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ِٚمٝمَؾ، َوؽَمؼَمَ ايْمَٗمٌِٝمَح،احلٚمد هلل ايمذي  ِريَرِة،و َأـْمَٜمَر اْْلَ تِِؽ  ََلْ ُي٠َماطِمْذ زم٣ِمْْلَ َوََلْ ََيْ

، ؼْمَ ًِّ ْٖمِح، فَمٓمِٝمؿَ  ىَمِريؿَ  ايْمَٔمْٖمِق، فَمٓمِٝمؿَ  ايم ، ايمِمَّ ّـِ ـَ ايمتََّج٣مُوِز، اظمَْ ًَ  َواؽِمعَ  ضَم

ـِ زمِ  ايمـَْٚمْٕمِٖمَرِة، ٥ِم،زَم٣مؽِمَط ايْمَٝمَدْي ْْحَ  َٞمْجَقى، ىُمؾِّ  َص٣مضِم٤َم َُمٛمَْتَٜمك ىُمؾِّ ؾَمْ٘مَقى،  ٣ميمرَّ

ٌْتِدئَ  ٌَْؾ  ايمٛمَِّٔمؿِ  َُم ُٜمؿَّ  وَم ٣م أْٞمَٔمْٚم٦َم  ٞمِْٔمَٚم٥مٍ  ىُمؾِّ  فمعم احَلْٚمُد  يمؽ اؽْمتِْحَٗم٣موِمَٜم٣م، ايمٙمَّ  فَمٙمْٝمٛم٣َم ِِبَ

٥مٍ  أوْ  ضَمِدْي٧ٍم، أوْ  وَمِدْيؿٍ  دم ٥مٍ  أوْ  طم٣مصَّ ٞمًٙمؿ فمعم فَمالٞمَِٝم٥ٍم ، وٞمِمقم و أوْ  ِهٍ  أوْ  فَم٣مَمَّ

 .طمغم طمٙمٗمؽ حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

َْمٛم٣َم َويَمَٗمْد  }:أَم٣م زمٔمد: اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم طمٙمؼ اإلٞم٣ًمن وىمرَمف، همٗم٣مل سمٔم٣ملم   ىَمرَّ

ْٙمٛم٣َمُهؿْ  آَدمَ  زَمٛمِل ٌَْحرِ  ايْمػَمِّ  دِم  َوَْحَ ـَ  َوَرَزوْمٛم٣َمُهؿ َوايْم ٣ٌَمِت  َمِّ ْٙمٛم٣َمُهؿْ  ايمْمَّٝمِّ  ىَمثغِمٍ  فَمعَمى  َوهَمّمَّ

ـْ  َّ  .(1){سَمْٖمِّمٝماًل  ْٗمٛم٣َمطَمٙمَ  ِّمِّ

ىمراَم٥م اإلٞم٣ًمن فمعم اهلل أن طمٙمٗمف زمٝمده واؽمجد يمف َمالئ٘متف، زمؾ أطمػم   وَمـ

ـ  }:فمٛمف ومٌؾ أن خيٙمٗمف، ىمام وم٣مل سمٔم٣ملم ا َمِّ َؽ يمِْٙمَٚماَلئَِ٘م٥ِم إِِّنِّ طَم٣ميمٌِؼ زَممَمً َوإِْذ وَم٣مَل َرزمُّ

ٛمُقٍن  ًْ ١مٍ َمَّ ـْ َْحَ ْيُتُف َوَٞمَٖمْخ٦ُم همِ  *َصْٙمَِم٣مٍل َمِّ وضِمل هَمَٗمُٔمقْا يَمُف هَم١مَِذا ؽَمقَّ ٝمِف َِمـ رُّ

ـَ  ُٜمْؿ َأْْجَُٔمقَن  *ؽَم٣مصِمِدي َجَد اظمَْمِئَ٘م٥ُم ىُمٙمُّ ًَ إَِّٓ إزِْمٙمِٝمَس َأزَمك َأن َيُ٘مقَن ََمَع  *هَم

ـَ  ٣مصِمِدي ًَّ ـَ  *ايم ٣مصِمِدي ًَّ ْ َأىُمـ  *وَم٣مَل َي٣م إزِْمٙمِٝمُس ََم٣م يَمَؽ َأَّٓ سَمُ٘مقَن ََمَع ايم وَم٣مَل ََل
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ٌَمَمٍ طَمَٙمٗمْ 
ؽَْمُجَد يمِ ٛمُقٍن ِّٕ ًْ ١مٍ َمَّ ـْ َْحَ إِْذ وَم٣مَل . ودم ؽمقرة ص(1){َتُف َِمـ َصْٙمَِم٣مٍل َمِّ

ا َِمـ ؿمِكٍم  وضِمل  *َرزمَُّؽ يمِْٙمَٚماَلئَِ٘م٥ِم إِِّنِّ طَم٣ميمٌِؼ زَممَمً ْيُتُف َوَٞمَٖمْخ٦ُم همِٝمِف َِمـ رُّ هَم١مَِذا ؽَمقَّ

ـَ  ُٜمْؿ َأْْجَُٔمقَن  *هَمَٗمُٔمقا يَمُف ؽَم٣مصِمِدي َجَد اظماََْلئَِ٘م٥ُم ىُمٙمُّ ًَ َّٓ إزِْمٙمِٝمَس اؽْمَتْ٘مػَمَ َوىَم٣مَن إِ  *هَم

ـَ  ـْ ايْمَ٘م٣مهمِِري َت َأْم  *َِم ُجَد ظم٣َِم طَمَٙمْٗم٦ُم زمَِٝمَديَّ َأؽْمَتْ٘مػَمْ ًْ وَم٣مَل َي٣م إزِْمٙمِٝمُس ََم٣م ََمٛمََٔمَؽ َأن سَم

ـَ ايْمَٔم٣ميمكَِم  ٣مٍر َوطَمَٙمْٗمَتُف َِمـ ؿمكٍِم  *ىُمٛم٦َم َِم ٛمُْف طَمَٙمْٗمَتٛمِل َِمـ ٞمَّ وَم٣مَل  *وَم٣مَل َأَٞم٣م طَمغْمٌ َمِّ

َؽ َرصِمٝمٌؿ همَ  ـِ  *٣مطْمُرْج َِمٛمَْٜم٣م هَم١مِٞمَّ ي  .(2)َوإِنَّ فَمَٙمْٝمَؽ يَمْٔمٛمَتِل إلَِم َيْقِم ايمدِّ

 زمٔمض دم صم٣مء وَمـ ىمراَمتف فمعم اهلل أن طمٙمؼ ىمؾ اظمخٙمقوم٣مت َمـ أصمٙمف، همٗمد

 همٌحٗمل يمؽ، رء ىمؾ وطمٙمٗم٦م يمٛمٖمز، طمٙمٗمتؽ  آدم ازمـ: سمٔم٣ملم يٗمقل: أشم٣مر

 . (3)"يمف  ؽطمٙمٗمت فمام يمؽ طمٙمٗمتف زمام سمُمتٕمؾ ٓ فمٙمٝمؽ

 وَمـ ىمراَمتف فمعم اهلل أن أضمؾ يمف ايمْمٝم٣ٌمت وضمرم فمٙمٝمف اخل٣ٌمئ٧م.

وَمـ ىمراَمتف فمعم اهلل أن ؽمخر اهلل يمف ايمًاموات وإرض وايمٌح٣مر وايمري٣مح 

 واحلٝمقان.

وَمـ ىمراَمتف فمعم اهلل أن ؽمخر يمف اظمالئ٘م٥م َمـ صمػميؾ همام دوٞمف دم طمدَمتف، 

إلؽمٔم٣مد ايمٛم٣مس، وإهاهمٝمؾ  همجػميؾ يٛمزل زم٣ميمقضمل فمعم إٞمٌٝم٣مء وايمرؽمؾ وذيمؽ
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َمقىمؾ زم٣ميمِمقر وايمٛمٖمخ، وَمٝم٘م٣مئٝمؾ زم٣ميمٗمْمر وايمٛم٣ٌمت، وَمٙمؽ اظمقت زمٗمٌض 

 إرواح، وروقان طم٣مزن اْلٛم٥م.

وؽمخر َمـ اظمالئ٘م٥م َمـ يٚمًم زمكم يديف وَمـ طمٙمٖمف وفمـ يٚمٝمٛمف وفمـ ؾماميمف 

٣مهمِٓمكَِم* فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ضمٖم٣مـم٥م يمف.. وَمٛمٜمؿ َمـ يًجؾ يمف ىمؾ أفماميمف)َوإِنَّ   ىمَِراًَم٣م حَلَ

ـَ .. وَمٛمٜمؿ َمـ يدفمق يمف (1) ىَم٣مسمٌِكَِم ( ِٚمُٙمقنَ  ايمَِّذي ـْ  ايْمَٔمْرَش  ََيْ ٌُِّحقنَ  ضَمْقيَمفُ  َوََم ًَ  ُي

ِؿْ  زمَِحْٚمدِ  َتْٕمِٖمُرونَ  زمِفِ  َوُي٠ْمَِمٛمُقنَ  َرِبِّ ًْ ـَ  َوَي ِذي َٛم٣م آََمٛمُقا يمِٙمَّ ءٍ  ىُمؾَّ  َوؽِمْٔم٦َم  َرزمَّ ْْح٥َمً  َرْ  رَّ

ـَ  هَم٣منْمِٖمرْ  َوفِمْٙماًم  ِذي ٌَُٔمقاَوا سَم٣مزُمقا يمِٙمَّ ِحٝمؿِ  فَمَذاَب  َووِمِٜمؿْ  ؽَمٌِٝمَٙمَؽ  سمَّ ٛم٣َم * اْْلَ  َوَأْدطِمْٙمُٜمؿْ  َرزمَّ

ُؿ ايمَّتِل فَمْدنٍ  صَمٛم٣َّمِت  ـْ  َصَٙمَح  َوََمـ َوفَمدَّتَّ ٣مَِّتِؿْ  َوَأْزَواصِمِٜمؿْ  آزَم٣مئِِٜمؿْ  َِم يَّ  َأٞم٦َم  إِٞمََّؽ  َوُذرِّ

٘مِٝمؿُ  ايْمَٔمِزيزُ  ٝمَِّئ٣مِت  َووِمِٜمؿُ  * احْلَ ًَّ ٝمَِّئ٣م سَمِؼ  َوََمـ ايم ًَّ َتفُ  هَمَٗمْد  َيْقََمئِذٍ  ِت ايم  ُهقَ  َوَذيمَِؽ  َرِْحْ

 .(2)  ايْمَٔمٓمِٝمؿُ  ايْمَٖمْقزُ 

 وَمـ ىمراَمتف فمعم اهلل أن أفمد يمف دار ىمراَمتف) اْلٛم٥م وٞمٔمٝمٚمٜم٣م(.

وَمـ ىمراَمتف فمعم اهلل أن صمٔمؾ اظمالئ٘م٥م طمداَم٣م دم اْلٛم٥م يدطمٙمقن فمٙمٝمف 

 ب.زمِمح٣مف َمـ ذه٤م ِب٣م أٞمقاع ايمْمٔم٣مم، وأىمقاب َمـ همّم٥م ِب٣م أٞمقاع ايممما

ـْ  َيْدطُمُٙمقََن٣َم فَمْدنٍ  صَمٛم٣َّمُت  ـْ  َصَٙمَح  َوََم ٣مَِّتِؿْ  َوَأْزَواصِمِٜمؿْ  آزَم٣مئِِٜمؿْ  َِم يَّ  َوُذرِّ

ـْ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َيْدطُمُٙمقنَ  َواظماََْلئَِ٘م٥مُ  سُمْؿ  زَم٣مٍب* ىُمؾِّ  َِم ٌَك هَمٛمِْٔمؿَ ؽَماَلٌم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ زماَِم َصػَمْ  فُمْٗم

ارِ   .(3)ايمدَّ
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 يمٗم٣مَم٥م.وَمـ ىمراَمتف فمٙمٝمف أن صمٔمٙمف َمرهمقع ا

وَمـ ىمراَمتف فمٙمٝمف أن أفمْم٣مه ايمٔمٗمؾ وايمُمٜمقة يمٝمتٚمتع زم٘مؾ ايمٛمٔمؿ وايمُمٜمقات 

، طَمَٙمْٗمَتُٜمْؿ  "دم اْلٛم٥م، َتُف، وَم٣ميَم٦ِم اظماَْلئَِ٘م٥ُم: َي٣م َربُّ يَّ الُم َوُذرِّ ًَّ ظم٣ََّم طَمَٙمَؼ اهللَُّ آَدَم فَمَٙمْٝمِف ايم

ٌُقَن، هَم٣مصْمٔمَ  زُمقَن ، َوَيٛمْ٘مُِحقَن َوَيْرىَم ْٞمَٝم٣م ، َويَمٛم٣َم أطِمَرَة ، هَمَٗم٣مَل َيْٟمىُمُٙمقَن َوَيمْمَ ُؿ ايمدُّ ْؾ ََلُ

ـْ وُمْٙم٦ُم  ـْ ُروضِمل ىَمَٚم ـْ طَمَٙمْٗمُتُف زمَِٝمَديَّ ، َوَٞمَٖمْخ٦ُم همِٝمِف َِم ٣ٌَمَرَك َوسَمَٔم٣ملَم: ٓ َأصْمَٔمُؾ ََم اهللَُّ سَم

ـْ ، هَمَ٘م٣مَن    .  "يَمُف: ىُم

ْت زمِِف صِمٛم٣َمَزٌة هَمَٗم٣مَم، ايمٛمٌَِّلَّ َصعمَّ اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ  "وَمـ ىمراَمتف فمعم اهلل أن: َؿ ََمرَّ

٣م ًً ٦ْم َٞمْٖم ًَ ، هَمَٗم٣مَل: َأيَمْٝم ٣َم صِمٛم٣َمَزُة ََيُقِديٍّ  .(1)" هَمِٗمٝمَؾ يَمُف: إَِنَّ

همام زم٣ميمٛم٣م زم٣مظمًٙمؿ اظم٠مَمـ ايمذي َيٌف اهلل سمٔم٣ملم وأفمد يمف دار ىمراَمتف دم أطمرة) 

وٞم٠مديف  اْلٛم٥م وٞمٔمٝمٚمٜم٣م ( أٓ جي٤م فمٙمٝمٛم٣م أن ٞم٘مرَمف وٞمحٌف وٞمجٙمف، وٞمتجٛم٤م إيذاءه

 ضمٗمف.

وهذا هق اْل٣مٞم٤م ايمذي أؾم٣مد زمف ايمُمٝمخ إيمٝم٣مس رْحف اهلل وصمٔمؾ اظمٌدأ ايمرازمع 

 َمـ اظم٣ٌمدىء ايمتل يتؿ سمدارؽمٜم٣م دم اخلروج دم ؽمٌٝمؾ اهلل فمز وصمؾ.

وايمذي يٛمٓمر َلذا اظمٌدأ ) إىمرام اظمًٙمٚمكم وضمًـ اخلٙمؼ ( جيد أٞمف يٛمدرج حتتف 

يامٞمٝم٣مت ، ايمٔم٣ٌمدات ، اظمٔم٣مَمالت، شمالشم٥م َمـ مخ٥ًم، أي أن ايمديـ مخ٥ًم أصمزاء) اإل

 اظمٔم٣مذات ، إطمالق ( .

همتجد أن هذا اظمٌدأ يٛمدرج حتتف) اظمٔم٣مَمالت واظمٔم٣مذات وإطمالق ( وهذا 
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ومًؿ ىمٌغم َمـ ايمديـ.. وومد أطمذ ايمٖمٗمٜم٣مء يمتٖمِمٝمؾ ايمثالشم٥م َم٣ًمضم٥م ؾم٣مؽمٔم٥م دم ىمت٤م 

 ايمٖمٗمف.

يمِمٖم٣مت وهذا اْلزء أيّم٣م ٞمتحدث همٝمف فمـ اظمٌدأ اخل٣مَمس وايم٣ًمدس َمـ ا

 ايم٦ًم) اإلطمالص وايمدفمقة(.

 ) واهلل ورم ايمتقهمٝمؼ(                                         

 ايمٖمٗمغم إلم فمٖمق رزمف اظمٛم٣من                                                                       

 حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ إَم٣مم                                                                    

 دومٜمٙمٝم٥م _َمٝم٦م نمٚمر  _ىمٖمر َمٝم٦م ايمٔمز                                                           

 ْجٜمقري٥م َمٌم ايمٔمرزمٝم٥م                                                        
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ْ
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ُ
رام وح

ْ
 اإلك

 .(1){  طُمُٙمٍؼ فَمٓمِٝمؿٍ َوإِٞمََّؽ يَمَٔمعم }وم٣مل سمٔم٣مرم:

 .(2){ إطِْمَقةٌ  اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  إِٞمَّام } وم٣مل سمٔم٣ملم:

ـْ َه٣مصَمَر إيَِمْٝمِٜمْؿ  }:وم٣مل سمٔم٣ملمو      ٌُّقَن ََم
ٌْٙمِِٜمْؿ َُيِ ياَمَن َِمـ وَم اَر َواإْلِ ُؤوا ايمدَّ ٌَقَّ ـَ سَم َوايمَِّذي

٣َّم ُأوسُمقا َوُي٠ْمشمُِرو َٓ جَيُِدوَن دِم ُصُدوِرِهْؿ ضَم٣مصَم٥ًم ِّمِّ ـِٜمْؿ َويَمـْق ىَمـ٣مَن ِِبِـْؿ َو ًِ َن فَمعَم َأٞمُٖم

ِف هَمُٟمْويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْْٖمٙمُِحقَن  ًِ  .(3){طَمَِم٣مَص٥ٌم َوََمـ ُيقَق ؾُمحَّ َٞمْٖم

ٌِْد اهللَِّ، وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ ـِ فَم ـْ صَم٣مزمِِر زْم يُؾ، فَمَٙمْٝمِف "()فم وَم٣مَل رِم صِمػْمِ

الُم: وَم٣مَل اهللَُّ، فَمزَّ َوصَمؾَّ  ًَّ ـَ اْرسَمَّمْٝمُتُف يمِٛمَْٖمِز، َوٓ ُيِْمٙمُِحُف إِٓ إِنَّ هَ ايم ي َذا ايمدِّ

ٌُْتُٚمقهُ  ْٙمِؼ هَمَٟمىْمِرَُمقُه ِِباَِم ََم٣م َصِح ـُ اخْلَ ًْ َخ٣مُء َوضُم ًَّ  .(4) ايم

ـْ  ٌْدِ  َوفَم ـِ  اهللَِّ فَم  ":  () اهللَِّ  َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  - فَمٛمُْٜماَم  اهللَُّ َرِضَ  - فَمْٚمٍرو زْم

اِْحُقنَ  ، ْرَْحُُٜمؿُ يَ  ايمرَّ ـُ ْْحَ ـْ  اْرَْحُقا ايمرَّ َْرضِ  دِم  ََم ْٕ ُ٘مؿْ  ا ـْ  َيْرَْحْ اَمءِ  دِم  ََم ًَّ  َرَواهُ .  " ايم

َِمِذيُّ  ، َداُودَ  َأزُمق ْ ( .1)َوايمؼمِّ
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ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة، وَم٣مَل و ـٍ ىُمْرزَم٥ًم ()وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ :فَم ـْ َُم٠ْمَِم َس فَم ـْ َٞمٖمَّ ََم

ـْ ىُمَرِب ايمدُّ  َ فَمعَم َُمْٔمِنٍ َِم ـْ َينَّ ـْ ىُمَرِب َيْقِم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َوََم َس اهللَُّ فَمٛمُْف ىُمْرزَم٥ًم َِم ْٞمَٝم٣م َٞمٖمَّ

ْٞمَٝم٣م َوأطِمَرِة َواهللَُّ  ُه اهللَُّ دِم ايمدُّ ٙمِاًم ؽَمؼَمَ ًْ ـْ ؽَمؼَمَ َُم ْٞمَٝم٣م َوأطِمَرِة َوََم َ اهللَُّ فَمَٙمْٝمِف دِم ايمدُّ  َينَّ

ٌِْد ََم٣م َؾ  دِم فَمْقِن ايْمَٔم ـْ ؽَمَٙمَؽ ؿَمِريًٗم٣م َيْٙمَتِٚمُس همِٝمِف فِمْٙماًم ؽَمٜمَّ ٌُْد دِم فَمْقِن َأطِمٝمِف َوََم ىَم٣مَن ايْمَٔم

ـْ زُمُٝمقِت اهللَِّ َيْتُٙمقَن ىمَِت٣مَب اهللَِّ  ٛم٥َِّم َوََم٣م اصْمَتَٚمَع وَمْقٌم دِم زَمْٝم٦ٍم َِم اهللَُّ يَمُف زمِِف ؿَمِريًٗم٣م إلَِم اْْلَ

ْتُٜمُؿ اظماََْلئَِ٘م٥ُم َوَيَتَداَرؽُمقَٞمُف زَمْٝمٛمَُٜمْؿ إَِّٓ ٞمَ  ٥ُم َوضَمٖمَّ ْْحَ ٘مِٝمٛم٥َُم َونَمُِمَٝمْتُٜمُؿ ايمرَّ ًَّ َزيَم٦ْم فَمَٙمْٝمِٜمُؿ ايم

ٌُفُ  ًَ ْع زمِِف َٞم ـْ زَمْمََّٟم زمِِف فَمَٚمُٙمُف ََلْ ُيْنِ ـْ فِمٛمَْدُه َوََم َوَذىَمَرُهُؿ اهللَُّ همِٝمَٚم

ـْ  َأِِب ُأََم٣مََم٥َم، وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ ٛمَّـ٥ِم أَ ()وفَم ٌَْٝم٦ٍم دِم َرزَمِض اْْلَ َٞم٣م َزفِمٝمٌؿ زمِ

ـْ سَمَرَك ايْمَ٘مـِذَب، َوإِْن ىَمـ٣مَن  ٛم٥َِّم ظمَِ ٌَْٝم٦ٍم دِم َوؽَمِط اْْلَ ٣م، َوزمِ ٗمًّ ـْ سَمَرَك اظمَِْراَء، َوإِْن ىَم٣مَن حُمِ ظمَِ

ـَ طُمُٙمَٗمفُ  ًَّ ـْ ضَم ٛم٥َِّم ظمَِ ٌَْٝم٦ٍم دِم َأفْمعَم اْْلَ ََم٣مِزضًم٣م، َوزمِ

ـٛمُُٜمْؿ ()وم٣مل، وم٣مل َرؽُمقل اهللَِّوفمـ أِب هريرة ًَ َأىْمَٚمُؾ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم إِياَمًٞمـ٣م َأضْم

٣مئِِٜمْؿ طُمُٙمًٗم٣م ًَ
ِ طُمُٙمًٗم٣م َوطِمَٝم٣مُرىُمْؿ طِمَٝم٣مُرىُمْؿ يمِٛم

َٜم٣م اهللَُّ وَم٣ميَم٦ْم  ـْ فَم٣مئَُِم٥َم َرِْحَ ـَ  َوُمـقُل ؽَمـِٚمْٔم٦ُم َرؽُمـقَل اهللَِّوفَم إِنَّ اظمُْـ٠ْمَِم

٣مئِِؿ ايْمَٗم٣مئِِؿ  ـِ طُمُٙمِٗمِف َدَرصَم٥َم ايمِمَّ ًْ يَمُٝمْدِرُك زمُِح
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ـِ ََم٣ميمٍِؽ و ـْ َأَٞمِس زْم  (): ىُمْٛم٦ُم َأَْمًِم ََمَع ايمٛمٌَِّلِّ َرِضَ اهللَُّ فَمٛمُْف، وَم٣مَل  فَم

٣مؾِمَٝم٥ِم هَمَٟمْدَرىَمُف َأفْمَراِِبٌّ ، هَمَجَذزَمُف صَمْذزَم٥ًم ؾَمِديَدًة َوفَمَٙمْٝمِف زُمْرٌد َٞمْجرَ  ضَمتَّك اِِّنٌّ نَمٙمِٝمُظ احْلَ

ِة صَمْذزَمتِِف ، شُمؿَّ  َٞمَٓمْرُت إلَِم َصْٖمَح٥ِم فَم٣مسمِِؼ ايمٛمٌَِّلِّ  ـْ ؾِمدَّ َداِء َِم َرْت زمِِف ضَم٣مؾِمَٝم٥ُم ايمرِّ وَمْد َأشمَّ

ـْ ََم٣مِل اهللَِّ ايمَِّذي "وَم٣مَل:  فِمٛمَْدَك هَم٣ميْمَتَٖم٦َم إيَِمْٝمِف هَمَّمِحَؽ، شُمؿَّ َأََمَر يَمُف  َُمْر رِم َِم

زمَِٔمَْم٣مءٍ 

ٌِْد اهللَِّ وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ  ـْ فَم ٣مِن   ()وفَم ٔمَّ َٓ ايمٙمَّ ٣مِن َو ـُ زم٣ِميمْمَّٔمَّ يَمْٝمَس اظم٠ُْْمَِم

ٌَِذيءِ  َٓ ايْم َٓ ايْمَٖم٣مضِمِش َو  َو

ـْ  َخ٣مءَ  إِنَّ ()اهللَِّ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  صم٣مزمر، وفَم ًَّ ٛم٥َِّم، دِم  ؾَمَجَرةٌ  ايم  اْْلَ

ْٞمَٝم٣م، دِم  َوَأنْمَِم٣مَُن٣َم ـْ  ايمدُّ ـٍ  َأطَمَذ  هَمَٚم هُ  َِمٛمَْٜم٣م زمُِٕمِْم ٛم٥َِّم، إلَِم  صَمرَّ ٌُْخُؾ  اْْلَ  دِم  ؾَمَجَرةٌ  َوايْم
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ْٞمَٝم٣م، دِم  َوَأنْمَِم٣مَُن٣َم ايمٛم٣َّمرِ  ـْ  ايمدُّ ـٍ  َأطَمَذ  هَمَٚم هُ  َِمٛمَْٜم٣م زمُِٕمِْم ايمٛم٣َّمر إلَِم  صَمرَّ

ٞمحـ ٞم٘مرم اظمًٙمؿ وٞمحؼمَمف َمـ أصمؾ إؽمالَمف، ٕن اظمًٙمؿ أنمعم َمـ 

ايمًٚمقات وإرض ضمٝم٧م أٞمف إذا َل يقصمد َمًٙمؿ دم هذه ايمدٞمٝم٣م سمٗمقم ايم٣ًمفم٥م اهلل 

ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ٓ يدَمر ايمدٞمٝم٣م َم٣مدام همٝمٜم٣م رصمؾ يٗمقل ٓ إيمف إٓ اهلل .

ـِ  ـِ  همَٔم ٣ٌَّمسٍ  ازْم  اهللَُّ َرِضَ  - فَم

ـْ  َِمٛم٣َّم يَمْٝمَس ()اهللَِّ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  - فَمٛمُْٜماَم  ْ  ََم ْ  َصِٕمغَمَٞم٣م، َيْرضَمؿْ  ََل رْ  َوََل  ُيَقومِّ

ـِ  َوَيٛمْفَ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف، َوَيْٟمَُمرْ  ىَمٌغَِمَٞم٣م، اظمُْٛمَْ٘مرِ  فَم

رف، ـيْمٙمؼ فمعم ىمؾ َمـ٣م َيٚمـد َمــ أٞمـقاع اخلـغم وايمُمـ ايم٘مرم

واْلقد وايمٔمْم٣مء واإلٞمٖم٣مق

َمـ صٖم٣مت اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم أٞمف ايم٘مريؿ، ٕٞمـف هـق ايمـذي اٞمٖمـرد زم٣مظمٙمـؽ و
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ك ـَِِمـوايمٕمٛمك، وسمقضمد زم٣ميمٔمٓمٚم٥م وايمثٛم٣مء، واطمتص زم٣مْل٣مه وايمًـٙمْم٣من، همٜمـق إذا فمُ 

نمٖمر، وإذا اؿمٙمع أَمٜمؾ وؽمؼم، وإذا وفمد وذم، وإذا أوفمد فمٖم٣م، ٓ يّمـٝمع َمــ ْلـٟم 

إيمٝمف، وٓ يثٙمؿ َمـ سمقىمؾ فمٙمٝمف، يداه َمًٌقؿمت٣من زمـ٣مخلغمات، ويمـف طمـزائـ إرض 

وايمًاموات، ٓ يٛم٣مزع دم ومًٚمف رزومف، وٓ يراصمع دم سمدزمغم طمٙمٗمـف، همٜمـق ايم٘مـريؿ 

وزمـذل اظمـ٣مل روـ٣مء وصمـف زم٣مإلؿمالق، وىمام أٞمف ايم٘مريؿ ٞم٣مدى فم٣ٌمدة زمح٤م ايم٘مـرم 

وازمتٕم٣مء رو٣مه، وَن٣مهؿ فمـ ايمُمح وايمٌخؾ

أصؾ اظمح٣مؽمـ ىمٙمٜم٣م ايم٘مرم، وأصؾ ايم٘مرم ٞمزاه٥م ايمٛمٖمس فمــ 

احلرام وؽمخ٣مؤه٣م زمام متٙمؽ فمعم اخل٣مص وايمٔم٣مم وْجٝمع طمِم٣مل اخلغم َمـ همروفمف

صد اإلكرام  مق 
إيمٖم٥م واظمح٥ٌم زمكم أَم٥م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 

طمراج ايمُمح وايمٌخؾ َمـ ايمٗمٙم٤مإ 

أن ٞمٔمرف َمٗم٣مم ىمؾ َمًٙمؿ وٞمٔم٣مَمٙمف ضم٤ًم َمٗم٣مَمف 

()سمٟميت إطمالق ايمٛمٌقي٥م واظمٔم٣مذات اإلؽمالَمٝم٥م دم أَم٥م ايمٛمٌل 

إصالح اظمٔم٣مَمالت واظمٔم٣مذات وإطمالق، همٛم٘مرم زمٔمّمٛم٣م زمٔمّم٣ًم ضمتـك سمـٟميت  

خلٙمؼ وسمٟمديـ٥م إيمٖم٥م واظمح٥ٌم زمٝمٛمٛم٣م، ويتٚمثؾ دم ىمؾ فمالوم٣مسمٛم٣م َمع أطمريـ، ىمحًـ ا

ضمٗمقومٜمؿ، وصٙم٥م إرضم٣مم، واإلصالح زمٝمٛمٜمؿ، وفمـدم إيـذائٜمؿ، وفمـقَنؿ، همـ٣مهلل 

سمٔم٣ملم دم فمقن ايمٔمٌد َم٣م ىم٣من ايمٔمٌد دم فمقن أطمٝمف

 



 

 

1125 

 اإلكرام وحسن اخللق/ اإلخالص وتصحيح النية/ الدعوة إىل اهلل

() ََمَت٣مَع، وَم٣ميُمقا اظمُْْٖمٙمِ  "َأسَمْدُروَن ََم٣م اظمُْْٖمٙمُِس َٓ َٓ ِدْرَهَؿ يَمُف َو ـْ  ُس همِٝمٛم٣َم ََم

تِل َيْٟميِت َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم زمَِِماَلٍة َوِصَٝم٣مٍم َوَزىَم٣مٍة َوَيْٟميِت وَمْد  "هَمَٗم٣مَل:  ـْ ُأَمَّ إِنَّ اظْمُْٖمٙمَِس َِم

َب َهـَذا هَمُٝمْٔمَْمـ ك ؾَمَتَؿ َهَذا َووَمَذَف َهَذا َوَأىَمَؾ ََم٣مَل َهَذا َوؽَمَٖمَؽ َدَم َهَذا َوَضَ

ٌَْؾ َأْن ُيْٗم٢َم ََم٣م فَمَٙمْٝمِف  ٛم٣َمسُمُف وَم ًَ ٛم٣َمسمِِف هَم١مِْن هَمٛمَِٝم٦ْم ضَم ًَ ـْ ضَم ٛم٣َمسمِِف َوَهَذا َِم ًَ ـْ ضَم َهَذا َِم

ـْ طَمَْم٣مَي٣مُهْؿ هَمُْمِرضَم٦ْم فَمَٙمْٝمِف شُمؿَّ ؿُمِرَح دِم ايمٛم٣َّمرِ   ."ُأطِمَذ َِم

 

 عالمة اإلكرام
ضم٤م اإلٞمٖم٣مق 

حم٥ٌم ايمٛم٣مس 

إطمـالق: أداء احلٗمـقق أول َمراسمـ٤م  فمالَمـ٥م 

إطمالق، شمؿ اإلىمـرام، واْلـقد وايمًـخ٣مء واإليثـ٣مر واطمتٝمـ٣مر اظمُمـ٣مق واصمٔمـؾ 

يممطمريـ ايمراضم٥م، وزم٣مٕطمالق احلٚمٝمدة اٞمتمم اإلؽمالم، هم٣مٕطمالق ٓ َيده٣م َم٘م٣من 

 وٓ زَم٣من وٓ سمتٟمشمر زم٣مٕضمقال

إيمٖم٥م واظمح٥ٌم زمكم ايمٛم٣مس 
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ب اإلكرام  مرات 
ٞم٘مػ أذاٞم٣م فمـ ْجٝمع اخلٙمؼ وطم٣مص٥م اظمًٙمٚمكم همال ٞم٠مذَيؿ ٓ ىكف األرأوهلا

ـَ ُي٠ْمُذوَن اظْم٠ُْمَِمٛمكَِم َواظْم٠ُْمَِمٛم٣َمِت زمَِٕمغْمِ ََم٣م وم٣مل اهلل سمٔم٣مرم ،زم٣ميمٙم٣ًمن وٓ زم٣ميمٝمد َوايمَِّذي

ٌِٝمٛم٣ًم َت٣مًٞم٣م َوإشِْماًم َمُّ ٌُقا هَمَٗمِد اضْمَتَٚمُٙمقا ُِبْ ًَ اىْمَت

ضمٗمقق ايمقايمديـ وإومرزمكم واْل٣مر وضمٗمقق احلقوق أداء ثانيها: العذل

ايمزوصم٥م فمعم ايمزوج وضمٗمقق ايمزوج فمعم ايمزوصم٥م، وضمٗمقق اظم٣ًمهمر فمعم اظم٣ًمهمر، 

وضمٗمقق ايمٕمري٤م وفم٣مزمر ؽمٌٝمؾ فمعم أهؾ ايمٌالد، وضمٗمقق اظمح٘مقم فمعم احل٣مىمؿ 

وضمٗمقق احل٣مىمؿ فمعم اظمح٘مقم، وضمٗمقق اظم٣ًمىمكم فمعم إنمٛمٝم٣مء وضمٗمقق إنمٛمٝم٣مء 

ضمٗمقق ايمِمٕم٣مر فمعم ايم٘م٣ٌمر، وضمٗمقق ايم٘م٣ٌمر فمعم ايمِمٕم٣مر، ضمتك فمعم اظم٣ًمىمكم، و

 دمضمؼ ضمٗمف ضم٤ًم َم٘م٣مٞمتف  ذيوْجٙم٥م ايمٗمقل هق إفمْم٣مء ىمؾ بضمٗمقق ايمدوا

ايمٔمالوم٣مت ايمٌممي٥م فمعم وقء اظمراسم٤م، ويمذا يمزم َمٔمرهم٥م سمٙمؽ احلٗمقق وىمٝمٖمٝم٥م 

أدائٜم٣م .

 ٙمـف هـقايمذي ُيّمٝمُع ضمٗمقق ايمٛمـ٣مس هم٘مـؾ َمـ٣م ئمٚمق زمٟمداء احلٗمق اهتامَمٛم٣مويزيد     

أداء احلٗمقق زمـ٣مٕفمامل، ايمـذي أطمـذَت أروـف  يمٙمٛم٣مس، هٛم٣مك ٓ درهؿ وٓ ديٛم٣مر،

يٟمطمذ صالسمؽ، أطمذَت ضمٗمف يٟمطمـذ صـٝم٣مَمؽ، ىمـؾ إفمـامل يٟمطمـذه٣م أصـح٣مُب 

 احلٗمقق.
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ويم٘مـ إَم٥م ومٙم٦ٌم احلٗمقق إلم ضمٓمقظ  صمٜمد ايمديـ يمٝمس همٝمف ضمٓمقظ يمٙمٛمٖمس    

 .يمٙمٛمٖمس

احلٗمقق ووومػ فمٛمد احلدود أدي٦م  طمالص٥م ايمممئم٥م هل ضمٗمقق وضمدود هم١مذا    

 .هم٣مَٕم٥م ٓ سمتٔم٤م زمؾ سمًٔمد

فمعم اظمٌٙمغ أٓ جئمؾ هذا إداء رمحه اهللٖكٕه الػٗخ حمىد إلٗاع

اظمٔم٣مَمالت ايمدٞمٝمقي٥م همح٤ًم زمؾ جي٤م اؽمتخداَمف  دميمٙمحٗمقق هق هدهمف اخل٣مص 

يرافمك ضمٗمقق ايمٔم٣ٌمد وضمٗمقق اهلل يِمٌح  هم٣ميمذيىمقؽمٝمٙم٥م يمٛممم ايمديـ ورو٣م اهلل 

  .هرا ٣مومٙمٌف ؿم

خ ي 
 
ول الش

 
م ي ق

 
َمٛم٣م ٓ يٛمزل ايمٛم٣مس َمٛم٣مزَلؿ  ٞمٔمرف ايمديـ، ويم٘مـ ىمثغماً ىمٙمٛم٣م ث

 .ضمؼ ضمٗمف، هم١من فمدم َمرافم٣مة احلٗمقق اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م زٞمدوم٥م ذيهمٟمفمْمقا ىمؾ 

ا ول أي ص 
 
ايمرْح٥م زم٣ميمِمٕم٣مر وايمتقومغم يمٙم٘م٣ٌمر يمٝمس إٓ أداء يمٙمحٗمقق، وي ق

َْهٙمَِؽ إِنَّ يمَِرزمَِّؽ فمَ وهق سمرْج٥م يمٗمقل ؽَمْٙماَمنُ  ِٕ ٣م َو َؽ فَمَٙمْٝمَؽ ضَمٗمًّ ًِ ٣م َويمِٛمَْٖم َٙمْٝمَؽ ضَمٗمًّ

ُف هَمَٟمسَمك ايمٛمٌَِّلَّ  (1) ٣م هَمَٟمفْمِط ىُمؾَّ ِذي ضَمؼٍّ ضَمٗمَّ هَمَذىَمَر َذيمَِؽ يَمُف هَمَٗم٣مَل ايمٛمٌَِّلُّ  فَمَٙمْٝمَؽ ضَمٗمًّ

 ُهلايمديـ سمًٚمٝم٥م ذات َمٔمٛمك أزمٙمغ  دموومد أؿمٙمؼ فمٙمٝمف َصَدَق ؽَمْٙماَمن

 يٗمؾ درصم٥م فمـ إضم٘م٣مم اظمٖمروو٥م. وايمذى ٓ
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 هك فم٣ٌمرة فمـ ايمٔم٣مدات احلًٛم٥م ضمٝم٧م صمٔمؾ اهلل ؽمٌح٣مٞمف احلسهة األخالقو

 َوإِٞمََّؽ يَمَٔمعم طُمُٙمٍؼ فَمٓمِٝمؿٍ َمٔمٝم٣مرا يمألطمالق زمٗمقيمف سمٔم٣ملموسمٔم٣ملم ضمٝم٣مة ٞمٌٝمف 

ايمٗمرآن َمٔمٝم٣مرا خلٙمٗمف إذا ىم٣من طمٙمٗمف ايمٗمرآنايمٛمٌلىمام اطمت٣مر 

وإذا ىم٣مٞم٦م طمالف ذيمؽ ٓ سم٘مقن ايمٛمٌلهمٔمعم اظمرء أن يتخٙمؼ زمٟمطمالق 

، وومد اضمتقى ىمت٣مب ؾمامئؾ اظمٔمٛمقيَمٛمٜمجٛم٣م َمثؾ ايمٙم٣ٌمس  دمأطمالوم٣م ٕن إطمالق 

فمٙمٝمٜم٣م همٙمغمصمع  آؿمالعوايمذى يريد  ايمٛمٌلفمعم زمٔمض َمـ أطمالق  ايمؼمَمذي

 . إيمٝمف وإلم ىمت٤م إضم٣مدي٧م ايممميٖم٥م إطمرى 

همؼمة  دمٓزمد أن سم٘مقن ايمٛمٝم٥م رمحه اهللحمىد إلٗاع  ٖكٕه الػٗخ

اخلروج ذم ؽمٌٝمؾ اهلل زمٟمن يدرب اظمرء ٞمٖمًف فمعم إطمالق احلًٛم٥م، ؽمقاء أىم٣مٞم٦م 

ٕداء ايمقاصم٤م ٞمحق طم٣ميمٗمف أو سمتٔمٙمؼ زم٣مظمخٙمقق ٞمٖمًف

صم٥م طم٣مص٥م وٓ يًتحؼ هذه إن درصم٥م اإلىمرام وايمت٘مريؿ در اإلكرامثالثهاو

ايمدرصم٥م اظم٣ٌمرىم٥م نمغم أهؾ ايمتٗمقى دون نمغمهؿ، ويمٙمتٗمقى درصم٣مت ىمثغمة، وأوَل٣م: 

ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم، ومد أؿمٙمؼ فمٙمٝمٜم٣م  هلايمٌدء زم١مومرار أن ٓ إيمف إٓ اهلل، ٕن هذه 

زم٣مب  دمٕن زمتِمديٗمٜم٣م زم٣ميمٗمٙم٤م وإومراره٣م زم٣ميمٙم٣ًمن يدطمؾ اإلٞم٣ًمن 

 ٤م اضمؼماَمف وإىمراَمف، ٕٞمف ومد طمرج َمـ ايمٓمٙمامت إلم ايمٛمقر.ايمتٗمقى، وَمـ هٛم٣م جي
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اؽمتخداَمٜم٣م فم٣مَم٥م ْلٚمٝمع اظمخٙمقوم٣مت، أو  دم هلهم٣ميمدرصم٣مت ايمثالث إول 

ختص اظم٠مَمٛمكم  همٜملْلٚمٝمع ايمٛم٣مس، َمًٙمٚمكم أو نمغم َمًٙمٚمكم، أَم٣م ايمدرصم٥م ايمرازمٔم٥م 

اظمًٙمٚمكم همٗمط

إمه٣ميمف أو سمرىمف زم٤ًٌم ؤمٖمف أو فم٣مداسمف أو طمِم٣مئٙمف ايمًٝمئ٥م، زمؾ جي٤م أن سمٌذل 

إرؾم٣مده زم٣ميمرهمؼ وايمٙمكم وايمؼمنمٝم٤م وايمؼمهٝم٤م، همٚمثٙمف ىمٚمثؾ ايمقيمد  دماْلٜمقد 

ايمِمٕمغم، همٙمق سمدٞمس زم٣ميمٛمج٣مؽم٥م أو أصٝم٤م زمٚمرض طمْمغم همال يٚم٘مـ أن َيٚمٙمف 

َمـ ايمٛمج٣مؽم٥م فمعم ايمٖمقر شمؿ أزمقاه أو يٌتٔمدا فمٛمف، زمؾ يٗمقَم٣من زمٚمداواسمف وؿمٜم٣مرسمف 

 ئم٣مٞمٗمف وايمداه فمعم ايمٖمقر زمٖمرط اظمح٥ٌم ايمٖمْمري٥م . 

هق جتٛم٤م  ايمٔمٚمقمإذن همٚمٗمت٢م ايمدرصم٥م ايمرازمٔم٥م َمـ اظمٌدأ ايمرازمع َمـ اظمٛمٜم٨م       

ايمٛمج٣مؽم٥م واخلِم٣مئؾ ايمًٝمئ٥م وإَمراض اخلْمغمة وايمقوم٣مي٥م َمـ إص٣مزمتف زم١مضمداه٣م، 

دام احل٘مٚم٥م واظمقفمٓم٥م احلًٛم٥م سمْمٜمغمه َمـ سمٙمؽ ايمُمقائ٤م زم٣مؽمتخ دموزمذل اْلٜمقد 

ذم َمٛمتٜمك إدب واإلىمرام

َمٔم٣مَمٙم٥م ايمٛم٣مس ؿمٌٗم٣م ٕواَمر اهلل ؽمٌح٣مٞمف  هلوطمالص٥م سمٙمؽ ايمدرصم٣مت إرزمع 

وهذا هق َمٖمٜمقم احلدي٧م َمٔم٣مَمٙم٥م خمٙمقوم٣مسمف،  دموسمٔم٣ملم، وؿمٌٗم٣م ظم٣م ؾم٣مءت ضم٘مٚمتف 

ُٗمقا زمَِٟمطْماَلِق اهللِ : »ايمٛمٌقي ٙمَّ ش خَتَ
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ول ايمذى ي٠مدى إلم فمدم إىمرام اظمًٙمٚمكم زمٔمّمٜمؿ زمٔمّم٣م هق إن ايمٔم٣مَمؾ إ

ؽمقء ايمٓمـ، وهذا هق اظمرض ايمذى سمٌدأ َمٛمف َمٔمٓمؿ ايمٌمافم٣مت، وسمٖمتح َمٛمف 

جي٤م ايمتجٛم٤م فمـ  رءأول إَمر وومٌؾ ىمؾ  همٖملأزمقاب اظمُم٣مىمؾ واظمت٣مه٣مت، 

إن ـمـ اخلغم زم٣مظم٠مَمٛمكم هق  يٗمقل ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس رْحف اهلل:. ؽمقء ايمٓمـ.

 ٣مح ٕزمقاب رْح٥م اهلل وصمقده وؽمخ٣مئف. أضمًـ َمٖمت

ضمٝم٣مسمف ايمدٞمٝم٣م ٕٞمف  دم: إلم اهلل ٓ يؼمك ايمٛمامم إٓ زم١مذٓيمف أيّم٣م ويٗمقل ايمُمٝمخ

 يٟمىمؾ حلؿ أطمٝمف. 

أَم٣م ؽمقء ايمٓمـ زم٣مظمًٙمٚمكم زمٕمـغم فمٙمـؿ هم١مٞمـف يـقدى إلم اَلـالك : أيّم٣م ويٗمقل

ضمٝم٧م  ىمٙمامت سم٤ًٌم ايمٗمٙمؼ أو ؽمقء ايمٓمـ، أيومد َمٛمع إزمالغ  ضمتك أن ايمرؽمقل 

ـْ ()همٔمـ ازمـ َمًٔمقٍد وَم٣مَل: وَم٣مَل رؽُمقُل اهلل ـْ أْصـَح٣مِِب فَمـ ُٕمٛمِل َأضَمٌد َِم ٌَٙمِّ ٓ ُي

ـْدرِ  َأضَمٍد ؾَمْٝمئ٣ًم، هم١مِّنِّ ُأضِمـ٤مُّ أْن أطْمـُرَج إيَِمـْٝمُ٘مْؿ وأَٞمـ٣م ؽَمـٙمٝمُؿ ايمِمَّ

. 

ومٌؾ حم٣مؽم٥ٌم ايمٕمغم، همٚمثال يقصمف ايمٛم٣مس إلم حم٣مؽم٥ٌم ايمٛمٖمس (رمحه اهلل) 

يٗمقل: إن اهلل ئم٣مَمؾ ايمٔمٌد فمعم ضم٤ًم َم٣م يتٔم٣مَمؾ ايمٔمٌد َمع فم٣ٌمد اهلل، همٟمضمًٛمقا ىمام 

أضمًـ اهلل إيمٝم٘مؿ واَّتٚمقا أٞمٖمً٘مؿ وـمٛمقا زم٣مظم٠مَمٛمكم طمغما، ٕن ايمٌح٧م فمـ 

فمٝمقب أطمريـ ؽمٖم٣مه٥م، ِّم٣م جئمؾ ايمٔمٚمؾ زمال ٞمقر أو زمرىم٥م
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يثاراإل:راتعهاو

ـْ } ٌُّقَن ََم
ٌْٙمِِٜمْؿ َُيِ ياَمَن َِمـ وَم اَر َواإْلِ ُؤوا ايمدَّ ٌَقَّ ـَ سَم َوايمَِّذي

ِٜمْؿ َويَمْق  ًِ ٣َّم ُأوسُمقا َوُي٠ْمشمُِروَن فَمعَم َأٞمُٖم َٓ جَيُِدوَن دِم ُصُدوِرِهْؿ ضَم٣مصَم٥ًم ِّمِّ َه٣مصَمَر إيَِمْٝمِٜمْؿ َو

ِف هَمُٟمْويَمئَِؽ ُهُؿ اظْمُْٖمٙمُِحقنَ ىَم٣مَن ِِبِْؿ طَمَِم٣مَص  ًِ { ٥ٌم َوََمـ ُيقَق ؾُمحَّ َٞمْٖم

هم٣مإليث٣مر هق درصم٥م ايم٘مامل إطمالومل، وهق أن يٖمّمؾ اإلٞم٣ًمن ضم٣مصم٥م أطمٝمف فمعم     

ضم٣مصم٥م ٞمٖمًف، وأن َيًـ إلم َمـ ٓ َيًـ إيمٝمف ىمام أن اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ـ َمع 

ويرزق اظم٠مَمٛمكم وايمٔم٣مصكم ىمقٞمف وم٣مدرا َمْمٙمٗم٣م يٕمٖمر يمٙمٔم٣مصكم ويتقب فمٙمٝمٜمؿ 

همٔمعم واظمٛم٘مريـ فمعم ايمًقاء ويمذا همٗمد وم٣مل ايمٛمٌل

اإلٞم٣ًمن أن يٗم٢م ضمقائ٨م أطمريـ ومٌؾ أن يٗم٢م ضمقائجف وخيدم طمٙمؼ اهلل ومٌؾ 

 أن خيدم ٞمٖمًف.

لم وومد َمٙمئ٦م ؽمغم ايمِمح٣مزم٥م زمٚمثؾ هذا اإليث٣مر ضمتك أضمٌٜمؿ اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣م    

ِٜمْؿ ووصٖمٜمؿ ِبذه ايمِمٖم٥م ايمٔمٓمٝمٚم٥م ضمٝم٧م وم٣مل صمؾ صماليمف ًِ َوُي٠ْمشمُِروَن فَمعَم َأْٞمُٖم

ِف هَمُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْْٖمٙمُِحقنَ  ًِ ـْ ُيقَق ؾُمحَّ َٞمْٖم . 2َويَمْق ىَم٣مَن ِِبِْؿ طَمَِم٣مَص٥ٌم َوََم
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 بذل النفس واملال

 بذه الهفس واملاه يكون عمى أربع أشياء بالتواسن : و

أي أن اإلٞم٣ًمن همٝمف َمتْمٙم٣ٌمت إىمؾ وايمممب وايمٛم٘مـ٣مح نسبة احليوانيةة  

زمفيمٛم٣م ؿمٙم٤م هذه إؾمٝم٣مء دم ضمدود َم٣م أَمرٞم٣م اهللَمثؾ احلٝمقان، همٟمزم٣مح اهلل

هم٣مإلٞم٣ًمن خيرج َمــ صـٖم٥م احلٝمقاٞمٝمـ٥م إلم صـٖم٥م اظمالئ٘مٝمـ٥م نسبة املالئكية 

ٓ َئْمُِمقَن اهللََّ ََم٣م َأََمَرُهْؿ َوَيْٖمَٔمُٙمقَن ََم٣م ُي٠ْمََمُروَن ٣مفم٥م اهللزمْم
1

َوإِْذ وَمـ٣مَل وم٣مل سمٔمـ٣ملم ،إرض دموهك طمالهم٥م اهللنسبة اخلالفة 

وهـذه ايمٛمًـ٥ٌم َمـ٣م أفمْمٝمـ٦م  (2)َرزمَُّؽ يمِْٙمَٚمالئَِ٘م٥ِم إِِّنِّ صَم٣مفِمٌؾ دِم إرض طَمٙمِٝمَٖم٥مً 

. همٝمْمٔمؿ ايمْمٔم٣مم ٕٞمف طمٙمٝمٖم٥م ايمـرزاق .. ويًـؼم ايمٔمٌـ٣مد ٕٞمـف طمٙمٝمٖمـ٥م يمٙمٚمالئ٘م٥م .

ايمًت٣مر .. ويرضمؿ ايمٔم٣ٌمد ٕٞمف طمٙمٝمٖم٥م ايمرْحـ ايمرضمٝمؿ .. وُي٘مرم ايمٔم٣ٌمد ٕٞمف طمٙمٝمٖم٥م 

ايم٘مريؿ.. وئمٖمق فمـ ايمٔم٣ٌمد ٕٞمـف طمٙمٝمٖمـ٥م ايمٔمٖمـق.. ويٕمٖمـر يمٙمٔمٌـ٣مد ٕٞمـف طمٙمٝمٖمـ٥م 

زايمـ٥م ايمٌٝمئـ٥م همٝمٕمّمـ٤م وجيتٜمـد إل ايمٕمٖمقر.. وإذا وصمد ايمٛمـ٣مس ئمِمـقن اهلل 

وىمؾ هذه ايمِمٖم٣مت يٗمقم ِبـ٣م زمـدون فمـقض َمــ . ايمٖم٣مؽمدة ٕٞمف طمٙمٝمٖم٥م اْل٣ٌمر.

اظمخٙمقق، ويٗمقم ِب٣م هلل 

وي٠مشمره زم٣ميمْمٔم٣مم فمعم ٞمٖمًف وزوصمـف  ()ي٘مرم وٝمػ رؽمقل اهللأزمق ؿمٙمح٥م
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ِٜمْؿ َويَمـْق :أضم٤م هذا ايمٖمٔمؾ وأٞمزل ايمٗمرآن () وأوٓده، هم٣مهلل ًِ َوُي٠ْمشمُِروَن فَمعَم َأْٞمُٖم

ِف هَمُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْْٖمٙمُِحقنَ  ًِ ـْ ُيقَق ؾُمحَّ َٞمْٖم  (1.)ىَم٣مَن ِِبِْؿ طَمَِم٣مَص٥ٌم َوََم

ٞمحــ ٞمٛمٖمـؼ أَمقايمٛمـ٣م يف اجلهةا  نيابة عة  يةيانا د ةا   النسبة  .4

ىُمٛمُْتْؿ طَمـغْمَ أَمـ٥م ُأطْمِرصَمـ٦ْم يمِٙمٛمَّـ٣مِس وم٣مل سمٔم٣ملم () صمٜمد ايمرؽمقل دموأٞمٖمًٛم٣م 

ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر َوسُم٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمهللَِّ سَمْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوسمَ   . (2()3)ٛمَْٜمْقَن فَم

  طزق حتصيل اإلكزام: 

وٞمْمٙم٤م ضمٗمقومٛم٣م زم٣ميمٙمْمػ وايمٙمكم هم١من َل سمٟمت  

ؽمٟميمٛم٣مه٣م َمـ اهلل فمز وصمؾ، همٖمل احلدي٧م

٣َم ؽَمَتُ٘مقُن زَمْٔمِدي َأشَمَرٌة َوُأَُمقٌر سُمٛمْ٘مُِروََن٣َم وَم٣ميُمقا: َي٣م  "إَِنَّ

ـْ َأدْ  ؼَّ ايمَِّذي فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َرؽُمقَل اهللَِّ! ىَمْٝمَػ سَمْٟمَُمُر ََم وَن احْلَ َرَك َِمٛم٣َّم َذيمَِؽ وَم٣مَل سُم٠َمدُّ

َٟميُمقَن اهللََّ ايمَِّذي يَمُ٘مؿْ  ًْ .4َوسَم

َتْٔمِٚمُٙمٛمِل ىَمـاَم اؽْمـَتْٔمَٚمْٙم٦َم هُماَلًٞمـ٣م، وَمـ٣مَل:  َي٣م َرؽُمقَل  ًْ َٓ سَم  "اهللَِّ َأ
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ْقضِ  وا ضَمتَّك سَمْٙمَٗمْقِِّن فَمعَم احْلَ .1ؽَمَتْٙمَٗمْقَن زَمْٔمِدي ُأشْمَرًة هَم٣مْصػِمُ

ضمٝمٛمام ٞمري أشمره أي اطمتِم٣مص  ()هذه هل وصٝمف ايمٛمٌل 

ر دم ىمـؾ َم٘مـ٣من، ـوايمـدٞمٝم٣م، وهـذا إَمـر أن َمٛمتُمـواؽمتئث٣مر زم٣مظم٣مل واظمٛم٣مصـ٤م 

هم٣مْلٚمٝمع يْمٙمـ٤م دون أن يـ٠مدي، فمـقم ْجٝمـع اظمًـتقي٣مت، فمـقم َمًـتقي آَٓمـف 

واظمجتٚمع إهة وإهمراد، اْلٚمٝمع يْمٙم٤م ضمٗمف وٓ ي٠مدي، اظمح٘مقم يْمٙم٤م ضمٗمف 

وٓ ي٠مدي يريدون فمٚمر زمـ اخلْم٣مب وهؿ يمٝمًـقا صـح٣مزمف، واحلـ٣مىمؿ يْمٙمـ٤م أن 

ح٣مزم٥م وهق يمٝمس همٝمف صٖم٣مت فمٚمر، ايمـزوج يريـد ضمٗمـف َمــ يْمٝمع ايمٛم٣مس َمثؾ ايمِم

ايمزوصم٥م يريده٣م َمثؾ هم٣مؿمٚمف وهق َمثؾ أزمق صمٜمؾ، إذا أردَّتـ٣م هم٣مؿمٚمـف هم٘مــ فمٙمٝمـ٣م، 

أدي ايمذي فمٙمٝمؽ، فمقم ىمؾ همرد أٓ يٌح٧م فمـ ضمٗمف زمؾ يٌح٧م فمـ واصمٌـف ضمتـل 

ي٠مديف همٝمٛمجق َمـ فمٗم٣مب اهلل ويًٟمل اهلل ايمذي يمف وفمٛمد اهلل ٓ سمّمٝمع احلٗمقق، ومـ٣مل 

ـْ فَمَٖم٣م َوَأْصَٙمَح هَمَٟمصْمُرُه فَمعَم اهللَِّ سمٔم٣مرم ـُٔمقدٍ    هَمَٚم ًْ ـِ ََم ٌِْداهللَِّ زم ـْ فَم )  َوفَم

َـ٣م ؽمـَتُ٘مقُن زَمْٔمـِدي َأشَمـَرٌة وُأَُمـقٌر " (: )وَم٣مَل: وم٣مَل رؽُمقُل اهللَّ رض اهلل فمٛمف( إَنَّ

ـْ َأْدرَ  وَن احَلؼَّ  :َك َِمٛم٣َّم ذيمَؽ؟ وَم٣مَل سُمٛمْ٘مُِروََن٣َم، وَم٣ميُمقا: َي٣م رؽُمقَل اهللَِّ، ىَمٝمَػ سَمْٟمَُمُر ََم سُم٠َمدُّ

َٟميُمقَن اهللََّ ايمذي يَمُ٘مؿْ  ًْ .َمتٖمٌؼ فمٙمٝمف "ايمَِّذي فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ، وسَم

ىمام  همٔمـؾ يقؽمـػ فمٙمٝمـف 

َق َأٌخ  روم٥مـايمًالم، ضمٝمٛمام اَّتٚمف إطمقسمف زم٣ميمً ـْق هَمَٗمـْد َهَ يمَّـُف َِمــ وَم٣ميُمقْا إِن َيْنِ
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َ٘م٣مٞمـ٣ًم َواهللُّ َأفْمَٙمـْؿ زمِـاَم  ْؿ وَمـ٣مَل َأٞمـُتْؿ َذٌّ َمَّ ٌِْدَه٣م ََلُ ِف َوََلْ ُي ًِ َه٣م ُيقؽُمُػ دِم َٞمْٖم ٌُْؾ هَمَٟمَهَّ وَم

سَمِِمُٖمقنَ 

  َنْيَس اْنَغِثيُّ ِتَسيٍِّد ِفي َقْىِمِه ... نِكنَّ َسيَِّد َقْىِمِه انُمَتَغاِتي    

 "  ، ـْ َأضَمٍد ؾَمْٝمئ٣ًم ـْ أْصَح٣مِِب فَم ُٕمٛمِل َأضَمٌد َِم ٌَٙمِّ ٓ ُي

ْدرِ   .رواه َأُبو داود والرتمذي .  " هم١مِّنِّ ُأضِم٤مُّ أْن أطْمُرَج إيَِمْٝمُ٘مْؿ وأَٞم٣م ؽَمٙمٝمُؿ ايمِمَّ

ّم٣مئؾ إىمرام اظمًٙمٚمكم وإطمالقٞم٘مثر َمـ اْلٙمقس دم جم٣ميمس هم

ٞمدفمق ايمٛم٣مس إلم حتٗمٝمؼ إىمرام اظمًٙمٚمكم وإطمـالق دم ضمٝمـ٣مَّتؿ، وٞمجٔمـؾ دم 

ومٙمقِبؿ ايمُمـقق إلىمـرام اظمًـٙمؿ زمْمريٗمـ٥م ايمؼمنمٝمـ٤م وإطمٌـ٣مرهؿ زمٗمٝمٚمـ٥م اظمًـٙمؿ، 

وايمِمح٣مزم٥م ايم٘مرام وحمٌتٜمؿ وإيثـ٣مرهؿ ()وٞمًٚمٔمٜمؿ َمـ ومِمص أطمالق ايمٛمٌل

٣ميمٌٔمّمٜمؿ، همٛمتدرب فمعم ذيمؽ زمٟمٞمٖمًٛم

وٞمدفمق اهلل أن يرزومٛم٣م وإَم٥م ضمٗمٝمٗم٥م إىمرام اظمًٙمٚمكم

 َمِمدر َمـ آشمر ي٠مشمر إيث٣مرًا زمٚمٔمٛمك ايمتٗمديؿ وآطمتٝم٣مر يمٕم٥مً  اإليث٣مر

: اؽمتٌد زمف وطمص زمف ٞمٖمًفوآطمتِم٣مص، وَمـ ذيمؽ ومقَلؿ: اؽمتٟمشمر زم٣ميمًمء
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ف اإليث٣مر أن يٗمدم نمغمه فمعم ٞمٖمًف دم ايمٛمٖمع يمـف وايمـدهمع فمٛمـ

وهق ايمٛمٜم٣مي٥م دم إطمقة

ٞمٝمقي٥مِ  احلُٓمقظِ  دم ايمٛمّٖمسِ  فمعم ايمٕمغمِ  سمٗمديؿُ  هق  ايمدُّ

يٛمٝم٥ِم، احلٓمقظِ  دم رنم٥ٌمً  ة فمــ َيٛمُمـ٠مُ  وذيمـَؽ  ايمدِّ ٌَّـ٥م وسمقىمٝمـدِ  ايمَٝمٗمـكمِ  وُمـقَّ  اظمَح

٥م فمعَم  وايمِّمػمِ  2اظمُمٗمَّ

٣م ي٘مػ اإلٞمًـ٣من فمــ هق همّمٝمٙم٥م يمٙمٛمٖمس ِب

.3زمٔمض ضم٣مصم٣مسمف ايمتل ختِمف ضمتك يٌذيمف ظمـ يًتحٗمف

 ايمٖمرق زمكم اإليـث٣مر وايمًخ٣مء واْلقد

يَث٣مِر شَماَلشَم٥مٌ رمحه اهلل)   وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ -  :ََمَراسم٤َِم اإْلِ

َخ٣مءِ إضِْمَداَه٣م ًَّ َٓ َيِْمُٔم٤َم فَمَٙمْٝمِف هَمُٜمَق ََمٛمِْزيَم٥ُم ايم ٌَْذُل، َو َٓ َيٛمُْٗمَِمُف ايْم   . : َأْن 

ٌِْٗمَل َِمْثَؾ ََم٣م َأفْمَْمكايمث٣َّمٞمَِٝم٥مُ  ٌِْٗمَل يَمُف ؾَمْٝمًئ٣م، َأْو ُي ىَْمَثَر، َوُي ْٕ قدُ : َأْن ُئْمْمَِل ا  .. هَمُٜمَق اْْلُ

شََمَرُة ايمث٣َّميمَِث٥م ْٕ َٜم٣م ا ًُ يَث٣مِر َوفَمْ٘م ٥ٌَُم اإْلِ ِء ََمَع ضَم٣مصَمتِِف إيَِمْٝمِف، َوُهَق ََمْرسَم ْ ُه زم٣ِميمًمَّ  ُ: َأْن ُي٠ْمشمَِر نَمغْمَ

ـْ َأطِمٝمِف زماَِم ُهَق حُمَْت٣مٌج إيَِمْٝمِف.  َوُهقَ   اؽْمتِْئَث٣مُرُه فَم
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٥ٌَُم ايمَّتِل وَم٣مَل همِٝمَٜم٣م َرؽُمقُل اهللَِّ  ُ٘مْؿ  : َرِضَ اهللَُّ فَمٛمُْٜمؿْ  يمأِْلَْٞمَِم٣مرِ  ()َوِهَل اظمَْْرسَم إِٞمَّ

ْقضِ  وا ضَمتَّك سَمْٙمَٗمْقِِّن فَمعَم احْلَ َْٞمَِم٣مرُ  ؽَمَتْٙمَٗمْقَن زَمْٔمِدي َأشَمَرًة . هَم٣مْصػِمُ ْٕ ـَ  : َوا ُهُؿ ايمَِّذي

يَث٣مِر دِم وَمْقيمِفِ  ِٜمْؿ َويَمْق ىَم٣مَن ِِبِْؿ طَمَِم٣مَص٥مٌ  :( َوَصَٖمُٜمُؿ اهللَُّ زم٣ِمإْلِ ًِ   )َوُي٠ْمشمُِروَن فَمعَم َأْٞمُٖم

َخ٣مِء ، َوىَم٣مَن َذيمَِؽ همِٝمِٜمْؿ ََمْٔمُروهًم٣م ًَّ   .1. هَمَقَصَٖمُٜمْؿ زمَِٟمفْمعَم ََمَراسم٤ِِم ايم

ـُ  اإلؽمالمِ  ؾمٝمُخ  َل وم٣م - ق (رمحه اهلل)  سمٝمٚمٝم٥مَ  ازم ٌُّف زمام هم٣ميمتَِّمدُّ  اإلٞم٣ًمنُ  َي

دِ  َِمـ أىمٚمُؾ  همٜمقَ  اإليث٣مرُ  وأَّم٣م ىمثغمةٌ  أٞمقاعٌ  حتتفُ  صمٛمٌس  ق جمرَّ  هم١مٞمف اظمح٥ٌمِ  َمعَ  ايمتَِّمدُّ

٣ًٌّم َمتِمدٍق  ىمؾُّ  يمٝمَس   ومد زمؾ، طمِم٣مص٥مٌ  زمف ي٘مقنُ  َمتِمدٍق  ىمؾُّ  وٓ، َم٠مشمراً  حُم

.2 اخلِم٣مَص٥م زمف سمٌٙمغُ  ٓ ضم٣مصم٥مٍ  ََمع، زمٌٔمِّمف اىمتٖم٣مئِف َمع َي٤مُّ  زمام يتِمدُق 

  ي م
 
 :( رمحه اهلل )ذكر اب ن الق

وط هذه سمقهمَّرت هم١مذا ٣م ىماميمف، زمٙمغ ومد اخَلْٙمؼ إلم اإليَث٣مر ىم٣من ايمممُّ  ُوصِمد إن أَمَّ

ايمٕمغم إلم اإليَث٣مر َِمـ َأْولَم  ايمٛمَّٖمس إلم اإليَث٣مر ىم٣من إؾمٝم٣مء هذه َِمـ رء
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  اإليثار علىالباعث: 

 ومًؿ ي٘مقن ايم٣ٌمفم٧م إيمٝمف ايمٖمْمرة وايمٕمريزة: ىم٣ميمذي ي٘مقن فمٛمد أزم٣مء

ومه٣م َمٟمصمقران فمعم ذيمؽ إن ؾم٣مء اهلل  ازمٛمٜماموإَمٜم٣مت َمـ رْحتٜمام وؾمٖمٗمتٜمام فمعم 

َؿ همَ إذا ٞمقي٣م ايمتٔمٌد زَمغْمِ َأنَّ فَم٣مئَُِم٥َم َزْوَج ايمٛمٌَِّلِّ َصعمَّ اهللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ـَ ايمزُّ ـْ فُمْرَوَة زْم َٔم

 ًْ شَمْتُف وَم٣ميَم٦ْم صَم٣مَءسْمٛمِل اَْمَرَأٌة ََمَٔمَٜم٣م ازْمٛمََت٣مِن سَم َٟميُمٛمِل هَمَٙمْؿ جَتِْد فِمٛمِْدي نَمغْمَ مَتَْرٍة َواضِمَدٍة ضَمدَّ

َٚمْتَٜم٣م زَمكْمَ ازْمٛمَتَْٝمَٜم٣م شُمؿَّ وَم٣مََم٦ْم هَمَخَرصَم٦ْم هَمَدطَمَؾ ايمٛمٌَِّلُّ َصعمَّ اهللَُّ فَمَٙمْٝمِف  ًَ هَمَٟمفْمَْمْٝمُتَٜم٣م هَمَٗم

 ًَ ٌَٛم٣َمِت ؾَمْٝمًئ٣م هَمَٟمضْم ـْ َهِذِه ايْم ـْ َيقِم َِم شْمُتُف هَمَٗم٣مَل ََم َؿ هَمَحدَّ ـْ َوؽَمٙمَّ ا َِم ّـَ يَمُف ؽِمؼْمً ّـَ ىُم ـَ إيَِمْٝمِٜم

ايمٛم٣َّمرِ 

وومًؿ ي٘مقن ايمداهمع هق اإليامن وضم٤م اخلغم يمٙمٕمغم فمعم ضم٣ًمب ايمٛمٖمس 

وَمٙمذاَّت٣م وَمُمتٜمٝم٣مَّت٣م وهق ىمام وم٣مل اظمٝمداِّن: يمٝمس إيث٣مرًا اٞمٖمٔم٣ميمٝم٣ًم فم٣مؿمٖمٝم٣ًم جمردًا 

 يث٣مر ئمتٚمد فمعم حم٣مىمٚم٥م َمٛمْمٗمٝم٥م ؽمٙمٝمٚم٥م وئمتٚمد فمعم فم٣مؿمٖم٥م إيامٞمٝم٥م فم٣مومٙم٥مويم٘مٛمف إ

 : 

ؤمػ اإليامن وايمٝمٗمكم: هم٘مام أن اإليامن ايمٗمقي يدهمع ص٣مضمٌف يمٙمٌذل وايمٔمْم٣مء  

واإليث٣مر هم١من ؤمٖمف ي٘مقن ؽم٣ًٌٌم دم إشمرة وايمُمح

أهؾ اإليث٣مر أن  يمذا ذىمر اهلل فمز وصمؾ دم أي٥م ايمتل َمدح همٝمٜم٣م 

َمـ يقهمؼ دم ايمقوم٣مي٥م َمـ ؾمح ٞمٖمًف همٗمد أهمٙمح

ومتٙمؽ إشمرة فمعم ايمٗمٙم٤م 
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همٚمـ رق ومٙمٌف وٓٞم٦م ؿم٣ٌمفمف ؽمٜمؾ فمٙمٝمف أَمر اإليث٣مر 

ؤمػ اَلٚم٥م وايمزهد دم ايمذىمر احلًـ 

 :الٕضائن املعٍٗٛ عمٜ اإلٖجاز 
ٝمؾ همام ايمذي يًٜمؾ فمعم ايمٛمٖمس هم١من ومرمحه اهللوم٣مل اإلَم٣مم ازمـ ايمٗمٝمؿ

هذا اإليث٣مر هم١من ايمٛمٖمس جمٌقيم٥م فمعم إشمرة ٓ فمعم اإليث٣مر ومٝمؾ يًٜمٙمف أَمقر

رنم٥ٌم ايمٔمٌد دم َم٘م٣مرم إطمالق وَمٔم٣ميمٝمٜم٣م هم١من َمـ أهمّمؾ أطمالق 

ايمرصمؾ وأذهمٜم٣م وأفماله٣م اإليث٣مر

ايمٛمٖمرة َمـ أطمالق ايمٙمئ٣مم وَمٗم٦م ايمُمح وىمراهتف يمف

سمٔمٓمٝمؿ احلٗمقق ايمتل صمٔمٙمٜم٣م اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم يمٙمٚمًٙمٚمكم 

زمٔمّمٜمؿ فمعم زمٔمض همٜمق يرفم٣مه٣م ضمؼ رفم٣ميتٜم٣م وخي٣مف َمـ سمّمٝمٝمٔمٜم٣م

  ـِ اخُلُٙمِؼ ًْ  .2شُهَق ؿَماَلوَم٥ُم ايمَقصمف، َوزَمْذُل اظمَٔمروف، َوىَمػُّ إَذى »:ضُم

 

  َٓتِقي َو ًْ  سَم

ٛم٥َمُ  ًَ ٝمَِّئ٥مُ  َوٓ احْلَ ًَّ ـُ  ِهلَ  زم٣ِميمَّتِل اْدهَمعْ  ايم ًَ فُ  فَمَداَوةٌ  َوزَمْٝمٛمَفُ  زَمْٝمٛمََؽ  ايمَِّذي هَم١مَذا أضْم  َورِمٌّ  ىَمٟمٞمَّ

٣مَه٣م َوََم٣م َْحِٝمؿٌ  ـَ  إٓ ُيَٙمٗمَّ وا ايمَِّذي ٣مَه٣م َوََم٣م َصػَمُ 3فَمٓمِٝمؿٍ  ضَمظٍّ  ُذو إٓ ُيَٙمٗمَّ
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 قام احلٝم٣مة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥موم

رمحه اهلليقول الشيخ إنعام احلسن

 

 َـ ٣م ايمَِّذي َ َأَيُّ

َل فَمعَم َرؽُمقيمِِف َوايْم٘مَِت٣مِب آََمٛمُقا آَمِ  ٛمُقا زم٣ِمهللَِّ َوَرؽُمقيمِِف َوايْم٘مَِت٣مِب ايمَِّذي َٞمزَّ

طِمِر ايمَِّذي َأْٞمَزَل  ْٔ ـْ َيْ٘مُٖمْر زم٣ِمهللَِّ َوََماَلئَِ٘متِِف َوىُمُتٌِِف َوُرؽُمٙمِِف َوايْمَٝمْقِم ا ٌُْؾ َوََم ـْ وَم َِم

ًٓ زَمِٔمٝمًداهَمَٗمْد َوؾَّ  وأٞمف ايمٖم٣مفمؾ ظم٣م يريد وأٞمف  ٣ملَم همٛمتٝمٗمـ فمعم اهلل سَمٔمَ 1 َواَل

ايمٛم٣مهمع وايمّم٣مر، يٖمٔمؾ َم٣م يُم٣مء زمٗمدرسمف وٓ َيت٣مج ٕضمد َمـ طمٙمٗمف وهق ايمِمٚمد، 

دم ضمٝم٣مسمٛم٣م، وٞمتٝمٗمـ فمعم ىمت٣مب رزمٛم٣م همٛمخرج اإلسم٣ٌمع ايم٘م٣مَمؾ يمٙمٛمٌلوٞمحٗمؼ 

ايمٝمٗمكم فمعم ؽم٣مئر ايمٔمٙمقم إذا طم٣ميمٖم٦م َم٣م دم ىمت٣مب اهلل سَمَٔم٣ملَم، وٞم٠مَمـ زمقصمقد 

ئمِمقن اهلل َم٣م أَمرهؿ، وَمقىمٙمقن زمخدَم٥م ايمٔم٣مَل ايمٕمٝمٌل،  اظمالئ٘م٥م وأَنؿ ٓ

وٞمتٝمٗمـ فمعم أطمرة وأَن٣م ٞمٔمٝمؿ دائؿ يمٙمٚم٠مَمٛمكم وصمحٝمؿ فمعم ايم٘م٣مهمر

 فمعم وهق سمٔمٙمؿ ايمٔم٣ٌمدات ضمتك ٞمٔمٌد اهلل سَمَٔم٣ملَم  

ايمٌٝم٦م وضم٨م رَمّم٣من وصقم ايمزىم٣مة وإيت٣مء ايمِمالة إوم٣مَم٥م وهق زمِمغمة،

                                                 



 

 

1141 

 اإلكرام وحسن اخللق/ اإلخالص وتصحيح النية/ الدعوة إىل اهلل

 : وايمٔم٣ٌمدات ٞمقفم٣من

زىم٣مة وضم٨م، وٞمٌذل همٝمٜمام اظم٣مل يمٝمخرج ضم٤م اظم٣مل َمـ ايمٛمٖمس 

صالة وصٝم٣مم، وٞمٌذل همٝمٜمام ايمٛمٖمس يمٝمخرج ضم٤م ايمُمٜمقات  

ٌََؾ  َمـ ايمٛمٖمس، وهذا هق ايمػم ىمام دم ومقيمف سمٔم٣ملم يَمْٝمَس ايْمػِمَّ َأْن سُمَقيمُّقا ُوصُمقَهُ٘مْؿ وِم

ّـَ ايْمػِمَّ 
ِق َواظمَْْٕمِرِب َويَم٘مِ طِمِر َواظماََْلئَِ٘م٥ِم َوايْم٘مَِت٣مِب اظمَْمْمِ ْٔ ـَ زم٣ِمهللَِّ َوايْمَٝمْقِم ا ـْ آََم  ََم

ٌِٝمِؾ  ًَّ ـَ ايم ٣مىمكَِم َوازْم ًَ ٌِِّف َذِوي ايْمُٗمْرزَمك َوايْمَٝمَت٣مََمك َواظمَْ َوايمٛمٌَِّٝمكَم َوآسَمك اظم٣َْمَل فَمعَم ضُم

ىَم٣مةَ  اَلَة َوآسَمك ايمزَّ وَم٣مِب َوَأوَم٣مَم ايمِمَّ ٣مئِٙمكَِم َودِم ايمرِّ ًَّ 1 َوايم

سمِمحٝمح ايمِمالت زمكم ايمٛمَّـ٣مس، ٕن اظمٔمـ٣مَمالت وهك  

هــل وصمــف ايمٔمٚمٙمــ٥م أطمــر َمــع ايمٔمٌــ٣مدات، ٕن ايمٔمٌــ٣مدات إصــالح يمٙمــداطمؾ، 

 ، ضمٗمـقومٜمؿ  واظمٔم٣مَمالت إصالح اخل٣مرج، وسمِمحٝمح اظمٔم٣مَمالت زم١مفمْمـ٣مء ايمٛمَّـ٣مس

ـَ  ضمٗمٛم٣م ٞمحـ وٞمًٟمل  رْحـف يقؽمػ ٚمدحم ايمُمٝمخ همّمٝمٙم٥م يٗمقل يمذيمؽ ، سَمَٔم٣ملَم  اهللِ َِم

 ضمٝمـ٣مة َمــ ايمديـ وخيرج ايمٔم٣ٌمدات، ؿمريؼ فمـ ايمٛم٣َّمس ضمٝم٣مة اهلل: يدطمؾ ايمديـ دم

فمـ ؿمريؼ اظمٔم٣مَمالت، همٝم٣م َمـ يتؼ اهلل دم ايمٔم٣ٌمدات، اسمؼ اهلل دم اظمٔم٣مَمالت،  ايمٛم٣َّمس

 . 2يمذيمؽ يٗمقل سمٔم٣ملم

 ىمٟمَنؿ٣مة إهة، أي ايم٘مػ فمـ أذى ايمٛم٣َّمس وهٛم٣م ضمٝم  

 ايمـديـ ومـ٣مم ايمِمـح٣مزم٥م َمٔمـ٣مذات همٔمـعم ويمـذيمؽ ايمٔمممة، ؽمٜمؾ همٝم٘مقن أهسمف،
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هم٣مٕٞمِم٣مر ىم٣مٞمقا أفمداء، همٟمصٌحقا زمٖمّمؾ اهلل سَمَٔم٣ملَم إطمقاٞم٣م، وىم٣من دم َمٔم٣مذات  ،

 .وصح٣مزمتف رض اهللُ فَمٛمُٜمؿ ايم٣ًٌمؿم٥م واحلٝم٣مء، دون سم٘مػم أو سم٘مٙمػايمٛمٌل

(العدل واإلحسان واإليثار :)راتهن تمَم علىٍكاًت هعاش

إفمْم٣مء احلؼ يمِم٣مضمٌف ىمام هق، وهذا أومؾ ايمٗمٙمٝمؾ

إفمْم٣مء احلؼ يمِم٣مضمٌف َمع زي٣مدسمف زم٣مظمح٥ٌم

إفمْم٣مء احلؼ يمِم٣مضمٌف َمع ضمٗمل وأىمقن همرضم٣م

  ِـِ َوايْمَ٘م٣مـم ِٚمكَم ايْمَٕمْٝمَظ َوايْمَٔم٣مهمكَِم فَم

ٛمكِمَ  َُي٤ِمُّ  َواهللَُّ ايمٛم٣َّمس ًِ هم٣مٕطمقة هٛم٣م وايمْم٣مفم٥م فم٣مظمٝم٥م، ويمذيمؽ ٓزمد 1 اظمُْْح

يمٙمٚمًٙمؿ أن ي٘مقن ؽمٜمال، يمٝمٛم٣م، ذيمقٓ، ضمًـ اخلٙمؼ

ـُ فُمَٝمْٝمٛم٥َمَ فمـ و  ـْ  , ازْم ُف ظم٣ََّم َٞمَزيَم٦ْم  , ُأََملٍّ اظمَُْراِديِّ  فَم طُمِذ ايْمَٔمْٖمَق َوْأَُمْر  : وَم٣مَل : زَمَٙمَٕمٛمِل َأٞمَّ

٣مِهٙمكِمَ زم٣ِميْمُٔمْرِف َوَأفْمِرْض فمَ  ٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ َصعمَّ اهللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ وم 2ـِ اْْلَ

يَؾ :  ػْمِ َ  "، وَم٣مَل :  "ََم٣م َهَذا ؟  "ِْلِ ، وَم٣مَل : هَمَٟمسَم٣مُه  "ٓ َأْدِري ضَمتَّك َأؽْمَٟمَل ايْمَٔم٣مَِل

يُؾ ، هَمَٗم٣مَل :  ٣ٌَمَرَك َوسَمَٔم٣ملَم َيٟمْ  "صِمػْمِ ُد إِنَّ اهللََّ سَم ـْ ـَمَٙمَٚمَؽ ، َي٣م حُمَٚمَّ َُمُرَك َأْن سَمْٔمُٖمَق فَمٚمَّ

ـْ وَمَْمَٔمَؽ  ـْ ضَمَرََمَؽ ، َوسَمِِمَؾ ََم  .3. " َوسُمْٔمْمَِل ََم

 زم٣مإلىمرام هذا وي٘مقن نم٣مي٥م، سم٘مقن وهٛم٣م ٞمٖمع ايمٛم٣َّمس (5

                                                 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3443
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=697
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=697


 

 

1143 

 اإلكرام وحسن اخللق/ اإلخالص وتصحيح النية/ الدعوة إىل اهلل

وَم٣مَل  ٞمٖمز، ختذيمٛمل وٓ ؽمٚمح٥م ٞمٖمًك يمتِمٌح ايمٛم٣َّمس، فمعم ايمِمػم َمع وايمرْح٥م،

ًْ  :سَمَٔم٣ملَم  َٓ سَم ـُ هَم١مَِذا ايمَِّذي زَمْٝمٛمََؽ َو ًَ ٝمَِّئ٥ُم اْدهَمْع زم٣ِميمَّتِل ِهَل َأضْم ًَّ َٓ ايم ٛم٥َُم َو ًَ َتِقي احْلَ

َّٓ ُذو ضَمظٍّ  ٣مَه٣م إِ وا َوََم٣م ُيَٙمٗمَّ ـَ َصػَمُ َّٓ ايمَِّذي ٣مَه٣م إِ ُف َورِمٌّ َْحِٝمٌؿ، َوََم٣م ُيَٙمٗمَّ  َوزَمْٝمٛمَُف فَمَداَوٌة ىَمَٟمٞمَّ

 (1.)فَمٓمِٝمؿٍ 

اؽمتٚمروا دم فمٚمٙم٘مؿ رمحه اهللحلسنويقول الشيخ إنعام ا

زم٣مٕصقل، وفم٣مَمٙمقا ايمٛم٣مس زمحًـ اخلٙمؼ، وَمٜمام ىم٣مٞم٦م ايمُمدة فمٙمٝمٛم٣م ٓ سمتٕمغم 

أطمالومٛم٣م

أول أداب جي٤م رمحه اهللبن انعام احلسن الزبريويقول الشيخ 

، وأن َيزم ىمؾ وآٞم٘م٣ًمرأن سم٘مقن دم ايمدافمل أمهٜم٣م وفمعم رأؽمٜم٣م ايمتقاوع 

ف أَم٣مم أطمريـ وٓ يرى يمٛمٖمًف همّمال فمعم نمغمه َمـ ايمٛم٣مس أْجٔمكم، واضمد َمٛم٣م ٞمٖمً

زمؾ يرى ٞمٖمًف أومؾ ايمٛم٣مس وأدٞمك ايمٛم٣مس وأضمٗمر ايمٛم٣مس، ىمٝمػ ىمؾ واضمد َمٛم٣م 

وٓ يرى يمٛمٖمًف همّمؾ وٓ يرى ايمِمٖم٥م ذهجيتٜمد وأن َيتؿ ِب

ع يمٛمٖمًف َمٛمزيم٥م، زمؾ يرى ٞمٖمًف أزمًط ايمٛم٣مس، ويٛمٓمر إلم ْجٝمع ايمٔم٣مَمٙمكم وإلم ْجٝم

وايمتٗمدير واإلصٕم٣مء، وىمذيمؽ زمٛمٓمرة اإلفمج٣مب، ٓ  آضمؼماماظمجتٜمديـ زمٛمٓمرة 

ٕٞمٛم٣م َيٗمر أضمدا َمـ طمٙمؼ اهلل ىم٣مهم٥م وطم٣مص٥م ايمذيـ هؿ دم هذا اْلٜمد، 

ٓ ٞمٔمٙمؿ وٓ ٞمدري ومٝمٚم٥م ىمؾ إٞم٣ًمن فمٛمد اهلل سمٔم٣ملم وَم٣م هل َمٛمزيمتف، فمٙمؿ ذيمؽ فمٛمد 

 ٞمِمٕمر أي أضمد، زمؾ ٞمِمٕمر اهلل وضمده صمؾ صماليمف، همٙمٜمذا ٓ ٞمحٗمر أضمدا وٓ
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ٕن اظمٔم٣مَمٙم٥م وإَمر أٞمٖمًٛم٣م وٞمحٗمر أٞمٖمًٛم٣م، وٞمتقاوع هلل فمز وصمؾ

يمٝمس دم َم٣م زمٝمٛمٛم٣م وزمكم طمٙمؼ اهلل، زمؾ دم َم٣م زمٝمٛمٛم٣م وزمكم اهلل فمز وصمؾ، اظمٔم٣مَمٙم٥م زمٝمٛمٛم٣م 

وزمكم اهلل، وَمتك سم٘مُمػ ومٝمٚم٥م ىمؾ إٞم٣ًمن؟ ؽمقف سم٘مُمػ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، فمٛمده٣م 

قن َمع إطمٝم٣مر، ىمؾ واضمد ايمٝمقم يرى ٞمٖمًف دم هذه ايمدٞمٝم٣م يرى اإلٞم٣ًمن هؾ ؽمٝم٘م

أٞمف َمع إطمٝم٣مر، ويم٘مـ ضمٗمٝمٗم٥م ذيمؽ ؽمتٓمٜمر يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م زمكم يدي اهلل فمز وصمؾ، 

زم٣مهلل َمع إذار، وَلذا ٓ جيقز ٕي أضمد  ٔمٝم٣مذهؾ هق ضمٗم٣م َمع إطمٝم٣مر أم هق و ايم

أَي٣م ىم٣من َمـ ىم٣من أن يرى ٞمٖمًف أهمّمؾ َمـ نمغمه أو أن َيٗمر نمغمه، يمذيمؽ 

وهّمؿ ايمٛمٖمس، ايمِمٖم٥م ذهِب آهتاممإضم٣ٌمب َنتؿ ىمؾ 

ىمذيمؽ اإلٞمدشم٣مر واخلقف َمـ اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم وايمتذيمؾ خلٙمؼ اهلل فمز وصمؾ، وٞمرى ىمؾ 

 همرد َمـ طمٙمؼ اهلل فمز وصمؾ أهمّمؾ وأضمًـ َمٛم٣م وومدره فمٛمد اهلل فمز وصمؾ أهمّمؾ َمٛم٣م.

***** 
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 أؽم٣ٌمب هم٣ًمد إضمقال وفمالصمٜم٣م

هـذه إَمـ٥م إن رمحهه اهلل 

همٗمـد زمٔمد اظمِمـ٣مئ٤م واظمُمـ٣مق،  ، زمرْح٥م فمٓمٝمٚم٥م وصمٜمد صمٜمٝمد،ـمٜمرت إلم ايمقصمقد

 دم ؽمٌٝمٙمٜم٣م. ايمُمدائد واظمحـو إذى ايم٘مثغم َمـ وأصح٣مزمف ايمػمرةحتٚمؾ ايمٛمٌل

ٙمٚمقن أَم٥م، زمؾ أفمداؤهؿ َمـ ايمٝمٜمقد وايمٛمِم٣مرى اصمتٜمدوا فمعم أٓ ي٘مقن اظمًو

 ي٘مقٞمقا َمتٖمرومكم.

هم٣ميمٝمقم اظمًٙمٚمقن همٗمدوا ضمٝم٣مَّتؿ ىمٟمَم٥م، ضمٝمٛمام ىم٣مٞمقا أَم٥م واضمدة ىمـ٣من َلـؿ وزن        

وٓ َمًـ٣مصمد ، ايمٔم٣مَل وىم٣من ايمٛم٣مس خيُمقَنؿ، وَم٣م ىمـ٣من فمٛمـدهؿ زمٝمـقت رهمٝمٔمـ٥م دم

ضمتك ايمًٛم٥م ايمت٣مؽمٔم٥م َمـ ، َمِم٣ٌمح وٓ ٞمقر ايمٛمٌقياظمًجد  دمضمتك َم٣م ىم٣من ، َمُمٝمدة

اإلؽمالم، ووم٣ٌمئـؾ  دمدطمؾ َمٔمٓمؿ ايمٔمرب ، ٣مي٥م ايمًٛم٥م ايمت٣مؽمٔم٥م َمـ اَلجرةاَلجرة، وذم َن

 اظمًجد. دمزمٔمده٣م ٞمقروا اظمِم٣ٌمح ، ؾمتك، وأومقام ؾمتك، وأيمًٛم٥م خمتٙمٖم٥م ىمقٞمقا أَم٥م

إن اظمًٙمؿ ايمٝمقم دم حمٛم٥م فمٓمٝمٚم٥م، ٕٞمف سمـرك صـٖمتف ىمٖمـرد أَمـ٥م، وؿمٚمـس َمٔمـ٣مَل     

هذه اظمحــ وايمـدَم٣مر وفمٖم٣م آشم٣مره٣م، أومقل هذا زمحزن ومٙمٌل، ىمؾ ؿمريؼ ايمٛمٌل

يرصمع إلم سمُمت٦م هذه إَم٥م وسمٖمرومٜم٣م، زمؾ إٞمٛم٣م ٞمًٝمٛم٣م َم٣م هـل إَمـ٥م، وىمٝمـػ أٞمُمـٟم 

هذه إَم٥مايمرؽمقل

اهلل فمٛمٜمؿ  زمٛمممـه ذم  رضوم٣مم هق وأصح٣مزمف  ايمذيصم٣مء زمٛمقر اَلداي٥م.. ايمرؽمقل

ايمٔمرب وطم٣مرج ايمٔمرب
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همام خيرصمقن إلم زمٙمد وظم٣م سم٘مقٞم٦م إَم٥م اظمًٙمٚم٥م وم٣مَم٦م زم٣ميمدفمقة إلم اهلل

َمـ ايمٌٙمدان إٓ وأهٙمٜم٣م يًتًٙمٚمقن أَم٣مَمٜمؿ 

ْجع زمٝمٛمٜمؿ وم٣مل سمٔم٣ملمضم٤م اهلل وضم٤م رؽمقل هلل

 همام ىم٣من َمٛمٜمؿ رصمؾ واضمد يتحٚمس ٕهسمف أو حلززمف أو

اظم٣مل وايمٔمٗم٣مر وٓ إهؾ وٓ يمٗمقَمف أو يمقؿمٛمف أو يمٙم٣ًمٞمف، وَم٣م ىم٣من يٙمتٖم٦م إلم 

َؿ   غإوٓد زمؾ ىمؾ واضمد يِم . َٕمر اهلل ورؽمقيمف َصعمَّ اهللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

٥م أَم٥م واضمدة، فمٛمدَم٣م ٞمز ىمؾ همرد َمـ أهمراده٣م: َم٣م هل أهسمف؟ أصٌح٦م هذه إَم

وَم٣م هل ومٌٝمٙمتف؟ وَم٣م ؾمٔمٌف؟ وَم٣م وؿمٛمف؟ وَم٣م يمٕمتف؟ ٓي٠مشمر َم٣ميمف وٓ وٝمٔمتف، وٓ زوصمف، 

وَم٣م وٓ أوٓده فمعم َمِمٙمح٥م إَم٥م، وإٞمام ىم٣من َمٔمٝم٣مره ايمقضمٝمد َم٣م يٗمقيمف رؽمقل اهلل

يٟمَمر زمف

ايمٔمالوم٣مت وايمِمالت وايمروازمط ايمتل حتقل دون  ٓ سمت٘مقن إَم٥م إٓ إذا زايم٦م ْجٝمع

أضم٘م٣مم اهلل ورؽمقيمف

 دمَمٛمٜمؿ َمًٙمؿ إذا ومتؾ  أَم٥م واضمدة ، ىم٣مٞم٦م َّتتز وسمّمْمربىم٣من اظمًٙمٚمقن  فمٛمدَم٣م

وأن يذزمح آٓف َمـ اظمًٙمٚمكم وَمئ٣مت زمٗمٔم٥م هم٘مؾ إَم٥م سمٗمقم وٓ سمٗمٔمد أي

 .٣مإيمقف وٓ يتحرك ؽم٣مىمٛم
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َٕم٥م اإلؽمالَمٝم٥م وهزيٚمتٜم٣م دم َمٝمدان احلٝم٣مة، هل إن ايم٤ًٌم ايمرئٝمز يمدَم٣مر ا

ايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمقَمٝم٥م واإلومٙمٝمٚمٝم٥م ايمتل سم٘متًح ايمٔم٣مَل اإلؽمالَمل ىمٙمف ايمٝمقم، وايمتل 

طمالل آؽمتٔمامر، ويمذيمؽ رنمؿ اٞمًالىمٜمؿ دم ؽمٙمؽ اومتًٌقه٣م َمـ

ايم٘مٙمٚم٥م يتح٣مرزمقن ويتٗم٣مسمٙمقن.
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زمؾ سمت٘مقن إَم٥م زم٣مٔٓف  طم٣مص٥م، زمٚمٛمْمٗم٥مٍ  أو ومٌٝمٙم٥مٍ  إَم٥م يمٝم٦ًم اؽمؿ يمٗمقمٍ 

يٖمٜمؿ أَن٣م ومقَمف ودويمتف، وايمذيـ طم٣مرصمٜمؿ يمٝمس  ايمذيَمـ إومقام وايمٌٙمدان، أَم٣م 

نمرؽمٜم٣م  ايمتلويٗمْمع ايمُمجرة ، يذزمح إَم٥م ويٚمزومٜم٣م متزيٗم٣م ايمذيَمٛمٜمؿ .. همٜمذا 

ِضَ اهللَُّ فَمٛمُْٜمْؿ ايمرؽمقل زمٔمد صمٜمد فمٓمٝمؿ وايمِمح٣مزم٥م ايم٘مرام رَّ

َٕم٥م زمٔمد أن متزومٛم٣م وسمٖمرومٛم٣م، زمٔمد ذيمؽ وم٣مم أفمداء همٛمحـ ايمذيـ ٞمٗمقم زمذزمح ا

وايمٛمِم٣مرى زمتٗمْمٝمٔمٜم٣مإَم٥م َمـ ايمٝمٜمقد 

، فم٣مد إيمٝمٜمؿ فمزهؿ هم٣ميمٝمقم يمق اصمتٚمع اظمًٙمٚمقن فمعم صٔمٝمد واضمد وىمقٞمقا أَم٥م

هم٣ميمدٞمٝم٣م ىمٙمٜم٣م َم٣م سمًتْمٝمع أن  وجمدهؿ، وٓ سمًتْمٝمع ومقى ايمٔم٣مَل ىمٙمف أن سمِمٝمٌٜمؿ زمًقء،

، وٓ سمًتْمٝمع ايمٗمٛمٌٙم٥م ايمذري٥م وٓ إؽمٙمح٥م احلديث٥م أن واضمداً  اً سمٟمطمذ َمٛمٜمؿ ؾمػم

سمدَمرهؿ

 واظمٛمْمٗم٥م،وايمٙمٕم٥م  اإلومٙمٝمٚمٝم٥م وايمٔمِمٌٝم٣مت يمٙمٗمقَمٝم٣مت همري٥ًم وومٔمقا إذا ويم٘مٛمٜمؿ

أن أؽمٙمحت٘مؿ ! ؾمٜمد اهلل ٟمهمإرزم٣م،  إرزم٣م إَم٥م هذه وومْمٔمقا وسمٖمرومقا همٝمٜم٣م، واٞمٕمٚمًقا

َم٣م و ٖمٝمدىمؿ وٓ سمٕمٛمٝم٘مؿ ؾمٝمئ٣م،َمٜمام سم٘م٣مسمٖم٦م وجتٚمٔم٦م وسم٘مًدت، ٓ سم وصمٛمقدىمؿ

ايمٔمدوًتْمٝمع أن سمٛمٗمذىمؿ َمـ ايمقرؿم٥م َمع سم

وا صقرَّتؿ دويٚمقسمقن َٕنؿ همٗم ايمٔم٣مَل،أٞمح٣مء  دم كمييب اظمًٙمٚمهم٣ميمٝمقم ُ

 .يتٗمْمع أظم٣م فمعم إَم٥م  ايمذي. هذا ىمٙمف َمـ ضمدي٧م ايمٗمٙم٤م ىم٣مَمٙم٥م.

ظمًٙمٚمقن هق أن إَم٥م يمٝم٦ًم أَم٥م زمؾ ا واضمد،هم٘مؾ هذه اظمِم٣مئ٤م واظمحـ ؽمٌٌٜم٣م     

زمتُم٘مٝمٙمٜم٣م إَم٥م ؟ وىمٝمػ وم٣مم ايمرؽمقل هلٞمًقا َم٣م 
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ة وايمذىمر همٗمط ايمِمالهم٣ميم٘مٖم٣مي٥م وايمٛمٌمة يمألَم٥م ٓ سمٟمسمك زمٚمجرد وصمقد 

ىم٣من َمـ اظمِمٙمكم  ومتؾ فمٙمٝم٣م  ايمذيواظمدرؽم٥م ايمديٛمٝم٥م همٗمط .. هم٣مزمـ َمٙمجؿ 

٣مَٞمفُ  َيْٗمَْمُٔمقاضمٝم٣مسمف همحٝمٛمام ومٌّمقا فمٙمٝمف وأرادوا أن  دمحلٓم٥م  وايمذاىمريـ ٔطمر ًَ
 يمِ

٣مَٞمفُ  وَمَْمُٔمقا شُمؿَّ . همِٝمَٜم٣م اهللََّ َأْذىُمرُ  َٓ  ؽَم٣مفَم٥مٌ  فَمقَمَّ  مَتُرَّ  َأنْ  َأطْمَُمك إِِّنِّ : َووَم٣مَل  هَمَجِزَع، ًَ
، يمِ

وسمٔمٙمٝمؿ أَمتل دمؾ ـوم٣مسمؾ فمعم أؾمٗمك رصمَمع هذا وم٣مل ايمرؽمقل

ضمتك ءوىم٣من َمـ ىم٣ٌمر ايمٔمٙماموايمٖمٝميضاظمدرؽم٥م أيّم٣ًم ومد وم٣مَم٣م زمف أزمق ايمٖمّمؾ 

وم٣مَم٣م زمتٖمًغم ايمٗمرآن زمدون ايمٛمٗمط، ومه٣م ايمٙمذان وم٣مَم٣م زمتّمٙمٝمؾ وإهم٣ًمد أضمد ىم٣ٌمر اظمٙمقك
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ًتْمٝمع سم وايمٖمٝميضازمـ َمٙمجؿ وأزمق ايمٖمّمؾ  دمىم٣مٞم٦م  ايمتلهم٘مٝمػ ايمِمٖم٣مت 

أن سمت٘مقن إَم٥م وسمًتحؼ ٞمٌمة اهلل

 ٚم٥موم فمعم ىم٣مٞمقا ورهمٗم٣مؤمه٣م ؾمٜمٝمد اْحد ؽمٝمد وايمُمٝمخ ؾمٜمٝمد اؽمامفمٝمؾ ايمُمٝمخ

 فمٙمٝمٜمؿ أَمغم ايمٛم٣مس وصمٔمٙمف ههد َمٛمْمٗم٥م الم وصٙمقا ضمٝمٛمام ايمديـ صٖم٣مت َمـ

 همٗم٣مَمقا ، َمٛمْمٗمتٛم٣م َمـ يمٝمًقا ه٠مٓء همٗم٣ميمقا َمٛمٜمؿ زمٔمض فمعم ايمُمٝمْم٣من همقؽمقس

َمٛمٜمؿ ىمثغم هم٣مؽمتُمٜمد فمٙمٝمٜمؿ زم٣ميمثقرة

                                                                                                                        

http://www.dorar.net/enc/firq/3782
http://www.dorar.net/enc/firq/3886
http://www.dorar.net/enc/firq/3886
http://www.dorar.net/enc/firq/3886
http://www.dorar.net/enc/firq/3887
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 ؽمٌح٣مٞمف هم٣مهلل اظمٛمْمٗم٥م فمِمٝم٥ٌم زم٤ًٌم إَمف زمتٚمزيؼ وم٣مَمقا زمٟمٞمٖمًٜمؿ هم٣مظمًٙمٚمقن

 اهلل. َمـ فمذاب اإلٞمجٙمٝمز وىم٣من َمٛمٜمؿ اٞمتٗم٣مَم٣مً  اإلٞمجٙمٝمز ؿفمٙمٝمٜم ؽمٙمط وسمٔم٣ملم

. هذه ايم٘مٙمامت متزق وَمًجدي.. وأهيت.. وَمٛمْمٗمتل... أّٖا األحباب

وهذه أزمٕمض إؾمٝم٣مء فمٛمد اهلل وسمٖمرومٜم٣م،إَم٥م 

رصمؾ يٗمقم زمتٚمزيؼ إَم٥م فمعم أؽم٣مس ايمٗمقم أو اظمٛمْمٗم٥م ، هم٣مهلل ؽمٌح٣مٞمف  وأي

ؾمخص َمـ ايمٛم٣مس أو ؿمٌٗم٥م َمـ  أيٚمزق إَم٥م ضمٝمٛمام يٗمقم وسمٔم٣ملم ئم٣مومٌف، وسمت

ه وٓ ئمْمٝمف ضمٗمف .. همٚمـ هٛم٣م سمتٚمزق إَم٥م٣مرضمتٗماف وأذيتايمٛم٣مس زمٓمٙمؿ نمغمه و

 ؟هم٘مٝمػ سمت٘مقن إَم٥م 

وأيمٗمك وم٣مم زمف ايمرؽمقل ايمذيسمت٘مقن إَم٥م ضمٝمٛمام يٗمقم ىمؾ ايمٛم٣مس زم٣ميمٔمٚمؾ 

 اظمًئقيمٝم٥م فمعم أَمتف َمـ زمٔمده.

ٗمقم ٞمزم٣ميم٘مت٣مزم٥م وايمتًٌٝمح همٗمط ، زمؾ سمت٘مقن إَم٥م زمٔمد أن وٓ سمت٘مقن إَم٥م 

احلٗمقق ٕصح٣مِب٣م ..  وٞم٠مديزم١مصالح ايمٔم٣ٌمدات واظمٔم٣مَمالت واظمٔم٣مذات وإطمالق 

 زمٚمِم٣محلٛم٣م َمـ أصمؾ َمِم٣ميمح ايمٕمغم. وٞمّمحل٣م ٛموأىمثر َمـ هذا ٞم٠مشمر ايمٕمغم فمعم أٞمٖمً

هلل ا رضايمِمح٣مزم٥م  وزم٣موملاهلل فمٛمٜمام  رضوأزمق زم٘مر وفمٚمر ()هم٣ميمرؽمقل    

 فمٛمٜمؿ وم٣مَمقا زم٣ميمتّمحٝم٥م زمام ىم٣من فمٛمدهؿ، وحتٚمٙمقا اظمُم٣مق وىمقٞمقا إَم٥م اظمًٙمٚم٥م.

ـِ ََمْقَه٤ٍم  ل: فمـأطمرج ازمـ ؽمٔمد وايمٌٝمٜمٗم ٌِْد اهللَِّ زْم ـُ فَم ٌَْٝمُد اهللَِّ زْم ، وَم٣مَل: فُم

ْم٣َّمِب ؽَمِٚمْٔم٦ُم َأزَم٣م ُهَرْيَرَة، َيُٗمقُل: وَمِدَْم٦ُم فَمعَم  ـِ اخْلَ ـْ فِمٛمِْد َأِِب َُمقؽَمك فُمَٚمَر زْم َِم

، وُمْٙم٦ُم: وَمِدَْم٦ُم "زماَِمَذا وَمِدَْم٦َم ؟  "، همَٗم٣مَل رِم: إؾَْمَٔمِريِّ زمَِثاَمِن َِم٣مَئ٥ِم َأيْمِػ ِدْرَهؿٍ 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5411
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5913
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اَم وَمِدَْم٦َم زمَِثاَمٞمكَِم َأيْمِػ ِدْرَهٍؿ  "زمَِثاَمِن َِم٣مَئ٥ِم َأيْمِػ ِدْرَهٍؿ، همَٗم٣مَل:  : زَمْؾ  ، وُمْٙم٦ُم "إِٞمَّ

َؽ َياَمٍن أَ  ":  وَمِدَْم٦ُم زمَِثاَمِن َِم٣مَئ٥ِم َأيْمِػ ِدْرَهٍؿ، وَم٣مَل  ْ َأوُمْؾ يَمَؽ إِٞمَّ اَم وَمِدَْم٦َم َأََل ْْحَُؼ، إِٞمَّ

، هَمَٔمَدْدُت َِم٣مَئ٥َم َأيْمٍػ َوَِم٣مَئ٥َم َأيْمٍػ ضَمتَّك "زمَِثاَمٞمكَِم َأيْمِػ ِدْرَهٍؿ، هَمَ٘مْؿ شَماَمُن َِم٣مَئ٥ِم َأيْمٍػ ؟ 

٣ٌَمَت ، "َأؿَمٝم٤ٌِّم ؟ َوْيَٙمَؽ  "فَمَدْدُت شَماَمَن َِم٣مَئ٥ِم َأيْمٍػ، وَم٣مَل:  وُمْٙم٦ُم: َٞمَٔمْؿ، وَم٣مَل: هَم

ٌِْح، وم٣ميم٦ْم يَمُف اَْمَرَأسُمُف: َي٣م َأَِمغَم 1)َأِروًم٣م فُمَٚمُر يَمْٝمَٙمَتُف  (، ضَمتَّك إَِذا ُٞمقِدَي زمَِِمالِة ايمِمُّ

ْم٣َّمِب َووَمْد صَم٣مَء ايمٛم٣َّمَس ََم٣م ََلْ  ـُ اخْلَ ْٝمَؾ، وَم٣مَل: ىَمْٝمَػ َيٛم٣َمُم فُمَٚمُر زْم اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ، ََم٣م ٞمِْٚم٦َم ايمٙمَّ

ـْ َيْٟمسمِٝمِٜمْؿ َِمْثُٙمُف َُمٛمُْذ ىَم٣مَن اإِلؽْمالمُ  ـُ فُمَٚمَر يَمْق َهَٙمَؽ َوَذيمَِؽ اظم٣َْمُل فِمٛمَْدُه هَمَٙمْؿ َيُ٘م ، هَماَم ُي٠ْمَِم

ـْ َأْصَح٣مِب َرؽُمقِل اهللَِّ  ٌَْح اصْمَتَٚمَع إيَِمْٝمِف َٞمَٖمٌر َِم ِف ، هَمَٙمامَّ َصعمَّ ايمِمُّ ،  َيَّمْٔمُف دِم ضَمٗمِّ

ْؿ :  ـْ يَ  "همَٗم٣مَل ََلُ ْٝمَٙم٥َم ََم٣م ََلْ َيُ٘م ُف وَمْد صَم٣مَء ايمٛم٣َّمَس ايمٙمَّ ْٟمسمِٝمِٜمْؿ َُمٛمُْذ ىَم٣مَن اإِلؽْمالُم، َووَمْد إِٞمَّ

، هَمٗم٣ميمقا: ٓ سَمْٖمَٔمْؾ َي٣م "َرَأْي٦ُم َرْأًي٣م هَمَٟمؾِمغُموا فَمقَمَّ ، َرَأْي٦ُم َأْن َأىمِٝمَؾ يمِٙمٛم٣َّمِس زم٣ِمظمِْْ٘مَٝم٣مِل 

ـْ َأفمْ 
ْمِِٜمْؿ فَمعَم َأَِمغَم اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم، إِنَّ ايمٛم٣َّمَس َيْدطُمُٙمقَن دِم اإِلؽْمالِم َوَيْ٘مُثُر اظم٣َْمُل، َويَم٘مِ

اَم ىَمُثَر ايمٛم٣َّمُس ىَمُثَر اظم٣َْمُل َأفْمَْمْٝمَتُٜمْؿ فَمَٙمْٝمِف، وَم٣مَل:  ـْ َأزْمَدُأ  "ىمَِت٣مٍب، هَمُ٘مٙمَّ هَمَٟمؾِمغُموا فَمقَمَّ زمَِٚم

ـْ وَم٣مَل : َأَِمغُم "َِمٛمُْٜمْؿ  َؽ َورِمُّ َذيمَِؽ، َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم ، وَم٣ميُمقا: زمَِؽ َي٣م َأَِمغَم اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ، إِٞمَّ

ـْ َأزْمَدُأ زمَِرؽُمقِل اهللَِّ  "ٛمكَِم َأفْمَٙمُؿ ، وَم٣مَل: اظم٠ُْْمَمِ 
، شُمؿَّ إوَْمَرِب هَم٣مٕوَْمَرِب إيَِمْٝمِف ٓ، َويَم٘مِ

٣مؾِمٍؿ َواظمُْْمَّٙم٤ِِم هَمَٟمفْمَْم٣مُهْؿ " ٌَْٝمُد اهللَِّ: زَمَدَأ ِِبَ يَقاَن فَمعَم َذيمَِؽ، وَم٣مَل فُم ، هَمَقَوَع ايمدِّ

ٌِْد ؾَمٚمْ  ٌِْد َْجِٝمًٔم٣م، شُمؿَّ َأفْمَْمك زَمٛمِل فَم ـِ فَم ٌِْد ٍس، شُمؿَّ زَمٛمِل َٞمْقهَمِؾ زْم اَم زَمَدَأ زمٌَِٛمِل فَم ََمٛم٣َمٍف ، َوإِٞمَّ
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َق زَمكْمَ زَمٛمِل َه٣مؾِمٍؿ، َوزَمٛمِل  ـْ هَمرَّ ُل ََم ٌَْٝمُد اهللَِّ : هَمَٟموَّ ِف، وَم٣مَل فُم ُف ىَم٣مَن َأطَم٣م َه٣مؾِمٍؿ َُٕمِّ ؾَمْٚمٍس، َأٞمَّ

ٌُْد اظمَْٙمِِؽ ، هَمَذ  فْمَقِة فَم ٥مً اظمُْْمَّٙم٤ِِم دِم ايمدَّ  ىَمَر دِم َذيمَِؽ ومِِمَّ

ـِ  وايمْمػمي:وفمٛمد ازمـ ؽمٔمد  َقْيِرِث زْم ـِ احْلُ ٌَغْمِ زْم ـْ صُم َقْيِرِث، فَم ـْ َأِِب احْلُ فَم

ـَ اخلَْ ُٞمَٗمْٝمٍد ، َأنَّ  ـُ ْم٣َّمِب فُمَٚمَر زْم يَقاَن، هَمَٗم٣مَل يَمُف فَمقِمُّ زْم ـِ ايمدِّ ٙمِِٚمكَم دِم سَمْدِوي ًْ اؽْمَتَُم٣مَر اظمُْ

ُؽ َِمٛمُْف ؾَمْٝمًئ٣م . َووَم٣مَل  ًِ
ْ ـْ ََم٣مٍل َوٓ مُت ُؿ ىُمؾَّ ؽَمٛم٥ٍَم ََم٣م اصْمَتَٚمَع إيَِمْٝمَؽ َِم ًِّ َأِِب ؿَم٣ميم٤ٍِم: سُمَٗم

ُع ايمٛمَّ  ًَ ٣مَن: َأَرى ََم٣مٓ ىَمثغًِما َي ـُ فَمٖمَّ ـْ َأطَمَذ فُمْثاَمُن زْم ٣مَس َوإِْن ََلْ َُيَِْمْقا ضَمتَّك سَمْٔمِرَف ََم

ـِ اظمُِْٕمغَمِة : َي٣م  ـُ ِهَُم٣مِم زْم ْ َيْٟمطُمْذ، طَمُِمٝم٦ُم َأْن َيٛمَْتمِمَ إََْمُر، هَمَٗم٣مَل يَمُف ايْمَقيمِٝمُد زْم ـْ ََل َّ ِِّم

ُٞمقا دِ  ٣مَم هَمَرَأْي٦ُم َُمُٙمقىَمَٜم٣م وَمْد َدوَّ يَقاًٞم٣م َوصَمٛمَُّدوا صُمٛمُقًدا ، َأَِمغَم اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ، وَمْد صِمْئ٦ُم ايمُمَّ

ـَ  ـَ َأِِب ؿَم٣ميم٤ٍِم ، َوخَمَْرََم٥َم زْم ْن ِديَقاًٞم٣م َوصَمٛمِّْد صُمٛمُقًدا ، هَمَٟمطَمَذ زمَِٗمْقيمِِف ، هَمَدفَم٣م فَمِٗمٝمَؾ زْم هَمَدوِّ

٣مِب وُمَرْيٍش، هَمَٗم٣مَل :  ًَّ ـْ ُٞم ـَ َُمْْمِٔمٍؿ ، َوىَم٣مُٞمقا َِم ٌَغْمَ زْم ٌُقا ايمٛم٣َّمَس فَمعَم  "َٞمْقهَمٍؾ ، َوصُم  اىْمُت

ْؿ  ٌَُٔمقُهْؿ َأزَم٣م زَمْ٘مٍر َووَمْقََمُف ، شُمؿَّ "ََمٛم٣َمِزَِلِ ٌَٛمِل َه٣مؾِمٍؿ ، شُمؿَّ َأسْم ٌََدُءوا زمِ ٌُقا هَم فُمَٚمَر ، هَمَ٘مَت

الهَم٥ِم ، هَمَٙمامَّ َٞمَٓمَر إيَِمْٝمِف فُمَٚمُر ، وَم٣مَل:  ُف َهَ٘مَذا،  "َووَمْقََمُف فَمعَم اخْلِ ـِ ازْمَدُءوا َوِدْدُت َواهللَِّ َأٞمَّ َويَم٘مِ

، إوَْمَرُب هَم٣مٕوَْمَرُب، ضَمتَّك سَمَّمُٔمقا فُمَٚمَر ضَمْٝم٧ُم َوَؤَمُف اهللَُّ ٥ِم ايمٛمٌَِّلِّ زمَِٗمَرازمَ 

آطمر ايمٗم٣مئٚم٥م وٞمِمٝمٌٜمؿ نمغم ىمثغم ويم٘مـ فمٚمر  دمِبذه ايمْمريٗم٥م ص٣مرت أهة فمٚمر 

هذه اظمٛمزيم٥م.. ِبذه  دماهلل فمٛمف ضم٘مؿ ِبذا وصمٔمؾ ومٌٝمٙمتف ٕطمذ اظم٣مل  رض

وىم٣من ىمؾ واضمد َمٛمٜمؿ جيتٜمد يمتقضمٝمد إَم٥مايمتّمحٝم٣مت سم٘مقٞم٦م إَم٥م.. 
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إَم٥م،  قوذم سم٘مقيـ إَم٥م ومتزيٗمٜم٣م أىمػم دور يمٙم٣ًمن.. هم٘مٙمٚم٥م واضمدة متز

وىمٙمٚم٥م واضمدة سمقضمد إَم٥م، زمٔمض إضمٝم٣من يٙمٖمظ اإلٞم٣ًمن ىمٙمٚم٥م طم٣مؿمئ٥م همت٘مقن 

َأِِب فمـ احلدي٧م دمهمٝمٜم٣م َمٖمًدة همٝمتٗم٣مسمؾ ايمٛم٣مس وسمٗمع ايمٖمتٛم٥م زمٝمٛمٜمؿ ويمذا صم٣مء 

ِلِّ ُهَرْيَرَة  ـْ ايمٛمٌَّ ـْ ِرْوَقاِن  " وَم٣مَل: َرِضَ اهللَُّ فَمٛمُْف فَم ُؿ زم٣ِميْمَ٘مٙمَِٚم٥ِم َِم ٌَْد يَمَٝمتََ٘مٙمَّ إِنَّ ايْمَٔم

ـْ ؽَمَخطِ  ُؿ زم٣ِميْمَ٘مٙمَِٚم٥ِم َِم ٌَْد يَمَٝمَتَ٘مٙمَّ ٣م َدَرصَم٣مٍت، َوإِنَّ ايْمَٔم ًٓ َيْرهَمُٔمُف اهللَُّ ِِبَ ٣م زَم٣م َٓ ُيْٙمِٗمل ََلَ  اهللَِّ 

َٓ ُيْٙمِٗمل َلََ  ٣م دِم صَمَٜمٛمَّؿَ اهللَِّ  ًٓ ََيِْقي ِِبَ  ( .1) ايمٌخ٣مري رواه " ٣م زَم٣م

زمد فمٙمٝمٛم٣م أن ٞمرافمك أيمًٛمتٛم٣م، وهذا ٓ يٚم٘مـ إٓ إذا سمِمقر اإلٞم٣ًمن أن اهلل  همال

ـَ ََم٣م ىمٛمُُتْؿ  ىمؾ ضمكم  دمَمٔمف  (، يًٚمع ىمالَمف ويرى َم٘م٣مٞمف2) َوُهَق ََمَٔمُ٘مْؿ َأْي

ىم٣مٞم٦م زمٝمٛمٜمام،  ايمتلديٛم٥م وايمٔمداوة اظم دموَمٔمروف ومِم٥م إوس واخلزرج 

ضمٓمغمة اإلؽمالم  دمإلم اظمديٛم٥م ودطمؾ إٞمِم٣مر وفمٛمدَم٣م ه٣مصمر ايمرؽمقل

واإلؽمالم، وىم٣مٞمقا همٝمام زمٝمٛمٜمام ىم٣ميمً٘مر سمالؾم٦م هذه ايمٔمداوة زمػمىم٥م ايمرؽمقل

هم٣مٕفمداء َمـ ايمٝمٜمقد ضمٝمٛمام ؾم٣مهدوا ذيمؽ ىمرهقه  ،وىم٣ميمًٚمـ وايمٔمًؾ ،واحلٙمٝم٤م

تٖمروم٥م زمٝمٛمٜمؿ َمرة أطمرىصمدا وهم٘مروا ىمٝمػ يٗمقَمقا زم٣ميم

ـْ همَ  ـِ َأؽْمَٙمؿَ َٔم ٣م )َزْيِد زْم ًَ ـُ وَمْٝمٍس، َوىَم٣مَن ؾَمْٝمًخ٣م وَمْد فَم دِم  (3، وَم٣مَل: ََمرَّ ؾَمٟمُس زْم

٣مِهٙمِٝم٥َِّم، فَمٓمِٝمَؿ ايْمُ٘مٖمْ  ْؿ، فَمعَم َٞمَٖمٍر اْْلَ ِد ََلُ ًَ ٙمِِٚمكَم، ؾَمِديَد احْلَ ًْ ـِ فَمعَم اظمُْ ْٕم ِر، ؾَمِديَد ايمّمِّ

ـْ َأْصَح٣مِب َرؽُمقِل اهللَِّ شُمقَن َِم َٔمُٜمْؿ َيَتَحدَّ ْزَرِج دِم جَمْٙمٍِس وَمْد َْجَ ـَ إَْوِس َواخْلَ َِم
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ـْ َْج٣َمفَمتِِٜمْؿ َوُأيْمَٖمتِِٜمْؿ، َوَصال ِح َذاِت زَمْٝمٛمِِٜمْؿ فَمعَم اإِلؽْمالِم، همِٝمِف، هَمَٕم٣مـَمُف ََم٣م َرَأى َِم

٣مِهٙمِٝم٥َِّم ، هَمَٗم٣مَل: وَمِد اصْمَتَٚمَع ََمأُل زَمٛمِل وَمْٝمَٙم٥مَ  ـَ ايْمَٔمَداَوِة دِم اْْلَ  زَمْٔمَد ايمَِّذي ىَم٣مَن زَمْٝمٛمَُٜمْؿ َِم

ـْ وَمَرارِ 1) ٣م َِم ِذِه ايْمٌاِلِد، ٓ َواهللَِّ ََم٣م يَمٛم٣َم ََمَٔمُٜمْؿ إَِذا اصْمَتَٚمَع ََمَٙم٠ُمُهْؿ ِِبَ ، هَمَٟمََمَر هَمًتك ( ِِبَ

ْرُهْؿ َيْقَم  ـَ ََيُقَد َوىَم٣مَن ََمَٔمُف، هَمَٗم٣مَل: افْمِٚمْد إيَِمْٝمِٜمْؿ، هَم٣مصْمٙمِْس ََمَٔمُٜمْؿ، َوَذىمِّ ٣م َِم ؾَم٣مزمًّ

ـَ إؾَْمَٔم٣مِر، 2زُمَٔم٣مٍث) ٌَْٙمُف، َوَأْٞمُِمْدُهْؿ زَمْٔمَض ََم٣م ىَم٣مُٞمقا سَمَٗم٣مَويُمقا همِٝمِف َِم ( َوََم٣م ىَم٣مَن وَم

ْزَرُج، َوىَم٣مَن ايمٓمََّٖمُر همِٝمِف يمأَِلْوِس فَمعَم َوىَم٣مَن َيْقُم زُمَٔم٣مٍث َيْقَمً  ٣م اوْمَتَتَٙم٦ْم همِٝمِف إَْوُس َواخْلَ

َؿ ايْمَٗمْقُم فِمٛمَْد َذيمَِؽ، هَمَتٛم٣َمَزفُمقا َوسَمَٖم٣مطَمُروا ضَمتَّك سَمَقاشَم٤َم  ْزَرِج، هَمَٖمَٔمَؾ، هَمَتَ٘مٙمَّ اخْلَ

 ، ـُ وَمْٝمٓمِلٍّ ىَم٤ِم، َأْوُس زْم ٝمَّكْمِ فَمعَم ايمرُّ ـَ احْلَ ـَ َرصُمالِن َِم ٣مِرِث َِم ـِ احْلَ َأضَمُد زَمٛمِل ضَم٣مِرشَم٥َم زْم

٣م  ْزَرِج، هَمَتَٗم٣مَوٓ، شُمؿَّ وَم٣مَل َأضَمُدمُهَ ـَ اخْلَ ـُ َصْخٍر َأضَمُد زَمٛمِل ؽَمٙمَِٚم٥َم َِم ٣ٌَّمُر زْم إَْوِس، َوصَم

ا: (، َونَمِّم٤َم ايْمَٖمِريَٗم٣مِن، َووَم٣ميُمق3يمَِِم٣مضِمٌِِف: إِْن ؾِمْئُتْؿ َواهللَِّ َرَدْدَٞم٣مَه٣م أَن صَمَذفَم٥ًم )

الَح، ََمْقفِمُدىُمُؿ ايمٓم٣َّمِهَرُة  ًِّ الَح ايم ًِّ ُة  -وَمْد هَمَٔمْٙمٛم٣َم ، ايم رَّ هَمَخَرصُمقا  -َوايمٓم٣َّمِهَرُة : احْلَ

ْزَرُج زَمْٔمُّمَٜم٣م إلَِم  ٦ِم إَْوُس زَمْٔمُّمَٜم٣م إلَِم زَمْٔمٍض، َواخْلَ ٣مَوَز ايمٛم٣َّمُس، هَم٣مْٞمَّمٚمَّ إيَِمْٝمَٜم٣م، َوحَتَ

ٌََٙمَغ َذيمَِؽ َرؽُمقَل اهللَِّزَمْٔمٍض، فَمعَم َدفْمَقاُهُؿ ايمَّتِل ىَم٣م ٣مِهٙمِٝم٥َِّم، هَم ُٞمقا فَمَٙمْٝمَٜم٣م دِم اْْلَ

ـْ َأْصَح٣مزمِِف ضَمتَّك صَم٣مَءُهْؿ ، هَمَٗم٣مَل:  ـَ َِم ـَ اظمَُْٜم٣مصِمِري ـْ ََمَٔمُف َِم َي٣م  "هَمَخَرَج إيَِمْٝمِٜمْؿ دِم ََم
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٣مِهٙمِٝم٥َِّم َوَأَٞم٣م  ٙمِِٚمكَم اهللََّ اهللََّ، َأزمَِدفْمَقى اْْلَ ًْ زَمكْمَ َأـْمُٜمِرىُمْؿ زَمْٔمَد إِْذ َهَداىُمُؿ اهللَُّ ََمْٔممَمَ اظمُْ

ـَ  ٣مِهٙمِٝم٥َِّم، َواؽْمَتٛمَْٗمَذىُمْؿ زمِِف َِم إلَِم اإِلؽْمالِم، َوَأىْمَرََمُ٘مْؿ زمِِف، َووَمَْمَع زمِِف فَمٛمُْ٘مْؿ َأَْمَر اْْلَ

٣مًرا ؟  ٣َم  ،"ايْمُ٘مْٖمِر، َوَأيمََّػ زمِِف زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ، سَمْرصِمُٔمقَن إلَِم ََم٣م ىُمٛمُْتْؿ فَمَٙمْٝمِف ىُمٖمَّ هَمَٔمَرَف ايْمَٗمْقُم َأَنَّ

ـْ َأْيِدَيِْؿ ، َوزَمَ٘مْقا  الَح َِم ًِّ ِهْؿ ، هَمَٟميْمَٗمُقا ايم ـْ فَمُدوِّ ْٝمَْم٣مِن، َوىَمْٝمٌد َِم ـَ ايمُمَّ َٞمْزنَم٥ٌم َِم

هُمقا ََمَع َرؽُمقِل اهللَِّ  ْزَرِج زَمْٔمُّمُٜمْؿ زَمْٔمًّم٣م، شُمؿَّ اْٞمٌَمَ ـَ إَْوِس َواخْلَ صَم٣مُل َِم َوفَم٣مَٞمَؼ ايمرِّ

   َـِ وَمْٝمٍس َوََم٣م َصٛمََع،  ؽَم٣مَِمِٔمكم َُمْمِٝمِٔمكَم ، وَمْد َأؿْمَٖمَٟم اهللَُّ فَمٛمُْٜمْؿ ىَمْٝمَد فَمُدوِّ اهللَِّ ؾَمٟمِس زْم

ـِ وَمْٝمٍس َوََم٣م َصٛمَعَ  َ سَمْ٘مُٖمُروَن زمِآَي٣مِت اهللَِّ هَمَٟمْٞمَزَل اهللَُّ دِم ؾَمْٟمِس زْم َيَٟمْهَؾ ايْم٘مَِت٣مِب َِل

ـْ   *َواهللَُّ ؾَمِٜمٝمٌد فَمعَم ََم٣م سَمْٔمَٚمُٙمقَن  ـْ ؽَمٌِٝمِؾ اهللَِّ ََم وَن فَم َ سَمُِمدُّ وُمْؾ َيَٟمْهَؾ ايْم٘مَِت٣مِب َِل

ٌُْٕمقََن٣َم فِمَقصًم٣م ـَ سَم ـِ 1)آََم ٣ٌَّمِر زْم ـِ وَمْٝمٓمِلٍّ ، َوصَم ( ، َوَأْٞمَزَل اهللَُّ فَمزَّ َوصَمؾَّ دِم َأْوِس زْم

ـَ َصٛمَُٔمقا ََم٣م َصٛمَٔمُ  ـْ وَمْقَِمِٜماَم ايمَِّذي ـْ ىَم٣مَن ََمَٔمُٜماَم َِم قا فَمامَّ َأْدطَمَؾ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َصْخٍر ، َوََم

٣مِهٙمِٝم٥َّمِ  ـْ َأَْمِر اْْلَ ـُ وَمْٝمٍس َِم ـَ ؾَمٟمُس زْم ـَ ايمَِّذي ـَ آََمٛمُقا إِْن سُمْمِٝمُٔمقا هَمِريًٗم٣م َِم ٣م ايمَِّذي َ َيَٟمَيُّ

ـَ  وىُمْؿ زَمْٔمَد إِياَمٞمُِ٘مْؿ ىَم٣مهمِِري ْؿ فَمَذاٌب ُأوسُمقا ايْم٘مَِت٣مَب َيُردُّ َوُأويَمئَِؽ ََلُ

ٓمِٝمؿٌ فمَ 

ّـَ إَِّٓ َوأٞمتؿ وأٞمزل اهلل ـَ آََمٛمُقا اسمَُّٗمقا اهللََّ ضَمؼَّ سُمَٗم٣مسمِِف َوَٓ مَتُقسُم ٣م ايمَِّذي َ َي٣م َأَيُّ

ٙمُِٚمقَن  ًْ َمُّ
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احلدي٧م دم ىمؾ أضمقايمف ىمام  دمويتٗمٝمف هم٣مإلٞم٣ًمن فمٛمدَم٣م خي٣مف َمـ اهلل

ِؼ اهللََّ ضَمْٝمُثاَم ىُمٛم٦َْم  ـٍ  اسمَّ ًَ ٛم٥ََم مَتُْحَٜم٣م َوطَم٣ميمِِؼ ايمٛم٣َّمَس زمُِخُٙمٍؼ ضَم ًَ ٝمَِّئ٥َم احْلَ ًَّ َوَأسْمٌِِع ايم

هم٣ميمُمٝمْم٣من ٓ يًتْمٝمع أن يّمٙمف.. وايمٛمتٝمج٥م سمتحِمـ إَم٥م َمـ ؽم٣مئر ايمٖمتـ وٓ       

وُمقاسم٘مقن ايمٖمروم٥م، وم٣مل سمٔم٣ملم ٌِْؾ اهللَِّ َْجِٝمٔم٣ًم َوَٓ سَمَٖمرَّ َوافْمَتِِمُٚمقا زمَِح

.ٝمْم٣من َمٔم٘مؿايمُم

وإَمر  ضم٣ٌمئؾ ايمُمٝمْم٣من أن ٞمٗمقم زم٣ميمدفمقة إلم اهلل  دمهم٣ميمٔمالج ضمتك ٓ ٞمٗمع 

ٛمُ٘مْؿ أَم٥م َيْدفُمقَن إلم اخَلغْمِ َوَيْٟمَُمُروَن زم٣مظمٔمروف وايمٛمٜمك فمـ اظمٛم٘مر َويْمَتُ٘مـ َمِّ

ـِ اظمُٛمَ٘مر  دمهمالزمد أن سم٘مقن  (3)َوُأْويَمئَِؽ ُهُؿ اظُمْٖمٙمُِحقنَ  زم٣ِمظمَْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن فَم

وإلم اخلغم وإلم إَم٥م ؿمٌٗم٥م َمـ ايمٛم٣مس ي٘مقن ؾمٕمٙمٜمؿ ومهٜمؿ ايمدفمقة إلم اهلل

 وم٣مل سمٔم٣ملم  ،واظمٛمٜمٝم٣مت وِبذا إَمر سم٘مقن أَم٥م واضمدة اظمٔم٣ميصإٞمٗم٣مذ ايمٛم٣مس َمـ 

وُمقا َواطْمَتَٙمُٖمقا  ـَ سَمَٖمرَّ هم٘مؾ أفمامل ايمديـ يمتقضمٝمد اظمًٙمٚمكم  (4)َوَٓ سَمُ٘مقُٞمقا ىَم٣ميمَِّذي

َتِٔمكمُ ايمِمالة وضمدة  لهمٖم ًْ ٣مَك َٞم ٌُُد َوإِيَّ ٣مَك َٞمْٔم  إِيَّ

ـِ فُمَٚمَر َرِضَ اهللَُّ فَمٛمُْٜماَم، وَم٣مَل: وَم٣مَل همصالة اْلامفم٥م  دم  ايمٛمٌل ورنم٤م  ـِ ازْم َٔم

ٌْعٍ  َرؽُمقُل اهللَِّ  ًَ اَمفَم٥ِم سَمْٖمُّمُؾ َصاَلَة ايْمَٖمذِّ زمِ ـَ َدَرصَم٥مً  َصاَلُة اْْلَ ي   " َوفِممْمِ
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وذم ايمِمٝم٣مم وضمدة.. وذم أداء ايمزىم٣مة  ..وصمٔمؾ اظمًجد ٓصمتامع اظمًٙمٚمكم

، ومقام وايمٌٙمدان واْلٛمًٝم٣مت وايمٙمٕم٣متوضمدة.. وذم احل٨م وضمدة ْلٚمٝمع إ

وإىمرام اظمًٙمٚمكم وضمًـ اخلٙمؼ ىمؾ هذا  ،ٙمٗم٣مت ايمتٔمٙمٝمؿحل ؽ آصمتامعوىمذيم

وسمٌٝمض وصمقه اظم٠مَمٛمكمأؽم٣ٌمب يمٙمقضمدة 

 ٌَقدُّ َوصُمقه ًْ ٌَْٝمضُّ َوصُمقٌه َوسَم وىمؾ هذه َيْقَم سَم

ايمٝمٜمقد أن يٖمرومقا زمكم إٞمِم٣مر ويٛمُمٌقا زمٝمٛمٜمؿ ايمٔمداوة  أي٣مت ٞمزيم٦م فمٛمدَم٣م أراد

، رْ ٖمْ ايم٘مُ  أفمامل:وايمٌٕمّم٣مء.. وسمٌكم هذه أي٣مت أن ايمتٖمريؼ زمكم اظمًٙمٚمكم َمـ 

 اظمًٙمٚمكم جيتٜمدون يمتٖمريؼ إَم٥م. وحتذر َمـ فمذاب أطمرة وايمٝمقم أفمداء

 اظمًجد زمٟمطمٝمف إلم يٟميتواضمد  ، وىمؾويمٙمقوم٣مي٥م فمٙمٝمٛم٣م أن ٞمٗمقم زم٣ميمدفمقة إلم اهلل

اظم٣ًمصمد ضمٙمٗم٣مت ايمتٔمٙمٝمؿ وايمذىمر وايمتالوة وَمذاىمرة ايمٝمٗمكم وايمتُم٣مور  دموسم٘مقن 

اظمًجد يمألفمامل ىمام ىم٣من َمًجد  دميمٙمدفمقة وفمعم ْجٝمع ايمْمٌٗم٣مت أن جيتٚمٔمقا 

ايمٛمٌل

وإذا اصمتٚمع شمالشم٥م فمٙمٝمٜمؿ أن يرافمقا أن رازمٔمٜمؿ هق اهلل يًٚمع ىمالَمٜمؿ ويرى       

 .قاَم٘م٣مَنؿ، همٌامذا يت٘مٙمٚم
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 أضمد.وٓ ٞمتآَمر فمعم  إَم٥م،ذا صمٙمًٛم٣م َمع زمٔمض همال ٞمت٘مٙمؿ إٓ يمِم٣ميمح إ

وحتٚمؾ اْلقع وايمٖم٣موم٥م واخلقف واإليذاء ، ))ايمٛمٌلهمٜمذه إَم٥م ىمقَن٣م      

 وايم٤ًم وايمْمرد وإراوم٥م ايمدَم٣مء، وٞمحـ ايمٝمقم ٞمٗمقم زمتٚمزيٗمٜم٣م ظمِم٣محلٛم٣م ايمدٞمٝمئ٥م .

ٌَْح  َم٣م ضمذر فمعم سمرك  ٣مَٞمُف َوسَمَٔم٣ملَم فمٙمٝم٘مؿ أٓ سمٛمًقا أن اهلل ؽُم

ىمام ضمذر فمعم سمٖمريؼ إَم٥م، صالة اْلامفم٥م

أن يذَلؿ زمؾ ىمؾ  ايمٔم٣مَل، دمهم٣ميمٝمقم يمق ي٘مقن اظمًٙمٚمقن أَم٥م همال يًتْمٝمع أضمد 

أَم٣مَمٜمؿواضمد خيّمع 

ٍة فَمعَم ايْمَ٘م٣مهمِ صٖم٥مسمٟمسمك َأِذيم٥ٍَّم فَمعَم اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ هم١مذا اسمِمٖمٛم٣م زمِمٖم٥م ـَ َأفِمزَّ ِري

 (1 ،) ٚمتٛمع فمـ ٞموفمٙمٝمٛم٣م أن أَم٣مَمف، ىمؾ واضمد يٓمـ أٞمف صٕمغم أَم٣مم أطمٝمف همٝمتقاوع

ْٝمَْم٣منايمٛمجقى وم٣مل سمٔم٣ملم ـَ ايمُمَّ اَم ايمٛمَّْجَقى َِم ضمتك ٓ يٓمـ اظمًٙمؿ زمٟمطمٝمف  إِٞمَّ

ك أَ ري٥م خـمـ ايمًقء وفمـ ايمً ًَ ـْ وَمْقٍم فَم َخْر وَمْقٌم َِم ًْ ـَ آََمٛمُقا ٓ َي ٣م ايمَِّذي َ ْن َي٣م َأَيُّ

ّـَ َوٓ سَمْٙمِٚمُزوا  ّـَ طَمغْمًا َِمٛمُْٜم ك َأْن َيُ٘م ًَ ٣مٍء فَم ًَ
ـْ ٞمِ ٣مٌء َِم ًَ

َيُ٘مقُٞمقا طَمغْمًا َِمٛمُْٜمْؿ َوٓ ٞمِ

ْ َيُت٤ْم  ـْ ََل ياَمِن َوََم قُق زَمْٔمَد اإْلِ ًُ ؽْمُؿ ايْمُٖم ِٓ ُ٘مْؿ َوٓ سَمٛم٣َمزَمُزوا زم٣ِمٕيَْمَٗم٣مِب زمِْئَس ا ًَ َأْٞمُٖم

هَمُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ ايمٓم٣َّمظمُِقَن 

ّـِ إِنَّ وفمـ إذافم٥م فمٝم٤م اظمًٙمؿ ـَ ايمٓمَّ ٌُقا ىَمثغِمًا َِم
ـَ آََمٛمُقا اصْمَتٛمِ ٣م ايمَِّذي َ َي٣م َأَيُّ

قا َوٓ َيْٕمَت٤ْم زَمْٔمُّمُ٘مْؿ زَمْٔمّم٣ًم َأَُي٤ِمُّ َأضَمُدىُمْؿ َأْن َيْٟمىُمَؾ  ًُ ًَّ ّـِ إشِْمٌؿ َوٓ جَتَ زَمْٔمَض ايمٓمَّ
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َؿ َأطِمٝمِف ََمْٝمت٣ًم هَمَ٘مِرْهُتُٚمقُه َواسمَّ  اٌب َرضِمٝمؿٌ حَلْ ُٗمقا اهللََّ إِنَّ اهللََّ سَمقَّ

هم١مذا متً٘مٛم٣م ِبذه إصقل ٞمجٚمع إَم٥م: واهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ضمض إَم٥م فمعم 

زمؾ يٓمـ ىمؾ واضمد أٞمف  ي٘مرَمف،وأن ٓ يْمٙم٤م اإلٞم٣ًمن َمـ نمغمه أن  وآضمؼمام،اإلىمرام 

. همحٝمٛمام يّمع ىمؾ وآفمتزاز.زمؾ ايم٘مؾ يًتحؼ َمٛمك ايمت٘مريؿ  يمإلىمرام،يمٝمس أهال 

 .  فمز وصمؾ واضمد َمٛم٣م ٞمٖمًف وٞمٖمٝمًف حت٦م أَمر اهلل همتت٘مقن إَم٥م.. هم٣ميمٔمزة وايمذيم٥م زمٝمد اهلل

هم٣ميمٔمزة وايمذيم٥م يمٝم٦ًم دم خمْمْم٣مت وَمٛم٣مه٨م روؽمٝم٣م وأَمري٘م٣م، زمؾ دم يد اهلل، وَل٣م      

أصقل ووقازمط ، همٚمـ يٟمت زمٔمٚمؾ ايمٔمزة وايمرهمٔم٥م رهمٔمف اهلل، وَمـ صم٣مء زمٔمٚمؾ 

١من ايمٝمٜمقد هؿ أويمٝم٣مء إٞمٌٝم٣مء يم٘مٛمٜمؿ طم٣ميمٖمقا سمٔم٣ميمٝمٚمٜمؿ همٟمطمزاهؿ َيدم هدَمف اهلل، هم

أوٓد فم٣ٌمد إصٛم٣مم يم٘مٛمٜمؿ اطمت٣مروا أفمامل اهلل، وىم٣من أصح٣مب ايمرؽمقل

 اخلغم، همرهمٔمٜمؿ اهلل وأفمزهؿ، وإن اهلل ٓ يٛمٓمر إلم إؽم٣ٌمب، وإٞمام يٛمٓمر إلم إفمامل.

 وايمذي ايمٔم٣ميمٝم٥م،ظم٘م٣مٞم٥م يٛمزيمف اخيت٣مر سمٙمؽ ايمًٛمـ ايمرزم٣مٞمٝم٥م هم٣مهلل هم٣ميمذي     

يٌٝمده.. هم٣ميمٝمٜمقد َمـ ؽماليم٥م إٞمٌٝم٣مء همٙمام يٛمحرف فمـ سمٙمؽ ايمًٛمـ هم٣مهلل

، واظمً٘مٛم٥مايمذيم٥م وضب فمٙمٝمٜمؿ  ،نمّم٤م فمٙمٝمٜمؿاٞمحرهمقا فمـ ؽمٛمـ اهلل هم٣مهلل 

وصمٔمؾ َمٛمٜمؿ ايمٗمردة واخلٛم٣مزير

ويم٘مٛمٜمؿ وم٣مَمقا زمًٛمـ اهلل إوشم٣من، اهلل فمٛمٜمؿ َمـ ٞمًؾ فم٣ٌمد  رضوايمِمح٣مزم٥م 

 . هم٣مهلل أفمْم٣مهؿ ايم٘مٙمٚم٥م ايم٣ًمَمٝم٥م اظمًٚمقفم٥م.. ٔم٣ملم واضمؼمَمقه٣مسم
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، وٞمٌذل َمـ أصمٙمٜم٣م ىمؾ نم٣مل وٞمٖمٝمس، همٔمٙمٝمٛم٣م أن ٞمٗمقم ِبذه ايمدفمقة اظم٣ٌمرىم٥م     

فمٙمٝمٜم٣م وزمذيمؽ سمت٘مقن إَم٥م .. وخترج إَم٥م  وٞمقاـم٤م، ايمٔم٣مَل ىمٙمف دموٞمتحرك ِب٣م 

ايمٙمٜمؿ أفمد يمٙمٚمًٙمٚمكم جمدهؿ وفمزهؿ "َمـ ىمٝمد ايمٛمٖمس وايمُمٝمْم٣من.. 

رمحه اهللكالً الػٗخ عىس الباملبٕزٙ 
في صفة اإلكرام 

جي٤م ايمٗمٝم٣مم زمحؼ ايمدفمقة ايمذي اهمؼموف اهلل سمٔم٣ملم فمعم فم٣ٌمده، وإطمـذ زم٘مـؾ 

ؽمٌٝمؾ ي٣ًمهؿ دم ٞمج٣مح ايمدفمقة وٞمممه٣م وومٌقَل٣م، وَمـ سمٙمؽ إؽمـ٣ٌمب أن ٞمحٗمـؼ 

ِبؿ وايمِمـػم احل٘مٚم٥م دم ايمدفمقة وايمٙمكم َمع أطمريـ وضمٖمض اْلٛم٣مح َلؿ وايمرهمؼ 

دم  ٣مؾمـ٥مفمٙمٝمٜمؿ وفمعم آذاهؿ وايمدفم٣مء َلؿ زمْمٜمر ايمٕمٝمـ٤م وختـقَلؿ زم٣مظمقفمٓمـ٥م وايمٌُم

  . دم ايمدفمقة َمع أطمريـوصمقهٜمؿ ، سمٙمؽ هل ؽمٛم٥م ايمٛمٌل

ايمُم٣ٌمب فمٛمدهؿ ومقة ايمٔمٚمؾ وايمُمٝمقخ فمٛمدهؿ ومقة ايمرأي، همٙمق اصمتٚمع إَمران      

واضمـد دم َيدث ايمٛمٌمة، ىمذيمؽ جيتٚمع ايمٗمـدَم٣مء َمـع اْلـدد فمـعم ومٙمـ٤م رصمـؾ 

.ايمدفمقة إلم اهلل سمٔم٣ملم، هم٣مْلدد فمٛمدهؿ احلامس، وايمٗمدَم٣مء فمٛمدهؿ ايمٖم٘مر واحل٘مٚم٥م

 ُّـِ ضُمَِمكْمٍ وَم٣مَل وَم٣مَل ايمٛمٌَِّل ـْ فِمْٚمَراَن زْم همَٔم

 ٌَْٔم٥ًم ؽِمـت٥ًَّم دِم ا ٣م وَم٣مَل َأِِب ؽَمـ ٌُُد ايْمَٝمْقَم إََِلً َْٕرِض َوَواضِمـًدا دِم َِِٕب َي٣م ضُمَِمكْمُ ىَمْؿ سَمْٔم
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اَمِء وَم٣مَل َيـ٣م ضُمَِمـكْمُ َأََمـ٣م  ًَّ ٌَتَِؽ وَم٣مَل ايمَِّذي دِم ايم ٌَتَِؽ َوَرْه ُْؿ سَمُٔمدُّ يمَِرنْم اَمِء وَم٣مَل هَمَٟمَيُّ ًَّ ايم

ْٚمُتَؽ ىَمٙمَِٚمَتكْمِ سَمٛمَْٖمَٔم٣مٞمَِؽ وَم٣مَل هَمَٙمامَّ َأؽْمَٙمَؿ ضُمَِمكْمٌ وَم٣مَل َيـ٣م َرؽُمـقَل  إِٞمََّؽ يَمْق َأؽْمَٙمْٚم٦َم فَمٙمَّ

ـْ اهللَِّ ْٚمٛمِل ُرؾْمِدي َوَأفِمـْذِِّن َِمـ ُٜمؿَّ َأَْلِ َتكْمِ َوفَمْدسَمٛمِل هَمَٗم٣مَل وُمِؾ ايمٙمَّ ْٚمٛمَِل ايْمَ٘مٙمَِٚمَتكْمِ ايمٙمَّ  فَمٙمِّ

َذِّ َٞمْٖمِز 

َِمـكْمِ ، َوىَم٣مَٞمـ٦ْم  َأنَّ وُمَرْيًُم٣م صَم٣مَءْت إلَِم احْلُ

ٌُُّٜمْؿ ، هَمَج٣مُءوا ََمَٔمُف  سُمَٔمٓمُِّٚمفُ 
ًِ َتٛم٣َم َوَي ُف َيْذىُمُر آَِلَ صُمَؾ ، هَم١مِٞمَّ ْؿ يَمٛم٣َم َهَذا ايمرَّ ، هَمَٗم٣ميُمقا يَمُف : ىَمٙمِّ

ـْ زَم٣مِب ايمٛمٌَِّلِّ  ٣ًٌم َِم قا وَمِري ًُ َِمـكْمُ ، هَمَٙمـامَّ َرآُه ايمٛمٌَِّـلُّ ضَمتَّك صَمَٙم َوَدطَمـَؾ احْلُ

ْٝمِخ، َوفِمْٚمرَ  : ََم٣م َهَذا ايمَِّذي وَم٣مَل: َأْوؽِمُٔمقا يمِٙمُمَّ اُن َوَأْصَح٣مزُمُف َُمَتَقاهمُِدوَن، هَمَٗم٣مَل ضُمَِمكْمٌ

ًٌْزا ؟ هَمَٗم٣مَل: َي٣م  َتٛم٣َم َوسَمْذىُمُرُهْؿ، َووَمْد ىَم٣مَن َأزُمقَك صَمْٖمٛم٥ًَم َوطُم ٌُْٙمْٕمٛم٣َم فَمٛمَْؽ، إِٞمََّؽ سَمُْمُتُؿ آَِلَ َي

، إِنَّ َأِِب َوَأزَم٣مَك دِم ايمٛم٣َّمِر . َي٣م ضُمَِمكْمُ ، ىَمْؿ  ٌَْٔم٥ًم دِم ضُمَِمكْمُ ٌُُد ايْمَٝمْقَم ؟ وَمـ٣مَل: ؽَمـ ٣م سَمْٔم إََِلً

ـْ سَمـْدفُمق ؟ وَمـ٣مَل: ايمَّـِذي دِم  ـ ََمـ ُّ اَمِء، وَم٣مَل: هَم١مَِذا َأَص٣مزَمَؽ ايميُّ ًَّ ٣م دِم ايم إَْرِض، َوإََِلً

ـتَ  ًْ اَمِء، وَم٣مَل: هَمَٝم ًَّ ـْ سَمْدفُمق ؟ وَم٣مَل: ايمَِّذي دِم ايم اَمِء، وَم٣مَل: هَم١مَِذا َهَٙمَؽ اظم٣َْمُل ََم ًَّ ِجٝم٤ُم ايم

ىُمُٜمْؿ ََمَٔمفُ  يَمَؽ َوضْمَدُه ، َوسُممْمِ

ِه ،  ـْ صَمدِّ ـْ َأزمِٝمِف ، فَم شَمٛمِل َأِِب ، فَم ـِ ؿَمٙمِٝمٍؼ ، ضَمدَّ ـُ طَم٣ميمِِد زْم ودم رواي٥م فمـ فِمْٚمَراُن زْم

صُمـَؾ َيـْذىمُ  ـِ فِمْٚمَراَن ، هَمَٗمـ٣ميُمقا : إِنَّ َهـَذا ايمرَّ َِمكْمِ زْم ُر وَم٣مَل : اطْمَتَٙمَٖم٦ْم وُمَرْيٌش إلَِم احْلُ

ـْ زَم٣مِب ايمٛمٌَِّـلِّ  َٚمُف َوسَمِٔمَٓمُف ، هَمَٚمَُمْقا ََمَٔمُف إلَِم وَمِري٤ٍم َِم ـُ ُٞمِح٤مُّ َأْن سُمَ٘مٙمِّ َتٛم٣َم ، هَمٛمَْح آَِلَ

قا َوَدطَمَؾ ضُمَِمكْمٌ ، هَمَٙمـامَّ َرآُه ايمٛمٌَِّـلُّ  ًُ ـْٝمِخ ، ، وَم٣مَل : هَمَجَٙم ، وَمـ٣مَل : َأْوؽِمـُٔمقا يمِٙمُمَّ

َُمَتَقاهمُِروَن ، هَمَٗم٣مَل ضُمَِمـكْمٌ : ََمـ٣م َهـَذا  ْصَح٣مُب ايمٛمٌَِّلِّ هَمَٟمْوؽَمُٔمقا يَمُف ، َوفِمْٚمَراُن َوأَ 
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ٌْـًزا ؟  َتٛم٣َم َوسَمْذىُمُرُهْؿ ، َووَمْد ىَمـ٣مَن َأزُمـقَك صَمْٖمٛمَـ٥ًم َوطُم ٌُْٙمُٕمٛم٣َم فَمٛمَْؽ َأٞمََّؽ سَمُْمتُِؿ آَِلَ ايمَِّذي َي

٣م  "هَمَٗم٣مَل :  ٌُُد ايْمَٝمْقَم ؟ إِنَّ َأِِب َوَأزَم٣مَك دِم ايمٛم٣َّمِر ، َي٣م ضُمَِمكْمُ ىَمْؿ إََِلً ٌَْٔم٥ًم دِم  "سَمْٔم وَم٣مَل : ؽَم

اَمِء ، وَم٣مَل:  ًَّ ٣م دِم ايم ـْ سَمـْدفُمق ؟  "إَْرِض َوإََِلً ـٝمُؼ هَمَٚمـ وَمـ٣مَل :  "هَم١مَِذا َأَصـ٣مزَمَؽ ايمّمِّ

اَمِء ، وَم٣مَل:  ًَّ ـْ سَمْدفُمق ؟  "ايمَِّذي دِم ايم اَمِء .  "هَم١مَِذا َهَٙمَؽ اظم٣َْمُل ، هَمَٚم ًَّ وَم٣مَل: ايمَِّذي دِم ايم

ىُمُٜمْؿ ََمَٔمُف ؟ وَمـ٣مَل : َأََمـ٣م َرِوـٝمَتُف ، َأْو ىَمٙمَِٚمـ٥ًم  "٣مَل: ومَ  َتِجٝم٤ُم يَمَؽ َوضْمَدُه ، َوسُممْمِ ًْ هَمَٝم

٣مُف َأْن ُيْٕمَٙم٤َم فَمَٙمْٝمَؽ ؟  ـْ َه٣مسَمكْمِ . َوفَمَرهْمـ٦ُم َأِّنِّ  "َٞمْحَقَه٣م ، َأَو خَتَ َٓ َواضِمَدًة َِم وَم٣مَل : 

ْؿ َِمْثَٙمُف ، هَمَٗم٣مَل  ـَٙمْؿ َي٣م ضُمَِمكْمُ  "ََلْ ُأىَمٙمِّ ًْ ، وَمـ٣مَل: إِنَّ رِم وَمْقًَمـ٣م َوفَمُِمـغَمًة، " : َأؽْمٙمِْؿ سَم

ْؿ ؟ وَم٣مَل:  ُٜمؿَّ إِِّنِّ َأؽْمَتْٜمِديَؽ إلَِم َأْرؾَمِد َأَْمِري ، َوَأؽْمَتِجغُمَك  "هَماَمَذا َأوُمقُل ََلُ وُمِؾ : ايمٙمَّ

ْٚمتَ  ْٚمٛمِل ََم٣م َيٛمَْٖمُٔمٛمِل، َواْٞمَٖمْٔمٛمِل زماَِم فَمٙمَّ ـْ َذِّ َٞمْٖمِز ، فَمٙمِّ ،  "ٛمِل، َوِزْدِِّن فِمْٙماًم َيٛمَْٖمُٔمٛمِـل َِم

ٌََّؾ َرْأؽَمُف، َوَيَدْيـِف، َوِرصْمَٙمْٝمـِف ، هَمَٙمـامَّ  ٣م، هَمَٙمْؿ َيُٗمْؿ ضَمتَّك َأؽْمَٙمَؿ، هَمَقشَم٤َم فِمْٚمَراُن هَمَٗم هَمَٗم٣مََلَ

ٌْ٘مِٝمَؽ ؟ وَم٣مَل: َرَأى َذيمَِؽ ايمٛمٌَِّلُّ  ٣م "زَمَ٘مك، هَمِٗمٝمَؾ يَمُف: َي٣م َرؽُمقَل اهللَِّ، ََم٣م ُي ّـَ َصـٛمََع  ِِّم

ٌك ، هَمَٙمْؿ َيُٗمْؿ إيَِمْٝمِف، َوََلْ َيْٙمَتِٖمـ٦ْم إلَِم َٞم٣مضِمَٝمتِـِف ، هَمَٙمـامَّ  فِمْٚمَراُن ، َدطَمَؾ ضُمَِمكْمٌ َوُهَق َُممْمِ

٥ٌم  ـْ َذيمَِؽ ِرومَّ ُف ، هَمَدطَمَٙمٛمِل َِم ـَف ضُمَِمـكْمٌ وَمـ٣مَل "َأؽْمَٙمَؿ وَم٢َم ضَمٗمَّ ، هَمَٙمامَّ َأَراَد َأْن َيٛمٌَْمِ

٣ٌَمِب َٞمَٓمـَرْت إيَِمْٝمـِف "هَمَُمٝمُِّٔمقُه إلَِم ََمٛمِْزيمِِف  وُمقَُمقا "ايمٛمٌَِّلُّ  ِة ايْم ـْ ؽُمدَّ ، هَمَٙمامَّ طَمَرَج َِم

وُمقا فَمٛمْفُ  ٌََٟم، َوسَمَٖمرَّ وُمَرْيٌش هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َص

وىمـ٣من  رصمؾ َمقـمػ َمـ ايمقصمٜم٣مء دم احل٘مقَم٥م يٙمٔم٤م ايم٘مرة وهق َمُمٜمقر،

، وزمٝمٛمام هـق يٚمًمـ دافمٝم٣م وذه٤م إلم زمٔمض ايمٗمرى يمزي٣مرة زمٔمض اظمحٌكم اظمٔمجٌكم

يٙمٔمٌقن ايم٘مرة، همٗم٣مل دم ٞمٖمًف: أٞم٣م فمٛمدي أن ٞمِمػ ؽمـ٣مفم٥م هم٘مٝمـػ  وصمد أوٓداً 
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 ايمـدفمقة،دم أدفمقهؿ إلم اهلل؟ همٟمطمذ يٙمٔم٤م َمٔمٜمـؿ ومٙمـٝمال شمـؿ زمٔمـد ذيمـؽ سم٘مٙمـؿ 

  . همتٟمشمروا، واؽمتج٣مزمقا وذهٌقا َمٔمف إلم اظمًجد

٣َم ايمَِّذيوم٣مل سمٔم٣ملم ،ٓ ٞمذىمر أضمد زمًقء وه٘مذا     ـَ َأَيُّ ٌُقا ىَمثغِمًا َِمـ
ـَ آََمٛمُقا اصْمَتٛمِ

قا َوٓ َيْٕمَت٤ْم زَمْٔمُّمُ٘مْؿ زَمْٔمّم٣ًم َأَُيِـ٤مُّ َأضَمـُدىُمْؿ  ًُ ًَّ ّـِ إشِْمٌؿ َوٓ جَتَ ّـِ إِنَّ زَمْٔمَض ايمٓمَّ ايمٓمَّ

اٌب َرضِمٝمٌؿ  َؿ َأطِمٝمِف ََمْٝمت٣ًم هَمَ٘مِرْهُتُٚمقُه َواسمَُّٗمقا اهللََّ إِنَّ اهللََّ سَمقَّ   (1  .)َأْن َيْٟمىُمَؾ حَلْ

همال ٞمٓمـ زم٣ميمُمخص ايمًقء وٞمٗمقل هذا ي٣ًمهمر يمٙمخ٣مرج َمع أن َم٘مًـٌف ومٙمٝمـؾ 

َمـ أيـ يٟميت زم٣مظم٣مل؟ هٛم٣م ٞمدطمؾ إلم ايمتجًس شمؿ ٞمٕمت٣مزمـف دم نمٝم٣مزمـف، همٜمٛمـ٣م ٓ ٞمٛمٓمـر 

يمًمء َمـ هذا، زمؾ ٞمٛمُمٕمؾ زمٟمٞمٖمًٛم٣م وٞمح٣مؽمٌٜم٣م وَنذِب٣م وٞمٔم٣مسمٌٜم٣م، ويمق ىمٙمٚمٛمل أضمد 

٣م فمـ أطمٝمف همٟمذىمره زمٗمقل اهلل سمٔم٣ملم َ ّـِ إِنَّ َأَيُّ ـَ ايمٓمَّ ٌُقا ىَمثغِمًا َِم
ـَ آََمٛمُقا اصْمَتٛمِ ايمَِّذي

قا َوٓ َيْٕمَت٤ْم زَمْٔمُّمُ٘مْؿ زَمْٔمّم٣ًم َأَُي٤ِمُّ َأضَمـُدىُمْؿ َأْن َيْٟمىُمـَؾ  ًُ ًَّ ّـِ إشِْمٌؿ َوٓ جَتَ زَمْٔمَض ايمٓمَّ

اٌب َرضِمٝمؿٌ  َؿ َأطِمٝمِف ََمْٝمت٣ًم هَمَ٘مِرْهُتُٚمقُه َواسمَُّٗمقا اهللََّ إِنَّ اهللََّ سَمقَّ   حَلْ

همٛمؼمك هذه ايمِمٖم٣مت ايمًٝمئ٥م، همٜمذا ئمٚمؾ فمعم ْجع ايمٗمٙمقب زمكم ايمـدفم٣مة ، شمـؿ 

زمكم اظمًٙمٚمكم فم٣مَم٥م همٝمام زمٔمد، ويم٘مـ يمق أٞم٣م أزمٌمت أَمرا همٜمٛم٣م ٓ أذه٤م َمٌـ٣مذة إلم 

ايمُمخص وأىمٙمٚمف إٓ يمق ىم٣من زمٝمٛمٛم٣م وزمٝمٛمف حم٥ٌم ورازمْم٥م ، وي٘مقن ايم٘مالم طمٖمٝم٥م يمٝمس 

م يمٝمٖمٜمؿ ، وإذا َل ي٘مــ زمٝمٛمٛمـ٣م فمالومـ٥م همٜمٛمـ٣م ٞمخـػم شمؿ أٓؿمٖمف دم ايم٘مال أَم٣مم ايمٛم٣مس،

رصمال زمٝمٛمٜمام حم٥ٌم وفمالوم٥م وٞمٓمـ ِب٣م اخلغم وايمِمالح فمعم أن يٖمٜمٚمف ويممح يمف ها 

زمٝمٛمٜمام، وٓ ٞمت٘مٙمؿ ِبذا دم زمٝم٣من فم٣مم فمعم ؽمٌٝمؾ َم٣م زم٣مل أومقام ٕن ايمٛمـ٣مس ومـد سمٖمٜمـؿ 
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 وسم٘مقن َمُم٘مٙم٥م ، ىمذيمؽ ٓ ٞمٔمرض هذا إَمر دم ايمُمقرى ضمتـك ٓ سم٘مـقن همتٛمـ٥م،

َمثؾ رصمؾ يرسمدي ىمراهمت٥م وؽمط إضم٣ٌمب همٜمٛم٣م دطمؾ رصمؾ همٗم٣مل: َمـ٣م زمـ٣مل أٞمـ٣مس 

يرسمدون َمثؾ ذيؾ ايم٘مٙم٤م ؟ هٛم٣م اْلٚمٝمع يٛمٓمر إلم ذيمؽ ايمرصمؾ ، همٜمـذا يمـٝمس ) ََمـ٣م 

َزٍة ظمََُّزةٍ زَم٣مُل أوْمقاٍم ( ويم٘مٛمف    (1 .)َوْيٌؾ يمُِّ٘مؾِّ مُهَ

َٓ سَمْٙمِٚمــُزوا َأٞمواهلل سمٔمــ٣ملم يٛمٜمــك فمـــ هــذا ويٗمــقل َٓ سَمٛمَــ٣مزَمُزوا َو ــُ٘مْؿ َو ًَ ُٖم

ْ َيُتـ٤ْم هَمُٟمويَمىئِـَؽ ُهـُؿ ايمٓمَّـ٣مظمُِقنَ  ياَمِن َوََمـ َلَّ قُق زَمْٔمَد اإْلِ ًُ ؽْمُؿ ايْمُٖم ِٓ يَْمَٗم٣مِب زمِْئَس ا ْٕ  زم٣ِم

(2) يم٘مـ يمق ـمٜمر يمٛم٣م أَمـرا همٝمـف خم٣ميمٖمـ٥م سَيـ٥م يمـديـ اهلل همٜمٛمـ٣م فمٙمٝمٛمـ٣م زمـ٣مَٕمر

زم٣مظمٔمروف وايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر

رمحه اهللمحد كالً الػٗخ ضعٗد أ

في صفة اإلكرام ٍاألخالق

َمٌٛمـل فمـعم أصـقل هذا ايمٔمٚمؾ ايمٔمٓمٝمؿ

اطمتٝمـ٣مر : دومٝمٗم٥م، همال يٚم٘مـ إصالح ايمٛمٖمس زمف إٓ إذا ؿمٌٗمـ٦م همٝمـف سمٙمـؽ إصـقل

ايمتقاوع دم ايم٘مـالم ودم اْلٙمًـ٥م ودم ايمٗمٝمـ٣مم وإىمـؾ وايمممـب ودم اظمٔمـ٣مَمالت 

 واظمٔم٣مذة.

٣محل٣مصؾ أن ي٘مقن ايمتقاوع دم ىمؾ رء.. وطم٣مص٥م دم دم اخلْمـ٣مب وايمٌٝمـ٣من، هم     
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همال ٞمرى أٞمٖمًٛم٣م أفمٙمؿ َمـ نمغمٞم٣م، وٓ ٞمًتِمٕمر ايمٛمـ٣مس، زمـؾ ٞمـت٘مٙمؿ َمًتِمـٕمريـ 

همٛمـت٘مٙمؿ زمـ٣ميمٗمقة أٞمٖمًٛم٣م إٓ أٞمف َمـ٣م دَمٛمـ٣م سمـت٘مٙمؿ فمــ ايم٘مٌـغم

 ىمالم ايم٘مٌغم. وايمٔمٓمٚم٥م، وٓ ي٘مقن دم ىمالَمٛم٣م طمٖم٥م زمؾ ٞمت٘مٙمؿ فمـ ايم٘مٌغم َمٔمٓمٚمكم 

 وايمتٔمقد فمعم هذا ايمًمء صٔم٤م صمدا ويم٘مٛمف يمٝمس زمٚمًتحٝمؾ.     

 همال يٓمٜمر دم ىمالَمٛم٣م يمقم وٓ افمؼماض وٓ سمٛمٗمٝمد وٓ سمٛمٗمٝمص فمعم أضمد.    

وَمـ ايمتقاوع أيّم٣م أٞمـف إذا افمـؼمض فمٙمٝمٛمـ٣م أضمـد دم ايمٌٝمـ٣من ٞمتحٚمـؾ وٞمـتحعم     

ٕٞمٌٝمــ٣مء زم٣ميمِمــػم واحلٙمــؿ، همــال يٓمٜمــر فمٙمٝمٛمــ٣م ؽمــخط وٓ نمّمــ٤م، وهــذه ؽمــٛم٥م ا

 واظمرؽمٙمكم صٙمقات اهلل فمٙمٝمٜمؿ أْجٔمكم، وهذا ارسمٗم٣مء فمٓمٝمؿ يمٛم٣م. 

وَمـ ايمتقاوع أيّم٣م أٞمـف إذا ٞمٌٜمٛمـ٣م أضمـد فمـعم سمٗمِمـغمٞم٣م دم زمٔمـض إصـقل أو    

ايمِمٖم٣مت ىمٛمٗمص دم ايمٔمٙمؿ أو ذىمر اهلل سمٔم٣ملم أو ايمٔمٌـ٣مدات أو إطمـالق أو ٞمٗمـص 

 دم روح ايمتّمحٝم٥م أن ٞمٔمؼمف زمتٗمِمغمٞم٣م فمعم ايمٖمقر. 

 هذا ايمٛم٣مصح فمعم سمقصمٝمٜمف هذه ايمٛمِمٝمح٥م يمٛم٣م. وٞمُم٘مر    

 فَمٛمْـفُ  اهللَُّ َرِضَ  فمٚمـر ىَمـ٣منَ وٞمًٟمل اهلل سمٔم٣ملم أن يزيدٞم٣م َمـ هذه ايمِمـٖم٣مت، وومـد    

ودم هـذا إصـالح يمٙمـٛمٖمس  (1)" فُمُٝمـقِِب  إرَِمَّ  َأْهـَدى اَْمـَرأً  اهللَُّ َرضِمـؿَ  ":  َيُٗمقُل 

وارسمٗم٣مؤه٣م، وِبذا ٞمٗمٌؾ احلؼ ويمق َمـ اظمخ٣ميمٖمكم يمٛم٣م.

 ويم٘مٛمٛم٣م زم٤ًم ؤمٖمٛم٣م ٞمٔمرض فمـ ؽمامع احلؼ َمٛمٜمؿ، همّمال َمـ أن ٞمٗمٌٙمف َمٛمٜمؿ. 

 .وجي٤م أن ٞمٔمؼمف زم٣ميمتٗمِمغم وإن َل يٓمٜمر يمٛم٣م سمٗمِمغم   
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وأن ٞمٛمٓمر إلم اظمًٙمٚمكم فم٣مَم٥م ٞمٓمرة اظمحٌـ٥م وأن ٞمرافمـل ٞمًـ٥ٌم ايمتقضمٝمـد همـٝمٜمؿ..    

 وِبذا سمزداد فمٓمٚم٥م ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم دم ايمٗمٙمقب ويًٜمؾ ايمٔمٚمؾ زم٣مإلؽمالم. 

 وإذا صم٣مء دم ومٙمقزمٛم٣م اضمتٗم٣مر اظمًٙمٚمكم سمٛمٗمص فمٓمٚم٥م اهلل دم ومٙمقزمٛم٣م ؾمٝمئ٣م همُمٝمئ٣م.     

وٓ ٞمًتحًـ َم٣م يرسم٘مٌف اظمًٙمٚمكم َمـ اظمٔم٣ميص زمؾ ٞمٛمٖمر َمٛمٜم٣م زمدون أن ٞمٛمٖمر َمــ    

 اظمًٙمٚمكم. 

وفمٙمٝمٛم٣م أن ٞمٛمزل ايمٛم٣مس َمٛم٣مزَلؿ، وٞم٘مرم ايمٛمـ٣مس ايمـذيـ جيتٜمـدون َمٔمٛمـ٣م دم هـذا    

 ـ نمغمهؿ وهذا يقرث ضمٗمٝمٗم٥م إطمالق. أىمثر َمايمًٌٝمؾ

هم١مذا ومدر اهلل وأطمْمٟم أضمدهؿ ووم٣مم زمٔمٚمؾ َمـ أفماميمٛم٣م زمدون َمُمقرة همتٛمٌٝمٜمـف فمـعم    

وهـذا أَمـر همٝمـف صـٔمقزم٥م همـال ٞمٛمٌٜمـف ومٌـؾ طمْمئف يتْمٙم٤م

 آسمِم٣مف ِبذه احل٘مٚم٥م اظمْمٙمقزم٥م. 

دم ومٙمـ٤م ايمٗمـديؿ زمؾ ٞم٘متٖمل زم٣ميمدفم٣مء يمف واظمذاىمرة ايمٔم٣مَم٥م، وومـد َيـدث ايمٖمًـ٣مد    

 نم٣ميم٣ٌم يمٔمدم إىمرام أصح٣مزمف يمف. 

 همال يزال يٌتعم ويٚمتحـ همت٣مرة يِمٝمٌف إذى َمـ إصح٣مب وسم٣مرة َمـ نمغمهؿ.   

ـِدي٧ِم :       هم٣ٌميمِمػم فمعم هـذه إضمـقال يؼمومـك ويِمـٙمح، وومـد ىَمـاَم صَمـ٣مَء دِم احْلَ

ـْ  ََْمِر ا   ":   وَم٣مَل: َرؽُمقُل اهللَِّ   ُصَٜمْٝم٤ٍم    فَم ِٕ ٣ًٌم  ـُف طَمـغْمٌ َويَمـْٝمَس فَمَج ـِ إِنَّ َأَْمَرُه ىُمٙمَّ ظم٠ُْْمَِم

اُء  ا يَمـُف َوإِْن َأَصـ٣مزَمْتُف َضَّ اُء ؾَمَ٘مر هَمَ٘م٣مَن طَمـغْمً ـِ إِْن َأَص٣مزَمْتُف َهَّ َّٓ يمِْٙمُٚم٠ْمَِم ضََمٍد إِ ِٕ َذاَك 

ا يَمُف   .  (1صحٝمح َمًٙمؿ) "َصػَمَ هَمَ٘م٣مَن طَمغْمً
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ة إلم اهلل فمعم أي ضم٣مل. وإٞمام ٞمخـ٣مف همال ٞمٛمزفم٨م ِّم٣م يِمٝمٌٛم٣م زمؾ ٞمًتٚمر دم ايمدفمق      

 َمـ نمّم٤م ايمرب وؽمخْمف همٗمط. 

وٞمداوم فمعم ايمتقزم٥م وآؽمتٕمٖم٣مر َمـ زٓسمٛم٣م، وٞمخ٣مف َمـ ايمًٙم٤م زمٔمد ايمٔمْمـ٣مء..     

 وِبذا ٞم٘مقن ٞم٣مصمحكم إن ؾم٣مء اهلل. 

ىمام ٓ زمد يمٙمدافمل َمـ َمٔمرهم٥م اظمٛم٣مؽم٥ٌم وَم٣م سمٗمتّمٝمف َمـ أؽمٙمقب ايمدفمقة، هم٣ميمٛمٌل     

زم٣ميمدفمقة إلم اهلل طمٖمٝم٥م دم ايمًٛمقات ايمثالث إولم ضمتك  دم زمداي٥م أَمره وم٣مم

زمجٜمر ايمدفمقة فمٛمدئذ زمدأ (1) (سُم٠ْمََمرُ  زماَِم  هَم٣مْصَدعْ ٞمزيم٦م ؽمقرة إَمر زم٣مْلٜمر )

 همجٚمع ومريُم٣م فمعم ايمِمٖم٣م همدفم٣مهؿ إلم اهلل. 

وايمذيـ أؽمٙمٚمقا َمٔمف دم زمداي٥م إَمر فمٙمٝمٜمؿ زم٣ميمدفمقة زم٣مإلطمٖم٣مء ايمت٣مم ويٌدؤون زمٚمـ     

 ئمرهمقن. 

وطمرج ايمِمديؼ رى اهلل فمٛمف وضمده همدفم٣م أصدوم٣مئف، وىم٣مٞم٦م هذه ايمدفمقة     

 اٞمٖمرادي٥م. 

 وايمذيـ أؽمٙمٚمقا ىم٣مٞمقا يتٔمٙمٚمقن ويتُم٣مورون همٝمام زمٝمٛمٜمؿ دم دار إرومؿ.    

وىم٣من سمٔمٙمٝمٚمٜمؿ آٞمذاك ايمتقضمٝمد وإطمالق ىم٣ميمِمدق وإَم٣مٞم٥م واظمقاؽم٣مة     

 .٣من هذا زم١مطمٖم٣مء سم٣ممواظمروءة وايمتٔم٣مون ونمغم ذيمؽ َمـ صٖم٣مت اإليامن. وىم

وزمدأ فمٜمد ايمدفمقة آصمتامفمٝم٥م دم اظمديٛم٥م اظمٛمقرة، زمٔمد وصقل َمِمٔم٤م زمـ فمٚمغم     

وىم٣من زمدوره يدفمق ايمٛم٣مس رض اهلل فمٛمف إيمٝمٜم٣م ؽمٖمغما َمـ ؿمرف رؽمقل اهلل

 طمٖمٝم٥م وئمٙمٚمٜمؿ ايمٗمرآن وايمًٛم٥م. 
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 َمـ هذا فمٙمؿ أن اظمٛم٣مؽم٥ٌم حتدد ٞمقفمٝم٥م ايمٔمٚمؾ... وىمذيمؽ ٓ زمد يمٙمدافمل َمـ    

ىمذيمؽ ظم٣م فمرض فمعم ازمـ فمٚمف فمقم ازمـ أِب َمٔمرهم٥م ؿم٣ٌمئع ايمٛم٣مس ىمام ىم٣من

ٓ ؿم٣ميم٤م اإلؽمالم وم٣مل يمف فمقم رض ايمف فمٛمف ضمتك أؽمتُمغم وايمدي. همٗم٣مل يمف 

ئمرف ؿمٌع فمٚمف أِب ؿم٣ميم٤م... ختػمه ؽمقء أؽمٙمٚم٦م أو َل سمًٙمؿ.. همٜمق

.. همٚمٔمرهم٥م ؿم٣ٌمئع اظمًٙمٚمكم وَمٛم٣مؽمٌتٜمؿ َمع ايمدفمقة واصم٥ٌم فمعم ايمدافمل ىمذيمؽ

َل يًٚمح ِٕب ذر ايمٕمٖم٣مري رض اهلل فمٛمف زم٣ميمٌٗم٣مء َمٔمف دم َم٘م٥م، ٕن هم٣ميمٛمٌل 

ؿمٌٔمف ىم٣من ْح٣مؽمٝم٣م ٓ يٗمدر فمعم إطمٖم٣مء ايمدفمقة ضمتك يٟمَمر اهلل زم٣مْلٜمر ِب٣م زمؾ أَمره 

زم٣ميمرصمقع إلم ومٌٝمٙمتف نمٖم٣مر، وَمع ذيمؽ َم٣م رصمع رض اهلل فمٛمف ضمتك صمٜمر ِب٣م 

٥مَ  زمـ ف، همَٔمٚمرورد فمٚمرو زمـ فم٥ًٌم يمقؿمٛم وضب ضزم٣م ؾمديدا.. وىمذيمؽ ًَ ٌَ  فَم

، َٙمِٚملِّ ًُّ ُـّ  اَْل٣مِهٙمِٝم٥َّمِ  دم َوَأَٞم٣م ىمٛم٦ُم : وَم٣مَل  فمٛمف اهللَّ رض ايم  َواليَم٥ٍم، فَمعم ايمٛم٣َّمَس  َأنَّ  َأـُم

ُؿْ  قا َوَأَنَّ ًُ ٌُُدونَ  َوُهؿْ  رٍء، فَمعَم  يَمْٝم ِٚمْٔم٦ُم  إَْوشَم٣مَن، َئْم ًَ ٥مَ  زمَِرصُمؾٍ  هَم ػِمُ  زمِٚم٘مَّ  خُيْ

٣ٌَمرًا،  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعّم  اهللَّ رؽمقُل  هَم١مَِذا فَمَٙمْٝمِف، هَمَٗمِدَْم٦ُم  َراضِمَٙمتل، فَمعم هَمَٗمَٔمْدُت  َأطْم

َتْخِٖمٝم٣مً  وؽَمٙمَّؿ ًْ ٥م، فَمَٙمٝمفِ  َدطمْٙم٦ُم  ضَمتَّك هَمَتَٙمْمَّْٖم٦ُم  وَمْقَُمُف، فمٙمٝمفِ  صُمَراءُ  َُم : يَمفُ  هَمُٗمْٙم٦ُم  زمَِٚم٘مَّ

؟ وَم٣م: ومٙم٦ُم "َٞمٌل َأٞم٣م ":وَم٣مَل  َأَٞم٦َم؟ ََم٣م ءٍ  وزمَِٟميِّ : وُمْٙم٦ُم "اهللَّ َأْرؽَمٙمِٛمل":وَم٣مَل  ٞمٌلٌّ  َرْ

َد  َوَأنْ  إَْوشم٣من، وىمِن  إَْرضم٣مِم، زمِِِمَٙم٥مِ  َأْرؽَمٙمٛمل":وَم٣مَل  َأْرؽمَٙمَؽ؟  اهللَّ  ُيَقضمَّ

كُ  ء زمِفِ  ُٓيمْمَ ـْ : وُمْٙم٦ُم "َرْ ٌٌْد  ضُمر":وَم٣مَل  َهذا؟ فَمعم ََمَٔمَؽ  هَمٚم  َأزمق يْقََمئِذٍ  وَمٔمفُ "َوفَم

ـْ  إِٞمََّؽ " وَم٣مَل  تٌَُّٔمَؽ،َمُ  إِِّنِّ : وُمْٙم٦ُم . فمٛمٜمام اهللَّ رض وزمالٌل  زم٘مرٍ   ذيمَؽ  سَمًتْمِٝمعَ  يَم

ـِ  ايمٛم٣َّمِس؟ وضم٣مَل  ضَم٣ملم سَمرى َأٓ. َهذا َيْقََمَؽ   ؽمٚمْٔم٦َم  هَم١مِذا َأْهٙمَِؽ  إلِم اْرصمعْ  َويَم٘مِ
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٦ٌُْم  وَم٣مَل  "هَمْٟمسمِٛمل ـَمَٜمْرُت  وَمْد  ِِب   فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعّم  اهللَّ َرؽُمقل َووَمِدمَ  َأْهقم، إلِم هَمذه

ُ  هَمَجَٔمْٙم٦ُم .َأْهقم دم وىمٛم٦ُم  .اظمَديٛم٥َمَ  وؽَمٙمَّؿ، ػمَّ ٣ٌَمَر، َأخَتَ  وَمِدمَ  ضمكمَ  ايمٛم٣َّمَس  َوَأؽْمَٟمُل  إطَْم

ـْ  َٞمٖمرٌ  وَمِدمَ  ضَمتَّك اظمَِديٛم٥َمَ  صُمُؾ  َهَذا هَمَٔمَؾ  ََم٣م: همٗمٙم٦ُم  اظمديٛم٥َم، َأْهقم َِم  ومِدم ايمَِّذي ايمرَّ

 ذيمَِؽ، َيًْتَْمٝمُِٔمقا هَمَٙمؿْ  ُف،وَمْتٙمَ  وَمْقَُمف َأَرادَ  َووَمْد  ِهاعٌ  إيِمٝمفِ  ايمٛم٣َّمُس : همٗم٣ميمقا اظمديٛم٥َم؟

 َأٞم٦َم  َٞمٔمؿ":وَم٣مَل  َأسَمٔمِرهُمٛمل؟ اهللَّ رؽمقَل  َي٣م: همٗمٙم٦ُم  فمٙمٝمِف، هَمَدطَمٙم٦ُم  اظمديٛم٥َمَ  هَمَٗمِدَم٦ُم 

 َوَأصْمَٜمُٙمُف، اهللَّ فَمٙمَّٚمَؽ  فمامَّ  َأطْمػمِّن اهللَّ َرؽُمقل َي٣م: همٗمٙم٦ُم : وَم٣مَل "زمٚم٘م٥مَ  يَمٗمٝمتٛمَل ايمَّذي

ـِ  َأطمػِمِّْن  اَلِة؟ فَم ٌِح، َصاَلةَ  َصؾِّ ":وَم٣مَل  ايمِمَّ ـِ  اوْمٌُمْ  شُمؿَّ  ايمِمُّ الةِ  فَم  ضَمتَّك ايمِمَّ

ْٚمُس  سَمرسمَٖمعِ  ٣َم ُرَْمٍح، وِمٝمَد  ايمُمَّ  َوضِمٝمٛمئِذٍ  ؾَمْٝمَْم٣مٍن، وَمْرَِّن  زَمكْمَ  سَمْمُٙمعُ  ضِمكمَ  سَمْْمُٙمعُ  هَم١مَِنَّ

ُجُد  ًْ ٣م َي ٣مُر، ََلَ اَلةَ  هَم١مِنَّ  َصؾ، شُمؿَّ  ايم٘مٖمَّ  ايمٓمِّؾُّ  ؾَّ يًتٗمِ  ضَمتَّك. حَمُّْمقرةٌ  ََمُْمُٜمقَدةٌ  ايمِمَّ

َمِح، ـِ  اوْمٌُم  شُمؿَّ  زم٣ميمرُّ الِة، فَم ، ايمَٖملء َأومٌَؾ  هم١مِذا صَمَٜمٛمَُّؿ، سُمًَجرُ  ضمٝمٛمئذٍ  هم١مِٞمف ايمِمَّ  همَِمؾِّ

الةَ  هم١مِنَّ  َ  ضَمتَّك حَمُّمقَرةٌ  ََمُمٜمقدةٌ  ايمِمَّ ـِ  اوْمٌُم  شُمؿَّ  ايمٔمٌَم  سُمَِمقمِّ  ضَمتَّك ايمِمالةِ  فَم

ُجُد  وضمٝمٛمئذٍ  ْم٣مٍن،ؾمٝم وَمرِّنْ  زَمكْمَ  سُمٕمُرُب  هم١مَِن٣م ايمُمٚمُس، سَمْٕمُرَب  ًْ ٣م َي ٣مرُ  ََلَ  ."ايمُ٘مٖمَّ

ُب  رصُمؾ َمٛمُْ٘مؿْ  ََم٣م":هَمَٗم٣مَل  فَمٛمُْف؟ ضمدشمٛمل هم٣ميمقوقءُ  اهللَّ، َٞمٌِلَّ  َي٣م: همٗمٙم٦ُم : وَم٣مَل   ُيَٗمرِّ

ْت  إَِّٓ  هَمَٝمٛمَْتثُِر، ويًتٛمُِْمُؼ  هَمَٝمَتَٚمّْمٚمُض  َوُوقَءُه،  وهمٝمفِ  وصمٜمفِ  طمْم٣مَي٣م طَمرَّ

َؾ  إِذا شمؿ. وطمٝم٣مؾِمٝمِٚمفِ  ًَ ْت  إَِّٓ  اهللَّ  َأََمَرهُ  ىمام وصمَٜمفُ  نَم ـْ  وصمِٜمفِ  طَمَْم٣مَي٣م طَمرَّ  َأؿمراِف  َِم

ؾ شُمؿَّ . اظم٣مءِ  ََمعَ  حْلَٝمتِفِ  ًِ ْت  إَِّٓ  اظمِرهَمَٗمكمِ  إلِم يديفِ  يٕم ـْ  َيَدْيفِ  طَمَْم٣مَي٣م طَمرَّ  ََمعَ  َأٞم٣مَِمٙمِفِ  َِم

ْت  إَِّٓ  َرْأؽَمُف، َيْٚمًُح  شُمؿَّ  اظم٣مِء،  شُمؿَّ  اظم٣مِء، ََمعَ  هِ ؾَمْٔمر َأؿمراِف  َمـ َرْأؽِمفِ  طَمَْم٣مَي٣م طَمرَّ

ؾ ًِ ، إلِم وَمَدََمٝمفِ  َيْٕم ٌَكْمِ ـْ  ِرصْمَٙمٝمف طَمَْم٣مَي٣م طَمرت إَّٓ  ايمَ٘مْٔم  ُهقَ  هم١مِن اظم٣مِء، ََمع َأَٞم٣مَِمٙمِفِ  َِم
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، وم٣ممَ  غَ  َأهؾ، يَمفُ  ُهقَ  زم٣ميمَّذي َوجمََّدهُ  فمٙمٝمفِ  وَأشْمٛمَك سَمَٔم٣ملَم، اهللَّ همحِٚمدِ  همِمعمَّ  هللَّ  ومٙمٌف َوهَمرَّ

ـْ  َف اٞمٌَمَ  إِٓ. سَمَٔم٣ملَم  فُ  َويَمَدسْمفُ  يقمَ  ىَمَٜمْٝمئَتِفِ  طمْمٝمَئتِفِ  َِم   (.1)"ُأَمُّ

َٓ دم نم٣مر شمقر وم٣مل يمِم٣مضمٌف ايمِمـديؼ رض اهلل فمٛمـف وظم٣م ىم٣من ـَزنْ  )  إِنَّ  حَتْ

(2) ََمَٔمٛم٣َم( اهللََّ

ويم٘مـ أِب ذر ايمٕمٖم٣مري وفمٚمرو زمـ فم٥ًٌم َم٣م وم٣مل َلام إن اهلل َمٔمٛمـ٣م زمـؾ أَمرمهـ٣م 

أن اهلل ىمـ٣من َمـع رؽمـقل اهلل دم ذيمـؽ ايمقومـ٦م ىمـذيمؽزم٣ميمرصمقع إلم ومقَمٜمام َمع 

وايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ ىم٣مٞمقا هؿ زمدورهؿ ئمرهمقن اظمٛم٣مؽمـ٥ٌم وٞمقفمٝمـ٥م ايمٔمٚمـؾ 

ايمذي يٛم٣مؽمٌٜم٣م فمعم ذيمؽ

ٌَْٔم٧ُم ايمٛمٌَِّلِّ  ٣ٌَّمٍس َرِضَ اهللَُّ فَمٛمُْٜماَم وَم٣مَل ظَم٣َّم زَمَٙمَغ َأزَم٣م َذرٍّ ََم ـِ فَم ـْ ازْم وَمـ٣مَل همَٔم

طَِمٝمِف  ُف َٞمٌِلٌّ ِٕ صُمِؾ ايمَِّذي َيْزفُمُؿ َأٞمَّ اْرىَم٤ْم إلَِم َهَذا ايْمَقاِدي هَم٣مفْمَٙمْؿ رِم فِمْٙمَؿ َهَذا ايمرَّ

َُخ ضَمتَّـك وَمِدََمـُف  ْٕ ـْ وَمْقيمِِف شُمؿَّ اْئتِٛمِـل هَمـ٣مْٞمَْمَٙمَؼ ا اَمِء َواؽْمَٚمْع َِم ًَّ ـْ ايم ػَمُ َِم َيْٟمسمِٝمِف اخْلَ

ـْ وَمْقيمِِف شُمؿَّ َرصَمَع إلَِم َأِِب  طَْمـاَلِق َوؽَمِٚمَع َِم ْٕ  َذرٍّ  هَمَٗم٣مَل يَمُف َرَأْيُتُف َيـْٟمَُمُر زمَِٚمَ٘مـ٣مِرِم ا

َد َوَْحََؾ ؾَمـٛم٥ًَّم يَمـُف همِٝمَٜمـ٣م  ٣َّم َأَرْدُت هَمَتَزوَّ ْٔمِر هَمَٗم٣مَل ََم٣م ؾَمَٖمْٝمَتٛمِل ِِّم َوىَماَلًَم٣م ََم٣م ُهَق زم٣ِميمُمِّ

ِجَد هَمـ٣ميْمَتَٚمَس ايمٛمٌَِّـلَّ  ًْ ٥َم  هَمَٟمسَمك اظْمَ َٓ َئْمِرهُمـُف َوىَمـِرَه َأْن وَ ََم٣مٌء ضَمتَّك وَمِدَم ََم٘مَّ

ـُف نَمِريـ٤ٌم  ْٝمِؾ هَم٣مْوَْمَجَع هَمَرآُه فَمقِمٌّ  هَمَٔمَرَف َأٞمَّ َٟمَل فَمٛمُْف ضَمتَّك َأْدَرىَمُف زَمْٔمُض ايمٙمَّ ًْ َي

ٌََح شُمؿَّ اضْمَتَٚمَؾ  ٍء ضَمتَّك َأْص ـْ َرْ ٌَُف فَم َٟمْل َواضِمٌد َِمٛمُْٜماَم َص٣مضِم ًْ هَمَٙمامَّ َرآُه سَمٌَِٔمُف هَمَٙمْؿ َي
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َٓ َيـَراُه ايمٛمٌَِّـلُّ  وِمْرزَمَتفُ  ِجِد َوـَمؾَّ َذيمَِؽ ايْمَٝمْقَم َو ًْ ـك َوَزاَدُه إلَِم اظْمَ ًَ ضَمتَّـك َأَْم

صُمـِؾ َأْن َئْمَٙمـَؿ ََمٛمِْزيَمـُف هَمَٟموَم٣مََمـُف  هَمَٔم٣مَد إلَِم ََمّْمَجِٔمِف هَمَٚمرَّ زمِِف فَمقِمٌّ  هَمَٗم٣مَل َأََم٣م َٞم٣مَل يمِٙمرَّ

َٟمُل َواضِمٌد َمِ  ًْ َٓ َي ٍء ضَمتَّـك إَِذا ىَمـ٣مَن َيـْقُم هَمَذَه٤َم زمِِف ََمَٔمُف  ـْ َرْ ٌَُف فَمـ ٛمُْٜماَم َصـ٣مضِم

شُمٛمِل ََمـ٣م ايمَّـِذي  ـدِّ َٓ حُتَ ايمث٣َّميم٧ِِم هَمَٔم٣مَد فَمقِمٌّ فَمعَم َِمْثِؾ َذيمَِؽ هَمَٟموَمـ٣مَم ََمَٔمـُف شُمـؿَّ وَمـ٣مَل َأ

ؾِمَدِّنِّ هَمَٔمْٙم٦ُم هَمَٖمَٔمَؾ همَ  ُه وَم٣مَل َأوْمَدََمَؽ؟ وَم٣مَل: إِْن َأفْمَْمْٝمَتٛمِل فَمْٜمًدا َوَِمٝمَث٣موًم٣م يَمؼُمْ َٟمطْمػَمَ

ُف ضَمؼٌّ َوُهَق َرؽُمقُل اهللَِّ ٌَْٔمٛمِل هَمـ١مِِّنِّ إِْن َرَأْيـ٦ُم ؾَمـْٝمًئ٣م هَم١مِٞمَّ ٌَْح٦َم هَمـ٣مسْم هَم١مَِذا َأْص

ٌَْٔمٛمِل ضَمتَّـك سَمـْدطُمَؾ  َأطَم٣مُف فَمَٙمْٝمَؽ وُمْٚم٦ُم ىَمَٟمِّنِّ ُأِريـُؼ اظْمَـ٣مَء هَمـ١مِْن ََمَّمـْٝم٦ُم هَمـ٣مسْم

ـِٚمَع ضَمتَّك َدطَمَؾ فَمعَم ايمٛمٌَِّلِّ  ََمْدطَمقِم هَمَٖمَٔمَؾ هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ َيْٗمُٖمقهُ  ًَ َوَدطَمـَؾ ََمَٔمـُف هَم

ـْ وَمْقيمِِف َوَأؽْمَٙمَؿ ََمَ٘م٣مَٞمُف هَمَٗم٣مَل يَمُف ايمٛمٌَِّلُّ  ُهْؿ ضَمتَّك َِم اْرصِمْع إلَِم وَمْقَِمَؽ هَمَٟمطْمػِمْ

٣م زَمكْمَ ـَمْٜمرَ "َيْٟمسمَِٝمَؽ َأَْمِري  ّـَ ِِبَ طَم َْسُ َٕ اَٞمْٝمِٜمْؿ هَمَخَرَج ، وَم٣مَل: َوايمَِّذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدِه 

ـًدا  َّٓ اهللَُّ َوَأنَّ حُمَٚمَّ َٓ إيَِمـَف إِ ِجَد هَمٛم٣َمَدى زمِـَٟمفْمعَم َصـْقسمِِف َأؾْمـَٜمُد َأْن  ًْ ضَمتَّك َأسَمك اظْمَ

ٌَّـ٣مُس  هَمَٟمىَمـ٤مَّ  زُمقُه ضَمتَّك َأْوـَجُٔمقُه، َوَأسَمـك ايْمَٔم َرؽُمقُل اهللَِّ، شُمؿَّ وَم٣مَم ايْمَٗمْقُم هَمَيَ

ْٟمِم،  فَمَٙمْٝمِف وَم٣مَل: َوْيَٙم٘مُ  ٣مِرىُمْؿ إلَِم ايمُمَّ ـْ نِمَٖم٣مٍر َوَأنَّ ؿَمِريَؼ جِتَ ُف َِم ُتْؿ سَمْٔمَٙمُٚمقَن َأٞمَّ ًْ ْؿ َأيَم

ٌَّـ٣مُس  ـزُمقُه َوشَمـ٣مُروا إيَِمْٝمـِف هَمَٟمىَمـ٤مَّ ايْمَٔم ـْ ايْمَٕمِد ظمِِْثٙمَِٜم٣م هَمَيَ هَمَٟمْٞمَٗمَذُه َِمٛمُْٜمْؿ شُمؿَّ فَم٣مَد َِم

(.1فَمَٙمْٝمِف)

ايم٘مٝمٖمٝم٥م َمع أن فمقم رض اهلل فمٛمف ىم٣من ِبذه ه٘مذا ضمتك أدطمٙمف فمعم ايمٛمٌل
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ئمٙمؿ فمٙمؿ ايمٝمٗمكم أن ٞمٌمة اهلل َمٔمف وأٞمـف فمـعم احلـؼ ورنمـؿ ذيمـؽ هم١مٞمـف َل َيٚمـؾ 

احل٘مٚم٥م دم أطمذ احلذر، ٕٞمف ىم٣من ئمٙمؿ اظمٛم٣مؽم٥ٌم وَم٣م سمٗمتّمٝمف َمٛمف.... َمـ هذا فمٙمـؿ 

ٓ يٛمٌٕمل يمٙمدافمل إمه٣مل احل٘مٚم٥م وايمًغم َمع ايمٔم٣مؿمٖم٥م َمـ نمغم هدى وزمِمغمة زمداهمع 

 احلؼ وأن اهلل َمٔمف زم٣ميمتٟميٝمد ايمٕمٝمٌل.  أٞمف فمعم

زمؾ ٓ زمد يمف َمـ ايمقفمل واإلدراك إلم صم٣مٞم٤م ايمٔم٣مؿمٖم٥م وايمثٗم٥م زمـ٣مهلل وايمٝمٗمـكم فمـعم     

ٞمٌمة اهلل سمٔم٣ملم

همًغم ايمدافمل زم٣ميمٔم٣مؿمٖم٥م وضمده٣م سم٤ًٌم يمف ايميـر ايم٘مٌـغم، همٗمـد حتٚمٙمـف فمـعم 

٣مع إَم٥م ىمٙمٜم٣م دم ايمٗمدوم فمعم ومقل أو فمٚمؾ ٓ يرو٣مه اهلل سمٔم٣ملم وي٘مقن ؽم٣ٌٌم دم إيٗم

َمُم٣مىمؾ ٓ ؿم٣موم٥م َل٣م فمعم حتٚمٙمٜم٣م.. وىمثغم َمـ ايمٛمـ٣مس ايمٝمـقم يٗمٔمـقن دم َمثـؾ هـذه 

إطمْم٣مء زم٤ًٌم صمٜمٙمٜمؿ يمٙمٛمٓم٣مم ايمرزم٣مِّن ايمٕمٝمٌل شمؿ يٛمتٓمرون ٞمٌمة اهلل

ظم٣مذا ٓ يٛمٌمٞم٣م اهلل وٞمحـ فمعم احلؼ، وَمثـ٣مل يمـذيمؽ َمـ٣م وومـع دم 

امء ومتٙمقا ىمٙمٜمؿ، وؽمجـ ىمثـغم َمــ إزمريـ٣مء ضم٣مدشم٥م احلرم اظم٘مل اظم٠مظم٥م، َمٛمٜمؿ ايمٔمٙم

ايمذيـ ٓ فمالوم٥م َلؿ ِبذا احل٣مدث اظمـ٠مَل، وَمٛمـع ايم٘مـالم دم اظمًـ٣مصمد دم ىمثـغم َمــ 

زمٙمدان اإلؽمالم زمٔمدَم٣م ىم٣من ايمديـ يـزداد دم إَمـ٥م ويٓمٜمـر أشمـره فمـعم ايمُمـ٣ٌمب دم 

يم٣ٌمؽمٜمؿ ووصمقهٜمؿ ودم ايمٛم٣ًمء دم يم٣ٌمؽمٜمؿ وزمـدأت صـٖم٥م احلٝمـ٣مء سمتقيمـد همـٝمٜمـ، 

احلامس وايمٔم٣مؿمٖم٥م زمدون وفمل وٓ إدراك سمٕمغمت إضمقالويم٘مـ زم٤ًٌم 

همٔمٙمٝمٛم٣م أن ٞمٔمٙمؿ فمٙمؿ ايمٝمٗمكم أٞمف ٓ زمد َمـ إؽمٙمقب احلؼ واظمٛم٣مؽم٥ٌم ايمِمحٝمح٥م 

اْدُع إلَِمى ؽَمـٌِٝمِؾ َرزمِّـَؽ يمٗمقل احلؼ وايمٔمٚمؾ زمف، وإدراك ىمؾ هذا يًٚمك زم٣محل٘مٚمـ٥م
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ٛم٥َِم َوصَم٣مِدَلُْ  ًَ ْ٘مَٚم٥ِم َواظمَْْقفِمَٓم٥ِم احْلَ ـُ إِنَّ َرزمَّـَؽ ُهـَق َأفْمَٙمـُؿ زمَِٚمــ زم٣ِمحْلِ ًَ ؿ زم٣ِميمَّتِل ِهَل َأضْم

ـَ  ( .1)َوؾَّ فَمـ ؽَمٌِٝمٙمِِف َوُهَق َأفْمَٙمُؿ زم٣ِمظمُْْٜمَتِدي

 همرزمام اخلْمٟم ي٘مقن دم إؽمٙمقب ورزمام ي٘مقن دم اظمٛم٣مؽم٥ٌم. 

وهذه احل٘مٚم٥م ٓ ٞمتحِمؾ فمٙمٝمٜم٣م إٓ دم هذا اخلروج دم هذا ايمًٌٝمؾ اظم٣ٌمرك     

فمعم سمرسمٝمٌف ايمِمحٝمح. إذ زمدوٞمف ٓ ٞمٔمٙمؿ ىمٝمػ ٞمدفمقا أزمدا. و جي٤م أن  ايمدومٝمؼ

صٙمقات اهلل فمٙمٝمٜمؿ أْجٔمكم ايمتل ٞمتدزمر دم سم٣مريخ دفمقات ىمؾ إٞمٌٝم٣مء

زمٝمٛمٜم٣م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ. وايمتل ٓ يٚم٘مـ همٜمؿ ايمٗمرآن زمدوَن٣م أزمدا

ايمتل  ىمام جي٤م أن ٞمّمع زمكم أفمٝمٛمٛم٣م دائام ؽمغمة ايمِمح٣مزم٥م روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ

 هل زمٚمث٣مزم٥م احل٣مؾمٝم٥م فمعم ايمًغمة ايمٛمٌقي٥م. 

ىمام جي٤م اؽمتخدام ايمٔمٗمؾ ايمًٙمٝمؿ، همٌدوٞمف يّمؾ اإلٞم٣ًمن دم همٜمؿ هذه اظمِم٣مدر     

ايمثالث. ويزيغ فمـ ؽمقاء ايمًٌٝمؾ.. وايمٔمٗمؾ ايمًٙمٝمؿ ٓ يدرك إٓ زم٣محلِمقل فمعم 

صٖم٣مت اإليامن ىم٣ميمتٗمقى وايمتقىمؾ وايمزهد وايمٗمٛم٣مفم٥م وايمِمػم وايمُم٘مر وايمِمدق 

 َم٣مٞم٥م وايمٔمدل وطمقف اهلل واإلٞم٣مزم٥م إيمٝمف وضمٌف وضم٤م رؽمقيمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ. وإ

همِم٣مضم٤م هذه اخلِم٣مل هق ص٣مضم٤م ايمٔمٗمؾ ايمًٙمٝمؿ وهق ايمذي يقهمٗمف اهلل سمٔم٣ملم      

 يمٖمٜمؿ ايمٗمرآن وايمًٛم٥م وؽمغمة ايمِمح٣مزم٥م همٜمام ؽمٙمٝمام. 

 وإٓ همرزمام يٛمتٗمؾ زمف ايمٔمٗمؾ َمـ اْلٜمؾ ايمًٌٝمط إلم اْلٜمؾ اظمرىم٤م )همٝمّمؾ     

ويّمؾ( وهذا أىمػم َمِمدر ايمٖم٣ًمد دم ايمٔم٣مَل ٞمٔمقذ زم٣مهلل سمٔم٣ملم َمٛمف
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 طريمة

 احلِمقل فمعم ضُمًـ اخلٙمؼ

رمحه اهلل 
ٞم٘مرم ىمؾ َمًٙمؿ 

ٙمؿ وٞم٠مدي ضمٗمقومف وٓ ٞمًٟمل وٞمتقاوع يم٘مؾ َمًَمـ ضمٝم٧م أٞمف َمـ أَم٥م ايمٛمٌل

ـَ  ٌَْد اهللَِّ زْم ُه َأنَّ  فَم ـِ ؾِمَٜم٣مٍب َأنَّ ؽَم٣مظم٣ًِم َأطْمػَمَ ـْ  ازْم ضمٗمقومٛم٣م إٓ َمـ اهلل، ودم احلدي٧م: فَم

ُه َأنَّ َرؽُمقَل اهللَِّ َٓ َيْٓمٙمُِٚمُف فُمَٚمَر َرِضَ اهللَُّ فَمٛمُْٜماَم َأطْمػَمَ ٙمِِؿ  ًْ ٙمُِؿ َأطُمق اظمُْ ًْ اظمُْ

َٓ يُ  ٙمٍِؿ َو ًْ ـْ َُم َج فَم ـْ هَمرَّ ـْ ىَم٣مَن دِم ضَم٣مصَم٥ِم َأطِمٝمِف ىَم٣مَن اهللَُّ دِم ضَم٣مصَمتِِف َوََم ٙمُِٚمُف َوََم ًْ

ُه اهللَُّ َيْقَم  ٙماًِم ؽَمؼَمَ ًْ ـْ ؽَمؼَمَ َُم ـْ ىُمُرزَم٣مِت َيْقِم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َوََم َج اهللَُّ فَمٛمُْف ىُمْرزَم٥ًم َِم ىُمْرزَم٥ًم هَمرَّ

1ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم 

 َٓ ـٙمِِؿ،  ًْ ـٙمُِؿ َأطُمـق اظمُْ ًْ اظمُْ

ٙمِِؿ ضَمَراٌم : فِمْرُوُف َوََم٣ميُمـُف َوَدَُمـُف،  ًْ ٙمِِؿ فَمعَم اظمُْ ًْ ُذيُمُف، ىُمؾُّ اظمُْ َٓ خَيْ َٓ َيْ٘مِذزُمُف َو خَيُقُٞمُف َو

٤ِم اَْمِرئٍ  ًْ ـٙمِؿَ  ايمتَّْٗمَقى َه٣مُهٛم٣َم، زمَِح ًْ ِٗمَر َأطَم٣مُه اظمُْ ِّ َأْن ََيْ ـَ ايمممَّ َِم

 ،٣مؽَمـُدوا َٓ حَتَ
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َٓ سَمَدازَمُروا، وَ  ٣ٌَمنَمُّمقا، َو َٓ سَم َٓ سَمٛم٣َمصَمُُمقا، َو َٓ َيٌِـْع زَمْٔمُّمـُ٘مْؿ فَمـعَم زَمْٝمـِع زَمْٔمـٍض، َو

َٓ َيْ٘مِذزُمـُف،  َٓ خَيُْذيُمـُف، َو َٓ َيْٓمٙمُِٚمُف، َو ٙمِِؿ،  ًْ ٙمُِؿ َأطُمق اظمُْ ًْ ٣ٌَمَد اهللَِّ إطِْمَقاًٞم٣م، اظمُْ َوىُمقُٞمقا فِم

ِٗمُرُه، ايمتَّْٗمَقى َه٣مُهٛم٣َم  َٓ ََيْ اٍت  -َو ٤ِم  -َوُيُِمغُم إلَِم َصْدِرِه شَماَلَث ََمرَّ ًْ ـَ  زمَِح اَْمِرٍئ َِمـ

ٙمِِؿ ضَمَراٌم: َدَُمـُف َوََم٣ميُمـُف َوفِمْرُوـفُ  ًْ ٙمِِؿ فَمعَم اظمُْ ًْ ٙمَِؿ، ىُمؾُّ اظمُْ ًْ ِٗمَر َأطَم٣مُه اظمُْ ِّ َأْن ََيْ ايمممَّ

(1.)

همٛمجٔمـؾ ايمُمــقق دم ومٙمـقب اظمًــٙمٚمكم إلىمـرام اظمًــٙمؿ زمْمريٗمـ٥م ايمؼمنمٝمــ٤م 

الق ايمٛمٌل وايمِمح٣مزم٥م ايم٘مرام وإطم٣ٌمرهؿ زمٗمٝمٚم٥م اظمًٙمؿ، وٞمًٚمٔمٜمؿ َمـ ومِمص أطم

رض اهلل فمٛمٜمؿ، وحمٌتٜمؿ وإيث٣مرهؿ يمٌٔمّمٜمؿ ايمٌٔمض، همٛمتدرب فمعم ذيمؽ زمٟمٞمٖمًٛم٣م 

وٞمدفمق اهلل فمز وصمؾ أن يقهمٗمٛم٣م يمٙمتخٙمؼ زمٟمطمالق ايمٛمٌل صقم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

اذا زمحثٛم٣م فمـ احلًٛم٥م )رْحف اهلل(   

ٙمؼ ...واذا ٞمٓمرٞم٣م ارم ايمٔمٝم٤م دم صمٜمقدٞم٣م دم ؽمٝمئ٣مت نمغمٞم٣م َيِمؾ يمٛم٣م ضمًـ اخل

 َيِمؾ يمٛم٣م آطمالص

  

ُل [  ايمْمَِّريُؼ ]  َوَّ ْٕ  فَمعَم  َُمْمَّٙمِعٍ  ، ايمٛمَّْٖمسِ  زمُِٔمُٝمقِب  زَمِِمغمٍ  ؾَمْٝمٍخ  َيَديْ  زَمكْمَ  جَيْٙمَِس  َأنْ :  ا

همَ  طَمَٖم٣مَي٣م ْٔ ٌَعُ  ٣مِت ا هُمفُ  ، ُأؽْمَت٣مِذهِ  ََمعَ  ايمتِّْٙمِٚمٝمذِ  ؾَمْٟمنُ  َوَهَذا ، جُم٣َمَهَدسمِفِ  دِم  إؾَِم٣مَرسَمفُ  َوَيْت  هَمُٝمَٔمرِّ

فِ  فُمُٝمقَب  ُأؽْمَت٣مُذهُ  ًِ هُمفُ  ، َٞمْٖم  .  فِماَلصِمفِ  ؿَمِريَؼ  َوُئَمرِّ

ٛم٣ًم زَمِِمغًما َصُدووًم٣م َصِديًٗم٣م َيْْمُٙم٤َم  َأنْ : ايمث٣َّمِِّن [  ايمْمَِّريُؼ ]    َأضْمَقايَمفُ  ُياَلضِمظُ  َُمَتَديِّ
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ـْ  ىَمِرهَ  هَماَم  َوَأهْمَٔم٣ميَمُف،  َيْٖمَٔمُؾ  ىَم٣منَ  هَمَٜمَ٘مَذا فَمَٙمْٝمِف، ُيٛمٌَُِّٜمفُ  َوفُمُٝمقزمِفِ  َوَأهْمَٔم٣ميمِفِ  َأطْماَلوِمفِ  َِم

ىََم٣مزمِرُ  ْٕ ـْ  ا ٥مِ  َِم ـِ  َأئِٚمَّ ي  َأْهَدى اَْمَرأً  اهللَُّ َرضِمؿَ  ":  َيُٗمقُل  فَمٛمْفُ  اهللَُّ َرِضَ  فمٚمر ىَم٣منَ  ، ايمدِّ

 . " فُمُٝمقِِب  رَمَّ إِ 

َتِٖمٝمَد  َأنْ : ايمث٣َّميم٧ُِم  ايمْمَِّريُؼ  ًْ فِ  فُمُٝمقِب  ََمْٔمِرهَم٥مَ  َي ًِ ـْ  َٞمْٖم ٛم٥َمِ  َِم
ًِ  فَمكْمَ  هَم١مِنَّ  َأفْمَدائِِف، َأيْم

ْخطِ  ًُّ ٌِْدي ايم ٣مِوَي٣م، سُم ًَ ٣منِ  اْٞمتَِٖم٣معَ  َويَمَٔمؾَّ  اظمَْ ًَ ْٞم ـٍ  زمَِٔمُدوٍّ  اإْلِ  َأىْمَثرُ  فُمُٝمقزَمفُ  َيْذىُمرُ  َُمَُم٣مضِم

ـِ  ـٍ  زمَِِمِديٍؼ  َٖم٣مفِمفِ اْٞمتِ  َِم  . فُمُٝمقزَمفُ  فَمٛمْفُ  َوخُيِْٖمل ، َوَيْٚمَدضُمفُ  فَمَٙمْٝمفِ  ُيْثٛمِل َُمَداِه

ازمِعُ  ايمْمَِّريُؼ  ْٙمِؼ  زَمكْمَ  همِٝماَم  ََمْذَُمقًَم٣م َرآهُ  ََم٣م هَمُ٘مؾُّ  ايمٛم٣َّمَس، خُي٣َميمِطَ  َأنْ : ايمرَّ  هَمْٙمُٝمَْم٣ميم٤ِْم  اخْلَ

فُ  ًَ ٌَْٜم٣م زمِفِ  َٞمْٖم ًُ ـَ اظم٠ُْمْ  هَم١مِنَّ  إيَِمْٝمِف، َوَيٛمْ ، َِمْرآةُ  َِم ـِ ى اظم٠ُْْمَِم ـْ  هَمغَمَ هِ  فُمُٝمقِب  َِم  فُمُٝمقَب  نَمغْمِ

فِ  ًِ ٣ٌَمعَ  َأنَّ  َوَئْمَٙمؿُ  ، َٞمْٖم ٣ٌَمعِ  دِم  َُمَتَٗم٣مِرزَم٥مٌ  ايمْمِّ َقى اسمِّ هُ  زمِفِ  َيتَِِّمُػ  هَماَم  ، اَْلَ  َيٛمَْٖمؽُّ  هَماَل  نَمغْمُ

ـْ  ُهقَ  ـْ  َأوْ  َأْصٙمِفِ  فَم ـْ  َأوْ  َِمٛمْفُ  َأفْمَٓمؿَ  فَم ءٍ  فَم ْد  ، َِمٛمْفُ  َرْ فُ  هَمْٙمَٝمَتَٖمٗمَّ ًَ ْرَه٣م َٞمْٖم ـْ  َوُيَْمٜمِّ  فَم

فُ  ََم٣م ىُمؾِّ  ـْ  َيُذَمُّ هِ  ََم َذا َوَٞم٣مِهٝمَؽ  ، نَمغْمِ ٣ًٌم ِِبَ ُٜمؿْ  ايمٛم٣َّمُس  سَمَركَ  هَمَٙمقْ  ، سَمْٟمِدي  َيْ٘مَرُهقَٞمفُ  ََم٣م ىُمٙمُّ

ـْ  ِهؿْ  َِم ؽْمَتْٕمٛمَْقا ، نَمغْمِ ـِ  َٓ ِب  فَم  ( .1) ِ اظم٠َُْمدِّ

 

ـْ  ـِ ؾِمَٜم٣مٍب  فَم ـْ  ازْم ـِ ََم٣ميمٍِؽ  فَم  َأنَّ َرؽُمقَل اهللَِّ  َأَٞمِس زْم

( ) َزافِملِّ  وَم٣مَل ْقِن اخْلُ ـِ اْْلَ ىَْمَثَؿ زْم ـْ طُمُٙمُٗمَؽ  َأىْمَثؿُ  َي٣م ِٕ ًُ انْمُز ََمَع نَمغْمِ وَمْقَِمَؽ ََيْ

اَي٣م َأْرزَمُع َِم٣مَئ٥ٍم َوطَمغْمُ  َأىْمَثؿُ  َي٣م َوسَمْ٘مُرْم فَمعَم ُرهَمَٗم٣مئَِؽ  َ هَمَٗم٣مِء َأْرزَمَٔم٥ٌم َوطَمغْمُ ايمنَّ طَمغْمُ ايمرُّ

                                                 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
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 َٓ ُٝمقِش َأْرزَمَٔم٥ُم آ ٥مٍ اْْلُ ـْ وِمٙمَّ ـْ ُيْٕمَٙم٤َم اشْمٛم٣َم فَممَمَ َأيْمًٖم٣م َِم (.1) ٍف َويَم

ٞمدفمق ايمٛم٣مس إلم ضمًـ اخلٙمؼ، وٞمذىمر هؿ زمٗمِمص ايمٛمٌل وايمِمح٣مزم٥م دم  

ضمًـ اخلٙمؼ

ٞمًٟمل اهلل ضمًـ اخلٙمؼ: همٗمد صم٣مءت إضم٣مدي٧م دم ؿمٙم٤م ايمٛمٌل َمـ رزمف أن  

يرزومف ضمًـ اخلٙمؼ َمع شمٛم٣مء اهلل فمٙمٝمف، َمٛمٜم٣م

                                                 

. 
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ـْ  احلديث األول إَِذا اؽْمَتْٖمَتَح  ()ىَم٣مَن ايمٛمٌَِّلُّ   َرِضَ اهللَُّ فَمٛمُْف، وَم٣مَل  صَم٣مزمِرٍ  فَم

اَلَة ىَمػمَّ  َٓ إِنَّ َصاَليِت ، شُمؿَّ وَم٣مَل  ايمِمَّ ٘مِل َوحَمَْٝم٣مَي َوَِّم٣َميِت هللَِِّ َربِّ ايْمَٔم٣مظمَكَِم،  ًُ  َوُٞم

فَْماَمِل  ْٕ ـِ ا ًَ ضَْم ِٕ ُٜمؿَّ اْهِدَٞم٣م  ٙمِِٚمكَم، ايمٙمَّ ًْ ُل اظمُْ يَؽ يَمُف، َوزمَِذيمَِؽ ُأَِمْرُت َوَأَٞم٣م َأوَّ َذِ

َّٓ َأْٞم٦َم، َووِمٛمِل ؽَمٝمِّ  ٛمَِٜم٣م إِ ًَ ضَْم ِٕ َٓ ََيِْدي  طَْماَلِق،  ْٕ ـِ ا ًَ فَْماَمِل، َوؽَمٝمَِّئ َوَأضْم ْٕ َئ ا

َّٓ َأْٞم٦َم  َٓ َيِٗمل ؽَمٝمَِّئَٜم٣م إِ طَْماَلِق،  ْٕ ا

ـِ َأِِب ؿَم٣ميم٤ٍِم َرِضَ اهللَُّ فَمٛمْ  احلديث الثاين: ـْ فَمقِمِّ زْم ُف ، َأنَّ َرؽُمقَل اهللَِّ فَم

()  ُِف ٓ ََيِْدي  ": ىَم٣مَن َيُٗمقُل دِم ُدفَم٣مئِف ـِ إطَْمالِق، هَم١مِٞمَّ ًَ ُٜمؿَّ اْهِدِِّن ٕضَْم ايمٙمَّ

ُف فَمٛمِّل ؽَمٝمَِّئَٜم٣م إِٓ َأْٞم٦َم  ْف فَمٛمِّل ؽَمٝمَِّئَٜم٣م ٓ َيٌْمِ ٛمَِٜم٣م إِٓ َأْٞم٦َم، َواْسِ ًَ  .(2) "ٕضَْم
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 اإلىمرام ومِمص دم

 محمد 

   

   

   

 

ـْ  (2 ـِ  َُمقؽَمك فَم ـْ  َأَٞمسٍ  زْم  َوؽَمـٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمـفِ  اهللَُّ َصـعمَّ  اهللَِّ َرؽُمـقُل  ؽُمئَِؾ  ََم٣م وَم٣مَل  َأزمِٝمفِ  فَم

ؽْماَلمِ  فَمعَم  َّٓ  ؾَمْٝمًئ٣م اإْلِ ٌََٙمـكْمِ  زَمكْمَ  نَمٛمَاًم  هَمَٟمفْمَْم٣مهُ  َرصُمٌؾ  هَمَج٣مَءهُ  وَم٣مَل  َأفْمَْم٣مهُ  إِ  إلَِم  هَمَرصَمـعَ  صَم

ًدا هَم١مِنَّ  َأؽْمٙمُِٚمقا وَمْقمِ  َي٣م هَمَٗم٣مَل  وَمْقَِمفِ   ايْمَٖم٣موَم٥مَ  خَيَُْمك َٓ  فَمَْم٣مءً  ُئْمْمِل حُمَٚمَّ

 


ـَ ايمٛمـ٣مس، وأصْمـَقد وفمـ أٞمس رض اهلل فمٛمـف ومـ٣مل: ىمـ٣من ايمٛمٌـل  ـ ًَ أضْم

ايمٛم٣مس، وأؾْمَجَع ايمٛم٣مس

 أنَّ أَْمـَرأًة صَمـ٣مَءْت إلَِم رؽمـقل اهلل َدٍة زمِـػُمْ

قصَم  ًُ قىَمَٜم٣م، هَمَٟمطَمَذَه٣م ايمٛمٌَّلُّ ََمٛمْ ًُ ْجُتٜم٣م زمَِٝمَديَّ ٕىَْم ًَ حُمَْت٣مصمـ٣ًم إيَِمْٝمَٜمـ٣م، ٥ٍم، هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َٞم

ـٛمََٜم٣م ! هَمَٗمـ٣مَل:  ًَ ـٛمِٝمَٜم٣م ََمـ٣م أضْم ًُ ٣َم إَزاُرُه، هَمَٗم٣مَل هُمـالٌن: اىْم   "َٞمَٔمـْؿ   "هَمَخَرَج إيَِمْٝمٛم٣َم َوإَنَّ
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ـ٣م إيَِمْٝمـِف : هَمَٗمـ٣مَل يَمـُف اظمَْجٙمُِس، شُمؿَّ َرصَمَع هَمْمَ هَمَجَٙمَس ايمٛمٌَّلُّ  قاَه٣م، شُمؿَّ أْرؽَمَؾ ِِبَ

َٜم٣م ايمٛمٌَّلُّ  ًَ ٛم٦َْم ! يَمٌِ ًَ ُف ٓ َيـُردُّ ايْمَٗمقُم: ََم٣م أضْم حُمَت٣مصَم٣ًم إيَِمْٝمَٜم٣م، شُمؿَّ ؽَمٟميْمَتُف َوفَمٙمِْٚم٦َم أٞمَّ

اَم ؽَمٟميْمُتُف يمَِتُ٘مقَن ىَمٖم َٜم٣م، إٞمَّ ًَ ٛمِـل. وَمـ٣مَل ؽَمـْٜمٌؾ : ؽَم٣مئاًِل، هَمَٗم٣مَل: إِّّن َواهللِ ََم٣م ؽَمٟميْمُتُف ٕيْمٌِ

هَمَ٘م٣مَٞم٦ْم ىَمَٖمٛمَفُ 

  ـِ هَمَٗم٣مَل ٌَحَري ـَ ايم زماَِمٍل َِم

ــ إِْذ صَمـ٣مَءُه ــهَمَ٘م٣مَن َأىمَثـَر ََمـ٣مٍل ُأيَت زمِـِف َرؽُمـقُل اهللِ "اٞمُثُروُه دم اظمًَِجِد  ": 

 ٌَّ  "٣مُس هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللِ، َأفمْمِٛمِل إِِّنِّ هَم٣مَدي٦ُم َٞمٖمِز َوهَم٣مَديـ٦ُم فَمِٗمـٝماًل. وَمـ٣مَل: ايمَٔم

ُف هَمَٙمؿ َيًَتْمِْع ، هَمَٗم٣مَل:  "طُمْذ  ُاؤَُمْر زَمٔمَّمُٜمؿ َيرهَمْٔمُف إرِمَّ  "هَمَحَث٣م دم شَمقزمِِف شُمؿَّ َذَه٤َم ُيِٗمٙمُّ

ُف هَمَٙمـؿ  "ٓ  ". وَم٣مَل:  وَم٣مَل : هَم٣مرهَمْٔمُف َأٞم٦َم فَمقَمَّ  "ٓ  ". وَم٣مَل:  هَمٛمََثَر َِمٛمُف شُمؿَّ َذَه٤َم ُيِٗمٙمُّ

.  "ٓ  "َيرهَمْٔمُف . هَمَٗم٣مَل: هَمُٚمْر زَمٔمَّمُٜمؿ َيرهَمْٔمُف فَمقَمَّ . وَم٣مَل:  وَم٣مَل : هَم٣مرهَمْٔمـُف َأٞمـ٦َم فَمـقَمَّ

ُه ضَمتَّك  هَمٛمََثَر َِمٛمُف شُمؿَّ اضمَتَٚمَٙمُف فَمعَم ىَم٣مِهٙمِِف شُمؿَّ اٞمَْمَٙمَؼ ، هَماَم َزاَل  "ٓ  "وَم٣مَل:  ُيتٌُِٔمُف زَمٌَمَ

٣ًٌم َِمـ ضِمرِصِف ، هَماَم وَم٣مَم َرؽُمقُل اهلل َوشَمؿَّ َِمٛمَٜم٣م ِدرَهٌؿ.طَمِٖمَل فَمَٙمٝمٛم٣َم فَمَج

فُ وفمـ صَم٣مزمٌِر وَم٣مَل : ظم٣ََّم َأسَمك فَمقَمَّ ايمٛمٌَِّلُّ  (7 ًَ هَمَقشَم٤َم ، َووَمد َأفمَٝم٣م زَمِٔمغِمي وَم٣مَل: هَمٛمََخ

٣مََمُف ٕؽَمَٚمَع ضَمِديَثُف هَماَم َأومِدُر فَمَٙمٝمِف، هَمَٙمِحَٗمٛمِل ايمٛمٌَِّلُّ هَمُ٘مٛم٦ُم زَمٔمَد َذيمَِؽ َأضمٌُِس طِمْمَ 

هَمٌِٔمُتُف َِمٛمُف زمَِخٚمِس َأَواٍق. وَم٣مَل: وُمٙم٦ُم: فَمعَم َأنَّ رم ـمٜمَرُه إلِم اظمَِديٛم٥َِم  "زمِْٔمٛمِٝمِِف  "هَمَٗم٣مَل: 

ِديٛم٥ََم َأسَمٝمُتُف زمِِف هَمـَزاَدِّن ُأووِمٝمَّـ٥ًم وَم٣مَل: هَمَٙمامَّ وَمِدَم٦ُم اظمَ  "َويَمَؽ ـَمٜمُرُه إلِم اظمَِديٛم٥َِم  ". وَم٣مَل: 

ٌَُف رم . َودم ِرَواَي٥ٍم وَم٣مَل:  ـَ ؟  "شُمؿَّ َوَه ٝم٦َم ايمثََّٚم وُمٙم٦ُم: َٞمَٔمـؿ . وَمـ٣مَل:  "َي٣م صَم٣مزمُِر ، َأسَمَقهمَّ
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ـُ َويَمَؽ اَْلَٚمُؾ  " ـُ َويَمَؽ اَْلَٚمُؾ ، يَمَؽ ايمثََّٚم  "يَمَؽ ايمثََّٚم

 

ـِ احَل٣مِرِث ـ َرِضَ اهللُ فَمٛمُف ـ وَم٣مَل : َصـَٙمٝم٦ُم ََمـَع ايمٛمٌَِّـلِّ   ٥ٌََم زم وفَمـ فُمٗم

ـ٣مئِفِ  ًَ
ئًم٣م هَمَدطَمَؾ فَمعَم زَمٔمِض ٞمِ َؿ وَم٣مَم َهِ شُمـؿَّ طَمـَرَج ، َوَرَأى ََمـ٣م دم  ايمَٔمٌَم ، هَمَٙمامَّ ؽَمٙمَّ

ٌِِٜمؿ يمُِنفَمتِِف ، هَمَٗم٣مَل  ـالِة سمِـػًما فِمٛمـَدَٞم٣م ُوصُمقِه ايمَٗمقِم َِمـ سَمَٔمجُّ َذىَمرُت َوَأَٞم٣م دم ايمِمَّ

هَمَ٘مِره٦ُم َأن ُيٚمِزَ َأو َيٌِٝم٦َم فِمٛمَدَٞم٣م ، هَمَٟمََمرُت زمِِٗمًَٚمتِفِ 

ـِ صُمٛمُدٍب ـ َرِضَ اهللُ فَمٛمُف ـ   ـ ىَم٣مَن َيُٗمقُل : َأنَّ َرؽُمقَل اهللِ ـَوفَمـ ؽَمُٚمَرَة زم

َٜم٣م إَِّٓ طَمُمَٝم٥َم َأن َيُ٘مقَن همِٝمَٜم٣م ََم٣مٌل هَمـُٟمسَمَقذمَّ َوَل ُأٞمِٖمْٗمـفُ  " إِِّنِّ ٕيم٨ُِم َهِذِه ايمُٕمرهَم٥َم ََم٣م َأِْلُ

َوفَمَٙمٝمِف زُمرٌد َأَمًِم ََمَع َرؽُمقِل اهللِ هَمَٔمـ َأَٞمٍس َرِضَ اهللُ فَمٛمُف وَم٣مَل : ىُمٛم٦ُم  

ٌََذُه صَمٌَذًة ؾَمِديَدًة، َوَرصَمَع َٞمٌِلُّ اهللِ  َٞمجَراِّنٌّ نَمٙمِٝمُظ احَل٣مؾِمَٝم٥ِم ، هَمَٟمدَرىَمُف َأفمَراِبٌّ هَمَج

وَمد َأشمََّرت زمِِف دم َٞمحِر إفَمَراِبِّ ضَمتَّك َٞمَٓمرُت إلِم َصٖمَح٥ِم فَم٣مسمِِؼ َرؽُمقِل اهللِ

ُد َُمْر رم َِمـ ََم٣مِل اهللِ ايمَِّذي فِمٛمَدكَ  ضَم٣مؾِمَٝم٥مُ  ِة صَمٌَذسمِِف، شُمؿَّ وَم٣مَل: َي٣م حُمَٚمَّ ايمػُمِد َِمـ ؾِمدَّ

شُمؿَّ َوِحَؽ شُمؿَّ َأََمَر يَمُف زمَِٔمَْم٣مءٍ هَم٣ميمَتَٖم٦َم إيَِمٝمِف َرؽُمقُل اهللِ

ُف زَمٝمـٛمَاَم  (12 ـِ َُمْمِٔمٍؿ َأٞمَّ ٌَغِم زم ٌَُخ٣مِريِّ فَمـ صُم ـغُم ََمـَع َرؽُمـقِل اهللَِودم ايم ًِ  ُهـَق َي

وُه إلِم ؽَمـُٚمَرٍة  َوََمَٔمُف ايمٛم٣َّمُس ََمٗمَٖمَٙمُف َِمـ ضُمٛمَكٍم، هَمَٔمٙمَِٗمُف ايمٛم٣َّمُس َيًَٟميُمقَٞمُف ضَمتَّـك اوـَْمرُّ

َأفمُْمقِّن ِرَدائِل، يَمق ىَم٣مَن رم فَمَدُد َهِذِه  "هَمَٗم٣مَل: هَمَخْمَِٖم٦م ِرَداَءُه ، هَمَقوَمَػ ايمٛمٌَِّلُّ 

٣ٌَمًٞم٣م ايمِٔمَّم٣مِه ٞمَ  ٚمُتُف زَمٝمٛمَُ٘مؿ ، شُمؿَّ ٓ جَتُِدوِّن زَمِخٝماًل َوٓ ىَمُذوزًم٣م َوٓ صَم ًَ  ."َٔماًم يَمَٗم
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ٌَْٔم٥ُم رض اهلل فمٛمف وم٣مل: ىَم٣مَٞم٦ْم فِمٛمَْد َرؽُمـقِل اهللَِّ وفمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمد  ؽَمـ

اْذَهٌِـل  َيـ٣م فَم٣مئَُِمـ٥مُ  "َدَٞم٣مٞمغَِم َوَؤَمَٜم٣م فِمٛمَْد فَم٣مئَُِم٥َم ، هَمَٙمامَّ ىَمـ٣مَن فِمٛمْـَد ََمَرِوـِف، وَمـ٣مَل: 

َه٤ِم إلَِم فَمقِمٍّ  ، شُمؿَّ ُأنْمِٚمَل فَمَٙمْٝمِف، َوؾَمَٕمَؾ فَم٣مئَُِم٥َم ََم٣م زمِِف، ضَمتَّك وَم٣مَل َذيمَِؽ َِمـَراًرا، "زم٣ِميمذَّ

ٌََٔمـ٧َم زمِـِف إلَِم فَمـقِمٍّ ىُمؾُّ َذيمَِؽ ُيْٕمَٚمك فَمعَم َرؽُمقِل اهللَِّ وَيُْمَٕمُؾ فَم٣مئَُِم٥َم ََمـ٣م زمِـِف، هَم

ك َرؽُمقُل اهللََِّرِضَ اهللَُّ فَمٛمُْف، هَمَتَِم  ًَ ٣م، َوَأَْم َق ِِبَ شْمٛمَكْمِ دِم صَمِديِد اظمَْْقِت، دَّ ِٓ يَمْٝمَٙم٥َم ا

ـ٣مئَِٜم٣م، هَمَٗم٣ميَمـ٦ْم: اْهـِدي يَمٛمَـ٣م دِم  ًَ
ـْ ٞمِ ـ٣م إلَِم اَْمـَرَأٍة َِمـ هَمَٟمْرؽَمَٙم٦ْم فَم٣مئَُِمـ٥ُم زمِِٚمِْمـ٣ٌمٍح ََلَ

، هَم١مِنَّ َرؽُمقَل اهللَِّ ـِ ْٚم ًَّ ـْ فُمَ٘مِؽ ايم كَِمِْم٣ٌمضِمٛم٣َم َِم ًَ دِم صَمِديـِد اظمَْـْقِت  َأَْم

، أن ايمٛمٌل  وايمذي ٞمٖمزـ زمٝمـده،  :ايمتٖم٦م إلم ُأضُمٍد همٗم٣ملوفمـ أِب ذرٍّ

ل ِٔل حمٚمٍد ذه٣ًٌم، ُأٞمٖمٗمف دم ؽمٌٝمؾ اهلل، أَمـقْت يـقَم أَمـقُت  ِّن أن ُأضُمدًا حتقَّ َم٣م َيُنُّ

مه٣م يمٙمـ َّٓ ديٛمـ٣مريـ ُأفمـدُّ ْيـ إْن ىمـ٣منأَدُع َمٛمف ديٛمـ٣مريـ، إ دَّ

 

ـْ   ـِ َأَٞمٍس فَم ؽْمـاَلِم  وَم٣مَل: ََم٣م ؽُمـئَِؾ َرؽُمـقُل اهللَِّ َأزمِٝمِف وفمـ َُمقؽَمك زْم فَمـعَم اإْلِ

َّٓ َأفْمَْم٣مُه وَم٣مَل هَمَج٣مَءُه َرصُمٌؾ هَمَٟمفمْ  ٌََٙمكْمِ هَمَرصَمَع إلَِم وَمْقَِمِف هَمَٗم٣مَل َيـ٣م ؾَمْٝمًئ٣م إِ َْم٣مُه نَمٛمَاًم زَمكْمَ صَم

َٓ خَيَُْمك ايْمَٖم٣موَم٥مَ  ًدا ُئْمْمِل فَمَْم٣مًء   وَمْقِم َأؽْمٙمُِٚمقا هَم١مِنَّ حُمَٚمَّ

ـِ ؾِمَٜم٣مٍب. وَم٣مَل: نَمَزا َرؽُمقُل اهللِّ   ـِ ازْم ِِّن ُيقُٞمُس فَم نَمْزَوَة ايْمَٖمْتِح، هَمْتِح  َأطْمػَمَ

ٙمِِٚمكَم. هَم٣موْمَتَتُٙمقا زمُِحٛمَـكْمٍ  طَمَرَج َرؽُمقُل اهللِّ  ََمّ٘م٥َم. شُمؿّ  ًْ ـَ اظمُْ ـْ ََمَٔمُف َِم ـ اهللُّ  .زمَِٚم هَمٛمٌََمَ

ٙمِِٚمكَم. َوَأفْمَْمَك َرؽُمقُل اهللِّ ًْ ـَ ايمٛمَّٔمِؿ. شُمّؿ   ِديٛمَُف َواظمُْ ـَ ُأََمّٝم٥َم َِم٣مَئ٥ًم َِم َيْقََمئٍِذ َصْٖمَقاَن زْم
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 .َِم٣مَئ٥ًم. شُمّؿ َِم٣مَئ٥مً 

ـّٝم٤ِم َأّن َصـْٖمَقاَن وَمـ٣مَل:  ضَمـّدشَمٛمِلـُ ؾِمَٜم٣مٍب: وَم٣مَل ازمْ  ًَ ـُ اظمُْ َواهللِّ يَمَٗمـْد ؽَمـِٔمٝمُد زْمـ

. هَماَم زَمِرَح ُئْمْمِٝمٛمِل ضَمّتـَك   َأفْمَْم٣مِِّن َرؽُمقُل اهللِّ ََم٣م َأفْمَْم٣مِِّن، َوإِّٞمُف ٕزَْمَٕمُض ايمٛم٣ّمِس إرَِمّ

إِّٞمُف ٕضََم٤ّم ايمٛم٣ّمِس إرَِمّ 

يتِمـٖمح  ل إن صـٖمقان ؿمـ٣مف َمـع رؽمـقل اهلل وم٣مل حمٚمد زمـ فمٚمـر: يٗمـ٣م

همٝمـف نمـٛمؿ وإزمـؾ  ايمٕمٛم٣مئؿ إذ َمر زمُمٔم٤م ِّمٙمقء إزمال ِّم٣م أهمـ٣مء اهلل زمـف فمـعم رؽمـقيمف 

: ورفم٣مؤه٣م ِّمٙمـقء، هم٣مفمجـ٤م صـٖمقان وصمٔمـؾ يٛمٓمـر إيمٝمـف، هَمَٗمـ٣مَل َرؽُمـقُل اهللَِّ 

ْٔم٤ُم ؟ وَم٣مَل  ٌََؽ َي٣م َأزَم٣م َوْه٤ٍم َهَذا ايمُمِّ ، هَمَٗمـ٣مَل "َؽ َوََم٣م همِٝمِف ُهَق يمَ  " :وَم٣مَل   .َٞمَٔمْؿ   َأفْمَج

، : َصْٖمَقانُ  َذا َٞمْٖمُس َأضَمٍد وَمطُّ إِٓ َٞمٌِلٌّ  (.2)َوَأؾْمَٜمُد َأٞمََّؽ َرؽُمقُل اهللَِّ  َأؾْمَٜمُد ََم٣م ؿَم٣مزَم٦ْم ِِبَ

ـْ  (17 ــ ــرَ وفَم ،  َ ةَ َأِِب ُهَرْي ــلِّ ــ٣م صَمــ٣مَء إلَِم ايمٛمٌَِّ ٍء ، َأنَّ َأفْمَرازمِٝمًّ ــَتِٔمٝمٛمُُف دِم َرْ ًْ ، َي

ٛم٦ُْم إيَِمْٝمَؽ ؟ هَمَٟمفْمَْم٣مُه ؾَمْٝمًئ٣م، شُمؿَّ وَم٣مَل: ًَ : ٓ، َوٓ َأْْجَْٙمـ٦َم. وَمـ٣مَل: َأضْم ، وَمـ٣مَل إفَْمـَراِِبُّ

ٙمُِٚمقَن َووَم٣مَُمقا إيَِمْٝمِف ، هَمَٟمؾَم٣مَر إيَِمْٝمِٜمْؿ:  ًْ قاأَ هَمَٕمِّم٤َم اظمُْ هَمـَدطَمَؾ   ، شُمؿَّ وَم٣مَم ايمٛمٌَِّـلُّ ْن ىُمٖمُّ

ٌَْٝمـ٦ِم، هَمَٗمـ٣مَل:  ، هَمـَدفَم٣مُه إلَِم ايْم ـَٟميْمَتٛم٣َم ََمٛمِْزيَمُف، شُمؿَّ َأْرؽَمَؾ إلَِم إفَْمـَراِِبِّ ًَ إِٞمَّـَؽ صِمْئَتٛمَـ٣م هَم

ـٛم٦ُْم إيَِمْٝمـَؽ َأضْم : ، ؾَمْٝمًئ٣م، شُمؿَّ وَم٣مَل  ، هَمَزاَدُه َرؽُمقُل اهللَِّ هَمَٟمفْمَْمْٝمٛم٣َمَك، هَمُٗمْٙم٦َم ََم٣م وُمْٙم٦َم  ًَ 

 ، ا ، هَمَٗم٣مَل يمـف ايمٛمٌَِّـلُّ ـْ َأْهٍؾ َوفَمُِمغَمٍة طَمغْمً : َٞمَٔمْؿ، هَمَجَزاَك اهللَُّ َِم : ؟. وَم٣مَل إفَْمَراِِبُّ

ـْ  ٌء َِمـ َٟميْمَتٛم٣َم هَمَٟمفْمَْمْٝمٛم٣َمَك، َووُمْٙمـ٦َم ََمـ٣م وُمْٙمـ٦َم َودِم َأْٞمُٖمـِس َأْصـَح٣مِِب َرْ ًَ إِٞمََّؽ صِمْئَتٛم٣َم هَم

ـْ َذيمَِؽ، هَم١مِْن َأضْمٌَ  ٦ٌَْم هَمُٗمـْؾ زَمـكْمَ َأْيـِدَيِْؿ ََمـ٣م وُمْٙمـ٦َم زَمـكْمَ َيـَديَّ : ضَمتَّـك َيـْذَه٤َم َِمـ
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وَم٣مَل : َٞمَٔمْؿ ، هَمَٙمامَّ ىَم٣مَن ايْمَٕمُد َأِو ايْمَٔمًِمُّ صَم٣مَء، هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل   ُصُدوِرِهْؿ ََم٣م همِٝمَٜم٣م فَمَٙمْٝمَؽ 

َٟميَمٛم٣َم، هَمٟمَ : اهللَِّ  ًَ ٌَُ٘مْؿ َهَذا ىَم٣مَن صَم٣مَء هَم ٣م َدفَمْقَٞمـ٣مُه إِنَّ َص٣مضِم فْمَْمْٝمٛم٣َمُه، هَمَٗم٣مَل ََم٣م وَم٣مَل، َوإِٞمَّ

، َأىَمَذيمَِؽ ؟ ُف وَمْد َرِضَ ٌَْٝم٦ِم هَمَٟمفْمَْمْٝمٛم٣َمُه، هَمَزفَمَؿ َأٞمَّ َٞمَٔمْؿ ، هَمَجـَزاَك  : وَم٣مَل إفَْمَراِِبُّ  إلَِم ايْم

ا. وَم٣مَل َأزُمق ُهَرْيَرَة: هَمَٗم٣مَل ايمٛمٌَِّلُّ  ـْ َأْهٍؾ َوفَمُِمغَمٍة طَمغْمً : َأٓ إِنَّ ََمَثقِم َوََمَثَؾ َهَذا اهللَُّ َِم

ٌََٔمَٜمـ٣م ايمٛمَّـ٣مُس هَمَٙمـْؿ َيِزيـُدوَه٣م إِٓ  َدْت فَمَٙمْٝمـِف، هَم٣مسمَّ : ىَمَٚمَثِؾ َرصُمٍؾ يَمُف َٞم٣موَم٥ٌم َذَ إفَْمَراِِبِّ

٣م ُٞمُٖمقًرا، هَمٛم٣َمَداُهْؿ َص٣مضِم٤ُم ايمٛم٣َّموَم٥ِم: طَمٙمُّقا زَمْٝمٛمِـل َوزَمـكْمَ ايمٛم٣َّموَمـ٥ِم هَمَٟمَٞمـ٣م َأْرهَمـُؼ ايمٛمَّـ٣مِس ِِبَـ

َهـ٣م  ـْ وُمـاَمِم إَْرِض، هَمَردَّ ٣م َِمـ ٣م َص٣مضِم٤ُم ايمٛم٣َّموَم٥ِم زَمكْمَ َيَدَْي٣َم ، هَمَٟمطَمَذ ََلَ َف ََلَ َوَأفْمَٙمُؿ، هَمَتَقصمَّ

َهْقًٞم٣م ضَمتَّك صَم٣مَءْت َواؽْمَتٛم٣َمطَم٦ْم، َوؾَمدَّ فَمَٙمْٝمَٜمـ٣م َرضْمَٙمَٜمـ٣م َواؽْمـَتَقى فَمَٙمْٝمَٜمـ٣م، َوإِِّنِّ يَمـْق 

صُمُؾ     .ََم٣م وَم٣مَل، هَمَٗمَتْٙمُتُٚمقُه، َدطَمَؾ ايمٛم٣َّمَر  سَمَرىْمُتُ٘مْؿ ضَمْٝم٧ُم وَم٣مَل ايمرَّ

ؾم٘م٦ْم إيمٝمف هم٣مؿمٚم٥ُم َم٣م سمٙمٗمك َمـ طمدَم٥م ايمٌٝم٦م، وؿمٙم٦ٌم َمٛمف طم٣مدَم٣ًم ي٘مٖمٝمٜم٣م َُم٠ْمٞم٥م 

زمٝمتٜم٣م، همٟمَمره٣م أن سمًتٔمكم زم٣ميمتًٌٝمح وايمت٘مٌغم وايمتحٚمٝمد فمٛمد ٞمقَمٜم٣م، وَمرة شم٣مٞمٝم٥م 

٥ِم َٓ ُأفْمْمِٝم٘مُ  ": َل٣م ؽمٟميمتف طم٣مدَم٣م همٙمؿ ئمْمٜم٣م: ووَم٣مَل ايمٛمٌَِّلُّ  ٖمَّ ْؿ، َوَأَدُع َأْهَؾ ايمِمُّ

ى  قِع سَمَٙمقَّ ـَ اْْلُ ةً ، "زُمُْمقَُنُْؿ َِم ٥ِم سَمْْمَقى  ":  َووَم٣مَل ََمرَّ ٖمَّ َٓ ُأطْمِدَُمُ٘ماَم، َوَأَدُع َأْهَؾ ايمِمُّ

قعِ  ـَ اْْلُ  زُمُْمقَُنُْؿ َِم

ـُ َزْيٍد، دِم وَمْقيمِِف:  (18 ّـَ )وَم٣مَل ازْم (٣م ُأوسُمـقا َوٓ جَيُِدوَن دِم ُصُدوِرِهْؿ ضَم٣مصَم٥ًم ِِّم

ـْ سَمَ٘مٙمَّـَؿ  َؿ دِم َذيمَِؽ ، َئْمٛمِل : َأَْمَقاَل زَمٛمِل ايمٛمَِّّمغِم ، زَمْٔمُض ََم اظمَُْٜم٣مصِمُروَن، وَم٣مَل : َوسَمَ٘مٙمَّ

                                                 

 »  ... » 

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=121&pid=60215
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=121&pid=60217
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=121&pid=60217
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722
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ٌَُٜمُؿ اهللَُّ فَمزَّ َوصَمؾَّ دِم َذيمَِؽ هَمَٗم٣مَل : ـَ إَْٞمَِم٣مِر ، هَمَٔم٣مسَم َوََمـ٣م َأهَمـ٣مَء اهللَُّ فَمـعَم َرؽُمـقيمِِف  )َِم

ـْ َيَُم٣مُء َِمٛمُْٜمْؿ هَماَم  ٙمُِّط ُرؽُمَٙمُف فَمعَم ََم ًَ ّـَ اهللََّ ُي
ـْ طَمْٝمٍؾ َوٓ ِرىَم٣مٍب َويَم٘مِ  َأْوصَمْٖمُتْؿ فَمَٙمْٝمِف َِم

ٍء وَمِديٌر  ْؿ: وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ(َواهللَُّ فَمعَم ىُمؾِّ َرْ إِنَّ إطِْمَقاَٞمُ٘مْؿ وَمْد  "ََلُ

هَمَٗم٣ميُمقا: َأَْمَقايُمٛم٣َم زَمْٝمٛمَُٜمْؿ وَمَْمـ٣مئٌِع ، هَمَٗمـ٣مَل  "قا إيَِمْٝمُ٘مْؿ سَمَرىُمقا إََْمَقاَل َوإَْوَٓد َوطَمَرصُم 

َأَو نَمغْمُ َذيمَِؽ ؟ وَم٣ميُمقا : َوََم٣م َذيمَِؽ َي٣م َرؽُمقَل اهللَِّ ؟ وَم٣مَل: ُهْؿ وَمْقٌم ٓ َرؽُمقُل اهللَِّ

 : َٞمَٔمْؿ َي٣م َرؽُمقَل اهللَِّ. َئْمِرهُمقَن ايْمَٔمَٚمَؾ هَمَتْ٘مُٖمقََنُْؿ َوسُمَٗم٣مؽِمُٚمقََنُُؿ ايمثََّٚمَر هَمَٗم٣ميُمقا

َْٞمَِمـ٣مُر يمِٙمٛمٌَِّـلِّ  (19 ْٕ ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهللَُّ فَمٛمُْف وَم٣مَل وَم٣ميَم٦ْم ا ودم ايمٌخ٣مري فَم

ْؿ زَمْٝمٛمَٛم٣َم َوزَمكْمَ إطِْمَقاٞمِٛم٣َم ايمٛمَِّخٝمَؾ وَم٣مَل 
ًِ ـىْمُ٘مْؿ  ":هَمَٗم٣مَل  ،" َٓ  ":اوْم سَمْ٘مُٖمقَٞم٣م اظمَُْئقَٞم٥َم َوُٞممْمِ

 ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم َوَأؿَمْٔمٛم٣َم. :وَم٣ميُمقا " ةِ دِم ايمثََّٚمرَ 

همٜمؾ ؽمٚمٔم٦م ايمـدٞمٝم٣م زمٚمثـؾ ذيمـؽ ؟!! ومـقم إرض أروـٜمؿ وهـؿ ايمـذيـ 

ئمٚمٙمقن همٝمٜم٣م ويقايمقَن٣م ويٗمقَمقن فمعم أَمره٣م.. هم١مذا أٞمتج٦م وأشمٚمرت وم٣مَمقا َمٗمـ٣مم 

إصمراء ووم٣مؽمٚمقا نمغمهؿ ايمثٚمر وايمرزمح همٟميـ يقصمد َمثؾ هذا

ـِ  ـْ  ََيَْٝمك زْم ـَ ََم٣ميمٍِؽ  َرِضَ اهللَُّ فَمٛمُْف ضِمـكَم  ودم ايمٌخ٣مري فَم ؽَمِٔمٝمٍد ، ؽَمِٚمَع  َأَٞمَس زْم

ـِ ،  طَمَرَج ََمَٔمُف إلَِم ايْمَقيمِٝمِد ، وَم٣مَل : َدفَم٣م ايمٛمٌَِّلُّ  ٌَْحـَرْي ـُؿ ايْم َْٞمَِم٣مَر إلَِم َأْن ُيْٗمْمِـَع ََلُ ْٕ ا

ـَ  ـْ اظمَُْٜم٣مصِمِري طْمَقاٞمِٛم٣َم َِم َّٓ َأْن سُمْٗمْمَِع إِلِ َٓ إِ وا  "َِمْثَٙمَٜم٣م ، وَمـ٣مَل :  هَمَٗم٣ميُمقا :  َٓ هَم٣مْصػِمُ ٣م  إَِمَّ

ٌُُ٘مْؿ زَمْٔمِدي َأشَمَرةٌ  ُف ؽَمُٝمِِمٝم  ضَمتَّك سَمْٙمَٗمْقِِّن هَم١مِٞمَّ
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ـْ  َأَٞمٍس ، وَمـ٣مَل: وَمـ٣مَل اظمَُْٜمـ٣مصِمُروَن:  َيـ٣م همٖمل اظمًٛمد فَم

ـَ  ـ ًَ َٓ َأضْم ـَ َُمَقاؽَم٣مًة دِم وَمٙمِٝمـٍؾ، َو ًَ َرؽُمقَل اهللَِّ، ََم٣م َرَأْيٛم٣َم َِمْثَؾ وَمْقٍم وَمِدَْمٛم٣َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َأضْم

ٌُقا  ٌْٛم٣َم َأْن َيـْذَه ـ
ًِ ىُمقَٞم٣م دِم اظمَْْٜمٛمَٟم، ضَمتَّك يَمَٗمْد ضَم ًٓ دِم ىَمثغٍِم، يَمَٗمْد ىَمَٖمْقَٞم٣م اظم٠ُْْمَٞم٥َم، َوَأْذَ زَمْذ

صَْمِر ىُمٙمِّ  ْٕ ؿ "ِف ، وَم٣مَل: زم٣ِم ،  ََم٣م َأشْمٛمَْٝمُتْؿ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ، َوَدفَمْقسُمْؿ اهللََّ فَمزَّ َوصَمؾَّ ََلُ َٓ1.



2.



 3.

ـْ َأَٞمٍس أ  ٌْـُد  -رى اهلل فمٛمـف  -طمرج ايمٌخ٣مري دم صحٝمحف فَم وَمـ٣مَل وَمـِدَم فَم

ـُ فَمْقٍف ، هَمآطَمك ايمٛمٌَِّ  ـِ زْم ْْحَ زمِٝمـِع إَْٞمَِمـ٣مِرىِّ ،  -  - لُّ ايمرَّ ـِ ايمرَّ زَمْٝمٛمَُف َوزَمكْمَ ؽَمْٔمِد زْمـ

ـِ زَمـ٣مَرَك اهللَُّ يَمـَؽ ذِم َأْهٙمِـَؽ هَمَٔمَرَض فَمَٙمْٝمِف أَ  ْْحَ ٌُْد ايمرَّ ْن ُيٛم٣َمِصَٖمُف َأْهَٙمُف َوََم٣ميَمُف، هَمَٗم٣مَل فَم
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قِق  ًُّ َوََم٣ميمَِؽ ، ُديمَّٛمِك فَمعَم ايم

ِه وَم٣مَل ظم٣ََّم وَمِدَُمقا اظمَِْديٛم٥ََم ٔيف زٔاٖٛ لمبخازٙ      ـْ صَمدِّ ـْ َأزمِٝمِف فَم ـُ ؽَمْٔمٍد فَم فمـ إزِْمَراِهٝمُؿ زْم

ٌْـِد قُل اهللَِّآطَمك َرؽُم  زمِٝمـِع وَمـ٣مَل يمَِٔم ـِ ايمرَّ ـِ فَمـْقٍف َوؽَمـْٔمِد زْمـ ـِ زْمـ ْْحَ ٌِْد ايمرَّ زَمكْمَ فَم

ٌَُٜماَم  ُؿ ََم٣مرِم ٞمِِْمـَٖمكْمِ َورِم اَْمَرَأسَمـ٣مِن هَمـ٣مْٞمُٓمْر َأفْمَجـ ًِ ًٓ هَمَٟموْم َْٞمَِم٣مِر ََم٣م ْٕ ـِ إِِّنِّ َأىْمَثُر ا ْْحَ ايمرَّ

ْٗمَٜم٣م هَم١مَِذا َٜم٣م رِم ُأؿَمٙمِّ ٚمِّ ًَ صْمَٜم٣م وَم٣مَل زَم٣مَرَك اهللَُّ يَمَؽ دِم َأْهٙمِـَؽ  إيَِمْٝمَؽ هَم ٣م هَمَتَزوَّ َُّتَ اْٞمَٗمَّم٦ْم فِمدَّ

ـْ  َّٓ َوََمَٔمُف هَمّْمـٌؾ َِمـ ـَ ؽُمقوُمُ٘مْؿ هَمَديمُّقُه فَمعَم ؽُمقِق زَمٛمِل وَمْٝمٛمَُٗم٣مَع هَماَم اْٞمَٗمَٙم٤َم إِ َوََم٣ميمَِؽ َأْي

ـٍ شُمؿَّ سَم٣مزَمَع ايْمُٕمُدوَّ شُمؿَّ صَم٣مَء َيْقًَم٣م َوزمِفِ  ََمْٜمَٝمْؿ وَمـ٣مَل َأشَمُر ُصْٖمَرٍة هَمَٗم٣مَل ايمٛمٌَِّلُّ  َأوِمٍط َوؽَمْٚم

ـْ َذَهـ٤ٍم ؾَمـؽَّ  ـْ َذَه٤ٍم َأْو َوْزَن َٞمـَقاٍة َِمـ صْم٦ُم وَم٣مَل ىَمْؿ ؽُمْٗم٦َم إيَِمْٝمَٜم٣م وَم٣مَل َٞمَقاًة َِم سَمَزوَّ

 إزِْمَراِهٝمُؿ . 

ـِ  ْْحَ ٌُْد ايمرَّ ُف وَم٣مَل وَمِدَم فَمَٙمْٝمٛم٣َم فَم ـْ َأَٞمٍس َرِضَ اهللَُّ فَمٛمُْف َأٞمَّ ـُ فَمْقٍف َوآطَمـك َرؽُمـقُل  وفَم زْم

َْٞمَِم٣مُر اهللَِّ ْٕ زمِٝمِع َوىَم٣مَن ىَمثغَِم اظم٣َْمِل هَمَٗم٣مَل ؽَمْٔمٌد وَمْد فَمٙمَِٚم٦ْم ا ـِ ايمرَّ زَمْٝمٛمَُف َوزَمكْمَ ؽَمْٔمِد زْم

ـِ َورِم اَْمَرَأسَم٣مِن هَم٣مْٞمُٓمْر أَ  ُؿ ََم٣مرِم زَمْٝمٛمِل َوزَمْٝمٛمََؽ ؾَمْْمَرْي ًِ ًٓ ؽَمَٟموْم ـْ َأىْمَثِرَه٣م ََم٣م ٌَُٜماَم َأِّنِّ َِم فْمَج

ـِ زَم٣مَرَك اهللَُّ يَمَؽ دِم َأْهٙمِـَؽ  ْْحَ ٌُْد ايمرَّ صْمَتَٜم٣م هَمَٗم٣مَل فَم ُٗمَٜم٣م ضَمتَّك إَِذا ضَمٙم٦َّْم سَمَزوَّ إيَِمْٝمَؽ هَمُٟمؿَمٙمِّ

ـغًما ضَمتَّـك  ًِ َّٓ َي ٌَـ٧ْم إِ ـٍ َوَأوِمٍط هَمَٙمـْؿ َيْٙم ـْ ؽَمْٚم هَمَٙمْؿ َيْرصِمْع َيْقََمئٍِذ ضَمتَّك َأهْمَّمَؾ ؾَمْٝمًئ٣م َِم

ـْ ُصْٖمَرٍة هَمَٗم٣مَل يَمـُف َرؽُمـقُل اهللََِّل اهللَِّصَم٣مَء َرؽُمق ََمْٜمـَٝمْؿ وَمـ٣مَل َوفَمَٙمْٝمِف َوَضٌ َِم

ـْ َذَهـ٤ٍم َأْو َٞمـَقاًة  َْٞمَِم٣مِر هَمَٗم٣مَل ََم٣م ؽُمْٗم٦َم إيَِمْٝمَٜم٣م وَم٣مَل َوْزَن َٞمَقاٍة َِم ْٕ ـْ ا صْم٦ُم اَْمَرَأًة َِم سَمَزوَّ

ـْ َذَه٤ٍم هَمَٗم٣مَل َأْوَِلْ َويَمْق زمَُِم٣مٍة.   َِم

هَمَٗمـ٣مَل: إِِّنِّ جَمُْٜمـقٌد .  صَم٣مَء َرصُمـٌؾ إلَِم َرؽُمـقِل اهللَِّ: وَم٣مَل َأِِب ُهَرْيَرَة ـْ َوفمَ  

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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 َّٓ ؼِّ ََم٣م فِمٛمِْدي إِ ٣مئِِف هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َوايمَِّذي زَمَٔمَثَؽ زم٣ِمحْلَ ًَ
ََم٣مٌء، شُمؿَّ َأْرؽَمَؾ هَمَٟمْرؽَمَؾ إلَِم زَمْٔمِض ٞمِ

ّـَ َِمْثَؾ َذيمَِؽ، هَمَٗم٣مَل َرؽُمـقُل اهللَِّ ُٜم ـَ ىُمٙمُّ ـْ إلَِم ُأطْمَرى هَمَٗم٣ميَم٦ْم َِمْثَؾ َذيمَِؽ، َووُمْٙم ََمـ

َْٞمَِم٣مِر ) ْٕ ـَ ا ُف اهللَُّ . هَمَٗم٣مَم َرصُمٌؾ َِم َأَٞمـ٣م َيـ٣م  : هَمَٗمـ٣مَل  ُيَٗم٣مُل يَمُف َأزُمق ؿَمْٙمَحـ٥َم ( ُيِّمٝمُٖمُف َيْرَْحْ

َّٓ َرؽُمقَل اهللَِّ َٓ إِ ٌء ؟ وَم٣ميَمـ٦ْم:  َْمَرَأسمِِف: َهْؾ فِمٛمْـَدِك َرْ ِٓ ، هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ زمِِف إلَِم َرضْمٙمِِف هَمَٗم٣مَل 

ـ٣م َٞمْٟمىُمـُؾ  َِمٝمِٜمْؿ هَم١مَِذا َدطَمَؾ َوـْٝمُٖمٛم٣َم هَمَٟمِريـِف َأٞمَّ ٍء َوَٞمقِّ ٙمِٝمِٜمْؿ زمًَِمْ ٌَْٝم٣مِِّن. وَم٣مَل: هَمَٔمٙمِّ وُمقُت ِص

اِج ىَمْل سُمِْمٙمِِحٝمِف هَمَٟمؿْمِٖمئِٝمِف هَمَٖمَٔمَٙم٦ْم، هَمَٗمَٔمُدوا هَم١مَِذا َأَهَقى زمَِٝمِدِه يمَِٝمْٟمىُمَؾ همَ  َ ُٗمقَِمل إلَِم ايمنِّ

ٌََح نَمَدا فَمعَم َرؽُمقِل اهللَِّ  ْٝمُػ، َوزَم٣مسَم٣م ؿَم٣مِوَيكْمِ ، هَمَٙمامَّ َأْص هَمَٗم٣مَل َرؽُمـقُل َوَأىَمَؾ ايمّمَّ

ـْ هُماَلٍن َوهُماَل   اهللَِّ  . َٞم٥مٍ يَمَٗمْد فَمِج٤َم اهللَُّ َأْو َوِحَؽ اهللَُّ َِم

ؿِّ َأزَم٣م ؿَمْٙمَح٥َم، َودِم آطِمِرَه٣م هَمَٟمْٞمَزَل اهللَُّ سَمَٔمـ٣ملَم  ًَ َوُيـ٠ْمشمُِروَن  " َوََلْ ُي

ِٜمؿْ  ًِ  "َويَمْق ىَم٣مَن ِِبِْؿ طَمَِم٣مَص٥مٌ  فَمعَم َأْٞمُٖم

ٌَـ٣مَدَة ىم٣مَن  (22 ـِ فُم ـُ ؽَمْٔمِد زْم صَْمـَقاِد اظمَْْٔمـُروهمكَِم. وَمْٝمُس زْم ْٕ ـَ ا َرِضَ اهللَُّ فَمـٛمُْٜماَم َِمـ

ُف ََمِرَض  ُـْؿ ضَمتَّك إِٞمَّ ـَٟمَل فَمـٛمُْٜمْؿ ؟ هَمَٗمـ٣ميُمقا، إَِنَّ ًَ ٌَْْمَٟم إطِْمَقاَٞمُف دِم ايْمِٔمَٝم٣مَدِة. هَم ًة ، هَم٣مؽْمَت ََمرَّ

طْمـَقاَن  ًٓ َيْٚمٛمَـُع اإْلِ ، هَمَٗم٣مَل: َأطْمَزى اهللَُّ ََم٣م ـِ ْي ـَ ايمدَّ ٣َّم يَمَؽ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َِم َتْحُٝمقَن ِِّم ًْ ىَم٣مُٞمقا َي

َي٣مَرِة. ـَ ايمزِّ . هَمـاَم شُمؿَّ َأََمَر َُمٛم٣َمِدًي٣م ُيٛمَ  َِم ـْ ىَم٣مَن يمَِٗمْٝمٍس فَمَٙمْٝمِف ََم٣مٌل هَمُٜمَق َِمٛمُْف دِم ضِمـؾٍّ ٣مِدي: ََم

ـْ فَم٣مَدهُ  ٥ٌَُم زَم٣مزمِِف، يمَِ٘مْثَرِة ََم ْت فَمَت ك ضَمتَّك ىُمِنَ ًَ   . َأَْم

ِّٕوا    َٖ ُْ ٣ٌَمِدَي٥ِم فَمـعَم اَْمـَرَأٍة  .َهْؾ َرَأْي٦َم َأؽْمَخك َِمٛمَْؽ ؟ وَم٣مَل: َٞمَٔمؿْ ََٔقاُلٕا َل . َٞمَزيْمٛم٣َم زم٣ِميْم

ُف َٞمَزَل زمَِؽ َوْٝمَٖم٣مِن. هَمَج٣مَء زمِٛم٣َموَم٥ٍم هَمٛمََحَرَه٣م، َووَم٣مَل: ؾَمْٟمُٞمُ٘مْؿ .هَمَحَيَ َزْوصُمَٜم٣م هَمَٗم٣ميَم٦ْم: إِٞمَّ
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ـَ ايْمَٕمِد صَم٣مَء زمُِٟمطْمَرى هَمٛمََحَرَه٣م. هَمُٗمْٙمٛمَـ٣م ـَ ايمَّتِـل َٞمَحـْرَت  : ؟ هَمَٙمامَّ ىَم٣مَن َِم ََمـ٣م َأىَمْٙمٛمَـ٣م َِمـ

غَم. هَمٗمَ  ًِ َّٓ ايْمَٝم ٣ٌَمِرضَم٥َم إِ ٌَِٗمٝمٛمَـ٣م فِمٛمْـَدُه َيـْقََمكْمِ َأْو ايْم ٣ٌَمئ٦َِم . هَم َٓ ُأؿْمِٔمُؿ َوْٝمَٖم٣مِِّن ايْم ٣مَل: إِِّنِّ 

اَمُء مُتْْمِرُ  ًَّ ضِمٝمَؾ َوَوـْٔمٛم٣َم َِم٣مَئـ٥َم ِديٛمَـ٣مٍر دِم ،شَماَلشَم٥ًم، َوايم َوُهَق َيْٖمَٔمُؾ َذيمَِؽ. هَمَٙمامَّ َأَرْدَٞم٣م ايمرَّ

ـُ زَمَرصُمـٍؾ ، يَمْٝمِف. َوََمَّمْٝمٛم٣َمزَمْٝمتِِف، َووُمْٙمٛم٣َم يمِْٙمَٚمْرَأِة: افْمَتِذِري يَمٛم٣َم إِ  هَمَٙمامَّ ؿَمَٙمَع ايمٛمََّٜمـ٣مُر إَِذا َٞمْحـ

ـُف  :َيِِمٝمُح طَمْٙمَٖمٛم٣َم ـَ وِمـَراَي ؟ شُمـؿَّ إِٞمَّ َئـ٣مُم .. َأفْمَْمْٝمُتُٚمـقِِّن شَمَٚمـ ىْم٤ُم ايمٙمِّ ٣َم ايمرَّ وِمُٖمقا .. َأَيُّ

ل. هَمٟمَ  ؿَُم٣مفِمٛمَٛمَُّ٘مْؿ زمُِرحْمِ َٕ ُف َأْو  َٗمٛم٣َم، َووَم٣مَل: يَمَتْٟمطُمُذٞمَّ
فحَلِ  1 طَمْذَٞم٣مُه َواْٞمٌَمَ

وومٝمؾ طمرج فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر إلَِم َوْٝمَٔم٥ٍم يَمُف هَمٛمََزَل فَمعَم َٞمِخٝمِؾ وَمْقٍم َوهمِٝمـِف  (23

ـَ  ـ٣مئَِط ىَمْٙمـ٤ٌم َوَدَٞمـ٣م َِمـ نُماَلٌم َأؽْمَقُد َئْمَٚمُؾ همِٝمِف إِْذ َأسَمك ايْمُٕماَلُم زمُِٗمقسمِِف هَمَدطَمَؾ احْلَ

ُٗمْرٍص هَمَٟمىَمَٙمُف شُمؿَّ َرََمك إيَِمْٝمـِف ايمثَّـ٣مِِّنَ َوايمث٣َّميمِـ٧َم هَمَٟمىَمَٙمـُف ايْمُٕماَلِم هَمَرََمك إيَِمْٝمِف ايْمُٕماَلُم زمِ 

ٌُْد اهللَِّ َيٛمُْٓمُر إيَِمْٝمِف هَمَٗم٣مَل َي٣م نُماَلُم ىَمْؿ وُمقسُمَؽ ىُمؾَّ َيْقٍم وَم٣مَل ََم٣م َرَأْي٦َم وَمـ٣مَل هَمٙمِـَؿ  َوفَم

ُف  ـ٣مهَم٥ٍم زَمِٔمٝمـَدٍة آشَمْرَت زمِِف َهَذا ايْمَ٘مْٙم٤َم وَم٣مَل ََم٣م ِهَل زمَِٟمْرِض ىماَِلٍب إِٞمَّ ًَ ـْ ََم صَمـ٣مَء َِمـ

ٌََع َوُهَق صَم٣مئٌِع وَم٣مَل هَماَم َأْٞم٦َم َص٣مٞمٌِع ايْمَٝمـْقَم وَمـ٣مَل َأؿْمـِقي  صَم٣مئًِٔم٣م هَمَ٘مِرْه٦ُم َأْن َأؾْم

ؽَْمـَخك  َٕ َخ٣مِء إِنَّ َهَذا ايْمُٕماَلَم  ًَّ ُم فَمعَم ايم َٓ َيْقَِمل َهَذا هَمَٗم٣مَل فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر ُأ

٣مئِطَ  ٌَُف َِمٛمْفُ  َِمٛمِّل هَم٣مؾْمؼَمَى احْلَ ِت هَمَٟمفْمَتَؼ ايْمُٕماَلَم َوَوَه َٓ ْٔ ـَ ا   َوايْمُٕماَلَم َوََم٣م همِٝمِف َِم

ـُ فُمَٚمرَ  " َووَم٣مَل  (24 ـْ َأْصـَح٣مِب َرؽُمـقِل  "َرِضَ اهللَُّ فَمٛمُْٜماَم :  " ازْم ُأْهِدَي يمَِرصُمٍؾ َِم

َؿ  -اهللَِّ  َرْأُس ؾَم٣مٍة هَمَٗم٣مَل : َأطِمـل هُمـاَلٌن َأضْمـَقُج َِمٛمِّـل إيَِمْٝمـِف ،  -َصعمَّ اهللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ
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ٌَْٔم٧ُم زمِـِف َواضِمـٌد إلَِم آطَمـَر  ٣مُن إلَِم آطَمَر ، هَمَٙمْؿ َيَزْل َي ًَ ْٞم ٌََٔمَثُف َذيمَِؽ اإْلِ ٌََٔم٧َم زمِِف إيَِمْٝمِف ، هَم هَم

َوَّ  ْٕ ٌَْٔم٥مٌ ضَمتَّك َرصَمَع إلَِم ا  .ِل زَمْٔمَد َأْن سَمَداَويَمُف ؽَم

يــ٣م أم اظمــ٠مَمٛمكم ٍلوااا لخاام الوٌعاا ع علااى عااهللااة ع ااي اه عٌهااا لااا  لهااا  (25

رة آٓف درهـؿ ـأص٣مزمتٛمل هم٣موم٥م، همٗم٣ميم٦م: َم٣م فمٛمدي رء، همٙمـق ىمـ٣من فمٛمـدي فمُمـ

يمٌٔمث٦م ِب٣م إيمٝمؽ ، همٙمام طمرج َمـ فمٛمده٣م صم٣مءَّت٣م فمممة آٓف درهؿ َمـ فمٛمد طم٣ميمـد 

٣م إيمٝمف دم أشمره، همٟمطمذه٣م ودطمؾ ِب٣م ايمًقق، هم٣مؾمـؼمى صم٣مريـ٥م زمـ أؽمٝمد همٟمرؽمٙم٦م ِب

زمٟميمػ درهؿ ، همقيمدت يمف شمالشم٥م أوٓد ، هم٘م٣مٞمقا فم٣ٌمد اظمديٛم٥م، وهؿ: حمٚمد وأزمق زم٘مر 

 .، وفمٚمر زمٛمق اظمٛم٘مدر

ـَ  صَمْٜمؿِ  َأزَم٣م َي٘مك َأنَّ  (26 َُمـقكِ  َيـْقمَ  اْٞمَْمَٙمْٗمـ٦ُم  ": وَمـ٣مَل ،  ايْمَٔمـَدِويَّ  ضُمَذْيَٖمـ٥مَ  زْم  ايْمغَمْ

ـَ  َأؿْمُٙم٤ُم  ل ازْم ـْ  ؾَمٛم٥َّمٌ  َوََمِٔمل ، فَمٚمِّ ـَ  ؽَمَٗمْٝمُتفُ  َرََمٌؼ  زمِفِ  ىَم٣منَ  إِنْ :  هَمُٗمْٙم٦ُم  ، َوإَِٞم٣مءٌ  ، ََم٣مءٍ  َِم  َِم

ْح٦ُم  ، اظم٣َْمءِ  ًَ  َٞمَٔمـؿْ  َأنْ  هَمَٟمؾَم٣مرَ  ؟ َأؽْمِٗمٝمَؽ :  يَمفُ  هَمُٗمْٙم٦ُم ،  َيٛمَُْمغُ  زمِفِ  َأَٞم٣م هَم١مَِذا ، َوصْمَٜمفُ  زمِفِ  َوََم

ـُ  هَمَٟمؾَم٣مرَ  ، آهِ :  َيُٗمقُل ،  َرصُمٌؾ  هَم١مَِذا ، ل ازْم ـُ  ِهَُمـ٣ممُ  ُهـقَ  هَم١مَِذا ، إيَِمْٝمفِ  زمِفِ  اْٞمَْمٙمِْؼ  َأنِ  فَمٚمِّ  زْمـ

ـِ  فَمْٚمِرو َأطُمق ايْمَٔم٣مصِ  ِٚمعَ  ؟ َأؽْمِٗمٝمَؽ :  هَمُٗمْٙم٦ُم  ، هَمَٟمسَمْٝمُتفُ  ايْمَٔم٣مِص، زْم ًَ  آهِ : َيُٗمقُل ،  آطَمرَ  هَم

 ، ِهَُم٣ممٍ  إلَِم  َرصَمْٔم٦ُم  شُمؿَّ  ، ََم٣مَت  وَمْد  ُهقَ  َذاهَم١مِ  هَمِجْئُتفُ  ، إيَِمْٝمفِ  زمِفِ  اْٞمَْمٙمِْؼ  َأنِ  ِهَُم٣ممٌ  هَمَٟمؾَم٣مرَ  ،

ـَ  َأسَمْٝم٦ُم  شُمؿَّ  ، ََم٣مَت  وَمْد  ُهقَ  هَم١مَِذا ل ازْم  .!  ََم٣مَت  وَمْد  ُهقَ  هَم١مَِذا ، فَمٚمِّ
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  ُ طمرج أضمد َمـ ايمدٞمٝم٣م ىمام دطمٙمٜمـ٣م إٓ زمممـ زمــ َم٣م ٔقاه عباع بَ دِكاا

ٚمٝمِمـف وأفمْمـ٣مه احل٣مرث : هم١مٞمف أسم٣مه رصمؾ دم َمروف همُم٘م٣م إيمٝمف احل٣مصم٥م همٛمزع وم

.إي٣مه، واؽمتٔم٣مر شمقزم٣ًم همامت همٝمف

وروي أن ؾمٔم٥ٌم صم٣مءه ؽم٣مئؾ ويمٝمس فمٛمده رء، همٛمزع طمُم٥ًٌم َمـ ؽمٗمِػ  

.2زمٝمتِِف همٟمفمْم٣مه شمؿ افمتذر إيمٝمف

ظم٣م اضمـؼمق اظمًـجد زمٚمـرو، ـمــ اظمًـٙمٚمقن أن حكٜ أبٕ حمىد األشدٙ قاه 

فمـ٥م َمــ ايمـذيـ ايمٛمِم٣مرى أضمرومقه، همٟمضمرومقا طم٣مٞم٣مَّتؿ، همٗمٌض ايمًٙمْم٣من فمـعم ْج٣م

أضمرومقا اخل٣مٞم٣مت، وىمت٤م روم٣مفم٣ًم همٝمٜم٣م ايمٗمْمع واْلٙمد وايمٗمتؾ وٞمثره٣م فمٙمـٝمٜمؿ، همٚمــ 

وومع فمٙمٝمف رومٔم٥م همٔمؾ زمف َم٣م همٝمٜم٣م، همقومٔم٦م رومٔم٥ٌم همٝمٜم٣م ايمٗمتؾ زمٝمد رصمـؾ، همٗمـ٣مل: واهلل 

َم٣م ىمٛم٦م أزم٣مرم يمقٓ أم رم ! وىم٣من زمجٛمٌف زمٔمض ايمٖمتٝم٣من، همٗم٣مل يمف: دم رومٔمتـل اْلٙمـد 

ل وأفمْمٛمـل رومٔمتـؽ. همٖمٔمـؾ، همٗمتـؾ ذيمـؽ ايمٖمتـك ويمٝمس رم أم ، همخذ أٞم٦م رومٔمت

 .3.وختٙمص هذا ايمرصمؾ

يتٙمْمػ دم إدطمـ٣مل الْبَصِرِيُّ الْوُعِتَوِرِ أَبَُ ، الْإِهَامُ ، الْعِجِلِيُّ هََُعِّقٌٍكاى  (33

ايمٛمٗمقد [  ىمٝمس –ايمنور وايمرهمؼ فمعم إطمقاٞمف، همٝمّمع فمٛمد أضمدهؿ ايمٌدَرة ،] سة اظم٣مل 

 .إيمٝمؽ ، شمؿ يرؽمؾ يٗمقل يمف: أٞم٦م َمٛمٜم٣م دم ضمؾ ويٗمقل يمف: اَمً٘مٜم٣م ضمتك أفمقد

ٌق  ىَم٣منَ  ـُ٘مقاهَمَٝمُٗمـقُل  جَيِٝمُئٛم٣َم - اهللَُّ َرِْحَفُ  - َُمَقرِّ ًِ  يَمٛمَـ٣م َأَْم
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ةَ  َهِذهِ  َّ ٣م فَمْٜمِدهِ  آطِمرَ  هَمَٝمُ٘مقنُ .  هَمَٟمْٞمِٖمُٗمقَه٣م اضْمَتْجُتؿْ  هَم١مِنِ  ، ايمٌمُّ 1 ِِبَ

همدق فمٙمٝمـف ايمٌـ٣مب، همخـرج إيمٝمـف وؽمـٟميمف فمــ صديؼ يمف وومِمد رصمؾ إلم 

ضم٣مصمتف، همٗم٣مل: فمقم ديـ ىمذا وىمذا، همدطمؾ ايمدار وأطمرج إيمٝمف َم٣م ىمـ٣من فمٙمٝمـف، شمـؿ 

دطمؾ ايمدار زم٣مىمٝم٣ًم، همٗم٣ميم٦م يمف زوصمتف: هال سمٔمٙمٙم٦م ضمٝم٧م ؾمـٗم٦م فمٙمٝمـؽ اإلصم٣مزمـ٥م، 

همٗم٣مل: إٞمام أزم٘مل ِّٕن َل أسمٖمٗمد ضم٣ميمف ضمتك اضمت٣مج إرم أن يًٟميَمٛمل

َمـ أصمقد ايمٛمـ٣مس، فمْمـش  :ي أبي بعر ع اي اه عٌهواا  ٍكاى عب  اه ب 

يقَم٣ًم دم ؿمريٗمف، هم٣مؽمتًٗمك َمـ َمٛمزل اَمرأة، همٟمطمرصم٦م يمف ىمـقزًا، ووم٣مَمـ٦م طمٙمـػ 

ايم٣ٌمب ووم٣ميم٦م سمٛمحقا فمـ ايم٣ٌمب، ويمٝمٟمطمذه زمٔمض نمٙمامٞم٘مـؿ، همـ١مٞمٛمل اَمـرأة فمـزٌب 

رة آٓف ـَم٣مت زوصمل، همممب فمٌد اهلل اظمـ٣مء وومـ٣مل: يـ٣م نمـالم اْحـؾ إيمٝمٜمـ٣م فمُمـ

ي٣م نمالم اْحؾ إيمٝمٜم٣م فممميـ أيمٖمـ٣ًم،   ؽمٌح٣من اهلل أسمًخر ِب ! همٗم٣مل:درهؿ، همٗم٣ميم٦م: 

همٗم٣ميم٦م: أؽمٟمل اهلل ايمٔم٣مهمٝم٥م، همٗم٣مل: ي٣م نمالم اْحؾ إيمٝمٜم٣م شمالشمكم، همام أَم٦ًم، ضمتك ىمثر 

.طمْم٣مِب٣م

     ِ يٛمٖمؼ فمعم أرزمٔمكم دارًا َمــ ٍكاى عب  اه بي أبي بعر ع ي اه تعالى عٌا

أرزمٔمكم أَم٣مَمف، وأرزمٔمكم طمٙمٖمف، وئٌمـ٧م صمغماٞمف فمـ يٚمٝمٛمف، وأرزمٔمكم فمـ ي٣ًمره، و

إيمٝمٜمؿ زم٣مٕو٣مضمل وايم٘مًقة دم إفمٝم٣مد، وئمتؼ دم ىمؾ فمٝمد َم٣مئـ٥م ِّمٙمـقك رض اهلل 

سمٔم٣ملم فمٛمف

وَمـ َل جيد َم٣م يقاد زمف إطمقاٞمف همال أومؾ َمـ أن يًتُمٔمر َم٣م هؿ همٝمف ويتٔمٝمش  
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َمع مهقَمٜمؿ ويقاؽمٝمٜمؿ ويمق زمح٣ميمف ووصمداٞمف، وم٣مل زمٔمض ايمرواة: دطمٙم٦م فمعم زممم 

 دم يقم ؾمديد ايمػمد وومد سمٔمرى َمــ ايمثٝمـ٣مب، همٗمٙمـ٦م: يـ٣م أزمـ٣م ٞمٌمـ ايمٛمـ٣مس احل٣مدم

يزيدون ايمثٝم٣مب دم َمثؾ هذا ايمٝمقم وأٞم٦م سمٛمٗمص؟ همٗم٣مل: ذىمرت ايمٖمٗمراء وَمـ٣م هـؿ 

همٝمف وَل ي٘مـ رم َم٣م أواؽمٝمٜمؿ، همٟمردت أن أواهمٗمٜمؿ زمٛمٖمز دم َمٗم٣مؽم٣مة ايمػمد

َمـر ىم٣مٞم٦م ضمرب زم٣ميم٣ٌمدي٥م شمؿ اسمِمٙم٦م زم٣ميمٌٌمـة همتٖمـ٣مومؿ إلا  األصاوعي  

همٝمٜم٣م ضمتك َمُمك زمكم ايمٛم٣مس زم٣ميمِمٙمح، هم٣مصمتٚمٔمقا دم اظمًجد اْل٣مَمع ومـ٣مل: همٌٔمثـ٦م 

وأٞم٣م نمالم إلم ضار زمـ ايمٗمٔمٗم٣مع زمـ ضم٣مزم، هم٣مؽمتٟمذن رم، هم١مذا هـق دم ؾمـٚمٙم٥م خيـٌط 

ٞمقى يمٔمٛمز يمف ضمٙمقب، همٟمطمػمسمف زمٚمجتٚمع ايمٗمقم همٟمَمٜمؾ ضمتك أىمٙم٦م ايمٔمٛمز شمؿ نمًؾ 

وم٣مل: همدفم٣مِّن، همٔمذرسمف أن آىمـؾ  ايمٗمِمٔم٥م ووم٣مل: ي٣م صم٣مري٥م نمديٛم٣م. همٟمسمتف زمزي٦م ومتر.

َمٔمف ضمتك إذا وم٢م َمـ أىمٙمف وشم٤م إلم ؿمكم َمٙمٗمك دم ايمـدار همٕمًـؾ زمـف يديـف، شمـؿ 

ص٣مح زم٣مْل٣مري٥م همٗم٣مل: اؽمٗمٝمٛمل َم٣مء ، همٟمسم٦م زمامء همممزمف وَمًح زمٖم٣موٙمف فمـعم وصمٜمـف 

ووم٣مل: احلٚمد هلل! َم٣مء ايمٖمرات زمتٚمر ايمٌٌمة زمزي٦م ايمُم٣مم َمتـك سمـ٠مدي ؾمـ٘مر هـذه 

ئل ، همٟمسمتف زمرداء فمدِّن هم٣مرسمدى زمف فمـعم سمٙمـؽ ايمُمـٚمٙم٥م ، ايمٛمٔمؿ ؟ شمؿ وم٣مل: فمقم زمردا

وم٣مل إصٚمٔمل: همتج٣مهمٝم٦م فمٛمف اؽمتٗم٣ٌمضم٣ًم يمزيف ، همدطمؾ اظمًـجد وصـعم رىمٔمتـكم 

وَمُمك إلم ايمٗمقم ، همٙمؿ سمٌؼ ضمٌقٌة إٓ ضمٙم٦َّم إفمٓم٣مَمـ٣ًم يمـف ، همتحٚمـؾ َمـ٣م ىمـ٣من زمـكم 

1إضمٝم٣مء َمـ ايمدي٣مت دم َم٣ميمف واٞمٌمف

٣مصمتٚمٔمٛم٣م ْج٣مفمـ٥م وطمرصمٛمـ٣م إلم زمـ٣مب ىمٛم٣م زمْمرؽمقس هملاا  أدا  الصاال  ي    
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اْلٜم٣مد ، همتٌٔمٛم٣م ىمٙم٤م َمـ ايمٌٙمد ، همٙمام زمٙمٕمٛم٣م ـم٣مهر ايم٣ٌمب إذا ٞمحـ زمدازم٥م َمٝمت٥م همِمٔمدٞم٣م إلم 

َمقوع فم٣مل وومٔمدٞم٣م. همٙمام ٞمٓمر ايم٘مٙم٤م إلم اظمٝمت٥م رصمع إلم ايمٌٙمد شمؿ فم٣مد زمٔمد ؽم٣مفم٥م وَمٔمـف 

اظمٝمتـ٥م، همـام َمٗمدار فممميـ ىمٙم٣ًٌم، همج٣مء إلم سم٘مؾ اظمٝمت٥م وومٔمد ٞم٣مضمٝم٥م ووومٔم٦م ايم٘مـالب دم 

زايم٦م سمٟمىمٙمٜم٣م وذيمؽ ايم٘مٙم٤م وم٣مفمد يٛمٓمر إيمٝمٜم٣م ضمتك أىمٙم٦م اظمٝمت٥م وزمٗمل ايمٔمٓمؿ ورصمٔمـ٦م 

ايم٘مالب إلم ايمٌٙمد، همٗم٣مم ذيمؽ ايم٘مٙم٤م وصم٣مء إلم سمٙمؽ ايمٔمٓم٣مم همٟمىمؾ ِّم٣م زمٗمل فمٙمٝمٜم٣م ومٙمـٝماًل 

1شمؿ اٞمٌمف

َٞم٣مابِاي  ََاعِ    لَاا َ  (36 ـدٍ  َأطْمػَمَ ـُ حُمَٚمَّ ـ وَمـ٣مَل : ؿَمَٙمـ٤َم  فَمقِمُّ زْمـ جَّ ٣مُج إزِْمـَراِهٝمَؿ احْلَ

ؽُمـقُل هَمَٗمـ٣مَل : ُأِريـُد  ايمٛمََّخِٔمـلَّ   : إزِْمـَراِهٝمُؿ ايمتَّْٝمِٚمـلُّ  ، هَمَٗمـ٣مَل  إزِْمـَراِهٝمؿَ  ، هَمَجـ٣مَء ايمرَّ

َتِحؾَّ َأْن َيُديمَُّف فَمعَم  إزِْمَراِهٝمؿُ  َأَٞم٣م ًْ ياَمِس ، َوََلْ  ايمٛمََّخِٔملِّ  ، َوََلْ َي ـِف دِم ايمـدِّ ًِ
ٌْ ، هَمَٟمََمَر زمَِح

ـَٙم٥ٍم ،  ًِ ِد ، َوىَمـ٣مَن ىُمـؾُّ اشْمٛمَـكْمِ دِم ؽِمْٙم ـَ ايْمـػَمْ ـْ َِمـ ْٚمِس ، َويَم٘مِـ ـَ ايمُمَّ ْؿ ـمِؾٌّ َِم ـْ ََلُ َيُ٘م

إزِْمَراِهٝمؿُ  َ َٚمَٜم٣م ، همَ  هَمَتَٕمغمَّ ُف ، هَمَٙمْؿ سَمْٔمِرهْمُف ، ضَمتَّك ىَمٙمَّ ٣مُج  اَمَت ، هَمَرَأى، هَمَٔم٣مَدسْمُف ُأَمُّ جَّ دِم  احْلَ

ـَٟمَل ، هَمَٗمـ٣ميُمقا :  ًَ ٛمَّـ٥ِم ، هَم ـْ َأْهـِؾ اْْلَ ْٝمَٙم٥َم َرصُمٌؾ َِم ٌََٙمِد ايمٙمَّ َٞمْقَِمِف وَم٣مئاًِل َيُٗمقُل : ََم٣مَت دِم ايْم

ـِ  ْج ًِّ ْٝمَْم٣مِن ، َوأَ  إزِْمَراِهٝمُؿ ايمتَّْٝمِٚملُّ  ََم٣مَت دِم ايم ـْ َٞمَزنَم٣مِت ايمُمَّ ََمَر ، هَمَٗم٣مَل : ضِمْٙمٌؿ َٞمْزنَم٥ٌم َِم

 .2زمِِف هَمُٟميْمِٗمَل فَمعَم ايْمُ٘مٛم٣َمؽَم٥مِ 

فمـ َمِمٔم٤م زمـ أْحد زمـ َمِمٔم٤م ومـ٣مل : : الوارٍيي  الرباطي أدو  بي اه عب  

ومدم أزمق حمٚمد اظمروزي إلم زمٕمـداد يريـد َم٘مـ٥م ، وىمٛمـ٦م أضمـ٤م أن أصـحٌف، همٟمسمٝمتـف  "

 واؽمتٟمذٞمتف دم ايمِمح٥ٌم همٙمؿ يٟمذن رم دم سمٙمؽ ايمًٛم٥م، شمـؿ ومـدم ؽمـٛم٥م شم٣مٞمٝمـ٥م وشم٣ميمثـ٥م، همٟمسمٝمتـف
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همًٙمٚم٦م فمٙمٝمف وؽمٟميمتف همٗم٣مل: افمزم فمعم ذط: ي٘مقن أضمدٞم٣م إَمـغم ٓ خي٣ميمٖمـف أطمـر. 

ـّ وأولم ، همٗمـ٣مل: همـال سمٔمِمـٛمل.  همٗمٙم٦م أٞم٦م إَمغم. همٗم٣مل: ٓ زمؾ أٞم٦م همٗمٙم٦م: أٞم٦م أؽم

همٗمٙم٦م: ٞمٔمؿ. همخرصم٦ُم َمٔمف وىم٣من إذا ضمي ايمْمٔم٣مم ي٠ْمشمرِّن، هم١مذا فم٣مروتف زمًمء ومـ٣مل: 

هذا دأزمٛم٣م ضمتك ٞمدَم٦م فمعم صحٌتف: ظم٣م يٙمحـؼ أَل أذط فمٙمٝمؽ أن ٓ خت٣ميمٖمٛمل ؟، هم٘م٣من 

ٞمٖمًف َمـ ايمير. همٟمص٣مزمٛم٣م دم زمٔمض إي٣مم َمْمٌر ؾمديد وٞمحـ ٞمًغم همٗم٣مل رم: ي٣م أزم٣م أْحد 

 أصـٙمف، دم همٟمومٔمـدِّن ، أصٙمف دم اومٔمد: رم وم٣مل شمؿ ، - ايمْمريؼ فمالَم٥م وهق –اؿمٙم٤م اظمٝمؾ 

 َمــ يٓمٙمٛمـل فزمـ جتٙمـؾ ومـد ىم٣ًمء وفمٙمٝمف فمقمّ  ضمٛم٣م ومد وم٣مئؿ وهق اظمٝمؾ، فمعم يديف وصمٔمؾ

 ضمتك دأزمف هذا يزل همٙمؿ ايمير، َمـ ٞمٖمًف يٙمحؼ ظم٣م َمٔمف أطمرج َل أِّن متٛمٝم٦م ضمتك اظمْمر،

1اهلل رْحف َم٘م٥م دطمؾ

ُف اصْمُتِٚمَع فِمٛمْـَدُه َٞمٝمِّـٌػ َوشَماَلشُمـقَن    َأٞمَّ

ـْ وُمَرى يِّ  َرصُماًل زمَِٗمْرَي٥ٍم َِم ـوا ، َوََمَٔمٜمُ  ايمرَّ َٓ سُمُْمٌُِع َْجِٝمَٔمُٜمْؿ ، هَمَ٘مَنُ ْؿ َأْرنِمَٖم٥ٌم ََمْٔمُدوَدٌة 

اَج  َ نْمَٖم٣مَن َوَأؿْمَٖمُئقا ايمنِّ قا يمِٙمْمََّٔم٣مِم ايمرُّ ًُ هَمَٙمامَّ ُرهمِـَع هَمـ١مَِذا ايمْمََّٔمـ٣مُم زمَِح٣ميمِـِف ََلْ  ;َوصَمَٙم

فِ  ;َيْٟمىُمْؾ َِمٛمُْف َأضَمٌد ؾَمْٝمًئ٣م  ًِ 2إِيَث٣مًرا يمَِِم٣مضِمٌِِف فَمعَم َٞمْٖم

ْم٣َّمِب َرِضَ اهللَُّ سَمَٔم٣ملَم فَمٛمُْف َأطَمَذ َأْرزَمَٔماِمَئـ٥ِم َِ والك الدازاٌ٘ : َعٔ  ـَ اخْلَ َأنَّ فُمَٚمَر زْم

اِح ، شُمـؿَّ  ـرَّ ـِ اْْلَ ٌَْٝمـَدَة زْمـ ٣م إلَِم َأِِب فُم ٍة ، هَمَٗم٣مَل يمِْٙمُٕماَلِم: اْذَه٤ْم ِِبَ ِديٛم٣َمٍر هَمَجَٔمَٙمَٜم٣م دِم ُسَّ

ٌَْٝم٦ِم ضَمتَّ  ٧ٌَُم ؽَم٣مفَم٥ًم دِم ايْم ٣م ايْمُٕماَلُم ، هَمَٗم٣مَل : َيُٗمقُل يَمَؽ سَمْٙم ك سَمٛمُْٓمَر ََم٣م َيِْمٛمَُع ، هَمَذَه٤َم ِِبَ
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ُف ، شُمؿَّ وَمـ٣مَل  َأَِمغُم اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم : اصْمَٔمْؾ َهِذِه دِم زَمْٔمِض ضَم٣مصَمتَِؽ ، هَمَٗم٣مَل : َوَصَٙمُف اهللَُّ َوَرِْحَ

ٌَْٔم٥ِم إلَِم همُ  ًَّ ِذِه ايم ـِذِه : سَمَٔم٣مرَمْ َي٣م صَم٣مِرَي٥ُم اْذَهٌِل ِِبَ ـ٥ِم إلَِم هُمـاَلٍن ، َوِِبَ ًَ ْٚم ِذِه اخْلَ اَلٍن ، َوِِبَ

٥ِم إلَِم هُماَلٍن، ضَمتَّـك َأْٞمَٖمـَذَه٣م. هَمَرصَمـَع ايْمُٕمـاَلُم إلَِم فمٚمـر َرِضَ اهللَُّ سَمَٔمـ٣ملَم فَمٛمْـُف  ًَ ْٚم اخْلَ

ٌٍَؾ ، هَمَٗم٣مَل: اْذَه٤ْم  ـِ صَم ُه، هَمَقصَمَدُه وَمْد َأفَمدَّ َِمْثَٙمَٜم٣م ظمَُِٔم٣مِذ زْم ٣م إلَِم َمٔمـ٣مذ ، َوسَمَٙمـفَّ َوَأطْمػَمَ ِِبَ

ـ٣م إيَِمْٝمـِف هَمَٗمـ٣مَل : َيُٗمـقُل يَمـَؽ َأَِمـغُم  ٌَْٝم٦ِم ؽَم٣مفَم٥ًم ضَمتَّك سَمٛمُْٓمَر ََم٣م َيِْمٛمَُع ، هَمَذَه٤َم ِِبَ دِم ايْم

اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم: اصْمَٔمْؾ َهِذِه دِم زَمْٔمِض ضَم٣مصَمتِـَؽ ، هَمَٗمـ٣مَل: َرِْحَـُف اهللَُّ َوَوَصـَٙمُف . سَمَٔمـ٣مرَمْ َيـ٣م 

َٙمَٔمـ٦ِم اَمـرأة صَم٣مِرَي٥ُم اذْ  َهٌِل إلَِم زَمْٝم٦ِم هُماَلٍن زمَِ٘مَذا، اْذَهٌِل إلَِم زَمْٝم٦ِم هُماَلٍن زمَِ٘مـَذا ، هَم٣مؿمَّ

٣مىمكُِم هَمَٟمفْمْمِٛمَـ٣م  ًَ ـُ َواهللَِّ ََم َّٓ ِديٛمَـ٣مَراِن  -َمٔم٣مذ، هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َوَٞمْح ْروَمـ٥ِم إِ ٌْـَؼ دِم اخْلِ  -َوََلْ َي

ُـْؿ إطِْمـَقٌة  لَم هَمَدضَم٣م ِِباَِم إيَِمْٝمَٜم٣م، َوَرصَمَع ايْمُٕماَلُم إِ  ُه هَمُنَّ زمَِذيمَِؽ ، َووَمـ٣مَل: إَِنَّ فمٚمر هَمَٟمطْمػَمَ

ـْ زَمْٔمضٍ  . زَمْٔمُّمُٜمْؿ َِم

ةَ  (43 ـِ فَمٛمؼَْمَ ـُ َه٣مُروَن زْم ٌُْد اظمَْٙمِِؽ زْم ـَ  وفمـ فَم ي: َأنَّ فُمَٚمغْمَ زْمـ ـْ صَمدِّ شَمٛم٣َم َأِِب، فَم : ضَمدَّ

ًٓ  ;ؽَمْٔمٍد، زَمَٔمَثُف فُمَٚمُر فَمعَم ِْحْصٍ  ُه. هَمَ٘مَت٤َم إيَِمْٝمـِف: َأوْمٌِـْؾ زمِـاَم هَمَٚمَ٘م٧َم ضَمْق َٓ َيْٟمسمِٝمِف طَمػَمُ  

ٌَـَؾ  ـَؼ َإْدَواسَمـُف، َوَأطَمـَذ فَمٛمَْزسَمـُف َوَأوْم ـَ ايْمَٖمْلِء. هَمَٟمطَمَذ صِمَرازَمُف َووَمِْمَٔمَتُف، َوفَمٙمَّ ٌَْٝم٦َم َِم صَم

اَلُم فَمَٙمْٝمـَؽ َيـ٣م  َراصِماًل. هَمَدطَمَؾ اظمَِْديٛم٥ََم، َووَمْد ؾَمُح٤َم َوانْمػَمَّ َوؿَم٣مَل ؾِمْٔمُرُه. هَمَٗم٣مَل: ًَّ ايم

ّـَ  ْٞمَٝم٣م ! هَمَٓمـ ٌََدِن، ََمِٔمل ايمدُّ ٦َم َصِحٝمِح ايْم ًْ َأَِمغَم اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم. هَمَٗم٣مَل: ََم٣م ؾَمْٟمُٞمَؽ ؟ وَم٣مَل: َأيَم

ُع يَمـَؽ  ُف صَم٣مَء زماَِمٍل ، هَمَٗم٣مَل: صِمْئ٦َم مَتًَِم ؟ وَم٣مَل َٞمَٔمْؿ. وَم٣مَل: َأََم٣م ىَم٣مَن َأضَمٌد َيَتـػَمَّ فُمَٚمُر َأٞمَّ

ٙمُِٚمقَن ! وَم٣مَل: َي٣م فُمَٚمـُر، إِنَّ اهللََّ زمَِدازمَّ  ًْ َٓ ؽَمَٟميْمُتُٜمُؿ. وَم٣مَل: زمِْئَس اظمُْ ٥ٍم ؟ وَم٣مَل: ََم٣م هَمَٔمُٙمقا، َو
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ٌَْٝمَتُف َوَؤْمُتُف ََمَقاِؤَمُف ، َويَمـْق  ٥ٌَِم. هَمَٗم٣مَل: ََم٣م َصٛمَْٔم٦َم؟ وَم٣مَل: ايمَِّذي صَم ـِ ايْمِٕمٝم وَمْد ََن٣َمَك فَم

سََمْٝمُتَؽ  َٕ ٌء  َٓ  َٞم٣ميَمَؽ َِمٛمُْف َرْ َٓ فَمِٚمْٙمـ٦ُم يَمـَؽ َو ُدوا يمُِٔمَٚمغْمٍ فَمْٜمـًدا. وَمـ٣مَل:  زمِِف. وَم٣مَل: صَمدِّ

: َأطْمَزاَك اهللَُّ .  اِِّنٍّ ضََمٍد، وُمْٙم٦ُم يمِٛمٌَْمَ ِٕ 

ٛمًـ٣م    
ـَ اظمَِْديٛم٥َِم. هَمَٗم٣مَل فُمَٚمُر: َأَراُه طَم٣مئِ ٌََٔمـ٧َم َرصُمـاًل  ;َوَذَه٤َم إلَِم ََمٛمِْزيمِِف فَمعَم َأَْمَٝم٣مٍل َِم هَم

ٍء، هَمَٟموْمٌِـْؾ زماِِمَئ٥ِم دِ  َوإِْن  ;يٛم٣َمٍر، َووَم٣مَل: اْٞمِزْل زمُِٔمَٚمغْمٍ ىَمَٟمٞمََّؽ َوْٝمٌػ، هَمـ١مِْن َرَأْيـ٦َم َأشَمـَر َرْ

ًٓ ؾَمِديَدًة  َؿ.  ;َرَأْي٦َم ضَم٣م ـٙمَّ ًَ هَم٣مْدهَمْع إيَِمْٝمِف َهِذِه اظم٣ِْمَئ٥َم . هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ، هَمَرآُه ُيَٖمـقمِّ وَمِٚمٝمَِمـُف. هَم

: اْٞمِزْل.  َب هَمَٗم٣مَل يَمُف فُمَٚمغْمٌ ٣مَءيَمُف، َووَم٣مَل: ىَمْٝمـَػ َأَِمـغُم اظمُْـ٠ْمَِمٛمكَِم ؟ وَمـ٣مَل: َضَ ًَ هَمٛمََزَل. هَم

 ازْمٛم٣ًم يَمُف فَمعَم هَم٣مضِمَُم٥ٍم هَماَمَت. 

قَٞمُف زمِِف، َوَيْْمُقوَن، شُمؿَّ وَمـ٣مَل: إِٞمَّـَؽ وَمـْد      َّٓ وُمْرَص ؾَمِٔمغٍم خَيُِمُّ هَمٛمََزَل زمِِف شَماَلشًم٣م، يَمْٝمَس إِ

َهـ٣م َأصَمْٔمَتٛم٣َم. هَمَٟمطْمَرَج ا َٓ ضَم٣مصَمـ٥َم رِم ِِبَـ٣م. َردَّ َٞم٣مٞمغَِم، هَمَدهَمَٔمَٜم٣م إيَِمْٝمـِف. هَمَِمـ٣مَح، َووَمـ٣مَل:  يمدَّ

ٌء  َّٓ َؤْمَٜم٣م ََمَقاِوـَٔمَٜم٣م. هَمَٗمـ٣مَل: ََمـ٣م رِم َرْ فَمَٙمْٝمِف. وَم٣ميَم٦ِم اظمَْْرَأُة: إِِن اضْمَتْج٦َم إيَِمْٝمَٜم٣م، َوإِ

ـْ ِدْرفِمَٜم٣م، همَ  ٦ِم اظمَْْرَأُة َِم شُمـؿَّ طَمـَرَج  ;َٟمفْمَْمْتُف طِمْروَمـ٥ًم، هَمَجَٔمَٙمَٜمـ٣م همِٝمَٜمـ٣مَأصْمَٔمُٙمَٜم٣م همِٝمِف. هَمَُمٗمَّ

َٜمَداِء .  ُٚمَٜم٣م زَمكْمَ َأزْمٛم٣َمِء ايمُمُّ ًِّ  ُيَٗم

صُمُؾ فُمَٚمرَ      َٓ َأْدِري. هَمَ٘مَت٤َم إيَِمْٝمـِف فُمَٚمـُر  ;َوَأسَمك ايمرَّ َه٤ِم ؟ وَم٣مَل:  هَمَٗم٣مَل: ََم٣م هَمَٔمَؾ زم٣ِميمذَّ

ٌُُف. هَمَج٣مَء، هَمَٗم٣مَل: ََم٣م َصٛمََٔم٦ِم ايمدَّ  َْمُتَٜم٣م يمِٛمَْٖمِزـ. َيْْمُٙم َٞم٣مٞمغُِم ؟ وَم٣مَل: َوََم٣م ؽُمـ٠َمايُمَؽ ؟ وَمـدَّ

َٓ ضَم٣مصَم٥َم رِم دِم ايمْمََّٔم٣ممِ  . هَمَٗم٣مَل:  ٣م ايمثَّْقزَم٣مِن، هَمـ١مِنَّ ُأمَّ هُمـاَلٍن  ;هَمَٟمََمَر يَمُف زمَِْمَٔم٣مٍم َوشَمْقزَمكْمِ َوَأَمَّ

٧ٌَْم َأْن ََم٣مَت ) ٣م، َوَرصَمَع. هَمَٙمْؿ َيْٙم  (.1فَم٣مِرَي٥ٌم. هَمَٟمطَمَذمُهَ
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ـَ وَ   ـْ َأْيـ َٓ َيـْدُروَن َِمـ ـُ إؽِْمَح٣مَق : ىَم٣مَن َٞم٣مٌس زم٣ِمظمَِْديٛم٥َِم َئِمٝمُُمقَن ،  ُد زْم وَم٣مَل حُمَٚمَّ

ـُف ُهـَق  كْمِ هَمَٗمُدوا َذيمَِؽ ، هَمَٔمَرهُمـقا َأٞمَّ ًَ ـُ احْلُ ـْ ُئْمْمِٝمِٜمْؿ ، هَمَٙمامَّ ََم٣مَت فَمقِمُّ زْم َئِمٝمُُمقَن َوََم

ْٝمِؾ زماَِم   َيْٟمسمِٝمِٜمْؿ زمِِف . َوظم٣ََّم ََم٣مَت َوصَمُدوا دِم ـَمْٜمِرِه َوَأىْمَت٣مهمِـِف َأشَمـَر ايمَِّذي ىَم٣مَن َيْٟمسمِٝمِٜمْؿ دِم ايمٙمَّ

ُف ىَم٣مَن َئُمـقُل َِم٣مَئـ٥َم  ْٝمِؾ . َووِمٝمَؾ : إِٞمَّ ٣مىمكِِم دِم ايمٙمَّ ًَ ََراَِمِؾ َواظمَْ ْٕ ْرِب إلَِم زُمُٝمقِت ا َْحِْؾ اْْلُ

َٓ َيْدُروَن زمَِذيمَِؽ ضَمتَّ  ـكْمِ فَمـعَم َأْهِؾ زَمْٝم٦ٍم زم٣ِمظمَِْديٛم٥َِم، َو ًَ ـُ احْلُ ك ََم٣مَت . َوَدطَمَؾ فَمقِمُّ زْمـ

ٌْ٘مِٝمـَؽ؟ وَمـ٣مَل :  ـُ ُأؽَم٣مََم٥َم ، هَمَٗم٣مَل يَمُف : ََمـ٣م ُي ٌََ٘مك ازْم ـِ َزْيٍد َئُمقُدُه ، هَم ـِ ُأؽَم٣مََم٥َم زْم ِد زْم حُمَٚمَّ

٥َم فَممَمَ َأيْمَػ ِديٛم٣َمٍر . َودِم ِرَوايَ  ًَ ـٌ . وَم٣مَل : َوىَمْؿ ُهَق؟ وَم٣مَل : مَخْ ـ فَمقَمَّ َدْي ٌَْٔم٥َم فَممَمَ ٥ٍم ؽَم

َأيْمَػ ِديٛم٣َمٍر هَمَٗم٣مَل : ِهَل فَمقَمَّ 

ـَ  زم٣ِمظمَِْديٛم٥َمِ  ىَم٣مَن َٞم٣مٌس   ـْ َأْي َٓ َيْدُروَن َِم َئِمٝمُُمقَن ، 

ـْ ُئْمْمِٝمِٜمْؿ ، هَمَٙمامَّ ََم٣مَت  كْمِ  َئِمٝمُُمقَن َوََم ًَ ـُ احْلُ ـُف ُهـَق هَمَٗمُدوا َذيمَِؽ ، همَ  فَمقِمُّ زْم َٔمَرهُمقا َأٞمَّ

ْٝمِؾ زماَِم َيْٟمسمِٝمِٜمْؿ زمِِف . َوظم٣ََّم ََم٣مَت َوصَمُدوا دِم ـَمْٜمِرِه َوَأىْمَت٣مهمِـِف َأشَمـَر  ايمَِّذي ىَم٣مَن َيْٟمسمِٝمِٜمْؿ دِم ايمٙمَّ

ُف ىَمـ٣مَن َئُمـقُل َِم٣مَئـ ْٝمِؾ. َووِمٝمَؾ : إِٞمَّ ٣مىمكِِم دِم ايمٙمَّ ًَ ََراَِمِؾ َواظمَْ ْٕ ْرِب إلَِم زُمُٝمقِت ا ٥َم َْحِْؾ اْْلُ

ــ٦ٍم  ــِؾ زَمْٝم ــ٥ِم، َأْه ــَؾ  زم٣ِمظمَِْديٛمَ ــ٣مَت. َوَدطَم ــك ََم ــَذيمَِؽ ضَمتَّ ــْدُروَن زمِ َٓ َي ـُ  َو ــ ــقِمُّ زْم فَم

كْمِ  ًَ ـِ َزْيدٍ  فَمعَم  احْلُ ـِ ُأؽَم٣مََم٥َم زْم ِد زْم ٌََ٘مك حُمَٚمَّ ـُ ُأؽَم٣مََم٥َم ، َئُمقُدُه ، هَم ٌْ٘مِٝمَؽ؟  ازْم هَمَٗم٣مَل يَمُف : ََم٣م ُي

ـٌ . وَم٣مَل: َوىَمؿْ  ٥َم فَمَُم  وَم٣مَل : فَمقَمَّ َدْي ًَ ٌَْٔم٥َم فَممَمَ ـُهَق؟ وَم٣مَل : مَخْ َر َأيْمَػ ِديٛم٣َمٍر . َودِم ِرَواَي٥ٍم ؽَم

َأيْمَػ ِديٛم٣َمٍر هَمَٗم٣مَل : ِهَل فَمقَمَّ 
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ـْ   :  (43 ُف زَمَٙمَٕمُف فَم َؿ ،  فَم٣مئَُِم٥مَ  َأٞمَّ َزْوِج ايمٛمٌَِّلِّ َصعمَّ اهللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

٘مِٝمٛم٣ًم ؽَم  ًْ َّٓ َرنِمٝمـٌػ َأنَّ َِم ٣م َوِهَل َص٣مئَِٚم٥ٌم َويَمْٝمَس دِم زَمْٝمتَِٜمـ٣م إِ ـ٣م :  ;َٟمََلَ ٍة ََلَ َٓ هَمَٗم٣ميَمـ٦ْم ظمَِـْق

٣مُه  ٣مُه . وَم٣ميَمـ٦ْم :  ;َأفْمْمِٝمِف إِيَّ ـَ فَمَٙمْٝمِف ؟ هَمَٗم٣ميَم٦ْم : َأفْمْمِٝمِف إِيَّ هَمَٗم٣ميَم٦ْم : يَمْٝمَس يَمِؽ ََم٣م سُمْٖمْمِِري

ْٝمٛم٣َم أَ  ًَ ٣مٌن ََمـ٣م ىَمـ٣مَن َُيْـَدى يَمٛمَـ٣م : هَمَٖمَٔمَٙم٦ْم . وَم٣ميَم٦ْم : هَمَٙمامَّ َأَْم ًَ ْهَدى يَمٛم٣َم َأْهُؾ زَمْٝم٦ٍم َأْو إِْٞم

ـْ وُمْرِصـِؽ .  فَم٣مئَُِم٥مُ  ؾَم٣مًة َوىَمَٖمٛمََٜم٣م . هَمَدفَمْتٛمِل ـْ َهَذا ، هَمَٜمَذا طَمـغْمٌ َِمـ هَمَٗم٣ميَم٦ْم : ىُمقِم َِم

اىمِل فِمٛمَْد ا ازمِِح ، َوايْمِٖمْٔمُؾ ايمزَّ ـَ اظم٣َْمِل ايمرَّ ُؾ َِمٛمْـُف ََمـ٣م وَم٣مَل فُمَٙماَمُؤَٞم٣م : َهَذا َِم هللَِّ سَمَٔم٣ملَم ُئَمجِّ

ـْ سَمـَرَك ؾَمـْٝمًئ٣م هللَِِّ ََلْ جَيِـْد هَمْٗمـَدهُ  طِمُرُه فَمٛمْـُف . َوََمـ ٣م َيـدَّ ّـَ َٓ َيـٛمُْٗمُص َذيمِـَؽ ِِّم  َيَُم٣مُء ، َو

ـَ َأشْمٛمَك اهللَُّ فَمَٙمْٝمِٜمؿْ َرِضَ اهللَُّ فَمٛمْ  َوفَم٣مئَُِم٥مُ  . ـَ ايمَِّذي ُْؿ ُيـ٠ْمشمُِروَن  َٜم٣م دِم همِْٔمٙمَِٜم٣م َهَذا َِم زمَِٟمَنَّ

ـْ هَمَٔمـَؾ َذيمِـَؽ هَمَٗمـْد ُووِمـَل ؾُمـحَّ  َِم٣مَص٥ِم ، َوَأنَّ ََم ـَ اخْلَ ِٜمْؿ ََمَع ََم٣م ُهْؿ همِٝمِف َِم ًِ فَمعَم َأْٞمُٖم

٣مَرَة زَمْٔمَدُه . َوََمٔمْ  ًَ َٓ طَم ِف َوَأهْمَٙمَح هَماَلضًم٣م  ًِ َأْو  -ٛمَك ) ؾَم٣مًة َوىَمَٖمٛمََٜمـ٣م ( هَمـ١مِنَّ ايْمَٔمـَرَب َٞمْٖم

ـ٣مِة َأِو  -زَمْٔمَض ايْمَٔمَرِب َأْو زَمْٔمَض ُوصُمقِهِٜمْؿ  ـْ ؿَمَٔم٣مَِمِٜمْؿ ، َيـْٟمسُمقَن إلَِم ايمُمَّ ىَم٣مَن َهَذا َِم

ُٗمقُه دِم  ُف زمَِٔمِجكِم ايْمػُمِّ َوىَمَٖمٛمُقُه زمِِف شُمؿَّ فَمٙمَّ ُروِف إَِذا ؽَمَٙمُخقُه نَمْمَّْقُه ىُمٙمَّ ايمتَّٛمُّـقِر ، هَمـاَل  اخْلَ

ـِ  َّٓ دِم َذيمَِؽ ايْمَ٘مَٖم ٌء إِ ـْ َوَدىمِِف َرْ ُرُج َِم ـْ ؿمِٝم٤ِم ايمْمََّٔم٣مِم فِمٛمَْدُهْؿ  ;خَيْ  .1َوَذيمَِؽ َِم

ـْ  (44 ـْ  ، فمٚمر زمـ اهلل فمٌد زمـ زيد زمـ حمٚمد زمـ فمٚمر فَم ـَ  َأنَّ :  ٞمـ٣مهمع فَمـ  فُمَٚمـرَ  ازْمـ

ـ٘مكِمٌ  هَمَجـ٣مءَ  ، زمِِدْرَهؿٍ  فِمٛم٤ٍَم  فُمٛمُْٗمقدُ  يَمفُ  يهَم٣مؾْمؼُمِ  ، اؾْمَتَ٘مك فَمٛمْفُ  سَمَٔم٣ملَم  اهللَُّ َرِضَ  ًْ  ، َِم

٣مهُ  َأفْمُْمقهُ :  هَمَٗم٣مَل  ٣منٌ  إيَِمْٝمفِ  هَمَخ٣ميَمَػ  ، إِيَّ ًَ اهُ  إِْٞم  إيَِمْٝمـفِ  زمِـفِ  صَمـ٣مءَ  شُمـؿَّ  ، زمِـِدْرَهؿٍ  َِمٛمْفُ  هَم٣مؾْمؼَمَ

٘مكِمُ  هَمَج٣مَءهُ  ًْ
ِ َٟمَل  اظمْ ًَ ٣مهُ  َأفْمُْمقهُ :  هَمَٗم٣مَل  ، هَم ـ٣منٌ  فِ إيَِمْٝمـ هَمَخـ٣ميَمَػ  ، إِيَّ ًَ اهُ  إِْٞم  َِمٛمْـفُ  هَم٣مؾْمـؼَمَ
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٘مكِمُ  هَمَج٣مَءهُ  إيَِمْٝمفِ  زمِفِ  صَم٣مءَ  شُمؿَّ  ، زمِِدْرَهؿٍ  ًْ
ِ َٟمُل  اظمْ ًْ ـ٣مهُ  َأفْمُْمقهُ :  هَمَٗم٣مَل  ، َي  طَمـ٣ميَمَػ  شُمـؿَّ  ، إِيَّ

٣منٌ  إيَِمْٝمفِ  ًَ اهُ  إِْٞم ـُ  فَمٙمِـؿَ  َويَمقْ  هَمُٚمٛمِعَ  َيْرصِمعَ  َأنْ  هَمَٟمَرادَ  زمِِدْرَهؿٍ  َِمٛمْفُ  هَم٣مؾْمؼَمَ  زمِـَذيمَِؽ  َٚمـرَ فمُ  ازْمـ

 .  َذاوَمفُ  ََم٣م ايْمُٔمٛمُْٗمقدِ 

ـْ  ـَ  َأنَّ :  ٞم٣مهمع وفَم ٣ًٌم اؾْمَتَٜمك فُمَٚمرَ  ازْم ْي٦ُم  ، ََمـِريٌض  َوُهقَ  فِمٛمَ  فُمٛمُْٗمـقًدا يَمـفُ  هَم٣مؾْمـؼَمَ

ٌَـ٣مِب  فَمـعَم  هَمَٗم٣ممَ  ؽَم٣مئٌِؾ  هَمَج٣مَءهُ  َيِدهِ  دِم  هَمَقَؤْمُتفُ  زمِفِ  هَمِجْئ٦ُم  ، زمِِدْرَهؿٍ  ـَٟمَل  ايْم ًَ  هَمَٗمـ٣مَل  ، هَم

ـُ   ، إيَِمْٝمـفِ  اْدهَمْٔمـفُ  ، َٓ :  وَمـ٣مَل  ، ُذوْمفُ  ، َِمٛمْفُ  ىُمْؾ :  وُمْٙم٦ُم :  وَم٣مَل  َيِدهِ  دِم  إيَِمْٝمفِ  اْدهَمْٔمفُ :  فُمَٚمرَ  ازْم

ْيُتفُ :  وَم٣مَل  إيَِمْٝمِف، هَمَدهَمْٔمُتفُ   هَمَٔمـ٣مدَ  ، َيـِدهِ  دِم  هَمَقَوـْٔمُتفُ  إيَِمْٝمـفِ  زمِـفِ  هَمِجْئ٦ُم  زمِِدْرَهؿٍ  َِمٛمْفُ  هَم٣مؾْمؼَمَ

٣مئُِؾ  ًَّ ـُ  هَمَٗم٣مَل  ، ايم  إيَِمْٝمـفِ  اْدهَمْٔمفُ  ، َٓ :  وَم٣مَل  ، َِمٛمْفُ  ىُمْؾ  ، ُذوْمفُ :  وُمْٙم٦ُم  ، إيَِمْٝمفِ  اْدهَمْٔمفُ :  فُمَٚمرَ  ازْم

٣مئُِؾ  َئُمقدُ  َزاَل  هَماَم  هَمَدهَمْٔمُتفُ  ًَّ ـ٣مئِؾِ  وُمْٙم٦ُم  ضَمتَّك إيَِمْٝمفِ  زمَِدهْمِٔمفِ  َوَيْٟمَُمرُ  ايم ًَّ  َأوِ  - ايمث٣َّميمَِثـ٥مِ  دِم  يمِٙم

ازمَِٔم٥مِ  َتِحل ََم٣م َوَْيََؽ :  - ايمرَّ ًْ ْيُتفُ  ؟ سَم  .  هَمَٟمىَمَٙمفُ  إيَِمْٝمفِ  زمِفِ  هَمِجْئ٦ُم  زمِِدْرَهؿٍ  َِمٛمْفُ  هَم٣مؾْمؼَمَ

ـْ  ـِ  ؽَمِٔمٝمدِ  وفَم ٌَْد  َأنَّ :  ِهاَللٍ  َأِِب  زْم ـَ  اهللَِّ فَم  َٞمـَزَل  فَمٛمْـفُ  سَمَٔمـ٣ملَم  اهللَُّ َرِضَ  فُمَٚمـرَ  زْمـ

ْحَٖم٥مَ  ؾَْمَتِٜمل إِِّنِّ :  هَمَٗم٣مَل  - ؾَم٣مكٍ  َوُهقَ  - اْْلُ قا ، ٣مضِمٝمَت٣مٞمً  َٕ ًُ َّٓ  يَمـفُ  جَيُِدوا هَمَٙمؿْ  يَمفُ  هَم٣ميْمَتَٚم  إِ

زَمْتفُ  شُمؿَّ  ، هَمَِمٛمََٔمْتفُ  فمٌٝمد أِب زمٛم٦م صٖمٝم٥م اَْمَرَأسُمفُ  هَمَٟمطَمَذسْمفُ  ، َواضِمًدا ضُمقسًم٣م  هَمـَٟمسَمك ، إيَِمْٝمفِ  وَمرَّ

٘مكِمٌ  ًْ ـُ  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  ، فَمَٙمْٝمفِ  َووَمَػ  ضَمتَّك َِم  وَمْد  ، اهللَِّ ٌَْح٣منَ ؽُم :  َأْهُٙمفُ  هَمَٗم٣مَل  ، طُمْذهُ :  فُمَٚمرَ  ازْم

ٌُّفُ  اهلل فمٌد إِنَّ :  هَمَٗم٣مَل  ، ُٞمْٔمْمِٝمفِ  َزادٌ  َوََمَٔمٛم٣َم فَمٛمَّْٝمَتٛم٣َم
 . َُيِ

ـْ  ـُ  اؾْمَتَ٘مك:  وَم٣مَل  ، ؽمٔمد زمـ فمٚمر وفَم  هَمَٙمـامَّ  ، يَمـفُ  هَمُِمـٛمِعَ  ضُمقسًم٣م هَم٣مؾْمَتَٜمك فُمَٚمرَ  ازْم

ـ٣م ُٞمْٔمْمِٝمـفِ :  اَْمَرَأسُمفُ  وَم٣ميَم٦ِم  ، قَت احلُْ  َأفْمُْمقهُ :  هَمَٗم٣مَل  ، ؽَم٣مئٌِؾ  صَم٣مءَ  َيَدْيفِ  زَمكْمَ  ُوِوعَ   ِدْرمَهً

ـْ  يَمفُ  َأْٞمَٖمعُ  هَمُٜمقَ   .  ُأِريُد  ََم٣م ؾَمْٜمَقيِت :  هَمَٗم٣مَل  َِمٛمْفُ  ؾَمْٜمَقسَمَؽ  َأْٞم٦َم  َواوْمضِ  ، َهَذا َِم
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ـْ  ـُ  اؾْمَتَٜمك:  وَم٣مَل  ، ٞم٣مهمع وفَم ْي٦ُم  ، ضُمقسًمـ٣م فَمٛمْفُ  سَمَٔم٣ملَم  اهللَُّ َرِضَ  فُمَٚمرَ  ازْم  يَمـفُ  هَم٣مؾْمـؼَمَ

َٟمُل  ؽَم٣مئٌِؾ  هَمَج٣مءَ  ، َيَدْيفِ  زَمكْمَ  هَمُقِؤَم٦ْم  هَمُُمِقَي٦ْم  َٚمَ٘م٥مً ؽَم  ًْ ٣م هَمَٟمََمرَ  َي  َذاَق  ََمـ٣م ِهـلَ  ىَمـاَم  ِِبَ

ا ُٞمْٔمْمِٝمفِ :  هَمَٗم٣ميُمقا ، ؾَمْٝمًئ٣م َِمٛمَْٜم٣م ـْ  طَمغْمً  .  هَمَٟمزَمك ، شَمَٚمٛمَِٜم٣م َِم

ـُ  وفمـ ََمْٝمُٚمقنُ  ـِ  اَْمَرَأةَ  َأنَّ :  َِمْٜمَرانَ  زْم ٌَـ٦ْم  فُمَٚمـرَ  ازْمـ
ـ٣م هَمِٗمٝمـَؾ  ، ٝمـفِ همِ  فُمقسمِ  َأََمـ٣م:  ََلَ

َذا سَمْٙمُْمِٖمكمَ  ْٝمِخ  ِِبَ َّٓ  ؿَمَٔم٣مًَم٣م يَمفُ  َٞمِْمٛمَعُ  َٓ  ، زمِفِ  َأْصٛمَعُ  هَماَم :  هَمَٗم٣ميَم٦ْم  ؟ ايمُمَّ ـْ  فَمَٙمْٝمفِ  َدفَم٣م إِ  ََمـ

ـَ  وَمْقمٍ  إلَِم  هَمَٟمْرؽَمَٙم٦ْم  ، َيْٟمىُمُٙمفُ  ـ٣مىمكِمِ  َِمـ ًَ ـقنَ  ىَمـ٣مُٞمقا اظمَْ ًُ
ٙمِ ـَ  طَمـَرَج  إَِذا زمَِْمِريِٗمـفِ  جَيْ  َِمـ

ِجدِ  ًْ ؿْ  َووَم٣ميَم٦ْم  ، هَمَٟمؿْمَٔمَٚمْتُٜمؿْ  اظمَْ قا َٓ :  ََلُ ًُ
ٙمِ :  هَمَٗمـ٣مَل  زَمْٝمتِـفِ  إلَِم  صَمـ٣مءَ  شُمـؿَّ  ، زمَِْمِريِٗمـفِ  جَتْ

 إِنْ :  َووَم٣ميَمـ٦ْم  ، زمَِْمَٔمـ٣ممٍ  إيَِمْٝمِٜمؿْ  َأْرؽَمَٙم٦ْم  اَْمَرَأسُمفُ  َوىَم٣مَٞم٦ِم  ، هُماَلنٍ  َوإلَِم  هُماَلنٍ  إلَِم  َأْرؽِمُٙمقا

ـُ  هَمَٗم٣مَل  ، سَمْٟمسُمقهُ  هَماَل  َدفَم٣مىُمؿْ  ـك َٓ  َأنْ  َأَرْدسُمـؿْ  إِنْ :  فَمٛمْـفُ  سَمَٔمـ٣ملَم  اهللَُّ َرِضَ  فُمَٚمرَ  ازْم  َأسَمَٔمُمَّ

ْٝمَٙم٥مَ  ْٝمَٙم٥مَ  سمِْٙمَؽ  َيَتَٔمشَّ  هَمَٙمؿْ  ، ايمٙمَّ  .  ايمٙمَّ

ـْ و ٌُْد  ىَم٣منَ :  وَم٣مَل  ، ومٝمس زمـ حمٚمد فَم ـُ  اهللَِّ فَم َّٓ  َيْٟمىُمـُؾ  َٓ  فَمٛمْفُ  اهللَُّ َرِضَ  فُمَٚمرَ  زْم  إِ

٣مىمكِمِ ا ََمعَ  ًَ ِٚمفِ  َذيمَِؽ  َأَضَّ  ضَمتَّك ، ظمَْ ًْ ـَ  ؾَمْٝمًئ٣م اَْمَرَأسُمفُ  يَمفُ  هَمَِمٛمََٔم٦ْم  ، زمِِج  هَمَ٘مـ٣منَ  ايمتَّْٚمرِ  َِم

 .  ؽَمَٗمْتفُ  َأىَمَؾ  إَِذا

ـْ و ٌْـدِ  فِمٛمْـَد  ىَم٣منَ  ىَمثغًِما ؿَمَٔم٣مًَم٣م َأنَّ  يَمقْ :  وَم٣مَل  ، فمٚمر زمـ اهلل فمٌد زمـ ْحزة فَم  اهللَِّ فَم

ـِ   وَمـْد  هَمـَرآهُ  َئُمـقُدهُ  َمْمٝمع ازمـ فَمَٙمْٝمفِ  هَمَدطَمَؾ  ، آىماًِل  يَمفُ  جَيَِد  َأنْ  زَمْٔمَد  ٛمْفُ َمِ  ؾَمٌِعَ  ََم٣م فُمَٚمرَ  زْم

ُٚمُف، َٞمَحَؾ  ًْ َٓ : يمِمٖمٝم٥م هَمَٗم٣مَل  صِم ـفُ  سُمْٙمْمِِٖمٝمفِ  َأ ـُٚمفُ  إيَِمْٝمـفِ  َيْرسَمـدَّ  َأنْ  يَمَٔمٙمَّ ًْ  يَمـفُ  هَمَتِْمـٛمَِٔمل صِم

٣م: وَم٣ميَم٦ْم  ؟ ؿَمَٔم٣مًَم٣م ـْ  َأضَمًدا َيَدعُ  َٓ  َويَم٘مِٛمَّفُ  َذيمَِؽ  يَمٛمَْٖمَٔمُؾ  إِٞمَّ َٓ  َأْهٙمِفِ  َِم ـْ  َو ـهُ  ََم َّٓ  ََيُْيُ  َدفَمـ٣مهُ  إِ

ْٚمفُ  فَمَٙمْٝمِف، ـْذَت  يَمـقِ  ايمـرْحـ فمٌـد أزمـ٣م َي٣م:  َمْمٝمع ازمـ هَمَٗم٣مَل  ، َذيمَِؽ  دِم  َأْٞم٦َم  هَمَ٘مٙمِّ َ  ؿَمَٔم٣مًَمـ٣م اختَّ

ُٚمَؽ  إيَِمْٝمَؽ  هَمَرصَمعَ  ًْ فُ :  هَمَٗم٣مَل  ، صِم ٌَعُ  ََم٣م ؽِمٛمكِمَ  شَماَمِِّن  فَمقَمَّ  يَمَٝمْٟميِت  إِٞمَّ ٌَْٔم٥مً  همِٝمَٜم٣م َأؾْم  َأوْ  ، َواضِمـَدةً  ؾَم
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ٌَعُ  َٓ : وَم٣مَل  َّٓ  همِٝمَٜم٣م َأؾْم ٌَْٔم٥مً  إِ نَ  ، َواضِمَدةً  ؾَم ْٔ ٌَعَ  َأنْ  سُمِريُد  هَم٣م ْ  ضِمكمَ  َأؾْم ٌْـَؼ  ََل ـْ  َي َّٓ  فُمْٚمـِري َِمـ  إِ

 .  ِْح٣َمرٍ  ـَمَٚمٟمُ 

ـْ  :  هَمَٗم٣مَل  ، صُمٌؾ رَ  هَمَٚمرَّ  َأِِب  ََمعَ  ىُمٛم٦ُْم :  وَم٣مَل  ، اهلل فمٌد زمـ ْحزة زمـ فمٚمر وفَم

ِِّن  ٌْدِ  وُمْٙم٦َم  ََم٣م َأطْمػِمْ ـِ  اهللَِّ يمَِٔم ُٚمفُ  َرَأْيُتَؽ  َيْقمَ  فُمَٚمرَ  زْم ْرِف  سُمَ٘مٙمِّ  أزم٣م َي٣م:  وُمْٙم٦ُم :  وَم٣مَل  ، زم٣ِمْْلُ

٦ْم  ايمرْحـ فمٌد ٣مُؤكَ  ، ؽِمٛمَُّؽ  َوىَمػُمَ  ، َُمّْمَٕمُتَؽ  َرومَّ ًَ َؽ  َئْمِرهُمقنَ  َٓ  َوصُمَٙم َٓ  ضَمٗمَّ  َو

هَمَؽ  َٔمُٙمقا َأنْ  َأْهَٙمَؽ  َت َأََمرْ  هَمَٙمقْ  ، َذَ  وَم٣مَل  ، إيَِمْٝمِٜمؿْ  َرصَمْٔم٦َم  إَِذا ُيْٙمْمُِٖمقَٞمَؽ  ؾَمْٝمًئ٣م يَمَؽ  جَيْ

ةَ  إضِْمَدى َُمٛمُْذ  ؾَمٌِْٔم٦ُم  ََم٣م َواهللَِّ ، َوَْيََؽ :  َٓ  ؽَمٛم٥َمً  فَممْمَ َٓ  ؽَمٛم٥َمً  فَمُْمـَرةَ  شمِٛمَْتلْ  َو ةَ  شَماَلَث  َو  فَممْمَ

َٓ  ؽَمٛم٥َمً  ةَ  َأْرزَمعَ  َو َٓ  ؽَمٛم٥َمً  فَممْمَ ةً  َو اَم  ِِب  هَمَ٘مْٝمَػ  ، َواضِمَدةً  ََمرَّ اَمرِ  ىَمَٓمَٚمٟمِ  َِمٛمِّل زَمِٗملَ  َوإِٞمَّ  . ؟ احْلِ

ـِ  ـِ  وفَم  .   (1) َأؽْمَٙمْٚم٦ُم  َُمٛمُْذ  ؾَمٌِْٔم٦ُم  ََم٣م:  وَم٣مَل  ، فَمٛمْفُ  سَمَٔم٣ملَم  اهللَُّ َرِضَ  فُمَٚمرَ  ازْم

ٌَـ٣مَركِ  َوَذىَمرَ  (45 ـُ اظمُْ َٞمـ٣م ازْمـ ٍف  وَمـ٣مَل: َأطْمػَمَ ـُ َُمَْمـرِّ ـُد زْمـ شَمٛم٣َموَمـ٣مَل  حُمَٚمَّ َأزُمـق  : ضَمـدَّ

ـْ  ـِ َيْرزُمـقعٍ  ضَم٣مِزٍَمَٔم ـِ ؽَمـِٔمٝمِد زْمـ ـِ زْم ْْحَ ٌِْد ايمرَّ ـْ  فَم ارِ  فَمـ ـَ  َأنَّ  : ََم٣ميمِـِؽ ايمـدَّ فُمَٚمـَر زْمـ

ْم٣َّمِب  ٍة شُمـؿَّ وَمـ٣مَل يمِْٙمُٕمـاَلِم :  اخْلَ َرِضَ اهللَُّ فَمٛمُْف َأطَمَذ َأْرزَمَٔماِمَئ٥ِم ِديٛم٣َمٍر ، هَمَجَٔمَٙمَٜمـ٣م دِم ُسَّ

٣م إلَِم  اِح  اْذَه٤ْم ِِبَ رَّ ـِ اْْلَ ٌَْٝمَدَة زْم ٌَْٝمـ٦ِم ضَمتَّـك سَمٛمُْٓمـَر ََمـ٣مَذا  َأِِب فُم ْٟم ؽَمـ٣مفَم٥ًم دِم ايْم ، شُمؿَّ سَمَٙم٘مَّ

٣م ايْمُٕماَلُم إيَِمْٝمِف هَمَٗم٣مَل : َيُٗمقُل يَمَؽ َأَِمغمُ  ٣م . هَمَذَه٤َم ِِبَ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم : اصْمَٔمْؾ َهـِذِه دِم  َيِْمٛمَُع ِِبَ

ِذِه  ُف ، شُمؿَّ وَم٣مَل : سَمَٔم٣مرَمْ َي٣م صَم٣مِرَي٥ُم ، اْذَهٌِل ِِبَ زَمْٔمِض ضَم٣مصَمتَِؽ . هَمَٗم٣مَل : َوَصَٙمُف اهللَُّ َوَرِْحَ

ــ٥ِم إلَِم هُمــاَلٍن  ًَ ْٚم ــِذِه اخْلَ ٌَْٔم٥ِم إلَِم هُمــاَلٍن ، َوِِبَ ــ ًَّ اَلُم ضَمتَّــك َأْٞمَٖمــَذَه٣م . هَمَرصَمــَع ايْمُٕمــ ;ايم
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ُه هَمَقصَمَدُه وَمْد َأفَمـدَّ َِمْثَٙمَٜمـ٣م إلَِم  ٌَـؾٍ  فُمَٚمَر، هَمَٟمطْمػَمَ ـِ صَم ـَذا : َووَمـ٣مَل ظمَُِٔمـ٣مِذ زْمـ : اْذَهـ٤ْم ِِبَ

ٌَؾٍ  إلَِم  ـِ صَم ٣م إيَِمْٝمِف  ; َُمَٔم٣مِذ زْم ٌَْٝم٦ِم ؽَم٣مفَم٥ًم ضَمتَّك سَمٛمُْٓمَر ََم٣مَذا َيِْمٛمَُع ، هَمَذَه٤َم ِِبَ ْٟم دِم ايْم َوسَمَٙم٘مَّ

َأَِمغُم اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم: اصْمَٔمْؾ َهِذِه دِم زَمْٔمِض ضَم٣مصَمتَِؽ ، هَمَٗم٣مَل : َرِْحَـُف اهللَُّ  هَمَٗم٣مَل : َيُٗمقُل يَمَؽ 

َوَوَصَٙمُف ، َووَم٣مَل: َي٣م صَم٣مِرَيـ٥ُم ، اْذَهٌِـل إلَِم زَمْٝمـ٦ِم هُمـاَلٍن زمَِ٘مـَذا َوزَمْٝمـ٦ِم هُمـاَلٍن زمَِ٘مـَذا ، 

َٙمَٔم٦ْم  ـُ َواهللَِّ  اَْمَرَأُة َُمَٔم٣مذٍ  هَم٣مؿمَّ َّٓ هَمَٗم٣ميَم٦ْم : َوَٞمْح ْروَم٥ِم إِ ٌَْؼ دِم اخْلِ ٣مىمكُِم هَمَٟمفْمْمِٛم٣َم . َوََلْ َي ًَ ََم

ُه هَمُنَّ زمَِذيمَِؽ  فُمَٚمرَ  ِديٛم٣َمَراِن وَمْد صَم٣مَء ِِباَِم إيَِمْٝمَٜم٣م . هَمَرصَمَع ايْمُٕماَلُم إلَِم  َووَم٣مَل  فُمَٚمرُ  هَمَٟمطْمػَمَ

ـْ زَمْٔمضٍ  ُْؿ إطِْمَقٌة ! زَمْٔمُّمُٜمْؿ َِم  . 1: إَِنَّ

إن رصماًل ؽمٟمل ضم٣ممتـ٣ًم ايمْمـ٣مئل، همٗمـ٣مل: يـ٣م  

ضم٣مسمؿ هؾ نمٙمٌؽ أضمد دم ايم٘مرم ؟ وم٣مل ٞمٔمؿ نمالم يتٝمؿ وذيمؽ أٞمك ٞمزيم٦م زمٖمٛم٣مئف وىم٣من يمف 

فمممة أرؤس َمـ ايمٕمٛمؿ همٔمٚمد إلم رأس همذزمحف وأصٙمح حلٚمف وومدم إلم وىم٣من همٝمام ومـدم 

دم ايمدَم٣مغ همٗمٙم٦م ؿمٝم٤م واهلل همخرج َمـ زمكم يدي وصمٔمؾ يـذزمح رأؽمـ٣ًم زمٔمـد رأس ويٗمـ

ايمدَم٣مغ وأٞم٣م ٓ أفمٙمؿ همٙمام رصمٔم٦م ٕرضمؾ ٞمٓمرت ضمقل زمٝمتف دَم٣ًم فمٓمٝماًم هم١مذا هق ومد ذزمـح 

ايمٕمٛمؿ زمٟمهه٣م همٗمٙم٦م يمف َل همٔمٙم٦م ذيمؽ ؟ وم٣مل: ي٣م ؽمـٌح٣من اهلل! سمًـتْمٝم٤م ؾمـٝمئ٣ًم أَمٙم٘مـف 

وأزمخؾ فمٙمٝمؽ زمف، إن ذيمؽ يم٥ًٌم فمعم ايمٔمرب ومٌٝمح٥م، همٗمٝمؾ: ي٣م ضم٣مسمؿ، همٌامذا فمقوـتف ؟ 

ًـامئ٥م رأس َمــ ايمٕمـٛمؿ، همٗمٝمـؾ: أٞمـ٦م أىمـرم َمٛمـف ومـ٣مل: وم٣مل زمثٙمثامئ٥م ٞم٣موم٥م ْحراء وزمخٚم

2هٝمٜم٣مت، زمؾ هق واهلل أىمرم ٕٞمف صم٣مد زم٘مؾ َم٣م َمٙمؽ وأٞم٣م صمدت زمٗمٙمٝمؾ َمـ ىمثغم

ـَ إؽِْماَمفِمٝمَؾ يمِٙمٛم٣َّمِس  (47 ٌِْد ايْمَٔمِزيِز زمَِٟمْن ُيقوِمَػ ِهَُم٣مَم زْم ـِ فَم َوىَمَت٤َم ايْمَقيمِٝمُد إلَِم فُمَٚمَر زْم

                                                 



 

 

1205 

 اإلكرام وحسن اخللق/ اإلخالص وتصحيح النية/ الدعوة إىل اهلل

ْأِي همِٝمفِ فِمٛمَْد َداِر ََمْرَواَن، َوىَم٣مَن ايمْ  ـُف َأؽَمـ٣مَء إلَِم ايمٛمَّـ٣مِس زم٣ِمظمَِْديٛمَـ٥ِم دِم  ;َقيمِٝمُد ؽَمٝمَِّئ ايمرَّ َٞمَّ ِٕ

ٝم٤َِّم،  ًَ ـِ اظمُْ َٓ ؽِمٝمَّاَم إلَِم ؽَمِٔمٝمِد زْم ـْ َأْرزَمِع ؽِمٛمكَِم، َو َيتِِف فَمَٙمْٝمِٜمْؿ، َوىَم٣مَٞم٦ْم َٞمْحًقا َِم َٓ ِة ِو َُمدَّ

كْمِ َوَأْهِؾ زَمْٝمتِفِ  ًَ ـِ احْلُ ـْ َوإلَِم فَمقِمِّ زْم َّٓ َِمـ . هَمَٙمامَّ ُأووِمَػ يمِٙمٛم٣َّمِس وَم٣مَل ِهَُم٣مٌم: ََم٣م َأطَم٣مُف إِ

َٓ َئْمِرُض َِمـٛمُْ٘مْؿ  زْمٛمِِف َوََمَقايمِٝمِف:  ِٓ ٝم٤َِّم  ًَ ـُ اظمُْ كْمِ .هَمَٗم٣مَل ؽَمِٔمٝمُد زْم ًَ ـِ احْلُ ؽَمِٔمٝمٍد َوفَمقِمِّ زْم

ضِمؿِ  صُمِؾ، هَم١مِِّنِّ سَمَرىْم٦ُم َذيمَِؽ هللَِِّ َويمِٙمرَّ َذا ايمرَّ ُٚمـُف َأزَمـًدا َأضَمٌد َِلَ ٣م ىَماَلَُمـُف ، هَمـاَل ُأىَمٙمِّ ، َوَأَمَّ

ْض يَمـُف،  ُف ََمرَّ زمِِف َوُهَق ََمْقوُمقٌف فِمٛمَْد َداِر ََمْرَواَن، هَمَٙمْؿ َيَتَٔمرَّ كْمِ هَم١مِٞمَّ ًَ ـُ احْلُ ٣م فَمقِمُّ زْم .َوَأَمَّ

َٓ َئْمِرَض يَمُف َأضَمٌد َِمٛمُْٜمْؿ، هَمَٙمامَّ  تِِف َأْن  َم إلَِم طَم٣مصَّ ـكْمِ َوىَم٣مَن وَمْد سَمَٗمدَّ ًَ ـُ احْلُ  اصْمَت٣مَز زمِِف فَمقِمُّ زْمـ

ـُ إؽِْماَمفِمٝمَؾ هَمَٗم٣مَل  ٣مَوَزُه، َٞم٣مَداُه ِهَُم٣مُم زْم  .(1) {َوجَتَ

ٌُْد   َة ؽَمـٝمُِّد فَم ـِ َُمرَّ ـِ سَمْٝمِؿ زْم ـِ ؽَمْٔمِد زْم ـِ ىَمْٔم٤ِم زْم ـِ فَمْٚمِرو زْم ـُ صُمْدفَم٣مَن زْم زَمٛمِـل  اهللَِّ زْم

ـَ ايْمُ٘مَرََمـ٣مِء  يِؼ َرِضَ اهللَُّ فَمٛمْـُف َوىَمـ٣مَن َِمـ ـدِّ ـُ فَمـؿِّ َوايمِـِد َأِِب زَمْ٘مـٍر ايمِمِّ سَمْٝمٍؿ، َوُهَق ازْم

ٛمِتكَِم َوىَم٣مَن دِم زَمـْدِء َأَْمـِرِه هَمِٗمـغًما ُِّمْٙمًِٗمـ٣م َوىَمـ٣مَن  ًْ ٣مِهٙمِٝم٥َِّم اظمُْْْمِٔمِٚمكَم يمِْٙمُٚم صَْمَقاِد دِم اْْلَ ْٕ ا

ـَ  يًرا ُيْ٘مثُِر َِم ٛم٣َمَي٣مِت ضَمتَّك َأزْمَٕمَّمُف وَمْقَُمُف َوفَمُِمغَمسُمُف َوَأْهُٙمُف َووَمٌِٝمَٙمُتـُف َوَأزْمَٕمُّمـقُه  ِذِّ اْْلِ

ّـَ َأْن  ٌٍَؾ هَمَٓم ٣م دِم صَم ٥َم ضَم٣مئًِرا زَم٣مئًِرا هَمَرَأى ؾَمٗمًّ ضَمتَّك َأزُمقُه هَمَخَرَج َذاَت َيْقٍم دِم ؾِمَٔم٣مِب ََم٘مَّ

ٌء ُي٠ْمِذي هَمَٗمَِمَدُه يَمَٔمٙمَّ  َب َِمٛمْـُف إَِذا َيُ٘مقَن زمِِف َرْ ٣َّم ُهَق همِٝمِف هَمَٙمامَّ اوْمؼَمَ يُح ِِّم ؼَمِ ًْ ُف َيُٚمقُت هَمَٝم

ُرُج إيَِمْٝمِف َوَيث٤ُِم فَمَٙمْٝمِف هَمَجَٔمَؾ ََيِٝمُد فَمٛمُْف َوَيث٤ُِم هَماَل ُيْٕمٛمِل ؾَمْٝمًئ٣م هَمَٙمامَّ َدَٞم٣م َِمٛمُْف إِ  ٣ٌَمٌن خَيْ َذا شُمْٔم

٣م َي٣موُمقسَمَت٣منِ  ـْ َذَه٤ٍم َويَمُف فَمْٝمٛم٣َمِن مُهَ ٌُـقٌر  ُهَق َِم ُه َوَأطَمَذُه َوَدطَمَؾ ايْمَٕم٣مَر هَم١مَِذا همِٝمـِف وُم هَمَ٘مَنَ

ٌَُتـُف هَمـاَل  ـُ َُمَّم٣مٍض، ايمَِّذي ؿَم٣ميَم٦ْم نَمْٝم ٣مِرُث زْم ـْ َُمُٙمقِك صُمْرُهٍؿ ،  َوَِمٛمُْٜمُؿ احْلَ يمِِرصَم٣مٍل ََم
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ـْ َذَه٤ٍم همِٝمِف سَم٣مِريُخ وَ  ـَ َذَه٤َم، َوَوصَمَد فِمٛمَْد ُرُءوؽِمِٜمْؿ يَمْقضًم٣م َِم هَم٣مَِّتِْؿ َوَُمـَدُد ُيْدَرى َأْي

ٌء ىَمثِـغٌم هَمَٟمطَمـَذ  ٥ِم َرْ َه٤ِم َوايْمِٖمّمَّ يمِِئ َوايمذَّ َقاِهِر َوايممَّ ـَ اْْلَ َيتِِٜمْؿ ، َوإَِذا فِمٛمَْدُهْؿ َِم َٓ ِو

ـَف إلَِم وَمْقَِمـِف هَمَٟمفْمَْمـ٣مُهْؿ ضَمتَّـك  َؿ زَم٣مَب ايْمَٕم٣مِر ، شُمـؿَّ اْٞمٌَمَ َِمٛمُْف ضَم٣مصَمَتُف شُمؿَّ طَمَرَج َوفَمٙمَّ

ٌُّقُه وَ  ـاَم وَمـؾَّ ََمـ٣م دِم َيـِدِه َذَهـ٤َم إلَِم َذيمِـَؽ َأضَم ؽَم٣مَدُهْؿ ، َوصَمَٔمَؾ ُيْْمِٔمُؿ ايمٛمَّـ٣مَس، َوىُمٙمَّ

ايْمَٕم٣مِرهَمَٟمطَمَذ ضَم٣مصَمَتُف شُمؿَّ َرصَمَع 

اىم٤ُِم فَمعَم زَمِٔمغِمِه ، َوَووَمَع همِٝمَٜم٣م َصِٕمغٌم هَمَٕمـِرَق ، َوَذىَمـَر   َوىَم٣مَٞم٦ْم يَمُف صَمْٖمٛم٥ٌَم َيْٟمىُمُؾ َِمٛمَْٜم٣م ايمرَّ

ُه ، َأنَّ َرؽُمقَل اهللَِّ ٥ٌََم  َونَمغْمُ ـُ وُمَتْٝم ـِ  وَم٣مَل: يَمَٗمْد ىُمٛم٦ُْم َأؽْمَتٓمِؾُّ زمِٓمِـؾِّ ازْم ٌْـِد اهللَِّ زْمـ صَمْٖمٛمَـ٥ِم فَم

٥َم فُمَٚملٍّ َأْي َووْم٦َم ايمٓمَِّٜمغَمةِ  صُمْدفَم٣مَن، َص٘مَّ

ٌُقُه زَمـكْمَ ايْمَٗمـْتعَم، َودِم ضَمِدي٧ِم ََمْٗمَتِؾ َأِِب صَمْٜمٍؾ  َأنَّ َرؽُمقَل اهللَِّ َْصَح٣مزمِِف سَمَْمٙمَّ ِٕ وَم٣مَل: 

ٌَتِِف هَم١مِِّنِّ سَمزَ  ٥ٍم دِم ُرىْم هُمقُه زمَُِمجَّ َٗمَط َوسَمَٔمرَّ ًَ ـِ صُمْدفَم٣مَن  هَمَدهَمْٔمُتُف هَم زْم ِٓ اَْح٦ُْم َأَٞم٣م َوُهَق فَمعَم ََمْٟمُدزَم٥ٍم 

ـُف ىَمـ٣مَن ُيْْمِٔمـُؿ  ٌَتِِف هَمَقصَمُدوُه ىَمَذيمَِؽ. َوَذىَمُروا َأٞمَّ ٌَتِِف هَم٣مَْنََُمَٚم٦ْم هَمَٟمشَمُرَه٣م زَم٣مٍق دِم ُرىْم فَمعَم ُرىْم

ـَ  ٌَ ِٗمل ايمٙمَّ ًْ ِقيَؼ ، َوَي ًَّ ايمتَّْٚمَر َوايم

ـِ صُمْدفَم٣مَن  َوصَم        قا إلَِم صَمْٖمٛم٥َِم ازْم ٥ٌَِم، َأْن َهُٙمٚمُّ .َٔمَؾ َُمٛم٣َمِدًي٣م ُيٛم٣َمِدي ىُمؾَّ يَمْٝمَٙم٥ٍم فَمعَم ـَمْٜمِر ايْمَ٘مْٔم

ـَ صُمْدفَم٣مَن ىَمـ٣مَن  َأنَّ فَم٣مئَُِم٥َم  وَم٣ميَم٦ْم: َي٣م َرؽُمقَل اهللَِّ إِنَّ ازْم

ـُف ََلْ َيُٗمـْؾ ُيْْمِٔمُؿ ايمْمََّٔم٣مَم، َويَ  ، إِٞمَّ َٓ ْٝمَػ هَمَٜمْؾ َيٛمَْٖمُٔمُف َذيمَِؽ َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََمـ٥ِم ؟ هَمَٗمـ٣مَل:  ْٗمِري ايمّمَّ

ـِ  ي َيْقًَم٣م: َربِّ انْمِٖمْر رِم طَمْمِٝمَئتِل َيْقَم ايمدِّ

هـذا و -وزمكم ايم٘مرم وايمتّمحٝم٥م ارسم٣ٌمط وشمٝمؼ وصٙم٥م ومقي٥م: هم٣مظمج٣مهد جيقد زمٛمٖمًـف 

واظمتحرر َمـ ؾمٜمقة اظم٣مل، ايم٣ٌمؽمط يده دم أزمـقاب ايمـػم واإلضمًـ٣من، ومـد  -نم٣مي٥م اْلقد 

 .ي٘مقن أومدر فمعم اْلٜم٣مد: ظم٣م ي٠مصٙمف ايم٘مرم دم ايمٛمٖمس َمـ َمٔم٣مِّن ايمتّمحٝم٥م واإليث٣مر
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  همقاهَمـ أ

 ايمٔمٙمامء واظمُم٣ميخ دم اإلىمرام
اهلل فمـز وصمـؾ اؽمـتخدم ايمٔمـرب إن ( ىم٣من يٗمقل: رمحهه اهلل ايمُمٝمخ إيمٝم٣مس) -

1، ٕن همٝمٜمؿ صٖمتكم: ايم٘مرم، صدق اظمٗم٣ملـ وزمٔم٧م همٝمٜمؿ رؽمقل اهلل يمٙمدي

أي ومري٥م سمٛمزيمقن همٝمٜم٣م شمؿ وصمدسمؿ أهٙمٜم٣م ي٘مرَمقن اْلامفم٥م، هم٣مفمٙمٚمقا أن  -

اهلل ؽمقف يًتخدَمٜمؿ يمٙمديـ ٕن همٝمٜمؿ صٖم٥م َيٌٜم٣م اهلل فمز وصمؾ

-  هــؾ ُٞمًـٙمِّؿ فمـعم َمـذٞم٤م

وٓ ٞمـراه  ،؟ همٗم٣مل: ؽمٌح٣من اهلل ! يـراه اهلل فمـز وصمـؾ يمٙمتقضمٝمـد أهـالً  هـذه إَم٥م

يمٙمًالم أهاًل 

 يرصمٔمقا ضمتك إيمٝمٜمؿ وٞمتقدد ٞمحٙمٜمؿ، ْجٝمع فمعم ايمٛم٣مس، ىمؾ فمعم ٞمجتٜمد -

 ىمٝمػ: ؾمٝمخ ي٣م ووم٣مل(  اهلل رمحه) إيمٝم٣مس ايمُمٝمخ إلم رصمؾ صم٣مء همٗمد: اهلل إلم

 َلذه وسم٘مريام سمٔمٓمٝمام يمٝمس ٞمِم٣مهمحٜمؿ فمٛمدَم٣م: ايمُمٝمخ همٗم٣مل ايمٌدع؟ أهؾ سُمِم٣مهمح

ـُ  ويم٘مـ ايمٌدع،  فمعم َي٣مؽمٌٛم٣م وصمؾ فمز واهلل ايمٌدع، هذه َمـ ٞمخرصمٜمؿ أن ٞمريد ٞمح

ـُ  ٞمٝم٣مسمٛم٣م، 2.ايمٌدع هذه َمـ ٞمخرصمٜمؿ ضمتك ايمٌٝمئ٥م هذه إلم ِبؿ ٞمٟميت وٞمح
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-  

1

 زم٣مإلىمرام حتٝم٣م اظمٔم٣مذات اإلؽمالَمٝم٥م وإطمالق ايمٛمٌقي٥م دم أَم٥م ايمٛمٌل. -

ٞم٘مرم زمٛم٥ًٌم اإلؽمالم -

اإلىمرام ي٠ميمػ ايمٗمٙمقب وئٌم٧م همٝمٜم٣م اظمح٥ٌم -

إطمالق فمْم٣مي٣م يّمٔمٜم٣م اهلل ضمٝم٧م ؾم٣مء -

ـٌ يمألنمٛمٝمـ٣مء ايمزىم٣مة يمٝم٦ًم َمـ  أفمامل ايمًخ٣مء أو إطمالق همح٤ًم ، ويم٘م - ـ ِديِ

، ويمق سمٖم٘مر ىمؾ ايمٛم٣مس دم أداء احلٗمقق ايمتل فمٙمـٝمٜمؿ يمِمـٙمح ٞمٓمـ٣مم ايمٔمـ٣مَل ، وأن 

واضمد يْم٣ميم٤م زمحٗمقومف وٓ ي٠مدى ٞمرى ٞمٓم٣مم ايمٔم٣مَل ومد همًد .. ظم٣مذا ..؟! ٕن ىمؾ 

َم٣م فمٙمٝمف َمـ واصم٣ٌمت

 .  إفمْم٣مء احلؼ .. ُئمٙمؿ ايمتقاوع -

 فمٙمٝمف ايمٛم٣مس ضمٗمقق ئمرف..  ضمقيمف َم٣م . يٛمٓمراظم٠مَمـ.. ي٠مشمر ايمٕمغم وهق ؽمٔمٝمد. -

 ايمراضمـ٥م دم نمغمه يٗمدم . ضمٗمف ضمٍؼ  ذي ىمؾ وئمْمك..  نمٝم٣مِبؿ وذم..  ضمّمقرهؿ ذم

 اظمج٣مهدات دم ٞمٖمًف ويٗمدم.. 

ايمرزم٣م يزول زم٣ميمتقزمـ٥م ويم٘مــ ايم٘مـػم ٓ يٛمٖمٔمـف ايمتقزمـ٥م وٓ يٛمٖمٔمـف ايمـرىمٔمتكم وٓ  -

2آؽمتٕمٖم٣مر وٓ ايمٔمٚمرة ويم٘مـ زمخروصمف َمـ ايمٗمٙم٤م
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- 

ـَ   ٣م َرصُمٌؾ فَمَٙمْٝمِف شمَِٝم٣مٌب َوَهْٝمَئـ٥ٌم  همٔم ًة َوََمرَّ ِِبَ ٣م ؽَم٣مئٌِؾ هَمَٟمفْمَْمْتُف ىمِْنَ فَم٣مئَُِم٥َم ََمرَّ ِِبَ

َؿ  ٣م دِم َذيمَِؽ هَمَٗم٣ميَم٦ْم وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ َصعمَّ اهللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمـٙمَّ هَمَٟموْمَٔمَدسْمُف هَمَٟمىَمَؾ هَمِٗمٝمَؾ ََلَ

ؿْ َأْٞمِزيُمقا ا " 1يمٛم٣َّمَس ََمٛم٣َمِزََلُ

ـُ َأِِب   ٥َم َهـَرَب فِمْ٘مِرََمـ٥ُم زْمـ زَمغْمِ وَم٣مَل: ظَم٣َّم ىَم٣مَن َيْقُم هَمْتِح ََم٘مَّ ـِ ايمزُّ ٌِْد اهللَِّ زْم ـْ فَم فَم

ـِ ِهَُم٣مٍم اَْمَرَأًة فَم٣موِمَٙم٥ًم َأؽْمَٙمَٚم٦ْم،  ٣مِرِث زْم صَمْٜمٍؾ َوىَم٣مَٞم٦ِم اَْمَرَأسُمُف ُأمُّ ضَم٘مِٝمٍؿ زمِٛم٦ُْم احْلَ

ِه، هَمَخَرصَم٦ْم دِم ؿَمَٙمٌِـِف ( )َرؽُمقَل اهللَِّ  شُمؿَّ ؽَمَٟميَم٦ْم  َََم٣مَن يمَِزْوصِمَٜم٣م هَمَٟمََمَرَه٣م زمَِردِّ ْٕ ا

٣مِس َووَمـدِ  ٣مِس َوطَمـغْمِ ايمٛمّـَ ـْ فِمٛمِْد َأْوَصِؾ ايمٛم٣َّمِس َوَأزَمرِّ ايمٛمّـَ  َووَم٣ميَم٦ْم يَمُف : صِمْئُتَؽ َِم

ٛمََؽ  ٥َم ، وَم٣مَل َرؽُمـقُل اهللَِّ  ، هَمَرصَمَع ََمَٔمَٜم٣م ، هَمَٙمامَّ َدَٞم٣ماؽْمَتْٟمََمٛم٦ُْم يَمَؽ هَمَٟمَمَّ ـْ ََم٘مَّ  ()َِم

َْصَح٣مزمِِف  ٌُّقا َأزَمـ٣مُه ،  " :ِٕ ًُ ـُ َأِِب صَمْٜمٍؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َُمَٜم٣مصِمًرا ، هَماَل سَم َيْٟمسمَِٝمُ٘مْؿ فِمْ٘مِرََم٥ُم زْم

ٌُْٙمُغ اظْمَٝم٦َِّم  َٓ َي لَّ ، َو  ، هَمَٙمـامَّ زَمَٙمـَغ زَمـ٣مَب َرؽُمـقِل اهللَِّ"هَم١مِنَّ ؽَم٤مَّ اظْمَٝم٦ِِّم ُي٠ْمِذي احْلَ

( ) ٌَُْم 2وَم٣مئِاًم فَمعَم ِرصْمَٙمْٝمِف هَمِرضًم٣م زمُِٗمُدوَِمفِ  ()َر َوَوشَم٤َم يَمُف َرؽُمقُل اهللَِّ ـاؽْمَت

َمٗمِمد احلرىم٥م دم ؽمٌٝمؾ اهلل: إزايم٥م ايمٖمقارق زمكم ؾُمـٔم٤م إَمـؿ) يقىل انمشااي   -

هــذا سمــ٣مصمر، وهــذا زارع، وهــذا ضمــ٣مىمؿ، وهــذا حم٘مــقم( همٖمــل اخلــروج ُٞمزيــؾ 

يمتج٣مر َمع ايمتج٣مر َل جتٚمع إَم٥مايمٛم٤ًم..همٙمق طمرج ا
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 ؽم٤ٌم هم٣ًمد إَم٥م، زم٤ًٌم همرق ؿمٌٗم٣مت إَم٥م.

ظم٣م ٞمخرج دم ؽمٌٝمؾ اهلل فمعم ٞم٥ًٌم اإليامن يمٝمس فمعم ٞم٤ًم ايمدٞمٝم٣م

همٙمق طمرصم٦م اْلامفم٥م فمعم هذه ايمٛمًـ٤م َمـ٣م 

صم٣مءت همٝمٜمؿ إطمقة.. وٓ يٟميت همٝمف َمزاج إَم٥م

ذىمرٞم٣م وومراءسمٛم٣م يمٙمٗمرآن، وومٝم٣مَمٛم٣م ايمٙمٝمـؾ، ٓ ( رمحهه اهلل )

سمٛمزل ٞمٌمة اهلل فمٙمٝمٛم٣م زم٤ًٌم فم٣مدسمٛم٣م، زمؾ أصمؾ اصمتامع إَم٥م

ايمٛم٤ًم ايم٣ٌمؿمٙم٥م خيتٙمػ همٝمٜم٣م ايم٘مٖم٣مر واظمًـٙمٚمكم

 ىمٙمٝمٜمام أَم٥م ايمرؽمقل.. همال ٞمخرج اْلامفم٥م فمعم ٞم٥ًٌم ايمْمٌٗم٣مت.

 أىمرَمقهؿ أىمثر. ايمذيـ ٓ سمٔمرهمقَنؿ

ـُ ٓ  ايمٛمٌل وايمِمح٣مزم٥م ىمـ٣مٞمقا يتٔمـ٣مَمٙمقن َمـع اظمٛمـ٣مهمٗمكم َمٔم٣مَمٙمـ٥م ؿمٝمٌـ٥م، وٞمحـ

ٞمًتْمٝمع أن ٞمتٔم٣مَمؾ َمع اظمًٙمٚمكم َمٔم٣مَمٙم٥م ؿمٝم٥ٌم

افمْمقا ىمؾ واضمد ضمٗمف، واؾمٕمٙمقه ضم٤ًم ومدرسمف وضم٣مصمتف دم ايمٔمٚمؾ -

ــ َوََلْ َٞمِجــْد  :ٞمزــ - ــُؾ هَمٛمَِزَ ٌْ يَمــُف  َويَمَٗمــْد فَمِٜمــْدَٞم٣م إلَِمى آَدَم َِمـــ وَم

ـُ ُٞمريد َمالئ٘م٥م سمٗمقم ِبذا اْلٜمد(1 .)فَمْزًَم٣م وٞمح

ُٞمخرج ايمٔمِم٣مة َلذا اْلٜمد، هم٣مظمًٙمؿ يمـق ىمـ٣من فم٣مصـٝم٣م، وضمتـك يمـق رأيتـف  -

زمٔمٝمٛمٝمؽ وهق ئمٚمؾ اظمٔمِمـٝم٥م همحـقل وصمٜمـؽ وٓ سمٛمٗمٙمٜمـ٣م، يمـق رأيتـف يـزِّن 

 وٞمممت، همٙمٔمؾ اهلل يٕمٖمر يمف وٓ يٕمٖمر يمؽ نمٝمٌتؽ.
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أٞمف َمًٙمؿ َمقضمد اظمًٙمؿ ويمق ىم٣من زاٞمٝم٣م يٛمٓمر إيمٝمف زمٔمكم -

هم٣مظمًٙمؿ ٓ حتٗمروه، وإذا رأيتٚمقه ارسم٘م٤م صمريٚم٥م أويمقه، وجي٤م أن حتٖمٓمـقه -

ـَ ََم٣ميمٍِؽ َأسَمك ايمٛمٌَِّلَّ هم ُف َزَٞمك هَمَٟمفْمَرَض فَمٛمُْف هَمَٟمفَم٣مَد فَمَٙمْٝمِف َِمَراًرا  ()اَمفِمَز زْم هَمَٗم٣مَل إِٞمَّ

َٟمَل وَمْقََمُف َأجَمْٛمُقٌن ُهَق وَم٣ميُمقا يَمْٝمَس زمِِف زَمْٟمٌس  ًَ  . (1) .هَم

َق َْجَال ، هَمَٗمـ٣مَل ُأيِتَ زمِ  فَمٙمِٝم٣ًّم َرَأْي٦ُم  : َأزُمق ََمَْمرٍ  وَم٣مَل   - ُف وَمْد َهَ َرصُمٍؾ، هَمَٗم٣ميُمقا: إِٞمَّ

ٌَِّف يَمـَؽ ؟، وَمـ٣مَل: زَمـعَم وَمـْد  ُف ؾُمـ وْم٦َم!، وَم٣مَل : زَمعَم ، وَم٣مَل : هَمَٙمَٔمٙمَّ : ََم٣م َأَراَك وَمْد َهَ

ـزَّ  ٣مَر، َواْدُع اْْلَ ٌَُٔمُف ، َوَأْووِمـِد ايمٛمّـَ وْم٦ُم، وَم٣مَل: اْذَه٤ْم زمِِف َي٣م وَمٛمْػَمُ هَمُُمـدَّ ُأْصـ اَر َهَ

وْمـ٦َم؟ ، وَمـ٣مَل: ٓ، َء، هَمَٙمـامَّ صَمـ٣مَء ، وَمـ٣مَل يَمـفُ ُيَٗمْمِّْٔمُف، شُمؿَّ اْٞمَتٓمِْر ضَمتَّك َأصِمل : َهَ

ىَمُف، وَم٣ميُمقا: َي٣م َأَِمغَم اظْم٠ُْمَِمٛمكَِم، َِلَ سَمَرىْمَتُف َووَمْد َأوَمرَّ يَمَؽ ؟، وَم٣مَل: َأطَمْذسُمـُف زمِٗمَ  ْقيمِـِف هَمؼَمَ

: ُأيِتَ َرؽُمـقُل اهللَِّ ، شُمؿَّ وَم٣مَل َوَأسْمُرىُمُف زمَِٗمْقيمِفِ  َق  ()فَمقِمٌّ هَمـَٟمََمَر  "زمَِرصُمـٍؾ وَمـْد َهَ

ٌْ٘مِل ؟، هَمَٗم٣مَل: زمَِٗمْْمِٔمِف شُمؿَّ زَمَ٘مك َوىَمْٝمَػ ٓ َأزْم٘مِـل  "، هَمِٗمٝمَؾ: َي٣م َرؽُمقَل اهللَِّ ، َِلَ سَم

تِل سُمْٗمَْمُع زَمكْمَ َأـْمُٜمِرىُمْؿ ؟  ْقَت فَمٛمْـُف ؟ ، ، وَم٣ميُمقا: َي٣م َرؽُمقَل اهللَِّ ، َأهَمال فَمَٖمـ"َوُأَمَّ

ــ٣مَل:  ــ٣مهَمْقا  َذاكَ  "وَم ـْ سَمَٔم ــ ــُدوِد ، َويَم٘مِ ـِ احْلُ ــ ــق فَم ــِذي َئْمُٖم ــْقٍء ايمَّ ؽُمــْٙمَْم٣مُن ؽَم

 (.1) .  " .زَمْٝمٛمَُ٘مؿ
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ىمت٣مب ضمٝمـ٣مة ايمِمـح٣مزم٥م ذىمـر دم (رمحهه اهلل ) الشيخ يوسف الكاندهلوي -

ؽمقء ايمٓمـ يٖمتح زم٣مب ؽمقء ايمٓمـزم٣مب سمٟمويؾ همٔمؾ اظمًٙمؿ

ايم٘مٖم٣مر ؿمردوا ايمرؽمقل َمــ َم٘مـ٥م، واظمًـٙمٚمكم ايمٝمـقم يقول أحد العلماء -

ؿمردوا ضمٝم٣مة ايمرؽمقل وأطمالق ايمرؽمقل َمـ ضمٝم٣مَّتؿ وزمٝمقَّتؿ

ىمرَمف، وارْحف، واؽمـؼم فمٙمٝمـف، ٣مهموم٣مل سمٔم٣ملم: ) وَم٣مَل ؽَمٛمَُُمدُّ فَمُّمَدَك زمَِٟمطِمٝمَؽ (  -

 ( .1رد فمٛمف اظم٘مروه)

يـؼ ويمٛمٔمٙمؿ أن ؿمريؼ ايمـدفمقة ؾمـ٣مق َيتـ٣مج إلم اظمثـ٣مزمرة واظمِمـ٣مزمرة، ٕٞمـف ؿمر -

إٞمٌٝم٣مء، وؿمريؼ إٞمٌٝم٣مء حمٖمقف زم٣مٓزمتالء ، هم٣ميمٛمٌل دم ايمٔمٌـ٣مدة ىمـ٣من يْمٙمـؼ فمٙمٝمـف 

 )ايمِم٣مدق إَمكم، ويم٘مـ ظم٣م صمٜمر زم٣ميمدفمقة، وم٣ميمقا فمٛمف ؽمـ٣مضمر جمٛمـقن، وأوفمـدوه

تِٛمَـ٣م   ـْ َأْرِوـٛم٣َم َأْو يَمَتُٔمـقُدنَّ دِم َِمٙمَّ ـ ـَ ىَمَٖمُروا يمُِرؽُمٙمِِٜمْؿ يَمٛمُْخـِرصَمٛمَُّ٘مؿ َمِّ َووَم٣مَل ايمَِّذي

ّـَ ايمٓم٣َّمظمكَِِم ( )همَ  ْؿ يَمٛمُْٜمٙمَِ٘م ُ  ( .2َٟمْوضَمكى إيَِمْٝمِٜمْؿ َرِبُّ

فمـ أضمد فمٙمامء فمٌمـه ، ايمـذى اؾمـتٜمر زمـ٣ميمٔمٙمؿ  إيمٝم٣مس ايمُمٝمخ ذات َمرة ؽمئؾ -

فماميمف همرد وايمتٟميمٝمػ يم٘مـ طم٣ميمٖمتف زمٔمض إوؽم٣مط ايمديٛمٝم٥م زم٤ًٌم ؤمػ ذم زمٔمض أ

إٞمٛمك أومدر طمدَم٣مسمف اْلٙمٝمٙم٥م يمٙمـديـ، وٓ أريـد  : حمٚمد إيمٝم٣مس وم٣مئال ايمُمٝمخ فمٙمٝمٜمؿ

، زمـؾ إن  لأن أفمرف َم٣م همٝمف َمـ ؤمػ ذم زمٔمض إفمامل، همٜمذه يمٝمًـ٦م َمًـئقيمٝمت

فمالومتـف ايمُمخِمـٝم٥م زمٝمٛمـف وزمـكم رزمـف، صٙمتف زم٣مهلل ذم ْجٝمع أفماميمـف وسمٌمـهم٣مسمف هـك 
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ويٚم٘مـ أن ي٘مقن يمف فمذر ذم ذيمؽ، وذم اإلؽمـالم أواَمـر فم٣مَمـ٥م وسَيـ٥م ذم َمثـؾ 

ـَ : )سمٙمؽ إَمقر، وايمتك سمتٙمخص ذم أن سمٗمقل دائام   زَمْٔمـِدِهؿْ  َِمــ صَمـ٣مُءوا َوايمَِّذي

ٛم٣َم َيُٗمقيُمقنَ  طْمَقاٞمِٛم٣َم يَمٛم٣َم انْمِٖمرْ  َرزمَّ ـَ  َوإِلِ ٌَُٗمقَٞم٣م ايمَِّذي ياَم  ؽَم َٓ  نِ زم٣ِمإْلِ َٔمـْؾ  َو  وُمُٙمقزمِٛمَـ٣م دِم  جَتْ

ـَ  نِمالًّ  ِذي ٛم٣َم آََمٛمُقا يمِّٙمَّ َؽ  َرزمَّ ضِمٝمٌؿ( َرُءوٌف  إِٞمَّ  .(2)(1) رَّ

إن اضمـؼمام ايمٔمٙمـامء وإىمـراَمٜمؿ رمحهه اهلل يٗمقل ايمُمٝمخ / حمٚمـد إيمٝمـ٣مس -

واصم٤م ، وجي٤م أن سمٌذل اْلٜمقد ذم َمٔمرهم٥م ىمؾ َمًٙمؿ يمديٛمف ضمتك يِمٌح َمٌٙمٕم٣م يمـف 

إذا ٞمجحٛمـ٣م ذم إضمٝم٣مئٜمـ٣م هم١مَنـ٣م حتـك آٓهمـ٣م َمــ ايمٖمـرائض ، هذه هك ؽمـٛم٥م َمٝمتـ٥م و

وايمقاصم٣ٌمت

وومد أراد ايمُمٝمخ هٛم٣م أٞمف يمق ٞمجحٛم٣م ذم إزمالغ ايمدفمقة إلم ايمٛم٣مس زمٚمٔمٛمك ايم٘مٙمٚم٥م        

ديـ اهلل احلٛمٝمػ ، همٌذيمؽ ؽمٝمت٘مقن اظمجتٚمع اإلؽمـالَمك ايمًـٙمٝمؿ ، وسمٔمٙمٝمٚمٜمؿ 

راسمف إىمرام ايمٔمٙمـامء ، وَمـ أولم شمٚم ()وايمذى يّمٚمـ إضمٝم٣مء ىمؾ َم٣م صم٣مء زمف ايمٛمٌك 

(1)، واضمؼمام أهؾ ايمديـ ذم ومٙمقب ايمٛم٣مس ، وإن أىمرَم٘مؿ فمٛمد اهلل أسمٗم٣مىمؿ

دائــام يقصمــف ايمْمــالب إلم إىمــرام ( رمحهه اهلل )وىمــ٣من ايمُمــٝمخ حمٚمــد إيمٝمــ٣مس 

إؽم٣مسمذة زمٗمقيمـف : إن يمألؽمـ٣مسمذة ظم٘م٣مٞمـ٥م طم٣مصـ٥م ذم َمٛمٜمجٛمـ٣م هـذا ، همٝمجـ٤م فمـعم 

الم هم١مَنؿ يٌٙمٕمـقٞم٘مؿ فمٙمـقم ايمٛمٌـقة ايمْمالب اضمؼمام أؽم٣مسمذَّتؿ ىم٣مضمؼمام أئٚم٥م اإلؽم
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وئمٙمٚمقٞم٘مؿ ، وَمـ سمٔمٙمؿ َمـ أضمد َمًٟميم٥م همٜمق َمقٓه ، همام زم٣ميم٘مؿ ِب٠مٓء إؽمـ٣مسمذة 

(1)ايمذيـ ئمْمقٞم٘مؿ ذطم٣مئر ايمٔمٙمقم ايمٛم٣مدرة

يٙمزم اظمرء طمدَم٥م إؽم٣مسمذة وايمٔمٙمامء ايمِمـ٣محلكم ، رمحه اهللمث يقوول 

فمٌـ٣مد اهلل أطمـريـ ، ضمٝم٧م ئمتػم اإلٞم٣ًمن هذه اخلدَم٥م سمدري٣ٌم ؽمـٙمٝمام خلدَمـ٥م 

وزمذيمؽ يتٔمقد فمعم َم٣ٌمدىء اخلدَم٥م ايمًٙمٝمٚم٥م ايمتك صم٣مءت ذم ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م

همٚمٛمٜم٨م ايمدفمقة وايمتٌٙمٝمغ فمٛمد ايمُمـٝمخ حمٚمـد إيمٝمـ٣مس هـق أؽمـ٣مس

إلىمرام اظمًٙمٚمكم زمٔمّمٜمؿ زمٔمّم٣م طم٣مص٥م ، هم١مذا 

ًـ٤ٌم ايمٗمرازمـ٥م اإلٞمًـ٣مٞمٝم٥م ، وفمٛمـدَم٣م دفم٣م اإلٞم٣ًمن ؾمخِم٣م إلم اخلغم ، همٗمد أىمرَمف زم

يدفمق اظمًٙمؿ َمًٙمام إلم اإلَمتث٣مل زمٟمضم٘م٣مم اهلل همٗمد أىمرَمف زمًـ٤ٌم ايمٗمرازمـ٥م اإلٞمًـ٣مٞمٝم٥م 

 .(2)واإلؽمالَمٝم٥م 

إن َمـ أهؿ أصقل دفمقسمٛم٣م أن رمحهه اهلل 

ٞمٗمقم زم٣ميمدفمقة ذم ْجٝمع ايمْمٌٗم٣مت ، َمرافمٝم٣م َم٘م٣مٞم٥م ىمـؾ ؿمٌٗمـ٥م ودرصمتٜمـ٣م ايمتـك 

اهلل َمـ همّمٙمف وىمرَمف ــ وايمٗمِمـد هٛمـ٣م أن ي٘مٙمـؿ ايمٛمـ٣مس فمـعم ومـدر أىمرَمٜم٣م 

فمٗمقَلؿ وومدر همٜمٚمٜمؿ ، َمع اإلفمتدال ذم همرق اظمراسمـ٤م ـــ وَمــ اظمٚم٘مــ أن 

ٞمٗمًؿ ايمْمٌٗم٣مت إلم شمالشم٥م أوم٣ًمم ، وهك

ؿمٌٗم٥م ايمًٌْم٣مء اظم٣ًمىمكم
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 ؿمٌٗم٥م اظمتقؽمْمكم َمـ أهؾ اظمٛم٣مص٤م واظم٘م٣مٞم٥م ايمٔمٙمٝم٣م .

 .ـ ؿمٌٗم٥م فمٙمامء ايمديـ 3

ـْ  ، ىمام صم٣مء دم احلـدي٧م:همخالص٥م ايمتٔم٣مَمؾ َمع هذه ايمْمٌٗم٣مت ـِ  فَمـ ٌَّـ٣مسٍ  ازْمـ  فَم

ـْ  َِمٛم٣َّم يَمْٝمَس : »َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللَُّ َصعمَّ  اهللَِّ َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ْ  ََم رْ  َصِٕمغَمَٞم٣م، َيْرضَمؿْ  ََل  َوُيَقومِّ

ـِ  َوَيٛمْفَ  زم٣ِمظمَْٔمُروِف  َوَيْٟمَُمرْ  ىَمٌغَِمَٞم٣م، 1شرِ اظمُٛمْ٘مَ  فَم

ايمرْح٥م واخلدَم٥م 

إدب وايمتقومغم -

(2)اإلضمؼمام وايمتٔمٓمٝمؿ -

إن حتٗمٝمؼ َمٌدأ إىمرام ىمؾ َمًـٙمؿ رمحه اهلل

َمقا سمٙمـؽ يٚم٘مـ زمثالشم٥م أَمقر، وهك: ايمتـقومغم، وايمتٔمٓمـٝمؿ ، وايمـؼماضمؿ ، هم٣مؽمـتخد

 إَمقر ضم٤ًم اإلضمتٝم٣مج ، وؿمٌٗم٣م يمٙمٓمروف ذم إىمرام اظمًٙمٚمكم. 

أَم٣م َمـ أمهؾ ذم ايمدفمقة ، َمـ فمٙمامء ايمديـ ، ونمٖمؾ فمٛمٜم٣م ، همٝمٔمتػم ايمُمٝمخ َمثؾ 

ه٠مٓء ايمٕم٣مهمٙمكم َمـ ايمٔمٙمامء ، َمُم٣مرىمكم ذم َمٔمِمٝم٥م ايمٛم٣مس ، ضمٝم٧م يٗمقل : ومد أفمـز 

ن ؾم٣مزمف ايمٖمًؼ وايمٖمجقر اهلل اإلؽمالم وىمرَمف زمٚمٛمزيم٥م ىمٌغمة داطمؾ اإلٞم٣ًمٞمؿ ضمتك وإ

، وزم٤ًٌم هذه اظمٛمزيم٥م يدطمؾ اظم٠مَمـ ايمٖم٣مؽمؼ وايمٖم٣مصمر اْلٛم٥م يقَمـ٣م َمـ٣م ، ويٕمٖمـر اهلل 

ذٞمقزمف ، همٔمٙمٝمٛم٣م أن ٞمٗمدر ٞم٥ًٌم هذا ايمُمخص إلم اإلؽمالم ، وٞم٘مرَمف وٞمٔمتػمه أطم٣م يمٛمـ٣م 
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همٝمجـ٤م َمٔم٣مَمٙمتـف زمـ٣مٕطمقة  ذم اإلؽمالم ويمق ىم٣من يمديف أدٞمك درصمـ٥م َمــ اإليـامن ،

ًؼ وايمٖمجقر ايمٛم٣مسم٨م َمـ ؾمخص َم٣م همٛمٔمتـػم أٞمٖمًـٛم٣م َمُمـ٣مرىمكم ، أَم٣م ايمٖماإلؽمالَمٝم٥م

همٝمٜم٣م ، همٛمٛمدم فمعم ايمٕمٖمٙم٥م وايمتٗمِمغم ، ٕن هـذا ايمُمـخص ومـد سمٔمـقد فمـعم ايمٖمًـؼ 

 (1)وايمٖمجقر زم٤ًٌم إمه٣ميمٛم٣م ذم زمذل اْلٜمقد ذم ايمدفمقة وايمتٌٙمٝمغ 

وإهؿ ذم هذا ايم٣ٌمب هق إَم٣ميم٥م رمحهه اهلل 

ْلدد وطم٣مص٥م نمغم اظمتٔمٙمٚمكم َمٛمٜمؿ ، وفمعم اظمٌٙمغ أن يـقهمر َلـؿ أؽمـ٣ٌمب اظمًٙمٚمكم ا

ايمراضم٥م ومدر اإلَم٘م٣من ، وئٌمد فمٛمٜمؿ َم٣م يُمؼ فمٙمـٝمٜمؿ ايمْمريـؼ ، ىمـام يرؾمـدهؿ إلم 

 ؽمقاء ايمًٌٝمؾ زم٣ميمرأهم٥م واحل٘مٚم٥م 

ؤمقا صـٖم٥مرمحهه اهلل 

ا ذم ايم٘مـالم ، ضمٝمـ٧م ٓ سم٘مـقن ٞمِم٤م أفمٝمٛم٘مؿ ذم إزمالغ ايمدفمقة ، واطمتٌمـو

صٖم٥م إداء زم٣ميمٔمجٙم٥م ، زمؾ جي٤م اطمتٝم٣مر أؽمٙمقب اَلدوء اظمتًؿ زم٣ميمٙمكم وايمرهمؼ 

ايمتقومغم ، وايمٔم٘مس هق ايمتحٗمغم وَمـثٙمام ي٘مـقن احلـ٤م َمــ اإلىمـرام هم٣مإلىمرام هق 

 هم٣ميمٔم٘مس زم٣ميمٔم٘مس

َمـ َل َيتٗمر ٞمٖمًف إَمـ٣مرة زم٣ميمًـقء زمـؾ يُمـد أزره رمحهه اهلل 

، هم٣مهلل يزيد حتٗمغمه ذم ايمٛم٣مسيمتحٗمغم أطمريـ 

إذا ٞمٓمرسمؿ إلم اظم٠مَمـ هم٣مٞمٓمروا يمف زمـ٣ميمتقومغم واإلضمـؼمام رمحهه اهلل 

فمعم أٞمف َم٠مَمـ زم٣مهلل ، َيٌف اهلل زم٤ًٌم إيامٞمف ، همٙمؿ ٓ ٞمحٌف
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َمــ آَمــ زمـ٣مهلل ورؽمـقيمف وهـق ويمـٝمٜمام ، همـ٣مضمؼمَمقه رمحه اهلل

يٖمدىمؿ ذم ضمٝم٣مسم٘مؿٓسمِم٣مهمف ِبذه ايمِمٖم٥م ـ صٖم٥م اإليامن ـ 

إن َل حتٌقا اظم٠مَمٛمكم همًٝمجٔمٙم٘مؿ اهلل حمٌـكم يم٘مـالب رمحهه اهلل 

ايم٘مٖم٣مر ، همٝمج٤م ايمتقاوع وذيم٥م ايمٗمٙم٤م يمٙمتٕمٙم٤م فمعم هذا ايمُمٝمْم٣من  .

َمٔمٓمـؿ وفمعم هذا همٗمد ىم٣من ايمُمـٝمخ يـٟمَمر زَمـالءه زم٘مٙمـامت سم٘مـررت ذم

يمٙمٚمًـٙمٚمكم ، ، همٚمثال يٗمقل :درزمـقا أٞمٖمًـ٘مؿ زم٣ميمتقاوـع رمحهه اهلل جم٣ميمًف 

واهلل فمٛمد اظمٛم٘منة ومٙمقِبؿ  .

إٞمٛمك أفمتٗمـد أن اظمقاؽمـ٣مة واظمالؿمٖمـ٥م يمُمـخص ي٘مـقن :  رمحه اهللشمؿ يٗمقل

يمديف أدٞمك ذرة َمـ اإليامن زم٣مهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم َلك أهمّمؾ َمـ أن يدرس ايمٌخ٣مرى 

وَمًٙمؿ أيمػ َمرة وهك َمقصمٜم٥م يمٙمٗمرزمك اإلَلٝم٥م. 

أو ايمتقاوـع زمٕمـغم طمدَمـ٥م اإلطمـقة  وَمـ اظمٔمٙمقم أٞمف ٓ سم٘متٚمؾ هـذه اظمقاؽمـ٣مة

اظم٠مَمٛمكم زمِمدق ايمٗمٙم٤م ، ٕن اخلدَم٥م ؾمٜم٣مدة فمٚمٙمٝم٥م يمٙمح٤م واإلىمرام . 

إن ايمٛمٖمس ىم٣مهمرة همّمع رصمٙمـؽ فمـعم : رمحه اهلليٗمقل ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس 

فمٛمٗمٜم٣م وإن ٞمجح٦م ذم ذيمؽ همًـتجد اهلل فمٛمـد اخلْمـقة إطمـرى ، هم٣ميمٗمٝمـ٣مم وـد 

. ٣م يْمٙمؼ فمٙمٝمف إؽمؿ ايمديـ ( ايمٛمٖمس ، وايمٔمٚمؾ ؿمٌٗم٣م ٕواَمر اهلل ، هق َم

إن ايمٗمٙم٤م َمرآة ، سمرى همٝمٜم٣م رزمؽ ، همٝمٙمزم أن سم٘مـقن رمحهه اهلل 

اظمرآة ٞمٓمٝمٖم٥م همتًتٚمر ذم ٞمٓم٣مهمتٜم٣م ، أى سمْمٜمغمه٣م َمـ ايمِمـٖم٣مت ايمرزيٙمـ٥م ، وسمٔمْمرهـ٣م 
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زم٣ميمِمٖم٣مت اظمحٚمقدة ، وايمًالح ايمقضمٝمد يمْمٜم٣مرَّت٣م َمـ ايمِمٖم٣مت ايمرزيٙم٥م هق طمدَم٥م 

طمٙمؼ اهلل

إن اهلل يرى َمـ ايمٔمٌد ايمذى خيدم طمٙمٗمف ، أَمـ٣م ايمٔمٌـ٣مدات ه اهللرمحه 

همٜمك سمٕمغم ذات اإلٞم٣ًمن وٞمٖمًف ، أَم٣م ايمتقهمٝمؼ ذم طمدَم٥م طمٙمؼ اهلل همٜمق ه٥ٌم َمـ فمٛمـد 

اهلل ، يقهمؼ ِب٣م َمـ يُم٣مء ن همٟمىمثروا َمـ طمدَم٥م اظمٛم٘منة ومٙمقِبؿ ، هم١من طمدَمتٜمؿ هك 

ٞمقاهمذ ايمٔمرش اإلَلك

ي٥م اإلَلٝم٥م ، أو ايمٔمٛم٣مي٥م اإلَلٝم٥م سم٘مقن فمٛمد طمدَم٥م أى طم٣مدم طمٙمؼ اهلل يًتحؼ ايمٔمٛم٣م

طمٙمؼ اهلل . 

ايمًـاموات وإرض هـك ايمٔمـ٣مَل إنرمحه اهلل

َمقوقفم٥م ذم صم٣مٞمـ٤م َمــ صمقاٞمـ٤م  إصٕمر وومٙم٤م اظم٠مَمـ هق ايمٔم٣مَل إىمػم ، َٕن٣م

. ايمٗمٙم٤م 

صـ٣مدوم٥م هـك إن طمدَم٥م طمٙمؼ اهلل وفم٣ٌمده اظم٠مَمٛمكم زمٛمٝم٥م رمحه اهلل

ؽمٙمؿ ايمٔمٌقدي٥م هلل 

إن رأيـتؿ ايم٘مـ٣مهمر أَم٣م فمـ إىمرام ايم٘مٖم٣مر ونمـغم اظمًـٙمٚمكم هم٘مـ٣من يٗمـقل

هم٣مدفمقا رزم٘مؿ أن يقهمٗم٘مؿ ظمـ٣م يروـ٣مه زم٣مظمٔم٣مَمٙمـ٥م َمٔمـف ، ٞمٓمـرا يمِمـٙم٥م ايمٗمرازمـ٥م 

اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م زمكم ايمٛم٣مس ، وادفمقا اهلل أن يقهمٗمٛمـ٣م ٕداء ايمقاصمـ٤م يمـف ، زمـ٣ميمؼماضمؿ 

فمـ ىمٖمره وايم٘مراهٝم٥مايمذى يٙمٝمؼ زمف ، ويقهمٗمٛم٣م يمٙمٌٔمد 
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وَمـ اظمٔمروف أن ايمقاصم٤م إول فمعم اظمًٙمٚمكم زم٣ميمٛم٥ًٌم يمٙم٘مٖمـ٣مر هـق ايمـدفمقة 

إلم احلؼ، أَم٣م ايمؼماضمؿ همٜمق احلرص فمعم دطمقيمف ذم اإلؽمالم يم٘مك يٛمجق َمـ فمذاب 

رئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م َمـع ايم٘مـ٣مهمر ، ـايمٛم٣مر يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م . هم٣مظمٔم٣مَمٙم٥م ايمتك ٞمِم٦م فمٙمٝمٜم٣م ايمُم

قسمف إلم اإلؽمالم ، هذا هق ) اإلىمرام ( يمفوايمدفم٣مء َلدايتف ، ودفم

وْجٙم٥م ايمٗمقل أن اظمٌدأ ايمرازمع زمِمٖم٣مسمف اظمذىمقرة آٞمٖم٣م هق أىمػم وؽمـٝمٙم٥م يمٙمقصـقل 

إلم اَلدف اظمٛمُمقد ، أٓ وهق وضمدة إَم٥م اإلؽمالَمٝم٥م زمحٝم٧م يِمؾ أهمراد إَمـ٥م إلم 

درصم٥م

همٛم٣م ايمقضمٝمـد هـق أن إن هـدرمحه اهللوذم

سمتقيمد صٖم٥م اظمح٥ٌم وإيمٖم٥م واظمقدة وصٖم٥م ) رْح٣مء زمٝمٛمٜمؿ ( ذم اظمًٙمٚمكم

إن َمـ إهـداف إؽم٣مؽمـٝم٥م َلـذه احلرىمـ٥م اإليامٞمٝمـ٥م أن رمحه اهلل

سمٕمٙم٤م روح ايمديـ وضمٌـف فمـعم ْجٝمـع َمُمـ٣مفمر اظمًـٙمٚمكم وفمـقاؿمٖمٜمؿ ايمٛمٖمًـٝم٥م ، 

ٔمقد أهمراد إَم٥م فمعم َمٛمٜم٨م ) إىمرام ىمؾ وسمتقيمد ايمقضمدة اظمٛمُمقدة َلذا ايمْمريؼ ، ويت

َمًٙمؿ ( ضمتك يِمٌح ىمؾ واضمد َمِمداوم٣م يمٗمقل ايمرؽمقل صـعم اهلل فمٙمٝمـف وؽمـٙمؿ

َمثؾ اظم٠مَمٛمكم ذم سمقادهؿ وسمراْحٜمؿ وسمٔم٣مؿمٖمٜمؿ ، َمثؾ اْلًد إذا اؾمت٘مك َمٛمف فمّمـق 

، سمدافمك يمف ؽم٣مئر اْلًد زم٣ميمًٜمر واحلٚمك  .

إن ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس ومد أدرك أن ايمٛم٣مس ومد افمتٗمدوا أن ايمتٚمـدن وايمثٗم٣مهمـ٥م 

، ويم٘مـ ىم٣من هدف دم ، همٙمذا َيرصقن فمعم ايمتحعم ِب٣ماْلديدة هك ىمامل ايمتٗم
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اإلؽمالم هق أن يدَمر ْجٝمع ايمثٗم٣مهم٣مت ايم٣ٌمؿمٙم٥م ، ويٗمـدم يمٙمٚمجتٚمـع اإلٞمًـ٣مٞمك 

يٛمٔمؿ ايمٛم٣مس همٝمـف زم٣محلريـ٥م ٞمٓم٣مَم٣م زمًٝمْم٣م ، يم٘مك ي٘مقن اظمجتٚمع زمًٝمْم٣م يمٙمٕم٣مي٥م و

واظم٣ًمواة وٓ ي٘مقن هٛم٣مك همّمؾ زمكم ايمٖمٗمغم وايمٕمٛمك واحلـ٣مىمؿ واظمح٘مـقم إٓ 

زم٣ميمتٗمقى

وه٘مذا سم٘مقن ىمرَم٥م ايمُمـٔمقب وايمٗم٣ٌمئـؾ وايمٔمـرب وايمٔمجـؿ َمٌٛمٝمـ٥م فمـعم 

سمٗمقى اهلل، أَم٣م إَمر ايمقاومع وسمٙمؽ ايمٓم٣مهرة ايمراهٛمـ٥م ذم فمٌمـٞم٣م همًـٌٌٜم٣م هـق 

٣ميمٗمٝمؿ اإلؽمـالَمٝم٥م ضمتـك أصـٌح٦م ؤمػ اإلٞم٣ًمن ايمٛمـ٣مصمؿ فمــ اْلٜم٣ميمـ٥م زمـ

ايمتٗم٣ميمٝمد احلًٛم٥م ؾمجرة ِّمٛمقفم٥م، همٌذيمؽ اإلفمتٗم٣مد ايمٖم٣مؽمد ؽمدت ؿمرق ايمٛمج٣مح 

، هم١من وـمٝمٖمتٛم٣م ايمٝمقم هك ايمتخٙمؼ زمٟمطمالق اهلل ؿمٌٗم٣م ظم٣م صم٣مء ذم ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م 

 ضمتك ٞمٔمقد إلم اإلؽمالم َمـ صمديد.

م وٓؾمؽ أن ايمٗمٝمؿ إطمالومٝم٥م ومد ختتٙمػ َمـ ؾمٔم٤م ٔطمر ويم٘مٛمٜمـ٣م ذم اإلؽمـال

ومٝمؿ َمث٣ميمٝم٥م نمغم وم٣مزمٙم٥م يمٙمتٕمغم وايمتٌدل همٜمك شم٣مزمت٥م ، سمّمٚمـ ايمتٗمدم واإلؽمـتٚمرار نمـغم 

زمٔمٝمدة فمـ ايمقاومع ايمذى ئمٝمُمف ايمٛم٣مس ذم رو٣م واؿمٚمئٛم٣من ، َٕن٣م سممميع َمــ يمـدن 

 احل٘مٝمؿ اخلٌغم ، وأَن٣م سمًٚمقا زم٣مإلٞم٣ًمن وختٙمؼ َمٛمف زمٔمد ايمّمٔمػ ومقة . 

رد َمٔم٣مٞمك هذه أن يدرك ىمؾ هموفمعم هذا همٗمد أراد ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس رْحف اهلل 

، زمـؾ يٖمتخـر زمـٟمن ديٛمـف ذاطمـر ، وٓ يٙمتٖم٦م إلم ايمٛمٓمؿ إطمرىايمٗمٝمؿ إدراىم٣م ؽمٙمٝمام

زم٣ميمٗمٝمؿ ايمٛمٌٝمٙم٥م ، همٝمدفمقا ايمٛم٣مس إيمٝمٜم٣م زم٣ميمٙمكم وايمرهمؼ ، ويٗمدم َلؿ ٞمامذج فمٚمٙمٝم٥م سمٟمؽمٝم٣م 

 زمًٝمد اظمرؽمٙمكم صٙمقات اهلل وؽمالَمف فمٙمٝمف . 
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أيّمـ٣م زمـٟمن ايمـدفمقة إلم همّمـ٣مئؾ وٞمٓمرا َلذه اظمٜمٚم٥م ايمرهمٝمٔم٥م همٗمـد أىمـد ايمُمـٝمخ 

إطمالق زم٣ميمتُمٛم٨م وايمٔمِمٌٝم٥م ، ٓ سم٠مسمك شمامره٣م اظمرصمقة ، وايمٗمدوة هك أىمثر سمـٟمشمغما 

ذم ايمٛمٖمس َمـ ايم٘مٙمامت ايمتك ختٙمقا َمـ ايمِمدق ايمٔمٚمـعم ، همٙمـزم أن يْمـ٣مزمؼ ايمٔمٚمـؾ 

ايمٗمقل ذم ايمدفمقة. 

ة وهذا هق َمٖمٜمقم اظمٌدأ ايمرازمع ذم َمٛمٜم٨م ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس ايمٔمٚمـعم ذم ايمـدفمق

 .(1)إلم اهلل ، وايمذى أؿمٙمؼ فمٙمٝمف اؽمؿ ) إىمرام ىمؾ َمًٙمؿ ( 

، وِبدَمف هدم ايمديـ، وهق ـ اخلٙمؼ زم٣مب واؽمع وفمٓمٝمؿ وزمف ومقامهم٣ٌمب ضمً   

صمٜمد إٞمٌٝم٣مء فمٙمٝمٜمؿ ايمِمالة وايمًالمشمٚمرة 

اظمرصمقة َم٣مهل ايمثٚمرة َمـحفظه اهللؽُمئِؾ ايمُمٝمخ حمٚمد أْحد إٞمِم٣مري

الم َمٔمروف يمٙمٛم٣مس دم ايمٔم٣مَل زمػمىم٥م هذا اْلٜمد، اإلؽم: همٗم٣ملَمـ وراء هذا اْلٜمد

وزمػمىم٥م هذا اْلٜمد زمدأ فمٛمد ايمٛم٣مس اإليامٞمٝم٣مت، وىمذيمؽ ايمٔم٣ٌمدات، ويم٘مـ ضمتك 

أن َم٣م صم٣مءت اظمٔم٣مَمالت واظمٔم٣مذات وإطمالق، وإذا صم٣مءت هذه ايمثالشم٥م 

.يٛمتمم ايمديـ دم ايمٔم٣مَل ىمٙمف

ىمـ٣من فمـدد   زمٔمد َميض سمًٔم٥م فممم فم٣مَمـ٣م َمــ زمٔمثـ٥م ايمٛمٌـل:والدليل على ذلم

ايمِمح٣مزم٥م دم صٙمح احلديٌٝم٥م أيمػ وأرزمٔمامئ٥م َمًٙمؿ، ويم٘مـ دم همتح َم٘م٥م زمٔمد ؽمٛمتكم 

َمـ صٙمح احلديٌٝم٥م ىم٣من فمدد اظمًٙمٚمكم فمممة آٓف رصمؾ، أي دم ؽمٛمتكم همٗمـط زاد 

فمدد اظمًٙمٚمكم هذه ايمزي٣مدة، وذيمؽ زم٤ًٌم اظمٔمـ٣مَمالت واظمٔمـ٣مذات وإطمـالق، 

                                                 



  

 

 

    4جملد  –األمة  سلف وفهم والسنة الكتاب ضوء الست يف الصفات

1222 

ًــٙمٚمكم همُمــ٣مهدوا َمٔمــ٣مَمالَّتؿ ٕن ايمٛمــ٣مس زمٔمــد ُصــٙمح احلديٌٝمــ٥م فم٣مؾمــقا َمــع اظم

 وَمٔم٣مذاَّتؿ وأطمالومٜمؿ همتٟمشمروا ِب٣م همدطمٙمقا دم اإلؽمالم.أ.هــ.
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 لخامسةالصفة ا

 الإخلاص 
 النية وتصحيح
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 إيواً ة إشرالة

 ُمِْن أسْرَارِي ُأودِعُه ٌّ الِإخْلاِص سِرّ
َلَْب مَْن َأَشاءُ مِْن عِبَادِي  . ق

 ُُنَيْد هِ : قَاَل اْلج َّّ َيْنَ الل ٌّ ب اْلِإخْلَاُص سِرّ
َيْنَ  ُ مَلٌَك فَيَْكتُبُهُ،  وَب الْعَبْدِ، لَا يَعْلَمُه

وَلَا َشيْطَاٌن فَيُْفِسدُهُ، وَلَا هَوًى 
 فَيُمِيلُهُ .
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 الإخلاص 
 وتصحيح النية وإخلاصها لل  ه )عز وجل(

 دم ْجٝمع إومقال وإفمامل وإضمقال ايم٣ٌمرزة واخلٖمٝم٥م 

َّٓ { سمٔم٣ملم وم٣مل ـَ ضُمٛمََٖمـ٣مء َوُيِٗمٝمُٚمـقا َوََم٣م ُأَِمُروا إِ ي ٌُُدوا اهللََّ خُمْٙمِِِمكَم يَمـُف ايمـدِّ  يمَِٝمْٔم

ـُ ايْمَٗمٝمَِّٚم٥مِ  ىَم٣مَة َوَذيمَِؽ ِدي اَلَة َوُي٠ْمسُمقا ايمزَّ (.2()1) }ايمِمَّ

ٌَُد  َأنْ  ُأَِمْرُت  إِِّنِّ  وُمْؾ  {: سمٔم٣ملم وم٣ملو ـَ  يَمـفُ  خُمْٙمِِمـ٣مً  اهللََّ َأفْم ي  َٕنْ  َوُأَِمـْرُت *  ايمـدِّ

َل  َأىُمقنَ  ٙمِِٚمكمَ  َأوَّ ًْ  اهللََّ وُمْؾ *  فَمٓمِٝمؿٍ  َيْقمٍ  فَمَذاَب  َرِبِّ  فَمَِمْٝم٦ُم  إِنْ  َأطَم٣مُف  إِِّنِّ  وُمْؾ *  اظمُْ

ٌُُد  ٌُـُدوا*  ِديٛمِل يَمفُ  خُمْٙمِِم٣مً  َأفْم ـْ  ؾِمـْئُتؿْ  ََمـ٣م هَم٣مفْم ـَ  إِنَّ  وُمـْؾ  ُدوٞمِـفِ  َِمـ ي ـ٣مِهِ ـَ  اخْلَ  ايمَّـِذي

وا ُٜمؿْ  طَمِنُ ًَ انُ  ُهقَ  َذيمَِؽ  َأٓ ٥مِ ايْمِٗمَٝم٣مَمَ  َيْقمَ  َوَأْهٙمِٝمِٜمؿْ  َأْٞمُٖم ْنَ  .(3) }اظمٌُْكِمُ  اخْلُ

 ـْ َأََمَر زمَِِمَدوَم٥ٍم َأْو ََمْٔمُروٍف َأْو إِْصالٍح ـْ َٞمْجَقاُهْؿ إِٓ ََم ٓ طَمغْمَ دِم ىَمثغٍِم َِم

ْقَف ُٞم٠ْمسمِٝمِف َأصْمر ًَ ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ ازْمتَِٕم٣مَء ََمْرَو٣مِت اهللَِّ هَم ًا فَمٓمِٝمامً زَمكْمَ ايمٛم٣َّمِس َوََم
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ْم٣َّمِب  ـِ اخْلَ ـْ فُمَٚمَر زْم فَْمـاَمُل  ، وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللَِّ وفَم ْٕ اَم ا َيُٗمقُل: إِٞمَّ

ـْ ىَم٣مَٞم٦ْم ِهْجَرسُمُف إلَِم اهللَِّ َوَرؽُمـقيمِِف، هَمِٜمْجَرسُمـُف  اَم يمُِ٘مؾِّ اَْمِرٍئ ََم٣م َٞمَقى، هَمَٚم زم٣ِميمٛمِّٝم٣َّمِت َوإِٞمَّ

ٌَُٜم٣م َأِو اَْمَرَأٍة َيٛمْ٘مُِحَٜم٣م، هَمِٜمْجَرسُمـُف إلَِم إلَِم اهللَِّ وَ  ـْ ىَم٣مَٞم٦ْم ِهْجَرسُمُف يمُِدْٞمَٝم٣م ُيِِمٝم َرؽُمقيمِِف، َوََم

ََم٣م َه٣مصَمَر إيَِمْٝمفِ 
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ُف وَم٣مَل يمَِرؽُمقِل اهللَِّ  ٌٍَؾ، َأٞمَّ ـِ صَم ـْ َُمَٔم٣مِذ زْم : َيـ٣م َرؽُمـقَل  ضِمكَم زَمَٔمَثـُف إلَِم  وفَم ـِ ايْمـَٝمَٚم

ـَ ايْمَٔمَٚمؾِ  "اهللَِّ، َأْوِصٛمِل. وَم٣مَل:     َأطْمٙمِْص ِديٛمََؽ، َيْ٘مِٖمٝمَؽ ايْمَٗمٙمِٝمُؾ َِم

َأطْمٙمِْص ِديٛمََؽ َيْ٘مِٖمَؽ ايْمَٔمَٚمُؾ ايْمَٗمٙمِٝمُؾ  "ودم رواي٥م احل٣مىمؿ زمٙمٖمظ:    
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ـِ ََم٣ميمٍِؽ، َأّن َرؽُمقَل اهللَِّ  ـْ َأَٞمِس زْم ـْ ٓ ٞمِٝم٥ََّم يَمـُف ، َوٓ َأصْمـَر ، وَم٣مَل وفَم ٓ فَمَٚمَؾ ظمَِ

٥ٌََم يَمُف  ًْ ـْ ٓ ضِم ظمَِ

ـُف ؽَمـِٚمَع َرؽُمـقَل اهللِ  ، َأٞمَّ ٌَُْمـ٥َم إَْٞمـاَمِريُّ ـُؿ َيُٗمـقُل  وفمـ أِب ىَم ًِ شَماَلشَمـ٥ٌم ُأوْم

شُمُ٘مْؿ ضَمِديًث٣م هَم٣مضْمَٖمُٓمقُه، وَم٣مَل: ََم٣م َٞمَٗمَص ََمـ٣مُل فمَ  ، َوُأضَمدِّ ّـَ ـْ َصـَدوَم٥ٍم، َوَٓ فَمَٙمْٝمِٜم ٌْـٍد َِمـ

ـَٟميَم٥ٍم، إَِّٓ  ًْ ٌٌْد زَمـ٣مَب ََم ا، َوَٓ هَمَتَح فَم ٌٌْد ََمْٓمٙمَِٚم٥ًم، هَمَِمػَمَ فَمَٙمْٝمَٜم٣م، إَِّٓ َزاَدُه اهللُ فِمزًّ ـُمٙمَِؿ فَم

شُمُ٘مْؿ ضَمِديًث٣م هَم٣مضْمَٖمُٓمقُه، وَمـ٣مَل: إِٞمَّـ اَم هَمَتَح اهللُ فَمَٙمْٝمِف زَم٣مَب هَمْٗمر، َأْو ىَمٙمَِٚم٥ًم َٞمْحَقَه٣م، َوُأضَمدِّ

ُف، َوَيِِمُؾ همِٝمِف َرِْحَفُ  ٌٍْد َرَزوَمُف اهللُ ََم٣مًٓ َوفِمْٙماًم، هَمُٜمَق َيتَِّٗمل همِٝمِف َرزمَّ ْٞمَٝم٣م َْٕرزَمَٔم٥ِم َٞمَٖمٍر: فَم ، ايمدُّ

ٌٍْد َرَزوَمُف اهللُ فِمْٙماًم َوََلْ َيْرُزوْمُف ََم٣مًٓ، همَ  ٣م، هَمَٜمَذا زمَِٟمهْمَّمِؾ اظمَْٛم٣َمِزِل، َوفَم ُٜمَق َوَئْمَٙمُؿ هللِ همِٝمِف ضَمٗمًّ
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ـ٣م ؽَمـَقاٌء،  َص٣مِدُق ايمٛمِّٝم٥َِّم، َيُٗمقُل: يَمْق َأنَّ رِم ََم٣مًٓ يَمَٔمِٚمْٙم٦ُم زمَِٔمَٚمِؾ هُماَلٍن، هَمُٜمـَق زمِٛمِٝمَّتِـِف، هَمَٟمصْمُرمُهَ

ٌُِط دِم ََم٣ميمِِف زمَِٕمغْمِ فِمْٙمٍؿ، َٓ َيتَِّٗمل  ٌٍْد َرَزوَمُف اهللُ ََم٣مًٓ َوََلْ َيْرُزوْمُف فِمْٙماًم، هَمٜمَق خَيْ فُ َوفَم ، َوَٓ همِٝمِف َرزمَّ

ٌْـٍد ََلْ َيْرُزوْمـُف اهللُ  ٧ٌَِم اظمَْٛمَـ٣مِزِل، َوفَم ٣م، هَمَٜمَذا زمَِٟمطْم ُف، َوَٓ َئْمَٙمُؿ اهللِ همِٝمِف ضَمٗمًّ َيِِمُؾ همِٝمِف َرِْحَ

ََم٣مًٓ َوَٓ فِمْٙماًم، هَمُٜمَق َيُٗمقُل: يَمْق َأنَّ رِم ََم٣مًٓ يَمَٔمِٚمْٙمـ٦ُم همِٝمـِف زمَِٔمَٚمـِؾ هُمـاَلٍن، هَمُٜمـَق زمِٛمِٝمَّتِـِف، 

 (.2()٣1م ؽَمَقاٌء. )هَمِقْزُرمُهَ 

ـْ صَم٣مزمٍِر، وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمـقَل اهللِ ٌُـقَك، زَمْٔمـَد َأْن وفَم َيُٗمـقُل، دِم نَمـْزَوِة سَم

ٌَْْمُتْؿ َواِدًي٣م، إَِّٓ َوُهْؿ ََمَٔمُ٘مـْؿ، َرصَمْٔمٛم٣َم غًما، َوَٓ َه ًِ سُمْؿ ََم إِنَّ زم٣ِمظمَِْديٛم٥َِم ٕوَْمَقاًَم٣م، ََم٣م ِهْ

ُٜمُؿ  ًَ ٌَ  وهمٗمـف ظمـ إصمر دم ذي٘م٣مُ  سم٘مقن ضمتك اخلغم هم٣مٞمقاظمَْـَرُض ضَم

. َمٔمف ذي٘م٣مً  سم٘مقن أن احل٣مصم٥م وَمٛمٔمتؽ اخلغم يمٖمٔمؾ اهلل

ـْ َأِِب ُهَرْيــَرَة وَمــ٣مَل: وَمــ٣مَل َرؽُمــقُل اهللِ إِنَّ اهللََّ َٓ َيٛمُْٓمــُر إلَِم ُصــَقِرىُمْؿ وفَمــ

ـْ َيٛمُْٓمُر إلَِم وُمُٙمقزمِ٘مُ 
 ْْؿ َوَأفْماَميمُِ٘مؿَوَأَْمَقايمُِ٘مْؿ َويَم٘مِ

                                                 

 

ـْ َصَدوَم٥مٍ  ٌٍْد َِم  ََم٣م َٞمَٗمَص ََم٣مُل فَم

ا"  ٌٌْد ََمٓمْٙمَِٚم٥ًم، هَمَِمػَمَ فَمَٙمْٝمَٜم٣م إَِّٓ َزاَدُه اهللُ فِمزًّ  َوَٓ ـُمٙمَِؿ فَم

. فيكتة في تاب انصثر وتحمم األذي."
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ـْ  ٌَغمِ  َوفَم ـِ  صُم ـْ  زمـ٣مخَلٝمِػ   اهلل َرؽُمـقُل  همِٝمٛمَـ٣م ومـ٣ممَ : وَم٣مَل  َُمْْمِٔمؿٍ  زم : هَمَٗمـ٣مل َِمٛمَـك َِمـ

اه٣م شُمؿَّ  هَمَقفَم٣مَه٣م ََمَٗم٣ميَمتل، ؽَمِٚمعَ  اَْمرًءا اهلل َٞميَّ )) ـْ  إلم أدَّ ِٚمْٔمَٜم٣م، َل ََم ًْ  ضَم٣مَِمـؾِ  هُمُربَّ  َي

ـْ  إلَم  همِْٗمفٍ  ضَم٣مَِمؾِ  وُربَّ  يَمُف، همِْٗمفَ  ٓ همِْٗمفٍ  ّـَ  ُيَٕمؾُّ  ٓ شَمالٌث  َِمٛمُف، أهْمَٗمفُ  ُهقَ  ََم  وَمْٙمـ٤ُم  فَمَٙمـْٝمِٜم

ـِ   إَْمـر ورِمِّ  ؿَم٣مفَم٥مُ : ِرَواي٥مٍ  ودِم  ـ إَْمرِ  يمَِقرمِّ  وايمٛمَِِّمٝمَح٥مُ  هلل، ايمَٔمَٚمؾِ  إطْمالُص : اظم٠ُمَِم

ـْ  سَمُ٘مقنُ  َدفْمَقََّتُؿْ  هَم١منَّ  اَْلامفَم٥ِم، ويُمُزومُ  ـ  حُتِٝمطُ  َدفْمَقََّتُؿْ  هم١منْ : ))ظٍ يَمٖمْ  ودِم  ،((َوَراِءهِ  َِم

ـْ  ِبِؿْ   .((َورائِِٜمؿ َِم
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٣ٌَمَرِك، وَم٣مَل: ُربَّ فَمَٚمٍؾ َصـِٕمغٍم سُمَٔمٓمُِّٚمـُف ايمٛمِّٝمَّـ٥ُم، َوُربَّ فَمَٚمـٍؾ ىَمٌِـغٍم  ـِ اظمُْ ـِ ازْم َوفَم

ُرُه ايمٛمِّٝم٥َُّم  سُمَِمٕمِّ

ـْ وَمصَّ  ُل ََم ـِ َيِزيَد ، وَم٣مَل: َأوَّ ٣مئ٤ِِم زْم ًَّ ـِ ايم اِريُّ ، اؽْمَتْٟمَذَن فُمَٚمُر هَمـَٟمِذَن  وفَم مَتِٝمٌؿ ايمدَّ

يَمُف هَمَٗمصَّ وَم٣مئِاًم 

وفمـ ؽمٜمٝمؾ زمـ َم٣ميمؽ، فمـ َأزمِٝمِف،  أّن متٝماًم اؽمتٟمذن فُمَٚمر دِم ايمَٗمَِمص همـٟمِذَن يمـف، 

ة، شُمؿَّ وَم٣مَل يَمُف: زُمْ٘مرة وفَمُِمٝم٥َّم رَّ شُمؿَّ َمر فمٙمٝمف زمٔمُد هميزمف زم٣ميمدِّ

ْهِريِّ  ـِ ايمزُّ : َأنَّ مَتِٝماًم اؽْمَتْٟمَذَن فُمَٚمَر دِم وفَم ـِ ْْحَ ٌِْد ايمرَّ ـِ فَم ْٝمِد زْم ـْ ُْحَ ، فَم

َأوْمَرُأ هَمَٙمامَّ َأىْمَثَر فَمَٙمْٝمِف، وَم٣مَل: ََم٣م سَمُٗمقُل؟ وَم٣مَل:  ;ايْمِٗمَِمِص ؽِمٛمكَِم، َوَيْٟمزَمك فَمَٙمْٝمفِ 

 ِّ ـِ ايمممَّ ، َوَأَْن٣َمُهْؿ فَم غْمِ زْمُح!. شُمؿَّ فَمَٙمْٝمِٜمُؿ ايْمُٗمْرآَن، َوآَُمُرُهْؿ زم٣ِمخْلَ . وَم٣مَل فُمَٚمُر: َذاَك ايمذَّ

ٌَْؾ َأْن َأطْمُرَج يمِْٙمُجُٚمَٔم٥ِم. هَمَ٘م٣مَن َيْٖمَٔمُؾ َذيمَِؽ. هَمَٙمامَّ ىَم٣مَن فُمْثاَمُن، اؽْمَتَزاَدُه،  وَم٣مَل: فِمْظ وَم

(.2هَمَزاَدُه َيْقًَم٣م آطَمَر)
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يمـف:  وذم رواي٥م: فمـ ٞم٣مهمع:  أّن متٝماًم ايمّدارّي اؽمتٟمذن فُمَٚمر دِم ايمٗمِمـص، همٗمـ٣مل

زمح ، وَم٣مَل: إِّّن أرصمق ايمٔم٣موم٥ٌم ، همٟمِذَن يمف  "فمعم َمثؾ ايمذَّ

ٌُْٙمَغ ايمثَُّري٣َّموذم رواي٥م وم٣مل يمف أو يمرصمؾ نمغمه أطْمَُمك أن سَمٛمتِٖمَخ ضمتك سَم

، وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ ـِ ًَ ـِ احْلَ ـُ ِديٛم٣َمٍر، فَم ٌْـٍد وفمـ ََم٣ميمُِؽ زْم ـْ فَم ََمـ٣م َِمـ

ـ٣م  خَيُْْم٤ُم  ٥ًٌَم، إِٓ اهللَُّ فَمزَّ َوصَمؾَّ ؽَم٣مئُِٙمُف فَمٛمَْٜم٣م، ََمـ٣م َأَراَد ِِبَ . وَمـ٣مَل صَمْٔمَٖمـٌر: ىَمـ٣مَن "طُمْْم

ٌُقَن  ـ ًَ ِدي٧َم زَمَ٘مك ضَمتَّك َيٛمَْٗمْمَِع ، شُمـؿَّ َيُٗمـقُل: ََيْ َث َهَذا احْلَ ـُ ِديٛم٣َمٍر، إَِذا ضَمدَّ ََم٣ميمُِؽ زْم

َٞم٣م َأفْمَٙمُؿ َأنَّ اهللََّ فَمزَّ َوصَمؾَّ ؽَم٣مئِقِم فَمٛمُْف َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََمـ٥ِم، َأنَّ فَمْٝمٛمِل سَمَٗمرُّ زمَِ٘مالَِمل فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ، هَمٟمَ 

 (.3ََم٣م َأَرْدُت زمِِف )

ٌََتـُف،  ٌِْد ايْمَٔمِزيِز َيْقًَم٣م هَمَرقَّ ايمٛم٣َّمُس، َوزَمَ٘مْقا، هَمَٗمَْمـَع طُمْْم ـُ فَم َويَمَٗمْد طَمَْم٤َم فُمَٚمُر زْم

َٞم٣م َأْن َيٛمَْٖمَع اهللَُّ زمِِف، هَمَٗمـ٣مَل فُمَٚمـُر: إِنَّ ايْمَٗمـْقَل همِْتٛمَـ٥ٌم هَمِٗمٝمَؾ يَمُف: يَمْق َأمْتَْٚم٦َم ىَماَلََمَؽ َرصَمقْ 

ـَ ايْمَٗمْقِل . ) ـِ َِم  (.4َوايْمِٖمْٔمُؾ َأْولَم زم٣ِمظم٠ُْْمَِم

٣مزُمقِريِّ  َأزُمق ضَمْٖمصٍ  َووَم٣مَل       ًَ ـْ َوافِمًٓمـ٣م  : َِِٕب فُمْثاَمَن ايمٛمَّْٝم ٦َم يمِٙمٛمَّـ٣مِس هَمُ٘مـ ًْ إَِذا صَمَٙم

َؽ  ًِ ٌُـقَن ـَمـ٣مِهَرَك. َواهللَُّ يمَِٗمْٙمٌَِؽ َوَٞمْٖم ُْؿ ُيَراوِم ٞمََّؽ اصْمـتاَِمفُمُٜمْؿ فَمَٙمْٝمـَؽ، هَمـ١مَِنَّ َٓ َيُٕمرَّ ، َو

  (.5) ُيَراوِم٤ُم زَم٣مؿمِٛمََؽ 
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طمُمٝم٥م ايمري٣مء ويم٘مـ جي٤م فمعم  ويمٝمس َمٔمٛمك ذيمؽ أن سمؼمك ايمدفمقة إلم اهلل 

 زمٚمراومٌـ٥م ومٙمٌـف وجم٣مهـدة ٞمٖمًـف ىمؾ َمـ وم٣مم زمٔمٚمؾ ايمدفمقة وسمذىمغم ايمٛم٣مس زم٣مهلل 

فمعم اإلطمالص وايمتٛمزه فمـ طمْمرات ايمري٣مء، وذيمؽ زمتِمحٝمح ايمٛمٝمـ٥م ومٌـؾ ايمٔمٚمـؾ 

وأشمٛم٣مء ايمٔمٚمؾ وآؽمتٕمٖم٣مر زمٔمد ايمٖمراغ َمـ ايمٔمٚمؾ

فمامل وإومقال وايمٛمٝم٣مت هق رو٣م اهلل سمٔمـ٣ملم وايمـدار ي٘مقن ايمداهمع فمٛمد ىمؾ إ

أطمرة، وايمٔمالَم٥م اؽمتقاء اظمدح وايمذم، وايمذه٤م وايمؼماب، واحلل واظمٝم٦م

ٍء ٞمٝم٥ُم ضَمتَّك دم أىمقم وَم٣م َل زَمٔمُض ايمًٙمِػ: إِّنِّ ٕؽَْمَتِح٤ُم َأْن َيُ٘مقَن رِم دِم ىُمؾِّ َرْ

ـُ أن ُيْٗمَِمد زمِِف ايمتٗمرَب إلم 
٣َّم ُيْٚم٘مِ الِء ودم ىمِؾ َذيمَِؽ ِِّم ِِب َوَٞمْقَِمل َوُدطُمقِل اخْلَ َوُذْ

ٌََدِن َوهَمَراغِ  ٌََٗم٣مء ايم
٤ٌٌَم يمِ ـْ  اهللِ سَمَٔم٣ملم َٕنَّ ىُمؾَّ ََم٣م ُهق ؽَم ـِ هَمْٚم ِت ايمدي ـَ َُمِٜمامَّ ايمٗمٙم٤ِم َِم

ِِمكَم ايمديـ  ٣ٌَمَدة وَمـ ايمٛم٘م٣مح ايمَٔمَٖم٣مَف َوحَتْ ي فمعَم ايمٔم ـْ إىَْمِؾ ايمتََّٗمقِّ وَمَِمَد َِم

ٌُُد اهلل زَمْٔمَدُه ُأشمِٝم٤َم فمعم ذيمؽ. ؾ إلم َويَمٍد َئْم  َوسَمَْمٝمٝم٤َم وَمْٙم٤ِم أهٙمِِف وايمتَّقصُّ

ـْ ضَمَرىَم٣مسمَِؽ وَ  َتِٗمْر ؾَمْٝمًئ٣م َِم ؽَمَ٘مٛم٣َمسمَِؽ هَمِْمالح ايمٛمِّٝم٥َِّم َوإطْمالُص ايمٗمٙم٤ِم يمَِربِّ َوٓ حَتْ

٣مَد  ًَ ٌََّٙم٥ًم ىَماَم َأْن هَم ٣ٌَمَدًة َُمَتَٗم ٌَْح٦ِم هَمَٝمْجَٔمالٞمِِف فِم ْٞمَٝمقي ايم ايمٔم٣مظمكَم َيْرهَمَٔم٣مِن ََمٛمْزيَم٥َم ايمَٔمَٚمِؾ ايمدُّ

ْٔمَد ايمتََّٔم٤م دم أَدائَِٜم٣م إِٓ ايمٛمِّٝم٥َِّم َيٛمْزُل زم٣ميمْم٣َّمفَم٣مِت َوسَمٛمَْٗمٙم٤ُِم ََمَٔمف ََمَٔم٣ميِص همال َيٛم٣َمُل اظمرء زمَ 

٣مَرة ًَ  .ايْمُٖمَُمُؾ َواخْلَ

   َـْ هم ـِ َأِِب ىَمثغِمٍ  َٔم ـَ ، وَم٣مَل ََيَْٝمك زْم َـ٣م َأزْمَٙمـُغ َِمـ : سَمَٔمٙمَُّٚمقا ايمٛمِّٝمَّـ٥َم ، هَم١مَِنَّ

 . (2ايْمَٔمَٚمِؾ)
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أي ٞمتٚمرن فمٙمٝمٜم٣م، وٞمتٔمـقد فمٙمٝمٜمـ٣م، همٖمـل طمروصمٛمـ٣م دم ؽمـٌٝمؾ اهلل، ٞمٗمـػ ومٌـؾ 

وٞمِمحح ايمٛمٝم٥م ظم٣مذا صمئٛم٣م َلذه ايمٗمريـ٥م؟، وفمٛمـد ايمزيـ٣مرات ٞمِمـحح دطمقل ايمٗمري٥م 

 ايمٛمٝم٥م، وه٘مذا دم ىمؾ فمٚمؾ.

(: رضمؿ اهلل فمٌدًا وومػ فمٛمد مهف هم١من ىم٣من هلل َم٢م وإن رمحه اهللووم٣مل احلًـ)

 (.1ىم٣من يمٕمغمه سمٟمطمر)

ـِ  يمِٛم٣َمهمِعِ  همٗمد وِمٝمَؾ  ٌَغْمٍ  زْم َٓ :  صُم ٛم٣َمَزةَ  سَمُْمَٜمُد  َأ  وَم٣مَل  ، َأْٞمِقيَ  ضَمتَّك َأْٞم٦َم  ىَماَم :  وَم٣مَل  ؟ اْْلَ

رَ   (. 2) اَْمضِ :  وَم٣مَل  شُمؿَّ  ، ُهٛمَٝم٥َّمً  هَمَٖم٘مَّ

ـْ  ِف  َوفَم ـِ  َُمَْمرِّ ٌْدِ  زْم  ايْمَٔمَٚمؾِ  َوَصاَلُح  ، ايمَْٔمَٚمؾِ  زمَِِماَلِح  ايْمَٗمْٙم٤ِم  َصاَلُح : وَم٣مَل  اهللَِّ فَم

 ( . 3)ايمٛمِّٝم٥َّمِ  زمَِِماَلِح 

ـْ  َٙمِػ  زَمْٔمضِ  َوفَم ًَّ ـْ :  وَم٣مَل  ايم هُ  ََم ـْ  ، فَمَٚمُٙمفُ  يَمفُ  ُٚمَؾ َي٘مْ  َأنْ  َهَّ ًِ  فَمزَّ  اهللََّ هَم١مِنَّ  ، ٞمِٝمََّتفُ  هَمْٙمُٝمْح

ٌَْد  َيْٟمصُمرُ  َوصَمؾَّ  ٛم٦َْم  إَِذا ايْمَٔم ًُ ْٗمَٚم٥ِم. ضَمتَّك ٞمِٝمَُّتفُ  ضَم  .(4) زم٣ِميمٙمُّ

 

  هق َمراوم٥ٌم اهلل دم ىمؾ إفمامل.اإلطْمالُص 

  :ـْ َُماَلضَمَٓم٥ِم اخْلَ وَم٣مَل زَمْٔمُّمُٜمْؿ ل َِم ـْ ايمتََّقومِّ ـل َِمـ ْدُق ايمتَّٛمَٗمِّ َؽ . َوايمِمِّ ًِ ـْ َٞمْٖم ْٙمِؼ ضَمتَّك فَم

َٓ إفِْمَج٣مَب يَمفُ  ٣مِدُق  َٓ ِرَي٣مَء يَمُف ، َوايمِمَّ  .(5) . َُمَْم٣ميَمَٔم٥ِم ايمٛمَّْٖمِس . هَم٣مظمُْْخٙمُِص 
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  . طْمـاَلَص، اضْمَتـ٣مَج إطِْماَلُصـُف إلَِم إطِْمـاَلٍص ـْ ؾَمِٜمَد دِم إطِْماَلِصـِف اإْلِ َووِمٝمَؾ : ََم

 ( .1) . ىُمؾِّ خُمْٙمٍِص دِم إطِْماَلِصِف : زمَِٗمْدِر ُرْؤَي٥ِم إطِْماَلِصفِ  هَمٛمُْٗمَِم٣منُ 

  ـَ : َووِمٝمَؾ ـْ سَمـَزيَّ ـ٣ميمِِؼ . َوََمـ ْٙمِؼ زمَِدَواِم ايمٛمََّٓمـِر إلَِم اخْلَ َٝم٣مُن ُرْؤَي٥ِم اخْلَ ًْ
طْماَلُص ٞمِ اإْلِ

ـْ فَمكْمِ اهللَِّ  .  (2) يمِٙمٛم٣َّمِس زماَِم يَمْٝمَس همِٝمِف ؽَمَٗمَط َِم

 ُص هق َم٣م أريد زمف وصمف اهلل سمٔم٣ملم، وهق ود ايمري٣مء.وومٝمؾ: اإلطْمال 

  :جُم٣َمِزًيـ٣م وومٝمؾ َٓ َٓ سَمْْمُٙمـ٤َم فَمـعَم فَمَٚمٙمِـَؽ ؾَمـ٣مِهًدا نَمـغْمَ اهللَِّ ، َو طْمـاَلُص َأْن  اإْلِ

 (.3)ؽِمَقاهُ 

  َـْ َُماَلضَمَٓم٥ِم اظمَْْخُٙمقوِمكم  .(4)وومٝمؾ: اإلطْمالُص سَمِْمِٖمَٝم٥ُم ايْمِٖمْٔمِؾ فَم

  :طْماَلُص سَمِْمِٖمٝمَ وومٝمؾ ـْ ىُمؾِّ ؾَمْقٍب اإْلِ  (.5)٥ُم ايْمَٔمَٚمِؾ َِم

  :ؼِّ  إهِْمَرادُ  ُهقَ وومٝمؾ ٌَْح٣مَٞمفُ  احْلَ  .(6)ايمْم٣َّمفَم٥مِ  دِم  زم٣ِميْمَٗمِْمدِ  ؽُم

 :ـْ  ووم٣ميمقا ـْ  همِٝمـفِ  أْن سَمِٕمٝمـ٤َم   « َأٞمَٖمِع إفْمـاَملِ  َِم ـِ ايمٛمّـ٣مِس زمـ٣مإلطْمالِص وفَمـ فَمـ

َؽ زمُِمُٜمقِد اظمِٛم٥ِّم ) ًِ  (.7ٞمٖم

                                                 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

    4جملد  –األمة  سلف وفهم والسنة الكتاب ضوء الست يف الصفات

1236 

 ُهَق اظمُْْخٙمُِص و : ٌَ َٓ ُي ـْ َأصْمـِؾ ايمَِّذي  ٣مرِم يَمْق طَمَرَج ىُمؾُّ وَمْدٍر يَمُف دِم وُمُٙمقِب ايمٛم٣َّمِس َِمـ

ـْ  رِّ َِمـ َٓ َُي٤ِمُّ َأْن َيْمَّٙمِـَع ايمٛمَّـ٣مُس فَمـعَم ََمَث٣موِمٝمـِؾ ايمـذَّ َصاَلِح وَمْٙمٌِِف ََمَع اهللَِّ فَمزَّ َوصَمؾَّ َو

 (.1)فَمَٚمٙمِفِ 

 اهلل اإلطْمالُص هق ايم٣ٌمفم٧م فمعم ايمٔمٚمؾ، ئمٛمك أي فمٚمؾ سمٔمٚمؾ سمٛمقى زمف رو٣مءو

 وٞم٘مقن دائاًم دم ىمؾ فمٚمـؾ َمُمـٕمقيمكم زمٗمٌـقل ايمٔمٚمـؾ ، هم٣ميمِمـح٣مزم٥م رى اهلل

 –رى اهلل فمٛمٜمـ٣م  –فمٛمٜمؿ ىم٣مٞمقا ئمٚمٙمقن وخي٣مهمقن أٓ ُيٗمٌؾ َمـٛمٜمؿ ، همٔمــ فم٣مئُمـ٥م  

ْؿ فمـ هذه أي٥موم٣ميم٦م: ؽمٟميم٦م رؽمقل اهلل ـَ ُي٠ْمسُمقَن ََم٣م آسَمـْقا َووُمُٙمـقُِبُ َوايمَِّذي

 ِ ُْؿ إلَِم َرِبِّ ( أهؿ ايمذيـ يممزمقن اخلٚمر وينومقن ؟ وم٣مل: 2) ْؿ َراصِمُٔمقنَ َوصِمَٙم٥ٌم َأَنَّ

وُمقَن، َوُهـْؿ  ـَ َيُِمـقَُمقَن َوُيَِمـٙمُّقَن َوَيَتَِمـدَّ يِؼ، َويَم٘مِـٛمَُّٜمْؿ ايمَّـِذي ـدِّ ٓ َي٣م زمِٛم٦َْم ايمِمِّ

اِت  ـ٣مِرفُمقَن دِم اخَلـغْمَ ًَ ـَ ُي ٌََؾ َِمٛمُْٜمْؿ، ُأويَمئَِؽ ايمَِّذي خَي٣َمهُمقَن َأْن ٓ ُيْٗم

ْٝمِؾ ََم٣م ََيَْجُٔمـقنَ  َمع أَنؿ     ـَ ايمٙمَّ ىم٣مٞمـ٦م أفمامَلـؿ َمثـؾ اْلٌـ٣مل ىَم٣مُٞمقا وَمٙمِٝماًل َِم

ـِ ويم٘مـ خي٣مهمقن اهلل أٓ يٗمٌؾ َمٛمٜمؿ، وىم٣مٞمقا يتٜمٚمـقن أٞمٖمًـٜمؿ زم٣ميمٛمٖمـ٣مق، همَٔمـ

ـِ َأِِب َُمَٙمْٝمَ٘م٥َم، وَم٣مَل:  ـدٍ  "ازْم ـْ َأْصـَح٣مِب حُمَٚمَّ ُٜمـْؿ خَيَـ٣مُف َأْدَرىْم٦ُم شَمالشمكَِم َِم ىُمٙمُّ

يَؾ، َوَِمٝمَ٘م٣مئِٝمؾ ايمٛمَِّٖم٣مَق، يَمْٝمَس َِمٛمُْٜمْؿ َأضَمٌد َيُٗمقُل: َأَٞم٣م فَمعَم إِياَمِن صِمػْمِ
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ـْ  ـِ َأِِب زُمْرَدَة وفم ـْ زُمَرْيِد زْم ـْ َأِِب زُمْرَدَة فَم وَم٣مَل طَمَرصْمٛمَـ٣م ََمـَع َرؽُمـقِل َأِِب َُمقؽَمك فَم

ـُ ؽِمت٥َُّم َٞمَٖمٍر زَمْٝمٛمَٛمَـ٣م  اهللَِّ  ٌَـ٦ْم دِم نَمَزاٍة َوَٞمْح ٌَـ٦ْم َأوْمـَداَُمٛم٣َم هَمٛمَِٗم ٌُـُف وَمـ٣مَل هَمٛمَِٗم زَمِٔمـغٌم َٞمْٔمَتِٗم

َٝم٦ْم نَمـْزَوَة َذاِت  ـٚمِّ ًُ ـَرَق هَم وَمَدََم٣مَي َوؽَمَٗمَْم٦ْم َأـْمَٖم٣مِري هَمُ٘مٛم٣َّم َٞمُٙمػُّ فَمعَم َأْرصُمٙمِٛمَـ٣م اخْلِ

َرِق وَم٣مَل َأزُمق زُمـْرَدَة همَ  ـْ اخْلِ ٤ُم فَمعَم َأْرصُمٙمِٛم٣َم َِم وَم٣مِع ظم٣َِم ىُمٛم٣َّم ُٞمَٔمِمِّ َث َأزُمـق َُمقؽَمـك ايمرِّ َحـدَّ

ـْ فَمَٚمٙمِِف َأهْمَُم٣مُه  ُف ىَمِرَه َأْن َيُ٘مقَن ؾَمْٝمًئ٣م َِم ِدي٧ِم شُمؿَّ ىَمِرَه َذيمَِؽ وَم٣مَل ىَمَٟمٞمَّ َذا احْلَ ِِبَ

 إِنَّ ﴿اهلل رمحه

ـَ  ـْ  ُهؿْ  ايمَِّذي ِؿْ  طَمُْمَٝم٥مِ  َِم  َذيمَِؽ  ىُمؾُّ  وُمُٙمقِِبِْؿ، َُمُْمِٖمَٗم٥مٌ  َوصِمُٙمقَن،: َأيْ :﴾ َُمُْمِٖمُٗمقنَ  َرِبِّ

ـْ  ِْؿ، طَمُْمَٝم٥مِ  َِم ٌِْٗمـل هَمـاَل  فَمْديَمـُف، فَمَٙمـْٝمِٜمؿْ  َيَّمعَ  َأنْ  طَمْقهًم٣م َرِبِّ ـؿْ  ُي ـٛم٥ًَم، ََلُ ًَ ٍـّ  َوؽُمـقءَ  ضَم  ـَمـ

ِٜمؿْ  ًِ ـَ  إِياَمَِنِـؿْ  فَمـعَم  َوطَمْقهًمـ٣م سَمَٔمـ٣ملَم، اهللَِّ زمَِحـؼِّ  وَم٣مَُمقا وَمْد  َيُ٘مقُٞمقا َٓ  َأنْ  زمَِٟمْٞمُٖم َواِل، َِمـ  ايمـزَّ

ِْؿ، َِمٛمُْٜمؿْ  َوََمْٔمِرهَم٥مً  فُ  َوََمـ٣م زمَِرِبِّ ـَتِحٗمُّ ًْ ـَ  َي صْمـاَللِ  َِمـ ىْمـَراِم، اإْلِ  َوإؾِْمـَٖم٣موُمُٜمؿْ  َوطَمـْقهُمُٜمؿْ  َواإْلِ

ــؿُ  ُيقصِمــ٤ُم  ََْمــرُ  ُيقصِمــ٤ُم  فَمــامَّ  ايْمَ٘مــػَّ  ََلُ ْٕ ـَ  اظمَُْخــقُف  ا ُٞمقِب  َِمــ  دِم  َوايمتَّْٗمِِمــغمِ  ايمــذُّ

٣ٌَمِت ايْمَقا  إفمـامل دم اصمتٜمـ٣مدهؿ َمـع() اهلل رؽمقل أصح٣مب ىم٣من ، همٙمٗمد(2) صِم

 وفمٚمٝمـؼ فمٙمٚمٜمـؿ يمرؽمـقخ َمـٛمٜمؿ، سمٗمٌـؾ وأٓ أفمامَلؿ حتٌط أن خيُمقن ايمِم٣محل٥م،

ْرَداءِ  َأزُمقْ  وَم٣مَل إيامَنؿ، ٌََّؾ  اهللَ َأنَّ  َأفْمَٙمؿَ  َٕنْ : ايْمدَّ ـَ  إرَِمَّ  َأضَم٤مُّ  َرىْمَٔمَتكْمِ  َِمٛمِّلْ  سَمَٗم ْٞمَٝم٣م َِم  ايمدُّ

اَم  }: َيُٗمْقُل  اهللَ َٕنَّ  همِْٝمَٜم٣م، َوََم٣م ٌَُّؾ  إِٞمَّ ـَ  اهللُ َيَتَٗم  . {اظمُتَِّٗمكَم  َِم

                                                 

 »  »  

. 
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ـُ َأِِب  شَمٛمِل َأزُمق زُمْرَدَة زْمـ َة ، وَم٣مَل: ضَمدَّ ـِ وُمرَّ ـْ َُمَٔم٣مِوَي٥َم زْم فَم

ـُ فُمَٚمـرَ  ٌْـُد اهللَِّ زْمـ ، وَم٣مَل: وَم٣مَل رِم فَم ؾَْمَٔمِريِّ ْٕ : َهـْؾ سَمـْدِري ََمـ٣م ؟ وَمـ٣مَل َأِِب : َُمقؽَمك ا

ـَك  زَمِٝمـَؽ: َيـ٣م َأزَمـ٣م َُمقؽَمـك، َهـْؾ َيُنُّ ِٕ ، وَم٣مَل: هَم١مِنَّ َأِِب وَم٣مَل  َٓ زَمِٝمَؽ، وَم٣مَل : وُمْٙم٦ُم:  ِٕ

ُف ََمَٔمـُف زَمـَرَد إؽِْماَلَُمٛم٣َم ََمَع َرؽُمقِل اهللَِّ َوِهْجَرسُمٛم٣َم ََمَٔمُف، َوصِمَٜم٣مُدَٞم٣م ََمَٔمُف، َوفَمَٚمُٙمٛم٣َم ىُمٙمُّ

َٓ يَمٛمَ  ٣م، َوَأنَّ ىُمؾَّ فَمَٚمٍؾ فَمِٚمْٙمٛم٣َمُه زَمْٔمَدُه َٞمَجْقَٞم٣م َِمٛمْـُف ىَمَٖم٣مهًمـ٣م َرْأؽًمـ٣م زمِـَرْأٍس ؟ هَمَٗمـ٣مَل َأِِب: 

ا ىَمثِـغًما ، َواهللَِّ، وَمْد صَم٣مَهْدَٞم٣م زَمْٔمَد َرؽُمقِل اهللَِّ ْٝمٛم٣َم َوُصـْٚمٛم٣َم ، َوفَمِٚمْٙمٛمَـ٣م طَمـغْمً َوَصٙمَّ

٣م يَمٛمَْرصُمق َذيمَِؽ، هَمَٗم٣مَل َأِِب: يَم٘مِٛمِّل َأَٞم٣م َوايمَِّذي َٞمْٖمـُس َوَأؽْمَٙمَؿ فَمعَم َأْيِديٛم٣َم زَممَمٌ ىمَ  ثغٌِم، َوإِٞمَّ

ٍء فَمِٚمْٙمٛم٣َمُه زَمْٔمُد َٞمَجْقَٞم٣م َِمٛمْـُف ىَمَٖم٣مهًمـ٣م  فُمَٚمَر زمَِٝمِدِه ، يَمَقِدْدُت َأنَّ َذيمَِؽ زَمَرَد يَمٛم٣َم، َوَأنَّ ىُمؾَّ َرْ

ـْ َأِِب  : إِنَّ َأزَم٣مَك َواهللََِّرْأؽًم٣م زمَِرْأٍس، هَمُٗمْٙم٦ُم  طَمغْمٌ َِم

 همٙمام.. ايمتٟمٞمؼ نم٣مي٥م ، صٛمٔمتف دم وسمٟمٞمؼ ، شمقزم٣مً  طم٣مطَ  ايمٔم٣مرهمكمَ  زمٔمض أنّ  ضُم٘ملَ وومد 

 ٓ هذا ي٣م: اظمُمؼمي يمف همٗم٣مل ! همٌ٘مك!! يتٌٝمٛمٜم٣م َل ، همٝمف يمٔمٝمقٍب  فمٙمٝمف ُرد ، زمٝمٔمف أراد
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 دم زم٣ميمٕمـ٦ُم  ِّٕن زمـؾ ، يمـذيمؽ واهلل! زم٘مـ٣مئل َم٣م: يمف همٗم٣مل..! زمف روٝم٦م همٗمد ، سمٌِؽ 

 فمٛمـل، وإِّن طمٖمٝمـ٥م ىم٣مٞمـ٦م يمٔمٝمـقٍب  فمـقمَّ  همُردّ  صمٜمدي، نم٣مي٥م همٝمف ، وسمٟمٞمٗم٦م صٛمٔمتف

 . َمٗمٌقًٓ  ص٣محل٣مً  أٞمف أضم٤ًم ايمذي وأٞم٣م ايمٗمٝم٣مَم٥م، يقم فمٚمقم ُيردّ  أن أطم٣مف

  :ـَ إؽََمـِد) ووم٣ميمقا ـَ ايمٛم٣َّمِس ىَماَم سَمِٖمرُّ َِم َمـ٣م يٗمـ٣مل ٘مـؾ زم ِمـدق، وٓ سم (1همِرَّ َِم

 .سمٖمرح زمام يٗم٣مل فمٛمؽفمٛمؽ، وٓ 

 ْجؾ َم٣م ومٝمؾ دم اإلطمالص:وَمـ أ 

َمث٣مل ايمٗمٙم٤م ىم٣ميمْمريؼ ايمٔمٚمقَمل يٚمًم فمٙمٝمف ىمـؾ إٞمًـ٣من وضمٝمـقان، ويم٘مــ 

اظمٙمؽ يمـ يًغم  همٝمف إٓ ضمٝمٛمام ي٘مقن طم٣ميمٝم٣م َمـ ايمزضم٣مم، همٙمذا سمٔمكم احل٘مقَم٥م صمـٝمش 

احلرس وايمٌقيمٝمس يم٘مل يٚمٛمع اظم٣مرة فمـ دطمقل ايمْمريؼ، ضمتك يٟميت اظمٙمـؽ همٝمجـده 

 طم٣ميمٝم٣م وٞمٓمٝمٖم٣م.

همٝمف ضم٤م اهلل َم٣مَل ي٘مـ طم٣ميمٝم٣م ِّمـ٣م ؽمـقاه، همـ١مذا طمـال  وه٘مذا ايمٗمٙم٤م ٓ يدطمؾ

 _ايمٗمٙم٤م ِّم٣م ؽمقى اهلل وسمقصمف إيمٝمف ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم، زم٘مؾ أضم٣مؽمٝمًـف وَمُمـ٣مفمره ، 

 . (2)درصم٥م اإلضم٣ًمن، وهل شمٚمرة اإلطمالص _يٛم٣مل ايمٗمٙم٤م 

 

 رو٣مء اهلل سمٔم٣ملم.

ومـ٣مل  إلطمـالص:هم٘مؾ طمْم٣مب يمف فمٛمقان، وفمٛمقان ايمٗمٌقل: اومٌقل إفمامل
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  سمٔم٣ملم

ُأَِمُروا َوََم٣م  َّٓ ٌُُدوا إِ ـَ  يَمفُ  خُمْٙمِِِمكمَ  اهللََّ يمَِٝمْٔم ي  َوُيِٗمٝمُٚمـقا ضُمٛمََٖم٣مء ايمدِّ

اَلةَ  ىَم٣مةَ  َوُي٠ْمسُمقا ايمِمَّ ـُ  َوَذيمَِؽ  ايمزَّ  (1)ايْمَٗمٝمَِّٚم٥مِ  ِدي

ـْ ايْمَٔمَٚمِؾ إِٓ ": ٛمٌلفمـ أِب أَم٣مَم٥م ايم٣ٌمهقم فمـ ايمو ٌَُؾ َِم ََم٣م ىَم٣مَن  إِنَّ اهللََّ ٓ َيْٗم

يَمُف طَم٣ميمًِِم٣م َوازْمُتِٕمَل زمِِف َوصْمُٜمفُ 

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة وَم٣مَل وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ ) ٣ٌَمَرَك َوسَمَٔم٣ملَم:وفَم َأَٞمـ٣م َأنْمٛمَـك  "( وَم٣مَل اهللَُّ سَم

ـْ فَمِٚمَؾ  ِك ََم ْ ـْ ايمممِّ ىَم٣مِء فَم َ ىَمُف  ايمممُّ ي سَمَرىْمُتُف َوِذْ َك همِٝمِف ََمِٔمل نَمغْمِ  (.3) "فَمَٚماًل َأْذَ

همرب َم٘مثر َمـ إفمامل ٓ يٖمٝمده إٓ ايمتٔم٤م َمٛمٜم٣م دم ايمـدٞمٝم٣م وايمٔمـذاب دم 

ـِ ايمٛمٌَِّلِّ أطمرة:  ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة، فَم ـْ ِصَٝم٣مَِمِف ()همَٔم ُربَّ َص٣مئٍِؿ يَمْٝمَس يَمُف َِم

قُع، َوُربَّ  َٜمرُ  إِٓ اْْلُ ًَّ ـْ وِمَٝم٣مَِمِف إِٓ ايم وَم٣مئٍِؿ يَمْٝمَس يَمُف َِم

 ( أش اء االاة هي خالصا يعَى أى ب  ال)  :اخلالص والعمن: 

وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم  ،وهق َم٣ًمواة نمغم اهلل زم٣مهلل همٝمام هق َمـ طمِم٣مئص اهلل:الشزك 

َك زمِِف َوَيْٕمِٖمُر ََم٣م ُدوَن َذيمِ   ْك زم٣ِمهلّلِ هَمَٗمِد إِنَّ اهلّلَ َٓ َيْٕمِٖمُر َأن ُيمْمَ َؽ ظمَِـ َيَُم٣مء َوََمـ ُيمْمِ

ى إشِْماًم فَمٓمِٝمامً  اهْمؼَمَ

                                                 

 

 

 

 

 



 

 

1241 

 اإلكرام وحسن اخللق/ اإلخالص وتصحيح النية/ الدعوة إىل اهلل

ـْ الزياء  فَم

َل ايمٛم٣َّمِس ُيْٗم٢َم َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مَمَ  : َيُٗمقُل  (َأِِب ُهَرْيَرَة وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللَِّ ) ٥ِم إِنَّ َأوَّ

هَمُف ٞمَِٔمَٚمُف هَمَٔمَرهَمَٜم٣م وَم٣مَل: هَماَم فَمِٚمْٙم٦َم همِٝمَٜم٣م؟ وَم٣مَل:  فَمَٙمْٝمِف َرصُمٌؾ اؽْمُتُْمِٜمَد هَمُٟميِتَ زمِِف هَمَٔمرَّ

َْن ُيَٗم٣مَل صَمِريٌء هَمَٗمْد  :وَم٣مسَمْٙم٦ُم همِٝمَؽ ضَمتَّك اؽْمُتُْمِٜمْدُت، وَم٣مَل  ِٕ ىَمَذزْم٦َم َويَم٘مِٛمََّؽ وَم٣مسَمْٙم٦َم 

ِح٤َم فمَ  ًُ َٚمُف وِمٝمَؾ شُمؿَّ ُأَِمَر زمِِف هَم َؿ ايْمِٔمْٙمَؿ َوفَمٙمَّ عَم َوصْمِٜمِف ضَمتَّك ُأيْمِٗمَل دِم ايمٛم٣َّمِر، َوَرصُمٌؾ سَمَٔمٙمَّ

هَمُف ٞمَِٔمَٚمُف هَمَٔمَرهَمَٜم٣م وَم٣مَل: هَماَم فَمِٚمْٙم٦َم همِٝمَٜم٣م؟ وَم٣مَل: سَمَٔمٙمَّْٚم٦ُم  َووَمَرَأ ايْمُٗمْرآَن هَمُٟميِتَ زمِِف هَمَٔمرَّ

ْٚمُتُف َووَمَرْأُت همِٝمَؽ ايْمُٗمْرآَن، ومَ  ٣مَل: ىَمَذزْم٦َم َويَم٘مِٛمََّؽ سَمَٔمٙمَّْٚم٦َم ايْمِٔمْٙمَؿ يمُِٝمَٗم٣مَل ايْمِٔمْٙمَؿ َوفَمٙمَّ

ِح٤َم فَمعَم َوصْمِٜمِف ضَمتَّك  ًُ فَم٣مَِلٌ َووَمَرْأَت ايْمُٗمْرآَن يمُِٝمَٗم٣مَل ُهَق وَم٣مِرٌئ هَمَٗمْد وِمٝمَؾ شُمؿَّ ُأَِمَر زمِِف هَم

ـْ َأْصٛم٣َمِف  َع اهللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوَأفْمَْم٣مُه َِم هَمُف  ُأيْمِٗمَل دِم ايمٛم٣َّمِر، َوَرصُمٌؾ َوؽمَّ ِف هَمُٟميِتَ زمِِف هَمَٔمرَّ اظم٣َْمِل ىُمٙمِّ

ـْ ؽَمٌِٝمٍؾ حُت٤ِمُّ َأْن ُيٛمَْٖمَؼ همِٝمَٜم٣م  ٞمَِٔمَٚمُف هَمَٔمَرهَمَٜم٣م وَم٣مَل: هَماَم فَمِٚمْٙم٦َم همِٝمَٜم٣م؟ وَم٣مَل: ََم٣م سَمَرىْم٦ُم َِم

َّٓ َأْٞمَٖمْٗم٦ُم همِٝمَٜم٣م يَمَؽ وَم٣مَل ىَمَذزْم٦َم َويَم٘مِٛمََّؽ هَمَٔمْٙم٦َم يمُِٝمَٗم٣مَل ُهَق صَمَقاٌد هَمَٗمْد وِمٝم َؾ شُمؿَّ ُأَِمَر إِ

ِح٤َم فَمـعَم َوصْمِٜمِف شُمؿَّ ُأيْمِٗمَل دِم ايمٛم٣َّمر ًُ  زمِِف هَمـ

ََمـ ىَم٣مَن الدنيوية املقاصد

ْؿ همِٝمَٜم٣م َوُهْؿ همِٝمٜمَ  ْٞمَٝم٣م َوِزيٛمََتَٜم٣م ُٞمَقفِّ إيَِمْٝمِٜمْؿ َأفْماَمََلُ َٝم٣مَة ايمدُّ قَن * ُأْويَمئَِؽ ُيِريُد احْلَ ًُ ٌَْخ ٣م َٓ ُي

٣م ىَم٣مُٞمقْا  ْؿ دِم أطِمَرِة إَِّٓ ايمٛم٣َّمُر َوضَمٌَِط ََم٣م َصَٛمُٔمقْا همِٝمَٜم٣م َوزَم٣مؿمٌِؾ َمَّ ـَ يَمْٝمَس ََلُ ايمَِّذي

َئْمَٚمُٙمقنَ 
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ْم٣َّمِب  ـِ اخْلَ ـْ فُمَٚمَر زْم فَْماَم وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللَِّوفَم ْٕ اَم ا ُل َيُٗمقُل: إِٞمَّ

ـْ ىَم٣مَٞم٦ْم ِهْجَرسُمُف إلَِم اهللَِّ َوَرؽُمقيمِِف، هَمِٜمْجَرسُمُف  اَم يمُِ٘مؾِّ اَْمِرٍئ ََم٣م َٞمَقى، هَمَٚم زم٣ِميمٛمِّٝم٣َّمِت َوإِٞمَّ

ٌَُٜم٣م َأِو اَْمَرَأٍة َيٛمْ٘مُِحَٜم٣م، هَمِٜمْجَرسُمُف إلَِم  ـْ ىَم٣مَٞم٦ْم ِهْجَرسُمُف يمُِدْٞمَٝم٣م ُيِِمٝم إلَِم اهللَِّ َوَرؽُمقيمِِف، َوََم

 .يَمْٝمِف ََم٣م َه٣مصَمَر إِ 

  ِْٝمَْم٣من  :يمٙمٚمخٙمِمكم فَمُدوٌّ  ايمُمَّ

اَم َيْدفُمق ضِمْززَمـُف يمَِٝمُ٘مقُٞمـقا  :وم٣مل سمٔم٣ملم (1 ا إِٞمَّ ُِذوُه فَمُدوًّ ْٝمَْم٣مَن يَمُ٘مْؿ فَمُدوٌّ هَم٣مختَّ إِنَّ ايمُمَّ

ِٔمغمِ  ًَّ ـْ َأْصَح٣مِب ايم   َِم

ْٝمَْم٣مَن يمإِلِ  :وم٣مل سمٔم٣ملم (2 ٌكِمٌ إِنَّ ايمُمَّ ٣مِن فَمُدوٌّ َمُّ ًَ  .  ٞم

ُف َيْٟمَُمُر زم٣ِميْمَٖمْحَُم٣مء َواظمُْٛمَ٘مرِ  :وم٣مل سمٔم٣ملم (3 ْٝمَْم٣مِن هَم١مِٞمَّ  . (4) َوََمـ َيتٌَِّْع طُمُْمَقاِت ايمُمَّ

َٓ  :وم٣مل سمٔم٣ملم (4 ـٌِٝمِؾ هَمُٜمـْؿ  ًَّ ـِ ايم ُهْؿ فَمـ ْؿ هَمَِمـدَّ ْٝمَْم٣مُن َأفْماَمََلُ ُؿ ايمُمَّ ـَ ََلُ َوَزيَّ

َتُدونَ    ََيْ

5)  َّْٝمَْم٣منَ  إِن  َأضَمَدىُمؿْ  ََيُْيُ  ايمُمَّ

ءٍ  ىُمؾِّ  فِمٛمَْد  ـْ  َرْ هُ  ضَمتَّك ؾَمْٟمٞمِفِ  َِم ـْ  ؽَمَٗمَْم٦ْم  هَم١مَِذا ؿَمَٔم٣مَِمفِ  فِمٛمَْد  ََيُْيَ ْٗمَٚم٥مُ  ِدىُمؿْ َأضَم  َِم  ايمٙمُّ
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٣م ىَم٣منَ  ََم٣م هَمْٙمُٝمِٚمطْ  ـْ  ِِبَ َٓ  يمَِٝمْٟمىُمْٙمَٜم٣م شُمؿَّ  َأًذى َِم ٝمَْْم٣منِ  َيَدفْمَٜم٣م َو  هَمْٙمٝمَْٙمَٔمْؼ  هَمَرغَ  هَم١مَِذا يمِٙمُمَّ

فُ  َأَص٣مزمَِٔمفُ  ىَم٥مُ  سَمُ٘مقنُ  ؿَمَٔم٣مَِمفِ  َأيِّ  دِم  َيْدِري َٓ  هَم١مِٞمَّ ايْمػَمَ

ْٝمَْم٣منَ  إِنَّ  ءٍ  ىُمؾِّ  فِمٛمَْد  َأضَمَدىُمؿْ  ََيُْيُ  ايمُمَّ ـْ  َرْ  ايمٛمٝم٥م يمٝمٖمًدؾَمْٟمٞمِفِ  َِم

 ِبذه سمٖمٔمٙمف َممموفم٣م يمٝمس فمٚمؾ فمعم ديمؽ ٞمّٝمتؽ، ضمًٛم٦م هم١من وايمٔمٚمؾ، وايمٗمقل

 فمٛمدك ايمٛمٝم٥م ضمًٛم٦م وإن ٞمٝمتؽ، فمٙمٝمؽ أهمًد فمٚمٙمؽ ضمًـ وإن احلًٛم٥م، ايمٛمٝم٥م

 َم٣م وزمٝمٛمٜمؿ زمٝمٛمؽ وايمٌٕمّم٣مء ايمٔمداوة يمٝمقومع ايمٛم٣مس َمع أؽمٙمقزمؽ فمٙمٝمؽ أهمًد

 .ؽمٌٝمال ذيمؽ الم عاؽمتْم٣م

  الال
هم٘مؾ فم٣مَمـؾ إذا أضم٣مؿمـ٦م زمـف ؾمـدة صمـراء  :ٖظّس عٍد الػدائد :اإلخ 

ايمٔمٚمؾ ايمذي ئمٚمؾ جتده َيرع إلم ايمذي ئمٚمؾ ، همٚمـ ىم٣من ئمٚمـؾ هلل سمٔمـ٣ملم َيـرع 

إيمٝمف ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم، ونمذا ىمـ٣من ئمٚمـؾ يمٕمـغم اهلل سمٔمـ٣ملم، همٝمٜمـرع يمٙمـذي ئمٚمـؾ، 

 : وإَمثٙم٥م ىمثغمة ٞمذىمر َمٛمٜم٣م

ّـَ باإلخالص طَ احلٕتيف ب ٌٖٕظ األول: ٣ًٌم هَمَٓمـ َه٤َم َُمَٕم٣مِوـ َوَذا ايمٛمُّقِن إِذ ذَّ

ٌَْح٣مَٞمَؽ إِِّنِّ ىُمٛمـ٦ُم  َّٓ َأٞمـ٦َم ؽُمـ َّٓ إيَِمَف إِ ْٗمِدَر فَمَٙمْٝمِف هَمٛم٣َمَدى دِم ايمٓمُُّٙماَمِت َأن  َأن يمَّـ ٞمَّ

ـَ ايْمَٕمؿِّ َوىَمَذيمَِؽ ٞمُ  ْٝمٛم٣َمُه َِم ٌْٛم٣َم يَمُف َوَٞمجَّ ـَ ايمٓم٣َّمظمكَِِم * هَم٣مؽْمَتَج ٛمِجل اظْم٠ُْمَِمٛمكِمَِم

ي:
 
ان ِف ىَمَذيمَِؽ ٖٕضف الصدٖل: الث  َأى زُمْرَه٣مَن َرزمِّ ٣م يَمْقٓ َأن رَّ ٦ْم زمِِف َوَهؿَّ ِِبَ َويَمَٗمْد مَهَّ
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٣ٌَمِدَٞم٣م اظمُْْخَٙمِِمكمَ  ـْ فِم ُف َِم قَء َوايْمَٖمْحَُم٣مء إِٞمَّ ًُّ َف فَمٛمُْف ايم وهذه أي٥م يمٌٝم٣من  يمِٛمٌَْمِ

، ايمٓم٣مهرِ  اْلاملِ  َمـ  - ايمًالم فمٙمٝمف -  َم٣م ىم٣مَن فمٙمٝمِف ُيقؽمػ ـِ ٣م وايم٣ٌمؿم  ايمٓمـ٣مهرُ  أَمَّ

ّـَ  ايمـاليت ايمٛمًـ٣مءِ  وَمــ ايمٔمزيـزِ  اَمرأةِ  َمـ ضمِمؾ َم٣م يمف ضَمِمَؾ  زمًٌٌفِ  ايمذي همٜمق  ىُمـ

٣م و همِٔمٙمٜم٣م، فمعم َيُٙمٚمٛمٜم٣م ـِ  َْج٣مُل  أَمَّ ٥مُ  همٜمق ايم٣ٌمؿم دوافمل ايمـ وصمـقدِ  َمـع ايمٔمٓمٝمٚمـ٥مُ  ايمِٔمٖمَّ

قِء َِمٛمف، يم٘مـ َم٣م ومـذ ًُّ َف اهلل دم ومٙمٌـِف َمــ اإليـامِن واإلطمـالِص ايم٘مثغمة يمقومقِع ايم

قء، وهذا َم٣م صمٔمٙمـُف فَمٓمـٝماًم دم  ًُّ ـِ ايم ذيٙم٥م، وصَمٔمٙمُف زَمٔمٝمدًا فم ووُمقُة احلِؼ ؿَمرَد فمٛمُف ايمرَّ

 .ُٞمُٖمقؽِمٜمؿ َأْجٔمكم

الث:  ٌُُدوَن َِمـ ُدوِن اهللَِّ  سمٔم٣ملم: وم٣مل) علي ه السالم(: إبساِٗي اخلمٗنالث  وَم٣مَل َأهَمَتْٔم

ىُمؿْ  َٓ َيُّمــرُّ َٓ َيٛمَٖمُٔمُ٘مْؿ ؾَمـْٝمًئ٣م َو ٌُـُدوَن َِمــ ُدوِن اهللَِّ َأهَمـاَل *  ََم٣م  ُأفٍّ يمَُّ٘مـْؿ َوظمَِـ٣م سَمْٔم

َتُ٘مْؿ إِن ىُمٛمُتْؿ هَم٣مفِمٙمكِمَ  * سَمْٔمِٗمُٙمقنَ  وا آَِلَ وُمقُه َواٞمٌُمُ وُمْٙمٛم٣َم َيـ٣م َٞمـ٣مُر ىُمـقِِّن  * وَم٣ميُمقا ضَمرِّ

ـَ  زَمْرًدا َوؽَماَلًَم٣م فَمعَمى إزِْمَراِهٝمَؿ * ي طَْمَنِ ْٕ  َوَأَراُدوا زمِِف ىَمْٝمًدا هَمَجَٔمْٙمٛم٣َمُهُؿ ا

ي ع: ْٚمَٔم٣منِ  سَمَراَءى هَمَٙمامَّ عليه السومم وٕض٘ الرا  َُمقؽَمـك َأْصـَح٣مُب  وَم٣مَل  اْْلَ

٣م ـِ  َرِبِّ  ََمِٔملَ  إِنَّ  ىَمالَّ  * وَم٣مَل  ظمَُْدَرىُمقنَ  إِٞمَّ ْب  َأنِ  َُمقؽَمـك إلَِم  هَمَٟمْوضَمْٝمٛمَـ٣م * ؽَمَٝمْٜمِدي  اْضِ

ٌَْحرَ  زمَِٔمَِم٣مكَ  ايْمَٔمٓمِٝمؿِ  ىَم٣ميمْمَّْقدِ  همِْرٍق  ىُمؾُّ  هَمَ٘م٣منَ  هَم٣مْٞمَٖمَٙمَؼ  ايْم

امس: َّٓ ٔأبٕ بكس يف الػاز الٍيب الخ  وهُ  إِ هُ  هَمَٗمْد  سَمٛمٌُمُ ـَ  َأطْمَرصَمفُ  إِذْ  اهللَُّ  َٞمٌَمَ  ايمَِّذي
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٣م إِذْ  اشْمٛمَكْمِ  شَم٣مِِّنَ  ىَمَٖمُروا َزنْ  َٓ  يمَِِم٣مضِمٌِفِ  َيُٗمقُل  إِذْ  رِ ايْمَٕم٣م دِم  مُهَ  اهللَُّ  هَمَٟمٞمَزَل  ََمَٔمٛم٣َم اهللََّ إِنَّ  حَتْ

َدهُ  فَمَٙمٝمْفِ  ؽَم٘مِٝمٛمََتفُ  ْ  زمُِجٛمُقدٍ  َوَأيَّ ـَ  ىَمٙمَِٚم٥مَ  َوصَمَٔمَؾ  سَمَرْوَه٣م َلَّ ْٖمعَمى  ىَمَٖمُروا ايمَِّذي ًُّ  اهللَِّ َوىَمٙمَِٚم٥مُ  ايم

 ضَم٘مِٝمؿٌ  فَمِزيزٌ  َواهللَُّ ايْمُٔمْٙمَٝم٣م ِهلَ 

ضَْمَزاَب وَم٣ميُمقا َهَذا األحصاب غصٔٚ يف املؤوٍُٕالسادس:  ْٕ َوظم٣ََّم َرَأى اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن ا

ٙمِٝماًم  ًْ َّٓ إِياَمًٞم٣م َوسَم  ََم٣م َوفَمَدَٞم٣م اهللَُّ َوَرؽُمقيُمُف َوَصَدَق اهللَُّ َوَرؽُمقيُمُف َوََم٣م َزاَدُهْؿ إِ

ي ع: ؿُ السا ـَ وَم٣مَل ََلُ  ايمٛم٣َّمُس إِنَّ ايمٛم٣َّمَس وَمْد َْجَُٔمقْا يَمُ٘مؿْ  ايمَِّذي

ـَ  ٌُقْا زمِٛمِْٔمَٚم٥ٍم َمِّ ٌُٛم٣َم اهللُّ َوٞمِْٔمَؿ ايْمَقىمِٝمُؾ * هَم٣مٞمَٗمَٙم ًْ هَم٣مطْمَُمْقُهْؿ هَمَزاَدُهْؿ إِياَمٞم٣ًم َووَم٣ميُمقْا ضَم

ٌَُٔمقْا ِرْوَقاَن اهللِّ َواهللُّ ُذو هَمّْمؾٍ  ُٜمْؿ ؽُمقٌء َواسمَّ ًْ ًَ ْ َيْٚم فَمٓمِٝمؿٍ  اهللِّ َوهَمّْمٍؾ َلَّ

امن: ـِ الػاز دخمٕا الرَٖ الجالثٛ الث  ـِ فُمَٚمَر زْم ٌِْد اهللَِّ زْم َْحـ فَم ٌْد ايمرَّ وفمـ أِب فَم

اْٞمَْمَٙمَؼ شَماَلشَم٥ُم ٞمٖمر  "َيُٗمقُل: اخْلْم٣َّمِب، رض اهلل فمٛمٜمام وم٣مل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم رؽمقل اهلل 

ٌَْٙمُ٘مْؿ ضَمتَّك آَواُهُؿ اظمٌِْٝم٦ُم إلَِم نَم٣مٍر  ـْ ىَم٣مَن وَم َّ ـَ ِِّم هَمَدطَمُٙمقُه، هم٣مْٞمَحَدَرْت َصْخرٌة َِم

ْخَرِة إَِّٓ َأْن سَمْدفُمقا  ـْ ايمِمَّ ُف ٓ ُيٛمِْجٝمُ٘مْؿ َِم ْت فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ايْمَٕم٣مَر، هَمَٗم٣ميُمقا: إِٞمَّ دَّ ًَ اْْلٌِؾ هَم

ُٜمؿَّ ىَم٣مَن رِم َأزَمقاِن ؾَمْٝمَخ٣مِن  . اهلل سمٔم٣ملم زمِم٣ميمح َأفْماَميمُ٘مؿْ  وم٣مل رصمٌؾ َِمٛمُٜمْؿ: ايمٙمَّ

جِر َيْقَم٣ًم هَمٙمْؿ ُأِرْح ىَمٌغِماِن، وىُمٛمْ  ٌْٙمَٜمام َأْهاًل َوٓ َم٣مًٓ همٛمَٟمى ِب ؿَمَٙم٤ُم ايمُمَّ ٦ُم َٓ َأنمٌُِؼ وم

، هَمَ٘مِرْه٦م َأْن ُأوومَٓمٜماَم  اَم َٞم٣مئِٚمكْمِ ٌُقوَمٜماَم هَمَقصَمْدَُّتُ اَم نم ٦ٌْم ََلُ فَمَٙمْٝمٜماَم ضَمتَّك َٞم٣مََم٣م هَمَحٙم
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ٌَْٙمُٜماَم َأْهاًل َأْو ََم٣مًٓ، هَمَٙمٌِْث٦ُم  َوايْمَٗمَدُح فَمعَم يدي َأْٞمَتٓمُِر اؽْمتِٝمَٗم٣مـَمُٜمام ضَمتَّك َوَأْن َأنْمٌَِؼ وَم

ُٜمؿَّ إِْن  ٌُقوَمُٜماَم. ايمٙمَّ ٌَْٝم٥ُم َيَتّم٣منَمْقَن فِمٛمَْد ومدَمل هَم٣مؽْمَتْٝمٗمَٓم٣م هَممَمزَم٣م نَم زَمَرَق ايْمَٖمْجُر َوايمِمِّ

ـْ َهِذِه ايم ـُ همِٝمِف َِم ْج فَمٛم٣َّم ََم٣م َٞمْح ْخَرة، ىُمٛم٦ُْم هَمَٔمْٙم٦ُم َذيمَِؽ ازْمتَِٕم٣مَء َوصْمِٜمَؽ هَمَٖمرِّ ِمَّ

ُروَج َِمٛمْف َتْمٝمُٔمقَن اخْلُ ًْ ُف ىَم٣مٞم٦ْم رِمَ ازْمٛم٥َُم . هم٣مْٞمَٖمَرصَم٦ْم ؾَمْٝمئ٣ًم ٓ َي ُٜمؿَّ إِٞمَّ وم٣مل أطمر: ايمٙمَّ

صَم٣مُل : » ودم رواي٥مش ايمٛم٣َّمِس إرَِمَّ  فمؿٍّ ىم٣مٞم٦ْم َأضَم٤مَّ  ٌَُّٜم٣م ىَمَٟمؾمد ََم٣م َُي٤مُّ ايمرِّ ىُمٛم٦ُْم ُأضِم

٣م فَمعَم َٞمْٖمًَٜم٣م همَ  ٣مِء، هَمَٟمَرْدَُّتَ ًَ ٛمكَِم هَمَج٣مَءسْمٛمِل ايمٛمِّ ًِّ ـَ ايم ٣م ؽَمٛم٥ٌَم َِم ٣مَْمَتٛمََٔم٦ْم َِمٛمِّك ضَمتَّك َأظَم٦َّْم ِِبَ

َٜم٣م همَٖمَٔمَٙم٦م، ضَمتَّك إَِذا  ًِ َ زَمْٝمٛمِل َوزَمكْمَ َٞمْٖم عمِّ ـَ َوَِم٣مَئ٥َم ِديٛم٣َمٍر فَمعَم َأْن خُتَ هَمَٟمفْمَْمْٝمُتِٜم٣م فِممْمي

ِؼ اهلل وٓ سَمُٖمضَّ : ٙمْٝمَٜم٣م ، وَم٣ميم٦ْم هَمَٙمامَّ وَمَٔمْدُت زَمكْمَ ِرصْم  "ودم رواي٥م :ش وَمَدْرُت فَمَٙمْٝمَٜم٣م  اسمَّ

َه٤َم ايمَّذي  اخْل٣مسَمؿَ  هْم٦ُم فَمٛمَْٜم٣م َوِهَك َأضَم٤مُّ ايمٛم٣َّمِس إرِمَّ َوسمرىْم٦ُم ايمذَّ ِف، هم٣مْٞمٌَمَ إَِّٓ زمَِحٗمِّ

ـُ همِٝمِف،  ُٜمؿَّ إِْن ىُمٛم٦ُْم هَمْٔمٙم٦ُم َذيمَِؽ ازْمتَِٕم٣مَء َوصْمِٜمَؽ هم٣مهْمُرْج فَمٛم٣َّم ََم٣م َٞمْح َأفْمَْمٝمُتَٜم٣م، ايمٙمَّ

ُروَج َِمٛمَْٜم٣مهم٣م َتْمِٝمُٔمقَن اخْلُ ًْ ُْؿ ٓ َي ْخَرُة نَمغْمَ َأَنَّ ُٜمؿَّ إِِّنِّ .ٞمَٖمَرصَم٦ِم ايمِمَّ ووَم٣مَل ايمث٣َّميم٧ُِم: ايمٙمَّ

اؽْمَتْٟمصَمْرُت ُأصمَراَء َوَأفْمَْمْٝمُتٜمْؿ َأصْمَرُهْؿ نَمغْمَ َرصُمٍؾ َواضِمٍد سَمَرَك ايمَّذي يمَّف وذه٤م 

رت أصمره ضمتك ىمثرت َمٛمف إَمقال همج٣مئٛمل زمٔمد ضمكم  همٗم٣مل ي٣م فمٌد اهلل َأدِّ إرَِمَّ همثٚمَّ

وِمٝمؼ همٗم٣مل:  ٌََٗمِر َوايْمَٕمٛمَؿ َوايمرَّ ـَ اإِلزمِِؾ َوايْم ـْ َأصْمِرَك: َِم َأصْمِري، هَمُٗمْٙم٦ُم: ىُمؾُّ ََم٣م سَمَرى َم

ْك  ُف هم٣مؽْمت٣موَمُف هَمَٙمْؿ َيؼْمُ تْٜمزئ ِب، هَمُٗمْٙم٦ُم: َٓ َأؽْمَتْٜمزُي زمؽ، هَمَٟمطَمَذُه ىُمٙمَّ ًْ ٌَْد اهللَِّ ٓ سَم ي٣م فَم

ـُ همِٝمِف، َِمٛمْف ؾَم  ُٜمؿَّ إِْن ىُمٛم٦ُْم هَمَٔمْٙم٦ُم َذيمَِؽ ازْمتَٕم٣مَء َوصْمِٜمَؽ هم٣مهْمُرْج فَمٛم٣َّم ََم٣م َٞمْح ْٝمئ٣ًم، ايمٙمَّ

ْخَرُة همخَرصُمقا َيْٚمُُمقَن    (.1) .فمٙمٝمف َمتٖمٌؼ  شهَم٣مْٞمَٖمَرصَم٦ِم ايمِمَّ
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 َ؟اإلخالص وَ املطتفٗد و 
أن رصمؾ ىم٣من ئمٚمُؾ زمٛم٣مًء دم إضمدى ايمممىم٣مت يمًٛمقات ؿمقيٙمف، همٌٙمغ 

زمف ايمٔمٚمر أن أراد ان يٗمدم اؽمتٗم٣ميمتف يمٝمتٖمرغ يمٔم٣مئٙمتف، همٗم٣مل يمف رئٝمًف: ؽمقف أومٌؾ 

اؽمتٗم٣ميمتؽ زمممط أن سمٌٛمل َمٛمزٓ أطمغمًا ، همٗمٌؾ رصمؾ ايمٌٛم٣مء ايمٔمرض فمعم َمّمض ، 

 َمـ شمؿَّ ؽمٙمؿ َمٖم٣مسمٝمحف يمرئٝمًف.وأهع دم ختٙمٝمص اظمٛمزل دون

ي٥م طمدَمتؽ يمٙمممىم٥م ؿمقل ايمًٛمقات هم٣مزمتًؿ رئٝمًف ووم٣مل يمف: هذا اظمٛمزل هدي٥م َن٣م

 اظم٣موٝم٥م. همِمدم رصمؾ ايمٌٛم٣مء وٞمدم زمُمده أٞمف َل يتٗمـ زمٛم٣مء َمٛمزل ايمٔمٚمر.

ه٘مذا هل ايمٔم٣ٌمدة ايمتل سم٘مقن فمعم َمّمض وهفمف َمـ نمغم اؿمٚمئٛم٣من وسمرىمٝمز هم٣مفمٙمؿ      

أن فم٣ٌمدسمؽ دم ايمٛمٜم٣مي٥م يمؽ ويمٝم٦ًم هلل، هم٣مهلل نمٛمل فمـ فم٣ٌمده

 ايمِمح٣مزم٥م إطمالص ديمٝمؾ

ـَ أن اهلل أطمػم فمٛمٜمؿ أٞمف رض فمـٛمٜمؿ ـَ اظمَُْٜمـ٣مصِمِري ـ٣مزمُِٗمقَن إّويُمـقَن َِمـ ًّ َوايم

ـْؿ  ـ٣مٍن ّرِضَ اهللُّ فَمـٛمُْٜمْؿ َوَرُوـقْا فَمٛمْـُف َوَأفَمـّد ََلُ ًَ ٌَُٔمقُهؿ زم١ِمضِْم ـَ اسّم َوإْٞمَِم٣مِر َوايّمِذي

ـَ همِٝمَٜمآ َأزَمدًا َذيمَِؽ  َتَٜم٣م إَْن٣َمُر طَم٣ميمِِدي ِري حَتْ ايْمَٖمْقُز ايْمَٔمٓمِٝمؿُ  صَمٛم٣ّمٍت جَتْ

 عممات اإلخمص

: اْستواُء اْلَنْدِح والنَّهِّ ِمَي الَعاَمة .1

َتِٚمعُ  ٓ: اهلل رْحف ايمٗمٝمؿ ازمـ وَم٣مَل  ٥ٌَّمُ  ايمٗمٙم٤ِم  دم اإلطمالُص  جَيْ  وايمثَّٛم٣َمءِ  اظمْدِح  َوحَمَ

َتِٚمع ىَماَم  إِٓ ايمٛم٣مسِ  فِمٛمَْد  همِٝماَم  وايمْمََّٚمعِ   هم١مذا واحلقُت، ايمّم٤ُم و وايمٛم٣مرُ  اظم٣َْمءُ  جَيْ
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َؽ  ضَمَدشَمْتَؽ  ًُ ٘مكمِ  هَم٣مْذزَمْحفُ  َأوًٓ  ايمْمََّٚمعِ  فَمعم هَمٟموْمٌِْؾ  اإلطمالصِ  زمْمَٙم٤ِم  َٞمْٖم ًِ  ايمٝمٟمِس، زمِ

٣مِق  ُزْهَد  همِٝمِٜماَم  هم٣مْزَهْد  وايمثٛم٣مءِ  اظمَْدِح  فمعم واومٌْؾ  ْٞمَٝم٣م فُمُمَّ  اؽمتٗم٣ممَ  هم١مذا أطمرِة، دِم  ايمدُّ

 وَم٣م: ومٙم٦َم  هم١من اإلطْمالُص  فَمَٙمْٝمَؽ  ؽَمُٜمَؾ  ظمدِح وا ايمثٛم٣مءِ  دم وايمزهُد  ايمْمَّٚمعِ  َذزمُح  يمؽ

ُؾ  ايمذي ٜمِّ ًَ ْهَد  ايمْمََّٚمعِ  َذزْمَح  فَمقَمَّ  ُي ٣م: ومٙم٦ُم  واظمدِح  ايمثٛم٣مءِ  دم وايمزُّ  ايمْمَّٚمعِ  َذزْمَح  أَمَّ

ّٜمُٙمفُ  ًَ فُ  َيِٗمٝمٛم٣ًم فَمَٙمْٝمَؽ  هَمُٝم  ٓ طِمَزاَٞمُتفُ  َوضمَدهُ  اهللِ َوزمٝمدِ  إِٓ همِٝمفِ  َيْْمَٚمعُ  َرءٌ  يَمْٝمَس  َأٞمَّ

هُ  ٙمُِ٘مَٜم٣مَيٚمْ  ٌُْد  ُي٠ْمسَمك َوٓ نَمغْمُ ْهُد  وأَم٣م ؽِمَقاُه، ؾَمْٝمًئ٣م َمٛمٜم٣م ايْمَٔم  واظمْدِح  ايمثٛم٣مءِ  دم ايمزُّ

ّٜمٙمفُ  ًَ فُ  فِمْٙمُٚمَؽ  فَمَٙمْٝمَؽ  هَمُٝم ، ََمْدضُمفُ  َيٛمَْٖمعُ  َأضَمٌد  يمٝمَس  أٞمَّ ـُ  إٓ َوَيُِمكمُ  َذَُمفُ  َوَيُيُّ  َوَيِزي

ـٌ  ََمْدضِمل إن: َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمَّ  يمٙمٛمٌَل إفمراِبُ  ذيمؽ وَم٣مَل  َوضْمَدُه، اهللُ  َوَذَمِل  َزْي

،  .شَوصَمؾَّ  فَمزَّ  اهللٌ  ذيمَؽ : »َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمَّ  ايمٛمٌَل هَمَٗم٣مل ؾَمكْمٌ

ُف، َيُِمٝمٛمَُؽ  ٓ ََمـ َذمِّ  ودم ََمْدضُمفُ  َيزيٛمُؽ ٓ ََمـ ََمْدِح  دم هم٣مزَهْد   دم واْرنَم٤ْم  َذَمُّ

ـِ  ىُمؾ ََمـ ََمْدِح  ي ِف، دم ايمَُمكْمِ  َوىمؾُّ  ضِمفِ ََمْد  دم ايمزَّ  إٓ َذيمَؽ  فَمعم َيْٗمدرْ  ويمـ َذَمِّ

ػم ػْمَ  هَمَٗمْدَت  هَمَٚمَتك وايمَٝمٗمكمِ  زم٣ميمِمَّ ـْ  ىُمٛم٦َْم  وايمٝمٗمكمَ  ايمِمَّ ٌَْحرِ  دم ؽَمٖمًرا َأرادَ  ىَمَٚم  نَمغْمِ  دم ايم

َٓ  ضَمؼٌّ  اهللَِّ َوفْمَد  إِنَّ  هَم٣مْصػِمْ }: سمٔم٣ملم اهلل وَم٣مَل  ََمْرىَم٤ٍم، ٛمََّؽ  َو َتِخٖمَّ ًْ ـَ ايمَّ  َي  ،{ُيقومِٛمُقنَ  َٓ  ِذي

٥مً  َِمٛمُْٜمؿْ  َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم}: ووَم٣مَل  وا ظم٣ََّم زمَِٟمَْمِرَٞم٣م ََيُْدونَ  َأئِٚمَّ  ..{ُيقومِٛمُقنَ  زمِآَي٣مسمِٛم٣َم َوىَم٣مُٞمقا َصػَمُ

دم ضمٝم٣مة ايمُمٝمخ يقؽمػ رْحف أشمٛمك ايمُمٝمخ ازمـ زم٣مز )رْحف اهلل( فمعم أهؾ ايمدفمقة، 

زمـ زم٣مز فمعم ازمثٛم٣مء ايمُمٝمخ همٖمرضمقا، همٗم٣مل ايمُمٝمخ يقؽمػ )رْحف اهلل(: همرضمتؿ 

.اْلامفم٥م وَل سمٖمرضمقا زمثٛم٣مء اهلل َمـ أيمػ وأرزمٔمامئ٥م فم٣مم فمعم أهؾ ايمدفمقة
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َٝم٣مُن رؤي٥ِم إفَْماَمِل دم إفمامِل.  .2 ًْ
وٞمِ

 واومتَِّم٣مُء شمقاِب ايمٔمٚمؾ دم أطمرة. .3

َمثؾ فمٚمر دم ومِم٥م دطمقل احلر زمـ ومٝمس وأوم٣مرزمف ميلم ىفسه عود الغضب .4

ا اإلَم٣مرةايمذيـ دطمٙمقا فمقم ايمٛمٌل وؿمٙمٌق

َمثؾ يقؽمػ فمٙمٝمف ايمًالمعود الشهوة مل يرتكب املعصية .5

ـُ َمٛمف أن يفرح بكل ذي جهد يربز وإن أخن مكاىه .6 همٙمق ـمٜمر َمـ هق أضمً

وفمٓم٣ًم وأنمزر َمٛمف فمٙماًم وايمٛم٣مس أؾمُد يمف ومٌقًٓ همرح زمف وَل َيًده، وٓ زمٟمس زمحًد 

ايمٕمٌْم٥م وهق أن يتٚمٛمك يمٛمٖمًف َمثٙمف

يمإلؽمالم أن يٗمقى زم٘مثرة اظمتٚمٝمزيـ هم١من ضمزن ظمـ متٝمز وىمره أن  ٕٞمف ئمٚمؾ هلل ويريد

يٓمٜمر دم ايمِمقرة أىمثر وأىمثر، همٔمٙمٝمف أن يراصمع إطمالصف، همـ١من همـرح يم٘مـؾ ذي ىمٖمـ٣مءة 

همٜمق فمعم طمغم

همجٜمدك هلل واضمد وإن اجتهد أال يؤثر يف جهدك مكاىم بني األحباب .7

اظمٗمدَم٥م ويٗمؾ ىمٛم٦م دم آطمر ايمِمػ هم١مذا وصمدت ٞمٖمًؽ يزداد صمٜمدك إذا ىمٛم٦م دم 

إذا ىمٛم٦م دم اظم٠مطمرة همراصمع إطمالصؽ ورضمؿ اهلل طم٣ميمد زمـ ايمقيمٝمد ضمكم فمزيمف 

فمٚمر زمـ اخلْم٣مب فمـ ومٝم٣مدة اْلٝمش همقصمدوه ئمٚمؾ دم اْلٝمش زمجٜمد أىمػم وىمٖم٣مءة 

ه٘مذا ٓ  "إٞمام أهمتح ايمُم٣مم هلل ٓ يمٔمٚمر زمـ اخلْم٣مب   "أىمػم همٙمام ؽمئؾ فمـ ذيمؽ وم٣مل 

٥م أو طم٣مدَمٜم٣م ىمام ٞمٗمقل ٓ واهلل أٞم٦م جمتٜمد يُمؼمط أن جتتٜمد أن سم٘مقن أَمغم اْلامفم

دائام ٕٞمؽ سمٌتٕمك َمرو٣مت رزمؽ
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ٕٞمؽ هلل وال تيأس ومتل إذا تأخرت الفتوحات وتأخرت الجنرة:  .8

وضمده ويمٝمس يمٙمٛمت٣مئ٨م ورضمؿ اهلل ؽمٚمٝم٥م وْحزة وَمِمٔم٤م َم٣مسمقا وَل يروا ايمٛمت٣مئ٨م وٓ 

سمٖمْمر ومتؾ إذا ايمثامر هم١مذا وصمدت ٞمٖمًؽ سمزداد زمذل وفمْم٣مء ىمٙمام رأي٦م ايمٛمت٣مئ٨م و

ؽم٣مءت ايمٛمت٣مئ٨م همراصمع ٞمٝمتؽ

إذا وصمدت ٞمٖمًؽ سمتج٣موب وسمتٖم٣مفمؾ إذا أطمذ زم٣مومؼماضم٣مسمؽ دم اظمُمقرة َمثال   .9

أو نمغمه٣م وسمٕمّم٤م وسمثقر وسمٖمْمر وٓ سمُم٣مرك إذا َل ي٠مطمذ زم٣مومؼماضم٣مسمؽ وسمتٜمؿ 

أطمريـ أَنؿ يتٔم٣موٞمقن ودك رنمؿ أن إَمر أطمذ زم٣ميمُمقرى همراصمع إطمالصؽ 

 .يًٗمْمقن دم هذه ايمٛمٗمْم٥م زمُمدة هم٘مثغم َمـ إضم٣ٌمب

أٞمف يمق ضمي إىم٣مزمر جمٙمًف َل يتٕمغم ىمالَمف زمؾ وَمـ إطمالص ايمدافمل:  .11

ي٘مقن ٞم٣مـمرًا  يمٙمخٙمؼ ىمٙمٜمؿ زمٔمكم واضمدة، وٓ يتٟمشمر زم٘مثرة ايمٛم٣مس ضمقيمف، وٓ 

زمٗمٙمتٜمؿ، زمؾ يت٘مٙمؿ َمع ايمٗمٙمٝمؾ ىمام يت٘مٙمؿ َمع ايم٘مثغم، وومد ضُم٘مك يمٛمـ٣م أن ايمُمٝمخ 

دة شمالث ؽم٣مفم٣مت وزمٔمد أن همرغ َمـ إيمٗم٣مء أيمٗمك حم٣موـرة ظمحمٚمد إؽمامفمٝمؾ

اظمح٣مضة واٞمٌمف ايمٛم٣مس هم١مذا زمرصمؾ يدطمؾ اظمًجد همقصمد ايمُمٝمخ حمٚمد 

إؽمامفمٝمؾ وهق ٓ ئمرهمف، همٗم٣مل: ي٣م ؾمٝمخ: أٞم٣م صمئ٦م َمـ َم٣ًمهم٥م شمالشم٥م فممم ىمٝمٙمق َمؼم 

ٕؽمٚمع حم٣مضة ايمُمٝمخ حمٚمد إؽمامفمٝمؾ، همٗم٣مل يمف ايمُمٝمخ حمٚمد إؽمامفمٝمؾ أحت٤م أن 

حمٚمد إؽمامفمٝمؾ ؟ وم٣مل: ٞمٔمؿ. همجٙمس َمٔمف ايمُمٝمخ حمٚمد  أؽمٚمٔمؽ ايمذى وم٣ميمف ايمُمٝمخ

إؽمامفمٝمؾ ظمدة شمالث ؽم٣مفم٣مت يٙمٗمك فمٙمٝمف  اظمح٣مضة

                                                 

 



 

 

1251 

 اإلكرام وحسن اخللق/ اإلخالص وتصحيح النية/ الدعوة إىل اهلل

 –جاه  –شهرة  –مال  : )  أن ٓ يْمٙم٤م ايمدافمل َمـ وراء دفمقسمف أصمر .11
ـْ  فَمَٙمْٝمفِ  َأؽْمَٟميُمُ٘مؿْ  َوََم٣م :( .. اخلمنصب   َربِّ  فَمعَم  ٓإِ  َأصْمِريَ  إِنْ  َأصْمرٍ  َِم

 . (1)ايْمَٔم٣مظمَكِم

جي٤م فمٙمٝمٛم٣م أن ٓ ٞمٌتٕمل َمـ أي فمٚمؾ ٞمٗمقم رمحه اهلل

زمف إٓ وصمف اهلل سمٔم٣ملم، وٓ ٞمرصمق زمف إٓ ىم٤ًم رو٣مه، وٓ ٞمريد زمف حتٗمٝمؼ اظمِم٣ميمح 

اظم٣مدي٥م، أو ايمتٓم٣مهر زم٣ميمتديـ أو نمػماز ايمُمخِمٝم٥م أو حتًكم ايمًٚمٔم٥م، هم٘مؾ فمٚمؾ 

وصمف اهلل سمٔم٣ملم جيٙم٤م إصمر وايمثقاب َمٜمام ىم٣من هذا ايمٔمٚمؾ زمًٝمْم٣م، وىمؾ يٌتٕمك زمف 

(2) فمٚمؾ خيٙمق َمـ اإلطمالص ةايمٛمٝم٥م َيٌط وي٠مدي إلم ايمٔمٗم٣مب وإن ىم٣من صمٙمٝمال

ىم٣من ىمؾ ومقل َمـ أومقال رمحه اهلل

دم ايمدٞمٝم٣م  ئٌم٧م فمعم ايمٝمٗمكم زمٟمٞمف ٓ همقزرمحه اهللايمُمٝمخ يقؽمػ ايم٘م٣مٞمدهٙمقي

وأطمرة إٓ زم٣مٕفمامل ايمِم٣محل٥م ايمتل سمِمدر زم٣مإلطمالص، وَمٜمام اضمتُمدت 

ايمقؽم٣مئؾ وإؽم٣ٌمب ايمدٞمٝمقي٥م يمٙمٖمقز وايم٘مامل) َمـ احل٘مقَم٥م، وايمتج٣مرة، 

وايمزرافم٥م، وايمِمٛم٣مفم٥م، وايمٔمٙمؿ، وايمًٙمْم٥م( ٓ جتٙم٤م ايمٛمٌمة، إٓ إذا سمنزم٦م همٝمٜم٣م 

قر ايم٘مقن زمدون ( وىم٣من يٗمقل: إن ايمذيـ خيقوقن دم أَمأفمامل ايمرؽمقل)

( ىمروح ايم٘مقن، هؿ زمٚمث٣مزم٥م ايمٙمِمقص اإليامن زم٣مهلل ىمخ٣ميمؼ ايم٘مقن وايمرؽمقل)
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وومْم٣مع ايمْمريؼ، إَنؿ يًتْمٝمٔمقن أن َيِمٙمقا فمعم اظم٣مل وايمثروة، يم٘مٛمٜمؿ ٓ 

 .(1)يًتْمٝمٔمقن أن ي٘مًٌقا ايمْمٚمٟمٞمٝمٛم٥م واحل٤م دم أي ضم٣مل َمـ إضمقال. 

ىمؾ فمٚمؾ ٓ يٛمقى همٝمف ضمِمقل رو٣م اهلل فمٚمؾ ٞمٖم٣ًمِّن  )):_

، َمثؾ إٞمامء اظم٣مل ، ضمِمقل ايمٕمٙم٥ٌم، ىم٤ًم ايمُمٜمرة، ايمقصقل إلم اظمٛمِم٤م، همرض 

ايمًٝمْمرة، سمٛمٖمٝمذ ضم٘مٚمف، إطمّم٣مع ايمٛم٣مس يمرأيف، هم٣ميمٔمٚمؾ َلذه إنمراض فمٚمؾ 

وضمتك إن اظمخٙمِمكم ىم٣مٞمقا ٓ  دٞمٝمقي ٓ إطمالص همٝمف ويمٝمس همٝمف رو٣م اهلل،

ئمٚمٙمقن ٓ ئمٚمٙمقن يمٙمحِمقل فمعم َم٣م وفمد اهلل َمـ صمزاء، ٕن اظمقفمقد َمقفمقد ، 

ويم٘مـ يمٝمس زمٚمٗمِمقد، ايمذيـ ئمٚمٙمقن يمٙمحِمقل فمعم اظمقفمقد، وجئمٙمقن 

َمٗمِمقدا، هم١مَنؿ يتقرؿمقن دم اظمقفمقد ويٌمهمقن فمـ اظمٗمِمقد، وايمذيـ ئمٚمٙمقن 

رو٣مه َمٗمِمقدًا َلؿ، يِمدق فمٙمٝمٜمؿ َم٣م  ظمجرد احلِمقل فمعم رو٣م اهلل، وئمتػمون

وفمده اهلل، وحتِمؾ َلؿ ٞمٔمؿ اهلل ايمدٞمٝمقي٥م َمـ اظم٣مل واظمٙمؽ، وإذا ضمِمٙم٦م َلؿ هذه 

ايمقؽم٣مئؾ اظم٣مدي٥م هم١مَنؿ ٓ يٛمٖمٗمقَن٣م فمم أٞمٖمًٜمؿ، زمؾ يٛمٖمٗمقَن٣م فمعم ٞممم ايمديـ، 

وفمعم طمٙمؼ اهلل، ازمتٕم٣مء روقان اهلل، وه٘مذا همٔمؾ ايمِمح٣مزم٥م روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ 

 .(1) (( أْجٔمكم

وم٣مل: أٞمـتؿ ٓ حتؼمَمـقن  ـأضمد فمٙمامء ايمٔمرب دم اصمتامع زمٛمٕمالديُم ِّن أنيوَي

ن سمٔمْمقا ٞمٌذة فمـ ؽمغمة ايمُمٝمخ ومٌؾ أن يٌدأ ىمالَمف همٗم٣مل يمف َمقٓٞم٣م  أَمُم٣مخي٘مؿ ٓزمد 

                                                 

 

 



 

 

1253 

 اإلكرام وحسن اخللق/ اإلخالص وتصحيح النية/ الدعوة إىل اهلل

ٕن اظمٗمِمد أن ىمؿ ٞمٌل َم٣م ذىمر اؽمٚمف دم ايمٗمرانايمُمٝمخ أْحد ٓت

 هذا اْلٜمد ان ئمرف اهلل ٓ ٞمحـ. ئمرف اهلل صمؾ صماليمف هم٘مذيمؽ َمٗمِمدٞم٣م َمـ

ضمتك جمرد اظمدح ٓ َي٤م ذيمؽ: يٗمقل دم ذيمؽ ايمُمـٝمخ أزمـق احلًــ ايمٛمـدوي) 

(: ضمي يقَم٣ًم ضم٣مهمظ فمقم ِب٣مدر طم٣من ايمِمـحٖمل ايمٌ٘مريـقد صـ٣مضم٤م  رمحهه اهلل 

صمريدة ) اَلالل ( ايمٝمقَمٝم٥م اظمٔمروهم٥م، وم٣مدَمـ٣ًم َمــ زمقَمٌـ٣مئل دم َمـرض وهمـ٣مة ايمُمـٝمخ 

ديد سم٘مٙمؿ َمٔمف سمٗمري٣ًٌم ٞمِمػ ؽم٣مفم٥م وومد سمٟمشمر ىمثـغمًا يمزي٣مرسمف وايمُمٝمخ َمع ؤمٖمف ايمُم

َمـ ىمالم ايمُمٝمخ وزمٔمد فمقدسمف إلم زمقَمٌـ٣مي ىمتـ٤م فمــ سمٟمشمراسمـف دم فمـدة إؾمـ٣مفم٣مت 

زمِمحٝمٖم٥م اَلالل وىمت٤م فمـ ؾمخِمٝم٥م ايمُمٝمخ وفمـ دفمقسمف ايمديٛمٝم٥م وزمٝمٛمٖمٝمٜم٣م فمٓمٚمـ٥م 

وأمهٝم٥م ايمدفمقة واإلصالح وايمتٌٙمٝمغ وومد ضمرر ىمالَم٣ًم َم٠مشمر ايمذي ٓ يتقومع همٝمٜمذا ايمزَم٣من 

 َمـ وم٣مئد وصحٖمل َيرره

رُت صمـدًا  وإٞمٛمل ومد حتِمٙم٦م فمعم سمٙمؽ ايمِمحػ زمجريـدة اَلـالل وإٞمٛمـل ُهْ

زمٗمراءة سمٙمؽ اظمقاوٝمع وإٞمٛمل ٞمقي٦م أن أومرأه٣م فمقم ايمُمٝمخ وَمـ شمـؿ أطمـذت سمٙمـؽ 

ايمِمحػ دم يدي ودطمٙم٦م فمعم ايمُمٝمخ دم ووم٦م َمٛم٣مؽم٤م آَماًل زمٟمن ايمُمـٝمخ فمٛمـدَم٣م 

ذ أمت٘مـ َمـ أن أومقل يمٙمُمـٝمخ يرى همٝمٝمدي ايمِمحػ همٝمًٟميمٛمل َم٣م سمٙمؽ زمٝمدك همحٝمٛمئ

 َم٣م دم ٞمٖمز وأمت٘مـ إؽمامع ايمُمٝمخ سمٙمؽ اظمقاوٝمع.

ويم٘مـ طمالهم٣ًم ظم٣م سمٟمَمٙم٦م وَم٣م أردت َل يًٟميمٛمل ايمُمـٝمخ ومْمـع َمـ٣م دم يـدي همٌٔمـد 

اٞمتٓم٣مر ؿمقيؾ َل أؽمتْمع ايمِمػم همٗمٙم٦م: ي٣م ؾمٝمخ أٞمف ومد ؽمٌؼ أن ضمي َمـ زمقَمٌـ٣مي 

صمدًا دم جمٝمئف هٛمـ٣م، وأٞمـف ضم٣مهمظ فمقم ِب٣مدر طم٣من دم يقم ىمذا وأٞمف احلٚمد هلل ومد سمٟمشمر 
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ومد ضمرر دم صحٝمٖمتف َمقاوٝمع سمتٔمٙمؼ زمٔمٚمٙمٛم٣م ايمتل افمؼمف همٝمٜم٣م فمٓمٚم٥م وأمهٝم٥م هـذا 

 ايمٔمٚمؾ همٝمٓمٜمر َمٛمٜم٣م أٞمف همٜمؿ ايمٔمٚمؾ ىمام هق ضمٗمف .

همٙمق سمًٚمح رم أن أومرأ فمٙمٝمؽ يمتًٚمع َمٛمٜم٣م َمقوقفم٣ًم أو زمٔمّمف همٗم٣مل ايمُمٝمخ : ي٣م 

ٚمـؾ هم٘مـؿ َمــ ٞمٗمـص هذا أن ايمٔمٚمؾ ايمذي ومد َم٢م همام يمٛم٣م همٝمف وأَم٣م ايمـذي ومـد فم

ضمِمؾ َمٛم٣م همٝمف وَم٣م أَمث٣مل إطمْم٣مء ايمتل ضمِمـٙم٦م َمٛمـ٣م همٝمـف دم ايمؼمىمٝمـز وىمـؿ َمــ 

ٞمٗمص دم إطمالص ىم٣من همٝمف وىمؿ َمـ سمٗمِمغم وومع َمٛم٣م دم ايمؼمىمٝمز فمعم فمٓمٚم٥م أواَمـر 

 اهلل سمٔم٣ملم همٝمٜم٣م . 

وىمؿ ضمِمؾ َمٛم٣م ايمـٛمٗمص دم سمٖمٗمـد آداب ايمٔمٚمـؾ ودم اْلٜمـد دم اسمٌـ٣مع إؽمـقة 

 ايمٛمٌقي٥م ؟

وَمذاىمرة إَمقر اظم٣موٝم٥م وايمنور فمعم همٔمٙمٜم٣م همٚمثٙمٜم٣م ىمٚمثـؾ  ي٣م هذا : هم١من ذىمر

 اظم٣ًمهمر ايم٣ًمري يٗمػ ويٛمٓمر إلم طمٙمٖمف وين زمٚمُم٣مهدسمف.

سمٖمٗمدواإطمْم٣مء دم إفمامل اظم٣موٝم٥م واهتٚمقا دم ىمٖم٣مرة سمٙمؽ إطمْم٣مء وهم٘مـروا 

دم اظمًتٗمٌؾ َم٣مذا ٞمٖمٔمؾ ؟ ٓ سمٛمٓمر إلم ؾمخص همٜمؿ ىمالَمٛم٣م وافمؼمف ِبـ٣م زمـؾ هم٘مـر 

 -ايمٛم٣مس ايم٣ٌمومكم ايمذيـ َل يِمؾ إيمٝمٜمؿ ديــ اهلل  ف وَماليكم َمـىمؿ َمـ َمآت إيمق

 .َل يٗمقَمقا يمٙمٔمٚمؾ زم٤ًٌم ٞمٗمص صمٜمدٞم٣م  وىمؿ َمـ ايمذيـ فمٙمٚمقا وافمؼمهمقا وَمع هذا

أومقل: يمٗمد يمٗمـ ايمُمٝمخ حمٚمد ايمٝم٣مس أِب احلًـ ايمٛمدوي ويمٗمـ ايمدفم٣مة ايمُمٕمقهمكم     

ٞمحـق ايمتٗمِمـغم دم َمـ٣م  زم٣مظمدح، زم١مصم٣مزمتف ايم٣ًمزمٗم٥م درؽم٣ًم فمٓمٝماًم ويمٖم٦م أٞمٓمـ٣مر ايمـدفم٣مة
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َم٢م وَمقت ايمٛم٣مس يقَمٝم٣ًم زمدون ايمديـ، همٚمـ ىم٣من مهـف ذيمـؽ ٓ يٛمُمـٕمؾ زم٣مظمـدح 

وضم٣مل ايمٛم٣مس زمٔمٝمديـ فمـ ضمٗمٝمٗم٥م اإلؽمالم واإليامن، همٙمٙمف دره َمـ فمـ٣مَل رزمـ٣مِّن وؾمـٝمخ٣ًم 

 يمٙمدفم٣مة زمجدارة.

يرى أن اإلطمالص هق روح إفمامل  رمحه اهلل .12

 .(1)اإلطمالص ىمجًد زمال روح، وصقرة زمقن ضمٗمٝمٗم٥م ايمِم٣محل٥م، وأن ايمٔمٚمؾ زمدون 

فمالَم٣مت اإلطمالص اظمداوَم٥م اهلل رمحهالكاٌدِمٕٙ ٖٕضف حمىد الػٗخ ٖكٕه .13

 فمعم إفمامل ضمتك اظمقت.

ظم٣م يٟميت اإلطمالص فمٛمد اإلٞم٣ًمن، يٟميت فمٛمده ايمتٚمٝمٝمز .. همٝمح٘مك أن ؽمٝمدٞم٣م  .14

 .. هم٣ميمتٖم٦م فمٛمدَم٣م أراد أن يٗمتؾ ايمذي ومتؾ سمًٔم٥م وأوصمع دم اظمًٙمٚمكمفمعم

وزمِمؼ دم وصمف اإلَم٣مم فمعم ىمرم اهلل وصمٜمف ، همؼمىمف زمٔمد أن ـمٖمر زمف همًٟميمف ايمرصمؾ: 

ظم٣مذا سمرىمتٛمل ؟! وم٣مل: ىمٛم٦م أريد أن أومتٙمؽ أوًٓ هلل .. شمؿ سمٕمغمت ايمٛمٝم٥م يمٙمثٟمر يمٛمٖمز 

(1) .. همٟمؽمٙمؿ ايمرصمؾ

 اؽمتٕمٖمرك َمـ ىمؾ فمٚمٍؾ فمٚمٙمتف يمؽ شمؿ طم٣ميمْمتف ايمٛمٝم٥م يمٕمغمك ) دفم٣مء ( . .15

 وضم٣مل فمٙمـ، هٛم٣مك ؾمٝمْم٣من خيرج ايمٔمٚمؾ َمـ ايمن إلم ٞمجٔمؾ ضم٣مل ه .16

ايمٔمٙمـ.. هم١مذا طمرج يمٙمٔمٙمـ ي٣ٌمهك زمف خيرصمف َمـ ديقان ايمن يمٙمٔمٙمـ ضمتك يٌْمٙمف.. 

 ي٘مقن يمٛم٣م فمٚمؾ دم ايمن وٓ ضمرج أن ي٘مقن يمٛم٣م فمٚمؾ دم ايمٔمٙمـ .
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َّٓ ٔقالٕا الصخسٚ عمّٗي ٔأطبكت الػاز دخمٕا الرَٖ الجالثٛ .17 َٓ ُيٛمِْجٝمُ٘مْؿ إِ ُف  إٞمَّ

 ".. همٗم٣مل ىمؾ واضمد َمٛمٜمؿ زمٔمد أن ذىمر فمٚمٙمف : ْن سَمْدفُمقا اهللَّ زمَِِم٣ميمِِح َأفْماَميمُ٘مؿْ أَ 

ـُ همٝمِف  ُٜمؿَّ إْن ىُمٛم٦ُْم هَمَٔمْٙم٦ُم ذيمَِؽ ازْمتِٕم٣مَء َوصْمِٜمَؽ هم٣مهْمُرْج فَمٛم٣َّم ََم٣م َٞمْح همٙمقٓ  "ايمٙمَّ

 اإلطمالص ىمٝمػ ي٘مقن َمِمغمهؿ. 

َٕمؿ ايم٣ًمزمٗم٥م ىم٣مٞم٦م أفمامل ا ارمحه اهلل ٖكٕه الػٗخ / حمىد إلٗاع ا  .18

طم٣ميمٝم٥م َمـ احلٗمٝمٗم٥م ، ضمٝم٧م َل يٌؼ ـ َمع َمرور ايمزَمـ ـ نمغم اظمراؽمؿ ايمتٗمٙمٝمدي٥م، 

هم٘م٣مٞمقا ئٌمدون فمـ احلٗم٣مئؼ ايمديٛمٝم٥م زمٗمدر زمٔمد زَمـ إٞمٌٝم٣مء ، وىم٣من ٞمتٝمج٥م ذيمؽ 

أن إصمٝم٣مل ايمت٣ميمٝم٥م افمتػمت سمٙمؽ إضم٘م٣مم ىمٟمَن٣م سمٗم٣ميمٝمد َمقروشم٥م َلؿ فمـ إصمداد ، 

رؽمؾ إيمٝمٜمؿ إٞمٌٝم٣مء ظمحق سمٙمؽ ايمّماليم٥م، وىم٣من احلؼ ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ي

وإلرؾم٣مدهؿ إلم احلٗم٣مئؼ إصٙمٝم٥م َٕمقر ايمديـ وروضمف وىم٣من آطمر ه٠مٓء إٞمٌٝم٣مء 

، ايمذى رأى أهؾ إدي٣من ايمًاموي٥م ايمٗمديٚم٥م فمعم ()وايمرؽمؾ هق ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد 

ٞمٖمس اظمٛمقال ، همقصمد أن َم٣م سمٌٗمك يمدَيؿ َمـ ديٛمٜمؿ يمٝمس إٓ جمٚمقفم٥م َمـ ايمتٗم٣ميمٝمد 

فمعم سمٙمؽ ايمتٗم٣ميمٝمد ()٥م يمٙمروح ، َمٔمتٗمديـ أَن٣م أصؾ ايمديـ، همٗم٢م ايمٛمٌك اظمٛمزوفم

ايم٣ٌمؿمٙم٥م، وفمٙمٚمٜمؿ احلٗم٣مئؼ إصٙمٝم٥م يمديـ اهلل وأضم٘م٣مَمف، وومد وومٔم٦م إَم٥م 

اظمحٚمدي٥م ـ َمـ زمٔمده ـ ذم ٞمٖمس اظمرض ضمتك أصٌح٦م ايمٔم٣ٌمدة َمثؾ ايمتٗم٣ميمٝمد ايم٣ٌميمٝم٥م 

ايمذى ئمد أىمػم وؽمٝمٙم٥م نمغم اظم٠مشمرة ذم ايمٛمٖمس وٓذم اظمجتٚمع ، وضمتك ايمتٔمٙمٝمؿ ـ 

يمإلصالح ذم َمثؾ سمٙمؽ ايمٓمروف ـ أصٌح ىمذيمؽ ؾمٝمئ٣م َمـ ايمتٗم٣ميمٝمد واظمراؽمٝمؿ 

 . اظمٔمت٣مدة
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طم٣مسمؿ إٞمٌٝم٣مء وايمرؽمؾ، وٓ ٞمٌك وٓ رؽمقل زمٔمده وٓ  ()وإذا ىم٣من ٞمٌٝمٛم٣م 

ىمت٣مب زمٔمد ىمت٣مب اهلل ، همٗمد ْحؾ فمٙمامء إَم٥م ، ايمذيـ هؿ ورشم٥م إٞمٌٝم٣مء سمٙمؽ 

ٜمؿ أن يٗمقَمقا يمإلصالح فمٛمد هم٣ًمد إَم٥م وواليمتٜم٣م ، اظمًئقيمٝم٥م ، هم٣ميمقاصم٤م فمٙمٝم

وأن يتجٜمقا ـ زم٘مؾ َم٣م أوسمقا َمـ ايمٗمقة اظم٣مدي٥م واظمٔمٛمقي٥م ـ يمٙمٗمّم٣مء فمعم سمٙمؽ 

إَمراض اخلٌٝمث٥م ايمتك ومّم٦م فمعم َمٔمٛمقي٣مت ايمُمٔم٤م اظمًٙمؿ همردا أو ْج٣مفم٥م ، 

 . وأدت إلم اإلَنٝم٣مر ايم٘م٣مَمؾ

إَمقر هك ) سمِمحٝمح ايمٛمٝم٥م ( وايمقؽمٝمٙم٥م ايمقضمٝمدة َلذا ايمٗمٝم٣مم واإلجت٣مه إلم هذه 

ٕن إفمامل ٓسم٠مشمر وٓ سمٛم٣مل ٞمت٣مئجٜم٣م إٓ إذا ىم٣مٞم٦م طم٣ميمِم٥م يمقصمف اهلل ، وأن سم٘مقن 

 .) همٝمٜم٣م صٖم٥م ) ايمٔمٌقدي٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م

وإذا ىم٣مٞم٦م ايمٛمٝم٥م صحٝمح٥م وؽمٙمٝمٚم٥م ، همٝمج٤م أن سمٛم٤ًم سمٙمؽ إفمامل إلم 

أن سمِمٌح  ايمٔمٌقدي٥م هلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم وسمٓمٜمر همٝمٜم٣م احلٗمٝمٗم٥م اظمٔمٛمقي٥م، زمدٓ َمـ

ىم٣ميمْمٗمقس اظمٔمت٣مدة وايمتٗم٣ميمٝمد اخل٣ميمٝم٥م َمـ ايمروح ، ٕن أى فمٚمؾ ٓ يٛم٣مل اظمٛمُمقد إٓ 

 . ضمٝمٛمام سم٘مقن همٝمف صٖم٥م ايمٔمٌقدي٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م هلل

همٔمعم ايمٔمٙمامء وأهؾ ايمديـ ايمذيـ ْحٙمقا سمٙمؽ إَم٣مٞم٥م أن يقصمٜمقا ايمٛم٣مس إلم ) 

سمتقيمد ذم ا اظمج٣مل ضمتك سمِمحٝمح ايمٛمٝم٥م ( ذم إفمامل، وأن يٌذيمقا اْلٜمقد اظمْمٙمقزم٥م ذم هذ

  .إفمامل ضمٗمٝمٗم٥م اإلطمالص وسمِمٌح طم٣ميمِم٥م يمقصمف اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم
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فمقم ايمدافمل أن َيتّؿ دم سمِمحٝمح ايمٛمٝم٥م ومفٕظاتْ يف إلٗاع الػٗخ ٖكٕهٔ .19

واإلطمالص وآضمت٣ًمب، وي٘مّرر دم جتديد ذيمؽ اإلطمالص وآضمت٣ًمب َمرارًا 

سمٔم٣ملم ورنم٥ٌم دم ٞمٔمامء أطمرة ايمتل أشمٛم٣مء ؽمٖمره زمٟمّن طمروصمف هذا همٗمط يمقصمف اهلل 

وفمدٞم٣م ِب٣م فمعم ٞمٌمة ايمديـ واخلدَم٥م وحتّٚمؾ اظمُم٣مق دم ؽمٌٝمٙمف.. أفمٛمل أن يٗمّرر دم 

ومٙمٌف هذا ايمتِمّقر زمٟمٞمف يمق أصٌح طمروصمل هذا طم٣ميمًِم٣م خمٙمًِم٣م وومٌِٙمف اهلل سمٔم٣ملم هم١مًذا 

ٓزمد َمـ ضمِمقل ايمٛمٔمؿ ايمتل وفمدٞم٣م ِب٣م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وإضم٣مدي٧م وهل ىمذا 

... فمعم ىمؾ ضم٣مل جيّدد سمرىمٝمز هم٘مره فمعم ايمٝمٗمكم زم٣مظمقافمٝمد اإلَلٝم٥م ورصم٣مئٜم٣م وىمذا

َمرارًا وأن يرزمط فمٚمٙمف ىمّٙمف فمعم ٞمٖمس ايمٝمٗمكم وٞمٖمس ايمؼمىمٝمز ايمٖم٘مري همٜمذا هق 

 ايمذي يًّٚمك زم٣مإليامن وآضمت٣ًمب وهذا هق روح أفماميمٛم٣م.

هـق إٞمام أصؾ اظمْمٙمقب واظمٗمِمقد دم أَمقر ايمديـ اهلل رمحهه 

رو٣م اهلل وإصمر إطمروي همٗمط، وأَم٣م اإلٞمٔم٣مَم٣مت وايمػمىم٣مت اظمقفمـقدة دم ايمـدٞمٝم٣م 

ىم٣ميمراضمــ٥م وفمٝمُمــ٥م ايمٔمــّز أو ىم٣مٓؽمــتخالف وايمتٚم٘مــكم دم إرض هم١مَنــ٣م يمٝمًــ٦م 

 َمْمٙمقزم٥م زمؾ َمقفمقدة . 

إصؾ أن ٓ ئمٚمـؾ ايمٔمٚمـؾ ايمـديٛمل إّٓ يمألصمـر اهلل رمحه

ٝم٤م همٝمف سُمذىمر زمرىم٣مت ايمدٞمٝم٣م أيّمـ٣ًم ضمًـ٤م إطمروي همٗمط... ويم٘مـ ٕصمؾ ايمؼمنم

ايمٓمروف ٕن زمٔمض ايمٛم٣مس َمٌدئٝم٣مًّ ٓ ئمٚمٙمقن إّٓ ٕصمـؾ ايمػمىمـ٣مت ايمدٞمٝمقيـ٥م شمـؿ 

زمػمىم٣مت ذيمؽ ايمٔمٚمؾ يممهمف اهلل سمٔم٣ملم زم٣مإلطمالص احلٗمٝمٗمل
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وؿمريٗمتف هق سمِمحٝمح ايمٛمٝم٥م: ٕن إفمامل ٓ سمِمغم فم٣مدات وسمٗم٣ميمٝمد إٓ فمٛمد فمدم     

قدي٥م ، همٌتِمحٝمح ايمٛمٝمـ٥م ئمـقد جتـ٣مه إفمـامل إلم اهلل اإلطمالص وهمٗمدان ؾمٟمن ايمٔمٌ

ايمٌت٥م ، همتتقيمد همٝمٜم٣م احلٗمٝمٗم٥م زمدل ايمٔم٣مدات ايمروسمٝمٛمٝم٥م ، همٝم٘مقن صدور ْجٝمع إفمـامل 

زم٣محلامؽم٥م فمعم ايمٔمٌقدي٥م وفم٣ٌمدة اظمٔمٌقد، هم٣مظمٗمِمقد أن أهؿ واصم٤م فمٙمامء هذه إَم٥م 

ه ايمٛمـ٣مس إلم احل٣مَمٙمكم يمٙمديـ دم هـذا ايمـزَمـ أن يٌـذيمقا صمٜمـدهؿ دم سمرىمٝمـز اجتـ٣م

سمِمحٝمح ٞمٝم٣مَّتؿ وَي٣مويمقا أن يتقيمد همٝمٜمؿ اإلطمالص وايمِّاّلهّٝم٥م واحلٗمٝمٗم٥م دم إفمامل 

ٞمٔمؿ ٕن ايمٝمقم أنمراوٜمؿ ايمدٞمٝمقي٥م سمًتقدم َمـ ايمدويمـ٥م احل٣ميمٝمـ٥م همٙمـذا هـؿ واهمـقن 

وَي٣مَمقن َلذه ايمدويم٥م ويم٘مـ إذا زمدأت أنمراوٜمؿ نمدًا سمًتقذم َمـ أفمـداء ايمدويمـ٥م 

ن ضم٣مَمكم وواهمكم ٕويمئؽ إفمداء َمثؾ َمـ٣م هـؿ َمـع همحٝمٛمئذ هؿ ه٠مٓء ايمذيـ يِمٌحق

٣ٌّمد اظمِمٙمح٥م وَل ي٘مقٞمقا أوهمٝمـ٣مء ضمتـك ..ه٠مٓء أن  هم٣محلٗمٝمٗم٥م أن َمثؾ ه٠مٓء هؿ فُم

 . ٔزم٣مئٜمؿ

ايمٛم٣مس يٟمسمقن الم رايقٞمد ويٗمقيمقن الِٕاب عبد الػٗخ ٖكٕه

ٓٞمٗمٙم٤م فمٌدايمقه٣مب وْجُمٝمد وهذا ايمٔمٚمؾ وم٣مئؿ فمعم أٞم٣مس يمق أرادوا ايمٓمٜمقر 

فمٚمؾ ايمدفمقة رأؽم٣م فمعم فمٗم٤م، شمؿ ضب َمث٣مل زم٣ميمٌٛم٣مء اظم٘مقن َمـ فمممة أدوار 

أؽم٣مؽمف ووع حت٦م ايمؼماب، وردم فمٙمٝمف وايمٓم٣مهر َمٛمف هق إدوار ايمٔمٙمقي٥م، ويمق 

 . أراد إؽم٣مس دم ايمٓمٜمقر يمًٗمط ايمٌٛم٣مء واَن٣مر
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ٗم٥م وسمٗمقيمقا ايمْمري رمَّ إٓ سمٛمًٌقا هذا ايمٔمٚمؾ اهلل رمحه

 .إَم٥م وأٞم٣م همرد َمـ ()اإليمٝم٣مؽمٝم٥م ويم٘مـ هذا فمٚمؾ ىمؾ إَم٥م زمٔمد وهم٣مة ايمٛمٌل 

ذم َمروف ومٌؾ وهم٣مسمف يقؽمػ َمـ ؿمكم اهلل رمحهٖٕضف الػٗخ ٖٔكٕه

وؽمقف ئمقد يمٙمْمكم وىم٣من اخلْم٣مب يمٔمٙمامء اَلٛمد شمؿ اؽمت٘مٚمؾ ىمالَمف وديـ اهلل 

٣ًمهم٣مت فمٓمٝمؿ يمٝمس َمـ ؿمكم وديـ اهلل يٚمقت همٚمـ أصمؾ يقؽمػ ومْمٔمتؿ اظم

 .وحتٚمٙمتؿ َمُمٗم٥م ايمًٖمر وَمـ أصمؾ ديـ اهلل َل سمتحرىمقا وؾم٘مؾ ايمٔمٙمامء 

كتابْ يف املبدأ ِرا خالصٛ الدَٖ صدز الػٗخ ذكس ٔقد

ٞمٗمال فمـ ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس ـ رْحف اهلل ـ : ىمؾ فمٚمؾ يذه٤م 

اهلل، هم١مذا وم٣مم ايمٔمٌد زمٟمي  ؽمدى دون صمدوى َم٣مَل ٞم٘مـ همٝمف خمٙمِمكم َمٌتٕمكم زمف وصمف

فمٚمؾ َمٜمام ضمًـ، وَل يٌتغ رو٣م اهلل همٙمـ يِمؾ إلم ايمًٔم٣مدة ٓ دم ايمدٞمٝم٣م وٓ دم 

أطمرة، ٕن ايمري٣مء ذك أصٕمر، ويمـ يٖمٙمح اظمممك أزمدا، همالزمد أٓ يٌتٕمك 

اإلٞم٣ًمن زمٟمفماميمف نمغم وصمف اهلل، ويقاصؾ حم٣مؽم٥ٌم ٞمٖمًف دم ومٝم٣مَمف وومٔمقده، وَمٟمىمٙمف 

تف، وْجٝمع ضمرىم٣مسمف وؽم٘مٛم٣مسمف ، ويتذىمر دم ىمؾ ووم٦م أن وَمممزمف، وٞمقَمف ويٗمٓم

فمٙمٝمف َمٜمٝمٚمٛم٣م ئمٙمؿ َم٣م سمقؽمقس زمف ٞمٖمًف وهق أومرب إيمٝمف َمـ ضمٌؾ ايمقريد، وإذا 

أطمعم ومٙمٌف َمـ اظمْم٣مَمع ايمدٞمٝمقي٥م ه٣من فمٙمٝمف َم٣م ه٣من فمعم إٞمٌٝم٣مء واظمرؽمٙمكم، 

واؽمتْم٣مع أن ي٠مدى ىمؾ واصمٌف، ٞمحق رزمف، أو ٞمحق فم٣ٌمده، فمعم ايمقصمف اظمْمٙمقب 
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ي٠مسمك ايمثامر ايمٛم٣مهمٔم٥م ، هم١من اهلل ٓ يٛمٓمر إلم أصم٣ًمَمٛم٣م وصقرٞم٣م ويم٘مٛمف يٛمٓمر إلم  ايمذى

 .ومٙمقزمٛم٣م

اإلطمالص هق اهلل رمحهإلٗاع حمىد/  الػٗخ عَ ٌكال أٖضا ٖٔكٕه

احلجر إؽم٣مد يمٗمٌقل ايمٔمٚمؾ ٕن ىمؾ فمٚمؾ َمٜمام صٙمح وضمًـ ٓ ومٝمٚم٥م يمف فمٛمد 

ايمٖم٘مر، وأَمٔمٛم٣م ايمٛمٓمر دم هذا اظمقوقع،  اهلل إذا َل يٗمؼمن زم٣مإلطمالص، وإذا رىمزٞم٣م

فمٙمٚمٛم٣م أن اإلطمالص َمّم٣مد يمٙمممك، وإن اطمتٙمٖم٦م درصم٣مسمف ن هم١مذا طمال فمٚمؾ َمـ 

اإلطمالص، همٜمق ري٣مء، وايمري٣مء هق ايمممك اخلٖمل، وٓزمد يمٙمٔمٌد أٓ يٌتٕمك زمٟمفماميمف 

نمغم وصمف اهلل، وأن يذىمر دائام أن ىمؾ ضمظ َمـ ضمٓمقظ ايمدٞمٝم٣م ايمتل سمًؼميح إيمٝمٜم٣م 

ؾ إيمٝمٜم٣م ايمٗمٙم٤م، ومٙمٝمٙمٜم٣م ىمثغم، وإذا سمْمرق ايمري٣مء إلم ايمٔمٚمؾ سم٘مدر زمف ايمٛمٖمس ويٚمٝم

صٖمقه، وزال زمف إطمالصف، ٕن ايمٔمٚمؾ اخل٣ميمص هق ايمذى ٓ زم٣مفم٧م إيمٝمف ؽمقى 

 ايمتٗمرب َمـ اهلل سمٔم٣ملم.

وَمـ هٛم٣م يتحتؿ أن ي٘مقن اْلٜمد ىمٙمف ـ وٓ ؽمٝمام دم ؽمٌٝمؾ إضمٝم٣مء ايمديـ ـ هلل     

همٝم٘مقن ايمٗمٙم٤م هم٣مرنم٣م َمـ ؿمٙم٤م َمٛمزيم٥م  ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم، ٓ يُمقزمف نمرض دٞمٝمقي،

أو صم٣مه أو ؽمٚمٔم٥م، وي٘مقن َمقومٛم٣م زمٟمن اْلٜمد اخل٣ميمص هق ؾمٔم٣مر إٞمٌٝم٣مء وأسم٣ٌمفمٜمؿ 

ايمِم٣محلكم، وأن أزمقاب ايمًٔم٣مدة سمٖمتح فمعم َمٌمافمٝمٜم٣م زمٖمّمؾ اهلل شمؿ زمٖمّمؾ هذا 

اْلٜمد اخل٣ميمص، وإن ٓضم٦م يمٔمٝمقٞمٛم٣م أن إؽم٣ٌمب ايمٓم٣مهرة َمٕم٣ميرة يمٙمحٗمٝمٗم٥م 

 (.1أضمٝم٣مٞم٣م. )
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ىمر ايمُمٝمخ حمٚمد فمٝمًك ايمٖمغموز زمقرى سمٙمٚمٝمذ ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس، دم ىمت٣مزمف ويذ    

) اظم٣ٌمدئ إؽم٣مؽمٝم٥م ٕهؾ ايمدفمقة وايمتٌٙمٝمغ ( طمالص٥م هذا اظمٌدأ همٝمٗمقل: إن اظمٌدأ 

اخل٣مَمس هق ايمُم٣مَمؾ يم٘مؾ إفمامل ايمتل يٗمقم ِب٣م اإلٞم٣ًمن ؿمٌٗم٣م يمٙم٘مت٣مب وايمًٛم٥م، 

َمـ اظمُم٣مفمر ايمتل َيتّمٛمٜم٣م همال فمٚمؾ زمدون سمِمحٝمح ايمٛمٝم٥م ٕن ايمٛمٝم٥م هل إرادة 

ايمٗمٙم٤م دم أفمامومف، هم١من أراد اإلٞم٣ًمن ىم٤ًم اظم٣مل وايمتٚمتع ذم احلٝم٣مة ايمدٞمٝم٣م، ىم٣من 

فمٚمٙمف دٞمٝمقي٣م ٓ ديـ همٝمف، وإن أراد إرو٣مء ايمٛم٣مس همتٔمتػم سمٙمؽ إفمامل ري٣مء، وإن 

ىم٣مٞم٦م طم٣ميمِم٥م يمقصمف اهلل همٝمٗم٣مل إَن٣م اإلطمالص، وىمام أن يم٘مؾ رء َمٔمٝم٣مرا، همٜمذا 

ل، هم٣ميمٔمٚمؾ ايمٗمٙمٝمؾ زم٣مإلطمالص يثٚمر ايم٘مثغم، وإفمامل اْل٣ٌمرة هق َمٔمٝم٣مر إفمام

 ( .1واْلٜمقد ايمُم٣موم٥م زمدون اإلطمالص سمرد فمعم ايمقصمقه )

 :إفمامل ايمتل جي٤م سمرىمٜم٣م طمقف ايمُمٜمرة 

 

 فمـ ايمٔمٚمؾ ايمذي يٛمٌٕمل سمرىمف طمقف ايمُمٜمرة ؟.

 أقطاً ثالثٛ األعىاههللا رمحهفأداب

َم٣م ذع دم ايمن واخلٖم٣مء: ىمٗمٝم٣مم ايمٙمٝمؾ وإهار ايمذىمر وايمـدفم٣مء همٜمـذا ٓ أحدِىا

 يٓمٜمره وٓ جيٜمر زمف ٕٞمف إذا أـمٜمره همٗمد طم٣ميمػ ؽمٛمتف َمع سمٔمريّمف يمٙمًٚمٔم٥م وايمري٣مء. 

َم٣م ُذع فمالٞمٝم٥م ىم٣مٕذان وسمُمٝمٝمع اْلٛم٣مئز واْلٜم٣مد واحل٨م وإَمر زم٣مظمٔمروف الجاٌ٘

فمـ اظمٛم٘مر وايمقٓي٣مت ايمممـفمٝم٥م ) ىم٣ميمٗمّمـ٣مء واإلَم٣مَمـ٥م ( همٜمـذا ٓ يؼمىمـف  وايمٛمٜمك
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طمقف ايمري٣مء وايمٖمتٛم٥م زمؾ يٟميت زمف وجي٣مهد ٞمٖمًف دم دهمع ايمٖمتٛم٥م وايمريـ٣مء وفمـعم هـذا أدرج 

ايمًٙمػ واخلٙمػ

َم٣م طمغم ايمممع همٝمف زمكم اإلـمٜم٣مر واإلطمٖم٣مء : ىم٣ميمِمـدوم٣مت هم١مٞمـف ومـ٣مل صمـؾ الجالح

َدومَ وفمال ٌُْدوا ايمِمَّ ُٖمقَهـ٣م َوسُم٠ْمسُمقَهـ٣م ايْمُٖمَٗمـَراَء هَمُٜمـَق إِْن سُم ٣مِت هَمٛمِِٔمامَّ ِهَل َوإِْن خُتْ

طَمغْمٌ يَمُ٘مؿْ 

همٜمذا إطمٖم٣مؤه طمغم َمـ إـمٜم٣مره ظم٣م همٝمف َمـ احلزم، وضمٖمظ إصمر، فمـ طمقاؿمر 

ايمري٣مء، إٓ أن ي٘مقن َمٓمٜمره ِّمـ يٗمتدى زمف همٝمف إذا أـمٜمره وهق ومقى فمعم وٌط 

يمري٣مء ىمٚمـ سمِمدق زمدرهؿ فمعم همٗمغم َمثاًل هم٣مومتدى زمف ٞمٖمًف وضمٖمٓمٜم٣م َمـ ايمُمٌٜم٥م وا

دم ايمتِمدق فمٙمٝمف همٜمذا إـمٜم٣مره أهمّمؾ ٕٞمف أَمـ َمـ ايمري٣مء همت٤ًٌم إلم ايمتقؽمٔم٥م 

فمـ صمرير  "فمعم ايمٖمٗمراء وإلم َمثقزم٥م َمـ سمِمدق فمٙمٝمٜمؿ َمـ إنمٛمٝم٣مء وذم احلدي٧م:

ّـَ زمـ فمٌد اهلل ايمٌجقم رض اهلل فمٛمف وَم٣مَل وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ ـْ ؽَم ٌَِع  ََم ؽُمٛم٥ََّم طَمغْمٍ هَم٣مسمُّ

ّـَ  ـْ ؽَم ـْ ُأصُمقِرِهْؿ ؾَمْٝمًئ٣م َوََم ٌََٔمُف نَمغْمَ ََمٛمُْٗمقٍص َِم ـْ اسمَّ فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمَٙمُف َأصْمُرُه َوَِمْثُؾ ُأصُمقِر ََم

ـْ  ٌََٔمُف نَمغْمَ ََمٛمُْٗمقٍص َِم ـْ اسمَّ ٌَِع فَمَٙمْٝمَٜم٣م ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمِف ِوْزُرُه َوَِمْثُؾ َأْوَزاِر ََم  ؽُمٛم٥ََّم َذٍّ هَم٣مسمُّ

َأْوَزاِرِهْؿ ؾَمْٝمًئ٣م

ـّ ؽمٛم٥ّم  وهذا احلدي٧م يمف َمٛم٣مؽم٥ٌم وومِم٥م سمقّوحف وسمٌكّم اظمراد َمـ ومقيمف َمـ ؽم

ٌِْد اهللَِّ  ـِ فَم ـْ صَمِريِر زْم طمغم وهذه ايمٗمِم٥م هل َم٣م صم٣مء دم صحٝمح اإلَم٣مم َمًٙمؿ فَم
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ـْ إفَْمَراِب إلَِم َرؽُمقِل اهللَِّ  راوي احلدي٧م ٞمٖمًف وَم٣مَل صَم٣مَء َٞم٣مٌس  فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َِم

َدوَم٥ِم  ْؿ وَمْد َأَص٣مزَمْتُٜمْؿ ضَم٣مصَم٥ٌم هَمَح٧مَّ ايمٛم٣َّمَس فَمعَم ايمِمَّ قُف هَمَرَأى ؽُمقَء ضَم٣مَِلِ ايمِمُّ

ـْ إَْٞمَِم٣مِر صَم٣مَء زمٌُِمَّ  ٍة هَمَٟمزْمَْمُئقا فَمٛمُْف ضَمتَّك ُرئَِل َذيمَِؽ دِم َوصْمِٜمِف وَم٣مَل شُمؿَّ إِنَّ َرصُمال َِم

وُر دِم َوصْمِٜمِف هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ  ُ ـْ َوِرٍق شُمؿَّ صَم٣مَء آطَمُر شُمؿَّ سَمَت٣مزَمُٔمقا ضَمتَّك فُمِرَف ايمنُّ َِم

:"  ـْ فَمِٚمَؾ ٣م زَمْٔمَدُه ىُمت٤َِم يَمُف َِمْثُؾ َأصْمِر ََم ٛم٥ًَم هَمُٔمِٚمَؾ ِِبَ ًَ ّـَ دِم اإِلؽْمالِم ؽُمٛم٥ًَّم ضَم ـْ ؽَم ََم

ـْ ُأصُمقرِ  ٣م َوٓ َيٛمُْٗمُص َِم ٣م زَمْٔمَدُه ِِبَ ّـَ دِم اإِلؽْمالِم ؽُمٛم٥ًَّم ؽَمٝمَِّئ٥ًم هَمُٔمِٚمَؾ ِِبَ ـْ ؽَم ٌء َوََم ِهْؿ َرْ

ءٌ  ـْ َأْوَزاِرِهْؿ َرْ ٣م َوٓ َيٛمُْٗمُص َِم ـْ فَمِٚمَؾ ِِبَ ىُمت٤َِم فَمَٙمْٝمِف َِمْثُؾ ِوْزِر ََم

فمـ صمرير زمـ فمٌد اهلل رض اهلل ومشيد من التوضيح يف رواية النضائي

دِم َصْدِر ايمٛمََّٜم٣مِر هَمَج٣مَء وَمْقٌم فُمَراًة ضُمَٖم٣مًة َُمَتَٗمٙمِِّدي ىُمٛم٣َّم فِمٛمَْد َرؽُمقِل اهللَِّ  فمٛمف وَم٣مَل 

َ َوصْمُف َرؽُمقِل اهللَِّ َصعمَّ اهللَُّ  ـْ َُمَيَ هَمَتَٕمغمَّ ُٜمْؿ َِم ـْ َُمَيَ زَمْؾ ىُمٙمُّ ُتُٜمْؿ َِم ُٝمقِف فَم٣مَمَّ ًُّ ايم

ـْ ا َؿ ظم٣َِم َرَأى ِِبِْؿ َِم الَة فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ َن هَمَٟموَم٣مَم ايمِمَّ يْمَٖم٣موَم٥ِم هَمَدطَمَؾ شُمؿَّ طَمَرَج هَمَٟمََمَر زماِلٓ هَمَٟمذَّ

ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة  ُ٘مْؿ ايمَِّذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمَّ ٣َم ايمٛم٣َّمُس اسمَّ هَمَِمعمَّ شُمؿَّ طَمَْم٤َم هَمَٗم٣مَل َي٣م َأَيُّ

٣مَءيُمقَن زمِِف َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مَّ َِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مٓ ىَمثغًِما َوٞمِ  ًَ ٣مًء َواسمَُّٗمقا اهللََّ ايمَِّذي سَم ًَ

ََم٦ْم يمَِٕمٍد  ٣ًٌم َو اسمَُّٗمقا اهللََّ َويْمَتٛمُْٓمْر َٞمْٖمٌس ََم٣م وَمدَّ َوإَْرضَم٣مَم إِنَّ اهللََّ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َروِمٝم

ـْ َص٣م ِه َِم ـْ َص٣مِع زُمرِّ ـْ شَمْقزمِِف َِم ـْ ِدْرمَهِِف َِم ـْ ِديٛم٣َمِرِه َِم َق َرصُمٌؾ َِم ِع مَتِْرِه ضَمتَّك وَم٣مَل سَمَِمدَّ

ُف سَمْٔمِجُز فَمٛمَْٜم٣م زَمْؾ وَمْد  ٍة ىَم٣مَدْت ىَمٖمُّ ـْ إَْٞمَِم٣مِر زمٌُِمَّ َويَمْق زمُِِمؼِّ مَتَْرٍة هَمَج٣مَء َرصُمٌؾ َِم

ـْ ؿَمَٔم٣مٍم َوشمَِٝم٣مٍب ضَمتَّك َرَأْي٦ُم َوصْمَف  فَمَجَزْت شُمؿَّ سَمَت٣مزَمَع ايمٛم٣َّمُس ضَمتَّك َرَأْي٦ُم ىَمْقََمكْمِ َِم
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٥ٌٌَم هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ َرؽُمقِل اهللَِّ ُف َُمْذَه ُؾ ىَمَٟمٞمَّ ّـَ دِم اإِلؽْمالِم ؽُمٛم٥ًَّم َيَتَٜمٙمَّ ـْ ؽَم ََم

ـْ  ـْ ُأصُمقِرِهْؿ ؾَمْٝمًئ٣م َوََم ـْ نَمغْمِ َأْن َيٛمُْٗمَص َِم ٣م َِم ـْ فَمِٚمَؾ ِِبَ ٛم٥ًَم هَمَٙمُف َأصْمُرَه٣م َوَأصْمُر ََم ًَ ضَم

ّـَ دِم اإِلؽْمالِم ؽُمٛم٥ًَّم ؽَمٝمَِّئ٥ًم هَمَٔمَٙمْٝمفِ  ـْ  ؽَم ـْ نَمغْمِ َأْن َيٛمُْٗمَص َِم ٣م َِم ـْ فَمِٚمَؾ ِِبَ ِوْزُرَه٣م َوِوْزُر ََم

َأْوَزاِرِهْؿ ؾَمْٝمًئ٣م

ُّ ٔاملٍاضبٛ الكصٛ خاله وَ فٗتبني قٕلْ وعٍٜ أ

ٛم٥ًَم  ًَ ّـَ دِم اإِلؽْمالِم ؽُمٛم٥ًَّم ضَم ـْ ؽَم أو دّل  ٌل : أي: َمـ أضمٝم٣م ؽمّٛم٥م َمـ ؽمٛمـ ايمٛم "ََم

فمٙمٝمٜم٣م أو أَمر ِب٣م أو فمٚمؾ ِب٣م يمٝمٗمتدي زمف َمـ يراه أو يًٚمع فمٛمف، ويدّل فمعم ذيمؽ 

هَمَح٧مَّ فَمَٙمْٝمِف ) أيّم٣م ضمدي٧م أِب ُهَرْيَرَة رض اهلل فمٛمف وَم٣مَل صَم٣مَء َرصُمٌؾ إلَِم ايمٛمٌَِّلِّ 

ِٗمَل دِم أي ضم٧ّم فمعم ايمتِمّدق فمٙمٝمف ( هَمَٗم٣مَل َرصُمٌؾ فِمٛمِْدي ىَمَذا َوىَمَذا وَم٣مَل هَماَم زمَ 

َق فَمَٙمْٝمِف زماَِم وَمؾَّ َأْو ىَمُثَر هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ ّـَ :"اظمَْْجٙمِِس َرصُمٌؾ إِّٓ سَمَِمدَّ ـْ اؽْمَت ََم

ـْ  ّـَ زمِِف َوٓ َيٛمُْٗمُص َِم ـْ اؽْمَت ـْ ُأصُمقِر ََم ّـَ زمِِف ىَم٣مَن يَمُف َأصْمُرُه ىَم٣مَِماًل َوَِم ا هَم٣مؽْمُت طَمغْمً

ـْ اؽْمتَ  ـْ َأْوَزاِر ّـَ ُأصُمقِرِهْؿ ؾَمْٝمًئ٣م َوََم ّـَ زمِِف هَمَٔمَٙمْٝمِف ِوْزُرُه ىَم٣مَِمال َوَِم ؽُمٛم٥ًَّم ؽَمٝمَِّئ٥ًم هَم٣مؽْمُت

ـْ َأْوَزاِرِهْؿ ؾَمْٝمًئ٣م ّـَ زمِِف َوٓ َيٛمُْٗمُص َِم ايمَِّذي اؽْمَت

فمٛمدَم٣م َي٣مول أضمد أن يتٗمدم دم أَمر  اهلل رمحه

ٔمؾ يمف َمٔمقوم٣مت دم ؿمريٗمف ، همٔمٛمدَم٣م زمْمرق خمتٙمٖم٥م وجي اخلغم، هم٣ميمُمٝمْم٣من يزاْحف

يٖمُمؾ ايمُمٝمْم٣من دم سمٙمؽ اظمٔمقوم٣مت ويتج٣موزه٣م ذيمؽ ايمٔمٌد ىمٙمٜم٣م ويممع دم 
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همحٝمٛمئذ سم٘مقن حم٣مويم٥م ايمُمٝمْم٣من ايمث٣مٞمٝم٥م إَم٣مأن يٖمًد ٞمٝمتف وإطمالصف أو َي٣مول إَمر

أن ي٘مقن هق ذي٘م٣ًم يمف همٝمٜم٣م زمْمرق أطمرى زمٟمن َيٌٌف ايمري٣مء وايمًٚمٔم٥م. أو زمٚم٘مره 

هّٝمتف همٟمضمٝم٣مٞم٣ًم يٖمقز دم حم٣مويمتفَي٣مول أن َيٌط يمالِّ 

همٙمذا جي٤م فمعم ايمذيـ ئمٚمٙمقن دم جم٣مل أَمقر ايمديـ أن ي٘مقٞمقا َمًتٝمٗمٓمكم َمـ 

هذااخلْمر دم ىمؾ ضمكم وأن َيٖمٓمقا ومٙمقِبؿ َمـ َمثؾ هذه ايمقؽم٣موس ايمُمٝمْم٣مٞمٝم٥م دم 

ىمؾ ووم٦م، وأٞمغماومٌقا ٞمٝم٣مَّتؿ زمِمٖم٥م دائٚم٥م ٕٞمف يمق اؾمتٚمؾ دم أي فمٚمؾ َمـ إفمامل 

دم أي ووم٦م َمـ إووم٣مت ) همحٌط ذيمؽ ايمٔمٚمؾ  - ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم نمرض نمغم رو٣م اهلل

( همٝم٘مقن نمغم َمٗمٌقل فمٛمد اهلل سمٔم٣ملم.

إن زمٔمض أهؾ ايمديـ وأصح٣مب اهلل رمحه

ايمٔمٙمؿ ومد وومٔمقا دم طمْمٟم ىمٌغم دم زم٣مب آؽمتٕمٛم٣مء زمٟمَنؿ يٓمٛمقن أن َمٗمت٢م 

هؾ ايمثروة َمْمٙمٗم٣ًم وأن يتح٣مؾمقا َمـ آؽمتٕمٛم٣مء أن ٓ يتالومك َمع إنمٛمٝم٣مء وأ

 آطمتالط ِبؿ ىمٙمٝم٣ًم .

َمع أن اظمٗمِمقد َمـ آؽمتٕمٛم٣مء هق أن ٓٞمذه٤م إيمٝمٜمؿ حل٣مصم٥م اظم٣مل همٗمط وأن ٓ     

ٞمخ٣ميمْمٜمؿ يمْمٙم٤م اْل٣مه واظم٣مل، أَم٣م يمٗمِمد إصالضمٜمؿ ويمٙمٚمٗم٣مصد ايمديٛمٝم٥م َل ي٘مـ 

وري٥م َمـ يمٗم٣مؤهؿ وخم٣ميمْمتٜمؿ َمٛم٣مهمٝم٥م يمالؽمتٕمٛم٣مء ومْمٔمٝم٣ًم، زمؾ هذا َمـ إَمقر ايمي

ضمٝم٧م َمرسمٌتٜم٣م، ٞمٔمؿ يمٛم٘مـ َمًتٝمٗمٓمكم َمـ أن ٓ يتقيمد دم أٞمٖمًٛم٣م ضم٤م اظم٣مل وضم٤م 

اْل٣مه 
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 ايمْم٣َّمفَم٣مُت .. وقال اإلمام الغزايل يف إحياء علوم الدين

تَِٜم٣م، َودِم سَمَّم٣مفُمِػ هَمّْمٙمَِٜم٣م  . َُمْرسَمٌَِْم٥ٌم زم٣ِميمٛمِّٝم٣َّمِت دِم َأْصِؾ ِصحَّ

َْصُؾ هَمٜمُ          ْٕ ٣م ا َي٣مَء َأَمَّ َٓ نَمغْمُ ، هَم١مِْن َٞمَقى ايمرِّ ٣ٌَمَدَة اهللَِّ سَمَٔم٣ملَم  ٣م فِم َق َأْن َيٛمِْقَي ِِبَ

 .َص٣مَرْت ََمْٔمِِمَٝم٥مً 

ـُ َأْن     
ٛم٥َِم، هَم١مِنَّ ايمْم٣َّمفَم٥َم ايْمَقاضِمَدَة ُيْٚم٘مِ ًَ ٣م سَمَّم٣مفُمُػ ايْمَٖمّْمِؾ هَمٌَِ٘مْثَرِة ايمٛمِّٝم٣َّمِت احْلَ َوَأَمَّ

اٍت ىَمثغِمَ  ٣م طَمغْمَ ًة، هَمَٝمُ٘مقُن يَمُف زمُِ٘مؾِّ ٞمِٝم٥ٍَّم شَمَقاٌب إِْذ ىمؾ واضمدة َمٛمٜم٣م ضمًٛم٥م شمؿ َيٛمِْقَي ِِبَ

 .سمّم٣مفمػ ىمؾ ضمًٛم٥م فممم أَمث٣مَل٣م ىمام ورد زمف اخلػم

ـُ َأْن َيْٛمِقَي همِٝمِف ٞمِٝم٣َّمٍت ىَمثغَِمًة ضَمتَّك     
ُف ؿَم٣مفَم٥ٌم َوُيْٚم٘مِ ِجِد، هَم١مِٞمَّ ًْ َوَِمَث٣ميُمُف: ايْمُٗمُٔمقُد دِم اظمَْ

  . اظمتٗمكم، ويٌٙمغ زمف درصم٣مت اظمٗمرزمكم َيِِمغَم َمـ همّم٣مئؾ أفمامل

ُف زَمْٝم٦ُم اهللَِّ، َوَأنَّ داطمٙمف زائر اهلل همٝمٗمِمد زمف زي٣مرة َمقٓه رصم٣مء ظم٣م  ٣م: َأْن َئْمَتِٗمَد َأٞمَّ َُلَ َأوَّ

ضَمْٝم٧ُم وم٣مل: َمـ ومٔمد دم اظمًجد همٗمد زار اهلل سمٔم٣ملم وضمؼ  وفمده زمف َرؽُمقُل اهللَِّ 

 فمعم اظمزور أن ي٘مرم زائره.

اَلةِ وشم٣مٞمٝمٜم٣م:  اَلَة زَمْٔمَد ايمِمَّ  .. َأْن َيٛمَْتٓمَِر ايمِمَّ

َرىَم٣مِت وايمؼمددات ،  ـِ احْلَ فَْمَّم٣مِء فَم ْٕ ٌٌََمِ َوا ْٚمِع َوايْم ًَّ ٤ُم زمَِ٘مػِّ ايم هُّ َ وشم٣ميمثٜم٣م: ايمؼمَّ

 . هم١من آفمت٘م٣مف ىمػ، وهق دم َمٔمٛمك ايمِمقم وهق ٞمقع سمره٤م

ِّ يمِ  ؿِّ فَمعَم اهللَِّ، َويُمُزوُم ايمنِّ َقانِمِؾ ورازمٔمٜم٣م: فُمُ٘مقُف اَْلَ طِمَرِة، َوَدهْمُع ايمُمَّ ْٔ ْٙمِٖمْ٘مِر دِم ا

فْمتَِزاِل إلم اظمًجد ِٓ ٣مِرهَم٥ِم فَمٛمُْف زم٣ِم  . ايمِمَّ

ِر زمف ؽْمتاَِمِع ِذىْمِرِه َويمِٙمتََّذىمُّ ِٓ ُد يمِِذىْمِر اهللَِّ َأْو   . وطم٣مَمًٜم٣م: ايمتََّجرُّ
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َٓ  َأْن َيْٗمِِمَد إهَِم٣مَدَة ايْمِٔمْٙمِؿ زمَِٟمَْمٍر زمَِٚمْٔمُروٍف َوََنٍْل وؽم٣مدؽمٜم٣م:  ِجُد  ًْ ـْ َُمٛمَْ٘مٍر ، إِِذ اظمَْ فَم

ـْ يًئ دم صالسمف أو يتٔم٣مؿمك َم٣مٓ ََيِؾُّ يَمفُ   . خَيُْٙمق فَمٚمَّ

َتِٖمٝمَد َأطًم٣م دِم اهللَِّوؽم٣مزمٔمٜم٣م:  ًْ  . َأْن َي

ـْ َأْن َيَتَٔم٣مؿَمك دِم زَمْٝم٦ِم اهللَِّ وشم٣مَمٛمٜم٣م: َأْن  ـَ اهللَِّ سَمَٔم٣ملَم ، َوضَمَٝم٣مًء َِم ُٞمقَب ضَمَٝم٣مًء َِم َك ايمذُّ  َيؼْمُ

 . َم٣م يٗمتيض هتؽ احلرَم٥م

ـْ       هَمَٜمَذا ؿَمِريُؼ سَمْ٘مثغِِم ايمٛمِّٝم٣َّمِت، َووِمْس زمِِف ؽَم٣مئَِر ايمْم٣مفم٣مت واظم٣ٌمضم٣مت، إِْذ ََم٣م َِم

ِه دِم  ـِ زمَِٗمْدِر صمدِّ ٌِْد اظم٠ُْْمَِم ُيُ دِم وَمْٙم٤ِم ايْمَٔم اَم حَتْ َتِٚمُؾ ٞمِٝم٣َّمٍت ىَمثغَِمًة، َوإِٞمَّ َّٓ َوحَتْ ؿَم٣مفَم٥ٍم إِ

غْمِ  فَْماَمُل َوسَمَتَّم٣مفَمُػ ؿَمَٙم٤ِم اخْلَ ْٕ ِرِه يَمُف، وسمٖم٘مره همٝمف، همٌٜمذا سمزىمقا ا ، َوسَمَُمٚمُّ

ٛم٣َمُت  ًَ   . اٞمتٜمك "احْلَ

 قصض يف اإلخمص: 

 الٕلٗد بَ خالد  فمزل طم٣ميمد زمـ ايمقيمٝمد فمـ ومٝم٣مدة اْلـٝمش َل يٕمـغمه زمـؾ

ازداد ؾمدة فمعم أفمداء اهلل وَم٣مزال ئمٚمؾ صمٛمـدي٣م ضمتـك سمقهمـ٣مه اهلل سمٔمـ٣ملم، وإيمـٝم٘مؿ 

٣مُم فَمعَم َأْرزَمَٔمـ٥ِم إطمق َ َأزُمق زَمْ٘مٍر َوايمُمَّ ـُ فُمَٚمَر: سُمُقدمِّ ُد زْم اِّن وأضم٣ٌمِب ومِم٥م فمزيمف: وَم٣مَل حُمَٚمَّ

ـِ  ضْمٌِٝمَؾ زْم ـِ ايْمَقيمِٝمِد، َوُذَ ـِ َأِِب ؽُمْٖمَٝم٣مَن، َوطَم٣ميمِِد زْم ـِ ايْمَٔم٣مِص، َوَيِزيَد زْم ُأََمَراَء: فَمْٚمِرو زْم

ٛم٥ََم، هَمَٙمامَّ َورِمَ فُمَٚمُر فَمَزَل طَم  ًَ اِح ، َوفَمـَزَل ضَم ـرَّ ـَ اْْلَ ٌَْٝمـَدَة زْمـ ـَ ايْمَقيمِٝمِد َوَولمَّ َأزَم٣م فُم ٣ميمَِد زْم

ـَ َأِِب ؽُمـْٖمَٝم٣مَن ِدََمُْمـَؼ ،  َق صُمٛمُْدُه دِم إصَْمٛم٣َمِد، َوَولمَّ َيِزيَد زْم ٛم٥ََم َوسَمَٖمرَّ ًَ ـَ ضَم ضْمٌِٝمَؾ زْم ُذَ
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٣م ةَ هَمَٙمْؿ َيَزْل َوايمًِٝم٣م ضَمتَّك ََم٣مَت دِم ؿَم٣مفُمقِن فَمَٚمَقاٍس زم٣ِميمُمَّ ِم ؽَمٛم٥ََم شَماَمِِّن فَممْمَ

ضمدشمٛمل راهمع زمـ فمٚمغمة ايمْم٣مئل وم٣مل ضمدشمٛمل يقٞمس زمــ فمٌـد 

إفمعم وومد ومرأت فمٙمٝمف زمج٣مَمع ايم٘مقهم٥م وم٣مل ضمدشمٛمل فمٌد اهلل زمـ ؽم٣مَل ايمثٗمٖمـل فمــ 

أؾمٝم٣مطمف ايمثٗم٣مت وم٣مل ظم٣م ىم٣مٞم٦م ايمٙمٝمٙم٥م ايمتل َم٣مت همٝمٜم٣م أزمـق زم٘مـر ايمِمـديؼ رض اهلل 

رْحـ زمـ فمقف ايمزهري رض اهلل فمٛمـف رؤيـ٣م ومِمـٜم٣م فمـعم فمٚمـر فمٛمف رأى فمٌد ايم

رض اهلل فمٛمف وىم٣مٞم٦م سمٙمؽ ايمٙمٝمٙم٥م زمٔمٝمٛمٜم٣م ومـ٣مل رأيـ٦م دَمُمـؼ واظمًـٙمٚمقن ضمقَلـ٣م 

وىمٟمِّن أؽمٚمع سم٘مٌغمهؿ دم أذِّن وفمٛمد سم٘مٌغمهؿ وزضمٖمٜمؿ رأي٦م ضمِمٛم٣م ومد ؽم٣مخ دم 

إرض ضمتك َل أر َمٛمف ؾمٝمئ٣م ورأي٦م طم٣ميمدا وومد دطمٙمٜم٣م زم٣ميمًٝمػ وىمٟمن ٞم٣مرا أَم٣مَمـف 

ٟمٞمف وومع فمعم ايمٛم٣مر هم٣مٞمْمٖمٟمت همٗم٣مل اإلَم٣مم فمقم ىمرم اهلل وصمٜمـف ورض اهلل سمٔمـ٣ملم وىم

ن ؾم٣مء اهلل سمٔم٣ملم إْجٔمكم أزممم همٗمد همتح ايمُم٣مم هذه ايمٙمٝمٙم٥م أو وم٣مل يقَمؽ هذا أفمٛمٜمؿ 

وَمٔمف ىمت٣مب ايمٖمتح همٌٔمد أي٣مم ومدم فمٗم٥ٌم ازمـ فم٣مَمر اْلٜمٛمل ص٣مضم٤م رؽمقل اهلل

٦م يقم اْلٚمٔم٥م: ومـ٣مل: َمـ٣م َمٔمـؽ َمــ همٙمام رآه وم٣مل: ي٣م ازمـ فم٣مَمر ىمؿ فمٜمدك وم٣مل ومٙم

اخلػم همٗمٙم٦م: طمغم وزمُم٣مرة وإِّن ؽمٟمذىمره٣م زمكم يدي ايمِمديؼ رض اهلل فمٛمـف همٗمـ٣مل 

ومٌض واهلل ْحٝمدا وص٣مر إلم رب ىمريؿ وومٙمـده٣م فمٚمـر ايمّمـٔمٝمػ دم صمًـٚمف همـ١من 

ن سمرك أو طمٙمط هٙمؽ وم٣مل فمٗم٥ٌم زمـ فم٣مَمر: همٌ٘مٝم٦م وسمرْح٦م فمعم إفمدل همٝمٜم٣م ٞمج٣م و
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وأطمرصم٦م ايم٘مت٣مب همدهمٔمتف إيمٝمف همٙمام ومرأه ٞمٓمر همٝمـف أِب زم٘مر ايمِمديؼ رض اهلل فمٛمف 

وىمتؿ إَمر إلم ووم٦م صالة اْلٚمٔم٥م همٙمـام طمْمـ٤م وصـعم ورومـك اظمٛمـػم واصمتٚمـع 

اظمًٙمٚمقن إيمٝمف وومرأ فمٙمٝمٜمؿ ىمتـ٣مب ايمٖمـتح همّمـ٨م اظمًـٙمٚمقن زم٣ميمتٜمٙمٝمـؾ وايمت٘مٌـغم 

وهمرضمقا شمؿ ٞمزل فمـ اظمٛمػم وىمتـ٤م إلم أِب فمٌٝمـدة رض اهلل فمٙمٝمـف زمتقيمٝمتـف وفمـزل 

ٛمل ايم٘مت٣مب وأَمرِّن زم٣ميمرصمقع ومـ٣مل همرصمٔمـ٦م إلم دَمُمـؼ همقصمـدت طم٣ميمد شمؿ ؽمٙمٚم

طم٣ميمدا ومد ؽم٣مر طمٙمػ سمقَم٣م وهرزمٝمس همدهمٔم٦م ايم٘مت٣مب إلم اِب فمٌٝمدة همٗمرأه ها وَل 

خيػم أضمدا زمٚمقت اِب زم٘مر ايمِمديؼ رض اهلل فمٛمف شمؿ ىمتؿ أَمره وىمتؿ فمـزل طم٣ميمـد 

وسمقيمٝمتف فمعم اظمًٙمٚمكم ضمتك ورد طم٣ميمد َمـ ايمني٥م هم٘مت٤م ايم٘متـ٣مب زمٖمـتح دَمُمـؼ 

ٞمٌمهؿ فمعم فمدوهؿ وزمام َمٙم٘مقا َمـ َمرج ايمدي٣ٌمج واؿمالق زمٛمـ٦م اظمٙمـؽ هرومـؾ و

وؽمٙمؿ ايم٘مت٣مب إلم فمٌد اهلل زمـ ومرط همٙمام ورد زمـف إلم فمٚمـر زمــ اخلْمـ٣مب رض اهلل 

فمٛمف وومرأ فمٛمقان ايم٘مت٣مب َمـ طم٣ميمد زمـ ايمقيمٝمد إلم أِب زم٘مر ايمِمـديؼ رض اهلل فمٛمـف 

أَم٣م فمٙمؿ ايمٛم٣مس زمٚمـقت  أٞم٘مر إَمر ورصمٔم٦م ْحرسمف إلم ايمٌٝم٣مض ووم٣مل: ي٣م زمـ ومرط

أِب زم٘مر رض اهلل فمٛمف وسمقيمٝمتل أزم٣م فمٌٝمدة زمـ اْلراح وم٣مل فمٌد اهلل زمـ ومـرط ومٙمـ٦م: 

ٓ همٕمّم٤م وْجع ايمٛم٣مس إيمٝمف ووم٣مم فمعم اظمٛمػم شمؿ وم٣مل: ي٣م َمٔم٣مذ ايمٛمـ٣مس إِّن أَمـرت 

أزم٣م فمٌٝمدة ايمرصمؾ إَمكم وومد رأيتف يمذيمؽ أهال وومد فمزيم٦م طم٣ميمدا فمـ اَم٣مرسمف همٗم٣مل 

أسمٔمزل رصمال ومد أؾمٜمر اهلل زمٝمده ؽمـٝمٖم٣م وم٣مؿمٔمـ٣م وٞمٌمـزمف ديٛمـف رصمؾ َمـ زمٛمل خمزوم 

وأن اهلل ٓ ئمذرك دم ذيمؽ وٓ اظمًٙمٚمكم أن أٞم٦م أنمٚمـدت ؽمـٝمٖم٣م وفمزيمـ٦م أَمـغما 

أَمره اهلل يمٗمد ومْمٔم٦م ايمـرضمؿ شمـؿ ؽمـ٘م٦م ايمرصمـؾ همٛمٓمـر فمٚمـر رض اهلل فمٛمـف إلم 
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ايمرصمؾ اظمخزوَمل همرآه نمالَم٣م ضمدث ايمًـ همٗمـ٣مل ؾمـ٣مب ضمـدث ايمًــ، نمّمـ٤م 

ل فمعم اظمٛمػم وأطمذ ايم٘مت٣مب وصمٔمٙمـف حتـ٦م رأؽمـف وصمٔمـؾ يـ٠ماَمر ٓزمـ فمٚمف شمؿ ٞمز

ٞمٖمًف دم فمزل طم٣ميمد همٙمام ىم٣من َمـ ايمٕمد صعم صالة ايمٖمجر ووم٣مم همرومك اظمٛمػم طمْمٝمٌـ٣م 

همِمـعم فمٙمٝمـف وسمـرضمؿ فمـعم أِب زم٘مـر  همحٚمد اهلل وأشمٛمك فمٙمٝمـف وذىمـر ايمرؽمـقل 

ىمؾ ايمِمديؼ رض اهلل فمٛمف شمؿ وم٣مل: أَي٣م ايمٛم٣مس إِّن ْحٙم٦م أَم٣مٞم٥م فمٓمٝمٚم٥م وإِّن راع و

راع َم٠ًمول فمـ رفمٝمتف وومد صمئ٦م إلصالضم٘مؿ وايمٛمٓمر دم َمٔم٣ميُم٘مؿ وَم٣م يٗمرزم٘مؿ 

َمــ إلم رزم٘مؿ أٞمتؿ وَمـ ضمي دم هذا ايمٌٙمد هم٣مِّن ؽمٚمٔم٦م رؽمقل اهلل

وزمالدىمـؿ زمـالد ٓ زرع همٝمٜمـ٣م ش صػم فمعم أذاه٣م وذه٣م ىمٛم٦م يمف ؾمٖمٝمٔم٣م يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

فمدٞم٣م اهلل َمٕمـ٣مٞمؿ ىمثـغمة وٓ ضع وٓ َم٣مء أوومر زمف اإلزمؾ َٔمـ َمًغمة ؾمٜمر وومد و

وإِّن أريده٣م يمٙمخ٣مص٥م وايمٔم٣مَم٥م ٕؤدي إَم٣مٞم٥م وايمتقومغم يمٙمٚمًـٙمٚمكم وَمـ٣م ىمرهـ٦م 

وٓي٥م طم٣ميمد فمعم اظمًٙمٚمكم إٓ ٕن طم٣ميمدا همٝمف سمٌذير اظم٣مل ئمْمل ايمُم٣مفمر إذا َمدضمـف 

وئمْمل يمٙمٚمجد وايمٖم٣مرس زمكم يديف همقق َم٣م يًتحٗمف َمـ ضمٗمـف وٓ يٌٗمـك يمٖمٗمـراء 

وإِّن أريد فمزيمف ووٓي٥م أِب فمٌٝمدة َم٘م٣مٞمف واهلل ئمٙمـؿ  اظمًٙمٚمكم وٓ يمّمٔم٣مهمٜمؿ ؾمٝمئ٣م

إِّن َم٣م ويمٝمتف إٓ أَمٝمٛم٣م همال يٗمقل: وم٣مئٙم٘مؿ فمزل ايمرصمؾ ايمُمديد وولم إَمـكم ايمٙمـكم 

يمٙمٚمًٙمٚمكم هم١من اهلل َمٔمف يًدده وئمٝمٛمف شمؿ ٞمزل فمـ اظمٛمػم وأطمـذ صمٙمـد أدم َمٛمُمـقر 

 وىمت٤م إلم أِب فمٌٝمدة ىمت٣مزم٣م همٝمف.

فمٌد اهلل فمٚمـر زمــ اخلْمـ٣مب أَمـغم اظمـ٠مَمٛمكم إلم أِب زمًؿ اهلل ايمرْحـ ايمرضمٝمؿ َمـ     

فمٌٝمدة فم٣مَمر زمـ اْلراح ؽمالم فمٙمٝمؽ هم١مِّن أْحد اهلل ايمذي ٓ إيمف إٓ هق وأصقم فمعم 
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وزمٔمد همٗمد ويمٝمتؽ أَمقر اظمًٙمٚمكم همال سمًتحل همـ١من اهلل ٓ يًـتحل ٞمٌٝمف حمٚمد

 َمـ احلؼ وإِّن أوصٝمؽ زمتٗمقى اهلل ايمذي يٌٗمل ويٖمٛمل َم٣م ؽمقاه وايمذي اؽمتخرصمؽ

َمـ ايم٘مٖمر إلم اإليامن وَمـ ايمّمـالل إلم اَلـدى وومـد اؽمـتٔمٚمٙمتؽ فمـعم صمٛمـد َمـ٣م 

هٛم٣ميمؽ َمع طم٣ميمد هم٣مومٌض صمٛمده وافمزيمف فمـ اَم٣مرسمف وٓ سمٛمٖمـذ اظمًـٙمٚمكم إلم هٙم٘مـ٥م 

رصم٣مء نمٛمٝمٚم٥م وٓ سمٛمٖمذ هي٥م إلم ْجع ىمثغم وٓ سمٗمـؾ إِّن أرصمـق يم٘مـؿ ايمٛمٌمـ همـ١من 

ير زم١ميمٗم٣مء اظمًٙمٚمكم إلم اَلٙم٘م٥م ايمٛمٌم إٞمام ي٘مقن َمع ايمٝمٗمكم وايمثٗم٥م زم٣مهلل وإي٣مك وايمتٕمر

ونمض فمـ ايمدٞمٝم٣م فمٝمٛمٝمؽ وايمف فمٛمٜم٣م ومٙمٌؽ وإي٣مك أن َّتٙمـؽ ىمـام هٙمـؽ َمــ ىمـ٣من 

ومٌٙمؽ همٗمد رأي٦م َمِم٣مرفمٜمؿ وطمػمت هائرهؿ وإٞمام زمٝمٛمـؽ وزمـكم أطمـرة ؽمـؼم 

اخلامر وومد سمٗمدم همٝمٜم٣م ؽمٙمٖمؽ وأٞمـ٦م ىمٟمٞمـؽ َمٛمتٓمـر ؽمـٖمرا ورضمـٝمال َمــ دار ومـد 

همٝمٜم٣م ايمراضمؾ َمٛمٜم٣م إلم نمغمه٣م وي٘مـقن َمّم٦م ٞميَّت٣م وه٦ٌم زهرَّت٣م همٟمضمزم ايمٛم٣مس 

زاده ايمتٗمقى وراع اظمًٙمٚمكم َم٣م اؽمتْمٔم٦م وَمـ٣م احلٛمْمـ٥م وايمُمـٔمغم ايمـذي وصمـدت 

زمدَمُمؼ وىمثرت دم ذيمؽ َمُمـ٣مصمرسم٘مؿ همٜمـق يمٙمٚمًـٙمٚمكم وأَمـ٣م ايمـذه٤م وايمٖمّمـ٥م 

همٖمٝمٜمام اخلٚمس وايمًٜم٣مم وأَم٣م اطمتِم٣مَمؽ أٞم٦م وطم٣ميمد دم ايمِمٙمح او ايمٗمتـ٣مل همٟمٞمـ٦م 

فمعم احلٗمٝمٗم٥م إَن٣م يمٙمـروم همًـٙمؿ إيمـٝمٜمؿ ايمقرم وص٣مضم٤م إَمر وأن صٙمحؽ صمرى 

 ذيمؽ وايمًالم ورْح٥م اهلل وزمرىم٣مسمف فمٙمٝمؽ وفمعم ْجٝمع اظمًٙمٚمكم.

وأَم٣م هديتؽ ازمٛم٥م اظمٙمؽ هرومؾ همٜمديتٜم٣م إلم أزمٝمٜم٣م زمٔمد أهه٣م سمٖمـريط وومـد ىمـ٣من     

يٟمطمذ دم همديتٜم٣م َم٣مٓ ىمثغما يرصمع زمف فمعم ايمّمٔمٖم٣مء َمـ اظمًٙمٚمكم وايمًـالم فمٙمـٝم٘مؿ 

قى ايم٘مت٣مب وطمتٚمف زمخ٣ممت٥م شمؿ دفم٣م زمٔمـ٣مَمر زمــ أِب وومـ٣مص ورْح٥م اهلل وزمرىم٣مسمف وؿم
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أطمل ؽمٔمد ودهمع ايم٘مت٣مب إيمٝمف ووم٣مل يمف: اٞمْمٙمـؼ إلم دَمُمـؼ وؽمـٙمؿ ىمتـ٣مِب هـذا إلم اِب 

فمٌٝمدة واَمره أن جيٚمع ايمٛم٣مس إيمٝمف واومرأه أٞم٦م فمعم ايمٛم٣مس ي٣م فمـ٣مَمر واطمـػمه زمٚمـقت اِب 

همِم٣مهمحف وومـ٣مل زم٘مر ايمِمديؼ رض اهلل فمٛمف شمؿ دفم٣م فمٚمر رض اهلل فمٛمف ؾمداد زمـ أوس 

يمف: أَمض أٞم٦م وفم٣مَمر إلم ايمُم٣مم هم١مذا ومرأ أزمق فمٌٝمـدة ايم٘متـ٣مب همـٟمَمر ايمٛمـ٣مس ي٣ٌمئمقٞمـؽ 

 يمت٘مقن زمٝمٔمتؽ زمٝمٔمتل.

هم٣مٞمْمٙمٗمـ٣م جيـدان دم ايمًـغم إلم أن وصـال إلم دَمُمـؼ وايمٛمـ٣مس 

َمٗمٝمٚمقن ِب٣م يٛمتٓمرون َم٣م يٟمسمٝمٜمؿ َمــ طمـػم أِب زم٘مـر ايمِمـديؼ رض اهلل فمٛمـف وَمـ٣م 

ص٣مضم٣ٌم فمٚمر رض اهلل فمٛمف فمعم اظمًٙمٚمكم وومد ؿم٣ميم٦م افمٛم٣مومٜمؿ  يٟمَمرهؿ زمف همٟمذف

إيمٝمٜمام وهمرضمقا زمٗمدوَمٜمام هم٣مومٌال ضمتك ٞمزٓ دم طمٝمٚم٥م طم٣ميمد رض اهلل فمٛمف وومـ٣مل يمـف 

فم٣مَمر زمـ أِب ووم٣مص: سمرىمتف ئمٛمل فمٚمر زمخغم وَمٔمل ىمتـ٣مب وإٞمـف أَمـرِّن أن اومـرأه 

ٚمكم إيمٝمف همٗم٣مم ذيمؽ واؽمؼماب إَمر وْجع اظمًٙمفمعم ايمٛم٣مس زم٣مٓصمتامع هم٣مؽمتٛم٘مر طم٣ميمد 

فم٣مَمر أِب ووم٣مص همٗمرأ ايم٘مت٣مب همٙمام اٞمتٜمك إلم وهم٣مة أِب زم٘مر ايمِمديؼ رض اهلل فمٛمف ارسمٖمع 

يمٙمٛم٣مس وج٥م فمٓمٝمٚم٥م زم٣ميمٌ٘م٣مء وايمٛمحٝم٤م وزم٘مك طم٣ميمد رض اهلل فمٛمف ووم٣مل: إن ىم٣من أزمـق 

زم٘مر ومد ومٌض وومد اؽمتخٙمػ فمٚمر هم٣ميمًٚمع وايمْم٣مفم٥م يمٔمٚمـر وَمـ٣م أَمـر زمـف وومـرأ فمـ٣مَمر 

ع ايمٛم٣مس زمام همٝمف َمــ أَمـر اظم٣ٌمئمـ٥م يمُمـداد زمــ أوس زمـ٣مئمقه ايم٘مت٣مب إلم آطمره همٙمام ؽمٚم

وىم٣مٞم٦م اظم٣ٌمئم٥م زمدَمُمؼ يمثالث طمٙم٦م َمـ ؾمٜمر ؾمٔم٣ٌمن ؽمٛم٥م شمالث فممم َمـ اَلجرة

ومد زمٙمٕمٛمل إٞمف ىمـ٣من فمـعم ايمٔمـدو زمٔمـد فمزيمـف أؾمـد (اهلل رمحه)

همٓم٣مفم٥م وأصٔم٤م صمٜم٣مدا ٓؽمٝمام دم ضمِمـ أِب ايمٗمدس
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 ٌْد زْمـ ايْمِٗمٝمس اَِْمِرئِ  زْمـ ايمٛمُّْٔماَمن زْمـ ؾَْمَٜمؾ فَم ْٕ  ، ا

َْوس، ىَمٌغِم َوُهقَ  ْٕ  ضمكم فمٚمغم، زمـ َمِمٔم٤م يد فمقم ؽمٛم٥م، شمالشمقن زمـ وهق أؽمٙمؿ ا

 ومقَمف إرم رصمع أؽمٙمؿ وظم٣َّم إيمٝمٜم٣م، هجرسمف ومٌؾ اظمديٛم٥م أهؾ يمف يمٝمٜمٝمئ اهلل رؽمقل زمٔمثف

ٌْدِ  زَمٛمِل َي٣م: همٗم٣مل ؾَْمَٜمِؾ، فَم ْٕ  َوَأْوَصُٙمٛم٣َم)  ؽَمٝمُِّدَٞم٣م: وَم٣ميُمقا همِٝمُ٘مْؿ؟ َأَْمِري سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  ْٝمَػ ىمَ  ا

٥ًٌَم، َوَأْيَٚمٛمُٛم٣َم َرْأًي٣م، َوَأهْمَّمُٙمٛم٣َم(  ٣مئُِ٘مؿْ  ِرصَم٣ميمُِ٘مؿْ  ىَماَلمَ  هَم١مِنَّ : وَم٣مَل  َٞمِٗمٝم ًَ
 ضَمتَّك ضَمَرامٌ  فَمقَمَّ  َوٞمِ

َٓ  َوزمَِرؽُمقيمِفِ  زم٣َِمهللَِّ سُم٠ْمَِمٛمُقا كأَ  ََم٣م َاهللَِّ هَمقَ : وَم٣م ًَ ٌْدِ  زَمٛمِل َدارِ  دِم  َْم ؾَْمَٜمؾِ  فَم ْٕ َٓ  َرصُمٌؾ  ا  َو

َّٓ  اَْمَرَأةٌ  ٙماًِم  إ ًْ ٙمَِٚم٥مً  َُم ًْ َوَُم

ٓ سمٖمقسمف َمُم٣مورة ايمًٔمديـ.. وؾمٜمد زمدرا وأضمدا واخلٛمدق ودم وىم٣من ايمٛمٌل 

ىمؾ ذيمؽ جي٣مهد دم ؽمٌٝمؾ اهلل خمٙمِم٣م َمع رؽمقيمف، وَم٣مت ؽمٛم٥م ؽم٦م َمـ اَلجرة زمٔمد 
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ـَ  نمزوة زمٛمل ومريٓم٥م، ُف وَم٣مَل: ايمَِّذي َرََمك ؽَمْٔمَد زْم ـِ ََم٣ميمٍِؽ َأٞمَّ ـِ ىَمْٔم٤ِم زْم ـْ فَمٌِْد اهللَِّ زْم همَٔم

، هَمَٙمامَّ َأَص٣مزَمُف  ـِ يُم٠َميٍّ ـِ ايْمَٔمِروَم٥ِم َأضَمُد زَمٛمِل فَم٣مَِمِر زْم ـُ وَمْٝمِس زْم ٣ٌَّمُن زْم ٛمَْدِق ضَم َُمَٔم٣مٍذ َيْقَم اخْلَ

ـُ ايْمَٔمِروَم٥ِم، هَمَٗم٣مَل  َق اهللَُّ َوصْمَٜمَؽ دِم ايمٛم٣َّمِر، شُمؿَّ فَم٣مَش  وَم٣مَل: طُمْذَه٣م َوَأَٞم٣م ازْم ؽَمْٔمٌد: فَمرَّ

ـْ ؾَمْٜمٍر، ضَمتَّك ضَمَ٘مَؿ دِم زَمٛمِل وُمَرْيٓم٥ََم زمَِٟمَْمِر َرؽُمقِل  ؽَمْٔمٌد زَمْٔمَد ََم٣م َأَص٣مزَمُف ؽَمْٜمٌؿ َٞمْحًقا َِم

يُؾ ، شُمؿَّ اْٞمَٖمَجَر ىَمٙمُِٚمُف هَماَمَت يمَ َوَرصَمَع إلَِم ََمِديٛم٥َِم َرؽُمقِل اهللَِّ  اهللَِّ  ْٝماًل، هَمَٟمسَمك صِمػْمِ

اَلُم َرؽُمقَل اهللَِّ  ًَّ اَلُة َوايم ـْ َهَذا ايمَِّذي هُمتَِح٦ْم يَمُف َأزْمَقاُب فَمَٙمْٝمِف ايمِمَّ ، هَمَٗم٣مَل يَمُف: ََم

؟ هَمَخَرَج ايمٛمٌَِّلُّ  ـِ ْْحَ اَمِء َواْهَتزَّ يَمُف فَمْرُش ايمرَّ ًَّ إلَِم ؽَمْٔمٍد هَمَقصَمَدُه وَمْد ََم٣مَت  ايم

ـ ؽم٦م وشمالشمقن، همٔم٣مش دم اإلؽمالم )ؽم٦م ؽمٛمقات(، خمٙمِم٣م يمديٛمف وهق ازم

َؿ .   جم٣مهدا َمع ٞمٌٝمف َصعمَّ اهللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ـْ       ؽمٛمقات ومالئؾ يم٘مـ ِّمزوصم٥م زم٣مإلطمالص، همٔمٛمد َمقسمف اْهَتزَّ ايْمَٔمْرُش ظمَِْقسمِف، همَٔم

، وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّصَم٣مزمِرٍ 

واظمراد زم٣مهتزاز ايمٔمرش اؽمتٌُم٣مره وهوره زمٗمدوم روضمف، يٗم٣مل يم٘مؾ َمـ همرح 

،: يمألَمر اهتزَّ زمٗمدوم وم٣مدم فمٙمٝمف اهتز يمف،  ِت وَمٛمف  ٞمُمط، يمف، ارسم٣مح ُهَّ  اِْهَتزَّ

٦ٌَْم  ٌََت٦ْم  إْرُض : َأطْمَِم  .َوأْٞم
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 "اْهَتزَّ ايمَٔمْرُش همرضم٣م زمف  "ووومع ذيمؽ َمـ ضمدي٧م ازمـ فمٚمر فمٛمد احل٣مىمؿ زمٙمٖمظ     

يم٘مٛمف سمٟمويمف ىمام سمٟمويمف ايمػماء

ـْ  ـِ َُمَٔم٣مٍذ، وَم٣مَل اظمُْٛم٣َمهمُِٗمقَن: ََم٣م َأطَمػَّ َأَٞمسٍ وفَم ، وَم٣مَل: ظم٣ََّم ُْحَِٙم٦ْم صِمٛم٣َمَزُة ؽَمْٔمِد زْم

ٌََٙمَغ َذيمَِؽ ايمٛمٌَِّلَّ  ْ٘مِٚمِف دِم زَمٛمِل وُمَرْيٓم٥ََم، هَم إِنَّ "هَمَٗم٣مَل : صِمٛم٣َمَزسَمُف، َوَذيمَِؽ حِلُ

ِٚمُٙمُف اظماَْلئَِ٘م٥َم ىَم٣مَٞم٦ْم  حَتْ

ـِ  :اظمراد زم٣مهتزاز ايمٔمرش اهتزاز ْحٙم٥م ايمٔمرش .. وي٠ميده ضمدي٧م َُمَٔم٣مِذ زْم

يَؾ َأسَمك َرؽُمقَل اهللَِّ ُه  زَمْٔمُض  وَمْقَِمِف، َأنَّ صِمػْمِ ُف َأطْمػَمَ ، َأٞمَّ ْروِملِّ َُمْٔمَتِجًرا ِرهَم٣مفَم٥َم ايمزُّ

ٍق ضِمكَم وُمٌِ  ـْ َهَذا اظمَْٝم٦ُِّم ايمَِّذي هُمتَِح٦ْم يَمُف زمِِٔماَمََم٥ٍم اؽْمَتػْمَ ُد  ََم َض ؽَمْٔمٌد، هَمَٗم٣مَل: َي٣م حُمَٚمَّ

اَمِء َواْهَتزَّ يَمُف ايْمَٔمْرُش، وَم٣مَل: هَمَٗم٣مَم َرؽُمقُل اهللَِّ  ًَّ إلَِم ؽَمْٔمٍد هَمَقصَمَدُه وَمْد َأزْمَقاُب ايم

وُمٌَِض.

يٚمقت َمـ أويمٝم٣مئف يمٝمُمٔمر َمالئ٘متف هل فمالَم٥م ٞمِمٌٜم٣م اهلل ظمقت َمـ 

زمٖمّمٙمف

ـُ َُمَٔم٣مٍذ، َص٣مضَم٦ْم  َ ؽَمْٔمُد زْم ، وَم٣ميَم٦ْم: ظم٣ََّم سُمُقدمِّ ـِ َ٘م ًَّ ـِ ايم ـِ َأؽْماَمُء زمِٛم٦ُْم َيِزيَد زْم وفَم

٣م َرؽُمقُل اهللَِّ ُف، هَمَٗم٣مَل ََلَ َدَْمُٔمِؽ َوَيْذَه٤ُم ضُمْزُٞمِؽ، هَم١مِنَّ ازْمٛمَِؽ أٓ َيْروَمٟمُ ُأَمُّ

ُل  ـْ َوِحَؽ اهللَُّ يَمُف َواْهَتزَّ يَمُف ايْمَٔمْرُش َأوَّ "ََم
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 دم احلديٌٝم٥م: ايمٛمٌل زم٣ميع ايمِمح٣مزم٥م فمقم اظمـقت

ـْ  ـْ ، وَمـ٣مَل: وَمـ٣مَل ايمٛمٌَِّـلُّ صَم٣مزمٍِر فمٛمدَم٣م أؾمٝمع أن أهؾ َم٘م٥م ومتٙمقا فمثامن، همَٔم ََمـ

ائِٝمَؾ  ـْ زَمٛمِل إِْهَ ُف َُيَطُّ فَمٛمُْف ََم٣م ضُمطَّ فَم ، وَم٣مَل صَم٣مزمٌِر: هَمَ٘م٣مَن "َصِٔمَد ايمثَّٛمِٝم٥ََّم شَمٛمِٝم٥ََّم اظمَُْراِر هَم١مِٞمَّ

ْزَرِج، شُمؿَّ سَمَت٣ممَّ ايمٛم٣َّمُس، هَمَٗمـ٣مَل  ـْ َصِٔمَدَه٣م طَمْٝمُٙمٛم٣َم زَمٛمِل اخْلَ َل ََم ُ٘مـْؿ ايمٛمٌَِّـلُّ  َأوَّ ىُمٙمُّ

ِر  َٚمِؾ إَْْحَ َتْٕمِٖمْر يَمَؽ َرؽُمقُل اهللَِّ"ََمْٕمُٖمقٌر يَمُف إِٓ َص٣مضِم٤َم اْْلَ ًْ ، هَمُٗمْٙمٛم٣َم: سَمَٔم٣مَل َي

ٌُُ٘مْؿ، َوإَِذا ُهـَق ُيٛمُِْمـُد  ـَتْٕمِٖمَر رِم َصـ٣مضِم ًْ ـْ َأْن َي هَمَٗم٣مَل: َْٕن َأصِمَد َو٣ميمَّتِل َأضَم٤مُّ إرَِمَّ َِم

 ْ ـِ طَم٣ميمٍِد إِٓ َُمَٔم٣مذُ َو٣ميم٥ًَّم، ََل َة زْم ـْ وُمرَّ ِدي٧َم فَم  َيْرِو َهَذا احْلَ

ايمٛمٌل زم٣ميع يمٔمثامن ضب زمٝمده فمقم يده إطمرى ووم٣مل هذه يمٔمثامن، ٕٞمف نم٣مئ٤م 

 .ويم٘مـ ٞمٝمتف هلل، زمخالف صمد زمـ ومٝمس ضم٣مض ويمٝمس ٞمٝمتف هلل

   َـْ  وُمْزََم٣منُ  َوىَم٣من ّٙمَػ  وَمْد  َوىَم٣منَ  اظمُْٛم٣َمهمِِٗمكَم، َِم ـْ  خَتَ ٌََح  هَمَٙماّم  ُأضُمٍد، فَم  َأْص

هُ  ٣مءُ  فَمغّمَ ًَ
ـَ  ـَمَٖمرٍ  زَمٛمِل ٞمِ  أٓ ومزَم٣من، ي٣م! وزمٗمٝم٦م ايمّرصَم٣مُل  طَمَرَج  وَمْد  وُمْزََم٣مُن، َي٣م: هَمُٗمْٙم

ّٓ  َأْٞم٦َم  ََم٣م َصٛمَْٔم٦م؟ ِِّم٣ّم سمًتحل ٌَِٗمٝم٦م وَمْقَُمؽ طَمَرَج  اَْمَرَأٌة، إ  هَمَٟمضْمَٖمَٓمٛمُف،! ايمّدارِ  دِم  هَم

ٌََتفُ  وَمْقؽَمفُ  هَمَٟمطْمَرَج  زَمْٝمَتفُ  هَمَدطَمَؾ   هَمَخَرَج  -زم٣ِميمُّمَج٣مفَم٥مِ  ُئْمَرُف  َوىَم٣منَ  -َوؽَمْٝمَٖمفُ  َوصَمْٔم

ّقي َوُهقَ  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللَُّ  َصعمَّ  اهللِ َرؽُمقلِ  إلَم  اْٞمَتَٜمك ضَمّتك َئْمُدو ًَ  ُصُٖمقَف  ُي

ٙمِِٚمكَم، ًْ ـْ  هَمَج٣مءَ  اظمُْ َّولِ  ايمِّمّػ  إلَم  اْٞمَتَٜمك ضَمّتك ايمِّمُٖمقِف  طَمْٙمِػ  َِم ْٕ  . همِٝمفِ  هَمَ٘م٣منَ  ا

ـْ  َأّوَل  َوىَم٣منَ  ْٜمؿٍ  َرََمك ََم ًَ ـْ  زمِ ٙمِِٚمكَم، َِم ًْ ٌْاًل  ُيْرؽِمُؾ  هَمَجَٔمَؾ  اظمُْ  ايمّرََم٣مُح، ىَمَٟمَّن٣َم َٞم

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
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َٚمؾِ  ىَمتِٝم٦َم  يَمَٝم٘م٦ِّم  َوإِّٞمفُ  ْٝمِػ  إلَم  َص٣مرَ  شُمؿّ . اْْلَ ًّ هَمَ  هَمَٖمَٔمَؾ  ايم ْٕ  ىَم٣منَ  إَذا ضَمّتك ٣مفِمٝمَؾ،ا

فُ  وَمَتَؾ  َذيمَِؽ  آطِمرَ  ًَ  .َٞمْٖم

ـْ : وَم٣مَل  َذىَمَرهُ  إذا وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم اهلل رؽمقل َوىَم٣منَ   هَمَٙماّم . ايمٛم٣ّمرِ  َأْهؾِ  َِم

ٙمُِٚمقنَ  اْٞمَ٘مَُمَػ  ًْ ـَ  ىَمَنَ  اظمُْ ـُ  اظمَْْقُت : َيُٗمقُل  َوصَمَٔمَؾ  ؽَمْٝمِٖمفِ  صَمْٖم ًَ ـْ  َأضْم ! ايْمِٖمَرارِ  َِم

٣مِب  فَمعَم  وَم٣مسمُِٙمقا ْوٍس،أَ  آَل  َي٣م ًَ ضَْم ْٕ  هَمَٝمْدطُمُؾ : وَم٣مَل ! َأْصٛمَعُ  ََم٣م َِمْثَؾ  َواْصٛمَُٔمقا ا

ْٝمِػ  ًّ ىمكِمَ  َوؽْمطَ  زم٣ِميم  ايْمُٕماَلمُ  َأَٞم٣م: َوَيُٗمقُل  َيْْمُٙمعُ  شُمؿّ  وُمتَِؾ، وَمْد  ُيَٗم٣مَل  ضَمّتك اظمُْمْمِ

ٌَْٔم٥ًم، َِمٛمُْٜمؿْ  وَمَتَؾ  ضَمّتك! ايمّٓمَٖمِريّ  َراضَم  َوَأَص٣مزَمْتفُ  ؽَم  وَمَت٣مَدةُ  زمِفِ  هَمَٚمرّ . هَمَقوَمعَ  زمِفِ  َوىَمُثَرْت  ٥مُ اْْلِ

ـُ  ٌّْٝمَؽ  َي٣م: وُمْزََم٣منُ  يَمفُ  وَم٣مَل ! ايْمَٕمْٝمَداُق  َأزَم٣م:هَمَٗم٣مَل  ايمٛمّْٔماَمنِ  زْم ! ايمُّمَٜم٣مَدةَ  يَمؽ َهٛمِٝمًئ٣م: وَم٣مَل ! يَم

، فَمعَم  فَمْٚمٍرو َأزَم٣م َي٣م وَم٣مسَمْٙم٦م ََم٣م َوَاهللِ  إِّّن : وُمْزََم٣منُ  وَم٣مَل  ـٍ ّٓ  وَم٣مسَمْٙم٦م ََم٣م ِدي َٖم٣مظِ  فَمعَم  إ  َأنْ  احْلِ

غمَ  ًِ  صِمَراضَمُتفُ  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللَُّ َصعمَّ  يمِٙمٛمٌِّلّ  همٍذىمر. ؽَمَٔمَٖمٛم٣َم سَمَْمٟمَ  ضَمّتك إيَمْٝمٛم٣َم وُمَرْيٌش  سَم

ـْ : هَمَٗم٣مَل  َراضَم٥ُم،  هَمَٟمْٞمَدزَمْتفُ . ايمٛم٣ّمرِ  َأْهؾِ  َِم فُ  هَمَٗمَتَؾ  اْْلِ ًَ  اهللَُّ َصعمَّ  اهللِ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل . َٞمْٖم

ـَ  َهَذا ُي٠َمّيُد  اهللَ إنّ  ":َوؽَمٙمَّؿَ  َٙمْٝمفِ فمَ   "ايْمَٖم٣مصِمرِ  زم٣ِميمّرصُمؾِ  ايمّدي

ـْ    اهللَِّ َرؽُمـقلِ  ََمعَ  ؾَمِٜمْدَٞم٣م وَم٣مَل  فَمٛمْفُ  اهللَُّ َرِضَ  ُهَرْيَرةَ  َأِِب  فَم

ـْ  يمَِرصُمؾٍ   اهللَِّ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  طَمْٝمػَمَ  َّ فِمل ََمَٔمفُ  ِِّم ؽْماَلمَ  َيدَّ ـْ  َهَذا اإْلِ  هَمَٙمـامَّ  ايمٛمَّـ٣مرِ  َأْهـؾِ  َِم

صُمُؾ  وَم٣مسَمَؾ  ايْمِٗمَت٣مُل  ضَمَيَ  ـْ  ايمرَّ َراُح  زمِفِ  َوىَمُثَرْت  ايْمِٗمَت٣ملِ  َأؾَمدِّ  َِم ٌََتْتفُ  اْْلِ  َرصُمـٌؾ  هَمَج٣مءَ  هَمَٟمشْم
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ـْ  صُمَؾ  َأَرَأْي٦َم  اهللَِّ َرؽُمقَل  َي٣م هَمَٗم٣مَل   ايمٛمٌَِّلِّ  َأْصَح٣مِب  َِم شْم٦َم  ايمَّـِذي ايمرَّ ـدَّ ـْ  َأٞمَّـفُ  حَتَ  َِمـ

ـْ  اهللَِّ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  وَم٣مسَمَؾ  وَمْد  ايمٛم٣َّمرِ  َأْهؾِ  َراُح  زمِفِ  هَمَ٘مُثَرْت  ايْمِٗمَت٣ملِ  َأؾَمدِّ  َِم   ايمٛمٌَِّـلُّ  هَمَٗم٣مَل  اْْلِ

فُ  َأََم٣م ـْ  إِٞمَّ ٙمِِٚمكمَ اظمُْ  زَمْٔمُض  هَمَ٘م٣مدَ  ايمٛم٣َّمرِ  َأْهؾِ  َِم ٌَْٝمٛمَاَم  َيْرسَم٣مُب  ًْ  َوصَمـَد  إِذْ  َذيمِـَؽ  فَمـعَم  ُهـقَ  هَم

صُمُؾ  َ  ايمرَّ َراِح  َأََل ـ٣م هَمـ٣مْٞمَتَحرَ  ؽَمـْٜماًم  َِمٛمَْٜمـ٣م هَم٣مْٞمَتَزعَ  ىمِٛم٣َمَٞمتِفِ  إلَِم  زمَِٝمِدهِ  هَمَٟمْهَقى اْْلِ  هَم٣مؾْمـَتدَّ  ِِبَ

ـْ  ِرصَم٣مٌل  ٙمِِٚمكمَ  َِم ًْ َق  اهللَِّ قَل َرؽُم  َي٣م هَمَٗم٣ميُمقا  اهللَِّ َرؽُمقلِ  إلَِم  اظمُْ  وَمـْد  ضَمِديَثَؽ  اهللَُّ َصدَّ

فُ  هَمَٗمَتَؾ  هُماَلنٌ  اْٞمَتَحرَ  ًَ نْ  وُمؿْ  زماَِلُل  َي٣م ": اهللَِّ َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  َٞمْٖم ٛم٥َّمَ  َيْدطُمُؾ  َٓ  هَمَٟمذِّ َّٓ  اْْلَ  إِ

ـٌ  ُد  اهللََّ َوإِنَّ  َُم٠ْمَِم ـَ  َهَذا يَمُٝم٠َميِّ ي صُمؾِ  ايمدِّ (.1)"  ايْمَٖم٣مصِمرِ  زم٣ِميمرَّ

ـْ  هَمَٗمـ٣مَل يمَِرصُمـٍؾ َأِِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهللَُّ فَمٛمُْف وَم٣مَل ؾَمِٜمْدَٞم٣م ََمَع َرؽُمـقِل اهللَِّ وفَم

ًٓ ؾَمِديًدا  صُمُؾ وِمَت٣م ـْ َأْهِؾ ايمٛم٣َّمِر هَمَٙمامَّ ضَمَيَ ايْمِٗمَت٣مُل وَم٣مسَمَؾ ايمرَّ ؽْماَلَم َهَذا َِم فِمل اإْلِ ـْ َيدَّ َّ ِِّم

ُف وَمْد وَم٣مسَمـَؾ هَمَٟمَص٣مزَمْتُف صِمَراضَم٥ٌم هَمِٗمٝمَؾ َي٣م َرؽُم  ـْ َأْهِؾ ايمٛم٣َّمِر هَم١مِٞمَّ ُف َِم قَل اهللَِّ ايمَِّذي وُمْٙم٦َم يَمُف إِٞمَّ

ًٓ ؾَمِديًدا َووَمْد ََم٣مَت هَمَٗم٣مَل ايمٛمٌَِّلُّ  إلَِم ايمٛم٣َّمِر وَم٣مَل هَمَ٘م٣مَد زَمْٔمـُض ايمٛمَّـ٣مِس َأْن ايْمَٝمْقَم وِمَت٣م

ُف  ٌَْٝمٛمَاَم ُهْؿ فَمعَم َذيمَِؽ إِْذ وِمٝمَؾ إِٞمَّ ّـَ زمِِف صِمَراضًم٣م ؾَمـِديًدا هَمَٙمـامَّ ىَمـ٣مَن َيْرسَم٣مَب هَم
ََلْ َيُٚم٦ْم َويَم٘مِ

ُف هَمُٟمطْمػِمَ ايمٛمٌَِّلُّ  ًَ َراِح هَمَٗمَتَؾ َٞمْٖم ْٝمِؾ ََلْ َيِْمػِمْ فَمعَم اْْلِ ـْ ايمٙمَّ زمَِذيمَِؽ هَمَٗمـ٣مَل اهللَُّ َأىْمـػَمُ َِم

ًٓ  هَمٛم٣َمَدى ٌُْد اهللَِّ َوَرؽُمقيُمُف شُمؿَّ َأََمَر زماَِل َّٓ  َأؾْمَٜمُد َأِّنِّ فَم ٛمَّـ٥َم إِ َٓ َيـْدطُمُؾ اْْلَ ـُف  زم٣ِميمٛمَّـ٣مِس إِٞمَّ

صُمِؾ ايْمَٖم٣مصِمرِ  ـَ زم٣ِميمرَّ ي ُد َهَذا ايمدِّ ٙمَِٚم٥ٌم َوإِنَّ اهللََّ يَمُٝم٠َميِّ ًْ َٞمْٖمٌس َُم

  ـِ َأِِب ضَم٣مِزٍم وَم٣مَل: طَمَْم٤َم ـْ وَمْٝمِس زْم فَم
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ْم٣َّمِب ايمٛم٣َّمَس َذاَت يَ  ـُ اخْلَ ٌَتِِف: إِنَّ دِم صَمٛم٣َّمِت فُمَٚمُر زْم ْقٍم فَمعَم َِمٛمػَْمِ اظْمَِديٛم٥َِم هَمَٗم٣مَل دِم طُمْْم

َٓ َيْدطُمُٙمُف  قِر ايْمِٔمكِم  ـَ احْلُ ٍف َِم َٓ ٥ُم آ ًَ اِمَئ٥ُم زَم٣مٍب، فَمعَم ىُمؾِّ زَم٣مٍب مَخْ ًُ ا يَمُف مَخْ فَمْدٍن وَمٌْمً

. شُمؿَّ ايْمَتَٖم٦َم إلَِم وَمػْمِ َرؽُمقِل اهللَِّ َّٓ َٞمٌِلٌّ ، هَمٗمَ إِ ٣مَل: َهٛمِٝمًئ٣م يمََؽ َي٣م َص٣مضِم٤َم َهَذا ايْمَٗمػْمِ

شُمؿَّ وَم٣مَل: َأْو َصِديٌؼ. شُمؿَّ ايْمَتَٖم٦َم إلَِم وَمػْمِ َأِِب زَمْ٘مٍر هَمَٗم٣مَل: َهٛمِٝمًئ٣م يَمَؽ َي٣م َأزَم٣م زَمْ٘مٍر. شُمؿَّ وَم٣مَل: 

َٜم٣مَدُة َي٣م ِف هَمَٗم٣مَل: َوَأٞمَّك يَمَؽ ايمُمَّ ًِ ٌََؾ فَمعَم َٞمْٖم فُمَٚمُر ؟ شُمؿَّ وَم٣مَل: إِنَّ  َأْو ؾَمِٜمٝمٌد . شُمؿَّ َأوْم

ـُ  َٜم٣مَدَة. وَم٣مَل ازْم قَق إرَِمَّ ايمُمَّ ًُ ٥َم إلَِم ِهْجَرِة اظمَِْديٛم٥َِم وَم٣مِدٌر َأْن َي ـْ ََم٘مَّ ايمَِّذي َأطْمَرصَمٛمِل َِم

ٌٍْد َِّمُْٙمقٍك يمِْٙمُٚمِٕمغَمِة. ٣موَمَٜم٣م اهللَُّ إيَِمْٝمِف فَمعَم َيِد َذِّ طَمْٙمِٗمِف: فَم ًَ ُٔمقٍد: هَم ًْ ََم

(1.)

ُٜمـؿَّ اْرُزوْمٛمِـل  ـْ فُمَٚمـَر َرِضَ اهللَُّ فَمٛمْـُف وَمـ٣مَل ايمٙمَّ ـْ َأزمِٝمـِف فَمـ ـِ َأؽْمَٙمَؿ فَم ـْ َزْيِد زْم وفَم

 (.2َواصْمَٔمْؾ ََمْقيِت دِم زَمَٙمِد َرؽُمقيمَِؽ َصعمَّ اهللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ) ؾَمَٜم٣مَدًة دِم ؽَمٌِٝمٙمَِؽ 

ُٜمؿَّ وَمْتاًل دِم      ـْ ضَمْٖمَِم٥َم وَم٣ميَم٦ْم: ؽَمِٚمْٔم٦ُم فُمَٚمَر َيُٗمقُل: ايمٙمَّ : فَم ؽْماَمفِمٝمقِمُّ وأطمرصمف اإْلِ

ٌََٙمِد َٞمٌِٝمِِّؽ . وَم٣ميَم٦ْم: هَمُٗمْٙم٦ُم: َوَأٞمَّك َيُ٘مقنُ  َهَذا؟ وَم٣مَل: َيْٟميِت زمِِف اهللَُّ إَِذا  ؽَمٌِٝمٙمَِؽ َوَوهَم٣مًة زمِ

(. وومد َم٣مت فمٚمر رض اهلل فمٛمف ؾمٜمٝمدا، ومتٙم٥م أزمق يم٠ميم٠مة اظمجقد نمالم3) "ؾَم٣مَء 

اظمٕمغمة زمـ ؾمٔمٌف، دم صالة ايمٖمجر، وحتٗمٗم٦م أَمٛمٝمتف.

                                                 

 

 

 



 

 

1281 

 اإلكرام وحسن اخللق/ اإلخالص وتصحيح النية/ الدعوة إىل اهلل

 

شَمٛمِل َأِِب  ـَ صَمْحٍش، وَم٣مَل َيْقَم ُأضُمٍد:  ضَمدَّ ٌَْد اهللَِّ زْم  "َأٓ َٞمـْٟميِت َٞمـْدفُمق اهللََّ  "َأنَّ فَم

ٛمِـل َرصُمـال  ، إَِذا يَمِٗمٝمٛم٣َم ايْمَٗمـْقَم نَمـًدا، هَمَٙمٗمِّ هَمَخَٙمْقا دِم َٞم٣مضِمَٝم٥ٍم ، هَمَدفَم٣م ؽَمْٔمٌد، وَم٣مَل: َي٣م َربِّ

َوُيَٗم٣مسمَِٙمٛمِل ، شُمؿَّ اْرُزوْمٛمِل فَمَٙمْٝمِف ايمٓمََّٖمَر ضَمتَّـك  ؾَمِديًدا زَمْٟمؽُمُف ؾَمِديًدا ضَمْرُدُه ، هَمُٟموَم٣مسمَِٙمُف همِٝمَؽ 

ـُ صَمْحٍش، شُمـؿَّ وَمـ٣مَل :  ٌُْد اهللَِّ زْم ـَ فَم ٌَُف ، هَمَٟمَمَّ ُٜمـؿَّ اْرُزوْمٛمِـل نَمـًدا  "َأوْمُتَٙمُف َوآطُمَذ ؽَمَٙم ايمٙمَّ

ؿَّ َيْٟمطُمـُذِِّن هَمَٝمْجـَدُع َرصُمال ؾَمِديًدا ضَمْرُدُه ، ؾَمِديًدا زَمْٟمؽُمُف ، ُأوَم٣مسمُِٙمُف همِٝمَؽ َوُيَٗم٣مسُمُٙمٛمِل ، شُمـ

ٌَْد اهللَِّ ، همِٝمَؿ صُمِدَع َأْٞمُٖمـَؽ َوُأُذُٞمـَؽ ؟، هَمـَٟموُمقُل:  َأْٞمِٖمل ، هَم١مَِذا يَمِٗمٝمُتَؽ نَمًدا، وُمْٙم٦َم: َي٣م فَم

، "هَمَتُٗمقُل: َصَدوْم٦َم همِٝمَؽ َودِم َرؽُمقيمَِؽ  ـ٣مٍص: َيـ٣م زُمٛمِـلَّ ـُ َأِِب َوومَّ ، وَم٣مَل ؽَمْٔمُد زْم

ٌْدِ  ـْ َدفْمَقيِت، يَمَٗمْد َرَأْيُتُف آطِمَر ايمٛمََّٜم٣مِر َوإِنَّ ُأُذَٞمـُف  ىَم٣مَٞم٦ْم َدفْمَقُة فَم ا َِم ـِ صَمْحٍش طَمغْمً اهللَِّ زْم

َٗم٣مِن دِم طَمْٝمطٍ  َوَأْٞمَٖمُف ظمََُٔمٙمَّ

ٌْـَد  شَمٛمِل َأِِب َأنَّ فَم ٣مٍص ، ضَمدَّ ـِ َأِِب َوومَّ ـِ ؽَمْٔمِد زْم ـْ إؽِْمَح٣مَق زْم فَم

ـَ صَمْحٍش  َٓ سَمْٟميِت َٞمْدفُمق اهللََّ، هَمَخَٙمـْقا دِم َٞم٣مضِمَٝمـ٥ٍم ، هَمـَدفَم٣م ؽَمـْٔمٌد اهللَِّ زْم وَم٣مَل َيْقَم ُأضُمٍد: َأ

ٛمِـل َرصُمـاًل ؾَمـِديًدا زَمْٟمؽُمـُف ؾَمـِديًدا ضَمـْرُدُه ،  هَمَٗم٣مَل: َي٣م َربِّ إَِذا يَمِٗمٝمٛم٣َم ايْمَٗمْقَم نَمًدا، هَمَٙمٗمِّ

ٌَُف، هَمَٗمـ٣مَم هَمُٟموَم٣مسمُِٙمُف همِٝمَؽ َوُيَٗم٣مسمُِٙمٛمِل ، شُمؿَّ اْرُزوْمٛمِل فمَ  َٙمْٝمِف ايمٓمََّٖمَر ضَمتَّك َأوْمُتَٙمـُف، َوآطُمـَذ ؽَمـَٙم

ُٜمؿَّ اْرُزوْمٛمِل نَمـًدا َرصُمـاًل ؾَمـِديًدا ضَمـْرُدُه ، ؾَمـِديًدا  ـُ صَمْحٍش شُمؿَّ وَم٣مَل: ايمٙمَّ ٌُْد اهللَِّ زْم فَم

ِِّن، هَمـ١مَِذا يَمِٗمٝمُتـَؽ نَمـًدا زَمْٟمؽُمُف، ُأوَم٣مسمُِٙمُف همِٝمَؽ َوُيَٗم٣مسمُِٙمٛمِل ، شُمؿَّ َيْٟمطُمُذِِّن هَمَٝمْجَدُع َأْٞمِٖمـل َوُأذُ 

ٌَْد اهللَِّ همِٝمَؿ صُمِدَع َأْٞمُٖمَؽ َوُأُذُٞمَؽ ؟ هَمَٟموُمقُل: همِٝمَؽ َودِم َرؽُمـقيمَِؽ، هَمَٝمُٗمـقُل:  وُمْٙم٦َم: َي٣م فَم
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٣مٍص: َي٣م زُمٛمَلَّ ىَم٣مَٞم٦ْم  ـُ َأِِب َوومَّ ـِ صَمْحـٍش  "َصَدوْم٦َم . وَم٣مَل ؽَمْٔمُد زْم ٌْـِد اهللَِّ زْمـ َدفْمـَقُة فَم

ـْ َدفمْ  ا َِم َٗم٣مِن دِم طَمْٝمٍط طَمغْمً "َقيِت ، يَمَٗمْد َرَأْيُتُف آطِمَر ايمٛمََّٜم٣مِر، َوإِنَّ ُأُذَٞمُف َوَأْٞمَٖمُف ظمََُٔمٙمَّ

 َأزمِق ُهَرْيَرةَ  ىم٣من  ـْ َرصُمـٍؾ شُمقِِّن فَم َيُٗمقُل ضَمدِّ

ٛم٥ََّم ََلْ ُيَِمؾِّ وَمطُّ هَم١مَِذا ََلْ َئْمِرهمْ  ـْ ُهـَق هَمَٝمُٗمـقُل َدطَمَؾ اْْلَ ُم زَمٛمِـل  ُف ايمٛم٣َّمُس ؽَمَٟميُمقُه ََمـ ُأَصـغْمِ

ؾَْمَٜمؾِ  ْٕ ٌِْد ا ـِ َووْمـشٍ  فَم ـُ شَم٣مزمِـ٦ِم زْمـ َِمـكْمُ  وَمـ٣مَل  فَمْٚمُرو زْمـ ـِ  هَمُٗمْٙمـ٦ُم  احْلُ ظمَِْحُٚمـقِد زْمـ

مِ  ىَمْٝمَػ ىَم٣مَن ؾَمْٟمنُ  يَمٌِٝمدٍ  َُصغْمِ ْٕ ؽْمـاَلَم فَمـعَم وَمْقَِمـِف هَمَٙمـامَّ ىَمـ ا ٣مَن وَمـ٣مَل ىَمـ٣مَن َيـْٟمزَمك اإْلِ

ؽْمـاَلُم هَمَٟمؽْمـَٙمَؿ هَمَٟمطَمـَذ ؽَمـْٝمَٖمُف  ُأضُمدٍ  إلَِم َوطَمَرَج َرؽُمقُل اهللَِّ ُأضُمدٍ  َيْقمُ  زَمَدا يَمـُف اإْلِ

َراضَمـ٥ُم وَمـ٣مَل  ٌََتْتـُف اْْلِ هَمَٕمَدا ضَمتَّك َأسَمك ايْمَٗمْقم، هَمَدطَمَؾ دِم فُمْرِض ايمٛم٣َّمِس هَمَٗم٣مسَمَؾ ضَمتَّك َأشْم

ٌَْٝمٛمَاَم ِرصَم٣مُل  َ  هَم ْٕ ٌِْد ا قَن وَمْتاَلُهْؿ دِم اظمَْْٔمَرىَم٥ِم إَِذا ُهْؿ زمِِف هَمَٗمـ٣ميُمقا َواهللَِّ  ؾْمَٜمؾِ زَمٛمِل فَم ًُ َيْٙمَتِٚم

مُ  إِنَّ َهَذا َٟميُمقُه ََم٣م صَم٣مَء زمِـِف  يَمأْلَُصغْمِ ًَ ِدي٧َم هَم ُف ظمَُٛمْ٘مٌِر َهَذا احْلَ َوََم٣م صَم٣مَء يَمَٗمْد سَمَرىْمٛم٣َمُه َوإِٞمَّ

٥ًٌَم دِم َأضَمْرزمً  فَمْٚمُرو وَم٣ميُمقا ََم٣م صَم٣مَء زمَِؽ َي٣م ؽْماَلِم وَم٣مَل زَمْؾ َرنْم ٥ًٌَم دِم اإْلِ ٣م فَمعَم وَمْقَِمَؽ َأْو َرنْم

ؽْماَلِم آََمٛم٦ُْم زم٣ِمهللَِّ َوَرؽُمقيمِِف َوَأؽْمَٙمْٚم٦ُم شُمؿَّ َأطَمْذُت ؽَمْٝمِٖمل هَمَٕمَدْوُت ََمَع َرؽُمـقِل اهللَِّ  اإْلِ

  ٧ٌَْم َأْن ََم٣مَت دِم َأْيِدَيِْؿ هَمـَذىَمُروُه هَمَٗم٣مسَمْٙم٦ُم ضَمتَّك َأَص٣مزَمٛمِل ََم٣م َأَص٣مزَمٛمِل وَم٣مَل شُمؿَّ ََلْ َيْٙم

ٛم٥َّمِ  "هَمَٗم٣مَل:يمَِرؽُمقِل اهللَِّ ـْ َأْهِؾ اْْلَ
ِ ُف ظمَ "إِٞمَّ

   يـَؼ، َوىَمـ٣مَن َأضَمـَد ـْ وُمتَِؾ َيْقَم ُأضُمٍد خُمَغْمِ َّ ـُ إؽْمَح٣مَق: َوىَم٣مَن ِِّم وَم٣مَل ازْم
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ـِ ايْمِٖمْْمُٝمقِن، وَم٣مَل: ظمََّ  ٥ٌََم زْم ـ ََيُـقَد، َوَاهللَِّ يَمَٗمـْد زَمٛمِل شَمْٔمَٙم ٣م ىَم٣مَن َيْقُم ُأضُمٍد، وَمـ٣مَل: َيـ٣م ََمْٔممَمَ

٦ٌَْم  َٓ ؽَمـ ٦ٌِْم، وَمـ٣مَل:  ـ ًَّ ؼٌّ ، وَم٣ميُمقا: إنَّ ايْمَٝمْقَم َيْقُم ايم ٍد فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ حَلَ فَمٙمِْٚمُتْؿ َأنَّ َٞمٌْمَ حُمَٚمَّ

٦ٌُْم هَماَمرِم  سَمُف، َووَم٣مَل: إْن ُأِص ٍد َيِْمٛمَُع همِٝمِف ََمـ٣م ؾَمـ٣مَء، شُمـؿَّ يَمُ٘مْؿ. هَمَٟمطَمَذ ؽَمْٝمَٖمُف َوفُمدَّ ظمَُِحٚمَّ

همِٝماَم زَمَٙمَٕمٛمَـ٣م هَمَٗم٣مسَمَؾ ََمَٔمُف ضَمتَّك وُمتَِؾ : هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّنَمَدا إلَم َرؽُمقِل اهللَِّ

يَؼ طَمغْمُ ََيُقدٍ  ":- خُمَغْمِ

  اظمٙمؽ زمـ َمروان فمـ ازمـ وم٣مل هُم٣مم زمـ فمٌد

َّٓ  ومطّ  طمْْمَقة طمْم٣م فمٚمر َأضم٤ًم َوََم٣م فمٚمف فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز:  . ٞمِٝم٥َّم همِٝمَٜم٣م َويمف إِ

 يمق: ٞمٖمز دم همٗمٙم٦م همٌ٘مٝم٦ُم، روم٥مٌ  يقم ذات أص٣مزمتٛمل :فُمَٝمْٝمٛم٥م زمـ وم٣مل ؽمٖمٝم٣من 

: ووم٣مل همرهمًٛمل، َمٛم٣مَمل دم آٍت  همٟمسم٣مِّن نمٖمقت، شمؿ َمٔمل، يمرقَّ  أصح٣مزمٛم٣م زمٔمض ىم٣من

 .يراك أن أضم٦ٌٌَم  ِّمّـَ أصمَرك طُمْذ  ؽمٖمٝم٣من، ي٣م

 ِجِد، هَم١مَِذا ؾَمْٝمٌخ : اظمٛم٘مدر ازمـ وم٣مل ًْ ـِ اظمُٛمَْ٘مِدِر، وَم٣مَل:صِمْئ٦ُم إلَِم اظمَ ِد زم ـْ حُمَٚمَّ فَم

، يَمْٝمَس َهَ٘مَذا  َيْدفُمق فِمٛمَْد اظمِٛمْػَمِ زم٣ِمظمََْمِر، هَمَج٣مَء اظمََْمُر، َوصَم٣مَء زمَِِمْقٍت، هَمَٗم٣مَل: َي٣م َربِّ

ٔمتُُف ضَمتَّك َدطَمَؾ َداَر آِل ضَمَراٍم، َأْو َداَر آِل فُمْثاَمَن، هَمَٔمَرو٦ُم فَمَٙمْٝمِف ؾَمْٝمئ٣ًم، ُأِرْيُد.هَمَتٌِ 

ٌء يَمَؽ همِْٝمِف َأصمٌر، هَمَٟمىمَرُه َأْن َأْٞمَٖمَس فَمَٙمْٝمَؽ،  ٨مُّ ََمِٔمل؟هَمَٗم٣مَل: َهَذا َرْ هَمَٟمزَمك، هَمُٗمْٙم٦ُم: َأحَتُ

ٌء آطُمُذه، هَماَل.َوزمِِف. ٣م َرْ  َوَأَمَّ
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ـُ اظمُ  ٣مٌن ووَم٣مَل ازْم ًَ ْٝمِؾ َأدفُمق، إَِذا إِْٞم ٛمَْ٘مِدِر: إِِّنِّ يمَِٙمْٝمَٙم٥ٍم َُمَقاصِمٌف َهَذا اظمِٛمػَْمَ دِم صَمْقِف ايمٙمَّ

، إِنَّ ايمَٗمحَط وَمِد اؾْمَتدَّ فَمعَم  فِمٛمَْد ُأؽْمُْمَقاَٞم٥ٍم َُمَٗمٛمٌِّع َرْأؽَمف، هَمَٟمؽْمَٚمُٔمُف َيُٗمْقُل:َأْي َربِّ

ٌؿ فَمَٙمْٝمَؽ َي٣م َربِّ  ًِ ٣ٌَمِدَك، َوإِِّنِّ َُمٗم إَِّٓ ؽَمَٗمْٝمَتُٜمؿ.وَم٣مَل: هَماَم ىَم٣مَن إَِّٓ ؽَم٣مفَم٥ٌم، إَِذا  فِم

ـِ اظمُٛمَْ٘مِدِر َأْن خَيَْٖمك فَمَٙمْٝمِف  ٌََٙم٦ْم، شُمؿَّ َأْرؽَمَٙمَٜم٣م اهللُ، َوىَم٣مَن فَمِزْيزًا فَمعَم ازْم ؽَمَح٣مزَم٥ٌم وَمْد َأوْم

، هَمَٗم٣مَل: َهَذا زم٣ِمظَمِدْيٛم٥َِم َوَٓ َأفْمِرهُمف!هَمٙمَ  ـْ َأْهِؾ اخَلغْمِ َؿ اإِلََم٣مُم، سَمَٗمٛمََّع َأضَمٌد َِم امَّ ؽَمٙمَّ

ْ جَيْٙمِْس يمِْٙمَٗم٣مصِّ ضَمتَّك َأسَمك َداَر َأَٞمٍس، هَمَدطَمَؾ ََمْقِؤم٣ًم،  ٌَُٔمُف، َوََل َف، َوَأسم َواْٞمٌَمَ

ٌَّح٦ُم،َأسَمْٝمُتُف،هَمُٗمْٙم٦ُم:َأدطُمُؾ؟وَم٣مَل: اْدطُمْؾ.هَم١مَِذا  هَمَٖمَتَح، َوَدطَمَؾ.وَم٣مَل: َوَرصَمٔم٦ُم، هَمَٙمامَّ ؽَم

ُر  ٌَح٦َم؟َأْصَٙمَحَؽ اهللُ.وَم٣مَل: هَم٣مؽْمَتُمَٜمَرَه٣م، ُهَق ُيٛمَجِّ َأوْمَداضم٣ًم، هَمُٗمْٙم٦ُم: ىَمْٝمَػ َأْص

٣ٌَمِرضَم٥َم فَمعَم اهللِ، َي٣م  ٣مََمَؽ ايم ًَ َوَأفْمَٓمَٚمَٜم٣م َِمٛمِّل، هَمَٙمامَّ َرَأْي٦ُم َذيمَِؽ، وُمْٙم٦ُم: إِِّنِّ ؽَمِٚمْٔم٦ُم إوِم

نُمَؽ  ـْ َهَذا، َوسُمَٖمرِّ ـَ أطِمَرِة؟وَم٣مَل: َٓ،  َأطِمل، َهْؾ يَمَؽ دِم َٞمَٖمَٗم٥ٍم سُمٕمٛمِٝمَؽ فَم ظم٣َِم سُمِرْيُد َِم

ـْ نَمغْمُ َذيمَِؽ، َٓ سَمْذىُمُرِِّن ٕضََمٍد، َوَٓ سَمْذىُمُر َهَذا ٕضََمٍد ضَمتَّك َأَُمْقَت، َوَٓ سَمْٟمسمِٛمِل 
َويَم٘مِ

ـَ اظمُٛمَْ٘مِدِر، هَم١مِٞمََّؽ إِْن سَمْٟمسمِٛمِل ؾَمَٜمرسَمٛمِل يمِٙمٛم٣َّمِس.هَمُٗمْٙم٦ُم: إِِّنِّ ُأضِم٤مُّ َأْن أَ  يمَٗم٣مَك.وَم٣مَل: ايْمَٗمٛمِل َي٣م ازْم

صُمُؾ.وَم٣مَل  ـُ اظمُٛمَْ٘مِدِر ٕضََمٍد ضَمتَّك ََم٣مَت ايمرَّ ِجِد.وَم٣مَل: َوىَم٣مَن هَم٣مِرؽِمٝم٣ًّم، هَماَم َذىَمَر َذيمَِؽ ازْم ًْ دِم اظمَ

ـَ َذَه٤َم.هَمَٗم٣مَل َأهْ  اِر، هَمَٙمْؿ ُيَر، َوََلْ ُيدَر َأْي ـْ سمِْٙمَؽ ايمدَّ ُف اْٞمتَٗمَؾ َِم ـُ َوْه٤ٍم: زَمَٙمَٕمٛمِل َأٞمَّ ُؾ سمِْٙمَؽ ازْم

٣ميمَِح  صُمَؾ ايمِمَّ ـِ اظمُٛمَْ٘مِدِر، َأطْمَرَج فَمٛم٣َّم ايمرَّ اِر: اهللُ زَمْٝمٛمَٛم٣َم َوزَمكْمَ ازْم  . ايمدَّ

  ْـ ادِ  فَم ـِ  ؾَمدَّ ٣مدِ  زْم ـْ  َرصُماًل  َأنَّ  اَْلَ فَْمَراِب  َِم ْٕ  صَم٣مءَ  ا

ـَ ايمٛمٌَِّلِّ  إلَِم  ٌََٔمفُ  زمِفِ  هَمآََم  زَمْٔمَض ايمٛمٌَِّلُّ  زمِفِ  هَمَٟمْوَص  ََمَٔمَؽ  ٣مصِمرُ ُأهَ  وَم٣مَل  شُمؿَّ  َواسمَّ
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ًٌْٝم٣مايمٛمٌَِّلُّ  نَمٛمِؿَ  نَمْزَوةٌ  ىَم٣مَٞم٦ْم  هَمَٙمامَّ  َأْصَح٣مزمِفِ  ؿَ  ؽَم ًَ ؿَ  هَمَٗم ًَ  ََم٣م َأْصَح٣مزَمفُ  هَمَٟمفْمَْمك يَمفُ  َووَم

ؿَ  ًَ ؿٌ  ٣ميُمقاومَ  َهَذا ََم٣م هَمَٗم٣مَل  إيَِمْٝمفِ  َدهَمُٔمقهُ  صَم٣مءَ  هَمَٙمامَّ  ـَمْٜمَرُهؿْ  َيْرفَمك َوىَم٣منَ  يَمفُ  وَم ًْ َٚمفُ  وِم ًَ  وَم

ْٚمُتفُ  وَم٣مَل  َهَذا ََم٣م هَمَٗم٣مَل  ايمٛمٌَِّلِّ  إلَِم  زمِفِ  هَمَج٣مءَ  هَمَٟمطَمَذهُ   ايمٛمٌَِّلُّ  يَمَؽ  ًَ  ََم٣م وَم٣مَل  :يَمَؽ  وَم

ٌَْٔمُتَؽ  َهَذا فَمعَم  ٌَْٔمُتَؽ  َويَم٘مِٛمِّل اسمَّ ْٜمؿٍ  ضَمْٙمِٗمفِ  إلَِم  َوَأؾَم٣مرَ  َه٣مُهٛم٣َم إلَِم  ُأْرََمك َأنْ  فَمعَم  اسمَّ ًَ  زمِ

ٛم٥َّمَ  هَمَٟمْدطُمَؾ  َُمقَت هَمٟمَ   ََنَُّمقا شُمؿَّ  وَمٙمِٝماًل  هَمَٙمٌُِثقا " َيِْمُدوْمَؽ  اهللََّ سَمِْمُدْق  إِنْ  ":هَمَٗم٣مَل  اْْلَ

 ايمٛمٌَِّلُّ  هَمَٗم٣مَل  َأؾَم٣مرَ  ضَمْٝم٧ُم  ؽَمْٜمؿٌ  َأَص٣مزَمفُ  وَمْد  َُيَْٚمُؾ ايمٛمٌَِّلُّ  زمِفِ  هَمُٟميِتَ  ايْمَٔمُدوِّ  وِمَت٣ملِ  دِم 

ٛمَفُ  شُمؿَّ  هَمَِمَدوَمفُ  اهللََّ َصَدَق  وَم٣مَل  َٞمَٔمؿْ  وَم٣ميُمقا ُهقَ  َأُهقَ  ِلُّ  ىَمٖمَّ ٥ٌَّمِ  دِم ايمٛمٌَّ  شُمؿَّ ايمٛمٌَِّلِّ  صُم

ََمفُ  ـْ  ـَمَٜمرَ  همِٝماَم  هَمَ٘م٣منَ  فَمَٙمْٝمفِ  هَمَِمعمَّ  وَمدَّ ُٜمؿَّ َصاَلسمِفِ  َِم ٌُْدكَ  َهَذا ايمٙمَّ  دِم  َُمَٜم٣مصِمًرا طَمَرَج  فَم

(.1)َذيمَِؽ  فَمعَم  ؾَمِٜمٝمٌد  َأَٞم٣م ؾَمِٜمٝمًدا هَمُٗمتَِؾ  ؽَمٌِٝمٙمَِؽ 

 

ـْ       َوؽَمٙمَّؿَ  َوَصْحٌِفِ  آيمِفِ  َوفمعم فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمَّ  ايمٛمٌَِّلِّ  فَمـ فمٛمف، اهلل رض ُهَرْيَرةَ  َأِِب  فَم

ائِٝمَؾ َرصُمٌؾ يُ وَم٣مَل: ك، َوىَم٣مَن دِم زَمٛمِل إِْهَ ًَ َّٓ شَماَلشَم٥ٌم فِمٝم ْؿ دِم اظمَْْٜمِد إِ ْ َيَتَ٘مٙمَّ َٗم٣مُل يَمُف ََل

ٌَُٜم٣م َأْو ُأَصقمِّ هَمَٗم٣ميَم٦ْم  ُف هَمَدفَمْتُف هَمَٗم٣مَل: ُأصِمٝم َٓ مُتِْتُف  :صُمَرْي٨ٌم ىَم٣مَن ُيَِمقمِّ صَم٣مَءسْمُف ُأَمُّ ُٜمؿَّ  ايمٙمَّ

َٚمْتُف  َو٦ْم يَمُف اَْمَرَأٌة َوىَمٙمَّ ٣مِت َوىَم٣مَن صُمَرْي٨ٌم دِم َصْقََمَٔمتِِف هَمَتَٔمرَّ ًَ ضَمتَّك سُمِرَيُف ُوصُمقَه اظمُْقَِم

ـْ صُمَرْي٨ٍم هَمَٟمسَمْقُه هَمَٟمزَمك  َٜم٣م هَمَقيَمَدْت نُماَلًَم٣م هَمَٗم٣ميَم٦ْم: َِم ًِ ـْ َٞمْٖم هَمَٟمسَم٦ْم َرافِمًٝم٣م هَمَٟمَْمَ٘مٛمَْتُف َِم

ـْ َأزُمقَك َي٣م  َٟم َوَصعمَّ شُمؿَّ َأسَمك ايْمُٕماَلَم هَمَٗم٣مَل: ََم ٌُّقُه هَمَتَقوَّ وا َصْقََمَٔمَتُف َوَأْٞمَزيُمقُه َوؽَم هَمَ٘مَنُ

افِمل! وَم٣ميُمق ـْ ؿمكِمٍ نُماَلُم؟ وَم٣مَل: ايمرَّ َّٓ َِم َٓ إِ ـْ َذَه٤ٍم وَم٣مل:َ  ٌْٛمِل َصْقََمَٔمَتَؽ َِم ا: َٞم
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   ِـ ـِ  فَم ًَ ٌَـُد  ؾَمـَجَرةٌ  ىَم٣مَٞم٦ْم : وَم٣مَل  احْلَ  سُمْٔم

ـْ  ٣منٌ  هَمَج٣مءَ  اهللَِّ ُدونِ  َِم ًَ ّـَ : هَمَٗم٣مَل  إيَِمْٝمَٜم٣م إِْٞم َجَرةَ  َهِذهِ  ٕوََمْْمَٔم ٣ًٌم يمَِٝمْٗمَْمَٔمَٜم٣م ٣مءَ هَمَج  ايمُمَّ  نَمَّم

ْٝمَْم٣منُ  هَمَٙمِٗمَٝمفُ  هللَِّ ٣مٍن، ُصقَرةِ  دِم  ايمُمَّ ًَ  ايمَّتِل َهِذهِ  َأوْمَْمعَ  َأنْ  ُأِريُد : وَم٣مَل  سُمِريُد؟ ََم٣م: هَمَٗم٣مَل  إِْٞم

ٌَُد  ـْ  سُمْٔم ْ  َأْٞم٦َم  إَِذا: وَم٣مَل . اهللَِّ ُدونِ  َِم ٌُْدَه٣م ََل كَ  هَماَم  سَمْٔم ـْ  َيُيُّ ٌِْدَه٣م؟ َِم . َْمَٔمٛمََّٜم٣مٕوَمْ : وَم٣مَل  فَم

ْٝمَْم٣منُ  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل   إَِذا َيْقمٍ  ىُمؾَّ  ِديٛم٣َمَرانِ  َويَمَؽ  سَمْٗمَْمْٔمَٜم٣م ٓ يَمَؽ، طَمغْمٌ  ُهقَ  همِٝماَم  يَمَؽ  َهْؾ : ايمُمَّ

ٌَْح٦َم  ـْ : وَم٣مَل . ِوؽَم٣مَدسمَِؽ  فِمٛمَْد  َأْص ٌََح  هَمَرصَمـعَ . يَمـَؽ  َأَٞمـ٣م: وَمـ٣مَل  زمَِذيمَِؽ؟ رِم  هَمَٚم  هَمَٟمْصـ

ـِ  هَمَقصَمَد  ٌََح  شُمؿَّ  ؽَم٣مَدسمِِف،وِ  فِمٛمَْد  ِديٛم٣َمَرْي ٣ًٌم هَمَٗمـ٣ممَ  ؾَمـْٝمًئ٣م جَيِـْد  هَمَٙمـؿْ  َأْص  يمَِٝمْٗمَْمَٔمَٜمـ٣م، نَمَّمـ

ْٝمَْم٣منُ  يَمفُ  هَمَتَٚمثََّؾ  ـَجَرةَ  َهِذهِ  َأوْمَْمعَ  َأنْ  ُأِريُد : وَم٣مَل  سُمِريُد؟ ََم٣م: هَمَٗم٣مَل  ُصقَرسمِِف، دِم  ايمُمَّ  ايمُمَّ

ٌَُد  ايمَّتِل ـْ  سُمْٔم ـْ  َذيمَِؽ  إلَِم  يَمَؽ  ََم٣م ىَمَذزْم٦َم،: وَم٣مَل . اهللَِّ ُدونِ  َِم  يمَِٝمْٗمَْمَٔمَٜم٣م هَمَذَه٤َم  ؽَمٌِٝمٍؾ، َِم

َب  ـْ  َأسَمْدِري: وَم٣مَل . َيْٗمُتُٙمفُ  ىَم٣مدَ  ضَمتَّك َوطَمٛمََٗمفُ  إَْرَض  زمِفِ  هَمَيَ ـْٝمَْم٣مُن، َأَٞمـ٣م َأَٞمـ٣م؟ ََم  ايمُمَّ

َل  صِمْئ٦َم  ةٍ  َأوَّ ٣ًٌم ََمرَّ ـْ  هَمَٙمؿْ  هللَِّ نَمَّم ـِ  هَمَخَدفْمُتَؽ  ؽَمٌِٝمٌؾ  رِم  َيُ٘م يٛم٣َمَرْي ىْمَتَٜمـ٣م،همَ  زم٣ِميمدِّ  هَمَٙمـامَّ  ؼَمَ

٣ًٌم صِمْئ٦َم  ـِ  نَمَّم يٛم٣َمَرْي  فمٙمٝمؽ ؽمٙمْم٦م يمِٙمدِّ

  نمـزوت دم ايمٌحـر   : يروى فمــ زمٔمّمـٜمؿ ومـ٣مل

أؾمؼمَي٣م همٟمٞمتٖمع ِب٣م دم نمزوي هم١مذا دطمٙم٦م َمديٛم٥م ىمـذا   : همٔمرض زمٔمّمٛم٣م خمالة همٗمٙم٦م
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ؾمخِمكم ٞمزٓ َمـ  زمٔمتٜم٣م همرزمح٦م همٝمٜم٣م هم٣مؾمؼميتٜم٣م همرأي٦م سمٙمؽ ايمٙمٝمٙم٥م دم ايمٛمقم ىمٟمن

اىمت٤م ايمٕمزاة همٟمَمقم فمٙمٝمف طمرج همالن َمتٛمزه٣ًم وهمالن   : ايمًامء همٗم٣مل أضمدمه٣م يمِم٣مضمٌف

اىمتـ٤م همـالن طمـرج   : َمرائٝم٣ًم وهمالن سم٣مصمرًا وهمالن دم ؽمٌٝمؾ اهلل شمـؿ ٞمٓمـر إرم وومـ٣مل

َم٣م طمرصم٦م أجتر وَمـ٣م َمٔمـل جتـ٣مرة أجتـر همٝمٜمـ٣م َمـ٣م   ! اهلل اهلل دم أَمري  : سم٣مصمرًا همٗمٙم٦م

ي٣م ؾمٝمخ ومد اؾمـؼمي٦م أَمـس خمـالة سمريـد أن سمـرزمح ِبـ٣م   : ٣ملطمرصم٦م إٓ يمٙمٕمزو همٗم

اىمتـ٤م   : َم٣م سمرى همٗمـ٣مل  : ٓ سم٘متٌقِّن سم٣مصمرًا همٛمٓمر إلم ص٣مضمٌف ووم٣مل  : همٌ٘مٝم٦م وومٙم٦م

طمرج همالن نم٣مزي٣ًم إٓ أٞمف اؾمؼمى دم ؿمريٗمف خمالة يمغمزمح همٝمٜم٣م ضمتـك َي٘مـؿ اهلل فمـز 

  . وصمؾ همٝمف زمام يرى

 ىمـؾ رء   : وصمـدت أفماميمـؽ همٗمـ٣ملىمٝمـػ   : ورؤي زمٔمّمٜمؿ دم اظمٛم٣مم همٗمٝمؾ يمـف

فمٚمٙمتف هلل وصمدسمف ضمتك ضم٥ٌم رَم٣من يمٖمٓمتٜم٣م َمـ ؿمريؼ وضمتك هرة َم٣مسم٦م يمٛمـ٣م رأيتٜمـ٣م 

دم ىمٖم٥م احلًٛم٣مت وىم٣من دم ومٙمٛمًقيت طمٝمط َمـ ضمرير همرأيتف دم ىمٖم٥م ايمًٝمئ٣مت وىم٣من 

َمـقت ؽمـٛمقر دم ىمٖمـ٥م   : ومد ٞمٖمؼ ْح٣مر رم ومٝمٚمتف َم٣مئ٥م ديٛم٣مر همام رأي٦م يمف شمقازم٣ًم، همٗمٙم٦م

إٞمف ومد وصمف ضمٝم٧م زمٔمث٦م زمف هم١مٞمف ظم٣م ومٝمؾ   : ٣مر يمٝمس همٝمٜم٣م همٗمٝمؾ رماحلًٛم٣مت وَمقت ْح

دم ؽمـٌٝمؾ اهلل   : دم يمٔمٛمـ٥م اهلل همٌْمـؾ أصمـرك همٝمـف، ويمـق ومٙمـ٦م  : ومد َم٣مت ومٙمـ٦م  : يمؽ

وىمٛم٦م ومد سمِمـدوم٦م زمِمـدوم٥م زمـكم ايمٛمـ٣مس   : ودم رواي٥م وم٣مل .  يمقصمدسمف دم ضمًٛم٣مسمؽ

  : ٣م ؽمٚمع هـذا (وم٣مل ؽمٖمٝم٣من) ظم  . همٟمفمجٌٛمل ٞمٓمرهؿ إرم همقصمدت ذيمؽ ٓ فمقم وٓ رم
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   . َم٣م أضمًـ ضم٣ميمف إذ َل ي٘مـ فمٙمٝمف همٗمد أضمًـ إيمٝمف

 ىم٣من رصمؾ خيـرج دم زي ايمٛمًـ٣مء وَييـ ىمـؾ َمقوـع   : ومٝمؾ

جيتٚمع همٝمف ايمٛم٣ًمء َمـ فمرس أو َمٟمسمؿ همـ٣مسمٖمؼ أن ضميـ يقَمـ٣ًم َمقوـٔم٣ًم همٝمـف جمٚمـع 

أن أنمٙمٗمقا ايمٌـ٣مب ضمتـك ٞمٖمـتش هم٘مـ٣مٞمقا يٖمتُمـقن   : يمٙمٛم٣ًمء همنوم٦م درة همِم٣مضمقا

اضمدة واضمدة، ضمتك زمٙمٕم٦م ايمٛمقزمـ٥م إلم ايمرصمـؾ وإلم اَمـرأة َمٔمـف همـدفم٣م اهلل سمٔمـ٣ملم و

إن ٞمجقت َمـ هذه ايمٖمّمٝمح٥م ٓ أفمقد إلم َمثؾ هـذا همقصمـدت   : زم٣مإلطمالص ووم٣مل

   . أن أؿمٙمٗمقا احلرة همٗمد وصمدٞم٣م ايمدرة  : ايمدرة َمع سمٙمؽ اظمرأة همِم٣مضمقا

   ىم٣من َمًـٙمٚم٥م زمــ فمٌـد اظمٙمـؽ فمـعم رأس صمـٝمش

ٙمٚمًٙمٚمكم َي٣مسون ومٙمٔم٥م فمٓمٝمٚم٥م يمٙمروم، ويم٘مـ ايمٗمٙمٔم٥م اؽمتٔمِمـ٦م فمـعم صمـٝمش يم

اظمًٙمٚمكم ٓرسمٖم٣مع أؽمقاره٣م وإلنمالق ْجٝمع اظمٛم٣مهمذ إيمٝمٜم٣م، إَمر ايمذي رصمـح ىمٖمـ٥م 

صمٛمقد ايمروم همٟمطمذوا يٗمذهمقن صمٝمش اظمًٙمٚمكم َمـ أفماله٣م، همـ٣مزداد سمٔمـ٤م واَنـ٣مك 

 .صمٛمقد اظمًٙمٚمكم

خٖمل وايمِمٔمقد إلم ومٙمٔمـ٥م ايمـروم إلم أن ودم ايمٙمٝمؾ وم٣مم أضمد صمٛمقد اظمًٙمٚمكم زم٣ميمت     

وصؾ زم٣مب ايمٗمٙمٔم٥م وـمؾ يٛمٗم٤م همٝمف ويٛمٗم٤م ضمتك اؽمـتْم٣مع أن َُيـدث زمـف ٞمٗمٌـ٣ًم شمـؿ 

رصمع دون أن خُيػم أضمدًا، وفمٛمد ايمٕمد سمٟمه٤م اظمًٙمٚمقن يمٙمٗمت٣مل ىمٔمـ٣مدَّتؿ ، همـدطمؾ 

هذا ايمٌْمؾ َمـ ايمٛمٗم٤م ووم٣مم زمٖمتح ايم٣ٌمب همتداهمع اظمًٙمٚمقن وسمًٙمٗمقا أؽمقار ايمٗمٙمٔمـ٥م 
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٣مت ضمتك ؽمٚمع ايمروم أصقات سم٘مٌغمات اظمًـٙمٚمكم فمـعم أؽمـقار وَم٣م هل إٓ حلٓم

 .ومٙمٔمتٜمؿ وداطمؾ ؽم٣مضمتٜم٣م همتحٗمؼ َلؿ ايمٛمٌم

زمٔمد اظمٔمرىم٥م ْجع ايمٗم٣مئد َمًٙمٚم٥م زمـ فمٌد اظمٙمؽ اْلٝمش، وٞم٣مدى زمٟمفمعم صقسمف: ََمـ     

همٔمـ٣مد ووم٣مَلـ٣م ! .. همٙمؿ خيرج أضمد.. أضمدث ايمٛمٗم٤م دم زم٣مب ايمٗمٙمٔم٥م همٙمٝمخرج يمٛمُ٘م٣مهمئف

شمؿ وومػ َمـ ايمٕمـد ! .. همٙمؿ خيرج أضمد.. ٤م همٙمٝمخرجَمرة أطمرى، َمـ أضمدث ايمٛمٗم

ودم ايمٝمـقم ايمث٣ميمـ٧م، وومـػ وومـ٣مل: !.. همٙمؿ خيـرج أضمـد.. وأفم٣مد َم٣م وم٣ميمف زم٣مَٕمس

 . أومًٚم٦ُم فمعم َمـ أضمدث ايمٛمٗم٤م أن يٟمسمٝمٛمل أي ووم٦م يُم٣مء َمـ يمٝمؾ أو َن٣مر

وفمٛمد ضمٙمقل ايمٙمٝمؾ وايمٗم٣مئد جيٙمس دم طمٝمٚمتف، دطمـؾ فمٙمٝمـف رصمـٌؾ َمٙمـثؿ، همٗمـ٣مل     

همٗم٣مل ايمرصمؾ: إنَّ صـ٣مضم٤م ايمٛمٗمـ٤م يريـد أن  ص٣مضم٤م ايمٛمٗم٤م ؟َمًٙمٚم٥م: هؾ أٞم٦م 

همٗمـ٣مل َمًـٙمٚم٥م :  .يػم ومًؿ أَمغمه ويم٘مـ يمديـف شمالشمـ٥م ذوط ضمتـك يٙمٌـَل ايمْمٙمـ٤م

وَم٣مهل ؟ وم٣مل ايمرصمؾ: أْن ٓ سمًٟمل فمـ اؽمٚمف، وٓ أن ي٘مُمػ فمـ وصمٜمف، وٓ أن 

 . سمٟمَمر يمف زمٔمْم٣مء

شمـؿ فمـ٣مد  فمٛمده٣م وم٣مل ايمرصمؾ: أٞمـ٣م صـ٣مضم٤م ايمٛمٗمـ٤م،.همٗم٣مل َمًٙمٚم٥م: يمف َم٣م ؿمٙم٤م    

 ! أدراصمف َمنفم٣ًم واطمتٖمك زمكم طمٝم٣مم اْلٝمش

هم٘م٣من َمًٙمٚم٥م زمٔمد ذيمؽ يٗمقل دم ؽمجقده: ايمٙمٜمؿ اضمممِّن َمع ص٣مضم٤م ايمٛمٗمـ٤م،     

 .ايمٙمٜمؿ اضمممِّن َمع ص٣مضم٤م ايمٛمٗم٤م

  أطمرج اإلَم٣مم ايمتٗمل احل٣مهمظ ايمزاهد
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ائٝمؾ ايمٗمْمر َمـ ايمًامء ازمـ أِب ايمدٞمٝم٣م دم ىمت٣مزمف ايمدفم٣مء اظمًتج٣مب: َمٛمع زمٛمق إه

همج٣مءوا إلم َمقؽمك فمٙمٝمف ايمًالم يٗمقيمقن يمف: ي٣م ىمٙمٝمؿ اهلل! ادع يمٛم٣م رزمؽ أن يٛمزل 

ويم٘مـ ايمٕمٝم٧م َل  -يٗمقيمقن: آَمكم-ايمٕمٝم٧م، همدفم٣م َمقؽمك رزمف وهؿ ي٠مَمٛمقن طمٙمٖمف 

يٛمزل، همٟموضمك اهلل إلم َمقؽمك: ي٣م َمقؽمك همٝمٜمؿ فمٌد فمِم٣مِّن أرزمٔمكم ؽمٛم٥م َمرة همٟمَمره 

٣مهلل فمز وصمؾ زم٤ًٌم هذا ايمٔم٣ميص ضمج٤م اظم٣مء، أن خيرج َمـ زمكم صٖمقهمٜمؿ. هم

وٞم٣مدى َمقؽمك فمعم ايمٔمٌد ايمٔم٣ميص: أَي٣م ايمٔمٌد! اطمرج َمـ زمكم صٖمقف ايمٛم٣مس، 

همٙمٗمد ضمرَمٛم٣م اظم٣مء زم٤ًٌم َمٔم٣مصٝمؽ، ووصؾ ايمٛمداء إلم ايمٔمٌد زم١مذن اهلل، همٔمٙمؿ أٞمف 

هق اظمٗمِمقد، همْمٟمؿمٟم ايمرأس، ووم٣مل: ي٣م رب! فمٌد فمِم٣مك أن يًتٕمٖمرك ويتقب 

 وٓ سمٖمّمحٛمل، هم٣مؿمٙمع رزمٛم٣م فمعم صدق سمقزمتف وضمًـ اؽمتٕمٖم٣مره، إيمٝمؽ، رب اؽمؼمِّن

همٟموضمك إلم َمقؽمك: أن ادع اهلل، وأَمـ ايمٛم٣مس همٛمزل اظم٣مء َمدرارًا، همٗم٣مل َمقؽمك يمرزمف: 

ايمٔمٌد َل خيرج ي٣م رب! وم٣مل: ي٣م َمقؽمك! زمًٌٌف ؽمٗمٝمت٘مؿ اظم٣مء، همٗم٣مل َمقؽمك يمرزمف: دفمٛمل 

 .همّمحف وهق سم٣مئ٤م؟أٞمٓمر إيمٝمف، همٗم٣مل: ي٣م َمقؽمك! َل أهمّمحف وهق فم٣مص، هم٘مٝمػ أ

 

  زَمْٝمٛمَاَم ىَمْٙم٤ٌم ُيْمِٝمُػ زمَِرىمِٝم٥ٍَّم وَمْد ىَم٣مَد َيْٗمُتُٙمـُف

ائِٝمَؾ ، هَمٛمََزفَمـ٦ْم َُمقوَمَٜمـ٣م هَم٣مؽْمـَتَٗم٦ْم يَمـُف زمِـِف  ـْ زَمَٕم٣مَي٣م زَمٛمِل إِْهَ ايْمَٔمَْمُش ، إِْذ َرَأسْمُف زَمِٕملٌّ َِم

٣م زمِفِ  ٣مُه ، هَمُٕمِٖمَر ََلَ َٗمْتُف إِيَّ ًَ  (.2َمتٖمؼ فمٙمٝمف . ). هَم
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ْت زمَِ٘مْٙم٤ٍم فَمعَم َرْأِس َرىمِلٍّ َيْٙمَٜم٧ُم ، وَم٣مَل: ىَم٣مَد َيْٗمُتُٙمُف   ٥ٍم ََمرَّ ًَ َْمَرَأٍة َُمقَِم ِٓ نُمِٖمَر 

٣م زمَِذيمَِؽ  ) ـَ اظم٣َْمِء هَمُٕمِٖمَر ََلَ َٜم٣م هَمَٟمْوشَمَٗمْتُف زمِِخاَمِرَه٣م هَمٛمََزفَم٦ْم يَمُف َِم  .(1ايْمَٔمَْمُش هَمٛمََزفَم٦ْم طُمٖمَّ

وإسارهـ٣م فمٙمٝمٜمـ٣م ضمٝمـ٧م أن  "ايمزٞمـ٣م  "٘مٌغمة هذه اظمرأة َمع ارسم٘م٣مِب٣م َلذه ايم

نمٖمر َلـ٣م ، زمـامذا ؟ زمُمـٖمٗمتٜم٣م فمـقم ديدَن٣م . إٓ أن اهلل "ايمزٞم٣م  "هذه ايم٘مٌغمة 

إَن٣م َل سمًٗمك ٞمٌٝم٣م .. أو ص٣محل٣م .. أو جم٣مهدا دم ؽمـٌٝمؾ اهلل خمٙمقق َمـ طمٙمؼ

ــ٣م . ِبــذا ايمٔمٚمــؾ ايمًٌــٝمط اظمٚمٙمــقء  .. زمــؾ َل سمًــٗمك إٞمًــ٣مٞم٣م .. إَنــ٣م ؽمــٗم٦م ىمٙمٌ

نمٖمر َل٣م وأدطمٙمٜم٣م صمٛمتف ، ويمٔمؾ َمـ شمقاب هـذا ايمٔمٚمـؾ دم طمالص، هم٣مهللزم٣مإل

 ايمتقزم٥م ايمٛمِمقح ايمدٞمٝم٣م أن رزومٜم٣م اهلل

ضمقل ضمدي٧م اظمرأة ايمتل ؽمٗم٦م اهلل رمحه

همٜمـذه ؽمـٗم٦م ايم٘مٙمـ٤م زمـ١ميامن "ايم٘مٙم٤م وايمرصمؾ ايمذي أَم٣مط إذى فمـ ايمْمريؼ: 

ِٖمَر َل٣م، و إٓ يمٝمس ىمؾ زمٕمل ؽمٗم٦م ىمٙم٣ًٌم ُيٕمٖمر َل٣م، وىمذيمؽ طم٣ميمص ىم٣من دم ومٙمٌٜم٣م همٕمُ 

هذا ايمذي ٞمّحك نمِمـ ايمُمقك فمـ ايمْمريؼ همٔمٙمف إذ ذاك زم١ميامن طم٣ميمص وإطمـالص 

وم٣مئؿ زمٗمٙمٌف همٕمٖمر يمف زمذيمؽ

هم١من اإليامن يتٖم٣موؾ زمتٖم٣موؾ َم٣م دم ايمٗمٙمقب َمـ اإليامن واإلطمالص
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 ازمٛم٥م صمٔمٖمر أم   وهل

ززمٝمدة زمٛم٦م صمٔمٖمر زمـ اظمٛمِمقر، ايمٔم٣ٌمؽمٝم٥م اَل٣مؾمٚمٝم٥م ايمٗمرؾمٝم٥م، ىم٣مٞم٦م   : ايمٔمزيز اظمٙمٗم٥ٌم

أضم٤م ايمٛم٣مس إلم ايمرؾمٝمد، وىم٣مٞم٦م ذات ضمًـ زم٣مهر وْج٣مل ؿم٣مهر، وىم٣من يمف َمٔمٜم٣م 

َمـ احلٓم٣مي٣م واْلقاري وايمزوصم٣مت نمغمه٣م ىمثغمًا ىمام ذىمرٞم٣م ذيمؽ دم سمرْجتف، وإٞمام 

ٖمر اظمٛمِمقر ىم٣من يالفمٌٜم٣م ويرومِمٜم٣م وهل صٕمغمة يمٗم٦ٌم ززمٝمدة ٕن صمده٣م أزم٣م صمٔم

إٞمام أٞم٦م ززمٝمدة، يمٌٝم٣موٜم٣م، همٕمٙم٤م ذيمؽ فمٙمٝمٜم٣م همال سمٔمرف إٓ زمف، وأصؾ   : ويٗمقل

  . أم ايمٔمزيز  : اؽمٚمٜم٣م

 . وىم٣من َل٣م َمـ اْلامل واظم٣مل واخلغم وايمدي٣مٞم٥م وايمِمدوم٥م وايمػم رء ىمثغم    

اظمٛمِمقر همرأسمف وهق  ٞمُمٟمت إَمغمة ززمٝمدة دم ومٌم صمده٣م اخلٙمٝمٖم٥م أزمق صمٔمٖمر    

 .ي٠مؽمس ايمدويم٥م ايمٔم٣ٌمؽمٝم٥م، همتٔمٙمٚم٦م َمٛمف ايمٗمٝم٣مدة واظم٣ٌمدرة وهل َم٣م زايم٦م دم ؽمـ صٕمغمة

همٙمام ص٣مرت ؾم٣مزمف سمزوصمٜم٣م ازمـ فمٚمٜم٣م ه٣مرون ايمرؾمٝمد، همٟمضمٌٜم٣م ىمثغمًا، وزمٛمك َل٣م    

ومٌمًا ْجٝماًل زم٣ميمٗمرب َمـ ومٌمه، همٙمام دطمٙم٦م ومٌمه٣م دم أول يمٝمٙم٥م، ورأت أن فمدد 

ٛمٜم٣م َم٣مئ٥م صم٣مري٥م ىمٙمٖم٦م ىمؾ واضمدة َمٛمٜمـ زمٗمراءة صمزء َمـ اْلقاري ايماليت خيدَم

وفمٛمدَم٣م ضمّج٦م َمع زوصمٜم٣م  .ايمٗمرآن، وص٣مر ُيٗمرأ دم َمٛمزَل٣م ايمٗمرآن ىم٣مَماًل ىمؾ يمٝمٙم٥م

 .!!!ه٣مرون همرأت احلج٣مج يٌحثقن فمـ اظم٣مء دم احلر وٓ جيدوٞمف

همام أن رصمٔم٦م إلم َمديٛمتٜم٣م زمٕمداد ضمتك ٞم٣مدت ىمٌغم اظمٜمٛمدؽمكم وم٣مئٙم٥م يمف: اضمٖمر رم     

 .رًا صم٣مري٣ًم دم َم٘م٥مَن



 

 

1293 

 اإلكرام وحسن اخللق/ اإلخالص وتصحيح النية/ الدعوة إىل اهلل

اؽمتٕمرب ىمٌغم اظمٜمٛمدؽمكم ايمٖم٘مرة.. هم٘مٝمػ يٌٛمل َنرًا صم٣مري٣ًم دم صحراء     

وم٣مضمٙم٥م.. وإن اؽمتْم٣مع أن يٖمٔمؾ همًٝم٘مٙمٖمف إَمر ىمثغمًا.. همٗم٣مل َل٣م َمثٛمٝم٣ًم فمزَمٜم٣م فمـ 

ايمٖم٘مرة: إن إَمر ؽمٝم٘مٙمٖمؽ ىمثغمًا.. همردت فمٙمٝمف ىمٙمٚمتٜم٣م اخل٣ميمدة: اهمٔمؾ.. ويمق 

 .ىمٙمٖمتؽ ضزم٥م ايمٖمٟمس ديٛم٣مراً 

وأَم٣مم ىمؾ هذا ايمٔمزم واإلسار، َل جيد ىمٌغم اظمٜمٛمدؽمكم َمٖمرًا َمـ سمٛمٖمٝمذ ايمٖم٘مـرة     

همٟمطمذ ايمٔمامل، وضمٖمر أزم٣مر، وىمّن اْل٣ٌمل، وهمت٦م ايمِمخقر، همٟمطمرج َمــ أزمـ٣مر 

َمٝم٣مه٣ًم جتري فمعم ؽمـْمح إرض صـ٣مرت سمًـٗمل احلجـ٣مج َمئـ٣مت ايمًـٛمقات وَل 

زمـؾ أَمـرت ايمٔمـامل زمٌٛمـ٣مء  يتقومػ دور إَمغمة ززمٝمدة دم ايمتٟمشمغم فمٛمد هـذا ايمـدور،

وص٣مر احلـ٣مج واظمًـ٣مهمر ٓ  ..آؽمؼماضم٣مت فمعم اَمتداد ايمْمريؼ َمـ زمٕمداد إلم َم٘م٥م

 .يُمٔمر زم٣ميمقضمُم٥م، ٕن آؽمؼماضم٣مت ومد َمألت ايمْمريؼ

وؽُمٚمل هذا ايمْمريؼ زم٣مؽمٚمٜم٣م ؿمريؼ ززمٝمدة وظم٣م زمٙمٕمٜم٣م َمٔم٣مٞم٣مة ايمٛم٣مس دم َم٘م٥م   

وارسمٖم٣مع أؽمٔم٣مره٣م أَمرت دم وحتٚمٙمٜمؿ اظمُم٣مق دم زمٙمد اهلل احلرام زم٤ًٌم ومٙم٥م اظمٝم٣مه 

ايمٌداي٥م زمٌٛم٣مء زمرىم٥م زمٚم٘م٥م اظم٘مرَم٥م وصمٙم٦ٌم إيمٝمٜم٣م َمٝم٣مه فمكم َمـ داطمؾ ضمرم َم٘م٥م 

 اظم٘مرَم٥م إّٓ أن َم٣مءه٣م ىم٣من ومٙمٝماًل وَل يػ زم٣مضمتٝم٣مصم٣مت ايمً٘م٣من. 

وضمٝمٛمئذ أَمرت ززمٝمدة ْج٣مفم٥م َمـ اظمٜمٛمدؽمكم زمجٙم٤م َمٝم٣مه ايمٔمٝمقن َمـ طم٣مرج     

داطمؾ َمٛمْمٗم٥م احلرم وزمٔمث٦م زمٟمَمقال  ضمدود ضمرم َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م وايِم٣مل َمٝم٣مهٜم٣م إلم

ؿم٣مئٙم٥م يمتحٗمٝمؼ هدهمٜم٣م وفمعم هذا همٗمد أطمذت إفمامل فمعم ؿمريٗمكم مه٣م فمكم ضمٛمكم 

 .فمعم ايمٔمكم إولمش ززمٝمدة»وفمكم فمرهم٥م وومد نمٙم٤م اؽمؿ 
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اجتف اظمٜمٛمدؽمقن وايمٔمامل إلم َمٛمْمٗم٥م فمكم ضمٛمكم ايمتل اؾمؼمت ززمٝمدة زم٣ًمسمٝمٛمٜم٣م     

صمتامع ايمًٝمقل اظمٕمذي٥م زمٚمٝم٣مهٜم٣م يمتٙمؽ وأزمْمٙمقه٣م واٞمُمٟموا دم َمقوع ذيمؽ ؽمدًا ٓ

هـ 194اظمٛمْمٗم٥م وصمٙمٌقا اظمٝم٣مه فمػم ايمٗمٛمقات إلم َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م وىم٣من ذيمؽ دم فم٣مم 

هـ وسمٗمدر اظم٣ًمهم٥م َمـ اظمٛمْمٗم٥م ايمتل ِب٣م َمقوع ٞمٌع فمكم إلم اظمًجد 839اظمقاهمؼ 

ىمؿ وومد سمؿ زمٛم٣مء ايمٗمٛم٣مة زمٟمضمج٣مر ايم٣ٌمزيم٦م واؽمتخدَم٦م ايمٛمقرة دم 41احلرام زمحقارم 

طمٙمٝمط اظمقٞم٥م يمٙمِمؼ أضمج٣مر ايمٌٛم٣مء وفمٚمٙم٦م اٞمٖم٣مق دم اظمٛم٣مؿمؼ اْلٌٙمٝم٥م وايمتل سم٘مقيـ 

يِمٔم٤م إزايمتٜم٣م وومد َمرت فمعم ايمٗمٛم٣مة أفمامل اصالح وسمرَمٝمؿ دم ايمٔمِمقر 

اإلؽمالَمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م إلم ان سمقومٖم٦م َمٝم٣مهٜم٣م ايمرئٝمًٝم٥م دم زمداي٥م ايمٗمرن ايمرازمع فممم 

 يمٙمٜمجرة.

ْمِٝم٤ُم  وَم٣مَل و     ٌُْد  وَم٣مَل : اخْلَ  هَمَٔمَؾ  ََم٣م: هَمُٗمْٙم٦ُم  اظمَْٛم٣َممِ  دِم  ُززَمْٝمَدةَ  َرَأْي٦ُم : ٣ٌمركاظم زمـ اهلل فَم

لِ  دِم  رِم  نَمَٖمرَ  هَمَٗم٣ميَم٦ْم  زمَِؽ؟ اهللَُّ َب  َِمْٔمَقلٍ  َأوَّ ٥مَ  ؿَمِريِؼ  دِم  ُضِ  هذه هَماَم : وُمْٙم٦ُم . ََم٘مَّ

ـَ : ومٙم٦م ايمِمٖمرة؟  صَمَٜمٛمَّؿُ  فَمَٙمْٝمفِ  َزهَمَرْت  اظمَِْريِزُّ  زممِْمٌ  يَمفُ  ُيَٗم٣مُل  َرصُمٌؾ  ـَمْٜمَراٞمِٝمٛم٣َم زَمكْمَ  ُدهمِ

٣م هَم٣موْمَُمَٔمرَّ  َزهْمَرةً  ِدي ََلَ ًَ ْٖمَرةُ  هَمَٜمِذهِ  صَم ـْ  ايمِمُّ هْمَرةِ  سمِْٙمَؽ  َِم   .  ايمزَّ

وزمٔمد أن َم٣مسم٦م، رآه٣م أضمد أزمٛم٣مئٜم٣م، همٗم٣مل َل٣م: ىمٝمػ ضم٣ميمؽ ي٣م أَم٣مه ؟، وم٣ميم٦م :     

نمٖمر اهلل رم وأدطمٙمٛمل اْلٛم٥م. همٗم٣مل: َل٣م زمٟمي رء ي٣م أَم٣مه: وم٣ميم٦م: زمرىمٔم٣مت ىمٛم٣م 

 دم صمقف ايمٙمٝمؾ. وم٣مل: وايمٌئر، ي٣م أَم٣مه ! وم٣ميم٦م: إٞم٣م وصمدٞم٣مه يمٕمغم اهلل .ُٞمِمٙمٝمٜم٣م 
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وورد أَن٣م رؤي٦م دم اظمٛم٣مم همًئٙم٦م فمام ىم٣مٞم٦م سمِمٛمٔمف َمـ اظمٔمروف وايمِمدوم٣مت     

إٓ  لذه٤م شمقاب ذيمؽ ىمٙمف إلم أهٙمف، وَم٣م ٞمٖمٔمٛم  : وَم٣م فمٚمٙمتف دم ؿمريؼ احل٨م همٗم٣ميم٦م

رىمٔم٣مت ىمٛم٦م أرىمٔمٜمـ دم ايمًحر

 

َي٘مل أن أضمد اظمٙمقك أراد أن يٌٛمل َمًجدا ويًٚمٝمف زم٣مؽمٚمف، يمٝمخٙمد اؽمـٚمف ، 

همٟمَمر زمٙمقح َمـ رطم٣مم وىمت٤م فمٙمٝمف اؽمٚمف، شمؿ زمدأ دم ايمٌٛم٣مء وَمٛمع ومٌقل ايمٛمٖمٗم٥م واظم٣مل 

واظم٣ًمفمدة َمـ ايمٛم٣مس ، همام أن سمؿ ايمٌٛم٣مء ، همٛم٣مم ذات يمٝمٙم٥م َمـ ايمٙمٝم٣مرم ، هم١مذا زمـف يـرى 

ٚمف َمـ فمقم ايمٙمقح وي٘مت٤م اؽمؿ اَمرأة ، هم٣مؽمتٝمٗمظ َمٙم٘م٣م َمـ ايمًامء يٛمزل ويٚمحق اؽم

َمٖمزوفم٣م وومص فمقم َمـ ضمقيمف ايمرؤي٣م ، همٗم٣ميمقا: إٞمام هل أوٕم٣مث أضمـالم ومـ٣مل: زمـؾ 

اذهٌقا واٞمٓمروا إلم ايمٙمقح، همذهٌقا شمؿ رصمٔمقا . ووم٣ميمقا: وصمدٞم٣م اؽمـٚمؽ َم٘متـقب 

ىمام هق.. شمؿ دم ايمٙمٝمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م رأى ٞمٖمـس ايمرؤيـ٣م، وهمٔمـؾ َمثـؾ َمـ٣م همٔمـؾ دم ايمٙمٝمٙمـ٥م 

، ودم ايمٙمٝمٙم٥م ايمث٣ميمث٥م رأى ٞمٖمس ايمرؤي٣م ، وومد ضمٖمـظ اؽمـؿ اظمـرأة ، همٗمـ٣مل ظمــ إولم

ضمقيمف َمـ اخل٣مص٥م اذهٌقا واؽمٟميمقا فمـ اؽمؿ هـذا اظمـرأة شمـؿ ائتـقِّن ِبـ٣م ، همـذهٌقا 

وزمحثقا فمٛمٜم٣م شمؿ أسمقا ِب٣م ، همًٟمَل٣م: هؾ ؽم٣ممه٦م زمًمء دم زمٛم٣مء هذا اظمًجد، وم٣ميم٦م: 

ء إٓ أٞمٛمل َمررت ِبذا اظمًـجد ٓ. وم٣مل: سمذىمري. همٗم٣ميم٦م: واهلل ! َم٣م ؽم٣ممه٦م زمًم

وهق يٌٛمك همرأي٦م ايمدازم٥م ايمتل َيٚمؾ فمٙمٝمٜم٣م ايمٙمٌـ َلذا اظمًـجد َمرزمقؿمـ٥م وزمـ٣ميمٗمرب 

َمٛمٜم٣م اظم٣مء وهل سمٛمٓمر إيمٝمف، همٗمرزم٦م إيمٝمٜم٣م اظمـ٣مء همممـزم٦م همٗمـ٣مل: أٞمـ٦م همٔمٙمـ٦م هـذا 
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ايمٖمٔمؾ هلل وأٞم٣م زمٛمٝم٦م اظمًجد يمٕمغم اهلل ) ضمتك خيٙمد اؽمٚمل ( وأَمر أن ُيٚمحل اؽمـٚمف 

شمؿ ي٘مت٤م اؽمٚمٜم٣م َمـ فمقم اظمًجد

 همقائد َمـ ىمت٣مب اإلطمالص ٓزمـ أِب ايمدٞمٝم٣م:

  ـَ َأِِب ؿَم٣ميم٤ٍِم، وَم٣مَل: ايْمَٔمَٚمُؾ ٣مئ٤ِِم، وَم٣مَل: زَمَٙمَٕمٛمِل َأنَّ فَمقِمَّ زْم ًَّ ـِ ايم ـْ فَمَْم٣مِء زْم فم

َّٓ هللَِِّ. َٚمَدَك فَمَٙمْٝمِف َأضَمٌد إِ َٓ سُمِريُد َأْن ََيْ ٣ميمُِح ايمَِّذي   ايمِمَّ

  ـُ  فَمقِمُّ  وَم٣مَل ٌَُّؾ؟ . ََم٣م َيِٗمؾُّ  َوىَمْٝمَػ  سَمْٗمَقى، ََمعَ  فَمَٚمٌؾ  َيِٗمؾُّ  َٓ : ؿَم٣ميم٤ٍِم  َأِِب  زْم  ُيَتَٗم

 ـِ  وم٣مل ُٔمقدٍ  ازْم ًْ ـْ  ؿُمقزَمك: ََم ٣ٌَمَدسَمفُ  َأطْمَٙمَص  ظمَِ ْ  هللَِِّ َوُدفَم٣مَءهُ  فِم ٌَفُ  َيُْمَٕمْؾ  َوََل  سَمَراهُ  ََم٣م وَمْٙم

ْ  فَمْٝمٛم٣َمُه، فِ  َوََل ًِ
َٚمعُ  ََم٣م ِذىْمُرهُ  ُيٛمْ ًْ ْ  ُأُذَٞم٣مُه، سَم فُ  َُيِْزنْ  َوََل ًَ هُ  ُأفْمْمِلَ  ََم٣م َٞمْٖم  .نَمغْمُ

 ٌَْد  وم٣مل ـَ  ايْمَقاضِمدِ  فَم صَم٣مزَم٥مُ : َزْيدٍ  زْم طْماَلصِ  ََمْٗمُروَٞم٥مٌ  اإْلِ  .زَمْٝمٛمَُٜماَم  هُمْروَم٥مَ  َٓ  زم٣ِمإْلِ

 دِ  وم٣مل ـِ  حُمَٚمَّ ٌََؾ  إَِذا: َواؽِمعٍ  زْم ٌُْد  َأوْم ٌََؾ  اهللَِّ إلَِم  ايْمَٔم ٣ٌَمدِ  زمُِٗمُٙمقِب  اهللَُّ َأوْم  .فِ إيَِمٝمْ  ايْمِٔم

 اَمئِرِ  سَمِْمِحٝمِح  فِمٛمَْد : ضَم٣مِزمٍ  أزمق وم٣مل ٣ٌَمئُِر، سُمْٕمَٖمرُ  ايمّمَّ ٌُْد  فَمَزمَ  َوإَِذا ايْمَ٘م  سَمْركِ  فَمعَم  ايْمَٔم

شَم٣ممِ  ْٔ  .ايْمُٖمُتقُح  َأسَمْتفُ  ا

 ـِ  زماَِللِ  وم٣مل ـْ  َٓ : ؽَمْٔمدٍ  زْم هُ  ايْمَٔماَلٞمَِٝم٥مِ  دِم  هللَِِّ َويمِٝم٣ًّم سَمُ٘م يَرةِ  دِم  َوفَمُدوَّ ِ  .ايمنَّ

 ـَ  زماَِلَل  وم٣مل ـْ  َٓ : ؽَمْٔمدٍ  زْم ، َوَذا َوصْمَٜمكْمِ  َذا سَمُ٘م ٣مَٞمكْمِ ًَ
 يمَِٝمْحَٚمُدوَك، يمِٙمٛم٣َّمسِ  سُمْٓمِٜمرُ  يمِ

ٌَُؽ   .هَم٣مصِمرٌ  َووَمْٙم

 ـِ  هُمَّمْٝمؾِ  وم٣مل ـَ  َأَْمٛمَُٔمفُ  َأطْمَٖم٣مُه، ايْمَٔمَٚمؾِ  طَمغْمُ : فِمَٝم٣مضٍ  زْم ْٝمَْم٣منِ  َِم ـَ  َوَأزْمَٔمُدهُ  ايمُمَّ َي٣مءِ  َِم  .ايمرِّ

 ـِ  َداُودَ  وم٣مل ُّ : اظمُِْٕمغَمةِ  زْم ـَ  زم٣ِميْمَٔماَلٞمَِٝم٥مِ  َأَْمَٙمُؽ  ايمنِّ ، ايْمَٔماَلٞمَِٝم٥مِ  َِم ِّ  َأَْمَٙمُؽ  َوايْمِٖمْٔمُؾ  زم٣ِميمنِّ

ـَ  زم٣ِميْمَٗمْقلِ   .زم٣ِميْمِٖمْٔمؾِ  ايْمَٗمْقلِ  َِم
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 ـِ  صَمٛم٤ِْم  إلَِم  َرصُمٌؾ  زَمَ٘مك ًَ ٌْ٘مِل َأضَمُدُهؿْ  ىَم٣منَ  وَمْد : هَمَٗم٣مَل  احْلَ  َص٣مضِمٌِفِ  صَمٛم٤ِْم  إلَِم  َي

 .زمِفِ  َئْمَٙمؿُ  هَماَم 

 صُمُؾ  ىَم٣منَ  إِنْ : ايمتَّٝم٣َّمِح  أزمق وم٣مل ٌَُّد  ايمرَّ ـَ  َيَتَٔم ي  .صَم٣مُرهُ  زمِفِ  َئْمَٙمؿُ  َوََم٣م ؽَمٛم٥َمً  فِممْمِ

 ـِ  وم٣مل ًَ صُمُؾ  ىَم٣منَ  إِنْ : احْلَ ارُ  فِمٛمَْدهُ  يَمَٝمُ٘مقنُ  ايمرَّ وَّ اَلةَ  هَمٝمَُِمقمِّ  ايمزُّ  َأوِ  ايمْمَِّقيَٙم٥مَ  ايمِمَّ

ـَ  ايْمَ٘مثغَِمةَ  ْٝمؾِ  َِم ٣م َئْمَٙمؿُ  ََم٣م ايمٙمَّ اُرهُ  ِِبَ  .ُزوَّ

 َد  وم٣مل ـَ  حُمَٚمَّ صُمُؾ  ىَم٣منَ  إِنْ : َواؽِمعٍ  زْم ٌْ٘مِل ايمرَّ ـَ  يَمَٝم ي  سَمْٔمَٙمؿُ  ََم٣م اَْمَرَأسُمفُ  َوََمَٔمفُ  ؽَمٛم٥َمً  فِممْمِ

 .زمِفِ 

 صُمُؾ  ُيْٓمِٜمرَ  َأنْ  اصْمَتَٚمُٔمقا إَِذا َيْ٘مَرُهقنَ  ىَم٣مُٞمقا: ايمتٝمٚمل إزِْمَراِهٝمؿَ  وم٣مل ـَ  ايمرَّ ًَ  ََم٣م َأضْم

 .فِمٛمَْدهُ 

  َـُ َأِِب ؿم ٣م َِمٛمُْ٘مْؿ زم٣ِميْمَٔمَٚمِؾ، َأََلْ وَم٣مَل فَمقِمُّ زْم ٌُقِل ايْمَٔمَٚمِؾ َأؾَمدَّ مَهًّ ٣ميم٤ٍِم: ىُمقُٞمقا يمُِٗم

َٚمُٔمقا اهللََّ َيُٗمقُل  ًْ ـَ اظمُْتَِّٗمكم }سَم ٌَُّؾ اهللَُّ َِم اَم َيَتَٗم  }   إِٞمَّ

  ِـ فَْمَٚمِش، فَم ْٕ صُمَؾ  إِنَّ : َيُٗمقُل  إزِْمَراِهٝمَؿ، ؽَمِٚمْٔم٦ُم : وَم٣مَل  ا ـَ  َؾ ايْمَٔمٚمَ  يَمَٝمْٔمَٚمُؾ  ايمرَّ ًَ  احْلَ

 ايمٛم٣َّمسِ  فِمٛمَْد  َوايْمَٔمْٝم٤ُم  اظمَْْٗم٦ُم  يَمفُ  هَمَٝمَٗمعُ  اهللَِّ َوصْمفَ  زمِفِ  ُيِريُد  َٓ  ايْمَٔمَٚمَؾ  َأوِ  ايمٛم٣َّمِس، َأفْمكُمِ  دِم 

٣ًٌم، َيُ٘مقنَ  ضَمتَّك فُ  فَمْٝم ََْمرَ  َأوِ  ايْمَٔمَٚمَؾ  يَمَٝمْٔمَٚمُؾ  َوإِٞمَّ ْٕ  اهللَِّ  َوصْمفَ  زمِفِ  ُيِريُد  ايمٛم٣َّمُس  َيْ٘مَرُهفُ  ا

ـُ  اظمَِْٗم٥مُ  يَمفُ  َٝمَٗمعُ همَ  ًْ ايمٛم٣َّمسِ  فِمٛمَْد  َواحْلُ

  ْـ ٌِْداظمَْٙمِِؽ  فَم ـِ  فَم ـَ  فَم٣مَِمرَ  َرَأْي٦ُم : وَم٣مَل  فَمت٣َّمٍب  زْم ٌْدِ  زْم  َأيُّ : هَمُٗمْٙم٦ُم  ايمٛمَّْقِم، دِم  وَمْٝمسٍ  فَم

فَْماَملِ  ْٕ  .اهللَِّ  َوصْمفُ  زمِفِ  ُأِريَد  ََم٣م": وَم٣مَل  َأهْمَّمَؾ؟ َوصَمْدَت  ا
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  ـِ َأِِب ـْ ََيَْٝمك زْم ٌَْتِٜمًج٣م هَم١مَِذا اْٞمَتَٜمك  " : وَم٣مَل  ،  ىَمثغِمٍ فَم ٌِْد َُم َيِْمَٔمُد اظمََْٙمُؽ زمَِٔمَٚمِؾ ايْمَٔم

فِ  َذا دِم  اصْمَٔمُٙمقهُ  : وَم٣مَل  ، إلَِم َرزمِّ كٍم هَم١مِِّنِّ ََلْ ُأَرْد ِِبَ   .ؽِمجِّ

 - ـِ  زَمَٙمَٕمٛمِل ـِ  فَم ٌَْدةَ  ؽَمِٚمْٔم٦ُم : وَم٣مَل  َْجِٝمؾٍ  ازْم ـَ  فَم شمَ : وَم٣مَل  ؽُمَٙمْٝماَمنَ  زْم ُد  ٛم٣َمضَمدَّ ـُ  حُمَٚمَّ  زْم

ائِٝمَؾ  زَمٛمِل دِم  فَم٣مزمًِدا َأنَّ  ََمٛمُِْمقرٍ  َأِِب  ٌََد  إِْهَ ٍب  دِم  اهللََّ فَم  هَمَٗم٣ميَم٦ِم  ؽَمٛم٥َمً  َأْرزَمِٔمكمَ  ِهْ

سمَِؽ : اظماََْلئَِ٘م٥مُ  ٛم٣َم َوفِمزَّ  َُي٤ِمُّ  َويَم٘مِٛمَّفُ  ََماَلئَِ٘متِل َصَدوْمُتؿْ : وَم٣مَل . طَمَٖم٣مءً  إيَِمْٝمَؽ  َرهَمْٔمٛم٣َم ََم٣م َرزمَّ

  ََمَ٘م٣مَٞمفُ  ِرَف َئمْ  َأنْ 

  ٙمِٝمِٚملِّ  يمَِٔمَْم٣مءٍ  وِمٝمَؾ ًَّ َذُر؟ ََم٣م: ايم َٗم٣مءُ : وَم٣مَل  احْلَ سمِّ ِٓ َّٓ  ايْمَٔمَٚمؾِ  فَمعَم  ا  .هللَِِّ َيُ٘مقنَ  َأ

  ـُ  إزِْمَراِهٝمؿُ فمـ ؾَْمَٔم٧ِم  زْم ْٕ ُ٘مؿْ  يمَِٝمٌُٙمَقىُمؿْ  } ا ـُ  َأيُّ ًَ  َأطْمَٙمُِمفُ : وَم٣مَل   {فَمَٚماًل  َأضْم

ْ  طَم٣ميمًِِم٣م ىَم٣منَ  إَِذا َٚمَؾ ايْمٔمَ  إِنَّ : وَم٣مَل  َوَأْصَقزُمُف، ـْ  َوََل ْ  َصَقازًم٣م َيُ٘م ٌَْؾ، ََل  ىَم٣منَ  َوإَِذا ُيْٗم

ْ  َصَقازًم٣م ـْ  َوََل ْ  طَم٣ميمًِِم٣م َيُ٘م ٌَْؾ  ََل ٣ميمُِص  َصَقازًم٣م، طَم٣ميمًِِم٣م َيُ٘مقنَ  ضَمتَّك ُيْٗم  هللَِِّ، ىَم٣منَ  إَِذا َواخْلَ

َقاُب  ٛم٥َّمِ  فَمعَم  ىَم٣منَ  إَِذا: َوايمِمَّ ًُّ  .  ايم

  ـُ  فَمقِمُّ  وَم٣مَل ـْ : ؿَم٣ميم٤ٍِم  َأِِب  زْم ـْ  َأْرصَمَح  ـَم٣مِهُرهُ  ىَم٣منَ  ََم  َيـْقمَ  َِمٝمَزاُٞمـفُ  طَمـػَّ  زَم٣مؿمِٛمِـفِ  َِمـ

ـْ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم، ـْ  َأْرصَمَح  زَم٣مؿمِٛمُفُ  ىَم٣منَ  َوََم  .ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  َِمٝمَزاُٞمفُ  شَمُٗمَؾ  ـَم٣مِهِرهِ  َِم

  ْـ ـِ  ََمْٔمِٗمؾِ  وفَم ٌَْٝمدِ  زْم َزِريِّ  اهللَِّ فُم ـِذهِ  سَمَقاَصـْقا ايْمَتَٗمْقا إَِذا َٙماَمءُ ايْمٔمُ  ىَم٣مَٞم٦ِم : وَم٣مَل  اْْلَ  ِِبَ

٣م ىَمَت٤َم  نَم٣مزُمقا َوإَِذا ايْمَ٘مٙماَِمِت، فُ  زَمْٔمضٍ  إلَِم  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  ِِبَ ـْ : َأٞمَّ يَرسَمفُ  َأْصَٙمَح  ََم  َأْصـَٙمَح  َهِ

ـْ  فَماَلٞمَِٝمَتُف، اهللَُّ ـِ  ايمٛم٣َّمِس، زَمكْمَ وَ  زَمْٝمٛمَفُ  ََم٣م اهللَُّ ىَمَٖم٣مهُ  اهللَِّ َوزَمكْمَ  زَمْٝمٛمَفُ  ََم٣م َأْصَٙمَح  َوََم  اْهَتؿَّ  َوََم

 .ُدْٞمَٝم٣مهُ  َأَْمرَ  اهللَُّ ىَمَٖم٣مهُ  آطِمَرسمِفِ  زمَِٟمَْمرِ 
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 (:اهلل رمحه)  ايمٗمٝمؿ ٓزمـ ايمٖمقائد ىمت٣مب َمـ همقائد

( أضم٣ٌمر أهؾ ايم٘مت٣مب، ويمق  ٞمٖمع ايمٔمٚمـؾ يمق ٞمٖمع ايمٔمٙمؿ زمال فمٚمؾ َم٣م ذم اهلل) (1

 زمال إطمالص ، َم٣م ذم اهلل اظمٛم٣مهمٗمكم.

اومتداء، ىم٣مظمًـ٣مهمر يٚمـأل صمرازمـف رَمـال، يثٗمٙمـف وٓ ايمٔمٚمؾ زمٕمغم إطمالص وٓ  (2

 يٛمٖمٔمف.

أٞمٖمع ايمٔمٚمؾ أن سمٕمٝم٤م همٝمف فمـ ايمٛم٣مس زم٣مإلطمالص، وفمـ ٞمٖمًؽ زمُمٜمقد اظمٛم٥م،  (3

 همال سمرى همٝمف ٞمٖمًؽ، وٓ اخلٙمؼ.

٥ٌَُّم اظمْدِح وايمثَّٛم٣َمِء وايمْمََّٚمِع همِٝماَم فِمٛمْـَد ايمٛمـ٣مِس ٓ  (4 َتِٚمُع اإلطمالُص دم ايمٗمٙم٤ِم َوحَمَ جَيْ

ـَؽ زمْمَٙمـ٤ِم إِٓ ىَماَم جَيْ  ًُ َتِٚمـع اظمَْـ٣مُء وايمٛمـ٣مُر وايمّمـ٤ُم واحلـقُت، همـ١مذا ضَمـَدشَمْتَؽ َٞمْٖم

ـ٘مكِم ايمٝمـٟمِس، واومٌـْؾ فمـعم اظمْـَدِح  ًِ اإلطمالِص هَمٟموْمٌِْؾ فَمعم ايمْمََّٚمِع َأوًٓ هَم٣مْذزَمْحـُف زمِ

ْٞمَٝم٣م دِم أطمرِة، هم١مذا اؽمتٗم٣مَم يمـؽ َذزمـُح ايمْمَّٚمـ ٣مِق ايمدُّ ِع وايمثٛم٣مِء هم٣مْزَهْد همِٝمِٜماَم ُزْهَد فُمُمَّ

ُؾ  ـٜمِّ ًَ وايمزهُد دم ايمثٛم٣مِء واظمدِح ؽَمُٜمَؾ فَمَٙمْٝمَؽ اإلطْمالُص، هم١من ومٙمـ٦َم: وَمـ٣م ايمـذي ُي

ـّٜمُٙمُف فَمَٙمْٝمـَؽ  ًَ ٣م َذزْمَح ايمْمَّٚمـِع هَمُٝم ْهَد دم ايمثٛم٣مِء واظمدِح ومٙم٦ُم: أَمَّ فَمقَمَّ َذزْمَح ايمْمََّٚمِع وايمزُّ

ُف يَمْٝمَس َرٌء َيْْمَٚمُع همِٝمِف إِٓ َوزمٝمـِد اهللِ وَ  ُه َوٓ َيِٗمٝمٛم٣ًم َأٞمَّ ضمـَدُه طِمَزاَٞمُتـُف ٓ َيْٚمٙمُِ٘مَٜمـ٣م نَمـغْمُ

ّٜمٙمُف فَمَٙمْٝمـَؽ فِمْٙمُٚمـَؽ  ًَ ْهُد دم ايمثٛم٣مِء واظمْدِح هَمُٝم ٌُْد َمٛمٜم٣م ؾَمْٝمًئ٣م ؽِمَقاُه، وأَم٣م ايمزُّ ُي٠ْمسَمك ايْمَٔم

، َوَيُيُّ َذَُمُف َوَيُِمـكُم إٓ اهللُ َوضْمـَدُه، وَمـ٣مَل ذيمـؽ ـُ ُف يمٝمَس َأضَمٌد َيٛمَْٖمُع ََمْدضُمُف َوَيِزي  أٞمَّ

، هَمَٗم٣مل ايمٛمٌَل إفمراُِب يمٙمٛمٌَل  ـٌ َوَذَمِل ؾَمكْمٌ  ش.    ذيمَؽ اهللٌ فَمزَّ َوصَمؾَّ : »: إن ََمْدضِمل َزْي
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ًٓ هم٣مْذزَمْحُف  َؽ زمَْمَٙم٤ِم اإلطمالِص: هَمَٟموْمٌِْؾ فمعم ايمْمََّٚمع أوَّ ًُ شَمْتَؽ ٞمٖم هم١مذا ضمدَّ

كِم ايمٝمْٟمس، وأوْمٌِْؾ فمعم اظمدح وايمثَّٛم٣مِء هم٣مْزَهْد همٝمٜمام ُزْهَد  ٞمٝم٣م دم  زمً٘مِّ ٣مِق ايمدُّ فُمُمَّ

هُد دم ايمثٛم٣مِء واظمْدِح ؽَمُٜمَؾ فمٙمٝمؽ  أطمرِة: هم١مذا اؽمتٗم٣مَم يمَؽ َذزْمُح ايمْمََّٚمِع وايمزُّ

هَد دم ايمثَّٛم٣مِء  ُؾ فمقمَّ َذزْمَح ايمْمََّٚمِع، وايمزُّ ٜمِّ ًَ اإلطمالُص. هم١من وُمْٙم٦َم: وَم٣م ايمَّذي ُي

ُٙمُف فمٙمٝمؽ  ٜمِّ ًَ ٣م َذزْمُح ايمْمََّٚمِع: هَمُٝم ُف يمٝمس َِمـ رٍء واظمدِح؟ ومْٙم٦ُم: أَمَّ فِمْٙمُٚمَؽ يٗمٝمٛم٣ًم أٞمَّ

ُه، وٓ ُي٠ميِت ايمٔمٌَد َمٛمٜم٣م ؾمٝمًئ٣م ؽمقاُه. َّٓ َوزمَِٝمِد اهللِ وضمَدُه طمزائٛمُُف: ٓ يٚمٙمُ٘مٜم٣م نَمغْمُ  ُيْْمَٚمُع همٝمف إ

ُف يمٝمس أضمٌد َيٛمَْٖمُع  ُٙمُف فمٙمٝمَؽ فِمٙمُٚمَؽ أٞمَّ ٜمِّ ًَ هد دم ايمثَّٛم٣مء واظمدِح: هَمُٝم ٣م ايمزُّ وأَمَّ

، وَيُيُّ  ـُ :  َمدضُمُف وَيِزي ُف وَيُِمكم إَّٓ اهللُ وضمَدُه: ىمام وم٣مل ذيمَؽ إفمراِبُّ يمٙمٛمٌَّلِّ ذَمُّ

ل ؾَمكْمٌ همٗم٣مل: ذيمؽ اهللُ فمزَّ وصمؾَّ إنَّ » ، وَذَمِّ ـٌ ش  َمدضِمل َزْي

. 

ُف، واْرنَم٤ْم  هم٣مزَهْد دم ََمْدِح ََمـ ٓ َيزيٛمُؽ ََمْدضُمُف ودم َذمِّ ََمـ ٓ َيُِمٝمٛمَُؽ َذَمُّ

ِف، ويمـ َيْٗمدْر فَمعم َذيمَؽ إٓ دم ـِ دم ََمْدضِمِف َوىمؾُّ ايمَُمكْمِ دم َذَمِّ ي  ََمْدِح ََمـ ىُمؾ ايمزَّ

ٌَْحِر  ـْ َأراَد ؽَمٖمًرا دم ايم ػْمَ وايمٝمٗمكَم ىُمٛم٦َْم ىَمَٚم ػم وايمَٝمٗمكِم هَمَٚمَتك هَمَٗمْدَت ايمِمَّ زم٣ميمِمَّ

ـَ هَم٣مْصػِمْ إِنَّ َوفْمَد اهللَِّ (وَم٣مَل اهلل سمٔم٣ملم: دم نَمغْمِ ََمْرىَم٤ٍم،  ٛمََّؽ ايمَِّذي َتِخٖمَّ ًْ  ضَمؼٌّ َوٓ َي

وا )َٓ ُيقوِمٛمُقنَ  ٥ًم ََيُْدوَن زمَِٟمَْمِرَٞم٣م ظَم٣َّم َصػَمُ َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم َِمٛمُْٜمْؿ َأئِٚمَّ

 َوىَم٣مُٞمقا زمِآَي٣مسمِٛم٣َم ُيقوِمٛمُقنَ 
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 همقائد َمـ ىمت٣مب إضمٝم٣مء فمٙمقم ايمديـ يمٙمٕمزارم:

 يمِمالة همٗم٣مل: إٞمؽ َمراء، همزده٣م ؿمقٓ.( إذا أسم٣مك ايمُمٝمْم٣من وأٞم٦م دم ا1

( ووم٣مل وم٣مئؾ: ديمقِّن فمعم فمٚمؾ ٓ أزال زمف فم٣مَمال هلل سمٔم٣ملم، همٗمٝمؾ يمف: اٞمق اخلغم، 2

 هم١مٞمؽ ٓ سمزال فم٣مَمال وإن َل سمٔمٚمؾ. هم٣ميمٛمٝم٥م سمٔمٚمؾ وإن فمدم ايمٔمٚمؾ.

 ( إِّن أضم٤م أن ي٘مقن رم دم ىمؾ رء ٞمٝم٥م، ضمتك دم أىمقم وذِب.3

 تؿ ؽمٝمئ٣مسمف.( اظمخٙمص َمـ ي٘متؿ ضمًٛم٣مسمف ىمام ي٘م4

 ( أطمٙمص ايمٛمٝم٥م دم أفماميمؽ ي٘مٖمؽ ايمٗمٙمٝمؾ َمـ ايمٔمٚمؾ.5

 ( ختٙمٝمص ايمٛمٝم٣مت فمعم ايمٔمامل أؾمد فمٙمٝمٜمؿ َمـ ْجٝمع إفمامل.6

 ( اإلطمالص يٚمّٝمز ايمٔمٚمؾ َمـ ايمٔمٝمقب ىمتٚمٝمٝمز ايمٙمٌـ َمـ ايمٖمرث وايمدم.7

 ( َمراد اهلل َمـ فمٚمؾ اخلالئؼ اإلطمالص.8

 إلم اإلطمالص. ( َمـ ؾم٣مهد دم إطمالصف اإلطمالص، همٗمد اضمت٣مج إطمالصف9

 ( اإلطمالص ٞمًٝم٣من رؤي٥م اخلٙمؼ زمدوام ايمٛمٓمر إلم اخل٣ميمؼ همٗمط.13

 :اإلطمالص دم اظم٣ٌمرك ٓزمـ ايمزهد ىمت٣مب َمـ همقائد

يروى فمـ ايمثقري أٞمف وم٣مل: ىم٣مٞمقا ي٘مرهقن ايمُمٜمرة َمـ ايمثٝم٣مب اْلٝمدة   (1

 وايمثٝم٣مب ايمرديئ٥م إذ إزمِم٣مر متتد إيمٝمٜم٣م ْجٝمٔم٣م.

٣مرك همٟمسمٝمٛم٣م فمعم ؽمٗم٣مي٥م وايمٛم٣مس يممزمقن فمـ احلًـ أٞمف وم٣مل: ىمٛم٦م َمع ازمـ اظمٌ (2

َمٛمٜم٣م، همدٞم٣م َمٛمٜم٣م يمٝمممب وَل ئمرهمف ايمٛم٣مس، همزْحقه ودهمٔمقه، همٙمام طمرج وم٣مل رم: َم٣م 

 ايمٔمٝمش إٓ ه٘مذا، ئمٛمل ضمٝم٧م َل ٞمٔمرف وَل ٞمقومر.
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روي فمـ ايمٛمٔمٝمؿ زمـ ْح٣مد أٞمف وم٣مل: ىم٣من فمٌد اهلل زمـ اظم٣ٌمرك ي٘مثر اْلٙمقس دم  (3

أؽمتقضمش وأٞم٣م َمع ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف  زمٝمتف همٗمٝمؾ يمف أٓ سمًتقضمش؟ همٗم٣مل: ىمٝمػ

 وؽمٙمؿ.

روي فمـ فمٌدة زمـ ؽمٙمٝمامن أٞمف وم٣مل: ىمٛم٣م دم هي٥م َمع فمٌد اهلل زمـ اظم٣ٌمرك دم  (4

زمالد ايمروم، همِم٣مدهمٛم٣م ايمٔمدو، همٙمام ايمتٗمك ايمِمٖم٣من طمرج رصمؾ َمـ ايمٔمدو همدفم٣م 

ايمػماز همخرج إيمٝمف رصمؾ همْم٣مرده ؽم٣مفم٥م همْمٔمٛمف همٗمتٙمف، شمؿ آطمر همٗمتٙمف شمؿ آطمر همٗمتٙمف، 

٣م إلم ايمػماز همخرج إيمٝمف رصمؾ همْم٣مرده ؽم٣مفم٥م همْمٔمٛمف وومتٙمف، هم٣مزدضمؿ فمٙمٝمف شمؿ دفم

ايمٛم٣مس، وىمٛم٦م همٝمٚمـ ازدضمؿ فمٙمٝمف، هم١مذا هق يٙمثؿ وصمٜمف زم٘مٚمف همٟمطمذت زمْمرف 

ىمٚمف همٚمددسمف هم١مذا هق فمٌد اهلل زمـ اظم٣ٌمرك، همٗم٣مل: وأٞم٦م ي٣م أزم٣م فمٚمرو ِّمـ يُمٛمع 

 .فمٙمٝمٛم٣م؟

الك هذه إفمامل روي فمـ اظم٣ٌمرك أٞمف وم٣مل: ؽمٚمٔم٦م صمٔمٖمر زمـ ضمٝم٣من يٗمقل: َم (5

 ايمٛمٝم٣مت، هم١من ايمرصمؾ يٌٙمغ زمٛمٝمتف َم٣م ٓ يٌٙمغ زمٔمٚمٙمف.

ىم٣من أضمد احل٘مامء يٗمقل: إذا ىم٣من اظمرء َيدث دم اظمجٙمس همٟمفمجٌف احلدي٧م  (6

 همٙمٝمً٘م٦م، وإذا ىم٣من ؽم٣مىمت٣م همٟمفمجٌف ايمً٘مقت همٙمٝمحدث.

روي فمـ َمْمرف زمـ فمٌد اهلل ايمُمخغم أٞمف وم٣مل: ٕن أزمٝم٦م ٞم٣مئام وأصٌح ٞم٣مدَم٣م  (7

 زمٝم٦م وم٣مئام همٟمصٌح َمٔمج٣ٌم.أضم٤م ارّم َمـ أن أ

، وَم٣مَل:  (8 ـِ ًَ ـِ احْلَ َع ايْمُٗمْرآَن َوََم٣م َيُْمُٔمُر زمِِف صَم٣مُرُه ،  "فَم صُمَؾ يَمَٗمْد َْجَ إِْن ىَم٣مَن ايمرَّ

صُمُؾ  صُمُؾ يَمَٗمْد هَمِٗمَف ايْمِٖمْٗمَف ايْمَ٘مثغَِم َوََم٣م َيُْمُٔمُر زمِِف ايمٛم٣َّمُس، َوإِْن ىَم٣مَن ايمرَّ َوإِْن ىَم٣مَن ايمرَّ
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الَة  ُر َوََم٣م َيُْمُٔمُروَن زمِِف، َويَمَٗمْد َأْدَرىْمٛم٣َم َأوْمَقاًَم٣م يَمُٝمَِمقمِّ ايمِمَّ وَّ ايمْمَِّقيَٙم٥َم دِم زَمْٝمتِِف َوفِمٛمَْدُه ايمزُّ

ـْ فَمَٚمٍؾ َيْٗمُدُروَن فَمعَم َأْن َئْمَٚمُٙمقُه دِم ِهٍّ هَمَٝمُ٘مقَن فَمالٞمَِٝم٥ًم  ََم٣م ىَم٣مَن فَمعَم ـَمْٜمِر إَْرِض َِم

ٙمُِٚمقَن جَيْ  ًْ ْؿ َصْقٌت، إِْن ىَم٣مَن َأزَمًدا، َويَمَٗمْد ىَم٣مَن اظمُْ َٚمُع ََلُ ًْ فَم٣مِء، َوََم٣م ُي َتِٜمُدوَن دِم ايمدُّ

، َيُٗمقُل:إِٓ  ، َذيمَِؽ َأنَّ اهللََّ سَمَٔم٣ملَم فَمزَّ َوصَمؾَّ ِْؿ فَمزَّ َوصَمؾَّ ٣م زَمْٝمٛمَُٜمْؿ َوزَمكْمَ َرِبِّ ًً  }مَهْ

ـَ  َٓ َُي٤ِمُّ اظْمُْٔمَتِدي ُف  فًم٣م َوطُمْٖمَٝم٥ًم إِٞمَّ ُ٘مْؿ سَمَيُّ (، َذيمَِؽ َأنَّ اهللََّ سَمَٔم٣ملَم 1){اْدفُمقا َرزمَّ

ُف ٞمَِداًء طَمِٖمٝم٣ًّم( ) ٣م َوَرِضَ وَمْقيَمُف، هَمَٗم٣مَل: ) إِْذ َٞم٣مَدى َرزمَّ ًٌْدا َص٣محِلً  .(2َذىَمَر فَم

ٌُْد زمَِخغْمٍ إَِذا وَم٣مَل، وَم٣مَل هللَِِّ، َوإَِذا فَمِٚمَؾ، َئْمَٚمُؾ هلِلَِّ   (9 َٓ َيَزاُل ايْمَٔم ، وَم٣مَل:  ـِ ًَ ـِ احْلَ  .فَم

َٓ وفمـ ازمْ  (11 َٓ َُمَراٍء ، َو ٍع ، َو ٚمِّ ًَ ـْ َُم ٌَُؾ َِم َٓ َيْٗم ُٔمقٍد َيُٗمقُل : إِنَّ اهللََّ  ًْ ـَ ََم

ـْ وَمْٙمٌِِف  ًٌْت٣م َِم َّٓ َدافِمًٝم٣م ُدفَم٣مًء شَم َٓ َداٍع ، إِ "ٓفِم٤ٍم، َو

 :اإلطمالص دم ايمٔمٙمامء أومقال َمـ درر

o   ْٝمَْم٣مُن َوأَ  إزْمَراِهٝمُؿ ايمٛمََّخِٔملُّ  وَم٣مَل ْٞم٦َم دِم َصاَلٍة، هَمَٗم٣مَل: إٞمَّؽ َُمَراٍء إَذا َأسَم٣مك ايمُمَّ

ـْ زَمْٔمضِ  ٣م ََم٣م ُرِوَي فَم ، َوَأَمَّ ًٓ َٙمِػ  هَمِزْدَه٣م ؿُمق ًَّ ـْ  ايم ٣ٌَمَدَة طَمْقهًم٣م َِم ُف سَمَرَك ايْمِٔم َأٞمَّ

ـٍ هَمَٗمَْمُٔمقا. ـْ ُٞمُٖمقؽِمِٜمْؿ زمِٛمَْقِع سَمَزيُّ قا َِم ًُّ ُْؿ َأضَم َي٣مِء، هَمُٝمْحَٚمُؾ َهَذا فَمعَم َأَنَّ  ايمرِّ

o :ووَم٣مَل زَمْٔمُّمُٜمْؿ: ُديمُّقِّن فمعم فَمَٚمٍؾ ٓ َأَزاُل زمِِف فَم٣مَِماًل هلل سَمٔم٣ملم  ووم٣مل وم٣مئؾ

٥ُم زمَِٔمَٚمِؾ. ٣محِلَ  هَمِٗمٝمَؾ يَمُف: اٞمق اخلغَم هم١مٞمَؽ ٓ سَمَزاُل فم٣مَماًل َوإْن ََلْ سَمْٔمَٚمْؾ، هم٣ميمٛمٝم٥ُم ايمِمَّ
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o  ٍء ؽَْمَتِح٤مُّ َأْن َيُ٘مقَن رِم دِم ىُمؾِّ َرْ َٕ َٙمِػ: إِِّنِّ  ًَّ ٞمِٝم٥ٌَّم ضَمتَّك دِم َأىْمقِم وَم٣مَل زَمْٔمُض ايم

ُب إلَِم اهللَِّ  ـُ َأْن ُيْٗمَِمَد زمِِف ايمتََّٗمرُّ
٣َّم ُيْٚم٘مِ ِِب َوَٞمْقَِمل َوُدطُمقرِم يمِْٙمَخاَلِء َوىُمؾُّ َذيمَِؽ ِِّم َوُذْ

 سَمَٔم٣ملَم.

o  ايمِم٣مدق هق ايمذي ٓ ُي٣ٌمرم يمق طمرج ىمؾ ومدر يمف دم ومٙمقب اخلْٙمؼ َمـ أصمؾ

وٓ ي٘مره َمث٣مومٝمؾ ايمذر َمـ ضمًـ فمٚمٙمف صالح ومٙمٌِف، وٓ َي٤م إؿمالع ايمٛم٣مس فمعم

فمٚمٙمف، هم١من ىمراهتف يمذيمؽ ديمٝمؾ فمعم أٞمَّف َي٤م أن يْمٙمع ايمٛم٣مس فمعم ايمًٝمئ َمـ 

 ايمزي٣مدة فمٛمدهؿ ويمٝمس هذا َمـ فمالَم٣مت ايمِم٣مدومكم

o  ر يٛم٣مزمٝمع واإلطمالص هلل أن ي٘مقن اهلل هق َمٗمِمقد اظمرء وَمراده، همحٝمٛمئذ سمتٖمجَّ

احل٘مٚم٥م َمـ ومٙمٌف فمعم يم٣ًمٞمف

o ٙمام ومقي إطمالص ايمٔمٌد ىمٚمٙم٦م فمٌقديتفوىم

o َم٣م يٛمٓمر اظمرائل إلم اخلْٙمؼ دم فمٚمٙمف إٓ ْلٜمٙمف زمٔمٓمٚم٥م اخل٣ميمؼ

o  ؾ إلم اهلل ؽمقاه، واضمرصقا اصمتٜمدوا ايمٝمقم دم حتٗمٝمؼ ايمتقضمٝمد، هم١مٞمف ٓ يقصِّ

ل َمـ فمذاب اهلل إٓ إي٣مه فمعم ايمٗمٝم٣مم زمحٗمقومف، هم١مٞمف ٓ يٛمجِّ

o امل ايمديـ ئمٚمٙمٜم٣م هلل ىم٣من َمـ أويمٝم٣مء اهلل اظمتٗمكمهمٚمـ ىم٣من خمٙمًِم٣م دم أفم
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o إذا ضمًٛم٦م ايمنائر أصٙمح اهلل ايمٓمقاهر

o  ٌِْدِه، زَمْؾ ٣م فَمعَم فَم ـْ َأفْمَٓمِؿ ٞمَِٔمِؿ اهللَِّ ايمَّتِل َأْٞمَٔمَؿ ِِبَ ـُ ايْمَٗمِْمِد َِم ًْ ٥ُم ايْمَٖمْٜمِؿ َوضُم ِصحَّ

ؽْماَلِم  ٌٌْد فَمَْم٣مًء زَمْٔمَد اإْلِ ؽْماَلِم ، ََم٣م ُأفْمْمَِل فَم ٣م ؽَم٣موَم٣م اإْلِ َٓ َأصَمؾُّ َِمٛمُْٜماَم ، زَمْؾ مُهَ َأهْمَّمُؾ َو

َد وَمِْمُدُهْؿ  ًَ ـَ هَم ٌُْد ؿَمِريَؼ اظمَْْٕمُّمقِب فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ايمَِّذي ـُ ايْمَٔم َووِمَٝم٣مَُمُف فَمَٙمْٝمِٜماَم، َوِِباَِم َيْٟمََم

ـْ اظمُْ  َدْت هُمُٜمقَُمُٜمْؿ، َوَيِِمغُم َِم ًَ ـَ هَم ٣ميمِّكَم ايمَِّذي ٛم٦َْم َوؿَمِريُؼ ايمّمَّ ًُ ـَ ضَم ٛمَْٔمِؿ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ايمَِّذي

َٟمَل اهللََّ َأْن  ًْ ـَ ُأَِمْرَٞم٣م َأْن َٞم َتِٗمٝمِؿ ايمَِّذي ًْ اِط اظمُْ َ َأهْمَٜم٣مَُمُٜمْؿ َووُمُِمقُدُهْؿ َوُهْؿ َأْهُؾ ايمٌمِّ

٥ُم ايْمَٖمْٜمِؿ: ُٞمقٌر َيْٗمِذهُمُف اهللَُّ دِم وَمْٙم٤ِم ايمْ  اؿَمُٜمْؿ دِم ىُمؾِّ َصاَلٍة، َوِصحَّ ِدَيٛم٣َم ِسَ ٌِْد ، ََيْ َٔم

اَلِل ، َوايْمَٕملِّ  َدى َوايمّمَّ ٣ٌَمؿمِِؾ، َواَْلُ ؼِّ َوايْم ِحٝمِح َوايْمَٖم٣مؽِمِد، َواحْلَ ُيَٚمٝمُِّز زمِِف زَمكْمَ ايمِمَّ

ِّ َوايْمَٔماَلٞمَِٝم٥م  بِّ دِم ايمنِّ ، َوسَمْٗمَقى ايمرَّ ؼَّ ي احْلَ رِّ ـَ ايْمَٗمِْمِد، َوحَتَ ًْ ُه : ضُم ؾَم٣مِد ، َوَيُٚمدُّ َوايمرَّ

سُمفُ  ْٙمِؼ، َوسَمْرَك ايمتَّْٗمَقى ، َوَيْٗمَْمُع ََم٣مدَّ ْٞمَٝم٣م، َوؿَمَٙم٤َم حَمَْٚمَدةِ اخْلَ َقى، َوإِيَث٣مَر ايمدُّ ٣ٌَمَع اَْلَ   : اسمِّ

o  ِف. هَمُٜمَق َُمَتَٗمٙم٤ٌِّم همِٝمَٜم٣م ٌُُّع حَم٣َمزمِّ ِف، َوسَمٛمِْٖمٝمُذ َأَواَِمِرِه، َوسَمَت ٣مِدَق ََمْْمُٙمقزُمُف ِرَو٣م َرزمِّ هَم١مِنَّ ايمِمَّ

ـَ سَمَقصمَّ  غُم ََمَٔمَٜم٣م َأْي ًِ ٌَْٝمٛم٣َم ُهَق َي ٣م هَم ـَ اؽْمَتَٗمٙم٦َّْم ََمَّم٣مِرُِبَ َتِٗمؾُّ ََمَٔمَٜم٣م َأْي ًْ ٌَُٜم٣م. َوَي
َٜم٦ْم َرىَم٣مئِ

٣مٍن يمِْٙمَخْٙمِؼ زم٣ِميمتَّْٔمٙمِٝمِؿ  ًَ . شُمؿَّ دِم إضِْم دِم َصاَلٍة إِْذ َرَأْيُتُف دِم ِذىْمٍر شُمؿَّ دِم نَمْزٍو، شُمؿَّ دِم ضَم٨مٍّ

ـْ َأْٞمَقاِع ايمٛمَّْٖمِع. شُمؿَّ دِم  ِه، َِم ـْ َُمٛمَْ٘مٍر. َأْو دِم وِمَٝم٣مٍم  َونَمغْمِ َأَْمٍر زمَِٚمْٔمُروٍف، َأْو ََنٍْل فَم

ْٞمَٝم٣م، شُمؿَّ دِم فِمَٝم٣مَدِة ََمِريٍض، َأْو سَمُْمٝمِٝمِع صِمٛم٣َمَزٍة. َأْو َٞمٌْمِ  ـِ َوايمدُّ ي ٤ٌٍَم دِم فِماَمَرِة ايمدِّ ًَ زمِ

ـَ  -ََمْٓمُٙمقمٍ  ـْ َأْٞمَقاِع ايْمُٗمْرِب َواظمَْ  -إِْن َأَْمَ٘م .َٛم٣مهمِعِ إلَِم نَمغْمِ َذيمَِؽ َِم
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o  همٚمـ أصٙمح هيرسمف هم٣مح فمٌغم همّمٙمف، وفمٌٗم٦م ايمٗمٙمقب زمٛممم ؿمٝمٌف هم٣مهلل اهلل دم

إصالح ايمنائر هم١مٞمف َم٣م يٛمٖمع َمع هم٣ًمده٣م صالح ايمٓم٣مهر

o  ٣ٌَمَدةِ  َْجٝمعِ  دِم  سَمَٔم٣ملَم  هلل اإلطْمالُص  ََمرىَم٤ُم  واإلؽْمالمُ  اخَلاَلِص، ؽَمٌِٝمُؾ  ُهقَ  ايمِٔم

الََم٥ِم، ًَّ .(2) إََم٣منِ  طَم٣مسَمؿُ  واإلياَمنُ  ايم

 :مثزات اإلخمص 

ـَ  .1 ـْ  ايمت٣مصِمرَ  َيْٚمٛمَعُ  أٞمف: اإلطمالصِ  همقائِدِ  َوَِم ٝم٣مَٞم٥مِ  َِم  دم يٟممتٛمُف ايمذي خَيُقنُ  همال اخْلِ

 . وِمٝمَٚمتَِٜم٣م َأوْ  ايمٌَِّم٣مفَم٥ِم، َأْصٛم٣َمِف  َِمـ ِصٛمٍْػ 

ـَ  .2 فُ : اإلطمالصِ  همقائِدِ  َوَِم ٌَفُ  ََيِْٚمُؾ  َأٞمَّ ٛم٣ًم َيُ٘مقنَ  نْ َوأَ  ايْمَٔمَٚمؾِ  إصَِم٣مَدةِ  فَمعَم  َص٣مضِم
ًِ

 حُمْ

  همِٝمِف.

َٗم٣مئِِؼ  زَمْٔمَض  َيْٗمٙم٤َِم  َأنْ  ايم٘م٣مسم٤َم  َيْٚمٛمَعُ  أٞمف: همقائِِدهِ  َوَِمـ .3 قَه٣م َأوْ  احْلَ ًُ  . يَمْقَِن٣َم نَمغْمَ  يمقًٞم٣م َيْ٘م

ـَ  .4 فُ : اإلطمالصِ  همقائدِ  َوَِم ٌَف ََيِْٚمُؾ  َأٞمَّ ٛم٤ُِّم  فَمعَم  َص٣مضِم  همٜمق نَمُم٣مشِ  هَمُ٘مؾُّ  ايمِٕمشِّ  جَتَ

ـْ : »ضَمِدي٧ُم  َٗمَدمَ َوسمَ  زمُِٚمْخٙمٍِص، يمٝمَس  ٛم٣َم ََم   .شَِمٛم٣َّم هَمَٙمْٝمَس  نَمُمَّ

ـَ  .5 فُ : اإلطمالصِ  هَمَقائِدِ  َوَِم ٌَفُ  ََيِْٚمُؾ  َأٞمَّ   َوايْمَقفْمِد. زَم٣ميْمَٔمْٜمدِ  ايمَقهَم٣مءِ  فَمعَم  ص٣مضِم

ـَ  .6 فُ : اإلطمالصِ  هَمَقائِدِ  َوَِم ٌَفُ  ََيِْٚمُؾ  َأٞمَّ  يمِْٙمَٗمِري٤ِم  فَمَٚمَٙمفُ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  فَمعَم  ص٣مضِم

ٌَِٔمٝمدِ    .ءؽَمَقا َوايْم

ـَ  .7 فُ : هَمَقائِِدهِ  َوَِم ِٚمُؾ  َأٞمَّ ٌَفُ  ََيْ  . أفماَميمِفِ  سَمٛمْٓمِٝمؿِ  فَمعَم  ص٣مضِم

ـْ  .8 ًرا ي٘مقنُ  زمف اظمُْتَِِّمَػ  َأنَّ : همقائِِدهِ  وَِم امِ  زَمْٔمكمِ  ََمْرَُمقوًم٣م َُمَٗمدَّ  َواإلصْمالِل. آضْمؼِمَ
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ـَ  .9 فُ : هَمَقائِِدهِ  َوَِم ِٚمُؾ  َأٞمَّ ٌَفُ  ََيْ ؾَمقةِ  فمـ آزْمتَِٔم٣مدِ  فَمعَم  ص٣مضِم   .ايمرِّ

ـَ  .13 فُ : هَمَقائِِدهِ  َوَِم ٌَفُ  ََيِْٚمُؾ  َأٞمَّ ـْ  ىَم٣منَ  إَِذا ص٣مضِم ؾِّ  َأْهؾِ  َِم  َأوْ  َوِزيًرا وايمَٔمٗمْد  احْلَ

٣م ًً ى َأنْ  َُمِديًرا َأوْ  َرئِٝم  اظم٠ُْمهالُت  همِٝمفِ  سُمقصَمَد  ايمذي وإرى، إسمَٗمك يمألفْماَملِ  َيَتَحرَّ

: َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعمَّ  زمٗمقيمف َمالً فم٣م. وايمٔمٙمؿُ  واحْلٖمظُ  وإَم٣مٞم٥مُ  ايمٗمقةُ  َوهلَ  ضَمٗمٝمٗم٥ًم،

 اهلل طَم٣منَ  هَمَٗمْد  َِمٛمْفُ  هللَِِّ َأْرَى  ُهقَ  ََمـ َوهمِٝمٜمؿ فِمَِم٣مزَم٥مٍ  فَمعَم  َرصُمالً  اؽْمَتْٔمَٚمَؾ  ََمـ»

 . شواظم٠ُْْمَِمٛمكم َوَرؽُمقيَمفُ 

ـَ  .11 ٣ميمَِص  ايمَٔمَٚمؾ َأن: همقائِِدهِ  َوَِم  أنَّ  ٔم٣مذٍ َم ضَمِدي٧ِم  دم ىَماَم  جَيِْزي َِمٛمْفُ  ايَمَٗمٙمِٝمؾ اخْلَ

 . شايْمَٗمٙمِٝمُؾ  َِمٛمْفُ  جُيِْزكَ  ايمَٔمَٚمَؾ  َأطمٙمِْص : »يَمفُ  وَم٣مَل  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمَّ  ايمٛمٌل

ـَ  .12 ٌَْد  َأنَّ : اإِلطْمالصِ  هَمَقائِدِ  َوَِم ْٝمَْم٣منِ  َِمـ َيَتَخٙمَُّص  ٓ ايمَٔم  زم٣مإِلطْمالِص، إٓ ايمُمَّ

٣ٌَمًرا اهللِ وَم٣مَل  ٣ٌَمَدكَ  إَِّٓ }: اهللُ يَمَٔمٛمَفُ  إزِْمٙمِٝمُس  وَم٣ميَمف فَمامَّ  إطِْم   .{اظمُْْخَٙمِِمكمَ  َِمْٛمُٜمؿُ  فِم

ـَ  .13 فُ : اإلطمالصِ  هَمَقائِدِ  َوَِم فُ  ىَمَتْٚمٝمِٝمزِ  ايمُٔمُٝمقِب  َِمـ ايمَٔمَٚمَؾ  ُيِٚمٝمِّزُ  َأٞمَّ ًَ َٜم٣م َٞمْٖم  َوجُيِٚمُّ

٣ٌَمدة فَمعَم  يمَِٝمَتٗمََّقى يمِْٙمَٔمَٚمؾِ  ٣ٌَمَدةً  َٞمْقَُمفُ  ي٘مقنُ  ايمِٔم   .(1) فِم

ـِ همَ   .14 ٣ٌَمَركِ  َٔم ـِ اظمُْ ، وَم٣مَل : ُربَّ فَمَٚمٍؾ َصِٕمغٍم سُمَٔمٓمُِّٚمُف ايمٛمِّٝم٥َُّم ،  ازْم

ُرُه ايمٛمِّٝم٥َّمُ   (.2)  َوُربَّ فَمَٚمٍؾ ىَمٌغٍِم سُمَِمٕمِّ

 

 ْـ َٜم٣مَدةَ  ؿَمَٙم٤َم  ََم ْ  َويَمقْ  ُأفْمْمَِٝمَٜم٣م َص٣مِدوًم٣م ايمُمَّ ٌْفُ  ََل سُمِِم
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ـْ ؽَمـَٟمَل اهللََّ  "( ومـ٣مل : وفمـ ؽمٜمؾ زمـ ضمٛمٝمػ رض اهلل فمٛمف أن ايمٛمٌـل ) ََمـ

َٜمَداءِ  َٕمُف اهللَُّ ََمٛم٣َمِزَل ايمُمُّ َٜم٣مَدَة زمِِِمْدٍق زَمٙمَّ َوإِْن ََم٣مَت فَمعَم همَِراؾِمفِ  ايمُمَّ

ـْ ؽَمـَٟمَل اهللََّ ايْمَٗمْتـَؾ  "وم٣مل: )وفمـ َمٔم٣مذ زمـ صمٌؾ رض اهلل فمٛمف أن ايمٛمٌل ) ََمـ

ِف َص٣مِدوًم٣م شُمؿَّ ََم٣مَت َأْو وُمتَِؾ هَم١مِنَّ يَمُف َأصْمَر ؾَمِٜمٝمدٍ  ًِ ـْ َٞمْٖم َِم

، أَ  يِّ ٌَْخؼَمِ لِّ ، َأِِب ايْم
ـْ ؽَمِٔمٝمٍد ايمْم٣َّمئِ ـُف وفَم ، َأٞمَّ ٌَُْم٥َم إَْٞماَمِريُّ شَمٛمِل َأزُمق ىَم ُف وَم٣مَل: ضَمدَّ ٞمَّ

شُمُ٘مْؿ ضَمـِديًث٣م هَمـ٣مضْمَٖمُٓمقُه ، ؽَمِٚمَع َرؽُمقَل اهللِ ، َوُأضَمدِّ ّـَ ُؿ فَمَٙمْٝمِٜم ًِ َيُٗمقُل :شَماَلشَم٥ٌم ُأوْم

ٌٌْد ََمْٓمٙمَِٚم٥ًم، هَمَِمػَمَ فمَ  ـْ َصَدوَم٥ٍم، َوَٓ ـُمٙمَِؿ فَم ٌٍْد َِم َٙمْٝمَٜمـ٣م، إَِّٓ َزاَدُه وَم٣مَل: ََم٣م َٞمَٗمَص ََم٣مُل فَم

َٟميَم٥ٍم، إَِّٓ هَمَتَح اهللُ فَمَٙمْٝمِف زَم٣مَب هَمْٗمٍر، َأْو ىَمٙمَِٚم٥ًم َٞمْحَقَهـ٣م،  ًْ ٌٌْد زَم٣مَب ََم ا، َوَٓ هَمَتَح فَم اهللُ فِمزًّ

شُمُ٘مْؿ ضَمِديًث٣م هَم٣مضْمَٖمُٓمقُه، وَم٣مل: ٌْـٍد َرَزوَمـُف اهللُ ََمـ٣مًٓ  َوُأضَمدِّ ْٞمَٝم٣م َْٕرزَمَٔمـ٥ِم َٞمَٖمـٍر: فَم اَم ايمـدُّ  إِٞمَّ

ـ٣م، هَمَٜمـَذا زمَِٟمهْمَّمـِؾ  ُف، َوَئْمَٙمـُؿِ هللِ همِٝمـِف ضَمٗمًّ ُف، َوَيِِمُؾ همِٝمِف َرِْحَ َوفِمْٙماًم، هَمُٜمَق َيتَِّٗمل همِٝمِف َرزمَّ

ٌٍْد َرَزوَمُف اهللُ فِمْٙماًم َوََلْ َيْرُزوْمُف ََم٣مًٓ، هَمُٜمَق َص٣مِدُق ايمٛمِّٝمَّـ٥ِم، َيُٗمـقُل: يَمـْق َأنَّ رِم  اظمَْٛم٣َمِزِل، َوفَم

ٌْـٍد َرَزوَمـُف اهللُ ََمـ٣مًٓ َوََلْ ََم٣مًٓ يَمَٔمٚمِ  ـ٣م ؽَمـَقاٌء، َوفَم ْٙم٦ُم زمَِٔمَٚمِؾ هُماَلٍن، هَمُٜمَق زمِٛمِٝمَّتِِف، هَمَٟمصْمُرمُهَ

ُف، َوَٓ َيِِمـُؾ همِٝمـِف َرِْحَـُف،  ٌُِط دِم ََم٣ميمِِف زمَِٕمغْمِ فِمْٙمٍؿ، َٓ َيتَِّٗمل همِٝمِف َرزمَّ َيْرُزوْمُف فِمْٙماًم، هَمُٜمَق خَيْ

ٌٍْد ََلْ َيْرُزوْمُف اهللُ ََم٣مًٓ َوَٓ فِمْٙماًم، هَمُٜمَق َوَٓ َئْمَٙمُؿِ هللِ همِٝمِف ضَمٗمًّ  ٧ٌَِم اظمَْٛم٣َمِزِل، َوفَم ٣م، هَمَٜمَذا زمَِٟمطْم

٣م ؽَمَقاءٌ  َيُٗمقُل: يَمْق َأنَّ رِم ََم٣مًٓ يَمَٔمِٚمْٙم٦ُم همِٝمِف زمَِٔمَٚمِؾ هُماَلٍن، هَمُٜمَق زمِٛمِٝمَّتِِف ، هَمِقْزُرمُهَ
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ـْ   ٣مٍص همَٔم ـِ َأِِب َوومَّ ُه، َأنَّ َرؽُمقَل اهللَِّؽَمْٔمِد زْم ُف َأطْمػَمَ َأٞمَّ

َّٓ ُأصِمْرَت فَمَٙمْٝمَٜم٣م ضَمتَّك ََم٣م جَتْ  ٣م َوصْمَف اهللَِّ إِ ٌَْتِٕمل ِِبَ ـْ سُمٛمِْٖمَؼ َٞمَٖمَٗم٥ًم سَم َٔمُؾ دِم إِٞمََّؽ يَم

هَمِؿ اَْمَرَأسمَِؽ 

ـِ   ـُ فَمْٚمِرو زْم ٌُْد اهللَِّ زْم همٔمـ فَم

ـْ ايْمَٔم٣مِص رض اهلل فمٛمٜمام، وم٣مل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ إِنَّ اهللََّ ؽَمُٝمَخٙمُِّص َرصُماًل َِم

اَلئِِؼ َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  تِل فَمعَم ُرُءوِس اخْلَ ِٔمكَم ؽِمِجالًّ ، ىُمؾُّ ُأَمَّ ًْ
َٔم٥ًم َوسمِ ًْ

، هَمَٝمٛمْمُمُ فَمَٙمْٝمِف سمِ

٣مهمُِٓمقَن  ٌَتِل احْلَ ـْ َهَذا ؾَمْٝمًئ٣م ؟ َأـَمَٙمَٚمَؽ ىَمَت ، شُمؿَّ َيُٗمقُل: َأسُمٛمْ٘مُِر َِم ٌٌََمِ ؽِمِجؾٍّ َِمْثُؾ ََمدِّ ايْم

َٓ َي٣م َربِّ  . هَمَٝمُٗمقُل: َأهَمَٙمَؽ فُمْذٌر ؟ هَمَٝمُٗمقُل:  َٓ َي٣م َربِّ . هَمَٝمُٗمقُل: زَمعَم، إِنَّ ؟ هَمَٝمُٗمقُل: 

َٓ إيَِمَف  َٓ ـُمْٙمَؿ فَمَٙمْٝمَؽ ايْمَٝمْقَم. هَمَتْخُرُج زمَِْم٣موَم٥ٌم همِٝمَٜم٣م َأؾْمَٜمُد َأْن  ُف  ٛم٥ًَم: هَم١مِٞمَّ ًَ يَمَؽ فِمٛمَْدَٞم٣م ضَم

ٌُْدُه َوَرؽُمقيُمُف، هَمَٝمُٗمقُل: اضْمُيْ َوْزَٞمَؽ، هَمَٝمُٗمقُل: َي٣م رَ  ًدا فَم َّٓ اهللَُّ َوَأؾْمَٜمُد َأنَّ حُمَٚمَّ بِّ ، إِ

ُت  ِجالَّ ًِّ َٓ سُمْٓمَٙمُؿ. هَمُتقَوُع ايم َؽ  ِت ؟! هَمَٗم٣مَل: إِٞمَّ ِجالَّ ًِّ ََم٣م َهِذِه ايْمٌَِْم٣موَم٥ُم ََمَع َهِذِه ايم

٥ٍم  ٥ٍم، دِم  َوايْمٌَِْم٣موَم٥مُ  ،-ايم٘م٣مف زم٘من وجيقز –دِم ىَمٖمَّ ُت  هَمَْم٣مؾَم٦ْم  ىَمٖمَّ ِجالَّ ًِّ  َوشَمُٗمَٙم٦ْم  ايم

ء اهللَِّ اؽْمؿِ  ََمعَ  َيْثُٗمُؾ  هَماَل .  ايْمٌَِْم٣موَم٥مُ  " َرْ

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهللَُّ فَمٛمُْف َأنَّ َرؽُمقَل اهللَِّ زَمْٝمٛمَـ٣م َرصُمـٌؾ َيْٚمًِمـ  "وَمـ٣مَل:وفم

َب َِمٛمَْٜم٣م شُمؿَّ طَمَرَج هَم١مَِذا ُهَق زمَِ٘مْٙم٤ٍم َيْٙمَٜم٧ُم َيْٟمىُمـُؾ  هَم٣مؾْمَتدَّ فَمَٙمْٝمِف ايْمَٔمَْمُش هَمٛمََزَل زمِْئًرا هَممَمِ
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ـْ ايْمَٔمْمَ  َ٘مُف زمِِٖمٝمـِف ايمثََّرى َِم ًَ ُف شُمؿَّ َأَْم ِش هَمَٗم٣مَل يَمَٗمْد زَمَٙمَغ َهَذا َِمْثُؾ ايمَِّذي زَمَٙمَغ ِِب هَمَٚمأَلَ طُمٖمَّ

َٗمك ايْمَ٘مْٙم٤َم هَمَُمَ٘مَر اهللَُّ يَمُف هَمَٕمَٖمَر يَمفُ  ًَ ".شُمؿَّ َروِمَل هَم

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهللَُّ فَمٛمُْف وَم٣مَل: وَم٣مَل ايمٛمٌَِّلُّ  زَمْٝمٛمَاَم ىَمْٙمـ٤ٌم ُيْمِٝمـُػ زمَِرىمِٝمَّـ٥ٍم وفَم

َٗمْتُف هَمُٕمِٖمَر  ًَ ائِٝمَؾ هَمٛمََزفَم٦ْم َُمقوَمَٜم٣م هَم ـْ زَمَٕم٣مَي٣م زَمٛمِل إِْهَ ىَم٣مَد َيْٗمُتُٙمُف ايْمَٔمَْمُش إِْذ َرَأسْمُف زَمِٕملٌّ َِم

٣م زمِِف  ."ََلَ

 

 َ٘مِل َوحَمَْٝم٣مَي َوَِّم٣َميِت هلِلَِّ َربِّ ايْمَٔم٣مظمَكِم ًُ  (1.)وُمْؾ إِنَّ َصاَليِت َوُٞم

ٞمجك اهلل ؽمٝمدٞم٣م يقؽمػ فمٙمٝمف ايمًالم زم١مطمالصف َمـ  

َٓ َأْن َرَأىى زُمْرَه٣مَن َرزمِّ همتٛم٥م اَمرأة ايمٔمزيز، وم٣مل سمٔم٣ملم ٣م يَمْق ٦ْم زمِِف َوَهؿَّ ِِبَ ِف  َويَمَٗمْد مَهَّ

٣ٌَمِدَٞم٣م اظمُْْخَٙمِِمكمَ  ـْ فِم ُف َِم قَء َوايْمَٖمْحَُم٣مَء إِٞمَّ ًُّ َف فَمٛمُْف ايم يمَِؽ يمِٛمٌَْمِ ىَمَذى

هم٣ميمُمٝمْم٣من اؽمتثٛمك اظمخٙمِمكم َمـ ايمٕمقاي٥م دم  

نُْمقِ    ومقيمف سمٔم٣ملم: َٕ َْرِض َو ْٕ ْؿ دِم ا ّـَ ََلُ ٛمَ َُزيِّ َٕ َيٛمَُّٜمْؿ َأْْجَِٔمكَم * وَم٣مَل َربِّ زماَِم َأنْمَقْيَتٛمِل 

٣ٌَمَدَك َِمٛمُْٜمُؿ اظمُْْخَٙمِِمكمَ  َّٓ فِم إِ

فمـ أِب ؽمٙمٝمامن ايمداراِّن: إذا أطمٙمص ايمٔمٌد اٞمٗمْمٔم٦م  

فمٛمف ىمثرة ايمقؽم٣موس وايمري٣مء
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َمثؾ ايمثالشم٥م ايمذيـ دطمٙمقا ايمٕم٣مر واٞمْمٌٗم٦م فمٙمٝمٜمؿ  

ايمِمخرة همٛمج٣مهؿ اهلل زمِم٣ميمح أفمامَلؿ

ـْ   ٌِْد اهللَِّهمَٔم ـِ فَم ـْ صَم٣مزمِِر زْم ـِ َئْمٛمِل َُمَٔم٣مًذا َأِِب فمَ ، فَم ْْحَ ، ٌِْد ايمرَّ

ُف وَم٣مَل َوُهَق ََمِريٌض:  شَمُ٘مْؿ ضَمِديًث٣م يَمْقٓ ََم٣م َأَٞم٣م فَمَٙمْٝمِف ََلْ َأٞمَّ ٥ٌََّم ضَمتَّك ُأضَمدِّ اىْمُِمُٖمقا فَمٛمِّل ايْمُٗم

ٌِْد  شْمُ٘مْؿ ، هَمَٟمْٞمَُمٟمَ َأزُمق فَم ْْحَـ، هَمَٗم٣مَل: إِِّنِّ ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللَِّ ُأضَمدِّ ـْ   : "قُل َيٗمُ ايمرَّ ََم

ٛم٥َّمَ  وَم٣مَل ٓ إيَِمَف إِٓ اهللَُّ خُمْٙمًِِم٣م َدطَمَؾ اْْلَ

ـِ َأْروَمؿَ  ـْ َزْيِد زْم ـْ وَم٣مَل : ٓ إيَِمَف إِٓ اهللَُّ   :وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ وفَم ََم

ٛم٥َّم، وِمٝمَؾ  ُج  "َوََم٣م إطِْماَلُصَٜم٣م ؟ وَم٣مَل:  : خُمْٙمًِِم٣م َدطَمَؾ اْْلَ ـْ حَم٣َمِرِم اهللَِّ فَمزَّ َأْن حَتْ َزُه فَم

َوصَمؾَّ 

ٌِِّف  وم٣مل سمٔم٣مرم:  َوُيْْمِٔمُٚمقَن ايمْمََّٔم٣مَم فَمعَم ضُم

َٓ ؾُمُ٘مقًرا  َٓ ُٞمِريُد َِمٛمُ٘مْؿ صَمَزاء َو اَم ُٞمْْمِٔمُٚمُ٘مْؿ يمَِقصْمِف اهللَِّ  ٘مِٝمٛم٣ًم َوَيتِٝماًم َوَأؽِمغًما * إِٞمَّ ًْ َِم

٣م َٞمَخ٣مُف َِمـ ٣مُهْؿ  * إِٞمَّ ٌُقؽًم٣م وَمْٚمَْمِريًرا * هَمَقوَم٣مُهُؿ اهللَُّ َذَّ َذيمَِؽ ايْمَٝمْقِم َويَمٗمَّ ٛم٣َم َيْقًَم٣م فَم زمِّ رَّ

ََرائِِؽ  ْٕ وا صَمٛم٥ًَّم َوضَمِريًرا * َُمتَّ٘مِئِكَم همِٝمَٜم٣م فَمعَم ا وًرا * َوصَمَزاُهؿ زماَِم َصػَمُ ًة َوُهُ َٞمْيَ

َٓ َزَْمَٜمِريًرا *  ٣م َو ًً ٣م َوُذيمَِّٙم٦ْم وُمُْمقهُمَٜم٣م سَمْذيمِٝماًل َٓ َيَرْوَن همِٝمَٜم٣م ؾَمْٚم َوَداٞمَِٝم٥ًم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ـماَِلَُلَ

٥ٍم  ٥ٍم َوَأىْمَقاٍب ىَم٣مَٞم٦ْم وَمَقاِريَرا * وَمَقاِريَر َِمـ همِّمَّ ـ همِّمَّ * َوُيَْم٣مُف فَمَٙمْٝمِٜمؿ زمِآٞمَِٝم٥ٍم َمِّ
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َٗمْقَن همِٝمَٜم٣م ىَمْٟمؽًم٣م ىَم٣مَن َِمَزاصُمَٜم٣م َزٞمَجٌِٝماًل * فمَ  ًْ ُروَه٣م سَمْٗمِديًرا * َوُي ك وَمدَّ ٚمَّ ًَ ْٝمٛم٣ًم همِٝمَٜم٣م سُم

ٛمُثقًرا *  ٌَْتُٜمْؿ يُم٠ْميُم٠ًما َمَّ
ًِ ُدوَن إَِذا َرَأْيَتُٜمْؿ ضَم َٙمَّ ٌِٝماًل * َوَيُْمقُف فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ِويْمَداٌن خمُّ ًَ ؽَمْٙم

ٌق  َوإَِذا َرَأْي٦َم شَمؿَّ َرَأْي٦َم َٞمِٔمٝماًم َوَُمْٙمً٘م٣م ىَمٌغًِما * فَم٣ميمَِٝمُٜمْؿ شمَِٝم٣مُب ؽُمٛمُدٍس طُمْيٌ َوإؽِْمَتػْمَ

ازًم٣م ؿَمُٜمقًرا * إِنَّ َهَذا ىَم٣مَن يَمُ٘مْؿ صَمَزاء َوضُمٙمُّ  ْؿ َذَ ُ ٥ٍم َوؽَمَٗم٣مُهْؿ َرِبُّ قا َأؽَم٣مِوَر َِمـ همِّمَّ

ُْمُ٘مقًرا  (1.)َوىَم٣مَن ؽَمْٔمُٝمُ٘مؿ َمَّ

ـْ   ـِ ؽَم فَم ـْ ْٔمٍد َُمِْمَٔم٤ِم زْم ّـَ َأنَّ َأزمِٝمِف فَم ُف ـَم َأٞمَّ

ـْ َأْصَح٣مِب ايمٛمٌَِّلِّ  ـْ ُدوَٞمُف َِم اَم َيٛمٌُْمُ اهللَُّ  ":هَمَٗم٣مَل َٞمٌِلُّ اهللَِّيَمُف هَمّْماًل فَمعَم ََم إِٞمَّ

٥َم زمَِّمِٔمٝمٖمِ  َُمَّ ْٕ 2َٜم٣م زمَِدفْمَقَِّتِْؿ َوَصاَلَِّتِْؿ َوإطِْماَلِصِٜمؿْ َهِذِه ا

 :وص٣مي٣م اظمُم٣ميخ يمألضم٣ٌمب زم٣مإلطمالص دم ايمٔمٚمؾ 

اهلل رمحهإلٗاع الػٗخ ٔصٗٛ
ىم٣مٞم٦م أضمقال أَمؿ إٞمٌٝم٣مء فم٣مَم٥م زمٟمٞمـف ىمٙمـام زمٔمـد فمٛمٜمـ٣م زَمــ ايمٛمٌـقة همتِمـٌح 

ي٥م حمّم٥م، أَمقره٣م ايمديٛمٝم٥م طم٣ميمٝم٥م َمـ ايمروح واحلٗمٝمٗم٥م زمحٝم٧م سمِمٌح ىمٔم٣مدات سمٗمٙمٝمد

 . هم٘م٣مٞم٦م سمٟمديتٜم٣م ىمٔم٣مدة سمٗمٙمٝمدي٥م

همإلصالح هذه ايمّماليم٥م ىم٣مٞمـ٦م سمٌٔمـ٧م إٞمٌٝمـ٣مء ايمـذيـ ىمـ٣مٞمقا يٌْمٙمـقن هـذه      

 . ايمٔم٣مدات ايمتٗمٙمٝمدي٥م ويرؾمدون إَم٥م إلم احلٗمٝمٗم٥م ايمقاومٔمٝم٥م وروح ايمممئم٥م احلٗمٝمٗم٥م

هم٘م٣مٞم٦م ضم٣ميم٥م إومـقام ايمتـل ىم٣مٞمـ٦م َلـ٣م فمالومـ٥م همٟمطمغمًا ظم٣م زمٔم٧م رؽمقل اهلل    
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ٞمٖمس سمٙمؽ احل٣ميم٥م اظمـذىمقرة زمـٟمن إَمـقر ايمديٛمٝمـ٥م دي٣من ايمًاموي٥م دم زَم٣مٞمفزم٣مٕ

ايمتل زمٗمٝم٦م يمدَي٣م ِّم٣م أسمقا زمف أٞمٌٝم٣مؤهؿ ىمٟمَن٣م فمـ٣مدات سمٗمٙمٝمديـ٥م طم٣ميمٝمـ٥م َمــ ايمـروح، 

هم٘م٣مٞم٦م سمٓمـ أَن٣م هل ايمممئم٥م وأصؾ ايمديـ

سمٙمؽ اظمٟميمقهم٣مت ايمتٗمٙمٝمديـ٥م همٗمـ٣مم زمتٔمٙمـٝمؿ أصـؾ ضمٗمـ٣مئؼ همٟمزمْمؾ رؽمقل اهلل    

ضم٘م٣مَمف، وأن إَمـ٥م اظمحٚمديـ٥م أيّمـ٣ًم ازمتٙمٝمـ٦م دم هـذا اظمـرض ضمتـك دم ايمديـ وأ

فم٣ٌمداَّت٣م أصٌح٦م سمٗمٙمٝمدي٥م إلم ضمد أن سمٔمٙمٝمؿ ايمديـ أيّم٣ًم ايمذي ىم٣من َمـ اظمٖمـروض 

أن ي٘مقن ؽم٣ًٌٌم إلصالح ْجٝمع َمثؾ هـذه اظمٖم٣مؽمـد همٟمصـٌح دم زمٔمـض اظمـدن فمـ٣مدة 

ه إَمـقر سمٗمٙمٝمدي٥م، ويم٘مـ ٕن ؽمٙمًٙم٥م ايمٛمٌقة ومد اٞمتٜم٦م أن همٚمًـئقيمٝم٥م َمثـؾ هـذ

هم١مٞمام ايمقاصم٤م فمٙمـٝمٜمؿ أن ْحٙم٦م فمعم فمٙمامء إَم٥م ايمذيـ هؿ ٞم٣مئٌكم فمـ ايمٛمٌل

 . يرىمزوا إلم إصالح ذيمؽ ايمّمالل وهم٣ًمد احل٣مل

وؿمريٗمتف هق سمِمحٝمح ايمٛمٝم٥م: ٕن إفمامل ٓ سمِمـغم فمـ٣مدات وسمٗم٣ميمٝمـد إٓ فمٛمـد      

جتـ٣مه  فمدم ايمِّالهّٝم٥م واإلطمالص وهمٗمدان ؾمـٟمن ايمٔمٌقديـ٥م، همٌتِمـحٝمح ايمٛمٝمـ٥م ئمـقد

إفمامل إلم اهلل ايمٌت٥م، همتتقيمد همٝمٜم٣م احلٗمٝمٗم٥م زمدل ايمٔم٣مدات ايمروسمٝمٛمٝم٥م، همٝم٘مقن صـدور 

 . ْجٝمع إفمامل زم٣محلامؽم٥م فمعم ايمٔمٌقدي٥م وفم٣ٌمدة اظمٔمٌقد

هم٣مظمٗمِمقد أن أهؿ واصم٤م فمٙمامء هذه إَم٥م احلـ٣مَمٙمكم يمٙمـديـ دم هـذا ايمـزَمـ أن     

ؿ وَي٣مويمقا أن يتقيمد همٝمٜمؿ يٌذيمقا صمٜمدهؿ دم سمرىمٝمز اجت٣مه ايمٛم٣مس إلم سمِمحٝمح ٞمٝم٣مَّت

 1. اإلطمالص وايمِّاّلهّٝم٥م واحلٗمٝمٗم٥م دم إفمامل
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أذيع دم ايمٗمرآن واحلدي٧م زم٣مهتامم طم٣مص أن ايمديـ اهلل رمحه

ُيٌن ) أفمٛمل يًغٌم وؽمٜمٌؾ ( همٝمٗمت٢م هذا أن ىمٙمام ىم٣من إَمر أمه٣ًم َمـ أطمر ىم٣من أينـًا 

. ضم٤ًم أمهٝمتف

ايمٛمٝم٥م واإلطمالص هلل َمـ أهؿ ايمقاصمٌـ٣مت دم ايمـديـ، زمـؾ َمــ  ٕن سمِمحٝمح

روح ْجٝمع أَمقر ايمديـ همٙمذا هذا ؽمٜمؾ صمدًا وٕن هذا اإلطمالص هلل هق ضم٣مصـؾ 

وَمٗمِمقد ايمًٙمقك وايمْمريؼ ىمٙمف، همٔمٙمؿ َمـ هذا زمٟمن ايمًـٙمقك أيّمـ٣ًم أَمـر ؽمـٜمؾ، 

ويم٘مـ يمٝمٔمٙمؿ أن ْجٝمع إَمقر زمٟمصقَل٣م وزمْمرومٜم٣م ايمقوـٔمٝم٥م سم٘مـقن ؽمـٜمٙم٥م، همٚمٜمـام 

 . إَمقر يًغمة هم١مذا صغمت زمٕمغم ؿمريٗمتٜم٣م همحٝمٛمئذ سمتٔمنىم٣مٞم٦م 

همٚمـ طمْمٟم ايمٛم٣مس أن أَنؿ يرون ايمتٗمٙمٝمد فمعم إصقل هق ايمِمٔم٤م همٝمتٜمرزمـقن     

َمٛمف َمع أن َمٜمام ىم٣من إَمر يًغمًا َل يٌٙمغ َمراَمف إٓ زم٣مظمًم فمـعم سمٗمٙمٝمـدات أصـقيمف، 

ايمْمٌٝمخ واخلٌـز هم٣ميمْم٣مئرة وايم٣ٌمطمرة وايمٗمْم٣مر وايمًٝم٣مرة ٓ سمًغم إٓ زم٣مٕصقل ضمتك 

َل جيٜمز إٓ زم٣مٕصقل

إذا سمٗمٝمدٞم٣م زم٣مٕصقل زمتِمحٝمح ايمٛمٝم٥م واإلطمالص وسمرؽمٝمخ اإليـامن دم 

ـُ َأضَمـُدىُمْؿ ضَمتَّـك َيُ٘مـقَن ايمٗمٙم٤م يمٛم٘مقن َمِمداوم٣ًم يمٗمقل َرؽُمقُل اهللِ َٓ ُي٠ْمَِم

ٌََٔم٣ًم ظم٣َِم صِمْئ٦ُم زمِفِ  . همٝمتحٗمؼ يمٛم٣م أن ايمديـ يٌن   "َهقاُه سَم

زيٛمـقا اهلل رمحهه 

أفماميم٘مؿ زم٣مإلطمالص ، هم١من ايمٔمٚمؾ ايمٗمٙمٝمؾ زم٣مإلطمالص يـٟمسمك زمـثامر ىمثـغمة ضمًـٛم٥م 
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سم٤ًٌم ايمػمىم٥م واخلغم ذم ايمداريـ ، أَم٣م إفمامل زمدون سمِمحٝمح ايمٛمٝمـ٥م همـال سمٛمٖمـع ذم 

 ايمدٞمٝم٣م وٓ ذم أطمرة .

رى اهلل فمٛمف إلم ايمٝمٚمـ ؿمٙم٤م َمٔم٣مذ رى  ضمٝمٛمام زمٔم٧م َمٔم٣مذا()إن ايمرؽمقل 

زمـ٣مإلهتامم ب ) اإلطمـالص ذم أَمـقر ()اهلل فمٛمف ايمٛمِمـٝمح٥م ، همـٟمَمره رؽمـقل اهلل 

ذم هـذا اظمقوـقع ،  ()ايمديـ ( وومد ىمثـرت إضم٣مديـ٧م ايمممـيٖم٥م فمــ ايمٛمٌـك 

هم٣مٕهؿ وإصؾ ذم ْجٝمع إَمقر هق سمٟمدي٥م ىمؾ إفمامل زمـ٣مإلطمالص ، زمٔمٝمـدا فمــ 

وهذا هق ه ايمٛمج٣مح ذم إفمامل ، همٌٗمدر َم٣م ي٘مـقن اإلطمـالص اظمٓم٣مهر وايمري٣مء ، 

1ذم إفمامل ي٘مقن ايمٖمقز وايمٛمج٣مح وـمٜمقر ايمػمىم٣مت زمٛمٖمس ايمٗمدر 

اهلل رمحه

اَم  وُمْؾ  ْثُٙمُ٘مؿْ  زَممَمٌ  َأَٞم٣م إِٞمَّ اَم أَ  إرَِمَّ  ُيقضَمك َمِّ ُ٘مؿْ  ٞمَّ  َواضِمٌد  إيَِمفٌ  إََِلُ

فِ  يمَِٗم٣مء َيْرصُمق ىَم٣منَ  هَمَٚمـ ٣م فَمَٚماًل  هَمْٙمَٝمْٔمَٚمْؾ  َرزمِّ َٓ  َص٣محِلً كْ  َو ٣ٌَمَدةِ  ُيمْمِ فِ  زمِِٔم َأضَمًدا َرزمِّ

يٗمقل : إَن٣م سم٠مىمد ان رو٣م اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم فمــ إفمـامل يٗمـقم فمـعم ذؿمـكم 

 ه٣مَمكم أؽم٣مؽمٝمكم :

وَمـ اظمٔمروف أن إَمر يمــ ي٘مـقن صـ٣محل٣م إٓ إذا ىمـ٣من أوَلام : ايمٔمٚمؾ ايمِم٣ميمح ، 

 َمْم٣مزمٗم٣م يمٙم٘مت٣مب وايمًٛم٥م .

وايمث٣مٞمك : أن ي٘مقن هذا ايمٔمٚمؾ طم٣ميمِم٣م يمقصمف اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ، هم١من اؾمؼمك همٝمف 

                                                 

 

 



  

 

 

    4جملد  –األمة  سلف وفهم والسنة الكتاب ضوء الست يف الصفات

1316 

ؾمكء خير إلرو٣مء نمغمه أو اإلهتامم زم٣مظمٛمٖمٔم٥م اظم٣مدي٥م ، همٜمذا َمٛمـ٣مف يمإلطمـالص هلل ، 

دود نمغم َمٗمٌقل ، وَمٙمٔمقن فمٛمـد اهلل ، وهق أيّم٣م َمرادف يمٙمممك ، ىمام أٞمف فمٚمؾ َمر

ٕن فم٣ٌمدة اهقاء ايمٛمٖمس هك روح ايم٘مٖمر وايمممك وايمًؿ ايمزفم٣مف حلٝمـ٣مة اظمـ٠مَمـ ، 

ضمٝم٧م يٗم٢م فمعم اإلطمالص ذم إفمامل ايمتك يٗمقم ِبـ٣م ايمٔمٌـد طم٣ميمِمـ٣م يمقصمـف اهلل 

  1ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم 

إن سمِمحٝمح ايمٛمٝم٥م واإلهتامم اهلل رمحه

٣م َٕمر زم٣ميمغ إمهٝم٥م ذم ضمرىمتٛم٣م اإليامٞمٝم٥م، وجي٤م فمعم ايمٗم٣مئٚمكم ِبذه إفمامل ِب

اإليامٞمٝم٥م أن يّمٔمقا ٞمِم٤م أفمٝمٛمٜمؿ ـ ذم ْجٝمع احلرىم٣مت وايمً٘مٛم٣مت ـ ؿم٣مفم٥م اهلل 

ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم وؿمٙم٤م رو٣مه صمؾ وفمال، همٌٗمدر َم٣م سم٘مقن سمٙمؽ ايمٛم٣مضمٝم٥م ـ ويٗمِمد 

ـ ومقي٥م ذم ايمٛمٖمس طم٣ميمِم٥م هلل ِب٣م ايمُمٝمخ ) ايمْم٣مفم٥م اظمخٙمِم٥م هلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ( 

 جيزى اإلٞم٣ًمن زمٛمٖمس ايمٗمدر .

وَمـ اظمٔمروف أن ايمرىمٝمزة إؽم٣مؽمٝم٥م وايمٗم٣مٞمقن ايمٔم٣مم ذم صمزاء إفمامل هق أن 

يٗمقم اإلٞم٣ًمن زمٌذل اْلٜمقد اظمتٖم٣مٞمٝم٥م ذم إفمالء ىمٙمٚم٥م احلؼ ، ويّمحك ذم ؽمٌٝمٙمف 

٥م واظمِم٣ميمح زمٛمٖمًف وَم٣ميمف طم٣ميمِم٣م يمقصمف اهلل سمٔم٣ملم ، دون ايمٛمٓمر إلم اظمٛم٣مهمع اظم٣مدي

 ايمُمخِمٝم٥م ، ودون أن َيدد ايمٛمت٣مئ٨م يمتٙمؽ إفمامل َمـ فمٛمد ٞمٖمًف .

وإذا ىم٣من إَمر ىمذيمؽ، ىم٣من يمف فمٛمد اهلل إصمر ايمٔمٓمٝمؿ، أَم٣م إذا وم٣مم اظمرء زمٌذل 

اْلٜمقد ذم أفمامل اخلغم، فمٛمد ـمٜمقر اظمٛم٣مهمع واظمِم٣ميمح اظم٣مدي٥م أو اظمٔمٛمقي٥م، همٚمـ 
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اظمٛم٣مهمع واظمِم٣ميمح ـ ايمتك سمٓمٜمر زم٤ًٌم ايمْمٌٝمٔمك أن يٗمؾ أصمره٣م فمٛمد اهلل، ٕن سمٙمؽ 

صمٜمقد ايم٣ًمزمٗمـكم ـ سمُمؼمك ىمذيمؽ ذم ايمٕمرض احلٗمٝمٗمك زمٔمد ـمٜمقر ٞمت٣مئجٜم٣م 

اظمثٚمرة، ضمٝم٧م ىم٣من ايمٕمرض احلٗمٝمٗمك ازمتٕم٣مء وصمف اهلل همٗمط، أَم٣م زمٔمد ـمٜمقر ايمٛمت٣مئ٨م 

ايمٛم٣مهمٔم٥م ، اؾمؼمىم٦م اظمٛمٖمٔم٥م اظم٣مدي٥م َمع اإلطمالص يمقصمف اهلل ، ويمذيمؽ ومٙم٦م درصم٥م 

 زمٗمكم .ايمالضمٗمكم فمـ ايم٣ًم

وفمعم ؽمٌٝمؾ اظمث٣مل اٞمٓمروا إلم همتح َم٘م٥م هم٣مٕصمر ايمذى ىم٣من ومٌؾ ايمٖمتح ذم 

ايمتّمحٝم٥م زم٣مَٕمقال وإٞمٖمس َل ي٘مـ َمثٙمف ذم ايمتّمحٝم٣مت أو زمذل اْلٜمقد زمٔمده ٕن 

 صقرة ايمٛمٌم واحل٘مؿ ومد ووح٦م ذم إذه٣من زمٔمد ايمٖمتح. 

 ومٌؾ ايمٖمتح همٙمذيمؽ -َمثؾ ذيمؽ  -إذا َل سم٘مـ صقرة ايمٛمج٣مح وايمٛمٌم واوح٥م 

وم٣مل صمؾ وفمال: 

حمٚمد إيمٝم٣مس يمٙمٔم٣مَم٥م  وَل سم٘مـ سمقصمٝمٜم٣مت ايمُمٝمخ

َمـ ايمٗم٣مئٚمكم ذم هذا اظمج٣مل همح٤ًم، زمؾ ىم٣من يقصمف أومرب إومرزمكم يمف َمـ ايمٔمٙمامء 

ونمغمهؿ إلم ايمتُمجٝمع اظمٔمٛمقى ايمٗمقى ظمـ زمذيمقا اْلٜمقد ذم َمٛم٣مؿمٗمٜمؿ ذم ايمٌداي٥م، 

وم٣مئال :زمٟمن ه٠مٓء هؿ َم٠مؽمًقا احلرىم٥م، ايمتك يٛمًٌٜم٣م ايمٛم٣مس إلم دوٞمام َمػمر ، 

ايمٗمٝم٣مم زمُمكء، وَلؿ فمٙمٝمٛم٣م ضمٗمقق ىمثغمة ، وٓ أؽمتْمٝمع همٙمقٓهؿ َم٣م ىمٛم٦م أؽمتْمٝمع 

اإليٖم٣مء ِب٣م َمٜمام همٔمٙم٦م ، هم٣ميمذيـ َيٌقٞمٛمك ذم اهلل فمٙمٝمٜمؿ أن ي٠مدوا ضمٗمقق ه٠مٓء 
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ايمٗمدَم٣مء ـ ويمق ؾمٗمقا فمعم أٞمٖمًٜمؿ ـ وذيمؽ زمٟمن يقصمٜمقا ضمٌٜمؿ إلم ه٠مٓء 

اظم٠مؽمًكم إصٙمٝمكم يمٙمحرىم٥م ، هم١مَنؿ هؿ ايم٣ًمزمٗمقن ذم هذا ايمٔمٚمؾ ، وٓ يًتقى 

 الضمٗمقن ِبؿ زمٔمد َم٣م أشمٚمرت ٞمت٣مئ٨م ايمٔمٚمؾ ( .ايم

وظم٣م ىم٣من َمٛمٜم٨م ايمُمٝمخ ايمٔمٚمعم هذا َمٔمتٚمدا فمعم ايمتٗمقى وايمتقىمؾ 

واإلطمالص ، اظمتٚمثؾ ذم ومقل : ) إن أصمرى إٓ فمعم اهلل ( ىم٣من يمزاَم٣م فمعم ايمُمٝمخ 

أن يممح َمٔم٣مٞمك سمٙمؽ احلٗم٣مئؼ ايم٣ًمَمٝم٥م ايمتك سمٔمتػم ايمٔمٚمقد ايمٖمٗمرى ذم جم٣مل ايمدفمقة 

 واإلصالح .

يمذيمؽ ٞمرى أن ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس رْحف اهلل ، زمذل أومٍم صمٜمقده ذم ذح َمٔم٣مٞمك و

سمٙمؽ إَمقر اَل٣مَم٥م ضمتك يٖمٜمؿ اْلٚمٝمع وأىمد ـ َمرارا وسم٘مرارا ـ يمٙمخ٣مرصمكم ذم ؽمٌٝمؾ اهلل 

أٓ يْمٚمع أضمد ذم ىم٤ًم اظم٣مل وٓ يًتٕمؾ هذا ايمًٌٝمؾ ـ زمٟمى ؾم٘مؾ َمـ إؾم٘م٣مل ـ 

ٗمقد ؟ ، همال َم٣مل وٓ ٞمٗمقد ، ٕن حتٚمؾ يمٙم٘م٤ًم اظم٣مدى ، همٝمٗمقل : َمـ أيـ سمٟمسمك ايمٛم

َمًئقيمٝم٥م هذا ايمٔمٚمؾ ٓ يتٔمٙمؼ زم٣مٕصمر اظم٣مدى ، هم١من إصمقر فمٛمد اهلل ، وهك أىمثر ِّم٣م 

 َيِمٝمٜم٣م اإلٞم٣ًمن زمٚمٗم٣ميٝمس فمٗمٙمف . 

إن ىمثغما َمـ ايمٛم٣مس يؼمىمقن زمٝمقَّتؿ وأه٣ميمٝمٜمؿ َمـ أصمؾ احلِمقل فمعم يمٗمٝمامت 

ٙمٚمكم ذم صمٛمقد اإلٞم٘مٙمٝمز وؤمقا َمـ ضمْم٣مم ايمدٞمٝم٣م أَل سمرو أن َمئ٣مت أٓف َمـ اظمً

أٞمٖمًٜمؿ أَم٣مم اظمداهمع وايمدزم٣مزم٣مت، وئمٝمُمقن ذم اظمخ٣مزمكء اظمٓمٙمٚم٥م اظمقضمُم٥م يمٝمال 

وَن٣مرا، َمٔمروكم أٞمٖمًٜمؿ يمٙمٚمقت ؿمٝمٙم٥م ايمقوم٦م ايمذى ئمٝمُمقٞمف، وؽمط أٞم٣ٌمء 

 اخلراب وايمدَم٣مر ، وىمؾ ذيمؽ ٕصمؾ احلِمقل فمعم يمٗمٚم٥م ايمٔمٝمش همٗمط . 

م ذم ؽمٌٝمؾ ) إفمالء ىمٙمٚم٥م احلؼ ( همٜمؾ يٚم٘مـ يمٙمٚم٠مَمٛمكم أن يًتٔمدوا يمٙمٗمٝم٣م
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طم٣ميمِم٥م يمقصمف اهلل ايم٘مريؿ ، ويمق يمٌٔمض ايمقوم٦م ، َمثٙمام يٗمقم اإلٞم٣ًمن زمٌذل صمٜمقده 

 ـ َمٓمٜمرا إطمالصف ايمت٣مم ـ ذم ؽمٌٝمؾ ىم٤ًم اظم٣مدة ؟ ( .

ويمٗمد ىمثرت أومقال ايمُمٝمخ ذم هذا اظمج٣مل ىمام ىم٣من ازمٛمف ايمُمٝمخ / حمٚمد يقؽمػ 

َمقصمٜم٣م ايمٛم٣مس إلم ايمتقىمؾ وايمٝمٗمكم ايم٘م٣مٞمدهٙمقى يممح هذه احلٗمٝمٗم٥م ؿمقال ضمٝم٣مسمف 

 ايم٘م٣مَمؾ زمام وفمد اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم َمـ أصمر وشمقاب ذم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة .

همٚمثال يٗمقل : إن اإلطمالص هق ذط يمٗمٌقل سمٙمؽ إفمامل ، وذط ظم٣م وفمد 

اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم َمـ أصمر وشمقاب وٞمٔمؿ ، هم١من ْجٝمع إؽم٣ٌمب ايمتك سمًتخدم ذم 

ٙمٚم٥م ايمتقضمٝمد و ) ايمِمالة ( َمثؾ ايمتٔمٙمٝمؿ واظم٣ًمئؾ ؽمٌٝمؾ ايمقصقل إلم ضمٗمٝمٗم٥م ىم

ايمديٛمٝم٥م وايمٖمّم٣مئؾ وايمذىمر واخلروج ذم ؽمٌٝمؾ اهلل ونمغمه٣م ىمٙمٜم٣م حتت٣مج إلم أن 

سم٘مقن همٝمٜم٣م ) ايمٛمٝم٥م اخل٣ميمِم٥م يمقصمف اهلل سمٔم٣ملم ( ٕن ايمٝمٗمكم زمام وفمد اهلل ؽمٌح٣مٞمف 

 ومٙم٤م ايمٔم٣مَمؾ وسمٔم٣ملم ذم ضمٝم٣مة أطمرة زمام همٝمٜم٣م اخلغمات وايمٛمٔمؿ جي٤م أن ي٘مقن َمرؽمخ٣م ذم

ومٌؾ ايمٔمٚمؾ وأشمٛم٣مءه َمرافمٝم٣م ذم ذيمؽ فمدم ىمقن ايمٛمٝم٥م َمقصمٜم٥م يمتٙمؽ إَمقر ، زمؾ طم٣ميمِم٥م 

 يمقصمف اهلل ايم٘مريؿ ؿم٣ميم٣ٌم رو٣مه ؽمٌح٣مٞمف . 

هم٣ميمٝمٗمكم يمف ضمدود وَمٔم٣ميغم شم٣مزمت٥م، وٓ يٚم٘مـ ايمقصقل إلم ضمٗم٣مئؼ سمٙمؽ إَمقر 

خل٣ميمِم٥م َمٌٙمقرة ذم احلًٛم٥م إٓ إذا ىم٣من ايمٝمٗمكم ذم ضمدوده اظمٔمٝمٛم٥م يمف ، َمع ىمقن ايمٛمٝم٥م ا

ضمدوده٣م اظمٔمٝمٛم٥م َل٣م ، همخذوا ضمذرىمؿ وٓ سمّمٝمٔمقا اإلطمالص ذم ؾمدة ) ايمٝمٗمكم ( 

ضمتك ٓ سم٘مقن ايمٛمٝم٥م َمٙمتٖمت٥م إلم ) أصمر أطمرة همٗمط ( وٓ سمّمٝمٔمقا ) ايمٝمٗمكم ( ذم 

ؾمدة ) اإلطمالص ( زمؾ جي٤م اظمقازٞم٥م زمٝمٛمٜمام ،أى زمكم ) اإلطمالص ( و ) ايمٝمٗمكم ( 

اَلدف إصعم وايمٛمٜم٣مئك هق دطمقل اْلٛم٥م واخلٙمقد  واظمراد زمذيمؽ هق أٓ ي٘مقن
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همٝمٜم٣م أو ايمٔمتؼ َمـ ايمٛم٣مر ، زمؾ ي٘مقن اَلدف اظمٛمُمقد ) رو٣م اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ( 

 . دون أن يٛمًك ايمٛمٔمؿ ايمتك وفمد اهلل اظم٠مَمٛمكم اظمخٙمِمكم ذم أطمرة

ويٗمقل ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس ـ رْحف اهلل ـ : إن ٞمِمٝم٤م اظمخٙمِمكم ايمِم٣مدومكم ذم 

ٜمقد يمٝمس إٓ احلِمقل فمعم رو٣م اهلل ، أَم٣م ايمٖمتقح واظم٣مل وايمثروة وايمٔمقن زمذل اْل

 واظم٣ًمفمدة همٟمول َمـ يًتحٗمٜم٣م هؿ ايمّمٔمٖم٣مء واظم٠ميمٖم٥م ومٙمقِبؿ  .

وذم سمُمجٝمع وسمٟميمٝمػ ومٙمقب إهمراد اْلدد ذم احلرىم٥م أو ايمذيـ حتٚمٙمقا 

ايمُمدائد ذم هذا ايمْمريؼ ذم همؼمة زمداي٥م احلرىم٥م ىم٣مٞم٦م يمٙمُمٝمخ سمرنمٝم٣ٌمت طم٣مص٥م ، 

ٛمٜم٣م : ومقيمف إن َمـ يٌدأ ايمٔمٚمؾ ذم َمٛمْمٗمتف ٕول َمرة وَيتٚمؾ ذم ؽمٌٝمٙمف ايمُمدائد وَم

همٙمف أصمر َمـ فمٛمد اهلل فمز وصمؾ يتٖمرد ذم ٞمقفمٝمتف فمـ أصمر َمـ إيمتحؼ َمٔمف زم٣ميمٔمٚمؾ 

 . زمٔمد ـمٜمقر ايمػمىم٣مت وايمٛمت٣مئ٨م

 إليي  املتجوة والعنزة احلج جلناعةاهلل رمحهٖٕضف الػٗخ ٔصٗٛ

وٓ ي٘مقن َمٗمِمدٞم٣م دم ىمؾ فمٚمؾ فم٣مؿمٖم٥م إرو٣مء اهللي٘مقن فمٛمدٞم٣م   :احلجاس بالد

ي٘مـقن ؽمـ٣ٌٌم دم أي فمٚمؾ ؿمٙم٤م ايمدٞمٝم٣م وايمُمٜمرة، هم٣ميمٔمٚمؾ ايمٗمٙمٝمـؾ َمـع َمروـ٣مة اهلل

ْلٙم٤م ٞمٔمٚمف، وإفمامل ايمٔمٓمٝمٚم٥م زمٕمغم روقاٞمف سم٘مقن ؽم٣ٌٌم يمٙمٔمذاب وايمٛمٗمٚم٥م

ٞمراوم٤م أفماميمٛم٣م ومٌؾ ايمٔمٚمؾ ودم أشمٛم٣مء ايمٔمٚمؾ، وٞمًتٕمٖمره زمٔمد ايمٔمٚمؾ، وٞمتيع 

إلم اهلل سمٔم٣ملم زمٟمن يرزومٛم٣م اإلطمالص دم ايمٗمقل وايمٔمٚمؾ

                                                 

 



 

 

1321 

 اإلكرام وحسن اخللق/ اإلخالص وتصحيح النية/ الدعوة إىل اهلل

 اهلل رمحهالباملبٕزٙ عىس حمىد الػٗخ ٔصٗٛ

َمـ ومقة اإليامن وصـٖم٥م آضمتًـ٣مب، وصـٖم٥م : ٓ زمد إطمقاِّن وأضم٣ٌمِب دم اهلل

يٗمقل ايمٛمٌل، همٝم٘مقن ايمٔمٚمؾ فمعم َن٨م ايمٛمٌلاإلضم٣ًمن َمع اإلطمالص

طُمـُذوا فَمٛمِّـل ََمٛم٣مؽِمـَ٘مُ٘مؿْ َصٙمُّقا ىَماَم َرَأْيُتُٚمقِِّن ُأَصقمِّ 



فمز وصمؾ سم٘مقن إفمامل ضمٗمٝمٗمٝم٥م ، وسمٗمٌؾ فمٛمد اهلل

 بنية األعنال نعنل أن جيب لذلك

اليقني:  أوال

.َصعمَّ اهللُ فَمَٙمٝمِف َوؽَمٙمَّؿَ   أي سمٔمٚمؾ ايمٔمٚمؾ فمعم هدى ايمٛمٌلاإلتباع: ثانيا

 . اكأن سمٔمٚمؾ ايمٔمٚمؾ ىمٟمٞمؽ سمرى اهلل سَمَٔم٣ملَم، هم١من َل سم٘مـ سمراه هم١مٞمف ير:اإلحضان: ثالثا

 أطمرة، دم هم١من ذيمؽ ايمٔمٚمؾ يمـ ي٘م٣مهمئٛمل فمٙمٝمف إٓ اهلل سَمَٔم٣ملَم :االحتضاب: رابعا

ايمٖمّم٣مئؾ زمٔمٙمؿ هذا وٞمٔمٙمؿ

همال فمٚمؾ إٓ يمقصمف اهلل سَمَٔم٣ملَم :اإلخالص: خامضا

هق  أي ٞمحـ ايمذيـ ٞمحت٣مج إلم اهلل فمز وصمؾ، واهلل سَمَٔم٣ملَم :االفتقار: صادصا

 ومٌقل أفماميمٛم٣م يمذيمؽ يٗمقل ؽمٌح٣مٞمفايمٕمٛمك، وٞمحـ أضمقج َم٣م ٞم٘مقن إلم 



:االصتغفار: صابعا
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.النفط جماهدة :ثامنا
٥م ايمِمالة، همت٘مقن َمٗمٌقيم٥م فمٛمد همٙمق مترٞم٣م فمعم ذيمؽ سم٘مقن ىمؾ أفماميمٛم٣م فمعم صٖم

 اهلل سَمَٔم٣ملَم، وزمٔمد هذه إفمامل اظمٗمٌقيم٥م سمٟمسمك اظمٔم٣مَمالت احلًٛم٥م زمكم ايمٛم٣َّمس

 : قوية  أعنالنا  تكون  أعنالنا يف أشياء وخبنضة

 سمٗم٢م وِب٣م ضمٗمٝمٗمٝم٥م، صالسمٛم٣م سم٘مقن  ٞمجتٜمد ضمتك دم صالسمٛم٣م، هم١من ؾم٣مء اهلل سَمَٔم٣ملَم     

أن سم٘مقن .أن سم٘مقن إؾمقاق ضمٗمٝمٗمٝم٥م.ح٣مأن ي٘مقن ايمٝمٗمكم صحٝمضم٣مصم٣مسمٛم٣م

َؿ.. وئمٚمؾ ايمٔمٚمؾ  ايمْمريٗم٥م صحٝمح٥م وهك ؿمريٗم٥م ايمرؽمقل َصعمَّ اهللُ فَمَٙمٝمِف َوؽَمٙمَّ

إطمالص ايمٛمٝم٥موزم٣مإلضم٣ًمن 

 َمٔمٛمك ايمٝمٗمكم ايمِمحٝمح :ٔ

.أن ي٘مقن يٗمٝمٛمف فمعم اهلل، ٓ ي٘مقن يٗمٝمٛمف فمعم إؾمٝم٣مء، همٌٜمذا ي٘مقن إيامٞمف ومقي٣م 

٥م ؟أن سم٘مقن أؾمقاومف صحٝمح 

أن ئمٚمؾ هذا ايمٔمٚمؾ زم٣ميمُمقق، ئمٛمك أن يتٝمٗمـ فمعم وفمد اهلل ووفمد رؽمقيمف 

 إفمامل فمعم وفمد ٕن اهلل سَمَٔم٣ملَم

صالسمٛم٣م فمعم ؿمريؼ ايمرؽمقلأن سم٘مقن أفماميمٛم٣م فمعم ؿمريٗم٥م ايمرؽمقل 

َؿ. ايمزواج ٓ ي٘مقن فمعم ؿمريؼ ايمٔمقام، زمؾ فمعم ؿمريؼ ايمرؽمقل َصعمَّ اهللُ فَمَٙمٝمِف َوؽَمٙمَّ

ٞمٔمٚمؾ ىمؾ فمٚمؾ زم٣مإلضم٣ًمن واؽمتحّم٣مر همّمٝمٙمتف، وٓ ٞمٔمٚمؾ زم٣ميمٕمٖمٙم٥م، َمثال أن  (5

 .دم ايمدفم٣مء ٓ ي٘مقن اظمرء نم٣مهمال، زمؾ يًتحي فمٓمٚم٥م اهلل، وأن اهلل يتٗمٌؾ َمٛمف 

 أن سم٘مقن أفماميمٛم٣م هلل سمٔم٣ملم، ٓ ٕي نمرض َمـ ايمدٞمٝم٣م أو ٕي خمٙمقق. (6

هـ٣م، ىمـذيمؽ وهٛم٣مك أفمامل ـم٣مهري٥م إيامٞمٝم٥م: َمثؾ ايمِمالة وايمِمـقم واحلـ٨م ونمغم    



 

 

1323 

 اإلكرام وحسن اخللق/ اإلخالص وتصحيح النية/ الدعوة إىل اهلل

 ونمغمه٣م، واإلطمالص واإلضم٣ًمن هٛم٣مك أفمامل زم٣مؿمٛمٝم٥م إيامٞمٝم٥م: َمثؾ ايمٝمٗمكم وايمتٗمقى

ايمٓم٣مهري٥م ٓ سمٗمٌؾ إٓ زمٗمدر ومـقة إفمـامل ايم٣ٌمؿمٛمٝمـ٥م ايمٗمٙمٌٝمـ٥م، همٔمـعم ومـدر  وإفمامل

ايمٝمٗمكم واإلطمالص سمٗمٌؾ إفمامل، َمثؾ وم٣مرئ ايمٗمرآن زم٣ميمٝمٗمكم واإلطمالص يٗم٣مل يمف 

ـْ ىمام صم٣مء دم احلدي٧م : ـِ فَمْٚمٍرو فَم ٌِْد اهللَِّ زْم ُيَٗمـ٣مُل وَمـ٣مَل َرؽُمـقُل اهللَّوَم٣مَل: فَم

ْٞمَٝم٣م هَم١مِنَّ ََمٛمِْزيَمَؽ فِمٛمْـَد  ُؾ دِم ايمدُّ ْؾ ىَماَم ىُمٛم٦َْم سُمَرسمِّ يمَِِم٣مضِم٤ِم ايْمُٗمْرآِن اوْمَرْأ َواْرسَمِؼ َوَرسمِّ

َٚمُف "آَي٥ٍم سَمْٗمَرُؤَه٣م آطِمرِ  َؿ ايْمِٔمْٙمَؿ َوفَمٙمَّ َوَرصُمٌؾ سَمَٔمٙمَّ

ْٚم٦ُم  هَمُف ٞمَِٔمَٚمُف هَمَٔمَرهَمَٜم٣م وَم٣مَل: هَماَم فَمِٚمْٙم٦َم همِٝمَٜم٣م؟ وَم٣مَل: سَمَٔمٙمَّ َووَمَرَأ ايْمُٗمْرآَن هَمُٟميِتَ زمِِف هَمَٔمرَّ

ْٚمُتُف َووَمَرْأُت همِٝمَؽ ايْمُٗمْرآَن، ْٚمـ٦َم ايْمِٔمْٙمـَؿ  ايْمِٔمْٙمَؿ َوفَمٙمَّ َؽ سَمَٔمٙمَّ وَم٣مَل: ىَمـَذزْم٦َم َويَم٘مِٛمّـَ

ـِح٤َم فَمـعَم  ًُ يمُِٝمَٗم٣مَل فَم٣مَِلٌ َووَمَرْأَت ايْمُٗمْرآَن يمُِٝمَٗم٣مَل ُهَق وَم٣مِرٌئ هَمَٗمْد وِمٝمَؾ شُمؿَّ ُأَِمَر زمِِف هَم

 ٕٞمف زمدون ايمٝمٗمكم واإلطمالص. "،َوصْمِٜمِف ضَمتَّك ُأيْمِٗمَل دِم ايمٛم٣َّمرِ 

ويم٘مــ ضمتـك اظم٣ٌمرىم٥م فمعم رأس ىمؾ َم٘مٙمـػ َمــ أَمـ٥م ايمٛمٌـلوهذه ايمدفمقة 

يتحٚمؾ اإلٞم٣ًمن هذا اْلٜمد همالزمد َمـ ايمؼمزمٝم٥م وايمتدرج، وٓ زمد َمـ ايمتٔم٣مهد واظمالضمٓم٥م، 

 سمٛمٌـ٦م أن يمـألرض وٓزمـد – ومٙمٛمـ٣م ىمام –ضمتك سمٟمسمك ايمثٚمرة، همٜمٛم٣م اإلٞم٣ًمن َمثؾ إرض 

ده٣م زمٖمقائـ ايمـديـ ةؾمـجر أي ايمُمجرة، َمثؾ ايمديـ يمذيمؽ وايمٛمتٝمج٥م، اْلٜمد يٓمٜمر ضمتك

وَمٛم٣مهمٔمٜم٣م، وهك ٓ سمٛم٦ٌم إٓ زم٣مَلدوء، وايمديـ دم ضمٝم٣مسمٛم٣م ٓزمـد أن يـٟميت زم٣مَلـدوء، همٜمٛمـ٣م 

ٞمٛمٓمر إلم أول رء حتت٣مصمف ايمُمجرة ايمؼمزم٥م، همالزمد َلـذه ايمؼمزمـ٥م أن َّتٝمـٟم ضمتـك سمًـتٗمٌؾ 

ايمٌذور همٛمٔمْمٝمٜم٣م ايمًٌخ ضمتك سمٗمقى وسمممـب اظمـ٣مء يمتٟمطمـذ ىمٖم٣ميتٜمـ٣م، وسم٘مـقن إرض 
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تٗم٣ٌمل ايمٌذرة، وزمٔمد ايمٌذرة ٞمًٗمٝمٜم٣م اظم٣مء شمؿ ٞمٔمْمٝمٜم٣م ايمًـامد، وٞمرافمـك آٞمذاك ص٣محل٥م ٓؽم

ايمزرافم٥م ايمِمٝمٖمٝم٥م وايمزرافم٥م ايمُمـتقي٥م، زمٔمـد همـؼمة سمٌـدأ زرافمـ٥م إؾمـج٣مر وايمٛمخٝمـؾ دم 

ايمٓمٜمقر همٝمٓمٜمر أول رء ايم٣ًمق، شمؿ أنمِم٣من وَمٛمٜم٣م أوراق، وزمٔمد ذيمـؽ شمـامر ايمٖم٣مىمٜمـ٥م 

يمٛممم ديـ اهلل سَمَٔم٣ملَم، هم٣مٕرض هل اظمتٛمقفم٥م، ه٘مذا ؾمجرة ايمديـ ايمتل سم٘مقن زمٛمٝم٥م اْلٜمد 

ومٙمقب وٞمٖمقس وفمٗمقل اظمًٙمٚمكم، همالزمد َمــ َّتٝمئـ٥م سمٙمـؽ إرض زم٣ميمزيـ٣مرات وٞمممـ 

اظمح٥ٌم وَمُم٣مرىمتٜمؿ دم أهمراضمٜمؿ وأسمراضمٜمؿ، واظم٣مء هق ضمٙمٗم٣مت ايمتٔمٙمـٝمؿ، وايمًـامد هـق 

 ايمـدفم٣مء هـق ايمـديـ يمُمـجرة اظمٛم٣مؽمـ٤م واْلق ايمتّمحٝم٥م زم٣ميمٛمٖمس وإَمقال وايمٔمقاؿمػ

 هم٣مْلذر أفمعم، َمـ وايم٣ًمق أؽمٖمؾ َمـ اْلذر يٟميت شمؿ إيمٝمف، وايمتقصمف  سَمَٔم٣ملَم  هللا أم وايمٌ٘م٣مء

 ايمِمـالة َمــ اإلؽمالم أرىم٣من وهك ايمٔم٣ٌمدات هل وايم٣ًمق واإليامن، ايمتقضمٝمد ىمٙمٚم٥م هق

 وهمٝمٜم٣م واظمٔم٣مذات اظمٔم٣مَمالت همٜمل وإوراق إنمِم٣من ،وأَم٣م واحل٨م وايمِمقم وايمزىم٣مة

امر وايمٖم٣مىمٜم٥م ايمتل ٞمتٙمـذذ ِبـ٣م ايمث سمٟمسمك شمؿ ونمغمه، ايمٌٌم ونمض ايمٙم٣ًمن وضمٖمظ ايمِمدق

وهك اإلطمالص، همٜمٛم٣م سمٟمسمك ؾمجرة ايمديـ وهمٝمٜم٣م ي٘مقن ايمديـ ايم٘م٣مَمؾ دم ضمٝم٣مسمٛم٣م همت٘مقن 

 ضمٝم٣مة إؽمالَمٝم٥م ىم٣مَمٙم٥م.

 همـال  هم٣مإلطمالص دم هذا اْلٜمد أن ٞمٛمٖمك أٞمٖمًٛم٣م، همٙمق هـدى اهلل فمـعم أيـديٛم٣م ايمٛمَّـ٣مس    

ـَ  ٕٞمٖمًـٛم٣م ذيمؽ ٞمٛم٤ًم  ٟمصمرِّن همٝمـف اهلل ؽمـٌح٣مٞمفيمٝمـ ؽمـ٣ٌٌم همٝمـف صمٔمٙمٛمـل سَمَٔمـ٣ملَم، اهللِ َِمـ

ـْ  زمُِ٘مــؿْ  َوََمــ٣م  سَمَٔمــ٣ملَم: ـَ  ٞمِْٔمَٚمــ٥مٍ  َِمــ (، وصمــزاء ايمٔمٚمــؾ ذم سمٙمــؽ ايمتجــ٣مرة 1) اهللِ هَمِٚمــ

ََْنَـ٣مرُ  زم٣مإلطمالص هق:  ْٕ تَِٜمـ٣م ا ـْ حَتْ ِري َِمـ   َيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوُيْدطِمْٙمُ٘مْؿ صَمٛم٣َّمٍت جَتْ

َمـ َم٘م٣مٞم٥م، همٖمٝمٜم٣م ٓ يٌعم ايمثٝم٣مب وٓ يٖمٛمك ايمُم٣ٌمب،  همٜمؾ زمٔمد سمٙمؽ اظم٘م٣مٞم٥م ايمرهمٝمٔم٥م
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ـَ اهللِ َوهَمـْتٌح وَمِريـ٤ٌم وٓ يٛمٖمد ايمٛمٔمٝمؿ، شمؿ يٗمقل ؽمٌح٣مٞمف:  ـ َِمـ ٌُّقََنَـ٣م َٞمٌْمٌ
 َوُأطْمَرى حُتِ

همٜمٛم٣م دم ايمٔم٣مصمٙم٥م ايمٛمٌم وايمٖمتح دم ايمدٞمٝم٣م، وَم٣م ايمٛمٌمة احلٗمٝمٗمٝم٥م إٓ إفمالء ىمٙمٚم٥م اهلل 

 ٙمقب، ٕن ايمٌالد سمٟمسمك زمْمٌٝمٔم٥م احل٣مل سمٌٔم٣م يمذيمؽ . سَمَٔم٣ملَم، وايمٖمتح همٜمق همتح ايمٗم

ويمق ٞمٓمرٞم٣م دم ٞمٓم٣مم احل٘مقَم٣مت، يمقصمدٞم٣م ايمٛمٓم٣مم، وهذا ايمٛمٓم٣مم يمٝمس َمـ ىمامل اإلٞم٣ًمن     

ٕن ايمٛمحؾ فمٛمدهؿ اظمٙم٘م٥م، واْلٛمقد وايمُمٕم٣مٓت، وهٛم٣مك فمٚمـؾ دائـ٤م، صـٛمع ايمٛمحـؾ 

رضمٝمـؼ ايمـثامر  وزمٛم٣مء اخلالي٣م وجتٜمٝمز نمذاء اظمٙم٘م٣مت، وىمٝمػ يْمغم ايمٛمحـؾ زمٔمٝمـدا ٕطمـذ

وايمقرود ؟ وايمٛمحٙم٥م ايمتل سمٟمسمك زمرضمٝمؼ نمـغم ؿمٝمـ٤م، يـٟميت اْلـالدون زمـكم يـدي اظمٙم٘مـ٥م 

ويٗمتٙمقَن٣م، وفمٛمدهؿ أيّم٣م آٞمتخ٣مب هم٣مٕصٙمح هق ايمـذي يتِمـدر أو يٚمًـؽ اظمٙمـؽ 

  .وايم٘مؾ ئمؿ

دم ٞمٓم٣مم احل٘مقَم٥م وايمًٝم٣مؽم٥م زم٤ًٌم فمدم ايمٖمٜمؿ يٟميت َمـ يٗمقل: ) أٞم٣م طمغم َمـ يٚمثٙم٘مؿ     

ـِ اسمََّٗمك :  َيُٗمقُل   ٣ملَم (، واهلل سَمٔمَ  ُ٘مْؿ ُهَق َأفْمَٙمُؿ زمَِٚم ًَ قا َأْٞمُٖم   (2 .)هَماَل سُمَزىمُّ

وإذا ٞمجح يٟميت همٝمف ايمٔمج٤م وايم٘مػم، وهذا ايمٔمجـ٤م زمـكم ايمـديقك ضمٝمـٛمام يـدطمٙمقَن٣م     

َمٔمرىم٥م، هم٣ميمديؽ ايمذي يٖمقز يرهمع فمٛمٗمف، وئمج٤م زمٛمٖمًـف، ويٖمـرد صمٛم٣مضمـف، ويٚمُمـك 

ىمام يتِمقر اإلٞم٣ًمن أٞمف زمتُمٝمٝمد ٞم٣ًمن أن ئمٚمؾ  َمتٌخؼما، ويٓمـ أٞمف أىمػم َمـ ىمؾ رء،

فمٚمال َم٣م همال زمد أن يتٖم٘مر دم ايمٛمتٝمجـ٥م َمثـؾ اظمًـ٣مهمر، همٜمـق ئمـكم اظم٘مـ٣من شمـؿ يتٖم٘مـر دم 

 ٞمٔمـكم أن َمــ ٓزمـد ويم٘مـ ، َمًٙمؿ ىمؾ صمٜمد وايمدفمقة ايمديـ صمٜمد ايمقؽمٝمٙم٥م ايمتل سمٗمٙمف،

ـَ اهللِ َأىْمـػَمُ َوِرْوـقَ :  سَمَٔمـ٣ملَم  وَمـ٣مَل  ىمـام سَمَٔمـ٣ملَم، اهلل روـ٣مء ؿمٙم٤م وهق اظمٗمِمد  اٌن َِمـ
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 ؿمريٗمـ٣م يمٛمـ٣م اطمت٣مر  سَمَٔم٣ملَم  اهلل ؟ وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف َمرو٣مسمف فمعم ٞمتحِمؾ ىمٝمػ ويم٘مـ  ،(1)

ؽْمـاَلُم  : همٗم٣مل ِب٣م أطمػم ـَ فِمٛمْـَد اهللَِّ اإْلِ ي  ؿمريـؼ فمـعم ايمـديـ يمٛمـ٣م اطمتـ٣مر ، (2)إِنَّ ايمدِّ

تل ٞمٗمـقم ِبـ٣م ىمٝمػ سم٘مقن ضمٝم٣مسمٛم٣م ضمٝم٣مة إؽمالَمٝم٥م صحٝمح٥م ؟ ىمؾ إَمقر ايم ،  ايمرؽمقل

إذا حتٗمؼ همٝمٛم٣م هـذا دم أىمٙمٛمـ٣م  ، ايمٛمٌل وؿمريؼ  دم ضمٝم٣مسمٛم٣م سم٘مقن ضم٤ًم أواَمر اهلل سَمَٔم٣ملَم 

وذزمٛم٣م وزواصمٛم٣م وؾمٕمٙمٛم٣م هم٘مؾ هذا ي٘مقن ديٛم٣م، ىمٝمػ يتحٗمـؼ هـذا همٝمٛمـ٣م وذم أزواصمٛمـ٣م 

 ؟ .وأهٙمٝمٛم٣م وْجٝمع ايمٔم٣مَل 

 اهلل وجيتٜمـد خيرج وفمٛمدَم٣م ؽمٙمٝمٚم٥م، نمغم وٞمٝمتف ايمذي خيرج دم ؽمٌٝمؾ اهلل سَمَٔم٣ملَم 

 دم آؽمتٚمرار َمع يمٙمٛمٝم٥م، اظمراوم٥ٌم َمـ زمد همال ٞمٝمتف، ويِمحح اإلطمالص ئمْمٝمف سَمَٔم٣ملَم 

ايمتّمحٝم٥م ، وٞمخ٣مف فمعم أٞمٖمًٛم٣م، وٞمخ٣مف فمعم ٞمٝمتٛم٣م أن سمتٕمغم، ٕن ؽمٝمدٞم٣م إزمـراهٝمؿ 

 فمٙمٝمف ايمًالم طم٣مف َمـ ذيمؽ ودفم٣م رزمف وؽمٟميمف أٓ ئمٌد هق وزمٛمقه إصٛم٣مم همٗم٣مل: 

ٌْٛمِل َوزَمٛمِلَّ  َْصٛم٣َممَ  َواصْمٛمُ ْٕ ٌَُد ا    َأْن َٞمْٔم

 َوََم٣م سَمُ٘مقُن دِم ؾَمْٟمٍن َوََم٣م سَمْتُٙمق

ـْ فَمَٚمٍؾ إِٓ ىُمٛم٣َّم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ؾُمُٜمقدًا إِْذ سُمِٖمٝمُّمـقَن همِٝمـِف َوََمـ٣م  ـْ وُمْرآٍن َوٓ سَمْٔمَٚمُٙمقَن َِم َِمٛمُْف َِم

ـْ َِمثْ  ـْ َرزمَِّؽ َِم ـْ َذيمَِؽ َوٓ َئْمُزُب فَم اَمِء َوٓ َأْصَٕمَر َِم ًَّ ٍة دِم آْرِض َوٓ دِم ايم َٗم٣مِل َذرَّ

َأىْمػَمَ إِٓ دِم ىمَِت٣مٍب َُمٌكِمٍ 
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 الدعوة إىل اهلل

 متهيد
يمٙمـديـ، ضمتـك ختٙمـؾ هـذا اْلٜمـد دم  ىم٣من أوائؾ هذه إَم٥م َمٔمروهمكم زم٣مْلٜمـد     

ذايٝمٛمٜمؿ ودَم٣مئٜمؿ، ضمتك أصٌح٦م ايمتّمحٝم٥م زم٣مظمـ٣مل وايمـٛمٖمس وايمقـمٝمٖمـ٥م وإهـؾ 

واظمٛمِم٤م ؾمٝمئ٣ًم حمٌقزم٣ًم يمدَيؿ وؽمٜماًل فمٙمٝمٜمؿ، وأصٌح اٞمٗمْم٣مفمٜمؿ فمـ اْلٜمـد إلوم٣مَمـ٥م 

ايمديـ ويمق يمٙمحٓم٥م زمًٝمْم٥م، ؾمٝمئ٣ًم ٓ يٚم٘مـ حتٚمٙمف، وَل سم٘مــ دفمـقَّتؿ همٗمـط زم٣ميم٘مت٣مزمـ٥م 

 زم٣ميمتّمـحٝم٣مت اظمتقاصـٙم٥م سمرفمرفمـ٦م وٞمُمـٟمت هـذه ايمـدفمقة َمــواخلْم٣مزم٥م، ويم٘مـ 

 .صمٜمده٣م

حلِمقل َمٔمٝم٥م اخل٣ميمؼ ٕداء ايمدفمقة اظمحٚمدي٥م  وايمتّمحٝم٥م هل ؿمريؼ إزمراهٝمؿ 

حتـ٦م  يمإلؽمالم إلم اظمخٙمقق زمجٜمد َمتقاصؾ، وِبذا اْلٜمد طمّمـع ٞمٓمـ٣مم ايم٘م٣مئٛمـ٣مت

هل أومداَمٜمؿ، وىم٣من طم٣ميمؼ ايم٘م٣مئٛم٣مت يٛمٌمهؿ وي٠ميدهؿ، هم٣ميمدفمقة إلم اهلل فمز وصمؾ 

صمقهر اَمتٝم٣مزي َلذه إَم٥م يّمٚمـ َل٣م فمزه٣م ورهمٔمتٜم٣م، ذيْم٥م أن ٓ سم٘مـقن زمـ٣ميمْمرق 

اظمقصمقدة اظمخ٣ميمٖم٥م، زمؾ فمعم َمٛمٜم٣مج ايمٛمٌقة وأؽمقة ايمِمح٣مزم٥م ايم٘مـرام رض اهلل فمـٛمٜمؿ، 
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ئمٛمل أن سم٘مقن ايمدفمقة زمدون َمٗم٣مزمؾ، وفمـعم صـقرة ايمٛمٖمـر اْلامفمـل، ىمـام ومـ٣مم ِبـ٣م 

 . إول اَلجري أصح٣مب ايمدفمقة دم ايمٗمرن

صمٜمد ايمديـ، ودفمقة ايمديـ هل إلصـالح ٞمٖمقؽمـٛم٣م ويمؼمزمٝمتٛمـ٣م أوٓ.. ٕٞمـف إذا َل و

سمِمٙمح ٞمٖمقؽمٛم٣م وَل ٞمؼمزمك سمرزمٝم٥م إيامٞمٝم٥م، ٓ ٞمًتْمٝمع أن ٞمٗمقم زم٣ميمقاصم٤م، َمثؾ اظمـريض 

ٓ يًتْمٝمع أن يٗمقم زم٣ميمقـمٝمٖم٥م ٕٞمف َمريض! اظمريض ٓ يٗمدر فمعم ايمٗمٝم٣مم وايمرىمقع أو 

٦م ٞمٖمًـف ٓ يًـتْمٝمع أن يٗمــقم ايمًـجقد زمًـ٤ٌم اظمـرض ه٘مـذا ايمــذي َمـ٣م صـٙمح

زم٣ميمقاصم٤م.. ضوري أن ٞمتحِمؾ فمعم ومقة.. أول رء َمـ ايمٖمقائد ئمـقد فمٙمٝمٛمـ٣م إذا 

 ومٚمٛم٣م زم٣ميمؼمسمٝم٤م ايمِمحٝمح. 

 ٕن ايمديـ واحلؼ أوٓ.. ومٙم٤م اظمًٙمؿ َيٚمؾ احلؼ ويتٗمٌؾ احلؼ. 

هم١مذا هق ضم٣مَمؾ احلؼ يًتْمٝمع أن ئمْمل يمٙمث٣مِّن.. أَم٣م إذا ىم٣من يمٝمس فمٛمده هم٘مٝمػ 

 وهم٣مومد ايمًمء ٓ ئمْمٝمفئمْمل يمٙمث٣مِّن! 

ه٘مذا ايم٣ٌمؿمؾ أوٓ خيرج َمٛم٣م وَمـ ومٙمقزمٛم٣م، شمؿ خيرج فمـ ايمٔم٣مَل..فمٛمدٞم٣م زم٣مؿمؾ 

هذا أىمػم زم٣مؿمؾ! واإلٞم٣ًمن َمقصمقد..َم٣م هق ايم٣ٌمؿمؾ ايمذي فمٛمدٞم٣م

هَماَمَذا  }َي٤م ايمراضم٥م.. راضم٥م ايمٛمٖمس! َمثال إٞم٣ًمن َي٤م اظم٣مل همٜمذا زم٣مؿمؾ أم ضمؼ

ؼِّ  اَلُل  زَمْٔمَد احْلَ َّٓ ايمّمَّ هُمقنَ  إِ هم١مذا َل يٗمؿ زم٣مظمج٣مهدة وَل يّمحل {هَمَٟمٞمَّكى سُمٌْمَ

زم٣مظم٣مء وأٞم٦م أردت أن  ازمراضم٥م ٞمٖمًف، هم٘مٝمػ يٟميت احلؼ؟ َمثال إذا ىم٣من ايم٘مٟمس ِّمٙمقءً 
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 آطمر.. ِّم٘مـ؟ ٓ يٚم٘مـ.. إن َل سمٖمرغ هذا ايم٘مٟمس أوٓ.  ئ٣مسمِم٤م همٝمف ؾمٝم

ه٘مذا ايمٗمٙم٤م، أوٓ يٖمرغ َمـ هذا  شمؿ سمِم٤م همٝمف.. ٝمئ٣مأي ٓزمد أن سمٖمرغ َمٛمف ؾم

احلؼ.. هم١مذا اإلٞم٣ًمن َل يٗمؿ زم٣محلؼ َمٔمٛم٣مه ايمٗمٙم٤م ضم٣مَمؾ يمٙم٣ٌمؿمؾ  همٝمف ايم٣ٌمؿمؾ شمؿ يٟميت

 إَم٣م راضم٥م ايمٛمٖمس أو اظم٣مل أو أي رء آطمر !. 

هم٣مظمج٣مهدة أن يّمحل ِبذا ايمًمء، يمْم٣مفم٥م اهلل سمٔم٣ملم ئمٛمل يٗمقم زم٣ميمْم٣مفم٥م 

ؼ وٞمقر احلؼ ىمذيمؽ اْلٜمد ويّمحل.. همٝمخرج ايم٣ٌمؿمؾ َمـ ايمٗمٙم٤م ويٟميت احل

زم٣مٓؽمتٚمرار ويمٝمس همٗمط زمرأيف.. يمٝمس زمرأي ٞمٖمًف زمؾ زمرأي نمغمه.. َمث٣مل، ايمذي 

يريد ايمٔمالج همٜمذا ئم٣ميم٨م ٞمٖمًف زمٛمٖمًف، همٜمؾ هذا ِّم٘مـ؟ نمغم ِّم٘مـ! أٞم٦م اظمريض 

وأٞم٦م اظمٔم٣ميم٨م دم ٞمٖمس ايمقوم٦م.. ؽمٌح٣من اهلل.. هذا اإلشمؿ ! هذا يمٝمس زمؼمسمٝم٤م.. ٓ 

واظمٔم٣ميم٨م ؾمخص آطمر يٛمٓمر إيمٝمف ويُمخص ضم٣ميمتف زمد أن ي٘مقن اظمريض ؾمخص 

شمؿ ئم٣مْلف، هم١مذا ومٌؾ اظمريض هذه ايمٗم٣مفمدة ؽمٝمُمٖمك زم١مذن اهلل سمٔم٣ملم.. ىمؾ واضمد 

زمرأيف.. همٜمذه إؾمٝم٣مء ٞمحـ ٞمتٔمٙمٚمٜم٣م  نمغم َمٜمتدي هق َم٣مريٚمًم زمرأيف

دم ؽمٌٝمؾ اهلل ضمتك يٟميت فمٛمدٞم٣م ومٌقل احلؼ.. وايمذي ٓ يٗمٌؾ احلؼ يٗمٌؾ ايم٣ٌمؿمؾ هذه 

َّٓ وم٣مفمدة ( إَم٣م احلؼ وإَم٣م ايم٣ٌمؿمؾ.. إَم٣م اَلدى وإَم٣م ايمّمالل)  ؼِّ إِ ) هَماَمَذا زَمْٔمَد احْلَ

هُمقَن ( ) اَلُل هَمَٟمٞمَّكى سُمٌْمَ (.1ايمّمَّ

همٛمحـ إلم احلؼ ٞمٗمٌؾ  ،يمذيمؽ ٞمحـ دم هذا ايمًٌٝمؾ ٞمُمجع أٞمٖمًٛم٣م إلم احلؼ

ٜمد يِمٙمح ٙمؾ أو فمٙمؾ.. هذا اْلٜمد َلذا.. ٞمٔمؿ هذا اْلاظم ايمؼمدد، وزمدون زمدون

                                                 

 



  

 

 

    4جملد  –األمة  سلف وفهم والسنة الكتاب ضوء الست يف الصفات

1332 

ٞمٖمقؽمٛم٣م.. وْجٝمع إصقل وأداب ٓ سمٛمْمٌؼ إٓ زمٔمد إصالح ايمٛمٖمس.. وإصقل 

وأداب سمٛمْمٌؼ دم احلٝم٣مة.. َمتك سمٛمْمٌؼ؟ زمٔمد إصالح ايمٛمٖمس... َمث٣مل شمقب ٞمريد 

أن ٞمِمٌٕمف فمٛمد ايمِم٣ٌمغ وٞمريد أن ٞمِمٌٕمف زم٣مْٕحر همٜمق أوٓ يٕمًٙمف ويٛمٓمٖمف مت٣مَم٣م شمؿ 

ٗمٌؾ ايمِم٣ٌمنم٥م، أَم٣م إذا ىم٣من همٝمف زمٔمض زمٔمد ذيمؽ يِمٌٕمف ِبذه ايمْمريٗم٥م ايمثقب ي

إوؽم٣مخ همٜمؾ يٗمٌؾ ايمِمٌغ؟ ه٘مذا إصقل وأداب ٓ سمٛمْمٌؼ إٓ زمٔمد إصالح 

ايمٛمٖمس.. هذه وم٣مفمدة ىمٙمٝم٥م.. احلؼ ؽمٜمؾ ويم٘مـ َمع ايمٛمٖمس صٔم٤م.. إذا ىم٣من 

اإلٞم٣ًمن َمتٌع ٞمٖمًف ٓ يٗمٌؾ احلؼ.. وإٓ ايمديـ ين يم٘مـ َمع ايمٛمٖمس ي٘مقن ايمديـ 

٣مَرةٌ  ايمٛمَّْٖمَس  )إِنَّ قل احلؼ َمع ايمٛمٖمسأصٔم٤م رء! وأصٔم٤م رء ومٌ ََمَّ قءِ  َٕ ًُّ َّٓ  زم٣ِميم  إِ

ضِمٝمٌؿ( ) نَمُٖمقرٌ  َرِبِّ  إِنَّ  َرِبِّ  َرضِمؿَ  ََم٣م  َمِمٝم٥ٌم وهالك.(.1رَّ

همٛمحـ زم٣مٓؽمتامع فمٛمدَم٣م ٞمٗمقم ِبذا اْلٜمد َمع اظمُمقرة وإصقل وأداب َمع 

وإٓ حت٦م ايمتّمحٝم٥م.. همٟموٓ ٞمحـ ٞمًتٖمٝمد، ئمٛمل ٞمخرج َمـ اَلقى إلم اَلدى.. 

 اَلقى أي ٞمٔمٝمش حت٦م اَلقى.

ايمِمح٣مزم٥م روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ وم٣مَمقا زم٣مْلٜمد دم أضمقال خمتٙمٖم٥م، دم ايمٔمن وايمٝمن     

واظمٛمُمط واظم٘مره وايمٖمٗمر وايمٕمٛمك...ايمِمح٣مزم٥م ومٌٙمقا هذه إؾمٝم٣مء ئمٛمل حت٦م إَمر، 

٣مَِم٦ِم  ىمام وم٣مل وم٣مئٙمٜمؿ: ـِ ايمِمَّ ٣ٌَمَدَة زْم ْٚمِع زَم٣مَئْمٛم٣َم َرؽُمقَل اهللَِّ ) : وَم٣مَل  فُم ًَّ ( فَمعَم ايم

َُمتََّٖمٌؼ  .  ........إيمخ َوايمْم٣َّمفَم٥ِم دِم ايْمُٔمْنِ َوايْمُٝمْنِ َواظمَْٛمَُْمِط َواظمَْْ٘مَره، َوفَمعَم َأشَمَرٍة فَمَٙمْٝمٛم٣َم

فَمَٙمْٝمفِ 

                                                 

 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=187&idfrom=7289&idto=7538&bookid=79&startno=5#docu
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دم ْجٝمع إضمقال هؿ حت٦م ايمْم٣مفم٥م وحت٦م إَمر، َٕنؿ صٙمح٦م ٞمٖمقؽمٜمؿ،

َٞمِِػ ضَمْٝمُثاَم اْٞمِٗمٝمَد اْٞمَٗم٣مدَ  ْٕ َٚمِؾ ا ـُ ىَم٣مْْلَ اَم اظْم٠ُْمَِم هم٣مْلٚمؾ َيٚمؾ اظمت٣مع هَم١مِٞمَّ

 ايمِمحراء يمٝمس فمٛمده وئمػم ايمِمحراء .. همٜم٘مذا اإلٞم٣ًمن َيٚمؾ اظم٠ًمويمٝم٥م وئمػم

 ذه َم٠ًمويمٝم٥م. َل افمؼماض

همٝمٔمْمل َم٣م َي٤م هذا َمْمٙمقب َلذا اْلٜمد..اظم٠مَمـ ي٘مقن فمٛمده ؿم٣مفم٥م همٗمط، 

وهذا يٟميت زم١مصالح ايمٛمٖمس، إذا َم٣م صٙمح٦م ايمٛمٖمقس زمذل اظم٣مل وزمذل ايمٛمٖمس حت٦م 

ايمْم٣مفم٥م.. ؿم٣مفم٥م اهلل وؿم٣مفم٥م ايمرؽمقل..زمذل اظم٣مل وايمٛمٖمس ٓ يٛمحرف وٓ يتج٣موز، 

 يٖمٝمؼ !! فمٛمده افمؼماف زم٣ميمتٗمِمغم. وإذا جت٣موز

يمذيمؽ ٞمخرج دم ؽمٌٝمؾ اهلل وٞمٗمقم زم٣مْلٜمد َمرات وَمرات ويمٝمس َمرة واضمدة..       

آؽمتٚمرار َمثؾ ايمٕمذاء وايمدواء، زم٣مٓؽمتٚمرار ضمتك يزول اظمرض وسمٟميت ايمٗمقة.. 

ىمؾ يقم وىمؾ أؽمٌقع وىمؾ ؾمٜمر وىمؾ ؽمٛم٥م.. يقَمٝم٣م  ذا٘مزم٣ميمٕمذاء وايمدواء ! ه

. وٞمٗمقم ِبذا اْلٜمد ضمتك يٟميت اخلغم..صالح ايمٛم٣مس َمثؾ أؽمٌقفمٝم٣م ؾمٜمري٣م وؽمٛمقي٣م.

 سمٛمٓمٝمػ ايمثٝم٣مب... زم٣مٕفمامل آٞمٖمرادي٥م وإفمامل آصمتامفمٝم٥م. 

إذا ومٚمٛم٣م زم٣مٕفمامل آٞمٖمرادي٥م سمٟميت آؽمتٗم٣مَم٥م وإذا ومٚمٛم٣م زم٣مٕفمامل آصمتامفمٝم٥م سمٟميت 

 ايمؼمزمٝم٥م.

رزمقط! وضمٝم٣مسمف وايمذي َل يٗمؿ زم٣مٕفمامل آصمتامفمٝم٥م همٜمق ؾم٣مرد.. ؾم٣مرد نمغم َم      

 نمغم َمرسم٥ٌم.
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ٝم٣مة َمرسم٥ٌم، َمثؾ ايمٙمٌٛم٥م فمعم ايمٙمٌٛم٥م ي٘مقن احلويم٘مـ زم٣مٕفمامل آصمتامفمٝم٥م سم٘مقن 

 احل٣مئط...زم٣مٓؽمتٚمرار وزم٣ميمدوام. 

وهذا ايمًمء ( ٓؽمتٗم٣مَمتٛم٣م  )إفمامل آصمتامفمٝم٥م هل يمؼمسمٝم٤م إفمامل آٞمٖمرادي٥م      

ِم٣مضم٥ٌم) ايمٌٝمئ٥م ( إذا يريد سمرازمط َمع ايمٔمٚمؾ وأهؾ ايمٔمٚمؾ ٕن ايمٛمٖمقس سمتٟمشمر زم٣مظم

 ىم٣مٞم٦م ايمٌٝمئ٥م َمـ ايمِم٣محلكم همٜمق ي٘مقن َمـ ايمِم٣محلكم .

ٕن ايمدفمقة يمٝم٦ًم صٔم٥ٌم هل ؽمٜمٙم٥م  هذه اظمالضمٓم٣مت سم٘مقن ضوري٥م صمداً       

  سمّمحٝم٥م(. صمٜمد..)ويم٘مـ َمع هذه إؾمٝم٣مء

حتت٣مج ايمٛمٖمس إلم آؽمتٔمداد هم١مذا ضمدث آؽمتٔمداد سمٗمقم زم٣ميمقاصم٤م

حت٦م ايمممع يٛمٓمر َم٣م هق احلالل؟ و َم٣م هق احلرام؟  وسم٘مقن

وَم٣م هق اظمٚمٛمقع؟ وَم٣م هق اظمًٛمقن؟ هذا دم احلٝم٣مة ايمُمخِمٝم٥م

يٛمٓمر ضمتك ي٘مقن حت٦م ايمممع.. هذا واصم٤م دم احلٝم٣مة 

ايمُمخِمٝم٥م، وايمذي يمٝمس فمٛمده طمػم يًٟمل ايمٔمٙمامء.. يًٟمل أهؾ اخلػم.. هؾ هذا 

 .. إلم أن سم٘مقن ضمٝم٣مسمؽ ايمُمخِمٝم٥م ضم٤ًم ايمممع.؟ِمحٝمحصحٝمح٣م أم يمٝمس زم

احلٝم٣مة ايمٔم٣مَم٥م آصمتامفمٝم٥م ٞمٗمقم همٝمٜم٣م زم٣ميمتّمحٝم٥م.. ايمتّمحٝم٥م يمٙمديـ زم٣ميمٛمٖمس      

واظم٣مل.. َوَٞمتحرك وُٞمحرك. ُٞمحرك اخلغم.. ُٞمحرك اإليامن.. زم٣محلٙمٗم٣مت زم٣ميمزي٣مرات 

قصمقد زم٣ميمٙمٗم٣مءات زم٣مظمذاىمرات همتٟميت ومقة صمديدة يمإليامن.. اإليامن اظمقروث َم

يمٝمس همٝمف ومقة ضمتك يٗمٝمؿ فمعم ايمْم٣مفم٥م.. إيامن َمقروث  فمٛمدٞم٣م.. وهق ؤمٝمػ صمداً 

همال يٗمٝمٚمٛم٣م فمعم ايمٖمرائض وٓ جيٛمٌٛم٣م اظمحرَم٣مت.. ص٣مضم٤م اإليامن اظمقروث يرى أن 
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هذا ضمرام يم٘مـ يرسم٘مٌف.. فمٛمده إيامن َمقروث.. همٜمق َيت٣مج إلم ومقة َمثؾ ايمدم 

يٗمقم زم٣ميمقـمٝمٖم٥م همٝمحت٣مج إلم دم اْلديد َمـ اخل٣مرج...ايمٗمديؿ يمٝمس همٝمف ومقة ضمتك 

صمديد همٝمف ومقة، فمٛمدَم٣م سمٟميت ومقة يتحرك..ه٘مذا اإلؽمالم اْلديد زم٣مظمج٣مهدة 

وايمٗمديؿ زم٣ميمقراشم٥م.. ؽمٜمؾ آسمِم٣مل زمٝمٛمٜمام.. همٔمٛمده ومقة همٝمٗمقم زم٣ميمقاصم٤م وإٓ هق 

 صم٣مَمد َمرهقن.

ىمٛم٣م دم اخل٣مرج دم أوروزم٣م وىم٣من َمٔمٛم٣م ؾم٣مب دم اظمدرؽم٥م ايمث٣مٞمقي٥م.. زمٔمد فممميـ      

٣م هق يٗمقل يمٛم٣م أريد َمُمقرة.. ئمٛمل أريد أن أىمت٤م رؽم٣ميم٥م إلم أِب أىمت٤م يمف همٝمٜم٣م يقَم

زمٔمض إؾمٝم٣مء.. همذىمر يمٛم٣م أٞمف َمٛمذ ؽمٛمقات يقصمد هجران زمٝمٛمل وزمكم وايمدي.. ٓ 

ىمالم وٓ ؽمالم.. أن هق سمٟمشمر ِبذا ايمًمء وىمٟمن حترك ؾمٝمئ٣م دم داطمٙمف وزمدأ يُمٔمر 

ف ىم٣من إيامٞمف َمقروث ٓ َيرك همٝمف أي هٛم٣م زم٣ميمتٗمِمغم زم٣مجت٣مه أزمٝمف.. هذا َمث٣مل ..ٕٞم

ىمت٤م وأرؽمؾ شمؿ ذىمر ضم٘م٣مي٣مت ه٘مذا.. ه٘مذا ارء.. ايمٝمقم هق يتحرك همٗمٙمٛم٣م يمف 

َيرك.. َم٣ًمئؾ فم٣مئٙمٝم٥م.. ه٘مذا ىمثغم َمـ إؾمٝم٣مء وصمدٞم٣م أن اإليامن اظمقروث ٓ 

ؤمٝمػ صمدًا، زمؾ َيت٣مج إلم ومقة، هم١مذا أدطمٙم٦م ومقة َمـ اخل٣مرج زم٣مظمج٣مهدة هم١من اإليامن 

 رك اإلٞم٣ًمن إلم ؿم٣مفم٥م اهلل فمز وصمؾ.يتحرك وَي

ودم  ،فمٛمدئذ ٞمحـ ٞمًتٖمٝمد َمـ هذه ايمدفمقة.. ىمؿ َمـ ايمتٗمِمغمات دم اظمٔم٣مذات

 إطمالومٝم٣مت َمقصمقدة. ، ودمايمٔم٣ٌمداتودم  ،اظمٔم٣مَمالت

يمٝمس فمٛمدٞم٣م ؾمٔمقر ضمتك ٞمٖمٜمؿ.. همٜمذا ايمٔمٚمؾ َمثؾ ايمدواء.. ىمٝمػ..فمٛمدَم٣م       

 ٞمٟمطمذ ايمدواء. 

ل يمف ايمْمٌٝم٤م أٞم٦م سمٟمطمذ احلٌقب، هم١من اظمرض دم ايمرىم٥ٌم صم٣مء دم رىمٌتف إَل ووم٣م 
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همقصؾ هم٣مئدة ايمدواء إلم ايمرىم٥ٌم يمٝمس إلم َم٘م٣من آطمر.. هذا ٞمٓم٣مم اهلل سمٔم٣ملم وصؾ 

ايمدواء إلم َم٘م٣من اظمرض.. همٜم٘مذا هذا ايمٔمٚمؾ هم١مذا ىم٣من اإلٞم٣ًمن َمٌتعم زمٟمي َمرض 

 زم١مذن اهلل سمٔم٣ملم.  هم٣ميمدواء يُمٖمل هذا اظمرض

ه٘مذا..فمٛمدي سمٗمِمغم دم ىمذا وىمذا..ه٘مذا ٞمخرج يمٙمٔمالج، ٞمٗمقم زم٣مْلٜمد دم 

هذا ايمٔمٚمؾ زم٣ميمٗمٙم٤م وايمٗم٣ميم٤م.. ٕن هذا ايمٗمٙم٤م إذا ىم٣من نمغم َمٗمٌؾ إذا همٜمق َمٗمٌم! 

ايمٗمٙم٤م يمٝمس َمٗمٌؾ همٜمق َمٗمٌم همٝمتٗمٙم٤م ٕن ايمٗمٙم٤م يمٝمس َمٗمٌؾ، همٛمٗمٌؾ زم٣ميمٗمٙم٤م، 

ٓ يٗمٌؾ! اإلٞم٣ًمن زمٔمد آؽمتٚمرار ايمٗمٙم٤م يٗمٌؾ.. زمدون آؽمتٚمرار وايمدوام ايمٗمٙم٤م 

يقَم٣م  أرزمٔمكمظم٣م يٗمٝمد صمًده هم١من ايمٗمٙم٤م ي٘مقن َمٗمٝمد.. َمثال.. إذا أٞم٦م سمٗمقم زم٣ميمٔمٚمؾ 

ٗمرأ ايمٗمرءان هم٣ميمٗمٙم٤م يتٟمشمر... أن ص٣مر يمف فمالوم٥م.. وإٓ ايمٗمٙم٤م يمٝمس يمف سمهمٔمٛمده٣م 

فمالوم٥م ظم٣مذا ؟ ٕٞمف َل يٗمٝمد صمًٚمف ! يمذيمؽ أوٓ ٞمٗمٝمد أصم٣ًمَمٛم٣م دم إفمامل همٝم٘مـ 

ا ايمٔمٚمؾيمٙمٗمٙم٤م فمالوم٥م َمع هذ

يقَم٣م دم جم٣ميمس  أرزمٔمكميقَم٣م ٞمدفمق،  أرزمٔمكميقَم٣م.. أرزمٔمكميمذيمؽ ٞمخرج 

 أرزمٔمكم يقَم٣م ؿم٣مفم٥م إَمغم،  أرزمٔمكم يقَم٣م ٞمذىمر اهلل، يقَم٣م طمدَم٥م،  أرزمٔمكم ايمٔمٙمؿ، 

يقَم٣م حت٦م اظمُمقرة، ُيُمغم وَيًتُمغم، ٓ خي٣ميمػ أرزمٔمكم يقَم٣م ٞمٗمرأ ايمٗمرءان.. 

 ٝمٟميت ايمٔمالج.اظمُمقرة.. اظمج٣مهدة إلصالح ايمٛمٖمس، هم

هذا َمٔمٛمك اخلروج همٙمٝمس َمٔمٛم٣مه إمت٣مم اظمدة زمؾ إمت٣مم ايمٔمٚمؾ..همٜمق إمت٣مم اظمدة َمع 

وَيرك.. حتٚمؾ  همٝمتحركإمت٣مم ايمٔمٚمؾ.. أرزمع ؾمٜمقر دم ايمٔمٚمؾ

ىم٣من يتحرك وَيرك، خيرج اظم٠ًمويمٝم٥م ئمٛمل يتحرك وَيرك..ايمرؽمقل
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 ؾمٝمئ٣من َمتالزَم٣من زمٔمّمٜمام ايمٌٔمض.  .وخيَرج.

وٞمٗمقم وٞمًتٗمٝمؿ فمعم ايمٔمٚمؾ وٞمٗمٝمؿ ايمٛم٣مس فمعم ايمٔمٚمؾ، همٛمتحرك وٞمحرك ايمٛم٣مس     

دم ؽمٌٝمؾ اهلل همٝمٟميت اإليامن اْلديد وخيرصمٛم٣م َمـ هذه ايمٓمٙمامت، َمع ايمْم٣مفم٥م واظمُمقرة 

وإصقل، ويمٝمس زمدون إصقل دم ؽمٌٝمؾ اهلل.. وزمدون إصقل سم٘مقن ايمٖمتـ، 

  .تٛم٥م وسمٖمرقوَمع إصقل سم٘مقن ايمؼمزمٝم٥م وايمؼمومل، وزمدون إصقل هم

ٞمتٔمٙمؿ إصقل دم ؽمٌٝمؾ اهلل وٞم٘مقن حمت٣مصمكم وَمٖمتٗمريـ إيمٝمٜم٣م.. هم١مذا سٞم٣م 

حمت٣مصمكم وَمٖمتٗمريـ فمٛمدئذ ٞم٘مقن َمًتٖمٝمديـ.. وإن ىمٛم٣م نمغم ذيمؽ همٙمـ ٞمًتٖمٝمد 

َدوَم٣مُت يمِْٙمُٖمَٗمَراءِ ٕٞمٛم٣م نمغم حمت٣مصمكم اَم ايمِمَّ ٣مىمكِمِ  إِٞمَّ ًَ  (.1( )َواظْمَ

د.. زمٔمد اْلٜمد يِمٌح اإلٞم٣ًمن ؿم٣ميم٤م.. اظمحت٣مج وايمْم٣ميم٤م ضم٣ميم٤م.. أي َمًتٖمٝم

زمٔمد اْلٜمد يٖمتح فمٙمٝمف اظمٛم٣مهمع همٝمِمٌح ومٙمٌف ؿم٣ميم٤م.. وإذا ومٚمٛم٣م زم٣مْلٜمد ٞمِمٌح 

ايمْمٙم٤م ص٣مدق وايمرنم٥ٌم ىمذيمؽ سم٘مقن ص٣مدوم٥م.. ؿم٣ميمٌكم

زم٣ميمٖمّم٣مئؾ سمتقيمد همٝمٛم٣م ايمرنم٥ٌم ايمِم٣مدوم٥م

دق.. وايمْمٙم٤م فمعم ومدر اْلٜمد فمعم ومدر ايمتٔم٤م يٟميت فمٛمدٞم٣م ايمْمٙم٤م ايمِم٣م

ايمِم٣مدق ٞمٔمٚم٥م َمـ اهلل، ىمذيمؽ اْلقع ٞمٔمٚم٥م.. ىمام أن ايمْمٔم٣مم ٞمٔمٚم٥م هم١من اْلقع 

ٞمٔمٚم٥م.. هم٣ميمتٔم٤م ٞمٔمٚم٥م ٕن يمقٓه َم٣م ىم٣مٞم٦م ايمراضم٥م.. هم٣ميمذي يتٔم٤م جيد ؿمٔمؿ 

همٚمـ ايمذي يرسم٣مح ؟ ؽمقى ؟ ) يمٙمراضم٥م (  ايمراضم٥م.. اهلل فمز وصمؾ طمٙمؼ اْلٛم٥م ظم٣مذا

َزنَ َووَم٣ميمُ ايمذي سمٔم٤م! سمٔم٤م دم أَمر اهلل سمٔم٣ملم)   ْٚمُد هللَِِّ ايمَِّذي َأْذَه٤َم فَمٛم٣َّم احْلَ  قا احْلَ
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ٛم٣َم يَمَٕمُٖمقٌر ؾَمُ٘مقٌر   (. ه٘مذا يٗمقيمقن أهؾ اْلٛم٥م.1( )إِنَّ َرزمَّ

ٕٞمف ؾم٣مىمر ئمرف ومدر ؿم٣مفمتٛم٣م، ؿم٣مفم٥م  "َُمُ٘مقٌر ايم "، يمٙمتٗمِمغم "يَمَٕمُٖمقٌر ا "

ايمذي ايمٔم٣ٌمد فمٛمده طمغم.. هم٣ميمذي يٗمقم زم٣ميمْم٣مفم٥م ئمْمك يمف إصمر.. هم٣ميمذي يتٔم٤م هق 

يرسم٣مح.. يمذيمؽ ٞمتٔم٤م دم ايمدٞمٝم٣م يمديـ اهلل فمز وصمؾ.. ئمٛمل ٞمًتٗمٝمؿ وٞمٛمٌم ديـ 

اهلل.. يمٝمس يمٝمقم أو يقَمكم زمؾ احلٝم٣مة ىمٙمٜم٣م.. ويمذيمؽ ٞمُمجع أٞمٖمًٛم٣م ضمتك ٓ يٟميت 

ايم٘مًؾ ودائام ٞمٔمٝمش دم زمٝمئ٥م ص٣محل٥م ضمتك سمٟميت ايمٗمقة.. هم٣ميمدفمقة هذه هل ايم٤ًٌم دم 

ن أفمامل أطمالق، وايمذي ئمٝمش همٝمٜم٣م هق ايمذي إجي٣مد ايمٌٝمئ٥م ايمِم٣محل٥م.. زمٝمئ٥م همٝمٜم٣م إيام

يًتٖمٝمد َمٛمٜم٣م.. يمذيمؽ ٞمتحرك زمٟمَمقايمٛم٣م وأٞمٖمًٛم٣م.. ٞمٌذل ايمٛمٖمس، وايمذي وحك 

زمراضم٥م ايمٛمٖمس واظم٣مل هم١من ؾم٣مء اهلل خيرج ضم٤م ايمدٞمٝم٣م َمـ ومٙمٌف، وايمٗمٙم٤م َيٚمؾ ضم٤م 

اهلل ورؽمقيمف ويتٌع ايمًٛم٥م...ه٘مذا دم ايمٔمٚمؾ ٞمًتٖمٝمد وىمؾ يقم ٞمٗمقم زم٣مٕفمامل، 

 ع ٞمٗمقم زم٣ميمٔمٚمؾ دم ايمٌٝم٦م دم احل٣مرة دم ايمٌٙمد...ٞمٗمٝمؿ هذه إفمامل! .وزمٔمد ايمرصمق

ومديام ىم٣مٞم٦م ايمٌٝمقت َمثؾ اظم٣ًمصمد سمٗمٝمؿ أَمقرٞم٣م.. ىمؾ رء َمـ اظمًجد.. ايمٌٝم٦م    

ـِ حت٦م إدارة اظمًجد...ايمًقق ىمذيمؽ ىمؾ رء حت٦م إدارة اظمًجد همَٔم

٣ٌَمسَم٥َم، وَم٣مَل: طَمَرصْم٦ُم ََمَع فَمقِمٍّ إِ  ـِ ُٞم ٌَِغ زْم قِق َووَمْد إَْص ًُّ قِق، هَمَرَأى َأْهَؾ ايم ًُّ لَم ايم

قُق، َووَمْد ضَم٣مُزوا  "ضَم٣مُزوا َأَْم٘مِٛمََتُٜمْؿ ، هَمَٗم٣مَل:  ًُّ ََم٣م َهَذا ؟ هَمَٗم٣ميُمقا: َهَذا ايم

ٌََؼ  ـْ ؽَم ٙمِِٚمكَم ََم ًْ ٙمِِٚمكَم ىَمُٚمَِمعمَّ اظْمُ ًْ ْؿ، ؽُمقُق اظْمُ َأَْم٘مِٛمََتُٜمْؿ، هَمَٗم٣مَل: يَمْٝمَس َذيمَِؽ ََلُ
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ٍء، همَ   (.1) "ُٜمَق يَمُف َيْقََمُف ضَمتَّك َيَدفَمُف إلَِم َرْ

ؽمقق اظمًٙمٚمكم ىمٚمِمعم اظمِمٙمكم ٕن همٝمٜم٣م ايمممع، همٝمٜم٣م إَم٣مٞم٥م، همٝمٜم٣م إدب، 

 همٝمٜم٣م ايمذىمر، همٝمٜم٣م سمْمٌٝمؼ ايمقضمل.. همٝمٜم٣م ايمٗمرآن ُيتعم.. همام هق ضم٣مل أؽمقاومٛم٣م ايمٝمقم.

تٜم٣م.. َمًجد ايمٌٝم٦م ىم٣من َمٔمروهم٣م فمٛمد اظمًٙمٚمكم ضمتك اظمرأة سمٔمت٘مػ دم َمًجد زمٝم    

ايمٝمقم َمًجد ايمٌٝم٦م نمغم َمٔمروف.. اظمْمٌخ َمٔمروف دم ايمٌٝم٦م.. واظمًجد نمغم 

 َمٔمروف.. يمٝمس َم٘م٣من يمٙمٚمًجد دم ايمٌٝمقت. 

ظم٣م سمتٕمغم ايمٌٝمئ٥م، إن ؾم٣مء اهلل سمرصمع اظم٣ًمصمد يمٙمٌٝمقت، همٝمٟميت اخلغم دم ْجٝمع    

 قن.. يتحرك ايمٛم٣مس يمٙمديـ.. يٛمتمم ايمديـ دم ايمٔم٣مَل ىمٙمف. ئايمُم

اظمًجد وٞمجتٜمد ضمقل اظمًجد شمؿ ٞمحرك ايمٛم٣مس ضمقل  يمذيمؽ ٞم٘مقن ْج٣مفم٥م   

اظمًجد.. يمٕمغم هذا اظم٘م٣من شمالشم٥م أي٣مم، أرزمٔمكم يقَم٣م، أرزمٔم٥م أؾمٜمر، ىمؾ يقم ؽم٣مفمتكم 

وٞمِمػ، يمزي٣مرة أهؾ ايمٌٝمقت اظمج٣مورة

٣ٌَّمٍس وَم٣مَل وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّٞمٗمٝمؿ هذه إفمامل يمٛمٌمة ايمديـ ـِ فَم ـْ ازْم َيْقَم همَٔم

٥َم:ايْمَٖمْتِح همَ  ـْ صِمَٜم٣مٌد َوٞمِٝم٥ٌَّم َوإَِذا اؽْمُتٛمِْٖمْرسُمْؿ هَم٣مْٞمِٖمُروا  "ْتِح ََم٘مَّ
 (.2)"َٓ ِهْجَرَة َويَم٘مِ

(3َٓ ِهْجَرَة زَمْٔمَد ايْمَٖمْتِح)

                                                 

 

 

 



  

 

 

    4جملد  –األمة  سلف وفهم والسنة الكتاب ضوء الست يف الصفات

1340 

٥مَ  هَمْتِح  زَمْٔمَد  ِهْجَرةَ  َٓ  "همٌٗمل آؽمتٛمٖم٣مر وايمٛمٌمة.. ـْ ، ََم٘مَّ  إَِذاوَ  َوٞمِٝم٥َّمٌ  صِمَٜم٣مدٌ  َويَم٘مِ

. ه٘مذا ايمؼمسمٝم٤م دم اخلروج.. َمٗمِمد احلٝم٣مة وَم٠ًمويمٝم٥م (1) ."هَم٣مْٞمِٖمُروا  اؽْمُتٛمِْٖمْرسُمؿْ 

 (.2)احلٝم٣مة

ايمذى يٗمقم ايمٙمٝمؾ ويدفمق ايمٛم٣مس ( ٖكٕه دفظِ اهالػٗخ عبد الِٕاب )       

 دم ايمٛمٜم٣مر اهلل ئمْمٝمف ايمًٝم٣مدة ايمروضمٝم٥م.

إَمر ايمذى طمرج َمـ فمٗمقل ٞمحـ هٛم٣م يمؼمؽمٝمخ ٖٔكٕه أحد وػاخيٍا يف اهلٍد   

وومٙمقب اظمًٙمٚمكم وٞمًقا أَنؿ ٞمًقه .. همٟمصٌح ٞمًٝم٣م َمٛمًٝم٣م، ٞمحـ هٛم٣م يمؼمؽمٝمخ 

فمٓمٚم٥م اهلل وهم٘مر أطمرة دم فمٗمقل وومٙمقب اظمًٙمٚمكم
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 أي٣مت ايمتل حت٧م فمعم ايمدفمقة

٣م َوومَ  :وم٣مل سمٔم٣ملم     ـْ َدفَم٣م إلَِم اهلل وفمٚمؾ َص٣محِلً َّ ًٓ ِِّم ـُ وَمْق ًَ ـْ َأضْم ـَ َوََم ٛمِل َِم ٣مَل إِٞمَّ

ٙمِِٚمكمَ  ًْ   (1 .) اظمُْ

غْمِ َوَيْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن  : ووم٣مل سمٔم٣ملم     ٥ٌم َيْدفُمقَن إلَِم اخْلَ ٛمُ٘مْؿ ُأَمَّ َويْمَتُ٘مـ َمِّ

ـِ اظمُْٛمَ٘مِر َوُأْويَمـئَِؽ ُهُؿ اظمُْْٖمٙمُِحقنَ   (2.) فَم

ـِ  ووم٣مل سمٔم٣ملم:       ٥ٍم ُأطْمِرصَم٦ْم يمِٙمٛم٣َّمِس سَمْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوسَمٛمَْٜمْقَن فَم ىُمٛمُْتْؿ طَمغْمَ ُأَمَّ

ؿْ  ا ََلُ ـَ َأْهُؾ ايْم٘مَِت٣مِب يَمَ٘م٣مَن طَمغْمً َِمٛمُْٜمُؿ اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن  اظمُْٛمَْ٘مِر َوسُم٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمهللَِّ َويَمْق آََم

 .(3)َوَأىْمَثُرُهُؿ ايْمَٖم٣مؽِمُٗمقَن 

َواظْم٠ُْمَِمٛمُقَن َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمِت زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمِٝمَآُء زَمْٔمٍض َيْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  ووم٣مل سمٔم٣ملم:      

ـِ اظمُْٛمَْ٘مر    .(4)َوَيٛمَْٜمْقَن فَم

َؽ زمِ  ووم٣مل سمٔم٣ملم:       ٛم٥َمِ ٣محلاْدُع إلَِم ؽَمٌِٝمِؾ َرزمِّ ًَ ْؿ زم٣ِميمَّتِل ِهَل  ْ٘مَٚم٥ِم َواظمَْْقفِمَٓم٥ِم احْلَ َوصَم٣مِدَْلُ

ـُ  ًَ   (5  .) َأضْم

ٌََٔمٛمِل ووم٣مل سمٔم٣ملم:      ـِ اسمَّ ٌَْح٣مَن اهللَِّ  وُمْؾ هذه ؽَمٌِٝمقم َأْدفُمق إلَِم اهللَِّ فَمعَم زَمِِمغَمٍة َأَٞم٣م َوََم َوؽُم

ىمكِم  ـَ اظْمُمْمِ   (6. )َوََم٣م َأَٞم٣م َِم
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ـَ آََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا وَ  :وم٣مل سمٔم٣ملم  ٣مَن يَمِٖمل طُمْنٍ * إَِّٓ ايمَِّذي ًَ ايْمَٔمٌْمِ * إِنَّ اإِلٞم

ػْمِ  ؼِّ َوسَمَقاَصْقا زم٣ِميمِمَّ ٣مِت َوسَمَقاَصْقا زم٣ِمحْلَ ٣محِلَ   (1)ايمِمَّ

 ايمدفمقة إلم اهلل ) فمز وصمؾ (

وسمٔم٣ملم إلم هل فم٣ٌمرة فمـ رد ايمُم٣مرديـ َمـ فمٌٝمده أزمٗمكم فمـ ؿم٣مفمتف ؽمٌح٣مٞمف 

رزمٛم٣م وؽمٝمدٞم٣م وورم ٞمٔمٚمتٛم٣م وورم أَمرٞم٣م، وٞمحـ فمٌٝمده، همٗمد يٟمزمؼ َمـ هم٣مهللؿم٣مفمتف، 

يٟمزمؼ َمٛم٣م، ويُم٘مر َمـ يُم٘مر، يمٔمقاَمؾ ىمثغمة، وَمـ أـمٜمره٣م أن هٛم٣مك فمدوًا هلل، ىم٣مؾمػ 

اهلل زم٣ميمٔمداوة وص٣مرضمف ِب٣م، وأومًؿ زمرزمٛم٣م أن يّمؾ فمٌٝمده ويٕمقَيؿ َم٣م أَم٘مٛمف اإلوالل 

 وأطمذ، همؼمك طمدَم٥م ؽمٝمده، وأصٌح خيدم واإلنمقاء، همال يُمٔمر فمٌد اهلل إٓ وومد أه

فمدوه، مترد فمعم ؿم٣مفم٥م َمقٓه، وأصٌح فمٌدًا ؿمٝمٔم٣ًم ئمٌد وخيدم فمدو اهلل، هم٣ميمقؽم٣مؿم٥م دم 

هذا ايمُمٟمن َمـ أهمّمؾ إفمامل، أن يراك رزمؽ سمتقؽمط زمٝمٛمف وزمكم فمٌٝمده ايمُم٣مرديـ 

. همٙمٜمذا ذف .ايمٔم٣مصكم اظمتٚمرديـ همؼمدهؿ إيمٝمف واضمدًا واضمدًا وْج٣مفم٥م زمٔمد أطمرى

 ( .2)يمدفمقة إلم اهلل ذف فمٓمٝمؿا

 :وتوقسم إىل قسنني

ىمكِمَ ايمدفمقة إلم اهلل  (1 ـَ اظمُْمْمِ ّـَ َِم َٓ سَمُ٘مقَٞم َؽ َو َواْدُع إلَِم َرزمِّ

وذيمؽ زمٌٝم٣من ومدرة اهلل وفمٓمٚم٥م اهلل وٞمٔمٚمف وآٓءه وزمره 

 وإضم٣ًمٞمف وىمرَمف وصمقده.
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ٌؾ اظمق (2 ًُ ايمٔمٌقدي٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م هلل وهل  :صٙم٥م إلم َمرو٣مة اهللوايمدفمقة إرم ايم

اْدُع إلَِم  : سمٔم٣ملم: َمـ فم٣ٌمدات وَمٔم٣مَمالت وَمٔم٣مذات وأطمالق ودفمقة إرم اهلل

ـُ  ًَ ْؿ زم٣ِميمَّتِل ِهَل َأضْم ٛم٥َِم َوصَم٣مِدَْلُ ًَ ْ٘مَٚم٥ِم َواظمَْْقفِمَٓم٥ِم احْلَ   (1.) ؽَمٌِٝمِؾ َرزمَِّؽ زم٣ِمحْلِ

 َمٗمِمد صمٜمد ايمدفمقة إلم اهلل ) فمز وصمؾ (

إضمٝم٣مء ايمديـ ىمٙمف دم ايمٔم٣مَل ىمٙمف إرم ومٝم٣مم ايم٣ًمفم٥م وَمع ذيمؽ ٞمٛمقي 

َرِحَمُه اهلُلؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملمرو٣مء اهلل 

إذا أراد اإلٞم٣ًمن أن ئمٚمؾ فمٚمال َم٣م، همال زمد أن يتٖم٘مر دم ايمٛمتٝمج٥م َمثؾ اظم٣ًمهمر، همٜمق 

همجٜمد ايمديـ وايمدفمقة صمٜمد ىمؾ  سمٗمٙمف، ئمكم اظم٘م٣من شمؿ يتٖم٘مر دم ايمقؽمٝمٙم٥م ايمتل

ىمام وَم٣مَل  َمًٙمؿ، ويم٘مـ ٓ زمد َمـ أن ٞمٔمكم اظمٗمِمد وهق ؿمٙم٤م رو٣مء اهلل سَمَٔم٣ملَم،

ـَ اهللِ َأىْمػَمُ سَمَٔم٣ملَم    َوِرْوَقاٌن َِم

ؽْماَلمُ إِنَّ ايمدِّ ِب٣م أطمػم ؿمريٗم٣م يمٛم٣م اطمت٣مر اهلل سَمَٔم٣ملَم  ـَ فِمٛمَْد اهللَِّ اإْلِ (3)ي

  .؟ ىمٝمػ سم٘مقن ضمٝم٣مسمٛم٣م ضمٝم٣مة إؽمالَمٝم٥م صحٝمح٥م،  اطمت٣مر يمٛم٣م ايمديـ فمعم ؿمريؼ ايمرؽمقل

 وؿمريؼ ىمؾ إَمقر ايمتل ٞمٗمقم ِب٣م دم ضمٝم٣مسمٛم٣م سم٘مقن ضم٤ًم أواَمر اهلل سَمَٔم٣ملَم       

قن إذا حتٗمؼ همٝمٛم٣م هذا دم أىمٙمٛم٣م وذزمٛم٣م وزواصمٛم٣م وؾمٕمٙمٛم٣م هم٘مؾ هذا ي٘مايمٛمٌل
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 .؟ ديٛم٣م، ىمٝمػ يتحٗمؼ هذا همٝمٛم٣م وذم أزواصمٛم٣م وأهٙمٝمٛم٣م وْجٝمع ايمٔم٣مَل

يمذيمؽ جي٤م َمـ احلرىم٥م دم ىمؾ َم٘م٣من دم َمديٛمتٛم٣م وزم٣مومل اظمدن وايمٌٙمدان، ضمتك     

 دم يٟميت –سَمَٔم٣ملَم  اهلل ؾم٣مء إن –يِمغم ايمٛم٣َّمس فمعم أومؾ سمٗمدير َمِمٙمكم، شمؿ زم٣مْلٜمد 

 .ايم٘م٣مَمؾ ايمديـ ضمٝم٣مَّتؿ

٣م ىمٚمٗمِمد ايمِمح٣مزم٥م رض اهللُ فَمٛمُٜمؿ ، همٜمٚمقا أن ايمديـ وٓزمد أن ي٘مقن َمٗمِمدٞم     

ٞمزل َلؿ وهؿ ايمٔمرب، زم٣ميمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م دؽمتقره ايمٗمرآن، فمعم ٞمٌل فمرِب، وىمٙمٖمٜمؿ اهلل 

َمـ همقق ؽمٌع ؽمٚمقات، يمذيمؽ ٓزمد أن ٞمجتٜمد يمٙمدفمقة وٞمّمحل َل٣م، ويم٘مـ 

ايمٗمٝم٣مَم٥م،  َمٗمِمد ايمدفمقة إلم اهلل سَمَٔم٣ملَم، هق إضمٝم٣مء ايمديـ ىمٙمف دم ايمٔم٣مَل ىمٙمف إلم يقم

ويم٘مـ ايمديـ ٓ يٛمتمم همجٟمة، زمؾ ِبدوء َمثؾ ايمُمجرة همٜمل ٓ خترج همجٟمة زمؾ 

صمذور، شمؿ ؽم٣مق وأنمِم٣من وأوراق، وومٌؾ هذا إصالح ايمؼمزم٥م وؽمٗمك اظم٣مء، اهلل 

َواؽْمَتِٔمٝمٛمُقا طمزائٛمف، وأفمْم٣مه َمٖم٣محتٜم٣م وهك ايمِمالة همٗم٣مل رؽمقيمف أرى سَمَٔم٣ملَم 

اَلةِ  ػْمِ َوايمِمَّ ٣مزم٥م ايمتزَمقا ايمِمالة، واؽمتٔم٣مٞمقا زمرِبؿ هم٣مؽمتج٣مب هم٣ميمِمح(1)زم٣ِميمِمَّ

َلؿ، وايمِمالة ؽم٤ٌم اؽمتٖم٣مدة َمـ ومدرة اهلل سَمَٔم٣ملَم وطمزائٛمف، َمثؾ ايمزرافم٥م يمالؽمتٖم٣مدة 

         َمـ طمغمات ايمؼمزم٥م.

فمٙمؿ ايمِمح٣مزم٥م رض اهللُ فَمٛمُٜمؿ همٟمصٌح فمٛمدهؿ مخ٥ًم أؾمٝم٣مء همٝمٜم٣م  ايمرؽمقل   

 . ٣مذات، َمٔم٣مَمالت، أطمالقايمٗمقة زم٣مإلطمالص وهك: إيامٞمٝم٣مت، فم٣ٌمدات، َمٔم

ٓ زمد َمـ ووع ايمٛمٝم٥م ايمراؽمخ٥م اْل٣مزَم٥م أن ضمٝم٣مسمٛم٣م ىمٙمٜم٣م سم٘مقن يمٙمدفمقة، وذم و    
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ايمٛمٝم٥م أن سم٘مقن هذه إَم٥م َمُمتٕمٙم٥م دم ايمدفمقة إلم آطمر ايمٔمٚمر وإلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، وظم٣م 

ٞمٗمقم يمٙمدفمقة ٞمٗمقم زم٣مَلدوء، وٞمتِمػم يمٙمٚمدد ايمْمقيٙم٥م، همٛمٔمت٣مد أفمامل اإليامن، وظم٣م 

زمٔم٥م أؾمٜمر أو شمالشم٥م أو ؾمٜمريـ، ايم٣ٌمومل دم صمٜمد اظمٗم٣مم، شمؿ ٞمقزم٥م دم إهؾ ٞمخرج أر

وٞمقزم٥م دم ايمديـ يمٙمدفمقة، ضمتك ٞمِمؾ إلم ايمٛمِمػ َمـ ايمرصم٣مل خيرصمقن دم ؽمٌٝمؾ 

ـْ َأِِب ؽَمِٔمٝمٍد َرِضَ اهللَُّ ، اهلل سَمَٔم٣ملَم، وايمٛمِمػ دم إفمامل وإؾمٕم٣مل ايمدٞمٝمقي٥م همَٔم

ـْ ُهَذْيٍؾ، هَمَٗم٣مَل: زَمَٔم٧َم فَمٛمُْف َأنَّ َرؽُمقَل اهللَِّ َٝم٣مَن َِم ٌَِٔم٧ْم  "زَمْٔمًث٣م إلَِم زَمٛمِل حِلْ يمَِٝمٛمْ

طََمُر زَمْٝمٛمَُٜماَم  ْٕ ٣م، َوا ـْ ىُمؾِّ َرصُمَٙمكْمِ َأضَمُدمُهَ ٙمِؿٌ  " َِم ًْ   . (1)َرَواُه َُم

وفمٙمٝمٛم٣م أن ٞمجتٜمد فمعم أٞمٖمًٛم٣م وفمعم ايمٛم٣َّمس ضمتك يٟميت همٝمٛم٣م اإليامن وايمٔمٚمؾ     

٣ملَم، ايمٕمٛمك ئمْمك ضمٗمقق ايمٖمٗمغم، وايمٖمٗمغم ئمػ وٓ ايمِم٣ميمح، همغمافمك أَمر اهلل سَمٔمَ 

يًٟمل إٓ اهلل سَمَٔم٣ملَم، أٞمف ؽمٚمع دم ضمٙمٗم٥م ايمتٔمٙمٝمؿ فمـ همّمؾ ايمتٔمٖمػ وفمدم ؽم٠مال 

 ايمٛم٣َّمس ؾمٝمئ٣م.

وأن ٞمدفمق إلم اهلل وٞمخرج دم ؽمٌٝمٙمف، زم٣ميمٛمٖمس وايمقوم٦م واظم٣مل احلالل، وذيمؽ     

فمعم ـمٜمر إرض  إلصالح أٞمٖمًٛم٣م ويمتذىمغم إطمقاٞمٛم٣م اظمًٙمٚمكم، وضمتك ٓ يٌٗمك

 .إ.هـ. زمٝم٦م َمدٍر وٓ وزمٍر وٓ ؾمٔمٍر إٓ ويدطمٙمف هذا ايمديـ

يمٙمجامفم٥م اخل٣مرصم٥م طم٣مرج اَلٛمد: أٞمتؿ رمحه اهللقاه الػٗخ إٌعاً احلطَ

ايمٌالد إلصالح َم٣م زم٣ميمداطمؾ، شمؿ أو٣مف وم٣مئال: ٞمجتٜمد   خترصمقن إلم طم٣مرج

يٟميت ٞمقر اَلداي٥م، وَمـ جيتٜمد زم٣ميمدفم٣مء وايمتيع زم٣ميمٙمٝمؾ   زم٣ميمدفمقة دم ايمٛمٜم٣مر وٞمجتٜمد
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يتيع إلم اهلل دم ايمٙمٝمؾ خي٣مف فمٙمٝمف أن يِمٝمٌف ايم٘مػم ٕن فمدم ايمدفم٣مء  دم ايمٛمٜم٣مر وٓ

.وايمتيع إلم اهلل ؽمٌح٣مٞمف يدل فمعم أن ايمدافمل يت٘مؾ فمعم ٞمٖمًف وصمٜمده

زم٣ميمتيع إلم اهلل ؽمٌح٣مٞمف دم ايمٙمٝمؾ ويمٝمس هٛم٣مك صمٜمد زم٣ميمٛمٜم٣مر  وإن ىم٣من ايمدفم٣مء

ؽمٛم٥م اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم، َمثؾ هذا ايمدافمل ىمٚمثؾ َمـ يريد  فملهمٗمد طم٣ميمػ ايمدا

إوٓد وَل يتزوج ويًٟمل اهلل أن يرزومف إوٓد، رنمؿ أن اهلل ؽمٌح٣مٞمف وم٣مدر فمعم 

  َمـ ؽمٛم٥م اهلل ؽمٌح٣مٞمف دم اخلٙمؼ. هذا ويم٘مٛمف يمٝمس

إوٓد زمخالف إؽم٣ٌمب وزمدون  إن اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم وم٣مدر فمعم أن يرزق      

اهلل َمـ ٓ رء، وؽمٝمدٞم٣م فمٝمًك  طمٙمٗمفعميه السالمٚمثؾ ؽمٝمدٞم٣م آدمإؽم٣ٌمب ىم

وهذا زمٗمدرسمف ويم٘مٛمف صمٔمؾ  فمٙمٝمف ايمًالم طمٙمٗمف زمخالف إؽم٣ٌمب َمـ أم زمال أب

وه٘مذا اَلداي٥م ؽمٛم٥م اهلل  ؽمٛم٥م طمٙمؼ ايمٛم٣مس إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م أن يتزوج ايمٛم٣مس،

ؽمٌح٣مٞمف همٝمٜم٣م هل اْلٜمد وايمدفم٣مء إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

أَمر ايمدفمقة، شمؿ أَمر ومٝم٣مم ايمٙمٝمؾ ٖمٜمؿ أن أول َم٣م ٞمزل فمعم ايمٛمٌلوٓ زمد أن ٞم

وهذه إؽمس وم٣مم فمٙمٝمٜم٣م ايمديـ، ويمذا وـمٝمٖم٥م ايمدافمل اظمج٣مهدة دم ايمٛمٜم٣مر وذم 

فمٗمٙمف وصمًده، وايمٙمٝمؾ، وايمذى جيتٜمد دم ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر اهلل ئمْمٝمف ومقة دم روضمف 

وزمٗمقة ايمروح يًح٤م ايمدافمل ايمٛم٣مس إلم أواَمر اهلل
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 إَمر زم٣ميمدفمقة إلم اهلل ) فمز وصمؾ (

٥ٌم َيْدفُمقَن إلَِم  : الكريم األدلة مي القرآن (1 ٛمُ٘مْؿ ُأَمَّ َويمَْتُ٘مـ َمِّ

ـِ اظمُْٛمَ٘مِر َوُأْويَمـئَِؽ ُهُؿ اظمُْْٖمٙمُِحقنَ  غْمِ َوَيْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن فَم   اخْلَ

َي٥ُم اؾْمَتَٚمَٙم٦ْم فَمعَم ايمتَّْ٘مٙمِٝمِػ الرَّايِيِ فِي تَفْسِ رُِِ لَا َ اإلهامُ فَخْر  ال ِّييِ     ْٔ َهِذِه ا

ـِ اظمُْٛمْ٘مَ  ََْمُر زم٣ِمظمَْْٔمُروِف، شُمؿَّ ايمٛمَّْٜمُل فَم ْٕ غْمِ شُمؿَّ ا فْمَقُة إلَِم اخْلَ ٣م: ايمدَّ َُلَ ِر، زمَِثاَلشَم٥ِم َأؾْمَٝم٣مَء، َأوَّ

صَْمِؾ ايْمَٔمْْمِػ جَي٤ُِم ىَمْقُن َهِذِه ايمثَّاَل  ِٕ غْمِ َو فْمَقُة إلَِم اخْلَ ٣م ايمدَّ شَم٥ِم َُمَتَٕم٣ميَِرًة، هَمٛمَُٗمقُل: َأَمَّ

اَم  ٥ِم اظمُْْٚم٘مِٛم٣َمِت َوإِٞمَّ ـْ َُمَُم٣مَِبَ ِف فَم ًِ ٣ٌَمِت َذاِت اهللَِّ َوِصَٖم٣مسمِِف َوسَمْٗمِدي فْمَقُة إلَِم إشِْم هَمَٟمهْمَّمُٙمَٜم٣م ايمدَّ

غْمِ سَمُْمَتِٚمُؾ فَمعَم ََم٣م ذَ  فْمَقَة إلَِم اخْلَ َؽ  ىَمْرَٞم٣م يمَِٗمْقيمِِف سَمَٔم٣ملَم وُمْٙمٛم٣َم إِنَّ ايمدَّ اْدُع إلِم ؽَمٌِٝمِؾ َرزمِّ

ْ٘مَٚم٥مِ  وُمْؾ هِذِه ؽَمٌِٝمقِم َأْدفُمقا إلَِم اهللَِّ فَمعم زَمِِمغَمٍة َأَٞم٣م زم٣ِمحْلِ

ٌََٔمٛمِل ـِ اسمَّ َوََم

ٌَِٕمل َوُهَق زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  نِمٝم٤ُم دِم همِْٔمِؾ ََم٣م َيٛمْ ْ ايمؼمَّ

 ًٓ ٛمَْس َأوَّ ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر هَمَذىَمَر اْْلِ ٌَِٕمل َوُهَق ايمٛمَّْٜمُل فَم َٓ َيٛمْ نِمٝم٤ُم دِم سَمْرِك ََم٣م  ْ ايمؼمَّ

٣ٌَميَمَٕم٥ًم دِم ايْمٌَ  ٌََٔمُف زمِٛمَْقفَمْٝمِف َُم َٝم٣منِ شُمؿَّ َأسْم

اَلُم ىَم٣مَن إَِذا طَمَرَج إلَِم ايْمَٕمْزِو  ًَّ ُف فَمَٙمْٝمِف ايم ٣ٌَّمٍس َرِضَ اهللَُّ فَمٛمُْٜماَم، َأٞمَّ ـِ فَم ـِ ازْم وُٞمِٗمَؾ فَم

َّٓ َُمٛم٣َمهمٌِؼ َأْو َص٣مضِم٤ُم فُمْذٍر.   ََلْ َيَتَخٙمَّْػ فَمٛمُْف إِ
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ٌَْح٣مَٞمُف دِم فُمُٝمقِب اظمُْٛم٣َمهمِ     َٓ هَمَٙمامَّ زَم٣ميَمَغ اهللَُّ ؽُم ٌُقَك  وَم٣مَل اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن: َواهللَِّ  ِٗمكَم دِم نَمْزَوِة سَم

ؽُمقِل  ـَ ايْمَٕمَزَواِت ََمَع ايمرَّ ٍء َِم ـْ َرْ اَلُم  -َٞمَتَخٙمَُّػ فَم ًَّ ٥ٍم .  -فَمَٙمْٝمِف ايم يَّ ـْ َهِ َٓ فَم  َو

ؽُمقُل     اَلُم  -هَمَٙمامَّ وَمِدَم ايمرَّ ًَّ َ  -فَمَٙمْٝمِف ايم ٣مِر، َٞمَٖمَر اظمَِْديٛم٥ََم، َوَأْرؽَمَؾ ايمنَّ اَي٣م إلَِم ايْمُ٘مٖمَّ

َي٥ُم.  ْٔ ٙمُِٚمقَن َْجِٝمًٔم٣م إلَِم ايْمَٕمْزِو َوسَمَرىُمقُه َوضْمَدُه زم٣ِمظمَِْديٛم٥َِم، هَمٛمََزيم٦َْم َهِذِه ا ًْ  اظمُْ

َٜم٣مِد، زمَ      ٝمَّتِِٜمْؿ إلَِم ايْمَٕمْزِو َواْْلِ َٓ جَيُقُز يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َأْن َيٛمِْٖمُروا زمُِ٘مٙمِّ ُف  ْؾ جَي٤ُِم َواظمَْْٔمٛمَك: َأٞمَّ

ؽُمقِل، َوسَمٛمِْٖمُر ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم ُأطْمَرى إلَِم  ;َأْن َيِِمغُموا ؿَم٣مئَِٖمَتكْمِ  ٌَْٗمك ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم دِم طِمْدََم٥ِم ايمرَّ سَم

َٜم٣مِد َووَمْٜمِر  ؽْماَلَم دِم َذيمَِؽ ايْمَقوْم٦ِم ىَم٣مَن حُمَْت٣مصًم٣م إلَِم ايْمَٕمْزِو َواْْلِ َنَّ اإْلِ
ِٕ ايْمَٕمْزِو، َوَذيمَِؽ 

ٙمِِٚمكَم ضَم٣مصَم٥ٌم ايْمُ٘مْٖمِر، َوَأْيًّم٣م  ًْ ائُِع سَمٛمِْزُل، َوىَم٣مَن زم٣ِمظمُْ َ ُدُث َوايمممَّ ىَم٣مَٞم٦ِم ايمتََّ٘م٣ميمِٝمُػ حَتْ

ؽُمقِل  ِة ايمرَّ ـْ َيُ٘مقُن َُمِٗمٝماًم زمَِحْيَ اَلُم  -إلَِم ََم ًَّ ائَِع،  -فَمَٙمْٝمِف ايم َ ُؿ سمِْٙمَؽ ايمممَّ هَمَٝمَتَٔمٙمَّ

ُٕمَٜم٣م إلَِم ايْمٕمَ  ٌَٙمِّ ٣مئٌِكَِم، هَمَث٦ٌََم َأنَّ دِم َذيمَِؽ ايْمَقوْم٦ِم ىَم٣مَن َوََيَْٖمُظ سمِْٙمَؽ ايمتََّ٘م٣ميمِٝمَػ َوُي

٣مَم َأْصَح٣مِب َرؽُمقِل اهللَِّ ًَ َٚمكْمِ َيٛمِْٖمُروَن إلَِم ايْمَقاصِم٤ُم اْٞمِٗم ًْ : َأضَمُد ايْمِٗم َٚمكْمِ ًْ إلَِم وِم

َٜم٣مدِ  ؽُمقِل، هَم٣ميمْم٣َّمئَِٖم٥ُم ايْمَٕمْزِو َواْْلِ ِة ايمرَّ ايمٛم٣َّمهمَِرُة إلَِم َيُ٘مقُٞمقَن َُمِٗمٝمِٚمكَم زمَِحْيَ

ـِ  ـِ اظمُِْٗمٝمِٚمكَم دِم ايْمَٕمْزِو، َوايمْم٣َّمئَِٖم٥ُم اظمُِْٗمٝمَٚم٥ُم َيُ٘مقُٞمقَن َٞم٣مئٌِكَِم فَم ايْمَٕمْزِو َيُ٘مقُٞمقَن َٞم٣مئٌِكَِم فَم

٣مسَمكْمِ ايمْم٣َّمئَِٖمَتكْمِ  ـِ ِِبَ ي َذا ايمْمَِّريِؼ َيتِؿُّ َأَْمُر ايمدِّ ِف، َوِِبَ ـَ دِم ايمتََّٖمٗمُّ ايمٛم٣َّمهمِِري

ُْؿ ظم٣ََّم  ٤ٌَِم َأَنَّ ًَ ـِ زمِ ي ُٜمقَن دِم ايمدِّ ـَ َيَتَٖمٗمَّ َأْن سَمُ٘مقَن ايمْم٣َّمئَِٖم٥ُم اظمُِْٗمٝمَٚم٥ُم ُهُؿ ايمَِّذي

ؽُمقلِ  َزَُمقا طِمْدََم٥َم ايمرَّ َٓ َّاَم َٞمَزَل سَمْ٘مٙمِٝمٌػ َوضَمَدَث َوؾَم٣مَهُدوا ايْمَقضْمَل َوايمتَّٛمِْزيَؾ هَمُ٘مٙم

ـَ ايْمَٕمْزِو إيَِمْٝمِٜمْؿ، هَم٣ميمْم٣َّمئَِٖم٥ُم  ٌَُْمقُه، هَم١مَِذا َرصَمَٔم٦ِم ايمْم٣َّمئَِٖم٥ُم ايمٛم٣َّمهمَِرُة َِم ٌع فَمَرهُمقُه َوَو َذْ
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َذا ايمتَّْٗمِريِر هَماَل  ائِِع، َوِِبَ َ ـَ ايمتََّ٘م٣ميمِٝمِػ َوايمممَّ َي٥ِم  اظمُِْٗمٝمَٚم٥ُم ُيٛمِْذُروََنُْؿ ََم٣م سَمَٔمٙمَُّٚمقُه َِم ْٔ زُمدَّ دِم ا

َف  ـْ ىُمؾِّ همِْروَم٥ٍم َِمٛمُْٜمْؿ ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم َوَأوَم٣مََم٦ْم ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم يمَِٝمَتَٖمٗمَّ َٓ َٞمَٖمَر َِم ـْ إِْواَمٍر، َوايمتَّْٗمِديُر: هَمَٙمْق َِم

ـَ إلَِم ايْمَٕمْزِو، إَِذا َرصَمُٔمقا إيِمَ  ـِ َويمُِٝمٛمِْذُروا وَمْقََمُٜمْؿ، َئْمٛمِل ايمٛم٣َّمهمِِري ي ْٝمِٜمْؿ اظمُِْٗمٝمُٚمقَن دِم ايمدِّ

ُٜمْؿ ََيَْذُروَن ََمَٔم٣ميِصَ اهللَِّ سَمَٔم٣ملَم فِمٛمَْد َذيمَِؽ ايمتََّٔمٙمُّؿِ  يَمَٔمٙمَّ

ُف ِصَٖم٥ٌم يمِٙمْم٣َّمئَِٖم٥ِم ايمٛم٣َّمهمَِرِة َوَهَذا وَمْقُل  ُهَق َأْن ُيَٗم٣مَل: ايمتََّٖمٗمُّ

ـْ ىُمؾِّ همِرْ  َٓ َٞمَٖمَر َِم َي٥ِم هَمَٙمْق ْٔ . َوََمْٔمٛمَك ا ـِ ًَ وَم٥ٍم َِمٛمُْٜمْؿ ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم ضَمتَّك سَمِِمغَم َهِذِه ايمْم٣َّمئَِٖم٥ُم احْلَ

ٙمِِٚمكَم  ًْ ُْؿ ُيَُم٣مِهُدوَن ـُمُٜمقَر اظمُْ ُف اظمَُْراُد َِمٛمُْف َأَنَّ ، َوَذيمَِؽ ايمتََّٖمٗمُّ ـِ ي ايمٛم٣َّمهمَِرُة هُمَٗمَٜم٣مَء دِم ايمدِّ

ٌُقَن ا
ىمكَِم، َوَأنَّ ايْمَٔمَدَد ايْمَٗمٙمِٝمَؾ َِمٛمُْٜمْؿ َيْٕمٙمِ ىمكَِم، هَمِحٝمٛمَئٍِذ فَمعَم اظمُْمْمِ ـَ اظمُْمْمِ َ َِم يْمَٔم٣مََل

ُف سَمَٔم٣ملَم ُيِريُد  ِة َوايمتَّْٟميِٝمِد َوَأٞمَّ ُٜمْؿ زم٣ِميمٛمٌُّْمَ ٤ٌَِم َأنَّ اهللََّ سَمَٔم٣ملَم طَمِمَّ ًَ َئْمَٙمُٚمقَن َأنَّ َذيمَِؽ زمِ

دٍ  ـِ حُمَٚمَّ ـْ َذيمَِؽ ايمٛمَّٖمْ إفِْماَلَء ِدي ئَمتِِف، هَم١مَِذا َرصَمُٔمقا َِم ـَ َوسَمْٗمِقَي٥َم َذِ ِر إلَِم وَمْقَِمِٜمْؿ َِم

ُٜمْؿ ََيَْذُروَن،  ئِِؾ ايمٛمٌَّْمِ َوايْمَٖمْتِح َوايمٓمََّٖمِر يَمَٔمٙمَّ َٓ ـْ َد ٣مِر َأْٞمَذُروُهْؿ زماَِم ؾَم٣مَهُدوا َِم ايْمُ٘مٖمَّ

ـَ ايْمَٗم٣مِض دِم َهَذا  ؽَّ َوايمٛمَِّٖم٣مَق، هَمَٜمَذا ايْمَٗمْقُل َأْيًّم٣م حُمَْتَٚمٌؾ، َوؿَمَٔم ىُمقا ايْمُ٘مْٖمَر َوايمُمَّ هَمَٝمؼْمُ

ُْؿ إَِذا  ـُ َأْن جُي٣َمَب فَمٛمُْف زمَِٟمَنَّ
، َوُيْٚم٘مِ ـِ ي َٓ ُئَمدُّ همِْٗمًٜم٣م دِم ايمدِّ سَّ  َنَّ َهَذا احْلِ

ِٕ ايْمَٗمْقِل، وَم٣مَل: 

ْٚمَع ايْمَٔمٓمِٝمَؿ  ٌُقَن اْْلَ
َٓ َزاٌد َيْٕمٙمِ ْؿ ؽِماَلٌح َو ـَ يَمْٝمَس ََلُ ؾَم٣مَهُدوا َأنَّ ايْمَٗمْقَم ايْمَٗمٙمِٝمَؾ ايمَِّذي

٣مِر ا ـَ ايْمُ٘مٖمَّ ٌَُٜمقا ظم٣َِم َِم ـَ ىَمُثَر َزاُدُهْؿ َوؽِماَلضُمُٜمْؿ، َووَمِقَي٦ْم ؾَمْقىَمُتُٜمْؿ، هَمِحٝمٛمَئٍِذ اْٞمَت يمَِّذي

ـَ  ٌَمَم، إِْذ يَمْق ىَم٣مَن َِم ـَ ايْم ـَ اهللَِّ سَمَٔم٣ملَم َويَمْٝمَس َِم ََْمَر َِم ْٕ ُهَق اظمَْْٗمُِمقُد َوُهَق َأنَّ َهَذا ا

ٌَمَمِ ظم٣ََم نَمَٙم٤َم ايْمَٗمٙمِٝمُؾ ايْمَ٘مثغَِم،  ـُ دِم ايمتََّزاُيِد َوايمتََِّم٣مفُمِد ىُمؾَّ َيْقٍم، ايْم ي َوظم٣ََم زَمِٗمَل َهَذا ايمدِّ

فٌ  ُف سَمَٖمٗمَّ َٓ ؾَمؽَّ َأٞمَّ َْم٣مئِِػ  وَم٣مئِِؼ َوايمٙمَّ هَم٣ميمتَّٛمٌَُُّف يمَِٖمْٜمِؿ َهِذِه ايمدَّ
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ِف َوا ـَ ايمتََّٖمٗمُّ ُف جَي٤ُِم َأْن َيُ٘مقَن اظمَْْٗمُِمقُد َِم َي٥ُم فَمعَم َأٞمَّ ْٔ ْٙمِؼ إلَِم وَديم٦َِّم ا ِؿ َدفْمَقَة اخْلَ يمتََّٔمٙمُّ

ُف  َي٥َم سَمُدلُّ فَمعَم َأٞمَّ ْٔ َنَّ ا
ِٕ َتِٗمٝمِؿ:  ًْ اِط اظمُْ َ ـِ ايْمَٗمِقيِؿ َوايمٌمِّ ي ، َوإِْرؾَم٣مَدُهْؿ إلَِم ايمدِّ ؼِّ احْلَ

ُْؿ إَِذا َرصَمُٔمقا إلَِم وَمْقَِمِٜمؿْ  صَْمِؾ َأَنَّ ِٕ  ، ـِ ي ِف دِم ايمدِّ ـِ  سَمَٔم٣ملَم َأََمَرُهْؿ زم٣ِميمتََّٖمٗمُّ ي َأْٞمَذُروُهْؿ زم٣ِميمدِّ

 . ـِ ي ٌُقِل ايمدِّ ٌُقَن دِم وَم ْٜمَؾ َواظمَْْٔمِِمَٝم٥َم َوَيْرنَم ، َوُأويَمئَِؽ ََيَْذُروَن اْْلَ ؼِّ  احْلَ

َتِٗمٝمِؿ،      ًْ اِط اظمُْ َ َذا ايْمَٕمَرِض ىَم٣مَن فَمعَم اظمَْٛمَْٜم٨ِم ايْمَٗمِقيِؿ َوايمٌمِّ َؿ َِلَ َف َوسَمَٔمٙمَّ ـْ سَمَٖمٗمَّ هَمُ٘مؾُّ ََم

ـْ فَمَدَل  ـَ َوؾَّ  َوََم ًٓ ايمَِّذي ـَ َأفْماَم ي طَْمَنِ ْٕ ـَ ا ـِ ىَم٣مَن َِم ي ْٞمَٝم٣م زم٣ِميمدِّ فَمٛمُْف َوؿَمَٙم٤َم ايمدُّ

ٛمُقَن ُصٛمًْٔم٣م
ًِ

ُْؿ َُيْ ٌُقَن َأَنَّ ًَ ْٞمَٝم٣م َوُهْؿ ََيْ َٝم٣مِة ايمدُّ ؽَمْٔمُٝمُٜمْؿ دِم احْلَ

 األدلة مي السوة الوبوية: (2
 ـْ َرَأى َِمٛمُْ٘مْؿ ََم

تَْمِْع هَمٌَِٗمْٙمٌِِف، َوَذيمَِؽ َأْؤمَ  ًْ ٣مٞمِِف، هَم١مِْن ََلْ َي ًَ
َتْمِْع هَمٌِٙمِ ًْ ُه زمَِٝمِدِه، هَم١مِْن ََلْ َي ْ ُػ َُمٛمَْ٘مًرا هَمْٙمُٝمَٕمغمِّ

ياَمنِ  اإْلِ

 ََمثَُؾ

ايْمَٗم٣مئِِؿ فَمعَم ضُمُدوِد اهللَِّ َوايْمَقاوِمِع همِٝمَٜم٣م ىَمَٚمَثِؾ وَمْقٍم اؽْمَتَٜمُٚمقا فَمعَم ؽَمِٖمٝمٛم٥ٍَم هَمَٟمَص٣مَب 

وا زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأفْماَلَه٣م َوزَمْٔمُّمُٜمْؿ َأؽْم  ـْ اظم٣َْمِء ََمرُّ ـَ دِم َأؽْمَٖمٙمَِٜم٣م إَِذا اؽْمَتَٗمْقا َِم َٖمَٙمَٜم٣م هَمَ٘م٣مَن ايمَِّذي

ـْ هَمْقوَمٛم٣َم هَم١مِْن  ْ ُٞم٠ْمِذ ََم ٣م طَمَروْمٛم٣َم دِم َٞمِِمٝمٌِٛم٣َم طَمْروًم٣م َوََل ـْ هَمْقوَمُٜمْؿ هَمَٗم٣ميُمقا يَمْق َأٞمَّ فَمعَم ََم

ىُمقُهْؿ َوََم٣م َأَراُدوا َهَٙمُ٘مقا َْجِٝمًٔم٣م َوإِْن َأطَمُذ  وا فَمعَم َأْيِدَيِْؿ َٞمَجْقا َوَٞمَجْقا َْجِٝمًٔم٣مَيؼْمُ
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إِنَّ ايمٛم٣َّمَس إَِذا َرَأْوا ايمٓم٣َّمَِلَ هَمَٙمْؿ َيْٟمطُمُذوا فَمعَم َيَدْيِف َأْوؾَمَؽ 

ُٜمُؿ اهللَّ زمِِٔمَٗم٣مٍب َِمٛمْفُ  َأْن َئُمٚمَّ

طَمَرَج َرؽُمقُل اهللِّ:وَم٣ميَم٦ْم  لّ وفمـ َزْيٛم٤ََم زمِٛم٦َْم صَمْحش، َزْوَج ايمٛمٌِّ 

ـْ َذَ وَمِد َيْقَم٣ًم هَمِزفم٣ًم، حُمَْٚمّرا َوصْمُٜمُف، َيُٗمقُل  َوْيٌؾ يمِْٙمَٔمَرِب َِم

ـْ َرْدِم َيْٟمصُمقَج َوََمْٟمصُمقَج َِمْثُؾ َهِذهِ  َب. هُمتَِح ايْمَٝمْقَم َِم ٣ماوْمؼَمَ ٌَِٔمِف اإِلِْبَ ِم، َوضَمّٙمَؼ زم١ِمِْص

قَن؟ وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ. إَِذا  َوايّمتِل سَمٙمِٝمَٜم٣م.وَم٣ميَم٦ْم هَمُٗمْٙم٦ُم: َي٣م َرؽُمقَل اهللِّ َأََنْٙمُِؽ َوهمِٝمٛم٣َم ايمِّم٣محِلُ

٧ٌَُم   ىَمُثَر اخْلَ

ُٔمقٍد وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ  ًْ ـِ ََم ٌِْد اهللَِّ زْم ـْ فَم َل ََم٣م َدطَمَؾ وفَم إِنَّ َأوَّ

ِؼ اهللََّ َوَدْع ََم٣م ايمٛمَّْٗمُص فَمعَم  صُمَؾ هَمَٝمُٗمقُل َي٣م َهَذا اسمَّ صُمُؾ َيْٙمَٗمك ايمرَّ ائِٝمَؾ  ىَم٣مَن ايمرَّ  زَمٛمِل إِْهَ

ٌَُف  ي ـْ ايْمَٕمِد هَماَل َيْٚمٛمَُٔمُف َذيمَِؽ َأْن َيُ٘مقَن َأىمِٝمَٙمُف َوَذِ َٓ ََيِؾُّ يَمَؽ شُمؿَّ َيْٙمَٗم٣مُه َِم ُف  سَمِْمٛمَُع هَم١مِٞمَّ

ـَ  َووَمِٔمٝمَدُه هَمَٙمامَّ هَمَٔمُٙمقا ـَ ايمَِّذي ٌَْٔمٍض شُمؿَّ وَم٣مَل:) يُمِٔم َب اهللَُّ وُمُٙمقَب زَمْٔمِّمِٜمْؿ زمِ َذيمَِؽ َضَ

ـِ ََمْرَيَؿ  إلَِم وَمْقيمِِف هَم٣مؽِمُٗمقَن( شُمؿَّ  ك ازْم ًَ ٣مِن َداُوَد  َوفِمٝم ًَ
ائِٝمَؾ فَمعَم يمِ ـْ زَمٛمِل إِْهَ ىَمَٖمُروا َِم

ـْ اظمُْٛمَْ٘مِر َويَمَتْٟمطُمُذنَّ فَمعَم َيَدْي ايمٓم٣َّمَِلِ ىَمالَّ َواهللَِّ يَمَتْٟمَُمُرنَّ زم٣ِمظْمَْٔمُروِف َويَمتَ  "وَم٣مَل : ٛمَْٜمُقنَّ فَم

ا  ؼِّ وَمٌْمً ُف فَمعَم احْلَ ٞمَّ ؼِّ َأؿْمًرا َويَمَتْٗمٌُمُ ُف فَمعَم احْلَ ـْ  "َويَمَتْٟمؿُمُرٞمَّ ُٔمقٍد فَم ًْ ـِ ََم ـْ  ازْم وفَم

ّـَ اهللَُّ زمُِٗمُٙمقِب زَمْٔمِّم٘مُ  "زمِٛمَْحِقِه َزاَد: ايمٛمٌَِّلِّ  زَم ْؿ فَمعَم زَمْٔمٍض شُمؿَّ يَمَٝمْٙمَٔمٛمَٛمَُّ٘مْؿ َأْو يَمَٝمْيِ

" ىَماَم يَمَٔمٛمَُٜمْؿ 
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 طَِمٝمِف ََم٣م ِٕ ـُ َأضَمُدىُمْؿ ضَمتَّك َُي٤ِمَّ  َٓ ُي٠ْمَِم

فِ  ًِ َُي٤ِمُّ يمِٛمَْٖم

ي ـْ وَم٣مَل هللَِِّ ايمدِّ ـُ ايمٛمَِِّمٝمَح٥ُم وُمْٙمٛم٣َم ظمَِ

ٙمِِٚمكمَ  ًْ ٥ِم اظمُْ  َويمِ٘مَِت٣مزمِِف َويمَِرؽُمقيمِِف َوَٕئِٚمَّ

 

 
 

 ايمدفمقة واإليامن

هٛم٣مك هم٣مصؾ زَمٛمل ؿمقيؾ زمكم اإليامن وٞمزول إضم٘م٣مم، ويمٝمس هٛم٣مك 

 .هم٣مصؾ زمكم اإليامن وايمدفمقة: ٕن هذه إَم٥م َمٌٔمقشم٥م ىم٣مٕٞمٌٝم٣مء يمٙمدفمقة إلم اهلل

وىم٣من ىمؾ ٞمٌل ُئمٙمِّؿ أَمتف زمٔمد اإليامن إضم٘م٣مم، ويم٘مـ اهلل فمز وصمؾ زمٔمد 

أَمره أن ُئمٙمِّؿ أَمتف زمٔمد اإليامن ايمدفمقة إلم ايمديـ، شمؿ فمٙمَّٚمٜمؿ  ()زمٔمث٥م حمٚمد

همٝمام زمٔمد أضم٘م٣مم ايمديـ دم اظمديٛم٥م: ٕن هذه إَم٥م َمٌٔمقشم٥م ىم٣مٕٞمٌٝم٣مء يمٛممم ايمديـ 

 دم ايمٔم٣مَل.
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ز وصمؾضُمْ٘مَؿ ايمدفمقة إلم اهلل فم  

َرِحَمُه المَُّه

ـْ نَمغْمِ  ـْ َذلَّ يَمُف َِم لِّ يَمُف هَمَٚم ٤مِّ هللَِِّ َونَم٣مَي٥ِم ايمذُّ ٣ٌَمَدُة اؽْمٌؿ صَم٣مَِمٌع يمَِٕم٣مَي٥ِم احْلُ فْمَقُة َوايْمِٔم هَم٣ميمدَّ

ـْ فَم٣مزمًِدا زَمْؾ يَ  ْ َيُ٘م ٌُقَب اظمُْْْمَٙمَؼ ضُم٤مٍّ ََل ـْ  ;ُ٘مقُن ُهَق اظمَْْح َّٓ يَمُف َوََم هَماَل َُي٤ِمُّ ؾَمْٝمًئ٣م إ

ٌك  ٤مِّ هَمُٜمَق َُممْمِ َٔمْؾ يَمُف ضَمِٗمٝمَٗم٥َم احْلُ ُه دِم َهَذا َوَهَذا ََلْ جَيْ َك نَمغْمَ اىُمُف ُيقصِم٤ُم  ;َأْذَ َوإِْذَ

ِٗمٝمَٗم٥ِم . ىَمَٗمْقيمِِف سَمَٔم٣ملَم :  ـْ  }َٞمْٗمَص احْلَ ـَ ايمٛم٣َّمِس ََم ٌُّقََنُْؿ  َوَِم
ـْ ُدوِن اهللَِّ َأْٞمَداًدا َُيِ َيتَِّخُذ َِم

َي٥َم .  {ىَمُح٤مِّ اهللَِّ  ْٔ ا

ـْ  ِه هَمَٚم َٓ يمَِٕمغْمِ ٙمَِؿ هللَِِّ  ًْ َت ًْ ؽْماَلُم: َأْن َي لَّ َوايمْم٣َّمفَم٥َم َواإْلِ ٤مُّ ُيقصِم٤ُم ايمذُّ َواحْلُ

تَ  ًْ ـْ ََلْ َي ٌك َوََم ِه هَمُٜمَق َُممْمِ َٙمَؿ يَمُف َويمَِٕمغْمِ ًْ ؽْماَلِم . اؽْمَت ٣م ِودُّ اإْلِ ٌ َوىماَِلمُهَ ٙمِْؿ يَمُف هَمُٜمَق َُمَتَ٘مػمِّ ًْ 

٥ِم .  ٌَِقيَّ فْمَقِة ايمٛمَّ ِٗمٝمُؼ ايمدَّ ِٗمٝمُؼ َهَذا حَتْ ٣ٌَمَدِة اهللَِّ َوضْمَدُه َوحَتْ َّٓ زمِِٔم َٓ َيِْمُٙمُح إ  َوايْمَٗمْٙم٤ُم 

فْمَقُة إلَم اهللَِّ  ٥ٌَِّم ايمدَّ ـْ اظمََْح فْمَقُة إلَم ا ;َوَِم ياَمِن زمِِف َوزماَِم صَم٣مَءْت زمِِف ُرؽُمُٙمُف َوِهَل ايمدَّ إْلِ

فْمَقِة إلَم اهللَِّ  ـْ ايمدَّ فْمَقُة إيَمْٝمِف َِم وا زمِِف َوؿَم٣مفَمتِِٜمْؿ زماَِم َأََمُروا زمِِف هَم٣ميمدَّ زمَِتِْمِديِٗمِٜمْؿ همِٝماَم َأطْمػَمُ

فْمَقِة إلَم اهللَِّ ايمٛمَّٜمْ  ـْ ايمدَّ فْمَقِة إلَم اهللَِّ سَمَٔم٣ملَم َوََم٣م َأزْمَٕمَّمُف اهللَُّ َوَرؽُمقيُمُف هَمِٚم ـْ ايمدَّ ُل فَمٛمُْف َوَِم

وَْمَقاِل  ْٕ ـْ ا َك ََم٣م َأزْمَٕمَّمُف اهللَُّ َوَرؽُمقيُمُف َِم ٌَُّف اهللَُّ َوَرؽُمقيُمُف َوَيؼْمُ ٌُْد ََم٣م َأضَم َأْن َيْٖمَٔمَؾ ايْمَٔم

ؽُمقُل  ٣ٌَمؿمِٛم٥َِم َوايمٓم٣َّمِهَرِة زماَِم َأطْمػَمَ زمِِف ايمرَّ فَْماَمِل ايْم ْٕ ـْ َأؽْماَمءِ  ()َوا ـْ  َِم اهللَِّ َوِصَٖم٣مسمِِف َوَِم

َْٞمٌَِٝم٣مِء َوَأْن َيُ٘مقَن اهللَُّ َوَرؽُمقيُمُف  ;ؽَم٣مئِِر اظمَْْخُٙمقوَم٣مِت ىَم٣ميْمَٔمْرِش َوايْمُ٘مْرِدِّ  ْٕ َواظماََْلئَِ٘م٥ِم َوا

٣م .  ٣َّم ؽِمَقامُهَ  َأضَم٤مَّ إيَمْٝمِف ِِّم

ؽُمقَل  ٌََع ايمرَّ ـْ اسمَّ ٥ٌٌَم فَمعَم ََم فْمَقُة إلَم اهللَِّ َواصِم ُتُف َووَمْد َوَصَٖمُٜمْؿ اهللَُّ ()َوايمدَّ َوُهْؿ ُأَمَّ
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لَّ ايمَِّذي جَيُِدوَٞمُف :ىَمَٗمْقيمِِف سَمَٔم٣ملَم  ;زمَِذيمَِؽ  ِلَّ إَُمِّ ؽُمقَل ايمٛمٌَّ ـَ َيتٌَُِّٔمقَن ايمرَّ ايمَِّذي

ـِ اظمُْ  ٛمَ٘مِر ََمْ٘مُتقزًم٣م فِمٛمَدُهْؿ دِم ايمتَّْقَراِة َواإِلْٞمِجٝمِؾ َيْٟمَُمُرُهؿ زم٣ِمظْمَْٔمُروِف َوَيٛمَْٜم٣مُهْؿ فَم

ُهْؿ َوإنَْماَلَل  ٌَآئ٧َِم َوَيَّمُع فَمٛمُْٜمْؿ إِْسَ ُم فَمَٙمْٝمِٜمُؿ اخْلَ ٣ٌَمِت َوَُيَرِّ ُؿ ايمْمَّٝمِّ َوَُيِؾُّ ََلُ

ٌَُٔمقْا ايمٛمُّقَر ايمَِّذَي  وُه َواسمَّ ُروُه َوَٞمٌَمُ ـَ آََمٛمُقْا زمِِف َوفَمزَّ ايمَّتِل ىَم٣مَٞم٦ْم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ هَم٣ميمَِّذي

ِف  اظْمُْٖمٙمُِحقنَ  ُأٞمِزَل ََمَٔمُف ُأْويَمـئَِؽ ُهؿُ  ِٜمْؿ وَمْقيُمُف ( )هَمَٜمِذِه دِم ضَمٗمِّ : َودِم ضَمٗمِّ

٥ٍم ُأطْمِرصَم٦ْم يمِٙمٛم٣َّمِس سَمْٟمَُمُروَن زم٣ِمظْمَْٔمُروِف َوسمَ  ـِ اظْمُٛمَْ٘مِر ىُمٛمُْتْؿ طَمغْمَ ُأَمَّ ٛمَْٜمْقَن فَم

ْؿ َِمٛمُْٜمُؿ اظْم٠ُْمَِمٛمُقَن َوَأىْمَثُرُهُؿ  ا ََلُ ـَ َأْهُؾ ايْم٘مَِت٣مِب يَمَ٘م٣مَن طَمغْمً َوسُم٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمهللَِّ َويَمْق آََم

َواظم٠ُْْمَِمٛمُقَن َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمِت زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمَِٝمآُء زَمْٔمٍض َيْٟمَُمُروَن  ايْمَٖم٣مؽِمُٗمقنَ 

ـِ اظمُْٛمَْ٘مرزم٣ِمظمَْ  ٥ِم : ْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن فَم َُمَّ ْٕ َوَهَذا ايْمَقاصِم٤ُم َواصِم٤ٌم فَمعَم جَمُْٚمقِع ا

ـْ  ُٗمُط فَم ًْ ٌَْٔمِض ىَمَٗمْقيمِفِ َوُهَق هَمْرُض ىمَِٖم٣مَي٥ٍم َي ٌَْٔمِض زم٣ِميْم ٛمُ٘مْؿ أَم٥م َيْدفُمقَن : ايْم َويْمَتُ٘مـ َمِّ

ـِ اظمُٛمَ٘مر َوُأْويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْٖمٙمُِحقنَ إلم اخَلغْمِ َوَيْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمقْ  َن فَم

ٍء  ٥ٌم َوإَِذا سَمٛم٣َمَزفُمقا دِم َرْ فْمَقِة: هَمٌَِٜمَذا إْْج٣َمفُمُٜمْؿ ضُمجَّ ٥ِم سَمُٗمقُم ََمَٗم٣مََمُف دِم ايمدَّ َُمَّ ْٕ هَمَجِٚمٝمُع ا

َر َهَذا هَم٣ميْمَقاصِم٤ُم فَمعَم ىُمؾِّ  وُه إلَم اهللَِّ َوَرؽُمقيمِِف هَم١مَِذا سَمَٗمرَّ ـٍ َأْن َُي٤ِمَّ ََم٣م َأضَم٤مَّ  َردُّ َُم٠ْمَِم

٣َّم َدلَّ فَمَٙمْٝمِف دِم ىمَِت٣مزمِِف هَماَل جَيُقُز  ٌِْٕمَض ََم٣م َأزْمَٕمَّمُف اهللَُّ َوَرؽُمقيُمُف ِِّم اهللَُّ َوَرؽُمقيُمُف : َوَأْن ُي
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َٔمَؾ  ضََمِد َأْن جَيْ َّٓ يمَِرؽُمقِل اهللَِّ ِٕ ـِ يمَُِمْخِص إ ي َْصَؾ دِم ايمدِّ ْٕ َٓ َيُٗمقَل إ ()ا َّٓ يمِ٘مَِت٣مِب َو

.اهللَِّ فَمزَّ َوصَمؾَّ 

ٞمقد َمـ ؽمامضمت٘مؿ أن سمٌٝمٛمقا يمٛم٣م ضم٘مؿ رمحه اهللُٔضِئَن الػٗخ ابَ باش

ايمدفمقة إلم اهلل فمز وصمؾ وأوصمف ايمٖمّمؾ همٝمٜم٣م

أَم٣م ضم٘مٚمٜم٣م: همٗمد ديم٦م إديم٥م َمـ ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م فمعم وصمقب ايمدفمقة 

إلم اهلل فمز وصمؾ وأَن٣م َمـ ايمٖمرائض

ٛمُ٘مْؿ أَم٥م َيْدفُمقَن إلم اخَلغْمِ وإديم٥م دم ذيمؽ ىمثغمة َمٛمٜم٣م ومقيمف سمٔم٣ملم َويْمَتُ٘مـ َمِّ

ـِ اظمُٛمَ٘مر َوُأْويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْٖمٙمُِحقنَ  َوَيْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن فَم

ْ٘مَٚم٥ِم وَ وَمٛمٜم٣م ومقيمف صمؾ وفمال َؽ زم٣ِمحْلِ اظمَْْقفِمَٓم٥ِم احلًٛم٥م اْدُع إلَِم ؽَمٌِٝمِؾ َرزمِّ

ـُ  ًَ وصم٣مدَلؿ زم٣ِميمَّتِل ِهَل َأضْم

ىمكَِم  وَمٛمٜم٣م ومقيمف سمٔم٣ملم ـَ اظمُْمْمِ ّـَ َِم َٓ سَمُ٘مقَٞم َؽ َو   (4.)َواْدُع إلَِم َرزمِّ

ٌَٔمَ  :وَمٛمٜم٣م ومقيمف سمٔم٣ملم      ـِ اسمَّ ٛمِل وُمْؾ َهـِذِه ؽَمٌِٝمقِم َأْدفُمق إلَِم اهللَِّ فَمعَم زَمِِمغَمٍة َأَٞم٣ْم َوََم

ىمكِمَ  ـَ اظمُْمْمِ ٌَْح٣مَن اهللَِّ َوََمآ َأَٞم٣ْم َِم  (5 .) َوؽُم

هؿ ايمدفم٣مة إلم اهلل، وهؿ أهؾ ايمٌِم٣مئر ( ) همٝمٌكم ؽمٌح٣مٞمف أن أسم٣ٌمع ايمرؽمقل    

وايمقاصم٤م ىمام هق َمٔمٙمقم هق اسم٣ٌمفمف وايمًغم فمعم َمٛمٜم٣مصمف فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم ىمام 
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ـْ ىَم٣مَن َيْرصُمق اهللََّ َوايْمَٝمْقَم  يَمَٗمْد ىَم٣مَن يَمُ٘مْؿ دِم َرؽُمقلِ   : وم٣مل سمٔم٣ملم ٛم٥ٌَم ظمَِ ًَ اهللَِّ ُأؽْمَقٌة ضَم

   (1.) أطِمَر َوَذىَمَر اهللََّ ىَمثغِماً 

وسح ايمٔمٙمامء أن ايمدفمقة إلم اهلل فمز وصمؾ همرض ىمٖم٣مي٥م زم٣ميمٛم٥ًٌم إلم إومْم٣مر 

 ايمتل يٗمقم همٝمٜم٣م ايمدفم٣مة. 

ايمٛمُم٣مط همٝمٜم٣م، همٜمل همرض  هم١من ىمؾ ومْمر وىمؾ إومٙمٝمؿ َيت٣مج إلم ايمدفمقة وإلم       

ىمٖم٣مي٥م إذا وم٣مم ِب٣م َمـ ي٘مٖمل ؽمٗمط فمـ ايم٣ٌمومكم ذيمؽ ايمقاصم٤م وص٣مرت ايمدفمقة دم 

 ضمؼ ايم٣ٌمومكم ؽمٛم٥م َم٠مىمدة وفمٚماًل ص٣محل٣ًم صمٙمٝماًل.

وإذا َل يٗمؿ أهؾ اإلومٙمٝمؿ أو أهؾ ايمٗمْمر اظمٔمكم زم٣ميمدفمقة فمعم ايمتامم ص٣مر اإلشمؿ        

أن يٗمقم زم٣ميمدفمقة ضم٤ًم ؿم٣مومتف فم٣مَم٣ًم وص٣مر ايمقاصم٤م فمعم اْلٚمٝمع وفمعم ىمؾ إٞم٣ًمن 

وإَم٘م٣مٞمف، أَم٣م زم٣ميمٛمٓمر إلم فمٚمقم ايمٌالد هم٣ميمقاصم٤م أن يقصمد ؿم٣مئٖم٥م َمٛمتِم٥ٌم سمٗمقم 

زم٣ميمدفمقة إلم اهلل صمؾ وفمال دم أرصم٣مء اظمٔمٚمقرة، سمٌٙمغ رؽم٣مٓت اهلل، وسمٌكم أَمر اهلل 

ومد زمٔم٧م ايمدفم٣مة وأرؽمؾ ايم٘مت٤م إلم  فمز وصمؾ زم٣ميمْمرق اظمٚم٘مٛم٥م، هم١من ايمرؽمقل 

ٙمقك وايمرؤؽم٣مء ودفم٣مهؿ إلم اهلل فمز وصمؾايمٛم٣مس، وإلم اظم

َمٛمزيم٥م ايمٖمرائض أفمعم زم٘مثغم إن رمحه اهللقاه الػٗخ حمىد إلٗاع 

زمؾ ٞمٔمتٗمد أن اظمٗمِمقد َمـ ايمٛمقاهمؾ هق سم٘مٚمٙم٥م ايمٖمرائض أو  ـَمـ درصم٥م ايمٛمقاهمٙم
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هم٣مظمٗمِمقد أن ايمٖمرائض أصٌؾ  ،سمالدم ايمٛمٗم٣مئض ايمتل حتِمؾ دم سمٟمدي٥م ايمٖمرائض

 ٣م.سمقازمٔمٜم٣م وهمروفمٜم

ويم٘مـ أضمقال زمٔمض ايمٛم٣مس أَنؿ ٓ َيتٚمقن دم ايمٖمرائض ويٛمُمٕمٙمقن زم٣مهتامم ىمٌغم    

 . دم ايمٛمقاهمؾ

هم٘مام أٞم٘مؿ سمٔمٙمٚمقن أن ايمدفمقة إلم اخلغم إَمر زم٣مظمٔمروف وايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر      

َمٗمِمقدي أن ْجٝمع ؾمٔم٤م ايمتٌٙمٝمغ َمـ أهؿ ايمٖمرائض، ويم٘مـ ىمؿ فمدد ايمذيـ 

ٙمكم واظمٛمٜمٚم٘مكم دم ) إفمامل أو ايمٔم٣ٌمدات ( ي٠مدون هذه ايمٖمريّم٥م  ؟، وأَم٣م اظمُمتٕم

وإذىم٣مر ايمٛمٖمٙمٝم٥م يمٝمًقا زمٗمٙمٝمؾ

وومد ؽُمئؾ يقَم٣م ٔقاه الػٗخ عبد الِٕاب

يمق ومٙم٦م أن ايمدفمقة همرض همٗمد ـمٙمٚمتٜم٣م، هم١مَن٣م فمـ ايمدفمقة هؾ هل همرض

ايمٖمرائض دم إَم٥م.. أم ايمٖمرائض زمحٝم٣مَّت٣م حتٝم٣م ىمؾ ايمٖمرائض وزمٚمقَّت٣م متقت ىمؾ 

همٜمل َمثؾ إم: يمق َمقصمقدة يقصمد إزمٛم٣مء وي٘مقٞمقن دم أضمًـ ضم٣مل.. ويم٘مـ يمق 

َم٣مسم٦م إم يمتٕمغم ضم٣مل إوٓد َمـ إضمًـ إرم إؽمقأ

ـُ ايمٝمقم ٞمجٙمس ٞمًتٕمٖمر اهلل َمـ ايمذٞمقب  وسم٘مٙمؿ يقَم٣م همٗم٣مل: يمألؽمػ ٞمح

ِمٝم٥م ايم٘مػمى وهل سمرك واظمٔم٣ميص ايمتـل ارسم٘مٌٛم٣مه٣م، وٞمًٝمٛم٣م أن ٞمًتٕمٖمر اهلل َمـ اظمٔم

ايمدفمقة إرم اهلل، ايمتـل زم٤ًٌم سمرىمٜم٣م ـمٜمرت ايم٘م٣ٌمئر وايمٖمقاضمش دم أَم٥م ايمٛمٌل 

()
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تفايمدفمقة إلم اهلل وـمٝمٖم٥م ايمرؽمقل وأَم  

واوح٥م ()إن وـمٝمٖم٥م ايمرؽمقل ايمٔمرِب(رمحه اهلل ) 

ٌََٔمٛمِلوُمْؾ هذه ؽَمٌِٝمقم َأْدفُمق إلَِم اهللَِّ فَمعَم َمـ آي٥م ـِ اسمَّ ٌَْح٣مَن اهللَِّ  زَمِِمغَمٍة َأَٞم٣م َوََم َوؽُم

ىمكِم ـَ اظمُْمْمِ َوََم٣م َأَٞم٣م َِم

 ٛمِل ٣م َووَم٣مَل إِٞمَّ ـْ َدفَم٣م إلَِم اهلل وفمٚمؾ َص٣محِلً َّ ًٓ ِِّم ـُ وَمْق ًَ ـْ َأضْم َوََم

ٙمِِٚمكمَ  ًْ ـَ اظمُْ ٣مسمكم أيتكم وـمٝمٖم٥م أَمتف سمتّمح َمـ ههمقـمٝمٖم٥م ايمرؽمقل 2 َِم

اظم٣ٌمرىمتكم، زم٣مإلو٣مهم٥م إلم ىمثغم َمـ أي٣مت إطمرى ايمتل سم٠مىمد ٞمٖمس اظمقوقع 

وسمقوح ٞمٖمس اظمْمٙمقب، همٚمـ اسمٌع ايمرؽمقل ودفم٣م ايمٛم٣مس إلم اهلل وفمٚمؾ ص٣محل٣م 

همٜمق أضمًـ ايمٛم٣مس وأفمٓمٚمٜمؿ، وإَم٥م ايمتل أطمرصم٦م يمٙمٛم٣مس سمٟمَمرهؿ زم٣مظمٔمروف 

َمؿ ايمتل فمرهمتٜم٣م ايمٌممي٥موسمٛمٜم٣مهؿ فمـ اظمٛم٘مر، هل طمغم أَم٥م أطمرصم٦م ْلٚمٝمع إ

ويمـ سم٘مقن ايمدفمقة َم٣ٌمرىم٥م وٓ إفمامل ص٣محل٥م إٓ زم٣مسم٣ٌمع ايمْمريؼ ايمذى اطمت٣مره 

زم١مذن رزمف، وٓ يٚم٘مـ هذا اإلسم٣ٌمع إٓ زم٣مٓؿمالع فمعم إضم٘م٣مم اإلَلٝم٥م   ايمٛمٌل

) ايمٔمٙمؿ  وَمتْمٙم٣ٌمَّت٣م وَمٗمتّمٝم٣مَّت٣م دم وقء ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م، وٓ يتؿ ذيمؽ إٓ زمتحِمٝمؾ

 . ويمذيمؽ جي٤م حتِمٝمؾ ايمٔمٙمؿ زمٟمؽم٣مؽمٝم٣مت ايمديـ فمعم ْجٝمع أهمراد إَم٥م( إؽم٣مد 

ضمٝم٧م إن ايمٔمٙمؿ وؽمٝمٙم٥م إلم اإليامن ايمِمحٝمح، وايمٔمٙمؿ َمع اإليامن ايمِمحٝمح ي٠مدى إلم     

زمٛم٣مء جمتٚمع راق ؽمٙمٝمؿ وَمتٗمدم، يّمٚمـ إَمـ وآؽمتٗمرار وايمٖمالح وايمًٔم٣مدة دم ايمدٞمٝم٣م 

 .  وأطمرة
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()يمٗمقل ؽمٝمد اظمرؽمٙمكم وطم٣مسمؿ ايمٛمٌٝمكم ىم٣من هذا هق اظمٕمزى إؽم٣مد

ضمكم أفمٙمـ همروٝم٥م حتِمٝمؾ ايمٔمٙمؿ فمعم ىمؾ َمًٙمؿ وَمًٙمٚم٥م، ورهمض اظمجتٚمع ايمذى 

ىم٣من خيٝمؿ فمٙمٝمف اْلٜمؾ، وفمزم فمعم زمٛم٣مء جمتٚمع َمتٔمٙمؿ راق يٗمقد ايمٌممي٥م ويدفمقه٣م 

إلم اخلغم، وئمٙمٚمٜم٣م ؿمرق ايمٖمالح وايمًٔم٣مدة إزمدي٥م

هللذوط جي٤م أن سمتقهمر دم ايمدافمل إلم ا  

أن خترج َمـ ضمٓمقظ ٞمٖمًؽ وَمـ : اإلخاله يف الدعوة إىل اهلل تعاىل 

إرادة نمغم اهلل، ٓ سمدفمق يمتحِمؾ فمعم َم٣مل، وٓ يمتحِمؾ فمعم صم٣مه، وٓ ذف وٓ 

صٝم٦م وٓ ذىمر، هذه ىمٙمٜم٣م َمٔمقوم٣مت وأهٙمٜم٣م َمٛمجرهمقن َمٔمٜم٣م، ايمدافمل ضمًٌف 

 إرو٣مء َمقٓه واؽمْم٥م زمكم اهلل وفم٣ٌمده، ٓ هؿ يمف إٓ -ىمام ومدَمٛم٣م-ذهم٣ًم أن أصٌح 

همٗمط، أَم٣م أن يرائل دم دفمقسمف ضمتك يِمٌح يدفمق إلم ايمٛمٗمٝمض يمٛمٖمًف همٗمد هٙمؽ

همال زمد َمـ اإلطمالص وايمتجرد، ويمٝمس هذا زم٣مظمًتحٝمؾ وٓ زم٣ميمِمٔم٤م: هم١من 

اهلل َم٣م ىمٙمٖمٛم٣م اظمًتحٝمؾ وٓ ىمٙمٖمٛم٣م ؾم٣موم٣ًم: زمؾ ايمت٘م٣ميمٝمػ ىمٙمٜم٣م وإن ىم٣مٞم٦م َمـ ايم٘مٙمٖم٥م 

اؽمتٔم٣من اهلل فمز وصمؾ، وؿمٙم٤م أن ئمٝمٛمف واظمُمٗم٥م، ويم٘مٛمٜم٣م َمٝمًقرة وؽمٜمٙم٥م ظمـ

هم٣ميمدافمل يٛمٌٕمل أن ي٘مقن َمُمٌٔم٣ًم زمروح احلكنة يف الدعوة إلي اهلل

 ؽمٗمراطو زمٗمراطاحل٘مٚم٥م، واحل٘مٚم٥م ومد سم٘مقن دم زمدٞمؽ، ٓ سمٗمؾ: ٓ زمد َمـ ومراءة 

وهمـ إويمكم، احل٘مٚم٥م َمقدفم٥م دم ايمِمٚم٦م، َمـ ٓزم ايمِمٚم٦م أصمرى اهلل فمعم 

يم٣ًمٞمف احل٘مٚم٥م، واحل٘مٚم٥م شمٚمرة ايمتٗمقى

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=142&ftp=alam&id=1006653&spid=142
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=142&ftp=alam&id=1001655&spid=142
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ذي يٕمغم ٞمٓمري٣مت اإلٞم٣ًمن وجمرى هم٣ميمٔمٙمؿ احلؼ هق ايماليقني والعلم

٣ٌَمِدِه ايْمُٔمَٙماَمءُ ؽمٙمقىمف: ـْ فِم اَم خَيَُْمك اهللََّ َِم ضمتك وم٣ميمقا: ايمٔمٙمؿ اخلُمٝم٥م، إِٞمَّ

همٚمتك وصمدت اخلُمٝم٥م هم٣ميمٔمٙمؿ ضم٣مض، وهق ىمذيمؽ واهلل ايمٔمٓمٝمؿ، يمق وصمدت 

إَمل سمرسمٔمد همرائِمف َمـ طمُمٝم٥م اهلل: خيُمك أن يٛمٓمر ٞمٓمرة ٓ سمرض اهلل، أو ئمٚمؾ 

ؾمٝمئ٣ًم يًخط اهلل، هم٣مفمٙمؿ أٞمف هق ايمٔم٣مَل، فمرف أيٗمـ زمقصمقد اهلل وْج٣ميمف وىماميمف، وَم٣م 

يمديف وَم٣م فمٛمده، وسمرى ايمرصمؾ يتٙمق َم٣م يتٙمق ويٗمرر َم٣م يٗمرر ويتٌمف دم َمٔم٣مرف 

ايمٔمٙمقم ويٚمحق وي٘مت٤م، وهق ٓ يًتْمٝمع أن يّمٌط ٞمٖمًف ؽم٣مفم٥م، وسمراه ىم٣مَلٚمؾ دم 

.فمٙمٚمف ؽمْمحل، َم٣م هق زمٝمٗمٝمٛملاظمٔم٣ميص واظمقزمٗم٣مت، همٜمؾ هذا فم٣مَل؟ َم٣م فمٙمؿ، 

أي٣مم ىم٣من يْمٙم٤م ايمٔمٙمؿ هلل، وئم٘مػ فمٙمٝمف ؿم٣ميمٌف، جيٙمًقن فمٙمٝمف ايمًٛمكم ٓ 

يّمْمر يمإلصم٣مزم٥م، إذ هؿ همٗمط يتٔمٙمٚمقن يمٝمٔمرهمقا اهلل ويذىمروه، يمٝمًتٗمٝمٚمقا فمعم 

اظمٛمٜم٨م ايمذي ئمٌدوٞمف زمف، همٙمام أصٌح ايمتٔمٙمٝمؿ ؾمٜم٣مدات سمِمؾ زم٣ميمْم٣ميم٤م إلم وـمٝمٖم٥م، 

فمٙمقَم٣ًم ؽمْمحٝم٥م دم آذان اظمًٙمٚمكم، َم٣م سمٔمٚمٗم٦م وٓ  -يٗمٝمٛم٣مً -َمـ هٛم٣م أصٌح ايمٔمٙمؿ 

سمقصٙم٦م إلم وصمداَنؿ، وإن رأي٦م أٞم٣مؽم٣ًم ص٣محلكم هم٣مفمٙمؿ أَنؿ َم٣م أطمذوا هذا َمـ 

ايمٔمٙمؿ، أطمذوه َمـ اظمج٣مورة أو ايمؼمزمٝم٥م أو اظمج٣ميم٥ًم ٔزم٣مئٜمؿ أو َمُم٣مخيٜمؿ، أَم٣م ايمٔمٙمؿ 

غِم اظم٠ُمَِمٛمكَِم َأِب ايمذي سمٙمٗمقه همام يٛمت٨م طمُمٝم٥م وٓ يقيمد ايمتٗمقى: يمٔمٙم٥م َمٔمروهم٥م: همٔمـ َأَمِ 

ـِ اخلْم٣َّمِب َرِضَ اهللُ فَمٛمُْف وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللِ إِٞمَّام َيُٗمقلضَمْٖمٍص فُمَٚمَر زم

ـْ ىم٣مَٞم٦ْم ِهْجَرسُمُف إلم اهلِل  إفَْماَمُل زم٣ميمٛمِّٝم٣َّمِت وإٞمَّام يمُ٘مؾِّ اَْمِرٍئ َم٣م َٞمَقى، هَمَٚم
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ٌُٜم٣م أو اَْمرأٍة وَرؽُمقيمِِف هَمِٜمْجَرسُمُف إلم اهللِ وَرؽُمقيمِفِ  ـْ ىم٣مَٞم٦ْم ِهْجَرسُمُف يمُِدْٞمٝم٣م ُيِِمٝم ، وََم

يمق جتتٚمع ايمدٞمٝم٣م ىمٙمٜم٣م فمعم ٞمٗمض هذه َيٛمْ٘مُِحٜم٣م هَمِٜمْجَرسُمُف إلم َم٣م َه٣مصَمَر إيمٝمف

وإٞمَّام يمُ٘مؾِّ اَْمِرٍئ َم٣م َٞمَقى ايمٗم٣مفمدة واهلل َم٣م ٞمٗمّمقه٣م، وَل خيتٙمػ إَمر أزمداً 

ٝمٖم٥م همٔمعم ايمٔمٙمؿ ايمًالم، وفمعم ايمٔمٚمؾ ىمذيمؽ هم١مذا ىمٛم٣م ٞمْمٙم٤م ايمٔمٙمؿ يمٙمقـم      

ايمًالم: ٕٞمٛم٣م أصٌحٛم٣م َم٣م ٞمٔمٌد اهلل ِبذا ايمٔمٙمؿ، وإذا ه٣من هذا دم ايمذىمران همام زم٣ميمٛم٣م دم 

اإلٞم٣مث؟! اإلٞم٣مث يتٔمٙمٚمـ ويت٣ًمزمٗمـ ٕي نم٣مي٥م؟ يمٝمٔمٌدن اهلل: يمتتٚم٘مـ اخلُمٝم٥م َمـ 

ٙمتٝمٜم٣من ومٙم٤م أَم٥م اهلل همتخر ص٣مرطم٥م إذا ذىمر اهلل؟ ايمٙمٜمؿ ٓ، ٕي رء إذن؟ يم

وايمّمٝم٣مع، هؾ زمٙمٕم٘مؿ أن َمـ اظمتٔمٙمامت اظمتخرصم٣مت دم ايمٔم٣مَل اإلؽمالَمل رزم٣مٞمٝم٣مت 

؟ ٓ: ٕن ايمٔمٙمؿ َم٣م ؿمٙم٤م هلل: ؿمٙم٤م إَم٣م يمقـمٝمٖم٥م أو يمًٚمٔم٥م أو  فم٣مئُم٥مو ٣ميمزهراءىمـ

ؾمٜمرة، وَم٣م َل ي٘مـ ىمذيمؽ ٓ ي٘مٚمؾ سمٗمقاه

وَمـ هٛم٣م ٞمٗمقل: زمٔمد ايمٔمٙمؿ ايمٝمٗمكم، جي٤م أن سم٘مقن فمٙمقَمٛم٣م يٗمٝمٛمٝم٥م، َم٣م ٞمدفمق 

َمْمٚمئٛمكم إلم وصمقد  وٞمحـ ؾم٣مىمقن دم اهلل، َم٣م ٞمخقف َمـ فمذاب اهلل وٞمحـ نمغم

هذا ايمٔمذاب، َم٣م ٞمرنم٤م دم ايمٛمٔمٝمؿ ايمٔمٙمقي وٞمحـ نمغم َمقومٛمكم زمٟمن هٛم٣مك ٞمٔمٝماًم، ٓ 

ٞمدفمق إلم اإلصالح فمـ ؿمريؼ ىمت٣مب اهلل وؽمٛم٥م ٞمٌٝمف وٞمحـ نمغم َمقومٛمكم أن 

اإلصالح َمـ ؿمريٗمٜمام، ٓ زمد َمـ َمًتقى ايمٝمٗمكم، ىمام ٞمٗمقل: أومًؿ زم٣مهلل ايمذي ٓ 
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د دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة إٓ فمعم اإليامن وص٣ميمح إيمف نمغمه، َم٣م ىمٚمؾ إٞم٣ًمن وٓ ؽمٔم

إفمامل، إٓ زمٔمد أن خيٙمص َمـ أوو٣مر ايمممك واظمٔم٣ميص، يمـ يًتْمٝمع أضمد أن 

يٗمٛمٔمٛم٣م أن ؾمٔم٣ًٌم أو أَم٥م يٚم٘مٛمٜم٣م أن سم٘مٚمؾ أو سمًٔمد فمعم نمغم اإليامن وص٣ميمح 

إفمامل يٗمٝمٛم٣ًم، همٙمٜمذا إذا دفمقت أٞم٣م هم١مٞمام أدفمق ايمٛمٗمٝمض وهق ايمُم٣مك، هم٣ميمذي يدفمق 

ؾم٣مك َم٣م يٛمٖمع، ٓزمد َمـ ايمٝمٗمكم.وهق 

همٜمذه ايمدفمقة ٓ زمد َمـ َمرافم٣مة ايمٔمٙمؿ همٝمٜم٣م، هم٣ميمٔمٙمؿ ضوري، همٙمق أن واضمدًا 

إن هٛم٣مك َمٟمدزم٥م هم٣مطمرة فمٓمٝمٚم٥م، سمٔم٣ميمقا،  !وم٣مم أن ووم٣مل: َمٔممم اظمًتٚمٔمكم ايم٘مرام

همتممئ٤م أفمٛم٣مومٛم٣م وٞمخرج: أيـ ايمقيمٝمٚم٥م؟ أيـ اظمٟمدزم٥م؟ همٝمٗمقل: َم٣م أدري، ؽمٚمٔم٦م 

؟ َم٣م اؽمتْم٣مع أن يٟمطمذ زمٛم٣م إلم هذه اظمٟمدزم٥م، ىمٝمػ ي٘مقن َمقومٖمف َمٔمٛم٣م؟ ِب٣م، أيـ هل

أوٙمٛم٣م، همتٛمٛم٣م وضمغمٞم٣م، همالزمد ظمـ يدفمق إلم ويمٝمٚم٥م أن ئمرف داره٣م زمرومٚمٜم٣م، زمْمريٗمٜم٣م 

  .إومرب إيمٝمٜم٣م: يمت٘مقن دفمقسمف دفمقة ضمٗمٝمٗمٝم٥م ٞم٣مهمٔم٥م

 أَم٣م أن يدفمق وهق صم٣مهؾ هم١مٞمف يتٔم٤م ايمٛم٣مس وَيغمهؿ، وٓ سمٗمقيمـ: وَمـ أيـ يمٛم٣م    

٦ٌَْم َهَذا  ٣ٌَّمٍس ىَمْٝمَػ َأَص ـِ فَم زْم ِٓ ـْ َُمِٕمغَمَة وَم٣مَل: وِمٝمَؾ  ايمٔمٙمؿ؟ ايمٔمٙمؿ َمٝمًقر، همَٔم

٣مٍن ؽَم٠ُموٍل، َووَمْٙم٤ٍم فَمُٗمقلٍ "ايْمِٔمْٙمَؿ؟ وَم٣مَل:  ًَ
زمِٙمِ

 .ىمثغم ايم٠ًمال، وفمٗمقل ىمثغم ايمٔمٗمؾ وايمّمٌط أي:      

ضم٣مصم٥م َم٣مؽم٥م إلم وَلذا أومقل دائاًم يمٙمٚم٠مَمٛمكم دم َمثؾ هذه اظمج٣ميمس: يمًٛم٣م دم     

َمدارس وَمٔم٣مهد وىمٙمٝم٣مت أزمدًا، سمٙمؽ يمٙمِمٛم٣مفم٣مت، أَم٣م زم٣ميمٛم٥ًٌم إلم ايمْمريؼ إلم اهلل 
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وايمٖمقز زمرو٣م اهلل همال ٞمٖمتٗمر إلم ىمؾ هذا أزمدًا، افمٚمؾ زمٖمٟمؽمؽ وَمًح٣مسمؽ ؿمقل 

ايمٛمٜم٣مر، وإذا أردت أن سمٔمٌد اهلل زمًمء اؽمٟمل ايمٔم٣مَل: ىمٝمػ أفمٚمؾ يمرِب؟ هم١مذا وم٣مل: 

وزمكم ايمٖمٔمؾ ايمدٞمٝم٣م ىمٙمٜم٣م، وومد ضزمٛم٣م أَمثٙم٥م َلذا:  اهمٔمؾ ىمذا همٔمٙم٦م، وَل َيؾ زمٝمٛمؽ

ُٔمقٍد وَم٣مَل: ؽَمَٟميْم٦ُم ايمٛمٌَِّلَّ  ًْ ـِ ََم ٌِْد اهللَِّ زْم : َأيُّ ايْمَٔمَٚمِؾ َأضَم٤مُّ إلَِم اهللَِّ فَمزَّ فمـ فَم

الُة فَمعَم َووْمتَِٜم٣م  "َوصَمؾَّ ؟ وَم٣مَل:  ـِ  "، وُمْٙم٦ُم: شُمؿَّ َأيُّ ؟ وَم٣مَل: "ايمِمَّ ، "زمِرُّ ايْمَقايمَِدْي

َٜم٣مُد دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللَِّ  "وُمْٙم٦ُم: شُمؿَّ َأيُّ ؟ وَم٣مَل:  ّـَ َويَمِق اؽْمَتَزْدسُمُف "اْْلِ شَمٛمِل ِِبِ ، وَم٣مَل: ضَمدَّ

تِفِ  يَمَزاَدِِّن .َُمتََّٖمٌؼ فَمعَم ِصحَّ

ـِ َأْوٍس، .هم٣ميم٣ًمئؾ ٓ يؼمك ذيمؽ ايمٔمٚمؾ ضمتك يٚمقت ـْ فَمْٚمِرو زْم . ىمام صم٣مء فَم

 ًَ ٌَ شَمٛمِل فَمٛمْ ٣مرُّ إيَِمْٝمِف، وَم٣مَل: ضَمدَّ ًَ ـُ َأِِب ؽُمْٖمَٝم٣مَن دِم ََمَرِوِف ايمَِّذي ََم٣مَت همِٝمِف زمَِحِدي٧ٍم َيَت ٥ُم زْم

٥ٌََم ، سَمُٗمقُل ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللَِّ ـْ َصعمَّ اشْمٛمََتْل َيُٗمقُل وَم٣مَل : ؽَمِٚمْٔم٦ُم ُأمَّ ضَمٌِٝم ََم

ّـَ زَمٝمْ  َة َرىْمَٔم٥ًم دِم َيْقٍم َويَمْٝمَٙم٥ٍم، زُمٛمَِل يَمُف ِِبِ ٛم٥َّمِ فَممْمَ ّـَ ٦ٌم دِم اْْلَ ٥ٌََم: هَماَم سَمَرىْمُتُٜم وَم٣ميَم٦ْم ُأمُّ ضَمٌِٝم

ـْ َرؽُمقِل اهللَِّ  ّـَ َِم ـْ ُأمِّ َُمٛمُْذ ؽَمِٚمْٔمُتُٜم ّـَ َِم ّـَ َُمٛمُْذ ؽَمِٚمْٔمُتُٜم ٥ُم: هَماَم سَمَرىْمُتُٜم ًَ ٌَ ، َووَم٣مَل فَمٛمْ

ّـَ َُمٛمُْذ ؽَمِٚمْٔمتُ  ـُ َأْوٍس: ََم٣م سَمَرىْمُتُٜم ٥ٌََم، َووَم٣مَل فَمْٚمُرو زْم ٥َم ، َووَم٣مَل ايمٛمُّْٔماَمُن ضَمٌِٝم ًَ ٌَ ـْ فَمٛمْ ّـَ َِم ُٜم

ـِ َأْوٍس.  ـْ فَمْٚمِرو زْم ّـَ َِم ّـَ َُمٛمُْذ ؽَمِٚمْٔمُتُٜم ـُ ؽَم٣مَِلٍ: ََم٣م سَمَرىْمُتُٜم زْم

ـِ  ويًٟمل أضمدهؿ: َرؽُمقَل اهللَِّ  ـْ فَمْٚمِرو زْم ـْ َأِِب َوائٍِؾ فَم ىمام صم٣مء: فَم

ٌِْد اهللَِّ وَم٣مَل ؽَمَٟميْم٦ُم  ـْ فَم ضْمٌِٝمَؾ فَم ْٞم٤ِم َأفْمَٓمُؿ فِمٛمَْد اهللََِّرؽُمقَل اهللَِّ ُذَ َأيُّ ايمذَّ

ا َوُهَق طَمَٙمَٗمَؽ، وَم٣مَل وُمْٙم٦ُم يَمُف: إِنَّ َذيمَِؽ يَمَٔمٓمِٝمٌؿ، وَم٣مَل وُمْٙم٦ُم شُمؿَّ  َٔمَؾ هللَِِّ ٞمِدًّ َأْن جَتْ
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، وَم٣مَل: "شُمؿَّ َأْن سَمْٗمُتَؾ َويَمَدَك خَم٣َمهَم٥َم َأْن َيْْمَٔمَؿ ََمَٔمَؽ  "َأيٌّ ، وَم٣مَل:  "وَم٣مَل وُمْٙم٦ُم: شُمؿَّ َأيٌّ

شُمؿَّ َأْن سُمَزاِِّنَ ضَمٙمِٝمَٙم٥َم صَم٣مِركَ 

همٔمٙمقَمٛم٣م وَمٔم٣مرهمٛم٣م اظمقصٙم٥م ٕرواضمٛم٣م، إلم ذيمؽ ايم٘مامل ٓ سمٖمتٗمر أزمدًا إلم هذه 

اظمدارس وايم٘مٙمٝم٣مت، ويمٝمس هذا سمثٌٝمْم٣ًم يمٔمزائؿ ايمٛم٣مس، ويم٘مـ ٞمٗمقل: َم٣م هل 

أىمثرهؿ أَمٝمقن، َل ئمرهمقا ايمٗمٙمؿ وَل ي٘متٌقا أزمدًا، أصح٣مب ايمرؽمقلزمح٣مصم٥م 

زمف، يم٘مٛمٜمؿ أصدق هداة إٞم٣مم، َمِم٣مزمٝمح ايمدصمك، أٞم٣مروا احلٝم٣مة: ٕن هذا ايمٔمٙمؿ َم٣م 

يٖمتٗمر إٓ إلم اإلطمالص وايمِمدق وايمتْمٌٝمؼ، يمٝم٦ًم ايمٔمٙمقم َمٔم٣مرف همٗمط سمؼماىمؿ، 

ٓ يرزمْمٜمؿ زم٣مهلل رازمط  وأصح٣مِب٣م وايمٔمٝم٣مذ زم٣مهلل سمٔم٣ملم َمٗمْمقفمق ايمِمٙم٥م فمـ اهلل،

ايمدفمقة سمٖمتٗمر إلم ايمٔمٙمؿ، َمـ دفم٣م إلم رء ي٘مقن ومد فمٙمٚمف وفمرهمف، هذه اظمٔمرهم٥م 

ضمتك ٓ خيقف ايمٛم٣مس ويٗمقل: جي٤م أن سمدرؽمقا وسمؼمومقا وسمتٛمٗمٙمقا َمـ َمدرؽم٥م إلم 

  .أطمرى

أزمدًا، اؽمٟميمقا، سمٔمٙمٚمقا، سمٟميت زم٣ميمرصمؾ وسمٗمقل يمف: أي فمٌد اهلل! اومرأ فمقم ايمٗمرآن،     

الم اهلل، همٝمٗمرأ آي٣مت همتٛمْمٌع دم ٞمٖمًؽ، وسمُمع أٞمقاره دم ومٙمٌؽ، وإذا أؽمٚمٔمٛمل ىم

ىمِكَم زمؽ َمزدهر ايمٛمٖمس جمرد أن سمًٚمع همٗمط، أَم٣م ومقيمف سمٔم٣ملم ـَ اظمُْمْمِ َوإِْن َأضَمٌد َِم

َٚمَع ىَمالَم اهللَِّ  ًْ ؽمٚمع وهمٜمؿ وفمرف، إن ؾم٣مء اؽْمَتَج٣مَرَك هَمَٟمصِمْرُه ضَمتَّك َي

  .يمّمالل زمٗمل فمعم واليمف، همٜمق ايمًامع همٗمطاَلداي٥م اهتدى، وإن رض زم٣م
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هم٣ميمذي ئمقزٞم٣م أو يٛمٗمِمٛم٣م هق ايمِمدق، أَم٣م ايمٔمٙمقم واظمٔم٣مرف همٜمل َمتقهمرة     

وإفمامل ومٙم٦م، همٚمـ هٛم٣م أومقل: ايمٔمٙمؿ ي٣م َمـ يدفمق إلم اهلل! افمٙمؿ شمؿ ادع، ىمٝمػ 

سمٔمٙمؿ؟ اؽمٟمل، سمٔمٙمؿ، صم٣ميمس ايمِمٙمح٣مء وايمٔمٙمامء وسمٔمٙمؿ، فمرهمٛم٣م أَمٝمكم َم٣م ومرأوا وٓ 

يٗمقل يمؽ: أي٥م ايمٖمالٞمٝم٥م دم ايمًقرة ايمٖمالٞمٝم٥م، واهلل ايمٔمٓمٝمؿ، وَل َيٚمؾ  ىمتٌقا،

  .ايمٗمٙمؿ، وَل ئمرف إيمػ وٓ ايم٣ٌمء

واضمذر َمـ اْلٜمؾ: هم١من اْل٣مهؾ زم٣ميمًمء ٓ يًتْمٝمع أن َيدي زمف وهق صم٣مهؾ زمف،     

وٓ يٛمٖمع أزمدًا، همالزمد َمـ ايمٔمٙمؿ، وؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ همريّم٥م، يمٝمس فمعم اطمتٝم٣مري، ىمؾ 

ئمرف ايمْمريؼ إلم اهلل، ئمرف حم٣مب اهلل وَم٘م٣مرهف، ئمرف اهلل أوًٓ َم٠مَمـ جي٤م أن 

 (.1) زمٟمؽمامئف وصٖم٣مسمف، هم١مذا فمرف دفم٣م
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 شمٚمرة ايمٗمٝم٣مم زمٔمٚمؾ ايمدفمقة إلم اهلل  

٥ٍم ُأطْمِرصَم٦ْم يمِٙمٛم٣َّمِس سَمْٟمَُمُروَن  ضمِمقل اخلغمي٥م  ىُمٛمُْتْؿ طَمغْمَ ُأَمَّ

ـِ اظمُْ  ْؿ زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوسَمٛمَْٜمْقَن فَم ا ََلُ ـَ َأْهُؾ ايْم٘مَِت٣مِب يَمَ٘م٣مَن طَمغْمً ٛمَْ٘مِر َوسُم٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمهللَِّ َويَمْق آََم

َِمٛمُْٜمُؿ اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن َوَأىْمَثُرُهُؿ ايْمَٖم٣مؽِمُٗمقنَ 

فَم٥ًم هَمَٗمَرَأ َهِذِه رمحه اهللقاه اإلواً ابَ كجري ـَ ايمٛم٣َّمِس ُهْ َٜم٣م َرَأى َِم ٥ٍم ضَمجَّ أْٞمُف دِم ضَمجَّ

َي٥مَ  ْٔ ـْ سمِْٙمَؽ ا ُه َأْن َيُ٘مقَن َِم ـْ َهَّ شُمؿَّ وَم٣مَل: ََم

َط اهللَِّ همِٝمَٜم٣م ٥ِم هَمْٙمُٝم٠َمدِّ َذْ َُمَّ ْٕ ا

ٜمُ  ـَ َذَمَّ ٌََف َأْهَؾ ايْم٘مَِت٣مِب ايمَِّذي ْ َيتَِِّمْػ زمَِذيمَِؽ َأؾْم ـْ ََل َٓ َوََم ُؿ اهللَُّ زمَِٗمْقيمِِف : ) ىَم٣مُٞمقا 

ـْ َُمٛمَْ٘مٍر هَمَٔمُٙمقهُ  َذا ظم٣ََّم ََمَدَح اهللَُّ َيَتٛم٣َمَهْقَن فَم َوَِلَ

َع دِم َذمِّ َأْهِؾ ايْم٘مَِت٣مِب َوسَمْٟمٞمِٝمٌِِٜمْؿ ، همَ  َٖم٣مِت َذَ ٥َم فَمعَم َهِذِه ايمِمِّ َُمَّ ْٕ َٗم٣ملسَمَٔم٣ملَم َهِذِه ا

ٍد  َأْي : زماَِم ُأْٞمِزَل فَمعَم حُمَٚمَّ

ـُ زم٣ِمهللَِّ َوََم٣م ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمُ٘مْؿ  ـْ ُي٠ْمَِم َأْي: وَمٙمِٝمٌؾ َِمٛمُْٜمْؿ ََم

ِؼ َوايْمِٔمِْمَٝم٣مِن:َوََم٣م ُأْٞمِزَل إيَِمٝمْ  ًْ اَليَم٥ِم َوايْمُ٘مْٖمِر َوايْمِٖم ِٜمْؿ ، َوَأىْمَثُرُهْؿ فَمعَم ايمّمَّ
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فمْ رمحه اهللقاه اإلواً الطعدٙ ُة يمِٙمدَّ َتِٔمدَّ ًْ ََْمِر َوَهِذِه ايمْم٣َّمئَِٖم٥ُم اظمُْ ْٕ غْمِ َوا َقِة إلَِم اخْلَ

َذا وَم٣مَل سَمَٔم٣ملَم فَمٛمُْٜمؿْ  ـِ اظمُْْٛمَ٘مِر ُهْؿ طَمَقاصُّ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم، َوَِلَ زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوايمٛمَّْٜمِل فَم

ـَ اظمَْْرُهقِب  ايمَْٖم٣مئُِزوَن زم٣ِمظمَْْْمُٙمقِب، ايمٛم٣َّمصُمقَن َِم

َم٣م وم٣ميمف َمٔم٣مرم ايمُمٝمخ ص٣ميمح آل ايمُمٝمخ نمٖمر اهلل يمف:  وم٣مل ايمٔمٙمامء:  وَمـ يمْمٝمػ

ومّدم إَمر زم٣مظمٔمروف وايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر فمعم اإليامن ٕن اإليامن زم٣مهلل وم٣مس فمعم َمـ 

آَمـ، وأَمر زم٣مظمٔمروف وايمٛم٣مهل فمـ اظمٛم٘مر َم٠مَمـ وإيامٞمف سمٔمّدى طمغمًا همٛممم َم٣م آَمـ 

 زمف، ويمذيمؽ ومّدم فمعم ؽم٣مئر اظم٠مَمٛمكم

٥ٌم َيْدفُمقَن  قل ايمٖمالح دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرةضمِم  ـْ َِمٛمُْ٘مْؿ ُأَمَّ َويْمَتُ٘م

ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظْمُْٖمٙمُِحقنَ  غْمِ َوَيْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن فَم إلَِم اخْلَ

ُٜمْؿ َأْويمَِٝم٣مُء زَمْٔمٍض َواظم٠ُْْمَِمٛمُقَن َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمُت زَمْٔمُّم  ضمِمقل ايمرْح٥م 

ىَم٣مَة َوُيْمِٝمُٔمقَن  الَة َوُي٠ْمسُمقَن ايمزَّ ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر َوُيِٗمٝمُٚمقَن ايمِمَّ َيْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن فَم

ُٜمُؿ اهللَُّ إِنَّ اهللََّ فَمِزيٌز ضَم٘مِٝمؿٌ  َْحُ اهللََّ َوَرؽُمقيَمُف ُأويَمئَِؽ ؽَمغَمْ

ـْ َأصْمٍر إِْن ضمِمقل إصمر زمال ضمدود  َوََم٣م َأؽْمَٟميُم٘مؿُ ْ فَمَٙمْٝمِف َِم

َّٓ فَمعَم َربِّ ايْمَٔم٣مظمَكَِم  َأصْمِرَي إِ
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:  َّٓ وُمْؾ ٓ َأؽْمَٟميُمُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمِف َأصْمًرا إِ

َة دِم ايْمُٗمْرزَمك  اظمََْقدَّ

  ْقَف ًَ َويَم

َى   ُئْمْمِٝمَؽ َرزمَُّؽ هَمؼَمْ

« ـْ َدفَم٣م إلَِم ََم

ـْ ُأصُمقِرِهْؿ ؾَمْٝمئ٣ًم،  ـْ سَمٌَِٔمُف، َٓ َيٛمُْٗمُص َذيمَِؽ َِم ـَ إصَْمِر َِمْثُؾ ُأصُمقِر ََم ُهدى ىَم٣مَن يَمُف َِم

ـْ  ـْ سَمٌَِٔمُف َٓ َيٛمُْٗمُص َذيمَِؽ َِم ـَ اإِلشْمِؿ َِمْثُؾ آشَم٣مِم ََم ـْ َدفَم٣م إلَِم َواَليَم٥ٍم، ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمِف َِم َوََم

شِٜمْؿ ؾَمْٝمئ٣مً آشَم٣مَمِ 



٣مضَمتِِٜمْؿ، شُمؿَّ اْدفُمُٜمْؿ إلَِم »  ًَ اْٞمُٖمْذ فَمعَم ِرؽْمٙمَِؽ ضَمتَّك سَمٛمِْزَل زمِ

ُهْؿ زماَِم  ِدَي اهللُ زمَِؽ  اإِلؽْمالِم، َوأطْمػِمْ ـْ ضَمؼِّ اهلل همِٝمِف، هَمَق اهلل ْٕن ََيْ جَي٤ُِم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َِم

ُر ايمٛمََّٔمؿِ  ـْ أْن َيُ٘مقَن يَمَؽ ُْحْ  ش.َرصُماًل َواضِمدًا، طَمغْمٌ يَمَؽ َِم

ـْ فَم٣مئَُِم٥َم َرِضَ اهللُ فَمٛمَْٜم٣م َأَّن٣َم وَم٣ميَم٦ْم يمَِرؽُمقِل اهلل احلِمقل فمعم ٞمٌمة اهلل  همَٔم

() َـْ َيْقِم ُأضُمٍد؟ هَمَٗم٣مَل: ي يَمَٗمْد »٣م َرؽُمقَل اهلل! َهْؾ َأسَمك فَمَٙمْٝمَؽ َيْقٌم ىَم٣مَن َأؾَمدَّ َِم

٥ٌَِم، إْذ فَمَرْو٦ُم َٞمْٖمِز فَمعَم  ـْ وَمْقَِمِؽ، َوىَم٣مَن َأؾَمّد ََم٣م يَمِٗمٝم٦ُم َِمٛمُْٜمْؿ َيْقَم ايمَٔمَٗم يَمِٗمٝم٦ُم َِم

ٌْٛمِ  ٌِْد ىُماَلٍل، هَمَٙمْؿ جُيِ ٌِْد َي٣ميمِٝمَؾ زْمـ فَم ـِ فَم ل إلَم ََم٣م َأَرْدُت، هَم٣مْٞمَْمَٙمْٗم٦ُم َوَأَٞم٣م ََمْٜمُٚمقٌم فَمعَم ازْم
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َح٣مزَم٥ٍم وَمْد  ًَ َوصْمِٜمل، هَمَٙمْؿ َأؽْمَتِٖمْؼ إّٓ زمَِٗمْرِن ايمّثَٔم٣ميم٤ِِم. هَمَرهَمْٔم٦ُم َرْأِد هَم١مَذا َأَٞم٣م زمِ

يُؾ، هَمٛم٣َمَداِِّن. هَمَٗم٣مَل: إّن اهلل فَمّز َوصَمّؾ ومَ  ْد ؽَمِٚمَع وَمْقَل َأـَمّٙمْتٛمِل، هَمٛمََٓمْرُت هَم١مَذا همِٝمَٜم٣م صِمػْمِ

٣ٌَمِل يمَِتْٟمَُمَرُه زماَِم ؾِمْئ٦َم همِٝمِٜمْؿ.  وَمْقَِمَؽ يَمَؽ َوََم٣م َرّدوا فَمَٙمْٝمَؽ، َووَمْد زَمَٔم٧َم إيَمْٝمَؽ ََمَٙمَؽ اِْل

. شُمّؿ وَم٣مَل: َي٣م حُمَّٚمُد! إّن اهلل وَمْد ؽَمِٚمَع وَمْقَل  ٣ٌَمِل َوؽَمّٙمَؿ فَمقَمّ وَم٣مَل: هَمٛم٣َمَداِِّن ََمَٙمُؽ اِْل

٣ٌَمِل، َووَمْد زَمَٔمَثٛمِل َرزّمَؽ إيَِمْٝمَؽ يمَِتْٟمَُمَرِِّن زمَِٟمَْمِرَك. هَماَم ؾِمْئ٦َم؟ وَمْقَِمَؽ يَمَؽ، َوَأٞمَ  ٣م ََمَٙمُؽ اِْل

ٌَكْمِ  زَمْؾ َأْرصُمق َأْن » هَمَٗم٣مَل يَمُف َرؽُمقُل اهللش. إْن ؾِمْئ٦َم َأْن ُأؿْمٌَِؼ فَمَٙمْٝمِٜمُؿ إطَْمَُم

ٌُد اهلل َوضْمَدُه،  ـْ َئْم ـْ َأْصاَلِِبِْؿ ََم ُك زمِِف ؾَمْٝمئ٣ًم خُيِْرَج اهلل َِم ش.َٓ ُيمْمِ

:زم٣ميمدفمقة إلم اهلل ) فمز وصمؾ ( 

زم٣ميمدفمقة إلم اهلل ) فمز وصمؾ (  

:ايمدفمقة إلم اهلل ) فمز وصمؾ (  
ْزِق َوايمثَِّٗم٥ُم دِم  َٔم٥ُم دِم ايمرِّ ًَّ ٥ٌَُم دم وُمُٙمقِب ايْمَٖمَجَرِة َوايم ْٝم َرِة َواَْلَ ٥ٌَُّم دم وُمُٙمقِب ايْمػَمَ َاظمَُْح

ـِ  ايمّدي

ة إَم٥م َمـ اَلالكايمدفمقة إلم اهلل )فمز وصمؾ( ؽم٣ٌٌم يمٛمج٣م 

 ٌَْٙمُِ٘مْؿ ُأويُمق زَمِٗمٝم٥ٍَّم َيٛمَْٜمْقن ـْ وَم ـَ ايْمُٗمُروِن َِم َٓ ىَم٣مَن َِم َّٓ  هَمَٙمْق َْرِض إِ ْٕ ٣مِد دِم ا ًَ ـِ ايْمَٖم فَم

ـْ َأْٞمَجْٝمٛم٣َم َِمٛمُْٜمؿْ  َّ ـَ  وَمٙمِٝماًل ِِّم ٌََع ايمَِّذي َوََم٣م ىَم٣مَن ـَمَٙمُٚمقا ََم٣م ُأسْمِرهُمقا همِٝمِف َوىَم٣مُٞمقا جُمِْرَِمكَم* َواسمَّ
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َؽ يمِٝمُْٜمٙمَِؽ ايْمُٗمَرى زمِٓمُْٙمؿٍ  َوَأْهُٙمَٜم٣م َُمِْمٙمُِحقنَ  َرزمُّ

َْرِض:  ْٕ ٣مِدِهْؿ دِم ا ًَ ََُمِؿ زمُِٓمْٙمِٚمِٜمْؿ َوإهِْم ْٕ َي٥ُم زَمْٔمَد زَمَٝم٣مِن إِْهاَلِك ا ْٔ صَم٣مَءْت َهِذِه ا

ُف يَمْق ىَم٣مَن همِٝمِٜمْؿ َْج٣َمفَم٣مٌت َوَأضْمَزاٌب أُ  ضَْماَلِم َوايْمَٖمَّم٣مئِِؾ يمإِْلِفْماَلِم زمَِٟمٞمَّ ْٕ ـَ ا ويُمقا زَمِٗمٝم٥ٍَّم َِم

َدُهْؿ َوإَِذْن ظم٣ََم َهَٙمُ٘مقا، هَم١مِنَّ  ًَ ـْ َذيمَِؽ ظم٣ََم هَمَُم٣م همِٝمِٜمْؿ، َوَأهْم ؼِّ َيٛمَْٜمْقََنُْؿ فَم ِة دِم احْلَ َوايْمُٗمقَّ

 ُ ْٕ َٖمُظ اهللُ ِِبُِؿ ا ـَ ََيْ َْرِض ُهُؿ ايمَِّذي ْٕ كَم اظْمُِْمٙمِِحكَم دِم ا ٣محِلِ اَلِك ََم٣م ايمِمَّ ـَ اَْلَ ََمَؿ َِم

َٖمُظ اهللُ ِِبُِؿ  ـَ ََيْ ٣ٌَّمَء ُهُؿ ايمَِّذي
ؿَمِ ْٕ ٤ِم ؽُمٛم٥َِّم اهللِ، ىَماَم َأنَّ ا ًْ َداَُمقا ُيَْم٣مفُمقَن همِٝمَٜم٣م زمَِح

اَمِهغُم سُمْمِٝمُٔمُٜمْؿ همِٝماَم َيْٟمَُمُروَن  َْوزمَِئ٥ِم همِٝمَٜم٣م، ََم٣م َداََم٦ِم اْْلَ ْٕ ََْمَراِض َوا ْٕ ـْ هُمُُمقِّ ا ََُمَؿ َِم ْٕ ا

ـْ َوؽَم٣مِئِؾ ايْمِٔماَلِج َوايمتََّداِوي زَمْٔمَدُه، زمِ  ٌَْؾ ضُمُدوِث اظمََْرِض، َوَِم ٣ٌَمِب ايْمِقوَم٣مَي٥ِم وَم ـْ َأؽْم ِف َِم

٣مُظ  ٣مُد همِْٔمَٙمُف همِٝمِٜمْؿ، َووَمْد هَمِٜمَؿ ايْمُقفمَّ ًَ ََْمِرِهْؿ َوََنْٝمِِٜمْؿ هَمَٔمَؾ ايْمَٖم ِٕ ْٚمُٜمقُر  هَم١مَِذا ََلْ َيْٚمَتثِِؾ اْْلُ

ـْ طَم  كَم َوايْمُٖمَٗمَٜم٣مُء َِم ٣محِلِ ـْ زَمَرىَم٥ِم ايمِمَّ ٣ميمُِح َِم َٙمُػ ايمِمَّ ًَّ ٣مِهِؾ ََم٣م ىَم٣مَن َيْٖمَٜمُٚمُف ايم َٙمِٖمٛم٣َم اْْلَ

َٝم٣مِم وَ  ـَ ايمِمِّ ـَ ُيْ٘مثُِروَن َِم ََُمَؿ ِِبِْؿ، هَمَٓمٛمُّقا َأنَّ اظمَُْراَد ِِبُِؿ ايمَِّذي ْٕ َِمكَم َوضَمِٖمِظ اهللِ ا ايْمِٗمَٝم٣مِم اظمَُْتَٗمدِّ

 َ ْٕ َْوَراِد َوا ْٕ ْٝمَتِٚملُّ َوومَِراَءِة ا ـُ ضَمَجٍر اَْلَ ُد زْم ْٝمُخ َأْْحَ َب ايمُمَّ ٣مفِمُر، َوَضَ ضْمَزاِب، ىَماَم وَم٣مَل ايمُمَّ

َواصِمر اظمََْثَؾ زمَِٗمْقيمِِف دِم ايمزَّ

 

     

 ضُمُدوِد اهللَِّ َوايْمَقاوِمِع همِٝمَٜم٣م ىَمَٚمَثِؾ وَمْقٍم اؽْمَتَٜمُٚمقا فَمعَم ؽَمِٖمٝمٛم٥ٍَم  ََمَثُؾ ايْمَٗم٣مئِِؿ فَمعَم
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ـْ  ـَ دِم َأؽْمَٖمٙمَِٜم٣م إَِذا اؽْمَتَٗمْقا َِم هَمَٟمَص٣مَب زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأفْماَلَه٣م َوزَمْٔمُّمُٜمْؿ َأؽْمَٖمَٙمَٜم٣م هَمَ٘م٣مَن ايمَِّذي

٣م طَم  ـْ هَمْقوَمُٜمْؿ هَمَٗم٣ميُمقا يَمْق َأٞمَّ وا فَمعَم ََم ـْ هَمْقوَمٛم٣َم اظم٣َْمِء ََمرُّ ْ ُٞم٠ْمِذ ََم َروْمٛم٣َم دِم َٞمِِمٝمٌِٛم٣َم طَمْروًم٣م َوََل

ىُمقُهْؿ َوََم٣م َأَراُدوا َهَٙمُ٘مقا َْجِٝمًٔم٣م َوإِْن َأطَمُذوا فَمعَم َأْيِدَيِْؿ َٞمَجْقا َوَٞمَجْقا  هَم١مِْن َيؼْمُ

َْجِٝمًٔم٣م

زم٣ميمدفمقة إلم اهلل)فمز وصمؾ( يٛمجق ايمدافمل َمـ اخلنان  

 ِ٣مِت  َوايْمَٔمٌْم ٣محِلَ ـَ آََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمَّ ٣مَن يَمِٖمل طُمْنٍ * إَِّٓ ايمَِّذي ًَ * إِنَّ اإِلٞم

ػْمِ  ؼِّ َوسَمَقاَصْقا زم٣ِميمِمَّ َوسَمَقاَصْقا زم٣ِمحْلَ

ـْ همَ زم٣ميمدفمقة إلم اهلل )فمز وصمؾ( يٛمقر ومػم ايمدافمل إيمٝمف  وَم٣مَل: ىَمْٔم٤ٍم،  َٔم

الُم: َي٣م َُمقؽَمك،َأْوضَمك اهللَُّ سَمَٔم٣ملَم إلَِم َُمقؽَمك فَمَٙمْٝمِف  ًَّ ْٚمُف ايمٛم٣َّمَس هَم١مِِّنِّ   ايم غْمَ َوفَمٙمِّ ِؿ اخْلَ سَمَٔمٙمَّ

َتْقضِمُُمقا زمَِٚمَ٘م٣مَِنِؿْ  ًْ ٌُقِرِهْؿ ضَمتَّك ٓ َي ِٚمٝمِف دِم وُم غْمَ َوَُمَتَٔمٙمِّ ٌر ظمَُِٔمٙمِِّٚمل اخْلَ (1) َُمٛمَقِّ

ـْ ايمدافمل إلم اهلل)فمز وصمؾ(  ٓ يدود دم ومػمه  ـِ فَمْٚمٍرو همَٔم ٌِْد اهللَِّ زْم فَم

ِط دِم َدَِمِف، إَِذا ()وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَّ ِٜمٝمِد اظمَُْتَُمحِّ ٤ُم ىَم٣ميمُمَّ ًِ ُن اظمُْْحَت اظم٠َُْمذِّ

هِ  ْد دِم وَمػْمِ  (، 2)ََم٣مَت ََلْ ُيَدوِّ

ُل :  ُٞمقَن َوَأوَّ ٥ِم َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم اظم٠َُْمذِّ ْْحَ ـْ ُيْٗم٢َم يَمُف زم٣ِميمرَّ ُل ََم َأوَّ
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ُٞمقَن َأؿْمَقُل ايمٛم٣َّمِس َأفْمٛم٣َموًم٣م َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم  ٥َم، وَم٣مَل: َواظْم٠َُمذِّ ُٞمق ََم٘مَّ ٞمكَِم َُم٠َمذِّ اظْم٠َُمذِّ

ٌُقِرهِ  ـْ وُم ُٞمقَن إَِذا طَمَرصُمقا َِم ُدوَن َواظْم٠َُمذِّ َٓ ُيَدوِّ ُٞمقَن  ََذاِن َواظْم٠َُمذِّ ْٕ ُٞمقا هَمٛم٣َمُدوا زم٣ِم ْؿ َأذَّ

ٌُقِرِهْؿ   (1)دِم وُم





لمزم٣ميمدفمقة يتحِمؾ ايمدافمل فمعم رو٣م اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣م  

زم٣ميمدفمقة يتحِمؾ ايمدافمل فمعم صالح ٞمٖمًف 

زم٣ميمدفمقة يتٔمٙمؼ ايمدافمل زمرزمف صمال وفمال 

يتحِمؾ ايمدافمل فمقم حم٥ٌم اهلل فمز وصمؾ وحم٥ٌم اخلٙمؼ يمف 

 يتحِمؾ فمعم َمٔمٝم٥م اهلل فمز وصمؾ. 

ايمدافمل يٗم٢م اهلل ْجٝمع ضمقائجف زم٣ميمدفم٣مء 

 يٟميت دم ومٙمٌف ايمُمٖمٗم٥م وايمرْح٥م فمعم ْجٝمع اخلٙمؼ. 

 ة هل ايمْمريؼ ايمقضمٝمد يمت٘مٚمٝمؾ ايمديـ دم ضمٝم٣مسمٛم٣م وٞمممه دم ايمٔم٣مَل. ئمٙمؿ أن ايمدفمق  

 .زم٣ميمدفمقة يتحِمؾ ايمدافمل فمعم ايمًٔم٣مدة وايمْمٚمٟمٞمٝمٛم٥م وايمراضم٥م وايمرهمٔم٥م  

ـْ فَم٣مئَُِم٥َم، وَم٣ميَم٦ْم:  زم٣ميمدفمقة يرزق ايمدافمل اؽمتج٣مزم٥م ايمدفم٣مء   ـْ فُمْرَوَة، فَم فَم

َؿ (، هَمَٔمَرهْم٦ُم دِم َوصْمِٜمِف أَ َدطَمَؾ فَمقَمَّ ايمٛمٌَِّلُّ ) َٟم، َوََم٣م ىَمٙمَّ ٌء، هَمَتَقوَّ ُه َرْ ْن وَمْد ضَمَيَ

، هَمَحِٚمَد اهللََّ  ْجَرِة َأؽْمَٚمُع ََم٣م َيُٗمقُل، هَمَٗمَٔمَد فَمعَم اظمِْٛمػَْمِ َأضَمًدا، شُمؿَّ طَمَرَج، هَمَٙمِِمْٗم٦ُم زم٣ِمحْلُ
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٣ٌَمَرَك َوسَمَٔم٣ملَم  "َوَأشْمٛمَك فَمَٙمْٝمِف، شُمؿَّ وَم٣مَل: ٣َم ايمٛم٣َّمُس، إِنَّ اهللََّ سَم  َيُٗمقُل يَمُ٘مْؿ: َُمُروا َي٣م َأَيُّ

َٟميُمقِِّن هَمال  ًْ ٌُُ٘مْؿ، َوسَم ٌُْؾ َأْن سَمْدفُمقِِّن، هَمال ُأصِمٝم ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر، وَم زم٣ِمظمَْْٔمُروِف، َواَْنَْقا فَم

ىُمْؿ  وِِّن هَمال َأْٞمٌُمُ َتٛمٌِْمُ ًْ ّـَ ضَمتَّك َٞمَزَل "ُأفْمْمِٝمُ٘مْؿ، َوسَم ، هَماَم َزاَد فَمَٙمْٝمِٜم

ال اعي 

ايْمِٖمْرَدْوُس  :   ال اعي 

ٛم٥َِّم َوَأهْمَّمُٙمَف، ـْ  َوؽَمُط اْْلَ ـْ صَمٛم٥َِّم ايْمِٖمْرَدْوِس،   :ىَمْٔم٤ٍم  َوفَم ٛم٣َمِن َأفْمعَم َِم يَمْٝمَس دِم اْْلِ

ـِ اظمُْٛمْ٘مَ  َِمُروَن زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوايمٛم٣َّمُهقَن فَم ْٔ ـْ  ِر،َوهمِٝمَٜم٣م ا ايْمِٖمْرَدْوُس ُهَق  جُم٣َمِهدٍ  َوفَم

ـِ ايمٛمٌَِّلِّ  وَِمٝم٥َِّم، َوفَم َت٣مُن زم٣ِميمرُّ ًْ ٌُ ُف وَم٣مَل  ايْم ٛم٥َُّم َِم٣مَئ٥ُم َدَرصَم٥ٍم، ََم٣م زَمكْمَ ىُمؾِّ : " َأٞمَّ اْْلَ

َْرزَمَٔم٥ُم،  ْٕ ََْن٣َمُر ا ْٕ غَمُة َِم٣مَئ٥ِم فَم٣مٍم، َوايْمِٖمْرَدْوُس َأفْماَلَه٣م َدَرصَم٥ًم، َوَِمٛمَْٜم٣م ا ًِ َدَرصَمَتكْمِ ََم

ـْ هَمْقوِمَٜم٣م، هَم١مَِذا ؽَمَٟميْمتُ  ٛم٥ََّم هَم٣مؽْمَٟميُمقُه ايْمِٖمْرَدْوَس هَم١مِنَّ هَمْقوَمَٜم٣م فَمْرَش َوايْمِٖمْرَدْوُس َِم ُؿ اهللََّ اْْلَ

ٛم٥َّمِ  ُر َأَْن٣َمُر اْْلَ ، َوَِمٛمَْٜم٣م سَمَتَٖمجَّ ـِ ْْحَ  ايمرَّ
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سمثٚمر يمِم٣مضمٌٜم٣م ايمث٣ٌمت فمعم اَلدى )فمز وصمؾ( ايمدفمقة إلم اهلل 

سمثٚمر ايمػمىم٥م دم فمٗم٤م ايمدافمل وأهٙمفايمدفمقة إلم اهلل)فمز وصمؾ(  

يِمٙمح ِب٣م ضم٣مل اظمجتٚمع اظمحٝمط زم٣ميمدافمٝم٥م وومد )فمز وصمؾ(  ايمدفمقة إلم اهلل 

 :سمتٔمدى زمرىم٥م ايمدفمقة إلم أَم٣مىمـ ىمثغمة، وم٣مل سمٔم٣ملم فمعم يم٣ًمن ٞمٌل اهلل فمٝمًك

ىَم٣مِة ََم٣م ُدَْم٦ُم ضَمٝم٣ًّم  اَلِة َوايمزَّ ـَ ََم٣م ىُمٛم٦ُم َوَأْوَص٣مِِّن زم٣ِميمِمَّ ٣ٌَمَرىًم٣م َأْي   (1.)َوصَمَٔمَٙمٛمِل َُم

ؿمريؼ يمدطمقل ايمٛم٣مس دم ديـ اهلل وصالح  )فمز وصمؾ(ايمدفمقة إلم اهلل  

 .اظمجتٚمٔم٣مت

 .ؿمريؼ يمتٗمٙمٝمص اظمٛم٘مرات وومْمٔمٜم٣م)فمز وصمؾ(  ايمدفمقة إلم اهلل  

 .يمرد دفمقات اظمّمٙمكم ودضمّمٜم٣م ؽمٌٝمؾ)فمز وصمؾ(  ايمدفمقة إلم اهلل  

 .ايمدفمقة إلم اهلل )فمز وصمؾ( ؽمٌٝمؾ دم اؽمتٚمرار ايمديـ وشم٣ٌمسمف دم اظمجتٚمٔم٣مت  

  دم فمزة اإلؽمالم ورهمع ؾمٟمٞمف وٞمممه ؽمٌٝمؾوصمؾ()فمز  ايمدفمقة إلم اهلل 

ارسمّم٣مه يمٙمٛم٣مس رب ومٝم٣مم ايمديـ ايمذي  ؽمٌٝمؾ)فمز وصمؾ(  ايمدفمقة إلم اهلل 

 .ايمٔم٣مظمكم

ٌْٙمَِؽ :  : ىمام وم٣مل سمٔم٣ملمايمدفمقة َمٜمٚم٥م إٞمٌٝم٣مء واظمرؽمٙمكم  ـْ وَم َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َم َِم

َّٓ أَ  ُف ٓ إيَِمَف إِ َّٓ ُٞمقضِمل إيَِمْٝمِف َأٞمَّ ـْ َرؽُمقٍل إِ ٌُُدونِ َِم   (1.)َٞم٣م هَم٣مفْم

ٌْٙمَِؽ ََمَع ىُمُتٌِِٜمْؿ ُززْمَدُة رمحه اهللقاه اإلواً الطعدٙ ـْ وَم ـَ َِم ؽُمِؾ ايمَِّذي هَمُ٘مؾُّ ايمرُّ

ؼُّ  يَمُف احْلَ ُف اإْلِ يَؽ يَمُف، َوزَمَٝم٣مُن َأٞمَّ َٓ َذِ ٣ٌَمَدِة اهللَِّ َوضْمَدُه  ََْمُر زمِِٔم ْٕ ِرؽَم٣ميَمتِِٜمْؿ، َوَأْصُٙمَٜم٣م ا
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ٌُق ٣ٌَمَدَة ََم٣م ؽِمَقاُه زَم٣مؿمَِٙم٥مٌ اظمَْْٔم ُد، َوَأنَّ فِم

وٓؾمؽ أن ايمٗمٝم٣مم ِبذه اظمٜمٚم٥م همٝمٜم٣م ذف آسم٣ٌمع َلؿ وآومتداء ِبؿ

َواظم٠ُْْمَِمٛمُقَن َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمُت : يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم ايمدفمقة إلم اهلل جتٙم٤م رْح٥م اهلل: 

الَة  زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمَِٝم٣مُء زَمْٔمٍض َيْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  ـِ اظمُْٛمَ٘مِر َوُيِٗمٝمُٚمقَن ايمِمَّ َوَيٛمَْٜمْقَن فَم

ُٜمُؿ اهللَّ َْحُ ىَم٣مَة َوُيْمِٝمُٔمقَن اهللََّ َوَرؽُمقيَمُف ُأْويَمئَِؽ ؽَمغَمْ هم٣مٞمٓمر ىمٝمػ (2 .) َوُي٠ْمسُمقَن ايمزَّ

صمٔمؾ اهلل ايمرْح٥م ٕويمئؽ ايمدفم٣مة ايمذيـ يٟمَمرون زم٣مظمٔمروف ويٛمٜمقن فمـ اظمٛم٘مر، 

 .فمقة ومٌؾ ذىمر ايمِمالة وايمزىم٣مة ِّم٣م يدل فمعم أمهٝمتٜم٣مواٞمٓمر ىمٝمػ زمدأ اهلل زمذىمر ايمد

ـَ َآََمٛمُقا ىُمقٞمقا  اهلل سمٔم٣ملم:  ، يٗمقلأَن٣م اؽمتج٣مزم٥م يمٛمداء ايمرب سمٔم٣ملم  ٣م ايمَِّذي َ َي٣م َأَيُّ

 (1 .)َأٞمَِم٣مَر اهللَِّ 

ـِ اهللَِّ ايمَّ رمحه اهللقاه ابَ عاغٕز  ِذي آََمٛمُقا زمِِف هَمَٜمَذا ايمٛمٌَّْمُ اظمَْْٟمَُمقُر زمِِف ُهٛم٣َم َٞمٌْمُ ِدي

ىمكَِم  ـَ اظمُْمْمِ ـْ َأًذى َِم اٍث زماَِم ُياَلوُمقَٞمُف َِم طَْمِذ زمِِف ُدوَن اىْمؼِمَ ْٕ ٌُثُّقُه َوَيْثٌُُتقا فَمعَم ا زمَِٟمْن َي

 (.2)َوَأْهِؾ ايْم٘مَِت٣مِب 

ىُمْؿ  اهلل سمٔم٣ملم:  ، يٗمقلأَن٣م ؽم٤ٌم يمٙمث٣ٌمت فمعم ايمديـ  وا اهللََّ َيٛمٌُمْ إِْن سَمٛمٌُمُ

٦ٌِّْم أَ  همٙمٝمٌمم ىمؾ َمـ ؽم٣مر دم وم٣مهمٙم٥م ايمدفمقة أن يٚمٛمحف اهلل (3.)وْمَداََمُ٘مْؿ َوُيَث

                                                 

 

 

 

 

 



  

 

 

    4جملد  –األمة  سلف وفهم والسنة الكتاب ضوء الست يف الصفات

1376 

فمعم ايمديـ وومقة ايمتٚمًؽ زم٣ميمديـ صمزاًء ْلٜمقده ايمدفمقي٥م، وهذا رء ٞمراه دم 

واومٔمٛم٣م يمٙمٔمٙمامء ايم٘م٣ٌمر وايمدفم٣مة ايمذيـ طمدَمقا ايمديـ، همٜمؿ أومقى ايمٛم٣مس شم٣ٌمسم٣ًم فمعم 

ضمٛمٌؾ ايمذي ٞمٌم ايمديـ يقم همتٛم٥م  َمر ايمزَمـ، واومرأ دم أطم٣ٌمر ايمٔمٙمامء ىمٟمْحد زمـ

طمٙمؼ ايمٗمرآن، هم٘م٣مٞم٦م ايمثٚمرة يمف أن شمٌتف اهلل فمعم ايمديـ وَمٛمحف ايمِمػم فمعم همتٛم٥م 

ايمًجـ واْلٙمد، وهذا ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م ايمذي ٞمٌم ايمديـ زمٚم٠ميمٖم٣مسمف دم ايمرد 

فمعم ىم٣مهم٥م أصح٣مب ايمدي٣مٞم٣مت واظمذاه٤م ايم٣ٌمؿمٙم٥م وٞمٌم ايمديـ زمٛممم ايمٔمٙمؿ يمٔم٣مَم٥م 

٥م اظمج٣مٓت، هم٘م٣مٞم٦م ايمثٚمرة يمف أن شمٌتف اهلل ظم٣م ؽمجـ وىم٣من َمـ أومقى ايمٛم٣مس دم ىم٣مهم

ىُمْؿ َوُيَث٦ٌِّْم   ايمٛم٣مس شم٣ٌمسم٣م دم أؾمد اظمقاؿمـ، وصدق اهلل وا اهللََّ َيٛمٌُمْ إِْن سَمٛمٌُمُ

  (1.) َأوْمَداََمُ٘مؿْ 

ّـَ اهللَُّ فَمعَم اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ايمدفمقة َّتذب ايمٛمٖمقس وسمزىمٝمٜم٣م، ىمام وم٣مل سمٔم٣ملم:    يَمَٗمْد ََم

ٝمِٜمؿْ  ِٜمْؿ َيْتُٙمقا فَمَٙمْٝمِٜمْؿ آَي٣مسمِِف َوُيَزىمِّ ًِ ـْ َأْٞمُٖم ًٓ َِم  (2.)إِْذ زَمَٔم٧َم همِٝمِٜمْؿ َرؽُمق

ـْ  أَن٣م أهمّمؾ إفمامل وأضمًـ إومقال، وم٣مل سمٔم٣ملم:   َّ ًٓ ِِّم ـُ وَمْق ًَ ـْ َأضْم َوََم

٣م َٓ َأضَمَد َهَذا اؽْمتِْٖمَٜم٣مٌم زمَِٚمْٔمٛمَك ايمٛمَّٖمْ (، و3) َدفَم٣م إلَِم اهللَِّ َوفَمِٚمَؾ َص٣محِلً ِر َأْي:  ِل اظمَُْتَٗمرِّ

. َأْي: ىَماَلًَم٣م َوؿَمِريَٗم٥ًم، َوضَم٣ميَم٥مً  ًٓ ـُ وَمْق ًَ ـْ َدفَم٣م إلَِم اهللَِّ  َأضْم َّ ٣مِهٙمكَِم،  ِِّم زمَِتْٔمٙمِٝمِؿ اْْلَ

٣ٌَمَدِة اهللَِّ، زمَِجِٚمٝمِع َووَ  ََْمِر زمِِٔم ْٕ ٌْْمِٙمكَِم، زم٣ِم فْمِظ ايْمَٕم٣مهمِٙمكَِم َواظمُْْٔمِرِوكَم، َوجُم٣َمَديَم٥ِم اظمُْ

صْمُر فَمامَّ ََنَك اهللَُّ فَمٛمُْف، َوسَمْٗمٌِٝمُحُف  ، َوايمزَّ ـَ ٝمٛمَِٜم٣م ََمْٜماَم َأَْمَ٘م ًِ
٧مِّ فَمَٙمْٝمَٜم٣م، َوحَتْ َأْٞمَقافِمَٜم٣م، َواحْلَ
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ؽْماَلِم زمُِ٘مؾِّ ؿَمِريٍؼ ُيقصمِ  ـِ اإْلِ فْمَقِة إلَِم َأْصِؾ ِدي ـْ َهِذِه ايمدَّ ٤ُم سَمْرىَمُف، طُمُِمقًص٣م َِم

ـَ ايْمُ٘مْٖمِر  ُه َِم ، َوايمٛمَّْٜمُل فَمامَّ ُيَّم٣مدُّ ـُ ًَ ٝمٛمِِف، َوجُم٣َمَديَم٥ِم َأفْمَدائِِف زم٣ِميمَّتِل ِهَل َأضْم ًِ
َوحَتْ

ـِ اظمُْٛمْ٘مَ  ََْمِر زم٣ِمظمَْْٔمُروِف، َوايمٛمَّْٜمِل فَم ْٕ ِك، َوا ْ  (.1). رِ َوايمممِّ

سمٌٗمك صحٝمٖمتف ايمدافمل َمٖمتقضم٥م زمٔمد َمقسمف إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م يمتٙمٗمك إصمقر:  

صَْمِر  "وَم٣مَل: ()همٔمـ َأِِب ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرؽُمقَل اهللَِّ  ْٕ ـْ ا ـْ َدفَم٣م إلَِم ُهًدى، ىَم٣مَن يَمُف َِم ََم

ـْ ُأصُمقِرِهْؿ ؾَمْٝمًئ٣م،  َٓ َيٛمُْٗمُص َذيمَِؽ َِم ـْ سَمٌَِٔمُف،  ـْ َدفَم٣م إلَِم َواَليَم٥ٍم، َِمْثُؾ ُأصُمقِر ََم ىَم٣مَن َوََم

ـْ أوزارهؿ ؾَمْٝمًئ٣م َٓ َيٛمُْٗمُص َذيمَِؽ َِم ـْ سَمٌَِٔمُف،  شْمِؿ َِمْثُؾ آشَم٣مِم ََم ـْ اإْلِ فَمَٙمْٝمِف َِم

همًٝمدٞم٣م فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص هم٣مسمح َمٌم ىم٣من إؽمالَمف فمعم يد ايمٛمج٣مر َمٙمؽ 

ـْ ضَمٌِٝم٤ِم  شَمٛمِل احلٌُم٥م، ىمام صم٣مء دم َمًٛمد اإلَم٣مم أْحد: فَم ـِ َأِِب َأْوٍس وَم٣مَل ضَمدَّ زْم

ـْ همِٝمفِ  ـُ ايْمَٔم٣مِص َِم ًٓ فَمْٚمُرو زْم ٛمَْدِق َْجَْٔم٦ُم ِرصَم٣م ـْ اخْلَ ضَْمَزاِب فَم ْٕ ـْ ا هْمٛم٣َم َِم وَم٣مَل ظم٣ََّم اْٞمٌَمَ

 َ َٕ ْؿ سَمْٔمَٙمُٚمقَن َواهللَِّ إِِّنِّ  َٚمُٔمقَن َِمٛمِّل هَمُٗمْٙم٦ُم ََلُ ًْ ـْ وُمَرْيٍش ىَم٣مُٞمقا َيَرْوَن ََمَ٘م٣مِِّن َوَي َرى َِم

ا ىَمٌغًِما َُمٛمَْ٘مًرا َوإِِّنِّ وَمْد َرَأْي٦ُم َرْأًي٣م هَماَم سَمَرْوَن همِٝمِف وَم٣ميُمقا  َُُمقَر فُمُٙمقًّ ْٕ ٍد َئْمُٙمق ا َأَْمَر حُمَٚمَّ

ٌد فَمعَم وَمْقَِمٛم٣َم  َوََم٣م َرَأْي٦َم وَم٣مَل َرَأْي٦ُم َأْن َٞمْٙمَحَؼ زم٣ِميمٛمََّج٣مِرِّ هَمٛمَُ٘مقَن فِمٛمَْدُه هَم١مِْن ـَمَٜمَر حُمَٚمَّ

٦َم َيَدْي ىُمٛم٣َّم فمِ  ـْ َأْن َٞمُ٘مقَن حَتْ ٦َم َيَدْيِف َأضَم٤مُّ إيَِمْٝمٛم٣َم َِم ٣م َأْن َٞمُ٘مقَن حَتْ ٛمَْد ايمٛمََّج٣مِرِّ هَم١مِٞمَّ

َّٓ طَمغْمٌ هَمَٗم٣ميُمقا إِنَّ َهَذا  ـْ َيْٟمسمَِٝمٛم٣َم َِمٛمُْٜمْؿ إِ ـْ وَمْد فُمِرَف هَمَٙم ـُ ََم ٍد َوإِْن ـَمَٜمَر وَمْقَُمٛم٣َم هَمٛمَْح حُمَٚمَّ

ْأُي وَم٣مَل هَمُٗمْٙم٦ُم  ـْ َأْرِوٛم٣َم  ايمرَّ ُٔمقا يَمُف ََم٣م َُنِْدي يَمُف َوىَم٣مَن َأضَم٤مَّ ََم٣م َُيَْدى إيَِمْٝمِف َِم ْؿ هَم٣مْْجَ ََلُ

٣م يَمِٔمٛمَْدُه إِْذ صَم٣مَء  ََدُم هَمَجَٚمْٔمٛم٣َم يَمُف ُأْدًَم٣م ىَمثغًِما هَمَخَرصْمٛم٣َم ضَمتَّك وَمِدَْمٛم٣َم فَمَٙمْٝمِف هَمَقاهللَِّ إِٞمَّ ْٕ ا

                                                 

 



  

 

 

    4جملد  –األمة  سلف وفهم والسنة الكتاب ضوء الست يف الصفات

1378 

ْٚمِريُّ َوىمَ  ـُ ُأََمٝم٥ََّم ايمّمَّ وَمْد زَمَٔمَثُف إيَِمْٝمِف دِم ؾَمْٟمِن صَمْٔمَٖمٍر  ()٣مَن َرؽُمقُل اهللَِّ فَمْٚمُرو زْم

َْصَح٣مِِب َهَذا فَمْٚمُرو  ِٕ ـْ فِمٛمِْدِه وَم٣مَل هَمُٗمْٙم٦ُم  َوَأْصَح٣مزمِِف وَم٣مَل هَمَدطَمَؾ فَمَٙمْٝمِف شُمؿَّ طَمَرَج َِم

َٟميْمُتُف إِ  ًَ ْٚمِريُّ يَمْق وَمْد َدطَمْٙم٦ُم فَمعَم ايمٛمََّج٣مِرِّ هَم ـُ ُأََمٝم٥ََّم ايمّمَّ زْم٦ُم فُمٛمَُٗمُف زْم ٣مُه هَمَٟمفْمَْم٣مٞمِٝمِف هَمَيَ يَّ

ٍد وَم٣مَل  هَم١مَِذا هَمَٔمْٙم٦ُم َذيمَِؽ َرَأْت وُمَرْيٌش َأِّنِّ وَمْد َأصْمَزْأُت فَمٛمَْٜم٣م ضِمكَم وَمَتْٙم٦ُم َرؽُمقَل حُمَٚمَّ

٣ًٌم زمَِِمِديِٗمل َأْهَدْي٦َم رِم َمِ  َجْدُت يَمُف ىَماَم ىُمٛم٦ُْم َأْصٛمَُع هَمَٗم٣مَل ََمْرضَم ًَ ـْ هَمَدطَمْٙم٦ُم فَمَٙمْٝمِف هَم

َْمُتُف إيَِمٝمْ  ٣َم اظمَْٙمُِؽ وَمْد َأْهَدْي٦ُم يَمَؽ ُأْدًَم٣م ىَمثغًِما وَم٣مَل شُمؿَّ وَمدَّ ِف زماَِلِدَك ؾَمْٝمًئ٣م وَم٣مَل وُمْٙم٦ُم َٞمَٔمْؿ َأَيُّ

ـْ فِمٛمِْدَك َوُهَق  ٣م اظمَْٙمُِؽ إِِّنِّ وَمْد َرَأْي٦ُم َرصُماًل طَمَرَج َِم َ ٌَُف َواؾْمَتَٜم٣مُه شُمؿَّ وُمْٙم٦ُم يَمُف َأَيُّ هَمَٟمفْمَج

اهمِٛم٣َم َوطِمَٝم٣مِرَٞم٣م وَم٣مَل َرؽُم  ـْ َأْذَ ُف وَمْد َأَص٣مَب َِم وَْمُتَٙمُف هَم١مِٞمَّ ِٕ قُل َرصُمٍؾ فَمُدوٍّ يَمٛم٣َم هَمَٟمفْمْمِٛمِٝمِف 

ُه هَمَٙمْق اْٞمَُمٗم٦َّْم رِم  زَم٥ًم ـَمٛمَٛم٦ُْم َأْن وَمْد ىَمَنَ ٣م َأْٞمَٖمُف َضْ َب ِِبَ هَمَٕمِّم٤َم شُمؿَّ ََمدَّ َيَدُه هَمَيَ

َْرُض يَمَدطَمْٙم٦ُم همِٝمَٜم٣م هَمَرومً  ْٕ ٣م اظمَْٙمُِؽ َواهللَِّ يَمْق ـَمٛمَٛم٦ُْم َأٞمََّؽ سَمْ٘مَرُه َهَذا ا َ ٣م َِمٛمُْف شُمؿَّ وُمْٙم٦ُم َأَيُّ

ىَْمػَمُ ايمَِّذي  ْٕ َٟميُمٛمِل َأْن ُأفْمْمَِٝمَؽ َرؽُمقَل َرصُمٍؾ َيْٟمسمِٝمِف ايمٛم٣َّمَُمقُس ا ًْ ََم٣م ؽَمَٟميْمُتَ٘مُف هَمَٗم٣مَل يَمُف َأسَم

 َ ٣م اظمَْٙمُِؽ َأىَمَذاَك ُهَق هَمَٗم٣مَل َوَْيََؽ َي٣م فَمْٚمُرو ىَم٣مَن َيْٟميِت َُمقؽَمك يمَِتْٗمُتَٙمُف وَم٣مَل وُمْٙم٦ُم َأَيُّ

ـْ طَم٣ميَمَٖمُف ىَماَم ـَمَٜمَر َُمقؽَمك فَمعَم  ؼِّ َويَمَٝمْٓمَٜمَرنَّ فَمعَم ََم ُف َواهللَِّ يَمَٔمعَم احْلَ ٌِْٔمُف هَم١مِٞمَّ َأؿمِْٔمٛمِل َواسمَّ

ؽْماَلِم  ٣ٌَمئِْمٛمِل يمَُف فَمعَم اإْلِ َط َيَدُه َوزَم٣مَئْمُتُف همِْرفَمْقَن َوصُمٛمُقِدِه وَم٣مَل وُمْٙم٦ُم هَم ًَ ٌَ وَم٣مَل َٞمَٔمْؿ هَم

ؽْماَلِم شُمؿَّ طَمَرصْم٦ُم إلَِم َأْصَح٣مِِب َووَمْد ضَم٣مَل َرْأِيل فَمامَّ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمِف َوىَمَتْٚم٦ُم  فَمعَم اإْلِ

ـَ  ()َأْصَح٣مِِب إؽِْماَلَِمل شُمؿَّ طَمَرصْم٦ُم فَم٣مَِمًدا يمَِرؽُمقِل اهللَِّ  ؽُْمٙمَِؿ هَمَٙمِٗمٝم٦ُم طَم٣ميمَِد زْم ِٕ

ـَ َي٣م َأزَم٣م ؽُمَٙمْٝماَمَن وَم٣مَل َواهللَِّ ايْمَقيمِ  ٥َم هَمُٗمْٙم٦ُم َأْي ـْ ََم٘مَّ ٌَْٝمَؾ ايْمَٖمْتِح َوُهَق َُمْٗمٌٌِؾ َِم ٝمِد َوَذيمَِؽ وُم

صُمَؾ يَمٛمٌَِلٌّ َأْذَه٤ُم َواهللَِّ ُأؽْمٙمُِؿ هَمَحتَّك ََمَتك وَم٣مَل وُمْٙم٦ُم َواهللَِّ  ُؿ َوإِنَّ ايمرَّ ًِ
يَمَٗمْد اؽْمَتَٗم٣مَم اظمَْٛمْ
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 َّٓ ؽُْمٙمَِؿ وَم٣مَل هَمَٗمِدَْمٛم٣َم فَمعَم َرؽُمقِل اهللَِّ ََم٣م صِمْئ٦ُم إِ ِٕ  ()  ـُ ايْمَقيمِٝمِد هَمَٟمؽْمَٙمَؿ هَمَٗمِدَم طَم٣ميمُِد زْم

ـْ َذْٞمٌِل  َم َِم َوزَم٣مَيَع شُمؿَّ َدَٞمْقُت هَمُٗمْٙم٦ُم َي٣م َرؽُمقَل اهللَِّ إِِّنِّ ُأزَم٣مئُِمَؽ فَمعَم َأْن سَمْٕمِٖمَر رِم ََم٣م سَمَٗمدَّ

َر  َٓ َأْذىُمُر َوََم٣م سَمَٟمطمَّ ؽْماَلَم جَي٤ُمُّ ََم٣م  ()وَم٣مَل هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ َو َي٣م فَمْٚمُرو زَم٣ميِْع هَم١مِنَّ اإْلِ

ـُ إؽِْمَح٣مَق  هْم٦ُم وَم٣مَل ازْم ٣ٌَمَئْمُتُف شُمؿَّ اْٞمٌَمَ ٌَْٙمَٜم٣م وَم٣مَل هَم ْجَرَة جَت٤ُمُّ ََم٣م ىَم٣مَن وَم ٌَْٙمُف َوإِنَّ اَْلِ ىَم٣مَن وَم

ُِؿ َأنَّ فُمثْ  َٓ َأَّتَّ ـْ  شَمٛمِل ََم ـِ َأِِب ؿَمْٙمَح٥َم ىَم٣مَن ََمَٔمُٜماَم َأؽْمَٙمَؿ ضِمكَم َووَمْد ضَمدَّ ـَ ؿَمْٙمَح٥َم زْم اَمَن زْم

َأؽْمَٙماَم 

هم٘مؾ َمـ دطمؾ دم اإلؽمالم َمـ أهؾ َمٌم ضمتك ومٝم٣مم ايم٣ًمفم٥م 

وَمـ َمٔمف َمـ ايمِمح٣مزم٥م ايمذيـ (رضي اهلل عوه)أفمامَلؿ دم صحٝمٖم٥م فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص

ؾ دم اإلؽمالم َمـ أهؾ َمٌم ضمتك ومٝم٣مم وىمؾ َمـ دطمهمتحقا َمٌم، وفمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص 

ايم٣ًمفم٥م أفمامَلؿ ايمِم٣محل٥م دم صحٝمٖم٥م ايمٛمج٣مر رْحف اهلل

وه٘مذا ايمدافمل سمٖمتح صحٝمٖمتف زمٔمد َمقسمف يمتٙمٗمل احلًٛم٣مت ِّمـ ىم٣من ؽم٣ٌٌم َلؿ 

ـْ َرؽُمقِل اهللَِّ دم اخلغم، همٖمل احلدي٧م ُث فَم ٌَْٝمٍد َُيَدِّ ـَ فُم ُف  ()فمـ هَمَّم٣ميَم٥َم زْم َأٞمَّ

ُف ُيٛمَْٚمك يَمُف  ىُمؾُّ  "وَم٣مَل: َّٓ ايمَِّذي ََم٣مَت َُمَرازمًِْم٣م دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللَِّ هَم١مِٞمَّ َتُؿ فَمعَم فَمَٚمٙمِِف إِ ََمٝم٦ٍِّم خُيْ

ـْ همِْتٛم٥َِم ايْمَٗمػْمِ  ـُ َِم  "َيُٗمقُل: ()َوؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللَِّ  "فَمَٚمُٙمُف إلَِم َيْقِم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َوَيْٟمََم

فُ  ًَ ـْ صَم٣مَهَد َٞمْٖم   اظمَُْج٣مِهُد ََم
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ـِ فُمَٚمَر، َأنَّ َرصُمال صَم٣مَء إلَِم َرؽُمقِل أَن٣م ؽم٤ٌم ظمح٥ٌم اهلل )فمز وصمؾ(،   ـِ  ازْم همَٔم

ايمٛم٣َّمِس َأضَم٤مُّ إلَِم اهللَِّ ؟ َوَأيُّ إفَْماَمِل َأضَم٤مُّ إلَِم ، هَمَٗم٣مَل: َي٣م َرؽُمقَل اهللَِّ ، َأيُّ ( )اهللَِّ 

َأضَم٤مُّ ايمٛم٣َّمِس إلَِم اهللَِّ َأْٞمَٖمُٔمُٜمْؿ يمِٙمٛم٣َّمِس،  "(: اهللَِّ فَمزَّ َوصَمؾَّ ؟ هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ )

ٙمٍِؿ، َأْو سَم٘مْ  ًْ وٌر سُمْدطِمُٙمُف فَمعَم َُم ُِمُػ فَمٛمُْف ىُمْرزَم٥ًم، َأْو سَمْْمُرُد َوَأضَم٤مُّ إفَْماَمِل إلَِم اهللَِّ ُهُ

ـْ َأْن  فَمٛمُْف صُمقفًم٣م، َأْو سَمْٗميِض فَمٛمُْف َدْيٛم٣ًم، َوَْٕن َأَْمًِمَ ََمَع َأٍخ رِم دِم ضَم٣مصَم٥ٍم، َأضَم٤مُّ إرَِمَّ َِم

ٌَُف ؽَمؼَمَ اهللَُّ  ـْ ىَمػَّ نَمَّم ِجَد اظمَِْديٛم٥َِم ؾَمْٜمًرا، َوََم ًْ ِجِد َئْمٛمِل ََم ًْ  َأفْمَت٘مَِػ دِم َهَذا اظمَْ

ٌَُف َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم  ـْ ىَمَتَؿ نَمْٝمَٓمُف، َويَمْق ؾَم٣مَء َأْن ُيْٚمِّمَٝمُف َأَْمَّم٣مُه، ََمأَل اهللَُّ وَمْٙم فَمْقَرسَمُف، َوََم

٦ٌََم اهللَُّ وَمَدََمْٝمِف َيْقَم سَمُزوُل  ـْ ََمَُمك ََمَع َأطِمٝمِف دِم ضَم٣مصَم٥ٍم ضَمتَّك ُيْثٌَِتَٜم٣م، َأشْم ِرًو٣م ، َوََم

 (. 1) "إوَْمَداُم 

وٓؾمؽ أن أفمٓمؿ ايمٛمٖمع يمٙمٛم٣مس هق ٞمٖمٔمٜمؿ دم سمِمحٝمح َمٔمتٗمدهؿ وديٛمٜمؿ 

ورهمع َمًتقى اإليامن يمدَيؿ وسمزىمٝم٥م أطمالومٜمؿ وؽمٙمقىمٜمؿ، وحم٣مرزم٥م ايم٣ٌمؿمؾ 

وايمُمٜمقات ايمتل سمٔمؼموٜمؿ، وإذا ىم٣من ٞمٖمع ايمٛم٣مس زمتقهمغم ايمْمٔم٣مم يمدَيؿ وأَمقر 

اد ضمٝم٣مَّتؿ همٝمف َمـ إصمقر َم٣م همٝمف، هم٘مٝمػ زم١مؿمٔم٣مم ومٙمقِبؿ وسمٕمذي٥م أرواضمٜمؿ زمز

اإليامن ايمذي زمف ضمٝم٣مَّتؿ احلٗمٝمٗمٝم٥م

ٛمُقا إِنَّ اهللََّ َُي٤ِمُّ  ايمدفمقة ٞمقع َمـ أٞمقاع اإلضم٣ًمن، واهلل يٗمقل:  
ًِ  َوَأضْم
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ٛمكَِم  ًِ  (1 .)اظمُْْح

واؽمتٕمٖم٣مر اظمالئ٘م٥م وؽم٣مئر اظمخٙمقوم٣مت  ايمٗمٝم٣مم زم٣ميمدفمقة ؽم٤ٌم يمثٛم٣مء ايمرب  

٣ٌَمِهقِمِّ َرِضَ  ـْ َأِِب ُأََم٣مََم٥َم ايْم َرصُماَلِن:  اهللَُّ فَمٛمُْف وَم٣مَل: ُذىمَِر يمَِرؽُمقِل اهللَِّ  يمٙمدافمل: هَمَٔم

طَمُر فَم٣مَِلٌ، هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ  ْٔ ٣م فَم٣مزمٌِد َوا هَمّْمُؾ ايْمَٔم٣مَِلِ فَمعَم ايْمَٔم٣مزمِِد  ": َأضَمُدمُهَ

اَمَواِت إِنَّ اهللََّ َوََماَلئَِ٘متَ  ": شُمؿَّ وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ  " ىَمَٖمّْمقِم فَمعَم َأْدَٞم٣مىُمؿْ  ًَّ ُف َوَأْهَؾ ايم

ِؿ ايمٛم٣َّمِس  قَت، يَمُٝمَِمٙمُّقَن فَمعَم َُمَٔمٙمِّ َْرِض ضَمتَّك ايمٛمَّْٚمَٙم٥َم دِم صُمْحِرَه٣م، َوضَمتَّك احْلُ ْٕ َوا

غْمَ  َِمِذيُّ .  "اخْلَ ْ  . َرَواُه ايمؼمِّ

وَمـ اظمالئ٘م٥م ونمغمهؿ َمـ ايمِمالة َمـ اهلل سمٔمٛملقاه العمىاء

وَم٣م أفمج٤م هذا احلدي٧م ظمـ سمٟمَمٙمف، أن سمٖمقز اظمخٙمقوم٣مت سمٔمٛمل 

زمثٛم٣مء ايمرب سمٔم٣ملم، واؽمتٕمٖم٣مر اظمالئ٘م٥م ايمذيـ ٓ ئمٙمؿ فمددهؿ إٓ اهلل سمٔم٣ملم وسمٖمقز 

أيّم٣م زم٣مؽمتٕمٖم٣مر اظمخٙمقوم٣مت ىم٣ٌمره٣م وصٕم٣مره٣م، ىمؾ هذا زم٤ًٌم أٞمؽ ومٚم٦م 

 زمػمٞم٣مَم٨م دفمقي وسمٔمٙمٝمٚمل يمٔم٣ٌمد اهلل، ي٣م اهلل، َم٣م أفمٓمؿ هذه ايمٖمّم٣مئؾ، ويم٘مـ أيـ

اظمتٛم٣مهمًقن وايم٣ٌمضمثقن فمـ اظمٔم٣مرم

ـِ فُمْثاَمَن   ـَ َأزَم٣مَن زْم ـِ زْم ْْحَ ٌَْد ايمرَّ يتحِمؾ ايمدافمل فمعم ٞمّم٣مرة ايمقصمف: همٔمـ فَم

ـْ فِمٛمِْد ََمْرَواَن ٞمِِْمَػ ايمٛمََّٜم٣مِر، وُمْٙمٛم٣َم: ََم٣م  ـُ شَم٣مزم٦ٍِم َِم ـْ َأزمِٝمِف، وَم٣مَل: طَمَرَج  َزْيُد زْم ُث، فَم َُيَدِّ

ـْ زَمَٔم٧َم إيَِمْٝمِف دِم هَ  َٟميْمٛم٣َمُه، هَمَٗم٣مَل: َٞمَٔمْؿ ؽَمَٟميَمٛم٣َم فَم ًَ ٍء ؽَمَٟميَمُف فَمٛمُْف ؟ هَم َّٓ يمًَِمْ ٣مفَم٥ِم إِ ًَّ ِذِه ايم

ـْ َرؽُمقِل اهللَِّ  َ اهللَُّ اَْمَرًأ  "َيُٗمقُل:  ، ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللَِّ َأؾْمَٝم٣مَء ؽَمِٚمْٔمٛم٣َمَه٣م َِم َٞميَّ
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َٕمفُ  ٌَٙمِّ ـْ ُهَق َأهْمَٗمُف َِمٛمُْف ،  ؽَمِٚمَع َِمٛم٣َّم ضَمِديًث٣م هَمَحِٖمَٓمُف ضَمتَّك ُي ُه، هَمُربَّ ضَم٣مَِمِؾ همِْٗمٍف إلَِم ََم نَمغْمَ

َوُربَّ ضَم٣مَِمِؾ همِْٗمٍف يَمْٝمَس زمَِٖمِٗمٝمف

ُٔمقٍد      ًْ ـِ ََم ـِ ازْم َ اهللَُّ اَْمَرًأ ؽَمِٚمَع  "  :َيُٗمقُل  وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللَِّ  َوفَم َٞميَّ

َٕمُف ىَماَم ؽَمٚمِ  ٌَٙمَّ ـْ ؽَم٣مَِمعٍ َِمٛم٣َّم ؾَمْٝمًئ٣م هَم ٍغ َأْوفَمك يَمُف َِم ٌَٙمَّ َِمِذيُّ َرَواُه " َٔمُف، هَمُربَّ َُم ْ ـُ ، ايمؼمِّ َوازْم

 .(1)ََم٣مصَمْف 

ّـَ وَمْٙم٤ُم  دم ذح ضمدي٧م:(: رمحه اهلل) قال ابن القيم     شَمالٌث ٓ ُيَٕمؾُّ فَمَٙمْٝمِٜم

ـِ (:  ٌُُف واؽْمَتَٗمرَّ همٝمِف اظم٠ُمَِم ُف إَذا ؽَمِٚمَٔمُف فَمَٗمَٙمُف وَمٙم هَمَٚمراسم٤ُِم ايمِٔمٙمِؿ ِهَل ؽَماَمفُمُف وفَمْٗمُٙمُف، هم١مٞمَّ

َتِٗمرُّ ايمًمُء دِم ايمِقفَم٣مِء، شُمؿَّ سَمَٔم٣مَهَدُه زَمٔمَد  ًْ ٣مُه هَمَٝمْذَه٤َم، شُمؿَّ زَمٔمَد ىماَم َي ًَ َذيمَِؽ ضَمتَّك ٓ َيٛمْ

ِذِه اظمََراسم٤ِِم إْرزَمع  ـْ وَم٣مَم ِِبَ ٥ِم يمَتْحُِمَؾ ايمثََّٚمرُة اظمْٗمُِمقَدُة، هَمَٚم ٌُثُُّف دم إَمَّ ُٕمُف وَي ٌَٙمِّ َذيمَِؽ ُي

ٛم٥َِم َْج٣َمَل ايمٓم٣َّمِهِر وا ٥ِم اظمَُتَّمٚمِّ َِقيَّ فْمَقِة ايمٛمٌَّ ٦َم َهِذِه ايمدَّ َة ِهَل َدطَمَؾ حَتْ ، هَم١منَّ ايمٛمَّْيَ ـِ ٣ٌَمؿمِ يم

ـِ زمِف وهَمَرح  ٣ٌَمؿمِ ـْ آشَم٣مِر اإلياَمِن، وازْمتَِٜم٣مُج ايم ٣مُه ايمَقصْمُف َِم ًَ ـُ ايمذي ُيْ٘م ًْ ٌَْٜمَج٥ُم واحُل ايم

ورِه وايْمتَِذاذِه زمِف.  ايمَٗمْٙم٤ِم وُهُ

ـْ  َأِِب ُهَرْيَرَة َرِضَ   ايمدافمل إلم اهلل)فمز وصمؾ( َمٛمٗمذ يمٙمٌممي٥م َمـ ايمٛم٣مر: همَٔم
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ََمَثقِم ىَمَٚمَثِؾ َرصُمٍؾ اؽْمَتْقوَمَد َٞم٣مًرا ، هَمَٙمامَّ َأَو٣مَءْت :فَمٛمُْف وَم٣مَل: وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ  اهللَُّ

ـَ همِٝمَٜم٣م، َوصَمَٔمَؾ  َوابُّ ايمَّتِل سَمَٗمُع دِم ايمٛم٣َّمِر َيَٗمْٔم ٣م، صَمَٔمَؾ ايْمَٖمَراُش َوَهِذِه ايمدَّ ََم٣م ضَمْقََلَ

ٚمْ  ٌْٛمَُف هَمَٝمَتَٗمحَّ
ّـَ َوَيْٕمٙمِ ُٚمقَن ََيُْجُزُه ـِ ايمٛم٣َّمِر، َوَأْٞمُتْؿ سَمَٗمحَّ ـَ همِٝمَٜم٣م، هَمَٟمَٞم٣م آطِمٌذ زمُِحَجِزىُمْؿ فَم

ٙمٍِؿ َٞمْحَقَه٣م، َووَم٣مَل دِم آطِمِرَه٣م: وَم٣مَل: هَمَذيمَِؽ ََمَثقِم  ًْ ، َوظمُِ ٌَُخ٣مِريِّ همِٝمَٜم٣م. َهِذِه ِرَواَي٥ُم ايْم

ـِ ايم ـِ ايمٛم٣َّمر: َهُٙمؿَّ فَم ٌُقِِّن. َوََمَثُٙمُ٘مْؿ، َأَٞم٣م آطِمٌذ زمُِحَجِزىُمْؿ فَم
ـِ ايمٛم٣َّمِر! هَمَتْٕمٙمِ ٛم٣َّمِر، َهُٙمؿَّ فَم

ُٚمقَن همِٝمَٜم٣م  (. 1. َُمتََّٖمٌؼ فَمَٙمْٝمِف)سَمَٗمحَّ

ـْ صَمِريٍر ايمدفمقة إلم اهلل)فمز وصمؾ( َمـ أىمػم أؽم٣ٌمب زي٣مدة احلًٛم٣مت: َ   همَٔم

٣ٌَمِء،  هَمَج٣مَء وَمْقٌم فُمَراٌة جُمَْت٣مِِب  وَم٣مَل: ىُمٛم٣َّم دِم َصْدِر ايمٛمََّٜم٣مِر فِمْٛمَد َرؽُمقِل اهللَِّ  ايمٛمِّاَمِر َأِو ايْمَٔم

َر َوصْمُف َرؽُمقِل اهللَِّ  ، هَمَتَٚمٔمَّ ـْ َُمَيَ ُٜمْؿ َِم ، زَمْؾ ىُمٙمُّ ـْ َُمَيَ ُتُٜمْؿ َِم ُٝمقِف، فَم٣مَمَّ ًُّ َُمَتَٗمٙمِِّدي ايم

  َُن، َوَأوَم٣مَم هَمَِمعمَّ شم ًٓ  هَمَٟمذَّ ـَ ايْمَٖم٣موَم٥ِم، هَمَدطَمَؾ شُمؿَّ طَمَرَج ، هَمَٟمََمَر زماَِل ؿَّ ظم٣َِم َرَأى ِِبِْؿ َِم

ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة إلَِم آطَمِر  ُ٘مُؿ ايمَِّذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمَّ ٣م ايمٛم٣َّمُس اسمَّ َ طَمَْم٤َم هَمَٗم٣مَل: َي٣م َأَيُّ

مْمِ اسمَُّٗمقا اهللََّ َويْمَتٛمُْٓمْر َٞمْٖمٌس ََم٣م  َي٥ُم ايمَّتِل دِم احْلَ ْٔ ٣ًٌم، َوا َي٥ِم إِنَّ اهللََّ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َروِمٝم ْٔ ا

ََم٦ْم يمَِٕمٍد سمَ  ـْ َص٣مِع وَمدَّ ِه َِم ـْ َص٣مِع زُمرِّ ـْ شَمْقزمِِف، َِم ـْ ِدْرمَهِِف، َِم ـْ ِديٛم٣َمِرِه، َِم َق َرصُمٌؾ َِم َِمدَّ

ٍة ىَم٣مَدْت "َويَمْق زمُِِمؼِّ مَتَْرٍة  "مَتِْرِه ضَمتَّك وَم٣مَل  َْٞمَِم٣مِر زمٌُِمَّ ْٕ ـَ ا . وَم٣مَل: هَمَج٣مَء َرصُمٌؾ َِم

ُف سَمْٔمَجُز فَمٛمَْٜم٣م، زَمْؾ وَمْد فَمَجَزْت، شُمؿَّ  ـْ ؿَمَٔم٣مٍم ىَمٖمُّ سَمَت٣مزَمَع ايمٛم٣َّمُس ضَمتَّك َرَأْي٦ُم ىَمْقََمكْمِ َِم

٥ٌٌَم هَمَٗم٣مَل  ُف َُمْذَه ُؾ ىَمَٟمٞمَّ َؿ َيَتَٜمٙمَّ َوشمَِٝم٣مٍب. ضَمتَّك َرَأْي٦ُم َوصْمُف َرؽُمقِل اهللَِّ َصعمَّ اهللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ٛم٥ًَم هَمَٙمُف  ":َرؽُمقُل اهللَِّ  ًَ ؽْماَلِم ؽُمٛم٥ًَّم ضَم ّـَ دِم اإْلِ ـْ ؽَم ٣م ََم ـْ فَمِٚمَؾ ِِبَ َأصْمُرَه٣م َوَأصْمُر ََم
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ؽْماَلِم ؽُمٛم٥ًَّم ؽَمٝمَِّئ٥ًم  ّـَ دِم اإْلِ ـْ ؽَم ٌء، َوََم ـْ ُأصُمقِرِهْؿ َرْ ـْ نَمغْمِ َأْن َيٛمُْٗمَص َِم ـْ زَمْٔمِدِه َِم َِم

ـْ َأْوَزارِ  ـْ نَمغْمِ َأْن َيٛمُْٗمَص َِم ـْ زَمْٔمِدِه َِم ٣م َِم ـْ فَمِٚمَؾ ِِبَ ِهْؿ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمِف ِوْزُرَه٣م َوِوْزُر ََم

ءٌ  ٙمٌِؿ )" َرْ ًْ  (. 1. َرَواُه َُم

زمجٜمده اظمتقاصؾ   همرؽمقل اهللزم٣ميمدفمقة إلم اهلل )فمز وصمؾ( َيٖمُظ ايمديـ:  

دم َم٘م٥م واظمديٛم٥م طمالل شمالث وفمممون ؽمٛم٥م سمرك ىمؾ همرد َمـ أهمراد إَم٥م فم٣مظم٣مً 

ويم٘مـ ايمٝمقم زم٤ًٌم ايمؼمك اظمتقاصؾ ْلٜمد ايمديـ وفمدم .. زمديٛمف فم٣مَماًل زمف دافمٝم٣ًم إيمٝمف

٣مم زم٣ميمدفمقة، طمرج ايمديـ َمـ ضمٝم٣مة اظمًٙمٚمكم ضمتك ايمِمالة أول فمالَم٣مت ايمٗمٝم

ـْ َرؽُمقِل اهللَِّ  ـْ َأِِب ؽَمِٔمٝمٍد فَم إَِذا َرَأْيُتْؿ  ":وَم٣مَل  اإليامن ىمام صم٣مء دم احلدي٧م: فَم

ياَمِن وَم٣مَل اهللَُّ سَمَٔم٣ملَم  ٣مصِمَد هَم٣مؾْمَٜمُدوا يَمُف زم٣ِمإْلِ ًَ صُمَؾ َئْمَت٣مُد اظمَْ اَم يَ  ايمرَّ ٣مصِمَد اهللَِّ :) إِٞمَّ ًَ ْٔمُٚمُر ََم

َي٥َم( ) ْٔ ـَ زم٣ِمهللَِّ ا ـْ آََم  طمرصم٦م َمـ ضمٝم٣مة إَم٥م إٓ َمـ رضمؿ اهلل. (. 1ََم

وٓ سمٗمقى وحتٝمك إفمامل وايمِمٖم٣مت دم ضمٝم٣مسمٛم٣م وضمٝم٣مة ايمٛم٣مس إٓ زم٣ميمدفمقة إلم اهلل     

 . ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم

:  يٗمقل ايمُمٝمخ حمٚمد فمٚمر ايم٣ٌمظمٌقري ) رْحف اهلل (: ؽمٟميمٛمل ؽم٣مئؾ، همٗم٣مل رم

ايمٝمقم اٞمتممت اظمٔمِمٝم٥م دم ىمؾ َم٘م٣من دم ايمٔم٣مَل، هم٘مٝمػ يٟميت اإلؽمالم؟، همٗمٙم٦م يمف: 

ؾ ٔمزمُمٝمئكم: ايمدفمقة وايمدفم٣مء.. هم٣مهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ىمام صمٔمؾ إشمر دم إؾمٝم٣مء، صم

أشمر ايمثٙم٨م: ايمػمودة، وأشمر ايمٛم٣مر : احلرارة، همٟمشمر ايمدفمقة  .همٚمثال:إشمر دم إفمامل.
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َٓ  }ٗمقى: وايمدفم٣مء: اَلداي٥م، وأشمر ايمت ـْ ضَمْٝم٧ُم  جَئَْمؾ يمَُّف خَمَْرصًم٣م * َوَيْرُزوْمُف َِم

٤ُم  ًِ َت  .(1){ ََيْ

وهذا ايمدفمقة إلم اهلل)فمز وصمؾ( سمٔمٌٝمُد اخلٙمؼ يمٙمخ٣ميمؼ، وسمٗمقي٥ًم يمٔمالومتٜمؿ زمف:   

َمـ أضمًـ إفمامل وأذهمٜم٣م، وهؾ ىم٣مٞم٦م وـمٝمٖم٥م ايمرؽمؾ إٓ ذيمؽ ؟ وهٛمٝمئ٣م ظمـ 

 طمٙمؼ اخلٙمؼ وإجي٣مدهؿ.ىم٣مٞم٦م ضمٝم٣مسمف دم حتٗمٝمؼ اظمراد ايمرزم٣مِّن َمـ 

 . ايمدفمقة ٞمقع َمـ أٞمقاع اْلٜم٣مد ايمذي َيٌف اهلل  

. َمـ ايمٛم٣مس َمـ َيٚمؾ هّؿ اإلؽمالم، وَمـ ايمٛم٣مس َمـ َيٚمؾ اإلؽمالم مهف.  

 وايمٖمرق زمٝمٛمٜمام ىمٌغم.

  وفمـ شمٚمرات ايمدفمقة إلم اهلل)فمز وصمؾ(: يٗمقل ؾمٝمخٛم٣م أزمق احلًـ ايمٛمدوي

 :  ٣مضمٝمتكموىم٣من يمذيمؽ ٞمٖمع َمٙمٚمقس ومد جتعم دم ٞم)رْحف اهلل(: 

أن اظمتْمقفمكم ايمذيـ ومّمقا ومًْم٣ًم ص٣محل٣ًم َمـ أووم٣مَّتؿ سمٕمغموا دم أٞمٖمًٜمؿ، إولم: 

فمرهمقا َم٣ٌمدئ ايمديـ وأضم٘م٣مَمف إويمٝم٥م واؽمتٝمٗمٓم٦م همٝمٜمؿ ايمٔم٣مؿمٖم٥م ايمديٛمٝم٥م وه٦ٌم 

 .  فمٙمٝمٜمؿ ٞمٖمح٥م َمـ ٞمٖمح٣مت احلٝم٣مة اإلؽمالَمٝم٥م

أيٛم٣م سمٕمغمًا وومد رأيٛم٣م ؿمالئع هذه احلٝم٣مة وآي٣مت ايمٛمٜمّم٥م ايمديٛمٝم٥م دم َمٝمقات همر    

َمُم٣مهدًا دم اظمٔمتٗمد وإفمامل وإطمالق، رأيٛم٣م َمدارس سمُمٝمد وَم٣ًمصمد سمٌٛمك 

وسمٔمٚمر وصمٛم٣مي٣مت سمٗمؾ وسمٛمدر، وهمتٛم٣ًم سمّمٚمحؾ، وزمدفم٣ًم متقت، وسمٗم٣ميمٝمد صم٣مهٙمٝم٥م 

سمرسمٖمع، ودفمقات ديٛمٝم٥م وسمٔمٙمٝمٚمٝم٥م سمثٚمر وسمزدهر، وٞمٖمقؽم٣ًم صم٣محم٥م سمٙمكم وومٙمقزم٣ًم صم٣مٞمٝم٥م 
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ٌٝمؾ ايمديـ وإصمالًٓ ٕهؾ ايمٔمٙمؿ وايمديـ سمرق وفمٝمقٞم٣ًم سمذرف، ومهاًم سمٔمٙمقا دم ؽم

وطمّمقفم٣ًم يمٙمحؼ ِّم٣م يمق صم٣مهد اإلٞم٣ًمن ايمقاضمد َمٛمٜم٣م زم٣مٓؽمتٗمالل ٓؽمتٕمرق وومت٣مً 

 .  ؿمقياًل وصمٜمدًا ىمٌغماً 

ورأيٛم٣م ىمذيمؽ دم أوؽم٣مط اظمتِمٙمكم ِبذه ايمدفمقة واحلرىم٥م واظمتْمقفمكم َل٣م َمـ     

ر آٞمٗمالب ايمديٛمل، رأيٛم٣م ايمٛم٣مؾمئ٥م اْلديدة وايمْمٌٗم٥م اظمثٗمٖم٥م واظمقـمٖمكم وايمتج٣مر آشم٣م

وضمُم٥م فمـ ايمديـ سمزول وسمتٌدل زم٣مٕٞمس، وسمٛم٣مهمرًا زمكم ؿمٌٗمتل اظمتديٛمكم واظمتٚمديٛمكم 

 وسمٔمٓمٝمٚمٜم٣م اإلؽمالم يمُمٔم٣مئر وإصمالًٓ  يرسمٖمع – أٞمٖمًٜمؿ يًٚمقن ىمام –أو اظمتٛمقريـ 

 سمُمتد أضم٘م٣مَمف وَمٔمرهم٥م ايمديـ سمٔمٙمؿ دم ورنم٥ٌم َمٛمٜم٣م، وايمًخري٥م آؽمتٜمزاء حمؾ َيؾ

 .  زمف فمـ أومراَنؿ وأسمراِبؿ وزَمالئٜمؿ يٚمت٣مزون ِّم٣م ذيمؽ نمغم إلم وسمٙمح

أن اْلامهغم َمـ اظمًٙمٚمكم َل يزايمقا يٌتٔمدون فمـ ايمديـ زم٣ميمتدري٨م ضمتك ايمث٣مٞمٝم٥م: 

أصٌحقا دم واد وايمديـ دم واٍد وسمُم٣منمؾ فمٛمٜمؿ ايمٔمٙمامء وأصح٣مب اإلصالح 

وايمتٔمٙمٝمؿ ضمتك اٞمٖمِمٙمقا فمٛمٜمؿ دم ىمؾ رء وأصٌح ه٠مٓء أَم٥م وأويمئؽ أَم٥م، 

تٙمػ إولم فمـ ايمث٣مٞمٝم٥م دم ايمٔم٣مدات وايمٙم٣ٌمس وَمٓم٣مهر احلٝم٣مة وايمٙمٕم٣مت خت

وايمٙمٜمج٣مت، وأصٌح ه٠مٓء ايمٔم٣مَم٥م زمجٜمٙمٜمؿ همري٥ًم يم٘مؾ ص٣مئد وأسم٣ٌمع ىمؾ ٞم٣مفمؼ 

سمٛمٜمُمٜمؿ ؽم٣ٌمع اظم٣مدي٥م وسمٕمغم فمٙمٝمٜمؿ يمِمقص ايمديـ، وأطمغمًا همُم٦م همٝمٜمؿ دفمقة 

تقومع أن ايمُمٝمقفمٝم٥م ووصمدت أٞمِم٣مره٣م دم فم٣مَم٥م اظمًٙمٚمكم َمرسمٔم٣ًم طمِم٣ًٌم، ويم٘مٛم٣م ٞم

هذه ايمدفمقة ايمديٛمٝم٥م واحلرىم٥م ايمِمحٝمح٥م وآسمِم٣مل زم٣مْلامهغم وايمْمٌٗم٣مت اظمٛمحْم٥م 
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دم ايمٔمٙمؿ وايمديـ واظمٔم٣مش َم٣ٌمذة وزمذل ايمٛمِمح َل٣م يِمد هذا ايمتٝم٣مر إن ؾم٣مء اهلل 

  .وي٘مقن ؽمدًا َمٛمٝمٔم٣ًم ذم وصمف احلرىم٣مت ايمالديٛمٝم٥م 

زم٣ميمدفمقة ايمديٛمٝم٥م فمرهمٛم٣م ىمذيمؽ أٞمف ٓ يزدهر َممموع إصالضمل أو سم٘مٚمٝمقم  إٓ      

إولم فمـ ؿمريؼ ايمتحريض وايمدفم٣مي٥م ٓ فمعم ؿمريؼ ايمٛمٓم٣مم وايمًٝم٣مؽم٥م دم ايمٌداي٥م، 

هم٣محلٝم٣مة اظمدٞمٝم٥م دم اإلؽمالم َمٌٛمٝم٥م دائاًم فمعم أؽم٣مس احلٝم٣مة اظم٘مٝم٥م، وىمؾ َم٠مؽم٥ًم ٓ 

سمٗمقم فمعم أؽم٣مس ايمدفمقة وايمتحريض ايمديٛمل وٓ سمًٌٗمٜم٣م صمٜمقد دم متٜمٝمد إرض، 

و أصمؾ، اومتٛمٔمٛم٣م ِبذه اظم٣ٌمدئ وصمرزمٛم٣مه٣م دم زمالد زمٔمٝمدة فمـ إلم اَنٝم٣مر دم ايمٔم٣مصمؾ أ

َمرىمز اإلؽمالم ، دم أرض وفمرة ومد أمهٙم٦م َمٛمذ زَمـ ؿمقيؾ همرأيٛم٣م ايمٕمراس يثٚمر 

 (.1)  واْلٜمد ايمٗمٙمٝمؾ يٟميت زمح٣مصؾ ىمٌغم

وومد سم٘مٙمؿ ويٗمقل أيّم٣م ) دم ىمت٣مزمف اظمٚمتع  َم٣مذا طمن ايمٔم٣مَل زم٣مٞمحْم٣مط اظمًٙمٚمكم (: 

ايمٔم٣مَل وٞمممهؿ يمٙمٜمداي٥م دم ْجٝمع أٞمح٣مء إرض همٗم٣مل: همٗمد  فمـ همتح اظمًٙمٚمكم يمٌالد

ـمٙم٦م هذه إَمؿ اظمٖمتقضم٥م سمٔمتػم ايمٔمرب اظمٛمٗمذ َمـ اْل٣مهٙمٝم٥م وايمقشمٛمٝم٥م، وايمدافمل إلم 

  دار ايمًالم، وايمٗم٣مئد إلم اْلٛم٥م، واظمٔمٙمؿ يمٙمحّم٣مرة، وإؽمت٣مذ دم إدب.

هل ايمٗمٝم٣مدة ايمتل جي٤م أن هذه هل ايمٗمٝم٣مدة ايمٔم٣مظمٝم٥م ايمتل هٝمٟمَّت٣م ايمٌٔمث٥م اظمحٚمدي٥م ، و    

َيرص فمٙمٝمٜم٣م ايمٔمرب أؾمد احلرص ، وئمّمقا فمٙمٝمٜم٣م زم٣ميمٛمقاصمذ، وئًمقا إيمٝمٜم٣م 

دم ذئم٥م  -زم٘مؾ َم٣م أوسمقا َمـ َمقاه٤م ويتقاص ِب٣م أزم٣مر وإزمٛم٣مء، وٓ جيقز َلؿ 

أن يتخٙمقا فمٛمٜم٣م دم زَمـ َمـ إزَم٣من ، همٖمٝمٜم٣م فمقض فمـ  -ايمٔمٗمؾ وايمديـ وايمٕمغمة 
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س دم نمغمه٣م فمقض فمٛمٜم٣م وىمٖم٣مي٥م ، وهل ايمٗمٝم٣مدة ايمتل ىمؾ ومٝم٣مدة َمع زي٣مدة، ويمٝم

سمُمٚمؾ ْجٝمع أٞمقاع ايمٗمٝم٣مدة وايمًٝم٣مرة، وهل سمًٝمْمر فمعم ايمٗمٙمقب وإرواح، أىمثر 

  َمـ ؽمٝمْمرَّت٣م فمعم إصم٣ًمم وإؾم٣ٌمح.

إن ايمْمريؼ إلم هذه ايمٗمٝم٣مدة ِّمٜمدة َمٝمًقرة يمٙمٔمرب، وهل ايمْمريؼ ايمتل صمرزمقه٣م     

ؽمالَمٝم٥م واضمتّم٣مَن٣م وسمٛمٌٝمٜم٣م وايمتٖم٣مِّن دم دم فمٜمدهؿ إول: اإلطمالص يمٙمدفمقة اإل

   ؽمٌٝمٙمٜم٣م وسمٖمّمٝمؾ َمٛمٜم٨م احلٝم٣مة اإلؽمالَمل فمعم ْجٝمع َمٛم٣مه٨م احلٝم٣مة.

ختّمع َلؿ إَمؿ  -َمـ نمغم ومِمد وإرادة يمٛمٝمؾ هذه ايمٗمٝم٣مدة وسمٌقئٜم٣م  -وزمذيمؽ     

اإلؽمالَمٝم٥م دم أٞمح٣مء ايمٔم٣مَل ، وسمتٜم٣ميمؽ فمعم ضمٌٜمؿ وإصمالَلؿ وسمٗم٣ميمٝمدهؿ، وزمذيمؽ 

صمديدة وَمٝم٣مديـ صمديدة دم َمُم٣مرق إرض وَمٕم٣مرِب٣م ، اظمٝم٣مديـ  سمٛمٖمتح َلؿ أزمقاب

ايمتل اؽمتٔمِم٦م فمعم نمزاة ايمٕمرب وَمًتٔمٚمريف وشم٣مرة فمٙمٝمف، وسمدطمؾ أَمؿ صمديدة 

دم اإلؽمالم، أَمؿ همتٝم٥م دم َمقاهٌٜم٣م وومقاه٣م وذطم٣مئره٣م، أَمؿ سمًتْمٝمع أن سمٔم٣مرض 

 أورزم٣م دم َمدٞمٝمتٜم٣م وفمٙمقَمٜم٣م إذا وصمدت إيامٞم٣م صمديدا، وديٛم٣م صمديدا، وروضم٣م

  .صمديدا، ورؽم٣ميم٥م صمديدة

إلم َمتك أَي٣م ايمٔمرب سمٌمهمقن ومقاىمؿ اْل٣ٌمرة ايمتل همتحتؿ ِب٣م ايمٔم٣مَل ايمٗمديؿ دم     

ايمذي صمرف  - َمٝم٣مديـ وٝمٗم٥م حمدودة؟ وإلم َمتك يٛمحٌم هذا ايمًٝمؾ ايمٔمرم

دم طمدود هذا ايمقادي ايمّمٝمؼ ، سمِمْمرع  -زم٣مَٕمس زم٣مظمدٞمٝم٣مت واحل٘مقَم٣مت 

ذا ايمٔم٣مَل اإلٞم٣ًمِّن ايمٖمًٝمح ايمذي اطمت٣مرىمؿ أَمقاصمف ويٙمتٜمؿ زمٔمّمٜم٣م زمٔمّم٣م؟ إيمٝم٘مؿ ه

اهلل يمٗمٝم٣مدسمف واصمت٣ٌمىمؿ َلدايتف ، وىم٣مٞم٦م ايمٌٔمث٥م اظمحٚمدي٥م هم٣محت٥م هذا ايمٔمٜمد اْلديد دم 
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سم٣مريخ أَمت٘مؿ ودم سم٣مريخ ايمٔم٣مَل ْجٝمٔم٣م، ودم َمِمغمىمؿ وَمِمغم ايمٔم٣مَل ْجٝمٔم٣م 

هم٣مضمتّمٛمقا هذه ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م َمـ صمديد وسمٖم٣مٞمقا دم ؽمٌٝمٙمٜم٣م وصم٣مهدوا همٝمٜم٣م 

٣ٌَمىُمْؿ َوََم٣م صَمَٔمَؾ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ دِم  : ٣مل سمٔم٣ملمووم َوصَم٣مِهُدوا دِم اهللَِّ ضَمؼَّ صِمَٜم٣مِدِه ُهَق اصْمَت

ٌُْؾ َودِم َهَذا يمَِٝمُ٘مقَن  ٙمِٚمكَم َِمـ وَم ًْ ىُمُؿ اظمُْ ٥َم َأزمِٝمُ٘مْؿ إزِْمَراِهٝمَؿ ُهَق ؽَمامَّ ٙمَّ ـْ ضَمَرٍج َمِّ ـِ َِم ي ايمدِّ

ؽُمقُل ؾَمِٜمٝمًدا فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َوسَمُ٘مقُٞمقا ىَم٣مَة  ايمرَّ اَلَة َوآسُمقا ايمزَّ ؾُمَٜمَداء فَمعَم ايمٛم٣َّمِس هَمَٟموِمٝمُٚمقا ايمِمَّ

ىُمْؿ هَمٛمِْٔمَؿ اظمَْْقلَم َوٞمِْٔمَؿ ايمٛمَِِّمغمُ  َٓ  (1(.)2.)َوافْمَتِِمُٚمقا زم٣ِمهللَِّ ُهَق ََمْق

 ُإن َمًئقيمٝم٥م اظمًٙمٚمكم ٖٔكٕه املفكس اإلضالو٘ الػٗخ/ ٔحٗد الدَٖ خا

ٝمغ رؽم٣ميمتف، وأن ٞمج٣مضمٜمؿ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م وَم٣م ورؽم٣ميمتٜمؿ هل ايمدفمقة إلم اهلل أي سمٌٙم

خيقَلؿ يمٙمحِمقل فمعم اظم٘م٣مٞم٥م ايمٔم٣ميمٝم٥م دم أطمرة ويمٝم٘مقٞمقا ضمٗم٣ًم َمـ أسم٣ٌمع رؽمقل 

 ىمؾ ذيمؽ ئمتٚمد فمعم ومٝم٣مَمٜمؿ ِبذه اظمٜمٚم٥م .  اإلؽمالم 

َؽ  }:هذا َم٣م فمػمت فمٛمف هذه أي٥م     ـْ َرزمِّ ْغ ََم٣م ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمَؽ َِم ؽُمقُل زَمٙمِّ ٣َم ايمرَّ َوإِْن  َي٣م َأَيُّ

ـَ ايمٛم٣َّمِس إِنَّ اهللََّ ٓ ََيِْدي ايْمَٗمْقَم  ْٕم٦َم ِرؽَم٣ميَمَتُف َواهللَُّ َئْمِِمُٚمَؽ َِم ْ سَمْٖمَٔمْؾ هَماَم زَمٙمَّ ََل

ـَ   (. 3) { ايْمَ٘م٣مهمِِري

إٓ أَن٣م ختص أسم٣ٌمفمف أيّم٣ًم، إن  رنمؿ أن هذه أي٥م خت٣مؿم٤م ايمرؽمقل حمٚمد     

هلل إلم ايمٛم٣مس، إَن٣م اظمٜمٚم٥م ايمتل يريد أول رء سمدفمقٞم٣م إيمٝمف أي٥م هق سمٌٙمٝمغ رؽم٣ميم٥م ا

اهلل َمٛم٣م أن ٞمٗمقم ِب٣م، همْمٌٗم٣ًم يمٙمٗمرآن صمٔمؾ اهلل هذه إَم٥م هل إَم٥م ايمقؽمط يمٝم٘مقٞمقا 
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َوىَمَذيمَِؽ  }ؾمٜمداء فمعم ايمٛم٣مس وي٘مقن ايمرؽمقل ؾمٜمٝمدّا فمٙمٝمٜمؿ، وم٣مل سمٔم٣ملم :

٥ًم َوؽَمْم٣ًم يمَِّتُ٘مقُٞمقْا ؾُمَٜمَداء فَمعَم ايمٛم٣َّمِس َوَي٘مُ  ؽُمقُل فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ؾَمِٜمٝمداً صَمَٔمْٙمٛم٣َمىُمْؿ ُأَمَّ  قَن ايمرَّ

وا زمَِجٛم٣َمَزٍة ( ىمام زمكم احلدي٧م: 1){ ـَ ََم٣ميمٍِؽ َرِضَ اهللَُّ فَمٛمُْف َيُٗمقُل ََمرُّ فمـ َأَٞمَس زْم

ا، هَمَٗم٣مَل ايمٛمٌَِّلُّ  ٦ٌَْم ":هَمَٟمشْمٛمَْقا فَمَٙمْٝمَٜم٣م طَمغْمً ا،  "َوصَم وا زمُِٟمطْمَرى هَمَٟمشْمٛمَْقا فَمَٙمْٝمَٜم٣م َذًّ شُمؿَّ ََمرُّ

٦ٌَْم  "هَمَٗم٣مَل: ٦ٌَْم؟ وَم٣مَل: "َوصَم ْم٣َّمِب َرِضَ اهللَُّ فَمٛمُْف: ََم٣م َوصَم ـُ اخْلَ َهَذا  "هَمَٗم٣مَل فُمَٚمُر زْم

٦ٌَْم يَمُف ايمٛم٣َّمُر َأْٞمتُ  ا هَمَقصَم ٛم٥َُّم ،َوَهَذا َأشْمٛمَْٝمُتْؿ فَمَٙمْٝمِف َذًّ ٦ٌَْم يَمُف اْْلَ ا هَمَقصَم ْؿ َأشْمٛمَْٝمُتْؿ فَمَٙمْٝمِف طَمغْمً

َْرضِ  ْٕ  (.1. رواه ايمٌخ٣مري)"ؾُمَٜمَداُء اهللَِّ دِم ا

اَمِء َوَأْٞمُتْؿ ؾُمَٜمَداُء اهللَِّ دِم  ودم ؽمٛمـ ايمٛم٣ًمئل:.....     ًَّ اظماََْلئَِ٘م٥ُم ؾُمَٜمَداُء اهللَِّ دِم ايم

َْرضِ  ْٕ  (.2)"ا

َْرِض  ودم َمًٛمد أْحد:.......     ْٕ َْرِض َأْٞمُتْؿ ؾُمَٜمَداُء اهللَِّ دِم ا ْٕ َأْٞمُتْؿ ؾُمَٜمَداُء اهللَِّ دِم ا

َْرِض) َأْٞمُتؿْ  ْٕ  (.4()3ؾُمَٜمَداُء اهللَِّ دِم ا
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إَن٣م حلٗمٝمٗم٥م َمٔمروهم٥م أٞمف فمٛمدَم٣م يٛم٣مط زمُمخٍص َم٣م َمٛمِم٣ًٌم َمـ اظمٛم٣مص٤م حلٚمؾ      

َمًئقيمٝم٥ٍم َمٔمٝمٛم٥ٍم هم١من َمًتٗمٌٙمف زم٣ميم٘م٣مَمؾ ئمتٚمد فمعم َمدى ٞمج٣مضمف أو همُمٙمف دم هذه 

اظمٜمٚم٥م، وفمٛمد ٞمج٣مضمف دم أداء اظمٜمٚم٥م ايمتل أوىمؾ ِب٣م فمٛمدئذ يًتحؼ ىمؾ ايمتٗمدير 

يمٔمالوات واْلقائز، أَم٣م إذا همُمؾ دم َمٜمٚمتف وأمهؾ َمًئقيمٝمتف ايمتل أوىمٙم٦م يمف، وا

هم١مٞمف ضمتك ويمق وم٣مم زمٟمفمامٍل أطمرى فم٣ميمٝم٥م إمهٝم٥م هم١مٞمف يمـ ي٘مقن َمًتحٗم٣ًم يمٙمتٗمدير 

 واْلزاء احلًـ دم ٞمٓمر طم٣ميمٗمف سمٔم٣ملم.

همٔمعم هذا إؽم٣مس جي٤م فمعم اظمًٙمٚمكم أن يٛمٓمروا دم ايمقفمٝمد ايمذي سمقفمد اهلل زمف     

ٗمٜمؿ َمـ أهؾ ايم٘مت٣مب فمٛمدَم٣م سمقومٖمقا فمـ سمٌٙمٝمغ رؽم٣ميم٥م اهلل إلم ايمٌمم . وم٣مل َمـ ؽمٌ

َٓ سَمْ٘مُتُٚمقَٞمُف  }سمٔم٣ملم : ٌَٝمِّٛمُٛمَُّف يمِٙمٛم٣َّمِس َو ـَ ُأوسُمقا ايْم٘مَِت٣مَب يَمُت َوإِْذ َأطَمَذ اهللَُّ َِمٝمَث٣مَق ايمَِّذي

ْوا زمِِف شَمَٚمٛم٣ًم وَمٙمِٝماًل هَمٌِئْ  ٌَُذوُه َوَراَء ـُمُٜمقِرِهْؿ َواؾْمؼَمَ ـَ هَمٛمَ ّـَ ايمَِّذي ٌَ ًَ َٓ حَتْ وَن *  َس ََم٣م َيُْمؼَمُ

ـَ ايْمَٔمَذاِب  ٌَٛمَُّٜمؿ زمَِٚمَٖم٣مَزٍة َمِّ ًَ ٌُّقَن َأن َُيَْٚمُدوا زماَِم ََلْ َيْٖمَٔمُٙمقا هَماَل حَتْ
َُيِ  َيْٖمَرضُمقَن زماَِم َأسَمقا وَّ

ْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمؿٌ   ( .1){ َوََلُ

٣مس شمؿ يٖمُمٙمقن دم ذيمؽ همال إن ايمذيـ َيٚمٙمقن َمًئقيمٝم٥م سمٌٙمٝمغ ىمت٣مب اهلل إلم ايمٛم    

ومٝمٚم٥م َلؿ فمٛمد اهلل، وأن آهتامم زمٟمٞمُمْم٥ٍم أطمرى وآٞمُمٕم٣مل ِب٣م زمدًٓ َمـ ايمٗمٝم٣مم 

زمتٌٙمٝمغ ىمٙمٚم٥م اهلل وسمًٚمٝم٥م َمثؾ هذه إٞمُمْم٥م زم٣ميمدفمقة إلم اهلل إٞمام يزيد اْلرح ٞمزهم٣ًم. 
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 إن أَمث٣مل ه٠مٓء يمـ سم٘مقن َلؿ ومٝمٚم٥م فمٛمد اهلل ىمٚمٌٙمٕمكم يمرؽم٣ميمتف.

َمُم٣مىمؾ فمديدٍة ويم٘مٛمٜمؿ يمٝمًقا دم ضم٣مصم٥م ٕن يٌمهمقا ؿم٣موم٣مَّتؿ يقاصمف اظمًٙمٚمقن     

ْغ ََم٣م ُأْٞمِزَل  }دم ضمؾ هذه اظمُم٣مىمؾ هذا َم٣م زمٝمٛمف ايمٗمرآن، وم٣مل سمٔم٣ملم : ؽُمقُل زَمٙمِّ ٣َم ايمرَّ َي٣م َأَيُّ

ـَ ايمٛم٣َّمِس إِ  ْٕم٦َم ِرؽَم٣ميَمَتُف َواهللَُّ َئْمِِمُٚمَؽ َِم َؽ َوإِْن ََلْ سَمْٖمَٔمْؾ هَماَم زَمٙمَّ ـْ َرزمِّ نَّ اهللََّ ٓ إيَِمْٝمَؽ َِم

ـَ   (. 1) {ََيِْدي ايْمَٗمْقَم ايْمَ٘م٣مهمِِري

يمٗمد َمٛمح اهلل اظمًٙمؿ َمٖمت٣مح ْجٝمع إزمقاب أٓ وهل ايمدفمقة إلم اهلل همٜمل ايمتل حتؾ     

 . َلؿ ىمؾ َمُم٣مىمٙمٜمؿ

فمعم ؽمٌٝمؾ اظمث٣مل َيت٣مج اإلٞم٣ًمن إلم أؾمٝم٣مء فمديدة دم ضمٝم٣مسمف ايمٝمقَمٝم٥م، ويم٘مٛمف زمدًٓ     

ضمدة ئمٚمؾ َمـ أصمؾ احلِمقل فمعم اظم٣مل ٕٞمف يدرك َمـ أن َيؾ ىمؾ َمُم٘مٙم٥م فمعم 

أن زمحِمقيمف فمعم اظم٣مل ؽمٝمحِمؾ زمٔمد ذيمؽ فمعم ىمؾ َمتْمٙم٣ٌمسمف ، إن ايمًمء ٞمٖمًف 

 صحٝمح زم٣ميمٛم٥ًٌم يمٙمدفمقة أيّم٣ًم.

إن ىمؾ اظمُم٣مىمؾ ايمتل يقاصمٜمٜم٣م اظمًٙمٚمقن َل٣م ضمٌؾ َمُمؼمٌك واضمٌد أٓ وهق ايمٗمٝم٣مم     

 .أ.هـ زمدفمقة ايمٛم٣مس إلم اهلل
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 )فمز وصمؾ(فم٣مة إرم اهللَمـ أهمقاه ايمد

  ضم٣مصم٥م ايمٛمٖمس َمـ ايمْمٔم٣مم ؽمد اْلقع، وَمـ ايمٙم٣ٌمس ؽمؼم ايمٔمقرة ، وَمـ

 ايمً٘مـ زمٝم٦م يٗمل احلر وايمٗمر، وأَم٣م ؾمٜمقة ايمٛمٖمس همٙمٝمس َل٣م ضمدود.

 يمتٟميت ضمٗمٝمٗم٥م دم ؽمٌٝمؾ اهلل طمروصمٛم٣م  َُتِٔمكم ًْ ٣مَك َٞم ٌُُد َوإِيَّ ٣مَك َٞمْٔم دم (1) إِيَّ

 ضمٝم٣مسمٛم٣م وضمٝم٣مة ايمٛم٣مس ْجٝمٔم٣ًم.

 ن سمٟميت أفمامل ايمرؽمقل ٓ يٚم٘مـ أ.دم ضمٝم٣مسمٛم٣م زمٟمضمقال همرفمقن ووم٣مرون 

 .يٗمقم زمحؼ ايمديـ إٓ َمـ أضم٣مط زم٣ميمديـ َمـ ىمؾ صمقاٞمٌف ٓ 

  ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ ىم٣من زواصمٜمؿ فمعم ايمًٛم٥م هم٘م٣من زواصمٜمؿ ؽم٤ٌم

 ايمٕمٛمك، وأَم٣م ٞمحـ همألن زواصمٛم٣م زمٔمٝمدًا فمـ ايمًٛم٥م همِم٣مر زواصمٛم٣م ؽم٣ٌٌم يمٙمٖمٗمر.

 إذا رأيٛم٣م صمٜمد أهؾ ايم٣ٌمؿمؾ، همال زمد أن ٞمزيد دم  إصؾ أن اْلٜمد صمٜمدٞم٣م ويم٘مـ

 صمٜمدٞم٣م.

 .يمق ايمدفم٣مة دم ايمٔم٣مَل اصمتٜمدوا دم زمٙمد واضمد َم٣م نمْمقا ضم٣مصم٥م ذيم٘مؿ ايمٌٙمد 

 .إذا أفمْم٣مٞم٣م اهلل ٞمٔمٚمف وَل ٞمُم٘مر اهلل فمٙمٝمٜم٣م همٗمد يًٙمٌٜم٣م اهلل َمٛم٣م 

 .صمٜمدٞم٣م يمٝمٟميمػ ايمٛم٣مس صمٜمدٞم٣م ضمتك وَل خيرصمقا همٛمحـ ٞمٔمٝمش همؼمة ايمٕمرزم٥م 

 الٞمتامء ويم٘مـ يمتحٚمؾ اظمًئقيمٝم٥مهذا اْلٜمد يمٝمس يم
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 ايمتقهمٝمؼ دم ايمدفمقة إلم اهلل

: ٔ عم٘ اهلل  إىل اهلل)عز وجل(: التٕفٗل يف الدعٕٚ 
 ـَ َأطَم٣مُهْؿ َوإلَِم ََمْدَي

ـْ  ٌُُدوْا اهللَّ ََم٣م يَمُ٘مؿ َمِّ ٣ًٌم وَم٣مَل َي٣م وَمْقِم افْم ُه َوَٓ سَمٛمُٗمُِمقْا اظْمِْ٘مَٝم٣مَل  ؾُمَٔمْٝم إيَِمـٍف نَمغْمُ

ٝمٍط * َوَي٣م وَمْقِم  ِ
َ َأطَم٣مُف فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ فَمَذاَب َيْقٍم حمُّ َ َأَراىُمؿ زمَِخغْمٍ َوإِِّنِّ َواظْمِٝمَزاَن إِِّنِّ

قْا ايمٛم٣َّمَس َأؾْمَٝم٣مءُهْؿ َوَٓ سَمْٔمثَ  ًُ ٌَْخ ِط َوَٓ سَم ًْ ْقْا دِم َأْوهُمقْا اظْمِْ٘مَٝم٣مَل َواظْمِٝمَزاَن زم٣ِميْمِٗم

٠ْمَِمٛمكَِم َوََم٣م َأَٞم٣ْم فَمَٙمْٝمُ٘مؿ  ـَ * زَمِٗمٝم٥َُّم اهللِّ طَمغْمٌ يمَُّ٘مْؿ إِن ىُمٛمُتؿ َمُّ ِدي ًِ إَْرِض َُمْٖم

ٌُُد آزَم٣مُؤَٞم٣م َأْو َأن  َك ََم٣م َئْم ؼْمُ زمَِحِٖمٝمٍظ * وَم٣ميُمقْا َي٣م ؾُمَٔمْٝم٤ُم َأَصاَلسُمَؽ سَمْٟمَُمُرَك َأن ٞمَّ

ْٖمَٔمَؾ دِم َأَْمَقايمِٛم٣َم ََم٣م َٞمَُم٣مء إِٞمَّ  ؾِمٝمُد * وَم٣مَل َي٣م وَمْقِم َأَرَأْيُتْؿ إِن ٞمَّ ٙمِٝمُؿ ايمرَّ َٞم٦َم احْلَ َٕ َؽ 

ٛم٣ًم َوََم٣م ُأِريُد َأْن ُأطَم٣ميمَِٖمُ٘مْؿ إلَِم ََم٣م  ًَ ِبِّ َوَرَزوَمٛمِل َِمٛمُْف ِرْزوًم٣م ضَم ـ رَّ ىُمٛم٦ُم فَمعَمَ زَمٝمِّٛم٥ٍَم َمِّ

٣م سَمْقهمِٝمِٗمل إَِّٓ زم٣ِمهللِّ فَمَٙمْٝمِف َأَْن٣َمىُمْؿ فَمٛمُْف إِْن ُأِريُد إَِّٓ اإِلْصاَلَح ََم٣م اؽْمَتَْمْٔم٦ُم َوَمَ 

ْٙم٦ُم َوإيَِمْٝمِف ُأٞمِٝم٤ُم   سَمَقىمَّ

وايمتقهمٝمؼ فمزيز يمذيمؽ َل يذىمر إٓ دم َمٗم٣مم ايمدفمقة إلم اهلل ٕٞمف أفمعم اظمٗم٣مَم٣مت، 

 ٕٞمف َمٗم٣مم إٞمٌٝم٣مء وأسم٣ٌمفمٜمؿ ايمذيـ ْحٙمقا هم٘مر اَلداي٥م يمإلٞم٣ًمٞمٝم٥م.
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)عز وجل(
ـَ ىَمَٖمُروْا َِمـ ( معَ ٔالطسد ) ال  ـَ ايمَِّذي يُمِٔم

ىَم٣مُٞمقْا َئْمَتُدونَ  ـِ ََمْرَيَؿ َذيمَِؽ زماَِم فَمَِمقا وَّ ك ازْم ًَ ٣مِن َداُووَد َوفِمٝم ًَ
ائِٝمَؾ فَمعَم يمِ زَمٛمِل إِْهَ



ٌِْدْل  سَمَتَقيمَّْقا َوإِنْ :االضتبداه   تَ ًْ ىُمؿْ  ًَم٣موَمقْ  َي  َيُ٘مقُٞمقا َٓ  شُمؿَّ  نَمغْمَ

َأَْمَث٣ميَمُ٘مؿْ 

 :ٔاآلخسٚ  الدٌٗا يف ٔالعراب ٔاخلالف ٔالبػضاء الفسقٛ العدأٚ 

ـَ  ـَ  َوَِم ٣م وَم٣ميُمقا ايمَِّذي قا َِمٝمَث٣موَمُٜمؿْ  َأطَمْذَٞم٣م َٞمَِم٣مَرى إِٞمَّ ًُ ٣َّم ضَمٓم٣ًّم هَمٛمَ ُروا ِِّم  ُٜمؿُ زَمْٝمٛمَ  هَمَٟمنْمَرْيٛم٣َم زمِفِ  ُذىمِّ

ٌَْٕمَّم٣مءَ  ايْمَٔمَداَوةَ  ٌُِّئُٜمؿُ  َوؽَمْقَف  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمِ  إلَِم  َوايْم . (3)َيِْمٛمَُٔمقنَ  ىَم٣مُٞمقا زماَِم  اهللَُّ ُيٛمَ

ـْ  ٥مٌ  َِمٛمُْ٘مؿْ  َويْمَتُ٘م غْمِ  إلَِم  َيْدفُمقنَ  ُأَمَّ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  َوَيْٟمَُمُرونَ  اخْلَ

ـِ  َوَيٛمَْٜمْقنَ  َٓ  * اظْمُْٖمٙمُِحقنَ  ُهؿُ  ُأويَمئَِؽ وَ  اظمُْٛمَْ٘مرِ  فَم ـَ  سَمُ٘مقُٞمقا َو وُمقا ىَم٣ميمَِّذي  َواطْمَتَٙمُٖمقا سَمَٖمرَّ

ـْ  ٌَٝمِّٛم٣َمُت  صَم٣مَءُهؿُ  ََم٣م زَمْٔمدِ  َِم ؿْ  َوُأويَمئَِؽ  ايْم   فَمٓمِٝمؿٌ  فَمَذاٌب  ََلُ

قا هَمَٙمامَّ :ٔاهلالك يف الدٌٗا التدوري  ًُ ُروا ََم٣م َٞم  ٛم٣َمهَمَتْح  زمِفِ  ُذىمِّ

ءٍ  ىُمؾِّ  َأزْمَقاَب  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  قنَ  ُهؿْ  هَم١مَِذا زَمْٕمَت٥مً  َأطَمْذَٞم٣مُهؿْ  ُأوسُمقا زماَِم  هَمِرضُمقا إَِذا ضَمتَّك َرْ ًُ
ٌْٙمِ  َُم

ـَ  ايْمَٗمْقمِ  َدازمِرُ  * هَمُٗمْمِعَ  ْٚمُد  ـَمَٙمُٚمقا ايمَِّذي  ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  َربِّ  هلِلَِّ  َواحْلَ
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ـْ ضُمَذْيَٖم٥مَ اءٌصٔه العراب ٔاهلالك ٔعدً اضتذابٛ الدع  َأنَّ ايمٛمٌَِّلَّ همَٔم

() َّـ ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر َأْو يَمُٝمقؾِمَ٘م َوايمَِّذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدِه يَمَتْٟمَُمُرنَّ زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َويَمَتٛمَْٜمُقنَّ فَم

َتَج٣مُب يَم٘مُ  ًْ َٓ ُي ـْ فِمٛمِْدِه شُمؿَّ يَمَتْدفُمٛمَُّف َو ٌَْٔم٧َم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ فَمَذازًم٣م َِم .   ؿْ اهللَُّ َأْن َي

 ُْـِ ََمَثُؾ اظم َداِه

قا ؽَمِٖمٝمٛم٥ًَم، هَمَِم٣مَر زَمْٔمُّمُٜمْؿ دِم َأؽْمَٖمٙمَِٜم٣م،  دِم ضُمُدوِد اهللَِّ َوايْمَقاوِمِع همِٝمَٜم٣م ََمَثُؾ وَمْقٍم اؽْمَتَٜمٚمُّ

ـَ دِم َأفْماَلَه٣م  َوَص٣مَر زَمْٔمُّمُٜمْؿ دِم َأفْماَلَه٣م، هَمَ٘م٣مَن ايمَِّذي دِم َأؽْمَٖمٙمَِٜم٣م َيُٚمرُّ زم٣ِمظم٣َْمِء فَمعَم ايمَِّذي

ْوا زمِفِ  ِٖمٝمٛم٥َِم، هَمَٟمسَمْقُه هَمَٗم٣ميُمقا: ََم٣م يَمَؽ ؟ وَم٣مَل هَمَتَٟمذَّ ًَّ  :، هَمَٟمطَمَذ هَمْٟمؽًم٣م، هَمَجَٔمَؾ َيٛمُْٗمُر َأؽْمَٖمَؾ ايم

ُٜمْؿ، َوإِْن  ًَ ْقا َأْٞمُٖم ـَ اظم٣َْمِء. هَم١مِْن َأطَمُذوا فَمعَم َيَدْيِف َأْٞمَجْقُه َوَٞمجَّ َٓ زُمدَّ رِم َِم ْيُتْؿ زمِِف َو سَمَٟمذَّ

ُٜمؿْ سَمَرىُمقُه َأْهَٙمُ٘مقُه َوَأْهَٙم٘مُ  ًَ  قا َأْٞمُٖم

 َي٥َم:َي٣م ْٔ ُ٘مْؿ سمٗمرؤون َهِذِه ا ٣َم ايمٛم٣َّمُس! إِٞمَّ )   َأَيُّ

ـْ َوؾَّ إَِذا اْهَتَدْيُتْؿ  ىُمْؿ ََم َٓ َيُيُّ ُ٘مْؿ  ًَ ـَ آََمٛمُقا فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َأْٞمُٖم ٣م ايمَِّذي َ (  هَم١مِِّنِّ َي٣مَأَيُّ

وُه ُيقؾِمُؽ َأْن إِنَّ  ": َيُٗمقُل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللَِّ  ُ ايمٛم٣َّمَس إَِذا َرَأْوا َُمْٛمَ٘مًرا هَمَٙمْؿ ُيَٕمغمِّ

ُٜمُؿ اهللَُّ زمِِٔمَٗم٣مزمِِف  ـُ ََم٣مصَمفْ َرَواُه ."َئُمٚمَّ َِمِذيُّ ، ازْم ْ َحُف. َوايمؼمِّ  َوَصحَّ

َ هَمَٙمْؿ َيْٟمطُمُذوا فَمعَم َيَدْيِف َأْوؾَمَؽ َأْن   إَِذا َرَأُوا ايمٓم٣َّمَِل

ُٜمُؿ اهللَُّ زمِِٔمَٗم٣مٍب  ـْ وَمْقٍم ُئْمَٚمُؾ همِٝمِٜمْؿ زم٣ِمظمََْٔم٣ميِص، شُمؿَّ  "َودِم ُأطْمَرى يَمف: "َئُمٚمَّ  ََم٣م َِم

ُٜمُؿ اهللَُّ زمِِٔمَٗم٣مٍب  َّٓ ُيقؾِمُؽ َأْن َئُمٚمَّ وَن إِ ُ َٓ ُيَٕمغمِّ وا ، شُمؿَّ  ُ َودِم  . "َيْٗمِدُروَن فَمعَم َأْن ُيَٕمغمِّ

ـْ َئْمَٚمُٙمفُ "   :ُأطْمَرى يَمفُ  َ ـْ وَمْقٍم ُئْمَٚمُؾ همِٝمِٜمْؿ زم٣ِمظمََْٔم٣ميِص َأىْمَثَر ِِّم "ََم٣م َِم

  ْـ ََم٣م َِم

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=114
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=245&idfrom=10216&idto=10251&bookid=79&startno=5#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=245&idfrom=10216&idto=10251&bookid=79&startno=5#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=245&idfrom=10216&idto=10251&bookid=79&startno=5#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948


 

 

1397 

 اإلكرام وحسن اخللق/ اإلخالص وتصحيح النية/ الدعوة إىل اهلل

 َٓ وا فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َو ُ َرصُمٍؾ َيُ٘مقُن دِم وَمْقٍم َئْمَٚمُؾ همِٝمِٜمْؿ زم٣ِمظمََْٔم٣ميِص ، َيْٗمِدُروَن فَمعَم َأْن ُيَٕمغمِّ

ٌَْؾ َأْن َيُٚمقسُمقا  ُؿ اهللَُّ َِمٛمُْف زمِِٔمَٗم٣مٍب وَم َّٓ َأَص٣مَِبُ وَن ، إِ ُ  ُيَٕمغمِّ



  ٥َم زمَِٔمَٚمِؾ ُب ايْمَٔم٣مَمَّ َٓ ُئَمذِّ إِنَّ اهللََّ سَمَٔم٣ملَم 

٥ِم ضَمتَّك َيَرُوا اظمُْٛمَْ٘مَر زَمكْمَ ـَمْٜمَراٞمِٝمِٜمْؿ َوُهْؿ وَم٣مِدُروَن فَمعَم َأْن ُيٛمْ٘مُِروُه هَماَل ُيٛمْ٘مُِروا،  ٣مصَّ اخْلَ

٥مَ  ٣مصَّ ٥َم َواخْلَ َب اهللَُّ ايْمَٔم٣مَمَّ  هَم١مَِذا هَمَٔمُٙمقا َذيمَِؽ فَمذَّ

 ظم٣ََّم َووَمَٔم٦ْم زَمٛمُق

ائِٝمَؾ دِم اظمََْٔم٣ميِص ََنَْتُٜمْؿ فُمَٙماَمُؤُهْؿ هَمَٙمْؿ  ِٜمْؿ ، إِْهَ ًِ قُهْؿ دِم جَم٣َميمِ ًُ َيٛمَْتُٜمقا، هَمَج٣ميَم

٣مِن  ًَ
ٌَْٔمٍض، هَمَٙمَٔمٛمَُٜمْؿ فَمعَم يمِ َب اهللَُّ ومٙمقب زمٔمّمٜمؿ زمِ َوآىَمُٙمقُهْؿ َوؾَم٣مَرزُمقُهْؿ، هَمَيَ

ـِ ََمْرَيَؿ َذيمَِؽ زماَِم فَمَِمْقا َوىَم٣مُٞمقا َئْمَتُدوَن . وَم٣مَل: هَمَجَٙمَس َرؽُمقُل  ك زْم ًَ َداُوَد َوفِمٝم

َٓ َوايمَِّذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدِه ضَمتَّك سَمْٟمؿمُِروُهْؿ َأؿْمًرا٣مَن َُمتَّ٘مًِئ٣م هَمَٗم٣مَل َوىمَ ( )اهللَِّ

نَّ زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َويَمَتٛمَْٜمُقنَّ ىَمالَّ َواهللَِّ يَمَتْٟمَُمرُ 

ُف فَمعَم  ٞمَّ ؼِّ َأؿْمًرا، َويَمَتْٗمٌُمُ ُف فَمعَم احْلَ ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر، َويمََتْٟمطُمُذنَّ فَمعَم َيَدِي ايمٓم٣َّمَِلِ ، َويَمَتْٟمؿمُِرٞمَّ  فَم

ّـَ اهللَُّ زمُِٗمُٙمقِب زَمْٔمِّمُ٘مْؿ فَمعَم زَمْٔمٍض، شُمؿَّ يَمَٝمْٙمَٔمٛمَ  زَم ا، َأْو يَمَٝمْيِ ؼِّ وَمٌْمً  ٛمَُّ٘مْؿ ىَماَم يَمَٔمٛمَُٜمْؿ.احْلَ

 :ٕٚوا حدخ لبين إضسائٗن بطبب تسك الدع 

 ٌَْحِر إِْذ َئْمُدوَن دِم َة ايْم ـِ ايْمَٗمْرَي٥ِم ايمَّتِل ىَم٣مَٞم٦ْم ضَم٣مِضَ ْؿ فَم َواؽْمَٟمَْلُ

ٌِتُ  ًْ َٓ َي فًم٣م َوَيْقَم  ٌْتِِٜمْؿ ُذَّ ٦ٌِْم إِْذ سَمْٟمسمِٝمِٜمْؿ ضِمٝمَت٣مَُنُْؿ َيْقَم ؽَم ًَّ َٓ سَمْٟمسمِٝمِٜمْؿ ىَمَذيمَِؽ ايم قَن 

َ سَمِٔمُٓمقَن وَمْقًَم٣م اهللَُّ َُمْٜمٙمُِ٘مُٜمْؿ َأْو  ٥ٌم َِمٛمُْٜمْؿ َِل ُٗمقَن *َوإِْذ وَم٣ميَم٦ْم ُأَمَّ ًُ ٌُْٙمقُهْؿ زماَِم ىَم٣مُٞمقا َيْٖم َٞم

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948
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ق ًُ ُٜمْؿ َيتَُّٗمقَن *هَمَٙمامَّ َٞم ُ٘مْؿ َويَمَٔمٙمَّ ْؿ فَمَذازًم٣م ؾَمِديًدا وَم٣ميُمقا ََمْٔمِذَرًة إلَِم َرزمِّ ُِبُ ُروا َُمَٔمذِّ ا ََم٣م ُذىمِّ

ـَ ـَمَٙمُٚمقا زمَِٔمَذاٍب زَمئِٝمٍس زماَِم ىَم٣مُٞمقا  قِء َوَأطَمْذَٞم٣م ايمَِّذي ًُّ ـِ ايم ـَ َيٛمَْٜمْقَن فَم زمِِف َأْٞمَجْٝمٛم٣َم ايمَِّذي

ْؿ ىُمقُٞمقا وِمَرَدًة طَم٣مؽِمئِكمَ  ـْ ََم٣م َُنُقا فَمٛمُْف وُمْٙمٛم٣َم ََلُ ُٗمقَن *هَمَٙمامَّ فَمَتْقا فَم ًُ َيْٖم

م إؽمٌقع، سمٔمٓمٚمف ايمٝمٜمقد، زافمٚم٥م أن اهلل اؽمؼماح همٝمف زمٔمد وايم٦ًٌم هق أول أي٣م      

َْرَض  :طمٙمٗمف ايمًٚمقات وإرض، هم٘مذِبؿ اهلل زمٗمقيمف ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ َويَمَٗمْد طَمَٙمْٗمٛم٣َم ايم

ـْ يُمُٕمقٍب  ٛم٣َم َِم ًَّ ٣مٍم َوََم٣م ََم أي سمٔم٤م، وأيمزَمٜمؿ اهلل فمٗمقزم٥م َوََم٣م زَمْٝمٛمَُٜماَم دِم ؽِمت٥َِّم َأيَّ

ـُ  وَم٣مَل  َلؿ، ٣ٌَّمسٍ ازْم َض فَمعَم  : فَم اَم اهْمؼَمَ ائِٝمَؾ  إِنَّ اهللََّ إِٞمَّ َض  زَمٛمِل إِْهَ ايْمَٝمْقَم ايمَِّذي اهْمؼَمَ

ُٚمَٔم٥ِم  -فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ دِم فِمٝمِدىُمْؿ  ٦ٌِْم هَمَٔمٓمَُّٚمقُه، َوسَمَرىُمقا ََم٣م  -َيْقَم اْْلُ ًَّ هَمَخ٣ميَمُٖمقا إلَِم ايم

 ٌْ ًَّ َّٓ يُمُزوَم ايم ْؿ دِم ُأَِمُروا زمِِف. هَمَٙمامَّ َأزَمْقا إِ َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ََم٣م َأضَمؾَّ ََلُ ٦ِم ازْمَتاَلُهُؿ اهللَُّ همِٝمِف، هَمَحرَّ

ِه .   نَمغْمِ

٣م َأْيَٙم٥مَ  َوىَم٣مُٞمقا دِم وَمْرَي٥ٍم زَمكْمَ  ـُ  :َوايمْمُّقر، ُيَٗم٣مُل ََلَ ٦ٌِْم  ََمْدَي ًَّ َم اهللَُّ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ دِم ايم : هَمَحرَّ

ٝمَت٣مَن : َصْٝمَدَه٣م َوَأىْمَٙمَٜم٣م . َوىَم٣مُٞمقا إِ  فًم٣م إلَِم احْلِ ٌََٙم٦ْم إيَِمْٝمِٜمْؿ ُذَّ ٦ٌِْم َأوْم ًَّ َذا ىَم٣مَن َيْقُم ايم

َٓ ىَمٌغًِما.  ، هَمَٙمْؿ َيَرْوا ضُمقسًم٣م َصِٕمغًما َو ـَ ٌْ ٦ٌُْم َذَه ًَّ ؽَم٣مضِمِؾ زَمْحِرِهْؿ، ضَمتَّك إَِذا َذَه٤َم ايم

فًم٣م ٦ٌِْم َأسَمكْمَ ُذَّ ًَّ ٦ٌُْم  ضَمتَّك إَِذا ىَم٣مَن َيْقُم ايم ًَّ ، هَمَ٘م٣مُٞمقا  ، ضَمتَّك إَِذا َذَه٤َم ايم ـَ ٌْ َذَه

ٝمَت٣مِن، فَمَٚمَد َرصُمٌؾ َِمٛمُْٜمْؿ هَمَٟمطَمَذ  َََمُد َووَمِرَُمقا إلَِم احْلِ ْٕ ىَمَذيمَِؽ، ضَمتَّك إَِذا ؿَم٣مَل فَمَٙمْٝمِٜمُؿ ا

٦ٌِْم، هَمَخَزََمُف زمَِخْٝمٍط، شُمؿَّ َأْرؽَمَٙمُف دِم اظم٣َْمِء، َوَأْوسَمَد يَمُف َوسَمًدا دِم  ًَّ ا َيْقَم ايم ضُمقسًم٣م ِهًّ

٣مضِمِؾ  ًَّ ْ آطُمْذُه دِم  .هَمَٟمْوشَمَٗمُف ، شُمؿَّ سَمَرىَمفُ ايم ضَمتَّك إَِذا ىَم٣مَن ايْمَٕمُد صَم٣مَء هَمَٟمطَمَذُه، َأْي: إِِّنِّ ََل
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طَمِر، فَم٣مَد ظمِِْثِؾ َذيمَِؽ،  ْٔ ٦ٌِْم ا ًَّ ٦ٌِْم شُمؿَّ اْٞمَْمَٙمَؼ زمِِف هَمَٟمىَمَٙمُف . ضَمتَّك إَِذا ىَم٣مَن َيْقُم ايم ًَّ َيْقِم ايم

ٝم ٝمَت٣مِن، شُمؿَّ َوَوصَمَد ايمٛم٣َّمُس ِريَح احْلِ َت٣مِن، هَمَٗم٣مَل َأْهُؾ ايْمَٗمْرَي٥ِم : َواهللَِّ يَمَٗمْد َوصَمْدَٞم٣م ِريَح احْلِ

ا َزََم٣مًٞم٣م ؿَمِقياًل  صُمِؾ . وَم٣مَل: هَمَٖمَٔمُٙمقا ىَماَم هَمَٔمَؾ ، َوَصٛمَُٔمقا ِهًّ فَمَثُروا فَمعَم َصٛمِٝمِع َذيمَِؽ ايمرَّ

ِؾ اهللَُّ فَمَٙمْٝمِٜمُؿ ايْمُٔمُٗمقزَم٥َم ضَمتَّك َص٣م ْ ُئَمجِّ ؽَْمَقاِق . هَمَٗم٣ميَم٦ْم ََل ْٕ ُدوَه٣م فَماَلٞمَِٝم٥ًم َوزَم٣مفُمقَه٣م زم٣ِم

ٌَِٗمٝم٥َِّم: َوََيَْ٘مُؿ ، اسمَُّٗمقا اهللََّ . َوََنَْقُهْؿ فَمامَّ َيِْمٛمَُٔمقَن . هَمَٗم٣ميَم٦ْم  ـْ َأْهِؾ ايْم ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم َِمٛمُْٜمْؿ َِم

ْ سَمٛمَْف ايْمَٗمْقَم فَمامَّ  ٝمَت٣مَن ، َوََل ْ سَمْٟمىُمِؾ احْلِ َصٛمَُٔمقاؿَم٣مئَِٖم٥ٌم ُأطْمَرى ََل

ٌَِٗمٝم٥َُّم دِم َأْٞمِدَيتِِٜمْؿ هَمٌَْٝمٛماََم ُهْؿ فَمعَم َذيمِ  ٌََح٦ْم سمِْٙمَؽ ايْم َؽ َأْص

ٌَْٔمٍض: إِنَّ يمِٙمٛم٣َّمِس 
٣مصِمِدِهْؿ َوهَمَٗمُدوا ايمٛم٣َّمَس هَمَٙمْؿ َيَرْوََنُْؿ وَم٣مَل: هَمَٗم٣مَل زَمْٔمُّمُٜمْؿ يمِ ًَ َوََم

ٌُقا َيٛمُْٓمُروَن دِم ُدوِرِهْؿ، هَمَقصَمُدوَه٣م َُمْٕمَٙمَٗم٥مً  فَمَٙمْٝمِٜمْؿ، وَمْد  يَمَُمْٟمًٞم٣م! هَم٣مْٞمُٓمُروا ََم٣م ُهَق. هَمَذَه

ٌَُحقا همِٝمَٜم٣م  ِٜمْؿ هَمَٟمْص ًِ ِٜمْؿ، ىَماَم ُيْٕمٙمُِؼ ايمٛم٣َّمُس فَمعَم َأْٞمُٖم ًِ ُٗمقَه٣م فَمعَم َأْٞمُٖم َدطَمُٙمقَه٣م يَمْٝماًل هَمَٕمٙمَّ

٣َم يَمِٗمْردَ  ُف يَمِٗمْرٌد، َواظمَْْرَأَة زمَِٔمْٝمٛمَِٜم٣م َوإَِنَّ صُمَؾ زمَِٔمْٝمٛمِِف َوإِٞمَّ ُْؿ يَمَٝمْٔمِرهُمقَن ايمرَّ ٌِلَّ وِمَرَدًة، َوإَِنَّ ٌة، َوايمِمَّ

ـَ ََنَْقا  ُف َأْٞمَجك ايمَِّذي َٓ ََم٣م َذىَمَر اهللَُّ َأٞمَّ ٣ٌَّمٍس: هَمَٙمْق ـُ فَم ُف يَمِٗمْرٌد. وَم٣مَل: َيُٗمقُل ازْم زمَِٔمْٝمٛمِِف َوإِٞمَّ

ِٚمٝمَع َِمٛمُْٜمْؿ، وَم٣مَل: َوِهَل ايْمَٗمْرَي٥ُم ايمَّتِل وَم٣مَل اهللَُّ صَمؾَّ شَمٛم٣َمؤُ  قِء يَمُٗمْٙمٛم٣َم َأْهَٙمَؽ اْْلَ ًُّ ـِ ايم ُه فَم

دٍ  ظمَُِحٚمَّ

دِم وَمْقيمِِف سَمَٔم٣ملَم 
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هَمُٜمْؿ َأْهُؾ َأْيَٙم٥َم، َوِهَل ايْمَٗمْرَي٥ُم ايمَّتِل ىَم٣مَٞم٦ْم  وَم٣مَل:

٦ٌِْم  ًَّ ٝمَت٣مُن إَِذا ىَم٣مَن َيْقُم ايم ٌَْحِر، هَمَ٘م٣مَٞم٦ِم احْلِ َة ايْم َم اهللَُّ فَمعَم ايْمَٝمُٜمقِد  -ضَم٣مِضَ َووَمْد ضَمرَّ

٦ٌِْم ؾَمْٝمًئ٣م  ًَّ َّٓ طَمرَ  -َأْن َئْمَٚمُٙمقا دِم ايم ٌَْحِر ضُمقٌت إِ ٌَْؼ دِم ايْم ْ َي ـَ ََل ِرصْم َج، ضَمتَّك خُيْ

ٌء  ّـَ َرْ ٌَْحِر، هَمَٙمْؿ ُيَر َِمٛمُْٜم ـَ َُمَٗمَؾ ايْم ضََمِد يَمِزَْم ْٕ ـَ اظم٣َْمِء ، هَم١مَِذا ىَم٣مَن َيْقُم ا ّـَ َِم طَمَراؿمِٝمَٚمُٜم

٦ٌِْم ، هَمَذيمَِؽ وَمْقيُمُف سَمَٔم٣ملَم  ًَّ ضَمتَّك َيُ٘مقَن َيْقُم ايم

صُمُؾ ََيْٖمِ  َٚمَؽ، هَمَجَٔمَؾ ايمرَّ ًَّ ٌَْحِر، هَم٣مؾْمَتَٜمك زَمْٔمُّمُٜمُؿ ايم ٣م ََنًْرا إلَِم ايْم َٔمُؾ ََلَ ِٖمغَمَة، َوجَيْ ُر احْلَ

٣م ضَمتَّك ُيْٙمِٗمَٝمَٜم٣م دِم  ُِبَ ٝمَت٣مِن َيْيِ ٌََؾ اظمَْْقُج زم٣ِمحْلِ ٦ٌِْم هُمتَِح ايمٛمَّْٜمُر هَمَٟموْم ًَّ هَم١مَِذا ىَم٣مَن َيْقُم ايم

ـْ َأصْمِؾ وِمٙمَّ  قُت َأْن خَيُْرَج، هَماَل ُيْمِٝمُؼ َِم يُد احْلُ ِٖمغَمِة، هَمغُمِ ٥ِم ََم٣مِء ايمٛمَّْٜمِر، هَمَٝمْٚمُ٘م٧ُم هَم١مَِذا احْلَ

َٚمَؽ هَمَٝمِجُد صَم٣مُرُه ِرََيُف  ًَّ صُمُؾ َيُْمِقي ايم ضََمِد صَم٣مَء هَمَٟمطَمَذُه، هَمَجَٔمَؾ ايمرَّ ْٕ ىَم٣مَن َيْقُم ا

َٚمِؽ، هَمَٗم٣مَل  ًَّ ُه، هَمَٝمِْمٛمَُع َِمْثَؾ ََم٣م َصٛمََع صَم٣مُرُه، ضَمتَّك هَمَُم٣م همِٝمِٜمْؿ َأىْمُؾ ايم َٟميُمُف هَمُٝمْخػِمُ ًْ هَمَٝم

اَم َلَُ  َٓ ََيِؾُّ يَمُ٘مْؿ ، هَمَٗم٣ميُمقا: إِٞمَّ ٦ٌِْم، َوُهَق  ًَّ اَم سَمِْمَْم٣مُدوَن َيْقَم ايم ْؿ فُمَٙماَمُؤُهْؿ: َوََيَْ٘مُؿ! إِٞمَّ

ٛمَُّ٘مْؿ ِصْدمُتُقُه َيْقَم هَمْتِحُ٘مُؿ 
َٓ َويَم٘مِ ضََمِد ضِمكَم َأطَمْذَٞم٣مُه . هَمَٗم٣مَل ايْمُٔمَٙماَمُء  ْٕ ِصْدَٞم٣مُه َيْقَم ا

ٌَْٔمٍض: اظم٣َْمَء هَمَدطَمَؾ ،
ـَ ََنَْقُهْؿ يمِ ٌُقا َأْن َيٛمَْتُٜمقا. هَمَٗم٣مَل زَمْٔمُض ايمَِّذي وَم٣مَل: َونَمَٙم

َيُٗمقُل: َِلَ سَمِٔمُٓمقُهْؿ، َووَمْد 

:َوفَمْٓمُتُٚمقُهْؿ هَمَٙمْؿ ُيْمِٝمُٔمقىُمْؿ ؟ هَمَٗم٣مَل زَمْٔمُّمُٜمؿْ 
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ُٚمقا ايْمَٗمْرَي٥َم  ًَ ٣مىمِٛمُُ٘مْؿ دِم وَمْرَي٥ٍم َواضِمَدٍة. هَمَٗم ًَ َٓ ُٞم ٙمُِٚمقَن: َواهللَِّ  ًْ هَمَٙمامَّ َأزَمْقا وَم٣مَل اظمُْ

٦ٌِْم زَم٣مزًم٣م ًَّ ٙمُِٚمقَن زَم٣مزًم٣م َواظمُْْٔمَتُدوَن دِم ايم ًْ ، َويَمَٔمٛمَُٜمْؿ َداُوُد، فَمَٙمْٝمِف زمِِجَداٍر، هَمَٖمَتَح اظمُْ

ـْ زَم٣مِِبِْؿ، هَمَخَرَج  ٣مُر َِم ـْ زَم٣مِِبِْؿ، َوايْمُ٘مٖمَّ ٙمُِٚمقَن خَيُْرصُمقَن َِم ًْ اَلُم، هَمَجَٔمَؾ اظمُْ ًَّ ايم

ٙمِ  ًْ َر اظمُْ قَّ ًَ ْؿ ، هَمَٙمامَّ َأزْمَْم٠ُموا فَمَٙمْٝمِٜمْؿ سَم ٣مُر زَم٣مَِبُ ٙمُِٚمقَن َذاَت َيْقٍم ، َوََلْ َيْٖمَتِح ايْمُ٘مٖمَّ ًْ ُٚمقَن اظمُْ

ٌُقا دِم  ٣مئَِط، هَم١مَِذا ُهْؿ وِمَرَدٌة َيث٤ُِم زَمْٔمُّمُٜمْؿ فَمعَم زَمْٔمٍض، هَمَٖمَتُحقا فَمٛمُْٜمْؿ ، هَمَذَه فَمَٙمْٝمِٜمُؿ احْلَ

َْرِض، هَمَذيمَِؽ وَمْقُل اهللَِّ سَمَٔم٣ملَم  ْٕ ا

َوَذيمَِؽ ضِمكَم َيُٗمقُل 

هَمُٜمُؿ ايْمِٗمَرَدةُ 

٥ِم زَمَٝم٣مُن طِماَلِف ََم٣م َذَه٤َم إيَِمْٝمِف  َئِٚمَّ ْٕ ِء ا َٓ ـْ َه٠ُم َٝم٣مِق فَم ًِّ ـْ َهَذا ايم َوايْمَٕمَرُض َِم

ُف  ِحٝمُح َأٞمَّ ٣م زَمِؾ ايمِمَّ َٓ ُصقِريًّ ٣م  اَم ىَم٣مَن ََمْٔمٛمَِقيًّ َخُٜمْؿ إِٞمَّ ًْ ـْ َأنَّ ََم ُف اهللَُّ ، َِم جُم٣َمِهٌد ، َرِْحَ

ََمْٔمٛمَِقيٌّ ُصقِريٌّ ، َواهللَُّ َأفْمَٙمؿُ 

األوٛ برتك الدعٕٚ إىل اهلل ٖصٗبّا ثالخ آفات 
 .ايمٔمٛم٣مي٥م زم٣ميمدٞمٝم٣م، وإمه٣مل أطمرة إولم:

 .سف إَمقال وإووم٣مت وإهم٘م٣مر دم نمغم َمِمٙمح٥م ايمديـ :ايمث٣مٞمٝم٥م

آومتداء زم٣ميم٘مٖم٣مر دم ؿمريٗم٥م احلٝم٣مة، وايمتٔمٙمؿ يمدَيؿ، يمٛمٗمؾ ؿمريٗم٥م ضمٝم٣مَّتؿ إلم  ايمث٣ميمث٥م:

 (.3) .زمالد اظمًٙمٚمكم
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(): الٕقٕع يف الفنت :الرابعة

٣ٌَمزُمُ٘مْؿ، َوسَمَرىْمُتْؿ صِمَٜم٣مَدىُمْؿ ؟ ىَمْٝمَػ َأْٞمتُ  َؼ ؾَم ًَ ٣مُؤىُمْؿ، َوهَم ًَ
، وَم٣ميُمقا: "ْؿ إَِذا ؿَمَٕمك ٞمِ

ـٌ َي٣م َرؽُمقَل اهللَِّ ؟، وَم٣مَل: 
َٞمَٔمْؿ، َوايمَِّذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدِه ، َوَأؾَمدُّ َِمٛمُْف  "َوإِنَّ َذيمَِؽ يَمَ٘م٣مئِ

ىَمْٝمَػ َأْٞمُتْؿ إَِذا ََلْ سَمْٟمَُمُروا  "اهللَِّ ؟، وَم٣مَل: ، وَم٣ميُمقا: َوََم٣م َأؾَمدُّ َِمٛمُْف َي٣م َرؽُمقَل "ؽَمَٝمُ٘مقُن 

ـِ اظمُْْٛمَ٘مِر ؟  ـٌ َذيمَِؽ َي٣م َرؽُمقَل اهللَِّ ؟، وَم٣مَل: "زم٣ِمظمَْْٔمُروِف، َوََلْ سَمٛمَْٜمْقا فَم
 "، وَم٣ميُمقا: َوىَم٣مئِ

دُّ َِمٛمُْف َي٣م َرؽُمقَل اهللَِّ ، وَم٣ميُمقا: َوََم٣م َأؾَم "َٞمَٔمْؿ ، َوايمَِّذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدِه َوَأؾَمدُّ َِمٛمُْف ؽَمَٝمُ٘مقُن 

، "ىَمْٝمَػ َأْٞمُتْؿ إَِذا َرَأْيُتُؿ اظمَْْٔمُروَف َُمٛمَْ٘مًرا، َوَرَأْيُتُؿ اظمُْٛمَْ٘مَر ََمْٔمُروهًم٣م ؟  "؟، وَم٣مَل: 

ـٌ َذيمَِؽ َي٣م َرؽُمقَل اهللَِّ ؟ وَم٣مَل: 
َٞمَٔمْؿ ، َوَأؾَمدُّ َِمٛمُْف ؽَمَٝمُ٘مقُن، َيُٗمقُل اهللَُّ  "وَم٣ميُمقا: َوىَم٣مئِ

اًٞم٣مسَمَٔم٣م ٙمِٝمُؿ همِٝمِٜمْؿ ضَمغْمَ ْؿ همِْتٛم٥ًَم، َيِِمغُم احْلَ ّـَ ََلُ  لَم: ِِب طَمَٙمْٖم٦ُم ، ٕسُمِٝمَح

َٖمُظ وَمْقَل َرؽُمقِل  ُ٘مْؿ ََيْ ْم٣َّمِب َرِضَ اهللَُّ فَمٛمُْف وَم٣مَل َأيُّ ـَ اخْلَ ـْ ضُمَذْيَٖم٥َم َأنَّ فُمَٚمَر زْم وفَم

ِريٌء وَم٣مَل  دِم ايْمِٖمْتٛم٥َِم هَمَٗم٣مَل ضُمَذْيَٖم٥ُم َأَٞم٣م( )اهللَِّ  َؽ َْلَ َأضْمَٖمُظ ىَماَم وَم٣مَل، وَم٣مَل: َه٣مِت إِٞمَّ

َدوَم٥ُم ":()َرؽُمقُل اهللَِّ  اَلُة َوايمِمَّ ُرَه٣م ايمِمَّ صُمِؾ دِم َأْهٙمِِف َوََم٣ميمِِف َوصَم٣مِرِه سُمَ٘مٖمِّ همِْتٛم٥َُم ايمرَّ

ـْ اظمُْٛمَْ٘مرِ  ََْمُر زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوايمٛمَّْٜمُل فَم ْٕ ٦ْم َهِذِه َويَم٘مِ َوا ًَ ـْ ايمَّتِل مَتُقُج ىَمَٚمْقِج وَم٣مَل يَمْٝم

َٓ زَمْٟمَس فَمَٙمْٝمَؽ َِمٛمَْٜم٣م إِنَّ زَمْٝمٛمََؽ َوزَمْٝمٛمََٜم٣م زَم٣مزًم٣م َُمْٕمَٙمًٗم٣م وَم٣مَل  ٌَْحِر وَم٣مَل َي٣م َأَِمغَم اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم  ايْم

َٓ ُيْٕمَٙمَؼ وُمْٙمٛم٣َم فَمٙمِ  َٓ زَمْؾ ُيْ٘مَنُ وَم٣مَل َذاَك َأضْمَرى َأْن  ٣ٌَمُب َأْو ُيْ٘مَنُ وَم٣مَل  َؿ فُمَٚمُر ُيْٖمَتُح ايْم

ٌْٛم٣َم َأْن  نََم٣ميمِٝمِط هَمِٜم ْٕ شْمُتُف ضَمِديًث٣م يَمْٝمَس زم٣ِم ْٝمَٙم٥َم إِِّنِّ ضَمدَّ ٣ٌَمَب وَم٣مَل َٞمَٔمْؿ ىَماَم َأنَّ ُدوَن نَمٍد ايمٙمَّ ايْم
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٣ٌَمُب وَم٣مَل فُمَٚمُر. ـْ ايْم َٟميَمُف هَمَٗم٣مَل ََم ًَ ووًم٣م  هَم َٟميَمُف َوَأََمْرَٞم٣م ََمْنُ ًْ َٞم

 ٞمقاومض ايمدفمقة

 اإلطمالص.  ايمري٣مء وفمدم .1

 وأىمؾ ايمدٞمٝم٣م زم٣ميمديـ..وزمٝمع ىمالم اهلل ورؽمقيمف زم٣مٕصمرة. .2

 وايمدفمقة إلم ايمٛمٖمس وضم٤م ايمُمٜمرة، واهلل أَمرٞم٣م أن ٞمدفمق إيمٝمف، وٓ ٞمدفمق إلم نمغمه. .3

 وايمدفمقة إلم ْحٝم٥م اْل٣مهٙمٝم٥م وايمٔمِمٌٝم٥م ىمٚمـ يدفمق إلم ضمزب أو ؿم٣مئٖم٥م أو ْج٣مفم٥م. .4

 .(1وٓ يٗمٌؾ ايمدفمقة َمـ نمغمه) .5

  ،ٕٚسمزىمٝم٥م  ٔدعا عمٜ ِٕآ، ابتم٘ بآفات كجريٚ وٍّاوَ تسك أصٕه الدع

ايمٛمٖمس.. وايمٔمج٤م وايم٘مػم.. واحلرص فمعم اْل٣مه واظمٛمِم٤م.. واضمتٗم٣مر 

أطمريـ.. وايمٛمٓمر دم فمٝمقب ايمدفم٣مة إلم اهلل.. واإلٞمٖم٣مق فمعم ؾمٜمقاسمف، وسمرك 

اإلٞمٖم٣مق فمعم ايمديـ.. وشمٗمٙم٦م فمٙمٝمف ايمٖمرائض وإفمامل ايمِم٣محل٥م.. وسمقؽمع دم 

.فمٙمٝمف إو٣مفم٥م إووم٣مت دم اْلدل وايمُمٜمقات اظم٣ٌمضم٣مت.. وه٣مٞم٦م
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 فمٗمقزم٥م َمـ َل يْم٣مزمؼ ومقيمف همٔمٙمف 

ـِ َزْيدٍ  ـْ ُأؽَم٣مََم٥َم زْم صُمِؾ َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم،  () وَم٣مَل : وَم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ  فَم : جُي٣َمُء زم٣ِميمرَّ

ـُ همِ  اَمِر زمَِرضَم٣مُه، هَمَٝمْجَتِٚمُع َأْهُؾ هَمُٝمْٙمَٗمك دِم ايمٛم٣َّمِر هَمَتٛمَْديمُِؼ َأوْمَت٣مزُمُف دِم ايمٛم٣َّمِر هَمَٝمْْمَح ـِ احْلِ ٝمَٜم٣م ىَمَْمْح

ـِ  ايمٛم٣َّمِر فَمَٙمْٝمِف هَمَٝمُٗمقيُمقَن َأْي هُماَلُن ! ََم٣م ؾَمْٟمُٞمَؽ ؟ َأيَمْٝمَس ىُمٛم٦َْم سَمْٟمَُمُرَٞم٣م زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوسَمٛمَْٜم٣مَٞم٣م فَم

َٓ آسمِٝمِف ، َوَأَْن٣َم ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر َوآسمِٝمفِ اظمُْٛمَْ٘مِر ؟ وَم٣مَل: ىُمٛم٦ُْم آَُمُرىُمْؿ زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َو  "ىُمْؿ فَم

 سُمْٗمَرُض ًٓ َي ِِب ِرصَم٣م َرَأْي٦ُم يَمْٝمَٙم٥َم ُأْهِ

ِء طُمْمَ  َٓ ائِٝمُؾ ؟ وَم٣مَل: َه٠ُم ِء َي٣م صِمػْمَ َٓ ـْ َه٠ُم ـْ َٞم٣مٍر ، وُمْٙم٦ُم : ََم ٣ٌَمُء ؾِمَٖم٣مُهُٜمْؿ زمَِٚمَٗم٣مِريَض َِم

ُٜمؿْ  ًَ ْقَن َأْٞمُٖم ًَ تَِؽ َيْٟمَُمُروَن ايمٛم٣َّمَس زم٣ِميْمػَمِّ َوَيٛمْ ـْ ُأَمَّ َِم

ـَ   ": تَِؽ ايمَِّذي ـْ ُأَمَّ ٣ٌَمُء َِم طُمَْم

َٓ َيْٖمَٔمُٙمقَن، َويَ  َٓ َئْمَٚمُٙمقنَ َيُٗمقيُمقَن ََم٣م   ..ْٗمَرُءوَن ىمَِت٣مَب اهللَِّ َو

   َأْوضَمك اهللَُّ فَمزَّ َوصَمؾَّ إلَِم

اَلُم: َأِن اوْمٙم٤ِْم ََمِديٛم٥ََم ىَمَذا َوىَمَذا زمَِٟمْهٙمَِٜم٣م، وَم٣مَل: َي٣م َربِّ ! إِنَّ  ًَّ صمػمائٝمؾ فَمَٙمْٝمِف ايم

ْ َئْمِِمَؽ ؿَمْرهَم٥َم فَمكْمٍ همِٝمِٜمْؿ فَمٌْ  ٌَْٜم٣م فَمَٙمٝمِْف  ". وَم٣مَل:"َدَك هُماَلٌن: ََل
هَمَٗم٣مَل: اوْمٙمِ

ْر دِمَّ ؽَم٣مفَم٥ًم وَمطُّ  َوفَمَٙمْٝمِٜمْؿ، هَم١مِنَّ َوصْمَٜمُف ََلْ َيَتَٚمٔمَّ
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 فمالَم٥م وصمقد ايمدفمقة إلم اهلل)فمز وصمؾ( 

اهلل دم أي زَم٣من وأي َم٘م٣من يمقصمدت سمٕمغما  يمق وم٣مم أهؾ اإلؽمالم زم٣ميمدفمقة إلم

 َمٙمحقـم٣م سمٓمٜمر آشم٣مره دم ايمٛم٣مس:

جتد ايمٛم٣مس ومد حتقيم٦م وصمٜمتٜمؿ َمـ ايمدٞمٝم٣م إرم أطمرة، وَمـ اخلٙمؼ إرم  .1

 اخل٣ميمؼ، وَمـ إؾمٝم٣مء إرم إفمامل.

 يٟميت ايمٖمٜمؿ ايمِمحٝمح يمتٌميػ ايمٛمٖمس واظم٣مل. .2

 يرؽمخ ايمٝمٗمكم دم ؽمقيداء ايمٗمٙم٤م، وايمٗمٙم٤م يمف شمالث أوم٣ًمم: .3

 ايمٖمرق ايمذي زمٝمٛمٛم٣م وزمكم ايمِمح٣مزم٥م ايم٘مرام 

َمثؾ ايمٖمرق زمكم ايمذيـ َمٜمدوا ايمْمريؼ يمٙمٗمْم٣مر وزمكم رىم٣مب ايمٗمْم٣مر.. هم٣ميمذيـ 

دوا ايمْمريؼ أطمذوا ؽمٛمقات دم احلٖمر وووع ايمٗمّمٝم٤م ايمذي ؽمٝمٚمًم فمٙمٝمف َمٜم

ايمٗمْم٣مر ئمٚمٙمقن دم احلر ودم ايمػمد.. ه٠مٓء هؿ ايمِمح٣مزم٥م ايم٘مرام وحقا زمٟمفمامرهؿ 

همٗمط ىمل ٞمٗمقل ٓ إيمف إٓ اهلل.. وٞمحـ َمثؾ رىم٣مب ايمٗمْم٣مر ٞمٟمطمذ اظم٣ًمهم٥م دم ؽم٣مفم٣مت 

ٛم٣م زم٣ميمرصم٣ملَمرسم٣مضمكم ٞمٟمىمؾ وٞمممب، وَمع ذيمؽ اهلل ئمْمٝمٛم٣م إصمر يمتُمٌٜم
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 ايمدفمقة سمٛم٣مدي٘مؿ أٞم٣م وـمٝمٖم٥م أفمامرىمؿ

زمٝمٛمام ىمٛم٦م أسم٣مزمع إطم٣ٌمر همرأي٦م إَمر ومد ازداد يٗمقل زمٔمض إضم٥ٌم:     

ىمثغم َمـ احلرَم٣مت يٛمتٜمؽ.. وىمثغم َمـ   ..ؽمقءا ًوايمِمقرة ومد ازدادت ومٌح٣م

وأٞمٖمس سمزهؼ.. وأَمقال سمٕمتِم٤م..  ..ضمدود اهلل يتٔمدى فمٙمٝمٜم٣م.. دَم٣مء َّتراق

رع همقصمدت ذيمؽ واومٔم٣م ً وَمُم٣مهدا،ً همتٟمظم٦م وحتنت.. همٟمردت همنت دم ايمُم٣م

أن أفمقد إلم زمٝمتل ٕٞم٣مم وأؽمؼميح.. همقصمدت َمـ جيذزمٛمل وَيزِّن وئمٛمٖمٛمل 

 ٓ سمٖمٔمؾ..ٓ سمٖمٔمؾ. :ويٙمقَمٛمل.. ويٗمقل رم

سمذه٤م وسمٛم٣مم.. أي  .أٞم٣م ايمدفمقة.. أٞم٣م هداي٥م اخلالئؼ ؟ وم٣ميم٦م: َمـ أٞم٦مهمًٟميمتٜم٣م:     

أي طمغم همٝمؽ.. وأي ديـ.. همٝمٚمـ يرى حم٣مرم اهلل و  ومٙم٤م يمؽ.. وأيـ فمٗمٙمؽ ؟..

سمٛمتٜمؽ.. وديٛمف يّمٝمع.. وؽمٛم٥م ٞمٌٝمف يرنم٤م فمٛمٜم٣م.. وهق زم٣مرد ايمٗمٙم٤م، ؽم٣مىم٦م 

 .ايمٙم٣ًمن.. ؾمٝمْم٣من أطمرس

همٜم٠مٓء َمع ؽمٗمقؿمٜمؿ َمـ فمكم اهلل.. ومد زمٙمقا زمٟمفمٓمؿ زمٙمٝم٥م.. أٓ وهل َمقت    

   ايمٗمٙم٤م.. هم٣ميمٗمٙم٤م ىمٙمام ىم٣من ضمٝم٣م ً ىم٣من اٞمتِم٣مره حلرَم٣مت اهلل أومقى

. وَم٣م َمـ دم َيراق .َم٣م َمـ ضمرَم٥م سمٛمتٜمؽ إٓ زم٤ًٌم سمٗمِمغمىمؿ دم ايمدفمقة  :افمٙمؿ   

وَم٣م َمـ ـمٙمؿ .. دم نمغم حمٙمف.. وَم٣م َمـ ٞمٖمس سمزهؼ إٓ زم٤ًٌم سمٗمِمغمىمؿ دم ايمدفمقة

همرددت فمٙمٝمٜم٣م يمٝمس . َيدث.. وَم٣م َمـ ضمؼ يّمٝمع إٓ زم٤ًٌم سمٗمِمغمىمؿ دم ايمدفمقة

 دم صمٔمٌتل رء أدفمق زمف

  اهلل هل ديمٝمؾ اٞمتامئؽ يمإلؽمالم.افمٙمؿ أن ايمدفمقة إلم : وم٣ميم٦م   
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همٗمقيمؽ أٞم٣م َمًٙمؿ.. هذه دفمقى.. وىمؾ دفمقى حتت٣مج يمديمٝمؾ إشم٣ٌمت.. همٟميـ ديمٝمؾ    

 إشم٣ٌمسمؽ؟

، زمٔمد صٔمقزم٥م زم٣ميمٕم٥م.. ه٣م هق ايمْمٖمٝمؾ زمـ فمٚمرو ايمدود يٙمتٗمل زمرؽمقل اهلل     

 .وزمٔمد أن أفمٙمـ إؽمالَمف فمٙمؿ أن ايمدفمقة ديمٝمؾ آٞمتامء َلذا ايمديـ

ؽْماَلَم هَمَٟمؽْمَٙمْٚم٦ُم ، شُمؿَّ وُمْٙم٦ُم: إِِّنِّ َأْرصِمُع إلَِم َدْوٍس ، َوَأَٞم٣م همِٝمِٜمْؿ يٗمقل: هَمَٔمَرَض فمَ  قَمَّ اإْلِ

ِدََيُْؿ. ؽْماَلِم يَمَٔمؾَّ اهللََّ َأْن ََيْ  َُمَْم٣مٌع ، َوَأْدفُمقُهْؿ إلَِم اإْلِ

همذه٤م إيمٝمٜمؿ ودفم٣مهؿ همٙمؿ يًتجٝمٌقا، همرصمع إلم رؽمقل اهلل همٗم٣مل  يمف: ي٣م رؽمقل 

 ْوؽًم٣م وَمْد ىَمَٖمَرْت َوَأزَم٦ْم هَم٣مْدُع اهللََّ فَمَٙمْٝمَٜم٣م. اهلل إِنَّ دَ 

ؽْماَلِم، هَمَٟمزَم٦ْم فَمقَمَّ َوسَمَٔم٣مَص٦ْم ، شُمؿَّ وَمِدَْم٦ُم      ودم رواي٥م: شُمؿَّ َدفَمْقُت َدْوؽًم٣م إلَِم اإْلِ

زَم٣م هَم٣مْدُع فَمَٙمْٝمِٜمْؿ . فَمعَم َرؽُمقِل اهللَِّ  َٞم٣م َوايمرِّ هَمَٗم٣مَل:  هَمُٗمْٙم٦ُم : نَمَٙم٤َم فَمعَم َدْوٍس ايمزِّ

ُٜمؿَّ اْهِد َدْوؽًم٣م.. همٟمرؽمٙمف إيمٝمٜمؿ.. ويمٝمس دم صمٔمٌتف رء إٓ ايمُمٜم٣مدة.. وأؽمٙمؿ  ايمٙمَّ

 . فمعم يديف شمامٞمقن زمٝمت٣م ًَمـ دوس

 . همال سمٗمؾ يمٝمس دم صمٔمٌتل رء أدفمق زمف    

يمٗمد زمٙمٕم٦م َمـ و ،همٗمٙم٦م َل٣م: ضمٗمٝمٗم٥م ىمؿ أٞم٣م َمٗمٌم.. وومد نم٣مب فمٛمل هذا ايمٖمٜمؿ    

 . ايمٔمٚمر؟ هذا زمٔمد أفمٚمؾ أن رم وأٞمك.. ؽمٛم٥م اخلٚمًكم وسمٔمدي٦م  ايمٔمٚمر فمتٝم٣م

ايمدفمقة إلم اهلل وـمٝمٖم٥م ايمٔمٚمر.. أي أن ضمٝم٣مسمؽ ىمٙمٜم٣م ٓزمد وأن  : همٜم٦ٌم دم وم٣مئٙم٥م    

ـْ  ٌِْد اهللَِّ سمٌمف دم ايمدفمقة إلم اهلل.. همٔمـ فمٚمرك أٞم٦م َمًئقل، همٖمل احلدي٧م: فَم فَم

ُٔمقدٍ ا ًْ ـِ ََم ـِ ايمٛمٌَِّلِّ زْم ُف وَم٣مَل: ، فَم ـْ  "، َأٞمَّ ـِ آَدَم َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َِم َٓ سَمُزوُل وَمَدُم ازْم

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
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٣ٌَمزمِ  ـْ ؾَم ـْ فُمْٚمِرِه همِٝماَم َأهْمٛم٣َمُه ، َوفَم ـْ مَخٍْس : فَم َٟميَمُف فَم ًْ ِف فَمزَّ َوصَمؾَّ ، ضَمتَّك َي ِف فِمٛمِْد َرزمِّ

ٌَُف، َوهمِٝماَم َأْٞمَٖمَٗمُف، َوََم٣م فَمِٚمَؾ همِٝماَم فَمٙمَِؿ  ًَ ـَ اىْمَت ـْ َأْي ـْ ََم٣ميمِِف َِم . "همِٝماَم َأزْماَلُه، َوفَم

أيمػ ؽمٛم٥م إٓ مخًكم فم٣مَم٣م.. دفمقة زم٣ميمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر زم٣ميمن نوح عميه السالم

  .واإلفمالن

َأْم فمل إلم اهللوهق فمعم همراش اظمقت.. َل يٛمًك أٞمف دايعقوب

ىُمٛمُتْؿ ؾُمَٜمَداء إِْذ ضَمَيَ َئْمُٗمقَب اظْمَْقُت 

َل يٛمًك أٞمف دافمل يوسف

ق فمعم همراش اظمقت.. ٞم٣مدي ووم٣ملوهحممدخامت األنبياء

ِلِّ  ـِ َأِِب ؿَم٣ميم٤ٍِم، وَم٣مَل:ىَم٣مَن آطِمُر ىَماَلِم ايمٛمٌَّ ـْ فَمقِمِّ زْم فَم

( ْاَلَة َوََم٣م ََمَٙمَ٘م٦ْم َأْياَمُٞمُ٘مؿ (ايمِمَّ

، وَم٣مَل: ىَم٣مَن آطِمُر ىَمالِم ايمٛمٌَِّلِّ ) ـْ فَمقِمٍّ  "(: فَم
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ال ُٗمقا اهللََّ همِٝماَم ََم٣م ََمَٙمَ٘م٦ْم َأْياَمُٞمُ٘مؿْ ايمِمَّ الَة، اسمَّ َة ايمِمَّ

زم٣ميمرنمؿ َمـ وصمقد ايمرؽمؾ ايمثالشم٥م.. فمٙمؿ أٞمف َمًئقل َم٣مذا 

 ومدم يمديـ اهلل همج٣مء َمنفم٣م

ـَ  رصمؾ أفمذر اهلل إيمٝمف.. ُٚمقِح ؾَمْٝمٌخ َِم ـُ اْْلَ ىَم٣مَن فَمْٚمُرو زْم

ٌَٛمِٝمِف : َأطْمِرصُمقِِّن ، هَمُذىمَِر إَْٞمَِم٣مِر َأفْمَرَج ، هَمَٙمامَّ طَمَرَج ايمٛمٌَِّلُّ 
إلَِم زَمْدٍر ، وَم٣مَل يمِ

ايمٛم٣َّمُس ،  فَمَرصُمُف َوضَم٣ميُمُف ، هَمَٟمِذَن يَمُف دِم اظمَُْٗم٣مِم ، هَمَٙمامَّ ىَم٣مَن َيْقُم ُأضُمٍد طَمَرَج يمِٙمٛمٌَِّلِّ 

َص يَمَؽ َرؽُمقُل اهللَِّ ٌَٛمِٝمِف: َأطْمِرصُمقِِّن، هَمَٗم٣ميُمقا: وَمْد َرطمَّ
َوَأِذَن، وَم٣مَل: هَمَٗم٣مَل يمِ

ٛم٥ََّم زمٌَِْدٍر َومَتْٛمَُٔمقٞمِٝمَٜم٣م زمُِٟمضُمٍد ، هَمَخَرَج هَمَٙمامَّ ايْمَتَٗمك ايمٛم٣َّمُس، وَم٣مَل  َهْٝمَٜم٣مَت، ََمٛمَْٔمُتُٚمقِِّن اْْلَ

ٛم٥ََّم ؟ وَم٣مَل: أَ يمَِرؽُمقِل اهللَِّ  َٞمَٔمْؿ  "َرَأْي٦َم إِْن وُمتِْٙم٦ُم ايْمَٝمْقَم َأؿَمُٟم زمَِٔمَرصَمتِل َهِذِه اْْلَ

ٛم٥ََّم ايْمَٝمْقَم إِْن ؾَم٣مَء اهللَُّ، هَمَٗم٣مَل يمُِٕمالٍم يَمُف " ٣م اْْلَ ؼِّ ، ٕؿََمَٟمنَّ ِِبَ ، وَم٣مَل: هَمَق ايمَِّذي زَمَٔمَثَؽ زم٣ِمحْلَ

ْع إلَِم َأْهٙمَِؽ، وَم٣مَل: َوََم٣م فَمَٙمْٝمَؽ َأْن ُأِصٝم٤َم ايْمَٝمْقَم ىَم٣مَن ََمَٔمُف ، ُيَٗم٣مُل يَمُف: ؽُمَٙمْٝمٌؿ: اْرصمِ 

َم ،  ٌُْد ، هَمَٗم٣مسَمَؾ ضَمتَّك وُمتَِؾ، شُمؿَّ سَمَٗمدَّ َم ايْمَٔم ْم إًِذا، وَم٣مَل: هَمَتَٗمدَّ ا ََمَٔمَؽ ؟ وَم٣مَل: هَمَتَٗمدَّ طَمغْمً

َووَم٣مسَمَؾ ُهَق ضَمتَّك وُمتَِؾ 

وم٣مم زم٣ميمدفمقة إلم اهلل فمز وصمؾ رصم٣مل إزهر ٓ سم٘مقن فمقمَّ َمًئقيمٝم٥م.. وومد رزمام 
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اسمؼ اهلل هم٣ميمدفمقة :  وإووم٣مف.. همٜمؾ هذا ئمٖمٝمٛمل ؟ هم٣مْحر وصمٜمٜم٣م وفمال صقَّت٣م، ووم٣ميم٦م

أَل أفمْمؽ َم٣مٓ ً؟.. أَل أفمْمؽ : إلم اهلل َمًئقيمٝم٥م اْلٚمٝمع. وافمٙمؿ.. أن اهلل ؽم٣مئٙمؽ

 ويمدا ً؟.. همامذا ومدَم٦م َلذا ايمديـ؟

د إٓ َم٣م ومدم.. ويٛمٓمر أؾمٟمم َمٛمف همال جيد إٓ َم٣م ومدم.. همٝمٛمٓمر ايمٔمٌد أيٚمـ َمٛمف همال جي    

  . ويٛمٓمر أَم٣مَمف همال جيد إٓ ايمٛم٣مر.. هم٣مسمٗمقا ايمٛم٣مر ويمق زمُمؼ مترة

اَلدهد: أزمك أن ئمٝمش فمعم أرض اهلل ويًتٓمؾ زمًامء اهلل ويٟمىمؾ َمـ رزق اهلل وُئمٌَد 

١ٌَمٍ َيِٗمكمٍ نمغم اهلل.. همٜم٤م وم٣مئال ١ٌَمٍ زمِٛمَ َوصِمْئُتَؽ َِمـ ؽَم

وفمدل فمٚمر.. وضمٝم٣مء همٗمٙم٦م َل٣م : َمـ ايمٝمقم ؽمٟمصمتٜمد دم ٞممم رْح٥م حمٚمد

.وهمٗمف فمقم رض اهلل فمٛمٜمؿ ْجٝمٔم٣م  فمثامن..

 . همٗمٙم٦م َل٣م ومٌؾ ايمقداع.. أٞم٣م َمثٗمؾ زم٣ميمذٞمقب واظمٔم٣ميص.. وهذا ئمقومٛمل

ٝمس َمٔمِمقم ىمؾ زمٛمل آدم طمْم٣مء.. ويم: همقؤم٦م يده٣م فمعم ىمتٖمل وؿمٚمٟمٞمتٛمل ووم٣ميم٦م    

همال سمّمػ إلم ذٞمقزمؽ ذٞم٣ٌم ًآطمر زمٗمٔمقدك وفمدم سمٔمٙمٝمؿ ايمٛم٣مس  ..ؽمقى َمـ فمِمٚمف اهلل

. يٗمقل ايمٕمزارم: ويم٦ًم أرى َمٛم٘مرا ً أىمػم َمـ اْلٙمقس وفمدم سمٔمٙمٝمؿ ايمٛم٣مس .اخلغم

 . وَمـ ٞم٣مضمٝم٥م أطمرى: .اخلغم.. هذا َمـ ٞم٣مضمٝم٥م

ٝمَِّئ٣مِت  ًَّ ـَ ايم ٌْ ٛم٣َمِت ُيْذِه ًَ إِنَّ احْلَ

ِر ايمٛمََّٔمؿِ همَ  ـْ ُْحْ َْن َُيَْدى زمَِؽ َرصُمٌؾ َواضِمٌد طَمغْمٌ يَمَؽ َِم َٕ َق اهللَِّ 

                                                 

 

 

 



 

 

1411 

 اإلكرام وحسن اخللق/ اإلخالص وتصحيح النية/ الدعوة إىل اهلل

ٛم٥ََم مَتُْحَٜم٣م، َوطَم٣ميمِِؼ ايمٛم٣َّمَس زمُِخُٙمٍؼ  ًَ ٝمِّئ٥ََم احْلَ ًَّ ِؼ اهللََّ ضَمْٝمثُاَم ىُمٛم٦َْم، َوَأسْمٌِِع ايم اسمَّ

ـٍ  ًَ ضَم

ـٍ ايمثََّٗمِٖملُّ  ٣من يممب اخلٚمر وطمرج جي٣مهد دم ؽمٌٝمؾ ىمَأزُمق حِمَْج

دم إومالفمف فمـ ذيمؽ همال سم٘مـ  اهلل دم ايمٗم٣مدؽمٝم٥م.. وأزمعم زمالء ً ضمًٛم٣ًم .. وىم٣مٞم٦م ؽم٣ٌٌم ً 

ايمذٞمقب ضم٣مئال ً أَم٣مَمؽ دم ايمدفمقة إلم اهلل

هم٣مومتٛمٔم٦م زم٘مالَمٜم٣م.. وؾم٘مرت َل٣م ضمًـ صٛمٝمٔمٜم٣م.. وفم٣مهدَّت٣م أن أؽمٔمك 

صم٣مهدا ً دم حتٗمٝمؼ هت٣مهمٜم٣م
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 ٝمغ َمـ أومقال َمُم٣ميخ ايمتٌٙم

 دم واصم٤م ايمدفمقة إلم اهلل)فمز وصمؾ( 

شم٦ٌم دم ايمت٣مريخ أّن أول فمٚمؾ اٞمتٗمؾ إلم إَم٥م األٌصازٖٙكٕه الػٗخ 

اظمًٙمٚم٥م َمـ رؽمقَل٣م ايم٘مريؿ صٙمقات اهلل فمٙمٝمف فمٙماًم وفمٚماًل هق اْلٜمد يمٙمديـ، 

 وايمذي هق زم٣ميمٗمٝم٣مس إلم زم٣مومل إفمامل ئمتػم إؽم٣مس.

 أفمامل ايمديـ زم٘مؾ همروفمف ويم٘مـ َمع هم١مذا وم٣مم اظمًٙمٚمقن دم أي زَم٣من وَم٘م٣من فمعم

 ايمٕمٖمٙم٥م فمـ َمٛمٜم٣مج وؽمٛم٥م ايمرؽمقل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم ي٘مقٞمقا و٣ميمكم. 

ٕن َمـ يرى ايمديـ ايمذي وم٣مم فمٙمٝمف ايمرؽمقل أي ايمدفمقة، واؽمتٚمر فمعم ايمٗمٝم٣مم زم٣ٌمومل 

أفمامل ايمديـ همٜمق ؽم٣مومط َمـ فمكم اهلل ضمتك إن دفم٣مؤه ٓ يًتج٣مب حلدي٧م: فُمْرَوَة، 

ـْ فَم٣مئَُِم٥َم، َووَمْد ضَمَٖمَزُه ايمٛمََّٖمُس، هَمَٔمَرهْم٦ُم دِم َوصْمِٜمِف َأْن  َدطَمَؾ فَمقَمَّ ايمٛمٌَِّلُّ  "وَم٣ميَم٦ْم:  فَم

 ، ْجَرِة، هَمَِمِٔمَد اظمِْٛمْػَمَ َٟم، هَمَٙمِِمَٗم٦ْم زم٣ِمحْلُ َؿ فَمقَمَّ ضَمتَّك سَمَقوَّ ٌء، هَماَم ؽَمٙمَّ وَمْد ضَمَٖمَزُه َرْ

٣َم ايمٛم٣َّمُس إِنَّ اهللََّ فَمزَّ َوصَمؾَّ َيُٗمقُل يَمُ٘مْؿ: َُمُروا  "هَمَحِٚمَد اهللََّ َوَأشْمٛمَك فَمَٙمْٝمِف، شُمؿَّ وَم٣مَل:  َأَيُّ

َٟميُمقِِّن هَماَل  ًْ ٌَُ٘مْؿ، َوسَم ٌَْؾ َأْن سَمْدفُمقِِّن هَماَل ُأصِمٝم ـِ اظمُْْٛمَ٘مِر، وَم زم٣ِمظمَْْٔمُروِف، َواَْنَْقا فَم

ىُمْؿ  وِِّن هَماَل َأْٞمٌُمَ َتٛمٌِْمُ ًْ "ُأفْمْمَِٝمُ٘مْؿ، َوسَم
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أفمْمٝمٜم٣م ايمٛمٌل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم وضمقَل٣م يمألَم٥م ومٌؾ همريّم٥م  هم٣ميمٖمريّم٥م ايمتل

ايمِمالة وايمِمقم واحل٨م وايمزىم٣مة وايمتل زمؼمىمٜم٣م ٓ يٗمٌؾ دفم٣مء اظمتٗمكم وايمِم٣محلكم، 

 ىمؿ سم٘مقن أمهٝمتٜم٣م؟. 

وضمٝم٧م أن ايمِمالة ايمتل فمعم نمغم ايمْمريؼ ايمٛمٌقي زم٣مؿمٙم٥م، هم٘مذيمؽ إوم٣مَم٥م ايمديـ     

ٓم٥م فمعم ايمْمراز ايمٛمٌقي دم إوم٣مَم٥م ايمديـ فمعم نمغم ؿمريؼ ايمٛمٌل، يمذا يٛمٌٕمل اظمح٣مهم

 .وايمدفمقة إيمٝمف

هم٣ميمًٔمل إلوم٣مَم٥م ايمديـ وايمدفمقة ايمٛمٌقي٥م فمعم اظمٛمٜم٨م ايمُم٣مئع دم ايمٔم٣مَل ىم٣ميمذي يٌٛمل     

فمامرة فمعم أؽم٣مس نمغم ومقي، وهذه هل اخل٣ًمرة إؽم٣مؽمٝم٥م ايمتل زمًٌٌٜم٣م سمٖمُمؾ 

َمـ ايمٛمٌمة  احلرىم٣مت ايمديٛمٝم٥م زمنفم٥م وسمٛممم همٝمٜم٣م اخلالهم٣مت وسم٘مقن زمًٌٌٜم٣م حمروَم٥م

 .اإلَلٝم٥م

ىمام يتّمح َمـ رؽم٣ميم٥م فمٚمر زمـ اخلْم٣مب رض اهلل فمٛمف زمٟمن ايمٗمٝم٣مم زم٣ميمدفمقة     

آصمتامفمٝم٥م هل ه ومقة اظمًٙمٚمكم: ٓ سمٕمؼموا زم٘مثرة ايمٖمرس وؽمالضمٜمؿ وٓ 

ختُمقهؿ واؽمتٔمٝمٛمقا زم٣مهلل وارصمقه وأرؽمؾ ِّمـ َمٔمؽ وهمدًا إلم ايمٖمرس َمـ ذوي 

ٌٙمقا وافمروقا فمٛمف وإٓ هم٣مؽمتٔمٝمٛمقا زم٣مهلل ايمرأي يدفمقهؿ إلم اإلؽمالم هم١من ومٌؾ هم٣موم

 .93ص 4ووم٣مسمٙمقهؿ( . رواي٥م ؽمٝمػ ايمديـ زمـ فمٚمر ايمْمػمي ج

إٞمٛم٣م ٞمًٔمك فمـ ؿمريؼ هذا ايمٔمٚمؾ ) اخلروج دم ؽمٌٝمؾ اهلل ( اإلسمٝم٣من زم٣مخلغم دم 

إَم٥م أوٓ، ٕن اإلسمٝم٣من زم٣مخلغم َيت٣مج َمٛم٣م ْلٜمقد فمديدة وجم٣مهدات ىمل يٟميت هذا 

تك أسمك همٝمٜمؿ همٔمؾ اخلغمات همٚمثٙمف َمثؾ ايمٛمقر وايمّمقء َمتك اخلغم دم ايمٛم٣مس ، وَم
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أؾمٔمؾ همتٝمٙمف سمٌدد ايمٓمالم وزال ويمًٛم٣م دم ضم٣مصم٥م ْلٜمقد إلزايم٥م ذيمؽ ايمٓمالم زمح٘مؿ 

 (. إن احلًٛم٣مت يذهٌـ ايمًٝمئ٣متؿمٌٝم٥م إؾمٝم٣مء يمذا ورد دم ايمٗمرآن ) 

٣م ي٣م طمغم أَم٥م أطمرصم٦م يمٙمٛم٣مس، وي٣م أَم٥م ٞمٌٝمٜم٣م طم٣مسمؿ إٞمٌٝم٣مء ، وي٣م أَم٥م طمتٚم٦م ِب

إَمؿ، وي٣م أَم٥م ؾم٣مهدة فمعم ىمؾ إَمؿ، وي٣م أَم٥م صمٔمٙمٜم٣م اهلل رْح٥م فمعم ايمٔم٣مظمكم، وي٣م 

أَم٥م دافمٝم٥م يم٘مؾ إَمؿ، ي٣م أَم٥م ايمِمػم، ي٣م أَم٥م ايمتقىمؾ ، ي٣م أَم٥م ايمتقضمٝمد ........ايمخ 

ُٕمقا فَمٛمِّل َويَمْق آَي٥ًم  ".اؽمتجٝمٌقا ظمْمٙم٤م ٞمٌٝم٘مؿ: ."زَمٙمِّ

محه اهللرٖٔكٕه الػٗخ حمىد ٖٕضف الكاٌدِمٕٙ 

يمٗمد أفمْمٝم٦م 

إَم٥م ىمٙمٜم٣م صمٜمد ايمدفمقة إلم اهلل زمػمىم٥م طمتؿ ٞمٌقة إٞمٌٝم٣مء زم٣ميمرؽمقل إفمٓمؿ حمٚمد 

(.ضمتك يتٔمٙمؼ اخلٙمؼ زم٣مهلل سمٔم٣ملم ) 

ايمٛمٖمس وٓ ٞمًٟمل أضمدا يمذا فمعم هذه إَم٥م ايمٗمٝم٣مم فمعم ؿمريؼ إٞمٌٝم٣مء زم١مٞمٖم٣مق اظم٣مل و

ـْ  ـِ فَمْٚمٍروَمـ ايمٛم٣مس ؾمٝمئ٣م، وٞمٗمقم زمذيمؽ زم٣مَلجرة وايمٛمٌمة فَم ٌِْد اهللَِّ زْم ، َأنَّ  فَم

ُٜمُؿ ايمرَّ ، وَم٣مَل َرؽُمقَل اهللَِّ  اِْحُقَن َيْرَْحُ ـْ دِم ايمرَّ ٣ٌَمَرَك َوسَمَٔم٣ملَم، اْرَْحُقا ََم ـُ سَم ْْحَ

اَمءِ  ًَّ ـْ دِم ايم ُ٘مْؿ ََم إَْرِض َيْرَْحْ
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ضمٖمٓمف اهللٖٔكٕه الػٗخ عبد الِٕاب 

اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣مرم رْحـ رضمٝمؿ، وهق أرضمؿ َمـ ايمقايمدة 

ت فم٣مؿمٖم٥م إرو٣مء اهلل دم ايمٗمٙم٤م دم ىمؾ ضم٣مل، سم٘مـ َمٔمٛم٣م ومقة اهلل زمقيمده٣م، هم١مذا صم٣مء

وٞمٌمسمف ايمٕمٝمٌٝم٥م

وفمٙمٝمٛم٣م أن ٞمٖمٜمؿ ْجٝمع اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م  ىمٙمٜم٣م، ىمٝمػ يٕمغموا فمقاؿمٖمٜمؿ َمـ أصمؾ 

فم٣مؿمٖم٥م َم٣م يريد اهلل سمٔم٣مرم، وٞمٖمٜمٚمٜمؿ أٞمٛم٣م إذا اَمتثٙمٛم٣م ٕواَمر اهلل سمٔم٣مرم دم ىمؾ ضم٣مل 

فم٣مؿمٖم٥م اَمتث٣مل أواَمر اهلل سمٔم٣مرم هم٣مهلل ؽمٌح٣مٞمف هم٣مهلل يرض فمٛم٣م، وإذا دطمٙم٦م دم ومٙمقزمٛم٣م 

وسمٔم٣مرم يٖمتح فمٙمٝمٛم٣م أزمقاب ايمرو٣م، ويٖمتح فمٙمٝمٛم٣م َمٖم٣مهٝمؿ ايمٗمرآن وَم٣مذا يريد َمٛم٣م دم 

  . ىمؾ آي٥م

أن صمٜمدٞم٣م ٞم٣مومص صمدا، هم٘مؾ أهؾ يمٕم٥م يريدون إضمٝم٣مء هذا اْلٜمد دم أهؾ      

ٛم٣م يٖمتح فمٙمٝمٛم٣م يمٕمتٜمؿ وهذا َمـ ايمٛمٗمص دم هذا اْلٜمد، هم١مذا وحٝمٛم٣م زمُمٜمقاسمٛم٣م ورنم٣ٌمسم

اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣مرم طمزائـ ايمٖمالح دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة همًٝمدٞم٣م إزمراهٝمؿ وه٣مصمر 

فمٙمٝمٜمام ايمًالم ظم٣م سمرىمقا َم٣م سمريد أٞمٖمًٜمؿ َمـ أصمؾ َم٣م يريد اهلل فمز وصمؾ همتح اهلل 

 فمٙمٝمٜمؿ طمزائـ ايمٖمالح وايمٛمج٣مح وايمرزق همرزومٜمؿ اظم٣مء َمـ ضمٝم٧م ٓ َيتًٌقا.

ٝمٚم٥م همال زمد أن ٓ ٞمتٟمشمر زم٣مٕؾمٝم٣مء هم٘مؿ دم سمرك إم اهلل صمٔمؾ دم ايمدفمقة ومقة فمٓم     

 يمْمٖمٙمٜم٣م ايمروٝمع ىمؿ ي٘مقن َمـ اخل٣ًمرة.

ويم٘مـ زم٣ميمٛم٥ًٌم يمؼمك ايمدفمقة هم٣مخل٣ًمرة سم٘مقن أىمثر َمـ سمرك هذا ايمْمٖمؾ ايمروٝمع      
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 زمدون رو٣مفم٥م. ويمذا زمؼمك ايمدفمقة يٚمقت ايمديـ دم إَم٥م.

َمٗمِمده٣م ايمقصقل إرم  وفمٛمد ايمدفمقة وإفمامل ٞمًتحي ايمٖمّم٣مئؾ همٟمواَمر اهلل    

 اهلل سمٔم٣مرم ويمٝمس هل َمٗمِمقدة دم ذاَّت٣م، ويم٘مـ ايمتٗمرب ِب٣م إرم اهلل سمٔم٣مرم. 

همال ٞمٛمٓمر يمٔم٣مؿمٖم٥م َمٛم٣مؿمٗمٛم٣م وَم٣مذا سمريد َمٛم٣م ويم٘مـ ٞمٛمٓمر ظم٣م يريد اهلل َمٛم٣م همال ٞمرهمع      

 أومداَمٛم٣م َمـ فمقم إرض ضم٤ًم رنم٥ٌم ٞمٖمقؽمٛم٣م ويم٘مـ ضم٤ًم أواَمر اهلل سمٔم٣مرم همٗمط. 

دم ٞمٖمقؽمٛم٣م آؽمتٔمداد وايمٗمقة يمٙمٗمٝم٣مم زم٣مٕفمامل ٞمٗمٝمؿ ىمؾ َمًٙمؿ  وزم٣ميمدفمقة يتقيمد    

 فمقم هذا اْلٜمد وفمقم أن ٓ يٚمًم إٓ ضم٤ًم َم٣م يريد اهلل َمٛمف.

اذهٌقا إرم ْجٝمع ايمٛم٣مس دم أَم٣مىمٛمٜمؿ اذهٌقا إرم ايمزراع وايمِمٝم٣مديـ وايمٖمٗمراء     

 .وإنمٛمٝم٣مء وْجٝمع ايمٛم٣مس وأومٝمٚمقهؿ فمقم هذا اْلٜمد

 ؿمرق احلِمقل فمعم ايمدفمقة

اخلروج دم ؽمٌٝمؾ اهلل يمٙمدفمقة إلم اهلل، وٞمتجقل وٞمتحرك فمقم ايمٛم٣مس دم 

 ايمٌٝمقت وايمُمقارع وإؽمقاق واظمٝم٣مديـ يمٛمدفمقهؿ إلم اهلل فمز وصمؾ.

 .اهلل إلم ايمدفمقة همّم٣مئؾ جم٣ميمس دم اْلٙمقس َمـ ٞم٘مثر -2 

 .ضمٝم٣مَّتؿ دم اهلل إلم ايمدفمقة حتٗمٝمؼ إلم ايمٛم٣مس ٞمدفمق -3 

اهلل إلم ايمدفمقة ضمٗمٝمٗم٥م إَم٥م وْجٝمع زومٛم٣مير أن وصمؾ فمز اهلل ٞمدفمق -4 

.  

 



 

 

1417 

 اإلكرام وحسن اخللق/ اإلخالص وتصحيح النية/ الدعوة إىل اهلل

 َمرافم٣مة أضمقال اظمدفمقيـ

جي٤م أن يرافمل ايمدافمل (: رمحه اهلل)ٖكٕه الػٗخ حمىد عىس الباملبٕزٙ     

أضمقال اظمدفمقيـ َمـ فمٙمؿ وصمٜمؾ وومرب فمٜمد زم٣مإلؽمالم وأَمٝمكم وَمت٘مػميـ 

ٖمٜمٚمقن ضمتك ٓ وحمٌكم وٞم٣مهمريـ وَمٗمٌٙمكم وأن يتخقَلؿ زم٣مظمقفمٓم٥م وأن َيدشمٜمؿ زمام ي

شُمقا ايمٛم٣َّمَس ووَم٣مَل فَمقِمٌّ ، ي٘مذزمقا اهلل ورؽمقيمف، وذيمؽ أدفمك يمٗمٌقل ايمدفمقة ضَمدِّ

َب اهللَُّ َوَرؽُمقيُمُف  ٌُّقَن َأْن ُيَ٘مذَّ
 زماَِم َئْمِرهُمقَن َأحُتِ
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همال زمد َمـ ىمالم ايمٛم٣مس فمعم ومدر فمٗمقَلؿ زم٣ميمدفمقة، وهل أطمالق وإٞمٖم٣مق، 

د اْلٜمد خترج ٔيمئ نمغم َمٔمروهمف ومٌؾ صمٜمد ايمدفمقةوزمٔم

 َمرافم٣مة َمٗمتّمٝم٣مت ايمدفمقة

فمعم ايمٗمدَم٣مء أن يتٖم٘مروا دم رمحه اهللٖكٕه الػٗخ حمىد عىس الباملبٕزٙ

َمٗمتّمٝم٣مت ايمدفمقة دم ىمؾ زمٙمد دم ايمٔم٣مَل، وىمذيمؽ صالضمٝم٣مت ايمدفمقة دم ىمؾ زَم٣من 

ن؟.ىمذيمؽ سمتٖم٘مروا َم٣م هل وَم٘م٣من، وَمـ يًتْمٝمع أن يٗمقم زم٣ميمدفمقة دم هذا اظم٘م٣م

هم٣مٕوٓد َمٛمٜمؿ َمـ َي٤م ايمٙمٔم٤م، وَمٛمٜمؿ َمـ َي٤م  .َمٗمتّمٝم٣مت ايمدفمقة دم زمٝمقسم٘مؿ؟.

ىمذيمؽ . ايمٗمراءة، وَمٛمٜمؿ َمـ يٖمؽ أٓت، همالزمد أن ٞمًتثٚمر هذه ايمْم٣موم٣مت وٞمقصمٜمٜم٣م. 

ٞمٛمٓمر َم٣م هق ايمًمء ايمٛم٣مومص َمـ ايمديـ؟ همٛمجتٜمد ىمٝمػ ٞم٘مٙمٚمف زم٣ميمٙمكم وايمرْح٥م، وضمٝمٛمام 

 اهلل سمٔم٣ملم يٟميت يمٛم٣م إَمـ.ٞمٗمقم زم٣ميمدفمقة إلم 

 هؾ اْلـ َم٘مٙمٖمقن زمٔمٚمؾ ايمدفمقة َمثؾ اإلٞمس؟

ضُمِرؽم٦م ايمًامء، همٗم٣مل () ٞمٔمؿ ، همٔمـ ؽمٔمٝمد زمـ صُمٌغم، وم٣مل: ظم٣م زمٔم٧م ايمٛمٌّل 

ايمُمٝمْم٣من: َم٣م ضُمِرؽم٦م إٓ َٕمر ومد ضمدث دم إرض، همٌٔم٧م هاي٣مه دم إرض، 

ْخٙم٥م، وهق يٗمرأ، وم٣مئام يِمقم صالة ايمٖمجر زمٟمصح٣مزمف زمٛمَ  ()همقصمدوا ايمٛمٌّل 

.وم٣مل سمٔم٣ملم ـَ هْمٛمَآ إيَِمْٝمَؽ هم٣مؽمتٚمٔمقا ضمتك إذا همرغ َويمَّْقا إلم وَمْقَِمِٜمْؿ َُمٛمِْذِري َوإِْذ َسَ

وُه وَم٣ميُمقْا َأٞمِِمُتقْا هَمَٙمامَّ وُميِضَ َويمَّْقْا إلَِم  َتِٚمُٔمقَن ايْمُٗمْرآَن هَمَٙمامَّ ضَمَيُ ًْ ّـِ َي ـَ اْْلِ َٞمَٖمرًا َمِّ

ـَ  ٛمِذِري وَمْقَِمِٜمؿ َمُّ
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 اٞمتٜم٣مز ايمٖمرص يمٙمدفمقة

ـْ َُمَزْيٛم٥ََم ىَم٣مَٞم٣م َرصُمقَمْ ليمٛمٌهم٣م يٛمتٜمز ايمٖمرص٥م دم ؿمريؼ اَلجرة: َأنَّ َرصُمَٙمكْمِ َِم

َٝم٣م، شُمؿَّ زَم٣مَئَم٣م ايمٛمٌَِّلَّ ؽُمقٍء وَمْد وَمَْمَٔم٣م ايمْمَِّريَؼ، َووَمتاََل، هَمَٚمرَّ ِِباَِم ايمٛمٌَِّلُّ  َٝم٣م، َوَصٙمَّ هَمَتَقوَّ

 َي٣م َرؽُم : َٓ َ اهللَُّ طُمْْمَقَٞم٣م وَم٣مَل َووَم٣م ََم٣م  : قَل اهللَِّ ، وَمْد َأَرْدَٞم٣م َأْن َٞمْٟمسمَِٝمَؽ ، هَمَٗمْد وَمٌمَّ

َٓ  "اؽْمُٚمُ٘ماَم ؟   زَمْؾ َأْٞمُتاَم اظْمُْ٘مَرََم٣منِ  "اظْمَُٜم٣مَٞم٣مِن وَم٣مَل:  : وَم٣م

٣ٌَمِدَل وَم٣مَل طَمَرصْم٦ُم ََمَع إزِْمَراِهٝمَؿ  ـْ هَم٣مئٍِد ََمْقلَم فَم ـِ وأطمرج أْحد: فَم ْْحَ ٌِْد ايمرَّ ـِ فَم زْم

ـِ ؽَمْٔمٍد ضَمتَّك إَِذا  ـِ إلَِم ازْم ْْحَ ٌِْد ايمرَّ ـُ فَم ـِ َأِِب َرزمِٝمَٔم٥َم هَمَٟمْرؽَمَؾ إزِْمَراِهٝمُؿ زْم ٌِْد اهللَِّ زْم ـِ فَم زْم

ـُ ؽَمْٔمٍد َوؽَمْٔمٌد ُهَق ايمَِّذي َدلَّ َرؽُمقَل اهللَِّ  فَمعَم ؿَمِريِؼ َرىُمقزمِِف  ىُمٛم٣َّم زم٣ِميْمَٔمْرِج َأسَمك ازْم

شَمٛمِل َأِِب َأنَّ َرؽُمقَل اهللَِّ هَمٗمَ  ـُ ؽَمْٔمٍد ضَمدَّ شَمَؽ َأزُمقَك وَم٣مَل ازْم ِِّن ََم٣م ضَمدَّ  ٣مَل إزِْمَراِهٝمُؿ َأطْمػِمْ

َؤَم٥ٌم َوىَم٣مَن َرؽُمقُل اهللَِّ  ؼَمْ ًْ َِِب زَمْ٘مٍر فِمٛمَْدَٞم٣م زمِٛم٦ٌْم َُم ِٕ َأسَم٣مُهْؿ َوََمَٔمُف َأزُمق زَمْ٘مٍر َوىَم٣مَٞم٦ْم 

طْمتَِِم٣مَر دِم ايمْمَِّريِؼ إلَِم اظمَِْديٛم٥َِم هَمَٗم٣مَل يَمُف ؽَمْٔمٌد َهَذا َصعمَّ اهللَُّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ  ِٓ َؿ َأَراَد ا

اَم اظمَُْٜم٣مَٞم٣مِن هَم١مِْن ؾِمْئ٦َم َأطَمْذَٞم٣م فَمَٙمْٝمِٜماَم  ـْ َأؽْمَٙمَؿ ُيَٗم٣مُل ََلُ ٣مِن َِم ـْ َرىُمقزَم٥ٍم َوزمِِف يمِِمَّ ايْمَٕم٣مئُِر َِم

٣م طُمْذ زمَِٛم٣م فَمَٙمْٝمِٜماَم  هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللَِّ  هْمٛم٣َم إَِذا َأضَمُدمُهَ وَم٣مَل ؽَمْٔمٌد هَمَخَرصْمٛم٣َم ضَمتَّك َأْذَ

٣م َرؽُمقُل اهللَِّ  ؽْماَلَم هَمَٟمؽْمَٙماَم  َيُٗمقُل يمَِِم٣مضِمٌِِف َهَذا ايْمَٝماَمِِّن هَمَدفَم٣ممُهَ هَمَٔمَرَض فَمَٙمْٝمِٜماَم اإْلِ

ـُ اظمَُْٜم٣مَٞم٣مِن هَمَٗم٣مَل زَمْؾ  َٓ َٞمْح ـْ َأؽْماَمئِِٜماَم هَمَٗم٣م اَم فَم ٣م َأْن  شُمؿَّ ؽَمَٟمََلُ َأْٞمُتاَم اظمُْْ٘مَرََم٣مِن َوَأََمَرمُهَ

ـِ فَمْقٍف هَمَٗم٣مَل  ك زَمٛمُق فَمْٚمِرو زْم ٣ٌَمَء هَمَتَٙمٗمَّ َيْٗمَدََم٣م فَمَٙمْٝمِف اظمَِْديٛم٥ََم هَمَخَرصْمٛم٣َم ضَمتَّك َأسَمْٝمٛم٣َم ـَم٣مِهَر وُم
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ـُ طَمْٝمَثٚمَ  ايمٛمٌَِّلُّ  ـُ ُزَراَرَة هَمَٗم٣مَل ؽَمْٔمُد زْم ـَ َأزُمق ُأََم٣مََم٥َم َأؽْمَٔمُد زْم ٌْقِم َي٣م َأْي ُف َأَص٣مَب وَم ٥َم إِٞمَّ

ُب َِّمُْٙمقٌء  ْ ُه يَمَؽ شُمؿَّ ََم٢َم ضَمتَّك إَِذا ؿَمَٙمَع فَمعَم ايمٛمَّْخِؾ هَم١مَِذا ايمممَّ َرؽُمقَل اهللَِّ َأهَماَل ُأطْمػِمُ

َرَأْيُتٛمِل َأْٞمِزُل إلَِم َأِِب زَمْ٘مٍر َرِضَ اهللَُّ فَمٛمُْف هَمَٗم٣مَل َي٣م َأزَم٣م زَمْ٘مٍر َهَذا اظمَْٛمِْزُل  هَم٣ميْمَتَٖم٦َم ايمٛمٌَِّلُّ 

فَمعَم ضِمَٝم٣مٍض ىَمِحَٝم٣مِض زَمٛمِل َُمْديم٨ٍِم 

َل َيْقٍم فَمَرهْم٦ُم َرؽُمقَل اهللَِّ  ٥ٌََم، وَم٣مَل: إِنَّ َأوَّ ـِ ؾُمْٔم ـِ اظمُِْٕمغَمِة زْم َأِّنِّ ىُمٛم٦ُْم َأَْمًِم  وفَم

٥َم ، إَِذا يَمٗمِ  ٥ِم ََم٘مَّ ـِ ِهَُم٣مٍم دِم زَمْٔمِض َأِزومَّ ، هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل ٝمٛم٣َم َرؽُمقَل اهللَِّ َأَٞم٣م َوَأزُمق صَمْٜمِؾ زْم

َ٘مِؿ ، َهُٙمؿَّ إلَِم اهللَِّ فَمزَّ َوصَمؾَّ ، َوإلَِم َرؽُمقيمِِف َأْدفُمقَك  "َِِٕب صَمْٜمٍؾ:  اهللَِّ  َي٣م َأزَم٣م احْلَ

تِٛم٣َم ؟ َهْؾ  ـْ ؽَم٤مِّ آَِلَ ُد ، َهْؾ َأْٞم٦َم َُمٛمَْتٍف فَم سُمِريُد إِٓ َأْن  إلَِم اهللَِّ، وَم٣مَل َأزُمق صَمْٜمٍؾ: َي٣م حُمَٚمَّ

ْٕم٦َم، هَمَق اهللَِّ يَمْق َأِّنِّ َأفْمَٙمُؿ َأنَّ ََم٣م سَمُٗمقُل  ـُ َٞمُْمَٜمُد َأْن وَمْد زَمٙمَّ ْٕم٦َم ، هَمٛمَْح َٞمُْمَٜمَد َأْن وَمْد زَمٙمَّ

َف َرؽُمقُل اهللَِّ  ٌَْٔمُتَؽ، هَم٣مْٞمٌَمَ ، هَمَٗم٣مَل: هَمَق اهللَِّ إِِّنِّ ٕفَْمَٙمُؿ أَ ضَمؼٌّ ََم٣م اسمَّ ٌََؾ فَمقَمَّ نَّ ، َوَأوْم

َج٣مزَم٥ُم ، هَمُٗمْٙمٛم٣َم: َٞمَٔمْؿ ، هَمَٗم٣ميُمقا: همِٝمٛم٣َم  ّـَ زَمٛمِل وُمََصٍّ ، وَم٣ميُمقا: همِٝمٛم٣َم احْلِ
٣م، َويَم٘مِ ََم٣م َيُٗمقُل ضَمٗمًّ

َٗم٣مَي٥ُم، هَمُٗمْٙمٛم٣َم: ًِّ َقاُء، هَمُٗمْٙمٛم٣َم: َٞمَٔمْؿ، وَم٣ميُمقا: همِٝمٛم٣َم ايم َٞمَٔمْؿ ،  ايمٛمَّْدَوُة، هَمُٗمْٙمٛم٣َم: َٞمَٔمْؿ، شُمؿَّ وَم٣ميُمقا: همِٝمٛم٣َم ايمٙمِّ

ىَم٤ُم، وَم٣ميُمقا: َِمٛم٣َّم َٞمٌِلٌّ َواهللَِّ ٓ َأهْمَٔمُؾ شمُ  ٦ِم ايمرُّ ٣مىمَّ ؿَّ َأؿْمَٔمُٚمقا َوَأؿْمَٔمْٚمٛم٣َم ضَمتَّك إَِذا حَتَ

اٞمتٜمز همرص٥م سمٖمًغم ايمرؤي٣م زم٣ميم٘مالم دم ايمدفمقة )عليه السالم(

وُمقَن طَم ﴿ إلم اهلل  َتَٖمرِّ ـِ َأَأْرزَم٣مٌب َمُّ ْج ًِّ ٌَِل ايم ٣مُر َي٣م َص٣مضِم (1﴾)غْمٌ َأِم اهللُّ ايْمَقاضِمُد ايْمَٗمٜمَّ
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 ()آؽمتٚمراري٥م دم صمٜمد ايمدفمقة إلم اهلل 

هم٣مهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم ومص فمٙمٝمٛم٣م ومِمص إٞمٌٝم٣مء وىمٝمػ اؽمتٚمرارهؿ زم٣ميمدفمقة      

رنمؿ اظمٔم٣مٞمديـ َلؿ وفمدم اؽمتج٣مزم٥م إومقام، همٛمقح فمٙمٝمف ايمًالم ىم٣من َمُمٕمقٓ 

وَم٣مَل َربِّ إِِّنِّ َدفَمْقُت وَمْقَِمل  ﴿ٙم٥م اظمًتجٝمٌكم، زم٣ميمدفمقة يمٝمال َن٣مرًا وَم٣م ؽمٟمم رنمؿ وم

َويَمَٗمْد َأْرؽَمْٙمٛم٣َم ُٞمقضم٣ًم ﴿ وذيمؽ َمع ؿمقل اظمدة وَل يًٟمم، وم٣مل سمٔم٣ملم:  .(1)﴾  ...يَمْٝمالً 

كَم فَم٣مًَم٣م هَمَٟمطَمَذُهُؿ ايمْمُّقهَم٣مُن َوُهْؿ ـَم٣مظمُِقَن  ًِ  (.2)﴾إلَِم وَمْقَِمِف هَمَٙم٧ٌَِم همِٝمِٜمْؿ َأيْمَػ ؽَمٛم٥ٍَم إَِّٓ مَخْ

وه٘مذا ؾمٟمن ايمدافمٝم٥م ايمِم٣مدق اظمخٙمص اظمح٤م يمٙمدفمقة، إذا وصمد ايمٖمرص٥م     

 ؽم٣مٞمح٥م يمٙمدفمقة إلم اهلل دفم٣م.

وٓ َيؼ يمف أن يؼمك ايمدفمقة زمحج٥م أن ايمٛم٣مس ٓ يًتجٝمٌقن، هم١من اهلل سمٔم٣ملم وم٣مل:      

ّـَ اهللََّ ََيِْدي ََمـ َيَُم٣مُء َوُهَق  ﴿
٦ٌَْم َويَم٘مِ ٌَ ـْ َأضْم َٓ ََّتِْدي ََم َؽ  َأفْمَٙمُؿ إِٞمَّ

ـَ  َتِٗمٝمٍؿ ﴿، ووم٣مل سمٔم٣ملم: (3)﴾زم٣ِمظمُْْٜمَتِدي ًْ اٍط َمُّ  (.4)﴾َوإِٞمََّؽ يَمَتْٜمِدي إلَِم ِسَ

واهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم أرؽمؾ َمقؽمك وه٣مرون يمدفمقة همرفمقن َمرات فمديدة، َمع أن     

 اهلل ئمٙمؿ أن همرفمقن ٓ َيتدي.

َيتدوا، وم٣مل  وايمدفمقة واصم٤م ذفمل فمٙمٝمؽ ايمٗمٝم٣مم زمف ؽمقاء اهتدي ايمٛم٣مس أم َل     
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َٓ ُي٠ْمَِمٛمُقَن إ ﴿سمٔم٣ملم:  ْؿ َأْم ََلْ سُمٛمِْذْرُهْؿ  ـَ ىَمَٖمُروا ؽَمَقاٌء فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َأَأْٞمَذْرََّتُ  (.1)﴾نَّ ايمَِّذي

ِم٤م ٞمٖمًف يمٛممم احلؼ وسمٔمٙمٝمؿ اَلدى ٓ زمد أن ئمتٛمل زمديٛمف أوٓ همٔمعم َمـ ٞم     

٣م ايمٛم٣َّمُس سُمقزُمقا إلَِم اهللَِّ هَم١مِِّنِّ  "إذ يٗمقل:  ()زم٣ميمتقزم٥م ايمدائٚم٥م اومتداء زم٣ميمٛمٌل  َ َي٣م َأَيُّ

ٍة   رواه َمًٙمؿ . "َأسُمقُب دِم ايْمَٝمْقِم إيَِمْٝمِف َِم٣مَئ٥َم ََمرَّ

ـْ فَمٚمْ  "ووم٣مل ازمـ ضم٣ٌمن رْحف اهلل:      ِِّن ، وَم٣مَل : ؽَمِٚمْٔم٦ُم َأزَم٣م فَم َة ، َأطْمػَمَ ـِ َُمرَّ ِرو زْم

ـْ َأْصَح٣مِب ايمٛمٌَِّلِّ  ، َِم ـْ صُمَٜمْٝمٛم٥ََم ُيَٗم٣مُل يَمُف: إنََمرُّ ، ()زُمْرَدَة َيُٗمقُل : ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرصُمال َِم

ُف ؽَمِٚمَع ايمٛمٌَِّلَّ  ـَ فُمَٚمَر، َأٞمَّ ُث ازْم ٣َم ايمٛم٣َّمُس ، سمُ  "، َيُٗمقُل :  ()َُيَدِّ ُ٘مْؿ َي٣م َأَيُّ قزُمقا إلَِم َرزمِّ

ٍة   . "، هَم١مِِّنِّ َأسُمقُب إيَِمْٝمِف ىُمؾَّ َيْقٍم َِم٣مَئ٥َم ََمرَّ

ُ٘مْؿ  ": ()وَم٣مَل َأزُمق ضَم٣مسمٍِؿ َرِضَ اهللَُّ فَمٛمُْف: وَمْقيمُُف     ُيِريُد زمِِف:  "سُمقزُمقا إلَِم َرزمِّ

ُ٘مْؿ. َوىَمَذيمَِؽ وَمْقيُمُف :  ٍة هَم١مِِّنِّ َأسُمقُب إيِمَ  "اؽْمَتْٕمِٖمُروا َرزمَّ  .  "ْٝمِف ىُمؾَّ َيْقٍم َِم٣مَئ٥َم ََمرَّ

ِف،  () َوىَم٣مَن اؽْمتِْٕمَٖم٣مر َرؽُمقِل اهللَِّ     ًِ َٖمَٜم٣م فَمعَم َٞمْٖم يمَِتْٗمِِمغِمِه دِم ايمْم٣َّمفَم٣مِت ايمَّتِل َوـمَّ

ُف  اَم اؾْمتَ  ()َٕٞمَّ ا َأْن ُيْثٌَِتُف هَمٝمَُدوَم فَمَٙمْٝمِف، هَمُرزمَّ ـْ َأطْمالوِمِف إَِذا فَمِٚمَؾ طَمغْمً َٕمَؾ دِم ىَم٣مَن َِم

غْمِ ايمَِّذي ىَم٣مَن ُيَقاـم٤ُِم فَمَٙمْٝمِف زمَِخغْمٍ آطَمَر، َِمْثُؾ اؾْمتَِٕم٣ميمِِف  ـْ َذيمَِؽ اخْلَ زَمْٔمِض إَْووَم٣مِت فَم

ٝمِٜماَم زَمْٔمَد ايمٓمُّْٜمِر، هَمَٙمامَّ  َتكْمِ ىَم٣مَن ُيَِمٙمِّ ىْمَٔمَتكْمِ ايمٙمَّ ـِ ايمرَّ َٚم٥ِم همِٝمِٜمْؿ فَم ًْ زمَِقهْمِد زَمٛمِل مَتِٝمٍؿ َوايْمِٗم

٣م، هَمَ٘م٣مَن اؽْمتِْٕمَٖم٣مُرُه َصعمَّ ايْمٔمَ  يمِٙمتَّْٗمِِمغِم دِم طَمغْمٍ اؾْمَتَٕمَؾ فَمٛمُْف زمَِخغْمٍ  ()ٌْمَ َأفَم٣مَدمُهَ

٤ِم ََم٣م َوَصْٖمٛم٣َم .  ًَ  (.1)"شَم٣مٍن فَمعَم ضَم
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همٝمج٤م فمعم ايمٔمٙمامء وايمدفم٣مة يمزوم اظمح٣مهمٓم٥م فمعم ايمِمٙمقات وإذىم٣مر وايمًٛمـ وسمالوة      

د واحلًد وايم٘مػم وايمٕمٝم٥ٌم وايمٛمٚمٝمٚم٥م ايمٗمرآن وؿمٝم٤م اظمٟمىمؾ وسمْمٜمغم ايمٛمٖمس َمـ احلٗم

 (.  1هَم٣مسمَُّٗمقا اهللََّ ََم٣م اؽْمَتَْمْٔمُتْؿ ﴾ ) ﴿: ونمغمه٣م َمـ اظمٜمٙم٘م٣مت ِّمتثٙمكم ومقيمـف سمٔم٣ملم

اؽِمُخقَن دِم      وهذه إَمقر جيٚمٔمٜم٣م ْجٝمٔم٣م يمزوم آؽمتٗم٣مَم٥م، وم٣مل سمٔم٣ملم ﴿... َوايمرَّ

ـْ فِمٛمِد َرزمِّ  ٛم٣َم َٓ سُمِزْغ ايْمِٔمْٙمِؿ َيُٗمقيُمقَن آََمٛم٣َّم زمِِف ىُمؾٌّ َمِّ ٣ٌَمِب * َرزمَّ ُر إَِّٓ ُأْويُمقْا إيْم ىمَّ ٛم٣َم َوََم٣م َيذَّ

٣مُب ﴾) َؽ َأٞم٦َم ايْمَقهَّ ٥ًم إِٞمَّ  (. 2وُمُٙمقزَمٛم٣َم زَمْٔمَد إِْذ َهَدْيَتٛم٣َم َوَه٤ْم يَمٛم٣َم َِمـ يمَُّدٞمَؽ َرْْحَ

ـْ      ٌِْد اهللَِّ ايمثََّٗمِٖملِّ ودم احلدي٧م فَم ـِ فَم ، وَم٣مَل: وُمْٙم٦ُم: َي٣م َرؽُمقَل اهللَِّ، وُمْؾ رِم ؽُمْٖمَٝم٣مَن زْم

َك، وَم٣مل َٓ َأؽْمَٟمُل فَمٛمُْف َأضَمًدا زَمْٔمَدَك، َودِم ضَمِدي٧ِم َأِِب ُأؽَم٣مََم٥َم: نَمغْمَ  ًٓ  دِم اإِلؽْماَلِم وَمْق

 (.3)  "  هَم٣مؽْمَتِٗمؿْ وُمْؾ آََمٛم٦ُْم زم٣ِمهللَِّ :"

 َمٗم٣مم ايمدفمقة إلم اهلل ) َمٗم٣مم اظمحٌكم (

٣مِن رمحه اهللقاه ابَ الكٗي ًَ ضْم ، َويمَِِم٣مضِم٤ِم اإْلِ ُف ُئْمَٖمك يمِْٙمُٚمِح٤مِّ هَم١مِٞمَّ

هُ  ٣مََمُح زمِِف نَمغْمُ ًَ َٓ ُي ٣مََمُح زماَِم  ًَ ِه، َوُي َٓ ُئْمَٖمك يمَِٕمغْمِ ايْمَٔمٓمِٝمِؿ، ََم٣م 

اْٞمُٓمْر 

يَْمَقاَح ايمَّتِل همِٝمَٜم٣م ىَماَلُم اهللَِّ ايمَِّذي  -َصَٙمَقاُت اهللَِّ َوؽَماَلَُمُف فَمَٙمْٝمِف  -إلَِم َُمقؽَمك  ْٕ َرََمك ا

َه٣م، َوصَمرَّ زمِٙمِْحَٝم٥ِم َٞمٌِلٍّ َمِ  ٌَُف زمَِٝمِدِه هَمَ٘مَنَ ْثٙمِِف، َوُهَق َه٣مُروُن، َويَمَْمَؿ فَمكْمَ ََمَٙمِؽ اظمَْْقِت ىَمَت

دٍ  اِء دِم حُمَٚمَّ ْهَ ُف يَمْٝمَٙم٥َم اإْلِ َتِٚمُؾ يَمُف هَمَٖمَٗمَٟمَه٣م، َوفَم٣مسَم٤َم َرزمَّ ُف سَمَٔم٣ملَم ََيْ َوَرهَمَٔمُف فَمَٙمْٝمِف، َوَرزمُّ
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ُف وَم٣مَم هللَِِّ َٞمَّ ِٕ ٌُُّف َوُيْ٘مِرَُمُف َوُيَدهللُُِّ، 
ُف، َوَُيِ  سمِْٙمَؽ اظمََْٗم٣مََم٣مِت ايْمَٔمٓمِٝمَٚم٥َم دِم َُمَٗم٣مزَمَٙم٥ِم َذيمَِؽ ىُمٙمَّ

٥ِم،  ائِٝمَؾ َأؾَمدَّ اظمَُْٔم٣مَْلَ ٌِْط َوزَمٛمِل إِْهَ َتِل ايْمِٗم َأفْمَدى فَمُدوٍّ يَمُف، َوَصَدَع زمَِٟمَْمِرِه، َوفَم٣ميَم٨َم ُأَمَّ

ٌَْحرِ  ْٔمَرِة دِم ايْم َُُمقُر ىَم٣ميمُمَّ ْٕ هَمَ٘م٣مَٞم٦ْم َهِذِه ا

ـْ يَمُف َهِذِه اظمََْٗم٣مََم٣مُت ايمَّتِل ظمُِقؽَمك، نَم٣مَو٤َم َواْٞمُٓمْر إلَِم يُ  ـِ ََمتَّك ضَمْٝم٧ُم ََلْ َيُ٘م قُٞمَس زْم

َتِٚمْؾ يَمُف ََم٣م اضْمَتَٚمَؾ ظمُِقؽَمك، َوهَمْرٌق  قِت، َوََلْ ََيْ ـِ احْلُ ًة، هَمَٟمطَمَذُه َوؽَمَجٛمَُف دِم زَمْْم ُف ََمرَّ َرزمَّ

ْ يَ  ـْ إَِذا َأسَمك زمَِذْٞم٤ٍم َواضِمٍد، َوََل ـِ ََم٣م َيُْمَٖمُع يَمُف، زَمكْمَ ََم ٣مِن َواظمََْح٣مؽِم ًَ ضْم ـَ اإْلِ ـْ يَمُف َِم ُ٘م

ـْ إَِذا َأسَمك زمَِذْٞم٤ٍم صَم٣مَءْت حَم٣َمؽِمٛمُُف زمُِ٘مؾِّ ؾَمِٖمٝمٍع، ىَماَم وِمٝمَؾ  َوزَمكْمَ ََم

فَْماَمُل سَمُْم  ْٕ ـْ هَم٣م َدائِِد، وَم٣مَل سَمَٔم٣ملَم فَم ُر زمِِف إَِذا َووَمَع دِم ايمُمَّ َٖمُع يمَِِم٣مضِمٌَِٜم٣م فِمٛمَْد اهللَِّ، َوسُمَذىمِّ

ٌَْٔمُثقَن، َوهمِْرفَمْقُن ظم٣ََّم ٌِِّحكَم يَمَٙم٧ٌَِم دِم زَمْْمٛمِِف إلَِم َيْقِم ُي ًَ ـَ اظمُْ ُف ىَم٣مَن َِم َٓ َأٞمَّ  ِذي ايمٛمُّقِن هَمَٙمْق

ـْ يَمُف ؽَم٣مزمَِٗم٥ُم طَم  ْ سَمُ٘م َّٓ ايمَِّذي آََمٛم٦َْم زمِِف زَمٛمُق ََل َٓ إيَِمَف إِ ُف  غْمٍ سَمُْمَٖمُع يَمُف َووَم٣مَل آََمٛم٦ُْم َأٞمَّ

يُؾ  ائِٝمَؾ وَم٣مَل يَمُف صِمػْمِ ـَ . إِْهَ ِدي ًِ ـَ اظْمُْٖم ٌُْؾ َوىُمْٛم٦َم َِم َن َووَمْد فَمَِمْٝم٦َم وَم ْٔ  آ

ٛمَِد فَمٛمْفُ      ًْ ُف وَم٣مَل:َودِم اظمُْ ٌِٝمِح ،  -ـْ صَماَلِل اهللَِّ إِنَّ ََم٣م سَمْذىُمُروَن َمِ  "َأٞمَّ ًْ ـَ ايمتَّ َِم

ْرَن  -َوايمتَّْ٘مٌغِِم، َوايمتَّْحِٚمٝمِد  ّـَ َدِويٌّ ىَمَدِويِّ ايمٛمَّْحِؾ ، ُيَذىمِّ ـَ ضَمْقَل ايْمَٔمْرِش، ََلُ َيَتَٔم٣مؿَمْٖم

ُر زمِِف ؟ ـْ ُيَذىمِّ ّـَ ، َأهَماَل َُي٤ِمُّ َأضَمُدىُمْؿ َأْن َيُ٘مقَن يَمُف ََم ـْ  "زمَِِم٣مضِمٌِِٜم َذا ََم َرصَمَح٦ْم  َوَِلَ

صَْمِؾ  ِٕ ٛم٣َمسمِِف، َو ًَ صَْمِؾ ضَم ِٕ ٦ٌَْم يَمُف ؽَمٝمَِّئ٣مسُمُف  ْب، َوُوِه ٛم٣َمسُمُف فَمعَم ؽَمٝمَِّئ٣مسمِِف َأهْمَٙمَح َوََلْ ُئَمذَّ ًَ ضَم

٣َّم َُيٌُُِّف  ُف وَمْد وَم٣مَم زمِِف ِِّم َٞمَّ ِٕ اِك،  ْذَ َٓ ُيْٕمَٖمُر يمَِِم٣مضِم٤ِم اإْلِ َهَذا ُيْٕمَٖمُر يمَِِم٣مضِم٤ِم ايمتَّْقضِمٝمِد ََم٣م 

َك، َوىَماَم ىَم٣مَن سَمْقضِمٝمُد اهللَُّ ٣مَِمُح زمِِف اظمُْمْمِ ًَ َٓ ُي ٣محِمَُف ََم٣م  ًَ  ََم٣م اوْمَت٢َم َأْن َيْٕمِٖمَر يَمُف، َوُي
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ٌَت٥ََّم نَمَٖمَر يَمفُ  ُك زمِِف ؾَمْٝمًئ٣م ايْم َٓ ُيمْمِ ـْ يَمِٗمَٝمُف  ، هَمَٚم ٌِْد َأفْمَٓمَؿ ، ىَم٣مَٞم٦ْم ََمْٕمِٖمَرُة اهللَِّ يَمُف َأسَمؿَّ  ايْمَٔم

َٜم٣م ٣مُذُٞمقزَمُف ىُمٙمَّ ْب ِِبَ ٛم٥ًَم ََم٣م ىَم٣مَٞم٦ْم، َوََلْ ُئَمذِّ
، ىَم٣مئِ

 ٞمتٝمج٥م ايمٔمج٤م 

ايمٌٔمض اصمتٜمد دم حمٙمف ضمتك همٜمؿ ايمٛم٣مس ايمٔمٚمؾ شمؿ رىمٌقا ؽمٝم٣مرة ايمدفمقة همج٣مء 

ايمٔمج٤م َمـ ايمرىم٣مب شمؿ نمرزت ايمًٝم٣مرة همٛمزيمقا يمٝمدهمٔمقا زم٣ميمًٝم٣مرة ويم٘مـ زمٔمّمٜمؿ 

ٙمٝمٜمؿ أن يدهمٔمقا َمـ إَم٣مم وايمٌٔمض َمـ اخلٙمػ همٜمؾ متًم ايمًٝم٣مرة ؟ ويم٘مـ فم

ىمٙمٜمؿ َمـ اخلٙمػ، ويمق ايم٘مؾ دم اخلٙمػ ووع يده فمعم ايمًٝم٣مرة وَل يدهمع، هم٘مذيمؽ 

َل سمتحرك

وهذا احل٣مل أصٌح ىمثغم دم ايمدفمقة.. وم٣مم إضم٣ٌمب يمٙمدفمقة َمع ايمتقاوع 

وطمٖمض اْلٛم٣مح هم٣مٞمتممت ايمدفمقة وأومٌؾ فمٙمٝمٜم٣م ايمٛم٣مس، همج٣مء ايمٔمج٤م فمٛمد 

ضمرىم٥م ايمٔمرزم٥م ) ايمدفمقة  (، واٞمٗمًؿ إضم٣ٌمب، همٕمرزت فمرزم٥م ايمدفمقة وسمقومٖم٦م 

إضم٣ٌمب إلم همريٗمكم: همريؼ َمـ اخلٙمػ وهمريؼ َمـ إَم٣مم، همٟمصٌح ايمتِم٣مدم 

همتقومٖم٦م ايمدفمقة، ضمتك ويمق ىم٣من ىمٙمٜمؿ دم ايمقوع ايمِمحٝمح، هم٘مثغم َمـ إضم٣ٌمب 

ٛم٥م وسمرك إفمامل  ًُ يّمٔمقن يدهؿ فمعم ايمدفمقة، َم٣مزال َمتٚمًؽ زمٙم٣ٌمس ايم

إفمامل ايمتل همٝمٜم٣م ضمٓمقظ ايمٛمٖمس وأَم٣مم  آٞمٖمرادي٥م، وآصمتامفمٝم٥م، إٓ زمٔمض

اظمُم٣ميخ وإضم٣ٌمب أٞم٣م َمقصمقد، أَم٣م ايمتل همٝمٜم٣م ايمدهمع همٜمق همٗمط يّمع يده.. 
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همتقومٖم٦م فمرزم٥م ايمدفمقة.. همال زمد يمٙمجٚمٝمع َمـ آؽمتٕمٖم٣مر ويرصمٔمقن إلم أٞمٖمًٜمؿ 

همٝمٙمقَمقَن٣م فمعم سمٗمِمغمه٣م، ويْمٙمٌقن َمـ اهلل اظم٣ًمحم٥م، ويت٘م٣مسمٖمقن طمٙمػ ايمدفمقة 

 يٛمٓمر أضمدهؿ يمٕمغمه، وَمـ اهلل ايمٗمٌقل وايمتقهمٝمؼويّمٔمقن أيدَيؿ، وٓ

 هؾ واصم٤م ايمدفمقة فمعم ايمرصم٣مل دون ايمٛم٣ًمء؟

َواظْم٠ُْمَِمٛمُقَن َواظْم٠ُْمَِمٛم٣َمِت زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمَِٝمآُء زَمْٔمٍض 

ـِ اظمُْٛمَْ٘مرَيْٟمَُمُروَن  قة واصم٥ٌم هذه أي٥م سمٖمٝمد أن ايمدفمزم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن فَم

فمعم اظم٠مَمٛمكم واظم٠مَمٛم٣مت، همال خيتص ِبذا ايمقاصم٤م أضمد دون أضمد

 ؟َم٣م ضم٘مؿ َمـ َي٣مصمؿ ايمدفمقة وأهٙمٜم٣م

هٛم٣مك أٞمقاع َمـ ايمٛم٣مس، َمٛمٜمؿ ايم٘مٖم٣مر ايمذيـ َي٣مْجقن ايمدفمقة وأهٙمٜم٣م، 

وه٠مٓء َمـ َم٣مت َمٛمٜمؿ همٜمق دم ٞم٣مر صمٜمٛمؿ، وَمـ فم٣مش َمٛمٜمؿ همٜمق ىم٣مهمر زم٣مهلل 

وُئًمك َمـ أصمؾ هدايتف، وئم٣مدى فمعم ايمٔمٓمٝمؿ دم ضمٝم٣مسمف يرصمك يمف اإليامن 

ًا فمٙمٝمف ايم٘مٖمر َم٣م دام َمٌمَّ

وَمٛمٜمؿ َمـ هق هم٣مؽمؼ و٣مل َمّمؾ، إذا َم٣مت ٓ َُي٘مؿ فمٙمٝمف زم٣ميمٛم٣مر، ويم٘مـ 

سُمرصمك يمف َمٕمٖمرة اهلل سمٔم٣ملم، وُيدفمك يمف زم٣مظمٕمٖمرة، وُيدفمك دم ضمٝم٣مسمف يمٙمرصمقع فمـ 

واليمف وهمًٗمف
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م وَمٛمٜمؿ َمـ هق ص٣ميمح ايمٓم٣مهر يم٘مٛمف ؽمٗمٝمؿ ايمٖمٜمؿ  أو ؤمٝمػ ايمٔمٗمؾ، أو ومقَّ

ايمدفمقة فمعم أؽم٣مس َم٣م يراه، همٝم٘مقن هذا َمـ ايمتٔم٣مَمؾ زمكم إؾمخ٣مص، وهذا 

ُيٙمتٚمس يمف ايمٔمذر وُئمٙمَّؿ وصمف اخلْمٟم فمٙمٝمف، همُٝمِمحح يمف طمْم٠مه إن اؽمتْمٝمع إلم ذيمؽ 

ؽمٌٝمؾ، وإٓ هم١مٞمف ُئمذر دم هجقَمف، ٕن هجقَمف دم نمغم حمٙمف، هق َم٣م أراد إٓ اخلغم 

ر أو سمٔم٣مَمؾ َمع أؾمخ٣مص ٓ يٚمثٙمقن هذا ايمقاومع ايمذي ويم٘مٛمف نمٙمط دم ايمتِمق

 . يريده

همٚمٜم٣مْج٥م ايمدفمقة زم٣مإلؿمالق َمٜم٣مْج٥م يمديـ اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم، هم٣مهلل سمٔم٣ملم 

ٛم٥َِّم َواظْمَْٕمِٖمَرِة زم١ِمِْذٞمِفِ ، همٗم٣مل سمٔم٣ملمزمٟمٞمف دافملوصػ ٞمٖمًف  َواهللَُّ َيْدفُمق إلَِم اْْلَ

اَلمِ َواهللَُّ َيْدفمُ  ًَّ ( وصٖمف اهلل وايمرؽمقل )ق إلَِم َداِر ايم

اصًم٣م َُمٛمغًِمازمٗمقيمف اْدُع  َوَدافِمًٝم٣م إلَِم اهللَِّ زم١ِمِْذٞمِِف َوِهَ

ٛم٥َمِ  ًَ ْ٘مَٚم٥ِم َواظمَْْقفِمَٓم٥ِم احْلَ َؽ زم٣ِمحْلِ ـُ  إلَِم ؽَمٌِٝمِؾ َرزمِّ ًَ ْؿ زم٣ِميمَّتِل ِهَل َأضْم َوصَم٣مِدَْلُ

ىمكِمَ  وىمذيمؽ دم ومقيمف ـَ اظْمُمْمِ ّـَ َِم َٓ سَمُ٘مقَٞم َؽ َو وأَمره أن  َواْدُع إلَِم َرزمِّ

ؽَمٌِٝمقِم َأْدفُمق إلَِم اهللَِّ فَمعَم زَمِِمغَمٍة َأَٞم٣م  وُمْؾ َهِذهِ خيػم فمـ ٞمٖمًف وفمـ أسم٣ٌمفمف زمٗمقيمف

ٌََٔمٛمِل ـِ اسمَّ ـَ اظمُْمْمِ  َوََم ٌَْح٣مَن اهللَِّ َوََم٣م َأَٞم٣م َِم واهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ىمكِمَوؽُم
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أطمػم أن أضمًـ إومقال وأهمّمٙمٜم٣م فمٛمده ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم هق ايمدفمقة إيمٝمف، وم٣مل 

ـَ سمٔم٣ملم ٛمِل َِم ٣م َووَم٣مَل إِٞمَّ ـْ َدفَم٣م إلَِم اهللَّ َوفَمِٚمَؾ َص٣محِلً َّ ًٓ ِِّم ـُ وَمْق ًَ ـْ َأضْم َوََم

ٙمِِٚمكمَ  ًْ  ايمٔمٓمٝمؿ همٝمٜم٣مصمؿ هذه همال يٚم٘مـ أن ي٘مقن اإلٞم٣ًمن َم٠مَمٛم٣ًم زم٣مهللاظمُْ

ايمدفمقة اظمٗمِمقدة دم ايمٗمرآن، يم٘مـ ومد َي٣مصمؿ دفمقة إٞم٣ًمن زمٔمٝمٛمف ٕن أؽمٙمقب هذا 

اإلٞم٣ًمن نمغم َمقهمؼ أو نمغم ص٣ميمح يمف هق، أو زمٝمٛمف وزمٝمٛمف َمُم٘مٙم٥م دٞمٝمقي٥م، أو َل يٖمٜمؿ 

هق دفمقة هذا اإلٞم٣ًمن، ىمؾ ذيمؽ حمتٚمؾ

 ىمٙمٚم٥م يمٙمٚمثٌْمكم فمـ ايمدفمقة

لم ىمؾ َمثٌط فمـ فمٚمؾ ايمدفمقة ، إن َل سمًتْمع أن وأطمغما أوصمف هذه ايم٘مٙمٚم٥م إ

سم٘مقن دم رىم٤م ايمدفمقة وَم٘مٚمال يمٙمًٙم٥ًم ايممميٖم٥م

همال سمٗمػ دم وصمف َمـ يٗمقم ِبذا ايمقاصم٤م زم٣ميمتثٌٝمط، هم١من ايمذي يٗمػ أَم٣مم ايمدفم٣مة 

َمثٌْم٣م همٜمق َم٘مٚمال يمدور اظمٛم٣مهمٗمكم ايمذيـ ذىمرهؿ اهلل دم ىمت٣مزمف، همٗم٣مل سمٔم٣ملم

رِّ وُمْؾ َٞم٣مُر صَمَٜمٛمََّؿ َأؾَمدُّ ضَمّرًا يمَّْق ىَم٣مُٞمقا َيْٖمَٗمُٜمقنَ َوومَ  ٣ميُمقْا َٓ سَمٛمِٖمُروْا دِم احْلَ

ُ٘مُؿ  ًِ ـْ َأٞمُٖم ـَ وَم٣ميُمقْا إِلطْمَقاَِنِْؿ َووَمَٔمُدوْا يَمْق َأؿَم٣مفُمقَٞم٣م ََم٣م وُمتُِٙمقا وُمْؾ هَم٣مْدَرُؤوا فَم ايمَِّذي

اظْمَْقَت إِن ىُمٛمُتْؿ َص٣مِدوِمكَم 

                                                 

 

 

 

 

http://ar.islamway.net/scholar/549


 

 

1429 

 اإلكرام وحسن اخللق/ اإلخالص وتصحيح النية/ الدعوة إىل اهلل

 وصٝم٥م ايمُمٝمخ إيمٝم٣مس ) رْحف اهلل ( يم٘مؾ جمتٜمد

اخلروج دم ؽمٌٝمؾ اهلل هق ؿمريؼ دفمقسمٛم٣م، هم١مذا يمٗمٝمٛم٣م َمٔم٣مرو٣م دم ؿمريؼ دفمقسمٛم٣م، 

واَّتٚمٛم٣م ايمٛم٣مس زمام يمٝمس همٝمٛم٣م، همال ٞمٚمؾ وٓ ٞمٝمٟمس، زمؾ ٞمتذىمر َم٣م ٓوم٣مه إٞمٌٝم٣مء دم 

فمٙمٝمف وؽمٙمؿ،  ؿمريؼ دفمقَّتؿ إلم اهلل وفمعم رأؽمٜمؿ ؽمٝمد إٞمٌٝم٣مء ٞمٌٝمٛم٣م حمٚمد صعم اهلل

وهذه ؽمٛمتف وإرشمف، وإذا اؽمتٗمٌٙمٛم٣م ايمٛم٣مس زم٣ميمتٗمدير واإلىمرام وايمُمقق إلم َم٣م ٞمٗمقل، 

هم١مٞمام هل َمٛم٥َّم َمـ اهلل هم٣محلٚمد وايمُم٘مر يمف وضمده، ويمٛمحذر أن يٟميت دم ومٙمقزمٛم٣م ايمٔمج٤م 

همٛمٓمـ أن هذا آؽمتٗم٣ٌمل زم٤ًٌم أفماميمٛم٣م وصمٜمدٞم٣م، هم١مٞمام هل همتٛم٥م وٞمٔمقذ زم٣مهلل َمـ 

 .زمْمـ ايمٖم٦م َم٣م ـمٜمر َمٛمٜم٣م وَم٣م

 ٞمِمٝمحــ٥م

 ( إىل العسبرمحه اهللوَ فضٗمٛ الػٗخ أبٕ احلطَ الٍدٔٙ )

ىمؿ اهلل اؽمٚمٔمقه٣م َمٛمل سَي٥ًم أَي٣م ايمٔمرب يمق ُْجع رم ايمٔمرُب دم  زم٣مإلؽمالم أفمزَّ

صٔمٝمٍد واضمد واؽمتْمٔم٦م أن أوصّمف إيمٝمٜمؿ طمْم٣مزم٣ًم سمًٚمٔمف آذاَنؿ، وسمٔمٝمف ومٙمقِبؿ 

هق َمٛمٌع ٣مء زمف حمٚمد ايمٔمرِبإنَّ اإلؽمالم ايمذي صم! أَي٣م ايم٣ًمدة :يمٗمٙم٦ُم َلؿ

ـْ ُأهُمٗمف ؿمٙمع صٌُح٘مؿ ايمِم٣مدق، وأن ايمـٛمٌـل  هق َمِمدر ذهم٘مؿ ضمٝم٣مسم٘مؿ، وَِم

هم١مٞمَّام هق فمـ  -زمؾ وىمؾ طمغم صم٣مء ايمٔم٣مَل  -وؽم٤ٌم ذىمرىمؿ، وىمؾ طمغم صم٣مءىمؿ 

٘مُِ٘مؿ زمٟمذي٣ميمف  ًُّ ؿمريٗمف وفمعم يديف، أزمك اهلل أن سمتممهمقا إٓ زم٣مٞمت٣ًمزم٘مؿ إيمٝمف ومت

وآؽمتامسم٥م دم ؽمٌٝمؾ ديٛمف، وٓ رادَّ يمٗمّم٣مء اهلل وٓ سمٌديؾ  وآوْمالع زمرؽم٣ميمتف،
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 .يم٘مٙمامت اهلل

إَم٣مَم٣ًم  إن ايمٔم٣مَل ايمٔمرِب زمحٌر زمال َم٣مٍء ىمٌحر ايمَٔمروض ضمتك يتخذ حمٚمد    

ووم٣مئدًا حلٝم٣مسمف وصمٜم٣مده، ويٛمٜمض زمرؽم٣ميم٥م اإلؽمالم ىمام َنض دم ايمٔمٜمد إول، 

، ايمذيـ يٟمزمقن إٓ أن يٗمػموا اظمدٞمٝم٥َّم وخيٙمـِّص ايمٔم٣مََل اظمٓمٙمقم َمـ زمراشمـ جم٣مٞمكم أوروزم٣م

ف  وومّمقا فمعم اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمٗمّم٣مء إطمغم زمٟمٞم٣مٞمٝمتٜمؿ واؽمت٘م٣ٌمرهؿ وصمٜمٙمٜمؿ، ويقصمِّ

َم٣مر وايمٖمقى وآوْمراب،  ايمٔم٣مَل َمـ آَنٝم٣مر إلم آزده٣مر، وَمـ اخلراب وايمدَّ

إلم ايمتٗمديؿ وآٞمتٓم٣مم، وإَمـ وايمًالم، وَمـ ايم٘مٖمر وايمْمٕمٝم٣من إلم ايمْم٣مفم٥م 

وإٞمف ضمؼ فمعم ايمٔم٣مَل ايمٔمرِب ؽمقف ُيًٟمُل فمٛمف فمٛمد رزمف همٙمٝمٛمٓمر زمامذا  امن،واإلي

جيٝم٤م

 ايمؼمنمٝم٤م دم اْلٜمد

ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ ظم٣م وم٣مَمقا ِبذا اْلٜمد اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم نمغم ضمٝم٣مَّتؿ، 

ونمغم ِبؿ وصمف ايمٔم٣مَل

وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم َمٌٝمٛم٣م همّمٝمٙم٥م زمٛمل إهائٝمؾ دم زَم٣مَنؿ

ويم٘مـ ظم٣م 1

 سمرىم٦م اْلٜمد أصٌح٦م َمـ أرذل إَمؿ.
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 أواَمر اهلل فمز وصمؾ ٞمقفم٣من

أواَمر حمٌقزم٥م يمٙمٛمٖمس: ىم٣مَٕمر زم٣مٕىمؾ َمـ ايمْمٝم٣ٌمت، وٞم٘م٣مح َم٣م ؿم٣مب َمـ 

وصٝمد ايمػم وايمٌحر وٞمحق ذيمؽ ايمٛم٣ًمء إلم أرزمع،

أواَمر َم٘مروه٥م يمٙمٛمٖمس: وهل ٞمقفم٣من

أواَمر طمٖمٝمٖم٥م ىم٣مٕدفمٝم٥م وإذىم٣مر وأداب وايمٛمقاهمؾ وايمِمٙمقات وسمالوة  - أ

 ايمٗمرآن وٞمحقه٣م.

أواَمر شمٗمٝمٙم٥م ىم٣ميمدفمقة إلم اهلل، وإَمر زم٣مظمٔمروف، وايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر،  - ب

 واْلٜم٣مد دم ؽمٌٝمؾ اهلل.

ر اخلٖمٝمٖم٥م وايمثٗمٝمٙم٥م َمٔم٣م، هم١مذا زاد اإليامن ص٣مر واإليامن يزيد زم٣مَمتث٣مل إواَم

اظمٌٕمقض حمٌقزم٣م، وص٣مر ايمثٗمٝمؾ طمٖمٝمٖم٣م، وحتٗمؼ َمراد اهلل َمـ ايمٔمٌد زم٣ميمدفمقة 

 وايمٔم٣ٌمدة، وحترىم٦م زمذيمؽ صمقارضمف.

 ٞمتٝمٗمـ زمٟمٞمٛم٣م يمق ومٚمٛم٣م ِبذا اْلٜمد سمٟمسمك يمٛم٣م ٞمٖمس ايمٛمت٣مئ٨م.

رَمك ؽمٝمدٞم٣م يقؽمػ )فمٙمٝمف ايمًالم( فمعم أؽم٣مس رؤي٣م حتٚمؾ ْجٝمع إضمقال) يُ 

دم اْل٤م وئمٙمؿ أن اهلل ؽمٝمٛمٌمه، وأن أهٙمف ؽمٝمًجدون يمف،، همٛمتٝمٗمـ أن اهلل 

 ؽمٝمٛمٌمٞم٣م ، همحؾ َمُم٣مىمؾ ايمدافمل َمـ ايمًامء)ضمٙمقيمٛم٣م ؽماموي٥م ويمٝم٦ًم أروٝم٥م(.

ٞمتحرك وٞمتٝمٗمـ أن اهلل ؽمٝمٛمٌم ديٛمف، وٞم٘مقن َمْمٚمئٛمكم ضمتك ويمق صم٣مءت فمٙمٝمٛم٣م 

ِذي َأْرؽَمَؾ َرؽُمقيَمُف ُهَق ايمَّ اظمُم٣مىمؾ زم٤ًٌم صمٜمدٞم٣م، وٞمتٝمٗمـ أن اهلل ـم٣مهر ديٛمف
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ىُمقنَ  ِف َويَمْق ىَمِرَه اظْمُمْمِ ـِ ىُمٙمِّ ي ؼِّ يمُِٝمْٓمِٜمَرُه فَمعَم ايمدِّ ـِ احْلَ َدىى َوِدي ُهَق ايمَِّذي 1زم٣ِمَْلُ

ِف َوىَمَٖمكى زم٣ِمهللَِّ ؾَمِٜمٝمًدا ـِ ىُمٙمِّ ي ؼِّ يمُِٝمْٓمِٜمَرُه فَمعَم ايمدِّ ـِ احْلَ َدىى َودِي 2َأْرؽَمَؾ َرؽُمقيَمُف زم٣ِمَْلُ

 57نمزوة زمٛمٖمًف، وأطمرج ايمِمح٣مزم٥م دم  27طمرج َمـ اظمديٛم٥م دم  يمٛمٌل 

نمزوة وهي٥م، أي دم ىمؾ ؽمٛم٥م  84هي٥م، يمٝم٘مقن جمٚمقع ايمٕمزاوات وايمناي٣م 

هم٣ميمذيـ يٗمقَمقن زم٣ميمدفمقة اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ئمْمٝمٜمؿ َمـ َمرات 8طمروج 

 . طمِم٣مئص ايمٛمٌقة ىمام دم ىمت٤م ايمًغمة، إؿم٣مفم٥م ىمؾ رء َلؿ

  فمد زمٖمتح هم٣مرس وايمروم؟َمتك صم٣مء ايمق

ـُ فَم٣مِزٍب إَْٞمَِم٣مِريُّ صم٣مء فمٛمد اؾمتداد إضمقال دم اخلٛمدق: همٔمـ  اُء زْم ، ايْمػَمَ

ٛمَْدِق زمِ وَم٣مَل: ظم٣ََّم ىَم٣مَن ضِمكَم َأََمَرَٞم٣م َرؽُمقُل اهللَِّ ٛمَْدِق، فَمَرَض يَمٛم٣َم دِم زَمْٔمِض اخْلَ َحْٖمِر اخْلَ

َصْخَرٌة فَمٓمِٝمَٚم٥ٌم ؾَمِديَدٌة، ٓ سَمْٟمطُمُذ همِٝمَٜم٣م اظمََْٔم٣مِوُل، وَم٣مَل : هَمَُمَ٘مْقا َذيمَِؽ إلَِم ايمٛمٌَِّلِّ 

ِؿ اهللَِّ  "وَم٣مَل: هَمَٙمامَّ َرآَه٣م َأطَمَذ اظمِْْٔمَقَل َووَم٣مَل:  ًْ زَم٥ًم همَ "زمِ َب َضْ َ٘مَنَ شُمُٙمَثَٜم٣م، ، َوَضَ

ْٚمَر إِْن  "هَمَٗم٣مَل:  ٣مِم، َواهللَِّ إِِّنِّ ٕزُْمٌِمُ وُمُِمقَرَه٣م احْلُ اهللَُّ َأىْمػَمُ ، ُأفْمْمِٝم٦ُم ََمَٖم٣مسمِٝمَح ايمُمَّ

َب ايمث٣َّمٞمَِٝم٥َم ، هَمَٗمَْمَع شُمُٙمًث٣م آطَمَر هَمَٗم٣مَل: "ؾَم٣مَء اهللَُّ  اهللَُّ َأىْمػَمُ ، ُأفْمْمِٝم٦ُم ََمَٖم٣مسمِٝمَح  "، شُمؿَّ َضَ

َب ايمث٣َّميمَِث٥َم هَمَٗم٣مَل: هَم٣مرِ  ـِ إزَْمَٝمَض، شُمؿَّ َضَ ِؿ اهللَِّ  "َس، َواهللَِّ إِِّنِّ ٕزُْمٌِمُ وَمٌْمَ اظمََْدائِ ًْ زمِ

َجِر ، هَمَٗم٣مَل:  " ، َواهللَِّ إِِّنِّ  "، هَمَٗمَْمَع زَمِٗمٝم٥ََّم احْلَ ـِ اهللَُّ َأىْمػَمُ ، ُأفْمْمِٝم٦ُم ََمَٖم٣مسمِٝمَح ايْمَٝمَٚم
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٣مفَم٥مَ ٕزُْمٌِمُ َأزْمَقاَب َصٛمَْٔم٣م ًَّ ـْ ََمَ٘م٣مِِّن ايم سمٔم٣ملمووم٣مل  1َء َِم

2 

٣م يَمٛمَٛمٌُمُ ايمذي يٗمقم زم٣ميمدفمقة اهلل ئمْمٝمف ٞمٌمة ىمٛمٌمة إٞمٌٝم٣مء إِٞمَّ

ـَ  ؾَْمَٜم٣مدُ  ُرؽُمَٙمٛم٣َم َوايمَِّذي ْٕ ْٞمَٝم٣م َوَيْقَم َيُٗمقُم ا َٝم٣مِة ايمدُّ 3آََمٛمُقا دِم احْلَ

ـَ آََمٛمُقا ىُمقُٞمقا َأٞمَِم٣مَر اهللَِّ  ٣م ايمَِّذي َ َي٣م َأَيُّ

ـْ َأٞمَِم٣مِري إلَِم اهللَِّ وَم٣مَل احلَْ  كَم ََم ـُ ََمْرَيَؿ يمِْٙمَحَقاِريِّ ك ازْم ًَ ـُ ىَماَم وَم٣مَل فِمٝم َقاِريُّقَن َٞمْح

ـَ آََمٛمُقا فَمعَمى  ْدَٞم٣م ايمَِّذي ٣مئَِٖم٥ٌم هَمَٟميَّ ائِٝمَؾ َوىَمَٖمَرت ؿمَّ ـ زَمٛمِل إِْهَ ٣مئَِٖم٥ٌم َمِّ َأٞمَِم٣مُر اهللَِّ هَمآََمٛم٦َم ؿمَّ

ـَ  ٌَُحقا ـَم٣مِهِري ِهْؿ هَمَٟمْص 4فَمُدوِّ

 سمٕمٝمغم ٞمقاَمٝمس ايم٘مقن يمٙمدفم٣مة إلم اهلل ىمام همٔمؾ اهلل َمع أٞمٌٝم٣مئف وصح٣مزمتف:

ـْ  َأِِب ُهَرْيَرَة  َرِضَ اهللَُّ فَمٛمُْف، وَم٣مَل: وَم٣مَل  ٖٕغع بَ ٌُٕ عمْٗ الطالً قصٛ (1 فَم

ٌَْٔمٛمِل َرصُمٌؾ ََمَٙمَؽ زُمّْمَع َرؽُمقُل اهللَِّ  َٓ َيْت َْٞمٌَِٝم٣مِء، هَمَٗم٣مَل: يمَِٗمْقَِمِف  ْٕ ـَ ا نَمَزا َٞمٌِلٌّ َِم

 ٌْ ٣م َوظم٣ََّم َي ٌْٛمَِل ِِبَ ْ َيْرهَمْع ؽُمُٗمقهَمَٜم٣م، اَْمَرَأٍة َوُهَق ُيِريُد َأْن َي َٓ َأضَمٌد زَمَٛمك زُمُٝمقسًم٣م، َوََل ٣م، َو ـِ ِِبَ

ـَ ايْمَٗمْرَي٥ِم َصاَلَة  َدَه٣م هَمَٕمَزا هَمَدَٞم٣م َِم َٓ ى نَمٛمَاًم َأْو طَمٙمَِٖم٣مٍت َوُهَق َيٛمَْتٓمُِر ِو َٓ َأضَمٌد اؾْمؼَمَ َو
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ْٚمِس إِٞمَِّؽ ََمْٟمَُمقرَ  ـْ َذيمَِؽ، هَمَٗم٣مَل: يمِٙمُمَّ ٣ًٌم َِم َٜم٣م ايْمَٔمٌْمِ َأْو وَمِري ًْ ُٜمؿَّ اضْمٌِ ٌة َوَأَٞم٣م ََمْٟمَُمقٌر، ايمٙمَّ

٦ْم ضَمتَّك هَمَتَح اهللَُّ فَمَٙمْٝمِف هَمَجَٚمَع ايْمَٕمٛم٣َمئَِؿ، هَمَج٣مَءْت َئْمٛمِل ايمٛم٣َّمَر يمَِتْٟمىُمَٙمَٜم٣م  ًَ فَمَٙمْٝمٛم٣َم هَمُحٌِ

ـْ ىُمؾِّ وَمٌِٝمَٙم٥ٍم َرصُمٌؾ  ٣ٌَمئِْمٛمِل َِم ًٓ هَمْٙمُٝم هَمَٙمِزوَم٦ْم َيُد  هَمَٙمْؿ سَمْْمَٔمْٚمَٜم٣م، هَمَٗم٣مَل: إِنَّ همِٝمُ٘مْؿ نُمُٙمق

٣ٌَمئِْمٛمِل وَمٌِٝمَٙمُتَؽ هَمَٙمِزوَم٦ْم َيُد َرصُمَٙمكْمِ َأْو شَماَلشَم٥ٍم  َرصُمٍؾ زمَِٝمِدِه، هَمَٗم٣مَل: همِٝمُ٘مُؿ ايْمُٕمُٙمقُل هَمْٙمُٝم

َه٤ِم هَمَقَؤُمقَه٣م  ـَ ايمذَّ زمَِٝمِدِه، هَمَٗم٣مَل: همِٝمُ٘مُؿ ايْمُٕمُٙمقُل هَمَج٣مُءوا زمَِرْأٍس َِمْثِؾ َرْأِس زَمَٗمَرٍة َِم

َٜم٣م يَمٛم٣َمهَمَج٣مَءِت ايمٛمَّ  ٣مُر هَمَٟمىَمَٙمْتَٜم٣م ، شُمؿَّ َأضَمؾَّ اهللَُّ يَمٛم٣َم ايْمَٕمٛم٣َمئَِؿ َرَأى َؤْمَٖمٛم٣َم َوفَمْجَزَٞم٣م هَمَٟمضَمٙمَّ

ََِمغُم َٞم٣مئ٤ُِم إهِْمِريِٗمٝم٥ََّم  عكبٛ يف الكرئاُ (2 ْٕ ـُ َٞم٣مهمٍِع ايْمُٗمَرِرُّ ايْمِٖمْٜمِريُّ ا ٥ٌَُم زْم فُمْٗم

ـُ َأطِمل ظمَُِٔم٣مِوَي٥َم، َويمَِٝمِزيَد، وَ  َواَن، َوَأؽْمَ٘مَٛمَٜم٣م ايمٛم٣َّمَس.. َوُهَق ازْم ُهَق ايمَِّذي َأْٞمَُمَٟم ايْمَٗمغْمَ

ِف.. وىمالَمف َمع ايمدواب وإؽمقد واحلٝم٣مت  َُمِّ
ِٕ ْٜمِٚملِّ  ًَّ ـِ َوائٍِؾ ايم ايْمَٔم٣مِص زْم

ٍف، هَم٣مهْمَتَتَح  َٓ ِة آ َزُه َُمَٔم٣مِوَي٥ُم فَمعَم فَممَمَ : صَمٜمَّ وؽمامفمٜمؿ يم٘مالَمف، وَم٣مَل ايْمَقاوِمِديُّ

هََم٣مفِمل،  ْٕ ٣ٌَمِع َوا ًِّ ـَ ايم َٓ ُيَراُم َِم َواََن٣َم، َوىَم٣مَن اظمَْْقِوُع نَمْٝمَّم٥ًم  إهِْمِريِٗمٝم٥ََّم، َواطْمَتطَّ وَمغْمَ

َدَه٣م . َٓ ٌء، َوَهَرزُمقا ضَمتَّك إِنَّ ايْمُقضُمقَش يَمَتْحِٚمُؾ َأْو ٌَْؼ همِٝمَٜم٣م َرْ  هَمَدفَم٣م فَمَٙمْٝمَٜم٣م، هَمَٙمْؿ َي

ـْ      ، فَم ـُ فَمقِمٍّ ـْ  وفمـ َُمقؽَمك زْم ـَ َِم ٣م َٞم٣مِزيُمقَن هَم٣مـْمَٔمٛمُقا، هَمَخَرصْم َأزمِٝمِف، وَم٣مَل: َٞم٣مَدى: إِٞمَّ

ّـَ َهَقاِرَب .   صِمَحَرَِّتِ

ـِ ضَم٣مؿم٤ٍِم ، وَم٣مَل: ظم٣ََّم      ـِ زْم ْْحَ ٌِْد ايمرَّ ـِ فَم ـْ ََيَْٝمك زْم ـُ فَمْٚمٍرو، فَم ُد زْم َوَرَوى َٞمْحَقُه حُمَٚمَّ

٥ٌَُم إهِْمِريِٗمٝم٥ََّم، وَم٣مَل: َي٣م ٣م ضَم٣ميمُّقَن إِْن ؾَم٣مَء اهللَُّ، هَم٣مـْمَٔمٛمُقا، شَماَلَث  اهْمَتَتَح فُمْٗم َأْهَؾ ايْمَقاِدي! إِٞمَّ
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ـَ  ـَ زَمْْم ٌَْْم ٥ٌم ضَمتَّك َه تِِف َدازمَّ ـْ حَتْ ُرُج َِم َّٓ خَيْ َٓ ؾَمَجًرا إِ اٍت، هَماَم َرَأْيٛم٣َم ضَمَجًرا َو ََمرَّ

ِؿ اهللَِّ ًْ ايْمَقاِدي. شُمؿَّ وَم٣مَل يمِٙمٛم٣َّمِس: اْٞمِزيُمقا زمِ

ـِ ضَمْرََمٍؾ، وَم٣مَل: وَمِدَْم٦ُم  الدازٙ ٔإطاعٛ الٍرياُ لْ متٗي (3 ـْ َُمَٔم٣مِوَي٥َم زْم فَم

ِجِد شَمالشًم٣م ٓ َأؿْمَٔمُؿ، وَم٣مَل: هَمَٟمسَمْٝم٦ُم فُمَٚمَر، هَمُٗمْٙم٦ُم: َي٣م َأَِمغَم  ًْ اظمَِْديٛم٥ََم، هَمَٙمٌِْث٦ُم دِم اظمَْ

ـْ  ٌِْؾ َأْن سَمْٗمِدَر فَمَٙمْٝمِف، وَم٣مَل: ََم ـْ وَم ـُ  اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم، سَم٣مئ٤ٌِم َِم َأْٞم٦َم؟ وُمْٙم٦ُم: َأَٞم٣م َُمَٔم٣مِوَي٥ُم زْم

اِريُّ إَِذا  ضَمْرََمٍؾ، وَم٣مَل: اْذَه٤ْم إلَِم طَمغْمِ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم هَم٣مْٞمِزْل فَمَٙمْٝمِف ، وَم٣مَل: َوىَم٣مَن مَتِٝمٌؿ ايمدَّ

ٝمْ  ـْ ؾِماَميمِِف هَمَٟمطَمَذ َرصُمَٙمكْمِ هَمَذَه٤َم ِِباَِم، هَمَِمٙمَّ ـْ َيِٚمٝمٛمِِف َوفَم َب زمَِٝمِدِه فَم ٦ُم إلَِم َصعمَّ َضَ

َب َيَدُه َوَأطَمَذ زمَِٝمِدي، هَمَذَه٤َم ِِب هَمَٟمسَمْٝمٛم٣َم زمَِْمَٔم٣مٍم، هَمَٟمىَمْٙم٦ُم َأىْمال ؾَمِديًدا َوََم٣م  صَمٛمٌِِْف، هَمَيَ

ـُ َذاَت َيْقٍم) ٌَْٝمٛم٣َم َٞمْح قِع، وَم٣مَل: هَم ِة اْْلُ ـْ ؾِمدَّ ِة، 2ؾَمٌِْٔم٦ُم َِم رَّ ( إِْذ طَمَرصَم٦ْم َٞم٣مٌر زم٣ِمحْلَ

ـْ َأَٞم٣م هَمَج٣مَء فُمَٚمُر إلَِم مَتِٝمؿٍ  ، هَمَٗم٣مَل: وُمْؿ إلَِم َهِذِه ايمٛم٣َّمِر، هَمَٗم٣مَل: َي٣م َأَِمغَم اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ، َوََم

ـْ َأَٞم٣م ؟ وَم٣مَل: هَمَٙمْؿ َيَزْل زمِِف ضَمتَّك وَم٣مَم ََمَٔمُف، وَم٣مَل: َوسَمٌِْٔمُتُٜماَم ، هَم٣مْٞمَْمَٙمَٗم٣م إلَِم ايمٛم٣َّمِر،  َوََم

ْٔم٤َم ، َوَدطَمَؾ مَتِٝمٌؿ طَمْٙمَٖمَٜم٣م ، وَم٣مَل: هَمَجَٔمَؾ هَمَجَٔمَؾ مَتِٝمٌؿ ََيُقؾُمَٜم٣م زمَِٝمِدِه ضَمتَّك َدطَمٙمَ  ٦ِم ايمُمِّ

٣م شَمالشًم٣م ـْ ََلْ َيَر . وَم٣مََلَ ـْ َرَأى ىَمَٚم فُمَٚمُر ، َيُٗمقُل : يَمْٝمَس ََم

٣م، َوَذيمَِؽ دِم ضعد بَ أب٘ ٔقاص (4 َرؽِمغَم َواؽْمَتَٗمرَّ ِِبَ ظم٣ََّم هَمَتَح ؽَمْٔمٌد َِبُ

ْ جَيِْد همِٝمَٜم٣م أَ  ـِ َصَٖمٍر، ََل ْؿ إلَِم اظمََْدائِ يُمقا زمَِ٘ماَمَِلِ قَّ ٣َّم ُيْٕمٛمَُؿ، زَمْؾ وَمْد حَتَ َٓ ؾَمْٝمًئ٣م ِِّم ضَمًدا َو

ـَ  ْ جَيِْد ؽَمْٔمٌد، َرِضَ اهللَُّ فَمٛمُْف ، ؾَمْٝمًئ٣م َِم ـَ إيَِمْٝمِٜمْؿ، َوََل ُٖم ًُّ قا ايم ، َوَوٚمُّ ـَ ُٖم ًُّ ٌُقا ايم
َوَرىمِ
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ٍء َمِ  ِِمٝمُؾ َرْ َر فَمَٙمْٝمِف حَتْ ، َوسَمَٔمذَّ ـِ ُٖم ًُّ ٝم٥َِّم، َووَمْد َزاَدْت ِدصْمَٙم٥ُم ِزَي٣مَدًة فَمٓمِٝمَٚم٥ًم، ايم ٛمَْٜم٣م زم٣ِميْمُ٘مٙمِّ

ى َيْزَدصِمْرَد  ٣م، َوُأطْمػِمَ ؽَمْٔمٌد، زمَِٟمنَّ ىمِْنَ ـْ ىَمْثَرِة اظم٣َْمِء ِِبَ زَمِد َِم َواؽْمَقدَّ ََم٣مُؤَه٣م، َوَرََم٦ْم زم٣ِميمزَّ

ـِ  ـَ اظمََْدائِ ََْمتَِٔم٥ِم َِم ْٕ ََْمَقاِل َوا ْٕ ٌَْؾ  فَم٣مِزٌم فَمعَم َأطْمِذ ا ْ سُمْدِرىْمُف وَم َؽ إِْن ََل إلَِم ضُمْٙمَقاَن َوَأٞمَّ

ٙمِِٚمكَم فَمعَم ؾَم٣مؿمِِئ ِدصْمَٙم٥َم،  ًْ ََْمُر، هَمَخَْم٤َم ؽَمْٔمٌد اظْمُ ْٕ شَماَلٍث، هَم٣مَت فَمَٙمْٝمَؽ َوسَمَٖم٣مَرَط ا

َذا ايمْ  ىُمْؿ وَمِد افْمَتَِمَؿ َِمٛمُْ٘مْؿ ِِبَ هَماَل  ;ٌَْحرِ هَمَحِٚمَد اهللََّ َوَأشْمٛمَك فَمَٙمْٝمِف، َووَم٣مَل: إِنَّ فَمُدوَّ

ُٙمُِمقَن إيَِمْٝمِف ََمَٔمُف، َوُهْؿ خَيُْٙمُِمقَن إيَِمْٝمُ٘مْؿ إَِذا ؾَم٣مُءوا هَمُٝمٛم٣َمِوؾُمقَٞمُ٘مْؿ دِم ؽُمُٖمٛمِِٜمْؿ،  خَتْ

٣ٌَمِدُروا صِمَٜم٣مَد ايْمَٔمُدوِّ  ٣مهُمقَن َأْن سُم٠ْمسَمْقا َِمٛمُْف، َووَمْد َرَأْي٦ُم َأْن سُم ٌء خَتَ َويَمْٝمَس َوَراَءىُمْؿ َرْ

ٌَْؾ  ٌَْحِر إيَِمْٝمِٜمْؿ.  زمِٛمِٝم٣َّمسمُِ٘مْؿ وَم َٓ إِِّنِّ وَمْد فَمَزَْم٦ُم فَمعَم وَمْْمِع َهَذا ايْم ْٞمَٝم٣م، َأ ىُمُؿ ايمدُّ ٌُمَ َأْن حَتْ

ؾْمِد ، هَم٣مهْمَٔمْؾ. هَمِٔمٛمَْد َذيمَِؽ َٞمَدَب ؽَمْٔمٌد ايمٛم٣َّمَس  هَمَٗم٣ميُمقا َْجِٝمًٔم٣م : فَمَزَم اهللَُّ يَمٛم٣َم َويَمَؽ فَمعَم ايمرُّ

ٌَْد  ـْ َي ٌُقِر، َوَيُٗمقُل: ََم ـَ  -ُأ هَمَٝمْحِٚمل يَمٛم٣َم ايْمِٖمَراَض إلَِم ايْمُٔم َئْمٛمِل شُمْٕمَرَة اظمََْخ٣مَو٥ِم َِم

طُْمَرى  ْٕ ـُ فَمْٚمٍرو َوَذُوو  -ايمٛم٣َّمضِمَٝم٥ِم ا يمَِٝمُجقَز ايمٛم٣َّمُس إيَِمْٝمِٜمْؿ آَِمٛمكَِم. هَم٣مْٞمَتَدَب فَم٣مِصُؿ زْم

َر ؽَمْٔمٌد فَمَٙمْٝمِٜمْؿ فمَ  ـْ ؽِمتِّاِمَئ٥ٍم، هَمَٟمَمَّ ـَ ايمٛم٣َّمِس، وَمِري٤ٌم َِم ٌَْٟمِس َِم ـَ فَمْٚمٍرو، هَمَقوَمُٖمقا ايْم ٣مِصَؿ زْم

ًٓ دِم َهَذا  ٌَْؾ ايمٛم٣َّمِس ُدطُمق ـْ ُيٛمَْتَدُب ََمِٔمل يمِٛمَُ٘مقَن وَم ٥ِم ِدصْمَٙم٥َم، هَمَٗم٣مَل فَم٣مِصٌؿ: ََم فَمعَم ضَم٣مهمَّ

ْجَٔم٣مِن  ـَ ايمُمُّ طَمِر؟ هَم٣مْٞمَتَدَب يَمُف ؽِمتُّقَن َِم ْٔ ٣مٞم٤ِِم ا ـَ اْْلَ ٌَْحِر، هَمٛمَْحِٚمَل ايْمِٖمَراَض َِم ايْم

ـَ اظمَْْذىُمقرِ  ـَ  ;ي َم َرصُمٌؾ َِم طَمِر؟ هَمَتَٗمدَّ ْٔ ٣مٞم٤ِِم ا ـَ اْْلَ فََم٣مصِمُؿ ُووُمقٌف ُصُٖمقهًم٣م َِم ْٕ َوا

ـْ َهِذِه  ٣مهُمقَن َِم ْقِض دِم ِدصْمَٙم٥َم، هَمَٗم٣مَل: َأخَتَ ـِ اخْلَ ٙمِِٚمكَم َووَمْد َأضْمَجَؿ ايمٛم٣َّمُس فَم ًْ اظمُْ
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َّٓ زم١ِمِْذِن اهللَِّ ىمَِت٣مزًم٣م  َوََم٣م ىَم٣مَن يمِٛمَْٖمسٍ {: ايمٛمُّْْمَٖم٥ِم ؟ شُمؿَّ سَماَل وَمْقيَمُف سَمَٔم٣ملَم  َأْن مَتُقَت إِ

اًل   (. 1) }َُم٠َمصمَّ

تُّقَن همِْروَمَتكْمِ : َأْصَح٣مُب  (5 ًِّ َق ايم شُمؿَّ َأوْمَحَؿ هَمَرؽَمُف همِٝمَٜم٣م َواوْمَتَحَؿ ايمٛم٣َّمُس، َووَمِد اهْمؼَمَ

َٞم٣مِث، هَمَٙمامَّ َرآُهُؿ ايْمُٖمْرُس  ْٝمِؾ اإْلِ ىُمقِر، َوَأْصَح٣مُب اخْلَ ْٝمِؾ ايمذُّ َيْْمُٖمقَن فَمعَم َوصْمِف اخْلَ

٣م  ًً اظم٣َْمِء وَم٣ميُمقا: ِديَقاَٞم٣م ِديَقاَٞم٣م. َيُٗمقيُمقَن: جَم٣َمٞمكُِم جَم٣َمٞمكُِم. شُمؿَّ وَم٣ميُمقا: َواهللَِّ ََم٣م سُمَٗم٣مسمُِٙمقَن إِْٞم

ٙمِِٚمكمَ  ًْ َل اظمُْ يمَِٝمْٚمٛمَُٔمقُهْؿ  زَمْؾ سُمَٗم٣مسمُِٙمقَن صِمٛم٣ًّم. شُمؿَّ َأْرؽَمُٙمقا هُمْرؽَم٣مًٞم٣م َِمٛمُْٜمْؿ دِم اظم٣َْمِء َيْٙمَتُٗمقَن َأوَّ

ََم٣مَح  ُؿ ايمرِّ فُمقا ََلُ ـُ فَمْٚمٍرو َأْصَح٣مزَمُف َأْن َيمْمَ ـَ اظم٣َْمِء، هَمَٟمََمَر فَم٣مِصُؿ زْم ُروِج َِم ـَ اخْلُ َِم

ْؿ، هَمَرصَمُٔمقا َأََم٣مَم  ، هَمَٖمَٔمُٙمقا َذيمَِؽ زم٣ِميْمُٖمْرِس هَمَٗمَٙمُٔمقا فُمُٝمقَن طُمُٝمقَِلِ فَْمكُمَ ْٕ ُقا ا َوَيَتَقطمَّ

َٓ َيٚمْ  ٙمِِٚمكَم  ًْ ٌََٔمُٜمْؿ فَم٣مِصٌؿ اظمُْ ـَ اظم٣َْمِء، َواسمَّ ْؿ ضَمتَّك طَمَرصُمقا َِم ٙمُِ٘مقَن ىَمػَّ طُمُٝمقَِلِ

٥ِم  طَمِر، َوَووَمُٖمقا فَمعَم ضَم٣مهمَّ ْٔ ٣مٞم٤ِِم ا ـِ اْْلَ ٣موُمقا َوَراَءُهْؿ ضَمتَّك ؿَمَرُدوُهْؿ فَم ًَ َوَأْصَح٣مزُمُف هَم

طَمِر، َوَٞمَزَل زَمِٗمٝم٥َُّم َأْصَح٣مِب فمَ  ْٔ ٣مٞم٤ِِم ا ـَ اْْلَ صْمَٙم٥ِم َِم تِّاِمَئ٥ِم دِم ِدصْمَٙم٥َم، ايمدِّ ًِّ ـِ ايم ٣مِصٍؿ َِم

طَمِر، هَمَٗم٣مسَمُٙمقا ََمَع َأْصَح٣مِِبِْؿ  ْٔ ٣مٞم٤ِِم ا ـَ اْْلَ هَمَخ٣مُوقَه٣م، ضَمتَّك َوَصُٙمقا إلَِم َأْصَح٣مِِبِْؿ َِم

 َ ْٕ ٥ٌََم ا ُولَم ىَمتِٝم ْٕ قَن ايْمَ٘متِٝم٥ٌََم ا ٚمُّ ًَ ٣مٞم٤ِِم. َوىَم٣مُٞمقا ُي ـْ َذيمَِؽ اْْلَ ْهَقاِل ضَمتَّك َٞمَٖمُقا ايْمُٖمْرَس فَم

ْرؽَم٣مَء، َوَأَِمغُمَه٣م ايْمَٗمْٔمَٗم٣مُع  ٥ٌََم اخْلَ ٥ٌََم ايمث٣َّمٞمِٝم٥ََم ايْمَ٘متِٝم ـُ فَمْٚمٍرو، َوايْمَ٘متِٝم ، َوَأَِمغُمَه٣م فَم٣مِصُؿ زْم

ِء ايْمُٖمْرؽَم٣مُن  َٓ ٙمُِٚمقَن َيٛمُْٓمُروَن إلَِم ََم٣م َيِْمٛمَُع َه٠ُم ًْ ُف َوؽَمْٔمٌد َواظمُْ ـُ فَمْٚمٍرو. َوَهَذا ىُمٙمُّ زْم

ْٝمِش، َوَذيمَِؽ  زم٣ِميْمُٖمْرِس، َوؽَمْٔمٌد  ٌَِٗمٝم٥َِّم اْْلَ َواوِمٌػ فَمعَم ؾَم٣مؿمِِئ ِدصْمَٙم٥َم. شُمؿَّ َٞمَزَل ؽَمْٔمٌد زمِ

ٙمِِٚمكَم،  ًْ ـَ ايْمُٖمْرؽَم٣مِن اظمُْ ـْ ضَمَِمَؾ همِٝمِف َِم ـَ زمَِٚم طَمِر َووَمْد حَتَِمَّ ْٔ ٣مٞم٤ِِم ا ضِمكَم َٞمَٓمُروا إلَِم اْْلَ
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ٙمِِٚمكَم فِمٛمَْد ُدطُمقِل اظم٣َْمءِ  ًْ ُؾ فَمَٙمْٝمِف ،  َووَمْد َأََمَر ؽَمْٔمٌد اظمُْ َتِٔمكُم زم٣ِمهللَِّ، َوَٞمَتَقىمَّ ًْ َأْن َيُٗمقيُمقا: َٞم

َّٓ زم٣ِمهللَِّ ايْمَٔمقِمِّ ايْمَٔمٓمِٝمِؿ . شُمؿَّ اوْمَتَحَؿ  َة إِ َٓ وُمقَّ َٓ ضَمْقَل َو ٌُٛم٣َم اهللَُّ َوٞمِْٔمَؿ ايْمَقىمِٝمُؾ، َو ًْ ضَم

ْػ فَمٛمُْف أَ  غُموَن فَمعَم زمَِٖمَرؽِمِف ِدصْمَٙم٥َم، َواوْمَتَحَؿ ايمٛم٣َّمُس ََلْ َيَتَخٙمَّ ًِ اَم َي ٣مُروا همِٝمَٜم٣م ىَمَٟمٞمَّ ًَ ضَمٌد هَم

ـَ ايْمُٖمْرؽَم٣مِن  ٌَكْمِ ، هَماَل ُيَرى َوصْمُف اظم٣َْمِء َِم
٣مٞمِ َْرِض، ضَمتَّك ََمأَلُوا ََم٣م زَمكْمَ اْْلَ ْٕ َوصْمِف ا

شُمقَن فَمعَم  شُمقَن فَمعَم َوصْمِف اظم٣َْمِء ىَماَم َيَتَحدَّ ٣ميَم٥ِم، َوصَمَٔمَؾ ايمٛم٣َّمُس َيَتَحدَّ صمَّ  َوصْمِف َوايمرَّ

َْرضِ  ْٕ ـِ ، َوايْمُقشُمقِق زمَِٟمَْمِر اهللَِّ َوَوفْمِدِه  ;ا ََْم ْٕ ـَ ايمْمَُّٚمْٟمٞمِٝمٛم٥َِم َوا ْؿ َِم َوَذيمَِؽ ظم٣َِم ضَمَِمَؾ ََلُ

ْؿ  ِة اظمَُْْمُٜمقِد ََلُ ٣مٍص َأضَمُد ايْمَٔممْمَ ـَ َأِِب َوومَّ َنَّ َأَِمغَمُهْؿ ؽَمْٔمَد زْم
ِٕ ِه، َوسَمْٟميِٝمِدِه، َو َوَٞمٌْمِ

ٛم٥َِّم ،  َ َرؽُمقُل اهللَِّ زم٣ِمْْلَ ُٜمؿَّ َأصِم٤ْم َووَمْد سُمُقدمِّ ، َوُهَق فَمٛمُْف َراٍض، َوَدفَم٣م يَمُف، هَمَٗم٣مَل: ايمٙمَّ

اَلََم٥ِم  ًَّ ْٝمُِمِف َهَذا دِم َهَذا ايْمَٝمْقِم زم٣ِميم ْد َرَْمَٝمَتُف .َواظمَْْٗمُْمقُع زمِِف َأنَّ ؽَمْٔمًدا َدفَم٣م ِْلَ َدفْمَقسَمُف َوؽَمدِّ

، َووَمْد َرََمك ِِبِْؿ  ـَ َوايمٛمٌَّْمِ َٚمُٜمْؿ ، هَمَٙمْؿ ُيْٖمَٗمْد َِم َدُهُؿ اهللَُّ َوؽَمٙمَّ دَّ ًَ ، هَم دِم َهَذا ايْمَٝمؿِّ

ـْ  ، َذلَّ فَم ٣ٌَمِروِملُّ ٙمِِٚمكَم َرصُمٌؾ َواضِمٌد، نَمغْمَ َأنَّ َرصُماًل َواضِمًدا ُيَٗم٣مُل يَمُف: نَمْروَمَدُة ايْم ًْ اظمُْ

ـُ فَمْٚمٍرو زمِٙمَِج٣م صُمِؾ ضَمتَّك فَمَديَمُف هَمَرٍس يَمُف ؾَمْٗمَراَء، هَمَٟمطَمَذ ايْمَٗمْٔمَٗم٣مُع زْم َِمَٜم٣م، َوَأطْمَذ زمَِٝمِد ايمرَّ

ـِ  ٣مُء َأْن َيٙمِْدَن َِمْثَؾ ايْمَٗمْٔمَٗم٣مِع زْم ًَ ْجَٔم٣مِن، هَمَٗم٣مَل: فَمَجَز ايمٛمِّ ـَ ايمُمُّ فَمعَم هَمَرؽِمِف، َوىَم٣مَن َِم

ـْ طَمَُم٤ٍم يمِرَ  ـْ َأَْمتَِٔمتِِٜمْؿ نَمغْمَ وَمَدٍح َِم ٌء َِم ٙمِِٚمكَم َرْ ًْ صُمٍؾ ُيَٗم٣مُل فَمْٚمٍرو. َوََلْ ُئْمَدْم  يمِْٙمُٚم

ٌُُف اهللََّ، فَمزَّ  ٥ًم، هَمَٟمطَمَذُه اظمَْْقُج، هَمَدفَم٣م َص٣مضِم ـُ فَم٣مَِمٍر. ىَم٣مَٞم٦ْم فَماَلوَمُتُف َرشمَّ يَمُف: ََم٣ميمُِؽ زْم

٣مٞم٤ِِم  ُه اظمَْْقُج إلَِم اْْلَ ـْ زَمْٝمٛمِِٜمْؿ َيْذَه٤ُم ََمَت٣مفِمل. هَمَردَّ َٔمْٙمٛمِل َِم َٓ جَتْ ُٜمؿَّ  ، َووَم٣مَل: ايمٙمَّ َوصَمؾَّ

وُه فَمعَم َص٣مضِمٌِِف زمَِٔمْٝمٛمِِف. َوىَم٣مَن ايْمَٖمَرُس إَِذا َأفْمَٝم٣م ايمَِّذي َيْٗمِِم  ُدوَٞمُف، هَمَٟمطَمَذُه ايمٛم٣َّمُس شُمؿَّ َردُّ

يُح، َوضَمتَّك إِنَّ  ؼَمِ ًْ َوُهَق دِم اظم٣َْمِء ، ُيَٗمٝمُِّض اهللَُّ يَمُف َِمْثَؾ ايمٛمَُّْمِز اظمُْْرسَمِٖمِع، هَمَٝمِٗمُػ فَمَٙمْٝمِف هَمَٝم
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غمُ  ًِ ْٝمِؾ يَمَٝم َوََم٣م َيِِمُؾ اظم٣َْمُء إلَِم ضِمَزاَِمَٜم٣م، َوىَم٣مَن َيْقًَم٣م فَمٓمِٝماًم ، َوَأَْمًرا َه٣مئاًِل ،  زَمْٔمَض اخْلَ

٣ًٌم صَمٙمِٝماًل، َوطَم٣مِروًم٣م زَم٣مِهًرا ، َوَُمْٔمِجَزًة يمَِرؽُمقِل اهللَِّ  َْصَح٣مزمِِف، ََلْ َوطَمْْم ِٕ ، طَمَٙمَٗمَٜم٣م اهللَُّ 

َٓ دِم زُمْٗمٔمَ  َِملِّ ُيَر َِمْثُٙمَٜم٣م دِم سمِْٙمَؽ ايْمٌاَِلِد، َو ْيَ ـِ احْلَ ـَ ايْمٌَِٗم٣مِع ؽِمَقى وَمِّمٝم٥َِّم ايْمَٔماَلِء زْم ٥ٍم َِم

ََم٥ِم، زَمْؾ َهَذا َأصَمؾُّ َوَأفْمَٓمُؿ  ْٝمَش ىَم٣مَن َأْؤَم٣مَف َذيمَِؽ . وَم٣ميُمقا:  ;اظمَُْتَٗمدِّ هَم١مِنَّ َهَذا اْْلَ

٣مٍص دِم اظم٣َْمِء ؽَمْٙماَمُن ايْمٖمَ  ـَ َأِِب َوومَّ ٣ميُِر ؽَمْٔمَد زْم ًَ ٣مِرِدُّ هَمَجَٔمَؾ ؽَمْٔمٌد َوىَم٣مَن ايمَِّذي ُي

نَّ اهللَُّ َويمِٝمَُّف، َويَمُٝمْٓمِٜمَرنَّ اهللَُّ ِديٛمَُف،  ٌُٛم٣َم اهللَُّ َوٞمِْٔمَؿ ايْمَقىمِٝمُؾ ، َواهللَِّ يَمَٝمٛمٌُْمَ ًْ َيُٗمقُل: ضَم

ٛم٣َمِت  ًَ ْٝمِش زَمْٕمٌل َأْو ُذُٞمقٌب سَمْٕمٙم٤ُِم احْلَ ـْ دِم اْْلَ ُه، إِْن ََلْ َيُ٘م ـَ اهللَُّ فَمُدوَّ . هَمَٗم٣مَل يَمُف َويَمَٝمْٜمِزََم

، َأََم٣م َوايمَِّذي  ُؿ ايْمػَمُّ ٌُُحقُر، ىَماَم ُذيمَِّؾ ََلُ ْؿ َواهللَِّ ايْم ؽْماَلَم صَمِديٌد، ُذيمَِّٙم٦ْم ََلُ ؽَمْٙماَمُن: إِنَّ اإْلِ

ّـَ َِمٛمُْف َأهْمَقاصًم٣م ىَماَم َدطَمُٙمقا َأهْمَقاصًم٣م. هَمَخَرصُمقا َِمٛمُْف ىَماَم وَم٣مَل  َٞمْٖمُس ؽَمْٙماَمَن زمَِٝمِدِه يَمَٝمْخُرصُم

ٙمُِٚمقَن فَمعَم َوصْمِف ؽَم  ًْ ْ َيْٖمِٗمُدوا ؾَمْٝمًئ٣م. َوظم٣ََّم اؽْمَتَٗمؾَّ اظمُْ ْ َيْٕمَرْق َِمٛمُْٜمْؿ َأضَمٌد، َوََل ْٙماَمُن ، ََل

فََم٣مصِمِؿ ضَمتَّك  ْٕ ٣موُمقا َوَراَء ا ًَ ُٝمقُل سَمٛمُْٖمُض َأفْمَراهَمَٜم٣م َص٣مِهَٙم٥ًم ، هَم َْرِض، طَمَرصَم٦ِم اخْلُ ْٕ ا

ـَ هَمَٙمْؿ جَيُِدو
ـَ َدطَمُٙمقا اظمََْدائِ ى َأْهَٙمُف َوََم٣م وَمَدُروا فَمَٙمْٝمِف َِم ٣م َأضَمًدا، زَمْؾ وَمْد َأطَمَذ ىمِْنَ ا ِِبَ

َْٞمَٔم٣م ْٕ ـَ ا َقاِصِؾ، َوسَمَرىُمقا ََم٣م فَمَجُزوا فَمٛمُْف َِم ََْمتَِٔم٥ِم َواحْلَ ْٕ ََْمَقاِل َوا ْٕ ِم، َوايمثَِّٝم٣مِب،  ا

 َٓ َْدَه٣مِن، ََم٣م  ْٕ يَْمَْم٣مِف، َوا ْٕ ٞمَِٝم٥ِم، َوا ْٔ  ُيْدَرى وِمٝمَٚمُتُف. َوىَم٣مَن دِم طِمَزاَٞم٥ِم َواظمََْت٣مِع، َوا

ـْ َذيمَِؽ ََم٣م  اٍت، هَمَٟمطَمُذوا َِم ِف َأيْمِػ َأيْمِػ َأيْمِػ ِديٛم٣َمٍر، شَماَلَث ََمرَّ َٓ ى شَماَلشَم٥ُم آ ىمِْنَ

ـْ َذيمَِؽ َأْو ََم٣م ُيَٗم٣مِرزُمُف.  وَمَدُروا فَمَٙمْٝمِف، َوسَمَرىُمقا ََم٣م فَمَجُزوا فَمٛمُْف، َوُهَق َِمْٗمَداُر ايمٛمِِّْمِػ َِم

ْرؽَم٣مُء، هَمَٟمطَمُذوا دِم  ٥ٌَُم اخْلَ َْهَقاِل ، شُمؿَّ ايْمَ٘متِٝم ْٕ ٥ٌَُم ا ـَ ىَمتِٝم ـْ َدطَمَؾ اظمََْداِئ َل ََم هَمَ٘م٣مَن َأوَّ

زَْمَٝمِض، هَمِٖمٝمِف َُمَٗم٣مسمَِٙم٥ٌم، َوُهَق  ْٕ َٓ خَيَُْمْقَٞمُف، نَمغْمَ ايْمَٗمٌْمِ ا َٓ َيْٙمَٗمْقَن َأضَمًدا َو ؽِمَ٘م٘مَِٜم٣م 
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ـٌ . هَمَٙمامَّ صَم٣مَء ؽَمٔمْ  ٣مِن حُمَِمَّ ًَ
٣مٍم، فَمعَم يمِ زَْمَٝمِض شَماَلشَم٥َم َأيَّ ْٕ ْٝمِش، َدفَم٣م َأْهَؾ ايْمَٗمٌْمِ ا ٌد زم٣ِمْْلَ

يَقاَن  َذ اإْلِ َ ، هَمَٙمامَّ ىَم٣مَن ايْمَٝمْقُم ايمث٣َّميم٧ُِم َٞمَزيُمقا َِمٛمُْف، َوؽَمَ٘مٛمَُف ؽَمْٔمٌد َواختَّ ؽَمْٙماَمَن ايْمَٖم٣مِرِدِّ

، َوضِمكَم َدطَمَٙمُف سَماَل وَمْقيَمُف سَمَٔم٣ملَم  ـْ صَمٛم٣َّمٍت َوفُمُٝمقٍن َوُزُروٍع { : َُمَِمعمَّ ىَمْؿ سَمَرىُمقا َِم

ـَ  شُمؿَّ ( . 1)}َوََمَٗم٣مٍم ىَمِريٍؿ َوَٞمْٔمَٚم٥ٍم ىَم٣مُٞمقا همِٝمَٜم٣م هَم٣مىمِِٜمكَم ىَمَذيمَِؽ َوَأْوَرشْمٛم٣َمَه٣م وَمْقًَم٣م آطَمِري

َم إلَِم َصْدِرِه هَمَِمعمَّ شَماَمِن َرىَمَٔم٣مٍت َصاَلَة ايْمَٖمْتِح، َوَذىَمَر ؽَمْٝمٌػ دِم ِروَ  ُف سَمَٗمدَّ اَيتِِف َأٞمَّ

َل  ٛم٥َِم، هَمَ٘م٣مَٞم٦ْم َأوَّ ًَّ ـْ َهِذِه ايم يَقاِن، دِم َصَٖمٍر َِم َع زم٣ِمإْلِ ُف َْجَ ٙمِٝمَٚم٥ٍم َواضِمَدٍة، َوَأٞمَّ ًْ َه٣م زمَِت َصالَّ

َٔم٥ٍم ُْجَِٔم٦ْم زم٣ِميْمِٔمَراِق  ِت  ; ُْجُ َٓ ٣م، َوزَمَٔم٧َم إلَِم ايْمِٔمَٝم٣م وَم٣مََم٥َم ِِبَ َنَّ ؽَمْٔمًدا َٞمَقى اإْلِ
ِٕ َوَذيمَِؽ 

َء َوسَمْ٘مِري٦َم َواظمَْْقِصَؾ، شُمؿَّ هَمَٟمْٞمزَ  َٓ ـِ َواؽْمَتْقؿَمٛمُقَه٣م، ضَمتَّك هَمَتُحقا صَمُٙمق ُؿ ُدوَر اظمََْدائِ ََلُ

ٌُقا  ُدوُهْؿ، َواؽْمَتَٙم يُمقا إلَِم ايْمُ٘مقهَم٥ِم زَمْٔمَد َذيمَِؽ، ىَماَم ؽَمٛمَْذىُمُرُه . ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم هَمَٗمَتُٙمقُهْؿ َوَذَّ قَّ حَتَ

ًٓ فَمٓمِٝمَٚم٥ًم، أَ  َع ؽَمْٔمٌد دِم َِمٛمُْٜمْؿ َأَْمَقا ى َوسَم٣مصِمِف َوضُمٙمِٝمِِّف. َوَذَ ـْ ََماَلزمِِس ىمِْنَ ىْمَثُرَه٣م َِم

 َٓ َٓ َُيَدُّ َو ُم َو َٓ ُيَٗمقَّ ٣َّم  َقاِصِؾ َوايمتَُّحِػ، ِِّم ََْمَقاِل َواحْلَ ْٕ ـَ ا ِِمٝمٍؾ ََم٣م ُهٛم٣َميمَِؽ َِم حَتْ

 ىَمْثَرًة َوفَمَٓمَٚم٥ًم .  ;ُيقَصُػ 

ُف ىَم٣مَن هُ      يٛم٣َم َأٞمَّ ـْ صِمصٍّ ، هَمٛمََٓمَر ؽَمْٔمٌد إلَِم َأضَمِدَه٣م َوإَِذا ُهَق ُيُِمغُم َووَمْد ُروِّ ٛم٣َمَك مَت٣َمشمِٝمُؾ َِم

٣مَِم٦ُم  ًَ ٌُِٔمِف إلَِم ََمَ٘م٣مٍن، هَمَٗم٣مَل ؽَمْٔمٌد: إِنَّ َهَذا ََلْ ُيقَوْع َهَ٘مَذا ؽُمًدى . هَمَٟمطَمُذوا ََم٣م ُي زمُِٟمْص

ـْ ىُمٛمُ  ٣ٌَميَمَتَٜم٣م ىَمٛمًْزا فَمٓمِٝماًم َِم ٌَُٔمُف، هَمَقصَمُدوا وُم ََوائِِؾ، هَمَٟمطْمَرصُمقا َِمٛمُْف ُأْص ْٕ ِة ا ىََم٣مِهَ ْٕ قِز ا

ٙمُِٚمقَن فَمعَم  ًْ ًٖم٣م هَم٣مطِمَرًة. َواؽْمَتْحَقَذ اظمُْ ًٓ فَمٓمِٝمَٚم٥ًم صَمِزيَٙم٥ًم، َوضَمَقاِصَؾ زَم٣مِهَرًة، َوحُتَ َأَْمَقا

ْٞمَٝم٣م َأفْمَج٤َم َِمٛمُْف . َوىَم٣مَن دِم  ْ َيَر َأضَمٌد دِم ايمدُّ ٣َّم ََل َٙم٥ِم َذيمَِؽ سَم٣مُج  ََم٣م ُهٛم٣َميمَِؽ َأْْجََع، ِِّم ُْجْ
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زَْمَِم٣مَر، َوَِمٛمَْْمَٗمُتُف ىَمَذيمَِؽ،  ْٕ ُ ا غمِّ ٥ِم ايمَّتِل حُتَ ًَ َقاِهِر ايمٛمَِّٖمٝم ٌؾ زم٣ِمْْلَ ى َوُهَق َُمَ٘مٙمَّ ىمِْنَ

ـْ  ًٔم٣م، ؽِمتُّقَن ِذَرافًم٣م دِم َِمْثٙمَِٜم٣م، َِم ٣مُط إِيَقاٞمِِف، َوىَم٣مَن َُمَرزمَّ ًَ ٣ٌَمُؤُه، َوزمِ َوؽَمْٝمُٖمُف َوؽِمَقاَراُه َووَم

َقاِهِر ىُمؾِّ  يمِِئ َواْْلَ َه٤ِم َوايممَّ قٌج زم٣ِميمذَّ ًُ ٣مُط َِمْثُٙمُف ؽَمَقاٌء، َوُهَق ََمٛمْ ًَ صَم٣مٞم٤ٍِم، َوايْمٌِ

ى ُر َْجِٝمِع َِّم٣َميمِِؽ ىمِْنَ زماَِلُدُه زمَِٟمَْن٣َمِرَه٣م َووِماَلفِمَٜم٣م َوَأوَم٣ميمِٝمِٚمَٜم٣م  ;ايمثَِّٚمٝمٛم٥َِم، َوهمِٝمِف َُمَِمقَّ

ؾَْمَج٣مرِ  ْٕ ُروِع َوا ايمَّتِل دِم زماَِلِدِه. هَمَ٘م٣مَن إَِذا صَمَٙمَس فَمعَم ىُمْرِدِّ  َوىُمَقِرَه٣م، َوِصَٖم٥ُم ايمزُّ

َه٤ِم  اَلؽِمِؾ ايمذَّ ًَ ٌؼ زمِ ٦َم سَم٣مصِمِف، َوسَم٣مصُمُف َُمَٔمٙمَّ َتْمِٝمُع  ;َِّمَْٙمَ٘متِِف، َوَدطَمَؾ حَتْ ًْ َٓ َي ُف ىَم٣مَن  َٞمَّ ِٕ

َتفُ  ُف فَمعَم َرْأؽِمِف يمِثَِٗمٙمِِف، زَمْؾ ىَم٣مَن جَيِلُء هَمَٝمْجٙمُِس حَتْ ٦َم  َأْن ُيِٗمٙمَّ ، شُمؿَّ ُيْدطِمُؾ َرْأؽَمُف حَتْ

َج٣مُب  ِف، هَم١مَِذا ُرهمَِع احْلِ ًِ
ٌْ ُه ضَم٣مَل يُم ؼُمُ ًْ ِٚمُٙمُف فَمٛمُْف، َوُهَق َي َه٤ُم حَتْ اَلؽِمُؾ ايمذَّ ًَّ ايمت٣َّمِج، َوايم

٣ٌَمءُ  ْٝمُػ َوايْمَٗم ًَّ َقاَراِن َوايم ًِّ ََُمَراُء ؽُمُجقًدا، َوفَمَٙمْٝمِف اظمِْٛمَْْمَٗم٥ُم َوايم ْٕ ْت يَمُف ا  فَمٛمُْف، طَمرَّ

ـَ  ـْ همِٝمَٜم٣م َِم َٟمُل فَمٛمَْٜم٣م، َوََم ًْ ٌُْٙمَداِن َواضِمَدًة َواضِمَدًة، هَمَٝم َقاِهِر، هَمَٝمٛمُْٓمُر دِم ايْم ُع زم٣ِمْْلَ اظمَُْرصَّ

َُُمقِر زَمكْمَ  ْٕ ُة ا َٓ ُه زمَِذيمَِؽ ُو ضَْمَداِث ؟ هَمُٝمْخػِمُ ْٕ ـَ ا ٌء َِم اِب، َوَهْؾ ضَمَدَث همِٝمَٜم٣م َرْ ايمٛمُّقَّ

ـْ َأضْمَقاِل زماَِلِدِه دِم ىُمؾِّ َووْم٦ٍم، َيَدْيِف، شُمؿَّ َيٛمَْتِٗمُؾ إِ  َٟمَل فَم ًْ طُْمَرى، َوَهَ٘مَذا ضَمتَّك َي ْٕ لَم ا

٣مَط زَمكْمَ َيَدْيِف ، سَمْذىَم٣مًرا يَمُف زمَُِمْٟمِن اظمَْاَميمِِؽ  ًَ َٓ َُيِْٚمُؾ َأَْمَر اظمَْْٚمَٙمَ٘م٥ِم، َووَمْد َوَؤُمقا َهَذا ايْمٌِ

َٝم٣مؽَم٥ِم. هَمَٙمامَّ صَم٣مَء وَمَدُر اهللَِّ، َزايَم٦ْم سمِْٙمَؽ  ، َوُهَق اْصْماَِلٌح صَمٝمٌِّد َِمٛمُْٜمْؿ دِم َأَْمرِ  ًِّ ايم

ا،  ـْ َأْيِدَيِْؿ وَمْنً ٙمُِٚمقَن َِم ًْ َٚمَٜم٣م اظْمُ ٙمَّ ًَ ََراِض، َوسَم ْٕ ـْ سمِْٙمَؽ اظمَْاَميمِِؽ َوا َْيِدي فَم ْٕ ا

وا ؾَمْقىَمَتُٜمْؿ فَمٛمَْٜم٣م، َوَأطَمُذوَه٣م زمَِٟمَْمِر اهللَِّ َص٣مهمَِٝم٥ًم َو٣مهمَِٝم٥ًم، َوهللَِِّ ْٚمُد َواظمِْٛم٥َُّم. َوىَمَنُ   احْلَ

ٍن ، هَمَ٘م٣مَن      ـِ َُمَٗمرِّ ـَ فَمْٚمِرو زْم ٣ٌَمِض فَمْٚمَرو زْم وَْم ْٕ ٣مٍص فَمعَم ا ـُ َأِِب َوومَّ َووَمْد صَمَٔمَؾ ؽَمْٔمُد زْم

ـِ  ى، َوؽَم٣مئِِر ُدوِر اظمََْدائِ ْنَ
زَْمَٝمِض، َوََمٛم٣َمِزِل ىمِ ْٕ َؾ ََم٣م ىَم٣مَن دِم ايْمَٗمٌْمِ ا ُل ََم٣م ضَمِمَّ َأوَّ
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٥َم، َوََم٣م ىمَ  ـِ ضَمِقيَّ ٥ٌَِم ُزْهَرَة زْم ـَ دِم ُصْح اَي٣م ايمَِّذي َ ـَ ايمنَّ ٣َّم َذىَمْرَٞم٣م، َوََم٣م َيِٖمُد َِم يَقاِن ِِّم ٣مَن زم٣ِمإْلِ

قؿُمُف  ـَ ايْمُٖمْرِس، َوىَم٣مَٞم٦ْم حَتُ ٌَُف َِم َوىَم٣مَن همِٝماَم َردَّ ُزْهَرُة زَمْٕمٌؾ ىَم٣مَن وَمْد َأْدَرىَمُف َونَمَِم

ُٝمقِف ، هَم٣مؽْمَتٛمَْٗمَذُه َِمٛمْ  ًُّ ٣ٌَمِض ، َوإَِذا فَمَٙمْٝمِف زم٣ِميم وَْم ْٕ ُه إلَِم ا َذا يَمَُمْٟمًٞم٣م . هَمَردَّ ُٜمْؿ ، َووَم٣مَل : إِنَّ َِلَ

يِر ىَماَم  ِ ُف فَمعَم ايمنَّ ًُ ٌَ ُف ايمَِّذي ىَم٣مَن َيْٙم ًُ ٌْ ى َوضُمٙمِٝمُُّف ، َويُم ؽَمَٖمَْم٣مِن همِٝمِٜماَم شمَِٝم٣مُب ىمِْنَ

٣َّم َذىَمْرَٞم٣م ، َوزَمْٕمٌؾ آطَمُر فَمَٙمْٝمِف سَم٣مصُمُف ايمَِّذي َذىَمرْ  ـَ ايمْمَِّريِؼ ِِّم ا َِم َٞم٣م دِم ؽَمَٖمَْمكْمِ َأْيًّم٣م، ُردَّ

اَي٣م .  َ ٌَُف َأْصَح٣مُب ايمنَّ  اؽْمَتَٙم

ى ، َوَأَْمتَِٔمُتُف      اَي٣م َأَْمَقاٌل فَمٓمِٝمَٚم٥ٌم َوهمِٝمَٜم٣م َأىْمَثُر َأشَم٣مِث ىمِْنَ َ ِت ايمنَّ َوىَم٣مَن همِٝماَم َردَّ

ٌُقهَ  ٥ُم ايمَّتِل اؽْمَتِْمَح ًَ ؾَْمَٝم٣مُء ايمٛمَِّٖمٝم ْٕ ٌُقَه٣م َِمٛمُْٜمْؿ َوا ٙمُِٚمقَن هَم٣مؽْمَتَٙم ًْ ٣م ََمَٔمُٜمْؿ ، هَمَٙمِحَٗمُٜمُؿ اظمُْ

٣م  ََْمَقاِل يمَِ٘مْثَرَِّتَ ْٕ ِؾ ا َٓ َْحْ ٣مِط يمِثَِٗمٙمِِف فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ، َو ًَ ِؾ ايْمٌِ ْ سَمْٗمِدِر ايْمُٖمْرُس فَمعَم َْحْ  ;. َوََل

وِر هَمَٝمِجُد  ٙمُِٚمقَن جَيِٝمُئقَن زَمْٔمَض سمِْٙمَؽ ايمدُّ ًْ ُف ىَم٣مَن اظمُْ ـْ هَم١مِٞمَّ ٌَْٝم٦َم ََمَمًٞم٣م إلَِم َأفْماَلُه َِم وَن ايْم

ٌُقَٞمُف َِمْٙمًح٣م ،  ًَ ـَ ايْمَ٘م٣مهُمقِر ؾَمْٝمًئ٣م ىَمثغًِما ، هَمَٝمْح ٥ِم ، َوجَيُِدوَن َِم َه٤ِم َوايْمِٖمّمَّ َأَواِِّن ايمذَّ

ٌَٝمَّٛمُقا َأَْمَرُه .  ا ، ضَمتَّك سَم اَم اؽْمَتْٔمَٚمَٙمُف زَمْٔمُّمُٜمْؿ دِم ايْمَٔمِجكِم هَمَقصَمُدوُه َُمرًّ  َوُرزمَّ

ُف، َوَأََمَر ؽَمْٙماَمَن      ًَ َع ؽَمْٔمٌد هَمَخٚمَّ ََْمَقاِل، َوَذَ ْٕ ـَ ا َؾ ايْمَٖمْلُء فَمعَم َأَْمٍر فَمٓمِٝمٍؿ َِم هَمَتَحِمَّ

ـَ  مَْخ٣َمَس زَمكْمَ ايْمَٕم٣مٞمِِٚمكَم، هَمَحَِمَؾ يمُِ٘مؾٍّ َواضِمٍد َِم ْٕ َْرزَمَٔم٥َم ا ْٕ َؿ ا ًَ ٣ٌَمِهقِمَّ هَمَٗم ـَ َرزمِٝمَٔم٥َم ايْم زْم

ُٜمْؿ هُمْرؽَم٣مًٞم٣م، َوََمَع زَمْٔمِّمِٜمْؿ صَمٛم٣َمئ٤ُِم. َواؽْمَتْقَه٤َم  ايْمُٖمْرؽَم٣مِن اشْمٛم٣َم فَممَمَ  َأيْمًٖم٣م، َوىَم٣مُٞمقا ىُمٙمُّ

ٙمِِٚمكَم  ًْ ـَ اظْمُ ى َِم ٌَْس ىمِْنَ ٣مِط َويُم ًَ ٌَْٔمَثُف إلَِم فُمَٚمَر  ;ؽَمْٔمٌد َأْرزَمَٔم٥َم َأمْخ٣َمِس ايْمٌِ يمَِٝم

ٙمِِٚمكَم زم٣ِمظمَِْديٛم٥َِم يمَِٝمٛمُْٓمُروا إيَِمْٝمِف، َوَيَتَٔمجَّ  ًْ ٌََٔمثَُف َواظمُْ ٌُقا يَمُف َذيمَِؽ َوَأِذُٞمقا همِٝمِف، هَم ٌُقا َِمٛمُْف، هَمْمَٝمَّ

ٌَْٙمُف  َ زم٣ِميْمَٖمْتِح وَم َِم٣مِصَٝم٥ِم، َوىَم٣مَن ايمَِّذي زَمممَّ ـِ اخْلَ ْٚمِس ََمَع زَمُِمغِم زْم ؽَمْٔمٌد إلَِم فُمَٚمَر ََمَع اخْلُ
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يٛم٣َم َأنَّ فُمَٚمَر ظم٣ََّم َٞمَٓمَر إِ  ، هَمُروِّ ؽََمِديُّ ْٕ ـُ هُماَلٍن ا ْوا َهَذا ضُمَٙمْٝمُس زْم لَم َذيمَِؽ وَم٣مَل : إِنَّ وَمْقًَم٣م َأدَّ

ََُمٛم٣َمُء. هَمَٗم٣مَل  ـُ َأِِب ؿَم٣ميم٤ٍِم َٕ ٦ْم َرفِمٝمَُّتَؽ ، َويَمْق َرسَمْٔم٦َم يَمُف فَمقِمُّ زْم : إِٞمََّؽ فَمَٖمْٖم٦َم هَمَٔمٖمَّ

ـَ ايمْ يَمَرسَمَٔم٦ْم.  ٙمِِٚمكَم، هَمَٟمَص٣مَب فَمٙمِٝم٣ًّم وِمْْمَٔم٥ٌم َِم ًْ َؿ فُمَٚمُر َذيمَِؽ دِم اظمُْ ًَّ ٣ٌَمفَمَٜم٣م شُمؿَّ وَم ٣مِط هَم ًَ ٌِ

ـَ َأيْمًٖم٣م  ي  (.1)زمِِٔممْمِ

ٌَْٝمَٜمِٗملُّ دِم      ئِِؾ  "وَرَوى ايْم َٓ َم َذيمَِؽ َأْيًّم٣م  -"ايمدَّ ـِ  -َووَمْد سَمَٗمدَّ ـْ ؿَمِريِؼ ؽُمَٙمْٝماَمَن زْم َِم

ٌة َوا ـْ زَمْٔمِض َأْصَح٣مزمِِف وَم٣مَل: اْٞمَتَٜمْٝمٛم٣َم إلَِم ِدصْمَٙم٥َم َوِهَل ََم٣مدَّ فَْمَٚمِش، فَم ْٕ فََم٣مصِمُؿ َِمْٜمَراَن ا ْٕ

ِؿ اهللَِّ، شُمؿَّ اوْمَتَحَؿ زمَِٖمَرؽِمِف هَم٣مْرسَمَٖمَع فَمعَم اظم٣َْمِء.  ًْ ٙمِِٚمكَم: زمِ ًْ ـَ اظْمُ طَمْٙمَٖمَٜم٣م، هَمَٗم٣مَل َرصُمٌؾ َِم

فََم٣مصِمُؿ  ْٕ ِؿ اهللَِّ . شُمؿَّ اوْمَتَحُٚمقا هَم٣مْرسَمَٖمُٔمقا فَمعَم اظم٣َْمِء، هَمٛمََٓمَر إيَِمْٝمِٜمُؿ ا ًْ هَمَٗم٣مَل ايمٛم٣َّمُس: زمِ

ٌُقا فَمعَم ُوصُمقِهِٜمْؿ . وَم٣مَل: هَماَم هَمَٗمَد ايمٛم٣َّمُس  َووَم٣ميُمقا: ِديَقاُن ، ِديَقاُن. َأْي جَم٣َمٞمكُِم، شُمؿَّ َذَه

ُٚمقا، هَمَجَٔمَؾ  ًَ ٍج، هَمَٙمامَّ طَمَرصُمقا َأَص٣مزُمقا ايْمَٕمٛم٣َمئَِؿ َواوْمَت ًٗم٣م زمَِٔمَذزَم٥ِم َهْ َّٓ وَمَدضًم٣م ىَم٣مَن َُمَٔمٙمَّ إِ

٣ٌَمِدُل َصٖمْ  ـْ ُي صُمُؾ َيُٗمقُل: ََم ٌَْٝمَّم٣مَء ؟ َووَمْد َذىَمْرَٞم٣م دِم ايمرَّ ٥ِم  "َراَء زمِ غَمِة ايْمُٔمَٚمِريَّ ًِّ  "ايم

٣مَِمَٜم٣م ، َودِم  غِم  "َوَأيَّ ًِ ـِ اوْمَتَحَؿ ِدصْمَٙم٥َم َيْقََمئٍِذ َأزُمق فَمٌِٝمٍد ايمثََّٗمِٖملُّ  "ايمتَّْٖم َل ََم َأْيًّم٣م َأنَّ َأوَّ

ْم٣َّمِب َرِضَ  ـِ اخْلَ ٣مِم فُمَٚمَر زْم ُٝمقِش دِم َأيَّ ُف َٞمَٓمَر إلَِم ِدصْمَٙم٥َم هَمَتاَل  َأَِمغُم اْْلُ اهللَُّ فَمٛمُْف ، َوَأٞمَّ

اًل  {:وَمْقيَمُف سَمَٔم٣ملَم  َّٓ زم١ِمِْذِن اهللَِّ ىمَِت٣مزًم٣م َُم٠َمصمَّ ك (. 1) }َوََم٣م ىَم٣مَن يمِٛمَْٖمٍس َأْن مَتُقَت إِ شُمؿَّ ؽَمٚمَّ

ْٝمُش َوَراءَ  فََم٣مصِمُؿ اهللََّ سَمَٔم٣ملَم َواوْمَتَحَؿ زمَِٖمَرؽِمِف اظْم٣َمَء، َواوْمَتَحَؿ اْْلَ ْٕ ُه، َوظم٣ََّم َٞمَٓمَر إيَِمْٝمِٜمُؿ ا

                                                 

 

 



  

 

 

    4جملد  –األمة  سلف وفهم والسنة الكتاب ضوء الست يف الصفات

1444 

 ، ـَ ِري َيْٖمَٔمُٙمقَن َذيمَِؽ صَمَٔمُٙمقا َيُٗمقيُمقَن: ِديَقاُن ِديَقاُن. َأْي جَم٣َمٞمكُِم جَم٣َمٞمكُِم. شُمؿَّ َويمَّْقا َُمَدزمِّ

ٙمُِٚمقَن َونَمٛمُِٚمقا َِمٛمُْٜمْؿ ََمَٕم٣مٞمَِؿ ىَمثغَِمًة  ًْ 1هَمَٗمَتَٙمُٜمُؿ اظمُْ

ـِ ُأطْم٦ِم  ضسو٘اضتذابٛ دعاء العالء احل (6 ـْ وُمَداََم٥َم ازْم فَم

َِملِّ  ْيَ ـِ احْلَ ـِ َِمٛمَْج٣مٍب، وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم ؽَمْٜماًم ، َيُٗمقُل: نَمَزْوَٞم٣م ََمَع ايْمَٔمالِء زْم ؽَمْٜمِؿ زْم

ٞمَ  ، وَم٣مَل: ِهْ ّـَ ِٜم ّـَ ىُمٙمِّ ـَ ، وَم٣مَل: هَمَدفَم٣م اهللََّ شَمالَث َدفَمَقاٍت، هَم٣مؽْمُتِجٝم٤َم يَمُف همِٝمِٜم ٣م َداِري

، شُمؿَّ  ٌْٛم٣َم ايْمَقُوقَء، هَمَٙمْؿ َٞمْٗمِدْر فَمَٙمْٝمِف، هَمَِمعمَّ َرىْمَٔمَتكْمِ ََمَٔمُف، وَم٣مَل: هَمٛمََزيْمٛم٣َم ََمٛمِْزٓ ، هَمَْمَٙم

٣م فَمٌِٝمُدَك ، َودِم ؽَمٌِٝمٙمَِؽ  "َدفَم٣م، هَمَٗم٣مَل  َي٣م فَمٙمِٝمُؿ ، َي٣م ضَمٙمِٝمُؿ ، َي٣م فَمقِمُّ ، َي٣م فَمٓمِٝمُؿ ، إِٞمَّ

َك، اؽْمِٗمٛم٣َم َٔمْؾ ٕضََمٍد همِٝمِف  ُٞمَٗم٣مسمُِؾ فَمُدوَّ ُٟم، َوإَِذا سَمَرىْمٛم٣َمُه هَمال جَتْ ُب َِمٛمَْٜم٣م َوَٞمَتَقوَّ نَمْٝمًث٣م َٞممْمَ

َٞم٣م  ٣ًٌم نَمغْمَ ـْ ََم٣مِء "َٞمِِمٝم ـُ زمَِٔمكْمٍ َِم َٞم٣م، هَماَم صَم٣مَوْزَٞم٣م نَمغْمَ زَمِٔمٝمٍد، هَم١مَِذا َٞمْح . وَم٣مَل: هَمِنْ

َؼ، وَم٣م اَمُء سَمَدهمَّ ًَّ ْدَٞم٣م ، َوََمأْلُت ؽَماَمٍء، ضِمكَم اْٞمَٗمَٙمَٔم٦ْم فَمٛمُْف ايم زْمٛم٣َم، َوسَمَزوَّ َل: هَممَمِ

َٞم٣م َِمٝمال،  ، َهِؾ اؽْمُتِجٝم٤َم يَمُف؟ وَم٣مَل: هَمِنْ إَِداَويِت، شُمؿَّ سَمَرىْمٛم٣َمَه٣م، َووُمْٙم٦ُم: َْٕٞمُٓمَرنَّ

ـْ ََم٣مٌء  ٦ٌُْم إلَِم َذيمَِؽ اظْمََ٘م٣مِن، هَمَ٘مَٟمْن ََلْ َيُ٘م ٝم٦ُم إَِداَويِت، هَمَذَه ًِ َووُمْٙم٦ُم َْٕصَح٣مِِب: َٞم

ٌَْحُر،  وَمطُّ  ـَ َوزَمْٝمٛمَٛم٣َم َوزَمْٝمٛمَُٜمُؿ ايْم ، وَم٣مَل: هَمَٟمطَمْذُت إَِداَويِت، َوصِمْئُتُٜمْؿ ، هَمَٙمامَّ َأسَمْٝمٛم٣َم َداِري

٣ٌَمُدَك ،  "هَمَدفَم٣م ، هَمَٗم٣مَل:  ٣م فِم ُٜمؿَّ َي٣م فَمٙمِٝمُؿ، َي٣م ضَمٙمِٝمُؿ ، َي٣م فَمقِمُّ ، َي٣م فَمٓمِٝمُؿ ، إِٞمَّ ايمٙمَّ

َك َودِم ؽَمٌِٝمٙمَِؽ ، اصْمَٔمْؾ يَمٛم٣َم ؽَمٌِٝمال  . " إلَِم فَمُدوِّ
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صُمٛم٣َم ضَمتَّك طَمَرصْمٛم٣َم إيَِمْٝمِٜمْؿ ، َوََم٣م     ٌَْحِر، هَمَق اهللَِّ ََم٣م ازْمَتٙم٦َّْم ُهُ َؿ زمِٛم٣َم دِم ايْم شُمؿَّ سَمَٗمحَّ

ُٙمُف، هَمَٙمَٖمْٖمٛم٣َمُه  ًِّ ـَ هَماَمَت ، هَمَٙمْؿ َٞمِجْد ََم٣مًء ُٞمَٕم ٌَْْم ٌََس َِمٛم٣َّم َرصُمٌؾ، هَمَٙمامَّ َرصَمْٔمٛم٣َم اؾْمَتَ٘مك ايْم اضْمَت

ٌَْٔمٍض: اْرصِمُٔمقا 
َٞم٣م نَمغْمَ زَمِٔمٝمد، هَم١مَِذا ََم٣مٌء ىَمثغٌِم ، هَمَٗم٣مَل زَمْٔمُّمٛم٣َم يمِ دِم شمَِٝم٣مزمِِف، َوَدهَمٛم٣َّمُه ، هَماَم ِهْ

ُه، هَمَخِٖمَل فَمَٙمْٝمٛم٣َم ََمْقِؤُمُف ، هَمَٙمامَّ ََلْ  ٌْٛم٣َم وَمػْمَ َٙمُف، هَمَرصَمْٔمٛم٣َم هَمَْمَٙم ًِّ َتْخِرصَمُف، هَمٛمَُٕم ًْ زمِٛم٣َم ضَمتَّك َٞم

ـَ ايْمَٗمْقِم: اْرصِمُٔمقا، ٓ سَمْٖمَٔمُٙمقا ، هَم١مِِّنِّ وَمْد ؽَمِٚمْٔمُتُف َيْدفُمق اهللََّ َٞمْٗمِدْر فمَ  َٙمْٝمِف ، وَم٣مَل َرصُمٌؾ َِم

ِدي، َوٓ سُمْْمٙمِْع َأضَمًدا  "َيُٗمقُل:  ًَ ، َي٣م فَمٓمِٝمُؿ، اطْمِػ صَم َي٣م فَمٙمِٝمُؿ، َي٣م ضَمٙمِٝمُؿ، َي٣م فَمقِمُّ

ِدي، َوٓ سُمِر َأضَمًدا فَمْقَريِت  ًَ  1: هَمَرصَمْٔمٛم٣َم َوسَمَرىْمٛم٣َمهُ ، وَم٣مَل "فَمعَم صَم

ايمذي ذىمره اهلل ومِمتف جمٚمٙم٥م دم ؽمقرة ايمػموج، وهمِمٙمٜم٣م ايمٕمالم ايمٛمجراِّن )  (7

 وىمٝمػ ؽمخر يمف ايمٌحر يٚمًم فمٙمٝمف.( رؽمقل اهلل دم ضمدي٧م ايمٕمالم وايم٣ًمضمر

ظم٣م اؽمتج٣مب يمٙمٔم٣مَل ونمغم ايمٌٝمئ٥م همقرا، همٕمغم اهلل يمف ايمذي ومتؾ َم٣مئ٥م ٞمٖمس،  (8

 .قسمفٞمقاَمٝمس ايم٘مقن ٞمٗمدا زمٔمد َم

ٓ زمد َمـ سمٕمٝمغم ايمٔمقاؿمػ هم٣ميمِمح٣مزم٥م ومْمٔمقا ضم٣ٌمل اْل٣مهٙمٝم٥م يمتُمٝمٝمد ضم٣ٌمل  -

 اإلؽمالم.

 َمْمٙمقب وصمقد ايمديـ دم ضمٝم٣مسمٛم٣م ومٌؾ ايمٛم٣مس، شمؿ ٞمٗمقل يمٙمٛم٣مس : ىمقٞمقا َمثٙمٛم٣م. -

 ايمٛمٌل أوم٣مم ٞمٖمًف شمؿ أوم٣مم ايمٛم٣مس فمعم اْلٜمد. -

 ايمٗمرآن ىمٙمف دفمقة. -

 .اصمٔمٙمقا ىمالَم٘مؿ فمعم ومدر أفماميم٘مؿ، ضمتك ي٘مقن ايم٘مالم يمف أشمر -
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 ىمالم ايمدفمقة َمثؾ إذان، وفمٚمؾ ايمدفمقة َمثؾ ايمِمالة. -

ايمِمح٣مزم٥م ىم٣مٞمقا َمثؾ ايمقردة، ويم٘مـ اظمًٙمٚمقن ايمٝمقم َمثؾ ايمُمقىم٥م وايم٘مؾ يريد  -

 ىمن هذه ايمُمقىم٥م.

 ٞمجتٜمد فمعم صٖم٣مسمٛم٣م ضمتك سمتحًـ وٓ ٞم٘مـ َمثؾ أصح٣مب ايمتٝمف. -

 وطم٣مرصمٝم٥م دم ايمٝمد (. _يمإلٞم٣ًمن شمروسم٣من: ) داطمٙمٝم٥م دم ايمٗمٙم٤م -

تٗمقى واخلُمٝم٥م واإلٞم٣مزم٥م واخلقف واظمح٥ٌم وايمٝمٗمكم وايمتقىمؾ ايمتل دم ايمٗمٙم٤م ايم

 واإلطمالص.

 وايمتل دم ايمٝمد: اظمٙمؽ واظم٣مل واْل٣مه واظمٛمِم٤م وايمٔمٗم٣مر وإؾمٝم٣مء اظم٣مدي٥م. 

ـِ ايمٛمٌَِّلِّ  ـْ  َأَٞمٍس، فَم ُف زَمَذٌج ، وَم٣مَل:همَٔم ـِ آَدَم َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ىَمَٟمٞمَّ جُي٣َمُء زم٣ِمزْم

يْمُتَؽ َوَأْٞمَٔمْٚم٦ُم فَمَٙمْٝمَؽ ، هَماَمَذا  هَمُٝمقوَمُػ زَمكْمَ  َيَدِي اهللَِّ ، هَمَٝمُٗمقُل اهللَُّ يَمُف: َأفْمَْمْٝمُتَؽ َوطَمقَّ

ىْمُتُف َأىْمَثَر ََم٣م ىَم٣مَن هَم٣مْرصِمْٔمٛمِل آسمَِؽ زمِِف ،  ْرسُمُف هَمؼَمَ ْٔمُتُف َوشَمٚمَّ َصٛمَْٔم٦َم ؟ هَمَٝمُٗمقُل: َي٣م َربِّ َْجَ

َْم٦َم،  ىْمُتُف َأىْمَثَر ََم٣م ىَم٣مَن هَمَٝمُٗمقُل يَمُف: َأِرِِّن ََم٣م وَمدَّ ْرسُمُف هَمؼَمَ ْٔمُتُف َوشَمٚمَّ هَمَٝمُٗمقُل: َي٣م َربِّ َْجَ

ا هَمُٝمْٚم٢َم زمِِف إلَِم ايمٛم٣َّمِر  ْم طَمغْمً ْ ُيَٗمدِّ ٌٌْد ََل ِف ، هَم١مَِذا فَم هَم٣مْرصِمْٔمٛمِل آسمَِؽ زمِِف ىُمٙمِّ

1

ـْ فَم٣مئَُِم٥َم، ٓ ٞمتٟمشمر زمٟمؾمٝم٣مء ايمدٞمٝم٣م همٗمد أهدي يمٔم٣مئُم٥م همراش، همٟمَمره٣م أن  سمرده، همَٔم

َْٞمَِم٣مِر، هَمَرَأْت همَِراَش َرؽُمقِل اهللَِّ ْٕ ـَ ا ٣ٌَمَءًة شَمٛمِٝم٥ًَّم، وَم٣ميَم٦ْم: َدطَمَٙم٦ْم فَمقَمَّ اَْمَرَأٌة َِم فَم

قُف، هَمَدطَمَؾ فَمقَمَّ َرؽُمقُل اهللَِّ ٌََٔمَث٦ْم إرَِمَّ زمِِٖمَراٍش ضَمُْمُقُه ايمِمُّ هَم٣مْٞمَْمَٙمَٗم٦ْم، هَم
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٥ُم هَمَٗم٣مَل: َْٞمَِم٣مِريَّ ْٕ ، وَم٣ميَم٦ْم: هَمُٗمْٙم٦ُم: َي٣م َرؽُمقَل اهللَِّ هُماَلَٞم٥ُم ا

َذا، هَمَٗم٣مَل  ٌََٔمَث٦ْم إرَِمَّ ِِبَ ٦ٌَْم، هَم ، هَمَرَأْت همَِراؾَمَؽ، هَمَذَه َدطَمَٙم٦ْم فَمقَمَّ

ٌَٛمِل َأْن َيُ٘مقَن دِم زمَ  ُه، َوَأفْمَج اٍت، وَم٣ميَم٦ْم: هَمَٙمْؿ َأُردَّ ْٝمتِل، ضَمتَّك وَم٣مَل َذيمَِؽ شَماَلَث ََمرَّ

وَم٣ميَم٦ْم: هَمَٗم٣مَل:

همٙمؿ يتٟمشمر ايمٛمٌل زمٟمؾمٝم٣مء ايمدٞمٝم٣م

- 

همٙمٝمس فمٛمدهؿ أي ومقة َم٣مدي٥م، زمؾ يٗمكم ايم٘مٙمٚم٥مرصٝمد ىمؾ ٞمٌل ()

فمٛمدهؿ ايمٝمٗمكم فمعم ايم٘مٙمٚم٥م ،وومد ذىمر يمٛم٣م ازمـ صمرير ايمْمػمي فمـ أِب ايمزهراء 

ايمٗمُمغمي، فمـ رصمؾ َمـ ومقَمف، وم٣مل: ىم٣من أهؾ ْحص يتقاصقن همٝمام زمٝمٛمٜمؿ ، 

أص٣مِبؿ ايمػمد سمٗمْمٔم٦م أومداَمٜمؿ َمع َم٣م ويٗمقيمقن: متً٘مقا هم١مَنؿ ضمٖم٣مة، هم١مذا 

يٟمىمٙمقن ويممزمقن، هم٘م٣مٞم٦م ايمروم سمراصمع، وومد ؽمٗمْم٦م أومدام زمٔمّمٜمؿ دم 

طمٖم٣مهمٜمؿ، وإن اظمًٙمٚمكم دم ايمٛمٔم٣مل َم٣م أصٝم٤م أصٌع أضمد َمٛمٜمؿ ، ضمتك إذا اٞمخٛمس 

ايمُمت٣مء، وم٣مم همٝمٜمؿ ؾمٝمخ َلؿ يدفمقهؿ إلم َمِم٣محل٥م اظمًٙمٚمكم ، وم٣ميمقا : ىمٝمػ واظمٙمؽ 

ٝمٛمٛم٣م وزمٝمٛمٜمؿ رء ؟ همؼمىمٜمؿ، ووم٣مم همٝمٜمؿ آطمر، همٗم٣مل: دم ؽمٙمْم٣مٞمف وفمزه ، يمٝمس زم

ذه٤م ايمُمت٣مء واٞمٗمْمع ايمرصم٣مء، همام سمٛمتٓمرون ؟ همٗم٣ميمقا: ايمػمؽم٣مم، هم١مٞمام يً٘مـ دم 

ايمُمت٣مء ويٓمٜمر دم ايمِمٝمػ. همٗم٣مل: إن ه٠مٓء ومقم ئم٣مٞمقن، وٕن سمٟمسمقهؿ زمٔمٜمد 
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وَمٝمث٣مق طمغم َمـ أن سم٠مطمذوا فمٛمقة، أصمٝمٌقِّن حمٚمقديـ ومٌؾ أن جتٝمٌقِّن َمذَمقَمكم. 

ٗم٣ميمقا: ؾمٝمخ طمرف، وٓ فمٙمؿ يمف زم٣محلربهم

وفمـ أؾمٝم٣مخ َمـ نم٣ًمن، وزمٙمٗمكم: وم٣ميمقا أشم٣مب اهللَّ اظمًٙمٚمكم فمعم صػمهؿ أي٣مم     

ْحص أن زيمزل زمٟمهؾ ْحص، وذيمؽ أن اظمًٙمٚمكم ٞم٣مهدوهؿ ، هم٘مػموا سم٘مٌغمة 

زيمزيم٦م َمٔمٜم٣م ايمروم دم اظمديٛم٥م، وسمِمدفم٦م احلٝمْم٣من، همٖمزفمقا إلم رؤؽم٣مئٜمؿ وإلم 

ن يدفمقهؿ إلم اظم٣ًمظم٥م، همٙمؿ جيٝمٌقهؿ وأذيمقهؿ زمذيمؽ ، شمؿ ذوي رأَيؿ ِّمـ ىم٣م

ىمػموا ايمث٣مٞمٝم٥م همتٜم٣مهمت٦م َمٛمٜم٣م دور ىمثغمة وضمٝمْم٣من، وهمزفمقا إلم رؤؽم٣مئٜمؿ وذوي 

رأَيؿ، همٗم٣ميمقا: أٓ سمرون إلم فمذاب اهللَّ ؟ همٟمصم٣مزمقهؿ: ٓ يْمٙم٤م ايمِمٙمح نمغمىمؿ، 

 همٟمذهمقا همٛم٣مدوا: ايمِمٙمح ايمِمٙمح، وٓ يُمٔمر اظمًٙمٚمقن زمام ضمدث همٝمٜمؿ ،

همٟمصم٣مزمقهؿ وومٌٙمقا َمٛمٜمؿ فمعم أٞمِم٣مف دورهؿ، وفمعم أن يؼمك اظمًٙمٚمقن أَمقال 

ايمروم وزمٛمٝم٣مَنؿ ٓ يٛمزيمقٞمف فمٙمٝمٜمؿ، همؼمىمقه َلؿ ، همِم٣ميمح زمٔمّمٜمؿ فمعم صٙمح دَمُمؼ 

فمعم ديٛم٣مر، وؿمٔم٣مم فمعم ىمؾ صمري٤م أزمدا أينوا أو أفمنوا ، وص٣ميمح زمٔمّمٜمؿ فمعم 

يمؽ ىم٣من صٙمح دَمُمؼ ومدر ؿم٣مومتف، إن زاد َم٣ميمف زيد فمٙمٝمف، وإن ٞمٗمص ٞمٗمص، وىمذ

وإردن، زمٔمّمٜمؿ فمعم رء إن أينوا وإن أفمنوا، وزمٔمّمٜمؿ فمعم ومدر ؿم٣مومتف، 

  (.1)وويمقا َمٔم٣مَمٙم٥م َم٣م صمال َمٙمقىمٜمؿ فمٛمف

ََُمِقّي وَم٣مَل زُمِٔمْث٦م َأَٞم٣م َوَرصُمؾ  ْٕ ـْ ِهَُم٣مم زْمـ ايْمَٔم٣مص ا ٣ٌَمِهقِمّ فَم ـْ َأِِب ُأََم٣مََم٥َم ايْم وفَم

وم  ؽْماَلم هَمَخَرصْمٛم٣َم ضَمتَّك وَمِدَْمٛم٣َم ايْمَٕمْقؿَم٥م آطَمر إلَِم ِهَروْمؾ َص٣مضِم٤م ايمرُّ َٞمْدفُمقُه إلَِم اإْلِ
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٣مِِّنّ هَمَدطَمْٙمٛم٣َم فَمَٙمْٝمِف هَم١مَِذا ُهَق فَمعَم  ًَّ ََْيَؿ ايْمَٕم ْٕ ٌََٙم٥م زْمـ ا َئْمٛمِل نَمْقؿَم٥م ِدََمُْمؼ هَمٛمََزيْمٛم٣َم فَمعَم صَم

ير يَمُف هَمَٟمْرؽَمَؾ إيَِمْٝمٛم٣َم زمَِرؽُمقيمِِف ُٞمَ٘مٙمِّٚمُف هَمُٗمْٙمٛم٣َم َواَ  اَم زَمَٔمْثٛم٣َم إلَِم َهِ ًٓ َوإِٞمَّ َٓ ُٞمَ٘مٙمِّؿ َرؽُمق هللَّ 

ُه زمَِذيمَِؽ  ؽُمقل هَمَٟمطْمػَمَ ؽُمقل هَمَرصَمَع إيَِمْٝمِف ايمرَّ َّٓ ََلْ ُٞمَ٘مٙمِّؿ ايمرَّ ْٚمٛم٣َمُه َوإِ اظمَْٙمِؽ هَم١مِْن َأِذَن يَمٛم٣َم ىَمٙمَّ

َٚمُف ِهَُم٣مم زْمـ ايْمَٔم٣مص َودَ  ؽْماَلم هَم١مَِذا فَمَٙمْٝمِف وَم٣مَل هَمَٟمِذَن يَمٛم٣َم هَمَٗم٣مَل سَمَ٘مٙمَُّٚمقا هَمَ٘مٙمَّ فَم٣مُه إلَِم اإْلِ

 َٓ تَٜم٣م َوضَمَٙمْٖم٦م َأْن  ًْ شمَِٝم٣مب ؽُمقد هَمَٗم٣مَل يَمُف ِهَُم٣مم َوََم٣م َهِذِه ايمَّتِل فَمَٙمْٝمؽ ؟ هَمَٗم٣مَل يَمٌِ

طُمَذنَّ  َٔ ُف َِمٛمْؽ َو طُمَذٞمَّ َٔ ٣مم وُمْٙمٛم٣َم َوجَمْٙمًِؽ َهَذا َوَاهللَّ  ـْ ايمُمَّ َأْٞمِزفمَٜم٣م ضَمتَّك ُأطْمِرصمُ٘مْؿ َِم

َؿ وَم٣مَل َُمٙمْ  د َصعمَّ اهللَّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ َؽ َٞمٌِّٝمٛم٣َم حُمَٚمَّ
َٞم٣م زمَِذيمِ فَْمَٓمؿ إِْن ؾَم٣مَء اهللَّ َأطْمػَمَ ْٕ ؽ اظمُْْٙمؽ ا

ْٝمِؾ هَمَ٘مْٝمػ َصْقَمُ٘مْؿ ؟  " ُتْؿ ِِبِْؿ زَمْؾ ُهْؿ وَمْقم َيُِمقَُمقَن زم٣ِميمٛمََّٜم٣مِر َوَيُٗمقَُمقَن زم٣ِميمٙمَّ ًْ يَم

َٞم٣مُه هَمُٚمٙمَِئ َوصْمٜمف ؽَم  ًٓ إلَِم اظمَْٙمِؽ هَمَخَرصْمٛم٣َم هَمَٟمطْمػَمْ َقاًدا هَمَٗم٣مَل وُمقَُمقا َوزَمَٔم٧َم ََمَٔمٛم٣َم َرؽُمق

َٓ سَمْدطُمؾ ََمِديٛم٥َم  ـْ اظمَِْديٛم٥َم وَم٣مَل يَمٛم٣َم ايمَِّذي ََمَٔمٛم٣َم إِنَّ َدَوازّمُ٘مْؿ َهِذِه  ٣ًٌم َِم ضَمتَّك إَِذا ىُمٛم٣َّم وَمِري

ْٙمٛم٣َمىُمْؿ فَمعَم زَمَراِذيـ َوزمِ  َّٓ فَمَٙمْٝمَٜم٣م هَمَٟمْرؽَمُٙمقا اظمَْٙمِؽ هَم١مِْن ؾِمْئُتْؿ َْحَ َٓ َٞمْدطُمؾ إِ َٕم٣مل وُمْٙمٛم٣َم َوَاهللَّ 

ـَ  ِدي ُْؿ َيْٟمزَمْقَن َذيمَِؽ هَمَٟمََمَرُهْؿ َأْن َٞمْدطُمؾ فَمعَم َرَواضِمٙمٛم٣َم هَمَدطَمْٙمٛم٣َم فَمَٙمْٝمَٜم٣م َُمَتَٗمٙمِّ إلَِم اظمَْٙمِؽ َأَنَّ

َّٓ ؽُمُٝمقهمٛم٣َم ضَمتَّك اِْٞمَتَٜمْٝمٛم٣َم إلَِم نُمْرهَم٥م يَمُف هَمَٟمَٞمْخٛم٣َم دِم أَ  َٓ إيَِمف إِ ْصٙمَٜم٣م َوُهَق َيٛمُْٓمر إيَِمٝمْٛم٣َم هَمُٗمْٙمٛم٣َم 

٣َم فِمْذق سَمِْمِٖمٗمُف  اهللَّ َوَاهللَّ َأىْمػَم هَم٣َمهللَّ َئْمَٙمؿ يَمَٗمْد اِْٞمَتَٖمَّم٦ْم ايْمُٕمْرهَم٥م ضَمتَّك َص٣مَرْت ىَمَٟمَنَّ

َٜمُروا فَمَٙمْٝمٛم٣َم زمِ  َي٣مح . وَم٣مَل هَمَٟمْرؽَمَؾ إيَِمْٝمٛم٣َم يَمْٝمَس يَمُ٘مْؿ َأْن جَتْ ِديٛمُِ٘مْؿ َوَأْرؽَمَؾ إيَِمْٝمٛم٣َم َأْن ايمرِّ

ء دِم  وم َوىُمّؾ َرْ ـْ ايمرُّ ُاْدطُمُٙمقا هَمَدطَمْٙمٛم٣َم فَمَٙمْٝمِف َوُهَق فَمعَم همَِراش يَمُف َوفِمٛمْده زَمَْم٣مِروَم٥م َِم

ْٚمَرة هَمَدَٞمْقَٞم٣م َِمٛمُْف هَمَّمِحَؽ هَمَٗم٣مَل ََم٣م  ـْ احْلُ َرة َوفَمَٙمْٝمِف شمَِٝم٣مب َِم جَمْٙمًِف َأْْحَر َوََم٣م ضَمْقيمف ُْحْ

فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ يَمْق صِمْئُتُٚمقِِّن زمَِتِحٝمَّتُِ٘مْؿ همِٝماَم زَمْٝمٛمُ٘مْؿ ؟ َوإَِذا فِمٛمْده َرصُمؾ هَمِِمٝمح زم٣ِميْمَٔمَرزمِٝم٥َِّم ىَمثغِم 
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َٓ ََيِّؾ يَمٛم٣َم َأْن  ٣م  َٝم٣م ِِبَ ٝمَّتؽ ايمَّتِل حَتْ
َٓ حَتِّؾ يَمؽ َوحَتِ ٝمَّتٛم٣َم همِٝماَم زَمْٝمٛمٛم٣َم 

ايْمَ٘ماَلم هَمُٗمْٙمٛم٣َم إِنَّ حَتِ

٣م ٝمُّقَن  ُٞمَحٝمِّٝمؽ ِِبَ اَلم فَمَٙمْٝمؽ وَم٣مَل هَمَ٘مْٝمػ حُتَ ًَّ ٝمَّتُ٘مْؿ همِٝماَم زَمْٝمٛمُ٘مْؿ ؟ وُمْٙمٛم٣َم ايم
وَم٣مَل ىَمْٝمػ حَتِ

٣م وَم٣مَل هَماَم َأفْمَٓمؿ ىَماَلَمُ٘مْؿ ؟ وُمْٙمٛم٣َم  ٣م وَم٣مَل هَمَ٘مْٝمػ َيُرّد فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ؟ وُمْٙمٛم٣َم ِِبَ ََمٙمِ٘مُ٘مْؿ ؟ وُمْٙمٛم٣َم ِِبَ

َّٓ اهللَّ َوَاهللَّ َأىْمػَم هَمٙمَ  ٣م َوَاهللَّ َئْمَٙمؿ يَمَٗمْد اِْٞمَتَٖمَّم٦ْم ايْمُٕمْرهَم٥م ضَمتَّك َرهَمَع َٓ إيَِمف إِ ْٚمٛم٣َم ِِبَ امَّ سَمَ٘مٙمَّ

اَم وُمْٙمُتُٚمقَه٣م  َرْأؽمف إيَِمْٝمَٜم٣م وَم٣مَل هَمَٜمِذِه ايْمَ٘مٙمَِٚم٥م ايمَّتِل وُمْٙمُتُٚمقَه٣م ضَمْٝم٧ُم اِْٞمَتَٖمَّم٦ْم ايْمُٕمْرهَم٥م َأىُمٙمَّ

َّٓ فِمٛمْدك دِم زُمُٝمقسمُ٘مْؿ اِْٞمَتَٖمَّم٦ْم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ نُمَرهمُ٘مْؿ  َٓ ََم٣م َرَأْيٛم٣َمَه٣م هَمَٔمَٙم٦ْم َهَذا وَمطُّ إِ وُمْٙمٛم٣َم 

ـْ ٞمِِْمػ  ء فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َوإِِّنِّ وَمْد طَمَرصْم٦م َِم اَم وُمْٙمُتْؿ اِْٞمَتَٖمَض ىُمّؾ َرْ ُ٘مْؿ ىُمٙمَّ وَم٣مَل يَمَقِدْدت َأٞمَّ

 َٓ ُف ىَم٣مَن َأْيَن يمَُِمْٟمَِن٣َم َوَأصْمَدر َأْن  َٞمَّ ِٕ ٣َم َُمْٙم٘مِل وُمْٙمٛم٣َم َِلَ ؟ وَم٣مَل  ة َوَأَنَّ ٌُقَّ ـْ َأَْمر ايمٛمُّ  سَمُ٘مقن َِم

ـْ ضِمَٝمؾ ايمٛم٣َّمس 1سَمُ٘مقن َِم

ووم٣مل ذضمٌٝمؾ زمـ ضمًٛم٥م ظمٙمؽ اإلؽم٘مٛمدري٥م وهق يٖم٣مووف: أن هلل فم٣ٌمدا يمق 

أومًٚمقا فمعم اهلل أن يدىمدك َلؿ هذا ايمًقر يمٖمٔمؾ وىم٣مٞم٦م إؾم٣مرسمف إلم ؽمقر اظمديٛم٥م 

 ظم٣م اظمٙمؽ همرائص هم٣مرسمٔمدت وم٣مل دورهمٕم٣مر ايمًقر دم إرض وزم٣مٞم٦م اظمٛم٣مزل وايم

 ؿم٣مرت ومد وأهمئدَّتؿ فمً٘مره إلم صمقاده فمٛم٣من همٙمقى ايمٗمدرة فمٓمٝمؿ َمـ ذيمؽ فم٣ميـ

 وضمريٚمف وأَمقايمف طمزائٛمف اظمٙمؽ أطمذ ايمٙمٝمؾ صمـ همٙمام ضم٣مرت ومد ايمٗمٌط وأهم٘م٣مر

1أومريْمش صمزيرة يريد وؽم٣مر اظمراىم٤م دم ورىم٤م وفمٝم٣ميمف

همٗمقة ايمٖمرس وايمروم زم٘مالَمٜمؿهم٣ميمِمح٣مزم٥م ِبروا ايمٔم٣مَل زمٝمٗمٝمٛمٜمؿ ويمٝمس 

صم٣مءت حت٦م أومداَمٜمؿ، ٕن ومقة إيامَنؿ ىم٣مٞم٦م أىمػم َمـ أي ومقة َم٣مدي٥م
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 ايمٝمٗمكم أىمػم َمـ ومقة ايمٗمٛمٌٙم٥م ايمذري٥م. -

 ٞمدفمق ايمٛم٣مس إلم ايمٛمٓم٣مم ايمٕمٝمٌل.  -

إؽم٣ٌمب طمدفم٥م وهاب واَمتح٣من وم٣مل سمٔم٣ملم  -

إذا ؽمٚمٔمٛم٣م فمـ اهلل ىمثغمًا، همٛمتٟمشمر زمٗمدرسمف وهمٔم٣ميمٝمتف، وإذا ؽمٚمٔمٛم٣م فمـ اظمخٙمقق  -

أزمق زم٘مر ايمِمديؼ سمٟمشمر َمـ إَمر وَم٣م يتٟمشمر وسم٘مٙمٚمٛم٣م فمـ اظمخٙمقق ٞمتٟمشمر زم٣مظمخٙمقق

ـْ فُمَٚمَر َمـ احل٣مل فمٛمد َمقت ايمٛمٌل ٌََ٘مك ُذىمَِر فِمٛمَْدُه َأزُمق زَم٘مْ ، همَٔم ٍر  هَم

ـْ  ٣مَِمِف ، َويَمْٝمَٙم٥ًم َواضِمَدًة َِم ـْ َأيَّ ُف َِمْثُؾ فَمَٚمٙمِِف َيْقًَم٣م َواضِمًدا َِم َووَم٣مَل: َوِدْدُت َأنَّ فَمَٚمقِم ىُمٙمَّ

٣م يَمْٝمَٙمُتُف هَمَٙمْٝمَٙم٥ٌم ؽَم٣مَر ََمَع َرؽُمقِل اهللَِّ إلَِم ايْمَٕم٣مِر هَمَٙمامَّ اْٞمَتَٜمَٝم٣م إيَِمْٝمِف وَم٣مَل : يَمَٝم٣ميمِٝمِف ، َأَمَّ

ٌء َأَص٣مزَمٛمِل ُدوَٞمَؽ ، هَمَدطَمَؾ  ٌَْٙمَؽ ، هَم١مِْن ىَم٣مَن همِٝمِف َرْ َٓ سَمْدطُمُٙمُف ضَمتَّك َأْدطُمَؾ وَم َواهللَِّ 

َه٣م يَمُف ، َوزَمِٗمَل َِمٛمَْٜم٣م اشْمٛم٣َمِن  ٣ًٌم ، هَمَُمؼَّ إَِزاَرُه ، َوؽَمدَّ َحُف، َوَوصَمَد دِم صَم٣مٞمٌِِِف شُمْٗم ًَ هَمَ٘م

-اْدطُمْؾ ، هَمَدطَمَؾ َرؽُمقُل اهللَِّ يمَِرؽُمقِل اهللَِّ  هَمَٟميْمَٗمَٚمُٜماَم ِرصْمَٙمْٝمِف ، شُمؿَّ وَم٣مَل 

ْك خَم٣َمهَم٥َم  ْحِر َوََلْ َيَتَحرَّ ـَ اْْلُ َوَوَوَع َرَأؽَمُف دِم ضِمْجِرِه َوَٞم٣مَم هَمُٙمِدَغ َأزُمق زَمْ٘مٍر  دِم ِرصْمٙمِِف َِم

َٗمَْم٦ْم ُدَُمقفُمُف فَمعَم َوصْمِف رَ َأْن ُيُْمٌَِف َرؽُمقَل اهللَِّ  ًَ هَمَٗم٣مَل:ؽُمقِل اهللَِّ هَم

ل ، هَمَتِٖمَؾ َرؽُمقُل اهللَِّ  وَم٣مَل : يُمِدنْم٦ُم ، همَِداَك َأِِب َوُأَمِّ

٣م َيْقَُمُف ، هَمَٙمامَّ وُمٌَِض  ٤ٌََم ََمْقسمِِف َوَأَمَّ هَمَذَه٤َم ََم٣م جَيُِدُه ، شُمؿَّ اْٞمَتَٗمَض فَمَٙمْٝمِف ، َوىَم٣مَن ؽَم

َٓ ُٞم٠َمدِّي َزىَم٣مًة هَمَٗم٣مَل : يَمْق ََمٛمَُٔمقِِّن َرؽُمقُل اهللَِّ  ِت ايْمَٔمَرُب َووَم٣ميُمقا :  اْرسَمدَّ
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ْؿ فَمَٙمْٝمِف هَمُٗمْٙم٦ُم : َي٣م طَمٙمِٝمَٖم٥َم َرؽُمقِل اهللَِّ ٣مَهْدَُّتُ ًٓ َْلَ سَمَٟميمَِّػ ايمٛم٣َّمَس َواْرهُمْؼ فِمَٗم٣م

٣مِهٙمِٝم٥َِّم َوطَم  ٣ٌَّمٌر دِم اْْلَ ُف وَمِد اْٞمَٗمَْمَع ايْمَقضْمُل َوسَمؿَّ ِِبِْؿ هَمَٗم٣مَل رِم : َأصَم ؽْماَلِم ؟ إِٞمَّ اٌر دِم اإْلِ قَّ

ـُ َأَيٛمُْٗمُص َوَأَٞم٣م ضَملٌّ  ي 1ايمدِّ

 إذا اصمتٜمدسمؿ صمرام، ي٘مقن َمٗم٣مزمؾ يمف ؿمـ دفم٣مء.رمحه اهللٖكٕه الػٗخ إٌعاً احلطَ -

ف سم٠مدي إلم ىمؾ آيم٥م طمْمقرَّت٣م فمعم ومدر ومقَّت٣م، وفمٚمؾ ايمرؽمقل أي طمْمقرة همٝم -

لم اْلٛم٥مإصمٜمٛمؿ)وايمٔمٝم٣مذ زم٣مهلل( ، وأي اسمٗم٣من همٝمف ي٠مدي 

ال بد أُ ٌفّي أُ لكن اضي وَ أمساء اهلل احلطٍٜ ٌف٘ ٔإثبات:  -
 

 

 

 

َنؿ همًٙمط اهلل فمٙمٝمٜمؿ آل همرفمقن  يًقَمقزمٛمق إهائٝمؾ فمِمقا رزمٛم٣م

قَُمقَٞمُ٘مْؿ ؽمقء ايمٔمذاب ىمام أطمػم رزمٛم٣م دم ومرآٞمف ًُ ـْ آِل همِْرفَمْقَن َي ْٝمٛم٣َمىُمؿ َمِّ َوإِْذ َٞمجَّ

ُ٘مْؿ  زمِّ ـ رَّ يمُِ٘مؿ زَماَلٌء َمِّ ٣مَءىُمْؿ َودِم َذى ًَ
َتْحُٝمقَن ٞمِ ًْ ؽُمقَء ايْمَٔمَذاِب ُيَذزمُِّحقَن َأزْمٛم٣َمَءىُمْؿ َوَي

ـْ آِل َوإِْذ وَم٣مَل َُمقؽَمكى يمَِٗمْقَِمِف فَمٓمِٝمؿٌ  اْذىُمُروا ٞمِْٔمَٚم٥َم اهللَِّ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ إِْذ َأٞمَج٣مىُمؿ َمِّ

٣مَءىُمْؿ  َودِم  ًَ
َتْحُٝمقَن ٞمِ ًْ قَُمقَٞمُ٘مْؿ ؽُمقَء ايْمَٔمَذاِب َوُيَذزمُِّحقَن َأزْمٛم٣َمَءىُمْؿ َوَي ًُ همِْرفَمْقَن َي

ُ٘مْؿ فَمٓمِٝمؿٌ  زمِّ ـ رَّ يمُِ٘مؿ زَماَلٌء َمِّ َذى
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٣مىمكم آل همرفمقن فمٙمٝمٜمؿ.. وهذا َمع وذيمؽ َمع أَنؿ أوٓد أٞمٌٝم٣مء ويم٘مـ ؽم٘م

ُ٘مْؿ فَمٓمِٝمؿٌ أٞمف ٓ و٣مر إٓ اهلل زمِّ ـ رَّ يمُِ٘مؿ زَماَلٌء َمِّ َودِم َذى

همٙمامذا يِمٝمٌٜمؿ هذا ايمير َمـ زمٛمل همرفمقن، ضمتك يرصمٔمقا إلم ديٛمٜمؿ، ويّمحقا  -

يمف وخيرصمقا َمـ ضمٝم٣مَّتؿ احلٝم٣مة ايمٖمرفمقٞمٝم٥م، ويدطمٙمقا دم ضمٝم٣مَّتؿ ضمٝم٣مة َمقؽمك فمٙمٝمف 

 .مايمًال

ىُمُؿ اهللَُّ هَماَل نَم٣ميم٤َِم يَمُ٘مْؿ َوإِن خَيُْذيْمُ٘مْؿ هَمَٚمـ َذا وايمٛمٌم َمـ فمٛمد اهلل     - إِن َيٛمٌُمْ

ِؾ اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  ـ زَمْٔمِدِه َوفَمعَم اهللَِّ هَمْٙمَٝمَتَقىمَّ ىُمؿ َمِّ ـْ فِمٛمِد ايمَِّذي َيٛمٌُمُ َّٓ َِم َوََم٣م ايمٛمٌَّْمُ إِ

ؿٌ اهللَِّ إِنَّ اهللََّ فَمِزيٌز ضَم٘مِٝم

وَمتك؟ فمٛمدَم٣م يرصمع اظمًٙمٚمقن إلم اهلل ويًتٗمٝمٚمقن فمعم أواَمره

 فم٣مظمٝم٥م ايمدفمقة إلم اهلل 

٥ًم يمِّْٙمَٔم٣مظمَكِمَ ُأفمْمل ايمٛمٌل وأَمتف صمٜمد ايمٔم٣مَل  َّٓ َرْْحَ َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك إِ

بوٓ احلرىم٥م ايمقاؽمٔم٥م، زمؾ َل خيرج َمـ صمزيرة ايمٔمر ،وَل ُئمط ايمٔمٚمر ايمْمقيؾ

٣مِهُد َِمٛمُْ٘مْؿ ايْمَٕم٣مئ٤َِم  ٌَٙمِّغ ايمُمَّ َٓ يمُِٝم وزمدأ هذا ايم٘مالم دم َم٘م٥م ومٌؾ َأ
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اَلجرة، فمٛمدَم٣م صم٣مء َمٔم٣موي٥م زمـ ضمٝمدة ووم٣مل يمف ايمٛمٌل: َأٓ إِنَّ َرِبِّ فَمزَّ َوصَمؾَّ َدافِملَّ 

ٌَُ٘مْؿ. همٜمؾ َمـ َمٌٙمغَوؽَم٣مئِقِم: هَ 
ْغ ؾَم٣مِهُدىُمْؿ نَم٣مئِ ٌَٙمِّ ٣ٌَمِدي ؟ هَمْٙمُٝم ْٕم٦َم فِم ْؾ زَمٙمَّ

وٞمحـ أَم٥م إذان، همام ُذع إذان َٕم٥م ومٌٙمٛم٣م، وهق ايمدفمقة ايمت٣مَم٥م، ىمام دم 

ـْ  ـِ  صَم٣مزمِرِ  صحٝمح ايمٌخ٣مري فَم ٌْدِ  زْم  ":وَم٣مَل  َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللَُّ َصعمَّ  اهللَِّ  َرؽُمقَل  َأنَّ  اهللَِّ  فَم

ـْ  َٚمعُ  ضِمكمَ  وَم٣مَل  ََم ًْ ُٜمؿَّ  ايمٛمَِّداءَ  َي فْمَقةِ  َهِذهِ  َربَّ  ايمٙمَّ ٥مِ  ايمدَّ اَلةِ  ايمت٣َّمَمَّ  آِت  ايْمَٗم٣مئَِٚم٥مِ  َوايمِمَّ

ًدا  َيْقمَ  ؾَمَٖم٣مفَمتِل يَمفُ  ضَمٙم٦َّْم  َوفَمْدسَمفُ  ايمَِّذي حَمُْٚمقًدا ََمَٗم٣مًَم٣م َوازْمَٔمْثفُ  َوايْمَٖمِّمٝمَٙم٥مَ  ايْمَقؽِمٝمَٙم٥مَ  حُمَٚمَّ

 .(1)"ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم 

دم ايمدفمقة ايمت٣مَم٥م )) إذان (( يٛم٣مدي اظم٠مذن يمٙمِمالة ، همٔمٛمد ومقيمف: ) ضمل فمعم و

ايمِمالة  ( .. يٙمتٖم٦م صمٜم٥م ايمٝمٚمكم، وفمٛمد ومقيم٥م: ) ضمل فمعم ايمٖمالح (..  يٙمتٖم٦م صمٜم٥م 

ايمٝم٣ًمر، يمتِمؾ دفمقسمف إلم أومٍم إَم٣مىمـ، همٝمًٚمع ىمالَمف اإلٞمس واْلـ همٝمٙمٌقن، 

إلم أومٍم َم٘م٣من دم ايمٔم٣مَل، وهذا  هم٘مذيمؽ ايمدافمل إلم اهلل، جي٤م أن سمِمؾ دفمقسمف

.ايمذي يّمػ فمعم ايمدفمقة ايمٔم٣مظمٝم٥م

وىمام أن اظم٠مذن يٌذل ىمؾ وؽمٔمف دم رهمع صقسمف يمتِمؾ دفمقسمف ٕىمػم فمدد َمـ 

اإلٞمس واْلـ، هم٘مذيمؽ ايمدافمل يٌذل وؽمع ؿم٣مومتف َمـ اظم٣مل وايمقوم٦م واْلٜمد 

 يمتِمؾ دفمقسمف إلم أىمػم فمدد دم ايمٔم٣مَل.

ايمًٙمؿ أووم٣مسمف وأَمقايمف وهم٘مره وٞمُم٣مؿمف دم هم١من َمـ اخل٣ًمرة ايمٖم٣مدضم٥م أن يٛمٖمؼ 

 (.1ؽمٌٝمؾ ايمدٞمٝم٣م ايمٖم٣مٞمٝم٥م، نم٣مهمال فمـ إصالح ٞمٖمًف)
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 احلرىم٥م َمـ طمِم٣مئص إَم٥م اظمحٚمدي٥م 

ٌِْد اهللَِّ وَم٣مَل  ـُ فَم ّـَ  "(:اهللَِّ ) وَم٣مَل َرؽُمقُل  فمـ صَم٣مزمُِر زْم ٣م ََلْ ُئْمَْمُٜمـ ًً َأضَمـٌد  ُأفْمْمِٝم٦ُم مَخْ

ـ ٌْقِم ُٞمٌِمْ َْٞمٌَِٝم٣مِء وَمـ ْٕ ـْ ا ـِجًدا َِم ًْ َْرُض ََم ْٕ ـغَمَة ؾَمـْٜمر َوصُمِٔمَٙمـ٦ْم رِم ا ًِ فْمـ٤ِم ََم ُت زم٣ِميمرُّ

اَلُة هَمْٙمُٝمَِمؾِّ َوُأضِمٙم٦َّْم  تِل َأْدَرىَمْتُف ايمِمَّ ـْ ُأَمَّ اَم َرصُمٍؾ َِم رِم ايْمَٕمٛمَـ٣مئُِؿ َوىَمـ٣مَن ايمٛمٌَِّـلُّ  َوؿَمُٜمقًرا َوَأيُّ

٥ًم َوزُمِٔمْث٦ُم  ٌَْٔم٧ُم إلَِم وَمْقَِمِف طَم٣مصَّ َٖم٣مفَم٥َم إلَِم ايمٛم٣َّمِس ىَم٣مهمَّ  ُي  (. 1َمتٖمؼ فمٙمٝمف ) "٥ًم َوُأفْمْمِٝم٦ُم ايمُمَّ

 وهذا احلدي٧م َمـ أومقى إديم٥م فمعم فم٣مظمٝم٥م إَم٥م، ودفمقَّت٣م.

اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم صمٔمؾ أواَمره دم : يقول الشيخ إحسان احلق

ايمٖمرائض ضم٤ًم سمٗمقيؿ اَلالل ويمٝمس ضم٤ًم ايمتٗمقيؿ ايمُمٚمز، ٕن ايمُمٜمقر 

ري٥م سمتٕمغمن همرَمّم٣من َمرة يٟميت دم ايمُمت٣مء ايمُمٚمًٝم٥م ٓ سمتٕمغم، ويم٘مـ ايمُمٜمقر ايمٗمٚم

وَمرة يٟميت دم ايمِمٝمػ، وَمرة دم ايمرزمٝمع وَمرة دم اخلريػ، واحل٨م ىمذيمؽ َمرة دم 

احلر وَمرة دم ايمػمد .. وزمذيمؽ يٚمتثؾ أَمر اهلل دم ىمؾ ضم٣مل

هم٘مام أن إَم٥م َمتحرىم٥م ، هم٘مذيمؽ أفمامَل٣م َمتحرىم٥م

هذه إَم٥م دم  ( صمٔمؾايمرؽمقل )عدوِ اه

صالَّت٣م فمعم سمرسمٝم٤م ايمُمٚمس يمٝمس َل٣م ومرار وٓ سمتقومػ أزمدًا ، وزمحرىمتٜم٣م يٟميت ايمٙمٝمؾ 

وايمٛمٜم٣مر، هم١مذا ىم٣مٞم٦م إَم٥م َمتحرىم٥م زم٣مٕفمامل هم٣مهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم يٛمقر ايم٘مقن ىمٙمف 
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زمٛمقر اإليامن، ىمام أن ايم٘مقن يتٛمقر زمٛمقر ايمُمٚمس، هم١مذا سمقومٖم٦م ايمُمٚمس أو طمًٖم٦م 

 ٙمؿ، ويِمغم همٝمف اخلٙمؾ.، هم١من ايمٔم٣مَل يتقومػ وُيٓمْ 

وزمتقومػ اظمًٙمؿ فمـ احلرىم٥م سمٛمتمم دم ايمٔم٣مَل اظمٔم٣ميص واظمٛم٘مرات وسمٛمتمم 

 ايمٓمٙمٚم٥م  زم٤ًٌم سمقومػ أهؾ اإليامن فمـ احلرىم٥م.

يمذيمؽ إفمداء وؤمقا يمٛم٣م ايمًؿ دم ايمٔمًؾ ، َل يٗمقيمقا يمٛم٣م اسمرىمقا ايمديـ، 

ٙمؿ فمعم وسمقومٖمقا فمـ احلرىم٥م، ويم٘مـ نمغموا أؽم٣مس احلرىم٥م، أي صمٔمٙمقا ضمرىم٥م اظمً

اؽم٣مس ايمدٞمٝم٣م َمثؾ ايمٝمٜمقد وايمٛمِم٣مرى وٓ ختتٙمػ ضمرىم٥م اظمًٙمؿ فمٛمٜمؿ، وزمذيمؽ 

 زادت ايمٓمٙمامت دم ايمٔم٣مَل.

زمذل اْلٜمد 1) البّألبٕزٙ (ٖكٕه الػٗخ حمىد أمحد األٌصازٙ 

أول َم٣م طمرج َمـ ضمٝم٣مة إَم٥م: صمٜمد ايمدفمقة.. :إلفمالء ىمٙمٚم٥م اهلل يمف شمالث َمراضمؾ

، هم٣مصمتٜمد إفمداء فمعم هذه ايمِمٖم٣مت ضمتك شمؿ ايمتّمحٝم٥م.. شمؿ ضمٝم٣مة ايم٣ًٌمؿم٥م

أطمرصمقه٣م َمـ ضمٝم٣مة إَم٥م، همِم٣مر اْلٜمد وايمتّمحٝم٥م يمٙمدٞمٝم٣م وص٣مر اإلٞم٣ًمن ئًمك 

يمٙمرهم٣مهٝم٥م وص٣مر اظمجتٚمع يًتٛم٘مر اظمحرَم٣مت ىم٣ميمرزم٣م واخلٚمر وٓ يًتٛم٘مر سمرك 

 ايمدفمقة إلم اهلل وطمروصمٜم٣م َمـ ضمٝم٣مة إَم٥م.

، وإفمامل، وإطمالق، واهلل فمزَّ وصمؾَّ طمٙمٗمٛم٣م يمٔم٣ٌمدسمف، وسم٘مٚمٝمؾ اإليامن

 .وايمًٛمـ، وايمقاصم٣ٌمت، وَل خيٙمٗمٛم٣م يمت٘مٚمٝمؾ إَمقال وايمُمٜمقات وإؾمٝم٣مء

وايمدٞمٝم٣م دار احل٣مصم٣مت، واْلٛم٥م دار ايمُمٜمقات، همٛمٟمطمذ َمـ ايمدٞمٝم٣م زمٗمدر 
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احل٣مصم٥م، وٞمٗمقم زمٟمداء أواَمر اهلل ضم٤ًم ايمْم٣موم٥م، واهلل ؽمٌح٣مٞمف ي٘مٚمؾ ؾمٜمقاسمٛم٣م يقم 

 هـ.أ..ايمٗمٝم٣مَم٥م دم اْلٛم٥م دار ىمامل ايمٛمٔمٝمؿ

َمْمٙمقب َمـ وراء هذا اخلروج ويٗمقل ايمُمٝمخ يقؽمػ )رْحف اهلل (: 

إٞمُم٣مء فم٣مؿمٖم٥م ايمتّمحٝم٥م زم٣ميمٛمٖمس ىمٙمٜم٣م واظم٣مل ىمٙمف، وأن ُيّمحل اإلٞم٣ًمن زمٛمٖمًف دم 

ؽمٌٝمؾ اإليامن، ضمتك سمٟميت 

 أ.هـ.1

 ظمًٙمٚم٥مضم٣مل إَم٥م ا

 زمٔمد سمقومػ احلرىم٥م يمٙمدفمقة إلم اهلل سمٔم٣ملم

ؾمٜمد ايمٗمرن ايم٣ًمزمع اَلجري حتقٓت صمذري٥م دم احلٝم٣مة ايمًٝم٣مؽمٝم٥م. همٖمل فم٣مم 

وومتٙمقا َمٙمٝمقِّن ٞمٖمس  "زمٕمداد"فمعم  "ايمتت٣مر"َمٝمالدي٥م ، أنم٣مر  1258هجري٥م  656

صمد ايمتت٣مر َم٣مئتل أيمػ َمٗم٣مسمؾ واصمت٣مح ِبؿ  "هقٓىمق"َمـ َمًٙمٚمٝمٜم٣م ، همٗمد وم٣مد 

ايمتل َل جتد َمـ يداهمع فمٛمٜم٣م ؽمقى فمممة آٓف هم٣مرس  "زمٕمداد"وصؾ  ايمٌالد ضمتك

هؿ زمٗمٝم٥م اْلٝمش زمٔمد أن اٞمٌمف اْلٛمقد فمـ ومْم٣مفم٣مَّتؿ واؽمتٔمْمك ىمثغم َمٛمٜمؿ دم 

 إؽمقاق وأزمقاب اظم٣ًمصمد.

آطمر  "اظمًتٔمِمؿ"زمٗمتٙمٜمؿ  "زمٕمداد"اخلالهم٥م ايمٔم٣ٌمؽمٝم٥م دم  "ايمتت٣مر"أَنك 

ـ ايمرصم٣مل وايمٛم٣ًمء وايمقيمدان وومتٙمقا ْجٝمع َمـ وصمدوه َم"طمٙمٖم٣مء زمٛمل ايمٔم٣ٌمس دم 
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واظمُم٣ميخ وايم٘مٜمقل وايمُم٣ٌمن، وومد زمٙمغ فمدد ومتعم زمٕمداد وضمده٣م َمٙمٝمقِّن ٞمًٚم٥م وَل 

يٛم٨م َمـ زمٕمداد ؽمقى ايمٗمٙم٥م زم٣مإلو٣مهم٥م إلم أهؾ ايمذَم٥م، اؽمتٚمر ايمٗمتؾ أرزمٔمكم يقَم٣ًم 

أزمق ايمٖمّمؾ فمٌد "وإوؽمط  "أزمق ايمٔم٣ٌمس أْحد"وومتؾ َمع اخلٙمٝمٖم٥م ازمٛمف إىمػم 

َم٣ٌمرك: زم٣مإلو٣مهم٥م إلم أطمقسمف ايمثالث وأه َمـ "إصٕمر وأه ويمده  "ايمرْحـ

دار اخلالهم٥م َمـ إزم٘م٣مر َم٣م يٗمرب َمـ أيمػ وىم٣من ي٠مسمك زم٣ميمرصمؾ َمـ دار اخلالهم٥م 

همٝمذزمح  "اخلالل"َمـ زمٛمل ايمٔم٣ٌمس همٝمخرج زمٟموٓده وٞم٣ًمئف همٝمذه٤م زمف إلم َمٗمػمة 

ث ىمام سمذزمح ايمُم٣مة وسمًٌك َمـ ختت٣مر َمـ زمٛم٣مسمف وصمقاريف، وطمٙم٦م اخلالهم٥م َمدة شمال

 ؽمٛمقات .

اظمتٟمَمؾ دم هذه إضمداث يًتٛمت٨م زمام ٓ يدع جم٣مًٓ يمٙمُمؽ أن اظمًٙمٚمكم  

اٞمٌمهمقا فمـ َمٗمِمدهؿ )ٞممم ديـ اهلل( إلم آٞمُمٕم٣مل زم٣محلٝم٣مة ايمدٞمٝم٣م وزيٛمتٜم٣م وٞمًقا 

فم٣مهؾ ايمٖمرس:  "رؽمتؿ"ايمِمح٣مِب اْلٙمٝمؾ أَم٣مم  "رزمٔمل زمـ فم٣مَمر"ومقل ؽمٝمدٞم٣م 

ـْ ؾَم  ْٞمَٝم٣م إلَِم إن اهللَُّ ازْمَتَٔمْثٛم٣َم يمِٛمُْخِرَج ََم ـْ ِوٝمِؼ ايمدُّ ٣ٌَمَدِة اهللَِّ ، َوَِم ٣ٌَمِد إلَِم فِم ٣ٌَمَدِة ايْمِٔم ـْ فِم ٣مَء َِم

ؽْماَلِم.  َْدَي٣مِن إلَِم فَمْدِل اإْلِ ْٕ ـْ صَمْقِر ا  ؽِمَٔمتَِف، َوَِم

َمـ أصمؾ هذا اَلدف ايمٔمٓمٝمؿ حترك أىمثر َمـ َم٣مئ٥م أيمػ صح٣مِب َمـ أصح٣مب 

رب يمٛممم ديـ اهلل زم٣محل٘مٚم٥م واظمقفمٓم٥م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ إلم اظمُم٣مرق واظمٕم٣م

احلًٛم٥م ضمتك زمٙمغ اإلؽمالم َمٌٙمغ ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر فمعم هذه إرض فمٛمد ذيمؽ َم٘مـ 

اهلل سمٔم٣ملم َلؿ دم إرض وهمتح ِبؿ ومٙمقزم٣ًم نمٙمٖم٣م وأفمٝمٛم٣ًم فمٚمٝم٣ًم وآذاٞم٣ًم صاًم وىم٣مٞم٦م َلؿ 

ٞمٌمة اهلل أيٛمام ذهٌقا وأيٛمام ضمٙمقا، دم ىمؾ نمدوة وروضم٥م ىم٣مٞم٦م َمٔمٜمؿ َمٔمٝم٥م اهلل 
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سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم وضمتك زمٙمّٕمقا رؽم٣ميم٥م ٞمٌٝمٜمؿ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ايمتل وّص٣مهؿ ِب٣م دم 

 ضمج٥م ايمقداع.

وأصٌح٦م إنمٙمٌٝم٥م َمـ ؽم٘م٣من ايمٔم٣مَل يديٛمقن زم٣مإلؽمالم )أرزمٔم٥م أمخ٣مس 

 ايمٔم٣مَل(.

ويم٘مـ َم٣م هق احل٣مل أن زمٔمد سمقومػ صمٜمد ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 

 فمـ َمٗمِمد ضمٝم٣مَّتؿ ؟؟ واٞمُمٕم٣مل اظمًٙمٚمكم زم٣محلٝم٣مة ايمدٞمٝم٣م وزيٛمتٜم٣م 

أن أصٌح سمٔمداد اظمًٙمٚمكم )مخس ايمٔم٣مَل( وهذا ايمٔمدد اظمتقاوع َمـ اظمًٙمٚمكم 

 َيتؿ همٗمط زمِمقرة اإلؽمالم ويمٝمس زمحٗمٝمٗمتف ويم٘مـ اظمتقاوع َمـ اظمًٙمٚمكم.

ـّ فمعم هذه إَم٥م َمرة  ويم٘مـ اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم ايمذي ؽمٌٗم٦م رْحتف نمّمٌف ومد َم

زم١مضمٝم٣مء صمٜمد ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  أطمرى وأذن يمْم٣مئٖم٥م َمـ أزمٛم٣مئٜم٣م أن سمٗمقم

ـَ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم  ىى َِم همخرصم٦م دم ؽمٌٝمؾ اهلل زم٣ميمٛمٖمس واظم٣مل. وم٣مل سمٔم٣ملم: ) إِنَّ اهللََّ اؾْمؼَمَ

ٛم٥ََّم  ُيَٗم٣مسمُِٙمقَن دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللَِّ هَمَٝمْٗمُتُٙمقَن َوُيْٗمَتُٙمقَن َوفْمًدا  ُؿ اْْلَ ؿ زمَِٟمنَّ ََلُ ُٜمْؿ َوَأَْمَقاََلُ ًَ َأٞمُٖم

وا فَمَٙمٝمْ  ٌْمِمُ ـَ اهللَِّ  هَم٣مؽْمَت ـْ َأْوذَمى زمَِٔمْٜمِدِه َِم ٞمِجٝمِؾ َوايْمُٗمْرآِن  َوََم ٣م دِم ايمتَّْقَراِة َواإْلِ ِف ضَمٗمًّ

يمَِؽ ُهَق ايْمَٖمْقُز ايْمَٔمٓمِٝمُؿ( ) ٌَْٝمِٔمُ٘مُؿ ايمَِّذي زَم٣مَئْمُتؿ زمِِف  َوَذى  (.    1زمِ

اهلل سم٣ٌمرك  ِّم٣م ؽمٌؼ يتّمح أن اخلروج دم ؽمٌٝمؾ اهلل يمٛممم ايمديـ أَمر َمـ أواَمر

( وهق واصم٤م فمعم ىمؾ اظمًٙمٚمكم دم ايمٔم٣مَل أْجع وسمٔم٣ملم وؽمٛم٥م َمـ ؽمٛمـ ايمٛمٌل )

ْ٘مَٚم٥ِم  إلَِمى  زمممط أن ي٘مقن ذيمؽ زم٣محل٘مٚم٥م واظمقفمٓم٥م احلًٛم٥م :) اْدعُ  ؽَمٌِٝمِؾ َرزمَِّؽ زم٣ِمحْلِ
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ٛم٥َمِ  ًَ ؿ زم٣ِميمَّتِل َواظمَْْقفِمَٓم٥ِم احْلَ َؽ ُهَق َأفمْ  َوصَم٣مِدَْلُ ـُ إِنَّ َرزمَّ ًَ َٙمُؿ زمَِٚمـ َوؾَّ فَمـ ِهَل َأضْم

( ـَ  (.1ؽَمٌِٝمٙمِِف َوُهَق َأفْمَٙمُؿ زم٣ِمظمُْْٜمَتِدي

٥ًم يمِْٙمَٔم٣مظمَكَِم( ) َّٓ َرْْحَ  (. 2وزم٣ميمرْح٥م ايمُمديدة ، )َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك إِ

طِمِر هَمْٙمُٝمْ٘مِرْم َوْٝمَٖمُف  "وزم٣مإلىمرام إن أَم٘مـ  ْٔ ـُ زم٣ِمهللَِّ َوايْمَٝمْقِم ا ـْ ىَم٣مَن ُي٠ْمَِم  "ََم

 َمًٙمؿ(.)رواه ايمٌخ٣مري و

هذا اْلٜمد ايمذي أصٌح ٞمًٝم٣ًم َمٛمًٝم٣ًم ٓ زمد إلضمٝم٣مئف َمع إطمالص ايمٛمقاي٣م وؾمحذ 

اَلٚمؿ يمٌذل ايمٕم٣مرم وايمٛمٖمٝمس وايمتّمحٝم٥م زم٘مؾ َم٣م ٞمٚمٙمؽ َمـ ٞمٖمس وَم٣مل إلضمٝم٣مء هذا 

اْلٜمد ايمذي هق ايمًٌٝمؾ ايمقضمٝمد اظمٖميض إلم اَلداي٥م إلضمٝم٣مء ايمديـ ايم٘م٣مَمؾ ، ايمذي 

، هم٣مهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم فمزيز ضم٘مٝمؿ وٓ َمـ أصمٙمف ىم٣من اصْمٖم٣مء إٞمٌٝم٣مء واظمرؽمٙمكم

 يرى يمديٛمف أن يٛمٗمص َمٜمام ىم٣مٞم٦م إؽم٣ٌمب.

همال فمذر يمٙمٚمًٙمٚمكم ْجٝمٔم٣ًم دم سمرك ايمدفمقة إلم اهلل سمٔم٣ملم ضمتك أصٌح احل٣مل 

ايمذي فمٙمٝمف اظمًٙمٚمكم أن هق ايمتٚمًؽ زمِمقرة ايمديـ همٗمط ويمٝمس زمحٗمٝمٗم٥م ايمديـ 

يٚم٘مـ اهلل َلؿ دم  همام أوهمقا زمممط اإلؽمتخالف وايمتٚم٘مكم دم إرض ضمتك

٣مِت  ٣محِلَ ـَ آََمٛمُقا َِمٛمُ٘مْؿ َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمَّ إرض . ووم٣مل سمٔم٣ملم :) َوفَمَد اهللَُّ ايمَِّذي

ْؿ ِديٛمَُٜمُؿ  ّـَ ََلُ ٛمَ ٌْٙمِِٜمْؿ َويَمُٝمَٚم٘مِّ ـَ َِمـ وَم َْرِض ىَماَم اؽْمَتْخَٙمَػ ايمَِّذي ْٕ َتْخٙمَِٖمٛمَُّٜمْؿ دِم ا ًْ يَمَٝم

                                                 

 

 



 

 

1461 

 اإلكرام وحسن اخللق/ اإلخالص وتصحيح النية/ الدعوة إىل اهلل

يمَ  ٌَدِّ ْؿ َويَمُٝم ىُمقَن ِِب ؾَمْٝمًئ٣م ايمَِّذي اْرسَم٢َمى ََلُ َٓ ُيمْمِ ٌُُدوَٞمٛمِل  ـ زَمْٔمِد طَمْقهمِِٜمْؿ َأَْمٛم٣ًم َئْم ٛمَُّٜمؿ َمِّ

يمَِؽ هَمُٟمويَمىئَِؽ ُهُؿ ايْمَٖم٣مؽِمُٗمقَن( )  (. 1َوََمـ ىَمَٖمَر زَمْٔمَد َذى

ويمٗمد ىم٣مٞم٦م ايمٖمتقضم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م ىمٙمٜم٣م وايمتل زمٙمٕم٦م زم٣مإلؽمالم َمٌٙمغ ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر  

ايمذيـ ىمت٤م اهلل َلؿ ؾمٜم٣مدات  ()ٛمٌل فمعم أيدي أويمئؽ ايمرصم٣مل َمـ صح٣مزم٥م ايم

ايمروقان دم ضمٝم٣مَّتؿ وأفمزهؿ اهلل زمِمٖم٣مت اخلغم واإليامن ايمتل إن أسم٦م همٝمٛم٣م زم٣محلٗمٝمٗم٥م 

 (.2يمًٜمٙم٦م فمٙمٝمٛم٣م أَمر ايمديـ دم أٞمٖمًٛم٣م ودم أهٙمٝمٛم٣م ودم ايمٔم٣مَل أْجع إلم يقم ايمديـ)

إضمٝم٣مء وضمتك سم٘مقن إَم٥م ىمام ىم٣مٞم٦م َمـ ومٌُؾ، َمقوَع هٝم٥ٌٍم همٙمٝمس أَم٣مَمٜم٣م إٓ       

 ايمديـ ايم٘م٣مَمؾ دم ايمٔم٣مَل أْجع.

سمرك ايمدفمقة إلم اهلل َمـ أطمْمر إَمقر ايمتل يٛمت٨م فمٛمٜم٣م ذل وَمٜم٣مٞم٥م وزمٔمد فمـ 

اهلل.. همٜمٌقا ي٣م أزمٛم٣مء اإلؽمالم إلم جمدىمؿ وفمزىمؿ واٞمٖمروا دم ؽمٌٝمؾ اهلل طمٖم٣مهم٣م وشمٗم٣مٓ 

 ودفمقا اخلٙمقد إلم إرض همٗمد َمٗم٦م اهلل َمـ ىم٣من ذيمؽ وصٖمف وضم٣ميمف .

 ايمٗمدرة ايمدفمقةفمعم ضم٤ًم

إذ سمٌكم أن ايمدفمقة إلم اهلل واصم٤م فمعم ىمؾ َمًٙمؿ، هم١من هذا ايمقاصم٤م يتحدد 

٣م إَِّٓ ُوؽْمَٔمَٜم٣موم٣مل سمٔم٣ملم:) زمٗمدر ضم٣مل ايمدافمل وومدرسمف: ًً أي: (. 1( )َٓ ُيَ٘مٙمُِّػ اهلّلُ َٞمْٖم

 (.1)إٓ ؿم٣مومتٜم٣م
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َّٓ ََم٣م آسَم٣مَه٣م ؽَمَٝمْجَٔمُؾ اهللَُّ: )  ٣م إِ ًً آَ ُيَ٘مٙمُِّػ اهللَُّ َٞمْٖم (  زَمْٔمَد فُمْنٍ ُيْنً

 (.3( همال ي٘مٙمػ ايمٖمٗمغم َمثؾ َم٣م ي٘مٙمػ ايمٕمٛمل )2)

 هم٣مٔيتكم سمُمٚمؾ ايمت٘م٣ميمٝمػ ايمٌدٞمٝم٥م واظم٣ميمٝم٥م.. فمعم ضم٤ًم ايمقؽمع وايمْم٣موم٥م.

ٕن ايمٗمدرة هل َمٛم٣مط ايمقصمقب وومدره، همٚمـ ٓ يٗمدر ٓ جي٤م فمٙمٝمف، وَمـ 

ؿ وايمًٙمْم٣من. يٗمدر هم٣ميمقصمقب فمٙمٝمف زمٗمدر ومدرسمف، ويدطمؾ دم َمٖمٜمقم ايمٗمدرة ايمٔمٙم

همٝمج٤م فمعم ايمٔم٣مَل َم٣م ٓ جي٤م فمعم اْل٣مهؾ، وجي٤م فمعم ذي ايمًٙمْم٣من َم٣م ٓ جي٤م 

 فمعم نمغمه َمـ آضم٣مد اظمًٙمٚمكم. 

وَلذا هم٣من اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم طمص زم٣مإلٞمذار وايمقفمٝمد أهؾ ايمٔمٙمؿ وضمذرهؿ 

ـَ َيْ٘مُتُٚمقَن ََم٣م َأٞمَزيْمٛم٣َم  }َمـ ىمتامن احلؼ ايمذي فمرهمقه. وم٣مل سمٔم٣ملم:  ـَ إِنَّ ايمَِّذي َِم

َدى َِمـ زَمْٔمِد ََم٣م زَمٝمَّٛم٣َّمُه يمِٙمٛم٣َّمِس دِم ايمْ٘مَِت٣مِب ُأويَمـئَِؽ َيٙمَٔمٛمُُٜمُؿ اهللُّ َوَيْٙمَٔمٛمُُٜمُؿ  ٌَٝمِّٛم٣َمِت َواَْلُ ايْم

فِمٛمُقَن * اُب  ايمالَّ ـَ سَم٣مزُمقْا َوَأْصَٙمُحقْا َوزَمٝمَّٛمُقْا هَمُٟمْويَمـئَِؽ َأسُمقُب فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوَأَٞم٣م ايمتَّقَّ إَِّٓ ايمَِّذي

ضمِ  ، همٟموصم٤م اهلل سمٔم٣ملم فمعم أهؾ ايمٔمٙمؿ أن يٌٝمٛمقا يمٙمٛم٣مس َم٣م فمٙمٚمقا َمـ 1 {ٝمُؿ ايمرَّ

َمٔم٣مِّن اإلؽمالم، وأن يٛممموه٣م زمكم ايمٛم٣مس يمٝمٛمٗمذوهؿ َمـ أوو٣مر ايمممك. وىمؾ َمـ 

فمرف ؾمٝمئ٣ًم َمـ َمٔم٣مِّن اإلؽمالم همٜمق فم٣مَل ِبذا ايمًمء وفمٙمٝمف سمٌٙمٝمٕمف إلم َمـ جيٜمٙمف 

وإٞمام هق وم٣مزمؾ يمٙمتجزئ٥م، وىمؾ همٙمٝمس ايمٔمٙمؿ ؾمٝمئ٣ًم واضمدًا ٓ يتجزأ وٓ يتٌٔمض، 
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َمًٙمؿ ئمٙمؿ أٞمف ٓ إيمف إٓ اهلل وأن حمٚمدًا رؽمقل اهلل وأن احل٣ًمب دم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م 

(، وأن ايمِمالة وايمِمٝم٣مم ضمؼ وأن ايمٗمرآن ىمالم اهلل ضمؼ، وأن حمٚمدًا رؽمقل اهلل )

واحل٨م وايمزىم٣مة َمـ همرائض آؽمالم، همٔمٙمٝمف أن يٌٙمغ َم٣م فمٙمٚمف، أَم٣م جيٜمٙمف همال 

 ٕمف وٓ سمٔمٙمٝمٚمف ٕٞمف جيٜمٙمف، وهم٣مومد ايمًمء ٓ ئمْمٝمف.ي٘مٙمػ زمتٌٙمٝم

وايمٛمقع ايمث٣مِّن َمـ ايمٗمدرة، وهق ايمًٙمْم٣من وايمتٚم٘مكم دم إرض، همٗمد أؾم٣مر 

ايمٗمرآن ايم٘مريؿ إلم هذا ايمٛمقع واوصم٤م فمعم اصح٣مزمف أن يًتٔمٚمٙمقا َم٣م وهٌف اهلل َلؿ 

امل َمـ مت٘مكم وؽمٙمْم٣من دم ٞممم ايمدفمقة إلم اهلل سمٔم٣ملم وإفمامر إرض زمٖمّم٣مئؾ آفم

َْرِض َأوَم٣مَُمقا  }وزمٔم٣ٌمدة اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم، وم٣مل فمز وصمؾ  ْٕ ٛم٣َّمُهْؿ دِم ا ٘مَّ ـَ إِن َمَّ ايمَِّذي

َُُمقِر  ْٕ ٥ٌَُم ا ـِ اظمُْٛمَ٘مِر َوهللَِِّ فَم٣موِم ىَم٣مَة َوَأََمُروا زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوََنَْقا فَم اَلَة َوآسَمُقا ايمزَّ ، (1) {ايمِمَّ

يمتٚم٘مكم دم إرض: إَنؿ ايمقٓة، وَمٛمٜمؿ وومد وم٣مل أهؾ ايمتٖمًغم دم اظمراد َمـ أهؾ ا

، وإول أـمٜمر، وفمعم هذا همٚمـ أسم٣مه اهلل سمٔم٣ملم اظمٙمؽ (2)َمـ أدطمؾ همٝمٜمؿ ايمٔمٙمامء

وايمًٙمْم٣من همٔمٙمٝمف أن ئمٚمر إرض زمٔم٣ٌمدة اهلل وفمعم رأؽمٜم٣م ايمِمالة ويٟمَمر 

زم٣مظمٔمروف ويٛمٜمك فمـ اظمٛم٘مر، وفمعم رأس اظمٔمروف ايمدفمقة إلم اهلل، وفمعم رأس 

٘مر ايمٛمٜمل فمـ ايمممك زمجٚمٝمع أٞمقافمف وأؾم٘م٣ميمف، وهذا هق َمٗمِمقد ايمٛمٜمل فمـ اظمٛم

ََْمرِ  َوَورِمُّ ايمقٓي٥م، وم٣مل ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م:  ْٕ اَم  ا ٤َم  إٞمَّ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  يمَِٝمْٟمَُمرَ  ُٞمِمِّ

ـْ  َوَيٛمَْٜمك َي٥مِ  ََمْٗمُِمقدُ  ُهقَ  َوَهَذا اظمُْٛمَْ٘مرِ  فَم َٓ ـُ  ايْمَقارِم  ىَم٣منَ  هَم١مَِذا.  ايْمِق ـْ  ُيْٚم٘مِ  ظمُْٛمَْ٘مرِ ا َِم

ـْ  َِمْثَؾ  اظمَْْٗمُِمقدِ  زمِِّمدِّ  َأسَمك وَمْد  ىَم٣منَ  َيْٟمطُمُذهُ  زماَِملِ  ٌْتف ََم ك فَمعَم  يمُِٝمِٔمٝمٛمَؽ َٞمِمَّ  هَمَٟمفَم٣منَ  فَمُدوِّ
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ك ـْ  َوزمَِٚمٛمِْزيَم٥مِ .  فَمَٙمْٝمؽ فَمُدوَّ ًٓ  َأطَمَذ  ََم ٙمِِٚمكَم، زمِفِ  هَمَٗم٣مسَمَؾ  اهللَِّ ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  زمِفِ  يمُِٝمَج٣مِهَد  ََم٣م ًْ  اظمُْ

ُح  ٣ٌَمدِ  َصاَلَح  َأنَّ  َذيمَِؽ  ُيَقوِّ ََْمرِ  ايْمِٔم ْٕ ـْ  َوايمٛمَّْٜمِل  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  زم٣ِم  َصاَلَح  هَم١مِنَّ  ; اظمُْٛمَْ٘مرِ  فَم

٣ٌَمدِ  اظمََْٔم٣مشِ  َٓ  َوَرؽُمقيمِفِ  اهللَِّ  ؿَم٣مفَم٥مِ  دِم  َوايْمِٔم َّٓ  َذيمَِؽ  َيتِؿُّ  َو ََْمرِ  إ ْٕ  َوايمٛمَّْٜمِل  زم٣ِمظْمَْٔمُروِف  زم٣ِم

ـْ  ٥مُ  َهِذهِ  َرْت َص٣م َوزمِفِ  اظْمُٛمَْ٘مرِ  فَم َُمَّ ْٕ ٥مٍ  طَمغْمَ  ا وومد همٗمف هذا  1 يمِٙمٛم٣َّمسِ  ُأطْمِرصَم٦ْم  ُأَمَّ

اظمٔمٛمك وٓة إَمر دم اظم٣مض، هم٣مؽمتٔمٚمٙمقا ؽمٙمْم٣مَنؿ دم إوم٣مَم٥م ديـ اهلل وايمدفمقة ايمٝمف. 

وإن َمـ ؿم٣مفم٥م اهلل "ىمت٤م فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز إلم فماميمف دم إوم٣ميمٝمؿ ىمت٣مزم٣ًم صم٣مء همٝمف 

ق ايمٛم٣مس إلم اإلؽمالم ىم٣مهم٥م.. هم٣مدع إلم اإلؽمالم وأَمر زمف، ايمتل أٞمزل دم ىمت٣مزمف أن يدفم

ٛمِل  }هم١من اهلل سمٔم٣ملم وم٣مل:  ٣م َووَم٣مَل إِٞمَّ ـْ َدفَم٣م إلَِم اهللَّ َوفَمِٚمَؾ َص٣محِلً َّ ًٓ ِِّم ـُ وَمْق ًَ ـْ َأضْم َوََم

ٙمِِٚمكَم  ًْ ـَ اظمُْ . واحلٗمٝمٗم٥م أن ومٝم٣مم ورم إَمر زمقاصم٤م ايمدفمقة إلم اهلل ي٠مدي إلم 1{َِم

صمدًا وَم٠مشمرة صمدًا ٕٞمف يٚمٙمؽ ايمٗمقة وايمًٙمْم٣من وزمٝمده إَمر وايمٛمٜمل ِّم٣م  ٞمت٣مئ٨م ىمٌغمة

جئمٙمف وم٣مدرًا فمعم ايمتٛمٖمٝمذ أىمثر َمـ أي واضمد َمـ آضم٣مد ايمرفمٝم٥م، وَلذا صم٣مء دم 

. وزمٗمدر ومدرة اظمًٙمؿ "أن اهلل يزع زم٣ميمًٙمْم٣من َم٣م ٓ يزع زم٣ميمٗمرآن"اظمُمٜمقر إشمر 

 (.2) هلل وَم٠ًمويمٝمتف فمـ ذيمؽ.فمعم ايمدفمقة وايمتٛمٖمٝمذ ي٘مقن واصم٥ٌم دم ايمدفمقة إلم ا
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 ايمُمٔمقر زم٣مظمًئقيمٝم٥م

أي  _إن ايمُمٔمقر زمٚمًئقيمٝم٥م ايمديـ ىم٣من دم ضمٝم٣مة اْلٝمؾ إول َمـ هذه إَم٥م

ضمٝم٧ُم ىم٣من آؽمتٔمداد ايم٘م٣مَمؾ فمٛمد  _( وأصح٣مزمف ايمذي ىم٣من فمٙمٝمف رؽمقل اهلل)

ْجٝمع ؿمٌٗم٣مت إَم٥م يمٙمٗمٝم٣مم زمٚمتْمٙم٣ٌمت ايمديـ دم ْجٝمع إضمقال دم ايمٝمن وايمٔمن، دم 

ظمٛمُمط واظم٘مره، دم ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر، دم احلر وايمػمد، دم ايمٖمٗمر وايمٕمٛمك، دم ايمِمح٥م ا

 واظمرض، ضمٝم٧ُم ىم٣من ىمؾ همرد َمـ هذه إَم٥م يُمٔمر ؾمٔمقرا ىم٣مَمال أٞمف َمًئقل فمـ ديٛمف
سمٟميت فم٣مؿمٖم٥م ايمٛمٌقة فمٛمدَم٣م ٞمتجقل َمـ ومْمر إلم ومْمر، وَمـ ومري٥م عاطفة الٌبَة :

 َمًجد، وٞمرى أضمقال ايمٛم٣مس إلم ومري٥م وَمـ ضم٣مرة إلم ضم٣مرة، وَمـ َمًجد إلم

همٝمٟميت دم ومٙمقزمٛم٣م اظمُم٣مفمر وايمٔمقاؿمػ ايمتل ىم٣مٞم٦م دم ومٙمقب إٞمٌٝم٣مء َمـ أصمؾ 

 هداي٥م ايمٛم٣مس.
(أطمػمه اهلل زمح٣مل زمٛمل إهائٝمؾ وفم٣ٌمدة ايمٔمجؾ، ويم٘مـ ظم٣م همٚمقؽمك )       

ؾم٣مهد زمٛمٖمًف أيمٗمك إيمقاح وأطمذ زمٙمحٝم٥م أطمٝمف ه٣مرون، ويمذيمؽ صم٣مء: يمٝمس اخلػم 

 ىم٣ميمٔمٝم٣من.
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 ٔم٣مَل زمٟمهه يٛمتٓمر رؽمؾ اظمًٙمٚمكم       ايم

وأن ايمرؽم٣ميم٥م اإلؽمالَمٝم٥م يمتٟمسمك رمحه اهللٖكٕه الػٗخ أبٕ احلطَ الٍدٔٙ

.    ايمٝمقم وسمٗمٜمر إَمؿ  ؿمقفم٣ًم ٓ ىمره٣ًم زمًٙمْم٣مَن٣م ايمروضمل وٞمٖمقذه٣م ايمٔمجٝم٤مزم٣مظمٔمجزات 

راىمزه٣م إن آزم٣مئ٘مؿ أَي٣م ايم٣ًمدة اظمًٙمٚمقن ومد اٞمتمموا دم فمقاصؿ اْل٣مهٙمٝم٥م إولم وَم

٣ٌَمَدِة اهللَِّ ، اهللَّ " ايم٘مػمى يٗمقيمقن: ٣ٌَمِد إلَِم فِم ٣ٌَمَدِة ايْمِٔم ـْ فِم ـْ ؾَم٣مَء َِم ُ  ازْمَتَٔمْثٛم٣َم يمِٛمُْخِرَج ََم

ؽْماَلِم ، هَمَٟمْرؽَمَٙمٛم٣َم زمِِديٛمِِف  َْدَي٣مِن إلَِم فَمْدِل اإْلِ ْٕ ـْ صَمْقِر ا ْٞمَٝم٣م إلَِم ؽِمَٔمتَِف، َوَِم ـْ ِوٝمِؼ ايمدُّ َوَِم

ـْ َأزَمك وَم٣مسَمْٙمٛم٣َمُه إلَِم طَمْٙمِٗمِف يمِٛمَ  ـْ وَمٌَِؾ َذيمَِؽ وَمٌِْٙمٛم٣َم َِمٛمُْف َوَرصَمْٔمٛم٣َم فَمٛمُْف ، َوََم ْدفُمَقُهْؿ إيَِمْٝمِف ، هَمَٚم

ـْ ََم٣مَت فَمعَم  ٛم٥َُّم ظمَِ َأزَمًدا ضَمتَّك ُٞمْٖميِضَ إلَِم ََمْقفُمقِد اهللَِّ. وَم٣ميُمقا: َوََم٣م ََمْقفُمقُد اهللَِّ ؟ وَم٣مَل : اْْلَ

ـْ َأزَمك ، َوايمٓمَّ  ـْ زَمِٗملَ وِمَت٣مِل ََم  (.1)"َٖمُر ظمَِ

وطمٙمِمقا إَم٥م ايمروَمٝم٥م َمـ فم٣ٌمدة اظمًٝمح وايمِمٙمٝم٤م وإضم٣ٌمر وايمره٣ٌمن     

واظمٙمقك وطمٙمِمقا إَم٥م ايمٖم٣مرؽمٝم٥م َمـ فم٣ٌمدة ايمٛم٣مر وفمٌقدي٥م ايمٌٝم٦م ايم٘مٝم٣مِّن، وإَم٥م 

ايمْمقراٞمٝم٥م َمـ فم٣ٌمدة ايمذئ٤م إزمٝمض وإَم٥م اَلٛمدي٥م َمـ فم٣ٌمدة ايمٌٗمر إلم فم٣ٌمدة اهلل 

ه٣م همٔماًل َمـ وٝمؼ ايمدٞمٝم٣م إلم ؽمٔمتٜم٣م وَمـ صمقر إدي٣من إلم فمدل وضمده وأطمرصمق

اإلؽمالم، وايمٔمٝمقن سمٛمتٓمر َمٛمذ زَم٣من رؽمؾ اظمًٙمٚمكم يٛمتممون دم فمقاصؿ اْل٣مهٙمٝم٥م 

ايمث٣مٞمٝم٥م َيتٖمقن اهلل ازمتٔمثٛم٣م يمٛمخرج ايمٔم٣ٌمد َمـ فم٣ٌمدة اظم٣مدة وايمٌْمـ إلم فم٣ٌمدة اهلل وضمده 

ؽمٔم٥م فم٣مَل ايمٗمٛم٣مفم٥م واإليث٣مر  وَمـ وٝمؼ فم٣مَل ايمتٛم٣مهمس وإشمرة وصمُمع اظم٣مدة إلم
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وايمزهد وٞمٔمٝمؿ ايمروح وؿمٚمٟمٞمٝمٛم٥م ايمٗمٙم٤م، وَمـ صمقر ايمٛمٓمؿ ايمًٝم٣مؽمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م 

 (.1)إلم فمدل اإلؽمالم

ىمام أن أهؾ اَلٛمد وحقا ذم  رمحه اهلل حمىد عىس الباملبٕزٙ ٖكٕه الػٗخ

ا ٞمحـ إول وحتٚمٙمقا اظمُمٗم٥م ، اهلل أيد ِبؿ ايمديـ ِبذه ايمدفمقة اظم٣ٌمرىم٥م ، همٜم٘مذ

وأٞمتؿ ٞمجتٜمد وٞمخرج يمٙمٛم٣مس وٞمدفمقهؿ إلم اهلل ، يمٝم٘مقن فمٛمدهؿ اظمج٣مهدة واإلٞم٣مزم٥م هم٣مهلل 

 َيدَيؿ .

أٞمتؿ سم٣مج رؤوؽمٛم٣م، خماطبا العسب_أدب ديرمحه اهللٖٔكٕه الػٗخ 

أٞمتؿ إصؾ  وومرة أفمٝمٛم٣م، دَم٣مئ٘مؿ دَم٣مء أِب ذر وَمٔم٣مذ زمـ صمٌؾ رض اهلل فمٛمٜمؿ

 حـ اظمٟمَمقم، أٞمتؿ إؽمت٣مذ وٞمحـ ايمتٙمٚمٝمذ.وٞمحـ ايمٖمرع، أٞمتؿ اإلَم٣مم وٞم

أصمدادىمؿ ايمِمح٣مزم٥م صم٣مؤوا إلم أصمدادٞم٣م، وأصمدادٞم٣م زمِمٖم٣مَّتؿ ايمٌٜمٝمٚمٝم٥م ـمٛمقا أن 

 يريدون ايمدٞمٝم٣م وايمٛم٣ًمء. أصمدادىمؿ

زمدٞمٝم٣م زمٛمل  وأصمدادىمؿ زمِمٖم٣مَّتؿ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م صػموا فمعم أصمدادٞم٣م وَل يتٟمشمروا

 إصٖمر وٓ ٞم٣ًمئٜمؿ.    

وَمـ أصمؾ ايم٣ًٌمسمكم اإليامٞمٝم٥م رزمْمقا  يامٞمٝم٥م دم ايمٔم٣مَلأصمدادىمؿ أوم٣مَمقا ايم٣ًٌمسمكم اإل

احلج٣مرة فمعم زمْمقَنؿ، وهذه ايم٣ًٌمسمكم أسم٦م فمٙمٝمٜم٣م اظمُم٘مٙم٥م، ٓ ٞمٗمقل يم٘مؿ ارزمْمقا 

أٞم٣م أؽمتحل أسم٘مٙمؿ أَم٣مَم٘مؿ  احلج٣مرة ىمٟمصمدادىمؿ زمؾ ارزمْمقا ايمدصم٣مصم٥م فمعم زمْمقٞم٘مؿ
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يمٕم٥م ايمٛمٌل  ايم٘مٔم٥ٌم فمٛمدىمؿ، يمٕم٥م ايمٗمرآن يمٕمت٘مؿ، يمٕم٥م أهؾ اْلٛم٥م يمٕمت٘مؿ، أَمقر: ٕرزمٔم٥م

(يمٕمت٘مؿ ).     

ودم َمٝمدان فمرهم٥م َم٣م ىم٣من هٛمدي َمقصمقد وٓ زمٛمٕم٣مرم وٓ زم٣مىمًت٣مِّن أٞمتؿ 

     .َمقصمقدون دم اظمٝمدان

َم٣م ىم٣من سمُم٘مٝمٙم٘مؿ يمًٛم٥م أو ٕرزمٔم٥م أؾمٜمر أو ٕرزمٔمكم يقَم٣م زمؾ ىم٣من سمُم٘مٝمؾ 

 .وايمُم٣مهد يٌٙمغ ايمٕم٣مئ٤م أصمدادىمؿ ايمِمح٣مزم٥م َمـ رؽمقل اهلل 

وأصمدادىمؿ يٗمقيمقن إرض اٞمتٜم٦م.. اٞمتٜم٦م  أٞمتؿ سمٗمقيمقن اظمدة اٞمتٜم٦م     

إرض َمـ حت٦م أومداَمٜمؿ وَل سمٛمتٜمل فمقاؿمٖمٜمؿ يمٛممم ديـ اهلل: همٗمد فمكّم يزيد زمـ 

َمٔم٣موي٥م فمٗم٥ٌم زمـ ٞم٣مهمع وايمٝم٣م فمعم اظمٕمرب.. وىم٣من فمٗم٥ٌم ومد همتح ؾمامل أهمريٗمٝم٣م فمعم 

جت٣موز دم ايمث٣مٞمٝم٥م صم٣ٌمل إؿمٙمز يمٝمجد ٞمٖمًف همجٟمة دم َمقاصمٜم٥م اظمحٝمط  -همؼمسمكم 

ف زمٖمرؽمف ووم٣مل: واهلل ايمذي ٓ إيمف إٓ هق، يمق أفمٙمؿ أن وراءك، ي٣م زمحر، أرو٣م همدطمٙم

خُلّْمُتؽ زمٖمرد هذا ضمتك أصؾ إيمٝمٜم٣م، ٕرهمع ٓ إيمف إٓ اهلل حمٚمد رؽمقل اهلل ... 

 ويم٘مٛمف.. زم٣ميمْمٌع.. َل ي٘مـ ئمٙمؿ!!.

ـُ دم هذا ايمٔمٚمؾ َمثؾ اظم٣ًمهمر ٓ يٛمٓمر ىمؿ ومْمع زمؾ يٛمٓمر ىمؿ زمٗمل أَم٣مَمف.  ٞمح

 لم ىمثرة اخل٣مرصمكم، زمؾ ٞمٛمٓمر ىمؿ واضمد َل خيرج إلم أن.ٓ ٞمٛمٓمر إ  

أخوف ما أخاف على األحباب من (: رمحه اهلل) قاه الػٗخ إلٗاع

أن يٓمٛمقا أَنؿ جمتٜمديـ وهؿ نمغم جمتٜمديـ.. وأصؾ اْلٜمد حتِمٝمؾ ايمِمٖم٣مت : خطزين

 ؽمقاء ايمٛم٣مس طمرصمقا أوَل خيرصمقا.
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 ٘مثرون همٝم٘مقن يٗمٝمٛمٜمؿ فمعم زمٔمض .أن هؿ ومٙمٝمؾ همٝم٘مقن يٗمٝمٛمٜمؿ فمعم اهلل وأطم٣مف أن ي 

إن َل يزد إيامٞمٛم٣م ويٗمٝمٛمٛم٣م يقَمٝم٣م يِمٌح هذا رمحه اهللٔقاه الػٗخ ٖٕضف    

 اْلٜمد طمدفم٥م.

ووم٣مل يمف: اْلٜمد ىمثغم رمحه اهللٔبعح الػٗخ عبد الِٕاب إىل الػٗخ إٌعاً

 وايمِمٖم٣مت ومٙمٝمؾ. 

قصمقد، وَمـ اصمتٜمد اؾم٘مر اهلل فمعم اظمرمحه اهللفكاه الػٗخ إٌعاً احلطَ

 .همُمجٔمف، وَم٣م زمٗمل هم٣مصمٔمٙمف همقق رأؽمؽ وومؾ هذا سمٗمِمغمي َمٛمل

يمذا َمٛمٜمجٛم٣م أن ٞمخرج دم ؽمٌٝمؾ اهلل وٞمٛمتمم دم ايمٔم٣مَل يمدفمقة اخلٙمؼ إلم اهلل     

 وإلضمٝم٣مء ايمديـ ىمٙمف همٝمٛم٣م ودم ايمٔم٣مَل إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م.

يمدفمقة وٞممم ٞمًٟمل اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم أن يرزومٛم٣م آؽمتٔمداد يمٙمحرىم٥م َمـ أصمؾ ا    

 ايمديـ دم ايمٔم٣مَل ) ايمٙمٜمؿ آَمكم (.

أطمل ايمٗم٣مرئ احلٌٝم٤م: يمٗمد اصمتٜمدت دم إطمراج هذه ايم٘مت٣مب فمـ صٖم٣مت 

ايمِمح٣مزم٥م رض اهلل فمٛمٜمؿ، وهذا َم٣م سمٝمن رم، وإِّن ايمتٚمس َمٛمؽ ص٣مدوم٣ًم أٓ حترَمٛمل 

 َمـ َمالضمٓم٥م أو سمقصمٝمف أو اومؼماح، هم٣مظمرء ومٙمٝمؾ زمٛمٖمًف، ىمثغم زم١مطمقاٞمف: 

 اخلٙمال    ***   صمؾَّ َمـ ٓ فمٝم٤م همٝمف وفمال إذا رأي٦م فمٝم٣ًٌم همًد


 الجزء الرابع ٍاألخ ر
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 مصادر الكتاب

 القرآن ال كريم
  كتب التفسير
 .وايمٛممم يمٙمْم٣ٌمفم٥م ايمٔمرِب ايمؼماث دار –خمتٌم سمٖمًغم ازمـ ىمثغم  (1

 دار ايمٕمد ايمٔمرِب زم٣ميمٗم٣مهرة.  _َمٖم٣مسمٝمح ايمٕمٝم٤م يمٙمرازي اظمًٚمك زم٣ميمتٖمًغم ايم٘مٌغم  (2

 سمٖمًغم ايمٗمرؿمٌل. (3

 ايمْمػمي.سمٖمًغم  (4

 اظم٘مت٥ٌم ايمُم٣مَمٙم٥م. _ٓزمـ اْلقزي  _زاد اظمًغم دم فمٙمؿ ايمتٖمًغم  (5

حمٚمد إَمكم زمـ حمٚمد زمـ اظمختـ٣مر  _أوقاء ايمٌٝم٣من دم إيّم٣مح ايمٗمرآن زم٣ميمٗمرآن  (6

 اْلٛم٘مل ايمُمٛمٗمٝمْمل.

 دار ازمـ اْلقزي. _روح اظمٔم٣مِّن إيمقد  (7

 سمٖمًغم ايمٌٕمقي احلًكم زمـ َمًٔمقد ايمٌٕمقي. (8

 صٖمقة ايمتٖم٣مؽمغم يمٙمِم٣مزمقِّن. (9

غم ايم٘مريؿ ايمرْحـ دم سمٖمًغم ىمالم اظمٛم٣من ايمُمٝمخ: فمٌـدايمرْحـ زمــ ٞمـ٣مس سمٝمً (13

 دار ازمـ اْلقزي. _ايمًٔمدي 

 أين ايمتٖم٣مؽمغم يمٙمجزائري. (11

 طمقاؿمر ضمقل ايمٗمرآن ايمُمٝمخ ايمُمٔمراوي. (12
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 :الحديث الشريف 
 .يمٌٛم٣من – زمغموت – آؽمالَمل اظم٘مت٤م ؿمٌٔم٥م –ري٣مض ايمِم٣محلكم يمٙمٛمقوي  (1

 – زمغموت –اإلؽمالَمل اظم٘مت٤م ؿمٌٔم٥م – ايمتػميزي اخلْمٝم٤م –َمُم٘م٣مة اظمِم٣مزمٝمح  (2

 .  يمٌٛم٣من

 صحٝمح ايمٌخ٣مري. (3

 إَمغميـ٥م اظمْمـ٣مزمع يمُمـئقن ايمٔم٣مَم٥م اَلٝمئ٥م ؿمٌٔم٥م –صحٝمح َمًٙمؿ زمممح ايمٛمقوي  (4

 .  زم٣ميمٗم٣مهرة

 دار ازمـ اَلٝمثؿ زم٣ميمٗم٣مهرة. _ؽمٛمـ ايمؼمَمذي  (5

َمْمٌٔم٥م دار احلـدي٧م زم٣ميمٗمـ٣مهرة  _زمممح ايمًٝمقؿمل وايمًٛمدي  _ؽمٛمـ ايمٛم٣ًمئل  (6

 م. 1999

 ؽمٛمـ أِب داود. (7

 ٛمـ ازمـ َم٣مصم٥م.ؽم (8

 ؿمٌٔم٥م دار ايمٖم٘مر زمغموت يمٌٛم٣من. _اظمًتدرك فمعم ايمِمحٝمحكم يمٙمح٣مىمؿ  (9

 َمًٛمد اإلَم٣مم أْحد. (13

 إدب اظمٖمرد يمإلَم٣مم ايمٌخ٣مري. (11

دار احلـدي٧م  _اظمتجر ايمرازمح دم شمقاب ايمٔمٚمؾ ايمِم٣ميمح يمٙمح٣مهمظ ايمـدَمٝم٣مؿمل (12

 ايمٗم٣مهرة.

 َمْمٌٔم٥م دار ايمُمٔم٤م. _َمقؿمٟم اإلَم٣مم َم٣ميمؽ  (13
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 صحٝمح ازمـ ضم٣ٌمن. (14

 ٝم٥ٌم.َمِمٛمػ ازمـ أِب ؾم (15

 َمِمٛمػ فمٌد ايمرازق ايمِمٛمٔم٣مِّن (16

 ؽمٛمـ ايمٌٝمٜمٗمل. (17

 اظمٔمجؿ ايم٘مٌغم وايمِمٕمغم يمٙمْمػماِّن. (18

 اظمتٗمل اَلٛمدي. _ىمٛمز ايمٔمامل  (19

 ؾمٔم٤م اإليامن يمٙمٌٝمٜمٗمل. (23

 ايمًٙمًٙم٥م ايمِمحٝمح٥م يمأليم٣ٌمِّن. (21

 ىمت٤م ازمـ أِب ايمدٞمٝم٣م. (22

 ىمت٣مب ايمزهد يمإلَم٣مم أْحد. (23

  ايمزهد وايمروم٣مئؼ ٓزمـ اظم٣ٌمرك. (24

د ايمديـ أِب ايمًٔم٣مدات اظم٣ٌمرك زمـ حمٚمد ايمٛمٜم٣مي٥م دم نمري٤م احلدي٧م وإشمر جم (25

 زمـ إشمغم.

 َم٘م٣مرم إطمالق يمٙمخرائْمل .  (26

 َم٘م٣مرم إطمالق ٓزمـ أِب ايمدٞمٝم٣م. (27

 :كتب شروح الحديث النبوي 
 يمٌٛم٣من. دار ايمٖم٘مر ايمٔمرِب زمغموت _همتح ايم٣ٌمري ذح صحٝمح ايمٌخ٣مري  (1

 َمروم٣مة اظمٖم٣مسمٝمح ذح َمُم٘م٣مة اظمِم٣مزمٝمح يمٔمقم اظمال. (2
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اظم٠ميمػ: زيـ ايمـديـ حمٚمـد  _ايمِمٕمغم يمٙمًٝمقؿمل  ذح اْل٣مَمع همٝمض ايمٗمدير (3

اظمدفمق زمٔمٌد ايمرؤوف زمـ سم٣مج ايمٔم٣مرهمكم زمـ فمقم زمـ زيـ ايمٔم٣مزمديـ احلدادي شمؿ 

  اظمٛم٣موي ايمٗم٣مهري

 ذح مخًكم ضمديث٣م ٓزمـ رصم٤م احلٛمٌقم. (4

 ذح ري٣مض ايمِم٣محلكم ٓزمـ فمثٝمٚمٝمكم. (5

 :ية  كتب السيرة النبو
 – اظمٔمرهمـ٥م دار ؿمٌٔمـ٥م – ايم٘مٛمـدهٙمقي يقؽمـػ حمٚمد يمٙمُمٝمخ –ضمٝم٣مة ايمِمح٣مزم٥م  (1

 .  يمٌٛم٣من – زمغموت

 دار ايمٕمد احلدي٧م زم٣مظمٛمِمقرة. _ايمٌداي٥م وايمٛمٜم٣مي٥م يمٙمح٣مهمظ ازمـ ىمثغم  (2

 ايمِمـ٣محلل يقؽمـػ حمٚمـد ايمُمـٝمخ –ؽمٌؾ اَلدي وايمرؾم٣مد دم ؽمغمة طمغم ايمٔم٣ٌمد  (3

 .ايمُم٣مَمٝم٥م زم٣ميمًغمة اظمًٚمل اإلؽمالَمٝم٥م يمٙمُمئقن إفمقم اظمجٙمس ؿمٌٔم٥م – ايمُم٣مَمل

 ايمْمٌٗم٣مت ايم٘مػمى ٓزمـ ؽمٔمد . (4

 أؽمد ايمٕم٣مزم٥م ٓزمـ إشمغم. (5

 ؽمغمة ازمـ هُم٣مم. (6

 زاد اظمٔم٣مد ٓزمـ ايمٗمٝمؿ. (7

 صٖم٥م ايمِمٖمقة ٓزمـ اْلقزي . (8

 دار ايمٖم٘مر زمغموت يمٌٛم٣من. _ايمًغمة ايمٛمٌقي٥م يمٙمٛمدوي  (9

 دٓئؾ ايمٛمٌقة يمٙمٌٝمٜمٗمل ؿمٌٔم٥م زمٕمداد. (13
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 دٓئؾ ايمٛمٌقة ِٕب ٞمٔمٝمؿ. (11

 ايمرضمٝمؼ اظمختقم يمٙمٚم٣ٌمرىمٖمقري. (12

 هر.هدي٥م جمٙم٥م إز _صمقاَمع ايمًغم ٓزمـ ضمزم  (13

 اإلص٣مزم٥م دم متٝمٝمز ايمِمح٣مزم٥م ٓزمـ ضمجر . (14

 آؽمتٝمٔم٣مب دم َمٔمرهم٥م إصح٣مب ٓزمـ فمٌد ايمػم. (15

ؿمٌٔمــ٥م اظمجٙمــس إفمــعم يمٙمُمــئقن  _صــٖمقة ايمًــغمة ايمٛمٌقيــ٥م ٓزمـــ ىمثــغم  (16

 اإلؽمالَمٝم٥م.

 ؽمغم أفمالم ايمٛمٌالء يمٙمذهٌل. (17

 ضمٙمٝم٥م إويمٝم٣مء ِٕب ٞمٔمٝمؿ. (18

 َمٔمرهم٥م ايمِمح٣مزم٥م ِٕب ٞمٔمٝمؿ. (19

 :كتب التاريخ الإسلامي 
 .دَمُمؼ ٓزمـ فم٣ًمىمرسم٣مريخ   (1

 .  زم٣ميمٗم٣مهرة ايمٔمرِب ايمٕمد دار ؿمٌٔم٥م - يمٙمذهٌل –سم٣مريخ اإلؽمالم   (2

 .سم٣مريخ اظمديٛم٥م ٓزمـ ؾم٥ٌم  (3

 سم٣مريخ زمٕمداد يمٙمخْمٝم٤م ايمٌٕمدادي.  (4

 ايمْمػمي.سم٣مريخ   (5

 ازمـ إشمغم. -ايم٘م٣مَمؾ دم ايمت٣مريخ   (6

 اظمٛمتٓمؿ دم سم٣مريخ إَمؿ ٓزمـ اْلقزي  (7

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=159&pid=108601
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=159&pid=108601
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=837&pid=405047
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=837&pid=405047
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 :كتب اللغة 
 َّتذي٤م ايمٙمٕم٥م يمألزهري.   (1

 .  ايمٗم٣مَمقس اظمحٝمط  (2

 .ويم٣ًمن ايمٔمرب ٓزمـ َمٛمٓمقر  (3

 .أزمق احلًكم أْحد زمـ هم٣مرس زمـ زىمري٣م _َمٔمجؿ َمٗم٣ميٝمس ايمٙمٕم٥م   (4

 :ه ّ  كتب في الدعوة إلى الل
ايمُمٝمخ حمٚمد يقؽمػ ايم٘م٣مٞمدهٙمقي ضمٝم٣مسمف وَمٛمٜمجـف دم ايمـدفمقة يمٙمُمـٝمخ حمٚمـد  (1

هــ ومـدم يمـف ؽمـامضم٥م ايمًـٝمد أِب احلًــ فمـقم احلًـٛمل  1432ايمث٣مِّن احلًٛمل ت 

ؿمٌـع زمٚمْمٌٔمـ٥م دار ايمٌُمـ٣مئر  _احلًـٛمل ايمٛمـدوي  ايمٛمدوي وفمرزمف صمٔمٖمـر َمًـٔمقد

 م. 2334هـ ـ  1425ايمْمٌٔم٥م إورم  _اإلؽمالَمٝم٥م زمغموت ـ يمٌٛم٣من 

 ؿمٌٔم٥م اَلٛمد. _ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس ) ضمٝم٣مسمف وَمٛمٜمجف( يمٙمٛمدوي  (2

ايمُمٝمخ حمٚمد إيمٝم٣مس ) ضمٝم٣مسمف وَمٛمٜمجف( يمٙمدىمتقر فمٌد اخل٣ميمؼ زمغمزاده ط َم٘مت٥ٌم  (3

 اإليامن زم٣ميمٗم٣مهرة.

يمٖمحُم٣مء واظمٛم٘مر؟ يمٙمدىمتقر فمٌـد اخلـ٣ميمؼ زمـغمزاده ط ىمت٣مب ىمٝمػ سمٛمٜمك فمـ ا (4

 َم٘مت٥ٌم اإليامن زم٣ميمٗم٣مهرة.

َمٛمٜم٨م ايمدفمقة إرم اهلل ظمـ خيرج دم ؽمٌٝمؾ اهلل يمٙمدىمتقر فمٌد اخلـ٣ميمؼ زمـغمزاده ط  (5

 َم٘مت٥ٌم اإليامن زم٣ميمٗم٣مهرة.

 – ؽمـقىم٣مرٞمق أْحـد ؾمـ٣مرع 4 اإليامن َم٘مت٥ٌم _اٞمج٣مزات دفمقة ايمُمٝمخ إيمٝم٣مس  (6
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 .ايمٗم٣مهرة زم٣ميمٔمجقزة

ايمٛمـ٣مذ ايمرؽمـ٣ميم٥م  _َمؾ يمٙمٚمٖم٘مر اإلؽمـالَمل وضمٝمـد ايمـديـ طمـ٣من ايمديـ ايم٘م٣م (7

 _َمديٛم٥م ٞمٌمـ  _َم٘مرم فمٌٝمد  _ش ايمُمٝمخ حمٚمد ايمٛم٣مدي  7 _يمإلفمالم ايمدورم 

 ج . م . ع. _ايمٗم٣مهرة 

 ضم٘مٚم٥م ايمديـ يمٙمٚمٖم٘مر اإلؽمالَمل وضمٝمد ايمديـ طم٣من. (8

 ايمتٖمًغم ايمًٝم٣مد يمٙمٚمٖم٘مر اإلؽمالَمل وضمٝمد ايمديـ طم٣من. (9

 ردة ويمٝمس َل٣م أزمق زم٘مر يمٙمٛمدوي. (13

َمٙمٖمقـم٣مت ايمُمٝمخ / حمٚمد ايمٝم٣مس ايم٘م٣مٞمدهٙمقي : يمٙمُمـٝمخ / حمٚمـد َمٛمٓمـقر  (11

 وافمتٛمك زمف فمٌد ايمقاضمد َمٙمؽ فمٌد احلؼ. ٞمٔمامِّن سمرْجف

 َم٣مذا طمن ايمٔم٣مَل زم٣مٞمحْم٣مط اظمًٙمٚمكم يمٙمٛمدوي. (12

 دفمقة نمغم اظمًٙمٚمكم يمًٔمٝمد صٝمٛمل. (13

 ومقافمد ايمدفمقة إلم اهلل د. مه٣مم فمٌد ايمرضمٝمؿ ؽمٔمٝمد . (14

 زمِم٣مئر دفمقي٥م يمٙمُمٝمخ فمقم ايمٕمٖمري. (15

 ؿمٌع دار فمٚمر زمـ اخلْم٣مب. _أصقل ايمدفمقة يمٔمٌدايم٘مريؿ زيدان  (16

 :ه ّ  كتب المؤلف في الدعوة الل
ايمٖمٜمؿ ايمٔمٚمٝمـؼ دم زمٝمـ٣من َمـٛمٜم٨م ايمٛمٌـقة دم ايمـدفمقة إلم اهلل )َمــ ىمـالم ايمُمـٝمخ  (1

 َمْمٌٔم٥م آي٣مت ؿمٚمقه صمٝمزه َمٌم. _إٞمِم٣مري( زمٗمٙمؿ اظم٠ميمػ 

يمًـٔم٣مدة زمٚمٝمـ٦م َمْمٌٔم٥م ا _اظمٛمتٗمك َمـ ىمالم أهؾ ايمتٌٙمٝمغ وايمدفمقة زمٗمٙمؿ اظم٠ميمػ  (2
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 َمٌم. _دومٜمٙمٝم٥م  _نمٚمر 

 ايمتٌٙمٝمغ زمكم يديؽ) روائع أِب احلًـ ايمٛمدوي دم ايمدفمقة إلم اهلل( زمٗمٙمؿ اظم٠ميمػ. (3

 زمِم٣مئر دفمقي٥م دم أطمالق ايمدافمٝم٥م)َمـ ىمالم ايمُمٝمخ إٞمِم٣مري زمٗمٙمؿ اظم٠ميمػ(. (4

ؿمٌـع زمٚمْمٌٔمـ٥م  _ىمٙمامت َمّمٝمئ٥م دم ايمدفمقة إرم اهلل زمٗمٙمؿ/ حمٚمد فمقم حمٚمد إَم٣مم  (5

 .2335 ايمًالم زمٚمٝم٦م نمٚمر

زمٗمٙمـؿ  _إٞمقار ايمٛمٔمامٞمٝم٥م دم ايمدفمقة ايمرزم٣مٞمٝم٥م َمـ ىمالم ايمدىمتقر ٞمٔمامن أزمق ايمٙمٝمـؾ  (6

 َمْمٌٔم٥م ايمًٔم٣مدة زمٚمٝم٦م نمٚمر دومٜمٙمٝم٥م َمٌم. _اظم٠ميمػ 

َمـ ىمالم ايمُمٝمخ حمٚمد  _ايمٌٝم٣من ايمقاوح دم زمٝم٣من َمٛمٜم٨م ايمٛمٌقة دم ايمدفمقة إلم اهلل  (7

 زمٗمٙمؿ اظم٠ميمػ. _اظمال

َمْمٌٔمـ٥م آيـ٣مت ؿمٚمـقه  _ٗمٙمؿ اظم٠ميمـػ َمُم٘م٣مة إضم٣ٌمب أهؾ ايمتٌٙمٝمغ وايمدفمقة زم (8

 صمٝمزة َمٌم.

َمْمٌٔمـ٥م دار  _ايم٣ٌمفم٧م فمعم آؽمتٗم٣مَم٥م دم صمٜمد ايمتٌٙمٝمغ وايمدفمقة زمٗمٙمـؿ اظم٠ميمـػ  (9

 إؽم٣مس زم٣ميمٗم٣مهرة.

همروٝم٥م ايمـدفمقة إلم اهلل ) َمــ ىمـالم ايمُمـٝمخ فمٌـد ايمقهـ٣مب أَمـغم ايمـدفمقة  (13

 َمْمٌٔم٥م ايمًٔم٣مدة َمٝم٦م نمٚمر دومٜمٙمٝم٥م َمٌم. _زم٣ٌمىمًت٣من( زمٗمٙمؿ اظم٠ميمػ 

َمْمٌٔم٥م آي٣مت ؿمٚمقه صمٝمـزة  _ صمٜمد ايمرؽمقل زمٗمٙمؿ اظم٠ميمػ صالح ايمٌٝمقت دم (11

 َمٌم.

 روائع ايمٔمالَم٥م حمٚمد فمٚمر ايم٣ٌمظمٌقري دم ايمدفمقة إلم اهلل زمٗمٙمؿ اظم٠ميمػ. (12
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 ايمُمٝمخ همريد ايمٔمراومل وزمٝم٣من َمٛمٜم٨م ايمٛمٌقة دم ايمدفمقة إلم اهلل زمٗمٙمؿ اظم٠ميمػ. (13

 إَمراء ايمثالشم٥م ْلٜمد ايمدفمقة وايمتٌٙمٝمغ زمٗمٙمؿ اظم٠ميمػ. (14

 ل دم صمٜمد ايمرؽمقل.ايمت٣مج اْل٣مَمع يمألصق (15

ايمٌحـ٧م ايمٗمٝمـؿ ٓزمــ ايمٗمٝمؿ دم ٞمٌمة اهلل ايمٕمٝمٌٝم٥م ٕهؾ اإليـامن فمـعم ايمـديـ  (16

 ايم٘م٣مَمؾ ٓزمـ ايمٗمٝمؿ زمٗمٙمؿ اظم٠ميمػ.

 :كتب أخرى 
 ايمٖمقائد ٓزمـ ايمٗمٝمؿ. (1

ايمُمٝمخ حمٚمد ْجـ٣مل ايمـديـ ايمٗم٣مؽمـٚمل ش َمقفمٓم٥م اظم٠مَمٛمكم َمـ إضمٝم٣مء فمٙمقم ايمديـ (2

 دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م.

 َم٥م اظمٗمدد احلٛمٌقم.َمٛمٜم٣مج ايمٗم٣مصديـ ٓزمـ ومدا (3

 َمٛمٜم٣مج اظمًٙمؿ يمٙمجزائري. (4

 اظم٘مت٥ٌم ايمُم٣مَمٙم٥م زم٣ميم٘مٚمٌٝمقسمر . _اظمقاهمٗم٣مت يمإلَم٣مم ايمُم٣مؿمٌل   (5

 َمٔم٣مرج ايمٗمٌقل زمممح ؽمٙمؿ ايمقصقل إلم فمٙمؿ إصقل يمٙمح٘مٚمل.  (6

٥ِم  (7 ُح ايمٔمٗمٝمدة ايمْمََّح٣مِويَّ ـِ أِب ايمِٔمزِّ احلٛمٖمل.ش َذْ  ٓزم
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 الفهرس

     3 .............................................إهــــــــداء

 سمٗمديؿ ايم٣ًمدة ايمٔمٙمامء ايمٖمّمالء إصمالء:

 4 سمٗمديؿ همّمٝمٙم٥م ايمدىمتقر/ رَمّم٣من مخٝمس ايمٕمري٤م اظمٌمي... 1

 7 سمٗمديؿ همّمٝمٙم٥م ايمدىمتقر/ فمٌد ايمٕمٛمل ايمٗم٣مؽمٚمل اْلزائري..... 2

 9 إردِّن/ أْحد ؽمٙمٝمامن ايمٌُم٣ميرة سمٗمديؿ همّمٝمٙم٥م إؽمت٣مذ ايمدىمتقر 3

 13 /زم٣ًمم فمقم ايمٔمٚمقش إردِّنسمٗمديؿ همّمٝمٙم٥م إؽمت٣مذ ايمدىمتقر 4

 15 سمٗمديؿ همّمٝمٙم٥م ايمدىمتقر/َيل زمـ حمٚمد فمقض اخلاليٙم٥م إردِّن 5

 18 سمٗمديؿ همّمٝمٙم٥م ايمدىمتقر/ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر اخلْمٝم٤م إردِّن.. 6

 24 سمٗمديؿ همّمٝمٙم٥م ايمدىمتقر/همّمؾ زمـ يًٙمؿ صٛمٌقر ايمٝمامِّن...... 7

 27 ٝمٙم٥م ايمدىمتقر/حمٚمقد زاهل ايمٗمّم٣مة إردِّن.......سمٗمديؿ همّم 8

 32 ...ص٣ميمح ايم٣ٌمىمًت٣مِّن أْحد طمٙمٝمؾ/ايمدىمتقر سمٗمديؿ همّمٝمٙم٥م إؽمت٣مذ 9

 35 اظمٕمرِب...... همٝمّم٣مل سمقهمٝمؼ حمٚمد/ ايمُمٝمخ سمٗمديؿ همّمٝمٙم٥م 13

 39 همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ/ حمٚمد ؾمٔمٝم٤م ايمٌٛمجالديًم............... 11

   41 .........................َمٗمدَمـ٥م اظم٠ميمػ.............. 12
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 الأول الجزء فهرس
ّ ه (  يقين الكلمة الطيبة) لا إله إلا الل

 متٜمٝمد ومٌؾ ايمدطمقل دم ايمِمٖم٣مت:

 56 ......................................ايمْمٝم٥ٌم ايمِمٖم٣مت 1

 57 َمدطمؾ إلم ايمِمٖم٣مت................................. 2

 63 قة إلم اهلل سمٔم٣ملم.........ايمِمٖم٣مت ايم٦ًم دم َمٛمٜم٨م ايمدفم 3

 69 أومقال ايمٔمٙمامء دم ايمِمٖم٣مت ايم٦ًم.................... 4

 111 ايمِمٖم٣مت زمكم احلٗمٝمٗم٥م وايمِمقرة..................... 5

 114 ايمتخٙمٝم٥م ومٌؾ ايمتحٙمٝم٥م.................................. 6

ّ ه تعالى )  ّ ه محملا الصفة الأولى: اليقين بالل ّ ه (إله إلا الل  :د رسول الل
ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم) ٓ إيمف زمٔمض أي٣مت ايمٗمرآٞمٝم٥م ايمتل ُذىمر همٝمٜم٣م  1

 ...............................................إٓ اهلل (
131 

 141 .............) ٓ إيمف إٓ اهلل (... همّم٣مئؾ ايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم 2

 156 ايمٔمٓمٚم٥م اإلَلٝم٥م....................................... 3

 173 همّمؾ ىمٙمٚم٥م ايمتقضمٝمد...............ايمًٙمػ دم زمٔمض ىمالم  4

 ايمٌٝم٣مٞم٣مت دم ايمٝمٗمكم زم٣مهلل سمٔم٣ملم:

 183 .....ايمٌٝم٣من إول: ايمٝمٗمكم دم َمٔمرهم٥م رب ايمٔم٣مظمكم........ 1
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 258 ......ايمٌٝم٣من احل٣مدي فممم: دم دفمقة اإليامن وايمٝمٗمكم..... 11
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 418 ..قزمٝم٥م وإيمقهٝم٥م........................سمقضمٝمد ايمرزم 33

 425 .......فمْم٣مء ايمرزمقزمٝم٥م وإيمقهٝم٥م.................... 31
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 535 آسم٣ٌمع دم اْلٜمد.................................... 12

َمقوح٣م إَم٣مَم٥م ايمٛمٌل  –يمٔم٣مزمديـ ومقل ايمُمٝمخ /َمٖمتل زيـ ا 13

 يمٝم٦ًم دم ايمدفمقة وايمِمالة همٗمط زمؾ دم ْجٝمع احلٝم٣مة......

537 
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 1322 ومقي٥م  أفماميمٛم٣م  سم٘مقن  أفماميمٛم٣م دم أؾمٝم٣مء زمخٚم٥ًم 21

 اه ىصفة ال عَة إل 

 1329 متٜمٝمد............................................... 1
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 1423 ............................اظمحٌكم َمٗم٣مم ايمدفمقة َمٗم٣مم 28

 1425 ...................................ايمٔمجــــ٤م ٞمتٝمج٥م 29

 1426 هؾ واصم٤م ايمدفمقة فمعم ايمرصم٣مل دون ايمٛم٣ًمء........... 33



 

 

1501 

 اإلكرام وحسن اخللق/ اإلخالص وتصحيح النية/ الدعوة إىل اهلل

 1426 .....................وأهٙمٜم٣م ايمدفمقة َي٣مصمؿ َمـ ضم٘مؿ َم٣م 31

 1428 .....................ايمدفمقة صمٜمد فمـ يمٙمٚمثٌْمكم ىمٙمٚم٥م 32

 1429 .......................جمتٜمد يم٘مؾ إيمٝم٣مس ايمُمٝمخ وصٝم٥م 33

 1429 جمتٜمد يم٘مؾ ايمٛمدوي احلًـ أِب ايمُمٝمخ همّمٝمٙم٥م َمـ ٞمِمٝمحــــ٥م 34

 1433 ....................................اْلٜمد دم ايمؼمنمٝم٤م 35

 1431 أواَمر اهلل فمز وصمؾ ٞمقفم٣من............................. 36

 1432 َمتك صم٣مء ايمقفمد زمٖمتح هم٣مرس وايمروم................... 37

 َمع اهلل همٔمؾ ىمام اهلل إلم يمٙمدفم٣مة ايم٘مقن ٞمقاَمٝمس سمٕمٝمغم 38

 ............وصح٣مزمتف......................... أٞمٌٝم٣مئف

1433 

 1447 ...........فمٙمٝمف ٞمٗمػ أن زمد ٓ واضمد زمًمء زمٔمثقا إٞمٌٝم٣مء 39
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 ف إرزمٔم٥مئىمت٣مب ايمِمٖم٣مت ايم٦ًم زمٟمصمزا 

 ىمؾ احلٗمقق حمٖمقـم٥م

 

 

 


