؿم٥م ٣مأؽمٚمٝمٜم وايمتل ايمِمٖم٣مت هذه إن

 ايمديـ سمرسمٝم٤م دم اإلؽمالم هبدي َمٜمتدي٥م إيمٝمٜم٣م ايمْمريؼ َمٔم٣ممل فمعم زمٛمقده٣م ومٙم٥م

، اظمتٖمُمٝم٥م وأدوائٜم٣م يمٔمٙمٙمٜم٣م ٞم٣مصمع دواء َمـ ايمٝمقم اخلٙمٝمٗم٥م حتت٣مصمف َم٣م ؾم٣مَمٙم٥م واإليامن

 اهلل ٛم٣مرزوم ايمٔمالم اظمٙمؽ اهلل إلم دفمقسمف سمرسمٝم٤م دم إٞم٣مم طمغم زمًٛم٥م َم٠ميمٖمٜم٣م َمًتٛم٣ّمً 

 .ؽمٌٝمٙمٜم٣م دم وايمرطمٝمص ايمٕم٣مرم وزمذل همٝمٜم٣م ايمًغم

 همتقح ىم٣مسمٌف فمعم اهلل همتح همٙمٗمد اظم٣ٌمرك ايمًٖمر هذا دم وزمٝم٣مهن٣م ذضمٜم٣م وأَم٣م

 زمْمريٗم٥م وأطمذ ايمٌٝم٣من فمٛمد ايمديمٝمؾ سمٗمديؿ دم ايمًٙمػ أشمر اومتٖمك همٗمد، ايمٔم٣مرهمكم

 إهمٜم٣مم دم ايمٖم٘مرة سمًتٗمر ضمتك، وايمتٛمقيع زم٣مإلهم٣مو٥م ايمديمٝمؾ سمقوٝمح دم اخلٙمػ

 .  زمٛمقن وٓ َم٣مٌل  يٛمٖمع ٓ يقم أفماميمف َمٝمزان دم ؽمّْمره َم٣م وصمٔمؾ طمغماً  اهلل همجزاه

 رزمف رمح٥م إلم ايمٖمٗمغم ىمتٌف                                                                     

 ايمٝمامين صٛمٌقر يًٙمؿ زمـ همّمؾ. د                                                                

 وايمٗم٣مٞمقندىمتقراه دم ايمٖمٗمف اإلؽمالَمل                                                                

 زمج٣مَمٔم٥م ايمًقدان                                                                                  

 .هـ01/3/1441 آشمٛمكم يقم ضمرر                                                              
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M

لة الدكت ور/  ي 
 
ض

 
 حممىد ساهي المضاةف

 صمٔمٙمف شمؿ ٓزب، ؿمكم َمـ اإلٞم٣ًمن طمٙمؼ واظمٕم٣مرب، اظمُم٣مرق رب هلل احلٚمد

ٙم٤م زمكم ٞمْمٖم٥م  .  واظمُم٣مرب اظمْم٣مفمؿ يمف همٛمقع زمف سمٙمّْمػ ئ٤م،وايمؼما ايمِمُّ

 وٞمدفمقه ايمٔمقاوم٤م، ذ َمـ زمف وٞمٔمقذ وايمْم٣ميم٤م، ايمْم٣مَمع محد سمٔم٣ملم ٞمحٚمده

 إيمف ٓ أن وأؾمٜمد نم٣مئ٤م، أو ضم٣مرض ذ ىمؾ َمـ حيٖمٓمٛم٣م أن ايمت٣مئ٤م اظمًتٕمٖمر دفم٣مء

 ايمتقب ووم٣مزمؾ ايمذٞم٤م نم٣مهمر إرزم٣مب، ورب اظمٔمٌقد اظمٙمؽ ايمقه٣مب، ايمٔمزيز اهلل

 حمٚمداً  وومدوسمٛم٣م ؽمٝمدٞم٣م أن وأؾمٜمد سمراب، َمـ ؽمقاؽمٝم٥م اخلٙمؼ طمٙمؼ ايمٔمٗم٣مب، ؾمديد

 ايمثٚمر وأيٛمع زرع وٞم٦ٌم رضع دري  ىمٙمام ـ وإصح٣مب آيمف وفمعم فمٙمٝمف اهلل صعم ـ

 . وؿم٣مب

 إٞمٌٝم٣مء ضمٝم٣مة همٜمل إفمامل، وأفمٓمؿ أصمؾر  َمـ اهلل إلم ةوزمٔمد: هم٣ميمدفمق

 إَمثٙم٥م أروع ٛم٣ميم رضب إذ ـ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ـ حمٚمد ؽمغمة وهل واظمرؽمٙمكم،

٥م ايمدفمقة دم وأووحٜم٣م ٥م وايمدفمقة وأؽم٣ميمٝمٌٜم٣م ايمنيي  يم٘مؾر  زمدي  وٓ وأطمالومٜم٣م، اجلٜمريي

 اهلل إلم دفمقسمف أشمٛم٣مء ـ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ـ ايمرؽمقل زمٟمطمالق يتخٙمؼ أن دافمٝم٥م

 اهلل وم٣مل أمجٔمكم، يمٙمٛم٣مس وأطمالوم٣مً  وذئم٥م فمٗمٝمدة اإلؽمالم وزمٝم٣من ومحؾ سمٔم٣ملم

ٌَْح٣مَن اهلليِ َوََم٣م وُمْؾ َهذِ  }: سمٔم٣ملم ٌََٔمٛمِل َوؽُم ـِ اسمي ِه ؽَمٌِٝمقِم َأْدفُمق إلَِم اهلليِ فَمعَم زَمِِمغَمٍة َأَٞم٣م َوََم
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ىمِكمَ  ـَ اظمُْمْمِ  اهلل إلم ايمدفمقة دم إَمثؾ إؽمٙمقب َمٌٝمٛم٣مً  سمٔم٣ملم اهلل ، ويٗمقل(1){َأَٞم٣م َِم

ْ٘مَٚم٥مِ  َرزمرَؽ  ؽَمٌِٝمؾِ  إلَِمٰ  اْدعُ  }: سمٔم٣ملم ٛم٥َمِ  ٥مِ َواظمَْْقفِمٓمَ  زم٣ِمحْلِ ًَ ؿ احْلَ  ِهلَ  زم٣ِميميتِل َوصَم٣مِدهْلُ

ـُ  ًَ َؽ  إِني ۚ  َأضْم ـَ  َأفْمَٙمؿُ  َوُهقَ  ؽَمٌِٝمٙمِفِ  فَمـ َوؾي  زمَِٚمـ َأفْمَٙمؿُ  ُهقَ  َرزمي  .(0){ زم٣ِمظمُْْٜمَتِدي

 هل وايمتل ايم٦ًم ايمِمٖم٣مت أمهٜم٣م وَمـ فمٙمٝمٜم٣م سمرسم٘مز صٖم٣مت اهلل إلم ويمٙمدفمقة

 ـ ايمدافمٝم٥م ايمُمٝمخ اظم٠ميمػ ٝمٙم٥مهمّم واهمٝم٣مً  ذضم٣مً  وذضمٜم٣م زمٝمٛمٜم٣م ايمتل ايمٌح٧م َم٣مدة

 أهم٣مد وومد ايمٛمٖمٝم٥ًم، زمٚم٠ميمٖم٣مسمف اإلؽمالَمٝم٥م اظم٘مت٥ٌم أشمرى وايمذي ـ فمقم إَم٣مم حمٚمد

 وؿم٣ميم٤م ايمٔم٣ممل يمٝمجد هذا ىمت٣مزمف دم ايم٦ًم يمٙمِمٖم٣مت وؽمٜمؾ َمٖمِمؾ زمٝم٣من دم وأصم٣مد

 . اجلزاء طمغم جيزيف أن سمٔم٣ملم اهلل ؽم٣مئٙمكم ، همٝمف زمٕمٝمتف ايمٔمٙمؿ

 ىمؾ ،همٔمعم اهلل رؽمقل حمٚمد اهلل إٓ يمفإ ٓ  زمــ ايمٝمٗمكم ايم٦ًم ايمِمٖم٣مت وَمـ

 فمعم َم٣مشمٙم٥مً  هم٠ماده دم راؽمخ٥م ايمتقضمٝمد فمٗمٝمدة سم٘مقن أن اهلل إلم يمٙمدفمقة سمِمدر َمـ

 وراىمٔم٣مً  وَمتقىمالً  وَمٛمٝم٣ٌمً  ورانم٣ٌمً  وؿم٣مَمٔم٣مً  َمتذيمالً  طم٣مؤم٣مً  هلل همٝم٘مقن صمقارضمف،

 دُئمٌَ  َم٣م زمجٚمٝمع وي٘مٖمر ايمٔم٣ٌمدة يمف خمٙمِم٣مً  وضمده زمف وَمًتٔمٝمٛم٣مً  وَمًتٕمٝمث٣مً  وؽم٣مصمداً 

 }:   ـ  وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ـ ٞمٌٝمف خم٣مؿم٣ٌمً  وفمال صمؾي  اهلل سمٔم٣ملم،يٗمقل اهلل دون َمـ

ٌْٙمَِؽ  َِمـ َأْرؽَمْٙمٛم٣َم َوََم٣م ؽُمقلٍ  َِمـ وَم ٓي  ري فُ  إيَِمْٝمفِ  ُٞمقضِمل إِ ٓي  إيَِمٰفَ  َٓ  َأٞمي ٌُُدونِ  َأَٞم٣م إِ  ،(3){ هَم٣مفْم

اَم  وُمْؾ  }: سمٔم٣ملم ووم٣مل اَم  إرَِمي  ُيقضَمكٰ  إِٞمي ُ٘مؿْ إِ  َأٞمي ٙمُِٚمقنَ  َأْٞمُتؿْ  َواضِمٌد هَمَٜمْؾ  إيَِمٰفٌ  هَلُٰ ًْ   .(4){ َُم
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ايم٣ٌمؿمٙم٥م  ايمٔمٗم٣مئد دضمض  فمعم يمٝمٗمقى وفمٗمٝمدسمف إيامٞمف يٗمّقي أن دافمٝم٥م ىمؾر  همٔمعم

 ٞمٌٝمٛم٣م هدي َمتٌٔم٣مً  دفمقسمف دم وي٘مقن أطمريـ، ٞمٖمقس دم وأشمراً  ضمج٥م أزمٙمغ وي٘مقن ،

ٌُّقنَ  ىُمٛمُتؿْ  إِن وُمْؾ  }: سمٔم٣ملم يمٗمقيمف اَمتث٣مًٓ  ـ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ـ حمٚمد
 اهلليَ  حُتِ

ٌُِٔمقيِن  ٌٌُِْ٘مؿُ  هَم٣مسمي ضِمٝمؿٌ  نَمُٖمقرٌ  َواهلليُ ُذُٞمقزَمُ٘مؿْ  يَمُ٘مؿْ  َوَيْٕمِٖمرْ  اهلليُ حُيْ  . (1){ ري

 رء ىمؾ دم يمٕمغمه ضمًٛم٥مً  ومدوةً  ي٘مقن أن اظمًٙمؿ ايمدافمٝم٥م فمعم أٞمف وىمام

 واخلّمقع، اخلُمقع ذات ايمِمالة: أمهٜم٣م وَمـ زم٣ميمٔم٣ٌمدات ايمتزاَمف دم وطم٣مص٥م

ـَ *  اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  َأهْمَٙمَح  وَمْد  }: سمٔم٣ملم اهلل وم٣مل ىمام اظمٖمٙمحكم َمـ يمٝم٘مقن  دِم  ُهؿْ  ايميِذي

 إذ سمٔم٣ملم،  هلل ايمذىمر ودوام زم٣ميمٔمٙمؿ يتًّٙمح أن وفمٙمٝمف ،(0){ طَم٣مؾِمُٔمقنَ  َصاَلهِتِؿْ 

َتِقي َهْؾ  وُمْؾ  }: سمٔم٣ملم اهلل يٗمقل ًْ ـَ  َي ـَ  َئْمَٙمُٚمقنَ  ايميِذي  ،(3){ َئْمَٙمُٚمقنَ  َٓ  َوايميِذي

اَم  }:  سمٔم٣ملم  اهلل ويٗمقل ـْ  اهلليَ خَيَُْمك إِٞمي ٣ٌَمِدهِ  َِم  (4){ ايْمُٔمَٙماَمءُ  فِم

 زمٗمقيمف وحمِمٛم٣مً  َمْمٚمئٛم٣مً  ومٙمٌف وي٘مقن سمٔم٣ملم اهلل زمذىمر ايمدافمٝم٥م ٞمٖمس وسمًٚمق

ـَ  }: سمٔم٣ملم ُـّ  آََمٛمُقا ايميِذي
َٓ  اهلليِ زمِِذىْمرِ  وُمُٙمقهُبُؿ َوسَمْْمَٚمئِ ُـّ  اهلليِ  زمِِذىْمرِ  َأ

 ايْمُٗمُٙمقُب  سَمْْمَٚمئِ

َٓ  رِم  َواؾْمُ٘مُروا َأْذىُمْرىُمؿْ  هَم٣مْذىُمُرويِن  }: سمٔم٣ملم ووم٣مل ،(5){  . (6){ سَمْ٘مُٖمُرونِ  َو
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 وأطمالومف زم٣مإلؽمالم أطمريـ وسمرنم٤م ايمٛمٖمقس دم أشمر هل٣م ايمتل ايمِمٖم٣مت وَمـ

 ضم٤ّم  فمعم جمٌقيم٥م هم٣ميمٛمٖمقس هلؿ، وسمرنمٝم٣ٌمً  يمٗمٙمقهبؿ سمٟميمٝمٖم٣مً  ايمٛم٣مس زم١مىمرام ايمٗمٝم٣مم هل

 وضمًـ اإليامن ىمامل َمـ وايمٔمْم٣مء واجلقد هم٣ميم٘مرم وي٘مرَمٜم٣م، إيمٝمٜم٣م حيًـ َمـ

 أمجٔمكم، يمٙمخٙمؼ وحمٌقٌب  وومري٤ٌم  ايم٘مريؿ اخل٣ميمؼ َمـ حمٌقٌب  وايم٘مريؿ ،  اإلؽمالم

: سمٔم٣ملم ومقيمف َمٛمٜم٣م ىمثغمة آي٣مت دم واإلٞمٖم٣مق ايمًخ٣مء فمعم حيثٛم٣م وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف واهلل

٣م َي٣م } َ ـَ  َأهيُّ ي  َأٞمِٖمُٗمقا آََمٛمُقا ايميِذي ـ َرَزوْمٛم٣َمىُمؿ ٣ممِم ٌْؾِ  َمر َٓ  همِٝمفِ  زَمْٝمعٌ  ٓي  َيْقمٌ  َيْٟميِتَ  َأن وَم ٥مٌ  َو  طُمٙمي

 َٓ  .  (1){ ايمٓمي٣مظمُِقنَ  ُهؿُ  َوايْمَ٘م٣مهمُِرونَ  ؾَمَٖم٣مفَم٥مٌ  َو

 وهل٣م سمٔم٣ملم اهلل فمٛمد َمٗمٌقيم٥م همٝمٜم٣م اظمٌذويم٥م واجلٜمقد اهلل إلم ايمدفمقة سم٘مقن وضمتك

 وٓ همٝمٜم٣م ؽمٚمٔم٥م ،ٓ سمٔم٣ملم هلل ايمٛمٝم٥م صاطمال َمـ هل٣م ٓزمد ايمٛم٣مس: ٞمٖمقس دم ؿمٝم٤م أشمر

 ُأَِمُروا َوََم٣م }:  سمٔم٣ملم يمٗمقيمف ،اَمتث٣مًٓ  سمٔم٣ملم اهلل َمـ واظمثقزم٥م إصمر ايمدافمٝم٥م ،يمٝمٛم٣مل ري٣مء

ٓي  ٌُُدوا إِ ـَ  يَمفُ  خُمْٙمِِِمكمَ  اهلليَ  يمَِٝمْٔم ي ـْ .(0){ ايمدر ـِ  فُمَٚمرَ  ضَمْٖمصٍ  َأيِب  اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  َأَِمغمِ  وفَم  زْم

ْمي٣مِب   - وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم - اهلليِ  َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦م: وَم٣مَل  - فمٛمف اهلل ريض - اخْلَ

اَم ": َيُٗمقُل  فَْماَمُل  إٞمي ْٕ اَم  زم٣ِميمٛمرٝمي٣مِت، ا ـْ  َٞمَقى، ََم٣م اَْمِرئٍ  يمُِ٘مؾر  َوإِٞمي  إلَم  ِهْجَرسُمفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  هَمَٚم

ـْ  َوَرؽُمقيمِِف، اهلليِ إلَم  هَمِٜمْجَرسُمفُ  َوَرؽُمقيمِفِ  اهلليِ ٌَُٜم٣م يمُِدْٞمَٝم٣م ْجَرسُمفُ هِ  ىَم٣مَٞم٦ْم  َوََم  اَْمَرَأةٍ  َأوْ  ُيِِمٝم

 .  (3)."إيَمْٝمفِ  َه٣مصَمرَ  ََم٣م إلَم  هَمِٜمْجَرسُمفُ  َيٛمْ٘مُِحَٜم٣م
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 اخلُمقع ذات وايمِمالة ايمِمحٝمح٥م زم٣ميمٔمٗمٝمدة اهلل إلم ايمدافمٝم٥م سمًٙمح أن وزمٔمد

 دم َم٣م ؽمٝمٌذل ، سمٔم٣ملم هلل ايمٛمٝم٥م وإطمالص واإلىمرام وايمذىمر وايمٔمٙمؿ واخلّمقع

 ـ حمٚمد زمٛمٌٝمف َمٗمتدي٣مً  ايمدٞمٝم٣م أومْم٣مر ويْمقف وايمٌٔمٝمد ايمٗمري٤م اهلل إلم يدفمق وؽمٔمف

 . ايمٗمٜم٣مر ايمقاضمد اهلل يمٔم٣ٌمدة ايمٛم٣مس يدفمق ـ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم

 اَمتثٙمٜم٣م وومد ايم٦ًم زم٣ميمِمٖم٣مت واإلضم٣مؿم٥م ايمٖمٜمؿ فمرش فمعم اظم٠ميمػ سمرزمع وومد

 ذيمؽ ورمٌّ  إّٞمف وفمٚمٙمف زمٔمٙمٚمف يٛمٖمع أن وصمؾ فمز اظمقلم ؽم٣مئٙمكم وسمْمٌٝمٗم٣ًم، دفمقةً 

 .  فمٙمٝمف ٣مدروايمٗم

         ،،  ايمٔم٣مظمكم رب هلل ،، واحلٚمد                                   

 زاهل ايمٗمّم٣مه د.حمٚمقد                                                                                

 زم٣مظمٚمٙم٘م٥م إردٞمٝم٥م ؽم٣مزمٗم٣مَمٖمتل                                                                            
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M

 همّمٝمٙم٥م ايمدىمتقر/ طمٙمٝمؾ أمحد ص٣ميمح

 ايمِمالة وأهمّمؾ، ايمٔم٣ٌمد هلداي٥م وايمرؽمؾ إٞمٌٝم٣مء زمٔم٧م ايمذي هلل احلٚمد       

 زم٣مهلدى اهلل أرؽمٙمف، وايمرؽمؾ إٞمٌٝم٣مء طم٣مسمؿ حمٚمد ؽمٝمدٞم٣م فمعم ايمًالم وأسمؿ

 آيمف وفمعم، َمٛمغما وهاصم٣م زم١مذٞمف اهلل إلم ودافمٝم٣م، وٞمذيرا زمُمغما احلؼ وديـ

 :وزمٔمد، ايمديـ يقم إلم ؽمٌٝمٙمٜمؿ وؽمٙمؽ، زم١مضم٣ًمن سمٌٔمٜمؿ وَمـ، وصحٌف

"ىمت٣مب ضمقل فم٣مزمرة ٞمٓمرة أيمٗمٝم٦م يمٗمد 

 
 ورفم٣مه اهلل ضمٖمٓمف ـ إَم٣مم حمٚمد فمقم حمٚمد ايمُمٝمخ، اهلل دم أطمل زمٗمٙمؿ " 

 وايمذي، َمقوقفمف دم فمٓمٝمؿ ىمت٣مب وهق، إطمراصمف دم َم٣ٌمرىم٣م صمٜمدا همقصمدسمف ـ

 . وايمتٌٙمٝمغ يمٙمدفمقة ؽمٌٝمؾ اهلل دم خيرج َمـ ىمؾ إيمٝمف حيت٣مج

 ايمتلو، إردي٥م زم٣ميمٙمٕم٥م وايمتٌٙمٝمغ زم٣ميمدفمقة سمتٔمٙمؼ ايمتل ايم٘مت٤م َمٔمٓمؿ أن وزمام

 يمٕم٥م هل زمؾ، ُدَويمٝم٥م يمٕم٥م إهن٣م: فمٛمٜم٣م يٗم٣مل وٓ، ايمٌٙمدان َمـ زمٙمد دم َمٗمِمقرة هل

 . ووؿمٛمٝم٥م َدْويمِٝمي٥مٌ 
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 سمٔمؿ ضمتك ايمٔمرزمٝم٥م إلم إردي٥م ايم٘مت٤م سمٙمؽ يمٛمٗمؾ َم٣مؽم٥م ضم٣مصم٥م هٛم٣ميمؽ هم٘م٣مٞم٦م

 .ايمٖم٣مئدة

 ٓ وايمتل، ايمدفمقة دم طم٣مص َمٛمٜم٨م هل٣م وايمتٌٙمٝمغ ايمدفمقة مج٣مفم٥م أن وزمام

 أؽم٣مد ىمٚمٛمٜم٨م وهل، ايم٦ًم ايمِمٖم٣مت: َمثؾ، ٣مهمٝمٜم طمرج َمـ إٓ ئمٙمٚمٜم٣م

 زم٣ميمٙمٕم٥م هل ايم٦ًم ايمِمٖم٣مت فمـ سمتحدث ىم٣مٞم٦م ايمتل ايم٘مت٤م همٚمٔمٓمؿ، همٝمٜم٣م

 . زم٣ميمٔمرزمٝم٥م سم٘مـ ومل، إردي٥م

 ايمِمٖم٣مت سمٙمؽ زمٛمٗمؾ ايمٔمٙمؿ وؿمٙم٥ٌم واظمُم٣ميخ ايمٔمٙمامء َمـ ايمٔمديد همح٣مول

 إهنؿ ضمٝم٧م، سمٙمؽ زمٚمٛمزيم٥م سم٘مـ مل يم٘مٛمٜم٣م، ايمٔمرزمٝم٥م إلم إردي٥م ايمٙمٕم٥م َمـ ايم٦ًم

 سمٙمؽ ىم٣مٞم٦م زمؾ، ؽمٙمٝمٚم٥م سم٘مـ مل وشم٣مٞمٝم٣م، ايمرىمٝم٘م٥م ايمٔمرزمٝم٥م زم٣ميمٙمٕم٥م ٞمٗمٙمقه٣م ٓأو

 سم٘مـ ومل َمٖمِمٙم٥م سم٘مـ مل ايم٦ًم ايمِمٖم٣مت شمؿ، سمرمج٥م جمرد فمعم سمٔمتٚمد ايمٙمٕم٥م

 ايم٘مت٣مب وقء دم ايم٦ًم ايمِمٖم٣مت " زمٝمدي ايمذي ايم٘مت٣مب يم٘مـ، َمديمٙم٥م

 ،اهلل دم ٕطمل "وايمدفمقة ايمتٌٙمٝمغ َمُم٣ميخ وأومقال ايمًٙمػ وهمٜمؿ وايمًٛم٥م

 ايمِمٖم٣مت دم َمٖمِمؾ ىمت٣مب ـ ورفم٣مه اهلل ضمٖمٓمف ـ إَم٣مم حمٚمد فمقم حمٚمد ايمُمٝمخ/

 .ايمًٙمٝمٚم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمٙمٕم٥م فمعم وَمٔمتٚمد وايمًٛم٥م زم٣ميم٘مت٣مب وَمديمؾ، ايم٦ًم

 .فمٛمٜم٣م ايمتٖم٣مصٝمؾ ىم٣مهم٥م وىمت٤م، صٖم٥م ىمؾ أطمذ أٞمف ومد زم٣ميمذىمر واجلدير

 يٖمٜمٚمف وايمذي، ؽمٙمس أؽمٙمقب هذا ىمت٣مزمف دم اطمت٣مره ايمذي وإؽمٙمقب

 . هب٣م ايمٛمْمؼ فمعم يٗمدر مل وإن، ايمٔمرزمٝم٥م ٥مزم٣ميمٙمٕم فمالوم٥م يمف َمـ ىمؾ
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، وايمتٌٙمٝمغ ايمدفمقة زمٚمقوقع سمتٔمٙمؼ ايمتل إطمرى ايم٘مت٤م يٛمٗمص َم٣م وهذا

 وأن، صمٜمده يتٗمٌؾ أن ـ وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف ـ اهلل وأؽمٟمل، اجلزاء طمغم اهلل همجزاه

 إَم٥م هذه يٖمٝمد َم٣م دم زم٣ميمتٗمدم يقهمٗمف وأن، ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم ضمًٛم٣مسمف َمٝمزان دم جئمٙمف

 .اإلؽمالَمٝم٥م

 ص٣ميمح أمحد طمٙمٝمؾ/ ايمدىمتقر                                                                             

 اظم٣ًمفمد إؽمت٣مذ                                                                                        

  ايمٖمٝمدرايمٝم٥م أردو زمج٣مَمٔم٥م                                                                                    

 زم٣مىمًت٣من ـ ىمراسمًم ـ ايمٔمرزمٝم٥م ايمٙمٕم٥م ومًؿ                                                                     
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M

هم٣ميمًالم فمٙمٝم٘مؿ  !أَم٣م زمٔمد ( )  ٞمحٚمده وٞمِمقم فمعم رؽمقيمف ايم٘مريؿ

  . مح٥م اهلل سمٔم٣ملم وزمرىم٣مسمفور

َمع ىمثرة اظمْم٣ميم٤م ايمديٛمٝم٥م وايمدٞمٝمقي٥م ٞمًتحل أن ٞمرد ؿمٙم٤م ضمٌٝمٌٛم٣م وؾمٝمخٛم٣م 

دم وقء ايم٘مت٣مب  ايمِمٖم٣مت ايم٦ًم)) ايمٖم٣موؾ حمٚمد إَم٣مم زم٣ميمتٗمديؿ يم٘مت٣مزمف 

، ىمٝمػ وهق صمدير زمٙمٗم٤م طم٣مدم ايمدفمقة ايمٛمٌقي٥م، هم٘مت٤م ايمُمٝمخ سمٛمغم وايمًٛم٥م ((

 يمألَم٥م ؽمٌٝمؾ وـمٝمٖمتٜم٣م َمـ ؾمتك اجلقاٞم٤م. 

ايمِمٖم٣مت َمقوقع ايمدفمقة إلم اهلل؟  ذههذا أهؿ صمقاٞمٌٜم٣م: ظم٣مذا ٞمجٔمؾ هو

  : وايم٘مت٣مب جيٝم٤م فمعم هذا ايم٠ًمال

  .َمـ طمالل اإلصم٣مزم٥م ي٠مصؾ ايمُمٝمخ ٓخت٣مذ هذه ايمِمٖم٣مت َمقوقفم٣م .1

 أضمٝمقاَمـ طمالل اإلصم٣مزم٥م ٞمتٔمرف فمعم رصم٣مٓت ايمدفمقة وَمٖم٘مرهي٣م ايمذيـ  .0

  .تٜم٣مهذه ايمِمحقة ، ٞمٗمِمد هب٣م : ايمقفمل زمقـمٝمٖم٥م إَم٥م ورؽم٣ميم

وَمـ طمالل اإلصم٣مزم٥م ٞمتٔمرف فمعم أؽمٙمس إؽم٣ميمٝم٤م ايمدفمقي٥م وأومقاه٣م  .3

  .سمٟمشمغما
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ايم٘مت٣مب، وٞمًٟمل اهلل أن ي٘مقن نمٛمك يمف ٓ سمٛمٗمٝمِم٣م، زمٟمن  فمعم وؽمٛمتْمٖمؾ

 ذهٞمقرد زمٔمض إؽم٣ٌمب ايمتل صمٔمٙم٦م ايمُمٝمخ إيمٝم٣مس رمحف اهلل سمٔم٣ملم يتخذ ه

ايمِمٖم٣مت َمقوقفم٣م يمٙمدفمقة، وزمٔمّمٜم٣م، وزمٔمّمٜم٣م ذىمر دم طمّمؿ ايم٘مت٣مب، 

 :ـ أن هذه إؽم٣ٌمب سم٠مىمد احل٣مصم٥م يمٙم٘مت٣مب، وَمٛمٜم٣موأـم

أن هذه ايمِمٖم٣مت يمٝم٦ًم َمقوقع طمالف زمكم اظمًٙمٚمكم زمؾ هل َمقوقع  .1

إمج٣مع زمٝمٛمٜمؿ، ٓ سمت٘مٙمؿ دم صٖم٥م إٓ وواهمٗمؽ ىمؾ َمًٙمؿ، َمٜمام ىم٣من َمممزمف 

 .ؽمقاء فم٣مظم٣م أو فم٣مَمٝم٣م ،فمعم احل٣مصم٥م إيمٝمٜم٣م،

أولم زم٣ميمدفمقة  أن هذه ايمِمٖم٣مت هل إىمثر رواصم٣م دم ايمٗمرآن وايمًٛم٥م، هم٘م٣مٞم٦م .0

  .إيمٝمٜم٣م

أن هذه ايمِمٖم٣مت هل أَمٜم٣مت ايمٖمّم٣مئؾ، هم٘مؾ واضمدة ىم٣ميمٗم٣مؿمرة زم٣ميمٛم٥ًٌم  .3

يم٣ٌمومل أطمقاهت٣م ،همٙمق أٞمؽ ضمٗمٗم٦م اإليامن يًتٙمزم ذيمؽ اىمت٣ًمب ىمؾ 

ايمٖمّم٣مئؾ، وىمذيمؽ اإلسم٣ٌمع، وىمذيمؽ ضمٗمٝمٗم٥م ايمِمالة، وىمذيمؽ ضمٗمٝمٗم٥م ايمٔمٙمؿ، 

٣ًمن وه٘مذا زم٣مومل ايمِمٖم٣مت، ىمؾ واضمدة ىمٖمٝمٙم٥م زمجر اإلؽمالم ىمٙمف واإلضم

 .ىمٙمف

همرد فمعم ايمدوام ، زمٝمٛمام أرىم٣من اإلؽمالم سم٘مقن ىمؾ هذه ايمِمٖم٣مت حيت٣مصمٜم٣م  و .4

  .فمٚمري٥م أو ؽمٛمقي٥م َم٣م فمدا ايمِمالة
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هم٣ميمٗمرآن دفم٣م إيمٝمٜم٣م، أَم٣م  .هذه ايمِمٖم٣مت هل اظمٗمِمقدة َمـ اإلؽمالم.و .5

ويمٖمٓمٜم٣م يدل فمٙمٝمٜم٣م، همٜمل أرىم٣مٞمف، أي أن  م،إرىم٣من همٝمٌٛمك فمٙمٝمٜم٣م اإلؽمال

طمر، إرىم٣من سم٠مهٙمؽ يمت٘مقن َمًٙمام، ويٌٛمك اإلؽمالم رء وأرىم٣مٞمف رء آ

فمٙمٝمٜم٣م اإلؽمالم، أي أهن٣م َمدارس، ومتريـ فمعم اىمت٣ًمب ايمِمٖم٣مت، همٛمتٚمرن 

َوََم٣م ىَم٣مَن اهلليُ يمُِٝمِّمٝمَع  {زم٣ميمِمالة فمعم ايمِمٖم٣مت اإليامٞمٝم٥م ، وهلذا ؽمٚمٝم٦م إيامٞم٣م 

فمعم اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وٞمتٚمرن زم٣ميمِمٝم٣مم فمعم ومقة إَم٣ًمك وٞمتٚمرن زم٣ميمزىم٣مة  }(1) إِياَمَٞمُ٘مؿ

وٞمتٚمرن دم احل٨م فمعم ضمٝم٣مة إٞمٌٝم٣مء   ..ايمٛمٖمس ووٌْمٜم٣م وإجل٣مَمٜم٣م وإيمزاَمٜم٣م

  .اخلالص٥م أن ايمِمٖم٣مت َمـ َمٗم٣مصد اظمٙم٥م  ..وٞمًتحي سمّمحٝم٣مهتؿ

فمعم  هم٣مٓومتِم٣مرهذه ايمِمٖم٣مت صم٣ميم٥ٌم يمٙمٛمٌمة وايمتٚم٘مكم يمٙمٚمًٙمٚمكم، و .6

جمرد أرىم٣من اإلؽمالم ٓ يّمٚمـ ايمتٚم٘مكم دم إرض، همٚمقفمقدات اهلل دم 

يمٙمٚمًٙمٚمكم، همٙمق اؽمتٗمرأٞم٣م ايمٗمرآن يمقصمدٞم٣مه رزمط  ٦مويمٝمً يمٙمٚم٠مَمٛمكمايمٗمرآن 

اظمقفمقدات ىمٙمٜم٣م زم٣ميمِمٖم٣مت اإليامٞمٝم٥م، يم٘مٛمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ىم٣من يدفمق 

، أَم٣م آٞمت٣ًمبايم٘مٖم٣مر ظمجرد أرىم٣من اإلؽمالم يمٝمحِمٙمقا فمعم احلد إدٞمك َمـ 

اظمخ٣مؿمٌقن َمـ ايمِمح٣مزم٥م ريض اهلل فمٛمٜمؿ هم٘م٣مٞمقا يْم٣ميمٌقن زمٟمفمعم َمراسم٤م 

  .ىمٖم٣مي٥م يمٙمٚمت٣ًمئٙمكما ودم هذ ..يمٝمس جمرد ايمٗمٝم٣مم فمعم إرىم٣مناإلضم٣ًمن و
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ايمتٖم٦م  وَمـ ايمٙمْم٣مئػ دم اظمقوقع أين ومرأت وأٞم٣م صٕمغم، ومل أر أضمداً 

إيمٝمف َمـ ايمٛم٣مس، دم ىمت٣مب) زاد اظمٔم٣مد ( أن ايمُمٝمخ ازمـ ايمٗمٝمؿ رمحف اهلل سمٔم٣ملم 

دم أؽم٣ٌمب ذح  همِمال ذىمرومٌؾ زم٣مب هديف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ دم ايمِمقم 

 ، أند ايمِمٖم٣مت ايم٦ًم زمٟميمٖم٣مـمٜم٣م، ومل ئم٤م فمٙمٝمف أضمده، و(1)ِمدر ايم

، همٙمغماصمع ايم٘مت٣مب، هم١من ؽمٟميمؽ ؽم٣مئؾ َمـ آصمتٜم٣مديمجٔمٜم٣م هبذا ايمؼمسمٝم٤م 

       .َمـ زاد اظمٔم٣مد :أيـ يم٘مؿ هذه ايمِمٖم٣مت؟ ومٙمٛم٣م يمف

 .واهلل ورم ايمتقهمٝمؼ                         

          أطمقىمؿ سمقهمٝمؼ زمـ حمٚمد همٝمّم٣مل                                                                  

 أؽمت٣مذ اإلؽمالَمٝم٣مت                                                                       

 اظمٕمرب -ايمدار ايمٌٝمّم٣مء                                                                                  

 

 

 

 

 

                                                 

 َوُدُصىِنَها انصُُّدوِر َشْزِح َأْسَباِب ِفي َفْصٌم

  َوَسهََّم َعَهْيِه انهَُّه َصهَّى َنُه اْنَكَماِل َعَهى
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 ) ضمٖمٓمف اهلل ( حمٚمد ؾمٔمٝم٤م ُمٝمخ/همّمٝمٙم٥م ايم

الة هلل، احلٚمد الم وايمِمي ًي  وَمـ وصحٌف آيمف وفمعم حمٚمد ٞمٌٝمٛم٣م فمعم وايم

 وهمٜمؿ وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب وقء دم ايم٦ًم ايمِمٖم٣مت » ىمت٣مب هم١مني ..  وزمٔمد وآه،

َم٥م أيمٖمف ايمذيش  إَم٥م ؽمٙمػ  زمتقهمٝمؼ - ومت٘مٛم٦م ومرأسمف ومد إَم٣مم حمٚمد فمقم ايمٔمالي

 ؽمٌٝمؾ دم يمٙمدفم٣مة زاد ئمد ىمت٣مٌب  همٜمق َمٛمف، آؽمتٖم٣مدة َمـ - ؾوصم فمز اهلل َمـ

قن وايمتٌٙمٝمغ، ايمدفمقة جم٣مل دم َمٛمف يًتٖمٝمدون اهلل،  هذا َمْم٣ميمٔم٥م طمالل َمـ وسمت٘مي

 زمُم٘مؾ وجم٣موزسمف ايمْمريؼ ختْمرل فمعم سُمٔمٝمٛمٜمؿ دفمقي٥م ََمٙم٘م٥م فمٛمدهؿ ايم٘مت٣مب

 وصمؾ فمز اهلل إلم ايمدفمقة دم صم٣ٌمرة صمٜمقد زمٌذل ايمٗمٝم٣مم فمعم وحَتِٚمٙمٜمؿ صحٝمح،

قاب إلم أومرب هق َم٣م واطمتٝم٣مر  .همٝمٜم٣م ايمِمي

 أني  فمعم يدلُّ  وهذا ايمدفمقي٥م، زم٣مظمٔمٙمقَم٣مت جمٚمقفم٥م هذا ىمت٣مزمف وإن هذا

 فُمٙمامء أزمرز َمـ همٜمق ذيمؽ، دم نَمْرو وٓ اظمتٝمٛم٥م، ايمِٔمْٙمٚمٝمي٥م اظمٗمدرة يمديف اظم٠ميمرػ

ـٌ  فَمٌْمه  همٟميميػ صمٜمقده اهلل زم٣مرك وومد وايمتٌٙمٝمغ، ايمدفمقة فمٙمقم مجٝمع دم َُمتَٖمٛمر

 . اٞمت٣ٌمهل أشم٣مر وايمذي اهلل، إلم زم٣ميمدفمقة سمتٔمٙمؼ ؾَمتيك ََمقُوقفم٣مٍت  دم ىمت٣ٌمً 
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 زمٟمفماميمف اظمًٙمٚمكم يٛمٖمع وأنْ  اظم٠ميمػ، جيزي أنْ  وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اهللَ همٟمؽمٟمُل 

 . َمآب ضُمًـ أطمرة دم يمف ي٘مقن وأن ايمِٔمْٙمٚمٝمي٥م،

د ٞمٌٝمرٛم٣م فمعم وؽمٙميؿ اهلل وصعمي   . أمجٔمكم وصحٌف آيمف وفمعم حمٚمي

   .ايمٔم٣مظمكم ربر  هلل واحلٚمد                                    

 ايمُمٝمخ/ حمٚمد ؾمٔمٝم٤م                                                                  

                          ايمُمٜمري٥م"احلراء" جمٙم٥م حترير رئٝمس                                                              

 زمٛمٕمالديش                                                                              
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3 

طمغم طمٙمٗمـف  فمعماحلٚمد هلل محدًا يقادم ٞمٔمٚمف وي٘م٣مهمئ َمزيده.. وٞمِمقم وٞمًٙمؿ 

 وصٖمقة أٞمٌٝم٣مئف ورؽمٙمف ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد صقم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وزمٔمد:

وٞمحـ ٞمقاصؾ ؽمٙم٥ًم اظمٛمتٗمك َمــ ىمـالم أهـؾ أطمل احلٌٝم٤م ايمدافمل إرم اهلل :     

ئًمدين أن أىمت٤م فمـ صٖم٣مت طمغم اخلٙمؼ زمٔمـد إٞمٌٝمـ٣مء وهـؿ ايمتٌٙمٝمغ وايمدفمقة .. 

في ضويًاضكتىبي  ضضضض[:   (، وايمـذي ؽمـٚمٝمتفصح٣مزم٥م ايمٛمٌـل )

 .علواء ٍهشايخ التثليغ ٍالدعَة ٍأقَال ]يكتسىةضيفهمضسلفضكألمة

ايم٘مرام،  ىم٣مٞم٦م ضمٝم٣مهتؿ َمٝمداٞم٣م فمٚمٙمٝم٣م يمٖمٜمؿ هذا ايمديـ وسمْمٌٝمٗمـف  ٕن ايمِمح٣مزم٥م

فمعم أرض ايمقاومع، هم٘م٣من ايمٗمرآن يٛمزل وايمٛمٌل يقوح ويقصمف، وايمِمح٣مزم٥م يْمٌٗمـقن 

 وجيتٜمدون.

ٌد وومد أؾم٣مد اهلل زمحٝم٣مهتؿ دم آي٣مت فمديدة دم ايمٗمرآن، وم٣مل سمٔم٣ملم     َٚمي حمُّ

ـَ َمَ  ؽُمقُل اهلليِ َوايميِذي آءُ (1)َٔمُف ري دًا  َأؾِمدي ٔم٣ًم ؽُمجي ٣مِر ُرمَحَآُء زَمْٝمٛمَُٜمْؿ سَمَراُهْؿ ُرىمي فَمعَم ايْمُ٘مٖمي

ُجقِد َذيمَِؽ ََمَثُٙمُٜمْؿ  ًُّ ـْ َأشَمِر ايم ـَ اهلليِ َوِرْوَقاٞم٣ًم ؽِمٝماَمُهْؿ ذِم ُوصُمقِهِٜمْؿ َّم ٌَْتُٕمقَن هَمّْماًل َّم َي

هَمآَزَرُه هَم٣مؽْمَتْٕمَٙمَظ هَم٣مؽْمَتَقى فَمعَم طْمَرَج ؾَمْْمَٟمهُ دِم ايمتيْقَراِة َوََمَثُٙمُٜمْؿ دِم اإلٞمِجٝمِؾ ىَمَزْرٍع أَ 

                                                 



  

 

 

 1جملد  – األمة سلف وفهه والسنة تابالك ضوء الست يف الصفات

42 

٣مِت  ٣محِلَ ـَ ءاََمٛمُقْا َوفَمِٚمُٙمقْا ايمِمي ٣مَر َوفَمَد اهلليُ ايميِذي اَع يمَِٝمِٕمٝمَظ هِبُِؿ ايْمُ٘مٖمي ري ؽُمقوِمِف ُئْمِج٤ُم ايمزُّ

ْٕمِٖمَرًة َوَأصْمرًا فَمٓمِٝمامً  َِمٛمُْٜمؿ َمي

٣مزمُِٗمقَن ا ًي ـَ َوايم ـَ َوإَٞمَِم٣مِر َوايميِذي ـَ اظمَُْٜم٣مصِمِري يُمقَن َِم َٕوي

َتَٜم٣م  ِري حَتْ ْؿ صَمٛمي٣مٍت جَتْ يِضَ اهللُّ فَمٛمُْٜمْؿ َوَرُوقْا فَمٛمُْف َوَأفَمدي هَلُ ٣مٍن ري ًَ ٌَُٔمقُهؿ زم١ِمضِْم اسمي

ـَ همِٝمَٜم٣م َأزَمًدا َذيمَِؽ ايْمَٖمْقُز ايْمَٔمٓمِٝمؿُ  إهَْن٣َمُر طَم٣ميمِِدي

 َـْ ضَم٣مدي اهللي وَن ََم طِمِر ُيَقادُّ ْٔ َٓ جَتُِد وَمْقًَم٣م ُي٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمهلليِ َوايْمَٝمْقِم ا

ْؿ ُأْويَمئَِؽ ىَمَت٤َم دِم  َوَرؽُمقيَمُف َويَمْق ىَم٣مُٞمقا آزَم٣مءُهْؿ َأْو َأزْمٛم٣َمءُهْؿ َأْو إطِْمَقاهَنُْؿ َأْو فَمُِمغَمهَتُ

َدُهؿ زمُِروٍح  ياَمَن َوَأيي هَْن٣َمُر  وُمُٙمقهِبُِؿ اإْلِ ْٕ تَِٜم٣م ا ِري َِمـ حَتْ ٛمُْف َوُيْدطِمُٙمُٜمْؿ صَمٛمي٣مٍت جَتْ َمر

َٓ إِني ضِمْزَب اهلليِ ُهُؿ  ـَ همِٝمَٜم٣م َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْٜمْؿ َوَرُوقا فَمٛمُْف ُأْويَمئَِؽ ضِمْزُب اهلليِ َأ طَم٣ميمِِدي

اظمُْْٖمٙمُِحقنَ 

 ؽُمقَل ـَ َيتئٌُِمقَن ايمري ايمٛميٌِلي إَملي ايميِذي جَيُِدوَٞمُف ََمْ٘مُتقزًم٣م ايميِذي

ُؿ  ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر َوحُيِؾُّ هَلُ فِمٛمَدُهْؿ دِم ايمتيْقَراِة َواإِلٞمِجٝمِؾ َيْٟمَُمُرُهؿ زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜم٣مُهْؿ فَم

ُهْؿ َوإنْماَلَل  ٣ٌَمئ٧َِم َوَيَّمُع فَمٛمُْٜمْؿ إِْسَ ّرُم فَمَٙمْٝمِٜمُؿ اخْلَ ٣ٌَمِت َوحُيَ ايميتِل ىَم٣مَٞم٦ْم ايمْميٝمر

ٌَُٔمقْا ايمٛمُّقَر ايميِذي ُأٞمِزَل ََمَٔمُف ُأْويَمئَِؽ  وُه َواسمي ُروُه َوَٞمٌَمُ ـَ ءاََمٛمُقْا زمِِف َوفَمزي فَمَٙمْٝمِٜمْؿ هَم٣ميميِذي

(4.) ُهُؿ اظمُْْٖمٙمُِحقنَ 
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 َـ ـَ َوإَٞمَِم٣مِر ايميِذي ٣مَب اهلل فَمعَم ايمٛميٌِلر َواظمَُْٜم٣مصِمِري ٌَُٔمقُه يَمَٗمد سمي اسمي

ْٛمُٜمْؿ شُمؿي سَم٣مَب  ِة َِمـ زَمْٔمِد ََم٣م ىَم٣مَد َيِزيُغ وُمُٙمقُب هَمِريٍؼ َمر ُف هِبِْؿ دِم ؽَم٣مفَم٥ِم ايْمُٔمْنَ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ إِٞمي

ُٖمقْا ضَمتيك إَِذا َو٣موَم٦ْم فَمَٙمْٝمِٜمُؿ إَْرُض زماَِم  ـَ طُمٙمر ضِمٝمٌؿ * َوفَمعَم ايمثياَلشَم٥ِم ايميِذي َرُؤوٌف ري

٦ٌَْم َوَو٣موَم٦ْم  ـَ اهللِّ إِٓي إيَِمْٝمِف شُمؿي سَم٣مَب َرضُم ُٜمْؿ َوـَمٛمُّقْا َأن ٓي ََمْٙمَجَٟم َِم ًُ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َأٞمُٖم

ضِمٝمؿُ  اُب ايمري فَمَٙمْٝمِٜمْؿ يمَِٝمُتقزُمقْا إِني اهللَّ ُهَق ايمتيقي

 ِِـَ ُأطْمِرصُمـقا َِمــ ِديـ٣مِرِهْؿ َوَأَْمـَقاهل ـَ ايميـِذي ْؿ يمِْٙمُٖمَٗمَراء اظمَُْٜمـ٣مصِمِري

ـ٣مِدوُمقَن *  وَن اهلليَ َوَرؽُمقيَمُف ُأْويَمئَِؽ ُهـُؿ ايمِمي ـَ اهلليِ َوِرْوَقاًٞم٣م َوَيٛمٌُمُ ٌَْتُٕمقَن هَمّْماًل َمر َي

َٓ جَيِـُدوَن دِم  ـْ َهـ٣مصَمَر إيَِمـْٝمِٜمْؿ َو ٌُّقَن ََمـ
ٌْٙمِِٜمْؿ حُيِ ياَمَن َِمـ وَم اَر َواإْلِ ُؤوا ايمدي ٌَقي ـَ سَم َوايميِذي

ي  ِٜمْؿ َويَمْق ىَمـ٣مَن هِبِـْؿ طَمَِم٣مَصـ٥ٌم َوََمــ ُصُدوِرِهْؿ ضَم٣مصَم٥ًم ممر ًِ ٣م ُأوسُمقا َوُي٠ْمشمُِروَن فَمعَم َأٞمُٖم

ِف هَمُٟمْويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْْٖمٙمُِحقنَ  ًِ ُيقَق ؾُمحي َٞمْٖم

 ــ ـَ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ِرصَم٣مٌل َصَدوُمقا ََم٣م فَم٣مَهُدوا اهلليَ فَمَٙمْٝمـِف هَمِٚمـٛمُْٜمؿ َمي َِم

ـ٣مِدوِمكَم زمِِِمـْدوِمِٜمْؿ وَم٢َم َٞمْحٌَ  ٌِْدياًل * يمَِٝمْجِزَي اهلليُ ايمِمي يُمقا سَم ـ َيٛمَتٓمُِر َوََم٣م زَمدي ُف َوَِمٛمُْٜمؿ َمي

ضِمٝماًم  َب اظمُْٛم٣َمهمِِٗمكَم إِن ؾَم٣مء َأْو َيُتقَب فَمَٙمْٝمِٜمْؿ إِني اهلليَ ىَم٣مَن نَمُٖمقًرا ري َوُئَمذر

ْٝمـ ـَ ايمٙمي ـ ؽَْمـَح٣مِر ُهـْؿ ىَمـ٣مُٞمقا وَمٙمِـٝماًل َمر ْٕ ِؾ ََمـ٣م هَيَْجُٔمـقَن * َوزم٣ِم

٣مئِِؾ َواظمَْْحُرومِ  ًي ْؿ ضَمؼٌّ يمرٙم َتْٕمِٖمُروَن * َودِم َأَْمَقاهِلِ ًْ َي
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 ي٣م ْؿ طَمْقهًم٣م َوؿَمَٚمًٔم٣م َومِم ُ ـِ اظمََّْم٣مصِمِع َيْدفُمقَن َرهبي ْؿ فَم سَمَتَج٣مذَم صُمٛمُقهُبُ

ِة َأفْمكُمٍ صَمَزاء زماَِم ىَم٣مُٞمقا َرَزوْمٛم٣َمُهْؿ ُيٛمِٖمُٗمقَن * همَ  ـ وُمري ؿ َمر ٣م ُأطْمِٖمَل هَلُ اَل سَمْٔمَٙمُؿ َٞمْٖمٌس َمي

َئْمَٚمُٙمقنَ 

 َدى َوَيتيٌِْع نَمغْمَ ؽَمٌِٝمِؾ َ يَمُف اهْلُ ٌَكمي ؽُمقَل َِمـ زَمْٔمِد ََم٣م سَم َوََمـ ُيَُم٣موِمِؼ ايمري

ِف صَمَٜمٛميَؿ َوؽَم٣مءْت ََمِِمغًمااظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ُٞمَقيمرِف ََم٣م سَمَقلمي َوُٞمِْمٙمِ 

ـــ٠ْمَِمٛمكِمَ  ﴿     ـــٌِٝمِؾ اظمُْ ـــغْمَ ؽَم ـــْع نَم ـــ٠ْمَِمٛمكِمَ  َوَيتيٌِ ـــِؼ اظمُْ ـــغْمَ ؿَمِري  .﴾، َأْي: نَم

واظمٗمِمقد زمًٌٝمؾ اظم٠مَمٛمكم ايمذي جيـ٤م فمـعم ىمـؾ َمًـٙمؿ أن يتٌٔمـف، هـق ؽمـٌٝمؾ     

٣مزمُِٗمقَن إَ ايمِمح٣مزم٥م ريض اهلل فمٛمٜمؿ، وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم ًي ـَ َوايم ـَ اظمَُْٜمـ٣مصِمِري يُمقَن َِمـ وي

ْؿ صَمٛمي٣مٍت  يِضَ اهللُّ فَمٛمُْٜمْؿ َوَرُوقْا فَمٛمُْف َوَأفَمدي هَلُ ٣مٍن ري ًَ ٌَُٔمقُهؿ زم١ِمضِْم ـَ اسمي َوإَٞمَِم٣مِر َوايميِذي

ـَ همِٝمَٜم٣م َأزَمًدا َذيمَِؽ ايْمَٖمـْقُز ايْمَٔمٓمِـٝمؿُ  َتَٜم٣م إهَْن٣َمُر طَم٣ميمِِدي ِري حَتْ هـذه أيـ٥م دم جَتْ

 اظمٜمـ٣مصمريـ وهـؿ إولم ايمْم٣مئٖم٥م ٚم٥م اَمتدح اهلل ؽمٌح٣مٞمف ؿم٣مئٖمتكم َمـ ايمٛم٣مس،ايم٘مري

 ايمـذيـ وهـؿ ايمث٣مٞمٝمـ٥م وايمْم٣مئٖمـ٥م َمْمٙمٗمـ٣ًم، َمدضمٜمؿ دم ايمًٝم٣مق صم٣مء وومد وإٞمِم٣مر،

 اشمٛمكم زمٗمٝمديـ َمٗمٝمداً  اظمدح صم٣مء وومد زم١مضم٣ًمن، اسمٌٔمقهؿ

وصػ اإلسم٣ٌمع وهق اإلضم٣ًمن، وهـذا ديمٝمـؾ واوـح شم٣مٞمٝمٜمامسم٣ٌمعآأوهلام

. فمعم أن اظمٗمِمقد زمًٌٝمؾ اظم٠مَمٛمكم هق ؽمٌٝمؾ ايمِمح٣مزم٥م ريض اهلل سمٔم٣ملم فمٛمٜمؿ
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 ٍهوا يدلٌا أيضًا على ٍجَب إتثاع سثيل الصحاتة: 
 اَم ُهـْؿ دِم هَم١مِْن آََمٛمُقْا زمِِٚمْثِؾ إِن سَمَقيميـْقْا هَمـ١مِٞمي ََم٣م آََمٛمُتؿ زمِِف هَمَٗمِد اْهَتـَدوْا وي

َٝمْ٘مِٖمٝمَ٘مٜمُ  ًَ ِٚمٝمُع ايْمَٔمٙمِٝمُؿ ؾِمَٗم٣مٍق هَم ًي (1.)ُؿ اهللُّ َوُهَق ايم

 َوسَمْقضِمٝمدٍ  ىَم١مِياَمٞمُِ٘مؿْ  زم١ِمِياَمنٍ  َأسَمْقا: َأيْ  زمِِف، آََمٛمُْتؿْ  ََم٣م زمَِجِٚمٝمعِ  آََمٛمُقا هَم١مِنْ  ََمْٔمٛم٣َمهُ : وِمٝمَؾ 

أي إن ىم٣من إيامن ايمٛم٣مس َمثؾ إيامن ايمِمح٣مزم٥م ريض اهلل سمٔم٣ملم (.0ىَمَتْقضِمٝمِدىُمْؿ)

       .وٙمقا همٗمد ايمِمح٣مزم٥م إيامن زمٚمثؾ ي٠مَمٛمقا مل وإن (،اْهَتَدواْ  )هَمَٗمدِ   فمٛمٜمؿ

(، وومـد روي ضك ضنيىهمضض( اهلدايـ٥م فمـعم َمت٣مزمٔمـ٥م ايمِمـح٣مزم٥م ) همٔمٙمؼ اظمقلم ) 

ؽُمـقَل َِمــ زَمْٔمـِد ََمـ٣م  اسمٖمٗم٦م هذه أي٥م زم٣مظمٔمٛمك َمع أي٥م ايم٣ًمزمٗم٥م َوََمـ ُيَُم٣موِمِؼ ايمري

َدى َوَيتيٌِْع نَمغْمَ ؽَمٌِٝمِؾ ا َ يَمُف اهْلُ ٌَكمي ظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ُٞمَقيمرـِف ََمـ٣م سَمـَقلمي َوُٞمِْمـٙمِِف صَمَٜمـٛميَؿ َوؽَمـ٣مءْت سَم

     (3.) ََمِِمغًما

  :سمْم٣مزمؼ ايمٙمٖمٓمكم دم ىمٙمت٣م أيتكم هم٣مظمتٟمَمؾ جيد أٞمف يقصمد

(، همٜمق دم ريض اهلل فمٛمٜمؿزمٝمٛم٦م أن َمـ خي٣ميمػ إيامٞمف إيامن ايمِمح٣مزم٥م )  :هم٣مٔي٥م إولم

 .أي دم َمٛم٣مزفم٥م يمٙمحؼ (٥4ٍم)َوَُمٛم٣َمَزفمَ  طِماَلٍف  دِم : َأيْ  ؾمٗم٣مق،

سمٌكم أن َمـ يتٌع نمغم ؽمٌٝمؾ اظم٠مَمٛمكم هم١مٞمام هـق دم ؾمـٗم٣مق،  :وىمذيمؽ أي٥م ايمث٣مٞمٝم٥م

ـِ وٓ ري٤م أن َمُم٣مومٗم٥م احلؼ طمروج فمـ اهلـد ٌْـِد اهلليِ زْمـ ـْ فَم ، فَمـ ـِ ـ ًَ ـِ احْلَ همَٔمـ
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ـْ وَمْد ََم٣مَت، ُأويمَ  "فُمَٚمَر، وَم٣مَل:  ـي زمَِٚم َت ًْ َتٛم٣ًّم هَمْٙمَٝم ًْ ـْ ىَم٣مَن َُم ـٍد )ََم ( ئَِؽ َأْصَح٣مُب حُمَٚمي

ًٖم٣م، وَمـْقٌم اطْمَتـ٣مَرُهُؿ  َٜم٣م سَمَ٘مٙمُّ َرَه٣م وُمُٙمقزًم٣م، َوَأفْمَٚمَٗمَٜم٣م فِمْٙماًم، َوَأوَمٙمي ٥ِم، َأزمي ىَم٣مُٞمقا طَمغْمَ َهِذِه إَُمي

٥ٌَِم َٞمٌِٝمرِف ) ٌيُٜمقا زمَِٟمطْمالوِمِٜمْؿ َوؿَمـَرائِِٗمِٜمْؿ هَمُٜمـْؿ أَ اهلليُ يمُِِمْح ْصـَح٣مُب ( َوَٞمْٗمِؾ ِديٛمِِف، هَمَتَُم

ٍد ) ـَ آَدَم، َصـ٣مضِم٤ِم حُمَٚمي ٥ٌَِم، َيـ٣م ازْمـ َتِٗمٝمِؿ، َواهلليِ َربر ايْمَ٘مْٔم ًْ َدى اظمُْ (، ىَم٣مُٞمقا فَمعَم اهْلُ

َؽ، هَم١مِٞميـَؽ  ٌََدٞمَِؽ، َوهَم٣مِروْمَٜم٣م زمَِٗمْٙمٌَِؽ َومَهر ْٞمَٝم٣م زمِ ٣م دِم ايمدُّ ـي ََمْقوُمـقٌف فَمـعَم فَمَٚمٙمِـَؽ، هَمُخـْذ مِم

غْمُ َيَدْيَؽ ظم٣َِم زَمكْمَ َيَديْ  "َؽ فِمٛمَْد اظمَْْقِت َيْٟمسمَِؽ اخْلَ

ُٔمقٍد) ًْ ـِ ََم ٌِْد اهلليِ زْم ـْ فَم ٌَْٝمٍش، فَم ـِ ضُم ـْ ِزرر زْم إِني  اهلليَ َٞمَٓمَر دِم  "( وَم٣مَل: وفَم

ٍد ) ٣ٌَمِد، هَمَقصَمَد وَمْٙم٤َم حُمَٚمي ٣ٌَمِد، هَم٣مْصَْمَٖم٣مُه َوزَمَٔمَثُف وُمُٙمقِب ايْمِٔم ( طَمغْمَ وُمُٙمقِب ايْمِٔم

ٍد )زمِِرؽَم  ٣ٌَمِد زَمْٔمَد وَمْٙم٤ِم حُمَٚمي ( هَمَقصَمَد وُمُٙمقِب َأْصَح٣مزمِِف ٣ميَمتِِف، شُمؿي َٞمَٓمَر دِم وُمُٙمقِب ايْمِٔم

ـْ ِديٛمِفِ  ٣ٌَمِد هَمَجَٔمَٙمُٜمْؿ ُوَزَراُء َٞمٌِٝمرِف ُيَٗم٣مسمُِٙمقَن فَم طَمغْمَ وُمُٙمقِب ايْمِٔم

ًدا ) ٌَُف زمِِٔمْٙمِٚمِف شُمؿي َٞمَٓمَر دِم َودِم ِرَواَي٥ِم َأيِب َداُوَد: هَم٣مطْمَت٣مَر حُمَٚمي ( زمِِرؽَم٣ميَمتِِف َواْٞمَتَخ

( هَماَم وُمُٙمقِب ايمٛمي٣مِس زَمْٔمَدُه هَم٣مطْمَت٣مَر يَمُف َأْصَح٣مزَمُف هَمَجَٔمَٙمُٜمْؿ َأْٞمَِم٣مَر ِديٛمِِف َوُوَزَراَء َٞمٌِٝمرِف )

ـٌ َوََم٣م َرَأْوُه وَمٌِٝمًح٣م ًَ ٛم٣ًم هَمُٜمَق فِمٛمَْد اهلليِ ضَم ًَ هَمُٜمَق فِمٛمَْد اهلليِ وَمٌِٝمٌح  َرآُه اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن ضَم
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٣ٌَمِدِه  ْٚمُد هللِيِ َوؽَمالٌم فَمعَم فِم ٌي٣مٍس، دِم وَمْقِل اهلليِ فَمزي َوصَمؾي : ) وُمِؾ احْلَ ـِ فَم ـِ ازْم وفَم

ـَ اْصَْمَٖمك( ) ٍد )1ايميِذي "((، وَم٣مَل: َأْصَح٣مُب حُمَٚمي

 ايمِمـح٣مزم٥م ريض اهلل فمـٛمٜمؿ: ُهـْؿ ايمثٛمـ٣مء فمـعمدم رمحه اهللووم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ

ِـْؿ، َوؽُمـٛمي٥ِم َٞمٌِـٝمرِٜمْؿ، َووَمـْد  ٥ِم، َوَأفْمَٙمُؿ ايمٛمي٣مِس زمِ٘مَِتـ٣مِب َرهبر َئِٚمي ْٕ ٥ِم، َووُمْدَوُة ا َُمي ْٕ ؽَم٣مَداُت ا

ٌَتُ  ـ ًْ
ـْ زَمْٔمـَدُهْؿ دِم ايْمِٔمْٙمـِؿ إيَِمـْٝمِٜمْؿ ٞمِ ٥ٌَُم ََمـ ًْ

ُٜمْؿ ؾَم٣مَهُدوا ايمتيٛمِْزيَؾ، َوفَمَرهُمقا ايمتيْٟمِويَؾ، َوٞمِ

٣ميَمـ٥مُ  ُـّ َواحْلَ ، ىَم٣مَن ايمٓمي ـِ ي ـَقاَب دِم ُوصْمَٜمـتِِٜمْؿ،  إيَِمْٝمِٜمْؿ دِم ايْمَٖمّْمِؾ َوايمدر َهـِذِه زمِـَٟمني ايمِمي

ـْ ىَمثِـغٍم  ـَتَٖم٣مِد َِمـ ًْ ـر اظمُْ ـَ ايمٓميـ ـْ َأوْمَقى ايمٓمُّٛمُقِن، َوُهَق َأوْمـَقى َِمـ ؼُّ دِم صَم٣مٞمٌِِِٜمْؿ َِم َواحْلَ

ـَ  ي٣م  َِم ٥ِم، َهَذا مِم ًَ وَْمٝمِ ْٕ ْأُي ايميِذي ُيَقاهمُِؼ َرْأهَيُْؿ ا ي همِٝمِف فَم٣موِمٌؾ َُمٛمِِْمٌػ، َوىَم٣مَن ايمري َٓ َيْٚمؼَمِ

َٓ َرْأَي ؽِمَقاهُ  ِديُد ايميِذي  ًي ْأُي ايم   .ُهَق ايمري

َح٣مزَم٥َم      َذا َأني ايمِمي ٦ٌََم فمَ  -َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْٜمْؿ  -ـَمَٜمَر هِبَ َص٣مزَم٥ِم همِٝماَم شَم ٥ِم زم٣ِمإْلِ َُمي ْٕ ٛمُْٜمْؿ َأْولَم ا

ُْؿ  ًٖم٣م، َوَأوْمـَرَب  -َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْٜمْؿ  -، هَم١مهِني ىَم٣مُٞمقا َأزَمري وُمُٙمقزًم٣م ، َوَأفْمَٚمَؼ فِمْٙماًم، َوَأوَمؾي سَمَ٘مٙمُّ

َْذَهـ٣مِن،  ْٕ ـِد ا ـْ سَمَقومُّ ـُٜمُؿ اهلليُ زمِـِف َِمـ ِهْؿ، ظمَِـ٣م طَمِمي ـْ نَمغْمِ َقاِب َِم ُٗمقا إلَِم ايمِمي إلَِم َأْن ُيَقهمي

٥ِم َوهَمَِم٣مضَم٥ِم  فَمتِِف، َووِمٙمي ْدَراِك َوُهْ ـِ اإْلِ ًْ طَْمِذ، َوضُم ْٕ ٣مِن، َوؽِمَٔم٥ِم ايْمِٔمْٙمِؿ، َوؽُمُٜمقيَم٥ِم ا ًَ ايمٙمر

بر  ـِ ايْمَٗمِْمِد، َوسَمْٗمَقى ايمري ًْ  .  اظمَُْٔم٣مِرِض َأْو فَمِدَِمِف، َوضُم

 َوُهَق زَمكْمَ َأـْمُٜمِرِهْؿ ؟ .  ()َوىَم٣مَن ايْمَقضْمُل َيٛمِْزُل طِماَلَل زُمُٝمقهِتِْؿ َوَيٛمِْزُل فَمعَم َرؽُمقِل اهلليِ     
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َوُهَق َئْمِرُف سَمْٟمِويَٙمُف، هَماَم فَمِٚمَؾ زمِِف  ()وَم٣مَل صَم٣مزمٌِر: َوايْمُٗمْرآُن َيٛمِْزُل فَمعَم َرؽُمقِل اهلليِ     

بر  َتٛمَُدُهْؿ دِم ََمْٔمِرهَم٥ِم َُمَراِد ايمري ًْ ٥ِم ايْمَقَداِع، هَمُٚم ٍء فَمِٚمْٙمٛم٣َم زمِِف، دِم ضَمِدي٧ِم ضَمجي ـْ َرْ  َِم

ُؾ ايْمُٗمْرآَن  ـْ همِْٔمِؾ َرؽُمقيمِِف َوَهْديِِف ايميِذي ُهَق ُيَٖمِمر ـْ ىَماَلَِمِف ََم٣م ُيَُم٣مِهُدوَٞمُف َِم سَمَٔم٣ملَم َِم

ـْ  ٍء َِم َقاِب َِمٛمُْٜمْؿ دِم َرْ ٥ِم زَمْٔمَدُهْؿ َأْولَم زم٣ِميمِمي َُمي ْٕ ـْ ا ُه، هَمَ٘مْٝمَػ َيُ٘مقُن َأضَمٌد َِم ُ َوُيَٖمنر

ؾَْمَٝم٣مِء ؟ َهَذا فَمكْمُ اظمُْ  ْٕ  (.1)َح٣ملِ ا

َووَمْد ووم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ أيّم٣م

٣ٌَمَرَك َوسَمَٔم٣ملَم فَمعَم َأْصَح٣مِب َرؽُمقِل اهلليِ  دِم ايْمُٗمْرآِن َوايمتيْقَراِة  ()َأشْمٛمَك اهلليُ سَم

ْؿ فَمعَم يمِ  ٌََؼ هَلُ ْٞمِجٝمِؾ، َوؽَم ٣مِن َرؽُمقِل اهلليِ َواإْلِ ًَ()  ضََمٍد ِٕ ـْ ايْمَٖمّْمِؾ ََم٣م يَمْٝمَس  َِم

يِٗمكَم  در ٌُُٙمقِغ َأفْمعَم ََمٛم٣َمِزِل ايمِمر ـْ َذيمَِؽ زمِ ُٜمْؿ اهلليُ َوَهٛميَٟمُهْؿ زماَِم آسَم٣مُهْؿ َِم زَمْٔمَدُهْؿ، هَمَرمِحَ

ـَ َرؽُمقِل اهلليِ  ْوا إيَمْٝمٛم٣َم ؽُمٛمَ كَم، َأدي ٣محِلِ َٜمَداِء َوايمِمي َوؾَم٣مَهُدوُه َوايْمَقضْمُل َيٛمِْزُل  ،()َوايمُمُّ

ـْ  ()فَمَٙمْٝمِف هَمَٔمٙمُِٚمقا ََم٣م َأَراَد َرؽُمقُل اهلليِ  ٣م َوفَمْزًَم٣م َوإِْرؾَم٣مًدا، َوفَمَرهُمقا َِم ٣م َوطَم٣مصًّ فَم٣مَمًّ

ؽُمٛميتِِف ََم٣م فَمَرهْمٛم٣َم َوصَمْٜمٙمِٛم٣َم، َوُهْؿ هَمْقوَمٛم٣َم دِم ىُمؾر فِمْٙمٍؿ َواصْمتَِٜم٣مٍد َوَوَرٍع َوفَمْٗمٍؾ َوَأَْمٍر 

ٛم٣َم، 
ًِ ـْ َرْأيِٛم٣َم فِمٛمَْد َأْٞمُٖم ُاؽْمُتْدِرَك زمِِف فِمْٙمٌؿ َواؽْمُتٛمٌَِْط زمِِف، َوآَراُؤُهْؿ يَمٛم٣َم َأمْحَُد، َوَأْولَم زمِٛم٣َم َِم

ٌََٙمِدَٞم٣م َص٣مُروا همِٝماَم مَلْ َئْمَٙمُٚمقا يمَِرؽُمقِل اهلليِ  ـْ َيْرَى َأْو ضُم٘مَِل يَمٛم٣َم فَمٛمُْف زمِ ي ـْ َأْدَرىْمٛم٣َم مِم َوََم

()  وُمقا، َوَهَ٘مَذا َٞمُٗمقُل، همِٝمِف ْؿ إْن اصْمَتَٚمُٔمقا، َأْو وَمْقِل زَمْٔمِّمِٜمْؿ إْن سَمَٖمري ؽُمٛمي٥ًم إلَم وَمْقهِلِ

ُه َأطَمْذَٞم٣م زمَِٗمْقيمِِف. ـْ َأوَم٣مِويٙمِِٜمْؿ، َوإِْن وَم٣مَل َأضَمُدُهْؿ َومَلْ خُي٣َميمِْٖمُف نَمغْمُ َومَلْ َٞمْخُرْج فَم
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ـْ زَمٔمْ  ي ٣مِوهيِْؿ َووَمْد َواظمَْْٗمُِمقُد َأني َأضَمًدا مِم ًَ ٣مِوهيِْؿ دِم َرْأهِيِْؿ، َوىَمْٝمَػ ُي ًَ َٓ ُي َدُهْؿ 

ْأَي هَمَٝمٛمِْزُل ايْمُٗمْرآُن زمُِٚمَقاهَمَٗمتِِف ؟   ىَم٣مَن َأضَمُدُهْؿ َيَرى ايمري

وهلذا أوردٞم٣م دم هذا ايم٘مت٣مب ؿمرهم٣م َمــ ايمِمـٖم٣مت ايمتـل ىمـ٣من فمٙمٝمٜمـ٣م ايمِمـح٣مزم٥م     

دم ضمٝم٣مسمف ايمديـ ايم٘م٣مَمؾ ايمذي زمف روـ٣م  ايم٘مرام، وايمتل إذا أسم٦م دم ضمٝم٣مة اظمًٙمؿ صم٣مء

ايمرب صمؾ صماليمف

وَمـ طمالل َمدارؽم٥م هذه ايمِمٖم٣مت ؽمـتجد اجلٚمـع دم زمٝم٣مٞمـ٣مت أهـؾ ايمتٌٙمٝمـغ  

وايمدفمقة زمكم: سمقضمٝمد إيمقهٝم٥م وسمقضمٝمد ايمرزمقزمٝم٥م وسمقضمٝمـد إؽمـامء وايمِمـٖم٣مت.. 

طمالهم٣م ظم٣م ادفم٣مه زمٔمض ايمٛم٣مس اظمثٌْمكم فمـ ايمٔمٚمؾ زمٟمن أهؾ ايمدفمقة ٓ يت٘مٙمٚمقن إٓ 

 سمقضمٝمد ايمرزمقزمٝم٥م. دم

 ايمٗم٣مؽمـٚمل) ايمٕمٛمـل فمٌـد/  ايمـدىمتقر وجيد زم٣ميمذىمر أن أذىمر َم٣م ىمتٌـف همّمـٝمٙم٥م

 وايمتٌٙمٝمـغ ايمدفمقة أهؾ :( دم َمٗم٣مل يمف فمعم ؾمٌ٘م٣مت ايمتقاصؾ اإلصمتامفمل اهلل ضمٖمٓمف

 ايمٛمٌـقي، واحلـدي٧م ايمٗمـرآين ايمقوـع ضم٤ًم فمعم ايمتقضمٝمد دم ىمالَمٜمؿ دم َمتٌٔمقن

 رزمقزمٝمتـف إلم ايمٛمٖمـقس ويرنمـ٤م وايمٔمٗمـقل ايمٗمٙمـقب يرؾمـد ايم٘مـريؿ ايمٗمرآن همتجد

 رؾمــده٣م إلم وسمٔمــقد ٞمٖمقؽمــٜمؿ سمتُمــقق أن زمٔمــد يــذىمرهؿ شمــؿ وسمٔمــ٣ملم ؽمــٌح٣مٞمف

 فمـعم احل٣مشمـ٥م إضم٣مدي٧م ايمٛمٌقي٥م ايمًٛم٥م دم ٞمجد وأيّم٣م ، وضمده فم٣ٌمدسمف إلم همغمؾمدهؿ

ٌُـُدوهُ  َأنْ  " زمٙمٖمظ فم٣ٌمدسمف دم سمقضمٝمده  " زمٙمٖمـظ أو . ؾَمـْٝمًئ٣م زمِـفِ  سُمُْمــِرىُمقا َوٓ، سَمْٔم
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ٓي  ُأَِمـُروا َوََمـ٣م أيّم٣م ايمٗمرآٞمٝم٥م ايمٛمِمقص دم وهذا  " اإلطمالص  إِ

ٌُُدوا ـَ  يَمفُ  خُمْٙمِِِمكمَ  اهلليَ يمَِٝمْٔم ي اَلةَ  َوُيِٗمٝمُٚمقا ضُمٛمََٖم٣مءَ  ايمدر ىَمـ٣مةَ  َوُي٠ْمسُمقا ايمِمي يمِـَؽ  ايمزي ـُ  َوَذٰ  ِديـ

 ايْمَٗمٝمرَٚم٥مِ 

 وٓ زم٣مإلطمالص ايمقضمل ؽمامه إيمقهٝم٥م زمتقضمٝمد اظمتٟمطمريـ زمٔمض ؽمامه هم٣ميمذي

 إٞمام ايمًٙمػ آشم٣مر دم وأيّم٣م إيمقهٝم٥م، سمقضمٝمد زمٙمٖمظ ايمقضمٝمكم ٞمِمقص دم ئمرف

 ايمتقضمٝمد طماليمف َمـ ويريدون جمردا ايمتقضمٝمد أو زم٣مإلطمالص يًٚمقٞمف ىم٣مٞمقا

 : وومٖمت٣من وهٛم٣م واصْمالضم٣مسمف زمٟميمٖم٣مـمف ٓ زمامهٝمتف ئمرف . وايمتقضمٝمد.ايم٘م٣مَمؾ

 طمالل َمـ أصح٣مهب٣م أراد إٞمام ةوايمٔمٗمٝمد ايمتقضمٝمد دم صٛمٖم٦م ايمتل إولم: اظمِمٛمٖم٣مت

 ايمتٛمٌٝمف َمع يمٙمتٔمٙمٝمؿ صمٝمد همٜمق ايمْمٙم٥ٌم إلم ايمٔمٙمؿ هذا سمٝمًغم آصْمالضمٝم٥م سمٗمًٝمامهتؿ

 زم٣مظمٗم٣مصد هٛم٣م ايمٔمػمة ٕن اظم٣مهٝم٥م زمٗمٝم٦م إذا اؽمتٌدايمف يي ٓ اصْمالح هذا أن

 . واظم٣ٌمين زم٣مٕيمٖم٣مظ ٓ واظمٔم٣مين

 فمـ وايمٌٔمٝمديـ ايمٔمقام َمع ايمدافمل حيتؽ َم٣م أىمثر اهلل إلم ايمدفمقة دم ايمث٣مٞمٝم٥م: أن

 سمٛمٖمع ٕهن٣م اظمِمْمٙمح٣مت هذه َمٔمٜمؿ سمٛمٖمع ٓ همٜم٠مٓء ايم٘م٣ٌمئر، دم اظمٛمٕمٚمًكم اهلداي٥م

 ويمق جمرب وهذا وفمٓمٚمتف ورزمقزمٝمتف زم٣مهلل سمذىمغمهؿ َمٔمٜمؿ يٛمٖمع هم٣ميمٔم٣مَم٥م ، يمٙمتٔمٙمٝمؿ

 ٕن ص٣منمٝم٥م ومٙمقزم٣م جتد ٓ همٗمد آصْمالضمٝم٥م وأوم٣ًمَمف ايمتقضمٝمد دم َمٔمٜمؿ سم٘مٙمٚمٛم٣م

 . ايمٛمٖمقس ٓ ٗمؾايمٔم يٚمس آصْمالح
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 وزمكم ايمتٔمٙمٝمؿ َمٝمدان دم ايمتقضمٝمد دم ٞمت٘مٙمؿ ضمٝمٛمام ايمتٖمريؼ فمٙمٝمٛم٣م ٓزمد يمذا

 .اهلل إلم ايمدفمقة َمٝمدان دم ىمالَمٛم٣م

 زم٣مب دم سمقاهمؼ فمٛمدهؿ وايمتٌٙمٝمغ ايمدفمقة أهؾ أن ٞمٗمقل َم٢م َم٣م طمالل وَمـ

 اظم٣ٌمدئ دم اإلطمالص ؽمٚمقه زمحٝم٧م ايمقضمٝمكم ٞمِمقص: َمع إيمقهٝم٥م ايمتقضمٝمد

 وٞمٌٝمف " زم٣مإلطمالص " ىمت٣مزمف دم ايمٔمزة رب ؽمامه ىمام ايم٦ًم تايمِمٖم٣م أو ايمًت٥م

 دم ايمتقضمٝمد زم٣مب دم ايمًٙمػ صم٣مدة فمعم همٜمؿ " زم٣مإلطمالص " وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم

 .إول إَمر هق وهذا..  واظمٔمٛمك ايمٙمٖمظ

 دم  ايمتقضمٝمد دم ايم٘مالم زمكم همرومقا وايمتٌٙمٝمغ ايمدفمقة أهؾ أن: ايمث٣مين وإَمر

 أهؾ أن واظمٔمٙمقم ، ايمتٔمٙمٝمؿ َمٝمدان دم ايمتقضمٝمد دم ايم٘مالم وزمكم اهلل إلم ايمدفمقة َمٝمدان

 أ.هـ.. سمٔمٙمٝمٚمٝم٥م َمدرؽم٥م َمٛمٜم٣م أىمثر دفمقي٥م َمدرؽم٥م ايمتٌٙمٝمغ

 رازمْم٥م دم اجل٣ميمٝم٣مت ومًؿ ايمتقجيري) رئٝمس ازمراهٝمؿ حمٚمد/ ايمُمٝمخ وَم٣م وم٣ميمف همّمٝمٙم٥م

( إيمقهٝم٥م) ايمٔمٌقدي٥م سمقضمٝمد وصمدت يمٗمد: وم٣مل _دم هذا ايمُمٟمن  _آؽمالَمل  ايمٔم٣ممل

 وايمتٔمٙمٝمامت، ايمٌٝم٣مٞم٣مت دم ىمالَمٜمؿ َمٛمف خيٙمق ي٘م٣مد همال، ىمثغما ىمالَمٜمؿ دم يت٘مرر

 زمحؼ َمٔمٌقد ٓ (، )اهلل إٓ ايمقصمقد دم َمٔمٌقد ٓ :)خمتٙمٖم٥م وزمٟميمٖم٣مظ وايمٔم٣مئديـ يمٙمخ٣مرصمكم

 اظمًجقد هق ؽمٌح٣مٞمف اهلل(، )نمغمه َمٔمٌقد ٓ، اظمٔمٌقد هق ؽمٌح٣مٞمف اهلل (،)سمٔم٣ملم  اهلل إٓ

 ٞمتٔمٙمؿ (، )ايمِمالة  ودم زم٣ميمدفم٣مء سمٔم٣ملم اهلل َمـ ٞمًٟميمف رء ىمؾ(، )نمغمه يمف َمًجقد ٓ، يمف

 أَمر ضمززمف اذا( وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم) اهلل رؽمقل ىم٣من همٗمد، ايمِمالة دم ضمقائجٛم٣م ومّم٣مء

 دم سمٔم٣ملم اهلل الم ٞمتقصمف(، )اظمْمٙمقب وهق اظمٗمِمقد هق ؽمٌح٣مٞمف اهلل(، )ايمِمالة  الم همزع

 ( .سمٔم٣ملم اهلل طمزائـ َمـ تٖمٝمدٞمً(، )رء ىمؾ طمزائـ ؽمٌح٣مٞمف وضمده همٌٝمده، ضم٣مل ىمؾ
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 ايمِمٖم٣مت فمعم زائدة صٖم٣مت ويذىمرون، ايمِمٖم٣مت دم يت٘مٙمٚمقن وصمدهتؿ ويمٗمد

 صٖمتل)و(، ايمٔمٙمق صٖم٥م) َمثؾ واظم٣مسمريدي٥م إؾم٣مفمرة هب٣م ي٠مَمـ ايمتل ايمٔمٗمٙمٝم٥م

 دم همٗمط يمٝم٦ًم وهذه(، ايمٖمرح صٖم٥م)و(، ايمرمح٥م صٖم٥م)و(، وايمرى ايمٕمّم٤م

 سمٔمْمك ايمتل( اهلداي٣مت) يًٚمك همٝمام( ٞمدرايق) دم هٛم٣م ايمدفمقة أصقل دم زمؾ ايمٌٝم٣مٞم٣مت

 . دفمقهتؿ َمـ رصمقفمٜمؿ وزمٔمد يمٙمدفمقة طمروصمٜمؿ ومٌؾ ايمدفمقة أصقل دم يمٙمدفم٣مة

يرزمْمقهن٣م  ايمًت٥م ايمِمٖم٣مت أو ايمًت٥م آيامن ؾمٔم٤م يرزمْمقن وصمدهتؿ زمؾ

 :همٝمٗمقيمقن، ايمٔمٌقدي٥م زمتقضمٝمد

 ايمف ٓ أن ؾمٜم٣مدة " ايمْمٝم٥ٌم زم٣ميم٘مٙمٚم٥م اظمتٚمثؾ( سمٔم٣ملم زم٣مهلل ايمٝمٗمكم: )آولم ايمِمٖم٥م

 .زم٣ميمٔمٌقدي٥م إومرار... "اهلل رؽمقل حمٚمداً  وأن اهلل آ

 .ايمٔمٌقدي٥م ٓـمٜم٣مر(... واخلّمقع اخلُمقع ذات ايمِمالة: )ايمث٣مٞمٝم٥م ايمِمٖم٥م

 .ايمٔمٌقدي٥م يمتِمحٝمح(... ايمذىمر َمع ايمٔمٙمؿ: )ايمث٣ميمث٥م ايمِمٖم٥م

 . ايمٔمٌقدي٥م يمتٗمقي٥م(... اخلٙمؼ وضمًـ اظمًٙمؿ اىمرام: )ايمرازمٔم٥م ايمِمٖم٥م

 .ايمٔمٌقدي٥م يمٗمٌقل(سمٔم٣ملم هلل وإطمالصٜم٣م ايمٛمٝم٥م سمِمحٝمح: ) اخل٣مَم٥ًم ايمِمٖم٥م

 .ايمٔمٌقدي٥م يمٛممم(ؽمٌٝمٙمف دم واخلروج اهلل الم ايمدفمقة: )ايم٣ًمدؽم٥م ايمِمٖم٥م

 وايمٌٌمي٥م ايمًٚمٔمٝم٥م وزمٚمٔمٝمتف سمٔم٣ملم زم٣مهلل ايمٝمٗمكم فمعم ضمث٣م ايمٛم٣مس أىمثر وصمدهتؿ زمؾ

 ورنم٥ٌم وسمٔمٓمٝمام وضم٣ٌم إيامٞم٣م زمخ٣ميمٗمٜمؿ ايمٛم٣مس ويرزمط يدفمق أضمد يقصمد وومٙمام، وايمٔمٙمٚمٝم٥م

 واهلل. أي، َمثٙمٜمؿ ه٥ٌمور

 همّمؾ هذا.. ايمدفم٣مة َمـ نمغمٞم٣م وفمٛمد – ىمًٙمٖمٝمكم – فمٛمدٞم٣م ايمذي طمػمٞم٣م وومد

 أطمٝمف زم١مص٣مزم٥م همرضم٣م زمف همٟمومر ضمٗم٣م رأى َمـ اهلل همرضمؿ، فمٙمٝمف ٞمحًدهؿ ٓ فمٙمٝمٜمؿ اهلل
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 اهلل إن، ويمٙمخٙمؼ يمٙمحؼ َمتقاؤم٣م زمف همٟمومر همّمال رأى َمـ اهلل ورضمؿ،يمٙمحؼ

 .ؽمٌح٣مٞمف وَمًديف وَمٔمْمٝمف ايمٖمّمؾ ص٣مضم٤م هق وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف

 سمقضمٝمد أن ايمرزم٣مٞمٝمكم ايمٔمٙمامء ىمالم وَمـ، وأؽمٙمقزمف ايمٗمرآن َمـ سمٔمٙمٚمٛم٣م ويمٗمد

(، واإلشم٣ٌمت اظمٔمرهم٥م سمقضمٝمد ويًٚمك) ايمرزم٣مٞمٝم٥م اظمٔمرهم٥م هذه فمعم يٌٛمك إٞمام ايمٔمٌقدي٥م

، وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف وأٞمٔمٚمف وأهمٔم٣ميمف وصٖم٣مسمف وأؽمامئف زمرزمقزمٝمتف سمٔم٣ملم اهلل َمٔمرهم٥م وهل

 .وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف هلل وايمٗمِمد وايمتقصمف ايمٔم٣ٌمدة ٘مقنسم اظمٔمرهم٥م هذه ومدر همٔمعم

 يم٘مـ، ايمِمٖم٣مت ظمٔم٣مين ايمتٖمقيض أو ايمتٟمويؾ رأي يتٌٛمك َمـ زمٝمٛمٜمؿ يقصمد ويمٗمد

 وٓ، فمٙمٝمف يريب أو يدفمق ٓ ويم٘مٛمف، وسمٔمٙمٚمف اظمذه٤م هذا درس هم١مٞمف همردي٥م زمِمٖم٥م

 تلوايم ايمؼمزمقي٥م آيامٞمٝم٥م ايمدفمقة أن وذيمؽ، نمغمه وٓ هق ٓ يمٙمدفمقة َمٛمٜمج٣م جئمٙمف

 اإلهلل ايمتقضمٝمد وشمٚمرة، ايمٕمٝمٌل آفمتٗم٣مد شمٚمرة هل( وايمٝمٗمكم آيامن دفمقة)  سمًٚمك

 :ٞمٗمقل أن وَمٙمخِمٜم٣م

 وايمٖمقز، سمٔم٣ملم اهلل زمٝمد همٗمط هق وأطمرة ايمدٞمٝم٣م دم وايمٖمالح ايمٖمقز مجٝمع إن .1

، وايمًٔم٣مدة وايمْمٚمٟمٞمٝمٛم٥م، ايم٘مرزم٣مت وسمٖمري٨م، احل٣مصم٣مت ومّم٣مء يُمٚمؾ وايمٖمالح

 .أطمرةو ايمدٞمٝم٣م دم وايمرهمٔم٥م، وايمٔمزة

 وطمزائـ، اظمحًقؽم٣مت طمزائـ... رء ىمؾ طمزائـ وضمده زمٝمده سمٔم٣ملم اهلل إن .0

 .وٞمحقه٣م واهلداي٥م ىم٣ميمرمح٥م اظمٔمٛمقي٣مت

 .صٖم٣مهت٣م وطم٣ميمؼ إضمقال وطم٣ميمؼ إؾمٝم٣مء طم٣ميمؼ سمٔم٣ملم اهلل إن .3
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 إلم حيت٣مج ٓ.. طمٙمٗمف َمـ ٕضمد حيت٣مج وٓ زمٗمدرسمف يُم٣مء َم٣م يٖمٔمؾ سمٔم٣ملم إٞمف .4

 اخلالئؼ سمِمٚمد ايمذي ايمِمٚمد هق ؽمٌح٣مٞمف وأٞمف، ٜمؿؿم٣مفمت الم حيت٣مج وٓ، ومدرهتؿ

 .ضم٣مصم٣مهت٣م دم إيمٝمف ىمٙمٜم٣م

 : وشمٚمرة ذيمؽ 

،  ؟ ؽمٌح٣مٞمف اهلل زمِمٖم٣مت ٞمتٝمٗمـ وىمٝمػ سمٔم٣ملم؟، اهلل طمزائـ َمـ ٞمًتٖمٝمد ىمٝمػ

رُ  }:سمٔم٣ملم ؟.وم٣مل ووفمٝمده سمٔم٣ملم اهلل زمقفمد ٞمًتٝمٗمـ وىمٝمػ ََْمرَ  ُيَدزمر ْٕ ُؾ  ا َي٣مِت  ُيَٖمِمر ْٔ  ا

يمَِؽ  }:سمٔم٣ملم ووم٣مل، (1){ سُمقوِمٛمُقنَ  زمرُ٘مؿْ رَ  زمِٙمَِٗم٣مءِ  يَمَٔمٙميُ٘مؿ  ََمَٙمُ٘مقَت  إزِْمَراِهٝمؿَ  ُٞمِري َوىَمَذٰ

اَمَواِت  ًي َْرضِ  ايم ْٕ ـَ  َويمَِٝمُ٘مقنَ  َوا  َِمٛمُْٜمؿْ  َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم }:سمٔم٣ملم ووم٣مل، (0) { اظمُْقوِمٛمكِمَ  َِم

٥مً  وا ظمَي٣م زمَِٟمَْمِرَٞم٣م هَيُْدونَ  َأئِٚمي  . (3) { ُيقوِمٛمُقنَ  زمِآَي٣مسمِٛم٣َم َوىَم٣مُٞمقا َصػَمُ

 رمحف) ايمٗمٝمؿ ازمـ اإلَم٣مم زمٚمدرؽم٥م أؾمٌٜمٜم٣م وايمتل – آيامٞمٝم٥م ايمدفمقة هذه وإن

 وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف هلل وإشم٣ٌمهت٣م اإلهلٝم٥م ايمِمٖم٣مت فمعم إٓ سمٗمقم أن يٚم٘مـ ٓ –( سمٔم٣ملم اهلل

 .اظمًتٔم٣من واهلل( سمٖمقيّم٣م أو سمٟمويال ايمتٔمْمٝمؾ ىم٣من ؽمقاء) سمٔمْمٝمؾ نمغم َمـ

 ايمٌميح وهدهمٜمؿ سمّمحٝم٣مهتؿو وطمروصمٜمؿ وصمٜمدهؿ دفمقهتؿ ززمدة زمؾ

 َمٗمِمد هق َم٣م :ه٘مذا واجلقاب ايم٠ًمال زمِمٝمٕم٥م فمٛمف ئمػمون ايمقاوح وَمٗمِمدهؿ

 ؟ اجلٜمد هذا دم ايمٛم٣مس َمـ ٞمريد وَم٣مذا ؟ اجلٜمد هذا
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 ىمؾ ودم، َم٘م٣من ىمؾ دم سمٔم٣ملم اهلل زمٟمواَمر اظمًٙمؿ يٗمقم أن اجلٜمد هذا َمٗمِمد

 صعم) ايمٛمٌل ةودفمق صمٜمد ؿمريؼ فمـ إٓ ذيمؽ إلم ؽمٌٝمؾ وٓ، ضم٣مل ىمؾ ودم، زَم٣من

 ( .وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل

 َمـ وإهمراد إؾمٝم٣مخ ه٠مٓء فمعم وايمتٟمشمغم ايمٛمِمح ايمًٜمؾ َمـ ووصمدٞم٣م

 طم٣مص٥م، وإطمالصٜمؿ سمقاؤمٜمؿ وىمثرة ؽمجٝمتٜمؿ وؿمٝم٤م طمٙمٗمٜمؿ حلًـ، ايمدفم٣مة

 .َمٌمافمٝمف فمعم َمٖمتقضم٣م همٝمٜمؿ ايمٗمٌقل زم٣مب جيد هم١مٞمف، واحل٘مٚم٥م زم٣مظمح٥ٌم يٟمسمٝمٜمؿ َمـ

 وٞمِمحٜمؿ، زمٚمُم٣مرىمتٜمؿ، حقٞم٣م:ٞمِم ايمذيـ ايم٘م٣ٌمر َمُم٣مخيٛم٣م ضم٘مٚم٥م وهل

، هيدم وٓ يٌٛمل ذفمٝم٣م سمٔم٣موٞم٣م ،وسمّمحٝم٣مهتؿ وطمػمهتؿ صمٜمدهؿ َمـ وآؽمتٖم٣مدة

 .يٙمٌس وٓ ويقوح، يٌقم وٓ وجيدد، يٖمًد وٓ ويِمٙمح، يٖمرق وٓ وي٠ميمػ

 ٞمٌمة دم اظمًٙمٚم٥م أَمتٛم٣م فمعم ايمْمريؼ ٞمختٌم ايمممفمل ايمتٔم٣مون هذا وزمٚمثؾ 

 .(1) صمديد ـَم آؽمالَمٝم٥م ضمٝم٣مهت٣م واؽمتئٛم٣مهمٜم٣م ايمديـ

أن يٛمٖمٔمٛم٣م ومجٝمع اظمًٙمٚمكم زم٣مٓيمتزام هب٣م، وسمْمٌٝمٗمٜم٣م دم ضمٝم٣مسمٛم٣م  أؽمٟمل اهلل 

فمٙمٝمفأرض ايمقاومع، وأن جئمٙمٜم٣م ضمج٥م يمٛم٣م ٓ فمٙمٝمٛم٣م، همٜمق ورم ذيمؽ وايمٗم٣مدر  فمعمايمٔمٚمٙمٝم٥م 

 اظمٛم٣من ق رزمفايمٖمٗمغم إلم فمٖم

 إَم٣مم زمـ فمعم زمـ حمٚمد زمـ حمٚمد
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، زمِمٖم٣مت اخلغم ىمٙمٜم٣م ٞمذىمر َمٛمٜم٣م إن اهلل فمزيز ضم٘مٝمؿ، أفمز أصح٣مب 

ؽمٌٝمؾ اظمث٣مل، ويمٝمس احلٌم يمق أسم٦م همٝمٛم٣م يمًٜمؾ فمٙمٝمٛم٣م أَمـر  فمعمؽم٦م صٖم٣مت، 

ايمديـ وايمدٞمٝم٣م وهل

صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ، وضمًـ إسم٣ٌمع ايمٛمٌلسمٔم٣ملم ٣مهللزمٗمكم ايمٝم

ايمِمالة ذات اخلُمقع واخلّمقع

ايمٔمــٙمؿ َمــع ايمذىمـــر

اإلىمرام وضمًـ اخلٙمؼ

دم مجٝمع إومقال وإفمامل وإضمقال  سمِمحٝمح ايمٛمٝم٥م، وإطمالصٜم٣م هلل 

ايم٣ٌمرزة واخلٖمٝم٥م

، وسمٖمريــغ إوومــ٣مت  .. وزمــذل اجلٜمــد يمــديـ اهللايمــدفمقة إلم اهلل 

(1)وسمقهمغم ايمٛمٖمٗم٣مت.. واخلروج دم ؽمٌٝمؾ اهلل
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 مدخل إىل الصفاث
 

ٓيََم٥ِم فَمعَم ضَم٣ميَم٥ٍم يَمُف، َٞمْٔمُتـُف. هل       ؽْمِؿ يمِٙمدي ِٓ ايمَ٘مٙمَِٚم٥ُم ايميتِل سَمُدلُّ فَمعَم ََمْٔمٛمًك ُيَّم٣مُف إلَِم ا

ٌيَٜم٥مُ    " َرصُمٌؾ ؿَمِقيُؾ ايمَٗم٣مََم٥مِ " "ٝمؿٌ ؾَم٣مبٌّ َوؽِم " "َوصْمٌف مَجِٝمٌؾ " ـَٖم٥ُم اظمَُُْمـ ِصـٝمَٕم٥ٌم  :يمِمر

َه٣م َزََمـ٣مٌن  ـَٖم٥ِم دِم َصـ٣مضِمٌَِٜم٣م َوَٓ حَيُـدُّ ٌُقِت ايمِمر ـَ ايمِٖمْٔمِؾ ايماليِزِم َوسَمُدلُّ فَمعَم شُم َُمُْمَتَٗم٥مٌّ َِم

 ٌ زمِِِمـٝمَٕم٥ٍم،  :٥مٍ اؽِْمـَتْدفَم٣مُه زمِِِمـَٖم٥ٍم َرؽْمـِٚمٝمي َُمَٔمكمي

ُّمقَر زمِِِمَٖم٥ٍم ؾَمْخِِمـٝمي٥مٍ "زمُِِمقَرٍة. ، زمَُِمْ٘مؾٍ  ـٛم٥َمٍ  ؿَمَٙم٤َم َِمٛمُْف احْلُ ًَ   :َيْٚمَتـ٣مُز زمِِِمـَٖم٣مٍت ضَم

ٛم٥ٍَم. ًَ  زمِٛمُُٔمقٍت ضَم

ـقاد وايمٌٝمـ٣مض،  ،لء َمـ ضِمْٙمٝمتف وٞمْٔمتِفـاحل٣ميم٥م ايمتل ي٘مقن فمٙمٝمٜم٣م ايمُمهمٜمل  ًي ىم٣ميم

.وايمٔمٙمؿ واجلٜمؾ

عميه السالميوسف

ٛمكِمَ ايمًجـومٝمؾ يمف دم  - ًِ ـَ اظمُْْح ٣م َٞمَراَك َِم ٌرْئٛم٣َم زمَِتْٟمِويٙمِِف إِٞمي .  َٞم

٣م ايْمَٔمِزيُز إِني وومٝمؾ يمف دم ايمٗمٌم - َ يَمُف َأزًم٣م ؾَمْٝمًخ٣م ىَمٌِـغًما هَمُخـْذ َأضَمـَدَٞم٣م  وَم٣ميُمقْا َي٣م َأهيُّ

ٛمكِمَ  ًِ ـَ اظمُْْح ٣م َٞمَراَك َِم .  ََمَ٘م٣مَٞمُف إِٞمي

ٓ سمتٕمغم زمح٣مل َمـ إضمقالهم٣ميمِمٖم٣مت ٓ سمتٕمغم دم ؾمدة وٓ رطم٣مء،  -

                                                 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2656&idto=2656&bk_no=50&ID=2671#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2656&idto=2656&bk_no=50&ID=2671#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2656&idto=2656&bk_no=50&ID=2671#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2656&idto=2656&bk_no=50&ID=2671#docu
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انفزق بيه انتذهية وانصفة

لء َمثـؾ ـأن ايمتحٙمٝم٥م دم آصؾ همٔمؾ اظمحقم وهـق سمرىمٝمـ٤م احلٙمٝمـ٥م فمـعم ايمُمـ

 واؽمتٔمامهل٣م دم نمغم ايمٗمقل جم٣مز وهـق. ويمٝمس هل َمـ ومٌٝمؾ ايمٗمقل.. ايمًٝمػ ونمغمه.

 ٞمف ومد صمٔمؾ َم٣م ئمػم فمٛمف زم٣ميمِمٖم٥م صٖم٥م ىمام أن احلٗمٝمٗم٥م َمـ ومٌٝمؾ ايمٗمقل. أ

شمؿ صمٔمؾ َم٣م ئمػم فمٛمف زم٣محلٗمٝمٗم٥م ضمٗمٝمٗم٥م وهق ايمـذات إٓ أٞمـف ىمثـر زمـف آؽمـتٔمامل     

 .ضمتك ص٣مر ىم٣محلٗمٝمٗم٥م

زمٚمٔمٛمك أن هذه ايمِمٖم٣مت ايمتل ؽمقف ٞمت٘مٙمؿ فمٛمٜم٣م ىم٣مٞم٦م ؾمٝمئ٣م شم٣مزمت٣م دم أصـح٣مب     

همٙمام ٞمتحعم هب٣م ٞمٓمٜمر دم صقرة ؿمٝم٥ٌم حيٌٜم٣م اهلل ورؽمقيمف.ايمٛمٌل 

 ص٣مضمٌٜم٣م. ِمٖم٥م سمذىمر يمٌٝم٣من صٖم٥م َمـ صٖم٣متايمالٓحٍاْلالصِّفَُة الفرق تيي 

.احل٣مل يذىمر يمٌٝم٣من هٝمئ٥م ص٣مضمٌٜم٣مأَم٣م 

ؾم٣مهدت ايمٌدر ؿمٙمع ايمٌدر اظمٛمغُم.. اظمٛمغم صٖم٥م يمٙمٌدر هثال على الصفة:  -

 اظمٛمغمَ 

صم٣مء ايمْمٖمؾ زم٣مىمٝم٣م ..  واومٖم٣م ضم٣مل، ذح اظمٔمٙمؿ ايمدرس واومٖم٣مهثال على الحال:  -

 ٓفم٣ٌم ضم٣مل َمٛمِمقب ،َمررت زم٣ميمْمٖمؾ ٓفم٣ٌم.. زم٣مىمٝم٣م ضم٣مل َمٛمِمقب، 

َٖم٥مُ  َهل ايمًمء اظماُلزم يمإلٞم٣ًمن دِم ىُمؾ ضَم٣مٍل َودِم ىُمـِؾ زََمـ٣مٍن َودِم أي َمَ٘مـ٣مَن : وايمِمر

همُٜمَق أزْمٝمض دِم مَجٝمع أضْمقايمـِف دِم ايمُمـت٣مِء  -إزْمٝمض  همالنيَٗم٣مَل  َمث٣مل .. ايمدوام فمعموَ 

وُهَق صَمقفَم٣من وُهَق ؾمـٌٔم٣من  .وُهَق نمّم٣ٌمن أزمٝمض. وُهَق ََمنور -وايمِّمٝمِػ أزمٝمض

همَٗمـْد  .دِم ايمٙمٝمؾ وايمٛمَّٜمـ٣مر أزمـٝمض. وُهـَق ََمـريض وُهـَق صـحٝمح أزمـٝمض. .أزمٝمض.
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ٌَٝم٣مض دِم مَجِٝمع أضمَقايمِف َوأووم٣مسمف همُٜمَق أزْمٝمض هَمٔمُ  ٤َم ِصٖم٥م ايم ًَ إزمـٝمض  ٖمالنَف زمرِ أىمت

 . زمفَوُيقصػ 

ٌَخٝمـؾوىمذيمؽ همالن إفمرج..   ل مجٝمـع يَٗمـ٣مَل هُمـالن زَمخٝمـؾ همِٖمـ :وىمـَذيمَِؽ ايم

زَمخٝمؾ فَمـقم  .دِم ايمِمٝمِػ وايمُمت٣مِء زَمخٝمؾ. .دِم ايمٙمٝمؾ َوايمٛمّٜم٣مر زَمخٝمؾ. -أضمقايمف زَمخٝمؾ

ٌُخـؾ  .َٞمٖمًِف. فمعمزَمخٝمؾ ضَمّتل  .أوٓدِه. فمعمزَمخٝمؾ  .صمغماٞمِف َوأصح٣مزمِف. ٌََح ايم همٟمصـ

أي ضَم٣مل َودِم أي ََمَ٘م٣منَ  فِمٛمده ِصٖم٥م ُيقَصػ هب٣م دِم ىمؾ َووم٦م َوفَمعم
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  الظج الصفاث

 يف مىهج الدعىة إىل اهلل حعاىل
يمٗمد أصٌح َمٔمٙمقَم٣ًم زمٖمّمؾ اهلل سمٔم٣ملم دم أوؽم٣مط ايمٛم٣مس ىم٣مهم٥م وزمجٚمٝمع 

ضمتك ومٝمؾ فمٛمٜمؿ  (1)  "مج٣مفم٥م ايمِمٖم٣مت"اجت٣مه٣مهتؿ أن أهؾ ايمدفمقة وايمتٌٙمٝمغ هؿ 

زم٣مٕصقل ايمًت٥م ىمام ىم٣من  ()أهنؿ اؽمتٌديمقا أرىم٣من اإلؽمالم ىمام زمٝمٛمٜم٣م ايمرؽمقل 

ؾ اهلل ومدياًم وظم٣م سمٔم٣مرض هذا ايمٙمٖمظ دم ـم٣مهره َمع يًٚمٝمٜم٣م  ايمذيـ طمرصمقا دم ؽمٌٝم

أصقل ايمديـ رصمع أهؾ ايمدفمقة فمـ هذه ايمٙمٖمٓم٥م، وإن ىم٣من يمٙمٛم٣مس أن يّمٔمقا 

أصقًٓ يِمْمٙمحقن فمٙمٝمٜم٣م طم٣مص٥ًم هبؿ وظمٛم٣مهجٜمؿ دم مجٝمع إضمقال ايمديٛمٝم٥م 

دون أن ٞمجد َمـ ئم٣مرض ذيمؽ، وَمع هذا هم١من فمٚمؾ ايمدفمقة ؾمديد ، وايمدٞمٝمقي٥م

ضمٝم٣مٞم٣ًم أن يٙمتِمؼ همٝمف نم٣ٌمر ايمٛمٗمد وايمتُم٘مٝمؽ دم ىمؾ ىمٙمٚم٥م، همال احل٣ًمؽمٝم٥م وي٘م٣مد أ

زمد َمـ جتٛم٤ّم ذيمؽ وايمٔمقد إلم ىمٙمامت ٓ حيتٚمؾ َمٔمٛم٣مه٣م ايمتُم٘مٝمؽ واظمداهٛم٥م أو أي 

ويمذيمؽ رصمع ايمٔمٙمامء دم هذا ايمٔمٚمؾ ايمدفمقي اظم٣ٌمرك إلم سمٔمديؾ هذه  ،َمٔمٛمك آطمر

 . "إصقل ايمًت٥م"زمدًٓ َمـ ومقل  "ايمِمٖم٣مت ايمًت٥م"اظمٗمقيم٥م ومقهلؿ 

َمـ أيـ صم٣مءت؟ وىمٝمػ ُدفِمَل  ،وأيّم٣ًم رنمؿ ذيمؽ مل هيدأ ايمتٗمقل فمعم ايمِمٖم٣مت     

  .؟ وَمـ مجٔمٜم٣م وَم٣م إلم ذيمؽ؟ إيمٝمٜم٣م

واجلقاب فمعم ذيمؽ: أٞمف ومد زمّٝمٛمف همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ اضمتُمـ٣مم احلًــ رهمٝمـؼ ايمُمـٝمخ     

                                                 

(
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: إن همـالح "ايمٔمـروة ايمـقشمٗمك"حمٚمد إيمٝم٣مس وأضمد اظم٠مؽمًكم هلذا ايمٔمٚمؾ دم ىمت٣مزمف 

ٕن اإلؽمالم زمـدأ نمريٌـ٣ًم  ،صمقّم ٓ نمْم٣مء فمٙمٝمف ،٣مضمٜم٣م واوح ٓ طمٖم٣مء همٝمفإَم٥م وٞمج

هم٣ميمذي اطمت٣مره ؽمٝمد اظمرؽمٙمكم فمٙمٝمـف ايمًـالم يمٖمـالح إَمـ٥م ويمٖمـالح  ،وئمقد نمري٣ٌمً 

ضمٝمـ٧م ومـ٣مل ((ٓ زمد يمٛم٣م أن ٞمٟمطمذ زمف ٕن يمٛم٣م أؽمقة ضمًٛم٥م دم رؽمقل اهلل ،اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

ٛم٥ٌَم ظمرَــ ىَمـ٣مَن َيْرصُمـق اهلليَ َوايْمَٝمـْقَم يَمَٗمْد ىَم٣مَن يَمُ٘مْؿ دِم َرؽُمقِل اهلليِ }:اهلل سمٔم٣ملم ًَ  ُأؽْمَقٌة ضَم

طِمَر َوَذىَمَر اهلليَ ىَمثغِماً  ْٔ     .(1) { ا

ـْ  }:(هلل سمٔم٣ملم)ؿم٣مفم٥م  هم١من أؽمقسمٛم٣م زمف  ؽُمقَل هَمَٗمْد َأؿَمـ٣مَع اهلليَ  َوََمـ ـْ ُيْمِِع ايمري ََم

ٰ هَماَم َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ضَمٖمِ     .(0) {ٝمًٓم٣مسَمَقلمي

ٌُْ٘مُؿ اهلليُ   :(صمّؾ وفمال)ووؽمٝمٙم٥م إلم حمٌتف  ٌِ ٌُِٔمقيِن حُيْ ٌُّقَن اهلليَ هَم٣مسمي
وُمْؾ إِْن ىُمٛمُْتْؿ حُتِ

 (.  3)  { َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َواهلليُ نَمُٖمقٌر َرضِمٝمؿ

َٓ : رمحه اهللوإلم ذيمؽ أؾم٣مر اإلَم٣مم َم٣ميمؽ    َم٣م إٓ إَم٥م هذه آطمرَ  ُيِْمٙمُِح  َو

٣م أْصَٙمَح  هَلَ  4 َأوي

                                                 

( 

( 

 

()

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Faya%3D80%26sourid%3D4&ei=Y6YVUrL4IInS0QWTq4GwDw&usg=AFQjCNHb_4LR2orIr-wwK4RNFMHtH_UvnQ&sig2=_nePwTpGf8g8kgWG_g7ZJg
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Faya%3D80%26sourid%3D4&ei=Y6YVUrL4IInS0QWTq4GwDw&usg=AFQjCNHb_4LR2orIr-wwK4RNFMHtH_UvnQ&sig2=_nePwTpGf8g8kgWG_g7ZJg
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Faya%3D80%26sourid%3D4&ei=Y6YVUrL4IInS0QWTq4GwDw&usg=AFQjCNHb_4LR2orIr-wwK4RNFMHtH_UvnQ&sig2=_nePwTpGf8g8kgWG_g7ZJg
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إذن هم١من ؿمرق ايمٖمالح وايمٛمج٣مح هلذه إَم٥م سمتٚمثؾ دم أول َم٣م افمتٛمك زمف       

وأن يديٛمقا  ،وَأن يديٛمف ايمٛم٣مس ىم٣مهم٥م هلل سمٔم٣ملم ،وهق ايمدفمقة إلم اهلل سمٔم٣ملم()ايمٛمٌل

زم٣ميمديـ ايمٗمٝمؿ ويٗمٌٙمقا ذائٔمف، ويٟممتروا زمٟمَمره ويٛمتٜمقا زمٛمٜمٝمف، هم١مٞمف هق اهلل سمٔم٣ملم 

يمف إٓ هق يمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد وهق فمعم ىمؾ رء ومدير، هق َمٗمت٢م إي ٓ ايمذ

 . ؾمٜم٣مدة أن ٓ ايمف إٓ اهلل وأن حمٚمد رؽمقل اهلل

ـْ }أّن هذا هق اظمٗمِمد إفمٓمؿ ايمذي ُأرؽمؾ زمف اظمرؽمٙمقن        َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َم َِم

َٓ إيَِمَٰف إِ  ُف  ٓي ُٞمقضِمل إيَِمْٝمِف َأٞمي ـْ َرؽُمقٍل إِ ٌْٙمَِؽ َِم ٌُُدونِ وَم  (. 1) { ٓي َأَٞم٣م هَم٣مفْم

ه  {طمْم٣مب يمألٞمٌٝم٣مء ٕومقاَمٜمؿ وأول  ـْ إيَِمٍف نَمغْمُ ٌُُدوا اهلليَ ََم٣م يَمُ٘مؿ َمر ( 0) { افْم

يمذيمؽ  ..وٓ زمد َمـ حتٗمٝمؼ ٓ إيمف إٓ اهلل وايمٔمٙمؿ هب٣م وايمٔمٚمؾ فمعم إؾم٣مفمتٜم٣م

ٗم٣مدًا فمتادم هذا ايمقصمقد زمحؼ إٓ اهلل ويٗمتيض همٜمٚمٜم٣م ومقيمٛم٣م دائاًم أٞمف ٓ َمٔمٌقد 

 .وسمقضمٝمدًا يمإليمقهٝم٥م وايمرزمقزمٝم٥م وايمِمٖم٣مت
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(، يمٙمرؽمقل)سم٣ٌمع أن مت٣مم ىمٙمٚم٥م ايمتقضمٝمد هق آ  () :وحمٚمد رؽمقل اهلل      

ٓ سمٗمٌؾ ؿم٣مفم٥م وٓ فم٣ٌمدة و هق ؿمريؼ ايمرؽمقل، وإوم٣مَم٥م أواَمر اهلل فمعم ؿمريٍؼ واضمدٍ 

ك ي٘مقن وضمت () إٓ زمف، وٓ سمرهمع إفمامل إٓ إن ىم٣مٞم٦م َمْم٣مزمٗم٥م ظم٣م صم٣مء زمف ايمٛمٌل

، وٓ ي٘مقن حمٌقزم٣ًم فمٛمد اهلل سمٔم٣ملم وٓ َمٗمٌقًٓ َمٛمف  ()اهلقى سمٌٔم٣ًم ظم٣م صم٣مء زمف

ؿم٣مفم٥ٌم هلل وؽم٤ٌٌم ظمٕمٖمرة ايمذٞمقب (   )وؿم٣مفمتف () ؽمٌح٣مٞمف إٓ زم١مسم٣ٌمع حمٚمد

 .واخلْم٣مي٣م

ايمٔم٣ٌمدة يمٝم٦ًم همٗمط ووع اجلٌٜم٥م فمعم إرض، وٓ سمرك ايمْمٔم٣مم، وضمزم       

الد، وٓ إٞمٖم٣مق اظم٣مل وزمٛم٣مء اظمدارس واظمًتُمٖمٝم٣مت، إَمتٔم٥م وايمًٖمر ؽمٝم٣مضم٥ًم دم ايمٌ

 .وفمٚمؾ اجلٚمٔمٝم٣مت دون ومِمٍد أو دون إطمالص أو دون اٞمتٓم٣مر يممطمرة

زمؾ ىمؾ هذه إفمامل هل ؿم٣مفم٥م هلل سمٔم٣ملم ورنم٥ٌم دم َمرو٣مسمف وَمع ومْمع ايمٔمالئؼ     

 .فمام ؽمقاه، ورزمط ايمٗمٙم٤م َمٔمف صمؾ وفمال ضمتك ٓ يٌٗمك دم ايمٗمٙم٤م َم٘م٣من يمٕمغمه

ـ فمٌقدي٥م إؾمٝم٣مء واخلالئؼ، َٕٞمؽ يم٦ًم فمٌدًا ٕضمٍد نمغَم اهلل أفمتؼ رومٌتؽ َم

ؿ إٓ َمـ اهلل  ي٣مسمٔم٣ملم ويم٦ًم َمُمؼم ُٜمْؿ َوَأَْمَقاهَلُ ًَ ـَ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َأٞمُٖم ى َِم إِني اهللَّ اؾْمؼَمَ

ُؿ اجَلٛمي٥َم  (1)زمَِٟمني هَلُ

  هم١من زمٔم٦َم واؽمتٗمٚم٦َم فمعم ؿم٣مفم٥م ؽمٝمدك وىُمٛم٦َم َمْمٝمٔم٣ًم يمرؽمقيمف ايم٘مريؿ

وزمذيمؽ سمًٚمق اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وسمرسمٗمل، همٟمٞم٦م ، ؽ زمذيمؽ سمرسمٗمل إلم صٖمقف اظمالئ٘م٥مهم١مٞم

ٌُُدونِ  }مل ختٙمؼ إٓ هلذا  ـي َواإِلٞمَس إِٓي يمَِٝمْٔم (0) { َوََم٣م طَمَٙمْٗم٦ُم اجْلِ
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ج َمـ َمٔم٣مرج ايم٘مامل ٓ يٚم٘مـ ايمدطمقل دم اهذا هق اظمٗمِمد وهق أول َمٔمر

 ((ٝمد إٞمٌٝم٣مء واظمرؽمٙمكمزمف ؽم ٧ماإلؽمالم إٓ زمف، وهق اظمٗمِمد ايمقضمٝمد ايمذي زُمٔم

ٛم٥َمِ  ضمٝم٧م أَمره اهلل سمٔم٣ملم  ًَ ْ٘مَٚم٥ِم َواظمَْْقفِمَٓم٥ِم احْلَ َؽ زم٣ِمحْلِ ْؿ  اْدُع إلَِم ؽَمٌِٝمِؾ َرزمر َوصَم٣مِدهْلُ

ـُ  ًَ . (1) زم٣ِميميتِل ِهَل َأضْم

إٞمٌٝم٣مء، (  (يمٗمد أسمؿ اهلل سمٔم٣ملم ٞمٔمٚمتف فمٙمٝمٛم٣م وأىمٚمؾ يمٛم٣م ديٛمٛم٣م وطمتؿ زمرؽمقيمف       

َض محؾ هذه ايمرؽم٣ميم٥م أسم٣ٌمع وإٞمف صمّؾ وفمال  مل يؼمك هذا إَمر ؽُمدًى، زمؾ هَمقي

ؽَمٌِٝمقِم  وُمْؾ َهِذهِ  إلم يقم ايمديـ، يمٝم٘مقن ايمديـ ضمج٥م زم٣ميمٕم٥م فمعم ايمٔم٣مظمكم  ()ايمٛمٌل

ٌََٔمٛمِل ـِ اسمي ىمِكم  َأْدفُمق إلَِم اهلليِ فَمعَم زَمِِمغَمٍة َأَٞم٣م َوََم ـَ اظمُْمْمِ ٌَْح٣مَن اهلليِ َوََم٣م َأَٞم٣م َِم   (0)َوؽُم

ـْ َدفَم٣م إلَِم اهللي  ، وزَمكمي صٖم٣مت ايمدافمٝم٥م صمؾ وفمال همٗم٣مل: ي ًٓ مِم ـُ وَمْق ًَ ـْ َأضْم َوََم

ٙمِِٚمكمَ  ًْ ـَ اظمُْ ٛمِل َِم ٣م َووَم٣مَل إِٞمي  .  َوفَمِٚمَؾ َص٣محِلً

همٗم٣مم ؽمٙمٖمٛم٣م روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ زمحٚمؾ هذه ايمرؽم٣ميم٥م، وسمرىمقا يمذيمؽ أومدس زمٗم٣مع     

وإوٓد وايمزيٛم٥م واظم٣مل وايمزروع وايمثامر،  إرض، وهجروا ايمٖمراش وإزواج

وه٣مصمروا جم٣مهديـ دم ؽمٌٝمؾ اهلل سمٔم٣ملم إلوم٣مَم٥م أواَمر اهلل دم اخلٙمؼ، وإؾم٣مفم٥م ديـ اهلل دم 

إرض، همُم٣مع اإلؽمالم دم إرض واسمًٔم٦م رومٔمتف وأذوم٦م أٞمقاره وَم٣م زال ايمدفم٣مة 

همام سمْمٟم أومداَمٜمؿ  ..فمٙمامء  ئمٚمٙمقن دم ىمؾ أضمقاهلؿ، إن ىم٣مٞمقا صمٛمدًا أو جت٣مرًا أو ُصٛم٣ّمفم٣ًم أو

همٝمدطمؾ ايمٛم٣مس  ..أرو٣ًم إٓ يؼمىمقن همٝمٜم٣م آشم٣مر أطمالومٜمؿ وصٖم٣مهتؿ وفم٣ٌمدهتؿ وفمٗمٝمدهتؿ 

 .دم ديـ اهلل أهمقاصم٣مً 
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شمؿ أص٣مب هذه إَُم٥م ايمذهقل وايمرىمقن، وسمرىمقا هذا إَمر ايمٔمٓمٝمؿ اىمتٖم٣مء زمام      

ايمٔمٝمش ؿ ضم٤م همٔمّٚم٦م ايمٖمقى دم ايمديـ، واٞمتمم ايمٖم٣ًمد دم ايمدٞمٝم٣م، وؽم٣مده ،ؽمٙمػ

 .وايمُمٜمقات، ونمٙم٦ٌم ايمٕمقاي٥م واؽمتٖمحؾ ايمّمالل، وٓ ضمقل وٓ ومقة إٓ زم٣مهلل

اٞمتٌف أهؾ ايمٔمٙمؿ وؿمٙمٌتف وايمدفم٣مة اظمخٙمِمقن يمذيمؽ دم هذا ايمزَمـ وومد جتدد       

ايمٖم٘مر وزمدأوا يُمخِمقن أَمراض إَم٥م وحي٣مويمقن إجي٣مد ايمدواء ايمُم٣مدم، هم٘متٌقا 

ع واظمقاؽمؿ، وزمدأ ايمَٔمْقُد إمحد وزمرز َمـ وأيمٖمقا وٞممموا ايمٔمٙمؿ وداروا دم اظمج٣مَم

ٛمٝمي٥م"زمكم ذيمؽ هذا ايمٖم٘مر:  ًي ٛمي٥م ايم ًُّ واصمتٜمد ايمٗم٣مئٚمقن  "ايمدفمقة وايمٔمقدة إلم هذه ايم

فمعم هذا ايمٔمٚمؾ وأفمٙمٛمقا أن هذه ايمدفمقة يمٝم٦ًم خلقاص ايمٛم٣مس وٓ يمْمٙم٥ٌم ايمٔمٙمؿ 

َم٘م٣من، همٗمط دم جم٣مَمع ايمٔمٙمؿ واظمٔمرهم٥م: زمؾ ٓ زمد َمـ أن ٞمٛممم هذا ايمٖم٘مر دم ىمؾ 

وٞمٔمٙمـ دفمقة احلؼ دم اظمج٣مَمع وايمٛمقادي وإؽمقاق واظمٛم٣مؽم٣ٌمت، وٞمدور هب٣م فمعم 

ايمٛم٣مس دم زمٝمقهتؿ ودم ومراهؿ وَمدهنؿ وزمقادهيؿ، وٞمدفمقهؿ إلم ؿم٣مفم٥م اهلل وؿم٣مفم٥م 

 .رؽمقيمف

وٞمًٔمك دم هم٘م٣مك روم٣مزمٛم٣م وروم٣مهبؿ َمـ ايمٔمٌقدي٥م يمٙمٚمخٙمقق، ىمدأب إٞمٌٝم٣مء       

  .خل٣ميمؼ صمؾ صماليمفواظمرؽمٙمكم دم دفمقة اظمخٙمقق إلم ا

إّن دفمقسمٛم٣م إلم اهلل ٓ ُيًتثٛمك َمٛمٜم٣م أضمد، همٜمل يمٙمٚمًٙمٚمكم ونمغم اظمًٙمٚمكم، 

وٞمخ٣مؿم٤م ىُماًل َمٛمٜمؿ زمٟمن يتدزمروا ىمالم اهلل، ويٛمٓمروا ضمقهلؿ دم زمديع صٛمع اهلل، 

ٚمِٜمْؿ وإضمٝم٣مء اإليامن دم صدورهؿ، وأن يتدزّمروا  وٞمّخص اظمًٙمٚمكم زمتحريؽ مِهَ

٣مهت٣م واإلطمالص هل٣م وسمٔمٚمٝمٚمٜم٣م، وصمٔمٙمٜم٣م رأس إَمر َمٖمٜمقم ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم وَمتْمٙمٌ
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دم ضمٝم٣مسمٛم٣م، همج٣مءت هذه ايمِمٖم٥م ىمٟمول صٖم٥م متّثٙم٦م دم ضمٝم٣مة إٞمٌٝم٣مء صٙمقات اهلل 

 .فمٙمٝمٜمؿ وايمِمح٣مزم٥م ايم٘مرام وايمت٣مزمٔمكم هلؿ زم١مضم٣ًمن روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ

 . أي ٓ َمٔمٌقد زمحؼ دم ايمقصمقد إٓ اهلل، "ٓ إيمف إٓ اهلل حمٚمد رؽمقل اهلل" 

ؼ يمٙمٖمقز وايمٛمج٣مح إٓ ؿمريؼ رؽمقل اهلل وسم٘مقن ضمٝم٣مسمٛم٣م ومم٣مسمٛم٣م ٓ ؿمريو

زمٚمٗمتّم٣مه٣م فمٗمٝمدة وذئم٥م: هم٣مظمًٙمؿ ٓ يِمّح إؽمالَمف إٓ إذا ىم٣من سمٌٔم٣ًم ظم٣م صم٣مء زمف 

، همال زمّد َمـ ايمتدزمر وايمٖمٜمؿ وايمٔمٙمؿ، وايمٔمٚمؾ وايمتٌٙمٝمغ، ه٘مذا يتجّدد  ايمٛمٌل 

ـْ هم  ،اإليامن ُدوا   "(:)وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ  -َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْف  - َأيِب ُهَرْيَرةَ  َٔم صَمدر

ُد إِياَمَٞمٛم٣َم ؟ وَم٣مَل: "ْؿ إِياَمَٞم٘مُ  َٓ  ". وِمٝمَؾ : َي٣م َرؽُمقَل اهلليِ ، َوىَمْٝمَػ ُٞمَجدر ـْ وَمْقِل  َأىْمثُِروا َِم

ٓي اهلليُ     (.1)  "إيَِمَف إِ

فمز أهمٚمـ أراد ايمقصقل إلم أفمعم َمراسم٤م ايمٔمٙمؿ، وأىمرم َمٛم٣مزل ايمٖمٜمؿ، و

 .هللَمٛم٣مص٤م ايمدٞمٝم٣م، وأرهمع درصم٣مت اجلٛم٥م، همٙمٝمٔمٙمؿ أٞمف ٓ إيمف إٓ ا

َمـ فمٙمؿ أٞمف ٓ إيمف إٓ اهلل وصؾ إلم أفمعم اظمراسم٤م َمـ هذا ايمديـ، همتحٗمؼ دم و    

ضمٝم٣مسمف اإلؽمالم زمٟمرىم٣مٞمف، واإليامن زم٣مهلل وَمالئ٘متف وىمتٌف ورؽمٙمف وايمٝمقم أطمر 

وايمٗمدر طمغمه وذه، وحتٗمّؼ دم ضمٝم٣مسمف اإلضم٣ًمن وهق أن ئمٌد اهلل سمٔم٣ملم ىمٟمٞمف يراه 

فمٛمده ايمٕمٝم٤م ايمذي أطمػم فمٛمف احلؼ صمؾ فمال،  ويًت٘مٚمٙمف إلم ايمٌٗمٝم٥م ضمٝم٧م يِمٌح

فمٛمد ذيمؽ ي٘مقن ايمٖمالح هبذا  ،ؽمقاء،واظمُم٣مهدة ايمتل يًٙم٘مٜم٣م ىمؾ حلٓم٥م َمـ ضمٝم٣مسمف

ايمتذىمغم ايمذي أوصٙمف إلم روقان اهلل فمز وصمؾ همال يًخط فمٙمٝمف أزمدًا وئمٝمش دم 
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اجلٛم٥م ٓ يٌتئس أزمدًا، ويُم٤م همال هيرم أزمدًا، وهمقق ذيمؽ ىمٙمف ئمٙمؿ فمٙمؿ ايمٝمٗمكم أٞمف 

َمر هبذا وؽمقف يرى وصمف رزمف ٓ يّم٣مُم دم رؤيتف، وزمكم احلكم واحلكم يٟمسمٝمف رؽم٣ميم٥م أ

.. َم٣م أؽمٔمده وَم٣م أهٛمٟمه دم وَمِد اؾْمَتْٗم٦ُم إيَِمْٝمَؽ هَمُزْريِن َمـ ايم٣ٌمري صمؾ وفمال: فمٌدي 

وسم٘مقن فم٣ٌمدسمف هلل  ضم٣ميمف، هذا ايمٔمٙمؿ ايمٔم٣مرم وايمٕم٣مرم فمٙمؿ ٓ إيمف إٓ اهلل! همٝمًتٗمرّ 

ٝم٣م، وذىمره هلل ؿمٚمٟمٞمٝمٛم٥م يمٗمٙمٌف، وصالسمف َمٔمراج ديٛمف سمٔم٣ملم راضم٥م َمـ مهقم ايمدٞم

وإؽمالَمف، همتِمٌح َمٖمت٣مضم٣ًم ٕرىم٣من اإلؽمالم إطمرى: ايمزىم٣مة وايمِمٝم٣مم واحل٨م، 

وسمِمٌح فمٛمده ايمِمالة فمامد ايمديـ ضمٗم٣ًم هم١موم٣مَمتٜم٣م أن يٗمٝمؿ ايمديـ دم ٞمٖمًف ودم نمغمه، 

وايمٔم٣ٌمدات سمٌٌع يمٙمِمالة، ضمٝم٧م هل فمٚمؾ يقَمل وسم٘مٙمٝمػ صمًدي دم ايمٙمٝمؾ 

 همٜمل أفمامل َمقومقسم٥م زم٣ميمٗمدرة كمر، وأَّم٣م إفمامل إطمرى فمدا ايمُمٜم٣مدسموايمٛمٜم٣م

 ).وايمزَمـ )أي ايمقوم٦م

وهذا َمٔمٙمقم زم٣ميميورة هم٣ميمزىم٣مة َمرة ىمؾ ؽمٛم٥م ظمـ َمٙمؽ ايمٛمِم٣مب، وايمِمٝم٣مم      

ؾمٜمر دم ايمًٛم٥م يمٙمٗم٣مدر فمعم ايمِمٝم٣مم، واحل٨م َمرة دم ايمٔمٚمر ظمـ اؽمتْم٣مع إيمٝمف ؽمٌٝمال، 

َمرات دم ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر، وايمِمح٥م  أَم٣م ايمِمالة همٜمل َمٔمراصمؽ ىمؾ يقم مخس

 .واظمرض، وايمِمٝمػ وايمُمت٣مء، وفمعم ىمؾ ضم٣مل َم٣م دَم٦م فم٣مومالً 

افمٙمؿ ضمٖمٓمؽ اهلل أن هذه ايمٔم٣ٌمدات إٞمام هُمِرَو٦م يمتحٗمٝمؼ ايم٘مامل اإلٞم٣ًمين     

وآرسمٗم٣مء ايمروضم٣مين وهل نمذاء روضم٣مين يمإلٞم٣ًمن همٝمحِمؾ هب٣م ىمؾ ضم٣مٓت 

 .ايمٔمٌقدي٥م وَمدارج اإلؽمالم وضمالوة اإليامن
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هم١من ىم٣مٞم٦م فم٣ٌمدسمؽ زمٚمالضمٓم٥م فمٓمٚم٥م اهلل وىمػمي٣مئف زمٗمٙم٤م طم٣مؾمع همٜمل َمٗمرزم٣مت     

فمٛمد اهلل وَمْمٜمرات وَمـ ايمرذائؾ واخل٣ٌمئ٧م َمـ إدٞم٣مس وإوزار سُمِمٙمح أطمالق 

 . اظمرء وأفماميمف وسم٘مقن وؽمٝمٙم٥م يمٙم٘مامل ايمٌممي

وإن ىم٣مٞم٦م زم٣ميمٕمٖمٙم٥م وايمٛمًٝم٣من همٜمل َمٌٔمدات فمـ اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم وَمٙمٗمٝم٣مت دم     

ٜم٣ميمؽ وايمّمالٓت هم٘مؿ َمـ وم٣مئؿ يمٝمس يمف َمـ ومٝم٣مَمف إٓ ايمتٔم٤م وىمؿ َمـ ص٣مئؿ اظم

 .يمٝمس يمف َمـ صٝم٣مَمف إٓ اجلقع وايمٔمْمش

هم١من ىم٣مٞم٦م ايمِمالة زمقصػ أفمعم همٜمل َمٔمراج اظم٠مَمـ وطمْم٣مب َمع َم٣ميمؽ اظمٙمؽ     

هَمَقْيٌؾ يمرْٙمُٚمَِمٙمركَم  }وهل سمٛمٜمل فمـ ايمٖمحُم٣مء واظمٛم٘مر وإن ىم٣مٞم٦م زم٣ميمٕمٖمٙم٥م وايمٛمًٝم٣من 

همال زمد أن ٞمجتٜمد وٞمؼمومك زمِمالسمٛم٣م  (1) {ـَ ُهْؿ فَمـ َصاَلهِتِْؿ ؽَم٣مُهقَن * ايميِذي

٘مَؾ فمعم صقرة أفماميمٛم٣م همٚمـ اسم٘مؾ فمعم أفماميمف ٞمتوفم٣ٌمدسمٛم٣م َمـ أدٞم٣مه٣م إلم أفماله٣م وٓ 

 طم٣مب وطمن. 

وٓ زمد يمٛم٣م أن ٞمحّرك اظم٠مَمٛمكم ايمٕم٣مهمٙمكم فمـ فم٣ٌمدة اهلل وؿم٣مفمتف، وحلثٜمؿ فمعم      

وٕن سم٘مقن  - اخلغم ىمٖم٣مفمٙمف وأصمره َمثؾ أصمره هم١من ايمدال فمعم -ايمْم٣مفم٣مت 

 .فم٣ٌمدهتؿ فم٣ٌمدة اخل٣مؾمٔمكم ٓ فم٣ٌمدة ايمٕم٣مهمٙمكم

همام زال أَم٣مَمٛم٣م ىمثغم َمـ إفمامل ايمتل سمقصٙمٛم٣م إلم رو٣مء اهلل وؿم٣مفمتف، وىمؾ ذيمؽ       

وآؽمتٔمداد  ٓ ٞمًتْمٝمع حتِمٝمٙمف إٓ زم٣ميمٔمٙمؿ وايمتٔمٙمؿ(، و(ايم٘مريؿ أورشمف يمٛم٣م ايمرؽمقل

  .وايمتّمحٝم٥م

 .فمـ اظمٛمٗمقل واظمٔمٗمقل -همُحًـ آفمتٗم٣مد ٓ يِمح زم١منمالق ايمٔمٗمقل  يمذيمؽ  
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 أومقال ايمٔمٙمامء

 يف الصـفاث الظــج 

هـذه ايمِمـٖم٣مت رمحهه اهلل  

 فمٛمٜمؿ، وصح٣مزمتف إصمالء ريض اهلل سَمَٔم٣ملَم  اإليامٞمٝم٥م ايمتل فمرهمٛم٣مه٣م فمـ ايمٛمٌل

 ىمـؾ ٞمـدفمق أن همٔمٙمٝمٛمـ٣م ايمًـت٥م، ايمِمـٖم٣مت دم واظمُمـ٣ميخ ايمٔمٙمـامء َمــ واطمتٌمت

 يمـٝمس إَمـر وهـذا ايمِمـٖم٣مت، هبـذه يمٙمـتحقم َم٘م٣من، ىمؾ وذم زمٙمد أي َمـ ايمٛمي٣مس

وصمٜمـده، ضمتـك صمـ٣مءوا هبـذه ايمٛمٌـل ضمٝمـ٣مة دم سمٖم٘مـروا همٚمُمـ٣مخيٛم٣م ، صمديدا

فمٛمف ايمِمٖم٣مت ايمًت٥م ايمتل ٓ زمد يم٘مؾ َمًٙمؿ أن يتحعم هب٣م يمغمى اهلل سَمَٔم٣ملَم 

ٕن   ،ايمـدفمقة فمـعمٖم٣مت ٞمتٚمرن وٞمتـدرب فمٚمـقم طمالل َمذاىمرة ايمِمَمـ    

َمدارؽم٥م هذه ايمِمٖم٣مت هل زمٚمث٣مزم٥م ايمتدري٤م وايمتٔمٙمٝمؿ فمعم ايمٌٝم٣مٞم٣مت وسمُمتٚمؾ ىمـؾ 

 (.1صٖم٥م فمعم آي٣مت فمديدة وأضم٣مدي٧م ٞمٌقي٥م ُيتحرى ايمِمحٝمح َمٛمٜم٣م)

.هذه ايمِمٖم٣مت إٞمام هل ىم٣مٕيمػ وايم٣ٌمء دم دفمقسمٛم٣مرمحه اهللقاٍ ايصٝخ إيٝاس 

إن اظم٣ٌمدئ ايمًـت٥م يمٝمًـ٦م اهلل رمحهام ايطٓدًٖٟٝٛإضح دٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُ (3

ديٛم٣ًم ىم٣مَماًل، زمؾ هل وؽمٝمٙم٥م ه٣مَم٥م يمٙمقصقل إلم نم٣مي٥م ايمديـ زمٟمىمٚمٙمف، وهل٣م دور همٔمـ٣مل 

 .(0دم ازدي٣مد ايمرنم٥ٌم فمٛمد نمغم اظمحٌكم يمف)
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ـــل(: رمحهههه اهلل)وقال الشيخ سعيد أحمد خان (4 ب يٛمٌٕم ـــدرُّ ـــعم ايمت  فم

 وئمٛمـل ايمٗمقيمٝم٥م: ايمدفمقة اٞمتُم٣مر َمثؾ ايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمدفمقة سمٛممم ضمتك ايم٦ًم، ايمِمٖم٣مت

 مجٝمـع ومٌـؾ َمــ رء أي ضمِمقل يٚم٘مـ ٓ زمٟمٞمف اإليٗم٣من ومٙمقزمٛم٣م دم يؼمؽمخ أن هذا

 وإن ايمٔمـ٣مظمكم رب َمــ ضم٣مصـؾ رء ىمؾ وأن ايمٔم٣مظمكم، ربر  َمُمٝمئ٥م زمدون ايم٘مقن

 إؾمـٝم٣مء مجٝمـع ضمِمـقل أيّمـ٣مً  ومٙمقزمٛم٣م دم يؼمؽمخ أن و ايم٘مقن، مجٝمع إرادة طم٣ميمٖمتف

ٓ  وأٞمـف ايم٘مـقن، أؽم٣ٌمب َمـ ؽم٤ٌم أي إلم آضمتٝم٣مج دون ـَم () حمٚمد زمٟمفمامل

 هم٘مـر همٝمٛمـ٣م يـزداد وأن اظمحٚمديـ٥م، إفمامل دون َمـ إؽم٣ٌمب َمـ رء أي يٚم٘مـ

 . همٝمقَم٣مً  يقَم٣مً  أطمرة

 ىمره همٝمٛم٣م يٗمقى يم٘مل هلل، وطمّمقفم٣مً  طمُمقفم٣مً  صالسمٛم٣م سمزداد أن يٛمٌٕمل وىمذا

 . اإلهلل يمألَمر آؽمتٔمداد ويؼمومك اظمٛم٘مرات،

ُؾ  اإلهلل ايمٔمٙمؿ يتٚم٘مـ وأن  ؾُمَٔم٤م مجٝمع َمـ اجلٜمؾ إطمراج َمـ اظمُم٣مق وحتٚمُّ

 سم٘مقن وأن اإلهلل، يمٙمٔمٙمؿ سم٣مزمٔم٣مً  احلٝم٣مة أصمزاء َمـ صمزء ىمؾ ي٘مقن وأن احلٝم٣مة،

 زم٣مهلل فمالومتٛم٣م سمٕمٙم٤م زمحٝم٧م وآهنامك، اظمقاـم٥ٌم زمِمٖم٥م يمف وذىمرٞم٣م اهلل يم٘مالم سمالوسمٛم٣م

 أصح٣مب أهنؿ ٕصمؾ ٛمكماظم٠مَم ٞم٘مرم وأن زم٣مظمخٙمقق، فمالوم٣مسمٛم٣م مجٝمع فمعم ؾمٟمٞمف صمؾ

 دم رنم٥ٌمً  ٞمزداد وأن اظمخٙمقق، ضمٗمقق زمٟمداء أطمالومٛم٣م َمًتقى َمـ ٞمرهمع وأن إيامن،

 هلل أَم٣مٞم٥م وأَمقايمٛم٣م ٞمٖمقؽمٛم٣م زمٟمن ٞمًتُمٔمر وأن ضمكم، ىمؾ اهلل َمرو٣مة فمعم احلِمقل

 اظمًتقى فمعم ايمديـ َمٗمتّمٝم٣مت دم إَمقال زمذل دم همٝمقَم٣مً  يقَم٣مً  رنمٌتٛم٣م يمتزداد فمٛمدٞم٣م،

 .ايمٔم٣مظمل
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 احلٝم٣مة: أَمقر َمـ ئمٛمٝمٛم٣م ٓ َم٣م مجٝمع فمـ سم٣مَم٣مً  اصمتٛم٣مزم٣مً  ٞمجتٛم٤م أن ىمٙمف اهذ وَمع

وملر  أزمقاب يمٛم٣م سُمٗمَتح ويم٘مل ايمديـ، أَمقر ىمؾ اسم٣ٌمع فمعم ايمٗمدرة همٝمٛم٣م سمتقيمد يم٘مل  ايمرُّ

  .وأطمرة ايمدٞمٝم٣م دم

 هم١مهن٣م واحلدي٧م، ايمٗمرآن دم ومْمٔم٣مً  َمٛمِمقص٥م سم٘مـ مل إن ايم٦ًم وايمِمٖم٣مت

 أو يٟمزم٣مه٣م أن صحٝمحكم ويٗمكم فمٙمؿ ص٣مضم٤م ير ٕ يٚم٘مـ ٓ زمحٝم٧م َمٛمٜم٣م، َمًتٛمٌْم٥م

  .(1)همٝمٜم٣م. ايمْمٔمـ إلم ؽمٌٝمؾ وٓ يرّده٣م،

يخ محمد عمر (5 ـــــ رمحههههه اهللوقَاَل الش َّ ــــت٘مٙمؿ فم ــــدَم٣م ٞم ـــــ فمٛم ٞمح

 زمـؾ ايمـٌٔمض، يٓمـ ىمام صمٝمقزمٛم٣م َمـ ويمٝم٦ًم فمٛمدٞم٣م َمـ يمٝم٦ًم هل ايمًت٥م ايمِمٖم٣مت

 وم٣مل سَمَٔم٣ملَم  هم٣مهلل ايمًالم، فمٙمٝمف َمقؽمك ومِم٥م ذىمر َمٔمرض دم سَمَٔم٣ملَم  اهلل ىمت٣مب دم هل

ٓي َأَٞم٣م  :  يمف َٓ إيَِمَف إِ ٛمِل َأَٞم٣م اهلليُ  اَلَة يمِِذىْمِري همٜمذا سمقضمٝمد،  إِٞمي ٌُْديِن َوَأوِمِؿ ايمِمي  هَم٣مفْم

هذا هق ايمٔمٙمؿ ايمذي يٟميت زمف ايمقضمل، وومـ٣مل:  هَم٣مؽْمَتِٚمْع ظم٣َِم ُيقضَمك  همٜمٛم٣م ايمِمالة ، 

 سَمٛمَِٝم٣م دِم ِذىْمِري َٓ هْبُؿْ   همٜمٛم٣م ايمذىمر،  َو َٓ سُمَٔمذر ائِٝمَؾ َو همال   هَمَٟمْرؽِمْؾ ََمَٔمٛم٣َم زَمٛمِل إِْهَ

ًٓ يَمٝمرٛمًـ٣م ئمذهبؿ يم٘مراَمتٜمؿ فمٛمد اهلل همٜمٛم٣م اإلىمرام،  َٓ يَمُف وَمْق همٜمٛمـ٣م إطمـالق،  هَمُٗمق

وىم٣من اإلطمالص دم مجٝمع إٞمٌٝم٣مء وومد ؾمٜمد اهلل فمـز وصمـؾ هلـؿ هبـذا، وىمـذيمؽ 

٣ٌَم  ايمدفمقة وهمٝمٜم٣م يٗمقل سمٔم٣ملم:  ُف ؿَمَٕمك اْذَه ذىمرهـ٣م اهلل وهذه ايمًت٥م  إلَِم همِْرفَمْقَن إِٞمي

( )وهذه ايمِمٖم٣مت ايمًـت٥م(فمٙمٝمف ايمًالم)ومِم٥م َمقؽمك فمٛمد ذىمر  ؽمقرة ؿمف دم ، 
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يمٝم٦ًم ىمـؾ ايمـديـ، زمـؾ زمًـٌٌٜم٣م يـٟميت فمٛمـد اإلٞمًـ٣من آؽمـتٔمداد يمتٗمٌـؾ ايمـديـ 

 وايمِمالضمٝم٥م يمتحٚمؾ َمًئقيمٝم٥م ٞمٝم٣مزم٥م ايمٛمٌقة.

ؽمـٖمٝمف ؽمـٖمٝمف ؽمـٖمٝمف، محه اهللرايباملبٛزٟ ٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد عُس (6

 .َمـ يٗمقل أن ايمديـ دم هذه ايمِمٖم٣مت ايم٦ًم همٗمط

وهذه ايمِمٖم٣مت ايمًت٥م يمٝم٦ًم أرىم٣من ايمديـ، إٞمام إرىمـ٣من هـل ٜٚكٍٛ أٜطا (7

مخ٥ًم همٗمط وٓ يٗمقم َمٗم٣مَمٜم٣م نمغمه٣م، وإٞمام هذه ايمِمٖم٣مت يمٝم٦ًم ايمديـ ىمٙمف زمؾ هل 

 متريـ فمعم ايمٗمٝم٣مم زم٣ميمديـ

رمحههه )قاا الشيخااليلسيلاا  للرمحههه اهلل ) ٜٚكووٍٛ ايصووٝخ حمُوود إيٝوواس   (8

زمؼمسمٝم٤م ومقافمد أؽم٣مؽمٝم٥م يمٙمٗمـ٣مئٚمكم هبـذا اجلٜمـد ايمٔمٓمـٝمؿ، وأمهٜمـ٣م أن يٙمتـزم (اهلل

وأن يـؼمك َمـ٣م ٓ  –وايمتل ٞمحـ زمِمدد احلـدي٧م فمٛمٜمـ٣م  –زم٣مظم٣ٌمدئ ايمًت٥م اظمٔمروهم٥م 

ئمٛمٝمف، وأن خيرج دم ؽمٌٝمؾ اهلل ومدر اؽمـتْم٣مفمتف، وأن ئمـرف ؿمٌـ٣مئع ايمٛمـ٣مس، ىمـام 

ٌٝمٔم٥م ايمٌٝمئ٥م وأضمقاهل٣م زمدوم٥م زم٣ميمٕم٥م، وأن يتجٛم٤م اظم٣ًمئؾ اجلديمٝمـ٥م، وأن يتٔمرف فمعم ؿم

يؼمك مجع اظم٣مل وأؾم٘م٣ميمف َمـ ايمتػمفم٣مت ونمغمه٣م، زم٣مؽمؿ ايمـديـ، وأن سم٘مـقن يمديـف 

احلامؽم٥م واحلٚمٝم٥م يمٙمديـ َمع ايمٝمٗمٓم٥م وايمـقفمل ايم٘م٣مَمـؾ، وأن ي٘مـقن نمـغم ؿمـ٣مَمع دم 

أن يٗمـقم زمٚمٛمـ٣مسة اظم٣مدة يمذاهت٣م، زمؾ يٛمٖمؼ َم٣ميمف دم ؽمٌٝمؾ َمِمٙمحتف وديٛمـف همٗمـط، و

اخل٣مرصمكم يمٙمدفمقة وَمراهمٗمتٜمؿ، وأن يدفمق إلم اظمٔمروف ويتجٛم٤م اظمٛم٘مـر، وحيـزن 

ٕضمقال إَم٥م، وي٘مقن ؾمـٖمقوم٣ًم رضمـٝماًم َمـع أهٙمٜمـ٣م، ويُمـ٣مرك دم اطمتٝمـ٣مر إَمـغم 
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ويْمٝمٔمف دم أواَمره، ؿمٌٗم٣ًم يمٙم٘مت٣مب وايمًٛم٥م، وأن يٌذل صمٜمده جلٚمـع ىمٙمٚمـ٥م إَمـ٥م، 

 إلم اهلل يمٛمٌمسمف وٞمٌمة ديٛمف .  فمٛمٜم٣م، وأن يٙمتزم زم٣ميمدفم٣مء يٕمؼمبوٓ 

وىم٣من يٗمقل فمـ ذيمؽ: إن هذه اظم٣ٌمدئ وإصقل َم٣م وؤمتٜم٣م َمـ ٞمٖمز، زمؾ هل 

شمروة اظمًٙمٚمكم وإرشمٜمؿ، ويم٦ًم إٓ َمذىمرًا وَمرؾمدًا يم٘مؿ إلم هذا ايمتذىمغم همال 

 .سمٛمًٌقا ؾمٝمئ٣ًم إلم ؾمخيص

ـ ن هذه اظم٣ٌمدئ ايمًت٥م َمرؾمدة يمإلصالح، وهل ايمٗمٙمٔم٥م واحلِمإ

يمٙمحٖم٣مظ فمعم فمٗمٝمدة اظمًٙمؿ وأفماميمف، زمٚمٔمٛمل أٞمف يمـق اىمتٚمـؾ اإليـامن دم ايمٗمٙمـقب ، 

وسمقيمدت هب٣م ضمٗمٝمٗم٥م ايمِمالة، وٞم٣مل ىمؾ همرد َمـ فمٙمقم ايمديـ ومدر ضم٣مصمتف دم ضمٝم٣مسمف، 

وزمدأ آهتامم زمذىمر اهلل، وزيٛم٦م أفماميمف زم٣مٕطمالق ايمٖم٣موـٙم٥م زمـام همٝمٜمـ٣م إىمـرام ىمـؾ 

زمحٝم٧م يٗمقم ىمؾ همرد زمـ١مزمالغ وسمقيمدت طمِم٣مئص اإلطمالص دم ايمٗمٙمقب، َمًٙمؿ، 

فمـ ايمديـ ضمؼ إزمالنمف  همالزمد أن سم٘مقن سمٙمؽ إفمامل اظم٣ٌمرىمـ٥م َم٠مديـ٥م إلم  َم٣م ئمرهمف

ر هذا ايمديـ، وهبذا سمـتجعم ـسمٔمريػ ايمديـ يمألَم٥م ىمٙمٜم٣م، وإلم ايمٗمٝم٣مم زمٔمٚمؾ صم٣مد يمٛمُم

 صقر ىمثغمة دم جم٣مل ايمدفمقة . 

ٛمـ٣مك طمـالف وإذا همٜمٚم٦م سمٙمؽ اظم٣ٌمدئ ايمًت٥م هبذا إؽمٙمقب، همٙمـ ي٘مقن ه    

أو اطمتالف، زمؾ ؽمٝمحدث اإليِم٣مل وآومؼماب وايمتامؽمؽ زمكم أهمـراد إَمـ٥م، 

 ويتحد ىمؾ واضمد َمع أطمر. 
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همٔمعم اإلطمقة أن يتٚمً٘مقا هبذه اظم٣ٌمدئ ايمًت٥م، ضمتك ٓ سمزيده٣م أو سمٛمٗمِمـٜم٣م      

ايمتٟمويالت أو إوم٣مويؾ، ٕهن٣م زمٟمؽمٙمقهب٣م ومٙمٔم٥م سمِمقن ايمٔمٗمٝمـدة، وسمٗميضـ فمـعم 

٣مداخلالف وايمٖمتـ وايمٖمً

إذا انسيتة  انمبيائ   تهي   تىضييخ  فيي   ٜٚكٍٛ ايعال١َ ٚحٝد ايدٜٔ خإ 

إلم سمٙمؽ اظم٣ٌمدئ ايمًت٥م ٞمجـد أٞمـف دم اإلَم٘مـ٣من اطمتٝمـ٣مر شمالشمـ٥م َمٌـ٣مدئ، ٞمٓمرٞم٣م 

أؽم٣مؽمٝم٥م َمٛمٜم٣م، وهل: ىمٙمٚم٥م ايمتقضمٝمد، وايمِمالة، واخلروج دم ؽمـٌٝمؾ  ئىمٚم٣ٌمد

ثالشمـ٥م إولم، ٕن أَم٣م ايمثالشم٥م إطمرى همٜمل ايمتـل سمتقيمـد زمٔمـد ايمٗمٝمـ٣مم زم٣ميم اهلل،

ايمثالشم٥م إطمري٣مت، أَم٣م زمٝم٣من ايمثالشم٥م إطمغمة، همام هـق إٓ ايمثالشم٥م إولم حتت٣مج إلم 

 وجتٙمٝم٥م ايمثالشم٥م إولم، ويمٝم٦ًم ىمٚمثٙمٜم٣م، حمددة دم اظمٛمٜم٨م إؽم٣مد، إليّم٣مح 

: يمق ٞمٓمرٞم٣م إلم َمٛمٜم٨م إٞمٌٝم٣مء، يمقصمدٞم٣م أن اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم أٜطاٜٚكٍٛ 

اظمٛمٜم٨م دم ايمتٔمٙمٝمؿ فمٙمٝمٜمؿ أؽمس ايمديـ يمتٔمٙمٝمؿ ايمٛم٣مس، همِم٣مر هق ٞمٖمس ومد أٞمزل 

آزمتدائل إؽم٣مد يمألَمؿ ، ضمٝمـ٧م ؾمـد إٞمٌٝمـ٣مء أزرهـؿ إلزمـالغ سمٙمـؽ ايمتٔمـ٣ميمٝمؿ 

إؽم٣مؽمٝم٥م، واؽمتٚمروا فمٙمٝمٜم٣م زَمٛم٣ًم ؿمقياًل ، ضمتـك ٞمزيمـ٦م زمٚمـرور ايمـزَمـ ، أضم٘مـ٣مم 

ايمديٛملأطمري صمديدة فمعم ضم٤ًم اضمتٝم٣مج إَم٥م وذيمؽ زمٔمد سمدفمٝمؿ زمٛم٣مء إؽم٣مس 
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وزمٛم٣مء فمعم هذا همال َمٔمٛمل إذن يمٙم٠ًمال ايمذي يٗمقل: ظم٣مذا مل يٗمؿ ايمُمٝمخ حمٚمد       

 إيمٝم٣مس زم١مدطم٣مل زمٗمٝم٥م أرىم٣من اإلؽمالم ) ايمِمٝم٣مم وايمزىم٣مة واحل٨م ( دم َمٛمٜمجف ؟ . 

إن اظمج٣مل ٓ يتًع هلذا ايم٠ًمال وأَمث٣ميمف، طم٣مص٥م زمٔمد أن أدرك ايم٣ٌمضم٧م ومٝمٚم٥م      

نمٝم٤م، وىمقٞمف َمـ أهؿ أؽمس وَم٣ٌمدئ اإلؽمالم، ؽم٣مزمٗم٣مً هذا اظمٛمٜم٨م وأمهٝمتف دم ايمؼم

 ايمٔم٣ٌمدات إطمرى. 

همٗمد ىمؾ سمٙمؽ اظم٣ٌمدئ َم٣م هل إٓ ؿمريؼ َم٠مدي٥م إلم زم٣مومل أرىم٣من اإلؽمالم ، هم١من شم٣مٞمٝم٣ًم: 

اإليامن وايمِمالة، وضمرم اإلٞم٣ًمن َمـ ايمٔمٙمؿ وايمذىمر، وازمتٔمد فمـ إطمالق ايمٗمقيٚم٥م ، زمام 

د اإلطمالص دم أفماميمف، زمٔمدم اصمتٛم٣مزمف أهقاء همٝمٜم٣م إىمرام اظمًٙمؿ، واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، واهمتٗم

 .ايمٛمٖمس وؾمٜمقاهت٣م، همال سمٖمٝمده ايمٔم٣ٌمدات إطمرى، وٓ يٛمٖمٔمف احل٨م وايمزىم٣مة 

يمٝمس هٛم٣م جم٣مل ٕي ومقل، طم٣مص٥م زمٔمد َم٣م وم٣مل اإلَم٣مم حمٚمد إيمٝم٣مس زمٟمن سمٙمؽ اظم٣ٌمدئ شم٣ميمث٣ًم: 

٥م وهل يمٝم٦ًم إٓ أيمػ وي٣مء وسم٣مء، وهل إؽم٣مس، وايمٌداي٥م اظمحّم٥م يمٙمقصقل إلم ايمٕم٣مي

اإليامن ايم٘م٣مَمؾ وايمتٚمًؽ زم٘مؾ َم٣م صم٣مء زمف ايمٛمٌل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم، شمؿ ٞمممه زمكم 

اظمًٙمٚمكم، زم٘مؾ َم٣م أفمْم٣مه اهلل َمـ ومقة، ضمتك سمِمغم ضمٝم٣مة اظمًٙمؿ ؽم٤ٌم هداي٥م أطمريـ ، 

َمر إٓ زمٔمد أن ووح ؽم٤ٌم اطمتٝم٣مر هذه اظم٣ٌمدئ إؽم٣مؽمٝم٥م، وَمع هذا همٙمؿ يؼمك اإلَم٣مم إ

 ؤه وسمالَمٝمذه  . ىمام ذح أصح٣مزمف وزَمال

إٞمف ظم٣م سمٟمىمد يمديف  "وفمـ ؽم٤ٌم اطمتٝم٣مر ايمُمٝمخ يمتٙمؽ اظم٣ٌمدئ اظمٔمروهم٥م يمف ، يٗمقل:      

أن َمٗمِمد احلٝم٣مة هق فم٣ٌمدة اهلل ، وأن ايمٔم٣ٌمدة ومقاَمٜم٣م احل٤م وايمٔمٓمٚم٥م . همٚمدار احلٝم٣مة 

ايمروضمٝم٥م يمإلٞم٣ًمن هق اظمح٥ٌم وايمٔمٓمٚم٥م هلل، وزمدوهنام ٓ سم٘مقن ضمٝم٣مة اظمًٙمؿ ضمٝم٣مة 

زمؾ ضمٝم٣مة ايمّمالل واحلرَم٣من، وهذه اظمح٥ٌم وايمٔمٓمٚم٥م سمزدادان وسمٛمٚمقان احلٗمٝمٗم٥م، 
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زم٣مٕفمامل ايممميٖم٥م اظمْمٜمرة ايمتل أؽم٣مؽمٜم٣م إرىم٣من اخلٚم٥ًم يمإلؽمالم وهل: اإليامن 

واإلومرار زم٣ميمتقضمٝمد وايمرؽم٣ميم٥م، وإوم٣مَم٥م ايمِمالة وإيت٣مء ايمزىم٣مة وصقم رَمّم٣من، 

 وضم٨م ايمٌٝم٦م ظمـ اؽمتْم٣مع إيمٝمف ؽمٌٝمال. 

اإلؽمالم وأمهٝمتٜم٣م يذىمر ايمُمٝمخ ؽم٤ٌم اطمتٝم٣مر زمٔمّمٜم٣م دم  وزمٔمد زمٝم٣من أرىم٣من     

َمٛمٜمجف ايمٔمٚمقم ىمجزء أول، َمـ ايمُمْمر إول، َمـ اخلْم٥م اظمرؽمقَم٥م ايمتل رؽمٚمٜم٣م 

يمٙمدفمقة واإلصالح ضمٝم٧م وم٣مل: إن احل٨م وايمزىم٣مة يمٙمٗم٣مدريـ همٗمط، أَم٣م ايمِمقم هم١مٞمف 

 همرض فمعم ىمؾ نمٛمل وهمٗمغم، ويٟميت َمرة واضمدة دم ايمٔم٣مم يمُمٜمر واضمد، أَم٣م ايم٣ٌمومل،

أي اإليامن زم٣ميمٗمٙم٤م وإفمالٞمف زم١مومرار ايمتقضمٝمد وايمرؽم٣ميم٥م، وأداء همريّم٥م ايمِمالة، همال 

زمد َمٛمٜمام يمؼمومٝم٥م اظمُم٣مفمر وٞمٚمقه٣م زمح٤م اهلل ايمقاضمد ايمٗمٜم٣مر وفمٓمٚمتف، وهل نمذاء 

احلٝم٣مة ايمروضمٝم٥م وزمٗم٣مؤه٣م، ضمٝم٧م حتت٣مج ايمٝمٜمام ايمروح ىمام حتت٣مج احلٝم٣مة اظم٣مدي٥م إلم 

 ايمٕمذاء واظم٣مء واهلقاء. 

زم٣مومل إفمامل همٜمل حت٤ٌم دم اإليامن وروضم٣مٞمٝمتف وَمٗم٣مَمتف، ايمتل سم٣ًمفمد فمعم ٞمٚمق  أَم٣م      

 سمٙمؽ اظمح٥ٌم وايمٔمٓمٚم٥م، ايمتل جي٤م سمٌٝم٣من همّم٣مئٙمٜم٣م، ضمتك يرنم٤م اإلٞم٣ًمن إيمٝمٜم٣م ٞمٖمًف. 

وَمـ أهمّمؾ وأهؿ سمٙمؽ إَمقر: ىمثرة ذىمر اهلل، وسمالوة ايمٗمرآن، وحتِمٝمؾ ايمٔمٙمؿ ،      

( همتتجعم سمٙمؽ احلٗم٣مئؼ ايمث٣مزمت٥م، واظمْم٣ميم٤م اهل٣مَم٥م، 1)وزمٝم٣من ومٝمٚم٥م زمذل اجلٜمقد دم ؽمٌٝمؾ اهلل
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وإفمامل ايمِم٣محل٥م وهمّم٣مئٙمٜم٣م وزمرىم٣مهت٣م وأصمره٣م وصمزاؤه٣م ىمام ضمدده٣م ىمت٣مب اهلل وؽمٛم٥م 

 رؽمقيمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.

ٙمٗمد فمرهمٛم٣م أن ايمْمريؼ ايمقضمٝمد يمٙمقصقل إلم حم٥ٌم اإليامن ، وإدراك فمٓمٚمتف، هق هم      

إفمامل، ضمٝم٧م سمٟمىمد يمٛم٣م أن هذه إفمامل يمٝم٦ًم  فمالوم٥م ايمٗمٙم٤م زم٣مهلل فمـ ؿمريؼ سمٙمؽ

َمٗمِمقدة زم٣ميمذات، زمؾ هل وؽمٝمٙم٥م يمٙمقصقل إلم اظمْمٙمقب احلٗمٝمٗمل، واظمٗمِمقد إصقم، 

اهلدف احلٗمٝمٗمل زمدون هذه ايمقؽم٣مئؾ، همٜمذا ويمٝمس دم اإلَم٘م٣من أن يِمؾ اظم٠مَمـ إلم 

، ايمقؽم٣مئؾ إؽم٣مؽمٝم٥م، وآيمتزام هب٣م، زمٔمٛم٣مي٥م زم٣ميمٕم٥محم٣مل، وومد وصم٤م ايمٔمٚمؾ زمتٙمؽ 

 (. 1) يمٙمقصقل إلم ايمٕم٣مي٥م اظمٛمُمقدة

رمحه اهللٜٚكٍٛ ايصٝخ إيٝاس 

 يمٔمالج َمرض ك ضىصفةضكتيميهضيحسهضكتبًولضنل

 َمٛمٜم٣م سمٛمٌثؼ ضمٝم٧م ، - - زم٣مهلل ايم٘م٣مَمؾ اإليامن فمـ سمٔمػم ، ايم٘مٙمٚم٥مرك زمٟمٞمقافمفـايمُم

 هم٘مٙمام.. ايمٌممى ايم٘مٝم٣من دم يًتممى داء يم٘مؾ دواء وهك.. اإليامن ؾمٔم٤م ىم٣مهم٥م

 فمٛمف ازمتٔمدت ىمٙمام ضمٗم٣مئٗمٜم٣م، ورؽمخ٦م اإلٞم٣ًمن ومٙم٤م دم ايم٘مٙمٚم٥م هذه ومٝمٚم٥م ازدادت

 .وايمٛمٗم٣مئص وايمقؽم٣موس إَمراض

 واخلقاؿمر ايمٛمٖمقس َمٛمٜم٣م سمُمٌع ضمٝم٧م إٞم٣ًمٞمٝم٥م، - رضورة - ايم٘مٙمٚم٥م هذه إن      

 ايمروح هب٣م وسمؼمومك إدران،و ايمٔمٙمؾ َمـ همٝمٜم٣م مم٣م وإذه٣من ايمٗمٙمقب هب٣م وسمػمأ

 ايم٘مامل. َمدارج إلم وإهم٘م٣مر
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 ض ضكتىب كحسه يمٔمالج َمرض آزمتداع، تب ع

 وَمرض اسم٣ٌمع ايمٝمٜمقد وايمٛمِم٣مرى.

 

 . صٖم٥م ايمٔمٙمؿ: يمٔمالج َمرض اجلٜمؾ 

 ايمٕمٖمٙم٥م فمـ اهلل وأواَمره يمٔمالج َمرض

  يمٔمالج َمرض ايمٌخـؾ واحلـرص، وايمتٌـ٣منمض وايمتح٣مؽمـد

وايمتٛم٣مضمر، وإٞم٣مٞمٝم٥م، وىمٙمٜم٣م أَمراض سمٖمرق إَم٥م

 يمٔمالج َمرض ايمري٣مء وايمٔمج٤م وايمًٚمٔم٥م

  يمٔمـالج َمـرض ضمـ٤م ايمـدٞمٝم٣م

وهذا ايمٔمـالج حيت٣مصمـف مجٝمـع ايمٛمـ٣مس.. وهـذا . ، وىمراهٝم٥م اظمقت.وايمرىمقن إيمٝمٜم٣م

 ايمٔمالج ٞمحت٣مصمف يقَمٝم٣م.

، زمٚمٛمزيمـ٥م ايمـروح  هلىمٙمٚم٥م ايمتقضمٝمد إن  (11

 أي ،وايمٔمٙمؿ وايمذىمر زمٚمٛمزيم٥م اجلٛم٣مضمكم ىمٟمصمٛمحـ٥م ايمْمٝمـقر ،وايمِمالة زمٚمٛمزيم٥م اجلًد
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وسمِمـحٝمح ايمٛمٝمـ٥م  ،يمٙمٌـ٣مسوإىمرام اظمًٙمؿ زمٚمٛمزيم٥م ا ،سم٘مقن هبام يدا اإليامن وايمٔمٚمؾ

وه٘مـذا سم٘مـقن  ،وايمتٌٙمٝمغ هـق ايمٗمـقة ٞمٖمًـٜم٣م ،واإلطمالص ي٤ًٌم سمقيمٝمد احلرارة

هبـ٣م يْمـغم  ايمتـلايمْم٣مومـ٥م ايمروضم٣مٞمٝمـ٥م وايمٌدٞمٝمـ٥م  -زمتٙمؽ اظم٣ٌمدئ ايمًـت٥م  -وسم٘متٚمؾ 

َمــ ايمْمٝمـقر وايمْمـ٣مئرات أو  أياجلق ضمٝم٧م ٓ ي٣ًمزمٗمف  دماإلٞم٣ًمن ويِمٔمد وحيٙمؼ 

 . ايمٌممى َمـ أهع أٓت ايمٖمّم٣مئٝم٥م  ايمًٖمـ ايمٖمّم٣مئٝم٥م أو َم٣م خيؼمفمف ايمٔمٗمؾ

يمف  يٗمٝمٛملوزمذيمؽ يٛمٔمؿ اإلٞم٣ًمن زم٣ميم٘مراَم٥م ويرومك زم٣ميمتٗمدم وايمٛمج٣مح ايمذى هق أَمر 

 . زمٔمد ؿمٙمقع ايمُمٚمس يٗمٝمٛملىمام أن ايمّمقء 

 وإديمـ٥م زم٣ميميـورة ايمـديـ َمــ َمٔمٙمقَمـ٥م صٖم٥م َمـ ايمِمٖم٣مت ايم٦ًم ىمؾ (10

 . طم٣مص سمٔمٙمٝمؾ إلم صٖم٥م ىمؾ حتت٣مج همال َمٔمروهم٥م

 دم صم٣مء ايمذي ايم٘م٣مَمؾ هق هم٣ميمديـ، ايمديـ ىمؾ ٦ًميمٝم ايم٦ًم وايمِمٖم٣مت

 ِديٛمَُ٘مؿْ  يَمُ٘مؿْ  َأىْمَٚمْٙم٦ُم  ايْمَٝمْقمَ  : )فمٛمف وسمٔم٣ملم سم٣ٌمرك اهلل وم٣مل وايمذي وايمًٛم٥م ايم٘مت٣مب

ؽْماَلمَ  يَمُ٘مؿُ  َوَرِوٝم٦ُم  ٞمِْٔمَٚمتِل فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َوَأمْتَْٚم٦ُم    .(ِديٛم٣ًم  اإْلِ

، اظمٔم٣مَمالت، ايمٔم٣ٌمدات، ٣متاإليامٞمٝم ) ؾمٔم٤م مخس دم واظمتٚمثؾ ايم٘م٣مَمؾ ايمديـ همٜمذا

 (. وإطمالق اظمٔم٣مذات

 وفمممون شمالث طمالل واظمديٛم٥م َم٘م٥م دم اظمتقاصؾ زمجٜمده () اهلل ورؽمقل

 .إيمٝمف دافمٝم٣مً  زمف فم٣مَمالً  زمديٛمف فم٣مظم٣مً  إَم٥م أهمراد َمـ همرد ىمؾ سمرك ؽمٛم٥م
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، زم٣ميمدفمقة ايمٗمٝم٣مم وفمدم ايمديـ جلٜمد اظمتقاصؾ ايمؼمك زم٤ًٌم ايمٝمقم ويم٘مـ

ـْ  فمالَم٣مت أول ايمِمالة ضمتك اظمًٙمٚمكم ضمٝم٣مة دم ايمديـ ؤمػ  َأيِب  اإليامن: همَٔم

صُمَؾ  َرَأْيُتؿْ  إَِذا ":() اهلليِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل  وَم٣مَل  ؽَمِٔمٝمدٍ  ِجَد  َيَتَٔم٣مَهُد  ايمري ًْ  يَمفُ  هَم٣مؾْمَٜمُدوا اظمَْ

ياَمنِ  اَم  َيُٗمقُل:) سَمَٔم٣ملَم  اهلليَ هَم١مِني  زم٣ِمإْلِ ٣مصِمَد  َئْمُٚمرُ  إِٞمي ًَ ـْ  اهلليِ ََم طِمرِ  َوايْمَٝمْقمِ  زم٣ِمهلليِ ـَ آَمَ  ََم ْٔ  ا

اَلةَ  َوَأوَم٣ممَ  ىَم٣مَة (  َوآسَمك ايمِمي َي٥َم. "ايمزي ْٔ .  ا

 . اهلل رضمؿ َمـ إٓ إَم٥م ضمٝم٣مة دم ؤمٖم٦م

(. ) ايمرؽمقل فمٙمٝمف سمرىمٛم٣م ايمذي يمٙمٚمًتقى يمٙمرصمقع زمدائٝم٣مت ايمِمٖم٣مت وهذه

 يمٛم٣م ضمٖم٣مـمف وهل ايم٘م٣مَمؾ زم٣ميمديـ يمٙمتٚمًؽ ايمٔم٣مؿمٖم٥م ٞمُم٣مءإل هل ايم٦ًم هم٣ميمِمٖم٣مت

، ايمديـ َمٖم٣مسمٝمح َمـ َمٖمت٣مح هل ايمِمٖم٣مت َمـ صٖم٥م هم٘مؾ، اخلالهم٣مت دم اخلقض َمـ

 حتت٣مج إفمامل وهذه، واحل٨م وايمزىم٣مة يمٙمِمٝم٣مم آؽمتٔمداد يٟميت وايمِمالة هم٣ٌمإليامن

 ضمٖم٣مـمف واإلىمرام، ايمُمٝمْم٣من َمـ حتِمكم ي٘مقن وايمذىمر، واإلطمالص يمٙمٔمٙمؿ

 وايمِمٖم٣مت إفمامل هذه وحتٝمك سمٗمقى وٓ، ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم آٞمتٗم٣مص َمـ تيمٙمحًٛم٣م

 وسمٔم٣ملم. ؽمٌح٣مٞمف اهلل إلم زم٣ميمدفمقة إٓ ايمٛم٣مس وضمٝم٣مة ضمٝم٣مسمٛم٣م دم

 ايمديـ. صٖم٣مت زم٣مومل حتِمٝمؾ فمٙمٝمٛم٣م يًٜمؾ ايمِمٖم٣مت هذه ضمٗمٝمٗم٥م ضمٝم٣مسمٛم٣م دم أسم٦م هم١مذا

13)  

أي اإليامن ايم٘م٣مَمؾ (حمٚمد رؽمقل اهللٓ إيمف إٓ اهلل )
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 زم٣مهلل سمٔم٣ملم، وزمام صم٣مء زمف رؽمقيمف ايم٘مريؿ صعّم اهلل فمٙمٝمف وؽمّٙمؿ.

ايمٛمٖمر .واإلطمالص.. وإىمرام ىمؾ َمًٙمؿ.. وايمٔمٙمؿ وايمذىمر..وإوم٣مَم٥م ايمِمٙمقات.و

 دم ؽمٌٝمؾ اهلل سمٔم٣ملم.

لم هذا ايمًت٥ِم َمٌدٌأ ؽمـ٣مزمع ىمٔم٣مَمـؾ َمًـ٣مفمد فمـعم ٞمٝمـؾ اظمٗمِمـقد: وهـق يّم٣مف إ    

 آهتامم زمؼمك َم٣م ٓ ئمٛمٝمف.

أرىم٣مٞمـ٣م أؽم٣مؽمـٝم٥م يمٙمـديـ زمـؾ  _ىمـام سمـرون  _وهذه اظم٣ٌمدئ ايمًت٥م يمٝم٦ًم ىمٙمٜمـ٣م     

ن إوٓن: أي ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝمٌـ٥م وايمِمـالة َمــ إرىمـ٣من إؽم٣مؽمـٝم٥م يمٙمـديـ، ءااظمٌد

ايمالزَم٥م ىم٣مإلطمالص، وإَّم٣م َمــ أهـّؿ ايمقاصمٌـ٣مت واظم٣ٌمدئ ايم٣ٌمومٝم٥م إَّم٣م َمـ ايممموط 

 إدزمٝم٥م وايمٖمّم٣مئؾ اخُلٙمٗمٝم٥م.

واظمٗمِمقد أّن آهتامم زم٣ميمرىمٛمٝمكم اظمذىمقريـ زمٚم٣ًمفمدة اظم٣ٌمدئ اخلٚم٥ًم إطمـرى     

 أؽمٜمؾ وأٞمٖمع ؿمريؼ إلم إدراك ايمديـ وايمتٚمًؽ زمجٚمٝمع أرىم٣مٞمف وهمّم٣مئٙمف.

ؿمًٌٗم٣م هلذا ايمػمٞم٣مَم٨م جيـدون دم وسمُمٜمد ايمتج٣مرب أّن إهمراد اظمُمتٕمٙمكم دم ايمدفمقة     

 ومٙمقهبؿ ؾمقوًم٣م يمتٔمّٙمؿ ايمديـ وإوم٣مَم٥م سضمف ايم٘م٣مَمؾ.

وىمٝمػ ٓ ؟ وايمٌٛم٣مء يٗمقم فمعم ايمٔمٗمٝمدة، همٌٚمجرد أن يدرك اظمـرء ضمٗمٝمٗمـ٥م اإليـامن     

زم٣مهلل ورؽمقيمف يٛمدهمع إلم سمٛمٖمٝمذه٣م دم ضمٝم٣مسمف ىمٙمٜم٣م، همٝمٛمتٜمز أول همرصـ٥م يمـتٔمٙمؿ ايمـديـ 

زمـ٣مخلقف واخلُمـٝم٥م فمـعم سمٗمِمـغمه، وحيـ٣مول وسمْمٌٝمٗمف دم ضمٝم٣مسمـف ايمٝمقَمٝمـ٥م، ويُمـٔمر 

آسمِم٣مف زمجٚمٝمع ايمِمٖم٣مت ايمقاردة يمٙمٚم٠مَمـ، ويٚم٘مٛمٛم٣م أن ٞمٗمقل زم٣مإلمج٣مل فمـ هـذه 

اظم٣ٌمدئ: أّن ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم يمتٚم٘مكم ايمٝمٗمكم دم ايمٗمٙم٤م وسمذىمغم اظمًّٙمؿ أّٞمف يمٝمس خمٙمقوًم٣م 
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ا دم ؾمئقٞمف يتٌمف همٝمٜم٣م ىمام يُم٣مء دون روم٣مزم٥م أو حم٣مؽم٥ٌم، ويم٘مٛمف همرد َمـ ا ٕهمراد ضُمرًّ

ٌّقا دافمل اهلل سمٔم٣ملم همآَمٛمقا زم٣مهلل ورؽمقيمف وسمٔمّٜمدوا زمْم٣مفم٥م ايمـرّب دم  ايمًٔمداء ايمذيـ يم

ىمّؾ َم٣م صٕمر وىمـػم، وأطمـذوا فمـعم أٞمٖمًـٜمؿ حت٘مـٝمؿ ايمٗمـ٣مٞمقن ايمًـاموي دم مجٝمـع 

ؾمئقهنؿ، همال ُيًٚمح هلؿ أن يًغموا دم إرض ؽمـغم َمــ ٓ هيتـدي وخيـٌط همٝمٜمـ٣م 

ن يًٙمؽ َمًٙمً٘م٣م َمٔمّٝمٛمًـ٣م، ويٛمـتٜم٨م ساط طمٌط فمُمقاء، وسمذىّمره ايم٘مٙمٚم٥م أّن فمٙمٝمف أ

ايمذيـ أٞمٔمؿ اهلل سمٔم٣ملم فمٙمٝمٜمؿ ٓ ساط ايمّّمـ٣ميّمكم، وئمٚمـؾ فمٚمـؾ اظمًؼمؾمـديـ ٓ 

 فمٚمؾ ايمّّم٣ميّمكم، وئمٌد رزمف فم٣ٌمدة ضمٗمٝمٗمٝم٥م.

وأّن ايمٔمٚمؾ إول وهق ايمِمالة يمٝم٦ًم ري٣مو٥م زمدٞمٝمـ٥م، ويم٘مٛمٜمـ٣م ؿم٣مفمـ٥م صم٣مَمٔمـ٥م      

ٖمحُمـ٣مء واظمٛم٘مـر، وهتٝمـئ دم ومٙمقزمٛمـ٣م سُمْمّٜمر ٞمٖمقؽمٛم٣م وسمزىّمل أرواضمٛم٣م وسمٛمٜم٣مٞم٣م فمــ ايم

رنم٥ٌم وىمٖم٣مءة يمِمقغ احلٝم٣مة ايم٘م٣مَمٙم٥م دم اظمِم٣مغ ايمديٛمل، همٛم٠مدي هـذه ايمٔمٌـ٣مدة زمٔمـزم 

ويٗمكم، زمخُمقع وطمّمقع، َمقومٛمكم زمِمح٥م ىمّؾ َم٣م ورد همٝمٜم٣م َمــ اظمٛمـ٣مهمع ايمدٞمٝمقيـ٥م 

وإطُمروي٥م، وفم٣مزَمكم فمعم ٞمٝمؾ ىمؾ سمٙمـؽ اظمٛمـ٣مهمع، وٓ ٞمٔمتػمهـ٣م حمـض ضمرىمـ٣مت 

 زمف فمٌدة إوشم٣من وإهمالك. وؽم٘مٛم٣مت َمثؾ َم٣م يٗمقم

وزمٔمد أّن أومّر ايمٔمٌد زم٣ميمٔمٌقدي٥م، وسمذوومٜم٣م زم٣ميمِمالة، اؾمـت٣مق ؿمًٌٔمـ٣م ظمٔمرهمـ٥م ايمـديـ     

وسمٗمقي٥م إيامٞمف زمذىمر اهلل سمٔم٣ملم، همٝمتٔمّٙمؿ ايمديـ َمـع اهتامَمـف زمـذىمر اهلل سمٔمـ٣ملم، وىمّٙمـام 

ٛمـف، اهنٚمؽ ايمٔمٌد دم ايمٔمٙمؿ وايمذىمر ازدادت فمالومتف زم٣ميمممئم٥م وسمٗمّقى دم إيامٞمف ويٗمٝم

ويتدّرج دم اؾمتٕم٣ميمف ؾمٝمًئ٣م همُمٝمًئ٣م ضمتك يٟميمػ اسّمٌـ٣مع احل٘مـؿ ايمممـفمل دم ىمـّؾ فمٚمـؾ 

ـْ صمقازه، زمـؾ َمــ ايمثـقاب فمٙمٝمـف، همٝم٘مـقن  وؾمٕمؾ، وٓ يٟميت زمُمٕمؾ إٓ إذا سمٟمىّمد َِم
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 َم٘مًٌف وَمٌمهمف )َمقاوع ٞمٖمٗمتف يمٙمامل اظم٘مت٤ًم ( وَمٛم٣مَمف ويٗمٓمتف ؿمًٌٗم٣م يمٙمممئم٥م.

ف وىمػمي٣مئف، وأوم٣مم ايمِمالة فمعم وصمٜمٜم٣م وإذا آَمـ ايمٔمٌد زمرزّمف وافمؼمف زمٔمٓمٚمت     

اظمْمٙمقب، وأضم٣مط ضمٝم٣مسمف زمذىمر اهلل سمٔم٣ملم وفمزم فمعم َمٔمرهم٥م َم٣م ٓ ئمرهمف، وفمعم 

سمٔمٙمٝمؿ َم٣م ئمٙمٚمف َمـ فمٙمقم ايمديـ، همٜمق زمج٣مٞم٤م سمذّوومف ضمالوة اإليامن ُيدرك َمٕمزى 

َمـ إيمٖم٣مظ ايمتل اطمتٙمػ همٝمٜم٣م  (ىمقٞمف طمٙمٝمٖم٥م اهلل دم إرض ) يمٖمظ طمٙمٝمٖم٥م اهلل سمٔم٣ملم

َوإِْذ وَم٣مَل َرزمَُّؽ يمِْٙمَٚماَلئَِ٘م٥ِم إيِنر صَم٣مفِمٌؾ دِم ٙمامء، ىمام اطمتٙمٖمقا دم سمٖمًغم ومقيمف سمٔم٣ملمايمٔم

ٌرُح  ًَ ـُ ُٞم ََم٣مء َوَٞمْح ِٖمُؽ ايمدر ًْ ُد همِٝمَٜم٣م َوَي ًِ َٔمُؾ همِٝمَٜم٣م ََمـ ُيْٖم إَْرِض طَمٙمِٝمَٖم٥ًم وَم٣ميُمقْا َأجَتْ

ُس يَمَؽ وَم٣مَل إيِنر َأفْمَٙمُؿ ََم٣م  وُيدرك إَم٣مٞم٥م ايمتل َٓ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ زمَِحْٚمِدَك َوُٞمَٗمدر

 حيٚمٙمٜم٣م دم هذا ايمٔم٣ممل... إَم٣مٞم٥م ايمتل سمٖم٣مدى َمـ محٙمٜم٣م ايمًامء وإرض.

وأومقل زمٔم٣ٌمرة أووح: أّن ايمٔمٌد زمٚمجّرد ايمتٔمرف فمعم ايمٔمٗمٝمدة اإليامٞمٝم٥م      

ايمِمحٝمح٥م يتٔمرف فمعم َمٛمزيم٥م ىمّؾ َمًٙمؿ، ويتجعم يمف زمٟمٞمف يمٝمس هق ايمقضمٝمد ايمذي 

ه اظم٘م٣مٞم٥م ايمروضمٝم٥م، زمؾ يُم٣مرىمف دم محؾ هذه ايمرؽم٣ميم٥م وآؽمتٚمت٣مع هبذه يتٚمتع هبذ

إَم٣مٞم٥م ىمؾ َمًٙمؿ مم٣ّم ُيقصم٤م فمٙمٝمف أن حيؼمَمف َمٜمام ؽم٣مءت ضم٣ميمتف ايمديٛمٝم٥م، وَمٜمام 

 اٞمحط َمًتقاه ايمديٛمل، وفمٙمٝمف أن ي٠مّدي َم٣م جي٤م فمٙمٝمف َمـ ضمٗمقق يم٘مؾ َمًٙمؿ.

تٕمكم همٝمف وصمف وىمّؾ فمٚمؾ يذه٤م ؽمدى دون صمدوى َم٣م مل ٞم٘مـ همٝمف خمٙمِمكم َمٌ    

، ومل يٌتغ رو٣م اهلل سمٔم٣ملم همٙمـ  ـَ ًُ اهلل سمٔم٣ملم، هم١مّن ايمٔمٌد إذا وم٣مم زمٔمٚمؾ َم٣م، َمٜمام ضَم

يِمؾ إلم ايمًٔم٣مدة ٓ دم هذا ايمٔم٣ممل وٓ دم ايمٔم٣ممل أيت، هم١مّن ايمري٣مء ذك أصٕمر، ويمـ 
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يٖمٙمح اظمممك أزمًدا، همال زمد أن ٓ يٗمِمد زمٟمفماميمف إٓ وصمف اهلل سمٔم٣ملم، ويقاصؾ حم٣مؽم٥ٌم 

ف دم ومٝم٣مَمف وومٔمقده وأىمٙمف وذزمف وٞمقَمف ويٗمٓمتف، وفمـ مجٝمع ضمرىم٣مسمف ٞمٖمً

وؽم٘مٛم٣مسمف، ويًتحي دم ىمّؾ ووم٦م أن فمٙمٝمف َمٜمٝمٚمٛم٣ًم ئمٙمؿ َم٣م سمقؽمقس زمف ٞمٖمًف، 

 وهق أومرب إيمٝمف َمـ ضمٌؾ ايمقريد.

وإذا اؽمتخٙمص ومٙمٌف َمـ اظمْم٣مَمع ايمدٞمٝمقي٥م ه٣من فمٙمٝمف َم٣م ه٣من فمعم إٞمٌٝم٣مء     

ىم٣من ٞمحق رزمف أو ٞمحق فم٣ٌمده  اواصمٌف، ؽمقاءً واظمرؽمٙمكم، واؽمتْم٣مع أن ي٠مدي ىمؾ 

فمعم ايمقصمف اظمْمٙمقب ايمذي سمؼمسم٤م فمٙمٝمف ايمثامر ايمٛم٣مهمٔم٥م، هم١مّن اهلل سمٔم٣ملم ٓ يٛمٓمر إلم 

 أصم٣ًمَمٛم٣م وصقرٞم٣م، ويم٘مٛمف يٛمٓمر إلم ومٙمقزمٛم٣م.

وُيدرك ىمـّؾ َمــ وسمتٔمٙمؼ اظم٣ٌمدئ اخلٚم٥ًم اظمذىمقرة زمحٝم٣مة ايمٖمرد ايمذاسمٝم٥م:

َمٝم٥م، وأهّن٣م سمرسمٗمل زم٣ميمٖمرد إلم احلٝم٣مة اظمث٣ميمٝمـ٥م، فمـعم أويت ايمٌِمغمة أهّن٣م حتٝمط زمحٝم٣مسمف ايمٝمق

أّن ىمّؾ صمزء َمـ اظمجتٚمع َمٛمٗمًؿ إلم أوم٣ًمم ؾمّتك، همٜمٛم٣م وم٣مرات وزمٙمدان وَمـدن، ودم 

فمعم ىمقٞمف صمزء َمــ  _ىمّؾ َمٛمٜم٣م زمٝمئ٣مت خمتٙمٖم٥م، هم١مذا أَمٔمٛم٣ّم ايمٛمّٓمر وصمدٞم٣م أّن ىمّؾ همرد 

ايمتـل ختـتص زمٌٝمئتـف، َمٛمٔمزٌل زمذاسمف فمـ أطمٝمف، وسمتٟمشّمر ضمٝم٣مسمٛم٣م زمـ٣ميمٓمروف  _اظمجتٚمع 

يٖمّ٘مر دم جت٣مرسمف وؾمـئقهن٣م، وايمٖمـاّلح يٖمّ٘مـر دم أروـف وضمرشمٜمـ٣م  _َمثال  _هم٣ميمت٣مصمر 

وضمِم٣مده٣م، وايمِم٣مٞمع يٖم٘مر دم صٛم٣مفمتف وَمُم٣مىمٙمٜم٣م، وه٘مذا ٞمجد ىمؾ همـرد ٓ ي٘مـ٣مد 

ئمدو زمٖم٘مره ضمدود زمٝمئتف وهق زم٣ميمْمٌع َمتٟمشمر زمٓمروهمف ايمتل ٓ سمًٚمح يمف أن يٛمدَم٨م دم 

 ٝمٗمًٝم٣م.اظمجتٚمع ايمديٛمل اٞمدَم٣مصم٣م ضمٗم

وَمـ هٛم٣م يتحتؿ فمعم ىمّؾ َمًٙمؿ أن يتخٙمص َمـ أفم٣ٌمء زمٝمئتف يمٌٔمض ايمقوم٦م      
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ضمتك جيد فمٗمٙمف همرص٥م إلدراك ايمٕم٣مي٥م ايمٔمٓمٚمك، همٝمذوق ضمالوة اإليامن، ويتٔمرف 

 فمعم ايمروح اإلؽمالَمٝم٥م احلٗمٝمٗم٥م.

أّي سمرك َم٣م ٓ ئمٛمٝمف يِمقن احلٝم٣مة فمـ إزم٣مؿمٝمؾ واظمزطمرهم٣مت،  :واظمٌدأ ايم٣ًمزمع

ٖمح٣مت ايمت٣ميمٝم٥م هذه اظم٣ٌمدئ ايمًت٥م، وٞمٛمٓمر زم٣مإلمج٣مل َم٣م هل٣م َمـ أمهٝم٥م ويمٛمٟمطمذ دم ايمِم

وسمٟمشمغم دم ضمٝم٣مسمٛم٣م

حفظهه اهلل اجلزائار  جاابر  ويقول الشيخ أبو بكر  (14

احلـ٣مل 

ذي زم٣مل وضم٣مل، ذات أشمر َمــ ٞمٖمـع  أن يم٘مؾ فمٚمؾغ ايمدافمٝم٥م إلم إٞمُم٣مء مج٣مفم٥م ايمتٌٙمٝم

 أو رض، ـمروهم٣م وَمالزم٣ًمت سمًتدفمل وصمقده وـمٜمقره، وىم٣من ذيمؽ َم٣م ضمؾ زمٟمَمـ٥م

إَمر ايمذي أصـٌح٦م ، اإلؽمالم دم أنمٙم٤م دي٣مره٣م َمـ صمٜمؾ وهمًؼ، وهم٣ًمد وذ

 اجل٣مهٙمٝم٥م إولم حم٣مىم٣مة، سم٘م٣مد أن سم٘مقن سم٣مَم٥م دم ىمثغم َمـ ايمٌالد أهن٣م هم٣ًمد دمل حت٣مىم

، وــالل دم ايمٔمٗمــقل وَمــرض دم ايمٛمٖمــقس، دم ايمــٌالد ايمٔمٗمٝمــدة، صمٜمــؾ زم٣ميمٔمٌــ٣مدة

، ودم اهلٛمد طم٣مص٥م ضمٝم٧م أطمذ اظمًٙمٚمقن ئمقدون، ظم٣م أص٣مهبؿ َمــ ٥ماإلؽمالَمٝم٥م فم٣مَم

  .وذائٔمف إلم ايمقشمٛمٝم٥م اهلٛمد وىمٝم٥م اجلٜمؾ زم٣مإلؽمالم

ودم هذه ايمٓمروف احل٣ميم٘م٥م ٞمُمٟمت مج٣مفم٥م ايمتٌٙمٝمغ رصمـ٣مء أن سمٛمٗمـذ َمــ ؾمـ٣مء اهلل      

م وايمٌٔمد فمـ ذائٔمف همـٝمٔمٙمؿ وئمٚمـؾ همٝمٛمجـق، وي٘مٚمـؾ أٞمٗمذه، َمـ اجلٜمؾ زم٣مإلؽمال

وئًمد، إذ ٓ ٞمج٣مة وٓ إىمامل وٓ إؽمٔم٣مد زمٕمغم ايمٔمٙمؿ زم٣مإلؽمـالم وايمٔمٚمـؾ زمممـائٔمف 

  . ـم٣مهرا وزم٣مؿمٛم٣م



  

 

 

 1جملد  – األمة سلف وفهه والسنة تابالك ضوء الست يف الصفات

86 

هلٙم٘مـ٥م َمــ وؽمـٝمٙم٥م  ٣ميٛمجل َمتٔمروـوٞمٓمرا أٞمف ٓ زمد ظمـ أراد أن يٛمٗمذ نمريٗم٣م، أو      

ايمٕمرق أو إٞمج٣مء َمـ أراد  ٗم٣مذه َمـص٣محل٥م، مت٘مٛمف زم١مذن اهلل سمٔم٣ملم َمـ إٞمٗم٣مذ َمـ أراد إٞم

 ٞمج٣مسمف َمـ هٙم٘متف. 

هم١مذا ىم٣من إَمر ىمذيمؽ، همام هل وؽمٝمٙم٥م مج٣مفم٥م ايمتٌٙمٝمغ يمإلٞمٗم٣مذ اظمْمٙمقب دم وؽمـط      

 .صمؾ أهٙمف نمرومك أو هٙم٘مك ؟

زم٣ميمذىمر وايمٌٝم٣من، حيًـ أن ٞمٙمٗمـل ٞمٓمـرة فمـعم اظمجتٚمـع ٥م ومٌؾ أن ٞمٔمرض يمٙمقؽمٝمٙم    

نمرزم٣م، وؾمامٓ وصمٛمقزم٣م  أهن٣م ومٌقر سمٔمٌـد، اإلؽمالَمل دم دي٣مره وضم٣ميمف َمتُم٣مهب٥م ذوم٣م و

 ايمٖمرائض وايمًٛمـ ونمُمٝم٣من اظمح٣مرم واظمآشمؿ.ك أفمٝم٣مد صم٣مهٙمٝم٥م سمٗم٣مم ، همًؼ فم٣مم زمؼم

أَم٣م أداب اإلؽمالَمٝم٥م وإطمالق هم١مهن٣م سمقصمد َمع سمـرك ايمِمـالة وآٞمٕمـامس دم      

سمدطمؾ اظمًجد دم احلقارض همـال  ايمُمٜمقات، واجلٜمؾ زم٣ميمٖمرائض وايمقاصم٣ٌمت، إٞمؽ

؟ إهنؿ دم اظمٗم٣مهل واظمالهل  دَمًٙمٚمق ايمٌالوأيـ  ؿم٣مفمٛم٣م دم ايمًـ ومد يمٖمٓمتف احلٝم٣مة، جتد إٓ

 . ويًخرون ىمٟمهنؿ ٓ ي٠مَمٛمقن وإؽمقاق وجم٣ميمس ايم٣ٌمؿمؾ وَمٗم٣مفمد ايمًقء يّمح٘مقن

اجلٜمؾ وسمًتٌد زمف إهـقاء وسمٔمـرم ف دم هذا اظمجتٚمع ايمذي سمًقده ايمٕمٖمٙم٥م ويتح٘مؿ همٝم     

حمٚمـد إيمٝمـ٣مس زم٣ميمـذات أن  ٌٙمٝمغ وهق ايمُمـٝمخايمُمٜمقات، فمعم َم٠مؽمس مج٣مفم٥م ايمت همٝمف

 ؿاجلٜمـؾ وايمٓمٙمـيٌح٧م فمـ وؽمٝمٙم٥م َمالئٚم٥م يمٙمقوع اخلْمغم مت٘مٛمف َمـ إٞمٗم٣مذ نمرومـك 

 وايمٖمًؼ وايمممك، وهداه رزمف فمز وصمؾ إلم وؽمٝمٙم٥م ٞم٣مهمٔم٥م ٞم٣مصمح٥م، همٟمٞمٗمـذ اهلل سمٔمـ٣ملم

 هب٣م طمٙمٗم٣م ٓ حيِمقن فمددا، أٞمٗمذهؿ َمـ ؤمػ اإليامن إلم ومقسمف، وَمـ ـمٙمٚم٥م اجلٜمؾ

لم ٞمقر َمٔمرهمتف، وَمـ وٝم٣مع ايمٕمٖمٙم٥م إلم ضمِم٣مٞم٥م ايمـذىمر، وَمــ ايمٖمًـقق زم٣مإلؽمالم إ

 .إلم ؿم٣مفم٥م ايمرمحـ وايمٔمِمٝم٣من
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فمٌده حمٚمد إيمٝمـ٣مس٣م وأن إلم زمٝم٣من وؽمٝمٙم٥م مج٣مفم٥م ايمتٌٙمٝمغ ايمتل هدى اهلل سمٔم٣ملم هب     

وهـ٣م هـل ذي  ووهمٗمف يمٙمٔمٚمؾ هب٣م، همٟمٞمتج٦م اخلغم ايم٘مثـغم، ،إلم وؤمٜم٣مرمحه اهلل

ٓطمتِمـ٣مره ؽ ضم٘مٝمؿ مل ير دم اظمٛم٣مه٨م ايمؼمزمقي٥م ٞمٓمغمه، وذيمـ َمتٚمثٙم٥م دم َمٛمٜم٨م سمرزمقي

وؾمٚمقيمف، إٞمف َمٛمٜم٨م فمج٤م إذ مل سمتج٣موز َمـقاده ايمًـ٦م، َمـقاد سمًـٚمك زم٣ميمِمـٖم٣مت 

وهل ايم٦ًم

زمٔم٣ٌمدة اهلل سمٔم٣ملم  وذيمؽ -

 . ايمْم٣مفم٣مت وايمٗمرزم٣متَمـ أٞمقاع ايمٔم٣ٌمدات ورضوب وضمده زمام صم٣مء زمف رؽمقل اهلل 

أي إوم٣مَم٥م ايمِمـالة زمٟمدائٜمـ٣م َمًـتقهم٣مة إرىمـ٣من  -

سمثٚمر َم٣م ذفم٦م يمف َمـ  وايمقاصم٣ٌمت، وايمتٟمىمٝمد فمعم اخلُمقع همٝمٜم٣م إذ هق روضمٜم٣م ايمذي ٓ

 . ايمٛمٜمك فمـ ايمٖمحُم٣مء واظمٛم٘مر إٓ زمف

يمٖمٗمـده٣م اخلُمـقع  يمٙمٔمٙمؿ زمٟمن أىمثر اظمِمٙمكم َم٣م هنتٜمؿ صالهتؿ فمـ ايمٖمحُمـ٣مء واظمٛم٘مـر    

 .واخلّمقع همٝمٜم٣م هلل سمٔم٣ملم

سمٔمٙمؿ ايميوري َمـ ايمٔمٙمؿ وايمٔمٚمؾ زمف، وهـق اظمـراد َمــ  أي : -

ايمذىمر، أن ايمٔمٚمؾ زم٣ميمٔمٙمؿ ذىمـر، وايمٔمٙمـؿ زمـدون فمٚمـؾ إفمـراض وٞمًـٝم٣من، ٥م ىمٙمٚم

 . فمٙمؿ ٓ يٛمٖمع، ودفمقة ٓ يًتج٣مب هل٣م وايمٔمٝم٣مذ زم٣مهلل َمـ

ظمًٙمؿ ايمذي همٗمد َمٛمذ زَمــ ؿمقيـؾ ضمٝمـ٧م زمف رد افمت٣ٌمر ا: واظمراد  -

ويًٙم٤م َم٣ميمـف ويٛمتٜمـؽ  أصٌح فمدوا ٕطمٝمف اظمًٙمؿ ييب صمًٚمف ويزهؼ روضمف

 فمروف همٝمزين زمٟمَمف وأطمتف وفمٚمتف وطم٣ميمتف ودم دي٣مر اظمًٙمٚمكم.
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إن إىمرام اظمًٙمؿ اضمؼماَمف وسمٗمديره وذيمؽ زم٘مػ إذى فمٛمف، وإؽمـداء اجلٚمٝمـؾ       

 . ضمدود ايمقؽمع وايمْم٣موم٥م ايمٌممي٥م دم

  يمف. وٞمدر، وايمٛم٣مدر ٓ ضم٘مؿ وومد همٗمد هذا اظمًٙمٚمقن َمٛمذ فمِمقر فمديدة إٓ َم٣م ومؾ      

زمٔمٚمٙمف ىمٙمف وصمف اهلل سمٔمـ٣ملم همـال  واظمراد زمذيمؽ أن يٛمقي اظمًٙمؿ : -

سمٔمـ٣ملم، وهـق اإلطمـالص  ئمتٗمد وٓ يٗمقل وٓ ئمٚمؾ إٓ ؿم٣ميم٣ٌم زمذيمؽ َمروـ٣مة اهلل

 .وومررسمف ايمًٛم٥مايمذي صم٣مء زمف ايم٘مت٣مب 

وأن ؾ: سمٔم٣ملم واخلروج دم ؽمٌٝمٙمٜم٣م وهل ؽمٌٝمؾ اهلل فمز وصم اهلل يمدفمقة إلما

اظمراد َمـ ايمدفمقة إلم اهلل سمٔم٣ملم، دفمقة ايمٛم٣مس إلم اإليامن زم٣مهلل وايمٔمٚمـؾ زمْم٣مفمتـف وؿم٣مفمـ٥م 

 .وايمًٛم٥م يمٝم٘مٚمؾ ايمٔمٌد وئًمد دم احلٝم٣مسمكم) ايمدٞمٝم٣م وأطمرة( ٥م دم ايم٘مت٣مبٛمرؽمقيمف اظمٌٝم

 :الدعوية وسيلتهم املبلغني استعنام كيفية -

إهنؿ زمٔمد ووع سمٙمؽ ايمقؽمٝمٙم٥م وايمتٟمىمد َمـ صالضمٝمتٜم٣م وايمتحٗمؼ َمــ صمـدواه٣م 

زمحثقا فمـ ؿمريؼ ٓؽمتٔمامهل٣م وىمٝمٖمٝم٥م سمٛمٖمٝمذه٣م يمٙمخروج هب٣م َمـ ضمٝمـز ايمٔمٙمـؿ ، وٞمٖمٔمف

ايمتْمٌٝمؼ ايمٔمٚمـقم ، هم٣مهتـدوا زمتقهمٝمـؼ َمــ اهلل سمٔمـ٣ملم إلم ايمْمريـؼ أيت  ايمٛمٓمري إلم

 . اظمًجد وهق اظمٛمْمٙمؼ إول يمٙمدفمقة : اظمتٚمثؾ دم

ٞمزل زمدي٣مر زمٛمل فمقف إن ايمذي َم٣م إهنؿ اَمتث٣مٓ زمًٝمد ايمدفم٣مة وأَم٣مَمٜمؿ حمٚمد

يمدفمقسمف َمًجد وم٣ٌمء، وَم٣م أن زمرىم٦م ٞم٣مومتف زمحـل أطمقايمـف َمــ زمٛمـل  زمٗم٣ٌمء ضمتك زمٛمل

  .ايمٛمج٣مر ضمتك اطمتط َمًجده وزمٛم٣مه يمدفمقسمف

إلم  افمتٚمدوا، أي مج٣مفم٥م ايمتٌٙمٝمغ اظمًجد َمٛمْمٙمٗم٣م يمـدفمقهتؿ همٜمـل َمــ اظمًـجد
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د ختـرج وسمٔمـقد إيمٝمـف وأؿمٙمٗمـقا فمـعم اظمًـجد ايمـذي ئمدوٞمـف اظمًجد، َمـ اظمًج

سمٖم٣مؤٓ، همقاهمؼ واومٔم٣مَمًجد ايمٛمقر " يمدفمقهتؿ

إذ اظم٣ًمصمد دم اإلؽمالم هل حمْم٣مت ايمٛمقر وإؾمٔم٣مفم٣مسمف، إذ همٝمٜمـ٣م يـتٔمٙمؿ ايمٔمٙمـؿ، 

 .ودفم٣مء وسمالوة يم٘مت٣مب اهلل فمز وصمؾ وسمزىمك إرواح زم٣ميمٔم٣ٌمدات َمـ صالة وذىمر

يـقضمك زمـف اظمًـجد َمــ  اب، وهتذب إطمالق ظمـ٣موزم٣مظم٣ًمصمد سم٘مت٤ًم أد  

 . ايمِمٚم٦م وضمًـ ايمًٚم٦م، وؿمٜم٣مرة ايمروح وٞمٓم٣مهم٥م ايمثقب وايمدن َمٔم٣م

ومد ووـع اظمٌٙمٕمـقن ايمِمـٖم٣مت ايمًـ٦م زمـدًٓ فمــ ومقافمـد 

 .  اإلؽمالم اخلٚمس وأرىم٣من اإليامن ايمًت٥م

صـالضمل ؽمقء ـمـ ومٌٝمح، همٜمؾ ووع دم َمٛمٜم٨م سمرزمقي إ! هذا واهلل 

حمـ٣مدة اإلؽمـالم زمـؼمك ومقافمـده وإمهـ٣مل ئمتـػم يمتْمٌٝمٗمٜم٣م وايمدفمقة فمـعم َمٗمتّمـ٣مه٣م 

أرىم٣مٞمف، وآؽمتٔم٣مو٥م فمٛمٜم٣م زمٕمغمه٣م

سمٗمقم فمعم اإليامن زم٣مهلل ويمٗم٣مئف وديٛمف، وإوم٣مم ايمِمالة وإيت٣مء ايمزىمـ٣مة، ة همٜمؾ دفمق

اهلل! إن يٗم٣مل همٝمٜم٣م ي٣م فمٌـ٣مد  ٚمؾ،ايمٖم٣موٙم٥م ، وايمٛمٝم٥م ايمِم٣مدوم٥م دم ايمٗمقل وايمٔم وإطمالق

 .أصح٣مهب٣م اؽمتٌديمقه٣م زمٗمقافمد اإلؽمالم وأرىم٣مٞمف

ؽمـٙمػ إَمـ٥م يـرى زمـف َمــ يٛمتًـ٤م إلم  ىمٝمـػ ايمٙمٜمؿ إن هذا هبت٣من فمٓمـٝمؿ،

 وصدره٣م ايمِم٣ميمح

وزمٔمد أن فمرو٦م زمٖمّمؾ اهلل سمٔم٣ملم أومقال ايمٔمٙمامء واظمُمـ٣ميخ دم هـذه اظمًـٟميم٥م، 
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ايمِمـٖم٣مت ايمًـ٦م، ومل  ٞمخٙمص يمميت: أٞمٛم٣م ٞمجد ايمُمٝمخ إيمٝم٣مس) رمحف اهلل (: ؽمـامه٣م

إرىم٣من ؽم٦م، وهل يمٝم٦ًم َمــ يًٚمٝمٜم٣م ىمام ؽمامه٣م اظمخ٣ميمٖمقن

 أم رأس ايمُمٝمخ )رمحف اهلل( زمؾ هل َمـ صٚمٝمؿ ايمديـ: 

ال إنه إال اهلل مَُّذمٌَّد رَُّسىُل انهَِّهف تىلمةضكتطيبة

، همـ١مذا ومٚمٛمـ٣م هبـ٣م هل ايمرىمـ إول دم اإلؽمالم وايمتل ٓ يِمح اإلؽمالم إٓ هبـ٣م

ومترٞم٣م فمٙمٝمٜم٣م ضمتك سمٟميت ضمٗمٝمٗمتٜم٣م دم ومٙمقزمٛم٣م، همال ٞمٔمٌد نمـغمه، وٓ ٞمحـ٤م ؽمـقاه، وٓ 

ٞمخ٣مف إٓ َمٛمف، وٓ ٞمرصمق أضمدا نمغمه، وٓ ٞمًٟمل ؽمـقاه، وٓ ٞمٔمتٚمـد إٓ فمٙمٝمـف وٓ 

ٞمًتٔمكم إٓ زمف، وٓ ٞمتٝمٗمـ إٓ فمٙمٝمف، وومٚمٛم٣م زمدفمقة ايمٛمـ٣مس إلم ذيمـؽ.. همـال أدري مل 

؟ هؾ دفمقٞم٣م يمٕمغم اهلل؟!.فم٣مب اظمخ٣ميمٖمقن فمٙمٝمٛم٣م

مَُّذمٌَّد رَُّسىُل انهَِّهكتىلمةيكتشطزضكتث و ضمه

ـَ وايمتل ٓ يِمح اإليـامن وايمٝمٗمـكم إٓ هبـ٣م، ومـ٣مل سمٔمـ٣ملم     هَمْٙمَٝمْحـَذِر ايميـِذي

ٌَُٜمْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمؿٌ  ٌَُٜمْؿ همِْتٛم٥ٌَم َأْو ُيِِمٝم ـْ َأَْمِرِه َأْن سُمِِمٝم سمٔم٣ملم ووم٣مل خُي٣َميمُِٖمقَن فَم

ـْ  ُة َِمـ ـغَمَ ـُؿ اخْلِ َٓ َُم٠ْمَِمٛم٥ٍَم إَِذا وَم٢َم اهلليُ َوَرؽُمـقيُمُف َأَْمـرًا َأْن َيُ٘مـقَن هَلُ ـٍ َو َوََم٣م ىَم٣مَن ظم٠ُِْمَِم

ـْ َئْمِص اهلليَ َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد َوؾي َواَلًٓ َُمٌِٝمٛم٣مً  َأَْمِرِهْؿ َوََم

 ـْ فَمِٚمـَؾ فَمَٚمـاًل ََمـ

يَمْٝمَس فَمَٙمْٝمِف َأَْمرَٞم٣م هَمُٜمَق َردٌّ 
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واومتديٛم٣م زم٘مؾ َم٣م صمـ٣مء زمـف، َمــ ومـقل أو ايمرؽمقل هم١مذا ومٚمٛم٣م زم٣مَمتث٣مل أَمر

همٔمؾ أو سمٗمرير أو صٖم٥م، وحترىمٛم٣م دم أرض اهلل ٞمـدفمق ايمٛمـ٣مس يمْم٣مفمـ٥م ايمرؽمـقل

وسمرك ضمٝمـ٣مة إنمٝمـ٣مر َمــ ايمٝمٜمـقد واَمتث٣مل أَمره، وآومتداء زمف دم ىمؾ ؾمئقن احلٝم٣مة، 

وايمٛمِم٣مرى واظمجقس واظمممىمكم ونمغمهؿ.. ومـ٣مم اظمخـ٣ميمٖمقن زم١ميمٗمـ٣مء ايمُمـٌف أَمـ٣مم 

رىمــ (   حمٚمـد رؽمـقل اهللٓ إيمف إٓ اهلل  ) ايمٛم٣مس يمٝمِمدوهؿ فمـ ايمًٌٝمؾ، أيمٝم٦ًم

 رىمكم َمـ ديـ اإلؽمالم.

 (: حمٚمد رؽمقل اهلل) ٓ إيمف إٓ اهلل يكتىلمةضكتطيبة

 ٕهن٣م يمٝمس اجلّٚم٥م، زم٣مظمٛم٣مهمع َمٙمٝمئ٥م وهل إؾمٝم٣مء أهؿّ  َمـ اظم٣ٌمرىم٥م هل ايم٘مٙمٚم٥م

 همٜمؿ دون ايمٗم٣مئٙمقن ي٘مرره٣م ايمتل ايمؼماٞمٝمؿ َمثؾ َمٔمٗمقيم٥م نمغم ؽمحري٥م سمرٞمٝمٚم٥م

، وايمٛمج٣مح ايمٖمقز هلؿ ي٤ًٌم إيمٖم٣مظ هبذه اظمجّرد ايمٛمْمؼ أن ويزفمٚمقن وإدراك،

 اظمٛم٣مهمع، هذه اظم٣ٌمرىم٥م ايم٘مٙمٚم٥م هذهسُمٛمِٝمٙمٛم٣م زمؾ، ايم٘مقن هلؿ ويًّخر

 ايمٔمٌد َمـ وإفمالن وأيمقهٝمتف، اخل٣ميمؼ زمرزمقزمٝم٥م واإلومرار زم٣ميمٔمٌقدي٥م َمٛم٣م اإلومرار ٕهن٣م

 زمذيمؽ ي٠مَمـ وزمٟمٞمفديٛم٣م وزم٣مإلؽمالم ٞمٌٝم٣ًّم وزمٚمحّٚمدٍ  ورزم٣م إهل٣م زم٣مهلل يرى زمٟمٞمف

 ايمتل اظم٣ٌمدئ هل َم٣م ٞمٔمرف أنّ  فمٙمٝمٛم٣م وصم٤م إومرار ايم٘مٙمٚم٥م أنّ  فمرهمٛم٣م وإذا، زم٣مإلطمالص

هم١من ، اإلومرار هذا زمٚمٗمت٢م فمٙمٝمٛم٣م وصم٦ٌم ايمتل إَمقر هل وَم٣م ايم٘مٙمامت، هبذه أومررٞم٣مه٣م

 ٞمممح ايمت٣ميمٝم٥م ايمًْمقر وذم، إومراًرا ُيًٚمك ٓ وإدراك همٜمؿ زمدون ىم٣ميمٌٌٕم٣مء اظمجرد ايمٛمْمؼ

 .وَمٗمتّمٝم٣مهت٣م وَمٖمٜمقَمٜم٣م ايم٘مٙمٚم٥م َمٔمٛمك زم٣مإلمج٣مل يم٘مؿ
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 فمٙمٝمف اهلل صعّم  اهلل رؽمقل حمّٚمد اهلل إٓ إيمف ٓ: مجٙمتكم َمـ َمرىم٥ٌم ايمْمٝم٥ٌم ايم٘مٙمٚم٥م

 .وؽمّٙمؿ

، وضمده اهلل زمٟميمقهٝم٥م إومراًرا اهلل، ؽمقى َم٣م رء ىمؾ إٞم٘م٣مر سمٔمٛملايمُمْمر إول:  

 وهق احلل وهق اخل٣ميمؼ وهق، اهلل إٓ َمٔمٌقد ٓ زمٟمن وٞمقومـ ٞم٠مَمـ زمٟمٞمٛم٣م َمٛم٣ّم وافمؼماهًم٣م

 فم٣ممل وهق، ويٚمٛمع وئمْمل، وُيذّل  ُئمزّ  ايمذي وهق، ويٚمٝم٦م حيٝمل ايمذي وهق ايمٗمٝمقم

 وٓ اإليمف وهق، زم٣مؿمؾ طماله َم٣م وىمؾ، احلؼ وهق زمْمـ وَم٣م ـمٜمر ٣مَم ئمٙمؿ،  ايمٕمٝم٤م

 اظمُِٚمٝم٦م وهق، نمغمه حمٝمل وٓ اظمحٝمل وهق، نمغمه طم٣ميمؼ وٓ اخل٣ميمؼ وهق نمغمه، إيمف

 .  نمغمه مُمِٝم٦م وٓ

 َمْم٣مع وٓ اظمْم٣مع وهق، ضمّؼ  زمف أَمرٞم٣م َم٣م وىمّؾ ، أَمره ؿمقع ىمٙمٜم٣م ايمٓمقاهر هذه     

 نمغمه يًتْمٝمع ٓ، ص٣مدوم٥م زمُم٣مئره، ضمؼ رؽمٙمف زمف صم٣مءت َم٣م وىمّؾ  ضمّؼ، ديٛمف، نمغمه

 زمًمء. يٟميت أن

ٌد  وايمُمْمر ايمث٣مين:) َٚمي ؽُمقُل  حمُّ  حمّٚمًدا اطمت٣مر سمٔم٣ملم اهلل زمٟمنّ  وسمِمديؼ إومرار اهلليِ ( ري

() وإٞمٌٝم٣مء ايمرؽمؾ صمٔمؾ ىمام ورؽمقًٓ  ٞمٌٝم٣ًّم همجٔمٙمف، اإلهلٝم٥م ايمرؽم٣ميم٥م حلٚمؾ 

 وئمٛمك، أمجٔمكم ايمٛم٣مس هلداي٥م فمٙمٝمف احل٘مٝمؿ ىمت٣مزمف أٞمزل سمٔم٣ملم اهلل وأنّ ، ايم٣ًمزمٗمكم

 ايمٛمٌّٝمكم طم٣مسمؿ وأّٞمف ضمّؼ  ورؽم٣ميمتف ٞمٌّقسمف زمٟمنّ  يٗمكمٍ  فمـ إفمالُٞمٛم٣َم زمرؽم٣ميمتف اإلومرار

 زممًما اهلل فم٣ٌمد َمـ فمًٌدا ىم٣من وأّٞمف، آطمر ورؽمقل ٞمٌلّ  أن ُئٌم٧م همٙمـ، واظمرؽمٙمكم

 ٞم٘مرَمف يم٘مٛمّٛم٣مو،  إهل٣م ٞمٔمتػمه وٓ ٞمٔمٌده ٓ وأّٞم٣م، َمٔمٌقدا أو إهل٣م ي٘مـ مل، خمٙمقوم٣م أو
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 إٞم٣ًمًٞم٣م ىم٣من، ايمٔم٣مظمكم وجلٚمٝمع يمٛم٣م أؽمقة أضمًـ وٞمٔمتػمه، َمٌٔمقث ىمٛمٌلّ  وٞمحؼمَمف

 .وآومتداء آسم٣ٌمع واصم٤م ىم٣مَمالً 

زُمٙمِـغ  َم٣م وىمّؾ ،  يمٙمتٌٙمٝمغ إيمٝمف ُأٞمزل َم٣م ىمّؾ  زمّٙمغ زمٟمَم٣مٞم٥م وأداه٣م اإلهلٝم٥م ايمرؽم٣ميم٥م محؾ     

ـْ  زُمٙمغ إيمٝمٛم٣م  وايمٗم٣مٞمقن، إهلٝم٥م همٟمواَمره زم٣مهلقى ومطّ  يٛمْمؼ ومل وزمٟمَمره، سمٔم٣ملم اهلل فِمٛمدِ  َِم

 . وايمتٌديؾ ايمتٕمٝمغم يٗمٌؾ ٓ ؽماموي وم٣مٞمقن فَمّٙمٚمٛم٣َم ايمذي

، ؽمغمسمف إٓ آسم٣ٌمع سمًتحؼ ؽمغمة وٓ، ؿمريٗمتف إٓ وايمٖمقز يمٙمٛمج٣مح ؿمريٗم٥م وٓ     

 طمغمه وايمٗمدر، أطمر وايمٝمقم واظمالئ٘م٥م وايم٘مت٤م ايمرؽمؾ فمـ زمف أطمػمٞم٣م َم٣م وىمّؾ 

 دون وٞمِمّدومٜم٣م هب٣م ٞم٠مَمـ اظمٕمٝم٣ٌمت ؽم٣مئر َمـ ونمغمه٣م روايمٛم٣م واجلٛم٥م وايمٗمٝم٣مَم٥م وذه

 . ٓ أم فمٗمقيمٛم٣م سمدرىمٜم٣م ؽمقاء ري٥ٌم

 .ونمقى وّؾ  فمٛمٜم٣م أفمرض َمـ وىمّؾ ، واهتدى رؾمد أواَمره اسمٌع َمـ وىمّؾ     

 َمٗمتّمٝم٣مت وايمتزاَم٣مت:

يتجعّم مم٣ّم ذىمرٞم٣م زمقوقح أّن ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم فمٜمد وَمٝمث٣مق يتحّتؿ زمٚمٗمتّم٣مه فمعم       

د إٓ اهلل سمٔم٣ملم وأن يْمٝمع أَمره دم ىمّؾ َم٣م صُٕمر وىمػُم، وخُيِّْمع ايمٔمٌد أن ٓ ئمٌ

ضمٝم٣مسمف دم مجٝمع ؾم٠موهن٣م حل٘مؿ اهلل سمٔم٣ملم همال يٟميت زمًمء دم ضمٝم٣مسمف ايمٖمردي٥م أو 

آصمتامفمٝم٥م إٓ ؿمٌٗم٣م يمٙمح٘مؿ اإلهلل، ٓ ي٠مشمر ضُم٘مؿ نمغمه فمعم ضم٘مٚمف ؽمقاء ىم٣من 

ٖمًف زمؾ يٌذل ىمّؾ َٕمغمه أو يمقايمده أو يمقيمده وٓ ُيٖمّّمؾ فمعم ضم٘مٚمف رنم٣ٌمت ٞم

ٞمٖمس وٞمٖمٝمس دم ؽمٌٝمؾ اهلل سمٔم٣ملم، هم١من ومٌّم هم٘مٟمّٞمف ُي٘مّذب ٞمٖمًف وخيٙمػ فمٜمده، 

وٓ ٞمخْمق طمْمقة إّٓ ىمام يٟمَمرٞم٣م اهلل سمٔم٣ملم ورؽمقيمف، ويمذيمؽ جي٤م فمعم ايمٔمٌد أن 
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ئمرف َم٣م هل إواَمر اإلهلٝم٥م اظمتٔمٙمٗم٥م زم٣ميمٔم٣ٌمدة واظمٔم٣مذة وىمٝمػ أَمرٞم٣م اهلل سمٔم٣ملم 

 زمتدزمغم ؾم٠مون احلٝم٣مة .

 اهلل َمع رازمْمتٛم٣م واؽمتح٘مٚم٦م إيامُٞمٛم٣م، سمٗمّقى ايمْمٝم٥ٌم ايم٘مٙمٚم٥م هبذه اهتٚمٚمٛم٣م وىمّٙمام    

 وايمٔمٙمقّ  ايمٖمالح وضم٣ميمٖمٛم٣م وأطمرة، ايمدٞمٝم٣م دم ايمًٔم٣مدة أزمقاب يمٛم٣م وسمٖمّتح٦م سمٔم٣ملم،

٠ْمَِمٛمكَِم ( ىُمٛمُتؿ إِن إفَْمَٙمْقنَ  َوَأٞمُتؿُ  ):وم٣مل ضمٝم٧م ايمٔمزيز اهلل ىمت٣مب دم اظمقفمقدان  (.1) َمُّ

 وخُيِّْمٔمقن سمٔم٣ملم زم٣مهلل ي٠مَمٛمقن ايمذيـ أي. (0() اظم٠ُْْمَِمُٛمقنَ  َأهْمَٙمَح  وَمْد  ): أيّم٣م ووم٣مل    

 . اإليامن ظمْم٣ميم٤م ضمٝم٣مهتؿ

ـّ        ايمٝمٗمكم مت٘مكم هق اظمٗمِمقد زمؾ،  زم٣مظمرام يٖمل ٓ ايمٝمٗمكم زمدون اظمجّرد ايمٛمْمؼ ويم٘م

 هل ّٞماموإ ٞمٖمًٔم٣م زمذاهت٣م جُتدي ٓ وايمقؽم٣مئؾ ايمٓمقاهر هذه زمٟمنّ  يقومـ ضمتك ايمٗمٙم٤م دم

 سمٟمشمغًما وايمقؽم٣مئؾ ايمٓمقاهر هذه يٚمأل أن فمعم َيٗمدر ايمذي طم٣ميمٗمٜم٣م، أَمر ؿمقع

 مل ىمٟمن صمٔمٙمٜم٣م وفمعم يٚمحقه٣م أن فمعم يٗمدر ىمام،  َمٛمٜم٣م ٞمٗمِمد َم٣م إلم سُمٖميض وجئمٙمٜم٣م

 أو إطمرى ايمٓمقاهر ؿمريؼ فمـ اظمٗمِمقد ُيٛمِٝمُٙمٛم٣َم أن وفمعم،  َمذىمقرٌ  رءٌ  َمٛمٜم٣م ي٘مـ

 . زمدوهن٣م ضمّتك

ـّ  زمت٣مسًم٣م، وايمقؽم٣مئؾ ايمٓمقاهر هذه يتٌع ٓ هم٣ميمٛمج٣مح        وايمٖمقز احلٗمٝمٗمل ايمٛمج٣مح ويم٘م

 اهلل صعّم  حمٚمد ايم٘مريؿ ٞمٌّٝمٛم٣م إيمٝمٜم٣م أرؾمدٞم٣م ايمتل احلٝم٣مة ؿمريؼ دم يٛمحٌم إصقم

 .  وؽمّٙمؿ فمٙمٝمف
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 وزمٗمدر (،) ٞمٌٝمف اسّم٣ٌمفمٛم٣م زمٗمدر إٓ ايم٘م٣مَمٙم٥م اإلهلٝم٥م ايمٗمدرة َمٓمٜمر ٞمُمٜمد يمـ وإّٞمٛم٣م     

 ايمٖمقز ئم٣مٞمٗمٛم٣م يمٙمممئم٥م ضمٝم٣مسمٛم٣م أطمّمٔمٛم٣م هم١مذا، ؽمغمسمف وصدق ؿمريٗمف زمِمح٥م يٗمٝمٛمٛم٣م

ٓسّم٣ٌمفمٜم٣م سمٔم٣ملم اهلل وهمٗمٛم٣م، ايمٓم٣مهرة إضمقال طم٣ميمٖمتٛم٣م َمٜمام وىمػُم  صُٕمر َم٣م ىمّؾ  دم

ضضيكتصفةضكتث وية  زم٣ميمٔمٌقدي٥م افمؼمهمٛم٣م أن زمٔمد :(ض)

َق  أن فمٙمٝمٛم٣م وصم٤م ٞمْمٝمٔمف، أن سمٔم٣ملم اهلل وفم٣مهدٞم٣م  ٞمٗمقم وأن، زمف افمؼمهمٛم٣م َم٣م ُٞمِمدر

 همريّم٥م أّول سمٟمدي٥م إلم همٙمٛم٣ٌمدر، ديٛمف وإضمٝم٣مء سمٔم٣ملم اهلل ؽمٌٝمؾ دم ايمٔمٚمٙمٝم٥م زم٣مخلْمقات

 سم٘مرره٣م وزمٚمٗمت٢م، اإلؽمالم دم همرو٦م فم٣ٌمدة أّول وهل ايمِمالة، وهك فمٚمٙمٝم٥م

ِٚمُؾ  هم١مهّن٣م يقَمًٝم٣م َمرات مخس  َمّرات، زم١موم٣مَمتٜم٣م ايم٘مريؿ ايمٗمرآن وأَمر، أىمػم أمهٝم٥م حَتْ

 ىمثغمة. ضم٣مدي٧مهمٝمٜم٣م أ ووردت

 زمرزمقزمٝم٥م وآفمؼماف، ايمٔمٌقدي٥م َمٓم٣مهر مجٝمع فمعم سمُمتٚمؾ صم٣مَمٔم٥م فم٣ٌمدة وايمِمالة     

ٌّل وفمٛمدَم٣م وومٝم٣مم، وؽمجقد ورىمقع وومراءة ذىمرٌ  همٜمل اخل٣ميمؼ،  وُٞمنع سمٔم٣ملم اهلل دافمل ُٞمٙم

 ىمؾ َمع ومٙمٌٛم٣م يُمتٕمؾ، َمقاصمٜمكم فمٙمٝمف وُٞمْٗمٌِؾ َُمٛم٣مصمكم طم٣ميمٗمٛم٣م يدي زمكم وٞمٗمقم اظمًجد إلم

 ويم٣ًمٞمٛم٣م وؽم٘مٛم٣مسمٛم٣م زمحرىم٣مسمٛم٣م طم٣ميمٗمٛم٣م وُٞمٔمّٓمؿ، ايمتٔمٌد دم أزمداٞمٛم٣م ؽُمالَمك َمـ ؽُمالَم٥مٍ 

 ُٞمٛم٣مصمٝمف ايمٔمٓمٝمؿ َمقٓٞم٣م زمحية زمٟمّٞمٛم٣م صم٣مزَمكم سمٔم٣ملم اهلل فمٓمٚم٥م وٞمًتحي، وومٙمقزمٛم٣م

 .ظمُمٝمئتف وٞمٚمتثؾ إلرادسمف وٞمخّمع إيمٝمف وٞمتّيع

 سمٔم٣ملم اهلل يمقصمف طم٣ميمِمكم واخلّمقع ايمتذيمّؾ  نم٣مي٥م دم صٙمقاسمٛم٣م ٞم٠مدي أن همٔمٙمٝمٛم٣م      

 زمِمقرهت٣م صالسمٛم٣م سم٘مقن ٓ أن صمٜمدٞم٣م وٞمًٔمك واإلضم٣ًمن اظمراوم٥ٌم َمـ يٚم٘مٛمٛم٣م َم٣م َمع

 اظمح٣مهمٓم٥م َمع وأفمامهل٣م أومقاهل٣م مجٝمع دم اخلّمقع زمتامم سم٘مقن زمؾ، همٗمط ايمٓم٣مهري٥م
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 أي)  اظمقفمقدة ايمٛم٣مهمٔم٥م ايمثامر َمـ فمٙمٝمٜم٣م يؼمسّم٤م َم٣م ضمٗمٝمٗم٥م زمِمٖم٥م وسم٘مقن ، فمٙمٝمٜم٣م

 ىَمٛمَْٜمٝمَِٜم٣م(  فمٙمٝمٜم٣م شمقازًم٣م هب٣م ُوفمدٞم٣م ايمتل ايمٛم٣مهمٔم٥م ايمثامر هذه زمحِمقل ايمٝمٗمكم َمع سم٠مدى

،  زمِمدومف صم٣مزَمكم ايم٘مريؿ ايمٛمٌلّ  زمف زممّم  َم٣م ومجٝمع وايمٖمالح،  واظمٛم٘مر ايمٖمحُم٣مء فمـ

 دٞمٝمقًي٣م أو ىم٣من ديٛمًٝم٣م احلٗمٝمٗمل ايمٛمج٣مح وإنّ  وايمٖمالح، يمٙمٖمقز إهلٝم٥م ؿمريٗم٥م زمٟمهّن٣م َمقومٛمكم

 . ٥ماإلهلٝم ايمٗمدرة أي إزرم احلٗمٝمٗمل اظمِمدر َمـ يٛمزل

 ايمٔمٌد وأنّ ، ايم٘م٣مَمٙم٥م ايمٗمدرة ص٣مضم٤م إلم يمٙمقصقل ؿمريؼ أومرب ايمِمالة وأنّ      

 () ايمٛمٌل صالة صالسمف دم اسمٌع وىمّٙمام ايمِمالة دم وطمّمقفًم٣م طمُمقفًم٣م زاد ىمّٙمام

 وىمّٙمام، أدفمٝمتف همتًتج٣مب اإلهلٝم٥م ايمرمح٥م إيمٝمف اجتٜم٦م فمٙمٝمٜمؿ اهلل روقان وأصح٣مزمف

 .حيت٤ًم ٓ ضمٝم٧م َِمـ ايمتٔمٌد زمػمىم٥م ايمٛمج٣مح سمٔم٣ملم اهلل زمٖمّمؾ إيمٝمف ؽم٣مرع صالسمف صٙمح٦م

 اظمْمٙمقب وصمٜمٜم٣م فمعم، ايمِمالة سمٟمدي٥م اؽمتْم٣مع إذا ايمٔمٌد أن ايمْمٌٝمٔمل وَمـ      

، ايمدائؿ اخلغم إلم اظمقصؾ اظمًتٗمٝمؿ ايمٌماط وؽمٙمؽ ايمُمٝم٣مؿمكم زمراشمـ َمـ يتخّٙمص

٣ًٌم فمٙمٝمف زمٟمنّ  اظمراوم٥ٌم وٓزَمتف  فمـ ٞمٖمًف همؼمسمدع ضمٝم٣مسمف دم زم٣مٓفمتدال يٟمَمره رومٝم

 زم٣مدرةٌ  َمٛم٥م سمٌدر ٓ ضمتك اإلهلٝم٥م إواَمر َمٔمرهم٥م إلم وسمتقق ايمٕمٖمٙم٥م وسمٟمَمـ، ٜمقاتايمُم

 هه دم ويْمٙم٤م وهن٣مًرا يمٝمالً  همٝمًٔمك رزّمف طَمْٙمِؼ  وَمع، رزّمف َمع فمالومتف دم سمزء

 سمٔم٣ملم اهلل ىمٙمٚم٥م إفمالء إلم ايمًٌٝمؾ يمف همٝمتٚمّٜمد وإلطمقسمف يمف اخلغم جيٙم٤م َم٣م وفمالٞمٝمتف

 . زمٝمٛمٜمؿ اظمقّدة ىفُمر وسمقشمٝمؼ اظمًٙمٚمكم ىمٙمٚم٥م وسمقضمٝمد
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 ويتٔمٙمؿ ايمِمٙمقات إوم٣مَم٥م إلم فِمٛم٣ميتف صُمـؾي  َمًٙمؿ ىمّؾ  يٌذل أن ايمث٣مين: هم٣مظمٌدأ       

  زم٣مإلضم٣ًمن وي٠مّدهي٣م، وؽمٛمٛمٜم٣م وواصم٣ٌمهت٣م وهمرائّمٜم٣م وأدفمٝمتٜم٣م ايمِمحٝمح٥م ؿمريٗمتٜم٣م

ايمرىمـ ايمث٣مين َمـ أرىم٣من اإلؽمالم،  ((ض))ضضأيمٝم٦ًم

ٗمـد صمـ٣مء دم هم، ، إٓ َمــ رضمـؿ ريب وفمِمـؿَمـ ضمٝم٣مة اظمًـٙمٚمكموايمتل ومد و٣مفم٦م 

ـْ  ٌَـ٣مِهقِمر احلدي٧م: فَم ـْ َرؽُمـقِل اهلليِ َأيِب ُأََم٣مََم٥َم ايْم ـي فُمـَرى  "وَمـ٣مَل:  ()، فَمـ يمُتٛمَْٗمَّمـ

ؽْماَل  ـّ اإْلِ ـ هُلُ ٌي٧َم ايمٛمي٣مُس زم٣ِميميتِل سَمٙمِٝمَٜمـ٣م، َوَأوي اَم اْٞمَتَٗمَّم٦ْم فُمْرَوٌة، سَمَُم ِم، فُمْرَوًة فُمْرَوًة، هَمُ٘مٙمي

اَلةُ  ـي ايمِمي ْ٘مُؿ، َوآطِمُرُه َٞمْٗمًّم٣م احْلُ

هم٣ميمِمالة آطمر رء يّمٝمع دم ضمٝم٣مة اظمًٙمؿ هم١مذا و٣مفم٦م ايمِمالة دم ضمٝمـ٣مة 

ع ايمِمـٙم٥م زمرزمـف، وضمتـك ايمـذيـ يِمـٙمقن اظمًٙمؿ همامذا زمٗمل َمـ ديٛمف، وومد ومْمـ

يٗمٖمقن ) إٓ َمـ رضمؿ ريب ( دم ايمِمـالة زمـكم يـدي اهلل زمٟمزمـداهنؿ وومٙمـقهبؿ دم 

ـْ ضُمَذْيَٖم٥مَ َمُم٣منمٙمٜمؿ، ىمام صم٣مء دم احلدي٧م ُل ََمـ٣م سَمْٖمِٗمـُدوَن وَم٣مَل فَم َأوي

ـاَلُة ، ـْ ِديـٛمُِ٘مُؿ ايمِمي ُُمقُع، َوآطِمُر ََمـ٣م سَمْٖمِٗمـُدوَن َِمـ ـْ ِديٛمُِ٘مُؿ اخْلُ ـي فُمـَرى  َِم َويَمُتٛمَْٗمَّمـ

كَمي  ؽْماَلِم فُمْرَوًة فُمْرَوًة، َويَمُٝمَِمٙمر ـْ ىَمـ٣مَن اإْلِ ـي ؿَمِريـَؼ ََمـ ـُٙمُ٘م ًْ ـي ضُمـٝميٌض، َويَمَت ٣مُء َوُهـ ًَ ايمٛمر
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ةِ  ٌَْٙمُ٘مْؿ ضَمـْذَو ايْمُٗمـذي ةِ  وَم َٓ زم٣ِميْمُٗمـذي ْمُِئـقَن ؿَمـِريَٗمُٜمْؿ، َو َٓ خُتْ َوضَمـْذَو ايمٛمئْمـِؾ زم٣ِميمٛمئْمـِؾ، 

ْٚمسِ خُيْْمِٟمُ  َٙمَقاِت اخْلَ ٣م: ََم٣م زَم٣مُل ايمِمي ـْ همَِرٍق ىَمثغَِمٍة هَمَتُٗمقُل إضِْمَدامُهَ ٌَْٗمك همِْروَمَت٣مِن َِم ُ٘مْؿ ضَمتيك سَم ، ٞمي
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اَم وَم٣مَل اهلليُ  ٌَْٙمٛم٣َم إِٞمي ـْ ىَم٣مَن وَم ٣ٌَمَرَك َوسَمَٔم٣ملَم  -يَمَٗمْد َوؾي ََم اَلَة ؿَمَردَمِ ايمٛميَٜمـ٣مِر َوُزيَمًٖمـ٣م سَم َوَأومِِؿ ايمِمي

ـَ ايمٙمي  ـَ َمر اىمِِري ـٝمرَئ٣مِت َذيمَِؽ ِذىْمَرى يمِٙمـذي ًي ـَ ايم ٌْ ٛم٣َمِت ُيْذِه ًَ ٓي ْٝمِؾ إِني احْلَ َٓ سُمَِمـٙمُّقا إِ

َٓ َُمٛم٣َمهمٌِؼ  طُْمَرى: إِياَمُن اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم زم٣ِمهلليِ ىَم١مِياَمِن اظمَْاَلئَِ٘م٥ِم ََم٣م همِٝمٛم٣َم ىَم٣مهمٌِر َو ْٕ ، ضَمـؼٌّ شَماَلشًم٣م، َوسَمُٗمقُل ا

٣ملِ  فَمعَم اهلليِ صمي ٣م ََمَع ايمدي مُهَ َأْن حَيْمُمَ

ُف وَمـ٣مل ـِ ََم٣ميمٍِؽ ريض اهلل فمٛمف، َأٞمي ـْ فَمْقِف زْم ، فَم ـِ ُٞمَٖمغْمٍ ٌَغْمِ زْم ـُ  :وفمـ صُم زَمْٝمـٛمَاَم َٞمْحـ

اَمِء، شُمؿي وَم٣مَل: َهَذا َأَواُن ايْمِٔمْٙمِؿ  (، َذاَت َيْقٍم، هَمٛمََٓمرَ صُمُٙمقٌس فِمٛمَْد َرؽُمقِل اهللِ ) ًي دِم ايم

ـُ يَمٌِٝمٍد: َأُيْرهَمُع ايْمِٔمْٙمُؿ َي٣م َرؽُمقَل  ـَ إَْٞمَِم٣مِر، ُيَٗم٣مُل يَمُف ِزَي٣مُد زْم َأْن ُيْرهَمَع، هَمَٗم٣مَل يَمُف َرصُمٌؾ َِم

٣مَءَٞم٣م؟ همَ  ًَ
ْٚمٛم٣َمُه َأزْمٛم٣َمَءَٞم٣م َوٞمِ إِْن  "(: َٗمـ٣مَل َرؽُمـقُل اهللِ )اهللِ، َوهمِٝمٛم٣َم ىمَِت٣مُب اهللِ، َووَمْد فَمٙمي

٣م ََمـ٣م  ، َوفِمٛمْـَدمُهَ ـْ َأهْمَٗمِف َأْهِؾ اظمَِْديٛم٥َِم، شُمؿي َذىَمَر َواَليَم٥َم َأْهـِؾ ايْم٘مَِتـ٣مزَمكْمِ ىُمٛم٦ُْم ٕـَُمٛمَُّؽ َِم

ـْ ىمَِت٣مِب اهللِ، فَمزي َوصَمؾي  ٣م َِم ـَ َأْوٍس زم٣ِمظمُْ ."فِمٛمَْدمُهَ اَد زْمـ ـُ ُٞمَٖمغْمٍ ؾَمدي ٌَغْمُ زْم ، هَمَٙمِٗمَل صُم َِمـعمي

ـِ ََم٣ميمٍِؽ، هَمَٗم٣مَل: َصَدَق فَمْقٌف، شُمـؿي وَمـ٣مَل: َوَهـْؾ  ـْ فَمْقِف زْم ِدي٧َم، فَم شَمُف َهَذا احْلَ هَمَحدي
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سَمْدِري ََم٣م َرهْمُع ايْمِٔمْٙمِؿ؟ وَم٣مَل: وُمْٙمـ٦ُم: َٓ َأْدِري، وَمـ٣مَل: َذَهـ٣مُب َأْوفِمَٝمتِـِف، وَمـ٣مَل: َوَهـْؾ 

ُل َأْن ُيْرهَمَع؟ ُُمـقُع، ضَمتيـك َٓ  : وَم٣مَل: وُمْٙمـ٦ُم: َٓ َأْدِرى، وَمـ٣مَل  سَمْدِري َأيُّ ايْمِٔمْٙمِؿ َأوي اخْلُ

 سَمَ٘م٣مد سَمَرى طِم٣مؾَمًٔم٣م

ْرَداِء، و ـِ ايِب ايمـدي ـِ ُٞمَٖمغْمٍ فَمـ ٌْغَمِ زْم ـِ ازمِٝمِف، صُم ، فَم ـِ ُٞمَٖمغْمٍ ٌَغْمِ زْم ـِ صُم ـِ زْم مْحَ ٌِْد ايمري ـْ فَم فَم

ٌَ وَم٣مَل ىُمٛمي٣م ََمَع َرؽُمقِل اهلليِ ) اَمِء شُمؿي وَم٣مَل ( هَمَُمَخَص زمِ ًي ِه إلَِم ايم َهَذا َأَواُن خُيْـَتَٙمُس  :ٌَمِ

ءٍ  َٓ َيْٗمِدُروا َِمٛمُْف فَمعَم َرْ ـَ ايمٛمي٣مِس ضَمتيك  َْٞمَِم٣مِريُّ  ،ايْمِٔمْٙمُؿ َِم ْٕ ـُ يَمٌِٝمٍد ا َيـ٣م  :هَمَٗم٣مَل ِزَي٣مُد زْم

َتَٙمُس َِمٛمي٣م َووَمْد وَمَرْأَٞم٣م ايْمُٗمْرآَن هَمـقَ  ـ٣مَءَٞم٣م ا َرؽُمقَل اهلليِ َوىَمْٝمَػ خُيْ ًَ
ـُف َويَمٛمُْٗمِرَئٛميـُف ٞمِ هلليِ يَمٛمَْٗمَرَأٞمي

ـْ هُمَٗمَٜم٣مِء َأْهِؾ اظمَِْديٛم٥َِم َهـِذِه  ":َوَأزْمٛم٣َمَءَٞم٣م هَمَٗم٣مَل  َك َِم فَُمدُّ َٕ َؽ َي٣م ِزَي٣مُد إِْن ىُمٛم٦ُْم  شَم٘مَِٙمْتَؽ ُأَمُّ

ْٞمِجٝمُؾ فِمٛمَْد ايْمَٝمُٜمقِد َوايمٛميَِم٣مَرى هَماَمَذا ُيْٕمٛمِل فَمٛمْٜمُ  ٌَـغْمٌ ، " ؿْ ايمتيْقَراُة َواإْلِ هَمَٙمِٗمٝمـ٦ُم  :وَم٣مَل صُم

٣مَِم٦ِم  ـَ ايمِمي ٣ٌَمَدَة زْم سُمـُف  :وَم٣مَل  ،فُم ْرَداِء هَمَٟمطْمػَمْ َٚمُع ََم٣م َيُٗمقُل َأطُمـقَك َأزُمـق ايمـدي ًْ َٓ سَم وُمْٙم٦ُم َأ

ْرَداءِ  :وَم٣مَل  ،زم٣ِميميِذي وَم٣مَل  ـَ  ،َصَدَق َأزُمق ايمدي ِل فِمْٙمـٍؿ ُيْرهَمـُع َِمـ شَمٛميَؽ زمِـَٟموي ضَُمدر َٕ إِْن ؾِمْئ٦َم 

اَمفَم٥ِم هَماَل سَمَرى همِٝمِف َرصُماًل طَم٣مؾِمًٔم٣مايم ِجَد اجْلَ ًْ ُُمقُع ُيقؾِمُؽ َأْن سَمْدطُمَؾ ََم ٛمي٣مِس اخْلُ

همٛمح٣مول أن ٞمحًـ صالسمٛم٣م وٞمِمقم زم٣مخلُمقع واخلّمقع وٞمتٚمرن فمـعم ذيمـؽ 

وٞمـدفمق ايمٛمـ٣مس يمٙمِمـالة  ،ل اهلل أن يٖمتح فمٙمٝمٛم٣م َمـ أهارهـ٣مٟمزم٘مثرة ايمتْمقع، وٞمً

 رب ايمٔم٣مظمكم، وٞمقصمف ايمٛمـ٣مس وىمـذيمؽ أٞمٖمًـٛم٣م همٚمــ ذات اخلُمقع واخلّمقع هلل

 ىم٣مٞم٦م يمف ضم٣مصم٥م همٙمٝمِمؾ ويٗمؼمب َمـ رزمف ويًٟميمف ضم٣مصمتف.. همٜمؾ دم ذيمؽ فمٝم٤م. 
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أَا عٔ صف١ ايعًِ ٚايرنس
 َمــ يمٙمٔمٙمـؿ َمـ٣م ُيٛم٘مـر أضمـد إرض وصمـف فمعم أن يقصمد ٓ همٙمٔمٙمف ايمٔمٙمؿ أَم٣م     

 هم٣مإلٞمًـ٣من ايمٌٜمـ٣مئؿ، ؽمـ٣مئر فمــ اإلٞمًـ٣من متّٝمز ايمتل اخل٣مصٝم٥م همٜمق واظم٘م٣مٞم٥م، إمهٝم٥م

 همـ١منّ  صمًـٚمف زم٘مـػم وٓ، َمٛمف أومقى وايمٔمجؾ إؽمد هم١منّ  ؾمخِمٝمتف زمٗمقة ٓ ذيػ

 هم١منّ  زمٟمىمٙمف وٓ،  َمٛمف أؾمجع إؽمد هم١منّ  زمُمج٣مفمتف وٓ،  صمث٥م َمٛمف وأىمػم أفمٓمؿ ايمٖمٝمؾ

 ايمـذي ايمٔمٙمـؿ هـق وهـذا،  همٗمـط زمٔمٙمٚمـف ذيٌػ  اإلٞم٣ًمن زمؾ َمٛمف زمْمٛم٣ًم أوؽمع ايمثقر

 ضُمـرم ايمٔمٙمـؿ َمــ اظمرء ضُمِرمَ  هم١مذا،  ونمغمه٣م وايمثقر وايمٖمٝمؾ إؽمد َمـ أهمّمؾ جئمٙمف

 ؽمـٚمقّ  إلم ايمـذّل  ضمّمـٝمض َمـ ايمٌمم يرهمع ايمذي ايمًالح هق وايمٔمٙمؿ، ايمٖمّمؾ َمـ

 . وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اهلل إلم ويقصٙمف ايمُمٝم٣مؿمكم زمراشمـ َمـ وخيّٙمِمف ايمٔمزّ 

 رإذىمـ٣م أو اظمـٟمشمقرة إدفمٝمـ٥م فمـعم اظمقاـمٌـ٥م هـق ايمـذىمر يمتذّوق ؿمريؼ وأول      

 إٓ ايمٝمقَمٝمـ٥م أفماميمـف َمــ فمٚمال يؼمك ٓ أن همٝمًٔمك، ايم٘مريؿ ايمٗمرآن وسمالوة اظمًٛمقٞم٥م

 دافمًٝم٣م همٝمِمٌح، إدفمٝم٥م َمـ ايمٛمٌقي٥م إضم٣مدي٧م دم ورد َم٣م وزمٔمده زمف ايمٗمٝم٣مم ومٌؾ ويٗمرأ

 دافمًٝمـ٣م اظمًـجد ويـدطمؾ دافمًٝمـ٣م ويممب دافمًٝم٣م ويٟمىمؾ دافمًٝم٣م ويًتٝمٗمظ دافمًٝم٣م ويٛم٣مم

 فمٚمؾ ىمّؾ  زمداي٥م فمٛمد وه٘مذا ىمّٙمٜم٣م، اظمٟمشمقرة إدفمٝم٥م ًئ٣موم٣مر ويتقوٟم دافمًٝم٣م َمٛمف وخيرج

، يمـف ايم٘مقن وطمّمقع اخل٣ميمؼ فمٓمٚم٥م يًتحي دفم٣مء ىمّؾ  ومراءة وضمكم هن٣ميتف، وفمٛمد

 يمتالوة يمف يتٝمن َم٣م أووم٣مسمف َمـ ويقهمر وايمِمالة زم٣مإليامن زمف فمٜمد ايمذي فمٜمده وجتديد

 آدازمـف َمرافمًٝمـ٣م يتٙمـقه زم٣ميمٙمٕمـ٥م، ضمـظ يمـف ىم٣من إذا َمٔم٣مٞمٝمف دم ويتٚمٔمـ، ايم٘مريؿ ايمٗمرآن

 ايمٖمـالح أزمـقاب يمـف ويٖمـتح اخل٧ٌم َمـ روضمف ويزىّمل ويْمٜمره ومٙمٌف دم ي٠مشّمر زمٟمّٞمف وَمقومٛم٣ًم

 . وايمٛمج٣مح
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وايمقاصم٤م فمعم ىمّؾ َمًٙمؿ وَمًٙمٚم٥م أن حُيِّمٙمقا فمعم َمٗمداٍر َمــ ايمٔمٙمـؿ ي٠مّهٙمـف 

يمتٟمدي٥م واصم٣ٌمسمف وهمرائّمف ؿمًٌٗم٣م يمٙمممئم٥م اظمْمّٜمرة ، وٓ يدع ٞمٖمًف سَمٗمتٛمع زمٟمّن ايمٔمٙمـقم 

ـتذىمِر ايمـّديـ دم زمـدء فمٜمـده ضمٝمـٛمام ٓ سم٘متً ًْ ٤م إٓ دم اظمٔم٣مهد واجل٣مَمٔم٣مت، زمؾ َي

ىم٣مٞم٦م ايمِمح٣مزم٥م ريض اهلل فمٛمٜمؿ يتٜم٣مهمتقن فمـعم ؿمٙمـ٤م ايمـديـ همٙمـؿ سم٘مــ يمـدهيؿ 

صم٣مَمٔم٣مت وَمٔم٣مهد، وإّٞمام ىمـ٣من ايمٛمٌـّل فمٙمٝمـف أهمّمـؾ ايمِمـالة وايمتًـٙمٝمؿ ئمّٙمٚمٜمـؿ 

ئمّٙمٚمـقن ايم٘مت٣مب واحل٘مٚم٥م وهؿ ي٠مدون أفمامهلؿ ايمٝمقَمٝمـ٥م، وهـؿ ىمـ٣مٞمقا زمـدورهؿ 

 أطمريـ مم٣ّم سمٔمّٙمٚمقا .

هم٣مسّم٣ٌمفًم٣م هلؿ يٟمطمذ فمعم ٞمٖمًف أن يتٔمّٙمؿ َمـ ايمّديـ َم٣م سمٝمن يمف يقَمًٝم٣م، همٝمحيـ إلم 

جمٙمس ايمٔمٙمامء وايمِمٙمح٣مء، ويٗمْمػ َمـٛمٜمؿ زهـرات ايمـّديـ، ويٗمـرأ َمــ ايم٘متـ٤م 

ايمديٛمٝم٥م وٓ ؽمٝمام ايمٗمرآن ايم٘مريؿ واحلدي٧م ايمٛمٌقي ايممميػ، وحي٣مول أن يّْمٙمع فمعم 

فمٝم٥م همٝمام يتٔمٙمؼ زمٚمٜمٛمتف وفمٚمٙمف، همٚمثاًل : يتٔمّٙمؿ ايمت٣مصمر أضم٘م٣مم ايمتج٣مرة إضم٘م٣مم ايممم

وإصمغم أضم٘م٣مم إصمرة، هم٣مظمٌدأ ايمث٣ميم٧م هلذه ايمدفمقى اإليامٞمٝم٥م هق آهـتامم زمـذىمر 

اهلل سمٔم٣ملم وىم٤ًم ايمٔمٙمؿ ايمديٛمل، وفمٛمد َمقاـم٥ٌم ايمٔمٌد فمعم هذه إَمقر ايمثالشم٥م ٓ زمّد 

ٗمٝمؿ، وُيُمٔمر ومٙمٌف زمحالوة اإليـامن، وسم٘مـقن أن جيد ٞمٖمًف سمتقصّمف إلم ايمٌماط اظمًت

٤ٌّم إيمٝمف اإليامن ويزيـ دم ومٙمٌف، وُي٘مّره إيمٝمـف ايم٘مٖمـر وايمٖمًـقق  ايمٛمتٝمج٥م ؿمًٌٔم٣م أن حُي

 وايمٔمِمٝم٣من، همٝمًت٣مء َمـ ايمٔمٝمش اظمٔمقّج، ويُمت٣مق إلم إوم٣مَم٥م ايمّديـ زمتامَمف 
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وٓ  هب٣مهمال ئمرف اهلل إٓ فأمي ضكأليتي ضض

ئمٌد إٓ هب٣م، وهب٣م سمٔمرف َمراد اهلل َمٛمؽ دم ىمؾ ضم٣مل، وىمٝمػ سم٠مدي َمـراد اهلل َمٛمـؽ 

   .زمام ذع اهلل

جتٔمؾ ايمٔمٌد دم َمٔمٝم٥م اهلل سمٔم٣ملم، وخترصمف َمـ ايم٘مػم وَمــ يكتث وييةض

 .هبام ٣مف. همام أمجؾ ه٣مسمكم ايمِمٖمتكم يمق حتٙمٝمٛمفمٓمٚم٥م اهلل وطمُمٝمت ٌفومٙم دم يٟميت ، وايمٛمٖم٣مق

فمٛمدَم٣م يِمّح ؽمٙمقك ايمٔمٌد َمع اهلل سمٔم٣ملم َيُمت٣مق ٚأَا صف١ اإلنساّ ٚحطٔ اخلًل

إلم حتًكم ؽمٙمقىمف َمع فم٣ٌمد اهلل سمٔم٣ملم، ىمام يُمت٣مق إلم َمُم٣مرىمتٜمؿ دم احلالوة ايمتل 

 .سمذّوومٜم٣م هق زمٛمٖمًف

ِمح يمف وسمٟمدي٥م َم٣م يمف وَمٕمزى هذا اظمٌدأ هق ايمتٔمّرف فمعم َم٘م٣مٞم٥م اظمًٙمؿ وايمٛم

فمٙمٝمٛم٣م َمـ ضمٗمقق دون ايمْمٚمع دم أن ي٠مّدي هق ضمٗمقومٛم٣م، همٔمعم ىمؾ َمًٙمؿ أن حيؼمم 

ٌّف ويٛمِمح يمف َمٜمام ؽم٣مءت ضم٣ميمتف ايمديٛمٝم٥م، وَمٜمام اٞمحط َمًتقاه ايمدٞمٝمقي  أطم٣مه وحي

همٝمٔم٣مَمٙمف زمرهمؼ ويمكم وخيٖمض صمٛم٣مضمف يمٙم٘مٌغم وايمِمٕمغم وٓ يت٘مػّم وٓ يتٔم٣مـمؿ فمعم 

٥ٌّم فم٣ٌمد اهلل سمٔم٣ملم زمٚم٘م٣مرم أطمالوم٥م وضمًـ َمٔم٣مَمٙمتف ويمْمػ  أضمد، زمؾ يًتجٙم٤م حم

صٛمٔمف ، وُي٣ٌمدر َمـ ئمرف وَمـ ٓ ئمرف زم٣ميمتحٝم٥م، وإذا ضمّٝم٣مه أضمد زمتحٝم٥م رّده٣م 

زمٟمضمًـ َمٛمٜم٣م،ويٙمٗمك ىمّؾ واضمد زم٣ميمٌُم٣مؾم٥م وايمٌمم وايمْمٝم٤م وضُمًـ اخلٙمؼ وإدب 

 ويتقدّد إيمٝمٜمؿ، وٓ َئِمُد أضمًدا إٓ وَيِٖمل زمف، ويٛمِم٦م إلم أطمٝمف َم٣م مل يتحدث
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زم٣ميمٙمٕمق، وُيٗمٌؾ فمٙمٝمف ويقؽّمع يمف اظمجٙمس، وُيقوّمر ىمّؾ ىمٌغم ويرضمؿ ىمّؾ صٕمغم، 

ويتحعّم زم٣مٕطمالق ايمٖم٣موٙم٥م ىمّٙمٜم٣م، ويقاصؾ اظمٔمرهم٥م فمعم َم٣م أَمر زمف ايمرؽمقل ايم٘مريؿ 

()  َمـ إطمالق ايمٖم٣موٙم٥م، ويتٌع ؽمغمسمف وؽمغمة أصح٣مزمف، ويّْمٙمع فمعم ضُمًـ

د إلىمرام أطمٝمف اظمًٙمؿ َمٔمتٗمًدا زمٟمّن سمٔم٣مَمٙمٜمؿ، ويتٔم٣مَمؾ ىمام ىم٣مٞمقا يتٔم٣مَمٙمقن، وجُي٣مه

ايمّرمح٥م اإلهلٝم٥م اظمٛمُمقدة ٓ سمٛمزل فمعم اظمجتٚمع إٓ زمٚمامرؽم٥م أطمالق ايمٛمٌل فمٙمٝمف 

ايمِمالة وايمًالم

همٌٜمذا سمٟمسمك اظمح٥ٌم همٝمام زمٝمٛمٛم٣م وٞم٠مدى ضمٗمقق نمغمٞم٣م فمٙمٝمٛم٣م، همام أمجٙمٜمام َمــ صـٖم٥م؟!! 

ٚمؾ:) اإليامٞمٝمـ٣مت وايمٔمٗم٣مئـد: أن همٗمد يٛمدرج حتتٜمام شمالشم٥م أمخ٣مس ايمديـ، ٕن ايمـديـ يُمـ

سم٠مَمـ زم٣مهلل وَمالئ٘متف وىمتٌف وايمٝمقم أطمر وايمٗمدر طمغمه وذه َمـ اهلل سمٔم٣ملم، وايمٔم٣ٌمدات، 

  واظمٔم٣مَمالت، واظمٔم٣مذات، وإطمالق

.سمُمٚمؾ اإليامٞمٝم٣متفايصف١ األٚىل

 وهل أهؿ ايمٔم٣ٌمدات) ايمِمالة (.:ٚايصف١ ايجا١ْٝ

 ظمٔم٣مَمالت واظمٔم٣مذات وإطمالق(.) سمُمٚمؾ ااإلنساّٚايصف١ ايسابع١

. . سمٔمـ٣ملم ازمتٕمـ٣مء وصمـف اهلل رءفمٚمـؾ ىمـؾ وهـل  :اإلطمـالصٚايصف١ اخلاَط١

 وايمذي ٓ يٗمٌؾ فمٌقدي٥م ايمٔمٌد إٓ زمف.

 ص٣ميمح فمٚمؾ ىمؾ هم١من، ايمٔمٚمؾ يمٗمٌقل إؽم٣مد احلجر هق هم٣مإلطمالص 

 ٚمٙمٛم٣موأفم ايمٛمٓمر أٞمٔمٚمٛم٣م وإذا إطمالص، نمغم َمـ سمٔم٣ملم اهلل ٞمٓمر دم يمف ومٝمٚم٥م ٓ وضمًـ

 فمٚمؾ طمال هم١مذا، درصم٣مسمف اطمتٙمٖم٦م وإن ايمممك يّم٣مّده اإلطمالص أنّ  فمٙمٚمٛم٣م ايمٖم٘مر
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 زمد همال، اخلٖملّ  ايمممك هق وايمّري٣مء ري٣مًء، ي٘مقن أن َمـ أومّؾ  همال اإلطمالص َمـ

 َمـ ضمظٍّ  ىمّؾ  أنّ  دائاًم  يذىمر وأن سمٔم٣ملم، اهلل وصمف إٓ زمٟمفماميمف يٗمِمد ٓ أن يمٙمٔمٌد

 ايمٔمٚمؾ إلم سمْمرق إذا ايمٗمٙم٤م إيمٝمٜم٣م ويٚمٝمؾ سايمٛمٖم إيمٝمٜم٣م سمًؼميح ايمتل ايمدٞمٝم٣م ضمٓمقظ

 زم٣مفم٧م ٓ ايمذي هق ايمٔمٚمؾ َمـ اخل٣ميمص وأنّ ، إطمالصف زمف وزال صٖمقه، زمف سم٘مّدر

 . سمٔم٣ملم اهلل َمـ ايمتٗمّرب ؿمٙم٤م إّٓ  فمٙمٝمف

 سمٔم٣ملم هلل ايمديـ إضمٝم٣مء ؽمٌٝمؾ دم ؽمّٝمام وٓ ىمٙمف اجلٜمد ي٘مقن أن يتحّتؿ هٛم٣م وَمـ

، ؽمٚمٔم٥م أو صم٣مه أو َمٛمزيم٥م ؿمٙم٤م فمـ هم٣مرنًم٣م ايمٗمٙم٤م وي٘مقن، دٞمٝمقي نمرض يُمقزمف ٓ

 وأنّ ، ايمِم٣محلكم وأسم٣ٌمفمٜمؿ إٞمٌٝم٣مء ؾمٔم٣مر هق اخل٣ميمص اجلٜمد زمٟمنّ  َمقومٛم٣ًم وي٘مقن

 ٓضم٦م وإن اخل٣ميمص اجلٜمد هذا زمٖمّمؾ َمٌمافمٝمٜم٣م فمعم سمٖمتح ايمًٔم٣مدة أزمقاب

 هذا أنّ  ايمٔمٝمقن يمٌٔمض ـمٜمر وإن أي)  خم٣ميمٖم٥م ايمٔمٝمقن زمٔمض دم ايمٓم٣مهرة إؽم٣ٌمب

 .( ؿمريؼ وؿمقل ٗم٥موَمُّم  اَمتح٣من همٝمف اجلٜمد

 وذزمف، وأىمٙمف وومٔمقده، ومٝم٣مَمف دم ٞمٖمًف حم٣مؽم٥ٌم ايمٔمٌد يقاصؾ أن اظمٌدأ هذا همٚمٕمزى

 َمٜمٝمٚمٛم٣ًم فمٙمٝمف أنّ  ووم٦م ىمّؾ  دم ويًتحي ، وؽم٘مٛم٣مسمف ضمرىم٣مسمف مجٝمع ودم ويٗمٓمتف، وٞمقَمف

 ٞمٖمًف حي٣مؽم٤م مل همٚمـ، ايمقريد ضمٌؾ َمـ إيمٝمف أومرب وهق ٞمٖمًف زمف سمقؽمقس َم٣م ئمٙمؿ

 . ضمناسمف داَم٦م

،  واظمرؽمٙمكم إٞمٌٝم٣مء فمعم ه٣من َم٣م فمٙمٝمف ه٣من ايمدٞمٝمقي٥م اظمْم٣مَمع َمـ ومٙمٌف تخٙمصاؽم وإذا

 اظمْمٙمقب ايمقصمف فمعم فم٣ٌمده ٞمحق أو رزّمف ٞمحق ىم٣من ؽمقاء، واصمٌف ىمّؾ  ي٠مّدي أن واؽمتْم٣مع

  ايمٛم٣مهمٔم٥م ايمثامر فمٙمٝمف سمؼمسّم٤م ايمذي
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ٚايصف١ ايطادض١ ايدع٠ٛ
 احلٝم٣مة إصمراء دم يمٙمتٚمّرن ايمٝمقَمّٝم٥م َمُم٣منمٙمٛم٣م فمـ ايمتخقّم  هق هذه ايمِمٖم٥م وَمٕمزى

 إلم أطمريـ ودفمقة، وايمتًٙمٝمؿ ايمِمالة أهمّمؾ ص٣مضمٌٜم٣م فمعم ايمٛمٌقّي٥م ايمًٛم٥ّم فمعم

 دون _ ٞمًتْمٝمع ٓ أٞمٛم٣م إولم ايمِمٖمح٣مت دم ومٙم٦م ىمام هم١مّٞمف، واجلٜمد ايمتٚمّرن

 يمٙمٛمزه٥م ُٞمقهّمر ىمام ايمُمٜمر دم أي٣مًَم٣م أو ايمٔم٣مم دم ؾمٜمقًرا فمٙمٝمٛم٣م ٞمقهّمر أنّ  _ َم٣م صٔمقزم٥م

 ازمتٕم٣مءً  ايمتزىمٝم٥م إلم إطمقاٞمٛم٣م ودفمقة ٞمٖمقؽمٛم٣م يمتزىمٝم٥م ايمٖمؼمة هذه وٞمٗميض وآؽمتجامم،

، احلًٛم٥م إؽمقة شم٣مٞمٝم٥م ىمّؾ  دم ٞمّتٌع أن ايمٖمؼمة هذه دم وٞمًٔمك، سمٔم٣ملم اهلل يمقصمف

 فمـ ٞم٣مهكم زم٣مظمٔمروف آَمريـ ؽم٣مصمديـ راىمٔمكم ضم٣مَمديـ فم٣مزمديـ سم٣مئٌكم وٞم٘مقن

 وَمٛمف ويّمّحل تٔم٤مي ايمذي هق اجل٣مهد وصم٣مهديـ، و اهلل حلدود ضم٣مهمٓمكم اظمٛم٘مر

٣مِهٌد جُم٣َمِهٌد  "(: ) ومقيمف ُف جَلَ   سمٔم٣ملم. اهلل ديـ إلضمٝم٣مء( 1) "إِٞمي
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 سمٔم٣ملم اهلل أَمرٞم٣م ظم٣ِم ؿمٌٗم٣م إٓ ومقٓ ٞمٗمقل فمٚمال وٓ ٞمٔمٚمؾ وٓ طمْمقة ٞمخْمق همال

 ؽمٌٝمؾ دم اجلٜم٣مد هم١منّ  اجلٜم٣مد، َمـ ٞمقع سمٔم٣ملم اهلل ؽمٌٝمؾ دم اخلروج وهذا، ورؽمقيمف زمف

٣م يمٝمس () اهلل ـّ ، همح٤ًم زم٣ميمٗمت٣مل خمتِمًّ  هق سمٔم٣ملم اهلل ؽمٌٝمؾ دم اجلٜم٣مد ويم٘م

 .ذيمؽ فمعم واظمث٣مزمرة هب٣م وايمتٚمًؽ () رؽمقيمف وؽمٛم٥م اهلل ىمت٣مب إلم ايمدفمقة

 يقًَم٣م ٕرزمٔمكم ىم٣من إذا زم٣ميمدفمقة اخلروج هذا أنّ  فمعم واظمُم٣مهدة ايمتجرزم٥م وسمدّل 

 ىمّؾ  َمـ يقًَم٣م ٞمجتٚمع أن وأدٞم٣مه، اظمٗمِمقد ٞمٝمؾ فمعم َمٔم٣مون طمغم همٜمق فم٣مم ىمّؾ  دم

 (.1)  ايمًت٥م اظم٣ٌمدئ فمعم وٞمتٚمّرن سمٔم٣ملم اهلل َم٣ًمصمد َمـ َمًجد دم أؽمٌقع

ٖٚرٙ ايصف١ هلا أزبع َكاصد
ايمٔمـ٣ممل فمعم َمًـتقى  هلل سمٔم٣ملم، وٞمممه٣م دم إرض يم٘م٣مَمٙم٥مايمٔمٌقدي٥م احتٗمٝمؼ األٍٚ

 .ايمٗمٝم٣مَم٥ملم يقم ىمٙمف إ

 .ايمٗمٝم٣مَم٥ميقم  لمايمٔم٣ممل ىمٙمف إ ىفمعم َمًتق () يمٙمٛمٌليم٘م٣مَمؾ ا آسم٣ٌمعحتٗمٝمؼ  ايجاْٞ

                                                                                                                        

()

 ()

()



  

 

 

 1جملد  – األمة سلف وفهه والسنة تابالك ضوء الست يف الصفات

108 

فمعم ىمـؾ َمًـٙمؿ وَمًـٙمٚم٥م هلدايـ٥م  ايمٛمٌقةٞمٝم٣مزم٥م  دم اظمًئقيمٝم٥محتٚمؾ وحتٚمٝمؾ ايجايح

 مجٝمع ايمٌمم.

 .؟ اظمقتظم٣م زمٔمد  آؽمتٔمداديسابعا

همٙمٝمس ىمؾ ايمٛم٣مس يٗمقَمقن هبذه إرىم٣من يمٔمدم وصمقد أَا ايصّٛ ٚايصنا٠ ٚاحلج

 زمٗمٝم٥م إرىم٣من. همٚمـ ومقي فمٛمده ايمرىمـ إول اإليامن ومقي٦م فمٛمده، آؽمتْم٣مفم٥م

 همٌذيمؽ ي٘مٚمؾ ايمديـ فمٛمد ايمٔمٌد.     

وأضمًـ َم٣م ومٝمؾ فمـ اظم٣ٌمدئ ايمًت٥م، وَمٛمٜم٨م ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس ايمٔمٚمقم دم     

ايمدفمقة إلم اهلل، هق َم٣م وم٣ميمف سمٙمٚمٝمذه وطمٙمٝمٖمتف اظمحدث ايم٘مٌغم، وايمدافمل ايمٔمٓمٝمؿ، 

ًت٥م ايمُمٝمخ حمٚمد يقؽمػ ايم٘م٣مٞمدهٙمقى ضمٝم٧م يٗمقل: افمتٗمد ايمُمٝمخ أن هذه اظم٣ٌمدئ ايم

(، وهل يمٝم٦ًم ىمام همٜمٚمٜم٣م ايمٔم٣مَم٥م، يمٝم٦ًم إٓ إفمامل ايمٖم٣موٙم٥م ايمتل ٞم٣مدى هب٣م ايمٛمٌل )

 زمؾ هل ايمًٙمقك ايمذي همٜمٚمٛم٣مه وأهمٜمٚمٛم٣مىمؿ إي٣مه . 

أَم٣م إفمامل ايمتل يدفمق إيمٝمٜم٣م اإلؽمالم، همتٛمٗمًؿ إلم أرزمٔم٥م أوم٣ًمم هل فمعم َمدار     

 إصمر وايمثقاب واجلٛم٥م: 

٣ًمن، ىمخٙمٝمٖم٥م خل٣ميمٗمف وٞمٝم٣مزم٥م فمٛمف َمثؾ ايمرمح٥م وأوهل٣م: إفمامل ايمتل ي٣ٌمذه٣م اإلٞم

واإلضم٣ًمن، وايمًخ٣مء وايمٔمدل، وفمٗم٣مب اظمجرَمكم، ونمغمه٣م، هم١مهن٣م َمـ صٖم٣مت اهلل 

ُٗمقا ": دم إشمر ضمٝم٧م أَمر ايمٛم٣مس زم٣ميمٗمٝم٣مم هب٣م زمٟمَمره ؽمٌح٣مٞمف، ىمام ٙمي  (. 1)" اهللِ زمَِٟمطْماَلِق  خَتَ
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أهؾ إَم٥م ٞمٝم٣مزم٥م فمـ إٞمٌٝم٣مء : همٜمق أفمامل إٞمٌٝم٣مء، ايمتل يٗمقم هب٣م أَم٣م ايمٗمًؿ ايمث٣مين 

صٙمقات اهلل فمٝمٜمؿ أمجٔمكم َمثؾ: ايمدفمقة إلم ايمديـ، وايمتٌٙمٝمغ، وايمتٔمٙمٝمؿ وايمؼمزمٝم٥م ، 

وإَمر زم٣مظمٔمروف وايمٛمٜمك فمـ اظمٛم٘مر، وإفمالء ىمٙمٚم٥م اهلل، وزمذل اجلٜمقد اظمتٖم٣مٞمٝم٥م، 

وايمتّمحٝم٥م دم ؽمٌٝمٙمٜم٣م، ونمغمه٣م َمـ إفمامل ايمِم٣محل٥م، ٕن رصم٣مل إَم٥م خيدَمقن هب٣م 

ايمٛمٌقة، وجيتٜمدون همٝمٜم٣م، ويّمحقن َمـ أصمٙمٜم٣م يمٛمٌمة ايمديـ ٞمٝم٣مزم٥م فمٛمٜمؿ  َمٗمِمد

 وشمقازم٣م هلؿ. 

: َمـ إفمامل: همٜمل ايمتل يٗمقم هب٣م اإلٞم٣ًمن إلـمٜم٣مر فمٌقديتف هلل، أَم٣م ايمٗمًؿ ايمث٣ميم٧م

رانم٣ًٌم دم ومرزمف ورو٣مه، وهذا إَمر َمـ ؾمٟمن ايمٔم٣ٌمدات َمثؾ: ايمِمالة وايمزىم٣مة 

 وة ونمغمه٣م َمـ ايمٔم٣ٌمدات. وايمِمقم واحل٨م وإوحٝم٥م، وايمذىمر وايمتال

: َمـ إفمامل همٜمق: ايمذي يدهمع اإلٞم٣ًمن إلم ومّم٣مء احلقائ٨م أَم٣م ايمٗمًؿ ايمرازمع

ايمٌممي٥م ويم٘مـ اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم أٞمزل هب٣م أواَمره ايمتل سمٌٙمقر حمدوديتٜم٣م 

وإؿم٣مره٣م، ايمذي جئمٙمٜم٣م َمـ أفمامل ايمديـ َمثؾ: ايمٛم٘م٣مح وايمٛمٖمٗم٥م، وسمرزمٝم٥م إوٓد ، 

ىم٣محلرف واظمٜمـ ايمتل سمتٔمٙمؼ زمحقائ٨م ايمٌممي٥م، وزمذات  وإفمامل آومتِم٣مدي٥م

 اإلٞم٣ًمن، ويم٘مٛمٜم٣م َمرسمٌْم٥م زم٣ميمثقاب وايمٔمٗم٣مب ؿمٌٗم٣ًم ظمٌدأ اسم٣ٌمفمٜم٣م أو رهمّمٜم٣م. 

                                                                                                                        

ھ
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ويم٘مـ إذا اسمٌٔمٛم٣م سمٙمؽ ايمٌٛمقد ايمتل ذىمرٞم٣مه٣م دم ايمٗمًؿ ايمرازمع َمـ إفمامل، 

، وسمرك اإلٞم٣ًمن ايمثالشم٥م إول زمحج٥م آٞمُمٕم٣مل دم إفمامل ايمتل زم٣ميمٗمًؿ ايمرازمع

 هم١من إَمقال وإوٓد سمِمغم همتٛم٥م ويمٔمٛم٥م يمٙمٌممي٥م، هم١من آصمتٜم٣مد يمف جم٣مٓت: 

 جم٣مل دم إرض وَم٣م يٛم٦ٌم همٝمٜم٣م، وجم٣مل دم اإليامن وإفمامل اإليامٞمٝم٥م.        

هم٣مجلٜمد دم اظمج٣مل إول يٟميت زمثامره دم ايمدٞمٝم٣م زمِمقرة ٓ يْمٚمئـ هل٣م اظمج٣مهد      

 ، يم٘مقهن٣م نمغم ىم٣مهمٝم٥م يمف . 

َم٣م اجلٜمد دم اظمج٣مل ايمث٣مين همٙمف شمامر دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة، ٓسمٔمد وٓ حتٍم، أ      

ٕن ٞمٓمرة اإلٞم٣ًمن وم٣مسة فمـ رؤي٥م ضمٗم٣مئؼ إؾمٝم٣مء، وأوهل٣م وآطمره٣م، زمؾ هق 

 وم٣مٞمع زمِمقرهت٣م ايم٘م٣مئٛم٥م اظمقصمقدة ايمتل ٓ سمُمٖمل ايمٕمٙمٝمؾ ظمٔمرهم٥م ضمٗم٣مئؼ إؾمٝم٣مء. 

إفمامل ايمٖم٣موٙم٥م دم ضمٝم٣مة  واظمٗمِمقد َمـ هذا اظمٛمٜم٨م ايمٔمٚمقم هق أن سمٟميت      

 ( .1اظمًٙمؿ زم٣مظمٔمٛمل احلٗمٝمٗمل هل٣م  )
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 الصفـاث بني احلـميمـت والصـىرة 

وومٌؾ أن ٞمدطمؾ إرم ايمتٖمِمٝمؾ دم ايمِمٖم٣مت وصمـ٤م فمٙمٝمٛمـ٣م أن ٞمقوـح أن هٛمـ٣مك      

همرق زمكم ضمٗمٝمٗمف ايمِمٖم٣مت وزمكم ايم٘مـالم دم ايمِمـٖم٣مت، ىمـالم ايمِمـٖم٣مت حيتـ٣مج إرم 

 طمغم.  اؽمتٝمٔم٣مب فمٗمقم وضمٖمظ وسمرديد، وهق

ضمٗمٝمٗمـف ايمِمـٖم٣مت، همٜمـل  فمعمويم٘مـ ايمذي حيت٣مج إرم ووم٦م وصمٜمد هق احلِمقل     

ايمـٛمٖمس شمـؿ صمٜمـد َمـع اهلل  فمـعمحتت٣مج إرم متريـ فمٚمقم، صمٜمد َمـع ايمٛمـ٣مس وصمٜمـد 

زم٣ميمدفم٣مء وايمتقصمف إرم اهلل أن يرزومٛم٣م ضمٗمٝمٗم٥م ايمِمٖم٣مت ايمْمٝم٥ٌم ايمتـل حيٌٜمـ٣م اهلل سمٌـ٣مرك 

 وسمٔم٣ملم. 

ن سمتٕمــغم ضمٝم٣مسمٛمــ٣م وؽمــٙمقىمٛم٣م وفمقاؿمٖمٛمــ٣م ضمٗمٝمٗمــف ايمِمــٖم٣مت هــق أ فمــعموايمــديمٝمؾ     

 وأؾمقاومٛم٣م إلم َم٣م ٞمدفمقا إيمٝمف.

أن ىمثغم َمٛم٣م يٓمـ ضمٝمٛمام يت٘مٙمؿ فمـ ايمِمٖم٣مت أو ي٘مت٤م فمـ ايمِمـٖم٣مت أو يٛمٗمـؾ     

ىمالم فمـ ايمِمٖم٣مت يٓمـ أٞمف ومد أسم٦م همٝمف هذه ايمِمٖم٣مت، همٚمثٙمف ىمٚمثؾ ايمرصمؾ ايمذي 

 سمٔمٙمؿ ايم٣ًٌمضم٥م دم ايم٘مت٣مب هم١مذا ٞمزل ايمٌحر يمٝمٔمقم هم١مذا زمف يٕمرق.

 هٛم٣مك همرق زمكم ايم٘مالم فمـ ايمِمػم وضمٗمٝمٗمف ايمِمػم.     

 هٛم٣مك همرق زمكم ايم٘مالم فمـ ضمًـ اخلٙمؼ وضمٗمٝمٗمف ضمًـ اخلٙمؼ.     

 همرق زمكم ايم٘مالم فمـ اإلطمالص وضمٗمٝمٗم٥م اإلطمالص.     

 أضمٝم٣مٞم٣م خيدفمٛم٣م ايمُمٝمْم٣من همٛمخٙمط زمكم ايم٘مالم واحلٗمٝمٗم٥م.     
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ٝمٗمـ٥م، ضمٗمٝمٗمـف أٞمٖمًـٛم٣م، همـال وهلذا ٞمحـ ٞمخرج دم ؽمٌٝمؾ اهلل ضمتل سمتٌكم يمٛمـ٣م احلٗم     

ٞمخدع وٓ ٞمخ٣مدع، ٞمٗمـرأ دم ضمٝمـ٣مه ايمِمـح٣مزم٥م ضمٝمـ٣مه ايمرصمـ٣مل، شمـؿ ٞمٗمـٝمس أٞمٖمًـٛم٣م 

 زم٣مظمٗمٝم٣مس ايمِمحٝمح، زم٣محلٝم٣مة اظمروٝم٥م، ويمٝمس زم٣مظمٗمٝم٣مس ايمٛمًٌل. 

َمـ هؿ َمثٙمٛم٣م دم ايمّمٔمػ وايمتٗمِمـغم همـٛمٓمـ أٞمٛمـ٣م  فمعمٞمحـ أضمٝم٣مٞم٣م ٞمٗمٝمس أٞمٖمًٛم٣م      

 .ٝمٗم٥مأهمّمؾ اظمقصمقد، همٛمخدع زم٣ميم٘مالم َمـ دون احلٗم

 َمـع ٞمٌمـة اهلل سَمَٔمـ٣ملَم رمحهه اهلل 

فمٛمده ضمٗمٝمٗم٥م ايمديـ، واحلٗمٝمٗم٥م ٓ سم٘مقن إٓ زم٣مظمج٣مهدة ي٘مقن ايمذى

 أَمـر اَمتث٣ميمف دم اإلٞم٣ًمن فمعم سمٟمسمك ايمتل حتٚمؾ ايمت٘مٙمٝمػ واظمُمٗم٥م

 صـالة آذان ٞمًـٚمع ايمِمـ٣ٌمح دم َمـثال هيـدى، اهلل وزم٣مظمج٣مهدة جم٣مهدة، وهذه ، اهلل

ىمـذيمؽ واحلـ٨م ،  وايمِمـقم جم٣مهدة، همٜمل يمٙمِمالة ايمٖمراش يؼمك هم٣مإلٞم٣ًمن ايمٖمجر،

 ، ايمدفمقة أَمر وهق ويم٘مـ إلضمٝم٣مء هذه إواَمر هٛم٣مك أَمر َمٜمؿ زمف جتئ مجٝمع إواَمر

زم٣ميمدفمقة أَمرٞم٣م اهلل ٕن

زم٣ميمٌ٘مــ٣مء  هــل اجلٜمــد فمــعم ؿمريــؼ إٞمٌٝمــ٣مء، وهــك ايمتٌتــؾ إلم اهلل :اظمج٣مهــدةو    

 أي إٞمٌٝمـ٣مء، صمٜمـد فمـعم يٗمقَمقا ضمتك رع، همٙمٜمذا ٞمحـ ٞمجتٜمد فمعم ايمٛمي٣مسـوايمتّم

ـَ صَم٣مَهُدوا همِٝمٛم٣َم اظمج٣مهدة، وضمتك يرصمٔمقا إلم اهلل زم٣مإلٞم٣مزم٥م، همٝمٗمقل اهلل سَمَٔم٣ملَم  َوايميِذي

ٌَُٙمٛم٣َم ـْ يَ يَمٛمَْٜمِدَيٛميُٜمْؿ ؽُم َتٌِل إيَِمْٝمِف ََم َُمـ٣مُء َوهَيْـِدي إيَِمْٝمـِف اهلليُ جَيْ

ـْ ُيٛمِٝم٤ُم   ََم
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 اهلل همٜمٛمـ٣م ،() هل حتٚمـؾ اظمُمـٗم٥م دم اَمتثـ٣مل أَمـر اهلل ورؽمـقيمفواظمج٣مهدة:

 فمـعم صمـ٣مء ايمـذى وهـق اهلل، أَمـر خم٣ميمٖمـ٥م زم٤ًٌم وايمٔمذاب ايمٔمذاب، َمُمٗم٥م يٛمجٝمٛم٣م

 ايمْم٣مفمـ٣مت، حتٚمـؾ َمُمـٗم٥م هـل هم٣مظمج٣مهـدة وايمٛمٚمـرود، وومـ٣مرون وه٣مَم٣من همرفمقن

ايمٗمٝمـ٣مم فمـعم  ؽمٌٝمؾ دم اظمُمٗم٥م حتٚمٙمقا إٞمٌٝم٣مء وىمؾ اظمٔمِمٝم٥م، ٞمتٝمج٥م ٥مَمُمٗم وايمٔمذاب

أَمر اهلل سَمَٔم٣ملَم 
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  لبل 

 ًفٞمٖم خُيقم أن فمٙمٝمف جي٤م اإلٞم٣ًمن أن أيالتخلية قبل التحلية

ـْ َيْ٘مُٖمْر زم٣ِميمْمي٣منُمقِت سمٔم٣ملم اهلل زم٣مخلغم.. وم٣مل حُيٙمٝمٜم٣م أن ومٌؾ ايممم َمـ أوٓ هَمَٚم

٣م َواهلليُ ؽَمِٚمٝمٌع فَمٙمِٝمٌؿ  َٓ اْٞمِٖمَِم٣مَم هَلَ َؽ زم٣ِميْمُٔمْرَوِة ايْمُقشْمَٗمك  ًَ ـْ زم٣ِمهلليِ هَمَٗمِد اؽْمَتْٚم َوُي٠ْمَِم

 اإلشم٣ٌمت ٞمٖمل فمعم ٛمٖملايم سمٗمدم همٜمٛم٣م اهلل ( إٓ إيمف ايمتقضمٝمد ) ٓ ؾمٜم٣مدة فمٛمك

 وضمده. هلل إشم٣ٌمهت٣م شمؿ وَمـ ، زم٣ميمٔم٣ٌمدة أهل٥م أضمٗمٝم٥م

 شمـؿ ايم٘مٖمـر َمـ زم٣ميمتْمٜمر همٟمَمر ، ايمتحٙمٝم٥م ومٌؾ ايمتخٙمٝم٥م زمقصمقب سمٔم٣ملم اهلل زمدأ هٛم٣م

 .زم٣مإليامن زم٣ميمتحقم أَمر

أٞمف ٓ إيمف إٓ اهلل حمٚمد رؽمقل اهلل( :)وافمٙمؿ أن ايمؼمزمٝم٥م اإليامٞمٝم٥م فمعم ايمٝمٗمكم

ٙمقم ايمممفمٝم٥م، ويمذا وم٣مل ايمِمح٣مزم٥م ريض اهلل فمٛمٜمؿ، ىمام صم٣مء دم َمٗمدَم٥م فمعم ايمٔم

ـْ صُمٛمُْدٍب ايمٌجقم ريض اهلل فمٛمف وَم٣مَل: ىُمٛمي٣م ََمَع َٞمٌِٝمرٛم٣َم احلدي٧م همِْتَٝم٣مًٞم٣م  ()فَم

ْٚمٛم٣َم ايْمُٗمْرآَن هَمٛمَزْ 1ضَمَزاِوَرَة) َؿ ايْمُٗمْرآَن، شُمؿي سَمَٔمٙمي ٌَْؾ َأْن َٞمَتَٔمٙمي ْٚمٛم٣َم اإِلياَمَن وَم َداُد زمِِف ( هَمَتَٔمٙمي

ٌَْؾ اإِلياَمنِ  ُٚمقَن ايْمُٗمْرآَن وَم ُ٘مُؿ ايْمَٝمْقَم سَمَٔمٙمي إِياَمًٞم٣م، هَم١مِٞمي
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همٚمـ حتِمؾ فمعم إول زمقرك يمف دم ايمث٣مين وَمـ وٝمٔمف ىم٣من ايمثـ٣مين وزمـ٣مٓ فمٙمٝمـف، 

أصح٣مزمف ايمؼمزمٝم٥م اإليامٞمٝم٥م، ضمتك ي٘مقٞمقا فمعم يٗمـكم َمــ أَمـرهؿ،   وومد فمٙمؿ ايمٛمٌل

 إضم٘م٣مم ايمممفمٝم٥م همٌقرك هلؿ همٝمٜم٣م و وم٣مَمقا فمٙمٝمٜم٣م.  شمؿ زمٔمد ذيمؽ ٞمزيم٦م فمٙمٝمٜمؿ

وَمـ طم٣ميمػ ذيمؽ اظمٛمٜم٨م همٗمد طم٣ميمػ هن٨م ايمًٙمػ إول َمــ ايمِمـح٣مزم٥م ايم٘مـرام    

 ريض اهلل سمٔم٣ملم فمٛمٜمؿ. 

 ويًتح٤م ايمتدرج دم ايمؼمزمٝم٥م اإليامٞمٝم٥م ىمام ىم٣من احل٣مل َمـع أصـح٣مب رؽمـقل اهلل     

 ، همٗمد ىم٣من ايمٛمٌل ـْ صم٣مء يريد ا ـْ ىمؾ ََم يمدطمقل دم اإلؽمالم ايمُمـٜم٣مدسمكم يٗمٌؾ َِم

همٗمط، وئمِمؿ دَمف زمذيمؽ، هم١مذا ذاق ضمالوة ايمديـ، ؿم٣مزم٦م ٞمٖمًف زمٖمٔمؾ ىمؾ َمـ٣م أَمـر 

اهلل ورؽمقيمف زمف، هم١مذا دطمؾ دم اإلؽمالم، وطم٣ميمط اظمًٙمٚمكم، وسمٔمٙمؿ ايمـديـ، وطمـ٣ميمط 

 .اإليامن زمُم٣مؾم٥م ومٙمٌف، وذاق ضمالوة اإليامن، همٝمّمحل َمـ أصمٙمف زم٘مؾ نم٣مٍل وٞمٖمٝمس

ـِ  دم ايمدفمقة إلم أرىم٣من اإلؽمالم زمدءا زم٣مٕهؿ شمـؿ اظمٜمـؿ همٗمد سمدرج ايمُم٣مرع     همَٔمـ

ٌي٣مٍس َريِض اهلل فَمٛمْٜمام َأني َرؽُمقَل اهلل ) ـِ فَم ظمَي٣م زَمَٔم٧َم َُمَٔمـ٣مًذا َريِض اهلل فَمٛمْـف فَمـعَم  (ازْم

ـِ وَم٣مَل: َل ََم٣م سَمـْدفُمقُهؿْ  "ايْمَٝمَٚم ـْ َأوي ٌَـ٣مَدُة  إِٞميَؽ سَمْٗمَدُم فَمعَم وَمْقٍم َأْهِؾ ىمَِت٣مٍب هَمْٙمَٝمُ٘م إيَِمْٝمـِف فِم

ُهْؿ َأني اهلل وَمْد هَمـَرَض فَمَٙمـْٝمِٜمْؿ مَخْـَس َصـَٙمَقاٍت دِم َيـْقَِمِٜمْؿ  اهلل هَم١مَِذا فَمَرهُمقا اهلل هَمَٟمطْمػِمْ

ْؿ َوسُمـَردُّ فَمـعَم  ـْ َأَْمـَقاهِلِ ُهْؿ َأني اهلل هَمَرَض فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َزىَمـ٣مًة َِمـ َويَمْٝمَٙمتِِٜمْؿ هَم١مَِذا هَمَٔمُٙمقا هَمَٟمطْمػِمْ
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٣م هَمُخْذ َِمٛمُْٜمْؿ َوسَمَققي ىَمَرائَِؿ َأَْمَقاِل ايمٛمي٣مسِ هُمَٗمَرائِ  َمتٖمؼ فمٙمٝمف "ِٜمْؿ هَم١مَِذا َأؿَم٣مفُمقا هِبَ

زمٔمـد ايمتقضمٝمـد ايمِمـالة، وذيمـؽ  شمـؿ همٟمَمر َمٔم٣مذ أن يدفمقهؿ أوٓ إلم ايمتقضمٝمد

يمٔمٓمٝمؿ أمهٝمتٜم٣م، يدل فمعم ذيمؽ َم٣م رواه ايمٌخ٣مري دم ىمتـ٣مب ايمِمـالة، زمـ٣مب ىمٝمـػ 

هاء ايمْمقيـؾ، وهمٝمـف يٗمـقل: ومـ٣مل ايمٛمٌـلهمرو٦م ايمِمـالة دم ضمـدي٧م اإل

كَم َصاَلًة، هَمَرصَمْٔم٦ُم زمِـَذيمَِؽ ضَمتيـك ََمـَرْرُت فَمـعَم َُمقؽَمـك  ًِ تِل مَخْ هَمَٖمَرَض اهلليُ فَمعَم ُأَمي

ـكَم َصـاَلًة. وَمـ٣مَل هَمـ٣مْرصِمْع إلَِم  ًِ تَِؽ وُمْٙمـ٦ُم هَمـَرَض مَخْ هَمَٗم٣مَل ََم٣م هَمَرَض اهلليُ يَمَؽ فَمعَم ُأَمي

َتَؽ َٓ سُمْمِٝمُؼ َذيمَِؽ. هَمَراصَمْٔم٦ُم هَمَقَوَع ؾَمْْمَرَه٣م، هَمَرصَمْٔمـ٦ُم إلَِم َُمقؽَمـك َرزمرَؽ، هَم١مِ  ني ُأَمي

َتـَؽ َٓ سُمْمِٝمـُؼ، هَمَراصَمْٔمـ٦ُم هَمَقَوـَع  وُمْٙم٦ُم َوَوَع ؾَمْْمَرَه٣م. هَمَٗم٣مَل َراصِمْع َرزميَؽ، هَم١مِني ُأَمي

َتَؽ َٓ سُمْمِٝمُؼ َذيمَِؽ، هَمَراصَمْٔمُتـُف. ؾَمْْمَرَه٣م، هَمَرصَمْٔم٦ُم إيَِمْٝمِف هَمَٗم٣مَل اْرصِمْع إلَِم َرزمرَؽ، همَ  ١مِني ُأَمي

. هَمَرصَمْٔمـ٦ُم إلَِم َُمقؽَمـك هَمَٗمـ٣مَل  ُل ايْمَٗمْقُل يَمـَدىي ٌَدي قَن، َٓ ُي ًُ هَمَٗم٣مَل ِهَل مَخٌْس َوْهَك مَخْ

. شُمـؿي اْٞمَْمَٙمـَؼ يِب ضَمتيـك اْٞمَتَٜمـك يِب إلَِم ؽِمـْد  ـْ َريبر َرِة َراصِمْع َرزميَؽ. هَمُٗمْٙم٦ُم اؽْمَتْحَٝمْٝم٦ُم َِم

٣ٌَميِـُؾ  ٛميـ٥َم، هَمـ١مَِذا همِٝمَٜمـ٣م ضَم اظمُْٛمَْتَٜمك، َونَمُِمَٝمَٜم٣م َأيْمَقاٌن َٓ َأْدِري ََم٣م ِهـَل، شُمـؿي ُأْدطِمْٙمـ٦ُم اجْلَ

ُؽ  ًْ
ِ ٣م اظمْ ٠ْميُم٠ِم، َوإَِذا سُمَراهُبَ ايمٙمُّ

يدل فمعم ذيمؽ ضمدي٧م 

َو٦ْم ايمِّماَلُة فَمعَم َرؽُمقِل اهللِّ فَم٣مئَُِم٥َم ُأمر اظمُْ  َوـ٦ْم  ٠ْمَِمٛمكَِم وَم٣ميَم٦ْم: ُاهْمؼُمِ َأّوَل ََمـ٣م ُاهْمؼُمِ

َيِ َأْرزَمًٔم٣م، َوَأوَمّرَهـ٣م دِم  فَمَٙمْٝمِف َرىْمَٔمَتكْمِ َرىْمَٔمَتكْمِ ىُمّؾ َصاَلٍة شُمّؿ إّن اهللَّ سَمَٔم٣ملَم َأمَتَّٜم٣م دِم احْلَ
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َّوِل َرىْمٔمَ  ْٕ َٖمِر فَمعَم هَمْرِوَٜم٣م ا ًّ َتكْمِ ايم

ـْ فَم٣مئَُِمـ٥َم َريِضَ وومد ذىمر ايمٌخ٣مري َمـ رواي٥م َمٔمٚمر فمـ ايمزهري فمـ فمروة فمـ

، شُمـؿي َهـ٣مصَمَر ايمٛميٌِـلُّ  اَلُة َرىْمَٔمَتكْمِ هَمُٖمِرَوـ٦ْم َأْرزَمًٔمـ٣م  اهلليُ فَمٛمَْٜم٣م وَم٣ميَم٦ْم : هُمِرَو٦ْم ايمِمي

ُولَم  ْٕ َٖمِر فَمعَم ا ًي َوسُمِرىَم٦ْم َصاَلُة ايم

ديمٝمؾ فمعم سمٗمدم همرض ايمِمالة، وأهن٣م همرو٦م ومٌـؾ 

مم٣م يدل فمعم َمزيتٜم٣م فمعم ؽم٣مئر ايمٖمرائض وايمٔم٣ٌمدات، ي٠مىمد هذه إمهٝم٥م  هجرسمف 

ايمٌخ٣مري وَمًـٙمؿىم٣من ي٣ٌميع فمٙمٝمٜم٣م زمٔمد ايمتقضمٝمد، يدل فمعم ذيمؽ َم٣م رواه  ()أٞمف 

ٌِْد اهلليِ  ـِ فَم ـْ صَمِريِر زْم فَمـعَم  ()وَمـ٣مَل: زَم٣مَئْمـ٦ُم َرؽُمـقَل اهلليِ  ( َريِضَ اهلليُ فَمٛمْفُ  )فَم

ٙمِؿٍ  ًْ ىَم٣مِة، َوايمٛمُِّْمِح يمُِ٘مؾر َُم اَلِة، َوإِيَت٣مِء ايمزي إوَِم٣مِم ايمِمي

أول  ()وىم٣من ايمٛمٌـل ٜكٍٛ ابٔ حجس َبٝٓا ايبدء بايصال٠ بعد ايتٛحٝد

٥م، شمؿ أداء ايمزىم٣مة َم٣م يُمؼمط زمٔمد ايمتقضمٝمد إوم٣مَم٥م ايمِمالة ٕهن٣م رأس ايمٔم٣ٌمدات ايمٌدٞمٝم

ٕهن٣م رأس ايمٔم٣ٌمدات اظم٣ميمٝم٥م، شمؿ ئمٙمؿ ىمؾ ومقم َم٣م ضم٣مصمتٜمؿ إيمٝمف أَمس

()

ٌي٣مٍس: زُمِٔم٧َم ايمٛميٌِـلُّ  ـُ فَم َٓ إيَِمـَف ()وَم٣مَل ازْم زمَُِمـَٜم٣مَدِة َأْن 

ٓي  وُمقُه إِ ىَم٣مَة، هَمَٙمامي َصدي وُمقُه َزاَدُهُؿ ايمزي اَلَة، هَمَٙمامي َصدي وُمقُه همِٝمَٜم٣م َزاَدُهُؿ ايمِمي  اهلليُ، هَمَٙمامي َصدي

ـْؿ ِديـٛمَُٜمْؿ، هَمـَذيمَِؽ وَمْقيُمـُف:  ، شُمؿي َأىْمَٚمـَؾ هَلُ ٨مي وُمقُه َزاَدُهُؿ احْلَ َٝم٣مَم، هَمَٙمامي َصدي َزاَدُهُؿ ايمِمر
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ياَمنِ يمَِٝمْزَداُدوا إِياَم  ياَمِن ََمَع سَمِْمِديِٗمِٜمْؿ زم٣ِمإْلِ ائِِع اإْلِ ًٞم٣م ََمَع إِياَمهِنِْؿ َأْي: سَمِْمِديًٗم٣م زممَِمَ

اٍت وَمـِدَم َرؽُمـقُل اهلليِو ْٚمُر شَماَلَث ََمـري ََم٦ِم اخْلَ ـِ َأيِب ُهَرْيَرَة وَم٣مَل: ضُمرر فَم

ْٚمَر، َوَيْٟمىُمُٙمق زُمقَن اخْلَ َٟميُمقا َرؽُمقَل اهلليِاظمَِْديٛم٥ََم َوُهْؿ َيمْمَ ًَ ، هَم فَمٛمُْٜماَم، هَمـَٟمْٞمَزَل َن اظمَْْٝمِنَ

ـ وُمـْؾ همِـٝمِٜماَم إشِْمـٌؿ ىَمٌِـغٌم {اهلليُ فَمزي َوصَمؾي فَمعَم َٞمٌِٝمرفِ  ْٚمـِر َواظمَْْٝمِنِ ـِ اخْلَ َٟميُمقَٞمَؽ فَمـ ًْ َي

اَم وَم٣مَل هَمَٗم٣مَل ايمٛمي٣مُس: ََم٣م ضَمري  }َوََمٛم٣َمهمُِع يمِٙمٛمي٣مسِ  {َم فَمَٙمْٝمٛم٣َم إِٞمي

ـَ } ٣مِم َصعمي َرصُمٌؾ َِم َيي ْٕ ـَ ا ْٚمَر ضَمتيك إَِذا ىَم٣مَن َيْقٌم َِم زُمقَن اخْلَ َوىَم٣مُٞمقا َيمْمَ

َط دِم وِمَراَءسمِِف هَمَٟمْٞمَزَل اهلليُ فَمزي َوصَم  ـَ َأمي َأْصَح٣مزَمُف دِم اظْمَْٕمِرِب طَمٙمي ؾي همِٝمَٜم٣م آَي٥ًم اظْمَُٜم٣مصِمِري

ـاَلَة َوَأْٞمـُتْؿ ؽُمـَ٘م٣مَرى ضَمتيـك {َأنْمَٙمَظ َِمٛمَْٜم٣م َٓ سَمْٗمَرزُمـقا ايمِمي ـَ آََمٛمُقا  ٣م ايْمِذي َ َي٣م َأهيُّ

ـاَلَة َوُهـَق }سَمْٔمَٙمُٚمقا ََم٣م سَمُٗمقيُمقنَ  زُمقَن ضَمتيك َيْٟميِتَ َأضَمُدُهُؿ ايمِمي َوىَم٣مَن ايمٛمي٣مُس َيمْمَ

ـ {َٙمُظ َِمٛمَْٜم٣مشُمؿي َٞمَزيَم٦ْم آَي٥ٌم َأنمْ  َُمِٖمٝمٌؼ . ْٚمـُر َواظْمَْٝمِنُ ـاَم اخْلَ ـَ آََمٛمُـقا إِٞمي ٣م ايميـِذي َ َي٣م َأهيُّ

ُ٘مْؿ سُمْٖمٙمُِحـقنَ  ٌُقُه يَمَٔمٙمي
ْٝمَْم٣مِن هَم٣مصْمَتٛمِ ـْ فَمَٚمِؾ ايمُمي ُم ِرصْمٌس َِم َٓ َْز ْٕ َْٞمَِم٣مُب َوا ْٕ }َوا

ٛم٣َم. هَمَٗم٣مَل ايمٛمي٣مُس: َي٣م َرؽُمـقَل اهلليِ َٞمـ ٣مٌس وُمتُِٙمـقا دِم ؽَمـٌِٝمِؾ اهلليِ، َأْو اْٞمَتَٜمْٝمٛم٣َم َرزمي

ْٚمَر ، َوَيْٟمىُمُٙمقَن اظْمَْٝمِنَ ، َووَمـْد صَمَٔمَٙمـُف اهلليُ  زُمقَن اخْلَ ََم٣مسُمقا فَمعَم هُمُرؾِمِٜمْؿ، ىَم٣مُٞمقا َيمْمَ

ْٝمَْم٣مِن  ـْ فَمَٚمِؾ ايمُمي ٣م َِم ًً ـَ آََمٛمُـقا { هَمَٟمْٞمَزَل اهلليُ فَمزي َوصَمؾي . ِرصْم يَمـْٝمَس فَمـعَم ايميـِذي

ــقا َوفَمٚمِ  ــقا َوفَمِٚمُٙم ــْقا َوآََمٛمُ َٗم ــ٣م اسمي ــقا إَِذا ََم ــٝماَم ؿَمِٔمُٚم ــ٣مٌح همِ ٣مِت صُمٛمَ ــ٣محِلَ ــقا ايمِمي ُٙم

٣مِت  ٣محِلَ ِِيِز اْنََةيةِ   ايمِمي ََمـ٦ْم فَمَٙمـْٝمِٜمْؿ }ِإَنيى خ يَمـْق ضُمرر
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ىُمقَه٣م ىَماَم سَمَرىْمُتؿْ  يَمؼَمَ

ـْ َأيِب ضَمـدي  ائِٝمـُؾ، فَمـ شَمٛم٣َم إِْهَ ـُ ايْمَقيمِٝمـِد، ضَمـدي شَمٛم٣َم طَمَٙمـُػ زْمـ

ُف وَم٣مَل: ظمَيـ٣م َٞمـَزَل  ْمي٣مِب ] َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْف [ َأٞمي ـِ اخْلَ ـْ  فُمَٚمَر زْم َة فَم ـْ َأيِب ََمْٝمَنَ إؽِْمَح٣مَق، فَم

ْٚمِر زَمَٝم٣مٞمً  ْ يَمٛم٣َم دِم اخْلَ ُٜمؿي زَمكمر ْٚمِر وَم٣مَل: ايمٙمي ِريُؿ اخْلَ َيـ٥ُم ايميتِـل دِم حَتْ ْٔ ٣م ؾَم٣مهمًِٝم٣م . هَمٛمََزيَم٦ْم َهـِذِه ا

ْٚمِر َواظمَْْٝمِنِ وُمْؾ همِٝمِٜماَم إشِْمٌؿ ىَمٌغٌِم ( هَمـُدفِمَل فُمَٚمـُر  هَمُٗمِرَئـ٦ْم  ـِ اخْلَ َٟميُمقَٞمَؽ فَم ًْ ٌََٗمَرِة : ) َي ايْم

ْٚمِر زَمَٝم٣مًٞمـ٣م ؾَمـ٣مهمًِٝم٣م . هَمٛمَزَ  ْ يَمٛم٣َم دِم اخْلَ ُٜمؿي زَمكمر َيـ٥ُم ايميتِـل دِم ؽُمـقَرِة فَمَٙمْٝمِف ، هَمَٗم٣مَل : ايمٙمي ْٔ يَمـ٦ِم ا

٣مءِ  ًَ ـاَلَة َوَأْٞمـُتْؿ ؽُمـَ٘م٣مَرى{ ايمٛمر َٓ سَمْٗمَرزُمقا ايمِمي ـَ آََمٛمُقا  ٣م ايميِذي َ هَمَ٘مـ٣مَن َُمٛمَـ٣مِدي َي٣م َأهيُّ

ـاَلَة ؽَمـْ٘مَراُن. هَمـَدفِمل فُمَٚمـُر   ()َرؽُمقِل اهلليِ  ـي ايمِمي ٓي َيْٗمُرزَم اَلَة َٞم٣مَدى: َأ إَِذا َأوَم٣مَم ايمِمي

َيـ٥ُم ايميتِـل دِم همَ  ْٔ ْٚمـِر زَمَٝم٣مًٞمـ٣م ؾَمـ٣مهمًِٝم٣م . هَمٛمََزيَمـ٦ِم ا ْ يَمٛم٣َم دِم اخْلَ ُٜمؿي زَمكمر ُٗمِرَئ٦ْم فَمَٙمْٝمِف، هَمَٗم٣مَل: ايمٙمي

ـْ )  اظم٣َْمئَِدةِ  َْزُٓم ِرصْمـٌس َِمـ ْٕ ـ َوإَْٞمَِمـ٣مُب َوا ْٚمـُر َواظمَْْٝمِنُ اَم اخْلَ ـَ آََمٛمُقا إِٞمي ٣م ايميِذي َ َي٣م َأهيُّ

ْٝمَْم٣م ـْٝمَْم٣مُن َأْن ُيقوِمـَع زَمْٝمـٛمَُ٘مُؿ فَمَٚمِؾ ايمُمي اَم ُيِريـُد ايمُمي ُ٘مْؿ سُمْٖمٙمُِحقَن * إِٞمي ٌُقُه يَمَٔمٙمي
ِن هَم٣مصْمَتٛمِ

الِة هَمَٜمْؾ َأْٞمُتْؿ  ـِ ايمِمي ـْ ِذىْمِر اهلليِ َوفَم ىُمْؿ فَم ْٚمِر َواظمَْْٝمِنِ َوَيُِمدي ٌَْٕمَّم٣مَء دِم اخْلَ ايْمَٔمَداَوَة َوايْم

ِرَئ٦ْم فَمَٙمْٝمِف هَمَٙمامي زَمَٙمَغ : ) هَمَٜمْؾ َأْٞمُتْؿ َُمٛمَْتُٜمـقَن  ( وَمـ٣مَل فُمَٚمـُر: ، هَمُدفِمَل فُمَٚمُر  هَمٗمُ (َُمٛمَْتُٜمقَن 

اْٞمَتَٜمْٝمٛم٣َم

هم٣ميمتدرج دم حتريؿ اخلٚمر هبذه ايمْمريٗم٥م احل٘مٝمٚم٥م ايمتل ؽمٙم٘مٜم٣م ايمٗمـرآن ايم٘مـريؿ 
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ٚم٥م ايمممئم٥م ايمٕمراء هم١من ايمٔمرب ىمـ٣مٞمقا يممـزمقن اخلٚمـر ىمـام زمره٣من ؽم٣مؿمع فمعم فمٓم

يممب أضمدٞم٣م اظم٣مء ايمزٓل ، همٙمق ضمرَم٦م فمٙمٝمٜمؿ دهمٔم٥م واضمدة يمثٗمؾ فمٙمـٝمٜمؿ سمرىمٜمـ٣م، 

ـُ ََم٣مَهـٍؽ وَمـ٣مَل إيِنر فِمٛمْـَد همٔمــ وظم٣م أَم٘مـ اومتالع صمذوره٣م َمـ ومٙمقهبؿ ُيقؽُمـُػ زْمـ

ـِ طَمغْمٌ  :ْذ صَم٣مَءَه٣م فِمَراوِملٌّ هَمَٗم٣مَل فَم٣مئَُِم٥َم ُأمر اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َريِضَ اهلليُ فَمٛمَْٜم٣م إِ   :وَم٣ميَم٦ْم  ؟َأيُّ ايْمَ٘مَٖم

كَ  َ  :وَم٣ميَم٦ْم  ،َأِريٛمِل َُمِْمَحَٖمِؽ  !َي٣م ُأمي اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  :وَم٣مَل  ؟َوحْيََؽ َوََم٣م َيُيُّ يَمَٔمـقمر  :وَم٣مَل  ؟،مِل

ُف ُيْٗمَرُأ نَمغْمَ َُم٠َميميٍػ  ،ُأَويمرُػ ايْمُٗمْرآَن فَمَٙمْٝمفِ  ٌْـُؾ وَ : وَم٣ميَم٦ْم  ،هَم١مِٞمي ُف وَمَرْأَت وَم َك َأيي ـاَم  ،ََم٣م َيُيُّ إِٞمي

ٛمي٥ِم َوايمٛمي٣مِر ضَمتيك إَِذا شَم٣مَب ايمٛميـ٣مُس  ِؾ همِٝمَٜم٣م ِذىْمُر اجْلَ ـْ اظمَُْٖمِمي َل ََم٣م َٞمَزَل َِمٛمُْف ؽُمقَرٌة َِم َٞمَزَل َأوي

َرامُ  اَلُل َواحْلَ ؽْماَلِم َٞمَزَل احْلَ َٓ  ،إلَِم اإْلِ ٍء  َل َرْ ْٚمرَ َويَمْق َٞمَزَل َأوي زُمقا اخْلَ َٓ  :يَمَٗمـ٣ميُمقا ،سَممْمَ

ْٚمَر َأزَمًدا َٓ سَمْزُٞمقا ،َٞمَدُع اخْلَ َٞم٣م َأزَمًدا :يَمَٗم٣ميُمقا ،َويَمْق َٞمَزَل  ٥َم  فَمـعَم  ؟َٓ َٞمَدُع ايمزر يَمَٗمْد َٞمَزَل زمَِٚم٘مي

ٍد ) ٣مِرَي٥ٌم َأيْمَٔم٤ُم حُمَٚمي ٣مفَم٥ُم َأْدهَ  ،)( َوإيِنر جَلَ ًي ٣مفَم٥ُم ََمْقفِمُدُهْؿ َوايم ًي َوََمـ٣م ( ك َوَأََمـرُّ زَمْؾ ايم

ٓي َوَأَٞم٣م فِمٛمَْدُه وَمـ٣مَل هَمَٟمطْمَرصَمـ٦ْم يَمـُف اظمُِْْمـَحَػ هَمَٟمَْمَٙمـ٦ْم  ٣مِء إِ ًَ ٌََٗمَرِة َوايمٛمر َٞمَزيَم٦ْم ؽُمقَرُة ايْم

َقرِ  ًُّ (.همٜمذا احلدي٧م يدل فمعم أمهٝمـ٥م ايمتـدرج دم ايمـدفمقة وَمرافمـ٣مة 1) فَمَٙمْٝمِف آَي ايم

 ايمرهمـؼ وايمتـدرج هبـؿ دم أضمقال ايمٛم٣مس، وَم٣م صمٌٙم٦م فمٙمٝمف ٞمٖمقؽمٜمؿ، وايمتل سمٗمتيض

 ايمدفمقة.

رمحهه اهلل ٚقد بني ابٔ حجس

ـَ  َل ََم٣م َٞمَزَل َِمـ ٝمي٥ِم دِم سَمْرسمِٝم٤ِم ايمتيٛمِْزيِؾ، َوَأني َأوي
هَلِ ْ٘مَٚم٥ِم اإْلِ َأؾَم٣مَرْت إلَِم احْلِ

فَم٣مُء إلَِم ايمتيْقضِمٝمِد،  ٛمي٥ِم ، َويمِْٙمَ٘م٣مهمِِر َوايْمَٔم٣ميِص ايْمُٗمْرآِن ايمدُّ ـِ َواظمُْْمِٝمِع زم٣ِمجْلَ ٌُِْمغُم يمِْٙمُٚم٠ْمَِم َوايمتي
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ـَذا وَم٣ميَمـ٦ْم:  ضَْمَ٘مـ٣مُم ، َوهِلَ ْٕ َويَمـْق  "زم٣ِميمٛمي٣مِر ، هَمَٙمامي اؿْمَٚمَٟمٞمي٦ِم ايمٛمُُّٖمقُس فَمعَم َذيمَِؽ ُأْٞمِزيَم٦ِم ا

 َٓ ْٚمـَر يَمَٗمـ٣ميُمقا  ـزُمقا اخْلَ َٓ سَممْمَ ٍء:  َل َرْ َوَذيمِـَؽ ظمَِـ٣م ؿُمٌَِٔمـ٦ْم فَمَٙمْٝمـِف  "َٞمـَدفُمَٜم٣م  َٞمَزَل َأوي

ـْ سَمْرِك اظمَْْٟميُمقِف  ـَ ايمٛميْٖمَرِة فَم ايمٛمُُّٖمقُس َِم

ـ ؾمٚمؾ ايمٔم٣ٌمدات ىمام هق ايمُمـٟمن دم خمتٙمـػ  وايمتدرج دم ؽمغمة وضمٝم٣مة ايمٛمٌل ـ     

ايمت٣مَم٥م واحل٣ميمٝم٥م اىمتٚمٙم٦م همريّمـتٜم٣م يمٝمٙمـ٥م إضم٘م٣مم واظمٔم٣مَمالت ، هم٣ميمِمالة زمِمقرهت٣م 

ــ،  رة َمــ ايمٌٔمثـ٥مـــ احل٣مديـ٥م فمُمـ اإلهاء واظمٔمراج دم ايمًٛم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م ومٌؾ اهلجـرة

 وايمِمقم هُمِرض زم٣مظمديٛم٥م، وىمذيمؽ ايمزىم٣مة واحل٨م إلم زمٝم٦م اهلل احلرام . 

ودم نمغم ايمٔم٣ٌمدات ؿُمٌِؼ ٞمٓم٣مم اظمقاري٧م دم ايمًٛم٥م ايمث٣ميمث٥م يمٙمٜمجـرة، أي زمٔمـد ؽمـت٥م     

فم٣مَم٣ًم َمـ زمدء ايمقضمل، وايمٛمٓمـ٣مم اإلؽمـالَمل يمـألهة َمــ ايمـزواج وايمْمـالق فممم 

وايمٛمٖمٗم٥م وؽم٣مئر أضم٘م٣مَمٜم٣م اىمتٚمؾ سمممئمف وسمْمٌٝمٗمف دم ايمًـٛم٥م ايمًـ٣مزمٔم٥م يمٙمٜمجـرة، أي 

 فمػم فممميـ فم٣مَم٣ًم َمـ زمدء ايمقضمل.

اومتّم٦م ضم٘مٚم٥م ايم٣ٌمري سمٔم٣ملم أن يتدرج دم ايمتمميع ؾمٝمئ٣م همُمٝمئ٣م، َمـ أصمـؾ ذيمـؽ همٗمد     

٣مِس فَمـعَمٰ َُمْ٘مـ٧ٍم : وم٣مل سمٔم٣ملمٞمزل ايمٗمرآن َمٛمجام،  َووُمْرآًٞم٣م هَمَروْمٛم٣َمُه يمَِتْٗمـَرَأُه فَمـعَم ايمٛمـي

يْمٛم٣َمُه سَمٛمِزياًل  َويَمْق  ;أي أٞمزيمٛم٣مه ؾمٝمئ٣م زمٔمد رء، َأْي َأْٞمَزيْمٛم٣َمُه َٞمْجاًم زَمْٔمَد َٞمْجٍؿ َوَٞمزي

َأطَمُذوا زمَِجِٚمٝمِع ايْمَٖمَرائِِض دِم َووْم٦ٍم َواضِمٍد يَمٛمََٖمُروا
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ظمتٟمَمؾ دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ جيده ٞمـزل سمـدرجيٝم٣م دم شمـالث وفمممـيـ ؽمـٛم٥م، وظمـ٣م ٣مهم

َووَمـ٣مَل افمؼمض فمعم ذيمؽ ايم٘م٣مهمرون زمكم اهلل احل٘مٚم٥م َمـ ٞمزويمف َمتدرصم٣م همٗمـ٣مل

ٌرـ٦َم زمِـِف هُمـ٠َماَدَك  َٙم٥ًم َواضِمـَدًة ىَمـَذيمَِؽ يمِٛمَُث َل فَمَٙمْٝمِف ايْمُٗمْرآُن مُجْ َٓ ُٞمزر ـَ ىَمَٖمُروا يَمْق ايميِذي

ٙمْ  ٛم٣َمُه سَمْرسمِٝماًل َوَرسمي

َٙم٥ًم َواضِمَدًة فَمعَم الفخر الرازي  إلامام ًقول  ُف سَمَٔم٣ملَم يَمْق َأْٞمَزَل ايْم٘مَِت٣مَب مُجْ َأٞمي

ْٙمِؼ، هَمَ٘م٣مَن َيْثُٗمُؾ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َذيمَِؽ،  َه٣م ُدهْمَٔم٥ًم َواضِمَدًة فَمعَم اخْلَ ائُِع زمَِٟمْهِ َ ْٙمِؼ يَمٛمََزيَم٦ِم ايمممي اخْلَ

٣م ظَمي٣م َٞمزَ  ُٙمَٜم٣م َأَمي ٚمُّ َٓ صَمَرَم َٞمَزيَم٦ِم ايمتيَ٘م٣ميمِٝمُػ وَمٙمِٝماًل وَمٙمِٝماًل، هَمَ٘م٣مَن حَتَ اًم،  وًم٣م َُمٛمَجي َل َُمَٖمري

َأؽْمَٜمَؾ 

ـْ إلامام الشاطبي في قالو   ُٞمُجقًَم٣م ايْمُٗمْرآنِ  ُٞمُزوُل  ىَم٣منَ  ُهٛم٣َم َوَِم

ـَ  دِم  ي ضَْمَ٘م٣ممُ  َوَوَرَدِت  ؽَمٛم٥ًَم، فِممْمِ ْٕ ْ  ، هَمَُمْٝمًئ٣م ؾَمْٝمًئ٣م همِٝمَٜم٣م ٙمِٝمِٖمٝمي٥مُ ايمتي٘مْ  ا  َدهْمَٔم٥مً  سَمٛمِْزْل  َومَل

ـْ  حُيَْ٘مك َوهمِٝماَم  ، َواضِمَدةً  َدهْمَٔم٥مً  ايمٛمُُّٖمقُس  فَمٛمَْٜم٣م سَمٛمِْٖمرَ  يمَِئالي  َوَذيمَِؽ  ، َواضِمَدةً  ـِ  فُمَٚمرَ  فَم  زْم

ٌْدِ  ٌَْد  ازْمٛمَفُ  َأني  ايْمَٔمِزيزِ  فَم ُذ سمُ  َٓ  يَمَؽ  ََم٣م :  يَمفُ  وَم٣مَل  ، اظمَْٙمِِؽ  فَم َُُمقَر؟ ٛمَٖمر ْٕ  يَمقْ  ُأزَم٣مرِم  ََم٣م هَمَقاهلليِ ا

ؼر  دِم  َوزمَِؽ  يِب  نَمَٙم٦ْم  ايْمُٗمُدورَ  َأني   َذمي  اهلليَ هَم١مِني  زُمٛمَلي  َي٣م سَمْٔمَجْؾ  َٓ  " : فُمَٚمرُ  يَمفُ  وَم٣مَل .  احْلَ

ْٚمرَ  سَمكْمِ  ايْمُٗمْرآنِ  دِم  اخْلَ ََمَٜم٣م ، ََمري ؼي  َأمْحَِؾ  َأنْ  ُف َأطَم٣م َوإِٞميك ، ايمثي٣ميمَِث٥مِ  دِم  َوضَمري  فَمعَم  احْلَ

َٙم٥مً  ايمٛمي٣مسِ  َٙم٥مً  هَمَٝمْدهَمُٔمقهُ  ، مُجْ ـْ  َوَيُ٘مقنُ  ، مُجْ  همِْتٛم٥َمٌ  َذا َِم
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ـِ َأزمِك ايْمَٔم٣مصِ  ـْ فُمْثاَمَن زْم َأني َوهْمَد شَمِٗمٝمـٍػ ظَميـ٣م  :فَم

ُؿ افَمعَم َرؽُمقِل اهلليِوَمِدَُمقا ـِجَد يمَِٝمُ٘مـقنَ َأْٞمَزهَلُ ًْ َأَرقي يمُِٗمُٙمـقهِبِؿْ ظْمَ

ؿُمقا  َُم هَم٣مؾْمؼَمَ ٌُّـقاُرواـَوَٓ ُئْمَُم ُرواـفَمَٙمْٝمِف َأْن ٓحَُيْ هَمَٗمـ٣مَل َوَٓ جُيَ
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وا َوَٓ طَمغْمَ دِم َرؽُمقُل اهلليِ وا َوَٓ سُمْٔممَمُ مَمُ ـٍ يَمـْٝمَس همِٝمـِف  يَمُ٘مْؿ َأْن َٓ حُتْ ِدي

 ُرىُمقٌع 
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ؿَم٦ْم فَمـعَم ايمٛميٌِـلر  َأْن ٓ َصـَدوَم٥َم فَمَٙمْٝمَٜمـ٣م، َوٓ  ()اؾْمـؼَمَ

ُف ؽَمِٚمَع ايمٛميٌِلي  وُمقَن َوجُي٣َمِهـُدوَن إَِذا  "زَمْٔمَد َذيمِـَؽ َيُٗمـقُل:  ()صِمَٜم٣مَد، َوَأٞمي ؽَمَٝمَتَِمـدي

(. 1)َأؽْمَٙمُٚمقا

دم ذح احلدي٧م ايمذي رواه اإلَم٣مم َمًـٙمؿ فمــ أزمـك كتىيًي ضلي  ضكممي  ضضض

إذا زمٔم٧م أضمدًا َمـ أصح٣مزمف دم زمٔمض أَمره وم٣مل  وم٣مل ىم٣من رؽمقل اهلل  َمقؽمك 

ُروا  " َٓ سُمٛمَٖمر وا َو ُ وا ، َوزَمممر ُ َٓ سُمَٔمنر وا َو ُ  رواه َمًٙمؿ.  "َينر

ـا وٓ "زمٔمثـف وَمٔمـ٣مذا إلم ايمٝمٚمـكم همٗمـ٣مل  وذم رواي٥م أن ايمٛمٌل  ـا  َينر سمَٔمني

ا وسمْم٣مَوفَم٣م وٓ ختتٙمٖم٣م  ا وٓ سمٛمٖمرر  َمتٖمؼ فمٙمٝمف .  "وزَمممر

ُف وَمْد أيض ضل  ضكتىًي ي َٞمي ِٕ ِه  ِء َوِودر ْ يَْمَٖم٣مِظ زَمكْمَ ايمًمي ْٕ اَم مَجََع دِم َهِذِه ا إِٞمي

وا يَمَِمَدَق َذيمَِؽ فمعم َمـ ين  ُ َمرة أوَمرات َيْٖمَٔمُٙمُٜماَم دِم َووْمَتكْمِ هَمَٙمِق اوْمتٌََمَ فَمعَم َينر

ضَْمَقاِل  ْٕ غُم دِم مَجِٝمِع ا ًِ وا اْٞمَتَٖمك ايمتئْم ُ َٓ سُمَٔمنر ِت هَم١مَِذا وَم٣مَل َو َٓ ٣م َ دِم َُمْٔمَٓمِؿ احْلَ َوفَمني

 َٓ َرا َوسَمَْم٣مَوفَم٣م َو َٓ سُمٛمَٖمر ا َو َ ـْ مَجِٝمِع ُوصُمقِهِف َوَهَذا ُهَق اظمَْْْمُٙمقُب َوىَمَذا ُيَٗم٣مُل دِم َينر َِم

َتٙمَِٖم٣م ٕهنام ٍء خَتْ َتٙمَِٖم٣مِن دِم َووْم٦ٍم َووَمْد َيَتَْم٣مَوفَم٣مِن دِم َرْ  ومد يتْم٣موفم٣من دِم َووْم٦ٍم َوخَيْ

ٌُِْمغِم زمَِٖمّْمِؾ اهلليِ َوفَمٓمِٝمِؿ شَمَقازمِِف  ََْمُر زم٣ِميمتي ْٕ ِدي٧ِم ا ٍء َودِم َهَذا احْلَ َتٙمَِٖم٣مِن دِم َرْ َوخَيْ
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ـِ ايم تِِف َوايمٛميْٜمُل فَم تيٛمِْٖمغِم زمِِذىْمِر ايمتيْخِقيِػ َوَأْٞمَقاِع ايْمَقفِمٝمِد َوصَمِزيِؾ فَمَْم٣مئِِف َوؽِمَٔم٥ِم َرمْحَ

ـْ وَمُرَب إؽِْماَلَُمُف َوسَمْرُك ايمتيُْمِديِد  ٌُِْمغِم َوهمِٝمِف سَمْٟميمِٝمُػ ََم َٜم٣م إلَِم ايمتي ـْ نَمغْمِ َوٚمر حَمَّْم٥ًم َِم

ـْ سمَ  ـْ زَمَٙمَغ َوََم ٌَْٝم٣مِن َوََم ـَ ايمِمر ٌُُٙمقَغ َِم ـْ وَم٣مَرَب ايْم ـَ اظمََْٔم٣ميِص فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوىَمَذيمَِؽ ََم ٣مَب َِم

صُمقَن دِم َأْٞمَقاِع ايمْمي٣مفَم٥ِم وَمٙمِٝماًل وَمٙمِٝماًل َووَمْد ىَم٣مَٞم٦ْم ُأَُمقُر  ُٜمْؿ ُيَتَٙمْميُػ هِبِْؿ َوُيَدري ىُمٙمُّ

اطِمِؾ دِم ايمْمي٣مفَم٥ِم َأِو اظمُِْريِد  َ فَمعَم ايمدي ؽْماَلِم دِم ايمتيْ٘مٙمِٝمِػ فَمعَم ايمتيْدِري٨ِم هَمَٚمَتك ُينر اإْلِ

طُمقِل  ٣ًٌم ايمتيَزاُيُد َمٛمٜم٣م وَمتك فمنت فمٙمٝمف يمِٙمدُّ
ٌَُتُف نَم٣ميمِ همِٝمَٜم٣م ؽَمُٜمَٙم٦ْم فَمَٙمْٝمِف َوىَم٣مَٞم٦ْم فَم٣موِم

َتْحٙمَِٝمَٜم٣م َوهمِٝمِف َأَْمُر  ًْ َٓ َي َٓ َيُدوَم َأْو  أو ؾمؽ أن ٓ يدطمؾ همٝمٜم٣م وإن دطمؾ أو ؾمؽ َأْن 

َي٥ٍم َوَٞمْحقِ  َٓ َٖم٣مِق اظمَُْتَُم٣مِرىمكَِم دِم ِو هْمِؼ َواسمر ِة زم٣ِميمرر َٓ ِت هَم١مِني نَم٣ميم٤َِم ايْمُق ـَ اظمُِْٜمامي َه٣م َوَهَذا َِم

ََم٣مِم  طْمتاَِلُف هَم٣مَت َوهمِٝمِف َوِصٝمي٥ُم اإْلِ ِٓ َٖم٣مِق َوََمَتك ضَمَِمَؾ ا سمر ِٓ ٓي زم٣ِم َٓ َيتِؿُّ إِ اظمََِْم٣ميمِِح 

ىْمَرى سَمٛمْ  َة َوإِْن ىَم٣مُٞمقا َأْهَؾ هَمّْمٍؾ َوَصاَلٍح ىَمُٚمَٔم٣مٍذ َوَأيِب َُمقؽَمك هَم١مِني ايمذر َٓ َٖمُع ايْمُق

اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ 

هق سمرهمؼ ايمدافمل دم دفمقسمف يمٙمٛمـ٣مس وآٞمتٗمـ٣مل هبـؿ دم ؽمـٙمؿ ايمـدفمقة 

طمْمقة طمْمقة، ودرصم٥م درصم٥م وفمـدم اإلىمثـ٣مر فمٙمـٝمٜمؿ وإفمْمـ٣مئٜمؿ همـقق ؿمـ٣مومتٜمؿ 

وأىمثر َمـ وؽمٔمٜمؿ وطم٣مص٥م نمغم اظمًٙمٚمكم أو َمـ أؽمٙمؿ ضمديث٣م ومل يـتٚم٘مـ اإليـامن 

إؽمالَمٝم٥م ومل ئمرف اإلؽمالم فمعم ضمٗمٝمٗمتف أو َمـ٣م َمـ ومٙمٌف، أو َمـ ئمٝمش دم زمالد نمغم 

ؾم٣مزمف سمٙمؽ احل٣مٓت
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  ٟ ايمتـدرج دم ايمـدفمقة أو دم رمحه اهللٜكٍٛ ايصٝخ حمُد عُوس ايبواملبٛز

  اظمٙمؽ فمٌد وم٣مل ويمذيمؽ سمٔمٙمٝمؿ ايمٔمٙمؿ ؽمٛم٥م ٞمٌقي٥م فمٓمٝمٚم٥م، همام يٟميت دهمٔم٥م يذه٤م دهمٔم٥م،

 ٓ اهلل همـق إَمـقر، دم سمٛمٖمـذ ٓ َم٣ميمؽ أزم٦م، ي٣م: فمٚمر ٕزمٝمف ايمٔمزيز فمٌد زمـ فمٚمر ازمـ

 اهلل همـ١من زمٛمـل، يـ٣م سمٔمجـؾ ٓ: فمٚمر يمف وم٣مل. ايمٗمدور وزمؽ يب نمٙم٦م يمق احلؼ دم أزم٣مرم

 ايمٛمـ٣مس أمحـؾ أن أطم٣مف وإين ايمث٣ميمث٥م، دم وضمّرَمٜم٣م َمرسمكم ايمٗمرآن دم اخلٚمر ذم سمٔم٣ملم

، أو ىمام وم٣مل )رمحف اهلل سمٔم٣ملم(.همتٛم٥م مجٙم٥م وسم٘مقن همٝمدهمٔمقه مجٙم٥م احلؼ فمعم

ايمٛم٣مس فمعم ايمديـ مجٙم٥م واضمدة دم ضمٗمٝمٗم٥م أَمره ىمٟمٞمف يٗمقل  وَمـ يريد أن حيٚمؾ

 هلؿ زمٙم٣ًمن ضم٣ميمف ٓ سمِمدومقين وٓ سمتٌٔمقين وٓ سمٗمٌٙمقا هذا إَمر!.

وإن ىم٣مٞم٦م ٞمٝمتف ص٣مدوم٥م همٗمد أطمْمٟم ايمْمريؼ، وطم٣ميمػ ؽمٝمد ايمٛمٌٝمكم فمٙمٝمـف ايمِمـالة      

  .وايمًالم

 وذىمـره  ()ٜمذا وائؾ ازمـ ضمجر ىم٣من َمـ أزمٛم٣مء اظمٙمـقك همٟمىمرَمـف ايمرؽمـقلهم

 زمخغم فمعم َمٛمػمه، وأَمر َمٔم٣موي٥م ريض اهلل فمٛمف أن ي٘مرَمف، همذه٤م زمف إلم زمٝمتف
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ًة َوََمري هِب٣َم و ٣م ؽَم٣مئٌِؾ هَمَٟمفْمَْمْتُف ىمِْنَ ـِ َأيِب ؾَمٌِٝم٤ٍم َأني فَم٣مئَُِم٥َم ََمري هِبَ ظم٣م رواه ََمْٝمُٚمقِن زْم

٣م دِم   َذيمِـَؽ هَمَٗم٣ميَمـ٦ْم وَمـ٣مَل َرؽُمـقُل اهلليِ َرصُمٌؾ فَمَٙمْٝمِف شمَِٝم٣مٌب َوَهْٝمَئ٥ٌم هَمَٟموْمَٔمَدسْمُف هَمَٟمىَمَؾ هَمِٗمٝمَؾ هَلَ

():"   ْؿ َأْٞمِزيُمقا ايمٛمي٣مَس ََمٛم٣َمِزهَلُ

دم أول أَمر ايمـدفمقة إلم اهلل سمٔمـ٣ملم ٓ ٞمُمـؼ فمـعم ايمٛمـ٣مس، ضمتـك ٓ يًـٟمَمقا 

ٞمٌماين أن ويٚمٙمقا، ٕن ايمٛم٣مس أيمٖمقا اظمٔم٣ميص همِمٔم٤م فمٙمٝمٜمؿ أَمر ايمديـ، ويمذيمؽ 

ل يمف زمٔمض ايمٛم٣مس: فمٙمٝمؽ صٙمقات وسمراويح وصـٝم٣مم وومٝمـ٣مم أؽمٙمؿ دم رَمّم٣من همٗم٣م

إن ىم٣من هذا هق اإلؽمالم همٟمٞم٣م ٓ أؽمتْمٝمع )هم٣مرسمد( ويم٘مـ :يمٝمؾ وأذىم٣مر وومرآن، همٗم٣مل

يمق صم٣مءوا َمٔمف زم٣ميمتدري٨م يمث٦ٌم زم١مذن اهلل سمٔم٣ملم، َمع أن هذا ايمُمخص ىمـ٣من دم ؽمـٖمر 

  . ويمف اخلٝم٣مر دم اإلهمْم٣مر زمدل أن يّمٕمْمقا فمٙمٝمف

طمرج َمـع اجلامفمـ٥م، همٗمـ٣مل: ٓ أؽمـتْمٝمع سمـرك  ىمذيمؽ رصمؾ آطمر َمدَمـ مخر

اخلٚمر، همٗم٣ميمقا يمف: ٓ زمٟمس، همٙمـام سمـٟمشمر زمـٟمضمقاهلؿ زم٘مـك هلل ودفمـ٣مه وسمـرك اخلٚمـر، 

وزمٛمٖمًف ىمن ايمزصم٣مصم٥م، همٜمذه ضم٘مٚم٥م زم٣ميمتدرج ضمتك يٖمٜمؿ، وومد أطمػمٞمـ٣م اهلل سمٔمـ٣ملم 

ٌَ هبذا همٗم٣مل سمٔم٣ملم ـي اهللُّ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ هَمَت ٌُْؾ هَمَٚم ـ وَم ٝميٛمُـقْا إِني اهللَّ ىَمـ٣مَن ىَمَذيمَِؽ ىُمٛمُتؿ َمر

 زماَِم سَمْٔمَٚمُٙمقَن طَمٌغًِما

وزم٣مٕطمص أن زمالدٞم٣م همٝمٜم٣م ايمٖمتـ ىمثغمة وايمٛم٣مس فمقام ٓ يٖمٜمٚمقن، همـال زمـٟمس 

  . دم َمثؾ هذه إَمقر
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يمق ٞمحـ ٞمريـد أن ٞمخـرج َمــ اهلـقى، ٞمختـ٣مر ؿمريـؼ اظمج٣مهـدة أم ؿمريـؼ 

اظمج٣مهـدة، وؿمريـؼ يمق ٞمحـ ٞمريد أن ٞمخرج َمـ اهلـقى ٞمختـ٣مر ؿمريـؼ . اهلقى؟.

اظمج٣مهدة هق أن ٞمخرج أوٓ َمرة ٞمتدرب هبـ٣م فمـعم أَمـر اهلل سمٔمـ٣ملم وٞمتحٚمـؾ همٝمٜمـ٣م 

  .اظمُم٣مق، يمٔمؾ اهلل سمٔم٣ملم يٛمٓمر يمّمٔمٖمٛم٣م همٝمتٗمٌٙمٛم٣م

ىمؾ رء دم هـذا ايم٘مـقن زم٣ميمتـدري٨م َمٛمـذ طمٙمـؼ اهلل سمٔمـ٣ملم ايم٘مـقن إلم يـقم 

  .ايمٗمٝم٣مَم٥م، وايمًغم دم هذا ايمديـ زم٣ميمتدري٨م وايمتٚمريـ وايمِمػم

ٔم٣ملم رضمٝمؿ زمٔم٣ٌمده، همٔمدَم٣م ي٘م٦ٌم اإلٞم٣ًمن ؾمٜمقاسمف ويتدرج إلم ؿم٣مفم٥م اهلل اهلل سم

 ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم، اهلل سمٔم٣ملم يٗمٌٙمف

ووصمف سمالَمٝمذه ٓطمتٝم٣مر هذا ايمتدرج، همٌتٗمديرٞم٣م 

ال ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس، يم٘مك سمتّمح سمٙمؽ اظمتقاوع ٞمح٣مول سمٗمديؿ زمٔمض أومق

احلٗمٝمٗم٥م صمٙمٝم٥م يمٙمدارؽمكم ظمٛمٜمجف، ىمام سم٘مقن ومدوة يمٙمدفم٣مة ووم٦م اطمتٝم٣مر أؽم٣ميمٝم٤م 

 . ايمدفمقة هلؿ ويمٙمٚمدفمقيـ

هم١من رفم٣مي٥م إهؿ هم٣مظمٜمؿ هق أول رمجه اهلل

فمٝم٥م ، همٌذا جي٤م أن ي٘مقن سمقصمف ايمدارءجم٣مل ايمدفمقة ومٌؾ ىمؾ  دمَمًئقيمٝم٥م 

أىمثر  () ايمٛمٌلأَمر َمـ إَمقر زمٗمدر أمهٝمتف هم٣مَٕمر ايمذى اهتؿ زمف  أي دموايمتٖم٣مسمف 

ضمٝم٣مسمف ايمْم٣مهرة، وزمذل همٝمف ىمؾ صمٜمقده، وحتٚمؾ همٝمف ايمُمدائد أىمثر َمـ  دماهتامَم٣م 
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إفمداد ايمٛم٣مس يمٔم٣ٌمدة مجٝمع إَمقر َم٣م ىم٣من إٓ ٞممم

ف وسمٔم٣ملم، وهذا هق َم٣م ي٘مقن َمـ أهؿ أفماميمٛم٣م ؽمٌٝمٙمف ؽمٌح٣مٞم دماهلل وضمده، وومٝم٣مَمٜمؿ 

زم٣مهلل ؽمٌح٣مٞمف  آسمِم٣ملهمٝمف هق  وآؽمتٚمرارهبذا إَمر  هم٣مٓسمِم٣ملايمدفمقة،  دم

 وسمٔم٣ملم

، رءأؽمٙمقزمف ويٌكم أمهٝم٥م هذا إَمر ايمذى اهتؿ زمف ومٌؾ ىمؾ  دمشمؿ يتدرج     

ايمديـ، وهق أن ضمرىمتٛم٣م ضمرىم٥م اإليامن دم أؽم٣مدإن فمٚمٙمٛم٣م هق فمٚمؾ : همٝمٗمقل

سمتقصمف إلم  آصمتامفمٝم٥موذم سمٙمؽ إي٣مم أصٌح٦م إفمامل 

سمِمٚمٝمٚمٜم٣م وسمزيٝمٛمٜم٣م، ضمٝم٧م إهنؿ اهمؼموقا  دمزمٛم٣مء ايمٔمامرة دون أؽم٣مس، ويٖم٘مرون 

أن أؽم٣مس اإليامن َمقصمقد َمـ ومٌؾ، ويم٘مٛمٛم٣م ٞمُمٔمر زمٟمن أول اضمتٝم٣مج يمألَم٥م هق: أن 

 . رءومٌؾ ىمؾ سمِمؾ إوقاء اإليامٞمٝم٥م ايمِمحٝمح٥م إلم ومٙمقهبؿ 

حمٚمد إيمٝم٣مس ٞمٗمْم٥م زمداي٥م ايمٔمٚمؾ وؽم٤ٌم اطمتٝم٣مره هل٣م، ضمٝم٧م  خيذىمر ايمُمٝمشمؿ     

رؽم٣ميمتف إلم ايمٔم٣ممل اجلٙمٝمؾ احل٣مهمظ همخر ايمديـ: يمٗمد صٚمٚمٛم٣م زم٣ميمٔمزم فمعم ٞممم  دميٗمقل 

دفمقسمٛم٣م، ويم٘مـ ايمٗمقم ايمذيـ زمٙمغ اٞمحْم٣مؿمٜمؿ إلم درصم٥م أن أهمراده  دمايمٔمٙمقم اإلهلٝم٥م 

ظ ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم همّمال فمـ أن يٖمٜمٚمقا أيمٖم٣مـمٜم٣م ٓ يٗمدرون فمعم ومراءة أيمٖم٣م

ايمٔمٙمقم ومٌؾ أن يٌدأ سمٔمٙمٝمٚمٜمؿ  دموَمٔم٣مٞمٝمٜم٣م، هم٘مٝمػ ٞمٌدأ زم١مهمٜم٣مم اظمًتقى إفمعم 

وسمرزمٝمتٜمؿ َمـ ايمِمٖمر، ٕن اإلٞم٣ًمن ٓ يِمؾ إلم هن٣مي٥م إَمر إٓ زمٟمن يٌدأ زمداي٥م 

ذٞم٣م ايمؼمزمٝم٥م وايمتٔمٙمٝمؿ، وأطم دمؽمٙمٝمٚم٥م، همٙمذا سمرىمٛم٣م ايمدرصم٣مت اظمتقؽمْم٥م وَم٣م زمٔمده٣م 

 .  زمداي٥م ايمْمريؼ، هم١من صح٦م سمٙمؽ ايمٌداي٥م يمٙمٖمرد يِمؾ إلم ايمٛمٜم٣مي٥م زمٛمٖمًف
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شمؿ يذىمر ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس اهلدف اظمٛمُمقد، وي٠مىمد فمعم زمذل اجلٜمقد اظمتٖم٣مٞمٝم٥م     

 دمؽمٌٝمٙمف ىمام يًتدل زم٣مَٕمر ايمقاومع، وَم٣م ضمؾ زمٟمهمراد إَم٥م زم٤ًٌم ايمت٣ًمهؾ  دم

هلذا  إؽم٣مدإن إصؾ  :قلاطمتٝم٣مر أؽم٣ميمٝم٤م ضم٘مٝمٚم٥م هلذا إَمر اظمٙمٚمقس ويٗم

ٞمٖمقس ايمٛم٣مس، وَمٔمٛم٣مه أن ي٘مقن  دمإضمٝم٣مء اإليامن  دمايمٔمٚمؾ أن سمٌذل صمٜمقد َمتٖم٣مٞمٝم٥م 

إٓ وضمك  هلَم٣م  ()أن سمٔمٙمٝمامسمف  أي)  () ايمٛمٌلايمٝمٗمكم ايم٘م٣مَمؾ زم٘مؾ َم٣م صم٣مء زمف 

ايمٗمٙمقب سمٗمدير زم٣ميمغ يمٙمديـ احلٛمٝمػ، همال  دمص٣مدق َمـ اهلل فمز وصمؾ ( وأن ي٘مقن 

٘م٣مم اإلهلٝم٥م زم٣ميمتٖمِمٝمؾ هلؿ زمدون هذيـ إَمريـ، وإن فمرو٦م يِمٌح فمرض إضم

همٗمٌؾ أن سمٟمَمروا ايمٛم٣مس زم٣ميمٗمٝم٣مم زم٣ميمٔمٚمؾ ، زمدوهنام يتقيمد يمدهيؿ اجلحقد واإلٞم٘م٣مر

، وسمذىمغمهؿ زم٣ميمٝمقم احلٗمٝمٗملفمٙمٝم٘مؿ أن سمٌذيمقا ىمؾ اجلٜمقد يمتٔمريٖمٜمؿ زم٣مإليامن 

هق أنمغم َمـ وصمؾ هٝم٥ٌم ىمٌغمة، وأطمر، وسم٘مريؿ ايمديـ احلٛمٝمػ، إن هٝم٥ٌم اهلل فمز 

 .ٓ ي٘مرم ديٛمف وٓ يٗمدر أضم٘م٣مَمففم٣ٌمده ايمٕمٝمقريـ، وهق ٓ ئمْمك َمـ 

همٙمؿ ي٘متػ ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس هبذا احلد زمؾ زمدأ يٛم٣مؾمد ايمدوائر ايمديٛمٝم٥م ويقصمف      

 :زمٔمثٜم٣م إلم فمٙمامء ؾمٌف ايمٗم٣مرة ايمتلرؽم٣ميمتف  دمأصح٣مهب٣م إلم هذه احلٗمٝمٗم٥م ضمٝم٧م يٗمقل 

ايمدفمقة فمعم إصقل  أي فمٚمؾ ايمدفمقة، إن ايمدوائر ايمديٛمٝم٥م ىمٙمٜم٣م حتت٣مج إلم

ايمٌالد ىمٙمٜم٣م، وأن هذه اجلٜمقد اإليامٞمٝم٥م زمٚمٛمزيم٥م  دمايمِمحٝمح٥م، وزمذل اجلٜمقد ايمٛم٣مدرة 

سمؼمزمك وسمٛمٚمق فمعم هذه إرض  همٜملسمًقي٥م إرض وؽمٗمٝمٜم٣م، أَم٣م إَمقر إطمرى 

اظمًتقي٥م َمثؾ احلدائؼ وايم٣ًٌمسمكم، هم٣ميم٣ًٌمسمكم فمعم آٓف َمـ إٞمقاع همٝمٜم٣م زم٣ًمسمكم 

ٛمخؾ وايمرَم٣من وايمتٖم٣مح واظمقز، وهمٝمٜم٣م ضمدائؼ ايمزهقر ونمغمه٣م، ويم٘مٛمٜم٣م ٓ يٚم٘مـ ايم
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سمًقي٥م إرض  أي، رءهبذيـ إَمريـ ومٌؾ ىمؾ  زم٣مٓهتاممسمٛمٚمٝمتٜم٣م وإشمامره٣م إٓ 

وؽمٗمٝمٜم٣م، شمؿ ايمٗمٝم٣مم زمرفم٣مي٥م طم٣مص٥م زمٟمَمقر أطمرى يم٘مك سمِمؾ إلم ٞمّم٨م ايمثامر، 

  يقَمٛم٣م هذا، همٙمذا ٓويمألؽمػ ايمُمديد هم١من إرض نمغم َمًتقي٥م، ونمغم ص٣محل٥م إلم

سمثٚمر وٓ سمٛم٦ٌم أي٥م زمذرة زرفم٦م فمعم هذه إرض، وإن زرفم٦م وٞمٌت٦م سمٛمت٨م 

زم٣مَٕمقر إطمرى ومٌؾ  آؾمتٕم٣ملحم٣مصٝمٙمٜم٣م، ومجٙم٥م ايمٗمقل أن  دمإٞمت٣مصم٣م ٞم٣مومِم٣م 

 دمنمغم َمقؤمٜم٣م، وهق طمْمٟم فمٓمٝمؿ  دماؽمتح٘م٣مم إَمقر اظمٌدئٝم٥م هق سف ومقة 

ايمٌداي٥م، وؽمٙم٘مٛم٣م هب٣م ؿمريٗم٣م سمٗمتّمٝمف  دم ايمًٙمٝمٚم٥م اظم٣ٌمدئهذا اظمج٣مل، هم١من وؤمٛم٣م 

زمداي٥م  دماهل٣مَم٥م  اظم٣ٌمدئ، همالزمد أن سمِمؾ إلم هن٣مي٥م ونم٣مي٥م َمثٚمرة، إن سمرك اظم٣ٌمدئسمٙمؽ 

 .  ايمرضمٙم٥م يمٝمس إٓ فم٣ٌمدة أهقاء ايمٛمٖمس

 -ايمدفمقة إلم اإليامن زم٣مهلل  أي -شمؿ ي٠مىمد ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس زمٟمن هذا إؽم٣مس     

ء، ىمام هق همرض فمكم فمعم ىمؾ َمًٙمؿ وَمًٙمٚم٥م أن َم٣م هق إٓ دفمقة مجٝمع إٞمٌٝم٣م

يممطمريـ، همٝمٗمقل: هم٣مٕول َمـ  آؽمتْم٣مفم٥محيٖمٓمٜم٣م، ويٖمٜمؿ َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م ويٌٙمٕمٜم٣م ومدر 

إَمقر اظمٜمٚم٥م هق ) ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم (، وومد وم٣مم مجٝمع إٞمٌٝم٣مء زم٣ميمدفمقة إلم ىمٙمٚم٥م 

ء، دفمقة مجٝمع إٞمٌٝم٣م دم، وهك اظمُم٣مرىم٥م {ىمٙمٚم٥م ايمتقضمٝمد  }:هلايمتقضمٝمد، همدفمقسمٛم٣م 

زد فمعم ذيمؽ َم٣م اَمت٣مزت زمف هذه إَم٥م وهق أن همرد هذه إَم٥م يمٝمس َم٘مٙمٖم٣م زم٣ميمدفمقة 

همح٤ًم زمؾ يمف َمٝمزة أطمرى وهك أن ُئمد ايمٛم٣مس يمٙمدفمقة ويٟمَمرهؿ زم٣ميمٗمٝم٣مم هب٣م، 
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ويم٘مٛمٛم٣م ٞمٔمدم هذا إَمر فمعم إرض، همقـمٝمٖمتٛم٣م: إضمٝم٣مء ؽمٛم٥م ايمدفمقة إلم اهلل وزمذل 

 .أ.هـ(1اجلٜمقد اظمتٖم٣مٞمٝم٥م همٝمف)

ض:تىمسمضإتىضلسميه:ض)مىيةضيمدوية(ض(()) حي ةضكتىبي

هل َمرضمٙم٥م ايمؼمزمٝم٥م وايمؼمومل -

هل يمألضم٘م٣مم وايمممائع -

ٝم٣مة اظم٘مٝم٥م يمٕمرس هذه ايم٘مٙمٚم٥م ايمٔمٓمٝمٚم٥م دم ايمٗمٙمقب همٗمط، ومقيمـقا٣محلهم

ٖم٣م، وومـ٣مل زم٣ميمدفمقة اجلٜمري٥م ظمـ٣م ؿمٙمـع فمـعم ايمِمـهمٟمَمر ايمٛمٌل

ٌي٣مٍس وَم٣مَل همىمٙمامسمف اظمُمٜمقرة ـِ فَم ـِ ازْم ٌَغْمٍ فَم ـِ صُم ـْ ؽَمِٔمٝمِد زْم ظَميـ٣م َأْٞمـَزَل اهلليُ فَمـزي  :َٔم

وَْمـَرزمكِمَ َوصَمؾي  ْٕ ـَٖم٣م  ()وَمـ٣مَل َأسَمـك ايمٛميٌِـلُّ َوَأٞمِذْر فَمُِمـغَمسَمَؽ ا ايمِمي

٣ٌَمضَم٣مْه هَم٣مصْمَتٚمَ  َع ايمٛمي٣مُس إيَِمْٝمِف زَمـكْمَ َرصُمـٍؾ جَيِـلُء إيَِمْٝمـِف هَمَِمِٔمَد فَمَٙمْٝمِف شُمؿي َٞم٣مَدى َي٣م َص

ٌَْٔم٧ُم َرؽُمقيَمُف هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ ٌِْد اظْمُْميٙم٤ِِم  َيـ٣م زَمٛمِـل ()َوزَمكْمَ َرصُمٍؾ َي زَمٛمِل فَم

ٌَِؾ سمُ  ْٖمِح َهَذا اجْلَ ًَ سُمُ٘مْؿ َأني طَمْٝماًل زمِ ِريُد َأْن سُمِٕمغَم همِْٜمٍر  َي٣م زَمٛمِل يُم٠َميٍّ  َأَرَأْيُتْؿ يَمْق َأطْمػَمْ

وْمُتُٚمقيِن وَم٣ميُمقا َٞمَٔمْؿ وَم٣مَل هَم١ميِنر َٞمِذيٌر يَمُ٘مْؿ زَمـكْمَ َيـَدْي فَمـَذاٍب ؾَمـِديٍد  فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َصدي

َذا هَمَٟمْٞمَزَل اهلليُ فَمزي َوصَمـؾي  ٓي هِلَ ٣ًٌّم يَمَؽ ؽَم٣مئَِر ايْمَٝمْقِم َأََم٣م َدفَمْقسَمٛم٣َم إِ ٤ٍم  سَم هَمَٗم٣مَل َأزُمق هَلَ

ٌي٦ْم َيَدا  ٤ٍم َوسَمـ٤مي سَم َأيِب هَلَ
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وهذا هق َم٣م يٖمٔمٙمف أهؾ ايمتٌٙمٝمغ دم ضمرىمتٜمؿ ايمدفمقي٥م.. ايمتٝمًغم فمعم اظمـدفمق، 

دم ىمؾ َمـ خيرج َمٔمٜمؿ، ضمتك حي٤م ايمٔمٚمـؾ ويتقنمـؾ همٝمـف زمٛمٖمًـف، ىمـام دم سمٔمٙمـٝمؿ 

يٗمرؤون َمـ ىمت٤م ايمٖمّمـ٣مئؾ َمثـؾ  ايمٗمرآن.. ايمًقر ايمٗمِم٣مر دون ايمْمقال، وىمذيمؽ

ريــ٣مض ايمِمــ٣محلكم، وايمؼمنمٝمــ٤م وايمؼمهٝمــ٤م وَمُمــ٘م٣مة اظمِمــ٣مزمٝمح وإدب اظمٖمــرد 

يمٙمٌخ٣مري وضمٝم٣مة ايمِمح٣مزم٥م همٚمـ جيٙمس َمٔمٜمؿ يتُمقق يمٙمٔمٙمؿ، وزمٔمد ذيمؽ يْم٣ميمع َم٣م 

ؾم٣مء، َمـ ىمت٤م، احلدي٧م، وايمٖمٗمف، وايمٔمٗمٝمدة، حت٦م إذاف ايمٔمٙمامء ايمٔم٣مَمٙمكم

ويم٘مــ رأس ىمؾ َم٘مٙمػ َمـ أَمـ٥م ايمٛمٌـلوهذه ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م فمعم 

ضمتك يتحٚمؾ اإلٞم٣ًمن هذا اجلٜمد همالزمد َمـ ايمؼمزمٝم٥م وايمتدرج، وٓ زمد َمــ ايمتٔم٣مهـد 

واظمالضمٓم٥م، ضمتك سمٟميت ايمثٚمرة، همٜمذه ؾمجرة ايمديـ، ويم٘مٛمٜم٣م ٓ سمٛم٦ٌم دم يقم واضمـد، 

ويم٘مـ هبدوء وروي٥م ضمتك سمٟميت شمامره٣م وهلذا ٞمٌدأ زمِمٖم٥م ايمٝمٗمكم
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 المزآويت اآلياث بعض

( الَ ِإلَـَٓه ِإاّل الّله )فيها الكلوة الطيثة ُذكر التي
يمَِذٞمٌَِؽ َويمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمِت  هَم٣مفْمَٙمْؿ َأّٞمُف َٓ إيَِمـََف إِٓ اهللُّ َواؽْمَتْٕمِٖمرْ  وم٣مل سمٔم٣ملم: -

ٌَُ٘مؿْ   (1.) َوََمْثَقاىُمؿْ  َواهللُّ َئْمَٙمُؿ َُمَتَٗمّٙم

ٌُْديِن َوَأومِِؿ ايمِّماَلةَ   ووم٣مل سمٔم٣ملم: -  (0.)يمِِذىْمِرَي  إِّٞمٛمَِل َأَٞم٣م اهللُّ ٔ إيَِمـََف إِٔ َأَٞم٣ْم هَم٣مفْم

ـُ ايمّرضِمٝمؿُ  َوإيَِمـَُٜمُ٘مْؿ إيَِمـٌَف َواضِمٌد ّٓ  ووم٣مل سمٔم٣ملم: - ـَ  (3 .)إيَِمـََف إِّٓ ُهَق ايمّرمْحَ

ٓي هُ   ووم٣مل سمٔم٣ملم: - َٓ إيَِمَٰف إِ َٓ َٞمْقٌم يَمُف ََم٣م دِم اهلليُ  َٓ سَمْٟمطُمُذُه ؽِمٛم٥ٌَم َو لُّ ايْمَٗمٝمُّقُم  َق احْلَ

ٓي زم١ِمِْذٞمِِف َئْمَٙمُؿ ََم٣م زَمكْمَ  ـْ َذا ايميِذي َيُْمَٖمُع فِمٛمَْدُه إِ َْرِض ََم ْٕ اَمَواِت َوََم٣م دِم ا ًي ايم

ٓي  ـْ فِمْٙمِٚمِف إِ ٍء َِم َٓ حُيِٝمُْمقَن زمًَِمْ زماَِم ؾَم٣مَء َوؽِمَع ىُمْرؽِمٝمُُّف َأْيِدهيِْؿ َوََم٣م طَمْٙمَٖمُٜمْؿ َو

َٓ َيُئقُدُه ضِمْٖمُٓمُٜماَم َوُهَق ايْمَٔمقِمُّ ايْمَٔمٓمِٝمُؿ  َْرَض َو ْٕ اَمَواِت َوا ًي  (1 .) ايم

ٌْٙمَِؽ َِمـ ّرؽُمقٍل إِّٓ   ووم٣مل سمٔم٣ملم: - ُٞمقضِمَل إيَِمْٝمِف َأّٞمُف ٔ إيَِمـََف إِّٓ  َوََمآ َأْرؽَمْٙمٛم٣َم َِمـ وَم

ٌُُدوِن   (0.)َأَٞم٣ْم هَم٣مفْم

ْؿ َٓ   ل سمٔم٣ملم:ووم٣م - وَن  إهِّنُْؿ ىَم٣مُٞمَقْا إَِذا وِمٝمَؾ هَلُ َتْ٘مػِمُ ًْ   (1.)إيَِمـََف إِّٓ اهلّلُ َي
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ـَ   ووم٣مل سمٔم٣ملم: - ـْ إيَِمـٍَف إِّٓ إيَِمـَفٌ  يّمَٗمْد ىَمَٖمَر ايّمِذي  وَم٣ميُمَقْا إِّن اهللَّ شَم٣ميم٧ُِم شَماَلشَم٥ٍم َوََم٣م َِم

ـَ ىَمَٖمُرواْ  َواضِمٌد َوإِن مّلْ َيٛمَتُٜمقْا فَماّم َيُٗمقيُمقنَ  ـّ ايّمِذي ًّ  (0      .)َِمٛمُْٜمْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمٌؿ  يَمَٝمَٚم

٣ٌَمِدِه َأنْ  ُيٛمَّزُل   ووم٣مل سمٔم٣ملم: - ـْ فِم ـْ َأَْمِرِه فَمعَمَ ََمـ َيَُمآُء َِم  اظمَْمئَِ٘م٥َم زم٣ِميْمّروِح َِم

 (3 .)َأْٞمِذُرَوْا َأّٞمُف َٓ إيَِمـََف إِّٓ َأَٞم٣ْم هَم٣مسّمُٗمقِن 

ـّ َأن يّمـ ّٞمْٗمِدَر فَمَٙمْٝمفِ َوَذا ايمٛمّ   ووم٣مل سمٔم٣ملم: - هَمٛم٣َمَدَى دِم  قِن إِذ ّذَه٤َم َُمَٕم٣مِو٣ًٌم هَمَٓم

ٌَْح٣مَٞمَؽ إيِّن ىُمٛم٦ُم  ـَ ايمّٓم٣مظمكَِِم  ايمّٓمُٙماَمِت َأن ّٓ إيَِمـََف إِّٓ َأٞم٦َم ؽُم  (4 .)َِم

 ُيَِمّقُرىُمْؿ دِم إْرضَم٣مِم ىَمْٝمَػ َيَُمآُء َٓ إيَِمـََف إِّٓ ُهقَ  ُهَق ايّمِذي  ووم٣مل سمٔم٣ملم: -

٘مِٝمؿُ  ايْمَٔمِزيزُ    (1.)احْلَ

َواظماََْلِئَ٘م٥ُم َوُأْويُمقْا ايْمِٔمْٙمِؿ وَمآئِاَمً  ؾَمِٜمَد اهلّلُ َأّٞمُف َٓ إيَِمـََف إِّٓ ُهقَ   ووم٣مل سمٔم٣ملم: -

ِط َٓ إيَِمـََف إِّٓ  ًْ ٘مِٝمؿُ  زم٣ِميْمِٗم   (0.)ُهَق ايْمَٔمِزيُز احْلَ

قَ   ووم٣مل سمٔم٣ملم: - ّؼ َوَمَ  إِّن َهـََذا هَلُ قَ ايْمَٗمَِمُص احْلَ ـْ إيَِمـٍَف إِّٓ اهللُّ َوإِّن اهللَّ هَلُ  ٣م َِم

٘مِٝمُؿ   (3.)ايْمَٔمِزيُز احْلَ
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ـْ  اهللُّ ٔ إيَِمـََف إِّٓ ُهقَ   ووم٣مل سمٔم٣ملم: - يَمَٝمْجَٚمَٔمٛمُّ٘مْؿ إلَِمَ َيْقِم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َٓ َرْي٤َم همِٝمِف َوََم

ـَ اهللِّ ضَمِديث٣ًم  َأْصَدُق   (1 .)َِم

ٌُُدوُه َوُهَق  َرزّمُ٘مْؿ ٔ إيَِمـَفَ  َذيمُِ٘مُؿ اهللُّ  ووم٣مل سمٔم٣ملم: - ٍء هَم٣مفْم إِّٓ ُهَق طَم٣ميمُِؼ ىُمّؾ َرْ

ٍء َوىمِٝمٌؾ   (0 .)فَمعَمَ ىُمّؾ َرْ

ـَفَ   ووم٣مل سمٔم٣ملم: - ـِ  اسّمٌِْع ََمآ ُأوضِمَل إيَِمْٝمَؽ َِمـ ّرزّمَؽ ٔ إيَِم إِّٓ ُهَق َوَأفْمِرْض فَم

ىمكِمَ    (3     .)اظمُْمْمِ

٣م  وُمْؾ   ووم٣مل سمٔم٣ملم: -  ايمٛم٣ّمُس إيِّن َرؽُمقُل اهلّلِ إيَِمْٝمُ٘مْؿ مَجِٝمٔم٣ًم ايّمِذي يَمُف َُمْٙمُؽ َيَٟمهّيَ

ٝمِـل َوُيِٚمٝم٦ُم  اَمَواِت َوإْرِض ٔ إيَِمـََف إِّٓ ُهَق حُيْ ًّ  (1  .)ايم

ٌُُدَواْ   ووم٣مل سمٔم٣ملم: - ٌَْح٣مَٞمُف فَماّم  َوََمآ ُأَِمُرَوْا إِّٓ يمَِٝمْٔم إيَِمـَٜم٣ًم َواضِمدًا ّٓ إيَِمـََف إِّٓ ُهَق ؽُم

  (0.)ىُمقَن ُيمْمِ 

ٌَِل اهلّلُ ٔ إيَِمـََف إِّٓ   ووم٣مل سمٔم٣ملم: - ًْ ُهَق فَمَٙمْٝمِف سَمَقىّمْٙم٦ُم َوُهَق  هَم١مِن سَمَقيّمْقْا هَمُٗمْؾ ضَم

  (3.)َرّب ايْمَٔمْرِش ايْمَٔمٓمِٝمؿِ 

ٌُقْا يَمُ٘مْؿ هَم٣مفْمَٙمُٚمَقْا َأّٞمَٚمآ ُأٞمِزِل زمِِٔمْٙمِؿ اهللِّ   ووم٣مل سمٔم٣ملم: - َتِجٝم ًْ ـََف إِّٓ َوَأن ّٓ إيِمَ  هَم١ممِّلْ َي

ٙمُِٚمقَن  ًْ  (1.)ُهَق هَمَٜمْؾ َأٞمُتْؿ َّم
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ٛمََك   ووم٣مل سمٔم٣ملم: - ًْ  (0 .)اهللُّ ٔ إيَِمـََف إِّٓ ُهَق يَمُف إؽْمَٚمآُء احْلُ

ٌْٙمَِٜمآ ُأََمٌؿ يّمَتْتُٙمقَ   ووم٣مل سمٔم٣ملم: - فَمَٙمْٝمِٜمُؿ  ىَمَذيمَِؽ َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك دِمَ ُأَّم٥ٍم وَمْد طَمَٙم٦ْم َِمـ وَم

ـِ وُمْؾ ايّمِذَي َأْوضَمْٝمٛمَآ إيِمَ  ـَ ُهَق َريّب ٔ إيَِمـََف إِّٓ ُهَق فَمَٙمْٝمِف  ْٝمَؽ َوُهْؿ َيْ٘مُٖمُروَن زم٣ِميمّرمْحَ

  (3.)سَمَقىّمْٙم٦ُم َوإيَِمْٝمِف ََمَت٣مِب 

ٍء فِمْٙمامً  إِّٞمَٚمآ إيَِمـَُٜمُ٘مُؿ اهللُّ ايّمِذي ٔ إيَِمـََف إِّٓ ُهَق َوؽِمَع ىُمّؾ   ووم٣مل سمٔم٣ملم: -   (4.)َرْ

ّؼ َٓ هَمَتَٔم٣ملَم اهللُّ  ووم٣مل سمٔم٣ملم: -  (1      .)إيَِمـََف إِّٓ ُهَق َرّب ايْمَٔمْرِش ايْمَ٘مِريِؿ   اظمَْٙمُِؽ احْلَ

 (0  .)َٓ إيَِمـََف إِّٓ ُهَق َرّب ايْمَٔمْرِش ايْمَٔمٓمِٝمِؿ  اهللُّ   ووم٣مل سمٔم٣ملم: -

ْٚمُد دِم آُولَمَ َوآطَِمَرةِ  َوُهقَ   ووم٣مل سمٔم٣ملم: - ْ٘مُؿ  َويَمفُ  اهللُّ ٔ إيَِمـََف إِّٓ ُهَق يَمُف احْلَ احْلُ

  (3.)َوإيَِمْٝمِف سُمْرصَمُٔمقنَ 

ٍء َه٣ميمٌِؽ إِّٓ  َوَٓ سَمْدُع ََمَع اهللِّ   ووم٣مل سمٔم٣ملم: - إيَِمـَٜم٣ًم آطَمَر َٓ إيَِمـََف إِّٓ ُهَق ىُمّؾ َرْ

ْ٘مُؿ َوإيَِمْٝمِف سُمْرصَمُٔمقَن  َوصْمَٜمُف يَمفُ   (4 .)احْلُ

ـْ طَم٣ميمٍِؼ نَمغْمُ اهللِّ  اْذىُمُروْا ٞمِْٔمَٚم٥مَ  َيَٟمهّي٣َم ايمٛم٣ّمُس   ووم٣مل سمٔم٣ملم: -  اهللِّ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َهْؾ َِم

َٚمآِء َوإْرِض َٓ إيَِمـََف إِّٓ ُهَق هَمَٟمّٞمكَ  ًّ ـَ ايم  (1      .)سُم٠ْمهَمُ٘مقنَ  َيْرُزوُمُ٘مْؿ َّم

                                                                                                                        



  

 

 

 1جملد  – األمة سلف وفهه والسنة تابالك ضوء الست يف الصفات

140 

ـْ إيَِمـَفٍ  ووم٣مل سمٔم٣ملم: -  (0     .)إِّٓ اهلّلُ ايْمَقاضِمُد ايْمَٗمّٜم٣مرُ  وُمْؾ إِّٞمَٚمآ َأَٞم٣ْم َُمٛمِذٌر َوََم٣م َِم

ـَ اهلّلِ ايْمَٔمِزيِز ايْمَٔمٙمِٝمِؿ * نَم٣مهمِِر ايمّذٞم٤ِم   سمٔم٣ملم: ووم٣مل -  ضمـَؿ * سَمٛمِزيُؾ ايْم٘مَِت٣مِب َِم

  (3     .)إيَِمْٝمِف اظمَِِْمغمُ  َووَم٣مزمِِؾ ايمّتْقِب ؾَمِديِد ايْمِٔمَٗم٣مِب ِذي ايمّْمْقِل َٓ إيَِمـََف إِّٓ ُهقَ 

ءٍ  َذيمُِ٘مـُؿ اهلّلُ َرزّمـُ٘مْؿ طَم٣ميمُِؼ   ووم٣مل سمٔم٣ملم: - ّٓ إيَِمـََف إِّٓ ُهَق هَمَٟمّٞمَك  ىُمـّؾ َرْ

 (4 .)سُم٠ْمهَمُ٘مقَن 

ـَ   ووم٣مل سمٔم٣ملم: - ّل َٓ إيَِمـََف إِّٓ ُهَق هَمـ٣مْدفُمقُه خُمْٙمِِِمكَم يَمُف ايمّدي ـْٚمُد هللِّ  ُهَق احْلَ احْلَ

  (1 .)َرّب ايْمَٔم٣مظمَكِمَ 

 (0.)آزَمآئُِ٘مُؿ إّويمكَِم حُيْٝمِـل َوُيِٚمٝم٦ُم َرزّمُ٘مْؿ َوَرّب  َٓ إيَِمـََف إِّٓ ُهقَ   وم٣مل سمٔم٣ملم: -

ٓي  إيَِمٰفَ  َٓ  ايميِذي اهلليُ ُهقَ   ووم٣مل سمٔم٣ملم: - ُ  ُهقَ  إِ َٜم٣مَدةِ  ايْمَٕمْٝم٤ِم  فَم٣ممِل ـُ  ُهقَ  َوايمُمي مْحَٰ  ايمري

ضِمٝمؿُ  ٓي  إيَِمٰفَ  َٓ  ايميِذي اهلليُ  ُهقَ  * ايمري وُس  اظمَْٙمُِؽ  ُهقَ  إِ اَلمُ  ايْمُٗمدُّ ًي ـُ  ايم ـُ  اظم٠ُْْمَِم  اظمَُْٜمْٝمِٚم

ٌي٣مرُ  يْمَٔمِزيزُ ا ُ  اجْلَ ٌَْح٣منَ  اظمَُْتَ٘مػمر ىُمقنَ  فَمامي  اهلليِ ؽُم ٣ميمُِؼ  اهلليُ * ُهقَ  ُيمْمِ ٣ٌَمِرئُ  اخْلَ رُ  ايْم  اظمَُِْمقر

ؽَْماَمءُ  يَمفُ  ْٕ ٛمَكٰ  ا ًْ ٌرُح  احْلُ ًَ اَمَواِت  دِم  ََم٣م يَمفُ  ُي ًي َْرضِ  ايم ْٕ ٘مِٝمؿُ  ايْمَٔمِزيزُ  َوُهقَ  َوا  (3.) احْلَ

 (4.) َٓ إيَِمـََف إِّٓ ُهَق َوفَمعَم اهلّلِ هَمْٙمَٝمَتَقىّمِؾ اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  اهللُّ ووم٣مل سمٔم٣ملم: -
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 فضائل
 )) ال إله إال اهلل ((الكلوة الطيثة

 إيمف: إِني ٓ ، وم٣مَل: وم٣مَل َرؽُمقُل اهلل فمـ فِمٝم٣مض إَٞمِم٣مري الحديث األٍل

ـْ وم٣مهلـ٣م إٓ اهلل ىمٙمٚم٥ٌم فمعم اهلل ىمريٚم٥ٌم، هل٣م فمٛمَد اهلل َم٘م٣مٌن، وهَل ىمٙمٚم صـ٣مدوم٣ًم ٥ٌم ََم

ـْ وم٣مهل٣م ىَم٣مِذزم٣ًم ضَمَٗمٛم٦َْم َدََمُف وَأضْمـَرَزْت ََم٣ميَمـُف، ويَمِٗمـَل اهلل َأْدطَمَٙمُف  اهلل هب٣م اجلٛم٥م، وََم

ٌَفُ  شنَمدًا همح٣مؽَم

ـْ َأؽْمـَٔمُد ايمٛميـ٣مِس  فمـ أيب هريرة الحديث الثـاًي  ُف وَم٣مَل وِمٝمَؾ َي٣م َرؽُمـقَل اهلليِ ََمـ َأٞمي

َٟميُمٛمِل  " : يْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ زمَُِمَٖم٣مفَمتَِؽ َيْقَم ا ًْ يَمَٗمْد ـَمٛمَٛم٦ُْم َي٣م َأزَم٣م ُهَرْيَرَة َأْن ٓ َي

ـِدي٧ِم، َأؽْمـَٔمُد  ـْ ضِمْرِصـَؽ فَمـعَم احْلَ ُل َِمٛمَْؽ ظم٣َِم َرَأْيـ٦ُم َِمـ ِدي٧ِم َأضَمٌد َأوي ـْ َهَذا احْلَ فَم

ـْ وَم٣مَل ٓ إيِمَ  فايمٛمي٣مِس زمَُِمَٖم٣مفَمتِل َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ََم ًِ ـْ وَمْٙمٌِِف َأْو َٞمْٖم َف إِٓ اهلليُ طَم٣ميمًِِم٣م َِم

شُمؿي َأفُمقُد وَم٣مَل: ودم ضمدي٧م ايمُمٖم٣مفم٥م ايمْمقيؾ أن رؽمقَل اهللي : لـث الحديث الثا

ـُد  ُدُه زمِتِْٙمَؽ اظْمََح٣مَِمِد شُمـؿي َأطِمـرُّ يَمـُف ؽَمـ٣مصِمًدا، هَمُٝمَٗمـ٣مُل: َيـ٣م حُمَٚمي ازمَِٔم٥َم هَمَٟممْحَ اْرهَمـْع ايمري

ـْ َرْأؽَمَؽ  ْع، هَمَٟموُمقُل: َيـ٣م َربر اْئـَذْن رِم همِـٝمَٚم َٚمْع، َوؽَمْؾ سُمْٔمَْمْف، َواؾْمَٖمْع سُمَُمٖمي ًْ ، َووُمْؾ ُي
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ـْ  إيمفوَم٣مَل: ٓ  ـي َِمٛمَْٜم٣م ََم َي٣مئِل َوفَمَٓمَٚمتِل ٕطُْمِرصَم يِت َوصَمالرِم َوىمػِْمِ إٓ اهلل، هَمَٝمُٗمقُل: َوفِمزي

ش. إٓ اهلل إيمفوَم٣مَل: ٓ 

ـْ ؾَمـِٜمَد  » :، وم٣مَل: وم٣مَل َرؽُمقُل اهلل أيب هريرة  فمـراتعالحديث ال ؾَمٖم٣مفَمتل ظمَِ

ٌَفُ  إيمفَأْن ٓ  ٌُُف يم٣ًِمَٞمُف َويم٣ًِمُٞمُف وَمْٙم ُق وَمْٙم شإٓ اهلل خُمْٙمِِم٣ًم ُيَِمدر

ـِ فمقٍف الخاهسالحديث  إِني  : »، وم٣مل: وم٣مل رؽمقل اهلل فمـ فمٌِد ايمّرمحـ زم

٥ِم اهلل َُمٛمْ  ٙمَِؿ دِم ِذَمي ًْ ف سم٣ٌمَرَك وسمٔم٣ملم، هم١مْن َواذَم اظمُْ ُف إلِم َأْن َيُٗمقَم زَمكْمَ َيَدْي َرزمر ُذ َويَمَدسْمُف ُأَمُّ

ـَ ايمٛم٣ّمرِ  إيمفاهلل زمَُمَٜم٣مَدِة َأْن ٓ  إٓ اهلل َص٣مدوم٣ًم، َأْو زم٣ِمؽمتٕمٖم٣مٍر، ىُمت٤َِم يَمُف زمراَءٌة َِم

٣ٌَمئك، وم٣مَل سـاس  الحديث ال ًي ـِ ؾَمٌِٝم٤ٍم ايم ـْ وَم٣مَل:  : »ؽُمقُل اهلل وم٣مَل رَ  :فَمـ فُماَمَرَة زم ََم

ٍء  إيمفٓ  ٝمِل َوُيِٚمٝم٦ُم َوُهَق فَمعَم ىُمـؾر َرْ ْٚمُد حُيْ يَؽ يَمُف، يَمُف اظمُْْٙمُؽ َويَمُف احْلَ إٓ اهلل َوضْمَدُه ٓ َذِ

ْٝمَْم٣مِن ضَمتي  ـَ ايمُمي َٖمُٓمقَٞمُف َِم َح٥ًم حَيْ ٙمي ًَ اٍت فَمعَم َأشْمِر اظمَْْٕمِرِب زَمَٔم٧َم اهللُ َُم ك ُيِْمٌَِح، وَمِديٌر فَممْمَ ََمري

٣ٌَمٍت، وحَمَك فَمٛمُْف فَممْمَ ؽَمٝمرَئ٣مٍت َُمقزمَِٗم٣مٍت، َوىم٣مَٞم٦ْم يَمُف  ٛم٣َمٍت َُمقصِم ًَ ٣م فَممْمَ ضَم َوىَمَت٤َم اهلل يَمُف هِبَ

 (.3)" زمِِٔمْدِل فَممْمِ َروَم٣مٍب َُم٠ْمَِمٛم٣َمٍت 

ـِ فُمَٚمَر ريَض اهللُ فمٛمُٜمام َأني رؽمقَل اهلل تعالحديث السا ـِ ازم ُأَِمـْرُت َأْن » وم٣مل:  فم

إٓ اهلل وأني حمٚمدًا رؽمقُل اهلل، وُيِٗمٝمٚمـقا ايمِمـالَة،  إيمفايمٛم٣مَس ضمتيك َيُْمَٜمدوا َأْن ٓ ُأوم٣مسمَِؾ 
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ىم٣مةَ  ؿ إِّٓ زمَِحـؼر اإِلؽمـالم،  ،وُي٠ْمسمقا ايمزي هم١مذا هَمَٔمٙمقا ذيمَؽ فَمَِمٚمقا َِمٛمرـل ِدَمـ٣مَءُهؿ وأَمـقاهَلُ

شاهلل وضم٣ًمهُبُؿ فَمعَم 

ـْ أزمك ََم٣ميمٍِؽ فمَ ثاهيالحديث ال ـْ » َيُٗمقُل:  ـ أزمٝمف وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهلل فَم ََم

٣مزُمُف فَمعَم  إيمفوَم٣مَل: ٓ  ًَ ـْ ُدوِن اهلل، ضَمُرَم ََم٣ميُمُف َوَدَُمُف. َوضِم ٌَُد َِم إٓ اهلل، َوىَمَٖمَر زماَِم ُئْم

شاهلل

ـِ َمًٔمقٍد تاسعالحديث ال ٌِْد اهلل زم ـْ فَم َدُم  ٓ حَيِؾُّ : »وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ، فَم

ٙمٍِؿ َيُْمَٜمُد َأْن ٓ  ًْ شَمالٍث: ايمٛميْٖمُس إٓ اهلل َوَأينر َرؽُمقُل اهلل إِٓي زم١ِمضِْمَدى  إيمفاَْمِرٍئ َُم

ـِ ايمتي٣مِرُك يمِْٙمَجاَمفَم٥مِ  ي ـْ ايمدر ايِن، َواظْم٣َمِرُق َِم شزم٣ِميمٛميْٖمِس، َوايمثيٝمر٤ُم ايمزي

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة عاشرالحديث ال ـْ َرؽُمق، فَم ُأَِمْرُت َأْن ُأوَم٣مسمَِؾ » وَم٣مَل:  ِل اهلل فَم

هَمَٔمُٙمقا ذيمَِؽ إٓ اهلل. َوُي٠ْمَِمٛمُقا يِب َوزماَِم صِمْئ٦ُم زمِِف. هَم١مَِذا  إيمفايمٛمي٣مَس ضَمتيك َيُْمَٜمُدوا َأْن ٓ 

َٜم٣م ْؿ إِٓي زمَِحٗمر ْؿ فَمعَم اهلل ،فَمَِمُٚمقا َِمٛمرل ِدََم٣مَءُهْؿ َوَأَْمَقاهَلُ ٣مهُبُ ًَ شَوضِم

فمـ فَمٌٝمد اهلل زمـ فمدي زمـ اخلٝم٣مر، َأني رصماًل َمـ إَٞمِم٣مر عاشراسي حالحديث ال

ف َأسمك ايمٛمٌلي  ُه يًتٟمِذُٞمُف دم وَمْتِؾ َرصُمٍؾ َِمـ اظمٛم٣مهمِِٗمكَم، هَمَجَٜمر  ضمدشمف َأٞمي ٣مري ًَ وهق دم جمٙمٍس هَم
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: زمعم يش إٓ اهلل ؟ إيمفَأيَمْٝمَس َيُْمَٜمُد َأْن ٓ » همٗم٣مل:  رؽمقُل اهلل  ٣م رؽمقل وم٣مل إَٞمِم٣مريُّ

وَم٣مَل: زمعم ش اهلل؟ َأيمْٝمَس َيُْمٜمُد َأني حمٚمًدا َرؽُمقُل : » اهلل، وٓ ؾَمٜم٣مَدَة يَمُف، همٗم٣مَل رؽمقل اهلل 

وم٣مل: زمعم ي٣م رؽمقل اهلل، وٓ َصالَة ش ُيَِمقّم؟ َأيمْٝمَس » وم٣مل: ي٣م رؽمقل اهلل، وٓ ؾَمٜم٣مَدَة يمف، 

ـَ هَن٣مين اهلل فمٛم: » يمُف، همٗم٣مل رؽمقل اهلل  شُٜمْؿ ُأويمئَِؽ ايّمِذي

يقم فمٛمدَم٣م أفمْم٣مه ايمراي٥م  يمٔمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م  وم٣مل ايمٛميٌِلُّ عشر ثاًيالحديث ال

دًا َرؽُمقُل اهلل.  إيمفوَم٣مسمِْٙمُٜمْؿ ضَمتيك َيُْمَٜمُدوا َأْن ٓ  »طمٝمػم:  هَم١مَِذا هَمَٔمُٙمقا ذيمَِؽ إٓ اهلل َوَأني حُمَٚمي

ْؿ إِ  ْؿ فَمعَم اهللهَمَٗمْد ََمٛمَُٔمقا َِمٛمَْؽ ِدََم٣مَءُهْؿ َوَأَْمَقاهَلُ ٣مهُبُ ًَ َٜم٣م. َوضِم ش ٓي زمَِحٗمر

ِلُّ  زَمَٔم٧َم  »فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر ريَض اهللُ فمٛمُٜمام وَم٣مَل: عشر لثالحديث الثا ايمٛمٌي

()  :ٛمُقا َأْن َيُٗمقيُمقا
ًِ

ـَ ايْمَقيمِٝمِد إلَِم زَمٛمِل صَمِذيَٚم٥َم هَمَدفَم٣مُهْؿ إلَِم اإِلؽْمالِم هَمَٙمْؿ حُيْ طَم٣ميمَِد زْم

. َوَدهَمَع  َأؽْمَٙمْٚمٛم٣َم، ٌَْٟمَٞم٣م. هَمَجَٔمَؾ طَم٣ميمٌِد َيْٗمُتُؾ َِمٛمُْٜمْؿ َوَيْٟمِهُ ٌَْٟمَٞم٣م، َص هَمَجَٔمُٙمقا َيُٗمقيُمقَن: َص

إلَِم ىُمؾر َرصُمٍؾ َِمٛمي٣م َأؽِمغَمُه ضَمتيك إَِذا ىَم٣مَن َيْقٌم َأََمَر طَم٣ميمٌِد َأْن َيْٗمُتَؾ ىُمؾُّ َرصُمٍؾ َِمٛمي٣م َأؽِمغَمُه. 

ـْ َأْصَح٣ميِب َأؽِمغَمُه. ضَمتيك وَمِدَْمٛم٣َم فَمعَم هَمُٗمْٙم٦ُم: َواهلل ٓ َأوْمُتُؾ َأؽِم  غِمي َوٓ َيْٗمُتُؾ َرصُمٌؾ َِم

ي٣م َصٛمََع طَم٣ميمٌِد  هَمَذىَمْرَٞم٣مُه، هَمَرهَمَع ايمٛميٌِلُّ  ايمٛميٌِلر  » َيَدُه هَمَٗم٣مَل: ايمٙمٜمؿي إيِنر َأزْمَرُأ إيَِمْٝمَؽ مِم

سَمكْمِ  ش ََمري
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ـِ عشر راتعالحديث ال ـْ ُأؽَم٣مََم٥َم زْم دِم  ، وَم٣مَل: زَمَٔمَثٛم٣َم َرؽُمقُل اهلل َزْيٍد  فَم

٥ٍم.  يي ـْ صُمَٜمْٝمٛم٥ََم. هَمَٟمْدَرىْم٦ُم َرصُماًل. هَمَٗم٣مَل: ٓ َهِ ُروَم٣مِت َِم ٌيْحٛم٣َم احْلُ . يمف إٓ اهللإهَمَِم

ـْ ذيمَِؽ. هَمَذىَمْرسُمُف يمِٙمٛميٌِلر  : َأوَم٣مَل  : ». هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلل هَمَْمَٔمٛمْتُُف هَمَقوَمَع دِم َٞمْٖمِز َِم

اَلِح. وَم٣مَل:  :وَم٣مَل وُمْٙم٦ُم ش إٓ اهلل َووَمَتْٙمَتُف؟ إيمفٓ ًر ـَ ايم ٣م طَمْقهًم٣م َِم اَم وَم٣مهَلَ  »َي٣م َرؽُمقَل اهلل إِٞمي

ـْ وَمْٙمٌِِف ضَمتيك سَمْٔمَٙمَؿ: أوم٣مهل٣م أم ٓ ُرَه٣م فَمقَمي ضَمتيك مَتَٛميْٝم٦ُم ش  َأهَماَل ؾَمَٗمْٗم٦َم فَم هَماَم َزاَل ُيَ٘مرر

 .ذٍ َأينر َأؽْمَٙمْٚم٦ُم َيْقََمئِ 

ٌََجقِمي عشر خاهسالحديث ال ٌِْد اهلل ايْم ـَ فَم وَم٣مَل  ، أن ؽَُمقَل اهلل فمـ صُمٛمَْدَب زْم

َ وَمَتْٙمَتُف؟ : »ٕؽَم٣مََم٥م زْمـ َزْيٍد  ٙمِِٚمكَم. َووَمتَؾ ش  مِل ًْ وَم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهلل َأْوصَمَع دِم اظمُْ

ك يَمُف َٞمَٖمرًا. َوإيِني مَحَ  ْٝمَػ وَم٣مَل: ٓ هُماَلَٞم٣ًم َوهُماَلٞم٣ًم. َوؽَمٚمي ًي يمف إٓ إْٙم٦ُم فَمَٙمْٝمِف. هَمَٙمامي َرَأى ايم

إٓ اهلل إَِذا  إيمفهَمَ٘مْٝمَػ سَمِْمٛمَُع زماِل  »وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ وَم٣مَل ش  َأوَمَتْٙمَتُف؟ » اهلل. وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل 

 إيمفَػ سَمِْمٛمَُع زماِل َوىَمٝمْ  »وَم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهلل! اؽْمَتْٕمِٖمْر رِم. وَم٣مَل: ش صَم٣مَءْت َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم؟

ىَمْٝمَػ »وَم٣مَل: هَمَجَٔمَؾ َٓ َيِزيُدُه فَمعَم َأْن َيُٗمقَل: ش إٓ اهلل إَِذا صَم٣مَءْت َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم؟

   (.0ش. )إٓ اهلل إَِذا صَم٣مَءْت َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم؟ إيمفسَمِْمٛمَُع زماِل 

ـْ »: وم٣مل: وم٣مل رؽمقل اهلل  فمـ ؽمٙمامن ايمٖم٣مرد الحديث الساس  عشر ََم

ـْ دم  َٙم٥َم فَمْرؾِمَؽ، وُأؾْمِٜمُد ََم وَم٣مَل: ايميٙمُٜمؿي إيِنر ُأؾْمِٜمُدَك، وُأؾْمِٜمُد ََمالئَِ٘متَِؽ ومَحَ

يَؽ يَمَؽ،  َؽ َأْٞم٦َم اهلل ٓ إيِمَف إِٓي َأْٞم٦َم َوضْمَدَك ٓ َذِ امَواِت وَمـ دم إرض، َأٞمي ًي ايم
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ـْ وَم٣م ٌُْدَك وَرؽُمقيُمَؽ. ََم دًا فَم ـْ َوَأؾْمَٜمُد َأني حَمٚمي ـَ ايمٛمي٣مِر، َوََم ًة َأفْمَتَؼ اهلل شُمُٙمَثُف َِم ٣م ََمري هَلَ

ـَ ايمٛمي٣مرِ  ُف َِم ٣م شَمالشم٣ًم أفمتَٗمف اهلل ىُمٙمُّ ـْ وَم٣مهَلَ ـَ ايمٛمي٣مِر، وََم سَمكْمِ ُأفْمتَِؼ شُمُٙمثٝمف َِم ٣م ََمري (.1ش)وَم٣مهَلَ

ـْ الحديث الساتع عشر ْرَداِء، فَم ـْ وَم٣مَل: ٓ»وم٣مل:  ، فَمـ ايمٛميٌِلر أيِب ايمدي إٓ  إيمف ََم

ـَ ايمٛمي٣مرِ  ـَ ايمٛمي٣مِر، وٓ َيُٗمقهُل٣م اشْمٛمََتكْمِ إٓي فْمتََؼ اهلل ؾَمْمَْرُه َِم ، َأفْمَتَؼ اهلل ُرزْمَٔمُف َِم ، اهلل، واهلل َأىْمػَمُ

ـَ ايمٛمي٣مرِ  ٣م َأْرزَمٔم٣ًم َأفْمَتَٗمُف اهلل َِم شوإِْن وَم٣مهَلَ

ـِ ََم٣ميمٍِؽ إَْٞمَِم٣مِرّي،الحديث الثاهي عشر هلل ا، وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل  فمـ فِمْت٣ٌمَن زْم

 : ْـ ٌٌْد َيْقَم ايْمِٗمٝم٣مََم٥ِم َيُٗمقُل يَم َم اهلُل  إيمفٓ : » ُيقادِمَ فَم ٌَْتِٕمل زمِِف َوصْمَف اهلل إٓ ضَمري إٓ اهلل َي

شفَمَٙمْٝمِف ايمٛمي٣مرَ 

٣ٌَمَدَة الحديث التاسع عشـر  ـِ فُم » يٗمـقل:  ، وم٣مل: ؽمٚمٔم٦ُم ايمٛميٌِّل فمـ ؽمٔمِد زم

ـْ وَم٣مَل:  ٣مُٞمُف، وَأؾْمـَٜمُد إٓ ََم ًَ
٣م يمِ ٌُُف، وَذلي هِبَ ٣م وَمْٙم يَؽ يَمُف، َأؿم٣مَع هِبَ يمف إٓ اهلل وضمَدُه َٓ َذِ

َمُف اهلل فَمزي َوصَمؾي فمعم ايمٛمي٣مرِ  ٌُْدُه ورؽمقيُمُف، ضَمري .شَأني حُمَٚمدًا فَم
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٣مَِم٦ِم الحديث العشـرٍى  ـِ ايمِمي ٣ٌَمَدَة زْم ـْ » : ، وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلل فمـ فُم ََمـ

َم اهللُ فَمَٙمْٝمِف ايمٛمي٣مرَ  إيمفؾَمِٜمَد َأْن ٓ  دًا َرؽُمقُل اهلل. ضَمري شإٓ اهلل، َوَأني حُمَٚمي

ـِ ََم٣ميمٍِؽ الحديث الحاسي ٍالعشرٍى ـْ َأَٞمِس زْم : ()وَم٣مَل: وم٣مل رؽمقُل اهلل  فَم

شَؾ ايمٛمي٣مَر، َأْو سَمْْمَٔمَٚمفُ يمف إٓ اهلل َوَأينر َرؽُمقُل اهلل هَمَٝمْدطُم إَٓ َيُْمَٜمُد َأضَمٌد َأْن ٓ »

ـِ ََم٣ميمٍِؽ الحديث الثاًي ٍالعشرٍى ـْ َأَٞمِس زْم ؽَمِٚمَع َرصُماًل  : أن ايمٛمٌل فَم

. هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلل  َأؾْمَٜمُد َأْن شُمؿي وَم٣مَل: ش.  فَمعَم ايْمِٖمْْمَرةِ  : »َيُٗمقُل: اهلل َأىْمػَمُ اهلل َأىْمػَمُ

ـَ ايمٛمي٣مرِ  : »إٓ اهلل. هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلل  إيمف يمف إٓ اهلل َأؾْمَٜمُد َأْن ٓإٓ  ش طَمَرصْم٦َم َِم

وم٣مل: ؽمٚمٔم٦م رؽمقل اهلل  فمـ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب الحديث الثالث ٍالعشرٍى

  :ـْ وَمْٙمٌِِف هَمٝمٚمقُت فَمعم ذيمَِؽ إِّٓ  »يٗمقل ٌٌْد ضَمٗم٣ًم َِم إيّن ٕفَْمَٙمُؿ ىَمٙمَِٚم٥ًم ٓ َيٗمقهُل٣م فَم

ََمُف اهلل فَمعم ايمٛمّ  ش يمف إٓ اهللإٓ ، ٣مر ضَمري
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ـْ الحديث الراتع ٍالعشرٍى ـِ  ؽُمَٜمْٝمؾِ  فَم فُ  ، زَمْٝمَّم٣مءَ  ازْم   اهلليِ َرؽُمقُل  َٞم٣مَدى:  وَم٣مَل  َأٞمي

ـَ  ؽُمَٜمْٝمُؾ  َي٣م ": َرِديُٖمفُ  َوَأَٞم٣م يَمْٝمَٙم٥مٍ  َذاَت  ٣م َراهمًِٔم٣م " زَمْٝمَّم٣مءَ  ازْم  ؽَمِٚمعَ  ضَمتيك َِمَراًرا، َصْقسَمفُ  هِبَ

ـْ  فُ  َوفَمٙمُِٚمقا ، هَم٣مصْمَتَٚمُٔمقا ، َأََم٣مََمٛم٣َموَ  طَمْٙمَٖمٛم٣َم ََم ءٍ  َيتََ٘مٙميؿَ  َأنْ  ُيِريُد  َأٞمي فُ  ": زمًَِمْ ـْ  إِٞمي :  وَم٣مَل  ََم

ٓي  إيَِمفَ  َٓ  ٣م يَمفُ  َوصَمؾي  فَمزي  اهلليُ َأْوصَم٤َم  ، اهلليُ إِ ٛمي٥مَ  هِبَ ٣م َوَأفْمَتَٗمفُ  ، اجْلَ ـَ  هِبَ ش ايمٛمي٣مرِ  َِم

ـِ الحديث الخاهس ٍالعشرٍى ـِ فُمَٚمَر ريض اهلل فمٛمٜمام: أن َرؽُمقل اهللي  فَم  ازْم

ُد فَمعَم اهلل َوَأزمك َأْن  : »وَم٣مَل  ِد، ايميِذي َيَتَٚمري ٣ٌَمِدِه إِٓي اظم٣َْمِرَد اظمَُْتَٚمرر ـْ فِم ُب َِم إِني اهلليَ َٓ ُئَمذر

ش يمف إٓ اهللإَيُٗمقَل: ٓ 

ـْ الحديث الساس  ٍالعشرٍى ـِ  ؽُمَٜمٝمْؾِ  فَم  َصعمي  اهلليِ َرؽُمقُل  َٞم٣مَدى: وَم٣مَل  َأٞميفُ  ، َّم٣مءَ زَمٝمْ  ازْم

ـَ  ؽُمَٜمْٝمُؾ  َي٣م ": َرِديُٖمفُ  َوَأَٞم٣م يَمْٝمَٙم٥مٍ  َذاَت  َوؽَمٙميؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلليُ ٣م َراهمًِٔم٣م " زَمْٝمَّم٣مءَ  ازْم  َِمَراًرا، َصْقسَمفُ  هِبَ

ـْ  ؽَمِٚمعَ  ضَمتيك ءٍ  َيتََ٘مٙميؿَ  َأنْ  ُيِريُد  فُ َأٞمي  َوفَمٙمُِٚمقا ، هَم٣مصْمَتَٚمُٔمقا َوَأََم٣مََمٛم٣َم، طَمْٙمَٖمٛم٣َم ََم فُ  ":زمًَِمْ ـْ  إِٞمي  ََم

ٓي  إيَِمفَ  َٓ : وَم٣مَل  ٣م يَمفُ  َوصَمؾي  فَمزي  اهلليُ َأْوصَم٤َم  اهلليُ، إِ ٛمي٥َم، هِبَ ٣م َوَأفْمَتَٗمفُ  اجْلَ ـَ  هِبَ  " ايمٛمي٣مرِ  َِم
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ٌٍَؾ الحديث الساتع ٍالعشرٍى ـِ صَم ـْ َُمَٔم٣مِذ زْم : »  ، وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلليفَم

ُك زم٣ِمهلل ؾَمْٝمئ٣ًم سَمُْمَٜمُد َأينر َرؽُمقُل اهلل َيْرصِمُع ذيمَِؽ  َم٣م فَمعَم إَْرِض َٞمْٖمٌس مَتُقُت ٓ سُممْمِ

شإلم ومٙم٤م َُمقوِمـ إِّٓ نَمَٖمَر اهلل هَل٣م

أَٓ ُأفَمٙمرُٚمَؽ  : »وَم٣مَل: وَم٣مَل رِم َرؽُمقُل اهلل  فَمـ فَمقِمٍّ الحديث الثاهي ٍالعشرٍى

ـي نَمَٖمَر اهللُ يمََؽ َوإْن ىُمٛم٦َْم ََمْٕمُٖمقرًا يَمَؽ؟ وَم٣مَل: وُمْؾ ٓ ىمٙماَِمٍت إ إٓ اهلل ايمَٔمقِمُّ  إيمفَذا وُمْٙمَتُٜم

ٙمِٝمُؿ ايمَ٘مِريُؿ، ٓ  إيمفايمَٔمٓمِٝمُؿ، ٓ  ٌَْح٣مَن اهلل َربر ايْمَٔمْرِش  إيمفإٓ اهلل احْلَ إٓ اهلل، ؽُم

شايْمَٔمٓمِٝمؿِ 

فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  : »، وم٣ملايمٛمٌل ، فمـ فمـ أيب زم٘مر الحديث التاسع ٍالعشرٍى

إٓ اهلل، وآؽْمتِْٕمَٖم٣مِر، همٟمىمثِروا َِمٛمُٜمام، هم١مني إزِْمٙمِٝمَس وَم٣مَل: َأْهَٙمْ٘م٦ُم ايمٛمي٣مَس  إيمفزمال 

ُٞمقِب، وأْهَٙمُ٘مقيِن  يمف إٓ اهلل وآؽْمتِْٕمَٖم٣مِر، هَمٙمامي َرَأْي٦ُم َذيمَِؽ َأْهَٙمْ٘مُتُٜمْؿ إزماِل زم٣ميمذُّ

ٌُقَن أَ ٣ٕمَ زم ًَ ُْؿ َُمْٜمَتُدونَ ْهَقاِء، وُهْؿ حَيْ ش هني

ـْ ُأمر َه٣مٞمٍِئ زمٛم٦م أيب ؿم٣ميم٤م ريض اهلل فمٛمٜم٣م، وَم٣ميَم٦ْم: وَم٣مَل الحديث الثالثَى فَم

٣ًٌم  إيمفٓ : » َرؽُمقُل اهلل  ُك َذْٞم ٌُِٗمَٜم٣م فَمَٚمٌؾ َوٓ سَمؼْمُ ًْ شإٓ اهلل ٓ َي
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ـِ َأْوٍس الحديث الحاسي ٍالثالثَى اِد زم ِلي فَمـ ؾَمدي أَٓ »وَم٣مَل يَمُف:   ، أني ايمٛمٌر

( ( طَمَٙمْٗمَتٛمِل 0( َٓ إيِمف إّٓ َأْٞم٦َم)1َأُديمَُّؽ فَمعَم ؽَمٝمرِد آؽْمتِْٕمَٖم٣مِر؟: ايمٙمُٜمؿي َأْٞم٦َم َريبر

ٌُْدَك، َوأَٞم٣م فَمعَم فَمْٜمِدَك َوَوفْمِدَك ََم٣م اؽْمَتَْمْٔم٦ُم، َأفُمقُذ زمَِؽ َِمـ َذر َم٣م  َوأَٞم٣م فَم

ُف زمُِذُٞمقيِب، هم٣منْمِٖمْر رِم ُذُٞمقيب ( إيَمْٝمَؽ زمِٛمِْٔمٚمَ 3َصٛمَْٔم٦ُم، وَأزُمقُء ) ، وأفمؼَمِ تَِؽ فَمقَمي

ُٞمقَب إّٓ  ُف ٓ َيْٕمِٖمُر ايمذُّ ٣م أضَمُدىُمْؿ ضِمكَم ُيْٚمِز هَمَٝمْٟميِت فَمَٙمْٝمِف وَمَدٌر وَمٌَْؾ إٞمي أْٞم٦َم، َٓ َيُٗمقهُلَ

٦ٌَْم يَمُف  ٣م ضِمكَم ُيِْمٌُِح هَمَٝمْٟميِت َأْن ُيِْمٌَِح إّٓ َوصَم ٌَْؾ أْن  اجَلٛمي٥ُم َوَٓ َيُٗمقهُلَ فَمَٙمْٝمِف وَمَدٌر وَم

ٛمي٥مُ  ٦ٌَْم يَمُف اجْلَ شُيْٚمِز إّٓ َوصَم

، ُ وَم٣مَل: وُمْٙم٦ُم: ي٣م َٞمٌِّل اهلل! فمـ أيب اظمٛمذر اجلٜمٛمل الثالثَىٍالحديث الثاًي 

يَؽ يَمُف،  إيمفي٣م َأزَم٣م اظمُٛمِْذِر وُمْؾ: ٓ  »فمٙمٚمٛمل أهمّمؾ ايم٘مالم، وَم٣مَل:  إٓ اهلل، َوضْمَدُه ٓ َذِ

ٍة يَمُف  ٍء وَمِديٌر، َِمَئ٥َم ََمري ، َوُهَق فَمعم ىُمؾر َرْ ٝمِل َوُيِٚمٝم٦ُم زمَِٝمِدِه اخَلغْمُ اظمُْٙمُؽ، َويَمُف احَلْٚمُد، حُيْ

ـْ وَم٣مَل َِمْثَؾ ََم٣م وُمْٙم٦َم، وَأىْمثِْر  دِم ىُمؾر َيْقٍم، هَم١مٞميَؽ َيْقََمئٍِذ َأهْمَّمُؾ ايمٛمي٣مِس فَمَٚماًل، إِٓي ََم

ٌَْح٣مَن اهلل، وا ـْ وَمْقِل: ؽُم َة إِٓي زم٣مهلليمف إٓ اهلل، إحَلْٚمُد هلل، وٓ َِم ٣َم ، وٓ ضَمْقَل وٓ وُمقي هم١ِمهني

٣َم مَمَْح٣مٌة يمِْٙمَخَْم٣مَي٣م ٥ٌٌَم يمِْٙمَجٛمي٥مِ  »أضمًٌف وم٣مل: ش. ؽَمٝمرُد آؽْمتِْٕمَٖم٣مِر، وإهِني ش َُمقصِم
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 ، َدطَمـَؾ فمـعم ايمٛمٌـلر : َأني َأزم٣م زم٘مـٍر فمـ َأٞمٍس الحديث الثالث ٍالثالثَى

ومـ٣مَل: يـ٣م رؽمـقَل اهلل، ىُمٛمْـ٦ُم ش  ََم٣م رِم َأَراَك ىَمئِٝم٣ًٌم؟ : »َوُهَق ىَمئِٝم٤ٌم، همٗم٣مَل يَمُف ايمٛميٌِلُّ 

ِف، وم٣مَل:  ًِ ٣ٌَمِرضَم٥َم همالٍن، َوُهَق َي٘مِٝمُد زمِٛمَْٖم ـِ فَمؿٍّ رِم ايم ٛمُْتُف ٓ  »فِمٛمَْد ازم  إٓ اهلل؟ إيمـفهَمَٜمْؾ يَمٗمي

ٌَـ٦ْم يَمـُف  »ومـ٣مل: ٞمٔمـؿ. ومـ٣مل: ش  َٗم٣مهَل٣م؟همَ  »وم٣مل: وَمْد هَمَٔمْٙم٦ُم ي٣م رؽمقَل اهلل، وم٣مل: ش  َوصَم

ِهـَل َأْهـَدُم  »وم٣مَل َأزمق زم٘مـٍر: يـ٣م رؽمـقَل اهلل، ىمٝمـَػ ِهـل يَمأَلضْمَٝمـ٣مِء؟ ومـ٣مل: ش  اجَلٛمي٥مُ 

 (.1ش ) يمُِذُٞمقهِبِْؿ، هَل َأْهَدُم يمُِذُٞمقهِبِؿْ 

ُف َأسمك ايمٛميٌِلي ، فمـ َأيب ؿمقيؾ ؾَمْْم٤ِم اظمٚمدود الحديث الراتع ٍالثالثَى: همٗم٣مل:   َأٞمي

ٞمقَب ىمٙميٜم٣م ملْ َيؼْمْك َِمٛمْٜمـ٣م ؾمـٝمئ٣ًم وهـق دم َذيمـؽ مل َيـؼْمْك ضم٣مصمـ٥ًم وٓ  ـْ فَمِٚمَؾ ايمذُّ َأرَأْي٦َم ََم

ـْ سَمقزم٥ٍم؟ وم٣مل: 0َداصَم٥ًم) وم٣مل: َأَم٣م َأٞم٣م هَم٣مؾْمـٜمُد ش همٜمؾ َأؽمٙمٚم٦م؟ » ( إِٓي َأسَم٣مه٣م، همٜمْؾ يمذيمَؽ َِم
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ٞمٔمـؿ سَمْٖمٔمـُؾ اخلـغماِت » ؽمـقُل اهلل، ومـ٣مَل: إٓ اهلل وضمَدُه ٓ ذيَؽ يَمُف، وَأٞميَؽ ر إيمفَأْن ٓ 

ـي  ٜم ـي اهلل يمَؽ طمغماٍت ىُمٙمي ٝمئ٣مِت، همٝمجٔمٙمٜم ًي » وم٣مل: ونَمدَرايت وهَمَجرايت؟ ومـ٣مل: ش وسَمؼْمُك ايم

 (.1وم٣مل: اهلل َأىْمػَمُ همام َزاَل ُيَ٘مػمر ضمّتك سمقارى. )ش ٞمٔمؿ 

َي٣م هَمَٗم٣مَل: ،  لر صَم٣مَء َرصُمٌؾ إلم ايمٛميٌِ وم٣مل:  فمـ أٞمس الحديث الخاهس ٍالثالثَى

إٓ  إيمفَأيَمْٝمَس سَمُْمَٜمُد َأْن ٓ »َرؽُمقل اهلل! ََم٣م سمرىم٦ُم ضَم٣مصَم٥م وٓ َداصَم٥ًم إٓ أسمٝم٦م، وم٣مل: 

دًا َرؽُمقُل اهلل؟  (.0ش ) َذاَك َيٟميِت فَمعم َذاكَ  »شمالث َمرات، وم٣مل: ٞمٔمؿ، وم٣مل: ش اهلل، وَأني حُمَٚمي

ـِ َأيِب الحديث الساس  ٍالثالثَى ـْ ؽَمْٔمِد زْم ٣مٍص فَم ـْ َرؽُمقِل اهلل َوومي   ()، فَم

ُف وَم٣مَل:  َن: َأؾْمَٜمُد َأْن َٓ  »َأٞمي َٚمُع اظم٠َُْمذر ًْ ـْ وَم٣مَل ضِمكَم َي يَؽ يَمُف،  إيمفََم إِٓي اهلل َوضْمَدُه َٓ َذِ

ٍد َرؽُمقًٓ َوزم٣ِمإِلؽْماَلمِ  ٣ًم َوزمُِٚمَحٚمي ٌُْدُه َوَرؽُمقيُمُف، َرِوٝم٦ُم زم٣ِمهلل َرزمي دًا فَم ِديٛم٣ًم،  َوَأني حُمَٚمي

ٌُفُ   (.3ش ) نُمِٖمَر يَمُف َذْٞم

ُدوا إِْياَمَٞمُ٘مؿْ »وم٣مل: أن ايمٛمٌل ، فمـ أيب هريرة الحديث الساتع ٍالثالثَى  صَمدر

ـْ وَمْقِل ٓ  »ومٝمؾ: ي٣م رؽمقل اهلل، وىمٝمػ ٞمجدد إيامٞمٛم٣م؟ وم٣مل: ش  إٓ  إيمفَأىْمثُِروا َِم

 ش اهلل
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ٌََؾ الحديث الثاهي ٍالثالثَى ـِ صَم ـْ َُمَٔم٣مِذ زم ـْ  : »وم٣مَل: وم٣مَل َرؽُمقُل اهلل ،  فم ََم

ٛمي٥مَ إىَم٣مَن آطِمُر ىَماَلَِمِف ٓ  ش يمف إٓ اهلل َدطَمَؾ اجْلَ

 »وم٣مل:  فمـ رؽمقل اهلل ، فمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري الحديث التاسع ٍالثالثَى

الُم: ي٣م ربر فَمّٙمْٚمٛمِل ؾَمْٝمئ٣ًم َأْذىُمُرَك زمِِف َوَأْدفُمقَك زمِ  ًي ِف، وم٣مَل: ي٣م َمقؽمك وم٣مَل َُمقؽمك فَمَٙمْٝمِف ايم

إٓ اهلل، وم٣مَل: ٓ  إيمفإٓ اهلل، وم٣مل: ي٣م ربر ىُمؾُّ فِم٣ٌمِدك َيٗمقُل هذا، وم٣مَل: وُمْؾ ٓ  إيمفوُمْؾ: ٓ 

ٚمقاُت  ًي ٛمل زمِِف، وم٣مَل: ي٣م َمقؽمك يَمْق ىم٣مَٞم٦ِم ايم إيِمَف إِّٓ َأْٞم٦َم ي٣م َرّب، إِّٞمام ُأِريد ؾَمْٝمئ٣ًم خَتُِمُّ

ـي نَمغْمي َوإَ  ٌُْع وفم٣مَِمُرُه ًي ٥ٍم َوٓ ايم ٌُْع دم ىَمٖمي ًي ـي ٓ  إيمفْرِوكَم ايم ٥ٍم َم٣ميَم٦ْم هِبِ إٓ اهلل دم ىَمٖمي

ش إٓ اهلل إيمف

ـْ الحديث األرتعَى ـِ  فَمٌِْداهلليِ فَم ـِ  فَمْٚمِرو زْم  وَم٣مَل : وم٣مَل  فَمٛمُْٜماَم، اهلليُ َريِضَ  ايْمَٔم٣مِص، زْم

ـْ  َرصُماًل  ٙمرُص ؽَمُٝمَخ  اهلليَ  إِني  : ))وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلليِ َرؽُمقُل  تِل َِم  ُرؤوسِ  فَمعَم  ُأَمي

اَلئِِؼ  َٔم٥مً  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَٝمٛممُْمُ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم، َيْقمَ  اخْلَ ًْ
ِٔمكمَ  سمِ ًْ

، َوسمِ  ََمدر  َِمْثُؾ  ؽِمِجؾٍّ  ىُمؾُّ  ؽِمِجالًّ

، ٌٌََمِ ـْ  َأسُمٛمْ٘مِرُ : َيُٗمقُل  شُمؿي  ايْم ٌَتِل َأـَمَٙمَٚمَؽ  ؾَمْٝمًئ٣م؟ َهَذا َِم ٣مهمُِٓمقَن؟ ىَمَت  َي٣م َٓ : هَمَٝمُٗمقُل  احْلَ

، ، َي٣م َٓ : هَمَٝمُٗمقُل  فُمْذٌر؟ َأهَمَٙمَؽ : هَمَٝمُٗمقُل  َربر ٛم٥ًَم، فِمٛمَْدَٞم٣م يَمَؽ  إِني  زَمعَم،: هَمَٝمُٗمقُل  َربر ًَ  ضَم

فُ  ٓي  إيَِمفَ  َٓ  َأنْ  َأؾْمَٜمُد : همِٝمَٜم٣م زمَِْم٣موَم٥مٌ  هَمَتْخُرُج  ايْمَٝمْقَم، فَمَٙمْٝمَؽ  ـُمْٙمؿَ  َٓ  هَم١مِٞمي  َأني  َوَأؾْمَٜمُد  اهلليُ إِ
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ًد  ٌُْدهُ  احُمَٚمي  ََمعَ  ايْمٌَِْم٣موَم٥مُ  َهِذهِ  ََم٣م َربر  َي٣م: هَمَٝمُٗمقُل  َوْزَٞمَؽ، اضْمُيْ : هَمَٝمُٗمقُل  َوَرؽُمقيُمُف، فَم

ِت؟ َهِذهِ  ِجالي ًر َؽ : هَمَٗم٣مَل  ايم ُت  هَمُتقَوعُ : وَم٣مَل  سُمْٓمَٙمُؿ، َٓ  إِٞمي ِجالي ًر ٥مٍ  دِم  ايم  َوايْمٌَِْم٣موَم٥مُ  ىمِٖمي

٥ٍم، دِم  ُت، هَمَْم٣مؾَم٦ْم  ىمِٖمي ِجالي ًر ٌء  اهلليِ اؽْمؿِ  ََمعَ  َيْثُٗمُؾ  هَماَل  ايْمٌَِْم٣موَم٥ُم، ُٗمَٙم٦ْم َوشمَ  ايم َرْ

 ش

ـْ   الحديث الحاسي ٍاألرتعَى ـِ َأْروَمؿ، فَم  :" وَمـ٣مَل: وَمـ٣مَل َرؽُمـقُل اهلليِ َزْيِد زْم

 َـْ وَم٣مَل: ٓ إيَِمف ٛمي٥َم  ََم َأْن  "، وِمٝمَؾ: َوََم٣م إطِْماَلُصَٜم٣م ؟ وَمـ٣مَل:"إِٓ اهلليُ خُمْٙمًِِم٣م َدطَمَؾ اجْلَ

ـْ حَم٣َمِرِم اهلليِ فَمزي َوصَمؾي  ُجَزُه فَم  ." حَتْ

 صعم اهلل رؽمقل أن فمٛمف اهلل ريض َم٣ميمؽ زمـ أٞمس فمـ :الحديث الثاًي ٍاألرتعَى

٣م َوسمرد فَمٛمُْٜمؿ ايْمَٔمَذاب  " وم٣مل وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل ٓي اهلل سَمٛمَْٖمع َمـ وَم٣مهَلَ َٓ إيَِمف إِ َٓ سمَزال 
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َٜم٣م؟ "َٜم٣موايمٛمٗمٚم٥م ََم٣م مل يًتخٖمقا زمَِحٗمر  . وَم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقل اهلل َوََم٣م آؽمتخٖم٣مف زمَِحٗمر

َٓ ُيٕمغم "وَم٣مَل:     " َأن يْٓمٜمر ايْمَٔمَٚمؾ زمٚمٔم٣ميص اهلل هَماَل ُيٛم٘مر َو

ـْ ضُمَذْيَٖم٥َم :الحديث الثالث ٍاألرتعَى ، وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ  -َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْف  -فَم

ؿَ  َصعمي اهلليُ فَمَٙمْٝمفِ  - َٓ " :َوآيمِِف َوؽَمٙمي ؽْماَلُم ىَماَم َيْدُرُس َوْرُ ايمثيْقِب ، ضَمتيك  َيْدُرُس اإْلِ

ٌَْٗمك دِم  ى فَمعَم ىمَِت٣مِب اهلليِ دِم يَمْٝمَٙم٥ٍم هَماَل َي ٌؽ، َوُيَني ًُ َٓ ُٞم َٓ َصَدوَم٥ٌم َو ُيْدَرى ََم٣م ِصَٝم٣مٌم َو

ـَ ايمٛمي٣م ٌَْٗمك ؿَمَقائُِػ َِم َْرِض َِمٛمُْف آَي٥ٌم، َوَي ْٕ ْٝمُخ ايْمَ٘مٌغُِم َوايْمَٔمُجقُز ايْمَ٘مٌغَِمُة، ا ِس ايمُمي

٣م  ـُ َٞمُٗمقهُلَ ٓي اهلليُ هَمٛمَْح َٓ إيَِمَف إِ وَم٣مَل ِصَٙم٥ُم  "َيُٗمقيُمقَن: َأْدَرىْمٛم٣َم آزَم٣مَءَٞم٣م فَمعَم َهِذِه ايْمَ٘مٙمَِٚم٥ِم: 

َذْيَٖم٥مَ  ـُ ُزهَمَر حِلُ ٓي اهلليُ ، َوُهْؿ  :زْم َٓ إيَِمَف إِ َٓ َصَدوَم٥ٌم هَماَم سُمْٕمٛمِل فَمٛمُْٜمْؿ  َٓ َيْدُروَن ََم٣م ِصَٝم٣مٌم َو

َدَه٣م فَمَٙمْٝمِف شَماَلشًم٣م ىُمؾُّ َذيمَِؽ ُئْمِرُض فَمْٛمُف  ٌؽ؟ هَمَٟمفْمَرَض فَمٛمُْف ضُمَذْيَٖم٥ُم، هَمَردي ًُ َٓ ُٞم َو

ٌََؾ فَمَٙمْٝمِف دِم ايمثي٣ميمَِث٥ِم،  ـَ ايمٛمي٣مرِ  "هَمَٗم٣مَل: ضُمَذْيَٖم٥ُم، شُمؿي َأوْم "َي٣م ِصَٙم٥ُم سُمٛمِْجٝمِٜمْؿ َِم
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ـْ احلديث األول ـِ ضُمَِمكْمٍ فَم ، هَمَٔمَٗمْٙم٦ُم  ، وَم٣مَل: َأسَمْٝم٦ُم َرؽُمقَل اهلليِ فِمْٚمَراَن زْم

ـْ زَمٛمِل مَتِٝمٍؿ، هَمَٗم٣مَل:  ٣ٌَمِب، شُمؿي َدطَمْٙم٦ُم، هَمَٟمسَم٣مُه َٞمَٖمٌر َِم ى َي٣م زَمٛمِل  "َٞم٣موَمتِل زم٣ِميْم ٌُمْمَ ٌَُٙمقا ايْم اوْم

، "مَتِٝمٍؿ  ـِ ـْ َأْهِؾ ايْمَٝمَٚم ، شُمؿي َدطَمَؾ فَمَٙمْٝمِف َٞم٣مٌس َِم سَمكْمِ سَمٛم٣َم، هَمَٟمفْمْمِٛم٣َم، ََمري ْ . وَم٣ميُمقا: وَمْد زَمممي

ٌْٙمِٛم٣َم  "َل: هَمَٗم٣م ٌَْٙمَٜم٣م إطِْمَقاُٞمُ٘مْؿ زَمٛمُق مَتِٝمٍؿ. وَم٣ميُمقا: وَم ـِ إِْذ مَلْ َيْٗم ى َي٣م َأْهَؾ ايْمَٝمَٚم ٌُمْمَ ٌَُٙمقا ايْم اوْم

ِل َهَذا إََْمِر ضَمْٝم٧ُم ىَم٣مَن،  ـْ َأوي َٟميَمَؽ فَم ًْ ـِ َوَٞم ي َف دِم ايمدر َي٣م َرؽُمقَل اهلليِ، َأسَمْٝمٛم٣َمَك يمِٛمََتَٖمٗمي

ىْمِر ىَم٣مَن اهلليُ  "وَم٣مَل:  ُه، َوىَم٣مَن فَمْرؾُمُف فَمعَم اظم٣َْمِء، شُمؿي ىَمَت٤َم دِم ايمذر ٌء نَمغْمُ ـْ َرْ ْ َيُ٘م َومَل

َٚمَقاِت َوإَْرَض  ًي ٍء، شُمؿي طَمَٙمَؼ ايم . وَم٣مَل: شُمؿي َأسَم٣ميِن َرصُمٌؾ، هَمَٗم٣مَل: َأْدِرْك "ىُمؾي َرْ

٣م وَمْد ُيْٗمْمَ  ٦ٌَْم، هَمَخَرصْم٦ُم هَمَقصَمْدهُتَ اُب، َواْيُؿ اهلليِ َٞم٣موَمَتَؽ، هَمَٗمْد َذَه َ ُع ُدوهَن٣َم ايمني

ٌ َأني اهلليَ سَمَٔم٣ملَم طَمَٙمَؼ ايْمَٔمْرَش  يَمَقِدْدُت َأينر سَمَرىْمُتَٜم٣م. وَم٣مَل َأزُمق ؽَمِٔمٝمٍد: هَمِٖمل َهَذا زَمَٝم٣مٌن زَمكمر

٣ٌَمؿمِؾِ  ـَ ايْم فَمْقا َِم ، َوسَمْ٘مِذي٤ٌم ظم٣َِم ادي ـي َٚمَقاِت َوإَْرِض َوََم٣م همِٝمِٜم ًي ٌَْؾ ايم "وَم

ـْ احلديث الثاين ـِ ىَمْٔم٤ٍم فَم ىمكَِم وَم٣ميُمقا يمِٙمٛميٌِلر ُأيَبر زْم ُد،  ": ، َأني اظمُْمْمِ َي٣م حُمَٚمي

٤ْم يَمٛم٣َم َرزميَؽ، هَمَٟمْٞمَزَل اهلليُ سمَ  ًُ َٚمُد، مَلْ َيٙمِْد َومَلْ  )٣ٌَمَرَك َوسَمَٔم٣ملَم اْٞم وُمْؾ ُهَق اهلليُ َأضَمٌد، اهلليُ ايمِمي

ـْ يَمُف ىُمُٖمًقا َأضَمٌد  .( ُيقيَمْد، َومَلْ َيُ٘م
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ـْ احلديث الثالث ـِ ىَمْٔم٤ٍم فَم ىمكَِم وَم٣ميُمقا يمَِرؽُمقِل اهلليِ ُأيَبر زْم  : ، َأني اظْمُمْمِ

٤ْم يَمٛم٣َم َرزميَؽ، هَمَٟمْٞمَزَل اهلليُ: ًُ َٚمُد، مَلْ َيٙمِْد َومَلْ ُيقيَمْد، {اْٞم وُمْؾ ُهَق اهلليُ َأضَمٌد، اهلليُ ايمِمي

ـْ يَمُف ىُمُٖمًقا َأضَمٌد  ْ  }َومَلْ َيُ٘م َٚمُد: ايميِذي مَل ٌء ُيقيَمُد هَم٣ميمِمي ُف يَمْٝمَس َرْ َٞمي َٕ  َيٙمِْد َومَلْ ُيقيَمْد 

 َٓ َٓ َيُٚمقُت َو ٓي ؽَمُٝمقَرُث ، َوإِني اهلليَ فَمزي َوصَمؾي  ٌء َيُٚمقُت إِ ٓي ؽَمَٝمُٚمقُت ، َويَمْٝمَس َرْ إِ

َٓ فِمْدٌل وَ  ـْ يَمُف ؾَمٌِٝمٌف َو ـْ يَمُف ىُمُٖمًقا َأضَمٌد ، وَم٣مل: مَلْ َيُ٘م ءٌ ُيقَرُث َومَلْ َيُ٘م .يَمْٝمَس ىَمِٚمْثٙمِِف َرْ

ـْ و َؽ ، وَم٣مَل:  ، َأّن ايمٛميٌِلي َأيِب ايْمَٔم٣ميمَِٝم٥ِم فَم ٤ْم يَمٛم٣َم َرزمي ًُ َتُٜمْؿ ، هَمَٗم٣ميُمقا: اْٞم َذىَمَر آهِلَ

يُؾ  قَرةِ  هَمَٟمسَم٣مُه صِمػْمِ ًُّ ِذِه ايم ( وُمْؾ ُهَق اهلليُ َأضَمٌد )  هِبَ

ـٍ احلديث الزابع ـْ َأيِب َرِزي ٌَْؾ  ، وَم٣مَل: وُمْٙم٦ُم:فَم ٛم٣َم وَم ـَ ىَم٣مَن َرزمُّ َي٣م َرؽُمقَل اهلليِ َأْي

ُٙمَؼ طَمْٙمَٗمفُ  َتُف َهَقاٌء، َوََم٣م هَمْقوَمُف َهَقاءٌ ىَم٣مَن دِم فَماَمءٍ  "؟ وَم٣مَل:  َأْن خَيْ ، َوطَمَٙمَؼ ََم٣م حَتْ

فَمْرؾَمُف فَمعَم اظم٣َْمءِ 

ٌي٣مٍس َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْٜماَم، وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللي احلديث اخلامض ـِ فَم ـِ ازْم  َوفَم

():" َُه ، زَمْٝمٛمَُف  إِني اهللي َٓ َيْرهَمُع زَمٌَمَ ٣م وَمَدََمْٝمِف  اهمِٝمَؾ، َُمٛمُْذ َيْقَم طَمْٙمَٗمُف َص٣مهمًّ طَمَٙمَؼ إِْهَ

َق  ٓي اضْمؼَمَ ـْ ُٞمقٍر َيْدُٞمق إِ ٌُْٔمقَن ُٞمقًرا، ََم٣م همِٝمَٜم٣م َِم ٣ٌَمَرَك َوسَمَٔم٣ملَم ؽَم بر سَم َرَواُه "َوزَمكْمَ ايمري

َِمِذيُّ  ْ َحفُ ايمؼمر َوَصحي
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ـْ احلديث الظادص  َيُٗمقُل   وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهلليِ  َأيِب ُهَرْيَرَة َوفَم

ْٙمَؼ إِني اهلليَ سَمَٔم٣ملَم ىَمَت٤َم ىمِتَ  ": ُٙمَؼ اخْلَ ٌَْؾ َأْن خَيْ ٌََٗم٦ْم نَمَّمٌِل :٣مزًم٣م وَم هَمُٜمَق  ،إِني َرمْحَتِل ؽَم

ََمْ٘مُتقٌب فِمٛمَْدُه هَمْقَق ايْمَٔمْرشِ 

ٌِْد اظمُْْميٙم٤ِِم احلديث الظابع ـِ فَم ٌي٣مِس زْم ـِ ايْمَٔم ٣م دِم  َوفَم ًً
ُف ىَم٣مَن صَم٣ميمِ َأٞمي

ٌَْْمَح٣مِء دِم فِمَِم٣مزَم٥ٍم َورَ  ْت ؽَمَح٣مزَم٥ٌم، هَمٛمََٓمُروا إيَِمْٝمَٜم٣م،  ؽُمقُل اهلليِ ايْم صَم٣ميمٌِس همِٝمِٜمْؿ، هَمَٚمري

َح٣مَب. وَم٣مَل:  ": هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ  ًي قَن َهِذِه ؟ وَم٣ميُمقا: ايم ٚمُّ ًَ  "َواظمُْْزَن ؟  "ََم٣م سُم

سَمْدُروَن ََم٣م زُمْٔمُد ََم٣م  َهْؾ  ". وَم٣ميُمقا َوايْمَٔمٛم٣َمَن. وَم٣مَل: "َوايْمَٔمٛم٣َمَن  "وَم٣ميُمقا: َواظمُْْزَن. وَم٣مَل: 

َْرِض ؟  ْٕ اَمِء َوا ًي َٓ َٞمْدِري وَم٣مَل: "زَمكْمَ ايم ٣م َواضِمَدٌة  ". وَم٣ميُمقا:  إِني زُمْٔمَد ََم٣م زَمْٝمٛمَُٜماَم إَِمي

اَمُء ايميتِل هَمْقوَمَٜم٣م ىَمَذيمَِؽ  ًي ٌُْٔمقَن ؽَمٛم٥ًَم، َوايم ٣م اشْمٛمََت٣مِن َأْو شَماَلٌث َوؽَم ٌَْع  "َوإَِمي ضَمتيك فَمدي ؽَم

٣مزمَِٔم٥ِم زَمْحٌر، زَمكْمَ َأفْماَلُه َوَأؽْمَٖمٙمِِف ىَماَم زَمكْمَ ؽَماَمٍء إلَِم ؽَماَمٍء، ؽَماَم  ًي اَمِء ايم ًي َواٍت. شُمؿي هَمْقَق ايم

ـي َِمْثُؾ ََم٣م زَمكْمَ ؽَماَمٍء إلَِم ؽَماَمٍء، شُمؿي  ـي َوُوُرىمِِٜم  شُمؿي هَمْقَق َذيمَِؽ شَماَمٞمَِٝم٥ُم َأَوفَم٣مٍل، زَمكْمَ َأـْماَلهمِِٜم

ـي فَمعَم ـُمٜمُ  ، زَمكْمَ َأؽْمَٖمٙمِِف َوَأفْماَلُه ََم٣م زَمكْمَ ؽَماَمٍء إلَِم ؽَماَمٍء، شُمؿي اهلليُ هَمْقَق "ايْمَٔمْرُش  "قِرِه

 .  .َذيمَِؽ 

صَم٣ميمٌِس َوَأْصَح٣مزُمُف إِْذ َأسَمك  - -ٛمُْف، وَم٣مَل: زَمْٝمٛمَاَم َٞمٌِلُّ اهلليِ َوفمَ احلديث الثامه

. وَم٣ميُمقا: اهلليُ َوَرؽُمقيُمُف "َهْؾ سَمْدُروَن ََم٣م َهَذا ؟  ":فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ؽَمَح٣مٌب، هَمَٗم٣مَل َٞمٌِلُّ اهلليِ 

قومُ  "َأفْمَٙمُؿ . وَم٣مَل:  ًُ َْرِض، َي ْٕ َٓ َيُْمُ٘مُروَٞمُف، َهِذِه ايْمَٔمٛم٣َمُن َهِذِه َرَواَي٣م ا َٜم٣م اهلليُ إلَِم وَمْقٍم 

َٓ َيْدفُمقَٞمفُ  وَم٣ميُمقا: اهلليُ َوَرؽُمقيُمُف َأفْمَٙمُؿ .  "َهْؾ سَمْدُروَن ََم٣م هَمْقوَمُ٘مْؿ ؟  شُمؿي وَم٣مَل:   َو

وِمٝمُع، ؽَمْٗمٌػ حَمُْٖمقٌظ ، َوََمْقٌج ََمْ٘مُٖمقٌف  "وَم٣مَل:  ٣َم ايمري َن َهْؾ سَمْدُرو ". شُمؿي وَم٣مَل: "هَم١مهِني

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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اِمَئ٥ِم فَم٣مٍم  "ََم٣م زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ َوزَمْٝمٛمََٜم٣م ؟  ًُ  "وَم٣ميُمقا: اهلليُ َوَرؽُمقيُمُف َأفْمَٙمُؿ . وَم٣مَل زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ َوزَمْٝمٛمََٜم٣م مَخْ

 ". وَم٣ميُمقا: اهلليُ َوَرؽُمقيُمُف َأفْمَٙمُؿ . وَم٣مَل: "َهْؾ سَمْدُروَن ََم٣م هَمْقَق َذيمَِؽ ؟   شُمؿي وَم٣مَل:

ـِ زُمْٔمُد ََم٣م زَمْٝمٛمَ  ٌَْع ؽَماَمَواٍت ؽَماَمَءْي اِمَئ٥ِم ؽَمٛم٥ٍَم . شُمؿي وَم٣مَل ىَمَذيمَِؽ ضَمتيك فَمدي ؽَم ًُ ََم٣م  "ُٜماَم مَخْ

َْرِض  ْٕ اَمِء َوا ًي ـِ ََم٣م زَمكْمَ ايم َهْؾ سَمْدُروَن ََم٣م هَمْقَق َذيمَِؽ ؟  "شُمؿي وَم٣مَل:  "زَمكْمَ ىُمؾر ؽَماَمَءْي

اَمِء زُمْٔمُد إِني هَمقْ  "وَم٣ميُمقا: اهلليُ َوَرؽُمقيُمُف َأفْمَٙمُؿ وَم٣مَل:  " ًي َق َذيمَِؽ ايْمَٔمْرُش ، َوزَمْٝمٛمَُف َوزَمكْمَ ايم

ـِ  اَمَءْي ًي َتُ٘مْؿ ؟ ". شُمؿي وَم٣مَل:"ََم٣م زَمكْمَ ايم وَم٣ميُمقا: اهلليُ َوَرؽُمقيُمُف  "َهْؾ سَمْدُروَن ََم٣م ايميِذي حَتْ

َْرُض  "َأفْمَٙمُؿ . وَم٣مَل:  ْٕ ٣َم ا ٦َم  ". شُمؿي وَم٣مَل: "إهِني . وَم٣ميُمقا: "َذيمَِؽ ؟َهْؾ سَمْدُروَن ََم٣م حَتْ

اِمَئ٥ِم ؽَمٛم٥ٍَم  "اهلليُ َوَرؽُمقيُمُف َأفْمَٙمُؿ. وَم٣مَل: ًِ غَمُة مَخْ ًِ َتَٜم٣م َأْرًو٣م ُأطْمَرى ، زَمْٝمٛمَُٜماَم ََم . "إِني حَتْ

اِمَئ٥ِم ؽَمٛم٥َمٍ  ًِ غَمُة مَخْ ًِ ٌَْع َأَرِوكَم َوزَمكْمَ ىُمؾر َأْرَوكْمِ ََم َوايميِذي  "شُمؿي وَم٣مَل:  ضمتيك فَمدي ؽَم

ٌََط فَمعَم اهلليِ  َٞمْٖمُس  ْٖمعَم هَلَ ًُّ َْرِض ايم ْٕ ٌٍْؾ إلَِم ا ُ٘مْؿ َديميْٝمُتْؿ زمَِح ٍد زمَِٝمِدِه يَمْق َأٞمي شُمؿي  "حُمَٚمي

ٍء فَمٙمِٝمٌؿ  :)وَمَرأَ  ـُ َوُهَق زمُِ٘مؾر َرْ
٣ٌَمؿمِ طِمُر َوايمٓمي٣مِهُر َوايْم ْٔ ُل َوا َوي ْٕ َرَواُه َأمْحَُد ،  )ُهَق ا

َِمِذيُّ  ْ ْٔ  -  -وِمَراَءُة َرؽُمقِل اهلليِ  : َووَم٣مَل  َوايمؼمر ٌََط فَمعَم ا ُف َأَراَد : هَلَ َي٥َم سَمُدلُّ فَمعَم َأٞمي

فِمْٙمِؿ اهلليِ َووُمْدَرسمِِف َوؽُمْٙمَْم٣مٞمِِف، َوفِمْٙمُؿ اهلليِ َووُمْدَرسُمُف َوؽُمْٙمَْم٣مُٞمُف دِم ىُمؾر ََمَ٘م٣مٍن ، َوُهَق فَمعَم 

ُف دِم ىمَِت٣مزمِفِ  ًَ ايْمَٔمْرِش، ىَماَم َوَصَػ َٞمْٖم

ـِ َمَ احلديث الخاطع ٌَغْمِ زْم ـْ صُم ،  ، وَم٣مَل: َأسَمك َرؽُمقُل اهلليِ ْْمِٔمٍؿ فَم َأفْمَرايِبٌّ

نَْمٛم٣َمُم،  ْٕ ََْمَقاُل، َوَهَٙمَ٘م٦ِم ا ْٕ َْٞمُٖمُس، َوصَم٣مَع ايْمِٔمَٝم٣مُل، َوهُنَِ٘م٦ِم ا ْٕ هَمَٗم٣مَل: صَمِٜمَدِت ا

َتُْمِٖمُع زم٣ِمهلليِ فَمَٙمٝمْ  ًْ َتُْمِٖمُع زمَِؽ فَمعَم اهلليِ، َوَٞم ًْ ٣م َٞم ِؼ اهلليَ يَمٛم٣َم، هَم١مِٞمي ًْ هَمَٗم٣مَل ايمٛميٌِلُّ  َؽ.هَم٣مؽْمَت

 :"  ٌَِْح٣مَن اهللي ٌَْح٣مَن اهلليِ، ؽُم ٌرُح ضَمتيك فُمِرَف َذيمَِؽ دِم ُوصُمقِه "ؽُم ًَ . هَماَم َزاَل ُي

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=272&idfrom=11328&idto=11409&bookid=79&startno=37#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=272&idfrom=11328&idto=11409&bookid=79&startno=37#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948
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َح٣مزَم٥ِم، شُمؿي وَم٣مَل:  ـْ  "ايمِمي َتُْمَٖمُع زم٣ِمهلليِ فَمعَم َأضَمٍد، ؾَمْٟمُن اهلليِ َأفْمَٓمُؿ َِم ًْ َٓ ُي ُف  َوحْيََؽ إِٞمي

َ٘مَذا  َأسَمْدِري ََم٣م اهلليُ ؟ إِني فَمْرؾَمُف فَمعَم ؽَماَمَواسمِِف  َذيمَِؽ، َوحْيََؽ  َووَم٣مَل زمَِٟمَص٣مزمِِٔمِف ََمْثَؾ  "هَلَ

ٌي٥ِم فَمَٙمْٝمِف  اىم٤ِِم  "ايْمُٗم ضْمِؾ زم٣ِميمري ُف يمَِٝمئِطُّ زمِِف َأؿمِٝمَط ايمري  .َرَواُه َأزُمق َداُوَد  .َوإِٞمي

ـْ احلديث العاشز ٌِْد اهلليِ َوفَم ـِ فَم ـْ َرؽُمقِل اهلليِ  صَم٣مزمِِر زْم ُأِذَن رِم  : وَم٣مَل  ، فَم

َٙم٥ِم ايْمَٔمْرِش، َأني ََم٣م زَمكْمَ ؾَمْحَٚم٥ِم ُأُذٞمِِف إلَِم  ـْ مَحَ ـْ ََماَلئَِ٘م٥ِم اهلليِ َِم ـْ ََمَٙمٍؽ َِم َث فَم َأْن ُأضَمدر

غمَ  ًِ ٌِْٔماِمَئ٥ِم فَم٣مٍم فَم٣مسمَِٗمْٝمِف ََم  ُة ؽَم

ـْ احلديث احلادي عشز ـِ َأْوذَم َوفَم وَم٣مَل  )  (، َأني َرؽُمقَل اهلليِ ُزَراَرَة زْم

يَؾ  ػْمِ ٌِْٔمكَم ، هَم٣مْٞمتَ ؟َهْؾ َرَأْي٦َم َرزميَؽ  :جِلِ ُد إِني زَمْٝمٛمِل َوزَمْٝمٛمَُف ؽَم يُؾ َووَم٣مَل: َي٣م حُمَٚمي َٖمَض صِمػْمِ

وْم٦ُم  ضْمؼَمَ َٓ ـْ زَمْٔمِّمَٜم٣م  ـْ ُٞمقٍر، يَمْق َدَٞمْقُت َِم  .  .ضِمَج٣مزًم٣م َِم

ٌي٣مٍس َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْٜماَم، وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل ااحلديث الثاين عشز ـِ فَم ـِ ازْم هلليِ َوفَم

( (:"  ُه، زَمْٝمٛمَُف َٓ َيْرهَمُع زَمٌَمَ ٣م وَمَدََمْٝمِف  اهمِٝمَؾ، َُمٛمُْذ َيْقَم طَمْٙمَٗمُف َص٣مهمًّ إِني اهلليَ طَمَٙمَؼ إِْهَ

َق  ٓي اضْمؼَمَ ـْ ُٞمقٍر َيْدُٞمق إِ ٌُْٔمقَن ُٞمقًرا، ََم٣م همِٝمَٜم٣م َِم ٣ٌَمَرَك َوسَمَٔم٣ملَم ؽَم بر سَم َوزَمكْمَ ايمري

.

ـْ صَم٣مزمٍِر عشز احلديث الثالث ِلي َوفَم طَمَٙمَؼ اهلليُ آَدَم  : وَم٣مَل  ، َأني ايمٛمٌي

َتُف، وَم٣ميَم٦ِم اظماََْلئَِ٘م٥ُم: َي٣م َربر  يي ٌُقَن، طَمَٙمْٗمَتُٜمْؿ َيْٟمىُمُٙمقَن َوَيمْمَ  !َوُذرر زُمقَن َوَيٛمْ٘مُِحقَن َوَيْرىَم

ـْ طَمَٙمْٗمُتُف زمَِٝمَديي َوَٞمَٖمْخ٦ُم  َٓ َأصْمَٔمُؾ ََم طِمَرَة. وَم٣مَل اهلليُ سَمَٔم٣ملَم:  ْٔ ْٞمَٝم٣م َويَمٛم٣َم ا ُؿ ايمدُّ هَم٣مصْمَٔمْؾ هَلُ

ـْ هَمَ٘م٣منَ  ـْ وُمْٙم٦ُم يَمُف: ىُم ـْ ُروضِمل ىَمَٚم َِم

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15917
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http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948
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طَمَٙمَؼ اهلليُ  "زمَِٝمِدي هَمَٗم٣مَل: َوفَمٛمُْف، وَم٣مَل: َأطَمَذ َرؽُمقُل اهلليِ ديث الزابع عشزاحل

 ، شْمٛمَكْمِ ِٓ َجَرَة َيْقَم ا ضََمِد، َوطَمَٙمَؼ ايمُمي ْٕ ٣ٌَمَل َيْقَم ا ٦ٌِْم، َوطَمَٙمَؼ همِٝمَٜم٣م اجْلِ ًي زَم٥َم َيْقَم ايم ْ ايمؼمُّ

َوابي َيْقَم َوطَمَٙمَؼ اظمَُْ٘مروه َيْقَم ايمثُّاَلشَم٣مِء، َوطَمٙمَ  َْرزمَِٔم٣مِء، َوزَم٧مي همِٝمَٜم٣م ايمدي ْٕ َؼ ايمٛمُّقَر َيْقَم ا

ـَ  ْٙمِؼ َوآطِمِر ؽَم٣مفَم٥ٍم َِم ُٚمَٔم٥ِم دِم آطِمِر اخْلَ ـْ َيْقِم اجْلُ ِٚمٝمِس، َوطَمَٙمَؼ آَدَم زَمْٔمَد ايْمَٔمٌْمِ َِم اخْلَ

ْٝمِؾ  ٙمٌِؿ  ."ايمٛميَٜم٣مِر همِٝماَم زَمكْمَ ايْمَٔمٌْمِ إلَِم ايمٙمي ًْ  .َرَواُه َُم

ـْ َأَٞمسٍ ث اخلامض عشزاحلدي َأني َرصُماًل وَم٣مَل : َي٣م َٞمٌِلي اهلليِ !  -  - َوفَم

َأيَمْٝمَس ايميِذي َأَْمَُم٣مُه فَمعَم  "ىَمْٝمَػ حُيْمَمُ ايْمَ٘م٣مهمُِر فَمعَم َوصْمِٜمِف َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ؟ وَم٣مَل: 

ْٞمَٝم٣م وَم٣مِدًرا فَمعَم َأْن ُيْٚمُِمَٝمُف فَمعَم َوصْمٜمِ  صْمَٙمكْمِ دِم ايمدُّ  . َُمتيَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ  "  ِف َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ ايمرر

حُيْمَمُ ايمٛمي٣مُس َيْقَم  ":َوفَمٛمُْف ، وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ احلديث الظادص عشز

٣ٌَمًٞم٣م، َوِصٛمًْٖم٣م فَمعَم ُوصُمقِهِٜمْؿ  وِمٝمَؾ:  "ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم شَماَلشَم٥َم َأْصٛم٣َمٍف: ِصٛمًْٖم٣م َُمَُم٣مًة، َوِصٛمًْٖم٣م ُرىْم

إِني ايميِذي َأَْمَُم٣مُهْؿ فَمعَم  "! َوىَمْٝمَػ َيْٚمُُمقَن فَمعَم ُوصُمقِهِٜمْؿ ؟ وَم٣مَل:  َي٣م َرؽُمقَل اهلليِ

ُْؿ َيتيُٗمقَن زمُِقصُمقِهِٜمْؿ ىُمؾي  َأوْمَداَِمِٜمْؿ وَم٣مِدٌر فَمعَم َأْن ُيْٚمُِمَٝمُٜمْؿ فَمعَم ُوصُمقِهِٜمْؿ ، َأََم٣م إهِني

ضَمَدٍب َوؾَمْقٍك 

ـْ احلديث الظابع عشز ْدِرير َوفَم  وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ  َأيِب ؽَمِٔمٝمٍد اخْلُ

َْرُض َيْقَم ايمْٗمِ  ": ْٕ ُٟم سَمُ٘مقُن ا ٌي٣مُر زمَِٝمِدِه ىَماَم َيَتَ٘مٖمي ٠ُمَه٣م اجْلَ ٌَْزًة َواضِمَدًة ، َيَتَ٘مٖمي َٝم٣مََم٥ِم طُم

ٛمي٥ِم  َْهِؾ اجْلَ ِٕ َٖمِر َٞمَزَل  ًي ٌَْزسَمُف دِم ايم ـَ ايْمَٝمُٜمقِد هَمَٗم٣مَل : زَم٣مَرَك "َأضَمُدىُمْؿ طُم . هَمَٟمسَمك َرصُمٌؾ َِم

َٓ ُأطْمػِمُ  ـُ فَمَٙمْٝمَؽ َي٣م َأزَم٣م ايْمَٗم٣مؽِمِؿ ! َأ مْحَ ٛمي٥ِم َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ؟ هَمَٗم٣مَل: ايمري  "َك زمِٛمُُزِل َأْهِؾ اجْلَ

ٌَْزًة َواضِمَدًة ، ىَماَم وَم٣مَل ايمٛميٌِلُّ "زَمعَم  َْرُض طُم ْٕ ِلُّ ، . وَم٣مَل : سَمُ٘مقُن ا  هَمٛمََٓمَر ايمٛمٌي

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948
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َك زمَِٟمدَ  "إيَِمْٝمٛم٣َم، شُمؿي َوِحَؽ ضَمتيك زَمَدْت َٞمَقاصِمُذُه ، شُمؿي وَم٣مَل:  َٓ ُأطْمػِمُ ٌم َأ َٓ اَِمِٜمْؿ ؟ زَم٣م

ٌُْٔمقَن  ". وَم٣ميُمقا: َوََم٣م َهَذا ؟ وَم٣مَل: "َوايمٛمُّقُن  ٣م ؽَم ـْ َزائَِدِة ىَمٌِِدمِهَ شَمْقٌر َوُٞمقٌن َيْٟمىُمُؾ َِم

.َُمتيَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ "  َأيْمًٖم٣م

ـْ احلديث الثامه عشز ْدِرير أَ فَم ـِ ايمٛميٌِلر  يِب ؽَمِٔمٝمٍد اخْلُ َيُٗمقُل  وَم٣مَل  فَم

ُف دِم َيَدْيَؽ. وَم٣مَل: َأطْمِرْج   !اهلليُ سَمَٔم٣مَل: َي٣م آَدمُ  غْمُ ىُمٙمُّ ٌيْٝمَؽ َوؽَمْٔمَدْيَؽ َواخْلَ هَمَٝمُٗمقُل: يَم

َٔماِم  ًْ
ـْ ىُمؾر َأيْمٍػ سمِ ِٔمكَم ، زَمْٔم٧َم ايمٛمي٣مِر، وَم٣مَل: َوََم٣م زَمْٔم٧ُم ايمٛمي٣مِر ؟ وَم٣مَل: َِم ًْ

َٔم٥ًم َوسمِ ًْ
َئ٥ٍم َوسمِ

ِٕمغُم،  َٙمَٜم٣م َوسَمَرى ايمٛمي٣مهَمِٔمٛمَْدُه َيُِمٝم٤ُم ايمِمي َس ؽُمَ٘م٣مَرى َوََم٣م ُهْؿ َوسَمَّمُع ىُمؾُّ َذاِت مَحٍْؾ مَحْ

ـي فَمَذاَب اهلليِ ؾَمِديٌد 
َ٘م٣مَرى َويَم٘مِ ًُ ٛم٣َم َذيمَِؽ ايْمَقاضِمُد ؟  .زمِ وَم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل اهلليِ ! َوَأيُّ

ـْ َيْٟمصُمقَج َوََمْٟمصُمقَج َأيْمٌػ ، شُمؿي وَم٣مَل:  وا هَم١مِني َِمٛمُْ٘مْؿ َرصُماًل ، َوَِم َوايميِذي َٞمْٖمِز  "َأزْممِمُ

ٛمي٥ِم زمَِٝمِدِه َأْرصُم  َٞم٣م. هَمَٗم٣مَل:  "ق َأْن سَمُ٘مقُٞمقا ُرزُمَع َأْهِؾ اجْلَ ْ َأْرصُمق َأْن سَمُ٘مقُٞمقا شُمُٙم٧َم  "هَمَ٘مػمي

ٛمي٥ِم  َٞم٣م ، هَمَٗم٣مَل  "َأْهِؾ اجْلَ ْ ٛمي٥مِ  : هَمَ٘مػمي َٞم٣م، وَم٣مَل: َأْرصُمق َأْن سَمُ٘مقُٞمقا ٞمِِْمَػ َأْهِؾ اجْلَ ْ  هَمَ٘مػمي

ٓي ىَم٣ميمُمي  ْقَداِء دِم صِمْٙمِد شَمْقٍر َأزْمَٝمَض، َأوَ ََم٣م َأْٞمُتْؿ دِم ايمٛمي٣مِس إِ ًي ىَمَُمْٔمَرٍة زَمْٝمَّم٣مَء دِم  ْٔمَرِة ايم

  صِمْٙمِد شَمْقٍر َأؽْمَقَد 

ـْ احلديث الخاطع عشز َي٥َم:  َأ َرؽُمقُل اهلليِ وَمرَ  : وَم٣مَل  َأيِب ُهَرْيَرَة فَم ْٔ َهِذِه ا

٣ٌَمَرَه٣م  ُث َأطْم در ٣ٌَمُرَه٣م  "وَم٣مَل َيْقََمئٍِذ حُتَ وَم٣ميُمقا: اهلليُ َوَرؽُمقيُمُف َأفْمَٙمُؿ ، ؟  "َأسَمْدُروَن ََم٣م َأطْم

ٌٍْد َوَأََم٥ٍم زماَِم فَمِٚمَؾ فَمعَم ـَمْٜمِرَه٣م، َأْن سَمُٗمقَل: فَمِٚمَؾ  ٣ٌَمَرَه٣م َأْن سَمُْمَٜمَد فَمعَم فَم وَم٣مَل: هَم١مِني َأطْم

٣ٌَمُرَه٣م فَمقَمي ىَمَذا َوىَمَذا وَم٣مَل:  هَمَٜمِذِه َأطْم

 نَمِري٤ٌم  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=265&idfrom=11000&idto=11033&bookid=79&startno=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=265&idfrom=11000&idto=11033&bookid=79&startno=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=265&idfrom=11000&idto=11033&bookid=79&startno=12#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=265&idfrom=11000&idto=11033&bookid=79&startno=12#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948


 

 

163 

 املقدمة/ التنهيد للدخول يف الصفات/ صفة اليقني باهلل تعاىل

ـْ احلديث العشزون ـِ ضَم٣مسمٍِؿ َوفَم ََم٣م  ":اهلليِ  وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل  فَمِدير زْم

ٌُُف ،  ُج َٓ ضِمَج٣مٌب حَيْ ُف ، يَمْٝمَس زَمْٝمٛمَُف َوزَمْٝمٛمَُف سُمْرمُج٣َمٌن َو ُٚمُف َرزمُّ ٓي ؽَمُٝمَ٘مٙمر ـْ َأضَمٍد إِ َِمٛمُْ٘مْؿ َِم

ٓي َمَ  ـْ فَمَٚمٙمِِف، َوَيٛمُْٓمُر َأؾْمَٟمَم َِمٛمُْف هَماَل َيَرى إِ َم َِم ٓي ََم٣م وَمدي ـَ َِمٛمُْف، هَماَل َيَرى إِ ٣م هَمَٝمٛمُْٓمُر َأْيَٚم

ُٗمقا ايمٛمي٣مَر َويَمْق زمُِِمؼر مَتْرَ  ٓي ايمٛمي٣مَر سمِْٙمَٗم٣مَء َوصْمِٜمِف، هَم٣مسمي َم، َوَيٛمُْٓمُر زَمكْمَ َيَدْيِف هَماَل َيَرى إِ  " ةٍ وَمدي

َُمتيَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة احلديث احلادي والعشزون وَم٣مَل: وَم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل  َوفَم

ْٚمِس دِم  "ٛم٣َم َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ؟ وَم٣مَل: اهلليِ ! َهْؾ َٞمَرى َرزمي  وَن دِم ُرْؤَي٥ِم ايمُمي َهْؾ سُمَّم٣مرُّ

وَن دِم ُرْؤَي٥ِم ايْمَٗمَٚمِر يَمْٝمَٙم٥َم  ، وَم٣مَل: هَمَٜمْؾ سُمَّم٣مرُّ َٓ ٦ْم دِم ؽَمَح٣مزَم٥ٍم ؟ وَم٣ميُمقا:  ًَ ايمٓميِٜمغَمِة يَمْٝم

 َٓ ٦ْم دِم ؽَمَح٣مزَم٥ٍم؟ وَم٣ميُمقا:  ًَ ٌَْدِر يَمْٝم وَن دِم ُرْؤَي٥ِم وَم٣مَل: هَمَق ايميذِ  ، ايْم َٓ سُمَّم٣مرُّ ي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدِه 

ٌَْد هَمَٝمُٗمقُل: َأْي هُمْؾ: َأمَلْ  ٣م. وَم٣مَل: هَمَٝمْٙمَٗمك ايْمَٔم وَن دِم ُرْؤَي٥ِم َأضَمِدمِهَ ٓي ىَماَم سُمَّم٣مرُّ ُ٘مْؿ إِ َرزمر

زمَِؾ، َوَأَذْركَ  ْٝمَؾ َواإْلِ ْر يَمَؽ اخْلَ صْمَؽ، َوُأؽَمخر ْدَك َوُأَزور سَمْرَأُس َوسَمْرزَمُع ؟  ُأىْمِرَْمَؽ َوُأؽَمقر

. هَمَٝمُٗمقُل: هَم١ميِنر وَمْد  َٓ ؟ هَمَٝمُٗمقُل  هَمَٝمُٗمقُل: زَمعَم. وَم٣مَل: هَمَٝمُٗمقُل: َأهَمَٓمٛمَٛم٦َْم َأٞميَؽ َُماَلوِملي

ٝمَتٛمِل. شُمؿي َيْٙمَٗمك ايمثي٣ميِنَ هَمَذىَمَر َِمْثَٙمُف ، شُمؿي َيْٙمَٗمك ايمثي٣ميم٧َِم هَمَٝمُٗمقُل يَمُف َِمْثَؾ  ًِ ٣مَك ىَماَم َٞم ًَ َأْٞم

ْٝم٦ُم َوُصْٚم٦ُم، َذيمِ  ! آََمٛم٦ُْم زمَِؽ، َوزمِ٘مَِت٣مزمَِؽ َوزمُِرؽُمٙمَِؽ، َوَصٙمي َؽ، هَمَٝمُٗمقُل: َي٣م َربر

وْم٦ُم، َوُيْثٛمِل زمَِخغْمٍ ََم٣م اؽْمَتَْم٣مَع، َيُٗمقُل: َه٣مُهٛم٣َم إًِذا، شُمؿي ُيَٗم٣مُل  ٌَْٔم٧ُم ؾَم٣مِهًدا  َوسَمَِمدي َن َٞم ْٔ ا

ـْ َذا ايميذِ  ِف: ََم ًِ ُر دِم َٞمْٖم ي َيُْمَٜمُد فَمقَمي ؟ هَمُٝمْخَتُؿ فَمعَم همِٝمِف َوُيَٗم٣مُل يمَِٖمِخِذِه: فَمَٙمْٝمَؽ، َوَيَتَٖم٘مي

ِف، َوَذيمَِؽ  ًِ ـْ َٞمْٖم ُٚمُف َوفِمَٓم٣مَُمُف زمَِٔمَٚمٙمِِف، َوَذيمَِؽ يمُِٝمْٔمِذَر َِم اْٞمْمِِٗمل هَمَتٛمْْمُِؼ هَمِخُذُه َوحَلْ

ٙمِؿٌ  "اظمُْٛم٣َمهمُِؼ، َوَذيمَِؽ ايميِذي ؽَمِخَط اهلليُ فَمَٙمْٝمفِ  ًْ  .َرَواُه َُم

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=76
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ـِ فُمَٚمَر الثاين والعشزوناحلديث  ـِ ازْم وَم٣مَل: وَم٣مَل  -َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْٜماَم  -فَم

ُه ، هَمَٝمُٗمقُل: َأسَمْٔمِرُف  ": -َرؽُمقُل اهلليِ  ؼُمُ ًْ ـَ هَمَٝمَّمُع فَمَٙمْٝمِف ىَمٛمََٖمُف َوَي إِني اهلليَ ُيْديِن اظم٠ُْْمَِم

َرُه زمُِذُٞمقزمِِف ، َوَرَأى َذْٞم٤َم ىَمَذا ؟ َأسَمْٔمِرُف َذْٞم٤َم ىَمَذا ؟ هَمَٝمُٗمقُل: َٞمَٔمْؿ  َأْي َربر ! ضَمتيك وَمري

ْٞمَٝم٣م، َوَأَٞم٣م َأنْمِٖمُرَه٣م يَمَؽ ايْمَٝمْقَم،  ٣م فَمَٙمْٝمَؽ دِم ايمدُّ هُتَ ُف وَمْد َهَٙمَؽ. وَم٣مَل: ؽَمؼَمْ ِف َأٞمي ًِ دِم َٞمْٖم

٣مُر َواظمُْٛم٣َمهمُِٗمقَن هَمُٝمٛم٣َمَدى هِبِْؿ فمَ  ٣م ايْمُ٘مٖمي ٛم٣َمسمِِف. َوَأَمي ًَ اَلئِِؼ، هَمُٝمْٔمَْمك ىمَِت٣مَب ضَم عَم ُرُءوِس اخْلَ

َٓ يَمْٔمٛم٥َُم اهلليِ فَمعَم ايمٓمي٣مظمكِِمَ  ِْؿ َأ ـَ ىَمَذزُمقا فَمعَم َرهبر ِء ايميِذي َٓ َُمتيَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ  .َه٠ُم

ـْ احلديث الثالث والعشزون  وَم٣مَل : وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ  َأيِب ُهَرْيَرَة فَم

ُٔمقَن َيْقًَم٣م ؟ وَم٣مَل: َأزَمْٝم٦ُم ، َأْرزمَ  ! وَم٣ميُمقا: َي٣م َأزَم٣م ُهَرْيَرةَ  "ََم٣م زَمكْمَ ايمٛميْٖمَخَتكْمِ َأْرزَمُٔمقَن  ":

شُمؿي َيٛمِْزُل  "وَم٣ميُمقا: َأْرزَمُٔمقَن ؾَمْٜمًرا . وَم٣مَل: َأزَمْٝم٦ُم، وَم٣ميُمقا: َأْرزَمُٔمقَن ؽَمَٛم٥ًم ؟ وَم٣مَل: َأزَمْٝم٦ُم 

ٌَْٗمُؾ  ٦ٌُُم ايْم ٌُُتقَن ىَماَم َيٛمْ اَمِء ََم٣مٌء هَمَٝمٛمْ ًي ـَ ايم َٓ  "وَم٣مَل:  "َِم ٌء  ٣مِن َرْ ًَ ْٞم ـَ اإْلِ ٌْعَم َويَمْٝمَس َِم َي

ْٙمُؼ َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم  ٤ُم اخْلَ َٞم٤ِم، َوَِمٛمُْف ُيَرىمي ٓي فَمْٓماًم َواضِمًدا، َوُهَق فَمْج٤ُم ايمذي َُمتيَٖمٌؼ " إِ

ٙمٍِؿ ، وَم٣مَل:  ًْ َٞم٤ِم، َِمٛمُْف  "فَمَٙمْٝمِف. َودِم ِرَواَي٥ٍم ظمُِ ٓي فَمْج٤َم ايمذي اُب إِ َ ـِ آَدَم َيْٟمىُمُٙمُف ايمؼمُّ ىُمؾُّ ازْم

٤ُم طُمٙمَِؼ، َوهمِٝمِف يُ  َرىمي

َيْٗمٌُِض اهلليُ  : َوفَمٛمُْف، وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ احلديث الزابع والعشزون

ـَ َُمُٙمقُك  اَمَء زمَِٝمِٚمٝمٛمِِف، شُمؿي َيُٗمقُل: َأَٞم٣م اظمَْٙمُِؽ ، َأْي ًي َْرَض َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم، َوَيْمِْقي ايم ْٕ ا

َْرضِ  ْٕ  ؟ َُمتيَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف. ا

ـُ فُمَٚمَر وفمـ  ٌُْد اهلليِ زْم ْْمِقي اهلليُ فَمزي َوصَمؾي يَ  ":وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ  :وَم٣مَل فَم

ٌي٣مُرونَ  ـَ اجْلَ ـي زمَِٝمِدِه ايْمُٝمْٚمٛمَك شُمؿي َيُٗمقُل َأَٞم٣م اظمَْٙمُِؽ َأْي اَمَواِت َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم شُمؿي َيْٟمطُمُذُه ًي  ايم

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=266&idfrom=11034&idto=11067&bookid=79&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=266&idfrom=11034&idto=11067&bookid=79&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=12&IndexItemID=6475',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
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ـَ ا ََرِوكَم زمُِِماَميمِِف شُمؿي َيُٗمقُل َأَٞم٣م اظمَْٙمُِؽ َأْي ْٕ وَن شُمؿي َيْْمِقي ا ُ ـَ اظمَُْتَ٘مػمر ـَ َأْي ٌي٣مُروَن َأْي جْلَ

ونَ  ُ رواه َمًٙمؿ .؟اظمَُْتَ٘مػمر

ـْ احلديث اخلامض والعشزون ُٔمقٍد فَم ًْ ـِ ََم ٌِْد اهلليِ زْم صَم٣مَء ضَمػْمٌ  وَم٣مَل: فَم

ـَ ايْمَٝمُٜمقِد إلَِم ايمٛميٌِلر  اَمَواِت َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم فَمعَم  هَمَٗم٣مَل: َي٣م َِم ًي ُؽ ايم ًِ ُد إِني اهلليَ ُيْٚم حُمَٚمي

ٌٍُع، َواظم٣َْمَء َوايمثيَرى فَمعَم  َجَر فَمعَم ُأْص ٣ٌَمَل َوايمُمي ٌٍُع، َواجْلِ ََرِوكَم فَمعَم ُأْص ْٕ ٌٍُع، َوا ُأْص

ـي هَمَٝمُٗمق ُه ٌٍُع، شُمؿي هَيُزُّ ْٙمِؼ فَمعَم ُأْص ٌٍُع، َوؽَم٣مئَِر اخْلَ ُل: َأَٞم٣م اظمَْٙمُِؽ، َأَٞم٣م اهلليُ. هَمَّمِحَؽ ُأْص

ػْمُ سَمِْمِديًٗم٣م يَمفُ  َرؽُمقُل اهلليِ 
ي٣م وَم٣مَل احْلَ ٣ًٌم مِم َوََم٣م وَمَدُروا اهلليَ ضَمؼي وَمْدِرِه  ):شُمؿي وَمَرأَ  ،سَمَٔمجُّ

ٌَْح٣مَٞمُف َوسَمَٔم٣ملَم  ٣مٌت زمَِٝمِٚمٝمٛمِِف ؽُم امَواُت ََمْْمِقيي ًي ٌَّْمُتُف َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َوايم َْرُض مَجِٝمًٔم٣م وَم ْٕ َوا

ىُمقَن(   َُمتيَٖمٌؼ فمٙمٝمف. فَمامي ُيمْمِ

ـِ فُمٚمَ      ـِ ازْم ُد فَم ََم٣مُم َأمْحَ َي٥َم َذاَت  -  -اهلليِ َر َأني َرؽُمقَل َووَمْد َرَوى اإْلِ ْٔ وَمَرَأ َهِذِه ا

ٌَّْمُتُف َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم  َْرُض مَجِٝمًٔم٣م وَم ْٕ : ) َوََم٣م وَمَدُروا اهلليَ ضَمؼي وَمْدِرِه َوا َيْقٍم فَمعَم اظمِْٛمػَْمِ

ٌَْح٣مَٞمُف َوسَمَٔم٣ملَم فَمامي ُيمْمِ  ٣مٌت زمَِٝمِٚمٝمٛمِِف ؽُم اَمَواُت ََمْْمِقيي ًي  -  -ىُمقَن ( َوَرؽُمقُل اهلليِ َوايم

٣م َوُيْدزمُِر:  ىُمَٜم٣م ُيْٗمٌُِؾ هِبَ رر ٌي٣مُر، َأَٞم٣م  "َيُٗمقُل َهَ٘مَذا زمَِٝمِدِه ، حُيَ ُف: َأَٞم٣م اجْلَ ًَ بُّ َٞمْٖم ُد ايمري ُيَٚمجر

، َأَٞم٣م اظمَْٙمُِؽ، َأَٞم٣م ايْمَٔمِزيُز، َأَٞم٣م ايْمَ٘مِريُؿ  ُ ظمِْٛمػَْمُ ضَمتيك ا . هَمَرصَمَػ زمَِرؽُمقِل اهلليِ "اظمَُْتَ٘مػمر

ـُ ََم٣مصَمْف.  ، َوازْم لُّ
٣مئِ ًَ ٙمٌِؿ، َوايمٛمي ًْ ني زمِِف. َووَمْد َرَواُه َُم  وُمْٙمٛم٣َم: يَمَٝمِخري

ٌِْد اهلليِ  ُف َٞمَٓمَر إلَِم فَم ِدي٧ِم: َأٞمي ٍؿ  دِم َهَذا احْلَ ًَ ـِ َِمْٗم ٌَْٝمِد اهلليِ زْم ـْ فُم فَم

ـِ فُمَٚمَر  ىَمْٝمَػ حَيْ٘مِل ايمٛمي  وَم٣مَل: َيْٟمطُمُذ اهلليُ ؽَماَمَواسمِِف َوَأْرِوٝمِف زمَِٝمِدِه َوَيُٗمقُل: َأَٞم٣م  ٌِلُّ زْم

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=264&idfrom=10978&idto=10999&bookid=79&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=264&idfrom=10978&idto=10999&bookid=79&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=264&idfrom=10978&idto=10999&bookid=79&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=264&idfrom=10978&idto=10999&bookid=79&startno=3#docu
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ـْ  ُك َِم ُْمَٜم٣م: َأَٞم٣م اظمَْٙمُِؽ، ضَمتيك َٞمَٓمْرُت إلَِم اظمِْٛمْػَمِ َيَتَحري ًُ ٌْ اظمَْٙمُِؽ، َوَيْٗمٌُِض َأَص٣مزمَِٔمُف َوَي

وَُمقَل: َأؽَم٣مومِ  َٕ ٍء َِمٛمُْف، ضَمتيك إيِنر  َؿ  -ٌط ُهَق زمَِرؽُمقِل اهلليِ َأؽْمَٖمِؾ َرْ  ؟ .  -َصعمي اهلليُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمي

ـْ احلديث الظادص والعشزون ْدِرير فَم وَم٣مَل: وَم٣مَل  َأيِب ؽَمِٔمٝمٍد اخْلُ

قِر وَمِد ايْمَتَٗمَٚمُف َوَأْصَٕمك ؽَمْٚمَٔمُف ، َوضَمٛمَك ىَمْٝمَػ َأْٞمَٔمُؿ َوَص   َرؽُمقُل اهلليِ  ٣مضِم٤ُم ايمِمُّ

ٌَْٜمَتُف َيٛمَْتٓمُِر ََمَتك ُي٠ْمََمُر زم٣ِميمٛميْٖمِخ ، هَمَٗم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل اهلليِ ! َوََم٣م سَمْٟمَُمُرَٞم٣م ؟ وَم٣مَل:  وُمقيُمقا  صَم

ٌُٛم٣َم اهلليُ َوٞمِْٔمَؿ ايْمَقىمِٝمُؾ  ًْ . ضَم

ـْ َأيِب ؽَمِٔمٝمٍد احلديث الظابع والعشزون  َذىَمَر َرؽُمقُل اهلليِ  : وَم٣مَل  فَم

قِر، َووَم٣مَل:  ٣مِرِه َِمٝمَ٘م٣مئِٝمُؾ  َص٣مضِم٤َم ايمِمُّ ًَ ـْ َي يُؾ َوفَم ـْ َيِٚمٝمٛمِِف صِمػْمِ  فَم

ـٍ ايْمُٔمَٗمْٝمقِمر مه والعشزوناحلديث الثا ـْ َأيِب َرِزي وَم٣مَل: وُمْٙم٦ُم : َي٣م  فَم

ْٙمَؼ ؟ َوََم٣م آَي٥ُم َذيمَِؽ دِم طَمْٙمِٗمِف ؟ وَم٣مَل:  ! َرؽُمقَل اهلليِ  َأََم٣م ََمَرْرَت  "ىَمْٝمَػ ُئِمٝمُد اهلليُ اخْلَ

ا  َتزُّ طَمِيً هَمتِْٙمَؽ آَي٥ُم  َٞمَٔمْؿ . وَم٣مَل: ؟ وُمْٙم٦ُم:  "زمَِقاِدي وَمْقَِمَؽ صَمْدزًم٣م شُمؿي ََمَرْرَت زمِِف هَيْ

ٝمِل اهلليُ اظمَْْقسَمك  اهلليِ دِم طَمْٙمِٗمفِ   .ىَمَذيمَِؽ حُيْ

ـْ َأيِب َذرٍّ احلديث الخاطع والعشزون  يٗمقل" :وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ  فَم

ـْ َهَدْي٦ُم  ٓي ََم ُ٘مْؿ َو٣ملٌّ إِ ٣ٌَمِدي ىُمٙمُّ َدى        هَم٣مؽْمَٟميُمقيِن  ;اهلليُ سَمَٔم٣ملَم َي٣م فِم ُ٘مْؿ  .َأْهِدىُمؿْ  اهْلُ َوىُمٙمُّ

ـْ َأنْمٛمَْٝم٦ُم  ٓي ََم ـْ فَم٣مهَمْٝم٦ُم هَم٣مؽْمَٟميُمقيِن ُأرْ  ;هُمَٗمَراُء إِ ٓي ََم ُ٘مْؿ َُمْذٞم٤ٌِم إِ ـْ  ;َزوْمُ٘مْؿ ، َوىُمٙمُّ هَمَٚم

َٓ ُأزَم٣مرِم، َويَمْق َأني  فَمٙمَِؿ َِمٛمُْ٘مْؿ َأينر ُذو وُمْدَرٍة فَمعَم اظمَْْٕمِٖمَرِة هَم٣مؽْمَتْٕمَٖمَريِن نَمَٖمْرُت يَمُف َو

٘مُ  ًَ ٌَُ٘مْؿ، َوَي٣مزمِ يَمُ٘مْؿ َوآطِمَرىُمْؿ، َوضَمٝميُ٘مْؿ، َوََمٝمرَتُ٘مْؿ، َوَرؿْم ُؿ اصْمَتَٚمُٔمقا فَمعَم َأسْمَٗمك َأوي

يَمُ٘مْؿ،  ٣ٌَمِدي، ََم٣م َزاَد َذيمَِؽ دِم َُمْٙم٘مِل صَمٛم٣َمَح زَمُٔمقَو٥ٍم. َويَمْق َأني َأوي ـْ فِم ٌٍْد َِم وَمْٙم٤ِم فَم

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=264&idfrom=10978&idto=10999&bookid=79&startno=10#docu
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ُ٘مُؿ اصْمَتَٚمُٔمقا فَمعَم َأؾْمَٗمك وَمْٙم٤ِم  ًَ ٌَُ٘مْؿ ، َوَي٣مزمِ َوآطِمَرىُمْؿ، َوضَمٝميُ٘مْؿ ، َوََمٝمرَتُ٘مْؿ، َوَرؿْم

٣ٌَمِدي ـْ فِم ٌٍْد َِم يَمُ٘مْؿ،  ;فَم ـْ َُمْٙم٘مِل صَمٛم٣َمَح زَمُٔمقَو٥ٍم َويَمْق َأني َأوي ََم٣م َٞمَٗمَص َذيمَِؽ َِم

ُ٘مُؿ اصْمَتَٚمُٔمقا دِم َصِٔمٝمٍد َواضِمٍد ،  ًَ ٌَُ٘مْؿ، َوَي٣مزمِ َوآطِمَرىُمْؿ، َوضَمٝميُ٘مْؿ َوََمٝمرَتُ٘مْؿ، َوَرؿْم

٣مٍن َِمٛمُْ٘مْؿ ََم٣م زَمَٙمَٕم٦ْم ُأَْمٛمِٝميُتُف ، هَمَٟمفْمَْمْٝم٦ُم ىمُ  ًَ َٟمَل ىُمؾُّ إِْٞم ًَ  َٞمَٗمَص  ََم٣م     ;ؾي ؽَم٣مئٍِؾ َِمٛمُْ٘مؿْ هَم

ـْ  َذيمَِؽ  ٓي  َُمْٙم٘مِل َِم ٌَْحرِ  ََمري  َأضَمَدىُمؿْ  َأني  يَمقْ  ىَماَم  إِ  ; َرهَمَٔمَٜم٣م شُمؿي  إزِْمَرًة، همِٝمفِ  هَمَٕمَٚمَس  زم٣ِميْم

اَم أَ  ََم٣مصِمٌد  صَمَقادٌ  زمَِٟمينر  َذيمَِؽ  َْمِري َأهْمَٔمُؾ ََم٣م ُأِريُد، فَمَْم٣مئِل ىَماَلٌم، َوفَمَذايِب ىَماَلٌم، إِٞمي

ـْ ، هَمَٝمُ٘مقن ٍء إَِذا َأَرْدُت َأْن َأوُمقَل يَمُف ىُم   " يمًَِمْ

ـْ احلديث الثالثىن يِنر فَم َٓ ْق ـْ َأيِب إِْدِريَس اخْلَ ـِ ايمٛميٌِلر  َأيِب َذرٍّ ، فَم همِٝماَم  فَم

ُف وَم٣مَل:  ٣ٌَمَرَك َوسَمَٔم٣ملَم، َأٞمي ـِ اهلليِ سَم َْم٦ُم ايمٓمُّْٙمَؿ فَمعَم َٞمْٖمِز  "َرَوى، فَم ٣ٌَمِدي: إيِنر ضَمري َي٣م فِم

ًَم٣م، هَماَل سَمَٓم٣مظمَُقا ُ٘مْؿ .َوصَمَٔمْٙمُتُف زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ حُمَري ٣ٌَمِدي: ىُمٙمُّ ـْ َهَدْيُتُف، َي٣م فِم ٓي ََم َو٣ملٌّ إِ

ـْ َأؿْمَٔمْٚمُتُف ، هَم٣مؽْمَتْْمِٔمُٚمقيِن  .هَم٣مؽْمَتْٜمُدويِن َأْهِدىُمؿْ  ٓي ََم ُ٘مْؿ صَم٣مئٌِع إِ ٣ٌَمِدي: ىُمٙمُّ َي٣م فِم

ُ٘مؿْ  .ُأؿْمِٔمْٚمُ٘مؿْ  ًُ قيِن َأىْم ًُ ْقسُمُف، هَم٣مؽْمَتْ٘م ًَ ـْ ىَم ٓي ََم ُ٘مْؿ فَم٣مٍر إِ ٣ٌَمِدي: ىُمٙمُّ َي٣م  .َي٣م فِم

ُ٘مْؿ  ٣ٌَمِدي: إِٞمي ُٞمقَب مَجِٝمًٔم٣م، هَم٣مؽْمَتْٕمِٖمُرويِن فِم ْٝمِؾ َوايمٛميَٜم٣مِر َوَأَٞم٣م َأنْمِٖمُر ايمذُّ ْمُِئقَن زم٣ِميمٙمي خُتْ

ٌُْٙمُٕمقا َٞمْٖمِٔمل،  .َأنْمِٖمْر يَمُ٘مؿْ  ـْ سَم ويِن َويَم ي، هَمَتُيُّ ٌُْٙمُٕمقا رَضر ـْ سَم ُ٘مْؿ يَم ٣ٌَمِدي: إِٞمي َي٣م فِم

يَمُ٘مْؿ َوآ  .هَمَتٛمَْٖمُٔمقيِن  ٣ٌَمِدي: يَمْق َأني َأوي ُ٘مْؿ َوصِمٛميُ٘مْؿ ، ىَم٣مُٞمقا فَمعَم َأسْمَٗمك َي٣م فِم ًَ طِمَرىُمْؿ ، َوإِْٞم

يَمُ٘مْؿ  .وَمْٙم٤ِم َرصُمٍؾ َواضِمٍد َِمٛمُْ٘مْؿ، ََم٣م َزاَد َذيمَِؽ دِم َُمْٙم٘مِل ؾَمْٝمًئ٣م ٣ٌَمِدي: يَمْق َأني َأوي َي٣م فِم

ُ٘مْؿ َوصِمٛميُ٘مْؿ، ىَم٣مُٞمقا فَمعَم َأهْمَجِر وَمْٙم٤ِم َرصُمٍؾ َواضِمٍد، ََم٣م  ًَ َٞمَٗمَص َذيمَِؽ َوآطِمَرىُمْؿ، َوإِْٞم

ـْ َُمْٙم٘مِل ؾَمْٝمًئ٣م ُ٘مْؿ َوصِمٛميُ٘مْؿ، وَم٣مَُمقا دِم  .َِم ًَ يَمُ٘مْؿ َوآطِمَرىُمْؿ ، َوإِْٞم ٣ٌَمِدي: يَمْق َأني َأوي َي٣م فِم

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948
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ٓي  ي٣م فِمٛمِْدي، إِ َٟميَمَتُف ََم٣م َٞمَٗمَص َذيمَِؽ مِم ًْ ٣مٍن ََم ًَ َٟميُمقيِن هَمَٟمفْمَْمْٝم٦ُم ىُمؾي إِْٞم ًَ َصِٔمٝمٍد َواضِمٍد ، هَم

 ِ ٌَْحَر ىَماَم َيٛمُْٗمُص اظمْ اَم ِهَل َأفْماَميُمُ٘مْؿ ُأضْمِِمٝمَٜم٣م يَمُ٘مْؿ ،  .ْخَٝمُط إَِذا ُأْدطِمَؾ ايْم ٣ٌَمِدي: إِٞمي َي٣م فِم

ـي  ـْ َوصَمَد نَمغْمَ َذيمَِؽ هَماَل َيُٙمقََم ا هَمْٙمَٝمْحَٚمِد اهلليَ، َوََم ـْ َوصَمَد طَمغْمً ٣مَه٣م هَمَٚم ٝمُ٘مْؿ إِيي شُمؿي ُأَوهمر

ُف  ًَ ٓي َٞمْٖم (.1)، "إِ

ـْ احلديث احلادي والثالثىن ْمي٣مِب َوفَم ـِ اخْلَ  وَمِدَم فَمعَم ايمٛميٌِلر  وَم٣مَل:فُمَٚمَر زْم

-  -  ٌٌْل َٔمك إِْذ َوصَمَدْت َصٌِٝم٣ًّم دِم  ;ؽَم ًْ ٣م سَم ٙمي٤َم شَمْدهُيَ ٌِْل وَمْد حَتَ ًي ـَ ايم هَم١مَِذا اَْمَرَأٌة َِم

ٌَْْمٛمَِٜم٣م َوَأْرَؤَمْتُف، هَمَٗم٣مَل يَمٛم٣َم ايمٛميٌِلُّ  ٌِْل، َأطَمَذسْمُف هَمَٟميْمَِمَٗمْتُف زمِ ًي َأسُمَرْوَن َهِذِه  ":ايم

َٓ سَمْْمَرضَمُف، هَمَٗم٣مَل همَ  "ؿَم٣مِرضَم٥ًم َويَمَدَه٣م دِم ايمٛمي٣مِر؟ ، َوِهَل سَمْٗمِدُر فَمعَم َأْن  َٓ هللَيُ َأْرضَمُؿ  ُٗمْٙمٛم٣َم: 

ـْ َهِذِه زمَِقيَمِدَه٣م ٣ٌَمِدِه َِم  .َُمتيَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ   " زمِِٔم

ـْ احلديث الثاين والثالثىن ـِ فُمَٚمَر وَم٣مَل فَم ٌِْد اهلليِ زْم  ىُمٛمي٣م ََمَع ايمٛميٌِلر   :فَم

ٙمُِٚمقَن َواَْمَرَأٌة  "َٚمري زمَِٗمْقٍم هَمَٗم٣مَل:دِم زَمْٔمِض نَمَزَواسمِِف همَ  ًْ ـُ اظمُْ ـِ ايْمَٗمْقُم ؟ وَم٣ميُمقا َٞمْح ََم

ِلي  ٦ْم زمِِف، هَمَٟمسَم٦ِم ايمٛمٌي ٣م، هَم١مَِذا اْرسَمَٖمَع َوَه٨ٌم سَمٛمَحي ـٌ هَلَ ِّم٤ُم زمِِٗمْدِرَه٣م َوََمَٔمَٜم٣م ازْم  هَمَٗم٣ميَم٦ْم: حَتْ

امِحكَِم ؟ وَم٣مَل: َأْٞم٦َم َرؽُمقُل اهلليِ، وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ ، وَم٣ميَم٦ْم: زمِٟمَ  ل َأيَمْٝمَس اهلليُ َأْرضَمَؿ ايمري يِب َأْٞم٦َم َوُأَمر

 َٓ ُمي  ْٕ ُمر زمَِقيَمِدَه٣م ؟ وَم٣مَل: زَمعَم، وَم٣ميَم٦ْم : إِني ا ْٕ ـَ ا ٣ٌَمِدِه َِم سُمْٙمِٗمل زَمعَم، وَم٣ميَم٦ْم: َأيَمْٝمَس اهلليُ َأْرضَمَؿ زمِِٔم

ُب : ٌْ٘مِل، شُمؿي َرهَمَع َرْأؽَمُف إيَِمْٝمَٜم٣م هَمَٗم٣مَل يَ  اهلليِ  َويَمَدَه٣م دِم ايمٛمي٣مِر، هَمَٟمىَم٤مي َرؽُمقُل  َٓ ُئَمذر إِني اهلليَ 

ٓي اهللي َٓ إيَِمَف إِ ُد فَمعَم اهلليِ َوَأزَمك َأْن َيُٗمقَل  َد ايميِذي َيَتَٚمري ٓي اظم٣َْمِرَد اظمَُْتَٚمرر ٣ٌَمِدِه إِ ـْ فِم َِم
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ٌَغْم  فَمـ احلديث الثالث والثالثىن ٌي٣مس َأني ؽَمِٔمٝمد زْمـ صُم ـْ ازِْمـ فَم ، فَم

ة زَمْٝمَّم٣مء َصَٖمَح٣مهَت٣م إِ  "وَم٣مَل  ()َرؽُمقل اهللي  ـْ ُدري ني اهللي سَمَٔم٣ملَم طَمَٙمَؼ يَمْقضًم٣م حَمُْٖمقـًم٣م َِم

َٓم٥م  ـْ َي٣موُمقسَم٥م مَحَْراء وَمَٙمٚمف ُٞمقر َوىمَِت٣مزمف ُٞمقر هلِليِ همِٝمِف دِم ىُمّؾ َيْقم ؽِمتُّقَن َوشَماَلشماِمَئ٥ِم حَلْ َِم

ٝمِل َوُئِمّز َوُيِذّل َوَيْٖمٔمَ خَيُْٙمؼ َوَيْرُزق  ؾ ََم٣م َيَُم٣مءَوُيِٚمٝم٦م َوحُيْ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرة ََمْرهُمقفًم٣ماحلديث الزابع والثالثىن ىَم٣مَن ؿُمقل آَدم ؽِمتركَم  " :فَم

ٌَْٔم٥م َأْذُرع فَمْرًو٣م   ."ِذَرافًم٣م دِم ؽَم

ـِ احلديث اخلامض والثالثىن ٌي٣مٍس فَم ـِ فَم َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْٜماَم ، دِم وَمْقيمِِف ازْم

ٍة  "فَمزي َوصَمّؾ :) ىُمؾي َيْقٍم ُهَق دِم ؾَمْٟمٍن( ، وَم٣مَل: ـْ ُدري ي٣م طَمَٙمَؼ اهلليُ يَمْقضًم٣م حَمُْٖمقـًم٣م َِم إِني مِم

َراَء وَمَٙمُٚمُف ُٞمقرٌ  ـْ َي٣موُمقسَم٥ٍم مَحْ َت٣مُه َِم ، َوىمَِت٣مزُمُف ُٞمقٌر َيٛمُْٓمُر همِٝمِف ىُمؾي َيْقٍم شَمالَث َِم٣مَئ٥ٍم زَمْٝمَّم٣مَء َدهمي

ٝمِل َوُيِٚمٝم٦ُم َوُئِمزُّ  ُٙمُؼ َوَيْرُزُق َوحُيْ ًة ، هَمِٖمل ىُمؾر َٞمْٓمَرٍة َِمٛمَْٜم٣م خَيْ َوؽِمتركَم َٞمْٓمَرًة، َأْو ََمري

 ]َق دِم ؾَمْٟمنٍ ىُمؾي َيْقٍم هُ  [َوُيِذلي َوَيْٖمَٔمُؾ ََم٣م َيَُم٣مُء، هَمَذيمَِؽ وَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم:

ـْ احلديث الظادص والثالثىن ٣ٌَمِهقِمر فَم ، وَم٣مَل : ىَم٣مَن  َأيِب ُأََم٣مََم٥َم ايْم

ذِ  َرؽُمقُل اهلليِ  ك َدفَم٣م هِبَ ًَ ٌََح َوَأَْم فَمَقاِت: إَِذا َأْص ـْ  "ِه ايمدي ُٜمؿي َأْٞم٦َم َأضَمؼُّ ََم ايمٙمي

ـْ ؽُمئَِؾ،  ـْ ََمَٙمَؽ، َوَأصْمَقُد ََم ـِ ازْمُتِٕمَل، َوَأْرَأُف ََم ـْ فُمٌَِد، َوَأْٞمٌَمُ ََم ُذىمَِر، َوَأضَمؼُّ ََم
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ٍء هَ  يَؽ يَمَؽ، َوايْمَٖمْرُد ٓ هَتْٙمُِؽ، ىُمؾُّ َرْ ـْ َأفْمَْمك، َأْٞم٦َم اظْمَٙمُِؽ ٓ َذِ ٣ميمٌِؽ َوَأْوؽَمُع ََم

ـْ سُمْٔمٍَم إِٓ زمِِٔمْٙمِٚمَؽ، سُمَْم٣مُع هَمَتُْمُ٘مُر، َوسُمْٔمٍَم  ـْ سُمَْم٣مَع إِٓ زم١ِمِْذٞمَِؽ، َويَم إِٓ َوصْمَٜمَؽ، يَم

هَمَتْٕمِٖمُر، َأوْمَرُب ؾَمِٜمٝمٍد، َوَأْدَٞمك ضَمِٖمٝمٍظ، ضُمْٙم٦َم ُدوَن ايمثُُّٕمقِر َوَأطَمْذَت زم٣ِميمٛميَقايِص، 

ْخ٦َم أصَم٣مَل، ايمْ  ًَ ٦ٌَْم أشَم٣مَر َوَٞم ُّ فِمٛمَْدَك فَمالٞمَِٝم٥ٌم، َوىَمَت ُٗمُٙمقُب يَمَؽ َُمْٖمِّمَٝم٥ٌم َوايمنر

فْم٦َم، َوإََْمُر ََم٣م وَمَّمْٝم٦َم،  ـُ ََم٣م َذَ ي َْم٦َم، َوايمدر َراُم ََم٣م ضَمري الُل ََم٣م َأضْمَٙمْٙم٦َم َواحْلَ احْلَ

ٌُْدَك، َوَأْٞم٦َم اهلليُ ايمري  ٌُْد فَم ْٙمُؼ طَمْٙمُٗمَؽ، َوايْمَٔم ضِمٝمُؿ، َأؽْمَٟميُمَؽ زمِٛمُ ؤَواخْلَ قِر َوصْمِٜمَؽ وُف ايمري

٣مئِٙمكَِم فَمَٙمْٝمَؽ، َأْن  ًي اَمَواُت َوإَْرُض، َوزمُِ٘مؾر ضَمؼٍّ ُهَق يَمَؽ، َوزمَِحؼر ايم ًي وَم٦ْم يَمُف ايم ايميِذي َأْذَ

ـَ ايمٛمي٣مِر زمُِٗمْدَرسمَِؽ  ٌََٙمٛمِل دِم َهِذِه ايْمَٕمَداِة َأْو دِم َهِذِه ايْمَٔمُِمٝمي٥ِم َوَأْن جُتِغَميِن َِم سَمْٗم

ؾَْمَٔمِرير  وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل والثالثىناحلديث الظابع  ْٕ ـْ َأيِب ََم٣ميمٍِؽ ا فَم

ـي َرصُمٌؾ ََم٣م  ": اهلليِ  ٣ٌَمِدي، يَمْق َرآُه ـْ فِم ـي فَم ٌُْتُٜم إِني اهلليَ سَمَٔم٣ملَم َيُٗمقُل: شَماَلُث طِماَلٍل نَمٝمي

ـَ  َتْٝمِٗم ًْ َوَئْمَٙمَؿ ىَمْٝمَػ َأهْمَٔمُؾ  فَمِٚمَؾ ؽُمقًءا َأزَمًدا: يَمْق ىَمَُمْٖم٦ُم نِمَْم٣مئِل هَمَرآيِن ضَمتيك َي

َْرِوكَم، شُمؿي  ْٕ َْرَض َوا ْٕ ٌَّْم٦ُم ا اَمَواِت زمَِٝمِدي، شُمؿي وَم ًي ٌَّْم٦ُم ايم زمَِخْٙمِٗمل إَِذا َأسَمْٝمُتُٜمْؿ، َووَم

ٛمي٥َم َوََم٣م َأفْمَدْدُت هلَُ  ـْ َذا ايميِذي يَمُف اظمُْْٙمُؽ ُدويِن ؟ شُمؿي َأَرْيتُُٜمُؿ اجْلَ ـْ وُمْٙم٦ُم: َأَٞم٣م اظمَْٙمُِؽ، ََم ْؿ همِٝمَٜم٣م َِم

ـْ ىُمؾر َذٍّ  ْؿ همِٝمَٜم٣م َِم َتْٝمِٗمٛمُقَه٣م. َوُأِرهيُِؿ ايمٛمي٣مَر َوََم٣م َأفْمَدْدُت هَلُ ًْ ، هَمٝمَ تَْٝمِٗمٛمُقَه٣م، ىُمؾر طَمغْمٍ ًْ هَمَٝم

ْؿ   فَْمَٙمَؿ ىَمْٝمَػ َئْمَٚمُٙمقَن، َووَمْد زَمٝميٛمُْتُف هَلُ ِٕ ٦ٌُْم َذيمَِؽ فَمْٛمُٜمْؿ  ـْ فَمْٚمًدا نَمٝمي
َويَم٘مِ

ٌَٝمُد  أٞم٣م َدطَمٙم٦ُم : وَم٣مَل  فَمٛمفُ  اهللُ َريِضَ  فَمَْم٣مءٍ  فمـ ثامه والثالثىناحلديث ال  وفُم

ـُ  ـِ  يمُِٔمٌَٝمدِ  هَمَٗم٣ميَم٦م فَمٛمٜم٣م، اهللُ َريِضَ  فَم٣مئَُِم٥مَ  فَمعَم  فُمَٚمغمٍ  زم  أن يَمَؽ  آنَ  وَمد: فُمَٚمغمٍ  زم
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فُ  َي٣م َأوُمقُل : هَمَٗم٣مَل . سَمُزوَرَٞم٣م ُل  وَم٣مَل  ىَماَم  ُأَمي ٌي٣مً  ُزرْ : إَوي ٌي٣مً  سَمْزَددْ  ـ وضِمٝمٛم٣َمً  ضِمٝمٛم٣َمً  ـ نِم : هَمَٗم٣ميم٦َم. ضُم

 زَمكمَ  َُمَقاَؤَم٥مٌ  ُهقَ  وإٞمياَم  اجُلٚمُٜمقُر، زَمٖمَٜمُٚمفُ  ٓ ىَمالمٌ : ايمِرؿَم٣مَٞم٥مُ  ـ. هذهِ  َرؿَم٣مَٞمتُِ٘مؿ َمـ َدفُمقَٞم٣م

٣ٌَمً  زمِفِ  خَتُصُّ  وايمَٔمَرُب  مَج٣َمفَم٥م، أو اشمٛمكَمِ 
ـُ  وَم٣مَل . ايمَٔمَجؿِ  ىَماَلمَ  نَم٣ميمِ يٛم٣َم: فُمَٚمغمٍ  ازم  َٟمفمَج٤ِم زمِ  َأطمػِمِ

َ٘مَت٦ْم،. () اهللِ َرؽُمقلِ  َمـ َرَأيتِفِ  َرءٍ  ًَ َٝم٣مرِم، َمـ يَمٝمَٙم٥مٌ  ىَم٣منَ  ظمي٣م: وَم٣ميَم٦م شمؿي  هَم  َي٣م: »وَم٣مَل  ايمٙمي

ٌيُد  َذِريٛمِل فَم٣مئَُِم٥ُم، ٝمَٙم٥مَ  َأسَمَٔم ضُِم٤مُّ  إيِنر  واهللِ: وُمٙم٦ُم . شيمَِريبر  ايمٙمي َك: ََم٣م َوُأضِم٤مُّ  وُمْرزَمَؽ، َٕ  هَمَٗم٣ممَ  َهي

رَ  ، وَم٣ممَ  شمؿي  ،هَمَتْمَٜمي  ضَمتيك َيٌ٘مِل َيَزْل  هَمَٙمؿ زَمَ٘مك، شمؿي  ضِمْجَرُه، زَمؾي  ضَمتيك َيٌ٘مِل َيَزْل  هَمَٙمؿ ُيَِمقمر

الِة، ٌي٠مِذُٞمفُ  زماِلٌل  هَمَج٣مءَ . إَرَض  زَمؾي  ضَمتيك َيٌ٘مِل َيَزْل  هَمَٙمؿ زَمَ٘مك، شمؿي  حِلَٝمَتُف، زَمؾي   هَمَٙمامي  زم٣ميمِمي

َ  هللِ،ا َرؽُمقَل  َي٣م: وَم٣مَل  َيٌ٘مِل، َرآهُ  مَ  ََم٣م يَمَؽ  اهللُ نَمَٖمرَ  َووَمد سَمٌ٘مِل مِل َر؟ َوََم٣م سَمَٗمدي  َأهَماَل : »وَم٣مَل  سَمَٟمطمي

ٌَْداً  َأىُمقنُ  ٝمَٙم٥مَ  فَمقَمي  َٞمَزيم٦َم يَمَٗمد ؾَمُ٘مقَرًا، فَم رْ  َوملَ  وَمَرَأَه٣م ظمَِـ َوْيٌؾ  آَي٥ٌم، ايمٙمي  دِم  إِني : ﴿همِٝمَٜم٣م َيَتَٖم٘مي

اَمَواِت  طَمْٙمِؼ  ًي َْرضِ  ايم ْٕ ْٝمؾِ  اَلِف َواطْمتِ  َوا َي٣مٍت  َوايمٛميَٜم٣مرِ  ايمٙمي ُورِم  َٔ ٣ٌَمِب  ِٕ يَْم ْٕ  .ش. ﴾ا

ـْ  والثالثىن خاطعاحلديث ال ـِ  ايمَٖم٣مِرِد  ؽَمْٙماَمنَ  فَم  فَمَٙمٝمْفِ  اهللُ َصعمي  ايمٛميٌِلر  فَم

َؿ، اَمَواُت  همِٝمفِ  ُوِزنَ  هَمَٙمقْ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم، َيْقمَ  اظمِْٝمَزانُ  ُيقَوعُ : ))وَم٣مَل  َوؽَمٙمي ًي َ  ايم ْٕ  يَمَقؽِمَٔم٦ْم، ْرُض َوا

ـْ  َربر  َي٣م: اظمَْاَلئَِ٘م٥مُ  هَمَتُٗمقُل  ـْ : سَمَٔم٣ملَم  اهلليُ هَمَٝمُٗمقُل  َهَذا؟ َيِزنُ  ظمَِ ـْ  ؾِمْئ٦ُم  ظمَِ  هَمَتُٗمقُل  طَمْٙمِٗمل، َِم

ٌَْح٣مَٞمَؽ : اظمَْاَلئَِ٘م٥مُ  ٌَْدَٞم٣مكَ  ََم٣م ؽُم ٣ٌَمَدسمَِؽ، ضَمؼي  فَم اطُ  َوُيقَوعُ  فِم َ  قُل هَمَتٗمُ  اظمُْقؽَمك، ضَمدر  َِمْثَؾ  ايمٌمر

ـْ : اظمَْاَلئَِ٘م٥مُ  ـْ : هَمَٝمُٗمقُل  َهَذا؟ فَمعَم  جُتِٝمزُ  ََم ـْ  ؾِمْئ٦َم  ََم ٌَْح٣مَٞمَؽ : هَمَٝمُٗمقُل  طَمْٙمِٗمل، َِم  ََم٣م ؽُم

ٌَْدَٞم٣مكَ  ٣ٌَمَدسمَِؽ  ضَمؼي  فَم  .((فِم
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ـْ  :احلديث األربعىن ٌَْٝمدِ  فَم ـِ  فُم َروِملر  َراهمِعٍ  زْم ـْ  ، ايمزُّ  َيْقمُ  ىَم٣منَ  ظمَي٣م:  وَم٣مَل  َأزمِٝمفِ  فَم

ىُمقَن، اْٞمَ٘مَٖمٟمَ  ُأضُمدٍ   ُأشْمٛمِلَ  ضَمتيك اؽْمَتُقوا: َوؽَمٙميؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلليُ َصعمي  اهلليِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل  اظمُْمْمِ

ُٜمؿي : هَمَٗم٣مَل  ُصُٖمقهًم٣م، طَمْٙمَٖمفُ  هَمَِم٣مُروا َوصَمؾي  فَمزي  َريبر  فَمعَم  ْٚمُد  يَمَؽ  ايمٙمي فُ  احْلَ ُٜمؿي  ، ىُمٙمُّ  َٓ  ايمٙمي

ْْم٦َم، ظم٣َِم وَم٣مزمَِض  ًَ َٓ  زَم ٌَّْم٦َم، ظم٣َِم زَم٣مؽِمطَ  َو َٓ  وَم ـْ  َه٣مِديَ  َو َٓ  َأْوَٙمْٙم٦َم، ظمَِ ـْ  َُمِّمؾي  َو  ظمَِ

َٓ  َهَدْي٦َم، َٓ  ََمٛمَْٔم٦َم، ظم٣َِم َُمْٔمْمِلَ  َو َٓ  َأفْمَْمْٝم٦َم، ظم٣َِم ََم٣مٞمِعَ  َو َب  َو ْدَت، ظم٣َِم َُمَٗمرر َٓ  زَمٔمي  َو

٣ٌَمفِمَد  زْم٦َم، ظم٣َِم َُم ُٜمؿُ  وَمري طْ  ايمٙمي ًُ ـْ  فَمَٙمْٝمٛم٣َم ازْم تَِؽ  ٣مسمَِؽ زَمَرىمَ  َِم  َوِرْزوِمَؽ، َوهَمّْمٙمَِؽ  َوَرمْحَ

ُٜمؿي  َٓ  حَيُقُل  َٓ  ايميِذي اظمُِْٗمٝمؿَ  ايمٛمئِمٝمؿَ  َأؽْمَٟميُمُؽ  إيِنر  ايمٙمي ُٜمؿي  َيُزوُل، َو ـَ  َأؽْمَٟميُمَؽ  إيِنر  ايمٙمي ََْم ْٕ  ا

ْقِف، َيْقمَ  ُٜمؿي  اخْلَ ـْ  فَم٣مئٌِذ  ايمٙمي ُٜمؿي  ٣م،ََمٛمَْٔمَتٛمَ  ََم٣م َوَذر  َأفْمَْمْٝمَتٛم٣َم، ََم٣م َذر  َِم ٌر٤ْم  ايمٙمي  إيَِمْٝمٛم٣َم ضَم

ياَمنَ  ٛمْفُ  اإْلِ هْ  وُمُٙمقزمِٛم٣َم، دِم  َوَزير قَق  ايْمُ٘مْٖمرَ  إيَِمْٝمٛم٣َم َوىَمرر ًُ ـَ  َواصْمَٔمْٙمٛم٣َم َوايْمِٔمِْمَٝم٣منَ  َوايْمُٖم  َِم

، ـَ اؾِمِدي ُٜمؿي  ايمري ٛم٣َم ايمٙمي ٙمِِٚمكَم، سَمَقهمي ًْ ٙمِِٚمكَم، َوَأضْمٝمِٛم٣َم َُم ًْ ْٗمٛم٣َم َُم
كمَ  َوَأحْلِ ٣محِلِ  طَمَزاَي٣م غْمَ نمَ  زم٣ِميمِمي

 َٓ ُٜمؿي  ََمْٖمُتقٞمكَِم، َو ـَ  ايْمَ٘مَٖمَرةَ  وَم٣مسمِؾِ  ايمٙمي زُمقنَ  ايميِذي ونَ  ُرؽُمَٙمَؽ، ُيَ٘مذر ـْ  َوَيُِمدُّ  ؽَمٌِٝمٙمَِؽ، فَم

ؼر  إيَِمفَ  َوفَمَذازَمَؽ  ِرصْمَزكَ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َواصْمَٔمْؾ   .آَِمكمَ  احْلَ
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 املقدمة/ التنهيد للدخول يف الصفات/ صفة اليقني باهلل تعاىل

 كالم 

دم اجلقاب ايم٘م٣مدم: ىَمٙمَِٚم٥ُم ايمتيْقضِمٝمِد ِهَل ايْمَ٘مٙمَِٚم٥ُم محه اهللر :القين يمىل ابه    

اَمَواُت، َوهَمَْمَر اهلليُ فَمَٙمْٝمَٜم٣م مَجِٝمَع اظمَْْخُٙمقوَم٣مِت، َوفَمَٙمْٝمَٜم٣م  ًي َْرُض َوايم ْٕ ٣م ا ايميتِل وَم٣مََم٦ْم هِبَ

َٜم٣مِد، َدْت ؽُمُٝمقُف اجْلِ ٌَْٙم٥ُم، َوصُمرر ٦ٌَِم ايْمِٗم ٥ُم َوُٞمِِم ٦ِم اظمِْٙمي ًَ َوِهَل حَمُْض ضَمؼر اهلليِ فَمعَم  ُأؽمر

اِر، َواظمُْٛمِْجَٝم٥ُم  ٥ِم دِم َهِذِه ايمدي يي رر ِم َواظم٣َْمِل َوايمذُّ ٣ٌَمِد، َوِهَل ايْمَ٘مٙمَِٚم٥ُم ايْمَٔم٣مِصَٚم٥ُم يمِٙمدي مَجِٝمِع ايْمِٔم

ٛمي٥ُم إِ  َٓ ُيْدطَمُؾ اجْلَ ـْ فَمَذاِب ايْمَٗمػْمِ َوفَمَذاِب ايمٛمي٣مِر، َوِهَل اظمَْٛمُُْمقُر ايميِذي  ٌُْؾ َِم ٓي زمِِف، َواحْلَ

ؽْماَلِم، َوَِمْٖمَت٣مُح َداِر  ٌٌَِِف، َوِهَل ىَمٙمَِٚم٥ُم اإْلِ ًَ ْؼ زمِ ْ َيَتَٔمٙمي ـْ مَل َٓ َيِِمُؾ إلَِم اهلليِ ََم ايميِذي 

٣م اْٞمَٖمَِمَٙم٦ْم َداُر  ٌُقٍل َوؿَمِريٍد، َوهِبَ َؿ ايمٛمي٣مُس إلَِم ؾَمِٗملٍّ َوؽَمِٔمٝمٍد، َوََمْٗم ًَ ٣م اْٞمَٗم اَلِم، َوهِبَ ًي ايم

َقاِن، َوِهَل ايْمَٔمُٚمقُد ايْم٘مُ  َٗم٣مِء َواهْلَ ـْ َداِر ايمُمي ياَمِن، َومَتَٝميَزْت َداُر ايمٛمئِمٝمِؿ َِم ـْ َداِر اإْلِ ْٖمِر َِم

ٛمي٥َم .  ٓي اهلليُ َدطَمَؾ اجْلَ َٓ إيَِمَف إِ ـْ ىَم٣مَن آطِمُر ىَماَلَِمِف  ٛمي٥ِم، َوََم ًُّ ٣مَِمُؾ يمِْٙمَٖمْرِض َوايم  احْلَ

بر  َوُروُح َهِذِه ايْمَ٘مٙمَِٚم٥مِ      َه٣م: إهِْمَراُد ايمري ؽَم٦ْم َأؽْماَمُؤُه،  -َوِهُّ صَمؾي شَمٛم٣َمُؤُه، َوسَمَٗمدي

ُه  َٓ إيَِمَف نَمغْمُ ُه، َو ٣ٌَمَرَك اؽْمُٚمُف، َوسَمَٔم٣ملَم صَمدُّ ْقِف  -َوسَم صْماَلِل َوايمتئْمٓمِٝمِؿ َواخْلَ ٌي٥ِم َواإْلِ زم٣ِمظمََْح

ِؾ َواإْلِ  ـَ ايمتيَقىمُّ صَم٣مِء َوسَمَقازمِِع َذيمَِؽ: َِم ٥ٌَِم، هَماَل حُي٤َمُّ ؽِمَقاُه، َوايمري ْه ٥ٌَِم َوايمري نْم َٞم٣مزَم٥ِم َوايمري

ٌيتِفِ  ٌيتِِف، َوىَمْقٞمِِف َوؽِمٝمَٙم٥ًم إلَِم ِزَي٣مَدِة حَمَ ًٌَٔم٣م ظمََِح اَم حُي٤َمُّ سَم ُه هَم١مِٞمي َٓ َوىُمؾُّ ََم٣م ىَم٣مَن حُي٤َمُّ نَمغْمَ ، َو

ُؾ إِ  َٓ ُيَتَقىمي َٓ ُيْرصَمك ؽِمَقاُه، َو َٓ خُي٣َمُف ؽِمَقاُه، َو ٓي إيَِمْٝمِف، َو َٓ ُيْرنَم٤ُم إِ ٓي فَمَٙمْٝمِف، َو

 َٓ ٓي إيَِمْٝمِف، َو َٓ ُيَت٣مُب إِ ٓي يَمُف، َو َٓ ُيٛمَْٓمُر إِ ٓي زم٣ِمؽْمِٚمِف، َو َٙمُػ إِ َٓ حُيْ ٓي َِمٛمُْف ، َو ُيْرَه٤ُم إِ
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َتَٕم٣مُث دِم ايم ًْ َٓ ُي ٓي زمِِف، َو ٤ُم إِ ًي َٓ ُيَتَح ٓي َأَْمُرُه، َو ٓي ُيَْم٣مُع إِ َٓ ُيْٙمَتَجُٟم إِ ٓي زمِِف، َو َدائِِد إِ ُمي

َتِٚمُع َذيمَِؽ دِم ضَمْرٍف َواضِمٍد،  ٓي يَمُف َوزم٣ِمؽْمِٚمِف، َوجَيْ َٓ ُيْذزَمُح إِ ٓي يَمُف، َو َجُد إِ ًْ َٓ ُي إيَِمْٝمِف، َو

٣ٌَمَدِة، هَمَٜمَذا ُهَق حَتْ  ٣مُه زمَِجِٚمٝمِع َأْٞمَقاِع ايْمِٔم ٓي إِيي ٌََد إِ َٓ ُئْم َٓ إيَِمَف َوُهَق: َأْن  ِٗمٝمُؼ ؾَمَٜم٣مَدِة َأْن 

َٜم٣مَدِة، وَ  ٓي اهلليُ ضَمِٗمٝمَٗم٥َم ايمُمي َٓ إيَِمَف إِ ـْ ؾَمِٜمَد َأْن  َم اهلليُ فَمعَم ايمٛمي٣مِر ََم َذا ضَمري ٓي اهلليُ، َوهِلَ حُم٣َمٌل إِ

٣م، ىمَ  َٜم٣مَدِة َووَم٣مَم هِبَ َؼ زمَِحِٗمٝمَٗم٥ِم َهِذِه ايمُمي ٗمي ـْ حَتَ اَم وَم٣مَل سَمَٔم٣ملَم َأْن َيْدطُمَؾ ايمٛمي٣مَر ََم

12

ٓي اهلليُ ولال يف إعالم ادلىلعني      َٓ إيَمَف إ ٥ٌَُم ِهَل ؾَمَٜم٣مَدُة َأْن   "ايْمَ٘مٙمَِٚم٥ُم ايمْميٝمر

٣ٌَمؿمِٛمَ  ٥ِم ايمٓمي٣مِهَرِة َوايْم ٣محِلَ فَْماَمِل ايمِمي ْٕ ٣َم سُمْثِٚمُر مَجِٝمَع ا ٥ِم، هَمُ٘مؾُّ فَمَٚمٍؾ َص٣ميمٍِح ََمَريِضٍّ هلِليِ هَم١مهِني

  . شَمَٚمَرُة َهِذِه ايْمَ٘مٙمَِٚم٥مِ 

، َأْصُٙمَٜم٣م شَم٣مزم٦ٌِم      ـُ ٥ٌٍَم َوُهَق اظم٠ُْْمَِم ٓي اهلليُ، ىَمَُمَجَرٍة ؿَمٝمر َٓ إيَمَف إ ٥ٌٌَم ؾَمَٜم٣مَدُة َأْن  ايمَ٘مٙمَِٚم٥ٌم ؿَمٝمر

، ـِ ٓي اهلليُ، دِم وَمْٙم٤ِم اظم٠ُْْمَِم َٓ إيَمَف إ ـِ  وَمْقُل  ٣م فَمَٚمُؾ اظم٠ُْْمَِم اَمِء َيُٗمقُل ُيْرهَمُع هِبَ ًي َوهَمْرفُمَٜم٣م دِم ايم

اَمء ًي   .إلَم ايم

ياَمنِ      ٥ٌَُم ََمَثُؾ اإْلِ َٓ  ;ايمَ٘مٙمَِٚم٥ٌم ايمَْمٝمر ٥ٌَُم، َوَأْصُٙمَٜم٣م ايمثي٣مزم٦ُِم ايميِذي  َجَرُة ايمْميٝمر ياَمُن ايمُمي هَم٣مإْلِ

ًي  طْماَلُص همِٝمِف، َوهَمْرفُمُف دِم ايم  اَمِء طَمُْمَٝم٥ُم اهلليِ . َيُزوُل اإْلِ

ٌيَف ؾَمَجَرَة ايمتيْقضِمٝمِد دِم       ٌَْح٣مَٞمُف ؾَم ُف ؽُم َْصِؾ  هَم١مِٞمي ْٕ ٥ٌَِم ايمثي٣مزمَِت٥ِم ا َجَرِة ايمْميٝمر ايْمَٗمْٙم٤ِم زم٣ِميمُمي

٣م ىُمؾي ضِمكٍم ، َوإِذَ  َٓ سَمَزاُل سُم٠ْميِت شَمَٚمَرهَتَ ا، ايميتِل  اَمِء فُمُٙمقًّ ًي ٣ٌَمؽِمَٗم٥ِم ايْمَٖمْرِع دِم ايم ْٙم٦م ايْم ا سَمَٟمَمي
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اؽِمَخ٥ِم دِم ايْمَٗمْٙم٤ِم، ايميتِل  َهَذا ايمتيُْمٌِٝمَف َرَأْيَتُف َُمَْم٣مزمًِٗم٣م يمَُِمَجَرِة ايمتيْقضِمٝمِد ايمثي٣مزمَِت٥ِم ايمري

َجَرُة سُمْثِٚمُر  َٓ سُمَزال َهِذِه ايمُمي اَمِء، َو ًي ٥ِم َص٣مفِمَدٌة إلَم ايم ٣محِلَ فَْماَمِل ايمِمي ْٕ ـْ ا هُمُروفُمَٜم٣م َِم

٣م فَْماَمَل ايمِمي ْٕ ٥َم ىُمؾي َووْم٦ٍم ا ٣م،  ;حِلَ ٌي٥ِم ايْمَٗمْٙم٤ِم هَلَ ٣م دِم ايْمَٗمْٙم٤ِم، َوحَمَ ٣ٌَمهِتَ ٤ِم شَم ًْ زمَِح

٣م ضَمؼي ِرفَم٣مَيتَِٜم٣م،  َوإطِْماَلِصِف همِٝمَٜم٣م، َوََمْٔمِرهَمتِِف زمَِحِٗمٝمَٗمتَِٜم٣م، َووِمَٝم٣مَِمِف زمُِحُٗمقوِمَٜم٣م، َوَُمَرافَم٣مهِتَ

ـْ َرؽَمَخ٦ْم َهِذِه ايْمَ٘مٙمَِٚم٥ُم دِم وَمْٙمٌِِف زمَِحِٗمٝمٗمَ  ٣م هَمَٚم ٌُُف هِبَ تَِٜم٣م ايميتِل ِهَل ضَمِٗمٝمَٗمُتَٜم٣م َواسميَِمَػ وَمْٙم

 َٓ ٌَْٕم٥ِم اهلليِ ايميتِل  ٣م زمِِِم ٌََغ هِبَ ٝمي٥ِم ايميتِل ُيْثٌُِتَٜم٣م  َواْٞمَِم
هَلِ ٌَْٕم٥ًم َِمٛمَْٜم٣م هَمَٔمَرَف ضَمِٗمٝمَٗم٥َم اإْلِ ـَ ِص ًَ َأضْم

وُمَٜم٣م صَمَقاِرضُم  ٣مُٞمُف َوسُمَِمدر ًَ
٣م يمِ ٌُُف هللِيِ َوَيُْمَٜمُد هِبَ ـْ وَمْٙم ِٗمٝمَٗم٥ِم َويَمَقاِزََمَٜم٣م فَم ُف، َوَٞمَٖمك سمِْٙمَؽ احْلَ

٣ٌَمِت، َواْٞمَٗم٣مَدْت  شْم ٣مَٞمُف دِم َهَذا ايمٛميْٖمِل َواإْلِ ًَ
ٌُُف يمِ ىُمؾر ََم٣م ؽِمَقى اهلليِ، َوَواؿَمَٟم وَمْٙم

ِف ُذيُماًل نَمغْمَ  صَمَقاِرضُمفُ  ٌَُؾ َرزمر ـْ ؾَمِٜمَد يَمُف زم٣ِميْمَقضْمَداٞمِٝمي٥ِم ؿَم٣مئَِٔم٥ًم ؽَم٣ميمَِ٘م٥ًم ؽُم َٓ ظمَِ ٥ٌٍَم فَمٛمَْٜم٣م َو
َٞم٣مىمِ

ٌَْتِٕمل َٓ َي ًٓ ىَماَم  ًٓ  زَم٣منِمَٝم٥ٍم ؽِمَقاَه٣م زَمَد ؼر زَمَد ٌُقِدِه احْلَ   . ايْمَٗمْٙم٤ُم ؽِمَقى ََمْٔم

٣م      َٓ سَمَزاُل سُم٠ْميِت شَمَٚمَرهَتَ ٣مِن  ًَ ـْ َهَذا ايْمَٗمْٙم٤ِم فَمعَم َهَذا ايمٙمر هَماَل َرْي٤َم َأني َهِذِه ايْمَ٘مٙمَِٚم٥َم َِم

ـْ ايْمَٔمَٚمِؾ ايمِمي  ٣مفِمِد إلَم اهلليِ ىُمؾي َووْم٦ٍم َِم 1 ٣ميمِِح ايمِمي

إٓ اهلل فمٛمد اظمقت سمٟمشمغم فمٓمٝمؿ دم سم٘مٖمغم  إيمفيمُمٜم٣مدة أن ٓ ٚقاٍ يف ايفٛائد    

ايمًٝمئ٣مت وإضم٣ٌمؿمٜم٣م، ٕهن٣م ؾمٜم٣مدة َمـ فمٌد َمقومـ هب٣م فم٣مرف زمٚمّمٚمقهن٣م، ومد َم٣مسم٦م 

ئٜم٣م، وأومٌٙم٦م َمٛمف ايمُمٜمقات، وٓٞم٦م ٞمٖمًف اظمتٚمردة واٞمٗم٣مدت زمٔمد إزم٣مئٜم٣م واؽمتٔمِم٣م

زمٔمد إفمراوٜم٣م، وذيم٦م زمٔمد فمزه٣م، وطمرج َمٛمٜم٣م ضمرصٜم٣م فمعم ايمدٞمٝم٣م وهمّمقهل٣م، 

٦م زمكم يدي رهب٣م وهم٣مؿمره٣م وَمقٓه٣م احلؼ أذل َم٣م ىم٣مٞم٦م يمف وأرصمك َم٣م يمواؽمتذ
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ىم٣مٞم٦م يمٔمٖمقه وَمٕمٖمرسمف ورمحتف، وجترد َمٛمٜم٣م ايمتقضمٝمد زم٣مٞمٗمْم٣مع أؽم٣ٌمب ايمممك 

َمُمٕمقيم٥م هب٣م واصمتٚمع مهٜم٣م وحتٗمؼ زمْمالٞمف همزايم٦م َمٛمٜم٣م سمٙمؽ اظمٛم٣مزفم٣مت ايمتل ىم٣مٞم٦م 

َمـ أيٗمٛم٦م زم٣ميمٗمدوم فمٙمٝمف واظمِمغم إيمٝمف، همقصمد ايمٔمٌد وصمٜمف زم٘مٙمٝمتف إيمٝمف، وأومٌؾ  فمعم

زمٗمٙمٌف وروضمف ومهف فمٙمٝمف هم٣مؽمتًٙمؿ وضمده ـم٣مهرا وزم٣مؿمٛم٣م واؽمتقى هه وفمالٞمٝمتف، 

همٗم٣مل ٓ إيمف إٓ اهلل خمٙمِم٣م َمـ ومٙمٌف وومد ختٙمص ومٙمٌف َمـ ايمتٔمٙمؼ زمٕمغمه وآيمتٖم٣مت 

د طمرصم٦م ايمدٞمٝم٣م ىمٙمٜم٣م َمـ ومٙمٌف وؾم٣مرف ايمٗمدوم فمعم رزمف ومخدت إلم َم٣م ؽمقاه ووم

ٞمغمان ؾمٜمقسمف واَمتأل ومٙمٌف َمـ أطمرة همِم٣مرت ٞمِم٤م فمٝمٛمٝمف وص٣مرت ايمدٞمٝم٣م وراء 

 فمعمـمٜمره، هم٘م٣مٞم٦م سمٙمؽ ايمُمٜم٣مدة اخل٣ميمِم٥م طم٣ممت٥م فمٚمٙمف همْمٜمرسمف َمـ ذٞمقزمف وأدطمٙمتف 

الٞمٝمتٜم٣م، رزمف، ٕٞمف يمٗمك رزمف زمُمٜم٣مدة ص٣مدوم٥م طم٣ميمِم٥م واهمؼ ـم٣مهره٣م زم٣مؿمٛمٜم٣م وهه٣م فم

هذا ايمقصمف دم أي٣مم ايمِمح٥م ٓؽمتقضمش َمـ ايمدٞمٝم٣م  فمعمهمٙمق ضمِمٙم٦م يمف ايمُمٜم٣مدة 

وأهٙمٜم٣م وهمر إلم اهلل َمـ ايمٛم٣مس وأٞمس زمف دون َم٣م ؽمقاه يم٘مٛمف ؾمٜمد هب٣م زمٗمٙم٤م 

َمُمحقن زم٣ميمُمٜمقات وضم٤م احلٝم٣مة وأؽم٣ٌمهب٣م وٞمٖمس ممٙمقءة زمْمٙم٤م احلٓمقظ وآيمتٖم٣مت 

هل٣م ٞمٌٟم آطمر وفمٝمش آطمر ؽمقى  إلم نمغم اهلل همٙمق جتردت ىمتجرده٣م فمٛمد اظمقت يم٘م٣من

 فمٝمُمٜم٣م ايمٌٜمٝمٚمل واهلل اظمًتٔم٣من .

٣م ايمتيْقضِمٝمدِ  : َوىَمٙمَِٚم٥مُ ٍقال اتي رجة الحٌثلي ـُ  َٓ  فَمٓمِٝمَٚم٥مٌ  هَمَّم٣مئُِؾ  هَلَ  ُيْٚم٘مِ

 ىَمٙمَِٚم٥مُ  ايمتيْٗمَقى..َوِهلَ  ىَمٙمَِٚم٥مُ  ) هَمِٜملَ : همِٝمَٜم٣م َوَردَ  ََم٣م زَمْٔمَض  هَمْٙمٛمَْذىُمرْ  اؽْمتِْٗمَِم٣مُؤَه٣م، َه٣مُهٛم٣َم

، طْماَلِص، َوؾَمَٜم٣مَدةُ اإْلِ  ؼر ، َوزَمَراَءةٌ  َوَدفْمَقةُ  احْلَ ؼر ـَ  احْلَ ِك، َِم ْ ََْمرِ  َهَذا َوَٞمَج٣مةُ  ايمممر ْٕ  .ا

صَْمٙمَِٜم٣م ِٕ ْٙمُؼ، طُمٙمِِؼ  َو ـي  طَمَٙمْٗم٦ُم  َوََم٣م: سَمَٔم٣ملَم  وَم٣مَل  ىَماَم  اخْلَ ٌُُدوِن. إِٓ َواإِلْٞمَس  اجْلِ  يمَِٝمْٔم
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صَْمٙمَِٜم٣م ِٕ ؽُمُؾ  ُأْرؽِمَٙم٦ِم  َو ـْ  َأْرؽَمْٙمٛم٣َم َوََم٣م: سَمَٔم٣ملَم  وَم٣مَل  ىَماَم  ايْمُ٘مُت٤ُم، ْٞمِزيَم٦ِم َوأُ  ايمرُّ  َِم

ٌْٙمَِؽ  ـْ  وَم فُ  إيَِمْٝمفِ  ُٞمقضِمل إِٓ َرؽُمقلٍ  َِم ٌُُدونِ  َأَٞم٣م إِٓ إيَِمفَ  ٓ َأٞمي  (. هَم٣مفْم

صَْمٙمَِٜم٣م ِٕ ْت  َو  .  ايْمِٔمَٗم٣مِب  َوَدارُ  ايمثيَقاِب  َدارُ  ُأفِمدي

صَْمٙمَِٜم٣م ِٕ ؽُمُؾ  ُأَِمَرِت  َو ـْ  َٜم٣مِد،زم٣ِمجلِْ  ايمرُّ ٣م هَمَٚم ـْ  َوَدََمُف، ََم٣ميَمفُ  فَمَِمؿَ  وَم٣مهَلَ  هَماَميُمفُ  َأزَم٣مَه٣م َوََم

 .  َهْدرٌ  َوَدَُمفُ 

ٛمي٥ِم، َوَِمْٖمَت٣مُح  َِمْٖمَت٣مُح  َوِهلَ  ٣م َدفْمَقةِ  اجْلَ ؽُمِؾ، َوهِبَ  .  ىمَِٖم٣مضًم٣م َُمقؽَمك اهلليُ ىَمٙميؿَ  ايمرُّ

ـُ : َوِهلَ  ٛمي٥ِم.. َوِهلَ  شَمَٚم ـَ  َٞمَج٣مةٌ : اجْلَ  .ايمٛمي٣مرِ  َِم

ـُ : اظمَْْٕمِٖمَرَة..َوِهلَ  سُمقصِم٤ُم : َوِهلَ  ًَ ٛم٣َمِت..َوِهلَ  َأضْم ًَ ُٞمقَب  مَتُْحق: احْلَ  ايمذُّ

َْم٣مَي٣م.  َواخْلَ

دُ : َوِهلَ  در ـَ  َدَرَس  ََم٣م جُتَ ياَمنِ  َِم ٛمَدِ "، ظم٣م دم ايْمَٗمْٙم٤ِم  دِم  اإْلِ ًْ  وَم٣مَل  () ايمٛميٌِلي  َأني  "اظمُْ

َْصَح٣مزمِفِ  ُدوا": ِٕ دُ  ىَمْٝمَػ : وَم٣ميُمقا. " إِياَمَٞمُ٘مؿْ  صَمدر  إيَِمفَ  َٓ : وُمقيُمقا": وَم٣مَل  إِياَمَٞمٛم٣َم؟ ُٞمَجدر

ٓي   اهلليُ. إِ

٣م َٓ  َوِهلَ  ءٌ  َئْمِدهُلَ اَمَواِت  ُوِزَٞم٦ْم  هَمَٙمقْ  ايْمَقْزِن، دِم  َرْ ًي َْرضِ  زم٣ِميم ْٕ ـي  َرصَمَح٦ْم  َوا  .  " هِبِ

ُرُق  ايميتِل: َوِهلَ  ُج٤َم  خَتْ َِمِذير  ظم٣م دِم : َوصَمؾي  فَمزي  اهلليِ  إلَِم  سَمِِمَؾ  ضَمتيك احْلُ ْ ـْ  ايمؼمر  فَم

ٌْدِ  ـِ  اهلليِ فَم ـِ  فَمْٚمٍرو زْم ٓي  إيَِمفَ  َٓ ": وَم٣مَل  () ايمٛميٌِلر  فَم ٣م يَمْٝمَس  اهلليُ إِ  ضِمَج٣مٌب  اهلليِ ُدونَ  هَلَ

 .  " إيَِمْٝمفِ  سَمِِمَؾ  ضَمتيك

ـْ  َأْيًّم٣م َوهمِٝمفِ  ـِ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  فَم ٌٌْد  َل وَم٣م ََم٣م": () ايمٛميٌِلر  فَم ٓي  إيَِمفَ  َٓ : فَم  خُمْٙمًِِم٣م اهلليُ  إِ

ٓي  اَمءِ  َأزْمَقاُب  يَمفُ  هُمتَِح٦ْم  إِ ًي ٦ٌَِم  ََم٣م ايْمَٔمْرشِ  إلَِم  سُمْٖميِضَ  ضَمتيك ايم
٣ٌَمئِرُ  اصْمُتٛمِ  . "ايْمَ٘م
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َج : َدفَم٣مهُ  َوجُيِٝم٤ُم  وَم٣مئِٙمَِٜم٣م، إلَِم  اهلليُ َيٛمُْٓمرُ  ايميتِل َوِهلَ  لُّ  طَمري
٣مئِ ًَ  ايْمَٝمْقمِ " ىمَِت٣مِب  دِم  ايمٛمي

ْٝمَٙم٥مِ  ـْ  "َوايمٙمي ـَ  َرصُمَٙمكْمِ  ضَمِدي٧ِم  َِم َح٣مزَم٥مِ  َِم ـِ  ايمِمي ـْ ": () ايمٛميٌِلر  فَم ٓي  إيَِمفَ  َٓ : وَم٣مَل  ََم  إِ

يَؽ  َٓ  َوضْمَدهُ  اهلليُ ْٚمُد، َويَمفُ  اظمَْٙمُِؽ  يَمفُ  يَمُف، َذِ ءٍ  ىُمؾر  فَمعَم  َوُهقَ  احْلَ ٣م خُمْٙمًِِم٣م وَمِديرٌ  َرْ  هِبَ

وًم٣م ُروضُمفُ  ٣م َُمَِمدر ٣مُٞمُف، هِبَ ًَ
ٓي  يمِ اَمءَ  يَمفُ  هَمَتَؼ  إِ ًي ـْ  وَم٣مئِٙمَِٜم٣م إلَِم  َيٛمُْٓمرَ  ضَمتيك هَمْتًٗم٣م، ايم  َأْهؾِ  َِم

َْرِض، ْٕ ٌْدٍ  َوضُمؼي  ا  . " ؽُم٠ْميَمفُ  ُئْمْمَِٝمفُ  َأنْ  إيَِمْٝمفِ  َٞمَٓمرَ  يمَِٔم

ُق  ايميتِل ايْمَ٘مٙمَِٚم٥مُ : َوِهلَ  ٣م َأطْمَرَج  ىَماَم : وَم٣مئَِٙمَٜم٣م اهلليُ ُيَِمدر ًَ لُّ ايمٛمي
َِمِذيُّ  ئِ ْ ـُ  َوايمؼمر  َوازْم

ٌي٣منَ  ـْ  ضِم ـِ  ؽَمِٔمٝمدٍ  َوَأيِب  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ضَمِدي٧ِم  َِم ٌُْد  وَم٣مَل  إَِذا": وَم٣مَل  () ايمٛميٌِلر  فَم  َٓ : ايْمَٔم

ٓي  إيَِمفَ  ، َواهلليُ اهلليُ إِ وَمفُ  َأىْمػَمُ فُ  َصدي ٓي  إيَِمفَ  َٓ : َووَم٣مَل .  َرزمُّ  إيَِمفَ  َٓ : وَم٣مَل  إَِذاوَ .  َأىْمػَمُ  َوَأَٞم٣م َأَٞم٣م إِ

ٓي  يَؽ  َٓ  َوضْمَدُه، اهلليُ  إِ ٓي  إيَِمفَ  َٓ : اهلليُ َيُٗمقُل  يَمُف، َذِ يَؽ  َٓ  َوضْمِدي َأَٞم٣م إِ  َوإَِذا. رِم  َذِ

ٓي  إيَِمفَ  َٓ : وَم٣مَل  يَؽ  َٓ  َوضْمَدُه، اهلليُ إِ ْٚمُد، َويمَفُ  اظمُْْٙمُؽ  يَمفُ  يَمُف، َذِ ٓي  يَمفَ إِ  َٓ : اهلليُ وَم٣مَل  احْلَ  إِ

ْٚمُد  َورِمَ  اظمُْْٙمُؽ، رِم  َأَٞم٣م، ٓي  إيَِمفَ  َٓ : وَم٣مَل  َوإَِذا. احْلَ َٓ  اهلليُ، إِ َٓ  ضَمْقَل  َو ةَ  َو ٓي  وُمقي  وَم٣مَل  زم٣ِمهلليِ، إِ

ٓي  إيَِمفَ  َٓ : اهلليُ َٓ  َأَٞم٣م، إِ َٓ  ضَمْقَل  َو ةَ  َو ٓي  وُمقي ـْ ": َيُٗمقُل  َوىَم٣منَ . "يِب  إِ ٣م ََم  دِم  - وَم٣مهَلَ

ْ  ََم٣مَت  شُمؿي  ََمَرِوفِ   ."ايمٛمي٣مرُ  سَمْْمَٔمْٚمفُ  مَل

: . َوِهلَ . فَمَرهَم٥مَ  َيْقمِ  ُدفَم٣مءِ  دِم  َذيمَِؽ  َوَردَ  ىَماَم : ايمٛميٌِٝمُّقنَ  وَم٣ميَمفُ  ََم٣م َأهْمَّمُؾ : َوِهلَ 

ىْمرِ  َأهْمَّمُؾ  ىْمرِ  َأهْمَّمُؾ ": اظمَْْرهُمقعِ  صَم٣مزمِرٍ  ضَمِدي٧ِم  دِم  ىَماَم : ايمذر ٓي  إيَِمفَ  َٓ  ايمذر . . " اهلليُ إِ

فَْماَملِ  َأهْمَّمُؾ : َوِهلَ  ْٕ وَم٣مِب، فِمْتَؼ  َوسَمْٔمِدُل  سَمّْمِٔمٝمًٖم٣م، َوَأىْمَثُرَه٣م ا ـَ  ضِمْرًزا َوسَمُ٘مقنُ  ايمرر  َِم

ْٝمَْم٣منِ  ِحٝمَحكْمِ " دِم  َوىَماَم : ايمُمي ـْ  " ايمِمي ـِ  فَمٛمُْف( اهلليُ ُهَرْيَرَة)َريِضَ  َأيِب  فَم : () ايمٛميٌِلر  فَم

ـْ " ٓي  إيَِمفَ  َٓ : وَم٣مَل  ََم يَؽ  َٓ  َوضْمَدهُ  اهلليُ إِ ْٚمُد  َويَمفُ  اظمُْْٙمُؽ  يَمفُ  يَمُف، َذِ  ىُمؾر  فَمعَم  َوُهقَ  احْلَ
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ءٍ  ةٍ  َِم٣مَئ٥مَ  َيْقمٍ  دِم  وَمِديرٌ  َرْ ٛم٥ٍَم، َِم٣مَئ٥مُ  يَمفُ  َوىُمت٤َِم  ِروَم٣مٍب، فَممْمِ  فَمْدَل  يَمفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  ََمري ًَ  ضَم

لَ  ْ  ؽَمٝمرَئ٥ٍم، َِم٣مَئ٥مُ  فَمٛمْفُ  َوحُمِ ي٣م َٟمهْمَّمَؾ زمِ  َأضَمٌد  َيْٟمِت  َومَل ٓي  زمِِف، صَم٣مءَ  مِم ـْ  َأىْمَثرَ  فَمِٚمَؾ  َأضَمٌد  إِ  َِم

 .  " َذيمَِؽ 

ـْ  وهل:َأََم٣منٌ  مْمِ  َوَهْقلِ  ايْمَٗمػْمِ  َوضْمَُم٥مِ  َِم ٛمَدِ " دِم  ىَماَم : احْلَ ًْ هِ  "اظمُْ ـِ  َونَمغْمِ  ايمٛميٌِلر  فَم

()  ٓي  إيَِمفَ  َٓ  َأْهؾِ  فَمعَم  يَمْٝمَس ": وَم٣مَل ٌُ  دِم  َوضْمَُم٥مٌ  اهلليُ إِ َٓ  قِرِهؿْ وُم  ُٞمُُمقِرِهْؿ، دِم  َو

ٓي  إيَِمفَ  َٓ  زمَِٟمْهؾِ  َوىَمَٟمينر  اَب  َيٛمُْٖمُّمقنَ  وَم٣مَُمقا وَمْد  اهلليُ إِ َ ـْ  ايمؼمُّ : َوَيُٗمقيُمقنَ  ُرُؤوؽِمِٜمْؿ، فَم

ْٚمُد  َزنَ  فَمٛمي٣م َأْذَه٤َم  ايميِذي هلِليِ  احْلَ  ..  " احْلَ

ـْ  وَم٣مَُمقا إَِذا اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ؾِمَٔم٣مرُ : َوِهلَ  ـْ ومُ  َِم ٣َم: هَمَّم٣مئِٙمَِٜم٣م ٌُقِرِهْؿ.. َوَِم  سَمْٖمَتُح  َأهني

ٛمي٥مِ  َأزْمَقاَب  يمَِٗم٣مئِٙمَِٜم٣م ـْ  َيْدطُمُؾ  ايمثياَمٞمَِٝم٥َم، اجْلَ ٣م َِم َ  ؾَم٣مَء. َأهير

ـْ  ُؿْ  ضُمُٗمقوِمَٜم٣م دِم  زمَِتْٗمِِمغِمِهؿْ  ايمٛمي٣مرَ  َدطَمُٙمقا َوإِنْ  َأْهَٙمَٜم٣م َأني  هَمَّم٣مئِٙمَِٜم٣م َوَِم زُمدي  هَم١مهِني  َأنْ  َٓ

ِحٝمَحكْمِ " ، همِٖمل َِمٛمَْٜم٣م قاخَيُْرصُم  ـْ  " ايمِمي ـِ  َأَٞمسٍ  فَم  اهلليُ َيُٗمقُل ": وَم٣مَل  () ايمٛميٌِلر  فَم

يِت : َوصَمؾي  فَمزي  َي٣مئِل َوصَماَلرِم  َوفِمزي ـي  َوفَمَٓمَٚمتِل َوىمػِْمِ طُْمِرصَم ـْ  َِمٛمَْٜم٣م َٕ ٓي  إيَِمفَ  َٓ : وَم٣مَل  ََم  إِ

 . " اهلليُ
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 البيان األول

 رب العادلنياليمني يف معزفت 

     
َتِقًي٣م فَمعَم فَمْرؾِمِف ىمـام ومـ٣مل اهلل  ًْ ـُ ومٝمقم وم٣مهر همقق فم٣ٌمده َُم مْحَ ايمـري

فَمعم ايْمَٔمْرِش اؽْمَتَقى 

ـٌ        ـْ  زَم٣مئِ ءٌ  َذاسمِفِ  دِم  يَمْٝمَس  طَمْٙمِٗمِف،) َِم ـْ  َرْ َٓ خَمُْٙمقوَم٣مسمِـِف،  َِم ءٌ  خَمُْٙمقوَم٣مسمِـفِ  دِم  َو  َرْ
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ـْ   (.َذاسمِِف  َِم

َتِقًي٣م ًْ اًم زمَِٟمَْمِرِه َوهَنْٝمِِف، زَمِِمغًما زمَِحَرىَم٣مِت  ، مَمَْٙمَ٘متِفِ  زمَِتْدزمغِمِ  َُمٛمَْٖمِرًدا ، فَمْرؾِمفِ  فَمعَم  َُم َُمَتَ٘مٙمر

ًٌــ٣م فَمــعَم  َْصــَقاهِتِْؿ، َروِمٝم ِٕ ــِف َوؽُمــْٖمٙمِٝمرِف، َوَأؾْمَخ٣مِصــِف َوَذَواسمـِـِف، ؽَمــِٚمٝمًٔم٣م  ايْمَٔمـ٣ممَلِ فُمْٙمِقير

٦َم سَمْدزمغِِمِه.َواَمئِِرِهْؿ َوَأْهَ   اِرِهْؿ، َوَأَْمُر اظمَْاَميمِِؽ حَتْ

ُر أَمَر اظماميمِؽ، ويٟمَمُر ويٛمٜمك، وخيٙمُؼ ويرزُق، وحُيْٝمـل ويٚمٝمـ٦ُم، ويٗمّمـ     ل ـيدزمر

، يـرى ويٕمّمـ٤م، يثٝمـ٤م وئم٣مومـ٤م، ئمـز ويـذل، ُئمْمـك  ُذ، وُئِمزُّ وُيِذلُّ ويٛمٖمر

ُٜمؿي ََم٣ميمَِؽ ويٚمٛمع، يرهمع وخيٖمض ـْ سَمَُمـ٣مُء َوسَمٛمْـِزُع اظمُْْٙمِؽ سمُ وُمِؾ ايمٙمي ٠ْميِت اظمُْْٙمـَؽ ََمـ

ٍء  غْمُ إِٞميـَؽ فَمـعَم ىُمـؾر َرْ ـْ سَمَُم٣مُء زمَِٝمِدَك اخْلَ ـْ سَمَُم٣مُء َوسُمِذلُّ ََم ـْ سَمَُم٣مُء َوسُمِٔمزُّ ََم ي اظمُْْٙمَؽ مِم

وَمِديرٌ 

ًٓ  ، ُرؽُمــَٙمفُ  َُمْرؽِمــاًل  ، َٞم٣مِهًٝمــ٣م آَِمــًرا      ــِز ــفُ  َوَُمٛمْ ٌَ  َوُيثِٝمــ٤ُم  ، َوَيْٕمَّمــ٤ُم  َيــْرَى  ، ىُمُت

ٌِْٕمُض  َوحُي٤ِمُّ  ، َوُيِذلُّ  َوُئِمزُّ  ، َوَيْٚمٛمَعُ  َوُئْمْمِل َوُئَم٣موِم٤ُم، ضِمؿَ  إَِذا َوَيْرضَمؿُ  ، َوُي  ، اؽْمؼُمْ

 ، اؽْمـُتِٗمٝمَؾ  إَِذا َوُيِٗمٝمـُؾ  ، ُدفِمـلَ  إَِذا َوجُيِٝمـ٤ُم  ، ؽُمئَِؾ  إَِذا َوُئْمْمِل ، اؽْمُتْٕمِٖمرَ  إَِذا َوَيْٕمِٖمرُ 

ٌَـُؾ جُيِٝم٤ُم اظمُّْْمَْمري  ـَ ايْمَ٘مـْرِب، َوَيْٗم ِٗمٝمَؿ، َوُيٛمِْجل َِم ًي ي ، َوَيُْمِٖمل ايم ، َويْ٘مُِمُػ ايميُّ

ٞم٤َم،  ــقَء ايمتيْقزَمــ٥َم، َوَيْٕمِٖمــُر ايمــذُّ ًُّ ـْ جُيِٝمــ٤ُم اظمُّْْمــَْمري إَِذا َدفَمــ٣مُه َوَيْ٘مُِمــُػ ايم ــ َأَمي

َٔمُٙمُ٘مْؿ طُمَٙمَٖم٣مَء إَْرِض َأإيَِمٌف ََمَع اهلليِ وَمٙمِٝماًل ََم٣م سَمَذىمي  َوإَِذا ََمِرْوـ٦ُم  ُرونَ َوجَيْ

هَمُٜمَق َيُْمِٖمكمِ 
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ـْ  َأىْمػَمُ  ٍء، ىُمؾر  َِم ـْ  َوَأفْمَٓمؿُ  َرْ ءٍ  ىُمؾر  َِم ـْ  َوَأفَمزُّ  ، َرْ ٍء، ىُمؾر  َِم ـْ  َوَأوْمَدرُ  َرْ  َِم

ٍء، ىُمؾر  ـْ  َوَأفْمَٙمؿُ  َرْ ٍء، ىُمؾر  َِم ـْ  َوَأضْمَ٘مؿُ  َرْ ٍء، ىُمؾر  َِم  وُمَقى ىَم٣مَٞم٦ْم  هَمَٙمقْ  َرْ

اَلئِِؼ  ِٜمؿْ  اخْلَ ُٜمؿْ  ىَم٣مُٞمقا شُمؿي  َِمٛمُْٜمْؿ، َواضِمدٍ  فَمعَم  ىُمٙمر ِة، سمِْٙمَؽ  فَمعَم  ىُمٙمُّ ٦ٌَْم  شُمؿي  ايْمُٗمقي
ًِ  سمِْٙمَؽ  ُٞم

ةِ  إلَِم  ايْمُٗمَقى ٌَُٔمقَو٥مِ  وُمقي ٥ٌَمِ  ايْم ًْ ةِ  إلَِم  زم٣ِميمٛمر ؽََمِد، وُمقي ْٕ رَ  َويَمقْ  ا ْٙمِؼ  مَج٣َمُل  وُمدر ُٜمؿْ  اخْلَ  فَمعَم  ىُمٙمُّ

ُٜمؿْ  ىَم٣مُٞمقا شُمؿي  ْؿ،َِمٛمْٜمُ  َواضِمدٍ  اَملِ  زمَِذيمَِؽ  ىُمٙمُّ ٤َم  شُمؿي  ، اجْلَ ًِ بر  مَج٣َملِ  إلَِم  ُٞم  يَمَ٘م٣منَ  سَمَٔم٣ملَم  ايمري

اٍج  ُدونَ  ٥ٌَمِ  َؤِمٝمٍػ  ِهَ ًْ ْٚمِس، فَمكْمِ  إلَِم  زم٣ِميمٛمر يمكِمَ  فِمْٙمؿُ  ىَم٣منَ  َويَمقْ  ايمُمي َوي ْٕ ـَ  ا طِمِري ْٔ  َوا

َٖم٥مِ  سمِْٙمَؽ  فَمعَم  ْٙمِؼ اخلَْ  ىُمؾُّ  ىَم٣منَ  شُمؿي  ، َِمٛمُْٜمؿْ  َرصُمؾٍ  فَمعَم  ٤َم  شُمؿي  ، ايمِمر ًِ بر  فِمْٙمؿِ  إلَِم  ُٞم  ايمري

٥ٌَمِ  َذيمَِؽ  يَمَ٘م٣منَ  سَمَٔم٣ملَم  ًْ بر  فِمْٙمؿِ  إلَِم  زم٣ِميمٛمر  ؽَم٣مئِرُ  َوَهَ٘مَذا ، زَمْحرٍ  دِم  فُمِْمُٖمقرٍ  ىَمٛمَْٗمَرةِ  ايمري

ْٚمِٔمفِ  ، ِصَٖم٣مسمِفِ  ًَ فُ  ، ىَماَميمِفِ  ُٞمُٔمقِت  َوؽَم٣مئِرُ  ، َوزَمَِمـِرهِ  ىَم َٚمعُ  هَم١مِٞمي ًْ َْصَقاِت  َوِجٝم٨َم  َي ْٕ  ا

َٕم٣مِت، زم٣ِمطْمتاَِلِف  ـِ  فَمعَم  ايمٙمُّ ٣مصَم٣مِت، سَمَٖمٛمُّ ـْ  ؽَمْٚمعٌ  َيُْمَٕمُٙمفُ  هَماَل  احْلَ َٓ  ؽَمْٚمٍع، فَم  سُمْٕمٙمُِْمفُ  َو

٣مئُِؾ، ًَ َٓ  اظمَْ مُ  َو ٣مِح  َيَتػَمي كَم، زم١ِمحِْلَ ـْ  فِمٛمَْدهُ  ؽَمَقاءٌ  اظمُْٙمِحر ـْ  ايْمَٗمْقَل  َأَهي  ََم  زمِِف، صَمَٜمرَ  َوََم

 ُّ ْقَداءِ  ايمٛميْٚمَٙم٥مِ  َدزمِٝم٤َم  َيَرى ؾَمَٜم٣مَدٌة، فِمٛمَْدهُ  َوايْمَٕمْٝم٤ُم  ، فَماَلٞمَِٝم٥مٌ  فِمٛمَْدهُ  هَم٣ميمنر ًي  فَمعَم  ايم

ْخَرةِ  ءِ  ايمِمي امي ْٝمَٙم٥مِ  دِم  ايمِمي  دِم  ايْمُٗمقِت  َوجَم٣َمِريَ  فُمُرووِمَٜم٣م ٞمَِٝم٣مطَ  َوَيَرى ايمٓميْٙماَمِء، ايمٙمي

اَمَواِت  َيَّمعُ  َأفْمَّم٣مئَِٜم٣م، ًي ٌَعٍ  فَمعَم  ايم ـْ  إِْص َْرَض  ، َيِدهِ  َأَص٣مزمِعِ  َِم ْٕ ٌٍَع، فَمعَم  َوا  إِْص

٣ٌَمَل  ٌٍَع، فَمعَم  َواجْلِ َجرَ  إِْص ٌٍَع، فَمعَم  َوايمُمي ٌٍَع، فَمعَم  َواظم٣َْمءَ  إِْص  ؽَماَمَواسمِفِ  َوَيْٗمٌُِض  إِْص

ََرِوكمَ  َيَدْيِف، زم١ِمضِْمَدى ْٕ طُْمَرى زم٣ِميْمَٝمدِ  َوا ْٕ اَمَواُت  ، ا ًي ٌْعُ  هَم٣ميم ًي فِ  دِم  ايم  دِم  ىَمَخْرَديَم٥مٍ  ىَمٖمر

ٌِْد، ىَمػر  ْٙمَؼ  َأني  َويَمقْ  ايْمَٔم ُٜمؿْ  اخْلَ ـْ  ىُمٙمي ؿْ  َِم هِلِ ٣م وَم٣مَُمقا آطِمِرِهؿْ  إلَِم  َأوي  ََم٣م َواضِمًدا َصٖمًّ

، فَمزي  زم٣ِمهلليِ َأضَم٣مؿُمقا َج٣مَب  ىَمَُمَػ  يَمقْ  َوصَمؾي ـْ  احْلِ ضَْمَروَم٦ْم  َوصْمِٜمفِ  فَم ٌَُح٣مسُمفُ  َٕ  ََم٣م ؽُم
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هُ  فِ إيَِمٝمْ  اْٞمَتَٜمك ـْ  زَمٌَمُ  . طَمْٙمِٗمفِ  َِم

     اِع إَِذا َدفَم٣مِن ٣ٌَمِدي فَمٛمرل هَم١ميِنر وَمِري٤ٌم ُأصِمٝم٤ُم َدفْمَقَة ايمدي  (1.)َوإَِذا ؽَمَٟميَمَؽ فِم

ـِ ايْمُٔمُٝمـقِب  ًهـ٣م فَمـ ـاَلِل، َُمٛمَزي ََمْقُصقهًم٣م زمِِِمَٖم٣مِت ايْمَ٘ماَمِل، ََمٛمُْٔمقسًم٣م زمِٛمُُٔمـقِت اجْلَ

ٌَِِمـغمَوايمٛميَٗم٣مئِِص َواظمَِْث٣ملِ  ـِٚمٝمُع ايْم ًي ٌء َوُهـَق ايم وُهـَق ىَمـاَم يَمْٝمَس ىَمِٚمْثٙمِـِف َرْ

ُف دِم ىمَِت٣مزمِِف، َوهَمْقَق ََم٣م َيِِمُٖمُف زمِِف طَمْٙمُٗمُف، ويٗمٙمر٤ُم ايمٙمٝمَؾ وايمٛمٜم٣مَر، وُيَداِوُل  ًَ َوَصَػ َٞمْٖم

َوَل، همٝمذه٤ُم زمدويم٥ٍم، ويٟميت زمٟمطمرى ٣مُم َوسمِْٙمَؽ اإي٣مَم زمكَم ايمٛم٣مِس، وُيَٗمٙمر٤ُم ايمدُّ َيي ْٕ

٣م زَمكْمَ ايمٛمي٣مِس   (0. )ُٞمَداِوهُلَ

ـْ فِمٛمِْدِه َوَصـ٣مفِمٌد  وايمرؽمُؾ َمـ اظمالئ٘م٥ِم فمٙمٝمٜمؿ ايمِمالُة وايمًالُم زمكم َٞم٣مِزٌل َِم

ـْ  (3 ،)ٓ َئْمُِمقَن اهلليَ ََم٣م َأََمَرُهْؿ َوَيْٖمَٔمُٙمقَن ََم٣م ُي٠ْمََمُروَن  إيَِمْٝمِف  ْؿ َِم ُ خَي٣َمهُمقَن َرهبي

  (4.)َيْٖمَٔمُٙمقَن ََم٣م ُي٠ْمََمُروَن هَمْقوِمِٜمْؿ وَ 

ُذ َأَواَِمَرُه دِم َأوْمَْم٣مِر اظمَْاَميمِِؽ، وأواَمره وَمراؽمٚمف َمتٔم٣مومٌـ٥م  َوَأَْماَلىُمُف زَمكْمَ َيَدْيِف سُمٛمَٖمر

 فمعم سمٔم٣موم٤م أي٣مت ٞم٣مهمذة زمح٤ًم إرادسمف . 

َم٣م ؾم٣مء اهلل ىم٣من دم ايمقوم٦م ايمذي ؾم٣مء فمعم ايمقصمف ايمذي يُم٣مء َمــ نمـغم زيـ٣مدة      

ـْ  ٞمٗمِم٣من وٓ سمٗمديؿ وٓ سمٟمطمغم : وٓ ـاَم َأَْمـُرُه إَِذا َأَراَد ؾَمـْٝمئ٣ًم َأْن َيُٗمـقَل يَمـُف ىُمـ إِٞمي

 (5.)هَمَٝمُ٘مقُن 
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وأواَمره وؽمٙمْم٣مٞمف ٞم٣مهمذة دم ايمًاموات وأومْم٣مره٣م، وذم إرض وَمـ٣م فمٙمٝمٜمـ٣م 

ٌٜم٣م وُيٌَمر  همٜم٣م، وَم٣م حتتٜم٣م، وذم ايمٌح٣مر، وذم اجلق، وؽم٣مئر أصمزاء ايمٔم٣ممل، وذراسمف ُيَٗمٙمر

 وحُيِدُث همٝمٜم٣م َم٣م يُم٣مُء وهمؼ ضم٘مٚم٥م زم٣ميمٕم٥م وإرادة ٞم٣مهمذة.       

َٓ َيٛم٣َممُ      َٓ َيُٚمقُت، وَمٝمُّقٌم  لُّ ايْمَٗمٝمُّـقُم ٓ سَمْٟمطُمـُذُه ؽِمـٛم٥ٌَم ضَملٌّ  ٓي ُهَق احْلَ اهلليُ ٓ إيَِمَف إِ

ـْ َذا ايميـذِ  اَمَواِت َوََم٣م دِم إَْرِض ََمـ ًي ٓي زم١ِمِْذٞمِـِف َوٓ َٞمْقٌم يَمُف ََم٣م دِم ايم ي َيُْمـَٖمُع فِمٛمْـَدُه إِ

ـْ فِمْٙمِٚمِف إِٓ زمِـاَم ؾَمـ٣مَء َوؽِمـَع  ٍء َِم َئْمَٙمُؿ ََم٣م زَمكْمَ َأْيِدهيِْؿ َوََم٣م طَمْٙمَٖمُٜمْؿ َوٓ حُيِٝمُْمقَن زمًَِمْ

اَمَواِت َوإَْرَض َوٓ َي٠ُموُدُه ضِمْٖمُٓمُٜماَم َوُهَق ايْمَٔمقِمُّ ايْمَٔمٓمِٝمُؿ  ًي  (1  .)ىُمْرؽِمٝمُُّف ايم

ِٚمٝمـَع  اَلئِـِؼ، َوَأني اجْلَ ِٚمٝمـِع اخْلَ ٝميـ٥ِم جِلَ
هَلِ ُد زم٣ِمإْلِ اظمَُْتَٖمـرر

ـِ اهلليُ فَمٌِٝمُدُه َوطَمْٙمُٗمُف، َوايْمُٖمَٗمَراُء إيَِمْٝمِف، َوُهَق ايْمَٕمٛمِلُّ فَمامي ؽِمَقاُه، ىَماَم وَم٣مَل سَمَٔمـ٣ملَم  يَم٘مِـ

إيَِمْٝمَؽ َأْٞمَزيَمُف زمِِٔمْٙمِٚمِف َواظماََْلئَِ٘م٥ُم َيُْمَٜمُدوَن َوىَمَٖمك زم٣ِمهلليِ ؾَمِٜمٝمًداَيُْمَٜمُد زماَِم َأْٞمَزَل 

ضمل دم ٞمٖمًف ٓ يٚمقت أزمـدًا، ومـ٣مئؿ ٓ يٛمـ٣مم، ومـ٣مئؿ زمذاسمـف، اظمٗمـٝمؿ يمٕمـغمه، 

همجٚمٝمع اظمقصمقدات َمٖمتٗمرة إيمٝمف دم إجي٣مده٣م، ودم زمٗم٣مئٜمـ٣م، ودم ىمـؾ َمـ٣م حتت٣مصمـف أو 

ـاَمُء  فمٛمٜم٣م وٓ ومقام هل٣م زمدون أَمره  سمّمْمر إيمٝمف، وهق نمٛمك ًي ـْ آَي٣مسمِِف َأْن سَمُٗمقَم ايم َوَِم

 (3 .)َوإَْرُض زمَِٟمَْمِرِه  

ٓ يٕمٖمؾ فمـ سمدزمغم اخلٙمؼ، وٓ ئمؼميف همتقر وٓ ٞمٗمص وٓ نمٖمٙم٥م وٓ ذهقل 

 فمـ طمٙمٗمف.
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   اَمَواِت َوََم٣م دِم إَْرض ًي ودم َُمٙم٘مِِف، َوحتـ٦َم  ( ، هم٣مجَلِٚمٝمُع فَمٌٝمُدهُ 1) يَمُف ََم٣م دِم ايم

ـف وٓ  ًِ ٌر ٓ َيٚمٙمِـُؽ يمِٛمَٖم اِزُق َونَمـغُمُه خَمُٙمـقٌق َُمـَدزمي وَمْٜمِرِه َوؽُمٙمَْم٣مٞمِِف، همٜمق اخَل٣ميمُِؼ ايمري

اَمواِت وٓ دم إَرضِ  ًي ٍة دم ايم يمَِٕمغِمِه َِمثَٗم٣مُل َذري

      ِـ مْحَ ٓي آيِت ايمري َْرِض إِ ْٕ اَمَواِت َوا ًي ـْ دِم ايم ٌْدًا  إِْن ىُمؾُّ ََم   (0.)فَم

     ـْ َذا ايميــِذي َيُْمــَٖمُع فِمٛمْــَدُه إِٓ زم١ِمِْذٞمِــف (، وهــذا َمـــ فَمَٓمَٚمتِــِف وصَماليمِــِف 3)ََمــ

ضَمـٍد إٓي إذا َأِذَن اهللُ  ِٕ َٖم٣مفَم٥ُم ىُمٙمُّٜم٣م هللِِ، همال َيَتَج٣مَهُ َأضمٌد أْن َيُمـَٖمَع  َي٣مئِِف، هَم٣ميمُمي وىمػِْمِ

٣مهمِِع أنْ  َيُمَٖمَع، ضمتك َأفمَٓمَؿ ايمٛمي٣مِس صَم٣مه٣ًم فِمٛمَد اهللِ ٓ َيُمـَٖمُع  يَمُف، إىمراََم٣ًم َمـ اهللِ يمِٙمُمي

 (.  4إٓي زم١ِمذِن اهللِ ضمتك ايمٛمٌل حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ )

ٌَِِمغُم: ِٚمٝمُع ايْم ًي ٌَِِمغُم   ايم ِٚمٝمُع ايْم ًي َوىَم٣مَن اهللُّ ؽَمِٚمٝمًٔم٣م زَمِِمغًما  (1،) إِني اهلليَ ُهَق ايم

(0،) ٣مهَم٣م إِٞمي  ٛمِل ََمَٔمُ٘ماَم َأؽْمَٚمُع َوَأَرىوَم٣مَل ٓ خَتَ
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َأضَم٣مَط ؽَمْٚمُٔمُف زمجٚمٝمِع اظمًٚمقفم٣مِت، وايمذي يم٘مامل ؽمٚمٔمف وؽمع ؽمـٚمٔمف 

٣مصَمـ٣مِت،  ـِ احْلَ َٕم٣مِت، فَمعَم سَمَٖمٛمُّ َْصَقاِت، زم٣ِمطْمتاَِلِف ايمٙمُّ ْٕ َٚمُع َوِجٝم٨َم ا ًْ إصقات، َي

فمــ ؽمـٚمع ، وٓ يُمـٕمٙمف همال ختتٙمػ فمٙمٝمف ، وٓ سمُمتٌف فمٙمٝمف ، وٓ يُمـٕمٙمف ؽمـٚمٌع 

صقت فمـ صقت ، وٓ يٕمٝم٤م فمٛمـف صـقت ، وٓ خيٖمـك فمٙمٝمـف صـقت دزمٝمـ٤م 

ايمٛمٚمٙم٥م، أو ضمرىم٥م ايمذرة، أو ذزمـذزم٣مت ايمِمـخقر دم أفمـامق ايمٌحـ٣مر، أو دم أفمـ٣مِل 

اجل٣ٌمل، ٓ يٕمٝم٤م فمـ ؽمٚمٔمف اظمٔمدوَم٣مت وهل ايمتل مل سمدطمؾ دم ضمٝمز ايمقصمقد زمٔمد 

اظمٙمحكم.وٓ سمٕمٙمْمف ىمثرة اظم٣ًمئؾ، وٓ يتػمم زم١محل٣مح

ايمذي يم٘مامل زمِمـره، أضمـ٣مط زمِمــره مجٝمـع اظمرئٝمـ٣مت، وأزمٌمـ مجٝمـِع 

اِت ، زمؾ يٌٌم مجٝمع اظمٔمدوَم٣مت، ايمتـل ؽمـقف سم٘مـقن دم ضمٝمـز ايمقصمـقد،  ٌٌَْمَ اظمُ

يٌٌم إؾمٝم٣مء فمعم َم٣م ؽمت٠موُل إيمٝمف، وئمٙمؿ ضمٗم٣مئٗمٜم٣م، ودوم٣مئٗمٜم٣م، وَم٣م وراءه٣م َمــ 

اظمٗم٣مصد وايمٕم٣مي٣مت

ِة ايمِمـٕمغمِة، َوَأفْمَّمـ٣مَءَه٣م  ايمذي يم٘مامِل زَمَِمـِرِه َيَرى سَمَٖم٣مِصٝمَؾ طَمْٙمِؼ ايمذري

َٚمَٜم٣م َوَدََمَٜم٣م َوخُميَٜم٣م َوفُمُرووَمٜم٣م َوحَلْ

ْٝمَٙم٥ِم ايمٓميْٙمـاَمِء ،  ِء دِم ايمٙمي امي ْخَرِة ايمِمي ْقَداِء، فَمعَم ايمِمي ًي ايمذي َيَرى َدزمِٝم٤َم ايمٛميْٚمَٙم٥ِم ايم

فمروومٜم٣م وجم٣مرى ايمٗمقت دم أفمّم٣مئٜم٣مويرى ٞمٝم٣مط 

ٌَُٔمقِض صَمٛم٣َمضَمَٜم٣م ـْ َيَرى ََمدي ايم ٌَِٜمٝمِؿ إيَْمَٝمؾِ   َي٣م ََم   دِم ـُمْٙمَٚم٥ِم ايمٙمٝمِؾ ايم

ؾِ   َوَيَرى ٞمِٝم٣مَط فُمُرووِمَٜم٣م دِم َٞمْحـِرَه٣م  َواظمُْخي دِم سمِْٙمَؽ ايْمِٔمَٓم٣مِم ايمٛمُّحي

٣م ـْ فَمقَمي زمَِتْقزَم٥ٍم مَتُْحـــــــق هِبَ لِ َمَ   اَْمٛمُ ََم٣مِن إوي  ٣م ىَم٣مَن َِمٛمرل دِم ايمزي
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اَمواِت ايمًٌعِ  ًي ٦َم إََرِوكَم ايمًٌِع ىمام َيَرى َم٣م همقَق ايم َوَيرى َم٣م حَتْ



ويرى هي٣من اظمٝم٣مه دم أنمِم٣من إؾمج٣مر وفمروومٜم٣م ومجٝمع ايمٛم٣ٌمسم٣مت فمعم 

رى ٞمٝم٣مط فمروق ايمٛمٚمٙم٥م وايمٛمحٙم٥م اطمتالف أٞمقافمٜم٣م وصٕمره٣م ودومتٜم٣م، وي

وايمٌٔمقو٥م وأصٕمر َمـ ذيمؽ. 

ويرى طمٝم٣مٞم٣مت إفمكم وسمٗمٙم٣ٌمت إصمٖم٣من وضمرىم٣مت اجلٛم٣من، وم٣مل سمٔم٣ملم

ـَ  ٣مصِمِدي ًي ٌََؽ دِم ايم فَْمكُمِ ايميِذي َيَراَك ضِمكَم سَمُٗمقُم * َوسَمَٗمٙمُّ ْٕ ٛم٥ََم ا
َئْمَٙمُؿ طَم٣مئِ

ُدورُ  ِٖمل ايمِمُّ ي َوَأطْمَٖمكَوإِن جَتْ َوََم٣م خُتْ ُف َئْمَٙمُؿ ايمنر َٜمْر زم٣ِميْمَٗمْقِل هَم١مِٞمي

ـ   ًي ٌَِِمغُم َيَرى َدزمِٝم٤َم ايمٛميْٚمَٙم٥ِمايم انِ   ُهَق ايم قي ْخِر وايمِمي ٦َم ايمِمي  ـْقَداِء حَتْ

 ـ٣م زمِِٔمَٝم٣منِ َوَيَرى فُمُروَق زَمَٝم٣مِوَٜمـ  َوَيَرى جَم٣َمِري ايمُٗمقِت دِم َأفْمَّم٣مئَِٜم٣م 

 َوَيَرى ىَمَذاَك سَمَٗمٙم٤َُّم إصَْمَٖمـ٣منِ   َوَيَرى طِمَٝم٣مَٞم٣مِت ايمُٔمُٝمقِن زمَِٙمْحٓمَِٜمــ٣م  

واهلل فمعم ىمؾ رٍء ؾمٜمٝمد أي َمْمٙمع وحمٝمط فمٙمٚمف وزمٌمه وؽمٚمٔمف

ًْ زمجٚمٝمع ايم٘م٣مئٛم٣مت،  ـْ ُهَق َُم ـْ صَمَٜمَر زمِِف َوََم ـْ َأَهي ايْمَٗمْقَل َوََم َتْخٍػ ؽَمَقاٌء َِمٛمُْ٘مْؿ ََم

ْٝمِؾ َوؽَم٣مِرٌب زم٣ِميمٛميَٜم٣مرِ   زم٣ِميمٙمي
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 ايمٕمٝم٤م فمٛمده ؾمٜم٣مدة، وايمن فمٛمده فمالٞمٝم٥م، ئمٙمؿ ايمن وأطمٖمك َمـ ايمن.

هم٣ميمن َم٣م اٞمْمقى فمٙمٝمف وٚمغم ايمٔمٌد وطمْمر زمٗمٙمٌف ومل سمتحرك زمف ؾمٖمت٣مه، وأطمٖمك     

 وىمذا.َمٛمف َم٣م مل خيْمر زمٔمد همٝمٔمٙمؿ أٞمف ؽمٝمخْمر زمٗمٙمٌف ىمذا.. وىمذا.. دم ووم٦م ىمذا.. 

َوأضم٣مط فِمْٙمُٚمُف زمَِجِٚمٝمِع اظمٔمٙمقَم٣مِت، وومدرسُمُف زمجٚمٝمِع اظمَْٗمُدوَراِت، َوَٞمَٖمَذْت     

ُتُف مَجِٝمَع اظمخٙمقوم٣مِت، َوَوؽِمَع ىُمْرؽِمٝمُُّف  ٦ْم َرمْحَ ٣مِت، َوفَمٚمي يي ََمُِمٝمَئُتُف دم مجٝمِع ايمػَمِ

اَمواِت  ًي  إرَض وايم

َٓ خَيَْٖمك فَمَٙمْٝمِف َِمْثَٗم٣مُل َذري      َْرِض: فَمٙمِٝمٌؿ  ْٕ َٓ دِم ا اَمَواِت َو ًي َئْمَٙمُؿ ََم٣م دِم  ٍة دِم ايم

ُدوِر  وَن َوََم٣م سُمْٔمٙمِٛمُقَن َواهلليُ فَمٙمِٝمٌؿ زمَِذاِت ايمِمُّ َْرِض َوَئْمَٙمُؿ ََم٣م سُمِنُّ ْٕ اَمَواِت َوا ًي ايم

(0،) ـَ ايم ُرُج َِمٛمَْٜم٣م َوََم٣م َيٛمِْزُل َِم َْرِض َوََم٣م خَيْ ْٕ اَمِء َوََم٣م َئْمُرُج َئْمَٙمُؿ ََم٣م َيٙم٨ُِم دِم ا ًي

ضِمٝمُؿ ايْمَٕمُٖمقُر  ٌء دِم إَْرِض َوٓ دِم  (1 ، )همِٝمَٜم٣م َوُهَق ايمري إِني اهلليَ ٓ خَيَْٖمك فَمَٙمْٝمِف َرْ

اَمِء  ًي ـْ   (0،)ايم اَمَواِت َوََم٣م دِم إَْرِض ََم٣م َيُ٘مقُن َِم ًي َأمَلْ سَمَر َأني اهلليَ َئْمَٙمُؿ ََم٣م دِم ايم

ـْ َذيمَِؽ َوٓ َٞمْجَقى شَمال ٥ٍم إِٓ ُهَق ؽَم٣مِدؽُمُٜمْؿ َوٓ َأْدَٞمك َِم ًَ شَم٥ٍم إِٓ ُهَق َرازمُِٔمُٜمْؿ َوٓ مَخْ

ٌرُئُٜمْؿ زماَِم فَمِٚمُٙمقا َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم إِني اهلليَ زمُِ٘مؾر  ـَ ََم٣م ىَم٣مُٞمقا شُمؿي ُيٛمَ َأىْمَثَر إِٓ ُهَق ََمَٔمُٜمْؿ َأْيـ

ٍء فَمٙمِٝمٌؿ  َْرِض َوٓ دِم َوََم٣م َئْمُزُب   (3،)َرْ ْٕ ٍة دِم ا ـْ َِمْثَٗم٣مِل َذري ـْ َرزمرَؽ َِم فَم
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ـْ َذيمَِؽ َوٓ َأىْمػَمَ إِٓ دِم ىمَِت٣مٍب َُمٌكٍِم  اَمِء َوٓ َأْصَٕمَر َِم ًي ٣َم إِْن   (1،)ايم َي٣م زُمٛمَلي إهِني

اَمَواِت َأْو  ًي ـْ دِم َصْخَرٍة َأْو دِم ايم ـْ طَمْرَدٍل هَمَتُ٘م ٌي٥ٍم َِم دِم إَْرِض َيْٟمِت سَمُؽ َِمْثَٗم٣مَل ضَم

٣م اهلليُ إِني اهلليَ يَمْمِٝمٌػ طَمٌغٌِم     (0.)هِبَ

زم٘مؾ رء فمٙمام وأضمٍم ىمؾ رء فمددًا ووؽمع ىمـؾ رء  –  –أضم٣مط اهلل      

 رمح٥م وفمٙماًم وفمدًٓ . 

ايمٔم٣ممل زم٘مؾ رء .. ويم٘مامل فمٙمٚمف ئمٙمؿ َم٣م زمكم أيـدي اخلالئـؼ وَمـ٣م طمٙمٖمٜمـؿ ،     

 . وَم٣موٝمٜمؿ وضم٣مرضهؿ وَمًتٗمٌٙمٜمؿ 

 ٓ يتٗمٝمد فمٙمٚمف زمزَم٣من وٓ َم٘م٣من.. وٓ ئمؼميف ايمٛمًٝم٣من .. ومل يًٌؼ فمٙمٚمف صمٜمؾ.    

 ئمٙمؿ دزمٝم٤م اخلقاؿمر دم ايمٗمٙمقب، وفمٙمٝمؿ زم٣مجلزئٝم٣مت ىمام هق فمٙمٝمؿ زم٣ميم٘مٙمٝم٣مت .    

 فمٙمٝمؿ زمدوم٣مئؼ إَمقر وأهار اظمٗمدور وهق زم٣ميمٓم٣مهر زمِمغم وزم٣ميم٣ٌمؿمـ طمٌغم.     

ــقُن، َوٓ خُتَ      ــَراُه ايْمُٔمُٝم ُه ٓ سَم ُ ــغمر ــقُن، َوٓ َيِِمــُٖمُف ايْمَقاِصــُٖمقَن، َوٓ سُمَٕم ــُف ايمٓمُّٛمُ ٣ميمِْْم

ٌَـ٣مِل، َوََمَ٘م٣ميِٝمـَؾ ايْمٌَِحـ٣مِر، َوفَمـَدَد  َوائَِر، َئْمَٙمُؿ ََمَث٣موِمٝمَؾ اجْلِ َقاِدُث، َوٓ خَيَُْمك ايمدي احْلَ

َق فَمَٙمْٝمـِف وَمْْمِر إََْمَْم٣مر، َوفَمَدَد َوَرِق إؾَْمَج٣مِر، َوفَمَدَد ََم٣م َأـْمَٙمَؿ فَمَٙمْٝمِف ايم ْٝمـُؾ، َوَأْذَ ٙمي

ٌٌَؾ ََمـ٣م  ايمٛميَٜم٣مُر، ٓ سُمَقاِري َِمٛمُْف ؽَماَمٌء ؽَماَمًء، َوٓ َأْرٌض َأْرًو٣م، َوٓ زَمْحٌر ََم٣م دِم وَمْٔمِرِه، َوٓ صَم

 (.1دِم َوفْمِرِه)
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   ٌَْح ـُٗمُط َوفِمٛمَْدُه ََمَٖم٣مسمُِح ايْمَٕمْٝم٤ِم ٓ َئْمَٙمُٚمَٜم٣م إِٓ ُهَق َوَئْمَٙمُؿ ََم٣م دِم ايْمػَمر َوايْم ًْ ِر َوََمـ٣م سَم

ٌيـ٥ٍم دِم ـُمُٙمـاَمِت إَْرِض َوٓ َرؿْمـ٤ٍم َوٓ َيـ٣مزمٍِس إِٓ دِم  ـْ َوَروَم٥ٍم إِٓ َئْمَٙمُٚمَٜمـ٣م َوٓ ضَم َِم

  (1.)ىمَِت٣مٍب َُمٌكٍِم 

ـْ َوَروَم٥ٍم إِٓ َئْمَٙمُٚمَٜم٣م (: َمتـك ٞمٌتـ٦م ؟، وَمتـك ؽمـٗمْم٦م ؟، وظمـ٣م       ُٗمُط َِم ًْ ) َوََم٣م سَم

 رء ؽمٗمْم٦م ؟.ؽمٗمْم٦م ؟، وأيـ ؽمٗمْم٦م؟، وذم أي 

  ـ٣م ٝمِـل إْرَض زَمْٔمـَد ََمْقهِتَ ـلر َوحُيْ ـَ احْلَ ـَ اظمَْٝمر٦ِم َوخُيْـِرُج اظمَْٝمرـ٦َم َِمـ لي َِم خُيِْرُج احْلَ

َرصُمقَن    (1()0     .)َوىَمَذيمَِؽ خُتْ

٦ٌَْم، َمـدزمر يمُمـئقن طمٙمٗمـف وهمـؼ ضم٘مٚمـ٥ٍم زم٣ميمٕمـ٥ٍم،  ـ ًَ وَم٣مئٌِؿ فَمعَمٰ ىُمؾر َٞمْٖمٍس زماَِم ىَم

َمٛمٖمذٍة، همٙمف ايمٗمدرة ايمت٣مَم٥م، واظمُمٝمئ٥م ايمٛم٣مهمذة وايمٔمٙمـؿ اظمحـٝمط وإرادة ٞم٣مهمذٍة، وومدرة 

 زمام ىم٣من وزمام ؽمٝم٘مقن وزمام هق ىم٣مئـ.

 ايمُم٘مقر: ايمذي يُم٘مر ايمٗمٙمٝمؾ َمـ ايمٔمٚمؾ، وئمٖمق فمـ ايم٘مثغم َمـ ايمزيمؾ.       
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وهق) ايمٗمقي، ايمٔمزيز، اظمتكم، ايمٗمدير (: سمْٗمَتيِض ىمامل ومقسمِف وفمٓمٚمتف وىمػمي٣مئـف،     

َٔمف همٝمٛمٖمٔمقه، وٓ رضه همٝميوه، وىمـامل اومتـداره فمـعم مجٝمـع همال يٚمٙمؽ اخلْٙمؼ ٞمٖم

ـف همٝمٜمـ٣م  اظمقصمقدات واظمْٔمُدوَم٣مت، وأني مجٝمع ايمٔم٣ممَل ؿَمْقع وُمدرسمف وَمُمٝمئتف، َيَتٌَمي

 زمام يُم٣مء وىمٝمػ يُم٣مء.

وهق ايمٔمعم ايمذي ٓ سمدرك ذاسمف وٓ سمتِمقر صٖم٣مسمف همًٌح٣من َمـ ٓ يدرك ذاسمـف      

 أو َمتٖمرومكم زمِمٖم٥ٍم َمـ صٖم٣مسمف . إٓ ذاسمف وٓ حيٝمط اخلٙمؼ جمتٚمٔمكم

وهق ايمٔمعم ايمذي ٓ يزيده سمٔمٓمٝمؿ ايمٔم٣ٌمد فمٙمقًا ، إذ هق فم٣مٍل زمذاسمف وصٖم٣مسمف فمـعم      

ؽم٣مئر طمٙمٗمف نمٛمك فمٛمٜمؿ وهؿ ايمٖمٗمراء إيمٝمف ٓ سمٛمٖمٔمف ؿم٣مفمتٜمؿ وٓ سميه َمٔمِمـٝمتٜمؿ 

ـِٚمٝمُع ايمْ  وهق اظمتٔم٣مل فمـ إٞمداد وإوداد  ًي ٌء َوُهـَق ايم ٌَِِمـغُم يَمْٝمَس ىَمِٚمْثٙمِـِف َرْ

(1 همال يداٞمٝمف أضمد َمٜمام فمٙم٦م رسمٌتف ، همٜمق ايمذي يٚمٛمـع فمٌـ٣مده َمـ٣م ؾمـ٣مء َمــ ،)

 همّمٙمف ، ويّمع َمـ ؾم٣مء دم أي رسم٥ٌم ؾم٣مء، وهق ولم ايمٛمٔمؿ وَمًدهي٣م . 

، َوصَمٙمي٦ْم ِصَٖم٣مسُمُف      ًٓ ي٦ْم ىَمٙماَِمسُمُف ِصْدوًم٣م َوفَمْد سمٔم٣ملم زمٖمّمٙمف ورمحتف فمـ ايمقصمقد ىمٙمف، ومَت

َواِت َأْصـاًل،  َأْن سُمَٗم٣مَس زمِِِمَٖم٣مِت  ـَ ايمذي ًٌَٜم٣م َوَِمْثاًل، َوسَمَٔم٣ميَم٦ْم َذاسُمُف َأْن سُمُْمٌَِف ؾَمْٝمًئ٣م َِم طَمْٙمِٗمِف ؾَم

٣مًٞم٣م َوهَمّْماًل.  ًَ ٥ًم َوإضِْم ًٓ َوضِمْ٘مَٚم٥ًم َوَرمْحَ ٙمِٝمَٗم٥َم َأهْمَٔم٣ميُمُف فَمْد  َوَوؽِمَٔم٦ِم اخْلَ

ََْمُر، َويَمُف ايمٛمرْٔمَٚم٥ُم َوايْمَٖمّْمُؾ، َويَمفُ      ْٕ ْٙمُؼ َوا ْٚمُد، َويَمُف ايمثيٛم٣َمُء َواظمَْْجُد، ويمـف  يَمُف اخْلَ اظمُْْٙمُؽ َواحْلَ

ايمثٛم٣مء احلًـ،  ويمف ايمدٞمٝم٣م وأطمرة، يمف اظمٙمؽ ىمٙمف، ويمف احلٚمُد ىمٙمف، وزمٝمده اخلـغم ىمٙمـف، 

وإيمٝمف يرصمع إَمر ىمٙمف، فمالٞمٝمتف وهه ، ؾمٚمٙم٦م ومدرسمف ىمؾ رء، ووؽمٔم٦م رمحتف ىمؾ 

 رء ووؽمٔم٦م ٞمٔمٚمتف ىمؾ ضمل . 
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ْ٘مـُؿ َوإيَِمْٝمـِف  يٖمٛمك وٓ يٌٝمديٌدى وئمٝمد، ٓ     ٍء َه٣ميمٌِؽ إِٓ َوصْمَٜمـُف يَمـُف احْلُ ىُمؾُّ َرْ

  (1.)سُمْرصَمُٔمقنَ 

   ٍء فَمٙمِٝمٌؿ ـُ َوُهَق زمُِ٘مؾر َرْ
٣ٌَمؿمِ ُل َوأطِمُر َوايمٓمي٣مِهُر َوايْم   (0 . )ُهَق إَوي

ٌء، ـمَ      ٌء، َوآطِمٌر يَمْٝمَس زَمْٔمَدُه َرْ ٌَْٙمُف َرْ ُل يَمْٝمَس وَم ـٌ َأوي
ٌء، زَمـ٣مؿمِ ٣مِهٌر يَمـْٝمَس هَمْقوَمـُف َرْ

ٌء.  يَمْٝمَس ُدوَٞمُف َرْ

وهق ايمٔم٣مرم فمعم ىمؾ رء وهق ايمٕم٣ميم٤م ايمذي ٓ يٕمٙم٤م، ايمٗم٣مهر ايمـذي ٓ يٗمٜمـر،     

ايمٓم٣مهر يمٙمٔمٗمقل زم٣ميمدٓئؾ، ايمذي ديم٦م ىمؾ ايمدٓئؾ اظم٣مدي٥م واظمٔمٛمقيـ٥م فمـعم وصمـقده 

 ووضمداٞمٝمتف دم ايمذات وايمِمٖم٣مت وإهمٔم٣مل( . 

٣ٌَمؿمِ   ـُ ) ايمذي زمْمـ ىمؾ رء أي فمٙمؿ زم٣مؿمٛمف وطمٖم٣مي٣مه (. َوايْم

ـُ ) فمـ إدراك احلقاس وسمقمه٣مت اخلٝم٣مل ( . 
٣ٌَمؿمِ  َوايْم

: ايمذي اضمتج٤م زمٗمقة ـمٜمقره فمـ ؽم٣مئر طمٙمٗمف همال سمدرىمف إزمِم٣مر.  ـُ
٣ٌَمؿمِ  َوايْم

ايمرزاق: ايمذي ئمْمك ىمؾ ىم٣مئـ ضمل َم٣م حيٖمظ زمف ضمٝم٣مسمف ؽمقاء زم٣مٕؽم٣ٌمب أو زمدون 

َْرِض إِٓ فَمعَم اهلليِ ِرْزوُمَٜم٣م َوَئْمَٙمُؿ  إؽم٣ٌمب أو ود إؽم٣ٌمب ْٕ ٥ٍم دِم ا ـْ َدازمي َوََم٣م َِم

َتْقَدفَمَٜم٣م ىُمؾٌّ دِم ىمَِت٣مٍب َُمٌكٍِم  ًْ َه٣م َوَُم َتَٗمري ًْ   (1. )َُم

ايمرزاق: جلٚمٝمع اظمخٙمقوم٣مت، همام َمـ َمقصمقد دم ايمٔم٣ممل ايمٔمٙمقي وايمٔم٣ممل ايمًٖمقم إٓ 

 (.1َمَتَٚمترع زمرزومف، َمٕمٚمقر زمَ٘مَرَمف)
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ايمذي ئمْمك َمـ يُم٣مء، َمتك ؾم٣مء، دم أي ووم٦م ؾم٣مء، فمعم ايمقصمف ايمذي ب: ايمقه٣م

 . يُم٣مء .. زمٕمغم ضم٣ًمب 

ايمذي هي٤م ايمٔمْم٣مء دون فمقض وئمْمك ايمٛمٔمٚم٥م زمٕمغم ؽم٠مال وهي٤م َم٣م ؾم٣مء وايمقه٣مب: 

ـْ َيَُم٣مُء  ظمـ ؾم٣مء َمـ اظمقاه٤م زمدون أؽم٣ٌمب  ـْ َيَُم٣مُء إَِٞم٣مشم٣ًم َوهَي٤َُم ظمَِ هَي٤َُم ظمَِ

ىُمقَر   (1. )ايمذُّ

                                                                                                                        





  

 

 

 1جملد  – األمة سلف وفهه والسنة تابالك ضوء الست يف الصفات

194 

جلقاد، ايم٘مريؿ: ايمذي فمؿي زمُِجقده أهؾ ايمًامء وإرض، همام زم٣ميمٔم٣ٌمد َمـ ٞمٔمٚم٥ٍم ا

فمقن، همال خيٙمق  ُٜمؿ ايميُّ هم١ميمٝمف يرصمٔمقن، وزمف َيَتَيي ًي همٚمٛمف، وهق ايمذي إذا َم

خَمْٙمقق َمـ إضم٣ًمٞمف ؿمرهم٥م فمكم، ويم٘مـ يتٖم٣موت ايمٔم٣ٌمد دم إهم٣مو٥م اجلقد فمٙمٝمٜمؿ 

ـي فمٙمٝمٜمؿ َمـ إؽم٣ميمٝم٤م اظمٗمتّمٝم٥م   جُلقده وىمرَمف. زمح٤ًم َم٣م َم

اجلَقاد اظمْمٙمؼ َِمـ مجٝمع ايمقصمقه وآفمت٣ٌمرات، هم٘مام أٞمف اجلَقاُد  -سمٔم٣ملم  -هم١مٞمف      

زم١مفمْم٣مء اخلغمات، وٞمٝمؾ اظمقاه٤م واهل٣ٌمت وايمػمىم٣مت: هم١مٞمف اجلَقاد زم٣محلْٙمؿ فمـ 

ايمٔم٣مصكم، وايمًؼْم فمعم اظمخ٣ميمٖمكم، وايمِمػْم فمعم اظمح٣مرزمكم يمف ويمرؽمٙمف اظم٣ٌمرزيـ، 

 ٞمقب.وايمٔمٖمق فمـ ايمذ

 اظمٗمٝم٦م: ايمذي ئمْمك ايمٗمقت يم٘مؾ خمٙمقق ضمٝم٧م ىم٣من. 

 ايمٙمْمٝمػ: ايمذي ٓ سمدرىمـف إزمِم٣مر وهق يدرك إزمِم٣مر وهق ايمٙمْمٝمػ اخلٌغم.

ايمٙمْمٝمػ: ايمذي يمْمػ فمٙمُٚمف ضمتك أدرك اخلٖم٣مي٣م واخل٣ٌمي٣م، وَم٣م اضمتقْت فمٙمٝمف 

هؿ  ايمِمدور، وَم٣م دم إرايض َمـ طمٖم٣مي٣م ايمٌذور، ويمْمػ زمٟمويمٝم٣مئف وأصٖمٝم٣مئف، همٝمني

ؾ هلؿ ىمؾ ؿمريؼ يقصؾ إلم ََمْرو٣مسمف وىمراَمتف، يم ٙمُٝمنى، وصمٛمٌٜمؿ ايمُٔمنى، وؽَمٜمي

وضمٖمٓمٜمؿ َِمـ ىمؾر ؽم٤ٌٍم ووؽمٝمٙم٥م سمقصؾ إلم ؽمخْمِف، َمـ ؿمرق يُمٔمرون هب٣م، وَمـ 

ر فمٙمٝمٜمؿ أَمقًرا ي٘مرهقهن٣م يمٝمٛمٝمٙمٜمؿ َم٣م حُيٌقن، همٙمْمػ هبؿ  ؿمرق ٓ يُْمٔمرون هب٣م، ووَمدي

صٛم٣مئٔمف ايم٘مريٚم٥م، ويمْمػ هلؿ دم دم أٞمٖمًٜمؿ، همٟمصمراهؿ فمعم فمقائده اجلٚمٝمٙم٥م، و

أَمقر طم٣مرصم٥م فمٛمٜمؿ، هلؿ همٝمٜم٣م ىمؾ طمغم وصالح وٞمج٣مح، هم٣ميمٙمْمٝمػ َُمٗم٣مرب ظمٔم٣مين 

ُؤوف ايم٘مريؿ.  اخلٌغم ايمري
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اجلٚمٝمؾ: مجٝمؾ دم ذاسمف، ومج٣مل اظمخٙمقوم٣مت زمَٟمْهه٣م َمـ آشم٣مر مَج٣ميمف، وهق ايمذي 

 أفمْم٣مهؿ اجلامل. 

صٖم٣مسمف: إذ ىمٙمٜم٣م صٖم٣مت ىمامل..  مجٝمؾ دم أؽمامئف: ٕهن٣م ىمٙمٜم٣م ضُمًٛمك.. ومجٝمؾ دم    

 ومجٝمؾ دم أهمٔم٣ميمف، همال أضمًـ َمٛمف ضم٘ماًم وٓ وصًٖم٣م.

اخل٣ميمؼ: طم٣ميمؼ إؾمٝم٣مء وإضمقال يٖمٔمؾ َم٣م يُم٣مء زمٗمدرسمف وٓ حيت٣مج ٕضمٍد َمـ طمٙمٗمف 

 وهق ايمِمٚمد . 

هق اخل٣ميمؼ يم٘مؾ رء.. اظم٣ميمؽ يم٘مؾ رء..  اظمٜمٝمٚمـ فمعم ىمؾ رء..اظمتٌمف دم     

 ء.. ايمٗم٣مدر فمعم ىمؾ رء.. ايمرازق يم٘مؾ رء. ىمؾ رء.. اظمدزمر يم٘مؾ ر

اخل٣ميمؼ.. اظمٗميدر اظمقصمد اظمٌدع.. اخل٣ميمؼ ايمذي أوصمد ىمؾ ؾمئ َمـ ايمٔمدم فمعم نمغم 

ٍء َوىمِٝمٌؾ  َمث٣مل ؽم٣مزمؼ  ٍء َوُهَق فَمعَم ىُمؾر َرْ  (1. )اهلليُ طَم٣ميمُِؼ ىُمؾر َرْ

       ََب ََمَثٌؾ هَم٣مؽْمَتِٚمُٔمقا يم ٣َم ايمٛمي٣مُس رُضِ ـْ َي٣م َأهيُّ ـْ ُدوِن اهلليِ يَم ـَ سَمْدفُمقَن َِم ُف إِني ايميِذي

َتٛمِْٗمُذوُه َِمٛمُْف َؤُمَػ  ًْ زَم٣مُب ؾَمْٝمئ٣ًم ٓ َي ٌُْٜمُؿ ايمذُّ ُٙم ًْ ُٙمُٗمقا ُذزَم٣مزم٣ًم َويَمِق اصْمَتَٚمُٔمقا يَمُف َوإِْن َي خَيْ

  (1 . )ايمْمي٣ميم٤ُِم َواظمَْْْمُٙمقُب 

    ـْ ُدوٞمِِف زَمِؾ ايمٓمي٣مظمُِقَن دِم َوالٍل َهَذا طَمْٙمُؼ اهلليِ هَمَٟمُرويِن ََم٣مَذا طَمَٙمَؼ ا ـَ َِم يميِذي

ُروَن  (، ووم٣مل سمٔم٣ملم: 0)َُمٌكِمٍ  ُٙمُؼ َأهَمال سَمَذىمي ـْ ٓ خَيْ ُٙمُؼ ىَمَٚم ـْ خَيْ   (3. )َأهَمَٚم
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ُٙمُؼ  "ودم احلدي٧م ايمٗمدد:       ـْ َذَه٤َم خَيْ ي ـْ َأـْمَٙمُؿ مِم ىَمَخْٙمِٗمل  طَمْٙمًٗم٣م َوََم

ةً  ٌي٥مً  َأوْ  هَمْٙمَٝمْخُٙمُٗمقا َذري  ( .     1َمتٖمؼ فَمَٙمْٝمِف ) " يمَِٝمْخُٙمُٗمقا ؾَمِٔمغَمةً  َأوْ  يمَِٝمْخُٙمُٗمقا ضَم

 طم٣ميمؼ وَمًتٍق دم طمٙمٗمف ايمًٚمقات وايمذرة، وىمذيمؽ ايمٖمٝمؾ وايمٛمٚمٙم٥م.  اهلل     

ومٌؾ أن خيٙمؼ  "طم٣ميمؼ  "َم٣م اؽمتٖم٣مد اؽمؿ اخل٣ميمؼ زمٔمد اخلٙمؼ همٜمق  واهلل     

 اخلٙمؼ .

ومٌؾ  "ايم٣ٌمرئ  "د إضمداث ايمػمي٥م همٜمق َم٣م اؽمتٖم٣مد اؽمؿ ايم٣ٌمري زمٔم واهلل     

 إضمداث ايمػمي٥م. 

 َم٣م طمٙمٗمٛم٣م زمح٣مصم٥م َمٛمف إيمٝمٛم٣م زمؾ طمٙمٗمٛم٣م اومتدارًا َمٛمف فمٙمٝمٛم٣م.  واهلل     

َم٣م طمٙمؼ اخلٙمؼ زمح٣مصم٥م َمٛمف إلم اخلٙمؼ زمؾ هق نمٛمك فمـ طمٙمٗمف..   نمٛمل  واهلل      

٣مل.. زمذاسمف.. يمٝمس نمٛمك زم٣مإلٞم٣ًمن أو زم٣مظمالئ٘م٥م أو زم٣ميمًٚمقات أو زم٣مٕرض أو زم٣مجلٌ

٣م  ايمخ. . زمؾ نمٛمك زمذاسمف، وىمؾ ايمذوات حمت٣مصم٥م إلم ذاسمف ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم: َ َي٣م َأهيُّ

ِٚمٝمُد    (1.)ايمٛمي٣مُس َأْٞمُتُؿ ايْمُٖمَٗمَراُء إلَِم اهلليِ َواهلليُ ُهَق ايْمَٕمٛمِلُّ احْلَ

ايمٕمٛمل: ايمذي يمف ايمٕمٛمك ايمت٣مم اظمْمٙمؼ َمـ ىمؾ ايمقصمقه يم٘ماميمف وىمامل صٖم٣مسمف ايمتل ٓ 

ٞمٗمص زمقصمف َمـ ايمقصمقه، وٓ يٚم٘مـ أن ي٘مقن إٓ نمٛمٝم٣ًم هم١من نمٛم٣مه َمـ  يتْمرق إيمٝمٜم٣م

يمقازم ذاسمف، ىمام ٓ ي٘مقن إٓ حمًٛم٣ًم، صمقادًا، زمرًا، رضمٝماًم ىمرياًم، وَمـ ؽمٔم٥م نمٛم٣مه أن 

طمزائـ ايمًاموات وإرض وايمرمح٥م زمٝمده، وأن صمقده فمعم طمٙمٗمف َمتقاصؾ دم 

 ، وطمغمه فمعم اخلٙمؼ َمدرار.مجٝمع ايمٙمحٓم٣مت وإووم٣مت، وأني يده ؽمح٣مء ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر
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ايمٕمٛمل: زمذاسمف فمـ مجٝمع خمٙمقوم٣مسمف، همال حيت٣مج إلم أضمد َمـ طمْٙمٗمف زمقصْمف َمـ ايمُقصُمقه، 

هم٘مؾُّ اظمخٙمقوم٣مت َُمٖمَتٗمرة إيمٝمف دم إجي٣مده٣م، وإفمداده٣م، وإَمداده٣م دم ُأَُمقر ديٛمٜم٣م 

ودٞمٝم٣مه٣م، دم صمْٙم٤م اظمٛم٣مهمع ودهْمع اظمّم٣مر، وهق ايمذي أنمٛم٣مه٣م وأومٛم٣مه٣م، وَِمـ ىمامل 

ـْ يمف ىُمُٖمًقا أضمد، وَِمـ ؽمٔم٥م نمٛم٣مه أن نمٛم٣م ه أٞمف مَل يتخْذ ص٣مضم٥ٌم وٓ ويمًدا، ومل ي٘م

ٞمٝم٣م وأطمرة وايمٛمٔمٝمؿ اظمٗمٝمؿ مم٣م ٓ فمكم  رأْت، مجٝمع اخلغمات وايمٔمْم٣مي٣م وايمٛمرَٔمؿ دم ايمدُّ

وٓ ُأُذن ؽَمِٚمَٔم٦ْم، وٓ طمْمر فمعم ومْٙم٤م زممَم، ومْمرٌة َِمـ زمحر نمٛم٣مه وصُمقده وىمرَمف، 

ه فمٙمٝمٜمؿ َمـ همٜمق ايمٕمٛملُّ زمذاسمِف، ا ظمًتٕمٛمل فمـ مجٝمع خمٙمقوم٣مسمِف، اظمٕمٛمل يمٔم٣ٌمده، زمام أدري

ـَ ايمػمىم٣مت.  اخلغمات، وأٞمزيمف َم

وَمـ ىمامل نمٛم٣مه وىمرَمف أٞمف يٟمَمر فم٣ٌمده زمدفم٣مئف، وئمدهؿ زم١مصم٣مزم٥م دفمقاهتؿ     

وإؽمٔم٣مهمٜمؿ زمجٚمٝمع َمراداهتؿ، وي٠مسمٝمٜمؿ َمـ همّمٙمف َم٣م ؽمٟميمقه وَم٣م مل يًٟميمقه، وَمـ 

اخلٙمؼ وآطمرهؿ دم صٔمٝمد واضمد همًٟميمقه، همٟمفمْمك ىمامل نمٛم٣مه أٞمف يمق اصمتٚمع أول 

 ىماًل َمٛمٜمؿ َم٣م ؽمٟميمف وَم٣م زمٙمٕم٦م أَم٣مٞمٝمف َم٣م ٞمٗمص َمـ َمٙم٘مف َمثٗم٣مل ذرة . 

وَمـ ىمامل نمٛم٣مه وؽمٔم٥م فمْم٣مي٣مه َم٣م يًٌْمف فمعم أهؾ دار ىمراَمتف َمـ ايمٛمٔمٝمؿ     

وايمٙمذات اظمتت٣مزمٔم٣مت، واخلغمات اظمتقاصالت، مم٣م ٓ فمكم رأت وٓ أذن ؽمٚمٔم٦م 

 مم. وٓ طمْمر فمعم ومٙم٤م زم

وَمـ ىمامل نمٛم٣مه أٞمف مل يتخذ ص٣مضم٥ٌم، وٓ ويمدًا، وٓ ذي٘م٣م دم اظمٙمؽ، وٓ ويمٝم٣ًم     

 َمـ ايمذل همٜمق ايمٕمٛمل ايمذي ىمٚمؾ زمٛمٔمقسمف وأوص٣مهمف، اظمٕمٛمل جلٚمٝمع خمٙمقوم٣مسمف .
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ايمٕمٛمل: ايمذي يمف ايمٕمٛمك ايمت٣مم اظمْمٙمؼ َمـ ىمؾ ايمقصمقه وهق اظمٕمٛمل مجٝمع طمٙمٗمف، نمٛمًك 

٣مض فمعم ومٙمقهبؿ، َمـ اظمٔم٣مرف ايمرزم٣مٞمٝم٥م، فم٣مَم٣ًم، اظمٕمٛمل خلقاص طمٙمٗمف، زمام أهم

 واحلٗم٣مئؼ اإليامٞمٝم٥م.

ويمف ايمٕمٛمك اظمْمٙمؼ َمـ مجٝمع ايم٘م٣مئٛم٣مت.. ويمف ايمٔمزة ايمٕم٣ميم٥ٌم ايمٗم٣مهرة جلٚمٝمع      

اظمخٙمقوم٣مت.. ويمف احل٘مٚم٥م ايم٣ٌمهرة ايمتل هبرت مجٝمع اظمخٙمقوم٣مت.. ويمف ايم٘مٙمامت 

ي٣مت.. ومٝمؿ إرض ايمت٣مَم٣مت ايمٛم٣مهمذات ايمتل ٓ جي٣موزهـ زمٌر وٓ هم٣مصمر دم مجٝمع ايمػم

وايمًاموات.. احلل ايمٗمٝمقم ايمذي يم٘مامل ضمٝم٣مسمف، وومٝمقَمتف، ٓ سمٟمطمذه ؽمٛم٥م وٓ 

ٞمقم.. يمٝمس دم خمٙمقوم٣مسمف رء َمـ ذاسمف، وٓ دم ذاسمف رء َمـ خمٙمقوم٣مسمف، زمؾ هق 

زم٣مئـ َمـ طمٙمٗمف، َمًتٍق فمعم فمرؾمف، فم٣مٍل فمعم ىمؾ رء ، وهمقق ىمؾ رء، يمف فمٙمق 

 ايمذات، وفمٙمق ايمٗمدر، وفمٙمق ايمٗمٜمر.

ٌركم اظم جٝم٤م: جلٚمٝمع ايمدافمكم، واظمجٝم٤م طم٣مص٥م يمٙمٚمّمْمريـ، وىمذيمؽ اظمح

 اخل٣مؤمكم يمٔمٓمٚمتف، اظمٛم٘منة وُمُٙمقهبؿ َمـ أصمٙمف.

 ايمِمٚمد: وهق ايمًٝمد ايمذي ىمٚمؾ دم ؽم٠مدده. 

هت٣م ايمدومٝمٗم٥م واجلٙمٝمٙم٥م:  ايمِمٚمد: وهق ايمذي صٚمدت يمف اظمخٙمقوم٣مت زمح٣مصم٣مهت٣م وَمٙمامي

 صٖم٣مسمف. وذيمؽ يم٘مامل فمٓمٚمتف، وؽمٔم٥م صُمقده وؽمٙمْم٣مٞمف، وفمٓمٚم٥م

ل واحل٣مصم٥م  وايمِمٚمد: ايمذي سمِمٚمد إيمٝمف أي سمٗمِمده مجٝمع اظمخٙمقوم٣مت زم٣ميمذُّ

وآهمتٗم٣مر، ويٖمزع إيمٝمف ايمٔم٣ممل زمٟمهه، وهق ايمذي ومد ىمٚمؾ دم فمٙمٚمف، وضم٘مٚمتف، 
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وضمٙمٚمف، وومدرسمف، وفمٓمٚمتف ورمحتف، وؽم٣مئر أوص٣مهمف، هم٣ميمِمٚمد هق ىم٣مَمؾ 

 ايمِمٖم٣مت، وهق ايمذي سمٗمِمده اظمخٙمقوم٣مت دم ىمؾ احل٣مصم٣مت.

 ِمقر: ايم٣ٌمرئ اظم

ايم٣ٌمرئ: اظمِمٙمح ايمذي ئمْمك ىمؾ رء َم٣م يٛم٣مؽمٌف َمـ اخلٙمؼ وايمت٘مقيـ وايمتًقي٥م 

 وهمؼ فمٙمٚمف وإرادسمف وومقسمف.

اظمِمقر: ايمذي طمص ىمؾ َمقصمقد زمِمقرة متٝمزه فمام ؽمقاه همٟمضمدث ايمِمقرة فمعم 

اَك هَمَٔمَديَمَؽ  أي ٞمحق ؾم٣مء وفمعم أي ىمٝمٖمٝم٥م أراد  قي ًَ  (1.)ايميِذي طَمَٙمَٗمَؽ هَم

ايمذي ومٜمر ىمؾ اظمخٙمقوم٣مت، وداٞم٦ْم يمف اظمقصمقدات زمَٟمْهه٣م، وَمـ ايمٗمٜم٣مر، اجل٣ٌمر: 

يمقازم ومٜمره أٞمف يٗمتيض أٞمف ىم٣مَمؾ احلٝم٣مة وايمٔمٙمؿ وايمٗمدرة، واجل٣ٌمُر زمٚمٔمٛمك ايمٗمٜم٣مر، 

وزمٚمٔمٛمك أٞمف جَيػم ايم٘مًغم، وُيٕمٛمل ايمٖمٗمغم، وجَيػم ايمٗمٙمقَب اظمٛمَ٘مِنة َِمـ أصمٙمف، وجيػم 

إفمعم، وزمٚمٔمٛمك اظمت٘مػمر فمـ ىمؾ فمٌده اظم٠مَمـ زم١مصالح ضم٣ميمف، وهق زمٚمٔمٛمك ايمٔمقم 

 ٞمٗمص وؽمقٍء وَمث٣مل.

اظمح٣مؽِم٤م يمٔم٣ٌمده، اظمتقرم صمزاءهؿ زم٣ميمٔمْدل وايمٖمّمؾ، وزمٚمٔمٛمك ايم٘م٣مدم فمٌَده احلًٝم٤م: 

ْؾ فَمعَم اهلليِ  ـْ َيَتَقىمي مهقََمف ونمٚمقَمف، وأطمص َمـ ذيمؽ أٞمف احلًٝم٤ُم يمٙمٚمتقىمٙمكم: ﴿َوََم

ٌُُف﴾) ًْ  .( : أي: ىم٣مهمٝمف أَمقر ديٛمف ودٞمٝم٣مه1هَمُٜمَق ضَم

وهق ايمذي أومقايمف رؾمد، وأهمٔم٣ميمف رؾمد، وهق َُمْرؾمد احل٣مئريـ دم ايمْمريؼ ايمرؾمٝمد: 

احلز، وايمّم٣ميمكم دم ايمْمريؼ اظمٔمٛمقي، همغمؾمد اخلْٙمؼ زمام ذفمف فمعم أيمًٛم٥م رؽمٙمف 
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َمـ اهلداي٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م، ويرؾمد فمٌده اظم٠مَمـ، إذا طمّمع يمف، وأطمٙمص فمٚمٙمف، 

ه يمٙمٝمنى، وصمٛميٌف   ايمُٔمْنى.أرؾمده إلم مجٝمع َمِم٣محلف، ويني

زممْمفمف،  -سمٔم٣ملم  -احلَ٘مؿ، ايمٔمدل: ايمذي إيمٝمف احل٘مؿ دم ىمؾ رء، همٝمح٘مؿ 

ويٌكم يمٔم٣ٌمده مجٝمع ايمْمرق ايمتل حي٘مؿ هب٣م زمكم اظمتخ٣مصٚمكم، ويٖمِمؾ زمكم 

ـَ ايمْمُرق ايمٔم٣مديم٥م احل٘مٝمٚم٥م، وحي٘مؿ زمكم ايمٛم٣مس همٝمام اطمتٙمٖمقا همٝمف،  اظمتٛم٣مزفمكم، َم

ٜمؿ َمٛمٜم٣م َم٣م سمٗمتّمٝمف وحي٘مؿ همٝمٜمؿ زمٟمضم٘م٣مم ايمٗمّم٣مء وايمٗمدر، همٝمجري فمٙمٝم

ضم٘مٚمُتف، ويّمع إؾمٝم٣مء َمقاؤمٜم٣م، ويٛمزهل٣م َمٛم٣مزهل٣م، ويٗميض زمٝمٛمٜمؿ يقم اجلزاء 

واحل٣ًمب، همٝمٗميض زمٝمٛمٜمؿ زم٣محلؼ، وحيٚمده اخلالئؼ فمعم ضم٘مٚمف ضمتك َمـ وم٢م 

 فمٙمٝمٜمؿ زم٣ميمٔمذاب ئمؼمهمقن يمف زم٣ميمٔمدل، وأٞمف مل يٓمٙمٚمٜمؿ َمثٗم٣مل ذرة.

وس ايمًالم: وهق اظمٔمٓمؿ اظمٗمدس فمـ ىمؾر فمٝم ٤م، ايم٣ًممل َِمـ ىمؾر َٞمْٗمص، وَمـ ايمُٗمدُّ

أن ي٘مقن يمف َمثؾ أو ىمٖمق أو ٞمد أو ؽَمِٚمل: وذيمؽ يم٘ماميمف وىمامل أؽمامئف احلًٛمك 

 وصٖم٣مسمف ايمٔمعم.

ايمٖمت٣مح: ايمذي همتح زمٟمضم٘م٣مَمف ايمٗمدري٥م وايمممفمٝم٥م واجلزائٝم٥م، همممع ايمممائع، وؽمـ 

يمٔم٣ٌمده إضم٘م٣مم وايمقؽم٣مئؾ وايمْمرق ايمتل هيتدون هب٣م إلم مجٝمع َمٛم٣مهمٔمٜمؿ 

ؽُمؾ وأسم٣ٌمفمٜمؿ وزمكم أفمدائٜمؿ، همٝم٘مرم ايمرؽمؾ وَمِم٣محلٜم ؿ، وحي٘مؿ زمكم ايمرُّ

وأسم٣ٌمفمٜمؿ دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة، وهيكم أفمداءهؿ، وي٘مقن هذا أىمػم ديمٝمؾ فمعم أن 

 ه٠مٓء فمعم احلؼ، وأويمئؽ فمعم ايم٣ٌمؿمؾ.
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ـْ  ايمٖمت٣مح: ايمذي يٖمتح يمٔم٣ٌمده ايمرمح٥م وايمػمىم٣مت: وم٣مل سمٔم٣ملم: ﴿ ََم٣م َيْٖمَتِح اهلليُ يمِٙمٛمي٣مِس َِم

ـْ زَمْٔمِدِه ﴾)َرمْحَ  ْؽ هَماَل َُمْرؽِمَؾ يَمُف َِم ًِ ٣م َوََم٣م ُيْٚم َؽ هَلَ ًِ
ْ  (.٥1ٍم هَماَل مُم

ايمٖمت٣مح: ايمذي يٖمتح يمٔمٌده اظم٠مَمـ أزمقاب اظمٔم٣مرف، وضمالوة اإليامن، وهور 

 ايمٝمٗمكم، وؽمٜمقيم٥م ايمْم٣مفم٣مت، وسمٝمًغم ايمٗمرزم٣مت.

ٖمف ايمٖمت٣مح: ايمذي يٖمتح يمٔم٣ٌمده َمٛم٣مهمع ايمدٞمٝم٣م وايمديـ، همٝمٖمتح ظمـ اطمتِمٜمؿ زمٙمْم

وفمٛم٣ميتف أومٖم٣مل ايمٗمٙمقب، ويُدر فمٙمٝمٜم٣م َمـ اظمٔم٣مرف ايمرزم٣مٞمٝم٥م، واحلٗم٣مئؼ اإليامٞمٝم٥م َم٣م 

يِمٙمح أضمقاهل٣م وسمًتٗمٝمؿ زمف فمعم ايمٌماط اظمًتٗمٝمؿ، ويٖمتح يمٔم٣ٌمده أزمقاب ايمرزق 

وؿمرق إؽم٣ٌمب، وهيٝمئ يمٙمٚمتٗمكم َمـ إرزاق وأؽم٣ٌمهب٣م َم٣م ٓ حيتًٌقن، وئمْمل 

 هلؿ إَمقر ايمٔمًغمة، ويٖمتح هلؿ اظمتقىمٙمكم همقق َم٣م يْمٙمٌقن وي٠مَمٙمقن، ويٝمن

 (.1إزمقاب اظمٕمٙمٗم٥م  )
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٣ٌَمُح دِم  ٣ٌَمٌح اظمِِْْم َْرِض ََمَثُؾ ُٞمقِرِه ىَمِٚمُْمَ٘م٣مٍة همِٝمَٜم٣م َِمِْم ْٕ اَمَواِت َوا ًي ايمٛمقر: ) اهلليُ ُٞمقُر ايم

٣ٌَمَرىَم٥ٍم َزْيتُ  يٌّ ُيقوَمُد َِمـ ؾَمَجَرٍة َمُّ ٣َم ىَمْقىَم٤ٌم ُدرر صَم٣مصَم٥ُم ىَمَٟمهني وِمٝمي٥ٍم ُزصَم٣مصَم٥ٍم ايمزُّ ٓي َذْ قَٞم٥ٍم 

ُف َٞم٣مٌر  ٞمُّقٌر فَمعَمٰ ُٞمقٍر هَيِْدي اهلليُ يمِٛمُقِرِه ََمـ  ًْ ًَ ْ ْ مَت َٓ نَمْرزمِٝمي٥ٍم َيَ٘م٣مُد َزْيُتَٜم٣م ُييِضُء َويَمْق مَل َو

ٍء فَمٙمِٝمٌؿ(  ٙمٛمي٣مِس َواهلليُ زمُِ٘مؾر َرْ
ََْمَث٣مَل يمِ ْٕ ُب اهلليُ ا  (، 1)َيَُم٣مُء َوَيْيِ

ب اظم٠مَمٛمكم، وزمٛمقره اؽمتٛم٣مرْت صمٛم٣مت ايمٛمٔمٝمؿ، ضِمَج٣مزُمُف وزمٛمقره اؽمتٛم٣مرْت ومٙمق

ـْ طَمْٙمِٗمِف ) ُه َِم ٌَُح٣مُت َوصْمِٜمِف ََم٣م اْٞمَتَٜمك إيَِمْٝمِف زَمٌَمُ ضَْمَروَم٦ْم ؽُم َٕ  (.1)( 0ايمٛمُّقُر يَمْق ىَمَُمَٖمُف 

                                                 





 

 

203 

 املقدمة/ التنهيد للدخول يف الصفات/ صفة اليقني باهلل تعاىل

ٍد َوشَمٛم٣َمٍء َومَتِْجٝمٍد، َويمَِذيمَِؽ ىَم٣مَٞم٦ْم ضُم       َٜم٣م َأؽْماَمُء ََمْدٍح َومَحْ ٛمَك، َأؽْماَمُؤُه ىُمٙمُّ ًْ

َٜم٣م ضِمْ٘مَٚم٥ٌم  َٜم٣م ُٞمُٔمقُت صَماَلٍل، َوَأهْمَٔم٣ميُمُف ىُمٙمُّ َٜم٣م ِصَٖم٣مُت ىَماَمٍل، َوُٞمُٔمقسُمُف ىُمٙمُّ َوِصَٖم٣مسُمُف ىُمٙمُّ

٥ٌم َوََمِْمَٙمَح٥ٌم َوفَمْدٌل.   َوَرمْحَ

ٌَِِمغَمِة إيَِمٝمْ       ـْ َرآُه زمَِٔمكْمِ ايْم ـْ خَمُْٙمقوَم٣مسمِِف َدالٌّ فَمَٙمْٝمِف، َوَُمْرؾِمٌد ظمَِ ٍء َِم  ِف.ىُمؾُّ َرْ

٣مَن ؽُمًدى فَم٣مؿماًِل،      ًَ ْٞم َٓ سَمَرَك اإْلِ َْرَض َوََم٣م زَمْٝمٛمَُٜماَم زَم٣مؿماًِل، َو ْٕ اَمَواِت َوا ًي ُٙمِؼ ايم مَلْ خَيْ

ُٙمقا زمُُِمْ٘مِرَه٣م  ٌََغ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ٞمَِٔمَٚمُف يمَِٝمَتَقؽمي ٣ٌَمَدسمِِف، َوَأؽْم ْٙمَؼ يمِِٗمَٝم٣مِم سَمْقضِمٝمِدِه َوفِم زَمْؾ طَمَٙمَؼ اخْلَ

 اََمتِِف.إلَِم ِزَي٣مَدِة ىَمرَ 

ُؿ      َع هَلُ َي٣مِت، َوَٞمقي ْٔ ُؿ ا َف هَلُ هَم٣مِت، َوَسي ٣ٌَمِدِه زمَِٟمْٞمَقاِع ايمتئَمرُّ َف إلَِم فِم سَمَٔمري

ـْ فَمْٜمِدِه  زَْمَقاِب، َوََمدي زَمْٝمٛمَُف َوزَمْٝمٛمَُٜمْؿ َِم ْٕ ـْ مَجِٝمِع ا ٌيتِِف َِم ِت، َوَدفَم٣مُهْؿ إلَِم حَمَ َٓ َٓ ايمدر

٣ٌَمِب، هَمٟمَ  ؽَْم ْٕ ٣ٌَميمَِٕم٥َم، َأهَم٣مَض َأوْمَقى ا َتُف ايْم ٣مزمَِٕم٥َم، َوَأوَم٣مَم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ضُمجي ًي سَمؿي فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ٞمَِٔمَٚمُف ايم

َتُف سَمْٕمٙم٤ُِم  ٌَُف: َأني َرمْحَ ـَ ايْم٘مَِت٣مَب ايميِذي ىَمَت ٥َم، َوَوٚمي مْحَ ِف ايمري ًِ  فَمَٙمْٝمِٜمُؿ ايمٛمرْٔمَٚم٥َم، َوىَمَت٤َم فَمعَم َٞمْٖم

ٌَُف، ووٚمـ ايم٘مت٣مب ايمذي ىمتٌف أن رمح  تف سمٕمٙم٤م نمّمٌف همٜمق فمٛمده همقق فمرؾمف.نَمَّم
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      اَمَواِت َوإَْرِض ىُمؾي َيْقٍم ُهَق دِم ؾَمْٟمٍن ًي ـْ دِم ايم َٟميُمُف ََم ًْ (: يٕمٖمُر ذٞم٣ًٌم 1) َي

ويٖمرُج مه٣ًم وي٘مُمُػ ىمرزم٣ًم، وجيػُم ىمنًا، ويٕمٛمك همٗمغمًا، وئمٙمُؿ صم٣مهاًل، وهيدى 

، وُيُمٌع صم٣مئٔم٣ًم، وي٘مًق و٣مًٓ، ويرؾمُد ضمغماٞم٣ًم، ويٕمٝم٧م هلٖم٣مٞم٣ًم، ويٖمؽ فم٣مٞمٝم٣مً 

فم٣مري٣ًم، ويُمٖمك َمريّم٣ًم وئم٣مذم َمٌتعم، ويٗمٌؾ سم٣مئ٣ًٌم، وجيزى حمًٛم٣ًم، ويٛمٌم 

ـُ طم٣مئٖم٣ًم ويرهمع  َمٓمٙمقَم٣ًم، ويٗمِمُؿ صم٣ٌمرًا، ويٗمٝمُؾ فمثرة، ويًؼُم فمقرًة، وي٠مَم

 أومقاَم٣ًم، ويّمع آطمريـ. 

َٓ َيٛم٣َمُم ) " َٓ َيٛمٌَِْٕمل يَمُف َأْن َيٛم٣َمَم ، خَيْ 1إِني اهلليَ  َط، َوَيْرهَمُٔمُف )(، َو ًْ (، ُيْرهَمُع 0ِٖمُض ايْمِٗم

ْٝمِؾ ضِمَج٣مزُمُف ايمٛمُّقُر،  ٌَْؾ فَمَٚمِؾ ايمٙمي ٌَْؾ فَمَٚمِؾ ايمٛميَٜم٣مِر، َوفَمَٚمُؾ ايمٛميَٜم٣مِر وَم ْٝمِؾ وَم إيَِمْٝمِف فَمَٚمُؾ ايمٙمي

ـْ طَمْٙمِٗمِف ) ُه َِم ٌَُح٣مُت َوصْمِٜمِف ََم٣م اْٞمَتَٜمك إيَِمْٝمِف زَمٌَمُ ضَْمَروَم٦ْم ؽُم َٕ   (.1يَمْق ىَمَُمَٖمُف 
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ْٝمَؾ َوايمٛميَٜم٣مَر، َأَرَأْيُتْؿ ََم٣م َأْٞمَٖمَؼ َُمٛمُْذ  " ٣مُء ايمٙمي َٓ َيِٕمٝمُّمَٜم٣م َٞمَٖمَٗم٥ٌم ؽَمحي إِني َيِٚمكَم اهلليِ ََمأْلَى 

ْ َيٛمُْٗمْص ََم٣م دِم َيِٚمٝمٛمِِف َوفَمْرؾُمُف فَمعَم اظم٣َْمِء َوزمَِٝمِدِه  ُف مَل َْرَض؟، هَم١مِٞمي ْٕ َٚمَقاِت َوا ًي طَمَٙمَؼ ايم

طُْمَرى ايْمَٖمْٝمُض  ْٕ ٌُْض َيْرهَمُع َوخَيِْٖمُض ا  (.1) "، َأِو ايْمَٗم

ََم٥ِم )     ( إَمقر زمٝمده، َمٔمٗمقدة زمٗمّم٣مئف 0ومٙمقب ايمٔم٣ٌمد وٞمقاصٝمٜمؿ زمٝمده، وَأزر

 وومدره.   

 يٚمًؽ ايمًامء أن سمٗمع فمعم إرض إٓ زم١مذٞمف، رهمع ايمًامء زمٕمغم فمٚمٍد سمروهن٣م. 

َْرُض  وَمْدِرهِ  ضَمؼي  اهلليَ وَمَدُروا )َوََم٣م    ْٕ ٌَّْمُتفُ  ٝمًٔم٣ممَجِ  َوا اَمَواُت  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  وَم ًي  َوايم

٣مٌت  ٌَْح٣مَٞمفُ  زمَِٝمِٚمٝمٛمِفِ  ََمْْمِقيي ىُمقَن( فَمامي  َوسَمَٔم٣ملَم  ؽُم  ُيمْمِ

ُؽ  ًِ اَمَواِت  ُيْٚم ًي ٌٍُع، فَمعَم  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  ايم ََرِوكمَ  ُأْص ْٕ ٌٍُع، فَمعَم  َوا ٣ٌَمَل  ُأْص  َواجْلِ

َجرَ  ٌٍُع، فَمعَم  َوايمُمي ٌٍُع، فَمعَم  َوايمثيَرى ٣مءَ َواظمَْ  ُأْص ْٙمِؼ  َوؽَم٣مِئرَ  ُأْص ٌٍُع، فَمعَم  اخْلَ  شُمؿي  ُأْص

ـي  ُه ٌي٣مُر، اهلليُ..أيـ َمٙمقك إرض.. َأَٞم٣م َأَٞم٣م اظمَْٙمُِؽ، َأَٞم٣م: هَمَٝمُٗمقُل  هَيُزُّ ، َأَٞم٣م اجْلَ ُ  َأَٞم٣م اظمَُْتَ٘مػمر

 ايْمَ٘مِريُؿ. َأَٞم٣م ايْمَٔمِزيُز، َأَٞم٣م اظمَْٙمُِؽ،
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ايمدٞمٝم٣م ومل سمُؽ ؾمٝمئ٣ًم .. وأٞم٣م ايمذي ُأفمٝمده٣م ىمام زمدأهت٣م .. أٞم٣م ايمذي زمدأت 

 هم٣ميمًاموات ايمًٌع دم ىمٖمف ىمخرديم٥ٍم دم ىمػ أضمدىمؿ.

ويمق أن اخلٙمؼ ىمٙمٜمؿ َمـ أوهلؿ إلم آطمرهؿ وم٣مَمقا صٖم٣ًم واضمدًا َم٣م أضم٣مؿمقا زم٣مهلل 

 فمز وصمؾ.

ٜمؿ وصمٛميٜمؿ،  ًَ يمق أن أهَؾ ؽمٚمقاسمِِف، وأهَؾ أرِوِف، وأوَل طمٙمِٗمِف وآطمَرهؿ، وإٞم

 قا فمعم أسمٗمك ومٙم٤ِم رصمٍؾ َمٛمٜمؿ، َم٣م زاد ذيمؽ دم َمٙم٘مِف ؾمٝمًئ٣م.ىم٣مٞم

ٜمؿ وصِمٛميٜمؿ، ىم٣مٞمقا فمعم أهمجِر ومٙم٤ِم رصمٍؾ       ًي ويمق أني أوَل طمٙمٗمِف وآطمَرهؿ، وإٞم

 َمٛمٜمؿ، َم٣م ٞمٗمَص ذيمؽ َمـ َمٙم٘مِف ؾمٝمًئ٣م. 

ٜمؿ وصِمٛميٜمؿ، وضمٝميُٜمؿ وَمٝمرتٜمؿ، ىم٣مٞمقا     ًَ ويمق أن أهَؾ ؽمٚمقاسمِِف، وأهؾ أرِوِف، وإٞم

 جر ومٙم٤ِم رصمٍؾ َمٛمٜمؿ، َم٣م ٞمٗمص ذيمؽ َمـ َمٙم٘مِف ؾمٝمًئ٣م.    فمعم أهم

ٜمؿ وصمٛميٜمؿ، وضمٝميُٜمؿ وَمٝمرتٜمؿ،     ًَ ويمق أن أهَؾ ؽمٚمقاسمف، وأهَؾ أروف، وإٞم

ورؿَمٌٜمؿ وي٣مزمًِٜمؿ، وم٣مَمقا دم صٔمٝمٍد واضمٍد، همًٟميمقه همٟمفمْمك ىمالًّ َمٛمٜمؿ َمًٟميمَتُف، َم٣م 

 إذا ُأدطمؾ ايمٌحر ( . ٞمٗمَص ذيمؽ مم٣م فمٛمَدُه َمثٗم٣مَل ذرٍة )  إٓي ىمام يٛمٗمص اظمَخٝمط 

      ٘مِٝمُؿ َْرِض َوُهَق ايْمَٔمِزيُز احْلَ ْٕ اَمَواِت َوا ًي  (1.)َويَمُف اظمََْثُؾ إفَْمعَم دِم ايم

ٓ َمٔمٗم٤م حل٘مٚمف وٓ راد يمٗمّم٣مئف .. َمتٔم٣مٍل يمٝمس رء أفمعم َمٛمف .. ٓ  اهلل      

 وزير يمف.. ٓ ود ٞمد يمف .. ٓ َم٣ًمٍو يمف.. ٓ ؾمٌٝمف يمف.. ٓ ٞمٓمغم يمف.. ٓ َمثٝمؾ يمف.. ٓ

 يمف.. ىمٌغم وَم٣م دوٞمف صٕمغم.. ومقى وَم٣م دوٞمف ؤمٝمػ .. فمزيز وَم٣م دوٞمف ضمٗمغم .
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 اهلل صمؾ صماليمف .. أفمعم وأفمٓمؿ َمـ أن ٞمتخٝمٙمف.. ىمؾ َم٣م طمْمر زم٣ٌميمؽ هم٣مهلل      

 همقق ذيمؽ .. ٓ يٗم٣مرن زمٚمخٙمقق .

 ىمؾ رء طم٣موع َٕمره .. وىمؾ رء ؿم٣مئع َٕمره .. وىمؾ رء طم٣مؾمع يمف .    

فمز ىمؾ ذيمٝمؾ.. نمٛمك ىمؾ همٗمغم.. َمٕمٝم٧م ىمؾ َمٙمٜمقف.. َمٖمرج فمـ ىمؾ     

 َم٘مروب. . ىمٛمز ايمٖمٗمراء .. ضمِمـ ايمّمٔمٖم٣مء .. أَم٣من اخل٣مئٖمكم.

 ؽمٚمٝمع فمٙمٝمؿ .. ؽمٚمٝمع زمِمغم.. ؽمٚمٝمع طمٌغم.. واضمد ٓ يتٔمدد.. أضمد ٓ يتٌٔمض .       

 ٓ يًٟمل فمٛمف َمتك ىم٣من ؟ ٕٞمف هق طم٣ميمؼ ايمزَم٣من واظم٘م٣من .. وهق ايمذي اهلل      

َرْت * َوإَِذا  زمدأ ٞمٓم٣مم ايم٘مقن وهق ايمذي يٛمٜمل ٞمٓم٣مم ايم٘مقن  ْٚمُس ىُمقر إَِذا ايمُمي

 (1.)ايمٛمُُّجقُم اْٞمَ٘مَدَرْت 

 وظم٣م يٛمتٜمل ٞمٓم٣مم ايمزَم٣من يٌدأ ٞمٓم٣مم أهؾ اجلٛم٥م ) ي٣م أهؾ اجلٛم٥م طمٙمقٌد زمال َمقت (.     

ـْ فُمٌَِد، وأضمؼ َمـ مُحِ   اهلليُ       ـْ ُذىمَِر، َوَأضَمؼُّ ََم َد، وأولم ََمـ ؾُم٘مِر ، َأضَمؼُّ ََم

ـْ َأفْمَْمك ،  ـْ ؽُمِئَؾ، َوَأْوؽَمُع ََم ـْ ََمَٙمَؽ، َوَأصْمَقُد ََم ـِ ازْمُتِٕمَل، َوَأْرَأُف ََم َوَأْٞمٌَمُ ََم

وأفمٖمك َمـ ومدر، وَمٕمٖمرسمف فمـ فمزسمف، وَمٛمٔمتف فمـ ضم٘مٚمتف، وَمقآسمف فمـ إضم٣ًمٞمف 

 وزمره وفمْمٖمف وىمرَمف ورمحتف. 

يَؽ يَمف اهلل    َٓ َذِ َٓ ٞمِدي يَمُف، وايمٕمٛمك همال ـمٜمغم يمف، وايمِمٚمُد هق اظمَْٙمُِؽ  ، َوايْمَٖمْرُد 

َهْؾ سَمْٔمَٙمُؿ يَمُف   همال ويمد  يمف، وٓ ضم٣مصم٥م يمف، وايمٔمقم همال ؾمٌٝمف يمف، وٓ ؽمٚمل يمف

  (0. )ؽَمِٚمّٝم٣ًم 
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ٓي َوصْمَٜمف ، وىمؾ َمٙمؽ زائؾ إٓ َمٙم٘مف، وىمؾ ـمؾ  وم٣ميمص  إٓ      ٍء َه٣ميمٌِؽ إِ ىُمؾُّ َرْ

 إٓ همّمٙمف .   ـمٙمف.. وىمؾ همّمؾ َمٛمٗمْمع 

ٓي زمِِٔمْٙمِٚمف وضم٘مٚمتف..ُيَْم٣مُع هَمَٝمُْمُ٘مُر..       ـْ ُئْمٍَم إِ ٓي زم١ِمِْذٞمِِف ورمحتف، َويَم ـْ ُيَْم٣مَع إِ يَم

 َوُئْمٍَم هَمٝمتج٣موز وَيْٕمِٖمُر  . 

  : ىُمؾُّ ٞمِْٔمَٚم٥ٍم َِمٛمُْف هَمّْمٌؾ .. َوىُمؾُّ ٞمِْٗمَٚم٥ٍم َِمٛمُْف فَمْدٌل      

  ؽمٔمل يمديف  و٣مئـعىمال وٓ َم٣م يمٙمٔم٣ٌمد فمٙمٝمف ضمؼ واصمـ٤م   

 زمٖمّمٙمف وهق ايم٘مريؿ ايمقاؽمـع إن  فمذزمقا همٌٔمديمف وإن ٞمٔمٚمقا    

َأوْمَرُب ؾَمِٜمٝمٍد، َوَأْدَٞمك ضَمِٖمٝمٍظ، ضِم٣مْل ُدوَن ايمٛمٖمقس، َوَأطَمْذَت زم٣ِميمٛميَقايِص،     

ُّ فِمٛمَْده فَمالٞمِ  صَم٣مُل، وايْمُٗمُٙمقُب يَمف َُمْٖمِّمَٝم٥ٌم َوايمنر ْٔ َخ ا ًِ شَم٣مَر، َوُٞم ْٔ ٦ٌَْم ا َٝم٥ٌم، َوىَمَت

ْع،  ـُ ََم٣م َذَ ي ْم، َوايمدر َراُم ََم٣م ضَمري الُل ََم٣م َأضْمَؾ  َواحْلَ وايمٕمٝم٤م فمٛمده ؾمٜم٣مدة، واحْلَ

ضِمٝمُؿ. ُءوُف ايمري ٌُْده ، َوهق اهلليُ ايمري ٌُْد فَم ْٙمُؼ طَمْٙمُٗمف، َوايْمَٔم  َوإََْمُر ََم٣م وَم٢َم، َواخْلَ

 يٗمقل يمف ىمـ همٝم٘مقن.فمْم٣مؤه ىمالم وفمذازمف ىمالم .. إٞمام أَمره إذا أراد ؾمٝمئ٣ًم أن    

  ٌَْؾ َأْن سَمٛمَْٖمَد ىَمٙماَِمُت َريبر َويَمْق ٌَْحُر وَم ٌَْحُر َِمَدادًا يمَِ٘مٙماَِمِت َريبر يَمٛمَِٖمَد ايْم وُمْؾ يَمْق ىَم٣مَن ايْم

  (1. )صِمْئٛم٣َم زمِِٚمْثٙمِِف ََمَددًا 

ٌَْحر َِمَداًدا يمِْٙمَٗمَٙمِؿ ايميِذي ُيْ٘مَت٤م زمِفِ  د يَمْق ىَم٣مَن ََم٣مء ايْم ىَمٙماَِمت اهللي  وُمْؾ َي٣م حُمَٚمي

ٌْؾ َأْن َيْٖمُرغ ىمَِت٣مزَم٥م َذيمَِؽ  ٌَْحر وَم ايمي٥م يَمٛمَِٖمَد ايْم َويَمْق صِمْئٛم٣َم زمِِٚمْثٙمِِف  َوضُمْ٘مٚمف َوآَي٣مسمف ايمدي

٣م ظم٣ََم َٞمِٖمَدْت  ََمَدداً  ا زُمُحقر مَتُّدُه َوُيْ٘مَت٤م هِبَ ٌَْحر آطَمر شُمؿي آطَمر َوَهُٙمؿي صَمرًّ َأْي زمِِٚمْثِؾ ايْم
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ٌَْحُر   :اَم وَم٣مَل سَمَٔم٣ملَم ىَمٙماَِمت اهللي ىمَ  ـْ ؾَمَجَرٍة َأوْمالٌم َوايْم َْرِض َِم ْٕ اَم دِم ا َويَمْق َأٞمي

ٌَْٔم٥ُم َأزْمُحٍر ََم٣م َٞمِٖمَدْت ىَمٙماَِمُت اهلليِ إِني اهلليَ فَمِزيٌز ضَم٘مِٝمٌؿ  ـْ زَمْٔمِدِه ؽَم ُه َِم   (1.)َيُٚمدُّ

٣ٌَمد ىُمّٙمٜمْؿ دِم فِمْٙمؿ اهللي ىَمَٗمْْمرَ       ٌُُحقر ىُمّٙمَٜم٣م َووَمْد َأْٞمَزَل اهللي هَمِٔمْٙمؿ ايْمِٔم ـْ ََم٣مء ايْم ِة َِم

ٌَْؾ َأْن سَمٛمَْٖمَد ىَمٙماَِمُت َريبر  َذيمَِؽ  ٌَْحُر وَم ٌَْحُر َِمَدادًا يمَِ٘مٙماَِمِت َريبر يَمٛمَِٖمَد ايْم وُمْؾ يَمْق ىَم٣مَن ايْم

  (1.)َويَمْق صِمْئٛم٣َم زمِِٚمْثٙمِِف ََمَددًا 

ٌُُحقر      ْت َيُٗمقل يَمْق ىَم٣مَٞم٦ْم سمِْٙمَؽ ايْم ْٞمَ٘مَنَ َٓ َجر ىُمّٙمف َأوْماَلم  َِمَداًدا يمَِ٘مٙماَِمِت اهللي َوايمُمي

ء.  َٓ ُيْٖمٛمِٝمَٜم٣م َرْ ٌَْحر َوزَمِٗمَٝم٦ْم ىَمٙماَِمت اهللي وَم٣مئَِٚم٥م  وَْماَلم َوهَمٛمَِل ََم٣مء ايْم ْٕ  ا

إلم أن سمٛمٗميض ايمدٞمٝم٣م أومالم  يمق أن أؾمج٣مر إرض َمٛمذ أن طمٙمٗمٜم٣م اهلل      

متده َمـ زمٔمده َمدادًا يمت٘منت إومالم وهمٛمٝم٦م  وايمٌحر َمـ وراءه ؽمٌٔم٥م أزمحر

وم٣مئٚم٥م ٓ يٖمٛمٝمٜم٣م رء، وىمٝمػ سمٖمٛمك ىمٙمامسمف صمؾ  وهمٛمل اظمداد وزمٗمٝم٦م ىمٙمامت اهلل 

 وفمال وهك ٓ زمداي٥م هل٣م وٓ هن٣مي٥م .

َتْمِٝمع َأْن      ًْ َٓ َي َني َأضَمًدا 
ِٕ هم٣مظمخٙمقق هق أضمؼ زم٣ميمٖمٛم٣مء ٕٞمف يمف زمداي٥م ويمف هن٣مي٥م، 

 َٓ ر وَمْدره َو ٌَِٕمل ضَمتيك َيُ٘مقن ُهَق ايميِذي ُيْثٛمِل فَمعَم َٞمْٖمًف ىمام ُيَٗمدر  ُيْثٛمِل فَمَٙمْٝمِف ىَماَم َيٛمْ

َؽ ) "دم ايمدفم٣مء : وم٣مل  ًِ  (.0َٓ ُٞمْحيِص شَمٛم٣َمًء فَمَٙمْٝمَؽ ، َأْٞم٦َم ىَماَم َأشْمٛمَْٝم٦َم فَمعَم َٞمْٖم

إِني َرزّمٛم٣َم ىَماَم َيُٗمقل َوهَمْقق ََم٣م َٞمُٗمقل
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 البيان الثاين
ضتع تى  ضبتيميهضصفةضكف ض

  إن مجٝمع ايمٖمقز وايمٖمالح زمٝمد اهلل صمؾ صماليمف واهلل فمٛمده طمزائـ ىمـؾ رء طمـ٣ميمؼ

إؾمٝم٣مء وَمٌمف إضمقال يٖمٔمؾ َم٣م يُم٣مء زمٗمدرسمف وٓ حيت٣مج ٕضمد َمــ طمٙمٗمـف 

 .وهق ايمِمٚمد

 ايمٖمقز وايمٖمالح يمٝمس زم٣مظم٣مل ايمٖمقز وايمٖمالح زمٝمد اهلل. 

 اهلل ايمٖمقز وايمٖمالح يمٝمس زم٣ميمتج٣مرة ايمٖمقز وايمٖمالح زمٝمد. 

 ايمٖمقز وايمٖمالح يمٝمس زم٣ميمزرافم٥م، ايمٖمقز وايمٖمالح زمٝمـد اهلل، ومـ٣مل اهلل سمٔمـ٣ملم

(1) َوََمـ ُيْمِِع اهلليَ َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقًزا فَمٓمِٝماًم 

 .مجٝمع أؽم٣ٌمب ايمٔمزة دم ايمٔم٣ممل ىمٙمف َم٣م متٙمؽ ذره َمـ ايمٔمزة وٓ متٙم٘مٜم٣م أزمد أزم٣مد 

 ٔمزة هق اهلل صمؾ صماليمف.َم٣ميمؽ ايمٔمزة وطم٣ميمؼ ايمٔمزة دم أؽم٣ٌمب ايم 

 َم٣م متٙمؽ ذره َمـ ايمذيم٥م وٓ متٙم٘مٜم٣م أزمد أزم٣مد.مجٝمع أ 

 هق اهلل صمؾ صماليمف. ،َم٣ميمؽ ايمذيم٥م وطم٣ميمؼ ايمذيم٥م دم أؽم٣ٌمب ايمذيم٥م 

  مجٝمع أؽم٣ٌمب احلٝم٣مة دم ايمٔم٣ممل ىمٙمف َم٣م متٙمؽ ذرة َمـ احلٝم٣مة وٓ متٙم٘مٜمـ٣م أزمـد أزمـ٣مد

 . أؽم٣ٌمب احلٝم٣مة هق اهلل صمؾ صماليمفَم٣ميمؽ احلٝم٣مة وطم٣ميمؼ احلٝم٣مة دم
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  زمـد أزمـ٣مد أمجٝمع أؽم٣ٌمب اظمقت دم ايمٔم٣ممل ىمٙمف َم٣م متٙمؽ ذره َمــ اظمـقت وٓ متٙم٘مٜمـ٣م

ٍء َم٣ميمؽ اظمقت وطم٣ميمؼ اظمقت دم أؽم٣ٌمب اظمقت هق اهلل صمؾ صماليمف اهلليُ طَمـ٣ميمُِؼ ىُمـؾر َرْ

ءٍ  ىُمؾر  فَمعَمٰ  َوُهقَ  َوىمِٝمٌؾ  َرْ

  يٖمٔمؾ ؾمٝمئ٣ًم ،َمثاًل :ىمؾ نمغم اهلل زمٕمغم اهلل ٓ 

 ايمُمٚمس زمدون اهلل: ٓ سمًتْمٝمع أن سمٔمْمك احلرارة وايمّمقء. -

 وايمٔمكم زمدون اهلل: ٓ سمًتْمٝمع أن سمٌٌم. -

 وإذن زمدون اهلل : ٓ سمًتْمٝمع أن سمًٚمع. -

 وايمٙم٣ًمن زمدون اهلل: ٓ يًتْمٝمع أن يت٘مٙمؿ. -

 وإٞمػ زمدون اهلل: ٓ يًتْمٝمع أن يُمؿ -

 ُمك.وايمرصمؾ زمدون اهلل : ٓ سمًتْمٝمع أن مت -

 وايمٝمد زمدون اهلل: ٓ سمًتْمٝمع أن سمٌْمش. -

 وايمْمٔم٣مم زمدون اهلل: ٓ يًتْمٝمع أن ئمْمك ايمُمٌع. -

 واظم٣مء زمدون اهلل: ٓ يًتْمٝمع أن ئمْمك ايمري.  -

 وايمًح٣مب زمدون اهلل: ٓ ُئمْمل اظمْمر. -

 وايمُمجر زمدون اهلل: ٓ ئمْمل ايمثٚمر. -

 وايمٛمحؾ زمدون اهلل: ٓ ُئمْمل ايمٔمًؾ . -

 : ٓ ُئمْمل ايمٙمٌـ.واجل٣مَمقس وايمٌٗمر زمدون اهلل -

 وإرض زمدون اهلل: ٓ سُمٔمْمل ايمزرع . -
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 وايمدواء زمدون اهلل: ٓ ئمْمل ايمُمٖم٣مء. -

 وايمٛمقم زمدون اهلل: ٓ ُئمْمل ايمراضمـ٥م. -

 وايمٛم٣مر زمدون اهلل: ٓ حتــرق. -

 وإؾمٝم٣مء زمدون اهلل: ٓ سمٗميض احلقائ٨م. -

 وايمً٘مكم زمدون اهلل: ٓ سمذزمح. -

 وايمٌحر زمدون اهلل: ٓ يٕمرق.  -

 ٕؾمٝم٣مء زمدون اهلل ٓ سمًتْمٝمع أن سمٖمٔمؾ رء:وه٘مذا ىمؾ ا 

 اظم٣مل ٓ يٖمٔمؾ رء، ايمذي يٖمٔمؾ هق اهلل. -

 ايمتج٣مرة ٓ سمٖمٔمؾ رء، ايمذي يٖمٔمؾ هق اهلل. -

 ايمِمٛم٣مفم٥م ٓ سمٖمٔمؾ رء، ايمذي يٖمٔمؾ هق اهلل. -

 احل٘مقَم٥م ٓ سمٖمٔمؾ رء، ايمذي يٖمٔمؾ هق اهلل. -

 يمٗم٣ٌمئؾ ٓ سمٖمٔمؾ رء، ايمذي يٖمٔمؾ هق اهلل.ا -

 ، ايمذي يٖمٔمؾ هق اهلل.ايمًالح ٓ يٖمٔمؾ رء -

واهلل زمٕمغم نمغمه يٖمٔمؾ ىمؾ رء.. يٖمٔمؾ َمـ٣م يُمـ٣مء فمـعم ايمقصمـف ايمـذي يُمـ٣مء دم  -

وٓ حيتـ٣مج ٕضمـٍد َمــ طمٙمٗمـف وهـق  ايمقوم٦م ايمذي يُم٣مء زمٗمدرسمف وضمده 

 (.1ايمِمٚمد )
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ــد اهلل - ــاموات فمٛم ــزائـ ايمً ــزائـ اهلل: طم ــؾ رء دم طم ــد .ىم ــزائـ إرض فمٛم .طم

.طمزائـ ايمقيمد فمٛمد اهلل.. طمزائـ .٣ٌمل فمٛمد اهلل.طمزائـ اجل.اهلل..طمزائـ ايمٌح٣مر فمٛمد اهلل

 ايمًٔم٣مدة فمٛمد اهلل..طمزائـ ايمراضم٥م فمٛمد اهلل. 

. واهلل سمٔمـ٣ملم ومـ٣مدر فمـعم أن .ايمٔمًؾ يمٝمس َمـ ايمٛمحـؾ، ايمٔمًـؾ َمــ طمـزائـ اهلل -

ُئمْمٝمٛم٣م ايمٔمًؾ زم٣ميمٛمحؾ وزمدون ايمٛمحؾ، ويم٘مـ ايمٛمحؾ دم إفمْم٣مئـف ايمٔمًـؾ حمتـ٣مج 

 إلم اهلل.

ـ طمزائـ اهلل.. واهلل سمٔمـ٣ملم ومـ٣مدر فمـعم أن ُئمْمٝمٛمـ٣م ايمٙمٌـ يمٝمس َمـ ايمٌٗمر، ايمٙمٌـ َم -

 ايمٙمٌـ زم٣ميمٌٗمر وزمدون ايمٌٗمر، ويم٘مـ ايمٌٗمر دم إفمْم٣مئف ايمٙمٌـ حمت٣مج إلم اهلل.

ُئمْمٝمٛمـ٣م ايمثٚمر يمٝمس َمـ ايمُمجر، ايمثٚمر َمـ طمزائـ اهلل.. واهلل سمٔم٣ملم ومـ٣مدر فمـعم أن  -

 ايمثٚمر زم٣ميمُمجر وزمدون ايمُمجر، وايمُمجر ضمتك ُئمْمٝمٛم٣م ايمثٚمر حمت٣مج إلم اهلل.

ايمُمٖم٣مء يمٝمس َمـ ايمدواء، ايمُمٖم٣مء َمـ طمزائـ اهلل،) وإذا َمرو٦م همٜمـق يُمـٖمكم(،   -

ْٔمُٙمقمٍ  وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم  يُمُف إِٓي زمَِٗمَدٍر َمي ٛمُُف َوََم٣م ُٞمٛمَزر
ٍء إِٓي فِمٛمَدَٞم٣م طَمَزائِ ـ َرْ   َوإِن َمر

. وطمٙمؼ ايمٌحـ٣مر .اهلل طمٙمؼ ايمًاموات َمـ ايمٔمدم..وطمٙمؼ إرض َمـ ايمٔمدم -

 وطمٙمؼ اجل٣ٌمل َمـ ايمٔمدم... َمـ ايمٔمدم
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 البيان الثالث

 حعاىلاهلل بصفت اليمني  يف

 (   ) 
ٓي َأَٞمـ٣م ،:َمٔمٛمك ٓ إيمف إٓ اهلل( 1 َٓ إيَِمَف إِ ٛمِل َأَٞم٣م اهلليُ   إِٞمي

ٌُْديِن  هَم٣مفْم

حتٗمٝمؼ ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم ...ٓ إيمف إٓ اهلل( 2

 َمٗمِمد ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم ٓ إيمف إٓ اهلل( 3

إطمراج ايمٝمٗمكم ايمٖم٣مؽمد َمـ ايمٗمٙم٤م فمعم إؾمٝم٣مء، وإدطم٣مل ايمٝمٗمكم ايمِمـ٣مدق دم  _أ   

 ومٙمقزمٛم٣م فمعم اهلل وصٖم٣مسمف.

.. اظمخٙمـقق إلم اخلـ٣ميمؼ )ىمٝمػ يتٌدل ايمٝمٗمكم وايمٔمقاؿمػ وايمْمريـؼ َمــ :  _ب  

 .  ( وَمـ ايمدٞمٝم٣م إلم أطمرة.. ٝم٣مء إلم إفمامل ايمِم٣محل٥موَمـ إؾم

ٕن ىمؾ إٞم٣ًمن يٚمُمك حت٦م يٗمٝمٛمف همٔمٛمدَم٣م يتٌـدل ايمٝمٗمـكم َمــ إؾمـٝم٣مء واظمـ٣مل  -

وايمذه٤م واظمٛمِم٤م يٟميت دم ايمٗمٙم٤م ايمٝمٗمكم فمـعم ذات اهلل وومـدرة اهلل وطمـزائـ اهلل، 
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ٛمـ٣مر ٕن وفمٛمد ذيمؽ يرى ايمٛمٓم٣مم ايمٕمٝمٌل ويتٝمٗمـ فمعم ايمقفمد وايمقفمٝمد أي اجلٛمـ٥م وايم

 أفمعم وأذف ٓ جتتٚمع َمع ضم٤م ايمدٞمٝم٣م دم ومٙم٤ٍم واضمد .  صٖم٣مت اهلل 

ايمِمح٣مزم٥م ومٌؾ اإلؽمالم ىم٣من يٗمٝمٛمٜمؿ فمعم إصٛم٣مم ويم٘مـ ظم٣م ومـ٣ميمقا ٓ إيمـف إٓ اهلل  -

سمٌدل يٗمٝمٛمٜمؿ فمعم اهلل همٖمٜمٚمقا أن ىمؾ ايمدٞمٝم٣م ٓ رء.. واهلل ؽمـٌح٣مٞمف وسمٔمـ٣ملم ىمـؾ 

 رء. 

 وايمزرافم٥م ويم٘مـ ايمذي يرزمٝمٛم٣م هق اهلل.وأٞمٛم٣م ٓ ٞمؼمزمك َمـ ايمدىم٣من وايمقـمٝمٖم٥م  -

..  .. وايمِمـح٥م واظمـرض زمٝمـد اهلل  .. وايمذيم٥م زمٝمـد اهلل  ايمٔمزة زمٝمد اهلل   -

ـْ سَمَُم٣مُء َوسَمٛمْـِزُع وايمٕمٛمك وايمٖمٗمر زمٝمد اهلل  ُٜمؿي ََم٣ميمَِؽ اظمُْْٙمِؽ سُم٠ْميِت اظمُْْٙمَؽ ََم وُمِؾ ايمٙمي

ـْ سَمَُم٣مءُ  ـْ سَمَُم٣مُء َوسُمِٔمزُّ ََم ي ٍء  اظمُْْٙمَؽ مِم ـغْمُ إِٞميـَؽ فَمـعَم ىُمـؾر َرْ ـْ سَمَُم٣مُء زمَِٝمِدَك اخْلَ َوسُمِذلُّ ََم

 وَمِديرٌ 

-  ُِة اظمَْتكِم اُق ُذو ايْمُٗمقي زي  إِني اهلليَ ُهَق ايمري

احلٗمٝمٗم٥م َمـ طمزائـ اهلل ويم٘مـ  دم هلإؾمٝم٣مء ويم٘مـ  دمهم٣ميمٔمزة وايمٖمالح يمٝم٦ًم  -

َمث٣مل اإلٞم٣ًمن يٛمٓمر إلم احلٛمٖمٝم٥م هق يٓمــ أن  ايمٓم٣مهري٤ٌم اإلٞم٣ًمن ٓ يرى إٓ ايمً

َمـ اخلزان وىمـذيمؽ يٓمــ أن ايم٘مٜمرزمـ٣مء  يٟميتاظم٣مء َمـ احلٛمٖمٝم٥م ويم٘مٛمٜم٣م ؽم٤ٌم واظم٣مء 

َمـ ايمٙمٚم٥ٌم ويم٘مـ ايم٘مٜمرزم٣مء َمـ اظمحقل وه٘مذا اإلٞم٣ًمن يٛمٓمـر إلم احلٙمٝمـ٤م همـٝمٓمـ 

 .  َمـ طمزائـ اهلل   يٟميتأٞمف َمـ اجل٣مَمقس ويم٘مـ احلٙمٝم٤م 
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وايمرزمح يمٝمس َمـ ايمـدىم٣من  ـ إرض ويم٘مـ َمـ طمزائـ اهلل وايمٗمٚمح يمٝمس َم -

 .ويم٘مـ َمـ طمزائـ اهلل 

روب يٗمـقل ـايمٔمِم٣م ييب هب٣م ايمرصمـؾ ويم٘مــ اظمّمـ -إؽم٣ٌمب َمثؾ ايمٔمِم٣م  -

  .؟ سمييبيمٙمٔمِم٣م ٓ 

 .ييب هق ص٣مضم٤م ايمٔمِم٣م ايمذيايمٔمِم٣م ٓ سميب ويم٘مـ  -

  .ىمذيمؽ ايمُمٖم٣مء يمٝمس َمـ ايمدواء ويم٘مـ ايمُمٖم٣مء َمـ طمزائـ اهلل   -

  اهلل.َمقؽم٥م زمٔمد احلٙمٝم٤م سمٗمقل يمِم٣مضمٌٜم٣م ومؾ ٓ إيمف إٓ اجل٣م -

 ."ٓ إيمف إٓ اهلل "وايمدصم٣مصم٥م سمِمٝمح زمٔمد ووع ايمٌٝمّم٥م وسمٗمقل يمِم٣مضمٌٜم٣م ومؾ  -

 .زم٣مخل٣ًمرة زمدل ايمرزمح  همٝمٟميتزمٔم٘مس ايم٤ًٌم  يٟميتوايمدىم٣من أضمٝم٣مٞم٣ًم  -

  ايمْمٔم٣مم.وايمٔمالج مم٘مـ أضمٝم٣مٞم٣ًم ي٘مقن ؽم٣ًٌٌم يمزي٣مدة اظمرض وىمذيمؽ  -

احلٗمٝمٗم٥م َمــ أومـقى أؽمـ٣ٌمب  دمويم٘مـ  ،ر يٛمٗمص ايمدٞمٝم٣مايمٓم٣مه دماجلٜمد يمٙمديـ و -

ايمرزق 
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 البيـان الزابع

 حعاىل اهللبصفت اليمني  يف
َع٢ٓ ن١ًُ ايتٛحٝد

أن ٞمتٝمٗمـ زمٟمن اهلل وم٣مدر فمـعم ىمـؾ :( ال إله إال اهلل ) ايه١ًُ ايطٝب١ َكصد

ٙمقوم٣مت، زمدون إؽم٣ٌمب وأن ٞمتٝمٗمـ زمٟمن اظمخٙمقوم٣مت َمع مجٝمـع رء زمدون اظمخ

إؽم٣ٌمب ٓ يٗمدرون فمعم رء زمدون إرادة اهلل

 : ايتفصٌٝ
 إزايم٥م اجلقع زمدون ايمْمٔم٣مم وم٣مدر فمعم أن اهلل  -

 إزايم٥م ايمٔمْمش زمدون اظم٣مء ووم٣مدر فمعم -

 ووم٣مدر فمعم إفمْم٣مء ايمُمٖم٣مء زمدون ايمدواء -

 ووم٣مدر فمعم طمٙمؼ ايمثٚمر زمدون ايمُمجر -

 ووم٣مدر فمعم طمٙمؼ اإلٞم٣ًمن وسمرزمٝمتف زمدون ايمقايمديـ -

 ووم٣مدر فمعم إٞم٣ٌمت ايمٛم٣ٌمت زمدون اظمْمر -

 زمدون ايمٛم٣مر ءووم٣مدر فمعم إضمراق ايمًم -

 ىم٤ًم وأيؽم٤ٌم  أيووم٣مدر فمعم ومّم٣مء احلقائ٨م زمدون  -
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صقرة  دمصقرة ايمذيم٥م ووم٣مدر فمعم إٞمزال ايمذيم٥م  دمووم٣مدر فمعم إفمْم٣مء ايمٔمزة  -

 ايمٔمزة

صقرة  دمصقرة اهلالك، وفمعم إفمْم٣مء اهلالك  دمايمٛمج٣مة ووم٣مدر فمعم إفمْم٣مء  -

 ايمٛمج٣مة

 ووم٣مدر فمعم إفمْم٣مء ايمٕمٙم٥ٌم يمٖمئ٥م ومٙمٝمٙم٥م زمدون ايمًالح -

 صقرة اخلقف دمصقرة إَمـ، وإَمـ  دمووم٣مدر فمعم إسمٝم٣من اخلقف  -

 :وخالصة الكالم

ر وايمٛمٖمـع وإَمــ واخلـقف ـأن ايمٔمزة وايمذيم٥م واظمرض وايمِمح٥م وايمّمـ

وايمٖمـتح واهلزيٚمـ٥م وايمّمـحؽ وايمٌ٘مـ٣مء وايمٖمٗمـر وايمٕمٛمـك  وايمِمٙمح واحلرب

وسمٌمهمف وهق ٓ حيت٣مج إلم أضمد  واحلٝم٣مة واظمقت ..ايمخ . ىمؾ ذيمؽ زمٝمد اهلل  

طمٙمٗمٜمـؿ  دمؽمـ٤ٌم واظمخٙمقومـ٣مت ىمٙمٜمـ٣م حمت٣مصمـ٥م إلم اهلل  أيَمـ طمٙمٗمف وٓ إلم 

ايمًاموات  دموصٖم٣مهتؿ واؽمتٔمامهلؿ واظمخٙمقوم٣مت ىمٙمٜم٣م ٓ يٚمٙم٘مقن َمثٗم٣مل ذرة 

رض وٓ يٚمٙم٘مقن رضًا وٓ ٞمٖمٔم٣مً إ دموٓ 
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 البيـان اخلامض

 يمني
الضإتهضإالضك 

ايمذي َم٣م زمدأ دفمقسمف زمٗمقل ٓ إيمف إٓ اهلل َم٣م ووع ومدَمف فمعم أول فمت٥ٌم دم 

 ايمدفمقة.

ذىمر ايم٘مٙمٚم٥م يزيد اإليامن، ودفمقة ايم٘مٙمٚم٥م سمدَمر ايم٣ٌمؿمؾ دم ومٙم٤م اإلٞم٣ًمن ودم 

ايم٣ٌمؿمؾ ايمذي دم ايمداطمؾ، ؽمٜمؾ سمدَمغم ايم٣ٌمؿمؾ ايمذي دم طم٣مرصمف، هم١مذا سمدَمر 

اخل٣مرج، ٕن صمذور ايم٣ٌمؿمؾ اخل٣مرصمل هل دم ايمٗمٙم٤م، هم١مذا طمرصم٦م اجلذور َمـ 

 ايمداطمؾ  همقصمقده٣م اخل٣مرصمل ٓ ي٠مشمر.

اظمٗمِمقد أن سمؼمزمع ٔ إيمف إٓ اهلل دم ايمٗمٙمقب، ٞمٖمل ىمؾ َم٣م ؽمقى اهلل، وأن ٞمرى 

 يم٥م همٗمط زمٝمد اخل٣ميمؼ صمؾ وفمال.ضمٗمٝمٗم٥م ايمٖمٔمؾ وايمٔمْم٣مء واظمٛمع وايمٔمزة وايمذ

ايمٝمٗمكم هق همٗمدان رؤي٥م نمغم اهلل َمـ ايمٗمٙم٤م، إذا صم٣مء احل٣مل َم٣م سمرى نمغم اهلل 

يٖمٔمؾ، وٓ سمراه َم٣م يٗميض ضم٣مصم٥م، وٓ سمرى خمٙمقق يدزمر، وٓ سمرى خمٙمقق يٌمف، 

 وٓ سمرى خمٙمقق فمٛمده رء.

احل٣مل احلٗمٝمٗمل هق ضم٣مل ايمٗمٙم٤م فمٛمد احل٣مل.. ىمٝمػ ضم٣مل ومٙم٤م اإلٞم٣ًمن دم 

إضمقال، هؾ ومٙمٌف َمع اهلل، أو ومٙمٌف َمع إؾمٝم٣مء، هؾ سمرى أن نمغم اهلل يٖمٔمؾ ووم٦م 

 أو اظمخٙمقق هق ايمذي يٖمٔمؾ؟ احلٗمٝمٗم٥م أن ايمٖمٔم٣مل هق اهلل.
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أن صدومٛم٣م زمٔمدم ذىمر اخل٣ميمؼ وٞمٖمل إؽم٣ٌمب، صدومٛم٣م أن ايمٖمٔمؾ َمـ 

اظمخٙمقق، سمذه٤م ايمٗمٙمقب وسمقصمٜم٦م يمألؾمٝم٣مء واحلٗمٝمٗم٥م أن هذا ايمٛمٓمر طمداع، 

ن نمغم اهلل يٖمٔمؾ.. ىم٣ميمذي يٚمًم وراء ايمناب وهق ـمٚمآن وىمٙمام ايمذي يريد أ

ـَ ىَمَٖمُروا يٚمًم وراء ايمناب يزداد ـمٚمٟم ويٌتٔمد ايمناب، وم٣مل سمٔم٣ملم: ))  َوايميِذي

ْ جَيِْدُه ؾَمْٝمًئ٣م َوَوصَمَد اهلليَ  ٌُُف ايمٓميْٚمآُن ََم٣مًء ضَمتيٰك إَِذا صَم٣مَءُه مَل ًَ اٍب زمِِٗمٝمَٔم٥ٍم حَيْ ْؿ ىَمَنَ َأفْماَمهُلُ

٣مزَمُف  ًَ ٣مُه ضِم يعُ  َواهلليُفِمٛمَْدُه هَمَقهمي ٣مِب  َهِ ًَ
  (( احْلِ

ضمٝم٣مسمف ىمٙمٜم٣م جيري وراء إؽم٣ٌمب وإؾمٝم٣مء يمٝمٗميض ضم٣مصمتف همتزداد احل٣مصم٥م 

 وسمٌتٔمد إؾمٝم٣مء ، ئمٛمل يٟمسمٝمف اظمقت وهق َمتقصمف يمألؾمٝم٣مء واحل٣مصم٣مت.

يمٛمٖمع هق احلٗمٝمٗم٥م ايمٖمٔمؾ احلٗمٝمٗمل ىمٙمف زمٝمد اهلل: َم٣ميمؽ ايمي هق اهلل.. وَم٣ميمؽ ا

اهلل.. وَم٣ميمؽ ايمًٔم٣مدة هق اهلل.. وَم٣ميمؽ هق اهلل.. وَم٣ميمؽ ايمٔمزة هق اهلل.. وَم٣ميمؽ 

 ايمذيم٥م هق اهلل.

ئمز زمٗمدرسمف.. يٕمٛمل زمٗمدرسمف ٓ حيت٣مج ٕؽم٣ٌمب ايمٕمٛمك ضمتك يٕمٛمل.. وٓ حيت٣مج 

 ٕؽم٣ٌمب ايمٔمز ضمتك ئمز.

اهلل فمز وصمؾ أَمـ إزمراهٝمؿ دم وؽمط أؽم٣ٌمب اهلالك.. ٕن إَمـ واخلقف 

إؾمٝم٣مء.. أؽم٣ٌمب اخلقف ٓ ختٙمؼ ذرة َمـ اخلقف.. وأؽم٣ٌمب إَمـ ٓ  يمٝمس َمـ

 ختٙمؼ ذرة َمـ إَمـ.
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اهلل ؽمٚمك إزمراهٝمؿ همريؼ.. وطمِمقَمف ايمٛمٚمرود وومقَمف وصمٝمُمف وأؽمٙمحتف 

وفمت٣مده همريؼ.. فمٛمدهؿ إؽم٣ٌمب ايمٓم٣مهري٥م، وإزمراهٝمؿ َم٣م فمٛمده رء َمـ إؽم٣ٌمب 

َ ايمٓم٣مهري٥م، وم٣مل سمٔم٣ملم: ))  ـَ اختي ْٞمَٝم٣م َوَذِر ايميِذي َٝم٣مُة ايمدُّ ُؿ احْلَ هْتُ ًقا َونَمري ٣ًٌم َوهَلْ ُذوْا ِديٛمَُٜمْؿ يَمِٔم

٣م َِمـ ُدوِن اهلليِ َورِمٌّ َوَٓ ؾَمِٖمٝمٌع َوإِن سَمْٔمِدْل  ٦ٌَْم يَمْٝمَس هَلَ ًَ َؾ َٞمْٖمٌس زماَِم ىَم ًَ ٌْ ْر زمِِف َأن سُم َوَذىمر

ُٙمقاْ  ًِ ـَ ُأزْم ـْ مَحِٝمٍؿ  ىُمؾي فَمْدٍل ٓي ُي٠ْمطَمْذ َِمٛمَْٜم٣م ُأْويَمئَِؽ ايميِذي اٌب َمر ْؿ َذَ ٌُقْا هَلُ ًَ زماَِم ىَم

َٞم٣م *  َوفَمَذاٌب َأيمِٝمٌؿ زماَِم ىَم٣مُٞمقْا َيْ٘مُٖمُرونَ  وُمْؾ َأَٞمْدفُمق َِمـ ُدوِن اهلليِ ََم٣م َٓ َيٛمَٖمُٔمٛم٣َم َوَٓ َيُيُّ

َٝم٣مؿمكِمُ  اَن  َوُٞمَردُّ فَمعَم َأفْمَٗم٣مزمِٛم٣َم زَمْٔمَد إِْذ َهَداَٞم٣م اهلليُ ىَم٣ميميِذي اؽْمَتْٜمَقسْمُف ايمُمي دِم إَْرِض ضَمغْمَ

ٙمَِؿ يمَِربر  ًْ َدَى َوُأَِمْرَٞم٣م يمِٛمُ َدى اْئتِٛم٣َم وُمْؾ إِني ُهَدى اهلليِ ُهَق اهْلُ يَمُف َأْصَح٣مٌب َيْدفُمقَٞمُف إلَِم اهْلُ

ونَ *  ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  مَمُ ُٗمقُه َوُهَق ايميِذَي إيَِمْٝمِف حُتْ الَة َواسمي طَمَٙمَؼ  َوُهَق ايميِذي*  َوَأْن َأوِمٝمُٚمقْا ايمِمي

ؼُّ َويَمُف اظمُْْٙمُؽ َيْقَم ُيٛمَٖمُخ  ؼر َوَيْقَم َيُٗمقُل ىُمـ هَمَٝمُ٘مقُن وَمْقيمُُف احْلَ اَمَواِت َوإَْرَض زم٣ِمحْلَ ًي ايم

ٌغِمُ  ٘مِٝمُؿ اخْلَ َٜم٣مَدِة َوُهَق احْلَ قِر فَم٣ممِلُ ايْمَٕمْٝم٤ِم َوايمُمي زَمِٝمِف آَزَر *  دِم ايمِمُّ ِٕ َوإِْذ وَم٣مَل إزِْمَراِهٝمُؿ 

ٌكِمٍ َأسَمتيِخُذ  ٥ًم إيِنر َأَراَك َووَمْقََمَؽ دِم َوالٍل َمُّ َوىَمَذيمَِؽ ُٞمِري إزِْمَراِهٝمَؿ *  َأْصٛم٣َمًَم٣م آهِلَ

ـَ اظمُْقوِمٛمكِمَ  اَمَواِت َوإَْرِض َويمَِٝمُ٘مقَن َِم ًي ْٝمُؾ َرَأى *  ََمَٙمُ٘مقَت ايم ـي فَمَٙمْٝمِف ايمٙمي هَمَٙمامي صَم

٣ًٌم وَم٣مَل َهَذا َريبر هَمَٙمامي َأهَمَؾ وَم٣مَل  هَمَٙمامي َرَأى ايْمَٗمَٚمَر زَم٣مِزنًم٣م وَم٣مَل *  ٓ ُأضِم٤مُّ أهمِٙمكِمَ ىَمْقىَم

٣ميمركمَ  ـَ ايْمَٗمْقِم ايمّمي ـي َِم ْ هَيِْديِن َريبر ٕىُمقَٞم هَمَٙمامي َرَأى *  َهَذا َريبر هَمَٙمامي َأهَمَؾ وَم٣مَل يَمئِـ ملي

ْٚمَس زَم٣مِزنَم٥ًم وَم٣مَل َهَذا َريبر َهَذا َأىْمػَمُ هَمَٙمامي َأهَمَٙم٦ْم  ىُمقنَ ايمُمي ي٣م سُممْمِ  وَم٣مَل َي٣م وَمْقِم إيِنر زَمِريٌء ممر

ىمكِمَ *  ـَ اظمُْمْمِ اَمَواِت َوإَْرَض ضَمٛمِٝمًٖم٣م َوََم٣م َأَٞم٣ْم َِم ًي ِذي هَمَْمَر ايم ْٜم٦ُم َوصْمِٜمَل يمِٙمي  إيِنر َوصمي

قينر دِم اهلليِ َووَمْد َهَداِن َوَٓ َأطَم٣مُف ََم٣م سُممْمِ *  ٣مصمُّ ُف وَمْقَُمُف وَم٣مَل َأحُتَ ىُمقَن زمِِف إِٓي َأن َوضَم٣مصمي
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ُرونَ  ٍء فِمْٙماًم َأهَماَل سَمَتَذىمي َوىَمْٝمَػ َأطَم٣مُف ََم٣م *  َيَُم٣مء َريبر ؾَمْٝمًئ٣م َوؽِمَع َريبر ىُمؾي َرْ

ْل زمِِف فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ؽُمْٙمَْم٣مًٞم٣م هَمَٟميُّ ايْمَٖمِريٗمَ  ىْمُتؿ زم٣ِمهلليِ ََم٣م مَلْ ُيٛمَزر ُ٘مْؿ َأْذَ ٣مهُمقَن َأٞمي ىْمُتْؿ َوَٓ خَتَ  كْمِ َأْذَ

ـِ إِن ىُمٛمُتْؿ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  ُؿ *  َأضَمؼُّ زم٣ِمََْٕم قْا إِياَمهَنُؿ زمُِٓمْٙمٍؿ ُأْويَمئَِؽ هَلُ ًُ ـَ آََمٛمُقْا َومَلْ َيْٙمٌِ ايميِذي

ْٜمَتُدونَ  ـُ َوُهؿ َمُّ ـ *  إََْم ُتٛم٣َم آسَمْٝمٛم٣َمَه٣م إزِْمَراِهٝمَؿ فَمعَم وَمْقَِمِف َٞمْرهَمُع َدَرصَم٣مٍت َمي َوسمِْٙمَؽ ضُمجي

  ((َؽ ضَم٘مِٝمٌؿ فَمٙمِٝمؿٌ ٞميَُم٣مء إِني َرزمي 

ص٣مضم٤م اإليامن هق ص٣مضم٤م إَمـ احلٗمٝمٗمل، يتٟمَمـ ومٙمٌف همٜمق آَمـ، وإذا 

 طم٣مف ومٙمٌف همٜمق طم٣مئػ.

يمق ي٘مـ دم ىمؾ أؽم٣ٌمب إَمـ واهلل طمقف ومٙمٌف، ٓ يٚم٘مـ يمألؽم٣ٌمب أن ختٙمؼ 

ـَ ىَمَٖمُروا ) ُهَق ايميِذي َأطْمَرَج ايمي  : وم٣مل سمٔم٣ملم:َٝمُٜمقَد زَمٛمِل ايمٛميِّمغمِ يمف ذرة َمـ إَمـ، ىم ِذي

ُْؿ  مْمِ ََم٣م ـَمٛمَٛمُْتْؿ َأْن خَيُْرصُمقا َوـَمٛمُّقا َأهني ِل احْلَ َوي
ِٕ ـْ ِدَي٣مِرِهْؿ  ـْ َأْهِؾ ايْم٘مَِت٣مِب َِم َِم

ٌُقا َووَمَذَف دِم وُمُٙمقهِبُِؿ 
ًِ َت ْ حَيْ ـْ ضَمْٝم٧ُم مَل ـَ اهلليِ هَمَٟمسَم٣مُهُؿ اهلليُ َِم ََم٣مٞمَِٔمُتُٜمْؿ ضُمُِمقهُنُْؿ َِم

فْم٤َم خُيْرِ  زَْمَِم٣مرِ ايمرُّ ْٕ وا َي٣م ُأورِم ا ْؿ زمَِٟمْيِدهيِْؿ َوَأْيِدي اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم هَم٣مفْمَتػِمُ (  زُمقَن زُمُٝمقهَتُ

ـْ َأْهِؾ ايْم٘مِت٣مِب  [ ـَ ىَمَٖمُروا َِم َئْمٛمِل هَيُقَد زَمٛمِل ايمٛميِّمغِم.ىَم٣مَن َرؽُمقُل اهلليِ   ]ايميِذي

() ُيَٗم٣مسمُِٙمقُه،  ظمَي٣م وَمِدَم اظمديٛم٥م ه٣مدهنؿ وأفمْم٣مهؿ فمٜمدا وذَم٥م فمعم َٓ أن ٓ ُيَٗم٣مسمَِٙمُٜمْؿ َو

َٓ ََمَردي يَمُف، َوَأْٞمزَ  َل هَمٛمََٗمُّمقا ايْمَٔمْٜمَد ايميِذي ىَم٣مَن زَمْٝمٛمَُٜمْؿ َوزَمْٝمٛمَُف هَمَٟمضَمؾي اهلليُ هِبِْؿ زمِْٟمؽَمُف ايميِذي 

، هَمَٟمصْماَلُهُؿ ايمٛميٌِلُّ  َٓ ُيَِمدُّ هِنُِؿ ضُمُِمق وأطمرصمٜمؿ َمـ ()فَمَٙمْٝمِٜمْؿ وَمَّم٣مَءُه ايميِذي 
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ٙمُِٚمقَن َوـَمٛمُّقا ُهؿْ  ًْ ِِمٝمٛم٥َِم ايميتِل ََم٣م ؿَمِٚمَع همِٝمَٜم٣م اظمُْ ـْ  ) أي سمٝمٗمٛمقا (احْلَ ٣َم ََم٣مٞمَِٔمُتُٜمْؿ َِم َأهني

ُهْؿ  َ ْؿ، َوؽَمغمي ٣ٌَمهِلِ ـْ زمِ ـَ اهلليِ ؾَمْٝمًئ٣م َوصَم٣مَءُهْؿ َمـ اهلل ََم٣م مَلْ َيُ٘م زَمْٟمِس اهلليِ، هَماَم َأنْمٛمَك فَمٛمُْٜمْؿ َِم

ـْ  ()َرؽُمقُل اهلليِ  ٌُقا إلَِم َأَذِرفَم٣مٍت َِم ـَ اظمَِْديٛم٥َِم، هَمَ٘م٣مَن َِمٛمُْٜمْؿ ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم َذَه َوَأصْماَلُهْؿ َِم

، َوىَم٣مَن  ٌُقا إلَِم طَمْٝمػَمَ ، َوَِمٛمُْٜمْؿ ؿَم٣مِئَٖم٥ٌم َذَه ٣مِم، َوِهَل َأْرُض اظمَْْحمَمِ َواظمَْٛمْمَمِ َأفَم٣مرِم ايمُمي

ْؿ َمَ  ْؿ َِمٛمَْٜم٣م فَمعَم َأني هَلُ زُمقَن ََم٣م دِم زمٝمقهتؿ َمـ وَمْد َأْٞمَزهَلُ ٣م مَحََٙم٦ْم إزِمُِٙمُٜمْؿ، هَمَ٘م٣مُٞمقا خُيَرر

ْؿ ) اظمٛمٗمقٓت ايمتل ٓ يٚم٘مـ أن حتٚمؾ َمٔمٜمؿ، وهلذا وم٣مل سمٔم٣ملم: ِرزُمقَن زُمُٝمقهَتُ خُيْ

زَْمِم٣مِر  ْٕ وا َي٣م ُأورِم ا ـْ ( زمَِٟمْيِدهيِْؿ َوَأْيِدي اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم هَم٣مفْمَتػِمُ ٥ٌَِم ََم ُروا دِم فَم٣موِم  َأْي سَمَٖم٘مي

ـْ زَمْٟمؽِمِف اظمُْْخِزي يَمُف  َب ىمَِت٣مزَمُف ىَمْٝمَػ حَيِؾُّ زمِِف َِم طَم٣ميَمَػ َأَْمَر اهلليِ َوطَم٣ميَمَػ َرؽُمقيَمُف َوىَمذي

يَمِٝمؿِ  ْٕ ـَ ايْمَٔمَذاِب ا طِمَرِة َِم ْٔ طِمُرُه يَمُف دِم ا ْٞمَٝم٣م ََمَع ََم٣م َيدي  (.1)(  دِم ايمدُّ

ؿ صمٛمد َمـ صمٛمقده ) أفمعم َمٛم٣مزل اخلقف دم وؽمط ىمامل إَمـ.. اهلل أرؽمؾ إيمٝمٜم

 اخلقف(.. دم وؽمط إَمـ اهلل طمقهمٜمؿ.

ٌرُتقا  وَم٣مَل اهلليُ سَمَٔم٣ملَم : ] ودم نمزوة زمدر: َؽ إلَِم اظماََْلئَِ٘م٥ِم َأينر ََمَٔمُ٘مْؿ هَمَث إِْذ ُيقضِمل َرزمُّ

فَمْ  ْٕ زُمقا هَمْقَق ا فْم٤َم هَم٣مرْضِ ـَ ىَمَٖمُروا ايمرُّ ـَ آََمٛمُقا ؽَمُٟميْمِٗمل دِم وُمُٙمقِب ايميِذي ٛم٣َمِق َئْمٛمِل ايميِذي

زُمقا َِمٛمُْٜمْؿ ىُمؾي زَمٛم٣َمنٍ ُؤوايمرُّ   .[َس َوارْضِ

يقِمي َيُٗمقُل : و ـَ َُمَٔم٣مِوَي٥َم ايمدر ـِ ُصَٔمغْمٍ ، ؽَمِٚمْٔم٦ُم َٞمْقهَمَؾ زْم ٥ٌََم زْم ـِ شَمْٔمَٙم ٌِْد اهلليِ زْم ـْ فَم فَم

ٍَم دِم ايمْمر  َٚمُع َصْقسًم٣م ىَمَقوْمِع احْلَ ًْ ـُ َٞم ـْ اهْنََزَْمٛم٣َم َيْقَم زَمْدٍر َوَٞمْح ٣مِس ، دِم َأهْمئَِدسمِٛم٣َم َوَِم ًَ

فْم٤ِم فَمَٙمْٝمٛم٣َم  ـْ َأؾَمدر ايمرُّ  .طَمْٙمِٖمٛم٣َم ، َوىَم٣مَن َذيمَِؽ َِم
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ايمٌخ٣مري وَمًٙمؿ فمـ صم٣مزمر زمـ  هم٣مخلقف وايمرفم٤م صمٛمد َمـ صمٛمقد اهلل، همٖمل

 ."   " ( : ل اهلل)فمٌد اهلل وم٣مل: وم٣مل رؽمق

  . "    "د:ودم رواي٥م أمح

ايمٖمٔمؾ احلٗمٝمٗمل همٔمؾ اهلل.. ايمٔمْم٣مء احلٗمٝمٗمل هق فمْم٣مء اهلل.. هق اظم٣مٞمع وٓ 

 َمٔمْمل نمغمه، هق ايمٔم٣مؿمل وٓ َم٣مٞمع نمغمه.

 ىمٝمػ ٞمخرج َمـ ومٙمقزمٛم٣م نمغم اهلل.. سمٟمشمرت ايمٗمٙمقب زمٕمغم اهلل.

اهلل، يدطمؾ َمٝمدان ٓ إيمف إٓ اهلل، وٓ  فمٛمدَم٣م يٌدأ اإلٞم٣ًمن دفمقة ٓ إيمف إٓ

 يدطمؾ َمٝمدان ٓ إيمف إٓ اهلل إٓ َمـ ُذيمَِؾ يم٣ًمٞمف زمال إيمف إٓ اهلل.

 إذا سمرىمٛم٣م دفمقة ٓ إيمف إٓ اهلل ٞمتٟمشمر َمـ إؾمٝم٣مء وإؽم٣ٌمب.

دفمقسمؽ إلم اهلل سمِمؾ إلم اهلل همٝمٗمٌٙمؽ اهلل فمز وصمؾ، هم١مذا ومٌؾ اهلل ىمالَمؽ 

  أدطمٙمؽ َمٝمدان ٓ إيمف إٓ اهلل

ودم َمٝمدان ٓ إيمف إٓ اهلل: ظم٣م سمٔمرض فمٙمٝمؽ إضمقال وإؽم٣ٌمب، سم٘مقن َمثؾ 

 ايمًٖمٝمٛم٥م ايمتل هل٣م جم٣مديػ، َم٣م سمتٟمشمر زم٣مٕضمقال وإؽم٣ٌمب.

 ويم٘مـ إذا سمرك ايمدفمقة يمـ ٓ إيمف إٓ اهلل همٝم٘مقن وؽمط إضمقال صٖمرا يتٟمشمر هب٣م.
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يٚمقت ايمذي َم٣م يًٚمع ومِمص إٞمٌٝم٣مء يقَمٝم٣م ىم٣ميمذي يٚمٛمع َمـ إىمًجكم 

إيامٞمف ويٗمٝمٛمف.. وهم٘مر ايمدفمقة يٚمقت دم ضمٝم٣مسمف.. حمت٣مصمكم دائام دفمقة ٓ إيمف إٓ 

اهلل.. همٌٜم٣م ٞمدطمؾ َمٝمدان ٓ إيمف إٓ اهلل.. ودم هذا اظمٝمدان سمٟميت ايمتزىمٝم٥م، وزم٣ميمتزىمٝم٥م 

 يٟميت ايمٖمالح. 

َم٣م أطمْمٟم اظمجتٚمع اجل٣مهقم همٜمؿ  رمحه اهللايمٛمدوي احلًـيٗمقل ايمُمٝمخ أزمق 

وَمراَمٝمٜم٣م، وَم٣م نمؿ فمعم أهٙمف أَمره٣م، وأدرىمقا فمٛمدَم٣م ومرع أؽمامفمٜمؿ هذه ايمدفمقة 

أن دفمقسمف إلم اإليامن زم٣مهلل وضمده ؽمٜمؿ َمًدد إلم ىمٌد اجل٣مهٙمٝم٥م  ()صقت ايمٛمٌل 

وٞمٔمل هل٣م، همٗم٣مَم٦م ومٝم٣مَم٥م اجل٣مهٙمٝم٥م وداهمٔم٦م فمـ سمراشمٜم٣م دهم٣مفمٜم٣م إطمغم، ووم٣مسمٙم٦م دم 

زمخٝمٙمٜم٣م ورصمٙمٜم٣م،  ()ؽمٌٝمؾ آضمتٖم٣مظ زمف ومت٣مل اظمًتٚمٝم٦م، وأصمٙم٦ٌم فمعم ايمدافمل 

وا اَْمُُمقا َأنِ  َِمٛمُْٜمؿْ  اظمأََْلُ  َواٞمَْمَٙمَؼ  }وصم٣مءت زمحده٣م وضمديده٣م:  تُِ٘مؿْ  فَمعَمٰ  َواْصػِمُ  آهِلَ

َذا إِني  ءٌ  َهٰ ووصمد ىمؾ رىمـ َمـ أرىم٣من هذه احلٝم٣مة وَمـ أشم٣مدم ، {ُيَرادُ  يَمًَمْ

 اجل٣مهٙمٝم٥م ٞمٖمًف َمٜمددا وضمٝم٣مسمف َمٛمذرة، وهٛم٣م وومع َم٣م حتدث فمٛمف ايمت٣مريخ َمـ

ٕٞمف  ()ضمقادث آوْمٜم٣مد وايمتٔمذي٤م، وىم٣من ذيمؽ آي٥م سمقهمٝمؼ ايمٛمٌل 

أص٣مب ايمٕمرض،ورضب فمعم ايمقسمر احل٣ًمس، وأص٣مب اجل٣مهٙمٝم٥م دم صٚمٝمٚمٜم٣م 

فمعم دفمقسمف شمٌقسم٣م دوٞمف شمٌقت ايمراؽمٝم٣مت، ٓ  ()ودم َمٗمتٙمٜم٣م، وشم٦ٌم ايمٛمٌل 

، َي٣م فَمؿُّ  "يثٛمٝمف أذى، وٓ يٙمقيف ىمٝمد، وٓ يٙمتٖم٦م إلم إنمراء، ويٗمقل يمٔمٚمف: 
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ََْمَر َوَاهلليِ يَمْق َوَؤُمقا  ْٕ ٣مِري فَمعَم َأْن َأسْمُرَك َهَذا ا ًَ ْٚمَس دِم َيِٚمٝمٛمِل، َوايْمَٗمَٚمَر دِم َي ايمُمي

  "ضَمتيك ُيْٓمِٜمَرُه اهلليُ، َأْو َأْهٙمَِؽ همِٝمِف ، ََم٣م سَمَرىْمُتُف 

ضمٙمٗمٛم٣م ضمٙمٗم٥م ايمتٔمٙمٝمؿ وَم٣م ضمٙمٗمٛم٣م ضمٙمؼ اإليامن، َم٣م صمٙمًٛم٣م ٞمتذاىمر ايمٕمٝم٤م، َم٣م 

ًٛم٣م ٞمتذاىمر فمٓمٚم٥م اهلل، َم٣م صمٙمًٛم٣م ٞمتذاىمر ومدرة اهلل .. زمٝمئ٥م ايمٕمٝم٤م يٛمًك همٝمٜم٣م صمٙم

 إؾمٝم٣مء واحل٣مصم٣مت.

يٗمقل ايمُمٝمخ يقؽمػ: دم ايمٌداي٥م ايمٗمٙم٤م ي٘مذب ايمٙم٣ًمن، فمٛمدَم٣م سمٗمقل اهلل 

يٖمٔمؾ، واظم٣مل ٓ يٖمٔمؾ، همٝمٗمقل يمؽ ايمٗمٙم٤م:ىمٝمػ! اظم٣مل اؾمؼمي٦م زمف وهمٔمٙم٦م زمف 

ٗمٙم٤م ي٘مذب ايمٙم٣ًمن، وزمٔمد آؽمتٗم٣مَم٥م فمعم وصمئ٦م زمف، و  ... و...، همٖمل ايمٌداي٥م ايم

ـَ َآََمٛمُقا ايمدفمقة ايمٗمٙم٤م يًتحل ويِمدق ايمٙم٣ًمن، وم٣مل سمٔم٣ملم: اَم اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن ايميِذي ) إِٞمي

ْ َيْرسَم٣مزُمقا ِٜمْؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهلليِ ُأويَمئَِؽ ُهُؿ  زم٣ِمهلليِ َوَرؽُمقيمِِف شُمؿي مَل ًِ ْؿ َوَأْٞمُٖم َوصَم٣مَهُدوا زمَِٟمَْمَقاهِلِ

٣مِدومُ   . ص٣مدومقن دم إيامهنؿ.(  قنَ ايمِمي

همٛمًتٔمد ٕن ٞمجٔمؾ ايمديـ وصمٜمد ايمديـ َمٗمِمد احلٝم٣مة، يمٝمس أرزمع ؾمٜمقر 

 .َصعمي اهلليُ فَمَٙمْٝمِف وؽمّٙمؿوؽمٛم٥م، زمؾ حت٦م أَمر اهلل وؿمريؼ ايمٛمٌل 
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 البيـان الظادص

 اهلل حعاىلبيف صفت اليمني 
يمثروة ايمداطمٙمٝم٥م يمإلٞم٣ًمن صمٔمؾ ايمٖمالح ايمت٣مم يمإلٞم٣ًمٞمٝم٥م مجٔم٣مء يرسم٘مز فمعم ا  اهلل     

ٕن ايمٖمالح واخل٣ًمرة وهك ضم٣ميم٥م داطمٙمٝم٥م يمإلٞم٣ًمن، يمٝمس اؽمؿ يمًمء طم٣مرصمل، 

هم٣ميمٔمزة وايمذيم٥م، وايمراضم٥م وايمُمٗم٣مء، وآؿمٚمئٛم٣من وفمدَمف، وايمِمح٥م واظمرض، 

 ضم٣مٓت داطمٙمٝم٥م يمإلٞم٣ًمن . 

 همِمالح هذه إضمقال وهم٣ًمده٣م يمٝمس َمتٔمٙمٗم٣ًم زمًمء َمـ إؾمٝم٣مء اخل٣مرصمٝم٥م هم٣مهلل     

 زمٔمض ايمٛم٣مس َمع اظمٙمؽ واظم٣مل وأفمز آطمريـ َمع ايمٖمٗمر، هم٣ميمثروة ايمداطمٙمٝم٥م  أفمز

هل يٗمٝمٛمف وفمٚمٙمف، هم١مذا صٙمح يٗمكم اإلٞم٣ًمن هم٣مهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ئمْمٝمف ضم٣ميم٥م 

 ايمٖمالح وايمْمٚمٟمٞمٝمٛم٥م وإن ىم٣مٞم٦م إؾمٝم٣مء اظم٣مدي٥م ومٙمٝمٙم٥م . 

اهلل سمٔم٣ملم هق طم٣ميمؼ وَم٣ميمؽ يم٘مؾ إٞم٣ًمن وطمٙمؼ ىمؾ رء زمٗمدرسمف وهق طم٣ميمؼ      

رء وهق نمغم خمٙمقق ، هم٣مظمخٙمقق ٓ يًتْمٝمع أن يٖمٔمؾ رء هم٘مؾ طمٙمٗمف  ىمؾ

زم٣ميمٗمدرة اإلهلٝم٥م هق حت٦م ايمٗمدرة دائاًم هم٘مؾ رء دم ومٌّمتف ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم همٜمق 

ايمذي يًتٔمٚمؾ هذه إؾمٝم٣مء ويتٌمف همٝمٜم٣م زمٗمدرسمف سمٔم٣ملم يًتٌدل ؾم٘مؾ هذه 

ضمٝم٥م ..  إؾمٝم٣مء وصٖم٣مهت٣م أو يؼمىمٜم٣م ىمام هل ضم٤ًم َم٣م يُم٣مء همٝمجٔمؾ َمـ ايمٔمِم٣م

 وَمـ احلٝم٥م فمِم٣م. 

 وه٘مذا ىمؾ رء وإن ىم٣من اظمٙمؽ واظم٣مل أو ايمػمق واهلقاء همٜمق دم ومٌّمتف      

 وحت٦م سمٌمهمف. 
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 همٚمـ اظم٘م٣من ايمذي يرى همٝمف اإلٞم٣ًمن ايمٔمامر وم٣مدر أن جئمؾ َمٛمف اخلراب.     

 وَمـ اظم٘م٣من ايمذي يرى همٝمف اإلٞم٣ًمن اخلراب وم٣مدر أن جئمؾ َمٛمف ايمٔمٚمران.      

وم٣مدر أن يرزمك مجٝمع اظمخٙمقوم٣مت فمعم ايمؼماب وزمدون أي رء َمـ إؽم٣ٌمب   اهلل     

  .(1)أن هيٙمؽ مجٝمع إؾمٝم٣مء َمع وصمقد مجٝمع ايمٔمدد ووؽم٣مئؾ ايمؼمزمٝم٥م  ووم٣مدر 

أن سمرى سمقصمف ايمٗمٙم٤م إلم  دم ايمٗمٙم٤م: ( ٓ إيمف إٓ اهلل ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم:) ٥م وصمقدفمالجم

ن ايمذي جيٙم٤م ايمٛمٖمع هق اهلل ٟمزمايمٝمٗمكم ايمِمحٝمح : دم ىمؾ ضم٣مل، ٕن همٝمف  اهلل 

 ضمقائجٛم٣م ومّم٣مء دم وايمذي يدهمع ايمي هق اهلل همٛمتقصمف إيمٝمف زمٗمٙمقزمٛم٣م وأفماميمٛم٣م

 وُمْؾ   وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم: ، وذيمؽ زمٖمٔمؾ أواَمره واصمتٛم٣مب ٞمقاهٝمف وإطمروي٥م، ايمدٞمٝمقي٥م

٘مِل َصاَليِت  إِني  ًُ  ُأَِمْرُت  َوزمذيمَِؽ  يمف يَؽ َذِ  َٓ *  ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  َرب هلليِ َومَم٣َميِت  َوحَمَْٝم٣ميَ  َوُٞم

ُل  َوَأَٞم٣مْ  ٙمِِٚمكمَ  َأوي ًْ  (0.) اظمُْ

  فةةةي القلةةة : ( ال إلةةةال إال ه الكلمةةةة الة:)ةةةة:) عالمةةةة عةةةدم و ةةةو

زمٟمن إؾمٝم٣مء واظمخٙمقوم٣مت زمٝمـده٣م  افمتٗم٣مدا َمٛمفسمقصمف ايمٗمٙم٤م يمٕمغم اهلل

أو دفمـ٣مء  ؽمتٕم٣مشم٥ماصمٙم٤م ٞمٖمع أو دهمع رض شمؿ ايمتقصمف إيمٝمٜم٣م َمـ دون اهلل زم٣مؽمتٔم٣مٞم٥م أو 

  اهلل  زمٕمـغم يٗمـكم همٜمـذا حم٥ٌم أو طمقف أو  رصم٣مء رنم٥ٌم أو ره٥ٌم أو سمقىمؾ أو طمُمٝم٥م أو

ـ٣م  َؽ زم٣ميْمُٔمْرَوِة ايْمُقشْمَٗمك َٓ اٞمِٖمَِمـ٣مَم هَلَ ًَ ـْ َيْ٘مُٖمْر زم٣ِميمْمي٣منُمقِت َوْي٠ْمَِمـ زم٣مهلليِ هَمَٗمِد اؽْمَتْٚم هَمَٚم

 (3.)َواهلليُ ؽَمِٚمٝمٌع فَمٙمِٝمٌؿ 
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 مةام الشافعيل إلا اق  

  يمٝمس ايمٝمٗمكم هق سمرك ايم٤ًٌم ويم٘مـ ايمٝمٗمكم هق إطمراج ايمٝمٗمـكم فمـعم إؽمـ٣ٌمب

ج٣مرة ويمـٝمس َمــ ايمرزق يمٝمس َمـ ايمت: وإدطم٣مل ايمٝمٗمكم فمعم إفمامل ايمِم٣محل٥م َمثال 

ايمدىم٣من همٜمق أن ٓ يدطمؾ ايمٕمش واحلرام إلم دىم٣مٞمف وجت٣مرسمف ، همٙمٝمس ايمـرزق َمــ 

 .ايمتج٣مرة ويم٘مـ ايمرزق دم اَمتث٣مل أَمر اهلل زم٣ميمتج٣مرة

  وقال الش:خ ًوسف الكاندهلوي (:) 

ٓي  إيَِمفَ  َٓ ىمٙمٚم٥م )   - ٌد  اهللي  إِ َٚمي ؽُمقُل  حمُّ يتٌدل  يٗمٝمٛمٛم٣م (: سمٗمتيض َمٛم٣م أن يتٕمغم و  اهللي ري

وفمقاؿمٖمٛم٣م وؿمريٗم٥م ضمٝم٣مسمٛم٣م، وزمتٌديؾ هذا ايمٝمٗمكم ئمْمٝمٛم٣م دم اجلٛم٥م فممم أَمث٣مل هذه 

 ايمدٞمٝم٣م.

 وإؾمٝم٣مء ايمتل خيرج يٗمٝمٛمٜم٣م َمـ ايمٗمٙم٤م اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم يًخره٣م يمٛم٣م. -

ٞمدفمق ايمٛم٣مس هلذا ايمٝمٗمكم وٞمٌكم فمٓمٚم٥م اهلل سمٔم٣ملم وومدرسمف ورزمقزمٝمتف، وٞمٌكم   -

 اهلل فمٛمٜمؿ دم ذيمؽ .ومِمص إٞمٌٝم٣مء وايمِمح٣مزم٥م ريض 

 وٞمجٙمس وٞمرنم٤م ومٙمقزمٛم٣م دم هذا ايمٝمٗمكم وأن َم٣م دفمقٞم٣م ايمٛم٣مس إيمٝمف هم١مٞمف ضمؼ.  -

 وَمـ شمؿ ٞمدفمق اهلل وٞمتيع إيمٝمف أن يرزومٛم٣م هذا ايمٝمٗمكم. -

، ()همحتك سمتحِمؾ ايمٌممي٥م فمعم ايمتٔمٙمؼ زم٣مهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم أرؽمؾ رؽمقيمف  -

قا ىَماَم َرَأْيُتُٚمقيِن َصٙمُّ  "يمٝمٔمٙمٚمٛم٣م ؿمريٗم٥م ايمتٔمٙمؼ زم٣مهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم، همٗم٣مل:
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  .(1)"ُأَصقمر 

ايمذي فمٛمده ايمٝمٗمكم فمعم صالسمف همٜمق حيًٛمٜم٣م ويْمٝمٙمٜم٣م وايمذي فمٛمده ايمٝمٗمكم فمعم  -

 ايمدىم٣من همٜمق يزيده٣م وحيًٛمٜم٣م.

َمٗمِمد اجلٜمد هق ىمٝمػ سمٟميت همٝمٛم٣م ضمٗمٝمٗم٥م اإليامن ضمٗمٝمٗم٥م إفمامل وايمٝمٗمكم فمٙمٝمٜم٣م ،  -

 ٞمحـ أفماميمٛم٣م ضمتك أرواضمٛم٣م سمتٕمذى هب٣م . 

هم٘مؾ َمْمٝمع ; ق ؿم٣مفم٥م اهلل هم٣ميمذي يذىمر اهلل وئمِمٝمف يمٝمس زمذاىمرَمٔمٛمك ايمذىمر ه -

فمٓمٚم٥م اهلل فمعم ؿمريٗم٥م ايمرؽمقل  زم٣مؽمتحّم٣مرهمٛمجٔمؾ صالسمٛم٣م ذىمرا إذا ىم٣مٞم٦م  ;ذاىمر

 صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ . 

اهلل اَمتحـ ايمِمح٣مزمف زم٣ميمِمالة فمٛمدَم٣م أَمروا زمتحقيؾ ايمٗمٌٙم٥م، همٔمٙمٝمٛم٣م أن ٞمحؾ  -

ٞمي  ):َمُم٣مىمٙمٛم٣م زم٣ميمِمالة وم٣مل سمٔم٣ملم ٌََع َهَقاُه هَماَل َيُِمدي ٣م َواسمي ـُ هِبَ ـْ َٓ ُي٠ْمَِم َؽ فَمٛمَْٜم٣م ََم

َدى( ) هٛم٣م وم٣مل ايمٌٔمض َمـ ٓ ي٠مَمـ هب٣م أي زم٣ميمِمالة ، وهذه دفمقة اظم٠مذن  (0هَمؼَمْ

 ضمل فمعم ايمٖمالح . 

مجٝمع َمقفمقدات اهلل يمٝم٦ًم فمعم أؽم٣ٌمزمف زمؾ فمعم أواَمره وٓ ئمٛمل ذيمؽ سمرك  -

 ،تج٣مرة زمؾ أطمذ ايمٗمامش فمعم فم٣مسمٗمفإؽم٣ٌمب همٟمزمق زم٘مر فمٛمدَم٣م أصٌح طمٙمٝمٖمف مل يؼمك ايم

 إلم نم٣مدًي٣م أصٌح فمٛمف اهلل ريض زم٘مر أزمق اؽمتخٙمػ ظم٣م  : وم٣مل ايم٣ًمئ٤م زمـ همٔمـ فمْم٣مء

 اجلراح ازمـ فمٌٝمدة وأزمق اخلْم٣مب زمـ فمٚمر همٙمٗمٝمف هب٣م يتجر أشمقاب رومٌتف وفمعم ايمًقق
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 ٝم٦مويم وومد َم٣مذا سمِمٛمع  : وم٣مٓ ايمًقق  : وم٣مل اهلل رؽمقل طمٙمٝمٖم٥م ي٣م سمريد أيـ  : يمف همٗم٣مٓ

  .(1)اٞمْمٙمؼ  : يمف وم٣مٓ فمٝم٣مرم أؿمٔمؿ أيـ َمـ  : همٗم٣مل اظمًٙمٚمكم أَمر

 أيمٖمكم يمف صمٔمٙمقا زم٘مر أزمق اؽمتخٙمػ ظم٣م  : وم٣مل أزمٝمف فمـ َمٝمٚمقن زمـ فمٚمرو وفمـ -

  . مخًامئ٥م همزادوه  : وم٣مل ايمتج٣مرة فمـ ؾمٕمٙمتٚمقين وومد فمٝم٣مٓ رم هم١من زيدوين  : همٗم٣مل

 .زم٣مٕؽم٣ٌمب ايمْم٣مفم٥م اَمتح٣من وي٘مقن.

(   )زمٙمٗمٝمس وم٣مل ؽمٙمٝمامن فمٛمدَم٣م وصؾ طمػم  -

 . همٌْم٣مفم٥م اهلل ي٘مقن ايمُم٘مر 

 هم٣ميمتقىمؾ فمعم اهلل يمٝمس زمخالف ايمت٤ًٌم .  -

دم مجٝمع أفماميمٛم٣م ايمِم٣محل٥م ٞمتٝمٗمـ فمعم اظمقفمقد وٓ ي٘مقن َمٗمِمقدٞم٣م هق اظمقفمقد  -

 زمؾ اَمتث٣مل أَمر اهلل. 
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  .وايمٛمٖمسحـ ٞمّمحل زم٣مظم٣مل وايمقوم٦م ، ٞم ٥مايمٛمقر دم إفمامل يٟميت زم٤ًٌم ايمتّمحٝم -

 *َوََمـ َيتيِؼ اهلليَ جَئَْمؾ يميُف خَمَْرصًم٣م  -

ٌُُف إِني اهلليَ زَم٣ميمُِغ َأَْمِرِه وَمْد  ًْ ْؾ فَمعَم اهلليِ هَمُٜمَق ضَم ٤ُم َوََمـ َيَتَقىمي ًِ َت َٓ حَيْ ـْ ضَمْٝم٧ُم  َوَيْرُزوْمُف َِم

ٍء وَمْدًرا صَمَٔمَؾ اهلليُ يمُِ٘مؾر  ٌُْتْؿ  *َرْ ٣مئُِ٘مْؿ إِِن اْرسَم ًَ ـَ اظمَِْحٝمِض َِمـ ٞمر ـَ َِم ًْ
ئِل َيئِ َوايمالي

ـي  َٙمُٜم ـَ مَحْ ـي َأن َيَّمْٔم ٣مِل َأصَمُٙمُٜم مَْحَ ْٕ ُت ا َٓ ـَ َوُأْو ِئل مَلْ حَيِّْم ـي شَماَلشَم٥ُم َأؾْمُٜمٍر َوايمالي هُتُ هَمِٔمدي

ـْ َأَْمرِ  ا َوََمـ َيتيِؼ اهلليَ جَئَْمؾ يميُف َِم َذيمَِؽ َأَْمُر اهلليِ َأٞمَزيَمُف إيَِمْٝمُ٘مْؿ َوََمـ َيتيِؼ اهلليَ  *ِه ُيْنً

ْر فَمٛمُْف ؽَمٝمرَئ٣مسمِِف َوُئْمٓمِْؿ يَمُف َأصْمًرا ُيَ٘مٖمر

يقؽمػ فمٙمٝمف ايمًالم فمٛمدَم٣م هرب إلم ايم٣ٌمب َمثؾ اهلل خيرصمف َمـ مجٝمع اظمحرَم٣مت 

 همتح ايم٣ٌمب َمٔمف َمع أٞمف ىم٣من َمٕمٙمؼ .

صمت٣ٌمء َمـ اهلل يٟميت أيّم٣م زم٣ميمِمٖم٣مت، ف ايمِمٖم٣مت، هم٣مٓوَمـ أؽم٣ٌمب ايمؼمومٝم -

 سمٟميت ايمِمٖم٣مت . أنواظمٗمِمقد َمـ اجلٜمد 

هٛم٣مك ٞم٥ًٌم ايمًمء وَمٛم٣مؽمٌتف فمٛمدَم٣م ٞمخرج دم ؽمٌٝمؾ اهلل سم٘مقن ايمٛمًٌف هق أن   -

َمـ أهؾ اجلٜمد ويم٘مـ َمٛم٣مؽم٥ٌم هذا اجلٜمد هق فمدم ايمٛمٗمِم٣من دم ايمديـ، هم٣ميمذي 

ٝمٛم٣م ايمتقاوع و اإليث٣مر وٓ يٟميت ذيمؽ إٓ يٛمٓمر إلم فمٝمقزمف هق يؼمومك ٓزمد أن يٟميت هم

إذا ٞمٓمرٞم٣م إلم فمٝمقزمٛم٣م وفمٙمٝمٛم٣م سمٕمٝمغم َمٔم٣مَمٙمتٛم٣م َمع أهٙمٛم٣م دم زمٝمقسمٛم٣م ه٘مذا سم٘مقن ايمؼمومٝمف 

 وإٓ سم٘مقن ؽمٚمٔمف وايمٔمٝم٣مذ زم٣مهلل . 

دم ايم٣ًمزمؼ ىم٣مٞم٦م اظم٣ًمزمٗمف زم٣ميمٔمٚمؾ وأن زم٣ميمٔمٙمؿ هم٣ميمدفمقة ٕٞمٖمًٛم٣م يمٝم٦ًم  -
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ٞمٌدأ ٞمت٘مٙمؿ َمع ايمٛم٣مس فمـ ذيمؽ  يممطمريـ فمٛمدَم٣م ٞمريد أن ٞمٟمَمر أٞمٖمًٛم٣م زمٚمٔمروف

 فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ؽَمَقاءٌ  )اظمٔمروف ضمتك يٟميت همٝمٛم٣م و ىمذيمؽ اظمٛم٘مر، هم٣ميمدفمقة يمٙمدافمل

ْ  َأمْ  َأَأٞمَذْرهَتُؿْ  اخلْم٣مب هٛم٣م زمِمٝمٕم٥م اجلٚمع ) فمٙمٝمٜمؿ (  ( ُي٠ْمَِمٛمُقنَ  َٓ  سُمٛمِذْرُهؿْ  مَل

ذ ايمدفمقة هم٣ميمدفمقة رم أٞم٣م ويمٝم٦ًم يمٕمغمي ، همٌٜم٣م سمٟميت اإلؽمتٗم٣مَم٥م ويث٣مب فمعم سمٛمٖمٝم

ؽمتٗم٣مَمف فمعم ايمِمالة ضمتك يمق ىم٣من هٛم٣مك أَمْم٣مر ومل يٟميت أي َمـ هم٣مظم٠مذن هق يمف آ

٥مً ) اظمِمٙمكم هق يِمقم، يمٖمظ إَمف يْمٙمؼ فمعم همرد وفمعم مج٣مفمف   ( إِني إزِْمَراِهٝمَؿ ىَم٣مَن ُأَمي

وسمقاصقا زم٣محلؼ :)وم٣مل سمٔم٣ملم،يْمٙمؼ فمعم َمٔمٙمؿ ايمٛم٣مس اخلغم ٥مهمٙمٖمظ إَم 

 وصٖم٥م ايمٛمج٣مة دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة . هذه  (وسمقاصقا زم٣ميمِمػم 
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1.  
   

 البيـان الظابع
 

 حعاىل اهللبصفت اليمني  يف
 

سمٕمٝمغم ايمٝمٗمكم َمـ اظمخٙمقق إلم اخل٣ميمؼ وَمــ ايمـدٞمٝم٣م إلم أطمـرة وَمــ ٓ زمد َمـ 

 إؾمٝم٣مء وإؽم٣ٌمب إلم أفمامل ايمديـ

ُٞمـدطمؾ ايمٝمٗمـكم هَمٛمُْخِرج َمـ ومٙمقزمٛم٣م ايمٝمٗمكم ايمٖم٣مؽمد فمعم إؾمٝم٣مء واظمُمـ٣مهدات، و

ايمِم٣مدق فمعم اهلل سمٔم٣ملم، وأن اهلل طمٙمؼ ؽمٌع ؽماموات زمٕمغم فمٚمد وؽمٌع أراوكم

أوراق إؾمـج٣مر، وٓ رؿمـ٤م وٓ فمـدد ئمٙمؿ ضم٣ٌمت وومْمرات إَمْم٣مر و

ي٣مزمس إٓ دم ىمت٣مب ضمٖمٝمظ

ٍء َوىمِٝمٌؾ  ) .ىمؾ رء. ٍء َوُهَق فَمعَم ىُمؾر َرْ  )اهلليُ طَم٣ميمُِؼ ىُمؾر َرْ

وَمـ . وَمـ ايمذرة إلم اظمجّرة َُمٙمؽ اهلل.. َمـ ايمٖمرش إلم ايمٔمرش، َُمٙمؽ اهلل.

وَمـ ايمٛمٚمٙم٥م أو أصـٕمر َمٛمٜمـ٣م إلم أفمٓمـؿ . ايمٗمْمرة إلم ايمٌح٣مر واظمحٝمْم٣مت َُمٙمؽ اهلل.

ٙمؽ اهلل صمؾ صماليمفَمخمٙمقق 

ٛمُ  }سمٔم٣مل:  وم٣ملة:ضيليضييييكتفضي ًَ ًـٛمك هَم َق زم٣ِمحْلُ ـْ َأفْمْمك َواسميَٗمك َوَصدي ـهَمَٟمَّم٣م ََم ًر ُرُه ـَٝم

 ًْ ٌٍَؾ  وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمـقُل اهلليِ ، { َرىـيمِٙمُٝم ـِ صَم ـْ َُمَٔم٣مِذ زْم ـْ ىَمـ٣مَن آطِمـُر  ": ()وفَم ََمـ
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ٛمي٥مَ  ٓي اهلليُ َدطَمَؾ اجْلَ َٓ إيَِمَف إِ ضىَماَلَِمِف 

ـْ     ضْمـؾِ   ايمٛميٌِلي  َأني  َأَٞمسٍ  َوفَم وَمـ٣مَل:  "َيـ٣م َُمَٔمـ٣مُذ   "، وَمـ٣مَل: َوَُمَٔم٣مٌذ َرِديُٖمُف فَمعَم ايمري

ٌيْٝمَؽ َي٣م َرؽُمـقَل اهلليِ َوؽَمـْٔمَدْيَؽ. وَمـ٣مَل: ٌيْٝمـَؽ َيـ٣م َرؽُمـقَل اهلليِ  "َيـ٣م َُمَٔمـ٣مُذ  "يَم وَمـ٣مَل: يَم

ـًدا  -شَماَلشًم٣م  -َوؽَمْٔمَدْيَؽ  ٓي اهلليُ َوَأني حُمَٚمي َٓ إيَِمـَف إِ ـْ َأضَمـٍد َيُْمـَٜمُد َأْن  وَم٣مَل: وَم٣مَل: ََم٣م َِمـ

ََمُف اهلليُ فَمعَم ايمٛمي٣مِر. وَم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهلليِ َأهَماَل ُأطْمػِمُ زمِـِف َرؽُمق ٓي ضَمري ـْ وَمْٙمٌِِف إِ ُل اهلليِ ِصْدوًم٣م َِم

اًم  ٣م َُمَٔم٣مٌذ  فِمٛمَْد ََمْقسمِِف سَمـَٟمشمُّ وا ؟ وَم٣مَل: إًِذا َيتي٘مُِٙمقا: هَمَٟمطْمػَمَ هِبَ ٌْمِمُ َت ًْ ايمٛمي٣مَس هَمَٝم
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فمٛمدَم٣م سم٘مقن دم ايمٗمٙم٤م جتد أن ايمٗمٙم٤م َمتقصمـف : كتحميميةض

 إلم اهلل دم ىمؾ إضمقال

َمـ ايمدٞمٝم٣م إلم أطمرة وَمـ اظمخٙمـقق إلم اخلـ٣ميمؼ،  سمٌديؾ ايمٖم٘مر : نالمةضكتحميميةض

 وَمـ إؾمٝم٣مء إلم إفمامل

ايمٛمـ٣مر ٓ خيٙمـد دمَمـ ىم٣من دم ومٙمٌف َمثٗم٣مل َمــ: كألهمية

ـْ  ْدِرير فَم ـْ ايمٛميٌِلر َأيِب ؽَمِٔمٝمٍد اخْلُ ٛمي٥َم  ":وَم٣مَل  َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْف فَم ٛمي٥ِم اجْلَ َيْدطُمُؾ َأْهُؾ اجْلَ

ٌيـ٥ٍم َوَأْهُؾ ايمٛمي٣مِر ايمٛمي٣مَر شُمؿي َيُٗمقُل اهلليُ سَمَٔم٣ملَم أَ  ـْ ىَم٣مَن دِم وَمْٙمٌِِف َِمْثَٗم٣مُل ضَم ـْ ايمٛمي٣مِر ََم طْمِرصُمقا َِم

َٝمـ٣مِة  َٝمـ٣م َأْو احْلَ وا هَمُٝمْٙمَٗمـْقَن دِم هَنَـِر احْلَ ـْ إِياَمٍن هَمُٝمْخَرصُمقَن َِمٛمَْٜم٣م وَمْد اؽْمـَقدُّ ـْ طَمْرَدٍل َِم َِم

ـْٝمؾِ  ًي ٌي٥ُم دِم صَم٣مٞمِـ٤ِم ايم
٦ٌُُم احْلِ ٌُُتقَن ىَماَم سَمٛمْ ـُرُج َصـْٖمَراَء  ؾَمؽي ََم٣ميمٌِؽ هَمَٝمٛمْ َـ٣م خَتْ َأمَلْ سَمـَر َأهني

ـْ طَمغْمٍ  "َُمْٙمَتِقَي٥مً  َٝم٣مِة َووَم٣مَل طَمْرَدٍل َِم شَمٛم٣َم فَمْٚمٌرو احْلَ  وَم٣مَل ُوَهْٝم٤ٌم ضَمدي

ـْ و ـِ ايمٛمي َأَٞمٍس فَم ٓي اهلليُ َودِم  ":، وَم٣مَل ٌِلر ، فَم َٓ إيَِمـَف إِ ـْ وَم٣مَل  ـَ ايمٛمي٣مِر ََم ُرُج َِم خَيْ

ٓي اهلليُ َودِم وَمْٙمٌِِف َوْزُن زمُ  َٓ إيَِمَف إِ ـْ وَم٣مَل  ـَ ايمٛمي٣مِر ََم ُرُج َِم ، َوخَيْ ـْ طَمغْمٍ ٍة وَمْٙمٌِِف َوْزُن ؾَمِٔمغَمٍة َِم ري

ـْ  ـَ ايمٛمي٣مِر ََم ُرُج َِم ، َوخَيْ ـْ طَمغْمٍ ـْ طَمـغْم  َِم ٍة َِمـ ٓي اهلليُ َودِم وَمْٙمٌِـِف َوْزُن َذري َٓ إيَِمَف إِ ،  " وَم٣مَل 

ٌِْد اهلليِ شَمٛم٣َم َأزَم٣مُن وَم٣مَل  : وَم٣مَل َأزُمق فَم شَمٛم٣َم وَمَت٣مَدةُ ضَمدي ـِ ايمٛميٌِـلر َأَٞمٌس ، ضَمدي ـْ إِيـاَمٍن ، فَمـ ، َِمـ

ـْ طَمغْمٍ  ََمَ٘م٣مَن َِم
. 

ـِ ايمٛميٌِلر فمَ  ٓي اهلليُ َودِم  "، وَم٣مَل: ()ـْ  َأَٞمٍس، فَم َٓ إيَِمـَف إِ ـْ وَم٣مَل  ـَ ايمٛمي٣مِر ََم ُرُج َِم خَيْ
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ٓي اهلليُ َودِم وَمْٙمٌِِف َوْزُن زمُ  َٓ إيَِمَف إِ ـْ وَم٣مَل  ـَ ايمٛمي٣مِر ََم ُرُج َِم ، َوخَيْ ـْ طَمغْمٍ ٍة وَمْٙمٌِِف َوْزُن ؾَمِٔمغَمٍة َِم ري

ـْ طَمغْمٍ ، َوخَيْ  ـْ طَمـغْمٍ َِم ٍة َِمـ ٓي اهلليُ َودِم وَمْٙمٌِـِف َوْزُن َذري َٓ إيَِمَف إِ ـْ وَم٣مَل  ـَ ايمٛمي٣مِر ََم ،  "ُرُج َِم

ـِ ايمٛميٌِـلر  شَمٛم٣َم  َأَٞمـٌس ، فَمـ شَمٛم٣َم  وَمَت٣مَدُة، ضَمدي ٌِْد اهلليِ : وَم٣مَل  َأزَم٣مُن: ضَمدي ـْ  ()وَم٣مَل َأزُمق فَم ، َِمـ

 . ـْ طَمغْمٍ  فمٙمٝمف َمتٖمؼ"إِياَمٍن ََمَ٘م٣مَن َِم

ـِ ايمٛميٌِلر و ـْ َأَٞمٍس، فَم ـْ َذىَمـَريِن  "وَم٣مَل:  ()فَم ـَ ايمٛمي٣مِر ََمـ َيُٗمقُل اهلليُ: َأطْمِرصُمقا َِم

َيْقًَم٣م َأْو طَم٣مهَمٛمِل دِم ََمَٗم٣ممٍ 

ـْ و ٌِْد اهلليِ زمـ َمًٔمقد وَم٣مَل  فَم فَْمِرُف آطَمُر َأْهِؾ  "(:)وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ  :فَم َٕ إيِنر 

ٛميـ٥َم وَمـ٣مَل ا ُرُج َِمٛمَْٜم٣م َزضْمًٖم٣م هَمُٝمَٗم٣مُل يَمُف اْٞمَْمٙمِْؼ هَم٣مْدطُمـْؾ اجْلَ ـْ ايمٛمي٣مِر َرصُمٌؾ خَيْ يمٛمي٣مِر طُمُروصًم٣م َِم

ََم٣مَن ايميِذي  ٛمي٥َم هَمَٝمِجُد ايمٛمي٣مَس وَمْد َأطَمُذوا اظمَْٛم٣َمِزَل هَمُٝمَٗم٣مُل يَمُف َأسَمْذىُمُر ايمزي هَمَٝمْذَه٤ُم هَمَٝمْدطُمُؾ اجْلَ

ـَة ىُمٛم٦َْم همِٝمِف هَمَٝمٗمُ  ـي هَمَٝمَتَٚمٛميـك هَمُٝمَٗمـ٣مُل يَمـُف يَمـَؽ ايميـِذي مَتَٛميْٝمـ٦َم َوفَممَمَ َ قُل َٞمَٔمْؿ هَمُٝمَٗم٣مُل يَمُف مَت

َخُر يِب َوَأْٞم٦َم اظمَْٙمِـُؽ وَمـ٣مَل هَمَٙمَٗمـْد َرَأْيـ٦ُم َرؽُمـقَل اهلليِ  ًْ ْٞمَٝم٣م وَم٣مَل هَمَٝمُٗمقُل َأسَم َأْؤَم٣مِف ايمدُّ

()  ُ(.3) َوِحَؽ ضَمتيك زَمَدْت َٞمَقاصِمُذه

ـْ  َأيِب َذرٍّ ، وَمـ٣مَل: وَمـ٣مَل َرؽُمـقُل اهلليِ و     فَْمـِرُف آطِمـَر َأْهـِؾ ايمٛميـ٣مِر  ":  ()فَم َٕ إيِنر 

ـْ  ٛمي٥َم ، ُي٠ْمسَمك زمَِرصُمٍؾ هَمَٝمُٗمقُل: ؽَمُٙمقا فَمـ ًٓ اجْلَ ٛمي٥ِم ُدطُمق ـَ ايمٛمي٣مِر، َوآطِمَر َأْهِؾ اجْلَ طُمُروصًم٣م َِم

٣ٌَمَرَه٣م، هَمٝمُ 
ٌَُئقا ىمِ َٗم٣مُل يَمُف: فَمِٚمْٙم٦َم ىَمَذا َوىَمَذا َيْقَم ىَمَذا َوىَمَذا، فَمِٚمْٙم٦َم ِصَٕم٣مِر ُذُٞمقزمِِف َواطْم

ـٛم٥ًَم،  ًَ ىَمَذا َوىَمَذا دِم َيْقِم ىَمَذا َوىَمَذا ، وَم٣مَل: هَمُٝمَٗم٣مُل يَمُف : هَم١مِني يَمـَؽ ََمَ٘مـ٣مَن ىُمـؾر ؽَمـٝمرَئ٥ٍم ضَم

                                                 



  

 

 

 1جملد  – األمة سلف وفهه والسنة تابالك ضوء الست يف الصفات

238 

وَم٣مَل: هَمَٙمَٗمْد َرَأْي٦ُم َرؽُمـقَل  وَم٣مَل: هَمَٝمُٗمقُل: َي٣م َربر يَمَٗمْد فَمِٚمْٙم٦ُم َأؾْمَٝم٣مَء ََم٣م َأَراَه٣م َه٣م ُهٛم٣َم ،

 , "َيّْمَحُؽ ضَمتيك زَمَدْت َٞمَقاصِمُذُه  ()اهلليِ 

ـْ صَم٣مزمٍِر، وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ  ـْ َأْهـِؾ ايمتيْقضِمٝمـِد دِم  ":  ()وفَم ُب َٞم٣مٌس َِم ُئَمذي

٥ُم هَمُٝمْخَرصُمقَن َوُيْْمَرضُمقَن فَمعَم َأزْمـَقاِب ايمٛمي٣مِر ضَمتيك يَ  مْحَ اًم شُمؿي سُمْدِرىُمُٜمُؿ ايمري ُ٘مقُٞمقا همِٝمَٜم٣م مُحَ

ًي  ٣ميَم٥ِم ايم ٦ٌُُم ايْمُٕمَث٣مُء دِم مِحَ ٌُُتقَن ىَماَم َيٛمْ ٛمي٥ِم اظم٣َْمَء، هَمَٝمٛمْ شُّ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َأْهُؾ اجْلَ ٛمي٥ِم، وَم٣مَل: هَمغَمُ ْٝمِؾ اجْلَ

ٛمي  ٥مَ شُمؿي َيْدطُمُٙمقَن اجْلَ

، َأّن ايمٛميٌِلي و ْدِرير ـْ َأيِب ؽَمِٔمٝمٍد اخْلُ ـْ ىَمـ٣مَن  "وَم٣مَل:  فَم ـَ ايمٛمي٣مِر ََم َرُج َِم خُيْ

ياَمِن  ـَ اإْلِ ٍة َِم ـْ ؾَمؽي هَمْٙمَٝمْٗمـَرْأ: "دِم وَمْٙمٌِِف َِمْثَٗم٣مُل َذري هلليَ إِني ا) ، وَم٣مَل َأزُمق ؽَمِٔمٝمٍد: هَمَٚم

ةٍ  ( ٓ َيْٓمٙمُِؿ َِمْثَٗم٣مَل َذري

ض:ضتحصيلضحميمةضكتىلمةضكتطيبةضف ضكتملبضطزقض

 . هبذه ايم٘مٙمٚم٥م ٝمٗمكمايمٞمتدرب فمعم وذىمر ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم٘مثر َمـ ٞمُ  (1

 يمْمٝم٥ٌمايم٘مٙمٚم٥م ا ٘مثر َمـ اجلٙمقس دم جم٣ميمس همّم٣مئؾٞمُ  

دم ضمٝم٣مهتؿ ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم دفمق ايمٛم٣مس إلم حتٗمٝمؼٞمَ  

 ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم ٞمدفمق اهلل أن يرزومٛم٣م وإَم٥م ضمٗمٝمٗم٥م 
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 ثامهالبيان ال

 ل ـــــــاليمني والخىك

:  ٍـ َذىَمر ٣م َمر ـْ فَمِٚمَؾ َص٣محِلً ـٌ هَمَٙمٛمُْحٝمَِٝمٛميُف ضَمَٝم٣مًة َأْو ُأٞمثَ  ََم ك َوُهَق َُم٠ْمَِم

٥ًٌَم َويَمٛمَْجِزَيٛميُٜمؿْ  ـِ ََم٣م ىَم٣مُٞمقْا َئْمَٚمُٙمقنَ  ؿَمٝمر ًَ 1 َأصْمَرُهؿ زمَِٟمضْم

:  ـْ َأفْمَرَض فَمـ َٓ َيُْمَٗمك * َوََم ٌََع ُهَداَي هَماَل َيِّمؾُّ َو ـِ اسمي هَمَٚم

سَمٛمِل ِذىْمِري هَم١مِني يَمُف ََمِٔمٝمَُم٥ًم َوٛمً٘م٣م َوٞمَ  َ ضَممَمْ ُه َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َأفْمَٚمك * وَم٣مَل َربر مِل ْحمُمُ

ك ًَ ٝمَتَٜم٣م َوىَمَذيمَِؽ ايْمَٝمْقَم سُمٛم ًِ
 َأفْمَٚمك َووَمْد ىُمٛم٦ُم زَمِِمغًما * وَم٣مَل ىَمَذيمَِؽ َأسَمْتَؽ آَي٣مسُمٛم٣َم هَمٛمَ

(0)،وومّم٣مء مجٝمع احلقائ٨م دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة،٣ميمًٔم٣مدة دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرةهم، 

ُم٣مىمؾ دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة زمٝمد اهلل صمؾ صماليمف .وضمؾ مجٝمع اظم

ضمقائجٛم٣م وحُتؾ َمُم٣مىمٙمٛم٣م دم ايمدٞمٝم٣م  ـكوضمتك ٞمًٔمد دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة، وسُمٗمّم

اهلل فمٛم٣م رو٣مًء ىم٣مَمال، وٓ يريض اهلل فمٛم٣م إٓ زم٣ميمديـ  وأطمرة، ٓزمد أن يرى

هن٨م  وفمعم  ايم٘م٣مَمؾ، وٓ يٟميت ايمديـ ايم٘م٣مَمؾ دم ضمٝم٣مسمٛم٣م إٓ زمجٜمد ايمرؽمقل

ؽمقل صقم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.ايمر

هق اؽمؿ ظمجٚمقفم٥م أفمامل، ويمٝمس فمٚمؾ واضمد هم٘مام أن  و
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ايمِمالة سمْمٙمؼ فمعم جمٚمقفم٥م أفمامل ) سم٘مٌغم، ومراءة، رىمقع ، ؽمجقد، سمُمٜمد ، شمؿ 

سمًٙمٝمؿ ( همٙمق أن إٞم٣ًمن ىمػم شمؿ ومرأ وؽمجد ومٌؾ أن يرىمع يمـ حت٤ًم صالة، 

٤مجمٚمقفم٥م أفمامل وفمعم ايمؼمسمٝم وىمذيمؽ صمٜمد ايمٛمٌل 

 :وال:قين إلاًمانوال: الجهد على تصح:ح  عوة أ

.. واهلل فمٛمـده مجٝمع ايمٖمقز وايمٖمالح دم ايمدٞمٝم٣م وأطمـرة همٗمـط زمٝمـد اهلل إن 

طمزائـ ىمؾ رء.. طم٣ميمؼ إؾمٝم٣مء وَمٌمف إضمقال .. يٖمٔمؾ َم٣م يُم٣مء زمٗمدرسمف وٓ 

حيت٣مج ٕضمد  َمـ طمٙمٗمف وهق ايمِمٚمد.. وهق ايمذي صمٔمؾ همالضمٛمـ٣م وهمـالح ايمٌممـي٥م 

وضمتك يؼمؽمخ همٝمٛم٣م هـذا ايمٝمٗمـكم.. ..  ىمٙمٜم٣م، دم اَمتث٣مل أواَمره، وفمعم هن٨م ٞمٌٝمف 

ٓزمد يمٛم٣م َمـ اجلٜمد.. وهذا اجلٜمد حيت٣مج َمٛمـ٣م إلم سمٖمريـغ ايمقومـ٦م.. هـؾ أٞمـتؿ 

َمًتٔمدون

اهلدايـ٥م ىمـذيمؽ و يمٖمالح زمٝمـده،اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم صمٔمؾ مجٝمع ايمٖمقز وا

 ،ف، ٓ زمٝمد َمٙمؽ َمٗمـرب وٓ ٞمٌـل َمرؽمـؾزمٝمده همٗمط، ومل جئمٙمٜم٣م زمٝمد أضمد َمـ طمٙمٗمـ

ــالم  ــف ايمً ــقح فمٙمٝم ــ٣م ٞم ــفوإٓ ٕفمْم٣مه ــف، ٓزمٛم ــ٣م وزوصمت ــف  وٕفمْم٣مه ــراهٝمؿ فمٙمٝم إزم

يمٔمٚمف أزمق ؿم٣ميم٤م ايمٛمٌل حمٚمد  وٕفمْم٣مه٣م ٕزمٝمف، ايمًالم

٣مئع ٓ يـت٘مٙمؿ فمــ وهذه ايمِمٖم٣مت هل َم٣مدة دفمقسمٛم٣م، ٞمت٘مٙمُؿ همٝمٜمـ٣م، َمثـؾ ايمٌـ

 زمّم٣مفم٥م نمغمه، همٛمٔمرض اظمٛمٜم٨م، وهذا اظمٛمٜم٨م همٝمف صالح ضمٝم٣مسمٛم٣م.
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وٞمخِمص ووم٦م دم أشمٛم٣مء ايمتٔمٙمٝمؿ، أو أشمٛم٣مء ايمٝمقم، زمٔمد أي صالة ٞمتذاىمر زمٔمـض      

ــقء.. آداب  ــالء.. آداب ايمقو ــؾ.. آداب اخل ــؾ) آداب ايمٕمً ــ٣مئؾ َمث ــؿ اظمً فمٙم

 ف.. آداب ايمزي٣مرة ( .اظم٣ًمصمد.. َم٣ًمئؾ ايمِمالة.. آداب وسمالوة ايمٗمرآن وأضم٘م٣مَم

ودم ايمتٔمٙمٝمؿ آٞمٖمرادي ٞمتٔمٙمؿ َم٣م ؾمئٛم٣م َمـ فمٙمـؿ اظمًـ٣مئؾ اظمٜمٚمـ٥م وايمتـل ٞمحتـ٣مج      

إيمٝمٜم٣م طمالل ضمٝم٣مسمٛم٣م ايمٝمقَمٝم٥م، ؽمقاء َمـ ايمٔمٙمامء، أو َمـ ىمت٤م أهؾ ايمًـٛم٥م اظمٔمتـػمة.. 

ويٖمّمؾ أن ٞمتٔمٙمؿ اظم٣ًمئؾ ايمٖمٗمٜمٝم٥م َمـ ايمٔمٙمامء
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 البيان الخاطع

 دعىة اإلميان واليمني
اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم صمٔمؾ مجٝمع ايمٖمقز وايمٖمالح زم٣ميمديـ، ويمـٝمس زمـ٣مَٕمقال، وٓ 

 زم٣مظمٛم٣مص٤م، وٓ زم٣ميمزرافم٥م، وٓ زم٣ميمِمٛم٣مفم٥م، وٓ زم٣ميمتج٣مرة، وٓ زم٣ميمٗمقة ! .

    همٜمذه ايمٗمٝمؿ وؽم٣مئؾ وأؽم٣ٌمب يمٙمٔمٝمش ويمٝم٦ًم َمٗم٣مصد.     

وإؽمـ٣ٌمب أَم٣م اظمٗم٣مصد ايمتل ٞمًٔمك يمتحٗمٝمٗمٜم٣م وايمٔمٝمش ٕصمٙمٜم٣م زمتٙمؽ ايمقؽم٣مئؾ       

ي٘مقن ايمٖمقز وايمٛمج٣مح وايمًٔم٣مدة وآؿمٚمئٛم٣من، َمثـ٣مل: ايمْم٣ميمـ٤م واظمـذاىمرة وايمٛمجـ٣مح دم 

 آطمت٣ٌمر: هم٣مظمذاىمرة يمٝم٦ًم َمٗمِمقدة يمذاهت٣م، ويم٘مـ ظمٗمِمده٣م وهق ايمٛمج٣مح دم آطمت٣ٌمر.

همٙمق ىم٣من ايمٖمقز وايمٖمالح زم٣مظمٙمـؽ يمٖمـ٣مز ايمٛمٚمـرود، ويمـق ىمـ٣من زم٣مظمٛم٣مصـ٤م يمٖمـ٣مز        

٣مز وم٣مرون، ويمق ىم٣من زم٣ميمزرافم٥م يمٖم٣مز ومقم ؽمـٌٟم، ويمـق ىمـ٣من همرفمقن، ويمق ىم٣من زم٣مظم٣مل يمٖم

زم٣ميمٗمقة يمٖم٣مز ومقم فم٣مد: ويم٘مـ اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم صمٔمؾ مجٝمع ايمٖمقز وايمٖمالح دم ؿم٣مفمـ٥م 

  َوََمـ ُيْمِْع اهلليَ َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقًزا فَمٓمِٝماًم اهلل، وم٣مل سمٔم٣ملم

إِني َمـ فمذاب يـقم ايمٗمٝم٣مَمـ٥م هم٘مؾ اظم٣مل وايمدٞمٝم٣م ٓ سمدهمع فمذاب يقم واضمد      

ـْ فَمـَذاِب َيـْقِم  ٣م دِم إَْرِض مَجِٝمًٔم٣م َوَِمْثَٙمُف ََمَٔمُف يمَِٝمْٖمَتُدوْا زمِِف َِم ؿ َمي ـَ ىَمَٖمُروْا يَمْق َأني هَلُ ايميِذي

ْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمؿٌ  ٌرَؾ َِمٛمُْٜمْؿ َوهَلُ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ََم٣م سُمُٗم
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ـْ َأفْمـَرَض فَمــ ِذىْمـِري :صمؾ وفمال ودم ايمدٞمٝم٣م أطمػمٞم٣م رزمٛم٣م  هذا دم أطمرة، َوََم

ُه َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َأفْمَٚمك  هَم١مِني يَمُف ََمِٔمٝمَُم٥ًم َوٛمً٘م٣م َوَٞمْحمُمُ

اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم صمٔمؾ ومّم٣مء احل٣مصم٣مت زم٣ميمديـ، وصمٔمؾ صالح ضمٝم٣مة اإلٞمًـ٣من 

زم٣ميمديـ إرض صالح وصمٔمؾزم٣ميمديـ،  سمفؽمٔم٣مدو

 

 ،ومل ي٘مـ يمف ىمٖمقا أضمد ،مل يٙمد ومل يقيمد ،صٚمد، اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم واضمد أضمد

 .يمف إؽمامء احلًٛمك، يمٝمس ىمٚمثٙمف رء وهق ايمًٚمٝمع ايمٔمٙمٝمؿ

رء دم إرض وٓ دم اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم فمٛمده ايمٔمٙمؿ اظمحٝمط: همـال خيٖمـك فمٙمٝمـف     

ايمًامء وهق زم٘مؾ رء فمٙمٝمؿ، فمٛمده فمٙمؿ ايمٙمٝم٣مرم وإي٣مم، وفمٙمـؿ ايمزَمـ٣من واظم٘مـ٣من، 

َوفِمٛمَدُه ََمَٖم٣مسمُِح ايْمَٕمْٝم٤ِم َٓ َئْمَٙمُٚمَٜمـ٣م  وفمٙمؿ ايمٛم٣ٌمت واحلٝمقان، وفمٙمؿ اإلٞمس واجل٣من، 

ـُٗمُط َِمــ َورَ  ًْ ٌَْحـِر َوََمـ٣م سَم ٌيـ٥ٍم دِم إِٓي ُهَق َوَئْمَٙمُؿ ََم٣م دِم ايْمػَمر َوايْم وَمـ٥ٍم إِٓي َئْمَٙمُٚمَٜمـ٣م َوَٓ ضَم

ٌِـكمٍ  (، ئمٙمــؿ اظمــ٣ميض 3)ـُمُٙمـاَمِت إَْرِض َوَٓ َرؿْمــ٤ٍم َوَٓ َيـ٣مزمٍِس إِٓي دِم ىمَِتــ٣مٍب َمُّ

واحل٣مرض، وَم٣م طمٖمل وَم٣م ـمٜمر، وَم٣م ؽم٘مـ وَم٣م حترك ، وٓ سمْمٙمؼ ٞمٓمرة وٓ سمً٘م٤م 

 زمٔمٙمٚمـف ؽمـٌح٣مٞمف،فمػمة، وٓ ختْمك طمْمقة وٓ هُتٚمس مه٥ًم، وٓ خُيَط ضمرهمـ٣م إٓ 

ُدورُ  ِٖمل ايمِمُّ فَْمكُمِ َوََم٣م خُتْ ْٕ ٛم٥ََم ا
 .(4 )َئْمَٙمُؿ طَم٣مئِ
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ي َوَأطْمَٖمك  ووم٣مل سمٔم٣ملم:      ُف َئْمَٙمُؿ ايمنر َٜمْر زم٣ِميْمَٗمْقِل هَم١مِٞمي  .(1)َوإِن جَتْ

ــُٖمقَن، َوٓ       ــُٖمُف ايْمَقاِص ــقُن، َوٓ َيِِم ــُف ايمٓمُّٛمُ ٣ميمِْْم ــقُن، َوٓ خُتَ ــَراُه ايْمُٔمُٝم ُه ٓ سَم ُ ــغمر  سُمَٕم

٣ٌَمِل، َوََمَ٘م٣ميِٝمَؾ ايْمٌَِح٣مِر، َوفَمَدَد وَمْْمـِر  َوائَِر، َئْمَٙمُؿ ََمَث٣موِمٝمَؾ اجْلِ َقاِدُث، َوٓ خَيَُْمك ايمدي احْلَ

َق فَمَٙمْٝمِف ايمٛميَٜمـ٣مُر،  ْٝمُؾ، َوَأْذَ إََْمَْم٣مِر، َوفَمَدَد َوَرِق إؾَْمَج٣مِر، َوفَمَدَد ََم٣م َأـْمَٙمَؿ فَمَٙمْٝمِف ايمٙمي

ٌَـٌؾ ََمـ٣م دِم ٓ سُمَقاِري  َِمٛمُْف ؽَماَمٌء ؽَماَمًء، َوٓ َأْرٌض َأْرًو٣م، َوٓ زَمْحٌر ََم٣م دِم وَمْٔمِرِه، َوٓ صَم

 .َوفْمِرِه 

فمدد ذرات ايمرَمـ٣مل، وفمـدد همرانمـ٣مت إهمـالك واظمجـرات ايمتـل َمألهـ٣م ئمٙمؿ     

 .ؽمٌح٣مٞمف زم٣مظمالئ٘م٥م ايمًجقد

     ٍة ـْ َِمْثَٗم٣مِل َذري ـْ َرزمرَؽ َِم اَمِء َوٓ َأْصـَٕمَر َوََم٣م َئْمُزُب فَم ًي َْرِض َوٓ دِم ايم ْٕ دِم ا

ـْ َذيمَِؽ َوٓ َأىْمػَمَ إِٓ دِم ىمَِت٣مٍب َُمٌكِمٍ  َِم

وٓ يٕمٖمؾ وٓ يٛمًك، وأن فمٙمقم اخلالئؼ فمعم ؽمٔمتٜم٣م وسمٛمقفمٜمـ٣م إذا ٞمًـ٦ٌم إلم         

فمٙمؿ اهلل اوٚمحٙم٦م وسمالؾم٦م، ىمام أن ومدرهتؿ إذا ٞم٦ًٌم إلم ومـدرة اهلل مل ي٘مــ هلـ٣م 

٥م إيمٝمٜم٣م زمقصمف َمـ ايمقصمقه، همٜمق ايمذي فمٙمٚمٜمؿ َم٣م مل ي٘مقٞمقا ئمٙمٚمقن، وأومـدرهؿ ٞمًٌ

 فمعم َم٣م مل ي٘مقٞمقا فمٙمٝمف وم٣مدريـ .

وىمام أن فمٙمٚمف حمٝمط زمجٚمٝمع ايمٔم٣ممل ايمٔمٙمقي وايمًٖمقم، وَمـ٣م همٝمـف َمــ اظمخٙمقومـ٣مت     

ذواهت٣م، وأوص٣مهمٜم٣م، وأهمٔم٣مهل٣م، ومجٝمع أَمقره٣م، همٜمـق ئمٙمـؿ َمـ٣م ىمـ٣من وَمـ٣م ي٘مـقن دم 

 ٓ هن٣مي٥م هل٣م، وَم٣م مل ي٘مـ يمق ىم٣من ىمٝمػ ىم٣من ي٘مقن.  اظمًتٗمٌالت ايمتل
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وئمٙمؿ أضمقال اظم٘مٙمٖمكم َمٛمذ أٞمُمٟمهؿ وزمٔمد َم٣م يٚمٝمتٜمؿ وزمٔمد َم٣م حيٝمٝمٜمؿ، ومد أضم٣مط     

 فمٙمٚمف زمٟمفمامهلؿ ىمٙمٜم٣م طمغمه٣م وذه٣م وصمزاء سمٙمؽ إفمامل وسمٖم٣مصٝمؾ ذيمؽ دم دار ايمٗمرار.

دم ايمٙمٝمٙم٥م ايمٓمٙمـامء،  اهلل يرى ويًٚمع دزمٝم٤م ايمٛمٚمٙم٥م ايمًقداء فمعم ايمِمخرة ايمِمامء     

ؽمٌح٣مٞمف يدزمر ويرزق مجٝمـع اظمخٙمقومـ٣مت، وٓ خيـتٙمط فمٙمٝمـف صـقت دون صـقت 

ٌَِِمـغمُ  : يًٚمع ايم٘مؾ دم ووم٦م واضمد ـِٚمٝمُع ايم ًي ٌء َوُهـَق ايم  (1 ،)يَمْٝمَس ىَمِٚمْثٙمِـِف َرْ

ئمٙمؿ َم٣م ىم٣من وَم٣م ي٘مقن وَم٣م ٓ ي٘مقن وَم٣م مل ي٘مـ ويمق ىم٣من ىمٝمػ ي٘مقن، ؽمـٚمٔمف حمـٝمط ، 

 .ٝمطف حمٚمفمٙم ،زمٌمه حمٝمط

ََمـ٣م فِمٛمـَدىُمْؿ  اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم فمٛمده طمزائـ ىمؾ رء، همخزائٛمف ٓ سمٛمٖمـد أزمـدًا      

، وطمـزائـ ايمريـ٣مح، وطمـزائـ ر(فمٛمده طمـزائـ إَمْمـ٣م0)َيٛمَٖمُد َوََم٣م فِمٛمَد اهللِّ زَم٣مٍق 

طمزائـ اهلداي٥م، وطمزائـ ايمٕمّم٤م، وطمزائـ ايمرمح٥م، وطمزائـ ايمػماىمـكم، وايمُمٖم٣مء، 

ــ  طمـزائـ ايمٛمـ٣مر، وطمـزائـ إرزاق واجلٛم٥م،  وطمزائـ ايمزٓزل، وطمزائـ َوإِن َمر

ْٔمُٙمقمٍ  يُمُف إِٓي زمَِٗمَدٍر َمي ٛمُُف َوََم٣م ُٞمٛمَزر
ٍء إِٓي فِمٛمَدَٞم٣م طَمَزائِ  .(3) َرْ

هم٣ميمًامء ٓ متْمر زمؾ اهلل يٚمْمره٣م زمٗمدر َمٔمٙمقم، وإرض ٓ سمٛم٦ٌم زمؾ اهلل يٛمٌتٜمـ٣م 

ٌَْحُر وُمؾ يميْق ىَم٣مَن  اهلل سمٔم٣ملم زمٗمدر َمٔمٙمقم، واحلرارة يمٝم٦ًم َمـ ايمُمٚمس زمؾ َمـ طمزائـ  ايْم

ٌَْؾ َأن سَمٛمَٖمَد ىَمٙماَِمُت َريبر َويَمْق صِمْئٛم٣َم زمِِٚمْثٙمِِف ََمَدًدا ٌَْحُر وَم  .(4) َِمَداًدا يمرَ٘مٙماَِمِت َريبر يَمٛمَِٖمَد ايْم
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واهلل هق اظمٙمؽ ـ زمال ذيؽ ـ َم٣ميمؽ اظمُٙمؽ يمف ىم٣مَمؾ ايمتٌمف اظمْمٙمؼ دم إؾمٝم٣مء      

ٓ سمي وٓ سمٛمٖمع إٓ زم١مذٞمف: همٜمق ايمذي طمٙمؼ ايمٛمـ٣مر وطمٙمـؼ همٝمٜمـ٣م  همٜمل ،ودم صٖم٣مهت٣م

وُمْٙمٛم٣َم َي٣م َٞم٣مُر ىُمقيِن زَمْرًدا َوؽَمـاَلًَم٣م فَمـعَم  صٖم٥م اإلضمراق همٜمل ٓ حترق إٓ زم١مذٞمف وأَمره 

(، وىمذيمؽ ايمً٘مكم سمذزمح وسمٗمْمـع همٗمـط زمـٟمَمره وإذٞمـف يمـذا مل سمـذزمح 1) إزِْمَراِهٝمؿَ 

َٟمُل فمَ   :إؽمامفمٝمؾ فمٙمٝمف ايمًالم ًْ َٟميُمقنَ ٓ ُي ًْ  (، اظم٣مء َمـ صـٖم٣مهت٣م0)امي َيْٖمَٔمُؾ َوُهْؿ ُي

  . همرفمقن وأنمرق همّٔمٙمٜم٣م شمؿ ايمًالم فمٙمٝمف َمقؽمك وٞمج٣ماإلنمراق ويم٘مـ اهلل فمّْمٙمٜم٣م 

فمِم٣م َمقؽمك فمٙمٝمف ايمًالم َمـ فمِم٣م ىمٙمٜم٣م َمٛم٣مهمع إلم ضمٝمـ٥م  ضمقل اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم    

   .ىمٙمٜم٣م َمّم٣مر ضمكم أيمٗمٜم٣م زم١مذن رهب٣م

تٌمف ايمقضمٝمد واظمْمٙمؼ دم ىمؾ طمٙمٗمف همال يً٘مـ َمتحرك همًٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم هق اظم    

   .يتحرك ؽم٣مىمـ إٓ زم١مذٞمف وٓ

َوُهَق ايْمَٗم٣مِهُر هَمـْقَق   يٖمٔمؾ َم٣م يُم٣مء زمام ؾم٣مء وىمٝمػ يُم٣مء وَمتك ؾم٣مء وأيـ ؾم٣مء،     

ٌغِمُ  ٘مِٝمُؿ اخْلَ ٣ٌَمِدِه َوُهَق احْلَ  . (3) فِم

، وومٌؾ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م يٟميت هم٣مهلل هق ايمٗم٣مدر ايمذي يٟميت زم٣ميمُمٚمس َمـ اظمممق ىمؾ يقم     

همٙمـف ، زمٗمدرسمـف هب٣م َمـ اظمٕمرب، ويقم ايمٗمٝم٣مَم٥م جئمٙمٜم٣م فمعم ارسمٖم٣مع َمٝمؾ همقق اخلالئـؼ

ُف ىَم٣مَن فَمٙمِٝماًم   ىمامل ايمٗمدرة َْرِض إِٞمي ْٕ َٓ دِم ا اَمَواِت َو ًي ٍء دِم ايم َوََم٣م ىَم٣مَن اهلليُ يمُِٝمْٔمِجَزُه َِمـ َرْ

 . (1)وَمِديًرا
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ض )ئمٛمل طمٙمٗمٜم٣م زمٕمغم َمث٣مل ؽم٣مزمؼ(، طمٙمؼ اإلٞمًـ٣من َمــ زمديع ايمًاموات وإر     

رسمـف، دصٙمِم٣مل ىم٣ميمٖمخ٣مر زمٗمدرسمف، ضمٖمظ إزمراهٝمؿ فمٙمٝمف ايمًالم َمـ ٞم٣مر ايمٛمٚمـرود زمٗم

ظمقؽمـك فمٙمٝمـف  احلجـر َمـ وؽمخر ايمريح يمًٙمٝمامن فمٙمٝمف ايمًالم زمٗمدرسمف، أطمرج اظم٣مء

 ذيايمـ وهق زمٗمدرسمف، ٞمٌع اظم٣مء ايمًالم فمٙمٝمف حمٚمد أص٣مزمع زمكم وَمـ زمٗمدرسمف،  ايمًالم

 أم وٓ أب نمـغم َمــ ؿمكم َمـ ايمًالم فمٙمٝمف  آدم طمٙمؼ زمٗمدرسمف، إرضم٣مم دم يِمقرٞم٣م

فمٙمٝمـف فمٝمًـك  وطمٙمـؼ زمٗمدرسمـف،  ايمًالم فمٙمٝمف آدم وٙمع َمـ ضمقاء وطمٙمؼ زمٗمدرسمف،

 زمٗمدرسمـف، ايمقيمد  ايمًالم َمـ نمغم أب زمٗمدرسمف، وهق ايمذي وه٤م زىمري٣م فمٙمٝمف ايمًالم

 .فزمٗمدرسم احلجر َمـ  ايمًالم فمٙمٝمف ص٣ميمح ٞم٣موم٥م وأطمرج

( يٌدأ ىمؾ رء زم٘مٙمٚم٥م، ويٛمٜمل ىمـؾ  ئمٛمل سمٔم٣ملم وسمٛمزه فمـ ىمؾ ٞمٗمص ؽمٌح٣مٞمف )    

 .رء زم٘مٙمٚم٥م، ويرضمؿ زم٘مٙمٚم٥م وئمذب زم٘مٙمٚم٥م

َمـ٣م زمـكم ، ومّم٣مؤه وومدره، َمـ أضمقال جيرهي٣م فمٙمٝمٛم٣م وأواَمـر أَمٙمٝمـ٦م فمٙمٝمٛمـ٣م همٗمـط    

ـْ َأؽَم٣مء همَ  ٓ يٓمٙمؿ قايمرمح٥م أو احل٘مٚم٥م: همٜم ِف َوََم ًِ ـْ فَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم هَمٙمِٛمَْٖم َٔمَٙمْٝمَٜم٣م َوََمـ٣م ََم

ٍم يمرْٙمَٔمٌِٝمِد  ـِ ايمٛميٌِلر و(1 ،)َرزمَُّؽ زمَِٓمالي ـْ َأيِب َذرٍّ َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْف، فَم ـْ  فَم همِٝماَم َيْرِوي فَم

٣ٌَمِدي ُف وَم٣مَل: َي٣م فِم ِف فَمزي َوصَمؾي َأٞمي َْم٦ُم ايمٓمُّْٙمَؿ فَمعَم َٞمْٖمًـ !َرزمر ل َوصَمَٔمْٙمُتـُف زَمْٝمـٛمَُ٘مْؿ ـِإيِنر ضَمري

٣ٌَمِدي حُمَري  ـْ َهَدْيُتُف هَم٣مؽْمَتْٜمُدويِن َأْهـِدىُمْؿ ، َيـ٣م ! ًَم٣م هَماَل سَمَٓم٣مظمَُقا، َي٣م فِم ٓي ََم ُ٘مْؿ َو٣ملٌّ إِ ىُمٙمُّ

٣ٌَمِدي ٌَـ٣مِدي !فِم ـْ َأؿْمَٔمْٚمُتُف هَم٣مؽْمَتْْمِٔمُٚمقيِن ُأؿْمِٔمْٚمُ٘مْؿ، َيـ٣م فِم ٓي ََم ُ٘مْؿ صَم٣مئٌِع إِ ُ٘مـْؿ ! ىُمٙمُّ ىُمٙمُّ

ْقسُمُف هَم٣مؽْم  ًَ ـْ ىَم ٓي ََم ْٝمِؾ َوايمٛميَٜمـ٣مِر فَم٣مٍر إِ ْمُِئقَن زم٣ِميمٙمي ُ٘مْؿ خُتْ ٣ٌَمِدي إِٞمي ُ٘مْؿ، َي٣م فِم ًُ قيِن َأىْم ًُ َتْ٘م
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٣ٌَمِدي ٌُْٙمُٕمـقا  !َوَأَٞم٣م َأنْمِٖمُر يَمُ٘مْؿ ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ مَجِٝمًٔم٣م هَم٣مؽْمَتْٕمِٖمُرويِن َأنْمِٖمْر يَمُ٘مْؿ، َي٣م فِم ـْ سَم ُ٘مْؿ يَم إِٞمي

ٌُْٙمُٕمقا َٞمْٖمِٔمل هَمَتٛمْ  ـْ سَم ويِن َويَم ي هَمَتُيُّ ٣ٌَمِديرَضر يَمُ٘مـْؿ َوآطِمـَرىُمْؿ  !َٖمُٔمقيِن، َي٣م فِم يَمـْق َأني َأوي

ُ٘مْؿ َوصِمٛميُ٘مْؿ ىَم٣مُٞمقا فَمعَم َأسْمَٗمك وَمْٙم٤ِم َرصُمٍؾ َواضِمٍد َِمٛمُْ٘مْؿ ََمـ٣م َزاَد َذيمِـَؽ دِم َُمْٙم٘مِـل  ًَ َوإِْٞم

٣ٌَمِدي ُ٘مْؿ َوصِمٛميُ٘مْؿ ىَم٣مُٞمقا !ؾَمْٝمًئ٣م، َي٣م فِم ًَ يَمُ٘مْؿ َوآطِمَرىُمْؿ َوإِْٞم فَمعَم َأهْمَجـِر وَمْٙمـ٤ِم  يَمْق َأني َأوي

ٌَـ٣مِدي ـْ َُمْٙم٘مِـل ؾَمـْٝمًئ٣م، َيـ٣م فِم يَمُ٘مـْؿ  !َرصُمٍؾ َواضِمٍد َِمٛمُْ٘مْؿ ََم٣م َٞمَٗمَص َذيمِـَؽ َِمـ يَمـْق َأني َأوي

ـ٣مٍن  ًَ َٟميُمقيِن هَمَٟمفْمَْمْٝمـ٦ُم ىُمـؾي إِْٞم ًَ ُ٘مْؿ َوصِمٛميُ٘مْؿ وَم٣مَُمقا دِم َصِٔمٝمٍد َواضِمٍد هَم ًَ َوآطِمَرىُمْؿ َوإِْٞم

َٟميَمَتُف ََم٣م ًْ ٌَْحـَر، َيـ٣م  َِمٛمُْٜمْؿ ََم ٓي ىَمـاَم َيـٛمُْٗمُص اظمِْْخـَٝمُط إَِذا َدطَمـَؾ ايْم َٞمَٗمَص َذيمَِؽ فِمٛمِْدي إِ

٣ٌَمِدي اَم ِهَل َأفْماَميُمُ٘مؿْ  !فِم ا  !إِٞمي ـْ َوصَمـَد طَمـغْمً ٣مَهـ٣م، هَمَٚمـ ـٝمُ٘مْؿ إِيي ُأضْمِِمٝمَٜم٣م يَمُ٘مـْؿ شُمـؿي ُأَوهمر

ـْ َوصَمَد نَمغْمَ َذيمَِؽ  . َوََم ٙمٌِؿ. هَمْٙمَٝمْحَٚمِد اهلليَ فَمزي َوصَمؾي ًْ ُف. َرَواُه َُم ًَ ٓي َٞمْٖم ـي إِ    هَماَل َيُٙمقََم

اَمء َوإْرَض َوََم٣م زَمْٝمٛمَُٜماَم ٓفِمٌِـكمَ  وَم٣م طمٙمؼ رء يمٙمٜمق وايمٙمٔم٤م:      ًي  َوََم٣م طَمَٙمْٗمٛم٣َم ايم

(1)    ُف يَمَٗمْقٌل هَمِْمٌؾ ْزل * إِٞمي    .(0)َوََم٣م ُهَق زم٣ِمهْلَ

ومقي ٓ يّمٔمػ، ونمٛمٝمـ٣ًم  نمٛمك، همٜمقف فمزة، وآهمتٗم٣مر يميمف  ٥مفم٣ٌمدسمف ذف، وايمذيم     

َمٕمٛمٝم٣ًم ٓ ئمدم، ونم٣ميم٤م ٓ يٕمٙم٤م، وضمل ٓ يٚمقت، وومٝمقم ٓ يٛم٣مم، وصم٣ٌمر ٓ يٗمٜمر، 

فمدل ٓ حيٝمػ، وصمقاد ٓ يٌخؾ، وضم٣مهمظ ٓ يٕمٝمـ٤م، وجمٝمـ٤م ٓ ووودم ٓ خيٙمػ، 

م، وومريــ٤م ٓ يٕمٝم٤م وٓ ئٌمد، وصٚمد ٓ حيت٣مج ٕضمد وىمؾ اخلالئـؼ حتتـ٣مج ٟميً

 ..رازق وَم٣م ؽمقاه َمـرزوق ،َم٣ميمؽ وَم٣م ؽمقاه ممٙمقك ،ؽمقاه خمٙمققطم٣ميمؼ وَم٣م  إيمٝمف،

 .رزمٛم٣م.. صمؾ صماليمف  هق هذا
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 العاشزالبيان 

 دعىة اإلميان واليمني

         ٞمُمتٕمؾ دم إؽم٣ٌمب ايمٓم٣مهري٥م، ويم٘مـ ٓ ٞمت٘مؾ فمٙمٝمٜم٣م وٞمتقىمؾ فمعم اهلل سمٔم٣ملم.

ٓم٣مهري٥م يمٝمس ممٛمقع ، ويم٘مــ آسم٘مـ٣مل فمـعم إؽمـ٣ٌمب آؾمتٕم٣مل دم إؽم٣ٌمب ايم    

ايمٓم٣مهري٥م ممٛمقع ، همٛمتجرد فمـ إؽم٣ٌمب وايمقؽم٣مئؾ زمح٤ًم آسم٘مـ٣مل، ٓ زمحًـ٤م 

آؾمتٕم٣مل، ٞمُمتٕمؾ دم َمُم٣منمٙمٛم٣م ايم٘مًٌٝم٥م وايمٌٝمتٝم٥م، وٞمُمتٕمؾ دم إؽم٣ٌمب ايمٓم٣مهريـ٥م، 

 هم٣مهلل فمز وصمؾ َم٣م َمٛمٔمٛم٣م أن ٞمُمتٕمؾ دم إؽم٣ٌمب ايمٓم٣مهري٥م . 

  اْصٛمَِع ايْمُٖمْٙمَؽ زمَِٟمفْمُٝمٛمِٛم٣َم َوَوضْمٝمِٛم٣َم   : حيمٛمق وم٣مل اهلل      

      :  ـْ زَمْٟمؽِمُ٘مْؿ هَمَٜمْؾ ٌُقٍس يَمُ٘مْؿ يمُِتْحِِمٛمَُ٘مْؿ َِم ْٚمٛم٣َمُه َصٛمَْٔم٥َم يَم َوفَمٙمي

  َأْٞمُتْؿ ؾَم٣مىمُِرون

: ًُهَق ايميِذي طَمَٙمَؼ يَمُ٘مْؿ ََم٣م دِم إَْرِض مَجِٝمٔم٣م  

       ِْٝمؾ ـْ ِرزَم٣مِط اخْلَ ٍة َوَِم ـْ وُمقي ْؿ ََم٣م اؽْمَتَْمْٔمُتْؿ َِم وا هَلُ  َوَأفِمدُّ
 (1).
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 ايمٓمـ٣مهريفُمٙمَِؿ َمـ ذيمؽ أن اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم مل يٚمٛمٔمٛم٣م َمـ آؾمتٕم٣مل زم٣ميم٤ًٌم 

ـْ ِرْزِق اهلليِ  :وم٣مل سمٔم٣ملم ،٣م أن ٞمٟمىمؾهمٙمق صم٣مء فمٙمٝمٛم٣م اجلقع همٔمٙمٝمٛم زُمقا َِم   ىُمُٙمقا َواْذَ

        هَمـ٣مْٞم٘مُِحقا ََمـ٣م ؿَمـ٣مَب

ـ٣مءِ  ًَ ـَ ايمٛمر  يَمُ٘مْؿ َِم

 ـْ ضَمْٝمـ٧ُم ـي َِمـ َأؽْمـ٘مِٛمُقُه

ـْ ُوصْمِدىُمؿْ    ؽَمَ٘مٛمُْتْؿ َِم

إؽمـ٣ٌمب اظم٣مديـ٥م زمٚمقاهمٗمـ٥م إؽمـ٣ٌمب ايمٕمٝمٌٝمـ٥م، ويم٘مــ إذا طم٣ميمٖمٛمـ٣م  دمٛمُمتٕمؾ هم

إؽم٣ٌمب ايمٓم٣مهري٥م ايمير واهلالك، َمثـؾ اظمـ٣مل ايمـذى  دمإؽم٣ٌمب ايمٕمٝمٌٝم٥م، سم٘مقن 

فمٛمد ه٣مَم٣من يم٘مــ  ايمتلٙمؽ ايمذى فمٛمد همرفمقن وايمٛمٚمرود، وايمقزارة فمٛمد وم٣مرون، واظم

يمق واهمؼ إَمر إؽم٣ٌمب ايمٕمٝمٌٝم٥م ويمق ىم٣مٞم٦م خم٣ميمٖم٥م يمألؽم٣ٌمب ايمٓم٣مهري٥م، ويمـق رأيٛمـ٣م 

رة، همًٝمدٞم٣م َمقؽمك فمٙمٝمـف ايمًـالم اهلل سَمَٔمـ٣ملَم  ـهمٝمٜم٣م ايمي همٛمحـ ٞمٛمٖمذ إَمر همٖمٝمف ٞمِم

 ، وصم٣مء أَمر اهلل:ـم٣مهريأفمْم٣مه ايمٔمِم٣م وهك ؽم٤ٌم 
اهلل سَمَٔمـ٣ملَم  أَمـره  ايمٓمـ٣مهريهدده٣م ؽمٝمدٞم٣م َمقؽمك، ورنمؿ ايمٛمٖمع  ايمتلورنمؿ اظمٛم٣مهمع 

همٝمٜم٣م وزمكم همٗمده٣م زمٔمـد إَمـر زمؼمىمٜمـ٣م ، همٛمٖمـذ  ايمتلزم١ميمٗم٣مئٜم٣م، همٔمٛم٣م سمٗم٣مزمؾ زمكم اظمٛم٣مهمع 

َمقؽمك فمٙمٝمف ايمًالم إَمر زمؼمىمٜم٣م، همٜمٛم٣م اٞمٗمٙم٦ٌم ضمٝم٥م، ويمٝم٦ًم ضمٝم٥م فم٣مدي٥م زمـؾ ومـ٣مل 
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َٔمك  سَمَٔم٣ملَم همٝمٜم٣ماهلل ًْ َتزُّ هَمَٙمامي َرآَه٣م  هَمَٟميْمَٗم٣مَه٣م هَم١مَِذا ِهَل ضَمٝمي٥ٌم سَم هَتْ

٤ْم  ٣َم صَم٣منٌّ َولمي َُمْدزمًِرا َومَلْ ُئَمٗمر همٜمٛم٣م هرب ؽمٝمدٞم٣م َمقؽمك ومل يٛمٓمر طمٙمٖمـف ىَمَٟمهني

ـَ اهللِ سمَ  ـْػ َٔمـ٣ملَم همٜمٛم٣م صم٣مء أَمر آطمـر َِمـ َٓ خَتَ  وَمـ٣مَل طُمـْذَه٣م َو
 ُولَم ْٕ ٣م ا  ؽَمٛمُِٔمٝمُدَه٣م ؽِمغَمهَتَ

هم٣مإلٞم٣ًمن إذا وم٣مم زمٟمَمر اهلل سَمَٔم٣ملَم  زمخالف اظمُم٣مهد همٜمٛم٣م اإليامن، يمذيمؽ أَمر آطمـر

ُف ؿَمَٕمـكَواْوُٚمْؿ َيَدَك  وىمـؾ هـذا  اْذَه٤ْم إلَِم همِْرفَمْقَن إِٞمي

طمالف ايمٛمٖمس وايمْمٌٝمٔم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، يم٘مـ إذا وم٣مم اإلٞم٣ًمن زم٣مَمتثـ٣مل أواَمـر اهلل سَمَٔمـ٣ملَم 

 .زمخالف اظمُم٣مهد ، هم٣مهلل سَمَٔم٣ملَم  يقذم يمف وفمده طمالف اظمُم٣مهد وطمالف ايمٓم٣مهر 

 دموـ٣مر ؿمـرف  أيفمـ ايمّمـ٣مر، يم٘مــ يمـق أن  آزمتٔم٣مدإن َمـ ؿمٌٝمٔم٥م اإلٞم٣ًمن و    

، همالزمد َمـ سمرك َمٗمتّمٝم٣مت إؾمٝم٣مء وٞمّمحك هب٣م َٕمـر ايمٌماع َمع أواَمر اهلل سَمَٔم٣ملَم 

اهلل سَمَٔم٣ملَم وَمراده، هم٣ميمٛم٣مر ٞمحـ ٞمٌتٔمد فمٛمٜم٣م وٞمتجٛمٌٜمـ٣م خم٣مهمـ٥م اإلضمـراق، ويم٘مــ يمـق 

همالزمد وصمد ساع زمكم أَمر اهلل سَمَٔم٣ملَم وزمكم َمٗمتّمٝم٣مت ايمْمٌٝمٔم٥م وهق اإلضمراق زم٣ميمٛم٣مر، 

اهلل سَمَٔم٣ملَم، همٜمذا هق ايمذى فمعم أَمر  وآفمتامداظمجرب،  وزم٣ميمًمءَمـ ايمتّمحٝم٥م زم٣مظمقروث 

همٔمٙمف ؽمٝمدٞم٣م إزمراهٝمؿ فمٙمٝمف ايمًالم، َم٣م سمرك أَمر اهلل سَمَٔم٣ملَم زم٤ًٌم أَمر ايمٛم٣مر، زمؾ صٚمؿ فمـعم 

 . ايمٛمٜم٣مي٥م دمر ـايمٛم٣مر، وىم٣من يمف ايمٛمِم دم ايمٛمٚمرود أيمٗم٣مه ضمتك أَمر اهلل سَمَٔم٣ملَم 
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ت ٞمٖمـع يمـف وؽمٝمدٞم٣م َمقؽمك فمٙمٝمف ايمًالم، اهلل سَمَٔم٣ملَم أَمره زم١ميمٗم٣مء فمِم٣مه، َمع أهن٣م ذا   

ُٟم فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوَأُهـشُّ هِبَـ٣م  *َوََم٣م سمِْٙمَؽ زمَِٝمِٚمٝمٛمَِؽ َي٣م َُمقؽَمك   همٗم٣مل:  وَم٣مَل ِهَل فَمَِم٣مَي َأسَمَقىمي

هَمَٟميْمَٗم٣مَه٣م هَمـ١مَِذا ِهـَل ضَمٝميـ٥ٌم  *وَم٣مَل َأيْمِٗمَٜم٣م َي٣م َُمقؽَمك *فَمعَم نَمٛمَِٚمل َورِمَ همِٝمَٜم٣م ََمَآِرُب ُأطْمَرى

َٔمك ًْ ْ  َُمـْدزمًِرا َولمي   ايمًـالم: (، همٜمٛم٣م ؽمٝمدٞم٣م َمقؽمك فمٙمٝمـف 1) سَم ـ٤ْم  َومَل (0،)ُئَمٗمر

َٓ  )همٜمٛم٣م هرب ظم٣م فم٣ميـ احلٝم٥م، ويم٘مـ صم٣مء أَمر أؾمد َمـ إول وهـق  وَمـ٣مَل طُمـْذَه٣م َو

ُولَم ( همٜمٛم٣م ساع زمكم َمٗمتّمٝم٣مت ايمٌممـي٥م وزمـكم أَمـر اهلل  ْٕ ٣م ا ْػ ؽَمٛمُِٔمٝمُدَه٣م ؽِمغَمهَتَ خَتَ

ؽَمـٛمُِٔمٝمُدَه٣م ره اهلل سَمَٔمـ٣ملَم: همٌُمــ  َٔمـ٣ملَم سمَ  اهلل أَمـر ايمًـالم فمٙمٝمف َمقؽمك همٗمد ،سَمَٔم٣ملَم 

ُولَم  ْٕ ٣م ا  .(3)ؽِمغَمهَتَ

 َمقؽمـك ؽمـٝمدٞم٣م ويمذيمؽ ، ايمٛمٌقة ٞمقر زمٌِمغمة  اَمتث٣مل أَمر اهلل سَمَٔم٣ملَم  دمهم٣ميمًٔم٣مدة 

 فمعم – همٝمٜم٣م َمـ يٟمطمذه٣م أن همٟمَمره أَمره اَمتث٣مل يريٛم٣م أن أراد  سَمَٔم٣ملَم  اهلل ، ايمًالم فمٙمٝمف

 ، ايمًـالم فمٙمٝمـف َمقؽمك ؽمٝمدٞم٣م همٟمطمذه٣م اظمٔمٙمقم، ْمره٣مطم فمعم –ايمتٖمًغم  دم ورد َم٣م

 أَمـر يٗمـدم ،وه٘مذا ىمؾ أَمر زمكم أطمذ اظمٛم٣مهمع أو اظمّم٣مر وسمرىمٜم٣م، وزمكم أَمر اهلل سَمَٔم٣ملَم 

 أَمـر  ايمٓمـ٣مهر، ويم٘مــ اهلل سَمَٔمـ٣ملَم  دم ٞمٗمـص وهق اظم٣مل، َمـ أطمذ هم٣ميمزىم٣مة سَمَٔم٣ملَم، اهلل

  .ٞمٖمع همٜمل زمذيمؽ

يمًالم ايمٔمِم٣م ىم٣مٞم٦م همٝمٜم٣م ٞمٌمة اهلل طمـالف ويمذيمؽ ظم٣م أطمذ ؽمٝمدٞم٣م َمقؽمك فمٙمٝمف ا    

ـَ اهللِ سَمَٔمـ٣ملَم يٟمطمـذه٣م  َمٛمـ٣مهمع سمٛمٖمٝمـذ إَمـر، واهلل  همٝمـٟميتاظمُم٣مهد ، ويم٘مــ زمـٟمَمر َِمـ

                                                 



 

 

253 

 املقدمة/ التنهيد للدخول يف الصفات/ صفة اليقني باهلل تعاىل

 زمـؾ اظمُمـ٣مهد، طمـالف يمألَمـر واَمتثـؾ سَمَٔمـ٣ملَم  اهلل أواَمر ٞمٖمذ إذا اإلٞم٣ًمن يٛمٌم  سَمَٔم٣ملَم 

 .طمالف ايمْمٌٝمٔم٥م يٟميت ايمذى  سَمَٔم٣ملَم  اهلل وفمد فمعم زم٣ميمٝمٗمكم

 ٞمؼمك إؽم٣ٌمب زم٣ميم٘مٙمٝم٥م وٓ ٞمٔمتٚمد فمٙمٝمٜم٣م زمحٝم٧م متٛمٔمٛم٣م فمـ أداء واصمٌٛمـ٣م ٞمحـق ٓ    

 ذوط َمــ ذط همٜمـذا ٞمِمــرسمٛم٣م، أو يمٛمـ٣م  رزق اهلل سَمَٔمـ٣ملَم  دمايمديـ، وٓ ٞمرسمـ٣مب 

ـَ َآََمٛمُقا زمِـ٣مهلليِ َوَرؽُمـقيمِِف شُمـؿي مَلْ َيْرسَمـ٣م سَمَٔم٣ملَم  اهلل وم٣مل اإليامن، اَم اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن ايميِذي زُمقا إِٞمي

٣مِدوُمقنَ  ِٜمْؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهلليِ ُأويَمئَِؽ ُهُؿ ايمِمي ًِ ْؿ َوَأْٞمُٖم َوصَم٣مَهُدوا زمَِٟمَْمَقاهِلِ

وهذا هق ايمٖمرق ايمذى زمٝمٛمٛم٣م وزمكم ايمِمح٣مزم٥م َرِىَ اهللُ فَمٛمُٜمؿ ، ىمـ٣مٞمقا َمًـتٔمديـ 

 َمـثٙمام ، َمٔمٝمُمـتٜمؿ وأؽم٣ٌمب احلٝم٣مسمٝم٥م أَمقرهؿ ذيمؽ طم٣ميمػ ويمقيمتٛمٖمٝمذ أَمر اهلل سَمَٔم٣ملَم 

 .نمزوة زمدر، وسمٌقك دم هلؿ ثضمد

 إؽمـ٣ٌمب طمـ٣ميمػ ويمـق يمألَمر وايمٛمٓمـر إلم َمقفمـقد اهلل سَمَٔمـ٣ملَم  آَمتث٣ملوذيمؽ 

ـَ ومرآٞمف زم٣ميمتج٣مرة اظمٛمجٝم٥م همَٗم٣مَل سَمَٔم٣ملَم  دم  ل ؽمامه اهلل سَمَٔم٣ملَم وإضمقا َـ٣م ايميـِذي َيـ٣م َأهيُّ

ـْ فَمـَذاٍب  ٣مَرٍة سُمٛمِْجـٝمُ٘مْؿ َِمـ َأيمِـٝمٍؿ ، سُم٠ْمَِمٛمُـقَن زمِـ٣مهلليِ َوَرؽُمـقيمِِف  َآََمٛمُقا َهْؾ َأُديمُُّ٘مْؿ فَمعَم جِتَ

ُ٘مْؿ َذيمُِ٘مْؿ طَمغْمٌ يَمُ٘مْؿ إِْن ىُمٛمْـُتْؿ سَمْٔمَٙمُٚمـقنَ  ًِ ٣مِهُدوَن دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهلليِ زمَِٟمَْمَقايمُِ٘مْؿ َوَأْٞمُٖم  *َوجُتَ

ـ ًَ هَْنَـ٣مُر َوََم ْٕ تَِٜمـ٣م ا ـْ حَتْ ِري َِم ٌَـ٥ًم دِم َيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوُيْدطِمْٙمُ٘مْؿ صَمٛمي٣مٍت جَتْ ـَ ؿَمٝمر
٣مىمِ

   صَمٛمي٣مِت فَمْدٍن َذيمَِؽ ايْمَٖمْقُز ايْمَٔمٓمِٝمؿُ 

زم٣مٕؽمـ٣ٌمب آؾمـتٕم٣مل، َمـ مجٝمع أي٣مت ايم٣ًمزمٗم٥م فُمٙمَِؿ أن اهلل سمٔم٣ملم َم٣م َمٛمٔمٛم٣م َمـ     

 ايمٓم٣مهري٥م ويم٘مـ اهلل سمٔم٣ملم َمٛمٔمٛم٣م َمـ آسم٘م٣مل فمعم إؽم٣ٌمب ايمٓم٣مهري٥م. 
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ىُمقا َأْن  وم٣مل سمٔم٣ملم، ُئْمَٙمؿ ذيمؽ ؟ زم٣مَٓمتح٣من وىمٝمػ ٤َم ايمٛمي٣مُس َأْن ُيؼْمَ
ًِ امل * َأضَم

 َيُٗمقيُمقا آََمٛمي٣م َوُهْؿ ٓ ُيْٖمَتٛمُقنَ 

زمٟمواَمره، هم٣مٕواَمر سمِمغم زمٚمٗم٣مزمٙم٥م  يٟميت يٚمتحـ فمٌده؟ اهلل  ىمٝمػ اهلل       

،  ايمٓم٣مهريوسمرك ايم٤ًٌم  إؽم٣ٌمب ايمٓم٣مهري٥م، هم١مذا اَمتثؾ اإلٞم٣ًمن أواَمر اهلل 

زم٤ًٌم آؾمتٕم٣مل زم٣مٕؽم٣ٌمب  يامن، وإذا سمرك أَمر اهلل همٜمذا اإلٞم٣ًمن ومقى اإل

.ايمٓم٣مهري٥م همٜمذا اإلٞم٣ًمن ؤمٝمػ اإليامن

همٝمـف َمٛمـ٣مهمع وأن يتجٛمـ٤م  ايمـذي ـمـ٣مهريواإلٞم٣ًمن َم٘مٙمػ أن يتحِمؾ ؽم٤ٌم      

: يتجٛمـ٤م اجلـقع ويٟمىمـؾ ، فمـعم ؽمـٌٝمؾ اظمثـ٣ملهمٝمٜم٣م َمُمٗم٥م ايمتلإؽم٣ٌمب ايمٓم٣مهري٥م 

يتجٛمـ٤م ايمٓمٙمٚمـ٥م .  ايمدفء.ؾ فمعم يتجٛم٤م ايمػمد ويٙمٌس ايمثٝم٣مب يمٝمتحِم. ايمْمٔم٣مم .

 اظمِم٣ٌمح يمٝمتحِمؾ فمعم ايمٛمقر .  وييضء

اهلل سمٔمـ٣ملم ومـ٣مل و. ."ايمٔمِمـ٣م  " ـمـ٣مهريىم٣من فمٛمده ؽمـ٤ٌم  ؽمٝمدٞم٣م َمقؽمك      

وَمـ٣مَل ِهـَل     َوََم٣م سمِْٙمَؽ زمَِٝمِٚمٝمٛمَِؽ َي٣م َُمقؽَمك:يمف

٣م فَمعَم نَمٛمَ  ُٟم فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوَأُهشُّ هِبَ  .  ِٚمل َورِمَ همِٝمَٜم٣م ََمآِرُب ُأطْمَرىفَمَِم٣مَي َأسَمَقىمي

يمؼمزمٝم٥م ايمٕمٛمؿ وص٣مضم٤م ايمٕمٛمؿ، همج٣مءت اظمٗم٣مزمٙمـ٥م ، أَمـر  ـم٣مهريهم٣ميمٔمِم٣م ؽم٤ٌم 

   وم٣مل، ـم٣مهرياهلل أَم٣مم ؽم٤ٌم 
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ايم٤ًٌم ايمٛمـ٣مهمع يـؼمك  دميؼمك ؽم٤ٌم ٞم٣مهمع ، ويمق يُمتٕمؾ  يمق يٚمتثؾ أَمر اهلل       

 .أَمر اهلل 

همٝمف َمٛم٣مهمع ، همًٝمدٞم٣م َمقؽمـك  ايمذي ـم٣مهريوزمكم ؽم٤ٌم  أن ص٣مر َمٗم٣مزمٙم٥م أَمر اهلل      

  ومٙمٌف أن ايمٛم٣مهمع وايمّم٣مر هق اهلل  دمىم٣من  واظمٔمز واظمذل هق اهلل ،  وأن ايمٛمج٣مح ،

، وأن هذه إؾمٝم٣مء اظم٣مديـ٥م ٓ سمٛمٖمٔمٛمـ٣م وٓ سميـٞم٣م إٓ زمٚمُمـٝمئ٥م اهلل  واخل٣ًمرة َمـ اهلل  

سمٔم٣ملم

ٚمٝمع إؾمٝم٣مء اظم٣مدي٥م َمث٣مهل٣م َمث٣مل ) ايمٔمِم٣م ( هم٣ميمٔمِم٣م ٓ سمٛمٖمع وٓ سميـ إٓ زمٚمُمـٝمئ٥م همج     

ر، ويم٘مـ ص٣مضم٤م ـص٣مضم٤م ايمٔمِم٣م، همٔمٛمدَم٣م سم٘مقن ايمٔمِم٣م فمعم إرض ٓ سمٛمٖمع  وٓ سمّم

ايمٔمِم٣م أطمذ ايمٔمِم٣م ورضب ايمُمجر وأطمذ ايمثٚمر وأفمْم٣مٞم٣م ايمثٚمر همٛمحـ ٞمُمـ٘مر صـ٣مضم٤م 

 ايمٔمِم٣م وٓ ٞمُم٘مر ايمٔمِم٣م . 

همٟمطمذ ايمٔمِم٣م شمؿ رضزمٛم٣م همٛمحـ ٓ ٞمٔمتـ٤م فمـعم  فمٙمٝمٛم٣م،ِم٣م نمّم٤م ويمق أن ص٣مضم٤م ايمٔم     

 ي٣م فمِم٣م زمؾ ٞمٔمت٤م فمعم ص٣مضم٤م ايمٔمِم٣م.  سميزمٝمٛملايمٔمِم٣م وٞمٗمقل ظم٣مذا 

ايمٔمِم٣م،  هم٣مظمٙمؽ واظم٣مل وايمتج٣مرة وايمدىم٣مىمكم واظمزارع وايم٣ًٌمسمكم.. ايمخ هم٘مؾ هذا َمثؾ     

 يًتٔمٚمؾ ايمٔمِم٣م .  ايمذيهق  واهلل 

 وذيمؽ زمٔمد إرادة اهلل سمٔم٣ملم . ،ك ايمٛمٚمرودهمٌٔمقو٥م واضمدة فمرصم٣مء سم٘مٖمك إلهال    

َم٣م طم٣مف فمٛمدَم٣م سمـرك ايمٔمِمـ٣م، ويم٘مــ آَمتحـ٣من ايمِمـٔم٤م  ؽمٝمدٞم٣م َمقؽمك      

َٔمكفمٛمدَم٣م أيمٗم٣مه٣م حتقيم٦م ضمٝم٥م، همٜمرب َمقؽمك ًْ هَمَٟميْمَٗم٣مَه٣م هَم١مَِذا ِهَل ضَمٝمي٥ٌم سَم

 ِ٣َم صَم٣منٌّ َولمي َُمْدزم َتزُّ ىَمَٟمهني ٤ْم هَمَٙمامي َرآَه٣م هَتْ رًا َومَلْ ُئَمٗمر
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 ٣م إُولَم ْػ ؽَمٛمُِٔمٝمُدَه٣م ؽِمغَمهَتَ وَم٣مَل طُمْذَه٣م َوٓ خَتَ

  اهلل.همٙمام صم٣مء أَمر اهلل َمٗم٣مزمٙم٥م سمرك ؽم٤ٌم ٞم٣مهمع، همؼمك ايم٤ًٌم ايمٛم٣مهمع واَمتثؾ أَمر     

 ايمّم٣مر.طمذ ايم٤ًٌم وظم٣م صم٣مء أَمر اهلل َمٗم٣مزمٙم٥م أطمذ ؽم٤ٌم و٣مر همتحٚمؾ اظمُمٗم٥م وأ     

   يعطيى ضكألمزضفىذتهضك ض

 ُِ٘مْؿ دِم ؽَمـٌِٝمِؾ اهللي ًِ اْٞمِٖمُروا طِمَٖم٣مهم٣ًم َوشمَِٗم٣مًٓ َوصَم٣مِهُدوا زمَِٟمَْمَقايمُِ٘مْؿ َوَأْٞمُٖم

 . َذيمُِ٘مْؿ طَمغْمٌ يَمُ٘مْؿ إِْن ىُمٛمُْتْؿ سَمْٔمَٙمُٚمقن

قا َمُمٗم٥م أٞمٖمً٘مؿ َمثؾ أطمذ احلٝمـ٥م ، أٞمتؿ أٞمٖمٗمقا أَمقايم٘مؿ َمثؾ سمرك ايمٔمِم٣م، شمؿ حتٚمٙم

ظمـ٣م  ، همٚمقؽمـك  يٖمٔمؾ َمٔم٘مؿ َمثؾ َم٣م همٔمؾ َمع َمقؽمك  هم١مذا همٔمٙمتؿ ذيمؽ هم٣مهلل 

ىم٣من يٙمٗمك فمِم٣مه زم١مرادسمف همام ىم٣مٞم٦م ومقة ايمٔمِم٣م إٓ يمؼمزمٝم٥م ايمٕمٛمؿ وصـ٣مضم٤م ايمٕمـٛمؿ ، وظمـ٣م 

ص٣مرت هذه ايمٔمِم٣م ؽم٣ًٌٌم يمؼمزمٝم٥م ايمٕمٛمؿ وص٣مضم٤م ايمٕمـٛمؿ وسمرزمٝمـ٥م اشمٛمـ٣م  أيمٗم٣مه٣م زمٟمَمر اهلل 

ـَة   وم٣مل سمٔم٣ملم ،أؽم٣ٌمؿم٣ًم  فممم َجَر هَم٣مْٞمَٖمَجَرْت َِمٛمُْف اشْمٛمََت٣م فَممْمَ ْب زمَِٔمَِم٣مَك احْلَ هَمُٗمْٙمٛم٣َم ارْضِ

ـْ ِرْزِق اهلليِ َوٓ سَمْٔمَثـْقا دِم إَْرِض  زُمقا َِمـ ْؿ ىُمُٙمقا َواْذَ هَبُ فَمْٝمٛم٣ًم وَمْد فَمٙمَِؿ ىُمؾُّ ُأَٞم٣مٍس ََممْمَ

ـَ  ِدي ًِ ـوِمكَم * هَمَٙمـامي  ٣مل سمٔم٣ملموم ،سمٌٔمف همرفمقن زمجٛمقدهاوظم٣م .(1)َُمْٖم ٌَُٔمقُهْؿ َُممْمِ هَمَٟمسْم

ــْدَرىُمقَن  ــ٣م ظمَُ ــك إِٞمي ــ٣مَل َأْصــَح٣مُب َُمقؽَم ــ٣مِن وَم ْٚمَٔم ــَراَءى اجْلَ ــ٣من رد . (0)سَم ــ٣مذا ىم َم

ـِ   .؟ َمقؽمك   (3 .)وَم٣مَل ىَمال إِني ََمِٔمَل َريبر ؽَمَٝمْٜمِدي
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:   ٌََْحـَر هَمَٟمْوضَمْٝمٛم٣َم إلَِم َُمقؽَمك أ ْب زمَِٔمَِمـ٣مَك ايْم ِن ارْضِ

ـْ هَم٣مْٞمَٖمَٙمَؼ  ـَ * َوَأْٞمَجْٝمٛم٣َم َُمقؽَمك َوََمـ هَمَ٘م٣مَن ىُمؾُّ همِْرٍق ىَم٣ميمْميْقِد ايْمَٔمٓمِٝمِؿ * َوَأْزيَمْٖمٛم٣َم شَمؿي أطَمِري

ِٔمكَم  .  ََمَٔمُف َأمْجَ

وومقَمـف، وصـ٣مرت هـذه ايمٔمِمـ٣م ؽمـ٣ًٌٌم  همٟمصٌح٦م ايمٔمِم٣م ؽم٣ًٌٌم حلٖم٣مـم٥م َمقؽمـك 

إلضمٝم٣مء ايمديـ

   ـَحَرُة ًي هَمَٟميْمَٗمك َُمقؽَمك فَمَِم٣مُه هَمـ١مَِذا ِهـَل سَمْٙمَٗمـُػ ََمـ٣م َيـْٟمهمُِ٘مقَن * هَمـُٟميْمِٗمَل ايم

ـَ * وَم٣ميُمقا آََمٛمي٣م زمَِربر ايْمَٔم٣مظمكََِم * َربر َُمقؽَمك َوَهـ٣مُرونَ   ضمـقارمىمـ٣مٞمقا   ؽَم٣مصِمِدي

 ؽمتقن أيمٖم٣ًم وآَمٛم٦م زوصم٥م همرفمقن . 

وٞمتحٚمؾ َمُمٗم٥م  قايمٛم٣م ايمٛم٣مهمٔم٥م َمثؾ سمرك ايمٔمِم٣م زم٤ًٌم أَمر اهلل همٔمٛمدَم٣م ٞمؼمك أَم     

ْػ ؽَمٛمُِٔمٝمُدَه٣م  : َمقؽمك أٞمٖمًٛم٣م َمثؾ أطمذ ايمٔمِم٣م، هم٘مام وفمد اهلل  وَم٣مَل طُمْذَه٣م َوٓ خَتَ

٣م إُولَم  ٣مَرةٍ   ؽِمغَمهَتَ ـَ آََمٛمُقا َهْؾ َأُديمُُّ٘مْؿ فَمعَم جِتَ ٣م ايميِذي َ َي٣م َأهيُّ

٣مِهُدوَن دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهلليِ زمَِٟمَْمَقايمُِ٘مْؿ سُمٛمْ  ـْ فَمَذاٍب َأيمِٝمٍؿ * سُم٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمهلليِ َوَرؽُمقيمِِف َوجُتَ ِجٝمُ٘مْؿ َِم

ُ٘مْؿ َذيمُِ٘مْؿ طَمغْمٌ يَمُ٘مْؿ إِْن ىُمٛمُْتْؿ سَمْٔمَٙمُٚمقَن * َيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوُيْدطِمْٙمُ٘مْؿ  ًِ صَمٛمي٣مٍت َوَأْٞمُٖم

تَِٜم٣م ـْ حَتْ ِري َِم ٥ًٌَم دِم  جَتْ ـَ ؿَمٝمر
٣مىمِ ًَ صَمٛمي٣مِت فَمْدٍن َذيمَِؽ ايْمَٖمْقُز ايْمَٔمٓمِٝمُؿ *َوُأطْمَرى إهَْن٣َمُر َوََم

ِ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم  ـَ اهلليِ َوهَمْتٌح وَمِري٤ٌم َوزَمممر ٌُّقهَن٣َم َٞمٌْمٌ َِم
  (3()4.)حُتِ
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 عشز اديالبيان احل

 يف اإلميان واليمني
ـَدوَم٣مِت ْٚمَحُؼ ي زَمـ٣م َوُيـْريِب ايمِمي ايمٓمـ٣مهر دم  اهلليُ ايمرر

ٞمرى ايمرزم٣م همٝمف زي٣مدة وايمِمدوم٥م همٝمٜم٣م ٞمٗمِم٣من، ويم٘مـ هٛم٣م يقصمد أَمران: ايمٛمٓمر واخلػم، 

، همٔمٙمٝمٛم٣م أن ٞمخت٣مر ؿمريؼ اخلػم ايمذى ٞمِمدق همٝمف زم٘مؾ َم٣م خيػمٞم٣م زمـف اهلل ورؽمـقيمف 

اظم٣مدي٣مت، أَمـ٣م ايمٕمٝمٌٝمـ٣مت  وٓ ٞمخت٣مر ؿمريؼ ايمٛمٓمر، ٕن ايمٛمٓمر ٓ ئمْمك ٞمتٝمج٥م إٓ ذم

 همٚمحٙمٜم٣م اخلػم ايمٝمٗمٝمٛمل فمـ رب ايمٔم٣مظمكم .

وٞمحـ يٗمٝمٛمٛم٣م زم٣مخلػم، اظمُم٣مهدة سمٗمقل: إرض سمٛمٌـ٦م،  ،يٗمكم اظمُم٣مهدات زم٣ميمٛمٓمر    

 وومدرسمـف زمـٟمَمره سمٛمٌـ٦م يٛمٌـ٦م، وهـق ايمـرزاق وإرض ايمذيواحلٗمٝمٗم٥م أن اهلل هق 

 .سمٔم٣ملم
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 عشز ثاينالبيان ال

 واليمني دعىة اإلميان
وم٣مى احل٣مصم٣مت هق اهلل سَمَٔم٣ملَم، وٓ زمد يمإلٞم٣ًمن أن يٗم٢م ضم٣مصم٣مسمف ضم٤ًم أواَمر      

 ؿمريـؼ إلم ، هم٣مظمْمٙمقب َمـ ىمؾ واضمد أٓ يدفمق ايمٛمي٣مساهلل وفمعم ؿمريؼ ايمرؽمقل 

دم أي زمٙمـد ىمـ٣من، َمثـؾ   ايمرؽمـقل ؿمريـؼ إلم ايمٛمي٣مس يدفمق زمؾ وفمُمغمسمف، ومقَمف

ٙمامن ايمٖمـ٣مرد ريض اهللُ فَمٛمْـُف، وؽمـٝمدٞم٣م ؽمٝمدٞم٣م صٜمٝم٤م ريض اهلل فمٛمف، وؽمـٝمدٞم٣م ؽمـ

زمالل ريض اهللُ فَمٛمُْف، هؿ َمـ زمالد خمتٙمٖم٥م، ويم٘مـ اصمتٚمٔمقا فمـعم ؿمريـؼ واضمـد هـق 

 وهق ؿمريؼ َمٛمزه فمـ ايمٔمٝمقب.   ؿمريؼ ايمٛمٌل

ـي فمٙمٝمٛم٣م هبذه ايمدفمقة يمٛمـدفمق إلم ىمتـ٣مب اهلل وؽمـٛم٥م رؽمـقيمف       احلٚمد هلل ايمذي َم

هذا ايمٔمٚمؾ يمٛم٣م يمتقضمٝمـد إيمقهٝمـ٥م وايمرزمقزمٝمـ٥م  وٞمرصمع إيمٝمٜم٣م، احلٚمد هلل ايمذي أطمرج

 وأؽمامء اهلل وصٖم٣مسمف. 

فمٙمـؿ ايمِمـح٣مزم٥م ريض اهللُ   اهلل فمز وصمؾ فمٙمؿ ٞمٌٝمف أن يرىمز فمـعم اإليـامن، وايمٛمٌـل    

 فَمٛمُٜمؿ اإليامن وايمٝمٗمكم ايمِمحٝمح وزمف سمتٚمٝمز إؾمٝم٣مء. 

د رزمط اإلٞم٣ًمن فمعم هذا ايمٝمٗمكم وايمتقضمٝمد اخل٣ميمص، ضمتك أن اهلل أرا همٗمد رىمز ايمٛمٌل     

زم٣ميمتقضمٝمد فمـ ؿمريؼ ايمِمالة، همٔمٛمد ايمدطمقل دم ايمِمالة ايمت٘مٌغم، وه٘مذا فمٛمد ايمرىمقع، 

ىمؾ هذا يمتقضمٝمد إيمقهٝم٥م، وإذا أسمك سمقضمٝمد إيمقهٝم٥م يٟميت سمقضمٝمد ايمرزمقزمٝم٥م، وىمؾ صمٜمد 

 َمثؾ احلٙمٗم٣مت ونمغمه٣م هق هلذا ايمٝمٗمكم .
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ٔمٌد اهلل وضمده، ويمذا ايمدفمقة إلم أي رء؟ إلم اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف، وأن ٞم

ويمذا يمق سمٗم٣مزمؾ أهؾ ايمممك احلٗمٝمٗمل َمع أهؾ ايمممك اظمج٣مزي همٝمٕمٙم٤م أهؾ ايمممك 

احلٗمٝمٗمل، وَمٔمٛمك ايمممك احلٗمٝمٗمل هق فم٣ٌمدة إصٛم٣مم، واظمج٣مزي هق آفمتامد فمعم 

 نمغم اهلل، وهذا ٓ خيرج َمـ ىمٙمٝم٥م اإليامن، ويم٘مـ ئمذب ص٣مضمٌف زمٗمدر َم٣م أذك َمع اهلل .

ٓ إيمف إٓ )  إلم زم٣ميمدفمقة همٌدأ يمإليامن، اصمتٜمد فمعم ايمٛمي٣مس ()ويمذا هم٣ميمرؽمقل     

، اإليامن زم٣مهلل ىمام هق زمٟمؽمامئف وصٖم٣مسمف، همٔمٙمؿ ايمِمح٣مزم٥م ريض ) اهلل حمٚمد رؽمقل اهلل

 .اهللُ فَمٛمُٜمؿ اإليامن همٔمرهمقا ىمػمي٣مء اهلل وومدرسمف وطمزائٛمف

دم ووم٦م واضمد، هق يًٚمع  اهلل دفمقا يمق وأٞمف هق ايمًٚمٝمع يًٚمع ىمؾ ايمٛمي٣مس

 .الَمٜمؿ ودفم٣مئٜمؿىم

ٌِمغم يرى ايمٛمٚمٙم٥م ايمًقداء دم ايمٙمٝمٙم٥م يمٓمٙمامء فمعم ايمِمخرة هق ايماهلل أن و

 .ايمِمامء

 .ٔمٙمٝمؿ ئمٙمؿ طم٣مئٛم٥م إفمكم وَم٣م ختٖمك ايمِمدورايموهق 

 .اهلل ومدرسمف فمٓمٝمٚم٥م، ومْمرسم٣من َمـ اظم٣مء خيٙمؼ اإلٞم٣ًمن، وٞمقاة صٕمغمة خيٙمؼ ٞمخٙم٥م ىمٌغمة

زمٗمْمع ضم٣ٌمل اجل٣مهٙمٝم٥م ايمٗم٣مئٚم٥م فمعم اظم٠ماطم٣مة زمكم اظمٜم٣مصمريـ وإٞمِم٣مر، َم٠ماطم٣مة     

  .ايمتٔمِم٤م ايمٗمٌقم

ـَ َآََمٛمُقا زم٣ِمهلليِ َوَرؽُمقيمِِف شُمـؿي مَلْ َيْرسَمـ٣مزُمقا َوصَم٣مَهـُدوا وَم٣مَل سَمَٔم٣ملَم:      اَم اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن ايميِذي إِٞمي

ـ٣مِدوُمقنَ  ِٜمْؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهلليِ ُأويَمئِـَؽ ُهـُؿ ايمِمي ًِ ْؿ َوَأْٞمُٖم ضمٗمٝمٗمـ٥م  هـلٜمـذه هم  زمَِٟمَْمَقاهِلِ
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َمـع    أَمـر اهلل ورؽمـقيمف دمهمـال ي٘مـقن ؾمـؽ َآََمٛمُقا زم٣ِمهلليِ َوَرؽُمقيمِفِ اإليامن،

أومقايمٛم٣م وأفماميمٛم٣م ، همٜم٘مذا زمٔمد اإليامن ٓ ري٥ٌم دمصدومٛم٣م 

ِٜمْؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللي ًِ ْؿ َوَأْٞمُٖم  هٛمـ٣م ، اظمج٣مهـدة دم٥م سم٘مـقن هم٘مؾ إَمَوصَم٣مَهُدوا زمَِٟمَْمَقاهِلِ

 .وذيمؽ ضمٝمٛمام ي٘مقن فمٛمدٞم٣م ضمٗمٝمٗم٥م اإليامنَمقفمقداسمف،  يمٛم٣م يقذم سَمَٔم٣ملَم  اهلل

   ـَ َآَوْوا ـَ َآََمٛمُقا َوَه٣مصَمُروا َوصَم٣مَهُدوا دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهلليِ َوايميِذي َوايميِذي

وا ُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْ  ْؿ ََمْٕمِٖمَرٌة َوِرْزٌق ىَمِريؿٌ َوَٞمٌَمُ ٣م هَلُ  دمهمٜمٛم٣م إَم٣م    ٠ْمَِمُٛمقَن ضَمٗمًّ

  اظمٗم٣مم. دمأفمامل اخلروج واهلجرة، أو أفمامل ايمٛمٌمة، أو ايمُمٕمؾ 

 زم٤ًٌم اجلٛم٥م يدطمٙمف أن إذا اٞمتٗمؾ ايمٔمٌد َمـ ايمدٞمٝم٣م َمع اإليامن، هم٘مرم اهلل سَمَٔم٣ملَم      

ـْ هم ،قة فمٓمٝمٚم٥م متٛمٔمف َمـ ايمٛم٣مرهذه ايم٘مٙمٚم٥م وم دم ٕن هب٣م، وايمٔمٚمؾ ايمتقضمٝمد ىمٙمٚم٥م َٔم

٣ٌَمَن هَمُٗمْٙم٦ُم ضَمِدي٧ٌم زَمَٙمَٕمٛمِل فَمٛمَْؽ وَم٣مَل  ـِ ََم٣ميمٍِؽ وَم٣مَل وَمِدَْم٦ُم اظمَِْديٛم٥ََم هَمَٙمِٗمٝم٦ُم فِمْت ٣ٌَمَن زْم فِمْت

ٌََٔمْث٦ُم إلَِم َرؽُمقِل اهلليِ  ِء هَم ْ ي زَمْٔمُض ايمًمي َأينر ُأضِم٤مُّ َأْن سَمْٟمسمَِٝمٛمِل  َأَص٣مزَمٛمِل دِم زَمٌَمِ

 َ َِذُه َُمَِمعمًّ وَم٣مَل هَمَٟمسَمك ايمٛميٌِلُّ هَمُتَِمقمر ـْ َأْصَح٣مزمِِف هَمَدطَمَؾ   دِم ََمٛمِْزرِم هَمَٟمختي ـْ ؾَم٣مَء اهلليُ َِم َوََم

ُه إلَِم  شُمقَن زَمْٝمٛمَُٜمْؿ شُمؿي َأؽْمٛمَُدوا فُمْٓمَؿ َذيمَِؽ َوىُمػْمَ َوُهَق ُيَِمقمر دِم ََمٛمِْزرِم َوَأْصَح٣مزُمُف َيَتَحدي

ـِ ُدطْمُُمٍؿ  ُف َأَص٣مزَمُف َذٌّ هَمَٗم٢َم ََم٣ميمِِؽ زْم وا َأٞمي ُف َدفَم٣م فَمَٙمْٝمِف هَمَٜمَٙمَؽ َوَودُّ وا َأٞمي وَم٣ميُمقا َودُّ

اَلَة َووَم٣مَل   َرؽُمقُل اهلليِ ٓي اهلليُ َوَأينر َرؽُمقُل اهلليِ ":ايمِمي َٓ إيَِمَف إِ  " َأيَمْٝمَس َيُْمَٜمُد َأْن 

ُف َيُٗمقُل َذيمَِؽ َوََم٣م ُهقَ  :وَم٣ميُمقا ٓي اهلليُ َوَأينر  :وَم٣مَل  ،ٌِفِ دِم وَمٙمْ  إِٞمي َٓ إيَِمَف إِ َٓ َيُْمَٜمُد َأضَمٌد َأْن 
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ِدي٧ُم هَمُٗمْٙم٦ُم  "َرؽُمقُل اهلليِ هَمَٝمْدطُمَؾ ايمٛمي٣مَر َأْو سَمْْمَٔمَٚمُف  ٌَٛمِل َهَذا احْلَ وَم٣مَل َأَٞمٌس هَمَٟمفْمَج

ٌَُف ) ٌُْف هَمَ٘مَت زْمٛمِل اىْمُت ِٓ1). 

ُف وَمـو     ـْ َأؽْمـَٔمُد ايمٛميـ٣مِس فمـ أيب هريرة ريض اهلل فمٛمف َأٞمي ٣مَل وِمٝمـَؾ َيـ٣م َرؽُمـقَل اهلليِ ََمـ

َٟميُمٛمِل  ":  زمَُِمَٖم٣مفَمتَِؽ َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ  ًْ يَمَٗمْد ـَمٛمَٛم٦ُْم َي٣م َأزَم٣م ُهَرْيَرَة َأْن ٓ َي

ـْ ضِمْرِصَؽ فَمعَم احلَْ  ُل َِمٛمَْؽ ظم٣َِم َرَأْي٦ُم َِم ِدي٧ِم َأضَمٌد َأوي ـْ َهَذا احْلَ ِدي٧ِم َأؽْمَٔمُد ايمٛمي٣مِس فَم

ف  ًِ ـْ وَمْٙمٌِِف َأْو َٞمْٖم ـْ وَم٣مَل ٓ إيَِمَف إِٓ اهلليُ طَم٣ميمًِِم٣م َِم  .(0 ِ )"زمَُِمَٖم٣مفَمتِل َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ََم

أن ي٘مقن يٗمٝمٛمف فمعم اهلل، ٓ ي٘مقن يٗمٝمٛمف فمعم إؾمٝم٣مء همٌٜمذا ي٘مقن إيامٞمف ومقي٣م

) إرو٣مء اهلل ( ٥مصحٝمح فم٣مؿمٖمتفأن سم٘مقن 

أن ئمٚمؾ هذا ايمٔمٚمؾ زم٣ميمُمقق، ئمٛمك أن يتٝمٗمـ فمعم وفمد اهلل ووفمد 

، ٕن اهلل وفمد فمعم إفمامل () رؽمقيمف

أن ئمٚمؾ ايمٔمٚمؾ زم٣مإلضم٣ًمن

أن ئمٚمؾ ايمٔمٚمؾ زمٚمج٣مهدة ايمٛمٖمس

هٛم٣مك َمراضمؾ زمٔمد اظمقت، وذم ايمػمزخ يًٟمل فمـ شمالشم٥م أؽمئٙم٥م: َمـ رزمؽ؟ وَم٣م 

 .زمٔم٧م همٝم٘مؿ ؟  ايمذيايمرصمؾ  دم؟ وَم٣مذا سمٗمقل ديٛمؽ 
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ومػمه، ويًٟميمقٞمف هم١مذا أصم٣مب همتحقا يمف ؿم٣موم٥م  دموإذا َم٣مت ايمٔمٌد سمٟمسمك اظمالئ٘م٥م 

ايمِم٣ٌمح وذم اظم٣ًمء، يمغمى َمٗمٔمده َمـ  دمايمٝمقم  دمَمـ اجلٛم٥م، ويقومٓمقٞمف َمرسمكم 

 ايم٣ًمفم٥م.همٝمٗمقل رب أومؿ  اجلٛم٥م،

  .زمؽ ؟ َم٣م أَمرك زمف وهن٣مك فمٛمف ؟أن سمٔمٙمؿ َمـ ر آفمتٗم٣مدويمذيمؽ ىم٣من َمـ مت٣مم     

ازمتٔمثف اهلل فمـز وصمـؾ وأَمـره أن يـدفمق ومقَمـف إلم اهلل سَمَٔمـ٣ملَم، همٗمـ٣مم  ايمرؽمقل 

ومـ٣مم واهـتؿ   زم٣ميمدفمقة، همٚمـ أومـر زمٙمًـ٣مٞمف ودطمـؾ اإلؽمـالم، ايمرؽمـقل  ايمٛمٌل

زمتٔمٙمٝمٚمف اإليامن، همرزمـ٣مه فمـعم ايمِمـٖم٣مت اإليامٞمٝمـ٥م وفمٙمٚمٜمـؿ إطمـالق، وَمــ يٗمـر 

ومٙمٌف ايمٝمٗمكم زم٘مؾ َم٣م ؽمقى اهلل سَمَٔم٣ملَم، وزم١مومرار ايمُمٜم٣مدسمكم هـق زم٣ميمُمٜم٣مدسمكم خيرج َمـ 

، وٓ إيَِمـَف إِٓي اهللُ، زمف إٓ يًتٔمكم وٓ سَمَٔم٣ملَم، اهلل إٓ ئمٌد ٓ هم١مٞمف سَمَٔم٣ملَم، اهلل  فمٜمد َمع

ــامء اهلل  ــكم زمٟمؽم ــق يٗم ــ٣ملَم، همٜم ــق اهلل سَمَٔم ــل ه ــدزمر احلٗمٝمٗم ــل واظم ــؾ احلٗمٝمٗم ايمٖم٣مفم

 ٞمٖمك اهلل، إلم همٙمام وم٣مم رؽمقل اهلل زمدفمقة ايمٛمي٣مس ايمٕمٝمٌٝم٥م،ويمف ٞمٌمسمف  وصٖم٣مسمف،  سَمَٔم٣ملَم 

ضمٝم٧م دم ومٙمقهبؿ، وىم٣من ذيمؽ نمري٣ٌم فمٙمٝمٜمؿ همح٘مك اهلل ذيمؽ فمٛمٜمؿ  اهلل ؽمقى َم٣م ىمؾ

ـٌء فُمَجـ٣مٌب  :وم٣ميمقا َمتٔمجٌكم ٣م َواضِمًدا إِني َهَذا يَمًَمْ ٥َم إهَِلً هَِلَ ْٔ ( وأطمـػمهؿ أن 1) َأصَمَٔمَؾ ا

َٝمَقانُ   احلٝم٣مة وومتٝم٥م فمروٝم٥م زائٙم٥م همٗم٣مل : َل احْلَ طَِمَرَة هَلِ ْٔ اَر ا  .(0)   َوإِني ايمدي

 

                                                 



  

 

 

 1جملد  – األمة سلف وفهه والسنة تابالك ضوء الست يف الصفات

264 

 

 عشز ثالثالبيان ال

 دعىة اإلميان واليمني

 ىمـؾ طمـزائـ فمٛمـده واهلل وسمٔمـ٣ملم، سمٌـ٣مرك اهلل زمٝمد همٗمط وايمٖمالح ايمٖمقز مجٝمع إن     

 أضمـد إلم حيتـ٣مج وٓ زمٗمدرسمـف يُم٣مء َم٣م يٖمٔمؾ وإضمقال، إؾمٝم٣مء طم٣ميمؼ واهلل رء،

 ايمـدٞمٝم٣م دم وهمالضمٛمـ٣م همقزٞمـ٣م صمٔمـؾ وسمٔمـ٣ملم ؽمـٌح٣مٞمف واهلل ايمِمٚمد، وهق طمٙمٗمف، َمـ

 رء أي دم وايمٖمـالح ايمٖمـقز صمٔمؾ وَم٣م ايمِم٣محل٥م، وإفمامل زم٣مإليامن همٗمط وأطمرة

 . ايمدٞمٝم٣م أؾمٝم٣مء َمـ آطمر

 يمق أن اهلل صمٔمؾ ايمٖمقز دم إىمثري٥م يمٖم٣مز ومقم ٞمقح  : 

ؾ: أن ايمـذيـ همٗمد اسمٌٔمف فمدد ومٙمٝمؾ َمع ؿمقل فمٚمره وؿمـقل دفمقسمـف، همٗمـد ومٝمـ

ايمٖمـقز  هلـؿ آَمٛمقا زمف ضمقارم أرزمٔم٥م وشمامٞمـقن َمــ زمـكم رصمـؾ واَمـرأة، ويم٘مــ ىمـ٣من

ران دم ـوايمٛمج٣مح دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة، وَمـ فمِمقه َمع ىمثرهتؿ ىم٣مٞمقا دم اخلٝم٥ٌم واخلً

َْرِض  :ايمدٞمٝم٣م زم٣ميمٕمرق ودم أطمرة زمٛم٣مر اجلحٝمؿ، وم٣مل سمٔم٣مرم ْٕ ـْ دِم ا َوإِْن سُمَْمع َأىْمَثَر ََم

ٓي خَيُْرُصـقنَ ُيِّمٙمُّقَك  ـي َوإِْن ُهـْؿ إِ ٓي ايمٓميـ ـْ ؽَمٌِٝمِؾ اهلليِ إِْن َيتئٌُِمقَن إِ وومـ٣مل ، (1) فَم

  (0.)َوََم٣م َأىْمَثُر ايمٛمي٣مِس َويَمْق ضَمَرْص٦َم زمُِٚم٠ْمَِمٛمكِمَ  :سمٔم٣ملم
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ٓي   :ووم٣مل سمٔم٣ملم َٚمُٔمقَن َأْو َئْمِٗمُٙمقَن إِْن ُهْؿ إِ ًْ ٤ُم َأني َأىْمَثَرُهْؿ َي ًَ َْٞمَٔمـ٣مِم زَمـْؾ َأْم حَتْ ْٕ  ىَم٣م

 (1.) ُهْؿ َأَوؾُّ ؽَمٌِٝماًل 

 زمف، وَمدح ايمٗمٙم٥م همٗم٣ملت٣مهمام أىمثر َم٣م ذم اهلل فمز وصمؾ ايم٘مثرة دم ىم    

.

 

وهق أول صمٌـ٣مر دم هم٘م٣من يٚمٙمؽ ايمدٞمٝم٣م ىمٙمٜم٣م 

وىم٣من أضمد َمٙمقك ايمدٞمٝم٣م إرزمٔم٥م ايمذيـ ذىمروا دم ايمٗمرآن وهق َمـ اظمٙمـقك  ،إرض

وهق أول َمـ ووع ايمت٣مج فمعم رأؽمف وجتػم دم إرض وادفمك ايمرزمقزمٝمـ٥م  ،ايم٘م٣مهمريـ

وظمـ٣م ،واؽمتٚمر دم َمٙم٘مف أرزمٔمامئ٥م ؽمٛم٥م وىم٣من ومد ؿمٕم٣م وجتػم وفمت٣م وآشمر احلٝم٣مة ايمـدٞمٝم٣م ،

دفم٣مه إزمراهٝمؿ اخلٙمٝمؾ إلم فم٣ٌمدة اهلل وضمده ٓ ذيـؽ يمـف، محٙمـف اجلٜمـؾ وايمّمـالل 

واّدفمك يمٛمٖمًـف وؿمقل أَم٣مل، فمعم إٞم٘م٣مر ايمِم٣مٞمع، همح٣مجي إزمراهٝمؿ اخلٙمٝمؾ دم ذيمؽ، 

َمر زمحرق إزمراهٝمؿ زم٣ميمٛم٣مر وايمتل حتقيم٦م أوفمٛمدَم٣م همُمؾ ٞمٚمرود دم حم٣مصمتف،  ايمرزمقزمٝم٥م،

فمعم إزمراهٝمؿ زمردا وؽمالم. 

وفمـ َمقسمف، ذىمر ازمـ ىمثغم وزمٔم٧م اهلل إلم ذيمؽ اظمٙمؽ اجل٣ٌمر َمٙم٘م٣م يٟمَمره زمـ٣مإليامن     

قفمـؽ وأمجـع زم٣مهلل همٟمزمك فمٙمٝمف شمؿ دفم٣مه ايمث٣مٞمٝم٥م همٟمزمك شمؿ ايمث٣ميمث٥م همٟمزمك وومـ٣مل: امجـع مج

 مجقفمل. 

                                                 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AF#cite_note-14
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AF#cite_note-14
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صمٝمُمف وصمٛمقده ووم٦م ؿمٙمقع ايمُمٚمس، وأرؽمؾ اهلل فمٙمٝمٜمؿ زم٣مزم٣م  ايمٛمٚمرودهمجٚمع 

َمـ ايمٌٔمقض زمحٝم٧م مل يروا فمكم ايمُمٚمس وؽمـٙمْمٜم٣م اهلل فمٙمـٝمٜمؿ همٟمىمٙمـ٦م حلـقَمٜمؿ 

ودَم٣مءهؿ وسمرىمتٜمؿ فمٓم٣مَم٣م زم٣مدي٥م، ودطمٙم٦م واضمدة َمٛمٜم٣م دم َمٛمخري اظمٙمؽ همٚم٘مثـ٦م 

٘م٣من ييب رأؽمف زم٣مظمرازب دم هـذه اظمـدة دم َمٛمخريف أرزمٔمامئ٥م ؽمٛم٥م، فمذزمف اهلل هب٣م هم

ىمٙمٜم٣م ضمتك أهٙم٘مف اهلل هب٣م

رأؽمـف  فمـعمىم٣مٞم٦م ايمٌٔمقو٥م ٓ هتـدأ دم رأؽمـف إٓ إذا رضزمـف اخلـدم 

يًؼميح ومٙمٝماًل شمؿ سمٔمقد ايمٌٔمقو٥م يمٙمْمٛمـكم همٝمٔمـقد رضب إضمذيـ٥م فمـعم و، زم٣ميمٛمٔم٣مل

 ٔطمرة... هم٘مت٤م اهلل يمف ايمذل واخلٝم٥ٌم واخلنان دم ايمدٞمٝم٣م وارأؽمف

إِني همِْرفَمْقَن فَمال دِم إَْرِض َوصَمَٔمَؾ   وم٣مل سمٔم٣مرم:

ـَ  ُف ىَم٣مَن َِم ٣مءُهْؿ إِٞمي ًَ
َتْحٝمِل ٞمِ ًْ ُح َأزْمٛم٣َمَءُهْؿ َوَي ٛمُْٜمْؿ ُيَذزمر َتّْمِٔمُػ ؿَم٣مئَِٖم٥ًم َمر ًْ َأْهَٙمَٜم٣م ؾِمَٝمًٔم٣م َي

ِديـ* ًِ ـي فَمـعَم ايميـ اظمُْْٖم ُٚمـ ـ٥ًم َوُٞمِريُد َأن ٞمي ـَ اؽْمُتّْمـِٔمُٖمقا دِم إَْرِض َوَٞمْجَٔمَٙمُٜمـْؿ َأئِٚمي ِذي

ـ٣م  َوَٞمْجَٔمَٙمُٜمُؿ ايْمَقاِرشمكَِم * ْؿ دِم إَْرِض َوُٞمِري همِْرفَمـْقَن َوَه٣مََمـ٣مَن َوصُمٛمُقَدمُهَ ـَ هَلُ َوُٞمَٚم٘مر

٣م ىَم٣مُٞمقا حَيَْذُرونَ   (0.) َِمٛمُْٜمؿ َمي

فَْمـعَمٰ َأَٞمـ٣م وسمٌجح وادفمل يمٛمٖمًف ايمرزمقزمٝم٥م، ضمٝم٧م وم٣مل: ]       ْٕ ُ٘مـُؿ ا [، شمـؿ ازداد  َرزمُّ

ي] سمٌجحف ضمٝم٧ُم ادفمل إيمقهٝم٥م، همٗم٣مل:  ـْ إيَِمٍٰف نَمـغْمِ [، واؽمـتٔمٌد ََم٣م فَمٙمِْٚم٦ُم يَمُ٘مْؿ َِم

ـ٣مءُهؿْ ] وومتؾ أزمٛم٣مءهؿ،  زمٛمل إهائٝمؾ ًَ
َتْحٝمِل ٞمِ ًْ ُح َأزْمٛم٣َمَءُهْؿ َوَي  [ واؽمـتٔمعم ُيَذزمر

                                                 



 

 

267 

 املقدمة/ التنهيد للدخول يف الصفات/ صفة اليقني باهلل تعاىل

َر َوَهـِذِه إهَْنَـ٣مُر ـُؽ َِمِْمـَأيَمْٝمَس رِم َُمْٙمـ َمقؽمك ) فمٙمٝمف ايمًالم (، همٗم٣مل:  فمعم

ـْ َهَذا ايميِذي ُهَق ََمِٜمكٌم َوٓ َيَ٘مـ٣مُد  وَن * َأْم َأَٞم٣م طَمغْمٌ َمر ٌٌِْمُ تِل َأهَمال سُم ِري َِمـ حَتْ جَتْ

   ُيٌكِمُ 

ِْرَُمـقَن  :همٙمام سمٌكم فمٛم٣مده واؾمتد ىمٖمره دفم٣م َمقؽمك رزمف      ُف َأني ه٠مٓء وَمـْقٌم جمُّ هَمَدفَم٣م َرزمي

ْٕمَروُمقنَ  هَمَٟمْهِ  ُْؿ صُمٛمٌد َمُّ ٌَُٔمقَن واسمرك ايمٌحر َرْهًقا إهِني تي ٣ٌَمِدي يَمْٝماًل إِٞميُ٘مؿ َمُّ   زمِِٔم

ٌَْحـِر  :وم٣مل سمٔم٣ملم      ْؿ ؿَمِريًٗمـ٣م دِم ايْم ْب هَلُ ٣ٌَمِدي هَم٣مرْضِ َويَمَٗمْد َأْوضَمْٝمٛم٣َم إلَِمٰ َُمقؽَمٰك َأْن َأْهِ زمِِٔم

َُمكٰ  َٓ خَتْ ٣مُف َدَرىًم٣م َو َٓ خَتَ ٣م  ًً ٌَ     َي

       ٌَُٔمـقَن * هَمَٟمْرؽَمـَؾ همِْرفَمـْقُن دِم تي ٌَـ٣مِدي إِٞميُ٘مـؿ َمُّ َوَأْوضَمْٝمٛم٣َم إلَِم َُمقؽَمك َأْن َأْهِ زمِِٔم

ِٚمٝمـٌع  ٣م جَلَ ُْؿ يَمٛم٣َم يَمَٕم٣مئُِٓمقَن *َوإِٞمي ِذََم٥ٌم وَمٙمِٝمُٙمقَن * َوإهِني ء يَممِمْ َٓ ـَ * إِني َه٠ُم ي ـِ ضَم٣مِذِ اظمََْدائِ

ـ صَمٛمي٣مٍت َوفُمُٝمـقٍن * َوىُمٛمُـقٍز َوََمَٗمـ٣مٍم ىَمـِريٍؿ * ىَمـَذيمَِؽ ضَم٣مِذُروَن * هَمَٟمطْمرَ  صْمٛم٣َمُهؿ َمر

ائِٝمــَؾ * ْٚمَٔمــ٣مِن وَمــ٣مَل  َوَأْوَرشْمٛم٣َمَهــ٣م زَمٛمـِـل إِْهَ ــوِمكَم * هَمَٙمــامي سَمــَراءى اجْلَ مْمِ ٌَُٔمقُهؿ َمُّ هَمــَٟمسْم

٣م ظمَُْدَرىُمقَن * وَم٣مَل ىَمـالي إِني ََمِٔمـَل َريبر ؽَمـَٝمٜمْ  ـِ * هَمَٟمْوضَمْٝمٛمَـ٣م إلَِم َأْصَح٣مُب َُمقؽَمك إِٞمي ِدي

ٌَْحـَر هَمـ٣مٞمَٖمَٙمَؼ هَمَ٘مـ٣مَن ىُمـؾُّ همِـْرٍق ىَمـ٣ميمْميْقِد ايْمَٔمٓمِـٝمِؿ *  َٔمَِم٣مَك ايْم ب زمر َُمقؽَمك َأِن ارْضِ

َٔمُف َأمْجَِٔمكَم * شُمؿي  ـَ * َوَأٞمَجْٝمٛم٣َم َُمقؽَمك َوََمـ َمي طَمِري ْٔ ـَ َوَأْزيَمْٖمٛم٣َم شَمؿي ا طَمـِري ْٔ  َأنْمَروْمٛمَـ٣م ا

 هن٣مر َمـ همقومف، وصمٔمٙمف فمػمة ظمـ أراد أن ئمتػم.همٟمصمري اهلل إ(.4)

                                                 



  

 

 

 1جملد  – األمة سلف وفهه والسنة تابالك ضوء الست يف الصفات

268 

 وم٣مرون  يمق أن اهلل صمٔمؾ ايمٖمقز دم اظم٣مل يمٖم٣مزو

ٌََٕمـكويم٘مـ وم٣مرون َم٣م اَمتثؾ أَمر اهلل سمٔم٣ملم  إِني وَم٣مُروَن ىَم٣مَن َِمـ وَمْقِم َُمقؽَمك هَم

ُف يَمَتٛمُقُء زم٣ِميْمٔمُ  ـَ ايْمُ٘مٛمُقِز ََم٣م إِني ََمَٖم٣محِتَ ٥ٌَمِ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوآسَمْٝمٛم٣َمُه َِم َٓ  ِْم ِة إِْذ وَم٣مَل يَمُف وَمْقَُمُف  ُأورِم ايْمُٗمقي

َٓ حُيِـ٤مُّ ايْمَٖمـِرضِمكمَ  َٓ سَمـٛمَس *  سَمْٖمَرْح إِني اهلليَ  طِمـَرَة َو ْٔ اَر ا  َوازْمَتـِغ همِـٝماَم آسَمـ٣مَك اهلليُ ايمـدي

ـَ  ٌََؽ َِم ـَ اهلليُ إيَِمْٝمَؽ َٞمِِمٝم ًَ ـ ىَماَم َأضْم ًِ ْٞمَٝم٣م َوَأضْم ًَ  ايمدُّ ٌِْغ ايْمَٖم َٓ سَم َْرِض إِني َو ْٕ ٣مَد دِم ا

ـَ  ِدي ًِ َٓ حُي٤ِمُّ اظْمُْٖم اهلليَ 

ـِ همومد ُذىمر أن هالك وم٣مرون ىم٣من فمـ دفمقة ٞمٌل اهلل َمقؽمك فمٙمٝمف ايمًالم و َٔم

ٌي٣مٍس  ـِ فَم ىَم٣مِة ،  -َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْٜماَم  -ازْم وَم٣مَل: ظمَي٣م َأسَمك َُمقؽَمك وَمْقََمُف َأََمَرُهْؿ زم٣ِميمزي

اَلِة َوصَم٣مَءىُمْؿ زمَِٟمؾْمَٝم٣مَء هَم٣مضْمَتَٚمْٙمُتُٚمقَه٣م، هَمَجَٚمَٔمٜمُ  ْؿ: صَم٣مَءىُمْؿ زم٣ِميمِمي ْؿ وَم٣مُروُن هَمَٗم٣مَل هَلُ

َٓ َٞمْحَتِٚمُؾ َأْن ُٞمْٔمْمَِٝمُف َأَْمَقايَمٛم٣َم هَماَم سَمَرى؟ هَمَٗم٣مَل  ُٙمقا َأْن سُمْٔمُْمقُه َأَْمَقايَمُ٘مْؿ. هَمَٗم٣ميُمقا:  هَمَتَحٚمي

ْؿ: َأَرى َأْن ُأْرؽِمَؾ إلَِم زَمِٕملر  ُف َأَراَدَه٣م فَمعَم  هَلُ َِمَٝمُف زمَِٟمٞمي ائِٝمَؾ هَمٛمُْرؽِمَٙمَٜم٣م إيَِمْٝمِف ، هَمؼَمْ زَمٛمِل إِْهَ

َْرَض َأْن سُمْمِٝمَٔمُف، هَمَٗم٣مَل َُمقؽَمك  ْٕ َٜم٣م، هَمَدفَم٣م اهلليَ َُمقؽَمك فَمَٙمْٝمِٜمْؿ هَمَٟمََمَر اهلليُ ا ًِ َٞمْٖم

ْؿ إلَِم َأفْمَٗم٣مهِبِْؿ، هَمَجَٔمٙمُ  قا َيُٗمقيُمقَن: َي٣م َُمقؽَمك َي٣م َُمقؽَمك، يمأِْلَْرِض: طُمِذهيِْؿ. هَمَٟمطَمَذهْتُ

ْؿ إلَِم ُرىَمٌِِٜمْؿ، هَمَجَٔمُٙمقا َيُٗمقيُمقَن: َي٣م َُمقؽَمك َي٣م  شُمؿي وَم٣مَل يمأِْلَْرِض: طُمِذهيِْؿ. هَمَٟمطَمَذهْتُ

ْؿ إلَِم َأفْمٛم٣َموِمِٜمْؿ، هَمَجَٔمُٙمقا َيُٗمقيُمقَن : َي٣م  َُمقؽَمك، شُمؿي وَم٣مَل: يمأِْلَْرِض طُمِذهيِْؿ. هَمَٟمطَمَذهْتُ

ٌَْتُٜمْؿ، هَمَٟمْوضَمك اهلليُ إلَِم َُمقؽَم  ْؿ هَمَٕمٝمي ك َي٣م َُمقؽَمك. هَمَٗم٣مَل يمأِْلَْرِض: طُمِذهيِْؿ. هَمَٟمطَمَذهْتُ

ُْؿ  يِت يَمْق َأهني ٌُْٜمْؿ، َوفِمزي فُمقا إيَِمْٝمَؽ هَمَٙمْؿ جُتِ ٣ٌَمِدي َوسَمَيي َُمقؽَمك: َي٣م َُمقؽَمك ؽَمَٟميَمَؽ فِم
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ٌي٣مٍس: وَ  ـُ فَم ٌُْتُٜمْؿ. وَم٣مَل ازْم صََم َٕ : َدفَمْقيِن  ْٖمٛم٣َم زمِِف َوزمَِداِرِه   َذيمَِؽ وَمْقُل اهلليِ فَمزي َوصَمؾي ًَ هَمَخ

ْٖمعَم.   (1) إَْرَض  ًُّ َْرِض ايم ْٕ َػ زمِِف إلَِم ا ًِ طُم

 هم٘م٣من يمف اخلنان .. (0)

 زت فم٣مد ومقميمق أن اهلل صمٔمؾ ايمٖمقز وايمٖمالح دم ايمٗمقة يمٖم٣مو

أفمْمـ٣مهؿ ايمٗمـقة، هم٣مٞمُمـٕمٙمقا دم  _فمـز  وصمـؾ _ ضمٝمـ٧م أن اهلل 

همٛمٌل اهلل دٞمٝم٣مهؿ، واؽمتخدَمقا هذه ايمٗمقة دم ايمٌٛم٣مء واخت٣مذ اظمِم٣مٞمع وايمٌْمش،

زَم٦ْم أطمذ يذىمره زم٣مهلل وزمٛمٔمٚمف فمٙمٝمٜمؿ، ىمام وم٣مل اهلل سمٔم٣م  ىَمـذي

َٓ سَمتيُٗمـقَن إِ  *فَم٣مٌد اظمُْْرؽَمٙمكَِم  ْؿ َأطُمقُهْؿ ُهـقٌد َأ  *َرؽُمـقٌل َأَِمـكٌم  إيِنر يَمُ٘مـؿْ  *ْذ وَم٣مَل هَلُ

ٓي فَمعَم َربر ايْمَٔمـ٣مظمَكَِم  َوََم٣م َأؽْمَٟميُمُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمفِ  *هَم٣مسميُٗمقا اهلليَ َوَأؿمِٝمُٔمقِن  ـْ َأصْمٍر إِْن َأصْمِرَي إِ َِم

ٌْٛمُقَن زمُِ٘مؾر ِريـعٍ  * ٌَُثـقَن  َأسَم ُٙمـُدوَن َوسمَ  *آَيـ٥ًم سَمْٔم ُ٘مـْؿ خَتْ َوإَِذا * تيِخـُذوَن ََمَِمـ٣مٞمَِع يَمَٔمٙمي

ـَ  ٌي٣مِري ىُمؿ زماَِم سَمْٔمَٙمُٚمقَن * هَم٣مسميُٗمقا اهلليَ َوَأؿمِٝمُٔمقِن  *زَمَْمُْمُتؿ زَمَْمُْمُتْؿ صَم ُٗمقا ايميِذي َأََمدي َواسمي

ىُمؿ زمَِٟمْٞمَٔم٣مٍم َوزَمٛمكَِم  *  فَمَذاَب َيـْقٍم فَمٓمِـٝمؿٍ  إيِنر َأطَم٣مُف فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  *َوصَمٛمي٣مٍت َوفُمُٝمقنٍ * َأََمدي

ـَ ايْمَقافِمٓمكَِم *  يمِـكَم * وَم٣ميُمقا ؽَمَقاء فَمَٙمْٝمٛم٣َم َأَوفَمْٓم٦َم َأْم مَلْ سَمُ٘مـ َمر َوي ْٕ ٓي طُمُٙمُؼ ا إِْن َهَذا إِ

زمكِمَ  * ـُ زمُِٚمَٔمذي زُمقهُ  *َوََم٣م َٞمْح َيـ٥ًم َوََمـ٣م ىَمـ٣مَن َأىْمَثـُرُهؿ  هَمَ٘مذي َٔ هَمَٟمْهَٙمْ٘مٛم٣َمُهْؿ إِني دِم َذيمِـَؽ 

٠ْمَمِ  ضِمٝمؿُ  َوإِني  *ٛمكَِم َمُّ َق ايْمَٔمِزيُز ايمري   َرزميَؽ هَلُ
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وا ويم٘مٛمٜمؿ مل يٚمتثٙمقا أَمر اهلل صمؾ صماليمف، وم٣مل سمٔم٣ملم ٣م فَم٣مٌد هَم٣مؽْمـَتْ٘مػَمُ هَمَٟمَمي

ًة َأَومَلْ َيَرْوا َأني اهلليَ دِم  ـْ َأؾَمدُّ َِمٛمي٣م وُمقي ؼر َووَم٣ميُمقا ََم َْرِض زمَِٕمغْمِ احْلَ ْٕ َٙمَٗمُٜمـْؿ ُهـَق ايميـِذي طَم  ا

ًة َوىَم٣مُٞمقا زمِآَي٣مسمِٛم٣َم جَيَْحُدونَ  ـ٣مٍم  * َأؾَمدُّ َِمٛمُْٜمْؿ وُمقي ا دِم َأيي َسً هَمَٟمْرؽَمـْٙمٛم٣َم فَمَٙمـْٝمِٜمْؿ ِرحًيـ٣م َسْ

٣مٍت يمرٛمُِذيَٗمُٜمؿْ  ًَ ِح طِمَرِة َأطْمـَزى َوُهـؿْ  ٞمي ْٔ ْٞمَٝم٣م َويَمَٔمَذاُب ا َٝم٣مِة ايمدُّ ْزِي دِم احْلَ َٓ  فَمَذاَب اخْلِ

َدُهْؿ زم٣ِميْمَٔمَذاِب، َووَم٣ميُمقا ُرونَ ـُيٛمَِم  ٣مَِمِٜمْؿ ضِمكم هَتَدي ًَ وا زمَِٟمصْم ـُ َٞمْٗمـِدر  انِْمؼَمُّ َٞمْح

سمٛم٣َم ـْ َأْٞمُٖمًٛم٣َم زمَِٖمّْمِؾ وُمقي ـ٣مم ؿمِـَقال  فَمعَم َدهْمع ايْمَٔمَذاب فَم ًَ ُْؿ ىَمـ٣مُٞمقا َذِوي َأصْم َوَذيمَِؽ َأهني

رهْؿ ىَمـ٣مَن ـََِم٣مَئـ٥م ِذَراع َوَأوْمِمـ َأني َأؿْمَقهلْؿ ىَمـ٣منَ ، فَمٓمِٝمؿَوطَمْٙمؼ 

،  ؽِمتركَم ِذَرافًمـ٣م

ٌْد زم١ِموِْمَداِر اهللي اَم َيْٗمِدر ايْمَٔم .هَم٣َمهللي َأوْمَدر إًِذا ;يمف َووُمْدَرة، َوإِٞمي

ـِديَدة  وَم٣مَل زَمْٔمّمٜمْؿ َوِهـَل ايمُمي

٣َم َُمتيِِمـَٖم٥م زمَِجِٚمٝمـعِ  ّؼ َأهني ٣م َصْقت َواحْلَ ٣ٌَمِرَدة َووِمٝمَؾ ِهَل ايميتِل هَلَ ٌُقب َووِمٝمَؾ ايْم َذيمِـَؽ اهْلُ

٣َم ىَم٣مَٞم٦ْم ِرحًي٣م ؾَمِديَدة وَمِقيي  ـْ وُمـَقاُهْؿ هَم١مهِني وا زمِِف َِمـ ـْ صِمٛمْس ََم٣م انِْمؼَمُّ ٥م يمَِتُ٘مقَن فُمُٗمقزَمتٜمْؿ َِم

ا ىَمَٗمْقيمِِف سَمَٔم٣ملَم  د صِمدًّ َأْي زَمـ٣مِرَدة ؾَمـِديَدة َوىَم٣مَٞم٦ْم زَم٣مِرَدة ؾَمِديَدة ايْمػَمْ

َل ايمٛميَٜمـر اظمَُْْمـُٜمقر زمِـٌِ  ِة َوىَم٣مَٞم٦ْم َذات َصْقت َُمْزفِم٨م َوَِمٛمُْف ؽُمٚمر ا يمُِٗمـقي َسً ـق َسْ اَلِد اظممَْْمِ

َصْقت صَمْريف

َذا ايْمَٔمَذاب دِم َيْقم ٞمَ  ْحس َأْي ُازْمُتِدُئقا هِبَ
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ضَمتيـك َأزَمـ٣مَدُهْؿ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َواؽْمَتَٚمري هِبِْؿ َهَذا ايمٛميْحس

ـَذا وَمـ٣مل طِمـَرة َوهِلَ ْٔ ْٞمَٝم٣م زمَِٔمـَذاِب ا ـْ آطِمرهْؿ َواسميَِمَؾ هِبِْؿ طِمْزي ايمدُّ  فَم

ـْ  ـْ اهللي َِمـ ـْؿ َِمـ ْٞمَٝم٣م َوََم٣م ىَم٣مَن هَلُ وا دِم ايمدُّ طُْمَرى ىَماَم مَلْ ُيٛمٌَْمُ ْٕ َأْي دِم ا

. َواٍق َيِٗمٝمِٜمْؿ ايْمَٔمَذاب َوَيْدَرأ فَمٛمُْٜمْؿ ايمٛميَ٘م٣مل

  َ٣مَوأ َسٍ فَم٣مسمَِٝم٥ٍم  َمي َرَه٣م فَمَٙمْٝمِٜمؿْ * فَم٣مٌد هَمُٟمْهٙمُِ٘مقا زمِِريٍح َسْ ٌَْع  ؽَمخي ؽَمـ

فَمك ى ايْمَٗمْقَم همِٝمَٜم٣م َسْ قًَم٣م هَمؼَمَ ًُ ٣مٍم ضُم ُْؿ َأفْمَجـ٣مُز َٞمْخـٍؾ طَم٣مِوَيـ٥ٍم  يَمَٝم٣مٍل َوشَماَمٞمَِٝم٥َم َأيي  *ىَمَٟمهني

ـ زَم٣موِمَٝم٥مٍ  ؿ َمر  هَمَٜمْؾ سَمَرى هَلُ

 ح دم ايمزرافم٥م وهمـ ايمٔمامرة وايمتُمـٝمٝمد يمٖمـ٣مزت شمٚمـقد يمق أن ايمٖمقز وايمٖمالو

ومقَمـف دم :  ومـقم

زَم٦ْم شَمُٚمـقُد  َمزارفمٜمؿ وضمدائٗمٜمؿ َمْمٚمئٛمكم آَمٛمكم همرضمكم، وم٣مل هلؿ ىمام وم٣مل سمٔم٣ملم ىَمـذي

َٓ سَمتيُٗمقنَ  إِْذ وَم٣مَل  *اظمُْْرؽَمٙمكَِم  ْؿ َأطُمقُهْؿ َص٣ميمٌِح َأ هَمـ٣مسميُٗمقا * إيِنر يَمُ٘مْؿ َرؽُمقٌل َأَِمكٌم  * هَلُ

ـْ َأصْمـٍر إِْن َأصْمـِريَ  *اهلليَ َوَأؿمِٝمُٔمقِن  ٓي فَمـعَم َربر ايْمَٔمـ٣مظمَكَِم  َوََم٣م َأؽْمَٟميُمُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمِف َِمـ  *إِ

ىُمقَن دِم ََم٣م َه٣مُهٛم٣َم آَِمٛمكَِم  * ِّمٝمٌؿ َوُزُروٍع َوَٞمْخٍؾ ؿَمْٙمُٔمَٜم٣م هَ  *دِم صَمٛمي٣مٍت َوفُمُٝمقٍن * َأسُمؼْمَ

٣ٌَمِل زُمُٝمقسًمـ٣م هَمـ٣مِرِهكَم  ـَ اجْلِ َٓ سُمْمِٝمُٔمـقا َأَْمـَر *  هَمـ٣مسميُٗمقا اهلليَ َوَأؿمِٝمُٔمـقنِ * َوسَمٛمِْحُتقَن َِم َو

 ًْ َْرضِ  *ِرهمكَِم ـاظمُْ ْٕ ـُدوَن دِم ا ًِ ـَ ُيْٖم َٓ ُيِْمـٙمُِحقنَ  ايميِذي ـَ  * َو ـاَم َأٞمـ٦َم َِمـ وَمـ٣ميُمقا إِٞمي
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ـَ  ِري حي ًَ ٓي زمَ  ََم٣م َأٞم٦َم  *اظمُْ ـ٣مِدوِمكَم إِ ـَ ايمِمي ْثُٙمٛم٣َم هَمْٟمِت زمِآَي٥ٍم إِن ىُمٛم٦َم َِم َهـِذِه  وَمـ٣مَل  *مَمٌ َمر

ْٔمُٙمقٍم  ُب َيْقٍم َمي ٌب َويَمُ٘مْؿ ِذْ ٣م ِذْ قَه٣م *َٞم٣موَم٥ٌم هليَ ًُّ َ َٓ مَت قٍء هَمَٝمْٟمطُمَذىُمْؿ فَمَذاُب َيْقٍم  َو ًُ زمِ

ٌَُحقا *فَمٓمِٝمٍؿ  َي٥ًم َوََم٣م ىَم٣منَ هَمَٟمطَمَذُهُؿ ايْمٔمَ  *َٞم٣مِدَِمكَم  هَمَٔمَٗمُروَه٣م هَمَٟمْص َٔ  َذاُب إِني دِم َذيمَِؽ 

٠ْمَِمٛمكَِم  ضِمٝمؿُ  *َأىْمَثُرُهؿ َمُّ َق ايْمَٔمِزيُز ايمري  1َوإِني َرزميَؽ هَلُ

 ويمق أن ايمٖمقز وايمٖمالح دم ايمزرافم٥م ىمذيمؽ يمٖم٣مز ومقم ؽمٌٟم

همٗمد أرؽمؾ اهلل إٞمٌٝم٣مء إرم ومقم ؽمٌٟم يمٝمدفمقهؿ إرم سمقضمٝمد اهلل وؾم٘مر ٞمٔمٚمتف، 

َ٘مٛمِِٜمْؿ آَي٥ٌم صَمٛميَت٣مِن فَمـ َيِٚمكمٍ وم٣مل سمٔم٣مرم ًْ ١ٌَمٍ دِم ََم ًَ
ىُمُٙمقا َِمـ  َوؾِماَملٍ  يَمَٗمْد ىَم٣مَن يمِ

٥ٌٌَم َوَربٌّ نَمُٖمقرٌ  ُ٘مْؿ َواؾْمُ٘مُروا يَمُف زَمْٙمَدٌة ؿَمٝمر ْزِق َرزمر هَمَٟمفْمَرُوقا هَمَٟمْرؽَمْٙمٛم٣َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ *  رر

يْمٛم٣َمُهؿ زمَِجٛميَتْٝمِٜمؿْ  ـ ؽِمْدٍر صَمٛمي  ؽَمْٝمَؾ ايْمَٔمِرِم َوزَمدي ٍء َمر َتكْمِ َذَواسَمك ُأىُمٍؾ مَخٍْط َوَأشْمٍؾ َوَرْ

ٓي ايْمَ٘مُٖمقرَ *  وَمٙمِٝمؾٍ  َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم زَمْٝمٛمَُٜمْؿ *  َذيمَِؽ صَمَزْيٛم٣َمُهؿ زماَِم ىَمَٖمُروا َوَهْؾ ُٞمَج٣مِزي إِ

غْمَ ؽِم  َوزَمكْمَ ايْمُٗمَرى ايميتِل زَم٣مَرىْمٛم٣َم همِٝمَٜم٣م وُمًرى ـَم٣مِهَرةً  ًي ْرَٞم٣م همِٝمَٜم٣م ايم غُموا همِٝمَٜم٣م يَمَٝم٣مرِمَ َووَمدي

٣مًَم٣م آَِمٛمكَِم  ُٜمْؿ هَمَجَٔمْٙمٛم٣َمُهؿْ * َوَأيي ًَ ٛم٣َم زَم٣مفِمْد زَمكْمَ َأؽْمَٖم٣مِرَٞم٣م َوـَمَٙمُٚمقا َأٞمُٖم  هَمَٗم٣ميُمقا َرزمي

ٌي٣مرٍ  َي٣مٍت يمرُ٘مؾر َص َٔ ٍق إِني دِم َذيمَِؽ  وْمٛم٣َمُهْؿ ىُمؾي مُمَزي َويَمَٗمْد  *ؾَمُ٘مقٍر  َأضَم٣مِدي٧َم َوََمزي

َق فَمَٙمْٝمٜمِ  ٓي َصدي ٌَُٔمقُه إِ ـَ اظْم٠ُْمَِمٛمكَِم  ْؿ إزِْمٙمِٝمُس ـَمٛميُف هَم٣مسمي َوََم٣م ىَم٣مَن يَمُف فَمَٙمْٝمِٜمؿ  *هَمِريًٗم٣م َمر

ـ ؽُمْٙمَْم٣منٍ  ـْ ُهَق َِمٛمَْٜم٣م دِم ؾَمؽٍّ َوَرزمَُّؽ  َمر ي طِمَرِة مِم ْٔ ـُ زم٣ِم ٓي يمِٛمَْٔمَٙمَؿ ََمـ ُي٠ْمَِم فَمعَم ىُمؾر  إِ

ٍء ضَمِٖمٝمظٌ  َرْ
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ٌَٟم َمُ  ٥ٌَم ىَم٣مَٞم٦ْم ؽَم ٣ٌَمزمَِٔمـ٥م َِمـٛمُْٜمْؿ َوزَمْٙمِٗمـٝمس َصـ٣مضِم ُٙمقك ايْمَٝمَٚمـ َوَأْهٙمَٜمـ٣م َوىَم٣مَٞمـ٦ْم ايمتي

ٌَْْمـ٥م دِم زماَِلدهـْؿ  ـْ مُجَْٙمـتٜمْؿ َوىَمـ٣مُٞمقا دِم ٞمِْٔمَٚمـ٥م َونِم اَلم َِمـ ًي اَلة َوايم ؽُمَٙمْٝماَمن فَمَٙمْٝمِف ايمِمي

٣مع َأْرَزاومٜمْؿ َوُزُروفمٜمْؿ َوشماَِمرهْؿ َوزَمَٔمـ٧َم اهللي  ًَ ٌَـ٣مَرَك َوسَمَٔمـ٣ملَم إيَِمـْٝمِٜمْؿ َوفَمْٝمُمٜمْؿ َواسمر سَم

٣ٌَمَدسمف هَمَ٘م٣مُٞمقا ىَمَذيمَِؽ ََمـ٣م  ـْ ِرْزومف َوَيُْمُ٘مُروُه زمَِتْقضِمٝمِدِه َوفِم ؽُمؾ سَمْٟمَُمرُهْؿ َأْن َيْٟمىُمُٙمقا َِم ايمرُّ

ق دِم ا ْٝمؾ َوايمتيَٖمرُّ ًي ٌُقا زم١ِمِْرؽَم٣مِل ايم يْمٌاَِلدؾَم٣مَء اهللي سَمَٔم٣ملَم شُمؿي َأفْمَرُوقا فَمامي ُأَِمُروا زمِِف هَمُٔمقوِم

َتِٚمـع إيَِمْٝمـِف َأْيًّمـ٣م  ٌََٙمـكْمِ َوجَتْ ـْ زَمـكْم صَم ُف ىَم٣مَن اظم٣َْمء َيْٟمسمِٝمِٜمْؿ َِمـ ّد َأٞمي ًي ـْ َأَْمر ايم َوىَم٣مَن َِم

ا فَمٓمِـٝماًم حُمَْ٘مـاًم  ٌَٛمَْقا زَمْٝمٛمٜماَم ؽَمـدًّ وََم٣مِدم هَم ْٕ ؽُمُٝمقل َأَْمَْم٣مرهْؿ َوَأْوِدَيتٜمْؿ هَمَٔمَٚمد َُمُٙمقىمٜمْؿ ا

ؾَْمـَج٣مر َواؽْمـَتَٕمٙمُّقا ضَمتيك اِْرسَمَٖمَع اظمَْ  ْٕ ٌََٙمكْمِ هَمَٕمَرؽُمقا ا ٣مء َوضَمَ٘مَؿ فَمعَم ضَم٣مهمي٣مت َذْيٛمؽ اجْلَ

ؾَْمـَج٣مر  ْٕ ـْ ايْمَ٘مْثَرة، ضمٝم٧ُم َأني اظمَْـْرَأة ىَم٣مَٞمـ٦ْم مَتًِْمـ حَتْـ٦م ا ايمثراَمر دِم نَم٣مَي٥م ََم٣م َيُ٘مقن َِم

ؼَمَ َوفَمعَم َرْأؽمَٜم٣م َِمْ٘مَتؾ َأوْ  ؾَْمـَج٣مر ِزْٞمٌِٝمؾ َوُهَق ايميِذي خُتْ ْٕ ـْ ا ٣موَمط َِمـ ًَ ف همِٝمِف ايمثراَمر هَمَٝمَت

َٓ وِمَْمــ٣مف يمَِ٘مْثَرسمِــِف َوُٞمّْمــجف  َتــ٣مج إلَِم ىُمْٙمَٖمــ٥م َو ـْ نَمــغْم َأْن حَيْ دِم َذيمِــَؽ ََمــ٣م َيْٚمَٙمــ٠ُمُه َِمــ

 َواؽْمتَِقائِِف. 

ّد زمَِٚمْٟمِرِب زَمْٙمَدة زَمْٝمٛمَٜم٣م َوزَمكْم َصٛمَْٔم٣مء شَماَلث ََمَراضِمـؾ َويُ       ًي ـدر َوىَم٣مَن َهَذا ايم ًَ ْٔمـَرف زمِ

   .ََمْٟمِرب

ـْ  ء َِمـ َٓ َرْ انِمٝمـ٧م َو َٓ ايْمػَمَ ٌَُٔمـقض َو َٓ ايْم زَم٣مب َو ـْ ايمذُّ ء َِم ٌََٙمِدِهْؿ َرْ ـْ زمِ َومَلْ َيُ٘م

ٌُُدوُه ىَمـاَم  ُدوُه َوَئْم ٥م اظمَِْزاج َوفِمٛم٣َمَي٥م اهللي هِبِْؿ يمُِٝمَقضمر َقاء َوِصحي فْمتَِداِل اهْلَ ِٓ َقاّم َوَذيمَِؽ  اهْلَ

٣ٌَمَرَك َوسَمَٔم٣ملَم وَم٣مَل  َه٣م زمَِٗمْقيمِـِف فَمـزي سَم َ شُمؿي هَمني

 : ـْ َيِٚمكم َوؾِماَمل  "َوصَمؾي ٌَْٙمَدة زَمـكْم َذيمِـَؽ  "صَمٛميَت٣مِن فَم ٌََٙمكْمِ َوايْم ـْ َٞم٣مضِمَٝمَتْل اجْلَ  "َأْي َِم
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ـْ ِرْزق َرزّمُ٘مْؿ َواؾْمُ٘مُروا يَمُف  ٌَـ٥م َوَرّب نَمُٖمـقر ىُمُٙمقا َِم َأْي نَمُٖمـقر يَمُ٘مـْؿ إِْن  "زَمْٙمـَدة ؿَمٝمر

 . اؽِْمَتْٚمَرْرسُمْؿ فَمعَم ايمتيْقضِمٝمد

يْمٛم٣َمُهْؿ زمَِجٛميَتـْٝمِٜمْؿ صَمٛميَتـكْمِ َذَوايَتْ  هَمَٟمفْمَرُوقا هَمَٟمْرؽَمْٙمٛم٣َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ؽَمـْٝمَؾ ايْمَٔمـِرِم َوزَمـدي

ـْ ؽِمْدٍر ومَ  ٍء َِم  ٙمِٝمؾٍ ُأىُمٍؾ مَخٍْط َوَأشْمٍؾ َوَرْ

٣ٌَمَدسمف َوؾُمْ٘مره فَمعَم ََم٣م َأْٞمَٔمـَؿ زمِـِف  ـْ سَمْقضِمٝمد اهللي َوفِم َأْي فَم

ـْ ُدون اهللي ْٚمس َِم ٣ٌَمَدة ايمُمي فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوفَمَديُمقا إلَِم فِم

َأْرؽَمَؾ اهللي فَمزي َوصَمؾي إيَِمـْٝمِٜمْؿ  وومٝمؾ: ،زَمَٔم٧َم اهللي سَمَٔم٣ملَم إيَِمْٝمِٜمْؿ شَماَلشَم٥م فَممَم َٞمٌِٝم٣ًّم

اظمَُْراد   " : اشِْمٛمَْل فَممَم َأيْمػ َٞمٌِّل َوَاهللي َأفْمَٙمؿ َووَمْقيمف سَمَٔم٣ملَم 

َرذ َووِمٝمَؾ اظم٣َْمء ايْمَٕمِزير .زم٣ِميْمَٔمِرِم اظمَِْٝم٣مه َووِمٝمَؾ ايْمَقاِدي َووِمٝمَؾ اجْلُ

٣مك َأني اهللي َوَذىمَ  ـحي ٌرف َووَمَتـ٣مَدة َوايمّمي ٌي٣مس َوَوْه٤م زْمـ َُمٛمَ ر نَمغْم َواضِمد َِمٛمُْٜمْؿ ازِْمـ فَم

َْرض  ْٕ ـْ ا ٥م َِمـ ّد َدازمي ًي فَمزي َوصَمؾي ظمَي٣م َأَراَد فُمُٗمقزَمتٜمْؿ زم١ِمِْرؽَم٣مِل ايْمَٔمِرم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ زَمَٔم٧َم فَمعَم ايم

ٌَْتُف وَم٣مَل َوْه٤م َرذ َٞمَٗم ٣م اجْلُ ٤ٌَم  ُيَٗم٣مل هَلَ ٌرـف َووَمـْد ىَمـ٣مُٞمقا جَيِـُدوَن دِم ىُمُتـٌٜمْؿ َأني ؽَمـ زْمـ َُمٛمَ

ََمـ٣من هَمَٙمـامي  ـْ ايمزي ٛم٣َمٞمغِم زُمْرَه٥م َِم ًي َرذ هَمَ٘م٣مُٞمقا َيْرُصُدوَن فِمٛمْده ايم ّد ُهَق اجْلُ ًي طَمَراب َهَذا ايم

ٌَْتفُ  ّد هَمٛمََٗم ًي ٦ْم إلَِم ايم ٛم٣َمٞمغِم َوَوجَلَ ًي ٦ٌَْم ايْمَٖمْٟمر ايم هَم٣مهْن٣َمَر فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َووَم٣مَل وَمَت٣مَدة  صَم٣مَء ايْمَٗمَدر نَمَٙم

ُٝمقل  ًُّ ٣مم ايم ٦ٌَْم َأؽَم٣مهمِٙمف ضَمتيك إَِذا َؤُمَػ َوَوِهَل َوصَم٣مَءْت َأيي ْٙمد َٞمَٗم َرذ ُهَق اخْلُ َونَمغْمه اجْلُ

ـْ  ٣مَب اظم٣َْمء دِم َأؽْمَٖمؾ ايْمَقاِدي َوطَمِرَب ََمـ٣م زَمـكْم َيَدْيـِف َِمـ ًَ َٗمَط هَم٣مْٞم ًَ َصَدَم اظم٣َْمء ايْمٌِٛم٣َمء هَم

ـْ َيِٚمكم  ٌََٙمكْمِ فَم ؾَْمَج٣مر ايميتِل دِم اجْلَ ْٕ ـْ ا ؾَْمَج٣مر َونَمغْم َذيمَِؽ َوَٞمَّم٤َم اظم٣َْمء فَم ْٕ زَْمٛمَِٝم٥م َوا ْٕ ا

ة ىَمـاَم وَمـ٣مَل  هَمِٝمَٗم٥م ايمٛميِيَ ْٕ ؾَْمَج٣مر اظمُْْثِٚمَرة ا ْٕ يَم٦ْم سمِْٙمَؽ ا ٌَدي ْميَٚم٦ْم َوسَم ٦ْم َوحَتَ ًَ َوؾِماَمل هَمَٝمٌِ
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٣ٌَمَرَك َوسَمَٔم٣ملَم  ٌيـ٣مس اهللي سَم وَمـ٣مَل ازِْمــ فَم

ََراك َوَأىْمَٙمـ٥م  ْٕ ّي َوُهـَق ا در ًُّ ـ َووَمَت٣مَدة َوايم ًَ َراؽَم٣ميِنّ َواحْلَ َوجُم٣َمِهد َوفِمْ٘مِرََم٥م َوفَمَْم٣مء اخْلُ

زَمر ـْ ازِْمـ فمَ ايْمػَمْ ٌي٣مس ُهَق ايمْميْرهَم٣مء َووَم٣مَل نَمغْمه ُهَق ؾَمَجر ُيُْمـٌِف وَم٣مَل ايْمَٔمْقدِمّ فَم

َٚمر َوَاهللي َأفْمَٙمؿ َووَمْقيمف ًي ظمَي٣م ىَم٣مَن َأصْمـَقد ايمْميْرهَم٣مء َووِمٝمَؾ ُهَق ايم

ْدر وَم٣مَل  ًر ٣م ُهَق ايم ل هِبَ ٌَدي ؾَْمَج٣مر اظمُْ ْٕ هَمَٜمَذا ايميِذي َصـ٣مَر َهِذِه ا

ـٛم٥َم َوايمٓمرـاَلل ايْمَٔمِٚمٝمَٗمـ٥م  ًَ ٛميَتكْمِ إيَِمْٝمِف زَمْٔمد ايمـثراَمر ايمٛميِّمـٝمَج٥م َواظمَْٛمَـ٣مـمِر احْلَ َأَْمر سَمْٝمٛمِؽ اجْلَ

ـْقك ايْمَ٘مثِـغم  ـْدر ِذي ايمُمي ًر ََراك َوايمْميْرهَمـ٣مء َوايم ْٕ يَم٦ْم إلَِم ؾَمَجر ا ٌَدي ٣مِرَي٥م سَم هَْن٣َمر اجْلَ ْٕ َوا

ـّؼ َوفُمـُدوهلْؿ ، ايْمَٗمٙمِٝمؾَوايمثيَٚمر  ىمٜمْؿ زم٣َِمهلليِ َوسَمْ٘مـِذيٌٜمْؿ احْلَ ٤ٌَِم ىُمْٖمرهْؿ َوِذْ ًَ َوَذيمَِؽ زمِ

َذا ٣ٌَمؿمِؾ َوهِلَ  . فَمٛمُْف إلَِم ايْم

نِمٝمـد َوايْمـٌاَِلد  ٛمِلء ايمري ٌَْْم٥م َوايْمَٔمْٝمش اهْلَ ـْ ايمٛمرْٔمَٚم٥م َوايْمِٕم َيْذىُمر سَمَٔم٣ملَم ََم٣م ىَم٣مُٞمقا همِٝمِف َِم

ـْ زَمْٔمض ََمـَع ىَمْثـَرة اظمَْْرِوٝمي٥م وَ  َِمٛم٥َم َوايْمُٗمَرى اظمَُْتَقاِصَٙم٥م اظمَُْتَٗم٣مِرزَم٥م زَمْٔمّمَٜم٣م َِم ْٔ َََم٣مىمِـ ا ْٕ ا

َٓ ََمـ٣مء  َتـ٣مج إلَِم مَحْـؾ َزاَد َو َٓ حَيْ ٣مهمِرهْؿ  ًَ َأؾْمَج٣مرَه٣م َوُزُروفمَٜم٣م َوشماَِمرَه٣م زمَِحْٝم٧ُم إِني َُم

وَمْرَيـ٥م َوَيٌِٝمـ٦م دِم ُأطْمـَرى زمِِٚمْٗمـَداِر ََمـ٣م  زَمْؾ ضَمْٝم٧ُم َٞمَزَل َوصَمـَد ََمـ٣مء َوشَمَٚمـًرا َوُيِٗمٝمـؾ دِم 

َذا وَم٣مَل سَمَٔم٣ملَم  َت٣مصُمقَن إيَِمْٝمِف دِم ؽَمغْمهْؿ َوهِلَ َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم زَمْٝمٛمٜمْؿ َوزَمكْم ايْمُٗمَرى ايميتِل زَم٣مَرىْمٛم٣َم  "حَيْ

ٌرف ِهَل وُمًرى زمَِِمٛمَْٔم٣مء َوىَمَذا وَمـ٣مَل َأزُمـق ََم٣ميمِـؽ َووَمـ٣مَل  "همِٝمَٜم٣م  جُم٣َمِهـد وَم٣مَل َوْه٤م زْمـ َُمٛمَ

ّي  ـدر ًُّ ٣مك َوايم ـحي ـْ َزْيد زْمـ َأؽْمَٙمَؿ َووَمَت٣مَدة َوايمّمي ٌَغْم َوََم٣ميمِؽ فَم ـ َوؽَمِٔمٝمد زْمـ صُم ًَ َواحْلَ

ـْ ايْمـَٝمَٚمـ إلَِم  ـغُموَن َِمـ ًِ ُـْؿ ىَمـ٣مُٞمقا َي ٣مم َئْمٛمُقَن َأهني َوازْمـ َزْيد َونَمغْمهْؿ َئْمٛمِل وُمَرى ايمُمي

٣مم دِم وُمًرى ـَم٣مِهَرة َُمَتَقاِصَٙم٥م  ٌيـ٣مس ايْمُٗمـَرى ايميتِـل زَم٣مَرىْمٛمَـ٣م ايمُمي ـْ ازِْمـ فَم َووَم٣مَل ايْمَٔمْقدِمّ فَم
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ـ٣مم  همِٝمَٜم٣م زَمْٝم٦م اظمَْْٗمِدس َووَم٣مَل ايْمَٔمْقدِمّ فَمٛمُْف َأْيًّم٣م ِهَل وُمـًرى فَمَرزمِٝميـ٥م زَمـكْم اظمَِْديٛمَـ٥م َوايمُمي

ـ٣مهمُِروَن ُيِٗمٝمُٙمـقَن  ًَ دِم َواضِمـَدة َوَيٌِٝمُتـقَن دِم َأْي زَمٝمرٛم٥َم َواِوَح٥م َئْمِرهمَٜم٣م اظمُْ

َذا وَم٣مَل سَمَٔم٣ملَم  غْم ُأطْمَرى َوهِلَ ًي ْرَٞم٣م همِٝمَٜم٣م ايم َتـ٣مج َووَمدي ـ٤ِم ََمـ٣م حَيْ ًَ َأْي صَمَٔمْٙمٛم٣َمَهـ٣م زمَِح

٣مهمُِروَن إيَِمْٝمفِ  ًَ ٣مًَم٣م آَِمٛمكِمَ  اظمُْ ْؿ دِم ؽَمغْمهْؿ ؽِمغُموا همِٝمَٜم٣م يَمَٝم٣مرِمَ َوَأيي ََْمـ ضَم٣مِصؾ هَلُ ْٕ َأْي ا

 .  َوهَن٣َمًرايَمْٝماًل 

 وْمٛمَـ٣مُهْؿ ُٜمْؿ هَمَجَٔمْٙمٛم٣َمُهْؿ َأضَم٣مِدي٧َم َوََمزي ًَ ٛم٣َم زَم٣مفِمْد زَمكْمَ َأؽْمَٖم٣مِرَٞم٣م َوـَمَٙمُٚمقا َأْٞمُٖم هَمَٗم٣ميُمقا َرزمي

ٌي٣مٍر ؾَمُ٘مقرٍ  ََي٣مٍت يمُِ٘مؾر َص َٔ ٍق إِني دِم َذيمَِؽ  ُْؿ زَمْمُِروا َهِذِه ايمٛمرْٔمَٚمـ٥م ىُمؾي مُمَزي َوَذيمَِؽ َأهني

 ٌُّ ـُرور َوَأضَم ـغْم دِم احْلَ ًي َواضِمؾ َوايم اد َوايمري َت٣مصُمقَن دِم وَمْْمٔمَٜم٣م إلَِم ايمزي قا ََمَٖم٣مِوز َوََمَٜم٣مَِمف حَيْ

َْرض  ْٕ ٣م سُمٛمٌِْـ٦م ا ـي ـْؿ مِم ـْ َُمقؽَمك َأْن خُيِْرج اهللي هَلُ ائِٝمؾ َِم َواظمََْخ٣مِوف ىَماَم ؿَمَٙم٤م زَمٛمُق إِْهَ

ـْ زَمْٗمٙمَٜم٣م َووِمثي٣مئَِٜم٣م َوهُمقَمَٜم٣م َوفَمَدؽم ـّ َِم ُْؿ ىَم٣مُٞمقا دِم فَمْٝمش َرنِمٝمـد دِم ََمـ َٜم٣م َوزَمَِمٙمَٜم٣م ََمَع َأهني

ـْؿ  ـَذا وَمـ٣مَل هَلُ ـْ ََمآىمِؾ َوََمَُمـ٣مِرب َوََماَلزمِـس َُمْرسَمِٖمَٔمـ٥م َوهِلَ  )َوؽَمْٙمَقى َوََم٣م َيُْمَتُٜمقَن َِم

ـا هَمـ١مِني يَمُ٘مـؿْ  ٌِْديُمقَن ايميِذي ُهَق َأْدَٞمك زم٣َِميميِذي ُهَق طَمـغْم اِْهٌُِْمـقا َِمٌْمً َت ًْ ََمـ٣م ؽَمـَٟميْمُتْؿ  َأسَم

ـْ اهللي  َ٘مٛم٥َم َوزَم٣مُءوا زمَِٕمَّم٤ٍم َِم ًْ يمي٥م َواظمَْ زَم٦ْم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ايمذر َوىَمـْؿ َووَم٣مَل فَمزي َوصَمؾي َورُضِ

ـْ وَمْرَي٥م زَمْمَِرْت ََمِٔمٝمَُمـتَٜم٣م َب اهللي ََمـَثاًل وَمْرَيـ٥م َأْهَٙمْ٘مٛم٣َم َِم َورَضَ

ٛمي٥م
ـْ ىُمّؾ ََمَ٘م٣من هَمَ٘مَٖمـَرْت زمِـَٟمْٞمُٔمِؿ اهللي هَمَٟمَذاوَمَٜمـ٣م  ىَم٣مَٞم٦ْم آَِمٛم٥َم َُمْْمَٚمئِ َيْٟمسمِٝمَٜم٣م ِرْزومَٜم٣م َرنَمًدا َِم

ْقف زماَِم ىَم٣مُٞمقا َيِْمٛمَُٔمقنَ  قع َواخْلَ ٣ٌَمس اجْلُ
ءِ اهللي يمِ َٓ هَمَٗمـ٣ميُمقا َووَم٣مَل سَمَٔم٣ملَم دِم ضَمّؼ َه٠ُم

هَمَجَٔمْٙمٛم٣َمُهْؿ َأضَم٣مِديـ٧م َرزّمٛم٣َم زَم٣مفِمْد زَمكْم َأؽْمَٖم٣مرَٞم٣م َوـَمَٙمُٚمقا َأْٞمُٖمًٜمؿْ 

ق وْمٛم٣َمُهْؿ ىُمّؾ مُمَزي ـْ َوََمزي شُمقَن زمِـِف َِمـ َأْي صَمَٔمْٙمٛم٣َمُهْؿ ضَمِديًث٣م يمِٙمٛميـ٣مِس َوؽَمـَٚمًرا َيَتَحـدي
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ٛمِـ يُْمَٖم٥م َوايْمَٔمْٝمش اهْلَ ْٕ صْمتاَِمع َوا ِٓ َق ؾَمْٚمٙمٜمْؿ زَمْٔمد ا لء طَمػَمهْؿ َوىَمْٝمػ ََمَ٘مَر اهللي هِبِْؿ َوهَمري

وُمقا دِم ايْمٌاَِلد هَ  ُهٛم٣َم٣مَوهَ  ،ُهٛم٣َم٣مسَمَٖمري

وايمٗمحط ايمذي أص٣مب أرض ومٌٝمٙم٥م ؽمٌٟم، وايمُمت٣مت ايمذي َمزق نم٣ميمٌٝم٥م أهٙمٜم٣م، 

ىم٣من فمٗم٣مزم٣م َمـ اهلل سمٔم٣مرم يمتحقل سمٙمؽ ايمٕم٣ميمٌٝم٥م حت٦م إنمراء ايمُمٝمْم٣من َمـ ايمتقضمٝمد إرم 

ايم٘مقاىم٤م، وَمـ ايمممك، وَمـ فم٣ٌمدة اهلل سمٔم٣مرم زمام أَمر إرم فم٣ٌمدة ايمُمٚمس وايمٗمٚمر و

ؽم٣مزمغ ٞمٔمٚمف إرم ايمتٚمرد وآؽمتٔمالء وايمٌْمر، ودم ذيمؽ يٗمقل احلؼ  فمعمايمُم٘مر هلل 

َق  )َويَمَٗمْد سم٣ٌمرك وسمٔم٣مرم:  ٌَُٔمقهُ  ـَمٛميفُ  إزِْمٙمِٝمُس  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َصدي ٓي  هَم٣مسمي ـَ  هَمِريًٗم٣م إِ  اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم * َِم

ـْ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  يَمفُ  ىَم٣منَ  َوََم٣م ٓي  ؽُمْٙمَْم٣منٍ  َِم ـْ  ؿَ يمِٛمَْٔمٙمَ  إِ ـُ  ََم طِمَرةِ  ُي٠ْمَِم ْٔ ـْ  زم٣ِم ي  ؾَمؽٍّ  دِم  َِمٛمَْٜم٣م ُهقَ  مِم

ءٍ  ىُمؾر  فَمعَمٰ  َوَرزمَُّؽ   ضَمِٖمٝمظٌ  َرْ

 اهلل :  ) فمٙمٝمف ايمًالم(يمق أن اهلل صمٔمؾ ايمٖمقز زم٣ميمتج٣مرة يمٖم٣مز ومقم ؾمٔمٝم٤م

إلم أهـؾ َمـديـ وهـؿ ومـقم ىمٖمـ٣مر ئمٌـدون  ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم أرؽمؾ ؽمٝمدٞم٣م ؾمٔمٝم٤م

ي٘م٥م ضمقهل٣م نمٝمّم٥م َمٙمتٖم٥م هب٣م، وىم٣مٞمقا َمـ أؽمـقأ ايمٛمـ٣مس إي٘م٥م، وهل ؾمجرة َمـ إ

َمٔم٣مَمٙم٥م يٌخًقن اظم٘مٝم٣مل واظمٝمزان ويْمٖمٖمقن همٝمٜمام، همٌٔمـ٧م اهلل همـٝمٜمؿ رصمـاًل َمـٛمٜمؿ 

)ؾمٔمٝم٤م فمٙمٝمف ايمًالم(، همدفم٣مهؿ إلم فم٣ٌمدة اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمـف، وهنـ٣مهؿ فمــ 

سمٔم٣مؿمل هذه إهمٔم٣مل ايمٗمٌٝمح٥م، همآَمـ زمٔمّمٜمؿ وىمٖمر أىمثرهؿ، ضمتـك أضمـؾ اهلل هبـؿ 

ـَ َأطَمـ٣مُهْؿ ؾُمـَٔمْٝم٣ًٌم وَمـ٣مَل َيـ٣م سمٔم٣ملم ، وم٣ملايمٔمذاب وأٞمجك اظمًٙمٚمكم َمٛمٜمؿ َوإلَِم ََمْدَي

ُه َوٓ سَمٛمُْٗمُِمقا اظمِْْ٘مَٝم٣مَل َواظمِْٝمَزاَن إيِنر َأَراىُمـْؿ زمَِخـغْمٍ  ـْ إيَِمٍف نَمغْمُ ٌُُدوا اهلليَ ََم٣م يَمُ٘مْؿ َِم  وَمْقِم افْم
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ٝمطٍ َوإيِنر َأطَم٣مُف فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ فَمَذاَب َيْقٍم  ـِط  َوَي٣م وَمْقمِ  * حُمِ ًْ َأْوهُمـقْا اظمِْْ٘مَٝمـ٣مَل َواظمِْٝمـَزاَن زم٣ِميْمِٗم

قاْ  ًُ ٌَْخ ـَ  َوَٓ سَم ِدي ًِ زَمِٗمٝمي٥ُم اهللِّ طَمغْمٌ يميُ٘مـْؿ * ايمٛمي٣مَس َأؾْمَٝم٣مءُهْؿ َوَٓ سَمْٔمَثْقْا دِم إَْرِض َُمْٖم

٠ْمَِمٛمكَِم َوََم٣م َأَٞم٣ْم فَمَٙمْٝمُ٘مؿ  َيـ٣م ؾُمـَٔمْٝم٤ُم َأَصـاَلسُمَؽ سَمـْٟمَُمُرَك َأنوَمـ٣ميُمقْا  *زمَِحِٖمٝمٍظ  إِن ىُمٛمُتؿ َمُّ

ْٖمَٔمَؾ دِم َأَْمَقايمِٛم٣َم ََم٣م َٞمَُم٣مء ٌُُد آزَم٣مُؤَٞم٣م َأْو َأن ٞمي َك ََم٣م َئْم ؼْمُ ؾِمـٝمُد  ٞمي ٙمِـٝمُؿ ايمري َٞمـ٦َم احْلَ َٕ  *إِٞميَؽ 

يبر َوَرَزوَمٛمِل َِمٛمُْف ِرْزوًم٣م وَم٣مَل َي٣م وَمْقِم َأَرَأْيُتْؿ إِن ـ ري ٛم٣ًم َوََمـ٣م ُأِريـُد َأنْ  ىُمٛم٦ُم فَمعَمَ زَمٝمرٛم٥ٍَم َمر ًَ  ضَم

ََمـ٣م اؽْمـَتَْمْٔم٦ُم َوََمـ٣م سَمـْقهمِٝمِٗمل إِٓي  ُأطَم٣ميمَِٖمُ٘مْؿ إلَِم ََم٣م َأهْن٣َمىُمْؿ فَمٛمُْف إِْن ُأِريُد إِٓي اإِلْصاَلَح 

ْٙم٦ُم َوإيَِمْٝمِف ُأٞمِٝم٤ُم  ْثـ* زم٣ِمهللِّ فَمَٙمْٝمِف سَمَقىمي ٌَُ٘مؿ َمر ِرََمٛميُ٘مْؿ ؾِمَٗم٣موِمل َأن ُيِِمٝم ُؾ ََمـ٣م َوَي٣م وَمْقِم َٓ جَيْ

ـٛمُ٘مؿ َأَص٣مَب  ٌَِٔمٝمـٍد  وَمْقَم ُٞمقٍح َأْو وَمـْقَم ُهـقٍد َأْو وَمـْقَم َصـ٣ميمٍِح َوََمـ٣م وَمـْقُم يُمـقٍط َمر  *زمِ

ُ٘مْؿ شُمؿي سُمقزُمقْا إيَِمْٝمِف إِني َريبر  وَمـ٣ميُمقْا َيـ٣م ؾُمـَٔمْٝم٤ُم ََمـ٣م َٞمْٖمَٗمـُف  *َرضِمٝمٌؿ َوُدوٌد  َواؽْمَتْٕمِٖمُروْا َرزمي

ي٣م سَمُٗمقُل  ٣م  ىَمثغًِما ممر ٛم٣َمَك َوََم٣م َأٞم٦َم َوإِٞمي فَمَٙمْٝمٛم٣َم زمَِٔمِزيٍز  يَمٛمََراَك همِٝمٛم٣َم َؤِمٝمًٖم٣م َويَمْقَٓ َرْهُْمَؽ يَمَرمَجْ

ـَ  * ـ ـ٣م إِني َريبر زمِـاَم  وَم٣مَل َي٣م وَمْقِم َأَرْهْمِل َأفَمزُّ فَمَٙمْٝمُ٘مؿ َمر ـْذمُتُقُه َوَراءىُمـْؿ ـمِْٜمِريًّ َ اهللِّ َواختي

ٝمٌط  سَمْٔمَٚمُٙمقنَ  ؽَمْقَف سَمْٔمَٙمُٚمقَن ََمـ َيْٟمسمِٝمِف  فَمعَم ََمَ٘م٣مَٞمتُِ٘مْؿ إيِنر فَم٣مَِمٌؾ َوَي٣م وَمْقِم افْمَٚمُٙمقْا  *حُمِ

ـْ ُهقَ  ِزيِف َوََم ٌُقْا إيِنر ََمَٔمُ٘مْؿ َرومِٝم٤ٌم  فَمَذاٌب خُيْ ٣ًٌم  َوظمَي٣م صَم٣مء *ىَم٣مِذٌب َواْرسَمِٗم ْٝمٛمَـ٣م ؾُمـَٔمْٝم َأَْمُرَٞم٣م َٞمجي

ٛمي٣م َوَأطَمـَذِت  ٥ٍم َمي ـَ آََمٛمُقْا ََمَٔمُف زمَِرمْحَ ٌَُحقْا دِم ِدَيـ٣مِرِهْؿ ايميـذِ  َوايميِذي ـْٝمَح٥ُم هَمَٟمْصـ ـَ ـَمَٙمُٚمـقْا ايمِمي ي

  صَم٣مشمِِٚمكمَ 

صٝمح٥م واضمدة.. صقت صم٣مءهؿ َمـ نمامَم٥م أـمٙمـتٜمؿ صمٔمٙمـ٦م ىمـؾ واضمـد أطمذهتؿ 

فمعم وصمٜمف دم َم٘م٣مٞمف ايمذي ىم٣من همٝمف دم داره.. مل يًتْمع أن يتحرك أو جيري أو  قهمٝمٜمؿ جيث

  .فم٣م زمِمٝمح٥مدم َم٘م٣مٞمف َمٌمو كخيتٌئ أو يٛمٗمذ ٞمٖمًف.. صمث
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 هم٘م٣مٞمقا دم اخلٝم٥ٌم واخلنان وايمذيـ اسمٌٔمقا ؾمٔمٝم٣ًٌم فمٙمٝمف ايمًالم، دم ايمٖمقز وايمٖمالح.     

هم٣مهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم مل جئمؾ ايمٖمـقز دم أي رء َمــ هـذه إؾمـٝم٣مء، ويم٘مٛمـف 

ه وفمعم واَمرصمٔمؾ ايمٖمقز همٗمط زم٣مإليامن وإفمامل ايمِم٣محل٥م، زم٣مَمتث٣مل أ وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف

ر * إٓ ايمـذيـ ـوايمٔمٌم * إن اإلٞم٣ًمن يمٖمل طمًـل سمٔم٣ملم، وم٣م()ٞمٌٝمف  هن٨م

آَمٛمقا وفمٚمٙمقا ايمِم٣محل٣مت وسمقاصقا زم٣محلؼ وسمقاصـقا زم٣ميمِمـػم

  ُهَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقًزا فَمٓمِٝماًم  َوََمـ ُيْمِْع اهلليَ َوَرؽُمقيَمف 
رك وسمٔمـ٣ملم، واهلل فمٛمده طمزائـ ىمؾ رء، همخزائـ مجٝمع إؾمٝم٣مء همٗمط زمٝمـد اهلل سمٌـ٣م

ايمٛمٔمؿ وايمٛمٗمؿ زمٝمـد اهلل همجٚمٝمع طمزائـ}رزق ايمٔمزة، اهلداي٥م، ايمٔمذاب، ايمٔمٙمؿ، ايم }طمزائـ 

 َمــ واضمـد رصمؾ سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم، همجٚمٝمع ٞمٔمٝمؿ ايمدٞمٝم٣م ٓ ي٣ًموي ٞمٗمْم٥م َمـ زمحر َمـ ٞمٔمٝمؿ

ايمدٞمٝم٣م ٓ ي٣ًموي ٞمٗمْم٥م َمـ زمحر َمـ طمزائـ ٞمٔمٝمؿ اهلل  وأهؾ  اجلٛم٥م أهؾ وٞمٔمٝمؿ اجلٛم٥م، أهؾ

يمؽ مجٝمع فمذاب أهؾ ايمدٞمٝم٣م ٓ ي٣ًموي ٞمٗمْم٥م َمـ زمحـر َمــ فمـذاب رصمـؾ ايمٕمٝمٌٝم٥م، وىمذ

واضمد َمـ أهؾ صمٜمٛمؿ، وفمذاب أهؾ صمٜمٛمؿ وأهؾ ايمدٞمٝم٣م ٓ ي٣ًموي ٞمٗمْم٥م َمـ زمحـر َمــ 

ٍء إِٓي فِمٛمـَدَٞم٣م طَمَزائِٛمُـُف َوََمـ٣م   طمزائـ فمذاب اهلل ايمٕمٝمٌٝم٥م، وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم ــ َرْ َوإِن َمر

ْٔمُٙمق يُمُف إِٓي زمَِٗمَدٍر َمي ـِ صُمٛم٣َمَدَة،  مٍ ُٞمٛمَزر فمـ َأيِب َذرٍّ صُمٛمُْدِب زم

٣ٌَمِدي ()ريض اهلليُ فمٛمف، فمـ ايمٛميٌِلر  ـِ اهلليِ سم٣ٌمرَك وسمٔم٣ملم أٞمف وم٣مل: ي٣م فِم  !همٝمام َيْرِوى فَم

َم٣ًم هَماَل سَمٓم٣مظمُقا، يَ  َْم٦ُم ايمٓمُّْٙمَؿ فَمعَم َٞمْٖمِز َوصَمَٔمْٙمُتُف زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ حُمَري ٌَـ٣مِديإيِنر ضَمري ىُمٙمُُّ٘مـؿ  !٣م فِم
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ـْ أؿمٔمٚمُتـف،  ُ٘مْؿ صم٣مئٌع إِٓي َم ٣ٌَمدي ىُمٙمُّ ـْ َهَدْيُتُف، هَم٣مؽْمَتْٜمُدوين أْهدىُمْؿ، َي٣م فِم َو٣ملٌّ إِٓي ََم

ـقين  !هم٣مؽْمتْْمٔمٚمقين أؿمٔمْٚم٘مؿ، يـ٣م فمٌـ٣مدي ًُ ـْقسُمُف هَم٣مؽْمَتْ٘م ًَ ـْ ىَم ىمٙم٘مـؿ فَمـ٣مٍر إٓي َِمـ

ْمُِئـقَن زم٣ِميمٙمي  ُ٘مـْؿ خُتْ ٣ٌَمِدي إٞمي ُ٘مْؿ، َي٣م فِم ًُ ُٞمقَب مَجِٝمٔمـ٣ًم، أىْم ْٝمـِؾ َوايمٛميَٜمـ٣مِر َوَأَٞمـ٣م أنْمِٖمـُر ايمـذُّ

٣ٌَمِدي ٌُْٙمُٕمـقا  !هَم٣مؽْمَتْٕمِٖمُروين أنْمِٖمْر يَمُ٘مْؿ، َي٣م فِم ـْ سَم وين، َويَم ي هَمَتُيُّ ٌُْٙمُٕمقا رُضر ـْ سَم ُ٘مْؿ يَم إِٞمي

٣ٌَمِدي ُ٘مْؿ َوصِمٛمي  !َٞمْٖمِٔمل هَمَتٛمَْٖمُٔمقين، َي٣م فِم ًَ يَمُ٘مْؿ وآطِمرىُمْؿ، َوإْٞم ُ٘مْؿ ىَمـ٣مُٞمقا فَمـعَم يَمْق َأني أوي

٣ٌَمِدي يم٘مؿ  !أسمَٗمك ومٙم٤ِم رصمٍؾ واضمٍد َمٛم٘مؿ َم٣م زاَد ذيمَؽ دِم َُمٙم٘مل ؾمٝمئ٣ًم، ي٣م فِم يمق َأني أوي

ُ٘مؿ وصمٛمُ٘مْؿ ىَم٣مٞمقا فَمعَم أهْمَجِر وَمْٙم٤ِم َرصُمـٍؾ َواضِمـٍد َِمـٛمُْ٘مْؿ ََمـ٣م َٞمَٗمـَص  ًَ وآطمَرىُمؿ وإٞم

٣ٌَمِدي ـْ َُمْٙم٘مِل ؾَمْٝمئ٣ًم، َي٣م فِم ُ٘مْؿ َوصِمٛميُ٘مْؿ، وَمـ٣مَُمقا يَمْق َأني َأوي  !َذيمَِؽ َِم ًَ يَمُ٘مْؿ َوآطِمرىُمْؿ َوإْٞم

٣م فِمٛمْـِدي  ـي ٟميَمَتُف، ََم٣م َٞمَٗمَص َذيمَِؽ مِم ًْ دِم َصٔمٝمٍد َواضمٍد، هَمًٟميُمقين هَمٟمفْمَْمْٝم٦ُم ىُمؾي إْٞم٣ًمٍن ََم

٣ٌَمِدي إٞميام ِهَل أفْماَميُمُ٘مْؿ ُأضْمِِمٝم ٌَْحَر، َي٣م فِم َٜم٣م يَمُ٘مـْؿ، إِٓي ىَماَمَ َيٛمُْٗمُص اظمِْخَٝمُط إَِذا ُأْدطِمَؾ ايم

ـي  ـْ َوصَمَد نَمغْمَ َذيمَِؽ هَمـاَل َيُٙمـقََم ـْ َوصَمَد طَمغْمًا هَمْٙمَٝمْحِٚمِد اهللي، َوََم ٣مَه٣م، هَمَٚم ٝمُ٘مْؿ إيي شُمؿي أَوهمر

فُ  ًَ  إٓي َٞمْٖم

 هم٣مهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم طم٣ميمؼ مجٝمع إؾمـٝم٣مء: :ٛاٍٚاهلل خايل األشٝاء ٚاألح

اهلل طم٣ميمؼ ايمًٚمقات، اهلل طم٣ميمؼ إرض، اهلل طم٣ميمؼ ايمٙمٝمؾ، اهلل طمـ٣ميمؼ ايمٛمٜمـ٣مر، 

..ايمـخ، ومـ٣مل اهلل …اهلل طم٣ميمؼ ايمُمٚمس، اهلل طم٣ميمؼ ايمٗمٚمر، اهلل طمـ٣ميمؼ ايمٛمجـقم

ٍء َوىمِٝمٌؾ :سمٔم٣ملم ٍء َوُهَق فَمعَم ىُمؾر َرْ  . (0)اهلليُ طَم٣ميمُِؼ ىُمؾر َرْ
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  ضمـ٣مل ايمٔمـزة وضمـ٣مل ايمذيمـ٥م ٚاهلل ضبحإ ٚتعاىل خايل مجٝع األحٛاٍ نوريو

.ايمخ، همجٚمٝمع إضمقال …وضم٣مل ايمٕمٛمك وضم٣مل ايمٖمٗمر وضم٣مل ايمِمح٥م وضم٣مل اظمرض

 .ايمتل سمٟميت فمٙمٝمٛم٣م هل َمـ اهلل ويمٝم٦ًم َمـ ذات إؾمٝم٣مء، هم٣مٕؾمٝم٣مء ٓ متٙمؽ ؾمٝمئ٣م

 واهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ٚاهلل ضبحاْ٘ ٚتعاىل خًل األزض ٚجعٌ فٝٗا صف١ اإلْبات

 اهلل ومـ٣مل ايمًـالم، فمٙمٝمٜمـ٣م َمـريؿ أفمْمـك َمـثٙمام ايمٛمٌـ٣مت زمدون ايمثٚمر ئمْمٝمٛم٣م أن وم٣مدر فمعم

ٌُقلٍ سمٔم٣ملم ٣م زمَِٗم َ ٌيَٙمَٜم٣م َرهبُّ ـاَم َدطَمـَؾ  هَمَتَٗم ـ٣م ىُمٙمي َٙمَٜم٣م َزىَمِريي ٛم٣ًم َوىَمٖمي ًَ ٣ٌَمسًم٣م ضَم ٌََتَٜم٣م َٞم ـٍ َوَأٞم ًَ ضَم

٣م اظمِْْحَراَب َوصَمَد  فَمَٙمْٝمَٜم٣م ـْ  فِمٛمَدَه٣م ِرْزوم٣ًم وَم٣مَل َي٣م ََمْرَيُؿ َأٞميك يَمِؽ َهـَذا َزىَمِريي وَم٣ميَم٦ْم ُهَق َِمـ

٣مٍب  ًَ   فِمٛمِد اهللِّ إني اهللَّ َيْرُزُق ََمـ َيَُم٣مء زمَِٕمغْمِ ضِم

 .؟ ٕن اهلل يٖمٔمؾ َم٣م يُم٣مء زمٗمدرسمف وٓ حيت٣مج ٕضمد َمـ طمٙمٗمف وهق ايمِمٚمد ظم٣مذا

   ويم٘مــ اهلل ١ اإلغوسام ٚاهلل ضبحاْ٘ ٚتعاىل خًل ايبحس ٚجعٌ فٝو٘ صوف

 دم ومـ٣مرون أنمـرق َمـثٙمام ايمٌحـر زمـدون يٕمـرق أن فمـعم ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ومـ٣مدر

ْٖمٛم٣َموم٣مل سمٔم٣ملم ايمٝم٣مزم٥ًم، ًَ َْرَض هَماَم ىَم٣مَن يَمُف َِمـ همَِئـ٥ٍم َيٛمُِمـ هَمَخ ْٕ ُروَٞمُف ـزمِِف َوزمَِداِرِه ا

ـَ  َِمـ ُدونِ  ي ـَ اظمُٛمَتٌِمِ يُم٣مء زمٗمدرسمف وٓ حيت٣مج  ٕن اهلل يٖمٔمؾ َم٣م اهلليِ َوََم٣م ىَم٣مَن َِم

 .ٕضمد َمـ طمٙمٗمف وهق ايمِمٚمد

    ؽمـٌح٣مٞمف ويم٘مــ اهللٚاهلل ضبحاْ٘ ٚتعاىل خًل ايٓاز ٚجعٌ فٝٗوا صوف١ اإلحوسام 

صٖم٥م اإلضمراق َمـ ايمٛم٣مر َمثٙمام همٔمـؾ َمـع إزمـراهٝمؿ فمٙمٝمـف  ئمْمؾ أن فمعم وم٣مدر وسمٔم٣ملم
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ظم٣مذا؟ ٕن اهلل يٖمٔمؾ َم٣م  (1)ٝمَؿ َٞم٣مُر ىُمقيِن زَمْرًدا َوؽَماَلًَم٣م فَمعَم إزِْمَراهِ وُمْٙمٛم٣َم َي٣م  ايمًالم 

 .يُم٣مء زمٗمدرسمف وٓ حيت٣مج ٕضمد َمـ طمٙمٗمف وهق ايمِمٚمد

 ويم٘مـــ اهلل عيصووبٚاهلل ضووبحاْ٘ ٚتعوواىل خًوول ايطعوواّ ٚجعووٌ فٝوو٘ صووف١ ا

() فمعم أن يُمٌع زمدون ايمْمٔم٣مم َمثٙمام همٔمؾ َمـع أهـؾ ايم٘مٜمـػوم٣مدر:  َويَمٌُِثـقا دِم

ًٔم٣مىَمْٜمِٖمِٜمْؿ شَماَلَث َِم٣مَئ٥ٍم ؽِمٛمكَِم َواْزَدادُ  ًْ
وايمممـاب ، رزم٣مهؿ زمـدون ايمْمٔمـ٣مم  وا سمِ

.ظم٣مذا؟ ٕن اهلل يٖمٔمؾ َم٣م يُم٣مء زمٗمدرسمف وٓ حيت٣مج ٕضمد َمـ طمٙمٗمف وهق ايمِمٚمد

 ّويم٘مـ اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ومـ٣مدر فمـعم ٚاهلل خًل ايفِ ٚجعٌ فٝ٘ صف١ ايهال

ُٙمـقِدِهْؿ مِلَ ؾَمـزمدون ايمٙم٣ًمن، وم٣مل سمٔم٣ملم اإلٞم٣ًمن أن يٛمْمؼ ْؿ فَمَٙمْٝمٛمَـ٣م َووَم٣ميُمقا جِلُ ِٜمدسمُّ

ٍة َوإيَِمْٝمـِف سُمْرصَمُٔمـقنَ  وَم٣ميُمقا َأٞمَْمَٗمٛم٣َم اهلليُ ايميِذي َل ََمـري ٍء َوُهـَق طَمَٙمَٗمُ٘مـْؿ َأوي  َأٞمَْمـَؼ ىُمـؾي َرْ

3ٕن اهلل يٖمٔمؾ َم٣م يُم٣مء زمٗمدرسمف وٓ حيت٣مج ٕضمد َمـ طمٙمٗمف وهق ايمِمٚمد

 ٚاهلل ضبحاْ٘ ٚتعاىل خًل احلدٜد ٚجعٌ فٝ٘ صف١ ايبأس ايصدٜد

  يِب ََمَٔمُف َوايمْميغْمَ َوَأيَمٛميـ٣م  َويَمَٗمْد آسَمْٝمٛم٣َم َداُووَد َِمٛمي٣م هَمّْماًل ٣ٌَمُل َأور َي٣م صِم

ِديَد  يُم٣مء زمٗمدرسمـف  َمثؾ ايمٔمجكم زمٝمده، ظم٣مذا؟ ٕن اهلل يٖمٔمؾ َم٣مهمٟمصٌح 1 يَمُف احْلَ

 وٓ حيت٣مج ٕضمد َمـ طمٙمٗمف وهق ايمِمٚمد
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همٙمق أن مجٝمع أهؾ ايمدٞمٝم٣م أرادوا فمـزة إٞمًـ٣من واهلل ؽمـٌح٣مٞمف وسمٔمـ٣ملم أراد أن     

يذل هذا اإلٞم٣ًمن ٓ ي٘مقن يمف إّٓ ايمذيمـ٥م، همـ١مذا ىمـ٣من أَمـر اهلل ه٘مـذا همـام هـق 

 اظمْمٙمقب َمٛم٣م.

، ئمٛمـل ()ايمٛمٌـل اظمْمٙمقب هق اَمتث٣مل أواَمر اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔمـ٣ملم فمـعم ؿمريـؼ     

اَمتث٣مل أَمر اهلل دم احل٣مل يمت٘مـ ٞمٌمة اهلل َمٔمٛم٣م، هم٣مهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم أٞمزل ديٛمف ىم٣مَماًل 

يمٖمالح اإلٞمس واجل٣من دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة، هم٣ميمذي ي٘مقن فمٛمده ايمديـ ايم٘م٣مَمـؾ سم٘مــ 

ٞمٌمة اهلل َمٔمف وايمذي ي٘مقن فمٛمده ايمديـ اجلزئل أو أصمزاء َمـ ايمديـ يٟمطمذ إصمـر 

ايْمَٝمـْقَم َأىْمَٚمْٙمـ٦ُم يَمُ٘مـْؿ سمٔمـ٣ملم سم٘مـ ٞمٌمة اهلل َمٔمف، ومـ٣مل وايمثقاب ويم٘مـ ٓ

فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ٞمِْٔمَٚمتِل َوَرِوٝم٦ُم يَمُ٘مُؿ اإِلؽْماَلَم ِديٛم٣ًم ِديٛمَُ٘مْؿ َوَأمْتَْٚم٦ُم 
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 عشز الزابعالبيان 

ضوبذضكتشزنضيكالنبم دضنلىضغيزضك ضتع تى

دم ومٙمـقهبؿ،  اهلل ؽمـقى َمـ٣م ىمـؾ ٞمٖمـك ،اهلل إلم ظم٣م وم٣مم رؽمقل اهلل زمدفمقة ايمٛميـ٣مس

 وىم٣من ذيمؽ نمري٣ٌم فمٙمٝمٜمؿ همٌكم اهلل ذيمؽ فمٛمٜمؿ ضمٝم٧م ومـ٣ميمقا َمتٔمجٌـكم

   وأطمـػمهؿ أن احلٝمـ٣مة وومتٝمـ٥م

  فمروٝم٥م زائٙم٥م همٗم٣مل

إن ضمٗمٝمٗم٥م اإليـامن أٓ جتٔمـؾ هلل ٞمـدا وٓ صـٛمام وٓ ذي٘مـ٣م ، هم٣ميمِمـٛمؿ ىمـ٣من 

 ايمتـلَمُم٣منمؾ ايمـدٞمٝم٣م وأؽمـ٣ٌمهب٣م  هلزَم٣مٞمٛم٣م هذا هم٣ميمِمٛمؿ  دماَمتح٣مٞم٣م يمٙمٚمممىمكم، أَم٣م 

، ٕن ذيمؽ ٓ ئمٌد همٝمـف اظمًـٙمٚمقن صـٛمام، ويم٘مــ أؽمـ٣ٌمزم٣م آَمتح٣من همٜملازمتٙمٝمٛم٣م هب٣م 

٣م فمعم أَمر اهلل همُم٣مرىمقا اهلل َمع نمغمه، أو اختـذوا ئمتٚمدون فمٙمٝمٜم٣م، وَمُم٣منمؾ ومدَمقه

ايمٗمٙمـ٤م إٓ زم٣ميمـدوام فمـعم اظمـذاىمرة، زمـٟمن ٞمـذىمر  دمأؽم٣ٌمهبؿ ٞمدا، وايمٝمٗمكم ٓ يرؽمخ 

وذم ومٙمقزمٛم٣م وَمع ايمٛمي٣مس، أَم٣م أن ٞمذىمر اهلل زمٟميمًٛمتٛم٣م شمـؿ ٞم٘مـػم اظمـ٣مدة زمٗمٙمقزمٛمـ٣م زمٟميمًٛمتٛم٣م   اهلل

ا اظمـ٣مدة وفمٓمٚمـقا اهلل اهللُ فَمـٛمُٜمؿ صـٕمرو ريضايمممـك، يم٘مــ ايمِمـح٣مزم٥م همٜمذا هـق 

همٜم٣مزمتٜمؿ إؽمقد
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 البيان اخلامض عشز

 دعىة اإلميان واليمني
دم ايمٙمٝمؾ  ايمديـ ايم٘م٣مَمؾ: هق اَمتث٣مل مجٝمع أواَمر اهلل فمعم ؿمريٗم٥م ايمٛمٌل حمٚمد 

 وايمٛمٜم٣مر )فمعم َمدار ؽم٣مفم٥م( دم ىمؾ ضم٣مل. 

اهلل نمغم َمقفمقدة ، أصمر  زم٣ميمديـ ايم٘م٣مَمؾ ٞمٌمة اهلل َمقفمقدة. وزمٟمصمزاء ايمديـ ٞمٌمة       

 .وشمقاب مم٘مـ

ويٟميت دم ضمٝم٣مسمٛم٣م ايمديـ ايم٘م٣مَمؾ: زمْمريؼ واضمد، َمثؾ ايمٖمؿ هق ؿمريؼ واضمد     

يمٙم٘مالم، ه٘مذا يقصمد ؿمريؼ واضمد زمف حيٝم٣م همٝمٛم٣م ودم مجٝمع إَم٥م ايمديـ ايم٘م٣مَمؾ، وهق 

 وفمعم َمٛمٜم٣مصمف. صمٜمد ايمٛمٌل حمٚمد 

وَمٌٔمقث( إلوم٣مَم٥م صمٜمد وزم٤ًٌم طمتؿ ايمٛمٌقة ىمؾ همرد َمـ هذه إَم٥م )َمًئقل      

 ايمٛمٌل حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.

: هق جمٚمقفم٥م َمـ إفمامل: َمثؾ ايمِمالة هل جمٚمقفم٥م َمـ وصمٜمد ايمٛمٌل      

إفمامل )سم٘مٌغمة اإلضمرام، ومراءة ايمٖم٣محت٥م، رىمقع ؽمجقد سمًٌٝمح إلم آطمره...( إذا ٞمٗمص 

 فمٙمٝمف وه٘مذا صمٜمد ايمٛمٌل صعم اهلل أي فمٚمؾ َمـ أفمامل ايمِمالة، هم٣ميمِمالة نمغم ىم٣مَمؾ،

 .وؽمٙمؿ

 وأهؿ إفمامل دم صمٜمد ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف و ؽمٙمؿ:

 ايمدفمقة إلم اهلل سمٔم٣ملم.

 واجلٙمقس دم ضمٙمٗم٣مت ايمٖمّم٣مئؾ .  _ 0
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 ايمٗمٝم٣مم زم٣ميمٔم٣ٌمدات فمعم هن٨م صحٝمح وأمهٜم٣م ايمِمالة. _ 3

 ذىمر اهلل وسمالوة ايمٗمرآن وإدفمٝم٥م اظمٟمشمقرة وايمدفم٣مء. –4

 .قك وأطمالق ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿَمٔم٣مَمٙم٥م ايمٛم٣مس وايمتٔم٣مون َمٔمٜمؿ زمًٙم – 5

هذه إفمامل سمٗمقم هب٣م جمٚمقفم٥م َمـ ايمٛم٣مس، وحتٝمك زمٝمئتٜم٣م دم اظمًجد، همت٘مقن     

 . اظمًجد زمداي٥م مج٣مفم٥م

ـَ آََمٛمُقا زمِـ٣مهلليِ َورَ :   اَم اظْم٠ُْمَِمٛمُقَن ايميِذي ؽُمـقيمِِف شُمـؿي مَلْ إِٞمي

ؽَمـٝمرُد ()َيْرسَمـ٣مزُمقا

ٌْـُدَك َوَأَٞمـ٣م  ٓي َأْٞمـ٦َم طَمَٙمْٗمَتٛمِـل َوَأَٞمـ٣م فَم َٓ إيَِمـَف إِ ُٜمـؿي َأْٞمـ٦َم َريبر  ؽْمتِْٕمَٖم٣مِر َأْن سَمُٗمقَل ايمٙمي ِٓ ا

ـْ َذر ََم٣م َصٛمَْٔم٦ُم  ََم٣م اؽْمَتَْمْٔم٦ُم َوَوفْمِدَك  فَمْٜمِدكَ  فَمعَم  يَمَؽ زمِٛمِْٔمَٚمتَِؽ  َأزُمقءُ  َأفُمقُذ زمَِؽ َِم

ٓي َأْٞمـ٦َم  فَمقَمي  ُٞمقَب إِ َٓ َيْٕمِٖمُر ايمذُّ ُف  ـ٣م  : َوَأزُمقُء يَمَؽ زمَِذْٞمٌِل هَم٣منْمِٖمْر رِم هَم١مِٞمي ـْ وَم٣مهَلَ َوََمـ

ٌَْؾ  ـْ َيْقَِمِف وَم ٣م هَماَمَت َِم ـْ ايمٛميَٜم٣مِر َُمقوِمٛم٣ًم هِبَ ـْ  َِم ٣م َِم ـْ وَم٣مهَلَ ٛمي٥ِم َوََم ـْ َأْهِؾ اجْلَ َأْن ُيْٚمِزَ هَمُٜمَق َِم

ٛمي٥مِ  ـْ َأْهِؾ اجْلَ ٌَْؾ َأْن ُيِْمٌَِح هَمُٜمَق َِم ٣م هَماَمَت وَم ـٌ هِبَ ْٝمِؾ َوُهَق َُمقوِم ايمٙمي

ظمَي٣م   :رمحه اهلل قاٍ احلافظ ابٔ حجس

َْصِؾ  ْٕ ٝمرِد َوُهَق دِم ا ًي َٜم٣م اؽْمُتِٔمغَم يَمُف اؽْمُؿ ايم فَم٣مُء صَم٣مَِمًٔم٣م ظمََِٔم٣ميِن ايمتيْقزَم٥ِم ىُمٙمر ىَم٣مَن َهَذا ايمدُّ

َُُمقرِ  ْٕ َقائ٨ِِم َوُيْرصَمُع إيَِمْٝمِف دِم ا ئِٝمُس ايميِذي ُيْٗمَِمُد دِم احْلَ  . ايمري

ُيِريُد َأَٞم٣م فَمعَم ََم٣م فَمِٜمْدسُمَؽ فَمَٙمْٝمِف     

َتِٚمُؾ  ـْ َذيمَِؽ َوحَيْ ياَمِن زمَِؽ َوإطِْماَلِص ايمْمي٣مفَم٥ِم يَمَؽ ََم٣م اؽْمَتَْمْٔم٦ُم َِم ـَ اإْلِ َوَوافَمْدسُمَؽ َِم
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ٌؽ زمِ  ًر ـْ َأَْمِرَك َوَُمَتَٚم ِف َوَُمٛمِْجٌز َوفْمَدَك دِم َأْن ُيِريَد َأَٞم٣م َُمِٗمٝمٌؿ فَمعَم ََم٣م فَمِٜمْدَت إرَِمي َِم

ؽْمتَِْم٣مفَم٥ِم دِم  ِٓ اُط ا صَْمِر َواؾْمؼِمَ ْٕ اُف زم٣ِميْمَٔمْجِز َوايْمُٗمُِمقِر  اظمَُْثقزَم٥ِم َوا فْمؼِمَ ِٓ َذيمَِؽ ََمْٔمٛم٣َمُه ا

ِف سَمَٔم٣ملَم  ـْ ضَمٗمر ـْ ىُمٛمِْف ايْمَقاصِم٤ِم َِم   . فَم

ايْمَٔمْٜمـَد ايميـِذي  ُيِريـُد   

٣ٌَمِدهِ  ـِٜمؿْ  َأطَمَذُه اهلليُ فَمعَم فِم ًِ رر َوَأؾْمَٜمَدُهْؿ فَمعَم َأْٞمُٖم ـ٦ُم  ضَمْٝم٧ُم َأطْمَرصَمُٜمْؿ َأَْمَث٣مَل ايمذي ًْ َأيَم

ُ٘مؿْ  زُمقزمِٝمي٥ِم َوَأْذفَمٛمُقا يَمفُ  زمَِرزمر وا يَمُف زم٣ِميمرُّ ٣مِن َٞمٌِٝمرـِف زم٣ِميْمَقضْمَداٞمِٝمي٥ِم َوزم٣ِميْمَقفْمِد ََم٣م وَم٣م هَمَٟموَمرُّ ًَ
َل فَمعَم يمِ

ٛمي٥مَ  إني  َض فَمَٙمْٝمِف َأْن ُيْدطِمَٙمُف اجْلَ ُك زم٣ِمهلليِ ؾَمْٝمًئ٣م َوَأديى ََم٣م اهْمؼَمَ َٓ ُيمْمِ ـْ ََم٣مَت    . ََم

ـٍط دِم َهـَذا  ـ٦ْم زممَِمْ ًَ َض فَمَٙمْٝمِف ِزَي٣مَدٌة يَمْٝم َووَمْقيُمُف َوَأديى ََم٣م اهْمؼَمَ

َٞمي  ِٕ ـ٥ًم اظمََْٗم٣مِم  رر َوُهـَق ايمتيْقضِمٝمـُد طَم٣مصي ُف صَمَٔمَؾ اظمَُْراَد زم٣ِميْمَٔمْٜمِد اظمِْٝمَث٣مَق اظمَْْٟمطُمقَذ دِم فَم٣ممَلِ ايمـذي

ٛمي٥مَ  ـْ ََم٣مَت فَمعَم َذيمَِؽ اجْلَ هَم٣ميْمَقفْمُد ُهَق إِْدطَم٣مُل ََم

تِـِف َأني َأضَمـ  َُمي
ِٕ َٓ َيْٗمـِدُر إفِْماَلٌم  ًدا 

ـْ٘مِر فَمـعَم  َٓ ايْمَقهَمـ٣مِء زمَِ٘مـاَمِل ايمْمي٣مفَمـ٣مِت َوايمُمُّ سْمَٝم٣مِن زمَِجِٚمٝمِع ََم٣م جَي٤ُِم فَمَٙمْٝمِف هللِيِ َو فَمعَم اإْلِ

ٓي ُوؽْمَٔمُٜمؿْ  ـْ َذيمَِؽ إِ ْٖمُٜمْؿ َِم ٣ٌَمِدِه هَمَٙمْؿ ُيَ٘مٙمر ايمٛمرَٔمِؿ هَمَرهَمَؼ اهلليُ زمِِٔم

تَ  َي٥ِم اظمَْْذىُمقَرِة ىَمَذا وَمـ٣مَل حَيْ ْٔ ِٚمُؾ َأْن ُيَراَد زم٣ِميْمَٔمْٜمِد َوايْمَقفْمِد ََم٣م دِم ا

َوايمتيْٖمِريُؼ زَمكْمَ ايْمَٔمْٜمِد َوايْمَقفْمِد َأْوَوُح 

ُف َوَووَمَع دِم ِرَواَي٥مِ  : ـِ  َمْٔمٛم٣َمُه َأفْمؼَمِ فُمـْثاَمَن زْمـ

ـْ  َٔم٥مَ َرزمِٝم ادٍ  فَم َأُه اهلليُ   : ؾَمدي ُزوُم َوَِمٛمُْف زَمـقي ٌََقاُء َوََمْٔمٛم٣َمُه ايمٙمُّ َوَأْصُٙمُف ايْم

ُف َأيْمَزََمُف زمِفِ  ًٓ إَِذا َأؽْمَ٘مٛمَُف هَمَ٘مَٟمٞمي ََمٛمِْز
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ُف َأْيًّم٣م َوومِٝمَؾ ََمْٔمٛم٣َم"  َٓ َأؽْمـَتْمِٝمُع َأْي َأفْمؼَمِ ُه َأمْحُِٙمُف زمَِرنْمِٚمـل 

هَمُف فَمٛمرل.   َسْ

ْٞمَٔمـ٣مِم  :   ُف َيُْمـَٚمُؾ َأْٞمـَقاَع اإْلِ َٞمي ِٕ ُف َأْٞمَٔمَؿ فَمَٙمْٝمِف َومَلْ ُيَٗمٝمرْدُه  ًٓ زمَِٟمٞمي َأوي

ُف مَلْ َيُٗمْؿ زمَِٟمَداِء ؾُمْ٘مرِ  َف زم٣ِميمتيْٗمِِمغِم َوَأٞمي ٣ٌَميَمَٕم٥ًم دِم ايمتيْٗمِِمغِم شُمؿي افْمؼَمَ ٣ًٌم َُم ُه َذْٞم َه٣م شُمؿي زَم٣ميَمَغ هَمَٔمدي

َتِٚمُؾ َأْن َيُ٘مقَن وَمْقيُمفُ  ُف زمُِقوُمـقِع   َوَهّْمِؿ ايمٛميْٖمِس وُمْٙم٦ُم َوحَيْ َأفْمـؼَمِ

 َ ُف فَمدي ََم٣م وَمٌمي َٓ َأٞمي ؽْمتِْٕمَٖم٣مُر َِمٛمُْف  ِٓ ْٞم٤ِم َُمْْمَٙمًٗم٣م يمَِٝمِِمحي ا ـْ َأَداِء ؾُمـْ٘مِر ايمـٛمرَٔمِؿ  ايمذي همِٝمـِف َِمـ

٣ًٌم  . َذْٞم

ٓي َأْٞم٦َم  وَمْقيُمفُ  ُٞمقَب إِ َٓ َيْٕمِٖمُر ايمذُّ ُف  َف زمَِذْٞمٌِـِف  هَم٣منْمِٖمْر رِم إِٞمي ـِ افْمـؼَمَ ُي٠ْمطَمُذ َِمٛمُْف َأني ََمـ

هْمِؽ ايمْميِقيِؾ َوهمِٝمفِ  حًي٣م دِم ضَمِدي٧ِم اإْلِ َف زمَِذْٞمٌِـِف  نُمِٖمَر يَمُف َووَمْد َووَمَع َسِ ٌْـُد إَِذا افْمـؼَمَ ايْمَٔم

  . َوسَم٣مَب سَم٣مَب اهلليُ فَمَٙمْٝمفِ 

٣م وَمْقيُمفُ      ٣م َُمقوِمٛم٣ًم هِبَ ـْ وَم٣مهَلَ وًم٣م زمَِثَقاهِب٣َم. ََم ـْ وَمْٙمٌِِف َُمَِمدر  َأْي خُمْٙمًِِم٣م َِم

اُوِديُّ  َووَمــ٣مَل       ـْ وَمْقيمِــِف:) ايمــدي َتِٚمــُؾ َأْن َيُ٘مــقَن َهــَذا َِمــ ــٛم٣َم حَيْ ًَ ـَ إِني احْلَ ٌْ ِت ُيــْذِه

ٝمرَئ٣مِت  ًي ـ  -  -( َوَِمْثَؾ وَمْقِل ايمٛميٌِلر  ايم َ َ زم٣ِميمثيَقاِب شُمؿي زُمممر ُف زُمممر َٞمي ِٕ ِه  دِم ايْمُقُوقِء َونَمغْمِ

ُ زمَِٟموَمؾي َِمٛمْـفُ  ٌَممر ِء شُمؿي ُي ْ ُ زم٣ِميمًمي ٌَممر ُل َوََم٣م ِزيَد فَمَٙمْٝمِف َويَمْٝمَس ُي َوي ْٕ ٦ٌََم ا ََمـَع  زمَِٟمهْمَّمَؾ َِمٛمُْف هَمَث

ـ٣م َوََمـ٣مَت  ـْ وَم٣مهَلَ َتِٚمُؾ َأْن َيُ٘مقَن َذيمَِؽ َٞم٣مؽِمًخ٣م َوَأْن َيُ٘مقَن َهـَذا همِـٝمَٚم ِل َوحَيْ َوي ْٕ اْرسمَِٖم٣مِع ا

ِه مَلْ َيٛمَْتِٗمْؾ َمِ  ـَ ايْمُقُوقِء َونَمغْمِ ٌَْؾ َأْن َيْٖمَٔمَؾ ََم٣م َيْٕمِٖمُر يَمُف زمِِف ُذُٞمقزَمُف َأْو َيُ٘مقَن ََم٣م هَمَٔمَٙمُف َِم ٛمُْف وَم

ٌَْح٣مَٞمُف َوسَمَٔم٣ملَم  -٣م َواهلليُ زمَِقصْمٍف َمَ   َيْٖمَٔمُؾ ََم٣م َيَُم٣مُء . -ؽُم

ـَ ايمٛميَٜم٣مرِ  وَمْقيُمفُ      ٣م َِم ـْ وَم٣مهَلَ :  دِم ِرَواَي٥مِ  َوََم لر
٣مئِ ًَ ٣م ضِمكَم ُيِْمـٌُِح " ايمٛمي َودِم "   هَم١مِْن وَم٣مهَلَ
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ـِ َرزمِٝمَٔم٥مَ  ِرَواَي٥مِ  ٣م َأضَمُدىُمْؿ ضِمكَم ُيْٚمِز  ": فُمْثاَمَن زْم ٌْـَؾ َأْن  َٓ َيُٗمقهُلَ هَمَٝمْٟميِت فَمَٙمْٝمـِف وَمـَدٌر وَم

ٌَْؾ َأْن ُيْٚمِزَ  َأوْ  ُيِْمٌَِح   . " ضِمكَم ُيِْمٌُِح هَمَٝمْٟميِت فَمَٙمْٝمِف وَمَدٌر وَم

ــفُ      ــ٥مِ  وَمْقيُم ٛمي ــِؾ اجْلَ ـْ َأْه ــ ــَق َِم ــ٥مِ  هَمُٜم لر  دِم ِرَواَي
ــ٣مئِ ًَ ــ٥َم  ئ " :  ايمٛمي ٛمي ــَؾ اجْلَ َودِم "  طََم

ـِ َرزمِٝمَٔم٥مَ  ِرَواَي٥مِ  ٛمي٥مُ  ": فُمْثاَمَن زْم ٦ٌَْم يَمُف اجْلَ ٓي َوصَم   ".  إِ

َرةَ  وَم٣مَل  ـُ َأيِب مَجْ ـِ  مَجَـَع )  : ازْم ـ ًْ ـْ زَمـِديِع اظمََْٔمـ٣ميِن َوضُم ـِدي٧ِم َِمـ ( دِم َهـَذا احْلَ

ك ــٚمي ًَ ــُف ُي ــُف َأٞمي ــؼُّ يَم ــ٣م حَيِ ــ٣مِظ ََم يَْمَٖم ْٕ ــتِْٕمَٖم٣مرِ  ا ؽْم ِٓ ــٝمرَد ا ــفِ  ؽَم ــَدُه  هَمِٖمٝم ــَراُر هللِيِ َوضْم وْم اإْلِ

هلَِ  ـ٥ِم، ٝمي٥مِ زم٣ِمإْلِ ٌُقِديي ـ٣ميمُِؼ، َوايْمُٔم ـُف اخْلَ اُف زمَِٟمٞمي فْمـؼِمَ ِٓ وْمـَراُر زم٣ِميْمَٔمْٜمـِد ايميـِذي َأطَمـَذُه  َوا َواإْلِ

صَم٣مُء زماَِم َوفَمَدهُ  فَمَٙمْٝمِف، ِف، زمِفِ  َوايمري ًِ ٌُْد فَمعَم َٞمْٖم ـْ َذر ََم٣م صَمٛمَك ايْمَٔم ؽْمتَِٔم٣مَذُة َِم ِٓ َوإَِو٣مهَم٥ُم  َوا

َٓ  ٣مايمٛمئْماَمِء إلَِم َُمقصِمِدهَ  ُف  اهُمُف زمَِٟمٞمي ٌَُتُف دِم اظمَْْٕمِٖمَرِة، َوافْمؼِمَ ِف، َوَرنْم ًِ ْٞم٤ِم إلَِم َٞمْٖم َوإَِو٣مهَم٥ُم ايمذي

ؾَمـ٣مَرُة إلَِم  ٓي ُهـَق، َودِم ىُمـؾر َذيمِـَؽ اإْلِ ـئَم٥ِم  َيْٗمِدُر َأضَمٌد فَمعَم َذيمَِؽ إِ ِ ْٚمـِع زَمـكْمَ ايمممي اجْلَ

ِٗمٝمَٗم٥مِ  ئمَ  َواحْلَ ِ ـَ اهلليِ هَم١مِني سَمَ٘م٣ميمِٝمَػ ايمممي ٓي إَِذا ىَم٣مَن دِم َذيمَِؽ فَمْقٌن َِم ُِمُؾ إِ َٓ حَتْ سَمَٔم٣ملَم  -٥ِم 

ٌَْد طَم٣ميَمَػ ضَمتيك جَيْـِرَي فَمَٙمْٝمـِف  َٖمَؼ َأني ايْمَٔم ِٗمٝمَٗم٥ِم هَمَٙمِق اسمي َوَهَذا ايْمَٗمَدُر ايميِذي ُيَ٘مٛميك فَمٛمُْف زم٣ِمحْلَ

ٌَٝمَ  ٥ُم فَمَٙمْٝمِف زمِ جي َر فَمَٙمْٝمِف َووَم٣مََم٦ِم احْلُ ـ٣م ايْمُٔمُٗمقزَمـ٥ُم ََم٣م وُمدر ـِ إَِمي ٓي َأضَمُد َأَْمَرْي ٌَْؼ إِ ٣مِن اظمَُْخ٣ميَمَٖم٥ِم مَلْ َي

ًِم٣م زمُِٚمْٗمَت٢َم ايْمَٔمْدِل َأِو ايْمَٔمْٖمُق زمُِٚمْٗمَت٢َم ايْمَٖمّْمؾِ   . اْٞمَتَٜمك َُمَٙمخي

ـْ      ؽْمتِْٕمَٖم٣مرِ  َأْيًّم٣م َِم ِٓ وِط ا ََدُب  : ُذُ ْٕ ُف َوا ٥ُم ايمٛمرٝمي٥ِم َوايمتيَقصمُّ ِصحي

ايمَٕمُٖمقُر ايمَٕمّٖم٣مُر صمّؾ شمٛم٣مؤه ومه٣م َمــ  نمٖمررمحه اهلل

َأزمٛمٝم٥م اظم٣ٌميمٕم٥م وَمٔمٛم٣ممه٣م ايم٣ًمسمر يمذٞمقب فم٣ٌمده اظمتج٣موز فمـ طمْم٣مي٣مهؿ وذٞمقهبؿ يٗمـ٣مل 
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ايمٙمٜمؿي انمٖمر يمٛم٣م ََمْٕمٖمرة ونَمْٖمرًا ونُمْٖمراٞم٣ًم وإٞمؽ َأٞم٦م ايمَٕمُٖمقر ايمَٕمّٖمـ٣مر يـ٣م َأهـؾ اظمَْٕمِٖمـرة 

ْٖمِر ايمتٕمْمٝم٥م وايمًؼم نَمَٖمَر اهلل ذٞمقزمف َأي ؽمؼمه٣م وايمَٕمْٖمر ايمُٕمْٖمرانُ وَأصؾ ايمٕمَ 

ايمٔمـ٣مرف يًـغم إلم رمحهه اهلل 

 اهلل زمكم َمُم٣مهدة اظمٛمـ٥م وَمْم٣ميمٔمـ٥م فمٝمـ٤م ايمـٛمٖمس وايمٔمٚمـؾ، وهـذا َمٔمٛمـك ومقيمـف 

:"  ٌْ ؽْمتِْٕمَٖم٣مِر َأْن َيُٗمقَل ايْمَٔم ِٓ ٓي َأْٞمـ٦َم طَمَٙمْٗمَتٛمِـل َوَأَٞمـ٣م ؽَمٝمرَد ا َٓ إيَِمَف إِ ُٜمؿي َأْٞم٦َم َريبر  ُد: ايمٙمي

ـْ َذر ََمـ٣م َصـٛمَْٔم٦ُم َأزُمـقُء  ٌُْدَك َوَأَٞم٣م فَمعَم فَمْٜمِدَك َوَوفْمِدَك ََم٣م اؽْمَتَْمْٔم٦ُم َأفُمقُذ زمَِؽ َِمـ فَم

َٓ َيْٕمِٖمُر  زمِٛمِْٔمَٚمتَِؽ فَمقَمي َوَأزُمقُء زمَِذْٞمٌِل ُف  ٓي َأْٞمـ٦َم هَم٣منْمِٖمْر رِم هَم١مِٞمي ُٞمقَب إِ  ايمذُّ

َأزُمقُء زمِٛمِْٔمَٚمتَِؽ فَمقَمي َوَأزُمقُء زمَِذْٞمٌِل 

سمقصم٤م يمف اظمح٥ٌم واحلٚمد وايمُمـ٘مر يمـقرم ايمـٛمٔمؿ  همٚمُم٣مهدة اظمٛم٥م

ر سمقصم٤م يمف ايمذل وآٞم٘م٣ًمر وآهمتٗم٣م وَمْم٣ميمٔم٥م فمٝم٤م ايمٛمٖمس وايمٔمٚمؾ واإلضم٣ًمن،

وايمتقزم٥م دم ىمؾ ووم٦م وأن ٓ يرى ٞمٖمًف إٓ َمٖمٙم٣ًمً 

  :  ؽُمقُل َوََم٣م آسَم٣مىُمُؿ ايمري

ـْ هَمُخُذوُه َوََم٣م هَن٣َمىُمْؿ فَمٛمُْف هَم٣مْٞمَتُٜمقا ـَ خُي٣َميمُِٖمقَن فَم هَمْٙمَٝمْحَذِر ايميِذي

ٌَٜمُ  ٌَُٜمْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمؿٌ َأَْمِرِه َأْن سُمِِمٝم ـْ (ْؿ همِْتٛم٥ٌَم َأْو ُيِِمٝم ََم

 . َمتٖمؼ فمٙمٝمف."َأضْمَدَث دِم َأَْمِرَٞم٣م َهَذا ََم٣م يَمْٝمَس َِمٛمُْف هَمُٜمَق َردٌّ 

ـَ :  ي ٌُـُدوا اهلليَ خُمْٙمِِِمـكَم يَمـُف ايمـدر َوََمـ٣م ُأَِمـُروا إِٓ يمَِٝمْٔم
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ـَ َويَمْق ىَمِرَه ايْمَ٘مـ٣مهمُِرونَ  }ومقيمف سمٔم٣ملم:و {ضُمٛمََٖم٣مَء  ي هَم٣مْدفُمقا اهلليَ خُمْٙمِِِمكَم يَمُف ايمدر



اَم يمُِ٘مؾر اَمرٍئ ََم٣م ٞمَ : ـْ ىم٣مَٞمـ٦ْم هْجَرسُمـُف إلَِم إٞميام إفَمامُل زم٣ميمٛمرٝمي٣مت، وإِٞمي َقى، همٚمـ

ٌُٜم٣م، َأو اَمـَرَأٍة  ـْ ىم٣َمْٞم٦م هْجَرسُمف يمُدْٞمَٝم٣م ُيِمٝم اهلل وَرؽُمقيمِِف همٜمجرسُمف إلم اهلل ورؽُمقيمِِف، وَم

 "َيٛمْ٘مُحٜم٣م همْٜمْجَرسُمُف إلم َم٣م َه٣مصَمر إيمْٝمِف 

٣ًٌمإِني اهلليَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝم٘مُ   َوُهـَق  { ْؿ َروِمٝم

ـَ ََم٣م ىُمٛمُْتْؿ َواهلليُ زماَِم سَمْٔمَٚمُٙمقَن زَمِِمغمٌ  ْميـ٣مِب َريِضَ اهلليُ  }ََمَٔمُ٘مْؿ َأْي ـِ اخْلَ ـْ فُمَٚمـَر زْمـ وفَمـ

ـُ فِمٛمَْد َرؽُمقِل اهلليِ ُد َذاَت َيـْقٍم، إِْذ ؿَمَٙمـَع فَمَٙمْٝمٛمَـ٣م َرصُمـٌؾ ؾَمـِديفَمٛمُْف، وَم٣مَل: زَمْٝمٛمَاَم َٞمْح

َٓ َئْمِرهُمُف َِمٛمي٣م َأضَمـٌد،  َٖمِر، َو ًي َٓ ُيَرى فَمَٙمْٝمِف َأشَمُر ايم ْٔمِر،  زَمَٝم٣مِض ايمثرَٝم٣مِب، ؾَمِديُد ؽَمَقاِد ايمُمي

ْٝمـِف فَمـعَم هَمْخَذْيـِف، ضَمتيك صَمَٙمَس إلَِم ايمٛميٌِلر  ٌََتْٝمِف، َوَوَوـَع ىَمٖمي ٌََتُف إلَِم ُرىْم هَمَٟمؽْمٛمََد ُرىْم

ُد أَ  ؽْمـاَلمُ َووَم٣مَل: َي٣م حُمَٚمي ؽْماَلِم. وَم٣مل: اإْلِ ـِ اإْلِ يِن فَم ٓي اهلليُ،  :طْمػِمْ َٓ إيَِمـَف إِ َأْن سَمُْمـَٜمَد َأْن 

ـ٨مي  ىَمـ٣مَة، َوسَمُِمـقَم َرََمَّمـ٣مَن، َوحَتُ اَلَة، َوسُمـ٠ْميِتَ ايمزي ًدا َرؽُمقُل اهلليِ، َوسُمِٗمٝمَؿ ايمِمي َوَأني حُمَٚمي

ٌَْٝم٦َم إِِن اؽْمَتَْمْٔم٦َم إيَِمْٝمِف ؽَمٌِٝماًل، وُمُف ! وَمـ٣مَل:  ٣مَل: َصَدوْم٦َم،ومَ  ايْم َٟميُمُف، َوُيَِمدر ًْ ٌْٛم٣َم يَمُف َي هَمَٔمِج

ياَمِن. ـِ اإْلِ يِن فَم ـَ زمِـ٣مهلليِ َوََماَلئَِ٘متِـِف، َوىُمُتٌِـِف، َوُرؽُمـٙمِِف، َوايْمَٝمـْقِم : وَمـ٣مَل  هَمَٟمطْمػِمْ َأْن سُمـ٠ْمَِم

ِه، وَم٣مَل: َصَدوْم٦َم  ِه َوَذر ـَ زم٣ِميْمَٗمَدِر طَمغْمِ طِمِر، َوسُم٠ْمَِم ْٔ ـ٣مِن وَم٣م  ا ًَ ضْم ـِ اإْلِ يِن فَمـ َل: هَمـَٟمطْمػِمْ

ُف َيَراَك  :وَم٣مَل . ـْ سَمَراُه هَم١مِٞمي ٌَُد اهلليَ ىَمَٟمٞميَؽ سَمَراُه، هَم١مِْن مَلْ سَمُ٘م  .…َأْن سَمْٔم
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ِة َأفْمكُمٍ {:   ـْ وُمري ْؿ َِم صَمَزاًء هَمال سَمْٔمَٙمُؿ َٞمْٖمٌس ََم٣م ُأطْمِٖمَل هَلُ

ـْ َص٣مَم َرََمَّم٣مَن إِياَمًٞمـ٣م ()}زماَِم ىَم٣مُٞمقا َئْمَٚمُٙمقَن  ََم

ـْ  َم َِم ٣مزًم٣م نُمِٖمَر يَمُف ََم٣م سَمَٗمدي ًَ
٣مزًم٣م نُمِٖمَر يَمُف ََمـ٣م  َواضْمتِ ًَ

ـْ وَم٣مَم يَمْٝمَٙم٥َم ايْمَٗمْدِر إِياَمًٞم٣م َواضْمتِ َذْٞمٌِِف، َوََم

ـْ َذْٞمٌِفِ  َم َِم  سَمَٗمدي

ٌَُٙمٛم٣َم َوإِني اهلليَ ظمَََع يمٗمقيمف سمٔم٣ملم  6 ـَ صَم٣مَهُدوا همِٝمٛم٣َم يَمٛمَْٜمِدَيٛميُٜمْؿ ؽُم َوايميِذي

ٛمكِمَ  ًِ وا َوَص٣مزمُِروا َوَرازمُِْمقا اظمُْْح ـَ آََمٛمُقا اْصػِمُ ٣م ايميِذي َ َي٣م َأهيُّ

ُ٘مْؿ سُمْٖمٙمُِحقَن  َواسميُٗمقا اهلليَ يَمَٔمٙمي

ـْ  ْدِرير وفَم َْٞمَِم٣مِر َأيِب ؽَمِٔمٝمٍد اخْلُ ْٕ ـْ ا هَمَٟمفْمَْم٣مُهْؿ ()ؽَمَٟميُمقا َرؽُمقَل اهلليَِأني َٞم٣مؽًم٣م َِم

ـْ  "شُمؿي ؽَمَٟميُمقُه هَمَٟمفْمَْم٣مُهْؿ ضَمتيك إَِذا َٞمِٖمَد ََم٣م فِمٛمَْدُه وَم٣مَل: ـْ طَمـغْمٍ هَمَٙمـ ـْ فِمٛمْـِدي َِمـ ََم٣م َيُ٘مـ

ـْ َيِْم  ـِ ُيْٕمٛمِِف اهلليُ َوََم َتْٕم ًْ ـْ َي ُف اهلليُ َوََم َتْٔمِٖمْػ ُئِمٖمي ًْ ـْ َي طِمَرُه فَمٛمُْ٘مْؿ َوََم ُه اهلليُ َأدي ْ ػِمْ ُيَِمـػمر

ػْمِ  ـْ ايمِمي ـْ فَمَْم٣مٍء طَمغْمٌ َوَأْوؽَمُع َِم وهـذه ايمِمـٖم٣مت رواه َمًٙمؿ.  "َوََم٣م ُأفْمْمَِل َأضَمٌد َِم

 .ٞمْمٌٗمٜم٣م دم صالسمٛم٣م، هم١مذا صم٣مءت دم ايمِمالة سمٛمتمم دم احلٝم٣مة

همٜمذه اظمجٚمقفم٥م ي٘مقن َمـ ايمٛم٣مس ي٘مقن هم٘مـرهؿ واضمـد، وَمٗمِمـدهؿ واضمـد،     

 ؿ واضمد، وىمالَمٜمؿ واضمد، وومٙمقهبؿ جمتٚمٔم٥م.وفم٣مؿمٖمتٜمؿ واضمدة، ومهٜم

هذه اجلامفم٥م إذا ىم٣مٞم٦م زم٣ميمِمٖم٣مت ايمتل ذىمرٞم٣مه٣م وزمٛمٖمس ايمروازمط سم٘مقن ) ٞمٌمـة     

اهلل َمٔمٜم٣م ويد اهلل َمع اجلامفم٥م( يمق مجٝمع ايمٗمقات اصمتٚمٔمقا إليـذائٜمؿ ٓ يًـتْمٝمٔمقن 

 .إٓ إذا أراد اهلل سهمف هلؿ يمؼمزمٝمتٜمؿ

 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
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 عشز ظادصالبيان ال
 ان واليمنييف دعىة اإلمي

اهلل طمٙمؼ ايم٘مقن ىمٙمف زمٗمدرسمف -

 اهلل خيٙمؼ زم٣مٕؽم٣ٌمب وزمدون إؽم٣ٌمب وزمّمد إؽم٣ٌمب. -

ىمؾ رء يراه اإلٞم٣ًمن دم إؽم٣ٌمب، دم جترزمتف وَمُم٣مهدسمف، َمـ إؽم٣ٌمب  -

 واحلٗمٝمٗم٥م َمـ فمٛمد اهلل.

ة يًتٔمٚمؾ ومدرسمف دم إؽم٣ٌمب، وَمرة زمدون إؽم٣ٌمب، وَمرة اهلل صمؾ صماليمف َمر -

 طمالف إؽم٣ٌمب.

ـَ احل٥ٌم حت٦م سمراب هم٣ميمٗمٜم٣م هق اهلل: )  - لي َِم ٤مر َوايمٛميَقٰى خُيِْرُج احْلَ إِني اهلليَ هَم٣ميمُِؼ احْلَ

ٰك سُم٠ْمهَمُ٘مقنَ  يمُِ٘مُؿ اهلليُ هَمَٟمٞمي لر َذٰ ـَ احْلَ  .(1( ) اظمَْٝمر٦ِم َوخُمِْرُج اظمَْٝمر٦ِم َِم

ايمقروم٥م واجلذور َمـ احل٥ٌم: ويم٘مـ ؾم٘مؾ احل٥ٌم نمغم ؾم٘مؾ ايمقروم٥م، وؾم٘مؾ  -

 اجلذور نمغم ؾم٘مؾ احل٥ٌم، َمـ نمغم ؾم٘مؾ هذه َمـ سمٙمؽ؟ إٞمف هق اهلل.

 وَمـ أصدر إَمر يتجف ايم٣ًمق إلم أفمعم، واجلذور إلم أؽمٖمؾ؟ اهلل فمز وصمؾ. -

 َمـ فمكم هل٣م صمٜمتكم خمتٙمٖمتكم؟ إٞمف اهلل صمؾ صماليمف. -

 ٣مق؟ اهلل.وَمـ أطمرج ايمقروم٥م َمـ ايمً -

وهذا يمٝمس َمـ ايمؼماب، ويمٝمس َمـ اظم٣مء، ويمٝمس َمـ صٛمع ايمٛم٣مس، هذا صٛمع  -
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ـَ َِمـ ُدوٞمِِف اهلل َذا طَمْٙمُؼ اهلليِ هَمَٟمُرويِن ََم٣مَذا طَمَٙمَؼ ايميِذي ٌكِمٍ  َواَللٍ  دِم  ايمٓمي٣مظمُِقنَ  زَمؾِ َهٰ َمُّ

ًة   - َْٞمَٔم٣مِم يَمِٔمػْمَ ْٕ ٗمِ َوإِني يَمُ٘مْؿ دِم ا ًْ ي٣م ٝمُ٘مؿٞمُّ  َوَدمٍ  هَمْرٍث  زَمكْمِ  َِمـ زُمُْمقٞمِفِ  دِم  ممر

ٌَٛم٣ًم ٣مِرزمكِمَ  ؽَم٣مئًِٕم٣م طَم٣ميمًِِم٣م يمي وايمدم وايمٖمرث ىمالمه٣م خمتٙمػ ايمُم٘مؾ وايمٙمقن يمرٙمُمي

 وايمرائح٥م، همٟميـ احلٙمٝم٤م وَمـ أيـ ايمٖمرث؟

ايمٌٗمرة أىمٙم٦م احلُمٝمش، وأٞم٦م سمممب َمٛمٜم٣م احلٙمٝم٤م، هم١مذا ذزم٦م احلٙمٝم٤م يمف  -

ٙمٝم٤م يمف ؿمٔمؿ آطمر وإن سمرىمتف أصٌح ززم٣مدي ؿمٔمؿ آطمر، ؿمٔمؿ، وإذا ؽمخٛم٦م احل

واؽمتخرصم٦م َمٛمف ايمٗمُمدة ؿمٔمؿ آطمر، وإذا ؽمخٛم٦م ايمٗمُمدة أصٌح٦م ؽمٚمٛم٣م، 

 ؿمٔمؿ آطمر.. هم٘مؾ ذيمؽ َمـ صٛمع ضم٘مٝمؿ فمٙمٝمؿ.

همٟميمقان ىمؾ رء َمـ فمٛمد اهلل، وؾم٘مؾ ىمؾ رء َمـ فمٛمد اهلل، وؿمٔمؿ ىمؾ رء َمـ  -

َمـ فمٛمد اهلل، ووصمقد  فمٛمد اهلل، وروائح ىمؾ رء َمـ فمٛمد اهلل، وصٖم٣مت ىمؾ رء

 ىمؾ رء َمـ فمٛمد اهلل، وهمٛم٣مء ىمؾ رء َمـ فمٛمد اهلل، وزمٗم٣مء ايمًمء َمـ فمٛمد اهلل.

ٓي وم٣مل سمٔم٣ملم - ـَ ايْمِٔمْٙمِؿ إِ ـْ َأَْمِر َريبر َوََم٣م ُأوسمِٝمُتؿ َمر وُح َِم وِح وُمِؾ ايمرُّ ـِ ايمرُّ َٟميُمقَٞمَؽ فَم ًْ َوَي

، همآيمتف سمٔمٚمؾ زمٟمَمره وومدرسمفهمٔمٛمدَم٣م ىم٣من هذا ايمٌدن يتٔمٙمؼ زمٟمَمر اهللوَمٙمِٝماًل 
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  ظابع عشزال نايالب

 يف ممصد وجىد اخللك
 واظمٛم٣مه٨م ايمْمريؼ زمتٕمٝمغم اظمًٙمؿ سُمْم٣ميم٤م((  اهلل إٓ إيمف ٓ))  ىمٙمٚم٥م إن

 صمٛم٥م همٗمط، ايمٝمٗمكم زمتٕمٝمغم اظمًٙمؿ ويٛم٣مل واخلقاؿمر، واخلقايم٨م واظمُم٣مفمر، وايمٔمقاؿمػ

 ايمتل إؾمٝم٣مء ؽم٣مئر يمف ٔم٣ملموسم ؽمٌح٣مٞمف اهلل ويًخر وإرض، ايمًاموات فمروٜم٣م

 وفمال. صمال اهلل ذات إلم ويٛمٗمْمع يٗمٝمٛمف فمٛمٜم٣م يٛمٌمف

 وٞمخػمهؿ إيمٝمف، ايمٛم٣مس ٞمدفمق أن يٛمٌٕمل ايمٛمٖمس دم ايمٝمٗمكم هذا ومقافمد وإلرؽم٣مء

 إٞمٌٝم٣مء ومِمص فمٙمٝمٜمؿ وٞمٗمص ورزمقزمٝمتف، وىمػمي٣مئف وصمػموسمف سمٔم٣ملم اهلل زمٗمدرة

 دفمقٞم٣م ايمذي ايمٝمٗمكم هذا ٗمٙم٤مايم دم وٞمدطمؾ واخلٙمقة، ايمٔمزيم٥م دم وٞمٖم٘مر وايمِم٣محلكم،

 هذا يرؽمخ أن وازمتٜم٣مل سميع دم وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اهلل ٞمدفمق شمؿ اظمًٙمٚمكم، إيمٝمف

 .(1)زمحٗمٝمٗمتف وٞمحٓمك ومٙمقزمٛم٣م دم ويًتٗمر ايمٝمٗمكم

 َٓ ُ٘مْؿ إيَِمْٝمٛم٣َم  ًٌَث٣م َوَأٞمي اَم طَمَٙمْٗمٛم٣َمىُمْؿ فَم ٌُْتْؿ َأٞمي
ًِ يٗمقل اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم :) َأهَمَح

ٓي ُهَق َربُّ ايْمَٔمْرِش ايْمَ٘مِريِؿ( سُمْرصَمُٔمقَن * هَمَتٔمَ  َٓ إيَِمَف إِ ؼُّ   .(2)٣ملَم اهلليُ اظمَْٙمُِؽ احْلَ
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ايمٛم٣مس فمٌث٣م ومل يؼمىمٜمؿ ؽمدى زمؾ طمٙمٗمقا َٕمر فمٓمٝمؿ فمروف اهلل  اهلل مل خيٙمؼ

سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم فمعم ايمًٚمقات وإرض واجل٣ٌمل همٟمزمكم أن حيٚمٙمٛمٜم٣م وأؾمٖمٗمٛم٣م َمٛمٜم٣م 

 .فصمٜمٙمومحٙمٜم٣م اإلٞم٣ًمن فمعم ؤمٖمف وفمجزه 

ٌُُدوِن * ََم٣م ُأِريُد  ٓي يمَِٝمْٔم ْٞمَس إِ ـي َواإْلِ يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم:) َوََم٣م طَمَٙمْٗم٦ُم اجْلِ

ـْ ِرْزٍق َوََم٣م ُأِريُد َأْن ُيْْمِٔمُٚمقِن(  هم٣ميمٕم٣مي٥م واحل٘مٚم٥م َمـ وراء اخلٙمؼ . (1)َِمٛمُْٜمْؿ َِم

 هل ايمٔم٣ٌمدة. 

ت دم واهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ومد ٞمِم٤م يمٔم٣ٌمده دٓٓت وأووح هلؿ آي٣مت زمٝمٛم٣م

َْرِض َآَي٣مٌت  ) :إٞمٖمس وأراوكم وايمًٚمقات يمٝمٜمتدوا إلم َمٔمرهم٥م طم٣ميمٗمٜمؿ ْٕ َودِم ا

وَن(  ٌٌِْمُ ُ٘مْؿ َأهَماَل سُم ًِ  .(2)يمِْٙمُٚمقوِمٛمكَِم * َودِم َأْٞمُٖم

هم٣ٌميمتدزمر دم آي٣مت اهلل ايمممفمٝم٥م اظمتٙمقة دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز وىمذيمؽ زم٣ميمٛمٓمر دم 

ؽ أهار اخلٙمؼ وايمت٘مقيـ خمٙمقوم٣مت اهلل وآي٣مسمف ايم٘مقٞمٝم٥م اظمُمٜمقدة سم٘مُمػ يم

 وهيديؽ إلم احل٘مٚم٥م َمـ اخلٙمؼ وايمتِمقير . 

َْرِض َواطْمتاَِلِف صم٣مء دم سمٖمًغمأي٥م ايم٘مريٚم٥م :)  ْٕ اَمَواِت َوا ًي إِني دِم طَمْٙمِؼ ايم

٣ٌَمِب(  يَْم ْٕ ُورِم ا ٕر َي٣مٍت  َٔ ْٝمِؾ َوايمٛميَٜم٣مِر  إن اهلل صمؾ وفمال يٟمَمر  :وم٣مل ايمٗمرؿمٌل.(1)ايمٙمي

إلؽمتدٓل دم آي٣مسمف ضمتك ي٘مقن إيامهنؿ َمًتٛمدا إلم ايمٝمٗمكم ٓ إلم فم٣ٌمده زم٣ميمٛمٓمر وا

 ايمتٗمٙمٝمد. 
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همٜمذا ايم٘مقن ىمام يٗمقيمقن هق ىمت٣مب وم٣مئؿ َمٖمتقح دم ىمؾ زَم٣من وَم٘م٣من يريؽ 

فمٓمٚم٥م اهلل وومدرة اهلل يٗمرأ زم٘مؾ ايمٙمٕم٣مت ويدرك زم٘مؾ وؽمٝمٙم٥م يْم٣ميمٔمف ؽم٣مىمـ اخلٝمٚم٥م 

 َمـ احلؼ وايمٝمٗمكم.وايم٘مقخ وؽم٣مىمـ ايمٗمٌم وايمٔمامرة ىمؾ يْم٣ميمٔمف همٝمجد همٝمف زاد 

واإلٞم٣ًمن ايمٔم٣مومؾ أَم٣مم زمديع صٛمع اهلل يرى همٝمٜم٣م أديم٥م اإليامن فمعم فمٓمٚم٥م 

اخل٣ميمؼ دم َمٙم٘مقسمف همام يٚمٙمؽ إٓ أن ختُمع صمقارضمف وختّمع وسمذل وسمًتجٝم٤م 

 دِم  آَي٣مسمِٛم٣َم ؽَمٛمُِرهيِؿْ  }يٗمقل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم :، همتٖمرد اهلل زم٣ميمٔم٣ٌمدة وضمده ٓ ذيؽ يمف 

ٜمِ  َودِم  أهَم٣مِق  ًِ َ  ضَمتيك ؿْ َأْٞمُٖم ٌَكمي ؿْ  َيَت فُ  هَلُ ؼُّ  َأٞمي ْ  احْلَ َؽ  َيْ٘مِػ  َأَومَل فُ  زمَِرزمر  ىُمؾر  فَمعَم  َأٞمي

ءٍ   { ؾَمِٜمٝمٌد  َرْ

إرض َمـ ؟ىم٤م َمـ زيٛمٜم٣م ازم٣ميم٘مق؟ فمٚمد سمروهن٣م َمـ رهمٔمٜم٣م  ايمًامء زمٕمغم

ايمٛمٜمر َمـ أصمراه ؟  ؟ؽمْمحٜم٣م وذيمٙمٜم٣م ووم٣مل هم٣مَمُمقا دم َمٛم٣مىمٌٜم٣م ؟ اجلٌؾ َمـ أرؽم٣مه 

ـ أؿمٕم٣مه ؟ ايمٙمٝمؾ َمـ ضم٣مك دصم٣مه ؟ ايمِمٌح َمـ أؽمٖمره وص٣مغ وح٣مه ؟ ايمٌحر َم

ايمٛمحؾ َمـ  اجلٛمكم دم ـمٙمامت شمالث َمـ يرفم٣مه ؟ ايمٙمٌـ َمـ زمكم همرث ودم َمـ صٖم٣مه ؟

َمـ ي٘مًقه  يايمٔم٣مر  هداه ؟ اظمٓمٙمقم َمـ يٛمٌمه ؟ اظمّمْمر َمـ جيٝمٌف ؟ ايمّم٣مل َمـ هيديف؟

 .؟ اجل٣مئع َمـ يُمٌٔمف ؟ 

ؾمؼ ؽمٚمٔمؽ وزمٌمك؟ َمـ ؽمقاك  أٞم٦م أٞم٦م َمـ طمٙمٗمؽ؟ َمـ صقرك؟ َمـ

 .همٔمديمؽ؟
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طمٙمٗمف  رءَمـ رزومؽ َمـ أؿمٔمٚمؽ ؟ َمـ هداك ؟ إٞمف اهلل ايمذي أضمًـ ىمؾ 

 ٓ إيمف إٓ هق .أٞم٦م َمـ آي٣مسمف ، وأهم٣مق َمـ آي٣مسمف سمُمٜمد زمقضمداٞمٝمتف .

ٞمٓمر همٝمٜم٣م ودم ىمقاىمٌٜم٣م وٞمجقَمٜم٣م ، همام إرض اسمٟمَمؾ دم ايمًامء وارسمٖم٣مفمٜم٣م ، 

حراء أو ومْمرة َم٣مء دم حمٝمط سمًغم دم َم٣ًمر زم٣ميمٛم٥ًٌم يمٙم٘مقن إٓ ىمح٥ٌم رَمؾ دم ص

ضمقل ايمُمٚمس دون أن يِمْمدم هب٣م َماليكم ايمٛمجقم وايم٘مقاىم٤م، زمؾ هذه ايمُمٚمس 

يٖمقق ضمجٚمٜم٣م ضمجؿ إرض أىمثر َمـ َمٙمٝمقن َمرة ، وايمُمٚمس هل ٞمجؿ ىم٣ًمئر 

ايمٛمجقم اظمٛمتممة دم ايم٘مقن ، وضمجؿ ايمٛمجؿ ايمقاضمد ئم٣مدل ضمجؿ ايمُمٚمس أو أىمػم 

جمرة وايم٘مقن يت٘مقن َمـ جمرات فمديدة وومع اضمِم٣مء و َم٣مئ٥م َمٙمٝم٣مر ٞمجؿ ي٘مقٞمقن 

 جمرة . زمٔمّمٜم٣م وهل أىمثر َمـ شمالشمكم َمٙمٝم٣مر

وهذا ايم٘مقن رنمؿ اسم٣ًمفمف وَم٣م وؿ وضمقى َمـ ٞمجقم وىمقاىم٤م شم٦ٌم فمدم 

ؽم٘مقٞمف زمؾ هق دم سمقؽمع واَمتداد همٜمذه اظمجرات َمٛمذ أن طمٙمٗمٜم٣م اهلل صمؾ وفمال 

اَمءَ  }:أطمذت سمٌتٔمد فمـ زمٔمّمٜم٣م ايمٌٔمض زمنفم٥م َمٜمقيم٥م ًي ٣م  َوايم زَمٛمَْٝمٛم٣َمَه٣م زمَِٟمْيٍد َوإِٞمي

 .1 {ظَمُقؽِمُٔمقَن 

وَمع فمٓمؿ هذا ايم٘مقن وضمجٚمف ايم٘مٌغم سمٖم٘مر إلم َم٣م زمثف اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم دم 

. ايمًٚمقات َمـ اظمالئ٘م٥م ٓ حيِمٝمٜم٣م وٓ ئمٙمؿ فمدده٣م إٓ اهلل ايمذي ٓ إيمف إٓ هق .

٣مزمَِٔم٥َم هَمَٟمسمَ  همٖمل ضمدي٧م اإلهاء َم٣م يدل فمعم ىمثرة اظمالئ٘م٥م........... ًي اَمَء ايم ًي ْٝمٛم٣َم ايم

٣ًٌم زمِِف  ٌد وِمٝمَؾ َووَمْد ُأْرؽِمَؾ إيَِمْٝمِف ََمْرضَم ـْ ََمَٔمَؽ وِمٝمَؾ حُمَٚمي يُؾ وِمٝمَؾ ََم ـْ َهَذا وِمٝمَؾ صِمػْمِ وِمٝمَؾ ََم

                                                 

 



 

 

299 

 املقدمة/ التنهيد للدخول يف الصفات/ صفة اليقني باهلل تعاىل

ـٍ  ـْ ازْم ٣ًٌم زمَِؽ َِم ٙميْٚم٦ُم فَمَٙمْٝمِف هَمَٗم٣مَل ََمْرضَم ًَ َويَمٛمِْٔمَؿ اظمَِْجلُء صَم٣مَء هَمَٟمسَمْٝم٦ُم فَمعَم إزِْمَراِهٝمَؿ هَم

ٌَْٝم٦ُم اظمَْْٔمُٚمقُر ُيَِمقمر همِٝمِف  يَؾ هَمَٗم٣مَل َهَذا ايْم َٟميْم٦ُم صِمػْمِ ًَ ٌَْٝم٦ُم اظمَْْٔمُٚمقُر هَم َوَٞمٌِلٍّ هَمُرهمَِع رِم ايْم

ٌُْٔمقَن َأيْمَػ ََمَٙمٍؽ إَِذا طَمَرصُمقا مَلْ َئُمقُدوا إيَِمْٝمِف آطِمَر ََم٣م فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َم٣م زم٣ميم٘مؿ ، 1 ىُمؾي َيْقٍم ؽَم

 .زمٔمدد اظمالئ٘م٥م فمٚمقَم٣م ؟ 

 )ٛمٜمؿ محٙم٥م ايمٔمرش وايم٘مروزمٝمقن وهؿ ايمذيـ وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم همٝمٜمؿ:وَم

َتْٕمِٖمُروَن  ًْ ِْؿ َوُي٠ْمَِمٛمُقَن زمِِف َوَي ٌرُحقَن زمَِحْٚمِد َرهبر ًَ ـْ ضَمْقيَمُف ُي ـَ حَيِْٚمُٙمقَن ايْمَٔمْرَش َوََم ايميِذي

٥ًم َوفِمْٙماًم هَم٣منْمِٖمْر يمِ  ٍء َرمْحَ ٛم٣َم َوؽِمْٔم٦َم ىُمؾي َرْ ـَ آََمٛمُقا َرزمي ِذي ٌَُٔمقا ؽَمٌِٝمَٙمَؽ يمِٙمي ـَ سَم٣مزُمقا َواسمي ِذي ٙمي

ِحٝمِؿ  َؽ هَمْقوَمُٜمْؿ َيْقََمئٍِذ  )ووم٣مل سمٔم٣ملم:، (1( )َووِمِٜمْؿ فَمَذاَب اجْلَ ِٚمُؾ فَمْرَش َرزمر َوحَيْ

 .(0)( شَماَمٞمَِٝم٥ٌم 

ـْ  ـِ  صَم٣مزمِرِ  وفَم ٌْدِ  زْم ـِ  اهلليِ فَم ِلر  فَم َث  َأنْ  رِم  ُأِذنَ  " : وَم٣مَل  () ايمٛمٌي  ُأضَمدر

ـْ  ـْ  ََمَٙمٍؽ  فَم ـْ  اهلليِ ََمالئَِ٘م٥مِ  َِم َٙم٥مِ  َِم  إلَِم  ُأُذٞمِفِ  ؾَمْحَٚم٥مِ  زَمكْمَ  ََم٣م إِني  ايْمَٔمْرشِ  مَحَ

غَمةُ  فَم٣مسمِِٗمفِ  ًِ ٌْعِ  ََم  . 3 " فَم٣ممٍ  َِم٣مَئ٥مِ  ؽَم
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وَمٛمٜمؿ اظمقىمؾ زمحٖمظ فمٚمؾ ايمٔمٌد َمـ طمغم وذ، وهؿ ايم٘مرام ايم٘م٣مسمٌقن 

، 1( ُ٘مْؿ ضَمَٖمَٓم٥ًم َوُيْرؽِمُؾ فَمَٙمٝمْ ) وه٠مٓء يُمٚمٙمٜمؿ َمع َم٣م ومٌٙمٜمؿ ومقيمف فمز وصمؾ: 

ُهـْؿ َوَٞمْجَقاُهْؿ زَمعَم َوُرؽُمُٙمٛم٣َم يَمَدهْيِْؿ  )ووم٣مل سمٔم٣ملم: همٝمٜمؿ: َٚمُع ِهي ًْ ٣م ٓ َٞم ٌُقَن َأٞمي ًَ َأْم حَيْ

ٌُقَن  اَمِل وَمِٔمٝمٌد ََم٣م  )ووم٣مل سمٔم٣ملم:، 2( َيْ٘مُت ـِ ايمُمر ـِ ايْمَٝمِٚمكِم َوفَم َٝم٣مِن فَم إِْذ َيَتَٙمٗميك اظمَُْتَٙمٗمر

ـْ  هم٣ميمذي فمـ ايمٝمٚمكم ي٘مت٤م احلًٛم٣مت،  :3( وَمْقٍل إِٓ يَمَدْيِف َروِمٝم٤ٌم فَمتِٝمٌد  َيْٙمِٖمُظ َِم

 وايمذي فمـ ايمُمامل ي٘مت٤م ايمًٝمئ٣مت. 

٣مهمِٓمكَِم ىمَِراَم٣ًم ىَم٣مسمٌِكَِم َئْمَٙمُٚمقَن ََم٣م سَمْٖمَٔمُٙمقَن  )ووم٣مل سمٔم٣ملم:  .1( َوإِني فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ حَلَ

ـْ  ـْ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  وفَم ٌَْد  إِني  وَم٣مَل  "(:) ايمٛميٌِلر  فَم ـْ  زم٣ِميْمَ٘مٙمَِٚم٥مِ  يَمَٝمَتَ٘مٙميؿُ  ايْمَٔم  َِم

٣م ُيْٙمِٗمل َٓ  اهلليِ ِرْوَقانِ  ًٓ  هَلَ ٣م اهلليُ َيْرهَمُٔمفُ  زَم٣م ٌَْد  َوإِني  َدَرصَم٣مٍت  هِبَ ـْ  زم٣ِميْمَ٘مٙمَِٚم٥مِ  يَمَٝمَتَ٘مٙميؿُ  ايْمَٔم  َِم

٣م ُيْٙمِٗمل َٓ  اهلليِ  ؽَمَخطِ  ًٓ  هَلَ ٣م هَيِْقي زَم٣م  . 2"صَمَٜمٛميَؿ  دِم  هِبَ

ـِ  زماَِللِ  ـوفم ٣مِرِث  زْم  َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم :  وم٣مل () اهلليِ َرؽُمقلِ  َص٣مضِم٤َم  اظمَُْزيِني  احْلَ

ـْ  زم٣ِميْمَ٘مٙمَِٚم٥مِ  يَمَٝمَتَ٘مٙميؿُ  َأضَمَدىُمؿْ  إِني  : ) َيُٗمقُل  () اهلليِ ُـّ  ََم٣م اهلليِ ِرْوَقانِ  َِم ٌُْٙمغَ  َأنْ  َيُٓم  ََم٣م سَم

٣م يَمفُ  اهلليُ هَمَٝمْ٘مُت٤ُم  زَمَٙمَٕم٦ْم  ـْ  زم٣ِميْمَ٘مٙمَِٚم٥مِ  يَمَٝمَتَ٘مٙميؿُ  َأضَمَدىُمؿْ  َوإِني  ، َيْٙمَٗم٣مهُ  َيْقمِ  إلَِم  اَٞمفُ ِرْوقَ  هِبَ  َِم

ُـّ  ََم٣م اهلليِ ؽَمَخطِ  ٌُْٙمغَ  َأنْ  َيُٓم ٣م فَمَٙمْٝمفِ  اهلليُ هَمٝمَْ٘مُت٤ُم  زَمَٙمَٕم٦ْم  ََم٣م سَم  .3( َيْٙمَٗم٣مُه  َيْقمِ  إلَِم  ؽَمَخَْمفُ  هِبَ
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د ٓ  وَمٛمٜمؿ َمالئ٘م٥م صٖمقف ٓ يٖمؼمون، وومٝم٣مم ٓ يرىمٔمقن، ع وؽمجي ورىمي

َؽ إِٓ ُهَق َوََم٣م ِهَل إِٓ ِذىْمَرى  )يرهمٔمقن، وَمٛمٜمؿ نمغم ذيمؽ: َوََم٣م َئْمَٙمُؿ صُمٛمُقَد َرزمر

ٌَمَمِ   .1 ( يمِْٙم

ـْ  ، َأيِب  فَم  َٓ  ََم٣م َوَأؽْمَٚمعُ  سَمَرْوَن، َٓ  ََم٣م َأَرى إيِنر : »() اهلليِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  َذرٍّ

َٚمُٔمقنَ  ًْ ٦ِم  سَم اَم  َأؿمي ًي ٣م َوضُمؼي  ُء،ايم ٓي  َأَص٣مزمِعَ  َأْرزَمعِ  ََمْقِوعُ  همِٝمَٜم٣م ََم٣م سَمئِطي  َأنْ  هَلَ  َوََمَٙمٌؽ  إِ

ٌَْٜمَتفُ  َواِوعٌ  ٌََ٘مْٝمُتؿْ  وَمٙمِٝماًل  يَمَّمِحْ٘مُتؿْ  َأفْمَٙمؿُ  ََم٣م سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  يَمقْ  َواهلليِ هللِيِ، ؽَم٣مصِمًدا صَم  َويَم

ْذسُمؿْ  َوََم٣م ىَمثغًِما، ٣مءِ  سَمَٙمذي ًَ َرصْمُتؿْ  ايمُٖمُرشِ  فَمعَم  زم٣ِميمٛمر ُٔمَداِت  إلَِم  َوخَلَ َٟمُرونَ  ايمِمُّ  اهلليِ، إلَِم  جَتْ

ـْ  َوُيْرَوى. شسُمْٔمَّمُد  ؾَمَجَرةً  ىُمٛم٦ُْم  َأينر  يَمَقِدْدُت  ، َأزَم٣م َأني  ايمَقصْمفِ  َهَذا نَمغْمِ  َِم : وَم٣مَل  َذرٍّ

ـْ  َوُيْرَوى ،شسُمْٔمَّمُد  ؾَمَجَرةً  ىُمٛم٦ُْم  َأينر  يَمَقِدْدُت »  .1ََمْقوُمقهًم٣م َذرٍّ  َأيِب  فَم

َوؽِمٝمَؼ  )وَمٛمٜمؿ طمزٞم٥م اجلٛم٥م وَمٗمدَمٜمؿ روقان فمٙمٝمٜمؿ ايمًالم وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:

ْؿ  ٣م َووَم٣مَل هَلُ ٛمي٥ِم ُزََمرًا ضَمتيك إَِذا صَم٣مُءوَه٣م َوهُمتَِح٦ْم َأزْمَقاهُبَ ْؿ إلم اجْلَ ُ َٗمْقا َرهبي ـَ اسمي ايميِذي

ـَ  ٌُْتْؿ هَم٣مْدطُمُٙمقَه٣م طَم٣ميمِِدي
صَمٛمي٣مُت فَمْدٍن ) ، ووم٣مل سمٔم٣ملم: 2( طَمَزَٞمُتَٜم٣م ؽَمالٌم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ؿمِ

٣مهِتِْؿ َواظماَْلئَِ٘م٥ُم َيْدطُمُٙمقَن فَمَٙمْٝمِٜمْؿ  يي ـْ آزَم٣مئِِٜمْؿ َوَأْزَواصِمِٜمْؿ َوُذرر ـْ َصَٙمَح َِم َيْدطُمُٙمقهَن٣َم َوََم

ارِ  ٌَك ايمدي سُمْؿ هَمٛمِْٔمَؿ فُمْٗم ـْ ىُمؾر زَم٣مٍب ؽَمالٌم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ زماَِم َصػَمْ  .3 ( َِم
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ىْمِر ، همـ١مذا َوصَمـُدوا ََمالئَِ٘م٥ًم يَ  ":وَمٛمٜمؿ قَن أْهَؾ ايمذر ًُ ُْمقهُمقَن دم ايمْمُُّرِق َيْٙمَتِٚم

ـقهَنُْؿ زمِـَٟمصْمٛمَِحتِِٜمؿ إلَِم  وَمْقََم٣ًم َيْذىُمُروَن اهللَ  قا إلَِم ضَم٣مصَمتُِ٘مْؿ ، هَمَٝمُحٖمُّ ، سَمٛم٣َمَدْوا : َهُٙمٚمُّ

ْؿ  ُ ْؿ َرهبُّ ٟمهُلُ ًْ ْٞمَٝم٣م ، هَمَٝم اَمِء ايمدُّ ًي ٣ٌَمدي ؟ وَم٣مَل : يٗمقيمـقن : : ََم٣م يٗمق -َوُهَق أفْمَٙمؿ  –ايم ُل فِم

ـُدوَٞمَؽ ، همٝمٗمـقل : َهـْؾ َرَأْويِن ؟  وَٞمَؽ ، َوحَيَْٚمـُدوَٞمَؽ ، وُيَٚمجر ُ ٌرُحقَٞمَؽ ، وُي٘مػمر ًَ ُي

همٝمٗمقيمقَن : ٓ واهللِ ََم٣م َرَأْوَك . همٝمٗمقُل : ىَمْٝمَػ يَمْق َرأْوين ؟! وَم٣مَل : يُٗمقيُمقَن : يَمْق َرأْوَك 

٣ٌَمَدةً  ـٌِٝمح٣ًم . هَمٝمُٗمـقُل : همـامذا  ىَم٣مُٞمقا َأؾَمدي يَمَؽ فِم ًْ ، َوَأؾَمدي يَمَؽ مَتِْجٝمدًا ، وأىْمَثَر يَمـَؽ سَم

ٟميُمقَٞمَؽ اجَلٛمي٥َم . وَم٣مَل : يٗمـقُل : َوهـؾ َرَأْوهـ٣م ؟ وَمـ٣مَل :  ًْ ٟميمقَن ؟ وَم٣مَل : يُٗمقيُمقَن : َي ًْ َي

َل: يٗمقيمـقن يٗمقيمقن : ٓ واهللِ َي٣م َربر ََم٣م َرَأْوَه٣م . وَم٣مَل: يٗمقل: هَم٘مٝمَػ يَمْق َرأْوَه٣م ؟ وَم٣م

ٌَـ٥ًم .  ٣م ؿَمَٙم٣ًٌم ، وأفْمَٓمَؿ همِٝمَٜمـ٣م َرنْم ُْؿ َرأْوَه٣م ىَم٣مُٞمقا أؾَمدي فَمَٙمْٝمَٜم٣م ضِمْرص٣ًم ، وأؾمدي هَلَ : يَمْق أهني

ـَ ايمٛمي٣مِر : وَمـ٣مَل : همٝمٗمـقُل : َوَهـْؾ  ُذوَن َِم ُذوَن ؟ وَم٣مَل : يٗمقيمقن : َيَتَٔمقي وَم٣مَل : هَمِٚمؿي َيَتَٔمقي

واهللِ ََم٣م َرأْوَه٣م . همٝمٗمقُل : ىَمْٝمـَػ يَمـْق َرأْوَهـ٣م ؟! وَمـ٣مَل :  َرأْوَه٣م ؟ وَم٣مَل : يٗمقيمقن : ٓ

ـ٣م خَم٣َمهَمـ٥ًم . وَمـ٣مَل: همٝمٗمـقُل :  يٗمقيمقن : يَمْق َرأْوَه٣م ىم٣مٞمقا أؾَمـدي َِمٛمَْٜمـ٣م همِـَرارًا ، وأؾَمـدي هَلَ

ـَ اظماََلئَِ٘م٥ِم : همِـٝمٜمؿ هُمـالَ  ؿ ، وَم٣مَل : يٗمقُل ََمَٙمٌؽ َِم ٌن يَمـْٝمَس هَمُٟمؾْمِٜمُدىُمْؿ أينر وَمْد نَمَٖمْرُت هَلُ

ُٜمْؿ  ًُ ٣مُء ٓ َيُْمَٗمك هِبِْؿ صَمٙمِٝم ًَ ٣مصَم٥ٍم ، وَم٣مَل : ُهُؿ اجُلَٙم اَم صَم٣مَء حِلَ  . َمتٖمؼ فَمَٙمْٝمفِ  ."َِمٛمُْٜمْؿ ، إٞمي

: ) ٓ َيْٗمُٔمُد   وفمٛمف وفمـ َأيب ؽمٔمٝمٍد ريض اهلل فمٛمٜمام ، وم٣مٓ : وَم٣مَل رؽمقُل اهلل

ْتُٜمُؿ اظماَلئَِ٘م٥مُ  وَمقٌم َيذىُمُروَن اهللَ  ٘مِٝمٛم٥َُم  إِٓي ضَمٖمي ًي ٥ُم َوَٞمَزيَم٦ْم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ايم مْحَ ونَمُِمَٝمْتُٜمُؿ ايمري

ـْ فِمٛمَْدُه ( . رواه َمًٙمؿ .  : َوَذىَمَرُهُؿ اهللُ همِٝمَٚم
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:  فم٣مئُم٥م ريض اهلل فمٛمٜم٣م : أهن٣م وم٣ميمـ٦م يمٙمٛمٌـل فعن وَمٛمٜمؿ اظمقىمؾ زم٣مجل٣ٌمل: 

ـْ َيْقِم ُأضُمٍد ؟ وَم٣مَل  ـْ وَمْقَِمـِؽ ،  : ))  َهْؾ أسَمك فَمَٙمْٝمَؽ َيْقٌم ىَم٣مَن أؾَمدي َِم يَمَٗمـْد يَمِٗمٝمـ٦ُم َِمـ

ـِ  ٌْـِد َي٣ميمِْٝمـَؾ زْمـ ـِ فَم ٥ٌَِم ، إْذ فَمَرْو٦ُم َٞمْٖمِز فَمعَم ازْم َوىَم٣مَن أؾَمدُّ ََم٣م يَمٗمٝم٦ُم َِمٛمُْٜمْؿ َيْقَم ايْمَٔمَٗم

ٌْٛمل إلَِم ََم٣م أَرْدُت ، هَم٣مْٞمَْمَٙمْٗم٦ُم َوأٞم٣م ََمْٜمُٚمقٌم فَمـعَم َوصْمِٜمـل ، هَمَٙمـْؿ  ٌِْد ىُماَلٍل ، هَمَٙمْؿ جُيِ فَم

ْتٛمِـل ،  (1)ْؼ إِٓي وأَٞم٣م زمَِٗمْرِن ايمثئَم٣ميم٤ِِم أؽْمَتٖمِ  َح٣مزَم٥ٍم وَمـْد أـَمٙمي ًَ ، هَمَرهَمْٔم٦ُم َرْأِد ، َوإَِذا أَٞم٣م زمِ

، هَمٛمَـ٣مَداين ، هَمَٗمـ٣مَل : إني اهلل سَمَٔمـ٣ملَم وَمـْد ؽَمـِٚمَع وَمـْقَل  هَمٛمََٓمْرُت هَم١مَذا همِٝمَٜم٣م صِمػميـُؾ 

وا فَمَٙمْٝمَؽ، َووَمد زَمٔمَ  ٣ٌَمِل يمَِتْٟمَُمَرُه زماَم ؾِمْئ٦َم همِـٝمِٜمْؿ  ٧َم إيَمْٝمَؽ ََمَٙمَؽ وَمْقَِمَؽ يَمَؽ ، َوََم٣م َردُّ اجِل

٣ٌَملِ  ُد إني اهللَ وَمْد ؽَمِٚمع وَمْقَل وَمْقَِمـَؽ  . هَمٛم٣َمَدايِن ََمَٙمُؽ اجِل َؿ فَمقَمي ، شُمؿي وَم٣مَل : َي٣م حُمَٚمي ٙمي ًَ ، هَم

زمِـَٟمَْمِرَك ، هَمـاَم ؾِمـْئ٦َم ، إْن يَمَؽ ، َوأٞم٣م ََمَٙمُؽ اجِل٣ٌمل ، َووَمْد زَمَٔمَثٛمِل َريبر إيَمْٝمـَؽ يمَِتـْٟمَُمَريِن 

ٌَكْمِ  ٌَْٗم٦ُم فَمَٙمْٝمِٜمُؿ إطَْمَُم زَمْؾ أْرصُمـق أْن خُيْـِرَج : ))   (( . َفَقاَل النبي  (1) ؾمْئ٦َم أؿْم

ُك زمِِف ؾَمْٝمئ٣مً  ٌُُد اهللَ َوضْمَدُه َٓ ُيمْمِ ـْ َئْم ـْ أْصاَلهِبِْؿ ََم  (( متفٌق َعَلْيِه . اهللُ َِم

إينر َأَرى ََمـ٣م ٓ    سَمـَرْوَن ، : ))  َل َرؽُمـقل اهلل ، وَمـ٣مَل : وَمـ٣م وفمـ َأيب ذر 

٣م أْن سَمئِطي ، ََم٣م همِٝمَٜم٣م ََمقِوُع أْرزَمع أَص٣مزمَع إٓي َوََمَٙمٌؽ َواِوـٌع  (0)أؿمي٦ِم  اَمُء َوضُمؼي هَلَ ًي ايم
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ٌَْٜمَتُف ؽَم٣مصِمدًا هللِ سَمَٔم٣ملَم . واهلل يَمْق سَمْٔمَٙمُٚمقَن ََمـ٣م أفْمَٙمـُؿ ، يَمَّمـِحْ٘مُتْؿ وَمٙمِـٝماًل  ٌََ٘مْٝمـُتْؿ صَم َويَم

ـٟمُرونَ  ُٔمَداِت جَتْ َرصْمُتْؿ إلَِم ايمِمُّ ْذسُمْؿ زم٣ميمٛمر٣ًمِء فَمعَم ايمُٖمُرِش ، َوخَلَ إلَِم  (1)ىَمثغِمًا ، َوََم٣م سَمَٙمذي

 . رواه ايمؼمَمذي ، َووم٣مَل : )) ضمدي٧م ضمًـ ((((  اهللِ سَمَٔم٣ملَم 

ـَ َأْرؿَم٣مَة،  ـُ ََمٛمُِْمقٍر، وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم فَمِديي زْم ٌي٣مُد زْم ٌُٛم٣َم فَمعَم َِمٛمػَْمِ وفمـ فَم ُْم َوُهَق خَيْ

ـْ َأْصَح٣مِب َرؽُمقِل اهلليِ  ، وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرصُمال َِم ـِ ََم٣م زَمْٝمٛمِل َوزَمكْمَ َرؽُمقِل اهلليِ  ()اظمََْدائِ

()  ِـْ َرؽُمقِل اهللي شُمٛمِل، فَم ُه حُيَدر ـْ هَمَرائُِِمُٜمْؿ َمِ سَمْرفَمُد إِني هلِليِ ََمالئَِ٘م٥ًم  "، وَم٣مَل:  ()نَمغْمُ

، َوإِني َِمٛمُْٜمْؿ  ـْ فَمْٝمٛمِِف إِٓ َووَمَٔم٦ْم ََمَٙمً٘م٣م وَم٣مئاًِم ُيَِمقمر طِمٝمَٖمتِِف، ََم٣م َِمٛمُْٜمْؿ ََمَٙمٌؽ َيْٗمُْمُر َدَْمُٔمُف َِم

َٚمَقاِت َوإَْرَض مَلْ َيْرهَمُٔمقا ُرُءوؽَمُٜمْؿ، ٓ َيْرهَمُٔمقهَن٣َم إلَِم  ًي ََمالئَِ٘م٥ًم ؽُمُجقًدا َُمٛمُْذ طَمَٙمَؼ اهلليُ ايم

َٚمَقاِت َوإَْرَض، َيْقِم ايْمِٗمٝمَ  ًي ْ َيْرهَمُٔمقا ُرُءوؽَمُٜمْؿ َُمٛمُْذ طَمَٙمَؼ اهلليُ ايم ٣مََم٥ِم، َوإِني َِمٛمُْٜمْؿ ُرىُمقفًم٣م مَل

هَمال َيْرهَمُٔمقهَن٣َم إلَِم َيْقِم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ، هَم١مَِذا َرهَمُٔمقا ُرُءوؽَمُٜمْؿ َوَٞمَٓمُروا إلَِم َوصْمِف اهلليِ، وَم٣ميُمقا: 

ٌَْدَٞم٣مَك  ٌَْح٣مَٞمَؽ ََم٣م فَم  .(1) "ىَماَم َيٛمٌَِْٕمل يَمَؽ ؽُم

 ، هَمَٗمـ٣مَل: وفمـ صم٣مزمر زمـ ؽَمُٚمَرة ريض اهلل فمٛمٜمام ، وَم٣مَل : طَمَرَج فَمَٙمْٝمٛم٣َم َرؽُمقل اهللِ 

٣م))  َ قَن ىَماَم سَمُِمػُّ اظمَالئَِ٘م٥ُم فِمٛمَد َرهبر هَمُٗمٙمٛم٣َم : َي٣م َرؽُمقل اهللِ ، َوىَمٝمـَػ سُمَِمـػُّ ؟ ((  أَٓ سَمُِمٖمُّ

٣م  َ ـػر )) ؟ وَم٣مَل : اظمَالئَِ٘م٥ُم فِمٛمَد َرهبر ـقَن دم ايمِمي اصُّ ُٖمقَف إَُوَل ، َوَيؼَمَ قَن ايمِمُّ رواه ((  ُيتِٚمُّ

 َُمًٙمِؿ .
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(: ))طُمٙمَٗم٦م . وفمـ فم٣مئُم٥م ريض اهلل فمٛمٜم٣م وم٣ميم٦م: وم٣مل رؽمقل اهلل )

ـْ ٞم٣مر، وطمٙمؼ آدُم ممي٣م ُوِصَػ يم٘مؿ((   ـْ ٞمقِر ايمَٔمْرش، َوطُمٙمَِؼ اجل٣منُّ َمـ َم٣مرٍج َِم  اظمالئ٘م٥ُم َِم

  .ىمٙمقن زمحٚمؾ ايمٔمرش، وَمٛمٜمؿ اظمقىمٙمقن زم٣ميمقضملَمٛمٜمؿ اظمق

 وَمٛمٜمؿ اظمقىمؾ زم٣مجل٣ٌمل، وَمٛمٜمؿ طمزٞم٥م اجلٛم٥م وطمزٞم٥م ايمٛم٣مر. 

وَمٛمٜمؿ اظمقىمٙمقن زمحٖمظ أفمامل ايمٔم٣ٌمد، وَمٛمٜمؿ اظمقىمٙمقن زمٗمٌض أرواح 

اظم٠مَمٛمكم، وَمٛمٜمؿ اظمقىمٙمقن زمٗمٌض أرواح ايم٘م٣مهمريـ، وَمٛمٜمؿ اظمقىمٙمقن زم٠ًمال ايمٔمٌد 

 دم ايمٗمػم. 

  .يمٙمٚم٠مَمٛمكم ويِمٙمقن فمٙمٝمٜمؿ وحيٌقهنؿوَمٛمٜمؿ َمـ يًتٕمٖمرون 

وَمٛمٜمؿ َمـ يُمٜمد جم٣ميمس ايمٔمٙمؿ وضمٙمٗم٣مت ايمذىمر: همٝمحٖمقهنؿ زمٟمصمٛمحتٜمؿ، 

 .وَمٛمٜمؿ َمـ هق ومريـ يمإلٞم٣ًمن ٓ يٖم٣مرومف

وَمٛمٜمؿ َمـ يدفمق ايمٔم٣ٌمد إلم همٔمؾ اخلغم، وَمٛمٜمؿ َمـ يُمٜمد صمٛم٣مئز ايمِم٣محلكم، 

ٌّتقهنؿ دم صمٜم٣مدهؿ َمع أفمداء اهلل   .ويٗم٣مسمٙمقن َمع اظم٠مَمٛمكم ويث

ؿ اظمقىمٙمقن زمحامي٥م ايمِم٣محلكم، وسمٖمري٨م ىمرهبؿ، وَمٛمٜمؿ اظمقىمٙمقن وَمٛمٜم

 زم٣ميمٔمذاب. 

واظمالئ٘م٥م ٓ يدطمٙمقن زمٝمت٣ًم همٝمف متث٣مل، وٓ صقرة، وٓ ىمٙم٤م، وٓ صمرس، 

 ويتٟمذون مم٣م سمتٟمذى َمٛمف زمٛمق آدم. 

سمٖم٘مروا دم فمٓمؿ هذا ايم٘مقن ايمذ ي فمٗمؾ اإلٞم٣ًمن ٓ يًتْمٝمع أن يدرك 

اهلل  َمأله٣مق هذا ايم٘مقن ؽمٌع ؽمٚمقات ومد ويًتقفم٤م اسم٣ًمفمف ، شمؿ سمٖم٘مروا أن همق
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صمؾ وفمال زم٣مظمالئ٘م٥م وصمٔمؾ يم٘مؾ أهؾ ؽمامء ٞمقفم٣م َمـ ايمٔم٣ٌمدة همٟمهؾ ؽمامء ومٝم٣مَم٣م فمعم 

وأهؾ ؽمامء  ،وأهؾ ؽمامء رىمع ،وأهؾ ؽمامء ؽمجد ،أرصمٙمٜمؿ إلم ٞمٖمخ٥م ايمِمقر

َمرطمٝم٥م إصمٛمح٥م َمـ هٝمٌتف ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم، أهؾ ؽمامء يٗمقيمقن ؽمٌح٣من ذي ايمٔمزة 

يٗمقيمقن ؽمٌح٣من ذي اظمٙمؽ واظمٙم٘مقت، وأطمرى يٗمقيمقن واجلػموت، وأطمرى 

 يٚمقت واإلٞمس واجلـ يٚمقسمقن . ؽمٌح٣من احلل ايمذي ٓ

 َئْمُِمقنَ  ٓي  }طمٙمؼ فمٓمٝمؿ ه٣مئؾ ٓ حيِمٝمٜمؿ إٓ طم٣ميمٗمٜمؿ ؽمٌح٣مٞمف وزمحٚمده :

ٌرُحقنَ  }:وـمٝمٖمتٜمؿ ايمتًٌٝمح وايمتٔمٓمٝمؿ  1{ ُي٠ْمََمُرونَ  ََم٣م َوَيْٖمَٔمُٙمقنَ  َأََمَرُهؿْ  ََم٣م اهلليَ ًَ  ُي

ْٝمَؾ  ونَ  َٓ  َوايمٛميَٜم٣مرَ  ايمٙمي  .2{ َيْٖمؼُمُ

شمؿ افمٙمٚمقا أهي٣م إضم٣ٌمب أن ايمًٚمقات ايمًٌع زمٚمالئ٘متٜم٣م وٞمجقَمٜم٣م وجمراهت٣م 

 ة، وإراوكم زمج٣ٌمهل٣م وزمح٣مره٣م وَم٣م زمٝمٛمٜمام زم٣ميمٛم٥ًٌم يمٔمرش ايمرمحـ ىمحٙمٗم٥م َمٙمٗم٣م

 زمٟمرض همالة هم٣مهلل أىمػم .

َرْ  وَمْدِرهِ  ضَمؼي  اهلليَ وَمَدُروا َوََم٣م } ْٕ ٌَّْمتُفُ  مَجِٝمًٔم٣م ُض َوا اَمَواُت  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  وَم ًي  َوايم

٣مٌت  ٌَْح٣مَٞمفُ  زمَِٝمِٚمٝمٛمِفِ  ََمْْمِقيي ىُمقنَ  فَمامي  َوسَمَٔم٣ملَمٰ  ؽُم  .3 { ُيمْمِ

يمُِ٘مؿُ  } ٓي  إيَِمٰفَ  َٓ  اظمُْْٙمُؽ  يَمفُ  َرزمُُّ٘مؿْ  اهلليُ َذٰ هُمقنَ  هَمَٟمٞميكٰ  ُهقَ  إِ  . 4{ سُمٌْمَ

٣م إطمقة دم اهلل يٗمٝمٛم٣م ٓفمؼماٞم٣م ره٥ٌم وطمُمٝم٥م َمـ اهلل أَم٣م إٞمٛم٣م يمق فمٙمٚمٛم٣م ذيمؽ أهي

 سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم يٗمقدٞم٣م إلم اَمتث٣مل أواَمره . 
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همًٌح٣من َمـ آَمـ يمف ايم٘مقن أمجع، وؽمٌح٣من َمـ ؽمٌح يمف ايم٘مقن أمجٔمف، 

هم٣ميم٘مقن ىمٙمف َمْمٝمع هلل صمؾ وفمال طم٣موع يمًٙمْم٣من اهلل َمًٌح زمحٚمد اهلل َمتجف إلم 

ٛمْمؼ زمٔمٓمٚم٥م اخل٣ميمؼ صمؾ وفمال اهلل وضمده زم٣ميمْم٣مفم٥م واخلُمقع واخلّمقع ي

ٌرُح  }:ووضمداٞمٝمتف دم رزمقزمٝمتف وأيمقهٝمتف وأؽمامءه وصٖم٣مسمف  ًَ اَمَواُت  يَمفُ  سُم ًي ٌْعُ  ايم ًي  ايم

َْرُض  ْٕ ـي  َوََمـ َوا ـ َوإِن همِٝمِٜم ءٍ  َمر ٓي  َرْ ٌرُح  إِ ًَ ٌِٝمَحُٜمؿْ  سَمْٖمَٗمُٜمقنَ  ٓي  َويَمٰ٘مِـ زمَِحْٚمِدهِ  ُي ًْ   سَم

فُ   .1 { انَمُٖمقرً  ضَمٙمِٝماًم  ىَم٣منَ  إِٞمي

{  ْ ٌرُح  اهلليَ َأني  سَمرَ  أمَل ًَ اَمَواِت  دِم  ََمـ يَمفُ  ُي ًي َْرضِ  ايم ْٕ ٣مٍت  َوايمْميغْمُ  َوا  وَمْد  ىُمؾٌّ  َص٣مهمي

ٌِٝمَحفُ  َصاَلسَمفُ  فَمٙمِؿَ  ًْ  .2 { َيْٖمَٔمُٙمقنَ  زماَِم  فَمٙمِٝمؿٌ  َواهلليُ َوسَم

{  ْ ُجُد  اهلليَ َأني  سَمرَ  َأمَل ًْ ـْ  يَمفُ  َي اَمَواِت  دِم  ََم ًي ـْ  ايم َْرضِ  دِم  َوََم ْٕ ْٚمُس  ا  َوايْمَٗمَٚمرُ  َوايمُمي

٣ٌَمُل  َوايمٛمُُّجقمُ  َجرُ  َواجْلِ َوابُّ  َوايمُمي ـَ  َوىَمثغِمٌ  َوايمدي   ايْمَٔمَذاُب  فَمَٙمْٝمفِ  ضَمؼي  َوىَمثغِمٌ   ايمٛمي٣مسِ  َِم

ـْ  ـِ  َوََم ـْ  يَمفُ  هَماَم  اهلليُ  هُيِ  .3 { َيَُم٣مُء  ََم٣م َيْٖمَٔمُؾ  اهلليَ  إِني  َُمْ٘مِرمٍ  َِم

 قن يٛمْمؼ سمًٌٝمح٣م وسمقضمٝمدا وذراسمف هتتػ متجٝمدا هلل ايمقاضمد ايمٗمٜم٣مرىمؾ ايم٘م

ايمقاضمد ايمذي ٓ ٞمد يمف، ايمٖمرد ايمذي ٓ ود يمف ، ايمِمٚمد ايمذي ٓ َمٛم٣مزع يمف ، ايمٕمٛمل 

ايمذي يٖمٔمؾ َم٣م يُم٣مء وحي٘مؿ َم٣م يريد ٓ راد حل٘مٚمف وٓ  ايمذي ٓ ضم٣مصم٥م يمف، ايمٗم٣مدر

رة دم إرض َمٔمٗم٤م يمٗمّم٣مئف، ايمٔم٣ممل ايمذي ٓ ئمزب فمـ فمٙمٚمف َمثٗم٣مل ذ

ئمٙمؿ َم٣م دم  إٓ وايمًٚمقات، ٓ حتج٤م فمٛمف ؽمامء ؽمامء وٓ أرض أرو٣م وٓ صمٌؾ 
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وفمره، وٓ زمحر إٓ ئمٙمؿ َم٣م ومٔمره، ئمٙمؿ فمدد َم٣م دم اجل٣ٌمل وايمرَم٣مل وايمٌح٣مر 

ٓي  َئْمَٙمُٚمَٜم٣م َٓ  ايْمَٕمْٝم٤ِم  ََمَٖم٣مسمُِح  َوفِمٛمَْدهُ  )، وايمٗمٖم٣مر ٌَ  ايْمػَمر  دِم  ََم٣م َوَئْمَٙمؿُ  ُهقَ  إِ  َوََم٣م ْحرِ َوايْم

ُٗمطُ  ًْ ـْ  سَم ٓي  َوَروَم٥مٍ  َِم َٓ  َئْمَٙمُٚمَٜم٣م إِ ٌي٥مٍ  َو َْرضِ  ـُمُٙماَمِت  دِم  ضَم ْٕ َٓ  ا َٓ  َرؿْم٤ٍم  َو ٓي  َي٣مزمِسٍ  َو  إِ

 .1( َُمٌكِمٍ  ىمَِت٣مٍب  دِم 

اظمٛمٖمرد زم٣ميمٔمزة  ،صم٣ٌمر ايمًٚمقات وإرض ، طم٣ميمؼ اجلامد واحلٝمقان وايمٛم٣ٌمت

يمٖمّمؾ واجلالل وايمٌٜم٣مء واجلامل واجلػموت واظمتقضمد زم٣مظمٙمؽ واظمٙم٘مقت ذو ا

٣َم َي٣م) وايمٗمدرة وايم٘مامل  ٣منُ  َأهيُّ ًَ ٞم كَ  ََم٣م اإْلِ  طَمَٙمَٗمَؽ  ايميِذي ايْمَ٘مِريِؿ* زمَِرزمرَؽ  نَمري

اكَ  قي ًَ ٣م ُصقَرةٍ  َأير  دِم  هَمَٔمَديَمَؽ* هَم ٌََؽ  ؾَم٣مء َمي  ؟2( َرىمي

َم٣م نمرك زمرزمؽ ايم٘مريؿ رافمٝمؽ وَمرزمٝمؽ ايمذي أنمد ق فمٙمٝمؽ َمـ ىمرَمف 

 ه ؟؟وهمّمٙمف وزمر

اهلل هق ايمذي طمٙمٗمؽ وهق ايمذي صقرك دم ـمٙمامت إرضم٣مم طمٙمٗم٣م َمـ زمٔمد 

طمٙمؼ ، وهق ايمذي رزومؽ وأٞم٦م دم زمْمـ أَمؽ، َم٣م أضمد سمدطمؾ وإٞمام ىم٣مٞم٦م 

إرزاق سمٟمسمٝمؽ وسمرزق فمعم ومدر ايميورة ، ٓ أَّمؽ سمْمٔمٚمؽ وٓ أزم٣مك وٓ ايمدٞمٝم٣م 

ْمـ أَمؽ إٞمام سمًتْمٝمع أن سمقصؾ ايمٕمذاء إيمٝمؽ وإٞمام ايمذي سمقلم نمذاءك وأٞم٦م دم زم

هق اهلل ، همٙمام صم٣مء ووم٦م اخلروج أَمر اهلل اظمٙمؽ اظمقىمؾ زم٣مٕرضم٣مم أن خيرصمؽ َمـ 

زمْمـ أَمؽ يمٝمس يمؽ ؽمـ سمٗمْمع وٓ يد سمٌْمش وٓ ومدم سمًٔمك هب٣م ، وظم٣م طمرصم٦م 

وصمدت رزومؽ يْمٙمٌؽ زمٟمن أٞمٌع اهلل يمؽ فمرومكم رومٝمٗمكم دم صدر أَمؽ جيري٣من يمٌٛم٣م 
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، ىمام أودع اهلل صمؾ وفمال ايمرمح٥م دم ومٙم٤م طم٣ميمِم٣م داهمئ٣م دم ايمُمت٣مء وزم٣مردا دم ايمِمٝمػ 

همٙمام ىمػمت وومقي ـمٜمرك ، أزمقيؽ همٜمام يت٘مٖمالن زمؽ ويًٜمران يمؽ ضمتك سمؼمزمك

 .واؾمتد أزرك أصٌح٦م حت٣مرب رزمؽ !! 

َم٣م ايمذي صمٔمٙمؽ سمٗمٌم دم ضمٗمف وسمتٜم٣مون دم أَمره ؟َم٣مذا همٔمؾ يمؽ َمـ ذ 

 .ضمتك سمتٛم٘مر يمف ؟

ؽ ضمًـ اخلٙمٗمف إٞمف مل يٖمٔمؾ يمؽ إٓ ىمؾ مجٝمؾ طمٙمٗمؽ همٟمسمؿ طمٙمٗمؽ ورزوم

وا َوإِنْ  }، شمؿ أفمْم٣مك إهؾ واظم٣مل وايمِمح٥م  ُِمقَه٣م َٓ  اهلليِ ٞمِْٔمَٚم٥مَ  سَمُٔمدُّ  اهلليَ  إِني  حُتْ

 .همٙمامذا حت٣مرب رزمؽ ؟ 1{ َرضِمٝمؿٌ  يَمَٕمُٖمقرٌ 

{  ْ ٣منُ  َيرَ  َأَومَل ًَ ٣م اإلٞم ـْ  طَمَٙمْٗمَٛم٣مهُ  َأٞمي َب  طَمِِمٝمؿٌ  ُهقَ  هَم١مَِذا ُٞمْْمَٖم٥مٍ  َِم  يَمٛم٣َم َُمٌكٌِم* َورَضَ

ـْ  وَم٣مَل  طَمْٙمَٗمفُ  َوَٞمِزَ  ََمَثالً  حتت٨م فمعم َمقٓك وومد  2 { َرَِمٝمؿٌ  َوِهلَ  ايْمِٔمَٓم٣ممَ  حُيِْل  ََم

 .هداك ؟ وحتٝمد فمـ ايمْمريؼ وومد ديمؽ وأرؾمدك ؟

وَمـ ايمذي دم ـمٙمٚم٥م إضمُم٣مء ومد وٓك  .ي٣م أهي٣م اظم٣مء اظمٜمكم َمـ ايمذي ؽمقاك ؟

؟ وَمـ ايمذي ؾمؼ  ؟ وَمـ ايمذي نمذاك َمـ ٞمٔمامئف ؟ وَمـ ايم٘مروب مجٝمٔمٜم٣م ٞمج٣مك

 ايمٔمٝمقن همٟمزمٌمت ؟وَمـ ايمذي سمٛمًك وٓ يٛم٣ًمك؟ 

يذىمرك وسمٛم٣ًمه ؟ يًؼمك وٓ ختُم٣مه ؟ إرض سمًتٟمذن رهب٣م أن ختًػ زمؽ ، 

 وايمٌحر أن يٕمرومؽ . 
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ٌحف ىمؾ َمًخر وأٞم٦م  ًّ إّن اهلل ؽمخر يمؽ ىمؾ َم٣م ضمقيمؽ زمٚمٛمف وىمرَمف شمؿ ي

 اهلل رب فمٛمف نم٣مهمؾ! ىمؾ ايم٘مقن زم٘م٣مئٛم٣مسمف َمقضمد ويًتًٙمؿ ويًٙمؿ ويٛمٗم٣مد إلم

 ايمٔم٣مظمكم شمؿ يٌٗمك هذا اإلٞم٣ًمن ـمٙمقم َمٌكم .

َٓ حتٌف َوَأن سمًٚمع َمـ  :زمـ ايمٗمٝمؿاوم٣مل  ؾَْمَٝم٣مء َأن سمٔمرهمف شمؿي  ْٕ أفمج٤م ا

زْمح دِم َُمَٔم٣مََمَٙمتف شمؿي سمْٔمٚمؾ نَمغمه  دافمٝمف شمؿي  صَم٣مزَم٥م َوَأن سمٔمرف ومدر ايمرر سمتٟمطمر فَمـ اإْلِ

سمذوق أمل ايمقضمُم٥م دِم ََمْٔمِِمَٝمتف شمؿي َوَأن سمٔمرف ومدر نَمَّمٌف شمؿي سمتٔمّرض يَمُف َوَأن 

ْقض دِم نمغم  ٞمس زمَِْم٣مفَمتِِف َوَأن سمذوق فمٌمة ايْمٗمٙم٤م فِمٛمْد اخْلَ ْٕ َٓ سمْمٙم٤م ا

ْدر زمِذىمِرِه وَمٛم٣مصم٣مسمف َوَأن  اح ايمِمي َٓ سمُمت٣مق إلَِم اْٞممِمَ ِدي٧م فَمٛمُف شمؿي  ضَمِديثف واحْلَ

َٓ هترب َمِ  ِه َو ٛمُْف إلَِم ٞمٔمٝمؿ اإلوم٣ٌمل فَمَٙمْٝمِف سمذوق ايْمَٔمَذاب فِمٛمْد سمٔمٙمؼ ايْمٗمٙم٤م زمَِٕمغْمِ

ء إيَِمٝمِْف واإلٞم٣مزم٥م إيَِمْٝمِف وأفمج٤م َمـ  َهَذا فمٙمٚمؽ َأٞميؽ ٓزمد يَمؽ َِمٛمُْف َوَأٞميؽ أضْمقج َرْ

 .1َوَأٞم٦م فَمٛمُف َمٔمرض َوهمِٝماَم ئٌمدك فَمٛمُف َرانِم٤م 

 .أيمٝمس َمـ ضمؼ اهلل فمعم ايمٔم٣ٌمد أن يقضمدوه وخيٙمِمقا ايمٔم٣ٌمدة يمف ؟

 .ذىمر همال يٛمًك ويُم٘مر همال ي٘مٖمر وأن يْم٣مع همال ئمٍم ؟أيمٝمس َمـ ضمٗمف فمٙمٝمٛم٣م أن ي

أوصم٤م فمعم ايمٔمٌد سمقضمٝمد رزمف صمؾ وفمال أي اإليامن زمف ؽمٌح٣مٞمف زمٟمٞمف اإليمف احلؼ 

اظمًتحؼ يمٙمٔم٣ٌمدة دون ىمؾ َم٣م ؽمقاه َم٣ميمؽ ايمدٞمٝم٣م وأطمرة وزمٝمده ايمٛمٖمع وايميواظمٛمع 

 وايمٔمْم٣مء ورب ايمٔم٣مظمكم مجٝمٔم٣م ٓ طم٣ميمؼ نمغمه وٓ رب ؽمقاه. 
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هلل وضمده اظمتٚمثٙم٥م دم ؾمٜم٣مدة أن ٓ إيمف إٓ اهلل َمـ وم٣مهل٣م ص٣مدوم٣م َمـ  ايمٔمٌقدي٥م

 ومٙمٌف وفمٚمؾ زمام ديم٦م فمٙمٝمف ىم٣مٞم٦م يمف ايمًٔم٣مدة دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة . 

حتٗمٝمؼ ٓ إيمف إٓ اهلل َمٔمرهم٥م وإومرارا وفمٚمال واٞمٗمٝم٣مدا زم١مهمراده زم٣ميمْم٣مفم٥م وضمٖمظ 

ؽمٌح٣مٞمف ضمدوده وضمٗمقومف زم٣مَمتث٣مل أواَمره واصمتٛم٣مب ٞمقاهٝمف َمع ىمامل احل٤م يمف 

وايمذل يمٔمٓمٚمتف، همٚمـ ضمٗمؼ هذا ىمٙمف ضمٗمؼ ىمٙمٚم٥م ايمتقضمٝمد ٓ إيمف إٓ اهلل ىم٣مٞم٦م يمف 

هلذه ايم٘مٙمٚم٥م دم احلٝم٣مة وزمٔمد اظمامت وم٣مل  َممموم٥م  وسمٓمٜمر آشم٣مرايمًٔم٣مدة دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة 

ـْ  }اهلل سمٔم٣ملم  ٣م فَمِٚمَؾ  ََم ـ َص٣محِلً ـٌ  َوُهقَ  ُأٞمَثكٰ  َأوْ  َذىَمرٍ  َمر ٥ٌَمً  ٣مةً ضَمٝمَ  هَمَٙمٛمُْحٝمَِٝمٛميفُ  َُم٠ْمَِم   ؿَمٝمر

ـِ  َأصْمَرُهؿ َويَمٛمَْجِزَيٛميُٜمؿْ  ًَ  . 1 { َئْمَٚمُٙمقنَ  ىَم٣مُٞمقا ََم٣م زمَِٟمضْم

جتد هذا اإلٞم٣ًمن ايمذي ضمٗمؼ ىمٙمٚم٥م ايمتقضمٝمد دم هذه ايمدٞمٝم٣م َمْمٚمئـ ايمٗمٙم٤م 

يمف وإن  َمٛمممح ايمِمدر ؽم٣مىمـ ايمٛمٖمس إن أص٣مزمف طمغم محد اهلل صمؾ وفمال هم٘م٣من طمغم

ٝمش دم صمٛم٥م دم هذه ايمدٞمٝم٣م ومٌؾ أن يدطمؾ يمف ئم هم٘م٣من طمغم أص٣مزمتف ؾمدة صػم وؾم٘مر

 صمٛم٥م أطمرة . 

ٓ حتًٌـ أن اجلٛم٥م صمٛم٥م أطمرة همح٤ًم زمؾ دم ايمدٞمٝم٣م صمٛم٥م  :يٗمقل ايمٔمٙمامء

ـْ  ئمٝمُمٜم٣م ايمٗمٙم٤م اظم٠مَمـ ومٙم٤م اظمقضمد) فِ  ََمَٗم٣ممَ  طَم٣مَف  َوظمَِ صمٛم٥م  2(  صَمٛميَت٣منِ  َرزمر

 وايمتٚمتع زمذىمر اهلل ايمدٞمٝم٣م سم٘مقن زم٣ميمتٙمذذ فمٛمد سمالوة ىمالم اهلل وايمتٛمٔمؿ زمدفم٣مء اهلل

 وإٞمس زم٣مخلٙمقة َمع اهلل .
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فمػم أضمدهؿ فمـ هذا ايمٛمٔمٝمؿ َمع همٗمره وضم٣مصمتف وم٣مئال: واهلل يمق ئمٙمؿ اظمٙمقك 

 وأزمٛم٣مء اظمٙمقك َم٣م ٞمحـ همٝمف َمـ ايمًٔم٣مدة جل٣ميمدوٞم٣م فمٙمٝمٜم٣م زم٣ميمًٝمقف .

وأطمر يٗمقل: َم٣ًمىمكم أهؾ ايمدٞمٝم٣م طمرصمقا َمٛمٜم٣م وَم٣م ذاومقا أؿمٝم٤م َم٣م همٝمٜم٣م 

٥ٌّم اهلل وَمٔمرهمتف وذىمره .  ومٝمؾ يمف وَم٣م أؿمٝم٤م َم٣م  همٝمٜم٣م ؟ وم٣مل: حم

واهلل ايمذي ٓ إيمف إٓ هق ٕهؾ ايمٙمٝمؾ دم يمٝمٙمٜمؿ َمع اهلل أيمذ َمـ أهؾ ايمٙمٜمق دم هلقهؿ 

وإٞمف يمتٚمر زم٣ميمٗمٙم٤م ؽم٣مفم٣مت يرومص همٝمٜم٣م ؿمرزم٣م ضمتك أومقل إن ىم٣من أهؾ اجلٛم٥م دم َمثؾ َم٣م 

ن هم٣مٞمممضم٦م أٞم٣م همٝمف إهنؿ يمٖمل ٞمٔمٝمؿ فمٓمٝمؿ. سمٙمذذوا زم٣مإليامن وذاومقا ضمالوة اإليام

 صدورهؿ . 

ايمتقضمٝمد واإليامن آشم٣مره دم سمٙمؽ ايمٙمحٓم٥م إطمغمة  آشم٣مر ،ٓ إيمف إٓ اهلل وَمـ آشم٣مر

دم سمٙمؽ ايمٙمحٓم٥م احل٣مؽمٚم٥م دم حلٓم٥م اظمقت ايمتل ٓ يث٦ٌم همٝمٜم٣م إٓ اظمقضمدون ضمٝمٛمٜم٣م 

يٟميت أشمر اإليامن وايمٝمٗمكم همٝمٙمٜمٚمٜمؿ اهلل ايمٛمْمؼ زم٣ميمُمٜم٣مدة وَمـ ىم٣من آطمر ىمالَمف ٓ إيمف 

ٌر٦ُم  }،دطمؾ اجلٛم٥م  إٓ اهلل ـَ  اهلليُ ُيَث َٝم٣مةِ  دِم  ايمثي٣مزم٦ِِم  زم٣ِميْمَٗمْقلِ  آََمٛمُقا ايميِذي ْٞمَٝم٣م احْلَ  َودِم  ايمدُّ

طِمَرةِ  ْٔ يمٝمس هذا همح٤ًم زمؾ  1{ َيَُم٣مءُ  ََم٣م اهلليُ  َوَيْٖمَٔمُؾ  ايمٓمي٣مظمكِِمَ  اهلليُ َوُيِّمؾُّ  ا

ـَ  ني إِ  }سمًتٗمٌٙمٜمؿ اظمالئ٘م٥م زمؾ سمٌممهؿ اظمالئ٘م٥م همال طمقف وٓضمزن  ٛم٣َم وَم٣ميُمقا ايميِذي  َرزمُّ

ُل  اؽْمَتَٗم٣مَُمقا شُمؿي  اهلليُ ٓي  اظماََْلئَِ٘م٥مُ  فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  سَمَتٛمَزي ٣مهُمقا َأ َٓ  خَتَ َزُٞمقا َو وا حَتْ ٛمي٥مِ  َوَأزْممِمُ  ايميتِل زم٣ِمجْلَ

ـُ  * سُمقفَمُدونَ  ىُمٛمُتؿْ  َٝم٣مةِ  دِم  َأْويمَِٝم٣مُؤىُمؿْ  َٞمْح ْٞمَٝم٣م احْلَ طِمَرةِ  َودِم  ايمدُّ ْٔ  سَمُْمَتِٜمل ََم٣م همِٝمَٜم٣م ؿْ َويَم٘مُ  ا

ُ٘مؿْ  ًُ فُمقنَ  ََم٣م همِٝمَٜم٣م َويَمُ٘مؿْ  َأٞمُٖم ًٓ  * سَمدي ـْ  ُٞمُز ضِمٝمؿٍ  نَمُٖمقرٍ  َمر  .2 { ري
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يقم يْمرح وضمٝمدا همريدا ٓ  ٓ إيمف إٓ اهلل ايمً٘مٝمٛم٥م وايمث٣ٌمت دم ايمٗمػم وَمـ آشم٣مر

 طمٙمٝمؾ يٖمرش ايمؼماب َمرهتٛم٣م زمٔمٚمٙمف. ص٣مضم٤م وٓ ومري٤م وٓ ضمٌٝم٤م وٓ أٞمٝمس وٓ

هم١من سمٔمرهم٦م إيمٝمف دم ايمرطم٣مء دم احلٝم٣مة ايمدٞمٝم٣م أن  ،ٙمِمؽ إٓ اهلل ؟همٚمـ ؽمٝمخ

دَم٦م دم زَمـ اإلَم٘م٣من َم٣م داَم٦م هذه ايمروح مل سمٖم٣مرق اجلًد سمٔمرف إلم اهلل  َم٣م

سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم همٝمٔمرهمؽ دم ايمُمدة هم٣مظم٠مَمـ دم هذه إهقال اظم٠مَمـ ايمذي وضمد اهلل 

َٓ   }ايمثالث ويثٌتف اهلل : وأؿم٣مع اهلل وىم٣مٞم٦م ضمٝم٣مسمف هلل يٙمٜمؿ اإلصم٣مزم٥م فمعم إؽمئٙم٥م  َأ

َٓ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  طَمْقٌف  َٓ  اهلليِ َأْويمَِٝم٣مءَ  إِني  ـَ  * حَيَْزُٞمقنَ  ُهؿْ  َو ؿُ  * َيتيُٗمقنَ  َوىَم٣مُٞمقا آََمٛمُقا ايميِذي  هَلُ

ىٰ  ٌُمْمَ َٝم٣مةِ  دِم  ايْم ْٞمَٝم٣م احْلَ طِمَرةِ  َودِم  ايمدُّ ْٔ ٌِْديَؾ  َٓ  ا يمَِؽ   اهلليِ يمَِ٘مٙماَِمِت  سَم  َٖمْقزُ ايمْ  ُهقَ  َذٰ

 . 1{  ايْمَٔمٓمِٝمؿُ 

ودم اظمٗم٣مزمؾ جتد ، وهل آطمر همتٛم٥م سمٔمرض فمعم اظم٠مَمـ وَم٣م زمٔمده ايمٛمٔمٝمؿ ايمدائؿ

اإلٞم٣ًمن ايمذي وؾ فمـ اإليامن وؾ فمـ ٓ إيمف إٓ اهلل ٓ ومٝمٚم٥م يمف إٞم٣ًمن ومٙمؼ ضم٣مئر 

ئمرف ضمٗمٝمٗم٥م ٞمٖمًف وٓ ه وصمقده ٓ يدري َمـ وهٌف احلٝم٣مة ؟ وظم٣مذا أضمٝم٣مه ؟  ٓ

َْٞمَٔم٣ممُ  سَمْٟمىُمُؾ  ىَماَم  َوَيْٟمىُمُٙمقنَ  َيَتَٚمتئُمقنَ  }هبٝمٚم٥م زمؾ أوؾ  .همٝمِمغم؟ وظم٣مذا يتقهم٣مه ْٕ  ا

ؿْ  ََمْثًقى َوايمٛمي٣مرُ   .2 { هليُ

خيٝمؾ هلذا اإلٞم٣ًمن أٞمف حيل ويًتٚمتع وهق َمٝم٦م ٕٞمف ئمٝمش دون أن يُمٔمر 

زمقصمقده احلؼ دون أن ئمرف رزمف وئمٌده همٜمذا اإلٞم٣ًمن فم٣مئش ويمٝمس زمحل وم٣مل 
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ـْ وَ  }سمٔم٣ملم : ـْ  َأفْمَرَض  ََم هُ  َوٛمً٘م٣م ََمِٔمٝمَُم٥مً  يَمفُ  هَم١مِني  ِذىْمِري فَم  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  َوَٞمْحمُمُ

َ  َربر  وَم٣مَل *  َأفْمَٚمك سَمٛمِل مِل  آَي٣مسُمٛم٣َم َأسَمْتَؽ  ىَمَذيمَِؽ  وَم٣مَل *  زَمِِمغًما ىُمٛم٦ُم  َووَمْد  َأفْمَٚمك ضَممَمْ

ٝمَتَٜم٣م ًِ
ك ايْمَٝمْقمَ  َوىَمَذيمَِؽ  هَمٛمَ ًَ ٣مة ئمٝمش َمثؾ ايمٌٜم٣مئؿ َمٔمٝمُم٥م ويمٝم٦ًم ضمٝم ،1{ سُمٛم

٣م َي٣م }هم٣ميمٌٜم٣مئؿ سمٔمٝمش سمٟمىمؾ وسمممب وسمٛم٣مم ، أَم٣م احلل وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم : َ ـَ  َأهيُّ  ايميِذي

ٌُقا آََمٛمُقا ؽُمقلِ  هللِيِ اؽْمَتِجٝم ٝمِٝمُ٘مؿْ  ظم٣َِم َدفَم٣مىُمؿْ  إَِذا َويمِٙمري  زَمكْمَ  حَيُقُل  اهلليَ َأني  َوافْمَٙمُٚمقا حُيْ

فُ  َووَمْٙمٌِفِ  اظْمَْرءِ  ونَ  ْٝمفِ إيِمَ  َوَأٞمي مَمُ . هم٣مإلٞم٣ًمن َمٝم٦م ضمتك يًٙمؿ ومٙمٌف هلل زم٣مسم٣ٌمع   2{ حُتْ

 َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم هَمَٟمضْمَٝمْٝمٛم٣َمهُ  ََمْٝمًت٣م ىَم٣منَ  َوََمـأ }رؽمقل اهلل همٝمحل اهلل ومٙمٌف يٗمقل اهلل فمز وصمؾ :

َثُٙمفُ  ىَمَٚمـ ايمٛمي٣مسِ  دِم  زمِفِ  َيْٚمًِم  ُٞمقًرا يَمفُ  ٛمَْٜم٣م زمَِخ٣مِرٍج  يَمٝمَْس  ايمٓمُُّٙماَمِت  دِم  َمي يمَِؽ ىمَ  َمر ـَ  َذٰ  ُزير

ـَ  ايمٗمرآن ()ايمذي صم٣مءٞم٣م زمف حمٚمد  هذا ايمٛمقر ،3{ َئْمَٚمُٙمقنَ  ىَم٣مُٞمقا ََم٣م يمِْٙمَ٘م٣مهمِِري

وايمًٛم٥م همٝمج٤م فمٙمٝمٛم٣م أن ٞمٟمطمذ َمـ هذا ايمٛمقر وٞمٗمتٌس َمٛمف وإن مل ٞمٖمٔمؾ هم١مٞمف اخلزي 

ٌُّقنَ  ىُمٛمُتؿْ  إِن وُمْؾ  }وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم : ()وايمٛمداَم٥م يمذ ا جي٤م فمٙمٝمٛم٣م اسم٣ٌمع حمٚمد 
 اهلليَ  حُتِ

ٌُِٔمقيِن  ٌُْ٘مؿُ  هَم٣مسمي ٌِ ضِمٝمؿٌ  نَمُٖمقرٌ  َواهلليُ  ُذُٞمقزَمُ٘مؿْ  يَمُ٘مؿْ  َوَيْٕمِٖمرْ  اهلليُ حُيْ واإلومتداء   4{ ري

ٛم٥َمٌ  ُأؽْمَقةٌ  اهلليِ َرؽُمقلِ  دِم  يَمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  يَمَٗمْد   }هبديف ًَ ـْ  ضَم طَِمرَ  َوايْمَٝمْقمَ  اهلليَ َيْرصُمق ىَم٣منَ  ظمَِ ْٔ  ا

همٝمج٤م ايمًغم فمعم هديف وايمتزام ؽمٛمتف واحلذر َمـ خم٣ميمٖمتف 5 { غًماىَمثِ  اهلليَ َوَذىَمرَ 
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ـَ  هَمْٙمَٝمْحَذرِ  }وم٣مل سمٔم٣ملم : ـْ  خُي٣َميمُِٖمقنَ  ايميِذي ٌَُٜمؿْ  َأن َأَْمِرهِ  فَم ٌَُٜمؿْ  َأوْ  همِْتٛم٥َمٌ  سُمِِمٝم  فَمَذاٌب  ُيِِمٝم

 .1{ َأيمِٝمؿٌ 

وصمٔمؾ ؾمٗم٣موة  ()هم٣مهلل ؽمٌح٣مٞمف فمٙمؼ ؽمٔم٣مدة ايمداريـ زمٚمت٣مزمٔم٥م حمٚمد 

 زم٣مٓؽمتٛم٣من ()ٛم٣م وفمٙمامئٛم٣م أن ي٘مقن اسم٣ٌمع ايمٛمٌل خيدم خم٣ميمٖمتف ، وذىمر َمُم٣م ايمداريـ

َمٔمٙمقَم٥م وَمُمٜمقدة دم ( )زمًٛمت٥م دم ايمِمقرة وايمًغمة وايمنيرة ، وؽمغمسمف وؽمٛمتف 

أَمتف، أَم٣م هيرسمف فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم همٜمل ايمتل جي٤م إضمٝم٣مءه٣م صمٜمده وهم٘مره 

ايمٛم٣مس َمـ وهق إطمراج ()وهق أن ي٘مقن هم٘مرك ومهؽ ىمٖم٘مر ايمرؽمقل 

إٞمٗم٣مذ ايمٔم٣ٌمد َمـ ٞم٣مر  .ايمٓمٙمامت إلم ايمٛمقر يمت٘مقن هلؿ ايمًٔم٣مدة دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة .

 سمٙمٓمك ه٘مذا ىم٣من هم٘مره فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم .

، وفمٙمؿ صمّؾ وفمال وهق فمالّم  ()ٓ ٞمٌل زمٔمد رؽمقل اهلل  أهي٣م إطمقة دم اهلل :

ٞمف وسمٔم٣ملم زمٔمد ويمذيمؽ سمقهم٣مه ؽمٌح٣م()تٗمقم زمٔمد رؽمقيمف ؽمايمٕمٝمقب أن هذه ايمدفمقة 

 شمالث وفممميـ فم٣مَم٣م َمـ ايمدفمقة إلم اهلل وأزمٗمك هذا ايمديـ إلم ومٝم٣مم ايم٣ًمفم٥م . 

قيمٝم٥م أن سمٗمع فمعم ىمؾ همرد َمـ هذه إَم٥م ىمؾ َمـ اسمٌع حمٚمد فمٙمٝمف ئهم٣مظمً

وُمْؾ َهِذِه  }ايمِمالة وايمًالم فمٙمٝمف أن يٌٙمغ هذا ايمديـ ويدفمق إلم اهلل ورؽمقيمف : 

ـَ ؽَمٌِٝمقِم َأْدفُمق إلَِم اهللِّ  ٌَْح٣مَن اهللِّ َوََم٣م َأَٞم٣ْم َِم ٌََٔمٛمِل َوؽُم ـِ اسمي فَمعَم زَمِِمغَمٍة َأَٞم٣ْم َوََم

ىمكِمَ   .2 { اظْمُمْمِ
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٥مٍ  طَمغْمَ  ىُمٛمُتؿْ  }ووم٣مل سمٔم٣ملم: ـِ  َوسَمٛمَْٜمْقنَ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  سَمْٟمَُمُرونَ  يمِٙمٛمي٣مسِ  ُأطْمِرصَم٦ْم  ُأَمي  فَم

  .(1) {زم٣ِمهلليِ    َوسُم٠ْمَِمٛمُقنَ  اظمُْٛمَ٘مرِ 

ػ وسم٘مريؿ يمألَم٥م إذا وم٣مَم٦م زم٣ميمت٘مٙمٝمػ، إذا وم٣مَم٦م إَم٥م زمقـمٝمٖمتٜم٣م هذا سمممي

ٛمُ٘مؿْ  َويْمَتُ٘مـ )زم٣ميمدفمقة إلم اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم : ٥مٌ  َمر غْمِ  إلَِم  َيْدفُمقنَ  ُأَمي  َوَيْٟمَُمُرونَ  اخْلَ

ـِ  َوَيٛمَْٜمْقنَ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف    اظمُْْٖمٙمُِحقنَ  ُهؿُ  َوُأْويَمـئَِؽ  اظمُْٛمَ٘مرِ  فَم

اهلل َمـ أفمٓمؿ إفمام ل دم هذه احلٝم٣مة ايمدٞمٝم٣م ٓ يقصمد دم هذه إن ايمدفمقة إلم 

احلٝم٣مة أٞمٌؾ وٓ أفمٓمؿ وٓ أصمؾ َمـ أن يقـمػ اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم ايمٔمٌد دم ايمدفمقة 

ـْ  ( إلم ديٛمف هذا ؿمريؼ إٞمٌٝم٣مء ؿمريؼ ايمرؽمؾ طمغم اخلٙمؼ: ـُ  َوََم ًَ ـي وَمْقًٓ  َأضْم  َدفَم٣م ممر

ٛمِل ٣مَل َوومَ  َص٣محِل٣مً  َوفَمِٚمَؾ  اهلليِ  إلَِم  ـَ  إِٞمي ٙمِِٚمكَم(  َِم ًْ  اظمُْ

هم٣مظمًٙمؿ أهي٣م إضم٣ٌمب ص٣مضم٤م ومّمٝم٥م ص٣مضم٤م رؽم٣ميم٥م يٗمقل اهلل سم٣ٌمرك 

يمَِؽ وسمٔم٣ملم :)  ٥مً  صَمَٔمْٙمٛم٣َمىُمؿْ  َوىَمَذٰ  َوَيُ٘مقنَ  ايمٛمي٣مسِ  فَمعَم  ؾُمَٜمَداءَ  يمرَتُ٘مقُٞمقا َوؽَمًْم٣م ُأَمي

ؽُمقُل  إطمراصمؽ يمت٘مقن ؾمٜمٝمدا  َمٜمٚمتؽ إصٙمٝم٥م وأصؾ ئمٛمل( . ؾَمِٜمٝمًدا فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ايمري

 ، ويمذاقيمٝم٥مئفمعم ايمٛم٣مس همٝمج٤م فمٙمٝمٛم٣م أن ٞمحٚمؾ هّؿ ايمديـ دم ومٙمقزمٛم٣م وٞمًتُمٔمر اظمً

 ٓزمد يمٛم٣م زم٣ميمتّمحٝم٥م واظمج٣مهدة زم٣مظم٣مل وايمٛمٖمس يمٛمٌمة ديـ اهلل صمّؾ وفمال. 

وايمدافمٝم٥م أضمقج َم٣م ي٘مقن إلم سمٗمقيؿ ٞمٖمًف وَمٔم٣مجل٥م روضمف ومٌؾ أن يٗمدم فمعم 

ٗمقيؿ نمغمه يمذا ٞمخرج دم ؽمٌٝمؾ اهلل زمٛمٝم٥م إصالح ومٝم٣مدة ايمٛم٣مس وايمتِمدي يمٙمدفمقة يمت
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ايمٛمٖمس أوٓ ضمتك يٟميت ايمديـ دم ضمٝم٣مسمٛم٣م ويزداد َمٛمًقب اإليامن فمٛمدٞم٣م ويٗمقى يٗمٝمٛمٛم٣م 

شمؿ زمٔمد ذيمؽ ٞمدفمق نمغمٞم٣م، هم٣ميمِمح٣مزم٥م  ،فمعم اهلل وفمعم َم٣م فمٛمد اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم

ؿ روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ طمرصمقا َمـ زمٙمداهنؿ وسمرىمقا أزواصمٜمؿ وأوٓدهؿ وأَمقاهل

يمٛممم ديـ اهلل دم إرض وإلفمالء ىمٙمٚم٥م اهلل زهدوا دم ايمدٞمٝم٣م وأفمروقا فمـ 

ؾمٜمقاهت٣م ، أطمذوا َمـ ايمدٞمٝم٣م َم٣م ي٘مٖمل وسمرىمقا َم٣م يٙمٜمل ، ٞمٓمروا إيمٝمٜم٣م زمٔمكم أهن٣م هم٣مٞمٝم٥م 

وإلم أطمرة أهن٣م ايم٣ٌمومٝم٥م همخرزمقا ايمدٞمٝم٣م وفمٚمروا هب٣م أطمرة فمٛمده٣م أسمتٜمؿ ايمدٞمٝم٣م 

ٙمقه٣م، همٝمج٤م فمٙمٝمٛم٣م أن ٞمحذوا ضمذوهؿ وهل رانمٚم٥م أٞم٣مطم٦م فمٛمد أومداَمٜمؿ همرىم

فمٙمٝمٛم٣م أن ٞم٘مقن َمٔمٜمؿ إن ايمتُمٌف زم٣ميم٘مرام همالح وَمـ سمُمٌف زمٗمقم ضممم َمٔمٜمؿ واظمرء 

 َمع َمـ أضم٤م.
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 الثامه عشز نايالب
 (اهلل زمح٘)ٜٛضف ايهاْدًٖٟٛ  يًصٝخ زضاي١

 

اليىم العامل حال فيها يبني

فمعم َمٛمٜم٨م َمٛمحرف إن ضم٣مل ايمٔم٣ممل ايمٝمقم َمٛم٘م٤م 

يمٙمحٝم٣مة وَمٛمٕمٚمس همٝمام ٓ يرى اهلل زمف، همٗمد أصٌح ىم٤ًم اظم٣مل، وايمقؽم٣مئؾ اظم٣مدي٥م، 

واحلِمقل فمعم ايمٗمقة هدف اجلٚمٝمع ونم٣مي٥م احلٝم٣مة، وأصٌح إهم٣ًمد ايمٗمٝمؿ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، 

وإه٣مٞم٥م أفمامل اخلغم، وآؽمتٜمت٣مر زم٣ميمديـ وايمممئم٥م واإلنمراق دم اظمجقن وايمزٞمدوم٥م 

ايمٗمٙمقب َمـ ايمٖم٘مر واهلؿي إلصالح اإلٞم٣ًمن، وَمٔمرهم٥م ؾمٔم٣مرًا يمٙمحٝم٣مة، وطمٙم٦م 

ومٝمٚمتف ودوره، وَمٔمرهم٥م َم٠ًمويمٝم٣مت اظمًٙمؿ وضمدوده ايمتل يٛمحٌم همٝمٜم٣م ايمٛمج٣مح دم 

أطمرة، وأصٌح ايمٛم٣مس دم ؾُمٕمؾ ؾم٣منمؾ فمـ هذه إَمقر، وزمدأوا ئمدون 

 ايمقصقل إلم ايمٛمج٣مح وايمًٔم٣مدة زم٣مٕفمامل ايمِم٣محل٥م وايمٝمٗمكم أَمرًا َمًتحٝمال.

ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم زمٖمّمٙمف وَمٛمرف وىمرَمف، إطمقاٞمٛم٣م هلذا آصمتٜم٣مد  وومد وهمؼ اهلل

ايمٔم٣مرم يمٙمدفمقة، هم١مذا وذم ضمٗمف وفمرف ومدره، حتقيم٦م ايمٗمٙمقب َمـ ايم٣ٌمؿمؾ إلم احلؼ 

وايمٝمٗمكم، وسمٕمغم ايمٖم٘مر ايمّم٣مر زم٣ميمٖم٘مر ايمِمحٝمح، وأـمٜمر اهلل ٞمج٣مح إفمامل 

٣مم هبذا ايمٔمٚمؾ ايمِم٣محل٥م وشمامره٣م، إن اظمتٌمف وايمٖم٣مفمؾ هق اهلل، وإٞمام ُٞمْم٣ميم٤م ايمٗمٝم

ىمقؽمٝمٙم٥م ىم٤ًم، هم١من ىم٣من اجلٜمد صحٝمح٣م، هم١من اهلل ؽمٝمحقل زمػمىم٥م ايمدفم٣مء، 
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ايمْمرق ايمٖم٣مؽمدة وَم٣م يُمٝمع دم اظمجتٚمع َمـ فم٣مدات وسمٗم٣ميمٝمد َمٛمحرهم٥م، إلم ؿمرق 

  اخلغم وايمِمالح، ويِمحح اظم٣ًمر.

ٞمًٟمل اهلل سمٔم٣ملم أن يقهمٗمٛم٣م إلم ايمْمريؼ ايمِمحٝمح يمٙمجٜمد وايمًٔمل، وحيؾ 

دم ومٙمقزمٛم٣م، ويٚمتٔمٛم٣م زمثروة اإلطمالص، وي٘مُمػ يمٛم٣م ضمٗم٣مئؼ  ايمٝمٗمكم ايمراؽمخ يمٙم٘مٙمٚم٥م

ايمِمالة ويرزومٛم٣م اخلُمقع واخلّمقع همٝمٜم٣م، ويٚمٛمحٛم٣م ٞمقر ايمٔمٙمؿ وايمذىمر، ويٛمٔمؿ 

فمٙمٝمٛم٣م زمٟمطمالق إٞمٌٝم٣مء ويقهمٗمٛم٣م يمٙمٚمج٣مهدة ايمتل سم٘م٤ًم اهلداي٥م، وئمٖمق فمـ مجٝمع 

اب ايمرؾمد زٓسمٛم٣م، وطمْم٣مي٣مٞم٣م، وسمٗمِمغمٞم٣م دم ايمٔمٚمؾ زمٙمْمٖمف وىمرَمف وَمٛميف، ويٖمتح أزمق

واهلداي٥م، ٕهؾ ايمٔم٣ممل ىمٙمف، وجي٤م فمعم فمعم مجٝمع اإلطمقة ايمٔم٣مَمٙمكم دم اجلامفم٥م أن 

يقصٙمقا صمٜمقدهؿ وسمِمحٝمح ٞمٝم٣مهتؿ دم فمٚمٙمٜمؿ وَمٛمٜمجٜمؿ زم٣ميمٛمدم فمعم طمْم٣مي٣مهؿ 

 (.1)سم٣مئٌكم إلم اهلل، وسمًتٚمر هذه اجلٜمقد هٛم٣م ٞمًٟمل اهلل ايمٗمٌقل. 
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 الخاطع عشز نايالب
 (اهلل زمح٘)ف ايهاْدًٖٟٛ ٜٛض ايصٝخ َٔ أقٛاٍ

 

يف اإلميان واليمني

: إن اإلؽمالم ٓ يِمٙمح فمٚمٙمٝم٣م رمحه اهللقاٍ ايصٝخ ٜٛضف

دم فمٌمٞم٣م، صحٝمح أن ايمذهـ ايمذي سمٔمقد فمعم إطمذ، ىمٝمػ يٗمٌؾ ؿمريؼ ايمٔمْم٣مء، 

هم١مذا صمٔمٙمتٚمقه طم٣مؤم٣م ٕهقائ٘مؿ وأضمقايم٘مؿ، همال يٌٗمك ذيمؽ اإلؽمالم إؽمالَم٣م 

 هق ديـ صمديد َمـ صٝم٣منمت٘مؿ.ضمٗمٝمٗمٝم٣م، زمؾ 

أراد ؾمخِم٣م سمِمقير أؽمد فمعم صمًٚمف زم٣ميمقؾمؿ، همٙمام زمدأ ايمقاؾمؿ ايمقؾمؿ ؾمٔمر 

ايمُمخص زمقطمزة ايمقؾمؿ، همٗم٣مل يمٙمقاؾمؿ: َم٣مذا سمٔمٚمؾ؟ وم٣مل: أوع َذَٞم٤َم يمألؽمد، 

وم٣مل اسمرك ايمَذَٞم٤َم واصٛمع صقرة إؽمد زمدون َذَٞم٤َم، همؼمك ايمقاؾمؿ ايمَذَٞم٤َم، وزمدأ 

همٗم٣مل: َم٣مذا سمِمٛمع؟ وم٣مل: إذن، همٗم٣مل يمف: يِمقر َمـ صمًؿ إؽمد فمّمقا آطمر، 

 اسمرك إذن، أيٙمزم سمِمقير إذن ه٘مذا.

أهي٣م إطمقة أٞمتؿ سمٔمٚمٙمقن َمع اإلؽمالم، سمريدون أن حتٚمٙمقا صقرسمف ضم٤ًم 

ذووم٘مؿ وأضمقايم٘مؿ، ىمِمقرة ذيمؽ إؽمد، سمريدون ومْمع َم٣م ٓ يالئٚم٘مؿ، وضمذف 

 َم٣م ٓ يٛم٣مؽمٌ٘مؿ َمـ اإلؽمالم.

: إن إضم٘م٣مم ٙ ايٓكط١ شسحا َطتفٝطاٜٚكٍٛ يف َٛضع آخس ٖٚٛ ٜصسح ٖر

ايمديٛمٝم٥م ايمتل ئمٚمؾ هب٣م اظمًٙمٚمقن ايمٝمقم دم أي ؾمٔم٥ٌم َمـ ؾمٔم٤م احلٝم٣مة هل إضم٘م٣مم 
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ايمتل سم٠مشمر دم َمِم٣ميمح اظمًٙمٚمكم اظم٣ميمٝم٥م، أو سمْمٙم٤م َمٛمٜمؿ جمٜمقد صمًٚمل، همٝمِمٔم٤م 

فمٙمٝمٜمؿ ايمٔمٚمؾ هب٣م، همٝمٗمّمقن ضمٝم٣مهتؿ رنمؿ إيامهنؿ وافمتٗم٣مدهؿ زم٣مإلؽمالم ىمديـ 

 ذم َمع سمٔم٣ميمٝمؿ ديٛمٜمؿ.ي٘مقن ضمٝم٣مة سمتٛم٣م

ٌََجقِمر ىُمٛمي٣م ََمَع َٞمٌِٝمرٛم٣َم  فمـ صُمٛمُْدٍب  ياَمَن ايْم ْٚمٛم٣َم اإْلِ همِْتَٝم٣مًٞم٣م ضَمَزاِوَرَة، هَمَتَٔمٙمي

ُ٘مُؿ ايْمَٝمْقَم سَمَٔمٙميٚمُ  ْٚمٛم٣َم ايْمُٗمْرآَن هَمٛمَْزَداُد زمِِف إِياَمًٞم٣م، هَم١مِٞمي َؿ ايْمُٗمْرآَن، شُمؿي سَمَٔمٙمي ٌَْؾ َأْن َٞمَتَٔمٙمي قَن وَم

ياَمنِ ايمْ  ٌَْؾ اإْلِ وىم٣من ذيمؽ هق ايم٤ًٌم إؽم٣مد يمٔم٣مؿمٖم٥م ايمِمح٣مزم٥م ايم٘مرام ". ُٗمْرآَن وَم

وافمتٛم٣مئٜمؿ زمٟمضم٘م٣مم اهلل، اإليامٞمٝم٥م واضمؼماَمٜمؿ زم٣مإلؽمالم، وحمٌتٜمؿ يمٙمرؽمقل

ومتً٘مٜمؿ زمممئمتف، وافمتِم٣مَمٜمؿ زمحٌٙمف، هم١من ايمٔمٙمؿ وضمده ٓ ُيٕمٛمل إذ مل يٗمؼمن زمف 

 .اإليامن وزم٣مٓ اإليامن، وُيِمٌح هذا ايمٔمٙمؿ اظمجرد فمـ

جي٤م دم أول إَمر إطمّم٣مع ايمْمٌٝمٔم٥م يمإلؽمالم، وٓ يتحٗمؼ ذيمؽ إٓ زم٣ميمٝمٗمكم، 

زمٟمن اهلل سمٔم٣ملم هق ايمٗم٣مدر اظمْمٙمؼ، ويمف احل٘مؿ وإَمر ىمٙمف، وٓ يًتْمٝمع أضمد نمغمه، 

أن يي ويٛمٖمع، وأن آوْمراب واهلدم وايمٌٛم٣مء، وايمٖمقز وايمٖمُمؾ ٓ يٟميت َمـ 

زمٟمَمر اهلل سمٔم٣ملم وضم٘مٚمف، وإن اهلل سمٔم٣ملم حي٘مؿ إؾمٝم٣مء اظم٣مدي٥م وايمقؽم٣مئؾ، زمؾ 

ويمٙمًٖمر دم هذا ايمْمريؼ، جي٤م زم٣ميمٛمج٣مح وايمًٔم٣مدة إذا فمدٞم٣م إلم ؿمريؼ حمٚمد

احلِمقل فمعم شمروسمكم: ايمٝمٗمكم زم٣مهلل، واؽمتحّم٣مره دم ايمٗمٙم٤م، وايمٝمٗمكم زمٟمن ايمْمريؼ 

 َوؽَمٙميَؿ. فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ يمٛمزول رمح٥م اهلل وٞمٌمسمف هق ؿمريؼ حمٚمد َصعمي 

وهق يممح َمٔمٛمك اإليامن: يمٝمس اإليامن رمحه اهللٍ ايصٝخ ٜٛضفٚقا

وايمٝمٗمكم زم٣ميمٓمقاهر ضم٤ًم ايمٓمقاهر، زمؾ هق سمرؽمٝمخ اإليامن زمذات اهلل وصٖم٣مسمف 



  

 

 

 1جملد  – األمة سلف وفهه والسنة تابالك ضوء الست يف الصفات

322 

وايمٗمٝم٣مم زم٣مٕفمامل اظمْم٣مزمٗم٥م هلذا اإليامن، وايمٝمٗمكم زم٣مٕٞم٣ٌمء ايمقاردة فمـ هذه إفمامل، 

 ود ايمٓمقاهر واظمُم٣مهدات.

ردا فمعم ؽم٠مال وصمف وم٣مل ايمرؽمقل رمحه اهللٚقاٍ ايصٝخ ٜٛضف

ٍء إيِنر هَم٣مفِمٌؾ َذيمَِؽ نَمًداإيمٝمف، أطمػمىمؿ نمدا، همٛمزيم٦م أي٥م ـي يمًَِمْ َٓ سَمُٗمقيَم  *  َو

ٓي َأْن َيَُم٣مَء اهلليُ وأٞمتؿ سمٗمقيمقن ٞمٖمٔمؾ ىمذا، وؽمٛمٖمٔمؾ ىمذا وىمذا،  إِ
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وايمقاومع أٞم٘مؿ إذا أردسمؿ أن متقسمقا ٓ سمًتْمٝمٔمقن ذيمؽ، هم١من صٖم٥م اخلٙمؼ ٓ 

ٓ اخل٣ميمؼ، وإن اخلٙمؼ ىمٙمف سم٣مزمع وطم٣موع إلرادة اخل٣ميمؼ دم اظمقيمد يتِمػ هب٣م إ

 وايمٛمُمٟمة وايمٌٗم٣مء، ودم اظمقت، ودم ىمؾ أَمر َمـ أَمقر احلٝم٣مة.

إن اخلقف َمـ ايمٗمٛمٌٙم٥م ايمذري٥م ىمخقف رمحه اهللٚقاٍ ايصٝخ ٜٛضف

اظمممىمكم َمـ إصٛم٣مم ايمتل ىم٣مٞمقا يٛمحتقهن٣م زمٟميدهيؿ، هم١من ايمٗمٛمٌٙم٥م ايمذري٥م 

يٚمٙم٘مقهن٣م زمٝمد اهلل، وٓ حيدث زم٣ميمٗمٛمٌٙم٥م ايمذري٥م إٓ َم٣م أراد اهلل، وروم٣مب ايمذيـ 

 َِمٌْمَ  َُمْٙمُؽ  رِم  َأيَمْٝمَس  َي٣موَمْقمِ  وَم٣مَل  وَمْقَِمفِ  دِم  همِْرفَمْقنُ  َوَٞم٣مَدى ىم٣من همرفمقن يٗمقل: 

هَْن٣َمرُ  َوَهِذهِ  ْٕ ِري ا ـْ  جَتْ تِل َِم وَن  َأهَماَل  حَتْ ٌٌِْمُ . ويم٘مـ اهلل سمٔم٣ملم صمٔمؾ (1)سُم

 ؽم٣ٌٌم يمٕمرومف وهالىمف. هذه إهن٣مر

إن ايمٛمج٣مح وايمٖمقز، واخلٝم٥ٌم واهلزيٚم٥م ٓ رمحه اهللٚقاٍ ايصٝخ ٜٛضف

سمٛمْمٌؼ إٓ فمعم َم٣م زمداطمؾ اإلٞم٣ًمن وٓ صٙم٥م يمٙمٛمج٣مح واخلنان زم٣مخلرائط واظمٓم٣مهر 

اخل٣مرصمٝم٥م، وإن شمروة اإلٞم٣ًمن ايمداطمٙمٝم٥م هل اإليامن وأفماميمف، هم١مذا صٙمح يٗمكم 

ف ىمت٤م اهلل يمف ايمٛمج٣مح ايمداطمقم، َمٜمام ىم٣مٞم٦م إَمقر اإلٞم٣ًمن وأفماميمف ايمِم٣مدرة َمٛم

 ايمٓم٣مهرة.
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حي٤ًم اإلٞم٣ًمن أن احلٗمقل واحلدائؼ هل رمحه اهللٚقاٍ ايصٝخ ٜٛضف

ايمتل سمٗمقم هب٣م احلٝم٣مة، ويم٘مـ اهلل سمٔم٣ملم أهٙمؽ ومقم ؽمٌٟم رنمؿ ىمثرة زم٣ًمسمٝمٛمٜم٣م 

 . َواٍد نَمغْمِ ِذي َزْرعٍ وضمدائٗمٜم٣م، ورزمك إؽمامفمٝمؾ دم 

قم ي٠مَمـ زم٣مجلٝمش وومقة ايمًالح، ويم٘مـ اهلل أهٙمؽ أزمره٥م َمع إن ايمٔم٣ممل  ايمٝم 

صمٝمُمف اجل٣ٌمر زمْمٝمقر صٕمغمة، وىمذيمؽ سمٛمٖمل اظمٔمجزات يٗمكم ايمٛم٣مس 

 .زم٣ميمٓمقاهر.
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 العشزون نايالب
 (اهلل زمح٘)إْعاّ احلطٔ ايهاْدًٖٟٛ  ايصٝخ َٔ أقٛاٍ

 

يف اإلميان واليمني

يمقوم٦م ومٙمٝمؾ، واطمت٣مر يمٛم٣م ومّم٣مء احلٝم٣مة  طمٙمٗمٛم٣م دم ايمدٞمٝم٣م، وزمٔمثٛم٣م إن اهلل     

 اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، وايمْمريؼ ايمذي اطمت٣مره اهلل يمٛم٣م هق اإلؽمالم، وهق اظمٗمٌقل فمٛمد اهلل سمٔم٣مرم. 

 "َمًٙمام  "هبذه ايمِمٖم٣مت دم ؾمٔم٤م احلٝم٣مة اظمختٙمٖم٥م يًٚمل  هم١مذا متًؽ اإلٞم٣ًمن

وأي ؿمريؼ آطمر خيت٣مره اإلٞم٣ًمن حلٝم٣مسمف، نمغم  وهذه هل احلٝم٣مة اظمْمٙمقزم٥م فمٛمد اهلل 

.اإلؽمالم، همٕمغم َمٗمٌقل فمٛمد اهلل 

وزمٚمٗمدار ومقة اإليامن، سم٘مقن إفمامل ص٣مهمٝم٥م، وزمٗمقة صٖم٣مء ايمٔم٣ٌمدات سم٘مقن 

٣مء اظمٔم٣مَمالت سم٘مقن اظمٔم٣مذات ؿم٣مهرة، وزمٗمدر اظمٔم٣مَمالت ص٣مهمٝم٥م، وزمٚمٗمدار صٖم

سم٘مقن إطمالق ايمرهمٝمٔم٥م احلًٛم٥م ،ؿمٜم٣مرة اظمٔم٣مذات

وسم٘مقن ضمٝم٣مسمف ايمدٞمٝمقي٥م ؽمٜمٙم٥م ، وزمٗمقة هذه ايمِمٖم٣مت ي٘مقن إؽمالم ايمٔمٌد ومقي٣م

صمدًا وهمٝمٜم٣م ايمًٔم٣مدة
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، وزم٣ميمدفمقة  أفمْم٣مٞم٣م اجلٜمد، وهذا اجلٜمد يًٚمل ايمدفمقة إرم اهلل اهلل 

 يٗمقي اإليامن، وزمٗمقة اإليامن سمِمٙمح مجٝمع ؾمٔم٤م احلٝم٣مة. 

ذه٣مزمٛم٣م زمٟمواَمر اهلل دم طمٙمٗمف ايمّمٔمٖم٣مء، وإذا ومٚمٛم٣م هبذه إواَمر 

َمٛمٜم٨م صحٝمح يتٗمقى اإليامن، وهذا َمٛمٜم٨م إَم٥م، هم٘مؾ واضمد ىم٣من يدطمؾ دم  فمعم

 ةاإلؽمالم ىم٣من يُمٔمر زمٟمن هذه َمًئقيمٝمتف، َم٣م دام دم هذه احلٝم٣م
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 احلادي والعشزون نايالب
 

يف اإلميان واليمني

لحلثلةلشإلنس ن

 يٚمٙم٘مف َمـ إؾمٝم٣مء ايمٓم٣مهري٥م ٓ سمٌٛمك فمعم َم٣م

  ؽمٝمد ايم٘مقٞمكم حمٚمد ، وزمٔم٧م يمف اهلل صمؾ صماليمف طمٙمؼ اإلٞم٣ًمن وىمرَمف( ،)

ـِ  ؽَمْٜمؾِ  يمٝمقوح يمف ايمتِمقر ايمِمحٝمح حلٝمثٝم٥م اإلٞم٣ًمن، همٔمـ ٣مفمدير  ؽَمْٔمدٍ  زم ًي  ايم

()  اهللي  َرؽُمقل وَم٣مَل : وَم٣مَل () : ْْٞمَٝم٣م ىَم٣مَٞم٦م يَمق  زَمُٔمقَو٥مٍ  صَمٛم٣َمَح  اهللي فِمٛمَْد  سَمْٔمِدُل  ايمدُّ

زَم٥مَ  َِمٛمْٜم٣م ىَم٣مهمًِرا ؽَمَٗمك ََم٣م ـٌ  ضمدي٧ٌم : َووم٣مَل  ايمؼمَمذي، رواه ََم٣مءٍ  َذْ  .صحٝمٌح  ضمً

..همال  وومٝمٚمتٜم٣م إؾمٝم٣مء َمـ متٙم٘مقن َم٣م زم٘مثرة ٓ سمت٘مقن ضمٝمثٝم٣مسم٘مؿ أن أي:

 زم٘مثرة ايمٔمٗم٣مرات واظمٙم٘مٝم٣مت وٓ زم٣مظمٛم٣مص٤م وايمٔمٜمدات. ٞم٣ًمن ىمٌغماً يِمٌح آ

 .زمؾ سمٗمقم فمعم اإليامن . همحٝمثٝم٥م آٞم٣ًمن ٓ سمٗمقم فمعم ايمتج٣مرة وٓ فمعم ايمزرافم٥م

ىم٣مٞم٦م احلٝمثٝم٥م سمٗمقم زم٣مظم٣مل يم٘م٣من وم٣مرون ذا ضمٝمثٝم٥م وَمٗم٣مم  ٙمق. هموآفمامل ايمِم٣محل٥م.

 فمٛمد اهلل صمؾ صماليمف.

  ًي٣م وم٣مرون يمٕمّم٤م فمٙمٝمؽ ووم٣مل ـ َمـ فم٣مَم٥م ايمٛم٣مس زم ايمٝمقم يمق ٞم٣مدي٦م إٞم٣ًمٞم٣م همٗمغما

 .آؽمؿهٛمتٛمل هبذا أٗمد يم
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 ويمق .. هٙمٜم٣مأىم٣مٞم٦م احلٝمثٝم٥م وايمقصم٣مه٥م سمٗمقم فمعم ايمزرافم٥م يم٘م٣من ومقم ؽمٌٟم  ويمق

ويمق ىم٣مٞم٦م .ىم٣مٞم٦م سمٗمقم زم٤ًٌم اظمٙمؽ واحل٘مؿ يم٘م٣مٞم٦م يمٖمرفمقن وايمٛمٚمرود.

 ويمق ىم٣مٞم٦م زم٣ميمِمٛم٣مفم٥م. زم٣ميمتج٣مرة يم٘م٣مٞم٦م يمٗمقم ؾمٔمٝم٤م فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم.

 .ايمِم٣محل٥م سمٌٛمك ضمٝمثٝم٥م اإلٞم٣ًمن فمعم اإليامن وإفمامل.ويم٘مـ يم٘م٣مٞم٦م يمٗمقم شمٚمقد.

 .ووح اهلل يمٛم٣م ذيمؽ ىمٙمف دم ايمٗمرآن اظمجٝمد. وايمٗمرآن اظمجٝمد هق ىمت٣مب اهلداي٥م . 

 ايمٓم٣مهري٥م ٓ سمٔمْمل  .هم٣مٕؾمٝم٣مءؾمٝم٣مء ايمٓم٣مهري٥م.ضمٝمثٝم٥م آٞم٣ًمن فمعم إ ٓ سمٌٛمك

 ايمٗمقة يمِم٣مضمٌٜم٣م وٓ سمٔمْمٝمف ايمْمٚمٟمٞمٝمٛم٥م.

 ٕىمٙمام ازددت مجٔم٣م هلذه آؾمٝم٣مء . وؾمٝم٣مء ايمٓم٣مهري٥م يمٝمس هل٣م ضمٝمثٝم٥م.ىمؾ ا

 ازددت ومٙم٥م دم ضمٝمثٝمتؽ.

 .ىمٙمام زادت فمٛمدك إؾمٝم٣مء ؽمتزداد فمٛمدك اهلٚمقم 

  مل سم٘مـ ؽم٣مزمٗم٣م إؾمٝم٣مء هبذه ايم٘مثرة ايمتل ٞمراه٣م ايمٝمقم يمذيمؽ ٞمرى اإلٞم٣ًمن

 َمٜمٚمقَم٣م ايمٝمقم ىمام مل ي٘مـ يقَم٣م ىمذيمؽ.

 صٌح آٞم٣ًمن زمال أظم٣مذا  ،يُمٜمد زمذيمؽ داً اذا وومٔم٦م صمريٚم٥م ومتؾ همٙمـ جتد ؾم٣مه

 ومٝمٚم٥م ؾمٝم٣مء ايمتل ٓ ضمٝمثٝم٥م هل٣م وَٓمـ إ ٞمف مجع ىمثغماً أومٝمٚم٥م وايم٤ًٌم هق  ضمٝمثٝم٥م وٓ

 ىمؿ يٚمقت َمـ ايمٛم٣مس ايمٝمقم ويم٘مـ ٓ زم٣مىمل هلؿ وٓ ؽم٣مئؾ فمٛمٜمؿ. هل٣م..

 يمػ صح٣ميبأصح٣مزمف اظمئ٥م وايمٔمممون أؽمٝمد ايم٘مقٞمكم صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ و، 

ومٝمٚم٥م زمام  ي ٓ ي٘مقن ذاأ ايمٓم٣مهري٥م ) زم٣مٕؾمٝم٣مءٞم٣ًمن ٓ يٌٛمك ن اإلٟمزم فمٙمٚمقٞم٣م درؽم٣مً 

 ( ويم٘مٛمف يٗمٝمؿ زمام دم داطمٙمف َمـ آؾمٝم٣مء. يٚمٙم٘مف َمـ َم٣مل وصم٣مه وَمٛمِم٤م وؽمٙمْم٣من
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  فمامل ن ومٝمٚم٥م آٞم٣ًمن سم٘مقن زم٣مإليامن وإأن ذىمر آي٥م دم ايمٗمرأىمثر َمـ َمئ٥م أدم

 ايمِم٣محل٥م.

  ًمت٣مَم٣م ىمٚمثؾ . زمدا.أل يٚمٙم٘مٜم٣م اخل٣مرصمٝم٥م ايمت زم٣مٕؾمٝم٣مء ٓ يِمٌح اإلٞم٣ًمن ىمٌغما

و ذا ضمٝمثٝم٥م أىمٌغما  رهمٙمـ يِمٌح احلام، َمـ ايمذه٤م اخل٣ميمص  ٣ماحلامر يمقمحٙمتف َمٛم

 وؽمٝمٌٗمك مح٣مرا ىمام ىم٣من.

  ومًؿ زم٣مهلل ايمٔمٓمٝمؿ يمـ يِمٌح اإلٞم٣ًمن ىمٌغما زم٣مٕؾمٝم٣مء اخل٣مرصمٝم٥م ايمتل أىمذيمؽ

 ضمتك خيرج ايمممك َمـ ومٙمٌف ويدطمؾ ايمتقضمٝمد إيمٝمف.. جيٚمٔمٜم٣م ويٚمتٙم٘مٜم٣م.

 طمرج ايمممك وايم٘مٖمر َمـ ومٙمٌف ودطمؾ همٝمف سمقضمٝمد اهلل صمؾ صماليمف وضمًـ  هم٣مذا

 فم٣ٌمدسمف هٛم٣ميمؽ يِمٌح ىمٌغما ذا ضمٝمثٝم٥م وومٝمٚم٥م ويمق مل يٚمٙمؽ دره٣م وٓ داٞمٗم٣م.
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 يف  اإلميان واليمني والخىكل 

 :وم٣مل  فمـ أيب زم٘مر ايمِمديؼٚايصدٜل يف ايغاز حلبٝب حمُد ا 

٦َم  :ايمٕم٣مروأٞم٣م دم   ومٙم٦م يمٙمٛمٌل َٞم٣م حَتْ يَمْق َأني َأضَمَدُهْؿ َٞمَٓمَر إلَِم وَمَدََمْٝمِف ٕزَْمٌَمَ

. ودم "َي٣م َأزَم٣م زَمْ٘مٍر ََم٣م ـَمٛمَُّؽ زم٣ِمشْمٛمكَْمِ اهلليُ شَم٣ميمُِثُٜماَم ؟ " :()وَمَدََمْٝمِف، هَمَٗم٣مَل ايمٛميٌِلُّ 

 (.1أطمرصمف ايمٌخ٣مري) ش اؽم٘م٦م ي٣م أزم٣م زم٘مر، اشمٛم٣من اهلل شم٣ميمثٜمام» رواي٥م: 

ُه اهللُ إِٓي  }: ؾ احلؼ فمز وصمؾ ذيمؽ دم ومقيمف سمٔم٣ملموومد ؽمج     وُه هَمَٗمْد َٞمٌَمَ سَمٛمٌُمُ

ـَ  إِْذ َأطْمَرصَمُف  ٣م إِذْ  اشْمٛمَكْمِ  شَم٣ميِنَ  ىَمَٖمُروا ايميِذي َزنْ  َٓ  يمَِِم٣مضِمٌِفِ  َيُٗمقُل  إِذْ  ايْمَٕم٣مرِ  دِم  مُهَ  إِني  حَتْ

ْ  زمُِجٛمُقدٍ  َدهُ َوَأيي  فَمَٙمْٝمفِ  ؽَم٘مِٝمٛمََتفُ  اهللُ هَمَٟمْٞمَزَل  ََمَٔمٛم٣َم اهللَ ـَ ىَمَٖمُروا سمَ  ملي َرْوَه٣م َوصَمَٔمَؾ ىَمٙمَِٚم٥َم ايميِذي

ْٖمعَم َوىَمٙمَِٚم٥ُم اهللِ ِهَل ايْمُٔمْٙمَٝم٣م َواهللُ فَمِزيٌز ضَم٘مِٝمؿٌ  ًُّ { ايم

َع األعسابٞ ()ايٓيب قص١  

ُف نَمَزا ََمعَ  ٌِْد اهلليِ َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْٜماَم َأطْمػَمَ َأٞمي ـَ فَم ٌََؾ   َرؽُمقِل اهلليِ فمـ صَم٣مزمَِر زْم وِم

 وَمَٖمَؾ ََمَٔمُف هَمَٟمْدَرىَمْتُٜمْؿ ايْمَٗم٣مئَِٙم٥ُم دِم َواٍد ىَمثغِِم ايْمِٔمَّمـ٣مهِ   َٞمْجٍد هَمَٙمامي وَمَٖمَؾ َرؽُمقُل اهلليِ

َجِر هَمٛمَـَزَل َرؽُمـقُل اهلليِ   هَمٛمََزَل َرؽُمقُل اهلليِ َتٓمِٙمُّقَن زم٣ِميمُمي ًْ َق ايمٛمي٣مُس َي  ()َوسَمَٖمري
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٦َم ؽَمٚمُ  ٣م ؽَمْٝمَٖمُف َوٞمِْٚمٛم٣َم َٞمْقََم٥ًم هَم١مَِذا حَتْ َؼ هِبَ َيـْدفُمقَٞم٣م َوإَِذا فِمٛمْـَدُه   َرؽُمـقُل اهلليَِرٍة َوفَمٙمي

َط فَمقَمي ؽَمْٝمِٖمل َوَأَٞم٣م َٞم٣مئٌِؿ هَم٣مؽْمـَتْٝمَٗمْٓم٦ُم َوُهـَق دِم َيـِدِه  ":هَمَٗم٣مَل  َأفْمَرايِبٌّ  إِني َهَذا اطْمؼَمَ

ـْ َيْٚمٛمَُٔمَؽ َِمٛمرل ٌُْف َوصَمَٙمَس  َصْٙمًت٣م هَمَٗم٣مَل ََم   .َُمتيَٖمٌؼ فَمَٙمْٝمفِ  " هَمُٗمْٙم٦ُم اهلليُ شَماَلشًم٣م َومَلْ ُئَم٣موِم

وَم٣مِع،ىُمٛمي٣م ََمَع َرؽُمقِل اهلل فَمعَم  هَم١مَِذا َأسَمْٝمٛم٣َم زمَذاِت ايمرر

ـَ اظُممْمـىمكَم َوؽَمـٝمُػ ؾَمَجَرٍة ـَمٙمِٝمَٙم٥ٍم سَمَرىْمٛم٣َمَه٣م يمرؽمقل اهلل  همجـ٣مء َرصُمـٌؾ َِمـ

َجَرِة هَم٣مطْمؼَمؿَمُف،َرؽُمقل اهلل ٌؼ زم٣ميمُمي ٣مهُمٛمِل هَمَٗم٣مَل: َمَٔمٙمي  هَمَٗم٣مَل  " َٓ  " ؟ وَم٣مَل: خَتَ

ـْ َيْٚمٛمَُٔمَؽ َِمٛمرل؟ ":  ." اهلل ": وَم٣مَل  "هَمَٚم

ـْ َيْٚمٛمَُٔمَؽ َِمٛمرل؟ وَم٣مَل:  وَمـ٣مَل: ََم

َٗمَط ايمًٝم .وَم٣مَل:" اهللُ" ًَ ـْ َيدِه،هَم ْٝمَػ،هَمٟمطَمَذ رؽمقُل اهلل ُػ َِم ًي  "هَمَٗم٣مَل: ايم

ـْ َيْٚمٛمَُٔمَؽ َمٛمل ـْ طَمغَم آطِمٍذ. هَمَٗم٣مَل: ." ؟ ََم سَمُْمَٜمُد أْن ٓ إيمـَف إٓي اهلل  "هَمَٗم٣مَل: ىُم

َوَٓ َأىُمـقَن ََمـَع  َويَم٘مٛمرل ُأفَم٣مِهُدَك أْن ٓ ُأوَم٣مسمَِٙمَؽ، َٓ، وَم٣مَل: "؟ َوَأينر َرؽُمقل اهلل

ـْ فمٛمْـد طَمـغْمِ  هَمَٗم٣مَل: هَمَٟمسَمك أْصَح٣مزَمُف، هَمَخعمي ؽَمٌٝمَٙمُف، َٗم٣مسمُِٙمقَٞمَؽ،يُ  وَمقمٍ  صمئـُتُ٘مْؿ َِمـ

 ايمٛمي٣مسِ 

اِرىر وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهلليِو ـْ مَتِٝمٍؿ ايمدي ـي َهَذا إََْمـُر "َيُٗمقُل:فَم ٌُْٙمَٕم يَمَٝم

                                                 



  

 

 

 1جملد  – األمة سلف وفهه والسنة تابالك ضوء الست يف الصفات

332 

ُك اهلليُ ْٝمُؾ َوايمٛميَٜم٣مُر َوٓ َيؼْمُ ـَ  زَمْٝم٦َم ََمَدٍر َوٓ َوزَمٍر إِٓ َأْدطَمَٙمُف اهلليُ َهَذا ََم٣م زَمَٙمَغ ايمٙمي ي ايمدر

ا ُئِمزُّ اهلليُ زمِِف اإِلؽْماَلَم َوُذًٓ ُيِذلُّ اهلليُ زمِِف ايْمُ٘مْٖمَر  زمِِٔمزر فَمِزيٍز،َأْو زمُِذلر َذيمِٝمٍؾ فِمزًّ

عًُٝٗا ايطالّق٠ٛ ٜكني ايٓيب ٚاخلًٌٝ 
ٌُٛم٣َم اهللُ َوٞمِْٔمـَؿ ايمَقىمِٝمـُؾ  : اهلل فمٛمٜمام وم٣ملفمـ فمٌد اهلل زمـ فم٣ٌمس ريض ًْ ـ٣م  :ضَم وَم٣مهَلَ

ـٌد  ٣م حُمَٚمي اَلُم ضِمكَم ُأيْمِٗمل دِم ايمٛمي٣مِر ، َووَم٣مهَلَ ًي ضِمـكَم وَمـ٣ميُمقا : ) إِني ()إزِْمَراِهٝمُؿ فَمَٙمْٝمِف ايم

 ٌُ ـ ًْ ٛم٣َم اهلليُ َوٞمِْٔمـَؿ ايمٛمي٣مَس وَمْد مَجَُٔمقا يَمُ٘مْؿ هَم٣مطْمَُمـْقُهْؿ هَمـَزاَدُهْؿ إِياَمٞمـ٣ًم َووَمـ٣ميُمقا ضَم

ايْمَقىمِٝمُؾ (
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ٌي٣مٍس وَم٣مَل: ىَم٣مَن آطِمَر وَمْقِل إزِْمَراِهٝمَؿ ضِمـكَم ُأيْمِٗمـَل دِم  ـِ فَم ـِ ازْم ودم رواي٥م يمف فَم

ٌَِل اهلليُ َوٞمِْٔمَؿ ايْمَقىمِٝمُؾ  ًْ  .ايمٛمي٣مِر: ضَم

ذا َووَمْٔمـُتْؿ دِم إََْمـِر ومـ٣مل: إِ  وفمـ أيب هريـرة ريض اهلل فمٛمـف أن ايمٛمٌـل 

ٌُٛم٣م اهلل َوٞمِْٔمَؿ ايمَقىمِٝمُؾ  ًْ  ايمَٔمٓمِٝمِؿ هَمُٗمقيمقا: ضَم

شَمُٜمْؿ َأني ايمٛميٌِـلي  ُف ضَمدي ـِ ََم٣ميمٍِؽ، َأٞمي ـْ فَمْقِف زْم ، هَمَٗمـ٣مَل ـَوَمّمـ وفَم ك زَمـكْمَ َرصُمَٙمـكْمِ

ٌَِل اهلليُ َوٞمِٔمْ  ًْ إِني اهلليَ َيُٙمقُم فَمعَم  ":َؿ ايْمَقىمِٝمُؾ. هَمَٗم٣مَل ايمٛميٌِلُّ اظمَْْٗميِضُّ فَمَٙمْٝمِف ظمَي٣م َأْدزَمَر: ضَم

ـٌَِل اهلليُ َوٞمِْٔمـَؿ  ًْ ٌَـَؽ َأَْمـٌر هَمُٗمـْؾ ضَم ـْ فَمَٙمْٝمَؽ زمِـ٣ميْمَ٘مْٝمِس، هَمـ١مَِذا نَمَٙم
ايْمَٔمْجِز، َويَم٘مِ

ايْمَقىمِٝمُؾ 

ىَمْٝمَػ َأيِب ؽَمِٔمٝمٍد اخلدري ريض اهلل فمٛمف وَم٣مَل : وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ وفمـ

َأْٞمَٔمُؿ َوَص٣مضِم٤ُم ايمَٗمْرِن وَمِد ايمَتَٗمَؿ ايمَٗمْرَن َواؽْمَتَٚمَع اإِلْذَن ََمَتك ُي٠ْمََمُر زم٣ِميمٛميْٖمِخ هَمَٝمٛمُْٖمُخ 

ٌُٛم٣َم اهلليُ َوٞمِْٔمَؿ فَمعَم َأْصَح٣مِب ايمٛميٌِلر ، هَمَ٘مَٟمني َذيمَِؽ شَمُٗمَؾ  ًْ ْؿ : وُمقيُمقا : ضَم هَمَٗم٣مَل هَلُ
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ْٙمٛم٣َمايمَقىمِٝمُؾ ، فَمعَم اهللِ سمَ  َقىمي

ْٚمَٔم٣مِن وَم٣مَل َأْصـَح٣مُب َُمقؽَمـك عًٝ٘ ايطالّٜكني َٛض٢   هَمَٙمامي سَمَراَءى اجْلَ

ْب  ـِ * هَمَٟمْوضَمْٝمٛمَـ٣م إلَِم َُمقؽَمـك َأِن ارْضِ ٣م ظمَُْدَرىُمقَن* وَم٣مَل ىَمالي إِني ََمِٔمَل َريبر ؽَمـَٝمْٜمِدي إِٞمي

ٌَْحَر هَم٣مْٞمَٖمَٙمَؼ هَمَ٘م٣مَن ىُمؾُّ همِ  ـَ * ْرٍق ىَم٣ميمْميْقِد ايْمَٔمٓمِٝمِؿ * زمَِٔمَِم٣مَك ايْم طَمِري ْٔ َوَأْزيَمْٖمٛم٣َم شَمؿي ا

ـْ ََمَٔمُف َأمْجَِٔمكَم * شُمؿي َأنْمَروْمٛم٣َم  ـَ َوَأْٞمَجْٝمٛم٣َم َُمقؽَمك َوََم طَمِري ْٔ َيـ٥ًم ا َٔ * إِني دِم َذيمِـَؽ 

ضِمٝمؿُ  َق ايْمَٔمِزيُز ايمري َؽ هَلُ  .(0)َوََم٣م ىَم٣مَن َأىْمَثُرُهْؿ َُم٠ْمَِمٛمكَِم * َوإِني َرزمي

ـْ فَم٣مئَُِم٥َم َريِضَ اهلليُ فَمٛمَْٜم٣م ٜكني ايصدٜل أبٛ بهس  فَم

َي زم٣ِميمٛميٌِلر  ٣مُس وَم٣ميَم٦ْم: ظَمي٣م ُأْهِ ُث ايمٛمـي ٌََح َيَتَحـدي وَْمٍَمـ َأْصـ ْٕ ـِجِد ا ًْ إلَِم اظْمَ

وُمقُه، َوؽَمـِٚمُٔمقا ـْ ىَم٣مَن آََمٛمُقا زمِـِف َوَصـدي زمِـَذيمَِؽ إلَِم َأيِب  زمَِذيمَِؽ ، هَم٣مْرسَمدي َٞم٣مٌس هَمَٚم

ْٝمَٙمـ٥َم  َي زمِـِف ايمٙمي ُف ُأْهِ زَمْ٘مٍر َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْف، هَمَٗم٣ميُمقا: َهْؾ يَمَؽ إلَِم َص٣مضِمٌَِؽ َيْزفُمُؿ َأٞمي

ـْ ىَم٣مَن وَم٣مَل َذيمِـَؽ 
إلَِم زَمْٝم٦ِم اظْمَْٗمِدِس، وَم٣مَل: َأَو وَم٣مَل َذيمَِؽ ؟ وَم٣ميُمقا: َٞمَٔمْؿ، وَم٣مَل: يَمئِ

ٌَْؾ َأْن يَمَٗمْد َصَدَق، وَم٣ميُمق ْٝمَٙم٥َم إلَِم زَمْٝم٦ِم اظْمَْٗمِدِس َوصَم٣مَء وَم ُف َذَه٤َم ايمٙمي وُمُف َأٞمي ا: َأَو سُمَِمدر
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اَمِء  ًي وُمُف زمَِخػَمِ ايم ـْ َذيمَِؽ ُأَصدر وُمُف همِٝماَم ُهَق َأزْمَٔمُد َِم َُصدر َٕ ُيِْمٌَِح ؟ وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ، إيِنر 

يَؼ ( دِم نَمْدَوٍة َأْو َرْوضَم٥ٍم، هَمٙمَِذيمَِؽ ؽُمَٚملي َأزُمق در  زَمْ٘مٍر ايمِمر

 -ريض اهلل فمـٛمٜمام -فمــ ازمــ فمٌـ٣مسٜكني عهاش١ بٔ حمصٔ 

َهٝمُط،وَم٣مَل رؽمقُل اهلل وَم٣مَل:  فُمِرَو٦ْم فَمـقَمي إََُمـُؿ ، هَمَرأْيـ٦ُم ايمٛميٌـّل وََمَٔمـُف ايمـرُّ

صُمالِن، صُمُؾ َوايمري رم ؽَمـَقاٌد فَمٓمـٝمٌؿ  وايمٛمٌلي يَمْٝمَس ََمَٔمُف َأضَمـٌد إِْذ ُرهمِـعَ  وايمٛمٌل َوََمَٔمُف ايمري

تِــل همٗمٝمــَؾ رِم: ـُـْؿ ُأَمي ـِ اْٞمُٓمــْر إلَِم إهُُمــِؼ، َهــَذا َُمقؽَمــك َووَمقَُمــُف، هَمَٓمٛمَٛمْــ٦ُم َأهني  ويم٘مــ

 هَمـ١مَِذا ؽَمـَقاٌد فَمٓمـٝمٌؿ، اْٞمُٓمْر إلَِم إهُمِؼ أطَمـِر، همٗمٝمَؾ رم: فَمٓمِٝمٌؿ،ؽَمقاٌد  هَم١مِذا هَمٛمََٓمرُت 

ٌْٔمُ  همٗمٝمَؾ رِم: ُتَؽ َوََمَٔمُٜمْؿ ؽَم ٣مٍب وٓ فَمـَذاٍب  قنَ هِذِه ُأَمي ًَ أيمٖم٣ًم َيْدطُمُٙمقَن اجَلٛمي٥َم زمَِٕمغِم ضِم

ـَ َيـْدطُمُٙمقَن اجَلٛميـ٥َم زمَِٕمـغْمِ  ،" شُمؿي هَنََض هَمدطَمَؾ ََمٛمِْزيَمُف هَمَخ٣مَض ايمٛمي٣مُس دم ُأويمئَؽ ايميِذي

٣مٍب وٓ فَمَذاٍب، ًَ ـَ َصـِحٌقا رؽمـقَل اهلل هَمَٗمـ٣مَل زَمْٔمُّمـُٜمْؿ: ضِم ُٜمـْؿ ايميـذي هَمَٙمَٔمٙمي

ىُمقا زم٣ِمهلل ؾَمٝمئ٣مً  زمْٔمُّمُٜمْؿ: َووم٣مَل  ـَ ُويمُِدوا دم اإِلؽْمالِم هَمَٙمْؿ ُيمْمِ ُٜمْؿ ايميِذي وَذىَمُروا  -هَمَٙمَٔمٙمي

 "ََمـ٣م ايميـِذي خَتُقُوـقَن همِٝمـِف ؟ "هَمَٗمـ٣مَل: هَمَخرَج فَمَٙمـْٝمِٜمْؿ رؽمـقُل اهلل -أؾمَٝم٣مءَ 

ـَ َٓ  وُه همٗم٣مَل: ُهُؿ ايميِذي ـؼَموُمقنَ َيْروُمقَن  هَمَٟمطْمػَمُ ًْ ونَ وَ  ،َوٓ َي ُ ِـْؿ  ،ٓ َيَتَْمـغمي وفَمـعَم َرهبر

ُٙمقن ، "َيَتقىمي ـٍ ـُ حمِم ٣مؾَم٥ُم ازم  "هَمَٗمـ٣مَل: اْدُع اهلل أْن جَئَْمٙمٛمـل َِمـٛمُْٜمْؿ، هَمَٗم٣مَل: همٗم٣مَم فُم٘مي

ٌََٗمَؽ  "هَمَٗم٣مَل: اْدُع اهللَ أْن جَئَْمٙمٛمِل َِمٛمُْٜمْؿ، شُمؿي وَم٣مَم َرصُمٌؾ آطَمُر، هَمَٗم٣مَل: " أْٞم٦َم َِمٛمُْٜمؿْ  ؽَم

٣مؾَم  ٣م فُم٘مي  َُمتيَٖمٌؼ فَمَٙمٝمفِ " ٥مُ هِبَ
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ـٍ ايّمِذي وَمـ٣مَل يمَِرؽُمـقِل اهللِّ ـُ حِمَِْم ضِمـكَم وَمـ٣مَل َوفُمّ٘م٣مؾَم٥ُم زْم

ٌَـْدِر َرؽُمقُل اهللِّ ـْ ُأَّمتِل فَمعَم ُصـقَرِة ايْمَٗمَٚمـِر يَمْٝمَٙمـ٥َم ايْم ٌُْٔمقَن َأيْمًٖم٣م َِم ٛم٥َّم ؽَم َيْدطُمُؾ اجْلَ

َٔمَٙمٛمِل َِمٛمُْٜمْؿ وَم٣مَل إّٞمؽ َِمٛمُْٜمْؿ َأْو ايمّٙمُٜمّؿ اصْمَٔمْٙمـُف َِمـٛمُْٜمْؿ  وَم٣مَل َي٣م َرؽُمقَل اهللِّ: ُاْدُع اهللَّ َأْن جَيْ

ـْ  " َْٞمَِم٣مرِ  ، هَمَٗم٣مَم َرصُمٌؾ َِم ْٕ َٔمَٙمٛمِل َِمٛمُْٜمْؿ هَمَٗمـ٣مَل:  ،ا هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللِّ ُاْدُع اهللَّ َأْن جَيْ

٣م فُمّ٘م٣مؾَم٥ُم َوزَمَرَدْت ايمّدفْمَقةُ  " ٌََٗمؽ هِبَ 1ؽَم

ـِ  ـُ حِمَِْم ؽََمِدّي، ضَمٙمِٝمُػ زَمٛمِـل  َووَم٣مسَمَؾ فُمّ٘م٣مؾَم٥ُم زْم ْٕ ـِ ضُمْرشَم٣مَن ا زْم

ْٝمِٖمِف ضَمّتك اْٞمَٗمَْمَع دِم َيـِدِه هَمـَٟمسَمك َرؽُمـقُل اهللِّ ًَ ٌِْد ََمٛم٣َمٍف ، َيْقَم زَمْدٍر زمِ ـِ فَم ٌِْد ؾَمْٚمِس زْم فَم

 ـْ ضَمَْم٤ٍم هَمَٗم٣مَل ًٓ َِم َذا َي٣م فُمّ٘م٣مؾَم٥م : هَمَٟمفْمَْم٣مُه صِمَد ـْ َرؽُمـ وَم٣مسمِْؾ هِبَ قِل ، هَمَٙماّم َأطَمَذُه َِم

ِديـَدِة هَمَٗم٣مسَمـَؾ زمِـِف اهللِّ  ـِ َأزْمَٝمَض احْلَ َهّزُه هَمَٔم٣مَد ؽَمْٝمًٖم٣م دِم َيِدِه ؿَمِقيَؾ ايْمَٗم٣مََم٥ِم ؾَمِديَد اظمَْْت

ّٚمك: ايْمَٔمـْقَن. شُمـّؿ مَلْ َيـَزْل  ًَ ْٝمُػ ُي ًّ ٙمِِٚمكَم َوىَم٣مَن َذيمَِؽ ايم ًْ ضَمّتك هَمَتَح اهللُّ سَمَٔم٣ملَم فَمعَم اظمُْ

ضَمّتـك وُمتِـَؾ دِم ايمـّرّدِة َوُهـَق فِمٛمْـَدُه وَمَتَٙمـُف ظمََُْم٣مِهَد ََمَع َرؽُمقِل اهللِّفِمٛمَْدُه َيُْمَٜمُد زمِِف ا

ؽََمِدّي. ْٕ ـُ طُمَقْيٙمٍِد ا  ؿُمَٙمْٝمَح٥ُم زْم

ـْ َأْهٙمِِف:  َِمٛم٣ّم طَمغْمُ هَم٣مِرٍس دِم ايْمَٔمَرِب ، وَمـ٣ميُمقا : َووَم٣مَل َرؽُمقُل اهللِّ همِٝماَم زَمَٙمْٕمٛم٣َم فَم

ـْ ُهَق َي٣م َرؽُمقَل  ؽََمـِدّي:  َوََم ْٕ َْزَوِر ا ْٕ ـُ ا اُر زْم ـٍ هَمَٗم٣مَل رِضَ ـُ حِمَِْم اهللِّ ؟ وَم٣مَل فُمّ٘م٣مؾَم٥ُم زْم

2َذاَك َرصُمٌؾ َِمٛم٣ّم َي٣م َرؽُمقَل اهللِّ وَم٣مَل يَمْٝمَس َِمٛمُْ٘مْؿ َويَم٘مِٛمُّف َِمٛم٣ّم يمِْٙمِحْٙمِػ 

َح٣مزَم٥ِم رمحه اهلل ـْ ؽَم٣مَداِت ايمِمي ىَم٣مَن فم٘م٣مؾم٥م زمـ حمِمـ َِم
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ٛم٣ًم، واٞم٘من ؽمٝمٖمف، همٟمفمْم٣مه وَ  ًَ هُمَّماَلئِِٜمْؿ، َه٣مصَمَر َوؾَمِٜمَد زَمْدًرا َوَأزْمعَم َيْقََمئٍِذ زَماَلًء ضَم

 ، ـِ رؽمقل اهلل يقَمئذ فمرصمقٞم٣م، همٔم٣مد دم يده ؽمٝمٖم٣م أَم٢م َمـ احلديد، ؾمديد اظمَْْت

ك ايْمَٔمْقنَ  ٚمي ًَ ْٝمُػ ُي ًي 1َوىَم٣مَن َذيمَِؽ ايم

ٛم٣ًم، َواْٞمَ٘مَنَ ؽَمْٝمُٖمُف َأزْمعَم  رمحه اهلل ًَ ٣مؾَم٥ُم َيْقم زَمْدٍر زَماَلًء ضَم  فُم٘مي

ِلُّ دِم َيِدِه ، هَمَٟمفْمَْم٣مُه  ـْ َٞمْخٍؾ، َأْو فُمْقدًا، هَمَٔم٣مَد زم١ِمِْذِن اهللِ دِم  -  -ايمٛمٌي فُمْرصُمْقٞم٣ًم َِم

2َيِدِه ؽَمْٝمٖم٣ًم، هَمَٗم٣مسَمَؾ زمِِف َوؾَمِٜمَد زمِِف اظَمَُم٣مِهَد 

فَمَْمـ٣مِء  ـْ فمًٞ بٔ أبٞ طايبٜكني أَري املؤَٓني ع 

٣مئ٤ِِم  ًي ـِ ايم ـْ زْم صُمَؾ دِم ضَمْرٍب  ، فَم ، وَم٣ميُمقا: إِني َهَذا ايمري َة، َأني َأْصَح٣مَب فَمقِمٍّ ـِ َُمري َئْمعَم زْم

ـٌة ، وَمـ٣مَل: َوإِ  ـُ َأْن ُيْٕمَت٣مَل، هَمَٙمْق ضَمَرؽَمُف َِمٛمي٣م ىُمؾي يَمْٝمَٙمـ٥ٍم فَممَمَ ٣م ٓ َٞمْٟمََم ، َوإِٞمي لَم صَمٛم٤ِْم فَمُدوٍّ

َف إَِذا َصعمي ايْمِٔمَُم٣مَء يَمزِ  فَمقِمٌّ  َوىَم٣منَ  ، شُمؿي اْٞمٌَمَ َ ٌَْٙم٥ِم، هَمَِمعمي ََم٣م ؾَم٣مَء اهلليُ َأْن ُيَِمقمر َق زم٣ِميْمِٗم

ـُ٘مْؿ َهـِذِه  ًُ
ٙمِ َف هَمـَٟمسَمك فَمَٙمـْٝمِٜمْؿ، هَمَٗمـ٣مَل: ََمـ٣م جُيْ إلَِم َأْهٙمِِف، هَمَِمعمي َذاَت يَمْٝمَٙم٥ٍم شُمؿي اْٞمٌَمَ

وَٞمٛمِل، ُث، وَم٣مَل: يَمَتْخػِمُ ٛم٣َم َٞمَتَحدي ًْ ٣مفَم٥َم ؟ وَم٣ميُمقا: صَمَٙم ًي ـْ َأْهـِؾ  ايم وُه، هَمَٗمـ٣مَل: َِمـ هَمَٟمطْمػَمُ

ـْ َأْن  ـُ َأْهــَقُن فَمــعَم اهلليِ َِمــ ـْ َأْهــِؾ إَْرِض ؟ وَمـ٣ميُمقا: َٞمْحــ ُرؽُمــقيِن َأْو َِمــ ـاَمِء حَتْ ًي ايم

ـْ َأْهِؾ إَْرِض، وَم٣مَل:  ـُ َٞمْحُرؽُمَؽ َِم اَمِء ، ٓ ، زَمْؾ َٞمْح ًي ـْ َأْهِؾ ايم هَمـال  "َٞمْحُرؽَمَؽ َِم

ـَ اهلليِ صُمٛميـ٥ٌم  فُ سَمْٖمَٔمُٙمقا ، إِٞمي  اَمِء، فَمِٚمَٙمُف َأْهُؾ إَْرِض، َوإِني فَمقَمي َِمـ ًي ـَ ايم إَِذا وُميِضَ َأَْمٌر َِم

ـَ نَمغْمَ  َتْٝمِٗم ًْ ٌٌْد ؿَمْٔمَؿ اإِلياَمِن ضَمتيك َي ُف ٓ جَيُِد فَم ضَمِِمٝمٛم٥ٌَم إلَِم َيْقَِمل َهَذا شُمؿي سَمْذَه٤ُم، َوإِٞمي
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ُف ََم٣م َأَص٣مزَمُف مَلْ يَ  ٌَفُ ـَم٣منٍّ َأٞمي ـْ يمُِٝمِِمٝم ـْ يمُِٝمْخْمَِئُف، َوَأني ََم٣م َأطْمَْمَٟمُه مَلْ َيُ٘م ُ٘م

ٌُـَع  طَمَرصْم٦ُم ََمـَع َأيِب إلَِم َيٛمْ

ـِ َأيِب ؿَم٣ميم٤ٍِم َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْف ، َوىَم٣مَن ََمِريًّم٣م هِبَ  ٣م ضَمتيك شَمُٗمَؾ ، هَمَٗم٣مَل يَمُف َأيِب فَم٣مئًِدا يمَِٔمقِمر زْم

َذا اظمَْٛمِْزِل ، َويَمْق َِم٦مي مَلْ َيٙمَِؽ إِٓ َأفْمَراُب صُمَٜمْٝمٛم٥ََم، اضْمَتِٚمـْؾ ضَمتيـك سَمـْٟميِتَ  : ََم٣م ُيِٗمٝمُٚمَؽ هِبَ

٥َم اظمَِْديٛم٥ََم ، هَم١مِْن َأَص٣مزَمَؽ َأصَمُٙمَؽ َويمَِٝمَؽ َأْصَح٣مزُمَؽ َوَصٙمُّقا فَمَٙمْٝمَؽ، َوىَم٣مَن َأزُمـق هَمَّمـ٣ميمَ 

ـْ َوصَمِٔمـل َهـَذا، إِني َرؽُمـقَل اهلليِ  ٦ُم ََمٝمرًت٣م َِم ًْ : إيِنر يَم ـْ َأْصَح٣مِب زَمْدٍر، هَمَٗم٣مَل فَمقِمٌّ َِم

َٝمَتُف، وَم٣مَل: َووُمتِـَؾ ََمَٔمـُف َأزُمـق فَمِٜمَد إرَِمي َأْن ٓ  َر، شُمؿي خُيَّْم٤ُم َهِذِه، َئْمٛمِل حِلْ َأَُمقَت ضَمتيك ُأَؤَمي

كمَ  هَمَّم٣ميَم٥َم زمِِِمٖمر

ـْ أ ٜكني أبٞ ايدزداء  طمـرج ايمٌٝمٜمٗمـل دم إؽمـامء وايمِمـٖم٣مت فَمـ

ْرَداءِ  "ؿَمْٙمِؼ، وَم٣مَل:  َق زَمْٝمُتَؽ صَم٣مَء َرصُمٌؾ إلَِم َأيِب ايمدي ْرَداِء اضْمؼَمَ هَمَٗم٣مَل: َي٣م َأزَم٣م ايمدي

َق، شُمؿي صَم٣مَء آطَمُر هَمَٗم٣مَل َِمْثَؾ َذيمَِؽ، هَمَٗم٣مَل: ََم٣م اضْمؼَمَ  َق ، شُمؿي صَم٣مَء آطَمـُر ؟ وَم٣مَل: ََم٣م اضْمؼَمَ

ٌََٔمَث٦ِم ايمٛمي٣مُر  ْرَداِء، اْٞم َق، شُمؿي صَم٣مَء آطَمُر هَمَٗم٣مَل: َي٣م َأزَم٣م ايمدي هَمَٗم٣مَل َِمْثَؾ َذيمَِؽ هَمَٗم٣مَل: ََم٣م اضْمؼَمَ

ـْ يمَِٝمْٖمَٔمـَؾ  ، ضَمتيك اْٞمَتَٜم٦ْم إلَِم زَمْٝمتَِؽ ؿَمِٖمَئ٦ْم، وَم٣مَل: وَمْد فَمٙمِْٚم٦َم َأني اهلليَ فَمزي َوصَمـؾي مَلْ َيُ٘مـ

َق، َأْو  ْرَداِء، ََمـ٣م َٞمـْدِري َأيُّ ىَمالَِمـَؽ َأفْمَجـ٤ُم ؟ وَمْقيُمـَؽ: ََمـ٣م اضْمـؼَمَ وَم٣مَل: َي٣م َأزَم٣م ايمدي

ـْ يمَِٝمْٖمَٔمَؾ َذيمَِؽ وَم٣مَل: ـْ وَمْقيُمَؽ: وَمْد فَمٙمِْٚم٦َم َأني اهلليَ مَلْ َيُ٘م ـي َِمـ َذاَك يمَِ٘مٙمِـاَمٍت ؽَمـِٚمْٔمُتُٜم

ـي ضِمكَم ُيِْم َرؽُمقِل اهلليِ ـْ وَم٣مهَلُ ـ: ََم ٥ٌٌَم ضَمتيـك ُيْٚمِزَ ٌَُف َُمِِمـٝم ـْ سُمِِمٝم ُٜمـؿي  "ٌُِح يَم ايمٙمي
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ْٙم٦ُم، َوَأْٞم٦َم َربُّ ايْمَٔمْرِش ايْمَ٘مِريِؿ، ََم٣م ؾَمـ٣مَء اهلليُ  َأْٞم٦َم َريبر ٓ إيَِمَف إِٓ َأْٞم٦َم، فَمَٙمْٝمَؽ سَمَقىمي

َة إِٓ زم٣ِمهلليِ ايمْ  ـْ ، َوٓ ضَمْقَل َوٓ وُمقي َٔمـقِمر ايْمَٔمٓمِـٝمِؿ، َأفْمَٙمـُؿ َأني اهلليَ ىَم٣مَن، َوََم٣م مَلْ َيَُمْٟم مَلْ َيُ٘م

ـْ  ُٜمؿي إيِنر َأفُمقُذ زمِـَؽ َِمـ ٍء فِمْٙماًم، ايمٙمي ٍء وَمِديٌر، َوَأني اهلليَ وَمْد َأضَم٣مَط زمُِ٘مؾر َرْ فَمعَم ىُمؾر َرْ

٥ٍم َأْٞم٦َم آطِمٌذ زمِٛم٣َمِصَٝمتَِٜم٣م، إِني َريبر فَمعَم ِسَ  ـْ َذر ىُمؾر َدازمي َتِٗمٝمٍؿ َذر َٞمْٖمِز، َوَِم ًْ  ( .1)"اٍط َُم

ي طُمَرْيُؿ ٜكني خسِٜ األضدٟ  ـِ َُمٛمِْٜم٤ٍم، وَم٣مَل: وَم٣مَل صَمدر ْٝمِد زْم ـْ مُحَ فَم

ـُ ُأَوْيـٍس: َهـ٣مصَمْرُت إلَِم َرؽُمـقِل اهلليِ ٌُـقَك، زْم ـْ سَم ـهَمُف َِمـ َووَمـِدَْم٦ُم فَمَٙمْٝمـِف َُمٛمٌَْمَ

ِٚمْٔمُتُف َيُٗمقُل:  ًَ غَمُة ا "هَمَٟمؽْمَٙمْٚم٦ُم، هَم ـْٝماَمُء َهِذِه احْلِ ٌَْٝمَّم٣مُء وَمْد ُرهمَِٔمـ٦ْم رِم، َوَهـِذِه ايمُمي يْم

٣ٌَمَء َُمْٔمَتِجَزٌة زمِِخاَمٍر َأؽْمَقَد  ٥ُم فَمعَم زَمْٕمَٙم٥ٍم ؾَمْٜم . هَمُٗمْٙمـ٦ُم: َيـ٣م َرؽُمـقَل "زمِٛم٦ُْم ُٞمَٖمْٝمَٙم٥َم إَْزِديي

غَمَة هَمَقصَمْدَٞم٣مَه٣م ىَماَم سَمِِمُػ هَمِٜمَل رِم ؟ وَم٣مَل  ـُ َدطَمْٙمٛم٣َم احْلِ ـْ َٞمْح
: ِهـَل يَمـَؽ. اهلليِ، يَمئِ

ـِ ايْمَقيمِٝمـِد ُٞمِريـُد وَم٣مَل:  ٌَْٙمٛم٣َم ََمَع طَم٣ميمِِد زْمـ ـْ ؿَمٝمرٍئ، هَمَٟموْم ُة، هَماَم اْرسَمدي َأضَمٌد َِم دي شُمؿي ىَم٣مَٞم٦ِم ايمرر

ْٝماَمُء زمِٛم٦ُْم ُٞمَٖمْٝمَٙم٥َم، ىَماَم وَم٣مَل َرؽُمـقُل اهلليِ ٣مَٞم٣م ايمُمي ـْ سَمَٙمٗمي َل ََم غَمَة، هَمَٙمامي َدطَمْٙمٛم٣َمَه٣م، ىَم٣مَن َأوي احْلِ

 ـ٣م ، هَمُٗمْٙمـ٦ُم: َهـِذِه ْٗمـ٦ُم هِبَ ٣ٌَمَء َُمْٔمَتِجَزًة زمِِخـاَمٍر َأؽْمـَقَد ، هَمَتَٔمٙمي فَمعَم زَمْٕمَٙم٥ٍم ؾَمْٜم

ٌَٝمرٛمَـ٥ُم َوَصَٖمَٜم٣م رِم َرؽُمقُل اهلليِ ٣م، هَمَ٘م٣مَٞمـ٦ِم ايْم ٌَٝمرٛم٥َِم ، هَمَٟمسَمْٝم٦ُم هِبَ هَمَدفَم٣ميِن طَم٣ميمٌِد زم٣ِميْم

ـَ  َد زْم َٙمَٚم٥َم َوحُمَٚمي ًْ ـَ ََم َد زْم ٣مِن، هَمَٗمـ٣مَل: زمَِٔمْٝمٛمَِٜمـ٣م ؟ هَمُٗمْٙمـ٦ُم: ٓ،  حُمَٚمي زَمُِمغٍم إَْٞمَِم٣مِريي

ْٚمُتَٜم٣م إيَِمْٝمِف، هَمَٗمـ٣ميُمقا رِم:  ـْ فَممْمِ َِم٣مَئ٥ٍم ، هَمَٟمفْمَْم٣ميِن َأيْمَػ ِدْرَهٍؿ َوؽَمٙمي َأْٞمُٗمُِمَٜم٣م َواهلليِ َِم
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ـ٤ُم إيَِمْٝمَؽ يَمْق وُمْٙم٦َم َِم٣مَئ٥َم َأيْمٍػ يَمَدهَمَٔمَٜم٣م  ًِ ـْ  . هَمُٗمْٙم٦ُم: ََم٣م ىُمٛمْـ٦ُم َأضْم َأني فَمـَدًدا َأىْمَثـَر َِمـ

فَممْمِ َِم٣مَئ٥مٍ 

هَمُف َه٣مصَمْرُت إلَِم َرؽُمقِل اهلليِ هَمَٗمِدَْم٦ُم فَمَٙمْٝمِف َُمٛمٌَْمَ

ٌِْد اظمُْْميٙم٤ِِم، َيُٗمقُل: َي٣م َرؽُمقَل اهلليِ، إيِنر  ـَ فَم ٌي٣مَس زْم ِٚمَٔم٦ْم فَم ًَ ٌُقَك، هَمَٟمؽْمَٙمْٚم٦ُم هَم ـْ سَم  َِم

ُض اهلليُ هَم٣مَك ُأِريُد اَْمتَِداضَمَؽ، هَمَٗم٣مَل ايمٛميٌِلُّ  ٌي٣مُس  "ٓ ُيَٖمّمر هَمَٟمْٞمَُمَٟم ايْمَٔم

ٌَْْم٦َم  َتْقَدٍع ضَمْٝم٧ُم خَيِِْمُػ ايْمَقِرُق شُمؿي َه ًْ ٦ٌَْم دِم ايمٓمرالِل َودِم َُم
ٌْٙمَِٜم٣م ؿمِ ـْ وَم َيُٗمقُل: َِم

ا ايْمٌاِلَد ٓ زَممَمٌ أَٞم٦ْم َوٓ َُمّْمَٕم٥ٌم َوٓ فَمرَ  َؿ ٞمِْنً ِٖمكَم َووَمْد َأجْلَ ًي ُق زَمْؾ ُٞمْْمَٖم٥ٌم سَمْرىَم٤ُم ايم

ٌَُؼ ضَمتيك اضْمَتَقى زَمْٝمَتَؽ  ـْ ُصْٙم٤ٍم إلَِم َرضِمؿ إَِذا ََم٢َم فَم٣ممَلٌ زَمَدا ؿَم َوَأْهَٙمُف ايْمَٕمَرُق سُمٛمَْٗمُؾ َِم

ـُ دِم َذيمَِؽ ايمّمر  ـْ طَمٛمَْدِق فَمْٙمَٝم٣مَء زمِٛمُقِرَك إهُُمُؼ هَمٛمَْح ـُ َِم ٌُِؾ اظمَُْٜمْٝمِٚم َٝم٣مِء َودِم ايمٛمُّقِر َوؽُم

ُق هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ ؾَم٣مِد َٞمْخؼَمِ ٌَْٝمَّم٣مُء وَمْد ُرهمَِٔم٦ْم رِم، ()ايمري غَمُة ايْم َهِذِه احْلِ

٣ٌَمَء َُمْٔمَتِجَرًة زمِِخاَمٍر َأؽْمَقَد  ٥ُم فَمعَم زَمْٕمَٙم٥ٍم ؾَمْٜم ْٝماَمُء زمِٛم٦ُْم ُٞمَٖمْٝمَٙم٥َم إَْزِديي ،  "َوَهِذِه ايمُمي

٣م ىَماَم سَمِِمُػ هَمِٜمَل رِم ، وَم٣مَل: هَمُٗمْٙم٦ُم  غَمَة هَمَقصَمْدهُتَ ـُ َدطَمْٙمٛم٣َم احْلِ : َي٣م َرؽُمقَل اهلليِ، إِْن َٞمْح

ِت ايْمَٔمَرُب زَمْٔمَد َوهَم٣مِة َرؽُمقِل اهلليِ "ِهَل يَمَؽ  " ـْ ؟، شُمؿي اْرسَمدي هَماَم اْرسَمدي َأضَمٌد َِم

٣م َوهمِٝمَٜم٣م فمُ  ًً ، َوىُمٛمي٣م ُٞمَٗم٣مسمُِؾ زَمٛمِل َأؽَمٍد، َوهمِٝمِٜمْؿ ؿَمٝمرٍئ، َوىُمٛمي٣م ُٞمَٗم٣مسمُِؾ وَمْٝم ـٍ ـُ ضِمِْم َٝمْٝمٛم٥َُم زْم

ْٔمِر، هَمَ٘م٣مَن زَمْٔمُض  ـُ ايْمَقيمِٝمِد َيْٚمَتِدضُمٛم٣َم زم٣ِميمُمر ـُ طُمَقْيٙمٍِد ايْمَٗمْٔمٛمٌَِلُّ ، َوىَم٣مَن طَم٣ميمُِد زْم ؿَمْٙمَح٥ُم زْم

كِ  إزَْمَْم٣مِل طَمغْمَ صَمَزاِء ُهْؿ َأْهُؾ  ََم٣م وَم٣مَل همِٝمٛم٣َم: صَمَزى اهلليُ فَمٛمي٣م ؿَمٝمرًئ٣م دِم ِدَي٣مِرَه٣م زمُِٚمْٔمؼَمَ
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٣م فَمعَم  ًً زُمقا وَمْٝم ٣ٌَمِء ُهْؿ رَضَ ٣ٌَم َأيْمَقْت زمُِ٘مؾر طِم اَمضَم٥ِم َوايمٛميَدى إَِذا ََم٣م ايمِمي ًي َراَي٣مِت ايم

َٞم٣م ََمٔمَ  ْٝمٙمَِٚم٥َم ، هَمِنْ ًَ ـِ زَمْٔمَدَه٣م َأصَم٣مزُمقا َُمٛم٣َمِدَي ؿَمْٙمَح٥َم زمَِقِٓء شُمؿي ؽَم٣مَر طَم٣ميمٌِد إلَِم َُم ي ُف ، ايمدر

ٍع ُهَق  ِة، هَمَٙمِٗمٝمٛم٣َم ُهْرَُمَز زمَِ٘م٣مـمَِٚم٥َم دِم مَجْ ٌٌَْمَ ْٝمٙمَِٚم٥َم َأوْمٌَْٙمٛم٣َم َٞم٣مضِمَٝم٥َم ايْم ًَ ـْ َُم هَمَٙمامي هَمَرنْمٛم٣َم َِم

ـْ ُهْرَُمَز، هَمَخَرَج إيَِمْٝمِف طَم٣ميمٌِد  ـْ َأضَمٌد َأؾَمدُّ فَمَداَوًة يمِْٙمَٔمَرِب َِم ِٔمٛم٣َم، َومَلْ َيُ٘م ـْ مَجْ َأفْمَٓمُؿ َِم

ٌَُف، َوَدفَم٣مُه إلَِم  يِؼ هَمٛمََٖمَٙمُف ؽَمْٙم در ُه إلَِم ايمِمر اِز، هَمَخَرَج إيَِمْٝمِف، هَمَٗمَتَٙمُف طَم٣ميمٌِد، َوىَمَت٤َم طَمػَمَ  ايْمػِمَ

صُمُؾ صَمَٔمَٙم٦ْم  َف همِٝمَٜم٣م ايمري قُة ُهْرَُمَز َِم٣مَئ٥ٍم َأيْمٍػ، َوىَم٣مَٞم٦ِم ايْمُٖمْرُس إَِذا َذُ ًُ ٌََٙمَٕم٦ْم وُمُٙمٛمْ هَم

قسَمُف َِم٣مَئ٥َم َأيْمِػ ِدْرَهٍؿ،  ًُ غَمَة، هَمَٙمامي َدطَمْٙمٛم٣َمَه٣م وُمُٙمٛمْ ٌَْٙمٛم٣َم فَمعَم ؿَمِريِؼ ايمْميػر ُٞمِريُد احْلِ شُمؿي َأوْم

ْٝماَمُء زمِٛم٦ُْم زُمَٗمْٙمَٝم٥َم ىَماَم وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ ٣مَٞم٣م ايمُمي ـْ سَمَٙمٗمي ُل ََم ٣ٌَمَء ()ىَم٣مَن َأوي فَمعَم زَمْٕمَٙم٥ٍم ؾَمْٜم

٣م،  ْٗم٦ُم هِبَ ٌََٜم٣م رِم َرؽُمقُل اهلليَُِمْٔمَتِجَرٌة زمِِخاَمٍر َأؽْمَقَد، هَمَتَٔمٙمي ()هَمُٗمْٙم٦ُم : َهِذِه َوَه

ُد زمْ  َٙمَٚم٥َم، َوحُمَٚمي ًْ ـُ ََم ُد زْم ٌَٝمرٛم٥َُم حُمَٚمي ٣م، َوىَم٣مَٞم٦ِم ايْم ٌَٝمرٛم٥ََم هَمَٟمسَمْٝمُتُف هِبَ ـُ هَمَدفَم٣ميِن طَم٣ميمٌِد فَمَٙمْٝمَٜم٣م ايْم

َٚمَٜم٣م إرَِمي طَم٣ميمٌِد، َوَٞمَزَل إيَِمْٝمٛمَ  ٙمي ًَ ، هَم كْمِ ْٙمَح ، هَمَٗم٣مَل زَمُِمغٍم إَْٞمَِم٣مِريي ٝمِح ُيِريُد ايمِمُّ ًِ ٌُْد اظْمَ ٣م فَم

ـْ فَممْمِ َِمَئ٣مٍت ؾَمْٝمًئ٣م ، هَمَٟمفْمَْم٣ميِن َأيْمَػ ِدْرَهٍؿ  رِم: سَمٌِْٔمٛمِٝمَٜم٣م ؟، هَمُٗمْٙم٦ُم: ٓ َأْٞمُٗمُِمَٜم٣م َِم

ْٚمُتَٜم٣م إيَِمْٝمِف، هَمِٗمٝمَؾ: يَمْق وُمْٙم٦َم: َِم٣مَئ٥َم َأيْمٍػ يَمَدهَمَٔمَٜم٣م إيَِمْٝمِف، وُمْٙم٦ُم:  ٙمي ًَ ٤ُم ََم٣م ىُمٛم٦ُْم هَم ًَ َأضْم

ـْ فَممْمِ َِم٣مَئ٥مٍ  فَمَدًدا َأىْمَثُر َِم

: َأني ٜكني أبٛ ذز ايغفازٟ  ـِ إؾَْمؼَمِ ـْ إزِْمَراِهٝمَؿ زْم فَم

ٌْ٘مِٝمـِؽ ؟ هَمَٗم٣ميَمـ٦ْم:  ٌََ٘م٦ِم اَْمَرَأسُمُف، هَمَٗمـ٣مَل: ََمـ٣م ُي زَمَذِة، هَم ُه اظمَْْقُت َوُهَق زم٣ِميمري َأزَم٣م َذرٍّ ضَمَيَ

فُ  ـُع يَمـَؽ ىَمَٖمٛمًـ٣م، هَمَٗمـ٣مَل: ٓ  َأزْم٘مِل َٕٞمي ًَ ـْ سَمْ٘مِٖمٝمٛمَِؽ، َويَمْٝمَس فِمٛمِْدي شَمْقٌب َي ٓ زُمدي رِم َِم
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ٌْ٘مِل، هَم١ميِنر ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهلليِ ـي  "َذاَت َيْقٍم َوَأَٞم٣م فِمٛمَْدُه دِم َٞمَٖمٍر َيُٗمـقُل: سَم يَمَٝمُٚمـقسَم

ـَ إَْرِض، سَمُْمَٜمُدُه فِمَِم٣مزمَ  ـَ اظمُْـ٠ْمَِمٛمكَِم َرصُمٌؾ َِمٛمُْ٘مْؿ زمَِٖمالٍة َِم ـْ ىَمـ٣مَن "٥ٌم َِم ، هَمُ٘مـؾُّ ََمـ

ٌَْح٦ُم  ي، َووَمْد َأْصـ ٌَْؼ َِمٛمُْٜمْؿ نَمغْمِ ََمِٔمل دِم َذيمَِؽ اظمَْْجٙمِِس ََم٣مَت دِم مَج٣َمفَم٥ٍم َووَمْرَي٥ٍم، َومَلْ َي

ـَ ََم٣م َأوُمـقُل يَمـَؽ ، َوإيِنر َواهلليِ  ََمـ٣م زم٣ِميْمَٖمالِة َأَُمقُت، همراومٌل ايمْميِريُؼ، هَم١مِٞميِؽ ؽَمْقَف سَمَرْي

٣مجُّ ؟ وَم٣مَل: راومٌل ايمْميِريُؼ،  زْم٦ُم ، وَم٣ميَم٦ْم: َوَأٞميك َذيمَِؽ، َووَمِد اْٞمَٗمَْمَع احْلَ ىَمَذزْم٦ُم َوٓ ىُمذر

ٌَـَؾ ايْمَٗمـْقُم  طَمُؿ، هَمَٟموْم ُُؿ ايمـري همٌٝمٛم٣م ِهَل ىَمَذيمَِؽ إِْذ ِهَل زمَِٗمْقٍم خَت٤ُمُّ هِبِْؿ َرَواضِمَٙمُٜمْؿ، ىَمـَٟمهني

ٛمُقَٞمـُف، ضَمتيك َووَمُٖمقا فَمَٙمْٝمَٜمـ٣م، همَ  ـٙمِِٚمكَم سُمَ٘مٖمر ًْ ـَ اظمُْ َٗمـ٣ميُمقا: ََمـ٣م يَمـِؽ ؟ وَم٣ميَمـ٦ِم: اَْمـُرٌؤ َِمـ

َٜمـ٣مهِتِْؿ،  ، وَم٣مَل: هَمَٖمَدْوُه زمِآزَم٣مئِِٜمْؿ َوُأَمي ـْ ُهَق ؟ وَم٣ميَم٦ْم: َأزُمق َذرٍّ َوسُم٠ْمصَمُروَن همِٝمِف، وَم٣ميُمقا: َوََم

ٌَْتِدُروَٞمُف، هَمَٗم٣مَل  ـَ وَمـ٣مَل شُمؿي َوَؤُمقا َأؽْمَٝم٣مهَمُٜمْؿ دِم ُٞمُحقِرَه٣م َي وا، َأْٞمُتُؿ ايمٛميَٖمُر ايميـِذي : َأزْممِمُ

وا، ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمـقَل اهلليِ همِٝمُ٘مْؿ َرؽُمقُل اهلليِ ـِ  "َيُٗمـقُل:  هَمَٗم٣مَل: َأزْممِمُ ََمـ٣م َِمـ

َداِن  ا هَمـغَمِ ٣ٌَم َوَصـػَمَ ـ ًَ ٙمِِٚمكَم َهَٙمَؽ زَمْٝمٛمَُٜماَم َويَمَداِن َأْو شَمالشَم٥ٌم هَم٣مضْمَت ًْ ـَ اظمُْ ـِ َِم ايمٛميـ٣مَر اَْمَرَأْي

ـُٔمٛمِل مَلْ "َأزَمًدا  ًَ ـْ شمَِٝمـ٣ميِب َي ٌَْح٦ُم ايْمَٝمْقَم ضَمْٝم٧ُم سَمَرْوَن، َويَمْق َأني شَمْقزًمـ٣م َِمـ ، شُمؿي وَم٣مَل: َأْص

ٛمُٛمِل َرصُمٌؾ َِمٛمُْ٘مْؿ ىَم٣مَن َأَِمغًما َأْو فَمِريًٖم٣م َأْو زَمِريـًدا  ـْ إِٓ همِٝمِف ، هَمَٟمْٞمُُمُدىُمُؿ اهلليَ ٓ ُيَ٘مٖمر ُأىَمٖمي

٣ًٌم، ـَ إَْٞمَِم٣مِر ىَم٣مَن ََمـَع ايْمَٗمـْقِم،  َأْو َٞمِٗمٝم ـْ َذيمَِؽ ؾَمْٝمًئ٣م إِٓ َورِمٌّ َِم هَمُ٘مؾُّ ايْمَٗمْقِم ىَم٣مَن َٞم٣مَل َِم

 ، ـِ فَمـقَمي َذْي ـِ ايمٙمي ل، َوَأضَمُد شَمْقيَبي َهَذْي ـْ نَمْزِل ُأَمر ٌَتِل َِم ٌُُف ايمثيْقزَمكْمِ دِم فَمْٝم وَم٣مَل: َأَٞم٣م َص٣مضِم

ٛمر  لوَم٣مَل: َأْٞم٦َم َص٣مضِمٌِل، هَمَ٘مٖمر
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ـْ ٜكني عُاز بٔ ٜاضس  ير  فَم ٌَْخؼَمِ رٌ  ، وَم٣مَل: وَم٣مَل  َأيِب ايْم َيـْقَم  فَمـامي

ـٍ ، هَم١مِني َرؽُمقَل اهلليِ ٌَ زَم٥ِم يَم كَم: اْئُتقيِن زممَِمْ ْٞمَٝم٣م  " :وَم٣مَل ِصٖمر ـَ ايمدُّ ٣م َِم هُبَ زَم٥ٍم سَممْمَ آطِمُر َذْ

ـٍ  ٌَ زَم٥ُم يَم َم هَمُٗمتَِؾ  "َذْ ٣م ، شُمؿي سَمَٗمدي هَبَ ـٍ ، هَممَمِ ٌَ زَم٥ِم يَم  .هَمُٟميِتَ زممَِمْ

ـْ  ٌَْٝمـَدَة، فَمـ ـُ َأيِب فُم ٌُْد اهلليِ زْمـ شَمٛمِل فَم َوضَمدي

، وَم٣ميَم٦ْم: ظمَي٣م ىَم٣مَن ايْمَٝمْقُم ايميِذي وُمتِ  ـِ َي٣مِهٍ ِر زْم َ٘مِؿ ازْمٛم٥َِم فَمامي ـْ يُم٠ْميُم٠َمَة ََمْقِٓة ُأمر احْلَ َؾ َأزمِٝمِف، فَم

اَي٥ُم حَيْ  ـُ َي٣مِهٍ َوايمري ُر زْم ٌَـ٥َم، َووَمـْد وُمتِـَؾ َأْصـَح٣مُب فَمـقِمٍّ همِٝمِف فَمامي ـُ فُمْت ِٚمُٙمَٜم٣م َأزُمق َه٣مؾِمِؿ زْم

ـُ َيـ٣مِهٍ َوَرَأى َأزَمـ٣م  ُر زْمـ َم فَمـامي َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْف َذيمَِؽ ايْمَٝمْقَم ضَمتيك ىَم٣مَن ايْمَٔمٌْمُ ، شُمؿي سَمَٗمـدي

ْٚمُس يمِْٙمُٕمُروِب َوََمَع فَمـ َُمُف، َووَمْد صَمٛمََح٦ِم ايمُمي ـٍ َيٛمَْتٓمِـُر َه٣مؾِمٍؿ ُيَٗمدر ٌَ ـْ يَمـ ٍر َوـْٝمٌح َِمـ امي

ْٝمَح، ؽَمـِٚمْٔم٦ُم  َب ايمّمي ْٚمُس َوَذِ ْٚمِس َأْن ُيْٖمْمَِر، هَمَٗم٣مَل: ضِمكَم نَمَرزَم٦ِم ايمُمي نُمُروَب ايمُمي

ـٍ  "َيُٗمقُل: َرؽُمقَل اهلليِ ٌَ ـْ يَم ْٞمَٝم٣م َوْٝمٌح َِم ـَ ايمدُّ ، وَم٣مَل: شُمـؿي َأوْمـَرَب "آطِمُر َزاِدَك َِم

ِٔمكَم ؽَمٛم٥َمً هَمَٗم٣مسَمَؾ ضَمتيك ومُ  ًْ
ـُ َأْرزَمٍع َوسمِ تَِؾ، َوُهَق ازْم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْف وَمـ٣مَل (:َصٚد أبٞ ٖسٜس٠ ) زضٞ اهلل عٓ٘  فَم

ىَم٥مِ  "َيْقًَم٣م زمَِتَٚمَراٍت هَمُٗمْٙم٦ُم :َأسَمْٝم٦ُم ايمٛميٌِلي  ـي زم٣ِميْمػَمَ ـي  "اْدُع اهلليَ رِم همِٝمِٜم ُٜم وَم٣مَل هَمَِمـٖمي

ـي دِم َِمْزَودٍ  "َيَدْيِف وَم٣مَل شُمؿي َدفَم٣م هَمَٗم٣مَل رِم: زَمكْمَ  َٓ سَمٛمُْثـْرهُ اصْمَٔمْٙمُٜم "َوَأْدطِمْؾ َيـَدَك َو
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َٓ ُيَٖم٣مِرُق  "وَم٣مَل: هَمَحَٚمْٙم٦ُم َِمٛمُْف ىَمَذا َوىَمَذا َوؽْمًٗم٣م دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهلليِ َوَٞمْٟمىُمُؾ َوُٞمْْمِٔمُؿ َوىَم٣مَن 

ـْ ضَمْٗمِقيضَمْٗمِقي هَمَٙمامي وُمتَِؾ فُمْثاَمُن رَ  َٗمطَ  (1)يِضَ اهلليُ فَمٛمُْف اْٞمَٗمَْمَع فَم ًَ هَم

٦ٌُْم زمَِثالِث ََمَِمـ٣مئ٤َِم دِم  ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة، وَم٣مَل: ُأِص فَم

: زمَِٚمـْقِت ايمٛميٌِـلر  ـي ٌَُف، َووَمْتـِؾ فُمـْثاَمَن، اإِلؽْمالِم مَلْ ُأَص٤ْم زمِِٚمْثٙمِِٜم
َوىُمٛمْـ٦ُم ُصـَقحْيِ

دِم ؽَمـَٖمٍر،  َواظمِْْزَوِد، وَم٣ميُمقا: َوََم٣م اظمِْْزَوُد َي٣م َأزَم٣م ُهَرْيـَرَة ؟ وَمـ٣مَل: ىُمٛميـ٣م ََمـَع َرؽُمـقِل اهلليِ 

ٌء ؟  "هَمَٗم٣مَل: َي٣م َأزَم٣م ُهَرْيَرَة ،   صمـلءوَم٣مَل: وُمْٙم٦ُم مَتًْرا دِم َِمْزَوٍد ََمِٔمل، وَم٣مَل:  "َأََمَٔمَؽ َرْ

ًة، هَمَدفَمْقُت زمِِف، هَمَٟمطْمَرصْم٦ُم َِمٛمُْف مَتًْرا همَ  ُف هَمَدفَم٣م همِٝمِف، شُمؿي وَم٣مَل: اْدُع فَممَمَ ًي َٟمسَمْٝمُتُف ، وَم٣مَل: هَمَٚم

ـْ مَتِْر اظمِْـْزَوِد،  ُف َوزَمِٗمَل َِم ْٝمُش ىُمٙمُّ ًة هَمَٟمىَمُٙمقا ضَمتيك ؾَمٌُِٔمقا، شُمؿي ىَمَذيمَِؽ ضَمتيك َأىَمَؾ اجْلَ فَممَمَ

ٌيـُف، وَمـ٣مَل: وَم٣مَل: َي٣م َأزَم٣م ُهَرْيَرَة، إَِذا َأَرْدَت َأْن سَمٟمْ  طُمـَذ َِمٛمْـُف ؾَمـْٝمًئ٣م هَمَٟمْدطِمـْؾ َيـَدَك َوٓ سَمُ٘م

َٜمـ٣م، َوَأىَمْٙمـ٦ُم َِمٛمْـُف ضَمَٝمـ٣مَة هَمَٟمىَمْٙم٦ُم َِمٛمُْف ضَمَٝم٣مَة ايمٛميٌِلر  َوَأىَمْٙم٦ُم َِمٛمُْف ضَمَٝم٣مَة َأيِب زَمْ٘مٍر ىُمٙمي

َٜم٣م، هَمَٙمـامي وُمتِـَؾ  َٜم٣م، َوَأىَمْٙم٦ُم َِمٛمُْف ضَمَٝم٣مَة فُمْثاَمَن ىُمٙمي فُمـْثاَمُن اْٞمُتِٜمـ٤َم ََمـ٣م دِم زَمْٝمتِـل، فُمَٚمَر ىُمٙمي

ـْ َِم٣مَئَتْل َوؽْمٍؼ  ىُمْؿ َأىَمْٙم٦ُم َِمٛمُْف َأىْمَثَر َِم َواْٞمُتِٜم٤َم اظمِْْزَوُد، َأٓ ُأطْمػِمُ

ـْ ٜكني خصمي١ بٔ ثابت األْصازٟ  ـِ شَم٣مزمِـ٦ٍم  فَم َريِضَ  طُمَزْيَٚمـ٥َم زْمـ
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ُف ََمري فَمعَم ايمٛميٌِلر  ـْ َأفْمـَرايِبٍّ هَمَجَحـَدُه اهلليُ فَمٛمُْف ، وَم٣مَل: إِٞمي ى هَمَرؽًمـ٣م َِمـ َووَمـِد اؾْمـؼَمَ

ٌَْٝمَع ، هَمَٗم٣مَل: مَلْ َأزمِْٔمَؽ، هَمَٗم٣مَل ايمٛميٌِلُّ  فَْمَرايِبُّ ايْم ْٕ ري فَمَٙمـْٝمِٜمْؿ هَمَٚمـ "وَمـْد زمِْٔمَتٛمِـل، ا

اَم، هَمَٗم٣مَل: َأَٞم٣م َأؾْمَٜمُد َأٞميَؽ زمِْٔم٦َم، هَمَٗم٣مَل يَمُف ايمٛميٌِـلُّ  ِٚمَع وَمْقهَلُ ًَ ـُ شَم٣مزم٦ٍِم هَم طُمَزْيَٚم٥ُم زْم

ـْ َذيمِـَؽ  "َوََم٣م فِمْٙمُٚمَؽ زمَِذيمَِؽ َومَلْ سَمُْمَٜمْدَٞم٣م ؟  وَم٣مَل: وَمْد ؾَمِٜمْدَٞم٣م فَمعَم ََم٣م ُهـَق َأفْمَٓمـُؿ َِمـ

ضَمتيك ََم٣مَت طُمَزْيَٚم٥مَ  ؾَمَٜم٣مَدسَمُف زمَُِمَٜم٣مَدِة َرصُمَٙمكْمِ هَمَٟمصَم٣مَز ايمٛميٌِلُّ  ،

ـْ َأزمِٝمـِف، وَمـ٣مَل  وفمـ ـِ شَم٣مزم٦ٍِم، فَمـ ـُ طُمَزْيَٚم٥َم زْم ى  إِني َرؽُمـقَل اهلليِ   : فُماَمَرُة زْم اؾْمـؼَمَ

، هَمَجَحَدُه، هَمَُمِٜمَد يَمُف طُمَزْيٚمَ  ـِ وَمْٝمٍس اظمَُْح٣مِريِبر ـْ ؽَمَقاِء زْم ـُ شَم٣مزم٦ٍِم، هَمَٗمـ٣مَل يَمـُف هَمَرؽًم٣م َِم ٥ُم زْم

ا  : َرؽُمقُل اهلليِ  ـْ ََمَٔمٛم٣َم ضَم٣مرِضً َٜم٣مَدِة َومَلْ سَمُ٘م   : هَمَٗم٣مَل َريِضَ اهلليُ فَمٛمْفُ   ؟ ََم٣م مَحََٙمَؽ فَمعَم ايمُمي

ـ٣م، هَمَٗمـ٣مَل َرؽُمـقُل اهلليِ  وْمُتَؽ زماَِم صِمْئ٦َم زمِِف َوفَمٙمِْٚم٦ُم َأٞميَؽ َٓ سَمُٗمقُل إِٓي ضَمٗمًّ ـْ   : َصدي ََمـ

ٌُفُ  ًْ   .(0) ؾَمِٜمَد يَمُف طُمَزْيَٚم٥ُم َأْو فَمَٙمْٝمِف هَمُٜمَق ضَم

ـِ زَمُِمغٍم َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْف، وَم٣مَل و     ـِ ايمٛمُّْٔماَمِن زْم ـْ َأفْمـَرايِبٍّ  إِني َرؽُمقَل اهلليِ   : فَم ى َِم اؾْمؼَمَ

ـُ شَم٣مزم٦ٍِم، هَمٗمَ  ، هَمَج٣مَء طُمَزْيَٚم٥ُم زْم َحـُد   : ٣مَل هَمَرؽًم٣م، هَمَجَحَدُه إفَْمَرايِبُّ ، َأجَتْ َأَٞمـ٣م   ؟ َي٣م َأفْمـَرايِبُّ

ـُ شَم٣مزمِـ٦ٍم هَمـَٟمفْمْمِٛمِل   : َأؾْمَٜمُد فَمَٙمْٝمَؽ َأٞميَؽ زمِْٔمَتُف، هَمَٗم٣مَل إفَْمَرايِبُّ  إِْن ؾَمِٜمَد فَمقَمي طُمَزْيَٚم٥ُم زْمـ

ـَ هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ  ٣م مَلْ ُٞمُْمـِٜمْدَك، هَمَ٘مْٝمـَػ سَمُْمـٜمَ   :ايمثيَٚم َأَٞمـ٣م   : وَمـ٣مَل   ؟ ُد َي٣م طُمَزْيَٚم٥ُم، إِٞمي

وُمَؽ فَمعَم َذا إفَْمَرايِبر  اَمِء، َأَٓ ُأَصدر ًي وُمَؽ فَمعَم طَمػَمِ ايم ؾَمَٜم٣مَدسَمُف  هَمَجَٔمَؾ َرؽُمقُل اهلليِ   ؟ َأَصدر

قُز ؾَمَٜم٣مَدسُمُف زمَُِمَٜم٣مَدِة َرصُمَٙمكْمِ نَمـغْمَ طُم  ؽْماَلِم َرصُمٌؾ جَتُ ـْ دِم اإْلِ ، هَمَٙمْؿ َيُ٘م َزْيَٚمـ٥َم زمَُِمَٜم٣مَدِة َرصُمَٙمكْمِ
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ـِ شَم٣مزم٦ٍِم ريض اهلل فمٛمف  (.1) . زْم

ـُ طُمَزْيَٚمـ٥مَ ودم رواي٥م احلـ٣مىمؿ:فمـ       ـْ َأزمِٝمـفِ  فُمـاَمَرُة زْمـ ـِ شَم٣مزمِـ٦ٍم  ، فَمـ ،  طُمَزْيَٚمـ٥َم زْمـ

٣مِرِث اظمَُْح٣مِريِبر هَمَرؽًم٣م هَمَجَحـَدُه ، هَمَُمـِٜمَد يَمـُف  َأنّ َرؽُمقَل اهلليِ  ـِ احْلَ ـْ ؽَمَقاَء زْم ازْمَت٣مَع َِم

ـُ شَم٣مزم٦ٍِم ، هَمَٗم٣مَل يَمُف َرؽُمقُل اهلليِ  ـْ ََمَٔمـُف ََم٣م مَحَ  ": طُمَزْيَٚم٥ُم زْم َٜم٣مَدِة َومَلْ سَمُ٘مـ َٙمَؽ فَمعَم ايمُمي

وْمُتَؽ زمِـاَم وُمْٙمـ٦َم َوفَمَرهْمـ٦ُم َأٞميـَؽ ٓ "؟  ـْ َصـدي
، وَم٣مَل: َصَدوْم٦َم َي٣م َرؽُمقَل اهلليِ ، َويَم٘مِ

٣م ، هَمَٗم٣مَل:  ٌُفُ  "سَمُٗمقُل إِٓ ضَمٗمًّ ًْ ـْ ؾَمِٜمَد يَمُف طُمَزْيَٚم٥ُم َوَأؾْمَٜمَد فَمَٙمْٝمِف هَمَح ََم

 تٝب١ األٖٛاٍ ٚأَريٖا ضعد بٔ أبٞ ٚقاصٜكني أصحاب ن 

َرؽِمغمَ  ؽَمْٔمٌد  هَمَتَح  ظمَي٣م ٣م َواؽْمَتَٗمري  هَبُ ْ  َصَٖمٍر، دِم  َوَذيمَِؽ  ، هِبَ َٓ  َأضَمًدا همِٝمَٜم٣م جَيِْد  مَل ي٣م ؾَمْٝمًئ٣م َو  مِم

يُمقا وَمْد  زَمْؾ  ، ُيْٕمٛمَؿُ  قي ؿْ  حَتَ ـِ  إلَِم  زمَِ٘ماَمهِلِ ٌُقا اظمََْدائِ
ـَ  َوَرىمِ ُٖم ًُّ ـَ  قاَوَوٚمُّ  ، ايم ُٖم ًُّ  ، إيَِمْٝمِٜمؿْ  ايم

 ْ ـَ  ؾَمْٝمًئ٣م ، فَمٛمْفُ  اهلليُ َريِضَ  ، ؽَمْٔمٌد  جَيِْد  َومَل ـِ  َِم ُٖم ًُّ رَ  ، ايم ِِمٝمُؾ  فَمَٙمْٝمفِ  َوسَمَٔمذي ءٍ  حَتْ  َِمٛمَْٜم٣م َرْ

ٝمي٥مِ  زَمدِ  َوَرََم٦ْم  ، ََم٣مُؤَه٣م َواؽْمَقدي  ، فَمٓمِٝمَٚم٥مً  ِزَي٣مَدةً  ِدصْمَٙم٥مُ  َزاَدْت  َووَمْد  ، زم٣ِميْمُ٘مٙمر ـْ  زم٣ِميمزي  ىَمْثَرةِ  َِم

٣م اظم٣َْمءِ  ى زمَِٟمني  ، ؽَمْٔمٌد  َوُأطْمػِمَ  ، هِبَ ََْمَقالِ  َأطْمذِ  فَمعَم   فَم٣مِزمٌ  َيْزَدصِمْردَ  ىمِْنَ ْٕ ََْمتَِٔم٥مِ  ا ْٕ ـَ  َوا  َِم

ـِ  ْ  إِنْ  َوَأٞميَؽ  ضُمْٙمَقانَ  إلَِم  اظمََْدائِ ٌَْؾ  سُمْدِرىْمفُ  مَل ََْمُر، َوسَمَٖم٣مَرطَ  فَمَٙمْٝمَؽ  هَم٣مَت  شَماَلٍث، وَم ْٕ  ا

ٙمِِٚمكمَ  ْٔمٌد ؽَم  هَمَخَْم٤َم  ًْ  إِني :  َووَم٣مَل  ، فَمَٙمْٝمفِ  َوَأشْمٛمَك اهلليَ هَمَحِٚمَد  ، ِدصْمَٙم٥مَ  ؾَم٣مؿمِئِ  فَمعَم  اظمُْ

ىُمؿْ  َذا َِمٛمُْ٘مؿْ  افْمَتَِمؿَ  وَمدِ  فَمُدوي ٌَْحرِ  هِبَ ُٙمُِمقنَ  هَماَل  ; ايْم  خَيُْٙمُِمقنَ  َوُهؿْ  ، ََمَٔمفُ  إيَِمْٝمفِ  خَتْ

ءٌ  َوَراَءىُمؿْ  َويَمْٝمَس  ، ؽُمُٖمٛمِِٜمؿْ  دِم  هَمُٝمٛم٣َمِوؾُمقَٞمُ٘مؿْ  ؾَم٣مُءوا إَِذا إيَِمْٝمُ٘مؿْ  ٣مهُمقنَ  َرْ  سُم٠ْمسَمْقا َأنْ  خَتَ

٣ٌَمِدُروا َأنْ  َرَأْي٦ُم  َووَمْد  ، َِمٛمْفُ  ٌَْؾ  زمِٛمِٝمي٣مسمُِ٘مؿْ  ايْمَٔمُدور  صِمَٜم٣مدَ  سُم ىُمؿُ  َأنْ  وَم ٌُمَ ْٞمَٝم٣م حَتْ َٓ  ، ايمدُّ  إيِنر  َأ
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ٌَْحرِ  َهَذا وَمْْمعِ  فَمعَم  فَمَزَْم٦ُم  وَمْد   فَمعَم  َويَمَؽ  يَمٛم٣َم اهلليُ  فَمَزمَ : مَجِٝمًٔم٣م ٣ميُمقاهَمٗمَ .  إيَِمْٝمِٜمؿْ  ايْم

ؾْمِد، ٌُقرِ  إلَِم  ايمٛمي٣مَس  ؽَمْٔمٌد  َٞمَدَب  َذيمَِؽ  هَمِٔمٛمَْد . هَم٣مهْمَٔمْؾ  ايمرُّ ـْ : َوَيُٗمقُل  ، ايْمُٔم ٌَْدأُ  ََم  َي

ـَ  اظمََْخ٣مَو٥مِ  شُمْٕمَرةَ  َئْمٛمِل - ايْمِٖمَراَض  يَمٛم٣َم هَمَٝمْحِٚمل طُْمَرى ايمٛمي٣مضِمٝم٥َمِ  َِم ْٕ  ايمٛمي٣مُس  يمَِٝمُجقزَ  - ا

ـُ  فَم٣مِصؿُ  هَم٣مْٞمَتَدَب .  آَِمٛمكِمَ  إيَِمْٝمِٜمؿْ  ٌَْٟمسِ  َوَذُوو فَمْٚمٍرو زْم ـَ  ايْم ـْ  وَمِري٤ٌم  ، ايمٛمي٣مسِ  َِم  َِم

رَ  ؽِمتراِمَئ٥ٍم، ـَ  فَم٣مِصؿَ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ؽَمْٔمٌد  هَمَٟمَمي ٥مِ  فَمعَم  هَمَقوَمُٖمقا ، فَمْٚمٍرو زْم  هَمَٗم٣مَل  ، ِدصْمَٙم٥مَ  ضَم٣مهمي

ـْ : فَم٣مِصؿٌ  ٌَْؾ  ُ٘مقنَ يمِٛمَ  ََمِٔمل ُيٛمَْتَدُب  ََم ًٓ  ايمٛمي٣مسِ  وَم ٌَْحِر، َهَذا دِم  ُدطُمق  هَمٛمَْحِٚملَ  ايْم

ـَ  ايْمِٖمَراَض  ٣مٞم٤ِِم  َِم طَمِر؟ اجْلَ ْٔ ـَ  ؽِمتُّقنَ  يَمفُ  هَم٣مْٞمَتَدَب  ا ْجَٔم٣منِ  َِم ـَ  ايمُمُّ  ;اظمَْْذىُمقِري

فََم٣مصِمؿُ  ْٕ ـَ  ُصُٖمقهًم٣م ُووُمقٌف  َوا ٣مٞم٤ِِم  َِم طَمرِ  اجْلَ ْٔ مَ  ؟ ا ـَ  َرصُمٌؾ  هَمَتَٗمدي ٙمِِٚمكمَ  َِم ًْ  َووَمْد  اظمُْ

ـِ  ايمٛمي٣مُس  َأضْمَجؿَ  ْقضِ  فَم ٣مهُمقنَ : هَمَٗم٣مَل  ، ِدصْمَٙم٥مَ  دِم  اخْلَ ـْ  َأخَتَ  سَماَل  شُمؿي  ؟ ايمٛمُّْْمَٖم٥مِ  َهِذهِ  َِم

ٓي  مَتُقَت  َأنْ  يمِٛمَْٖمسٍ  ىَم٣منَ  َوََم٣م سَمَٔم٣ملَم:) وَمْقيَمفُ  اًل  ىمَِت٣مزًم٣م اهلليِ  زم١ِمِْذنِ  إِ  َأوْمَحؿَ  شُمؿي .  (1( ) َُم٠َمصمي

َق  َووَمدِ  ، ايمٛمي٣مُس  اوْمَتَحؿَ وَ  همِٝمَٜم٣م هَمَرؽَمفُ  تُّقنَ  اهْمؼَمَ ًر ْٝمؾِ  َأْصَح٣مُب : همِْروَمَتكْمِ  ايم ىُمقِر، اخْلَ  ايمذُّ

ْٝمؾِ  َوَأْصَح٣مُب  َٞم٣مِث  اخْلَ  ِديَقاَٞم٣م:  وَم٣ميُمقا اظم٣َْمءِ  َوصْمفِ  فَمعَم  َيْْمُٖمقنَ  ايْمُٖمْرُس  َرآُهؿُ  هَمَٙمامي  ، اإْلِ

٣م سُمَٗم٣مسمُِٙمقنَ  ََم٣م َواهلليِ:  وَم٣ميُمقا شُمؿي .  جَم٣َمٞمكِمُ  جَم٣َمٞمكِمُ :  َيُٗمقيُمقنَ .  ِديَقاَٞم٣م ًً  صِمٛم٣ًّم سُمَٗم٣مسمُِٙمقنَ  زَمْؾ  إِْٞم

َل  َيْٙمَتُٗمقنَ  اظم٣َْمءِ  دِم  َِمٛمُْٜمؿْ  هُمْرؽَم٣مًٞم٣م َأْرؽَمُٙمقا شُمؿي .  ٙمِِٚمكمَ  َأوي ًْ ـَ  يمَِٝمْٚمٛمَُٔمقُهؿْ  اظمُْ ُروِج  َِم  اخْلُ

ـَ  ـُ  فَم٣مِصؿُ  هَمَٟمََمرَ  ، اظم٣َْمءِ  َِم فُمقا َأنْ  َأْصَح٣مزَمفُ  فَمْٚمٍرو زْم ؿُ  َيمْمَ ََم٣مَح  هَلُ ُقا ايمرر فَْمكُمَ  َوَيَتَقطمي ْٕ  ا

ؿْ  فُمُٝمقنَ  هَمَٗمَٙمُٔمقا زم٣ِميْمُٖمْرسِ  َذيمَِؽ  هَمَٖمَٔمُٙمقا ، ٙمِِٚمكمَ  َأََم٣ممَ  هَمَرصَمُٔمقا ، طُمُٝمقهِلِ ًْ  َيْٚمٙمُِ٘مقنَ  َٓ  اظمُْ

ؿْ  ىَمػي  ـَ  طَمَرصُمقا ضَمتيك طُمُٝمقهِلِ ٌََٔمُٜمؿْ  ، اظم٣َْمءِ  َِم ٣موُمقا َح٣مزُمفُ َوَأْص  فَم٣مِصؿٌ  َواسمي ًَ  َوَراَءُهؿْ  هَم
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ـِ  ؿَمَرُدوُهؿْ  ضَمتيك ٣مٞم٤ِِم  فَم طَمرِ  اجْلَ ْٔ ٥مِ  فَمعَم  َوَووَمُٖمقا ، ا صْمَٙم٥مِ  ضَم٣مهمي ـَ  ايمدر ٣مٞم٤ِِم  َِم طَمرِ  اجْلَ ْٔ  ا

ـِ  فَم٣مِصؿٍ  َأْصَح٣مِب  زَمِٗمٝمي٥مُ  َوَٞمَزَل  ، تراِمَئ٥مِ  َِم ًر  َوَصُٙمقا ضَمتيك ، هَمَخ٣مُوقَه٣م ، ِدصْمَٙم٥مَ  دِم  ايم

ـَ  ٣مهِبِؿْ َأْصَح  إلَِم  ٣مٞم٤ِِم  َِم طَمرِ  اجْلَ ْٔ ـْ  ايْمُٖمْرَس  َٞمَٖمُقا ضَمتيك َأْصَح٣مهِبِؿْ  ََمعَ  هَمَٗم٣مسَمُٙمقا ، ا  فَم

٣مٞم٤ِِم  َذيمَِؽ  قنَ  َوىَم٣مُٞمقا.  اجْلَ ٚمُّ ًَ ٥ٌَمَ  ُي ُولَم  ايْمَ٘متِٝم ْٕ ٥ٌَمَ  ا َْهَقالِ  ىَمتِٝم ْٕ ـُ  فَم٣مِصؿُ  َوَأَِمغُمَه٣م ، ا  زْم

٥ٌَمَ  ، فَمْٚمٍرو ٥ٌَمَ ايْمَ٘متِ  ايمثي٣مٞمِٝم٥َمَ  َوايْمَ٘متِٝم ْرؽَم٣مءَ  ٝم ـُ  ايْمَٗمْٔمَٗم٣معُ  َوَأَِمغُمَه٣م ، اخْلَ  .  فَمْٚمٍرو زْم

فُ  َوَهَذا ٙمُِٚمقنَ  َوؽَمْٔمٌد  ىُمٙمُّ ًْ ءِ  َيِْمٛمَعُ  ََم٣م إلَِم  َيٛمُْٓمُرونَ  َواظمُْ َٓ  ، زم٣ِميْمُٖمْرسِ  ايْمُٖمْرؽَم٣منُ  َه٠ُم

ٌَِٗمٝمي٥مِ  ؽَمْٔمٌد  َٞمَزَل  شُمؿي .  ِدصْمَٙم٥مَ  ؾَم٣مؿمِئِ  فَمعَم  َواوِمٌػ  َوؽَمْٔمٌد  ْٝمشِ  زمِ  َٞمَٓمُروا ضِمكمَ  َوَذيمَِؽ  ، اجْلَ

٣مٞم٤ِِم  إلَِم  طَمرِ  اجْلَ ْٔ ـَ  َووَمْد  ا ِمي ـْ  حَتَ ـَ  همِٝمفِ  ضَمَِمَؾ  زمَِٚم ٙمِِٚمكمَ  ايْمُٖمْرؽَم٣منِ  َِم ًْ  َأََمرَ  َووَمْد  ، اظمُْ

ٙمِِٚمكمَ  ؽَمْٔمٌد  ًْ َتِٔمكمُ :  َيُٗمقيُمقا َأنْ  اظم٣َْمءِ  ُدطُمقلِ  فِمٛمَْد  اظمُْ ًْ ُؾ  ، زم٣ِمهلليِ َٞم ٌُ  ، فَمَٙمْٝمفِ  َوَٞمَتَقىمي ًْ  ٛم٣َمضَم

َٓ  ، ايْمَقىمِٝمُؾ  َوٞمِْٔمؿَ  اهلليُ َٓ  ضَمْقَل  َو ةَ  َو ٓي  وُمقي  زمَِٖمَرؽِمفِ  اوْمَتَحؿَ  شُمؿي .  ايْمَٔمٓمِٝمؿِ  ايْمَٔمقِمر  زم٣ِمهلليِ  إِ

ْ  ايمٛمي٣مُس  َواوْمَتَحؿَ  ، ِدصْمَٙم٥مَ  ٣مُروا َأضَمٌد  فَمٛمْفُ  َيتََخٙميْػ  مَل ًَ اَم  همِٝمَٜم٣م هَم غُمونَ  ىَمَٟمٞمي ًِ  َوصْمفِ  فَمعَم  َي

َْرضِ  ْٕ ٌَكْمِ  زَمكْمَ  ََم٣م ََمأَلُوا ضَمتيك ، ا
٣مٞمِ ـَ  اظم٣َْمءِ  َوصْمفُ  ُيَرى هَماَل  ، اجْلَ ٣ميَم٥مِ  ايْمُٖمْرؽَم٣منِ  َِم صمي  َوايمري

شُمقنَ  ايمٛمي٣مُس  َوصَمَٔمَؾ  ، شُمقنَ  ىَماَم  اظم٣َْمءِ  َوصْمفِ  فَمعَم  َيَتَحدي َْرضِ  َوصْمفِ  فَمعَم  َيَتَحدي ْٕ  َوَذيمَِؽ  ; ا

ؿْ  ضَمَِمَؾ  ظم٣َِم ـَ  هَلُ ـِ  ٛم٥َمِ ايمْمَُّٚمْٟمٞمِٝم َِم ََْم ْٕ هِ  َوَوفْمِدهِ  اهلليِ  زمَِٟمَْمرِ  َوايْمُقشُمقِق  ، َوا  ، َوسَمْٟميِٝمِدهِ  ، َوَٞمٌْمِ

َني 
ِٕ ـَ  ؽَمْٔمَد  َأَِمغَمُهؿْ  َو ةِ  َأضَمُد  َوومي٣مصٍ  َأيِب  زْم ؿْ  اظمَُْْمُٜمقدِ  ايْمَٔممْمَ ٛمي٥مِ  هَلُ َ  َووَمْد  ، زم٣ِمجْلَ  سُمُقدمر

ُٜمؿي :  هَمَٗم٣مَل  ، يَمفُ  َوَدفَم٣م ، َراضٍ  فَمٛمْفُ  َوُهقَ  ، ؿَ َوؽَمٙمي  فَمَٙمْٝمفِ  اهلليُ َصعمي  ، اهلليِ َرؽُمقُل   ايمٙمي

دْ  َدفْمَقسَمفُ  َأصِم٤ْم   . (1َرَْمَٝمَتُف) َوؽَمدر
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ـْ : يمـني أبــى العــالء احلضــزمي وادلشـي علــ  ادلــاء     فَمــ

ـِ َِمٛمَْج٣مٍب، وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم ؽَمْٜماًم، َيُٗمـقُل: نَمَزْوَٞمـ٣م ََمـ ـِ ُأطْم٦ِم ؽَمْٜمِؿ زْم ٌِْد اظمَْٙمِِؽ ازْم َع  فَم

ـي  ، وَم٣مَل: هَمَدفَم٣م زمَِثالِث َدفَمَقاٍت، هَم٣مؽْمَتَج٣مَب اهلليُ يَمُف همِـٝمِٜم ـَ َِملر َداِري ْيَ ـِ احْلَ ايْمَٔمالِء زْم

ٌْٛم٣َم ايْمَقُوقَء، هَمَٙمْؿ َٞمْٗمِدْر فَمَٙمْٝمِف هَمَٗم٣مَم هَمَِمعمي  َٞم٣م ََمَٔمُف هَمٛمََزيْمٛم٣َم ََمٛمِْزٓ، َوؿَمَٙم ، وَم٣مَل: ِهْ ـي ِٜم ىُمٙمر

، شُمؿي  ـ٣م  "َدفَم٣م اهلليَ، هَمَٗم٣مَل: َرىْمَٔمَتكْمِ ُٜمؿي َي٣م فَمٙمِٝمُؿ َي٣م ضَم٘مِـٝمُؿ، َيـ٣م فَمـقِمُّ َيـ٣م فَمٓمِـٝمُؿ، إِٞمي ايمٙمي

ـَ  ـُٟم َِمـ ـُب َِمٛمْـُف َوَٞمَتَقوي َك ، هَم٣مؽْمـِٗمٛم٣َم نَمْٝمًثـ٣م َٞممْمَ فَمٌِٝمُدَك، َودِم ؽَمـٌِٝمٙمَِؽ ُٞمَٗم٣مسمِـُؾ فَمـُدوي

َٔمْؾ ٕضََمٍد همِٝمفِ  َٞم٣م  إضَْمَداِث، َوإَِذا سَمَرىْمٛم٣َمُه هَمال جَتْ ٣ًٌم نَمغْمِ ، وَم٣مَل: هَماَم صَم٣مَوْزَٞم٣م نَمـغْمَ "َٞمِِمٝم

ْيٛمَـ٣م، َوََمـأْلُت إَِداَويِت،  وي ُؼ، وَم٣مَل: هَمٛمََزيْمٛم٣َم هَمؼَمَ ـْ ََم٣مِء ؽَماَمٍء َيَتَدهمي ـُ زمِٛمَْٜمٍر َِم وَمٙمِٝمٍؾ، هَم١مَِذا َٞمْح

ـَٞم٣م َِمـٝمال؟ شُمؿي سَمَرىْمُتَٜم٣م، هَمُٗمْٙم٦ُم: َْٕٞمُٓمَرني َهِؾ اؽْمُتِجٝم٤ُم يَمـُف   َأْو َٞمْحـَقُه ، هَمُٗمْٙمـ٦ُم هَمِنْ

ـْ همِٝمِف ََم٣مٌء وَمطُّ  اَم مَلْ َيُ٘م ٦ٌُْم إلَِم َذيمَِؽ اظمََْ٘م٣مِن، هَمَ٘مَٟمٞمي ٝم٦ُم إَِداَويِت، هَمَذَه ًِ َْٕصَح٣ميِب: إيِنر َٞم

ٌَْحـُر، هَمـَدفَم٣م ـَ ، َوزَمْٝمٛمَٛم٣َم َوزَمْٝمٛمَُٜمُؿ ايْم ٣م هَمَٙمامي َأسَمْٝمٛم٣َم َداِري َأْيًّمـ٣م ،  هَمَٟمطَمْذُت إَِداَويِت هَمِجْئ٦ُم هِبَ

٣م فَمٌِٝمُدَك ، َودِم ؽَمٌِٝمٙمَِؽ ُٞمَٗم٣مسمُِؾ  "هَمَٗم٣مَل:  ُٜمؿي َي٣م فَمٙمِٝمُؿ َي٣م ضَمٙمِٝمُؿ ، َي٣م فَمقِمُّ َي٣م فَمٓمِٝمُؿ، إِٞمي ايمٙمي

َك  َك ، هَم٣مصْمَٔمْؾ يَمٛم٣َم ؽَمٌِٝمال إلَِم فَمُدور ٌَْحَر، هَمـقَ "فَمُدوي اهلليِ ََمـ٣م ازْمَتٙميـ٦ْم  ، شُمؿي اوْمَتَحَؿ زمِٛم٣َم ايْم

وصُمٛم٣َم  ـَ هَمـاَمَت، هَمَٙمـْؿ َٞمِجـْد ََمـ٣م ُهُ ٌَْْم ضَمتيك طَمَرصْمٛم٣َم إيَِمْٝمِٜمْؿ، هَمَٙمامي َرصَمْٔمٛم٣َم اؾْمـَتَ٘مك ايْمـ

ـُ زماَِمٍء ىَمثِـغٍم، همَ  َٞم٣م نَمغْمَ زَمِٔمٝمٍد إَِذا َٞمْح ٛمي٣مُه دِم شمَِٝم٣مزمِِف، َوَدهَمٛمي٣مُه، هَمَٙمامي ِهْ ُٙمُف زمِِف، هَمَ٘مٖمي ًر َٗمـ٣مَل ُٞمَٕم

ٌَْٔمٍض: اْرصِمُٔمقا يمِ 
ُه، هَمَخِٖمـَل فَمَٙمْٝمٛمَـ٣م زَمْٔمُّمٛم٣َم يمِ ٌْٛم٣َم وَمـػْمَ ُٙمُف هَمَرصَمْٔمٛم٣َم هَمَْمَٙم ًر َتْخِرصْمُف هَمٛمَُٕم ًْ ٛمَ

ـَ ايْمَٗمـْقِم: إيِنر ؽَمـِٚمْٔمُتُف َيـْدفُمق اهلليَ َيُٗمـقُل:  ُه ، هَمَٙمْؿ َٞمْٗمِدْر فَمَٙمْٝمِف ، هَمَٗم٣مَل َرصُمٌؾ َِمـ  "وَمػْمُ

ُٜمؿي َي٣م فَمٙمِٝمُؿ َي٣م ضَمٙمِٝمُؿ،  ، َأطْمِػ صُمثيتِل، َوٓ سُمْْمٙمِْع فَمعَم فَمـْقَريِت َي٣م فَمقِمُّ َي٣م فَمٓمِٝمؿُ ايمٙمي
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 هَمَرصَمْٔمٛم٣َم َوسَمَرىْمٛم٣َمهُ  "َأضَمًدا 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة، وَم٣مَل:  ظمَي٣م زَمَٔم٧َم ايمٛميٌِلُّ  "فَم

  ِـِ سَمٌِْٔمُتُف، هَمَرَأْي٦ُم َم ٌَْحَرْي َِملر إلَِم ايْم ْيَ ـَ احْلَ ٛمُْف شَمالَث طِمَِم٣مٍل، ٓ َأْدِري ايْمَٔمالَء زْم

ْٝمٛم٣َم  ٚمي ًَ قا َواوْمَتِحُٚمقا، هَمَٗم٣مَل: هَم ٌَْحِر، هَمَٗم٣مَل: ؽَمٚمُّ ـي َأفْمَج٤ُم: اْٞمَتَٜمْٝمٛم٣َم إلَِم ؾَم٣مؿمِِئ ايْم ُتُٜم َأيي

َٞم٣م  َٞم٣م هَماَم زَمؾي اظم٣َْمُء إِٓ َأؽَم٣مهمَِؾ طِمَٖم٣مِف إزِمِٙمِٛم٣َم، هَمَٙمامي وَمَٖمْٙمٛم٣َم ِسْ ـَ َواوْمَتَحْٚمٛم٣َم هَمَٔمػَمْ ََمَٔمُف زمَِٖمالٍة َِم

إَْرِض َويَمْٝمَس ََمَٔمٛم٣َم ََم٣مٌء، هَمَُمَ٘مْقَٞم٣م إيَِمْٝمِف، هَمَِمعمي َرىْمَٔمَتكْمِ شُمؿي َدفَم٣م، هَم١مَِذا ؽَمَح٣مزَم٥ٌم َِمْثُؾ 

َٗمْٝمٛم٣َم َواؽْمَتَٗمْٝمٛم٣َم،  ًَ ِس، شُمؿي َأْرطَم٦ْم نَمَزايَمْٝمَٜم٣م، هَم ْ َٞم٣مايمؼمُّ َْمِؾ، هَمَٙمامي ِهْ نَمغْمَ  َوََم٣مَت هَمَدهَمٛمي٣مُه دِم ايمري

ٌٌُع هَمَٝمْٟمىُمُٙمُف، هَمَرصَمْٔمٛم٣َم، هَمَٙمْؿ َٞمَرهُ  زَمِٔمٝمٍد وُمْٙمٛم٣َم: جَيِٝمُئ ؽَم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة   ()ظمَي٣م زَمَٔم٧َم ايمٛميٌِلُّ  "، وَم٣مَل: فَم

ـِ سَمٌِْٔمُتُف، هَمَرَأْي٦ُم  ٌَْحَرْي َِملر إلَِم ايْم ْيَ ـَ احْلَ ـي  ايْمَٔمالَء زْم ـُتُٜم َِمٛمْـُف شَمـالَث طِمَِمـ٣مٍل، ٓ َأْدِري َأيي

َٞمـ٣م  ْٝمٛم٣َم َواوْمَتَحْٚمٛم٣َم، هَمَٔمػَمْ ٚمي ًَ قا َواوْمَتِحُٚمقا، هَم ٌَْحِر، هَمَٗم٣ميُمقا: ؽَمٚمُّ َأفْمَج٤ُم، اْٞمَتَٜمْٝمٛم٣َم إلَِم ؾَم٣مؿمِِئ ايْم

َٞم٣م زمَ  ـَ إَْرِض هَمَٙمْٝمَس ََمَٔمٛمَـ٣م هَماَم زَمؾي اظم٣َْمُء إِٓ َأؽَم٣مهمَِؾ َأطْمَٖم٣مِف إزِمِٙمِٛم٣َم، هَمَٙمامي وَمَٖمْٙمٛم٣َم ِسْ ْٔمُد زمَِٖمالٍة َِم

ِس شُمؿي َأْرطَمـ٦ْم فَمَزايمَِٝمَٜمـ ْ ، شُمؿي َدفَم٣م، هَم١مَِذا ؽَمَح٣مزَم٥ٌم َِمْثُؾ ايمؼمُّ ٣م ََم٣مٌء، هَمَُمَ٘مْقَٞم٣م إيَِمْٝمِف هَمَِمعمي َرىْمَٔمَتكْمِ

ٌَْحرَ  َٗمْٝمٛم٣َم َواؽْمَتَٗمْٝمٛم٣َم، َوََم٣مَت زَمْٔمَد ََم٣م زَمَٔمَثُف َأزُمق زَمْ٘مٍر إلَِم ايْم ًَ ْت َرزمِٝمَٔم٥ُم، هَمَٟمـْمَٖمَرُه اهلليُ هَم ، ظمَي٣م اْرسَمدي ـِ ْي

َٞم٣م نَمغْمَ زَمِٔمٝمٍد وُمْٙمٛم٣َم: جَيِ  َْمِؾ هَمَٙمامي ِهْ ىَم٣مِة، َوََم٣مَت هَمَدهَمٛمي٣مُه دِم ايمري ـَ ايمزي لُء هِبِْؿ َوَأفْمُْمقا ََم٣م ََمٛمَُٔمقا َِم

ٌٌْع هَمَٝمْٟمىُمُٙمُف هَمَرصَمْٔمٛم٣َم هَمَٙمْؿ َٞمَرهُ  ؽَم

                                                 



 

 

351 

 املقدمة/ التنهيد للدخول يف الصفات/ صفة اليقني باهلل تعاىل

وَم٣مَل : ُمْسِلٍم اْلَخْوَلاِن ُّ الدَّاَراِن ُّ، َسيُِّد التَّايِبِعنَي َوَزاِهُد اْلَعْصِريب  ما وقع أل( 8

يِنُّ اظمَِْديٛم٥ََم َووَمْد وُمٌَِض ايمٛميٌِـلُّ  َٓ ْق ٙمٍِؿ اخْلَ ًْ ٙمٍِؿ ، وَم٣مَل: َأسَمك َأزُمق َُم ًْ ـُ َُم ضْمٌِٝمُؾ زْم  - -ُذَ

شَمٛم٣َم ُذَ  ٙمٍِؿ  ضْمٌِٝمُؾ َواؽْمُتْخٙمَِػ َأزُمق زَمْ٘مٍر هَمَحدي ًْ ٌََٔم٧َم إلَِم َأيِب َُم ، هَم ـِ ٌيَٟم زم٣ِميْمَٝمَٚم ؽَْمَقَد سَمٛمَ ْٕ َأني ا

ـُه ، هَمِٗمٝمـَؾ يمأِْلَؽْمـَقدِ  ٙمٍِؿ همِٝمَٜم٣م، هَمَٙمـْؿ سَمُيي ًْ ُف َأيْمَٗمك َأزَم٣م َُم إِْن مَلْ  :هَمَٟمسَم٣مُه زمِٛم٣َمٍر فَمٓمِٝمَٚم٥ٍم، شُمؿي إِٞمي

ٌََٔمـَؽ  ـِ اسمي َد فَمَٙمْٝمَؽ ََم ًَ ضِمٝمـِؾ هَمَٗمـِدَم اظمَِْديٛمَـ٥َم ، هَمَٟمَٞمـ٣مَخ سَمٛمِْػ َهَذا فَمٛمَْؽ َأهْم . هَمـَٟمََمَرُه زم٣ِميمري

ٌٌَُمَ زمِِف فُمَٚمُر َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْف ، هَمَٗمـ٣مَم إيَِمْٝمـِف ، هَمَٗمـ٣مَل:  ، هَم ِجَد ُيَِمقمر ًْ َراضِمَٙمَتُف، َوَدطَمَؾ اظمَْ

ـَ ايْمَٝمَٚمـ. وَم٣مَل: ََم٣م هَمَٔمَؾ ايميِذي ضَمَروَمُف ايمْ  صُمُؾ؟ وَم٣مَل: َِم ـِ ايمري ي ٌْـُد مِم اُب زم٣ِميمٛمي٣مِر؟ وَم٣مَل: َذاَك فَم َ٘مذي

ُٜمؿي َٞمَٔمْؿ. هَم٣مفْمَتٛمََٗمُف فُمَٚمُر َوزَمَ٘مـك، شُمـؿي  ـُ شَمْقٍب، وَم٣مَل: َٞمَُمْدسُمَؽ زم٣ِمهلليِ، َأْٞم٦َم ُهَق؟ وَم٣مَل: ايمٙمي اهلليِ زْم

يِؼ. در ُف همِٝماَم زَمْٝمٛمَُف َوزَمكْمَ ايمِمر ًَ ْٚمُد هللِيِ َذَه٤َم زمِِف ضَمتيك َأصْمَٙم  ايميِذي ملْ ُيِٚمْتٛمِل ضَمتيك َأَرايِن هَمَٗم٣مَل: احْلَ

ـُ َٞمْجـَدَة، َوُهـقَ  ٣مِب زْم ٌُْد ايْمَقهي ٙمِٝمِؾ َرَواُه فَم ـْ ُصٛمَِع زمِِف ىَماَم ُصٛمَِع زم١ِمزِْمَراِهٝمَؿ اخْلَ ٍد ََم ٥ِم حُمَٚمي  دِم ُأَمي

َ٘م٣مَي٥مَ  ضْمٌِٝمَؾ َأْرؽَمَؾ احْلِ ـي ُذَ
ـْ إؽِْماَمفِمٝمَؾ يَم٘مِ   . شمَِٗم٥ٌم، فَم

ـْ َوَرَوى حُمَ       ، فَم ٣ميِنُّ هَْلَ ْٕ ـُ ِزَي٣مٍد ا ُد زْم يِنر ٚمي َٓ ْق ٙمٍِؿ اخْلَ ًْ ُف ىَم٣مَن إَِذا نَمَزا َأْرَض َأيِب َُم ، َأٞمي

ِؿ اهلليِ، َويَ  ًْ وا زمِٛمَْٜمٍر هَمَٗم٣مَل: َأصِمٝمُزوا زمِ وِم، هَمَٚمرُّ وَن زم٣ِميمٛميْٜمِر ايْمَٕمْٚمِر، ايمرُّ ُٚمرُّ زَمكْمَ َأْيِدهيِْؿ، هَمَٝمُٚمرُّ

ـْ  ٌء؟ هَمَٚم ىَم٤َم، هَم١مَِذا صَم٣مُزوا وَم٣مَل: َهْؾ َذَه٤َم يمَُ٘مْؿ َرْ ٓي ايمرُّ َوابر إِ ـَ ايمدي ْ َيٌُْٙمْغ َِم اَم مَل هَمُرزمي

ـٌ يمَُف هَمَٟميْمَٗمك زَمْٔمُّمُٜمْؿ خِمْاَلسَمُف فَمٚمْ  ٌء هَمٟمََٞم٣م َو٣مَِم صُمُؾ: َذَه٤َم يَمُف َرْ ًدا هَمَٙمامي صَم٣مَوُزوا وَم٣مَل ايمري

َٗم٥ٌم زمُِٔمقٍد دِم ايمٛميْٜمِر، وَم٣مَل: طُمْذَه٣م  خِمْاَليِت َووَمَٔم٦ْم، وَم٣مَل  ٣م َُمَٔمٙمي ٌََٔمُف، هَم١مَِذا هِبَ ٌَْٔمٛمِل هَمَٟمسْم   .اسْم
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َُم      ٙمٍِؿ َأسَمك فَمعَم ِدصْمَٙم٥َم َوِهَل سَمْرَِمل زم٣ِمخْلَ ًْ ْٝمٍد ايمْميِقيِؾ، َأني َأزَم٣م َُم ـْ مُحَ َه٣م وفَم ـْ ََمدر ٤ِم َِم

َز  ٌَْحِر، شُمؿي هَلَ ائِٝمَؾ دِم ايْم غَم زَمٛمِل إِْهَ ًِ هَمَذَه٤َم فَمَٙمْٝمَٜم٣م، شُمؿي مَحَِد اهلليَ َوَأشْمٛمَك فَمَٙمْٝمِف، َوَذىَمَر ََم

ـْ  َتُف، هَمَخ٣مَو٦ِم اظم٣َْمَء، َوسَمٌَِٔمُف ايمٛمي٣مُس ضَمتيك وَمَْمُٔمقَه٣م، وَم٣مَل: َهْؾ هَمَٗمْدسُمْؿ ؾَمْٝمًئ٣م َِم َدازمي

؟ََمَت٣مفمِ  ُه فَمقَمي  .ُ٘مْؿ هَمَٟمْدفُمَق اهلليَ َأْن َيُردي

ـْ      َراؽَم٣ميِنر َوفَم ٙمٍِؿ وَم٣ميَم٦ْم:فَمَْم٣مٍء اخْلُ ًْ يَمْٝمَس يَمٛم٣َم َدوِمٝمٌؼ . هَمَٗم٣مَل: َهْؾ  ، َأني اَْمَرَأَة َأيِب َُم

ءٌ  َراَب، هَمَدطَمَؾ  :؟ وَم٣ميَم٦ْم فِمٛمَْدِك َرْ . وَم٣مَل: ازْمِٕمٝمٛمِٝمِف َوَه٣ميِت اجْلِ ًٓ ِدْرَهٌؿ زمِْٔمٛم٣َم زمِِف نَمْز

َراَب ُٞمَُم٣مَرًة ََمَع سُمَراٍب،  ْرَهَؿ، َوََمأَلَ اجْلِ ، هَمَٟمفْمَْم٣مُه ايمدر قَق، هَمَٟمسَم٣مُه ؽَم٣مئٌِؾ، َوَأيَمحي ًُّ َوَأسَمك ايم

ٌُُف ََمْرفُمقٌب َِمٛمَْٜم٣م، َوَذَه٤َم، هَمَٖمَتَح  اَرى. همٔمجٛم٦م وطمٌزت، هَمَٙمامي َووَمْٙم ْتُف ، هَم١مَِذا زمِِف َدومِٝمٌؼ ضُمقي

ومِٝمِؼ، هَمَٟمىَمَؾ َوزَمَ٘مك ـَ ايمدي ـَ َهَذا؟ وَم٣ميَم٦ْم: َِم ـْ َأْي  . صَم٣مَء يَمْٝماًل، َوَؤَمْتُف، هَمَٗم٣مَل: َِم

وِمـلر رو ضك ضنىهٜكني خايد بٔ ايٛيٝد  َ٘مـِؿ، َوَذْ ـِ احْلَ ـْ فَمَقاَٞم٥َم زْمـ فَم

، ـِ وُمَْم٣مَِملر َب  زْم ـَ ايْمَٝماَمََمـ٥ِم رَضَ ـُ ايْمَقيمِٝمـِد َِمـ َف طَم٣ميمُِد زْمـ َوَأيِب خِمْٛمٍَػ . وَم٣ميُمقا: ظمَي٣م اْٞمٌَمَ

ـ  ـغَمِة دِم ايْمَٗمٌْمِ ـَ َِمٛمُْف َأْهـُؾ احْلِ غَمِة َوايمٛميْٜمِر، َوحَتَِمي َرفَم٥ِم ايميتِل زَمكْمَ احْلِ َ٘مُرُه فَمعَم اجْلَ ًْ فَم

ـِ زُمَٗمْٝمَٙم٥َم هَمَج  َجـ٣مَرِة ضَمتيـك َٞمَٖمـَذْت ، شُمـؿي َرََمـْقُه إزَْمَٝمِض، َووَمٌْمِ ازْم َٔمُٙمقا َيْرَُمقَٞمـُف زم٣ِمحْلِ

٣م سَمـَرى ،  ـي ـْؿ ََم٘مِٝمـَدٌة َأفْمَٓمـُؿ مِم ـُ إَْزَوِر: ََمـ٣م هَلُ اُر زْم ـْ آٞمَِٝمتِِٜمْؿ ، هَمَٗم٣مَل رِضَ َزِف َِم زم٣ِمخْلَ

ـْ فُمَٗمالئُِ٘مْؿ ُأؽَم٣مئُِٙمُف َوخُيْ  ٌََٔم٧َم إيَِمْٝمِٜمُؿ : ازْمَٔمُثقا إرَِمي َرصُمال َِم ٌََٔمُثقا إيَِمْٝمـِف هَم يِن فَمٛمُْ٘مْؿ ، هَم ػِمُ

ـُ  ، َوُهـَق َيْقََمئِـٍذ ازْمـ ـ٣ميِني ًي ـِ زُمَٗمْٝمَٙمـ٥َم ايْمَٕم ـِ ضَمٝمي٣مَن زْمـ ـِ وَمْٝمِس زْم ـَ فَمْٚمِرو زْم ٝمِح زْم ًِ ٌَْد اظمَْ فَم

ـؿْ  ٌََؾ َيْٚمًِم إلَِم طَم٣ميمٍِد هَمَٙمامي َرآُه، وَم٣مَل: ََمـ٣م هَلُ كَم َوشَمالِث َِم٣مَئ٥ِم ؽَمٛم٥ٍَم ، هَمَٟموْم ًِ َأطْمـَزاُهُؿ  مَخْ

َـ٣م اظمَْٙمِـُؽ ،  ٣ٌَمضًم٣م َأهيُّ ـْ طَم٣ميمٍِد، وَم٣مَل: َأْٞمِٔمـْؿ َصـ اهلليُ زَمَٔمُثقا إرَِمي َرصُمال ٓ َيْٖمَٗمُف ، هَمَٙمامي َدَٞم٣م َِم

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16566
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ـْ َأْيـ الِم، شُمؿي وَم٣مَل يَمُف طَم٣ميمٌِد : َِمـ ًي ـَ هَمَٗم٣مَل طَم٣ميمٌِد : وَمْد َأىْمَرََمٛم٣َم اهلليُ زمَِٕمغْمِ َهِذِه ايمتيِحٝمي٥ِم زم٣ِميم

ـل،  ـِ ُأَمر ـْ زَمْْمـ ـَ طَمَرصْم٦َم ؟ وَم٣مَل : َِم ـْ َأْي ـْ ـَمْٜمِر َأيِب، وَم٣مَل: َِم َأوْمٍَم َأشَمِرَك ؟ وَم٣مَل : َِم

وَم٣مَل: فَمعَم ََم٣م َأْٞم٦َم ؟ وَم٣مَل: فَمعَم إَْرِض، وَم٣مَل: همِٝمَؿ َأْٞمـ٦َم َوحْيَـَؽ ؟ وَمـ٣مَل: دِم شمَِٝمـ٣ميِب، 

ـُ َرصُمٍؾ َواضِمٍد، وَمـ٣مَل وَم٣مَل: َأسَمْٔمِٗمُؾ؟ وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ َوُأوَمٝمرُد ، ومَ  ـُ ىَمْؿ َأْٞم٦َم ؟ وَم٣مَل: ازْم ٣مَل: ازْم

ٌُـَؽ  ِه، وَم٣مَل: ََمـ٣م ُأصِمٝم ٍء َوَيٛمُْحق دِم نَمغْمِ ـْ َرْ طَم٣ميمٌِد: ََم٣م َرَأْي٦ُم ىَم٣ميْمَٝمْقِم وَمطُّ ، ُأؽَم٣مئُِٙمُف فَم

ـْ ََم٣م زَمَدا يَمَؽ، وَم٣مَل: ىَمْؿ َأسَمك يَمَؽ  ـْ ََم٣م ؽَمَٟميْم٦َم فَمٛمُْف ، هَم٣مؽْمَٟمْل فَم ـقَن  إِٓ فَم ًُ ؟ وَم٣مَل: مَخْ

ٌٌَط اؽْمُتْٔمِرزْمٛم٣َم ، وَم٣مَل:  يِن ََم٣م َأْٞمُتْؿ ؟ وَم٣مَل: فُمْرٌب اؽْمُتٛمٌِْْْمٛم٣َم َوَٞم َوشَمالُث َِم٣مَئ٥ٍم ، وَم٣مَل : َأطْمػِمْ

ُِمقِن ؟ وَم٣مَل: زَمٛمَْٝمٛم٣َمَه٣م  هَمَحْرٌب َأْٞمُتْؿ َأْم ؽِمْٙمٌؿ ؟ وَم٣مَل: زَمْؾ ؽِمْٙمٌؿ ، وَم٣مَل : هَماَم زَم٣مُل َهِذِه احْلُ

ٌُُف دِم َيِدِه، هَمَٗمـ٣مَل يَمـُف: يمِٛمَْح  ٙمِٝمُؿ، وَم٣مَل: َوََمَٔمُف ؽُمؿُّ ؽَم٣مفَم٥ٍم ُيَٗمٙمر ِٖمٝمَف ضَمتيك َيٛمَْٜم٣مُه احْلَ ًي ٌَِس ايم

، وَم٣مَل: َوََم٣م سَمِْمٛمَُع زمِـِف ؟ وَمـ٣مَل: َأسَمْٝمُتـَؽ هَمـ١مِْن َرَأْيـ٦ُم  ؿُّ ًُّ ََم٣م َهَذا ََمَٔمَؽ ؟ وَم٣مَل: َهَذا ايم

يِن َوَأْهَؾ زَمَٙمدِ  ـْ فِمٛمَْدَك ََم٣م َيُنُّ َل ََمـ ـْ َأوي ي مَحِْدُت اهلليَ ، َوإِْن ىَم٣مَٞم٦ِم إطُْمـَرى، مَلْ َأىُمـ

غٌم، هَمَٗم٣مَل: َه٣مسمِِف  ًِ ـْ فُمْٚمِري َي اَم زَمِٗمَل َِم يُح ، َوإِٞمي ؽَم٣مَق إيَِمْٝمِٜمْؿ َوْٝماًم َوزَمالًء هَمآىُمُٙمُف َوَأؽْمؼَمِ

ِؿ اهلليِ، َوزم٣ِمهلليِ ًْ اَمِء ايميـِذي ٓ  هَمَقَؤَمُف دِم َيِد طَم٣ميمٍِد ، هَمَٗم٣مَل: زمِ ًي َربر إَْرِض، َوَربر ايم

َب زمَِذوْمٛمِِف فَمعَم َصْدِرِه، شُمؿي فَمِرَق،  ْتُف نَمُِمٝمي٥ٌم، هَمَيَ َيُيُّ ََمَع اؽْمِٚمِف َداٌء، شُمؿي َأىَمَٙمُف، هَمَتَجٙمي

ـْ فِمٛمِْد ؾَمْٝمَْم٣مٍن  ـُ زُمَٗمْٝمَٙم٥َم إلَِم وَمْقَِمِف، هَمَٗم٣مَل: صِمْئ٦ُم َِم َأىَمـَؾ ؽُمـؿي ؽَمـ٣مفَم٥ٍم َوَأهَم٣مَق هَمَرصَمَع ازْم

قُهْؿ فَمعَم َِم٣مَئ٥ِم َأيْمٍػ، هَمَٗم٣مَل يَمـُف طَم٣ميمِـٌد: ََمـ٣م  ُه ، َأطْمِرصُمقُهْؿ فَمٛمُْ٘مْؿ ، هَمَِم٣محِلُ هَمَٙمْؿ َيُيُّ

ـْ  ُرِف، َوَرَأْي٦ُم اظمَْـْرَأَة َِمـ ٌَْحِر سَمْرهَمُٟم إيَِمْٝمٛم٣َم دِم َهَذا اجْلُ ـَ ايْم َأْدَرىْم٦َم ؟ وَم٣مَل: َأْدَرىْم٦ُم ؽُمُٖم

ٌََح٦ْم طَمَرازًمـ٣م َأْهِؾ احلِْ  ُد َرنِمٝمًٖم٣م، َووَمْد َأْص ٣مِم دِم وُمًرى َُمَتَقاسمَِرٍة ََم٣م سُمَزوي ُرُج إلَِم ايمُمي غَمِة خَتْ
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ـٝمِح ضِمـكَم َرصَمـَع: َأزَمْٔمـَد  ًِ ٌُْد اظمَْ ٣ٌَمِد َوايْمٌاِلِد، َووَم٣مَل فَم ٣ٌَمزًم٣م، َوىَمَذيمَِؽ َدْأُب اهلليِ دِم ايْمِٔم َي

ُح  ـَ َأَرى ؽَمَقاًَم٣م سُمَرور ٣مََم٣مَه٣م هَمَقاِرُس ىُمـؾر ضَمـلٍّ خَم٣َمهَمـ٥َم  اظمُْٛمِْذِري ِديِر حَتَ ًي َقْرَٞمِؼ َوايم زم٣ِمخْلُ

ـَٞم٣م  ِٖمـغِم هَمٌِمْ ئغِِم َوزَمْٔمَد هَمَقاِرِس ايمٛمُّْٔماَمِن َأْرفَمك ِرَي٣مًو٣م زَمكْمَ َدْوَرَة َواحْلَ َوْٝمَٕمٍؿ فَم٣مرِم ايمزي

٣مِء دِم ايْمَٝمْقِم اظمَْ  ٌَْٝمٍس ىَمِٚمْثِؾ ايمُمي ـْ ََمَٔمدٍّ فَمالٞمَِٝمـ٥ًم زَمْٔمَد َهْٙمِؽ َأيِب وُم ٣ٌَمئُِؾ َِم ُٚمَٜم٣م ايْمَٗم ًر ْمغِِم سُمَٗم

ـُجقِر ىَمـَذاَك  ـِة ايمٛميـ٣مِب ايمّمي ـُ ىَمٌَمي ٣ٌَمُح يَمٛم٣َم ضَمـِريٌؿ هَمـٛمَْح ُزوِر َوىُمٛمي٣م ٓ ُي ٣مِر اجْلَ ًَ ىَمَٟمْي

ْهُر َدْويَمُتُف ؽِمَج٣مٌل سُمَِم  ًّ ـايمدي ٣مَءِة َوايم ًَ ُف زم٣ِمظمَْ ُرورِ ـُرر

ـْ وَمْٝمٍس، وِمٝمَؾ و ْٖمَٝم٣مَن ؽَمِٚمْٔم٦ُم طَم٣ميمًِدا َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْف، َيُٗمقُل: هَمَٗمـ٣مَل:  فَم ًُ
 "يمِ

ٌْـَؼ دِم َيـِدي إِٓ َصـِٖمٝمَح٥ٌم  َٔم٥ُم َأؽْمَٝم٣مٍف هَمَٙمـْؿ َي ًْ
٦ْم دِم َيِدي َيْقَم َُم٠ْمسَم٥َم سمِ يَمَٗمِد اْٞمَدومي

، وَم٣مَل  ؿُّ ًُّ ؿر ، هَمَٗم٣مَل: ََم٣م َهَذا ؟ وَم٣ميُمقا: ايم ًُّ زَمفُ َياَمٞمَِٝم٥ٌم، َوُأيِتَ زم٣ِميم ِؿ اهلليِ، هَممَمِ ًْ : زمِ

ـَ اظمََْراِززَم٥ِم ،  غَمَة فَمعَم اَْمَرَأٍة َِم ـُ ايْمَقيمِٝمِد احْلِ َٖمِر، وَم٣مَل: َٞمَزَل طَم٣ميمُِد زْم ًي ـْ َأيِب ايم فَم

ٍء َِمٛمْفُ  ِٗمٝمَ٘مُف إفََم٣مصِمُؿ ، هَمَٗم٣مَل: اْئُتقيِن زمِِف، هَمُٟميِتَ زمًَمْ ًْ ؿي ٓ سَم ًُّ هَمَٟمطَمَذُه  هَمَٗم٣ميُمقا: اضْمَذِر ايم

ُه ؾَمْٝمًئ٣م ِؿ اهلليِ، هَمَٙمْؿ َيُيي ًْ شُمؿي اوْمَتَٚمَحُف، َووَم٣مَل: زمِ
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:ٜكني عُري بٔ احلُاّ األْصازٟ 

ـىمكَِم إلَِم زَمـْدٍر، ( ) ضمٝمٛمام اٞمْمٙمؼ َرؽُمقُل اهللِ      ٌَُٗمقا اظمُْمْمِ َوَأْصَح٣مزُمُف، ضَمتيـك ؽَمـ

ىُمقَن،  ٍء ضَمتيـك هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ )َوصَم٣مَء اظمُْمْمِ ـي َأضَمـٌد َِمـٛمُْ٘مْؿ إلَِم َرْ ََم (: َٓ َيَتَٗمدي

ىُمقَن، هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ ) (: وُمقَُمـقا إلَِم صَمٛميـ٥ٍم فَمْرُوـَٜم٣م َأىُمقَن َأَٞم٣م ُدوَٞمُف، هَمَدَٞم٣م اظمُْمْمِ

اَمِم إَ  ـُ احْلُ اَمَواُت َوإَْرُض، وَم٣مَل: َيُٗمقُل فُمَٚمغْمُ زْم ًي : َي٣م َرؽُمقَل اهللِ، صَمٛميـ٥ٌم ايم ْٞمَِم٣مِريُّ

اَمَواُت َوإَْرُض ؟ وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ ، وَم٣مَل: زَمٍخ. زَمٍخ . هَمَٗمـ٣مَل َرؽُمـقُل اهللِ  ًي : فَمْرُوَٜم٣م ايم

ََم٣م حَيِْٚمُٙمَؽ فَمعَم وَمْقيمَِؽ زَمٍخ. زَمٍخ ؟ وَم٣مَل: َٓ َواهللِ، َي٣م َرؽُمقَل اهللِ، إِٓي َرصَم٣مَء َأْن َأىُمـقَن 

ـْ أَ  ـْ وَمَرٞمِـِف، هَمَجَٔمـَؾ َيْٟمىُمـُؾ َِم ـْ َأْهٙمَِٜم٣م، وَم٣مَل: هَمَٟمطْمَرَج مَتََراٍت َِم ْهٙمَِٜم٣م ، وَم٣مَل: هَم١مِٞميَؽ َِم

َٝم٣مٌة ؿَمِقيٙم٥ٌم، وَم٣مَل: هَمَرََمك  ٣َم حَلَ ـْ َأَٞم٣م ضَمٝمِٝم٦ُم ضَمتيك آىُمَؾ مَتََرايِت َهِذِه إهِني
ـي ، شُمؿي وَم٣مَل: يَمئِ َِمٛمُْٜم

ـَ ايمتيٚمْ  ُف اهلليُزماَِم ىَم٣مَن ََمَٔمُف َِم ..ِر، شُمؿي وَم٣مسَمَٙمُٜمْؿ ضَمتيك وُمتَِؾ، َرمِحَ

روى فمـ ضَمْٝمَقة زمــ ذيـح رمحه اهللٜكني ح٠ٛٝ بٔ شسٜح ايتجٝيب 

ايمتجٝمٌل، ايمٖمٗمٝمف، اظمحدث، ايمزاهد، وهق َمـ رواة احلدي٧م ايمثٗمـ٣مت، ىمـ٣من يٟمطمـذ 

ْم٣مء ضمتـك فمْم٣مءه دم ايمًٛم٥م ؽمتكم ديٛم٣مرًا، همال يٖم٣مرق ذيمؽ اظم٘م٣من ايمذي أطمذ همٝمف ايمٔم

همراؾمـ٥م،  يتِمدق هب٣م مجٝمٔم٣ًم، هم٘م٣من إذا صم٣مء إلم َمٛمزيمف وصمد ايمًـتكم ديٛمـ٣مرًا، حتـ٦م

همٌٙمغ ذيمؽ ازمـ فمؿ يمف، همتِمدق يمٔمْم٣مئف مجٝمٔم٣م أراد أن يٖمٔمؾ َمثؾ ضمٝمقة، وصمـ٣مء إلم 

حت٦م همراؾمف همٙمؿ جيد ؾمٝمئ٣ًم! همذه٤م إلم ضمٝمقة ووم٣مل: أٞم٣م سمِمدوم٦م زم٘مؾ فمْم٣مئل، ومل 
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أٞمـ٣م أفمْمٝمـ٦م ريب يٗمٝمٛمـ٣ًم، وأٞمـ٦م أفمْمٝمتـف أصمد حت٦م همرار ؾمٝمئ٣ًم، همٗم٣مل يمف ضمٝمـقة: 

جترزم٥م. ئمٛمك: أٞمـ٦م ىمٛمـ٦م سمريـد أن جتـرب، وختتـػم رزمـؽ، همتِمـدوم٦م، يمتٛمٓمـر 

ايمٛمتٝمج٥م، وأَم٣م أٞم٣م همٟمسمِمدق وأٞم٣م راؽمخ ايمٝمٗمكم زمام فمٛمـد اهلل فمـز وصمـّؾ َمــ اجلـزاء 

وايمٔمقض

همٜمٛم٣مك زمقن ؾم٣مؽمع زمكم َمـ ئمْمل يٗمٝمٛم٣مً وزمكم َمـ ئمْمل جترزم٥م، هم٣ميمرب هق 

فمٌده ويمٝمس يمٙمٔمٌد أن خيتػم رزمف، وم٣مل أزمق زم٘مر زمـ أيب ؾمٝم٥ٌم: ضمدشمٛم٣م  ايمذي خيتػم

حيٝمك زمـ زم٘مغم، ضمدشمٛم٣م إزمراهٝمؿ زمـ ٞم٣مهمع، فمـ ازمـ ؿم٣موس فمـ أزمٝمف وم٣مل: يمٗمل فمٝمًك 

زمـ َمريؿ فمٙمٝمف ايمًالم إزمٙمٝمس همٗم٣مل إزمٙمٝمس يمٔمٝمًك: أَم٣م فمٙمٚم٦م أٞمف يمـ يِمٝمٌؽ إٓ 

 اجلٌؾ همؼمد َمٛمف.َم٣م ىمت٤م اهلل يمؽ ؟ وم٣مل: ٞمٔمؿ، وم٣مل إزمٙمٝمس: همٟموف زمذروة هذا 

هم٣مٞمٓمر أسمٔمٝمش أم ٓ، وم٣مل فمٝمًك: أَم٣م فمٙمٚم٦م أن اهلل سمٔم٣ملم وم٣مل: ٓ جيرزمٛمل فمٌدي، 

 هم١مين أهمٔمؾ َم٣م ؾمئ٦م.

ودم رواي٥م فمـ ايمزهري فمٛمف وم٣مل: وم٣مل فمٝمًك: إن ايمٔمٌد ٓ خيتػم رزمف، ويم٘مـ ايمرب     

وم٣مل: خيتػم فمٌده، ودم رواي٥م أطمرى: إن ايمٔمٌد ٓ يٌتقم رزمف، ويم٘مـ ايمرب يٌتقم فمٌده. 

همخِمٚمف فمٝمًك فمٙمٝمف ايمًالم.

 ىم٣من دم زمٛمل إهائٝمؾعابد بين إضسائٌٝ 

يمق طمرصم٦م وؿمٙم٦ٌم   : همٗم٣ميم٦م يمف اَمرأسمف . فم٣مزمد همٙم٧ٌم ؽمًٌٔم٣م مل يْمٔمؿ هق وفمٝم٣ميمف ؾمٝمًئ٣م

  : همخرج همقومػ َمع ايمٔمامل هم٣مؽمتٟمصمر ايمٔمامل وسف اهللّ فمٛمف ايمرزق همٗم٣مل . يمٛم٣م ؾمٝمًئ٣م
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ـّ  ايمٝمقم َمع ريب همج٣مء إلم ؽم٣مضمؾ ايمٌحر هم٣منمتًؾ وَم٣م زال راىمًٔم٣م  واهلل ٕفمٚمٙم

ومد   : َم٣مذا صٛمٔم٦م همٗم٣مل  : أَمًك أسمك أهٙمف همٗم٣ميم٦م يمف اَمرأسمف اوؽم٣مصمًدا ضمتك إذ

وفمدين أن ئمْمٝمٛمل شمؿ نمدا إلم ايمًقق همقومػ َمع ايمٔمامل  فمٚمٙم٦َم َمع أؽمت٣مذي وومد

هلل ٕفمٚمٙمـ وا  : ايمرزق ومل يًتٟمصمره أضمد همٗم٣مل هم٣مؽمت٠مصمر ايمٔمامل وسف اهلل فمٛمف

هم٣منمتًؾ وَم٣م زال راىمًٔم٣م وؽم٣مصمًدا ضمتك إذا  ايمٝمقم َمع ريب همج٣مء إلم ؽم٣مضمؾ ايمٌحر

إن أؽمت٣مذي ومد   : َم٣مذا صٛمٔم٦م؟ وم٣مل  : أَمًك أومٌؾ إلم َمٛمزيمف همٗم٣ميم٦َم يمف اَمرأسمف

همٙم٧ٌم يتٗمٙم٤م ـمٜمًرا  وفمدين أن جيٚمع رم أصمري همخ٣مصٚمتف اَمرأسمف وزمرزت فمٙمٝمف

 لشمؿ نمدا إلم ايمًقق هم٣مؽمت٠مصمر ايمٔمام يمٌْمـ وزمْمٛم٣ًم يمٓمٜمر وصٌٝم٣مٞمف يتّم٣منمقن صمقفًم٣م

واهلل ٕفمٚمٙمـ َمع ريب همج٣مء إلم   : وسف فمٛمف ايمرزق ومل يًتٟمصمره أضمد همٗم٣مل

أيـ أَميض   : ايمٌحر هم٣منمتًؾ وَم٣م زال راىمًٔم٣م وؽم٣مصمًدا ضمتك إذا أَمًك وم٣مل ؽم٣مضمؾ

يتّم٣منمقن صمقفًم٣م شمؿ حتٚمؾ فمعم صمٜمد َمٛمف همٙمام ومرب َمـ داره ؽمٚمع  سمرىم٦م أومقاًَم٣م

أٞم٣مئؿ   : ومديد ورائح٥م ؾمقاء همٟمطمذ فمعم زمٌمه ووم٣مل ع رائح٥موحً٘م٣م وهوًرا وؽمٚم

أٞم٣م أم يٗمٓم٣من سمرىم٦م أومقاًَم٣م يتّم٣منمقن صمقفًم٣م وأؾمؿ رائح٥م ومديد ورائح٥م ؾمقاء 

همخرصم٦م اَمرأسمف ضم٣مهة  وأؽمٚمع وحً٘م٣م وهوًرا، دٞم٣م َمـ ايم٣ٌمب همْمرق ايم٣ٌمب،

صم٣مءٞم٣م  ي٣م همالن ومد  : وومد ضمنت فمـ ذرافمٝمٜم٣م وهل سمّمحؽ دم وصمٜمف شمؿ وم٣ميم٦م

إذا صم٣مء همالن   : أؽمت٣مذك زمدٞم٣مٞمغم ودراهؿ وىم٣ًمء وودك ودومٝمؼ ووم٣ملرؽمقل 
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رأي٦م فمٚمٙمؽ همروٝمتف هم١من   : إن أؽمت٣مذك يٗمقل يمؽ  : ايمًالم وومقيمقا يمف همٟمومرئقه

زدسمؽ دم إصمرة دم ايمٔمٚمؾ لأٞم٦م زدسمٛم

يؼمدد فمعم  ى فمِمٖمقراً أن رصمال رأبٔ اجلٛشٟ يف صف١ ايصف٠ٛاقاٍ  

هم٣مؽمتٕمرب ووم٣مل ايمٔمِم٣مهمغم ٓ سمٔمُمٔمش فمعم  ءرٞمخٙم٥م َمـ ايمٛمخالت ودم همٚمف 

ايمٛمخؾ همٙمامذا يْمغم ايمٔمِمٖمقر إلم هذه ايمٛمخٙم٥م همحط ايمٔمِمٖمقر فمعم َم٘م٣من َمرسمٖمع 

فمٝمامء يٟميت ايمٔمِمٖمقر همٝمِمدر صقسم٣م مجٝمال همتٖمتح احلٝم٥م همٚمٜم٣م همرأى أن فمعم ايمٛمخٙم٥م ضمٝم٥م 

ويّمع ومْمٔم٥م َمـ ايمٙمحؿ دم همٚمٜم٣م

ر ؽمٌٔمكم ؽمٛم٥م وزمٝمٛمام أضمد فمٙمامء اإلؽمالم زمٙمغ َمـ ايمٔمٚمأبٛ ايطٝب ايطربٟ 

هق فمعم ؽمٖمٝمٛم٥م وصٙم٦م إلم ايمُم٣مؿمئ يم٘مـ ايمٝم٣مزم٥ًم زمٔمٝمده٣م حتت٣مج إلم ومٖمز وومقة همام 

 . اؽمتْم٣مع ايمُم٣ٌمب هم١مذا هبذا ايمٔم٣ممل اجلٙمٝمؾ يُمٚمر فمـ ؽم٣مومٝمف ويٗمٖمز إلم ايمٝم٣مزم٥ًم

َم٣م هذه ايمٗمقة ي٣م ؾمٝمخ، وم٣مل هذه صمقارح ضمٖمٓمٛم٣مه٣م  :هم٣مؽمتٕمرب ايمُم٣ٌمب ووم٣ميمقا

٦م ايم٘مػمووم٦م ايمِمٕمر همحٖمٓمٜم٣م اهلل يمٛم٣م ووم

 ايْمُٔمَٙماَمءِ  زَمْٔمُض  ىَم٣منَ : قصةلشبلهةلبذيكلفق ل_ وومد ذىمر ازمـ رصم٤م احلٛمٌقم 

سمِفِ  مُمَتيعٌ  َوُهقَ  ؽَمٛم٥َمً  اظم٣ِْمَئ٥مَ  صَم٣مَوزَ  وَمْد  ٥ٌَمً  َيْقًَم٣م هَمَقشَم٤َم  َوفَمْٗمٙمِِف، زمُِٗمقي  دِم  هَمُٔمقسم٤َِم  ؾَمِديَدًة، َوشْم

ـِ  ضَمِٖمْٓمٛم٣َمَه٣م صَمَقاِرٌح  َهِذهِ : هَمَٗم٣مَل  َذيمَِؽ، َٕمِر، دِم  اظمََْٔم٣ميِص  فَم  فَمَٙمْٝمٛم٣َم اهلليُ هَمَحِٖمَٓمَٜم٣م ايمِمر

 .ايْم٘مػَِمِ  دِم 
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دطمؾ فمٌُد اهلل ازمـ فمقم ذيم٘مـؿ احلـ٣مىمُؿ ايمٔمٌـ٣مُد ٜكني اإلَاّ األٚشاعٞ 

شمؿ ُيـدطمُؾ اخلٝمـقَل َمًـجَد .يمَػ َمًٙمؿأيقم واضمد شمامٞمٝم٥ًم وشمالشمكم  همٗمتؾ دمدَمُمَؼ 

وم٣ميمقا ٓ ٞمٔمٙمُؿ أضمـدًا نمـغم  دم َم٣م أهمٔمؾ؟َمـ يٛم٘مُر فمقم :زمٛمل أَمٝم٥َم، شمؿ يتٌجُح ويٗمقل

همغمؽمؾ َمـ يًتدفمٝمف، همٔمٙمَؿ أٞمف آَمتح٣من وفمٙمـؿ أٞمـف آزمـتالء، .اإلَم٣مُم إوزافمل

وفمٙمؿ أٞمف إَم٣م أن يٛمجَح وٞمج٣مٌح َم٣م زمٔمَده رؽمقب، وإَمـ٣م أن يرؽمـ٤َم ورؽمـقٌب َمـ٣م 

وم٣مم وانمتًَؾ وحتٛمَط وسم٘مٖمـ ويمٌس شمٝم٣مزمف  زمٔمده ٞمج٣مح، همامذا ىم٣من َمـ هذا ايمرصمؾ ؟

ىمٖمٛمف، شمؿ أطمَذ فمِم٣مه دم يده، شمؿ اجتـف إلم َمــ ضمٖمٓمـف دم وومـ٦م ايمرطمـ٣مء  َمـ فمعم

ـَ ايمذي ٓ يرام ي٣م َمــ ٓ هيـزُم صمٛمـُده وٓ .همٗم٣مل: ي٣م ذا ايمٔمزِة ايمتل ٓ سمّم٣مم، وايمرىم

ٌَف همٗمـد ىمٖمٝمَتـف، ضمًـٌل اهللُ وٞمٔمـؿ  يٕمٙم٤ُم أويمٝم٣مئُف أٞم٦َم ضمًـٌل وَمــ ىمٛمـ٦َم ضمًـ

اٞمْمالومـ٥م إؽمـد إلم ذيمـؽ شمؿ يٛمْمٙمَؼ وومد اسمِمـَؾ زمـ٣مهلل ؽمـٌح٣مٞمف وسمٔمـ٣ملم .ايمقىمٝمؾ

ذاك ومد صَػ وزراَئف وصػ ؽمـامؿمكم َمــ اجلٙمـقد يريـد أن يٗمتٙمـف وأن .احل٣مىمؿ

وم٣مل همدطمٙم٦م وإذ ايمًٝمقف َمِمٙمتف، وإذ ايمًامط َمٔمد، وإذا إَمقر نمـغم .يرهٌف هب٣م

وم٣مل همـدطمٙم٦م وواهلل َمـ٣م سمِمـقرت دم سمٙمـؽ ايمٙمحٓمـ٥م إٓ فمـرش .َم٣م ىمٛم٦م أسمقومع

اهلل َمـ٣م رأيتـف  همـق.ٛم٥م وهمريـؼ دم ايمًـٔمغمهمريؼ دم اجل:ايمرمحـ زم٣مرزا واظمٛم٣مدي يٛم٣مدي

 أَم٣مَمل إٓ ىم٣ميمذزم٣مب، واهلل َم٣م دطمٙم٦م زمالؿمف ضمتك زمٔم٦م ٞمٖمز َمـ اهلل صمـؾ وفمـال

ومـ٣مل  ٞمٔمٗمَد صمٌكُم هذا ايمرصمؾ َمـ ايمٕمّم٤م شمؿ وم٣مل يمـف أأٞمـ٦َم إوزافمـل ؟٣موم٣مل هم.

ومـ٣مل  وم٣مل َم٣م سمرى دم هـذه ايمـدَم٣مء ايمتـل ؽمـٖم٘مٛم٣مه٣م ؟. يٗمقُل ايمٛم٣مُس أين إوزافمل

زمـ فم٣ٌمس وفمـ أٞمس وفمـ أي هريـرة افمـ همالن فمـ همالن فمـ صَمُدك ضمدشمٛم٣م همالن 
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ـُٔمقٍد َريِضَ اهلليُ فَمٛمْـُف وَمـ٣مَل ووفمـ فم٣مئُم٥م  ًْ ـِ ََم ٌِْد اهلليِ زْمـ ـْ فَم  : وَمـ٣مَل َرؽُمـقُل اهلليِ فَم

": ٓي زم١ِمضِْمَدى شَماَلٍث ٙمٍِؿ إِ ًْ ايِن، َوايمٛميْٖمُس زمِـ٣ميمٛميْٖمِس،  : َٓ حَيِؾُّ َدُم اَْمِرٍئ َُم ايمثيٝمر٤ُم ايمزي

ٌَُخ٣مِريُّ  َرَواهُ  "َوايمتي٣مِرُك يمِِديٛمِِف اظمَُْٖم٣مِرُق يمِْٙمَجاَمفَم٥مِ  ٙمِؿٌ  ايْم ًْ   . َوَُم

وم٣مل همتٙمٚمَظ ىمام سمتٙمٚمُظ احلٝم٥َم وومـ٣مم ايمٛمـ٣مس يتحٖمـزون ويرهمٔمـقن شمٝمـ٣مهبؿ ٕٓ 

ٌَٜمؿ دَمل، ورهمٔم٦ُم فمامَمتل يمٝمٗمُع ايمًٝمُػ فمعم رومٌتـل َمٌـ٣مذة وإذ زمـف يٗمـقل  .يِمٝم

وم٣مل ؽمـقَف جيـرُدك  وَم٣م سمرى دم هذه ايمدور ايمتل انمتِمٌٛم٣م وإَمقاِل ايمتل أطمذٞم٣م ؟

ي٣مٞم٣ًم ىمام طمٙمَٗمؽ شمؿ يًُٟميمؽ فمـ ايمِمٕمغِم وايم٘مٌـغِم وايمٛمٗمـغِم وايمٗمْمٚمـغِم، همـ١من اهللُ فمر

ٞمٔمٗمَد صمٌٝمٛمُف َمرة أطمـرى ٣موم٣مل هم.ىم٣مٞم٦م ضمالًٓ همح٣ًمب، وإن ىم٣مٞم٦م ضمراَم٣ًم همٔمٗم٣مب

َمـ ايمٕمّم٤ِم ووم٣مم ايمقزراء يرهمٔمقن شمٝم٣مهبؿ وومٚم٦م ٕرهمع فمامَمتل يمٝمٗمع ايمًٝمػ فمعم 

اهلل َم٣م  وم٣مل همخرصم٦م همق. رجوم٣مل وإذ زمف سمٛمتٖمخ أوداصمف شمؿ يٗمقل أطم.رومٌتل َم٣ٌمذة

شمؿ صم٣مء هذا احل٣مىمؿ وَمر فمعم ومػمه زمٔمد أن سمـقدم ووومـػ فمٙمٝمـف .زادين ريب إٓ فمزا

أضمدًا فمعم وصمِف إرِض ىمخقدم هذا اظمـدهمقُن دم هـذا  واهلل َم٣م ىمٛم٦ُم أطم٣مُف  :ووم٣مل

 .واهللِ إين ىمٛم٦ُم إذا رأيُتف رأي٦ُم إؽمَد زم٣مرز.ايمٗمػم
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 شرٍط ال إله إال اهلل
٣ٌَمسًم٣م واظمراد أن ئمٙمؿ َمٔمٛم٣مه٣م َٞمْٖمًٝم٣مايْمِٔمْٙمُؿ اظْمُٛم٣َمدِم يمِْٙمَجْٜمؾِ  ، همال ي٘مٖمـل  َوإشِْم

ـُف  ومقهل٣م َمع صمٜمؾ َمٔمٛم٣مه٣م. وَمٔمٛم٣مه٣م ) ٓ َمٔمٌقد زمحؼ إٓ اهلل (  هَم٣مفْمَٙمْؿ َأٞمي

ٓي اهلليُ َواؽْمَتْٕمِٖمْر يمَِذٞمٌَِؽ  ٌَُ٘مْؿ َوََمْثَقاىُمؿْ َويمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َواظم٠ُْْمَمِ  َٓ إيَِمَف إِ ٛم٣َمِت َواهلليُ َئْمَٙمُؿ َُمَتَٗمٙمي

  : ـْ ؾَمـِٜمَد ٓي ََمـ َٖم٣مفَم٥َم إِ ـْ ُدوٞمِِف ايمُمي ـَ َيْدفُمقَن َِم َوٓ َيْٚمٙمُِؽ ايميِذي

ؼر َوُهْؿ َئْمَٙمُٚمقنَ  ـْ و زم٣ِمحْلَ ٣مَن فَم ـِ فَمٖمي َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْف ، وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمـقُل فُمْثاَمَن زْم

ٛمي٥مَ  ":  اهلليِ ُف ٓ إيَِمَف إِٓ اهلليُ َدطَمَؾ اجْلَ ـْ ََم٣مَت َوُهَق َئْمَٙمُؿ َأٞمي  ََم

ؽر  َتْٝمِٗمٛم٣ًم زمَِٚمْديُمقِل َهِذِه  واظمراد  :ايْمَٝمِٗمكُم اظْمُٛم٣َمدِم يمِٙمُمي ًْ زمَِٟمْن َيُ٘مقَن وَم٣مئُِٙمَٜم٣م َُم

، هَمَ٘مْٝمَػ  ـر َٓ فِمْٙمُؿ ايمٓمي ٓي فِمْٙمُؿ ايْمَٝمِٗمكِم  َٓ ُيْٕمٛمِل همِٝمِف إِ ياَمَن  ايْمَ٘مٙمَِٚم٥ِم َيِٗمٝمٛم٣ًم صَم٣مِزًَم٣م، هَم١مِني اإْلِ

، وَم٣مَل اهلليُ فَمزي َوصَمؾي  ؽُّ اَم  إَِذا َدطَمَٙمُف ايمُمي ـَ َآََمٛمُقا زم٣ِمهللِ َوَرؽُمقيمِِف شُمؿي مَلْ إِٞمي  اظم٠ُْمَِمٛمُقَن ايميِذي

٣مِدوُمقنَ  ِٜمْؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللِ ُأويَمئَِؽ ُهُؿ ايمِمي ًِ ْؿ َوَأْٞمُٖم  (1.)َيْرسَم٣مزُمقا َوصَم٣مَهُدوا زمَِٟمَْمَقاهِلِ

ـُ ََم٣ميمٍِؽ َأني َٞمٌِل اهلليِ شَمٛم٣َم َأَٞمُس زْم ـْ وَمَت٣مَدَة وَم٣مَل ضَمدي ٌٍَؾ َرِديُٖمُف  () وفَم ـُ صَم َوَُمَٔم٣مُذ زْم

ضْمِؾ وَم٣مَل: ٌيْٝمَؽ َرؽُمقَل اهلليِ َوؽَمْٔمَدْيَؽ. وَم٣مَل ش. َي٣م َُمَٔم٣مُذ » "فَمعَم ايمري ش. َي٣م َُمَٔم٣مُذ » وَم٣مَل يَم

ٌيْٝمَؽ َرؽُمقَل اهلليِ َوؽَمْٔمَدْيَؽ. وَم٣مَل  وَم٣مَل يَمٌيْٝمَؽ َرؽُمقَل اهلليِ َوؽَمْٔمَدْيَؽ. ش. َي٣م َُمَٔم٣مُذ »وَم٣مَل يَم

ََمُف اهلليُ » ٣مَل ومَ  ٌُْدُه َوَرؽُمقيُمُف إِٓي ضَمري ًدا فَم ٌٍْد َيُْمَٜمُد َأْن َٓ إيَِمَف إِٓي اهلليُ َوَأني حُمَٚمي ـْ فَم ََم٣م َِم
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وا ؟، وَم٣مَل: ش. فَمعَم ايمٛمي٣مِر  ٌْمِمُ َت ًْ ٣م ايمٛمي٣مَس هَمَٝم إًِذا »وَم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهلليِ! َأهَماَل ُأطْمػِمُ هِبَ

اًم.همَ ش َيتي٘مُِٙمقا  ٣م َُمَٔم٣مٌذ فِمْٛمَد ََمْقسمِِف سَمَٟمشمُّ  َٟمطْمػَمَ هِبَ

٣ٌَمَن هَمُٗمْٙم٦ُم ضَمِدي٧ٌم زمٙمٕمٛمل      ـِ ََم٣ميمٍِؽ وَم٣مَل وَمِدَْم٦ُم اظمَِْديٛم٥ََم هَمَٙمِٗمٝم٦ُم فِمْت ٣ٌَمَن زْم ـْ فِمْت وفَم

ٌََٔمْث٦ُم إلَِم َرؽُمقِل اهلليِ ) ( َأٞمرك ُأضِم٤مُّ فَمٛمَْؽ وَم٣مَل أص٣مزمٛمل دم زمٌمي زَمْٔمُض ايمًمء هَم

ُِل)َأْن سَمٟمْ  ، وَم٣مَل: هَمَٟمسَمك ايمٛمٌي َِذُه َُمَِمعمًّ َ دِم ََمٛمِْزرِم هَمَٟمختي ـْ سمَِٝمٛمِل هَمُتَِمعمر ـْ ؾَم٣مَء اهلليُ َِم ( َوََم

شُمقَن زَمْٝمٛمَُٜمْؿ شُمؿي َأؽْمٛمَُدوا فُمْٓمَؿ  َأْصَح٣مزمِِف هَمَدطَمَؾ َوُهَق ُيَِمعمر دِم ََمٛمِْزرِم َوَأْصَح٣مزُمُف َيَتَحدي

ُه إلَِم ََم٣ميمِ  ُف َأَص٣مزَمُف َذيمَِؽ َوىمػِْمَ وا َأٞمي ُف َدفَم٣م فَمَٙمْٝمِف هَمَٜمَٙمَؽ َوَودُّ وا َأٞمي ـِ ُدطْمُُمٍؿ وَم٣ميُمقا َودُّ ِؽ زْم

. هَمَٗم٢َم َرؽُمقُل اهلليِ  اَلَة، َووَم٣مَل:  َذٌّ َأيَمْٝمَس َيُْمَٜمُد َأْن َٓ إيَِمَف إِٓي اهلليُ َوَأٞمرك » ايمِمي

ُف َيُٗمقُل َذيمَِؽ ش. َرؽُمقُل اهلليِ  َٓ َيُْمَٜمُد َأضَمٌد َأْن َٓ إيَِمَف » َوََم٣م ُهَق ذِم وَمْٙمٌِِف. وَم٣مَل:  وَم٣ميُمقا إِٞمي

ٌَٛمِل َهَذا ش. إِٓي اهلليُ َوَأٞمرك َرؽُمقُل اهلليِ هَمَٝمْدطُمَؾ ايمٛمي٣مَر َأْو سَمْْمَٔمَٚمُف  وَم٣مَل َأَٞمٌس هَمَٟمفْمَج

ٌَُف. ٌُْف هَمَ٘مَت زْمٛمِل: اىْمُت ِٓ ِدي٧ُم هَمُٗمْٙم٦ُم   احْلَ

٣مَِم٦ِم ريض اهلل فمٛمـف ومـ٣مل: وَمـ٣مَل َرؽُمـقُل اهلليِ ودم ايمِمحٝمحكم فمـ      ـُ ايمِمي ٣ٌَمَدُة زْم  فُم

():"  « ٌْـُدُه ـًدا فَم يـَؽ يَمـُف َوَأني حُمَٚمي ـْ وَم٣مَل َأؾْمَٜمُد َأْن َٓ إيَِمَف إِٓي اهلليُ َوضْمَدُه َٓ َذِ ََم

ـُ َأََمتِِف َوىَمٙمَِٚمُتُف َأيمْ  ٌُْد اهلليِ َوازْم ك فَم ًَ َٗم٣مَهـ٣م إلَِم ََمـْرَيَؿ َوُروٌح َِمٛمْـُف َوَأني َوَرؽُمقيُمُف َوَأني فِمٝم

ٛمي٥ِم ايمثياَمٞمَِٝم٥ِم ؾَم٣مَء  ـْ َأِي َأزْمَقاِب اجْلَ ٛمي٥َم ضَمؼٌّ َوَأني ايمٛمي٣مَر ضَمؼٌّ َأْدطَمَٙمُف اهلليُ َِم ودم روايـ٥م: ش.اجْلَ

ـْ فَمَٚمٍؾ » ٛمي٥َم فَمعَم ََم٣م ىَم٣مَن َِم ـْ فُمْثاَم ش.َأْدطَمَٙمُف اهلليُ اجْلَ َن وَم٣مَل: وَمـ٣مَل ودم صحٝمح َمًٙمؿ: فَم

ٛمي٥َم » ": () َرؽُمقُل اهلليِ ُف َٓ إيَِمَف إِٓي اهلليُ َدطَمَؾ اجْلَ ـْ ََم٣مَت َوُهَق َئْمَٙمُؿ َأٞمي  ش.ََم

ـْ َأزمِك ُهَرْيَرَة  وَم٣مَل ىُمٛمي٣م ََمَع ايمٛميٌِكر      غٍم  () وهمٝمف فَم ًِ هَمٛمَِٖمَدْت َأْزَواُد  -وَم٣مَل  -دم ََم
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٣مئِٙمِِٜمْؿ  ايْمَٗمْقِم وَم٣مَل ضَمتيك َهؿي  هَمَٗم٣مَل فُمَٚمُر َي٣م َرؽُمقَل اهلليِ يَمْق  -وَم٣مَل  -زمِٛمَْحِر زَمْٔمِض مَحَ

ـْ َأْزَواِد ايْمَٗمْقِم هَمَدفَمْقَت اهلليَ فَمَٙمْٝمَٜم٣م. وَم٣مَل هَمَٖمَٔمَؾ  هَمَج٣مَء ُذو  -وَم٣مَل  -مَجَْٔم٦َم ََم٣م زَمِٗمَك َِم

ِه َوُذو ايمتيْٚمِر زمَِتْٚمِرِه  وُمْٙم٦ُم َوََم٣م ىَم٣مُٞمقا  -جُم٣َمِهٌد َوُذو ايمٛميَقاِة زمِٛمََقاُه  وَم٣مَل َووَم٣مَل  -ايْمػُمر زمػُِمر

زُمقَن فَمَٙمْٝمِف اظم٣َْمَء. وَم٣مَل هَمَدفَم٣م فَمَٙمْٝمَٜم٣م  قَٞمُف َوَيمْمَ وَم٣مَل  -َيِْمٛمَُٔمقَن زم٣ِميمٛميَقى وَم٣مَل ىَم٣مُٞمقا َيُٚمِمُّ

ْؿ، وَم٣مَل: هَمَٗم٣مَل فِمٛمَْد َذيمَِؽ:  - َأْن َٓ إيَِمَف إِٓي اهلليُ َوَأٞمرك  َأؾْمَٜمُد »ضَمتيك ََمأَل ايْمَٗمْقُم َأْزِوَدهَتُ

ٛمي٥َم  ٌٌْد نَمغْمَ ؾَم٣مكٍّ همِٝمِٜماَم إِٓي َدطَمَؾ اجْلَ  ش.َرؽُمقُل اهلليِ َٓ َيْٙمَٗمك اهلليَ هِباَِم فَم

ـْ َأزمِك ؽَمِٔمٝمٍد      ـْ َأزمِك ُهَرْيَرَة َأْو فَم وَم٣مَل ظمَي٣م ىَم٣مَن  -ؾَمؽي إفَْمَٚمُش  -ودم رواي٥م فَم

 ٌُ قَك َأَص٣مَب ايمٛمي٣مَس جَم٣َمفَم٥ٌم. وَم٣ميُمقا َي٣م َرؽُمقَل اهلليِ يَمْق َأِذْٞم٦َم يَمٛم٣َم هَمٛمََحْرَٞم٣م نَمْزَوُة سَم

َهٛمي٣م. هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ وَم٣مَل: هَمَج٣مَء فُمَٚمُر ش. اهْمَٔمُٙمقا (:» ) َٞمَقاِوَحٛم٣َم هَمَٟمىَمْٙمٛم٣َم َوادي

ـِ اْدفُمُٜمْؿ زمَِٖمّْمِؾ َأْزَواِدِهْؿ شُمؿي اْدُع هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهلليِ! إِْن هَمَٔمْٙم٦َم وَمؾي ايمٓميْٜمُر  َويَم٘مِ

ىَم٥ِم يَمَٔمؾي اهلليَ َأْن جَئَْمَؾ ذِم َذيمَِؽ. هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ ْؿ فَمَٙمْٝمَٜم٣م زم٣ِميْمػَمَ ش. َٞمَٔمْؿ » : () اهلليَ هَلُ

َْمُف شُمؿي َدفَم٣م زمَِٖمّْمِؾ َأْزَواِدِهْؿ  ًَ ٌَ صُمُؾ جَيِلُء همَ  -وَم٣مَل  -وَم٣مَل هَمَدفَم٣م زمِٛمَِْمٍع هَم َجَٔمَؾ ايمري

ٍة ضَمتيك  -وَم٣مَل  -َوجَيِلُء أطَمُر زَمَ٘مػر مَتٍْر  -وَم٣مَل  -زمَِ٘مػر ُذَرٍة  َوجَيِلُء أطَمُر زمِ٘مِْنَ

غٌم  ًِ ـْ َذيمَِؽ ؾَمْكٌء َي فَمَٙمْٝمِف  () هَمَدفَم٣م َرؽُمقُل اهلليِ -وَم٣مَل  -اصْمَتَٚمَع فَمعَم ايمٛمرَْمِع َِم

ىَم٥ِم شُمؿي وَم٣مَل  وَم٣مَل هَمَٟمطَمُذوا دم َأْوفِمَٝمتِِٜمْؿ ضَمتيك ََم٣م سَمَرىُمقا دم ش. طُمُذوا دم َأْوفِمَٝمتُِ٘مْؿ » زم٣ِميْمػَمَ

َ٘مِر ِوفَم٣مًء إِٓي ََمأُلوُه  ًْ هَمَٟمىَمُٙمقا ضَمتيك ؾَمٌُِٔمقا َوهَمِّمَٙم٦ْم هَمّْمَٙم٥ٌم هَمَٗم٣مَل  -وَم٣مَل  -ايْمَٔم

ٌٌْد َأؾْمَٜمُد َأْن َٓ إيَِمَف إِٓي اهلليُ َوأَ » : (َرؽُمقُل اهلليِ ) ٞمرك َرؽُمقُل اهلليِ َٓ َيْٙمَٗمك اهلليَ هِباَِم فَم

ٛمي٥ِم  ـِ اجْلَ  ش.نَمغْمَ ؾَم٣مكٍّ هَمُٝمْحَج٤َم فَم
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ََمَٔمٛم٣َم َأزُمق زَمْ٘مٍر َوفُمَٚمُر ذِم  () وفمـ أيب ُهَرْيَرَة وَم٣مَل ىُمٛمي٣م وُمُٔمقًدا ضَمْقَل َرؽُمقِل اهلليِ    

ـْ زَمكْمِ َأـمْ  () َٞمَٖمٍر هَمَٗم٣مَم َرؽُمقُل اهلليِ ُٜمِرَٞم٣م هَمَٟمزْمَْمَٟم فَمَٙمْٝمٛم٣َم َوطَمُِمٝمٛم٣َم َأْن ُيْٗمَتَْمَع ُدوَٞمٛم٣َم َِم

ـْ هَمِزَع هَمَخَرصْم٦ُم َأزْمَتِٕمك َرؽُمقَل اهلليِ َل ََم ضَمتيك َأسَمْٝم٦ُم  () َوهَمِزفْمٛم٣َم هَمُٗمْٚمٛم٣َم هَمُ٘مٛم٦ُْم َأوي

٣مِر هَمُدْرُت زمِِف َهْؾ َأصِمُد يَمُف زَم٣مزًم٣م همَ  ٌَٛمِك ايمٛميجي
َٙمْؿ َأصِمْد هَم١مَِذا َرزمِٝمٌع َيْدطُمُؾ ضَم٣مئًِْم٣م يمأَِلْٞمَِم٣مِر يمِ

ـْ زمِْئٍر طَم٣مِرصَم٥ٍم  ْدَوُل  -دِم صَمْقِف ضَم٣مئٍِط َِم زمِٝمُع اجْلَ َتِٖمُز ايمثئْمَٙم٤ُم  -َوايمري هَم٣مضْمَتَٖمْزُت ىَماَم حَيْ

هَمُٗمْٙم٦ُم: فَمَٙمْٝمٛم٣َم هَمَخُِمٝمٛم٣َم َأْن ش. َأزُمق ُهَرْيَرَة » هَمَٗم٣مَل:  () هَمَدطَمْٙم٦ُم فَمعَم َرؽُمقِل اهلليِ

َتِٖمُز سمُ  ٣مئَِط هَم٣مضْمَتَٖمْزُت ىَماَم حَيْ ـْ هَمِزَع هَمَٟمسَمْٝم٦ُم َهَذا احْلَ َل ََم ْٗمَتَْمَع ُدوَٞمٛم٣َم هَمَٖمِزفْمٛم٣َم هَمُ٘مٛم٦ُْم َأوي

اْذَه٤ْم » َوَأفْمَْم٣ميِن َٞمْٔمَٙمْٝمِف وَم٣مَل ش. َي٣م َأزَم٣م ُهَرْيَرَة » ايمثئْمَٙم٤ُم َوَه٠ُمَِٓء ايمٛمي٣مُس َوَرائِل هَمَٗم٣مَل: 

٣م  زمِٛمَْٔمعَمي َه٣مسَمكْمِ  َتْٝمِٗمٛم٣ًم هِبَ ًْ ٣مئِِط َيُْمَٜمُد َأْن َٓ إيَِمَف إِٓي اهلليُ َُم ـْ َوَراِء َهَذا احْلَ ـْ يَمِٗمٝم٦َم َِم هَمَٚم

ٛمي٥ِم  ُه زم٣ِمجْلَ ْ ٌَممر ٌُُف هَم ـْ يَمِٗمٝم٦ُم فُمَٚمُر هَمَٗم٣مَل ََم٣م َه٣مسَم٣مِن ايمٛمئْماَلِن َي٣م َأزَم٣م ُهَرْيَرَة. ش وَمْٙم َل ََم هَمَ٘م٣مَن َأوي

ـْ يَمِٗمٝم٦ُم َيُْمَٜمُد َأْن َٓ إيَِمَف إِٓي اهلليُ اَل َرؽُمقِل اهلليِ )هَمُٗمْٙم٦ُم َه٣مسَم٣مِن َٞمٔمْ  ( زَمَٔمَثٛمِل هِبِاَم ََم

َب فُمَٚمُر زمَِٝمِدِه زَمكْمَ شَمْدَيلي هَمَخَرْرُت إلؽْمتِل هَمَٗم٣مَل:  ٛمي٥ِم. هَمَيَ سُمُف زم٣ِمجْلَ ْ ٌُُف زَمممي ٣م وَمْٙم َتْٝمِٗمٛم٣ًم هِبَ ًْ َُم

ٌَٛمِل فُمَٚمُر  () ٦ُم إلَِم َرؽُمقِل اهلليِاْرصِمْع َي٣م َأزَم٣م ُهَرْيَرَة هَمَرصَمٔمْ 
هَمَٟمصْمَٜمُْم٦ُم زُمَ٘م٣مًء َوَرىمِ

وُمْٙم٦ُم يَمِٗمٝم٦ُم ش. ََم٣م يَمَؽ َي٣م َأزَم٣م ُهَرْيَرَة » : () هَم١مَِذا ُهَق فَمعَم َأشَمِرى هَمَٗم٣مَل رِم َرؽُمقُل اهلليِ

َب زَمكْمَ شَمْدَيكي رَضْ  سُمُف زم٣ِميميِذي زَمَٔمْثَتٛمِل زمِِف هَمَيَ زَم٥ًم طَمَرْرُت إلؽْمتِل وَم٣مَل فُمَٚمَر هَمَٟمطْمػَمْ

وَم٣مَل: َي٣م ش. َي٣م فُمَٚمُر ََم٣م مَحََٙمَؽ فَمعَم ََم٣م هَمَٔمْٙم٦َم » : () اْرصِمْع. هَمَٗم٣مَل يَمُف َرؽُمقُل اهلليِ 

ـْ يَمِٗمَل َيُْمَٜمُد َأْن َٓ إيَِمَف إِٓي  ل َأزَمَٔمْث٦َم َأزَم٣م ُهَرْيَرَة زمِٛمَْٔمَٙمْٝمَؽ ََم  َرؽُمقَل اهلليِ ! زمَِٟميِب َأْٞم٦َم َوُأَمر

ٛمي٥ِم. وَم٣مَل  ُه زم٣ِمجْلَ َ ٌُُف زَمممي ٣م وَمْٙم َتْٝمِٗمٛم٣ًم هِبَ ًْ وَم٣مَل هَمالَ سَمْٖمَٔمْؾ هَم١ميِنر َأطْمَُمك َأْن َيتي٘مَِؾ ش. َٞمَٔمْؿ » اهلليُ َُم

ِٜمْؿ َئْمَٚمُٙمقَن. وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ ِٜمْؿ »  () ايمٛمي٣مُس فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمَخٙمر ش.هَمَخٙمر
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 ُي٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمهلليِ َوايْمَٝمْقِم َٓ ـَ  َتْٟمِذُٞمَؽ ايميِذي ًْ اَم َي إِٞمي

ُدونَ  دي ْؿ هَمُٜمْؿ دِم َرْيٌِِٜمْؿ َيؼَمَ طِمِر َواْرسَم٣مزَم٦ْم وُمُٙمقهُبُ ْٔ   ا

طْماَلُص  كر وايمري٣مء اإْلِ ْ اظْمُٛم٣َمدِم يمِٙمممي

  ٌَُُدوا اهلليَ خُمْٙمِِِمكم ٓي يمَِٝمْٔم ـَ ضُمٛمََٖم٣مء َوُيِٗمٝمُٚمقا  َوََم٣م ُأَِمُروا إِ ي يَمُف ايمدر

ـُ  ىَم٣مَة َوَذيمَِؽ ِدي اَلَة َوُي٠ْمسُمقا ايمزي  (0.)ايْمَٗمٝمرَٚم٥ِم  ايمِمي

ـْ   ـْ َأؽْمـَٔمُد ايمٛميـ٣مِس َأيِب ُهَرْيـَرَة فَم ـُف وَمـ٣مَل: َيـ٣م َرؽُمـقَل اهلليِ ََمـ ، َأٞمي

ِدي٧ِم  "زمَُِمَٖم٣مفَمتَِؽ َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ؟ وَم٣مَل:  ـْ َهَذا احْلَ َٟميَمٛمِل فَم ًْ يَمَٗمْد ـَمٛمَٛم٦ُْم َي٣م َأزَم٣م ُهَرْيَرَة َأْن ٓ َي

ِدي٧ِم ، إِني َأؽْمَٔمَد ايمٛمي٣مِس زمَُِمـَٖم٣مفَمتِل َيـْقَم  َأضَمٌد َأْولَم َِمٛمَْؽ ، ـْ ضِمْرِصَؽ فَمعَم احْلَ ظم٣َِم َرَأْي٦ُم َِم

فِ  ًِ ٌَِؾ َٞمْٖم
ـْ ومِ ـْ وَم٣مَل: ٓ إيَِمَف إِٓ اهلليُ طَم٣ميمًِِم٣م َِم  ." ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ََم

ٌي٥ُم اظمٛم٣مهمٝم٥م يمٙم ِذهِ  ٌُْٕمضٍ اظْمََح ٌي٥ُم هِلَ  فَمَٙمْٝمفِ  َوَديمي٦ْم  اوْمَتَّمْتفُ  َوظم٣َِم ٥مِ ايْمَ٘مٙمِٚمَ  واظمراد اظمََْح

َْهٙمَِٜم٣م ِٕ ٣م ايْمَٔم٣مَِمٙمكِمَ  َو وؿمَِٜم٣م، اظمُْْٙمَتِزَِمكمَ  هِبَ ـَ  وم٣مل سمٔمـ٣ملم:َذيمَِؽ  َٞم٣موَمَض  ََم٣م َوزُمْٕمضٍ  يممُِمُ َوَِمـ

ـَ آََمٛمُ  ٌُّقهَنُْؿ ىَمُح٤مر اهلليِ َوايميِذي
ـْ ُدوِن اهلليِ َأٞمَداًدا حُيِ ـْ َيتيِخُذ َِم ًٌّـ٣م هللِيِ َويَمـْق ايمٛمي٣مِس ََم قا َأؾَمدُّ ضُم

َة هللِيِ مَجِٝمًٔم٣م َوَأني اهلليَ ؾَمِديُد ايْمَٔمَذاِب  ـَ ـَمَٙمُٚمقا إِْذ َيَرْوَن ايْمَٔمَذاَب َأني ايْمُٗمقي .(1)َيَرى ايميِذي

 ـي همِٝمـِف َوصَمـَد ضَمـاَلَوَة ـْ ىُمـ شَمـاَلٌث ََمـ

ٓي  ٌُّـُف إِ
َٓ حُيِ ٣م، َوَأْن حُيِـ٤مي اظمَْـْرَء  ي٣م ؽِمَقامُهَ ياَمِن ، َأْن َيُ٘مقَن اهلليُ َوَرؽُمقيُمُف َأضَم٤مي إيَِمْٝمِف مِم  هللِيِ ، اإْلِ

 (.0َمتٖمؼ فمٙمٝمف )" قَد دِم ايْمُ٘مْٖمِر ىَماَم َيْ٘مَرُه َأْن ُيْٗمَذَف دِم ايمٛمي٣مرَوَأْن َيْ٘مَرَه َأْن َئمُ 
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ٌُقُل  واظمراد أن يٗمٌؾ ََِم٣م اوْمَتَّمْتُف َهِذِه ايْمَ٘مٙمَِٚم٥ُم زمَِٗمْٙمٌِِف : يمٙمرداظمُْٛم٣َمدِم  ايْمَٗم

٣مٞمِِف، ومـ٣مل سمٔم٣ملم: ًَ
ْؿ ٓ إيَِمَف إِٓي َويمِ ُْؿ ىَم٣مُٞمقا إَِذا وِمٝمَؾ هَلُ ونَ إهِني َتْ٘مػِمُ ًْ  .   (1) اهلليُ َي

ـْ ايمٛميٌِلر ودم صحٝمح ايمٌخ٣مري: فمـ  ََمَثُؾ ََم٣م زَمَٔمَثٛمِل "وَم٣مَل:  ()َأيِب َُمقؽَمك فَم

َدى َوايْمِٔمْٙمِؿ ىَمَٚمَثِؾ ايْمَٕمْٝم٧ِم ايْمَ٘مثغِِم َأَص٣مَب َأْرًو٣م هَمَ٘م٣مَن َِمٛمَْٜم٣م َٞمِٗمٝمي٥ٌم وَمٌَِٙم٦ْم  ـْ اهْلُ اهلليُ زمِِف َِم

ٌََت٦ْم ايْمَ٘مألَ اظم٣َْمَء هَمٟمَ  َ٘م٦ْم اظم٣َْمَء هَمٛمََٖمَع اهلليُ  ْٞم ًَ َوايْمُٔمُْم٤َم ايْمَ٘مثغَِم َوىَم٣مَٞم٦ْم َِمٛمَْٜم٣م َأصَم٣مِدُب َأَْم

اَم ِهَل وِمٝمَٔم٣مٌن َٓ  زُمقا َوؽَمَٗمْقا َوَزَرفُمقا َوَأَص٣مزَم٦ْم َِمٛمَْٜم٣م ؿَم٣مئَِٖم٥ًم ُأطْمَرى إِٞمي ٣م ايمٛمي٣مَس هَممَمِ هِبَ

ُؽ ََم٣مًء َوَٓ سُمٛم٦ٌُِْم ىَماَل همَ  ًِ
ْ ـِ اهلليِ َوَٞمَٖمَٔمُف ََم٣م زَمَٔمثَٛمِل اهلليُ زمِِف هَمَٔمٙمَِؿ مُت ـْ هَمُٗمَف دِم ِدي َذيمَِؽ ََمَثُؾ ََم

ٌَْؾ ُهَدى اهلليِ ايميِذي ُأْرؽِمْٙم٦ُم زمِفِ  ـْ مَلْ َيْرهَمْع زمَِذيمَِؽ َرْأؽًم٣م َومَلْ َيْٗم َؿ َوََمَثُؾ ََم ٌْد  "َوفَمٙمي وَم٣مَل َأزُمق فَم

ـْ اهلليِ وَم٣مَل إؽِْمَح٣مُق َوىَم٣مَن َِمٛمْ  َتِقي َِم ًْ ْٖمَِمُػ اظمُْ َٜم٣م ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم وَمٝميَٙم٦ْم اظم٣َْمَء وَم٣مٌع َئْمُٙمقُه اظم٣َْمُء َوايمِمي

.."إَْرضِ 

ْٞمِٗمَٝم٣مدُ  ِٓ كِ  اظْمُٛم٣َمدِم  ا ْٞمِٗمَٝم٣مُد : يمٙمؼَِمْ ِٓ كِ  اظمُْٛم٣َمدِم  فَمَٙمْٝمفِ  َديمي٦ْم  ظم٣َِم ا َذيمَِؽ  يمؼَِمْ

 َُ٘مْؿ َوأ ٌُقا إلَِم َرزمر ٌْـِؾ َأن َيـْٟمسمَِٝمُ٘مُؿ ايْمَٔمـَذاُب شُمـؿي ٓ سُمٛمَِمـَوَأٞمِٝم  (1.) ُرونَ ـؽْمٙمُِٚمقا يَمُف َِمـ وَم

  ـ٥َم إزِْمـَراِهٝمَؿ ٌَـَع َِمٙمي ـٌ واسمي
ًِ

ـْ َأؽْمَٙمَؿ َوصْمَٜمُف هلل َوُهَق حُمْ ي ـُ ِديٛم٣ًم ممر ًَ ـْ َأضْم َوََم

َذ اهلل إزِْمَراِهٝمَؿ طَمٙمِٝمالً  َ  . (0) ضَمٛمِٝمًٖم٣م َواختي

ـُ َأضَمُدىُمْؿ ضَمتيك َيُ٘مـقَن  َٓ  ": ()َرؽُمقُل اهللِ وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو وم٣مل: وم٣مل       ُي٠ْمَِم

ٌََٔم٣ًم ظم٣َِم صِمْئ٦ُم زمِفِ   َهقاُه سَم
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٣مد، هم٘مـؾ َمٛمٗمـ٣مد وم٣مزمـؾ، وايمٖمرق زمكم ايمٗمٌقل وآٞمٗمٝم٣مد: أن ايمٗمٌقل ؽمـ٣مزمؼ يمالٞمٗمٝمـ    

 ويمٝمس ىمؾ وم٣مزمؾ َمٛمٗم٣مدًا.

ْدُق اظْمُٛم٣َمدِم   ٣م واظمراد َأنْ :يمِْٙمَ٘مِذِب  ايمِمر  وَمْٙمٌِفِ  يقاؿمئ ومٙمٌف َمـ ِصْدوًم٣م َيُٗمقهَلَ

٣مَٞمُف،  ًَ
ىُمقا َأْن َيُٗمقيُمقا آََمٛمي٣م َوُهْؿ ٓ  :وم٣مل سمٔم٣ملميمِ ٤َم ايمٛمي٣مُس َأْن ُيؼْمَ ًِ امل * َأضَم

ٌٍْد َيُْمَٜمُد َأْن َٓ .  (1)ُيْٖمَتٛمُقنَ  ـْ فَم ََم٣م َِم

ََمُف اهلليُ فَمعَم ايمٛمي٣مرِ  ٌُْدُه َوَرؽُمقيُمُف إِٓي ضَمري ًدا فَم إيَِمَف إِٓي اهلليُ َوَأني حُمَٚمي

ايم٘مٖمر زمام ئمٌد َمـ دون اهلل : 

:لال انشيخ دافظ انذكمي

ٌُـــــقُل  ــكمُ َوايْمَٝمِٗمـ ايْمِٔمٙمؿُ   أوُمقُل  ََم٣م هَم٣مْدرِ  َوآْٞمِٗمَٝم٣مدُ   َوايمَٗم

ْدُق   ٌي٥م َواإِلطْماَلُص  َوايمِمر َٗمَؽ   َواظمََْح ٌيـف ) ظم٣َِم اهلل َوهمي  (.0أضَم
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 يامنَمٖمٜمقم اإل

إن اإليامن ايمِمحٝمح ومد صم٣مء زمف أول ايمٌمم آدم )فمٙمٝمف ايمًالم( وفمٙمٚمف أوٓده 

ٖم٦م ايمٌٝمئ٣مت وَم٠مشمراهت٣م احلّم٣مري٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م، زمتٔمٙمٝمٚمف ايمِمحٝمح، هم٘مٙمام اطمتٙم

 . وازمتٔمدت فمـ َمرىمز ايمٛمٌقات ايمِم٣مدوم٥م: اطمتٙمٖم٦م َمٖم٣مهٝمؿ اإليامن

هم٣مإليامن يزيد ويٛمٗمص، ىمام أن ايم٘مٖمر يزيد ويٛمٗمص، ٓ زم٤ًٌم أصؾ سمٔم٣ميمٝمٚمف 

أو َمٔم٣مٞمٝمف دم اإلؽمالم، زمؾ زم٤ًٌم َمراسم٤م ايمْمٌٗم٣مت دم همٜمؿ اظم٣ًمئؾ وفمدم همٜمٚمٜم٣م، 

 . زم٣ميمتٔم٣ميمٝمؿ ايمٗمرآٞمٝم٥م ايمِمحٝمح٥م أو ازمتٔم٣مده٣م فمٛمٜم٣م أو زم٣مومؼماهب٣م وفمالومتٜم٣م

ويمذيمؽ ٞمرى أن إيامن اجل٣مهؾ يمٝمس َمثؾ إيامن ايمٔم٣ممل، وإيامن ايمٔمقام خيتٙمػ 

فمـ إيامن اخلقاص، وإيامن ايمدافمٝم٥م خيتٙمػ فمـ إيامن نمغمه، وه٘مذا إيامن أهؾ 

وإن طمرج فمٙمامء  -زمِمقرة فم٣مَم٥م  -ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م خيتٙمػ فمـ نمغم ايمٛم٣مؿمٗمكم هب٣م 

الد نمغم ايمٔمرزمٝم٥م فمـ هذا اإلؿم٣مر ايمٔم٣مم، أو ايمذيـ سمرزمقا فمعم يد ه٠مٓء ايمٔمٙمامء ايمٌ

ايمِم٣محلكم َمـ ايمٔمجؿ، هم١من إيامن ايمِمح٣مزم٥م خيتٙمػ دم ايم٘مؿ وايم٘مٝمػ فمـ نمغمهؿ 

َمـ أهؾ احلج٣مز ، ىمام أن درصم٥م َمٖمٜمقم إيامن أهؾ احلج٣مز خيتٙمػ دم زمٔمض 

  . إضمٝم٣من فمـ درصم٥م إيامن نمغم أهؾ احلج٣مز َمـ ايمٔمرب

ذا ٞمجد ومدر َمٖم٣مهٝمؿ اإليامن سمزيد وسمٛمٗمص زم٤ًٌم ايمٌٔمد فمـ َمراىمز ٞممم وه٘م

  . ايمدفمقة وسمٔم٣ميمٝمٚمٜم٣م

هم١مذا رأيٛم٣م اإليامن دم َمرىمز ايمٛمٌقة وذم ايمٌالد ايمٔمرزمٝم٥م اظمًٙمٚم٥م وايمـٌالد اظمًـٙمٚم٥م 

نمغم ايمٔمرزمٝم٥م، أو أدرىمٛم٣م إيامن أومٙمٝم٣مت اظمًٙمٚمكم دم زمٙمد نمغم اظمًٙمٚمكم ٞمجـد أن ومـدر 
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تالف ايمؼمزمٝم٥م، أو ايمٗمرب أو ايمٌٔمد فمــ َمرىمـز ايمٛمٌـقة، َمٖم٣مهٝمٚمٜمؿ ختتٙمػ زمٗمدر اطم

 . ؽمقاء ىم٣من هذا اظمرىمز َمرىمزا زَمٛمٝم٣م أو َم٘م٣مٞمٝم٣م أو فمٙمٚمٝم٣م

وٓ يدل ذيمؽ فمعم اإلؽمالم أو ضمٗمٝمٗمتف زمتٕمغم ايمزَم٣من واظم٘م٣من، وإٞمام ايمٛمٗمْم٥م 

 .  إؽم٣مؽمٝم٥م هل: ومدر َمراسم٤م ايمٔمٗمقل دم همٜمؿ اإليامن وؾمٔمٌف

وايمٌقافم٧م دم ٞمٖمس اإلٞم٣ًمن ظمٝمٙمف إلم  ويم٘مـ رنمؿ اطمتالف اظم٠مشمرات إويمٝم٥م

ايمٌح٧م فمـ اإليامن وضمٗمٝمٗمتف وؾمٔمٌف ودرصم٣مسمف وَمٗمتّمٝم٣مسمف، أو اطمتالف َمِم٣مدر 

ايمٌح٧م فمٛمف يمالؿمالع فمٙمٝمف: هم١من اإليامن دم ضمد ذاسمف رء واضمد، وَمٖم٣مهٝمٚمف 

واضمدة، وَمٗمتّمٝم٣مسمف واضمدة، وَم٠مشمراسمف واضمدة ٓ سمٗمٌؾ ايمتٔمدد وايمتجزئ٥م دم أي 

 . ضم٣مل َمـ إضمقال

َمر اظمٙمٚمقس هٛم٣م هق: هؾ حيت٣مج ايمٔم٣ممل إلم إدراك سمٙمؽ اظمٖم٣مهٝمؿ ونم٣ميتٜم٣م هم٣مٕ

ايمقضمٝمدة ضمتك سمٟمسمك زمٚم٠مشمراهت٣م واضمدة، وي٘مقن ايمديـ ىمٙمف هلل، وسمٗمقم ايمٌممي٥م ىمٙمٜم٣م 

 .؟سمٛمٔمؿ زمٛمٔمٚم٥م اهلداي٥م َمـ َمٛمٜمؾ وضمٝمد وسمديـ يمٙمقاضمد ايمدي٣من 

مل ىمٙمف أدرك سمٙمؽ احلٗمٝمٗم٥م، وآَمـ زمٟمن دفمقة ايمٔم٣مرمحه اهلل

ايمٔمٚمؾ إوضمد يمٙمٚمًٙمٚمكم، وأٞمف ٓ يٚم٘مـ ايمٗمٝم٣مم زمتٙمؽ ايمقـمٝمٖم٥م إٓ  هليمإليامن 

ٞمٖمًف ضمتك خيرج فمـ إؿم٣مر  دمزمٟمن يٗمقم ىمؾ َمًٙمؿ زمؼمؽمٝمخ احلٗم٣مئؼ اإليامٞمٝم٥م 

 . اظمحض ويِمٌح َم٠مَمٛم٣م ضمٗمٝمٗمٝم٣م ايمتٗمٙمٝمدياإليامن 

إن اظمًٙمٚمكم ومد زمدأوا يرسمدون فمـ رمحه اهللٜكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

ؽمالم ىمام زمدأ إئٚم٥م اظمّمٙمقن يِمدرون همت٣موى ايم٘مٖمر يمٙمٚمًٙمٚمكم، أيمٝم٦ًم هذه اإل
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سمقفمدهت٣م ؽمٛم٥م اهلل أن يًتٌدل هبؿ ومقَم٣م نمغمهؿ؟ إذن  ايمتلايمّماليم٥م ايم٘مػمى  هل

 دمجي٤م فمٙمٝمٛم٣م أن ٞمٗمقم زم١مضمٝم٣مء ضمرىم٥م اإليامن ضمتك سمتقيمد صٖم٥م ايمٔمٌقدي٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م 

  .ٔمد ذيمؽ ومدوة يممطمريـفمـ سمٙمؽ ايمّمالٓت، شمؿ ي٘مقٞمقا زما اظمًٙمٚمكم ويٌتٔمدو

اإلؽمالم واإليامن ؽمٔم٥م  دمومم٣م ٓ ؾمؽ همٝمف أن رمحه اهللٜٚكٍٛ ايصٝخ

دار اإلؽمالم وذم أهة َمًٙمٚم٥م  لهمٖموَمٗم٣مَم٣مت ودرصم٣مت وَمٛمٜم٣م: أن يقيمد اإلٞم٣ًمن 

وي٘مقن َمتٌٔم٣م خلغم إزمقيـ اظمًٙمٚمكم همٜمذا ي٘مٖمك يم٘مقٞمف َمًٙمام، ضمتك وإن وصمد 

  .فمٙم٥م واضمدة َمـ اإلؽمالم، همٝمٗم٣مل يمف: َمًٙمؿهمٝمف سمًع وسمًٔمقن فمٙم٥م َمـ ايم٘مٖمر و

، أَم٣م اإلؽمالم سمٗمٙمٝمدي، زمؾ هق إؽمالم احلٗمٝمٗملويم٘مـ يمٝمس هذا هق اإلؽمالم 

 {ٓ إيمف إٓ اهلل  }، همحٗمٝمٗم٥م {ٓ إيمف إٓ اهلل  }همٜمق: أن سمقصمد همٝمف ضمٗمٝمٗم٥م  احلٗمٝمٗمل

: أن ي٠مَمـ اظمًٙمؿ َمـ ومٙمٌف إيامٞم٣م ضمٗمٝمٗمٝم٣م ويٙمتزم زمجٚمٝمع َمٗمتّمٝم٣مت هذه ايم٘مٙمٚم٥م هل

صٚمٝمؿ ومٙمٌف وإرادسمف صٖم٥م ايمٔمٌقدي٥م  دمأن سمتقيمد  هلايمْمٝم٥ٌم، وفمالَم٥م هذا اإليامن 

اؽمؼمو٣مئف ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم وهق: أن حيت٤ًم ىمؾ ضمكم دمايم٘م٣مَمٙم٥م، وأن يُمٕمؾ ومٙمٌف 

زمٟمن اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم راض فمٛمف أم ٓ ؟  -مجٝمع ضمرىم٣مسمف وأهمٔم٣ميمف وإرادسمف  دم

واَمر اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم وسمرؽمخ همٝمف يِمؾ اإلٞم٣ًمن إلم اَمتث٣مل أ آضمت٣ًمبوهبذا 

 . ذات اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم وصٖم٣مسمف دمضمٗمٝمٗم٥م َم٣م أومره زمٙم٣ًمٞمف 

إن َمٔمٛمك إومرار ايمٙم٣ًمن زم٣ميم٘مٙمٚم٥م هق: رمحه اهللثِ ٜكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

أٓ يُمٕمؾ اإلٞم٣ًمن ٞمٖمًف ؿمٌٗم٣م ٕنمراوف اظم٣مدي٥م، وٓ خيُمك فمعم ٞمٖمًف وىمراَمتف 

  .تث٣مهل٣مزم٣مسم٣ٌمع إواَمر اإلهلٝم٥م واَم
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اظم٠مَمـ ٕواَمر اهلل هق أن  اَمتث٣مل: إن ضمٗمٝمٗم٥م رمحه اهللايصٝخ ٜٚكٍٛ

ايمْمٌٝمٔمٝم٥م  آٞمٖمٔم٣مٓتي٘مقن سمٟمشمغم يٗمكم وفمٓمٚم٥م سمٙمؽ إضم٘م٣مم نم٣ميم٣ٌم فمعم ىمؾ 

 . َمـ هذا ايمٛمقع ايمتل

اإليامن هق أصؾ ايمُمجرة وزمذرهت٣م، وايمِمالة : رمحه اهللٜٚكٍٛ ايصٝخ

همروفمٜم٣م وأنمِم٣مهن٣م، شمؿ  هلإطمرى  صمذع وؽم٣مق هلذه ايمُمجرة، وإرىم٣من

يٗمِمد هب٣م ايمِمدوم٣مت واحلًٛم٣مت دون إضم٘م٣مم وإرىم٣من  -فمٙمٝمٜم٣م  ايمتلإوراق 

 ايمتلؽمٙمًٙم٥م َمتٛم٣مؽمٗم٥م، هم٣ميمديـ هق هذه ايمُمجرة  دمهم٘مؾ واضمد َمرسمٌط زم٣مٔطمر  -

  .ومقة اإليامن وإٞمامئٜم٣م ازدي٣مد: هلسمرزمق وسمٛمٚمق زمٗمقة اإليامن، وضمرىمتٛم٣م 

ْ سَمَر ٜصسح َع٢ٓ قٛي٘ تعاىلرمحه اهلل ٚنإٔ ايصٝخ حمُد إيٝاس َأمَل

اَمِء  ًي ٥ٌٍَم َأْصُٙمَٜم٣م شَم٣مزم٦ٌِم َوهَمْرفُمَٜم٣م دِم ايم ٥ًٌَم ىَمَُمَجَرٍة ؿَمٝمر َب اهلليُ ََمَثاًل ىَمٙمَِٚم٥ًم ؿَمٝمر  *ىَمْٝمَػ رَضَ

ََْمَث٣مَل يمِٙمٛمي٣مِس  ْٕ ُب اهلليُ ا ٣م َوَيْيِ َ ُرونَ سُم٠ْميِت ُأىُمَٙمَٜم٣م ىُمؾي ضِمكٍم زم١ِمِْذِن َرهبر ُٜمْؿ َيَتَذىمي يَمَٔمٙمي



  َٝم٣مِة ـَ آََمٛمُقا زم٣ِميْمَٗمْقِل ايمثي٣مزم٦ِِم دِم احْلَ ٌر٦ُم اهلليُ ايميِذي ُيَث

طِمَرِة  ْٔ ْٞمَٝم٣م َودِم ا . َيَُم٣مءُ  ََم٣م اهلليُ َيْٖمَٔمُؾ وَ  ايمٓمي٣مظمكِِمَ  اهلليُ َوُيِّمؾُّ ايمدُّ
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ضولمةضكتبًحيدضيممبضي ته 

 دم َمٛمٜم٨م ايمتٌٙمٝمغ وايمدفمقة 

o إن َمٔمٛمك ىمٙمٚم٥م ايمتقضمٝمد هق أن اهلل (رمحه اهلل ) ٜكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم هق اظمقلم واظمرصمع ايمقضمٝمد هلذا ايم٘مقن، وأن حمٚمدا هق ايمذى ـمٜمر 

ٓ إيمف إٓ اهلل حمٚمد ن اإلٞم٣ًمن إذا ٞمْمؼ زمٙم٣ًمٞمففمعم يده احلؼ ايم٘م٣مَمؾ، وأ

زم٣مؿمٛمف، وأٞمف ومد رؽمخ هذا ايمٝمٗمكم  دم هم٘مٟمٞمف هبذا ايمٛمْمؼ يٓمٜمر َم٣مهٝم٥م َم٣مرؽمقل اهلل 

 أيومٙمٌف ىمام ئمٙمـ سمٕمٝمغم جمرى ضمٝم٣مسمف إلم هذا ايمْمريؼ،  دم

قضمٝمد وايمذى فمعم أؽم٣مؽمف ي٘مقن ايمٝمٗمكم زمٟمن اهلل هق ايمقاضمد إضمد واظمرىمز ايم

يمٙمحٗمٝمٗم٥م، وهق ايمذى سم٠مول إيمٝمف مجٝمع َمُم٣مفمر اإلٞم٣ًمن وفمقاؿمٖمف وآَم٣ميمف ورصم٣مؤه، 

 دموأٞمف هق ايمقاضمد إضمد ايمٖمرد ايمِمٚمد ايمذى جي٤م أن ئمتٚمد فمٙمٝمف ويقشمؼ زمف 

 مجٝمع أَمقر احلٝم٣مة.

o ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم َمرىم٥ٌم َمـ إن (رمحه اهلل)ٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

  ؾمْمريـ 

ؽمقى اهلل ، وإومرارا زمٟميمقهٝم٥م اهلل وضمده،  رءإٞم٘م٣مر ىمؾ 

َمٛم٣م زمٟمٞمٛم٣م ٞم٠مَمـ وٞمقومـ زمٟمٓ َمٔمٌقد إٓ اهلل وهق اخل٣ميمؼ احلك ايمٗمٝمقم  افمؼمافوهق 

وهق ايمذى حيٝمك ويٚمٝم٦م، وهق ايمذى ئمز ويذل، وئمْمك ويٚمٛمع ويٛمزع، وهق فم٣ممل 

َم٣م زمْمـ، وهق اإليمف وٓ إيمف نمغمه، وهق اظم٣ميمؽ وٓ َم٣ميمؽ ايمٕمٝم٤م ئمٙمؿ َم٣م ـمٜمر و
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نمغمه، هم١مٞمف وم٣مى احل٣مصم٣مت وداهمع ايم٘مقارث، وىم٣مؾمػ ايم٘مرب وهم٣مرج اهلؿ وهق 

احل٣مهمظ واظمٔمكم، وذم يده ايمٛمٖمع وايمي وايمٔمزة وايمذيم٥م، وهق ضم٣مرض وٞم٣مـمر، 

إىمقان، وي٠مَمـ زمٟمن  دموؽمٚمٝمع وزمِمغم، وفمٙمٝمؿ وطمٌغم، وَمدزمر يم٘مؾ َم٣م حيدث 

ف ضمؼ وأن أضم٘م٣مَمف واصم٥ٌم يمٙمٔمٚمؾ هب٣م، وهذه ايمٓمقاهر ىمٙمٜم٣م ؿمقع أَمره وىمؾ هدايت

َم٣م أَمرٞم٣م زمف ضمؼ، وهق اظمْم٣مع ٓ َمْم٣مع نمغمه، ديٛمف ضمؼ، وىمؾ َم٣م صم٣مء زمف رؽمٙمف ضمؼ، 

، وَمـ ايمٝمٗمكم أن ايمتٗم٣ميمٝمد وايمٗمقاٞمكم زمًمء يٟميتزمُم٣مئره ص٣مدوم٥م ٓ يًتْمٝمع نمغمه أن 

 إؾم٘م٣مل ىمٙمٜم٣م زم٣مؿمٙم٥م.ؾم٘مؾ َمـ  أي دمخت٣ميمػ أواَمر اهلل  ايمتلاظمقوقفم٥م 

همٜمق أن ي٠مَمـ اإلٞم٣ًمن زمٟمٞمف ٓ َمٔمٌقد ؽمقاه، ضمٝم٧م ي٘مقن  :أَم٣م َمٔمٛمك اظمٔمٌقد    

ايمٔمٗم٣مئد وإضم٘م٣مم وايمٔم٣ٌمدات َمثؾ ايمِمالة وايمِمٝم٣مم  دمايم٘م٣مَمؾ ٕواَمره  آٞمٗمٝم٣مد

سمٙمؽ إواَمر وإضم٘م٣مم وٓ ذم  دموايمزىم٣مة ونمغمه٣م، وأٞمف ٓ يممك َمٔمف أضمد 

  .نمغمه٣م

o أٞمف َمتٛمزه رمحه اهللإيٝاس ٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد

ىمت٣مزمف وىمٙمامسمف، وَمٔمٛمك دمفمـ ىمؾ فمٝم٤م وٞمٗمص وسمردد وؾمؽ، وٓ ؾمؽ 

هق اإليامن أٞمف ٓ حيت٣مج ٕي٥م وؽم٣مؿم٥م إذا أراد ؾمٝمئ٣م، وَمٔمٛمك

يمٝمفزمٟمٞمف زمدوٞمف ٓ يٚم٘مـ ايمتقصمف أو ايمٙمجقء إ -َمع ايمٝمٗمكم أٞمػ ذىمره  -

o  هق أٓ ٞمًغم رمحه اهللٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

أن ٞمًغم ؿمٌٗم٣م ظم٣م أَمرٞم٣م زمف اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملمفمعم أهقائٛم٣م وَمٔمٛمك
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o أٓ رمحه اهللثِ ٜكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

أن ٞمّمحك زمٟمٞمٖمًٛم٣م فمعم َم٣م ٞمٚمُمك فمعم َم٣م ٞمخْمْمف وٞمدزمره، وَمٔمٛمك

أَمرٞم٣م ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم، وَمـ وم٣مل هذا زم٣ميمٗمٙم٤م ايمِم٣مدق دطمؾ اجلٛم٥م

o َمٔمٛم٣مه٣م ٞمٖمك ضم٘مؿ رمحه اهللٚقاٍ ايصٝخ حمُد إيٝاس

َمٔمٛم٣مه٣م إشم٣ٌمت ضم٘مؿ اهللايمٛمٖمس

ايم٘مٙمٚم٥م  دمث٣مٞمٝم٥م شمؿ يممح اجلٚمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م زمٔم٣ٌمرات خمتٙمٖم٥م يٗمقل: أَم٣م اجلٚمٙم٥م ايم

 اطمت٣مرإومرار وسمِمديؼ زمٟمن اهلل سمٔم٣ملم  همٜملايمْمٝم٥ٌم وهك

ىمام صمٔمؾ ايمرؽمؾ وإٞمٌٝم٣مء  -حلٚمؾ ايمرؽم٣ميم٥م اإلهلٝم٥م همجٔمٙمف ٞمٌٝم٣م ورؽمقٓ  حمٚمداً 

ايم٣ًمزمٗمكم، وأٞمزل فمٙمٝمف ىمت٣مزمف احل٘مٝمؿ هلداي٥م ايمٛم٣مس أمجٔمكم

ٟمن ٞمٌقسمف ورؽم٣ميمتف ضمؼ، وأٞمف هق إفمالن فمـ يٗمٝمٛمٛم٣م زم

وأٞمف  -إذ أٞمف يمـ ئٌم٧م اهلل زمٔمده ٞمٌٝم٣م أو رؽمقٓ نمغمه  -طم٣مسمؿ إٞمٌٝم٣مء واظمرؽمٙمكم 

، ومل ي٘مـ إهل٣م وَمٔمٌقدا، وأٞم٣م يمـ ٞمٔمٌده أو خمٙمقوم٣مً  ىم٣من فمٌدا َمـ فم٣ٌمد اهلل، زممماً 

َمرؽمؾ ىمام ٞمٔمتػمه أؽمقة يمٛم٣م وجلٚمٝمع  ىمٛمٌلٞمٔمتػمه إهل٣م، ويم٘مٛمٛم٣م ٞمٌجٙمف وٞمحؼمَمف، 

، محؾ ايمرؽم٣ميم٥م اإلهلٝم٥م وآومتداءظمكم، إذ ىم٣من إٞم٣ًمٞم٣م ىم٣مَمال واصم٤م اإلسم٣ٌمع ايمٔم٣م

وأداه٣م زمٟمَم٣مٞم٥م، همٌٙمغ إيمٝمٛم٣م ىمؾ َم٣م أٞمزل َمـ فمٛمد اهلل وزمٟمَمره، وهق مل يٛمْمؼ فمـ 

ٓ يٗمٌؾ ايمتٕمٝمغم  ؽماموياهلقى، همٟمواَمره أواَمر إهلٝم٥م، وايمٗم٣مٞمقن ايمذى فمٙمٚمٛم٣م وم٣مٞمقن 

إٓ ؿمريٗمف، وٓ ؽمغمة سمًتحؼ اإلسم٣ٌمع وايمتٌديؾ، وٓ يقصمد ؿمريؼ يمٙمٛمج٣مح وايمٖمقز 
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إٓ ؽمغمسمف، وىمام أطمػمٞم٣م زمف َمـ ايمرؽمؾ وايم٘مت٤م واظمالئ٘م٥م وايمٝمقم أطمر وايمٗمدر 

هق صدق وضمؼ  ،طمغمه وذه وايمٗمٝم٣مَم٥م واجلٛم٥م وايمٛم٣مر

وفمٙمٝمٛم٣م أن ٞم٠مَمـ زم٘مت٣مب اهلل ايمٔمزيز ايمذى أٞمزل فمٙمٝمف إيامٞم٣م ىم٣مَمال، وزمجٚمٝمع 

٣مب ايم٘مريؿ وٞمِمدومٜم٣م دون ري٥ٌم ؽمقاء أدرىمتف هذا ايم٘مت دمذىمرت  ايمتلايمٕمٝمٌٝم٣مت 

همٗمد ُأرؾمد واهتدى وىمؾ  فمٗمقيمٛم٣م أم ٓ ، جي٤م أن ٞم٠مَمـ أن ىمؾ َمـ اسمٌع أواَمره 

َمـ أفمرض فمٛمٜم٣م وؾ ونمقى

o أيإذا همٜمٚمٛم٣م َمٔمٛمكاهلل رمحهٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس 

اإلٞم٣ًمن هق أن يٌح٧م احل٘مؿ هلل وضمده، همٝم٘مقن َمٔمٛمك

 هل -حمٚمد رؽمقل اهلل  -َمـ ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم  ايمث٣مينهذا اجلزء  دمسمٙمؽ إواَمر 

 دم فمٚمقم، وومدَمٜم٣م ىمٛمٚمقذج  صم٣مء هب٣م حمٚمد رؽمقل اهلل  وايمتلإواَمر اإلهلٝم٥م 

 ضمٝم٣مسمف وهق ايمٗمرآن.

o إذا همٜمٚم٦م َمٔمٛمك ) إٓ اهلل ( زمٟمٞمؽ رمحه اهللثِ ٜكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

واَمر اهلل هم٘مٝمػ سمٖمٜمؿ أٞم٦م ايمّمٔمٝمػ ايمٔم٣مصمز أواَمر اهلل ؟ ، ٓ متُمك إٓ ؿمٌٗم٣م ٕ

 هق َمرؾمدك يمٙمٜمداي٥م.   هم١من حمٚمداً 

o  همٜمٚم٦م أٞمف ٓ فم٣ٌمدة وٓ ؿم٣مفم٥م إٓ هلل، همٚمٔمٛمك ) حمٚمد رؽمقل اهلل

( أن ايمْمرق هلذه ايمٔم٣ٌمدة وايمْم٣مفم٥م وايمتّمحٝم٥م وارسم٣ٌمط ايمٗمٙمقب سم٠مطمذ ىمٙمٜم٣م َمـ 

ٙمؼ، وهق ايمذى زمٔم٧م يمقصؾ اظمخٙمقق ، ٕٞمف إؽمقة احلًٛم٥م يمٙمخ ايمٛمٌل

زم٣مخل٣ميمؼ، وإلرؾم٣مد ايمّم٣ميمكم إلم ؿمريؼ اهلداي٥م وسمٔمٙمٝمٚمٜمؿ ؿمرق ايمٔمٌقدي٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م، 
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 احلٗمٝمٗملسم٠مدى إلم ايمٔمٌقدي٥م واحل٤م  ايمتلهق ايمقؽمٝمٙم٥م ايمقضمٝمدة  هم٣مسم٣ٌمع حمٚمد 

{هلل، وزمدوٞمف يًتحٝمؾ ايمقصقل إلم رو٣م اهلل ؽمٌح٣مٞمف يمٗمقيمف سمٔم٣ملم

{1

o دمفمرهم٦م أٞمف ٓ ضم٘مؿ إٓ هلل رمحه اهللٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس 

اجلٚمٙم٥م إولم َمـ ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم، همٚمٔمٛمك اجلٚمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م: هق أٞمف ٓ يٚم٘مـ َمٔمرهم٥م 

وإرؾم٣مده، همٝم٠مَمـ زمٟمٞمف ٓ يٚم٘مٛمف ايمٗمٝم٣مم زم٣ميمٔمٚمؾ إٓ  أضم٘م٣مم اهلل زمٕمغم ومٝم٣مدة حمٚمد 

وأن حمٚمدا هق فمٌده ورؽمقيمف، ايمِم٣مدق إَمكم،  زمام أَمره اهلل فمعم يد ٞمٌٝمف حمٚمد 

َٚمُف ؾَمِديُد ايْمُٗمَقىاهلقى ) ايمذى ٓ يٛمْمؼ فمـ  ٓي َوضْمٌل ُيقضَمك * فَمٙمي ( إِْن ُهَق إِ

وايمٔمٚمؾ  هلل وضمٌف ضم٤م هلل، همٝمج٤م اإليامن زمام أَمر زمف ؿم٣مفم٥م  هلهمْم٣مفمتف 1

زمف زمام أطمػمٞم٣م فمـ ايمٕمٝمٌٝم٣مت ىمٙمٜم٣م، وذيمؽ دون سمٖم٘مغم أو ؾمؽ، همٜمؿ هذه إَمقر أو 

ؿمريٗم٣م زمٕمغم هذه اهلداي٥م همٜمق يمٝمس حمٌقزم٣م فمٛمد  اطمت٣مرواإليامن زمٟمن َمـ  ،مل يٖمٜمٚمٜم٣م

اهلل ىمام ٓ يٚم٘مـ أن ي٘مقن فمعم ساط َمًتٗمٝمؿ

o إن اإليامن َع٢ٓ اإلميإ بايسضاي١ يفرمحه اهللإيٝاس ٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد

يمٝمس إٓ اإليامن زم٘مؾ َم٣م أطمػمٞم٣م فمـ ايمٕمٝم٤م ، وايمٔمٚمؾ زم٘مؾ َم٣م  زمرؽم٣ميم٥م حمٚمد 

إضمٝم٣مء ؽمٛمتف (  دمايمٖم٘مر  أي)  أفماميمف  دم، أَم٣م ايمٛمٓمر وايمتٟمَمؾ   ايمٛمٌلصم٣مء زمف 

 وايمتٖم٣مين٣ميمٔمٚمؾ أن احل٤م زم أيهمٜمق ديمٝمؾ فمعم ضمٌف، إذ ٓ سمث٦ٌم ايمدفمقى زمال ديمٝمؾ، 

همٝمف ديمٝمؾ فمعم اإليامن زم٣ميمرؽم٣ميم٥م
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(  ايمتٖم٣مينيقوح َمٔمٛمك ىمٙمٚم٥م ) رمحه اهلل

زمٟمن ىمؾ  آفمتٗم٣مدإهمٔم٣مل هق  لهمٖم ايمتٖم٣مينزمٟمؽم٣ميمٝم٤م فمديدة َمٛمٜم٣م ومقيمف :إن َمٔمٛمك 

 .هق همٔمؾ اهلل وطمٙمٗمف رء

٤م ايمتخٙمؼ زمف َمـ أؽمامء ايمِمٖم٣مت هق أن يتخٙمؼ اإلٞم٣ًمن زمام جي ايمتٖم٣مينوَمٔمٛمك 

 .اهلل احلًٛمك زمٚمٗمت٢م ايمٔمٌقدي٥م 

 دمومٙمٌف ضمالوة ايمتًٙمٝمؿ هلل  دمإضم٘م٣مم هق أن يتذوق اإلٞم٣ًمن  دم ايمتٖم٣مينوَمٔمٛمك     

 .أضم٘م٣مَمف وذئمتف

ايمٗمٝم٣مم زم٣ميمت٘مٙمٝمػ  دموايمٔمٚمؾ هق أن يٌذل نم٣مي٥م صمٜمده  آيمتزام دم ايمتٖم٣مينوَمٔمٛمك     

سم٠مدى إلم  ايمتلونمغم ذيمؽ َمـ إَمقر  ىمٙمف فمٌقدي٥م هلل صالة وصمٜم٣مدا وىم٣ًٌم،

 إفمالء ىمٙمٚم٥م اهلل، وىمؾ سمٙمؽ إَمقر فمعم اإليامن اخل٣ميمص زم٣ميمتقضمٝمد.

o  ويٗمقل ايمُمٝمخ بايسضاي١ االعرتافعٔ  رمحه اهللٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

حمٚمد إيمٝم٣مس فمـ آفمؼماف زم٣ميمرؽم٣ميم٥م: إن آفمؼماف زم٣ميمٔمٌقدي٥م هلل ٓ ئمتػم افمؼماهم٣م دون 

، وأٓ ي٘مقن يمف  ايمٔمٌقدي٥م وآٞمٗمٝم٣مد ٓ سم٘مقن إٓ ىمام أَمرٞم٣م رؽمقل اهلل  آفمؼماف زمٟمن

 احلٝم٣مة إٓ َم٣م ومدَمف إَم٣مم إٞمٌٝم٣مء فمٙمٝمف أهمّمؾ ايمِمٙمقات وايمتًٙمٝمؿ .  دم فمٚمقمدؽمتقر 

 .وهذا هق َمٔمٛمك ىمٙمٚم٥م ) ٓ إيمف إٓ اهلل حمٚمد رؽمقل اهلل (       

o ٍٛهذا  دمفمقد وايمرصم٣مء ايمٛمٌم اظمقإن رمحه اهللحمُد إيٝاسايصٝخ  ٜٚك

واجلٜمد اخل٣ميمص يمٛممم َم٣م  ايمًٔملايمٛمٌم َمقومقف فمعم اإليامن زم٣مهلل وإفمالء ىمٙمٚمتف وزمذل 

، وذيمؽ َمع ايمٝمٗمكم ايم٘م٣مَمؾ زم٘مقٞمف ايمقاضمد إضمد، وزمٟمن هذه أوضمك اهلل زمف إلم ٞمٌٝمف 

ـَ آََمٛمُقا { اجلٜمقد يمٝم٦ًم إٓ يمرى اهلل وزاد يممطمرة زمٔمد اظمقت، وإن آي٥م إِني ايميِذي
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٥َم اهلليِ َواهلليُ نَمُٖمقٌر َرضِمٝمؿٌ  ـَ َه٣مصَمُروا َوصَم٣مَهُدوا دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهلليِ ُأويَمئَِؽ َيْرصُمقَن َرمْحَ َوايميِذي

آٓف َمـ آي٣مت ايمذىمر  دمٓ سم٠ميد هذه احلٗمٝمٗم٥م همح٤ًم زمؾ ضمٌمه٣م واوح 1}

.احل٘مٝمؿ

فمتٗم٣مد أن افمتٗمد مت٣مم آ ومدرمحه اهللومجٙم٥م ايمٗمقل أن ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس     

ايمممط آزم يمٗمٌقل مجٝمع إفمامل ايمِم٣محل٥م فمٛمد اهلل: ٕن  هلايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم 

اإلٞم٣ًمن إذا مل يٗمر هب٣م زمِمدق ويٗمكم: ٓ ئمتد زمٔمٚمٙمف َمٜمام ىم٣من ص٣محل٣م أو ضمًٛم٣م، 

 وٓ يًتحؼ إصمر فمٙمٝمف َمـ ايمٛمٔمؿ اإلهلٝم٥م َمٜمام ىمػم أو فمٓمؿ . 

واحل٨م وإٞمٖم٣مق أَمقايمف فمعم هم١من دوام ؾمخص ؿمقال ضمٝم٣مسمف فمعم ايمِمقم وايمِمالة     

اظم٣ًمىمكم وايمٖمٗمراء دون ؾمٜم٣مدة

أطمرة، وٓؾمؽ أن  دمأو٣مع ضمٝم٣مسمف ؽُمدى دون صمدوى، وٓ يًتحؼ صمزاءه 

يمٝمس أداء أيمٖم٣مـمٜم٣م همٗمط، اظمراد زمُمٜم٣مدة

اإليامن، وأهمّمؾ ومقل هق َم٣م أوصمزه رؽمقل اهلل  زمؾ حتتقى هذه ايم٘مٙمٚم٥م فمعم مجٝمع

ـْ رب ايمٔم٣مظمكم ضمٝم٧م يٗمقل: ـِ َأْروَمؿَ  فَم ـْ  " :وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ   َزْيِد زْم ََم

ٛمي٥َم وَم٣مَل: ٓ إيَِمَف إِٓ اهلليُ ُجَزُه  "وِمٝمَؾ: َوََم٣م إطِْماَلُصَٜم٣م ؟ وَم٣مَل:  " خُمْٙمًِِم٣م َدطَمَؾ اجْلَ َأْن حَتْ

ـْ حَم٣َمِرِم اهلليِ فَمزي َوصَمؾي   هلوٓؾمؽ أن َمًٟميم٥م اإليامن وومّمٝم٥م ايمتقضمٝمد  1فَم

َمقوقع دومٝمؼ ٓ يٖمٜمٚمٜم٣م نمغم أهؾ ايمٌِم٣مئر، دون ايمٔم٣مَم٥م

                                                 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3121
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=475&pid=280455
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=475&pid=280457
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=475&pid=280457
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o ٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم وايمِمالة واإليامن: أَم٣م فمـ ايم٘ماهلل رمحهٜكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم وايمِمالة همٜمام صمزئل رئٝمز دم هذا ايمديـ، وأصٙمٜمام رء واضمد 

زمحٝم٧م يًتٗمر إيامن اظمًٙمؿ دم ومٙمٌف، ويٗمره زمٙم٣ًمٞمف، ويْمٌٗمف فمٚمٙمٝم٣م زمجقارضمف، 

 .همت٘مقن ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم وايمِمالة ؾمٝمئ٣م واضمدا، وهذا َم٣م يْمٙمؼ فمٙمٝمف يمٖمظ )اإليامن(

o  فمـ ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم واإلؽمالم: إن اهلل رمحهحمُد إيٝاسٜٚكٍٛ ايصٝخ

ايم٣ٌمب ايمقضمٝمد يمإلؽمالم وايمديـ احلٛمٝمػ هلايم٘مٙمٚم٥م 

o إن اإلٞم٣ًمن إذا درب ٞمٖمًف فمعم مجٝمع اهلل رمحهٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

ووم٦م واضمد، ومه٣م:  دمؾمٔم٤م اإليامن وؽمط ايمٔم٣مَم٥م همٜمق هبذا يٛمجز إَمريـ 

هذا اظمج٣مل يمٝمًقا  دمٕن ايمذيـ ٓ ئمرهمقن ؾمٝمئ٣م  إصالح ٞمٖمًف وإصالح نمغمه،

. َمثؾ هذا اظمدرب ايمٔم٣مرف

o ٍٚٛٞمقروا ومٙمقزم٘مؿ زم٣ميمدفمقة إلم اهلل رمحهايصٝخ حمُد إيٝاس ٜك

 دمايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم، هم٣ميمٗمٙم٤م يممق ٞمقرا هبذه ايمدفمقة، وَمـ شمؿ يٟمسمٝمف ايمٛمقر 

ذا مل ي٘مـ اإليامن ايمِمٙمقات وذم إفمامل إطمرى، ويمـ سمٟمسمك ايمِمالة زمثامره٣م إ

.ايمٗمٙم٤م دمىم٣مَمـ 

o ٍٚٛإن َمٛمٜمجٛم٣م هق سف مجٝمع ايمْم٣موم٣مت ايمٌدٞمٝم٥م اهلل رمحهايصٝخ ٜك

 وايمروضمٝم٥م اظمقهقزم٥م َمـ فمٛمد اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم همٝمام وحك َمـ أصمٙمف حمٚمد 

زمحٝم٣مسمف وأَمقايمف وصمًده وروضمف وأومقايمف وأهمٔم٣ميمف
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o ٍٚٛـم٣مهر  دم٣مٞمف وسمٔم٣ملم إن ايمتٔم٣مَمؾ َمـ فمٛمده ؽمٌحاهلل رمحهايصٝخ ٜك

يْمٙمؼ فمعم ايمٗم٣مٞمقن  اؽمؿإَمقر ي٘مقن زمٗمدر سمٔم٣مَمٙم٘مؿ َمع ديٛمف، ويمٝمس ايمديـ إٓ 

، وىمؾ إؾمٝم٣مء َمرسمٌْم٥م زم٣ميمديـ، وايمديـ َمرسمٌط زم٣مإليامن، واإليامن َمرسمٌط اإلهلل

.ٓ إيمف إٓ اهلل حمٚمد رؽمقل اهلل دم:زم٘مٙمٚم٥م ٓ إيمف إٓ اهلل، وايمٗمرآن ايم٘مريؿ ىمٙمف 

o إن ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس ىم٣من يْمٙمؼ ١َ ٚحٝد ايدٜٔ خإٜكٍٛ ايصٝخ ايعالو

وىم٣من يقوح أهداهمٜم٣م  واجلٜمد إلضمٝم٣مء ؽمٛم٥م حمٚمد  ايمًٔملفمعم ضمرىمتف: ضمرىم٥م 

ذح هذه احلٗمٝمٗم٥م زمٟمن  دمإيمٖم٣مظ واظمِمْمٙمح٣مت اظمتامشمٙم٥م، ضمٝم٧م رىمز صمٜمقده  دم

يمٝمس إٓ ) إفمالء ىمٙمٚم٥م اهلل ( وهك دفمقة مجٝمع إٞمٌٝم٣مء ومقاَمٜم٣م  ؿمريؼ حمٚمد 

حلرىمتف  وإؽم٣مد) ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم ( اظمٌدأ إول  اختذٚم٥م ايمتقضمٝمد، همٙمذا ىمٙم

وَمٛمٜمجف

وَمـ شمؿ وم٣مم ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس يقوح ضمٗمٝمٗم٥م ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم وَمٔم٣مٞمٝمٜم٣م 

سمِمؾ إلم فمٗمؾ ىمؾ  ىملايمٔم٣مَم٥م ايمٛم٣مس ، هم٣مطمت٣مر إؽم٣ميمٝم٤م احل٘مٝمٚم٥م اظمًٌْم٥م يمٙمٕم٣مي٥م 

ده رمحف اهلل أن يٖمٜمؿ ىمؾ صٕمغم وىمٌغم وهمٗمغم ونمٛمك وصم٣مهؾ وفم٣ممل، وىم٣من ومِم

ٞمٖمًف زم١مزمالنمٜم٣م إلم أطمريـ، ضمٝم٧م  دمواضمد ضمٗمٝمٗم٥م ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم، شمؿ يرؽمخٜم٣م 

ي٘مقن هذا ايمٌالغ زمٚمٛمزيم٥م ايمتدري٤م يمٙمدافمٝم٥م ٞمٖمًف وايمؼمنمٝم٤م يمٕمغمه، وومد ٞمجح 

  .أذه٣من فم٣مَم٥م ايمٛم٣مس دمزم٧م روح ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم  دمهذه اظمٜمٚم٥م ايمِمٔم٥ٌم  دمايمُمٝمخ 

ايمٗمٙمقب  دمىم٣مٞم٦م سم٠مشمر  ايمتلىمٙمامسمف إيمٖم٣مظ  دمًتخدم همٚمثال ىم٣من ايمُمٝمخ ي    

ىم٣مٞم٦م جتٔمؾ ايم٣ًمَمع ومٙمٗم٣م ٞم٣مدَم٣م فمعم َم٣م  وايمتلَمثؾ احلٗمـ أو ايمدواء أو ايمِم٣مروخ، 
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فمٚمؾ اإليامن (  أيضمٝم٣مسمف، وفمعم ؽمٌٝمؾ اظمث٣مل ىم٣من يٗمقل: إن هذا ايمٔمٚمؾ )  دمومدَمف 

، ويمق وم٣مرٞم٣مه وم٣مم هب٣م ايمِمح٣مزم٥م روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ أمجٔمكم ايمتلهق أؽمٚمك إفمامل 

إضمج٣مر ايم٘مريٚم٥م إطمرى، همٜمذا  دمإطمرى يم٘م٣من ىم٣مظم٣مس ايمٛمٖمٝمس  زمٟمفمامهلؿ

ايمٔمٚمؾ هق اظم٣مس ايمٛمٖمٝمس يمٙمٗمرن إول َمـ اإلؽمالم، همّمحقا يمف زمٟمٞمٖمً٘مؿ، وزم٘مؾ 

َم٣م متٙم٘مقن، همٌٗمدر َم٣م سمٗمدَمقن هلذا ايمٔمٚمؾ َمـ ايمتّمحٝم٥م ؽمتجدون َمثٙمف أؤم٣مهم٣م 

 .َمّم٣مفمٖم٥م

o َمٔمٛمك )  دمهق  اجلذري آٞمٗمالبإن رمحه اهللٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

ىمؾ ووم٦م َمـ إووم٣مت، وَمٔمٛمك  دمايم٘م٣مَمؾ  آٞمٗمٝم٣مدٓ إيمف إٓ اهلل (، وهق 

 .  هلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم آٞمٗمٝم٣مدهق أن يٕمغم اإلٞم٣ًمن ومٝم٣مده َمـ ضم٘مؿ ايمٛمٖمس إلم  آٞمٗمالب

o  وشمٝمٗمـ٥م  هـلإن ايم٘مٙمٚمـ٥م ايمْمٝمٌـ٥م اهلل رمحهه ٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝواس

فمــ ايمتّمـحٝم٥م  رءرزمقزمٝم٥م اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم، وَمٔمٛم٣مهـ٣م أٓ يُمـٕمٙمٛم٣م اإلومرار زم

ؽمٌٝمؾ أواَمر اهلل، وزمٔمد سمِمحٝمح َمٖمٜمقم ىمٙمامت هذه ايمقشمٝمٗم٥م اإليامٞمٝم٥م،  دمايم٘م٣مَمٙم٥م 

 همٜمـلسمِمـحٝمح روضم٣مٞمٝمـ٥م ايمِمـالة، أَمـ٣م إوومـ٣مت ايم٣ٌمومٝمـ٥م  دم احلٗمٝمٗملي٘مقن ايمٔمٚمؾ 

  .ضم٣مٞمٝم٥مسم٠مدى زم٣مإلٞم٣ًمن يمٖمٜمؿ هذه ايمرو ايمتليمتحِمٝمؾ ايمٔمٙمقم إطمرى 

o إٞمـف َمٖمٜمـقم َمقوح٣ماهلل رمحهه ٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

 وضم٘مٚمف اإلٞم٣ًمن زم٣مإليامن ايمِم٣مدق، وزمٟميمقهٝم٥م اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ووضمداٞمٝمتف افمؼماف

زمح٣مىمٚمٝم٥م اهلل فمعم ٞمٖمًف وفمٌقديتف ايم٘م٣مَمٙم٥م يمف ؽمـٌح٣مٞمف  افمؼمافهق  وهٝمٚمٛمتف، ىمام

رار زم٣ميمٙمًـ٣من يم٘مـك سمٔمرهمـف أذان هـق إومـ آفمؼمافوسمٔم٣ملم، زمحٝم٧م ي٘مقن هذا 
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أفمامق ايمٗمٙم٤م، ضمتـك سمرومـك زمـف َمُمـ٣مفمر ايمٔمٌقديـ٥م ايم٘م٣مَمٙمـ٥م وسمٛمٚمـق  دمويرؽمخ 

 .  ىمؾ حلٓم٥م وضمكم دموسمًٚمق زمف 

o إن هـذه ايم٘مٙمٚمـ٥م َمٙمٝمئـ٥م زم٣مظمٛمـ٣مهمع اهلل رمحهه ٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

ٞمٖمًٜم٣م َمـ َمٔم٣من ؽمـ٣مَمٝم٥م، ىمـام سمتّمـٚمـ ؾمـٔم٤م اإليـامن  دماجلٚم٥م، ٞمٓمرا ظم٣م حتٚمؾ 

حتتّمــ مجٝمـع  هـلاحلٝم٣مة ايم٘م٣مَمٙم٥م، ويمٝم٦ًم ضمٝم٣مة ايمٖمرد همح٤ًم ، زمـؾ  وؾمٔم٤م

ضمٗمقق ايمٖمرد وضمٗمقق اهلل وفم٣ٌمده ىمام أهن٣م يمٝم٦ًم سمرٞمٝمٚم٥م ؽمـحري٥م نمـغم َمٔمٗمقيمـ٥م 

ي٘مررهـ٣م ايمٗمـ٣مئٙمقن ويتٕمٛمـقن زمتٟمشمغمهـ٣م دون همٜمـؿ وإدراك،  ايمتـلَمثؾ ايمؼماٞمـٝمؿ 

 هل همٝمزفمٚمقن أن جمرد ايمٛمْمؼ هبذه وايمٛمج٣مح ويًخر هلؿ ايم٘مقن، ويم٘مـ احلٗمٝمٗم٥م

أن اإلٞم٣ًمن ي٘مت٤ًم هب٣م هذه اظمٛم٣مهمع ضمكم إومراره زمٔمٌقدي٥م اهلل اخلـ٣ميمؼ، وزمرزمقزمٝمتـف 

وأيمقهٝمتف، وىمذيمؽ زم١مفمالن ايمٔمٌـد زمٟمٞمـف يـرى زمـ٣مهلل إهلـ٣م ورزمـ٣م وزمٚمحٚمـد ٞمٌٝمـ٣م 

وزم٣مإلؽمالم ديٛم٣م، وزمٟمٞمف ي٠مَمـ زم٘مؾ إطمالص زمخ٣ميمٗمف، ويم٘مٛمٛم٣م إذا فمرهمٛم٣م أن ايم٘مٙمٚم٥م 

أومررٞم٣مهـ٣م هبـذه  ايمتـلٕؽم٣مؽمـٝم٥م ا اظمٌـ٣مدئإومرار، همٗمد وصمـ٤م فمٙمٝمٛمـ٣م أن ٞمٔمـرف 

وصمٜم٦م فمٙمٝمٛم٣م زمٚمٗمت٢م هذا اإلومرار، ٕن ايمٛمْمـؼ  ايمتلإَمقر  هلايم٘مٙمامت، وَم٣م 

 . اظمجرد ىم٣ميمٌٌٕم٣مء زمدون همٜمؿ وإدراك ٓ يًٚمك إومرارا

o   شوسح دزجوات ايتٛحٝود عًو٢ دزجوتني       يفٚقد زنص ايصٝخ حمُد إيٝواس
 :  تني ُٖاٝزئٝط

واصمد ٓ ذيؽ يمف ،زمٚمٔمٛمك أن ص٣مٞمع ايمٔم٣ممل 

وهق أٓ ئمٌد إٓ اهلل ، وهذا َم٣م صمـ٣مءت إلومـراره ايمرؽمـؾ، 

همٟموم٣مَم٦م إديم٥م وايمػماهكم يمدهمع ايمممك ايمقاومع همٝمف ايمٛم٣مس ضمٝم٧م سمٔمـرف فمـ٣مَمتٜمؿ 
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ايمٔمٙمٚمٝم٥م يمـدى فمٙمـامء  آصْمالضم٣متفمعم ىمؾ درصم٣مت ايمتقضمٝمد، دون أن ئمرهمقا 

ايمٔمٗم٣مئد وايمِمقهمٝم٥م .

o  يمٝمٔمررف أمهٝم٥م  - اؽمتْم٣مفمتفومدر اهلل رمحهحمُد إيٝاسٚقد جاٖد ايصٝخ

ايمدٞمٝم٣م وأطمرة  دمايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم يمٖمٓم٣م وَمٔمٛمك، ضمٝم٧م ٓ ضمٝم٣مة زمدوهن٣م وٓ ؽمٔم٣مدة 

إٓ هب٣م، ودفم٣م ايمٛم٣مس أيّم٣م إلم إفمالن ضمٗمٝمٗم٥م اإليامن زمتٌٝم٣من وإيّم٣مح هذه ايم٘مٙمٚم٥م 

تك سمًتٝمٗمظ إَم٥م ضم آؽمتٚمرارايمْمٝم٥ٌم، وذىمر أيمٖم٣مـمٜم٣م وَمٔم٣مٞمٝمٜم٣م أَم٣مم ايمٛم٣مس زمِمٖم٥م 

زمٟمىمٚمٙمٜم٣م َمـ نمٖمقهت٣م.

o ٕٚإن أهؾ ايمدفمقة وايمتٌٙمٝمغ هيدهمقن إلم إضمٝم٣مء ٜكٍٛ ايعال١َ ٚحٝد ايدٜٔ خا

ووحٜم٣م ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس  ايمتلاحلٗمٝمٗم٥م  هلوهذه ايمٛمٌلىمؾ َم٣م صم٣مء زمف 

 ؿمقال ضمٝم٣مسمف. 

إن هذه احلرىم٥م ىم٣مٞم٦م ضمرىم٥م َم٠مومت٥م أو سمٛمٗمِمٜم٣م إَمقر أَا ايرٜٔ ٜكٛيٕٛ

 ضمرىم٥م ايم٘مٙمٚم٥م وايمِمالة همٗمط ، همٗمد زمٔمدوا فمـ احلٗمٝمٗم٥م. هل٥م، أو اهل٣مَم

o إهن٣م ضمرىم٥م اإليامن، واإليامن اهلل رمحهٜٚكٍٛ عٓٗا ايصٝخ حمُد إيٝاس

يُمٚمؾ ايمديـ ىمٙمف همروفم٣م وؾمٔم٣ٌم وأؽم٣ًم، ٕٞمف ايمديـ اخل٣مسمؿ يم٘مؾ إدي٣من، وهق 

أو َم٘م٣مٞمٝم٥م،  ، أو حتده٣م ومٝمقد زَمٛمٝم٥مرءأزمدى، ويمـ يٗم٣مل إن ضمرىم٥م اإليامن يٛمٗمِمٜم٣م 

 هم١مهن٣م ضمرىم٥م فم٣مظمٝم٥م أزمدي٥م يم٘مؾ َمـ يتٛمٖمس فمعم وصمف إرض.

o  ايمٔمٙمٚمٝم٥م سمِمٔم٤م فمعم إن احلٗم٣مئؼ

، َمع أن زمٔمّمٜم٣م جي٤م أن يٖمٜمٚمف اجلٚمٝمع، إن فمٌٗمري٥م ايمُمٝمخ حمٚمد ايمٔم٣مديايمذهـ 
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٣مي٥م ضمتك أؽم٣ميمٝم٤م ؽمٜمٙم٥م يمٙمٕم دمأٞمف ىم٣من يٌكم اظم٣ًمئؾ ايمدومٝمٗم٥م وايمٔمٚمٝمٗم٥م  هلإيمٝم٣مس 

يٖمٜمٚمٜم٣م ايمٔم٣مَم٥م، ىمام ىم٣من خيت٣مر ؿمروم٣م خمتٙمٖم٥م إلهمٜم٣مم ضمٗمٝمٗم٥م ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم همٚمثال 

ـم٣مهره٣م، زفمؿ ايمٛم٣مس أهن٣م  دمسم٠مشمر  ايمتلإن إؾم٘م٣مل  يٗمقل ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس:

، همٙمٝمس هذا إٓ زم٣مؿمال، وإٞمام ايمذايتذاهت٣م، وأن ايمٛمت٣مئ٨م سمٟمسمك زمتٟمشمغمه٣م  دمَم٠مشمرة 

 آفمتٗم٣مدوراء ىمؾ سمٙمؽ إؾم٘م٣مل، أَم٣م  ايمتل٣ميم٥م هق ايمٗمدرة ايمٖمٔم ايمذايتاظم٠مشمر 

)إصؾ(، إن إَمر  هلايم٣ٌمؿمؾ همٜمق أن ايمٛم٣مس فم٣مَم٥م ومد زفمٚمقا أن سمٙمؽ إؾم٘م٣مل 

 ليمٝمس سمرك إؾم٘م٣مل وإؽم٣ميمٝم٤م ايمٓم٣مهرة، زمؾ إن ايمْمٙم٤م اظمٛمُمقد هق ٞمٖم

 ومدرة هذه إؾم٘م٣مل ايم٘مقٞمٝم٥م، ٕن اهلل هق اخل٣ميمؼ ايمٗمدير. دم آفمتٗم٣مد

o ٍٛإؽم٣ٌمب  اؽمتخدام لٓ يٛمٖم  (رمحف اهلل)ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مسإن  أٜطا ٜٚك

 دمإصؾ  هلوايمقؽم٣مئؾ ايمٓم٣مهرة، زمؾ يٛمٖمك ) ايمتقاىمؾ ( فمٙمٝمٜم٣م واإليامن زم٘مقهن٣م 

ايمتٟمشمغم، ويدفمق ايمُمٝمخ إلم ايمٝمٗمكم زمٟمن اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم وم٣مدر فمعم ىمؾ أَمر زمدون 

 صمؾ وفمال .  زمدوٞمف رءَم٣ًمفمدة ىمؾ َم٣م ؽمقاه، وأن ىمؾ َم٣م ؽمقاه ٓ يٗمدر فمعم 

o  وايمثٗم٥م  آفمتامدهم١من ايمٔمٚمؾ يمـ يٛم٣مل ايمٗمقة إٓ ضمكم خيرج اإلٞم٣ًمن َمـ ومٙمٌف

ايم٘مقن، وهذا هق َمٔمٛمك ) ٓ إيمف ( وي٠مَمـ  دموايمٝمٗمكم زم٘مؾ إؾم٘م٣مل ايمٓم٣مهرة 

يم٘مؾ  زم٣مَٓمتث٣ملىمذيمؽ زم٣مهلل ؽمٌح٣مٞمف وزمِمٖم٣مسمف، وهذا َمٔمٛمك ) إٓ اهلل ( ، شمؿ يٗمقم 

 ٚمد رؽمقل اهلل ( .، وهذا َمٔمٛمك ) حم  ايمٛمٌلزمف  ءَم٣م صم٣م

o ( رمحه اهللٜٚكٍٛ ايصٝخ إيٝاس:)  ايمٗمقم ايمذيـ مل يٖمٜمٚمقا َمٔمٛمك ايم٘مٙمٚم٥م

ومل ئمرهمقا فمـ ايمِمالة ؾمٝمئ٣م، هم١من اؾمتٕمٙمقا زم٣مظم٣ًمئؾ إطمرى دوهنام همٜمذا هق 
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ويٗمِمد زمذيمؽ أن اإلٞم٣ًمن زمدون همٜمٚمف  .طمْمر ؾمديد يمٌٗم٣مئٜمؿ فمعم اإلؽمالم.

اظمج٣مٓت  دمؿمريؼ ايمديـ  دمحتدث  تلايمحلٗمٝمٗم٥م اإليامن ي٘مره ويٌتٔمد فمـ اظمُم٣مىمؾ 

اظم٣ًمئؾ اخلالهمٝم٥م، أو ايمٗمٝم٣مم زم٣مظمٛم٣مـمرات َمـ ومٌؾ  دماظمٔمٛمقي٥م واظم٣مدي٥م، َمثؾ ايمٛمٗم٣مش 

 حتٚمؾ ايمُمدائد ونمغم ذيمؽ مم٣م ئم٣مٞمك َمٛمف فم٣مَم٥م اظمًٙمٚمكم .  دماظمًتٕمٙمكم، أو 

أن ىمثغما َمـ اظمًٙمٚمكم ٓ اهلل رمحهيمٗمد أدرك ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس    

اإلؽمالم وزمٟمهنؿ َمًٙمٚمقن،  زم٣مؽمؿومراءة أيمٖم٣مظ ايم٘مٙمٚم٥م وي٘متٖمقن ئمرهمقن 

زمالد أورزم٣م ايمممومٝم٥م وآؽمٝم٣م ايمِمٕمرى وصمٛمقب ذق  دموي٘مثر هذا ايمٔمدد 

سمٌٔمد فمـ َمرىمز ايمقضمك ايمتلآؽمٝم٣م ونمغمه٣م َمـ ايمٌالد 

o زمٝمٛمام اظمْمٙمقب يمٝمس ٖرا اجملاٍ يفاهلل رمحهٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

 يٖملٚم٥م ايمتقضمٝمد، ٕن ايمٛمْمؼ اظمجرد زمدون ايمٝمٗمكم ٓ ايمٛمْمؼ اظمجرد زم٣مٕيمٖم٣مظ ىمٙم

ايمٗمٙم٤م ( ضمتك يقومـ زمٟمن هذه ايمٓمقاهر  دمزم٣مظمراد زمؾ اظمٗمِمقد هق ) مت٘مكم ايمٝمٗمكم 

ؿمقع َٕمر طم٣ميمٗمٜم٣م ايمذى يٗمدر فمعم أن  هلوايمقؽم٣مئؾ ٓ جتدى زمذاهت٣م ٞمٖمٔم٣م، وإٞمام 

، ىمام يٗمدر يٚمأل هذه ايمٓمقاهر وايمقؽم٣مئؾ سمٟمشمغما، وجئمٙمٜم٣م سمٖم٢م إلم َم٣م يٗمِمد َمٛمٜم٣م

فمعم أن ىمٟمن مل سم٘مـ ؾمٝمئ٣م َمذىمقرا، وي٘مت٤م يمٛم٣م اظمٗمِمقد فمـ ؿمريؼ ايمٓمقاهر 

إطمرى، أو ضمتك زمدوهن٣م، هم٣ميمٛمج٣مح ٓ يتٌع هذه ايمٓمقاهر وايمقؽم٣مئؾ ايمٌت٥م، إٞمام 

أرؾمدٞم٣م إيمٝمٜم٣م ٞمٌٝمف  ايمتلؿمريؼ احلٝم٣مة  دميٛمحٌم  إصقموايمٖمقز  احلٗمٝمٗملايمٛمج٣مح 

يمٗمدرة اإلهلٝم٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م إٓ زمٗمدر إسم٣ٌمفمٛم٣م وأٞمٛم٣م يمـ ٞمُمٜمد َمٓمٜمر اايم٘مريؿ حمٚمد
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وزمٗمدر يٗمٝمٛمٛم٣م زمِمح٥م ؿمريٗمف، وصدق ؽمغمسمف، هم١مذا أطمّمٔمٛم٣م ضمٝم٣مسمٛم٣م يمٛمٌٝمف

 ىمؾ َم٣م صٕمر وىمػم، َمٜمام طم٣ميمٖمٛم٣م إضمقال ايمٓم٣مهرة . دميمٙمممئم٥م هم١من ايمٖمقز ضمٙمٝمٖمٛم٣م 

o إن أيمٖم٣مظ ايم٘مٙمٚم٥م زمٚمٛمزيم٥م اجلًد، اهلل رمحهٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م زمٚمٛمزيم٥م ايمروح، همِمححقا أيمٖم٣مـمٜم٣م ضمؼ ايمتِمحٝمح،  دمخلقض واإليامن وا

 همٌٗمدر َم٣م ي٘مقن اجلًد ؿم٣مهرا أو ص٣مهمٝم٣م سم٘مقن ايمروح َمثٙمف.

o همٌٗمدر َم٣م يِمؾ ايمٔمٗمؾ إلم أفمامق:  (اهلل رمحه) ٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

 اظمٖم٣مهٝمؿ، وإيامٞمف هبذه ايم٘مٙمٚم٥م يتٚمتع اإلٞم٣ًمن زمُمٔمقر اظمح٥ٌم وايمٔمٓمٚم٥م زمٛمٖمس ايمٗمدر.

o ٛفمٙمٝم٘مؿ زم٘مثرة ذىمر ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم، اهلل رمحهٍ ايصٝخ حمُد إيٝاسٜٚك

زمٟمن جتددوا إيامٞم٘مؿ زم٘مثرة ايمٛمٌلٕهن٣م سم٠مدى إلم ٞمٗم٣مء ايمٗمٙم٤م وصمالئف، ىمام أَمر 

سمالوة ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم، همٙمذا ٞمرى أن َمُم٣ميخ ايمؼمزمٝم٥م وايمًٙمقك ىم٣مٞمقا يٙمٗمٛمقن 

٘مثرة أوراده٣م إلم أن أول إَمر، ويٟمَمروهنؿ زم دمأسم٣ٌمفمٜمؿ ) ىمٙمٚم٥م ايمتقضمٝمد ( 

ذايكم ايمٗمٙم٤م وايمذهـ ، هم١من نمٙم٤م َمٖمٜمقم  دمسمنى ويرؽمخ ضمٌٜم٣م وفمٓمٚمتٜم٣م 

 ايم٘مٙمٚم٥م فمعم اإلٞم٣ًمن، هم١مٞمف ؽمتٖمتح أَم٣مَمف أزمقاب ايمتٗمدم وايمرومك وايم٘مامٓت ايمروضم٣مٞمٝم٥م. 

o هم٣ميمت٘مرار هلذه إيمٖم٣مظ وايمتٚمًؽ اهلل رمحهٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

اظمُم٣مفمر ضمتك سمِمٖمق ٞمٖمًف  دم: ي٠مدى إلم سمقيمٝمد احلرارة -زم٣مٕواَمر ، وسمرك َم٣م هنك فمٛمف 

 ايمٔم٣ٌمدة هلل وضمده دم ايمتٖم٣مينوسمرومك ، ومتٝمؾ إلم 

o ٚإٞمف زمٔمد رفم٣مي٥م صح٥م إداء اهلل رمحهٜكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

 دمٞمْمؼ ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم جي٤م أن يٌذل اجلٜمقد  دمورفم٣مي٥م ايمٗمقافمد ايمًٙمٝمٚم٥م 
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ٕصؾ همٝمٜم٣م هق أن ي٘مقن اإلٞم٣ًمن َمتقصمٜم٣م زمٗمٙمٌف أصؾ ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم، هم٣مايمقصقل إلم 

أضمدمه٣م: سمقشمٝمؼ فمالوم٥م ايمٗمٙم٤م  :إلم َمٖمٜمقم ايم٘مٙمٚم٥م وضمٗمٝمٗمتٜم٣م، وهلذه احلٗمٝمٗم٥م صمزءان

: أن يقصمف ومٙمٌف إلم اهلل فمز وصمؾ وضمده، وهلذا ايمتقصمٝمف ؿمرق وايمث٣مين .َمع اهلل

ر ، وإمج٣مل سمٙمؽ إَمقيمـ يْمٙمع فمٙمٝمٜم٣م اإلٞم٣ًمن إٓ زم٣مسم٣ٌمع حمٚمد  وايمتلطم٣مص٥م، 

ذىمره٣م ايمٗمرآن ، ىمؾ َم٣م سمتقيمد هب٣م  ايمتلاظمٔمٛمقي٥م هق فمٗمٝمدة ايمتقضمٝمد، ومجٝمع ايمٔمٗم٣مئد 

 شمؿ يمُمٜم٣مدة زمرؽم٣ميم٥م حمٚمد  -داطمؾ إؿم٣مر َمٔمٛمك ايم٘مٙمٚم٥م ايمتقضمٝمد  دم -َمٔمرهم٥م اهلل 

 واسم٣ٌمفمف.

أؽمٙمقب ايمؼمنمٝم٤م اهلل رمحهوأضمٝم٣مٞم٣م يًتخدم ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس

أؽم٣ٌمب ايمُمٗم٣موة، ويٌكم هلؿ ايمٛمٗمص وايمؼمهٝم٤م يدفمقهؿ إلم ايمًٔم٣مدة ويذىمر 

وايم٘مراَم٥م وأن ايمٔمزة هق  إؽم٣مد

إن ىمامل اإليامن هق اإليامن زم٣ميمٕمٝم٤م، ويمف  :اإليامن . همٚمثال يٗمقل دمَممموؿم٥م زم٣ميم٘مامل 

إليامن أصمر أىمثر َمـ ىمؾ أٞمقاع اإليامن، أَم٣م اإليامن زم٣ميمٔمكم همال ىمامل يمف وٓ أصمر ىمٚمثؾ ا

 زم٣ميمٕمٝم٤م  . 

فَْمَٙمْقَن إِن   وىم٣من يتٙمق ومقل اهلل فمز وصمؾ     ْٕ َزُٞمقا َوَأٞمُتُؿ ا َٓ حَتْ َٓ هَتِٛمُقا َو َو

٠ْمَِمٛمكَِم  ـي اظمُْٛم٣َمهمِِٗمكَم   ىُمٛمُتؿ َمُّ
ُة َويمَِرؽُمقيمِِف َويمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َويَم٘مِ َوهللِيِ ايْمِٔمزي

َٓ َئْمَٙمُٚمقَن 
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o ٍٛهمال يٚم٘مـ أن يٛم٣مل اظم٠مَمٛمقن ؾمٝمئ٣م اهلل رمحهايصٝخ حمُد إيٝاس ٜٚك

اهلل ورؽمقيمف وأضم٘م٣مَمف  اؽمؿضمكم حُيٗمر همٝمٜمؿ  دمَمـ ايمٔمزة وايم٘مراَم٥م وايمُمقىم٥م، 

ايمدٞمٝم٣م َممموط زمِمالزم٥م اإليامن، وسمزيكم  دموأواَمره، هم٘مؾ َم٣م وفمد زمف اظمًٙمٚمقن 

 ايمًٔم٣مدة أزمدا .  احلٝم٣مة زم٣مٕفمامل ايمِم٣محل٥م، هم١من مل ي٘مـ ىمذيمؽ همال يٚم٘مـ ٞمٝمؾ

o ٞمقروا ومٙمقزم٘مؿ زمٛمقر ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم اهلل رمحهٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

 اخلٙمقة، همٌٜمذا ايمديـ. دم

o وىمٙمام هيتؿ اظمرء هبذه ايم٘مٙمٚم٥م اهلل رمحهٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

 دمايمْمٝم٥ٌم: سمٗمقى أوص٣ميمف، وسمًتح٘مؿ روازمْمف َمع اهلل، وسمٖمتح يمف أزمقاب ايمًٔم٣مدة 

 طمرة، وحي٣ميمٖمف ايمٖمالح وايمٔمٙمق اظمقفمقد ايمذى وفمد اهلل ؽمٌح٣مٞمف زمٗمقيمفايمدٞمٝم٣م وأ

٠ْمَِمٛمكَِم  فَْمَٙمْقَن إِن ىُمٛمُتؿ َمُّ ْٕ َزُٞمقا َوَأٞمُتُؿ ا َٓ حَتْ َٓ هَتِٛمُقا َو  َو

ـَ ُهْؿ دِم َصاَلهِتِْؿ طَم٣مؾِمُٔمقَن  *وَمْد َأهْمَٙمَح اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن  ـَ هُ  *ايميِذي ْٕمِق َوايميِذي ـِ ايمٙمي ْؿ فَم

ىَم٣مِة هَم٣مفِمُٙمقَن  *َُمْٔمِرُوقَن  ـَ ُهْؿ يمِٙمزي ـَ ُهْؿ يمُِٖمُروصِمِٜمْؿ ضَم٣مهمُِٓمقَن  *َوايميِذي  *َوايميِذي

ٓي فَمعَم َأْزَواصِمِٜمْؿ أْو ََم٣م ََمَٙمَ٘م٦ْم َأْياَمهُنُؿْ  هم٣مؾمؼمط ايمٔمٙمق وايمٖمالح إِ

 زمممط اإليامن وطمّمقع احلٝم٣مة ظمْم٣ميم٤م اإليامن.

o يمٙمٛمٌلٞمٓمرٞم٣م إلم احلٝم٣مة ايمْمٝم٥ٌم إذا اهلل رمحهٝخ حمُد إيٝاسٜٚكٍٛ ايص 

 ضمٝم٣مة إٞمٌٝم٣مء مجٝمٔم٣م، ٞمجد َمٌدأهؿ وهدهمٜمؿ  دموإلم ايمٙمٚمح٣مت اظمٗمدؽم٥م
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واضمدا هق: ايمٝمٗمكم ايم٘م٣مَمؾ يمذات رب ايمٔم٣مظمكم وصٖم٣مسمف، وأٞمف وضمده ٓ ذيؽ يمف 

اظمٌدأ طُمٙمؼ  ذاسمف وصٖم٣مسمف، هذا هق اإليامن وهذا هق َمٖمٜمقم اإلؽمالم، وهلذا دم

ٌُُدونِ  اإلٞم٣ًمن وهٌط فمعم هذه إرض ْٞمَس إِٓي يمِٝمَْٔم ِٕ ـي َوا َوََم٣م طَمَٙمْٗم٦ُم اجْلِ

o حتِمؾ  ايمتلهم٣مٕصؾ هق: اظمٔمرهم٥م اهلل رمحهٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

زمٔمد َمٔمرهم٥م أؽمامء اهلل احلًٛمك وصٖم٣مسمف صمؾ وفمال ، وهذه اظمٔمرهم٥م سم٠مدى إلم َمٔمرهم٥م 

ة وايمِمقم ونمغمه٣م َمـ ايمٔم٣ٌمدات همٙمٝم٦ًم إٓ َمٔم٣موٞم٥م هلذه ايمذات، أَم٣م ايمِمال

 آٞمٗمٝم٣مدومٙمقب ايمٛم٣مس، همت٠مدى إلم  دماظمٔمرهم٥م ضمٝم٧م سمرؽمٝمخ هب٣م ضمٗم٣مئؼ اظمٔمرهم٥م 

ايم٘م٣مَمؾ ٕضم٘م٣مم اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم

o ٞمٖمس احلٗمٝمٗم٥م زمٔم٣ٌمرات خمتٙمٖم٥م اهلل رمحهثِ ٜهسز ايصٝخ حمُد إيٝاس

ٚمثال يٗمقل: هم١من اظمٗمِمقد َمـ احلٝم٣مة يم٘مك يٖمٜمؿ ايمٔم٣مَم٥م َم٣م يٗمِمد زمف إهمٜم٣مَمف، هم

ايم٘م٣مَمؾ (، وايمٔمٌقدي٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م َمقومقهم٥م فمعم اظمح٥ٌم  آٞمٗمٝم٣مداإلؽمالَمٝم٥م هق: ) 

وايمتٔمٓمٝمؿ يمف ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم، وهذا هق َمدار احلٝم٣مة ايمروضمٝم٥م وزمدوٞمف سم٘مقن احلٝم٣مة 

ضمٝم٣مة  دمضمٝم٣مة ضمٝمقاٞمٝم٥م، هم٣محل٤م وايمٔمٓمٚم٥م هلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم هق إصؾ إصٝمؾ 

 اإلٞم٣ًمينىمؾ ضمكم، ٕن ايم٘مامل  دمويمزم أن يؼمومك هذا احل٤م، ويٛمٚمق  اإلٞم٣ًمن،

 .وؽمٔم٣مدسمف َمقومقف فمعم هذا احل٤م، وزمف يتِمؾ زمخ٣ميمٗمف

o  ايمممئم٥م اظمحٚمدي٥م  دمهمٙمؼمزمٝم٥م هذه اظمح٥ٌم وسمٛمٚمٝمتٜم٣م همرو٦م إرىم٣من اخلٚم٥ًم

هم٣مٕرىم٣من  ) اظمًٙمؿ (، اؽمؿفمعم ىمؾ َمـ يدفمك سمٙمؽ اظمح٥ٌم، وهب٣م يْمٙمؼ فمعم ٞمٖمًف 

                                                 



  

 

 

 1جملد  – األمة سلف وفهه والسنة تابالك ضوء الست يف الصفات

390 

.. إومرار ايمتقضمٝمد وايمرؽم٣ميم٥م زم٘مٙمٚم٥م ٓ إيمف إٓ اهلل حمٚمد رؽمقل اهلل  :هلاخلٚم٥ًم 

 وضم٨م ايمٌٝم٦م ظمـ اؽمتْم٣مع إيمٝمف ؽمٌٝمال... وصقم رَمّم٣من.. وإيت٣مء ايمزىم٣مة.. وايمِمالة

o   إَمقال وايمثروة، وَمـ  زمذويهم٣ميمزىم٣مة واحل٨م َمـ هذه إرىم٣من ختتِم٣من

 يٟميتٗمغم ويم٘مٛمف اؽمتْم٣مع إيمٝمٜم٣م ؽمٌٝمال، أَم٣م ايمِمقم وإن ىم٣من همريّم٥م فمعم ىمؾ نمٛمك وهم

 ايمًٛم٥م ىمٙمٜم٣م .  دميمُمٜمر واضمد 

o  هبام يمٌٗم٣مء احلٝم٣مة  آيمتزامأَم٣م اإلومرار زم٣ميمتقضمٝمد وايمِمالة همٜمام رىمٛم٣من جي٤م

ايمروضم٣مٞمٝم٥م وسمٛمٚمٝمتٜم٣م، ىمام يٙمزم ايمٕمذاء واظم٣مء واهلقاء يمٙمحٝم٣مة اجلًامٞمٝم٥م، همٙمذا وصم٦ٌم 

فمـ  ه٣مسمكم ايمٖمريّمتكم فمعم ىمؾ َمًٙمؿ وَمًٙمٚم٥م ؽمقاء ىم٣من نمٛمٝم٣م أو همٗمغما، زمٔمٝمدا

 َمرىمز ايمرؽم٣ميم٥م أو ومري٣ٌم َمٛمٜم٣م . 

o  سمتٖمتح هب٣م احلٝم٣مة ايمروضم٣مٞمٝم٥م وسم٠مدى إلم احل٤م  ايمتلأَم٣م إفمامل إطمرى

وايمتٔمٓمٝمؿ هلل ؽمٌح٣مٞمف همذىمرت همّم٣مئٙمٜم٣م وحم٣مؽمٛمٜم٣م واضمتٝم٣مج اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م هل٣م زم٣ميم٘مثرة، 

ايم٘مت٣مب اظمجٝمد وايمًٛم٥م  دمضمٝم٧م يرنم٤م اإلٞم٣ًمن همٝمٜم٣م زمٛمٖمًف، وجيده٣م اظمًٙمؿ 

ذىمر اهلل، وحتِمٝمؾ ايمٔمٙمؿ  -زمدون ضمٌم، وَمـ أهؿ سمٙمؽ إَمقر: ايممميٖم٥م اظمْمٜمرة

سمٙمزم هب٣م سمٙمؽ إَمقر  ايمتلؽمٌٝمؾ اهلل، ونمغمه٣م َمـ إَمقر  دم، وزمذل اجلٜمقد 

، وزمٗم٣مء َمُم٣مفمر إصٝمٙم٥م، همث٦ٌم أن ايمْمريؼ ايمقضمٝمد يمٙمقصقل إلم احل٤م اإليامين

، َمع أن ايمٗمٙم٤م واجلقارح زمتٙمؽ إفمامل ( ارسم٣ٌمطاحل٤م وايمٔمٓمٚم٥م َم٣م هق إٓ: ) 

وؽمٝمٙم٥م وضمٝمدة يمٙمقصقل إلم  هلهذه إفمامل يمٝم٦ًم َمٗمِمقدة زم٣ميمذات، زمؾ 

 ، همالزمد أن يٙمتزم اإلٞم٣ًمن هبذه ايمقؽم٣مئؾ .  إصقماظمٗمِمقد 
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o  هم٣مإلومرار زم٣ميمتقضمٝمد وايمرؽم٣ميم٥م فمـ ؿمريؼ ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم هق إول وإهؿ ، شمؿ

َمٖمٜمقَمٜم٣م هذه ايم٘مٙمٚم٥م و ظمٔم٣مينايمٗمٙم٤م، شمؿ ايمٖمٜمؿ  دمايمتٚم٘مـ َمـ فمٓمٚمتٜم٣م وضمٌٜم٣م 

 ايمٔمٗمؾ وايمذهـ وايمٗمٙم٤م . دموسمرؽمٝمخ ضمٗم٣مئٗمٜم٣م 

o ٜٚاإلٞم٣ًمن َمع َمٔمرهمتف وإيامٞمف زم٣مهلل ؽمٌح٣مٞمف اهلل رمحهكٍٛ ايصٝخ

إضم٘م٣مم َمـ فمٛمده ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ، ضمٝم٧م ي٠مَمـ زمٟمن  هلوسمٔم٣ملم ، وزمٟمن هذه 

ضم٘مٚمف ضم٘مؿ يمف ، َم٠مَمٛم٣م وَمتٝمٗمٛم٣م زمرو٣مئف وفمعم َم٣م وفمد زمف صمؾ وفمال َمـ إصمر 

ع ىمؾ هذه ايمِمٖم٣مت وايمُمٔمقر يٗمقم زم٣ميمٔمٚمؾ ذم ؽمٌٝمٙمف، وهذا ايمٔمٚمؾ وايمٛمٔمؿ َم

هق ايمروح، وزمف يِمؾ اإلٞم٣ًمن دهمٔم٥م واضمدة َمـ ايمثرى إلم ايمثري٣م، وزمدوٞمف ٓ 

ومقة ايمِمٔمقد -أمهٝمتف  دمَمٜمام زمٙمغ  -فمٚمؾ  أييٚمٙمؽ 

o ٛإن زم٣مؿمـ اظمذه٤م هق إيامن واضمت٣ًمب، وومد اهلل رمحهايصٝخٜٚك

َمقاؤمٜم٣م َمـ سمِمحٝمح ايمٛمٝم٥م  دمَمـ إفمامل  دَم٣م ورىمؾ  دمسمقصمد سمٙمؽ احلٗمٝمٗم٥م 

فمٓمٚم٥م اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم وىمػمي٣مئف، وزي٣مدة ايمٝمٗمكم  دموايمتقصمف وايمٔمٛم٣مي٥م وايمٖم٘مر 

سمٙمؽ إفمامل ايمِم٣محل٥م، وايمٝمٗمكم ايمراؽمخ زمام وفمد َمـ ايمٛمٔمؿ  دمزم٣ميمتٗمرب َمٛمف 

 فمْم٣مء حمض هلايمدٞمٝم٣م وأطمرة، وأن ي٠مَمـ زمٟمن سمٙمؽ ايمٛمٔمؿ وايمقفمقد  دموايمٔمْم٣مء 

ويمٝم٦ًم فمقصم٣م، هذا هق زم٣مؿمـ اظمذه٤م، زد فمعم ذيمؽ اإليامن أن هذه إفمامل ٓ 

 ازدادتيمألواَمر اإلهلٝم٥م، وىمٙمام  آَمتث٣مل هلذاهت٣م زمؾ ايمٗمٝمٚم٥م همٝمٜم٣م  دمومٝمٚم٥م هل٣م 

 ايمروازمط زمف ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم: سمزداد ومٝمٚم٥م إفمامل، وهب٣م يزيد اإليامن وايمْمٚمٟمٞمٝمٛم٥م.
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o ٍٛهق وآضمت٣ًمب:ذى أرؽمؾ زمف إيمٝمف، هق ايمٝمٗمكم زمٗم٣مئٙمف وايم اإليامن: ٜٚك 

 . ايمٖم٘مر واخلقض همٝمام هق َمقفمقد َمـ أصمر وسمٗمدير  

o ٛاهلل رمحهايٓدٟٚاحلطٔ ع٢ً  ٜكٍٛ ايصٝخ ايعال١َ أب

وىم٣من ىمؾ مهف وؽمٔمٝمف وضمرىمتف َمٌٛمك 

يمٙمقصقل إلم رو٣مء أطمذ هذيـ إَمريـ وؽمٝمٙم٥م  أي(،  وآضمت٣ًمبفمعم ) اإليامن 

اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم، وأن جئمؾ اإلٞم٣ًمن زاد أطمرة زمْمريؼ إسم٣ٌمع ايمرؽمقل

وأن ي٘مقن َمًتحٗم٣م يمألصمر وايمثقاب اظمًتٚمر نمغم اظمٗمْمقع زمْمريؼ ايمدٓيم٥م فمعم 

ايمدفمقة إيمٝمف أياخلغم، 

o إلم ٞمٖمس اظمٖمٜمقم ايمذى زمدأ زمف اهلل رمحهثِ ٜسجع ايصٝخ حمُد إيٝاس

٠مَمـ أن يزود ومقة اإليامن زمٙم٣ًمن ايمٗمٙم٤م وهق أن يرىمز هم٘مره زم٘مؾ همٝمٗمقل: همٔمعم اظم

  :َمُم٣مفمره وأضم٣مؽمٝمًف إلم اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم، همٙمٜمذا ايمؼمىمٝمز صمزءان

 دمهذه ايمدٞمٝم٣م يمٙمٗمّم٣مء فمعم ىمؾ هم٘مر ي٘مقن  دمومٙمٌف زمٟمٞمف صم٣مء  دمأن ي٠مَمـ 

 َم٣م ؽمقى اهلل

 ،اجل٣ٌمر، وهق احلك ايمٗمٝمقم هق أن ي٠مَمـ زم٣مجلزم زمٟمن اهلل هق ايمٗمٜم٣مر و

يد اهلل وضمده، همٝمٔمز َمـ يُم٣مء، ويذل َمـ  دموأن فمزسمف وىمراَمتف وذيمتف وإه٣مٞمتف 

ومدير، أَم٣م ) أٞم٣م ( همجئ٦م إلـمٜم٣مر احل٤م يمف  رءيُم٣مء، زمٝمده اخلغم، وهق فمعم ىمؾ 

 صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ايمٛمٌلؿمٌٗم٣م ظم٣م أَمر زمف 
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خ حمٚمد إيمٝم٣مس يردد وزمٔمد ىمؾ هذا ايمٌٝم٣من وايمممح يمتٙمؽ احلٗم٣مئؼ ىم٣من ايمُمٝم

إٓ يمٌٛم٣مت إؽم٣مس يمٌٛم٣مء اإلؽمالم، وىم٣من يقوحٜم٣م  َم٣مهلدائام أن سمٙمؽ احلٗم٣مئؼ 

همٜمؿ َمٛمٜمجف ويزفمؿ أن هذا هق َم٣م ومِمده  دمأضمد  خيْمئَمرارا وسم٘مرارا يم٘مك ٓ 

اظمدفمق يٗمقم زمتٚمًؽ َم٣م وم٣ميمف  أي -دفمقسمف همٗمط، وٓ يٗمِمد نمغم ذيمؽ  دمايمُمٝمخ 

هق يٛمٖمك زمذيمؽ َم٣م ومِمده أطمرون ، أو  -ايمُمٝمخ ويٛمٖمك َم٣م ومِمده أطمرون 

 إٓ ) أيمػ وزم٣مء وسم٣مء (.  َم٣مهل اظم٣ٌمدئهمإلزايم٥م هذا ايمُمؽ ىم٣من يٗمقل: إن هذه 

ويقوح ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس دائام أن َمٛمٜمجف يمٙمدفمقة يمٝمس إٓ زمداي٥م يمٙمٔمالج، 

َمع أٞمف ٓ يٚم٘مـ ايمٔمالج إٓ هبذه ايمٌداي٥م، وٓ يٛم٘مر ؿمرق اظمٔم٣مجلكم أطمريـ 

همٙمٝمس َمـ  احلٗمٝمٗملَمٗمِمد احلٝم٣مة وسمٌٝمٛم٦م ٞمقفمٝم٥م اظمرض  ويٗمقل: وظم٣م اسمّمح

ايمْمرق ايمًٙمٚمٝم٥م واؽمتخداَمٜم٣م يمٔمالج هذا اظمرض، همٟمي٥م ؿمريٗم٥م  اطمتٝم٣مرايمٔمًغم 

 ختت٣مر حت٦م هذا اظمٔمٝم٣مر سمٛمٖمع ، وسمٛمت٨م ٞمت٣مئ٨م َمثٚمرة . 

يمٖمالح اظمًٙمٚمكم وَمـ اظمٚم٘مـ أن  ايمٔمٚمقمهمٌتٗمديرٞم٣م اظمتقاوع ومدَمٛم٣م ايمٛمٓم٣مم 

يمٝمس إٓ ٞمٚمقذصم٣م يمٙمحٝم٣مة اإلؽمالَمٝم٥م وضمٝم٣مة ايمًٙمػ  احلٗمٝمٗم٥م دميٗم٣مل فمٛمف إٞمف 

 ايمِم٣ميمح. 

 ورسمٌٛم٣م هلذا ايمٔمٚمؾ طمريْم٥م إمج٣ميمٝم٥م وأهؿ َم٣م ذىمر همٝمٜم٣م :

 طم٣مص . فمٚمقمايمٗمٝم٣مم زم١مفمالء ىمٙمٚم٥م اهلل، ويمف دؽمتقر  -أوٓ 

 . ايمٔمٚمقمأؽمٙمقب ايمٗمٝم٣مم هبذا ايمدؽمتقر  -شم٣مٞمٝم٣م 

 ل .هب٣م يمٙمٗم٣مئؿ زمتٙمؽ إفمام آيمتزامجي٤م  ايمتلأداب  -شم٣ميمث٣م 
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يمٙمٔمالج، وَمٌدأ  َم٣ٌمدئيمٙمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس حيتقى فمعم ؽمت٥م  ايمٔمٚمقمؽمتقر دهم٣ميم    

 اظم٣ٌمدئؽم٣مزمع يمٙمقوم٣مي٥م، ىمام ذىمرٞم٣م َمـ ومٌؾ، ويٗمقل ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس فمـ هذه 

إٓ يمٝمتدرب اإلٞم٣ًمن هب٣م زمٛمٖمًف يمٙمٔمٚمؾ زمٟمواَمر اهلل  َم٣مهلايمًت٥م  اظم٣ٌمدئايمًت٥م: هم١من 

يم٘مك يتٔمقد فمعم ؿم٣مفم٥م اهلل وسمتقيمد همٝمف ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم، وهك زمٚمٛمزيم٥م ايمتٚمريـ 

صٖم٥م ايمٔمٌقدي٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م

 

 

 

 

 

o إن ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم فمٜمد وَمٝمث٣مق يمٙمٔمٌد اهلل رمحهٜكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

ة وىمٌغمة، وخيّمع ىمؾ صٕمغم دمزمٚمٗمتّم٣مه ) ٓ ئمٌد إٓ اهلل (، ويْمٝمع أواَمره 

 آصمتامفمٝم٥مضمٝم٣مسمف ايمٖمردي٥م أو  دم رء يٟميتمجٝمع ؾمئقهن٣م حل٘مؿ اهلل، همال  دمضمٝم٣مسمف، 

نمغم َمْم٣مزمؼ يمألضم٘م٣مم اإلهلٝم٥م، وٓ يٖمّمؾ فمعم ضم٘مؿ اهلل ضم٘مؿ نمغمه، ؽمقاء ىم٣من 

رنم٣ٌمت ٞمٖمًف فمعم ضم٘مٚمف ؽمٌح٣مٞمف  ؾٓ يٖمّمأَمغمه أو رئٝمًف أو وايمده أو ويمده ىمام 

 ؽمٌٝمٙمف صمؾ وفمال .  دموٞمٖمٝمس وسمٔم٣ملم، زمؾ يٌذل ىمؾ نم٣مل 
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ذيمؽ هم٘مٟمٞمف ي٘مذب ٞمٖمًف وخيٙمػ فمٜمده، وفمٙمٝمٛم٣م أٓ ٞمخْمق  دمهم١من ومٌم ايمٔمٌد 

إواَمر  هلطمْمقة إٓ زمام أَمرٞم٣م اهلل ورؽمقيمف ، ىمام جي٤م فمعم ايمٔمٌد أن ئمرف َم٣م 

 هذه دمىمٝمٖمٝم٥م سمدزمغم ؾمئقن احلٝم٣مة  دماظمتٔمٙمٗم٥م زم٣ميمٔم٣ٌمدة واظمٔم٣مذة، وَم٣م أَمرٞم٣م اهلل زمف اإلهلٝم٥م 

ايمدٞمٝم٣م

o ٚإن َمٗمٝم٣مس اإليامن هق أن سم٘مقن اهلل رمحهٜكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

 اجلقارح ضمٝمثام ي٘مقن ومٙم٤م اظم٠مَمـ  . 

o ٚٛوَمـ وهمٗمقا إلم هذه اظمٔمرهم٥م، فمٙمٝمٜمؿ اهلل رمحهايصٝخ حمُد إيٝاس ٍٜك

أن يٗمقَمقا زمدفمقة ايمٛم٣مس إلم هذه احلٗمٝمٗم٥م وسمُمجٝمٔمٜمؿ إلم َمٔمرهمتٜم٣م وَمٗمتّمٝم٣مهت٣م ، 

ٞمِمؾ هب٣م إلم هذه اظمٔمرهم٥م. ايمتلهلؿ ايمْمرق َمٌٝمٛم٣م 

o اجلقارح وايمٗمٙم٤م وايمذهـ ؽمٔم٥م  دمإن  اهلل رمحهٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

 دمىمٌغمة يمتٚم٘مكم ىمٙمٚم٥م ٓ إيمف إٓ اهلل، هم٣مدفمقا ايمٛم٣مس إلم مت٘مكم هذه ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم 

 أوم٣ميمٝمؿ اجلقارح وايمٗمٙم٤م وايمذهـ .  دم أيإوم٣ميمٝمؿ )اظمٝم٣مديـ( ايمثالشم٥م 

o ٛإن إرض وايمًامء فم٣ممل أصٕمر،  اهلل رمحهٍ ايصٝخ حمُد إيٝاسٜٚك

قا هذا ايمٗمٙم٤م زمال إيمف إٓ اهلل، ئوايمٗمٙم٤م فم٣ممل أىمػم، وايمقاصم٤م فمعم اظمًٙمٚمكم أن يٚمٙم

وأن يِمححقا أيمٖم٣مـمٜم٣م وَمٔم٣مٞمٝمٜم٣م َمـ ايمٗمراء وايمٔمٙمامء

o جيقز سمرىمٝمز ايمٖم٘مر وايمذىمر فمعم َم٣م اهلل رمحهٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

ذيمؽ ؿمٚمٟمٞمٝمٛم٥م ايمٗمٙم٤م وايمٛمٖمس . دماهلل ، ٕن  ؽمقى
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ىمؾ  دمأضم٘م٣مَمف همٝمدفمقه  دمهمٔمعم ايمٔمٌد أن حيٛمك رأؽمف أَم٣مم فمٓمٚمتف، ويٌذل ٞمٖمًف 

ضمرىم٥م وىمٙمٚم٥م هبذه ايمٛمٝم٥م

o ي٘متٚمؾ إيامن ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم اهلل رمحهٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس ٓ

أن اإلٞم٣ًمن يٗمر  أي، اإلٞم٣ًمن إذا َم٣م سمرك متثٝمؾ أَمر َمـ أواَمره ؽمٌح٣مٞمف دمويٗمٝمٛمٜم٣م 

سم٣مَم٣م، شمؿ يٛمٗم٣مد يمٕمغمه، وهذا  اٞمٗمٝم٣مدازم٣ميم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم، َمٔمػما هبذا اإلومرار زم٣مٞمٗمٝم٣مده هل٣م 

 .يٌكم ايمٖمرق زمكم ايمٗمقل وايمٔمٚمؾ

o إن ايمٔم٣ٌمدة مل سم٘مـ اظمٗمِمقدة زمذاهت٣م، اهلل رمحهٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم خمٙمقق آطمر، زمؾ اظمٗمِمقد هق سم٘مريؿ أواَمر  ىمٟميٕهن٣م خمٙمقوم٥م 

درصم٣مت أؽم٣ٌمب رو٣مئف ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم، هم٘مٝمػ  همٜمليمرو٣مئف، أَم٣م ايمٔم٣ٌمدات 

يِمؾ اظمخٙمقق إلم درصم٥م اخل٣ميمؼ ؟

o دمإصؾ هق سمٛمٖمٝمذ أواَمر اهلل اهلل رمحهٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس 

احلٝم٣مة ، ود أهقاء ايمٛمٖمس ورنم٣ٌمهت٣م ، همحٗمقق ايمٔم٣ٌمد وضمٗمقق اهلل ىمٙمٜم٣م َمـ أواَمر 

وايمتٔمقد فمٙمٝمٜم٣م هق فمكم  -زم٣مخلّمقع واإليامن ايم٘م٣مَمؾ  -ٕواَمر اهلل  وآَمتث٣مل اهلل

 رو٣م اهلل فمز وصمؾ. 

o إذا آَمـ اظمرء زمتٙمؽ إَمقر اإليامٞمٝم٥م ، اهلل رمحهٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

ضمٝم٣مسمف،  دمأصٌح َم٠مَمٛم٣م، وجي٤م فمٙمٝمف أن يتٚمًؽ زمام أَمر زمف ويؼمك َم٣م دون ذيمؽ 

احلدي٧م أن حتجزه  دمفمـ إطمالص ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم  وهذا هق َمٗمِمد ايمرؽمقل 

فمـ حم٣مرم اهلل، ويمذيمؽ جي٤م فمعم ىمؾ َمـ يٗمر زم٘مٙمٚم٥م ايمتقضمٝمد أن يٛمٓمر زمٔمٛم٣مي٥م إلم 
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مجٝمع ؾمئقن ضمٝم٣مسمف َمـ ايمزواج وإهمراح، واحلٝم٣مة واظمامت، وإىمؾ وايمممب، 

وايمٛمقم وايمٝمٗمٓم٥م، وايمٌٝمع وايممماء، واظمٔم٣مَمالت، وىمؾ َم٣م يقاصمٜمف اإلٞم٣ًمن َمـ 

 ىمؾ، وَمتْمٙم٣ٌمت ضمٝم٣مسمف َمتٚمً٘م٣م زم٘مؾ َم٣م أَمر زمف َمٛمتٜمٝم٣م فمام هنك فمٛمف. اظمُم٣م

o إن هدف ايمممئم٥م أن سمتقيمد فمٓمٚم٥م اهلل رمحهٜٚكٍٛ ايصٝخ حمُد إيٝاس

ومٙمقب اظم٠مَمٛمكم زمحٝم٧م ٓ سم٘مقن ايمٔمٓمٚم٥م وايم٘مػمي٣مء وايمٔم٣ٌمدة إٓ هلل  دماهلل وضمٌف 

َمرهمقو٣م  رء ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم، وٓ يٙمتٖم٦م اإلٞم٣ًمن إٓ إيمٝمف، وزمدوٞمف ي٘مقن ىمؾ

وَمردودا فمٙمٝمف، هم١من وهمؼ اظم٠مَمـ إلم سمٙمؽ ايمٗمرزم٥م واظمح٥ٌم همٔمٙمٝمف أن يُم٘مر ويٗمدر 

 -ٞمٔمٚمتف هم١من ايمتٗمدير وايمٔمٓمٚم٥م وايمتٚمًؽ زمٟمواَمر اهلل واخلّمقع ايمت٣مم هلل ويمرؽمقيمف 

، احلٗمٝمٗملَمٗمتّمٝم٣مت احل٤م  هل -زمٕمرض اؽمتٚمرار ايمتٚمًؽ هب٣م وإزمالنمٜم٣م يمٙمٛم٣مس 

ٕٞمف ضمٝمٛمام جيػم ايمٔم٣مؾمؼ فمعم  ايمٓم٣مهري هق احل٤م وايمٛمٖمز اظمج٣مزيٕن احل٤م 

، وَمـ شمؿ يٛمٗمص آسمِم٣ملدوام  -زم٘مؾ ومقاه  -زمٚمحٌقزمف ، حي٣مول  آسمِم٣ملومْمع 

 هذا احل٤م سمدرجيٝم٣م زمٔمد اظمراد واظمْمٙمقب .

ويمٗمد وم٣مم إَم٣مم اظمج٣مهديـ ورئٝمس جمٙمس إضمرار ايمًٝمد فمْم٣مء اهلل ؾم٣مه 

إلم اهلل رمحهٚمد إيمٝم٣مسزمزي٣مرة ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس، همدفم٣مه ايمُمٝمخ حم ايمٌخ٣مري

ي٣م ؽمٝمدى يمٗمد َم٢م زَمـ  ايمٗمٝم٣مم زم٣ميمدفمقة ؿمٌٗم٣م ظمٛمٜمجف، همرد فمٙمٝمف اإلَم٣مم وم٣مئال:

 نمٙمٌتٛملأضمد إلم هذا ايمٔمٚمؾ، وأن زمٔمدَم٣م  ؾمدينإَمقر إطمرى وَم٣م  دمايمُم٣ٌمب 

اظمُمٝم٤م،  وأص٣مزمٛملأي٥م ؿم٣موم٥م يمٙمٔمٚمؾ، واٞمٌمهم٦م اهلٚم٥م،  رمايمُمٝمخقطم٥م، وَم٣م زمٗمٝم٦م 

 .ٝم٣مدسم٘مؿ سمْمٙمٌقن َمٛمك ايمٗمٝم٣مم زمٔمٚمٙم٘مؿ هذا ! وٓ أصٙمح ٕى فمٚمؾ، وؽم
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إذا ىمٛم٦م سمُمٔمر زم٣ميمٗمدرة قائالاهلل رمحهفسد عًٝ٘ ايصٝخ حمُد إيٝاس

احلٗمٝمٗم٥م، وإذا سمٝمٗمٛم٦م أن زمٟمٞمؽ ٓ  دمفمٚمؾ، همام ىمٛم٦م سمٗمدر  زمٟميفمعم ايمٗمٝم٣مم 

ومقة، هم١مٞمؽ أن  ضمقل يمؽ وٓ سمًتْمٝمع أن سمٔمٚمؾ ؾمٝمئ٣م، وأٞمؽ فم٣مصمز مت٣مَم٣م وٓ

ؽمٌٝمؾ اهلل أن ي٠مَمـ  دمؽمٌٝمؾ اهلل، ٕن َمـ ذوط إفمامل  دمٚمؾ سمِمٙمح يم٘مؾ فم

فمٚمؾ إٓ زمتقهمٝمؼ اهلل  أيٞمٖمًف زمٟمٞمف فم٣مصمز ىمٙمٝم٥م، وزمٟمٞمف ٓ يٗمدر فمعم  دماإلٞم٣ًمن 

وٞمٌمه فمز وصمؾ، هم١من يمإليامن صمٛم٣مضمكم: أضمدمه٣م ايمٕمٙمٓم٥م وايمُمدة فمعم أفمداء اهلل 

 ورؽمقيمف . 

ٙمؿ زم١مزمالغ ىمؾ َم٣م ئمرف فمـ اهلل أن يٗمقم اظمً هلواظمح٥ٌم احلٗمٝمٗمٝم٥م يمٙمٚم٠مَمٛمكم     

 دمؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم إلم أطمريـ ايمذيـ ٓ ئمرهمقن فمٛمف ؾمٝمئ٣م ، ويٗمقل ؽمٌح٣مٞمف 

ْقَف َيْٟميِت اهللُّ زمَِٗمْقٍم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ:  ًَ ـَ آََمٛمُقْا ََمـ َيْرسَمدي َِمٛمُ٘مْؿ فَمـ ِديٛمِِف هَم ٣م ايميِذي َ َأهيُّ

ٌُّقَٞمُف َأِذيمي٥ٍم فَمعَم 
ٌُُّٜمْؿ َوحُيِ

ـَ جُي٣َمِهُدوَن دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللِّ َوَٓ حُيِ ٍة فَمعَم ايْمَ٘م٣مهمِِري اظْم٠ُْمَِمٛمكَِم َأفِمزي

٣مُء زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  خَي٣َمهُمقَن يَمْقََم٥َم ٔئٍِؿ َذيمَِؽ هَمّْمُؾ اهللِّ ( ) ٣مِر ُرمَحَ اُء فَمعَم ايْمُ٘مٖمي ـَ ََمَٔمُف َأؾِمدي  َوايميِذي

، ضمٝم٧م يْمغم ايمْمغم ويمٙمِمٔمقد إلم سمٙمؽ ايمدرصم٥م يٙمزم هذان اجلٛم٣مضم٣من يمٙمٚم٠مَمٛمكم(

هق أن ٞمٗمقم زم٘مؾ ومقاسمٛم٣م يمٛممم هذا ايمديـ  هم٣مضمتٝم٣مجزمجٛم٣مضمكم ٓ زمجٛم٣مح واضمدة ، 

 .ومٙمقب اظمًٙمٚمكم دموسمرؽمٝمخ ضمٗم٣مئٗمف 
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  يمني

كتطيبةض)ضالضإتهضإالضك ض(ضكتىلمة
َمرىم٣ٌم َمـ احلروف  إؽمام رءإن يم٘مؾ  رمحه اهلل 

 اؽمؿٗمٝمٗم٥م طمٖمٝم٥م نمغم صقرسمف ايمٓم٣مهرة، هم١مذا أطمذ اإلٞم٣ًمن وإيمٖم٣مظ، ىمام أن يمف ضم

، وـم٣مهر إيمٖم٣مظ ذم إؾم٘م٣مل اظم٣مدي٥م ، ومل يتحر ضمٗمٝمٗم٥م أَمره٣م همال يٛمٖمٔمف ايمًمء

جمرد متً٘مف زم٣مٕيمٖم٣مظ ايمٓم٣مهرة، همٚمثال ىمٙمٚم٥م ايمتج٣مرة : إذا أطمذ ايمرصمؾ اظمًٌح٥م، 

فمعم  وىمرر ىمٙمٚم٥م ايمتج٣مرة َماليكم اظمرات همٙمـ حيِمؾ فمعم ومرش واضمد زمذىمره٣م

ؿمقال ضمٝم٣مسمف، وه٘مذا  زم٣مؽمٚمٜم٣ميم٣ًمٞمف، وه٘مذا ىمٙمٚم٥م ايمزرافم٥م ٓ سمٛم٦ٌم ضم٥ٌم ويمق ٞمْمؼ 

هتدف ايمقصقل إلم ايمًامء، وسمًخغم ىمؾ  وايمتل -ايمت٘مٛمقيمقصمٝم٣م احلديث٥م وايمٗمديٚم٥م 

هم١من سم٘مررت هذه ايم٘مٙمٚم٥م فمعم يم٣ًمن مجٝمع ايمٛم٣مس همال يًتْمٝمٔمقن  -َم٣م ذم ايم٘مقن 

ٌٙمٕمقا فمٛم٣من ايمًامء ىمام يتخٝمٙمقن، صٛم٣مفم٥م فمرزم٥م واضمدة سمًغم فمعم إرض، دون أن ي

أيمٖم٣مظ وضمٗمٝمٗم٥م  رءهمٙم٘مؾ يمٖمظ وىمٙمٚم٥م صقرة ـم٣مهرة وضمٗمٝمٗم٥م ىم٣مَمٛم٥م، ىمام يم٘مؾ 

ىمذيمؽ، وٓ يٛم٣مل اإلٞم٣ًمن اظمٗمِمقد َمـ إيمٖم٣مظ أو ايمِمقرة ايمٓم٣مهرة إٓ إذا وصؾ 

  .إلم ضمٗمٝمٗم٥م إَمر 

ويم٘مـ ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم هل٣م فمج٣مئ٤م نمري٥ٌم وممٝمزات همريدة متٝمزه٣م فمـ مجٝمع     

زمٟميمٖم٣مـمٜم٣م وضمٗمٝمٗمتٜم٣م ، همٟميمٖم٣مـمٜم٣م سمٛمجك اظمًٙمؿ  آٞمتٖم٣معيم٘مٙمامت اظمخٙمقوم٥م، وهك ا

آطمر ٓ  رءَمـ طمٙمقده ذم ايمٛم٣مر ضمتك ي٠مدهي٣م زمٗمٙم٤م ص٣مدق، أَم٣م ضمٗمٝمٗمتٜم٣م همٜمك 
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َمٛم٣مص َمـ ايمتٚمًؽ زمف ٞمٓمرا ظمٛم٣مهمٔمٜم٣م وَمِمداومٝمتٜم٣م وضم٣مصم٥م ايمٌمم إيمٝمٜم٣م ، ويم٘مـ 

 ىمٝمػ اإلٞم٣ًمن يِمؾ إلم ضمٗمٝمٗم٥م سمٙمؽ ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم ؟

ٙمقصقل إلم ضمٗمٝمٗم٥م هذه ايم٘مٙمٚم٥م أرزمع َمٜم٣مم فمٚمٙمٝم٥م يٙمزم إسم٣ٌمفمٜم٣م وهكإن يم

ضمٖمظ ايمٖم٣مـمٜم٣م زمٚمخ٣مرصمٜم٣م ايمِمحٝمح٥م

همٜمؿ َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م

زمذل اجلٜمقد ذم ايمتٔمرف فمعم َمتْمٙم٣ٌمهت٣م

ايمٗمٙم٤م، ٕن ايمٝمٗمكم هق اظمحرك  دميتقيمد يٗمكم هذه ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم أن 

، وهق ردئفمٚمؾ فمٓمٝمؿ أو  زمٟمي، وايمداهمع اظمًتٚمر يمٗمٝم٣مم اإلٞم٣ًمن غموإطمإول 

.فمٚمؾ آطمر أييمف أىمثر َمـ  ايمًمءأن يتٝمٗمـ اإلٞم٣ًمن زمٛمٖمع هذا 

:ضيميهضكتىلمة

أن ي٠مَمـ اإلٞم٣ًمن زمٟمٞمف ٓ ضمقل وٓ ومقة ذم أى سمٌمف وسمدزمر اليقني األوم

شمرات جلٚمٝمع اظمخٙمقوم٣مت إٓ زم٣مهلل، هم٘مؾ ايمقصمقد وإؾم٘م٣مل وايمِمٖم٣مت واظم٠م

ايم٘مقن وٓ  دم رءوايمٌقافم٧م وايمٛمت٣مئ٨م ٓ سمٟمسمك إٓ زم١مذن اهلل وإرادسمف، وٓ يي 

يٛمٖمع إٓ زم١مذن اهلل، وهذا هق َمٔمٛمك

 دميٖمٔمؾ َم٣م يُم٣مء، وٓ حيت٣مج يمٕمغمه  ٥مَمْمٙمٗم ةهق أن اهلل وم٣مدر ومدرالثان اليقني 

ٔمٌقد إضمد ، دون َمُم٣مرىم٥م ايمٕمغم، وهق اظم رءإرادسمف وأهمٔم٣ميمف، وهق طم٣ميمؼ ىمؾ 

وهذا هق َمٔمٛمك
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ايمًٔم٣مدة وايمٛمج٣مح يٚم٘مـ أن يٛم٣مهل٣م اإلٞم٣ًمن ذم ضمٝم٣مسمف زمتٚمً٘مف اليقني الثالث

زم٣مٕؽمقة احلًٛم٥م دون اؽمتخدام إؾم٘م٣مل وإؽم٣ٌمب اظم٣مدي٥م ايمٓم٣مهري٥م، وومد زمٔم٧م 

ٔم٣ٌمدة اهلل ٞمٌٝمف إلم ايمٛم٣مس ىم٣مهم٥م، وٞمٌقسمف طم٣ممت٥م وأزمدي٥م، وومد فمٙمؿ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ؿمرق ايم

وأووم٣مهت٣م، وؽمٌؾ اظمٔمٝمُم٥م واظمٔم٣مذة، واظمٔم٣مَمٙم٥م وضمٗمقومٜم٣م وواصم٣ٌمهت٣م، وايمٔمالوم٣مت 

ايمٔم٣مَم٥م واخل٣مص٥م زمكم إومرزمكم ونمغمهؿ، واحلالل واحلرام وىمؾ َم٣م حتت٣مصمف 

اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م يمًٔم٣مدة ايمداريـ.

ايم٘مقن وإؽم٣ٌمب  دممجٝمع إؾم٘م٣مل وإصم٣ًمم اظمقصمقدة أن اليقني الرايبع

: ٓ سمٖمٝمد زمٕمغم ؿمريؼ -مجٝمع ايمٓمقاهر احلًٝم٥م واظمٔمٛمقي٥م (  أي)  وإفمامل وايمٔمٗم٣مئد

وَمـ شمؿ سمٟمسمك شمٚمرة هذا ايمٝمٗمكم، وهك إذا ومٌؾ اظمرء هذا ايمٝمٗمكم وَمٛمٜم٨م حمٚمد

َمـ ضمية احلؼ صمؾ وفمال، هم١من اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم يٛمٔمؿ فمٙمٝمف زمٝمٗمكم أطمرة ذم 

وشمقازم٣م  ٛم٣مك أصمرا وصمزاءً ومٙمٌف ، وهذا ايمٝمٗمكم هق إيامن اإلٞم٣ًمن إيامٞم٣م ىم٣مَمال زمٟمن ه

وفمٗم٣مزم٣م، وؽمٝمٗمقم ايمٔمدل يقم ايمٖمِمؾ همالزمد أن يٌتٔمد اإلٞم٣ًمن فمـ ايمٖمحُم٣مء، وفمام 

 . هنك فمٛمف ويٗمقم زم٣مظمٔمروف وزمام أَمر زمف

وإذا سمُم٘مؾ اظمجتٚمع زمٟمَمث٣مل ه٠مٓء اظم٠مَمٛمكم ، همٙمـ يقصمد َمثٙمٜمؿ ذم سم٣مريخ 

 ٖمْمرى.ايمٌممي٥م أهمرادا أو مج٣مفم٣مت إٓ وومد ؽم٣مروا فمعم ٞمٖمس ايمْمريؼ ايم

هم٣ميم٠ًمال هٛم٣م: هؾ حيت٣مج اظمًٙمؿ إلم َمزيد َمـ اظمٔمرهم٥م يمٌٙمقغ احلٗمٝمٗم٥م ذم ىمٙمٚم٥م 

ايمتقضمٝمد ؟ أو هؾ حيٝمط ىمؾ َمًٙمؿ هبذه احلٗم٣مئؼ اإليامٞمٝم٥م ضمتك يِمؾ زمٚمٔمرهمتف 

درصم٥م ايمٝمٗمكم هبذا اظمٖمٜمقم ايم٣ًمزمؼ ذىمره
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ف جمتٚمٔمٛم٣م اظمٔم٣مس، ٕٞم دمىمال وأيمػ ىمال ، ٕن فمالَم٥م هذا ايمٝمٗمكم ٓ سمقصمد 

يمٝمس َمـ اظمٚم٘مـ أن ي٘مقن اإلٞم٣ًمن فم٣مصٝم٣م وَمذٞم٣ٌم وـم٣مظم٣م وو٣مٓ وَمّمال زمٔمد هذا 

 ايمٝمٗمكم أٞمػ ذىمره، زمؾ سم٘مقن فمالَمتف أن يٟمطمذ َم٣م أَمر زمف ويؼمك َم٣م هنك فمٛمف.

همٖمك جمتٚمٔم٣مسمٛم٣م اظمٔم٣مسة وطم٣مص٥م ذم زمالد ايمٔمجؿ ٓ ئمرهمقن أيمٖم٣مظ ايم٘مٙمٚم٥م همّمال 

وَمتْمٙم٣ٌمهت٣م ضمٝم٧م اىمتٖمك ايمٔم٣مَم٥م فمـ فمدم َمٔمرهمتٜمؿ َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م وضمٗم٣مئٗمٜم٣م وَمٗمتّمٝم٣مهت٣م 

واخل٣مص٥م زم٣مظمٔمرهم٥م ايمتٗمٙمٝمدي٥م َمـ أزم٣مء وإصمداد

أن ايم٘مٙمٚم٥م ايمتٗمٙمٝمدي٥م ٓ سمٛمٖمع وٓ سمٟمسمك زم٣مٕهداف اظمرصمقة:  هلويم٘مـ احلٗمٝمٗم٥م 

ٕن اظمٗمٙمد ٓ جيد ذم زم٣مؿمٛمف ايمداهمع يمٙمٗمٝم٣مم زمٚمٗمتّمٝم٣مت ىمٙمٚم٥م ايمتقضمٝمد، همال يًتْمٝمع 

٘مٙمٚم٥م، وٓ يٚم٘مٛمف أداء َمتْمٙم٣ٌمهت٣م إٓ إذا وم٣مم أن ي٘مٝمػ ضمٝم٣مسمف ؿمٌٗم٣م ظمٗمتّمٝم٣مت ايم

 زمجٜمقد هم٣مئٗم٥م يمٙمحِمقل فمعم يٗمكم ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم .

 دمإن يٗمكم ىمٙمٚم٥م ايمتقضمٝمد حيت٣مج إلم زمذل اجلٜمقد 

سمٔمد وؽمٝمٙم٥م ازمتدائٝم٥م يمتٖم٘مغم  وايمتلشمالشم٥م أؾمٝم٣مء وه: ) ايمٔمكم وإذن وايمٙم٣ًمن (، 

ايمتٖم٘مغم هق وؽمٝمٙم٥م يمٙمٝمٗمكم ايم٘م٣مَمؾ، وٓ يًتخدم اجلًد ، ىمام أن ايمذهٛملاإلٞم٣ًمن 

 ومٙمٌف.  دمإٓ زمام يقومٛمف اإلٞم٣ًمن  ءر دميمٌذل اجلٜمقد  اإلٞم٣ًمين

ذات اهلل وصٖم٣مسمف، وسمًٝمْمر  دمهم١مذا ىم٣من اإلٞم٣ًمن صم٣مهال مت٣مَم٣م زمحٗمٝمٗم٥م ايمٝمٗمكم     

فمٙمٝمف ايمٕمٖمٙم٥م همٛمتٝمج٥م ذيمؽ أٞمف يرى إفمامل سمِمدر َمـ فمٛمد نمغم اهلل، ىمام يًٚمع أن 

إَمقر سم٘مقن أيّم٣م َمـ فمٛمد نمغم اهلل، شمؿ يت٘مٙمؿ يم٣ًمٞمف وم٣مئال زمٟمن إَمقر سمٟمسمك َمـ 

 فمٛمد نمغم اهلل ، ؿمٌٗم٣م ظم٣م يٛمٓمر ويًٚمع. 
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ىمقن إَمقر َمـ فمٛمد  دموزمٔمد ذيمؽ يُمٕمؾ سمٖم٘مغمه هبذه إَمقر ضمتك ئمتٗمد ومٙمٌف    

زمٌذل صمٜمقده  -ؿمٌٗم٣م ٕهقائف  -نمغمه ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم، وفمعم ذيمؽ يٗمقم اإلٞم٣ًمن 

يمٙمٖم٣ًمد واخلراب واهلالك، وسمُمت٦م إهم٘م٣مر،  احلٗمٝمٗمل اهلل، وهذا هق اظمٌدأ يمٕمغم

واهنٝم٣مر َم٘م٣مٞم٥م اإلٞم٣ًمن ، وسمدَمغم زمٛمٝم٣مٞمف ، ويمذا يمزم ايمٗمٝم٣مم زمٌذل اجلٜمقد فمـ ؿمريؼ 

اظم٣ٌمدئ إؽم٣مؽمٝم٥م ايمتك سم٠مشمر فمعم زم٣مؿمـ اإلٞم٣ًمن وأهم٘م٣مره وأفماميمف: ٕن هذه 

ن، وايمذى هق حمقر ايمٝمٗمكم : ٕن سمقشمر فمعم ومٙم٤م اإلٞم٣ًم ايمتلايمقؽم٣مئؾ إؽم٣مؽمٝم٥م 

ايمٝمٗمكم هق إؽم٣مس ايمقضمٝمد يمِمالح ايم٣ٌمؿمـ وايمٓم٣مهر، هم١من همًد يٗمكم ايمٗمٙم٤م همًد 

  اجلًد ىمٙمف وإن صٙمح يٗمكم ايمٗمٙم٤م صٙمح اجلًد ىمٙمف

 

. 
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حميمةضولمةضكتبًحيدضضإت ض
:إدياء ةميه اإلةمان ودميمته فيانجهد األول 

وهن٣ميتف، شمؿ يٖمٜمؿ  ايمًمءالح ايمٛمٓمر ضمٝم٧م يٛمٓمر ايمٖمرد ذم زمداي٥م إلص ايمًٔملهق 

ضمٝم٧م إن ىمؾ سمٙمؽ إؾم٘م٣مل ىم٣مٞم٦م ذم ايمٔمدم وؽمٝم٘مقن  رءضمٗمٝمٗم٥م ايمِمقرة يم٘مؾ 

هن٣ميتٜم٣م ايمٖمٛم٣مء، أَم٣م ايمِمقرة اظمقصمقدة همٜمك يمٝم٦ًم إٓ إـمٜم٣مرا يمٗمدرة اهلل، وأن 

 ؽمٌح٣مٞمف إٓ َمٛمح٥م َمـ ومٌؾ اهلل هلسمٓمٜمر ذم هذه ايمِمقرة َم٣م  ايمتلايمِمٛمٔم٥م اخل٣مروم٥م 

وسمٔم٣ملم، ٕن اهلل ومد أوصمده٣م فمعم َم٣م ؾم٣مءت ومدرسمف، وهمٛم٣مؤه٣م ضم٤ًم َمُمٝمئتف وٓ 

 .ضمقل هلذه ايمِمقرة وٓ ومقة هل٣م إٓ زم٣مهلل

 -زمِمقرهت٣م إصٙمٝم٥م  ايمتلوخي٣مؿم٤م اإلٞم٣ًمن ٞمٓمره وؽمٚمٔمف وومٙمٌف هبذه احلٗمٝمٗم٥م     

  .ممي٥مهب٣م ىمت٤م سم٣مريخ ايمٌ متتٙمئ وايمتل ،ومِمص إٞمٌٝم٣مء وايمِمح٣مزم٥م وايمِم٣محلكم  دم

وإذا أَمٔمـ اإلٞم٣ًمن ايمٛمٓمر ذم أضمقال إَمراء وايمرؤؽم٣مء واظمٙمقك همٔمٙمٝمف أن يٖم٘مر     

ضمٗمٝمٗمتف سمرازم٣م، شمؿ طمٙمؼ اهلل نمذاء أزمقيف، همجٔمؾ اهلل َمـ ذيمؽ ايمٕمذاء  دمأٞمف ىم٣من 

، ويمق طمرصم٦م َمـ اجلًؿ يمقصم٤م اإلٞم٣ًمينيت٘مقن َمٛمٜم٣م اهلٝم٘مؾ  ايمتلايمٗمْمرة 

ر شمؿ سمرصمع هذه ايمٗمْمرة إلم ؾم٘مٙمٜم٣م ايمٕمًؾ يمتْمٜمغم اجلًد ىمٙمف، ضمتك َمٛم٦ٌم ايمُمٔم

  . سمِمٌح سمرازم٣م أيإول، 

وَمٜمام زمٙمٕم٦م ذروة ىمامهل٣م، فمعم هذه ايمِمقرة اظمقصمقدة اظمتْمقرة ، همٜمك ٓ متٙمؽ     

ومدرة ايمٛمٖمع أو ايمير، أَم٣م مج٣مهل٣م وهٝمٌتٜم٣م اظمقصمقدة همٝمٜم٣م همٜمك ومدرة اهلل وإزمدافمف 
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 ٕى فمّمق َمـ ايمذى صمٔمؾ َمـ ايمؼماب ؾمٝمئ٣م همريدا زمدئم٣م َمزطمرهم٣م، ٓ ٞمٓمغم

أفمّم٣مءه ذم اخلٙمؼ وايم٘مقن، شمؿ أٞمٔمؿ فمٙمٝمف ؽمٌح٣مٞمف زم٣ميمٔمٗمؾ وايمتٖم٘مغم وهداه إلم ىمؾ 

وٓ يًٟمل  رءأَمر ئمٚمؾ زمٛمٓم٣مم وسمٛمًٝمؼ، وإن مل ي٘مـ فم٣مومال همام ىم٣من يتقصمف إيمٝمف 

فمٛمف أضمد، وإن صمًد اإلٞم٣ًمن هق فمالَم٥م سمقضمٝمد اهلل وإفمج٣مزه وديمٝمؾ إهمراد اخل٣ميمؼ 

اؽمتخداَمف هذا اجلًؿ ؟ ٓ، زمؾ هق َمٙمؽ اهلل  دم ذم صٛمٔمف، همٜمؾ اإلٞم٣ًمن خمت٣مر

وطم٣موع إلرادسمف ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم، يؼمىمف ضمرا أو يًتخدَمف زم١مرادسمف ىمٝمٖمام ؾم٣مء ذم 

  . َمِمٙمح٥م ؾمخص أو ود آطمر

وفمعم ؽمٌٝمؾ اظمث٣مل همٗمد ومتؾ همرفمقن آٓهم٣م َمـ إؿمٖم٣مل َمـ أصمؾ ومتؾ َمقؽمك فمٙمٝمف     

  .ؽمك ذاسمف فمٙمٝمف ايمًالمرنمؿ صمػموسمف أن يٗمتؾ َمق عَم٣م اؽمتْم٣مايمًالم، ويم٘مٛمف 

، وهق ايمٖمٔم٣مل ظم٣م إصقمايمذى ٞمراه ايمٝمقم هم١من اهلل هق اظمحرك  اظم٣مديأَم٣م ايمتٗمدم     

  . إٓ زم١مرادسمف ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم رء دميريد، وٓ يتٗمدم اإلٞم٣ًمن 

وإذا ىم٣من أهمّمؾ اظمخٙمقوم٣مت جمٌقرا حمّم٣م هلذه ايمدرصم٥م، هم٘مٝمػ سم٘مقن ضمٗم٣مئؼ     

  ؟ طمٙمٗم٦م يمإلٞم٣ًمن ايمتلإؾمٝم٣مء 

جئمؾ همراؽم٥م اظم٠مَمـ ومقي٥م َمـ ايمتٔمرف فمعم  ايمٖم٘مر اإليامين دمإن هذا إؽمٙمقب     

 . ضمٗمٝمٗم٥م إؾمٝم٣مء شمؿ ايمتٔم٣مَمؾ َمٔمٜم٣م ؿمٌٗم٣م حلٗم٣مئٗمٜم٣م

 :انمهىب فيإلدياء ھذا انيميه وتزسيخه  انثاويأما انجهد 

ؽمامفمف إذٞمكم ، وؿمريٗمف هق إذا ؽمٚمع اإلٞم٣ًمن صقسم٣م فمـ  دم آصمتٜم٣مدهمٜمق 

َمـ  رءَمقر َمـ فمٛمد نمغم اهلل هم١مٞمف ي٠مَمـ زمٟمن هذا ايم٘مالم زم٣مؿمؾ، ٕٞمف يمـ حيدث ىمقن إ

 . ضمدث ويٚم٘مـ ضمدوشمف همٜمق َمـ أَمر اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم دون أَمر اهلل ، وىمؾ َم٣م
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 أما انجهد انثانث فهى عهى انهسان

زمٟمن ىمؾ َم٣م ضمدث  -ىمؾ ووم٦م وذم ىمؾ ضمكم  دم -يٛمْمؼ اإلٞم٣ًمن زمٙم٣ًمٞمف  أي    

 . ًك وٓ َمـ نمغمى زمؾ ىمٙمف َمـ فمٛمد اهلل فمز وصمؾوحيدث يمٝمس َمـ ٞمٖم

هم١مذا رىمز اإلٞم٣ًمن اجلٜمد فمعم ايمًٚمع وايمٌٌم وايمٙم٣ًمن هبذا إؽمٙمقب، هم٘مؾ 

 ايمٗمٙمٌلايمذى ي٠مدى إلم إجي٣مد ايمٝمٗمكم  ايمذهٛمل ايمٖم٘مريذيمؽ ي٠مدى إلم اإلصالح 

 ايمِمحٝمح . 

ن مجٝمع همٝمف، همٝمٛم٣ميمف ايمٝمٗمكم ايم٘م٣مَمؾ زمٟم وَمـ شمؿ يدرك اإلٞم٣ًمن ضمٗمٝمٗم٥م ايم٘مقن وَم٣م    

صقرة أو ضم٣مل  وأيزَم٣من وَم٘م٣من  أي دمإَمقر احل٣مرضة وايمٕم٣مئ٥ٌم ؽمقاء ىم٣مٞم٦م 

  . َمـ إضمقال ىمٙمٜم٣م َمـ فمٛمد اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم
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 من كالم
(ض)ض  

ايمتقضمٝمد هق مجع ايمٗمٙم٤م فمعم اهلل سمٔم٣ملم طمقهم٣م ورصم٣مًء وسمقىمال وحم٥ٌم..ضمتك ٓ 

ايمٔمٌد إٓ رزمف.. وٓ يرصمق إٓ رزمف.. وٓ حي٤م إٓ رزمف ودم رزمف.. وٓ ئمتٚمد خي٣مف 

  .إٓ فمعم رزمف

ٕن اهلل ٓ يٚم٘مـ  وهذا ٓ ي٘مقن إٓ إذا صٛمٔمٛم٣م اجلق اإليامين يم٘مل ٞمتٔمرف فمعم اهلل   

 .أن ئمٌد ضمٗم٣م إٓ إذا فمرف ضمٗم٣م َمٔمرهم٥م إيامٞمٝم٥م ومٙمٌٝم٥م َمّمٌقؿم٥م زمٚمٔمرهم٥م فمٙمٚمٝم٥م فمٗمٙمٝم٥م

ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايمٔمٗمٙمٝم٥م جمردة فمٛمد ايمٝمٜمقد وايمٛمِم٣مرى وفمٛمد إزمٙمٝمس وايم٘مٖم٣مر ٕن اظمٔمرهم٥م     

 .َم٣م سمٛمٖمع ص٣مضمٌٜم٣م زمدون أن سم٘مقن َمًٌقوم٥م زمٚمٔمرهم٥م إيامٞمٝم٥م ومٙمٌٝم٥م

همال زمد أن ٞمٔمرف اهلل َُمٛمٔمام ضمتك ٞمحٌف.. وٞمٔمرهمف وافمدا ضمتـك ٞمرصمـقه.. وٞمٔمرهمـف     

  . َمتقافمد ضمتك ٞمخ٣مهمف.. وٞمٔمرهمف وم٣مدرًا ضمتك ٞمتقىمؾ فمٙمٝمف ؽمٌح٣مٞمف

وٞمًـٚمع وٞمـت٘مٙمؿ ، ت٘مٙمؿ وٞمًٚمع ىمثغمًا فمـ ٞمٔمؿ اهلل فمٙمٝمٛم٣م ضمتك ئمٓمؿ ضمٌٛم٣م يمفوٞم    

وٞمًٚمع وٞمت٘مٙمؿ فمـ وفمٝمده ضمتك ئمٓمؿ طمقهمٛم٣م ، فمـ وفمده ضمتك ئمٓمؿ رصم٣مءٞم٣م همٝمف

 .وٞمًٚمع وٞمت٘مٙمؿ فمـ ومدرة اهلل ضمتك ئمٓمؿ يٗمٝمٛمٛم٣م وسمقىمٙمٛم٣م فمٙمٝمف ؽمٌح٣مٞمف َمٛمف،

اهلل ، ؽمٔم٣مد ( اهلل سمٔم٣ملموهذه ايمٛمٔمؿ ايمثالث: ٞمٔمٚم٥م:) اإلجي٣مد ، واإلَمداد،  واإل    

أوصمدٞم٣م دم أضمًـ سمٗمقيؿ.. وأَمدٞم٣م زمٛمٔمؿ ٓ سمٔمد وٓ حتٍم.. شمؿ أؽمٔمدٞم٣م هبذا 
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شمؿ ايمقفمد دم ايمدٞمٝم٣م وايمقفمد دم ايمػمزخ ويقم ايمٗمٝم٣مَم٥م فمعم ، ايمديـ وَمٖمردات ايمديـ

 ايمٛمٔمٝمؿ وايمقفمد دم ايمدٞمٝم٣م وايمػمزخ ويقم ايمٗمٝم٣مَم٥م فمعم ايمٛم٣مر.

ٕن اهلل طمٙمؼ ، ئمٓمؿ يٗمٝمٛمٛم٣م فمعم اهلل فمز وصمؾوٞمت٘مٙمؿ فمـ َمٓم٣مهر ومدرة اهلل ضمتك     

 همٟمطمٖمك ؽمٛمتف دم ومدرسمف وؽمؼم ومدرسمف دم ؽمٛمتف،، ايم٘مقن زمٗمدرسمف شمؿ ٞمٓمؿ ايم٘مقن زمًٛمتف

هم٣ميمٌٌم يرى ايمًٛم٥م ويٛمٗمْمع هب٣م فمـ ايمٗمدرة، أَم٣م ايمٌِمغمة ختؼمق زمِم٣مضمٌٜم٣م صمدار 

ايمًٛم٥م إلم ايمٗمدرة همٝمدرك ايمٔمٌد أن طمٙمػ هذه اظمخٙمقوم٣مت طم٣ميمؼ هم٣مفمؾ ضمٗمٝمٗمل 

 .وأن اظمخٙمقوم٣مت ايمتل ٞمراه٣م همٔمٙمٜم٣م َمٗمٝمد زمٟمَمر اهلل وَمُمٝمئتف ؽمٌح٣مٞمفَمْمٙمؼ 

ظم٣مذا زم٤ًٌم اجلق  ،وٞمحـ أن َم٣م أصٌحٛم٣م ٞمتٔمرف فمعم اهلل زمآي٣مسمف وخمٙمقوم٣مسمف    

ايمٕم٣مهمؾ ٕٞمف يٗمْمع اإلٞم٣ًمن زم٣مظمخٙمقق فمـ اخل٣ميمؼ، ويٗمْمٔمف زم٣ميمدٞمٝم٣م فمـ أطمرة، 

اخل٣ميمؼ، وَمٔمج٤م همٝمِمٌح اإلٞم٣ًمن دم دواَم٥م، َمٔمج٤م زم٣مظمخٙمقوم٣مت وَمٛمٗمْمع فمـ 

زم٣ميمدٞمٝم٣م وَمٛمٗمْمع هب٣م فمـ أطمرة، همٝمٔمٌد اظمخٙمقوم٣مت َمـ دون اهلل ويرصمق هذه ايمدٞمٝم٣م 

 .وسمٗمْمٔمف فمٛمف أطمرة

:

 

وسمتٕمغم ايمقصمٜم٥م  َمـ اظمخٙمقق إلم اخل٣ميمؼ،أن سمتٌدل ومٙمقزمٛم٣م وَمٗمِمدٞم٣م 

 . َمـ ايمدٞمٝم٣م إلم أطمرة

همال زمد أن  ويتٕمغم ايمْمريؼ َمـ ؿمريؼ اظم٣مل إلم ؿمريؼ اإليامن وإفمامل ايمِم٣محل٥م ،    

اهلل ؽمٌح٣مٞمف أٞمُمد .. ي٘مقن مهٛم٣م طم٣ميمٗمٛم٣م.. دم زوصمتل وأوٓدي وَم٣مرم ودم اجلٚمٝمع

 رو٣مه وأٞمُمد َمراده دم ىمؾ رء .
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،  دم زوصمتل ؟ أٞم٣م أؽمٔمك دم َمراد اهلل َمـ زوصمتل ومٌؾ َمرادي َمٛمٜم٣مَم٣مذا َمراد اهلل    

وأوحك زمٚمرادي َمٛمٜمؿ وَمـ  وأؽمٔمك دم َمراد اهلل دم أوٓدي ومٌؾ َمرادي َمٛمٜمؿ،

 .اجلٚمٝمع َمـ أصمؾ َمراد اهلل َمٛمٜمؿ ٓ زمد أن يرى اهلل أن مهل هق َمراده َمـ ايمٛم٣مس

قم ايمُم٣منمؾ اؾمتٕمؾ أن ُئمٌد، أن ُيْم٣مع، أن ُئمرف، همٝم٘مقن هذا هق ؾمٕم :َمراد اهلل

فمعم زوصمتل وأوٓدي وإطمقاين ووايمدي وأوم٣مريب وىمؾ ايمٛم٣مس أن ئمرهمقا رهبؿ 

 .همٝمْمٝمٔمقه وئمٌدوه هم١مذا ىم٣من هذا هق َمرادي هم٣مهلل حيٗمؼ َمرادي َمٛمٜمؿ

زمدون ايمدفمقة ٓ ٞمًتْمٝمع و ،ايمتقضمٝمد وأروٝم٥م ،وهلذا ايمدفمقة هل زمقازم٥م ايمتقضمٝمد    

  .أن ٞمِمٛمع اجلق اإليامين يمٛم٣م

 : 

ئمٓمؿ اهلل دم فمٝمٛمف 

 . شمؿ ئمٓمؿ دم فمكم اهلل 

 ئمٓمٚمف اهلل دم أفمكم ايمٛم٣مس 

 .ئمٓمؿ اهلل دم أفمكم ايمٛم٣مس .4

 : 

 .يًٗمط َمـ فمكم اهلل 

 شمؿ يًٗمط َمـ أفمكم ايمٛم٣مس 

 .هزياليِمٌح اإلٞم٣ًمن ؤمٝمٖم٣م  .3
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هم٣ميمذي خيرج دم ؽمٌٝمؾ اهلل يرزومف اهلل فمٗمال ؽمٙمٝمام ويم٣ًمٞم٣م ضم٘مٝمام وومٙم٣ٌم رضمٝمام شمؿ 

يُمؼ ؿمريٗمف دم ايمدفمقة زمٖمرح وهور ٕن ومٙمٌف فمعم ايمٛم٣مس ىمٗمٙم٤م إم فمعم 

 .أوٓده٣م

أَم٣م ايمذي ٓ يؼمزمك فمعم ايمدفمقة وايمتقضمٝمد همٝمتٔم٣مَمؾ َمع ايمٛم٣مس زمٕمّم٤م وؾمدة     

زج صمٜمدٞم٣م زم٣ميمٕمغمة فمعم اإلؽمالم وايمرمح٥م فمعم ٕٞمف ٓ زمد أن ٞمٚم ؟ظم٣مذا، وضمدة

ايمٛم٣مس، زمٔمض ايمٛم٣مس يٕمٙم٤م صم٣مٞم٤م فمعم صم٣مٞم٤م، همتجده يٕم٣مر فمعم اإلؽمالم همٝم٘مٖمر 

ْؿ َويَمْق ىُمٛم٦َم هَمٓم٣ًّم نَمٙمِٝمَظ ايْمَٗمْٙم٤ِم ويٟميت زم٣ميمُمدة وايمٔمٛمػ ـَ اهلّلِ يمِٛم٦َم هَلُ ٥ٍم َمر هَمٌاَِم َرمْحَ

ـْ ضَمْقيمَِؽ هَم٣مفْمُػ فَمٛمُْٜمْؿ َوا قْا َِم ْؿ َوؾَم٣مِوْرُهْؿ دِم إََْمِر هَم١مَِذا فَمَزَْم٦َم َٓٞمَٖمّمُّ ؽْمَتْٕمِٖمْر هَلُ

ٙمكِمَ  ْؾ فَمعَم اهللِّ إِني اهللَّ حُي٤ِمُّ اظمَُْتَقىمر هَمَتَقىمي

ٓ زمد أن ٞمؼمزمك فمعم ايمتقضمٝمد اخل٣ميمص زمٔمد ذيمؽ ٞمؼمزمك فمعم وقازمْمف وضمدوده 

 .وٞمقاومّمف

 .يٌدأ زم٣ميمٛمقاومض ومٌؾ ايمتقضمٝمد ..أَم٣م اإلٞم٣ًمن ايمذي َم٣م فمرف َم٣م هق ايمتقضمٝمد       

اهلل يريدك ىمٙمؽ ٓ يريد زمٔمّمؽ يريد ي٘مقن ضمٌؽ يمف، طمقهمؽ َمٛمف، وىمؾ      

 رصم٣مءك همٝمف، وىمؾ افمتامدك فمٙمٝمف، ويمٝمس حت٦م أديؿ ايمًامء إيمف ئمٌد أؾمد َمـ اهلقى

ُف اهلليُ فَمعَم فِمْٙمٍؿ َوطَمَتَؿ فمَ  ُف َهَقاُه َوَأَوٙمي َذ إهَِلَ َ ـِ اختي عَم ؽَمْٚمِٔمِف َووَمْٙمٌِِف َوصَمَٔمَؾ َأهَمَرَأْي٦َم ََم

ُرونَ  ِه نِمَُم٣مَوًة هَمَٚمـ هَيِْديِف َِمـ زَمْٔمِد اهلليِ َأهَماَل سَمَذىمي  فَمعَم زَمٌَمِ

                                                 



 

 

411 

 املقدمة/ التنهيد للدخول يف الصفات/ صفة اليقني باهلل تعاىل

همال زمد أن ٞمتخٙمص َمـ مجٝمع إصٛم٣مم ايمتل سمٛم٣مومض أصؾ ايمديـ وايمتقضمٝمد     

 .وسمٛم٣مومض ىمامل ايمتقضمٝمد

  :ٕن إصٛم٣مم ٞمقفمكم

 هم٣ميمٔمٙمؿ ي٘مُمػ يمإلٞم٣ًمن أصٛم٣مم ايمُمٌٜم٣مت،، اتأصٛم٣مم ؾمٌٜم٣مت، وأصٛم٣مم ؾمٜمق    

همٌٔمض ايمٛم٣مس دم ايمٔمٙمؿ زمحر ويمٝمس  واإليامن ي٘مُمػ يمإلٞم٣ًمن أصٛم٣مم ايمُمٜمقات،

فمٛمده رء َمـ أصٛم٣مم ايمُمٌٜم٣مت.. ئمرف ايمِمقهمٝم٥م وايمٌدع واخلراهم٣مت وايمرومك 

وايمتامئؿ ونمغمه٣م زمدوم٥م ويم٘مٛمف فمٛمده زمحر َمـ أصٛم٣مم ايمُمٜمقات.. همتجده دائام ئمٓمؿ 

دٞمٝم٣م وجتده دائام يدور دم همٙم٘مٜمؿ ويرصمقا ٞمٖمٔمٜمؿ وٓ يٛم٘مر فمٙمٝمٜمؿ ايمدٞمٝم٣م وأهؾ ايم

وجتده دائام يرومع أطمْم٣مئٜمؿ وفمٛمدهؿ أطمْم٣مء ىم٣مجل٣ٌمل ويم٘مٛمف يٌح٧م هلؿ فمـ خم٣مرج 

ذفمٝم٥م وهذا يثٌتٜمؿ فمعم َم٣م هؿ فمٙمٝمف وهلذا وصمقده َمٔمٜمؿ زمدون دفمقة إومرار هلؿ 

 .فمعم َم٣م هؿ فمٙمٝمف َمـ زم٣مؿمؾ ٞمًٟمل اهلل ايمًالَم٥م

واإليامن ي٘مُمػ  ،ٙمؿ واإليامن، ايمٔمٙمؿ ي٘مُمػ أصٛم٣مم ايمُمٌٜم٣متوهلذا ٓ زمد ايمٔم

 . أصٛم٣مم ايمُمٜمقات
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ضمهضوال ضكتدكنيةضكتع تم
 ) الشيخ وذر الزمحه (

٣مَن يَمِٖمل طُمْنٍ  *َوايْمَٔمٌْمِ  ًَ ٞم ـَ آََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا  *إِني اإْلِ ٓي ايميِذي إِ

٣مِت َوسمَ  ٣محِلَ ػْمِ ايمِمي ؼر َوسَمَقاَصْقا زم٣ِميمِمي َقاَصْقا زم٣ِمحْلَ

َتُٜمْؿ َوَأؾْمَٜمَدُهْؿ   يي َؽ َِمـ زَمٛمِل آَدَم َِمـ ـُمُٜمقِرِهْؿ ُذرر َوإِْذ َأطَمَذ َرزمُّ

ُ٘مْؿ وَم٣ميُمقْا زَمعَم ؾَمِٜمْدَٞم٣م َأن سَمُٗمقيُمقْا َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم إِٞمي  ٦َم زمَِرزمر ًْ ِٜمْؿ َأيَم ًِ ـْ َهَذا فَمعَم َأٞمُٖم ٣م ىُمٛمي٣م فَم

ـ زَمْٔمِدِهْؿ َأهَمُتْٜمٙمُِ٘مٛم٣َم  *نَم٣مهمِٙمكَِم  ٥ًم َمر يي ٌُْؾ َوىُمٛمي٣م ُذرر َك آزَم٣مُؤَٞم٣م َِمـ وَم اَم َأْذَ َأْو سَمُٗمقيُمقْا إِٞمي

ٌْْمُِٙمقنَ  زماَِم هَمَٔمَؾ اظْمُ

ٌُُدونِ   ٓي يمَِٝمْٔم ٞمَس إِ ـي َواإْلِ َوََم٣م طَمَٙمْٗم٦ُم اجْلِ

اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم طمٙمٗمٛم٣م وطمٙمؼ مجٝمع اإلٞمس واجلــ يمٔم٣ٌمدسمـف سمٔمـ٣ملم، وزمٔمـض     

اظمٖمنيـ همن ايمٔم٣ٌمدة زم٣مظمٔمرهم٥م.. َمٔمرهم٥م صٖم٣مسمف سمٔم٣ملم، أَم٣م ذاسمف ٓ يدرك اهلل إٓ هق، 

 هق رزمٛم٣م رب ايمٔم٣مظمكم. 

أطمرج ذريتف َمـ صٙمٌف، وأطمـرج ذريـ٣مهتؿ  (فمٙمٝمف ايمًالم)ظم٣م طمٙمؼ اهلل سمٔم٣ملم آدم     

 هبؿ وأفمْم٣مهؿ فمٗمال يمالطمتٝم٣مر، وؽمـٟمهلؿَمـ أصال
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يمـذيمؽ اهلل  ،زمٔمد ذيمؽ فمٛمدَم٣م ٞمزيمقا يمٙمدٞمٝم٣م ٞمًقا ذيمؽ ايمٔمٜمد أٞمٛم٣م هلل وٞمحـ فمٌٝمـده

 سمٔم٣ملم أرؽمؾ إٞمٌٝم٣مء يمتذىمغم ايمٛم٣مس. 

وصمٔمـؾ  آزمتالءواهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم صمٔمؾ ايمدٞمٝم٣م دار  .وايمرب هق اظمريب يمٙم٘مؾ.    

إؽم٣ٌمب يمٙمؼمزمٝم٥م، ايمؼمزمٝم٥م يمٝم٦ًم َمـ إؽم٣ٌمب زمؾ َمـ رب إؽم٣ٌمب، زمؾ هل جمرد 

أؽم٣ٌمب همٗمط، ايم٤ًٌم يمٝمس ايمرب وايمؼمزمٝم٥م يمٝم٦ًم َمـ ايم٤ًٌم ويم٘مــ َمــ ايمـرب، 

 . فمٛمد ايمدهمـ يًٟمل اإلٞم٣ًمن، َمـ رزمؽ؟؟؟

  .َمـ ايمدٞمٝم٣م؟ َمـ رزمؽ؟؟؟ ٦مزمامذا أسمٝم :س ايمرزمقزمٝم٥مأول درس هق در

هذا ايم٠ًمال يم٘مؾ ايمٛم٣مس، وايمذي سمٔمٙمؿ وضمٖمظ ووفمك هذا ايمدرس وصمـ٣مء هـذا     

 .دم ومٙمٌف

دم ايمـدٞمٝم٣م اإلٞمًـ٣من رمحه اهلل    

٣من إٓ يٚم٘مـ أن يٗمقل َم٣م دم ومٙمٌف وَم٣م يمٝمس دم ومٙمٌف، يم٘مـ دم ايمٗمػم ٓ يٟميت فمـعم ايمٙمًـ

 .َم٣م دم ايمٗمٙم٤م

دم هذا ايمزَم٣من إؾمٝم٣مء ىمثغمة وصم٣مء ايمٝمٗمكم فمٙمٝمٜم٣م، ىمؾ ص٣مضم٤م ؾمـٕمؾ يٓمــ أن     

ايمؼمزمٝم٥م زمُمٕمٙمف !! َم٣مض دم ؾمٕمٙمف نم٣مئ٤م فمـ أَمر ايمرب ويمق ىم٣من زم٣مب اظمًجد أَمـ٣مم 

   .دىم٣مٞمف، صمٔمٙمقا إؽم٣ٌمب أرزم٣مزم٣م !!!

 ،دم ايمٗمٙمقبوأصٌح ايمٝمٗمكم فمعم ايمتج٣مرة وايمقـمٝمٖم٥م واظمزرفم٥م، سمٔمٙمٗم٦م إؽم٣ٌمب     

هلذا هؿ هيتٚمقن دم ؾمٕمؾ إؽم٣ٌمب ويتٕمٝمٌقن فمـ أَمر رهبؿ، هلذا سم٘مـقن إصمـ٣مزمتٜمؿ 
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، هلذا ٓزمد َمــ سمٕمٝمـغم ايمٗمٙمـقب، أي سمٕمٝمـغم (1)ه٣م ٓ أدري ه٣م دم ؽم٠مال ايمٗمػم، ه٣م

 .ايمٝمٗمكم ايمٖم٣مؽمد َمـ ايمٗمٙمقب

اهلل ؽمٌح٣مٞمف و سمٔم٣ملم وم٣مدر فمعم سمرزمٝم٥م ايمٌمم زمدون إؽم٣ٌمب، ايمؼمزمٝمـ٥م يمٝمًـ٦م َمــ     

سمـرك ؽم٣ٌمب زمؾ َمـ رب إؽمـ٣ٌمب إ

ايمروٝمع دم واد نمغم ذي زرع، وم٣ميم٦م ؽمـٝمدسمٛم٣م هـ٣مصمر فمٙمٝمٜمـ٣م ايمًـالم  وازمٛمفزوصمتف 

 . يمًٝمدٞم٣م إزمراهٝمؿ فمٙمٝمف ايمِمالة و ايمًالم :إلم َمـ سمؼمىمٛم٣م؟

إؽم٣ٌمب َمٖمٗمقدة، صم٣ٌمل ي٣مزم٥ًم، ضمتك ايم٘مالم َمع زوصمتف ممٛمقع، وٞمحــ ٞمخـرج     

وَمـ٣مذا سمريـديـ ضمتـك ٞمٙمٌـل ؿمٙمٌـ٣مسم٘مؿ،  آزمـؾمٜمر ٞمتِمؾ هبـ وٞمًٟمل فمـ أ أرزمٔم٥م

اهلل أَمـرك؟  ؽمٝمدٞم٣م إزمراهٝمؿ َم٣م أفمْم٣مه٣م رء ويم٘مـ فمٙمٚمٜم٣م إيامٞم٣م دم ومٙمٌٜم٣م، همٗم٣ميم٦م :

همرهمع رأؽمف، همٗم٣ميم٦م: إذا ٓ يّمٝمٔمٛم٣م اهلل. صمٙمًـ٦م َمْمٚمئٛمـ٥م ومل سمٗمـؾ رء آطمـر، مل 

ايمًـالم يٌ٘مـل  سمًخط فمعم ايمزوج، يٌس زمْمٛمٜم٣م وصدره٣م وؽمٝمدٞم٣م إؽمامفمٝمؾ فمٙمٝمـف

فمٙمٝمٜم٣م ايمًـالم صـ٣مزمرة َمتقىمٙمـ٥م  رويٌ٘مل ضمتك يٌس همٚمف وسمٔم٤م َمـ ايمٌ٘م٣مء، وه٣مصم
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صـػمه٣م  أٞمـزل اهلل َمٙم٘مـ٣م  اَمتحـ٣منفمعم اهلل سمٔم٣ملم، ٕن هذا َمـ اهلل سمٔم٣ملم، وهٛم٣م سمـؿ 

َمؼما َم٣م َمئت٣م رضب زمجٛم٣مضمف همخرج اظم٣مء يتدهمؼ، يمق ضمٖمر إٞم٣ًمن دم ذيمؽ اظم٘م٣من زمئرا 

َرضِمـَؿ اهلليُ َهـ٣مصَمَر، َأْو ُأمي إؽِْمـاَمفِمٝمَؾ ، يَمـْق ٛميٌِـلُّ خترج ومْمرة واضمدة، هَمَٗمـ٣مَل ايم

 زمٗمدرسمف.  وازمٛمٜم٣م رزم٣مه٣مواهلل وم٢م ضم٣مصمتٜم٣م  سَمَرىَمْتَٜم٣م يَمَ٘م٣مَن فَمْٝمٛم٣ًم ََمِٔمٝمٛم٣ًم

ورزمك أصح٣مب ايم٘مٜمػ دم ىمٜمٖمٜمؿ، أزمٗمـ٣مهؿ دم ايمٛمـقم، حتًـٌٜمؿ أيٗم٣مـمـ٣م وهـؿ     

  .٣ملم َم٣م أىمٙمقا وَم٣م ذزمقا رء دم هذه اظمدةزمٟمَمر اهلل سمٔم ( دم ايمٛمقم ٥مؽمٛم 329 ) رومقد

 هلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم وم٣مدر أن يريب ود إؽم٣ٌمب ىمام رزمك إزمراهٝمؿ دم ايمٛم٣مر. او    

   .ايمٛمٚمرود وايمرفمٝم٥م وإب إزمراهٝمؿ: ود اجلٚمٝمع    

ايمْم٣مئر ٓ يًتْمٝمع اظمـرور دم اجلـق َمــ ؾمـدة ايمٛمـغمان، وظم٣م أؾمٔمٙمقا ايمٛمغمان ىم٣من     

احلْم٤م !!! ويم٘مـ ؽمٝمدٞم٣م إزمراهٝمؿ فمٙمٝمف ايمًالم َم٣م سمـٟمشمر هبـذا، ؾمٜمر واجلٝمش جيٚمع 

يمتٖمـ٦م ومٙمٌـف ا ضمتك فمٛمد ٞمزول اظمالئ٘مـ٥م مل يتـٟمشمر !!! ؿمٙمٌـقا ٞمٌمـسمف همـٟمزمك !!! َمـ٣م

يمٙمٚمخٙمقق سمًٙمٝمؿ ىم٣مَمؾ

َمـف )ضمًـٌٛم٣م اهلل وٞمٔمـؿ ايمقىمٝمـؾ( َمرزمـقط أؽمٙمؿ ٞمٖمًف ىمٙمٜم٣م هلل، و ىمـ٣من آطمـر ىمال

ايمرصمٙمكم وايمٝمديـ وَم٣م سمٟمشمر َمـ ايمٛم٣مر، ىم٣من دم ومٙمٌف وفمعم يم٣ًمٞمف ىمامل اإليامن دم ىمـؾ 

ٌْـِدي يِب( اهلل أٞمـزل أَمـره َمــ ذاسمـف إلم  ووم٦م هق َمتٟمشمر زم٣مهلل سمٔم٣ملم ) ـر فَم َأَٞم٣م فِمٛمَْد ـَمـ

 ايمٛم٣مر
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رمحه اهلل    

طمرج َمٛمٜم٣م ايمـػمد، ارسمٔمـد َمٛمٜمـ٣م ؽمـٝمدٞم٣م 

إزمراهٝمؿ ىمؾ صمًده َمـ ايمػمد شمؿ ظم٣م وصؾ إَمـر ايمثـ٣مين وؽمـالَم٣م أصـٌح٦م ايمٛمـ٣مر 

 .وهذا) زم٘مـ همٝم٘مقن( ،زمًت٣مٞم٣م همٝمف ايمثامر وايمٛمٔمٝمؿ وومٝمؾ أٞمف أٞمزل يمف هيرا َمـ اجلٛم٥م

 سمٔم٣ملم رزم٣مه داطمؾ ايمٛم٣مر، أٞم٦ٌم يمف ؾمجرة ايمرَم٣من ووم٣مل زمٔمّمٜمؿ همٝمٜم٣م فمـكم َمــ اهلل    

 َم٣مء وأٞمزل يمف هيرا َمـ اجلٛم٥م، وهذا شمٚمرة زمرىم٣مت ىمامل اإليامن.

وايمِمح٣مزم٥م ايم٘مرام، هذا ايمٝمٗمكم ي٘مت٤ًم زم٣مجلٜمد وايمتّمحٝم٥م َمثؾ صمٜمد ايمٛمٌل    

٥م ايمؼمزمٝم٥م َمــ إطمراج ايمٔمالوم٥م فمـ اظمخٙمقق وٞمٖمل مجٝمع ايم٘م٣مئٛم٣مت وإؽم٣ٌمب، ضمٗمٝمٗم

اهلل سمٔم٣ملم دم إؽم٣ٌمب وزمٕمغم إؽمـ٣ٌمب ووـد إؽمـ٣ٌمب ىمـام رزمـك يـقٞمس فمٙمٝمـف 

وهق َم٘م٣من اهلالك ويم٘مـ ؽمٝمدٞم٣م يقٞمس فمٙمٝمـف ايمًـالم ظمـ٣م  ،ايمًالم دم زمْمـ احلقت

وصؾ إلم زمْمـ احلقت سمقصمف إلم اهلل سمٔم٣ملم

يمق مل يتقصمف إلم اهلل سمٔم٣ملم يمٌٗمل همٝمٜم٣م إلم يـقم ايمٗمٝم٣مَمـ٥م، دم ومٙمٌـف 

َمٔمرهم٥م اهلل هم٣مؽمتج٣مب اهلل يمـف

.يٛمجٝمٜمؿ َمـ اظمٜم٣ميمؽ زمٗمدرسمف، ايمٙمٜمؿ أرزومٛم٣م ضمٗمٝمٗم٥م اإليامن
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يمٝمٛمٓمر َمـ يٌٗمك وراء إؽمـ٣ٌمب  آزمتالءاهلل سمٔم٣ملم صمٔمؾ ايمدٞمٝم٣م دار إؽم٣ٌمب و

 .إلم اظمقت وَمـ ي٘مت٤ًم ايمٝمٗمكم، وصمقد مجٝمع إؾمٝم٣مء و زمٗم٣مئٜم٣م زمٟمَمر اهلل

دم ىمؾ ضم٣مل، دم ايمٛمٜم٣مر ايمدفمقة ودم ايمٙمٝمؾ ايمدفم٣مء، يـ٣م  اهلل وم٣مدر فمعم سمرزمٝم٥م اإلٞم٣ًمن    

ايمذي ىم٣من دم ايمٛمٌل صـعم اهلل فمٙمٝمـف  رب أىمرَمٛمل زمحٗمٝمٗم٥م اإليامن وهم٘مر إَم٥م واهلؿي 

  .و ؽمٙمؿ

 .وضمٗمٝمٗم٥م اإليامن؟ أن ٞمخرج َمـ ومٙمقزمٛم٣م مجٝمع ايمتٟمشمر َمـ مجٝمع إؾمٝم٣مء    

.وصعم اهلل فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وفمعم آيمف وصحٌف و َمـ وآه     
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 توحيد الربوبية واأللوهية
َّم٣م يَمُ٘مْؿ َٓ  :وم٣مل سمٔم٣ملم ،هق سمقومغم وسمٔمٓمٝمؿ وإصمالل هلل سمٔم٣ملمايمتقضمٝمد: 

  سَمْرصُمقَن هللِِّ َووَم٣مراً 

ىمؿ سمٔمٓمؿ؟ ىمؿ سمقومر؟ ىمؿ سمٛمٖمٝمذ  :سمقضمٝمد رزمقزمٝم٥م َمٔمف سمقضمٝمد أيمقهٝم٥م

َوََمـ  وم٣مل سمٔم٣ملم:  سمٔم٣ملم: أواَمره؟. وأىمػم ؽمٖمٝمف وجمٛمقن ايمذي ٓ يٛمٖمذ أواَمر اهلل

ُف َويَمَٗمِد اْصَْمَٖمْٝمٛم٣َمُه دِم ايمّدْٞمَٝم٣م َوإِّٞمُف دِم َيْرنَم٤ُم فَمـ  ًَ َّمّٙم٥ِم إزِْمَراِهٝمَؿ إِّٓ ََمـ ؽَمِٖمَف َٞمْٖم

كَم  ـَ ايمِّم٣محِلِ
ِ آطَِمَرِة ظَم

   

ٌَْٙم٥َم ايّمتِل ىُمٛم٦َم فمَ  وم٣مل سمٔم٣ملم:  ظم٣مذا ضمقل اهلل ايمٗمٌٙم٥م ؟ َٙمْٝمَٜمآ إِّٓ َوََم٣م صَمَٔمْٙمٛم٣َم ايْمِٗم

ـَ  ٌَْٝمِف َوإِن ىَم٣مَٞم٦ْم يَمَ٘مٌغَِمًة إِّٓ فَمعَم ايّمِذي يمِٛمَْٔمَٙمَؿ ََمـ َيّتٌُِع ايمّرؽُمقَل مِمّـ َيٛمَٗمٙم٤ُِم فَمعَمَ فَمِٗم

 . َهَدى اهللُّ 

 هم٣ميمذيـ مل يٛمٖمذوا إواَمر وافمؼموقا، وم٣مل اهلل فمٛمٜمؿ ؽمٖمٜم٣مء، وم٣مل سمٔم٣ملم:      

ـَ ايمٛمّ  َٖمَٜمآُء َِم ًّ ُق ؽَمَٝمُٗمقُل ايم ٌَْٙمتِِٜمُؿ ايّمتِل ىَم٣مُٞمقْا فَمَٙمْٝمَٜم٣م وُمؾ هللِّ اظمَْمْمِ ٣مِس ََم٣م َوُّٓهْؿ فَمـ وِم

َتِٗمٝمٍؿ  ًْ اٍط َّم    َواظمَْْٕمِرُب هَيِْدي ََمـ َيَُمآُء إلَِمَ ِسَ
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ُق َواظمَْْٕمِرُب هَمَٟمْيٛماََم سُمَقيّمقْا هَمَثّؿ َوصْمُف اهللِّ ويم٘مـ ايمٔمٗمالء، وم٣ميمقا:       إِّن اهللَّ  َوهللِّ اظمَْمْمِ

 هم٣ميمذي افمؼمض فمعم إَمر أصٌح ؽمٖمٝمف جمٛمقن.  َواؽِمٌع فَمٙمِٝمؿٌ 

   ايمٛمٌـلزمدأ زمف  رءأول أن رمحهه اهلل  ٜكٍٛ ايصٝخ حمُد عُس ايباملبٛزٟ    

 زم٣ميمـدفمقة إلم اهلل دم ايمٛمٌـل إلٞم٣ٌمت ؾمجرة ايمـديـ زمـدأهق ايمدفمقة إلم ايمتقضمٝمد: 

ـُد لايمٛمٌـزمدأ زمـف  رءَم٘م٥م اظم٘مرَم٥م، وأول  ىمٙمٚمـ٥م ايمتقضمٝمـد ٓ إيَِمـَف إِٓي اهللُ حُمَٚمي

َرؽُمقُل اهللِ  همِمده أهؾ َم٘م٥م ٕهنؿ فم٣ٌمد أصٛم٣مم، شمؿ أٞمزل اهلل ايمٗمرآن همٌدأت ضمٙمٗم٣مت 

زمٝم٦م ؽمٔمٝمد زمـ  دمزمٔمض ايمٌٝمقت، ىمام ىم٣من  دمايمتٔمٙمٝمؿ، وىم٣مٞم٦م ضمٙمٗم٣مت ايمتٔمٙمٝمؿ ها 

٣من أَمـ٣مم زيد وزوصمتف هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م اخلْم٣مب أطم٦م فمٚمر زمـ اخلْمـ٣مب، وىم٣مٞمـ٣م جيٙمًـ

طم٣ٌمب زمـ إرت َرِىَ اهللُ فَمٛمُٜمؿ يًتٚمٔمقن ايمٗمرآن

ظمـ٣م ازمتٔمـ٧م اهلل فمـز َفّٗٛ ايتٛحٝد، فكاٍرمحهه اهلل ٚبني ايصٝخ حمُد عُس    

زم٣ميمـدفمقة، ايمرؽمـقلوأَمره أن يدفمقهؿ إلم اهلل سَمَٔم٣ملَم، همٗم٣مم وصمؾ رؽمقيمف

ٚمـف اإليـامن، همرزمـ٣مه وم٣مم واهتؿ زمتٔمٙمٝمهمٚمـ أومر زمٙم٣ًمٞمف ودطمؾ اإلؽمالم، ايمرؽمقل

 َمــ ومٙمٌـففمعم ايمِمٖم٣مت اإليامٞمٝم٥م وفمٙمٚمٜمؿ إطمالق، وَمـ يٗمر زم٣ميمُمـٜم٣مدسمكم خيـرج 

ومرار ايمُمٜم٣مدسمكم هق فمٜمد َمع اهلل سَمَٔم٣ملَم، هم١مٞمـف ٓ اإلو ايمٝمٗمكم زم٘مؾ َم٣م ؽمقى اهلل سَمَٔم٣ملَم،

اظمـدزمر و احلٗمٝمٗمـلئمٌد إٓ اهلل سَمَٔم٣ملَم، وٓ يًتٔمكم إٓ زمـف، وٓ إيَِمـَف إِٓي اهللُ، ايمٖم٣مفمـؾ 

ويمف ٞمٌمسمف ايمٕمٝمٌٝم٥م، همٙمام  اهلل سَمَٔم٣ملَم، همٜمق يٗمكم زمٟمؽمامء اهلل سَمَٔم٣ملَم وصٖم٣مسمف، هق احلٗمٝمٗمل

ومٙمقهبؿ، وىم٣من ذيمـؽ  دموم٣مم رؽمقل اهلل زمدفمقة ايمٛمي٣مس إلم اهلل، ٞمٖمك ىمؾ َم٣م ؽمقى اهلل 
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ـ٣م  نمري٣ٌم فمٙمٝمٜمؿ همح٘مك اهلل ذيمؽ فمٛمٜمؿ ضمٝم٧م ومـ٣ميمقا َمتٔمجٌـكم:  ـ٥َم إهَِلً هَِلَ ْٔ َأصَمَٔمـَؾ ا

ٌء فُمَج٣مٌب َوا ، وأطمػمهؿ أن احلٝم٣مة وومتٝم٥م فمروٝم٥م زائٙم٥م همٗم٣مل: (1)ضِمًدا إِني َهَذا يَمًَمْ

  َٝمَقاُن َل احْلَ طَِمَرَة هَلِ ْٔ اَر ا   (0.)َوإِني ايمدي

إهمـراد اهلل فمـز وصمـؾ زمـ٣مخلٙمؼ، وايمـرزق، واإلضمٝمـ٣مء، هـق 

٣ملواإلَم٣مسم٥م، واظمٙمؽ، وايمتدزمغم، وؽم٣مئر َم٣م خيتص زمف َمـ أهمٔم

  ٟ احلٝمـ٣مة  دمإلم آطمـر ٞمٖمـس رمحهه اهلل ٜكٍٛ ايصٝخ حمُد عُوس ايبواملبٛز

، هذا ٓ يتحٗمؼ إٓ زمٔمد اجلٜمد وايمتّمـحٝم٥م، وَمـ٣م ٞمْمٌؼ أواَمر اهلل وؽمٛم٥م ايمرؽمقل 

هق ايمٝمٗمكم فمعم هذه ايم٘مٙمٚم٥م ؟ يتٝمٗمـ أٞمف ٓ ٞم٣مهمع وٓ و٣مر إٓ اهلل، ٓ َمٔمز وٓ َمـذل 

 دموضمده ، ويمٝم٦ًم هبذه إؾمٝم٣مء وايمقؽم٣مئؾ اظمٛمتممـة  إٓ اهلل ، ايمٛمٖمع وايمي زمٝمد اهلل

ايمٖمٗمر واظمرض، وَمـ أراد أن يذيمف، يذيمـف  دمإرض، َمـ أراد اهلل يمف ايمٖمالح يٖمٙمحف 

 .أؽم٣ٌمزمف وومٌمه وَم٣ميمف َمثٙمام ضمدث يمٗم٣مرون دم

اهللُ ؽُمٌَح٣مَٞمُف وسمٔم٣ملم طمٙمؼ ايم٘مقن ايمذى ٞمراه ضمقيمٛم٣م َمــ ايمًـٚمقات وَمـ٣م همٝمٜمـ٣م، َمــ 

، وإرض وَم٣م همٝمٜم٣م، َمـ صم٣ٌمل وزمح٣مر وشمامر، وطمٙمؼ اجلٛم٥م وايمٛم٣مر، ؾمٚمس وومٚمر وٞمجقم

وطمٙمؼ َم٣م فمٙمٚمٛم٣مه وأطمػمٞم٣م فمٛمف، وَم٣م مل ٞمٔمٙمٚمف وومد نم٣مب فمٛم٣م، واهلل طمٙمؼ ىمؾ هذا زمٗمدرسمف 

 .ؽمٌح٣مٞمف، وطمٙمؼ اإلٞم٣ًمن

ت وإرض، وَم٣م ٞمرى وَم٣م ٓ ٞمرى ، زمٟمَمره ىمـ همٝم٘مقن، ااهلل سَمَٔم٣ملَم وم٣مدر، طمٙمؼ ايمًٚمق    

ؽمٝم٣مرة، زمؾ حيت٣مج ٓم٣مم وٓ ايمؼمسمٝم٤م، اإلٞم٣ًمن ٓ يًتْمٝمع أن يٗمقل ىمقٞمك ٓ حيت٣مج إلم ايمٛم
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اَم َأَْمُرُه إَِذا َأَراَد ؾَمْٝمًئ٣م َأْن َيُٗمقَل يَمـُف   رءإلم سمرسمٝم٤م، ويم٘مـ اهلل سَمَٔم٣ملَم ٓ حيت٣مج إلم  إِٞمي

ـْ هَمَٝمُ٘مقُن  ، هم٣مهلل طمٙمـؼ زمٔمـض إؾمـٝم٣مء سمـدرجيٝم٣م هـذه ؽمـٛمتف، ىمـام طمٙمـؼ  (1)ىُم

أَمف سمـدرجيٝم٣م، وىمـام طمٙمـؼ اإلٞمًـ٣من أوٓ ٞمْمٖمـ٥م شمـؿ ىمـ٣من فمٙمٗمـ٥م، زمْمـ  دماإلٞم٣ًمن 

ـمٙمامت شمالث، وذم هذا اظم٘م٣من ايمّمٝمؼ اهلل أفمْم٣مه مجٝمـع  دمهمٚمّمٕم٥م،  طمٙمؼ اإلٞم٣ًمن 

زمْمـ أَمف، ٕٞمف يمـق أفمْمـ٣مه  دمهب٣م ي٘مٚمؾ اإلٞم٣ًمن، وَم٣م أفمْم٣مه اإلؽمٛم٣من  ايمتلاجلقارح 

إٞم٣ًمن َمـ اجلقارح  أيك إؽمٛم٣من فمٛمد ايمرو٣مفم٥م يٗمْمع شمدى أَمف، واهلل سَمَٔم٣ملَم  َِم٣م ٞمً

  َوََم٣م ىَم٣مَن َرزمَُّؽ َٞمًٝم٣ًّم (0) يقَمٝم٣م فمممات اظماليكم َمـ ايمٌمم يقيمدون، وىمذيمؽ ،

ووم٦م واضمد هق يٛم٦ٌم ايمزرع  وخيٙمـؼ احلٝمقاٞمـ٣مت واإلٞمـس واجلــ، وذم وومـ٦م  دم

وومـ٦م  دمواضمد يرزق ىمؾ واضمد َمٛمٜمؿ ، هم٣مإلٞم٣ًمن َمـ٣م يًـتْمٝمع أن يٖمٔمـؾ ؾمـٝمئكم 

 .واضمد

هق إهمراد اهلل سمٔم٣ملم زم٣ميمٔم٣ٌمدةٚتٛحٝد األي١ٖٝٛ

 رمحه اهللٜكٍٛ ايصٝخ حمُد عُس ايباملبٛزٟ

َمٔمٌقد زمحؼ إٓ اٞم٦م وٓ َمًتٔم٣من زمف ؽمقاك  أي ٓ. 
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وَمـ يٗمر زم٣ميمُمٜم٣مدة خيرج اإلٞم٣ًمن ايمٝمٗمكم زم٘مؾ َم٣م ؽمقى اهلل، وزم١مومرار ايمُمٜم٣مدسمكم     

 .ئمٌد إٓ اهلل، وٓ يًتٔمكم إٓ زمف هق فمٜمد َمع اهلل، هم١مٞمف ٓ

اميمف فمعم ؿمريؼ ومٙمٌف اإليامن زم٣مهلل سَمَٔم٣ملَم وأفم دماهلل سَمَٔم٣ملَم يمف سمرسمٝم٤م أٞمف َمـ ىم٣من     

أٓ ٞمٔمٌد إٓ إي٣مه وٓ ٞمْمٝمع إٓ ٞمٌٝمف  يٖمٙمح ويٛمجح، ٞمحـ فم٣مهدٞم٣م اهلل سَمَٔم٣ملَم هذا  ايمٛمٌل

َصعمي اهللُ فَمَٙمٝمِف َوؽَمٙميؿَ 

ٓ َمٔمٌقد زمحؼ إٓ اهلل، إذا أراد ايمٔمزة إلٞم٣ًمن ٓ : َمٔمٛم٣مه ( ٓ إيَِمَف إِٓي اهللوومقل:)     

اظمًجد،  دمإذًا ٞمحـ ٞمٗمقم زم٣مٕفمامل  خمٙمقق أن يذل هذا اإلٞم٣ًمن، أييًتْمٝمع 

همرفمقن ووم٣مرون وه٣مَم٣من همٛمٔمرف َم٣مذا همٔمؾ اهلل يم٘مؾ َمـ جتػم  دم ومِم٥موٞمتذاىمر 

وسم٘مػم ورهمض ٞمداء إٞمٌٝم٣مء

هم٣مإليامن زمذات اهلل أٓ ٞمٔمتٚمد فمعم نمغم اهلل، وٓ رصمـ٣مء زمٕمـغم اهلل، وٓ اؽمـتٔم٣مٞم٥م 

 ، زمٔمد ذيمؽ سمٟمسمٝمٛم٣م ٞمٌمـة اهلل، وٞمٔمٙمـؿ زمٕمغم اهلل، وٓ ٞمٔمٌد إٓ اهلل ، وٓ ٞمًجد إٓ هلل

ومجٝمع إٞمٌٝم٣مء فمٙمٝمٜمؿ ايمِمالة وايمًالم رىمزوا صمٜمـدهؿ فمـعم سمٔمٙمـٝمؿ أن ٞمٌٝمٛم٣م

اإليامن، وأطمذوا أؤم٣مف ووم٦م سمٔمٙمٝمٚمٜمؿ إفمامل إَم٥م

ف دم ىمت٣مزمف، أو َوَصَٖمف زمف  هق: ٚتٛحٝد األمساء ٚايصفات ًَ اإليامن زمام وصػ اهلل زمف ٞمٖم

ًٛمك وايمِمٖم٣مت ايمٔمعم وإَمراره٣م ىمام صم٣مءت فمعم ايمقصمف َمـ إؽمامء احل ،رؽمقيمف

 َمـ نمغم سمٟمويؾ وٓ سم٘مٝمٝمػ وٓ سمٔمْمٝمؾ وٓ سمُمٌٝمف وٓ متثٝمؾ.  ايمالئؼ زمف

سمقضمٝمد إؽمامء وايمِمٖم٣مت: هق قاٍ ٚعسف٘ ايصٝخ عبد ايسمحٔ بٔ ضعدٟ

زم٣ميم٘مامل اظمْمٙمؼ َمـ مجٝمع ايمقصمقه زمٛمٔمقت  -صمؾ صماليمف  -افمتٗم٣مد اٞمٖمراد ايمرب 
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، اجلالل، واجلامل ايمتل ٓ يُم٣مرىمف همٝمٜم٣م َمُم٣مرك زمقصمف َمـ ايمقصمقهايمٔمٓمٚم٥م، و

َمـ مجٝمع إؽمامء،  - وذيمؽ زم١مشم٣ٌمت َم٣م أشمٌتف اهلل يمٛمٖمًف، أو أشمٌتف يمف رؽمقيمف

وايمِمٖم٣مت، وَمٔم٣مٞمٝمٜم٣م، وأضم٘م٣مَمٜم٣م ايمقاردة دم ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م فمعم ايمقصمف ايمالئؼ 

وٓ متثٝمؾ.  زمٔمٓمٚمتف وصماليمف، َمـ نمغم ٞمٖمل يمًمء َمٛمٜم٣م، وٓ سمٔمْمٝمؾ، وٓ حتريػ،

َمـ ايمٛمٗم٣مئص وايمٔمٝمقب وَمـ ىمؾ َم٣م  ف،وٞمٖمل َم٣م ٞمٖم٣مه فمـ ٞمٖمًف، أو ٞمٖم٣مه فمٛمف رؽمقيم

  . (1) يٛم٣مدم ىماميمف

فمٙمؿ ايمٛمٌل أصح٣مزمف اإليامن زمجزئٝم٥م ٓ حفظهضك ٜكٍٛ ايصٝخ شٜٔ ايعابدٜٔٚ

إيمف إٓ اهلل حمٚمد رؽمقل اهلل، وهذه يمٝم٦ًم ىمٙمٚم٥م زم٣ميمٙم٣ًمن همٗمط زمؾ يٗمكم طم٣ميمص ٓ 

ف، ي٘مقن يٗمٝمٛم٣ًم واضمدًا زمذاسمف، واضمدًا زمِمٖم٣مسمف، َمٛمف سمٛمزل إضم٘م٣مم وإيمٝمف طمدفم٥م همٝم

 .سمِمٔمد إفمامل

اظم٣مدة إولم دم َمدرؽم٥م ايمٛمٌل هق اإليامن زمٟمؽمامء اهلل وصٖم٣مسمف، اإليامن زمٟمن اهلل و    

هق ايمٛم٣مهمع، هق ايمّم٣مر، هق ايمذي يّمؾ ويٚمٛمع وهيدي، وإذا صٙمح يٗمكم اإلٞم٣ًمن 

ٗم٥م اإليامن زمٟمؽمامء اهلل وصٖم٣مسمف، وهق دم ؽم٣مئر أفماميمف هبذه ايمِمٖم٣مت يِمٌح فمٛمده ضمٗمٝم

ي٘مقن خمٙمِم٣ًم هلل، هذا اإلٞم٣ًمن ايمذي آَمـ زمٟمؽمامء اهلل وصٖم٣مسمف، ئمٙمؿ أن اهلل َمٔمف يًٚمٔمف 

ويراه هم١مذا صعم اإلٞم٣ًمن ومل ي٠مَمـ زمٟمؽمامء اهلل وصٖم٣مسمف، همِمالسمف سم٘مقن ؤمٝمٖم٥م ونمغم 

ٖم٣مسمف، همٝم٘مقن َمراوم٤م اهلل، صحٝمح٥م، ىمذيمؽ اإلٞم٣ًمن إذا سمرؽمخ دم ومٙمٌف أؽمامء اهلل وص

أفماميمف طم٣ميمِم٥م وهق نمغم حمت٣مج إلم أن يتٙمٖمظ زمٛمٝمتف، ٕن هذه ايمٛمٝم٥م رؽمخ٦م دم ومٙم٤م َمـ 

 .رؽمخ دم ومٙمٌف إؽمامء وايمِمٖم٣مت
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ٞمًتْمٝمع أن ٞمحٙمػ زم٣مهلل، ٓ ؽمٔم٣مدة يمٛم٣م إٓ زم٣مإليامن، وأن اإليامن وايمٔمٚمؾ ايمِم٣ميمح     

 .ء اهلل وصٖم٣مسمفهق ايمذي يٛمٗمِمٛم٣م، وٓ سمٛمٗمِمٛم٣م إؽم٣ٌمب، وٞمًتحي أؽمام

 اهلل يمف صٖم٣مسمف وَمـ صٖم٣مسمف ايمًٚمع، وٞمحـ ٞمًٚمع ويم٘مــ ؽمـٚمع اهلل يٙمٝمـؼ زمـف     

ٌَِِمـغمُ  ـِٚمٝمُع ايم ًي ٌء َوُهَق ايم وىمـذيمؽ يمـف ايمٌٌمـ، وٞمحــ يمٛمـ٣م  (1) يَمْٝمَس ىَمِٚمْثٙمِِف َرْ

ءٌ  ر اهلل يمٝمس ىمٌٌمٞم٣م ـايمٌٌم، ويم٘مـ زمِم ٌَِِمغمُ  يَمْٝمَس ىَمِٚمْثٙمِِف َرْ ِٚمٝمُع ايم ًي   َوُهَق ايم

 (.1)وَمـ صٖم٣مسمف ايمٔمدل واإلفمْم٣مء ( 0)
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وهمتح هلؿ زم٣مب ايمٔمٚمـؾ، هم٘مذيمؽ هق رازومٜمؿ ،جلٚمٝمع اخلٙمؼ ٕٞمف طم٣ميمٗمٜمؿ

ْزوِمـِف َوإيَِمْٝمـِف :همٗم٣مل سمٔمـ٣ململ، وايمًٔم هَم٣مَْمُُمـقا دِم ََمٛم٣َمىمٌَِِٜمـ٣م َوىُمُٙمـقا َِمــ رر

 (1.)ايمٛمُُُّمقُر 

  

طاعته وأھم وأدبابه، وأونياءه، ألوبيائه، فمط، انعطاء ھذا

 وم٣مل سمٔم٣ملم: (ضتزييدضكتطعي  ضضض)ضمزيمضنليه ضكتسال ضف  ـاَم َدطَمـَؾ فَمَٙمْٝمَٜمـ٣م ىُمٙمي

٣م اظمِْحَراَب  . (1)ِرْزوم٣مً  َوصَمَد فِمٛمَدَه٣م َزىَمِريي

  ُـ٣موِمْط فَمَٙمْٝمـِؽ ر ًَ ي إيَِمْٝمِؽ زمِِجْذِع ايمٛميْخَٙمـ٥ِم سُم *  ؿَمٌـ٣ًم صَمٛمِٝمـ٣مَوُهزر

ـِ  مْحَ ٌَمَمِ َأضَمـدًا هَمُٗمـقرِم إيِنر َٞمـَذْرُت يمِٙمـري ـَ ايْم ـي َِم ٣م سَمَريِ ي فَمْٝمٛم٣ًم هَم١مَِمي يِب َووَمرر هَمُ٘مقِم َواْذَ

ّٝم٣ًم  ًِ َؿ ايْمَٝمْقَم إِْٞم ـْ ُأىَمٙمر   (0.)َصْقَم٣ًم هَمَٙم

 وم٣مل سمٔم٣ملم: (يزيدضكتًتيدضضض)سوزي ضنليهضكتسال ض ٣م إِْذ َٞم٣مَدى ـُف َربر  َوَزىَمِريي َرزمي

ٌْٛم٣َم يَمُف حَيَْٝمك َوَأْصـَٙمْحٛم٣َم يَمـُف  *ٞم٦م طَمغْمُ ايمَقاِرشمكَِم أَ و َٓ سَمَذْريِن هَمْرداً  ٌْٛم٣َم يَمُف َوَوَه هَم٣مؽْمَتَج
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 ُ اِت َوَيْدفُمقَٞمٛم٣َم َرنَم٣ًٌم َوَرَهٌـ٣ًم َوىَمـ٣مُٞمقا يَمٛمَـ٣م َزْوصَمُف إهِني ٣مِرفُمقُن دِم اخَلغْمَ ًَ ْؿ ىَم٣مُٞمقا ُي

 (1.)طَم٣مؾِمِٔمكَم 

٣م  *ىمـٜمٝمٔمص  وم٣مل سمٔم٣ملم : و     ٌَْدُه َزىَمِريي ُف ٞمِـَداًء  *ِذىْمُر َرمْح٥ِم َرزمرَؽ فَم إِْذ َٞم٣مَدى َرزمي

ـْ  *طمٖمٝم٣م  ْأُس ؾَمـْٝم٣ًٌم َومَلْ َأىُمـ ل َواؾْمـَتَٔمَؾ ايمـري ـَ ايمَٔمْٓمـُؿ َِمٛمـر وَمـ٣مَل َربر إيِنر َوَهـ

ل َوىم٣مٞم٦م اَْمَرَأيِت فَم٣موِمرًا هَمَٜم٤ْم رِم َوإيِنر طِمْٖم٦ُم اظمََقارِمَ َِمـ َوَرائِ  *َربر ؾَمِٗمٝم٣مًّ زمُِدفَم٣مئَِؽ 

ـْ آِل َئْمُٗمقَب َواصْمَٔمْٙمُف َربر َرِوٝم٣مًّ  *َِمـ يميُدٞمَؽ َويمِٝم٣مًّ  ـ٣م  *َيِرشُمٛمِل َوَيِرُث َِم ٣م إِٞمي َي٣م َزىَمِريي

ٌُْؾ ؽَمِٚمٝم٣مًّ  َك زمُِٕمالٍم اؽْمُٚمُف حَيَْٝمك مَلْ َٞمْجَٔمؾ يميُف َِمـ وَم ُ ٌَممر  . (1)ُٞم

 وم٣مل سمٔم٣ملم: (زيدضكتىصزةضنلىضلًمهضيض)وًحضنليهضكتسال ض  ـُف هَمَدفَم٣م َرزمي

ْرَٞمـ٣م إرض ٣مَأينر ََمْٕمُٙمقٌب هم ٛمَْٜمِٚمـٍر * َوهَمجي ـاَمِء زمِـاَمٍء َمُّ ًي ٞمَتٌِمْ * هَمَٖمَتْحٛمَـ٣م أزمـقاَب ايم

ْٙمٛم٣َمُه فَمعَم َذاِت َأيْمَقاٍح َوُدُهٍ  فُمُٝمقٞم٣ًم هَم٣ميْمَتَٗمك اظم٣َمءُ    (0.)فَمعَم َأَْمٍر وَمْد وُمِدَر * َومَحَ

 همحٝمٛمام محٙمقه دم اظمٛمجٛمٝمـؼ، (يزيدضكتىجي ةضميهضكتىي رضضضضضنليهضكتسال ض)ضإبزكهيم

اهلل وٞمٔمـؿ ايمقىمٝمـؾ، همجـ٣مء  ضمًٌلوم٣مل:  يمٝمٙمٗمقه دم ايمٛم٣مر، همام سمقصمف إرم نمغم اهلل ، و

  (3.)وُمْٙمٛم٣َم َي٣م َٞم٣مُر ىُمقيِن زَمْردًا َوؽَمالَم٣ًم فَمعَم إزمراهٝمؿ  إَمر إلم ايمٛم٣مر 
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 ومـ٣مل سمٔمـ٣ملم (دضكتىجي ةضميهضبطيهضكتحيً ضضضضضيزييضض)ضنليهضكتسيال ضضيًوس 

ـَ ايمٓميـ٣مظمكَِِم *  ٌَْح٣مَٞمَؽ إيِنر ىُمٛمـ٦ُم َِمـ هَمٛم٣َمَدى دِم ايمٓمُُّٙماَمِت َأن ٓي إيَِمَف إِٓي أٞمـ٦م ؽُمـ

ـَ ايمَٕمؿر َوىَمَذيمَِؽ ُٞمٛمِجل اظُم٠ْمَِمٛمكَِم  ْٝمٛم٣َمُه َِم ٌْٛم٣َم يَمُف َوَٞمجي    (1.)هَم٣مؽْمَتَج

 ٌرِحكَم ـ ًَ ـَ اظُم ُف ىَم٣مَن َِم  *يَمْقَٓ َأٞمي

ٌَْذَٞم٣مُه زم٣ِميْمَٔمَراء ٌَْٔمُثقَن ، هَمٛمَ ٌَْتٛمَـ٣م فَمَٙمْٝمـِف  يَمَٙم٧ٌَِم دِم زَمْْمٛمِِف إلم َيْقِم ُي َوُهَق ؽَمـِٗمٝمٌؿ * َوَأْٞم

ـ َيْٗمْمكٍِم   1ؾَمَجَرًة َمر

 ض(يزييدضكتشيف اضضضض)أيً ضنليهضكتسال ض:٣مَدى َوَأيُّـقَب إِْذ َٞمـ

 ّ ٛمَِل ايميُّ ًي ُف َأينر ََم ٌْٛم٣َم يَمُف هَمَ٘مَُمْٖمٛم٣َم ََم٣م زمِِف َِمــ  َرزمي امِحكَِم * هَم٣مؽْمَتَج َوأٞم٦م َأْرضَمُؿ ايمري

ـَ  ـْ فِمٛمِدَٞم٣م َوِذىْمَرى يمِْٙمَٔم٣مزمِِدي ٥ًم َمر َٔمُٜمْؿ َرمْحَ رُضٍّ َوآسَمْٝمٛم٣َمُه َأْهَٙمُف َوَِمْثَٙمُٜمؿ َمي

ٌَْدَٞم٣م ـْٝمَْم٣مُن  َواْذىُمْر فَم ـٛمَِل ايمُمي ًي ـُف َأينر ََم َأيُّقَب إِْذ َٞم٣مَدى َرزمي

اٌب  زمِٛمُِْم٤ٍم  ٌؾ زَم٣مِرٌد َوَذَ ًَ  3َوفَمَذاٍب * اْرىُمْض زمِِرصْمٙمَِؽ َهَذا َُمْٕمَت

 (ض:تيسيزضكألميًرضضض)دكيدضنليهضكتسال ض ٣م َويَمَٗمد آسَمْٝمٛم٣َم َداُوَد َِمٛمـي

يِب ََمَٔمفُ  ٣ٌَمُل َأور َوايمْميْٝمـَر َوَأيَمٛمي٣م يَمُف احَلِديَد  هَمّْماًل َي٣م صِم
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 ض(يزييدضكتمليهضض)ضنليهضكتسال ضسليم ن: ْرِم َوَه٤ْم  وَم٣مَل َربر انْمِٖمر

٣مُب  ـْ زَمْٔمِدي إِٞميَؽ َأٞم٦َم ايْمَقهي ضََمٍد َمر ِٕ ٌَِٕمل  ٓي َيٛم ـِري *  رِم َُمْٙمً٘م٣م  يَح جَتْ ْرَٞم٣م يَمُف ايمرر خي ًَ هَم

َٝم٣مؿمكِمَ   *  ضَمْٝم٧ُم َأَص٣مَب زمَِٟمَْمِرِه ُرطَم٣مء  اٍص  َوايمُمي ٞمكَِم  *  ىُمؾي زَمٛمي٣مء َونَمقي ـَ َُمَٗمري َوآطَمِري

َْصَٖم٣مِد  ْٕ ـ٣مٍب  َهَذا *  دِم ا ًَ ـْؽ زمَِٕمـغْمِ ضِم ًِ ـْ َأْو َأَْم َوإِني يَمـُف فِمٛمـَدَٞم٣م  *  فَمَْم٣مُؤَٞم٣م هَم٣مَْمٛمُ

ـَ  ًْ ََمآٍب  يَمُزيْمَٖمك َوضُم

 ييزييدض)ضنيزبضبلمييسض(ض:ضضض ُ٘مـْؿ َيـْٟمسمِٝمٛمِل َـ٣م اظمَـأُل َأيُّ وَمـ٣مَل َيـ٣م َأهيُّ

ٌَْؾ َأن سَمُٗمقَم  ـر َأَٞم٣م آسمِٝمَؽ زمِِف وَم ـَ اجِل ٙمِِٚمكَم * وَم٣مَل فِمْٖمِري٦ٌم َمر ًْ ٌَْؾ َأن َيْٟمسُمقيِن َُم زمَِٔمْرؾِمَٜم٣م وَم

ـَ ايم َٗم٣مَِمَؽ َوإيِنر فَمَٙمْٝمِف يَمَٗمِقيٌّ َأَِمكٌم * وَم٣مَل ايميِذي فِمٛمَدُه فِمْٙمٌؿ َمر ٘مَِت٣مِب َأَٞم٣م آسمِٝمَؽ زمِِف َِمـ َمي

ٌُْٙمـَقيِن  َتِٗمراًّ فِمٛمَدُه وَم٣مَل َهَذا َِمــ هَمّْمـِؾ َريبر يمَِٝم ًْ ٌَْؾ َأن َيْرسَمدي إيَِمْٝمَؽ ؿَمْرهُمَؽ هَمَٙمامي َرآُه َُم وَم

َأَأؾْمُ٘مُر َأْم َأىْمُٖمرُ 

 (ض:يزييدضكتطعي  ضضضض)مًسىضنليهضكتسال ض اَم شُمؿي سَمـَقلمي َٗمك هَلُ ًَ هَم

٣م مَتًِْمـ فَمـعَم  ـْ طَمغْمٍ هَمِٗمغٌم * هَمَج٣مَءسْمُف إضِْمَدامُهَ إلم ايمٓمرؾر هَمَٗم٣مَل َربر إيِنر ظم٣َِم َأٞمَزيْم٦َم إرَِمي َِم

اؽْمتِْحَٝم٣مٍء وَم٣ميَم٦ْم إِني َأيِب َيْدفُمقَك يمَِٝمْجِزَيَؽ َأصْمَر ََم٣م ؽَمَٗمْٝم٦َم يَمٛم٣َم 

 (كتىج ةضمهضفزنيًنضضض)ييزيد: ب هَمَٟمْوضَم ْٝمٛم٣َم إلم َُمقؽَمـك َأِن ارْضِ

ٌَْحَر هم َٔمَِم٣مَك ايم ٞمَٖمَٙمَؼ هَمَ٘م٣مَن ىُمؾُّ همِْرٍق ىَم٣ميمْميْقِد ايمَٔمٓمِٝمؿِ ٣مزمر
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 كتمي اض:ضمًسىضنليهضكتسال ضبىًضإسزكئيلضيطلبًنضمهض َوإِِذ

َجَر  ْب زمَِٔمَِم٣مَك احْلَ َٗمٰك َُمقؽَمٰك يمَِٗمْقَِمِف هَمُٗمْٙمٛم٣َم ارْضِ ًْ ـةَ  اشْمٛمََتـ٣م َِمٛمْـفُ  َرْت هَم٣مْٞمَٖمَج اؽْمَت  فَممْمَ

هَبُؿْ  ُأَٞم٣مسٍ  ىُمؾُّ  فَمٙمِؿَ  وَمْد  فَمْٝمٛم٣ًم زُمقا ىُمُٙمقا ََممْمَ ـْ  َواْذَ َٓ  اهلليِ ِرْزِق  َِم َْرضِ  دِم  سَمْٔمَثـْقا َو ْٕ  ا

ـَ  ِدي ًِ   (1. )َُمْٖم

 (تزيييدضكتىجيي ةضتمًسييىضنليييهضكتسييال ضض)ضأ ضمًسييىضنليييهضكتسييال ض

 َُمقؽَمك َأْن َأْرِؤِمٝمِف هَم١مذا طِمْٖم٦ِم فَمَٙمْٝمـِف هَمَٟميْمِٗمٝمـِف دِم ايمـَٝمؿر  َوَأْوضَمْٝمٛم٣َم إلم ُأمر

َزيِن  ٣مدِم َوَٓ حَتْ َوَٓ خَتَ

  (ض:يزيييدكضكتىجيي ةضمييهضلييزي ضضض)كتغيي رضضفيي يكتصييديكضضكتىبيي

  َزْن إِني اهلليَ ََمَٔمٛم٣َم  (0.)َٓ حَتْ

 دمرزومٜم٣م ؽمٌٔمكم أيمػ درهؿ وهـك يٟمسمٝمٜم٣م :كتسيدةضن ئشةضروىضك ضنىهي ض 

يٖمتح زم٣مب ايمٔمٚمؾ جلٚمٝمع اخلٙمؼ َم٠مَمٛمٜمؿ وىم٣مهمرهؿ، ويم٘مـ همـتح  طمدره٣م، هم٣مهلل 

 أزمقاب ىمثغمة ٕهؾ حمٌتف وأهؾ ؿم٣مفمتف .
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 أصول اإلميان الثالثة

ََمـ٣م إُُصـقُل 

ـُف، َوِديٛمَـُف َوَٞمٌِٝميـُف ايمثيالشَم٥ُم ايمتِل جَيِ  ٌْـِد َرزمي ٣مِن ََمْٔمِرهَمُتَٜم٣م؟ هَمُٗمـْؾ: ََمْٔمِرهَمـ٥ُم ايْمَٔم ًَ ٤ُم فَمعَم اإِلْٞم

ًدا َصعمي اهللُ فَمَٙمْٝمِف وؽمٙمؿ.  حُمَٚمي

َ اهللُ ايميـِذي َرزميـ٣ميِن َوَرزميـك مَجِٝمـَع ايْمَٔمـ٣مظمَكَِم  هَمُٗمـْؾ: َريبر

يمِٝمُؾ وَمْقيُمُف سَمَٔمـ٣ملَم: زمِٛمَِٔمِٚمِف وَ  ٌُقٌد ؽِمَقاُه، َوايمدي ٌُقِدي يَمْٝمَس رِم ََمْٔم ْٚمـُد هللِيِ َربر ُهَق ََمْٔم احْلَ

ـْ َذيمَِؽ ايْمَٔم٣ممَلِ. (.1){ايْمَٔم٣مظمَكِمَ   وىمؾ َم٣م ؽِمَقى اهللِ فَم٣ممَلٌ َوَأَٞم٣م َواضِمٌد َِم

 ٌُْع ـ ًي ـاَمَواُت ايم ًي ـْ خَمُْٙمقوَم٣مسمِـِف ايم ـْٚمُس َوايْمَٗمَٚمـُر َوَِمـ ْٝمُؾ َوايمٛميَٜم٣مُر َوايمُمي ـْ آَي٣مسمِِف ايمٙمي َوَِم

ـي َوََم٣م زَمْٝمٛمَُٜماَم  ـْ همِٝمِٜم ٌُْع َوََم ًي ْٝمـُؾ َوايمٛميَٜمـ٣مرُ  وَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم:  َوإََرُوقَن ايم ـْ آَي٣مسمِِف ايمٙمي  َوَِم

ـي إِْن  َٓ يمِْٙمَٗمَٚمِر َواؽْمُجُدوا هللِيِ ايميِذي طَمَٙمَٗمُٜمـ ْٚمِس َو ُجُدوا يمِٙمُمي ًْ َٓ سَم ْٚمُس َوايْمَٗمَٚمُر  َوايمُمي

ٌُُدونَ  ٣مُه سَمْٔم ـاَمَواِت ، وومقيمـف سمٔمـ٣ملم:  (0)ىُمٛمُْتْؿ إِيي ًي ُ٘مـُؿ اهلليُ ايميـِذي طَمَٙمـَؼ ايم إِني َرزمي

٣مٍم شُمؿي ا َْرَض دِم ؽِمتي٥ِم َأيي ْٕ ٌُـُف ضَمثِٝمًثـ٣م َوا ْٝمـَؾ ايمٛميَٜمـ٣مَر َيْْمُٙم ؽْمَتَقى فَمعَم ايْمَٔمْرِش ُيْٕمًِمـ ايمٙمي

ٌَـ٣مَرَك اهلليُ َربُّ  ََْمـُر سَم ْٕ ْٙمـُؼ َوا َٓ يَمُف اخْلَ َراٍت زمَِٟمَْمِرِه َأ خي ًَ ْٚمَس َوايْمَٗمَٚمَر َوايمٛمُُّجقَم َُم َوايمُمي

   (3.)ايْمَٔم٣مظمَكِمَ 
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 ُ٘مـُؿ ٌُُدوا َرزمي ٣َم ايمٛمي٣مُس افْم َي٣م َأهيُّ

ُ٘مْؿ سَمتيُٗمقَن  ٌْٙمُِ٘مْؿ يَمَٔمٙمي ـْ وَم ـَ َِم َْرَض همَِراؾًم٣م  *ايميِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َوايميِذي ْٕ ايميِذي صَمَٔمَؾ يَمُ٘مُؿ ا

ـَ ايمثي  اَمِء ََم٣مًء هَمَٟمطْمَرَج زمِِف َِم ًي ـَ ايم اَمَء زمِٛم٣َمًء َوَأْٞمَزَل َِم ًي َٔمُٙمقا هللِيِ َوايم َٚمَراِت ِرْزوًم٣م يَمُ٘مْؿ هَماَل جَتْ

 (1.)َأْٞمَداًدا َوَأْٞمُتْؿ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ 

ُف اهللُ سَمَٔم٣ملم ٣ميمُِؼ َرمِحَ َتِحؼُّ  ُهقَ  إؾَْمَٝم٣مِء، هِلِذهِ  اخْلَ ًْ ٣ٌَمَدةِ  اظمُ  .(.يمِْٙمٔم

٣ٌَمَدةِ  َوَأْٞمَقاعُ  ٣مِن: َواإلياَمِن، اإلؽْماَلِم، ْثُؾ َمِ  :هَب٣م اهللُ َأََمرَ  ايميتِل ايمِٔم ًَ  :َوَِمٛمْفُ  َواإلضْم

فَم٣مُء، صَم٣مُء، َواخَلْقُف، ايمدُّ ُؾ، َوايمري ٥ٌَُم، َوايمتيَقىمُّ نْم ٥ٌَُم، َوايمري ْه  َواخَلُْمَٝم٥ُم، َواخُلُُمقُع، َوايمري

زْمُح، وآؽْمتَِٕم٣مشَم٥ُم، وآؽْمتَِٔم٣مَذُة، وآؽْمتَِٔم٣مَٞم٥ُم، َواإلَٞم٣مزَم٥ُم، ـْ  َذيمَِؽ  َونَمغْمُ  َوايمٛميْذُر، َوايمذي  َِم

٣ٌَمَدةِ  َأْٞمَقاعِ  يمِٝمُؾ وَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم:سَمَٔم٣ملم هللِيِ ىُمٙمُّٜم٣م:هَب٣م اهلل َأََمرَ  ايميتِل ايْمِٔم ٣مصِمَد ، َوايمدي ًَ َوَأني اظمَْ

َف َِمٛمَْٜم٣م ؾَمْٝمًئ٣م يمَِٕمغْمِ اهللِ هَمُٜمَق َُممْمِ هللِيِ هَماَل سَمْدفُمقا ََمَع اهلليِ َأضَمًدا ـْ َسَ ٌك هَمَٚم

يمِٝمُؾ وَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم: اَم ىَم٣مهمٌِر، َوايمدي َٓ زُمْرَه٣مَن يَمُف زمِِف هَم١مِٞمي ٣م آطَمَر  ـْ َيْدُع ََمَع اهلليِ إهَِلً َوََم

َٓ ُيْٖمٙمُِح ايْمَ٘م٣مهمُِرونَ  ُف  ِف إِٞمي ٣مزُمُف فِمٛمَْد َرزمر ًَ  ضِم

يمِٝمُؾ وَمقْ  َووَمـ٣مَل يُمـُف سَمَٔمـ٣ملَم: َوايمـدي

ٌَـ٣مَديِت ؽَمـَٝمْدطُمُٙمقَن صَمَٜمـٛميَؿ  ـْ فِم وَن فَم َتْ٘مػِمُ ًْ ـَ َي ُ٘مُؿ اْدفُمقيِن َأؽْمَتِج٤ْم يَمُ٘مْؿ إِني ايميِذي َرزمُّ

ـَ      (4.)َداطِمِري

                                                 



  

 

 

 1جملد  – األمة سلف وفهه والسنة تابالك ضوء الست يف الصفات

432 

 َ٣مهُمقُهْؿ َوطَم٣مهُمقِن إِْن ىُمٛمُْتْؿ َُم٠ْمَِمٛمكِم    (1.)هَماَل خَتَ

 ـِف هَمْٙمَٝمْٔمَٚمـْؾ فَمَٚمـاًل ـْ ىَمـ٣مَن َيْرصُمـقا يمَِٗمـ٣مَء َرزمر هَمَٚم

ِف َأضَمًدا ٣ٌَمَدِة َرزمر ْك زمِِٔم َٓ ُيمْمِ ٣م َو  (0.)َص٣محِلً

 َُٙمـقا إِْن ىُمٛمْـُتْؿ َُمـ٠ْمَِمٛمكِم  (.3){َوفَمـعَم اهلليِ هَمَتَقىمي

 ْـ ٌُفَوََم ًْ ْؾ فَمعَم اهلليِ هَمُٜمَق ضَم  (4.)َيَتَقىمي

ـ٣مِرفُمقَن دِم وَمْقيُمُف سَمَٔمـ٣ملَم:  ًَ ُـْؿ ىَمـ٣مُٞمقا ُي إهِني

٣ًٌم َوىَم٣مُٞمقا يَمٛم٣َم طَم٣مؾِمِٔمكمَ  ٣ًٌم َوَرَه اِت َوَيْدفُمقَٞمٛم٣َم َرنَم غْمَ  (5.)اخْلَ

َُمْقُهْؿ َواطْمَُمْقيِن وَمْقيُمُف سمٔم٣ملم:      (6.)هَماَل خَتْ

ُ٘مْؿ َوَأؽْمٙمُِٚمقا يَمفُ وَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم:  ٌُقا إلَِم َرزمر  (7.)َوَأٞمِٝم

َتِٔمكمُ وَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم:  ًْ ٣مَك َٞم ٌُُد َوإِيي ٣مَك َٞمْٔم ودم احلـدي٧م:  (8.)إِيي

ـْ زم٣ِمهللِ» شإذا اؽْمَتَٔمٛم٦َْم هَم٣مؽْمَتِٔم

   (1.)ََمٙمِِؽ ايمٛمي٣مسِ  -وُمْؾ َأفُمقُذ زمَِربر ايمٛمي٣مِس وَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم: 
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ُ٘مْؿ هَم٣مؽْمَتَج٣مَب يَمُ٘مؿْ وَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم:  َتِٕمٝمُثقَن َرزمي ًْ    (1.) إِْذ سَم

ـ٘مِل َوحَمَْٝمـ٣مَي َومَمَـ٣ميِت هللِيِ َربر ومقيمـف سمٔمـ٣ملم:  ًُ وُمـْؾ إِني َصـاَليِت َوُٞم

ـٙمِِٚمكمَ  *ايْمَٔم٣مظمَكَِم  ًْ ُل اظمُْ يَؽ يَمُف َوزمَِذيمَِؽ ُأَِمـْرُت َوَأَٞمـ٣م َأوي ـٛمي٥ِم:   (0.)َٓ َذِ ًُ ـَ ايم َوَِمـ

ـْ َذزَمَح يمَِٕمغْمِ اهللِ» ـَ اهللُ ََم يمَٔم

ُه { يُمــُف سَمَٔمــ٣ملَم وَمقْ  ــ٣مهُمقَن َيْقًَمــ٣م ىَمــ٣مَن َذُّ ُيقهُمــقَن زم٣ِميمٛميــْذِر َوخَيَ

َتْمغًِما ًْ َُم

ـِ  ََمْٔمِرهَم٥مُ انثَّاِوي اأَلْصُم ـالمُ : زم٣مَِٕديميـ٥ِم َوُهـقَ  اإلؽْماَلمِ  ِدي ًْ
 زم٣ميمتيْقضِمٝمـِد، هللِِّ آؽْمتِ

اَءةُ  زم٣ميمْمي٣مفَمـ٥ِم، يَمفُ  وآٞمٗمٝم٣مدُ  ـَ  واخُلُٙمـقُص  َوايمـػَمَ ـكِ  َِمـ ْ  شَمـالُث  . َوُهـقَ . َوَأْهٙمِـفِ  ايمممر

٣منُ  َوآياَمُن، اإلؽْماَلُم،: ََمَراسم٤َم  ًَ  . َواإلضْم

٥ٌَمٍ  َوىُمؾُّ  ٣م ََمْرسَم ٥ٌم، اإِلؽْماَلمِ  هَمَٟمْرىَم٣منُ  َأْرىَم٣مٌن: هَلَ ًَ يمِٝمُؾ  مَخْ ـَ  َوايمدي ـٛمي٥مِ  َِمـ ًُّ ـِ  ضَمـِدي٧ُم  ايم  ازْمـ

 اإلؽْمـاَلمُ  زُمٛمِـل: )) وؽَمٙميَؿ: فَمَٙمٝمفِ  اهللُ َصعمي  هللِا َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمٛمُْٜماَم  اهلليُ َريِضَ  فُمَٚمرَ 

داً  َوَأني  اهللُ إٓي  إيِمفَ  َٓ  َأنْ  ؾَمَٜم٣مَدةِ  مَخٍْس: فَمعم ـاَلِة، َوإوَمـ٣ممِ  اهللِ، َرؽُمقُل  حُمَٚمي  َوإيَتـ٣مءِ  ايمِمي

ىَم٣مِة، ٌَْٝم٦ِم  َوضَم٨م َرََمَّم٣مَن، َوَصْقمِ  ايمزي  ((.ايم

ٓي ُهَق َواظماََْلئَِ٘م٥ُم َوُأويُمق ايْمِٔمْٙمـِؿ َٔم٣ملَم: وَمْقيُمُف سمَ  َٓ إيَِمَف إِ ُف  ؾَمِٜمَد اهلليُ َأٞمي

٘مِٝمؿُ  ٓي ُهَق ايْمَٔمِزيُز احْلَ َٓ إيَِمَف إِ ِط  ًْ ، وَمٔمٛم٣مه٣م ٓ َمٔمٌقد زمحـؼ إٓ اهلل  (1 )وَم٣مئِاًم زم٣ِميْمِٗم
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ـْ ُدوِن اهللِإوضمده، و )ٓ  ٌَُد َِم ٣ٌَمَدَة هللِ َوضْمـَدُه يمف( َٞم٣مهمًِٝم٣م مَجِٝمَع ََم٣م ُئْم ، )إِٓ اهللُ( َُمْثًٌِت٣م ايْمِٔم

ُحَٜم٣م  غُمَه٣م ايميِذي ُيَقور ًِ يٌؽ دِم َُمْٙم٘مِِف. َوسَمْٖم ُف يَمْٝمَس يَمُف َذِ ٣ٌَمَدسمِِف ىَماَم َأٞمي يَؽ يَمُف دِم فِم ٓ َذِ

ـيوَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم:  ٛمِـل زَمـَراٌء مِم زَمِٝمِف َووَمْقَِمـِف إِٞمي ِٕ ٌُـُدوَن َوإِْذ وَم٣مَل إزِْمَراِهٝمُؿ  ٓي ايميـِذي  *٣م سَمْٔم إِ

ـِ  ُف ؽَمَٝمْٜمِدي ُٜمـْؿ َيْرصِمُٔمـقنَ  *هَمَْمَريِن هَم١مِٞمي ،  (1)َوصَمَٔمَٙمَٜمـ٣م ىَمٙمَِٚمـ٥ًم زَم٣موِمَٝمـ٥ًم دِم فَمِٗمٌِـِف يَمَٔمٙمي

ٓي ٞمَ  ووَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم:  ٌُـَد وُمْؾ َي٣م َأْهَؾ ايْم٘مَِت٣مِب سَمَٔم٣ميَمْقا إلَِم ىَمٙمَِٚم٥ٍم ؽَمَقاٍء زَمْٝمٛمَٛمَـ٣م َوزَمْٝمـٛمَُ٘مْؿ َأ ْٔم

ـْ ُدوِن اهلليِ هَمـ١مِْن سَمَقيميـْقا  َٓ َيتيِخَذ زَمْٔمُّمٛم٣َم زَمْٔمًّمـ٣م َأْرزَم٣مزًمـ٣م َِمـ َك زمِِف ؾَمْٝمًئ٣م َو َٓ ُٞممْمِ ٓي اهلليَ َو إِ

ٙمُِٚمقنَ  ًْ ٣م َُم    (0.)هَمُٗمقيُمقا اؾْمَٜمُدوا زمَِٟمٞمي

ـْ يَمَٗمـوَمْقيُمُف سَمَٔمـ٣ملَم:  ْد صَمـ٣مَءىُمْؿ َرؽُمـقٌل َِمـ

ُ٘مْؿ فَمِزيٌز فَمَٙمْٝمِف ََم٣م فَمٛمِتُّْؿ ضَمِريٌص فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ زم٣ِمظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َرُءوٌف َرضِمٝمؿٌ  ًِ (.3){َأْٞمُٖم

 ، ؿَم٣مفَمُتُف همِٝماَم َأََمَر، َوسَمِْمـِديُٗمُف همِـٝماَم َأطْمـػَمَ

عَ  واصْمتِٛم٣َمُب ََم٣م فمٛمف ٌََد اهللُ إِٓ زماَِم َذَ هنك وزصمر، وأن ٓ ُئْم

ٓي وَمْقيُمـُف سَمَٔمـ٣ملَم:  َوََمـ٣م ُأَِمـُروا إِ

ىَمـ٣مَة وَ  اَلَة َوُي٠ْمسُمقا ايمزي ـَ ضُمٛمََٖم٣مَء َوُيِٗمٝمُٚمقا ايمِمي ي ٌُُدوا اهلليَ خُمْٙمِِِمكَم يَمُف ايمدر ـُ يمَِٝمْٔم َذيمِـَؽ ِديـ

  (4.)ايْمَٗمٝمرَٚم٥مِ 
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َٝم٣مُم ىَمـاَم ىُمتِـ٤َم وَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم:  ـَ آََمٛمُقا ىُمت٤َِم فَمَٙمْٝمُ٘مُؿ ايمِمر ٣م ايميِذي َ َي٣م َأهيُّ

ُ٘مْؿ سَمتيُٗمقنَ  ٌْٙمُِ٘مْؿ يَمَٔمٙمي ـْ وَم ـَ َِم  (1.)فَمعَم ايميِذي

ـِ اؽْمـَتَْم٣مَع إيَِمْٝمـِف ؽَمـٌِٝماًل َوهللِيِ وَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم:  ٌَْٝم٦ِم ََم فَمعَم ايمٛمي٣مِس ضِم٨مُّ ايْم

ـِ ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  ـْ ىَمَٖمَر هَم١مِني اهلليَ نَمٛمِلٌّ فَم    (0.)َوََم

٥ًٌَم. هَمَٟمفْمالَه٣م وَمْقُل ٓ ايمف إِٓ اهللُ  ٌُْٔمقَن ؾُمْٔم َوُهَق زمِّْمٌع َوؽَم

ـْ اإليامن.َوَأْدَٞم٣مَه٣م إِ  ٥ٌٌَم َِم َٝم٣مُء ؾُمْٔم ـِ ايمْميِريِؼ َواحْلَ  ََم٣مؿَم٥ُم إََذى فَم

ِه  ـَ زم٣ِمهللِ َوََمالئَِ٘متِِف َوىُمُتٌِِف َوُرؽُمٙمِِف َوايْمَٝمْقِم أطمر وزم٣ميمٗمدر طَمـغْمِ وأرىم٣مٞمف ؽمت٥م: َأْن سُم٠ْمَِم

ِه.  َوَذر

َت٥مِ  ًر يمِٝمُؾ فَمعَم َهِذِه إَْرىَم٣مِن ايم ايْمـػِمي َأْن سُمَقيمُّـقا ُوصُمـقَهُ٘مْؿ يَمـْٝمَس  ومقيمف سمٔم٣ملم:  :َوايمدي

طِمـِر َواظماََْلئَِ٘مـ٥ِم َوايْم٘مَِتـ٣مِب  ْٔ ـَ زم٣ِمهلليِ َوايْمَٝمْقِم ا ـْ آََم ـي ايْمػِمي ََم
ِق َواظمَْْٕمِرِب َويَم٘مِ ٌََؾ اظمَْمْمِ وِم

  (3.)َوايمٛميٌِٝمركمَ 

ٍء طَمَٙمْٗمٛم٣َمُه زمَِٗمَدرٍ  وَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم:  ٣م ىُمؾي َرْ    (4.)إِٞمي

ـْ  وهق أن سمٔمٌد اهلل ىمٟمٞمؽ سمراه هم١من مل سَمُ٘م

يمِٝمُؾ وَمْقيُمـُف سَمَٔمـ٣ملَم:  ـُف َيـَراَك، َوايمـدي ـَ ُهـْؿ سَمَراُه هَم١مِٞمي َٗمـْقا َوايميـِذي ـَ اسمي إِني اهلليَ ََمـَع ايميـِذي

ٛمُقنَ 
ًِ

  (5.)حُمْ
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ْؾ فمَ ووَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم:      ضِمٝمِؿ َوسَمَقىمي ٌََؽ  *ايميِذي َيَراَك ضِمكَم سَمُٗمقُم  *عَم ايْمَٔمِزيِز ايمري َوسَمَٗمٙمُّ

ـَ  ٣مصِمِدي ًي ِٚمٝمُع ايْمَٔمٙمِٝمؿُ  *دِم ايم ًي ُف ُهَق ايم   (1.) إِٞمي

ـْ فَمَٚمٍؾ ووَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم:  َٓ سَمْٔمَٚمُٙمقَن َِم ـْ وُمْرآٍن َو َوََم٣م سَمُ٘مقُن دِم ؾَمْٟمٍن َوََم٣م سَمْتُٙمق َِمٛمُْف َِم

ٓي     (0.)ىُمٛمي٣م فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ؾُمُٜمقًدا إِْذ سُمِٖمٝمُّمقَن همِٝمفِ  إِ

ْمي٣مِب َريِضَ اهللُ فَمٛمْـُف  ـِ اخْلَ ـْ فُمَٚمَر زم يَؾ اظمَُْْمُٜمقُر فَم ٛمي٥ِم : ضَمِدي٧ُم صِمػْمِ ًُّ ـَ ايم يمِٝمُؾ َِم َوايمدي

ايمثرَٝمـ٣مِب  إِْذ ؿَمَٙمَع فَمَٙمْٝمٛم٣َم َرصُمـٌؾ ؾَمـِديُد زَمَٝمـ٣مضِ  وَم٣مَل زمٝمٛمام ٞمحـ صُمُٙمقٌس فِمٛمَْد ايمٛميٌِلر »

َٖمِر َوٓ َئْمِرهُمُف َِمٛمي٣م َأضَمـٌد هَمَجَٙمـَس إلَِم ايمٛميٌِـلر  ًي ْٔمِر ٓ ُيَرى فَمَٙمْٝمِف َأشَمُر ايم ؾَمِديُد ؽَمَقاِد ايمُمي

  ِـ يِن فَمـ ُد َأطْمـػِمْ ْٝمِف فَمعَم هَمِخَذْيِف َووَم٣مَل: َي٣م حُمَٚمي ٌََتْٝمِف َوَوَوَع ىَمٖمي ٌََتْٝمِف إلَِم ُرىْم هَمَٟمؽْمٛمََد ُرىْم

َرؽُمــقُل اهللِ، َوسُمِٗمــٝمَؿ  الِم هَمَٗمــ٣مَل: َأْن سَمُْمــَٜمَد َأْن ٓ ايمــف إِٓ اهللُ. َوَأني حمٚمــدا اإِلؽْمــ

ٌَْٝم٦َم إِْن اؽْمَتَْمْٔم٦َم إيَِمْٝمِف ؽَمـٌِٝمال وَمـ٣مَل:  ىَم٣مَة َوسَمُِمقَم َرََمَّم٣مَن َوحَت٨ُمي ايْم الَة َوسُم٠ْميِتَ ايمزي ايمِمي

وُمفُ  َٟميُمُف َوُيَِمدر ًْ ٌْٛم٣َم يَمُف َي ـَ زمِـ٣مهللِ  َصَدوْم٦َم هَمَٔمِج ـِ اإِلياَمِن وَمـ٣مَل: َأْن سُمـ٠ْمَِم يِن فَم وَم٣مَل: َأطْمػِمْ

ـِ  يِن فَمـ وَمالئ٘متف وىمتٌف ورؽمٙمف وايمٝمقم أطمر وزم٣ميمٗمـدر طمـغمه وذه وَمـ٣مَل: َأطْمـػِمْ

يِن  ُف َيـَراَك وَمـ٣مَل: َأطْمـػِمْ ٌَُد اهلل ىمٟمٞمؽ سمراه هم١من مل سم٘مـ سمراه هَم١مِٞمي ٣مِن؟ وَم٣مَل: َأْن سَمْٔم ًَ اإِلضْم

٣مفمَ  ًي ـِ ايم ـ٣م فَم ـْ َأََم٣مَراهِتَ ٣مئِِؾ. وَم٣مَل: أطمػمين فَم ًي ـَ ايم ٠ُموُل فَمٛمَْٜم٣م زمَِٟمفْمَٙمَؿ َِم ًْ ٥ِم؟ وَم٣مَل: ََم٣م اظمَْ

ـ٣مِء َيَتَْمـ٣مَويُمقَن دِم  َٖم٣مَة ايْمُٔمَراَة ايْمَٔم٣ميَم٥َم ِرفَمـ٣مَء ايمُمي َتَٜم٣م َوَأْن سَمَرى احْلُ وَم٣مَل: َأْن سَمٙمَِد إَََم٥ُم َرزمي

ٌُٛمَْٝم٣مِن وَم٣مَل: هَمَٚم٢َم هَمَٙمٌِْثٛمَ  ـ٣مئِِؾ؟ وُمْٙمٛمَـ٣م: اهللُ ايْم ًي ـِ ايم ٣م ََمٙمِٝمي٣م هَمَٗمـ٣مَل: َيـ٣م فُمَٚمـُر َأسَمـْدُروَن ََمـ

ُٚمُ٘مْؿ َأَْمَر ِديٛمُِ٘مؿ يُؾ َأسَم٣مىُمْؿ ُئَمٙمر   . رواه َمًٙمؿ شَوَرؽُمقيُمُف َأفْمَٙمُؿ، وَم٣مَل: َهَذا صِمػْمِ
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ٍد  :إَْصُؾ ايمثي٣ميم٧ُِم  ٌْ  :ََمْٔمِرهَم٥ُم َٞمٌِٝمرُ٘مْؿ حُمَٚمي ـُ فَم ُد زْم ـِ َوُهَق حُمَٚمي ٌِْد اظمُْْميٙم٤ِِم زْم ـِ فَم ِد اهللِ زْم

ـِ  ٥ِم إؽِْمـاَمفِمٝمَؾ زْمـ يي ـْ ُذرر ـَ ايْمَٔمَرِب، َوايْمَٔمَرُب َِم ـْ وُمَرْيٍش، َووُمَرْيٌش َِم َه٣مؾِمٍؿ، َوَه٣مؾِمٌؿ َِم

الِم. ًي الِة َوايم ٙمِٝمِؾ فَمَٙمْٝمِف َوفَمعَم َٞمٌِٝمرٛم٣َم َأهْمَّمُؾ ايمِمي  إزِْمَراِهٝمَؿ اخْلَ

ـَ ايمُِٔمُٚمرِ      ِة َوشَمـالٌث وفمممـون  َويَمُف َِم ٌُـقي ٌْـَؾ ايمٛمُّ شَمالٌث َوؽِمتُّقَن ؽَمٛم٥ًَم َِمٛمَْٜم٣م َأْرزَمُٔمقَن وَم

ـِك  ْ ـِ ايمممر ٥ُم زَمَٔمَثُف اهللُ زم٣ِميمٛمرـَذاَرِة فَمـ ٞمٌٝم٣م رؽمقٓ. ٞمٌئ زم٣مومرأ. وأرؽمؾ زم٣مظمدشمر. َوزَمَٙمُدُه ََم٘مي

يمِٝمُؾ وَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم:  ٣م ويدفمق إلَِم ايمتيْقضِمٝمِد، َوايمدي َ ُر  َي٣م َأهيُّ شمر َوَرزميـَؽ  *وُمـْؿ هَمَٟمْٞمـِذْر  *اظمُْدي

 ْ ْر  *هَمَ٘مػمر صْمَز هَم٣مْهُجْر  *َوشمَِٝم٣مزَمَؽ هَمَْمٜمر َتْ٘مثُِر  *َوايمرُّ ًْ ـْ سَم َٓ مَتْٛمُ   (1.)َويمَِرزمرَؽ هَم٣مْصػِمْ  *َو

َ َصٙمقاُت اهللِ َوؽَمالَُمُف فَمَٙمْٝمِف َوِديٛمُُف زَم٣مٍق، َوَهَذا ِديٛمُـُف، ٓ طَمـغْمَ      ـ٥َم  َوسُمُقدمر إِٓ َدلي إَُمي

ٌُّـُف اهللُ 
٣م فَمَٙمْٝمِف ايمتيْقضِمٝمُد َومَجِٝمـُع ََمـ٣م حُيِ غْمُ ايميِذي َدهليَ َرَه٣م َِمٛمُْف، َواخْلَ فَمَٙمْٝمِف َوٓ َذي إِٓ ضَمذي

ُك َومَجِٝمُع ََم٣م َيْ٘مـَرُه اهللُ َوَيْٟمزَمـ٣مُه، زَمَٔمَثـفُ  ْ َرَه٣م َِمٛمُْف ايمممر ُ ايميِذي ضَمذي اهلل دم  َوَيْرَو٣مُه، َوايمممي

ـر َواإِلْٞمـِس. ـ َض ؿَم٣مفَمَتُف فَمعَم مَجِٝمِع ايمثيَٗمَٙمـكْمِ اجْلِ ٥ًم، َواهْمؼَمَ يمِٝمُؾ وَمْقيُمـفُ  ايمٛمي٣مِس ىَم٣مهمي  َوايمـدي

٣َم ايمٛمي٣مُس إيِنر َرؽُمقُل اهلليِ إيَِمْٝمُ٘مْؿ مَجِٝمًٔم٣م سَمَٔم٣ملَم:  ،  (0)وُمْؾ َي٣م َأهيُّ ـَ ي َؾ اهللُ زمِِف ايمدر ، َوىَمٚمي

يمِٝمُؾ وَمقْ  ايْمَٝمـْقَم َأىْمَٚمْٙمـ٦ُم يَمُ٘مـْؿ ِديـٛمَُ٘مْؿ َوَأمْتَْٚمـ٦ُم فَمَٙمـْٝمُ٘مْؿ ٞمِْٔمَٚمتِـل   يُمـُف سَمَٔمـ٣ملَم:َوايمدي

ؽْماَلَم ِديٛم٣ًم َؽ ََمٝمر٦ٌم  وَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم:  َوَرِوٝم٦ُم يَمُ٘مُؿ اإْلِ إِٞمي

ُْؿ ََمٝمرُتقَن  ُ٘مْؿ َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣م -َوإهِني َتِِمُٚمقنَ شُمؿي إِٞمي ُ٘مْؿ خَتْ  (0.)ََم٥ِم فِمٛمَْد َرزمر
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يمِٝمُؾ وَمْقيُمـُف سَمَٔمـ٣ملَم:  ٌَْٔمُثـقَن، َوايمـدي َِمٛمَْٜمـ٣م طَمَٙمْٗمٛمَـ٣مىُمْؿ َوهمِٝمَٜمـ٣م َوايمٛمي٣مُس إَِذا ََم٣مسُمقْا ُي

ـَ  ، ووَمْقيُمـُف سَمَٔمـ٣ملَم:  (1)ُٞمِٔمٝمُدىُمْؿ َوَِمٛمَْٜم٣م ُٞمْخِرصُمُ٘مْؿ سَم٣مَرًة ُأطْمـَرى ٌَـَتُ٘مْؿ َِمـ َواهلليُ َأْٞم

٣ٌَمسًم٣م  َْرِض َٞم ْٕ   (0.) شُمؿي ُئِمٝمُدىُمْؿ همِٝمَٜم٣م َوخُيِْرصُمُ٘مْؿ إطِْمَراصًم٣م *ا

يمِٝمُؾ وَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم:  َوهللِيِ ََم٣م َوايمدي

ـَ َأؽَمـ َْرِض يمَِٝمْجـِزَي ايميـِذي ْٕ اَمَواِت َوََم٣م دِم ا ًي ـَ دِم ايم ٣مُءوا زمِـاَم فَمِٚمُٙمـقا َوجَيْـِزَي ايميـِذي

ٛمَك ًْ ٛمُقا زم٣ِمحْلُ ًَ يمِٝمُؾ وَمْقيُمُف سَمَٔمـ٣ملَم:  (3)َأضْم ٌَْٔم٧ِم ىَمَٖمَر، َوايمدي َب زم٣ِميْم ـْ ىَمذي َزفَمـَؿ ، َوََم

ٌي٠ُمني زماَِم فَمِٚمْٙمتُ  ـي شُمؿي يَمُتٛمَ ٌَْٔمُث ٌَْٔمُثقا وُمْؾ زَمعَم َوَريبر يَمُت ـْ ُي ـَ ىَمَٖمُروا َأْن يَم ْؿ َوَذيمَِؽ فَمعَم اهلليِ ايميِذي

غمٌ  ًِ يمِٝمُؾ وَمْقيُمـُف سَمَٔمـ٣ملَم:   (4)َي ، َوايمـدي ـَ ـَ َوَُمٛمِْذِري ي ِ ٌَممر ؽُمِؾ َُم ، َوَأْرؽَمَؾ اهللُ مَجِٝمَع ايمرُّ

 ِؽُمـؾ ـ٥ٌم زَمْٔمـَد ايمرُّ ـَ يمَِئالي َيُ٘مقَن يمِٙمٛمي٣مِس فَمعَم اهلليِ ضُمجي ـَ َوَُمٛمِْذِري ي ِ ٌَممر ،  (5)ُرؽُماًل َُم

ؿْ  ٌد  َوأيوهُلُ الُم َوآطِمُرُهْؿ حُمَٚمي ًي يمِٝمُؾ فَمـعَم َأني  ُٞمقٌح فَمَٙمْٝمِف ايم َوُهَق طَم٣مسَمُؿ ايمٛميٌِٝمركَم، َوايمـدي

ْؿ ُٞمقٌح وَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم:  هَلُ ـْ زَمْٔمـِدهِ َأوي ٣م َأْوضَمْٝمٛم٣َم إيَِمْٝمَؽ ىَماَم َأْوضَمْٝمٛم٣َم إلَِم ُٞمقٍح َوايمٛميٌِٝمركَم َِمـ  إِٞمي

٣ٌَمَدِة اهللِ َوضْمَدُه وىمؾ أَم٥م زمٔم٧م اهلل إ،(1) يمٝمٜمؿ رؽمقٓ َمـ ٞمقح إلم حمٚمد َيْٟمَُمُرُهْؿ زمِِٔم

يمِٝمُؾ وَمْقيُمـُف سَمَٔمـ٣ملَم:  ٣ٌَمَدِة ايمْمي٣منُمقِت، َوايمدي ـْ فِم ـ٥ٍم َوَيٛمَْٜم٣مُهْؿ فَم َويَمَٗمـْد زَمَٔمْثٛمَـ٣م دِم ىُمـؾر ُأَمي
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ٌُـقا
ٌُـُدوا اهلليَ َواصْمَتٛمِ ًٓ َأِن ُافْم َض اهللُ فَمـعَم  (1)َرؽُمق ٌَـ٣مِد ايْمُ٘مْٖمـَر ، َواهْمـؼَمَ مَجِٝمـِع ايْمِٔم

 زم٣ِميمْمي٣منُمقِت َواإِلياَمَن زم٣ِمهللِ.

ُه  ٌْـُد ضَمـدي ٣مَوَز زمِِف ايْمَٔم ََمْٔمٛمَك ايمْمي٣منُمقِت ََم٣م جَتَ

ٌُقٍع َأْو َُمَْم٣مٍع، َوايمْميَقانِمٝم٦ُم ىَمثغُِموَن. َوُرُؤوؽُمـٜمُ  ٌُقٍد َأْو ََمْت ـْ ََمْٔم ـ٥ٌم، إزِْمٙمِـٝمُس َِم ًَ ْؿ مَخْ

فَمك ؾَمْٝمًئ٣م  يَمَٔمٛمَفُ  ـْ ادي ِف، َوََم ًِ ٣ٌَمَدِة َٞمْٖم ـْ َدفَم٣م ايمٛمي٣مَس إلَِم فِم ـْ فُمٌَِد َوُهَق َراٍض، َوََم اهللُ، َوََم

يمِٝمُؾ وَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم:  ـْ ضَمَ٘مَؿ زمَِٕمغْمِ ََم٣م َأْٞمَزَل اهللُ، َوايمدي ـْ فِمْٙمِؿ ايْمَٕمْٝم٤ِم، َوََم َٓ إىِْمـَراَه دِم  َِم

ـَؽ  ًَ ـْ زم٣ِمهلليِ هَمَٗمِد اؽْمَتْٚم ـْ َيْ٘مُٖمْر زم٣ِميمْمي٣منُمقِت َوُي٠ْمَِم ـَ ايْمَٕملر هَمَٚم ؾْمُد َِم َ ايمرُّ ٌَكمي ـِ وَمْد سَم ي ايمدر

٣م َواهلليُ ؽَمِٚمٝمٌع فَمٙمِٝمؿٌ  َٓ اْٞمِٖمَِم٣مَم هَلَ      (0.)زم٣ِميْمُٔمْرَوِة ايْمُقشْمَٗمك 

َرْأُس إََْمـِر اإِلؽْمـالِم  : »

َٜم٣مُد دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللِ الُة َوِذْرَوُة ؽَمٛم٣َمَِمِف اجْلِ َواهللُ أفمٙمؿش َوفَمُٚمقُدُه ايمِمي

هٛم٣مك َمراضمؾ زمٔمد اظمـقت، رمحهه اهلل  قاٍ ايصٝخ حمُد عُس ايباملبٛزٟٚ 

 دما سمٗمـقل فمـ شمالشم٥م أؽمئٙم٥م: َمـ رزمؽ ؟ وَم٣م ديٛمؽ ؟ وَمـ٣مذ ايمٔمٌد وذم ايمػمزخ يًٟمل

ومػمه، ويًٟميمقٞمف هم١مذا أصمـ٣مب همتحـقا  دماظمالئ٘م٥م  ٝمفسمٟمسمو .ايمرصمؾ ايمذى زمٔم٧م همٝم٘مؿ ؟

يـرى همٔمٛمـدَم٣م ايمِم٣ٌمح وذم اظم٣ًمء،  دمايمٝمقم  دميمف ؿم٣موم٥م َمـ اجلٛم٥م، ويقومٓمقٞمف َمرسمكم 

هَمُتَٔم٣مُد ُروضُمـُف دِم ىمام صم٣مء دم احلدي٧م: ... َمٗمٔمده َمـ اجلٛم٥م، همٝمٗمقل رب أومؿ ايم٣ًمفم٥م
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ِدِه ، َوَيْٟمسمِ  ًَ ـْ َرزمُّـَؽ ؟ هَمَٝمُٗمـقُل : َريبر اهلليُ ، صَم ِن يَمـُف : ََمـ َٓ ٣مٞمِِف ، هَمَٝمُٗمق ًَ
ٝمِف ََمَٙمَ٘م٣مِن هَمُٝمْجٙمِ

صُمُؾ ايميـِذي  ِن يَمُف : ََم٣م َهَذا ايمري َٓ ؽْماَلُم ، هَمَٝمُٗمق ِن يَمُف : ََم٣م ِديٛمَُؽ ؟ هَمَٝمُٗمقُل ِديٛمِل اإْلِ َٓ هَمَٝمُٗمق

ِن : ََم٣م فَمَٚمُٙمـَؽ زُمِٔم٧َم همِٝمُ٘مْؿ ؟ هَمَٝمُٗمقُل : ُهَق َرؽُمقُل اهلليِ َٓ َؿ ، هَمَٝمُٗمق  َصعمي اهلليُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمي

ـاَمِء َأْن  ًي ـَ ايم وْم٦ُم زمِِف ، هَمُٝمٛم٣َمِدي َُمٛمَـ٣مٍد َِمـ ؟ هَمَٝمُٗمقُل : وَمَرْأُت ىمَِت٣مَب اهلليِ َوآََمٛم٦ُْم زمِِف َوَصدي

ٛمي  ـَ اجْلَ قُه َِم ًُ ٛمي٥ِم ، َوَأيْمٌِ ـَ اجْلَ ٌِْدي ، هَمَٟمهْمِرؾُمقُه َِم ٛمي٥ِم ، َصَدَق فَم ٥ِم ، َواهْمَتُحقا يَمُف زَم٣مزًم٣م إلَم اجْلَ

ـُ  ـ ًَ ـِه ، َوَيْٟمسمِٝمـِف َرصُمـٌؾ ضَم ِه ََمـدي زَمٌَمِ ُح يَمُف دِم وَمػْمِ ًَ ـْ ؿمِٝمٌَِٜم٣م َوَرْوضِمَٜم٣م ، َوُيْٖم هَمَٝمْٟمسمِٝمِف َِم

َك َهـَذا َيقْ  يِح هَمَٝمُٗمقُل : َأزْممِمْ زم٣ِميميِذي َيُنُّ ـُ ايمثرَٝم٣مِب ؿَمٝمر٤ُم ايمرر ًَ َُمـَؽ ايميـِذي ايْمَقصْمِف ضَم

غْمِ هَمَٝمُٗمـقُل : َأَٞمـ٣م  ـْ َأْٞم٦َم ؟ هَمَقصْمُٜمَؽ ايْمَقصْمُف ايميِذي جَيِلُء زم٣ِمخْلَ ىُمٛم٦َْم سُمقفَمُد هَمَٝمُٗمقُل : َوََم

ـ٣مفَم٥َم ضَمتيـك َأْرصِمـَع إلَم َأْهـقِم  ًي ـ٣مفَم٥َم َأوِمـِؿ ايم ًي ٣ميمُِح ، هَمَٝمُٗمقُل : َربر َأوِمِؿ ايم فَمَٚمُٙمَؽ ايمِمي

  َوََم٣مرِم 

 .أن سمٔمٙمؿ َمـ رزمؽ ؟ َم٣م أَمرك زمف وهن٣مك فمٛمف ؟ آفمتٗم٣مدؽ ىم٣من َمـ مت٣مم ويمذيم
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 الىفاق 

 ( أسبابه وعالجه  )

ايمِمح٣مزم٥م ايم٘مرام روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ أمجٔمكم حتِمٙمقا فمعم اإليـامن، وزمًـ٤ٌم 

 اإليامن ص٣مر ديٛمٜمؿ ومقي٣ًم صمدًا، وزم٤ًٌم ومقة إيامهنؿ هم٣مهلل أفمْم٣مهؿ ايمٛمج٣مة . 

 104 فمٛمٜمؿ ىم٣مٞمقا أومؾ َمٛم٣م فمددًا وفُمـددا ، ىمـ٣من فمـددهؿ ايمِمح٣مزم٥م ريض اهلل

زمٝمقهتؿ صٕمغمة ؿمٔمـ٣مَمٜمؿ همٝمـف سمٗمُمـػ  ٦مأيمػ وٞمحـ أىمثر َمـ أيمػ َمٙمٝمقن ، وىم٣مٞم

ضمٝم٣مهتؿ زمًـٝمْم٥م ، وَمـع  ٦موىم٣مٞمقا يرىمٌقن اجلامل وايمٛمقق ، وىم٣مٞم ، وايمٙم٣ٌمس َمرومع

رى.. ـؿمقانمٝمـ٦م زَمـ٣مهنؿ ) ىمًـ مأفمْم٣مهؿ ايمٛمجـ٣مة وايمٔمـزة أَمـ٣م اهلل ذيمؽ ىمٙمف 

. ورؽمـتؿ.. ويزدصمـرد.. وأزمـق صمٜمـؾ .. وأزمـق هلـ٤م.. وهيـقد طمٝمـػم.. وومٝمٌم .

وٞمِم٣مرى سمٌقك .. وىمذيمؽ َمممىمل َم٘م٥م ايمذيـ ىم٣مٞمقا ييزمقن ايمِمـح٣مزم٥م ايم٘مـرام 

أفمْمـ٣مهؿ  ريض اهلل، ويم٘مـ ظم٣م حتِمٙمقا فمعم ومقة اإليـامن، وومـقة ايمـديـ، همـ٣مهلل 

 ايمٛمج٣مة أَم٣مم ؿمقانمٝم٦م زَم٣مهنؿ . 

، وٞمحـ ىمـذيمؽ َم٠مَمٛمـقن ويم٘مــ وٞمحـ دم زَم٣مٞمٛم٣م هذا أىمثر َمـ أيمػ َمٙمٝمقن

، ٞمحـ دم ايمذيم٥م واخل٣ًمرة، َمع أٞمٛم٣م ٞمرىم٤م ايمْمـ٣مئرات وايمًـٝم٣مرات ويم٣ٌمؽمـٛم٣م مجٝمٙمـ٥م

ىمؾ رء فمٛمدٞم٣م ىمثغم، ويم٘مـ ، وأَمقايمٛم٣م ىمثغمة، وؿمٔم٣مَمٛم٣م همٝمف رهم٣مهٝم٥م، وزمٝمقسمٛم٣م فم٣ميمٝم٥م 

 َمع هذا ٞمحـ ذم ايمذيم٥م واخل٣ًمرة . 
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َمع ىمثرة ؽم٤ٌم طم٣ًمرسمٛم٣م  همام ؽم٤ٌم ٞمج٣مضمٜمؿ َمع ومٙم٥م فمددهؿ وفُمددهؿ ؟ وَم٣م

 فمددٞم٣م وفُمدسمٛم٣م ؟

هم٣مٕفمداء يًتٜمزئقن زمٛم٣م ويٗمقيمـقن

 ويًٟميمقٞمٛم٣م هؾ هذه اظمقفمقدات يمٙمِمح٣مزم٥م همٗمط أم يم٘مؿ أيّم٣ًم ؟

 ه٘مذا يت٘مٙمٚمقن أَم٣مم ايمْمٙم٥ٌم دم اظمدارس ايمٔمٌمي٥م يمٝمٕمغموا هم٘مرهؿ وسمقصمٜمـ٣مهتؿ دم

ايمديـ إلم ايمٖم٘مر اظمٛم٣مدى واحلّم٣مرة ايمٕمرزمٝمـ٥م وجئمٙمـقن ايمُمـؽ دم ومٙمـقهبؿ .. همـ١مذا 

 أصمٌٛم٣م فمٙمٝمٜمؿ زم٣ميمٙم٣ًمن همٗمط همٜمذا ٓ ي٘مٖمك .

يمق أن ايمت٣مصمر َمقصمقد، ويمٝمس فمٛمـده زمّمـ٣مفم٥م، ويٗمـقل: أزمـك ؽمـامين سمـ٣مصمرًا، 

  .هم٘مٝمػ يرزمح ؟

ايمديـ، وفمٛمدٞم٣م صقرة  ىم٣من فمٛمدهؿ ضمٗمٝمٗم٥مأهنؿ : هم٣ميم٤ًٌم إول دم ٞمج٣مضمٜمؿ

 وص٣مضم٤م ضمٗمٝمٗم٥م ايمديـ َمثؾ إؽمد، وص٣مضم٤م ضمٗمٝمٗم٥م اظم٣مدة َمثؾ ايمٖمٟمرة.  ،ـايمدي

مجٝمع إٞمٌٝم٣مء فمٙمٝمٜمؿ ايمًالم وأسم٣ٌمفمٜمؿ، ىم٣من َمٔمٜمؿ ضمٗمٝمٗم٥م ايمديـ، ويمـذا صـ٣مر 

 أهؾ اظم٣مدة أَم٣مَمٜمؿ َمثؾ ايمٖمئران . 

 . هم٣ميمٛمٚمرود ص٣مر َمثؾ ايمٖمٟمرة، أَم٣مم ؽمٝمدٞم٣م إزمراهٝمؿ 

٣مم ؽمٝمدٞم٣م َمقؽمك وهـ٣مرون ووم٣مرون وهمرفمقن، وه٣مَم٣من، ص٣مروا َمثؾ ايمٖمئران أَم

 فمٙمٝمٜمام ايمًالم وزمٛمل إهائٝمؾ. 

وىمنى وومٝمٌم ويزدصمرد ورؽمتؿ وهيقد طمٝمـػم وٞمِمـ٣مرى سمٌـقك أصـٌحقا: 

ومـ٣مل سمٔمـ٣ملم ،وايمِمح٣مزم٥م ايم٘مرام ريض اهلل فمٛمٜمؿ أمجٔمكم  ايمٛمٌلَمثؾ ايمٖمئران أَم٣مم 



 

 

443 

 املقدمة/ التنهيد للدخول يف الصفات/ صفة اليقني باهلل تعاىل

 ـ٣مهُمقَن َأْن َيـ َتّْمـَٔمُٖمقَن دِم إرض خَتَ ًْ َتَخْميَٖمُ٘مُؿ ايمٛميـ٣مُس َواْذىُمُروا إِْذ أٞمتؿ وَمٙمِٝمٌؾ َُم

ُ٘مْؿ سَمُْمُ٘مُروَن   ٣ٌَمِت يَمَٔمٙمي ـَ ايمْميٝمر ِه َوَرَزوَمُ٘مْؿ َِم َدىُمْؿ زمِٛمٌَْمِ  . (1)هَمآَواىُمْؿ َوَأيي

وذم ايمزَمـ أيت، أصح٣مب اظم٣مدة، َمثؾ ايمدصم٣مل ويـٟمصمقج وَمـٟمصمقج يِمـغموا 

 َمثؾ ايمٖمئران أَم٣مم أصح٣مب أهؾ اإليامن . 

ة يمـٝمس َمٔمٜمـؿ ؾمـئ ، ويم٘مــ ي٘مقٞمـقا َمثـؾ َمع أن أهؾ اإليامن َمـ ٞم٣مضمٝم٥م اظم٣مد

ٕهنؿ َمٔمٜمؿ ديـ ضمٗمٝمٗمـل ، همت٘مـقن ٞمٌمـة اهلل  إؽمد ، ويٛمزل فمٙمٝمٜمؿ فمٝمًك 

  . َمٔمٜمؿ 

أن صالة َمقصمقدة .. زىم٣مة َمقصمـقدة.. ضمـ٨م َمقصمـقد .. صـقم َمقصمـقد .. 

 سمالوة ايمٗمرآن َمقصمقد .. ويم٘مـ إفمامل يمٝمس همٝمٜم٣م ايمروح . 

ة، ٓ َمـ ٞم٣مضمٝمـ٥م احلٗمٝمٗمـ٥م .. إؽمـد زَم٣مٞمٛم٣م هذا أؽمد َمـ ٞم٣مضمٝم٥م ايمِمقر دمٞمحـ 

اظمِمٛمقع َمـ ايمٗمرؿم٣مس ىمٌغم، ويم٘مـ صقرة، همتٟمسمك همٟمرة ضمٗمٝمٗمٝم٥م همٝمٜم٣م روح همتٟمىمـؾ 

 دمزمْمٛمف.. سمٟمىمؾ أٞمٖمف.. سمٟمىمؾ فمٝمٛمٝمف.. وهذا إؽمد يٗمقل : أٞم٣م أؽمد.. ٞمحـ ٞمجحٛمـ٣م 

ايمغمَمـقك.. ٞمحــ ُأؽمـد.. أٞمـتؿ  دمايمٗم٣مدؽمٝم٥م، ٞمحــ ٞمجحٛمـ٣م  دمزمدر، ٞمحـ ٞمجحٛم٣م 

ٖمٟمرة ختقهمف ظم٣مذا ؟ ٕٞمف صقرة وهك ضمٗمٝمٗم٥م.. همٟمهؾ اظم٣مدة فمٛمـدهؿ همئران.. ويم٘مـ ايم

ضمٗمٝمٗم٥م اظم٣مدة يمٝم٦ًم ايمِمقرة.. ومٛمٌٙم٥م ذري٥م.. ومٛمٌٙم٥م هٝمدروصمٝمٛمٝم٥م.. إؽمٙمح٥م يمٝمًـ٦م 

صقرة.. ايمٛمٖم٣مشم٣مت.. ايمْم٣مئرات واظمِمٛمقفم٣مت اجلديدة يمٝمس فمٛمدهؿ ايمِمـقرة زمـؾ 

فمعم ضمٗمٝمٗمـ٥م  احلٗمٝمٗم٥م.. ويم٘مـ اظمًٙمؿ فمٛمده صقرة ايمديـ ، وصقرة ايمديـ ٓ سمٕمٙم٤م
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 اظم٣مدة .. ويم٘مـ ضمٗمٝمٗم٥م ايمديـ هل ايمتل سمٕمٙم٤م فمعم ضمٗمٝمٗم٥م اظم٣مدة ىمام وم٣مل اهلل سمٔمـ٣ملم 

ـِف َويَمـْق ىَمـِرَه  ـِ ىُمٙمر ي ؼر يمُِٝمْٓمِٜمـَرُه فَمـعَم ايمـدر ـِ احْلَ َدى َوِدي ُهَق ايميِذي َأْرؽَمَؾ َرؽُمقيَمُف زم٣ِمهْلُ

ىُمقَن    (1 . )اظمُْمْمِ

أَم٣مم ايمْمريؼ احلٗمٝمٗمـل ايمـذي صمـ٣مء زمـف همجٚمٝمع ايمْمرق ايم٣ٌمؿمٙم٥م سم٘مقن َمٕمٙمقزم٥م، 

 .  ايمٛمٌل 

  : خل٣ًمرسمٛم٣م وٞمج٣مضمٜمؿهم٣ميم٤ًٌم إول :  

 أهنؿ ىم٣من فمٛمدهؿ ضمٗمٝمٗم٥م ايمديـ وٞمحـ فمٛمدٞم٣م صقرة ايمديـ. 

 :  خل٣ًمرسمٛم٣م وٞمج٣مضمٜمؿ  وايم٤ًٌم ايمث٣مين :

أن ايمِمح٣مزم٥م ايم٘مرام ريض اهلل فمٛمٜمؿ، ىم٣مٞمقا حيٖمٓمقن ديـ اهلل سمٔم٣ملم، هم٣مهلل سمٔمـ٣ملم 

ٌرـ٦ْم َأوْمـَداََمُ٘مْؿ    ضمٖمٓمٜمؿ وم٣مل سمٔم٣ملم ـىُمْؿ َوُيَث وا اهلليَ َيٛمٌُْمْ وومـ٣مل  ، (0)إِْن سَمٛمٌُْمُ

ُه إِني اهلليَ يَمَٗمِقيٌّ فَمِزيزٌ  سمٔم٣ملم  ـْ َيٛمٌُْمُ ني اهلليُ ََم  سمٛمٌموا ديـ اهلل .  أي (3 )َويَمَٝمٛمٌُْمَ

أٞم٣م زمٝمٛمـ٦م َمروـكم َمــ إَمـراض ايمتـل أصـ٣مزم٦م إَمـ٥م َمـع أن 

 ض ىمثغمة. إَمرا

فمٛمدٞم٣م صقرة ايمديـ ويمٝمس ضمٗمٝمٗم٥م ايمديـ .. اظمرض ايمث٣مين : ٞمحــ 

 سمرىمٛم٣م ضمٖم٣مـم٥م ديـ اهلل هم٣مهلل سمرىمٛم٣م .. همام فمالج هذه إَمراض ؟ 

ايمديـ احلٗمٝمٗمل ٓ ي٘مقن إٓ زمٗمقة اإليامن ، وومقة اإليامن هـل روح إفمـامل وروح 
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رآن زمحٗمٝمٗم٥م اإليـامن ٓ زم٘مـالم اإليـامن مجٝمع ايمديـ ، ومجٝمع اظمقافمٝمد اظمٛمتممة دم ايمٗم

هم٣ٌميم٘مالم يٗمقل: أٞم٣م َم٠مَمـ ..أٞم٣م َمقضمد .. أٞم٣م َمًٙمؿ .. وهذا همٗمط يمٖمظ اإليامن يمٝمس 

ضمٗمٝمٗم٥م اإليامن وايمٙمٖمظ ٓ ي٘مٖمك وم٣مل سمٔم٣ملم

 ٞم٣ًمن فمعم َمقفمقد اهلل هم٣ٌميم٘مالم ٓ يتحِمؾ اإل

  .همٙمق وم٣مل اإلٞم٣ًمن.. ومٛمٌٙمـ٥م ذريـ٥م . ، وىمذيمؽ ايم٘مالم َمـ ٞم٣مضمٝم٥م اظم٣مدة ٓ ي٘مٖمك

مخًكم َمرة، ٓ متقت ذزم٣مزم٥م واضمدة.. زم٣ميمٙم٣ًمن يٗمـقل اإلٞمًـ٣من َمٖمتـ٣مح.. َمٖمتـ٣مح ، 

ظم٥ٌم ويم٘مـ ٓ يٟميت ايمٛمقر.. ويم٘مـ ٓزمـد  ،ويم٘مـ ٓ يٖمتح ايمٗمٖمؾ .. زم٣ميمٙم٣ًمن يٗمقل ظم٥ٌم

زمدون احلٗمٝمٗم٥م دم ايمٗمٙمـ٤م همـ٣مهلل ٓ ، ء هم١مذا وم٣مل اإلٞم٣ًمن آَمٛم٦م زم٣مهللَمـ ضمٗمٝمٗم٥م إؾمٝم٣م

 يقذم َمقافمٝمده

ومٙمٌف  دمرؽمخ  ءايمًم، وهذا يقذم اهلل َمقافمٝمده، إذا وم٣مل اإلٞم٣ًمن: آَمٛم٦م زم٣مهلل 

 ومقيمف : آَمٛم٣م.. همٌٔمد ذيمؽ دم) ئمٛمك رؽمخ دم ومٙمٌف ضمٗمٝمٗم٥م اإليامن ( همٜمق ص٣مر ص٣مدوم٣ًم 

 ئمْمٝمف ايمٛمج٣مة دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة .  اهلل 

هم٘مثغم َمـ ايمٛم٣مس، يٗمقيمقن: آَمٛم٣م زم٣مهلل ، ويمٝمس فمٛمـدهؿ اإليـامن، وٓ ئمٙمٚمٜمـؿ 

طِمِر َوََمـ٣م ُهـْؿ  إٓ اهلل، وم٣مل سمٔم٣ملم  ْٔ ـْ َيُٗمقُل آََمٛمي٣م زم٣ِمهلليِ َوزم٣ِميْمَٝمْقِم ا ـَ ايمٛمي٣مِس ََم َوَِم

  (1 .)زمُِٚم٠ْمَِمٛمكَِم 
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، يمُٝمٔمٙمؿ ايمٛم٣مس، أي رصمؾ فمٛمـده ضمٗمٝمٗمـ٥م اإليـامن، وأي خيتػم اإلٞم٣ًمن هم٣مهلل 

رصمؾ يمٝمس فمٛمده إيامن، وأي رصمؾ فمٛمده إيامن ؤمٝمػ ، ويمٝمٌكم يمٙمٛم٣مس: أي رصمؾ 

ىُمـقا َأْن  رصمؾ ىمـ٣مذب.. ومـ٣مل سمٔمـ٣ملم  وأيص٣مدق،  ـ٤َم ايمٛميـ٣مُس َأْن ُيؼْمَ ًِ أمل * َأضَم

ـَ َيُٗمقيُمقا آََمٛمي٣م َوُهْؿ ٓ ُيْٖمَتٛمُقَن * َويَمَٗمْد هَمَتٛميـ٣م ايميـ ـي اهلليُ ايميـِذي ٌْٙمِِٜمْؿ هَمَٙمـَٝمْٔمَٙمَٚم ـْ وَمـ ـَ َِمـ ِذي

ـي ايْمَ٘م٣مِذزمكَِم  ( أي َمـ ٞم٣مضمٝم٥م اإليامن.1) َصَدوُمقا َويَمَٝمْٔمَٙمَٚم

َمٔمٛمك ضمٗمٝمٗم٥م اإليامن يٖمٜمٚمٛم٣م ىمٙمٚم٥م ايمتقضمٝمد ) ٓ إيمف إٓ اهلل حمٚمٌد رؽمقل اهلل ( 

ـ اإلٞم٣ًمن ٓ يٚم٘مـ أن يِمؾ إلم سمقضمٝمد إيمقهٝمـ٥م ، ٓ َمٔمٌقد زمحؼ إٓ اهلل .. ويم٘م

 ومٌؾ أن يِمؾ إلم سمقضمٝمد ايمرزمقزمٝم٥م . 

، مجـع إرواح مجٝمٔمـ٣ًم دم فمـ٣ممل ايمـذر ، ومل يٗمـؾ أيمًـ٦م هلذا ايمًـ٤ٌم اهلل 

، زمؾ وم٣مل أيم٦ًم زمرزم٘مؿ زم١مهل٘مؿ

  ٚاإلميإ ٚاإلضالّ ٚايتٛحٝد ع٢ً قطُني

أٞم٣م: َمًٙمؿ .. أٞم٣م: َم٠مَمـ .. أٞم٣م: َمقضمد ، ي٘مٖمك زم٣ميمٙم٣ًمن، يٗمقل وم٣مٞمقينايكطِ األٍٚ

.. ٓ إيمف إٓ اهلل حمٚمد رؽمقل اهلل .  وم٣مل زم٣ميمٙم٣ًمن وزمٔمد ذيمؽ ئمٌد اهلل سمٔمـ٣ملم وضمـده 

 ويِمعم، همٔمٛمده إؽمالم َمقصمقد.. إيامن َمقصمقد .. سمقضمٝمد َمقصمقد.. ويم٘مـ ومـ٣مٞمقين

َمٗم٣مزمر اظمًٙمٚمكم، ويرث ويقرث ، ٕٞمف ئمـد  دمئم٣مَمؾ زمف َمٔم٣مَمٙم٥م اظمًٙمٚمكم، ويدهمـ 

 َمًٙمؿ. 

                                                 



 

 

447 

 املقدمة/ التنهيد للدخول يف الصفات/ صفة اليقني باهلل تعاىل

ايمتقضمٝمد احلٗمٝمٗمل واإليامن احلٗمٝمٗمل واإلؽمالم احلٗمٝمٗمـل وٓ ئمٙمٚمـف ايجاْٞايكطِ 

إٓ اهلل سمٔم٣ملم ، وئمْمك ايمزىم٣مة ، ويِمـقم رَمّمـ٣من ، وحيـ٨م ايمٌٝمـ٦م ، ويٖمٜمـؿ زمٔمـد 

اظمقت .. ٕن ىمثغم َمــ ايمٛمـ٣مس يٛمْمٗمـقن ىمٙمٚمـ٥م ايمتقضمٝمـد ، ويٗمقَمـقن زمـ٣مٕفمامل 

َمثؾ اظمٛم٣مهمٗمكم همٜم٠مٓء يِمـغمون إلم ٞمـ٣مر ايمٓم٣مهري٥م ، وهؿ فمٛمد اهلل يمٝمًقا زمٚم٠مَمٛمكم ، 

 صمٜمٛمؿ طم٣ميمديـ همٝمٜم٣م أزمدًا .

 وهلذا ىم٣من ايمِمح٣مزم٥م رى اهلل فمٛمٜمؿ أمجٔمكم ، خي٣مهمقن َمـ ايمٛمٖم٣مق 

 ىم٣من ايمرؽمقل ئم٣مَمٙمٜمؿ َمٔم٣مَمٙم٥م اظمًٙمٚمكم . زَمـ رؽمقل اهلل  دمواظمٛم٣مهمٗمقن 

ئمــرهمٜمؿ  هــق ايمــزَمـ ايمقضمٝمــد ايمــذي ىمــ٣من ايمرؽمــقل  وزَمـ٣من ايمرؽمــقل 

ـْ َيُٗمقُل اْئَذْن رِم َوٓ سَمْٖمتِٛمرل َأٓ دِم ايْمِٖمْتٛم٥َِم ؽَمَٗمُْمقا َوإِني  ٣ملم زم٣ميمقضمل:وم٣مل سمٔم َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم

ـَ    (1. )صَمَٜمٛميَؿ ظمَُِحٝمَْم٥ٌم زم٣ِميْمَ٘م٣مهمِِري

َدوَم٣مِت هم١من ُأفْمُْمقا َِمٛمَْٜمـ٣م َرُوـقا َوإِْن  ووم٣مل سمٔم٣ملم  ـْ َيْٙمِٚمُزَك دِم ايمِمي َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم

َخُْمقنَ  مَلْ ُئْمَْمْقا َِمٛمَْٜم٣م ًْ    (0. )إَِذا ُهْؿ َي

ـَ ُي٠ْمُذوَن ايمٛميٌِلي َوَيُٗمقيُمـقَن ُهـَق ُأُذٌن وُمـْؾ ُأُذُن طَمـغْمٍ   ووم٣مل سمٔم٣ملم  َوَِمٛمُْٜمُؿ ايميِذي

ـَ ُي٠ْمُذوَن َرؽُمقَل  ـَ آََمٛمُقا َِمٛمُْ٘مْؿ َوايميِذي ِذي ٥ٌم يمِٙمي ـُ يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َوَرمْحَ ـُ زم٣ِمهلليِ َوُي٠ْمَِم يَمُ٘مْؿ ُي٠ْمَِم

ْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمؿٌ اهلليِ    (1.) هَلُ

ـي  ووم٣مل سمٔم٣ملم   وَم دي ـْ هَمّْمٙمِِف يَمٛمَِمي ـْ آسَم٣مَٞم٣م َِم
ـْ فَم٣مَهَد اهلليَ يَمئِ ـي َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم َويَمٛمَُ٘مـقَٞم
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كَم  ٣محِلِ ـَ ايمِمي   (1 . )َِم

، َم٣م افمتـذر وومـ٣مل :  همٜمذا صمدي زمـ ومٝمس ظم٣م صم٣مء ووم٦م اجلٜم٣مد ذم ؽمٌٝمؾ اهلل 

وٓ أوٓدي وٓ زوصمتل .. ظم٣مذا ؟ .. ٕٞمف ؽمـٚمع دم ايمٗمـرآن ..  َم٣مذا يِمغم ظمزرفمتل

وُمْؾ إِْن ىَم٣مَن آزَم٣مُؤىُمْؿ َوَأزْمٛم٣َمُؤىُمْؿ َوإطِْمـَقاُٞمُ٘مْؿ َوَأْزَواصُمُ٘مـْؿ َوفَمُِمـغَمسُمُ٘مْؿ وم٣مل سمٔم٣ملم

ـُ سَمْرَوْقهَن٣َم َأضَم٤مي 
٣مىمِ ًَ ٣مَدَه٣م َوََم ًَ َُمْقَن ىَم ٣مَرٌة خَتْ هْمُتُٚمقَه٣م َوجِتَ ـَ  َوَأَْمَقاٌل اوْمؼَمَ إيَِمـْٝمُ٘مْؿ َِمـ

زميُِمقا ضَمتيك َيـْٟميِتَ اهلليُ زمِـَٟمَْمِرِه َواهلليُ ٓ هَيْـِدي ايْمَٗمـْقَم  اهلليِ َوَرؽُمقيمِِف َوصِمَٜم٣مٍد دِم ؽَمٌِٝمٙمِِف هَمؼَمَ

  (0.)ايْمَٖم٣مؽِمِٗمكمَ 

َم٣م ىم٣من ئمتذر هبـ٣م اظمٛمـ٣مهمٗمقن ٕهنـؿ ىمـ٣مٞمقا  هذه إؾمٝم٣مء ايمتل ذىمره٣م اهلل 

، وأَمـ٣مم  وؿمريـؼ ايمٛمٌـل   ٓ سمٗمٌؾ أَمـ٣مم أواَمـر اهلل ئمرهمقن أن هذه إؾمٝم٣مء 

اجلٜمد واظمُمٗم٥م إلفمالء ىمٙمٚم٥م اهلل ... وهلذا َم٣م افمتذر صمدي زمــ ومـٝمس هبـذه إؾمـٝم٣مء 

همامذا ىم٣من فمذره

َي٣م َأزَم٣م َوْه٤ٍم َهْؾ  "وهق دم صمٜم٣مزه يمتٌقك جلدي زمـ ومٝمس:  وم٣مل رؽمقل اهلل 

َْصَٖمِر سَمتي  ْٕ اِريي َوُوَصَٖم٣مَء ؟ يَمَؽ دِم صِماَلِد زَمٛمِل ا هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهلليِ،  "ِخُذ َِمٛمُْٜمْؿ َهَ

٣مِء، َوإيِنر َأطْمَُمك إِْن َرَأْي٦ُم زَمٛم٣َمِت ] زَمٛمِل [  ًَ يَمَٗمْد فَمَرَف وَمْقَِمل َأينر َرصُمٌؾ َُمْٕمَرٌم زم٣ِميمٛمر

ـي ، هَماَل سَمْٖمتِٛمرل هِبِْؿ ، َواْئَذنْ  َٓ َأْصػِمَ فَمٛمُْٜم َْصَٖمِر َأْن  ْٕ رِم دِم ايْمُٗمُٔمقِد فَمٛمَْؽ، َوُأفِمٝمٛمَُؽ  ا

َي٥َم "وَمْد َأِذْٞم٦ُم يَمَؽ  "َووَم٣مَل :  -  -زماَِمرِم : هَمَٟمفْمَرَض فَمٛمُْف ايمٛميٌِلُّ  ْٔ ، هَمَٟمْٞمَزَل اهلليُ َهِذِه ا

  َـْ َيُٗمقُل اْئَذْن رِم َوٓ سَمْٖمتِٛمرل َأٓ دِم ايْمِٖمْتٛم٥َِم ؽَمَٗمُْمقا َوإِني صَمَٜمٛميؿ ظمَُِحٝمَْم٥ٌم  َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم
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ـَ  َي٥ُم وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ   (1زم٣ِميْمَ٘م٣مهمِِري ْٔ ٌَٛمِل ؽَمٙمَِٚم٥َم  ()(  هَمَٙمامي َٞمَزيَم٦ْم َهِذِه ا َوىَم٣مَن  -يَم

دُّ َِمٛمُْٜمْؿ  ـْ ؽَمٝمرُدىُمْؿ َي٣م زَمٛمِل ؽَمٙمَِٚم٥َم ؟  ":  -اجْلَ ُف  "ََم ـُ وَمْٝمٍس نَمغْمَ َأٞمي دُّ زْم وَم٣ميُمقا: اجْلَ

٣ٌَمٌن . هَمَٗم٣مَل  زَْمَٝمُض  ": ايمٛميٌِلُّ  زَمِخٝمٌؾ صَم ْٕ ٌُْخِؾ، زَمْؾ ؽَمٝمرُدىُمُؿ ا ـَ ايْم َوَأيُّ َداٍء َأْدَوى َِم

ـِ ََمْٔمُروٍر  اِء زْم ـُ ايْمػَمَ ْٔمُد: زممِْمُ زْم     .( 0) "ايْمَٖمَتك اجْلَ

فم٣مَمٙمف فمعم ايمٓم٣مهر ، همٜمق يٗمقل: أٞم٣م َم٠مَمـ وأطمُمـك أن أومـع  ورؽمقل اهلل 

ايمٖمتٛمـ٥م يمتخٙمٖمـف فمــ  دمَم٠مَمـ ، ٕٞمف ؽمٗمط  ايمزٞم٣م ويم٘مـ اهلل َم٣مذا أطمػم ؟ أٞمف يمٝمس دم

، وايمرنم٥ٌم زمٛمٖمًف فمـ ٞمٖمًف أفمٓمـؿ ، همـال حمٝمـد يمـف وٓ َمٜمـرب َمــ  رؽمقل اهلل 

 صمٜمٛمؿ ٕٞمف يمٝمس َم٠مَمـ . 

 ءايمًمـهمٛمحـ ٞمٗمقل زمٟميمًٛمتٛم٣م : آَمٛم٣م، ويم٘مـ ٞمخ٣مف َمــ اهلل سمٔمـ٣ملم هـؾ هـذا 

 ايمٗمٙم٤م أم ٓ ؟  دمرؽمخ 

؟وكيف نتحصل على قوة اإلميان 

( همـ٣مإليامن وايمٛمٖمـ٣مق َمتّمـ٣مدان، 1) ومٙمقزمٛم٣م ايمٝمٗمكم فمعم ذات اهلل  أوٓ : ي٘مقن دم

اإليامن خمتٖمل وايمٛمٖم٣مق ىمذيمؽ خمتٖمل، وومٌؾ أن يٟميت ايمٛمٖم٣مق سمٟمسمك صمراشمٝمؿ ايمٛمٖم٣مق دم 

   .أوٓ : سمٟمسمك اجلراشمٝمؿ شمؿ يٟميت اظمرض،ايمٗمٙم٤م، َمث٣ميمف َمثؾ: َمرض ايمًؾ أو ايمنؿم٣من 
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 همام هل صمراشمٝمؿ ايمٛمٖم٣مق ؟ وَم٣م فمالصمف ؟ 

هق ايمٗمّم٣مء فمعم صمراشمٝمؿ ايمٛمٖم٣مق أوًٓ، همٝمِمٌح اإليامن ومقى زمٔمد ذيمؽ ايمٔمالج 

يِمٌح ايمٔمٚمؾ ايمِم٣ميمح ومقي٣ًم ، وزمٗمقة ايمٔمٚمؾ ايمِم٣ميمح سمٟمسمك ايمٛمٌمـة واظمـدد َمــ اهلل 

  وايمرؽمقل  ُـِ فَمْٚمـٍرو َريِضَ اهللي ٌْـِد اهلليِ زْمـ ـْ فَم أطمػمٞم٣م فمـ صمراشمٝمؿ ايمٛمٖم٣مق .. فَم

ـِ ايمٛميٌِلر  ـْ ىَم٣مَٞم٦ْم طَمِْمـَٙم٥ٌم ، ومَ  -  -فَمٛمُْٜماَم فَم ـْ همِٝمِف ىَم٣مَن َُمٛم٣َمهمًِٗم٣م، َوََم ـْ ىُم ٣مَل : َأْرزَمٌع َِم

َث ىَمـَذَب ، َوإَِذا  ـْ إَِذا ضَمـدي ـَ ايمٛمرَٖم٣مِق ضَمتيك َيَدفَمَٜم٣م: ََم ـي همِٝمِف ىَم٣مَٞم٦ْم همِٝمِف طَمِْمَٙم٥ٌم َِم َِمٛمُْٜم

صَمـُف  ـٙمٌِؿ. َوفَمَد َأطْمَٙمَػ، َوإَِذا طَم٣مَصَؿ هَمَجَر، َوإَِذا فَم٣مَهَد نَمـَدَر طَمري ًْ ٌَُخـ٣مِريُّ َوَُم  "ايْم

 ( .   1َمتٖمؼ فمٙمٝمف )

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ، َأني َرؽُمقَل اهلليِ  َث  "، وَم٣مَل :  فَم آَي٥ُم اظمُْٛمَـ٣مهمِِؼ شَمـالٌث : إَِذا ضَمـدي

ـَ طَم٣مَن 
ِ  "َمتٖمؼ فمٙمٝمف. وزاد دم رواي٥م َمًٙمؿ  "ىَمَذَب ، َوإَِذا َوفَمَد َأطْمَٙمَػ ، َوإَِذا اْؤمُت

فُ  َوَزفَمؿَ  َصعمي وَ  َص٣ممَ  َوإِنْ  ٙمِؿٌ  َأٞمي ًْ  ( . 0) " َُم

ضضضوايمٛمٖم٣مق ٞمقفمكم

 

ٞمٖمـ٣مق افمتٗمــ٣مدي: خيٙمـد صــ٣مضمٌف دم ٞمــ٣مر صمٜمـٛمؿ وفمذازمــف أؾمـد َمـــ ايم٘مٖمــ٣مر ،  .0

وايمٔمالَم٣مت إرزمع يمٝمس ٞمٖم٣مق افمتٗم٣مدي زمؾ ٞمٖم٣مق فمٚمقم وهذا ايمٛمٖم٣مق ايمٔمٚمـقم جيـر 

ـَ ضَم٣مؿمِـ٤ٍم  صم٣مء ىمامإلم ايمٛمٖم٣مق آفمتٗم٣مدي . .  ٌَـ٥َم زْمـ ٌَـ٣مِهقِمر ، َأني شَمْٔمَٙم ـْ َأيِب ُأََم٣مََم٥َم ايْم فَم
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ًٓ ،  إَْٞمَِم٣مِريي َأسَمك َرؽُمقَل اهلليِ  ، هَمَٗم٣مَل : َي٣م َرؽُمـقَل اهلليِ ، اْدُع اهلليَ َأْن َيْرُزوَمٛمِـل ََمـ٣م

٥ٌَُم وَمٙمِٝمٌؾ سُم٠َمدر  ":  هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ  َٓ سُمْمِٝمُٗمـُف َوحْيََؽ َي٣م شَمْٔمَٙم ـْ ىَمثغٍِم  ي ؾُمْ٘مَرُه طَمغْمٌ َِم

ًة ُأطْمَرى :  " َأََم٣م سَمْرَى َأْن سَمُ٘مقَن َِمْثَؾ َٞمٌِـلر اهلليِ ، هَمـَق ايميـِذي َٞمْٖمِزـ  "، شُمؿي وَم٣مَل ََمري

٣ميَم٦ْم  ًَ ٣ًٌم يَم ٥ًم َوَذَه ٣ٌَمُل همِّمي ٝمَؾ ََمِٔمَل اجْلِ ًِ ي زَمَٔمَثَؽ ، هَمَٗم٣مَل : َوايميذِ  "زمَِٝمِدِه يَمْق ؾِمْئ٦ُم َأْن سَم

ـُف ، هَمَٗمـ٣مَل َرؽُمـقُل  ُوسمكَِمي ىُمؾي ِذي ضَمؼٍّ ضَمٗمي َٕ  ًٓ ـْ َدفَمْقَت اهلليَ َأْن َيْرُزوَمٛمِل ََم٣م
ؼر يَمئِ زم٣ِمحْلَ

ًٓ  ":  اهلليِ  ٌَـ٥َم ََمـ٣م ُٜمؿي اْرُزْق شَمْٔمَٙم وُد ،  "ايمٙمي ـَذ نَمـٛمَاًم هَمٛمََٚمـ٦ْم ىَمـاَم َيٛمُْٚمـق ايمـدُّ َ ، هَم٣مختي

ـْ َأْوِدَيتَِٜمـ٣م ضَمتيـك صَمَٔمـَؾ ُيَِمـقمر هَمَّم٣موَم٦ْم فَمَٙمْٝمِف اظمَْ  ك فَمٛمَْٜم٣م، هَمٛمََزَل َواِدًي٣م َِمـ ِديٛم٥َُم هَمَتٛمَحي

٣م ، شُمـؿي َٞمَٚمـ٦ْم َوىَمُثـَرْت ضَمتيـك سَمـَرَك  ُك ََمـ٣م ؽِمـَقامُهَ ايمٓمُّْٜمَر َوايْمَٔمٌْمَ دِم مَج٣َمفَم٥ٍم، َوَيـؼْمُ

ُٚمَٔم٥َم ، َوِهَل سَمٛمُْٚمق ىَماَم َيٛمُْٚمق  ٓي اجْلُ َٙمَقاِت إِ ـَٟمَل ايمِمي ًَ ُٚمَٔمـ٥َم ، هَم وُد ضَمتيـك سَمـَرَك اجْلُ ايمـدُّ

٥ٌَُم  "هَمَٗم٣مَل :  َرؽُمقُل اهلليِ  َذ نَمٛمَاًم َوَو٣موَم٦ْم فَمَٙمْٝمِف اظمَِْديٛمَـ٥ُم  "ََم٣م هَمَٔمَؾ شَمْٔمَٙم َ ، هَمَٗم٣ميُمقا : اختي

ِه ، هَمَٗم٣مَل :  ُه زمَِخػَمِ ٥ٌََم  "َوَأطْمػَمَ زي َوصَمؾي : وأٞمزل اهللشَماَلشًم٣م ، َوَأْٞمَزَل اهلليُ فمَ  "َي٣م َوْيَح شَمْٔمَٙم

 ٣م َوَصؾر فَمَٙمـْٝمِٜمْؿ إِني َصـالسَمَؽ ٝمِٜمْؿ هِبَ ُرُهْؿ َوسُمَزىمر ْؿ َصَدوَم٥ًم سُمَْمٜمر ـْ َأَْمَقاهِلِ طُمْذ َِم

ْؿ َواهلليُ ؽَمِٚمٝمٌع فَمٙمِٝمؿٌ  ـٌ هَلُ َدوَم٥مِ ؽَمَ٘م ٌََٔمـ٧َم َرؽُمـقُل اهلليِ َوَأْٞمَزَل هَمَرائَِض ايمِمي هَم

  ـاَم  َرصُمَٙمكْمِ فَمعَم ـْ زَمٛمِل ؽَمـٙمِٝمٍؿ ، َوىَمَتـ٤َم هَلُ ـْ صُمَٜمْٝمٛم٥ََم ، َوَرصُماًل َِم َدوَم٥ِم : َرصُماًل َِم ايمِمي

اَم :  َدوَم٥َم ، َووَم٣مَل هَلُ ـْ زَمٛمِل ؽَمـٙمِٝمٍؿ ،  "ىَمْٝمَػ َيْٟمطُمَذاِن ايمِمي ٥ٌََم ، َوزمُِٖمالٍن َرصُمٌؾ َِم ا زمَِثْٔمَٙم َُمري

اَم  َدوَم٥َم َوَأوْمَرَأُه ىمَِت٣مَب َرؽُمقِل هَمَخَرصَم٣م ضَمتيك َأسَمَٝم٣م شَمٔمْ  "هَمُخَذا َصَدوَم٣مهَتُ َٟمُٓه ايمِمي ًَ ٥ٌََم ، هَم َٙم

ْزَيـ٥ِم ! ََمـ٣م َأْدِري ََمـ٣م َهـَذا !  اهلليِ  ٓي ُأطْمـ٦ُم اجْلِ ٓي صِمْزَي٥ٌم ، ََم٣م َهـِذِه إِ هَمَٗم٣مَل : ََم٣م َهِذِه إِ
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ـ ًُّ ا ايم َٙمِٚملي ، هَمٛمََٓمـَر إلَِم طِمَٝمـ٣مِر اْٞمَْمٙمَِٗم٣م ضَمتيك سَمْٖمُرنَم٣م شُمؿي سَمُٔمـقَدا إرَِمي ، هَم٣مْٞمَْمَٙمَٗمـ٣م َوَأطْمـػَمَ

٣م ، هَمَٙمامي َرَأْوَه٣م . وَم٣ميُمقا : ََم٣م جَيِـ٤ُم َهـَذا  ٌََٙمُٜمْؿ هِبَ َدوَم٥ِم ، شُمؿي اؽْمَتْٗم ٣م يمِٙمِمي َأؽْمٛم٣َمِن إزِمِٙمِِف هَمَٔمَزهَلَ

ٌَـ٥ٌم ،  فَمَٙمْٝمَؽ ، َوََم٣م ُٞمِريُد َأْن َٞمْٟمطُمَذُه َِمٛمَْؽ ، وَم٣مَل : زَمعَم ، طُمُذوُه هَمـ١مِني َٞمْٖمِزـ زمِـَذيمَِؽ  ؿَمٝمر

٥ٌََم ، هَمَٗم٣مَل  ا زمَِثْٔمَٙم ـْ َصَدوَمتَِٜم٣م َرصَمَٔم٣م ضَمتيك ََمري اَم ِهَل إزِمقِِم هَمَٟمطَمُذوَه٣م َِمٛمُْف ، هَمَٙمامي هَمَرنَم٣م َِم َوإِٞمي

ْزَيـ٥ِم ! اْٞمَْمٙمَِٗمـ٣م ضَمتيـك  ٓي ُأطْم٦ُم اجْلِ : َأُرويِن ىمَِت٣مزَمُ٘ماَم ضَمتيك َأْٞمُٓمَر همِٝمِف ، هَمَٗم٣مَل : ََم٣م َهِذِه إِ

٣م وَم٣مَل :  ى َرْأيِل ، هَم٣مْٞمَْمَٙمَٗم٣م ضَمتيك َأسَمَٝم٣م ايمٛميٌِلي َأرَ  ٥ٌََم  "، هَمَٙمامي َرآمُهَ ٌْـَؾ  "َي٣م َوْيَح شَمْٔمَٙم وَم

٥ٌَُم َوايميـِذي َصـٛمََع  وُه زم٣ِميميِذي َصٛمََع شَمْٔمَٙم ىَم٥ِم ، َوَأطْمػَمُ َٙمِٚملر زم٣ِميْمػَمَ ًُّ َٚمُٜماَم ، َوَدفَم٣م يمِٙم َأْن ُيَ٘مٙمر

َٙمِٚملُّ ، هَمَٟمْٞمزَ  ًُّ ـْ هَمّْمـٙمِِف َل اهلليُ فَمزي َوصَمؾي ايم ـْ آسَم٣مَٞمـ٣م َِمـ
ـْ فَم٣مَهـَد اهلليَ يَمـئِ َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم

ـْ هَمّْمٙمِِف زَمِخُٙمقا زمِِف َوسَمَقيميـْقا َوُهـْؿ  كَم * هَمَٙمامي آسَم٣مُهْؿ َِم ٣محِلِ ـَ ايمِمي ـي َِم ـي َويَمٛمَُ٘مقَٞم وَم دي يَمٛمَِمي

  (1 . )َُمْٔمِرُوقَن 

ِٚمَع َذيمَِؽ ، هَمَخَرَج ضَمتيك َأسَمـك  َوفِمٛمَْد َرؽُمقِل اهلليِ  ًَ ٥ٌََم ، هَم ـْ َأوَم٣مِرِب شَمْٔمَٙم َرصُمٌؾ َِم

٥ٌَُم ضَمتيك َأسَمـك  ٥ٌَُم وَمْد َأْٞمَزَل اهلليُ همِٝمَؽ ىَمَذا َوىَمَذا ، هَمَخَرَج شَمْٔمَٙم ٥ٌََم هَمَٗم٣مَل : َوحْيََؽ َي٣م شَمْٔمَٙم شَمْٔمَٙم

ٌََؾ َِمٛمُْف َصـَدوَمَتُف همَ  ايمٛميٌِلي  َٟميَمُف َأْن َيْٗم ًَ ٌَـَؾ َِمٛمْـَؽ  "َٗمـ٣مَل: هَم إِني اهلليَ وَمـْد ََمٛمََٔمٛمِـل َأْن َأوْم

اَب فَمعَم َرْأؽِمِف، هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ "َصَدوَمَتَؽ  َ ُثق ايمؼمُّ َهَذا فَمَٚمُٙمَؽ !  ": ، هَمَجَٔمَؾ حَيْ

ٌََؾ َِمٛمْـُف ؾَمـْٝمًئ٣م َرصَمـَع إلَِم "وَمْد َأََمْرسُمَؽ هَمَٙمْؿ سُمْمِْٔمٛمِل  ََمٛمِْزيمِـِف ، َووُمـٌَِض ، هَمَٙمامي َأزَمك َأْن َيْٗم

ٌَْؾ َِمٛمُْف ؾَمْٝمًئ٣م ، شُمؿي َأسَمك َأزَم٣م زَمْ٘مٍر َريِضَ اهلليُ فَمٛمْـُف ضِمـكَم اؽْمـُتْخٙمَِػ  َرؽُمقُل اهلليِ  َومَلْ َيْٗم

ـْ َرؽُمـقِل اهلليِ  ٌَـْؾ  هَمَٗم٣مَل: وَمْد فَمٙمِْٚم٦َم ََمٛمِْزيَمتِـل َِمـ ـَ إَْٞمَِمـ٣مِر هَم٣موْم ، َوََمْقِوـِٔمل َِمـ
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ٌََٙمَٜم٣م  َصَدوَمتِل، هَمَٗم٣مَل: ٌَُٙمَٜم٣م ؟ هَمُٗمٌَِض َأزُمق زَمْ٘مٍر، َوَأزَمك َأْن َيْٗم ٌَْٙمَٜم٣م َرؽُمقُل اهلليِ َوَأَٞم٣م َأوْم مَلْ َيْٗم

ْميـ٣مِب َريِضَ اهلليُ فَمٛمْـُف َأسَمـ٣مُه هَمَٗمـ٣مَل: َيـ٣م َأَِمـغَم اظمُْـ٠ْمَِمٛمكَِم، َأوْمٌِـْؾ  ـُ اخْلَ ، هَمَٙمامي َورِمَ فُمَٚمُر زْم

ٌَْٙمٜمَ  ٌَْٙمَٜم٣م، ٣م َرؽُمقُل اهلليِ َصَدوَمتِل، هَمَٗم٣مَل: مَلْ َيْٗم ٌَُٙمَٜم٣م َِمٛمَْؽ ؟ هَمَٙمْؿ َيْٗم َٓ َأزُمق زَمْ٘مٍر َأَٞم٣م َأوْم ، َو

ٌَـَؾ  ـَٟميَمُف َأْن َيْٗم ًَ َووُمٌَِض فُمَٚمُر َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْف، شُمؿي َورِمَ فُمـْثاَمُن َريِضَ اهلليُ فَمٛمْـُف هَمَٟمسَمـ٣مُه، هَم

ٌَ  َصَدوَمَتُف هَمَٗم٣مَل: َرؽُمقُل اهلليِ  َٓ فُمَٚمُر، مَلْ َيْٗم َٓ َأزُمق زَمْ٘مٍر، َو ٌَُٙمَٜمـ٣م َِمٛمْـَؽ ؟ ْٙمَٜم٣م، َو َوَأَٞم٣م َأوْم

٥ٌَُم دِم طِماَلهَم٥ِم فُمْثاَمَن َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْف   ٌَْٙمَٜم٣م فُمْثاَمُن ، هَمَٜمَٙمَؽ شَمْٔمَٙم هَمَٙمْؿ َيْٗم

 .  حلٗمٝمٗمل، واإليامن احلٗمٝمٗمل دم ومٙمٌؽ، ٓ ئمٙمٚمف إٓ اهلل ويم٘مـ اإلؽمالم ا

وهلذا ىم٣من ايمِمح٣مزم٥م رى اهلل فمٛمٜمؿ خي٣مهمقن َمـ ايمٛمٖمـ٣مق، همًـٝمدٞم٣م فمٚمـر زمــ 

 اظمٛم٣مهمٗمكم ؟  دم يذه٤م إلم ضمذيٖم٥م ويًٟميمف، هؾ ذىمرين رؽمقل اهلل  اخلْم٣مب 

ـُ  َووَم٣مَل  ـْ  شَماَلشمكِمَ  َأْدَرىْم٦ُم  َُمَٙمْٝمَ٘م٥مَ  َأيِب  ازْم ُٜمؿْ  () ايمٛميٌِلر  َأْصَح٣مِب  َِم  خَي٣َمُف  ىُمٙمُّ

فِ  فَمعَم  ايمٛمرَٖم٣مَق  ًِ فُ  َيُٗمقُل  َأضَمٌد  َِمٛمُْٜمؿْ  ََم٣م َٞمْٖم يَؾ  إِياَمنِ  فَمعَم  إِٞمي ـْ  َوُيْذىَمرُ  َوَِمٝمَ٘م٣مئِٝمَؾ  صِمػْمِ  فَم

ـِ  ًَ ٓي  طَم٣مهَمفُ  ََم٣م احْلَ ـٌ  إِ َٓ  َُم٠ْمَِم ٓي  َأَِمٛمَفُ  َو َذرُ  َوََم٣م َُمٛم٣َمهمٌِؼ  إِ ـْ  حُيْ ارِ  َِم ْسَ  ايمٛمرَٖم٣مِق  عَم فمَ  اإْلِ

ـْ  َوايْمِٔمِْمَٝم٣منِ  ْ  سَمَٔم٣ملَم  اهلليِ يمَِٗمْقلِ  سَمْقزَم٥مٍ  نَمغْمِ  َِم وا َومَل  َئْمَٙمُٚمقنَ  َوُهؿْ  هَمَٔمُٙمقا ََم٣م فَمعَم  ُيٌِمُّ

 

هم٣مهلل صمؾ صماليمف زم٤ًٌم ىمثرة اظمٔم٣ميص وايمذٞمقب ضمٝمٛمام يٕمّم٤م ئم٣مومـ٤م سمـ٣مرة 

ويم٘مـ يمـق يٕمّمـ٤م فمـعم ايمٔمٌـد نمّمـ٣ًٌم  طقزم٣ميمزٓزل وسم٣مرة زم٣ميمًٝمقل وسم٣مرة زم٣ميمٗمح
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ؾمديدًا زم٤ًٌم ىمثرة اظمٔم٣ميص، واصمؼمأ ووم٣مل : أٞم٣م َم٠مَمـ .. أٞم٣م َمقضمد .. أٞمـ٣م أدطمـؾ 

جئمٙمـف َمٛم٣مهمٗمـ٣ًم ىمـام  اجلٛم٥م ، يمٝمس ذم ومٙمٌف فمٓمٚم٥م اهلل وهلذا اؾمتٕمؾ زم٣مظمٔم٣ميص هم٣مهلل 

ـْ هَمّْمٙمِفِ  وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم  ـْ آسَم٣مَٞم٣م َِم
ـْ فَم٣مَهَد اهلليَ يَمئِ ـَ  َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم ـي َِمـ ـي َويَمٛمَُ٘مـقَٞم وَم دي يَمٛمَِمي

كمَ  ـ٣محِلِ ٌَُٜمْؿ ٞمَِٖم٣مومـ٣ًم دِم وُمُٙمـقهِبِْؿ إلَِم َيـْقِم   (1) ايمِمي هَمـَٟمفْمَٗم

( همخٙمـػ ايمقفمـد 0) َيْٙمَٗمْقَٞمُف زمِـاَم َأطْمَٙمُٖمـقا اهلليَ ََمـ٣م َوفَمـُدوُه َوزمِـاَم ىَمـ٣مُٞمقا َيَ٘مـِذزُمقنَ 

  .وايم٘مذب .. صمراشمٝمؿ ايمٛمٖم٣مق

زم٣ميمٛمٖم٣مق دم ومٙمقهبؿ إلم يقم يٙمٗمقٞمف . وىمثغم َمـ ايمٛم٣مس ي٘مـقن  همٔم٣مومٌٜمؿ اهلل 

َأمَلْ َئْمَٙمُٚمـقا َأني اهلليَ  ومـ٣مل سمٔمـ٣ملم  فمٛمده ايمٛمٖم٣مق وهق ٓ يدرى ويم٘مـ ئمٙمٚمـف اهلل 

ُهْؿ َوَٞمْجَقاُهْؿ َوَأني اهلليَ فَمالُم ايْمُٕمُٝمقِب  ( همٔمالم ايمٕمٝمقب زمكم أهنؿ هبـذا 3) َئْمَٙمُؿ ِهي

ومـ٣مل  ،َمع وصمقد أفمامل ـم٣مهري٥م ورؽمقيمف  يمٛمٖم٣مق وصٙمقا يمدرصم٥م ايم٘مٖمر زم٣مهلل ا

ُـْؿ ىَمَٖمـُروا زمِـ٣مهلليِ َوزمَِرؽُمـقيمِِف َوٓ  سمٔم٣ملم  ٓي َأهني ْؿ إِ ٌََؾ َِمـٛمُْٜمْؿ َٞمَٖمَٗمـ٣مهُتُ َوََم٣م ََمٛمََٔمُٜمْؿ َأْن سُمْٗم

ٓي َوُهؿْ  ٣ملَم َوٓ ُيٛمِْٖمُٗمقَن إِ ًَ ٓي َوُهْؿ ىُم الَة إِ   (1 .)ىَم٣مِرُهقَن  َيْٟمسُمقَن ايمِمي

٣م َوُهـْؿ ٓ  وم٣مل سمٔم٣ملم  ىُمـقا َأْن َيُٗمقيُمـقا آََمٛمـي ٣مُس َأْن ُيؼْمَ ٤َم ايمٛمـي ًِ امل * َأضَم

ـي  ـَ َصـَدوُمقا َويَمـَٝمْٔمَٙمَٚم ـي اهلليُ ايميِذي ٌْٙمِِٜمْؿ هَمَٙمَٝمْٔمَٙمَٚم ـْ وَم ـَ َِم ُيْٖمَتٛمُقَن * َويَمَٗمْد هَمَتٛمي٣م ايميِذي
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  (1 . )ايْمَ٘م٣مِذزمكِم َ 

ي٣م اهلل َمتك سمٗمقل يمٛمـ٣م أٞمـتؿ صـ٣مدومكم ويمًـتؿ ىمـ٣مذزمكم ؟ ، ٕن ايمِمـدق 

ـَ آََمٛمُقا زم٣ِمهلليِ  جيٝمٌٛم٣م وم٣مل  زم٣ميمٗمٙم٤م ٓ ئمٙمٚمف إٓ أٞم٦م هم٣مهلل  اَم اظْم٠ُْمَِمٛمُقَن ايميِذي إِٞمي

ِٜمْؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهلليِ ًِ ْؿ َوَأْٞمُٖم  ُأويَمئِـَؽ ُهـُؿ َوَرؽُمقيمِِف شُمؿي مَلْ َيْرسَمٟمزمقا َوصَم٣مَهُدوا زمَِٟمَْمَقاهِلِ

٣مِدوُمقَن   . (0)ايمِمي

همٔمالَم٥م ايمتِمديؼ ايمتّمحٝم٥م همٙمٜمذا ٞمخرج دم ؽمٌٝمؾ اهلل يمٛمٗمـٝمؿ أٞمٖمًـٛم٣م وٞمٗمـٝمؿ 

ايمٛم٣مس فمعم صمٜمد ايمرؽمقل
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 أنواع الشرك

رك ٞمقفم٣من: ذك أىمـػم، ـواحلٗمٝمٗم٥م أن ايمُمرمحهه اهلل ٜكٍٛ ايعال١َ ابٔ باش -

 وذك أصٕمر.  

هــق َمــ٣م يتّمــٚمـ سف ايمٔمٌــ٣مدة يمٕمــغم اهلل أو زمٔمّمــٜم٣م، أو فايصووسى األنوورب     

يتّمٚمـ صمحد رء مم٣م أوصم٤م اهلل َمــ إَمـقر اظمٔمٙمقَمـ٥م َمــ ايمـديـ زم٣ميميـورة 

ىم٣ميمِمالة، وصقم رَمّم٣من، أو يتّمٚمـ صمحد رء مم٣م ضمرم اهلل، مم٣م هق َمٔمٙمقم َمــ 

َمٔمِمـٝم٥م  ايمديـ زم٣ميميورة ىم٣ميمزٞم٣م واخلٚمر وٞمحقه٣م، أو يتّمٚمـ ؿم٣مفمـ٥م اظمخٙمـقق دم

اخل٣ميمؼ فمعم وصمف آؽمتحالل يمـذيمؽ، وأٞمـف جيـقز أن يْمـ٣مع همـالن أو همالٞمـ٥م، همـٝمام 

خي٣ميمػ ديـ اهلل فمز وصمؾ، َمـ رئٝمس أو وزير أو فم٣ممل أو نمغمهؿ هم٘مؾ َمـ٣م يتّمـٚمـ 

سف زمٔمض ايمٔم٣ٌمدة يمٕمغم اهلل ىمدفم٣مء إويمٝمـ٣مء وآؽمـتٕم٣مشم٥م هبـؿ وايمٛمـذر هلـؿ، أو 

وصمـ٤م اهلل، ىم٣مفمتٗمـ٣مد أن ايمِمـالة ٓ يتّمٚمـ اؽمتحالل َم٣م ضمرم اهلل، أو إؽمٗم٣مط َم٣م أ

جت٤م أو ايمِمقم ٓ جي٤م أو احل٨م َمع آؽمتْم٣مفم٥م ٓ جيـ٤م، أو ايمزىمـ٣مة ٓ جتـ٤م، أو 

افمتٗمد أن َمثؾ هذا نمغم َممموع َمْمٙمًٗم٣م، ىم٣من هذا ىمٖمًرا أىمػم، وذىًمـ٣م أىمـػم: ٕٞمـف 

 يتّمٚمـ سم٘مذي٤م اهلل ورؽمقيمف.  

ـ زم٣ميميـورة وه٘مذا يمق افمتٗمد ضمـؾ َمـ٣م ضمـّرم اهلل ممـ٣م هـق َمٔمٙمـقم َمــ ايمـدي

ىم٣مؽمتحالل ايمزٞم٣م واخلٚمر، وفمٗمقق ايمقايمديـ، أو اؽمتحؾ ومْمع ايمْمريـؼ أو ايمٙمـقاط 
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إذا  -أو أىمؾ ايمرزم٣م، وَم٣م أؾمٌف ذيمؽ َمـ إَمقر اظمٔمروف حتريٚمٜم٣م زم٣ميمٛمص واإلمجـ٣مع 

 افمتٗمد ضمٙمٜم٣م ىمٖمر  

 إمج٣مفًم٣م، ٞمًٟمل اهلل ايمٔم٣مهمٝم٥م، وص٣مر ضم٘مٚمف ضم٘مؿ اظمممىمكم ذىًم٣م أىمػم.    

أ زم٣ميمديـ، وؽمخر زمف ضم٘مٚمف ضم٘مٚمٜمؿ، وىمٖمـره ىمٖمـر أىمـػم، وه٘مذا َمـ اؽمتٜمز

ـَتْٜمِزُئقَن لمىمام وم٣مل اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣م ًْ َٓ  *وُمـْؾ َأزمِـ٣مهلليِ َوآَي٣مسمِـِف َوَرؽُمـقيمِِف ىُمٛمْـُتْؿ سَم

لء ممـ٣م فمٓمٚمـف اهلل ـوه٘مذا يمـق اؽمـتٜم٣من زمُمـسَمْٔمَتِذُروا وَمْد ىَمَٖمْرسُمْؿ زَمْٔمَد إِياَمٞمُِ٘مْؿ 

ف، ىمٟمن يًتٜمكم زم٣مظمِمحػ، أو يٌقل فمٙمٝمف، أو يْمٟم فمٙمٝمـف، أو اضمتٗم٣مًرا يمف، وازدراء يم

يٗمٔمد فمٙمٝمف، أو َم٣م أؾمٌف ذيمؽ اؽمتٜم٣مٞم٥م زمف، ىمٖمر إمج٣مفًم٣م: ٕٞمف زمـذيمؽ ي٘مـقن َمتٛمٗمًِمـ٣م 

هلل، حمتٗمًرا يمف: ٕن ايمٗمرآن ىمالَمف ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم، همٚمـ اؽمتٜم٣من زمف همٗمد اؽمتٜم٣من زم٣مهلل 

اظمرسمـد، همٖمـل ىمـؾ فمز وصمؾ، وهذه إَمقر ومد أووـحٜم٣م ايمٔمٙمـامء دم زمـ٣مب ضم٘مـؿ 

َمذه٤م َمـ اظمذاه٤م إرزمٔم٥م ذىمروا زم٣مزًم٣م ؽمٚمقه: زم٣مب ضم٘مؿ اظمرسمـد، أووـحقا همٝمـف 

مجٝمع أٞمقاع ايم٘مٖمر وايمّمالل، وهق زم٣مب صمدير زم٣ميمٔمٛم٣مي٥م، وٓ ؽمـٝمام دم هـذا ايمٔمٌمـ 

ايمذي ىمثرت همٝمف أٞمقاع ايمردة، وايمتٌس إَمر دم ذيمؽ فمعم ىمثغم َمــ ايمٛمـ٣مس، همٚمــ 

ؽمـالم، وأؽمـ٣ٌمب ايمـردة، وأٞمـقاع ايم٘مٖمـر فمٛمل زمف ضمؼ ايمٔمٛم٣ميـ٥م فمـرف ٞمـقاومض اإل

 وايمّمالل.  

وهق َم٣م شم٦ٌم زم٣ميمٛمِمقص سمًٚمٝمتف ذىًم٣م، يم٘مٛمف مل يٌٙمـغ درصمـ٥م ايصسى األصغسٚ    

ايمممك إىمػم، همٜمذا يًٚمك ذىًم٣م أصٕمر َمثؾ: ايمري٣مء وايمًٚمٔم٥م ىمٚمـ يٗمرأ يرائـل، 

 همٗمـد شمٌـ٦م دم احلـدي٧م، َأنّ ، أو يِمقم يرائل، أو يدفمق إلم اهلل يرائل وٞمحـق ذيمـؽ
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َْصـَٕمُر ، وَمـ٣ميُمقا : َوََمـ٣م  َرؽُمقَل اهلليِ  ْٕ ـُك ا ْ وَم٣مَل : إِني َأطْمَقَف ََم٣م َأطَم٣مُف فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ايمممر

ْؿ َيـْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََمـ٥ِم  َي٣مُء ، َيُٗمقُل اهلليُ فَمزي َوصَمؾي هَلُ َْصَٕمُر َي٣م َرؽُمقَل اهلليِ ؟ وَم٣مَل : ايمرر ْٕ ُك ا ْ ايمممر

ْؿ : إَِذا صُمِزَي ايمٛمي٣مُس زمَِٟمفْماَم  ْٞمَٝم٣م ، هَمـ٣مْٞمُٓمُروا  "هِلِ ـَ ىُمٛمُْتْؿ سُمـَراُءوَن دِم ايمـدُّ ٌُقا إلَِم ايميِذي اْذَه

"َهْؾ جَتُِدوَن فِمٛمَْدُهْؿ صَمَزاًء 

« ٓ

ـْ وُمقيُمقا: ََم٣م ؾَم٣مَء اهللُ، شُمؿي ؾَمـ٣مَء هُمـاَلن
ش. ٌ سَمُٗمقيُمقا: ََم٣م ؾَم٣مَء اهللُ َوؾَم٣مَء هُماَلٌن: َويم٘مِ

٣ٌَمِر إلَِم َرؽُمـقِل اهللِ  ضَْم ْٕ ـَ ا َٜمٛمِٝمي٥ِم وَم٣ميَم٦ْم: َأسَمك ضَمػْمٌ َِم ـْ وُمَتْٝمَٙم٥َم زمِٛم٦ِْم َصْٝمِٖملٍّ اجْلُ  وفَم

ـىُمقَن، وَمـ٣مَل:  ُ٘مْؿ سُممْمِ َٓ َأٞمي ُد، ٞمِْٔمَؿ ايْمَٗمْقُم َأْٞمُتْؿ، يَمْق ٌَْح٣مَن اهللِ، َوََمـ٣م  "هَمَٗم٣مَل: َي٣م حُمَٚمي ؽُمـ

٥ٌَِم، وَم٣ميَم٦ْم: هَمَٟمَْمَٜمَؾ َرؽُمقُل اهللِ "اَك؟ ذَ  ؾَمْٝمًئ٣م شُمـؿي  ، وَم٣مَل: سَمُٗمقيُمقَن إَِذا ضَمَٙمْٖمُتْؿ َوايْمَ٘مْٔم

٥ٌَِم  "وَم٣مَل:  ـْ ضَمَٙمَػ هَمْٙمَٝمْحٙمِْػ زمَِربر ايْمَ٘مْٔم ُف وَمْد وَم٣مَل: هَمَٚم ـُد، ٞمِْٔمـَؿ "إِٞمي ، شُمؿي وَم٣مَل: َي٣م حُمَٚمي

َٓ َأٞمي  ا، وَمـ٣مَل: ايْمَٗمْقُم َأْٞمُتْؿ، يَمْق َٔمُٙمقَن هللِيِ ٞمِدًّ ٌَْح٣مَن اهللِ، َوََمـ٣م َذاَك؟  "ُ٘مْؿ جَتْ ، وَمـ٣مَل: "ؽُمـ

ـُف وَمـْد  "ؾَمْٝمًئ٣م شُمـؿي وَمـ٣مَل:  سَمُٗمقيُمقَن ََم٣م ؾَم٣مَء اهللُ َوؾِمْئ٦َم، وَم٣مَل: هَمَٟمَْمَٜمَؾ َرؽُمقُل اهللِ  إِٞمي

ـْ وَم٣مَل ََم٣م ؾَم٣مَء اهللُ هَمْٙمَٝمْٖمِِمْؾ زَمْٝمٛمَُٜماَم شُمؿي  رواه أمحد "ؾِمْئ٦َم وَم٣مَل، هَمَٚم
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ـِ  ـِ  وفَم ٌي٣مسٍ  ازْم  اهللُ  ؾَم٣مءَ  ََم٣م:  () يمِٙمٛميٌِلر  وَم٣مَل  َرصُماًل  َأني :  فمٛمٜمام اهلل ريض فَم

ًٓ  َواهللَ َأصَمَٔمْٙمَتٛمِل:  () ايمٛميٌِلُّ  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل .  َوؾِمْئ٦َم  (  َوضْمَدهُ  اهللُ ؾَم٣مءَ  ََم٣م:  زَمْؾ ! ؟ فَمْد

 

ـ ذيمؽ َم٣م شم٦ٌم فمـ ازمـ فم٣ٌمس ريض اهلل فمٛمٜمام دم سمٖمًـغم ومقيمـف سمٔمـ٣ملم:وَم

وم٣مل: هق ايمممك دم هذه إَّمـ٥م أطمٖمـك َمــ 

دزمٝم٤م ايمٛمٚمؾ فمعم صٖم٣مة ؽمقداء دم ـمٙمٚم٥م ايمٙمٝمؾ، وهق أن سمٗمـقل: واهلل وضمٝم٣مسمـؽ يـ٣م 

ىمٙمٝم٥ٌم هذا ٕسم٣مٞم٣م ايمٙمِمقص، ويمقٓ ايمٌط دم ايمدار ٕسمك همالن وضمٝم٣ميت، وسمٗمقل: يمقٓ 

ايمٙمِمقص، وومقل ايمرصمؾ: َم٣م ؾم٣مء اهلل وؾمئ٦م، وومقل: يمقٓ اهلل وهمـالن، ٓ جتٔمـؾ 

 همٝمٜم٣م همالًٞم٣م. هذا ىمٙمف زمف ذك، رواه ازمـ أيب ضم٣مسمؿ زم١مؽمٛم٣مد ضمًـ.  

همٜمذا وأؾم٣ٌمهف َمـ صمٛمس ايمممك إصٕمر. وه٘مذا احلٙمـػ زمٕمـغم اهلل، ىمـ٣محلٙمػ    

وإٞمٌٝم٣مء وإَم٣مٞم٥م وضمٝم٣مة همالن، وزمممف همالن وٞمحـق ذيمـؽ، همٜمـذا َمــ زم٣ميم٘مٔم٥ٌم، 

ايمممك إصٕمر: ظم٣م شم٦ٌم دم اظمًٛمد زم١مؽمٛم٣مد صحٝمح فمـ فمٚمر زمـ اخلْمـ٣مب ريض اهلل 

، وروى اإلَمـ٣مم  َمـ ضمٙمػ زمًمـء دون اهلل همٗمـد أذكأٞمف وم٣مل:   فمٛمف فمـ ايمٛمٌل 

ريض اهلل فمٛمٜمام  أمحد وأزمق داود وايمؼمَمذي رمحٜمؿ اهلل زم١مؽمٛم٣مد صحٝمح فمـ ازمـ فمٚمر

 .  َمـ ضمٙمػ زمٕمغم اهلل همٗمد ىمٖمر أو أذكوم٣مل:  أن ايمٛمٌل 

٣م َمـ ايمراوي، وحيتٚمؾ أن أو زمٚمٔمٛمك ايمقاو، واظمٔمٛمـك:  وهذا حيتٚمؾ أن ي٘مقن ؾم٘مًّ

 همٗمد ىمٖمر وأذك.  

أٞمـف  وَمـ هذا َم٣م رواه ايمُمٝمخ٣من فمـ فمٚمر ريض اهلل سمٔمـ٣ملم فمٛمـف، فمــ ايمٛمٌـل      

ـْ ىَم٣مَن ضَم٣ميمًِٖم٣م همَ  "وم٣مل:       ْٙمَٝمْحٙمِْػ زم٣ِمهلليِ َأْو يمَِٝمِْمُٚم٦ْم.ََم
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وهذه أٞمقاع َمـ ايمممك إصٕمر، وومد ي٘مقن أىمػم فمعم ضمًـ٤م َمـ٣م ي٘مـقن دم 

ومٙم٤م ص٣مضمٌف، هم١مذا ىم٣من دم ومٙم٤م احل٣ميمػ زم٣ميمٛمٌل أو ايمٌـدوي أو ايمُمـٝمخ همـالن، أٞمـف 

َمثؾ اهلل، أو أٞمف يدفمك َمع اهلل، أو أٞمف يتٌمـف دم ايم٘مـقن َمـع اهلل أو ٞمحـق ذيمـؽ، 

ىًم٣م أىمػم هبذه ايمٔمٗمٝمدة، أَم٣م إذا ىم٣من احل٣ميمػ زمٕمغم اهلل مل يٗمِمد هذا ايمٗمِمـد، ذ ص٣مر

وإٞمام صمرى فمعم يم٣ًمٞمف َمـ نمغم هذا ايمٗمِمد يم٘مقٞمف افمت٣مد ذيمـؽ، ىمـ٣من ذيمـؽ ذىًمـ٣م 

 أصٕمر.  

وهٛم٣مك ذك يٗم٣مل يمف: ايمممك اخلٖمل ذىمر زمٔمض أهؾ ايمٔمٙمؿ أٞمف ومًؿ شم٣ميم٧م،      

ـْ َأيِب ؽَم  واضمت٨م فمٙمٝمف زمٗمقيمف  طَمَرَج فَمَٙمْٝمٛم٣َم َرؽُمقُل اهلليِ ِٔمٝمٍد وَم٣مَل دم ضمدي٧م فَم

ىُمْؿ زماَِم ُهَق  َٓ ُأطْمػِمُ ٣مَل هَمَٗم٣مَل َأ صمي ٝمَح ايمدي ًِ ـُ َٞمَتَذاىَمُر اظمَْ َؿ َوَٞمْح َصعمي ايمٙميٜمؿ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمي

كُ  ْ ٣مِل وَم٣مَل وُمْٙمٛم٣َم زَمعَم هَمَٗم٣مَل ايمممر صمي ٝمِح ايمدي ًِ ـَ اظمَْ ِٖملُّ َأْن  َأطْمَقُف فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ فِمٛمِْدي َِم اخْلَ

ـْ َٞمَٓمِر َرصُمٍؾ  ـُ َصاَلسَمُف ظم٣َِم َيَرى َِم صُمُؾ ُيَِمقمر هَمُٝمَزير  ازمـ َم٣مصمف .  و أمحد رواه "َيُٗمقَم ايمري

أن هذا يمٝمس ومًاًم شم٣ميمًث٣م، زمؾ هق َمـ ايمممك إصـٕمر، وهـق ومـد 

ائـل، أو ي٘مقن طمٖمٝم٣ًّم: ٕٞمف يٗمقم زم٣ميمٗمٙمقب، ىمام دم هذا احلدي٧م، وىم٣ميمـذي يٗمـرأ ير

 يٟمَمر زم٣مظمٔمروف ويٛمٜمك فمـ اظمٛم٘مر يرائل، أو جي٣مهد يرائل، أو ٞمحق ذيمؽ.  

وومد ي٘مقن طمٖمٝم٣ًّم َمـ صمٜم٥م احل٘مؿ ايمممفمل زم٣ميمٛم٥ًٌم إلم زمٔمـض ايمٛمـ٣مس ىمـ٣مٕٞمقاع     

 ايمتل دم ضمدي٧م ازمـ فم٣ٌمس ايم٣ًمزمؼ.  

وومد ي٘مقن طمٖمٝم٣ًّم وهق َمـ ايمممك إىمـػم ىم٣مفمتٗمـ٣مد اظمٛمـ٣مهمٗمكم.. همـ١مهنؿ يـراءون     

إِني اظمُْٛمَـ٣مهمِِٗمكَم هلؿ ايمٓم٣مهرة، وىمٖمرهؿ طمٖمل مل يٓمٜمروه، ىمـام دم ومقيمـف سمٔمـ٣ملمزمٟمفمام
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٣ملَم ُيَراُءوَن ايمٛمي٣مَس َوَٓ  ًَ اَلِة وَم٣مَُمقا ىُم خُي٣َمِدفُمقَن اهلليَ َوُهَق طَم٣مِدفُمُٜمْؿ َوإَِذا وَم٣مَُمقا إلَِم ايمِمي

دم  َٓ إلَِم َهـ٠ُمِٓء َوَٓ إلَِم َهــ٠ُمٓءِ َُمَذزْمــَذزمكَِم زَمـكْمَ َذيمِــَؽ * َيـْذىُمُروَن اهلليَ إِٓ وَمٙمِـٝمال 

 ىمٖمرهؿ وري٣مئٜمؿ ىمثغمة، ٞمًٟمل اهلل ايمٔم٣مهمٝم٥م.  

وزمام ذىمرٞم٣م ئمٙمؿ أن ايمممك اخلٖمل ٓ خيرج فمـ ايمٛمقفمكم ايم٣ًمزمٗمكم: ذك أىمـػم،     

 وذك أصٕمر، وإن ؽمٚمل طمٖمٝم٣ًّم. هم٣ميمممك ي٘مقن طمٖمٝم٣ًّم وي٘مقن صمٙمٝم٣ًّم.  

 َٕمقات وايمٛمذر هلؿ ، وٞمحق ذيمؽ.  هم٣مجلقم: دفم٣مء إَمقات وآؽمتٕم٣مشم٥م زم٣م

واخلٖمل: َم٣م ي٘مقن دم ومٙمقب اظمٛم٣مهمٗمكم يِمٙمقن َمع ايمٛم٣مس، ويِمقَمقن َمـع ايمٛمـ٣مس، 

وهؿ دم ايم٣ٌمؿمـ ىمٖم٣مر ئمتٗمدون صمقاز فم٣ٌمدة إوشمـ٣من وإصـٛم٣مم، وهـؿ فمـعم ديــ 

 اظمممىمكم. همٜمذا هق ايمممك اخلٖمل: ٕٞمف دم ايمٗمٙمقب.  

راءسمف شمٛم٣مء ايمٛم٣مس، أو زمِمـالسمف أو وه٘مذا ايمممك اخلٖمل إصٕمر، ىم٣ميمذي يٗمِمد زمٗم

 زمِمدومتف أو َم٣م أؾمٌف ذيمؽ، همٜمذا ذك طمٖمل، يم٘مٛمف ذك أصٕمر.  

هم٣مسمّمح هبذا أن ايمممك ذىمـ٣من: أىمـػم، وأصـٕمر، وىمـؾ َمـٛمٜمام ي٘مـقن طمٖمٝمًّـ٣م:     

ىمممك اظمٛم٣مهمٗمكم.. وهق أىمػم، وي٘مقن طمٖمٝم٣ًّم أصٕمر ىم٣ميمذي يٗمقم يرائـل دم صـالسمف 

لم اهلل أو أَمره زم٣مظمٔمروف أو هنٝمف فمــ اظمٛم٘مـر أو أو صدومتف أو دفم٣مئف هلل، أو دفمقسمف إ

 ٞمحق ذيمؽ.  

هم٣ميمقاصم٤م فمعم ىمؾ َم٠مَمـ: أن حيذر ذيمؽ، وأن يٌتٔمـد فمــ هـذه إٞمـقاع، وٓ     

ؽمٝمام ايمممك إىمػم، هم١مٞمف أفمٓمؿ ذٞم٤م فميصـ اهلل زمـف، وأفمٓمـؿ صمريٚمـ٥م وومـع همٝمٜمـ٣م 

ىُمقا حلََ  ٌَِط فَمٛمُْٜمْؿ ََم٣م ىَمـ٣مُٞمقا اخلٙمؼ، وهق ايمذي وم٣مل اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم همٝمف:  َويَمْق َأْذَ
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َم اهلليُ فَمَٙمْٝمـِف  َئْمَٚمُٙمقَن ، ووم٣مل همٝمف ؽمٌح٣مٞمف وزمحٚمده:  ْك زمِـ٣مهلليِ هَمَٗمـْد ضَمـري ـْ ُيمْمِ ُف ََم إِٞمي

ٛمي٥َم َوََمْٟمَواُه ايمٛمي٣مرُ  َك زمِِف َوَيْٕمِٖمُر  ، ووم٣مل همٝمف ؽمٌح٣مٞمف أيًّم٣م: اجْلَ إِني اهلليَ َٓ َيْٕمِٖمُر َأْن ُيمْمَ

ـْ َيَُم٣مُء ََم٣م ُدو  .   َن َذيمَِؽ ظمَِ

همٚمـ َم٣مت فمٙمٝمف همٜمق َمـ أهؾ ايمٛم٣مر صمزًَم٣م، واجلٛم٥م فمٙمٝمـف ضمـرام، وهـق خمٙمـد دم      

 ايمٛم٣مر أزمد أزم٣مد ٞمٔمقذ زم٣مهلل َمـ ذيمؽ.  

أَم٣م ايمممك إصٕمر همٜمق أىمػم َمـ ايم٘م٣ٌمئر، وص٣مضمٌف فمعم طمْمر فمٓمٝمؿ، يم٘مـ ومـد     

زمٌٔمض ايمٔمٗمقزم٣مت يم٘مــ يٚمحك فمـ ص٣مضمٌف زمرصمح٣من احلًٛم٣مت، وومد ئم٣موم٤م فمٙمٝمف 

ٓ خيّٙمد دم ايمٛم٣مر طمٙمقد ايم٘مّٖم٣مر، همٙمٝمس هق مم٣م يقصم٤م اخلٙمـقد دم ايمٛمـ٣مر، ويمـٝمس ممـ٣م 

 حيٌط إفمامل، ويم٘مـ حيٌط ايمٔمٚمؾ ايمذي وم٣مرٞمف.  

هم٣ميمممك إصٕمر حيٌط ايمٔمٚمؾ اظمٗم٣مرن يمف، ىمٚمـ يِمقم يرائل همـال أصمـر يمـف، زمـؾ    

 فمٙمٝمف إشمؿ.  

فمٙمٝمف إشمؿ، زمخالف ايمممك إىمػم، وايم٘مٖمر وه٘مذا َمـ ومرأ يرائل همال أصمر يمف. زمؾ    

ٌَِط فَمـٛمُْٜمْؿ ََمـ٣م  )إىمػم هم١مهنام حيٌْم٣من مجٝمع إفمامل، ىمام وم٣مل سمٔم٣ملم:  ىُمقا حَلَ َويَمْق َأْذَ

 .   (ىَم٣مُٞمقا َئْمَٚمُٙمقَن 

هم٣ميمقاصم٤م فمعم ايمرصم٣مل وايمٛم٣ًمء، وفمعم ايمٔمـ٣ممل واظمـتٔمٙمؿ، وفمـعم ىمـؾ َمًـٙمؿ، أن    

ئمٙمؿ ضمٗمٝمٗم٥م ايمتقضمٝمـد زمٟمٞمقافمـف، وضمتـك ئمٙمـؿ  ئمٛمك هبذا إَمر ويتٌٌم همٝمف، ضمتك

ضمٗمٝمٗم٥م ايمممك زمٛمقفمٝمف: إىمػم وإصٕمر، وضمتك ي٣ٌمدر زم٣ميمتقزم٥م ايمِم٣مدوم٥م مم٣م ومد يٗمـع 

َمٛمف َمـ ايمممك إىمػم، أو ايمممك إصٕمر، وضمتك يٙمزم ايمتقضمٝمد، ويًتٗمٝمؿ فمٙمٝمـف، 
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وضمتك يًتٚمر دم ؿم٣مفمـ٥م اهلل، وأداء ضمٗمـف، همـ١من ايمتقضمٝمـد يمـف ضمٗمـقق، وهـل أداء 

ض، وسمرك اظمٛم٣مهل، همال زمد َمع ايمتقضمٝمد َمـ أداء ايمٖمرائض، وسمـرك اظمٛمـ٣مهل، ايمٖمرائ

 وٓ زمد أيًّم٣م َمـ سمرك اإلذاك ىمٙمف: صٕمغمه وىمٌغمه.  

هم٣ميمممك إىمػم يٛم٣مدم ايمتقضمٝمد، ويٛم٣مدم اإلؽمـالم ىمٙمٝمًّـ٣م. وايمممـك إصـٕمر يٛمـ٣مدم    

 .  (1) ىماميمف ايمقاصم٤م، همال زمد َمـ سمرك هذا وهذا

ٟ  ٚقاٍ ايصٝخ حمُود ع  إن ضمٗمٝمٗمـ٥م اإليـامن أٓ رمحهه اهلل  ُوس ايبواملبٛز

زَم٣مٞمٛمـ٣م  دمجتٔمؾ هلل ٞمدا وٓ صٛمام وٓ ذي٘م٣م، هم٣ميمِمٛمؿ ىم٣من اَمتح٣مٞم٣م يمٙمٚمممىمكم، أَم٣م 

، ٕن ذيمـؽ آَمتح٣من همٜملازمتٙمٝمٛم٣م هب٣م  ايمتلَمُم٣منمؾ ايمدٞمٝم٣م وأؽم٣ٌمهب٣م  هلهذا هم٣ميمِمٛمؿ 

وَمُمـ٣منمؾ ومـدَمقه٣م  ٓ ئمٌد همٝمف اظمًٙمٚمقن صٛمام، ويم٘مـ أؽم٣ٌمزم٣م ئمتٚمـدون فمٙمٝمٜمـ٣م ،

 دمفمعم أَمر اهلل همُم٣مرىمقا اهلل َمع نمغمه، أو اختذوا أؽم٣ٌمهبؿ ٞمـدا، وايمٝمٗمـكم ٓ يرؽمـخ 

ايمٗمٙم٤م إٓ زم٣ميمدوام فمعم اظمذاىمرة ، زمٟمن ٞمذىمر اهلل  زمٟميمًٛمتٛم٣م وذم ومٙمقزمٛم٣م وَمـع ايمٛميـ٣مس، 

أَم٣م أن ٞمذىمر اهلل زمٟميمًٛمتٛم٣م شمؿ ٞم٘مػم اظم٣مدة زمٗمٙمقزمٛم٣م همٜمذا هـق ايمممـك، يم٘مــ ايمِمـح٣مزم٥م 

 .اهللُ فَمٛمُٜمؿ صٕمروا اظم٣مدة وفمٓمٚمقا اهلل همٜم٣مزمتٜمؿ إؽمقد َرِىَ 

، همٙمـق فمٚمٙمٛمـ٣م صـٛمام َمــ ذهـ٤م وومٙمٛمـ٣م ايمٌٔمثـ٥مىم٣مٞم٦م ايمٛمي٣مس سمٔمٌد إصٛم٣مم ومٌـؾ    

يمٙمٚمًٙمؿ افمٌده، هم٣مظمًٙمؿ يٗمقل أفمقذ زم٣مهلل َمـ ذيمؽ ويٕمّم٤م صمدا، همٙمق ومٚمٛمـ٣م زمٖمـؽ 

ؾ صمـ٣مءت إَمـقال ضمٙمـ٦م اظمُمـ٣مىم إذا هم٣مظمًـٙمؿ يٗمـقل: ايمِمٛمؿ وأفمْمٝمٛم٣مه يمٙمٛم٣مس،

ــ٣مك ذك  وومّمــ٦م احل٣مصمــ٣مت، ــ٣مك ذك جمــ٣مزى  زم٣ميمِمــٛمؿ، ضمٗمٝمٗمــلإذن هٛم وهٛم
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يـ٠مدى إلم  اظمج٣مزي وهق وايمث٣مينايمٛم٣مر  دمإول طمٙمقد  ،اظم٣مدي٥مزم٣مَٕمقال وإؽم٣ٌمب 

ــؾ  ــ٤ٌم ايمٔمٚم ــر اهلل زمً ــرك أواَم ــدىم٣من أو دمسم ــٛمع  ايم ــ٥ماظمِم ــؾ  أو واظمدرؽم احلٗم

 ،واظمٔم٣ميصايمذٞمقب َمـ  ايمتِمٖمٝم٥مزمٔمد  اجلٛم٥ميقصٙمف يمٙمٛم٣مر شمؿ الم  وهذا ...،وايمقرؾم٥م

ممٛمقع ،همًٝمدٞم٣م داود وؽمٙمٝمامن ويقؽمػ وٞمـقح  ايمٓم٣مهري٥مإؽم٣ٌمب  دمويمٝمس ايمٔمٚمؾ 

همًـٝمدٞم٣م  وزمٔمّمـٜمؿ اظمٙمـؽ واظمـ٣مل َمٔمٜمـؿ، إؽم٣ٌمب، دمضمتك رؽمٙمٛم٣م وىمؾ إٞمٌٝم٣مء 

نمزوة أضمـد، اهلل  دموفمٙمٚمٛم٣مه صٛمٔم٥م يمٌقس يم٘مؿ (، وايمرؽمقل صٛمع يمف درفم٣م  داود:)

ْؿ ََم٣م اؽْم  وم٣مل:  وا هَلُ ٍة َوَأفِمدُّ ـْ وُمقي ، ويمٛمقح ) َواْصٛمَِع ايْمُٖمْٙمَؽ ( ٞمٔمٚمـؾ  (1)َتَْمْٔمُتْؿ َِم

 يـٟميتإٓ ايمـدىم٣من  ىٓ يـرايمـدىم٣من  دمئمٚمـؾ  هم٣ميمـذيهب٣م وٓ ٞمت٘مؾ فمٙمٝمٜم٣م إؿمالوم٣م، 

 سمٗم٢م احل٣مصم٣مت، وٓ يرى اهلل وومدرسمف سمٔمٚمؾ، إذن اظمرزمـك ايمـدىم٣من، ٣مل، وزم٣مظم٣ملزم٣مظم

ضمتـك أىمًـ٤م، أَمـ٣م زمـ٣مإليامن  زم٣ميمٙم٣ًمن رب ايمٔم٣مظمكم، ويمذا فمٛمـد ايمتجـ٣مرة ايم٘مـذب

زم٣ميمِمدق إلروـ٣مء اهلل، همٔمٛمـد ايمٔمٚمـؾ ٓ إيمـف إٓ اظمـ٣مل، وزم٣ميمٙمًـ٣من ٓ إيَِمـَف إِٓي اهللُ، 

فمعم إؽم٣ٌمب يـ٠مدى إلم سمـرك َمروـ٣مة اهلل وأواَمـره ، همت٘مـقن ايمرؾمـقة  وآسم٘م٣مل

وايمرزم٣م، ٕٞمف ي٠مَمـ زم٣ميمٖم٣مئدة ايمٓم٣مهريـ٥م، ويم٘مــ زمـ٣مإليامن سم٘مـقن ايمِمـدوم٥م ٕن همٝمـف 

 .اهللايمٛمج٣مة فمٛمد 

   

ض
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 ذوط ومٌقل

 ٍَ اظم٠ماطمـ٣مة زمـكم اظمٜمـ٣مصمريـ وإٞمِمـ٣مر، رمحه اهللايصٝخ حمُد عُسَقا

َم٠ماطم٣مة زمٗمْمع ضم٣ٌمل اجل٣مهٙمٝم٥م ايمٗم٣مئٚم٥م فمعم ايمتٔمِم٤م ايمٗمٌقم، همٚمـ ٞمْمؼ زم٣ميمُمٜم٣مدة: ٓ 

ُد َرؽُمقُل اهللِ، أصٌح يمف فمٛمد اهلل اظمٗم٣مم إيَِمَف إِٓي اهللُ حُمَٚمي

ـَ َآََمٛمُقا زم٣ِمهلليِ َوَرؽُمـقيمِِف شُمـؿي مَلْ َيْرسَمـ٣مزُمقا َوصَم٣مَهـُدوا  وَم٣مَل سَمَٔم٣ملَم:       اَم اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن ايميِذي إِٞمي

٣مِدوُمقَن  ِٜمْؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهلليِ ُأويَمئَِؽ ُهُؿ ايمِمي ًِ ْؿ َوَأْٞمُٖم  .    (1)زمَِٟمَْمَقاهِلِ

أَمـر  دم َوَرؽُمقيمِِف ( همال ي٘مقن ؾمـؽ ) َآََمٛمُقا زم٣ِمهلليِ

أومقايمٛم٣م وأفماميمٛم٣م، همٜم٘مذا زمٔمد اإليامن ٓ ري٥ٌم ) شُمؿي مَلْ  دمَمع صدومٛم٣م  ()اهلل ورؽمقيمف 

ِٜمْؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللي( هم٘مؾ إَم٥م سم٘مـقن  ًِ ْؿ َوَأْٞمُٖم َيْرسَم٣مزُمقا ( زمٔمد ذيمؽ ) َوصَم٣مَهُدوا زمَِٟمَْمَقاهِلِ

وذيمؽ ضمٝمٛمام ي٘مقن فمٛمـدٞم٣م ضمٗمٝمٗمـ٥م  ،ٚمقفمقداسمفزمقذم يمٛم٣م اظمج٣مهدة ، هٛم٣م اهلل سَمَٔم٣ملَم ي دم

اإليامن.

ــقا َوَهــ٣مصَمُروا  وَمتــك سم٘مــقن ضمٗمٝمٗمــ٥م اإليــامن ؟ يٗمــقل سمٔمــ٣ملم  ـَ َآََمٛمُ ــِذي َوايمي

ْؿ ََمْٕمِٖمـَرٌة  ٣م هَلُ وا ُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن ضَمٗمًّ ـَ َآَوْوا َوَٞمٌَمُ َوصَم٣مَهُدوا دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهلليِ َوايميِذي

 .  (1)ٌق ىَمِريٌؿ َوِرزْ 
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 اظمٗم٣مم .  دمأفمامل اخلروج واهلجرة، أو أفمامل ايمٛمٌمة، أو ايمُمٕمؾ  دمهمٜمٛم٣م إَم٣م       

أن يدطمٙمف اجلٛم٥م زمًـ٤ٌم  وإذا اٞمتٗمؾ ايمٔمٌد َمـ ايمدٞمٝم٣م َمع اإليامن، هم٘مرم اهلل سَمَٔم٣ملَم 

ـْ  دمىمٙمٚم٥م ايمتقضمٝمد وايمٔمٚمؾ هب٣م، ٕن  هذه ايم٘مٙمٚم٥م ومقة فمٓمٝمٚم٥م متٛمٔمـف َمــ ايمٛمـ٣مر فَمـ

٣ٌَمَن  هَمُٗمْٙم٦ُم ضَمِدي٧ٌم زَمَٙمَٕمٛمِل فَمٛمَْؽ وَم٣مَل فِمتْ  ـِ ََم٣ميمٍِؽ  وَم٣مَل وَمِدَْم٦ُم اظمَِْديٛم٥ََم  هَمَٙمِٗمٝم٦ُم فِمْت ٣ٌَمَن زْم

ٌََٔمْث٦ُم إلَِم َرؽُمقِل اهلليِ ِء هَم ْ ي زَمْٔمُض ايمًمي َأينر ُأضِمـ٤مُّ َأْن سَمـْٟمسمَِٝمٛمِل  () َأَص٣مزَمٛمِل دِم زَمٌَمِ

َِذ  َ دِم ََمٛمِْزرِم هَمَٟمختي ـْ َأْصـَح٣مزمِِف  ُه َُمَِمعمًّ وَمـ٣مَل هَمـَٟمسَمك ايمٛميٌِـلُّ هَمُتَِمقمر ـْ ؾَمـ٣مَء اهلليُ َِمـ َوََمـ

شُمقَن زَمْٝمـٛمَُٜمْؿ شُمـؿي َأؽْمـٛمَُدوا فُمْٓمـَؿ َذيمِـَؽ  هَمَدطَمَؾ َوُهَق ُيَِمقمر دِم ََمٛمِْزرِم َوَأْصَح٣مزُمُف َيَتَحدي

ُف َدفَم٣م  وا َأٞمي ـِ ُدطْمُُمٍؿ وَم٣ميُمقا َودُّ ُه إلَِم ََم٣ميمِِؽ زْم ـُف َأَصـ٣مزَمُف َذٌّ َوىُمػْمَ وا َأٞمي فَمَٙمْٝمِف هَمَٜمَٙمـَؽ َوَودُّ

اَلَة َووَم٣مَل  هَمَٗم٢َم َرؽُمقُل اهلليِ  ٓي اهلليُ َوَأينر َرؽُمقُل اهلليِ ":ايمِمي َٓ إيَِمَف إِ  َأيَمْٝمَس َيُْمَٜمُد َأْن 

ُف َيُٗمقُل َذيمَِؽ َوََم٣م ُهَق دِم وَمْٙمٌِِف وَم٣مَل  " ٓي اهلليُ َوَأينر  َٓ َيُْمَٜمُد َأضَمٌد  ":وَم٣ميُمقا إِٞمي َٓ إيَِمـَف إِ َأْن 

ـِدي٧ُم هَمُٗمْٙمـ٦ُم  "َرؽُمقُل اهلليِ هَمَٝمْدطُمَؾ ايمٛمي٣مَر َأْو سَمْْمَٔمَٚمُف  ٌَٛمِل َهـَذا احْلَ وَم٣مَل َأَٞمـٌس  هَمـَٟمفْمَج

ٌَُف  ٌُْف هَمَ٘مَت زْمٛمِل اىْمُت ِٓ" 

ـْ و ـْ َأؽْمَٔمُد ايمٛمي٣مِس زمَُِمَٖم٣مفَمتَِؽ َيْقَم َأيِب ُهَرْيَرة فَم ُف وَم٣مَل: وِمٝمَؾ َي٣م َرؽُمقَل اهلليِ، ََم ، َأٞمي

ـَٟميَمٛمِل  ": ايْمِٗمَٝم٣مََم٥م ، وَم٣مَل َرؽُمقُل اهلليِ  ًْ َٓ َي ـْ َهـَذا يَمَٗمْد ـَمٛمَٛم٦ُْم َي٣م َأزَم٣م ُهَرْيـَرَة ، َأْن  فَمـ

ـِدي٧ِم، َأؽْمـَٔمُد ايمٛميـ٣مِس  ـْ ضِمْرِصـَؽ فَمـعَم احْلَ ُل َِمٛمَْؽ ظمَِـ٣م َرَأْيـ٦ُم َِمـ ِدي٧ِم َأضَمٌد َأوي احْلَ
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ـِف  ًِ ـْ وَمْٙمٌِـِف َأْو َٞمْٖم ٓي اهلليُ طَم٣ميمًِِم٣م َِمـ َٓ إيَِمَف إِ ـْ وَم٣مَل  "زمَُِمَٖم٣مفَمتِل َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ، ََم

 :ح َمٔمٛمك ايمٝمٗمكم ايمِمحٝم

. أن ي٘مقن يٗمٝمٛمف فمعم اهلل، ٓ ي٘مقن يٗمٝمٛمف فمعم إؾمٝم٣مء همٌٜمذا ي٘مـقن إيامٞمـف ومقيـ٣م. -

 أن سم٘مقن أؾمقاومف صحٝمح٥م .و

، ()أن ئمٚمؾ ايمٔمٚمؾ زم٣ميمُمقق، ئمٛمك أن يتٝمٗمـ فمعم وفمـد اهلل ووفمـد رؽمـقيمف   -

 .ٕن اهلل وفمد فمعم إفمامل

 .أن سم٘مقن أفماميمٛم٣م هلل سمٔم٣ملم، ٓ ٕى نمرض َمـ ايمدٞمٝم٣م أو ٕى خمٙمقق -

ـْ  َأيِب َذرٍّ و - َٝمـ٣مرِم هَمـ١مَِذا َرؽُمـقُل اهلليِ  فَم ـْ ايمٙمي  َريِضَ اهلليُ فَمٛمُْف وَم٣مَل طَمَرصْمـ٦ُم يَمْٝمَٙمـ٥ًم َِمـ

ـ ََمَٔمـُف َأضَمـٌد وَمـ٣مَل  ُف َيْ٘مـَرُه َأْن َيْٚمًِمَ ٣مٌن وَم٣مَل هَمَٓمٛمَٛم٦ُْم َأٞمي ًَ َيْٚمًِم َوضْمَدُه َويَمْٝمَس ََمَٔمُف إِْٞم

ـْ َهَذا وُمْٙم٦ُم َأزُمق َذرٍّ  صَمَٔمَٙمٛمِل اهلليُ هَمَجَٔمْٙم٦ُم َأَْمًِم دِم ـمِؾر ايْمَٗمٚمَ  ِر هَم٣ميْمَتَٖم٦َم هَمَرآيِن هَمَٗم٣مَل ََم

ـَ ُهْؿ اظمُِْٗمٙمُّـقَن  همَِداَءَك وَم٣مَل َي٣م َأزَم٣م َذرٍّ  سَمَٔم٣ميَمْف وَم٣مَل هَمَٚمَُمْٝم٦ُم ََمَٔمُف ؽَم٣مفَم٥ًم هَمَٗم٣مَل إِني اظمُْْ٘مثِِري

ـْ َأفْمَْم٣مُه اهلليُ طَم  ٓي ََم ا هَمٛمََٖمَح همِٝمـِف َيِٚمٝمٛمَـُف َوؾِمـاَميَمُف َوزَمـكْمَ َيَدْيـِف َوَوَراَءُه َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم إِ غْمً

ـٛمِل دِم  ًَ ا وَم٣مَل هَمَٚمَُمْٝم٦ُم ََمَٔمُف ؽَم٣مفَم٥ًم هَمَٗم٣مَل رِم اصْمٙمِْس َه٣م ُهٛم٣َم وَم٣مَل هَمَٟمصْمَٙم َوفَمِٚمَؾ همِٝمِف طَمغْمً

إيَِمْٝمـَؽ وَمـ٣مَل هَمـ٣مْٞمَْمَٙمَؼ دِم اصْمٙمِْس َه٣م ُهٛم٣َم ضَمتيك َأْرصِمـَع  :هَمَٗم٣مَل رِم ، وَم٣مٍع ضَمْقيَمُف ضِمَج٣مَرٌة 

٧ٌَْم شُمؿي إيِنر ؽَمِٚمْٔمُتُف َوُهَق َُمْٗمٌٌِؾ َوُهَق َيُٗمقُل  َٓ َأَراُه هَمَٙم٧ٌَِم فَمٛمرل هَمَٟمؿَم٣مَل ايمٙمُّ ِة  ضَمتيك  ري احْلَ

َق َوإِْن َزَٞمك وَم٣مَل هَمَٙمامي صَم٣مَء مَلْ َأْصػِمْ ضَمتيك وُمْٙم٦ُم َي٣م َٞمٌِلي اهلليِ صَمَٔمَٙمٛمِ  ل اهلليُ همَِداَءَك َوإِْن َهَ
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يـُؾ   ِة  ََم٣م ؽَمِٚمْٔم٦ُم َأضَمًدا َيْرصِمُع إيَِمْٝمَؽ ؾَمْٝمًئ٣م وَمـ٣مَل َذيمِـَؽ صِمػْمِ ري ُؿ دِم صَم٣مٞم٤ِِم احْلَ ـْ سُمَ٘مٙمر ََم

ُك زم٣ِمهلليِ  َٓ ُيمْمِ ـْ ََم٣مَت  ُف ََم َتَؽ َأٞمي ْ ُأَمي ِة  وَم٣مَل زَمممر ري اَلم فَمَرَض رِم دِم صَم٣مٞم٤ِِم احْلَ ًي فَمَٙمْٝمِف ايم

ٛمي٥َم وُمْٙم٦ُم ؾَمْٝمئً  َق َوإِْن َزَٞمك وَم٣مَل َٞمَٔمؿْ : ٣م َدطَمَؾ اجْلَ يُؾ  َوإِْن َهَ َوإِْن  :وُمْٙمـ٦ُم  :وَم٣مَل  ،َي٣م صِمػْمِ

َق َوإِْن َزَٞمك وَم٣مَل  ْٚمرَ : َهَ َب اخْلَ ، ويمـٝمس َمٔمٛمـك هـذا (1.َمتٖمؼ فمٙمٝمف)َٞمَٔمْؿ َوإِْن َذِ

ٖمًـف احلدي٧م ديمٝمؾ فمعم سمرطمٝمص ايمزٞم٣م، زمؾ يتقب َمــ ايمزٞمـ٣م وايمنـوم٥م زمتٗمـديؿ ٞم

   .زَم٣من ايمرؽمقل  َصعمي اهللُ فَمَٙمٝمِف َوؽَمٙميؿَ  دميمٙمحدود، ىمام وومع يمٙمٚمرأة 

 :هؾ أٞم٦م ص٣مدق أم ىم٣مذب ؟ هم٘مٝمػ يمٛم٣م ٞمحـ أن ٞمٔمرف هذا ؟ يٗمـقل اهلل سَمَٔمـ٣ملَم  -

  ُيْٖمَتٛمُقَن ، َويَمَٗمْد هَمَتٛمي٣م ايمي َٓ ىُمقا َأْن َيُٗمقيُمقا َآََمٛمي٣م َوُهْؿ  ٤َم ايمٛمي٣مس  َأْن ُيؼْمَ
ًِ ـَ امل ، َأضَم ِذي

ـي ايْمَ٘م٣مِذزمكِمَ  ـَ َصَدوُمقا َويَمَٝمْٔمَٙمَٚم ـَ اهللِ ايميِذي ٌْٙمِِٜمْؿ هَمَٙمَٝمْٔمَٙمِٚم ـْ وَم هم٣مهلل سَمَٔم٣ملَم خيتـػم  ،(0)َِم

 :فم٣ٌمده اظم٠مَمٛمكم همٗمـ٣مل ؽمـٌح٣مٞمف دمفم٣ٌمده، وٓ زمد أن سم٘مقن ايمٛمتٝمج٥م ىمام وصٖمٜم٣م اهلل 

 ـَ َآََمٛمُـقا زمِـ٣مهلليِ َوَرؽُمـ اَم اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن ايميـِذي ْؿ إِٞمي قيمِِف شُمـؿي مَلْ َيْرسَمـ٣مزُمقا َوصَم٣مَهـُدوا زمِـَٟمَْمَقاهِلِ

٣مِدوُمقَن  ِٜمْؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهلليِ ُأويَمئَِؽ ُهُؿ ايمِمي ًِ زمد زمٔمد اإليامن أٓ  ، همٜمٛم٣مك ٓ (1)َوَأْٞمُٖم

 وفمد اهلل، وأن ٞمج٣مهد زمٟمَمقايمٛم٣م وأٞمٖمًٛم٣م.  دمٞمرسم٣مب 
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 أومقال فمٙمامء ايمتٌٙمٝمغ

 ضف ضمسأتةضكتبًحيد

مجٝمع إٞمٌٝم٣مء وم٣مَمقا  اهلل رمحه

ُه ( ـْ إيَِمٍف نَمغْمُ ٌُُدوا اهلليَ ََم٣م يَمُ٘مْؿ َِم ، ىمالم (1) زمدفمقة ايمٛمي٣مس دفمقة واضمدة : ) َي٣م وَمْقِم افْم

واضمد وَم٣م ىم٣مٞمقا يريدون زمدفمقهتؿ أى نمرض َمـ ايمدٞمٝم٣م واهلل خيػم هبذا فمعم أيمًٛم٥م 

ٓي فَمعَم َربر ايْمَٔم٣مظمَكَِم ( رؽمٙمٜمؿ : )َوََم٣م أَ  ـْ َأصْمٍر إِْن َأصْمِرَي إِ ، (0)ؽْمَٟميُمُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمِف َِم

٣م َأْرؽَمْٙمَٛم٣م ُٞمقضًم٣م إلَِم وَمْقَِمِف (  . ) (3)وأؽمٙمقهبؿ واضمد ، ىم٣مٞمقا خيرصمقن يمٙمٛم٣مس : ) إِٞمي

ُف ؿَمَٕمك (  ٣ٌَم إلَِم همِْرفَمْقَن إِٞمي َٓ سَمٛمَِٝم٣م دِم  (1)اْذَه  (0)ِذىْمِري ( ىمٝمٖمٝم٥م ايمذه٣مب ؟ ) َو

ًٓ يَمٝمرٛم٣ًم (  َٓ يَمُف وَمْق  .(3)وىمٝمٖمٝم٥م ايم٘مالم ؟ ) هَمُٗمق

 طمٙمؼ وم٣مدر،  سَمَٔم٣ملَم  اهلل اهلل رمحهٜكٍٛ ايصٝخ حمُد عُس ايباملبٛزٟ

 ايمٛمٓم٣مم إلم حيت٣مج ٓ ، همٝم٘مقن ىمـ زمٟمَمره ، ٞمرى ٓ وَم٣م ٞمرى وَم٣م وإرض، ايمًٚمقت

 سمرسمٝم٤م، إلم حيت٣مج زمؾ ؽمٝم٣مرة، ىمقٞمك يٗمقل أن يًتْمٝمع ٓ اإلٞم٣ًمن ايمؼمسمٝم٤م، وٓ

اَم )  ؾمكء إلم حيت٣مج ٓ  سَمَٔم٣ملَم  اهلل ويم٘مـ ـْ  يَمفُ  َيُٗمقَل  َأنْ  ؾَمْٝمًئ٣م َأَرادَ  إَِذا َأَْمُرهُ  إِٞمي  هَمَٝمُ٘مقنُ  ىُم
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 أَمف زمْمـ ذم اإلٞم٣ًمن طمٙمؼ ىمام ؽمٛمتف، هذه سمدرجيٝم٣م إؾمٝم٣مء زمٔمض طمٙمؼ هم٣مهلل (،1)( 

 ذم اإلٞم٣ًمن طمٙمؼ همٚمّمٕم٥م، فمٙمٗم٥م، ىم٣من شمؿ ٞمْمٖم٥م أوٓ اإلٞم٣ًمن طمٙمؼ وىمام سمدرجيٝم٣م،

 ي٘مٚمؾ هب٣م ايمتك اجلقارح مجٝمع أفمْم٣مه اهلل ايمّمٝمؼ اظم٘م٣من هذا وذم شمالث، ـمٙمامت

 ايمرو٣مفم٥م فمٛمد إؽمٛم٣من أفمْم٣مه يمق ٕٞمف ، أَمف زمْمـ ذم اإلؽمٛم٣من أفمْم٣مه وَم٣م ، اإلٞم٣ًمن

َؽ  ىَم٣منَ  َوََم٣م)  اجلقارح َمـ إٞم٣ًمن أى ٞمًك َم٣م  سَمَٔم٣ملَم  واهلل ، أَمف شمدى يٗمْمع ٝم٣ًّمٞمَ  َرزمُّ
ًِ 

 هق واضمد ووم٦م ذم وىمذيمؽ ، يقيمدون ايمٌُمـر َمـ اظماليكم فمممات يقَمٝم٣م ، (0)(  

 واضمد ىمؾ يرزق واضمد ووم٦م وذم ، واجلـ واإلٞمس احلٝمقاٞم٣مت وخيٙمؼ  ايمزرع يٛم٦ٌم

 .  واضمد ووم٦م ذم ؾمٝمئكم يٖمٔمؾ أن يًتْمٝمع َم٣م هم٣مإلٞم٣ًمن ، َمٛمٜمؿ

إؽم٣ٌمب، ويم٘مـ  ايمدٞمٝم٣م داراهلل رمحهٜكٍٛ ايصٝخ حمُد عُس ايباملبٛزٟ

اهلل َم٤ًٌم إؽم٣ٌمب، يرى دم هذه ايمدٞمٝم٣م ايمًمـء َمــ ايمًمـء وايمقيمـد َمــ إب، 

ويم٘مـ دم احلٗمٝمٗم٥م اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم هق اظم٠مشمر دم إؾمٝم٣مء، ٞمحـ ٞمرى أن احل٤م َمـ 

ايمثٚمر ويم٘مـ إصؾ أن اهلل طم٣ميمؼ احل٤م وايمٛمقى ويم٘مـ سمرى إؾمٝم٣مء َمـ إؾمـٝم٣مء، 

 .ويم٘مـ ٞمحـ ٓ ٞمرى ومدرسمف ويم٘مـ اهلل هق َم٤ًٌم إؽم٣ٌمب،

اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم وم٣مدر فمعم سمٔمٚمغم ضمٝم٣مة اإلٞم٣ًمن وسمدَمغمه٣م، واهلل يمٝمس زمح٣مصم٥م      

إلم أي ؽم٤ٌم وظم٣م أراد اهلل سمٔمٚمغم ضمٝم٣مة يقؽمػ، فمٚمرهـ٣م دم ايمًـجـ، وظمـ٣م أراد اهلل 

 .سمدَمغم ضمٝم٣مة همرفمقن ووم٣مرون ودَمر ضمٝم٣مهتؿ دم ايمٔمزة واظمٙمؽ
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ه ايمدفمقة يمٛمدفمق إلم ىمت٣مب اهلل وؽمٛم٥م رؽمقيمف وٞمرصمـع احلٚمد هلل ايمذي أطمرج هذ     

إيمٝمٜمام، احلٚمد هلل ايمذي أطمرج هذا ايمٔمٚمؾ يمتقضمٝمـد إيمقهٝمـ٥م، وايمرزمقزمٝمـ٥م، وأؽمـامء 

 .اهلل وصٖم٣مسمف

فمٙمؿ ٞمٌٝمف أن يرىمز فمعم اإليـامن وايمٛمٌـل فمٙمـؿ أصـح٣مزمف اإليـامن وايمٝمٗمـكم  اهلل     

ف أٞمٖمًـٛم٣م هلل وٓ ايمِمحٝمح، وزمّمده٣م سمتٚمٝمز إؾمٝم٣مء، ايمتقضمٝمد ود ايمممك، ٞمٌمـ

ٞمتقصمف يمٕمغم اهلل، ؽمقاء صٛمؿ ئمٌد، أو ومػم يزار، زمؾ ىمؾ هذا ذك، ويم٘مـ ايمممك، 

 .ذك دون ذك، وىمٖمر دون ىمٖمر، وىمذيمؽ ايمٝمٗمكم

ويمذيمؽ رىمز ايمٛمٌل فمعم هذا ايمٝمٗمكم وايمتقضمٝمد اخل٣ميمص، ضمتك أن ايمٛمٌل أراد رزمط     

الة ايمت٘مٌـغم، وه٘مـذا اإلٞم٣ًمن زم٣ميمتقضمٝمد فمـ ؿمريؼ ايمِمالة، همٔمٛمد ايمدطمقل دم ايمِم

ايمرىمقع، ىمؾ هذا يمتقضمٝمـد إيمقهٝمـ٥م، وإذا أسمـك سمقضمٝمـد إيمقهٝمـ٥م، يـٟميت سمقضمٝمـد 

 (.1ايمرزمقزمٝم٥م، وىمؾ صمٜمد َمثؾ احلٙمٗم٣مت ونمغمه٣م هق هلذا ايمٝمٗمكم )

 ويم٘مـ ايمدفمقة إلم أي رء؟ ايمدفمقة إلم اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف.     

ذيمؽ ٞمحـ ٞمٛم٘مر فم٣ٌمدة نمغم وىمام ٞمٔمٌد اهلل وضمده وٞمٔمؼمض فمعم أهؾ إصٛم٣مم هم٘م     

 إصٛم٣مم، وىمذيمؽ ٞمٛم٘مر فمعم ايمذيـ فمٛمدهؿ ايمممىمٝم٣مت. 

يمق سمٗم٣مزمؾ أهؾ ايمممك احلٗمٝمٗمل، َمع أهؾ ايمممك اظمج٣مزي، همٝمٕمٙم٤م أهؾ ايمممـك      

احلٗمٝمٗمل، وَمٔمٛمك ايمممك احلٗمٝمٗمل، هق فم٣ٌمدة إصٛم٣مم، واظمج٣مزي آفمتامد فمعم نمـغم اهلل، 

 .ٔمذب ص٣مضمٌف زمٗمدر َم٣م أذك َمع اهلل إؽم٣ٌمبوهذا ٓ خيرج فمـ ىمٙمٝم٥م اإليامن ويم٘مـ ي
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َـ٣م  ضمٗمٝمٗم٥م اإليامن أن ٞمتٝمٗمـ فمعم ذات اهلل وٓ ٞمتٟمشمر إٓ زمف، واهلل أَمر ٞمٌٝمـف:       َيـ٣م َأهيُّ

َٓ مَتْـٛمُـ  صْمَز هَم٣مْهُجْر * َو ْر * َوايمرُّ ْ * َوشمَِٝم٣مزَمَؽ هَمَْمٜمر ُر * وُمْؿ هَمَٟمٞمِذْر * َوَرزميَؽ هَمَ٘مػمر شمر اظمُْدي

َتْ٘مثِ  ًْ (، همٗمدم يمٖمٓم٥م رزمؽ فمعم ايمت٘مٌغم وهذا يٖمٝمد احلٌم، 1)ُر * َويمَِرزمرَؽ هَم٣مْصػِمْ سَم

 .أي ٓ سم٘مػم نمغم رزمؽ

َمٔمٝم٥م اهلل زم٣ميمِمـٖم٣مت اإليامٞمٝمـ٥م ايمِمـػم وايمتٗمـقى واإلضمًـ٣من، وهـذا هـق ززمـدة     

اإليامن، وأٞم٣م أومقل إن اإليامن زمذات اهلل أن ٓ ٞمٔمتٚمد فمعم نمغم اهلل، وٓ رصمـ٣مء زمٕمـغم 

اؽمتٔم٣مٞم٥م زمٕمغم اهلل، وٓ ٞمًتٔمكم إٓ زم٣مهلل، وٓ ٞمٔمٌد إٓ اهلل، وٓ ٞمًجد يمٕمـغم اهلل، وٓ 

اهلل، وٓ ٞمرىمع يمألصٛم٣مم وٓ ٞمٗمقم يمٕمغم اهلل، هم١مذا أطمرصمٛم٣م َمــ ومٙمقزمٛمـ٣م اخلـقف َمــ 

 (.0) نمغم اهلل، وايمرصم٣مء َمـ نمغم اهلل، زمٔمد ذيمؽ سمٟمسمٝمٛم٣م ٞمٌمة اهلل

 ٔ فمرهمٛمـ٣م أن حمٚمـدًا ومجٝمـع رمحهه اهلل ٜٚكٍٛ ايصٝخ َفيت شٜٔ ايعابودٜ

إٞمٌٝم٣مء رىمزوا صمٜمدهؿ فمعم سمٔمٙمٝمؿ إَم٥م، وصػموا وأطمذوا أؤم٣مف َمدة سمٔمٙمٝمٚمٜمؿ 

 دم اإليامن فمعم سمٔمٙمٝمؿ إفمامل همام هق اإليامن؟

اإليامن هق ٓ إيمف إٓ اهلل، وهذا ٞمٖمل وإشمٌـ٣مت، هم٣مإلٞمًـ٣من إذا ىمـ٣من ومٙمٌـف َمتٔمٙمـؼ     

ٝم٣مء اظم٣مدي٥م، وومقة اظمٙمؽ واظم٣مل، وجيـد زم٣مٕؽم٣ٌمب وايمٗمقة، وومقة ايمًالح، وومقة إؾم

ومٙمٌف َمتٟمشمرًا زم٣مٕضمج٣مر ؽمقاء أضمج٣مر اجل٣مهٙمٝم٥م، أو إضمجـ٣مر اإليم٘مؼموٞمٝمـ٥م، هم٘مٙمٜمـ٣م 

أضمج٣مر، هم١مذا رأى اإلٞم٣ًمن ذيمؽ، جيتٜمد وخيرج َمـ هذه ايمممىمٝم٣مت، ضمتك ي٘مـقن 

                                                 



 

 

473 

 املقدمة/ التنهيد للدخول يف الصفات/ صفة اليقني باهلل تعاىل

ومٙمٌف َمتٔمٙمؼ زم٣مهلل إضمد، ايمذي يٖمٔمؾ وٓ يًتٔمكم زمٟمضمد، وايمِمٚمد ايمذي يٖمٔمـؾ وٓ 

 لم رء.حيت٣مج إ

ومقم شمٚمقد ىم٣مٞمقا أؽم٣مسمذة ايمٔم٣ممل دم ايمٌٛم٣مء، واهلل أطمرج هلؿ ٞم٣موم٥م َمـ اجلٌؾ، ويـروى     

أهن٣م ىم٣مٞم٦م ضم٣مَمؾ ووؤم٦م محٙمٜم٣م، ىمؾ ذيمـؽ يمـٝمٔمٙمؿ اهلل طمٙمٗمـف زمـٟمين أٞمـ٣م اخلـ٣ميمؼ، 

أطمٙمؼ ايمقيمد زمدون أب، وايمٛم٣موم٥م َمـ اجلٌؾ، وفمٝمًك َمــ نمـغم أب، وآدم َمــ نمـغم 

ن اإلٞم٣ًمن ىمثـغمًا َمـ٣م يـرزمط زمـكم إؽمـ٣ٌمب، أب وأم، ىمؾ ذيمؽ يمٌٝم٣من ومدرة اهلل، ٕ

وئمتٗمد أن همٝمٜم٣م ايمٛمٖمع وايمي، همٜمذا َمٔمٛمك ٓ إيمف إٓ اهلل، ٞمخرج َمـ ومٙمقزمٛم٣م آفمـتامد 

فمعم نمغم اهلل، هم٣مهلل إذا ؾم٣مء خيٙمؼ ايمٔمزة َمع ومٙمـ٥م ايمٔمـدد، سمٙمـؽ اإلرادة ايمتـل فمٙمٚمٜمـ٣م 

ٌي٣مٍس وَمـ٣مَل ىُمٛمْـ٦ُم طَمْٙمـَػ  ـِ فَم ـْ ازْم َيْقًَمـ٣م  َرؽُمـقِل اهلليِ رؽمقل اهلل ٓزمـ فم٣ٌمس، همَٔم

٣مَهـَؽ إَِذا  :هَمَٗم٣مَل  َي٣م نُماَلُم إيِنر ُأفَمٙمرُٚمَؽ ىَمٙماَِمٍت اضْمَٖمْظ اهلليَ حَيَْٖمْٓمَؽ اضْمَٖمـْظ اهلليَ جَتِـْدُه جُتَ

٥َم يَمْق اصْمَتَٚمَٔم٦ْم  َُمي ْٕ ـْ زم٣ِمهلليِ َوافْمَٙمْؿ َأني ا فَمـعَم َأْن  ؽَمَٟميْم٦َم هَم٣مؽْمَٟمْل اهلليَ َوإَِذا اؽْمَتَٔمٛم٦َْم هَم٣مؽْمَتِٔم

ـوَك  ٌَُف اهلليُ يَمَؽ َويَمْق اصْمَتَٚمُٔمقا فَمعَم َأْن َيُيُّ ٍء وَمْد ىَمَت ٓي زمًَِمْ ٍء مَلْ َيٛمَْٖمُٔمقَك إِ َيٛمَْٖمُٔمقَك زمًَِمْ

ٓي زمُِمـــَزمُِمــ ــوَك إِ ــ٦ْم ـَْلٍء مَلْ َيُيُّ ــاَلُم َوصَمٖمي وَْم ْٕ ــَؽ ُرهمَِٔمــ٦ْم ا ــُف اهلليُ فَمَٙمْٝم ٌَ ــْد ىَمَت ْلٍء وَم

ُحُػ     ايمؼمَمذي ووم٣مل: ضمدي٧م ضمًـ صحٝمح. رواه  "ايمِمُّ

 . صمؾ صماليمفهق اهلل ص٣مضم٤م اإلرادة  :اخلالق    

ومٙم٤م اإلٞم٣ًمن َمـ ىمؾ اظمخٙمقوم٣مت همٔمٛمد ذيمؽ يٟميت ايمٝمٗمكم، همٝمجـد ومٙمٌـف  هم١مذا طمعم    

 .َمتٗمٌاًل ايمٝمٗمكم
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هل اإليامن زمٟمؽمامء اهلل وصـٖم٣مسمف، اإليـامن زمـٟمن  ()اظم٣مدة إولم دم َمدرؽم٥م ايمٛمٌل   

ويٛمٖمع ويٚمٛمع ، وإذا صـٙمح ايمٝمٗمـكم وهيدي ايمذي يّمؾ  ع وايمّم٣مر، هقاهلل هق ايمٛم٣مهم

 (.1. )ـأ. ه "هبذه ايمِمٖم٣مت يِمٌح فمٛمده ضمٗمٝمٗم٥م اإليامن زمٟمؽمامء اهلل وصٖم٣مسمف

اظمـ٠مَمـ ٓ يـؼمك أَمـر اهلل، وٓ يًـٟمل إٓ اهلل، وٓ ٜٚكٍٛ ايصٝخ أمحد ايالت

إؿمٖمـ٣مل، ويم٘مــ  يرصمق إٓ اهلل، همرفمقن اصمتٜمد ضمتك ٓ يٟميت َمقؽمك، وىم٣من يٗمتـؾ

وىمذيمؽ ايمذي يريد اهلل يمـف .اهلل إذا أراد أن حيٖمظ اإلٞم٣ًمن همٚمـ يًتْمٝمع أن ييه؟ 

يٌـكم هـذا ضمتـك يٗمـقي  -ؽمٌح٣مٞمف وسمٔمـ٣ملم -احلٝم٣مة همٚمـ يًتْمٝمع أن يٚمٝمتف؟ هم٣مهلل 

 .اإليامن دم ومٙمقب ايمٛم٣مس إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

٣ًمن زمال إيمـف إٓ همجٚمٝمع إٞمٌٝم٣مء وٞمٌٝمٛم٣م دفمقا إلم اإليامن وايمٔمٚمؾ، همٖمالح اإلٞم 

اهلل حمٚمد رؽمقل اهلل، همٜمل َمـ صمزأيـ هم٣مإلٞم٣ًمن خيرج َمـ زمٝمتف ويتحٚمـؾ ايمُمـدائد 

ضمتك خيرج َمـ ومٙمٌف مجٝمع إؾمٝم٣مء، ويدطمؾ ايمٝمٗمكم فمعم اهلل، ٓ ي٘مقن دم ومٙمقزمٛمـ٣م أي 

يٗمكم فمعم نمغم اهلل، ؽمقاء ايمُمٚمس وايمٗمٚمر واظمالئ٘م٥م وصمػميؾ، ه٘مذا يٟميت دم ومٙمقزمٛم٣م 

 طم٣ميمؼ زمدون َمٔمقٞم٥م أضمد، يًتْمٝمع زمٗمدرسمف أن يٖمٔمؾ ىمؾ رء ايمٝمٗمكم اخل٣ميمص، هم٣مهلل

 .زمٗمدرسمف

إذا أسمك اإليامن دم ومٙمقزمٛم٣م، ىمٝمػ أن اهلل هق ايمرازق، هق اظمـ٣مٞمع، ىمٝمـػ ٞمـ٠مَمـ 

زمِمٖم٣مت اهلل وأؽمامءه، هق رب ايمٔم٣مظمكم هق ذو ايمٗمقة اظمتكم
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هق اإليـامن، َمــ أول َم٣م اصمتٜمد فمٙمٝمف إٞمٌٝم٣مء ٜٚكٍٛ ايصٝخ عبد ايٖٛاب

إؾمٝم٣مء إلم رب إؾمٝم٣مء، وىم٣مٞمقا يٗمقيمقن ومقيمقا ٓ إيمـف إٓ اهلل سمٖمٙمحـقا، همالضم٘مـؿ 

ـاَمَواِت  زمٝمد اهلل وومقسم٘مؿ زمٝمـد اهلل، وىمـؾ رء َمــ طمـزائـ اهلل: ًي ـُ ايم
َوهللِيِ طَمـَزائِ

َْرضِ  ْٕ ايمروح َمـ اهلل، احلٝم٣مة َمـ اهلل، اظمقت َمــ اهلل، وىمـؾ رء حمتـ٣مج  (0)  َوا

أَمر اهلل، وٓ يًتْمٝمع اإلٞم٣ًمن أن يًتٔمٚمؾ أي ضم٣مصم٥م إٓ زمـٟمَمر اهلل، اهلل أفمْمـك إلم 

زمٟمَمره٣م زمؾ زمٟمَمر اهلل، واهلل وم٣مدر فمعم ىمـؾ  تحركايمٛمقر يمٙمُمٚمس، ويم٘مـ ايمُمٚمس ٓ سم

رء هق إضمد، هق ايمِمـٚمد، وَمٔمٛمـك ايمِمـٚمد ايمـذي ٓ حيتـ٣مج إلم رء، وهلـذا 

 اهلل، همٛمتحرك يمٙمٔم٣ممل ضمتك اظمٗمِمد ٞمجتٜمد ضمتك ٞمدطمؾ دم ومٙمقب ايمٛم٣مس آفمتامد فمعم

 (.3) .أ. هـ "ٞمٌكم هلؿ ذيمؽ، ٞمحـ ٓ ٞمًتْمٝمع أن ٞمحٌم ومدرة اهلل ٕن فمٗمٙمٛم٣م حمِمقر

٣مَن  وم٣مل سمٔم٣ملم:رمحهه اهلل ٜٚكٍٛ ايصٝخ مجصٝد ًَ ٞم َوايْمَٔمٌْمِ * إِني اإْلِ

٣مِت َوسَمَقا ـ٣محِلَ ـَ آََمٛمُـقا َوفَمِٚمُٙمـقا ايمِمي ٓي ايميـِذي ؼر َوسَمَقاَصـْقا يَمِٖمل طُمْنٍ * إِ َصـْقا زمِـ٣محْلَ

ػْمِ   (0)زم٣ِميمِمي

ايمقاو يمٙمٗمًؿ إن يمٙمتٟمىمٝمد، واجلٚمٙم٥م آؽمٚمٝم٥م هٛم٣م يمٙمتٟمىمٝمد، همـٟمسمك اهلل {َوايْمَٔمٌْمِ  }     

إِني  }ر ـأي ايمـدهر أو وومـ٦م ايمٔمِمـ{َوايْمَٔمٌْمِ  }زم٘مؾ هذه ايمتٟمىمٝمدات، وم٣مل سمٔم٣ملم: 
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٣مَن  ًَ ٞم ٣مَن يَمٖمِ  }أي مجٝمع ايمٛم٣مس {اإْلِ ًَ ٞم ـَ آََمٛمُـقا َوفَمِٚمُٙمـقا  } {ل طُمْنٍ إِني اإْلِ ٓي ايميـِذي إِ

ػْمِ  ؼر َوسَمَقاَصْقا زم٣ِميمِمي ٣مِت َوسَمَقاَصْقا زم٣ِمحْلَ ٣محِلَ يمإليـامن شمالشمـ٥م صمٜمـقد، ايمتِمـديؼ {ايمِمي

 .زم٣مجلٛم٣من، وايمٔمٚمؾ زم٣مٕرىم٣من، وإومرار ايمٙم٣ًمن

ايمٝمٗمكم ايمِمحٝمح هق أن ئمٙمؿ اإلٞم٣ًمن أٞمف حمتـ٣مج إلم أَمـر ٜٚكٍٛ ايصٝخ ظٗري

اهلل، ىمذيمؽ إؾمٝم٣مء دم ٞمٖمٔمٜم٣م ورضه٣م حمت٣مصم٥م إلم أَمر اهلل، هذا هق ايمٝمٗمكم ايمِمـ٣ميمح 

وهذا هق َمٖمٜمقم ٓ إيمف إٓ اهلل، أي ؽمقى اهلل ٓ يي وٓ يٛمٖمع، إٞمام ايمٛمٖمـع وايميـ 

 (.1أ. هـ.) "هق َمـ اهلل صمؾ صماليمف هذا هق ايمٝمٗمكم ايمِم٣ميمح

ايمــذي يتحِمــؾ زمٕمــغم اإليــامن حفظوو٘ اهللٜٚكووٍٛ ايصووٝخ األْصووازٟ

اخلقف وايمرفم٤م َمـ نمـغم اهلل وٓ يٚم٘مــ هلـذا  ايمتّمحٝم٣مت ي٘مقن ؤمٝمٖم٣ًم صمدًا وخي٣ميمْمف

فمعم ذات اهلل وضمده دم أداء ايمدفمقة همٚمرة سمراه  اإليامن أن ئمٙمؿ ص٣مضمٌف آفمتامد وايمتقىمؾ

إلم ايمٗمـقم وايمٔمُمـغمة وأطمـرى إلم احل٘مقَمـ٣مت  يتقصمف إلم اظمٙمؽ وَمـرة إلم اظمـ٣مل وسمـ٣مرة

ؾمٝمئ٣ًم سمقصمف إيمٝمف. وص٣مضم٤م ايمدفمقة يرصمـق  همٝمٌٗمك دائاًم َمتذزمذب، وىمٙمام رأىوايمقزارات 

أن يقصمف ايمٛمـ٣مس إلم ذات اهلل سمٔمـ٣ملم؟ ـ ويٟمَمؾ اظمدد وايمٔمقن َمـ نمغم اهلل ىمٝمػ يتٚم٘مـ َم

 ايمدفمقة إلم أشمٛم٣مء  سمٔمٙمٚمقا َمـ ايمرؽمقل هلذا هم٣ميمِمح٣مزم٥م ايم٘مرام ريض اهلل فمٛمٜمؿ أمجٔمكم

 (.1وايمُمدائد ايمتل سمالومٝمٜمؿ)سمٔمٙمٝمٚمٜمؿ هذا ىم٣مٞمقا يتحٚمٙمقن اظمِم٣مئ٤م 

فمٛم٣م وي٘مـقن  يمٝمس يمٛم٣م َمٗمِمد دم هذه ايمدٞمٝم٣م إلم أن يرى اهلل  :ويٗمقل أيّم٣م

٘مِل َوحَمَْٝم٣مَي َمٔمٛم٣م ، يمذا ٞمجتٜمد ضمتك يتٔمٙمؼ ايمٗمٙم٤م زم٣مهلل ًُ وُمْؾ إِني َصاليِت َوُٞم
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ظمـامت.. َمٗمِمـده٣م ايمِمـالة.. ايمِمـٝم٣مم.. احلٝمـ٣مة.. اَومَم٣َميِت هللِيِ َربر ايْمَٔمـ٣مظمَكَِم 

واضمد وهق رو٣مء اهلل 

ويثؼ زمف، وٓ يتقصمف دم مجٝمع  وايمٔمٌقدي٥م: هل أن يٛمٗمْمع ايمٗمٙم٤م فمـ نمغم اهلل 

همال يتقصمف زمٔمٓمٚم٥م اهللًا ي٘مقن ايمٗمٙم٤م ممٙمقءهمٔمٛمدَم٣ماهلل إلمإضمقال إٓ 

ٙمٜمٝمٛمـ٣م فمــ اإليمــــف: َمـ٣م يُ ٓ إيمـف إٓ اهلل .. وإلم أي زم٣مب، إٓ إلم زم٣مب اهلل

نمغمه، وسمٟمهلف ايمٗمٙمقب وحُتٌف وسمٔمٓمٚمف

٥مَ  : ايم٘مٖم٣مر يٗمقل هِلَ ْٔ ـٌء فُمَجـ٣مٌب  َأصَمَٔمَؾ ا إهَِل٣ًم َواضِمدًا إِني َهَذا يَمًَمْ

وأن خيرج َمٛمف نمغم وفمٓمٚم٥م اهللأن يدطمؾ دم ايمٗمٙم٤م حم٥ٌم اهلل

ٙماِمً ضَم هن٣مئٝم٣ًم، همٝمِمقٞمقا ايمٗمٙم٤م فمـ اخلالئؼاهلل ًْ َمـ٣مئاًل إلم اهلل  (1)ٛمِٝمٖم٣ًم َُم

 فمـ نمغمه. 

أفمْم٣مٞم٣م ويم٘مـ هذا ايمًمء صٔم٤م.. ىمٝمػ ئمٙمؿ أٞمف هلل     

وهبذا اظمٝمزان يٖمٜمؿ اإلٞم٣ًمن هؾ ومٙمٌف َمُمٕمقل زم٣مهلل أم زمٕمغمه..  "ايمتّمحٝم٥م  "اظمٝمزان 

٘مقن َمًـتٔمد ٞمحـ همٜمٚمٛم٣م أن ايمتّمحٝم٥م زمذزمح ايمٌٗمرة وايمُم٣مة.. ويم٘مـ ايمتّمحٝم٥م أن سم

ويمٝمتّمح إَمر أزمكم َمـ٣م زمٝمٛمـف اهللأن سمّمحك زماميمؽ وٞمٖمًؽ َمـ أصمؾ اهلل 

إلم ومٌٝمٙمتـف هؾ يٚمٝمؾ إزمراهٝمؿدم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ فمـ ؽمٝمدٞم٣م إزمراهٝمؿ

 وومقَمف أم إلم اظمالئ٘م٥م؟. 
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أسمـك همـ٣مهللظم٣م أطمذوه وأمجٔمقا أن يٙمٗمقه دم ايمٛم٣مر، ومجٔمقا احلْمـ٤م ودزمـروا    

 زمُمٝمئكم: 

خمـ٣ميمػ إلزمـراهٝمؿ ايمٗمقم وايمٗمٌٝمٙم٥م واحل٘مقَم٥م وايم٘مقن ىمٙمـفّ ايظاٖسٟايٓظا

ضمتك وايمده

همٛمزيمـ٦م اظمالئ٘مـ٥م.. وٞمـزل   ٞمٓم٣مم ايمًامء َمقاهمٗم٣ًم يمًٝمدٞم٣م إزمـراهٝمؿ:ٚايٓظاّ ايغوٝيب 

  وَمٙمؽ ايمري٣مح .. وَمٙمـؽ اظمٝمـ٣مة .. ايمـخ وفمروـقا فمـعم إزمـراهٝمؿ..   صمػميؾ

  : أو اظمخ٣ميمٖم٥م زمؾ ومٙمٌـف يتقصمـف إلم اهلل َمـ اظمقاهمٗم٥م  ايمٛمٌمة، همٙمؿ يتٟمشمر إزمراهٝمؿ

ٌُٛم٣َم اهلليُ َوٞمِْٔمَؿ ايْمَقىمِٝمُؾ  ًْ ايمٝمٗمكم دطمؾ دم ايمٗمٙم٤م أن هذه إؾمٝم٣مء ايمٓم٣مهري٥م يمٝم٦ًم  (1 )ضَم

رء.. دم ضم٣ميم٥م اوْمراري٥م ويم٘مـ َم٣م سمقصمف إلم اظمالئ٘مـ٥م.. وَمـ٣م سمقصمـف إلم ومقَمـف ويم٘مــ 

 .   سمقصمف إلم اهلل

قل، إٓ َمـ ىم٣من دم ومٙمٌف ضمٗمٝمٗم٥م اإليامن، وهبـذه ايمٗمِمـ٥م وٓ يًتْمٝمع أن يٗمقل هذا ايمٗم    

 (.1خيػمٞم٣م يمق سمٗمقَمقن هبذا ايمْمريؼ: جتدوٞمٛمل َمٔم٘مؿ دم ىمؾ َم٘م٣من )  اهلل
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 األمساء الثالثت

  اؽمؿ فمٙمؿ يمٙمذات اظمٗمدؽم٥م ذات ايم٣ٌمري صمؾ وفمال

 وَمٔمٛم٣مه: اظمٔمٌقد زمحؼ. 

 .  ف دم ىمالم ايمٔمرب اؾمتٗم٣مقإٞمف اؽمؿ صم٣مَمد ٓ ئمرف يمٚقٌٝ

أي  "ويـذرك وإٓ هتـؽ ٚقسأ ابؤ عبواس  وومٝمؾ: إٞمف َمُمتؼ أيمف.. يٟميمف .. إٓه٥م

َمُمتؼ َمـ أيمف، إذا حتغم، ٕٞمف سمٔم٣مرم حيغُم دم ايمٖم٘مر دم ضمٗم٣مئؼ صٖم٣مسمف. ٚقٌٝفم٣ٌمدسمؽ

َمُمتؼ َمـ أهل٦م إلم همالن، أي ؽم٘مٛم٦م إيمٝمف هم٣ميمٔمٗمقل ٓ سمً٘مـ إٓ إلم ذىمره ٚقٌٝ

اإلؿمالق دون نمغمه فمعموسمٔم٣مرم وإرواح ٓ سمٖمرح إٓ زمٚمٔمرهمتف، ٕٞمف ايم٘م٣مَمؾ  ؽمٌح٣مٞمف

أن ايمٔمٌـ٣مد َمقهلـقن، ايمٖمِمٝمؾ إذا أويمع زمٟمَمف، واظمٔمٛمـلٚقٌٝ 

َمقيمقفمقن زم٣ميمتيع إيمٝمف دم ىمؾ إضمقال، همتجد إذا وومع دم زمالء فمٓمٝمؿ وآهم٥م ومقي٥م، 

ٗمقل زمٙم٣ًمٞمف ي٣م رب.. يـ٣م رب، همـ١مذا ختٙمـص فمــ همٜمٛم٣مك يٛمز ىمؾ رء إٓ اهلل سمٔم٣مرم، همٝم

ذيمؽ ايمٌالء، وفم٣مد إلم َمٛمزل أٓء وايمٛمٔمامء، أطمذ يّمٝمػ ذيمؽ اخلـالص إلم إؽمـ٣ٌمب 

ايمّمٔمٝمٖم٥م وإضمقال اخلًٝم٥ًم إٓ َمـ رضمؿ ريب، واظمحًـ دم ايمٓم٣مهر هـق اهلل أو نمـغمه، 

 احلٗمٝمٗم٥م.  ونمغمه ٓ حيًـ إٓ إذا طمٙمؼ اهلل دم ومٙمٌف اإلضم٣ًمن، هم٣مهلل هق اظمحًـ دم

   .واؽمؿ اهلل: َمًتٙمزم جلٚمٝمع َمٔم٣مين إؽمامء احلًٛمك دال فمٙمٝمٜم٣م زم٣مإلمج٣مل

ىمقٞمف َمٟميمقه٣م َمٔمٌقدا سمٟمهلـف اخلالئـؼ حمٌـف وسمٔمٓمـٝماًم.. وطمّمـقفم٣ًم..  فمعمواؽمؿ اهلل: دال 

 وهمزفم٣ًم إيمٝمف دم احلقائ٨م وايمٛمقائ٤م. 

ٌَ ٚاضِ اهلل َٓ ؽَمٌِٝمَؾ يمِْٙمِٔم ٌُقُد، َو ـْ ؿَمِريِؼ ُرؽُمٙمِفِ َوُهَق اظمَْْٟميُمقُه اظمَْْٔم ٓي َِم ٣ٌَمَدسمِِف إِ     ٣مِد إلَِم ََمْٔمِرهَم٥ِم فِم
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ل هٝمٌـ٥م يمـف ـاإليمـف هـق ايمـذي يْمـ٣مع وٓ ئمِمـ :( رمحه اهلل)قاٍ ابٔ زجب احلٓبًٞ      

وإصمالٓ، وحم٥ًٌم وطمقهم٣ًم ورصم٣مًء، وسمقىمال فمٙمٝمف، وؽم٠مآ َمٛمف ودفم٣مًء يمف، وٓ يِمٙمح هـذا 

ء َمـ هذه إَمقر ىم٣من ذيمؽ ومدضم٣م دم إطمالصف دم ، همٚمـ أذك خمٙمقوم٣م دم ر إٓ اهلل 

 وىم٣من همٝمف َمـ فمٌقدي٥م اظمخٙمقق زمح٤ًم َم٣م همٝمف َمـ ذيمؽ .  "ٓ إيمف إٓ اهلل  "ومقيمف 

ايمرصمؾ يٟميمف إذا همـزع َمــ أَمـر ٞمـزل زمـف همٟمهلـف أي  "أيمف  "َمُمتؼ َمـ ٚقٌٝ اإلي٘

ُهـَق جُيْـغِمُ َوَٓ وَ هق اظمجغم يم٘مؾ اخلالئؼ َمـ مجٝمع اظمّم٣مر وم٣مل سمٔمـ٣مرم  أصم٣مره.. هم٣مهلل 

 (1.)جُي٣َمُر فَمَٙمْٝمِف إِن ىُمٛمُتْؿ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ 

 (0.)َوُهَق ُيْْمِٔمُؿ َوَٓ ُيْْمَٔمُؿ  "وم٣مل سمٔم٣مرم : ٖٚٛ املطعِ

ـ هَم١ميَِمْٝمـِف  ٖٚٛ املٓعِ ُ٘مُؿ ايمّيّ ًّ ـَ اهللِّ شُمّؿ إَِذا ََم َوََم٣م زمُِ٘مؿ َّمـ ّٞمْٔمَٚم٥ٍم هَمِٚم

ٟمَ    (3 .)ُرونَ جَتْ

ـْ فِمٛمِد اهللِّ  وم٣مل سمٔم٣مرم : ٖٚٛ املٛجد  (4.)ىُمّؾ َّم

همًٌح٣مٞمف وسمٔمـ٣مرم ومٜمـ٣مر يمٙمٔمـدم زمـ٣ميمقصمقد وايمتحِمـٝمؾ، صمٌـ٣مر هلـ٣م زمـ٣ميمٗمقة وايمٔمٗمـؾ     

 وايمت٘مٚمٝمؾ ، هم٘م٣من دم احلٗمٝمٗم٥م هق اهلل وٓ رء ؽمقاه . 

ايمٛمٔمؿ أصقهل٣م وهمروفمٜمـ٣م، وافمٙمؿ أٞمف سمٔم٣مرم هق اظمًتحؼ يمٙمٔم٣ٌمدة ٕٞمف سمٔم٣مرم اظمٛمٔمؿ زم٘مؾ     

همٕم٣مي٥م اإلٞمٔم٣مم ص٣مدرة َمٛمف سمٔم٣مرم، وايمٔم٣ٌمدة نم٣مي٥م ايمتٔمٓمٝمؿ، ونم٣مي٥م ايمتٔمٓمٝمؿ ٓ سمٙمٝمؼ إٓ ظمــ 

 صدرت َمٛمف نم٣مي٥م اإلٞمٔم٣مم.
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ْٚمُد هللِّ َرّب ايْمَٔم٣مظمَكِمَ وم٣مل سمٔم٣مرم : : ((ايمرب)) أي َمرزمٝمٜمؿ زم٣ميمٛمٔمؿ وأصمٙمٜم٣م  احْلَ

. ايمقضمل وإرؽم٣مل ايمرؽمؾ

 ِ هُمُٜمْؿ ََمـ٣م ىَمْقُٞمُف َربي ايْمَٔم٣مظمَ َٓ ُئَمـرر ـاًل  ٌَـ٣مَدُه ؽُمـًدى مَهَ َك فِم كَم، هَماَل َيٙمِٝمُؼ زمِـِف َأْن َيـؼْمُ

٥ٌَُم  ـ ًْ
زُمقزمِٝميـ٥ِم، َوٞمِ ُهْؿ همِٝمِٜماَم، هَمَٜمـَذا َهّْمـٌؿ يمِٙمرُّ َيٛمَْٖمُٔمُٜمْؿ دِم ََمَٔم٣مؾِمِٜمْؿ َوََمَٔم٣مِدِهْؿ َوََم٣م َيُيُّ

َٓ َيٙمِٝمُؼ زمِِف، َوََم٣م ومَ  بر سَمَٔم٣ملَم إلَِم ََم٣م  ٌَُف إيَِمْٝمفِ ايمري ًَ ـْ َٞم  َدَرُه ضَمؼي وَمْدِرِه ََم

ٍء  .  ِٚمٝمـِع اظمَْْخُٙمقوَمـ٣مِت، هَمُٜمـَق َربُّ ىُمـؾي َرْ ـ٣مَِمُع جِلَ ْٚمـُع اجْلَ بر يَمـُف اجْلَ هَم٣مؽْمُؿ ايمري

ـاَمَواِت  ًي ـْ دِم ايم ـْ ُرزُمقزمِٝميتِـِف، َوىُمـؾُّ ََمـ ٌء فَمـ َٓ خَيْـُرُج َرْ َوطَم٣ميمُِٗمُف، َوايْمَٗمـ٣مِدُر فَمَٙمْٝمـِف، 

 َ ْٕ وُمـقا َوا زُمقزمِٝميـ٥ِم، َواهْمؼَمَ ٦َم وَمْٜمـِرِه، هَمـ٣مصْمَتَٚمُٔمقا زمِِِمـَٖم٥ِم ايمرُّ ٌَّْمتِِف، َوحَتْ ٌٌْد يَمُف دِم وَم ْرِض فَم

ٓي  َٓ إيَِمَف إِ ُف اهلليُ ايميِذي  وا يَمُف ؿَمْقفًم٣م زمَِٟمٞمي َٔمَداُء، َوَأوَمرُّ ًُّ ُف َوضْمَدُه ايم ٝمي٥ِم، هَمَٟمهليَ
هَلِ  ُهـَق، زمِِِمَٖم٥ِم اإْلِ

 َٓ ٌَـ٣مُت ايميِذي  طْم َٞم٣مزَمـ٥ُم َواإْلِ ٤مُّ َواإْلِ ْقُف، َواحْلُ صَم٣مُء َواخْلَ ُؾ، َوايمري ٣ٌَمَدُة َوايمتيَقىمُّ ٌَِٕمل ايْمِٔم سَمٛمْ

ٓي يَمُف . ُّمقُع إِ ُْمَٝم٥ُم، َوايمتيَذيمُُّؾ َواخْلُ  َواخْلَ

: هَمِريًٗمـ٣م َُمُْمـ     َق ايمٛمي٣مُس ، َوَص٣مُروا هَمـِريَٗمكْمِ ـِٔمغِم ـَوُهٛم٣َم اهْمؼَمَ ًي ، َوهَمِريًٗمـ٣م ِرىمكَِم دِم ايم

ٛمي٥ِم .  ـَ دِم اجْلَ ِدي  َُمَقضمر

ـِ ايمّرضِمٝمؿِ  وم٣مل سمٔم٣مرم: : ايمرمحـــ ٣ٌَمِدِه ،   (1 )ايمّرمْحـَ ٣مَل فِم َتُف مَتْٛمَُع إمِْهَ هَم١مِني َرمْحَ

ؿْ   . َوفَمَدَم سَمْٔمِريِٖمِٜمْؿ ََم٣م َيٛم٣َميُمقَن زمِِف نَم٣مَي٥َم ىَماَمهِلِ

ـْ َأفْمَْمك اؽْمَؿ  ـِ  "هَمَٚم مْحَ ؽُمـِؾ، ضَم  "ايمري ْرؽَمـ٣مِل ايمرُّ ـٌ إِلِ ـُف َُمَتَّمـٚمر ـُف فَمـَرَف َأٞمي ٗمي

 ، ـ٤مر ٌَـ٣مَت ايْمَ٘مـأَلِ، َوإطِْمـَراَج احْلَ ٛمِِف إِْٞمـَزاَل ايْمَٕمْٝمـ٧ِم، َوإِْٞم ـْ سَمَّمـٚمُّ َوإِْٞمَزاِل ايْمُ٘مُت٤ِم، َأفْمَٓمَؿ َِم
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َْرَواِح َأفْمٓمَ  ْٕ ُِمُؾ زمِِف ضَمَٝم٣مُة ايْمُٗمُٙمقِب َوا ٥ِم ظم٣َِم حَتْ مْحَ ُِمـُؾ زمِـِف هَم٣موْمتَِّم٣مُء ايمري ـِ اوْمتَِّم٣مئَِٜم٣م ظم٣َِم حَتْ ُؿ َِم

ٌََٜمـ٣مئِِؿ  ؽْمـِؿ ضَمـظي ايْم ِٓ ـْ َهـَذا ا اَم َأْدَرىُمقا َِمـ ـِ اظمَْْحُجقزُمقَن إِٞمي ٣ٌَمِح، يَم٘مِ ؾَْم ْٕ زَْمَداِن َوا ْٕ ضَمَٝم٣مُة ا

٣ٌَمِب َأَْمًرا َوَراَء َذيمَِؽ  يَْم ْٕ َواّب، َوَأْدَرَك َِمٛمُْف ُأويُمق ا   . َوايمدي

٣م مْحَ  َوَأَمي ُؼ  هَمِٜملَ  ٥مُ ايمري ٤ٌَُم  ، ايمتئَمٙمُّ ًي  ، يَمفُ  َِمٛمُْٜمؿْ  هَم٣ميمتيْٟميمِٝمفُ  ، فِم٣ٌَمِدهِ  َوزَمكْمَ  اهلليِ زَمكْمَ  ايميِذي َوايم

زُمقزمِٝمي٥مُ  ْؿ، َِمٛمْفُ  َوايمرُّ مْح٥َمُ  هَلُ ٤ٌٌَم  َوايمري ٣ٌَمِدِه، َوزَمكْمَ  زَمٝمْٛمَفُ  َواِصٌؾ  ؽَم ٣م فِم  ُرؽُمَٙمُف، إيَِمْٝمِٜمؿْ  َأْرؽَمَؾ  هِبَ

ٌَفُ  ٝمِْٜمؿْ فَمٙمَ  َوَأْٞمَزَل  ٣م َهَداُهْؿ، َوهِب٣َم ، ىُمُت ٣م شَمَقازمِِف، َدارَ  َأؽْمَ٘مٛمَُٜمؿْ  َوهِبَ  َوَأْٞمَٔمؿَ  َوفَم٣مهَم٣مُهؿْ  َرَزوَمُٜمؿْ  َوهِبَ

ٌَٝمْٛمَُٜمؿْ  فَمَٙمْٝمِٜمْؿ، ٤ٌَُم  َوزَمٝمْٛمَفُ  هَم ٥مِ  ؽَم ٌُقِديي ٤ٌَُم  َوزَمْٝمٛمَُٜمؿْ  َوزَمْٝمٛمَفُ  ، ايمُْٔم ٥ِم. ؽَم مْحَ  ايمري

انُ  انِ  تِفِ زمَِرمْحَ  ُرزُمقزمِٝميتِفِ  َواوْمؼِمَ تِفِ  فَمْرؾِمفِ  فَمعَم  اؽْمتَِقائِفِ  ىَم٣موْمؼِمَ ـُ  َف  ، زمَِرمْحَ مْحَ  فَمعَم  ايمري

ـِ  ايْمَٔم٣مظمكَِمَ  َربر  يمَِٗمْقيمِفِ  َُمَْم٣مزمٌِؼ  اؽْمَتَقى ايْمَٔمْرشِ  مْحَ ضِمٝمؿِ  ايمري زُمقزمِٝمي٥مِ  ؾُمُٚمقَل  هَم١مِني  ايمري  َوؽِمَٔمْتَٜم٣م ايمرُّ

ُرُج  َٓ  زمَِحْٝم٧ُم  ءٌ  خَيْ مْح٥َمِ  ؾُمُٚمقلِ  َأوْمٍَم  فَمٛمَْٜم٣م َرْ ءٍ  ىُمؾي  هَمَقؽِمعَ  ، َوؽِمَٔمتَِٜم٣م ايمري تِفِ  َرْ  زمَِرمْحَ

٣م ىَمْقٞمِفِ  دِم  َأني  ََمعَ  ، َوُرزُمقزمِٝميتِفِ  هِ  فَمعَم  َيُدلُّ  ََم٣م يمِْٙمَٔم٣مظمكَِمَ  َرزمًّ  ىُمؾر  هَمْقَق  َوىَمْقٞمِفِ  ، طَمْٙمِٗمفِ  فَمعَم  فُمُٙمقر

ٍء.  .َرْ

ـُ  مْحَ مْح٥َمُ  ايميِذي هَم٣ميمري ضِمٝمؿُ  ، فُ َوْصٖمُ  ايمري اضِمؿُ  َوايمري ٌَـ٣مِدهِ  ايمـري ـَذا ، يمِِٔم  سَمَٔمـ٣ملَم  َيُٗمـقُل  َوهِلَ

،  ْ ـُ :  جَيِئْ  َومَل  َرمْحَـ

٣ٌَمِدهِ  َٓ  ، زمِِٔم ـُ  َو ِـ  اؽْمؿِ  دِم  ََم٣م ََمعَ  ، زم٣ِمظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  َرمْحَ مْحَ ـْ  هَمْٔماَلنِ  َوْزنِ  فَمعَم  ُهقَ  ِذيايمي  ايمري  َِمـ

ٌُقِت  ، ايْمَقْصِػ  َهَذا ؽِمَٔم٥مِ  .  زمِفِ  اظمَْْقُصقِف  ََمْٔمٛم٣َمهُ  مَجِٝمعِ  َوشُم
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 َٓ ُؿْ  سَمَرى أ ٣ٌَمُن،: َيُٗمقيُمقنَ  َأهني ٣ًٌم، يمِْٙمُٚمْٚمَتٙمِئِ  نَمّْم انُ  َوَٞمْدََم٣منُ  نَمَّم َٖم٣منُ  َوؽَمْ٘مَرانُ  َوضَمغْمَ  َوهَلْ

ـْ  َٔم٥مِ  هَمْٔماَلنِ  ٌِٛم٣َمءُ همَ  ، زمَِذيمَِؽ  َُمٙمِئَ  ظمَِ ًي ُٚمقِل، يمِٙم َذا َوايمُمُّ َذا ايْمَٔمْرشِ  فَمعَم  اؽْمتَِقاَءهُ  َيْٗمِرنُ  َوهِلَ  هِبَ

ؽْمؿِ  ِٓ ـُ فَمعَم ايْمَٔمْرِش اؽْمَتَقىَ  سَمَٔم٣ملَم  ىَمَٗمْقيمِفِ  ىَمثغًِما، ا ـَ شُمّؿ اؽْمَتَقَى  (. ووم٣مل سمٔم٣مرم1) ايمّرمْحَ

ـُ هَم٣مؽْمَٟمْل  ـَ ، زم٣ِمؽْمؿِ  فَمْرؾِمفِ  فَمعَم  هَم٣مؽْمَتَقى ،(1) ٌغِماً زمِِف طَم  فَمعَم ايْمَٔمْرِش ايمّرمْحَ ـِ مْحَ َني  ايمري
ِٕ 

ٝمطٌ  ايْمَٔمْرَش  مْح٥َمُ  َوؽِمَٔمَٜم٣م، وَمْد  زم٣ِمظمَْْخُٙمقوَم٣مِت  حُمِ ٝمَْم٥مٌ  َوايمري ْٙمِؼ  حُمِ ْؿ، َواؽِمَٔم٥مٌ  زم٣ِمخْلَ  سَمَٔم٣ملَم  وَم٣مَل  ىَماَم  هَلُ

  ٍء  .  (0)َوَرمْحَتِل َوؽِمَٔم٦ْم ىُمّؾ َرْ

َٖم٣مِت، زمَِٟمْوؽَمعِ  اظْمَْخُٙمقوَم٣مِت  ْوؽَمعِ أَ  فَمعَم  هَم٣مؽْمَتَقى ُتفُ  َوؽِمَٔم٦ْم  هَمٙمَِذيمَِؽ  ايمِمر  ىُمؾي  َرمْحَ

ٍء، ِحٝمِح  َودِم  َرْ ـْ  ايمِمي  ظمَي٣م () اهلليِ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمٛمْفُ  اهلليُ َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ضَمِدي٧ِم  َِم

ْٙمَؼ  اهلليُ وَم٢َم  تِل إِني  ايْمَٔمْرشِ  فَمعَم  ََمْقُوقعٌ  هُ فِمٛمَْد  هَمُٜمقَ  ىمِت٣َمٍب  دِم  ىَمَت٤َم  اخْلَ  نَمَّمٌِل سَمْٕمٙم٤ُِم  َرمْحَ

 (.0) ايْمَٔمْرشِ  فَمعَم  فِمٛمَْدهُ  هَمُٜمقَ  " يَمْٖمظٍ  َودِم 
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 دالئل لدرة اهلل حعاىل

ْؾ  ٣ٌَمِت  دِم  سَمَٟمَمي َْرضِ  َٞم ْٕ  اظْمَٙمِٝمُؽ  َصــــٛمعَ  ََم٣م آشَمــــ٣مرِ  َواْٞمُٓمـــْر         إلَِم  ا

ـْ  فُمُٝمقنٌ  ـٍ  َِم ٝمــْ َه٤ُم  ِهلَ  ؾَم٣مطِمَِمــ٣مٌت           زمَِٟمضْمَداٍق  جُلَ ٌِـٝمُؽ  ايمذي ًي  ايم

زَمْرصَمدِ  وُمُّم٤ِم  فَمعَم     (1)ؾَمــِريُؽ  يَمفُ  يَمْٝمـــَس  اهلليَ ؾَم٣مِهـَداٌت           زمَِٟمني  ايمزي

ـْ  َؾ  ََم ـْٖمٙمِٝمي٥مِ  اظْمَْقصُمـقَداِت  سَمَٟمَمي ًُّ ـ٥مِ  ايم  َوَأيْمَقاهِنَـ٣م ٣مَأؾْمـَ٘م٣مهلَِ  َواطْمـتاَِلِف  َوايْمُٔمْٙمِقيي

٣ٌَمفِمَٜم٣م
٣م ايمٛميْٖمعِ  ََمَقاِوعِ  دِم  َوَوْؤِمَٜم٣م َوََمٛم٣َمهمِِٔمَٜم٣م َوؿمِ  طَم٣ميمِِٗمَٜمـ٣م وُمْدَرةَ  فَمٙمِؿَ  حُمَْ٘مَٚم٥ٌم، هِبَ

: ؽُمْٙمَْم٣مٞمِفِ  َوفَمٓمِٝمؿَ  َوإسِْمَٗم٣مَٞمفُ  َوفِمْٙمَٚمفُ  َوضِمْ٘مَٚمَتفُ 

فَْمَراِب  زَمْٔمُض  وَم٣مَل  ىَماَم  - ْٕ يمِٝمُؾ  ََم٣م: ؽُمئَِؾ  َووَمْد  ،ا بر  ُوصُمقدِ  فَمعَم  ايمدي  ؟ سَمَٔم٣ملَم  ايمري

ٌَْح٣منَ  َي٣م: هَمَٗم٣مَل  ٌَْٔمَرةَ  إِني  ، اهلليِ ؽُم ٌَِٔمغمِ  فَمعَم  يمََتُدلُّ  ايْم وَْمَدامِ  َأشَمرَ  َوإِني  ، ايْم ْٕ  فَمعَم  يَمَتُدلُّ  ا

غمِ  ًِ اَمءٌ  ، اظمَْ ًَ َٓ  ؟ َأَْمَقاٍج  َذاُت  َوزمَِح٣مرٌ  ، همَِج٣مٍج  َذاُت  َوَأْرٌض  ، َأزْمَراٍج  َذاُت  هَم  لُّ َيُد  َأ

ٌغِمِ  ايمٙميْمِٝمِػ  ُوصُمقدِ  فَمعَم  َذيمَِؽ    ؟ اخْلَ

ؾِمٝمُد  َه٣مُرونُ  وؽَمَٟمَل  - ـْ  ََم٣ميمًِ٘م٣م ايمري َْصـَقاِت  زمِـ٣مطْمتاَِلِف  هَم٣مؽْمَتَدلي  َذيمَِؽ  فَم ْٕ  ا

دِ  َٕم٣مِت  َوسَمَٖم٣مُوِت  ايمٛميَٕماَمِت  َوسَمَردُّ ـْ آَي٣مسمِـِف  ضمٝمـ٧م يٗمـقل وصدق اهلل  .. ايمٙمُّ َوَِمـ

َ طَمْٙمُؼ  ْٕ ـاَمَواِت َوا ًي ـٛمَتُِ٘مْؿ َوَأيْمـَقاٞمُِ٘مْؿ إِني دِم َذيمِـَؽ ٔيـ٣مٍت ايم
ًِ ْرِض َواطْمـتاِلُف َأيْم

  (1. )يمِْٙمَٔم٣مظمكِِمَ 
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ٌَـ٣مِري  - ـْ ُوصُمـقِد ايْم َٞم٣مِدوَم٥ِم ؽَمـَٟميُمقُه فَمـ ـْ َأيِب ضَمٛمِٝمَٖم٥َم َأني زَمْٔمَض ايمزي َوفَم

ؿْ  ٌر دِم َأَْمٍر وَمْد ُأطْمـػِمْ :  سَمَٔم٣ملَم ، هَمَٗم٣مَل هَلُ ُت فَمٛمْـُف ، َذىَمـُروا رِم َأني َدفُمقيِن هَم١ميِنر َُمَٖم٘مر

قوُمَٜم٣م  ًُ َٓ َي ٣م َأضَمٌد حَيُْرؽُمَٜم٣م َو ـَ اظمََْت٣مصِمِر َويَمْٝمَس هِبَ ٌَْحِر َُمقوَمَرٌة همِٝمَٜم٣م َأْٞمَقاٌع َِم ؽَمِٖمٝمٛم٥ًَم دِم ايْم

ََْمـَقاَج ايْمِٔمَٓمـ٣مَم ضَمتيـ ْٕ ُق ا ـؼَمِ ـَٜم٣م َوخَتْ ًِ غُم زمِٛمَْٖم ًِ ك ، َوِهَل ََمَع َذيمَِؽ سَمْذَه٤ُم َوجَتِلُء َوسَم

قوَمَٜم٣م َأضَمـٌد . هَمَٗمـ٣ميُمقا :  ًُ ـْ نَمغْمِ َأْن َي َٜم٣م َِم ًِ غَم ضَمْٝم٧ُم ؾَم٣مَءْت زمِٛمَْٖم ًِ سَمَتَخٙميَص َِمٛمَْٜم٣م ، َوسَم

ـَ ايْمَٔمـ٣ممَلِ  َٓ َيُٗمقيُمُف فَم٣موِمٌؾ ، هَمَٗم٣مَل : َوحْيَُ٘مْؿ ، َهِذِه اظمَْْقصُمقَداُت زمِـاَم همِٝمَٜمـ٣م َِمـ ٌء  َهَذا َرْ

ْٖمقِمر َوََم٣م ًُّ ـَ  ايْمُٔمْٙمِقير َوايم ٌُِٜمـ٦َم اؾْمَتَٚمَٙم٦ْم فَمَٙمْٝمِف َِم ٣م َص٣مٞمٌِع ! ! هَم ؾَْمَٝم٣مِء اظمُْْحَ٘مَٚم٥ِم يَمْٝمَس هَلَ ْٕ ا

ؼر َوَأؽْمَٙمُٚمقا فَمعَم َيَدْيِف.   ايْمَٗمْقُم َوَرصَمُٔمقا إلَِم احْلَ

٣مٞمِِع ، هَمَٗمـ٣مَل  - ـْ ُوصُمقِد ايمِمي ُف ؽُمئَِؾ فَم ٣مهمِِٔملر : َأٞمي ـِ ايمُمي َهـَذا َوَرُق :  َوفَم

ُؿ ، َوسَمْٟمىُمُٙمُف ايمٛميْحـُؾ هَمَٝمْخـُرُج ايمتُّقِت ؿَمْٔمٚمُ  ًِ زْمَرْي وُد هَمَٝمْخُرُج َِمٛمُْف اإْلِ ُف َواضِمٌد سَمْٟمىُمُٙمُف ايمدُّ

ٌَـ٣مُء  َْٞمَٔم٣مُم هَمُتْٙمِٗمٝمِف زَمْٔمًرا َوَرَوشًمـ٣م ، َوسَمْٟمىُمْٙمـُف ايمٓمر ْٕ ٌَِٔمغُم َوا ٣مُة َوايْم ُؾ ، َوسَمْٟمىُمُٙمُف ايمُمي ًَ َِمٛمُْف ايْمَٔم

(1)  ًْ
ِ ٌء َواضِمٌد . هَمَٝمْخُرُج َِمٛمَْٜم٣م اظمْ  ُؽ َوُهَق َرْ

ـْ َذيمِـَؽ هَمَٗمـ٣مَل   - ُف ؽُمئَِؾ فَمـ ٌٍَؾ َأٞمي ـِ ضَمٛمْ َد زْم ََم٣مِم َأمْحَ ـِ اإْلِ ـٌ :  َوفَم َه٣مُهٛمَـ٣م ضِمِْمـ

ٌَْٝمَّمـ٣مِء ، َوزَم٣مؿمِٛمُـُف  ـ٥ِم ايْم َٓ ََمٛمَْٖمـٌذ ، ـَمـ٣مِهُرُه ىَم٣ميْمِٖمّمي ضَمِِمكٌم َأَْمَٙمُس، يَمـْٝمَس يَمـُف زَمـ٣مٌب َو

 ٌَ زْمِريِز ، هَم َه٤ِم اإْلِ ْٝمٛم٣َم ُهَق ىَمَذيمَِؽ إِِذ اْٞمَِمَدَع صِمَداُرُه هَمَخَرَج َِمٛمْـُف ضَمَٝمـَقاٌن ؽَمـِٚمٝمٌع ىَم٣ميمذي
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ٌَْٝمَّمـ٥َم إَِذا طَمـَرَج َِمٛمَْٜمـ٣م  ـٍ َوَصـْقٍت ََمٙمِـٝمٍح ، َئْمٛمِـل زمِـَذيمَِؽ ايْم ـ ًَ زَمِِمغٌم ُذو ؾَمْ٘مٍؾ ضَم

صَم٣مصَم٥ُم . ايمدي

ـْ آطَمُرونَ  َووَم٣مَل   - َؾ  ََم اَمَواِت  َهِذهِ  سَمَٟمَمي ًي ـ٣مفِمَٜم٣م سمَِٖم٣مفِمَٜم٣مارْ  دِم  ايم ًَ  همِٝمَٜمـ٣م َوََمـ٣م َواسمر

ـَ  ٣ٌَمرِ  ايْمَ٘مَقاىم٤ِِم  َِم
َٕم٣مرِ  ايْم٘مِ ـَ  اظمُْٛمغَِمةِ  َوايمِمر ٝمي٣مَرةِ  َِم ًي ـَ  ايم  ىَمْٝمَػ  َوؾَم٣مَهَدَه٣م ، ايمثيَقازم٦ِِم  َوَِم

ـ٣م ُدَوْيـَرةٌ  َويَمْٝمَٙم٥مٍ  َيْقمٍ  ىُمؾر  دِم  ايْمَٔمٓمِٝمؿِ  ايْمَٖمَٙمِؽ  ََمعَ  سَمُدورُ  ـَٜم٣م دِم  َوهَلَ ًِ ـَٜم٣م ؽَمـغْمٌ  َأْٞمُٖم  ، خَيُِمُّ

٥مِ  ايْمٌَِح٣مرِ  إلَِم  َوَٞمَٓمرَ  ـْ  يمأِْلَْرضِ  اظمُْْٙمَتٖمي ٌَـ٣ملِ  ، صَم٣مٞم٤ٍِم  ىُمؾر  َِم َْرضِ  دِم  اظمَْْقُوـقفَم٥مِ  َواجْلِ ْٕ  ا

ـَ  يمَِتَٗمري  ُ٘م ًْ ٣م اطْمتاَِلِف  ََمعَ  ؽَم٣مىمِٛمُقَه٣م َوَي ـَ : )  وَمـ٣مَل  ىَمـاَم  َوَأيْمَقاهِنَـ٣م َأؾْمَ٘م٣مهِلَ ٌَـ٣ملِ  َوَِمـ  اجْلِ

ـَ  ؽُمقدٌ  َونَمَرازمِٝم٤ُم  َأيْمَقاهُن٣َم خُمَْتٙمٌِػ  َومُحْرٌ  زمِٝمٌض  صُمَددٌ  َوابر  ايمٛميـ٣مسِ  َوَِم َْٞمَٔمـ٣ممِ  َوايمـدي ْٕ  َوا

اَم  ىَمَذيمَِؽ  َأيْمَقاُٞمفُ  خُمَْتٙمٌِػ  ـْ  اهلليَ خَيَُْمك إِٞمي ٣ٌَمِدهِ  َِم هَْنَـ٣مرُ  َهـِذهِ  َوىَمـَذيمَِؽ  (  ايْمُٔمَٙماَمءُ  فِم ْٕ  ا

٣مِرضَم٥مُ  ًي ـْ  ايم َٛم٣َمهمِعِ  وُمْْمرٍ  إلَِم  وُمْْمرٍ  َِم
٣ٌَمدِ  ظمِ َْرضِ  دِم  َذَرأَ  َوََم٣م ايْمِٔم ْٕ ـَ  ا َٝمَقاَٞم٣مِت  َِم فَم٥مِ  احْلَ  اظمَُْتٛمَقر

٣ٌَمِت  ََرايِٝمِح  ايمْمُُّٔمقمِ  اظمُْْخَتٙمِِػ  َوايمٛمي ْٕ ؾَْمَ٘م٣ملِ  َوا ْٕ يَْمَقانِ  َوا ْٕ ٣مدِ  ََمعَ  َوا َ زَمـ٥مِ  ؿَمٌِٝمَٔمـ٥مِ  احتر ْ  ايمؼمُّ

٣مٞمِعِ  ُوصُمقدَ  فَمٙمِؿَ  ، َواظم٣َْمءِ  َتفُ  َوضِمْ٘مَٚمَتفُ  ايْمَٔمٓمِٝمَٚم٥مَ  سَمفُ َووُمْدرَ  ايمِمي  هِبِـؿْ  َويُمْْمَٖمـفُ  زمَِخْٙمِٗمفِ  َوَرمْحَ

٣مَٞمفُ  ًَ هُ  إيَِمْٝمِٜمؿْ  َوإضِْم هُ  إيَِمفَ  َٓ  هِبِؿْ  َوزمِري َٓ  نَمغْمُ ْٙم٦ُم  فَمَٙمْٝمفِ  ، ؽِمَقاهُ  َربي  َو  ، ُأٞمِٝمـ٤ُم  َوإيَِمْٝمـفِ  سَمَقىمي

َي٣مُت  ْٔ ايمي٥مُ  ايْمُٗمْرآنِ  دِم  َوا ا ىَمثغَِمةٌ  َٗم٣ممِ اظمَْ  َهَذا فَمعَم  ايمدي صِمدًّ

ةً  - فَمٛمْفُ  اهلليُ َريِضَ  - ضَمٛمِٝمَٖم٥مَ  َأزُمق وؽُمئَِؾ   - َؽ  ُأطْمَرى ََمري ًي  ُيِريـُد  ايْمَقايمَِد  زمَِٟمني  هَمَتَٚم

ىَمرَ  ٣مٞمِعِ  فَمعَم  هَمَدلي  ، َوزم٣ِميْمَٔمْ٘مسِ  ُأْٞمَثك هَمَٝمُ٘مقنُ  ايمذي  . ايمِمي
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َٞم٣مِدوَم٥مِ  زَمْٔمَض  َأني  وُيْرَوى  - ٣مٞمِ  َأْٞمَ٘مرَ  ايمزي ٣مِدِق  صَمْٔمَٖمرٍ  فِمْٛمَد  عَ ايمِمي  - ايمِمي

٦ٌَْم  َهْؾ : صَمْٔمَٖمرٌ  هَمَٗم٣مَل  - فَمٛمْفُ  اهلليُ  َريِضَ 
ٌَْحَر؟ َرىمِ  َرَأْي٦َم  َهْؾ : وَم٣مَل . َٞمَٔمؿْ : وَم٣مَل  ايْم

ِت  َه٣مئَِٙم٥مٌ  ِرَي٣مٌح  َيْقًَم٣م َه٣مصَم٦ْم  زَمعَم:: وَم٣مَل  َأْهَقايَمُف؟ َ ـَ  هَمَ٘مني ُٖم ًُّ وَم٦ِم  ايم ضِمكمَ  َونَمري  ، اظماَْلي

ٌَْٔمضِ  َأَٞم٣م ْٗم٦ُم هَمَتَٔمٙمي  ْقُح  َذيمَِؽ  فَمٛمرل َذَه٤َم  شُمؿي  َأيْمَقاضِمَٜم٣م زمِ  سَماَلؿُمؿِ  دِم  ََمْدهُمقعٌ  َأَٞم٣م هَم١مَِذا ايمٙمي

ََْمَقاِج  ْٕ ٣مضِمِؾ، إلَِم  ُدهمِْٔم٦ُم  ضَمتيك ا ًي ـْ  افْمتاَِمُدكَ  ىَم٣منَ  وَمْد :  صَمْٔمَٖمرٌ  هَمَٗم٣مَل  ايم ٌُْؾ  َِم  فَمعَم  وَم

ِٖمٝمٛم٥َمِ  ًي ِح  ايم ْقِح  فَمعَم  شُمؿي  َواظماَْلي ٦ٌَْم  هَمَٙمامي  ، سُمٛمِْجَٝمَؽ  ضَمتيك ايمٙمي ؾَْمَٝم٣مءُ  َهِذهِ  َذَه ْٕ  َهْؾ  فَمٛمَْؽ  ا

َؽ  َأؽْمَٙمْٚم٦َم  ًَ اَلََم٥مَ  سَمْرصُمق ىُمٛم٦َْم  َأمْ  يمِْٙمَٜماَلكِ  َٞمْٖم ًي اَلََم٥َم، َرصَمْقُت  زَمْؾ : وَم٣مَل  زَمْٔمُد؟ ايم ًي  ايم

ـْ : وَم٣مَل  ي َ٘م٦َم  ؟ سَمْرصُمقَه٣م ىُمٛم٦َْم  مِم ًَ صُمُؾ، هَم ٣مٞمِعَ  إِني :  رٌ صَمْٔمٖمَ  هَمَٗم٣مَل  ايمري  ايميِذي ُهقَ  ايمِمي

ـَ  َأْٞمَج٣مكَ  ايميِذي َوُهقَ  ايْمَقوْم٦ِم، َذيمَِؽ  دِم  سَمْرصُمقهُ  ىُمٛم٦َْم  صُمُؾ  هَمَٟمؽْمَٙمؿَ  ، ايْمَٕمَرِق  َِم  فَمعَم  ايمري

 . َيِدهِ 

َٓ  ، زمَِريبر  َريبر  فَمَرهْم٦ُم : وَم٣مَل  ؟ َرزميَؽ  اهلليَ فَمَرهْم٦َم  زمِؿَ :  ايمٛمُّقنِ  يمِِذي َوومِٝمَؾ  -  يبر رَ  َويَمْق

 .     َريبر  فَمَرهْم٦ُم  ظم٣ََم

ٍ :  ومِٝمَؾ يمَِْمٌِٝم٤ٍم  -
ٍػ ُأؿْمٙمِؼ ، َويُمَٔم٣مٍب َُمَٙمكمر زمَِؿ فَمَرهْم٦َم َرزميَؽ ؟ وَم٣مَل : زم١ِمِْهٙمِٝمٙم٨ٍِم جُمَٖمي

 أَمًؽ .

ُؾ  َووَم٣مَل آطَمرُ   - ًَ ُع ، َوايْمَٔم ًَ طَمِر سَمْٙم ْٔ ُؾ َوا ًِ : فَمَرهْمُتُف زمِٛمَْحَٙم٥ٍم ، زمَِٟمضَمِد ؿَمَرهَمْٝمَٜم٣م سَمْٔم

عِ ََمْٗمُٙمق ًْ  . . ُب ايمٙمي
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ـِ و - ُد  زَمْٝمٛمَاَم :  وَم٣مَل  ، اظمََْدائِٛمِلر  فَم ـُ  حُمَٚمي ـِ  فَمقِمر  زْم كْمِ  زْم ًَ ٥ٌَمِ  همِٛم٣َمءِ  دِم  احْلُ  ، َأفْمَرايِبٌّ  َأسَم٣مهُ  ايْمَ٘مْٔم

ٌَْدسَمفُ  ضَمْٝم٧ُم  اهلليَ َرَأْي٦َم  َهْؾ :  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل   هَمعَ رَ  شُمؿي  ، ضَمْقيَمفُ  ايمٛمي٣مُس  َوَأؿْمَرَق  هَمَٟمؿْمَرَق  ؟ فَم

ٌَُد  ىُمٛم٦ُْم  ََم٣م: هَمَٗم٣مَل  ، إيَِمْٝمفِ  َرْأؽَمفُ  فَْم
ْ  ؾَمْٝمًئ٣م ِٕ ْ :  وَم٣مَل  ؟ َرَأْيَتفُ  َوىَمْٝمَػ : وَم٣مَل .  َأَرهُ  مَل  سَمَرهُ  مَل

ـْ  ايْمِٔمَٝم٣مِن، زمُِٚمَُم٣مَهَدةِ  إزَْمَِم٣مرُ   ُيْدَركُ  ٓ اإِلياَمِن، زمَِحَٗم٣مئِِؼ  ايْمُٗمُٙمقُب  َرَأسْمفُ  َويَم٘مِ

، َقاسر  جَيُقرُ  ٓ زم٣ِميْمَٔمالََم٣مِت، ََمْٛمُٔمقٌت  زم٣ِمَٔي٣مِت، ََمْٔمُروٌف  زم٣ِميمٛمي٣مِس، ُيَٗم٣مُس  َوٓ زم٣ِمحْلَ

ـَ  زَم٣منَ  وَمِّمٝميتِِف، دِم  ٌء ( ىَمِٚمْثٙمِفِ  ) يَمْٝمَس  َِمٛمْفُ  إؾَْمَٝم٣مءُ  َوزَم٣مَٞم٦ِم  إؾَْمَٝم٣مِء، َِم  َذيمَِؽ  ، َرْ

َٔمُؾ  ضَمْٝم٧ُم  َٙمؿُ َأفمْ  اهلليُ: إفَْمَرايِبُّ  هَمَٗم٣مَل . ُهقَ  إِٓ إيَِمفَ  ٓ ايميِذي اهلليُ   " ِرؽَم٣ميَمَتفُ  جَيْ

. 

ـِ  - ـِ  وفَم ٌي٣مٍس، ازْم  اهللُ َصعمي  اهلليِ َرؽُمقلِ  فَمعَم  إَِي٣مدٍ  َوهْمُد  وَمِدمَ  ظمَي٣م: وَم٣مَل  فَمٛمُْٜماَم  اهلليُ َريِضَ  فَم

ؿْ  وَم٣مَل  َوؽَمٙميؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  ؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعمي  اهلليِ َرؽُمقُل  هَلُ ُ٘مؿْ  ": َوؽَمٙمي ـَ  وُمسي  َئْمِرُف  َأيُّ  زْم

؟، ؽَم٣مفِمَدةَ  َي٣مِديي ٛم٣َم: وَم٣ميُمقا اإْلِ  ََم٣مَت : وَم٣ميُمقا هَمَٔمَؾ؟، هَماَم  ،:وَم٣مَل  اهلليِ، َرؽُمقَل  َي٣م َٞمْٔمِرهُمفُ  ىُمٙمُّ

ـَ  وُمسي  اهلليُ  َرضِمؿَ : َوؽَمٙميؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمي  اهلليِ َرؽُمقُل  وَم٣مَل  اهلليِ، َرؽُمقَل  َي٣م  ََم٣م ؽَم٣مفِمَدةَ  زْم

 ًَ قِق  إيَِمْٝمفِ  َأْٞمُٓمرُ  َوىَمَٟمينر  ٣مُه،َأْٞم ًُ ْٜمرِ  دِم  فُمَ٘م٣مظٍ  زمِ َرامِ  ايمُمي  َأمْحَرَ  َأْوَرَق  يَمفُ  مَجَؾٍ  فَمعَم  احْلَ

٣م: َيُٗمقُل  َوُهقَ  ضَماَلَوةٌ  فَمَٙمْٝمفِ  زمَِ٘ماَلمٍ  َوَيَتَ٘مٙميؿُ  ايمٛمي٣مَس، خَيُْْم٤ُم  َوُهقَ  َ  اصْمَتِٚمُٔمقا ايمٛمي٣مُس  َأهيُّ

ـْ  قا،َوفمُ  َواضْمَٖمُٓمقا َواؽْمَتِٚمُٔمقا ـْ  ََم٣مَت، فَم٣مَش  ََم  آٍت  ُهقَ  ََم٣م َوىُمؾُّ  هَم٣مَت، ََم٣مَت  َوََم

٣ٌَمٌت، َوََمَْمرٌ  سُمْزِهُر، َوُٞمُجقمٌ  سَمْزطَمُر، زمَِح٣مرٌ  َأزْمَراٍج، َذاُت  َوؽَماَمءٌ  َداٍج، يَمْٝمٌؾ  آٍت،  َوَٞم
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َٜم٣مٌت، َوآزَم٣مءٌ  ٣ٌَمٌس  َوآشَم٣مٌم، َوزمِرٌّ  َوـَماَلٌم، َوَوْقءٌ  َوآٍت، َوَذاِه٤ٌم  َوُأَمي
 ْرىَم٤ٌم،َوَمَ  يمِ

ٌب، َوََمْْمَٔمؿٌ  اَمءِ  دِم  إِني  َوََممْمَ ًي ا، ايم ػَمً
َْرضِ  دِم  َوإِني  خَلَ ْٕ ا، ا  ََمْقُوقٌع، َِمَٜم٣مدٌ  يَمِٔمػَمً

ؿَ  سَمُٕمقُر، َٓ  َوزمَِح٣مرٌ  مَتُقُر، َوُٞمُجقمٌ  ََمْرهُمقٌع، َوؽَمْٗمٌػ  ًَ اًم  وُمسٌّ  َأوْم ًَ ٣م، وَم ـْ  ضَمٗمًّ  ىَم٣منَ  يَمئِ

َْرضِ  دِم  ْٕ َْدَي٣منِ  َأضَم٤مُّ  ُهقَ  ِديٛم٣ًم هللِيِ إِني  ًْم٣م،ؽَمَخ  يَمَٝمُ٘مقنُ  ِرًو٣م ا ْٕ ـْ  إيَِمْٝمفِ  ا  ِديٛمُِ٘مؿُ  َِم

ٌُقنَ  ايمٛمي٣مَس  َأَرى رِم  ََم٣م فَمَٙمْٝمِف، َأْٞمُتؿْ  ايميِذي َٓ  َيْذَه  ُهٛم٣َمكَ  زم٣ِمظمَُْٗم٣ممِ  َأَرُوقا َيْرصِمُٔمقَن، َو

ؿَ : وَم٣مَل  شُمؿي  هَمٛم٣َمَُمقا؟ ُهٛم٣َمكَ  سُمِرىُمقا َأمْ  هَمَٟموَم٣مَُمقا، ًَ اًم  سٌّ ومُ  َأوْم ًَ ا وَم  فَمعَم  هلِليِ  ََم٣م همِٝمفِ  إشِْمؿَ  َٓ  زَمرًّ

َْرضِ  ْٕ ـٌ  ا ـْ  إيَِمْٝمفِ  َأضَم٤مُّ  ُهقَ  ِدي ـٍ  َِم ُ٘مؿْ  ِدي ٣مُٞمُف، َأـَمٙمي ـْ  ؿُمقزَمك َأَواُٞمُف، َوَأْدَرىَمُ٘مؿْ  إزِمي  ظمَِ

ٌََٔمُف، َأْدَرىَمفُ  ـْ  َوَوْيٌؾ  هَم٣مسمي   :َيُٗمقُل  َأْٞمَُمٟمَ  شُمؿي  هَمَٖم٣مَروَمُف، َأْدَرىَمفُ  ظمَِ

اِهٌكِمَ  دِم  يمكِمَ  ايمذي َوي ْٕ ـَ                    ا  زَمَِمـــ٣مئِرْ  يَمٛم٣َم ايْمُٗمُرونِ  َِم

٣م يَمْٝمَس  يمِْٙمَٚمْقِت                   ََمــَقاِرًدا َرَأْي٦ُم  ظمَيــ٣م  ََمَِم٣مِدرْ  هَلَ

َٔمك                َٞمْحَقَه٣م وَمْقَِمل َوَرَأْي٦ُم  ًْ ََص٣منِمرُ  َي ْٕ ىََم٣مزمِرْ  ا ْٕ  َوا

َٓ                     إرَِمي  اظم٣َْموــِل صِمعُ َيرْ  َٓ  ـَ  َو ٣ٌَموِمـــــكمَ  َِم  نَم٣مزمِرْ  ايْم

 َص٣مئِرْ  ايْمَٗمْقمُ  َص٣مرَ  ضَمْٝم٧ُم                     حَمَــ٣ميَم٥مَ  َٓ  َأينر  َأْيَٗمٛم٦ُْم 

ـَ  وُمسي  اهلليُ َيْرضَمؿُ  ،:َوؽَمٙميؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمي  اهلليِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  َْرصُمق َدَة،ؽَم٣مفمِ  زْم  َيْٟميِتَ  َأنْ  َٕ

٥مً  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  دِ  ضَمِدي٧ِم  َودِم . َوضْمَدُه، ُأَمي ـِ  حُمَٚمي َد  زْم ـِ  َأمْحَ ، زْم ـِ ًَ ـَ  َرصُمٌؾ  هَمَقشَم٤َم  احْلَ  َِم

ـُ  زَمْٝمٛم٣َم اهلليِ، َرؽُمقَل  َي٣م: هَمَٗم٣مَل  ايْمَٗمْقِم، َف  إِذْ  ََماَلفِمٌِٛم٣َم دِم  َٞمْح ـْ  فَمَٙمْٝمٛم٣َم َأْذَ هَم٥مِ  َِم ٌَِؾ،ا ُذْ  جْلَ

ا َوَرَأْي٦ُم  ـِ  دِم  ىَمثغًِما َوَوضْمًُم٣م ىَمثغًِما، ؿَمغْمً ـُ  هَم١مَِذا ايْمَقاِدي، زَمْْم  زمَُِمْٚمَٙم٥مٍ  َُم٠ْمسَمِزرٌ  ؽَم٣مفِمَدةَ  ازْم

ـْ  فَمكْمٍ  فَمعَم  َواوِمٌػ  َوُهقَ  َهَراَوٌة، َوزمَِٝمِدهِ  زمُِٟمطْمَرى، َُمْرسَمدٍ   َوإيَِمفِ  َٓ : »َيُٗمقُل  َوُهقَ  ََم٣مٍء، َِم
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اَمءِ  ًي ٌَْؾ  ايْمَٗمِقيُّ  ُب َيمْمَ  َٓ  ايم ِٔمٝمِػ، وَم ُب  زَمْؾ  ايمّمي ِٔمٝمُػ  َيمْمَ ٌَْؾ  ايمّمي  ، ايْمَٗمِقير  وَم

ؼر  زَمَٔمَثَؽ  هَمَقايميِذي ـَ  ايْمَٗمِقيي  َرَأْي٦ُم  يَمَٗمْد  اهلليِ، َرؽُمقَل  َي٣م َٞمٌِٝم٣ًّم زم٣ِمحْلَ رُ  ايمْميغْمِ  َِم ـْ  َيَتَٟمطمي  فَم

ِب  ِٔمٝمِػ، ُذْ ـَ  ايْمَٗمِقيي  َرَأْي٦ُم  َويَمَٗمْد  ايمّمي رُ  يْمَقضْمشِ ا َِم ـْ  َيَتَٟمطمي ِب  فَم ِٔمٝمػ ُذْ  ، ِ شايمّمي

ك هَمَٙمامي  ٌَْْم٦ُم  ضَمْقيَمُف، ََم٣م سَمٛمَحي ـْ  إيَِمْٝمفِ  َه ٌَِؾ، ضمدشمٛمٝمي٥مِ  َِم ـِ  زَمكْمَ  َواوِمًٖم٣م هَمَرَأْيُتفُ  اجْلَ ْي ، وَمػْمَ  ُيَِمقمر

٣ٌَمضًم٣م، َأْٞمِٔمؿْ : هَمُٗمْٙم٦ُم  اَلةُ  َهِذهِ  ََم٣م َص ْٝمُتَٜم٣م: وَم٣مَل  ؟ايْمَٔمَرُب  سَمْٔمِرهُمَٜم٣م َٓ  ايميتِل ايمِمي يَمفِ  َصٙمي  إِلِ

اَمِء، ًي اَمءِ  َوَهْؾ : وُمْٙم٦ُم  ايم ًي ـْ  يمِٙم ِت  ؽِمَقى إيَِمفٍ  َِم ى؟، ايمالي : وَم٣مَل  شُمؿي . هَم٣مْٞمَتَٖمَض  َوايْمُٔمزي

اَمءِ  إِني  إَِي٣مٍد، َأطَم٣م َي٣م فَمٛمرل إيَِمْٝمَؽ  ًي ٣م يمِٙم ْٟمِن، فَمٓمِٝمؿَ  إهَِلً اَه٣م، طَمَٙمَٗمَٜم٣م ايميِذي ُهقَ  ايمُمي قي ًَ  هَم

ٛمََٜم٣م، زم٣ِميْمَ٘مَقاىم٤ِِم وَ  ْٚمسِ  اظمُْٛمغِمِ  َوزم٣ِميْمَٗمَٚمرِ  َزيي وَمَٜم٣م، َوايمُمي  هَن٣َمَرَه٣م، َوَأَو٣مءَ  يَمْٝمَٙمَٜم٣م، َأـْمَٙمؿَ  َأْذَ

ِدي٧َم  َوَذىَمرَ    احْلَ

- 

س آزمتدائٝم٥م، وومػ َمٔمٙمؿ يٗمـقل يمْمـالب ايمًـٛم٥م ايم٣ًمدؽمـ٥م دم إضمدى اظمد

أسمرون ايمٙمـقح؟. ومـ٣ميمقا:  ائٝم٥م: أسمروٞمٛمل؟. وم٣ميمقا: ٞمٔمؿ، وم٣مل: هم١مذن أٞم٣م َمقصمقد،آزمتد

ٞمٔمؿ، وم٣مل: هم٣ميمٙمقح إذن َمقصمقد، شمؿ وم٣مل: أسمـرون اهلل ؟ ومـ٣ميمقا: ٓ، ومـ٣مل: همـ٣مهلل إذن 

نمغم َمقصمقد. همقومػ أضمد ايمْمالب إذىمٝم٣مء: ووم٣مل: أسمرون فمٗمؾ إؽمـت٣مذ: ومـ٣ميمقا: 

 ت٣مذ جمٛمقن.هم٣مٕؽم .ٓ. وم٣مل: همٔمٗمؾ إؽمت٣مذ إذن نمغم َمقصمقد
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أن همالٞم٣ًم َمـ ايمٔمٙمامء ومد همرغ ايمٙمٝمٙم٥م َمـ إوم٣مَم٥م أيمػ ديمٝمؾ فمعم وومٝمؾ ٕفمرازمٝم٥م:   -

وصمقد اهلل سمٔم٣ملم: همٗم٣ميم٦م: ٕن دم ٞمٖمًف أيمػ ؾمٌٜم٥م. أَم٣م هل هم٣مَٕمر فمٛمده٣م ٓ حيت٣مج 

 .إلم إشم٣ٌمت

وَمـ ايمْمرائػ ايمتل حت٘مك ومِم٥م احلالق وايمززمقن: وهمٝمٜم٣م أن رصماًل ذه٤م إرم   -

 . ٔمر رأؽمف وهيذب يمف حلٝمتفاحلالق يم٘مل حيٙمؼ يمف ؾم

وَم٣م أن زمدأ احلالق فمٚمٙمف دم ضمٙمؼ رأس هذا ايمرصمؾ ، ضمتك زمدأ زم٣محلدي٧م َمٔمـف 

ومـ٣مل احلـالق: أٞمـ٣م ٓ أؤَمــ  دم أَمقر ىمثغمة إلم أن زمدأ احلدي٧م ضمـقل وصمـقد اهلل،

زمقصمقد اهلل

وم٣مل احلالق: ضمًٛم٣م، جمرد أن سمٛمـزل إلم ايمُمـ٣مرع .وم٣مل ايمززمقن: ظم٣مذا سمٗمقل ذيمؽ ؟    

  .درك زمٟمن اهلل نمغم َمقصمقد، ومؾ رم، إذا ىم٣من اهلل َمقصمقدا هؾ سمرى أٞم٣مؽم٣م َمرى؟يمت

 وإذا ىم٣من اهلل َمقصمقدا هؾ سمرى هذه إفمداد ايمٕمٖمغمة َمـ إؿمٖم٣مل اظمممـديـ؟

 ؿمٌٔم٣م إذا ىم٣من اهلل َمقصمقدا همٙمـ سمرى َمثؾ هذه أٓم واظمٔم٣مٞم٣مة. .

 . هذه إَمقرأٞم٣م ٓ أؽمتْمٝمع أن أسمِمقر ىمٝمػ يًٚمح ذيمؽ اإليمف ايمرضمٝمؿ زمٚمثؾ 

 .هم٘مر ايمززمقن يمٙمحٓم٣مت يم٘مٛمف مل يرد فمعم ىمالم احلالق ضمتك ٓ حيتد ايمٛمٗم٣مش

طمـرج ايمززمـقن إلم ايمُمـ٣مرع،  ،وزمٔمد أن اٞمتٜمك احلالق َمــ فمٚمٙمـف َمـع ايمززمـقن

همُم٣مهد رصمؾ ؿمقيؾ ؾمٔمر ايمرأس َمثؾ ايمٙمٝمػ، ؿمقيؾ ايمٙمحٝم٥م، ومذر اظمٛمٓمر، أؾمـٔم٧م 

يمٙمحالق: هـؾ سمٔمٙمـؿ زمٟمٞمـف ٓ أنمػم، همرصمع ايمززمقن همقرا إلم ص٣ميمقن احلالوم٥م : ووم٣مل 
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يقصمد ضمالق أزمدا، وم٣مل احلالق َمتٔمج٣ٌم :ىمٝمػ سمٗمقل ذيمؽ. أٞمـ٣م هٛمـ٣م وومـد ضمٙمٗمـ٦م 

  .يمؽ أن

 .وم٣مل ايمززمقن: يمق ىم٣من هٛم٣مك ضمالومكم ظم٣م وصمدت َمثؾ هذا ايمرصمؾ     

وم٣مل احلالق: زمؾ احلالومكم َمقصمقديـ، وإٞمام ضمدث َمثؾ هذا ايمذي سمراه فمٛمدَم٣م ٓ     

 ل أضمٙمؼ هلؿ. يٟميت ه٠مٓء ايمٛم٣مس رم يم٘م

وهـذا زم٣ميمّمـٌط زم٣ميمٛمًـ٥ٌم إلم اهلل، همـ٣مهلل َمقصمـقد ويم٘مــ 

ويمذيمؽ سمـرى أٓم  حيدث ذيمؽ فمٛمدَم٣م ٓ يذه٤م ايمٛم٣مس إيمٝمف فمٛمد ضم٣مصمتٜمؿ،

 واظمٔم٣مٞم٣مة دم ايمٔم٣ممل.

إٞمف ٓ  -

فم٣ممل ايمْمٌٝمٔم٥م ايمزاهرة وَمٛمقفم٣مهت٣م هذه زمدون يٚم٘مـ أن سمٟميت إلم ضمٝمز ايمقصمقد َم٣ٌمه٨م 

إرادة واصم٤م ايمقصمقد أفمٛمل زمف اإليمف ايمٗم٣مدر ومدرة َمْمٙمٗم٥م ايمًٚمٝمع ايمٌِمغم اظم٘متٚمؾ 

 ايمذي يًع ىمؾ رء.

ىمٙمام اسمًع ٞمْم٣مق ايمٔمٙمؿ ازدادت  -

ايمػماهكم ايمداَمٕم٥م ايمٗمقي٥م فمعم وصمقد طم٣ميمؼ أزرم ٓ ضمد يمٗمدرسمف وٓ هن٣مي٥م

- 

أَم٣م اظمُمتٕمٙمقن زم٣ميمٔمٙمقم ايمذيـ يرصمقن اهلل همٙمدهيؿ َمتٔم٥م ىمػمى حيِمٙمقن 

فمٙمٝمٜم٣م ىمٙمام وصٙمقا إلم ىمُمػ صمديد دم َمٝمدان َمـ اظمٝم٣مديـ إذ إن ىمؾ ىمُمػ صمديد 

 دم هذا ايم٘مقن. يدفمؿ إيامهنؿ زم٣مهلل ويزيد إدراىمٜمؿ وأزمِم٣مرهؿ ٕي٣مدي اهلل
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إن  -

أضمدًا ٓ يًتْمٝمع أن يث٦ٌم طمْمٟم ايمٖم٘مرة ايمتل سمٗمقل إن اهلل َمقصمقد، ىمام إن أضمدًا ٓ 

يًتْمٝمع أن يث٦ٌم صح٥م ايمٖم٘مرة ايمتل سمٗمقل. إن اهلل نمغم َمقصمقد، وومد يٛم٘مر َمٛم٘مر 

ي٠ميد إٞم٘م٣مره زمديمٝمؾ. وأضمٝم٣مٞم٣م يُمؽ اإلٞم٣ًمن  وصمقد اهلل سمٔم٣ملم ويم٘مٛمف ٓ يًتْمٝمع أن

دم وصمقد رء َمـ إؾمٝم٣مء وٓزمد دم هذه احل٣ميم٥م أن يًتٛمد ؾم٘مف إلم أؽم٣مس هم٘مري، 

ويم٘مٛمٛمل مل أومرأ ومل أؽمٚمع دم ضمٝم٣ميت ديمٝمال فمٗمٙمٝم٣م واضمدا فمعم فمدم وصمقده سمٔم٣ملم وومد 

ومرأت وؽمٚمٔم٦م دم ايمقوم٦م ذاسمف أديمف ىمثغمة فمعم وصمقده، ىمام ظم٦ًم زمٛمٖمز زمٔمض َم٣م 

ؼمىمف اإليامن َمـ ضمالوة دم ٞمٖمقس اظم٠مَمٛمكم وَم٣م خيٙمٖمف اإلحل٣مد َمـ َمرارة دم ٞمٖمقس ي

 .اظمٙمحديـ

يٌح٧م دم  -

َمٔمٚمٙمف زهرة ٞم٣مدرة ، مل ي٘مـ رآه٣م َمـ ومٌؾ، وضمقيمف سمالَمٝمذه يُم٣مرىمقٞمف ذم همحِمف، 

 ويٗمقل: أن فمرهم٦م اهلل .  همٌٔمد أن رأى فمج٣مئ٤م ايمزهرة، أطمذ يِمٝمح ،

 إَِذا زمِفِ  حُتِسُّ  َهْؾ : أٞمف ذىمر َمٙمؽ اظمقت همٗم٣مل: ((دم َمقافمظ اإلَم٣مم فمعم و  -

ٛمكِمَ  َيَتَقذمي  ىَمْٝمَػ  زَمْؾ  َأضَمدًا؟ سَمَقذمي  إَِذا سَمَراهُ  َهْؾ  َأمْ  ََمٛمِْزًٓ؟ َدطَمَؾ  ـِ  دِم  اجْلَ ِف؟ زَمْْم ! ُأَمر

ـْ  فَمَٙمْٝمفِ ( 1) َأَيٙم٨ُِم  وُح  َأمِ  ضِمَٜم٣م؟صَمَقارِ  زَمْٔمضِ  َِم ٣َم؟ زَم١مِْذنِ  َأصَم٣مزَمْتفُ  ايمرُّ ـٌ  ُهقَ  َأمْ  َرهبر  ؽَم٣مىمِ

ـْ  إهَِلفُ  َيِِمُػ  ىَمْٝمَػ  َأضْمَُم٣مئَِٜم٣م؟ دِم  ََمَٔمفُ  ـْ  َئْمَجزُ  ََم !َِمْثٙمِِف؟ خَمُْٙمقٍق  ِصَٖم٥مِ  فَم

ـُ  َووَم٣مَل  -  :  اظمُْْٔمَتزر  ازْم
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٣ًٌم هَمَٝم٣م                   يَمفُ  ُئْمَِمـك ىَمْٝمَػ  فَمَج ٣مضِمـــُد  جَيَْحُدهُ  ىَمْٝمَػ  َأمْ              اإْلِ  اجْلَ

فُ  فَمعَم  سَمُدلُّ             آَيـــــ٥مً  يَمفُ  ؾَمــــْلءٍ  ىُمؾر  َودِم        َواضِمــــــــُد  َأٞمي

 وأومْم٣مره٣م، وإرض وؾمٔم٣مفمٜم٣م، وايمُمٚمس وارسمٖم٣مفمٜم٣م، ايمًامء إلم اٞمٓمر فمٌدي

 ـم٣مهر هق وَم٣م سمٝم٣مهن٣م،وإ وإووم٣مت وأزَم٣مهن٣م، وايمٖمِمقل وايمٌح٣مر وأَمقاصمٜم٣م،

 وَم٣م نم٣مب وَم٣م وؽم٣مصمد، وراىمع َمًتٝمٗمظ وراومد، وؽم٣مىمـ، َمتحرك وىم٣مَمـ،

 وٓ زمذىمري، وئمٙمـ زم٘مامرم ويٗمر زمجالرم يُمٜمد ايم٘مؾ ـمٜمر، وَم٣م طمٖمل وَم٣م ضمي،

 أَمرت يمق سمرفم٣مين، وٓ وأؽمؼمك وسمٛم٣ًمين، أذىمرك فمٌدي ؾم٘مري، فمـ يٕمٖمؾ

 أمحٝمؽ ويم٘مـ ٛمٜم٣م،َمٔمٝم دم يمٕمرومتؽ ايمٌح٣مر أو ضمٝمٛمٜم٣م، َمـ ٓزمتٙمٔمتؽ إرض

 َمـ يمؽ همالزمد وومتف، وووم٦م أصمٙمتف، أصمؾ إلم وأؤطمرك زمٗمقيت وأَمدك زمٗمدريت

، ايمقرود  ضمتك أهمٔم٣ميمؽ، وأذىمرك أفماميمؽ، فمٙمٝمؽ أفمدد يدي، زمكم وايمقومقف فمقمي

 وَمٛمحتؽ نمٖمراين، أويمٝمتؽ ايمٛم٣مر، أهؾ َمـ أٞمؽ حم٣ميم٥م ٓ وومٙم٦م زم٣ميمٌقار يٗمٛم٦م إذا

 ؽمٚمٝم٦م أصمٙمؽ همٚمـ حتزن ٓ وومٙم٦م وإوزار ايمذٞمقب يمؽ ونمٖمرت روقاين،

 (.1) .ايمٕمٖم٣مر ٞمٖمز
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 ـؾ َم٣م أوٓكــواؾم٘مر يمرزمؽ همّم   ــدـــــي٣م أهي٣م اإلٞم٣ًمن َمٜماًل واسمئـ

 قاىمـ٣مــــهق صٛمٔمـ٥م اهلل ايمذي ؽم   ىمؾ ايمٔمج٣مئ٤م صٛمٔم٥م ايمٔمٗمـؾ ايمذي

 يمف اإلدراىمـ٣مـت٤م ــــَم٣م اهلل مل ي٘م   ـس َمدرك ؾمٝمئ٣م إذاـــوايمٔمٗمـؾ يمٝم

 ٣م هداىمــ٣مــــأومٙمٜمـ٣م هق َم٣م إيمٝمٜمـ   ــؾـــ٣مق آيـ٣مت يمٔمـــهلل دم أهمـ

 فمج٤م فمج٣مب يمق سمري فمٝمٛم٣مىمـ٣م   ـس َمـ آيـ٥مـــــويمٔمـؾ َم٣م دم ايمٛمٖم

 ي٣م ؾمـ٣مدم إَمراض َمـ أرداىم٣م ؟   ومؾ يمٙمْمٌٝم٤م ختْمٖمتـف يدي ايمردي

 ؟فمجزت همٛمقن ايمْم٤م َمـ فم٣مهم٣مىم٣م    ومؾ يمٙمٚمريض ٞمج٣م وفمـقدم زمٔمد َم٣م

 ٣م ؟ــَمـ زم٣مظمٛم٣ميـ٣م ي٣م صحٝمـح ده٣مىم  ومؾ يمٙمِمحٝمح يٚمقت ٓ َمـ فمٙمــ٥م

 همٜمقي هب٣م َمـ ذا ايمذي أهقاىمـ٣م ؟  ـرةــــومؾ يمٙمٌِمـغم وىم٣من حيذر ضمٖم

 زمال اصْمدام َمـ يٗمــقد طمْم٣مىم٣م ؟  زمؾ ؽم٣مئؾ إفمٚمك طمْم٣م زمكم ايمزضم٣مم

 راٍع وٓ َمرفمل َم٣م ايمذي يرفم٣مىم٣م ؟  الــومؾ يمٙمجٛمكم ئمٝمش َمٔمــزوٓ زم

 يمدي ايمقٓدة َم٣م ايمذي أزم٘م٣مىمــ٣م ؟  قيمٝمد زم٘مل وأصمٜمـش زم٣ميمٌ٘م٣مءومؾ يمٙم

 هم٣مؽمٟميمف َمـ ذا زم٣ميمًٚمقم ضمُمـ٣مىم٣م ؟  فـٚمــايمثٔم٣ٌمن يٛمٖمــ٧م ؽم ىوإذا سمر

 ـأل هم٣مىمـ٣م ؟ــــوهذا ايمًـــُؿ يٚمـ  ٟميمف ىمٝمػ سمٔمٝمــش أو حتٝمـ٣مـــواؽم

 ؾمٜمدًا وومؾ يمٙمُمٜمــد َمـ ضمالىم٣م ؟  واؽمٟمل زمْمقن ايمٛمحؾ ىمٝمػ سمٗم٣مؿمرت

 زمكم دم وهمرث َم٣م ايمذي صٖم٣مىمـ٣م ؟  ـك ىم٣منـــٌـ اظمِمٖمـزمؾ ؽمـ٣مئؾ ايمٙم

 ٣مىمــ٣م ؟ـٟميمف َمـ أضمٝمـَمٝمـ٦م هم٣مؽمـ  وإذا رأي٦م احلل خيرج َمـ ضمٛم٣مي٣م
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 قن ايمٛم٣مس َمـ أطمٖم٣مىم٣م ؟ــفمـ فمٝمـ  لـومؾ يمٙمٜمقاء حتًـف إيدي وخيٖم

 ـ٣مف رَم٣مىم٣م ؟ـــورفم٣ميـ٥م َمـ زم٣مجلٖم  ـدـــومؾ يمٙمٛمٌـ٣مت جيـػ زمٔمد سمٔمٜمـ

 ٟميمف َمـ أرزم٣مىمـ٣م ؟ــيرزمق وضمـده همً  ـراءــِمحوإذا رأيـ٦م ايمٛم٦ٌم دم ايم

 راىمـ٣م  ؟ــــأٞمقاره هم٣مؽمٟميمــف َمـ أؽم  راً ــوإذا رأي٦م ايمٌدر يًـري ٞم٣مؾمـ

 ٣مك ؟ـد ىمؾ رء َم٣م ايمذي أدٞمــأزمٔم  واؽمٟمل ؾمٔم٣مع ايمُمٚمس يدٞمق وهل

 ـ٣مر رَم٣مىم٣م ؟ـــــزم٣مظمر َمـ دون ايمثٚم  امر َمـ ايمذيــــومؾ يمٙمٚمرير َمـ ايمثـ

 ٟميمف َمـ ي٣م ٞمخؾ ؾمـؼ ٞمقاىم٣م ؟ــهم٣مؽم  َمُمٗمقق ايمٛمقيوإذا رأي٦م ايمٛمخـؾ 

 ٟمل هلٝم٤م ايمٛم٣مر َمـ أوراىم٣م  ؟ــهم٣مؽمـ  ـ٣مــوإذا رأي٦م ايمٛم٣مر ؾمـ٤م هلٝمٌٜمـ

 ومٚمؿ ايمًح٣مب هم٣مؽمٟميمف َمـ أراىم٣م ؟  اجلٌـؾ إؾمـؿ َمٛم٣مؿمح٣م ىوإذا سمر

 ٙمف َمـ زم٣مظم٣مء ؾمؼ صٖم٣مىمــ٣م ؟ــــهمً  ـر زم٣مظمٝم٣مهـــايمِمخر يٖمج ىوإذا سمر

 ٙمف َمـ ايمذي أصمـراك ؟ــصمـري همً  يمٔمـذب ايمزٓلوإذا رأي٦م ايمٛمٜمر زم٣م

 ـ٣مك ؟ـــؿمٖمك همًـٙمف َمـ ايمذي أؿمٖم  وإذا رأي٦م ايمٌحـر زم٣مظمٙمح إصم٣مج

 ؟ دصم٣مك هم٣مؽمٟميمف ي٣م يمٝمؾ َمـ ي٣م يمٝمؾ ضم٣مك  ٣مــوإذا رأي٦م ايمٙمٝمؾ يٛمُمـل داصمٝمـ

 هم٣مؽمٟميمف َمـ ي٣م صٌح ص٣مغ وح٣مىم٣م؟  وإذا رأي٦م ايمِمٌح ُيًٖمر و٣مضمٝمـ٣م

 (1ـ٣م )ـــف يراىمٞمإن مل سم٘مــ سمراه هم١م  ئــ٤م َم٣مشمؾـ٣مــــاهلل دم ىمؾ ايمٔمجـ

 

   
 

                                                 


