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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

مت٤مم محد اًمٜمًامت وشمًٌٞمح ذوي اًمثٗمٜم٤مت هلل رّب أظمرة واًمدٟمٞم٤م، وؾمٜم٤مم اًمّمٚمقات قمغم طمج٦م 

م اًمؼميم٤مت قمغم وصيّٞمف اعمرشم٣مي وقمؽمشميف اهلل اًمٙمؼمى وآيتف اًمٕمٔمٛمك، ؾمّٞمدٟم٤م حمّٛمد اعمّمٓمٗمك، ودوا

أئّٛم٦م اهلدى وطمج٩م اهلل قمغم اًمقرى، ٓ ؾمّٞمام سمْمٕمتف اًمٙمريٛم٦م، اًمًّٞمدة اًمّميّدي٘م٦م، وم٤مـمٛمي٦م اًمزيمّٞمي٦م ي 

ـُ ظم٤مًمِؼ اًمؼمّي٦م ي.  قمغم فم٤معمٞمٝم٤م ًمٕم

 وسمٕمد ...

م، ويق ُميـ ؽ اًمٕميالي٤مت يمت٤مب اعمٚمآوم٢مّن إؾمت٘م٤مء ُم٘م٤مُم٤مت صّدي٘م٦م اإلؾمالم ُمـ صٛمٞمؿ قمنمات 

ُم٦م ي طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم ورقم٤مه ذم طمّمٜمف اصحّملم ذم سمٚمدة أُميػم ات ؿمٞمخٜم٤م إؾمت٤مذ اًمٕمالأروع حم٤مرض

ي وىمد ىم٤مم سمتحريرو٤م ووٌط ُم٘م٤مًمتٝم٤م اًمَٕمَٚمؿ اًمزيميّل، ذرّيي٦م يميقصمر اًمٜمٌيّل، اًمًيّٞمد حمّٛميد  اعم١مُمٜملم 

حّ٘م٘ميقن ات واؾميتٗم٤مد ُمٜميف اعمي ووّم٘مف اهلل اًمٕمكّم ذم ظمدُم٦م اًمٜمٌّل واًمقيّص ي وىمد ـمٌع ُميرّ )اصحٚمّق( قمكم 

 اًمَٙمّرات.

يف قمغم إرائي٦م حم٤مرضاشميف سمِميٙمؾ واطميد وأؾميٚمقب ومٜميل ومي٤مرد أوطمٞم٨م أن ؿمٞمخٜم٤م إؾمت٤مذ يم٤من ر

وشم٘مقيؿ اًمٜمص ُمـ ضمديد يمٌٜم٤مء ُم٤مرد، وم٤ٌمدرُت ي سم٢مؿم٤مرة ُمـ إؾميت٤مذ ي سمٕميد يمتي٤مب )ُمٚمٙمّٞمي٦م اًميدول 

قميـ اًمقوٕمّٞم٦م( سمت٘مقيؿ ٟمّص وذا اًمٙمت٤مب قمغم أروع أؾمٚمقب وأمجؾ ـمري٘م٦م ووذا اعمٜمِميقر تتٚميػ 

اًمؽمىميٞمؿ ٦م اعمّمي٤مدر ورقم٤ميي٦م قمالئيؿ ؾم٤مسم٘مف ذم أيمثر ُمـ صمالصمٛم٠مة ُمقويع، ُمْمي٤موم٤ًم إمم اؾميتخراج يم٤موّمي

  سم٤مهلل، قمٚمٞمف شمقيّمٚم٧م وإًمٞمف أٟمٞم٥م.واًمت٘مقيؿ. وُم٤م شمقومٞم٘مل إٓ

 1341رسمٞمع إول 

ُمّمٓمٗمك اإلؾمٙمٜمدري





 

 

 

 كممة األستاذ

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

يُمّمي ،ضم٤مقمؾ أيي٤مت ت،اًمٙمٚمام صحٛمد هلل وم٤مشمِؼ أ اًمًيالم واًمّميالة و ؛ريـ طمججي٤مً ٓمٗمل اعمٓمٝم 

فمٝمي٤مر ديٜميف قميغم اًميديـ يمّٚميف وًميق يميره اعمققميقد سم٢م ،ٟميذيرًا وسمِميػماً  ،ًمٚمٕمي٤معملم قمغم اعمٌٕميقث رمحي٦مً 

ي ؛اعمنميمقن  اعم٤ٌمويؾ اي٤م طمّجي٦مً  ،رةوقمغم أويؾ سمٞمتيف وقمؽمشميف وذوي ىمراسمتيف ٓؾميٞمام اًمٌْميٕم٦م اعمٓمٝم 

ٌّييف وتيي٤مومقن يقُميي٤ًم ٓمٕمِ اًمييذيـ يُ  اهللُمييـ قمٌيي٤مد  ،ًمٚمييديـ قمييغم إُمييؿ واعمٚمييؾ ٛمييقن اًمٓمٕميي٤مم قمييغم طم

 ،ٞميلماًمِم٤موديـ ًمٚمٙمتي٤مب ذم قمٚمّ  ،ويٗمّجرون قملم اًمٙم٤مومقر واًمتًٜمٞمؿ ويٗمٞمْمقن ُمٜمٝمام قمغم إسمرار

قن اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن اعمٌلم اعمًٓم ًّ هم٤مئٌي٦م ذم اًمًيٛمقات  ر ومٞمف يميّؾ قاعم٘مّرسمقن اًم٤ًمسم٘مقن، اًمذيـ يٛم

 وإرض وٓ رـم٥م وٓ ي٤مسمس إٓ ومٞمف.

ُم٤مُمي٦م اًميذي ُميـ سمحي٨م اًمٗمّميؾ اًمراسميع ذم اإل ُم٘متٓمٕم٦مً  يدي اًم٘م٤مرىء جمٛمققم٦مً  سملم وم٢منّ  ،وسمٕمد



 يف الكتاب والطٌة ات السهراء هقاه                                                                      01

 

د اًمٗم٤مويؾ روي٤م وٟمّٛم٘مٝمي٤م اًمًيٞمّ رم، وىمد طمرّ يأًم٘مٞمٜم٤مه قمغم قمّدة ُمـ إظمقة إوم٤موؾ ذم اًمٕم٤مم اعمٜمّم

وىميد أضمي٤مد شمرشمٞمي٥م طمٚم٘مي٤مت ي شمٕمي٤ممم دراؾميتف اًمٕم٘م٤مئديي٦م  اهللأدام يي  د حمّٛمد قمكم اصحٚمقاًمًٞمّ  ،اعمؼّمز

وأرضميق ُمٜميف  ،ي٘م٦م ذم اًمٙمتي٤مب واًمًيٜم٦ّم٧م سمٛم٘م٤مُم٤مت اًمّميدّ عمجٛمققم٦م اًمتل اظمتّّم اًمٌح٨م ذم وذه ا

 شمٕم٤ممم ًمف اعمزيد ُمـ اًمتقومٞمؼ واًمتح٘مٞمؼ واخلدُم٦م ًمٚمديـ اصحٜمٞمػ.

 س ًمٞم٤مل سم٘ملم ُمـ ؿمقالخلٛم                                                              

 ه. ق 1341 ُم٤مم اًمّم٤مدقذيمرى ؿمٝم٤مدة اإل  

 ّٛمد ؾمٜمدحم                                                                



 

 

ّ امل  ةمدق

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 ،اًمٜم٤مسمٕم٦م ُمـ ؿمٌٝم٤مت قم٘م٤مئدي٦م ي ول ذم طم٘مٞم٘متٝمي٤م ىمديٛمي٦م سم٤مًمٞمي٦م فمروف شمٕم٩مُّ سم٤مًمت٤ًمؤٓت ذم فمّؾ 

ـ وييذه ضم٤مسميي٦م قمييؤٟميي٤م إقمييالم ًمإدو٤م أشمٌيي٤مقمٝمؿ ي يتّمييّدى قمٚماميرّوضمٝميي٤م أقمييداء اإلؾمييالم و ييدّ 

شمٚمؽ اًمِمٌٝم٤مت سمام ٓ يٌ٘مك ُمٜمدوطم٦م ٕطمد ختٗميك قمٚمٞميف طم٘مي٤مئؼ اًميديـ وأصيقل  اًمت٤ًمؤٓت ورومعِ 

 اعمذو٥م.

 ّٓ ىميد دمي٤موز ويذه اعمرطمٚمي٦م ي شمٕمي٤ممم  اهللطمٗمٔمف ي ؼ اًمٕماّلُم٦م اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمًٜمد  أّن أؾمت٤مذٟم٤م اعمح٘مّ إ

ٞمدييي٦م اًمًيي١مال ُمتخٓمٞميي٤ًم سمييذًمؽ شم٘مٚمضم٤مسميي٦م قمٜمٝميي٤م در ومٞمٝميي٤م سمٓمييرح إؾمييلٚم٦م واإلإمم ُمرطمٚمي٦م أظمييرى يٌيي٤م

ى إمم أن يٓميرح شمًي٤مؤٓشمف قميغم ؿميٙمؾ ذ شمّميدّ إ ؛طميدأضم٤مسم٦م قمٚمٞمف ُمتيك ُمي٤م طمّميؾ ذًميؽ ُميـ واإل

ىمٝمي٤م ؾميتزادة ُميـ سمحيقث سمٙميٍر ط يتٓمرّ ٝم٦م، وشمٕملم اًم٤ٌمطمي٨م ًمٚمٛمٓم٤مًمٌي٦م ذم اإلسمحقث ىمّٞمٛم٦م شمرومع اًمِمٌ

 أطمد ىمٌٚمف.

 ذ ويق ذمإطميدى ويذه اعمحي٤موٓت، إاًمٙميريؿ ي ويق  اًم٘مي٤مرئواًمٙمت٤مب اًميذي سميلم ييديؽ ي أ ي٤م 

ّٓ إاصح٘مٞم٘م٦م  اًمقاىمع اًمٕمٚمٛمل صحقزشمٜم٤م اعم٤ٌمريمي٦م ي طمرؾميٝم٤م   أنّ ضم٤مسم٦م ًم١ًماٍل، وإن يم٤من ط يٓمرح ُم٤ٌمذة إ

 .وذه اًمٔمروف اًمٕمّمٞم٦ٌم ُمـ اًمِمٌٝم٤مت شمٕم٤ممم ي  ده ُمٚمح٤ًم ذم فمّؾ  اهلل

 وُم٤م ول طمّجٞمتٝم٤م ووٓيتٝم٤م يمذًمؽ؟ واًم١ًمال اعمٓمروح: ُم٤م وق ُم٘م٤مم وم٤مـمٛم٦م 

سمحقصم٤ًم ضم٤مءت قمغم ؿمٙمؾ سمٞمي٤من عم٘م٤مُمي٤مت ي  اهللطمٗمٔمف ي ؼ ح٘مّ إؾمت٤مذ اعم دَ ٘مَ ضم٤مسم٦م قمـ ذًمؽ قمَ وًمإ
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اًمٗمٓمـ ذم شمٗمتٞمؼ  اًم٘م٤مرئذم فمٝمقراهت٤م قمغم ٟم٤ٌمو٦م  ُمـ اًم٘مرآن وُمٗمّنًة سم٤مًمًٜم٦ّم، ُمٕمتٛمدةً  وم٤مـمٛمٞم٦م ٟم٤مسمٕم٦مً 

 .صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿاصح٘م٤مئؼ ُمـ أيمامُمٝم٤م اًم٘مرآٟمٞم٦م وُمًتٕمٞمٜم٤ًم سمتٗمًػمات اًمًٜم٦ّم اًمٜمٌقّي٦م وأئٛم٦م اهلدى 

 ي٤مت اًم٘مرآٟمٞمي٦م سمقاؾميٓم٦م اًمًيٜم٦ّم اًمنمييٗم٦م وصيٞم٤مهم٦م يميّؾ ى قمـ حم٤موًم٦م ىِمراءة أوم٤مًمدراؾم٦م ٓ شمتٕمدّ 

ٌُٕمد اًمٗم٘مٝمل اًم٘م٤مٟمقين ًمٙمّؾ  وم٘مٝمٞم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م، وحم٤موًم٦مِ  ُم٘م٤مم صٞم٤مهم٦مً  آي٦م وطميدي٨م ُمّتٗميؼ ًميدى  ُمٕمروم٦م اًم

اًمدراؾم٦م طم٤مًم٦م اؾمتجالء ًمٜمّمقص اًمٗمري٘ملم واسمراز يمقاُمـ ُم٤م ارشمٙمز ًميد ؿ ُميـ  ومتٙمقناًمٗمري٘ملم، 

 .٦م وم٤مـمٛم٦م ي٘مُم٘م٤مُم٤مت اًمّمدّ 

٤م سمام يْميٛمـ ُمرشمٙميزات اًمٗميري٘ملم، وم٤مًم٘م٤مرىء ؾمٞمجد ذم اًمدراؾم٦م إقم٤مدة شمٜمْمٞمد إدًّم٦م ُمـ ُمٔم٤مّن 

واًمتييل ط شُمتييداول اييذا اًمٕمٛمييؼ واًمؽمشمٞميي٥م اًم٘ميي٤مٟمقين، إُميي٤م ًمتًييٚمٞمٛمٝمؿ ايي٤م واقمت٤ٌمرويي٤م ُمييـ ُمًييّٚمامت 

 .ح٤م ط شم٠مذن سمتداول ُمثؾ وذه اصح٘م٤مئؼ واذا اًمقوقفمرووم٤ًم ُمّ  ورضورات اًمديـ، وإُم٤م أنّ 

ذم ُمٓم٤موي اًمٌح٨م يمٚمامت أقميالم اًمٗميري٘ملم شُمِميػم سمِميٙمؾ ظمٗميل إمم مجٞميع  اًم٘م٤مرئًمذا ؾمٞمجد و

وذه اعم٘م٤مُم٤مت وشمداوهل٤م يم٠مني٤م ُميـ ُمًيّٚمامهتؿ، وويذا ُمي٤م اُمتي٤مزت سميف ويذه اًمٌحيقث ومتّٙمٜمي٧م ُميـ 

 سمٓمري٘م٦م شمٙمٗمؾ اإلضم٤مسم٦م قمـ اًم١ًمال: ي٘م٦م وم٤مـمٛم٦م شم٘مديؿ ُم٘م٤مُم٤مت اًمّمدّ 

آًميف قمٚمٞمٝمي٤م وقميغم  اهلل٦م صيٚمقات هلّٞميٝمي٤م ووٓيتٝمي٤م اإلوُم٤م ويل طمّجٞمت  ُم٤م ول ُم٘م٤مُم٤مت وم٤مـمٛم٦م

 اعمٕمّمقُملم.

ك هل٤م أن شم٠مظمذ ُمٙم٤من٤م ذم ُمقاىمع ًمذا وم٘مد دومٕمٜمل اصحرص قمغم شم٘مرير وذه إسمح٤مث اجلٚمٞمٚم٦م ًمٞمتًٜمّ 

قمٜميد  اًم٘مي٤مرئاًمدوم٤مع قمـ اًمٕم٘م٤مئد اصحّ٘م٦م واإلضم٤مسم٦م قمـ يمثيػم ُميـ اًمتًي٤مؤٓت اًمتيل ؾميتثػم طمٗمٞمٔمي٦م 

وؾمٞمجد ُم٤م أُمٙمـ طِمٗمٔمف ذم ُمرشمٙمزاشمف اًمٕم٘م٤مئدي٦م وسمت٘مٜملم وم٘مٝميل  ىمرائتف قمٜمقان اًمٌح٨م ٕول ووٚم٦م،

ٟمٗمت٤مح قمغم آومي٤مق قم٘م٤مئديي٦م ي ُمٕمرومٞمي٦م يٗميتح  ٓ حمٞمص ًمٚم٤ٌمطم٨م ُمـ ُمت٤مسمٕمتف واإلؾمتٕم٤مٟم٦م سمف ًمإي ىمرآين
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٦م وؿمخّمييٞمتٝم٤م اإلهلّٞميي ،ي٘م٦م اًمزوييراءُمييـ ظمالهليي٤م ٟم٤مومييذة ضمديييدة قمييغم سمٕمييض ظمّميي٤مئص اًمّمييدّ 

 اًمٕمٔمٞمٛم٦م.

 ايمسّقد حمّؿد فمقم

 





 

 

 لاألّواملقاو 

 

 رآٌــــــالق

 ومقامات فاطنة

عليَا الصالو





 

 

 

 

ّن اًم٘ميرآن ىميد شمٙمّٗميؾ ذيمير سمٕميض ومْمي٤مئٚمٝم٤م، ٢موم ، ذا يُمٜم٤م ذم ُم٘م٤مم اًمٌح٨م قمـ ُم٘م٤مُم٤مت وم٤مـمٛم٦مإ

ٌُّ وم وم٤مضمتٛمٕم٧م أيمثر ُميـ ؾميتلم آيي٦م شمِميٝمد هلي٤م سم٤مًمٗمْميؾ  ، (1)ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن رم ؿم٠من٤م عُ ٠مُمٙمـ شمت

ُمٙمّٚميػ اًمتيديـ  قمت٘م٤مد اًمقاضم٥م قمغم يمّؾ صؾ إصٞمؾ رم اإلٞمع ذم اًمديـ وإواًمٗمْمٞمٚم٦م واعم٘م٤مم اعمٜم

ُميـ آيي٤مت  اؿميؽميم٧م ُميع آل اًمٌٞمي٧م  ُمْمي٤موم٤ًم إمم ُمي٤م ،اًمتًيٚمٞمؿ اي٤م طم٘مقىم٤ًم مّج٦م يٚمزمهل٤م  نّ أسمف و

؟ وويؾ سمٕميد شمزيمٞمتيف ُم٤م ذيميره اًم٘ميرآن ُميـ ؿميٝم٤مدة، ومٝميؾ سمٕميد ؿميٝم٤مدة اهلل ؿميٝم٤مدةٌ  ٞمٙمٗمٞمٜم٤مسحي٦م، وم

 هلل.إ، ورومٞمع ُم٘م٤مم ُمآب ٞم٦م؟ ومٓمقسمك هل٤م ُمـ ذيمر ظم٤مًمد، وطمًـشمزيم

                                                                                                                     

ُأطميص ومٞمف أيمثر ُمـ ؾمتلم آي٦م أقمّدو٤م اعم١مًّمػ ُمـ خمتّمي٤مت وم٤مـمٛمي٦م قميدا ُمي٤م ذيميرت ش  ؿم٠من وم٤مـمٛم٦م اًمزوراء ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن رم»يمت٤مب صدر سمٕمٜمقان: . 1

 . واًمٙمت٤مب ُمـ ُمٜمِمقرات دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، ىمؿ اعم٘مدؾم٦م.اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ آي٤مت ُمِمؽميم٦م ُمع أوؾ اًمٌٞم٧م 





 

 

 

 املقاو الثاىي

 

 فاطنة وحجّيتَا

 على األئنة واألىبياء
 لصالواعليَه 





 

 

 

 

 وومٞمف ضمٝمت٤من ُمـ اًمٌح٨م:

 اجلهة األوىل: حج يتها عمى األئمة 

ـ  وَ شمٕميي٤ممم ًم٘مقًمييف:  اهللعميي٤م يم٤مٟميي٧م قمّٚميي٦م اخلٚمييؼ وييل قمٌيي٤مدة  اا ًُ اَِّْ ْكااَس وَ مااو طَمَؾْؼاا ٓ  اْْلِ  إ

ّٓ اًمٕم٤ٌمدة  ٓ شمتؿّ و (1)يمَِقْعُبُدونِ  ّٓ   سمٛمٕمرومتف شمٕم٤ممم، وُمٕمرومتيف ٓ شميتؿّ إ ذ ويؿ إ سمرؾميٚمف وأوًمٞم٤مئيف، إ

 مم ؾمٌٞمٚمف.إًمٞمف واعمًٚمؽ إومٝمؿ اًمٓمريؼ  ،زُم٤من طمججف قمغم اًمٕم٤ٌمد ذم يمّؾ 

 ...ىم٤مل:  اهلل  قمـ وِم٤مم سمـ اصحٙمؿ قمـ أيب قمٌد

ًً  أشمبتـو أنّ  ؿاوإكّ » يمـو طمويمؼًو صوكعًو متعويمقًو فمـّو وفمـ مجقع مو طمؾؼ، وىمون ذيمؽ ايمصوكع ضمؽاق

قه، شمباً فؿ وحياوصّم همقبوذهؿ ويبوذوه وحيوصّم  ،متعويمقًو مل جيز أن يشوهده طمؾؼف وٓ يالمسقه

وماو قهنؿ فمعم مصوحلفؿ ومـوهمعفؿ، لم طمؾؼف وفمبوده ويديمّ إطمؾؼف، ُيعػّمون فمـف  يمف ؽمػراء دم أنّ 

 .زمف زمؼوؤهؿ وذم سمرىمف همـوؤهؿ

وهاؿ  ،ون فمـاف صماّؾ وفمازّ همثبً أمارون وايمـاوهقن فماـ احلؽاقؿ ايمعؾاقؿ ذم طمؾؼاف واظمعاػّم 

مشااورىمكم  زمكم زموحلؽؿاي، مبعاقشمكم ،او، نماغمُ ف ماـ طمؾؼاف، ضمؽاًء ماامد  سمُ قَ ػْ وَصا إكبقاوء 

ديـ ماـ فمـاد ذم رء ماـ أضماقامؿ، ممّياا فمعم مشاورىمتفؿ ماؿ ذم اقؾاؼ وايمؼمىمقاى ا يمؾـوس 

 .احلؽقؿ ايمعؾقؿ زموحلؽؿي
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دهر وزمون ممّو أسمً زمف ايمرؽمؾ وإكبقوء مـ ايمدٓئؾ وايمػماهكم، يمؽاقال  ىمّؾ  شمبً ذيمؽ دم شمؿّ 

 (1)ش.ي يؽقن معف فمؾٌؿ يدّل فمعم صدق مؼويمتف وصمقاز فمدايمتفختؾق أرض اهلل مـ ضمّج 

 ٞم٦م إهليّل ومٛم٘م٤مم اصحجّ  و د ؿ.وق اًمدًمٞمؾ امم اهلل شمٕم٤ممم حُيّذر سمف قم٤ٌمده ويٜمذروؿ  نْ ذَ إوم٤مصحّج٦م 

 مم قم٤ٌمده.إشمّمؾ سمقؾم٤مـمتف اًمٕمٚمقم اإلهلٞم٦م اًمٚمدٟمّٞم٦م 

اهلل قمٚميٞمٝمؿ، وويل  ٦مُ طمّجي ّن أُّمٝمؿ وم٤مـمٛم٦مَ ٢مطمج٩م اهلل قمغم ظمٚم٘مف وم ذا يم٤من أوؾ اًمٌٞم٧م إو

 (4).شضمّجي فمؾقـو ي اهلل فمعم اقؾؼ، وهموؿمؿي كحـ ضمّج »: ُم٤م ّسطم٧م سمف رواي٦م اًمٕمًٙمرى 

 يمي٤مجلٗمر واًمّميحٞمٗم٦م واجل٤مُمٕمي٦م، وأنّ   ورد قمـ ُمّم٤مدر قمٚمقُمٝمؿويِمٝمد هلذا اعمٕمٜمك ُم٤م 

وسميلم اهلل شمٕمي٤ممم ذم  مم٤م يدّل قمغم يمقن٤م واؾمٓم٦م قمٚمٛمٞم٦م سملم إئٛم٦م  ُمٜمٝم٤م ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م 

 ٦م ذم ويذا اًمٕمٚميؿ اجليؿّ مم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومٝمل طمجّ إؼ سمام يٙمقن اًمٕمٚمؿ اعمحٗمقظ رم ُمّمحٗمٝم٤م اعمتٕمٚمّ 

ؿم٠من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذى وق ُمّميدر  ذم اًمٜمٌل ٞم٦م ي٠مظمذون سمف، ٟمٔمػم طمجّ  قمغم إئٛم٦م 

 يمام ذم اًمرواي٤مت أشمٞم٦م.  قمٚمقم إئٛم٦م

ذ اًمقضميقد إًمذًمؽ اًمٕمٚمؿ ًمٞمس قمؼم ٟم٘مش وظمط ذًمؽ اعمّميحػ،  وؾم٤مـمتٝم٤م  وٓ تٗمك أنّ 

اًمٙمتٌل عمّمحٗمٝم٤م وضمقد شمٜمززم شمٜمزيكم صح٘م٤مئؼ ذًمؽ اًمٕمٚمؿ اًمذي أًم٘مل إًمٞمٝم٤م، ومقؾمي٤مـمتٝم٤م سمٚمحي٤مظ 

 .قم٤مط إٟمقار هلؿ 

د روى ومراشمك اًمٙمقذم ذم شمٗمًػمه، ىم٤مل: طمّدصمٜم٤م حمّٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمٌٞميد ُمٕمٜمٕمٜمي٤ًم قميـ أيب وم٘م

 أّٟمف ىم٤مل:   اهللقمٌد

«و َأْكَزيْمـوُه دم ، همؿاـ فمارف هموؿمؿاي ضماّؼ معرهمتفاو اهللر ْد ايمؾقؾي هموؿمؿاي وايمَؼا يَمْقَؾِي ايْمَؼْدرِ   إِك 

                                                                                                                     

 (.1وٓمرار إمم اصحّج٦م، اصحدي٨م . )يمت٤مب اصحّج٦م، اًم٤ٌمب إول: سم٤مب اإل151/ 1 اًمٙم٤مرم. 1
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ًْ ؽمؿّ  إّكؿاوأدرك يمقؾي ايمؼدر، و همؼد  .اقؾؼ همطؿقا فمـ معرهمتفو هموؿمؿي، ٕنّ  ق

ـْ َأيْماِػ ؾَماْفرٍ وَ وومقيمف   ماـ أيماػ يعـال طماغم مو َأْدراَك مو يَمْقَؾُي ايْمَؼْدِر، يَمْقَؾُي ايْمَؼْدِر طَماغْمٌ ِما

 .مممـ، وهل أّم اظمممـكم

 ُل وُح همقفاووَ الئَِؽُي ايْماؿَ سَمـَز   د واظمالئؽاي اظمممـاقن ايماذيـ يؿؾؽاقن فمؾاؿ  ل حمّؿا ايمارو

 .وايمروح ايمؼدس هل هموؿمؿي 

 ـْ ىُمؾه َأْمٍر ، ؽَمالٌم ِهَل ضَمت ك ِْؿ ِم  (1).شيعـل ضمّتك خيرج ايمؼوئؿ َمْطَؾِع ايْمَػْجرِ زمِنِْذِن َر،ه

هاؾ  ،و يػاّرق دم يمقؾاي ايمؼادرافمّؿا   اهلل ؽمليمً أزمو فمبد :ىم٤مل ،وم٘مد روى زرارة قمـ محران

 همقفو؟ ومول: اهللر هق مو يؼّد 

ّٓ هللآ سمقصػ ومدرة  ّٓ  همقفو ُيْػَرُق ىُمؾو َأْمٍر ضَمؽقؿٍ  أكف ومول ، إ ًً إ  ماو همؽقػ يؽقن ضمؽاق

 ؽمبحوكف ٕكف حيدث مو يشوء. اهللهُمرق، وٓ سمقصػ ومدرة 

ـْ َأيْمِػ ؾَمْفرٍ وأمو ومقيمف   .يعـل هموؿمؿي  يَمْقَؾُي ايْمَؼْدِر طَمغْمٌ ِم

ُل وومقيمف  وُح همقفووَ الئَِؽُي ايْماؿَ سَمـَز  واظمالئؽي دم هذا اظمقضع اظمممـقن ايماذيـ يؿؾؽاقن  ايمرو

 .فمؾؿ  ل حمّؿد 

 َوُح و  .روح ايمؼدس، وهق دم هموؿمؿي  ايمرو

 ْـْ ىُمؾه َأم  .أمر مسّؾؿي يؼقل مـ ىمّؾ  ٍر، ؽَمالمٌ ِم

 ِضَمت ك َمْطَؾِع ايْمَػْجر  يعـل ضمّتك يؼقم ايمؼوئؿ (4).ش 

                                                                                                                     

 .611/ شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم .1

 ، واًمٔم٤مور أّٟمف أظمرضمف قمـ شمٗمًػم حمّٛمد سمـ قم٤ٌمس.191/ شم٠مويؾ أي٤مت اًمٔم٤مورة .4
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 ٓيّم٤مل اًم٘مرآن هلؿ، ومٗمل صحٞمح٦م زرارة ىم٤مل:  ويمام وق اصح٤مل ذم وؾم٤مـم٦م اًمٜمٌّل 

 .وكْد ل: يمقٓ أكـو كزداد ٕكػَ يؼق  ؽمؿعً أزمو صمعػر »

 ؟ اهللومول ومؾً: سمزدادون ؾمقئًو ٓ يعؾؿف رؽمقل 

 .شيمقـوإاكتفك إمر  فمعم إئؿي شمؿّ  شمؿّ   اهللومول: أمو إّكف إذا ىمون ذيمؽ فمرض فمعم رؽمقل 

 ىم٤مل:   اهلل وذم رواي٦م قمـ أيب قمٌد 

شماؿ   لمغم اظماممـكم شمؿ زم اهللضمّتك ُيبدأ زمرؽمقل  قمّزوضمّؾ  اهلليمقس خيرج رء مـ فمـد »

 (1).شواضمدًا زمعد واضمد يمؽل ٓ يؽقن  طمركو أفمؾؿ مـ أويمـو

وم٤مًمقؾم٤مـم٦م ًمٞم٧ًم ذم ظمّميقص اًمقضميقد اًمٙمتٌيل ًمٚم٘ميرآن، سميؾ ذم ايّمي٤مل اصح٘مي٤مئؼ اًمٜمقريي٦م 

ذم  ل ٟمقرٌي سمٚمحي٤مظ ٟمِمي٠مة اعمٚمٙميقت اعمٓميقّي ًم٘م٤مء واًمتٚم٘مّ وم٤مإل ،مم أٟمقار أرواطمٝمؿ إًمٚم٘مرآن 

ُف يَمُؼْر ٌن ىَمريٌؿ، دمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: ًمإوضمقداهتؿ وأرواطمٝمؿ يمام يِمػم   .(4)ىمِتوٍب َمْؽـُقنٍ   إِك 

ُم٤م يتْمٛمٜمف وذا اعمّمدر اًمٕمٚمٛميك اإلهليك ذم روايي٦م   اهلل اًمّم٤مدق  وىمد سملّم اإلُم٤مم أسمق قمٌد

 سم٘مقًمف:

فو ضمزٌن ؾماديد فماعم ؾَ طَم مخسي وؽمبعكم يقمًو، وىمون دَ  ّن هموؿمؿي مؽثً زمعد رؽمقل اهلل إ»

يلسمقفو همُقحسـ فمزاءهو فمعم أزمقفو وُيطّقى كػسافو وخُيػمهاو فماـ أزمقفاو   أزمقفو، وىمون صمػمئقؾ 

يؽتاى ذيماؽ، همفاذا مصاحػ    يتفاو، وىماون فماقمّ ذرّ  ؽوكف، وخُيػمهو زمً يؽاقن زمعادهو دموم

 (4).شهموؿمؿي 

هليل، ـ ضمقاٟم٥م ُم٤م يتْمٛمٜمف ويذا اعمّميدر اإلضم٤مٟم٤ًٌم آظمر ُم  وذم رواي٦م أظمرى يٌلّم اإلُم٤مم 

                                                                                                                     

 .466/ 1 اًمٙم٤مذم .1

 .11ي  11/ اًمقاىمٕم٦م .4

 (.6جل٤مُمٕم٦م ...، اصحدي٨م )يمت٤مب اصحّج٦م، سم٤مب ذم ذيمر اًمّمحٞمٗم٦م واجلٗمر وا 1/431 اًمٙم٤مذم. 4
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 : اهلل  ومٗمل طمدي٨م ىم٤مل أسمق قمٌد

لم أضماد إيمقـاو وٓ كحتاوج إّن همقف ومر كاًو وهمقاف ماو حيتاوج ايمـاوس أومصحػ هموؿمؿي مو أزفمؿ »

 (1).شضمتك أّن همقف اَّؾدة وكصػ اَّؾدة وشمؾٌ اَّؾدة ورزمع اَّؾدة وأرش اقدش...

 قميـ أيب قمٌيد ؛اًمرواي٦م إظمرى شمٗمٞمدٟم٤م ضم٤مٟمٌي٤ًم آظمير ممي٤م يتْميٛمٜمف ُمّميحػ وم٤مـمٛمي٦م  وًمٕمّؾ 

 : اهلل

 ؟ومو يدرهيؿ مو مصحػ هموؿمؿي  كو ظمصحػ هموؿمؿي ّن فمـدإو»

 ؟ومول: ومؾً: ومو مصحػ هموؿمؿي 

 (4)ش.واهلل مو همقف مـ ومر كؽؿ ضمرف واضمد ،ومول: مصحػ همقف مثؾ ومر كؽؿ هذا شمالث مرات

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ  ًمٞمس اعمراد ُمٜمف ظمٚمقّ  شواهلل مو همقف مـ ومر كؽؿ ضمرف واضمد» : وىمقًمف 

ًميٞمس ومٞميف  فرء، سميؾ اعميراد أّٟمي ذ اًم٘مرآن شمٌٞم٤من يميّؾ إ ؛وم٤مـمٛم٦م ذًمؽ اًمٕمٚمؿ اعمقدع رم ُمّمحػ 

سميذًمؽ سمٜميزول ضمؼمئٞميؾ قمٚمٞمٝمي٤م ويق ُمي٤م  ذ قمٚمٛمٝمي٤م إُمـ أًمٗم٤مظ وآي٤مت ويمٚميامت اًم٘ميرآن رء، 

اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن واًمٚمقح اعمحٗميقظ اًميذي  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم رة مُتسُّ ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ُمـ يمقن٤م ُمٓمٝم  

ومٕمٚمٛمٝم٤م سمذًمؽ وق ُمـ اًمٕمٚمؿ سمح٘مٞم٘م٦م  .ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقنهم٤مئ٦ٌم ورـم٥م وي٤مسمس و ُر ومٞمف يمّؾ ٓمَ ًتَ يُ 

ُمقضميقدة شمٚميؽ اصح٘مٞم٘مي٦م  قي٦م، ٓ وق رء ظم٤مرج قمـ طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن، هم٤مي٦م إُمير أنّ ٚمْ اًم٘مرآن اًمٕمِ 

 قي٦م.ٚمْ يم٤مًمنمح ًمٌٓمقٟمف وطم٘م٤مئ٘مف اًمتٙمقيٜمٞم٦م اًمٕمِ  سمف  تلم وُم٤م قمٚمٛم٧ْم سم٤مًٕمٗم٤مظ سملم اًمدومّ 

ُميـ  دٓئاؾ اْلمومايه اًمٓمؼمي ذم وول ُم٤م روا ويِمٝمد ًمذًمؽ رواي٦م أظمرى قمـ ُمّمحٗمٝم٤م 

                                                                                                                     

ُميـ  161. )ص 1اصحيدي٨م  ،أقمٓمقا اجلٗمر واجل٤مُمٕم٦م وُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م  ( ُمـ اجلزء اًمث٤مًم٨م، سم٤مب ذم آئٛم٦م 13، اًم٤ٌمب )سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت .1

 ُمـ اًمٓمٌٕم٦م اصحديث٦م(. 411اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مديٛم٦م وص 

 (.1، اصحدي٨م وُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م : ومٞمف ذيمر اًمّمحٞمٗم٦م واجلٗمر واجل٤مُمٕم٦م 31)يمت٤مب اصحّج٦م، اًم٤ٌمب  449/ 1 اًمٙم٤مذم .4
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 ُمٕمتؼمة أيب سمّمػم ىم٤مل:

فمؾقفاو زمعاد  َل كازِ فمـ مصحػ هموؿمؿي همؼول: أُ ايمسالم ؽمليمً أزمو صمعػر حمّؿد زمـ فمقم فمؾقفً»

 مقت أزمقفو.

 ؟ؼؾً: همػقف رء مـ ايمؼر نهم

 ومول: مو همقف رء مـ ايمؼر ن.

 وفمرضف محراويـ. سمكم فمعم ؿمقل ايمقرقَد صَم رْ زمَ تون مـ زَ ومول: يمف َدهمّ  ف رم.ػْ ِص ومؾً: همَ 

 همؽون. ـْ أزمقض، ومقؾ يمف: ىمُ  ر  ومول: ورومف مـ دُ  .فُ ومَ رَ ف رم وَ ػْ ِص همَ  ،ومؾً: صمعؾً همداك

ومول: همقف طمػُم مو ىماون وماو يؽاقن إلم ياقم ايمؼقوماي، وهمقاف طماػم  ومؾً: صمعؾً همداك همً همقف؟

 مرؽماالً  اهللماو طمؾاؼ  ؽمًء ؽمًء، وفمدد مو دم ايمساًوات ماـ مالئؽاي ونماغم ذيماؽ، وفمادد ىماّؾ 

هؿ، وأؽمًء مـ أرؽمؾ إيمقفؿ، وأؽمًء ماـ ىماذب وماـ أصماوب، وأؽماًء ؤونمغم مرؽمؾ، وأؽمً

 طمريـ، وأؽمًء ايمبؾدان وصاػي ىماّؾ ممـكم وايمؽوهمريـ مـ إويمكم وأمـ اظم اهللمجقع مـ طمؾؼ 

ؽاوهمريـ، وصاػي ايمزمؾد دم ذق إرض ونمر،و، وفمدد مو همقفو مـ مممـكم، وفمدد مو همقفو ماـ 

ة مؾؽفاؿ ايمؼارون إولم وومصصافؿ، وماـ ورَم ماـ ايمطقانمقاً وماّد  ب، وصاػيـ ىماّذ مَ  ىمّؾ 

ؿ، ومجقع مـ سماردد هتا، وصػي ىمرّ اً واضمد اً وفمددهؿ، وأؽمًء إئؿي وصػتفؿ ومو يؿؾؽ واضمد

 مـ إويمكم وأطمريـ. دم إدوار

يمػ فموم، وهال ؽمابعي أدوار همقفاو أؽماًء أومول: مخسقن  ومؾً: صمعؾً همداك وىمؿ إدوار؟

و صماومؿ، وصاػي أهاؾ اَّـّاي، وفمادد ماـ يادطمؾفو، مـ إويمكم وأطمريـ  هللاطمؾؼ  ـمجقع م

كزل، وفمؾؿ ايمتاقراة ىماً وفمدد مـ يدطمؾ ايمـور، وأؽمًء همٓء وهمٓء، وهمقف فمؾؿ ايمؼر ن ىمً أُ 

 ؾمجرة ومدرة دم مجقع ايمبالد. كزل، وفمؾؿ ايمززمقر وفمدد ىمّؾ كجقؾ ىمً أُ كزيمً، وفمؾؿ اْلأُ 
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صمػمئقاؾ ومقؽوئقاؾ وافاهمقاؾ أن أمار فمؾقفاو  فسمعاولم أن ُيـزيما هللاومول أزمق صمعػار: وظماو أراد 

طاقا زماف هب،و فمؾقفو، وذيمؽ دم يمقؾي اَّؿعي، ايمثؾٌ ايمثوين ماـ ايمؾقاؾ،  اهمقـزيمقاظمصحػ  احيؿؾق

ًّ هم، ، همً زايمقا ومقومًو ضمّتك ومعدْت وهل وموئؿي سمصقّم فمؾقفو   همرنمً مـ صاالهتو ؽماّؾؿقا فمؾقفاو، ؾ

 رهو.ْج ووضعقا اظمصحػ دم ضمِ م ايمساليؼرئؽ ايمسالم وومويمقا: 

 .ايمسالم اهللوفمؾقؽؿ يو رؽمؾ  ،ايمسالميمقف إو ،ايمسالمومـف ايمسالم : هلل مؿ همؼويمً

فمرصمقا إلم ايمسًء. همً زايمً زمعد صالة ايمػجر إلم زوال ايمشؿس سمؼارأه ضمّتاك أسماً فماعم  شمؿّ 

 . طمره

ـّ  اهللطمؾااؼ  ـمػروضااي فمااعم مجقااع َمااؿموفمتفااو  ويمؼااد ىموكااً  ايمطااغم واْلكااس و مااـ اَّاا

 كبقوء واظمالئؽي.وإ وايمقضمش،

ًّ هم ـْ مضً إلم  ؼؾً: صمعؾً همداك، همؾ  ؟صور ذيمؽ اظمصحػَم

شماؿ فمـاد  احلساكم إلم  شماؿّ   ف إلم أمغم اظمممـكم، همؾً مه صور إلم احلساـ ؼول: دهمعتْ هم

 . أهؾف ضمّتك يدهمعقه إلم صوضمى هذا إمر 

 ّن هذا ايمعؾؿ ىمثغم.إهمؼؾً: 

دم ماو يمف، وماو وصاػً زمعاد ف يمؽ يمػل ورومتكم مـ أوّ هذا ايمذي وصػتُ  نّ إ ،ومول: يو أزمو حمّؿد

ًُ وٓ سمؽؾّ  (1)ايمقرومي ايمثويمثي  (4)ش.زمحرف مـف ؿ

د ُّميي٤م راضمييع إمم شمٕمييدّ إاظمييتالف أًمًييـ اًمرواييي٤مت ذم يمٞمٗمٞميي٦م ُمّمييحٗمٝم٤م  و ييدر اًمتٜمٌٞمييف إمم أنّ 

                                                                                                                     

 ذم ٟمًخ٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م سمدًٓ ُمـ اًمث٤مًم٨م. .1

 .115ي  113، ص43، ظمؼم ُمّمحٗمٝم٤م، اًمرىمؿ اعمًٚمًؾ ًمٚمحدي٨م >وم٤مـمٛم٦م اًمزوراء<، ذم سم٤مب دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م .4
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 رئاًم٘مي٤مظمتالف ذم أسمٕم٤مض اعمّمحػ اًمقاطمد أو وضمقه أظمرى ٓ ختٗمك قمغم أو اإل صحٗمٝم٤م 

 سمٕمد ُمالطمٔم٦م جمٛمقع اًمٙمالم ذم وذا اعم٘م٤مم.

صٖمػمة ويمٌػمة ورـم٥م ويي٤مسمس  ويدّل قمغم فم٤مورو٤م وُمٗم٤مدو٤م ُمـ اؿمتامل ُمّمحٗمٝم٤م قمغم يمّؾ 

ومجٞمع ُم٤م ظمٚمؼ مم٤م يمي٤من وُمي٤م يٙميقن وُمي٤م ويق يمي٤مئـ، وقمٚميقم اًمٙمتي٥م اًمًياموي٦م ويميام ؾميٞم٠ميت ذم 

 ؽماقرة ايمقاومعاييميام ذم  ، واعمٓمّٝميرقرة إضمازابؽمارة يميام ذم اعم٘م٤مُم٤مت اًمالطم٘م٦م ُمـ يمقن٤م ُمٓمّٝمي

 قي٦م اعمٙمٜمقٟم٦م ذم اًمٙمت٤مب واًمٚمقح اعمحٗمقظ اعمقصقف سم٠مّٟميف شمٌٞمي٤من ًمٙميّؾ ٚمْ طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن اًمٕمِ  يٛمّس 

، واًمٙمتي٤مب اعمٌيلم وويق ؽماقرة ايمادطمون، ووق اًمٙمتي٤مب اعمٌيلم يميام ذم ؽمقرة ايمـحؾرء يمام ذم 

ُميي٤م ذم اًمييؼّم  ، ويمييّؾ ؽمااقرة ايمـؿااؾرض يمييام ذم هم٤مئٌيي٦م ذم اًمًيياموات وإ اًمييذي يًييتٓمر ومٞمييف يمييّؾ 

، ومٛمْمٛمقن وذه اًمرواي٦م مم٤م دًّمي٧م قمٚمٞميف شمٚميؽ كعومؽمقرة إرـم٥م وي٤مسمس يمام ذم  واًمٌحر ويمّؾ 

أي٤مت ُمْم٤موم٤ًم إمم يمقن اًم٘مرآن وق اًمٙمت٤مب اعمٝمٞمٛمـ قمغم سم٘مٞم٦م اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م، ومٝمق حييٞمط اي٤م، 

 قي٦م شمتٜمزل قمٚمٞمف ُمثؾ شمٚمؽ اصح٘م٤مئؼ.ٚمْ طم٘مٞم٘متف اًمٕمِ  وم٤مًمذي يٛمسُّ 

 : اهلل  أسمق قمٌدىم٤مل  ،وذم رواي٦م صم٤مًمث٦م

 (1).شي هموؿمؿيّن همقف وصقّ همن ويمقخرصمقا مصحػ هموؿمؿي».. 

 إممُمّمدرًا جل٤مٟم٥م قمٚمٛمل ُمٕملّم، سميؾ يٕميّؿ قمٚمقُمي٤ًم قميّدة أؿمي٤مر  ومٚمؿ يٙمـ ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م 

مم ييقم إأي ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙميقن وُمي٤م ويق يمي٤مئـ  ،مم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مإيم٤مصحقادث اًمقاىمٕم٦م  ؛ اإلُم٤مم 

 .رش اخلدشأٜمف ُمّمحٗمٝم٤م ًمٞمِمٛمؾ طمتك يتْمٛمّ  اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومْماًل قمـ إطمٙم٤مم اًمتل

ووصيّٞمتٝم٤م  ، ّن ُمّميحػ وم٤مـمٛمي٦م ومٞميف وصيّٞمتٝم٤مأُمـ   ُم٤مم ٤م ٓ ٟمٖمٗمؾ قمـ ىمقل اإلقمغم أٟمّ 

ّٓ ح سميف اإلشمتْمٛمـ أُمرًا ظمٓميػمًا و٤مُمي٤ًم ط يٍّمي وذه ّٟميف ُيِميٕمر ُميـ يمالُميف ُميدى ظمٓميقرة أ ُمي٤مم إ

                                                                                                                     

 (.3، اصحدي٨م : ومٞمف ذيمر اًمّمحٞمٗم٦م واجلٗمر واجل٤مُمٕم٦م وُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م 31)يمت٤مب اصحّج٦م، اًم٤ٌمب  1/431 اًمٙم٤مذم .1
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ي ًميٌٕمض اجلٝمي٤مت ٟمقع هتديد وحتيدّ ش ويمقخرصمقا مصحػ هموؿمؿي» ذ ىمقًمف إوصّٞمتٝم٤م وذه، 

ُم٤مُمتيف ُميـ قمٜميد اهلل إُمي٤مم اًميذي ٦م شمٕميلّم اإلهلّٞميإشمقصيٞم٤مت   تٝم٤مذم وصيٞمّ  يٙمٛمـ ُمـ ظمالًميف أنّ 

 .شمٕم٤ممم

يتٝمي٤م ويق ُميـ ذرّ  اًمٕمٝميد سم٢مُم٤مُمي٦م إئٛمي٦م  قمغم أنّ  ٤م يدّل ممّ  ، وم٤مإليّم٤مء سم٢مُم٤مُم٦م إئٛم٦م

صميؿ يمي٤من أن يٙميقن ممّي٤م يِميٛمٚمف وٓيي٦م اعميقيص، وُميـ  ؼ اًمقصيٞم٦م ٓسميدّ ذ ُمتٕمٚمّ إ ؛ُمـ ؿم١مون٤م 

وإئٛمي٦م ُميـ وًميده   سم٢مُم٤مُمي٦م قميكم  قيص سم٢مُم٤مُم٦م اًمالطمؼ، ويمقصٞم٦م اًمٜمٌلاإلُم٤مم اًم٤ًمسمؼ ي

. 

اًمٜمص اًمقارد ذم ٟميزول اًمٚميقح إظميي قمٚمٞمٝمي٤م اعمتْميٛمـ ًمتٕمٞميلم  ويٍّمح اذا اعم٘م٤مم هل٤م 

يميقن  صيٞم٤مء هلي٤م يميام ويق اصحي٤مل ذميتٝمي٤م أوئٛم٦م ُميـ ذرّ إ وُمـ صمّؿ يّمح أنّ  ،أؾمامء إئٛم٦م 

 .ُم٤مم اًم٤ًمسمؼاإل ؼ ويّص ًمالطمُم٤مم ااإل

ش فمؾقاؽ ياو وارث هموؿمؿاي...ايمساالم » : وزي٤مرة اًمروي٤م   ويمام ورد ذم زي٤مرة اصحًلم 

 .قمغم وراصم٦م إهلٞم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم إئٛم٦م اًمداّل 

ُم٤مُمي٦م ُم٘مي٤مم ظمٓميػم إهليل ٟمٔميػم ُمي٤م يمي٤من عميريؿ سمٜمي٧م ُم٘مي٤مم اًمقصي٤مي٦م سم٤مإل ومي٢منّ  :مج٤ملوقمغم اإل

١موًمٞم٦م اًمٌِمي٤مرة سمٜمٌيّقة قمٞمًيك ٛم٦م اهلل قمٞمًك، ويم٤من هلي٤م ُمًيًمٞمٝم٤م يمٚمإ َل ًم٘مِ قمٛمران ُمـ ُم٘م٤مم طمٞم٨م أُ 

 .ُم٤مُم٦م اإلهلٞم٦مؿم٠مٟم٤ًم ذم حتديد ُمٜمّم٥م اإل عمّمحػ وم٤مـمٛم٦م  ٤م يٕمٜمل أنّ ممّ ًمٚمٜم٤مس، 

ُمييـ صييالطمٞم٦م ظم٤مصيي٦م ذم حتديييد ُمٕميي٤مط اًم٘مٞميي٤مدة  ويييدًمؾ رم اًمقىميي٧م ٟمٗمًييف ُميي٤م ًمٗم٤مـمٛميي٦م

 ٞمتٝمي٤م ًمؽ قِمٔميؿ طمجّ د يمذوي١ميمّ   ٦م ذم إُم٤مُم٦م اعمٕمّمقُملمؾمالُمٞم٦م اعمتٛمثٚم٦م زقم٤مُمتٝم٤م اصح٘مّ اإل

ّن ويذا أهلٞمي٦م، قمٚمياًم ٦م وويق حتدييد ُمٜم٤مصي٥م اإلُم٤مُمي٦م اإلُّميذم أظمٓمر ؿم٠من ُمـ ؿم١مون اًمديـ وإُ 
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 .ًمٞمحّٛمٚمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م  مم اًمٜمٌّل إهلٞم٦م اًمتل شمٚم٘مك ٞمٙمقن قمغم ُمًتقى اًمقصٞم٦م اإلاًمتحديد ؾم

مم إ٦م وُمٜمتٝمي٤مه ُمّ ذم رؾمؿ ُمٌدأ ُم٤ًمر إُ  وُمـ وٜم٤م ؾمٜمرى ُمدى ظمٓمقرة ُم١ًموًمٞم٤مت وم٤مـمٛم٦م 

ّن ُمـ وذا اًم٘مٌٞمؾ أُمرًا ظمٓمػمًا وُمٝماًم، ووق ُمدى أمهٞمي٦م ُمقىميػ وم٤مـمٛمي٦م أيقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وؾمٞمّتْمح 

 قمييالن اؾمييتٜمٙم٤مرو٤م عميي٤م أىمييدُم٧م قمٚمٞمييف مج٤مقميي٦م إإسّميي٤من أطمييداث اًمٌٞمٕميي٦م وشمقضمٝميي٤مت اًمًيي٘مٞمٗم٦م، و

قمغم ُم٤م أىمدم قمٚمٞمف اًم٘مقم خم٤مًمٗمتٝمؿ ًمٚمٛم٤ًمر اًميذي   ذ يٕمٜمل اؾمتٜمٙم٤مر وم٤مـمٛم٦مإاًمً٘مٞمٗم٦م وىمتذاك، 

٦م ذم ُميـ وصيٞمّ   ًمٞمٝمي٤مإ٦م ُم٤م شمٕم٤مىم٧ٌم أضمٞم٤مهل٤م سمح٥ًم ُم٤م قمٝميد ُمّ ٕم٤ممم ورؾمٛمف هلذه إُ ضمٕمٚمف اهلل شم

ًمٞميف ُميـ إد اًمرواي٦م اًمت٤مًمٞم٦م ُمي٤م ٟميذو٥م وؾمت١ميمّ   ُم٤مم ووق ُم٤م شمٙمّٗمٚمف ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م شمٕمٞملم اإل

 . وأًم٘م٤مه إًمٞمٝم٤م  مم رؾمقل اهلل إ٦م ول وطمل إهلل أًم٘مل وذه اًمقصٞمّ  أنّ 

 ذم طمدي٨م:  سمق قمٌداهلل أىم٤مل 

ًْ وطم»...  ماالء إمصحػًو مو هق ومار ن ويمؽـاف ىماالم ماـ ىماالم اهلل ُأكازل فمؾقفاو،  هموؿمؿيُ  ّؾػ

 (1)ش.  فمقمّ  رؽمقل اهلل وطمطّ 

سمٕميد ووم٤مشميف قمييغم  سمٕميض ُمّميحٗمٝم٤م ويق ُميـ إُميالء اًمرؾميقل  ُمْميٛمقن ويذه اًمروايي٦م أنّ 

ُمي٤م يٜميزل  ُميـ أنّ  أصاقل ايمؽاودمُم٦م ذم ٓ ُمـ ٟمزول ضمؼمئٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ٟمٔمػم اًمرواي٦م اعمت٘مدّ  وم٤مـمٛم٦م

 اًم٘م٤مئؿ سم٤مُٕمر يتٜمزل أوًٓ قميغم رؾميقل اهلل  ُم٤مم اصحّل د ُمـ اهلل شمٕم٤ممم قمغم اإلاًمٕمٚمؿ اعمتجدّ  ُمـ

أن يّميؾ رم مم إصمؿ قمغم اإلُم٤مم اًمالطمؼ ومي٤مًمالطمؼ   ظمروي٦م صمؿ قمغم أُمػم اعم١مُمٜملم ذم ٟمِم٠مشمف إ

 ذم قمٚميقم اعمٕمّميقُملم ممي٤م ييدًمؾ قميغم وؾمي٤مـم٦م اًمٜمٌيّل ، اًم٘م٤مئؿ سمي٤مُٕمر ُم٤مم اصحّل شمٜمزًمف قمغم اإل

  ّ٦م ُمٜمف شمٕم٤ممماًمٚمدٟمٞم. 

                                                                                                                     

. )ص  13، اصحيدي٨م أّنيؿ أقمٓميقا اجلٗمير واجل٤مُمٕمي٦م وُمّميحػ وم٤مـمٛمي٦م  ( ُمـ اجلزء اًمث٤مًم٨م: سم٤مب ذم إئّٛم٦م 13، اًم٤ٌمب )ّم٤مئر اًمدرضم٤متسم .1

 ُمـ اًمٓمٌٕم٦م اصحديث٦م(. 414ُمـ اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مديٛم٦م وص  165
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ذم شمٚميؽ اًمٜمِمي٠مة   ُم٤م يٛمٚمٞمف ويٚم٘مٞميف ًميف اًمٜمٌيّل  يم٤من تطّ   قمٚمٞم٤ًم  مم أنّ إؿم٤مرة إوذم اًمرواي٦م 

  ف يم٤من يًٛمع ُمي٤م يًيٛمٕمف اًمٜمٌيّل ُمـ أٟمّ    ووذا ٟمٔمػم ُم٤م يم٤من ُمـ ؿم٠من قمكمّ  ،قمغم وم٤مـمٛم٦م 

ذًمؽ قميـ   ؾ يمام ورد ذًمؽ ذم رواي٤مت قمديدة ويمام ٟم٘م ، ُمـ اًمقطمل ويرى ُم٤م يراه اًمٜمٌّل 

ّٓ  ؽ سمسؿع مو أؽماؿع وسمارىكّ إ» :ىمقًمف  اًمٜمٌّل  ًَ  أّكاماو أرى إ ذم آظمير اخلٓمٌي٦م ش زمـبالّ  ؽ يمسا

 .اًم٘م٤مصٕم٦م ُمـ ن٩م اًمٌالهم٦م

ل قميغم ذ يم٤من ُمي٤م يتٜميزّ إ شأكً مـّل زمؿـزيمي هورون مـ مقؽمك» :وي٘متْمٞمف ُمٗم٤مد طمدي٨م اعمٜمزًم٦م

 .سمٞمٜمٝمام ومٞمام يٜمزل ُمقؾمك يًٛمٕمف ويراه و٤مرون يمام وق ُمٗم٤مد أي٤مت اًمٙمريٛم٦م اعمِمؽميم٦م

 .  يًٛمٕمف قمكمّ و يراه اًمٜمٌّل ل وق قمغم وم٤مًمذي يتٜمزّ 

٤م وٟمٔمػم ُم٤م ؾمٞم٠ميت ُمـ ٟمزول اعمالئٙم٦م قمغم ُمريؿ سمؾ واًمقطمل اعم٤ٌمذ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم هل٤م، ُميع أّني

 ُمـ طمج٩م اهلل شمٕم٤ممم. ط شمٙمـ ٟمٌٞم٤ًم وًمٙمـ يم٤مٟم٧م آي٦مً 

 شمٕم٤ممم اًم٘ميدد هميػم اًم٘ميرآين، شمٌٞمي٤من ُم٤م ٟمزل قمٚمٞمٝم٤م يمالم ُمـ يمالم اهلل ذم اًمتٍميح سم٠منّ  نّ إ صمؿّ 

 ُمي٤مم قمٜميد طمٞم٤مزشميف ًميف.ّمحػ وم٤مـمٛم٦م وق أطمد دٓئؾ إُم٤مُمي٦م اإلقمغم أن ُمٞمتٝم٤م اإلهلٞم٦م، عم٘م٤مم طمجّ 

 ي٘مقل:  اهلل  قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد

 (1)ش.ضمتك ومبض مصحػ هموؿمؿي   زمق صمعػر أمو موت »

تيف اإلهلٞمي٦م، ومْمياًل ُمي٤مم إسّمي٤من ُمٝمٛمّ إلد ُمٜمٝمي٤م اومٛمّمحػ وم٤مـمٛم٦م أطمد اعمٜم٤مسمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل يتزوّ 

 دٓئؾ إُم٤مُمتف اصحّ٘م٦م. إطمدىقمـ يمقٟمف 

                                                                                                                     

ُمـ  161ص . )44، اصحدي٨م حػ وم٤مـمٛم٦م ( ُمـ اجلزء اًمث٤مًم٨م: سم٤مب ذم إئّٛم٦م أّنؿ أقمٓمقا اجلٗمر واجل٤مُمٕم٦م وُمّم13، اًم٤ٌمب )سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت .1

 ُمـ اًمٓمٌٕم٦م اصحديث٦م(. 415اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مديٛم٦م وص 
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ومٝميل اًمقاؾميٓم٦م  ،قميغم أسمٜم٤مئٝمي٤م اصحجي٩م اعمٕمّميقُملم   ٞمي٦م وم٤مـمٛمي٦مطمجّ  ُمـ وٜم٤م شمٌلّم أنّ 

ؼ سميام وُمـ ظمالل اًمٕمٚمؿ اعمحٗميقظ ذم ُمّميحٗمٝم٤م اعمتٕمّٚمي  اًمٕمٚمٛمٞم٦م سملم اهلل شمٕم٤ممم وسملم إئٛم٦م

ذم ؿمي٠من اًم٘ميرآن اعمجٞميد اًميذي ويق   ٞمي٦م اًمٜمٌيّل ٟمٔميػم طمجّ ٞمتٝمي٤م مم ييقم اًم٘مٞم٤مُمي٦م، ومحجّ إيٙمقن 

 ر.يمام وق اعم٘مرّ  ُمّمدر قمٚمقم إئٛم٦م 

قمـ ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م همػم ُم٘متٍم قمغم ُمي٤م ٟم٘ميش ُميـ   اًمٕمٚمؿ اًمذي يتٚم٘مقٟمف د أنّ يمام شم١ميمّ 

زم شمٜميزيكم صح٘مي٤مئؼ ذًميؽ اًمٕمٚميؿ وضمقد يمتٌل ذم ذًمؽ اعمّمحػ، سميؾ ويذا اًمقضميقد اًمٙمتٌيل شمٜميزّ 

 . ذن سمٚمح٤مظ قم٤مط إٟمقار هلؿإ٘مدم، ومقؾم٤مـمتٝم٤م اًمذي ُأًم٘مل قمٚمٞمٝم٤م يمام شم

ٞمتٝم٤م رواي٤مت سمدء اخلٚم٘م٦م وظمٚم٘م٦م أٟمقاروؿ واؿمت٘م٤مىمٝم٤م قمغم ويِمٝمد ًمقؾم٤مـمتٝم٤م ًمٕمٚمقُمٝمؿ وطمجّ 

قميغم يميقن  ، صمؿ اؿمت٘م٤مق ٟمقر اصحًٜملم ُمـ ٟمقروؿ مم٤م ييدّل وٟمقر قمكمّ   اًمؽمشمٞم٥م ُمـ ٟمقر اًمٜمٌّل 

٧م ُمٜمٝمي٤م ومٝميل واؾميٓم٦م ُأؿميت٘مّ  ئٛمي٦م ٕسم٘مٞمي٦م أٟميقار ا وأنّ  ، أُميػم اعمي١مُمٜملم  رشمٌتٝم٤م سمٕمد قمكمّ 

 ومٞمض شمٙمقيٜمٞم٦م ًمقضمقدوؿ ويمامٓهتؿ ووق ُم٘م٤مم رومٞمع وّه قمٔمٞمؿ.

 ُمًٜمدًا قمـ ؾمٚمامن ىم٤مل:  اهللومٗمل طمدي٨م قمـ رؾمقل 

« ًُ ًّ كظر  فمعم رؽمقل اهلل  دطمؾ مل يبعاٌ كبقاًو وٓ  قمّزوضميّؾ ّن اهلل إ ،رّم ومول: يو ؽماؾًنإهمؾ

ّٓ رؽم   صمعؾ يمف اشمـل فممم كؼقبًو.قًٓ إ

 (1).ومد فمرهمً هذا مـ ايمؽتوزمكم ،ول: ومؾً: يو رؽمقل اهللوم

 مومي مـ زمعدي؟، همفؾ فمؾؿً كؼبوئل اْلشمـل فممم ايمذيـ اطمتورهؿ اهلل يمإلومول: يو ؽمؾًن

 .همؼؾً: اهلل ورؽمقيمف أفمؾؿ

لم إف وطمؾؼ مـ كقري فمؾقًو همادفموه تُ عْ طمؾؼـل اهلل مـ صػوء كقره همدفموين هملؿمَ  ،ومول: يو ؽمؾًن

                                                                                                                     

 أي: اًمتقراة وآٟمجٞمؾ. .1
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ل وماـ ، وطمؾاؼ مـّافُ ْتاهمادفموهو هملؿموفمَ  هموؿمؿايَ    فمقم مـ كقري وكقر ؿموفمتف هملؿموفمف، وطمؾؼ

ـَ  ،ومـ هموؿمؿي فمقمّ   .، همدفمومهو هملؿموفموهواحلسكمَ  احلس

كو اهلل  ًّ د، واهلل ايمعاقم وهاذا زمخؿسي أؽمًء مـ أؽمًئف: هماوهلل اظمحؿاقد وأكاو حمّؿا فمّزوصمّؾ همس

  اظمحسـ وهذا احلسكم.ضمسون وهذا احلسـ، واهللواهلل هموؿمر وهذه هموؿمؿي، واهلل اْل، فمقمّ 

طمؾؼ مـ كاقر احلساكم سمساعي أئؿاي همادفموهؿ هملؿماوفمقه ومباؾ أن خيؾاؼ اهلل ؽماًء مبـقاي أو  شمؿّ 

و زمعؾؿااف أكااقارًا كساابحف وكسااؿع يمااف رًا، وىمؾـّاااؽااًو أو زمشااؾَ أو مَ  أو مااوءً  أرضااًو مدضمقااي، أو هااقاءً 

 (1)ش.وكطقع

 ، ثٚميف قميغم وم٤مـمٛمي٦مضميرى ُم   وقمكمّ   صٓمٗم٤مء يمام ضمرى قمغم رؾمقل اهللوم٤مخلٚم٘م٦م واإل

 ووذا ًمٕمٛمري ُم٘م٤مم ظمٓمػم وؿم٠من رومٞمع.

وٟمييقر اصحًييـ  ،وٟمييقر وم٤مـمٛميي٦م ُمييـ ٟمييقر قمييكمّ  ،دُمييـ ٟمييقر حمّٛميي اؿمييت٘م٤مق ٟمييقر قمييكمّ ذم  يمييام أنّ 

قميغم شمرشمٞمي٥م  ٦م اصحًلم ُمـ ٟمقر اصحًلم، دًٓم٦مً وأٟمقار اًمتًٕم٦م ُمـ ذريّ  ،واصحًلم ُمـ ٟمقر وم٤مـمٛم٦م

واؾميٓم٦م وميٞمض ٟمقراٟمٞمي٦م  شُمٕمدّ  ّن وم٤مـمٛم٦م ٢ما ومر، ًمذومٞمض ًمٚمٛمت٠مظّم  م واؾمٓم٦مَ اًمٜمقراٟمٞم٦م ويمقن اعمت٘مدّ 

ُمٝم٤م قمٚمييٞمٝمؿ سم٤مًمٜمقراٟمٞميي٦م، ووييذا ُمٕمٜمييك يمقنيي٤م واؾمييٓم٦م إوم٤مويي٦م قمييغم أوٓدويي٤م ًمت٘مييدّ ًمألئٛميي٦م 

 ومٝمل سم٤مًمت٤مزم طمّج٦م قمٚمٞمٝمؿ. اعمٕمّمقُملم 

 ؿ ُمـ ٟمقر واطمد ُم٤م روي قمـ اًمرو٤م صٚمقات اهلل قمٚمٞمف:د أّن ومم٤م ي١ميمّ 

ين واهى يمؽ ذىمرًا، همقهى يمف مريؿ، ووهى لم فمؿران: أإ ّن اهلل سمبورك وسمعولم أوضمك. إ»..

ظمريؿ فمقسك، همعقسك مـ مريؿ ومريؿ مـ فمقسك، ومريؿ وفمقساك رء واضماد، وأكاو ماـ أ ، 

                                                                                                                     

 )يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م، أسمقاب ظمٚم٘مٝمؿ وـمٞمٜمتٝمؿ وأرواطمٝمؿ، اًم٤ٌمب إول: سمدو أرواطمٝمؿ وأٟمقاروؿ ...(. 9، اصحدي٨م 5/ 46 سمح٤مر إٟمقار .1
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 (1)ش.ل، وأكو وأ  رء واضمدوأ  مـّ 

ُمييـ قمٞمًييك رء واطمييد، ومٙمٞمييػ سمٛمييـ يميي٤مٟمقا أٟمييقارًا  ذا يميي٤من قمٞمًييك ُمييـ ُمييريؿ وُمييريؿُ ٢موميي

ٌّحقن اهلل ىمٌؾ اخلٚمؼ سم٠مًمٗمل أًمػ قم٤مم؟  يً

 : قمٜمٝمؿ

 َح ب  ـو همَس ْح سب  ّن اهلل طمؾؼـو ومبؾ اقؾؼ زمليمػل أيمػ فموم، همَ إ»
 (4)ش.يمتسبقحـو اظمالئؽيُ  ًِ

 ُمـ وم٤مـمٛم٦م، ووم٤مـمٛم٦م ُمٜمٝمؿ. ومٝمؿ 

واؾمييٓم٦م ومييٞمض شمٙمقيٜمٞميي٦م ًمقضمييقدوؿ ويمامٓهتييؿ صييٚمقات اهلل   ٤مووييذا دًمٞمييؾ ىمقًمٜميي٤م: أّنيي

 وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ وقمغم أُّمٝمؿ ؾمٞمدة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم.

 :٤من عم٘م٤مم طمّجٞمتٝم٤م قمغم إئٛم٦م ص سمذًمؽ وضمٝمومٞمتٚمخّ 

وُمٕمٜميك ذًميؽ وؾمي٤مـمتٝم٤م  ُميـ ُمّمي٤مدر قمٚميقم إئٛمي٦م  اً يمقن ُمّميحٗمٝم٤م ُمّميدر إول:

 ئٛم٦م.ٕمٚمٛمٞم٦م اعمٜمّمقسم٦م ُمـ ىمٌٚمف شمٕم٤ممم ًمألاًم

٦م هلٞمٛمٜمي٦م ُمـ ٟمقروي٤م ذم سميدء اخلٚم٘مي٦م وويق يًيتٚمزم ُم٘مي٤مم اصحجّٞمي اؿمت٘م٤مق ٟمقروؿ ايمثوين: 

 م قمغم اًمالطمؼ.اعمت٘مدّ 
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 حج يتها عمى األنبياء املرسمنياجلهة الثانية: 

 ُ:اويدّه عميْ وَ اللتاب وجّ

قي٦م اعمٚمٙمقشمٞم٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ يميام ٚمْ اصح٘مٞم٘م٦م اًمٕمِ  يمقن٤م ُمٓمّٝمرة متسُّ  إول:

ويميام ؾميٞم٠ميت ذم ُم٘م٤مُمي٤مت أظميرى ٓطم٘مي٦م  ٦م قمغم ذًمؽ،ؿم٤مرة إمم اًمًقر اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمداًمّ ُم٧م اإلشم٘مدّ 

ٝمٞمٛمـ قمغم سم٘مٞم٦م اًمٙمت٥م اًمًياموي٦م اًمًي٤مسم٘م٦م يٗمْميؾ قميغم أصيح٤مب واًمذي حُيٞمط سمٕمٚمؿ اًمٙمت٤مب اعم

رء،  ًمٙميّؾ  ٤مً رء ٓ شمٌٞم٤مٟمي ُميـ يميّؾ  ٤مً ومٞميف شمٌٞم٤مٟمي شمٚمؽ اًمٙمت٥م، طمٞم٨م وصٗم٧م شمقراة ُمقؾميك سمي٠منّ 

 ومْماًل قمـ سم٘مٞم٦م اًمٙمت٥م.

ؽَْماًَء ىُمؾ فاو شُماؿ  فَمَرَضاُفْؿ فَماعَم ايْماوَ  :ىمقًمف شمٕم٤ممم ايمثوين: ْٕ اَؿ  َدَم ا   َأْكبُِئاقينَؿالئَِؽِي هَمؼاوَل افَمؾ 

ٓ  زمَِلؽْمًِء هُمِٓء إِْن ىُمـُْتْؿ صوِدومكَم ، ومويُمقا ؽُمْبحوَكَؽ ٓ فِمْؾَؿ يَمـاو  ًَ ايْمَعؾاقُؿ  إ اَؽ َأْكا ْؿَتـاو إِك  ماو فَمؾ 

ً  َأْكَباَلُهْؿ زمَِلؽْماًئِِفْؿ وماوَل َأ مَلْ َأوُماْؾ يَمُؽاْؿ إِ  ِفْؿ هَمَؾ
ؽقُؿ ، وموَل يو  َدُم َأْكبِْئُفْؿ زمَِلؽْمًئِ ينه َأفْمَؾاُؿ نَمْقاَى احْلَ

ًواِت  َْرِض وَ ايمس  ْٕ َدَم وَ ماو ىُمـْاُتْؿ سَمْؽُتُؿاقَن، وَ َأفْمَؾُؿ مو سُمْباُدوَن وَ ا ِٔ إِْذ وُمْؾـاو يمِْؾَؿالئَِؽاِي اؽْماُجُدوا 
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ٓ  هَمَسَجُدوا  ـَ وَ اؽْمَتْؽػَمَ وَ   إزِْمؾقَس َأزمك إ ـَ ايْمؽوهمِري  .(1)ىموَن ِم

ـَ وموَل يو إزِْمؾقُس مو َمـَ وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًَ ِما َت َأْم ىُمـْا ًُ زمَِقَدي  َأؽْماَتْؽػَمْ َعَؽ َأْن سَمْسُجَد ظمِو طَمَؾْؼ

 .(4)ايْمعويمكمَ 

ظمرى، ُمـ أّن وذه إؾمامء يم٤مٟمي٧م يمذًمؽ ذم ؾمقر أ ٧ْم ومٔم٤مور و٤مشملم أيتلم واًمتل اؾمتٕمرَو 

اًمْمٛمػم واؾمؿ اإلؿم٤مرة اعمًتخدم ذم أي٤مت اعمزسميقرة قم٤مئيدة  ُمقضمقدة طمّٞم٦م ؿم٤مقمرة قم٤مىمٚم٦م، ٕنّ 

هلٞمي٦م واؾميج٤مد اعمالئٙمي٦م  طمّمقل آدم قمغم ذف اخلالومي٦م اإلاًمِم٤مقمر، وُم٘مت٣م إمم اًمٕم٤مىمؾ اصحّل 

ضمييقدات اصحّٞميي٦م ٝمييؿ أمجٕمييقن ظم٤موييٕملم ـميي٤مئٕملم ًمييف يميي٤من سمًيي٥ٌم شمنميييٗمف سميي٤مًمٕمٚمؿ سمتٚمييؽ اعمقيمٚمّ 

اًمِم٤مقمرة، مم٤م يٗميض سمنماوم٦م ُم٘م٤مم شمٚمؽ اعمقضمقدات اصحّٞم٦م اًمِم٤مقمرة اًمٕم٤مىمٚم٦م قميغم ُم٘مي٤مم آدم ومْمياًل 

 .قمـ مجٞمع اعمالئٙم٦م

أوصٞم٤مئٝمؿ اًميذيـ يٜميدرضمقن شمٕم٤مىمٌي٤ًم وٟمٌٞم٤مء ومجٞمع اعمرؾمٚملم إُمـ  اهللظمٚمٗم٤مء  ومم٤م ي٘ميض أنّ 

َؽااِي إيِنه وَ } :ذم ىمقًمييف شمٕميي٤ممم
ااَؽ يمِْؾَؿالئِ َْرِض طَمؾقَػاايً إِْذ ومااوَل َرزمو ْٕ ومقن ينّميي إّٟمٛمييي٤م (4){ صموفِمااٌؾ دِم ا

وييق سمتقؾمييط شمنميييٗمٝمؿ سميي٤مًمٕمٚمؿ سمتٚمييؽ  إّٟمٛمييي٤مٚمييقن سمٛم٘ميي٤مم اخلالوميي٦م اإلهلٞميي٦م ذم إرض، وي١موّ 

سم٤مًمٕم٤مًملم ّٕٟمف شمٕمي٤ممم  شص»ؽمقرة ٝم٤م شمٕم٤ممم ذم ًمٞمإاًمقضمقدات اصحّٞم٦م اًمِم٤مقمرة اًمٕم٤مىمٚم٦م، واًمتل أؿم٤مر 

ـَ ايْمعاويمكمَ }طمٍم ُم٤م ؾمقى آدم ذم ىمقًميف  ًَ ِما َت َأْم ىُمـْا يمقٟميف دون آدم ومٞمٙميقن قميدم  {َأؽْماَتْؽػَمْ

يٗمقىمقٟميف، ؾمجقد اسمٚمٞمس اؾمتٙم٤ٌمرًا، أو وق ُمـ اًمٕم٤مًملم اًمذيـ ٓ تْمٕمقن ٔدم وٓ ًمٓم٤مقمتف سمؾ 

 ّٓ  اعمقضمييقدات اصحّٞميي٦م اًمِميي٤مقمرة اًمٕم٤مىمٚميي٦م اًمييذيـ سمؼميمييتٝمؿ ّذف آدم سمييذًمؽ وًمييٞمس أوًملييؽ إ

 اعم٘م٤مم،ومٙمٞمػ يٙمقٟمقن دوٟمف ظم٤موٕملم وـم٤مئٕملم ًمف؟
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 .16/ ص .4

 .41/ اًمٌ٘مرة. 4
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شمٕمي٤ممم ًمٕمٚمييؿ آدم سمتٚميؽ اعمقضمييقدات سم٠مٟميف همٞميي٥م اًمًيياموات وإرض  اهللوُم٘مت٣مي وصييػ 

ٜمًي٦ٌم إمم اًمًياموات وإرض وٕضمؾ ذًمؽ ط حتط اعمالئٙمي٦م قمٚمياًم سمتٚميؽ اعمقضميقدات ٕني٤م سم٤مًم

 .أي ًمٞم٧ًم ُمِمٝمقدة ومٞمٝم٤م ،همٞم٥م

ٟميقار اعمخٚمقىمي٦م ذًمؽ يمقن شمٚمؽ اعمقضمقدات اًمِم٤مقمرة اصحّٞم٦م اًمٕم٤مىمٚم٦م ول ُميـ إ وُم٘مت٣م يمّؾ 

كاقر كبقاؽ  اهللأول مو طمؾؼ »: رض ىمٌؾ اعمالئٙم٦م وىمٌؾ آدم، ووق ىمقًمف ىمٌؾ اًمًاموات وإ

ىمٚميي٦م ًمٞمًيي٧م وييل ٟمييقر آدم وٓ ٟمييقر إٟمٌٞميي٤مء شمٚمييؽ إٟمييقار اصحّٞميي٦م اًمِميي٤مقمرة اًمٕم٤م نّ أوش يااو صمااوزمر

 ّٓ  . ًمٙم٤من آدم قم٤معم٤ًم سمذاشمف وعم٤م اطمت٤مج أن يٕمٚمؿ سمٛمقضمقدات همػم ذاشمفواعمرؾمٚملم، وإ

ذم إرض إمم شمٕمّٚمؿ شمٚمؽ  اهللويمذًمؽ عم٤م اطمت٤مج سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ذم اؾمتخالومٝمؿ قمـ 

ومراد اًمٌنمي ُميـ أيًت٠موٚمٝم٤م  إّٟمٛمي٤م هللاُم٘م٤مم اخلالوم٦م اإلهلٞم٦م قمـ  أي٤مت ىم٤موٞم٦م سم٠منّ  إؾمامء ُمع أنّ 

يًييت٠موٚمقن٤م سميي٤مًمٕمٚمؿ سمتٚمييؽ  إّٟمٛمييي٤مإٟمٌٞميي٤مء واعمرؾمييٚملم واًمييذي يميي٤من آدم وييق اعمّمييداق إول 

 ٞم٦م ذم ُم٘م٤مم ضمٕمؾ اخلٚمٞمٗم٦م ذم إرض.اعمقضمقدات يمًٜم٦ّم إهلّٞم٦م دائٛم٦م يمٚمّ 

د ذم ذيؾ ويذه أيي٤مت، وىمي ووذا اعمٗم٤مد هلذه أي٤مت ُمتٓم٤مسمؼ ًمٚمرواي٤مت اًمقاردة قمٜمٝمؿ 

ّني٤م ذم إٟميقار أوفمٝميقر أيي٤مت قميغم ُمثيؾ ذًميؽ و ٦مٜم٧م شمٚمؽ اًمرواي٤مت اًمتٜمٌٞمف قمغم دًٓميشمْمٛمّ 

 م وؾمٞم٠ميت ُمٗمّماًل يمذًمؽ.يمام ذم رواي٤مت اؿمت٘م٤مق اًمٜمقر يمام شم٘مدّ  اخلٛم٦ًم 

 أُّم٤م ُمـ اًمًٜم٦ّم:

 د اًمرؾميؾ ٦م طمٞم٨م دًّم٧م قمغم أّن أول ُم٤م ظمٚمؼ ٟميقر ؾميٞمّ شمٞمرواي٤مت سمدء اخلٚم٘م٦م أ: هموٕولم

صمؿ ٟمقر اًمتًٕم٦م ُميـ ذّرّيي٦م اصحًيلم اًمًالم صمؿ اصحًٜملم قمٚمٞمٝمام صمؿ ٟمقر وم٤مـمٛم٦م   صمؿ ٟمقر قمكمّ 

  ّم ظمٚم٘ميتٝمؿ اًمٜمقريي٦م قميغم ؾمي٤مئر إٟمٌٞمي٤مء واًمرؾميؾ وسم٤مًمتي٤مزم طمّجٞمي٦م شمٚميؽ مم٤م يدّل قمغم شم٘ميد
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 .صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿإٟمقار قمٚمٞمٝمؿ 

م ذم ت٘ميدّ أظميذ وٓيتٝمي٤م وـم٤مقمتٝمي٤م قميغم إٟمٌٞمي٤مء، وويق ُمًيتٗم٤مد ُميـ اًمقضميف اًمثي٤مين اعم: يايمثوكقا

قمييـ أيب سمّمييػم  طمييقل ُمّمييحػ وم٤مـمٛميي٦م  دٓئااؾ اْلموماايم ذم رواييي٦م اًمٙمتيي٤مب، وىمييد شم٘مييدّ 

 :وىمقًمف

ـّ  اهللمػروضااي فمااعم مجقااع مااـ طمؾااؼ ؿموفمتفااو  ويمؼااد ىموكااً » كااس وايمطااغم واْل مااـ اَّاا

 (1).شوايمقضمش وإكبقوء واظمالئؽي

 قم٤مٍل اؾمٜم٤مدو٤م قمـ طمذيٗم٦م سمـ أؾمٕمد ىم٤مل: زمصوئر ايمدرصموتوذم رواي٦م 

: مااو سمؽومؾااً ايمـبااّقة يمـبااّل دم إرض ضمّتااك فمرضااً فمؾقااف وٓيتاال  اهللؽمااقل ومااول ر»

 (4)ش.همؿثؾقا يمف هملومّروا زمطوفمتفؿ ووٓيتفؿ ووٓيي أهؾ زمقتل 

 :ُم٤م روي ُمـ ىمقهلؿ  ايمثويمٌ:

 دم  ،صمفو ظمو ىموكاً ماو ىمػاق إلم ياقم ايمؼقوماي فماعم وصماف إرضيمقٓ أّن أمغم اظمممـكم سمزوّ »

 (4).شهمؿـ دوكف

ّٟمييف يًييتدّل سمييف قمييغم يمييقن قمييكم ووم٤مـمٛميي٦م إاهلل سم٘مقًمييف:  ز رمحييفي٤مر إمم ذًمييؽ اعمجٚمييوىمييد أؿميي

إمم همػم ذًميؽ ُميـ اًمقضميقه اًمروائٞمي٦م  ؾم٤مئر أوزم اًمٕمزم ؾمقى ٟمٌّٞمٜم٤م  ـْ ُمِ  أذَف اًمًالم قمٚمٞمٝمام

 اًمتل ٓ جم٤مل هلذا اعمختٍم ُمـ ذيمرو٤م.
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 مريه بيت عنراٌ
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ـْ ُروضِمـاو   فِمْؿاراَن ايم تال يَ َمْرَيَؿ ازْمـَاوَ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًْ هَمْرصَمفاو هَمـََػْخـاو همقاِف ِما ًْ وَ َأضْمَصاـَ وَم َصاد 

و  ـَ ايْمؼوكِتكمَ وَ ىُمُتبِِف وَ زمَِؽؾًِِت َر،ه ًْ ِم  .(1)ىموَك

 أّٟمف ىم٤مل: اهلل  قمـ أيب قمٌد

« َهَمْرصَمفو  فِمْؿراَن ايم تل يَ َمْرَيَؿ ازْمـَ و ًْ ّن هموؿمؿاي إووماول:  مثاًل رضب اهلل يمػوؿمؿاي  َأضْمَصـَ

 (4)ش.يتفو فمعم ايمـورأضمصـً همرصمفو همحّرم اهلل ذرّ 

ًمٞمٝمي٤م روايي٤مت أويؾ اًمٌٞمي٧م إمم ىم٤مقمدة ذم سم٤مب اعمٕمي٤مرف أؿمي٤مرت إُمـ اًمتٜمٌٞمف  وىمٌؾ ذًمؽ، ٓسمدّ 

  ّج٩م وُم٤م هلؿ ُمـ ُمـ إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ وإوصٞم٤مء واصحي ُم٤م ذيمر ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  وول أن

٦م يمقٟمييف ُمييثاًل رضسمييف اهلل شمٕميي٤ممم عم٘م٤مُميي٤مت ُمييـ هم٤مي٤مشمييف اعمٝمّٛميي يُم٘م٤مُميي٤مت وُمٜم٤مصيي٥م وؿميي١مون إهلٞميي٦م 

 ووذه اًم٘م٤مقمدة سم٤مب يٜمٗمتح ُمٜمف أسمقاب قمديدة. ، وؿم١مون اًمٜمٌّل وأوؾ سمٞمتف

ُميـ وضميقه ىمرآٟمٞمي٦م ي أي ؾميتٙمقن اعم٘م٤مرٟمي٦م  شميتؿّ  وسميلم ُميريؿ  وم٤معمامصمٚم٦م سملم طم٤مًمتل وم٤مـمٛمي٦م 

وسميلم أيي٤مت اًم٘مرآٟمٞمي٦م   س اؾمت٘مراء ىمرآين ًمميي٤مت اًميقاردة ذم ُم٘م٤مُمي٤مت ُميريؿسمٞمٜمٝمام قمغم أؾم٤م

ًمٜمجييد ُمييدى اًمييؽماسمط اًمقصمٞمييؼ وووييقح ييي  وإطم٤مدييي٨م اًمٜمٌقييي٦م اًمييقاردة ذم ُم٘م٤مُميي٤مت وم٤مـمٛميي٦م 

 اعمِمؽميم٤مت اًمتل شم١مّوؾ اًم٤ٌمطم٨م ُمـ ُمت٤مسمٕم٦م أوضمف اًمتِم٤مسمف سملم اعم٘م٤مُملم.
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   مدقامات السيّة مريم

دة ٟمًي٤مء ومّْمٚمٝم٤م اهلل سمٙمامٓت شم٘م٤مرب يمامٓت إٟمٌٞم٤مء واًمرؾميؾ وويل ؾميٞمّ  ىمد ذا يم٤مٟم٧م ُمريؿ إ

 د صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝم٤م.ظمريـ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمّ دة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم ُمـ إوًملم وأقم٤معمٝم٤م ومٙمٞمػ سمًٞمّ 

 ؾ سمـ قمٛمر ىم٤مل:قمـ اعمٗمّْم 

، أهال دة كساوء ايمعاوظمكمو ؽماقّ أطمػمين فمـ ومقل رؽمقل اهلل دم هموؿمؿي: أهّن  :اهلل  ومؾً ٕ  فمبد»

دة كساوء ايمعاوظمكم ماـ دة كساوء فموظمفاو، وهموؿمؿاي ؽماقّ دة كسوء فموظمفو؟ همؼول: سمؾؽ مريؿ ىموكً ؽمقّ ؽمقّ 

 (1)ش.إويمكم وأطمريـ

َرِك وَ اْصَطػوِك  اهللإِن   :واعمراد ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ًمٞمس ُمٓمٚمؼ  (4)كِسوِء ايْمعوظمَكمَ   اْصَطػوِك فَمعموَ ؿَمف 

  اْذىُمُروا كِْعَؿتَِل ايم تل :ٟمٔمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم سمٜمل اهائٞمؾ ،اًمٕم٤معملم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، سمؾ وق قم٤مط زُم٤من٤م

ًُ فَمَؾااْقُؽْؿ  ااْؾُتُؽْؿ فَمااعَم ايْمعااوظمَكمَ وَ َأْكَعْؿاا وىمقًمييف شمٕميي٤ممم قمييغم ًمًيي٤من ُمقؾمييك ظمٓم٤مسميي٤ًم ًمٌٜمييل  (4)َأينه هَمض 

َؾُؽْؿ فَمعَم ايْمعوظمَكمَ وَ َأزْمغقُؽْؿ إِمًو  اهللوموَل َأنَمغْمَ  :اهائٞمؾ َرَزوْمـاوُهْؿ وَ  :ويمذا ىمقًمف شمٕم٤ممم (3)ُهَق هَمض 
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ـَ ايمط قهبوِت  ْؾـوُهْؿ وَ ِم كوُهْؿ فَمعموَ  :وىمقًمف شمٕم٤ممم (1)فَمعَم ايْمعوظمَكمَ هَمض   (4)فِمْؾٍؿ فَمعَم ايْمعاوظمَكمَ   يَمَؼِد اطْمؼَمْ

 :اعمراد ا٤م شمٗمْمٞمٚمٝمؿ قمغم قم٤معملم زُم٤منؿ ًم٘مقًمف شمٕمي٤ممم إّٟمٛمي٤مإُمؿ و قمغم يمّؾ ّٟمف ًمٞمس اعمراد شمٗمْمٞمٚمٝمؿ ٢موم

 ِيمِؾـ ااوس ًْ ااٍي ُأطْمِرصَماا ااًي َوؽَمااطًو يمَِتُؽقُكااقا وَ  :وىمقًمييف شمٕميي٤ممم (4)ىُمـْااُتْؿ طَمااغْمَ ُأم  ىَمااذيمَِؽ صَمَعْؾـااوىُمْؿ ُأم 

ؽُمقُل فَمَؾْقُؽْؿ ؾَمفقداً وَ يمـ وِس ؾُمَفداَء فَمعَم ا ٦م ويل أومْميؾ ُميـ سمٜميل ُمّ مم٤م يٕمٜمل أّن وذه إُ  (3)َيُؽقَن ايمر 

ومْميٚمٞم٦م أٞم٦م، ُمْم٤موم٤ًم إمم ُم٤م ؾمٞم٠ميت ُمـ دًٓم٦م أي٤مت ُميـ ؾمالُم٦م اإلُمّ اهائٞمؾ وإن أريد ُمٜمٝم٤م سمٕمض إُ 

 .قمغم ُمريؿ  ُم٘م٤مُم٤مت اًمزوراء 

وم٤معمراد ُمـ اصٓمٗم٤مء ُمريؿ قمغم اًمٕم٤معملم وق قمقاط إُمؿ ُمـ اًمٕمرىمٞمي٤مت وإىميقام واعمٚميؾ واًمٜمحيؾ 

 اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمٞمش ذم زُم٤من٤م ُمـ ذق إرض وهمرا٤م.

 ؿمي٤مرات اًم٘مرآٟمٞمي٦م قميـ ُم٘مي٤مم ُميريؿًمإ در سمٜم٤م أن ٟمتٕميرض   وًمٙمل ٟمًت٘مرأ ُم٘م٤مُم٤مت وم٤مـمٛم٦م

ُم٤مُمٞمي٦م ُميـ همراسمي٦م وميٞمام شمٕمت٘ميده اإلدة ٟمًي٤مء اًمٕمي٤معملم، قمٜميدو٤م وميال شمٙميقن أيي٦م ًمٞمتٌلّم ًمٜمي٤م ُم٘م٤مُمي٤مت ؾميٞمّ 

ّن شمٚمييؽ اعم٘م٤مُميي٤مت طم٤مصييٚم٦م أ ُمييـ اًمٜمّمييقص اًم٘مرآٟمٞميي٦م اًمٜم٤مزًميي٦م ومٞمٝميي٤م وؾمييٞمتٌلّم  ُم٘م٤مُميي٤مت وم٤مـمٛميي٦م 

ّٓ ٓ  ريؿ ُم٦م وُم٤م ورد ذم ُميوًمقي٦م اعمت٘مدّ اًمٜمٔمر قمـ إ سمٖمّض  ،ًمٚمّمدي٘م٦م  ٤م عمي ُمٌيلّم وويق  يٙميقن إ

 ذم ُمٕمروم٦م وسمٞم٤من ُم٘م٤مُم٤مهت٤م سمٕمد ذًمؽ. وؾمتٙمقن إوًمقي٦م طم٤ميمٛم٦مً  ىمد ورد ومٞمٝم٤م 

 وسيي وحتديح املالئلة هلا

ّمي٤مب ٞمٝم٤م سمٛمُ ًٚمّ ويمٞمٗمٞم٦م ٟمزول ضمؼمئٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمُ   مم ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦مإؿم٤مرة ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ اإل نّ إ
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ّٓ أسمٞمٝم٤م سمٕمدُم٤م دظمٚمٝم٤م ُمـ اصحزن اًمِمديد، ط يٙمـ ذًمي ّٓ ؽ إ ف وطميل  أّٟمي طم٤مًمي٦م ُميـ طمي٤مٓت اًميقطمل، إ

ماو ىماوَن وَ ٦م ًم٘مقًميف همػم ٟمٌقي أصمٌتف اًم٘مرآن ذم ُمقاوع قمديدة ًمرضم٤مٍل وٟم٤ًمء يم٤مُمٚملم ذم ُم٘م٤مم اصحجّٞمي

َؿُف اهللُ ايمَِبَش  ٓ  ٍر َأْن ُيَؽؾه ـْ َوراِء ضِمجوٍب َأْو ُيْرؽِمَؾ َرؽُمقًٓ  إ  .(1)َوضْمقًو َأْو ِم

وذًميؽ صحّميقل  ،ُمـ وطمل وق ىمًؿ أقمٔمؿ ُمـ ٟمزول ضمؼمئٞميؾ   ُم٤م وىمع عمريؿ وُمٕمٚمقم أنّ 

اوَ شم٘مديؿ ذيمره ذم اًمؽمشمٞم٥م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  يمام أنّ  ،مم اًمث٤مًم٨مإاًم٘مًؿ إول هل٤م ُمْم٤موم٤ًم   ماو ىماوَن يمَِبمَمٍ

َؿُف اهللُ  ٓ  َأْن ُيَؽؾه ًمنميومٞمتف قميغم اًم٘مًيٛملم اًمثي٤مين واًمث٤مًمي٨م وويق آحيي٤مء ُميـ وراء طمجي٤مب  َوضْمقوً  إ

 .ذن اهلل شمٕم٤ممم٢موارؾم٤مل رؾمقل يقطمل سم

ًْ َربه َأك ك َيُؽقُن رمواًمِم٤مود قمغم طمّمقل إول هل٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ا   مَلْ َيْؿَسْساـلوَ َويَماٌد   ومويَم زَممَمٌ

ُؾُؼ مو َيشوءُ وموَل ىَمذيمِِؽ اهللُ ُؿاُف... نّكؿااوَأْمارًا همَ   إِذا وَمه  خَيْ ـْ هَمَقُؽاقُن ، َوُيَعؾه ووم٤مقميؾ  (4)َيُؼاقُل يَماُف ىُما

ومول ؽماقرة قهل٤م خم٤مـم٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم ُمتّمياًل سم٤مٔيي٤مت اًمًي٤مسم٘م٦م ذم ىم ٝم٧ْم وٝمٜم٤م وق اهلل شمٕم٤ممم ٕن٤م وضّم

ًِ  : ل فمؿران ِك زمَِؽؾَِؿٍي ِمـُْف اؽْمُؿُف ايْماؿَ إِْذ ومويَم ُ َؽُي يو َمْرَيُؿ إِن  اهللَ ُيَبممه
ـُ َماْرَيَؿ ايْماؿَ الئِ سقُح فمقَسك ازْم

ْكقو  طِمَرِة...وَ َوصمقفًو دِم ايمدو ْٔ مم ٟمزول اعمالئٙمي٦م قمٚمٞمٝمي٤م وىمقهلي٤م هلي٤م إؿم٤مرة ومٗمل أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م اإل (4)ا

 سم٤مًمٌِم٤مرة.

اًم٘مقل ط يٙمـ ُمـ ضمؼمئٞمؾ  أي٦م اعمزسمقرة، أنّ ويِمٝمد ًمٙمقن اخلٓم٤مب واًم٘مقل وق ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ذم 

ة زُمٜمٞمي٦م وم٤مصيٚم٦م قميـ يمي٤من سمٕميد ُميدّ  ؽمقرة مريؿذ متّثؾ ضمؼمئٞمؾ هل٤م واًمذي شمًتٕمروف إ ؛ؿيمام ىمد يتقوّ 

 .ٟمزول اعمالئٙم٦م سم٤مًمٌِم٤مرة
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ًْ َأك ك َيُؽقُن رم :ٌٝم٤مأقم٤مدت شمٕمجّ  ُمريؿ  ويِمٝمد ًمذًمؽ أيْم٤ًم أنّ  ا  مَلْ َيْؿَسْسـلوَ نُمالٌم   ومويَم  زَممَمٌ

ٌ وَ  ااِؽ ُهااَق فَمااقَم  َهااكمه ااًي ِمـ ااو وَ يمِـَْجَعَؾااُف  َيااًي يمِؾـ ااوِس وَ مَلْ َأُك زَمِغقًّااو ، ومااوَل ىَمااذيمِِؽ ومااوَل َرزمو ىمااوَن َأْماارًا وَ َرمْحَ

ضمؼمئٞميؾ هلي٤م سمتيذيمػمه جليقاب اهلل شمٕمي٤ممم  ضم٤مسمي٦مُ إمم اهلل شمٕمي٤ممم، ويم٤مٟمي٧م إُمـ دون شمقضمٞمٝمف  (1)َمْؼِضقًّو

 .ؽمقرة  ل فمؿراناعمتّمؾ سمٌِم٤مرة اعمالئٙم٦م ذم 

اًميقطمل اًميذي طمّميؾ عميريؿ سُمٕمٞميد اًميقطمل سمتقؾميط  أنّ  نؽمقرة  ل فمؿاراوقمغم ذًمؽ ومٞمٔمٝمر ُمـ 

اعمالئٙميي٦م سم٤مًمٌِميي٤مرة، وييق ُمييـ اًمييقطمل سمييدون وؾميي٤مـم٦م اًمرؾمييقل اعمالئٙمييل وط يٙمييـ شمٙمٚمييٞماًم ُمييـ وراء 

ووق أقمغم أٟميامط  ؽمقرة ايمشقرىًمٞمف ذم إف ُمـ اًمٜمٛمط إول ُمـ أىم٤ًمم اًمقطمل اعمِم٤مر أي أٟمّ  ،طمج٤مب

ّٓ اًمقطمل يمام يدّل قمٚمٞمف اًمؽمشمٞم٥م اًمذيمري، ووق ٓ   ًمألٟمٌٞم٤مء اعمرؾميٚملم ُميـ ـمٌ٘مي٦م حيّمؾ ذم اًمٖم٤مًم٥م إ

 أوزم اًمٕمزم وذم سمٕمض طم٤مٓهتؿ. ومٝمذه ُمٜم٘م٦ٌم وُم٘م٤مم قمٔمٞمؿ يتٚمقه اًم٘مرآن اًمٙمريؿ عمريؿ سمٜم٧م قمٛمران.

ٟمجٞميؾ، ومٙمي٤من شمّميدي٘مٝم٤م ٝم٤م سمٜمٌيّقة قمٞمًيك وسمٕمثتيف سمنمييٕم٦م اإلسمالهمإُمٗم٤مد اًمقطمل عمريؿ وق  يمام أنّ 

 أو حيٞميك  هل٤م، ٓ قمؼم ٟمٌّل ُمرؾمؾ ووق زيمريي٤م ف سمتقؾمط اًمقطمل اًمذي طمّمؾسمٙمٚمامت اهلل ويمتٌِ 

مم اعميأل إ سمالغ ٟمٌقة قمٞمًيك إًمٞمٝم٤م ُم١ًموًمٞم٦م إومٙم٤مٟم٧م ىمد أويمؾ  ، قمٞمًك  وىمٌؾ شمقًّمد اسمٜمٝم٤م اًمٜمٌّل 

 .ُمـ ىمقُمٝم٤م

ظميي قمٚمٞمٝمي٤م اعمتْميٛمـ ٕؾميامء إُمـ ٟميزول اًمٚميقح  ووذا ٟمٔمػم ُم٤م ورد ذم اًمّمدي٘م٦م اًمزوراء 

يميام أني٤م يم٤مٟمي٧م  ،يتٝمي٤مُم٤مُمي٦م ذم ذرّ ٦م سم٤مإلـ ًمٚمقصيٞمّ ُمتْميٛمّ  ُمّميحٗمٝم٤م  وُم٤م ورد ُمـ أنّ   ئٛم٦مإ

 فمؾاؾ ايممماائع، وىمد روى اًمّميدوق ذم صم٦م ُمـ ىمٌؾ اعمالئٙم٦م يمام يم٤مٟم٧م ُمريؿ ُمع أن٤م ًمٞم٧ًم سمٜمٌّل حمد  

 ىم٤مل: اهلل اًمّم٤مدق  قمـ أيب قمٌدسم٢مؾمٜم٤مده قمـ إؾمح٤مق سمـ ضمٕمٗمر 
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ًْ ؽماؿّ  إّكؿااويؼقل:   اهلل  ؽمؿعً أزمو فمبد» اظمالئؽاي ىموكاً هتابط ماـ  شماي ٕنّ حمد   هموؿمؿاي  ق

 واصاطػوكِ  وؿمّفاركِ  ّن اهلل اصاطػوكِ إ ،ايمسًء سمـودهيو ىمً سمـودي مريؿ زمـً فمؿران همتؼقل: يو هموؿمؿي

 .فمعم كسوء ايمعوظمكم

 .شمقهنوشمفؿ وحيّد واؽمجدي وارىمعل مع ايمراىمعكم، همتحّد  اومـتل يمرزمِؽ  ،يو هموؿمؿي

ماريؿ  نّ إيؿ زمـاً فمؿاران؟ همؼاويمقا: ؾي فمعم كساوء ايمعاوظمكم مارومويمً مؿ ذات يمقؾي: أيمقسً اظمػّض 

كساوء إويماكم  ةدوفموظمفو وؽمقّ  دة كسوء فموظمِؽ ؽمقّ  صمعؾِؽ  قمّزوضمّؾ اهلل  نّ أىموكً ؽمقدة كسوء فموظمفو و

 (1)ش.وأطمريـ

 نْ ذَ إوط شمٙمـ ٟمٌّٞم٤ًم وٓ رؾمقًٓ، وم٤مًمتحيدي٨م ط ي٘متٍمي  ٝم٤م اعمالئٙم٦مُ تْ ٛمَ ًمٞمٝم٤م ويمٚم  إ َل وطمِ ُمريؿ أُ  قمغم أنّ 

ذ إ ،ًمٞمف، سمؾ يٙمٗمل ذًمؽ أن يٙمقن ُمـ طمج٩م اهلل شمٕم٤ممم يمام وق اصحي٤مل ذم ُميريؿ إقمغم ٟمٌقّي٦م اعمقطمك 

 ٝم٤م سم٤مًمٌِم٤مرة، وىمد دًّم٧م جمٛمققم٦م آي٤مت قمغم حتديثٝم٤م ُمٜمٝم٤م:تْ صمَ د  وطَم  ٝم٤م اعمالئٙم٦مُ تْ ٛمَ يمٚم  

وِمقًّاو  إِِذ اْكَتَبَذْت  اْذىُمْر دِم ايْمؽِتوِب َمْرَيؿَ وَ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـْ َأْهؾِفو َمؽوكًو َذْ ـْ ُدوهِنِاْؿ  ِم اَذْت ِما َ هَموخت 

و ًَ سَمِؼقًّاو   ضِمجوزمًو هَمَلْرؽَمْؾـو إيَِمْقفو ُروضَمـو هَمَتَؿث َؾ َمو زَممَمًا ؽَمِقيًّ ـِ ِمـْاَؽ إِْن ىُمـْا مْح ًْ إيِنه َأفُمقُذ زمِويمر   ومويَم

ََهَى يَمِؽ نُمالمًو َزىمِقًّو  إّكؿاووموَل 
ِٕ ًْ َأك ك َيُؽقُن رم َأَكو َرؽُمقُل َرزمهِؽ  ا   لمَلْ َيْؿَسْساـوَ نُمالٌم   ومويَم مَلْ وَ زَممَمٌ

ٌ َأُك زَمِغقًّو  ًي ِمـ و وَ يمِـَْجَعَؾُف  َيًي يمِؾـ وِس وَ وموَل ىَمذيمِِؽ وموَل َرزموِؽ ُهَق فَمقَم  َهكمه  .(4)ىموَن َأْمرًا َمْؼِضقًّووَ َرمْحَ

ٞمي٧م سميف ُميريؿ ٔمس اًميذي طمهلل اعم٘ميدّ اإل صٓمٗم٤مءة سملم ُمريؿ وسملم اًمقطمل شُمٌلّم اإلح٤مورومتٚمؽ اعم

، ٤ممم ويٙمِميػ ذًميؽ قميـ اًمدرضمي٦م اًمتيل ومتٛمّثؾ ضمؼمئٞمؾ سمنمًا ؾمقي٤ًم ًمُٞمٚم٘مل هل٤م اًمٌِم٤مرة ُميـ اهلل شمٕمي
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  سميراوٞمؿ ّثؾ وذا ٟمٔميػم اًمتٛمّثيؾ اًميذي طميدث إلذ اًمتٛمإ٦م ُمـ طمج٩م اهلل شمٕم٤ممم، سمٚمٖمتٝم٤م ُمريؿ يمحجّ 

ن يم٤مٟمتي٤م ٤ماًمٌِمي٤مرشم (1) يَمَؼْد صموَءْت ُرؽُمُؾـو إزِْماراهقَؿ زمِويْمُبمْماىوَ شمٞم٤مٟمف اًمٌِم٤مرة يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: إقمٜمد 

قمٞمًك ٟمٌٞم٤ًم ُمرؾمياًل،   ُمريؿ ٧ْم حَ ٜمَ ، يمام ُمَ ؾمح٤مق ويٕم٘مقب ٟمٌٞملّم إسمراوٞمؿ إُمٜمح  إّٟمفذم ؾمٞم٤مق واطمد، 

ٞمٝمي٤م ٦م ُميريؿ ذم شمٚم٘مّ ؾميح٤مق ويٕم٘ميقب يمٛمٝمّٛميإف اًمٌنميى ذم سمراوٞمؿ ًمتٚم٘مٞمّ إتل ٟمٌل اهلل وم٤مًمتِم٤مسمف ذم ُمٝمٛمّ 

 ومْمياًل قميـ ٤م دٓٓهت٤م اخلٓمػمة ذم ُمٝم٤مم اعمٌنّم هلٞم٦م هلووذه اًمٌِم٤مرة اإل ، هلٞم٦م ذم قمٞمًك اًمٌِم٤مرة اإل

 اعمٌنم  سمف.

 ؾ اًمتيل طمّميٚم٧م عميريؿول ٟمٗمًيٝم٤م طم٤مًمي٦م اًمتٛمّثي  سمراوٞمؿ إطم٤مًمتل اًمتٛمّثؾ ًمدى ٟمٌل اهلل  قمغم أنّ 

، ذم  نْ ذَ إ دراك، ومييال شمٖمييػّم ؾ طم٘مٞم٘مي٦م، سمييؾ ويق شمٖمييػم ذم فميرف اإلؾ ط يٙمييـ شمٖميػّمًا ذم اعمتٛمّثييواًمتٛمّثي

 وٞم٦م اعمٚمٙمٞم٦م ًمٚمقطمل.اخل٤مرج وٓ ذم ٟمٗمس اعم٤م

ٟمٌٞميي٤مء، ومميـ وييداوؿ اهلل إ ُميـ يمقنيي٤م ذم ُمّمي٤مف  وُميـ وٜمي٤م ؾمييٞمتٌلّم قِمَٔميؿ ُمًيي١موًمٞم٦م ُميريؿ

٦م إٟمٌٞمي٤مء ٦م هلل شمٕم٤ممم سمام ي٘م٤مرب طمجٞمّ ُم٘م٤مم اصحجٞمّ  اًمتل حتتّؾ    وول ُمريؿواضمت٤ٌموؿ ُمـ همػم اًمٜمٌٞملّم 

 ّٓ   ذم ظمّمقصٞم٤مت اًمٜمٌّقة واًمرؾم٤مًم٦م.إ

مم اًمقطمل اعم٤ٌمذ ُمع اهلل شمٕم٤ممم ُميع إئٙم٦م ُمـ ىمٌؾ ُمريؿ، سمؾ شمؽمىمك وط شم٘متٍم طم٤مًم٦م اًمتٙمٚمٞمؿ ًمٚمٛمال

 وطمل اهلل شمٕم٤ممم يم٤من ىمٌؾ متّثؾ ضمؼمئٞمؾ هل٤م. أنّ 

ًْ َربه َأك ك َيُؽقُن رمىم٤مل شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ ُمريؿ:  ا وماوَل ىَماذيمِِؽ اهللُ   مَلْ َيْؿَسْساـلوَ َويَماٌد   ومويَم زَممَمٌ

ُؾُؼ مو َيشوءُ  ـْ هَمَقُؽقنُ  نّكؿاوَأْمرًا همَ   إِذا وَمه خَيْ  .(4)َيُؼقُل يَمُف ىُم

ٝمي٤م ُميريؿ يٙمِمػ قمـ ظمٓمقرة اعمٜمزًم٦م اًمتل حتتٚمّ  هلل اعم٤ٌمذ اًمذي طمٔمٞم٧م سمف ُمريؿ وم٤مًمقطمل اإل
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، ٤مذ ٓ تتّص هلل اعمٌإذ اًمقطمل اإل  ّٓ  سمٕميض إٟمٌٞمي٤مء وذم أوىمي٤مت ظم٤مّصي٦م، وويذا ٟمٔميػم ُمي٤م سميف إ

 .ف سمٞمحٞمكشمْ ف اعمالئٙم٦م وسمنّم طملم يمّٚمٛمتْ   طمدث ًمزيمري٤م 

وُمـ صمؿ يم٤من وطمل اهلل شمٕم٤ممم ًمف ُم٤ٌمذة يٙمِمػ قمـ طم٘مٞم٘مي٦م ُمٝمٛمي٦م، وويل شمِمي٤مسمف طمي٤مًمتل زيمريي٤م 

صييٓمٗم٤مء شمٕميي٤ممم، ومح٤مًمتيي٤م اإل ؿ شمٙمٚمٞمٛمٝميي٤م اهللل اًمٌِميي٤مرة وشمٙمٚمييٞمؿ اعمالئٙميي٦م هلييام وُمييـ صمييوُمييريؿ ذم شمٚمّ٘ميي

 ،٦م اهلل ُميريؿ اهلل زيمري٤م طمدصم٧م ُمثٚمٝم٤م وذم فمرف زُمي٤مين ُمت٘مي٤مرب صحّجي واًمٌِم٤مرة يمام طمدصم٧م ًمٜمٌّل 

 .ٞم٦م عمريؿتل اعم٘م٤مُملم، أي ُم٘م٤مم اًمٜمٌّقة ًمزيمري٤م وُم٘م٤مم اصحجّ دًمٞمؾ قمغم اًمت٘م٤مرب سملم ُمٝمٛمّ 

ُهاَق وماوئٌِؿ ُيَصاقمه دِم اظمِْْحاراِب وَ الئَِؽُي اَهَمـوَدسْمُف اظمْاوأي٤مت اًمت٤مًمٞم٦م شمتٙمّٗمؾ سمٌٞم٤من اعم٘م٤مم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

َك زمَِقْحقك ُ ـَ اهللِ  َأن  اهللَ ُيَبممه ومًو زمَِؽؾَِؿٍي ِم اوحِلكَم وَ ضَمُصقرًا وَ ؽَمقهدًا وَ  ُمَصده ـَ ايمص  َأك اك وماوَل َربه  َكبِقًّو ِما

 .(1)فمووِمٌر وموَل ىَمذيمَِؽ اهللُ َيْػَعُؾ مو َيشوءُ   اْمَرَأيتوَ وَمْد زَمَؾَغـَِل ايْمؽػَِمُ وَ نُمالٌم   َيُؽقُن رم

ًمٜمٔميي٤مئر ذم اصحيي٤مًمتلم دًمٞمييؾ قمييغم وضمييقد شمييراسمط فميي٤مور أو ظمٗمييل سمييلم طميي٤مًمتل ٟمٌييّقة زيمرّييي٤م ومتييقارد ا

 واًمٜمٔم٤مئر اًمقاردة ذم أي٦م ًمٚمح٤مًمتلم يمام يكم: ، ٞم٦م ُمريؿوطمجّ 

َؿالئَِؽُي اهَمـوَدسْماُف ايْماوم٘مي٤مل شمٕمي٤ممم:  ،شمٞم٤من اًمٌِم٤مرة ًمزيمري٤م وشمٙمٚمٞمٛمف اعمالئٙم٦م أصمٜم٤مء قم٤ٌمدشميف هلل شمٕمي٤مممإ

 .دِم اظمِْْحراِب  ُهَق وموئٌِؿ ُيَصقمه وَ 

اْذىُماْر دِم وَ اًمٌِم٤مرة عمريؿ وشمٙمٚمٞمٛمٝم٤م اعمالئٙم٦م طملم ىمٞم٤مُمٝم٤م هلل شمٕم٤ممم ُمٜمتٌذة ىمقُمٝم٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم  يمام أنّ 

ـْ ُدوهِنِْؿ ضِمجوزمًو هَمَلْرؽَماْؾـو إيَِمْقفاو ُروضَمـاو إِِذ  ايْمؽِتوِب َمْرَيؿَ  َذْت ِم َ وِمقًّو ، هَموخت  ـْ َأْهؾِفو َمؽوكًو َذْ اْكَتَبَذْت ِم

و  .(4)هَمَتَؿث َؾ َمو زَممَمًا ؽَمِقيًّ
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وموَل َربه َأك اك َيُؽاقُن اهلل زيمري٤م هلل شمٕم٤ممم سمال واؾمٓم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ زيمري٤م:  وشمٙمٚمٞمؿ ٟمٌّل 

وويق ٟمٔميػم ُمي٤م طميدث  (1)اهللُ َيْػَعاُؾ ماو َيشاوءُ  فمووِمٌر وماوَل ىَماذيمَِؽ   اْمَرَأيتوَ وَمْد زَمَؾَغـَِل ايْمؽػَِمُ وَ نُمالٌم   رم

ًْ َربه َأك اك َيُؽاقُن رمىمي٤مل شمٕمي٤ممم طمٙم٤ميي٦م قميـ ُميريؿ:  ،عمريؿ  ْ وَ َويَماٌد   ومويَما ا وماوَل    َيْؿَسْساـلمَل زَممَمٌ

ُؾُؼ مو َيشوءُ   .(4)ىَمذيمِِؽ اهللُ خَيْ

ف قمي٤مىمرًا زيمري٤م يمقن اُمرأشم ذ اطمت٩ّم إُمتٜم٤مع قمـ ىم٤مسمٚمٞمتٝمام ًمٌِم٤مرة اًمٖمالم، ومٙمالمه٤م قمرو٤م ُم٘متيض اإل

٧م سمٙمقن٤م هميػم ىم٤مسمٚمي٦م ًمٚمحٛميؾ ًمٕميدم م، وُمريؿ اطمتجّ همػم ُم٘متْمٞم٦م ًمٚمحٛمؾ وول ذم وذا اًمًـ اعمت٘مدّ 

ممي٤م  وموَل ىَماذيمَِؽ اهللُ َيْػَعاُؾ ماو َيشاوءُ اُمٙم٤من ذًمؽ ُمـ دون زوج، ويم٤من ضمقاسمف شمٕم٤ممم هلام واطمدًا: 

 .تلمومْماًل قمـ ارشم٤ٌمط اعمٝمٛمّ  ،طم٤مًم٦م زيمري٤م وطم٤مًم٦م ُمريؿ :ًمٙمال اصح٤مًمتلميدًمؾ قمغم وطمدة اعم٘م٤مم 

ومًو زمَِؽؾَِؿاٍي   ُرَك زمَِقْحقكاَأن  اهللَ ُيَبشه ٚمف ؾمقرة ُمريؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: واًمتِم٤مسمف سملم اًمٌِم٤مرشملم شمتٙمٗمّ  ُمَصده

ـَ اهللِ اًل م ُمـ دقم٤مء زيمري٤م ُمـ يميقن دقم٤مئيف ذم ـمٚمي٥م اًمقًميد يمي٤من ُمٕمّٚميقمغم أٟم٤م ٓ ٟمٖمٗمؾ قمام شم٘مدّ  .(4)ِم

ذ يم٤من زيمري٤م ُمِميٗم٘م٤ًم قميغم دقمقشميف أن ٓ تٚمٗمٝمي٤م أطميد إسمخقومف اعمقازم ُمـ سمٕمده أن ٓ حيًٜمقا ظمالومتف، 

صمتيف ممي٤م ُمـ سمٕمده، ومٝمق ؾمٞمخٚمػ ُمـ ورائف ُمقازم ؾمقء، ٓ حيًٜمقن ظمالومتف ذم دقمقشمف ومْماًل قميـ ورا

حيٞمك ؾمٞمقاضمف ظمٓمر اًمتٜم٤مومس قمغم وراصم٦م أسمٞمف ومْماًل قمـ قمدم اًمتّمديؼ سمف ُمـ ىمٌيؾ  شمرك، مم٤م يٕمٜمل أنّ 

ىمقُمف وُمقاًمٞمف، ويمقن و١مٓء يتحٞمٜمقن ُمقت زيمري٤م ًمٞمتقصّمٌقن قميغم ظمالومتيف، وؾميٞمٙمقن عميريؿ واسمٜمٝمي٤م 

اًمْميٞم٤مع اًميذي  ذم شم٠ميٞمد دقمقة حيٞمك وشمّمدي٘مف، إمت٤مُم٤ًم ًمرؾم٤مًم٦م زيمري٤م ودقمقشمف وطمٗمٔمٝميام ُميـ أصمر ُمٝمؿّ 

ؾميٞمٙمقن ُمقىمٗمٝمي٤م ُمقىميػ اعميداومع واعمّميّدق ًمرؾمي٤مًم٦م زيمريي٤م ذم  ومٛميريؿ  .ؾمٞم١مل اًمٞمف شمٜم٤مومس ىمقُمف
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 ٦م.طمٗمظ حيٞمك ُمـ شمٙمذي٥م ىمقُمف ووصمقاؿ قمغم ظمالومتف، ًمٙمقنام يِمؽميم٤من ذم ٟمٗمس اعمٝمٛمّ 

ٞمتٝمي٤م أيْمي٤ًم أصمٌتي٧م سمحجّ  ّن وم٤مـمٛمي٦م ٢مٞمي٦م، وميوؾمٞم٠ميت اًمتامصمؾ سملم وم٤مـمٛم٦م وسملم ُمريؿ ذم ُم٘مي٤مم اصحجّ 

ٌييقن إسّميي٤من ساقمٝميي٤م وُمييداومٕمتٝم٤م اعمتقصمّ   سمييـ أيب ـم٤مًميي٥م  ٚميي٦م ذم قمييكمّ اعمتٛمثّ  الوميي٦م رؾمييقل اهلل ظم

مت٤مُم٤ًم يمام مت٤مصمٚم٧م فمروف وراصم٦م  ،آًمف ُمـ  ًمٚمخالوم٦م طمٞم٨م حتٗمزوا أن ترضمقا وراصم٦م اًمرؾمقل 

 هلٞم٦م ًمٞمحٞمك طمٞم٨م ىمتٚمقه وٟمٙمٚمقا سمف أظمػمًا.٦م اإلًمٞمف اخلالومإزيمري٤م وُم٤م آًم٧م 

   ة وسيي بٍت عىساُحجّي

ـَ َماْرَيَؿ وَ ٦م ُمريؿ ّسح ا٤م اًم٘ميرآن سم٘مقًميف شمٕمي٤ممم وطمجٞمّ  اُف  َيايً وَ صَمَعْؾـَاو ازْما ويل  أيايو (1)ُأم 

 .٦مف طمجّ ٜم٤م قمٞمًك وأُم  ٚمْ ٕمَ ضَم  :أي ،٦ماصحجّ 

ـَ َماْرَيَؿ وَ  قمّزوضميّؾ ذم ىميقل اهلل   قمـ حيٞمك سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ قميـ أيب قمٌيداهلل  اُف وَ صَمَعْؾـَاو ازْما ُأم 

 (4).شأي ضمّجي»ىم٤مل:   َييً 

 قمٞمًيك، يميام أنّ  ٞم٦مَ طمجّ  ٧ْم ٘مَ ٌَ ٞمتٝم٤م ؾَم ٟمٌل اهلل، سمؾ طمجّ قمٞمًك ٞم٦م وًمدو٤م ذم قمرض طمجّ   ومحجّٞمتٝم٤م

 ٞمتٝم٤م زُم٤مٟم٤ًم واىمتْم٤مًء.ٞم٦م قمٞمًك شمٚم٧م طمجّ طمجّ 

ذ يم٤من شمٙمٚمٞمؿ اهلل هل٤م ويميذًمؽ اعمالئٙمي٦م ىمٌيؾ وٓدة قمٞمًيك إتلم فم٤مور، لم اصحجّ وم٤مًمؽمشم٥م اًمزُم٤مين سم

ويل أؿميٌف سمحي٤مٓت  إّٟمٛميي٤ماًمًٌؼ اًمزُمٜميل ٓ يٙميقن سم٤مًمييورة خلّمقصيٞم٦م ُمٕمٞمٜمي٦م، و سمٗمؽمة، قمغم أنّ 

 وٓ ؿمؽ أن٤م ظمّمقصٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م وُمٜمزًم٦م رومٞمٕم٦م.  رو٤مص ًمٜمٌّقة قمٞمًك إ

ـَ َماْرَيَؿ وَ وم٘مقًمف شمٕم٤ممم  اُف  َيايً أُ وَ صَمَعْؾـَاو ازْما ّن اعمًيٞمح وأُّميف يمٚميٞمٝمام ُميـ أصيقل اًمدي٤مٟمي٦م إ :أي م 
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 قمت٘مي٤مد اي٤م قمٜميد اعمًيٚمٛملم أيْمي٤ًم ًمقضميقب آييامن سمٙميّؾ قمت٘مي٤مدات اًميالزم اإل، سمؾ ُميـ اإلاعمًٞمحٞم٦م

ـَ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ،يمٚمامت اهلل وآي٤مشمف ويمتٌف ورؾمٚمف وآي٤مشمف وطمججف اِف   َم ـْ َرزمه ؽُمقُل زمًِ ُأْكاِزَل إيَِمْقاِف ِما ايمر 

ـَ زمِوهللِ ايْماؿُ وَ  ـْ ُرؽُماؾِفِ وَ ىُمُتبِِف وَ َمالئَِؽتِِف وَ ْمِمـُقَن ىُمؾٌّ  َم ُق زَمكْمَ َأضَماٍد ِما ّن ُميريؿ إ :، أي(1)ُرؽُمؾِِف ٓ ُكَػره

 يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤من أي٤مت إظمرى اعمٗمنة عمٕمٜمك يمقن٤م آي٦م. ،هلٞم٦مُمـ اصحج٩م اإل 

عمالئٙمي٦م ٞم٧م سمتٙمٚمٞمؿ اهلل شمٕم٤ممم ومْماًل قمـ حتدي٨م أمًمٙمقن٤م ىمد طم  يمام أن٤م ُم٘متٍض ًمٜمٌّقة قمٞمًك 

طمدى ُمرشمٙمزات سمٜميل اهائٞميؾ يميام يِميػم إٚمٝم٤م وُم٘م٤مُمٝم٤م وومْمٚمٝم٤م يم٤من شمٌتّ  يمام أنّ  ،ٞمٝم٤م اًمٌِم٤مرةهل٤م وشمٚم٘مّ 

اْؿ َيْؽُػاُؾ َماْرَيؿَ وَ مم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم إ ُ ًَ يَمَدهْيِْؿ إِْذ ُيْؾُؼاقَن َأوْمالَمُفاْؿ َأهيو َأْكَبَتفاو وَ وىمقًميف  (4)مو ىُمـْ

او اظمِْْحاراَب َوصَماَد فِمـْاَدهو ِرْزوماوً وَ َكبوسمًو ضَمَسـًو  و ىُمؾ ً َدطَماَؾ فَمَؾْقفاو َزىَمِري  َؾفو َزىَمِري  د قميغم ممي٤م أيّمي (4)ىَمػ 

ٞمتٝمي٤م ًميد ؿ، طمدى ُمقضمٌي٤مت طمجّ إومٙم٤من ىمٌقل ُمٕمجزة قمٞمًك وٟمٌّقشمف سمٕمد ذًمؽ  .ُمّمداىمٞمتٝم٤م ًمد ؿ

٤مهلؿ وـمٖمي٤مهتؿ تقويقن ذم ّٝميأظمٞمي٤مروؿ وقم٘مالئٝميؿ ىمٌٚميقا اعمٕمجيزة وؾميّٚمٛمقا هلي٤م، وسم٘ميل ضُم  نّ ٢مًمذا وم

 ات٤من٤م وايذاءو٤م ووق ؿم٠منؿ.

طمدى ُم٘متْمٞم٤مت إ ،ٟمج٤مب سمٓمري٘م٦م اعمٕمجزة ُمـ دون زوجهلل شمٕم٤ممم هل٤م سمتحّٛمؾ ُم١ًموًمٞم٦م اإلا رُ وم٠مُم

قمٞمًيك  ويل ُميـ طمٞمي٨م أني٤م اعمٌّٚميغ إول ًمٌٕمثي٦م اًمٜمٌيّل  ٞمتٝمي٤م ومحجّ  .ٟمٌّقة قمٞمًك وذيٕمتف اعم٤ٌمريم٦م

ٟمجيي٤مب سمٓمري٘ميي٦م وًمٞم٦م اإلُمييـ ىمٌييؾ اهلل شمٕميي٤ممم سمتحٛمييؾ ُمًيي١م وذيٕمتييف اعمًييٞمحٞم٦م، طمٞميي٨م أنيي٤م أُمييرْت 

د اًمٓمريؼ ًمٌٞم٤من اعمٕمجيزة ًمٜمٌيّقة قمٞمًيك وذيٕمتيف، صميؿ أُميرت ُميـ ىمٌٚميف ون ومحؾ ًمٞمٛمٝمّ اعمٕمجزة ُمـ د

ًمٞميف ًمٞمًيتٜمٓم٘مقه ومٞميتٙمّٚمؿ ذم إٛمٝميؿ وأن شمِميػم مم سمٜميل اهائٞميؾ وأن ٓ شمٙمٚمّ إشمٕم٤ممم سمحٛمٚمف واعمجلء سمف 
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مم هلي٤م ًمتٌٚمٞميغ وافمٝمي٤مر اعمٕمجيزة ويذه اعمًي١موًمٞم٤مت اعمقفمٗمي٦م ُميـ ىمٌٚميف شمٕمي٤م ومٝمل ىمد ىم٤مُم٧م سمٙمّؾ  ،اعمٝمد

 .غم ٟمٌّقة قمٞمًك ومم قمإ

زيمريي٤م أو  هل٤م ُميـ دون وؾمي٤مـم٦م اًمٜمٌيّل  َل ويم٤من ذًمؽ قمـ اقمت٘م٤مد ُمٜمٝم٤م سمٜمٌقة قمٞمًك سمتقؾمط ُم٤م أوطمِ 

 غ ذيٕم٦م ضمديدة ُمـ دون أظمذ وذا إُمير اإلهليل ذيسمال٢مٟمٌٞم٤مء ذم زُم٤مٟمف، ومٝمل اسمتدأت سمهمػمه ُمـ إ

وويذا ُمي٤م شمٕمٜمٞميف أيي٦م قمٞمًيك أيْمي٤ًم،  وٓ رؾمقل وٓ سمقؾمي٤مـم٦م اًمٜمٌيّل  اًمِم٠من اًمٕمٔمٞمؿ اخلٓمػم ُمـ ٟمٌّل 

ـَ َمْرَيَؿ وَ اًمٙمريٛم٦م  ُف  َييً وَ صَمَعْؾـَو ازْم  .ُأم 

هلٞمي٦م وويل وٓدة إسمٓمي٤مل اعمٕمجيزة اإلُمٙم٤مني٤م إًمٞمٝمي٤م ًمٙمي٤من سم٢مٞم٦م ُم٤م يقطمك ٞم٦م ُمريؿ وطمجّ ومٚمقٓ طمجّ 

ف قميـ ف ذم اًمٓمرييؼ أو أني٤م وًمدشْميف ًم٘ميٞمط وضمدشْميقمل ي واًمٕمٞمي٤مذ سمي٤مهلل ي أّٟميقمٞمًٞمك ُمـ دون أب، سم٠من شمدّ 

سميالغ اًمرؾمي٤مًم٦م ذم ىمقًميف إٞمتٝمي٤م ودوروي٤م ذم مم ُم٘مي٤مم يميامل طمجّ إزوج هم٤مئ٥م أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًميؽ، ومي٤مٟمٔمر 

ـْ ىموَن دِم شمٕم٤ممم  ُؿ َم  .(1)ْفِد َصبِقًّوايْماؿَ هَمَلؾموَرْت إيَِمْقِف ومويُمقا ىَمْقَػ ُكَؽؾه

اًمٜمٛمط ُمـ اعمج٤مودة واعمخ٤مـمرة سم٤مًمٕمرض سم٠مُمر ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وشمٕمٞملم ُمٜمف، ومٝمق طمٙمٛمي٦م سم٤مًمٖمي٦م  ومٝمذا

ّٓ إى ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ذم اظمتٞم٤مر وذا اًمٜمٛمط ُمـ اجلٝمي٤مد، سمحٞمي٨م ٓ يتي٠مدّ   سميذًمؽ ُميـ دون ىم٤مُمي٦م اًميديـ إ

وييل خميي٤مـمرة فم٤مورييي٦م  إّٟمٛمييي٤مًمٓمٝم٤مرشمييف وقمّمييٛم٦م ُمٜم٤مقمتييف، و س واسمتييذال ذم اًمِٕمييرْض وٓ زوالشمييدٟمّ 

 .سم٤مًمًٛمٕم٦م

سمٜميل أُمٞمي٦م  ُح ْْميسمٕميد واىمٕمي٦م يميرسمالء اعمٗمجٕمي٦م، طمٞمي٨م يمي٤من ومَ   ووذا ٟمٔمػم ُم٤م وىمع ًمٕمؽمة اًمٜمٌيّل 

ّٓ  ؿ ًمّم٤مطم٥م اًمرؾم٤مًم٦م ٓ يتؿّ وُ ؤداٝمؿ قمـ اًمديـ وقمِ ٖمُ يْ وزَ   سم٤معمخ٤مـمرة سمٕمٞمي٤مٓت اًمٜمٌيقة وشمٕمريْميٝمؿ إ

ف قم٘مٞمٚم٦م سمٜمل و٤مؿمؿ وظمِٗمرة اًمٓم٤مًمٌٞملم ذم جمٚميس اًمٓم٤مهمٞمي٦م اسميـ زيي٤مد ًمٚمًٌل ُمـ ىمٌؾ سمٜمل أُمٞم٦م، ووىمق
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 وسمٓمالن سمٜمل أُمٞم٦م وطمزاؿ. ًم٘م٤مء ظمٓمٌٝم٤م ًمٌٞم٤من طم٘م٤مٟمٞم٦م ؾمٞمد اًمِمٝمداء إوجمٚمس يزيد و

٦م تٝم٤م ىمد ضمرى قميغم طمرُمي٦م وىمدؾميٞمّ ُمـ اعمخ٤مـمرة سمحرُمتٝم٤م وىمدؾمٞمّ   دة ُمريؿومام ضمرى ًمٚمًٞمّ  نْ ذَ إ

وذًمؽ سم٤مًمتّمدي ًمٚمٛمٝمي٤ممجلم  ُم٤مُم٦م قمكمإب قمـ ذ ظم٤مـمرت سمحرُمتٝم٤م وىمدؾمٝم٤م ذم اًمذإ ؛وم٤مـمٛم٦م 

ّم٥م اخلالوم٦م ت٤مر يتخٗمك ُمـ ورائف أصح٤مب اًمً٘مٞمٗم٦م ًمٖمؾِم  ًمٙمّؾ  ٌح ْْم ومٙم٤من ذم ذًمؽ ومَ  ، قمغم سمٞمتف 

ذم اإلُم٤مُمي٦م،   ول سم٤مٟمتّمي٤مر ىمْميٞم٦م قميكم إاخلٚمٞمٗمي٦م  ٦م، وُميـ صَميؿ أطميّس ُّميوحتريػ ُمًػمهت٤م ذم إ

 اًمٙمالم ووق قمغم ُمٜميؼم رؾميقل اهلل ؿ اجلمدطم٤مض دقمقاه وصحٌف ومٚمؿ يٛمًؽ همٞمْمف طمتك شمٙمٚمّ وإ

  (1)يب اصحديد.أيمام ٟم٘مؾ ذًمؽ اسمـ 

 ٦م يم٤من ؾم٤ًٌٌم ذم شم٠مؾمٞمس اًمنميٕم٦م اًمٕمٞمًقي٦م وايمتامهل٤م.مم ُمراشم٥م اصحجٞمّ إومٌٚمقغ ُمريؿ  

ٝمي٤م وأصيٕمٌٝم٤م حتّٛمياًل طميدى أظمٓمير ُمٝم٤مُمّ إ مم ىمقُمٝم٤م شُمٕميدّ إمحؾ اعمقًمقد اعمٕمجزة واعمجلء سمف  يمام أنّ 

اذ ط يٙميـ ُميـ اًمٞمًيػم أن  ؛ًمٚمٖمٞمي٤مرى ُميـ ىمتيؾ اًميٜمٗمس ض وويق أؿميدّ ومٝمل جم٤مويدة وخمي٤مـمرة سمي٤مًمِٕمر

مم ُمًيتقى إي أُّمي٦م ط شمّميؾ شمتحٛمؾ أىمدس قمٗمٞمٗم٦م ذم زُم٤من٤م ُم١ًموًمٞم٦م اًمتٝمٛم٦م واًمٌٝمت٤من وحم٤موًم٦م حتيدّ 

ؾميتحٞم٤مء ٤مٟم٤مهت٤م اًمٜمٗمًٞم٦م مم٤م ول ومٞمف ُمـ اإلاًمرؿمد، سمؾ ٓزاًم٧م ذم طمْمٞمض اجلٝمؾ واًمًقء ومٙم٤مٟم٧م ُمٕم

ًْ يو يَمْقَتـلمتٜمل اعمقت  وخم٤موم٦م اًمٚمقم ُم٤م اّدى ا٤م امم ًو وَمْبَؾ هذا   ومويَم ًُ َكْسقًو َمـِْسقًّووَ ِم  .(4)ىُمـْ

ممي٤م  (4)شٕهنو مل سماَر دم ومقمفاو رؾماقدًا ذا همراؽماي يـّزهفاو ماـ ايمساقء»: سمق قمٌداهلل اًمّم٤مدق أىم٤مل 

ذًمؽ ط يٗمي٧م  ذم قمْميدو٤م، وط حييٌط   أنّ ّٓ إ٦م اعمٚم٘م٤مة قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م، ٕم٤مٟم٤مهت٤م ووـم٠مة اعمٝمٛمّ يٙمِمػ ؿمدة ُم

مّهتٝم٤م، وط يزقمزع شمًٚمٞمٛمٝم٤م واٟمّمٞم٤مقمٝم٤م وـم٤مقمتٝم٤م هلل شمٕم٤ممم وُٕمره ؿمٕمرة، سمؾ ذو٧ٌم ُمع ُم٤م ومٞمٝمي٤م ُميـ 
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شمًيٚمٞمؿ واىمتيدار حتّٛميؾ اعمًي١موًمٞم٦م  آٓم اًمتقضم٤ًمت واخلقاـمر، حتٛمؾ وًميدو٤م اعمٕمجيزة ًمتثٌي٧م سمٙميّؾ 

 .اعم٤ٌمريم٦م

ٟمّمٞم٤مع وحتٛمؾ اعمًي١موًمٞم٦م يمتامل ذم اًمتًٚمٞمؿ واإلًمٞمف ُمـ اإلإويٙمِمػ ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ُم٤م وصٚم٧م 

ُمـ طملم حتديثٝم٤م اعمالئٙم٦م وىمٌقهل٤م ًمذًمؽ، وط يّمدر ُمٜمٝم٤م أدٟميك شميردد أو اقمتيذار ًم٘مٌيقل اعمٝمٛمي٦م، ممي٤م 

ىمتيدار قميغم حتيدي رؾم٤مًم٦م اًمٕمٞمًيقي٦م ويذا اعمٌٚميغ ُميـ اإليٕمٜمل سمٙمؾ شم٠ميمٞمد يمقن٤م ـمروم٤ًم ُمٝماًم ذم سمٚمقغ اًم

 طمقاضمز اًمٞمٝمقدي٦م اعمؽمسمّم٦م ًمرؾم٤مٓت اًمًامء. ـمٖم٤مم سمٜمل اهائٞمؾ وًمل٤مُمٝمؿ وزطمٗمٝم٤م خمؽمىم٦م يمّؾ 

 ص:همتؾّخ 

ٛميط ومرييد ذم سمٕمثي٦م اًمرؾمي٤مٓت وويق ٟم قمٞمًك ول ُميريؿ  اًمذي سمدأ سم٢مسمالغ سمٕمث٦م اًمٜمٌّل  نّ إ أوًٓ:

 ُمرأة.إول ًمٚمٌٕمث٦م ول اإلهلٞم٦م أن يٙمقن اصح٤مُمؾ إ

وميٞمام  ٦م ُميـ دون شمقؾميط ٟمٌيّل هلّٞميأوطمك هل٤م ُمـ إواُمر اإلقمغم يمامل ايامن ُمريؿ سمام ؾ ّٟمف يدًمّ إشموكقًو: 

 سمٞمٜمٝم٤م وسملم اهلل شمٕم٤ممم.

ُميريؿ ط  رة، وًميق ىميّدر ي اًمٕمٞمي٤مذ سمي٤مهلل ي أنّ ٞم٦م اًمقطمل ًمٚمٛمرأة اعمّمٓمٗم٤مة اعمٓمٝم  قمغم طمجّ  ّٟمف يدّل إ شمويمثًو:

٦م قمغم ٟمٌّقة هلٞمّ ظمٗم٤مق ًمٚمٛمٕمجزة اإلإ ًمٞمٝم٤م وط متتثؾ ُم٤م أُمرت سمف ُم٤ٌمذة ًمٙم٤من ذم ذًمؽإوطمل أشم١مُمـ سمام 

 .أي وٓدشمف ُمـ همػم أب ، قمٞمًك وسمٕمثتف سمدي٤مٟم٦م ٟم٤مؾمخ٦م ًمنميٕم٦م ُمقؾمك 

ُميع إسمٜمٝمي٤م  هلٞمي٦مً إ ٞمي٦م قميغم اًمٕمٌي٤مد آيي٦مً ٤م ُمـ اًمّمٗمقة اعمٜمتج٦ٌم ًمٚمحجّ ّن أُمريؿ و ومٛمـ صمؿ يم٤مٟم٧م قمّمٛم٦مُ 

أصيقل اًمدي٤مٟمي٦م  ومٛميـ صَميؿ ضُمٕمٚمي٧م ُميـ .ذم زُم٤مٟميف  قمٞمًيك  قمغم طم٘م٤مٟمٞم٦م سمٕمث٦م وٟمٌّقة وذيٕم٦م اًمٜمٌّل 

ـَ َماْرَيَؿ وَ واًمنميٕم٦م اًمٕمٞمًقي٦م يمام ىم٤مل شمٕمي٤ممم  اُف  َيايً وَ صَمَعْؾـَاو ازْما ٦م واضمٌي٦م هلّٞميسميؾ ويذه أيي٦م اإل ُأم 

 .آي٤مت اهلل ويمٚمامشمف ويمتٌف ورؾمٚمف قمت٘م٤مد سمٙمّؾ ؛ ًمقضمقب اإلؾمالُمٞم٦مريٕم٦م اإليقمت٘م٤مد ذم اًمِماإل
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د اعمرؾميٚملم اهلل شمٕم٤ممم اي٤م قميغم طم٘م٤مٟمٞمي٦م ٟمٌيّقة ؾميٞمّ  طمٞم٨م اطمت٩ّم  ٠ميت ٟمٔمػم وذا اعم٘م٤مم ًمٚمزوراء وؾمٞم

قمٓم٤مو٤م اهلل شمٕم٤ممم ُم٘م٤مم ودور ص٤مطم٥م اًمدقمقة ًمٚمديـ ُمـ ىمٌٚميف أوسمٕمثتف وذيٕمتف يمام ذم آي٦م اعم٤ٌموٚم٦م، و

ؾميالم ٖمقٟميف قميـ اهلل شمٕمي٤ممم ُميـ ذيٕمي٦م اإلاًمٙمًي٤مء صي٤مدىمقن وميٞمام يٌٚمّ  اخلٛم٦ًم أصح٤مَب  شمٕم٤ممم، وأنّ 

 د اًمرؾمؾ.وٟمٌّقة ؾمٞمّ 

 ،٦مً ، أي طمّجيذ يمقني٤م ويل واسمٜمٝمي٤م آيي٦مً إصؾ ُمـ أصقل اًمدي٤مٟم٦م اعمًٞمحٞم٦م، أ ٞم٦م ُمريؿ طمجّ  يمام أنّ 

 ٞم٦م قمٞمًك ورؾم٤مًمتف.قمت٘م٤مد ا٤م ومٝمل اعمتٛمؿ صحجّ عمًٞمحٞم٦م اًمتًٚمٞمؿ هل٤م وىمٌقهل٤م واإل ٥م قمغم ُمٕمتٜم٘مل ا

ٝميؿ اعمًٞمحٞملم واًمٜمّم٤مرى ذم ضمٕمٚماًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اًمًقر اًمٕمديدة ٓ يدطمض اقمت٘م٤مد  ومٜمرى أنّ 

يميقنام قمت٘م٤مد واًمدي٤مٟم٦م سمؾ يدطمض شم٠مًمٞمٝمٝمؿ هلام، ومال تّٓميلٝمؿ ذم ُمريؿ وقمٞمًك يمٚمٞمٝمام ُمـ أصقل اإل

د د همٚمقوؿ اًميذي ويق ذم شمي٠مًمٞمٝمٝمؿ ذم ُميريؿ وقمٞمًيك، ومٞم١ميّميُمر أٟمف حيدّ ُمـ أصقل اًمديـ سمؾ هم٤مي٦م إ

 اًم٘مرآن قمغم سمنميتٝمام ُمع شمٍمحيف سمٙمقنام ُمٕم٤ًم آي٦م وطمّج٦م.

ِاُذوين اهللإِْذ وموَل وَ ٤مل شمٕم٤ممم: ىم ًَ يمِؾـ اوِس اخت  ًَ وُمْؾ ـَ َمْرَيَؿ َأ َأْك ـْ ُدوِن وَ   يو فمقَسك ازْم اَل إَِماكْمِ ِما ُأمه

ـُ َمْرَيَؿ ايْماؿَ َمو وىمقًمف شمٕم٤ممم:  (1)اهللِ ٓ  سقُح ازْم ؽُماُؾ  إ ـْ وَمْبؾِاِف ايمرو ًْ ِما يَؼٌي وَ َرؽُمقٌل وَماْد طَمَؾا اُف ِصاده ُأمو

 .(4)ىموكو َيْلىُمالِن ايمط عومَ 

 صطفاءعداد واإلوساحن اإل

ٟمٗمًيٝم٤م ًمٓم٤مقمتيف وقم٤ٌمدشميف  ورويقاٟمف ـم٤معمي٤م ٟميذرْت  قمٛمران حت٣م سمرقم٤مي٦م اًمرّب  وط شمزل ُمريؿ اسمٜم٦م

ويٗمّْميٚمٝم٤م روي٤م ٞمتف ويٓمٝمّ ًمٞمف، ومٞمٖمدىمٝم٤م سم٤مًمرمح٦م وحيٌقو٤م سم٤مًمٙمراُم٦م وُمـ صمؿ يّمٓمٗمٞمٝم٤م صحجّ إواٟم٘مٓم٤مقمٝم٤م 

 قمغم ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم.
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ّٓ صوط يٙمـ اإل ٌّٚمٝمي٤م سمٕمد ُمراطمؾ شمتدرج ومٞمٝم٤م ُمريؿ سمٜم٧م قمٛميران ٓمٗم٤مء إ ىمٌيقًٓ طمًيٜم٤ًم  صميّؿ اهلل يت٘م

ذا أُمير ُمقضمي٥م خلّمي٤مئص ويوومٝميل حتي٧م ىمٞمٛمقُمي٦م اًمٜمٌيّقة ورقم٤ميي٦م اًمرؾمي٤مًم٦م،  .تٝم٤م إٟم٤ٌمشم٤ًم طمًيٜم٤مً ٌِ ٜمْ يُ و

ي ٦م أُّمٝمي٤م اًمت٘مّٞمي ،رادهت٤م ًمٚمٛمرأة اًمّم٤مصح٦م ي اُمرأة قمٛميرانإصٓمٗم٤مء واًمتٓمٝمػم ًمتٚمؽ اعمرأة اًمتل ؾمّٚمٛم٧م اإل

رادة اهلل ومتٜم٘م٤مد ُمًيّٚمٛم٦م ، وسم٤مًمٗمٕمؾ شمًتجٞم٥م شمٚمؽ اًمٓم٤مورة إلُم٤م ذم سمٓمٜمٝم٤م حمررًا هلل شمٕم٤ممم رْت ذَ طملم ٟمَ 

رادات إ صٓمٗم٤مء وىمدرهت٤م قمغم شمٚم٘مّل ًمإًمٓم٤مقمتف وقم٤ٌمدشمف، وول أول ُمرطمٚم٦م شمٔمٝمر ومٞمٝم٤م ُمريؿ ىم٤مسمٚمٞمتٝم٤م 

 ّٓ ٚمٝمي٤م ًمٚمقومي٤مء اهت٤م ًمتٌتّ ُمٚميذّ ٟم٘مٓم٤مع قميـ اًميدٟمٞم٤م وت٤مة ذم اإل ومٛمـ همػم اًمٞمًػم أن شمًتجٞم٥م وماهلل شمٕم٤ممم، وإ

اييامن  ٚمي٦م سمٙميّؾ رادهت٤م ـمّٞمٕمي٦م سمي٤مّرة ُمٓمٛملٜمي٦م سم٘مْمي٤مء اهلل شمٕمي٤ممم قم٤مسميدة ُمتٌتّ إسمٜمذر أُّمٝم٤م طمتك يم٤مٟم٧م حت٧م 

وؿمييقق واٟم٘مٞميي٤مد مميي٤م يٙمِمييػ قمييـ ُمٙمٜمييقن آيييامن اًمييذي أودع ذم ُمٓميي٤موي شمٚمييؽ اًمييٜمٗمس اًمٙمريٛميي٦م 

 .ٓمٗم٤مءصٞم٦م واإلضمدارة حتّٛمؾ اعم١ًموًمٞم٦م اإلهلٞم٦م ذم اصحجّ  واؾمتح٘م٤مىمٝم٤م سمٙمّؾ 

 اْمَرَأُت فِمْؿراَن َربه إيِنه َكَذْرُت يَمَؽ مو دمىم٤مل شمٕم٤ممم: 
ًِ ًَ   زَمْطـل  إِْذ ومويَم رًا هَمَتَؼب ْؾ ِمـهل إِك َؽ َأْك حُمَر 

ًْ َربه إيِنه َوَضْعُتفو ُأْكثاك ً  َوَضَعْتفو ومويَم ؿقُع ايْمَعؾقُؿ ، هَمَؾ ًْ وَ   ايمس  ىَمُر  يَماْقَس وَ اهللُ َأفْمَؾاُؿ زمِاً َوَضاَع ايماذ 

ُْكثك ْٕ ْقُتفو َمْرَيَؿ وَ   ىَمو صمقِؿ وَ إيِنه ُأفمقُذهو زمَِؽ وَ إيِنه ؽَمؿ  اْقطوِن ايمار  ـَ ايمش  َتفو ِم ي  او زمَِؼُباقٍل  ُذره هَمَتَؼب َؾفاو َر،و

ـٍ  و اظمِْْحراوَ َأْكَبَتفو َكبوسمًو ضَمَسـًو وَ ضَمَس و ىُمؾ ً َدطَمَؾ فَمَؾْقفو َزىَمِري  َؾفو َزىَمِري  وماوَل ياو  َب َوصَمَد فِمـَْدهو ِرْزوموً ىَمػ 

ـْ َيشوُء زمِ  ـْ فِمـِْد اهللِ إِن  اهللَ َيْرُزُق َم ًْ ُهَق ِم  .(1)َغغْمِ ضِمسوٍب َمْرَيُؿ َأك ك يَمِؽ هذا ومويَم

اهلل  ٞم٦م  يري حتي٧م رقم٤ميي٦م اهلل شمٕمي٤ممم وسم٘مٞمٛمقُمي٦م زيمريي٤م ٟمٌيّل ًمٚمحجّ  ٦مً قمداد ًمتٙمقن ُمريؿ ص٤مصحوم٤مإل

 .سمتٚمؽ اعمٝمّٛم٦ماًمذي أويمؾ 

 شمِمٛمؾ ُمرطمٚمتلم: قمداد ًمٗم٤مـمٛم٦م اًمزوراء ٤مإلوُمـ وٜم٤م وم
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 ل وذه اًمٙمراُم٦م وىمٌقهل٤م.ًمتٚم٘مّ   قمداد اًمٜمٌّل إ ولم:إ

٦م اًمرؾمي٤مًم٦م وىمٞمٛمقُمي٦م اًمٜمٌيّقة، وىميد ىمي٤مل شمٕمي٤ممم ذم ُمٜم٤مىمي٥م ُميريؿ حتي٧م رقم٤ميي قمدادو٤م إ وايمثوكقي:

 َوو َؾفو َزىَمِري  د إوصٞم٤مء، ومتٚمؽ اعمٜم٘مٌي٦م هلي٤م ٟمٌٞم٤مء ومْماًل قمـ ؾمٞمّ د إىمد يمّٗمٚمٝم٤م ؾمٞمّ  ، ووم٤مـمٛم٦م ىَمػ 

 سمٜمحق أرومع وأقمٔمؿ.

صيٓمٗم٤مء ٤م اعمالئٙمي٦م سمٌِمي٤مرة اإلدهْتيصيٓمٗم٤مء ٟم٤مٖم٧م ُمريؿ ُمراشمي٥م اًمٙميامل ًم٘م٤مسمٚمٞمي٦م اإلذن ومٌٕمدُم٤م سمٚمإ

 َو ًِ َؽُي يو َمْرَيُؿ إِن  اهللَ اْصَطػوِك ايْماؿَ إِْذ ومويَم
َرِك وَ الئِ وأيي٦م  (1)كِساوِء ايْمعاوظمَكمَ   اْصاَطػوِك فَماعموَ ؿَمف 

ممي٤م  (4) َل فِمْؿراَن فَمعَم ايْمعاوظمَكمَ وَ  َل إزِْمراهقَؿ وَ ُكقضمًو وَ  َدَم   إِن  اهللَ اْصَطػكُمٕمٓمقوم٦م قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

أي اصيٓمٗم٤مًء  ،ٟمٌٞمي٤مء ُميـ آدم وٟميقح وآل اسميراوٞمؿٛمًتقى اصٓمٗم٤مء إصٓمٗم٤مء ُمريؿ يم٤من سمّن اأيٕمٜمل 

ّٓ ُم٤موٞمتييف سمحًيي٥م طمٞمثٞميي٤مت اًمٜمٌييّقة واإل ٟمٌقييي٤ًم ختتٚمييػ  ذم ؾمييٜمخ اًمرضميي٤مل ُم٤مُميي٦م اًمتييل ٓ شمٙمييقن إ

 سمحثٝم٤م. سمخّمقصٞم٤مت ًمٞمس وٜم٤م حمّؾ 

و٤م ؤول ويق ىمٌقهلي٤م ًمٕمٌيي٤مدة اهلل وُميـ صميؿ شمٓمٝمػمويي٤م سمٕمّميٛم٦م اهلل وسم٤مًمتي٤مزم اصييٓمٗم٤مؤو٤م إوم٤مصيٓمٗم٤م

 ٞمتٝم٤م.صٓمٗم٤مء شمتدرج ُمـ ٟمِم٠مهت٤م وشمؽمىّمك سمتٓمٝمػمو٤م وشمٙمتٛمؾ سمحجّ ف، ومٛمراطمؾ اإلٞمتصحجّ 

 ل اصحّجٞم٦مياًمٜمٕمٛم٦م... شمنميؽ وم يلاًمتنميؽ وم

 اًمًي٤مسمٖم٦م ّن ُمريؿ سمٜمي٧م قمٛميران اؿميؽميم٧م ذم ٟمٕميؿ اهللاهلل قمٞمًك سمرؾم٤مًمتف ووق ٟمٌّٞمف، وم٢م ذا ظمّص إو

ورومٞميع اعمٜمزًمي٦م واًمٙمراُمي٦م ًمدييف، ممي٤م مم اهلل إؿمؽماك ذم اًمٜمٕمٛم٦م داًّم٦م قمغم اًم٘مرب ُمع ٟمٌّٞمف، أي شمٙمقن اإل

إِْذ وماوَل اهللُ ياو يٕمٜمل وضمقد اؿمؽماك ذم ؾمٜمخٞم٦م اعمٝمٛم٦م سملم قمٞمًك وُمريؿ سمٜمي٧م قمٛميران، ىمي٤مل شمٕمي٤ممم 

ـَ َمْرَيَؿ اْذىُمْر كِْعَؿتل ُؿ ايمـ وَس دِم  وايمَِدسمَِؽ   فَمعموَ فَمَؾْقَؽ   فمقَسك ازْم ْدسُمَؽ زمُِروِح ايْمُؼُدِس سُمَؽؾه ْفِد ايْمااؿَ إِْذ َأي 
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ْؿُتَؽ ايْمؽِتوَب وَ ىَمْفاًل وَ  ْؽَؿَي وَ إِْذ فَمؾ  ْكجقَؾ وَ ايمت ْقراَة وَ احْلِ ـَ ايمطهاكِم ىَمَفْقَئاِي ايمط اغْمِ زمِانِْذينوَ اْْلِ ُؾاُؼ ِما   إِْذ خَتْ

ىَْمَؿَف وَ   َتُؽقُن ؿَمغْمًا زمِنِْذينهَمَتـُْػُخ همقفو همَ  ْٕ ُئ ا زَْمَرَص زمِنِْذينوَ سُمػْمِ ْٕ ِرُج وَ   ا ًُ وَ   زمِانِْذين  ْقسمكايْمااؿَ إِْذ خُتْ إِْذ ىَمَػْػا

ـَ ىَمَػُروا ِمـُْفْؿ إِْن هذا   زَمـل ٓ  إِْفائقَؾ فَمـَْؽ إِْذ صِمْئَتُفْؿ زمِويْمَبقهـوِت هَمؼوَل ايم ذي  .(1)ؽِمْحٌر ُمبكمٌ  إ

  َربه َأْوِزفْمـالٟمٔمػم ىمقل ؾمٚمٞمامن  ،وًمٞم٤مئفأهلٞم٦م ظم٤مص٦م سم٤معمّمٓمٗملم ُمـ إًمٜمٕمٛم٦م ٟمٕمٛم٦م ًمدٟمّٞم٦م ووذه ا

ًَ فَمقَم    َأْن َأؾْمُؽَر كِْعَؿَتَؽ ايم تل ًمٞمٝمي٤م شمٕمي٤ممم قمٜميدُم٤م إوويل اًمٜمٕمٛمي٦م اًمتيل أؿمي٤مر  (4)وايمِاَدي    فَمعموَ َأْكَعْؿ

اَؽ فَمْباَدُه  :طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم ؽمقرة مريؿٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ ذم أدرج ُمريؿ ذم ُمّم٤مف إ  َرزمه
ًِ
ِذىْمُر َرمْحَ

و اْذىُماْر دِم وَ  :سمٕمد ذيمر حيٞميك صميؿ ذيمير قمٞمًيك وم٘مي٤مل (3)َواْذىُمْر دِم ايْمؽِتوِب َمْرَيؿَ وىم٤مل:  (4)َزىَمِري 

يؼًو َكبِقًّو ُف ىموَن ِصده تاوِب اْذىُماْر دِم ايْمؽِ وَ : صمؿ ذيمر اؾميح٤مق ويٕم٘ميقب صميؿ ىمي٤مل (6)ايْمؽِتوِب إزِْمراهقَؿ إِك 

ُف ىموَن خُمَْؾصًو   ُمقؽمك ُف ىموَن صاوِدَق وَ : صمؿ ىم٤مل  (5)ىموَن َرؽُمقًٓ َكبِقًّووَ إِك  اْذىُمْر دِم ايْمؽِتوِب إؽِْمًفمقَؾ إِك 

يؼًو َكبِقًّووَ : صمؿ ىم٤مل (1)ىموَن َرؽُمقًٓ َكبِقًّووَ ايْمَقفْمِد  ُف ىموَن ِصده  .(1)اْذىُمْر دِم ايْمؽِتوِب إِْدريَس إِك 

يي٤م حيٞميك وووي٥م عميريؿ قمٞمًيك، واطمد ُمٜمٝمؿ ُم٤م ووي٥م اهلل ًميف، ومقوي٥م ًمزيمر ويم٤من ىمد ذيمر ًمٙمّؾ 

سمراوٞمؿ اؾميح٤مق ويٕم٘ميقب، وووي٥م هليؿ ُميـ رمحتيف وضمٕميؾ هليؿ ًمًي٤من صيدق وووي٥م و٥م إلوو

ـَ ايمـ بِقهاكَم  :، صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ن٤مي٦م اعمٓم٤مفعمقؾمك أظم٤مه و٤مرون ٟمٌٞم٤مً  ـَ َأْكَعَؿ اهللُ فَمَؾْقِفْؿ ِم َؽ ايم ذي
ُأويمئِ
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ِي  َدَم  ي  ـْ ُذره ْؾـو َمَع ُكقٍح وَ ِم ـْ مَحَ ِي إِ وَ مِم  ي  ـْ ُذره ـْ َهَدْيـو وَ إِْفائقَؾ وَ زْمراهقَؿ ِم فَمَؾاْقِفْؿ   اصْمَتَبْقـاو إِذا سُماْتعموَ مِم 

دًا  وا ؽُمج  ـِ طَمرو مْح أّن ٟمٌٞمي٤مء، وج ُمريؿ ذم ُميـ ويدى واضمتٌيك ذم ُمّمي٤مف إوم٠مدر (1)زُمؽِقًّووَ  يوُت ايمر 

 ٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم.ٞم٦م ُمـ صٓمٗم٤مء ذم ُمْم٤مو٤مة ٟمٕمٛم٦م اًمٜمٌّقة ًمٙمقنام ُمـ اًمٜمٕمؿ اًمٚمدٟمّ ٟمٕمٛم٦م اإلضمت٤ٌمء واإل

إِْذ وماوَل اهللُ ياو  :ومتامصمؾ اًمٜمٕمٛم٦م داّل قمٚمٞميف اًميذيمر اعمِميؽمك اًميذي قمٜميك ايام اًم٘ميرآن ًم٘مقًميف شمٕمي٤ممم

ـَ َمْرَيَؿ اْذىُمْر كِْعَؿتل ومٕميدم اظمتّم٤مصيف سم٤مًمٜمٕمٛمي٦م واؿميؽماك واًمدشميف  وايمَِدسمَِؽ   فَمعموَ فَمَؾْقَؽ   فمقَسك ازْم

هليل قميغم ُمتٜمي٤من اإلٞمي٦م قمٞمًيك وُميريؿ، وم٤مإلسم٤مًمذيمر دًمٞمؾ قمغم اًمٜمٕمؿ اعمِمؽميم٦م اًمتل ومْمؾ اهلل اام طمجّ 

 يمال اعمذيمقريـ يًتقضم٥م اؿمؽمايمٝمام سمجٛمٞمع ُم٤م أوردشمف أي٦م اًمٙمريٛم٦م.

 ؾمالُمل ريؿ وُم٘م٤مُمٝم٤م ُمـ ظمّمقصٞم٤مت اًمديـ اإلٞم٦م ُمقمت٘م٤مد سمحجّ اإل

إطميدى ظمّمقصيٞم٤مت ٞمي٦م ُميريؿ وُم٘م٤مُمٝمي٤م قمت٘مي٤مد سمحجّ ويذا اإل د ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًيف أنّ قمغم أٟمٜم٤م ٟم١ميمّ 

د شمٕمٔميٞمؿ ُم٘مي٤مم اعميرأة واُمٙم٤مني٤م سمٚميقغ اًمٙميامل واًمرؿميد، وذًميؽ ؾمالم اصحٜمٞميػ، اًميذي شم١ميّميديـ اإل

ؾميالم سم٤مًمِميٕم٤مرات اًمت٤مومٝمي٦م اًمتيل شمرومٕمٝمي٤م  واًمت٘ميقى واًمٕمّٗمي٦م، وٓ يٙمتٗميل اإلسمٗمْمؾ اًمٓم٤مقم٦م هلل شمٕم٤ممم

ؾمييالم ذم ٟمامذضمييف ًمرؿمييد واًمٙمييامل ًمٚمٛمييرأة يمييام شمييراه اإلة اًمٖمرسمٞميي٦م واًمتييل ط شمييَر أدٟمييك ىم٤مسمٚمٞميي٦م ااصحْميي٤مر

 .اًمٓم٤مورة اًمٕمٗمٞمٗم٦م، يمٛمريؿ سمٜم٧م قمٛمران ووم٤مـمٛم٦م اًمزوراء 

ذ دقمييقى اصحْميي٤مرة اًمٖمرسمٞميي٦م سم٤مًمييدوم٤مع قمييـ طم٘مييقق اعمييرأة وشمٙمريٛمٝميي٤م شمتٙميي٤مذب ُمييع مم٤مرؾميي٤مهت٤م إ

ًمٖمي٤مء اقمت٘م٤مدوي٤م إًتقى اًمٕم٨ٌم واعمتٕم٦م، ومْماًل قمـ مم ُمإوٕم٤مف ُم٘م٤مم اعمرأة وشمً٘مٞمٓمف إٟم٤ًمٟمٞم٦م ذم إاًمال

ٞمتٝمي٤م اًمتيل ُميـ سمٛم٘م٤مم ُميريؿ وقمٔمٛمتٝمي٤م وذف ُمًي١موًمٞمتٝم٤م ذم اٟمٌثي٤مق اًمدي٤مٟمي٦م اعمًيٞمحٞم٦م ًمٙميامل طمجّ 

 ّٓ  أن اصحْمي٤مرة اًمٖمرسمٞمي٦م اعمٓم٤مًمٌي٦م سمح٘ميقق اعميرأة اعمٗمؽمض أن شمٙمقن ُمـ دواقميل اًمدي٤مٟمي٦م اعمًيٞمحٞم٦م، إ
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 .ؾمالُمكواًمِم٠من اًمٙمريؿ ًمدى اًمديـ اإل ٤ًمُملٞم٧م سمف اعمرأة ُمـ اعم٘م٤مم اًمٔمشمٖمٗمؾ قمام طم

هلٞمي٦م، ٞمتٝم٤م اإلدة ُمريؿ وضمٝمدو٤م ذم ٟمِمقء اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٞمًقي٦م وطمجّ ؾمالُمٞم٦م سمٛم٘م٤مم اًمًٞمّ وم٤مًمٕم٘مٞمدة اإل

إطميدى دواقميل  ٞم٦م اًمٙمؼمى اًمتل ختتص ا٤م وم٤مـمٛم٦م اًمزويراء ومْماًل قمـ اعم١ًموًمٞم٦م اًمٕمٔمٛمك واصحجّ 

 ٞمتف. شمٕم٤ممم سمحجّ ُمٝمام اهللقمتزاز اذيـ اعم٘م٤مُملم اًمِم٤مخملم اًمٚمذيـ يمرّ اإل

وم٤معمٓم٤مًم٦ٌم سمح٘مقق اعمرأة شمٙمٛمـ طم٘مٞم٘متف ذم حتديد رؾم٤مًمتٝم٤م اًمًي٤مُمٞم٦م سمؽمسمٞمتٝمي٤م ًمألُمي٦م شمرسمٞمي٦م صي٤مصح٦م، 

٦م وداي٦م شمتٜم٤مؾم٥م وشمقضمٝمي٤مت ؾميٕم٤مدهت٤م ويمامهلي٤م يميام ويق اصحي٤مل ذم ُمّ تٓم٤مقمتٝم٤م يمذًمؽ ودايتٝم٤م ًمألوسم٤مؾم

هلل شمٕمي٤ممم شمٙميرياًم هلي٤م، ٞمتٝمي٤م اًمتيل ُمٜمحٝمي٤م ا٦م ُمـ ظمالل طمجّ ُمّ وودايتٝم٤م ًمأل ؿم٠من ُمريؿ سمٜم٧م قمٛمران 

ذم حتّٛمٚمٝميي٤م ُمًيي١موًمٞم٦م  ٦مصمٌتيي٧م ًمٞم٤مىمتٝميي٤م اًمت٤مُّمييأاًمتييل  دة ٟمًيي٤مء اًمٕميي٤معملم وم٤مـمٛميي٦م اًمزوييراء ويميام ذم ؾمييٞمّ 

ٞمتٝمي٤م اًمتيل ُمٜمحٝمي٤م ُمًتخدُم٦م طمجّ   ٟمحراوم٤مت اًمٕم٘م٤مئدي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م سُمٕمٞمد ووم٤مة اًمٜمٌّل شمِمخٞمص اإل

سمح٘ميقق اعميرأة طمتيك دمٕمٚمٝمي٤م وؾميٞمٚم٦م  ظمرى شمّدقمل اعمٓم٤مًم٦ٌمأاهلل شمٕم٤ممم، ووذا ُم٤مط دمده ذم أي٦م طمْم٤مرة 

 ي٦م اًمقوٕمٞم٦م اًمٌٕمٞمدة قمـ اًمٜمٝم٩م اًمرؾم٤مزم اًم٘مقيؿ.ؿمٕم٤مرات اصحرّ  وُمتٕم٦م شمتداقمك ُمـ ظمالهل٤م يمّؾ  قٍ هَلْ 

 الوضط االضالوي...والتطسف املطيحي

ذم  وط هتتِد اعمًٞمحٞم٦م ٓسمتٕم٤مدو٤م قمـ اصحؼ ذم شمِمخّميٞمص ُم٘مي٤مم ُميريؿ واسمٜمٝمي٤م اعمًيٞمح، ومتٓمّرومي٧ْم 

ؾميالم ويذه اعمِميٙمٚم٦م اعمًيٞمح وأُّميف، وىميد قمي٤مًم٩م اإل ح صم٤مًم٨م صمالصمي٦م، وأهّلي٧ْم ذًمؽ طمتك ضمٕمٚم٧م اعمًٞم

اًمٗمٙمري٦م اًمتل وىمٕمي٧م اي٤م اعمًيٞمحٞم٦م ٓسمتٕم٤مدوي٤م قميـ طم٘مٞم٘مي٦م شمٕم٤مًمٞمٛمٝمي٤م اًمًياموي٦م، وأسمٓميؾ أول إُمير 

َووماوَل إًمقوٞم٦م هلذيـ اًمٕمٌديـ اًم٘مي٤مٟمتلم هلل شمٕمي٤ممم، وأيّميد ظمْميقع اعمًيٞمح وقمٌقديتيف هلل ؾميٌح٤مٟمف 

ـ اَي وَ إِْفائقَؾ افْمُبُدوا اهللَ َر ه   لسقُح يو زَمـايْماؿَ  َم اهللُ فَمَؾْقاِف اََّْ ْك زمِوهللِ هَمَؼْد ضَمر  ـْ ُيمْمِ ُف َم ُؽْؿ إِك  َماْلواُه وَ َرزم 
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ـْ َأْكصاورٍ وَ ايمـ اوُر  ٦م قمٞمًيك أوًٓ وويل اًمٕمٌقدييي٦م اعمحْمي٦م واًمٓم٤مقميي٦م د ُمٝمّٛمييذ طميدّ إ (1)ماو يمِؾظ اوظمكَِم ِماا

 .ُمٕمت٘مده اًمٜم٤مر اخل٤مًمّم٦م هلل اًمقاطمد إطمد، ودون ذًمؽ ذك وفمٚمؿ يًتحّؼ 

سمٓمي٤مقمتٝمام  ٞم٦م هلل شمٕم٤مممن وأنام ٟم٤مٓ ُم٘م٤مم اصحجّ اأنام سمنمقمغم د وأُّمف وأيمّ  قمٞمًكسمنمي٦م مم إصمؿ أؿم٤مر 

ٓ  َرؽُمقٌل  :طمدمه٤م سم٤مًمرؾم٤مًم٦م وًممظمر سم٤مصحّجٞم٦م سم٘مقًمفوقم٤ٌمدهتام ًمف، وم٠مؿم٤مر ٕ ـُ َمْرَيَؿ إِ َمو ايْماَؿسقُح ازْم

ؽُمُؾ  ـْ وَمْبؾِِف ايمرو ًْ ِم يَؼٌي ىموكو َيْلىمُ وَ وَمْد طَمَؾ ُف ِصده ياوِت شُماؿ  اْكُظاْر ُأمو ْٔ اُؿ ا ُ َمُ الِن ايمط عوَم اْكُظْر ىَمْقاَػ ُكَباكمه

 .(4)َأك ك ُيْمهَمُؽقنَ 

ٞمتٝمام صم٤مٟمٞم٤ًم سمٓمي٤مقمتٝمام وقمٌيقديتٝمام هلل شمٕمي٤ممم، مم طمجّ إصمؿ أؿم٤مر  ،د طمدود سمنميتٝمام أوًٓ ؾمالم أيمّ وم٤مإل

ُّمي٤م ُمٕمي٤مداة أو قمٚميقًا قميغم اهلل شمٕمي٤ممم إ ؛وميؽيـ هميػم اًمتٙميذي٥م واإلاًمٙم٤مومرُمـ  ُم٤م ُوضِمدَ وُمع ذًمؽ يمّٚمف 

يَمَؼاْد ىَمَػاَر ّن اعمًٞمح وق اهلل، إغم يمٗمر ُمـ ىم٤مل قمؿمدة  سمٙمّؾ اًم٘مرآن ذا يٍّمح ٚموم .سم٤مدقم٤مئٝمؿ أًمقوٞمتٝمام

ـَ ومويُمقا إِن  اهللَ هُ  ـُ َمْرَيؿَ ايْماؿَ  قَ ايم ذي ضمٕمٚميقا اهلل  ٝمؿ ويمٗميروؿ طمتيكٞمّ َٖميوط يٙمتٗمقا وي١مٓء سمِ  (4)سقُح ازْم

ٌُ شَمالشَمااٍي مم يمٗمييروؿ إصم٤مًميي٨م صمالصميي٦م وأؿميي٤مر  ـَ ومااويُمقا إِن  اهللَ شمويمِاا ٓ  إيِمااٌف وَ يَمَؼااْد ىَمَػااَر ايم ااذي ـْ إيِمااٍف إِ مااو ِماا

 .(3)واضِمٌد 

قمت٘مي٤مدات اعمزّيٗمي٦م وومْميحٝم٤م ًمٖميرض شم٘مٜميلم اعمٕمت٘ميد إمم يمِمػ ويذه اإلاًمٙمريؿ وم٘مد دأب اًم٘مرآن 

د اًم٘مرآن مم ومقى ومٙمري٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م، ومحدّ إوقمدم شمًّٞم٥م اًمٗمٙمر سم٥ًٌم اًمدواومع اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م واًمتل شم١مول 

ء وُمًيّٚمامت قم٘م٤مئديي٦م واخليروج قميـ ويذه اًميدائرة اًمٗمٙمريي٦م  ُمٕم٤مط وذا اعمٕمت٘مد وأـّمره وٛمـ ُم٤ٌمدى

اؼ  وَ ديـُِؽْؿ   يو َأْهَؾ ايْمؽِتوِب ٓ سَمْغُؾقا دمالل مم اًمٖمٚمق واًمْمإؾمٞم١مول  ٓ  احْلَ  إّكؿااوٓ سَمُؼقيُمقا فَمعَم اهللِ إِ

                                                                                                                     

 .14/اعم٤مئدة .1

 .16/ اعم٤مئدة .4

 .14/ اعم٤مئدة .4

 .14/ اعم٤مئدة .3
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ـُ َمْرَيَؿ َرؽُمقُل اهللِ ايْماؿَ  ٓ وَ ُرؽُماؾِِف وَ ُروٌح ِمـْاُف هَماِِمـُقا زمِاوهللِ وَ َماْرَيَؿ   ىَمؾَِؿُتاُف َأيْمؼوهاو إلِموَ سقُح فمقَسك ازْم

ًواِت  إّكؿاوُفقا طَمغْمًا يَمُؽْؿ سَمُؼقيُمقا شَمالشَمٌي اْكتَ  مو دِم وَ اهللُ إيِمٌف واضِمٌد ؽُمْبحوَكُف َأْن َيُؽقَن يَمُف َويَمٌد يَمُف مو دِم ايمس 

َْرِض  ْٕ  .(1)َوىمقالً  وهللزمِ   ىَمػكوَ ا

اؾمييتٜمٙمر قمييغم اًمٞمٝمييقد وميي٤مًم٘مرآن يمييام اؾمييتٜمٙمر قمييغم اًمٜمّميي٤مرى همٚمييقوؿ ذم اعمًييٞمح وأُّمييف، يمييذًمؽ 

ومٝميق يميام يٜمٗميل اًمٖمٚميق يٜمٗميل اًمت٘مّميػم ذم  . واًمٕميداء هليام واخلّميقُم٦مىميرار سمٛم٘مي٤مُمٝمامشم٘مّمػموؿ ذم اإل

 .٦ماصحجٞمّ  قمدمَ سمنميتٝمام وٓ شمًتدقمل  ًمقوٞم٦مَ طمّجٞمُتٝمام إٞم٦م، ومال شمًتدقمل اًمتًٚمٞمؿ هلام ذم اصحجّ 

ٟمٌٞمي٤مء واًمرؾميؾ يميام ذم ىمقًميف شمٕمي٤ممم شمٕمٚميٞماًم ًمٜمٌّٞميف ٚمٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم يمثػم ُمـ إز قمووذا ُم٤م يريمّ 

  ا ِماْثُؾُؽْؿ ُياقضمك وإّكؿاوُمْؾ إرَِم    َأَكو زَممَمٌ
ومي٤مًمقطمل ٓ يٜمٗميل اًمٌنميي٦م وٓ اًمٌنميي٦م شمٜمٗميل متٞميزه  (4)

 إيِنه وَماْد صماوَءين واظمتّم٤مصف سم٤مًمقطمل، وىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤ميي٦م قميـ اسميراوٞمؿ
ًِ ـَ ايْمِعْؾاِؿ ماو مَلْ   ياو َأزَما ِما

بِْعـل و  َيْلسمِااَؽ هَمااوسم  ٟمٌٞميي٤مء طمًييٌام يييذيمره اًم٘مييرآن اًمٙمييريؿ ُمييع ويمييذا سم٘مٞميي٦م إ .(4)َأْهااِدَك ِساؿمااًو ؽَمااِقيًّ

ـّ ُّميإ ؛نؿ ذم اًمٖم٤مًم٥م ي٘مٕمقن ذم أطمد اًمٓمروملم٢موم ،أىمقاُمٝمؿ ٞمي٦م اًمٌنميي٦م شمٜمٗميل اصحجّ  أنّ  ٤م اًمت٘مّميػم وفمي

 ر.زيرشم٤ٌمط سم٤مًمٖمٞم٥م يٜمٗمل اًمٌنمي٦م، يمام طمّمؾ ًمٚمٞمٝمقد ذم قمُ اإل و اًمٖمٚمق وأنّ رشم٤ٌمط سم٤مًمٖمٞم٥م، أواإل

وويذا  ،ٞمي٦م وأنيؿ سمنميُميٜمٝمام، واًمتًيٚمٞمؿ سم٤مصحجّ  ٦م اًمقاوح٦م ٟمٗمل يميّؾ وم٤مًمٓمري٘م٦م اًمقؾمٓمك واعمحجّ 

أن ٓ ويل وم٤مًمقفمٞمٗم٦م ادم٤مه طمج٩م اهلل  .ومراط واًمتٗمريط، يمام يٜمٗمل اعمٕم٤مداة ٕوًمٞم٤مء اهللاعمًٚمؽ يٜمٗمل اإل

يـ اعمرشمي٤مسملم، يميام ولم، وٓ ُميـ اًمٜم٤مصيٌلم اعمٕمي٤مديلم وٓ ُميـ اعم٘مٍّميُمـ اًمٖم٤مًملم اعمٗمقّ يٙمقن اًمٗمرد 

همويمرانمى فمـؽؿ ماورق وايماالزم يمؽاؿ ٓضماؼ واظمؼّ ا دم ضمّؼؽاؿ »ورد ذم اًمزي٤مرة اجل٤مُمٕم٦م اًمٙمٌػمة: 

                                                                                                                     

 .111/ اًمٜم٤ًمء .1

 .111/ اًمٙمٝمػ. 4

 .34/ ُمريؿ. 4
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 ش.زاهؼ

 مم رؾم٤مًمتف، نك اخلروج قمـ دائرة ويذا اًمتِميخٞمصإد ُم٤موٞم٦م اعمًٞمح اًمٌنمي٦م وأؿم٤مر ومٌٕمد أن طمدّ 

 ي٘م٦م.واًم٘مقل سمخالف وذه اصحدود اًمٌنمي٦م ًمرؾمقل اهلل اعمًٞمح وأُّمف اًمّمدّ 

ٞم٦م، ومْماًل قمـ اؿمؽمايمٝمام ذم ذيمر اًميٜمٕمؿ واعميٜمـ قمٚميٞمٝمام ُميـ ىمٌيؾ اهلل أُم٤م ُم٤م يِمٝمد ًمٚمتنميؽ سم٤مصحجّ 

ـَ َمْرَيَؿ وَ  :شمٕم٤ممم ومٚم٘مقًمف شمٕم٤ممم ُف  َييً وَ صَمَعْؾـَو ازْم ٦م يميام ويق ُمٕمٚميقم قميـ أيب ويل اصحّجي أييو (1)ُأم 

ـَ َمْرَيَؿ وَ : قمّزوضمّؾ ذم ىمقل اهلل   قمٌداهلل  ُف  َييً وَ صَمَعْؾـَو ازْم ، ومي٤مىمؽمانام ذم (4)شيأي ضمّجا»ىم٤مل:  ُأم 

 ٞمتٝمام واؿمؽمايمٝمام يمذًمؽ.ذيمر يمقنام آي٦م دًمٞمؾ قمغم شم٘م٤مرب طمجّ 

                                                                                                                     

 .61/ ناعم١مُمٜمق. 1

 .114/ 4 اًمؼمو٤من .4



 

 

 

 

 السالم طمة عميهماالتشابه بني مدقامي مريم وفا

وطميدة اعمٜمي٤مط سميلم ُم٘مي٤مُمل  ذا ُمي٤م قمرومٜمي٤م أنّ إؾمٞمتْميح   ؾمٝم٤مب ذم ُم٘مي٤مم ُميريؿوٜم٤م ُمـ اإلوهمر

 ؾمٞمٙمقن سم٤مٕوًمقي٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمًّٚمٛم٦م ًمدى اًمٗمري٘ملم. ُمريؿ ووم٤مـمٛم٦م 

ًمتل ؿمٝمد اي٤م اًم٘ميرآن دة ٟم٤ًمء زُم٤من٤م ىمد طم٤مزت قمغم شمٚمؽ اعم٘م٤مُم٤مت اًم٤ًمُمٞم٦م اذا يم٤مٟم٧م ُمريؿ ؾمٞمّ وم٢م

 (1)ظمييريـدة ٟمًيي٤مء اًمٕميي٤معملم ُمييـ إوًمييلم وأّن وم٤مـمٛميي٦م ؾمييٞمّ ٢مصييٓمٗم٤مء واًمٕمّمييٛم٦م، وميياًمٙمييريؿ ُمييـ اإل

ّن شمٍمييح اًم٘ميرآن سمٛم٘م٤مُمي٤مت وم٤مـمٛمي٦م إسميؾ  ،ٞمتٝمي٤م يميذًمؽؾمتٙمقن هل٤م شمٚمؽ اعم٘م٤مُم٤مت اًمتيل شمثٌي٧م طمجّ 

ن إوًمقيي٦م وسمف ذم ُم٘م٤مُم٤مت ُمريؿ ومٞمٖمٜمٞمٜم٤م ذم اإلؾمتدٓل قمـ إيْم٤مول ويٕمٔمؿ قماّم ّسح  اًمزوراء 

ُم٤مُمٞم٦م ُم٤م شمٕمت٘مده ذم وم٤مـمٛمي٦م أن شمٕمت٘مد اإل نْ ذَ إذم رواي٤مت اًمٗمري٘ملم ومٚمٞمس سمدقم٤ًم  يم٤مٟم٧م ول طم٘مٞم٘م٦م صم٤مسمت٦م

 . اًمزوراء

طميدى ٦م إلهلٞمي٦م اًمث٤مسمتي٦م وويل طمّجيٞم٦م ُمريؿ سمام هلي٤م ُميـ اعم٘م٤مُمي٤مت اإلسيح اًم٘مرآن يث٧ٌم طمجّ ٢مّن وم

                                                                                                                     

، واصحيدي٨م سمٚمٗميظ ؾميٞمدة 91، طميدي٨م1913/ 3 صيحٞمح ُمًيٚمؿ* و 19/ 1ٟمٗمس اصحدي٨م ويمذًمؽ ذم جمٚمد  ، وذم ُمٜم٤مىم٥م وم٤مـمٛم٦م 431/ 3 اًمٌخ٤مري .1

وـمٌٕمي٦م دار  5511ي٨م، طميد141ي  9/149ضمي٤مُمع إصيقل ٟم٤ًمء أوؾ اجلٜم٦م وُمٕمٚمقم أّن ذًمؽ ي١مول إمم أّن٤م ؾمّٞمدة ٟم٤ًمء اًمٕمي٤معملم ُميـ إوًميلم وأظميريـ * 

 .99و 91، طمدي٨م3/466ؾمٜمـ أيب داود * و 4111ي  4114، طمدي٨م 6/111اًمؽمُمذي *  5556اطمٞم٤مء اًمؽماث ح
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وىمد أصم٧ٌم هل٤م سيح اًم٘مرآن دظمقهل٤م حت٧م قمٜمقان أوؾ  اًمنمائع اًمًاموي٦م ومٙمٞمػ سمٗم٤مـمٛم٦م اًمزوراء 

يِمييؽمك ايي٤م أوييؾ اًمٌٞميي٧م  وٜميي٤مك ُم٘م٤مُميي٤مٍت  اًمنميييٕم٦م اخل٤ممتيي٦م  مميي٤م يٕمٜمييل أنّ  ٌٞميي٧م اًمييذي ؿمييٛمؾ ٟمٌييّل اًم

 ختّمّمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ رشمٌٝمؿ اإلهلٞم٦م.

ًِ  إّكؿاوىم٤مل شمٕم٤ممم:  صْمَس َأْهَؾ ايْمَبْق َرىُمْؿ سَمْطفغماً وَ ُيريُد اهللُ يمُِقْذِهَى فَمـُْؽُؿ ايمره  .(1)ُيَطفه

 .ووم٤مـمٛم٦م واصحًـ واصحًلم  د وقمكمّ ٞم٧م، حمٛمّ اشمٗمؼ اًمٗمري٘م٤من قمغم ٟمزوهل٤م ذم أوؾ اًمٌ

أظمرج اًمًٞمقـمل قمـ اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ واًمٓمؼماٟمك واسمـ ُمردويف قمـ أّم ؾميٚمٛم٦م ر  اهلل 

 : قمٜمٝم٤م زوج اًمٜمٌّل 

رؽمقل اهلل نّ إ  فمؾقف ىمسوء طمقػمي، همجوءت هموؿمؿي ريض اهلل فمـفو  ،ىمون زمبقتفو فمعم مـومي يمف

فؿ، همبقـً هاؿ تْ همدفمَ  .ضمسـًو وضمسقـوً  وازمـقِؽ  ِؽ فمل زوصَم دْ أُ : هلل همؼول رؽمقل ا ،يرةطمززمػممي همقفو 

ًِ  إّكؿاو ذ كزيمً فمعم رؽمقل اهلل إيلىمؾقن  صْمَس َأْهَؾ ايْمَبْق َرىُمْؿ وَ ُيريُد اهللُ يمُِقْذِهَى فَمـُْؽُؿ ايمره ُيَطفه

لم إمال ،او طمارج ياده ماـ ايمؽساوء وأوأوهاو، شماؿ يّ إوهؿ زاره همغّش إزمػضؾي   هملطمذ ايمـبل سَمْطفغماً 

وموماو  .رهؿ سمطفاغماً تل هموذهى فمـفؿ ايمارصمس وؿمّفاشمؿ ومول: ايمؾفؿ همٓء أهؾ زمقتل وطموّص  ،ايمسًء

 .اتشمالث مرّ 

ًُ  :ؽمؾؿي ريض اهلل فمـفو ومويمً أمّ   ؟وأكاو معؽاؿ ،همؼؾاً: ياو رؽماقل اهلل ،رأد دم ايمساؼم هملدطمؾ

 .(4)سمكممرّ  ،لم طمغمإ كِؽ إهمؼول: 

اًمتيقاشمر  مم طميدّ إوهل٤م وًمٕمّؾ ـمرىمٝم٤م سمٚمٖم٧م اًمٕمنمات ًمتّميؾ ُم٤م أظمرضمف أوؾ اًمًٜم٦ّم ذم ؿم٠من ٟمز وذا

 دون أدٟمك ري٥م.
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ّٓ وُم٤م رواه اإل ذم شمٗمًيػمه  ايمػمهاون أٟمٜم٤م ؾمٜمختٍم قمغم ُم٤م أورده ص٤مطم٥م ُم٤مُمٞم٦م ُمـ ـمرىمٝمؿ يمثػم إ

 قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل:  اهلل  ُمـ رواي٦م قمـ أيب قمٌد

ؽُمقَل َأؿمقعُ وَ  اهللَأؿمقُعقا : قمّزوضمّؾ ؽمليمً أزمو فمبداهلل فمـ ومقل اهلل » َْمِر ِمـُْؽؿْ وَ قا ايمر  ْٕ  (1)ُأورِم ا

 .ومول: كزيمً دم فمقم زمـ أ  ؿمويمى واحلسـ واحلسكم 

 ؟قمّزوضمّؾ دم ىمتوب اهلل  ّن ايمـوس يؼقيمقن همً يمف مل يسّؿ فمؾقًو وأهؾ زمقتف إهمؼؾً يمف: 

كزيمً فمؾقف ايمصالة ومل يسّؿ اهلل مؿ شمالشمًو وٓ أرزمعًو ضمتاك ىماون   ّن رؽمقل اهللإا مؿ ومول: ومقيمق

 . ذيمؽ مؿهق ايمذي همّس  رؽمقل اهلل 

هاق  أرزمعاكم درمهاًو درمهاًو ضمتاك ىماون رؽماقل اهلل  وكزيمً فمؾقف ايمزىموة ومل يسّؿ ماؿ ماـ ىماّؾ 

 .ايمذي همّس ذيمؽ مؿ

 ٍّ  .هق ايمذي همّس ذيمؽ مؿ ن رؽمقل اهلل همؾؿ يؼؾ مؿ ؿمقهمقا ؽمبعًو وىمو وكزل احل

ؽُمقَل وَ  اهللَأؿمقُعقا وكزيمً  َْمِر ِمـُْؽؿْ وَ َأؿمقُعقا ايمر  ْٕ وكزيماً دم فماقم واحلساـ واحلساكم  ُأورِم ا

،  همؼول رؽمقل اهلل قٓهم مـ ىمـً مقٓه همعقمّ  :دم فمقم. 

ق زمقاـفً ضمتاك أن ٓ يػارّ  قمّزوضميّؾ ين ؽماليمً اهلل نهما ،أوصقؽؿ زمؽتوب اهلل وأهؾ زمقتل :وومول 

 .فمطوين ذيمؽلهم ،يقردمهو فمعم احلقض

 .همفؿ أفمؾؿ مـؽؿ ،ؿقهؿوومول: ٓ سمعؾّ 

 .وومول: شمؿ يمـ خيرصمقىمؿ مـ زموب هدى ويمـ يدطمؾقىمؿ دم زموب ضاليمي

فموهااو  ل همااالن و ل همااالن ويمؽااـ اهلل دّ همؾااؿ يبااكّم مااـ أهااؾ زمقتااف ٓ همؾااق ؽمااؽً رؽمااقل اهلل 
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ًِ  إّكؿاااو  كاازل دم ىمتوزمااف سمصااديؼًو يمـبّقااف قمّزوضمييّؾ  صْمَس َأْهااَؾ ايْمَبْقاا ُيريااُد اهللُ يمُِقااْذِهَى فَمااـُْؽُؿ ايمااره

َرىُمْؿ سَمْطفغماً وَ  حتاً  همالدطمؾفؿ رؽماقل اهلل همؽاون فماقم واحلساـ واحلساكم وهموؿمؿاي  ُيَطفه

 .ّن يمؽؾ كبّل أهاًل وشمؼاًل وهمٓء أهؾ زمقتل وشمؼقمإيمؾفّؿ شمؿ ومول: ا ،ايمؽسوء دم زمقً أّم ؽمؾؿي

ًُ  :همؼويمً أّم ؽمؾؿي  مـ أهؾؽ؟ أيمس

 .لم طمغم ويمؽـ همٓء أهقم وشمؼقمإ ّكِؽ إهمؼول: 

وأوموماف  ىمون فمقّم أولم ايمـوس زمويمـوس يمؽثرة مو زمّؾغ همقاف رؽماقل اهلل  همؾً ومبض رؽمقل اهلل 

د زماـ فماقم ن يادطمؾ حمّؿاأقع فماقم ومل يؽاـ يمقػعاؾ همؾً مه فمقّم مل يؽاـ يساتط ،يمؾـوس وأطمذ زمقده

اهلل سمبورك وسمعاولم أكازل همقـاو ىماً  نّ إ :ذًا يمؼول احلسـ واحلسكمإوايمعبوس زمـ فمقم وٓ أضمدًا مـ ويمده 

ذهاى فمـاو أىماً زمّؾاغ همقاؽ و أكزل همقؽ وأمر زمطوفمتـاو ىماً أمار زمطوفمتاؽ وزمّؾاغ همقـاو رؽماقل اهلل 

 (1)ش.ايمرصمس ىمً أذهبف فمـؽ

 ُمـ وذه اًمرواي٦م قمغم ـمقهل٤م: واًمذي يٕمٜمٞمٜم٤م

ٞم٦م ٕوؾ اًمٙم٤ًمء اًمذيـ ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ آي٦م اًمتٓمٝميػم وظمّمّميتٝمؿ ذم طمٞمثٞم٤مت اصحجّ  ٤مً ّن وٜم٤مك اؿمؽمايمإ

ووم٤مـمٛميي٦م واصحًييـ واصحًييلم  وقمييكمّ  رؾمييقل اهلل  :اًمرواييي٤مت اعمتييقاشمرة ُمييـ ىمٌييؾ اًمٗمييري٘ملم سميي٠منؿ

. 

سمبورك وسمعولم أكزل همقـاو ىماً أكازل ّن اهلل إ :ذًا يمؼول احلسـ واحلسكمإ»  ُم٤مم وقمٚمٞمف وم٢مّن ىمقل اإل

ىمً زمّؾاغ همقاؽ واذهاى فمـّاو ايمارصمس  همقؽ، وأمر زمطوفمتـو ىمً أمر زمطوفمتؽ وزمّؾغ همقـو رؽمقل اهلل 

ٞمي٦م، ومٙميام ًميف ظمّمقصيٞم٦م ذم اصمٌي٤مت اصحجّ  ،إذوي٤مب اًميرضمس قميٜمٝمؿ نّ أمم٤م يٕمٜميل  شىمً أذهبف فمـؽ...
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ٞم٦م يمذًمؽ ُمٜمتزقم٦م ُمـ آي٦م اًمتٓمٝميػم ٦م اصحجّ ٛمّن ًمٗم٤مـم٢مٞمتٝمام سمآي٦م اًمتٓمٝمػم ومصم٤ٌمت طمجّ ٜم٤من إلًَ اصحَ  ؾمٞمحت٩ّم 

 .وإلذو٤مب اًمرضمس قمٜمٝم٤م 

سم٤مصيٓمٗم٤مئٝم٤م وشمٓمٝمػموي٤م ًم٘مقًميف شمٕمي٤ممم  دة ُميريؿ ٞم٦م اًمًيٞمّ وشمٚمّخص ُمـ ذًمؽ: أٟمف يمام ُأصمٌت٧م طمجّ 

 َو ًِ َؽُي يو َمْرَيُؿ إِن  اهللَ اْصَطػوِك ايْماؿَ إِْذ ومويَم
اَرِك وَ الئِ أُمٙميـ  (1)كِساوِء ايْمعاوظمَكمَ   اْصاَطػوِك فَماعموَ ؿَمف 

 .سم٤مصٓمٗم٤مئٝم٤م وشمٓمٝمػمو٤م ًمألوًمقي٦م دة وم٤مـمٛم٦م ٞم٦م اًمًٞمّ اصم٤ٌمت طمجّ 

 وقميكمّ   ّل و٤م وشمٓمٝمػموي٤م سمآيي٦م اًمتٓمٝميػم ُميع اًمٜمٌيؤصٓمٗم٤مإ ىمد شمؿّ   وم٤مـمٛم٦م أنّ  :وًمقي٦مووضمف إ

مم اؿميؽماك اصحٙميؿ سميلم أويؾ إًمٙميقن أيي٦م ُمِميػمة  ؛ٞمتٝمؿ اًم٘مٓمٕمٞم٦ماًمذيـ صمٌت٧م طمجّ   لمواصحًٜم

 .اًمذيـ يم٤مٟمقا حت٧م اًمٙم٤ًمء وُمٜمٝمؿ وم٤مـمٛم٦م  اًمٌٞم٧م 

آظمير  ٤مً ؾمالُمٞم٦م ذم ذيٕم٦م ويذا اًميديـ ىميد أصمٌي٧م ًميف اًم٘ميرآن وصيٗموظمّمقص اعمٓمّٝمر ذم إُّم٦م اإل

هَماال ُأوْمِساُؿ زمَِؿقاوِماِع  :اًم٘ميرآن وذًميؽ ذم ىمقًميف شمٕمي٤ممم اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن اًمذي ومٞميف طم٘مٞم٘مي٦م ووق ُمّس 

ااُف يَمُؼااْر ٌن ىَمااريٌؿ وَ ايمـوُجااقِم ،  ااُف يَمَؼَسااٌؿ يَمااْق سَمْعَؾُؿااقَن فَمظااقٌؿ ، إِك  ااُف   ىمِتااوٍب َمْؽـُااقنٍ   دم إِك  ٓ  ٓ َيَؿسو  إ

ُروَن ايْماؿُ  ـْ َربه ايْمعوظمَكَم  َطف   َأْكاُتْؿ ُماْدِهـُقَن  سَمـْزيٌؾ ِم
ٌِ دي ُؽاْؿ وَ  َأ هَمبِفَذا احْلَ َعُؾاقَن ِرْزوَمُؽاْؿ َأك  ََتْ

زُمقنَ   .(4)سُمَؽذه

ؿ ومٞمٝم٤م سمقضمقه قمديدة ٓ ختٗميك قميغم اعمت٠مُميؾ ذم شمريمٞمي٥م أًمٗمي٤مظ ًَ ومٗمل أي٦م ىمد قمّٔمؿ اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مَ 

يذًميؽ ًمت٠ميمٞميد اًم٘مْميٞم٦م اًمتيل أراد اًم٘مَ  ّؾ يمي ،أي٦م اًمتل ىمد شمرسمق قمغم ؾمٌٕم٦م وضمقه د صميؿ أيّمي .ؿ قمٚمٞمٝمي٤مًَ

واعمخؼم سمف ويق يميقن  ،ٟمِم٤مئٞم٦مإاًم٘مْمٞم٦م ظمؼمي٦م وًمٞم٧ًم  اًم٘مْمٞم٦م سمقضمٝملم آظمريـ أيْم٤ًم مم٤م يدّل قمغم أنّ 
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اعمّمحػ اعمٜم٘مقش سملم اًمدومتلم شمٜمزيؾ ًمتٚمؽ اصح٘مٞم٘مي٦م  قي٦م، وأنّ ٚمْ اًم٘مرآن ذو طم٘مٞم٘م٦م شمٙمقيٜمٞم٦م ُمٙمٜمقٟم٦م قمِ 

ـّ ُمـ دون دم٤مذم شمٚمؽ اصح٘مٞم شمٚميؽ  قي، وأنّ ْٚمياًم٘ميرآن قميـ ُمقىمٕمٝمي٤م اًمٕمِ  ٘م٦م اًمتٙمقيٜمٞمي٦م اعمحٗمقفمي٦م ذم يمِي

 ؾمالم.ذع اإل ر ذم اعمٓمٝمّ ّٓ إًمٞمٝم٤م وٓ يدريمٝم٤م إاصح٘مٞم٘م٦م ٓ يّمؾ 

سم٠مٟميف اًميذي ُيًيتٓمر  كعاومؽماقرة إواًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن وذا اًمذي ومٞمف طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن ىمد وصػ ذم 

ٓ   :شمٕم٤ممم رـم٥م وي٤مسمس، وومٞمف ُم٤م ُمـ هم٤مئ٦ٌم يمام ذم ىمقًمف ومٞمف يمّؾ  َوفِمـْاَدُه َمػاوسمُِح ايْمَغْقاِى ٓ َيْعَؾُؿفاو إِ

ـْ َوَروَمٍي وَ ايْمَبْحِر وَ َيْعَؾُؿ مو دِم ايْمػَمه وَ ُهَق  ٓ  مو سَمْسُؼُط ِم َْرِض   ٓ ضَمب ٍي دموَ َيْعَؾُؿفو  إ ْٕ ٓ َرؿْمٍى وَ ـُمُؾًِت ا

ٓ  دموَ   .(1)ىمِتوٍب ُمبكمٍ   ٓ يوزمٍِس إِ

ًُ وَ مو َيشوُء  اهللَيْؿُحقا  :وىمقًمف شمٕم٤ممم ـْ نموئَِباٍي وَ  :وىمقًمف شمٕم٤ممم (4)فِمـَْدُه ُأمو ايْمؽِتوِب وَ ُيْثبِ ماو ِما

ًِء  َْرِض وَ دِم ايمس  ْٕ ٓ  ا  .(4)ىمِتوٍب ُمبكمٍ   دم إ

يْمـو فَمَؾْقَؽ ايْمؽِتوَب سمِْبقوكًو يمُِؽؾه َرْ وَ  :وىمقًمف شمٕم٤ممم  .(3)َرمْحَيً وَ ُهدًى وَ ٍء  َكز 

ًواِت  فمومِلِ ايْمَغْقِى ٓ َيْعُزُب فَمـُْف ِمْثؼوُل وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٍة دِم ايمس  َْرِض وَ َذر  ْٕ ـْ وَ ٓ دِم ا ٓ َأْصَغُر ِما

ٓ  ٓ َأىْمػَمُ وَ ذيمَِؽ   .(6)ىمِتوٍب ُمبكمٍ   دم إ

ـْ ُأْكثكوَ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ِؿُؾ ِم ٓ  ٓ سَمَضُع وَ   مو حَتْ ٍر وَ زمِِعْؾِؿِف  إ ـْ ُمَعؿ  ُر ِم ـْ فُمُؿاِرِه وَ مو ُيَعؿ  ٓ ُيـَْؼُص ِم

ٓ  دم  .(5)ىمِتوٍب إِن  ذيمَِؽ فَمعَم اهللِ َيسغمٌ   إِ
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ُمٖمٞم٤ٌمت اخلٚم٘م٦م اعمًيت٘مٌٚمٞم٦م، ُمي٤م ويق يمي٤مئـ وُمي٤م  وم٘مد وصػ اًمٙمت٤مب سم٠موص٤مف ضم٤مُمٕم٦م حمٞمٓم٦م سمٙمّؾ 

ظمٌي٤مر اًل قميغم اإلُمِميتٛم قي٦م، وُمـ صمؿ يم٤من ُمّميحػ وم٤مـمٛمي٦م ٚمْ يٙمقن وُم٤م وق ظمٗمل ذم اًمٜمِمآت اًمٕمِ 

طم٤مـمتٝمي٤م سمح٘مٞم٘مي٦م سميذًمؽ إل طم٤مـمتٝمي٤م إ قميغم أنّ  سم٤مُٕمقر اعمًت٘مٌٚمٞم٦م سمام يمي٤من وُمي٤م ويق يمي٤مئـ، اًميداّل 

رضميس ودًٓمي٦م  رة ُميـ يميّؾ قي٦م ذم اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن سمٕمد دًٓمي٦م آيي٦م اًمتٓمٝميػم يمقني٤م ُمٓمّٝميٚمْ اًم٘مرآن اًمٕمِ 

ًمٞميف إوويذا ُم٘مي٤مم ط شمّميؾ  اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن، ر ذم وذه اًمنميٕم٦م يٛمّس ُمٓمٝمّ  قمغم أّن يمّؾ  ؽمقرة ايمقاومعي

 ؾمالم دون اًمنمائع اًم٤ًمسم٘م٦م.ريـ ذم ذع اإلُمريؿ، سمؾ وق ظم٤مص يمام ذيمرٟم٤م سم٤معمٓمٝمّ 

 فوق وقاً األبساز فاطىة 

ـْ ىَماْلٍس ىماوَن ِمزاصُمفاو ىماوهُمقرًا ىم٤مل شمٕم٤ممم:  زُمقَن ِما زَْمراَر َيمْمَ ْٕ َرُب ِ،او فِمباوُد اهللِ افَمْقـاًو َيْشا إِن  ا

ُروهَنو سَمْػج ُه ُمْسَتطغمًا وَ ُيقهُمقَن زمِويمـ ْذِر  غمًا ُيَػجه ضُمبهاِف   َوُيْطِعُؿقَن ايمط عوَم فَماعم خَيوهُمقَن َيْقمًو ىموَن َذو

ًً وَ ِمْسؽقـًو   .(1)ٓ ؾُمُؽقراً وَ ُكْطِعُؿُؽْؿ يمَِقصْمِف اهللِ ٓ ُكريُد ِمـُْؽْؿ صَمزاًء  إّكؿاو َأؽمغمًا وَ َيتق

روقان اهلل شمٕم٤ممم ويمراُمتف وسمٞم٤من عم٘مي٤مُمٝمؿ، وأفمٝمير ُمّمي٤مديؼ وصٌػ صح٤مل إسمرار اًمذيـ ٟمٕمٛمقا سم

 سمٙم٤مومقر. ٦مً ّنؿ ينمسمقن يم٠مؾم٤ًم ممزوضمأوذا اعم٘م٤مم اًمٙمريؿ 

ذ إ أُمروي٤م قمٌي٤مد اهلل سملم، وول قميلم يتيقمّم ذاب اعم٘مرّ  ُمٜمٝم٤ممم وصػ اًمٕملم اًمتل إصمؿ شمٜمت٘مؾ أي٦م 

يًي٘مقن ُمٜمٝمي٤م  صَمؿّ و٤م، وُمـ لم وأُمرَ قن شمٗمجػم وذه اًمٕمـ وؿ و١مٓء اًمذيـ يتقًمّ ٛمَ رون٤م شمٗمجػمًا، ومَ يٗمجّ 

 سمرار؟إ

 اًمٕملم ووؿ قم٤ٌمد اهلل اًمذيـ صٗم٤مهتؿ : شمٚمؽلم ُٕمر ٌٞم٤من و١مٓء اعمتقًمّ ًمأي٦م شمٙمّٗمٚم٧م  نّ إ

 يقومقن سم٤مًمٜمذر. ي 1
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 ه ُمًتٓمػمًا ُمٝمقًٓ.ت٤مومقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمذي يٙمقن ّذ  ي 4

ٓ يرضميقن ُميـ هميػمه ضميزاًء وٓ ٓمٕمٛمقن اعمًٙملم واًمٞمتٞمؿ وإؾمػم هلل شمٕمي٤ممم قمٓمي٤مًء ظم٤مًمّمي٤ًم يُ  ي 4

 ؿمٙمقرًا.

 ذن؟إـ و١مٓء ٛمَ ومَ 

وم٘مد أورد اصحي٤ميمؿ اصحًيٙم٤مين ، ووم٤مـمٛم٦م واصحًـ واصحًلم  اشّمٗمؼ اًمٗمري٘م٤من أن٤م ٟمزًم٧م ذم قمكمّ 

 .ووم٤مـمٛم٦م واصحًـ واصحًلم  سم٠مرسمع وقمنميـ ـمري٘م٤ًم أن٤م ٟمزًم٧م ذم قمكمّ  (1)ؾمقاهد ايمتـزيؾذم 

صحًٜم٤من أن يّميقُمقا هلل شمٕمي٤ممم صمالصمي٤ًم، ومٚمياّم قمقومٞمي٤م، قمقذم ا ٟمذروا إنْ  ّنؿ أ :وظمالص٦م اًم٘مّم٦م

ول ُمًييٙملم وميي٠مقمٓمقه ـمٕميي٤مُمٝمؿ وؾميي٠مهلؿ ذم اًمٞمييقم اًمثيي٤مين يتييٞمؿ  اًمٞمييقم إوومييقا سمٜمييذروؿ ومجيي٤مءوؿ ذم

ٝمؿ ويذه وميٞمٟمزل اهلل ٠مومي .لمئوم٤ٌمشمقا صمالصم٤ًم ـم٤مو ،وم٠مقمٓمقه ـمٕم٤مُمٝمؿ ووىمػ سم٤ٌماؿ أؾمػم وم٠مقمٓمقه ـمٕم٤مُمٝمؿ

 .اًمٕملم هلؿ  شمٚمؽرون أي٤مت، ومثٌت٧م صٗم٦م قم٤ٌمد اهلل اًمذيـ يٗمجّ 

سمرار ًمٞمٛمتيزج ذاايؿ سم٘مٚمٞميؾ ُميـ ُمٜمٝم٤م قمغم إ ٗمٞمْمقنرون قملم اًمٙم٤مومقر ويُ وؿ اًمذيـ يٗمجّ  نْ ذَ ٢موم

ذًمؽ، ووذا يٓمي٤مسمؼ ىمٞمٛميقُمتٝمؿ ٦م قمغم سمرار وهلؿ اًم٘مٞمٛمقُم٦م اًمت٤مُمّ ؿ واؾمٓم٦م ومٞمض قمغم إّن إأي  ،اًمٕملم

زَْماراِر يَمػالىَماال  إِن  ىمِتاّنؿ اعم٘مّرسمقن ذم ىمقًميف شمٕمي٤ممم: أسمرار وقمغم إ ْٕ قهاكَم   وَب ا ماو َأْدراَك ماو وَ  فِمؾه

قوقنَ  زُمقنَ ايْماؿُ َيْشَفُدُه  ىمِتوٌب َمْروُمقٌم   فِمؾه  .(4)َؼر 

سميرار وؿميٝم٤مدهتؿ سملم قميغم إسملم دًمٞميؾ قميغم ىمٞمٛمقُمي٦م اعم٘ميرّ سميرار ُميـ ىمٌيؾ اعم٘ميرّ ومِمٝم٤مدة يمت٤مب إ

أي أقمامهليؿ، وًميذًمؽ ورد ذم اًمزيي٤مرة اجل٤مُمٕمي٦م  ،سميرارسمقن وؿ اًمِمٝمداء قمغم يمتي٤مب إوم٤معم٘مرّ  .قمٚمٞمٝمؿ

ظميير ُمييـ آوذم ُمقويع ش أكااتؿ ايم ااط إومااقم وؾماافداء دار ايمػـاوء وؾمااػعوء دار ايمبؼااوء..»اًمٙمٌيػمة 
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سميرار، سميقن ووٞمٛمٜميتٝمؿ قميغم إويذه ويل ؿميٝم٤مدة اعم٘مرّ ش ؾمفداء فمعم طمؾؼاف وأفمالماًو يمعباوده»ًمزي٤مرة ا

ااوزمُِؼقَن ، وَ : ٝمؿ أييي٦م سم٘مقًمييف شمٕميي٤مممتْ واعم٘مّرسمييقن ويي١مٓء وييؿ اًمًيي٤مسم٘مقن اًمييذيـ وصييٗمَ  ااوزمُِؼقَن ايمس  ايمس 

زُمقنَ  َؽ اظمْاَُؼر 
سملم وويؿ اًميذيـ يقوميقن ط شميزل ذم ؾميٞم٤مىم٤مت وصيػ اعم٘ميرّ  ؽمقرة ايمدهرُمع أن  (1)ُأويمئِ

ُه ُمْساَتطغمًا وَ ُيقهُمقَن زمِويمـ ْذِر سم٤مًمٜمذر  ضُمبهاِف ِمْساؽقـًو   ُيْطِعُؿاقَن ايمط عاوَم فَماعموَ  خَيوهُمقَن َيْقمًو ىماوَن َذو

ًً وَ  ـاو  ٓ ؾُماُؽقرًا وَ ِف اهللِ ٓ ُكرياُد ِماـُْؽْؿ صَمازاًء ُكْطِعُؿُؽْؿ يمَِقصْم  إّكؿاو َأؽمغمًا وَ َيتق ـْ َرزمه او َكخاوُف ِما إِك 

ًة وَ هَمَقوموُهُؿ اهللُ َذ  ذيمَِؽ ايْمَقْقِم  َيْقمًو فَمُبقؽمًو وَمْؿَطريرًا  وُهْؿ َكْْضَ ورًا وَ يَمؼ  وا وَ  ُفُ صَمازاُهْؿ زمِاً َصاػَمُ

َ  ضَمريرًا وَ صَمـ ًي  ْٕ داكَِقًي فَمَؾْقِفْؿ ـماِلُماو وَ  ٓ َزْمَفريرًا وَ رائِِؽ ٓ َيَرْوَن همقفو ؾَمْؿسًو ُمت ؽِئكَم همقفو فَمعَم ا

ًْ وُمُطقهُمفو سَمْذيمقاًل وَ  اٍي وَ  ُذيمهَؾ ـْ همِض  ًْ وَماقاريَرا وَ ُيطوُف فَمَؾْقِفْؿ زمِِكَِقاٍي ِما ـْ  َأىْماقاٍب ىموَكا وَماقاريَرا ِما

ُروهو سَمْؼديرًا  ٍي وَمد  ك ؽَمْؾَسبقالً  ؽمًو ىموَن ِمزاصُمفو َزْكَجبقاًل ُيْسَؼْقَن همقفو ىَملْ وَ  همِض   .(4)فَمْقـًو همقفو سُمَسؿ 

ؽماقرة سميرار ُمي٤م ذم ًمٕمٌي٤مد اهلل وارشمٗمي٤مع ُم٘مي٤مُمٝمؿ قميـ إسملم، ويٓم٤مسمؼ وذا اًمقصػ وذا طم٤مل اعم٘مرّ 

زَْماراِر يَمػال ىَماال  : ُمـ ىمقًميف شمٕمي٤ممم اظمطػػكم ْٕ قهاكَم   إِن  ىمِتاوَب ا قواوَ  فِمؾه ىمِتاوٌب  قَن ماو َأْدراَك ماو فِمؾه

زُمقَن  َمْروُمقٌم  زَْمراَر يَمػل َيْشَفُدُه اظمْاَُؼر  ْٕ َرائِاِؽ َيـُْظاُروَن  َكعقٍؿ   إِن  ا ْٕ ُوصُماقِهِفْؿ   سَمْعاِرُف دم فَمعَم ا

ااَة ايمـ عااقِؿ  ـْ َرضمقااٍؼ خَمُْتااقٍم  َكْْضَ  همُِسقَن َتـوايْماااؿُ ذيمِااَؽ هَمْؾَقَتـااوهَمِس   دموَ طِمتوُمااُف ِمْسااٌؽ  ُيْسااَؼْقَن ِماا

ـْ سَمْسـقٍؿ وَ  و  ِمزاصُمُف ِم ُب ِ،َ زُمقنَ ايْماؿُ فَمْقـًو َيمْمَ  .(4)َؼر 

سملم واؾميٓم٦م وميٞمض ًمألسميرار وويؿ اًميذيـ يٛمزضميقن ذاب اعم٘ميرّ  مم أنّ إيْمي٤ًم أومٝمذه أي٤مت شمِمػم 

 .سمرارأقمامل إسمرار سمٌمء ُمـ اًمتًٜمٞمؿ، وٕنؿ وؾمٓم٤مء ومٞمض ومٝمؿ يِمٝمدون إ
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ًّ يريـ ذم وذا اًماعمٓمٝمّ  ـ أنّ م ُمووذا يتٓم٤مسمؼ ُمع ُم٤م شم٘مدّ  قن اًمٙمتي٤مب نمع اعم٘مدس، اعمٕمّمقُملم يٛم

 .هم٤مئ٦ٌم، وُمٜمٝم٤م أقمامل اًمٕم٤ٌمد ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ اعمٙمٜمقن اًمذي يًتٓمر ومٞمف يمّؾ 

 شمٚميؽروني٤م شمٗمجيػما، وسميرار ُميـ قميلم يٗمجّ ب، ووؿ قم٤ٌمد اهلل اًمذيـ يًي٘مقن إر وق اعم٘مرّ وم٤معمٓمٝمّ 

سملم اًميذي ويق ُمّميدر اعم٘ميرّ  واًمًٚمًيٌٞمُؾ  .سميرارإ لم اًمٙم٤مومقر، وويل قميلم وميقق ُم٘مي٤مماًمٕملم ول قم

 سملم اًمذيـ وؿ أويؾ اًمٌٞمي٧مذ وق اًم٘مّٞمؿ قمغم اعم٘مرّ إ ؛واًمٕملم اًمتل يً٘مقن ُمٜمٝم٤م وق رؾمقل اهلل 

 ووق ُمّمدروؿ.

سمييرار، سمييقن وييؿ ُمّمييدر إسمييرار ُيًيي٘مقن يم٠مؾميي٤ًم ممزوضميي٦م سم٤مًمٙميي٤مومقر، واعم٘مرّ إ أنّ  :ذنإومييتّٚمخص 

اًمًي٘م٤مي٦م ُميـ اًمٕميلم وشمٗمجػموي٤م،  ٘مقن وُيًي٘مْقَن ُمٜمٝمي٤م، قميغم أنّ سملم اًمتل يًيواًمًٚمًٌٞمؾ ُمّمدر اعم٘مرّ 

واًمٕمٚميؿ واصحٙمٛمي٦م واهلدايي٦م قميغم  ٞمٗمٞمْمقن اًمٜميقرومسمرار، إوم٤مو٦م قمغم إاعم٘مّرسملم وؿ واؾمٓم٦م  شمٕمٜمل أنّ 

 .سمرارإ

ُيٗميي٤مض قمٚمييٞمٝمؿ ُمييـ قمييلم ييي  ووم٤مـمٛميي٦م واصحًييـ واصحًييلم  ووييؿ قمييكمّ ي ن قوويي١مٓء اعم٘مّرسميي

يميام ذم اًمروايي٤مت اًميقاردة  ٕمٚمقُمٝمؿ وراصم٦م ُميـ رؾميقل اهلل وم .اًمًٚمًٌٞمؾ سمقاؾمٓم٦م رؾمقل اهلل 

ذ ىمٞمٛميقُمتٝمؿ إ ؛٦م واًم٘مٞمٛمقُمي٦م اعمٝمٞمٛمٜمي٦م قميغم اخلٚميؼسملم ويؿ ذم ُم٘مي٤مم اصحجّٞمياعم٘ميرّ  قمٜمٝمؿ، ممي٤م يٕمٜميل أنّ 

 ُم٤مُمتٝمؿ سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم.إٞمتٝمؿ واًمذي يٜمص قمغم طمجّ   شمّمدر ُمـ رؾمقل اهلل

٤مو٦م قميغم اخلٚميؼ اًمٜم٤مسمٕمي٦م ُميـ ُمّميدٍر ومويمقن٤م إطمدى وؾم٤مئط اإل وسمذًمؽ يّتْمح ُم٘م٤مم وم٤مـمٛم٦م 

وفمٝمر أّن٤م ؿم٤مودة هللّ قمغم اخلٚمؼ، وأّن٤م و٤مدي٦م هلؿ، وأّني٤م ُميـ اًمراؾميخلم   اهللٚمف رؾمقل إهلل يٛمثّ 

 ًّ قن اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ، ومٝمل ُمـ اًمذيـ أوشمقا اًمٕمٚمؿ وأصم٧ٌم ذم ذم اًمٕمٚمؿ اًمذيـ يٛم

 .صدوروؿ وأن٤م ممّـ ُيٕمرض قمٚمٞمٝم٤م أقمامل اًمٕم٤ٌمد
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 وُ اللتابّسيَ الريَ ميّطوَ املطَّ  فاطىة

 سمحٙميؿ آيي٦م اًمتٓمٝميػم ووم٤مـمٛمي٦م واصحًيـ واصحًيلم  د وقميكمّ ريـ وؿ حمّٛمياعمٓمٝمّ  ذا صم٧ٌم أنّ إو

إّكؿاو  ًِ صْمَس َأْهاَؾ ايْمَبْقا اَرىُمْؿ سَمْطفاغماً وَ ُيريُد اهللُ يمُِقْذِهَى فَمـُْؽُؿ ايماره ّن ُميـ ظمّمقصيٞم٤مت ٢مومي ُيَطفه

يريـ أنؿ ويؿ اًميذاعمٓمٝم   ًّ اُف يَمُؼاْر ٌن ىَماريٌؿ  :قن يمتي٤مب اهلل شمٕمي٤ممميـ يٛم ٓ   ىمِتاوٍب َمْؽـُاقنٍ   دم إِك 

ُف  ٓ  َيَؿسو ُرونَ  إ ّٓ  :أي (1)اظمْاَُطف   .رون اعمٓمٝم  ٓ يٕمٚمٛمف إ

سمؾ ذ ٓ ُمٕمٜمك ًمذًمؽ إٟمٗمس اًمقضمقد اخلٓمل واًمٙمتٌل ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ،  وٜم٤م ُمّس  اعمّس وٓ يٕمٜمل 

يمم ُمٙمٜمقٟمٞمي٦م ويذا اًمٙمتي٤مب سمٛمثيؾ ويذا اًم٘مَ إؿمي٤مرة أي٦م ذم ُم٘مي٤مم اإل ؿ اعمٖمّٚميظ اًميذي يتٕمّٚميؼ سمي٤مُٕمر ًَ

 .ظم٤ٌمر، سمؾ ي٘مّمد اإلومٞم٦م ٓ ٟم٤موٞم٦مذم أي٦م ٟم٤مش ٓ»ومٚمٗمظ  .اخلؼمي ٓ اإلٟمِم٤مئل

 .يمام أّٟمف ىمد وصػ اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن سم٠مّٟمف اًمذي شمٜميزل ُمٜميف اًم٘ميرآن اعمّميحػ اًميذي سميلم اًميدومتلم

ّٓ ٚمْ وم٤مًم٘مرآن ذم اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن ًمف طم٘مٞم٘م٦م قمِ  اصح٘مٞم٘مي٦م سمٕمٞميدة وشمٚميؽ  اعمٓمّٝمراعمٕمّميقم، قي٦م ٓ يتٜم٤موهلي٤م إ

ّٓ أقمييـ  ييومٝميي٤مم اًمٜميي٤مس إ ييو .ريـ سمقاؾمييٓم٦م اعمٓمٝم  وييؾ سمٞم٤مٟمييف وشمٗمًييػمه وُمٕمرومتييف، ووييؿ أرون وييؿ اعمٓمٝم 

ُف دموَ اًمٕم٤معمقن سمٌٓمقٟمف وقمٚمقُمف  ّٓ  (4)ُأمه ايْمؽِتوِب يَمَدْيـو يَمَعاقِمٌّ ضَمؽاقؿٌ   إِك   وٓ يٕمٚميؿ شم٠موييؾ اًمٙمتي٤مب إ

ٓ   مو َيْعَؾاُؿ سَمْلويَؾافُ وَ  اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ  اؽِماُخقَن دِم ايْمِعْؾاؿِ وَ اهللُ  إ : سميق قمٌيداهلل أىمي٤مل  .(4)ايمر 

 .شكحـ ايمراؽمخقن دم ايمعؾؿ وكحـ كعؾؿ سملويؾف»

ووم٤مـمٛمي٦م واصحًيـ  ويؿ قميكمّ سملم اعم٘مرّ  م ذيمره ُمـ أنّ يمام شم٘مدّ ي سمقن ريـ وؿ اعم٘مرّ اعمٓمٝم   ذا صم٧ٌم أنّ إو

ًّ ٢مومي  واصحًلم  ّٓ ّن اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن ٓ يٛم  .رون اعمٓمٝم  ف إ

                                                                                                                     

 .19ي  11/ اًمقاىمٕم٦م .1

 .3/ اًمزظمرف .4

 .1/ آل قمٛمران .4
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اُف  :ذم ىمقًمف شمٕمي٤ممم أظمرج اًمًٞمقـمل قمـ اسمـ ُمردويف سمًٜمد رواه قمـ اسمـ قم٤ٌمس قمـ اًمٜمٌل  إِك 

ُف  رةومول: فمـد اهلل دم صحػ مطف   ىمِتوٍب َمْؽـُقنٍ   يَمُؼْر ٌن ىَمريٌؿ ، دم ٓ  ٓ َيَؿسو ُرونَ  إ وماول:  اظمْاَُطف 

 (1)زمقن.اظمؼرّ 

يإو يرون وييؿ اعم٘مرّ ذا يمي٤من اعمٓمٝم  ًّ ّن هلييؿ ٢مقن اًمٙمتي٤مب ويٕمٚمٛمييقن شم٠موييؾ سمقاـمٜمييف وميسميقن اًمييذيـ يٛم

 .مم اهللإ٦م وق اعمقصؾ عمٕمروم٦م اًمٓمريؼ جّ ذ اصحإ ،ٞم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم قمغم اخلٚمؼاصحجّ 

ذ قمٚمٛمٝميؿ سم٤مًمٙمتي٤مب يٕميّؿ قمٚمٛمٝميؿ إ ،ٞمتٝمؿرء دًمٞمؾ طمجّ  سمٙمّؾ  طم٤مـمتٝمؿ إ وُمـ وٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أنّ 

َْرِض   َوٓ ضَمب اٍي دمرء ًم٘مقًميف شمٕمي٤ممم:  رء، وم٤مًمٙمت٤مب حمٗميقظ ومٞميف قمٚميؿ يميّؾ  سمٙمّؾ  ْٕ ٓ وَ ـُمُؾاًِت ا

ٓ  دموَ َرؿْمٍى   .(4)ىمِتوٍب ُمبكمٍ   ٓ يوزمٍِس إِ

يٞم٦م شمٕمٜميل وٓييتٝمؿ قميغم اخلٚميؼ سم٘مِ وم٤مصحجّ  وٓييتٝمؿ اًمتنمييٕمٞم٦م اعمٜمٌٕمثي٦م ُميـ ُم٘مي٤مم قمٚمٛمٝميؿ  ؛ٝم٤مٞمْ ٛمَ ًْ

ّٓ  ذ اًمقٓي٦م اًمتنميٕمٞم٦م ٓ شمتؿّ إرء،  قمٚمؿ يمّؾ  سم٤مًمٙمت٤مب اًمذي يْمؿّ  رء ومٝميل   سمٛمٕمروم٦م أطمٙم٤مم يميّؾ إ

ي ذ وذا اًم٘مرآن إ، ّن هلؿ اًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م قمغم اخلٚمؼ٢موسمحٙمؿ قمٚمٛمٝمؿ سمٙمت٤مب اهلل وم .ُمـ ًمقازم اًمٕمٚمؿ

 ّٓ يسمح٘مٞم٘متف اعمٙمٜمقٟمي٦م اًمتٙمقيٜمٞمي٦م اعمٚمٙمقشمٞمي٦م اًميذي ٓ يٕمٚمٛميف إ ٦م هلّٞميي ُمقصيقف سم٘م٤مسمٚمٞم٤مشميف اإلرون  اعمٓمٝم 

َؿ زمِِف اظمْاَْقسمكوَ  :اعمقدقم٦م ومٞمف َْرُض َأْو ىُمؾه ْٕ ًْ زمِِف ا بوُل َأْو وُمطهَع ْت زمِِف اَِّْ َ وىمقًميف  (4)... يَمْق َأن  وُمْر كًو ؽُمغمه

ـَ ايْمؽِتوِب َأَكو  سمقَؽ زمِِف وَمْبَؾ َأْن َيْرسَمد  إيَِمْقَؽ ؿَمْرهُماَؽ  :شمٕم٤ممم ٞمي٦م ويل وم٤مصحجّ  (3)وموَل ايم ذي فِمـَْدُه فِمْؾٌؿ ِم

 ٝم٤م.ٞمْ ٛمَ ًْ سم٘مِ   هلل اعمٜمٌٕمث٦م ُمٜمٝم٤م وٓيتٝمؿاعم٘م٤مم اإل

ُمـ طمٞمي٨م ُمٕمرومتٝمي٤م سمٙمتي٤مب اهلل وسمقاـمٜميف وقمٚمقُميف، وُميـ  ًمٜم٤م ُمٕمروم٦م ُم٘م٤مم وم٤مـمٛم٦م  واذا ؾمٞمتؿّ 

                                                                                                                     

 ُمـ ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م(. 11)ذيؾ آي٦م  45/ 1 اًمدر اعمٜمثقر .1

 .69/ إٟمٕم٤مم .4

 .41/ اًمرقمد .4

 .31/ اًمٜمٛمؾ. 3
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 طمٞم٨م وٓيتٝم٤م اًمتنميٕمٞم٦م واًمتٙمقيٜمٞم٦م ُمٕم٤ًم.

ذم قمرض وٓيتٝم٤م قمغم اخلٚمؼ يم٤ٌمىمل وٓيي٦م أصيح٤مب اًمٙمًي٤مء وإئٛمي٦م اعمٕمّميقُملم  ٧ْم يَ وِ ىمد رُ و

 .(1) رواي٤مت قمديدة ومالطمظ 

 ضالًوحّجيتّا لديَ اإل  فاطىة

 وومٞمف ضمٝمت٤من:

 اجلّة األوىل:

ُم٘م٤مم اًمٗمّميؾ  ذ وذه أي٦م يم٤مٟم٧مإ ؛ٞم٦م وم٤مـمٛم٦م أي٤مت اًمتل أصمٌت٧م طمجّ  آي٦م اعم٤ٌموٚم٦م ُمـ أوؿّ  شُمٕمدّ 

 ؾمالُمل وٟمًخ همػمه ُمـ إدي٤من.٘م٤مٟمٞم٦م اًمديـ اإلسملم طم

٦م ط ييذقمٜمقا ذم اًمٔمي٤مور، ومتي٤مدوا ذم طمّجي سمٙميّؾ   قمٚميٞمٝمؿ رؾميقل اهلل وم٤مًمٜمّم٤مرى اًميذيـ اطميت٩ّم 

ّٓ   شمِمٙمٞمٙمٝمؿ وشمٙمذيٌٝمؿ ًمدقمقة اًمٜمٌّل  مم إًمٚمت٤ٌمويؾ   ذقمي٤من عمي٤م دقمي٤موؿ اًمٜمٌيّل  اإلوط يٛمٚمٙمقا إ

  ذا أراد اًمٜمٌييّل إًا ُمييـ اًم٘مٌييقل سمييذًمؽ، طمتييك دّ اهلل شمٕميي٤ممم ًمييٞمٚمٕمـ اًمٙميي٤مذب، وط  ييد اًمٜمّميي٤مرى سُميي

مم إسمي٤مخلروج سم٤معم٤ٌموٚمي٦م سمٜمٗمًيف وأويؾ سمٞمتيف، ممي٤م دقميك اًمٜمّمي٤مرى   ُم٤ٌموٚمتٝمؿ قمٚمٛمقا صيدق اًمٜمٌيّل 

ـَ ايْمِعْؾاِؿ ًمٞمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: إذقم٤منؿ إاًمتًٚمٞمؿ ًمّمدق دقمقشمف و ـْ زَمْعِد مو صماوَءَك ِما َؽ همقِف ِم ـْ ضَموصم  هَمَؿ

ًَ اهللِ وَ َأْكُػَسـو وَ كِسوَءىُمْؿ وَ كِسوَءكو وَ َأزْمـوَءىُمْؿ وَ ـوَءكو هَمُؼْؾ سَمعويَمْقا َكْدُع َأزمْ  َأْكُػَسُؽْؿ شُمؿ  َكْبَتِفْؾ هَمـَْجَعْؾ يَمْعـَا

                                                                                                                     

/ 41: إرشمٙمي٤مب شميرك إومم وُمٕمٜمي٤مه ...( ويميذًمؽ 4)يمت٤مب اًمٜمٌقة، أسمقاب ىمّمص آدم وطمقاء وأوٓدمه٤م، اًم٤ٌمب  19، اصحدي٨م 114/ 11 سمح٤مر إٟمقار .1

ٌّٝمؿ وسمٖمْمٝمؿ، اًم٤ٌمب )يمت٤مب  51و  55،  اصحدي٨م 411و  199 ّٓ سم٤مًمقٓيي٦م( ويميذًمؽ 1اإلُم٤مُم٦م، أسمقاب وٓيتٝمؿ وطم / 15: سم٤مب أّٟميف ٓ شم٘مٌيؾ إقميامل إ

ـّ اهلل سمف قمغم قم٤ٌمده( و يمذًمؽ 11)شم٤مريخ ٟمٌّٞمٜم٤م، اًم٤ٌمب  51، اصحدي٨م 451 )شمي٤مريخ أُميػم اعمي١مُمٜملم،  14، اصحدي٨م 451/ 45: ومْم٤مئٚمف وظمّم٤مئّمف وُم٤م اُمت

: ذم ُمٜم٤مىم٥م أصح٤مب اًمٙم٤ًمء( 61)شم٤مريخ أُمػم اعم١مُملم، اًم٤ٌمب  41و  41، اصحدي٨م 54و 41/54 إئّٛم٦م( و يمذًمؽ : ذم ٟمّمقص اًمرؾمقل قمغم31اًم٤ٌمب 

 .49ي  41/ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر* وذم 
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 .(1)فَمعَم ايْمؽوِذزمكمَ 

د همادفمومهو ايمعووماى وايمساقّ  ومدم فماعم ايمـبال »قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل:  اظمـثقر ايمدرّ أظمرج اًمًٞمقـمل ذم 

 .ؽماالمطماػمسمؽً زماً يؿاـعؽً ماـ اْلئتً أن ؾماإ ،وماول: ىماذزمتً .دهمؼوٓ: أؽمؾؿـو يو حمؿّ  ،ؽمالمإلم اْل

 .وموٓ: همفوت

 .ايمصؾقى، وذب اقؿر، وأىمؾ حلؿ اقـزير ىو ومول: ضُم 

وهموؿمؿاي  وأطمذ زمقد فماقمّ  لم ايمغد، همغدا رؽمقل اهلل إاه دفمقالم اظمالفمـي، همإومول صموزمر: همدفمومهو 

زماوحلؼ يماق همعاال همؼاول: وايماذي زمعثـال  .يمقفً هملزمقاو أن جيقباوه وأوماّرا يمافإرؽمؾ أواحلسـ واحلسكم شمؿ 

 .ٕمطر ايمقادي فمؾقفً كوراً 

َأْكُػَسااـو وَ أيااي ومااول صمااوزمر:  َأزْمـااوَءىُمْؿ ...وَ سَمعااويَمْقا َكااْدُع َأزْمـوَءكااو ومااول صمااوزمر: همااقفؿ كزيمااً 

 (4)ش.هموؿمؿي كسوءكواحلسـ واحلسكم، و أزمـوءكو، ووفمقمّ   رؽمقل اهلل َأْكُػَسُؽؿْ وَ 

اًم٘مّمي٦م ذم  ؾماقاهد ايمتـزياؾوأظمرج اصح٤ميمؿ اًمٜمٞمًي٤مسمقري ذم ، ة ـمرقوروى ذًمؽ اًمًٞمقـمل سمٕمدّ 

 (3)قمـ ضم٤مسمر. سمػسغمهوروى ذًمؽ اسمـ يمثػم ذم  (4) شمًع ـمرق.

ى اي١مٓء ووم٤مـمٛمي٦م واصحًيـ واصحًيلم يٕمٜميل اطمتج٤مضميف قميغم اًمٜمّمي٤مر سمٕميكمّ   ومٛم٤ٌموٚم٦م اًمٜمٌيّل 

 اًمٜمٌيّل  تٝمي٤م أنّ ّن اعم٤ٌموٚمي٦م شمٕمٜميل سمحًي٥م ُم٤موٞمّ أوسمٕمثتيف. يميام  ٦م قمغم صدق دقمقة اًمٜمٌّل اًمذيـ وؿ اصحجّ 

  ُّمًي١موًمٞم٦م اًميدقمقة شم٘ميع قميغم قمي٤مشم٘مٝمؿ  ضمٕمؾ و١مٓء اعمت٤ٌموؾ اؿ ذيم٤مء ذم دقمقشمف، ممي٤م يٕمٜميل أن

 . مم وضمقد شمٕم٤مود وشم٘م٤مؾمؿ سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٜمٌّل إٞمتٝمؿ وُم٘م٤مُمٝمؿ، ُمِمػمة يمذًمؽ سمحجّ 

                                                                                                                     

 .51/ آل قمٛمران .1

 ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران(. 51. )ذيؾ آي٦م 419/ 4 اًمدّر اعمٜمثقر .4

 .191ي  114/ 1 ؿمقاود اًمتٜمزيؾ .4

 .313/ 1 شمٗمًػم اسمـ يمثػم .3
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ىمي٤مل   اًمٜمٌيّل  أنّ  :اعمٜمزًم٦م اًمذي رواه اًمٗمري٘م٤من، قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىمي٤مص يمام يٗمٞمد ذًمؽ طمدي٨م

سمٛمٜمزًمي٦م وي٤مرون،  ومٛمٜمزًمتيف (1)شزمعادي  أّكاف ٓ كبالّ ّٓ إأكً مـّل زمؿـزيمي هورون ماـ مقؽماك »: ًمٕمكمّ 

ومٝمذه اعم٘م٤مؾمٛم٦م واعمِم٤مريم٦م  .ٞمتف وُمِم٤مريمتف ذم دقمقشمف يمام ؿم٤مرك و٤مرون ُمقؾمك ذم دقمقشمفوصٌػ صحجّ 

ذم اعم٤ٌموٚمي٦م ُميع  ووم٤مـمٛمي٦م واصحًيـ واصحًيلم ُمِمي٤مريم٦م قميكمّ  يميام أنّ   ٞمتف ذم اعمٜمزًم٦م دًمٞمؾ طمجّ 

ف آيي٦م اعم٤ٌموٚمي٦م ٜمُ ٞمّ ٌَ وذا ُم٤م شمُ   ذم شمٌٚمٞمغ صدق سمٕمثتف  ٞمتٝمؿ وُمِم٤مريمتٝمؿ ُمٕمفدًمٞمؾ طمجّ   اًمٜمٌّل 

 ٞمتٝم٤م يمذًمؽ.وطمجّ   ُمـ ُم٘م٤مم وم٤مـمٛم٦م

وأنيي٤م سمييٜمص  ُم٘ميي٤مم اًمزوييراء ومٝمييذه ُم٘م٤مُميي٤مت يٛمٙمييـ ُمت٤مسمٕمتٝميي٤م ذم اصييٓمالطم٤مت اًم٘مييرآن شمٗمّنيي 

 ٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ.اهلل شمٕم٤ممم ذم ُمّم٤مف ا٦ٕم ُمـ طمج٩م اًم٘مرآن طمجّ 

ؿموفمتفااو ويمؼااد ىموكااً هموؿمؿااي »ىمقًمييف:   ٞميي٦م وم٤مـمٛميي٦م ذم طمجّ   يب ضمٕمٗميير أوُميي٤م روي قمييـ 

ـّ   (4).شكبقوء واظمالئؽيواْلكس وايمطغم وايمقضمش، وإ مػروضي فمعم مجقع مـ طمؾؼ اهلل مـ اَّ

ؾمالم وٟمٌّقة ٦م قمغم طم٘م٤مٟمٞم٦م اإلطمجّ  ٦م اعم٤ٌموٚم٦م وق ٟمّم٥م اهلل شمٕم٤ممم وم٤مـمٛم٦م ى آيُم١مدّ  ومتحّّمؾ: أنّ 

ٞمي٦م قميغم ٓطمتج٤مضمف شمٕم٤ممم ا٤م قمغم اًمٜمّم٤مرى وأوؾ اًمٙمتي٤مب، ومٚميؿ حيٍمي شمٕمي٤ممم اصحجّ  ؛ٟمٌّٞمف وذيٕمتف

 .٦م قمغم ديٜمفٝمؿ طمجّ سمؾ ضمٕمؾ اخلٛم٦ًم يمٚمّ  ، اًمديـ سم٤مًمٜمٌّل 

 ًمٚمٜمٌييّل  ٛميي٦م واصحًييٜملم ووم٤مـم ُمت٤مسمٕميي٦م قمييكمّ  طمتجيي٤مج ُمٜمييف شمٕميي٤ممم أنّ وُم٘مت٣ميي وييذا اإل

 زمِاوهللِ ؾَمافقداً   ىَمػكورؾم٤مًمتف، ٟمٔمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم   وشمّمدي٘مٝمؿ سمف وق سمٜمٗمًف دًمٞمؾ قمغم صدق اًمٜمٌّل 

                                                                                                                     

)اًمٗمّمؾ اًمًي٤مسمؼ، سمي٤مب  411)ذم ذيمر أُمػم اعم١مُمٜملم قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، سم٤مب ذيمر أّٟمف ُمـ رؾمقل اهلل سمٛمٜمزًم٦م و٤مرون ُمـ ُمقؾمك( و  411/ 1 ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك .1

ًم٥م وذم اعمٖم٤مزي، سم٤مب )ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م قمكّم سمـ أيب ـم٤م اًمٌخ٤مريذيمر أّن مجٕم٤ًم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م عم٤ّم ؾُملٚمقا أطم٤مًمقا ذم اًم١ًمال قمٚمٞمف(. وأظمرضمف 

 )سم٤مب اًمٗمْم٤مئؾ(. ُمًٚمؿهمزوة شمٌقك( و

، سمي٤مب دٓئيؾ آُم٤مُمي٦م: سم٤مب أّن٤م ُمٗمروو٦م اًمٓم٤مقمي٦م قميغم مجٞميع ُميـ ظمٚميؼ اهلل شمٕمي٤ممم(. * وذم 14)أسمقاب ومْم٤مئٚمٝم٤م وُمٜم٤مىمٌٝم٤م، اًم٤ٌمب  114/ 1 قمقاط اًمٕمٚمقم .4

 .115، ص43، ظمؼم ُمّمحٗمٝم٤م، اًمرىمؿ اعمًٚمًؾ ًمٚمحدي٨م (وم٤مـمٛم٦م اًمزوراء)
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ـْ فِمـَْدُه فِمْؾُؿ ايْمؽِتوِب وَ زَمْقـَُؽْؿ وَ   زَمْقـل قميغم  دًميٞمالً  (قمٜمده قمٚميؿ اًمٙمتي٤مب ـْ ُمَ )طمٞم٨م ضمٕمؾ ؿمٝم٤مدة  (1)َم

ُمـ ؾمٜمخ ؿميٝم٤مدة ُمٕمجيزة اًم٘ميرآن اًمتيل ويل ؿميٝم٤مدة اهلل ًمٜمٌّٞميف وأيي٦م ُميـ ؾميقرة  ، صدق اًمٜمٌّل 

٦م أطمد، سميؾ ٓ تٗميك قميغم ، طمٞم٨م ط يًٚمؿ ُمـ أوؾ اًمٙمت٤مب ذم ُمٙمّ ٞم٦م ٟمزوًٓ اًمٜم٤مزًم٦م ذم قمكمّ اًمرقمد اعمٙمّ 

ي (ـ قمٜمده قمٚمؿ اًمٙمت٤مبُمَ ) اًمٗمٓمـ أنّ  اًمٚمٌٞم٥م ؾميالم وويؿ أصيح٤مب ريـ ذم ذيٕمي٦م اإلؿم٤مُمؾ ًمٚمٛمٓمٝم 

يآي٦م اًمتٓمٝمػم، ّٕن  ًّ م وشم٘ميدّ  ؽماقرة ايمقاومعايًمٞميف إقن اًمٙمتي٤مب اعمٙمٜميقن يميام أؿمي٤مرت ؿ ويؿ اًميذيـ يٛم

 .ُمٗمّمالً 

٦م قميغم وق ُمٗم٤مد آي٦م اعم٤ٌموٚم٦م ذم يمقني٤م طمّجيُمٗم٤مدو٤م  زمِوهللِ ؾَمفقداً   ىَمػكىمقًمف شمٕم٤ممم  ومٛمٜمف يٕمٚمؿ أنّ 

يميي٤من ُمييـ   قمٚمٞميي٤ًم  ًمٞمييف ُميي٤م رواه اًمقاىمييدي أنّ إووييذا اعمٕمٜمييك وييق اًمييذي يِمييػم  ، سمٕمثيي٦م اًمرؾمييقل

 (4) طمٞم٤مء اعمقشمك ًمٕمٞمًك.إيم٤مًمٕمّم٤م عمقؾمك و  ُمٕمجزات اًمٜمٌّل 

ُمٜملم دي٤من ط يي٠مُمر اهلل شمٕمي٤ممم ٟمٌّٞميف سميدقمقة زوضم٤مشميف أُمٝمي٤مت اعمي١مومٗمل ُم٘م٤مم اإلطمتج٤مج قمغم أوؾ إ

ًمٚمٛم٤ٌموٚمي٦م ط يٙميـ  شمٕمٞميلم اخلٛمًي٦م  ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وٓ ؾم٤مئر سمٜمل و٤مؿمؿ، وٓ تٗميك أنّ  وٓ أطمدٍ 

 ن يمي٤من اًمٜمٌيّل إسمؾ سم٠مُمر ُمـ اهلل وشمٕمٞملم وشمٜمّمٞمص ُمـ اهلل ذم ىمرآٟمف اًمٜمي٤مزل، و ، ُمقيمقًٓ ًمٚمٜمٌّل 

 ُم٠مُمقرًا سمدقمقهتؿ ًمٚمٛم٤ٌموٚم٦م.

 إّٟمٛميي٤مظمير، وويل ـميرف قميغم أ يميّؾ  اعم٤ٌموٚم٦م ذم اًمٚمٖمي٦م شمٕمٜميل اعمالقمٜمي٦م ودقمي٤مء إنّ  :وسمٛمٕمٜمك آظمر

ي يميام يِميػم ـمرف قمغم ُميّدقم٤مه ذم ىمٌي٤مل أظمير  طمتج٤مج وإىم٤مُم٦م اصحّج٦م ُمـ يمّؾ ذم ُم٘م٤مم اإليتقؾّمؾ ا٤م 

َؽ إمم ذًمؽ صدر أي٦م  ـْ ضَموصم   ،ظميراًمٓميرف ا٦ٔم اؾمتج٤مسم٦م أطمد اًمٓميروملم صحّجيي وقمٜمد قمدم  هَمَؿ

مم إظميروي ف اؾميتٕمج٤مل صحٙميؿ اهلل وىمْمي٤مئف إُمـ طمٙمؿ اهلل سملم اًمٓمروملم ويم٠مٟمّ  ٤مً ومتٙمقن اعم٤ٌموٚم٦م ٟمققم

                                                                                                                     

 .34/ اًمرقمد .1

 .111ٓسمـ اًمٜمديؿ، اًمٗمـ إول ُمـ اعم٘م٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م/  اًمٗمٝمرؾم٧م .4
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 .وذه اًمٜمِم٠مة اًمدٟمٞمقي٦م

مهٞمي٦م أاظمتٚمٗمي٧م  ام ازداد ظمٓميقرةً ّن أمهٞم٦م وظمٓمقرة اعم٤ٌموٚم٦م شمتٌيع ُميقرد اعم٤ٌموٚمي٦م، ومٙمّٚميأوٓ ري٥م 

ّن ُم٘مت٣مي ُم٤موٞمي٦م اعم٤ٌموٚمي٦م يميقن أطمٙمؿ اهلل وومّمؾ ىمْم٤مئف وسم٤مًمت٤مزم اظمتٚمٗم٧م ٟمققمٞم٦م طمٙمٛمف شمٕم٤ممم، يمام 

ظمر، ومٙمٌؾ ُمٜمٝمام وق صي٤مطم٥م ُمٜمٝمام ص٤مطم٥م دقمقة ذم ىم٤ٌمل أ يمؾ   :أي ،داقمٞم٤منـمرذم اعم٤ٌموٚم٦م مه٤م اعمت

ُميٜمٝمام  دقمقى اعمتحٛمؾ ًمتٚمؽ اًمدقمقى، يمام وق اصح٤مل ذم سم٘مٞم٦م اًمٜمزاقم٤مت واخلّمقُم٤مت أن يٙميقن يميّؾ 

قمغم شم٘مدير صدق دقمقاه وصمٌقهت٤م وق ص٤مطم٥م اصحيؼ وُميـ ًميف صيٚم٦م سمي٤مصحؼ، يميام ٓ ُمٕمٜميك ًمٚمٜمٞم٤مسمي٦م ذم 

 .ُم٤م وق ُمـ ىمٌٞمٚمف يم٤معم٤ٌموٚم٦ماخلّمقُم٦م ذم ُم٘م٤مم اصحٚمػ و

اخلٛمًيي٦م أصييح٤مب اًمٙمًيي٤مء  ٘ميي٤ًم، يتٌييلّم أنّ ُم٤موٞميي٦م اعم٤ٌموٚميي٦م طمٙميياًم وُمقوييققم٤ًم وُمتٕمٚمّ  ٜميي٧ْم ذ شمٌٞمّ إو

يمياًل ُميٜمٝمؿ ذو صيٚم٦م وؿمي٠من ذم  ، وؿ أصيح٤مب اًميدقمقة ًمٚميديـ سم٤مٕصي٤مًم٦م، وأنّ صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ

ُميٜمٝمؿ تيؼم قميـ قمٚمٛميف يمياًل  طم٘م٤مٟمٞم٦م اًمديـ وصدق اًمٌٕمث٦م اًمٜمٌقّي٦م، وُمٕمٜميك صيدىمٝمؿ ذم دقميقاوؿ أنّ 

 .ؾمالمديـ اإلواٟمٌٕم٤مصمف سم  سمّمدق اًمرؾم٤مًم٦م وٟمزول اًمقطمل قمغم اًمٜمٌّل 

وطميده  إذ سمي٤مًمٕمٚمؿ اًمٚميدينّ ي هلذه اًمدقمقة، ٚمٝمؿ ًمٚمتّمدّ أن شمٙمقن قمٚمقُمٝمؿ ًمدّٟمٞمف شم١موّ  ٓسمدّ  صَمؿّ وُمـ 

ّن ُم١ًموًمٞم٦م طمٗمظ اًميديـ ومح٤ميتيف شم٘ميع قميغم اخلٛمًي٦م ٢مالع قمغم ٟمزول اًمقطمل، وسم٤مًمت٤مزم ومـمّ يٛمٙمـ اإل

ق اعمِمي٤مريم٦م، ممي٤م ييدًمؾ قميغم وطميدة ؾميٜمخ اعم٘مي٤مم واعمٜمّمي٥م اًمنميقمل ي قميدا اًمٜمٌيّقة ي ومْمياًل قميـ سمٜمح

 وٓيتٝمؿ اًمنمقمٞم٦م قمغم اًمديـ.

 اجلّة الجاٌية:

يمقٓك مو طمؾؼً إهمالك ويمقٓ فمقّم ظمو طمؾؼتؽ ويماقٓ هموؿمؿاي ظماو » ُم٤م ورد ذم اصحدي٨م اًم٘مدد:

 .شطمؾؼتؽً مجقعوً 
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 شمٗمًػم اصحدي٨م صمالصم٦م أوضمف:ذم و

 وه: الوجْ اللالوي:األ

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمرؾمقل إيميرم  أو وم٤مـمٛم٦م  وق أومْمٚمٞم٦م قمكمّ  أّن ُمٕمٜم٤مهىمد يتقّوؿ ذم سم٤مديء اًمٜمٔمر 

 ّاًمرؾميقل  ، وًمٞمس يميذًمؽ ومي٢من  ّهمادكك همتادلّم همؽاون وماوب »د اًمؼمايي٤م أومْميؾ اًمٙم٤مئٜمي٤مت وؾميٞم

أي  شدـ فمبقاد حمّؿاأكاو فمباد ما»  ، وىم٤مل قميكّم شومقؽمكم أو أدكك دكقًا واومؼمازمًو مـ ايمعقّم إفمعم

 .اعم٠مُمقر سمٓم٤مقمتف 

ضمسكم مـّال وأكاو ماـ »وش فمقّم مـّل وأكو مـ فمقمّ »  سمؾ ُمٗم٤مده ٟمٔمػم ُم٤م رواه اًمٗمري٘ملم قمـ اًمٜمٌّل 

ذم  اًمٖميرض واًمٖم٤ميي٦م ُميـ ظمٚميؼ سميدن اًمرؾميقلّن إُمٜمٝمي٤م:  ،ووق حيتٛمؾ أوضمف ُمـ اعمٕمي٤مين شضمسكم

 ّٓ ىم٤مُمي٦م إُميـ أقمٌي٤مء  قم سميف قميكّم ووم٤مـمٛمي٦م  سم٤مًمدور اًمذي ي٘مياًمٜمِم٠مة اًمدٟمٞمقي٦م واسمتٕم٤مصمف ٓ يٙمتٛمؾ إ

قمٚمّٞمي٤ًم  اًمديـ وايْم٤مح ـمريؼ اهلداي٦م، ٟمٔمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم اًمٜم٤مزل ذم أي٤مم همدير ظمؿ يقم شمٜمّمٞم٥م اًمٜمٌّل 

   إُم٤مُميي٤ًم ااَؽ ـْ َرزمه ااْغ مااو ُأْكااِزَل إيَِمْقااَؽ ِماا ؽُمااقُل زَمؾه ااو ايمر  َ ًَ ِرؽمااويَمَتفُ وَ يااو َأهيو ْغاا  اهللوَ  إِْن مَلْ سَمْػَعااْؾ هَمااً زَمؾ 

ـَ ايمـ وِس إِن   ـَ  اهللَيْعِصُؿَؽ ِم وم٘مد ضمٕمؾ شمٌٚمٞميغ اًمرؾمي٤مًم٦م ُمروقٟمي٤ًم سمٜمّمي٥م  (1)ٓ هَيِْدي ايْمَؼْقَم ايْمؽوهمِري

 . قمٚمّٞم٤ًم إُم٤مُم٤ًم ًمٞم٘مقم سم٤مًمدور اًمذي يكم اًمٜمٌّل 

ـَ  :ويمذا ىمقًمف شمٕم٤ممم َشاْقُهْؿ  ايْمَقْقَم َيئَِس ايم ذي ـْ ديـُِؽْؿ هَماال خَتْ ًُ وَ ىَمَػُروا ِم اطْمَشاْقِن ايْمَقاْقَم َأىْمَؿْؾا

ًُ فَمَؾْقُؽْؿ كِْعَؿتلوَ يَمُؽْؿ ديـَُؽْؿ  ًُ يَمُؽُؿ اْْلِؽْمالَم ديـوً وَ   َأْْتَْؿ وويق أيْمي٤ًم ٟميزل ذم أيي٤مم هميدير  (4)َرضق

ٞمي٨م ييلس اًمٙمٗمي٤مر ُميـ إزاًمي٦م اًميديـ سم٤مًمديـ ُمنموط سميام أىميٞمؿ ذم ذًميؽ اًمٞميقم طم  اًمرّب َى رِ ومَ  ،ظمؿ

سميؾ سمي٤مٍق ُمي٤م  وطمٗمٔمف ًميـ يٜم٘مٓميع سمٛميقت اًمٜمٌيّل ؿ قمغم اًمديـ ٞمّ اًم٘مَ  ؾمالُمل واًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف، ٕنّ اإل
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 سم٘مٞم٧م اًمدٟمٞم٤م.

ٓ  وُمْؾ ٓ َأؽْمَئُؾُؽْؿ فَمَؾْقِف َأصْمرًا  :وٟمٔمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم َة دِم ايْمُؼْرزمك إ  ،ومجٕمؾ اًمرؾم٤مًم٦م ذم يمّٗمي٦مٍ  (1) اظمْاََقد 

ـْ َأصْمااٍر هَمُفااَق يَمُؽاا :وىميي٤مل شمٕميي٤ممم ؛ُمٕم٤مدًميي٦م ذم يمّٗميي٦مٍ اًمرؾمييقل  ةُ وُمييقدّ  مااو و (4)ؿْ مااو ؽَمااَليْمُتُؽْؿ ِماا

ـْ َأصْمٍر  ٓ  َأؽْمَئُؾُؽْؿ فَمَؾْقِف ِم ـْ ؾموَء َأْن َيت ِخَذ إلِم إ ِف ؽَمبقالً   َم  .(4)َرزمه

ُميـ  ّن اًميدور اًميذي ىم٤مُمي٧م سميف وم٤مـمٛمي٦م أًمٞمف شمٕم٤ممم واعمًٚمؽ إمم روقاٟمف وإقا وؿ اًمًٌٞمؾ ومٙم٤مٟم

وط يٙميـ ُميـ ىمي٤مًمع ًمٔمٚمٛمتٝمي٤م  اعمًيٚمٛملمَ  ٦م اصحؼ وـمرييؼ اهلدايي٦م ذم وىمي٧م قمّٛمي٧م اًمٗمتٜمي٦مُ ايْم٤مح حمجّ 

 ّٓ  .ي٘م٦م اًمٓم٤مورة  ُمقىمػ اًمّمدّ وداومع ًمٚمِمٌف إ

ذ ويل اًمتيل ٟمزًمي٧م ذم طمّ٘مٝمي٤م إ ؛٤ملٞميٕضما وم٘مد يم٤من وٓيزال طم٤مؾماًم وسمّمػمة ًمٙمّؾ اعمًٚمٛملم وًمٙمّؾ 

وييق ُم٘ميي٤مم ٓ ي٘ميي٤مس سمييف إُمقُميي٦م  ذ إُمقُميي٦م ًمٚمرؾمييقل إآييي٦م اًمتٓمٝمييػم واًمييدور ووييل أّم أسمٞمٝميي٤م، 

وذه أيي٤مت وإطم٤مديي٨م اًمٜمٌقّيي٦م ط شميزل  اًمذي سملم ضمٜمٌٞمف، ومٙمّؾ   ًمٚمٛمًٚمٛملم، وول روح اًمٜمٌّل 

 طمّٞم٦م وهمّْم٦م ذم آذان اعمًٚمٛملم.

ـ  وَ  :ب ُميـ ُمٗمي٤مد ىمقًميف شمٕمي٤مممووذا اعمٕمٜمك ًمٚمحيدي٨م طمٞمٜمليذ ي٘مير ا ًُ اَِّْ ٓ  وَ ماو طَمَؾْؼا ْكاَس إِ اْْلِ

٢مىم٤مُمي٦م ًمٞمٕمرومقن صميؿ يٕمٌيدون وذًميؽ سمقؾمي٤مـم٦م ودايي٦م اًمرؾميقل واًميديـ اصحٜمٞميػ سم :أي (3)يمَِقْعُبُدونِ 

 .ًمف سمٕمده  ئٛم٦م إ

 الجاٌي: الوجْ الفمطفي
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ر أّن ٤مي٤مت ُمتقؾمٓم٦م، يمام ىمد طميرّ د اًمٖم٤مي٦م، ومٛمٜمٝم٤م هم٤مي٦م ن٤مئٞم٦م وُمٜمٝم٤م همر ذم قمٚمؿ اعمٕم٘مقل شمٕمدّ رّ ىمد طُم 

 .سمح٥ًم ُم٘م٤مم آظمر ُمتٕم٤ميم٦ًمً  ٙمقنُ شمَ  اًمٕمٚمؾ اًمٖم٤مئٞم٦م سمح٥ًم ُم٘م٤ممٍ 

يّن أذو٥م إمم اعمدرؾم٦م ًمٙميل أشمٕمّٚميؿ، إٛمث٤مل يقوح وذا إُمر، وم٘مد ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ: سمذًمؽ ًمؾ وًمٜمٛمثّ 

ٛمدرؾمي٦م ًمقٓ ذو٤ميب ًمٚم :ُمـ وذا اًم٘م٤مئؾ ىمقًمف ٞم٤م، يمام يّمّح ٚمؾ قمغم اًمِمٝم٤مدة اًمٕمؿ ًمٙمل أطمّّم شمٕمٚمّ أيّن إو

ُمٜميف اًم٘ميقل: ًميقٓ اًمرهمٌي٦م  قميغم اًمِميٝم٤مدة اًمٕمٚمٞمي٤م، يميام يّميّح  وًميقٓ شمٕمّٚمٛميل عمي٤م طمّميٚم٧ُم  عم٤م شمٕمّٚمٛم٧ُم 

 .إمم اعمدرؾم٦م وعم٤م ذو٧ٌُم  ًمٚمحّمقل قمغم اًمِمٝم٤مدة اًمٕمٚمٞم٤م عم٤م شمٕمّٚمٛم٧ُم 

ؿ، وٓ أومْمٚمٞم٦م وم٤مصح٤مصؾ ُمـ ىمقل وذا اًم٘م٤مئؾ ًمٞمس ُمٗم٤مده أومْمٚمٞم٦م اًمذو٤مب إمم اعمدرؾم٦م ُمـ اًمتٕمٚمّ 

٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٗم٤مئ٘م٦م ذم طمّميقل اًمِميٝم٤مدة، سميؾ ويذا اًمتٕمٚمٞميؾ ويق سمٞمي٤من ًميدور وشمي٠مصمػم ؿ ُمـ اًمدرضماًمتٕمٚمّ 

 اًمٖم٤مي٤مت اعمتقؾمٓم٦م ُمـ دون أن يٕمٜمل ذًمؽ يمقن٤م هم٤مي٤مت ن٤مئٞم٦م.

ًميٞمس سمٛميراد،   وراء اًمٜمٌيّل  ن٤مئٞمي٦مً  هم٤مئٞم٦مً  قمّٚم٦مً  ومام يقمهف فم٤مور وذا اصحدي٨م ُمـ يمقن وم٤مـمٛم٦م 

 ث٤مسم٦م هم٤مي٤مت ذيٗم٦م شمتٚمق اًمٖم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ذم اعم٘م٤مم.ُمـ اًمقؾم٤مئط اًمتل سمٛم سمؾ طم٤مصؾ ُم٤م يٕمٜمٞمف أّن٤م 

 الجالح: الوجْ العسفاٌي

 اهللسمذواهتؿ اًمٜمقري٦م اؿميّتؼ  صح٤مب اًمٙم٤ًمء، وأنّ أوحمّّمٚمف وق اًمتٜمقيف سم٤مًمذات اًمٜمقري٦م ًمٚمخٛم٦ًم 

كاقر كبّقاؽ ياو  اهللأول ماو طمؾاؼ »روايي٤مت اًمٗميري٘ملم، ذم ظمٚمؼ سم٘مٞم٦م اعمخٚمقىمي٤مت وويق ٟمٔميػم ُمي٤م ورد 

ـَ اظمْاوِء ىُماؾ  َرْ وَ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ،اظموء :ًم٤ًمن اًم٘مرآن ، وذمايمعؼؾظمرى أاي٦م وذم رو شصموزمر ٍء  صَمَعْؾـو ِم

ضَمل  
 .ومٝمق ٟمٔمػم اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم اؿمت٘م٤مق اًمٜمقر (1)

  ٕومم ذات اًمٜمٌيّل وىمد أؾميٜمد اًمٚمٗميظ ذم صيدر ويذه اًمروايي٦م، وضُمٕميؾ اًمنميط ذم اًمنميـمٞم٦م ا
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أي اعمخٚمقىمي٦م سمي٤معمٕمٜمك إقميؿ ٓ  ،اًمنميٗم٦م ٓ ظمٚم٘متف، واعمراد ا٤م ذاشمف اًمٜمقري٦م اًمتل ول ُمـ قم٤مط إُمر

ْؾُؼ  :اعمٕمٜمك إظمص يمام يِمػم إمم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم َْمرُ وَ يَمُف اْقَ ْٕ ا َأْماُرُه إِذ إّكؿااو :وىمقًمف شمٕم٤ممم (1)ا

ـْ هَمَقُؽاقُن   (4)إيَِمْقاِف سُمْرصَمُعاقنَ وَ ٍء  هَمُساْبحوَن ايم اذي زمَِقاِدِه َمَؾُؽاقُت ىُماؾه َرْ  َأراَد ؾَمْقئًو َأْن َيُؼقَل يَمُف ىُما

وُمييـ قميي٤مط اًمييؽماب واعميي٤مدة اًمٖمٚمٞمٔميي٦م ووييل اًمٜمِميي٠مة  ،ُمييـ قميي٤مط إٟمييقار :وم٤معمخٚمقىميي٤مت قمييغم ىمًييٛملم

 اًمدٟمٞم٤موي٦م.

ٜمقري٦م واؾمٓم٦م ًمٗميٞمض ظمٚميؼ إوميالك، وذم اًمنميـمٞم٦م اًمث٤مٟمٞمي٦م ذاشمف اًم ٕمٚم٧ْم ومٗمل اًمنمـمٞم٦م إومم ضُم 

وذم اًمنمييـمٞم٦م اًمث٤مًمثيي٦م   اًمٜمقريي٦م واؾمييٓم٦م ومييٞمض خلٚميؼ اًمٌييدن اجلًييدي ًمٚمٜمٌيّل  ذات قمييكمي  ٕمٚمي٧ْم ضُم 

وم٤مًمتٕمٌػم ذم اصحيدي٨م . وسمدن اًمقيّص   واؾمٓم٦م ومٞمض خلٚمؼ سمدن اًمٜمٌّل  ذات وم٤مـمٛم٦م اًمٜمقري٦مُ  ٕمٚم٧ْم ضُم 

اًمث٤مٟمٞم٦م وٓ إومم وٓ اًمث٤مًمث٦م، وط ُ ٕميؾ اًمنميط  ذم اًمنمـمٞمفطمٞم٨م ط ُيًٜمد  ذم هم٤مي٦م اًمدىّم٦م واًمٔمراوم٦م،

سمؾ ضمٕمؾ ذواهتؿ اًمٜمقري٦م وضمٕميؾ اجليزاء ذم اًمنميـمٞم٤مت اًميثالث  ،ُمٜمٝم٤م ظمٚمؼ اًمثالصم٦م إـمٝم٤مر ذم يمّؾ 

ًُ  َؽ ؼُ ؾْ يمقٓ طَم »اخلٚمؼ، ومٚمٞمس اًمتٕمٌػم  ًَ  همالك ويمقٓ فمقمّ إ ظمو طمؾؼ هموؿمؿاي ظماو  ويماقٓ طمؾاُؼ  ظماو ىمـا

وأّني٤م  ؾمٚمقب وذا اصحدي٨م اعمثػم ًمٚمقوؿ، وق اًمتٜمٌٞمف قمغم ُم٘م٤مُم٤مت وم٤مـمٛمي٦م أذم واعمٖمزى ش طمؾؼاتؽً

م يْمي٤مطمف وميٞمام يميام شم٘ميدّ  ،دون ؾم٤مئر إٟمٌٞمي٤مء واعمرؾميٚملم اهللقمٚمٞمٝمام صٚمقات  واًمقيّص   شمٚمق اًمٜمٌّل 

 ؾمٌؼ.

صمؿ سم٘مٞم٦م إٟمقار  صمؿ ٟمقر وم٤مـمٛم٦م    صمؿ ٟمقر قمكمّ   ّن أول اعمخٚمقىم٤مت ٟمقر اًمٜمٌّل إ :وم٤معمحّّمؾ

ووم٤مـمٛمي٦م  ومٜميقر قميكمّ  .ت اخلٚم٘مي٦م اًمتيل شمتْميٛمـ إسميدان اًمنمييٗم٦م ًمٚمٛمٕمّميقُملمآ٘مٞم٦م قمقاط وٟمِميصمؿ سم
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 :ضم٤ًمد اًمنميٗم٦م ذم شمًٚمًؾ قمقاط اخلٚم٘م٦م، ووذا وق اعميراد ُميـ ىمقًمٜمي٤موإ  يتقؾمط سملم ٟمقر اًمٜمٌّل 

واؾمٓم٦م  ّن ٟمقر وم٤مـمٛم٦م أيمام   واؾمٓم٦م ومٞمض خلٚمؼ سمدن اًمٜمٌّل اًمًالم ووم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝمام ّن ٟمقر قمكمّ إ

 ؼ سمدنام.خلٚم
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 صّلى اهلل عليُ وآلُ
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ـّ  اًمٜمٌّل إيمرم أيمرم زوضم٤مت  إّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ىمقًميف ذم أُّمٝمي٤مت ًمٚمٛمي١مُمٜملم  سم٠من ضمٕمٚمٝمي

ـْ َأْكُػِسااِفْؿ   ايمـ بِاالو َأْولم :شمٕميي٤ممم فااوهُتُؿْ وَ زمِوظمْاااُْمِمـكَم ِماا إمم سمٕمييض آصميي٤مر ؿميي٤مرة وومٞمييف إ (1)َأْزواصُمااُف ُأم 

ـّ إُمقُم٦م ُمـ اإل ـّ ٦م وشمٙمريٛمٝمي٤م، ّٞميصح٘مٞم٘ما يمي٤مطمؽمام إمّ  طميؽمام واًمتٙميريؿ هلي ىميد   وم٤مـمٛمي٦م وًمٙمي

  ًمٚمٜمٌيّل  أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ومٝمل أم   ، وم٢مْن يم٤مٟم٧م زوضم٤مت اًمٜمٌّل ٞم٦مهلٞمتٝم٤م اإلٝم٤م سمحجّ وم٤مىم٧م ُمٜمزًمتُ 

 .مم قِمٔمؿ ُمٜمزًمتٝم٤م وظمٓمػم درضمتٝم٤مإمم٤م يِمػم  (4)شهموؿمؿي أّم أزمقفو»سم٘مقًمف 

ومي٢مّن ذم أُمقُمتٝمي٤م ٞمي٦م، وٜمي٤مك قمالىمي٦م ارشمٌي٤مط وصمٞميؼ قميغم ُمًيتقى اصحجّ  شمٕمٜمل أنّ  وم٠مُمقُمتٝم٤م ًمف 

ذاف ورقم٤ميي٦م إضمٜمٌي٦م  ي واًم٘مٞمي٤مم سمِمي١موٟمف رقم٤ميتٝمي٤م ًميف  شمٜمٓميقي ي ُمْمي٤موم٤ًم إمم ُمٝمّٛمي٦م ًمٚمٜمٌيّل 

اهلل قمٞمًك ورقم٤ميتٝم٤م ًميف ومْمياًل قميـ رقم٤ميتٝمي٤م ًمدقمقشميف  ًمٜمٌّل  ذاف ُمريؿ ٢مًمدقمقشمف وشمّمدي٘مف، يم

 واًم٘مٞم٤مم سمٌٕمض ؿم١مون رؾم٤مًمتف.

دة ُميريؿ ُميـ سميدء اصحٛميؾ، ّن اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٞمًقي٦م ىمد اقمتٛمدت ٟمِمقءًا وسم٘م٤مًء قمغم ُم٘م٤مم اًمًٞمّ أومٙمام 

سُمٕميدًا آظمير ذم   ي ومُٞمٕمٓمل وىمٗمُتٝمي٤مًمٞمٝم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم إاعمِم٤مر ي ٞم٦م ُم٘م٤مم اصحجّ  تّؾ حتطمٞم٨م أّن٤م  وم٤مـمٛم٦م  وم٢منّ 

ذ اىمؽمان٤م ُمٕمف سمآي٦م اًمتٓمٝمػم وُمِم٤مريمتٝم٤م ًمف سمآيي٦م اعم٤ٌموٚمي٦م وسمٞمي٤من إ ؛وشمّمدي٘مف سمدقمقشمف  شم٠ميٞمد اًمٜمٌّل 

                                                                                                                     

 .5/ آطمزاب .1

 3، اصحيدي٨م 164/ 44: سم٤مب أؾمامئٝم٤م وسمٕمض ومْم٤مئٚمٝم٤م( ويميذًمؽ 4شم٤مريخ ؾمّٞمدة اًمٜم٤ًمء وم٤مـمٛم٦م اًمزوراء، اًم٤ٌمب ) 19، اصحدي٨م 19/ 34 سمح٤مر إٟمقار .4

* وذم ُمّمي٤مدر أويؾ اًمًيٜم٦ّم ُمي٤م 41ًمٚمٓميؼمد/ شم٤مج اعمقاًمٞميد: قمدد أوٓد اًمٜمٌّل ...(.* و1)شم٤مريخ ٟمٌّٞمٜم٤م، أسمقاب ُم٤م يتٕمّٚمؼ سمف ُمـ أوٓده وأزواضمف، اًم٤ٌمب 

و  916، اًميرىمؿ 491/ 44ًمٚمٓميؼماين اعمٕمجيؿ اًمٙمٌيػم * 49ٕيب وميرج اإلصيٗمٝم٤مين/  ُم٘م٤مشميؾ اًمٓمي٤مًمٌٞملم* و 431/ اعمٜم٤مىمي٥م رواه اصح٤مومظ اسمـ اعمٖم٤مززم ذم

ـّ وم٤مـمٛم٦م وووم٤مهت٤م(.  911  )سم٤مب سمٜم٤مت رؾمقل اهلل، ذيمر ؾم
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دون ُميـ قميلم سميرار ويتيزوّ سملم اًمذيـ يٗمٞمْميقن قميغم إُم٘م٤مُمٝم٤م ذم ؾمقرة اًمدور ُمـ يمقن٤م ُمـ اعم٘مرّ 

ؾميتٙمقن ي ٞمتٝمي٤م مم طمجّ إؾميتٜم٤مدًا ي إأُمقُمتٝم٤م  د أنّ ذًمؽ ي١ميمّ  يمّؾ  ؛ٞمؾ وول قملم رؾمقل اهلل اًمًٚمًٌ

 وإُمقُم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم.  ٞم٦م ًمٚمديـ، واذا ومٙمؿ ومرق سملم إُمقُم٦م ًمٚمٜمٌّل ذاف وطمجّ إ رقم٤مي٦مَ 

م ذم اعم٘م٤مم اًم٤ًمسمؼ ُميـ يميقن وضمقدوي٤م اًمٜميقري أصيؾ ُم٤م شم٘مدّ   وحيتٛمؾ ُمٕمٜمك أُمقُمتٝم٤م ًمٚمٜمٌّل 

اعمي١مُمـ أسميقه  أنّ ُميـ ذم اًمٚمٖمي٦م شمًيتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜميك إصيؾ، ٟمٔميػم ُمي٤م ورد  إمّ  ٕنّ  ًمقضمقده اًمٌدين،

 اًمٜمقر وأُّمف اًمرمح٦م.



 

 

 

 املقاو اخلامض    

 

 

 اهلل ىرض عليَا الصالوفاطنة  ىرض

 وغضبَا غضبُ





 

 

 

 

 فمقامل ايمعؾقماهلل شمٕم٤ممم وهمْمٌٝم٤م همْمٌف، وم٘مد روي ذم  وم٤مـمٛم٦م رى رى روى اًمٗمري٘م٤من أنّ 

 (1).شويرىض يمرضوكِ  ّن اهلل يمقغضى يمغضبِؽ إ ،يو هموؿمؿي»ىم٤مل:   اًمٜمٌّل  : أنّ اظمـوومىقمـ 

ّن اهلل إ ،يو هموؿمؿاي»ف ىم٤مل: أٟمّ   قمـ اصحًلم سمـ قمكم قمـ أسمٞمف قمـ اًمٜمٌّل  ،ىمشػ ايمغؿيوقمـ 

 (4) .شويرىض يمرضوكِ  يمقغضى يمغضبِؽ 

ؼمي ذم اًميديـ اًمٓمي ظمرضميف حمي٥ّم أُمثؾ ُم٤م  ؛وروى أوؾ اًمًٜم٦ّم سم٠مؾم٤مٟمٞمد خمتٚمٗم٦م وـمرق ُمتٙمثرة

 قمّزوضميّؾ ّن اهلل إ ،يو هموؿمؿي»ىم٤مل:   اهللّن رؾمقل إ :قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ذطموئر ايمعؼبك

 (4).شويرىض يمرضوكِ  يغضى يمغضبِؽ 

مم آيي٦م اًمتٓمٝميػم اًمتيل إ ُمْمي٤موم٤مً  ،صمٌي٤مت قمّميٛمتٝم٤م إوذا اصحدي٨م ُمـ مجٚم٦م إدًّم٦م قمغم  ُيٕمدّ و

ن قمغم اًمروي٤م ورو٤مو٤م  همْم٥م وم٤مـمٛم٦م أنّ  طمٞم٨مٞمتٝم٤م قمغم اخلٚمؼ، شمدّل قمغم قمّمٛمتٝم٤م وطمجّ  ّٓ شمد

، همْمي٥م وم٤مـمٛمي٦م وروي٤مو٤م وميرع همْمي٥م اهلل شمٕمي٤ممم وروي٤مه يٕمٜميل أنّ  ووذالم هلٞمّ واًمٖمْم٥م اإل

اًمروي٤م واًمٖمْمي٥م  ٕنّ  ، ٝم٤م قمّمٛمتَ يّن ٜم٤م ٟمًتٙمِمػ سم٤مًمدًمٞمؾ اإلٟمّ ٢مُمر يمذًمؽ وموُمتك ُم٤م يم٤من إ

 طمٞميٜمام يٙميقن ويذا اًمِميخص سمٕمٞمٜميف ّٓ إ ٤مً هلٞميإ ٤مً روي٤م وهمْميٌٓ يٙميقن اًمّم٤مدريـ ُمـ ؿميخص، 

 طمدود اًمروي٤م واًمٖمْمي٥م ىمٌٞمح ًمٞمٙمقن رو٤مه وهمْمٌف ذم قمٞم٥م ممتٜمٕم٤ًم قمـ يمّؾ  ٕمّمقُم٤ًم قمـ يمّؾ ُم

                                                                                                                     

 : سم٤مب أن أذى وم٤مـمٛم٦م أذى اهلل وأذى اًمرؾمقل(.6)أطمقال ؾمٞمدة اًمٜم٤ًمء، اًم٤ٌمب 45، اًمرىمؿ 1/161 قمقاط اًمٕمٚمقم .1

 )ٟمٗمس اًم٤ٌمب(. 41، اًمرىمؿ 164/ 1 اط اًمٕمٚمقمقمق .4

 )ذم ذيمر ؾمّٞمدة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم وم٤مـمٛم٦م اًمٌتقل، سم٤مب ذيمر ُم٤م ضم٤مء أّن اهلل يٖمْم٥م ًمٖمْمٌٝم٤م ويرى ًمرو٤مو٤م(. 115/ 1 ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك .4
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 لم.هلٞمّ اإل

ٞمتٝميي٤م ٞميي٧م سمتٚمييؽ اعمٜمزًميي٦م شمييدًمٞماًل قمييغم قمّمييٛمتٝم٤م وـمٝم٤مرهتيي٤م ومْميياًل قمييـ طمجّ ٔمطم ووم٤مـمٛميي٦م 

 لم.هلٞمّ وُم٘م٤مُمٝم٤م اإل

ًمٚميزوم وٓيتٝمي٤م وـم٤مقمتٝمي٤م قميغم اخلٚميؼ طمتيك حيّميؾ سميذًمؽ  يم٤مومٞمي٦مً  ّن ذم اصحدي٨م دًٓم٦مً أيمام 

هليل ودمٜمّي٥م همْميٌف إطمراز اًمرو٤م اإلذا حت٘مؼ ذًمؽ أُمٙمـ ٢موم ، رو٤مو٤م ويتح٘مؼ قمدم همْمٌٝم٤م

ّٓ  د أنّ شمٕم٤ممم، مم٤م ي١ميمّ   ٞمي٦م واًمتٓمٝميػم اإلهلٞميلّم ع سمٛم٘مي٤مم اصحجّ  عميـ متّتيويذه اعمقاصيٗم٤مت ٓ شمتيقومر إ

 اعمالزم ًمقضمقب اًمٓم٤مقم٦م قمغم اخلٚمؼ.

ٞمي٦م ذم اًمٕم٘ميؾ ٦م اصحجّ كم ٓ سماموّٞميٞمي٦م ذم اًمٕم٘ميؾ اًمٕمٛمي٦م اصحجّ ٞمتٝم٤م سماموٞمّ قمؼّم قمـ طمجّ   فقمغم أٟمّ 

ذم  صيقل اًمٗم٘ميف، واًمّنيأرسمٕمي٦م أو ذم قمٚميؿ إؿميٙم٤مل ٔمري اًمتل شمٌح٨م ذم قمٚمؿ اعمٜمٓميؼ يم٤مٕاًمٜم

ٞم٦م اًمٜمٔمري٦م دون اًمٕمٙميس وممي٤م ييدًمؾ قميغم ُم٘مي٤مم ٞم٦م ذم اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم شمًتٚمزم اصحجّ اصحجّ  ذًمؽ أنّ 

 ٞمتٝم٤م وقمّمٛمتٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م.طمجّ 

ٞمي٦م ذم اصحٙمٛمي٦م ٦م اصحجّ ٦م اًمٜمٔمريي٦م ختتٚميػ قميـ ظم٤مصيٞم٦م وُم٤موّٞميٞمّن ظم٤مصٞم٦م اصحجّ إ وزمقون ذيمؽ:

ّن ذم أمم اًمٕم٘ميؾ اًمٕمٛميكم يميام إىمٞمًي٦م اًمتيل شمِميػم ٗمل سمح٨م اعمٜمٓمؼ شمذيمر اًمؼماولم وإاًمٕمٛمٚمٞم٦م، وم

 أي طم٤ميمٞم٦م وُمقصٚم٦م. ،يم٤مؿمٗم٦م ولٞم٦م صقل اًمٗم٘مف شمذيمر اصحجّ أ

وًميٞمس اعم٘مّميقد  ٝم٤م وظم٤مصيٞمتٝم٤م أني٤م ٓزم قمٛميكمّن٤م شمتٛمٞمز سمٙمقن وقيتّ ٢مٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ومأُم٤م اصحجّ 

ٞميي٦م اًمٕمٛمٚمٞميي٦م شمييرشمٌط ُمٜمييف اًمٕمٛمييؾ اجليي٤مرطمل وطمييده سمييؾ اًمٕمٛمييؾ اجلييقاٟمحل يمييذًمؽ، أي اصحجّ 

 ،سم٤مًمّمٗم٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم اًمٜمٗمس، سمؾ ول شمرشم٘مل ومقق اًمّمٗم٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م وٓ شم٘متٍم قمغم اجليقاٟمح

يء،  واًمتييؼمّ واًمييٌٖمض، واًمرويي٤مء واًمٖمْميي٥م، واًمتييقزّم  مم اًم٘مٚميي٥م ًمتِمييٛمؾ اصحيي٥ّم إ شم٘مييلسمييؾ شمر
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ًيتقى اًم٘مٚمي٥م اًميذي يٙميقن أقميغم شمرشمٌط سم٤مجل٤مٟم٥م اًمٕمٛمكم قمغم ُم نْ ذَ إاًمٕمٛمٚمٞم٦م ٞم٦م ومخ٤مصٞم٦م اصحجّ 

 .دراك اًم٤ًمذج اًمًٌٞمطُمـ اإل

ٞم٦م اًمٜمٔمري٦م، يمام ذم اًمتٕمٌػم  قمٜمٝم٤م سمتٕمٌػمات اصحجّ ٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ٓ يٕمؼّم ّن اًمتٕمٌػم ًمٚمحجّ ٢موم وُمـ صمؿّ 

ٞمي٦م اًمٕمٛمٚمٞمي٦م جّ ُمير قميام ويق قمٚمٞميف ذم اصح؛ ذم طملم تتٚمػ إقمٜمٝم٤م سم٤مًمٜمقر واًمٞم٘ملم واًمٌٞم٤من وهمػمو٤م

اّن اهلل ياارىض يمرضااو هموؿمؿااي » وىمقًمييف ش فمااقم مااع احلااؼ واحلااؼ مااع فمااقم»  يمييام ذم ىمقًمييف

 .شويغضى يمغضبفو

اقَء  :أو ُم٤م قمؼّم قمٜمف اًم٘مرآن اًمٙميريؿ اَف فَمـْاُف ايمسو ـْ فِمبوِدَكاو وَ ىَماذيمَِؽ يمِـَْ ِ اُف ِما ايْمَػْحشاوَء إِك 

نُْمِقَيـ ُفْؿ َأمْجَعكَم وَ  :وىمقًمف شمٕم٤ممم (1)ايْماُؿْخَؾصكمَ  َٕ  َفِمبوَدَك ِمـُْفُؿ اظمْااُْخَؾصكم  ٓ وىمقًميف  (4)إِ

ٞمي٦م ًمٙميـ سميام وم٤مًمتٕمٌػم سمي٤معمخَٚمص شمٕمٌيػم قميـ اصحجّ  (4)ىموَن َرؽُمقًٓ َكبِقًّووَ ُف ىموَن خُمَْؾصًو إِك  : شمٕم٤ممم

 .ٞم٦م اًمٜمٔمري٦مٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م ٓ اصحجّ ول طمجّ 

ُاؿْ وَ  :ٟمٌٞمي٤مء ذم ىمقًميف شمٕمي٤مممويمام ذم قمٜم٤مويـ اًمتٓمٝميػم واإلصيٓمٗم٤مء وصيٗم٤ًم ًمأل ـَ  إهِن  فِمـْاَدكو ظمَِا

طَْمقور ْٕ ًِ  إّكؿااو: وىمقًميف شمٕمي٤ممم (3)اظمْاُْصَطَػكْمَ ا صْمَس َأْهاَؾ ايْمَبْقا ُيرياُد اهللُ يمُِقاْذِهَى فَماـُْؽُؿ ايماره

َرىُمْؿ سَمْطفغماوَ   .(6)ُيَطفه

زُمقنوَ  :٤ممميم٘مقًمف شمٕمش اظمؼّرب»ويمام ذم قمٜمقان  َؽ اظمْااَُؼر 
وزمُِؼقَن ، ُأويمئِ وزمُِؼقَن ايمس  ومٝميق  (5)ايمس 

                                                                                                                     

 .43/ يقؾمػ .1

 .31ي  49/ اصحجر .4

 .61/ُمريؿ .4

 .31/ ص .3

 .44/ إطمزاب .6

 .11ي  11/ اًمقاىمٕم٦م .5
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ّٓ  نْ إٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ووق وشمٕمٌػم قمـ اصحجّ  أّن اًمٜميقر وميقق ّٟمف قمغم صيٕمٞمد اًم٘مٚمي٥م، يميام أ يم٤من قمٛماًل إ

 دراك ُمع أٟمف قمغم صٕمٞمد اًمٕمٛمؾ.اإل

ٞمي٦م ٞم٦م ٟمٔمري٦م ُمِمقسم٦م سمٕمٛميؾ يميام أني٤م أسمٚميغ ذم اًمٌٞمي٤من قميـ اصحجّ ٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ول طمجّ ٞمن وم٤مصحجّ ذَ إ

ٜمي٤من ًمٜمي٤م اًمٕمّميٛم٦م ٞم٦م اًمٜمٔمري٦م واًمٕمّمٛم٦م اًمٜمٔمري٦م )يمالمه٤م سمٛمٕمٜمك واطميد( شم١مُمّ اصحجّ  ٕنّ  ؛اًمٜمٔمري٦م

٤م ٓ شمِميٛمؾ إُميـ ُميـ اخلٓمي٠م ذم اًمًيٚمقك ّنيأل اًمٜمٔميري، ذم طميلم وإُمـ ُمـ اًمزًمؾ ذم اًمتٚمّ٘مي

ـَ ذم اًمتٚمّ٘مل اًمٜمٔميري ذم طميلم أّني٤م شمي١مُّمـ اخلٓمي٠م ذم ٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م سمٞمٜمام اصحجّ ، اًمٕمٛمكم شم١مُّمـ ًمٜم٤م إُم

ٕمّميٛم٦م ذم ُمٗمروغ قمٜمٝمام ومْماًل قمـ إُمي٤من واًمأُمر ل اًمٜمٔمري وقمّمٛمتف ٤مًمتٚم٘مّ وماًمًٚمقك اًمٕمٛمكم. 

ٞمي٦م درضم٦م اًمٕمّمٛم٦م وُمٜمزًمتٝمي٤م ُميـ اصحجّ  ذم إُم٤من ذم قمٚمقّ  سمٚمغَ أومتٙمقن  اًمتٓمٌٞمؼ اًمٕمٛمكم، وُمـ صَمؿّ 

 ٔمري٦م وطمدو٤م.اًمٜم

رادة أن يٙمقٟمي٤م شمي٤مسمٕملم إل ذم طمديثف ٓسمدّ   ًمٞمٝمام اًمٜمٌّل إوم٤مًمرو٤م واًمٖمْم٥م اًمذي أؿم٤مر  نْ ذَ إ

ُميقارد ورادات اهلل شمٕمي٤ممم وروي٤مه ٢ماـمالقمٝم٤م اًمٕمٚمٛمل سميذم طملم أّنام ُمتٌققم٤من سمٛمٕمٜمك اهلل شمٕم٤ممم، 

ؿ وسميلم ًمٚمٛمالزُمي٦م سميلم ويذا اًمٕمٚمي ؛ ًميدى وم٤مـمٛمي٦م وضمقد اًمٕمٚمؿ اًمٚميديّن قمغم د همْمٌف، مم٤م ي١ميمّ 

ّٓ ـّمياإل اجلزئٞم٤مت اًمتل ٓ ييتؿّ  الع قمغم يمّؾ ـمّ اإل  الع قمٚمٞمٝمي٤م سميدىم٤مئ٘مٝم٤م وأهاروي٤م وهمقاُمْميٝم٤م ا

اًمتيل أفمٝمير ُمّمي٤مدي٘مٝم٤م وأمتٝمي٤م  ،سملماهلل سميف أوًمٞم٤مئيف وطمججيف اعم٘ميرّ   اًميذي تيّص سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٚمديّن 

 .وم٤مـمٛم٦م اًمزوراء 

 



 

 

 

 املقاو الصادط    

 

 

   عليَاشالو اهللفاطنة ب عّس وجّلمباٍاة اهلل 

 ُصّلى اهلل عليُ وآللرشولُ األمني 





 

 

 

 

اعم٘مّميقد  أنّ قميغم د ؾمالُمل اًمذي ي١ميّميُمـ اعمرشمٙمز اإل واؾمٕم٦مً  ُم٤ًمطم٦مً  ؽمقرة ايمؽقشمر ٧ْم اطمتٚمّ 

يي٦م ًميف، سمؽم ٓ ذرّ أذم ُم٘م٤مسمؾ اًمِم٤مينء اًمذي وق يٙمقن ّن ؾمٞم٤مق أي٦م ٢موم .ُمـ اًمٙمقصمر وق وم٤مـمٛم٦م 

 .ٝم٤مريتُ ذّ  وول وم٤مـمٛم٦م  ،اًمٙمثػمة ي٦مّن ًمف اًمٙمقصمر أي اًمذرّ ٢موم  سمخالف اًمٜمٌّل 

ّٓ ذم يمثرة اًمذرّ  إّٟمام ولواعم٘م٤مسمٚم٦م  صم٤ٌمت واًمٜمٗمل قمغم رء ٓ يرد اإلظمتّٚم٧م اعم٘م٤مسمٚم٦م، و ٓي٦م، وإ

 .واطمد

اًمٙميالم ذم ّٕن  ؛أُّمتيف  ًي٘مل سميف اًمٜمٌيّل ووذا ٓ يٜم٤مذم شم٠مويؾ اًمٙمقصمر سم٠مٟمف نير ذم اًم٘مٞم٤مُمي٦م يُ 

 ن.٤ممم ذًمؽ اًمٗمري٘مإُمقرد ٟمزول أي٦م، وىمد ذو٥م 

و َأفْمَطْقـاوَك ايْمَؽاْقشَمرَ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ذم شمٗمًػم  صمقامع اَّومعاًمٕماّلُم٦م اًمٓمؼمد ذم و ىمي٤مل:  إِك 

ذ ٓ يٜمحٍمي قميددوؿ، إ ؛ وق يمثرة اًمٜمًؾ واًمذري٦م، وىمد فمٝمر ذًمؽ ذم ٟمًٚمف ُمـ وًمد وم٤مـمٛم٦م

يٓم٤مسمؼ ُم٤م ورد ذم ؾم٥ٌم ٟميزول اًمًيقرة وويق  ظمر اًمدور قمددوؿ، ووذاإمم آويتّمؾ سمحٛمد اهلل 

دًا صيٚمٌقر حمٛمّ  نّ إ٤م شمقذم اسمٜمف قمٌداهلل وىم٤مًم٧م ىمريش: سمؽم عماًمٕم٤مص سمـ وائؾ اًمًٝمٛمل ؾماّمه إ أنّ 

 (1) ُم٤م وضمد ذم ٟمٗمًف اًمٙمٌػمة ُمـ ضمٝم٦م ومٕم٤مهلؿ وودُم٤ًم عمح٤مهلؿ.  ومٞمٙمقن شمٜمٗمٞم٤ًًم قمـ اًمٜمٌّل 

ًا وذه اًمًقرة ٟمزًمي٧م ردّ  ٕنّ  ؛ده وٓأمم ذًمؽ اًمٗمخر اًمرازي سم٘مقًمف: اًمٙمقصمر إوىمد ذو٥م 

ُميـ  َؾ تِياًمزُم٤من، وم٤مٟمٔمر يمؿ ىمُ  رّ وٓد، وم٤معمٕمٜمك أٟمف يٕمٓمٞمف ٟمًاًل يٌ٘مقن قمغم ُمَ قمغم ُمـ قم٤مسمف سمٕمدم إ

                                                                                                                     

 .664/  ضمقاُمع اجل٤مُمع شمٗمًػم .1
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 (1) ُمٜمٝمؿ وط يٌؼ ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م أطمد ُيٕم٠ٌم سمف.  ممتٚم وؾ اًمٌٞم٧م صمؿ اًمٕم٤مطَ أ

ٖميرب اًمٕميريب ُميثاًل ويؿ ُميـ سمٜميل ٤من اعمؾمدس ؾميٙمّ  طمّم٤مئٞم٤مت شمِمػم امم أنّ ٢مّن اإلوسم٤مًمٗمٕمؾ وم

 أي سمٜم٦ًٌم مخ٦ًم ُماليلم ُمـ جمٛمقع صمالصملم ُمٚمٞمقٟم٤ًم. ؛ُمـ اًم٤ًمدة اصحًٜمٞملم وم٤مـمٛم٦م 

ذ ذًميؽ اًمٕمٓمي٤مء يمي٤من سمٛم٘مت٣مي إًمٞمف ذم أيي٦م اًمٙمريٛمي٦م، إووذا أفمٝمر ُمّم٤مديؼ اًمٙمقصمر اعمِم٤مر 

اًمٜمٝمير  ىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمدقم٤مء واًمثٜمي٤مء قمٚمٞميف شمٕمي٤ممم، وٓ تٗميك ارشمٌي٤مط طم٘مٞم٘مي٦مإًمرسّمف و ؿمٙمره 

 ارشم٤ٌمط. سملم اًمت٠مويؾ واًمٔم٤مور دوامَ  اعمًّٛمك سم٤مًمٙمقصمر ا٤م ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝم٤م، ٕنّ 

ه، يٕمٓمييل دٓٓت قمييغم قمييدوّ  ُمييـ ىمٌييؾ اهلل شمٕميي٤ممم ًمٜمٌّٞمييف   اعم٤ٌمويي٤مة ايي٤م وٓ تٗمييك أنّ 

 ف وذه ُم٘مروٟمي٦م سمحٞم٤مزشميفويمراُمتُ  ،قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم  ذ أي٦م ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من يمراُم٦م اًمٜمٌّل إٞمتٝم٤م، صحجّ 

 ٕ ّومْمؾ خمٚمقق وصٗمف اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٙمقصمر ي أي اخلػم اًمٙمثػم ي وٓ شمتؿ  ّٓ  سمٙمقن ُميقرد ذًمؽ إ

 اعم٤ٌمو٤مة ُمـ اخلػم اعمٓمٚمؼ اًمٙم٤مُمؾ اًمت٤مم.

                                                                                                                     

 .111/ 15 اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم .1



 

 

 

 املقاو الصابع

 

 

 

 خطبتَا وعظيه حجّيتَا
 شالو اهلل عليَا





 

 

 

 

دة ذم ُم١ميّمي ،رد قميغم ُميّر اًمٕمّميقذم أؾمامع اًمدور وشمتجدّ  شمرنّ  دة وم٤مـمٛم٦م ٓ شمزال ظمٓم٦ٌم اًمًٞمّ 

مم قمٔمييٞمؿ ُميي٤م إُمِمييػمة  ،ُمٕمرومتٝميي٤م اًمرسمقسمٞميي٦م ٦م وُم٘م٤مُميي٤مِت هلّٞمييؿمخّمييٞمتٝم٤م اإل اًمقىميي٧م ٟمٗمًييف ضمقاٟميي٥َم 

ّٓ  ُئمٝمروي٤م اهلُلوخميزون ُمٕم٤مروميف، واًمتيل ٓ  اهلل اـّمٚمٕم٧م قمٚمٞمف ُمـ ُمٙمٜمقن قمٚمؿ  ٦م  قميغم ظم٤مّصيإ

٤م وعمّي .روؿ شمٓمٝميػماً أوًمٞم٤مئف وأوؾ صٗمقشمف وؾمَدَٟم٦ِم أهاره، اًمذيـ أذو٥م اهلل قمٜمٝمؿ اًميرضمس وـمّٝمي

أطمد ُمّم٤مديؼ أوؾ اًمتٓمٝمػم وأوزم اًمذيمر، وميال همراسمي٦م أن شمٗمتيؼ ذم ظمٓمٌتٝمي٤م ُميـ  يم٤مٟم٧م وم٤مـمٛم٦م 

 سمٕمض ظمزائـ ُمٕم٤مرومف شمٕم٤ممم.

ومٝمل ُمع ذيمرو٤م اًم٤ٌمًمغ ًمتامم اصحٛمد قمغم ٟمٕمامئف، وؾمقاسمغ اًمِمٙمر قميغم آٓئيف، واًمثٜمي٤مء ًمرسمقسمٞمتيف، 

ٟميذاك ُميـ آذم اًمٗمٚمًيٗم٤مت اًمٌنميي٦م ًا ًمٚمتقطمٞمد سميام ًميٞمس ُمٕمٝميقد اًمٌٞم٤منَ  قُق ًُ واًمتقطمٞمد ًمّمٗم٤مشمف، شمَ 

د ذم اًمٕمرومي٤من ـ فمرائيػ اًمتقطمٞميد ُمي٤مط ُيٕمَٝميقمشمٙمِمُػ اًمٖمٓم٤مَء اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م أو اًمٗم٤مرؾمٞم٦م أو اهلٜمدي٦م، و

 .ٟمذاكآاعمتداول 

٦م هلٞمّ اًمّمٗم٤مت اإل وأنّ  ي ًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼإمم ااعمِمػم قمٜمف ي ٜمٗمل اًمّمٗم٤مت سمّن سمٞم٤من ُمٕمروم٦م اًمتقطمٞمد ٢موم

ؾميالم، وط ُيٌيده اًم٘ميرآن اًمٙميريؿ وط اإلقب، ط ُيٕمٝميد ىمٌيؾ ٞم٤مت أؾمامئٞم٦م دون ُم٘م٤مم همٞم٥م اًمٖمٞميدمٚمّ 

ذم سمٞمي٤من ؾمٚمًيٚم٦م اًمّميقادر قمٜميف  ٧ْم قَميَذَ  ول، صميؿّ أومٝم٤مم اعمًيٚمٛملم ذم اًمّميدر إ يٙمـ ذم ُمتٜم٤مول

 ؛ٟمييذاكآشمٕميي٤ممم ويمٞمٗمٞميي٦م اًمّمييدور واظمييتالف اًمٜمِمييآت سمييام وييق همييػم ُمٕمٝمييقد ذم اعمٕميي٤مرف اًمٌنمييي٦م 

إؿم٤مرات اًم٘ميرآن اخلٗمٞمي٦م اًمتيل ط شمٜمٚمٝمي٤م أومٝمي٤مم اعمًيٚمٛملم ًمٞمف إ اًمٗمٚمًٗمٞم٦م واًمٕمروم٤مٟمٞم٦م مم٤م ىمد شمٕمّرو٧ْم 
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 طمٞمٜمذاك.

آت اًمًيي٤مسم٘م٦م ذم اًمٜمِميي  اًمٜمٌييّل  سمّٞمٜميي٧م ُم٘م٤مُميي٤مِت واًمنمييع واًمنميييٕم٦م،  رضورةَ  صمييؿ سمّٞمٜميي٧ْم 

اي٤م ىمٌيؾ  َح ؿمٞم٤مء سمح٥ًم اًمٕميقاط اعمتٕم٤مىمٌي٦م وويذه ُميـ اعمٕمي٤مرف اًمتيل ط ُييٌْ واًمتٕمٞمٜم٤مت اخلٚمٗمٞم٦م ًمأل

 ذًمؽ.

ريميي٤من ؿ إَٙميوم٠مظمييذت ذم سمٞمي٤من قمٚميؾ وطمِ  ،أسمقاسميف قاُميعَ قمٚمييقم اًم٘ميرآن وضم ومّميقَل  صميؿ سمّٞمٜمي٧ْم 

 .ذو٤من ىمٌؾ ذًمؽف إٚمْ ٜمَ وأطمٙم٤مم اًمديـ، مم٤م ط شمَ 

، وُمي٤م يم٤مسميده دقمقشميف ورؾمي٤مًمتفوؾميٜمٜمف وقِمٔميؿ ُمي٤م قم٤مٟمي٤مه ذم   سمٛمجٛمؾ ؾمػمة اًمٜمٌيّل  صمؿ سمّٞمٜم٧ْم 

َح ؿميّٞمدا س صيٚمقات اهلل قمٚميٞمٝمامام ّنيأو ، ف أُميػم اعمي١مُمٜملم أظم٤مه ووزيره واسميـ قمّٛميف ووصيٞمّ 

 .ؾمالماًمديـ واًمدوًم٦م واًمٜمٔم٤مم ذم اإل

 ،ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم واضمتامقمٞمي٤مً  صمؿ أظمذت ذم حتٚمٞمؾ اًمٗمتٜم٦م اًمتل ُُمٜمل ا٤م اعمًٚمٛمقن سمٕمد ووم٤مة اًمرؾمقل 

 .ًمٞمف طم٤مهلؿ ٓهمتّم٤ماؿ اخلالوم٦مإوُم٤م ؾمٞم١مول 

ًمٗم٤مظ ُمٜمٛم٘م٦م وشمٜم٤مؾميؼ أٟمٞميؼ شمًيتجٞم٥م اًمٕمٌي٤مرات هلي٤م وشمٜمّمي٤مع اعمٕمي٤مين أٌٞم٤من ضمزل وسمذًمؽ  يمّؾ 

سميلم اعمًيٚمٛملم، ًمٕميدم  شمٙميـ ُمتداوًمي٦مً اعمٕمي٤مرف ممي٤م ط  ويذه اًمتل أسمرزهت٤م، ويميّؾ عمراداهت٤م واصح٘م٤مئؼ 

 ًمٚمٕم٤مُّم٦م.  وروده ومٞمام صدر ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٜمٌّل 

 .قملم رسّم٤مٟمّٞم٦مُمـ  فحِ ْْم ، وٟمَ ُمـ قمٚمٍؿ ًمديّن  صدورهسمرو٤من قمغم أّٟمف ومٛمجٛمؾ ذًمؽ 

ذ سميف إ ؛حيَمي عم٘م٤مم اًمٜمٌّقة وُمٕميدن اًمرؾمي٤مًم٦م وومْميٚمٝم٤م اًميذي ٓ قق اًمٌٞم٤منَ ًُ شمَ  :وزمعبورة أطمرى

 وم٠مٟمي٤مر اهلُل روؿ ُميـ دٟميس اًمنميك مم ٟمقر اهلداي٦م، وـمّٝميإُمـ فمٚمامت اجلٝمؾ أظمرج اهلُل اًمٜم٤مَس 

فُمَٚمَؿ قم٤ٌمدة إوصم٤من وومّرج قمـ اًم٘مٚمقب ُاََٛمٝم٤م، وضَمغم قمـ إسمّم٤مر هَمَٛمَٛمٝم٤م، سمٕميد أن  سمٛمحّٛمد 
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ذًّمي٦م ظم٤مؾميللم، تي٤مومقن يم٤من اًمٜم٤مس قمغم ؿمٗم٤م طمٗمرة ُمـ اًمٜم٤مر، َينمسمقن اًمَٓمْرَق وي٘مت٤مشمقن اًمقرَق، أ

 .، وهتقي اؿ قمقاصػ اًمنمك ُمـ ُمٙم٤من ؾمحٞمؼأن يتخّٓمَٗمٝمُؿ اًمٜم٤مُس ُمـ طمقهلؿ

ف، سمرو٤مَٟميي ف وسمّٞمٜميي٧ْم ومْمييٚمَ  قمٜمييد اهلل شمٕميي٤ممم وأفمٝمييرْت  سمٞمٝميي٤م أٝمؿ سمٕمييض ُم٘ميي٤مم تْ وسمٕمييد أن قمييّرومَ 

ـٍ  طمٙمٛم٦م يمّؾ  ومرائْمٝمؿ وسمٞم٤منَ  ٝمؿ ُمٕم٤مط ديٜمٝمؿ، وأريم٤منَ تْ ٛمَ ف، وأقمٚمَ تَ طمج   وأووح٧ْم  أصيقهل٤م  ؛ريم

 .ؾمٌٞمؾ ُمٕمروم٦م رسمقسمٞم٦م، وأظمذت اؿ قمٜمد يمّؾ  مم يمّؾ إومحّٚم٘م٧م اؿ  ،ومروقمٝم٤مو

سمٞمٝمي٤م طمٙمٛمي٦م أىمْمٞم٦م ذم ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤موؿ، ومٙم٠مٟمام يم٤مٟمي٧م شُمٗميِرُغ قميـ ًمًي٤من  ومٕمّرومتٝمؿ شمٙمٚمٞمػ يمّؾ 

٦م، شُمٚم٘مييل قمٚمييٞمٝمؿ اصحّجيي وُمٕمرومي٦م، ومّميي٤مطم٦م وسمٞم٤مٟميي٤ًم، طمتييك يم٤مٟميي٧م أول ظمٓمٌي٦م سمٕمييد رؾمييقل اهلل 

ييرون شميراث رؾميقل  ،٤مُمقا قمغم همّٞمٝمؿ وهميقايتٝمؿ وسمي٤مـمٚمٝمؿىمأذا ُم٤م وؿ إوشمٜمذروؿ سمٕم٤مىم٦ٌم أُمروؿ 

وقاء ووؿ ىم٤مسمٕمقن، ٓ يدومٕمقن ييد ُٓميس، وٓ يتٜمي٤موقن قميـ سم٤مـميؾ، وٓ ىمد شمٜم٤موٌتف إ اهلل 

 .ي٠مُمرون سمٛمٕمروف وٓ يٜمٝمقن قمـ ُمٜمٙمر

 ّٓ ّٓ إ قمـ قمٚمؿ وًمٞمس وذا إ ّٓ  طمجّ هلل ًمديّن ٓ يٜم٤مًمف إ  ر.ب ُمٓمٝم  ُم٘مر    يمّؾ ٦م، وٓ حيقزه إ

 د قمغم أُمقر:١ميمّ أْن شمذم ظمٓمٌتٝم٤م   ٧م وم٤مـمٛم٦موم٤مؾمتٓم٤مقم

يشمُ  ٥م رؾميقل اهلل ٓمَ ظمٓمٌتٝم٤م يم٤مٟم٧م أول ظمٓم٦ٌم سمٕمد ظُم  نّ إ أوًٓ: اعمًيٚمٛملم ذم  ٝم٤م حم٤موميُؾ ٚمُ جّ ًَ

 ٞمتٝم٤م اًم٤ٌمًمٖم٦م ذم ُمرشمٙمزاهتؿ.طمجّ واوتامم اعمًٚمٛملم سمٛم٘م٤مُمٝم٤م  يقُم  إممذايمرهت٤م 

ومٞمٝميي٤م صمٜميي٤مء اهلل شمٕميي٤ممم  طمييدى اعمالطمييؿ اًمتقطمٞمدييي٦م اًمتييل شمييذيمرإ ظمٓمٌيي٦م وم٤مـمٛميي٦م  شُمٕمييدّ  شموكقااًو:

وأصمرو٤م ذم طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم، وشمًيتٕمرض أريمي٤من اًميديـ وُمي٤م  د مم ٟمٌّقة حمٛمّ إووطمداٟمٞمتف وشمِمػم 

ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ُمـ طمٙمٛم٦م اًمتنميع، وشمثيػم شمًي٤مؤٓهت٤م سمٕميد ذًميؽ قميـ ُمنميوقمٞم٦م اًمٌٞمٕمي٦م اعمي٠مظمقذة حتي٧م 

ت اًم٘مييقم قمٞم٤مي سمٙمثييػم ُمييـ ُمييدّ قمٜمييقان اًمًيي٘مٞمٗم٦م وُمييدى صييالطمٞم٦م وييذه اًمٌٞمٕميي٦م اعمييّدقم٤مة مميي٤م شميي١مدّ 
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 وشمٕم٤مضمؾ ُمِم٤مريٕمٝمؿ.

ُمنميوع ُيّمي٤مغ قميغم اًميٜمٝم٩م اًمًيٞم٤مد  يمّؾ  ذم ظمٓمٌتٝم٤م شمٕمري٦مَ   وم٤مـمٛم٦مُ  دةُ طم٤موًم٧م اًمًٞمّ  شمويمثًو:

 دي٦م ذم ٟمٔم٤مم اصحٙمؿ ًميلاّل ؾمالُمٞم٦م اعمحٛمّ اإل ُمـ ظمالل ذًمؽ اًمّمٞمٖم٦مَ  اًمً٘مٞمٗمل ُمًت٘مٌاًل، وطمّّمٜم٧ْم 

 ختتٚمط إوراق وشمتِم٤مسمؽ اًمدقم٤موي.

ىمٕمٞمتٝم٤م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ وُم٘م٤مُمٝم٤م ًمد ؿ اًمذي ىمد سمٜمي٤مه اًم٘ميرآن ويم٤مٟم٧م شمٜمٓمٚمؼ ذم دقمقهت٤م هلؿ ُمـ ُمق

ؿ َٙمييٞمييف ُمييـ طمِ ذم مجٞمييع ُميي٤م شمٚم٘مّ  ٞميي٦مِ سمٛم٘م٤مُمٝميي٤م وومْمييٚمٝم٤م، واصحجّ  ٝميي٤م وشم٠ميمٞمييدات اًمٜمٌييّل اًمٜميي٤مزل ذم طم٘مّ 

ُمًيت٘مٌاًل، ممي٤م  إُُّمي٦م وؾميتقاضمٝمٝم٤مصمؿ حتٚمٞمؾ اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل واضمٝمي٧م  ،وُمقاقمظ وٟمّم٤مئح وأطمٙم٤مم

ُمرشمٙمزات اعمًٚمٛملم ومْماًل قمـ طمجٞمتٝمي٤م اًمث٤مسمتي٦م سم٤مًميدًمٞمؾ ٞم٦م ذم حيٗمظ خلٓمٌتٝم٤م اًمٌٚمٞمٖم٦م ُمٙم٤مٟم٦م اصحجّ 

 اًم٘مرآين واًمًٜم٦ّم اًمٜمٌقي٦م.

 اًمٗمتٜمي٦م وميٞمٝمؿ واًمٔمٚميؿ واًمٗمرىمي٦م، اعمًت٘مٌٚمٞم٦م اًمتل أٟمٌل٧م اعمًٚمٛملم ا٤م ُمـ شمٗمٌّمي اعمالطمؿ رازمعًو:

 طمٞم٨م ىم٤مًم٧م:

فموهماًو ذً، همـظارة رياثً سمـاتٍ، شماؿ اضمتؾباقا ماب ايمؼعاى دماًو فمبقطاًو، وحاؼأمو يمعؿري يمؼد يم»

يماقن، شماؿ ؿمقباقا فماـ دكقاوىمؿ س إوّ مو أؽّما ويمقن نمى  تدًا، هـويمؽ خيس اظمبطؾقن، ويعرف ايممبق

 أكػسًو، واؿمؿلّكقا يمؾػتـي صملؾمًو.

ا ؾماومؾ، واؽماتبداد ماـ ايمظاوظمكم يادع  ٍج رَ وأزممموا زمسقػ صورم وؽماطقة معتاٍد نموؾماؿ، وِ،َ

 (1).شهمقئؽؿ زهقدًا، ومجعؽؿ ضمصقداً 

ُم٤م  ري اًمٞمقم ُمـ ذّل اعمًٚمٛملم قميغم يمثيرهتؿ اًمٙمي٤مصمرة  سمف إمم طمٞم٨م ٟمرى وىمد وىمع ُم٤م أظمؼمْت 

                                                                                                                     

 : سم٤مب ُم٤م وىمع قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٔمٚمؿ(.1)شم٤مريخ ؾمّٞمدة اًمٜم٤ًمء وم٤مـمٛم٦م اًمزوراء، اًم٤ٌمب  151و  119/ 34 سمح٤مر إٟمقار .1
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، اً ، وومٞميلٝمؿ زوٞميداً أُم٤مم ومل٦م اًمٞمٝمقد اًم٘مٚمٞمٚمي٦م، وويؿ ٓ ييدومٕمقن ييد ُٓميس، ومٕمي٤مد مجٕمٝميؿ طمّميٞمد

  إمم ُم٤م وؿ قمٚمٞمف اًمٞمقم.لمعمًٚمٛما ر  ضَم  ٙمؿٍ ًمقن ُمـ ٟمٔم٤مم طُم ًف إوّ ومٌلس ُم٤م أؾّم 





 

 

 املقاو الثامً    

 

 

  َاعليشالو اهلل ة الصّديقة حّجي

 يف مقاو الدفاع عً 

 عليُ الصالوصّديق األّمة، أمري املؤميني 





 

 

 

 

ضمٜمحي٦م اًمتٞمي٤مرات أساقم٤ًم قمٜمٞمٗم٤ًم سميلم   إيمرم ومم ُمـ رطمٞمؾ اًمٜمٌّل ؿمٝمدت اًم٤ًمقم٤مت إ

طمًيي٤مسم٤مت شمقزقميي٧م ُمييـ ظمالهليي٤م  ٧م شمّمييٗمٞم٦مُ وىميي٧م ىمٚمٞمييؾ طمتييك متّيي رّ متيياًمٓم٤محميي٦م ذم اصحٙمييؿ، وط 

 . ُم٤مم قمكمّ ٚم٦م ذم اإل٦م اعمتٛمثّ هلٞمّ ّم٤مء اًمنمقمٞم٦م اإلإىمُمٜم٤مص٥م اصحٙمؿ ًمتتٗمؼ سمٕمد ذًمؽ قمغم 

سم٤مًمٞمًيػمة، سميؾ    سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُم٤مم قمكمّ عمراطمؾ اًم٘م٤مؾمٞم٦م اًمتل ُمّرت قمغم اإلط شمٙمـ وذه او

ؿميّتك اًمْميٖمقط ُمٜمٝمي٤م سميرار اإلُمي٤مم وأصيح٤مسمف إقميغم اًمٌٞمٕمي٦م قمي٤مٟمك  رهم٤ممٍ إ ٝم٤م حم٤موُٓت تْ ٌَ ص٤مطَم 

قميغم شم٠ميٞميد  صيقرّي مم أظميذ إىميرار وًميق إ٦م طم٤موًمي٧م جمٛمققمي٦م اًمًي٘مٞمٗمُميـ ظمالهلي٤م اًمٜمٗمًٞم٦م اًمتل 

 .ُمر سمٕمد ذًمؽ ممررًا حت٧م همٓم٤مء اًمنمقمٞم٦مٞمٙمقن إحم٤موٓت اًمٌٞمٕم٦م اعمّدقم٤مة ًم

ّٓ ىمٜميي٤مع قم٤مُّمييإوٙمييذا طم٤موًميي٧م اًمًيي٘مٞمٗم٦م  ُمييع وضمييقد وم٤مـمٛميي٦م  ذًمييؽ ط يييتؿّ   أنّ ٦م اعمًييٚمٛملم، إ

 ؛فُ وأصيح٤مسمَ   رهمي٤مم قميغم اًمٌٞمٕمي٦م اًمتيل شُمٓمي٤مل قمٚمٞمي٤ًم وول شمتّميدى عمحي٤موٓت اإل اًمزوراء

ذ ٓزاًمي٧م ذايميرة إٞم٦م اعمرشمٙمز ذم ٟمٗمقس اعمًيٚمٛملم، ُمـ ُم٘م٤مم اصحجّ  ع سمف وم٤مـمٛم٦م ٤م شمتٛمتّ وذًمؽ عمِ 

 ُمـ ُم٘م٤مم ؿم٤مُمخ وذيمر قمٔمٞمؿ. ده ذم وم٤مـمٛم٦م ي١ميمّ  اعمًٚمٛملم شمًّجؾ ُم٤م يم٤من رؾمقل اهلل 

 ىم٤مل: ،قمـ جم٤مود اعمحتي ًمٚمحًـ سمـ ؾمٚمٞمامن ُمـ شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل سم٢مؾمٜم٤مدهقمـ يمت٤مب 

د أطماذ زمقاد هموؿمؿاي ووماول: ماـ فمارف هاذه همؼاد فمرهمفاو، وماـ مل ووم طمرج رؽمقل اهلل »

د، وهل زمضعي مـّل، وهل ومؾبل ايمذي زمكم صمـبل، همؿـ  ذاهو همؼاد يعرهمفو همفل هموؿمؿي زمـً حمؿّ 
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 (1).ش ذاين، ومـ  ذاين همؼد  ذى اهلل

 ىم٤مل: ،اهلل وقمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد

ذاين، وماـ  ذاين ّن هموؿمؿي ؾماعرة مـّال، همؿاـ  ذى ؾماعرة مـّال همؼاد  إ:  ومول رؽمقل اهلل»

 (4).شرضء ايمسًوات وإ همؼد  ذى اهلل، ومـ  ذى اهلل يمعـف اهلل مؾ

٠مذى اهلل شمٕمي٤ممم سموسم٤مًمت٤مزم  سم٠مذى رؾمقل اهلل  ذى وم٤مـمٛم٦م أّن اىمؽمان أوىمد ومٝمؿ اعمًٚمٛمقن 

ّٓ  ٕمٜم٦م واًمٕمذاب إًمٞمؿ، ٓ يتؿّ ًمٚمّ اعمقضم٥م  ّٓ هلّٞميٞمي٦م اإل عمـ يم٤من ًمف ُم٘م٤مم اصحجّ إ  ٓ يٛمٙميـ أن ٦م، وإ

 .يٕمٜمل أذاه اًمذي وق أذى اهلل شمٕم٤ممم  ذى وم٤مـمٛم٦مأ أنّ  ىمقًمف  تؿّ ي

 عمًٚمٛملم، ًميذا وميال يٙميقن دظمقهلي٤مع ا٤م وم٤مـمٛم٦م ُمـ سملم اٞم٦م اًمتل شمتٛمتّ ّن ذًمؽ دًمٞمؾ اصحجّ ٢موم

ّٓ وؾمط إ ٝمؿ ممي٤م اًم٘ميقم وأُمي٤مٟمٞمّ  ٝم٤م ـمٛمقطمي٤مُت تْ جَ ًمتٚمؽ اًمٜم٤مئرة اًمتل أضم   اً مخ٤مدإ طمداث اعمٚمتٝم٦ٌم إ

 .حم٤موًم٦م ظم٤مرضم٦م قمـ ٟمٓم٤مق اًمنمقمٞم٦م شمداقمل يمّؾ مم إرسم٤مك ظمٓمٓمٝمؿ وإى أدّ 

وم٘مد روى اسمـ أيب اصحديد قمـ أؾمت٤مذه اًمٜم٘مٞم٥م أيب حيٞمك ضمٕمٗمر سمـ حيٞمك سمـ أيب زييد اًمٌٍميي 

. ّٟميف اعمٚميؽ يي٤م سمٜميلإوم٘مي٤مل:  وشمٕمريْمف ًمٕمكمّ  طملم شم٤ًمءل قمـ يمالم أيب سمٙمر سمٕمد ظمٓم٦ٌم وم٤مـمٛم٦م 

 (4) ُمر قمٚمٞمٝمؿ.اوٓمراب إ، ومخ٤مف ُمـ ٟمّم٤مر؟ ىم٤مل: وتٗمقا سمذيمر قمكمّ ىمٚم٧م: ومام ُم٘م٤مًم٦م إ

واًمرواي٦م اًمت٤مًمٞم٦م ؾمتِمٝمد ُمدى شم٠مصمػم اعمقىمػ اًمٗم٤مـمٛمل ذم ارسمي٤مك حمي٤موٓت اًم٘ميقم عمي٤م ارشمٙميز 

ومْماًل قمام وق ُمرشمٙمز ًمدى اعمًيٚمٛملم وىمتيذاك ُميـ اًمٜمّميقص  ٞم٦م وم٤مـمٛم٦م قمٜمد اًم٘مقم ُمـ طمجّ 

ؽماقدة كساوء أهناو )اًم٘مرآٟمٞم٦م قمغم طمّجٞمتٝم٤م وسم٤مىمل إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م طمقل ُم٘م٤مم اًمزوراء ُمـ ىمٌٞمؾ 

                                                                                                                     

 : سم٤مب أن أذى وم٤مـمٛم٦م أذى اهلل وأذى اًمرؾمقل(.6)أطمقال ؾمّٞمدة اًمٜم٤ًمء، اًم٤ٌمب  41، اًمرىمؿ 131/ 1 قمقاط اًمٕمٚمقم .1

 )ٟمٗمس إسمقاب(. 41، اًمرىمؿ 139/ 1 قمقاط اًمٕمٚمقم .4

 .416/ 15 ذح ن٩م اًمٌالهم٦م .4
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٦م ٟمًي٤مء أويؾ اجلٜمّي دةَ اًمذي ىمد روي ذم اًمّمح٤مح وهمػم ذًمؽ ومٙمٞمػ سمٛمـ شمٙمقن ؾميٞمّ  (أهؾ اَّـّي

ماـ ماوت ومل » :أّٟميف ىمي٤مل  ُمع أّٟميف ؾميٛمٕمقا اًمٜمٌيّل  ؟ت٦م ضم٤موٚمٞم٦مٓ شم٤ٌميع إُم٤مم زُم٤من٤م ومتقت ُمٞم

 ر طهليؿ أّن أيب سمٙمي مم٤م يدًمؾ ُمقىميػ وم٤مـمٛمي٦م  شيعرف أو مل يبويع إموم زموكف موت مقتي صموهؾقي

 .ًمٕمكّم   ُم٤مم اًمذي ي٤ٌميع وم٘مد يم٤مٟم٧م سمٞمٕم٦م اًمزوراء يٙمـ ص٤مطم٥م اًمٌٞمٕم٦م اًمنميٕم٦م وٓ اإل

ٟمٓمٚمؼ إ :ّن قمٛمر ىم٤مل ٕيب سمٙمرأ :مومي وايمسقوؽمياْلويدل قمغم ُمثؾ ذًمؽ ُم٤م رواه اسمـ ىمتٞم٦ٌم ذم 

ٞم٤م قمٚمٞمي٤ًم ٤م ىمد أهمْمٌٜم٤مو٤م وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م مجٞمٕم٤ًم، وم٤مؾمت٠مذٟم٤م قمغم وم٤مـمٛم٦م، ومٚمؿ شم٠مذن هلام، وم٠مشمٟمّ ٢ممم وم٤مـمٛم٦م، ومإسمٜم٤م 

 ومًيّٚمام قمٚمٞمٝمي٤م، ومٚميؿ شميردّ  .مم اصحي٤مئطإوضمٝمٝم٤م  ًم٧ْم ومٚمام ىمٕمدا قمٜمدو٤م، طمقّ  .امه وم٠مدظمٚمٝمام قمٚمٞمٝم٤مومٙمٚمّ 

.  ّزّم ُميـ إ ىمراسمي٦م رؾميقل اهلل أطمي٥ّم  نّ إواهلل  ،وم٘مي٤مل: يي٤م طمٌٞمٌي٦م رؾميقل اهلل ،ؿ أسمق سمٙميرومتٙمٚم

وٓ أسم٘مك سمٕميده،  أين ُم٧مُّ  يقم ُم٤مت أسمقكِ  زّم ُمـ قم٤مئِم٦م اسمٜمتل، وًمقددُت إ ٕطم٥مُّ  ِؽ ٟمّ أىمراسمتل، و

ّٓ  ؟ُميـ رؾميقل اهلل وُمػماصميِؽ  ِؽ طم٘مّ  ، وأُمٜمٕمِؽ وذومِؽ  وأقمرف ومْمٚمِؽ  أومؽماين أقمرومِؽ   يّن أ إ

 .شٓ كقرث مو سمرىمـو همفق صدومي» :ي٘مقل أسم٤مك رؾمقل اهلل  ؾمٛمٕم٧ُم 

 .شمٕمروم٤مٟمف وشمٗمٕمالن سمف؟ ىم٤مٓ: ٟمٕمؿ صمتٙمام طمديث٤ًم قمـ رؾمقل اهلل وم٘م٤مًم٧م: أرأيتٙمام إن طمدّ 

يؼقل: رضو هموؿمؿاي ماـ رضاوي، وؽماخط   أمل سمسؿعو رؽمقل اهلل كشدسمؽً اهلل»وم٘م٤مًم٧م: 

ـال، وماـ أرىض هموؿمؿاي همؼاد أرضاوين، هموؿمؿي ازمـتل همؼد أضمب   هموؿمؿي مـ ؽمخطل، همؿـ أضمى  

 .ىم٤مٓ: ٟمٕمؿ ؾمٛمٕمٜم٤مه ُمـ رؾمقل اهلل  شومـ أؽمخط هموؿمؿي همؼد أؽمخطـل

 ـ يمؼقااً ايمـباالّ يّن أؾماافد اهلل ومالئؽتااف أكؽااً أؽمااخطتًين ومااو أرضااقتًين، ويماائنهماا»ومويمااً: 

 .شيمقفإٕؾمؽقكؽً 

سميق سمٙمير أصميؿ اٟمتحي٥م  .سمق سمٙمر: أٟم٤م قم٤مئذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمـ ؾميخٓمف وؾميخٓمؽ يي٤م وم٤مـمٛمي٦مأوم٘م٤مل 
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صااالة  اهلل فمؾقااؽ دم ىمااّؾ  واهلل ٕدفمااقنّ »يٌٙمييل طمتييك يميي٤مدت ٟمٗمًييف أن شمزوييؼ، ووييل شم٘مييقل: 

٘مي٤ًم طمٚمٞمٚمتيف رضمؾ ُميٜمٙمؿ ُمٕم٤مٟم ًمٞمف اًمٜم٤مس، وم٘م٤مل هلؿ: يٌٞم٧م يمّؾ إصمؿ ظمرج سم٤ميمٞم٤ًم وم٤مضمتٛمع ش قفوأصؾّ 

 (1)ُمنورًا سم٠موٚمف، وشمريمتٛمقين وُم٤م أٟم٤م ومٞمف، ٓ طم٤مضم٦م زم ذم سمٞمٕمتٙمؿ، أىمٞمٚمقين سمٞمٕمتل.

قمٜميد ٞم٦م يمام وق ُمرشمٙميز اصحجّ  ذ ًمق ط يٙمـ عمقىمػ وم٤مـمٛم٦م إ وذا ُم٤م أطمدصمف ُمقىمػ وم٤مـمٛم٦م 

ٞمتٝم٤م ومي٠مىمّر هلي٤م ذًميؽ قمٜميد ىمقهلي٤م: ام سمحجّ قمتذار ُمٜمٝم٤م، وىمد ذيّمرهْت اعمًٚمٛملم عم٤م ـمٚم٥م اًمِمٞمخ٤من اإل

 شيؼقل: رضو هموؿمؿي ماـ رضاوي وؽماخط هموؿمؿاي ماـ ؽماخطل... أمل سمسؿعو رؽمقل اهلل »

   .ٞمتٝم٤مىم٤م طمجّ د  ومِمٝمدا هل٤م سمذًمؽ وأىمّرا ُمٜمزًمتٝم٤م وَص 

وًمق ط يٙميـ  ،مم اًمٌٙم٤مء مم٤م و٤مق ُمٜمف ًمٕمدم رو٤م وم٤مـمٛم٦م إسمٙمر أسم٤م قمدم رو٤مو٤م قمٜمٝمام دومع و

ؾمتِميٗم٤مع ًمٜمٞميؾ اإلقمتيذار واإل حي٦م ذمهل٤م ذًمؽ اعم٘م٤مم اًمِم٤مُمخ قمٜمد اعمًٚمٛملم عمي٤م يم٤مٟمي٧م طم٤مضمي٦م ُمٚمّ 

 ي٘مٜمي٤م ؾميخٓمٝم٤م شمٌي٤مدر هليام أنّ أ٤م اهلل، وعمّي َى رِ  روي٤مو٤م يٕمٚمٛميقن أنّ ومٞمدّل قمغم أّنؿ يم٤مٟمقا رو٤مو٤م 

ؾميخط  ىميراره أنّ إسميق سمٙمير سم٤معمًيٚمٛملم إلىم٤مًمتيف سمٞمٕمتيف وأؾمخٓمٝم٤م ؾمخط اهلل، ًميذا وم٘ميد اؾميتٜمجد 

 يٚمٖمل ذقمٞم٦م ٟمٔم٤مُمف ُمـ إؾم٤مس. وم٤مـمٛم٦م 

رشميداع إمم اإلذ دوميع سم٤مًم٘مٞمي٤مدة إطميداث، ًا ُمٝماًم ذم جمريي٤مت إشمرك أصمر ّن ُمقىمػ وم٤مـمٛم٦م ٢موم

 ٕظمذ اًمٌٞمٕم٦م ىمٝمرًا.   سمتزاز اًمتل اؾمتٕمٛمٚم٧م ُمع قمكمّ ت٤ًم قمـ ُمقاىمػ اإلوًمق ُم١مىمّ 

ُمير ٓ يًيت٘مٞمؿ، وأٟمي٧م ويذا إ نّ إ ،: ي٤م ظمٚمٞمٗم٦م رؾميقل اهلل وُمـ أضمؾ وذا ىمٞمؾ ٕيب سمٙمر

وم٘مي٤مل: واهلل ًميقٓ ذًميؽ وُمي٤م أظم٤موميف ُميـ رظمي٤موة  .يم٤من وذا ط ي٘مؿ هلل ديـإن ّٟمف إأقمٚمٛمٜم٤م سمذًمؽ، 

 .ُمـ وم٤مـمٛم٦م ورأي٧ُم  اًمٕمروة ًمٞمٚم٦م وزم ذم قمٜمؼ ُمًٚمؿ سمٞمٕم٦م سمٕمدُم٤م ؾمٛمٕم٧ُم ُم٤م سم٧مُّ وذه 

                                                                                                                     

 .13ي  14، ص1ج (يمٞمػ يم٤مٟم٧م سمٞمٕم٦م قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م)، سم٤مب اإلُم٤مُم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م .1
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ممي٤م يٕمٜميل  (1).ر  اهلل قمٜمٝم٤مطمتك ُم٤مشم٧م وم٤مـمٛم٦م  يمرم اهلل وضمٝمف ىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم: ومٚمؿ ي٤ٌميع قمكمّ 

هليؿ،    غم ُم٤ٌميٕمي٦م قميكمّ سار قميسمي٤مإل صم٤مرة همْمي٥م وم٤مـمٛمي٦م إاًم٘مٞم٤مدة يم٤مٟم٧م ُمتقضم٦ًم ُمـ  أنّ 

طميداث  طمًيؿ إٞمتٝمي٤م ذمُمدى ظمٓميقرة طمجّ  ُمتٞم٘مٜم٦مً  ،طم٤ًما٤م ومٙم٤مٟم٧م شمتح٥ًم عم٘م٤مم وم٤مـمٛم٦م 

 واًمتِمديد قمٚمٞمف ٕظمذ اًمٌٞمٕم٦م سمٕمد ذًمؽ.   ذا وؿ مت٤مدوا ذم ُمْم٤مي٘م٦م قمكمّ إوشمقضمٞمف اعمقاىمػ 

 ذم صيٚم٥م  وم٤مـمٛمي٦مُ  دظمٚمي٧ْم ول ُميـ ُمقىميػ اعمٝمي٤مدن ـم٤معمي٤م ذه اخلٚمٞمٗم٦م إوٓ ٟمٜمًك ُم٤م اخّت 

 مم ضمٜمٌف.إ سم٤مًمٌٞمٕم٦م ُم٤مداُم٧م وم٤مـمٛم٦م  ف ًمٕمكمّ ُمٓم٤مًمٌتَ  ُمـ شم٠مضمٞمٚمفو ،طمداثإ

 (4)مم ضمٜمٌف.إُمر ومٞمف سم٠مُمرك؟ وم٘م٤مل: ٓ أيمروف قمغم رء ُم٤م يم٤مٟم٧م وم٤مـمٛم٦م ٠مىم٤مل قمٛمر: أٓ شم

   صم٤ٌمت طمؼ قميكمّ إصمر اًمٙمٌػم ذم يم٤من هل٤م إ ٞم٦م وم٤مـمٛم٦م طمجّ  أنّ  :واًمذي ٟمريد اًمت٠ميمٞمد قمٚمٞمف

٤م يم٤من اصح٤مل ة ويمامل اًمدقمقة، وعمّ إُم٤مُمتف اًمتل ول ومرع اًمٜمٌقصم٤ٌمت إواًمذي يٕمٜمل ُمـ ظمالل ذًمؽ 

ودوم٤مقمٝمي٤م سميام متٚمٙميف ُميـ  ٗم٧م قميغم ُمقىميػ وم٤مـمٛمي٦م ورؾم٤مًمتف شمقىمّ   ّن دقمقة اًمٜمٌّل ٢ميمذًمؽ وم

 هلٞم٦م سم٘م٤مًء ودواُم٤ًم.إٞم٦م طمجّ 

اصح٤ميمٛمّٞمي٦م  يًتحّؼ  ًمتٕمٞملم َُمـسمٞم٤مٟم٤ًم يم٤من  طمداث ُمـ ىمٌؾ وم٤مـمٛم٦م ووذا اعمقىمػ اصح٤مؾمؿ ًمأل

ع، ؾمالم وضمٝمف اًمٜم٤مصيإذ سمٛمقىمٗمٝم٤م وذا طُمٗمظ ًمإ ؛ويمِمٗم٤ًم عمح٤موٓت شمزيٞمػ اصح٘م٤مئؼ، ٦ماًمنمقمٞمّ 

 .طمداثواطمتٗمظ اًمت٤مريخ سمقىم٤مئع وذه إ

ضمييؾ أدورًا ذم ومْمييح اعمخ٤مًمٗميي٤مت اًمنمييقمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞميي٦م ُمييـ   عمقىمٗمٝميي٤موميي٢مّن  ،ويمٞمييػ يميي٤من

 وييؾ اًمٌٞميي٧مأمم ـمٛمقطميي٤مت ؿمخّمييٞم٦م، وسم٤معم٘م٤مسمييؾ يميي٤من ذًمييؽ شمٕمريٗميي٤ًم صح٘مييقق إاًمتقصييؾ 

وضميقد طمي٤ميمٛمل تيرج  ذ سمٕمد وذا اعمقىمػ اًمٗم٤مـمٛمل أُمٙمـ شمٕمٛمٞمؿ أطمٙم٤مُمف قميغم أّي إ ؛٦ماعمٖمتّمٌ

                                                                                                                     

 .13، ص1ج (يمٞمػ يم٤مٟم٧م سمٞمٕم٦م قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م)، سم٤مب اإلُم٤مُم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م .1

 .15اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ/  .4
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يمي٤من ظمزيٜمي٤ًم ُميـ اًمنميقمٞم٦م   ُمقىمػ اًمزويراء مم٤م يٕمٜمل أنّ  قمـ ٟمٓم٤مق ذقمٞم٦م أوؾ اًمٌٞم٧م 

 .أقمدائٝمؿ ودّ   ٦م يًتخدُمف أوؾ اًمٌٞم٧مهلٞمّ اإل

صي٤مر ُمقىمٗمٝمي٤م ٟمٔم٤مم طم٤ميمؿ ُمًيت٘مٌاًل طمّتيك  ٝم٤م وذه سمٛمث٤مسم٦م وصمٞم٘م٦م شمٙمِمػ ظمروىم٤مت أّي ىمٗمتُ قَ وم

 ٟمٔم٤مم ُمّدقمّل. راؾماًم عم٤ًمر ذقمٞم٦م اخلالوم٦م ووم٤مصاًل سمٞمٜمٝم٤م وسملم أّي 

ًمٖميي٤مء اعمقاىمييػ اًمٗم٤مـمٛمٞميي٦م إطمييداث وإمم شمِمييقيش وىميي٤مئع إظملم ًمييذا قمٛمييد سمٕمييض اعميي١مرّ و

ٟمٙمي٤مر سمٕميض ويذه اعمقاىميػ اًمٗم٤مـمٛمٞمي٦م ًمٙميٞمال يرويخ عمٕمٓمٞم٤مشميف إمم إسمٕمْميٝمؿ  ر  اًمٗم٤مصٚم٦م، سمؾ ضَمي

ّٓ  ًمٖميي٤مء٢موًمقازُمييف اًمنمييقمٞم٦م اًمتييل شم٘ميضيي سم ىمييراروؿ  إلذقمٞميي٦م طمٙمقُميي٦م اًمِمييٞمخلم، وُميي٤م ذًمييؽ إ

٦م ذقمٞمي٦م أو هلل، ومٙمٞمػ شمث٧ٌم سمٕمد شمٕمريتٝم٤م عمقاىميػ اًم٘ميقم طمّجيوُم٘م٤مُمٝم٤م اإل ٞم٦م وم٤مـمٛم٦م سمحجّ 

 ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ُمّدقم٤مة؟

اي٤م ذم ُميقاضمٝمتٝمؿ    ّن ُمقىمٗمٝم٤م ُمـ اًمٖم٤مصٌلم ًمٚمخالوم٦م واطمتجي٤مج قميكمّ إ وزمعبورة أطمرى:

طمٞمي٨م ط يٜمٗميع وميٞمٝمؿ  ،ؾميالمًٚمٛملم وذم ديـ اإلُمٝم٤م ذم ٟمٗمقس اعمٞمتٝم٤م وُم٘م٤ميدًمؾ قمغم ُمدى طمجّ 

ذم  وىمرأوه ُمـ آي٤مت اًمٙمت٤مب وُم٤م ؿم٤مودوه ُمـ ُمٕمي٤مضمز قميكمّ   ُم٤م ىمد ؾمٛمٕمقه ُمـ أىمقال اًمٜمٌّل 

 .٦م ذم اًمنمعمم٤م يدًمؾ قمغم شمًٚمٞمؿ اعمًٚمٛملم سم٠من٤م طمجّ  تٝمؿ ا٤م اصحروب، ومٌ٘مٞم٧م حم٤مضّم 

ًمًخط قمٚمٞمٝمؿ وقمـ شمؼم ي٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمغم صمٜمٞمٝم٤م قمـ ا ول واًمث٤مين ويمثػمٍ وُمـ صمؿ دأب إ

قا ذمُمٜمٝمؿ وقمـ ُم٘م٤مـمٕمتٝم٤م هلؿ،  دأب قمٚميامء اًمٕم٤مُّمي٦م  اؾمؽموي٤مئٝم٤م وط يٗمٚمحيقا، وُميـ صَميؿّ  وأًَمييحُّ

ٞمي٦م ومٕمٚمٝمي٤م ذم ٟمٙم٤مر ُمقاضمٝمتٝم٤م ٕوؾ اًمً٘مٞمٗم٦م وُم٘م٤مـمٕمتٝم٤م هلؿ مم٤م ييدًمؾ قميغم شمًيٚمٞمٛمٝمؿ صحجّ إقمغم 

 تِمقن ُمـ ؾمٚم٥م اًمنمقمٞم٦م قمـ ظمّمقُمٝم٤م. وم٢مّنؿ ،اًمديـ
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سميام ٟميزل وميٞمٝمؿ ُميـ آيي٤مت، ويمي٤من   ُمع أوؾ اًمٌٞم٧م دة وم٤مـمٛم٦م اًمزوراء اؿمؽميم٧م اًمًٞمّ 

ومْمياًل قميام ورد ُميـ أطم٤مديي٨م  ـم٤مقمي٦م ًمقٓيتٝمي٤م  ُمٜمزًم٦م وًميزومَ  ٞم٦م وؿمٛمقَل طمجّ  ؿمؽماكَ إذًمؽ 

 ٝمؿ، ويمي٤من ًمٗم٤مـمٛمي٦م ٞميتَ ىمي٧م ٟمٗمًيف طمجّ د ذم اًمقوشم١ميّمي مم ُمٜمزًم٦م أوؾ اًمٌٞم٧م إٟمٌقي٦م شمِمػم 

 يمذًمؽ. ٝم٤م ُمع أوؾ اًمٌٞم٧م ؿمؽمايمُ إ

يٛمٙميـ أن يٙميقن أطميد  ي٤مت ذم أوؾ اًمٌٞمي٧م أواؾمتٕمراض ُمقضمز ًمٌٕمض ُم٤م ٟمزل ُمـ 

 . ٞمتٝم٤ماًمِمقاود قمغم طمجّ 

ٓ  وُمْؾ ٓ َأؽْم ىمقًمف شمٕم٤ممم  :ُمٜمٝم٤م َة دِم ايْمُؼْرزمك َئُؾُؽْؿ فَمَؾْقِف َأصْمرًا إِ  .(1)اظمْاََقد 

ـْ َأصْمٍر هَمفُ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ٓ   َق يَمُؽؿْ وُمْؾ مو ؽَمَليْمُتُؽْؿ ِم    .(4)فَمعَم اهللِإِْن َأصْمِرَي إِ

ـْ َأصْمٍر وىمقًمف شمٕم٤ممم  ٓ  وُمْؾ مو َأؽْمَئُؾُؽْؿ فَمَؾْقِف ِم ـْ ؾموَء َأْن َيت ِخَذ إلِم إ ِف ؽَمبقالً   َم  .(4)َرزمه

 :زمػضوئؾ أهؾ ايمبقً  ًِ قْ ؿَ اضمقوء ايمْ إروى اًمًٞمقـمل ذم 

 هتؿ؟همٓء ايمذيـ وصمبً فمؾقـو مقدّ  ؟مـ ومرازمتؽ ،ومويمقا يو رؽمقل اهلل<

 (3).شوهموؿمؿي وويمدامهو : فمقمّ  ومول

قمييغم  وم٤مصحي٨ّم  .ة وييل وٓييتٝمؿ ـ ذم ويذه أيي٤مت وهمػمويي٤م ًمٞمجيد ًمًي٤من اعميقدّ واعميتٛمٕمّ 

                                                                                                                     

 .44/ اًمِمقرى .1

 .31 /ؾم٠ٌم .4

 .61/ اًمٗمرىم٤من .4

 (.،  اصحدي٨م اًمث٤مين )واًمٙمت٤مب ىمد اطمتقٰى قمغم ؾمتلم طمديث٤ًم ذم ومْم٤مئؾ أوؾ اًمٌٞم٧م 1/  اًمًالم إطمٞم٤مء اعمٞم٧م سمٗمْم٤مئؾ أوؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ .3
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ط ي٠ًمهلؿ ُمي٤مًٓ وٓ  ،مجٞمع أشمٕم٤مسمفًمرؾم٤مًمتف ُمع  وم٤مًمٜمٌّل  ،ؾم٤مًم٦م سمٛمجٛمققمٝم٤مهتؿ وق أضمر اًمرُمقدّ 

 ًّ  ٝمؿ.هتؿ وطمٌّ ؽ سمٛمقدّ وٞم٤مقم٤ًم سمؾ ؾم٠مهلؿ اًمتٛم

ُميـ  أطميد اًمٌيدًملم أىميّؾ يٙمقن أن  ذ ٓ يّمّح ي إضمر يٕمٜمل اًمت٤ًموي سملم ُمت٤ٌمدًملم إذا يم٤من إو

ٜمٝمؿ ىُم٤ٌمًمي٦م دقمقشميف ُمي ومٙميذًمؽ أضمير ُمي٤م ـمٚمٌيف ي ٓ يرشمْمٞمف اًمٕم٘مالء يتح٘مؼ همٌـ  ظمر، ًملاّل أ

ُميـ رؾمي٤مًمتف ًميلال يٙميقن همٌٜمي٤ًم  هتؿ أىمّؾ أن شمٙمقن ُمقدّ  يّمّح  ومال  ة أوؾ سمٞمتفوذه وول ُمقدّ 

إذا يمي٤من ظمير، وأطميد تِميك اهلل ورؾميقًمف واًمٞميقم أ رؾم٤مًمتف ووق ُم٤م ٓ يرشمْميٞمف وشمٗمريٓم٤ًم صحّؼ 

 قِمدل اًمديـ وصمٛمرة اًمرؾم٤مًم٦م. هتؿ ّن ُمقدّ ٢موم ،ُمر يمذًمؽإ

سمي٤مًمٜمٌّقة واعمٕمي٤مد وسم٘مٞمي٦م  مم٤م ىميد اؿميتٛمٚم٧م قميغم اًمتقطمٞميد واًمتّميديؼ ّن اًمرؾم٤مًم٦مإوزمبقون  طمر: 

 ّٓ  أن يٙمقن قمغم درضم٦م ُميـ اصح٘م٤مئؼ اصحّ٘م٦م وأريم٤من اًمديـ، وٓ يتّمقر أن يٙمقن ؿمٞمل٤ًم قِمدًٓ هل٤م إ

ّٓ ٚميؽ إاخلٓمقرة واعمٜمزًم٦م سمحٞم٨م ٓ ُي٘مٌيؾ اإلييامن سمتٚميؽ اًمٕم٘م٤مئيد واًمٕمٛميؾ سمت وميال  . سميفريمي٤من إ

قمٔميؿ أومرقمٞمي٤ًم ُميـ ذييقل سمٕميض وميروع اًميديـ، ويٙميقن ذـمي٤ًم ذم يٛمٙمـ أن يٙمقن ذًمؽ طمٙماًم 

ذم درضمي٦م إُميقر دًمٞم٦م شم٘متيض سم٤مًمٌداو٦م يمقن ُمٜمزًم٦م وذا إُمر رـمٞم٦م واًمٕمِ يأصقل اًمديـ، سمؾ اًمِم

دل وقِمدًميِف سمٛم٘مت٣م اًمتٜم٤مؾمي٥م سميلم اًمنميط واعمنميوط، وسميلم اًمِٕمي ،صقهل٤مأقمت٘م٤مدي٦م سمؾ ُمـ اإل

 .أظمر

٦ٌّم سمزي٤مدة ؿميدّ ؾمقف ٓ يٙمقن اعمراد ُمـ اعم وُمـ صَمؿّ  ة اًمقـمي٠مة قّدة ي واًمتل ختتٚمػ ًمٖم٦م قمـ اعمح

 ّٓ  ُميـ شمٚميؽ اجلامقمي٦م اعميرادة ُميـ قمت٘م٤مدي٦م وول اًمقٓيي٦م واًمتيقزّم  ومٕماًل ُمـ إومٕم٤مل اًم٘مٚمٌٞم٦م اإلي إ

 .شاًم٘مرسمك»

ّٓ ٚمّ وُم٘مت٣م ذًمؽ أيْم٤ًم أن ٓ شمٙمقن شمٚمؽ اعمجٛمققم٦م أو اًمثُ  ذ ٓ يٕم٘ميؾ إ ؛رة ُمٕمّمقُم٦م ُمٓمٝم  ٦م إ
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قمت٘مي٤مد سمِميخص أو مج٤مقمي٦م خمي٤مًمٓملم ًمٚميذٟمقب أو اجلٝميؾ ويل ُميـ  واإلتقزّم اًمة وقدّ اعمأن شمٙمقن 

 .أصقل اًمديـ، وقِمدل ًمٚمتقطمٞمد واًمٕم٘م٤مئد اصحّ٘م٦م

واعمًٚمؽ إمم روقاٟمف، وضُمٕمٚم٧م ذم آي٦م صم٤مًمثي٦م  اهللضمٕمٚم٧م وذه اعمقّدة ول اًمًٌٞمؾ إمم  وُمـ صَمؿّ 

ر اًمٜمِم٠مة اًمدٟمٞم٤مويي٦م ـ ؾمٜمخ أضمقأّن وذا إضمر ًمٞمس ُم :ٗملم أٟمٗمًٝمؿ، أيوم٤مئدهت٤م راضمٕم٦م إمم اعمٙمٚمّ 

 ذوي اًم٘مرسمك، يمام وق ُمٗم٤مد طمدي٨م وتداء واًمرؿم٤مد سمتقزّم صمٛمرشمف وق اإلٟمتٗم٤مقم٤مت اعم٤مدي٦م، سمؾ واإل

 .شقا زمعدي أزمدان ْتسؽتؿ ،ً همؾـ سمضؾّ إمو »اًمث٘مٚملم 

ّن أي٦م اعمزسمقرة ول ُميـ ُمتيقن طميدي٨م إة ُمع طمدي٨م اًمث٘مٚملم، سمؾ ُمٓم٤مسم٘م٦م آي٦م اعمقدّ  وُم٤م أؿمدّ 

ـْ َأصْمٍر هَمُفاَق ٟمٌٞم٤مء ُمـ ىمقهلؿ ي٤م ىمد ورد ذم مجٞمع إٛمومآين، اًم٘مر وؾمٜمدهاًمث٘مٚملم  وُمْؾ مو ؽَمَليْمُتُؽْؿ ِم

ٓ  فَمعَم اهلل يَمُؽؿْ  ذ إ ؛ؾميالم ُميـ ـمٚمي٥م إضميراإل يٖم٤مير ُم٤م أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمف ٟمٌيّل ٓ ، إِْن َأصْمِرَي إِ

 َى يمامل ًمٚمديـ وإمت٤مم ًمٚمٜمٕمٛم٦م قميغم اعمًيٚمٛملم ورِ إوق  إّٟمٛمي٤م، و٤ًم ُم٤مًمّٞم٤مً ّن وذا إضمر ًمٞمس قمقوإ

ّٓ  ٓ يتؿّ وسمذًمؽ،  اًمرّب  وٕوؾ سمٞمتيف   سم٤مؾمتٞمٗم٤مء إضمر اًمٕم٤مئد ٟمٗمٕمف ًمٚمٛمًٚمٛملم ٓ ًمف اًمرو٤م إ

 . اعمٕمّمقُملم

طمٞمي٨م  ، ووذا اعمٗم٤مد ىمد ورد سمٕمٞمٜمف ذم أي٤مت اًمٜم٤مزًم٦م ذم اصح٨ّم قمغم وٓيي٦م أُميػم اعمي١مُمٜملم 

وٓيتيف ويل قِميدل اًميديـ  ضمٕمؾ قمدم شمٌٚمٞمغ وٓيتف ُم٤ًمٍو ًمٕميدم شمٌٚمٞميغ اًمرؾمي٤مًم٦م، ممّي٤م ي٘متيضي أنّ 

قطمٞميد ؾمالم ديٜم٤ًم ومٌدون٤م ط يرشمِض شمٕم٤ممم شمسم٤مإل اًمرّب  وصمٛمرة اًمرؾم٤مًم٦م ومت٤مم ٟمٕمٛم٦م اإليامن ورَى 

يميام ٓ يٙمٛميؾ شمقطمٞميد اًمٜمي٤مس  ،فاًمٕم٤ٌمد سمف وٓ شمّمدي٘مٝمؿ سمٜمٌّٞمف وسمي٤مًمٞمقم أظمير ُمي٤مط يقاًميقا وًمٞم ي

ّٓ إو ّٓ  يمام ٓ شمتؿّ  ،ف شمٕم٤ممم سمقٓي٦م وًمٞمّ ىمراروؿ سم٤مًمٌٕمث٦م واعمٕم٤مد إ  . سمذًمؽهلؿ ٟمٕمٛم٦م آيامن هلؿ إ

ف وطميدة  ًميويذه أيي٤مت سمٕمْميٝم٤م سمٕمْمي٤ًم ُميع طميدي٨م اًمث٘مٚميلم ًمٞميتجغّم  ومي٤مَق ومٚمٞمتدسمر اًمٜم٤مفمر وِ 
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اَؽ اعمْمٛمقن يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ـْ َرزمه اْغ ماو ُأْكاِزَل إيَِمْقاَؽ ِما ؽُماقُل زَمؾه او ايمر  َ إِْن مَلْ سَمْػَعاْؾ هَماً وَ ياو َأهيو

ًَ ِرؽمويَمَتفُ  ْغ ًُ يَمُؽْؿ ديـَُؽْؿ  :ُم٤مُمتف ٟمزل ىمقًمف شمٕم٤مممإوٓيتف و ومٚمام سمّٚمغ ذم قمكمّ  (1)زَمؾ  ايْمَقْقَم َأىْمَؿْؾ

ًُ فَمَؾْقُؽْؿ كِْعَؿتلوَ  ًُ يَمُؽُؿ اْْلِؽْمالَم ديـوً وَ   َأْْتَْؿ سميـ أيب  وٓيي٦م قميكمّ  ووق شمٍمييح سمي٠منّ  (4)َرضق

 .شمٕمٜمل يمامل اًمديـ ومت٤مم آيامن وقِمدل اًمرؾم٤مًم٦م  ـم٤مًم٥م 

ّن ُمٗمٝميقُمل اًمقٓيي٦م ٢مومي ؛ةة شُمٕمٓميل ُمٗمٝميقم اًمقٓيي٦م أيْمي٤ًم، وميال وٓيي٦م دون ُميقدّ اعمقدّ  يمام أنّ 

آيي٤مت  هتؿ وىميّدُمٜم٤م أنّ ٝمؿ وُميقدّ ة شمٕمٜمٞم٤من مت٤مم اًمديـ يمّٚمف، وسمتٚميؽ اًمدرضمي٦م وضمٌي٧م وٓييتواعمقدّ 

ُمع أويؾ اًمٌٞمي٧م اًميذيـ ٟمزًمي٧م وميٞمٝمؿ واًمتيل ويل أؾميٌؼ ذم  ة يم٤مٟم٧م شمِمؽمك ومٞمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م اعمقدّ 

م سميلم ُمٗمٝميقُمل ت٘مريي٥م اعمت٘ميدّ سم٤مًمّن وٓيتٝمي٤م واضمٌي٦م ٢مهتي٤م واضمٌي٦م وميُمقدّ  صدق اًمٕمٜمقان، وسميام أنّ 

 ة واًمقٓي٦م.اعمقدّ 

ُميـ  رض. وسمٛم٘مت٣مي أني٤م هتي٤م ًميٜمٗمس اًمٖميوُمقدّ  وسمذًمؽ شمث٧ٌم وضمقب وٓي٦م وم٤مـمٛمي٦م 

وقميدل اًم٘ميرآن اًمٙميريؿ ومٝميل ُميـ اًمث٘ميؾ اًمثي٤مين  وهمػممهي٤م ية يمام ذم آيي٦م اًمتٓمٝميػم واعميقدّ ي اًمٕمؽمة 

ًّ اًمقاضم٥م قمغم إُ  ًّ  .ؽ سمفُم٦م اًمتٛم  .ؽ ا٤م ذط اهلداي٦م وإُم٤من ُمـ اًمٖمقاي٦م واًمْمالًم٦موم٤مًمتٛم

ف، ًمٙمتي٤مب يمّٚميطمي٤مـمتٝمؿ سم٤مإٞميتٝمؿ وُم٘مت٣م طمدي٨م اًمث٘مٚملم قمّمٛم٦م اًمٕمؽمة وطمجّ  وٓ تٗمك أنّ 

قميغم أقميامل اًمٕمٌي٤مد  ونؿمي٤مود ؿٛمقن قمغم شمٗمًيػم يمتي٤مب اهلل وسمٞمي٤من دٓٓشميف، يميام أّنيؿ اًم٘مٞمّ ّن أو

ى اهللُ فَمَؿَؾُؽْؿ وَ  :ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم قنوداظمٚم م عم٤م شم٘مدّ  (4)ايْماُؿْمِمـُقنَ وَ َرؽُمقيُمُف وَ وُمِؾ افْمَؿُؾقا هَمَسغَمَ

سميقن سمرار، ومٝميؿ اعم٘مرّ اًمذيـ هلؿ ُم٘م٤مم اإلذاف قمغم إ هرؽمقرة ايمد  ٤م ُمـ قم٤ٌمد اهلل يمام ذم ّن أُمـ 

                                                                                                                     

 .51/ اعم٤مئدة .1

 .4/ اعم٤مئدة .4

 .116/ اًمتقسم٦م. 4
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 .ؽمقرة اظمطػػكمٞملم يمام ذم سمرار ذم قمٚمّ اًمذيـ يِمٝمدون يمت٤مب إ

ٓ  ْؿ فَمَؾْقاِف َأصْمارًا وُمْؾ ٓ َأؽْمَئُؾؽُ  :مم اهلل شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف شمٕم٤مممإيمام أن٤م اًمقؾمٞمٚم٦م واًمًٌٞمؾ  َة  إ اظمْااََقد 

ـْ ؾمااوَء َأْن َيت ِخااَذ إلِم :وىمقًمييف شمٕميي٤ممم دِم ايْمُؼْرزمااك ٓ  َماا ـْ َأصْمااٍر إِ ااِف   وُمااْؾ مااو َأؽْمااَئُؾُؽْؿ فَمَؾْقااِف ِماا َرزمه

 .مم روقاٟمفإمم اهلل واعمًٚمؽ إومٝمل اًمقؾمٞمٚم٦م واًمًٌٞمؾ  ؽَمبقالً 

ـَ اْصاَطَػْقـو  :يمام أن٤م اعمّمٓمٗم٤مة ًمقراصم٦م يمت٤مب اهلل يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم شُمؿ  َأْوَرشْمـَو ايْمؽِتاوَب ايم اذي

ـْ فِمبوِدكو هَمِؿـُْفْؿ ـمومِلٌ يمِـَْػِساِف  ث اعميقرّ  طمٞمي٨م أنّ  (1)غْماِت ِماـُْفْؿ ؽماوزمٌِؼ زمِاوقَْ وَ ِماـُْفْؿ ُمْؼَتِصاٌد وَ ِم

اًمٙمتي٤مب يميام  يٛمّس ر وق اًمذي اعمٓمٝم   م ُمـ أنّ اعمّمٓمٗمك ًمٙمت٤مب اهلل وق اًم٤ًمسمؼ سم٤مخلػمات عم٤م شم٘مدّ 

 .ؽمقرة ايمقاومعيذم 

ُمـ اًمذيـ أوشمقا اًمٕمٚميؿ اًميذيـ ذم صيدوروؿ اًمٙمتي٤مب آيي٤مت سمّٞمٜمي٤مت يميام ذم   وُمـ صمؿ ول

ـَ ُأوسُمقا ايْمِعْؾؿَ   زَمْؾ ُهَق  يوٌت زَمقهـوٌت دم :ىمقًمف شمٕم٤ممم ٤مت وويل يمٚميامت اهلل اًمت٤مُّمي (4)ُصُدوِر ايم ذي

ااِف ىَمؾِااًٍت هَمتااوَب  :ؿميي٤مرة ذم ىمقًمييف شمٕميي٤مممإًمٞمٝميي٤م اإله اصحًييٜمك اًمتييل ؤوأؾمييام ـْ َرزمه ااك  َدُم ِماا هَمَتَؾؼ 

اُف زمِؽَ   إِِذ ازْماَتعموَ وىمقًمف شمٕمي٤ممم:  (4)فَمَؾْقفِ  ـ  إزِْماراهقَؿ َرزمو ًْ وَ وىمقًميف شمٕمي٤ممم:   (3)ؾِاًٍت هَماَلَْت ُف َْت ا

َل يمَِؽؾًِسمِِف وَ ىَمؾَِؿُي َرزمهَؽ ِصْدومًو  اؿقُع ايْمَعؾاقؿُ وَ فَمْدًٓ ٓ ُمَبده  :وىمقًميف شمٕمي٤ممم ذم اسميراوٞمؿ (6)ُهَق ايمس 

 َُفْؿ َيْرصِمُعقنَ   صَمَعَؾفو ىَمؾَِؿًي زمووِمَقًي دمو ًمتيل شمٕمّٚميؿ آدم ٟمقار اخلٛمًي٦م اإُمـ ذ ول إ (5)فَمِؼبِِف يَمَعؾ 

                                                                                                                     

 .44/ وم٤مـمر.1

 .39/ اًمٕمٜمٙمٌقت .4

 .41/ اًمٌ٘مرة .4

 .143/ اًمٌ٘مرة .3

 .116/ ٟمٕم٤ممإ .6

 .41/ اًمزظمرف .5
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ؿميي٤مرة إًمٞمٝمي٤م سم٤مؾميؿ اإلؾ آدم عم٘مي٤مم ظمالومي٦م اهلل ذم أروييف واًمتيل أؿميػم أؾميامئٝم٤م، وسمٛمٕمرومتٝمي٤م شم٠مّوي

شُمؿ  فَمَرَضُفْؿ فَمعَم اظمْاااَلئَِؽِي ، ووٛمػم اجلٛمع اًمٕم٤مىمؾ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ؽمقرة ايمبؼرةاًمٕم٤مىمؾ ذم 

ُميع  مم اؿميؽمايمٝم٤م إؿمي٤مرة ييتٗمٓمـ اًمٚمٌٞمي٥م وايذا اًمتٜمٌٞميف واإل (1)زمَِلؽْمًِء هاُمٓءِ   هَمؼوَل َأْكبُِئقين

 ُمـ ُمٜم٤مزل وُمراشم٥م وُم٘م٤مُم٤مت ىمرآٟمٞم٦م.أوؾ اًمٌٞم٧م سمؾ ؾم٤مئر ُم٤م صم٧ٌم هلؿ 

                                                                                                                     

 .41/ اًمٌ٘مرة .1



 

 

 املقاو العاظر

 

 

 يف األمور العاّمة شالو اهلل عليَاواليتَا 

       

 



 

 



 

 

 

 

وٓي٦ًم ؿم٤مُمٚم٦ًم وُم٤مًمٙمٞم٦م اًمتٍّمف ذم يمّؾ إرض سمٛم٘مت٣م آيي٦م إٟمٗمي٤مل  إّن ًمًّٞمدشمٜم٤م وم٤مـمٛم٦م 

وذًمؽ ًمدظمقهل٤م ذم قمٜميقان ذوي اًم٘مرسميك، سميؾ ويل أول ُميـ يّميدق قمٚمٞمٝمي٤م واًمٗملء واخلٛمس؛ 

 :ؿ أيهُت ومتدظمؾ ذم ذوي اًم٘مرسمك اًمالزم ُمقدّ  ،ُمٜمٝم٤م  ومٚمؿ يٙمـ أطمد أومم سم٤مًمٜمٌّل  ،وذا اًمٕمٜمقان

 أيْم٤ًم. ٝمؿ اًمتل شمٕمٜمل وٓيتٝم٤م وٓيتُ 

ًمٞمًي٧م  ٤م ٦م حتي٧م ٟمٔمروي٤م، ُميع أّنيُميقال اًمٕم٤مُّميإدارة إًمٙمقن  وشمٚمؽ اًمقٓي٦م قم٤مُّم٦م ؿم٤مُمٚم٦م

شميقاشمرْت ُمي٤مم سمٜمحيق ـميقزم وىميد واإل ذم شمٚميؽ اًمقٓيي٦م، سميؾ سم٤معمِمي٤مريم٦م ُميع اًمٜمٌيّل  ُم٤مم شمًيت٘مّؾ ٢مسم

فُ    ِت َذا ايْمُؼْرزمكوَ ىمقًمف شمٕم٤ممم  رواي٤مت اًمٗمري٘ملم قمغم أنّ   .ومٞمٝم٤م  زَل ٟمُ  (1)ضَمؼ 

تيض ًمٙمقني٤م وارصمي٦م روطمٞمي٦م يُم٘مي (ذوي ايمؼرزمك)قمٜمقان رشمٌتٝم٤م ذم  وأؾمٌ٘مٞم٦مَ  ٤م دظمقهلَ  يمام أنّ 

ول سمٚمحيي٤مظ : شمٙمقيٜميي٤ًم وشمنميييٕم٤ًم، وإأي ،يمييام وييل وارصميي٦م سمدٟمٞميي٦م ًمييف   عم٘م٤مُميي٤مت اًمٜمٌييّل 

ّٓ اًمِمي١مون اإلًمث٤مين سمٚمح٤مظ اعمٜم٤مص٥م و٦م واعم٘م٤مُم٤مت اعمٚمٙمقشمٞم٦م، وايّ اًمٙمامٓت اعمٕمٜمق  ُمي٤م قمت٤ٌمريي٦م إ

 ُم٤مُم٦م.يم٤مإلّمف اًمدًمٞمؾ ظمّّم 

ايمساالم »ييقم قمرومي٦م ُمي٤م ٟمّّميف:  اصحًيلم  ةمم وذه اًمقراصمي٦م ذم زيي٤مرإؿم٤مرة وىمد وردت اإل

ُمي٤مم يمام ورد ذم زي٤مرة اإل (4)،يمذًمؽ  وذم زي٤مرة ُمٓمٚم٘م٦م ًمف  (4)شفمؾقؽ يو وارث هموؿمؿي ايمزهراء

                                                                                                                     

 .45/ اإلهاء .1

* واسميـ ـمي٤مووس  551/ ُميزاره* واسمـ اعمِمٝمدي ذم 111/ُمزاره* اًمِمٝمٞمد ذم  15ًمٚمِمٞمخ اعمٗمٞمد/  اعمزار*  431ٓسمـ ـم٤مووس/  ُمّم٤ٌمح اًمزائر .4

 .456/ 111اًمٌح٤مر * واعمجٚمز ذم  444/اإلىم٤ٌملذم 

ًمٚمِمييٞمخ  ُمييزار اًمتٝمييذي٥م* ويمييذًمؽ ذم  143ٓسمييـ ـميي٤مووس/  ُمّميي٤ٌمح اًمزائيير*  54/ 111اًمٌحيي٤مر * و 415ٓسمييـ ىمقًمقيييف/  يم٤مُمييؾ اًمزييي٤مرات .4
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ممي٤م ييدًمؾ قميغم  (1)شفمؾقؽ يو وارث هموؿمؿي ايمزهراءايمسالم »ف: ٟمّّم  ُم٤م  قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م 

 وجمٛمؾ ُم٘م٤مُم٤مهتؿ. ر يرسمٕم٦م قمِماًمٜمقري٦م ًمٚمٛمٕمّمقُملم إوىمققمٝم٤م ذم ؾمٚمًٚم٦م اًمقراصم٦م 

                                                   *** 

 ففي املدقام جهات:

 ي األوواه العاّوةـاجلّة االوىل: واليتّا ف

ماو َأهماوَء وَ  :ُمقال اًمٕم٤مُّم٦م وق ُمـ ُمٜمّم٥م ذوي اًم٘مرسمك، ويدّل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕمي٤مممٕإدارة اّن إ

ـْ طَمْقٍؾ   اهللُ فَمعم ـ  اهللَ ُيَساؾهُط ُرؽُماَؾُف فَماعموَ ٓ ِرىماوٍب وَ َرؽُمقيمِِف ِمـُْفْؿ هَمً َأْوصَمْػُتْؿ فَمَؾْقِف ِم ـْ   يمؽِا َما

ـْ َأْهِؾ ايْمُؼرى  هللُ فَمعممو َأهموَء ا ٍء وَمديٌر  ىُمؾه َرْ   اهللُ فَمعموَ َيشوُء  ِف   َرؽُمقيمِِف ِم ؽُمقِل وَ هَمؾِؾ  يمِاِذي وَ يمِؾر 

نَْمـِقوِء ِمـُْؽؿْ وَ سوىمكِم ايْماؿَ وَ   ايْمَقتومكوَ   ايْمُؼْرزمك ْٕ بقِؾ ىَمْل ٓ َيُؽقَن ُدويَمًي زَمكْمَ ا ـِ ايمس   .(4)ازْم

َْكػاوُل هللِِ : ويمذا ىمقًمف شمٕم٤ممم ْٕ َْكػوِل وُمِؾ ا ْٕ ـِ ا ؽُماقِل هَماوسم ُؼقا اهللَ وَ َيْسَئُؾقَكَؽ فَم َأْصاؾُِحقا وَ ايمر 

 .(4)َرؽُمقيَمُف إِْن ىُمـُْتْؿ ُمْمِمـكمَ وَ َأؿمقُعقا اهللَ وَ زَمْقـُِؽْؿ  ذاَت 

ـْ َرْ  إّكؿااوافْمَؾُؿاقا وَ  :مموىمقًميف شمٕمي٤م ؽُماقِل وَ ٍء هَماَلن  هللِِ مُخَُساُف  نَمـِْؿاُتْؿ ِما   يمِاِذي ايْمُؼْرزمااكوَ يمِؾر 

بقِؾ إِْن ىُمـُْتْؿ  َمـُْتْؿ زمِوهللِ وَ ايْماَؿسوىمكِم وَ   ايْمَقتومكوَ  ـِ ايمس  فَمْبِدكو َياْقَم ايْمُػْروماوِن َياْقَم   مو َأْكَزيْمـو فَمعموَ ازْم

                                                                                                                                          
 اًمٓمقد.

 .611ٓسمـ ىمقًمقيف/  يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات* 4/513 ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف .1

 .1ي  5/ اصحنم .4

 .1/ إٟمٗم٤مل .4
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ْؿع  .(1)ٍء وَمديرٌ  ىُمؾه َرْ   اهللُ فَمعموَ وِن ايْمَتَؼك اََّْ

د ضُمٕمٚمي٧م وٓيتيف وُمٚمٙمٞمي٦م ٟمٗم٤مل ول اًمٗميلء سمٕمٞمٜميف، وىمير ذم حمٚمف يمقن إر واعمحرّ وُمـ اعم٘مرّ 

قمٛميقم ي  يميام ويق حميرر ذم اًمٗم٘ميفي ٤مل واًمٗملء يٟمٗمٞمف هلل وًمٚمرؾمقل وًمذي اًم٘مرسمك. وإاًمتٍمف وم

ٛمقو٤م أرض ضميغم قمٜمٝمي٤م أوٚمٝمي٤م أو ؾميٚمّ  اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ذم سمالد اعمًيٚمٛملم، وويل يميّؾ واًمثروات اعمٜم٤مسمع 

ريمي٤مب ورؤوس  ط يقضمػ قمٚمٞمف سمخٞميؾ وٓ ُم٤م ـمققم٤ًم سمٖمػم ىمت٤مل أو يم٤مٟم٧م ظمرسم٦م سم٤مَد أوٚمٝم٤م ويمّؾ 

ضميي٤مم واعمييقات اًمتييل ٓ أرسميي٤مب هليي٤م واعمٕميي٤مدن وصييٗم٤مي٤م اعمٚمييؽ إودييي٦م وأاجلٌيي٤مل وسمٓمييقن 

اًم٘متي٤مل ذم ـ ٓ وارث ًمف، واًمٖمٜم٤مئؿ وىمٓم٤مئٕمٝمؿ وُم٤م يّمٓمٗمك ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ذم اصحرب، وُمػماث ُمَ 

 ُم٤مم.إذن اإلسمٖمػم 

ٟمًي٤من ذم إلأوُمٓمٚمؼ ُم٤م يٖمٜمٛميف اهمٜم٤مئؿ اصحرب ذًمؽ: ويمذا اصح٤مل ذم رضي٦ٌم اخلٛمس ؾمقاء ذم 

 رسم٤مح اًمتج٤مرات واًمّمٜم٤مقم٤مت وهمػمو٤م.أيمًٌف ُمـ 

ويمذًمؽ ُم٤م يًتخرج ُمـ ُمٕم٤مدن ويمٜمقز وُم٤م يًيتخرج سمي٤مًمٖمقص، واعمي٤مل اعمخيتٚمط سمي٤مصحرام 

 .ذا اؿمؽماو٤م ُمـ ُمًٚمؿإٕضمؾ شمٓمٝمػمه وأرض اًمذُمل 

اخلٛمس ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ أرسم٤مح ُمٙم٤مؾميٌٝمؿ يميام دًّمي٧م قميغم ذًميؽ  وىمد ضمٌك رؾمقل اهلل 

                                                                                                                     

 .31/ إٟمٗم٤مل .1
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ؾميالُمٞم٦م، ومٝميل ورضي٦ٌم اخلٛمس ُمـ أيمؼم اًميائ٥م اعم٘مٜمٜمي٦م ذم اًمنمييٕم٦م اإل (1)ُمّم٤مدر اًمٗمري٘ملم.

 شمٗمقق اًمزيم٤مة.

وٓيي٦م اخلٛميس وُمٚمٙمٞمي٦م اًمتٍميف ومٞميف ويل هلل وًمٚمرؾميقل وًميذي  ر ذم اًمٗم٘ميف أنّ وُمـ اعم٘ميرّ 

ِف ٙمٞم٦م ي ذم أي٤مت ٚمْ اعمِ  ماًم٘مرسمك وذًمؽ عمٙم٤من اًمالم ي ٓ ؽُماقِل وَ هَمؾِؾ  وويذه  يمِاِذي ايْمُؼْرزماكوَ يمِؾر 

بقؾِ وَ اظمْاَسوىمكِم وَ   ايْمَقتومكوَ  :ظمرى وولسمخالف اعمقارد اًمثالصم٦م إ ـِ ايمس   مم٤م يدًمؾ قمغم أنّ  ازْم

ٞمٝمؿ، ًميإظمػمة ُمٍمف ي أي ُمقرد ًمٚمٍمف ي ُمـ دون أن يٙمقن ُمٚمٙم٤ًم هلؿ وٓ وٓيتف راضمٕمي٦م إ

                                                                                                                     

 4/141و 149ي  44ي 1/44 صيحٞمح اًمٌخي٤مري شوشمٕمٓميقا اخلٛميس ُميـ اعمٖميٜمؿ» يمام وق اصح٤مل ذم أظمذه ُمـ ىمٌٞمٚم٦م قمٌد ىميٞمس، طمٞمي٨م ىمي٤مل هليؿ  .1

)يمتي٤مب اإلييامن  6135، اًميرىمؿ اعمًٚمًيؾ ًمٚمحيدي٨م ؾميٜمـ اًمٜمًي٤مئل *  45ي  46/صيحٞمح ُمًيٚمؿ* ويميذًمؽ  9/114، و6/414و 3/416و

، 4/441 يب داودؾمييٜمـ أ*  6/45، و411/ 4، و451، 441/ 1ُمًييٜمد أمحييد ( * 1(: سميي٤مب أداء اخلٛمييس، اصحييدي٨م46وذائٕمييف، اًمٌيي٤مب )

 *  5، اصحييدي٨م 41ي  19/ 1 يمٜمييز اًمٕمييامل*  141/ 1 ومييتح اًمٌيي٤مري*  41ٕيب قمٌٞمييدة/ إُمييقال، سميي٤مب اإليييامن * ؾمييٜمـ اًمؽمُمييذي*  3/419و

 .411/ 4ًمٚمًٞمد ضمٕمٗمر ُمرشم٣م اًمٕم٤مُمكم   اًمّمحٞمح ُمـ ؾمػمة اًمٜمٌل

اًمٓمٌ٘مي٤مت . وأىميّروا ذم اخلٛميس ذم همٜمي٤مئٛمٝمؿىمي٤مل:  اًمٓمٌ٘مي٤متذم ويي( يميام 9ُمـ سمٜمل زوػم اًمٕمٙمٚمٞملم ُمـ ُميي ذم ؾميٜم٦م اًمقوميقد ) ويمذا أظمذ اًمٜمٌل  

، 61/ 1، و 414/ 5 ؾمييٜمـ اًمٌٞمٝم٘مييل*  66/ 4ذم يمتيي٤مب اخلييراج  ؾمييٜمـ أيب داود*  4/411 يمٜمييز اًمٕمييامل*  419/ 1ٓسمييـ ؾمييٕمد  اًمٙمييؼمى

صيٌح * 1/51 اًمٕميربمجٝميرة أٟمًي٤مب *  419و   6/31 ُأؾمد اًمٖم٤مسمي٦م* 14ٕيب قمٌٞمدة/ إُمقال*  414، 11، 6/11 ُمًٜمد أمحد* 9/14و

 .119/ 4 ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل*  6ًمٚمزيٕمكم/  ٟمّم٥م اًمراي٦م*   161/ 19 إهم٤مين*  4/444 إقمِمك

: ٓسمـ ؾميٕمد ىمي٤مل: ىمي٤مل رؾميقل اهلل اًمٓمٌ٘م٤متاهلل يمام ذم  ويمذًمؽ أظمذ ُمـ وومد سمٜمل اًمٌٙم٤مء ُمـ سمٜمل قم٤مُمر ُمـ اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م ُمـ رئٞمًٝمؿ ومجٞمع سمـ قمٌد 

* 3/116 أؾميد اًمٖم٤مسمي٦م*  1/413ٓسميـ ؾميٕمد  اًمٓمٌ٘م٤مت.. ٤مع اهلل ورؾمقًمف وأقمٓمك ُمـ اعمٖمٜمؿ مخس اهللُمـ أؾمٚمؿ وأىم٤مم اًمّمالة وأشمك اًمزيم٤مة وأـم

 .595/ 3 اإلص٤مسم٦مو

أن ي٠مظمذ ُميـ اعمٖمي٤مٟمؿ مخيس اهلل وُمي٤م يمتي٥م ًمٕمٛمرو سمـ طمزم طملم سمٕمثف ًمٚمٞمٛمـ:  ىم٤مل: يمت٥م اًمٜمٌل  ومتقح اًمٌٚمدانوأيْم٤ًم أظمذ ُمـ أوؾ اًمٞمٛمـ يمام ذم  

 شمي٤مريخ اًمٓميؼمى*  696/ 3 ؾميػمة اسميـ وِمي٤ممسمي٤مب اًميٞمٛمـ *  1/13 ومتيقح اًمٌٚميدان. ًمٕم٘م٤مر قمنم ُم٤م ؾم٘مك اًمٌٕمضقمغم اعم١مُمٜملم ُمـ اًمّمدىم٦م ُمـ ا

 .611: 6 يمٜمز اًمٕمامل *  495ي  419/ 1 اعمًتدرك* اصح٤ميمؿ ذم  16ٕيب يقؾمػ/ اخلراج*  15/ 6 شم٤مريخ اسمـ يمثػم* و 1/1141

وأىمٛمتؿ اًمّمالة وآشمٞمتؿ اًمزيم٤مة وأقمٓمٞمتؿ ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ مخيس سمـ ضمٌؾ إمم اًمٞمٛمـ وومٞمٝم٤م: أرؾمؾ يمت٤مسم٤ًم ُمع ُمٕم٤مذ  أن رؾمقل اهلل ): شم٤مريخ اًمٞمٕم٘مقيبوذم  

* اًمًيٞمد  1/451 اًمٓمٌ٘مي٤مت اًمٙميؼمى*  14/ ومتقح اًمٌٚميدان* 53: 4 شم٤مريخ اًمٞمٕم٘مقيب( اهلل وؾمٝمؿ اًمٜمٌّل واًمّمٗمّل وُم٤م قمغم اعم١مُمٜملم ُمـ اًمّمدىم٦م.

 وهمػموؿ يمثػم. 454ي  451/ 41 اًمٌح٤مر* ويمذا  414ي   4 /411 اًمّمحٞمح ُمـ ؾمػمة اًمٜمٌلضمٕمٗمر ُمرشم٣م اًمٕم٤مُمكم ذم 
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 .٦م قمغم ذًمؽ يم٤مًمرواي٤مت اعمًتٗمٞمْم٦م٦م اًمداًمّ دًمّ وهمػمو٤م ُمـ إ

اصحٙمٛمي٦م ومٞميف  سمي٠منّ  ؽماقرة احلمما٦م ًمذوي اًم٘مرسميك ذم ُمقال اًمٕم٤مُمّ ٗمقيض وٓي٦م إؾ شموىمد قمٚمّ 

وميال شمٙميقن  ،زاًم٦م اًمٓمٌ٘مٞم٦م اًمٗم٤مطمِم٦مإىمتّم٤مدي٦م واعم٤مًمٞم٦م ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ وًمٕمداًم٦م اإلرؾم٤مء اإول 

نَْمـِقاوِء ِماـُْؽؿْ  ىَماْل ٓ َيُؽاقنَ همٜمٞمي٤مء روة قمٜمدئذ طمٙمرًا ُمتداوًٓ سميلم إاًمث ْٕ وىميد  ُدويَماًي زَماكْمَ ا

اهمتّم٤مسمف ي٘م٤مسمؾ سمِمدة اًمٕم٘م٤مب ُميـ  نّ أقمغم ظمٓمقرة وذا اعم٘م٤مم و كػاولاحلمم وإؾُمقَرشم٤م  دْت ؿمدّ 

 .إِْن ىُمـُْتْؿ ُمْمِمـكمَ : اهلل شمٕم٤ممم وسمزوال آيامن ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم

تّمي٤مب ويذا اعم٘مي٤مم سميدأ اًمتٗمي٤موت همسم٤م ، طمٞمي٨م أنّ سمٕميد همّمي٥م اخلالومي٦مووذا ُم٤م ىميد طميدث 

 ول وسمٕميَض ذم اًمٕمٝميد إ  زوضم٤مت اًمٜمٌّل  ّم٧م سمٕمَض ٦م طمتك ظمّّم اًمٓمٌ٘مل ذم إُمقال اًمٕم٤مُمّ 

ٝميد ٕمٓمٞم٤مت ُميـ سمٞمي٧م اعمي٤مل دون ؾمي٤مئر اعمي١مُمٜملم واؾمتنميى ذًميؽ أيمثير ذم قمٛمرُمقز اًمً٘مٞمٗم٦م سم

، وسملم اًمٕمرب واًمٕمجؿ، وسميلم إؾميقد (1)ٟمّم٤مرّرق ذم اًمٕمٓم٤مء سملم اعمٝم٤مضمريـ وإاًمث٤مين طمٞم٨م وم

ٟم٤مت يمام وق ُمٕميروف ذم ُميدوّ  ،ف ذم قمٝمد اًمث٤مًم٨م طمتك صم٤مر قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقنسمٞمض وسمٚمغ ذروشمَ وإ

 اًمت٤مريخ.

 اجلّة الجاٌية: املساد وَ ذوي القسبى

ومل٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ ذوي اًم٘مرسمك، أي  ظمّمقُص  ّن اعمراد سمذوي اًم٘مرسمك ذم آي٤مت اًمٗملء واخلٛمسإ

ٓ يميّؾ ذوي  هلٞمي٦مٞمي٦م اإلاًمٗمل٦م اًمتل شمتّمػ سم٤مًمٕمّمٛم٦م قمـ اخلٓم٠م واجلٝمؾ وهل٤م ُم٘مي٤مم وؿمي٠من اصحجّ 

 ، ويِمٝمد ًمذًمؽ أُمقر:اًم٘مرسمك

ذم م ذيميره ي ٟمٗمي٤مل سميام شم٘ميدّ ٦م ذم آي٦م اًمٗميلء وإُمقال اًمٕم٤مُمّ وٓي٦م إ ٕمُؾ ؾ ضَم ّٟمف ىمد قُمٚمّ إ ول:إ

                                                                                                                     

 .4/491شم٤مريخ اصٗمٝم٤من *  419/ 4 اًمٓمٌ٘م٤متراضمع:  .1
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ٟمِميٓم٦م اعم٤مًمٞمي٦م، ٦م ذم اًمتقزييع اعمي٤مزم وهميػمه ُميـ إضمتامقمٞمياًمٕمداًمي٦م اإل إرؾمي٤مء ُميـومم ي اجلٝم٦م إ

ىمتّمي٤مدي٦م، ويٜمٕميدم اًمٗمي٤مرق اًمٓمٌ٘ميل اًمٗمي٤مطمش وميال شمٙميقن وٜمي٤مك حت٘مٞمؼ اًمٕمداًم٦م اإل وسم٤مًمت٤مزم يتؿّ 

 .ـمٌ٘م٤مت ُمًحقىم٦م

 :٦م، أيمم يمٗميي٤مءة ذات صييٗم٦م قمٚمٛمٞميي٦م وقمٛمٚمٞميي٦م ظم٤مّصييإوييذه اًمٖم٤مييي٦م حتتيي٤مج  نّ أوُمييـ اًمقاوييح 

، ؾميقاء ُميـ ضمٝمي٦م ُمقويققم٤مت طم٤مـمي٦م سمي٤مُٕمقرشمٌٚمغ درضم٦م يمٗمٞمٚم٦م سم٤مإل ٚمٛمٞم٦م  ٥م أناًمٙمٗم٤مءة اًمٕم

ف ٕمٞمُ٘ميسمقاب اعم٤مًمٞم٦م أو ُمـ ضمٝم٦م جمٛمققم٦م اًم٘مقاٟملم اًمنمقمٞم٦م يمام ول ذم اًمٚميقح اعمحٗميقظ، وميال يُ إ

تٝم٤م اًمنميقمٞم٦م ي اًم٘م٤مٟمقٟمٞمي٦م، يميام ٓ ٟمِميٓم٦م اعم٤مًمٞمي٦م وُميدى ؾميالُمتٝم٤م وصيحّ ـمقار إعمي٤مم سمي٠مقمدم اإل

ة، وذا ضمتامقمٞم٦م اعمًتجدّ اعمقايم٦ٌم ًمتٓمقرات ُمٜم٤مخ اصحٞم٤مة اإلعم٤مًمٞم٦م ف اجلٝمؾ سم٤مًمٓمرق واصحٚمقل إمٞم٘مُ يُ 

 ُمـ ضم٤مٟم٥م.

ُم٤مٟمتف واًمّمٗم٦م اًمٕمٛمٚمٞمي٦م ومٞميف سمدرضمي٦م يٙميقن ُمٕمّميقُم٤ًم قميـ أوُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر  ٥م أن شمٙمقن 

 اعمي٤مل سمٗملي٦م دون أظميرى، َص رَ وُمي وٓ ُتّّمَص  ظمرىأقمغم  ومل٦مً  رَ صمِ ١مْ ٤ٌمع اهلقى أو اًمٕمّمٌٞم٦م ومال يُ اشمّ 

ظميريـ، وويذا ٓ آىميدام قميغم طمرُمي٤من مج٤مقمي٦م أو ىميقم دون واًمٖمْم٥م ًمإيمام ٓ حتٛمٚمف اًمٕمّمٌٞم٦م 

ّٓ يتقومّ   ـ قُمِّمَؿ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ. ذم ُمَ ر إ

ّن ُم٘مت٣م آي٦م اًمتٓمٝمػم ويق قمّميٛم٦م ظمّميقص أصيح٤مب اًمٙمًي٤مء ُميـ ذوي اًم٘مرسميك إ ايمثوين:

يـ ردون همػموؿ، وُم٘مت٣م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ُمع ُم٘مي٤مم اًمقٓيي٦م قميغم إُميقال اًمٕم٤مُّمي٦م ختّمٞمّميٝم٤م سمي٤معمٓمٝم  

 دون همػموؿ ُمـ ذوي اًم٘مرسمك .

ص اييذا اًمِميي٠من اٟمٓم٤ٌمىمييف قمييغم إىمييرب ّن ُم٘مت٣ميي قمٜمييقان اًم٘مراسميي٦م اًمييذي ظُمّّمييإ ايمثويمااٌ:

مم إُميقرد شمٜمت٘ميؾ وٓيي٦م اًمِميخص  وم٤مٕىمرب سمح٥ًم اًم٘مرب ذم اًمرطمؿ، يمام ويق اصحي٤مل ذم يميّؾ 
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 وٓي٦م إىمرب وم٤مٕىمرب واًمذي يٚمٞمف.

 ذم رواييي٤مت اًمٗمييري٘ملم قمٜمييقانَ   ًمٜمٌييّل شمٓمٌٞمييؼ اُمييـ ُميي٤م ؾمييٞم٠ميت ذم اجلٝميي٦م اًمالطم٘ميي٦م  ايمرازمااع:

 .ويمذا قمغم أصح٤مب اًمٙم٤ًمء اًم٘مرسمك قمغم وم٤مـمٛم٦م 

 .رادة ذوي اًم٘مرسمك اعمٕمّمقُملم إ :ُمـ اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م همتحّصؾ

 (ذوي القسبىعٍواُ )ق عميّا أوه وَ يٍطب اجلّة الجالجة: الصِساء 

صيٚمقات اهلل ًمزويراء ي٘م٦م اويل اًمّميدّ  رشمٌي٦مً  (ذوي اًم٘مرسميك)ـ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف قمٜميقان ل ُمَ ّن أوّ إ

ومٝمل أىمرب رمح٤ًم، ويِمٝمد ًمذًمؽ أيْمي٤ًم ُمي٤م ٟميزل ُميـ ىمقًميف  ،هت٤م ًمف وذًمؽ سمٛم٘مت٣م سمٜمقّ  قمٚمٞمٝم٤م

اافُ    ِت َذا ايْمُؼْرزمااكوَ  :شمٕميي٤ممم اابقؾِ وَ اظمِْْسااؽكَم وَ  ضَمؼ  ـَ ايمس   وم٤مـمٛميي٦م  طمٞميي٨م دقميي٤م  (1)...ازْماا

 (4) وم٠مقمٓم٤مو٤م ومديم٤ًم يمام ذم رواي٤مت اًمٗمري٘ملم.

ٟمٗم٤مل وآي٦م اخلٛمس ويل ذم آي٦م إ شذوي ايمؼرزمك»ل ُمـ يّمدق قمٚمٞمف أوّ  ومٞمًتٜمت٩م ُمـ ذًمؽ أنّ 

ن إ٦م وُميقال اًمٕم٤مُّميممـ ضمٕمؾ هلؿ ُم٘م٤مم اًمقٓي٦م ذم إ وسم٤مًمت٤مزم ومٝمل ، ءي٘م٦م وم٤مـمٛم٦م اًمزورااًمّمدّ 

 ُم٤مُم٤ًم.إط شمٙمـ 

  ي اخلىظ واألٌفاه مبقتضى واليتّا ـاجلّة السابعة: إذٌّا ف

ٟمٗميي٤مل وإ اخلٛمييَس  أسميي٤مطمقا ُمتٕمييّددة أّن أئّٛميي٦م أوييؾ اًمٌٞميي٧م ذم رواييي٤مت  ىمييد وردْت 

 .٤مً ومتقى وٟمّّم اعمت٤ًمط قمٚمٞمٝم٤م ص٦م اًمثالصم٦م قمغم اعمقارد اعمخّمق وحتٛمؾ شمٚمؽ اًمرواي٤متًمِمٞمٕمتٝمؿ 

ُميػم ذن إإو ذن اًمرؾميقلإذم ذًمؽ سمج٤مٟم٥م   ي٘م٦ماًمّمدّ  ذنَ إٜم٧م شمٚمؽ اًمرواي٤مت ىمد شمْمٛمّ و

                                                                                                                     

 .45/ اإلهاء .1

 وؾمٞم٠ميت ذم اجلٝم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ وذا اعم٘م٤مم ذيمر ُمّم٤مدرو٤م. .4
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 . ئٛم٦مإذن اصحًٜملم وسم٤مىمل إو

ذم طميلم  ي٘م٦م اًمزوراء ًمٚمّمدّ  ٦مً صم٤مسمت ٧مُمقال اًمٕم٤مُّم٦م يم٤مٟمشمدسمػم ووٓي٦م إ أنّ  د قمغمووذا ي١ميمّ 

 ول إُم٤مُم٤ًم.ن ط شمٙمـ إًمألئٛم٦م و ٤مصمٌقهت

ُمي٤مم اًم٘مرسميك سم٤مإلقمغم شمٗمًػم ذوي  اًمداًّم٦ماًمرواي٤مت اعمًتٗمٞمْم٦م  ًمٕمدم شمٜم٤مذمذًمؽ يِمٝمد  يمام أنّ 

ذم سمٕمييض  ٟمٗميي٤مل واخلٛمييس، ُمييع أنّ ي اًم٘مرسمييك قمٚمٞمٝميي٤م أيْميي٤ًم ذم آييي٤مت إُمييع صييدق قمٜمييقان ذو

 ٦م ذم زُم٤مٟمف، ووذا قمٜمقان ُمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م.ٟمٗم٤مل شمٗمًػم ذوي اًم٘مرسمك سم٤مصحجّ رواي٤مت اخلٛمس وإ

 ه اًمرواي٤مت:ومٛمـ وذ

:  د اعمٕمتٛمدة ذم اًمٕمديد ُمـ أطمٙم٤مم سم٤مب اخلٛمس، ذم طمدي٨م ىمي٤مل رواي٦م أمحد سمـ حمٛمّ  ي 1

 (1).شوايمذي يمؾرؽمقل هق يمذوي ايمؼرزمك واحلجي دم زموكف همويمـصػ يمف طموّصي»

ـاو به ضُم  دَ رْ زَما َد صَماوَ  ـْ مَ »ىم٤مل:   اهلل  ي وُمـ شمٚمؽ اًمرواي٤مت صحٞمح٦م اًمٗمْمٞمؾ قمـ أيب قمٌد 4

 .ل ايمـعؿد اهلل فمعم أوّ دم ىمبده همؾقحؿ

 ل ايمـعؿ؟مو أوّ  ،ومول: ومؾً: صمعؾً همداك

 .ومول: ؿمقى ايمقٓدة

زماوء  كصقبؽ ماـ ايمػالء ٔ: أضمقّم يمػوؿمؿي   : ومول أمغم اظمممـكم  زمق فمبداهلل أومول  شمؿّ 

 .ؾمقعتـو يمقطقبقا

 (4)ش.زموئفؿ يمقطقبقاإكو أضمؾؾـو أمفوت ؾمقعتـو ٔ:  زمق فمبداهلل أومول  شمؿّ 

                                                                                                                     

يؿ ؾميت٦م أىمًي٤مم، )يمت٤مب اخلٛمس، أسمقاب ىمًٛم٦م اخلٛمس، اًم٤ٌمب إول: سمي٤مب  14511، اًمرىمؿ اعمًٚمًؾ ًمٚمحدي٨م 9/613 وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م .1 ًّ أّٟميف ي٘م

 (.9اصحدي٨م 

)يمت٤مب اخلٛمس، أسمقاب آٟمٗم٤مل، اًم٤ٌمب اًمراسمع: سم٤مب إسم٤مطم٦م طمّّم٦م اإلُم٤مم ُمـ اخلٛمس  14513، اًمرىمؿ اعمًٚمًؾ ًمٚمحدي٨م 9/631 وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م .4
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 : فماعم ىماّؾ  زماق فمباداهلل أوماول »ىمي٤مل:   اهلل  قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من قمـ أيب قمٌد ي وذم ىمقي٦م 4

يتفاو مرهو ماـ زمعادهو ماـ ذرّ أوظمـ يقم  ممو أصوب يمػوؿمؿي  اقؿُس  ،امريء نَمـَِؿ أو اىمتسى

 (1)ش.ذ ضمّرم فمؾقفؿ ايمصدوميإي، يضعقكف ضمقٌ ؾموؤوا، همذاك مؿ طموّص  ،احلجٍ فمعم ايمـوس

 ن:٤مواي٦م ُمقوٕمؾمتِمٝم٤مد ذم وذه اًمراإل وحمّؾ 

 .ذي اًم٘مرسمك ول وم٤مـمٛم٦م  سم٠منّ   شمٍمحيف  ول:إ

مم اصحجي٩م إُمـ وٓيي٦م اًمتٍميف وُمٚمٙمٞمي٦م اًمتيدسمػم، سم٤مٟمت٘م٤مًميف  ختّمٞمص ُم٤م ًمٗم٤مـمٛم٦م  ايمثاوين:

أو اًمقٓيي٦م ذم هلٞمي٦م قمغم اًمقراصم٦م ذم اعمٜم٤مص٥م اإل يتٝم٤م، اًمداّل يتٝم٤م دون سم٤مىمل ذرّ اعمٕمّمقُملم ُمـ ذرّ 

ٝم٤م اعمٕمّميقم ُميع هميػم اعمٕمّميقم ذم ردي٦م اًمٕم٤مدي٦م اًمتل يًتقي ومٞمُمقر اًمٕم٤مُّم٦م ٓ ذم اًمِم١مون اًمٗمإ

 ٦م.ُمقال اًمٕم٤مُمّ إدارة إهلل واًمقٓي٦م ذم ٥م اإلهل٤م وذا اعم٘م٤مم واعمٜمّم رث، مم٤م يٕمٜمل أنّ اإل

قم اًم٘مٞم٤مُمي٦م سمٛم٘مت٣مي آيي٦م مم ييإوٓي٦م اهلل أو اًمرؾميقل ذم اخلٛميس سم٤مىمٞمي٦م  يمام أنّ  وزمتعبغم  طمار:

ٟمٗمي٤مل واًمٗميلء ذم اخلٛميس وإ ذم وٓيي٦م اًمزويراء  ٟمٗم٤مل واًمٗملء يميذًمؽ اصحي٤ملاخلٛمس وإ

يتٝم٤م يٜمقسميقن قمٜمٝمي٤م وميٞمام ئٛم٦م ُمـ ذرّ إ ُمر أنّ هم٤مي٦م إ سم٤مىمٞم٦م دائاًم ذم ـمقل وٓي٦م اهلل ورؾمقًمف، وأنّ 

 هل٤م ُمـ وٓي٦م.

ٟمقاوٞميف سمٕميد ه وواُميرَ أمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واعمٌّٚميغ قمٜميف إىم٤مئٛم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ  وٓي٦م اًمرؾمقل  قمغم أنّ 

                                                                                                                                          
 (.11ًمٚمِمٞمٕم٦م ...، اصحدي٨م

(. سمؾ ُمٕمتؼمة سمٕمٌداهلل سمـ 6اخلٛمس واًمٖمٜم٤مئؿ، اصحدي٨م : سم٤مب 46)يمت٤مب اًمزيم٤مة، اًم٤ٌمب  431، اًمرىمؿ اعمًٚمًؾ ًمٚمحدي٨م 3/144 هتذي٥م إطمٙم٤مم .1

ّٓ أّن اًمٕماّلُم٦م ٟمٗمك قمٜمف اًمٖمٚمق. وروى قمٜمف حمّٛميد سميـ اصحًيلم سميـ أيب اخلٓمي٤مب سمًيٜمد صيحٞمح،  اًم٘م٤مؾمؿ اصحيُمل ووق وإن ُرُمل سم٤مًمقىمػ واًمٖمٚمق إ

ّٛميد سميـ اصحًيلم اسميـ أيب اخلٓمي٤مب اًميذي ويق ُميـ وروى قمٜمف أمحد سمـ حمّٛمد سمؾ اًمٔم٤مور ُمـ اًمِمٞمخ ذم اًمٗمٝمرؾم٧م إّن اًمذي يروي قمٜميف يمت٤مسميف ويق حم

٤مًمٞملم اًمٙم٤ٌمر إضماّلء اًمٙمقومٞملم، مم٤م ئمٝمر اقمتامده قمغم يمت٤مسمف. وىمد اقمتٛمده اًمّمدوق أيْم٤ًم ذم اعمِمٞمخ٦م، سمؾ اقمتٛمد يمت٤مسميف، وىميد اؾميتٔمٝمر سمٕميض اًمرضمي

 اعمٕم٤مضمؿ اًمرضم٤مًمٞم٦م.  اهلل سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ص٤مطم٥م ُمٕم٤موي٦م سمـ قماّمر، وروى قمٜمف همػم واطمد ُمـ اًمث٘م٤مة. ومالطمظ احت٤مده ُمع قمٌد
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ؾميالم، ُمتنميع سميديـ اإل ، ووذا أُمر ُمرشمٙميز قمٜميد يميّؾ ُم٤مم اًم٘م٤مئؿ اصحّل اإلارحت٤مًمف اًمنميػ وق 

ّيي٤مه إ  مم اًمٕميراق سمي٠مُمر اًمٜمٌيّل إقمغم اسمـ قم٤ٌمس ذم ظمروضمف   ُم٤مم اصحًلم اإل ٟمٔمػم ُم٤م اطمت٩ّم 

 ذم اًمرؤي٤م.

ُميٜمٝمؿ   ووم٤مـمٛم٦مُ  ،ت ذوي اًم٘مرسمك سم٠موؾ اًمٌٞم٧مي ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمرواي٤مت اًمٕمديدة اًمتل ومّن  3

 (1)واًمٜمّمقص اعمًتٗمٞمْم٦م واعمتقاشمرة ومٞمٝم٤م. سمٛم٘مت٣م آي٦م اًمتٓمٝمػم

وصمادكو دم »ىمي٤مل:   وٟمٛمقذج ُمـ شمٚمؽ اًمٓم٤مئٗم٦م صحٞمح٦م أيب ظم٤مًمد اًمٙم٤مسمكم قمـ أيب ضمٕمٗمير 

ـْ فِمباوِدِه   ىمتوب فمقم  ـْ َيشوُء ِما َْرَض هللِ ُيقِرشُمفو َم ْٕ وأهاؾ  أكاو (4)ايْمعووِمَباُي يمِْؾُؿت ؼاكمَ وَ إِن  ا

 اصحدي٨م. (4)شفو يمـورض ىمؾّ ؼقن، وإكحـ اظمتّ رض، وزمقتل ايمذيـ أورشمـو اهلل إ

افُ    ِت َذا ايْمُؼْرزمكوَ ي ُم٤م ي٠ميت ُمـ اًمرواي٤مت ذم اجلٝم٦م اًمالطم٘م٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  6 اعمراد  أنّ  ضَمؼ 

 . ؿ وم٤مـمٛم٦مهلُ وّ أسمذوي اًم٘مرسمك 

 القسبىأبسش أفساد ذوي  اجلّة اخلاوطة: اآلية ُتجبت كوٌّا 

فُ    ِت َذا ايْمُؼْرزمكوَ  :ىمقًمف شمٕم٤ممم بقؾِ وَ اظمِْْسؽكَم وَ  ضَمؼ  ـَ ايمس   .(3)ازْم

راد ايؿ ذم أسميرز قميغم يميقن ذوي اًم٘مرسميك اعمي واًمٌح٨م ذم وذه أي٦م ُمقوققم٤ًم وحمٛمقًٓ داّل 

اد سمي٤مصحؼ ويق ُمٚمٙمٞميي٦م ُميـ ٟم٤مطمٞمي٦م اعمقويقع، وُميـ ٟم٤مطمٞمي٦م اعمحٛميقل اعمير أوميراده ويل وم٤مـمٛمي٦م 

 .ٟمٗم٤مل واًمٗملء وُمٚمٙمٞمتٝم٤م ذم اخلٛمسشمٍّمومٝم٤م ذم إُمقال اًمٕم٤مُّم٦م ُمـ إ

                                                                                                                     

 واًمٙمت٥م إرسمٕم٦م. وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦ميالطمظ أسمقاب اخلٛمس وإٟمٗم٤مل ذم  .1

 .141/ إقمراف. 4

 (.: سم٤مب أّن إرض يمّٚمٝم٤م ًمإُم٤مم 116)يمت٤مب اصحّج٦م، اًم٤ٌمب  1، اصحدي٨م 311/ 1 اًمٙم٤مذم .4

 .45/ اإلهاء .3
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ـ روى أني٤م ٟمزًمي٧م ذم وم٤مـمٛمي٦م يمام وق قمٚمٞمف اًمٗمري٘م٤من، ومٛمٛمّ  أي٦م ٟمزًم٧م ذم وم٤مـمٛم٦م  قمغم أنّ 

  مم رؾميقل اهلل سم٘مقًميف شمٕمي٤ممم إىمي٤مل عمي٤م ٟميزل ضمؼمئٞميؾ  ،ةمعاورج ايمـباقّ ُم٤م ذم َِت َذا ايْمُؼْرزماكو   

فُ   (1).شفمطفو همدكلـ ذو ايمؼرزمك ومو ضمّؼف؟ ومول: هق هموؿمؿي هممَ » :ىم٤مل رؾمقل اهلل ضَمؼ 

 بْ يقتضي واليتّا العاّوة اجلّة الطادضة: ثبوت اخلىظ هلا ووطالبتّا

ٝمي٤م سميف قمٜميد خم٤مصيٛمتٝم٤م ٕيب سمٙمير ٝم٤م ذم اخلٛميس سمٕمٜميقان ذوي اًم٘مرسميك وُمٓم٤مًمٌتَ صمٌقت طم٘مّ ّن إ

ي يمام ىمد شمٌيلّم ذم اجلٝمي٦م اًمًي٤مسم٘م٦م ي ُم٘ميتٍض ًمثٌيقت   قمغم ذًمؽ ًمٙمقن٤م أول ىمراسم٦م اًمٜمٌّل  حمتج٦مً 

أيمييؼم رضيٌيي٦م ُم٤مًمٞميي٦م ذم اًمتنميييع  اخلٛمييس وذًمييؽ ٕنّ  ؛ُم٤مُميي٤مً إط شمٙمييـ  نْ إ٦م، ووٓيتٝميي٤م اًمٕم٤مُّميي

ذ اخلٛميس يميام ويق واويح إ ؛زادوؿ اهلل ذوم٤مً شمزيد قمغم طم٤مضم٤مت سمٜمل و٤مؿمؿ ؾمالُمل، وول اإل

٦م م عم٘مي٤مم اًمقٓيي٦م اًمٕم٤مُّميووذا اعم٘مدار اهل٤مئؾ ُمـ اعمي٤مل ُم٘ميقّ ، ٦مُمّ جمٛمقع رؾم٤مُمٞمؾ إُ  % ُمـ41وق 

 .قمغم اًمٜم٤مس

 مم ُمٜمع اخلٛمس قمـ أوؾ اًمٌٞم٧مإٟمٔمٛم٦م اعمتٕم٤مىم٦ٌم سمٕمدوؿ اًمً٘مٞمٗم٦م وإ ووذا ُم٤م دومع أوَؾ 

يب سمٙمير ذم ىمقًميف ٕام أومّمح قمٜمف قمٛمير يم٦م  ُم٤م يٕمٜمٞمف اخلٛمس ُمـ اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُمّ ممإطمٞم٨م ىمد ومٓمٜمقا 

اخلٛميس ُمقضمي٥م  ؾ ذًميؽ سمي٠منّ قمّٚميوم٢مّٟميف  ،ًمٞمف سمٛمٜمع اخلٛمس قمـ أويؾ اًمٌٞمي٧م إقمٜمدُم٤م أؿم٤مر 

 ،ّن اًمٜمي٤مس قمٌٞميد ويذه اًميدٟمٞم٤م ٓ يرييدون همػموي٤مإطمٞم٨م ىمي٤مل:  ؛صحٙمقُم٦م أوؾ اًمٌٞم٧م قمغم اًمٜم٤مس

ذا قمٚمٛمقا سمذًمؽ شمريمقا قمٚمٞم٤ًم رهم٦ٌم ذم اًميدٟمٞم٤م إّن ؿمٞمٕمتف ٢موم ،اخلٛمس واًمٗملء وومدك وم٤مُمٜمع قمـ قمكمّ 

                                                                                                                     

ذم  شمٗمًيػمه* واًمثٕمٚمٌيل ذم  119/ يٜمي٤مسمٞمع اعميقدة ؾمٕمٞمد * ويمذًمؽ اًم٘مٜمدوزي ذم قمـ أيب جمٛمع اًمٗمقائد* وممـ روى ذًمؽ:  441/ 1 ُمٕم٤مرج اًمٜمٌّقة .1

اًمًيالم *  * يمام أظمرج ذًمؽ اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي قمـ قمكم سمـ اصحًلم قمٚمٞمف 61/ 16روح اعمٕم٤مين * و أًمقد ذم شمٗمًػمه  36/ 3ؿم٠من ٟمزول أي٦م 

*  4/619 طمٞمي٤مة اًمّميح٤مسم٦م* واًمٕماّلُمي٦م اًمٙم٤مٟميدوٚمقي اهلٜميدي ذم  641يي  614/ 1ذم ُمقرد ٟمزول أي٦م  ؿمقاود اًمتٜمزيؾواصح٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري ذم 

 ، وهمػمو٤م ُمـ اعمّم٤مدر.451/ 4 اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦مواسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ذم 
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 (1)وايث٤مرًا وحم٤مسم٤مة قمٚمٞمٝم٤م.

: وأٟمي٧م شميّدقملم ووق ُم٤م دقمك قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يمذًمؽ أن ي٘مقل ذم خم٤مصيٛمتف ًمٚمّميدي٘م٦م 

ٕمل اصحٌي٤مل َْميودقم٤مه إمم أن ي٘مقل أيْم٤ًم: ومَ  (4).ٟمّم٤مرة سملم اعمٝم٤مضمريـ وإاًمردّ  سمفأُمرًا قمٔمٞماًم ي٘مع 

 (4).ذم رىم٤مسمٜم٤م

ٜمي٤م قميغم رىم٤مسمٜمي٤م وضمٕمٚمتِ  اصحٌيَؾ  ٧َم ٕمْ َويذًميؽ وَ  إذا أقمٓمٞم٧ِم  ّٟمِؽ إىم٤مل اعمجٚمز ذم ذطمٝم٤م: أي 

سم٠من٤م ُمٚمٙمِؽ ومي٤مطمٙمٛمل قميغم رىم٤مسمٜمي٤م أيْمي٤ًم  قمغم ُم٤مط يقضمػ قمٚمٞمف أسمقكِ  قمٌٞمدًا ًمِؽ، وإذا طمٙمٛم٧ِم 

 سم٤معمٚمٙمٞم٦م.

ٚمٞمي٤ًم قم اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم ىم٤مل: ًم٘مٞمي٧ُم  ذم سم٤مب ؾمٝمؿ ذوي اًم٘مرسمك قمـ قمٌد ؽمــ ايمبقفؼلوذم 

  ٙميؿ أويؾ اًمٌٞمي٧م وم٘مٚم٧م ًمف: سم٠ميب وأُمل ُم٤م ومٕمؾ اسمق سمٙمير وقمٛمير ذم طم٘مّ  ،قمٜمد أطمج٤مر اًمزي٧م

 اخلٛمس؟

ؾمائتؿ  نْ نف، هماذا ىمثر أن يؽاقن يمؽاؿ ىمّؾاإوٓ يبؾغ فمؾؿل  يمؽؿ ضمّؼ  :ّن فمؿر ومولإ»: ىم٤مل 

 ّٓ ا ىمؾ اأفمطقتؽؿ مـف زمؼدر مو أرى يمؽؿ هملزمقـو فمؾقاف إ  وٕضميؾ ذًميؽ (3).شفف، همالزمك أن يعطقـاو ىمؾ 

 سمق سمٙمر وقمٛمر ذم ُمٜمع اخلٛمس قمٜمٝمؿ.أد شمِمدّ 

ًمرؾميقل  ٕمٛمي٦مً وم٘مي٤مل: يمي٤من ـمُ  ،أٟمف ؾم٠مل قمـ ؾمٝمؿ ذي اًم٘مرسميك :قمـ ىمت٤مدة سمػسغم ايمطػميوذم 

                                                                                                                     

ؿ ؾميّت٦م أىمًي٤مم،  1431، اًمرىمؿ اعمًٚمًؾ ًمٚمحدي٨م 1/491 ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ .1 ًّ )يمت٤مب اخلٛمس، أسمقاب ىمًٛم٦م اخلٛمس، اًم٤ٌمب إّول: سم٤مب أّٟمف ي٘م

 (.11اصحدي٨م 

 .191/ 49 سمح٤مر إٟمقار .4

: سم٤مب اًمٗملء وإٟمٗم٤مل وشمٗمًػم اخلٛمس وطمدوده وُم٤م  ٥م ومٞمف، اصحدي٨م 141)يمت٤مب اصحّج٦م، أسمقاب اًمت٤مريخ، اًم٤ٌمب  6، اصحدي٨م 634/ 1 اًمٙم٤مذم .4

 ، ٟمٗمس اًمّمٗمح٦م.اًمٙم٤مذم، ُمذيمقرة ذم و٤مُمش اعمرآة(. وقم٤ٌمرة اعمجٚمز ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ 6

 .111ذم يمت٤مب ىمًٛم٦م اًمٗملء/  ُمًٜمدهاًمِم٤مومٕمل ذم  * ورواه 433/ 5 ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل .3
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 . (1)ذم ؾمٌٞمؾ اهلل صدىم٦م قمـ رؾمقل اهلل سمق سمٙمر وقمٛمرأ شمقذم محؾ قمٚمٞمف ومٚماّم  ،اهلل 

ٙمر ىم٤مًمي٧م: ُمي٤م سمي٤مل مم أيب سمإ أيْم٤ًم قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ ىم٤مل: ضم٤مءت وم٤مـمٛم٦م  ؽمــ ايمبقفؼلوذم 

ذا أـمٕمؿ اهلل ٟمٌٞم٤ًم ـمٕمٛم٦م صميؿ ىمٌْميف يم٤مٟمي٧م ًمٚميذي إ : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقليّن إىم٤مل:  ؟اخلٛمس

 (4)ه قمغم اعمًٚمٛملم.ٞم٧م رأي٧م أن أردّ  وًمّ يكم سمٕمده، ومٚماّم 

ؿ اخلٛمس ٟمحق ىمًؿ رؾميقل اهلل هميػم أٟميف أيم٤من  :ؽمــ ايمبقفؼلو مسـد أمحدوذم  ًّ سمق سمٙمر ي٘م

 (4)يٕمٓمٞمف ُمٜمف. ُم٤م يم٤من اًمٜمٌّل  ط يٙمـ يٕمٓمل ىمرسمك رؾمقل اهلل 

ىمرار ُمـ أيب سمٙمر سمٙمقن ضمٕمؾ اخلٛمس ًمذوي اًم٘مرسمك وق ُميـ ؿمي١مون وٓيي٦م إ ووذا يمام شمرى

 ُم٤مُم٤ًم.إط شمٙمـ  ُمقر اًمٕم٤مُّم٦م وانْ ذم اإل أوؾ اًمٌٞم٧م اًمٕم٤مُّم٦م وسم٤مًمت٤مزم ُمـ ؿم١مون وٓي٦م اًمزوراء 

                                                                                                                     

 .5/ 11 شمٗمًػم اًمٓمؼمي .1

سمي٤مب  136/ 4 صيحٞمح ايب داودوىم٤مل: ورواه أمحد ورضم٤مًمف صيحٞمح * وذم  431/ 6 جمٛمع اًمزوائد* ورواه اهلٞمثٛمل ذم  414/ 5 ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل .4

 ُمـ اخلٛمس ُم٤م ومرض اهلل هلؿ. أن أسم٤م سمٙمر ط يٙمـ يٕمٓمل ىمرسمك رؾمقل اهلل 

 .5/434 ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل* و 14/ 3 ُمًٜمد أمحد .4





 

 

 

 تأمالت جّيّة يف حماججات فّك

ُميي٤م شمريمٜميي٤مه )ُمييـ اًم٘مييقل  مم اًمرؾمييقل إ سمٙمر ٟمًيي٥مذيمييرْت ُمّميي٤مدر أوييؾ اًمًييٜم٦ّم أّن أسميي٤م

 ٦م قمغم أيب سمٙمر ختّمٛمف ُمـ ضمٝمتلم:طمجّ وىمد ظمٗمل قمٚمٞمٝمؿ أّن ذًمؽ  (...صدىم٦م

سميق أسميذًمؽ  يي يميام ي٘ميرّ ٟمٗم٤مل اخل٤مص سمرؾميقل اهلل اخلٛمس واًمٗملء وإ نّ إ ؾمّٚمٛمٜم٤م إولم:

ُميـ شمٙميقن ًميف ًمٙميالم ذم ا  أنّ ّٓ إذم ؾميٌٞمؾ اهلل،  ق ا٤م رؾميقل اهلل صدىم٦م ىمد شمّمدّ  لسمٙمر ي و

ق ذم اًمّمييدىم٤مت ّن اًمييذي تٚمييػ اعمتّمييدّ ٢موميي ،ذاف قمييغم شمٚمييؽ اًمّمييدىم٦م اعمًييٌٚم٦ماًمٜمٔميي٤مرة واإل

ـ ي٘مقم ُم٘مي٤مم رؾميقل اهلل ُمَ  ضمٜمٌل، وم٠مطمؼُّ ق ٓ إاعمًٌٚم٦م واًمّمدىم٤مت اجل٤مري٦م وق وارث اعمتّمدّ 

  ي٘م٦م اًمٓمي٤مورة ذم صدىم٤مشمف اجل٤مري٦م وق وارصميف، وويل اًمّميدّ ٟم٤مفمرًا وق اًمذي يٙمقن،  وُميـ

ُميقال ومٞمٕميقد ُمي٤م رواه ظم٤مصياًم ًميف داطمْمي٤ًم ٦م قميغم ويذه إل اًمتل يٙمقن هل٤م اًمقٓيي٦م اًمٕم٤مُّميصمؿ و

 ًمدقمقاه.

 ىميرّ ي أ٦م ُمير وٓيي٦م قم٤مُّميف ًميقزم إرًا ذًمؽ سم٠مّٟميسمقوع يده قمغم اخلٛمس ُمؼمّ ي سم٤م سمٙمر أ نّ إ ايمثوكقي:

هلؿ  ٦م شمٕم٤ممم ُم٘مروٟملم سم٤مًمرؾمقل وق ضمٕمؾ ًمٚمقٓي٦م اًمٕم٤مُمّ اهلل ضمٕمؾ اخلٛمس ًمذوي اًم٘مرسمك ُمـ سم٠منّ 

 ُمر.وًمقٓي٦م إ

٦م ي ُم٘مت٣م اظمتّم٤مص اخلٛمس سمذوي اًم٘مرسمك وق وٓي٦م قم٤مُمّ  نّ إمم ذًمؽ ي أي إوذا وىمد أؿم٤مر 
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 سم٘مقًمف: رمحف اهلل شمٕم٤ممم سمٕمض إقم٤مفمؿ

ذم سمٞمي٧م اعمي٤مل ويِميّٙمؾ أطميد ُمّمي٤مدر اعمٞمزاٟمٞمي٦م  اخلٛمس أطمد اعمقارد اًمْميخٛم٦م اًمتيل شمّمي٥ّم 

ة أو ؾمقاء اًمزراقم٦م أو اًمتجي٤مر ،حوسمح٥ًم ُمذوٌٜم٤م ي١مظمذ اخلٛمس سمِمٙمؾ قم٤مدل ُمـ مجٞمع اعمّم٤مًم

رض أو اعمقضمييقدة ومقىمٝميي٤م وسمِمييٙمؾ قميي٤مم ُمييـ مجٞمييع اعمٜميي٤مومع اعمّميي٤مدر اعمخزوٟميي٦م ذم ضمييقف إ

 ـْ مم اًمٕم٤مُمؾ ذم اًمًٗمـ أو ُمَ إُمـ سم٤مئع اخلْم٤مر قمغم سم٤مب اعمًجد  ؛واًمٕمقائد سمٜمحق يِمٛمؾ اجلٛمٞمع

 .يًتخرج اعمٕم٤مدن

إمم اصحيي٤ميمؿ عمتٕم٤مروميي٦م ومٝميي١مٓء قمٚمييٞمٝمؿ دومييع اخلٛمييس ُمييـ أرسميي٤مطمٝمؿ سمٕمييد سف اعمّميي٤مرف ا

ويق ٕضميؾ  إّٟمٛميي٤مُميقردًا ايذه اًمٕمٔمٛمي٦م  ؾمالُمل ًمٙمل يْمٕمف ذم سمٞم٧م اعم٤مل، وُمـ اًمٌيد ل أنّ اإل

ؾميالُمٞم٦م أرسم٤مح مجٞميع اًمٌٚميدان اإلومٕمٜمدُم٤م ٟمح٥ًم  .مجٞمع طم٤مضم٤مشمف اعم٤مًمٞم٦م ؾمالُمل وؾمدّ إدارة سمٚمد إ

دف ذم وويع اهلي ْميح ًمٜمي٤م أنّ يتّ  ،ؾميالُملًمدٟمٞم٤م ومٞمام ًمق ص٤مرت حت٧م اصحٙميؿ اإلأو مجٞمع أٟمح٤مء ا

اًم٘مْميٞم٦م أويؿ ُميـ  نّ إسميؾ  ،طم٤مضم٦م اًم٤ًمدة اهل٤مؿمٛمٞملم وقمٚمامء اًميديـ رضي٦ٌم يمٝمذه ًمٞمس جمرد ؾمدّ 

 .اصح٤مضم٦م اعم٤مًمٞم٦م جلٝم٤مز طمٙمقُمل يمٌػم وم٤مهلدف وق ؾمدّ  .ذًمؽ

ؾمالُمٞم٦م  ٥م أن شميدار سمقاؾميٓم٦م ويذه اًمييائ٥م ُميـ اخلٛميس صحٙمقُم٦م اإلومٗمل ُم٤م ًمق ىم٤مُم٧م ا

را  ي واجلزيي٦م واخليراج )اًمييائ٥م قميغم إًا واًمزيمي٤مة ي وُم٘ميدار اًمزيمي٤مة سمي٤مًمٓمٌع ًميٞمس يمٌيػم

رسمي٤مح ؾميقق أذ مخس إ ،مم ُمٞمزاٟمٞم٦م يمٝمذهإوم٤مًم٤ًمدة اهل٤مؿمٛمٞمقن ًمٞمًقا سمح٤مضم٦م  ،اًمقـمٜمٞم٦م اًمزراقمٞم٦م(

سمٖمداد يٙمٗمل ًمٚم٤ًمدة وجلٛمٞميع اصحيقزات اًمٕمٚمٛمٞمي٦م ومجٞميع وم٘ميراء اعمًيٚمٛملم ومْمياًل قميـ أؾميقاق 

 ٞمي٦م ايذه اًمْميخ٤مُم٦م ييدل قميغم أنّ ؾميقاق، ومتٕمٞميلم اعمٞمزاٟمإؾمٓمٜمٌقل واًم٘م٤مورة وؾم٤مئر إـمٝمران و
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 (1)دارة سمٚمد.إاهلدف وق شمِمٙمٞمؾ طمٙمقُم٦م و

مم أيب ؾمييٕمٞمد إقميـ اسمييـ سم٤مسمقييف ُمرومققمي٤ًم  كاقارمصابوح إقمييـ  ايمبحاوروأظميرج اعمجٚمزي ذم 

ًْ ظمّا»ىم٤مل:  ،اخلدري افُ    ِت َذا ايْمُؼْرزماكوَ  و كزيما [: يماِؽ  ]يمػوؿمؿاي  وماول رؽماقل اهلل ضَمؼ 

 .شهمدك

ًْ ظمّ »وذم رواي٦م أظمرى قمٜمف أيْم٤ًم ُمثٚمف، وقمـ قمٓمٞم٦م ىم٤مل:  فُ    ِت َذا ايْمُؼْرزمكوَ  و كزيم دفماو  ضَمؼ 

 .شهموؿمؿي هملفمطوهو همدك رؽمقل اهلل 

 .شهمدكَ  هموؿمؿيَ   اهلل ومطع رؽمقُل أ»ىم٤مل:  وقمـ قمكم سمـ اصحًلم 

 أفمطك هموؿمؿايَ  أىمون رؽمقل اهلل  :ومؾً»ىم٤مل:  ، اهلل   قمٌدوقمـ أسم٤من سمـ شمٖمٚم٥م قمـ أيب

 همدك؟

 فمطوهو رؽمقل اهلللهم فُ ؼ  ك ضَم زمَ رْ ؼُ ا ايمْ ذَ   ِت وَ كزل اهلل لوومػفو هم ومول: ىمون رؽمقل اهلل 

 .فوضمؼّ 

 (4).شأفمطوهو شم٤ٌمرك وشمٕم٤مممأفمطوهو؟ ومول: زمؾ اهلل  ومؾً: رؽمقل اهلل 

 شمٞم٦م.إمم همػمو٤م ُمـ اًمرواي٤مت أ

مم اىمتْم٤مء قمٜميقان ذي إؼ سملم اًمٗمري٘ملم، ُمْم٤موم٤ًم ُمقردًا ًمٜمزول أي٦م أُمر حم٘م   ٛم٦م ومٙمقن وم٤مـم

 اًم٘مرسمك ذًمؽ يمام ُمّر.

                                                                                                                     

 ، اًم٘مًؿ اًمث٤مين طم٘مٞم٘م٦م ىمقاٟملم اإلؾمالم ويمٞمٗمٞمتٝم٤م حت٧م قمٜمقان إطمٙم٤مم اعم٤مًمٞم٦م.اصحٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م .1

ُمـ شمٗمًػم حمّٛمد سمـ قم٤ٌمس سمـ قمكم سمـ ُمروان ىمي٤مل:  ؾمٕمد اًمًٕمقد* يمام روى اًمًٞمد اسمـ ـم٤مووس ذم يمت٤مب  11، اصحدي٨م 414/ 95 سمح٤مر إٟمقار .4

فُ ى طمدي٨م ومدك ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم رو * وىميد ذيمير اعمجٚمزي ُمّمي٤مدر  114ي  111/ ؾمٕمد اًمًٕمقدُمـ قمنميـ ـمري٘م٤ًم،  َوآِت َذا اًْمُ٘مْرسَمك طَم٘م 

 ، ٟمزول أي٤مت ذم أُمر ومدك.11ُمـ يمت٤مب اًمٗمتـ واعمحـ، اًم٤ٌمب  49قمديدة ُمـ ـمرىمٜم٤م ومالطمظ، جمٚمد 
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قمٓم٤مئيف ٢مي٦م وقمـ ُمٕمٜمك اصحيؼ اًميذي أُمير شمٕمي٤ممم ٟمٌّٞميف سمع اًمٌح٨م ذم ُمٗم٤مد اصحٙمؿ ذم وذه أومٞم٘م

ضميؾ ذًميؽ أوُميـ  ؟وؾ وق ىمْمٞم٦م ذم واىمٕم٦م، أم أٟمف سمٜمحق اًم٘مْمٞم٦م اصح٘مٞم٘مٞمي٦م اًمدائٛمي٦م ،وم٤مـمٛم٦م 

ّٓ اؾمتح٘مّ  هلٞم٤ًم يٜمزل سمف اًمقطمل ُمـ دون أن يٙميقن ىمرآٟمي٤ًم ُييتغم إ ًمٙم٤من أُمرًا ٧م ٟمزول ىمرآن ومٞمٝم٤م، وإ

 مم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.إقمغم أؾمامع اعمًٚمٛملم 

ذي اًم٘مرسميك ذم اًميذي ضمٕميؾ ًمي وؾ وق ُمٖم٤مير ًمٚمحّؼ  وذا اصحّؼ  مم أنّ اًمٌح٨م إٜمتٝمل يوسم٤مًمت٤مزم 

٦م ووٓيتٝمؿ ومٞمٝمي٤م أم ُمقال اًمٕم٤مُمّ إ ف ذمٟمٗم٤مل واًمٗملء ووق ُمٚمٙمٞم٦م اًمتٍمآي٦م اخلٛمس وآي٤مت إ

 ؟آظمر أٟمف طمّؼ 

ًمذي اًم٘مرسميك  اصحّؼ  شمنميعٍ  فم٤مور أي٦م ًمٞمس اسمتداءَ  حت٤مد، وذًمؽ ٕنّ اًمٔم٤مور أٟمف اًمقطمدة واإل

ٟمج٤مز عمي٤م ىميد ، ومٝمق أُمر سم٤معمٕم٤مضمٚم٦م ذم إداء واإلَؾ ضُمٕمِ شَمٜمجٞمُز ُم٤م ىمد و عَ وق شمٜمٗمٞمذ ُم٤م ىمد ُذّ  إّٟمٛمي٤مو

 .ر ؾم٤مسم٘م٤مً ىُمرّ 

اَؽ ٤ممم ذم آي٤مت اًمٖمدير ٟمٔمػم ىمقًمف شمٕم ـْ َرزمه ْغ مو ُأْكِزَل إيَِمْقَؽ ِم ؽُمقُل زَمؾه َو ايمر  إِْن مَلْ سَمْػَعاْؾ وَ يو َأهيو

ًَ ِرؽمويَمَتفُ  ْغ ـَ ايمـ وِس إِن  اهللُوَ  هَمً زَمؾ  ـَ  اهلل َيْعِصُؿَؽ ِم ُمر إ طمٞم٨م أنّ  (1)ٓ هَيِْدي ايْمَؼْقَم ايْمؽوهمِري

 ّٓ ٟمجي٤مز وقميدم ؼ سمتٕمجٞميؾ اإلُمر ُمتٕمّٚميومي٤مٕٟمٗم٤مذ ُم٤م ىميد أُمير سميف ؾمي٤مسم٘م٤ًم، إ سمتٌٚمٞمغ وذم أي٦م ًمٞمس إ

 .اًمؽماظمل واًمت٠مظمػم ظمقوم٤ًم ُمـ قمدم ايامن اًمٜم٤مس سمذًمؽ وقمدم اؾمتج٤مسمتٝمؿ

فُ    ِت َذا ايْمُؼْرزمكوَ ومٙمذا اصح٤مل ذم آي٦م  وضُمٕميؾ ؾمي٤مسم٘م٤ًم ذم  رىميد ىُميرّ  ويذا اصحيّؼ  طمٞم٨م أنّ  ضَمؼ 

ّٓ آييي٤مت اًمٗمييلء وإ رضميي٤مف اعمٜميي٤موم٘ملم إُمييـ  ط ُيٜمجييزه ظمِمييٞم٦مً   اًمٜمٌييّل   أنّ ٟمٗميي٤مل واخلٛمييس إ

 وسم٤مًمت٤مزم شمزًمزل ايامن واؾمتج٤مسم٦م اًمٜم٤مس ُٕمر اهلل شمٕم٤ممم.  واًمٓمٕمـ قمغم اًمٜمٌّل 

                                                                                                                     

 .51/ اعم٤مئدة .1
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يميام شمِميٕمر سميف  ،ظمر ىم٤مـمٕم٤ًم ؿميؽ اعمرشمي٤مسملمآ سمٌٞم٤منارادة ُمٜمف ًمت٠ميمٞمده شمٕم٤ممم  سمٓم٤مئف إذم  وًمٕمّؾ 

هَماوسم ُؼقا اهللَ ٟمٗمي٤مل سم٘مقًميف شمٕمي٤ممم ُذّيٚمي٧م آيي٦م إٟمٗم٤مل، طمٞمي٨م ُمـ آي٤مت اخلٛمس واًمٗملء وإ يمّؾ 

 .َرؽُمقيَمُف إِْن ىُمـُْتْؿ ُمْمِمـكمَ وَ َأؿمقُعقا اهللَ وَ َأْصؾُِحقا ذاَت زَمْقـُِؽْؿ وَ 

ؽُماقُل هَمُخاُذوُه  :وذّيٚم٧م آي٦م اًمٗملء أيْم٤ًم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ماو هَناوىُمْؿ فَمـْاُف هَماوْكَتُفقا وَ مو  سموىُمُؿ ايمر 

 .(1)اسم ُؼقا اهللَ إِن  اهللَ ؾَمديُد ايْمِعؼوِب وَ 

فَمْباِدكو َياْقَم ايْمُػْروماوِن   ماو َأْكَزيْمـاو فَماعموَ إِْن ىُمـُْتْؿ  َمـُْتْؿ زمِوهللِ  :وذّيٚم٧م آي٦م اخلٛمس سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

ْؿعوِن  ممي٤م يٜمٌيلء قميـ قميدم اٟمّميٞم٤مع اًمٜمي٤مس وشمزًميزل  (4)ٍء وَمديرٌ  ىُمؾه َرْ    فَمعماهللُوَ َيْقَم ايْمَتَؼك اََّْ

 ٦م.ُمقال اًمٕم٤مُمّ تٝمؿ قمغم إذي اًم٘مرسمك ووق وٓي ظمٓمٌٝمؿ ذم طمّؼ 

 رؤية جّيّة يف فّك

 نّ أ :مم ييقم اًم٘مٞم٤مُمي٦مإُمًيتٛمر  قمٓم٤مء ومدك ط شمٙمـ ىمْمٞم٦م ذم واىمٕم٦م سمؾ ويق طميّؼ إ ومم٤م يدقمؿ أنّ 

ذوي اًم٘مرسمييك وُمٚمٙمٞميي٦م  ُمييع أيب سمٙميير ذم أُميير ومييدك يميي٤من اطمتج٤مضميي٤ًم سمحييّؼ  ي٘م٦م ظمّميي٤مم اًمّمييدّ 

٤ًٌّم قميغم ظمّميقص وميدكٟمٗم٤مل ومخس اًمٖمٜم٤مئؿ، ومٚمؿ يٙمـ ظمّم٤مُمٝم٤م ُمٜمومٝمؿ ذم اًمٗملء وإشمٍّم   ،ّم

ومحًي٥م، وإُم٤مُمتيف   طمتج٤مج ذم وٓي٦م قميكم ًمإ أو يمٜم٤مي٦مً  ٝم٤م ذم ومدك ُم٘مدُم٦مً يمام ط يٙمـ ظمّم٤مُمُ 

وميدك اًمتيل  ٕنّ  ، ُمي٤مُمتٝمؿإطمتج٤مج ًمقٓي٦م أوؾ اًمٌٞم٧م وإاخلّم٤مم ذم ومدك وق سمٕمٞمٜمف  نّ إسمؾ 

لء ف ذم اًمٗمييٝمييؿ ذم ُمٚمٙمٞميي٦م اًمتٍّمييٟمجيي٤مز صح٘مّ إًمٗم٤مـمٛميي٦م سمٜمييزول أييي٦م وييق   أقمٓم٤مويي٤م اًمٜمٌييّل 

                                                                                                                     

 .1/ اصحنم. 1

 .31/ إٟمٗم٤مل. 4



 يف الكتاب والطٌة ات السهراء هقاه                                                                      032

 

 .ٟمٗم٤مل ومخس اًمٖمٜم٤مئؿوإ

اًمقٓييي٦م قمييغم اًمٗمييلء  ٕنّ  ؛وم٤مخلّميي٤مم ذم ومييدك سمٕمٞمٜمييف ظمّميي٤مم ذم وٓييي٦م أوييؾ اًمٌٞميي٧م 

ًمٗميدك ويل سمقضميقه   يم٤من ُمٚمٙمٞمتٝم٤م اًمٕم٤مُّم٦م وإنُم٤مُم٦م ي يًتٚمزم اًمقٓي٦م واإلم يمام شم٘مدّ ي ٟمٗم٤مل وإ

يدو٤م ويمقني٤م  قن٤م حت٧َم ر ظمد ٦م ويمقن٤م إرصم٤ًم ويمٝمْ ُمَ  ـِ يْ ًمدَ  داءً أويمقن٤م  ٟمحٚم٦مً  ُمـ يمقن٤م ؛دةُمتٕمدّ 

ّٓ  رةً ُمٓمٝم    اًمّمدق، وهمػمو٤م ُمـ اًمقضمقه اًمتل شمتٌلّم سم٤مًمتدسمر قمٜمد حم٤مضّمتٝمي٤م ذم ُمٕمّمقُم٦م ٓ شم٘مقل إ

 ومدك.

طمتج٤مج ويق قمٛمدة وضمقه اإل نّ أ ّٓ إشمٚمؽ اًمقضمقه  وىمد يم٤من اطمتج٤مضمٝم٤م واعمٓم٤مًم٦ٌم سمٗمدك سمٙمّؾ 

م اًمٙمٚمٞمٜمل ذًمؽ طمٞمي٨م ؾمالذوي اًم٘مرسمك ووٓيتٝمؿ ذم إٟمٗم٤مل واًمٗملء ويٚمقح ُمـ صم٘م٦م اإل سمحّؼ 

٦م ويم٤مٟميي٧م ومييدك ظم٤مّصيي ومٝمييل يم٤مٟميي٧م ًمٚمرؾمييقل  ،ٟمٗميي٤مل ومٚمييٞمس وييذه ؾمييٌٞمٚمٝم٤م٤م إ: وأُّمييي٘مييقل

 (1).ط يٙمـ ُمٕمٝمام أطمد ، ومتحٝم٤م وأُمػم اعم١مُمٜملم  ف ٟمّ ، ٦ٕمظم٤مّص  ًمرؾمقل اهلل 

 ح سمذًمؽ ُمـ اًمرواي٤مت:ويٍّم 

 ؾم٤ٌمط ىم٤مل:أسمـ  ؾمٜم٤مدمه٤م قمـ قمكمّ ٢مسم ايمتفذيىواًمِمٞمخ ذم  ايمؽودمذم ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل  آولم:

ماو زماول  ،همؼول ياو أماغم اظماممـكم ،اظمظومل فمعم اظمفدي ر ه يردّ   زمق احلسـ مقؽمك أظمو ورد »

 ؟ومو ذاك يو أزمو احلسـ :همؼول يمف ؟مظؾؿتـو ٓ سُمردّ 

همالكزل  ،مل يقصمػ فمؾقف زمخقؾ وٓ رىموب ،همدك ومو وآهو ف اهلل ظمو همتح فمعم كبقّ  نّ إومول: 

فُ    ِت َذا ايْمُؼْرزمكوَ   فاهلل فمعم كبقّ  همراصماع دم ذيماؽ  ؟ؿُها ـْ َما اهلل  رؽماقُل  رِ ْد همؾؿ َيا ضَمؼ 

 .فرزم     وراصمع صمػمئقُؾ  صمػمئقَؾ 
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 ،ياو هموؿمؿاي :همؼول مو ،اهلل  همدفموهو رؽمقُل  .لم هموؿمؿي إأن ادهمع همدك  :يمقفإهملوضمك اهلل 

ًُ  :همدك، همؼويماً يمقِؽ إّن اهلل أمرين أن أدهمع إ همؾاؿ يازل  .ياو رؽماقل اهلل ماـ اهلل ومـاؽ وماد ومبؾا

 .رؽمقل اهلل  هو همقفو ضمقوةَ ؤوىمال

 ًّ ئتقـال إ :هاو فمؾقفاو، همؼاول ماوف أن يرد  ف همساليمتْ هملسمْتا ،زمق زمؽار أطمارج فمـفاو وىمالئفاوأ ورم همؾ

 همؽتاى ماو ،وأّم أيؿـ همشفدا ماو  همجوءت زملمغم اظمممـكم  ،زملؽمقد أو أمحر يشفد يمؽ زمذيمؽ

 .زمؼمك ايمتعرض

 ًْ ًَ  مو هذا معِؽ  :همؼول ،همؾؼقفو فمؿر ،وايمؽتوب معفو همخرصم  ومويماً: ىمتاوٌب  ؟دحمّؿا يو زمـا

 .هملزمً هموكتزفمف مـ يدهو وكظر همقف شمؿ سمػؾ همقف وحموه وطمرومف .قفـومول أري .ىمتبف رم ازمـ أ  ومحوهمي

 .همضعل احلبول دم روموزمـو هذا مل يقصمػ أزمقكِ  :همؼول مو

مـفاو فماريش  دٌّ وضَما ،مـفاو صمباؾ أضماد دٌّ ضَما :همؼول .هو رمد  ضُم  ،حلسـزمو اأهمؼول يمف اظمفدي: يو 

هذا؟ ومول: كعؿ ياو أماغم  ىمّؾ  :همؼول يمف .مـفو دومي اَّـدل دٌّ مـفو ؽمقػ ايمبحر، وضَم  دٌّ وضَم  ،م 

 .زمخقؾ وٓ رىموب ف ممو مل يقصمػ فمعم أهؾف رؽمقل اهلل هذا ىمؾ   نّ إف، هذا ىمؾّ  ،اظمممـكم

 (1).شوأكظر همقف همؼول: ىمثغمٌ 

سميـ ضمٕمٗمير: ظميذ وميديم٤ًم  و٤مرون اًمرؿمٞمد يم٤من ي٘مقل عمقؾمك أنّ  :اظمـوومىقمـ  إكقارزمحور وذم 

ّٓ » وم٘ميي٤مل  ،ًمييّح قمٚمٞمييفأًمٞمييؽ، ومٞميي٠مسمك طمتييك إويي٤م طمتييك أردّ  ومااول: ومااو  . زمحاادودهوٓ  طمااذهو إ

 ضمدودهو؟

                                                                                                                     

( * 6: سمي٤مب اًمٗميلء وإٟمٗمي٤مل وشمٗمًيػم اخلٛميس وطميدوده وُمي٤م  ي٥م ومٞميف، اصحيدي٨م 141)يمت٤مب اصحج٦م، أسمقاب اًمت٤مريخ، اًم٤ٌمب  634/ 1 اًمٙم٤مذم .1

 (.45: سم٤مب اًمزي٤مدات، اصحدي٨م 49)يمت٤مب اًمزيم٤مة، اًم٤ٌمب  313ًٚمًؾ ًمٚمحدي٨م ، اًمرىمؿ اعم131/ 3 اًمتٝمذي٥م
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ّٓ صمّد  ومول: زمحّؼ  .و مل سمّردهوهُت دْ د  ضَم  نْ إومول:  ًُ ك إ  ؟ همعؾ

 .ايمرؾمقد وومول: أهيوً   وصمفُ همتغغّم  ،نْ َد عَ ول همَ إ ومول: أمو احلّد 

 .وصمفف ّد ، همورزمايمثوين ؽمؿرومـد ومول: واحلّد 

 .وومول: هقف .فهموؽمقّد وصمفُ  ،همريؼقيإايمثويمٌ  ومول: واحلّد 

 .ومول: وايمرازمع ؽمقػ ايمبحر ممو يقم اَّزر وارمقـقي

 .لم جمؾزإهمتحّقل  ،ومول ايمرؾمقد: همؾؿ يبؼ يمـو رء

 .و مل سمرّدهوهُت دْ د  ضَم  نْ إومول مقؽمك: ومد أفمؾؿتؽ أكـل 

 (1).شهمعـد ذيمؽ فمزم فمعم ومتؾف

افُ    ِت َذا ايْمُؼْرزماكوَ }ذم ىمقًميف شمٕمي٤ممم  وذم وذه اًمروايي٦م دًٓمي٦م واويح٦م قميغم احتي٤مد اصحيّؼ   {ضَمؼ 

 لأوّ  سمي٠منّ  ٤مً ومٞمف شمٍمحي ٟمٗم٤مل اًمذي ط يقضمػ قمٚمٞمف سمخٞمؾ وٓ ريم٤مب، يمام أنّ إذم اًمٗملء و واصحّؼ 

سم٤مُمتيداد  يٛمتيدّ   ٝمي٤مسمي٠من طم٘مّ  ٤مً ذم اًمرواي٦م شمٍميحي يمام أنّ  ،ُمّم٤مديؼ ذوي اًم٘مرسمك ول وم٤مـمٛم٦م 

ٟمٗمي٤مل وسم٤مًمتي٤مزم وٓ سم٠مذٟمف ومٝمل ُمـ إ ٝم٤م، وم٤مًمٌالد اًمتل ط شمٗمتح سمٞمد رؾمقل اهلل تِ ٕمَ ؾِم  ٟمٗم٤مل وإ

 .يتٝم٤مئٛم٦م ُمـ ذرّ سمٕمدو٤م ًمأل ـْ وُمِ  ، ي٘م٦ماًمّمدّ  ٘م٦م سمحّؼ شمٙمقن ُمتٕمٚمّ 

وٓيتٝمي٤م شمِميٛمؾ  نّ إ٦م، سميؾ ُميقال اًمٕم٤مُّميف ذم إٝمي٤م ذم ُمٚمٙمٞمي٦م اًمتٍّميوُمـ صمؿ ومال ي٘متٍم طم٘مّ 

ـ سمٕميده وُِمي ٦م ذم اًمقىم٧م اًميذي يم٤مٟمي٧م اًمقٓيي٦م سمٞميد اًمرؾميقل ُمقر اًمٕم٤مُمّ اًمتدسمػم ذم ُمٓمٚمؼ إ

سمال شمٕم٤مرض سملم وذه اًمقٓي٤مت، أي سمٜمحق اًمٓمقًمٞم٦م، يمام وق اصح٤مل سميلم  ُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم ًمإ

 ُم٤مم اعمٕمّمقم وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ ذم اجلٝم٦م اًمالطم٘م٦م.ووٓي٦م اإل  شمٕم٤ممم ووٓي٦م اًمرؾمقلوٓي٦م اهلل

                                                                                                                     

 : سم٤مب ُمٜم٤مفمراشمف ُمع ظمٚمٗم٤مء اجلقر(.31)أسمقاب شم٤مريخ اإلُم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر، اًم٤ٌمب  41، اصحدي٨م 133/ 31 سمح٤مر إٟمقار .1
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ٛمٕمٜميك سمٟمٗمي٤مل ًميف يراد سمف وق يمقن إ (ٝم٤م ًمإُم٤ممرض يمٚم  إ أنّ )ُم٤م ورد ُمـ  :وزمعبورة أطمرى

ف ووٓي٦م اًمتٍميف ومٞمٝمي٤م، وويذه اعمٚمٙمٞمي٦م ذم طميلم أني٤م ًمٞمًي٧م قميغم طميذو ًمف ُمٚمٙمٞم٦م اًمتٍّم  أنّ 

قروي٤م، ويل ُمٚمٙمٞمي٦م أيْمي٤ًم رض وشميدسمػم أُمقميغم إ ٦م اخل٤مصي٦م سميؾ سمٛمٕمٜميك وٓيتيفاعمٚمٙمٞم٦م اًمٗمرديي

 .وم٤مت اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم اًمتٍّم ّٓ إذ ٓ ُمٕمٜمك ًمٚمٛمٚمؽ إ ؛صٓمالطمل يمذًمؽسم٤معمٕمٜمك اإل

رض ًمٞمًي٧م ُمٚمٙمٞمي٦م ُم٤مًمٞمي٦م حمْمي٦م سميؾ ويل اعمٚمٙمٞم٦م ًمٚمٗملء وإٟمٗمي٤مل وإ نّ أومٞمتٌلّم ُمـ ذًمؽ 

إٟمٗميي٤مل ذم  ممييـ ًمييف اصحييّؼ  ي٘م٦م اًمّمييدّ  ف وشمييدسمػم وطمٞميي٨م أنّ قمييالوة قمييغم ذًمييؽ وٓييي٦م شمٍّميي

ط شمٙميـ وٓيتٝمي٤م  نْ إف وشميدسمػم ومٞمٝمي٤م، وشمٍّم  ٦م وُمٚمٙمٞم٦مُ ُمقر اًمٕم٤مُمّ واًمٗملء ومٝمل ذات وٓي٦م ذم إ

 .ُم٤مُم٦ميم٤مإل ُمًت٘مٚم٦مً 

شميف قميـ ضمدّ   اًميذي ورصميف ويق ي ي٘م٦م ذم وميدك طمّؼ اًمّميدّ  ُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ  اإلوُمـ صمؿ ومّن 

يمٜمّيك   اًمروايي٦م سم٠مٟميف ُمٕمٜميك ذم ٦م قمغم سمالد اعمًٚمٛملم، ٓ يمام ي٘م٤مل سم٤مًمقٓي٦م اًمٕم٤مُمّ ي   ي٘م٦ماًمّمدّ 

 .ي٘م٦م ذم ظمّمقص ومدكاًمّمدّ  ُم٤مُم٦م واًمقٓي٦م سمحّؼ قمـ طمّ٘مف ذم اإل

٤مل واًمٗميلء اًميذي ٟمٗمسم٤مؾمتح٘م٤مىمٝم٤م ذم إ ف تْ ومدك اؾمتح٘م   طمّؼ  أنّ   صؾ ذم شمٕمٌػمه سمؾ إ

ؾ آييي٦م اًمٗمييلء قمييـ ذًمييؽ طمٞميي٨م شمٕمّٚميي ُح َّمييٗمْ وشمَ  ،ف يًييتٚمزُمفُمييقر اًمٕم٤مُّميي٦م ٓ أّٟمييوييق اًمقٓييي٦م ذم إ

ىمتّميي٤مدي٦م سمييلم ل سم٠مٟمييف ُمقضميي٥م ًمٚمٕمداًميي٦م اعم٤مًمٞميي٦م واإلٟمٗميي٤مك سميي٤مًمٗملء وإاظمتّميي٤مص ذوي اًم٘مرسميي

 اعمًٚمٛملم.

ّٓ  وُمييـ اًمٌييلّم أنّ  ٦م، ومٝمييذا ُمييقر اًمٕم٤مُّميي عمييـ يٛمٚمييؽ زُميي٤مم إشمٚمييؽ اًمٕمداًميي٦م ٓ شمتح٘مييؼ إ

٦م ومٝمق أيْم٤ًم وٓيي٦م ًمألُميقر اًمٕم٤مُّميي سمتامم ُم٤م ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م ُمـ ُمٕمٜمك ي ظمتّم٤مص ذم طملم أٟمف ُمٚمٙمٞم٦م اإل

ّٓ  اعمٚمٙمٞم٦م م ُمـ أنّ عم٤م شم٘مدّ    اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم اًمتٍموم٤مت.ًمٞم٧ًم إ
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 ُمـ أظم٤ٌمر اخلٚمٗم٤مء وشمٕم٤مـمٞمٝمؿ ذم ومدك. زمحور إكقارٟمٔمػم وذه اًمرواي٦م ُم٤م ورد ذم 

 ىمقًمف:  ؾ قمـ اًمّم٤مدق : ُم٤م رواه اعمٗمّْم ايمثوكقي

ايمـوس فمبقد هاذه ايمادكقو ٓ يريادون نمغمهاو،  نّ إزمق زمؽر زمـ أ  ومحوهمي ومول يمف فمؿر: أظمو ورم »

ذا فمؾؿاقا ذيماؽ سمرىماقا فمؾقاًو إؾماقعتف  نّ نقتف اقؿس وايمػالء، وهمادىمًو، هماوأهؾ زم همومـع فمـ فمقمّ 

زماق زمؽار ذيماؽ وسف فماـفؿ مجقاع أدم ايمدكقو وايثورًا وحموزموة فمؾقفو، همػعؾ  يمقؽ رنمبيً إوأومبؾقا 

 .ذيمؽ

ة َد ـ أو فِماْيادَ   ـ ىماون يماف فمـاد رؽماقل اهللزماق زمؽار زماـ أ  ومحوهماي ا مـودياف: َماأهمؾً وموم ا 

 اهلل ايمبجقم. اهلل وَّرير زمـ فمبد وأكجز َّوزمر زمـ فمبدسمـل ضمتك أومضقف، لهمؾق

يمقاف إرياف همادىمًو، همصاورت هموؿمؿاي لم أ  زمؽار وذىمّ إصاغمي  : يمػوؿمؿاي   ومول: ومول فمقمّ 

 .يمف همدىمًو مع اقؿس وايمػلء وذىمرْت 

 .همؼول: هويت زمّقـي يو زمـً رؽمقل اهلل

ل، همقف زملن يمسمقـل وويمادي ضمّؼاأكزل فمعم كبّقف ومر كًو يلمر  قمّزوضمّؾ  ّن اهللنهمؼويمً: أمو همدك، هم

فُ    ِت َذا ايْمُؼْرزمكوَ  شمٕم٤ممم ومول اهلل   لم رؽماقل اهللإاقالئاؼ  همؽـً أكاو وويمادي أومارَب  ضَمؼ 

 .ـل وويمدي همدىموً ؾَ َح ـَ همَ 

 ًّ بقؾِ وَ اظمِْْسؽكَم وَ    سمال فمؾقف صمػمئقُؾ همؾ ـَ ايمس  اظمساؽكم  : مو ضمّؼ  ومول رؽمقل اهلل ازْم

ـِ  ـْ َرْ  إّكؿاوافْمَؾُؿقا وَ شمٕم٤ممم  ايمسبقؾ؟ هملكزل اهلل وازم ؽُمقِل وَ ٍء هَمَلن  هللِ مُخَُسُف  نَمـِْؿُتْؿ ِم يمِِذي وَ يمِؾر 

بقؾِ وَ اظمْاَسوىمكِم وَ   ايْمَقتومكوَ   ايْمُؼْرزمك ـِ ايمس   .ازْم

ـْ َأْهاِؾ ايْمُؼارى  ماو َأهماوَء اهللُ فَماعمؿ اقؿس فمعم مخساي أومساوم، همؼاول س  ؼَ همَ  اِف   َرؽُماقيمِِف ِما هَمؾِؾ 
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ؽُمقِل وَ  نَْمـِقاوِء وَ سوىمكِم ايْماؿَ وَ   ايْمَقتومكوَ   يمِِذي ايْمُؼْرزمكوَ يمِؾر  ْٕ بقِؾ ىَمْل ٓ َيُؽاقَن ُدويَماًي زَماكْمَ ا ـِ ايمس  ازْم

 يمؼرزماك، وكحاـ ذو ايمؼرزماك، وماول اهللهمً هلل همفق يمرؽمقيمف، وماو يمرؽماقل اهلل همفاق يماذي ا ـُْؽؿْ مِ 

ٓ  وُمْؾ ٓ َأؽْمَئُؾُؽْؿ فَمَؾْقِف َأصْمرًا : شمٕم٤ممم َة دِم ايْمُؼْرزمك إ  .اظمْاََقد 

لم فمؿر زمـ اقطوب وومول: مو سمؼقل؟ همؼول فمؿر: وَمـ ايمقتومك إزمق زمؽر زمـ أ  ومحوهمي أهمـظر 

 واظمسوىمكم وأزمـوء ايمسبقؾ؟

ن زماوهلل وزمرؽماقيمف وزماذي ايمؼرزماك واظمساوىمكم ايماذيـ قايمقتومك ايماذيـ يالْتّ  : همؼويمً هموؿمؿي

 .طمرة، وازمـ ايمسبقؾ ايمذي يسؾؽ مسؾؽفؿُأؽمؽـقا معفؿ دم ايمدكقو وأ

 ف يمؽؿ وظمقايمقؽؿ وأؾمقوفمؽؿ؟اقؿس وايمػلء ىمؾّ  نْ ذَ نومول فمؿر: هم

 ،وأماو اقؿاس :هملوصمبفو اهلل رم ويمقيمدي دون مقايمقـو وؾمقعتـو ،أمو همدك : همؼويمً هموؿمؿي

 .يمـو وظمقايمقـو وأؾمقوفمـو ىمً يؼرأ دم ىمتوب اهللؿف اهلل همؼّس 

 ضمسون؟نكصور وايمتوزمعكم زمول فمؿر: همً يمسوئر اظمفوصمريـ وإوم

ىموكقا مقايمقـو ومـ أؾمقوفمـو همؾفؿ ايمصدوموت ايمتل ومّساؿفو اهلل وأوصمبفاو دم  نْ إومويمً هموؿمؿي: 

َدوموُت يمِْؾُػَؼراِء  إّكؿاو :قمّزوضمّؾ  همؼول اهلل ،ىمتوزمف اظمْااَُميم َػِي وَ ايْمعاوِمؾكَم فَمَؾْقفاو وَ  ايْمااَؿسوىمكمِ وَ ايمص 

ْؿ  وموِب وَ وُمُؾقُ،ُ  .(1)دِم ايمره

د يرضاقن طموصي وايمػلء يمؽؿ وٕويمقوئؽؿ؟ مو أضمسى أصحوب حمّؿا ومول فمؿر: همدك يمِؽ 

 ،ذا؟

ريض زمذيمؽ ورؽمقيمف ريض زمف، وومّسؿ فمعم اظمقآة واظمتوزمعاي  قمّزوضمّؾ  ّن اهللنومويمً هموؿمؿي: هم
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ومااـ  ،خويمػاي، وماـ فموداكاو همؼاد فماودى اهلل، وماـ طمويمػـاو همؼاد طماويمػ اهللٓ فماعم اظمعاوداة واظم

 .طمرةقؿ وايمعؼوب ايمشديد دم ايمدكقو وأيم همؼد اؽمتقصمى مـ اهلل ايمعذاب إطمويمػ اهلل

 د فمعم مو سمّدفمكم؟!همؼول فمؿر: هويت زمّقـي يو زمـً حمؿّ 

ساليمقمهو ايمبّقـاي! اهلل ومل سم اهلل وصمريار زماـ فمباد ومد صّدومتؿ صموزمر زمـ فمباد : همؼويمً هموؿمؿي

 .وزمّقـتل دم ىمتوب اهلل

ًِ  نّ إهمؼول فمؿر:  ًً يؼاع زماف ايماردّ سماّد  صموزمرًا وصمريرًا ذىمرا أمرًا هّقـًو، وأك ة ماـ فمكم أمارًا فمظاق

 .كصوراظمفوصمريـ وإ

كصاور إلم ديـاف، وإاظمفوصمريـ زمرؽمقل اهلل وأهؾ زمقاً رؽماقل اهلل هاوصمروا  نّ إ:  همؼويمً

ّٓ زموٓيًن زموهلل ورؽمقيمف وزمذي  ّٓ إ ايمؼرزمك أضمسـقا، همال هجرة إ باوع  يمـاو، وٓ اسمّ يمقـاو وٓ ك اة إ

ّٓ نزم  لم اَّوهؾقي.نو همفمـّ   زمـو، ومـ ارسمّد ضمسون ا

 زمً سمؼقيمكم!! ، واضمْضيـو مـ يشفد يمِؽ همؼول مو فمؿر: دفمقـو مـ أزموؿمقؾِؽ 

 ًْ زمـ ايؿـ وأؽمًء زمـً فمؿقس ا وىموكً حتً أ  زمؽر  واحلسـ واحلسكم وأمّ  لم فمقمّ إ همبعث

 .فلم أ  زمؽر وؾمفدوا مو زمجؿقع مو ومويمً واّدفمتْ إا  ومحوهمي ا هملومبؾقا 

زمـوهو، وأّم أيؿـ همؿقٓهتو، وأمو أؽمًء زمـاً إفو، وأمو احلسـ واحلسكم صُم وْ زَ همَ  همؼول: أمو فمقمّ 

  ؿمويماى همفال سمشافد يمبـال هوؾماؿ، ووماد ىموكاً ختادم أفمؿقس همؼاد ىموكاً حتاً صمعػار زماـ 

 .أكػسفؿ لمإهمٓء جيّرون  هموؿمؿي، وىمّؾ 

 وماـ  ذاهاو همؼاد  ذى رؽماقل اهلل   : أمو هموؿمؿي همبضعي مـ رؽمقل اهلل  همؼول فمقمّ 

 .ومـ ىمّذ،و همؼد ىمّذب رؽمقل اهلل
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ومـ ىمّذ،ً همؼد ىماّذب وؽمقدا ؾمبوب أهؾ اَّـّي،   زمـو رؽمقل اهللنوأمو احلسـ واحلسكم هم

 .ذ ىمون أهؾ اَّـي صودومكمإ  رؽمقل اهلل

 طمرة وايمرادّ أكو مـؽ، وأكً أطمل دم ايمدكقو وأ: أكً مـّل و هللوأمو أكو همؼد ومول رؽمقل ا

 .فمقّم، ومـ أؿموفمؽ همؼد أؿموفمـل، ومـ فمصوك همؼد فمصوين فمؾقؽ هق ايمرادّ 

 .زموَّـّي، ودفمو ٕؽمًء زمـً فمؿقس وذريتفو  وأمو أم أيؿـ همؼد ؾمفد مو رؽمقل اهلل

 .سف ٓ سمؼبؾلم كػإ ومول فمؿر: أكتؿ ىمً وصػتؿ أكػسؽؿ، ويمؽـ ؾمفودة اَّورّ 

سمعرهماقن وٓ سمـؽارون، وؾمافودسمـو ٕكػساـو ٓ سمؼباؾ، ىماً و ىماً كحاـ ذا ىمـّاإ:   همؼول فمقمّ 

كػساـو سمساليمـو ايمبّقـاي؟ أهماً ٕفمقـاو ذا ادّ إيمقف راصمعقن، إّكو إوؾمفودة رؽمقل اهلل ٓ سُمؼبؾ، همنّكو هلل و

لم زمقاً إزمقتاف طمرصمتؿقه ماـ لمـ معكم ُيعكم، وومد وشمبتؿ فمعم ؽمؾطون اهلل وؽماؾطون رؽماقيمف، هما

ـَ ـَمَؾُؿقا َأي  ُمـَْؼَؾٍى َيـَْؼؾُِبقنَ وَ ي نمغمه مـ نمغم زمّقـي وٓ ضمّج   .(1)ؽَمَقْعَؾُؿ ايم ذي

 (4).ششمؿ ومول يمػوؿمؿي: اك دم ضمتك حيؽؿ اهلل زمقــو وهق طمغم احلوىمؿكم

ذم اًمٗملء واخلٛميس  سمٗمدك أطمد وضمقوٝم٤م وق طمّ٘مٝم٤م  ُمٓم٤مًمٌتٝم٤م  اي٦م أنّ ومٍميح وذه اًمرو

 رض اعمخّمقص٦م.اعمٓم٤مًم٦ٌم ط شمٙمـ ُم٘متٍمة قمغم إ نّ أو

  ـ قميامر وأيب سمّميػم قميـ أيب قمٌيداهللؾمٜم٤مده قمـ اؾمح٤مق سم٢موُمٜمٝم٤م ُم٤م رواه اًمِمٞمخ سم ايمثويمثي:

وأمفرهاو اَّـاي وايمـاور، رزماع ايمادكقو، همرزمعفاو ماو،  ّن اهلل سمبورك وسمعولم أمفار هموؿمؿاي إ»ىم٤مل: 

                                                                                                                     

 .441/ اًمِمٕمراء. 1

: ٟميزول أيي٤مت ذم أُمير وميدك وىمّمّميف وضمقاُميع اإلطمتجي٤مج ومٞميف( * 11عمحيـ، اًمٌي٤مب )يمتي٤مب اًمٗميتـ وا 31، اصحيدي٨م 193/ 49 سمح٤مر إٟمقار .4

ؿ ؾمّت٦م أىم٤ًمم،  1431، اًمرىمؿ اعمًٚمًؾ ًمٚمحدي٨م 491/ 1 ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ ًّ )يمت٤مب اخلٛمس، أسمقاب ىمًٛم٦م اخلٛمس، اًم٤ٌمب إّول: سم٤مب أّٟمف ي٘م

 (.11اصحدي٨م
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ى، وفماعم معرهمتفاو دارت يؼي ايمؽاػمسُمدطِمؾ أفمداءهو ايمـور وسمدطمؾ أويمقوئفو اَّـي، وهال ايمصاّد 

 (1).شولمايمؼرون إ

ف ٟمٗميي٤مل اعمٗمٞمييدة عمٚمييؽ اًمتٍّمييوإ قمييغم طمييذو اًمتٕمٌييػم ايي٤م ذم آييي٦م اًمٗمييلء (سميي٤مًمالم)واًمتٕمٌييػم 

سم٤مًمقٓيي٦م، سميؾ سم٤معمِمي٤مريم٦م  اؾميت٘مالهل٤م  وضمف اًمت٘مدير سم٤مًمرسمع ًمٌٞم٤من قمدم واًمقٓي٦م اًمٕم٤مُّم٦م، وًمٕمّؾ 

 ُم٤مُم٤ًم.إطمٞم٨م أن٤م ط شمٙمـ  ، ُم٤مم اعمٕمّمقم واإل اًمٓمقًمٞم٦م ُمع اًمٜمٌّل 

قميـ  ة ايمؼرزمكمقدّ اهلٛمداين ووق ُمـ قمٚمامء أوؾ اًمًٜم٦ّم ذم  ُم٦م اًمًٞمد قمكمّ وروى اًمٕماّل  ايمرازمعي:

ّن اهلل إ: وماول رؽماقل اهلل »قمٚمٞم٤ًم ي٘مقل:  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم  ،زوري قمـ حيٞمك سمـ قم٘مٞمؾقمت٦ٌم سمـ إ

 ـْ همَؿاا ؾمؽ همقف فمتبي ا س ايمدكقو أو فمعم رزمعفو فمعم مُخ  ر  اهلل قمٜمٝم٤م صمؽ زمػوؿمؿيزوّ أ أمرين أنْ 

 (4).شرض وهق يبغضؽ دم ايمدكقو همويمدكقو فمؾقف ضمرام، ومشقف همقفو ضمراممشك فمعم إ

، وذم (4)كزهاي اظمجاويمسيم٤مًمّميّٗمقري اًمِمي٤مومٕمل اًمٌٖميدادي ذم أقميالم ورووا أيْمي٤ًم  اقومسي:

واًمييدوٚمقي ذم  (6)ولأطمبااور ايماادول و شمااور إُ  يقؾمييػ اًمدُمِميي٘مل ذم يبوأ (3)وؽمااـ اظمجتؿعااياظمح

 ُّم٦م أسمٞمٝم٤م.ُٕ صداىمٝم٤م ؿمٗم٤مقمتٝم٤م   أنّ  :رووا مجٞمٕم٤مً  (5)َتفقز اَّقش

يميقن اًمِميٗمٞمع ذا ٦م يًيتٚمزم ُّميإذ اًمِمٗم٤مقم٦م عمجٛميقع إُ ٦م، ُمّ ووذا يٕم٤مود وٓيتٝم٤م قمغم وذه إُ 

                                                                                                                     

،  أُمي٤مزم اًمٓميقد( * صيٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمي٤م: شمزو ٝمي٤م 6ٜم٤ًمء وم٤مـمٛم٦م اًمزويراء، اًمٌي٤مب )أسمقاب شم٤مريخ ؾمّٞمدة اًم 19، اصحدي٨م 116/ 34 سمح٤مر إٟمقار .1

 .5، اصحدي٨م 45اعمجٚمس 

 .451/ 11 اطم٘م٤مق اصحؼ* قمٜمف:  94/ ُمقّدة ذوي اًم٘مرسمك .4

 .451/ 11 اطم٘م٤مق اصحؼ* قمٜمف:  446/ 4 ٟمزو٦م اعمج٤مًمس .4

 .451/ 11 اطم٘م٤مق اصحؼ، خمٓمقط * قمٜمف: 193/ اعمح٤مؾمـ اعمجتٛمٕم٦م .3

 .451/ 11 اطم٘م٤مق اصحؼ* قمٜمف:  11/ أظم٤ٌمر اًمدول وآصم٤مر آول .6

 .451/ 11 اطم٘م٤مق اصحؼ، خمٓمقط * قمٜمف 114/ دمٝمٞمز اجلٞمش .5
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اًمِميٗم٤مقم٦م ٟمحيق يمٗم٤مًمي٦م ُمٓميقي ومٞمٝمي٤م حتّٛميؾ  ، طمٞمي٨م أنّ ٦م واعمِميٗمقع قمٜميفُّميصٚم٦م سميلم جمٛميقع إُ 

اًمِمٗمٞمع ُم١ًموًمٞم٦م اعمِمٗمقع قمٜمف، مم٤م يٕمٓميل يميقن اًمِميٗمٞمع ًميف ٟمحيق وٓيي٦م ُمًيٌ٘م٦م قميغم اعمِميٗمقع 

 ش.يمّ إُ »ذم اصحدي٨م ورد قمٜمقان  قمٜمف، ٓؾمٞمام أنّ 

همااً  ،رض: ومااد فمؾؿـااو مفاار هموؿمؿااي دم إ ومقااؾ يمؾـباالّ ) :وُميي٤م رواه اعمجٚمزيي ايمسودؽمااي:

 سًء؟مفرهو دم ايم

ًّ يعـقؽ ودع مو ٓ يعـقؽ ومول:  .ؽمؾ فم

 .ومقؾ: هذا ممو يعـقــو يو رؽمقل اهلل

مشك فمؾقفو مغضبًو مو ويمقيمدهو مشك فمؾقفو  ـْ ؿَ رض همَ س إومول: ىمون مفرهو دم ايمسًء مُخ 

 (1)ش.لم أن سمؼقم ايمسوفميإضمرامًو 

هموؿمؿاي دطماؾ  فمؾّقاوً  وماول ظماو زّوج رؽماقل اهلل »ذم ُمٕمتؼمة يٕم٘مقب سمـ ؿميٕمٞم٥م:  ايمسوزمعي:

صمتؽاف، وماو أكاو يمق ىمون دم أهقم طمغم مـاف ماو زوّ  اهللمو يبؽقؽ، همق :همؼول مو .فمؾقفو وهل سمبؽل

 (4).شؿس مودامً ايمسًوات وإرضوأصدق فمـِؽ اقُ  صمِؽ زو   اهللصمتؽف ويمؽـ زوّ 

داماً  س ايمادكقو ماوزّوصمؽ مـ ايمساًء وصمعاؾ مفارِك مُخا اهللويمؽـ » ايمؽودم:وذم  ايمثومـي:

 (4).شوإرض ايمسًوات

 فاو ماـ فماقمّ كِحؾتُ  ًْ َؾاعِ وصُم »  ذم ظميؼم ـمقييؾ قميـ اًمٌي٤مىمر  اَّالء وايمشػوءوذم  ايمتوؽمعي:

رزمعي أهنور: ايمػرات، وكقاؾ م ا، وهناروان، أرض وشمؾٌ اَّـّي وصُمعؾً مو دم إ س ايمدكقومُخ 

                                                                                                                     

 : سم٤مب شمزو ٝم٤م(.6)يمت٤مب شم٤مريخ ؾمّٞمدة اًمٜم٤ًمء وم٤مـمٛم٦م اًمزوراء، اًم٤ٌمب  114/ 34 سمح٤مر إٟمقار .1

 : سم٤مب شمزو ٝم٤م(.6ء، اًم٤ٌمب )يمت٤مب شم٤مريخ ؾمّٞمدة اًمٜم٤ًمء وم٤مـمٛم٦م اًمزورا 133/ 34 سمح٤مر إٟمقار .4

 (.1، اصحدي٨م وم٤مـمٛم٦م  )يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ُم٤م شمزّوج قمٚمٞمف أُمػم اعم١مُمٜملم  411/ 6 اًمٙم٤مذم .4
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 (1)ش.زمخؿسًئي درهؿ سمؽقن ؽمـّي ّٕمتؽ ،دفو أكً يو حمؿّ صْم وهنر زمؾخ، همزوه 

زّوصماً هموؿمؿاي ازمـتال مـاؽ :  شمؿ ومول ايمـبالّ  :رّت وذم طمدي٨م ظم٤ٌمب سمـ إ ايمعوذة:

رض، س إصماؾ مُخا، أرزمعًئاي وشمًكاكم درمهاوً أرض وس إزملمر اهلل سمعاولم فماعم صاداق مُخا

سميـ ؿميٕمٞم٥م قميـ  رض يٕم٘ميقُب س إمُخي روي طمدي٨َم   وىمدش وايمعوصمؾ أرزمعًئي وشمًككم درمهوً 

  . (4)اًمّم٤مدق 

 :ؾمٜم٤مده قمـ اسميـ قمٌي٤مس٢مرومٕمف سم اظمحتْضويمت٤مب  كقارمصبوح إُم٤م ذم  وُمثٚمفاحلوديي فممم: 

زّوصمااؽ هموؿمؿااي وصمعااؾ صااداومفو  قمّزوضمييّؾ اهلل  نّ إ ،يااو فمااقمّ »:   ىميي٤مل ًمٕمييكمّ   اًمٜمٌييّل  أنّ 

 (4)ش.مشك فمؾقفو مبغضًو يمؽ مشك فمؾقفو ضمراموً  ـْ ؿَ رض، همَ إ

رىماز صمػمئقاؾ زمرصمؾاف  :ف وماولأّكا  أروي فماـ ايمعاومل »: همؼف ايمرضووروي ذم ايمثوكقي فممم: 

، هماً ايمػرات ودصمؾي وايمـقؾ وهنر مفرزماون وهنار زمؾاخ وء يتبعفهنور ويمسون اظمأضمتك صمرت مخسي 

 صمعؾ مفر هموؿمؿاي ضمؾ وقمزّ  وروي أن اهلل .موم، وايمبحر اظمطقػ زمويمدكقوؽمؼً وؽمؼك مـفو همؾإل

 مخس ايمدكقو، همً ىمون مو صور يمقيمدهو  .(3) 

 ،رض أو رسمٕمٝمي٤م وأّني٤م هلي٤مس إمُخ  ٝمر وم٤مـمٛم٦م ّن ُمـ أوُمٗم٤مد وذه اجلٛمٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت ُم

ف أي اًمقٓييي٦م ُميي٤مم، واعمييراد سميي٤مًمالم ومٞمٝميي٤م ُمٚمٙمٞميي٦م اًمتٍّمييٝميي٤م ًمإرض يمٚم  إ ٟمٔمييػم ُميي٤م ورد ذم أنّ 

 ٦م قمٚمٞمٝم٤م.اًمٕم٤مُمّ 

                                                                                                                     

 : سم٤مب شمزو ٝم٤م(.6)يمت٤مب شم٤مريخ ؾمّٞمدة اًمٜم٤ًمء وم٤مـمٛم٦م اًمزوراء، اًم٤ٌمب  114/ 34 سمح٤مر إٟمقار .1

 : سم٤مب شمزو ٝم٤م(.6وراء، اًم٤ٌمب )يمت٤مب شم٤مريخ ؾمّٞمدة اًمٜم٤ًمء وم٤مـمٛم٦م اًمز 114/ 34 سمح٤مر إٟمقار .4

 : سم٤مب شمزو ٝم٤م(.6)يمت٤مب شم٤مريخ ؾمّٞمدة اًمٜم٤ًمء وم٤مـمٛم٦م اًمزوراء، اًم٤ٌمب  39، اصحدي٨م 136/ 34 سمح٤مر إٟمقار .4

)يمتي٤مب اخلٛميس، أسميقاب إٟمٗمي٤مل وُمي٤م تيتص سم٤مإلُمي٤مم، اًمٌي٤مب إّول: سمي٤مب أّن  1461، اًمرىمؿ اعمًٚمًؾ ًمٚمحيدي٨م 496/ 1، ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ .3

 (.4ّؾ ُم٤م يّمٓمٗمٞمف ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م و ...، اصحدي٨م إٟمٗم٤مل يم
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مم أيب ظم٤مًميد اًمٙمي٤مسمكم قميـ أيب إسمًٜمد صيحٞمح  ايمؽودموُمٜمٝم٤م ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل ذم ايمثويمثي فممم: 

 ىم٤مل: ، ضمٕمٗمر 

ـْ فِمبوِدِه }  ىمتوب فمقم  وصمدكو دم» ـْ َيشوُء ِم َْرَض هللِِ ُيقِرشُمفو َم ْٕ ، {ايْمعووِمَباُي يمِْؾُؿت ؼاكمَ وَ إِن  ا

 (1)ش.فو يمـورض ىمؾو ؼقن وإرض وكحـ اظمتّ أورشمـو اهلل إأكو وأهؾ زمقتل ايمذيـ 

 نّ إ»ىمي٤مل:  ، وُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل يمذًمؽ سمًٜمده قمـ أيب محزة قمـ أيب ضمٕمٗمير  ر:اايمرازمعي فمش

: قمّزوضمييّؾ ومااول  شمااؿّ  ،اهلل سمبااورك وسمعااولم صمعااؾ يمـااو أهااؾ ايمبقااً ؽماافومًو شمالشمااي دم مجقااع ايمػاالء

 َـْ َرْ  إّكؿاوافْمَؾُؿقا و ؽُمقِل وَ ٍء هَمَلن  هللِِ مُخَُسُف  نَمـِْؿُتْؿ ِم سوىمكِم ايْمااؿَ وَ   ايْمَقتاومكوَ   يمِِذي ايْمُؼْرزمكوَ يمِؾر 

بقؾِ وَ  ـِ ايمس   .ضمّرمـوه فمعم مجقع ايمـوس مو طمال ؾمقعتـو همـحـ أصحوب اقؿس وايمػلء وومد ازْم

 ىمون ضمرامًو ّٓ إمو مـ أرض سمػتح وٓ مخس خيؿس همقْضب فمعم رء مـف  ،واهلل يو أزمو محزة

يمؼاد زمقاع ايمرصماؾ ايمؽريؿاي فمؾقاف كػساف  ويمق ومد ـمفار احلاّؼ  ،صمًو ىمون أو موًٓ رْ همَ  ،فمعم مـ يصقبف

لم إيطؾى ايمـجاوة يمـػساف هماال يصاؾ ايمرصمؾ مـفؿ يمقػتدي زمجؿقع مويمف و همقؿـ ٓ يزيد ضمتك أنّ 

 (4)ش.وٓ ضمّجي ـو ذيمؽ زمال فمذر وٓ ضمّؼ ـو مـ ضمؼّ رء مـ ذيمؽ وومد أطمرصمقكو وؾمقعتَ 

ٟمٗمي٤مل  ُميـ اًمروايي٤مت اًميقاردة ذم سمي٤مب إوٟمٔمػم وذه اًمروايي٦م ممي٤م قميؼّم سميذوي اًم٘مرسميك يمثيػم

 .ن ٓ ري٥م ذم ؿمٛمقهلام هل٤م ٤من اًمٕمٜمقاٟماواًمٗملء، ووذ

ذم ُمي٤مم اإلو ًمٜمٌيّل ُميع ا ي٘م٦م اًمّميدّ  ُمي٦م ُمِمي٤مريم٦مُ جلٝمي٤مت اعمت٘مدّ ؾ ُميـ احتّّم  ىمدواقالصي: 

سميؾ سمٜمحيق  ٦مً ُمًيت٘مٚمّ  ٝمي٤م ن ط شمٙميـ وٓيتُ إُمقر سمٜمحيق اعمِمي٤مريم٦م اًمٓمقًمٞمي٦م واًمقٓي٦م اًمٕم٤مُّم٦م ذم إ

                                                                                                                     

 (.: سم٤مب أّن إرض يمٚم ٝم٤م ًمإُم٤مم 116)يمت٤مب اصحّج٦م، اًم٤ٌمب  1، اصحدي٨م 311/ 1 اًمٙم٤مذم .1

 )يمت٤مب اًمروو٦م(. 341، اصحدي٨م 416/ 1 اًمٙم٤مذم .4
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صيٓمالطمٞم٦م وًمٙمٜمٝمي٤م ٓي٦م اذا اعمٕمٜمك ًمٞمس ُم٘متْم٤مو٤م اإلُم٤مُم٦م واًمقٓي٦م اًمٕم٤مُّم٦م اإلاًمتنميؽ، واًمق

رض ومدك واًمٕمقازم يمام ىمد أُمـ ضمٝم٦م ُم٤مًمٞمتٝم٤م وٓ قمغم ظمّمقص  ُمقال اًمٕم٤مُّم٦مإٓ شم٘متٍم قمغم 

 رض ومدك قمغم ذًمؽ.أدرج شمٗمًػم اطمتج٤مضمٝم٤م ذم 

 اجلّة الطابعة: واليتّا ووؤيدات أخسى

يميقن وٓيي٦م  مـفاو: ،ُمي٦م أُميقر أظميرىوٓيتٝم٤م ُميـ أيي٤مت واًمروايي٤مت اعمت٘مدّ  ء٤م٘موي١ميد اؾمت

ُم٘مت٣مي ىمقًميف  اعمٕمّميقم، ُميع أنّ ودون اإلُمي٤مم  زواضمٝم٤م سمٞمده شمٕم٤ممم ظم٤مّصي٦م، دون اًمرؾميقل 

ـْ َأْكُػِسِفؿْ ويْماؿُ زمِ   ايمـ بِلو َأْولم :شمٕم٤ممم قميغم  ُمي٦مً أومراد اعمي١مُمٜملم ُم٘مدّ  وق وٓيتف قمغم يمّؾ  (1)ْمِمـكَم ِم

صمي٦م ُميقٓه، ُميع أني٤م يم٤مٟمي٧م ُميـ زييد سميـ طم٤مر  وٓيتٝمؿ قمغم أٟمٗمًٝمؿ، وُمـ صَميؿ زّوج اًمٜمٌيّل 

ـٍ يم٤مرو٦م ًمذًمؽ، ومْماًل قمـ يمراوٞم٦م أوٚمٝم٤م، ومٜمزل ذم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ٓ ُمْمِمـَاٍي وَ مو ىماوَن ظمُِاْمِم

ـْ َأْمِرِهْؿ وَ ك اهللُ اإِذا وَمَض  ُة ِم غَمَ
ُؿ اْقِ ـْ َيْعِص وَ َرؽُمقيُمُف َأْمرًا َأْن َيُؽقَن َمُ َرؽُمقيَمُف هَمَؼاْد َضاؾ  وَ  اهللَم

 .(4)بقـوً َضالًٓ مُ 

مم سميي٤معم١مُمٜملم ُمييـ ويمييذًمؽ اصحيي٤مل ذم اإلُميي٤مم اعمٕمّمييقم طمٞميي٨م يييرث ُم٘ميي٤مم اًمرؾمييقل ومٝمييق أو

 ُمقروؿ اًمٕم٤مُّم٦م.أٝمؿ ذم أٟمٗمًٝمؿ ذم ؿم١مونؿ اًمٗمردي٦م يمام وق وًمٞمّ 

 ّٓ  اهللُمير زواضمٝمي٤م ويق أأّن وزم  (4)ىمد ورد ُمـ ـمريؼ اًمٗميري٘ملم  أّن ذم ظمّمقص اًمزوراء إ

                                                                                                                     

 .5/ إطمزاب .1

 .45/ إطمزاب .4

صميؿ ظمٓمي٥م اًمٞميف  شأٟمتٔمير هلي٤م اًم٘مْمي٤مء»وم٘مي٤مل:  وم٤مـمٛمي٦م  ظمٓم٥م أسمق سمٙمر إمم اًمٜمٌيل ي قمٜمدُم٤م  وم٘مد ورد قمـ ـمرق أوؾ اًمًٜم٦م ُم٤م شمقاشمر ُمـ ىمقًمف  .4

 اخلؼم.ش أٟمتٔمر هل٤م اًم٘مْم٤مء» قمٛمر، وم٘م٤مل:

اجلي٤مُمع *  19/ 4 يٜمي٤مسمٞمع اعميقدة*  511/ 4 ُمٞمزان آقمتيدال*  511/ 11 يمٜمز اًمٕمامل*  165/ 11 اعمٕمجؿ اًمٙمٌػموىمد روى ذًمؽ اًمٓمؼماين ذم  

اعمٜمت٘ميك ُميـ احتي٤مف *  49ًمٚمٓميؼمي/  ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك*  14/ 41 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ*   113/ ِمػ اصحثٞم٨ماًمٙم*  461/ 1ًمٚمًٞمقـمل  اًمّمٖمػم
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ُميـ اًمقٓيي٦م ًمٌٚمقهمٝمي٤م  اً ّن هل٤م ٟمحقأؿم٠من ظمٓمػم، و ٝم٤م ذاشمٕم٤ممم ظم٤مّص٦م. ووذا مم٤م ي٘متيض يمقن ُم٘م٤مُم

 سمام وق اًمرؾمقل قمٚمٞمٝم٤م. شمْمٓمٚمع سم٠موٚمٞم٦م ظم٤مّص٦م، شمت٘مٞمد ىمٞمٛمقُمتف  شمٚمؽ اًمدرضم٦م اًمتل

 قمٚمٞميف ُميع ٤مر وٓيي٦م اًميقزم قميغم اعميقمّم ّمّن اٟمح٢مد ذم سم٤مب اًمقٓي٦م وُم٤موٞمتٝم٤م، ومىمتْم٤مء ُمٓمرّ ووذا اإل

 ّٓ  قمٚمٞمف درضم٦م ُمـ اًمٙميامل يْميٓمٚمع اي٤م  سمٌٚمقغ اعمقمّم ومرض واضمدي٦م اًمقزم وأوٚمٞمتف ًمٚم٘مٞمٛمقُم٦م ٓ يٙمقن إ

  قمٚمٞمٝمؿ.ذم ؾم٤مئر ُمقارد اعمقمّم  سمِم١مون اًمقٓي٦م، يمام

ت ذم اعم٘مي٤مم اًمثي٤مين ي ُميـ أٟميف ط يٙميـ هلي٤م يمٗميق ي ٟمّمقص اًمٗمري٘ملم ي اًمتل ُمرّ  ذمُم٤م ورد مـفو: 

ذم اجلٛمٚم٦م، وٟمٔمػم ُمي٤م  واعمٕم٤مدًم٦مُ  اعمِم٤مريم٦مُ  ذ ُم٘مت٣م قمٜمقان اًمٙمٗمقِ إ ؛في ُمـ آدم ومام دوٟمَ  (1)ًمقٓ قمكمّ 

ـِ ورد ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ّن اًمٌحيريـ ُمـ أ (4)َيْؾَتِؼقوِن ، زَمْقـَُفً زَمْرَزٌخ ٓ َيْبِغقونِ  َمَرَج ايْمَبْحَرْي

 .ظمروأٟمف ٓ يٓمٖمل أطمدمه٤م قمغم أ  ووم٤مـمٛم٦م، واًمؼمزخ وق اًمٜمٌّل  مه٤م قمكمّ 

د سميـ قمٌي٤مس وهميػمه ُميـ وق وشمٗمًػم حمّٛميقمـ اًمٙمٚمٞمٜمل واًمّمد سمػسغم ايمػمهونوم٘مد روي ذم 

طمدى قمنم ـمري٘م٤ًم هلذه اًمرواي٦م ويمذا ُمـ ـمرق أويؾ اًمًيٜم٦ّم، ومٗميل إ ،صح٤مب اعمٕمرووم٦ميمت٥م إ

ـِ َيْؾَتِؼقاوِن، يؼقل:   اهلل  زمو فمبدأؽمؿعً »ىم٤مل:  ،رواي٦م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًمٕمٓم٤مر َمَرَج ايْمَبْحَرْي

                                                                                                                                          
* واسميـ ؿمي٤مولم  161ًمٚمًيٞمقـمل/  اعمختي٤مر ُميـ ُمًيٜمد وم٤مـمٛمي٦م اًمزويراء*  55ًمٚمِم٤مومٕمل اًم٘مٚم٘مِميٜمدي/  اًم٤ًمئؾ سمام ًمٗم٤مـمٛم٦م ُمـ اعمٜم٤مىم٥م واًمٗمْم٤مئؾ

 .34/111 سمح٤مر إٟمقارقمٜمٝمام ، شم٤مرتفواًمٌالذري ذم   ومْم٤مئؾ وم٤مـمٛم٦ماعمروزي ذم يمت٤مب 

أُمروي٤م : ٕيب سمٙمر قمٜميدُم٤م ظمٓمي٥م وم٤مـمٛمي٦م  ي ىمقل رؾمقل اهلل  146، 143/ 34 اًمٌح٤مري يمام ذم  يمِمػ اًمٖمّٛم٦موقمـ ـمرق اًمِمٞمٕم٦م ُم٤م رواه ذم  

ؿمي٤مء أن يزّوضمٝمي٤م إّن أُمروي٤م إمم رّاي٤م، إن »ٕذاف ىميريش قمٜميدُم٤م ظمٓمٌقوي٤م وميرّدوؿ:  وىم٤مل ًمٕمٛمير ُم٘م٤مًمتيف ٕيب سمٙمير يميذًمؽ. وىمقًميف  إمم رّا٤م

 .شزّوضمٝم٤م

 رمحيف اهلل: أؾميامئٝم٤م وسمٕميض ومْمي٤مئٚمٝم٤م( وم٘ميد أورد اعمجٚمزي 4)أسمقاب شم٤مريخ ؾمّٞمدة اًمٜم٤ًمء، اًم٤ٌمب  11/ 34 سمح٤مر إٟمقارٓطمظ ُم٤م شم٘مّدم، وٓطمظ  .1

 قمّدة رواي٤مت.

 .41ي  19/ اًمرمحـ. 4
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زمحاران ماـ ايمعؾاؿ فمؿقؼاون ٓ يبغال أضمادمهو  ؿمؿي وهمو ومول: فمقمّ  زَمْقـَُفً زَمْرَزٌخ ٓ َيْبِغقونِ 

ْميُمُم َو ايْماَؿْرصمونُ فمعم صوضمبف،  ًَ ايمؾو ُرُج ِمـُْف ، وذم روايي٦م أظميرى ش احلسـ واحلساكم خَيْ

 .(1)  اًمؼمزخ اًمذي سمٞمٜمٝمام سمرؾمقل اهللوُمّن 

الزُمٝمي٤م ر ُميـ شمذم اًمقٓي٦م عم٤م وق ُم٘مرّ  قمغم ٟمحق ُمِم٤مريم٦م هل٤م  دّل شمُم٦م ووذه اًمرواي٤مت اعمت٘مدّ 

 وٟمحقه ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت اًمٖمٞمٌٞم٦م، واذا اًمت٘مري٥م يًتِمٝمد ًمقٓيتٝم٤م اًمٕم٤مُّم٦م ُمع اعم٘م٤مم اًمٕمٚمٛمل اًمٚمديّن 

 سمرواي٤مت اؿمت٘م٤مق اًمٜمقر.

ًُ »ىمي٤مل:  ،مم ؾميٚمامن اًمٗمي٤مردإُمًيٜمدًا  إكاقار زمحاورُم٤م رواه اعمجٚمز ذم  مـفو: فماعم  دطمؾا

ّٓ  قمّزوضمّؾ ّن اهلل إ ،رّم ومول: يو ؽمؾًنإهمؾً كظر  اهلل  رؽمقل  صمعاؾ مل يبعٌ كبقاًو وٓ رؽماقًٓ إ

 .اهلل يمف اشمـل فممم كؼقبوً 

ًُ  ،يو رؽمقل اهلل :ومول: ومؾً  .هذا مـ ايمؽتوزمكم ومد فمرهم

ًَ  ،ومول: يو ؽمؾًن  مومي مـ زمعدي؟اْلشمـل فممم ايمذيـ اطمتورهؿ اهلل يمإلكؼبوئل  همفؾ فمؾؿ

 .همؼؾً: اهلل ورؽمقيمف أفمؾؿ

لم إف وطمؾؼ مـ كقري فمؾقًو همادفموه ين هملؿمعتُ طمؾؼـل اهلل مـ صػوء كقره همدفمو ،ومول: يو ؽمؾًن

ل وماـ هموؿمؿاي همادفموهو هملؿموفمتاف، وطمؾاؼ مـّا   ؿموفمتف هملؿموفمف، وطمؾؼ مـ كقري وكقر فمقمّ 

 .ومـ هموؿمؿي، احلسـ واحلسكم همدفمومهو هملؿموفموه فمقمّ 

وهاذا  د، واهلل ايمعاقمّ هماوهلل اظمحؿاقد وأكاو حمّؿا :زمخؿسي أؽمًء مـ أؽمًئف قمّزوضمّؾ همسًكو اهلل 

                                                                                                                     

: سمي٤مب ُمٜم٤مىمٌٝمي٤م وسمٕميض أطمقاهلي٤م( * 4يخ ؾميّٞمدة اًمٜمًي٤مء، اًمٌي٤مب )أسمقاب شمي٤مر 49، اصحدي٨م  44/ 34 سمح٤مر إٟمقار* و  455ي  456/ 3 اًمؼمو٤من .1

 يرويف سمرواي٦م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم. شمٗمًػمهويمذا ُم٤م رواه اًمثٕمٚمٌل ذم 
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 (1).شواهلل اظمحسـ وهذا احلسكم ،ضمسون وهذا احلسـاهلل اْلو ،واهلل هموؿمر وهذه هموؿمؿي، فمقمّ 

سمحًي٥م اًمتٙميقيـ اعمؽمشمي٥م   ُمٗم٤مد اؿمت٘م٤مق اًمٜمقر وق سمٞمي٤من عم٘م٤مُمي٤مهتؿ ذ ُمـ اًمقاوح أنّ إ

 قمٚمٞمٝم٤م اًمقٓي٦م سمح٥ًم اًمتٙمقيـ واًمتنميع.

 .(4) ُم٦م ذم ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦ماًمرواي٤مت اعمت٘مدّ  ومـفو

ذم  سمـ ُمقؾميك اًمروي٤م  ؾمٜم٤مده قمـ قمكمّ ٢مسم فمققن أطمبور ايمرضووق ذم ُم٤م رواه اًمّمد ومـفو:

 مم أن ىم٤مل:إ ، ًمٗم٤مـمٛم٦م ُمـ قمكم شمٕم٤مممطمدي٨م شمزوي٩م اهلل 

 أمجعفً فماعم حمبتال يّن أ شوهموؿمؿي فمقمّ » زمرىمتل فمؾقفً ـْ مِ  نّ إ ،: يو راضمقؾقمّزوضمّؾ همؼول اهلل »

ـّ وفمزّ  .تل فمعم طمؾؼلوأصمعؾفً ضمّج  وٕكشلّن مـفً ذّريي مبورىمي  مـفً طمؾؼوً  يت وصمالرم ٕطمؾؼ

ٍّ أ،ااؿ  ،ريض ومعااودن حلؽؿاالأأصمعؾفااؿ طماازاين دم  ،ؿمااوهرة فمااعم طمؾؼاال زمعااد ايمـبقااكم  ضماات

 واظمرؽمؾكم...

يمقؽً ويماقٓ إّن اَّـّي وأهؾفو مشتوومقن إ:  طمػمين صمػمئقؾ أ: ويمؼد  شمؿ ومول رؽمقل اهلل

ٕصمااوب همااقؽً اَّـااي  يأراد أن يتخااذ مااـؽً مااو يتخااذ زمااف فمااعم اقؾااؼ ضمّجاا شمٌيي٤مركاهلل  أنّ 

 (4).شهؾفو..أو

 اهلل شمٕم٤ممم يرى ًمرو٤م وم٤مـمٛم٦م ويٖمْم٥م ًمٖمْميٌٝم٤م، ممي٤م ييدّل  ُم٦م ذم أنّ اًمرواي٤مت اعمت٘مدّ  ومـفو:

                                                                                                                     

، وج 151/ 31، وج 31/33، وج41/14، وج 41و 41/ 46، وج 51/ 41، وُمٜمٝمي٤م ُميي٤م رواه ذم اجلييزء 9، اصحييدي٨م 5/ 46 سمحي٤مر إٟمييقار .1

 .414ي  194/ 61، وج11/ 34

 .ُمّر ذم اعم٘م٤مم اًمث٤مين: طمّجٞمتٝم٤م قمغم طمج٩م اهلل اعمٕمّمقُملم  .4

قميـ اًمّمي٤مدق  إُمي٤مزمورواه سم٢مؾمٜم٤مد صم٤مًم٨م ذم  اهلل اًمّم٤مدق  ، ورواه اًمّمدوق سم٢مؾمٜم٤مد آظمر قمـ أيب قمٌد115ًمٚمّمدوق/   قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م .4

  114ي  111/ 34 سمح٤مر إٟمقار* وذم. 
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ٞمتٝمي٤م أي ًمٞمًي٧م طمجّ  ،م ُمـ دون شم٘مٞمٞمد ًمذًمؽ سم٤مًمٕمٚمقم اًمتل صيدرت ُمٜمٝمي٤مٞمتٝم٤م يمام شم٘مدّ قمغم طمجّ 

 ومٞمٝم٤م. ُمقر اًمٕم٤مُّم٦م وهمْمٌٝم٤م، سمؾ يٕمّؿ رو٤مو٤م ذم إسم٤مًمقؾم٤مـم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وم٘مط

 ؾميالُمٞم٦م ًمٙميّؾ ذم رؾمؿ اخلالوم٦م اإل  سُمٕمٞمد ووم٤مة اًمٜمٌّل  يمام دمغم ذًمؽ واوح٤ًم ذم ُمقىمٗمٝم٤م 

 ٝمؿ قميغم ُمٜمي٤مسة قميكمّ ٟمّمي٤مر حتيثّ أرسمٕميلم ًمٞمٚمي٦م قميغم اعمٝمي٤مضمريـ وإدارت  صَميؿّ ضمٞم٤مل، وُميـ إ

 وم٦م.٦م وول اخلالُمقر اًمٕم٤مُمّ إ ّس ذاومٝم٤م وُم٤ًممهتٝم٤م ذم شمدسمػم أُ إقمغم  ودمديد اًمٌٞمٕم٦م ًمف، مم٤م يدّل 

ؽ أكػاذ ظماو أمرسْما ،ياو فماقمّ  : قمٜمد اطمتْم٤مره   ًمٕمكّم   ٦م اًمٜمٌّل وٟمٔمػم ُم٤م ورد ذم وصٞمّ 

ُمير صمٌيقت ٟمحيق ٢مّن ُم٘مت٣مي ُمي٤مدة إومي  .(1) صمػمئقاؾ زمف هموؿمؿي، همؼد أمرهتو زملؾماقوء أمار ،او

 .ُم٤مُم٤ًم ًمٗم٤مـمٛم٦م إ  ن يم٤من قمكمّ إوٓي٦م ًممُمر، و

: مو سمؼقل وماريش دم  اهلل  زمق فمبدأومول »ىم٤مل:  ،طمقلأيب ضمٕمٗمر إوذم رواي٦م اًمٕم٤ٌمس قمـ 

 ؟اقؿس

 .أكف موسمزفمؿ  :ومول: ومؾً

ـّ أومول: مو  زمـاو، شماؿ  ن ىموكاً مباورزة يمتباورزنّ إزمـاو و كصػقكو واهلل، يمق ىموكً مبوهؾاي يمتباوهؾ

 (4).ش؟ؽمقاء يؽقن هؿ وفمقمّ 

ضمٕمؾ اعمالزُم٦م سملم ُمـ ي٤ٌموؾ اؿ، وُميـ ًميف اًمقٓيي٦م قميغم اخلٛميس   ف أٟمّ  وسمؼريى دٓيمتفو

 ؾمالُمٞم٦م.ئ٥م اعم٤مًمٞم٦م اًمٙمؼمى ذم اًمنميٕم٦م اإلاًميا اًمذي وق أوؿّ 

                                                                                                                     

)شم٤مريخ ٟمٌّٞمٜمي٤م، أسميقاب ُمي٤م يتٕمّٚميؼ سم٤مرحت٤مًميف إمم قمي٤مط اًمٌ٘مي٤مء، اًمٌي٤مب إول: سمي٤مب وصيّٞمتف قمٜميد ىميرب  41اصحدي٨م  ،316و  313/ 44 سمح٤مر إٟمقار .1

 ووم٤مشمف(.

يؿ ؾميّت٦م أىمًي٤مم،  14513، اًمرىمؿ اعمًٚمًؾ ًمٚمحدي٨م 611/ 9 وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م .4 ًّ )يمت٤مب اخلٛمس، أسمقاب ىمًٛم٦م اخلٛمس، اًم٤ٌمب إّول: سم٤مب أّٟميف ي٘م

 (.16اصحدي٨م 
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٦م قميغم طم٘م٤مٟمٞمي٦م اًميديـ وًميف أي ُمـ يٙمقن طمجّ  ،طمتج٤مجم وق ُم٘م٤مم اإلوُم٘م٤مم اعم٤ٌموٚم٦م يمام شم٘مدّ 

 ؛ٟمٗمي٤مل٤من ذم اًمٗميلء وإس، ووذا اصح٤مل ؾميٞمّ وذا اعم٘م٤مم وق اًمذي يٙمقن ص٤مطم٥م وٓي٦م ذم اخلٛم

ي٘م٦م وم٤مـمٛمي٦م اًمّميدّ  سميف اعم٤ٌموٚمي٦م، ويل ؼ ُميـ ىم٤مُمي٧ْم ٕن اًمٕمٜمقان وق ذوي اًم٘مرسمك، وأطمد ُمّم٤مدي

 . اًمزوراء

َة دِم ايْمُؼْرزماكة م شم٘مريٌف ذم آي٦م اعمقدّ ُم٤م شم٘مدّ  ومـفو: ٓ  ايْمااَؿَقد   (1)وُمْؾ ٓ َأؽْمَئُؾُؽْؿ فَمَؾْقاِف َأصْمارًا إِ

٦م، وإن يمي٤من ُمٓمٚميؼ ُّميُمٜمٝمؿ ظم٤مّص٦م قميغم إُ  ٗم٤مد وذه أي٦م وٓي٦م ذوي اًم٘مرسمك اعمٕمّمقُملمُم وم٢منّ 

 .ةذوي اًم٘مرسمك هلؿ ُمٓمٚمؼ اعمقدّ 

وىميد  ، أول ُمّمي٤مدي٘مف وم٤مـمٛمي٦مي م يمام قمروم٧م ومٞمام شم٘ميدّ ي ومذوي اًم٘مرسمك  ر ذًمؽ:وطمٞم٨م شم٘مرّ 

ـْ ؾماوَء َأْن وُمْؾ مو َأؽْمَئُؾُؽْؿ فَمَؾقْ  :شمٕم٤مممظمرى يم٘مقًمف أة ذم آي٤مت ت آي٦م اعمقدّ وُمّن  ٓ  َما ـْ َأصْمٍر إِ ِف ِم

ِف ؽَمبقالً   َيت ِخَذ إلِم  .(4)َرزمه

ٓ  وُمْؾ ٓ َأؽْمَئُؾُؽْؿ فَمَؾْقِف َأصْمرًا إِْن ُهَق  :ويم٘مقًمف شمٕم٤ممم  .(4)يمِْؾعوظمَكمَ   ِذىْمرى إ

ـْ َأصْمٍر هَمُفَق يَمُؽؿْ وىمقًمف شمٕم٤ممم:   .(3)وُمْؾ مو ؽَمَليْمُتُؽْؿ ِم

ـْ َأصْمٍر إِْن ُهَق مو سَمْسَئُؾُفْؿ فمَ وَ  :وىمقًمف شمٕم٤ممم ٓ  َؾْقِف ِم أي قم٤مئد ٟمٗمٕميف ًمٙميؿ،  (6)ِذىْمٌر يمِْؾعوظمَكمَ  إ

ة ذوي اًم٘مرسميك ٟمٗمٕميف قم٤مئيد مم اهلل وذيمرى ًمٚمٕم٤معملم، ومٛمقدّ إة ذوي اًم٘مرسمك ؾمٌٞمؾ وداي٦م ُمقدّ  ٕنّ 

                                                                                                                     

 .44/ اًمِمقرى .1

 .61/ اًمٗمرىم٤من .4

 .91/إٟمٕم٤مم .4

 .31/ ؾم٠ٌم .3

 .113/يقؾمػ .6
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 .ٟمٗمًٝمؿًمٚمٕم٤معملم أ

مم اهلل شمٕمي٤ممم، إوتيداء ايؿ يمًيٌٞمؾ هتؿ ول سمدرضمي٦م اًمقٓيي٦م هليؿ واإلُمقدّ  ووذامم٤م يٕمْمد أنّ 

. ويمٞمػ ٓ شمٙمقن ويل أسميرز ُميـ يٜميدرج  هل٤م ٤مً ذًمؽ صم٤مسمت ٞمتٝمؿ قمغم اخلالئؼ، ومٞمٙمقن يمّؾ وطمجّ 

ّن اهلل يارىض يمرضاوهو إ»قميـ ـميرق اًمٗميري٘ملم:   ذم ُمقدة ذوي اًم٘مرسمك وىمد ىم٤مل ومٞمٝمي٤م اًمٜمٌيّل 

 ش.غضبفوويغضى يم

 وطالبتّا باخلىظ والفيء وفدك الطٍة وعىوً اجلّة الجاوٍة: زوايات أِن 

مم أيب سمٙمر شمًي٠مًمف إأرؾمٚم٧م   سمٜم٧م اًمٜمٌّل   وم٤مـمٛم٦م أنّ  :سمًٜمده قمـ قم٤مئِم٦م ايمبخوريروى 

 .مم٤م أوم٤مء اهلل قمٚمٞمف سم٤معمديٜم٦م وومدك وُم٤م سم٘مل ُمـ مخس ظمٞمؼم ُمػماصمٝم٤م ُمـ رؾمقل اهلل 

د ي٠ميميؾ آل حمّٛمي إّٟمٛميي٤م٤م ٓ ٟمقرث ُم٤م شمريمٜم٤مه صدىم٦م، ٟمّ إ :ىم٤مل  ّن رؾمقل اهللإ :سمق سمٙمرأوم٘م٤مل 

 ُمـ صدىم٦م رؾمقل اهلل همػّم أ واهلل ٓ يّن إُمـ وذا اعم٤مل و   قمـ طم٤مهلي٤م اًمتيل يم٤مٟمي٧م قمٚمٞميف ذم

ـّ   .ومٞمٝم٤م سمام قمٛمؾ ومٞمٝم٤م رؾمقل اهلل  قمٝمد رؾمقل اهلل وٕقمٛمٚم

 .ٛمف طمتك شمقومٞم٧مؿ شمٙمٚمّ ف ومٚمومٝمجرشمْ  وم٤مـمٛم٦مُ  مم وم٤مـمٛم٦م ؿمٞمل٤ًم ومقضمدْت إسمق سمٙمر أن يدومع أوم٠مسمك 

سم٤م سمٙمر أدومٜمٝم٤م زوضمٝم٤م قمكم ًمٞماًل، وط ي١مذن ا٤م  ؾمت٦م أؿمٝمر ومٚمام شمقومٞم٧ْم   سمٕمد اًمٜمٌّل  وقم٤مؿم٧ْم 

 (1)وصغّم قمٚمٞمٝم٤م.

ذم اًمٗميلء، وُميـ   ـم٤مًمٌي٦م سمقراصمتٝمي٤م عم٘مي٤مم اًمٜمٌيّل  ووذه اًمرواي٦م سحي٦م ذم يمقن وم٤مـمٛمي٦م 

وم٤مت سمؾ وق اًمقٓي٦م ٦م اعم٤مًمٞم٦م واًمتٍّم ذم اًمٗملء ًمٞمس وق جمرد اعمٚمٙمٞم ُم٘م٤مم اًمٜمٌّل  نّ أاًمٌلّم اًمقاوح 

                                                                                                                     

ويمتي٤مب اعمٖمي٤مزي، سمي٤مب  4194ويمت٤مب اخلٛمس، سم٤مب ومرض اخلٛمس، اصحيدي٨م  4154، يمت٤مب اخلٛمس، اًم٤ٌمب إّول، اصحدي٨م صحٞمح اًمٌخ٤مري .1

 .3431همزوة ظمٞمؼم، اصحدي٨م 
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 ؾمٚمٓمٜم٦م ُمـ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مدي٦م ذم إقمٞم٤من. م أن٤م أؿمدّ اًمٗملء واًمتل ىمد شم٘مدّ  قمغم يمّؾ 

أطمد وضمقه خم٤مصٛمتٝم٤م ذم ومدك وق يمقن٤م ذم اًمٗميلء  قمغم أنّ  ساطم٦م وذه اًمرواي٦م يدّل  يمام أنّ 

ّميدق قمٚمٞميف ذًميؽ أول ُميـ ي  ف ومٞميف ًميذوي اًم٘مرسميك، وأني٤ماعمًٜمدة وٓيتف وُمٚمٙمٞمي٦م اًمتٍّمي

 سحي٦م وذه اًمرواي٦م ُمٓم٤مًمٌتٝم٤م سم٤مخلٛمس واًمٗملء وومدك. اًمٕمٜمقان يمام أنّ 

 (4).مسـد أمحد، ويمذًمؽ ذم (1)سمٜمٗمس اًمٚمٗمظ صحقح مسؾؿوذم 

سم٤م سمٙمير يمي٤من أ ٟمزاع وم٤مـمٛم٦م  قن أنّ اًمٜم٤مس ئمٜمّ  واقمٚمؿ أنّ <مم ذًمؽ أؿم٤مر اسمـ أيب اصحديد: إو

سميق أذم أُمر صم٤مًم٨م وُمٜمٕمٝمي٤م  دي٨م أن٤م ٟم٤مزقم٧ْم ذم اصح وىمد وضمدُت  ،ذم اعمػماث واًمٜمحٚم٦م :ذم أُمريـ

 .ّي٤مه أيْم٤ًم ووق ؾمٝمؿ ذوي اًم٘مرسمكإسمٙمر 

صمٜمل طميدّ  :ىمي٤مل ،سمق زييد قمٛمير سميـ ؿميٌفأسمق سمٙمر أمحد سمـ قمٌداًمٕمزيز اجلقوري: أظمؼمين أىم٤مل 

د سميق ُمٕم٤مويي٦م قميـ حمّٛميأىم٤مل: طمّدصمٜمل صيدىم٦م  ،ىم٤مل: طمّدصمٜمل اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ ،و٤مرون سمـ قمٛمػم

 ٟميس سميـ ُم٤مًميؽ: سمي٠منّ أقمٌداًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر قمـ يزيد اًمرىمي٤مر قميـ  د سمـسمـ قمٌداهلل قمـ حمٛمّ 

اًمذي فمٚمٛمتٜم٤م قمٜمف أوؾ اًمٌٞم٧م ُميـ اًمّميدىم٤مت وُمي٤م  ًم٘مد قمٚمٛم٧َم  :سم٤م سمٙمر وم٘م٤مًم٧مأأشم٧م  وم٤مـمٛم٦م 

 شمٕميي٤مممقمٚمٞمييف ىمقًمييف  أوميي٤مء اهلل قمٚمٞمٜميي٤م ُمييـ اًمٖمٜميي٤مئؿ ذم اًم٘مييرآن ُمييـ ؾمييٝمؿ ذوي اًم٘مرسمييك، صمييؿ ىمييرأْت 

 َـْ َرْ  إّكؿاوافْمَؾُؿقا و ؽُمقِل وَ ٍء هَمَلن  هللِِ مُخَُسُف  نَمـِْؿُتْؿ ِم  أي٦م. يمِِذي ايْمُؼْرزمكوَ يمِؾر 

رؾميقل  ، اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٙمت٤مب اهلل وصحيّؼ وًمدكِ  وأُمل وواًمدٍ  ٟم٧ِم أسم٠ميب  :سمق سمٙمرأوم٘م٤مل هل٤م 

ويذا  ىمراسمتف وأٟم٤م أىمرأ ُمـ يمتي٤مب اهلل اًميذي شم٘ميرأيـ ُمٜميف، وط يٌٚميغ قمٚمٛميل ُمٜميف أنّ  وطمّؼ  اهلل 

                                                                                                                     

 .4413و  3311 ، اصحدي٨م>ٓ ٟمقّرث<، يمت٤مب اجلٝم٤مد، سم٤مب ىمقل اًمٜمٌّل صحٞمح ُمًٚمؿ .1

 .353و 354و 415و434/ 4 ُمًٜمد أمحد .4
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 .ًمٞمٙمؿ يم٤مُمالً إؿ اًمًٝمؿ ُمـ اخلٛمس يًٚمّ 

 ؟ىم٤مًم٧م: أومٚمؽ وق وٕىمرسم٤مءك

 .اًم٤ٌمىمل ذم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم سُف أقمٚمٞمٙمؿ وُمٜمف  ٟمٗمُؼ أسمؾ  ،ىم٤مل: ٓ

 .شمٕم٤مممىم٤مًم٧م: ًمٞمس وذا طمٙمؿ اهلل 

صمٜم٤م و٤مرون سميـ قمٛميػم سمق زيد ىم٤مل: طمدّ أوأظمؼمٟم٤م  :سمق سمٙمر أمحد سمـ قمٌداًمٕمزيز اجلقوريأىم٤مل 

سمي٤م سمٙمير قميغم أوم٤مـمٛمي٦م  ؾمقد قمـ قمروة ىمي٤مل: أرادْت أيب اهلٞمٕم٦م قمـ أيب إىم٤مل: طمّدصمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ 

 (1) .)ومدك وؾمٝمؿ ذوي اًم٘مرسمك وم٠مسمك قمٚمٞمٝم٤م

 ىم٤مل: اظمغـلواؾمتٕمرض مجٚم٦م ُمـ ذًمؽ اسمـ ىمداُم٦م ذم 

ذم طمٞم٤مشميف ومٚميام  يم٤مٟم٧م ـمٕمٛم٦م ًمرؾميقل اهلل  :روي قمـ اصحًـ وىمت٤مدة ذم ؾمٝمؿ ذي اًم٘مرسمك

 .سمق سمٙمر وقمٛمر ذم ؾمٌٞمؾ اهللأشمقذم محؾ قمٚمٞمف 

ام اخلٛمس قمغم صمالصم٦م أؾمٝمؿأ نّ أ :وروى اسمـ قم٤ٌمس ًّ  .سم٤م سمٙمر وقمٛمر ىم

يوٟمحقه طمٙمل قمـ اصحًـ سمـ حمٛمّ  ًّ ؿ د سميـ اصحٜمٗمٞمي٦م وويق ىميقل أصيح٤مب اًميرأي ىمي٤مًمقا: ي٘م

سمٛمقشميف  اًمٞمتي٤مُمك واعمًي٤ميملم واسميـ اًمًيٌٞمؾ وأؾمي٘مٓمقا ؾميٝمؿ رؾميقل اهلل  :اخلٛمس قمغم صمالصم٦م

 .وؾمٝمؿ ىمراسمتف أيْم٤مً 

 .عم٤ملوىم٤مل ُم٤مًمؽ: اًمٗملء واخلٛمس واطمد  ٕمالن ذم سمٞم٧م ا

 ُمي٤مم أىمرسمي٤مء رؾميقل اهلل ُم٤مًمٙمي٤ًم ىمي٤مل: يٕمٓميل اإل ىم٤مل اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ وسمٚمٖمٜمل قمٛمـ أصمؼ سمف أنّ 

 قمغم ُم٤م يرى.

                                                                                                                     

 .441ي  441/ 15 ذح ن٩م اًمٌالهم٦م .1
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 .قمّزوضمّؾ ُم٤مم طمٞم٨م أراه اهلل وىم٤مل اًمثقري واصحًـ: يْمٕمف اإل

ـْ َرْ  إّكؿاوافْمَؾُؿقا وَ وًمٜم٤م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم  ؽُمقِل وَ ٍء هَمَلن  هللِِ مُخَُسُف  نَمـِْؿُتْؿ ِم   يمِاِذي ايْمُؼْرزماكوَ يمِؾر 

بقؾِ وَ سوىمكِم ايْماؿَ وَ   ايْمَقتومكوَ  ـِ ايمس   .ازْم

 .ضمؾ ىمقل أيب اًمٕم٤مًمٞم٦مأوومٕمٚمف ُمـ  مم أن ىم٤مل: ومال ُيؽمك فم٤مور اًمٜمص وىمقل رؾمقل اهلل إ

ّن اهلل شمٕمي٤ممم ؾميّٛمك ًمرؾميقًمف وًم٘مراسمتيف ؿميٞمل٤ًم ٢مومي ،سمق طمٜمٞمٗم٦م ومٛمخي٤مًمػ ًمٔمي٤مور أيي٦مأوُم٤م ىم٤مًمف 

ظمي٤مًمػ ذًميؽ وم٘ميد ظمي٤مًمػ  ـْ ومَٛمي ،صٜم٤مف اًم٤ٌمىمٞم٦مأك ًمٚمثالصم٦م وضمٕمؾ هلام ذم اخلٛمس طم٘م٤ًم يمام ؾمٛمّ 

 .اًمٙمت٤مب ٟمّص 

ييوأُميي٤م محييؾ أيب سمٙميير وقمٛميير قمييغم ؾمييٝمؿ ذي اًم٘مرسمييك ذم ؾمييٌٞمؾ اهلل وم٘مييد ذيميير ٕمحييد ومَ   ٧َم ٙمَ ًَ

 .ًمٞمفإف وًمـ يذو٥م رأؾَم  كَ ر  وطَم 

ّن ٢مومي ؛ومم عمقاوم٘متيف يمتي٤مب اهلل وؾميٜم٦ّم رؾميقل اهلل أىمقل اسمـ قم٤ٌمس وُمـ واوم٘مف  ورأى أنّ 

٤م ٟمزقمؿ أٟميف ًمٜمي٤م ومي٠مسمك ذًميؽ قمٚمٞميف ىمقُمٜمي٤م ٤م يمٜمّ ٟمّ إعم٤م ؾملؾ قمـ ؾمٝمؿ ذوي اًم٘مرسمك وم٘م٤مل:  اسمـ قم٤ٌمس

أيب سمٙمير وقمٛمير ذم محٚمٝميام قمٚمٞميف ذم ؾميٌٞمؾ اهلل وُميـ  َؾ ْٕميومِ  ،أسميك قمٚمٞمٜمي٤م ىمقُمٜمي٤م :راد سم٘مقًمفأوًمٕمؾ 

 .شمٌٕمٝمام قمغم ذًمؽ

ومم، وىميقل اسميـ أوُمتك اظمتٚمػ اًمّمح٤مسم٦م ويم٤من ىمقل سمٕمْمٝمؿ يقاومؼ اًمٙمتي٤مب واًمًيٜم٦ّم يمي٤من 

 (1)واومؼ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم. قم٤ٌمس

قميـ أمحيد واسميـ ضمريير واًمٌٞمٝم٘ميل وهميػموؿ قميـ أيب  ىمـز ايمعاًلوُم٤م رواه اعمت٘مل اهلٜمدي ذم 

                                                                                                                     

 .1/411، سم٤مب ىمًٛم٦م اًمٗملء واًمٖمٜمٞمٛم٦م واًمّمدىم٦م اعمٖمٜمل .1
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ًَ ألم أصموءت هموؿمؿي »اًمٓمٗمٞمؾ ىم٤مل:  ًَ    زمؽر همؼويمً: هملك وماول:  ؟أم أهؾاف رؽماقل اهلل  ورشم

 .زمؾ أهؾف

اهلل كبقًو ؿمعؿي شماؿ ؿمعؿ أذا إيؼقل:   ؽمؿعً رؽمقل اهلل يّن إومويمً: همً زمول اقؿس؟ ومول: 

 (1).شه فمعم اظمسؾؿكمقً رأيً أن أردّ ومبضف ىموكً يمؾذي زمعده همؾً ويمّ 

ٝمي٤م قميغم قميلم ط شم٘متٍمي ُمٓم٤مًمٌتٝمي٤م ذم طم٘مّ  وهمػمو٤م ُمـ رواي٤مت أوؾ اًمًٜم٦م اًمداًم٦م قمغم أني٤م 

وميٞمٝمام، وويق  واخلٛمس وُمػماصمٝمي٤م عم٘مي٤مم رؾميقل اهللظم٤مص٦م وٟمحق ذًمؽ، سمؾ ذم قمٛمقم اًمٗملء 

 تف.ومف ووٓيُمٚمٙمٞم٦م شمٍّم 

 

 واصحٛمد هلل رّب اًمٕم٤معملم

 اًمٓم٤موريـآًمف قمغم حمّٛمد و اهللوصغّم 

 ٦م قمغم أقمدائٝمؿ أمجٕملمي٦م اًمدائٛميواًمٚمٕمٜم

                                                                                                                     

 .141/ 4 يمٜمز اًمٕمامل .1
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 فهرست اآليات

 ا

ـَ َُمْرَيَؿ اْذيُمْر ٟمِْٕمَٛمتل ك اسْم ًَ  14، 11 ....... واًمَِدشمَِؽ   قَمَٚمْٞمَؽ َوقَمغم  إِْذ ىم٤مَل اهللُ ي٤م قمٞم

ـُ َُميْرَيَؿ َوضمٞم ك اسْمي ًَ َٛم٦ٍم ُِمٜمُْف اؾْمُٛمُف اًْميَٛمًٞمُح قمٞم
ِك سمَِٙمٚمِ ٌَنّمُ ٝمي٤ًم إِْذ ىم٤مًَم٧ِم اًْميَٛمالِئَٙم٦ُم ي٤م َُمْرَيُؿ إِن  اهللَ ُي

ظِمَرِة... ْٔ ْٟمٞم٤م َوا  64 .................................................. ذِم اًمدُّ

تل ْٚمُتُٙمْؿ قمَ   اْذيُمُروا ٟمِْٕمَٛمتَِل اًم   61 ........... غَم اًْمٕم٤معملَمَ َأْٟمَٕمْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوَأيّن وَمْم 

ـَ اًْمٕم٤مًملمَ  َت َأْم يُمٜم٧َْم ُِم  34 ......................................... َأؾْمَتْٙمؼَمْ

َُْمِر ُِمٜمُْٙمؿْ  ْٕ ؾُمقَل َوُأوزِم ا  11، 11 ....................... َأـمٞمُٕمقا اهلل َوَأـمٞمُٕمقا اًمر 

ِلُّ َأْومم ِٝمؿْ   اًمٜمٌ  ًِ ـْ َأْٟمُٗم  193 ..................................... سم٤ِمًْميُٛم١ْمُِمٜملَم ُِم

ِلُّ َأْومم ِٝمْؿ َوَأْزوا  اًمٜمٌ  ًِ ـْ َأْٟمُٗم ٝم٤مهُتُؿْ سم٤ِمعمْي١ُْمُِمٜملَم ُِم  119 ..................... ضُمُف ُأُم 

ؾْمالَم ديٜم٤مً   اًْمَٞمْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ديٜمَُٙمْؿ َوَأمْتَْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتل  161 َوَروٞم٧ُم ًَمُٙمُؿ اإْلِ

 َ ـْ ديٜمُِٙمْؿ وَمال خَتَِْمْقُوْؿ َواظْمَِمْقِن اًْمَٞمْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ديٜمَُٙمْؿ َوَأمْت ـَ يَمَٗمُروا ُِم ْٛم٧ُم اًْمَٞمْقَم َيِلَس اًم ذي

ؾْمالَم ديٜم٤مً   قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتل  111 ............................. َوَروٞم٧ُم ًَمُٙمُؿ اإْلِ

ـَ سم٤ِمهللِ َوَُمالِئَٙمتِِف َويُمُتٌِِف َوُرؾُميٚمِ  ـْ َرسّمِف َواًْميُٛم١ْمُِمٜمُقَن يُمؾ  آَُم ؾُمقُل سماِم ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمِف ُِم ـَ اًمر  ِف ٓ ُٟمَٗميّرُق آَُم

ـْ ُرؾُمٚمِفِ   51 ..................................................... سَملْمَ َأطَمٍد ُِم
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َرِك َواْصَٓمٗم٤مِك قَمغم إِن  اهلل اْصَٓمٗم٤مكِ   اًْمٕم٤معَملمَ   َوـَمٝم 
ِ
 39 .................. ٟم٤ًِمء

 59 ........ آَدَم َوُٟمقطم٤ًم َوآَل إسِْمراوٞمَؿ َوآَل قِمْٛمراَن قَمغَم اًْمٕم٤معملَمَ   إِن  اهللَ اْصَٓمٗمك

َك سمَِٞمْحٞمك ٌَنّمُ ـَ اهللِ   َأن  اهللَ ُي َٛم٦ٍم ُِم
 69، 61 ........................... ُُمَّمّدىم٤ًم سمَِٙمٚمِ

ٌِْدٟم٤م َيْقَم اًْمُٗمْرىم٤مِن َييْقَم اًْمَتَ٘ميك اجْلَْٛمٕمي٤مِن َواهللُ قَميغم  َزًْمٜم٤م قَمغمإِْن يُمٜمُْتْؿ آَُمٜمُْتْؿ سم٤ِمهللِ َوُم٤م َأٟمْ    يُميّؾ َرْ   قَم
ٍ
 ء

 111، 169 .............................................................. ىَمديرٌ 

 111، 154 ................................................... إِْن يُمٜمُْتْؿ ُُم١ْمُِمٜملمَ 

 141 ................................................... إِٟم ٤م َأقْمَٓمْٞمٜم٤مَك اًْمَٙمْقصَمرَ 

 44 ................................................ ًَمْٞمَٚم٦ِم اًْمَ٘مْدرِ   إِٟم ٤م َأْٟمَزًْمٜم٤مُه ذم

 115 ....................................... ٤مَن َرؾُمقًٓ َٟمٌِٞم٤ًّمإِٟم ُف يم٤مَن خُمَْٚمّم٤ًم َويم

ُف ًَمُ٘مْرآٌن يَمريٌؿ ، ذم  94، 91، 14 ................................. يِمت٤مٍب َُمْٙمٜمُقنٍ   إِٟم 

ُف ًَمُ٘مْرآٌن يَمريٌؿ ، ذم ُرونَ   إِٟم  ٓ  اعمُْيَٓمٝم  ُف إ ًُّ  91 .............. يِمت٤مٍب َُمْٙمٜمُقٍن ، ٓ َيَٛم

 ب

ـْ يُمّؾ َأُْمٍر ، ؾَمالٌم ِوَل طَمت ك َُمْٓمَٚمِع اًْمَٗمْجرِ   44 ................... سم٢ِمِْذِن َرّاِْؿ ُِم

ـَ ُأوشُمقا اًْمِٕمْٚمؿَ   سَمْؾ ُوَق آي٤مٌت سَمّٞمٜم٤مٌت ذم  164 ....................... ُصُدوِر اًم ذي
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 ت

 96 ......................................... شَمٕم٤مًَمْقا َٟمْدُع َأسْمٜم٤مَءٟم٤م َوَأسْمٜم٤مَءيُمْؿ ...

وُح ومٞمٝم٤م ُل اًْميَٛمالِئَٙم٦ُم َواًمرُّ  43، 44 ......................................... شَمٜمَز 

 ث

ـْ قِم٤ٌمِدٟم٤م وَمِٛمٜمُْٝمْؿ فم٤مِطٌ  ـَ اْصَٓمَٗمْٞمٜم٤م ُِم ِف َوُِمٜمُْٝمْؿ ُُمْ٘مَتِّميٌد َوُِميٜمُْٝمْؿ ؾمي٤مسمٌِؼ صُمؿ  َأْوَرصْمٜم٤َم اًْمٙمِت٤مَب اًم ذي ًِ ًمِٜمَْٗم

 164 ............................................................ سم٤ِمخْلػَْماِت 

   صُمؿ  قَمَرَوُٝمْؿ قَمغَم اعمْياَلِئَٙم٦ِم وَم٘م٤مَل َأْٟمٌُِلقين
ِ
 و١ُمٓء
ِ
 164 ................... سم٠َِمؾْمامء

 ح

 43 ..................................................... طَمت ك َُمْٓمَٚمِع اًْمَٗمْجرِ 

 ذ

٤م ٌَْدُه َزيَمِري   11 ........................................... ِذيْمُر َرمْح٧َِم َرسّمَؽ قَم

 ر

 11 ........... واًمَِدي    َأْٟمَٕمْٛم٧َم قَمكَم  َوقَمغم  َأؿْمُٙمَر ٟمِْٕمَٛمَتَؽ اًم تل َأنْ   َرّب َأْوِزقْمٜمل

 ع

ـْ ذًمِيَؽ َوٓ  َْرِض َوٓ َأْصيَٖمُر ُِمي ْٕ يامواِت َوٓ ذِم ا  ً ٍة ذِم اًم قم٤مِطِ اًْمَٖمْٞم٥ِم ٓ َيْٕمُزُب قَمٜمْيُف ُِمْث٘مي٤مُل َذر 
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ٓ  ذم  16 ................................................. يِمت٤مٍب ُُمٌلمٍ   َأيْمؼَمُ إ

 ف

ُ٘مقا اهلَل َوَأْصٚمِحُ   111 . قا ذاَت سَمْٞمٜمُِٙمْؿ َوَأـمٞمُٕمقا اهللَ َوَرؾُمقًَمُف إِْن يُمٜمُْتْؿ ُُم١ْمُِمٜملمَ وَم٤مشم 

ـْ يم٤مَن ذِم اًْميَٛمْٝمِد َصٌِٞم٤ًّم  54 ..................وَم٠َمؿم٤مَرْت إًَِمْٞمِف ىم٤مًُمقا يَمْٞمَػ ُٟمَٙمّٚمُؿ َُم

ـْ َرسّمِف يَمٚمِامٍت وَمت٤مَب قَمَٚمْٞمفِ  ك آَدُم ُِم  164 .................................. وَمَتَٚم٘م 

ؾُمقِل َوًمِِذي اًْمُ٘مرْ  ِف َوًمِٚمر  ٚم 
 151 .........................................  سمكوَمٚمِ

ـَ اًْمِٕمْٚميِؿ وَمُ٘ميْؾ شَمٕمي٤مًَمْقا َٟميْدُع َأسْمٜم٤مَءٟمي٤م َوَأسْمٜمي٤مَءيُمْؿ َوٟمًِي٤مَءٟم٤م  ـْ سَمْٕميِد ُمي٤م ضمي٤مَءَك ُِمي َؽ ومٞميِف ُِمي ـْ طَم٤مضم  وَمَٛم

ٌَْتِٝمْؾ وَمٜمَْجَٕمْؾ ًَمْٕمٜم٧ََم اهللِ قَمغَم اًْمٙم٤مِذسملمَ  ُٙمْؿ صُمؿ  َٟم ًَ ٜم٤م َوَأْٟمُٗم ًَ  96 ... َوٟم٤ًِمَءيُمْؿ َوَأْٟمُٗم

 61 ........................... ٦ُم َوُوَق ىم٤مِئٌؿ ُيَّمكّم ذِم اعمِْْحراِب وَمٜم٤مَدشْمُف اًْميَٛمالِئٙمَ 

 43 .............................................. ومٞمٝم٤م ُيْٗمَرُق يُمؾُّ َأُْمٍر طَمٙمٞمؿٍ 

 ق

ٌَْؾ َأْن َيْرشَمد  إًَِمْٞمَؽ ـَمْروُمَؽ  ـَ اًْمٙمِت٤مِب َأَٟم٤م آشمٞمَؽ سمِِف ىَم  94 ...ىم٤مَل اًم ذي قِمٜمَْدُه قِمْٚمٌؿ ُِم

ِم٤مءُ يييقمي٤مىِمٌر ىمي٤مَل يَميذًمَِؽ اهللُ َيْٗمَٕميُؾ ُمي٤م يَ   ُْمَرَأيتهُمالٌم َوىَمْد سَمَٚمَٖمٜمَِل اًْمٙمؼَِمُ َوا  ىم٤مَل َرّب َأٟم ك َيُٙمقُن زم

 ..................................................................... 61 ،61 

 61 ........................................... ىم٤مَل يَمذًمَِؽ اهلُل َيْٗمَٕمُؾ ُم٤م َيِم٤مءُ 

ـَ اًْمٕم٤مًملمَ  َت َأْم يُمٜم٧َْم ُِم ُجَد عم٤ِم ظَمَٚمْ٘م٧ُم سمَِٞمَدي  َأؾْمَتْٙمؼَمْ ًْ  31 ىم٤مَل ي٤م إسِْمٚمٞمُس ُم٤م َُمٜمََٕمَؽ َأْن شَم

ْ   ىم٤مًَم٧ْم َأٟم ك َيُٙمقُن زم ٜمل هُمالٌم َوَط ًْ ًَ يِؽ ُويَق قَميكَم  َويلّمٌ   َيْٛم سَمنَمٌ َوَطْ َأُك سَمِٖمٞم٤ًّم ، ىم٤مَل يَمذًمِِؽ ىمي٤مَل َرسمُّ
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 66، 64 ...................... َوًمِٜمَْجَٕمَٚمُف آَي٦ًم ًمِٚمٜم ٤مِس َوَرمْح٦ًَم ُِمٜم ٤م َويم٤مَن َأُْمرًا َُمْ٘مِْمٞم٤ًّم

ٜمل  ىم٤مًَم٧ْم َرّب َأٟم ك َيُٙمقُن زم ًْ ًَ ُٚمُؼ ُم٤م َيِم٤مءُ سَمنَمٌ ىم٤مَل يَمذًمِِؽ اهلُل   َوًَمٌد َوَطْ َيْٛم  61، 65، 64َتْ

ٞم٤ًّم  ىم٤مًَم٧ْم ي٤م ًَمْٞمَتٜمل
ًِ ٞم٤ًم َُمٜمْ ًْ ٌَْؾ وذا َويُمٜم٧ُْم َٟم  53 .......................... ُِم٧مُّ ىَم

َة ذِم اًْمُ٘مْرسمك ٓ  اعمْيََقد   131 ......................... ىُمْؾ ٓ َأؾْمَلُٚمُٙمْؿ قَمَٚمْٞمِف َأضْمرًا إِ

َة ذِم اًْمُ٘مْرسمك ٓ  اًْميَٛمَقد   411 ........................ ىُمْؾ ٓ َأؾْمَلُٚمُٙمْؿ قَمَٚمْٞمِف َأضْمرًا إِ

ٓ  ِذيْمرى ىُمْؾ   411 .................... ًمِْٚمٕم٤معمَلمَ   ٓ َأؾْمَلُٚمُٙمْؿ قَمَٚمْٞمِف َأضْمرًا إِْن ُوَق إ

ـْ ؿم٤مَء َأْن َيت ِخَذ إمِم ٓ  َُم ـْ َأضْمٍر إِ  411، 164 ..... َرسّمِف ؾَمٌٞمالً   ىُمْؾ ُم٤م َأؾْمَلُٚمُٙمْؿ قَمَٚمْٞمِف ُِم

ـْ َأضْمٍر وَمُٝمَق ًَمُٙمؿْ   411، 161، 131 ............................... ىُمْؾ ُم٤م ؾَم٠َمًْمُتُٙمْؿ ُِم

ٓ  قَمغَم اهللىُمْؾ ُم٤م ؾَم٠َمًْمتُ  ـْ َأضْمٍر وَمُٝمَق ًَمُٙمْؿ إِْن َأضْمِرَي إِ  161، 131 .............. ُٙمْؿ ُِم

 

 ك

ـْ قِم٤ٌمِدَٟم٤م اًْميُٛمْخَٚمّملمَ  ُف ُِم قَء َواًْمَٗمْحِم٤مَء إِٟم  ًُّ َف قَمٜمُْف اًم  115 ....... يَمذًمَِؽ ًمِٜمٍَْمِ

 91 ....................................................... سم٤ِمهللِ ؿَمٝمٞمداً   يَمٗمك

ـْ قِمٜمَْدُه قِمٚمْ   سم٤ِمهللِ ؿَمٝمٞمدًا سَمْٞمٜمل  يَمٗمك  91 ................... ُؿ اًْمِٙمت٤مِب َوسَمْٞمٜمَُٙمْؿ َوَُم

سَْمراِر ًَمٗمل ْٕ سُمقنَ   يَمال  إِن  يمِت٤مَب ا قِمّٚمّٞملَم ، َوُم٤م َأْدراَك ُمي٤م قِمّٚمٞمُّيقَن، يمِتي٤مٌب َُمْرىُميقٌم ، َيِْميَٝمُدُه اًْمييُٛمَ٘مر 

 ....................................................................... 11 

٦ٍم ُأظْمِرضَم٧ْم ًمِٚمٜم ٤مسِ   61 ......................................... يُمٜمُْتْؿ ظَمػْمَ ُأُم 

 ُِمٜمُْٙمؿْ 
ِ
هَْمٜمِٞم٤مء ْٕ  154 .................................. يَمْل ٓ َيُٙمقَن ُدوًَم٦ًم سَملْمَ ا
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 ل

ُرونَ  ٓ  اعمُْيَٓمٝم  ُف إ ًُّ  94 ................................................. ٓ َيَٛم

ٓ  إًِمٌف واطِمدٌ  ـْ إًِمٍف إِ ـَ ىم٤مًُمقا إِن  اهلَل صم٤مًم٨ُِم صَمالصَم٦ٍم َوُم٤م ُِم  16 ......... ًَمَ٘مْد يَمَٗمَر اًم ذي

ـُ َُمْرَيؿَ  ـَ ىم٤مًُمقا إِن  اهلَل ُوَق اًْميَٛمًٞمُح اسْم  16 ...................... ًَمَ٘مْد يَمَٗمَر اًم ذي

َُْمرُ  ْٕ  113 ...................................................... ًَمُف اخْلَْٚمُؼ َوا

ـْ َأًْمِػ ؿَمْٝمرٍ ًَمْٞمَٚم٦ُم اًمْ   43 .......................................... َ٘مْدِر ظَمػْمٌ ُِم

 م

ُ٘مقا اهللَ إِن  اهللَ ؿَمديُد اًْمِٕم٘م٤مِب  ؾُمقُل وَمُخُذوُه َوُم٤م َن٤ميُمْؿ قَمٜمُْف وَم٤مْٟمَتُٝمقا َواشم   111 ُم٤م آشم٤ميُمُؿ اًمر 

ـْ ؿم٤مَء َأْن َيت ِخَذ إمِم ٓ  َُم ـْ َأضْمٍر إ  131، 114 ......... َرسّمِف ؾَمٌٞمالً   ُم٤م َأؾْمَلُٚمُٙمْؿ قَمَٚمْٞمِف ُِم

ـْ َأْوِؾ اًْمُ٘مرى  َأوم٤مَء اهلُل قَمغمُم٤م  ؾُميقِل َوًمِيِذي اًْمُ٘مْرسميك  َرؾُمقًمِِف ُِم ِف َوًمِٚمر  ٚم 
َواًْمييَٛم٤ًميملِم   َواًْمَٞمتي٤مُمك  وَمٚمِ

 ُِمٜمُْٙمؿْ 
ِ
هَْمٜمِٞم٤مء ْٕ ٌٞمِؾ يَمْل ٓ َيُٙمقَن ُدوًَم٦ًم سَملْمَ ا  ً ـِ اًم  116، 169 .................. َواسْم

ٓ  َرؾُمقٌل ىَمْد ظَمَٚم٧ْم  ـُ َُمْرَيَؿ إ ُف ِصيّديَ٘م٦ٌم يم٤مٟمي٤م َيي٠ْميُمالِن اًمٓم ٕمي٤ممَ  َُم٤م اًْميَٛمًٞمُح اسْم ؾُمُؾ َوُأُمُّ ٌْٚمِِف اًمرُّ ـْ ىَم ُِم

 ....................................................................... 51 

ُف ِصيّديَ٘م٦ٌم يم٤مٟمي٤م َيي٠ْميُمالِن اًمٓم ٕمي٤م ؾُمُؾ َوُأُمُّ ٌْٚمِِف اًمرُّ ـْ ىَم ٓ  َرؾُمقٌل ىَمْد ظَمَٚم٧ْم ُِم ـُ َُمْرَيَؿ إِ َم َُم٤م اًْميَٛمًٞمُح اسْم

ي٤مِت صُمؿ  اْٟمٔمُ  ْٔ ٌَلّمُ هَلُُؿ ا  13 ........................ ْر َأٟم ك ُي١ْموَمُٙمقنَ اْٟمُٔمْر يَمْٞمَػ ُٟم

ـْ َأضْمٍر وَمُٝمَق ًَمُٙمؿْ   114 .......................................... ُم٤م ؾَم٠َمًْمُتُٙمْؿ ُِم

ـْ  ـْ َأُْميِرِوْؿ َوَُمي ُة ُِمي يػَمَ
ـٍ َوٓ ُُم١ْمُِمٜمَي٦ٍم إِذا ىَم٣َمي اهلُل َوَرؾُميقًُمُف َأُْميرًا َأْن َيُٙميقَن هَلُيُؿ اخْلِ  ُم٤م يم٤مَن عم١ُِْمُِم
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 193 .............................. َيْٕمِص اهلل َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد َوؾ  َوالًٓ ُُمٌٞمٜم٤مً 

ٌِْٖمٞم٤منِ ُمَ  ـِ َيْٚمَتِ٘مٞم٤مِن ، سَمْٞمٜمَُٝمام سَمْرَزٌخ ٓ َي ٌَْحَرْي  195 .......................... َرَج اًْم

ـْ يُمّؾ َأُْمٍر ، ؾَمالمٌ   43 .................................................... ُِم

 و

فُ   َوآِت َذا اًْمُ٘مْرسمك  113، 114، 111، 111، 116، 159، 156، 161 ................ طَم٘م 

ٌٞمؾِ   َوآِت َذا اًْمُ٘مْرسمك  ً ـَ اًم ٙملَم َواسْم ًْ
ِ ُف َواعمْ  159، 156 ........................ طَم٘م 

ٌٞمِؾ...  ُ٘مْرسمكَوآِت َذا اًمْ   ً ـَ اًم ٙملَم َواسْم ًْ
ِ ُف َواعمْ  156 ........................ طَم٘م 

ـ    َوإِِذ اسْمَتغم امٍت وَم٠َممَت ُٝم
ُف سمَِٙمٚمِ  164 .................................. إسِْمراوٞمَؿ َرسمُّ

ِييُذوين ـَ َُمييْرَيَؿ َأ َأْٟميي٧َم ىُمْٚميي٧َم ًمِٚمٜم يي٤مِس اخت  ييك اسْميي ًَ ـْ ُدوِن اهللِ  َوإِْذ ىميي٤مَل اهلل ييي٤م قمٞم َوُأُّمييَل إهِلَييلْمِ ُِميي

 ....................................................................... 51 

َْرِض ظَمٚمٞمَٗم٦مً َوإِْذ ىم٤مَل رَ  ْٕ َؽ ًمِْٚمَٛمالِئَٙم٦ِم إيِّن ضم٤مقِمٌؾ ذِم ا  31 .................... سمُّ

ييَرِك َواْصييَٓمٗم٤مِك قَمييغم  اًْمٕميي٤معملَمَ   َوإِْذ ىم٤مًَميي٧ِم اًْميييَٛمالِئَٙم٦ُم ييي٤م َُمييْرَيُؿ إِن  اهللَ اْصييَٓمٗم٤مِك َوـَمٝم 
ِ
ٟمًِيي٤مء

 ..................................................................... 59 ،14 

 11 ........................... َواْذيُمْر ذِم اًْمٙمِت٤مِب إسِْمراوٞمَؿ إِٟم ُف يم٤مَن ِصّدي٘م٤ًم َٟمٌِٞم٤ًّم

 11 ...... ْر ذِم اًْمٙمِت٤مِب إؾِْمامقمٞمَؾ إِٟم ُف يم٤مَن ص٤مِدَق اًْمَققْمِد َويم٤مَن َرؾُمقًٓ َٟمٌِٞم٤ًّمَواْذيمُ 

 11، 61، 66 ........................................... َواْذيُمْر ذِم اًْمٙمِت٤مِب َُمْرَيؿَ 

ـْ ُدوِنِييْؿ طِمج٤مسميي٤ًم  ييَذْت ُِميي َ ىِمٞمًّيي٤م ، وَم٤مخت  ـْ َأْوٚمِٝميي٤م َُمٙم٤مٟميي٤ًم َذْ ٌَييَذْت ُِميي َواْذيُمييْر ذِم اًْمٙمِتيي٤مِب َُمييْرَيَؿ إِِذ اْٟمَت

٤موَم٠مَ   61، 66 .............................ْرؾَمْٚمٜم٤م إًَِمْٞمٝم٤م ُروطَمٜم٤م وَمَتَٛمث َؾ هَل٤م سَمنَمًا ؾَمِقيًّ
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 11 ............... إِٟم ُف يم٤مَن خُمَْٚمّم٤ًم َويم٤مَن َرؾُمقًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم  َواْذيُمْر ذِم اًْمٙمِت٤مِب ُُمقؾمك

سُمقن ٤مسمُِ٘مقَن ، ُأوًمِلَؽ اعمُْيَ٘مر   ً ٤مسمُِ٘مقَن اًم  ً  115، 11 ............................. َواًم

ٌٞمؾِ   ً ـَ اًم ٙملَم َواسْم ًْ
ِ  116 ............................................... َواعمْ

ٌٞمؾِ   ت٤مُمكَواًْمٞمَ   ً ـِ اًم  116، 154 .................................. َواعمْي٤ًَميملِم َواسْم

يي٤م اعمِْْحييراَب َوضَمييَد قِمٜمْييَدو٤م ِرْزىميي٤مً  ييام َدظَمييَؾ قَمَٚمْٞمٝميي٤م َزيَمِري  يي٤م يُمٚم  َٚمٝميي٤م َزيَمِري  ييٜم٤ًم َويَمٗم  ًَ ٌََتٝميي٤م َٟم٤ٌمشميي٤ًم طَم َوَأْٟم

 ..................................................................... 51 ،51 

ُٙمؿْ  ًَ ٜم٤م َوَأْٟمُٗم ًَ  96 ..................................................... َوَأْٟمُٗم

 94 .................................... طَمٙمٞمؿٌ  ُأّم اًْمٙمِت٤مِب ًَمَدْيٜم٤م ًَمَٕمكِم    َوإِٟم ُف ذم

ظَْمٞم٤مر ْٕ ـَ اعمُْيّْمَٓمَٗملْمَ ا
ِ ُْؿ قِمٜمَْدٟم٤م عمَ  115 ................................... َوإِن 

ٛمٞمُع اًْمَٕمٚمٞمؿُ   ً ٌَّدَل ًمَِٙمٚماِمشمِِف َوُوَق اًم َٛم٦ُم َرسّمَؽ ِصْدىم٤ًم َوقَمْدًٓ ٓ ُُم
 164 ... َومَت ٧ْم يَمٚمِ

ُف آَي٦مً  ـَ َُمْرَيَؿ َوُأُم   11، 55، 54، 51 ..................................... َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم اسْم

 
ِ
ـَ اعم٤ْمء   يُمؾ  َرْ  َوضَمَٕمْٚمٜم٤م ُِم

ٍ
 113 ........................................ طَملي  ء

 164 ........................... قَمِ٘مٌِِف ًَمَٕمٚم ُٝمْؿ َيْرضِمُٕمقنَ   َوضَمَٕمَٚمٝم٤م يَمٚمَِٛم٦ًم سم٤مىِمَٞم٦ًم ذم

ْٚمٜم٤مُوْؿ قَمغَم اًْمٕم٤معمَلمَ  ّٞم٤ٌمِت َووَمْم  ـَ اًمٓم   61 ......................... َوَرَزىْمٜم٤مُوْؿ ُِم

ٌُقنَ 
ـَ فَمَٚمُٛمقا َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ  111 ............................. َوؾَمَٞمْٕمَٚمُؿ اًم ذي

ٓ  َوقِمٜمَْدُه َُمٗم٤مشمُِح اًْمٖمَ  ـْ َوَرىَمي٦ٍم إ يُ٘مُط ُِمي ًْ ٌَْحيِر َوُمي٤م شَم ٓ  ُويَق َوَيْٕمَٚميُؿ ُمي٤م ذِم اًْميؼَمّ َواًْم ْٞم٥ِم ٓ َيْٕمَٚمُٛمٝمي٤م إِ

ٌ ٦ٍم ذم ٓ  ذم  َيْٕمَٚمُٛمٝم٤م َوٓ طَم َْرِض َوٓ َرـْم٥ٍم َوٓ ي٤مسمٍِس إِ ْٕ  13يمِت٤مٍب ُُمٌلمٍ   فُمُٚمامِت ا

ٌُُدوا اهللَ  َوىم٤مَل اًْميَٛمًٞمُح ي٤م سَمٜمل َم اهللُ قَمَٚمْٞميِف  إِْهائٞمَؾ اقْم يْك سمِي٤مهللِ وَمَ٘ميْد طَمير  ـْ ُينْمِ ُف َُم ُٙمْؿ إِٟم  َريّب َوَرسم 
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ـْ َأْٟمّم٤مرٍ   13 ...............................اجْلَٜم ٦َم َوَُم٠ْمواُه اًمٜم ٤مُر َوُم٤م ًمِٚمٔم ٤معملَِم ُِم

ى اهلُل قَمَٛمَٚمُٙمْؿ َوَرؾُمقًُمُف َواًْميُٛم١ْمُِمٜمُقنَ  ػَمَ ًَ  164 ................. َوىُمِؾ اقْمَٛمُٚمقا وَم

٦ًم  ؾُميقُل قَمَٚميْٞمُٙمْؿ ؿَميٝمٞمداً َويَمذًمَِؽ ضَمَٕمْٚمٜم٤ميُمْؿ ُأُم  َوؾَميٓم٤ًم ًمَِتُٙمقُٟميقا ؿُميَٝمداَء قَميغَم اًمٜم ي٤مِس َوَيُٙميقَن اًمر 

 ....................................................................... 61 

٤م َٚمٝم٤م َزيَمِري   59 ......................................................... َويَمٗم 

ٓ  قِم٤ٌمَدَك ُِمٜمُْٝمُؿ اعمُْيْخَٚمّملمَ  هُْمِقَيٜم ُٝمْؿ َأمْجَٕملَم ، إِ َٕ  115 ....................... َو

ٟم٤مُوْؿ قَمغم  61 .................................. قِمْٚمٍؿ قَمغَم اًْمٕم٤معملَمَ   َوًَمَ٘مِد اظْمؽَمْ

ٌُنْمىَوًَمَ٘مْد   66 ...................................  ضم٤مَءْت ُرؾُمُٚمٜم٤م إسِْمراوٞمَؿ سم٤ِمًْم

َْرُض َأْو يُمّٚمَؿ سمِِف اعمْيَْقشمك ْٕ ٤ٌمُل َأْو ىُمّٓمَٕم٧ْم سمِِف ا ْت سمِِف اجْلِ  94 . ... َوًَمْق َأن  ىُمْرآٟم٤ًم ؾُمػّمَ

ـْ َأًْمِػ ؿَمْٝمرٍ   44 ................. َوُم٤م َأْدراَك ُم٤م ًَمْٞمَٚم٦ُم اًْمَ٘مْدِر، ًَمْٞمَٚم٦ُم اًْمَ٘مْدِر ظَمػْمٌ ُِم

ِٛمُؾ ُِمي ٓ  ذم  ـْ ُأْٟمثيكَوُم٤م حَتْ ـْ قُمُٛميِرِه إِ يٍر َوٓ ُييٜمَْ٘مُص ُِمي ـْ ُُمَٕمٛم  يُر ُِمي ٓ  سمِِٕمْٚمِٛميِف َوُمي٤م ُيَٕمٛم    َوٓ شَمَْميُع إ

 16 ........................................... يمِت٤مٍب إِن  ذًمَِؽ قَمغَم اهللِ َيًػمٌ 

ٓ  ِذيْمٌر ًمِْٚمٕم٤معمَلمَ  ـْ َأضْمٍر إِْن ُوَق إ َلُٚمُٝمْؿ قَمَٚمْٞمِف ُِم ًْ  411 ...................... َوُم٤م شَم

ـ  َوا ٌُُدونِ َوُم٤م ظَمَٚمْ٘م٧ُم اجْلِ ٓ  ًمَِٞمْٕم ْٟمَس إ  41 ................................. إْلِ

 طِمج٤مٍب َأْو ُيْرؾِمَؾ َرؾُمقًٓ 
ِ
ـْ َوراء ٓ  َوطْمٞم٤ًم َأْو ُِم ٌَنَمٍ َأْن ُيَٙمّٚمَٛمُف اهلُل إ

 61َوُم٤م يم٤مَن ًمِ

ُْؿ َيْٙمُٗمُؾ َُمْرَيؿَ   51 ..................... َوُم٤م يُمٜم٧َْم ًَمَدْ ِْؿ إِْذ ُيْٚمُ٘مقَن َأىْمالَُمُٝمْؿ َأ ُّ

 َوا
ِ
امء  ً ٦ٌٍَم ذِم اًم ـْ هم٤مِئ ٓ  ذمَوُم٤م ُِم َْرِض إ  16 ..................... يمِت٤مٍب ُُمٌلمٍ   ْٕ

اؾِمُخقَن ذِم اًْمِٕمْٚمؿِ  ٓ  اهللُ َواًمر   94 ........................... َوُم٤م َيْٕمَٚمُؿ شَم٠ْمويَٚمُف إ
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ٌْٞم٤مٟم٤ًم ًمُِٙمّؾ َرْ 
ًْمٜم٤م قَمَٚمْٞمَؽ اًْمِٙمت٤مَب شمِ   َوَٟمز 

ٍ
 16 .................... َوُودًى َوَرمْح٦َمً  ء

 ي

َؽ وَم٤مشم    ي٤م َأسَم٧ِم إيِّن ىَمْد ضم٤مَءين
ـَ اًْمِٕمْٚمِؿ ُم٤م َطْ َي٠ْمشمِ ٤م  ٌِْٕمٜملُِم  15 ... َأْوِدَك ِساـم٤ًم ؾَمِقيًّ

ـْ َرسّمَؽ َوإِْن َطْ شَمْٗمَٕمْؾ وَمام سَمٚم ْٖم٧َم ِرؾم٤مًَمَتفُ  ؾُمقُل سَمّٚمْغ ُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمَؽ ُِم ٤َم اًمر   111، 161، 111ي٤م َأ ُّ

ـْ َرسّمَؽ َوإِْن َطْ شَمْٗمَٕمْؾ وَمام سمَ  ؾُمقُل سَمّٚمْغ ُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمَؽ ُِم ٤َم اًمر  ـَ ي٤م َأ ُّ ٚم ْٖمي٧َم ِرؾمي٤مًَمَتُف َواهلل َيْٕمِّميُٛمَؽ ُِمي

ـَ   111 ................................. اًمٜم ٤مِس إِن  اهلل ٓ َ ِْدي اًْمَ٘مْقَم اًْمٙم٤مومِري

ـْ َرسّمَؽ َوإِْن َطْ شَمْٗمَٕمْؾ وَمام سَمٚم ْٖمي٧َم ِرؾمي٤مًَمَتُف َواهللُ َيْٕمِّمي ؾُمقُل سَمّٚمْغ ُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمَؽ ُِم ٤َم اًمر  ـَ ي٤م َأ ُّ ُٛمَؽ ُِمي

ـَ اًمٜم ٤مِس إِن  اهلل ٓ  111 .................................  َ ِْدي اًْمَ٘مْقَم اًْمٙم٤مومِري

ُ٘مقا اهللَ َوَأْصٚمُِحقا ذاَت سَمْٞمٜمُِٙمْؿ َوَأـمٞمُٕميقا ا ؾُمقِل وَم٤مشم  َْٟمٗم٤مُل هللِِ َواًمر  ْٕ َْٟمٗم٤مِل ىُمِؾ ا ْٕ ـِ ا َلُٚمقَٟمَؽ قَم ًْ هللَ َي

 169 ............................................. َوَرؾُمقًَمُف إِْن يُمٜمُْتْؿ ُُم١ْمُِمٜملمَ 

 16 ............................ اًْمٙمِت٤مِب  َيْٛمُحقا اهلل ُم٤م َيِم٤مُء َوُيْث٧ٌُِم َوقِمٜمَْدُه ُأمُّ 



 

 إ

ـَ َُمْرَيَؿ اْذيُمْر ٟمِْٕمَٛمتل ك اسْم ًَ  6:, :: .......................... واًمَِدشمَِؽ   قَمَٚمْٞمَؽ َوقَمغم  إِْذ ىم٤مَل اهلُل ي٤م قمٞم

ِك سمَِٙمٚمَِٛم٦ٍم ُِمٜمُْف اؾْمُٛمُف اًْميَٛمًٞمُح قمٞم ٌَنّمُ َٙم٦ُم ي٤م َُمْرَيُؿ إِن  اهللَ ُي
ظِميَرِة...إِْذ ىم٤مًَم٧ِم اًْميَٛمالئِ ْٔ ْٟمٞم٤م َوا ـُ َُمْرَيَؿ َوضمٞمٝمي٤ًم ذِم اًميدُّ ك اسْم ًَ

..................................................................................................... 95 

 ا

ْٚمُتُٙمْؿ قَمغَم اًْمٕم٤معَملمَ   اْذيُمُروا ٟمِْٕمَٛمتَِل اًم تل  86 ................................ َأْٟمَٕمْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوَأيّن وَمْم 

 أ

ـَ اًْمٕم٤مًملمَ  َت َأْم يُمٜم٧َْم ُِم  84 ................................................................... َأؾْمَتْٙمؼَمْ

َُمْ  ْٕ ؾُمقَل َوُأوزِم ا  59 ................................................ ِر ُِمٜمُْٙمؿْ َأـمٞمُٕمقا اهلل َوَأـمٞمُٕمقا اًمر 

 ا

ِٝمؿْ   اًمٜم ٌِلُّ َأْومم ًِ ـْ َأْٟمُٗم  564 .............................................................. سم٤ِمًْميُٛم١ْمُِمٜملَم ُِم

ٝم٤مهُتُؿْ   اًمٜم ٌِلُّ َأْومم ِٝمْؿ َوَأْزواضُمُف ُأُم 
ًِ ـْ َأْٟمُٗم  77 ............................................ سم٤ِمعْمُي١ْمُِمٜملَم ُِم

ؾْمالمَ   اًْمَٞمْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ديٜمَُٙمْؿ َوَأمْتَْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتل  584 .............. ديٜم٤مً  َوَروٞم٧ُم ًَمُٙمُؿ اإْلِ

َِميْقُوْؿ َواظْمَِميْقِن اًْمَٞميْقَم َأيْمَٛمْٚمي٧ُم ًَمُٙميْؿ دييٜمَُٙمْؿ َوَأمْتَْٛمي ـْ دييٜمُِٙمْؿ وَميال خَتْ ـَ يَمَٗمُروا ُِم ذي   ٧ُم قَمَٚميْٞمُٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتيلاًْمَٞمْقَم َيلَِس اًم 

ؾْمالَم ديٜم٤مً   77 ...................................................................... َوَروٞم٧ُم ًَمُٙمُؿ اإْلِ

 آ

ـْ َرسّمِف وَ  ؾُمقُل سماِم ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمِف ُِم ـَ اًمر  ـْ ُرؾُميٚمِفِ آَُم ِف ٓ ُٟمَٗميّرُق سَميلْمَ َأطَميٍد ُِمي
ـَ سم٤ِمهللِ َوَُمالئَِٙمتِِف َويُمُتٌِِف َوُرؾُميٚمِ اًْميُٛم١ْمُِمُٜمقَن يُمؾ  آَُم

..................................................................................................... 96 

 إ

َرِك َواْصَٓمٗم٤مِك قَمغم  اًْمٕم٤معَملمَ   إِن  اهلل اْصَٓمٗم٤مِك َوـَمٝم 
ِ
 86 ......................................... ٟم٤ًِمء

 :: ............................. اَن قَمغَم اًْمٕم٤معَملمَ آَدَم َوُٟمقطم٤ًم َوآَل إسِْمراوٞمَؿ َوآَل قِمْٛمر  إِن  اهلَل اْصَٓمٗمك
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 أ

َك سمَِٞمْحٞمك ٌَنّمُ ـَ اهللِ   َأن  اهلَل ُي  :9, 99 ................................................. ُُمَّمّدىم٤ًم سمَِٙمِٚمَٛم٦ٍم ُِم

 إ

ٌِْدٟم٤م َيْقَم اًْمُٗمْرىم٤مِن َيْقَم اًْمَتَ٘مك اجْلَْٛمٕم٤مِن َواهلُل قَمغم  إِْن يُمٜمُْتْؿ آَُمٜمُْتْؿ سم٤ِمهللِ َوُم٤م َأْٟمَزًْمٜم٤م قَمغم  ىَمديٌر  يُمّؾ َرْ   قَم
ٍ
 ::5, 587 . ء

 5:9, 595 ............................................................................. إِْن يُمٜمُْتْؿ ُُم١ْمُِمٜملمَ 

٤م َأقْمَٓمْٞمٜم٤مَك اًْمَٙمْقصَمَر   555 .............................................................................. إِٟم 

٤م َأْٟمَزًْمٜم٤مُه ذم  68 ........................................................................... ًَمْٞمَٚم٦ِم اًْمَ٘مْدرِ   إِٟم 

ُف يم٤مَن خُمَْٚمّم٤ًم َويم٤مَن َرؾُمقًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم  549 ................................................................ إِٟم 

ُف ًَمُ٘مْرآٌن يَمريٌؿ ، ذم  69, 68, 56 ........................................................ يمِت٤مٍب َُمْٙمُٜمقنٍ   إِٟم 

ُف ًَمُ٘مْرآٌن يَمريٌؿ ، ذم ُرونَ   إِٟم  ٓ  اعْمُيَٓمٝم  ُف إ ًُّ ت٤مٍب َُمْٙمُٜمقٍن ، ٓ َيَٛم
 68 .................................... يمِ

 ب

ـْ يُمّؾ َأُْمٍر ، ؾَمالٌم ِوَل طَمت ك َُمْٓمَٚمِع اًْمَٗمْجرِ   68 .......................................... سم٢ِمِْذِن َرّاِْؿ ُِم

ـَ ُأوشُمقا اًْمِٕمْٚمؿَ   سَمْؾ ُوَق آي٤مٌت سَمّٞمٜم٤مٌت ذم ذي  586 .............................................. ُصُدوِر اًم 

 ت

 66 ................................................................... ... شَمٕم٤مًَمْقا َٟمْدُع َأسْمٜم٤مَءٟم٤م َوَأسْمٜم٤مَءيُمؿْ 

وُح ومٞمٝم٤م َٙم٦ُم َواًمرُّ
ُل اًْميَٛمالئِ  69, 68 ................................................................. شَمٜمَز 

 ث

ِف َوُِمٜمُْٝمْؿ ُُمْ٘مَتِّمٌد َوُِمٜمُْٝمْؿ  ًِ ـْ قِم٤ٌمِدٟم٤م وَمِٛمٜمُْٝمْؿ فم٤مِطٌ ًمِٜمَْٗم ـَ اْصَٓمَٗمْٞمٜم٤م ُِم ذي ت٤مَب اًم 
 586... ؾم٤مسمٌِؼ سم٤ِمخْلَػْماِت صُمؿ  َأْوَرصْمٜم٤َم اًْمٙمِ

   ٌُِلقينصُمؿ  قَمَرَوُٝمْؿ قَمغَم اعْميَالئَِٙم٦ِم وَم٘م٤مَل َأٟمْ 
ِ
 و١ُمٓء
ِ
 587 .......................................... سم٠َِمؾْمامء

 ح

 69 ................................................................................ طَمت ك َُمْٓمَٚمِع اًْمَٗمْجرِ 
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 ذ

٤م ٌَْدُه َزيَمِري   5: ..................................................................... ِذيْمُر َرمْح٧َِم َرسّمَؽ قَم

 ر

تل  َرّب َأْوِزقْمٜمل  5: ................................ واًمَِدي    َأْٟمَٕمْٛم٧َم قَمكَم  َوقَمغم  َأْن َأؿْمُٙمَر ٟمِْٕمَٛمَتَؽ اًم 

 ع

ٓ  ذمقم٤مِطِ اًْمَٖمْٞم٥ِم ٓ َيْٕمُزُب قَمٜمُْف ُِمْث٘م٤مُل َذر   ـْ ذًمِيَؽ َوٓ َأيْميؼَمُ إ َْرِض َوٓ َأْصَٖمُر ُِم ْٕ امواِت َوٓ ذِم ا  ً يمِتي٤مٍب ُُمٌيلمٍ   ٍة ذِم اًم

..................................................................................................... 57 

 ف

ُ٘مقا اهللَ َوَأْصٚمُِحقا ذاَت سَمْٞمٜمُِٙمْؿ َوَأـمٞمُٕمقا اهللَ َوَرؾُمقًَمُف إِْن يُمٜمُْتْؿ ُُم١ْمُِمٜملمَ   5:9 ..................... وَم٤مشم 

٤موَم٠َمؿم٤مَرْت إًَِمْٞمِف ىم٤مًُمقا يَمْٞمَػ ُٟمَٙمّٚمُؿ  ـْ يم٤مَن ذِم اًْميَٛمْٝمِد َصٌِٞمًّ  4: ........................................ َُم

ـْ َرسّمِف يَمٚمِامٍت وَمت٤مَب قَمَٚمْٞمفِ  ك آَدُم ُِم  587 ........................................................... وَمَتَٚم٘م 

ـَ اًْمِٕمْٚمِؿ وَمُ٘مْؾ شَمٕم٤مًَمْقا َٟمْدُع َأسْمٜم٤مَءٟم٤م َوَأسْمٜم٤مَءيُمْؿ َوٟم٤ًِمَءٟم٤م َوٟم٤ًِم ـْ سَمْٕمِد ُم٤م ضم٤مَءَك ُِم َؽ ومٞمِف ُِم ـْ طَم٤مضم  ُٙمْؿ وَمَٛم ًَ ٜم٤م َوَأْٟمُٗم ًَ َءيُمْؿ َوَأْٟمُٗم

ٌَْتِٝمْؾ وَمٜمَْجَٕمْؾ ًَمْٕمٜم٧ََم اهللِ قَمغَم اًْمٙم٤مِذسملمَ   65 ....................................................... صُمؿ  َٟم

 99 ................................................... وَمٜم٤مَدشْمُف اًْميَٛمالئَِٙم٦ُم َوُوَق ىم٤مئٌِؿ ُيَّمكّم ذِم اعْمِْحراِب 

 68 ......................................................................... ومٞمٝم٤م ُيْٗمَرُق يُمؾُّ َأُْمٍر طَمٙمٞمؿٍ 

 ق

ٌَْؾ َأْن َيْرشَمد  إًِمَ  ت٤مِب َأَٟم٤م آشمٞمَؽ سمِِف ىَم
ـَ اًْمٙمِ  :6 ....................... ْٞمَؽ ـَمْروُمَؽ ىم٤مَل اًم ذي قِمٜمَْدُه قِمْٚمٌؿ ُِم

 :9, 99 قم٤مىِمٌر ىم٤مَل يَمذًمَِؽ اهلُل َيْٗمَٕمُؾ ُم٤م َيِم٤مءُ   هُمالٌم َوىَمْد سَمَٚمَٖمٜمَِل اًْمٙمؼَِمُ َواُْمَرَأيت  ىم٤مَل َرّب َأٟم ك َيُٙمقُن زم

 :9 ..................................................................... ىم٤مَل يَمذًمَِؽ اهلُل َيْٗمَٕمُؾ ُم٤م َيِم٤مءُ 

ُجَد عم٤ِم ظَمَٚمْ٘م٧ُم سمَِٞمَدي   ًْ ـَ اًْمٕم٤مًملمَ ىم٤مَل ي٤م إسِْمٚمٞمُس ُم٤م َُمٜمََٕمَؽ َأْن شَم َت َأْم يُمْٜم٧َم ُِم  84 ........... َأؾْمَتْٙمؼَمْ

ٜمل  ىم٤مًَم٧ْم َأٟم ك َيُٙمقُن زم ًْ ًَ يِؽ ُويَق قَميكَم  َويلّمٌ َوًمِٜمَْجَٕمَٚميُف آَيي٦ًم ًمِٚمٜم ي٤مِس   هُمالٌم َوَطْ َيْٛم سَمنَمٌ َوَطْ َأُك سَمِٖمٞم٤ًّم ، ىم٤مَل يَمذًمِِؽ ىم٤مَل َرسمُّ

٦ًم ُِمٜم ٤م َويم٤مَن َأُْمرًا َُمْ٘مِْمٞم٤ًّم  97, 95 .................................................................. َوَرمْحَ
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ٜمل  ىم٤مًَم٧ْم َرّب َأٟم ك َيُٙمقُن زم ًْ ًَ ُٚمُؼ ُم٤م َيِم٤مءُ   َوًَمٌد َوَطْ َيْٛم  :9, 98, 94 .......... سَمنَمٌ ىم٤مَل يَمذًمِِؽ اهلُل َتْ

ٞم٤ًّم  ىم٤مًَم٧ْم ي٤م ًَمْٞمَتٜمل
ًِ ٞم٤ًم َُمٜمْ ًْ ٌَْؾ وذا َويُمْٜم٧ُم َٟم  5: .................................................. ُِم٧مُّ ىَم

َة ذِم اًْمُ٘مْرسمك ٓ  اعْميََقد   579 ................................................. ىُمْؾ ٓ َأؾْمَلُٚمُٙمْؿ قَمَٚمْٞمِف َأضْمرًا إِ

َة ذِم اًْمُ٘مْرسمك ٓ  اًْميَٛمَقد   :56 ............................................... ىُمْؾ ٓ َأؾْمَلُٚمُٙمْؿ قَمَٚمْٞمِف َأضْمرًا إِ

ٓ  ِذيْمرى  :56 ........................................... ًمِْٚمٕم٤معَملمَ   ىُمْؾ ٓ َأؾْمَلُٚمُٙمْؿ قَمَٚمْٞمِف َأضْمرًا إِْن ُوَق إ

ـْ ؿم٤مَء َأْن َيت ِخَذ إمِم ٓ  َُم ـْ َأضْمٍر إِ  :56, 586 ........................ َرسّمِف ؾَمٌٞمالً   ىُمْؾ ُم٤م َأؾْمَلُٚمُٙمْؿ قَمَٚمْٞمِف ُِم

ـْ َأضْمٍر وَمُٝمَق ًَمُٙمؿْ   :56, 577, :57 ...................................................... ىُمْؾ ُم٤م ؾَم٠َمًْمُتُٙمْؿ ُِم

ٓ  قَمغَم اهلل ـْ َأضْمٍر وَمُٝمَق ًَمُٙمْؿ إِْن َأضْمِرَي إِ  577, :57 .................................. ىُمْؾ ُم٤م ؾَم٠َمًْمُتُٙمْؿ ُِم

 ك

ـْ قِم٤ٌمِدَٟم٤م اًْميُٛمْخَٚمّملمَ  ُف ُِم قَء َواًْمَٗمْحِم٤مَء إِٟم  ًُّ َف قَمٜمُْف اًم  549 ............................ يَمذًمَِؽ ًمِٜمٍَْمِ

 74 ...................................................................................سم٤ِمهللِ ؿَمٝمٞمداً   يَمٗمك

ـْ قِمْٜمَدُه قِمْٚمُؿ اًْمٙمِت٤مِب   سم٤ِمهللِ ؿَمٝمٞمدًا سَمْٞمٜمل  يَمٗمك  74 ......................................... َوسَمْٞمٜمَُٙمْؿ َوَُم

سَْمراِر ًَمٗمل ْٕ سُمقنَ   يَمال  إِن  يمِت٤مَب ا ت٤مٌب َُمْرىُمقٌم ، َيِْمَٝمُدُه اًْميُٛمَ٘مر 
 65 . قِمّٚمّٞملَم ، َوُم٤م َأْدراَك ُم٤م قِمّٚمٞمُّقَن، يمِ

٦ٍم أُ   87 ................................................................... ظْمِرضَم٧ْم ًمِٚمٜم ٤مسِ يُمٜمُْتْؿ ظَمػْمَ ُأُم 

 ُِمٜمُْٙمؿْ 
ِ
هَْمٜمِٞم٤مء ْٕ  595 ........................................................... يَمْل ٓ َيُٙمقَن ُدوًَم٦ًم سَملْمَ ا

 ل

ُرونَ  ٓ  اعْمُيَٓمٝم  ُف إ ًُّ  69 ........................................................................... ٓ َيَٛم

ٓ  إًِمٌف واطِمدٌ  ـْ إًِمٍف إِ ـَ ىم٤مًُمقا إِن  اهللَ صم٤مًم٨ُِم صَمالصَم٦ٍم َوُم٤م ُِم ذي  55 .............................. ًَمَ٘مْد يَمَٗمَر اًم 

ـَ ىم٤مًُمقا إِن  اهللَ ذي ـُ َُمْرَيؿَ ًَمَ٘مْد يَمَٗمَر اًم   54 .............................................  ُوَق اًْميَٛمًٞمُح اسْم

َُْمُر  ْٕ  79 ................................................................................... ًَمُف اخْلَْٚمُؼ َوا

ـْ َأًْمِػ ؿَمْٝمرٍ   69 .................................................................... ًَمْٞمَٚم٦ُم اًْمَ٘مْدِر ظَمػْمٌ ُِم

 م
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ُ٘مقا اهللَ إِن  اهللَ ؿَمديُد اًْمِٕم٘م٤مِب  ؾُمقُل وَمُخُذوُه َوُم٤م َن٤ميُمْؿ قَمٜمُْف وَم٤مْٟمَتُٝمقا َواشم   5:9 ........... ُم٤م آشم٤ميُمُؿ اًمر 

ـْ ؿم٤مَء َأْن َيت ِخَذ إمِم ُم٤م َأؾْمَلُٚمُٙمْؿ قَمَٚمْٞمفِ  ٓ  َُم ـْ َأضْمٍر إ  :57, 77 ............................. َرسّمِف ؾَمٌٞمالً   ُِم

ـْ َأْوِؾ اًْمُ٘مرى  ُم٤م َأوم٤مَء اهلُل قَمغم ؾُميقِل َوًمِيِذي اًْمُ٘مْرسميك  َرؾُمقًمِِف ُِم ِف َوًمِٚمر  ٚم 
يٌٞمِؾ يَميْل ٓ   َواًْمَٞمتي٤مُمك  وَمٚمِ  ً ـِ اًم َواًْمييَٛم٤ًميملِم َواسْمي

هَْمٜمِ  ْٕ  ُِمٜمُْٙمؿْ َيُٙمقَن ُدوًَم٦ًم سَملْمَ ا
ِ
 556, 587 ............................................................. ٞم٤مء

ُف ِصّديَ٘م٦ٌم يم٤مٟم٤م َي٠ْميُمالِن اًمٓم ٕم٤ممَ  ؾُمُؾ َوُأُمُّ ِف اًمرُّ
ٌْٚمِ ـْ ىَم ٓ  َرؾُمقٌل ىَمْد ظَمَٚم٧ْم ُِم ـُ َُمْرَيَؿ إ  8: َُم٤م اًْميَٛمًٞمُح اسْم

ُف ِصّديَ٘م٦ٌم  ؾُمُؾ َوُأُمُّ ِف اًمرُّ
ٌْٚمِ ـْ ىَم ٓ  َرؾُمقٌل ىَمْد ظَمَٚم٧ْم ُِم ـُ َُمْرَيَؿ إِ ٌَيلّمُ هَلُيُؿ َُم٤م اًْميَٛمًٞمُح اسْم يم٤مٟم٤م َيي٠ْميُمالِن اًمٓم ٕمي٤مَم اْٟمُٔميْر يَمْٞميَػ ُٟم

ي٤مِت صُمؿ  اْٟمُٔمْر َأٟم ك ُي١ْموَمُٙمقنَ  ْٔ  54 ..................................................................... ا

ـْ َأضْمٍر وَمُٝمَق ًَمُٙمؿْ   77 .................................................................... ُم٤م ؾَم٠َمًْمُتُٙمْؿ ُِم

ـْ  ُة ُِمي يػَمَ
ـٍ َوٓ ُُم١ْمُِمٜم٦ٍَم إِذا ىَم٣َم اهلُل َوَرؾُمقًُمُف َأُْمرًا َأْن َيُٙمقَن هَلُُؿ اخْلِ ـْ َيْٕميِص اهلل َوَرؾُميقًَمُف وَمَ٘ميْد  ُم٤م يم٤مَن عم١ُِْمُِم َأُْميِرِوْؿ َوَُمي

 564 ................................................................................ َوؾ  َوالًٓ ُُمٌٞمٜم٤مً 

ٌِْٖمٞم٤منِ  ـِ َيْٚمَتِ٘مٞم٤مِن ، سَمْٞمٜمَُٝمام سَمْرَزٌخ ٓ َي ٌَْحَرْي  566 ................................................. َُمَرَج اًْم

ـْ يُمّؾ َأُْمٍر ، ؾَمالمٌ   69 ............................................................................... ُِم

 و

فُ   َوآِت َذا اًْمُ٘مْرسمك  555, 5:7, 5:5, 5:9, 5:7, 596, 595, 598, 585 ............................ طَم٘م 

ٌٞمؾِ   آِت َذا اًْمُ٘مْرسمكوَ   ً ـَ اًم ٙملَم َواسْم ًْ
ُف َواعْمِ  596, 598 .............................................. طَم٘م 

ٌٞمِؾ...  َوآِت َذا اًْمُ٘مْرسمك  ً ـَ اًم ٙملَم َواسْم ًْ
ُف َواعْمِ  598 ................................................ طَم٘م 

ـ    َوإِِذ اسْمَتغم امٍت وَم٠َممَت ُٝم
ُف سمَِٙمٚمِ  587 ........................................................... إسِْمراوٞمَؿ َرسمُّ

ـَ َُمْرَيَؿ َأ َأْٟم٧َم ىُمٚمْ  ك اسْم ًَ ُِذوينَوإِْذ ىم٤مَل اهلل ي٤م قمٞم ـْ ُدوِن اهللِ   ٧َم ًمِٚمٜم ٤مِس اخت   7: ......... َوُأُّمَل إِهللَْمِ ُِم

َْرِض ظَمٚمٞمَٗم٦مً  ْٕ َؽ ًمِْٚمَٛمالئَِٙم٦ِم إيِّن ضم٤مقِمٌؾ ذِم ا  84 .......................................... َوإِْذ ىم٤مَل َرسمُّ

َرِك َواْصَٓمٗم٤مِك قَمغم َٙم٦ُم ي٤م َُمْرَيُؿ إِن  اهللَ اْصَٓمٗم٤مِك َوـَمٝم 
 اًْمٕم٤معَملمَ   َوإِْذ ىم٤مًَم٧ِم اًْميَٛمالئِ

ِ
 55, 9: ..... ٟم٤ًِمء

ُف يم٤مَن ِصّدي٘م٤ًم َٟمٌِٞم٤ًّم ت٤مِب إسِْمراوٞمَؿ إِٟم 
 5: ...................................................َواْذيُمْر ذِم اًْمٙمِ

ُف يم٤مَن ص٤مِدَق اًْمَققْمِد َويم٤مَن َرؾُمقًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم ت٤مِب إؾِْمامقمٞمَؾ إِٟم 
 5: ........................... َواْذيُمْر ذِم اًْمٙمِ
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 5:, :9, 97 .................................................................... َواْذيُمْر ذِم اًْمٙمِت٤مِب َُمْرَيؿَ 

 ٌَ ـْ ُدوِنِْؿ طِمج٤مسم٤ًم وَم٠َمْرؾَمْٚمٜم٤م إًَِمْٞمٝم٤م ُروطَمٜمي٤م وَمَتَٛمث يَؾ َواْذيُمْر ذِم اًْمٙمِت٤مِب َُمْرَيَؿ إِِذ اْٟمَت ََذْت ُِم ىِمٞم٤ًّم ، وَم٤مخت  ٝم٤م َُمٙم٤مٟم٤ًم َذْ
ـْ َأْوٚمِ َذْت ُِم

٤م  :9, 97 .................................................................................. هَل٤م سَمنَمًا ؾَمِقيًّ

ُف يم٤مَن خُمَْٚمّم٤ًم َويم٤مَن َرؾُمقًٓ َٟمٌِٞم٤ًّم  َواْذيُمْر ذِم اًْمٙمِت٤مِب ُُمقؾمك  5: ..................................... إِٟم 

٤مسمِ٘مُ   ً ٤مسمُِ٘مقَن اًم  ً سُمقنَواًم  :54, 66 ................................................... قَن ، ُأوًملَِؽ اعْمُيَ٘مر 

ٌٞمؾِ   ً ـَ اًم ٙملَم َواسْم ًْ
 556 .......................................................................... َواعْمِ

ٌٞمؾِ   َواًْمَٞمت٤مُمك  ً ـِ اًم  556, 595 ......................................................... َواعْمي٤ًَميملِم َواسْم

٤م اعْمِْحراَب َوضَمَد قِمٜمَْدو٤م ِرْزىم٤مً  ٤م يُمٚم ام َدظَمَؾ قَمَٚمْٞمٝم٤م َزيَمِري  َٚمٝم٤م َزيَمِري  ٜم٤ًم َويَمٗم  ًَ ٌََتٝم٤م َٟم٤ٌمشم٤ًم طَم  9: ,97 ..... َوَأْٟم

ُٙمؿْ  ًَ ٜم٤م َوَأْٟمُٗم ًَ  66 ................................................................................ َوَأْٟمُٗم

ت٤مِب ًَمَدْيٜم٤م ًَمَٕمكِم  طَمٙمٞمؿٌ   َوإِٟم ُف ذم
 69 ............................................................. ُأّم اًْمٙمِ

ظَْمٞم٤مر ْٕ ـَ اعْمُيّْمَٓمَٗملْمَ ا
ُْؿ قِمٜمَْدٟم٤م عَمِ  :54 ............................................................ َوإِن 

ٛمٞمُع اًْمَٕمٚمٞمؿُ   ً امشمِِف َوُوَق اًم
ٌَّدَل ًمَِٙمٚمِ َٛم٦ُم َرسّمَؽ ِصْدىم٤ًم َوقَمْدًٓ ٓ ُُم

 587 ........................ َومَت ٧ْم يَمٚمِ

ُف آَي٦مً  ـَ َُمْرَيَؿ َوُأُم   56, 7:, 97, 96, 95 ........................................................... َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم اسْم

 يُمؾ  َرْ 
ِ
ـَ اعْم٤مء  طَملي  َوضَمَٕمْٚمٜم٤م ُِم

ٍ
 79 ................................................................... ء

ُٝمْؿ َيْرضِمُٕمقنَ   َوضَمَٕمَٚمٝم٤م يَمٚمَِٛم٦ًم سم٤مىِمَٞم٦ًم ذم  587 ................................................... قَمِ٘مٌِِف ًَمَٕمٚم 

ْٚمٜم٤مُوْؿ قَمغَم اًْمٕم٤معَملمَ  ّٞم٤ٌمِت َووَمْم  ـَ اًمٓم   87 ................................................ َوَرَزىْمٜم٤مُوْؿ ُِم

ٌُقنَ َوؾَمَٞمٕمْ 
ـَ فَمَٚمُٛمقا َأي  ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مٚمِ ذي  559 ..................................................... َٚمُؿ اًم 

  ٓ ـْ َوَرىَم٦ٍم إ ُ٘مُط ُِم ًْ ٌَْحِر َوُم٤م شَم ٓ  ُوَق َوَيْٕمَٚمُؿ ُم٤م ذِم اًْمؼَمّ َواًْم ٌ ٦ٍم ذمَوقِمٜمَْدُه َُمٗم٤مشمُِح اًْمَٖمْٞم٥ِم ٓ َيْٕمَٚمُٛمٝم٤م إِ فُمُٚمامِت    َيْٕمَٚمُٛمٝم٤م َوٓ طَم

َْرِض َوٓ َرـْم٥ٍم َوٓ ي٤مسمِ  ْٕ ٓ  ذما  57 ................................................ يمِت٤مٍب ُُمٌلمٍ   ٍس إِ

َم اهلُل قَمَٚمْٞمِف اجْلَٜم ي٦َم َوَُمي٠ْموا  َوىم٤مَل اًْميَٛمًٞمُح ي٤م سَمٜمل ْك سم٤ِمهللِ وَمَ٘مْد طَمر  ـْ ُينْمِ ُف َُم ُٙمْؿ إِٟم  ٌُُدوا اهللَ َريّب َوَرسم  ُه اًمٜم ي٤مُر َوُمي٤م إِْهائٞمَؾ اقْم

ـْ َأْٟمّم٤مرٍ   54 ................................................................................ ًمِٚمٔم ٤معملَِم ُِم

ػَمَ  ًَ  585 ........................................ ى اهلُل قَمَٛمَٚمُٙمْؿ َوَرؾُمقًُمُف َواًْميُٛم١ْمُِمُٜمقنَ َوىُمِؾ اقْمَٛمُٚمقا وَم
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ؾُمقُل قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ؿَمٝمٞمداً  ٦ًم َوؾَمٓم٤ًم ًمَِتُٙمقُٟمقا ؿُمَٝمداَء قَمغَم اًمٜم ٤مِس َوَيُٙمقَن اًمر   87 .... َويَمذًمَِؽ ضَمَٕمْٚمٜم٤ميُمْؿ ُأُم 

٤م َٚمٝم٤م َزيَمِري   9: ..................................................................................... َويَمٗم 

ٓ  قِم٤ٌمَدَك ُِمْٜمُٝمُؿ ا هُْمِقَيٜم ُٝمْؿ َأمْجَٕملَم ، إِ َٕ  549 .............................................. عْمُيْخَٚمّملمَ َو

ٟم٤مُوْؿ قَمغم  87 ........................................................... قِمْٚمٍؿ قَمغَم اًْمٕم٤معَملمَ   َوًَمَ٘مِد اظْمؽَمْ

ٌُنْمى  98 ...........................................................  َوًَمَ٘مْد ضم٤مَءْت ُرؾُمُٚمٜم٤م إسِْمراوٞمَؿ سم٤ِمًْم

َْرُض َأْو يُمّٚمَؿ سمِِف اعْميَْقشمك ْٕ ٤ٌمُل َأْو ىُمّٓمَٕم٧ْم سمِِف ا ْت سمِِف اجْلِ  :6 ..................... ... َوًَمْق َأن  ىُمْرآٟم٤ًم ؾُمػّمَ

ـْ َأًْمِػ ؿَمْٝمرٍ  َوُم٤م َأْدراَك ُم٤م  68 ........................................ ًَمْٞمَٚم٦ُم اًْمَ٘مْدِر، ًَمْٞمَٚم٦ُم اًْمَ٘مْدِر ظَمػْمٌ ُِم

ـْ ُأْٟمثك ِٛمُؾ ُِم ٓ  ذم  َوُم٤م حَتْ ـْ قُمُٛميِرِه إِ يٍر َوٓ ُييٜمَْ٘مُص ُِمي ـْ ُُمَٕمٛم  ُر ُِمي ٓ  سمِِٕمْٚمِٛمِف َوُم٤م ُيَٕمٛم  يمِتي٤مٍب إِن  ذًمِيَؽ قَميغَم اهللِ   َوٓ شَمَْمُع إ

 57 ............................................................................................... َيًػمٌ 

َلُٚمُٝمْؿ قَمٚمَ  ًْ ٓ  ِذيْمٌر ًمِْٚمٕم٤معَملمَ َوُم٤م شَم ـْ َأضْمٍر إِْن ُوَق إ  :56 ............................................. ْٞمِف ُِم

ٌُُدونِ  ٓ  ًمَِٞمْٕم ْٟمَس إ ـ  َواإْلِ  66 .......................................................... َوُم٤م ظَمَٚمْ٘م٧ُم اجْلِ

 طِمج٤مٍب َأْو ُيْرؾِمَؾ َرؾُمقًٓ 
ِ
ـْ َوراء ٓ  َوطْمٞم٤ًم َأْو ُِم ٌَنَمٍ َأْن ُيَٙمّٚمَٛمُف اهلُل إ

 94 .................. َوُم٤م يم٤مَن ًمِ

ْؿ َيْٙمُٗمُؾ َُمْرَيؿَ َوُم٤م يُمٜم٧َْم ًَمَدْ ِْؿ إِْذ ُيْٚم٘مُ  ُ  97 ............................................قَن َأىْمالَُمُٝمْؿ َأ ُّ

ٓ  ذم َْرِض إ ْٕ  َوا
ِ
امء  ً ٦ٌٍَم ذِم اًم

ـْ هم٤مئِ  57 ............................................ يمِت٤مٍب ُُمٌلمٍ   َوُم٤م ُِم

اؾِمُخقَن ذِم اًْمِٕمْٚمؿِ  ٓ  اهلُل َواًمر   69 .................................................. َوُم٤م َيْٕمَٚمُؿ شَم٠ْمويَٚمُف إ

ٌْٞم٤مٟم٤ًم ًمُِٙمّؾ َرْ 
ًْمٜم٤م قَمَٚمْٞمَؽ اًْمٙمِت٤مَب شمِ  َوُودًى وَ  َوَٟمز 

ٍ
٦مً ء  57 ........................................... َرمْحَ

 ي

ٌِْٕمٜمل  ي٤م َأسَم٧ِم إيِّن ىَمْد ضم٤مَءين ـَ اًْمِٕمْٚمِؿ ُم٤م َطْ َي٠ْمشمَِؽ وَم٤مشم  ٤م  ُِم  56 ....................... َأْوِدَك ِساـم٤ًم ؾَمِقيًّ

ْٖم٧َم ِرؾم٤مًَمَتفُ  ـْ َرسّمَؽ َوإِْن َطْ شَمْٗمَٕمْؾ وَمام سَمٚم  ؾُمقُل سَمّٚمْغ ُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمَؽ ُِم ٤َم اًمر   5:9, 584, 76 ............ ي٤م َأ ُّ

٤َم ـَ اًم ي٤م َأ ُّ ْٖم٧َم ِرؾم٤مًَمَتُف َواهلل َيْٕمِّمُٛمَؽ ُِم ـْ َرسّمَؽ َوإِْن َطْ شَمْٗمَٕمْؾ وَمام سَمٚم  ؾُمقُل سَمّٚمْغ ُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمَؽ ُِم ٜم ي٤مِس إِن  اهلل ٓ َ ْيِدي اًمر 

ـَ   77 ................................................................................... اًْمَ٘مْقَم اًْمٙم٤مومِري

 ْ ـْ َرسّمَؽ َوإِْن َط ؾُمقُل سَمّٚمْغ ُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمَؽ ُِم ٤َم اًمر  ـَ اًمٜم ي٤مِس إِن  اهلل ٓ َ ْيِدي  ي٤م َأ ُّ ْٖم٧َم ِرؾم٤مًَمَتُف َواهلُل َيْٕمِّمُٛمَؽ ُِم شَمْٗمَٕمْؾ وَمام سَمٚم 
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ـَ   5:9 .................................................................................. اًْمَ٘مْقَم اًْمٙم٤مومِري

ُ٘مقا اهللَ َوَأْصيٚمُِحقا ذاَت سَمْٞميٜمُِٙمْؿ َوَأـمٞمُٕميقا ا ؾُميقِل وَمي٤مشم  َْٟمٗمي٤مُل هللِِ َواًمر  ْٕ َْٟمٗم٤مِل ىُمِؾ ا ْٕ ـِ ا َلُٚمقَٟمَؽ قَم ًْ ُف إِْن يُمٜمْيُتْؿ هللَ َوَرؾُميقًمَ َي

 587 ........................................................................................... ُُم١ْمُِمٜملمَ 

 57 .................................................... َيْٛمُحقا اهلل ُم٤م َيِم٤مُء َوُيْث٧ٌُِم َوقِمٜمَْدُه ُأمُّ اًْمٙمِت٤مِب 



 

 

 املصادر

 

 ايمؼر ن ايمؽريؿ

 هنٍ ايمبالنمي

 

 حمّٛمد سمـ اصحًـ اًمٓمقد ي إُم٤مزم، 1

 وي. 1313اٟمتِم٤مرات سمٕمث٧م؛ 

 اًمتًؽمي اًمًّٞمد اًمِمٝمٞمد ٟمقر اهلل اصحًٞمٜمل إطم٘م٤مق اصحؼ وإزو٤مق اًم٤ٌمـمؾ، ي 4

( أضمييزاء؛ ُمٙمتٌيي٦م اعمرقمٌميي؛ ىمييؿ 45ل؛ ذم )يُمييع شمٕمٚمٞم٘ميي٤مت اًمًييٞمد ؿمييٝم٤مب اًمييديـ اعمرقمِميي

 اعم٘مدؾم٦م.

 ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ،إطمٞم٤مء اعمٞم٧م سمٗمْم٤مئؾ أوؾ اًمٌٞم٧م  ي 4

 وي. 1313ُم١مؾم٦ًم اًمقوم٤مء؛ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م؛ سمػموت، 

 اسمـ يمثػم اجلزري ي أؾمد اًمٖم٤مسم٦م، 3

 وي. 1491دار اًمِمٕم٥م؛ سمػموت، 

 اًمًٞمد سمـ ـم٤مووس ىم٤ٌمل،اإل ي 6
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 وي. 1315اٟمتِم٤مرات دومؽم شمٌٚمٞمٖم٤مت إؾمالُمل؛ ىمؿ؛ 

 أسمق حمّٛمد قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞم٦ٌم اًمديٜمقري اإلُم٤مُم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م،ي  5

 وي. 1414اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م؛ ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب، ُمٍم، 

 اعمقمم حمّٛمد سم٤مىمر اعمجٚمز ي سمح٤مر إٟمقار، 1

( أضمزاء؛ اعمٙمتٌي٦م اإلؾميالُمّٞم٦م؛ اًمٓمٌٕمي٦م اًمث٤مٟمٞمي٦م؛ 111) سمتّمحٞمح: حمّٛمد سم٤مىمر اًمٌٝمٌقدي؛ ذم

 وي. 1491هتران، 

 اًمًٞمد و٤مؿمؿ اًمٌحراين ي اًمؼمو٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، 1

 وي. 1316ُم١مؾم٦ًم اًمٌٕمث٦م؛ ىمؿ اعم٘مدؾم٦م، 

 أسمق ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ اصحًـ سمـ ومّروخ اًمّمّٗم٤مر اًم٘مٛمل ي سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت، 9

ًيـ اًمتؼمييزي؛ ُمٜمِميقرات ُمٙمتٌي٦م اعمرقمٌمي اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مديٛم٦م اًمث٤مٟمٞمي٦م: سمتّميحٞمح اعميػمزا حم

 وي. 1313اًمٜمجٗمل؛ ىمؿ اعم٘مّدؾم٦م، 

 .1413اًمٓمٌٕم٦م اصحديث٦م إومم: ُمـ ُمٜمِمقرات ـمٚمٞمٕم٦م اًمٜمقر؛ ىمؿ اعم٘مّدؾم٦م، 

 اسمـ قم٤ًميمر ي شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ، 11

 وي. 1316دار اًمٗمٙمر؛ سمػموت؛ 

يـ قمييكم اًمًييٞمد ذف اًمييد ي شم٠مويييؾ أييي٤مت اًمٓميي٤مورة ذم ومْميي٤مئؾ اًمٕمييؽمة اًمٓميي٤مورة، 11

 اإلؾمؽمآسم٤مدي اًمٖمروي

 وي. 1319حت٘مٞمؼ: طمًلم اؾمت٤مد وزم؛ ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل؛ اًمٓمٌٕم٦م إومم؛ ىمؿ، 
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 ي شمٗمًػم اسمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل 14

 وي. 1316دار اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب؛ سمػموت، 

 اًمًٞمد قمٌد اصحًلم اًمٓمّٞم٥م ي شمٗمًػم أـمٞم٥م اًمٌٞم٤من، 14

 ٤م[اؾمالُمل؛ هتران ]يب شم گاٟمتِم٤مرات سمٜمٞم٤مد ومروٜم

 أُملم اإلؾمالم اًمٓمؼمد ي شمٗمًػم ضمقاُمع اجل٤مُمع، 13

 ٤مه هتران؛ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م؛ هتران، ]يب شم٤م[گاٟمتِم٤مرات داٟمِم

 أًمقد ي شمٗمًػم روح اعمٕم٤مين، 16

 وي. 1341دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب؛ سمػموت؛ 

 أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ومرات سمـ اسمراوٞمؿ سمـ ومرات اًمٙمقذم ي شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم، 15

اًمٙميي٤مفمؿ؛ ُم١مؾمًيي٦م اًمٓمٌييع واًمٜمنميي اًمت٤مسمٕميي٦م ًمييقزارة اًمث٘م٤موميي٦م واإلرؿميي٤مد حت٘مٞمييؼ: حمّٛمييد 

 وي. 1311اإلؾمالُمل؛ اًمٓمٌٕم٦م إومم؛ هتران 

 اًمٗمخر اًمرازي ي اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم، 11

 وي. 1341دار اًمٗمٙمر؛ سمػموت؛ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، 

 حمّٛمد سمـ حمّٛمد رو٤م اًم٘مٛمل اعمِمٝمدي ي شمٗمًػم يمٜمز اًمدىم٤مئؼ وسمحر اًمٖمرائ٥م؛ 11

ضمييزءًا؛ دار اًمٖمييدير، ىمييؿ اعم٘مّدؾميي٦م؛ اًمٓمٌٕميي٦م إومم،  ٤13مول، ذم گييلم درسمتح٘مٞمييؼ: طمًيي

 وي. 1343

 حمّٛمد سمـ اصحًـ اصحّر اًمٕم٤مُمكم ي شمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م إمم حتّمٞمؾ ُم٤ًمئؾ اًمنميٕم٦م، 19
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حت٘مٞمؼ: ُم١مؾّم٦ًم آل اًمٌٞم٧م إلطمٞم٤مء اًمؽماث، ذم صمالصملم جمٚمدًا؛ اًمٓمٌٕم٦م إومم؛ ىميؿ اعم٘مدؾمي٦م، 

 وي. 1311

 أسمق ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ اصحًـ اًمٓمقدطمٙم٤مم، ي هتذي٥م إ 41

حت٘مٞمؼ: اًمًّٞمد طمًـ اعمقؾمقي اخلرؾم٤من، ذم قمنمة أضميزاء؛ اًمٓمٌٕمي٦م اًمراسمٕمي٦م؛ دار اًمٙمتي٥م 

 ش. 1456اإلؾمالُمٞم٦م، هتران، 

 اسمـ إصمػم اجلزري ي ضم٤مُمع إصقل ُمـ أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل، 41

٦م اًمث٤مًمثي٦م؛ سميػموت، حت٘مٞمؼ: حمّٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘ميل؛ ذم    ؛ دار إطمٞمي٤مء اًميؽماث اًمٕميريب؛ اًمٓمٌٕمي

 وي. 1314

 ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ي اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، 44

 وي. 1311دار اًمٗمٙمر؛ سمػموت؛ 

 ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ي اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر؛ 44

أضمييزاء؛ دار إطمٞميي٤مء اًمييؽماث اًمٕمييريب؛ سمييػموت؛ اًمٓمٌٕميي٦م  1سمتّمييحٞمح: ٟمجييدت ٟمجٞميي٥م، ذم 

 وي. 1341إومم، 

أسمييق ضمٕمٗميير حمّٛمييد سمييـ ضَمرييير سمييـ رؾمييتؿ اًمٓمييؼمي اًمّمييٖمػم )اًمٓمييؼمي  ،ي دٓئييؾ اإلُم٤مُميي٦م 43

 اإلُم٤مُمل(

 وي. 1314حت٘مٞمؼ: ىمًؿ اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمّٞم٦م؛ ُم١مؾم٦ًم اًمٌٕمث٦م؛ ىمؿ اعم٘مّدؾم٦م، 

 حم٥م اًمديـ أمحد سمـ قمٌد اهلل اًمٓمؼميي ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك ذم ُمٜم٤مىم٥م ذوي اًم٘مرسمك،  46
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إلؾميالُمل؛ اًمٓمٌٕمي٦م إومم؛ حت٘مٞمؼ: ؾم٤مُمل اًمٕمزيزي؛ ذم جمٚميديـ؛ ُم١مؾمًي٦م دار اًمٙمتي٤مب ا

 وي.1341ىمؿ، 

 اإلُم٤مم اًمٜم٤ًمئل ي ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل؛ 45

 وي. 1316دار اًمٗمٙمر؛ سمػموت؛ 

 اسمـ أيب اصحديد ي ذح ن٩م اًمٌالهم٦م، 41

أضميزاء؛ دار إطمٞمي٤مء اًمٙمتي٥م اًمٕمرسمٞمي٦م قمٞمًيك  41سمتح٘مٞمؼ: حمّٛمد أسميق اًمٗمْميؾ إسميراوٞمؿ؛ ذم 

 وي. 1411م ي  1951اًم٤ٌميب اصحٚمٌل وذيم٤مؤه؛ ُمٍم؛ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 اصح٤ميمؿ اصحًٙم٤مين اًمٜمٞم٤ًمسمقري ي ؿمقاود اًمتٜمزيؾ ًم٘مقاقمد اًمتٗمْمٞمؾ؛ 41

حت٘مٞمؼ: حمّٛميد سمي٤مىمر اعمحٛميقدي، ذم صمالصمي٦م أضميزاء؛ جمٛميع إطمٞمي٤مء اًمث٘م٤مومي٦م اإلؾميالُمٞم٦م؛ ىميؿ؛ 

 وي. 1341اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، 

 ي صحٞمح اًمٌخ٤مري 49

 ي صحٞمح اعمًٚمؿ 41

 ٕمٗمر ُمرشم٣م اًمٕم٤مُمكماًمًٞمد ضم ي اًمّمحٞمح ُمـ ؾمػمة اًمٜمٌّل إقمٔمؿ؛ 41

 دار اًمًػمة؛ سمػموت ]يب شم٤م[

 اًمِمٞمخ اًمّمدوق ي قمٚمؾ اًمنمائع، 44

 وي. 1416ٟمنم داوري؛ ىمؿ اعم٘مدؾم٦م، 

اًمِميٞمخ قمٌيد اهلل  ي قمقاط اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف وإطميقال ُميـ أيي٤مت وإظمٌي٤مر وإىميقال، 44
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 اًمٌحراين اإلصٗمٝم٤مين

ييؿ اعمخييتص سميي٠مطم ًْ قال ؾمييٞمدة اًمٜمًيي٤مء ُمييع حت٘مٞمييؼ: ُم١مؾمًيي٦م اإلُميي٤مم اعمٝمييدي؛ ـمٌييع اًمِ٘م

 وي. 1316ُمًتدريم٤مهت٤م ذم جمّٚمديـ؛ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م؛ ىمؿ اعم٘مدؾم٦م، 

 اًمِمٞمخ اًمّمدوق ؛ ي قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م  43

 وي. 1491اٟمتِم٤مرات قمٚمٛمل؛ هتران؛ 

 اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ي ومتح اًم٤ٌمري ذم ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، 46

 دار اًمٗمٙمر؛ سمػموت ]يب شم٤م[

 ق اسمـ اًمٜمديؿحمّٛمد سمـ اؾمح٤م ي اًمٗمٝمرؾم٧م، 45

 وي. 1494اٟمتِم٤مرات ُمروي؛ هتران، 

 صم٘م٦م اإلؾمالم أسمق ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل ي اًمٙم٤مذم، 41

سمتح٘مٞمؼ: قمكم أيمؼم اًمٖمّٗمي٤مري؛ ذم صمامٟمٞمي٦م أضميزاء؛ دار اًمٙمتي٥م اإلؾميالُمّٞم٦م؛ اًمٓمٌٕمي٦م اًمث٤مًمثي٦م؛ 

 وي. 1411هتران، 

 ينأسمق ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌد اهلل اإلصٌٝم٤م ي يمت٤مب شم٤مريخ اصٌٝم٤من، 41

 1311حت٘مٞمؼ: ؾمٞمد يمنوي؛ ذم ضمزئلم؛ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م؛ سميػموت؛ اًمٓمٌٕمي٦م إومم، 

 وي.

 أسمق اؾمح٤مق اًمثٕمٚمٌل ي  اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اعمٕمروف سمتٗمًػم اًمثٕمٚمٌل، 49

أضمزاء؛ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م؛ سمػموت؛ اًمٓمٌٕم٦م  5سمتح٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ ؾمٞمد يمنوي طمًـ؛ ذم 
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 وي. 1346إومم، 

 اهلٞمثٛمل ٛمع اًمزوائد،ي جم 31

 وي. 1311دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م؛ سمػموت؛ 

 حمّٛمد سمـ ُمِمٝمديي اعمزار،  31

 وي. 1319ٟمنم ىمّٞمقم؛ ىمؿ؛ 

 حمّٛمد سمـ ٟمٕمامن اعمٗمٞمد ي اعمزار، 34

 وي 1319ُمدرؾم٦م اإلُم٤مم اعمٝمدي؛ ىمؿ؛ 

 اصح٤مج ُمػمزا طمًلم اًمٜمقري اًمٓمؼمدي ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ وُمًتٜمٌط اعم٤ًمئؾ،  34

( ضمييزءًا؛ اًمٓمٌٕميي٦م اًمث٤مٟمٞميي٦م؛ سمييػموت، 11ًيي٦م آل اًمٌٞميي٧م إلطمٞميي٤مء اًمييؽماث؛ ذم )حت٘مٞمييؼ: ُم١مؾّم 

 وي. 1311

 اًمًٞمد سمـ ـم٤مووسي ُمّم٤ٌمح اًمزائر،  33

 وي 1311آل اًمٌٞم٧م؛ ىمؿ؛ 

 اًمِمٞمخ اًمّمدوق ي ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر، 36

 وي. 1451ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل؛ ىمؿ؛ 

 أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أمحد اًمٓمؼماين ي اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، 35

 أضمزاء؛ دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب؛ سمػموت. 44ي قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل؛ ذم حت٘مٞمؼ: محد

 اسمـ ىمداُم٦م اصحٜمٌكم ي اعمٖمٜمل، 31
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 وي. 1311دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت؛ 

 أسمق اًمٗمرج اإلصٌٝم٤مين ي ُم٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمٌٞملم، 31

 ش. 1455ُمٜمِمقرات اًمر ؛ ىمؿ، 

 أسمق قمٌد اهلل اًمذوٌل ي ُمٞمزان اإلقمتدال، 39

 وت ]يب شم٤م[دار اًمٗمٙمر؛ سمػم

 اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اًم٘مٜمدوزي اصحٜمٗمل ي يٜم٤مسمٞمع اعمقدة، 61

 ُمٜمِمقرات: ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل، سمػموت؛ اًمٓمٌٕم٦م إومم، ذم صمالصم٦م أضمزاء.
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