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مؼدمي افشقخ حيقك بـ ظع احلجقري حػظف اهلل

احلٛمد هلل محدا يمثػما ُمٌ٤مريم٤م ومٞمف ،يمام حي٥م رسمٜم٤م ويرى ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده
ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ
شمًٚمٞمام يمثػما ،أُم٤م سمٕمد:
ِ
َوك ظ َذ َ ِ ٍ ِ
يـ ٓ
شي َعي م َـ إَ ْم ِر َؾو َّتبِ ْع َفو َوٓ َت َّتبِ ْع َأ ْه َق َاء ا َّفذ َ
ومٞم٘مقل اهلل شمٕم٤مممُ  :ث َّؿ َج َع ْؾـ َ َ
ِ
ِ
قن إَِّنؿ َفـ ي ْغـُقا ظـ َ ِ
وء َب ْع ٍ
ض َواهللَُّ َو ِ ُِّل
ْؽ م َـ اهللَِّ َص ْقئًو َوإِ َّن اف َّظود َ
َ
َي ْع َؾ ُؿ َ َّ ُ ْ ْ ُ
غ َب ْع ُض ُف ْؿ َأ ْوف َق ُ
ِ
غ[اجل٤مصمٞم٦م.]81،81:
ادُْتَّؼ َ
َوك َف َؼدْ ـِدْ َت ت َْرـ َُـ إِ َف ْق ِف ْؿ َص ْقئًو َؿؾِقال إِ ًذا َٕ َذ ْؿـ َ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ  :و َف ْقٓ َأ ْن َث َّب ْتـ َ
َوك ِض ْعػَ
ؽ ظ َؾقـَو ك ِ
ػ ادََْم ِ
َْ ِ ِ
ت ُث َّؿ ٓ َ ِ
َص ًرا[اإلهاء.]47،47:
ِتدُ َف َ َ ْ
احل َقوة َوض ْع َ َ
ِ
يـ َط َؾ ُؿقا َؾت ََؿ َّسؽ ُُؿ افـ َُّور َو َمو َفؽ ُْؿ ِم ْـ ُد ِ
هلل ِم ْـ
ون ا َِّ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ  :وٓ ت َْر َــُقا إِ َػ ا َّفذ َ

ِ
ون[هقد.]881:
ْك َ
َأ ْوف َق َ
وء ُث َّؿ ٓ ُتـ َ ُ

قً َفؽ ُُؿ ا ِإل ْشال َم
ً َظ َؾ ْقؽ ُْؿ كِ ْع َؿتِل َو َر ِض ُ
ً َفؽ ُْؿ ِديـَؽ ُْؿ َو َأْتْ َ ْؿ ُ
وىم٤مل :ا ْف َق ْق َم َأـ َْؿ ْؾ ُ

ِديـًو[اعم٤مئدة.]1:

وروى ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ُمـ طمدي٨م اًمٕمٌ٤مس أن اًمٜمٌل ط ىم٤مل« :ذاق ضعؿ اإليَمن
مـ ريض بوهلل ربو وبوإلشالم ديـو وبؿحؿد رشقٓ».
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ومٗمل هذه إدًم٦م سمٞم٤من قمٔمٞمؿ ُمـ اهلل قمز وضمؾ ذم يمت٤مسمف ومم٤م أوطم٤مه قمغم رؾمقًمف ط أٟمٜم٤م
قمغم ذيٕم٦م شم٤مُم٦م ،روٞمٝم٤م اهلل قمز وضمؾ ًمٜم٤م وهن٤مٟم٤م قمـ إشمٌ٤مع أهقاء اجل٤مهٚملم اًمداقملم إمم
اًمّمد أو اًمتٜم٤مزل قمٜم ٝم٤م ،وإٟمٜم٤م إن أـمٕمٜم٤مهؿ ذم ذًمؽ ٓ ُمٜم٘مذ ًمٜم٤م ُمـ قمذاب اهلل ،وأن اًمريمقن
إمم ظمٓمٓمٝمؿ اعمْمٕمٗم٦م هلذا اًمديـ واعمٛمٙمٜم٦م ًمٚمٛمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ واًمْم٤مًملم ذًمؽ شمٕمرض
عمس اًمٜم٤مر ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمٝم٤م ،وشمٕمرض عمْم٤مقمٗم٦م اًمذل قمغم إُم٦م وشمٕمرض ًمٚمخذيٚم٦م وطمرُم٤من
اًمٜمٍم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة وهذه إظمٓم٤مر وإضار اعمتققمد هب٤م ُمـ ظم٤مًمػ هذه إدًم٦م
شمقضم٥م قمغم اعمًٚمؿ اًمذي يرضمقا اهلل واًمدار أظمرة وخي٤مف قمغم ٟمٗمًف ُمـ قمذاسمف وأًمٞمؿ
قم٘م٤مسمف أن يٙمقن ذم هم٤مي٦م اخلقف واحلذر ُمـ اًمتٕمرض ًمذًمؽ سمٛمقدة اًمٙم٤مومريـ أو اًمرى سمام
هؿ قمٚمٞمف أو إوٕم٤مف دقمقة احلؼ وزقمزقم٦م أهٚمف سم٤مًمتٜم٤مزٓت إمم أومٙم٤مر ىمقم ًمٕمٜمٝمؿ اهلل
ّ
وأوؾ
وهمْم٥م قمٚمٞمٝمؿ وضمٕمؾ ُمٜمٝمؿ اًم٘مردة واخلٜم٤مزير وقمٌد اًمٓم٤مهمقت أوًمئؽ ذ ُمٙم٤مٟم٤م
قمـ ؾمقاء اًمًٌٞمؾ.
أٓ وإن ُمـ أذ وأظمٓمر آومتئ٤مت قمغم هذا اًمديـ واًمتٕمرض ًمٚمٕمذاب واعمٝملم هلل
اًمدقمقة إمم شم٘م٤مرب ديـ اإلؾمالم ،أو احت٤مده ُمع اًمٙمٗمر ،واإلحل٤مد وُمِم٤مىم٦م رب اًمٕمٌ٤مد.
ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممِ َ ٓ :
ون َم ْـ َحو َّد اهللََّ
ُقن بِوهللَِّ َوا ْف َق ْق ِم أَ ِخ ِر ُي َقا ُّد َ
ِتدُ َؿ ْق ًمو ُي ْم ِمـ َ
َو َر ُشق َف ُف[اعمج٤مدًم٦م ]22:أي٦م.
ِ
ِ
ِ
وء[ اعمٛمتحٜم٦م]8:
وىم٤مل شمٕم٤مممَ  :يو َأ ُّ َُّيو ا َّفذ َ
يـ َآ َمـُقا ٓ َتتَّخ ُذوا َظدُ ِّوي َو َظدُ َّوـ ُْؿ َأ ْوف َق َ
أي٤مت.
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ِ
ِ
ِ
ِ
وء
وىم٤مل شمٕم٤مممَ  :يو َأ ُّ َُّيو ا َّفذ َ
وء َب ْع ُض ُف ْؿ َأ ْوف َق ُ
يـ َآ َمـُقا ٓ َتتَّخ ُذوا ا ْف َق ُفق َد َوافـ ََّص َورى َأ ْوف َق َ
ِ
ِ
َب ْع ٍ
غ[اعم٤مئدة ]78:أي٤مت.
ض َو َم ْـ َيت ََق ََُّّل ْؿ ِمـْؽ ُْؿ َؾنِ َّك ُف ِمـ ُْف ْؿ إِ َّن ا ََّ
هلل ٓ َ ُّْيدي ا ْف َؼ ْق َم اف َّظود َ
وُمـ أذ ذرائع هذه اعمٝم٤مًمؽ وؾمٚمقك أىمٌح اعمً٤مًمؽ ُم٤م يدٟمدن سمف يمثػم ُمـ دقم٤مة
اًمٜمّم٤مرى وُمـ اعم١مؾمػ أن اؾمتج٤مب هلؿ طمِمد يمثػم ُمـ ضمٝمٚم٦م اعمًٚمٛملم.
وأضاهبؿ ممـ ًمق دظمؾ اًمٙمٗم٤مر ضمحر و٥م ًمدظمٚمقه ومٚم ٌّقا ومٙمرهتؿ إمم ُم٤م ؾمٛمقه
سم٤محلقار وإٟمام هق واهلل قمغم ُم٤م شم٘مرر ُمـ ُم١ممتراهتؿ ذم ذًمؽ إٟمام هق دُم٤مر وإهنٞم٤مر ٕهن٤م
طمقارات خم٤مًمٗم٦م ًمٓمري٘م٦م مجٞمع إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم ذم طمقار اًمٙم٤مومريـ
ودقمقهتؿ إمم اإلؾمالم واهلدى يمام شم٘مرر ذًمؽ ذم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف مم٤م ًمٞمس هذا
اًمٌح٨م اعمٌ٤مرك ذم إٟمٙم٤مر هذا اعمٜمٙمر اًمِمٜمٞمع ًمتٚمؽ احلقارات اًمتل ٓ يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م إٓ دقم٤مة
اًمتٝمقد واًمتٜمٍم إ ٓ سمٕمض ُمٜمٝم٤م ،ومتٚمؽ احلقارات ذم هم٤مي٦م اًمٌٕمد قمـ ُمدًمقل ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:
ّ
إِّٓ َأ ْن َت َّت ُؼقا ِمـ ُْف ْؿ ُت َؼوةً[..آل قمٛمران.]21:
ٓ ؾمٞمام وىمد اٟمؼمى هلذه اًمدقمقة اًمٌ٤مئرة واًمٗمٙمرة اًمٗم٤مضمرة ،قمٚمامء ؾمقء هل٤م يؼمرون
وًمٕمقام اًمٜم٤مس ودمه٤مئٝمؿ خيدقمقن ويٖمررون ًمذا رأيٜم٤م واضمٌ٤م قمٚمٞمٜم٤م ٟمّمح٤م ًمألُم٦م وأُمال ذم
شمٌديد سمٕمض اًمٔمٚمٛم٦م أن يٙمت٥م ذم هذا اعمقوقع ُم٤م ٟمرضمق أن يتٌٍم سمف اجل٤مهؾ ويٚمٗم٧م ٟمٔمر
اًمٕم٤مومؾ إمم أن هذه احلقارات اًم٘م٤مئٛم٦م سملم طملم وآظمر ُمع صٜمقف ُمـ أقمداء هذا اًمديـ قمغم
احل٤مل اًمذيـ رأيٜم٤مه وؾمٛمٕمٜم٤مه هذه طمقارات سم٤مـمٚمف ٓ جيقز إىمراره٤م وٓ اعمِم٤مريم٦م ومٞمٝم٤م ٕهن٤م
ٓ ختدم اًمديـ وًمٞمً٧م قمغم ـمري٘م٦م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم وٕهن٤م شمِمٙمؽ ذم اإلىمتٜم٤مع هبذا اًمٜمقر
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اعمٌلم وشم٘مرب اًمنم ودمٚمٌف إمم أسمٜم٤مء اعمًٚمٛملم وإٟمام طمقار اًمٜمٌل ط اًمذي أُمره اهلل قمز وضمؾ
َوب َتعو َفقا إِ َػ ـَؾِؿ ٍي شق ٍ
ِ
اء َب ْقـَـَو َو َب ْقـَؽ ُْؿ َأّٓ
َ َ َ
سمف ُمع اًمٙمٗم٤مر ُم٤م أسم٤مٟمف ذم ىمقًمفُ  :ؿ ْؾ َيو َأ ْه َؾ ا ْفؽت ِ َ ْ
ُؼ َك بِ ِف َصقئًو وٓ يت ِ
َّخ َذ َب ْع ُضـَو َب ْع ًضو َأ ْر َبو ًبو ِم ْـ ُد ِ
هلل َوٓ ك ْ ِ
ون اهللَِّ َؾنِ ْن ت ََق َّف ْقا َؾ ُؼق ُفقا
َك ْع ُبدَ إِّٓ ا ََّ
ْ َ َ

قن[آل قمٛمران.]47:
ْاص َفدُ وا بِ َلكَّو ُم ْسؾِ ُؿ َ

ويمام ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ  :ؾنِ ْن َآ َمـُقا بِ ِؿ ْث ِؾ َمو َآ َمـْت ُْؿ بِ ِف َؾ َؼ ِد ْاهتَدَ ْوا َوإِ ْن ت ََق َّف ْقا َؾنِك َََّم ُه ْؿ ِدم
ِ
وق َؾسقؽ ِْػقؽَفؿ اهللَُّ وهق ِ
ِ
قؿ[ اًمٌ٘مرة.]814:
افسؿ ُ
قع ا ْف َعؾ ُ
َ ُ َ َّ
ُ ُ
ص َؼ ٍ َ َ
ِ
وؿ ِؼ افرش َ ِ
ويم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم :ومـ ي َش ِ
غ َف ُف ُْاَّلدَ ى َو َي َّتبِ ْع َؽ ْ َر َشبِ ِ
قؾ
قل م ْـ َب ْعد َمو َت َب َّ َ
َّ ُ
ََ ْ ُ
ِِ
ِ
ِِ
وء ْت َم ِص ًرا[ اًمٜمً٤مء.]887:
ادُْ ْممـ َ
غ ك َُق ِّفف َمو ت ََق َّػ َوك ُْصؾف َج َفـ ََّؿ َو َش َ
ويمام ذم صدر ؾمقرة ومّمٚم٧م إمم ىمقًمفَ  :ؾنِ ْن َأظر ُضقا َؾ ُؼ ْؾ َأك َْذر ُتؽُؿ ص ِ
وظ َؼ ًي ِم ْث َؾ
ْ ْ َ
َْ
وظ َؼ ِي ظ ٍ
ص ِ
ود َو َث ُؿق َد[ومّمٚم٧م ،]81:أي٤مت.
َ
َ
وقمغم هذا ومٜم٘مقل يمام ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي رمحف اهلل ذم آظمر يمت٤مسمف اًمٓمح٤موي٦م« :ؾفذا
ديــ ًو واظتؼودك ًو طوهر ًا وبوضـ ًو .وكحـ براء إػ اهلل مـ ـؾ مـ خوفػ افذي ذـركوه وبقـوه».
وٟمً٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يثٌتٜم٤م قمغم اإليامن وخيتؿ ًمٜم٤م سمف ،ويٕمّمٛمٜم٤م قمـ إهقاء اعمختٚمٗم٦م
وأراء اعمتٗمرىم٦م واعمذاه٥م اًمرد ّي٦م.
وذم اخلت٤مم أؿمٙمر أظم٤مٟم٤م اًمٗم٤موؾ اًمٖمٞمقر اًمِمٞمخ قمٌد احلٛمٞمد سمـ حيٞمك سمـ زيد احلجقري
طمٗمٔمف اهلل قمغم ُم٤م أسم٤مٟمف ذم هذا اًمٌح٨م اعمٗمٞمد ُمـ ؾمامطم٦م اإلؾمالم ووضمقب اإلىمتٜم٤مع سمف وُم٤م
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يتْمٛمٜمف ُمـ اًمٜمّمح اعمٌ٤مرك ًمٚمٛمًٚمٛملم سم٤محلذر مم٤م يٌٕمدهؿ قمـ ُمرو٤مة اهلل قمز وضمؾ
وي٘مرهبؿ ُمـ همْمٌف وأهؾ همْمٌف ومجزاه اهلل طمػما وٟمٗمع سمف.
يمتٌف حيٞمك سمـ قمكم احلجقري
ذم افثومـ ُمـ ؿمٝمر حمرم  8711هـ
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ادؼدمي

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم محد َا يمثػم ًا ـمٞمٌ ً٤م ُمٌ٤مريم ً٤م ومٞمف يمام حي٥م رسمٜم٤م ويرى وأؿمٝمد أن ٓ
إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ؿمٝم٤مدة ُمـ شمزيمك وأؿمٝمد أن حمٛمد ًا قمٌد اهلل ورؾمقًمف
اعمّمٓمٗمك وٟمٌٞمف اعمجتٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف ،وُمـ ًمًٜمتف ىمٗمك.
أُم٤م سمٕمد:
ً َظ َؾ ْقؽ ُْؿ كِ ْع َؿتِل
ً َفؽ ُْؿ ِديـَؽ ُْؿ َو َأْتْ َ ْؿ ُ
ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم﴿ :ا ْف َق ْق َم َأـ َْؿ ْؾ ُ
قً َفؽ ُُؿ ا ِإل ْشال َم ِديـًو﴾[اعم٤مئدة]1:
َو َر ِض ُ
إلشال ِم ِديـًو َؾ َؾـ ي ْؼب َؾ ِمـْف وهق ِدم ِ
أخ َر ِة ِم َـ
ُ َ ُ َ
ْ ُ َ
وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممَ :
َر ا ِ ْ
﴿و َم ْـ َي ْب َت ِغ ؽ ْ َ
اخل ِ ِ
َْ
يـ ﴾[آل قمٛمران.]17:
وِس َ
وذم طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد ُمًٚمؿ«« :وافذي كػيس بقده ٓ يسؿع يب ُّيقدي وٓ ككاين
ثؿ ٓ يممـ يب إٓ ـون مـ أصحوب افـور»».
ومٛمـ هذه إدًم٦م أطمٌٌ٧م أن أيمت٥م رؾم٤مًم٦م إمم اعمًٚمٛملم ذم يمٞمٗمٞم٦م احلقار ُمع اًمٞمٝمقد
واًمٜمّم٤مرى اًمٙم٤مومريـ اعمٕمرولم قمـ اًمديـ اًم٘مقيؿ واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ؾم٠مضمٕمٚمٝم٤م ذم ومّمقل
وأسمقاب:
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اًمٗمّمؾ إول :سمٞم٤من أن اإلؾمالم هق اًمديـ احلؼ اعمٝمٞمٛمـ قمغم مجٞمع إدي٤من ويمقٟمف ديـ
اًمٙمامل واًمِمٛمقل واًمتامم اعمحٗمقظ ُمـ اًمتحريػ واًمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ اعمٜمّمقر ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م:
اًمٗمّمؾ افثوين  :اًمٌٞم٤من ًمٌٓمالن ديـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وُم٤م ومٞمف ُمـ اًمٌٝمت٤من.
اًمٗمّمؾ افثوفٌ  :دقمقة احلقار واًمت٘م٤مرب واًمتقطمد وآحت٤مد سملم إدي٤من –أومٙم٤مر-
طمريم٤مت ُ -م١ممترات .
اًمٗمّمؾ افرابع  :يمٞمٗمٞم٦م احلقار ُمع اًمٙمٗم٤مر واعمٕمرولم واعمخ٤مًمٗملم.
اًمٗمّمؾ اخلومس  :ؿمٌٝم٤مت هذه اًمدقمقة اهلداُم٦م اًمتل اؾمتدل هب٤م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى
وسمٕمض اًمٕمٍميلم اعمت٠مصمريـ هبذه إومٙم٤مر.
اًمٗمّمؾ افسودس  :ومت٤موى اًمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ اًمت٘م٤مرب سملم إدي٤من افسوبعٟ :متٞمج٦م اًمٌح٨م
وٟمت٤مئ٩م اًمت٘م٤مرب.
اًمٗمّمؾ افسوبع ٟ :متٞمج٦م اًم٘مقل سمقطمدة وشم٘م٤مرب واحت٤مد إدي٤من وطمقاره٤م سم٤مًمّمقرة اًمتل
ٌ
إسمٓم٤مل ٕسمقاب قمٔمٞمٛم٦م وأطمٙم٤مم ضمًٞمٛم٦م وذائع ضمٚمٞمٚم٦م ىمقيٛم٦م ُمـ هذا اًمديـ
يريدوهن٤م
احلٜمٞمػ اًمّمحٞمح.
أؾمٛمٞمتف «افطريؼ افصحقح دم حقار إمي افغضبقي وظبود ادسقحش  ،أو «افػرؿون دم بقون
احلؼ وافبوضؾ مـ حقار إديونش.
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أؾم٠مل اهلل أن جيٕمٚمف ظم٤مًمّم ً٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ  ،وأؾم٠مًمف أن يٖمٗمر زم وًمقاًمدي وعمِم٤مخيل
وًمٚمٛمًٚمٛملم ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.
ويم٤من اًمٌدء ومٞمف يقم اجلٛمٕم٦م /81مج٤مد إول 8721/هــ.
اًمٞمٛمـ – صٕمدة -دار احلدي٨م سمدُم٤مج طمرؾمٝم٤م اهلل ورطمؿ ُم١مؾمًٝم٤م وطمٗمظ اًم٘م٤مئؿ
قمٚمٞمٝم٤م

كتبه أبو حممد عبد احلميد بن حيي بن زيد
احلجوري احلاشدي اهلمداني السعكري.

الطسٓل الصخٔح

10

افػصؾ إول:
سمٞم٤من أن اإلؾمالم هق اًمديـ احلؼ اعمٝمٞمٛمـ قمغم مجٞمع إدي٤من ويمقٟمف ديـ اًمٙمامل
واًمِمٛمقل واًمتامم اعمحٗمقظ ُمـ اًمتحريػ واًمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ اعمٜمّمقر ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م:
ِ
اخ َت َؾ َ ِ
َوب إِ َّٓ ِم ْـ
يـ ِظـْدَ اهللَِّ ا ِإل ْشال ُم َو َمو ْ
يـ ُأوتُقا ا ْفؽت َ
ػ ا َّفذ َ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :إِ َّن افدِّ َ
ِسيع ِْ
ِ
ِ
ِ
احل َس ِ
وب﴾ [آل
وء ُه ُؿ ا ْفع ْؾ ُؿ َب ْغ ًقو َب ْقـ َُف ْؿ َو َم ْـ َي ْؽ ُػ ْر بِآ َيوت اهللَِّ َؾنِ َّن اهللََّ َ ِ ُ
َب ْعد َمو َج َ
قمٛمران.]81:
ِ ِ
وج َ
يـ ُأوتُقا
قك َؾ ُؼ ْؾ َأ ْش َؾ ْؿ ُ
ً َو ْج ِف َل هللَِّ َو َم ِـ ا َّت َب َع ِـ َو ُؿ ْؾ ف َّؾذ َ
هق ؾمٌ٥م اهلداي٦مَ ﴿:ؾنِ ْن َح ُّ
ِ
غ َأ َأ ْش َؾ ْؿت ُْؿ َؾنِ ْن َأ ْش َؾ ُؿقا َؾ َؼ ِد ْاهتَدَ وا َوإِ ْن ت ََق َّف ْقا َؾنِك َََّم َظ َؾ ْق َ
هلل
ؽ ا ْف َبال ُغ َوا َُّ
َوب َوإُ ِّم ِّق َ
ا ْفؽت َ
ب ِصر بِو ْف ِعب ِ
ود﴾[آل قمٛمران ،]21:وُمـ اسمتٖمك همػمه ومٝمق ُمِم٤مق ،وىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :ؿق ُفقا َآمـَّو
َ
َ ٌ

وق ويع ُؼقب وإَشب ِ
ِ
قؿ َوإِ ْش ََم ِظ َ
وط َو َمو
قؾ َوإِ ْش َح َ َ َ ْ َ َ ْ َ
بِوهللَِّ َو َمو ُأ ِكز َل إِ َف ْقـَو َو َمو ُأ ِكز َل إِ َػ إِ ْب َراه َ
وِت افـَّبِق َ ِ
ِ
ُ ِ
قن
غ َأ َح ٍد ِمـ ُْف ْؿ َو َك ْح ُـ َف ُف ُم ْسؾِ ُؿ َ
قن م ْـ َر ِِّّبِ ْؿ ٓ ُك َػ ِّر ُق َب ْ َ
قسك َو َمو ُأ ِ َ ُّ
قشك َوظ َ
وِت ُم َ
أ َ
َؾنِ ْن َآمـُقا بِ ِؿ ْث ِؾ َمو َآمـت ُْؿ بِ ِف َؾ َؼ ِد ْاهتَدَ وا َوإِ ْن ت ََق َّف ْقا َؾنِكََّم ُه ْؿ ِدم ِص َؼ ٍ
وق َؾ َس َقؽ ِْػقؽ َُف ُؿ اهللَُّ َو ُه َق
َ

ِ
ِ
قؿ ﴾[اًمٌ٘مرةُ ،]814-814:مٗم٤مرىمت٦م ظم٤مهة ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وىم٤مل شمٕم٤ممم:
افسؿ ُ
قع ا ْف َعؾ ُ
َّ
ِ
قؿ َوإِ ْش ََم ِظ َ
قؾ َوإِ ْش َح َ
قب
وق َو َي ْع ُؼ َ
﴿ ُؿ ْؾ آ َمـَّو بِوهللَِّ َو َمو ُأك ِْز َل َظ َؾ ْقـَو َو َمو ُأك ِْز َل َظ َذ إِ ْب َراه َ
وِت مقشك و ِظقسك وافـَّبِق َ ِ
ِ
غ َأ َح ٍد ِمـ ُْف ْؿ َوك َْح ُـ َف ُف
قن م ْـ َر ِِّّبِ ْؿ ٓ ُك َػ ِّر ُق َب ْ َ
َوإَ ْش َبوط َو َمو ُأ ِ َ ُ َ َ َ َ ُّ
إلشال ِم ِديـًو َؾ َؾـ ي ْؼب َؾ ِمـْف وهق ِدم ِ
اخل ِ ِ
أخ َر ِة ِم َـ َْ
يـ ﴾ [آل
ُم ْسؾِ ُؿ َ
وِس َ
ُ َ ُ َ
ْ ُ َ
قن َو َم ْـ َي ْب َت ِغ َؽ ْ َر ا ِ ْ

ِ
يـ
قمٛمران ،]17:أُمرٟم٤م سم٤معمقت قمٚمٞمف وآقمتّم٤مم سمف واًمدقمقة إًمٞمف ،وم٘م٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :يو َأ ُّ َُّيو ا َّفذ َ
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قن َوا ْظت َِص ُؿقا بِ َح ْب ِؾ اهللَِّ ََجِق ًعو َوٓ
َآمـُقا ا َّت ُؼقا اهللََّ َح َّؼ ُت َؼوتِ ِف َوٓ ْتَ ُقت َُّـ إِ َّٓ َو َأ ْكت ُْؿ ُم ْسؾِ ُؿ َ
َت َػ َّر ُؿقا َوا ْذـ ُُروا كِ ْع َؿ َي اهللَِّ َظ َؾ ْقؽ ُْؿ إِ ْذ ُــْت ُْؿ َأ ْظدَ ًاء َؾ َل َّف َ
غ ُؿ ُؾقبِؽ ُْؿ َؾ َل ْص َب ْحت ُْؿ بِـ ِ ْع َؿتِ ِف
ػ َب ْ َ
إِ ْخ َقاكًو َو ُــْت ُْؿ َظ َذ َص َػو ُح ْػ َر ٍة ِم َـ افـ ِ
َّور َؾ َل ْك َؼ َذـ ُْؿ ِمـ َْفو ـ ََذفِ َ
غ اهللَُّ َفؽ ُْؿ آ َيوتِ ِف َف َع َّؾؽ ُْؿ
ؽ ُي َب ِّ ُ
ون ﴾ [آل قمٛمران]811:
َ َْتتَدُ َ
ً َظ َؾ ْقؽ ُْؿ كِ ْع َؿتِل
ً َفؽ ُْؿ ِديـَؽ ُْؿ َو َأْتْ َ ْؿ ُ
ؾمامه اهلل ٟمٕمٛم٦م ،وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ا ْف َق ْق َم َأـ َْؿ ْؾ ُ
ِ
خمؿص ٍي ؽَ ر متَجوكِ ٍ
ػ ِِ
قً َفؽ ُُؿ ا ِإل ْشال َم ِديـًو َؾ َؿ ِـ ْ
قؿ
إل ْث ٍؿ َؾنِ َّن ا ََّ
َو َر ِض ُ
اض ُط َّر ِدم َ ْ َ َ ْ َ ُ َ
قر َرح ٌ
هلل َؽ ُػ ٌ
﴾ [اعم٤مئدة ،] 1:دظمقل اًمٕمٌد ومٞمف دًمٞمؾ قمغم إرادة اهلل قمز وضمؾ اخلػم ًمٚمٕمٌد ،ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :
ِ
َؾؿـ ي ِر ِد ا َُّ َ ِ
ؼ ْح َصدْ َر ُه فِ ِ
َي َع ْؾ َصدْ َر ُه َض ِّق ًؼو َح َر ًجو
إل ْشال ِم َو َم ْـ ُي ِر ْد َأ ْن ُيض َّؾ ُف َ ْ
َ ْ ُ
هلل أ ْن َُّيد َي ُف َي ْ َ
ِ
ِ
ِص ُ
افس ََم ِء ـ ََذفِ َ
اط
يـ ٓ ُي ْم ِمـ َ
افر ْج َس َظ َذ ا َّفذ َ
ؽ َْ
َي َع ُؾ اهللَُّ ِّ
ـ ََلك َََّم َي َّص َّعدُ ِدم َّ
ُقن * َو َه َذا َ
ؽ مست َِؼقَم َؿدْ َؾص ْؾـَو أي ِ
ون ﴾ [إٟمٕم٤مم ،]824-827 :هق اًمديـ
وت فِ َؼ ْق ٍم َي َّذـ َُّر َ
َّ
َ
َر ِّب َ ُ ْ ً
ِ
اًم٘مقيؿ واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ﴿ ،و َأ َّن ه َذا ِ ِ
افس ُب َؾ َؾ َت َػ َّر َق
َ َ
ِصاضل ُم ْستَؼ ًقَم َؾو َّتبِ ُعق ُه َو َٓ َت َّتبِ ُعقا ُّ
َ
قن ﴾ [إٟمٕم٤مم]871/
بِؽ ُْؿ َظ ْـ َشبِقؾِ ِف َذفِؽ ُْؿ َو َّصوـ ُْؿ بِ ِف َف َع َّؾؽ ُْؿ َت َّت ُؼ َ
وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :اه ِدكَو افكا َط ادُْست َِؼقؿ ِِص َ ِ
ً َظ َؾ ْق ِف ْؿ ؽَ ْ ِر ادَْغ ُْض ِ
قب
يـ َأ ْك َع ْؿ َ
اط ا َّفذ َ
ْ
ْ َ َ
ِّ َ
غ ﴾ [اًمٗم٤محت٦م]4/
َظ َؾ ْق ِف ْؿ َو َٓ َّ
افضو ِّف َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
وىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :ؿ ْؾ إِكَّـِل هدَ ِاين ريب إِ َػ ِ ٍ
قؿ َحـِق ًػو َو َمو
َ ِّ
َ
ِصاط ُم ْستَؼق ٍؿ ديـًو ؿ َق ًَم م َّؾ َي إِ ْب َراه َ
َ
َون ِمـ ادُْ ْ ِ ِ
غ ﴾[إٟمٕم٤مم]848:
ؼـ َ
ـ َ َ
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وذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد  :قمـ اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من إٟمّم٤مري قمـ رؾمقل اهلل ط ىم٤مل *
ضب اهلل ُمثال ساـم٤م ُمًت٘مٞمام وقمغم ضمٜمٌتل اًمٍماط ؾمقران ومٞمٝمام أسمقاب ُمٗمتح٦م وقمغم
إسمقاب ؾمتقر ُمرظم٤مة وقمغم سم٤مب اًمٍماط داع ي٘مقل أهي٤م اًمٜم٤مس ادظمٚمقا اًمٍماط مجٞمٕم٤م
وٓ شمت ٗمرضمقا وداع يدقمق ُمـ ضمقف اًمٍماط وم٢مذا أراد يٗمتح ؿمٞمئ٤م ُمـ شمٚمؽ إسمقاب ىم٤مل
وحيؽ ٓ شمٗمتحف وم٢مٟمؽ ان شمٗمتحف شمٚمجف واًمٍماط اإلؾمالم واًمًقران طمدود اهلل شمٕم٤ممم
وإسمقاب اعمٗمتح٦م حم٤مرم اهلل شمٕم٤ممم وذًمؽ اًمداقمل قمغم راس اًمٍماط يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ
واًمداقمل ومقق اًمٍماط واقمظ اهلل ذم ىمٚم٥م يمؾ ُمًٚمؿ.
ِِ
وىم٤مل ﴿ :وج ِ
اج َت َبوـ ُْؿ َو َمو َج َع َؾ َظ َؾ ْقؽ ُْؿ ِدم افدِّ ِ
يـ ِم ْـ
وهدُ وا ِدم ا َِّ
هلل َح َّؼ ِج َفوده ُه َق ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
افر ُش ُ
قل َص ِفقدً ا
ؿغ ِم ْـ َؿ ْب ُؾ َو ِدم َه َذا فِ َقؽ َ
قؿ ُه َق َش ََّمـ ُُؿ ادُْ ْسؾ َ
ُقن َّ
َح َرجٍ م َّؾ َي َأبِقؽ ُْؿ إِ ْب َراه َ
ظ َؾقؽُؿ و َت ُؽقكُقا ُصفدَ اء ظ َذ افـ ِ ِ
افصال َة َوآتُقا اف َّزـَو َة َوا ْظت َِص ُؿقا بِوهللَِّ ُه َق
قؿقا َّ
َ َ َ
َ ْ ْ َ
َّوس َؾ َلؿ ُ
َم ْقٓـ ُْؿ َؾـ ِ ْع َؿ ادَْ ْق َػ َوكِ ْع َؿ افـ َِّص ُر ﴾[احل٩م]41:

اج َت َبوـ ُْؿ } أي :ي٤م هذه إُم٦م ،اهلل اصٓمٗم٤ميمؿ واظمت٤مريمؿ قمغم ؾم٤مئر
وىمقًمفُ { :ه َق ْ
إُمؿ ،وومْمٚمٙمؿ وذومٙمؿ وظمّمٙمؿ سم٠ميمرم رؾمقل ،وأيمٛمؾ ذع.
{ َو َمو َج َع َؾ َظ َؾ ْقؽ ُْؿ ِدم افدِّ ِ
يـ ِم ْـ َح َر ٍج } أيُ :م٤م يمٚمٗمٙمؿ ُم٤م ٓ شمٓمٞم٘مقن ،وُم٤م أًمزُمٙمؿ
سمٌمء َوم َِم َؼ قمٚمٞمٙمؿ إٓ ضمٕمؾ اهلل ًمٙمؿ ومرضم٤م وخمرضم٤م ،وم٤مًمّمالة -اًمتل هل أيمؼم أريم٤من
حل َي أرسم ًٕم٤م وذم اًمًٗمر ُشم ْ٘م ٍَم إمم صمِٜمْتَلم ،وذم اخلقف
اإلؾمالم سمٕمد اًمِمٝم٤مدشملم-دم٥م ذم ا َ
يّمٚمٞمٝم٤م سمٕمض إئٛم٦م ريمٕم٦م ،يمام ورد سمف احلدي٨م ،وشم َُّمغم رضم٤مٓ وريمٌ٤مٟم٤مُ ،مًت٘مٌكم اًم٘مٌٚم٦م
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وهمػم ُمًت٘مٌٚمٞمٝم٤م .ويمذا ذم اًمٜم٤مومٚم٦م ذم اًمًٗمر إمم اًم٘مٌٚم٦م وهمػمه٤م ،واًم٘مٞم٤مم ومٞمٝم٤م يً٘مط سمٕمذر
اعمرض ،ومٞمّمٚمٞمٝم٤م اعمريض ضم٤مًمً٤م ،وم٢من مل يًتٓمع ومٕمغم ضمٜمٌف ،إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمرظمص
ً
واًمتخٗمٞمٗم٤مت ،ذم ؾم٤مئر اًمٗمرائض واًمقاضمٌ٤مت؛ وهلذا ىم٤مل ،قمٚمٞمف اًمًالم ُ " :ب ِع ْث ُ
ِ
أُمػميـ إمم اًمٞمٛمـَ " :ب ِّؼا
بوحلـقػ َّقي َّ
افسؿحي" وىم٤مل عمٕم٤مذ وأيب ُمقؾمك ،طملم سمٕمثٝمام َ
وٓتـػرا ويرسا وٓ تعرسا"
دظمقل يمٚمٛم٦م اإلؾمالم اعمدن واًم٘مرى واًمٌقادي سمٕمزة ٕهٚمٝم٤م وذًم٦م عمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م
ومٕمـ متٞمؿ اًمداري ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ط ي٘مقل» :فقبؾغـ هذا إمر مو بؾغ افؾقؾ
وافـفور وٓ يسك اهلل بقً مدر وٓ وبر آ أدخؾف اهلل هذا افديـ بعز ظزيز أو بذل ذفقؾ
ظزا يعز اهلل بف اإلشالم وذٓ يذل اهلل بف افؽػر ،وـون ْتقؿ افداري يؼقل ؿد ظرؾً ذفؽ دم
أهؾ بقتل فؼد أصوب مـ أشؾؿ مـفؿ اخلر وافؼف وافعز وفؼد أصوب مـ ـون مـفؿ
ـوؾرا افذل وافصغور واجلزيي .أظمرضمف أمحد «811/7ش.
وقمـ اعم٘مداد سمـ إؾمقد ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ط ي٘مقل ٓ« :يبؼك ظذ طفر
إرض بقً مدر وٓ وبر آ أدخؾف اهلل ـؾؿي اإلشالم بعز ظزيز أو ذل ذفقؾ أمو يعزهؿ
اهلل ظز وجؾ ؾقجعؾفؿ مـ أهؾفو أو يذَّلؿ ؾقديـقن َّلو" أظمرضمف أمحد «7/4ش .ىم٤مل قمكم
اًم٘م٤مري ذم ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح:
ٓ يٌ٘مك قمغم فمٝمر إرض أي وضمٝمٝم٤م ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب وُم٤م ىمرب ُمٜمٝم٤م ومال يٜم٤مذم ُم٤م
ىمٞمؾ إن وراء اًمّملم ىمقُم٤م مل شمٌٚمٖمٝمؿ إمم أن سمٕمثتف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم سمٞم٧م ُمدر وٓ وسمر
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أي اعمدن واًم٘مرى واًمٌقادي وهق ُمـ وسمر اإلسمؾ أي ؿمٕمره٤م ٕهنؿ يم٤مٟمقا يتخذون ُمٜمف وُمـ
ٟمحقه ظمٞم٤مُمٝمؿ هم٤مًمٌ٤م واعمدر مجع ُمدرة وهل اًمٚمٌٜم٦م «إٓ أدخؾف» وم٤مقمؾ أدظمؾ هق اهلل شمٕم٤ممم
وإن مل جير ًمف ذيمر سمدًمٞمؾ شمٗمّمٞمٚمف سم٘مقًمف أُم٤م يٕمزهؿ اهلل وذم سمٕمض اًمٜمًخ أدظمٚمف اهلل يمٚمٛم٦م
اإلؾمالم ُمٗمٕمقًمف واًمْمٛمػم اعمٜمّمقب فمرف وىمقًمف سمٕمز قمزيز طم٤مل أي أدظمؾ اهلل شمٕم٤ممم
يمٚمٛم٦م اإلؾمالم ذم اًمٌٞم٧م ُمٚمتًٌ٦م سمٕمز ؿمخص قمزيز أي يٕمزه اهلل هب٤م طمٞم٨م ىمٌٚمٝم٤م ُمـ همػم
ؾمٌل وىمت٤مل وذل ذًمٞمؾ أي أو يذًمف اهلل هب٤م طمٞم٨م أسم٤مه٤م وهق يِمٛمؾ احلريب واًمذُمل واعمٕمٜمك
يذًمف اهلل سمًٌ٥م إسم٤مئٝم٤م سمذل ؾمٌل أو ىمت٤مل طمتك يٜم٘م٤مد إًمٞمٝم٤م يمره٤م أو ـمققم٤م أو يذقمـ هل٤م سمٌدل
اجلزي٦م واحلدي٨م ُم٘متٌس ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم {هق افذي أرشؾ رشقفف بوَّلدى وديـ احلؼ
فقظفره ظذ افديـ ـؾف وفق ـره ادؼـقن} اًمتقسم٦م صمؿ ومن اًمٕمز واًمذل سم٘مقًمف أُم٤م يٕمزهؿ
اهلل أي ىمقُم٤م أقمزوا اًمٙمٚمٛم٦م سم٤مًم٘مٌقل ومٞمجٕمٚمٝمؿ ُمـ أهٚمٝم٤م سم٤مًمثٌ٤مت .ا.هـ
وىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل رمحف اهلل يمام ذم اًمٕمذب اًمٜمٛمػم ذم سمٕمض جم٤مًمس اًمتٗمًػم«-771/8
هلل
يـ ِظـْدَ ا َِّ
778ش "وديـ احلؼ" هق ديـ اإلؾمالم اًمذي ٓ ي٘مٌؾ اهلل همػمه ﴿ إِ َّن افدِّ َ
إلشال ِم ِديـًو َؾ َؾـ ي ْؼب َؾ ِمـْف وهق ِدم ِ
ا ِ
أخ َر ِة
ُ َ ُ َ
ْ ُ َ
َر ا ِ ْ
إل ْشال ُم﴾ [آل قمٛمرانَ ﴿ .]81:و َم ْـ َي ْب َت ِغ ؽ ْ َ
ِ
ِ
اخل ِ ِ
ِم َـ َْ
يـ َـ َػ ُروا ِم ْـ ِديـِؽ ُْؿ َؾال
يـ ﴾[آل قمٛمران .]17:وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ا ْف َق ْق َم َيئ َس ا َّفذ َ
وِس َ
قً َفؽ ُُؿ
ً َظ َؾ ْقؽ ُْؿ كِ ْع َؿتِل َو َر ِض ُ
ً َفؽ ُْؿ ِديـَؽ ُْؿ َو َأْتْ َ ْؿ ُ
اخ َش ْق ِن ا ْف َق ْق َم َأـ َْؿ ْؾ ُ
ََت َْش ْق ُه ْؿ َو ْ
ا ِ
وَّلدَ ى َو ِد ِ
يـ َْ
إل ْشال َم ِديـًو﴾[اعم٤مئدةُ ﴿ .]1:ه َق ا َّف ِذي َأ ْر َش َؾ َر ُشق َف ُف بِ ُْ
احل ِّؼ فِ ُق ْظ ِف َر ُه َظ َذ
يـ ُـ ِّؾ ِف َو َف ْق ـ َِر َه ادُْ ْ ِ
افدِّ ِ
ُقن ﴾[اًمّمػ]1:
ؼـ َ
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﴿ فِ ُق ْظ ِف َر ُه ﴾ أيً :مٞمٔمٝمر ديـ اإلؾمالم أي يٕمٚمٞمف قمغم مجٞمع إدي٤من يمٚمٝم٤م وهذا اإلقمالء
يدظمؾ ومٞمف إفمٝم٤مره سم٤محلج٦م واًمؼمه٤من ومؼماهٞمٜمف ىم٤مـمٕم٦م وطمججف ؾم٤مـمٕم٦م ٓ ؿمؽ ومٞمف ويمت٤مسمف
حمٗمقظ ومال رء يقازيف وٓ يِم٤مهبف .ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء ﴿ :فِ ُق ْظ ِف َر ُه ﴾ :أي يٜمٍمه ويٖمٚمٌف
قمغم مجٞمع إدي٤من وىمد ورم اهلل ومٞمام ُم٣م وؾمٞمٗمل سمف أيْم ً٤م ذم اعمًت٘مٌؾ ٕن اًمديـ ومٞمام ُم٣م
فمٝمر قمغم مجٞمع إدي٤من وأذل اًمدول اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمٕمرووم٦م يم٤مًمدوًم٦م اًمٙمنوي٦م واًمدوًم٦م
اًم٘مٞمٍمي٦م ،ومل يٌؼ ُمٜمٝم٤م إَّٓ ُمـ أقمٓمك اجلزي٦م قمٜمد يد وهق ص٤مهمر ،واٟمتنم ذم أىمٓم٤مر اًمدٟمٞم٤م
ذم ذىمٝم٤م وهمرهب٤م ،وفم٤مهر قمغم يمؾ إدي٤من وأذل أهٚمٝم٤م ،وؾمٞم٠ميت ذًمؽ ذم آظمر هذا اًمزُم٤من
أيْم ً٤م يمام ضم٤مء ذم أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م يمثػمة أٟمف ٓ يٌ٘مك ذم آظمر اًمزُم٤من إَّٓ ُمـ يم٤من ُمًٚم ًام ومل
يٙمـ ذم اعمٕمٛمقرة همػم ديـ اإلؾمالم ،وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمف ﴿ :فِ ُق ْظ ِف َر ُه َظ َذ افدِّ ِ
يـ ُـ ِّؾ ِف َو َف ْق ـ َِر َه
ادُْ ْ ِ
ُقن ﴾[اًمّمػ .]1:ا.هـ
ؼـ َ
ٓ ومالح إٓ سم٤مإلؾمالم
ِ ِ
ٞمػ َر ُضم َٚم ْ ِ
ان ْسم ِـ ُطم َّم ْ ٍ
َقم ْـ ِقم ْٛم َر َ
لم ُِم ْـ
ه ْت َصم ِ٘م ُ
َ٧م َصم ِ٘م ُ
لم َىم َ٤مل :يمَ٤مٟم ْ
ٞمػ ُطم َٚم َٗم٤م َء ًم ٌَٜمك ُقم َ٘م ْٞم ٍؾ َوم َ٠م َ َ
٤مب رؾم ِ
ِ
َأ ْص َح ِ
هلل ط َر ُضم ًال ُِم ْـ َسمٜمِل ُقم َ٘م ْٞم ٍؾ َو َأ َص٤م ُسمقا
قل ا َِّ
ه َأ ْص َح ُ َ ُ
٤مب َر ُؾمقل اهللَِّ ط َو َأ َ َ
قل اهللَِّ ط َو ُه َق ِذم ا ًْم َق َصم ِ
َُم َٕم ُف ا ًْم َٕم ْْم ٌَ٤م َء َوم َ٠مشمَك َقم َٚم ْٞم ِف َر ُؾم ُ
٤مق َىم َ٤مل َي٤م ُحم َ َّٛمدُ َوم َ٠مشمَ٤م ُه َوم َ٘م َ٤مل َمو َص ْلك َ
ُؽ
ِ
ُؽ بِ َج ِر َير ِة ُح َؾ َػوئِ َ
٤مج َوم َ٘م َ٤مل إِ ْقم َٔم٤م ًُم٤م ًم ِ َذًم ِ َؽ َأ َخ ْذت َ
ؽ
احل ِّ
َوم َ٘م َ٤مل سمِ َؿ َأ َظم ْذشمَٜمل َوسمِ َؿ َأ َظم ْذ َت َؾم٤مسمِ َ٘م َ٦م ْ َ
َ٤من َر ُؾم ُ
ف َقمٜمْ ُف َومٜمَ٤م َدا ُه َوم َ٘م َ٤مل َي٤م ُحم َ َّٛمدُ َي٤م ُحم َ َّٛمدُ َويم َ
َث ِؼ َ
هلل ط َر ِطم ًٞمام َر ِىمٞم ً٘م٤م
قل ا َِّ
ٍْم َ
قػ ُصم َّؿ اٟم َ َ
َوم َر َضم َع إِ ًَم ْٞم ِف َوم َ٘م َ٤مل َمو َص ْلك َ
ً ـ َُّؾ
ًْ ْتَ ْؾِ ُؽ َأ ْم َر َك َأ ْؾ َؾ ْح َ
ُؽ َىم َ٤مل إِ ِِّّن ُُم ًْ ِٚم ٌؿ َىم َ٤مل َف ْق ُؿ ْؾت ََفو َو َأك َ

16

الطسٓل الصخٔح

ف َومٜمَ٤م َدا ُه َوم َ٘م َ٤مل َي٤م ُحم َ َّٛمدُ َي٤م ُحم َ َّٛمدُ َوم َ٠مشمَ٤م ُه َوم َ٘م َ٤مل َمو َص ْلك َ
ُؽ َىم َ٤مل إِ ِِّّن َضم ِ٤مئ ٌع
ٍْم َ
ا ْف َػ َالحِ ُصم َّؿ اٟم َ َ
ِ
آن َوم َ٠مؾم ِ٘مٜمِل َىم َ٤مل ه ِذ ِه حوجت َ ِ
ِ ِ
ِ
ه ْت ا ُْم َر َأ ٌة ُِم ْـ
ُؽ َؾ ُػد َ
َ َ
َ
ي بِ َّ
َوم َ٠م ْـمٕم ْٛمٜمل َو َفم ْٛم ُ ْ
وفر ُج َؾ ْغ َىم َ٤مل َو ُأ َ
ْإَٟمّْم ِ ِ
َ٧م اعمَْر َأ ُة ِذم ا ًْم َق َصم ِ
حي َ
٤مق َويم َ
لم َيدَ ْي
قن َٟم َٕم َٛم ُٝم ْؿ َسم ْ َ
َ
َ٤من ا ًْم َ٘م ْق ُم ُي ِر ُ
٤مر َو ُأصٞم ٌَ ْ٧م ا ًْم َٕم ْْم ٌَ٤م ُء َومٙمَ٤مٟم ْ ْ
ِ
اإلسمِ َؾ َومجٕم َٚم ْ٧م إِ َذا دٟم ْ ِ
ات ًَم ْٞم َٚم ٍ٦م ُِم ْـ ا ًْم َق َصم ِ
ُسم ُٞم ِ
َ٧م ْ ِ
ؽم ُيم ُف
٤مق َوم َ٠مشم ْ
قهتِ ْؿ َوم٤م ْٟم َٗم َٚمت َْ٧م َذ َ
َ
َ َ
َ٧م ُم ْـ ا ًْم ٌَٕم ِػم َر َهم٤م َوم َت ْ ُ
طمتَّك َشمٜمْت َِٝمل إِ َمم ا ًْمٕمْمٌ ِ
٤مء َوم َٚم ْؿ شم َْر ُغ َىم َ٤مل َوٟمَ٤م َىم ٌ٦م ُُمٜم ََّق َىم ٌ٦م َوم َ٘م َٕمدَ ْت ِذم َقم ُج ِز َه٤م ُصم َّؿ َز َضم َر ْ َهت٤م
َ ْ َ
َ
َ

ِ
٤مه٤م اهللَُّ َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ًَم َتٜمْ َح َر َّهنَ٤م
قه٤م َوم َ٠م ْقم َج َز ْ ُهت ْؿ َىم َ٤مل َوٟم ََذ َر ْت هللَِّ إِ ْن ٟم ََّج َ
َوم٤م ْٟم َٓم َٚم َ٘م ْ٧م َوٟمَذ ُروا ِ َهب٤م َوم َٓم َٚم ٌُ َ
ِ
ِ
َّ٤مس َوم َ٘م٤م ًُمقا ا ًْم َٕم ْْم ٌَ٤مء ٟمَ٤م َىم ُ٦م رؾم ِ
قل اهللَِّ ط َوم َ٘م٤م ًَم ْ٧م إِ َّهنَ٤م ٟم ََذ َر ْت إِ ْن
َوم َٚم َّام َىمد َُم ْ٧م اعمَْديٜمَ َ٦م َر َ
آه٤م اًمٜم ُ
َ ُ
ُ
٤مه٤م اهللَُّ َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ًَم َتٜم َْح َر َّهنَ٤م َوم َ٠مشم َْقا َر ُؾم َ
ون اهللَِّ بِئ َْس ََم
قل اهللَِّ ط َوم َذيم َُروا َذًم ِ َؽ ًَم ُف َوم َ٘م َ٤مل ُش ْب َح َ
ٟم ََّج َ

وء فِـ َْذ ٍر ِدم َم ْع ِص َق ٍي َو َٓ ؾِ َقَم َٓ َي ْؿؾِ ُؽ
ََتو ك ََذ َر ْت هللَِّ إِ ْن ك ََّج َ
وهو اهللَُّ َظ َؾ ْق َفو َف َتـ َْح َر ََّّنَو َٓ َو َؾ َ
َجز ْ َ
ا ْف َع ْبدُ َو ِذم ِر َوا َي ِ٦م ا ْسم ِـ ُطم ْج ٍر َٓ ك َْذ َر ِدم َم ْع ِص َق ِي اهللَِّ .أظمرضمف ُمًٚمؿ «8478ش .ىم٤مل اًمٜمقوي
ذم ذح ُمًٚمؿ :ىمقًمف ط ًم ِ ْ َ
ًْ ْتَ ْؾِؽ َأ ْمرك
أل ِؾم َػم ْي ِـ ِطملم َىم َ٤مل :إِ ِِّّن ُُم ًْٚمِؿَ « :ف ْق ُؿ ْؾ َتفو َو َأك َ
ِ
وفر ُج َؾ ْ ِ
غ » َُم ْٕمٜمَ٤م ُهًَ :م ْق ُىم ْٚم٧م يمَٚمِ َٛم٦م ْ ِ
اإل ْؾم َالم َىم ٌْؾ
َأ ْؾ َؾ ْحً ـ ُّؾ ا ْف َػ َالح » إِ َمم ىمقًمف « َؾ ُػد َ
ي بِ َّ
ِ
ِ
ِ
جيقز َأ ْهك ًَم ْق َأ ْؾم َٚم ْٛم٧م َىم ٌْؾ
ْإَ ْه طملم ُيمٜمْ٧م َُم٤مًمؽ َأ ُْمرك َأ ْوم َٚم ْح٧م يم ُّؾ ا ًْم َٗم َالحَّٟ َٕ ،م ُف َٓ َ ُ
ْإَ ْهَ ،وم ُٙمٜمْ٧م ُوم ْزت سمِ ْ ِ
٤مًمً َال َُم ِ٦م ُِم ْـ ْإَ ْهَ ،و ُِم ْـ اِ ْهمتِٜمَ٤مم َُم٤مًمِؽَ ،و َأ َُّم٤م إِ َذا َأ ْؾم َٚم ْٛم٧م
٤مإل ْؾم َال ِم َوسمِ َّ
اخلٞم٤مر ِذم َىمتْٚمؽ ،ويٌ َ٘مك ْ ِ
ِ
ِ ِ
ؽم َىم٤مق َواعمَْ ّـ َوا ًْم ِٗمدَ اء.
ََْ
َسم ْٕمد ْإَ ْه َوم َٞم ًْ ُ٘مط ْ َ
اخل َٞم٤مر َسم ْلم آ ْؾم ْ
و َقم ْـ َقم ٌْ ِد اهللَِّ ْسم ِـ َقم ْٛم ِرو ْسم ِـ ا ًْم َٕم ِ
٤مصَ :أ َّن َر ُؾم َ
قل اهللَِّ ط َىم َ٤مل َؿدْ َأ ْؾ َؾ َح َم ْـ َأ ْش َؾ َؿ َو ُر ِز َق
َـ َػو ًؾو َو َؿـَّ َع ُف اهللَُّ بِ ََم آتَو ُه .أظمرضمف ُمًٚمؿ «8177ش.
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وم٤مًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م طمؼ ،وُم٤م ؾمقاه٤م سم٤مـمؾ ،وهل هدى وُم٤م ؾمقاه٤م والل ،وهل
رمح٦م وُم٤م ؾمقاه٤م قمذاب ،وهل ؾمٜم٦م وُم٤م ؾمقاه٤م سمدقم٦م ،وهل ٟمقر وُم٤م ؾمقاه٤م فمالم ،وهل
قمٚمؿ وُم٤م ؾمقاه٤م ضمٝمؾ ،وهل ذيٕم٦م متت٤مز سمثالصم٦م أُمقر ٓ شمتٛمٞمٞمز سمف همػمه٤م اـمالىم ً٤م وسمت٤مشم ً٤م:
ً َظ َؾ ْقؽ ُْؿ كِ ْع َؿتِل
ً َفؽ ُْؿ ِديـَؽ ُْؿ َو َأْتْ َ ْؿ ُ
إول :سم٤مًمٙمامل ،ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :اف َق ْق َم َأـ َْؿ ْؾ ُ
ِ
ِ
﴿مو َؾ َّر ْضـَو ِدم افؽِت ِ
َوب ِم ْـ
َو َر ِض ُ
قً َفؽ ُُؿ إ ْشال َم ديـًو﴾[اعم٤مئدة ،]1 :وىم٤مل شمٕم٤مممَ :
ِصدْ ًؿو
ً َر ِّب َؽ
َش ٍء﴾[إٟمٕم٤مم ،]11 :وىم٤مل شمٕم٤ممم:
ً ـَؾِ َؿ ُ
﴿وْتَ َّ ْ
َ
َ ْ
َو َظدْ ًٓ﴾[إٟمٕم٤مم.]887:
َوك إِ َّٓ ـَو َّؾ ًي فِؾـ ِ
﴿و َمو َأ ْر َش ْؾـ َ
َّوس﴾[ؾمٌ٠م:
صم٤مٟمٞم٤م :اًمٕمٛمقم واًمِمٛمقل ،ىم٤مل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمفَ :
 ،]21وىم٤مل اًمٜمٌل ط ٓ««:يسؿع يب ُّيقدي وٓ ككاين ،ثؿ ٓ يممـ يب ،إٓ ـون مـ أهؾ
ِ
هلل َقمٜمْ ُف -وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ سمتقؾمع.
ِض ا ُ
افـور»» أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة َ -ر َ
صم٤مًمث٤م :اًمٌ٘م٤مء إمم أن يرث اهلل إرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م :ىم٤مل اًمٜمٌل ط ٓ««:تزال ضوئػي مـ
أمتل ظذ احلؼ طوهريـ ٓ ،يرضهؿ مـ خوفػفؿ ،وٓ مـ خذَّلؿ ،إػ ؿقوم افسوظي»».
أظمرضم٤مه ُمـ طمديثف اعمٖمػمة وُمٕم٤موي٦م رِض اهلل قمٜمٝمام ،وضم٤مء ذم ُمًٚمؿ قمـ صمقسم٤من وضم٤مسمر سمـ
ؾمٛمرة ،وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل رِض اهلل قمٜمٝمؿ.
وهق ذيٕم٦م طمؼ ص٤محل٦م ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من ،ومٝمل ذيٕم٦م طمٙمٞمٛم٦م حمٙمٛم٦م ذم أُمقره٤م
اًمّمٖمػمة ،واًمٙمٌػمة اًمدىمٞم٘م٦م ،واجلٚمٞمٚم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟم٘مص وٓ ومً٤مد وٓ اظمتالف وٓ
َر اهللِ َفقجدُ وا ؾِ ِ
َون ِم ْـ ِظـ ِْد ؽ ْ ِ
اظمتالل ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ :
اختِال ًؾو
قف ْ
آن َو َف ْق ـ َ
ون اف ُؼ ْر َ
﴿أ َؾال َيتَدَ َّب ُر َ
َ َ
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أيْم٤م﴿ :وإِ َّكف َفؽِتَوب ظ ِزي ٌز ٓ ي ْلتِ ِ
قف اف َبوضِ ُؾ ِم ْـ َب ْ ِ
غ َيدَ ْي ِف َوٓ
ـَثِ ًرا﴾[اًمٜمً٤مء ،]12:وىم٤مل ً
ٌ َ
َ ُ
َ
يؾ ِمـ حؽِق ٍؿ َحِ ٍ
ِِ
ِ
قد﴾[ومّمٚم٧م ،]72-78 :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفَ ﴿ :و َُم ْـ َأ ْصدَ ُق
َ
م ْـ َخ ْؾػف َتـ ِْز ٌ ْ َ
أيْم٤مَ ﴿ :و َُم ْـ َأ ْصدَ ُق ُِم َـ اهللِ ِىم ًٞمال﴾[اًمٜمً٤مء،]822:
ُِم َـ اهللِ َطم ِدي ًث٤م﴾[اًمٜمً٤مء ،]14:وىم٤مل ً
أيْم٤م﴿ :وُمـ َأطمًـ ُِمـ اهللِ طمٙمْام ًم ِ َ٘مق ٍم ي ِ
قىمٜم َ
ُقن﴾[اعم٤مئدةَُ ﴿ ،]71:م٤م َوم َّر ْـمٜمَ٤م ِذم
وىم٤مل ً
ُ ً ْ ُ
َ َ ْ ْ َ ُ َ
اًمٙمِت ِ ِ
ر ٍء﴾[إٟمٕم٤مم.]11:
َ٤مب ُم ْـ َ ْ

ومم٤م يدل قمغم أهن٤م طمؼ هق أن اهلل أٟمزهل٤م ،وأُمر سم٤مٓشمٌ٤مع هل٤م ،وشمٙمٗمؾ سمحٗمٔمٝم٤م ،وأظمؼمٟم٤م
أٟمف ُم٤م ىم٤مل إٓ احلؼ ،ىم٤مل رسمٜم٤م ؾمٌح٤مٟمف﴿ :إِكَّو ك َْح ُـ َك َّز ْفـَو ِّ
افذـ َْر َوإِكَّو َف ُف
قن﴾[احلجر ،]1:سمخالف ُم٤م قمٚمٞمف اًمٙمت٥م اعمت٘مدُم٦م ُمـ اًمتحريػ واًمتٖمٞمػم
َحلوؾِ ُظ َ
واًمتٌديؾ.
﴿و َمو َيـْطِ ُؼ
واًمذيمر ؿم٤مُمؾ ًمٚم٘مرآن و اًمًٜم٦م اًمتل وصػ اهلل قمز وضمؾ ص٤مطمٌٝم٤م سم٘مقًمفَ :
افر ُش ُ
قل
قحك﴾[اًمٜمجؿ ،]7-1 :وىم٤مل ً
أيْم٤مَ :
َظ ِـ َاَّل َقى إِ ْن ُه َق إِ َّٓ َو ْح ٌل ُي َ
﴿و َمو آتَوـ ُُؿ َّ
ِ
ؽ ِّ
﴿و َأ ْك َز ْفـَو إِ َف ْق َ
غ
َؾخُ ُذو ُه َو َمو ََّنَوـ ُْؿ َظـْ ُف َؾو ْكت َُفقا﴾[احلنم ،]4:وىم٤مل ً
افذـ َْر ف ُت َب ِّ َ
أيْم٤مَ :
فِؾـ ِ
أيْم٤م﴿ :ا َّتبِ ُعقا َمو ُأك ِْز َل
ون﴾[اًمٜمحؾ ،]77:وىم٤مل ً
َّوس َمو ُكزِّ َل إِ َف ْق ِف ْؿ َو َف َع َّؾ ُف ْؿ َي َت َػؽ َُّر َ
ِِ ِ
ِ
ِ
ون﴾[إقمراف ،]1:وىم٤مل
وء َؿؾِ ًقال َمو ت ََذـ َُّر َ
إِ َف ْقؽ ُْؿ م ْـ َر ِّبؽ ُْؿ َوٓ َت َّتبِ ُعقا م ْـ ُدوكف َأ ْوف َق َ

حيؽ ُِّؿ َ
أيْم٤مَ ﴿ :ؾال َو َر ِّب َ
قك ؾِ َقَم َص َج َر َب ْقـ َُف ْؿ ُث َّؿ ٓ ََيِدُ وا ِدم َأ ْك ُػ ِس ِف ْؿ
ً
ؽ ٓ ُي ْم ِمـ َ
ُقن َحتَّك ُ َ
َون ُد ِ ْم ِم ٍـ َوٓ
َح َر ًجو ِِمَّو َؿ َض ْق َ
ً َو ُي َس ِّؾ ُؿقا ت َْسؾِ ًقَم﴾[اًمٜمً٤مء ،]47:وىم٤مل ً
﴿و َمو ـ َ
أيْم٤مَ :
ُقن ََُّلؿ ِ
ِ ٍ
اخل َ َر ُة ِم ْـ َأ ْم ِر ِه ْؿ َو َم ْـ َي ْع ِ
ص اهللَ َو َر ُشق َف ُف
ُم ْممـَي إِ َذا َؿ َه اهللُ َو َر ُشق ُف ُف َأ ْم ًرا َأ ْن َيؽ َ ُ
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قل َ
َؾ َؼدْ َض َّؾ َض ً
هلل َي ُؼ ُ
احل َّؼ َو ُه َق َ ُّْي ِدي
﴿وا ُ
الٓ ُمبِقـًو﴾[إطمزاب ،]14:وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفَ :
فسبِ َ
قؾ﴾[إطمزاب.]7:
ا َّ
أهي٤م اًمٜم٤مس إن اًمديـ اإلؾمالُمل ديـ ؿم٤مُمؾ جلٛمٞمع ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقي٦م،
ً َفؽ ُْؿ ِديـَؽ ُْؿ
وإظمروي٦م ُم ًٕم٤مٟ ،مص قمغم ذًمؽ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ىمقًمف﴿ :اف َق ْق َم َأـ َْؿ ْؾ ُ
قً َفؽُؿ ِ
إ ْشال َم ِديـًو﴾[اعم٤مئدة.]1:
ً َظ َؾ ْقؽ ُْؿ كِ ْع َؿتِل َو َر ِض ُ
َو َأْتْ َ ْؿ ُ
ُ
ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل ذم شمٗمًػم هذه أي٦م ،هذه أيمؼم ٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمغم هذه إُم٦م،
طمٞم٨م أيمٛمؾ هلؿ ديٜمٝمؿ ،ومال حيت٤مضمقن إمم همػمه ،وٓ إمم همػم ٟمٌٞمٝمؿ صٚمقات اهلل وؾمالُمف
قمٚمٞمف ،وهلذا ضمٕمٚمف اهلل ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء ،وسمٕمثف إمم اجلـ واإلٟمس ومال طمالل إٓ ُم٤م أطمٚمف ،وٓ
طمرام إٓ ُم٤م طمرُمف ،وٓ ديـ إٓ ُم٤م ذقمف ،ويمؾ رء أظمؼم سمف ،ومٝمق طمؼ ٓ ،سم٤مـمؾ
ً َر ِّب َؽ ِصدْ ًؿو
ً ـَؾِ َؿ ُ
﴿وْتَ َّ ْ
ومٞمف ،صدق ٓ يمذب ومٞمف ،وٓ ظمٚمػ يمام ىم٤ملَ :
َو َظدْ ًٓ﴾[إٟمٕم٤مم ،]887:أي :صد ًىم٤م ذم اإلظمٌ٤مرً ،
قمدٓ ذم إواُمر واًمٜمقاهل ،ومٚمام أيمٛمؾ
اًمديـ مت٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٕمٛم٦م .اه وىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل ط«« :ترـتؽؿ ظذ افبقضوء فقؾفو
ــفورهو ٓ يزيغ ظـفو إٓ هوفؽ»».
وىمٞمؾ ًمًٚمامن رِض اهلل قمٜمف يمام قمٜمد اإلُم٤مم ُمًٚمؿ :قمٚمٛمٙمؿ رؾمقًمٙمؿ يمؾ رء طمتك
اخلراءة؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،هن٤مٟم٤م أن ٟمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م سمٖم٤مئط أو سمقل ،أو أن ٟمًتٜمجل سم٠ميامٟمٜم٤م ،أو أن
ٟمًتٜمجل سم٠مىمؾ ُمـ صمالصم٦م أطمج٤مر ،أو أن ٟمًتٜمجل سمرضمٞمع أو سمٕمٔمؿ.
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وهنك رؾمقل اهلل ط يمام ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر ،وأٟمس ،وأيب ذر وهمػمهؿ رِض اهلل
قمٜمٝمؿ ،قمـ اًمٌّم٤مق ذم اعمًجد.
ومتٌلم مم٤م شم٘مدم أن رؾمقل اهلل ط ىمد قمٚمؿ أصح٤مسمف يمؾ ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ ،وطمذرهؿ قمـ يمؾ ُم٤م
ييهؿ ،يمام ىم٤مل ط«« :مو بعٌ اهلل كب ًقو ؿبؾ إٓ ـون ح ًؼو ظؾقف أن يدل أمتف ظذ خر مو
يعؾؿف ،ويـذرهؿ ش مو يعؾؿف َّلؿ ،وأن أمتؽؿ هذه جعؾً ظوؾقتفو دم أوَّلو ،وشقصقى
بعضو»»ُ .مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو رِض اهلل قمٜمٝمام ،قمٜمد
آخرهو ؾتـ ترؿؼ بعضفو ً
ُمًٚمؿ.
سم٤مب احل٘مقق ذم اإلؾمالم وىمقل اًمٜمٌل ط« :إن اهلل أظطك ـؾ ذي حؼ حؼف».
أوال :طمؼ اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمٕمٌٞمد.
اجلـ و ِ
إك َْس إِ َّٓ
﴿و َمو َخ َؾ ْؼ ُ
ً ِ َّ َ
إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ظمٚمؼ اخلٚمؼ ًمٕمٌ٤مدشمف وم٘م٤ملَ :
فِ َق ْع ُبدُ ِ
ون﴾[اًمذري٤مت ،]74:وىم٤ملَ ﴿ :و ًَم َ٘مدْ َسم َٕم ْثٜمَ٤م ِذم يم ُِّؾ ُأ َُّم ٍ٦م َر ُؾم ً
اضمتَٜم ِ ٌُقا
قٓ َأ ِن ا ْقم ٌُدُ وا ا َ
هلل َو ْ
هلل َوٓ شم ْ ِ
ُنميمُقا سمِ ِف َؿم ْٞم ًئ٤م﴾ [اًمٜمً٤مء،]14:
قت﴾[اًمٜمحؾ ،]14:وىم٤ملَ ﴿ :وا ْقم ٌُدُ وا ا َ
اًم َّٓم٤م ُهم َ
﴿و َؿ َه َر ُّب َ
ؽ َأ َّٓ َت ْع ُبدُ وا إِ َّٓ إِ َّيو ُه﴾ [اإلهاء.]21:
وىم٤مل ضمؾ وقمزَ :
وىم٤مل ط يمام ذم طمدي٨م أٟمس ،وُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ رِض اهلل قمٜمٝمام ذم اًمّمحٞمحلم:
««أتدري مو حؼ اهلل ظذ افعبود؟شش ،ىم٤مل ُمٕم٤مذ :اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ ،ىم٤مل«« :حؼ اهلل ظذ
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افعبود أن يعبدوا وٓ يؼـقا بف صقئًو»»«« ،أتدري مو حؼ افعبود ظذ اهلل :إن هؿ ؾعؾقا
ذفؽ؟»» ىم٤مل ُمٕم٤مذ :اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ ،ىم٤مل«« :أن ٓ يعذِّبؿ»».
وم٤مهلل ظمٚمؼ اخلٚمؼ ًمٓم٤مقمتف ،وطمذرهؿ ُمـ ُمٕمّمٞمتف ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمٌٞمٜمً٤م طم٤مل ُمـ
ِ
ِ
ِ
افر ُش َ
قل َؾ ُلو َفئِ َ
غ
يـ َأ ْك َع َؿ اهللُ َظ َؾ ْق ِف ْؿ م َـ افـَّبِ ِّق َ
ؽ َم َع ا َّفذ َ
أـم٤مقمفَ :
﴿و َم ْـ ُيط ِع اهللَ َو َّ
ِ
ِ
ِ
غ َو َح ُس َـ ُأو َفئِ َ
غ َو ُّ
ؽ َرؾِق ًؼو﴾ [اًمٜمً٤مء.]41:
افصوحل َ
افصدِّ يؼ َ
افش َفدَ اء َو َّ
َو ِّ
وىم٤مل« :وأضقعقا اهلل وافرشقل » ذم يمثػم ُمـ أي٤مت.
ِ
وشمققمد ؾمٌح٤مٟمف ُمـ قمّم٤مه سم٘مقًمف﴿ :و ُؿ ِؾ َ ِ
وء
َ
وء َؾ ْؾ ُق ْمم ْـ َو َم ْـ َص َ
احل ُّؼ م ْـ َر ِّبؽ ُْؿ َؾ َؿ ْـ َص َ
ِ ِ
َورا َأ َح َ
ِس ِاد ُؿ َفو َوإِ ْن َي ْست َِغق ُثقا ُيغَو ُثقا بِ ََم ٍء ـَودُ ْف ِؾ َي ْش ِقي
َؾ ْؾ َق ْؽ ُػ ْر إِكَّو َأ ْظتَدْ كَو فؾ َّظود َ
غك ً
وط ِ ِِّب ْؿ ُ َ
وء ْت ُم ْر َت َػ ًؼو﴾[اًمٙمٝمػ.]21:
ُ
افؼا ُب َو َش َ
افق ُجق َه بِئ َْس َّ َ
َون َفؽ ُْؿ ِدم
وُمـ ـم٤مقم٦م اهلل ،ـم٤مقم٦م رؾمقًمف ط ،وم٘مد ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممَ ﴿ :ف َؼدْ ـ َ
َون يرجق اهللَ وافققم ِ
ِ
رش ِ
أخ َر﴾[إطمزاب.]28:
قل اهللِ ُأ ْش َق ٌة َح َسـَ ٌي َد ْـ ـ َ َ ْ ُ
َ َْ َ
َ ُ
افر ُش ُ
قل َؾخُ ُذو ُه َو َمو ََّنَوـ ُْؿ َظـْ ُف َؾو ْكت َُفقا ﴾ [احلنم.]4:
وىم٤مل ً
أيْم٤مَ :
﴿و َمو آتَوـ ُُؿ َّ
وىم٤مل رؾمقل اهلل ط«« :مـ يطقعـل ؾؼد أضوع اهلل»...ش.
ومٙم ْـ ُم١مد ًي٤م هلذا احلؼ إن رُم٧م اًمٜمج٤مة ُمـ قمذاب اهلل وقم٘م٤مسمف.
ثاىًا :طم٘مقق اًمرؾمقل ط
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سمام أن رؾمقل اهلل ط هق اعمٌٚمغ ًمديـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وم٢من ًمف طم ً٘م٤م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ،
وهق اإلشمٌ٤مع وآىمتداء سمف ط ،وطم٥م رؾمقل اهلل يتٛمثؾ ذم شمّمدي٘مف ،ومٞمام أظمؼم واشمٌ٤مقمف ذم
أُمره ،وشمرك ُم٤م هنك قمٜمف وزضمر ،يمام ىم٤مل سمذًمؽ اًمزهري رمحف اهلل ،وإدًم٦م قمغم هذه
اًمِمٕمػمة:
افر ُش ُ
قل َؾخُ ُذو ُه َو َمو ََّنَوـ ُْؿ َظـْ ُف َؾو ْكت َُفقا﴾ [احلنم.]4:
ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ :
﴿و َمو آتَوـ ُُؿ َّ
َون َفؽُؿ ِدم رش ِ
َون َي ْر ُجق اهللَ َواف َق ْق َم
قل اهللِ ُأ ْش َق ٌة َح َس َـ ٌي دَ ِ ْـ ـ َ
وىم٤ملَ ﴿ :ف َؼدْ ـ َ
َ ُ
ْ
ِ
أخ َر﴾[إطمزاب.]28:
ِ
افر ُش َ
قن﴾ [آل قمٛمران.]812:
َح َ
قل َف َع َّؾؽ ُْؿ ت ُْر َ ُ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ :
﴿و َأضق ُعقا اهللَ َو َّ
ِ
وؿ ِؼ افرش َ ِ
وىم٤مل ضمؾ ذيمره﴿ :ومـ ي َش ِ
َر َشبِ ِ
قؾ
قل م ْـ َب ْعد َمو َت َب َّ َ
َّ ُ
ََ ْ ُ
غ َف ُف ُاَّلدَ ى َو َي َّتبِ ْع ؽ ْ َ
ِِ
ِ
ِِ
وء ْت َم ِص ًرا﴾ [اًمٜمً٤مء.]887:
ادُ ْممـ َ
غ ك َُق ِّفف َمو ت ََق َّػ َوك ُْصؾف َج َفـ ََّؿ َو َش َ
وىم٤مل ضمؾ وقمزُ ﴿ :ؿ ْؾ إِ ْن ُــْتُؿ ُ ِ
قن اهللَ َؾو َّتبِ ُع ِ
حيبِ ْبؽ ُُؿ اهللُ َو َيغ ِْػ ْر َفؽ ُْؿ ُذكُق َبؽ ُْؿ﴾
ُت ُّب َ
قين ُ ْ
ْ
[آل قمٛمران.]18:
ِِ ِ
ِ
ِ
وء َؿؾِ ًقال َمو
وىمقًمف ضمؾ ذيمره﴿ :ا َّتبِ ُعقا َمو ُأك ِْز َل إِ َف ْقؽ ُْؿ م ْـ َر ِّبؽ ُْؿ َوٓ َت َّتبِ ُعقا م ْـ ُدوكف َأ ْوف َق َ
ون﴾[إقمراف.]1:
ت ََذـ َُّر َ
ُقن ََُّلؿ ِ
ِ ٍ
وىمقًمف﴿ :ومو ـ َ ِ ِ
اخل َ َر ُة ِم ْـ
َون دُ ْمم ٍـ َوٓ ُم ْممـَي إِ َذا َؿ َه اهللُ َو َر ُشق ُف ُف َأ ْم ًرا َأ ْن َيؽ َ ُ
ََ
َأ ْم ِر ِه ْؿ َو َم ْـ َي ْع ِ
ص اهللَ َو َر ُشق َف ُف َؾ َؼدْ َض َّؾ َض ً
الٓ ُمبِقـًو﴾ [إطمزاب.]14:
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حيؽ ُِّؿ َ
قك ؾِ َقَم َص َج َر َب ْقـ َُف ْؿ ُث َّؿ ٓ ََيِدُ وا ِدم
وىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :ؾال َو َر ِّب َؽ ٓ ُي ْم ِمـ َ
ُقن َحتَّك ُ َ
ً َو ُي َس ِّؾ ُؿقا ت َْسؾِ ًقَم﴾[اًمٜمً٤مء.]47:
َأ ْك ُػ ِس ِف ْؿ َح َر ًجو ِِمَّو َؿ َض ْق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يـ ُ َ
اب
ُيوفِ ُػ َ
قن َظ ْـ َأ ْم ِره َأ ْن تُصق َب ُف ْؿ ؾ ْتـَ ٌي َأ ْو ُيصق َب ُف ْؿ َظ َذ ٌ
وىمقًمفَ ﴿ :ؾ ْؾ َق ْح َذ ِر ا َّفذ َ

ِ
قؿ﴾[اًمٜمقر.]41:
َأف ٌ

وأي٤مت ذم هذا اًمٌ٤مب يمثػمة ،شمٙمٗمل ُمٜمٝم٤م هذه اًمٜمٌذة اًمٞمًػمة ،وأُم٤م إطم٤مدي٨م ومٛمٜمٝم٤م:
ىمقل رؾمقل اهلل ط«« :ـؾ أمتل يدخؾقن اجلـي إٓ مـ أبك ،ؿوفقا :ومـ يلبك يو
رشقل اهلل ،ؿول :مـ أضوظـل دخؾ اجلـي ،ومـ ظصوين ؾؼد أبك»» .أظمرضمف اًمٌخ٤مريُ ،مـ
طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف.
وىم٤مل طُ«« :مـ أـم٤مقمٜمل وم٘مد أـم٤مع اهللشش .أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب
هريرة رِض اهلل قمٜمف.
وىم٤مل ط«« :دظقين مو ترـتؽؿ ،ؾنكَم أهؾؽ مـ ـون ؿبؾؽؿ ـثرة اختالؾفؿ ظذ
ٍ
بقء ؾلتقا مـف مو اشتطعتؿ»».
أكبقوئفؿ ،ؾنذا َّنقتؽؿ ظـ َشء ؾوجتـبقه ،وإذا أمرتؽؿ
أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف.
وىم٤مل ط  ،يمام ذم طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م رِض اهلل قمٜمف ذم ضم٤مُمع اًمؽمُمذي:
««أوصقؽؿ بتؼقى اهلل وافسؿع وافطوظي وإن تلمر ظؾقؽؿ ظبدٌ حبق ،وإكف مـ يعش
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ـثرا ،ؾعؾقؽؿ بسـتل وشـي اخلؾػوء افراصديـ ادفديـ ،ظضقا
مـؽؿ ؾسرى اختال ًؾو ً
ظؾقفو بوفـقاجذ ،وإيوـؿ وحمدثوت إمقر ،ؾنن ـؾ بدظي ضالفي»».
وسملم أن ُمـ قمٛمؾ ً
قمٛمال ًمٞمس قمغم هديف ،ومٝمق ُمردود؛ حلدي٨م قم٤مئِم٦م رِض اهلل قمٜمٝم٤م
اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ،ىم٤مل ط«« :مـ أحدث دم أمركو هذا مو فقس مـف ؾفق رد»».
وذم رواي٦م عمًٚمؿ ،ىم٤مل ط«« :مـ ظؿؾ ً
ظؿال فقس ظؾقف أمركو ؾفق رد»».
ً
يمٗمر؛ ٕٟمف
وشمرك اًمٕمٛمؾ سمًٜم٦م رؾمقل اهلل ط يٕمد
والٓ ُمٌٞمٜمً٤م ،أُم٤م إٟمٙم٤مره٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ومٝمق ٌ
يٕمد شمٙمذي٥م ًمٚم٘مرآن ،واهلل قمز وضمؾ ي٘مقل﴿ :وافـَّج ِؿ إِ َذا هقى مو َض َّؾ ص ِ
وح ُبؽ ُْؿ َو َمو
َ
َ ْ
َ َ َ
ِ
قحك َظ َّؾ َؿ ُف َص ِديدُ اف ُؼ َقى﴾ [اًمٜمجؿ.]7-8 :
ؽ ََقى َو َمو َيـْط ُؼ َظ ِـ َاَّل َقى إِ ْن ُه َق إِ َّٓ َو ْح ٌل ُي َ
وُمـ طم٘مؽ أهي٤م اعمًٚمؿ قمغم رؾمقل ط أن يٌٚمٖمؽ ديـ اهلل ،يمام ىم٤مل اهللَ ﴿ :يو َأ ُّ َُّيو
افر ُش ُ
قل َب ِّؾغْ َمو ُأك ِْز َل إِ َف ْق َ
ًْ ِر َشو َف َت ُف﴾ [اعم٤مئدة.]44:
ؽ ِم ْـ َر ِّب َؽ َوإِ ْن ََل ْ َت ْػ َع ْؾ َؾ ََم َب َّؾغ َ
َّ
وىم٤مل ط  ،يمام ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص رِض اهلل قمٜمف«« :إكف َل يؽـ
كبل ؿبع إٓ ـون ح ًؼو ظؾقف أن يدل أمتف ظذ خر مو يعؾؿف َّلؿ ،ويـذرهؿ ش مو يعؾؿف
َّلؿ»» ،وىمد ومٕمؾ ط ُم٤م جي٥م قمٚمٞمف ُمـ شمٌٚمٞمغ هذا اًمديـ ،ومجزاه اهلل قمـ اإلؾمالم
واعمًٚمٛملم ظمػم اجلزاء.
ثالثا :طم٘مقق اًمقاًمديـ وإرطم٤مم.
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يمام شم٘مدم أن اإلؾمالم ىمد أيمتٛمؾ ،وأٟمف ديـ ؿم٤مُمؾ ،وُمـ ؿمٛمقًمٞمتف اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمؽماسمط
إهي سمدئ سم٤مًمقاًمديـ ،صمؿ إرطم٤مم ،وذم َؾمقق إدًم٦م همٜمٞم٦م قمـ اًمتٕمٚمٞمؼ ،وم٘مد ىم٤مل اهلل
وحل ِّؼ َؾبِ َلي ح ِد ٍ
ؽ بِ َ
قهو َظ َؾ ْق َ
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم﴿ :تِ ْؾ َ
يٌ َب ْعدَ اهللِ َوآ َيوتِ ِف
وت ا ِ
ؽ آ َي ُ
ِّ َ
هلل َك ْت ُؾ َ
ُقن﴾[اجل٤مصمٞم٦م.]4:
ُي ْم ِمـ َ
ىمرن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سملم طم٘مف وطمؼ اًمقاًمديـ ،ذم يمثػم ُمـ اًمٜمّمقص وم٘م٤مل:
ِ
﴿وا ْظ ُبدُ وا اهللَ َوٓ ت ْ ِ
وفقافِدَ ْي ِـ إِ ْح َسوكًو﴾ [اًمٜمً٤مء.]14:
ُؼـُقا بِف َص ْقئًو َوبِ َ
َ
ِ
ِ
وىم٤مل﴿ :و َؿ َه رب َؽ َأ َّٓ َتعبدُ وا إِ َّٓ إِيوه وبِ ِ
ِ
ِ
ز
َّ ُ َ َ
ُْ
َ ُّ
َ
وفقافدَ ْي ِـ إ ْح َسوكًو إ َّمو َي ْب ُؾغ ََّـ ظـْدَ َك افؽ َ َ
ف وٓ َتـْفر ُُهو و ُؿ ْؾ ََُّلَم َؿق ًٓ ـ َِريَم و ْ ِ
ِ
وح
اخػ ْض ََُّل ََم َجـَ َ
ً َ
َ ْ
َْ َ َ
الُهو َؾال َت ُؼ ْؾ ََُّل ََم ُأ ٍّ َ
ُهو َأ ْو ـ ُ َ
َأ َحدُ ُ َ
افذ ِّل ِمـ افر ِ
ُّ
َح ُف ََم ـ َََم َر َّب َق ِوين َص ِغ ًرا﴾ [آهاء.]27 -21:
َحي َو ُؿ ْؾ َر ِّب ْار َ ْ
َ َّ ْ َ
وىم٤مل ذم يمثػم ُمـ أي٤مت﴿ :ووصقـَو اإلكْس َ ِ ِ
َح َؾ ْت ُف ُأ ُّم ُف ـ ُْر ًهو َو َو َض َع ْت ُف
ون بِ َقافدَ ْيف إِ ْح َسوكًو َ َ
َ
َ َ َّ ْ
ِ
غ َشـَ ًي َؿ َول َر ِّب َأ ْو ِز ْظـِل
َح ُؾ ُف َوؾِ َصو ُف ُف َثال ُث َ
قن َص ْف ًرا َحتَّك إِ َذا َب َؾغَ َأ ُصدَّ ُه َو َب َؾغَ َأ ْر َبع َ
ـ ُْر ًهو َو َ ْ

ً ظ َع وظ َذ وافِدَ ي و َأ ْن َأظؿ َؾ ص ًِ
َأ ْن َأ ْصؽُر كِعؿت َ ِ
وحلو ت َْر َضو ُه َو َأ ْصؾِ ْح ِِل ِدم
ْ َ َ
َّ َ
َؽ ا َّفتل َأ ْك َع ْؿ َ َ َّ َ َ َ
َ َْ
ِِ
ِ
ً إِ َف ْق َ
غ﴾ [آطم٘م٤مف.]87:
ُذ ِّر َّيتِل إِ ِّين ُت ْب ُ
ؽ َوإِ ِّين م َـ ادُ ْسؾؿ َ
وؾمئؾ رؾمقل اهلل ط يمام ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد رِض اهلل قمٜمف ،قمٜمد اًمِمٞمخلم:
أي إقمامل أطم٥م إمم اهلل؟ ىم٤مل«« :افصالة ظذ وؿتفو»» ىمٚم٧م :صمؿ أي؟ ىم٤مل«« :بر
افقافديـ»» ،ىمٚم٧م :صمؿ أي؟ ىم٤مل :اجلفود دم شبقؾ اهلل.
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وىم٤مل ط ،يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد ُمًٚمؿَ ٓ«« :يزي وفدٌ وافده إٓ أن َيده
ِمؾقـًو ؾقشسيف ؾقعتؼف»».
وؾمئؾ ط ،يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف اعمتٗمؼ قمٚمٞمفُ :مـ أطمؼ اًمٜم٤مس سمحًـ
صح٤مسمتل؟ ىم٤مل :أمؽ ،ىم٤مل :صمؿ ُمـ؟ ىم٤مل :أمؽ ،ىم٤مل :صمؿ ُمـ؟ ىم٤مل :أمؽ ،ىم٤مل :صمؿ ُمـ؟
ىم٤مل :أبقك.
وذم رواي٦م«« :أمؽ ثؿ أمؽ ثؿ أمؽ ،ثؿ أبوك ،ثؿ أدكوك أدكوك»».
وىم٤مل ط ،يمام ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو رِض اهلل قمٜمٝمام«« :مـ افؽبوئر صتؿ افرجؾ
وافديف»» ،ىمٞمؾ :وهؾ يً٥م اًمرضمؾ واًمديف؟ ىم٤مل«« :كعؿ ،يسى أبو افرجؾ ؾقسى أبوه،
ويسى أمف ؾقسى أمف»» .أظمرضمف ُمًٚمؿ.
وىم٤مل«« :اجتـبقا افسبع ادقبؼوت»» ،وذيمر ُمٜمٝم٤م«« :ظؼقق افقافديـ»»ُ .متٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ
طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف.
وىم٤مل«« :افؽبوئر اإلشاك بوهلل ،وظؼقق افقافديـ»» ،ذم اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م أٟمس
رِض اهلل قمٜمف.
ومتالطمظ أن اإلؾمالم ىمد طمرص قمغم اًمٕمالىم٦م سملم اًمقًمد وواًمديف ُمـ اًمٓم٤مقم٦م،
وآطمؽمام ،وقمدم إذي٦م ،وًمق سم٠مدٟمك اًمٙمالم :أف .وهذا َىم َّؾ أن يقضمد ذم همػم اعمجتٛمع
اعمًٚمؿ ،ومتجدهؿ ذم سمالد اًمٙمٗم٤مر ،وُم٤م أن يٙمؼم أو يًـ ً
ىمٚمٞمال؛ إٓ وىمد ٟم٘مٚمقه إمم دار إيت٤مم
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ظمػما زقمٛمقا ،وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أؾمامء ىم٤مًم٧م :ىمدُم٧م قمغم أُمل ،وهل
واًمٕمجزة يّمٜمٕمقن سمف ً
قمكم أُمل ،وهل راهمٌ٦م أوم٤مصؾ
ُمنميم٦م وم٤مؾمتٗمتٞم٧م اًمٜمٌل ط وم٘مٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل ،ىمدُم٧م َّ
أُمل؟ ىم٤مل :كعؿ صذ اهلل أمؽ.
وم٠مٟمٔمر ووم٘مؽ اهلل يمٞمػ أن اإلؾمالم مل يْمٞمع طم٘مقق اًمقاًمديـ طمتك وًمق يم٤مٟم٤م قمغم همػم
وهدَ َ
اك َظ َذ َأ ْن
﴿وإِ ْن َج َ
اإلؾمالمُ ،مع ُمراقم٤مة أهنام أٓ يٓم٤مقم٤من ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل قمز وضمؾَ :
ؽ بِ ِف ِظ ْؾؿ َؾال تُطِعفَم وص ِ
تْ ِ
ُؼ َك ِيب َمو َف ْق َس َف َ
وح ْب ُف ََم ِدم افدُّ ْك َقو َم ْع ُرو ًؾو﴾ [ًم٘مامن.]87:
َُْ َ َ
ٌ
راسمٕم٤م :طم٘مقق إرطم٤مم.
أُم٤م ذم سم٤مب صٚم٦م إرطم٤مم ُمـ أظمقة ،وأقمامم ،وقمامت ،وأظمقال وظم٤مٓت ،وضمدود،
وضمدات ،ومٙمذًمؽ مل يٜمس طم٘مٝمؿ ،سمؾ ىمد أُمر سمف ذم اًم٘مرآن سم٘مقًمف﴿ :و ِ
آت َذا اف ُؼ ْر َبك
َ
اجل ِ
﴿و َ
ور ِذي اف ُؼ ْر َبك﴾ [اًمٜمً٤مء ]14:وهمػمه٤م ُمـ
َح َّؼ ُف﴾[اإلهاء ]24:وىم٤مل شمٕم٤مممَ :
أي٤مت.
وىمد َّ
طم٨م رؾمقل اهلل ط ذم يمثػم ُمـ إطم٤مدي٨م قمغم شم٠مدي٦م طم٘مقىمٝمؿ:
وم٘م٤مل ط ،يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف اعمتٗمؼ قمٚمٞمف«« :مـ ـون يممـ بوهلل
وافققم وأخر ؾؾقصؾ رَحف»».
وىم٤مل ط«« :مـ أحى أن يبسط فف دم رزؿف،ويـسئ فف دم أثره ؾؾقصؾ رَحف»»ُ ،مـ
طمدي٨م أٟمس رِض اهلل قمٜمفُ ،متٗمؼ قمٚمٞمف.
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وىم٤مل ط ذم اًمذي يتّمدق قمغم اًمرطمؿَّ«« :لَم أجران :أجر افصدؿي ،وأجر افؼرابي»»،
ُمـ طمدي٨م زيٜم٥م اًمث٘مٗمٞم٦م رِض اهلل قمٜمفُ ،متٗمؼ قمٚمٞمف.
وىم٤مل ط ،يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م رِض اهلل قمٜمٝم٤م«« :افرحؿ معؾؼي بوفعرش تؼقل مـ
وصؾـل وصؾف اهلل ،ومـ ؿطعـل ؿطعي اهلل»»ُ .متٗمؼ قمٚمٞمف.
حمذرا ُمـ ىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿَ ﴿ :ؾ َف ْؾ َظ َس ْقت ُْؿ إِ ْن ت ََق َّف ْقت ُْؿ َأ ْن ُت ْػ ِسدُ وا ِدم
وىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ً
ض و ُت َؼ ِّطعقا َأرحومؽُؿ ُأو َفئِ َ ِ
يـ َف َعـ َُف ُؿ اهللُ َؾ َل َص َّؿ ُف ْؿ َو َأ ْظ َؿك َأ ْب َص َور ُه ْؿ﴾[حمٛمد:
ؽ ا َّفذ َ
إَ ْر ِ َ
ُ ْ َ َ ْ
.]21-22
وهذا همٞمظ ُمـ ومٞمض ٟمًقىمف ًمٞمٕمرف اعمًٚمؿ ؿمٛمقًمٞم٦م ديٜمف اإلؾمالُمل ،وي٘متٜمع سمام هق
قمٚمٞمف ُمـ اخلػم ،وٓ يٖمؽم سمدقم٤مي٦م اعمٖمرولم ُمـ هيقد وٟمّم٤مرى ،واهلل اعمًتٕم٤من.
ظم٤مُمً٤م :طم٘مقق اجلػمان.
يمام إن اًمديـ اإلؾمالُمل احلٜمٞمػ ،ىمد طم٨م قمغم طم٘مقق اًمقاًمديـ ،وإىمرسملم ،ومٙمذًمؽ
مل يٜمس طمؼ اجل٤مر ،سمؾ رهم٥م ومٞمف هم٤مي٦م اًمؽمهمٞم٥م ،وطمذر ُمـ ُمٖمٌ٦م اإليذاء.
ِ
﴿وا ْظ ُبدُ وا اهللَ َوٓ ت ْ ِ
وفقافِدَ ْي ِـ إِ ْح َسوكًو َوبِ ِذي اف ُؼ ْر َبك
ُؼـُقا بِف َص ْقئًو َوبِ َ
وم٘م٤مل ضمؾ وقمزَ :
ُى وافص ِ
َواف َقت ََومك َوادَ َسوـِ ِ
اجل ِ
اجل ِ
وجلـ ِ
وح ِ
افسبِ ِ
ى بِ َ
ور ُ
ور ِذي اف ُؼ ْر َبك َو َ
غ َو َ
قؾ َو َمو
اجلـ ِ َ َّ
ْى َوا ْب ِـ َّ
ِ
َون ُ ْ
قرا﴾ [اًمٜمً٤مء.]14:
َم َؾؽ ْ
ى َم ْـ ـ َ
ًَ َأ ْي ََم ُكؽ ُْؿ إِ َّن اهللَ ٓ ُحي ُّ
خمت ًَوٓ َؾخُ ً
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وىم٤مل ط ،يمام ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر وقم٤مئِم٦م رِض اهلل قمٜمٝمؿ«« :مو زال جزيؾ
يقصقـل بوجلور حتك طــً أكف شققرثف»»ُ .متٗمؼ قمٚمٞمف.
وىم٤مل رؾمقل اهلل ط ٕيب ذر رِض اهلل قمٜمف«« :إذا ضبخً مرؿي ؾلـثر موئفو وتعوهد
جراكؽ»» .أظمرضمف ُمًٚمؿ.
وىم٤مل ط«« :واهلل ٓ يممـ ،واهلل ٓ يممـ ،وٓ يممـ»» ىم٤مًمقاُ :مـ ي٤م رؾمقل اهلل ،ىم٤مل:
««مـ ٓ يلمـ جوره بقائؼف»»ُ .متٗمؼ قمٚمٞمف ،وطمدي٨م أيب هريرة زاد ُمًٚمؿ ٓ«« :يدخؾ
اجلـي مـ ٓ يممـ جوره بقائؼف»» .واًمٌقائؼ اًمنمور.
جورا جوره أن يغرز ظتب ًي دم جداره»» ،أظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ
وىم٤مل ط ٓ«« :يؿـعـ ً
طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف.
أيْم٤م قمٜمد اًمِمٞمخلمُ«« :مـ يم٤من ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر ومٚمٞمٙمرم
وُمـ طمديثف ً
ضم٤مرهشش.
وذم رواي٦م«« :ومٚمٞمحًـ إمم ضم٤مرهشش ،وذم رواي٦م ««ومال ي١مذي ضم٤مرهشش.
وىم٤مل يمام ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر رِض اهلل قمٜمف ،قمٜمد اًمؽمُمذي ،وهق ذم صححف
ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مٌؾ رمحف اهلل«« :ظمػم إصح٤مب قمٜمد اهلل ظمػمهؿ ًمّم٤مطمٌف ،وظمػم اجلػمان قمٜمد
اهلل ظمػمهؿ جل٤مرهشش.
ؾم٤مدؾم٤م :طم٘مقق اًمزوضملم.
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شم٘مدم طم٘مقق سمٕمض أومراد اعمجتٛمع ُمـ اًمقاًمديـ وإرطم٤مم ،واجل٤مر ،وأُم٤م ذم ضم٤مٟم٥م
احل٘مقق اًمزوضمٞم٦م ،وم٘مد ريمز اإلؾمالم قمغم هذا اجل٤مٟم٥م طمتك شمٜمٌمء أهة حم٤مومٔم٦م قمغم أُمقر
ديٜمٝم٤م ،وشمرسمٞم٦م أوٓده٤م ،قمغم همرر ُم٤م قمٚمٞمف اًمٙم٤مومريـ يمام ؾمٞم٠ميت ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف ُمٌٞمٜمً٤م ىمقاُم٦م
قن قم َغم اًمٜمًِّ ِ
٤مء سمِ َام َوم َّْم َؾ اهللُ َسم ْٕم َْم ُٝم ْؿ َقم َغم َسم ْٕم ٍ
ض َوسمِ َام
اًمر َضم ُ٤مل َىم َّقا ُُم َ َ
َ
اًمرضمؾ قمغم اعمرأةِّ ﴿ :
ِ
ِ
ِ
٤مت ًم ِ ْٚم َٖم ْٞم ِ
٥م سمِ َام َطم ِٗم َظ اهللُ﴾[اًمٜمً٤مء.]17:
َ٤مت َطم٤مومِ َٔم ٌ
٤مت َىم٤مٟمِت ٌ
٤محل ُ
َأ ْٟم َٗم ُ٘مقا ُم ْـ َأ ُْم َقاهل ْؿ َوم َّ
٤مًمّم َ
وسملم رؾمقل اهلل ط يمٞمٗمٞم٦م طمًـ اًمٕمنمة ذم اعمْم٤مضمٕم٦م ،وظمٓمقرة قمّمٞم٤من اًمزوضم٦م يمام
ذم طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط :إذا دقمل اًمرضمؾ اُمرأة إمم
ومراؿمف ،ومٚمؿ شم٠مشمف ومٌ٤مت همْمٌ٤من قمٚمٞمٝم٤م ًمٕمٜمتٝم٤م اعمالئٙم٦م ،طمتك شمّمٌحشش.
وذم رواي٦م«« :واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ُم٤م ُمـ رضمؾ يدقمقا اُمرأشمف إمم ومراؿمف ومت٠مسمك قمٚمٞمف إٓ
يم٤من اًمذي ذم اًمًامء ؾم٤مظم ًٓم٤م قمٚمٞمٝم٤مششُ .متٗمؼ قمٚمٞمف.
ٍ
وسملم ط :أٟمف ٓ جيقز هل٤م ُ
رء همػم واضم٥م قمٚمٞمٝم٤م إٓ سم٠مذٟمف حلدي٨م أيب هريرة
قمٛمؾ
رِض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط ٓ«« :حيؾ ُٓمرأة أن شمّمقم وزوضمٝم٤م ؿم٤مهد إٓ
سم٢مذٟمف ،وٓ شم٠مذن ذم سمٞمتف إٓ سم٢مذٟمفششُ .متٗمؼ قمٚمٞمف.
وىم٤مل ط«« :واعمرأة راقمٞم٦م ذم سمٞم٧م زوضمٝم٤م وُمًئقًم٦م قمـ رقمٞمتٝم٤مشش .أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من
ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر رِض اهلل قمٜمٝمام.
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وىم٤مل ط يمام ذم طمدي٨م ـمٚمؼ سمـ قمكم إذا دقم٤م اًمرضمؾ زوضمتف حل٤مضمتف ومٚمت٠مشمف ،وإن يم٤مٟم٧م
قمغم شمٜمقرشش ،رواه اًمؽمُمذي.
آُمرا أطمدً ا أن
وقمـ أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل طً«« :مق يمٜم٧م ً
ٍ
ٕطمد ُٕمرت اعمرأة أن شمًجد ًمزوضمٝم٤مشش .أظمرضمف اًمؽمُمذي.
يًجد
٤مذوهـ سمِ٤معمَٕمر ِ
ِ
وف﴾[اًمٜمً٤مء .]81:وىم٤مل:
أُم٤م طمؼ اًمزوضم٦م وم٘مد ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َقم ُ ُ َّ ْ ُ
ِ
ِ
وه٤م يمَ٤معمُ َٕم َّٚم َ٘م ِ٦م
﴿ َو ًَم ْـ َشم ًْتَٓمِٞم ُٕمقا َأ ْن َشم ْٕم ِد ًُمقا َسم ْ َ
لم اًمٜم ًَِّ٤مء َو ًَم ْق َطم َر ْصت ُْؿ َومال َمتٞم ُٚمقا يم َُّؾ اعمَ ْٞم ِؾ َومت ََذ ُر َ
َوإِ ْن شم ُّْمٚمِ ُحقا َو َشم َّت ُ٘مقا َوم٢مِ َّن اهللَ يم َ
قرا َر ِطم ًٞمام﴾[اًمٜمً٤مء.]821:
َ٤من َهم ُٗم ً
وسملم رؾمقل اهلل ط إن اعمرأة ىمد حيّمؾ ُمٜمٝم٤م سمٕمض آقمقضم٤مج واعمٕم٤مرو٦م ًمٚمزوج،
ّ
وًمٙمـ قمغم اًمزوج أن يٙمـ ُمٕمٝم٤م قمغم ظمػم.
يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط«« :اؾمتقصقا سم٤مًمٜمً٤مء
ظمػما ،وم٢من اعمرأة ظمٚم٘م٧م ُمـ وٚمع ،وإن أقمقج ُم٤م ذم اًمْمٚمع أقماله ،وم٢من ذهٌ٧م شم٘مٞمٛمف
ً
يمنشمف ،وإن شمريمتف مل يزل أقمقج ،وم٤مؾمتقصقا سم٤مًمٜمً٤مءششُ .متٗمؼ قمٚمٞمف.
واؾمتٜمٙمر رؾمقل اهلل ط ضب اعمرأة ًمٖمػم ُم٤م سمئس ،عم٤م ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ زُمٕم٦م
رِض اهلل قمٜمف«« :يٕمٛمد أطمديمؿ ومٞمجٚمد اُمرأشمف ضمٚمد اًمٕمٌد ،ومٚمٕمٚمف يْمجٕمٝم٤م ُمـ آظمر
يقُمفششُ .متٗمؼ قمٚمٞمف.
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وأُمر اًمرضمؾ سم٤مإلطمً٤من إمم اُمرأشمف إن رأى ُمٜمٝم٤م ظمٚمؼ يٌٖمْمف ٓ«« :يٗمرك ُم١مُمـ ُم١مُمٜم٦م،
إن يمره ُمٜمٝم٤م ظمٚم ً٘م٤م رِض ُمٜمٝم٤م آظمرشش ،أو ىم٤مل«« :همػمهشش ،رواه ُمًٚمؿُ ،مـ طمدي٨م أيب
هريرة رِض اهلل قمٜمف.
وىم٤مل«« :أيمٛمؾ اعم١مُمٜملم إيامٟمً٤م أطمًٜمٝمؿ ظمٚم ً٘م٤م ،وظمٞم٤مريمؿ ظمٞم٤مريمؿ ًمٜمً٤مئٝمؿشش .أظمرضمف
اًمؽمُمذي ،وهق طمًـ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف.
وسملم ُم٤م جي٥م هل٤م ُمـ اًمٙمًقة ،واإلـمٕم٤مم يمام ذم طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م سمـ طمٞمدة رِض اهلل قمٜمف،
قمٜمد اإلُم٤مم أيب داود ىم٤مل :ىمٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهللُ ،م٤م طمؼ زوج أطمدٟم٤م قمٚمٞمف؟ ىم٤مل«« :أن
شمٓمٕمٛمٝم٤م إذا ـمٕمٛم٧م ،وشمٙمًقه٤م إذا ايمتًٞم٧م ،وٓ شميب افقجف وٓ شم٘مٌح إٓ ذم سمٞم٧مشش.
وضم٤مء ُمـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ إطمقص رِض اهلل قمٜمف ،قمٜمد اًمؽمُمذي ،وطمدي٨م قمؿ أيب
طم رة اًمرىم٤مر رِض اهلل قمٜمف قمٜمد اإلُم٤مم أمحد ،وهق سمٛمجٛمققمٝم٤م طمًـ ًمٖمػمه؛ ٕن ذم
طمدي٨م قمٛمرو سمـ إطمقص ومٞمف ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمرو سمـ إطمقص :جمٝمقل ،وذم طمدي٨م قمؿ
أيب طمرة اًمرىم٤مر .قمغم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من :وٕمٞمػ .واحلدي٨م ًمٌٕمض أًمٗم٤مفمف ؿمقاهد ُمـ
همػمه٤م سمٕمْمٝم٤م ىمد شم٘مدم .وهق يِمٛمؾ طم٘مقق اًمزوج ،وطم٘مقق اًمزوضم٦م ،أًم٘م٤مه رؾمقل اهلل
ط ذم أيمؼم جمٛمع ،وهل طمج٦م اًمقداع عم٤م ًمٚمٕمالىم٦م اًمزوضمٞم٦م ُمـ أمهٞم٦م ذم اًمٗمرد واعمجتٛمع.
ىم٤مل رِض اهلل قمٜمف :أٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل ط ذم طمج٦م اًمقداع ،ي٘مقل سمٕمد أن محد اهلل ،وأصمٜمك
ظمػما ،وم٢مٟمام هـ قمقان قمٜمديمؿ ًمٞمس
قمٚمٞمف ،وذيمر ووقمظ ،صمؿ ىم٤مل :واؾمتقصقا سم٤مًمٜمً٤مء ً
متٚمٙمقن ُمٜمٝمـ همػم ذًمؽ ،إٓ أن ي٠مشملم سمٗم٤مطمِم٦م ُمٌٞمٜم٦م ،وم٢من ومٕمٚمـ وم٠مهجروهـ ذم اعمْم٤مضمع،
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ً
ؾمٌٞمال ،أٓ إن ًمٙمؿ قمغم
وأضسمقهـ ض ًسم٤م همػم ُمؼمح ،وم٢من أـمٕمٜمٙمؿ ومال شمٌٖمقا قمٚمٞمٝمـ
ٟمً٤مئٙمؿ طم ً٘م٤م ،وهلـ قمٚمٞمٙمؿ طم ً٘م٤م ،ومح٘مٙمؿ قمٚمٞمٝمـ أن ٓ يقـمئـ ومرؿمٙمؿ ُمـ شمٙمرهقن ،وٓ
ي٠مذن ذم سمٞمتقيمؿ عمـ شمٙمرهقن أٓ وطم٘مٝمـ قمٚمٞمٙمؿ أن حتًٜمقا إًمٞمٝمـ ذم يمًقهتـ وـمٕم٤مُمٝمـ،
ويم٤من رؾمقل اهلل ط  ،وهق ؾمٞمد اخلٚمؼ ،وظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء ،يٙمقن ذم ظمدُم٦م أهٚمف،
ويداقمٌٝمـ ،وطمًـ ااًمٕمنمة ُمٕمٝمـ ،وم٤مٟمٔمر إمم ؾمامت هذا اًمديـ ذم ؿمٛمقًمٞمتف ويمامًمف.
ؾم٤مسمٕم٤م :طم٘مقق إسمٜم٤مء قمغم أسم٤مء.
ِ
ؼم َقم َٚم ْٞم َٝم٤م﴾[ـمف ،]812:وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:
٤مًمّمالة َو ْ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ْأ ُُم ْر َأ ْه َٚم َؽ سمِ َّ
اص َٓم ِ ْ
ِ
ِ
َ٤مرا ﴾[اًمتحريؿ.]4:
﴿ َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا ُىمقا َأ ْٟم ُٗم ًَٙم ُْؿ َو َأ ْهٚمٞمٙم ُْؿ ٟم ً
ومٛمـ ه٤مشملم أيتلم يٌلم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :أن ًمألسمٜم٤مء طم٘مقق قمغم أسم٤مء ،وهل
شمرسمٞمتٝمؿ اًمؽمسمٞم٦م احلًٜم٦م قمغم ـم٤مقم٦م اهلل ،واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف ًمتٙمقن هلؿ اًمًٕم٤مدة ذم اًمداريـ،
وإُمر هٜم٤م ُمـ اهلل ًمٚمقضمقب.
وأُم٤م إطم٤مدي٨م ومٜمذيمر ُمٜمٝم٤م أن رؾمقل اهلل ط رأى احلًـ سمـ قمكم ي٠ميمؾ مترة ُمـ متر
اًمّمدىم٦م ،وم٘م٤مل«« :يمخ يمخ ،ار ِم هب٤م أُم٤م قمٚمٛم٧م أٟم٤م ٓ ٟم٠ميمؾ اًمّمدىم٦مششُ ،متٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ
طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف.
وم٤مٟمٔمر وشم٠مُمؾ هداٟم٤م اهلل وإي٤مك طمرص رؾمقل اهلل ط قمغم شمٕمٚمٞمؿ احلًـ ،هلذا اخلػم ومل
ِ
ي٠مت سم٤مًمت٠مويالت أٟمف صٖمػم أو أهن٤م رء يًػم أو همػم ذًمؽ.
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وىم٤مل رؾمقل اهلل ط يمام ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر رِض اهلل قمٜمف اعمتٗمؼ قمٚمٞمف«« :يمٚمٙمؿ را ٍع
وُمًئقل قمـ رقمٞمتف ،اإلُم٤مم را ٍع وُمًئقل قمـ رقمٞمتف ،واًمرضمؾ را ٍع ذم أهٚمف وُمًئقل قمـ
رقمٞمتف ،واعمرأة راقمٞم٦م ذم سمٞم٧م زوضمٝم٤م وُمًئقًم٦م قمـ رقمٞمتٝم٤م ،واخل٤مدم را ٍع ذم ُم٤مل ؾمٞمده،
وُمًئقل قمـ رقمٞمتف ،ومٙمٚمٙمؿ را ٍع وُمًئقل قمـ رقمٞمتفشش.
وأظمرج اإلُم٤مم أسمق داودُ ،مـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ،وطمدي٨م
ؾمؼمة سمـ ُمٕمٌد رِض اهلل قمٜمف طمدي٨مُ«« :مروا أوٓديمؿ سم٤مًمّمالة ،وهؿ أسمٜم٤مء ؾمٌع ؾمٜملم
واضسمقهؿ قمٚمٞمٝم٤م ،وهؿ اسمٜم٤مء قمنم ؾمٜملم ،وومرىمقا سمٞمٜمٝمؿ ذم اعمْم٤مضمعشش ،احلدي٨م سمٓمري٘مف
ص٤مًمح ًمالطمتج٤مج ،وضم٤مء ُمـ طمدي٨م قمٛمر سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م رِض اهلل قمٜمف ،قمٜمد اإلُم٤مم
اًمٌخ٤مري رمحف اهلل ،واإلُم٤مم ُمًٚمؿ رمحف اهلل ىم٤مل :يمٜم٧م همال ًُم٤م ذم طمجر رؾمقل اهلل ط،
ويم٤مٟم٧م يدي شمٓمٞمش ذم اًمّمحٗم٦م وم٘م٤مل زم رؾمقل اهلل ط«« :ي٤م همالم ؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم ،ويمؾ
سمٞمٛمٞمٜمؽ ويمؾ ُمؿ يٚمٞمؽشش ىم٤مل :ومام زاًم٧م شمٚمؽ ـمٕمٛمتل سمٕمد.
وقمٚمٞمف آٟمٗم٤مق قمٚمٞمٝمؿ ،مم٤م يًتٓمٞمع وقمدم شمريمٝمؿ قم٤مًم٦م يتٙمٗمٗمقن اًمٜم٤مس يمام ىم٤مل رؾمقل
اهلل ط«« :إذا اٟمٗمؼ اًمرضمؾ قمغم أهٚمف حيتًٌٝم٤م ومٝمل ًمف صدىم٦مششُ .متٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م اسمـ
ُمًٕمقد رِض اهلل قمٜمف.
وىم٤مل رؾمقل اهلل ط ،يمام ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص رِض اهلل قمٜمٝمام،
إصمام أن حيٌس قمٛمـ يٛمٚمؽ ىمقشمف .وقمٜمد اإلُم٤مم أيب داود:
قمٜمد اإلُم٤مم ُمًٚمؿ يمٗمك سم٤معمرء ً
إصمام أن يْمٞمع ُمـ ي٘مقتشش.
««يمٗمك سم٤معمرء ً
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أيْم٤م قمد م إـمٕم٤مُمٝمؿ ُمـ احلرام ،وقمدم اقم٤مٟمتٝمؿ قمغم اعمٜمٙمرات سمنماء
وُمـ طم٘مقىمٝمؿ ً
شمٚمٗمزيقٟم٤مت أو دؿم٤مت أو ومديقه٤مت ،أو همػمه٤م ُمـ إُمقر اعمحرُم٦م اًمتل ًمٞمس ُمقوع
سمًٓمٝم٤م هٜم٤م ،أُم٤م طم٘مقق أسم٤مء قمغم أسمٜم٤مءهؿ ،وم٘مد شم٘مدم ر ٌء ُمٜمٝم٤م ذم طم٘مقق اًمقاًمديـ،
وإرطم٤مم ،وٟمً٠مل اهلل اًمتقومٞمؼ واًمًداد.
يْم٤م شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ وشمٗم٘مٞمٝمٝمؿ ديـ اهلل قمز وضمؾً ،م٘مقًمف ط«« :يمٚمٙمؿ
وُمـ طم٘مقىمٝمؿ قمٚمٞمف أ ً
را ٍع وُمًئقل قمـ رقمٞمتفشش ،وقمٛمقم ىمقل رؾمقل اهلل طُ«« :م٤م ُمـ را ٍع يًؽمقمٞمف اهلل رقمٞم٦م
يٛمقت يقم يٛمقت ،وهق هم٤مش ًمرقمٞمتف ،إٓ طمرم اهلل قمٚمٞمف اجلٜم٦مشش .ذم اًمّمحٞمح ُمـ
طمدي٨م ُمٕم٘مؾ سمـ يً٤مر رِض اهلل قمٜمف .أٓ وٓ همش أقمٔمؿ ُمـ دمٝمٞمؾ اًمرقمٞم٦م ،سمديـ اهلل
ضمؾ وقمز.
صم٤مُمٜم٤م :طم٘مقق اعمًٚمٛملم ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ.
َ٤مت َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َأ ْوًم ِ َٞم٤م ُء َسم ْٕم ٍ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :واعمُ ْ١م ُِمٜم َ
ض﴾[اًمتقسم٦م ،]48:وىم٤مل:
ُقن َواعمُ ْ١م ُِمٜم ُ
﴿إِٟم ََّام اعمُ ْ١م ُِمٜم َ
ف َي ْ٠م ِيت اهللُ سمِ َ٘م ْق ٍم ُحيِ هٌ ُٝم ْؿ َو ُحيِ هٌق َٟم ُف
ُقن إِ ْظم َق ٌة﴾[احلجرات ،]81:وىم٤ملَ ﴿ :وم ًَ ْق َ
قن ًَمقُم َ٦م ِ
لم َأ ِقم َّز ٍة َقم َغم اًمٙمَ٤مومِ ِريـ ُجي ِ
ون ِذم َؾمٌِ ِ
٤مهدُ َ
ٓئ ٍؿ
َأ ِذ ًَّم ٍ٦م َقم َغم اعمُ ْ١م ُِمٜمِ َ
َ َ
ٞمؾ اهللِ َوٓ َخيَ٤م ُوم َ ْ َ

﴾[اعم٤مئدة ،]77:وىم٤مل﴿ :و ْ ِ
لم﴾[احلجر.]11:
َ٤مطم َؽ ًم ِ ْٚم ُٛم ْ١م ُِمٜمِ َ
اظمٗم ْض َضمٜم َ
َ

أيْم٤م ذم ؾمٞم٤مق صٞم٤مٟم٦م إقمراضَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا ٓ َي ًْ َخ ْر َىم ْق ٌم ُِم ْـ َىم ْق ٍم
وىم٤مل ً
قمًك َأ ْن يٙمُقٟمُقا َظمػما ُِمٜمْٝمؿ وٓ ٟمًِ٤مء ُِمـ ٟمًِ ٍ
٤مء َقم ًَك َأ ْن َي ُٙم َّـ َظم ْ ًػما ُِمٜم ُْٝم َّـ َوٓ َشم ْٚم ِٛم ُزوا
ًْ ُ ْ َ
َ
َ ٌ ْ َ
َ َ
٤مب سمِ ْئس ِ
ِ ِ
آ ْؾم ُؿ اًم ُٗم ًُ ُ
ُ٥م َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ
قق َسم ْٕمدَ إ َيامن َو َُم ْـ َمل ْ َيت ْ
َأ ْٟم ُٗم ًَٙم ُْؿ َوٓ َشمٜمَ٤م َسم ُزوا سمِ٤مًٓم َ٘م ِ َ
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ِ
اًم َّٔم ُ
٤معم ِ َ
اضمتَٜمِ ٌُقا يمَثِ ًػما ُِم َـ اًم َّٔم ِّـ إِ َّن َسم ْٕم َض اًم َّٔم ِّـ
يـ آ َُمٜمُقا ْ
قن﴾[احلجراتَ ﴿ ،]88:ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّمذ َ
ِ
حل َؿ َأ ِظم ِٞمف َُم ْٞمتً٤م
َ٥م َسم ْٕم ُْمٙم ُْؿ َسم ْٕم ًْم٤م َأ ُحي ه
إِ ْصم ٌؿ َوٓ َ َدم ًَّ ًُقا َوٓ َي ْٖمت ْ
٥م َأ َطمدُ يم ُْؿ َأ ْن َي ْ٠ميم َُؾ َ ْ
ِ
ٞمؿ﴾[احلجرات.]82:
َومٙم َِر ْهت ُُٛمق ُه َوا َّشم ُ٘مقا اهللَ إِ َّن اهللَ شم ََّق ٌ
اب َرطم ٌ
وىم٤مل ذم سمٞم٤من حتريؿ دُم٤مئٝمؿَ ﴿ :وٓ َشم ْ٘م ُت ُٚمقا َأ ْٟم ُٗم ًَٙم ُْؿ إِ َّن اهللَ يم َ
َ٤من سمِٙم ُْؿ

َر ِطم ًٞمام﴾[اًمٜمً٤مء.]21:

ِ ِ
َ٤مرا َويم َ
َ٤من َذًم ِ َؽ َقم َغم اهللِ
﴿ َو َُم ْـ َي ْٗم َٕم ْؾ َذًم ِ َؽ ُقمدْ َواٟمً٤م َو ُفم ْٚم ًام َوم ًَ ْق َ
ف ٟم ُّْمٚمٞمف ٟم ً
َي ًِ ًػما﴾[اًمٜمً٤مء ،]11:وىم٤ملَ ﴿ :و َُم ْـ َي ْ٘مت ُْؾ ُُم ْ١م ُِمٜمً٤م ُُم َت َٕم ِّٛمدً ا َوم َج َز ُاؤ ُه َضم َٝمٜم َُّؿ َظم٤مًمِدً ا ومِ َٞمٝم٤م
ِ
٥م اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو ًَم َٕمٜمَ ُف َو َأقمَدَّ ًَم ُف َقم َذا ًسم٤م َقم ِٔم ًٞمام﴾[اًمٜمً٤مء.]11:
َو َهمْم َ
وهمػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت اًمٙمثػمة ،ذم هذا اًمّمدد.
أُم٤م ُمـ اًمًٜم٦م وم٢من رؾمقل اهلل ط ىم٤مم يقم قمروم٦م ذم ذًمؽ اعمجٛمع اًمٕمٔمٞمؿ ،وهق ي٘مقل:
«« وم٢من دُم٤مئٙمؿ وأُمقاًمٙمؿ وأقمراوٙمؿ قمٚمٞمٙمؿ طمرام يمحرُم٦م يقُمٙمؿ هذا ذم ؿمٝمريمؿ ،هذا
ذم سمدًمٙمؿ هذاشش ُ ،مـ طمدي٨م اسمـ سمٙمرة ذم اًمّمحٞمح وهمػمه ظم٤مرج اًمّمحٞمح ،ىمد وٛمٜمتٝم٤م
سمحٛمد هلل يمت٤مب ««شمٜمٌٞمف أومم اًمٜمٝمك واعمدارك عم٤م ذم ؾمٗمؽ اًمدم اعمحرم ُمـ اعمٝم٤مًمؽ«.
وىم٤مل ط يمام ذم طمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم رِض اهلل قمٜمفُ«« :مثؾ اعم١مُمٜملم ذم شمقادهؿ،
وشمرامحٝمؿ وشمٕم٤مـمٗمٝمؿ يمٛمثؾ اجلًد إذا اؿمتٙمك ُمٜمف قمْمق شمداقمك ًمف ؾم٤مئر اجلًد سم٤مًمًٝمر
واحلٛمكششُ .متٗمؼ قمٚمٞمف.
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آُمرا سم٤مًمؽماطمؿ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ٓ«« :يرطمؿ اهلل ُمـ ٓ يرطمؿ اًمٜم٤مسششُ ،مـ طمدي٨م
وىم٤مل طً :
ضمرير ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
وذم طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف ذم اًمّمحٞمحلم ىم٤مل طُ :مـ ٓ يرطمؿ ٓيرطمؿشش.
وىم٤مل ط يمام ذم طمدي٨م أٟمس ذم اًمّمحٞمحلم ٓ«« :ي١مُمـ أطمديمؿ طمتك حي٥م ٕظمٞمف ُم٤م
حي٥م ًمٜمٗمًفشش.
وىم٤مل ط ُمٌٞمٜمً٤م أن اعمجتٛمع ٓ ي٘مقم قمغم اًمؽماسمط واإلظم٤مء إٓ سم٤مًمٜمّمح«« :اًمديـ
اًمٜمّمٞمح٦مشش ،ىمٚمٜم٤م :عمـ ي٤م رؾمقل اهلل ،ىم٤مل«« :هلل وًمرؾمقًمف ،وًمٙمت٤مسمف ،وٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم
ً
ُمقصقٓ،
وقم٤مُمتٝمؿشش .أظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م اسمـ رىمٞم٦م متٞمؿ اًمداري رِض اهلل قمٜمف
وقمٚم٘مف اًمٌخ٤مري رمحف اهلل.
وىم٤مل ط واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ شمدظمٚمقا اجلٜم٦م طمتك شم١مُمٜمقا وٓ شم٠مُمٜمقا طمتك حت٤مسمقا أٓ
أدًمٙمؿ قمغم ٍ
رء إذا ومٕمٚمتٛمقه حت٤مسمٌتؿ أومِمقا اًمًالم سمٞمٜمٙمؿشش .أظمرضمف ُمًٚمؿُ ،مـ طمدي٨م
أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف.
ىم٤مل ط «« :طمؼ اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ مخس رد اًمًالم ،وقمٞم٤مدة اعمريض ،واشمٌ٤مع اجلٜم٤مئز،
وإضم٤مسم٦م اًمدقمقة ،وشمِمٛمٞم٧م اًمٕم٤مـمسشش.
وزاد ُمًٚمؿ ذم رواي٦م«« :وإذا اؾمتٜمّمحؽ وم٤مٟمّمح ًمفششُ .مـ طمدي٨م أيب هريرة رِض
اهلل قمٜمفُ ،متٗمؼ قمٚمٞمف.
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وىم٤مل ط ٓ :حت٤مؾمدوا وٓ شمٜم٤مضمِمقا وٓ شمٌ٤مهمْمقا ،وٓ شمداسمروا وٓ يٌٞمع سمٕمْمٙمؿ قمغم
سمٞمع سمٕمض ،ويمقٟمقا قمٌ٤مد اهلل إظمقاٟمً٤م ،اعمًٚمؿ أظمق اعمًٚمؿ ٓ ئمٚمٛمف وٓ حي٘مره وٓ خيذًمف،
اًمت٘مقى ه٤مهٜم٤م ،ويِمػم إمم صدره صمالث ُمرات ،سمحً٥م اُمرئ ُمـ اًمنم أن حي٘مر أظم٤مه
اعمًٚمؿ يمؾ اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ طمرام دُمف ،وُم٤مًمف ،وقمروفشش .أظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م
أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف.
وأُمر سم٘مْم٤مء طمقائجٝمؿ يمام ىم٤مل طُ«« :مـ يم٤من ذم طم٤مضم٦م أظمٞمف يم٤من اهلل ذم طم٤مضمتف،
وُمـ ومرج قمـ ُمًٚمؿ يمرسم٦م ،ومرج اهلل قمٜمف هب٤م يمرسم٦م ُمـ يمرب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مششُ ،مـ طمدي٨م سمـ
قمٛمر رِض اهلل قمٜمفُ ،متٗمؼ قمٚمٞمف ،وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف«« :وُمـ ين
قمغم ُمٕمن ين اهلل قمٚمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرةشش.
وأُمر سمًؽمهؿ إن وىمع ُمٜمٝمؿ ُمٕمّمٞم٦مً ،مٕمٚمٝمؿ أن يتقسمقا ُمٜمٝم٤م ٓ«« :يًؽم قمٌد قمٌدً ا ذم
اًمدٟمٞم٤م إٓ ؾمؽمه اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مشش .أظمرضمف ُمًٚمؿُ .مـ طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف.
ُمًٚمام
أيْم٤م ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر رِض اهلل قمٜمفُ ،متٗمؼ قمٚمٞمف«« :وُمـ ؾمؽم
وىم٤مل ً
ً
ؾمؽمه اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مشش.
وأُمر سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م ًم٘مْم٤مء طمقائجٝمؿ يمام ذم طمدي٨م أيب ُمقؾمك رِض اهلل قمٜمف«« :اؿمٗمٕمقا
شم١مضمروا ،وي٘ميض اهلل قمغم ًمً٤من ٟمٌٞمف ُم٤م أطم٥مششُ .متٗمؼ قمٚمٞمف.

39

ظمػما أو ي٘مقل
وأُمر سم٤مإلصالح سمٞمٜمٝمؿً«« :مٞمس اًمٙمذاب اًمذي يّمٚمح سملم اًمٜم٤مس ومٞمٜمٛمل ً
ظمػماششُ .متٗمؼ قمٚمٞمفُ .مـ طمدي٨م أم يمٚمثقم سمٜم٧م قم٘مٌ٦م سمـ ُمٕمٞمط رِض اهلل قمٜمٝم٤م.
ً
وىمد أُمر رؾمقل اهلل ط سمٜمٍمه اعمًٚمؿ فم٤معمً٤م أو ُمٔمٚمق ًُم٤م يمام ذم طمدي٨م أٟمس قمٜمد
اًمٌخ٤مري ،وطمدي٨م ضم٤مسمر رِض اهلل قمٜمف ،قمٜمد ُمًٚمؿ ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط«« :اٟمٍم
أظم٤مك فم٤معمً٤م أو ُمٔمٚمق ًُم٤مشش ،ىم٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل ،اٟمٍمه إذا يم٤من ُمٔمٚمق ًُم٤م أرأي٧م إن يم٤من فم٤معمً٤م
يمٞمػ أٟمٍمه؟ ىم٤مل«« :حتجره قمـ اًمٔمٚمؿ ،وم٢من ذًمؽ ٟمٍمهشش.
وطمذر ط ُمـ فمٚمؿ اًمٕمٌ٤مد وم٘م٤مل ٕصح٤مسمف«« :أشمدرون ُم٤م اعمٗمٚمس؟شش ،ىم٤مًمقا :اعمٗمٚمس
ومٞمٜم٤م ُمـ ٓ درهؿ ًمف وٓ ُمت٤مع ،ىم٤مل ط«« :اعمٗمٚمس ُمـ أُمتل ُمـ ي٠ميت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمّمالة
وصٞم٤مم وزيم٤مة ،وي٠ميت وىمد ؿمتؿ هذا ،وىمذف هذا ،وأيمؾ ُم٤مل هذا ،وضب هذا وؾمٗمؽ
دم هذا ،ومٞمٕمٓمل هذا ُمـ طمًٜم٤مشمف ،وهذا ُمـ طمًٜم٤مشمف ،وم٢من ومٜمٞم٧م طمًٜم٤مشمف ىمٌؾ أن ي٘ميض ُم٤م
قمٚمٞمف ،أظمذ ُمـ ظمٓم٤مي٤مهؿ ،ومٓمرطم٧م قمٚمٞمف صمؿ ـمرح ذم اًمٜم٤مرشش .رواه ُمًٚمؿُ ،مـ طمدي٨م أيب
هريرة رِض اهلل قمٜمف.
وىم٤ملً :مـ يزال اعم١مُمـ ذم ومًح٦م ُمـ ديٜمف ُم٤م مل يّم٥م د ًُم٤م طمرا ًُم٤مشش ،أظمرضمف اًمٌخ٤مري
ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر رِض اهلل قمٜمف.
وهذا ٌ
وخام،
ىمٚمٞمؾ ُمـ يمثػم وًمق صٜمػ اًمّمحٞمح ذم طم٘مقق اإلٟمً٤منً ،مٙم٤من جمٚمدً ا
ً
وًمٙمـ هذا إؿم٤مرة عمـ يم٤من ًمف ىمٚم٥م أو أًم٘مك اًمًٛمع وهق ؿمٝمٞمدشش.
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شم٤مؾمٕم٤م :احل٘مقق اًمنمقمٞم٦م سملم إهمٜمٞم٤مء واًمٗم٘مراء ُمـ اعمًٚمٛملم.
ذع اهلل ؾمٌح٤مٟمف ومٞمام ذع أن قمغم إهمٜمٞم٤مء أن خيرضمقا ىمً ًٓم٤م حمد ًدا ُمـ أُمقاهلؿ ،شمٕم٤مد
إمم اًمٗم٘مراء ،وُمـ قمغم ؿم٤ميمٚمتٝمؿ ،وذًمؽ سمٕمد اؾمتٞمٗم٤مء اًمٜمّم٤مب ،ؾمقاء ُمـ اًمذه٥م أو
اًمٗمْم٦م أو اًمثامر ،أو إٟمٕم٤مم.
أهي٤م ا ًَّم ِذي َـ
ويمذا ذع ورهم٥م ذم صدىم٦م اًمتٓمقع ،وم٘مد ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم﴿ :ي٤م ُ َ
آ َُمٜمُقا َأٟم ِْٗم ُ٘مقا ِممَّ٤م َر َز ْىمٜمَ٤ميم ُْؿ﴾[اًمٌ٘مرة ،]277:وىم٤ملَ ﴿ :و َأٟم ِْٗم ُ٘مقا ُِم ْـ َُم٤م َر َز ْىمٜمَ٤ميم ُْؿ ُِم ْـ َىم ٌْ ِؾ َأ ْن
قل َر ِّب ًَم ْقٓ َأ َّظم ْرشمَٜمِل إِ َمم َأ َضم ٍؾ َىم ِر ٍ
يت َأ َطمدَ يم ُُؿ اعمَ ْق ُت َوم َٞم ُ٘م َ
ي٥م َوم َ٠م َّصدَّ َق َو َأ ُيم ْـ ُِم َـ
َي ْ٠م ِ َ

ِ
اًمّم ِ
اًمزيمَ٤م َة ﴾[اًمٜمقر،]74:
اًمّمال َة َوآشمُقا َّ
٤محل َ
ٞمٛمقا َّ
َّ
لم﴾[اعمٜم٤موم٘مقن ،]81:وىم٤ملَ ﴿ :و َأىم ُ
وىم٤مل﴿ :وُم٤م َأ ْٟم َٗم ْ٘متُؿ ُِمـ َ ٍ
ِ
لم﴾[ؾمٌ٠م.]11:
اًمر ِاز ِىم َ
رء َوم ُٝم َق ُخيْٚم ُٗم ُف َو ُه َق َظم ْ ُػم َّ
َ َ
ْ ْ ْ
ُم٤مدطم٤م اعم١مُمٜملمَ ﴿ :و ُي ْٓم ِٕم ُٛم َ
قن اًم َّٓم َٕم٤م َم َقم َغم ُطم ٌِّ ِف ُِم ًْ ِٙمٞمٜمً٤م َو َيتِ ًٞمام َو َأ ِؾم ًػما
وىم٤مل ضمؾ ذيمره
ً
ِ
ُقرا﴾[اإلٟمً٤من.]1-1 :
إِٟم ََّام ُٟم ْٓم ِٕم ُٛمٙم ُْؿ ًم ِ َق ْضم ِف ا ِ
هلل ٓ ٟم ُِريدُ ُمٜمْٙم ُْؿ َضم َزا ًء َوٓ ُؿمٙم ً
ِ
ِ ِ
ِ
ٍموا ِذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهللِ ٓ
وىم٤مل ُمٌٞمٜمً٤م أيـ شمٍمف اًمّمدىم٤متً﴿ :م ْٚم ُٗم َ٘م َراء ا ًَّمذي َـ ُأ ْطم ُ
٤مه ُؾ َأ ْهمٜمِٞم٤مء ُِمـ اًم َّتٕم هٗم ِ
ض َحيًٌٝمؿ اجل ِ
َي ًْتَٓمِٞم ُٕم َ
ػ َشم ْٕم ِر ُوم ُٝم ْؿ سمِ ًِ َٞمام ُه ْؿ ٓ
َ َ َ َ
ض ًسم٤م ِذم إَ ْر ِ ْ َ ُ ُ ُ َ
قن َ ْ

ِ
ِ
ِ ِ
َي ًْ َ٠م َ
ٞمؿ﴾[اًمٌ٘مرة ،]241:وىم٤مل ضمؾ
ًمقن اًمٜم َ
حل٤م ًوم٤م َو َُم٤م ُشمٜمْٗم ُ٘مقا ُم ْـ َظم ْ ٍػم َوم٢مِ َّن اهللَ سمِف َقمٚم ٌ
َّ٤مس ا َ
ِ
٤مت ًم ِ ْٚم ُٗم َ٘م َر ِاء َواعمَ ًَ٤ميمِ ِ
اًمر َىم ِ
٤مب
اًمّمدَ َىم ُ
لم َواًم َٕم ِ٤مُمٚمِ َ
وقمز﴿ :إِٟم ََّام َّ
قهب ْؿ َو ِذم ِّ
لم َقم َٚم ْٞم َٝم٤م َواعمُ َ١م ًَّم َٗم٦م ُىم ُٚم ُ ُ
ِ
ٞمؾ َوم ِر َ ِ
ِ
َواًم َٖم ِ
اًمًٌِ ِ
لم َو ِذم َؾمٌِ ِ
ٞمؿ﴾[اًمتقسم٦م.]41:
٤مر ُِم َ
ٞمؿ َطمٙم ٌ
يْم ً٦م ُم َـ اهللِ َواهللُ َقمٚم ٌ
ٞمؾ اهللِ َوا ْسم ِـ َّ
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وىم٤مل ضمؾ ذيمره ُمٌٞمٜمً٤م ىمٞمٛم٦م اإلظمالص ذم هذه اًمٕمٌ٤مدةَ ﴿ :و َُم٤م آ َشم ْٞمت ُْؿ ُِم ْـ ِر ًسم٤م ًم ِ َ ْػم ُسم َق ِذم
هلل وُم٤م آ َشمٞمتُؿ ُِمـ َزيم ٍ
ِ
َأُم َق ِ
ال اًمٜم ِ
َ٤مة شم ُِريدُ َ
هلل َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ
ون َو ْضم َف ا ِ
َّ٤مس َومال َي ْر ُسمق قمٜمْدَ ا ِ َ َ ْ ْ ْ
ْ
اعمُ ْْم ِٕم ُٗم َ
قن﴾[اًمروم.]11:
ِ
وىم٤مل ضمؾ ذيمره ذم ؾمٞم٤مق صمٜم٤مئف قمغم اعم١مُمٜملم﴿ :ا ًَّم ِذي َـ ُيٜم ِْٗم ُ٘م َ ِ
اًمي ِاء
اًمناء َو َّ َّ
قن ذم َّ َّ
ِ
لم َقم ِـ اًمٜم ِ
لم﴾[آل قمٛمران.]817:
٥م اعمُ ْح ًِٜمِ َ
لم اًم َٖم ْٞم َظ َواًم َٕم٤مومِ َ
َواًمٙمَ٤مفمِ ِٛم َ
َّ٤مس َواهللُ ُحي ه
وهذا ىمٚمٞمؾ ُمـ يمثػم ،ؾم٘مٜم٤م هذا ًمٜمٌلم يمٞمػ رسمط هذا اًمديـ ،سملم أومراد اعمجتٛمع.
وإدًم٦م ُمـ اًمًٜم٦م يمثػم ٌة ٟمقرد ُمٜمٝم٤م ُم٤م شمٞمن:
 -8أظمرج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر رِض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل ط أُمر
سمزيم٤مة اًمٗمٓمر ،أن شم١مدى ىمٌؾ ظمروج اًمٜم٤مس إمم اًمّمالة.
وهذا ُمـ طمرص اًمرؾمقل ط قمغم إـمٕم٤مم اًمٗم٘مراء ذم ذًمؽ اًمٞمقم ،واًمتقؾمٕم٦م قمٚمٞمٝمؿ.
أيْم٤م اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ يمام ذم طمدي٨م ضم٤مسمر رِض اهلل قمٜمف ،وأظمرضمف ُمًٚمؿ
 -2وأظمرج ً
ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م وأيب ؾمٕمٞمد رِض اهلل قمٜمٝمؿ :أن رؾمقل اهلل ط ىم٤مل«« :يمٚمقا وادظمروا
وشمّمدىمقاشش .أيُ :مـ حلقم إو٤مطمل ،طمتك يٓمٕمؿ ذم ذًمؽ اًمٞمقم إهمٜمٞم٤مء واًمٗم٘مراء.
 -1وأظمرج اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف ،ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل
ط«« :ىم٤مل اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم :ي٤م اسمـ آدم اٟمٗمؼ يٜمٗمؼ قمٚمٞمؽشش.
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-7وأظمرج اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م صمقسم٤من ،وأيب هريرة رِض اهلل قمٜمٝمام ذم ومْمؾ
اًمّمدىم٦م ىمقل ط«« :أومْمؾ ديٜم٤مر ،ديٜم٤مر يٜمٗم٘مف اًمرضمؾ قمغم قمٞم٤مًمف ،وديٜم٤مر يٜمٗم٘مف اًمرضمؾ قمغم
داسمتف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وديٜم٤مر يٜمٗم٘مف اًمرضمؾ قمغم أصح٤مسمف ذم ؾمٌٞمؾ اهللشش.
 -7وىم٤مل ط يمام ذم طمدي٨م اسمـ ُمقؾمك رِض اهلل قمٜمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف«« :قمغم يمؾ ُمًٚمؿ
صدىم٦مشش.
 -4وىم٤مل ط يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة ،وقم٤مئِم٦م رِض اهلل قمٜمٝمام قمٜمد ُمًٚمؿ«« :يمؾ
ؾمالُمك ُمـ اًمٜم٤مس قمٚمٞمف صدىم٦م ،يمؾ يقم شمٓمٚمع ومٞمف اًمِمٛمسشش.
 -4وأظمرج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م طم٤مرصم٦م سمـ وه٥م رِض اهلل قمٜمف ،ىم٤مل :ىم٤مل
رؾمقل اهلل ط شمّمدىمقا ومٞمقؿمؽ اًمرضمؾ أن يٛمٌم سمّمدىمتف ومٞم٘مقل اًمذي أقمٓمٞمٝم٤م ًمق ضمئتٜم٤م
هب٤م سم٤مُٕمس ىمٌٚمتٝم٤م ،وم٠مُم٤م أن ومال طم٤مضم٦م زم هب٤م.
 -1ؾمئؾ رؾمقل اهلل ط يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف اعمتٗمؼ قمٚمٞمف«« :أي
اًمّمدىم٦م أقمٔمؿ؟ ىم٤مل«« :أن شمتّمدق وأٟم٧م صحٞمح ؿمحٞمح ختش اًمٗم٘مر ،وشم٠مُمؾ اًمٖمٜمك ،وٓ
متٝمؾ طمتك إذا سمٚمٖم٧م احلٚم٘مقمشش ،ىمٚم٧م ًمٗمالن يمذا ،وًمٗمالن يمذا ،وىمد يم٤من ًمٗمالنشش.
 -1وأظمرج اًمٌخ٤مر ي وُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل
اهلل طُ«« :م٤م ُمـ يقم يّمٌح اًمٕمٌ٤مد ومٞمٝم٤م إٓ ويٜمزل ُمٚمٙم٤من ي٘مقل أطمدمه٤م :اًمٚمٝمؿ اقمط ُمٜمٗم ً٘م٤م
ظمٚم ًٗم٤م ،وي٘مقل أظمر :اًمٚمٝمؿ ِ
اقمط ممًٙمً٤م شمٚم ًٗم٤م.
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 -81وىم٤مل ط يمام ذم طمدي٨م قمدي سمـ طم٤مشمؿ رِض اهلل قمٜمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف«« :اشم٘مقا اًمٜم٤مر
وًمق سمِمؼ مترةشش.
 -88وىم٤مل ط يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ٓ«« :يتّمدق أطمدٌ
سمتٛمرة ُمـ ـمٞم٥م وٓ ي٘مٌؾ اهلل إٓ ـمٞم٥م ،إٓ أظمذه اهلل سمٞمٛمٞمٜمف ومػمسمٞمٝم٤م يمام يريب أطمديمؿ ومٚمقه،
أو ىمٚمقصف طمتك شمٙمقن ُمثؾ اجلٌؾشش.
 -82وأظمرج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل
ٌ
ورضمؾ شمّمدق سمّمدىم٦م
اهلل ط«« :ؾمٌٕم٦م ئمٚمٝمؿ اهلل ذم فمٚمف يقم ٓ فمؾ إٓ فمٚمف [وذيمر]
وم٠مظمٗم٤مه٤م يمل ٓ شمٕمٚمؿ ؿمامًمف ُم٤م شمٜمٗمؼ يٛمٞمٜمفشش.
 -81وىم٤مل ط يمام ذم طمدي٨م قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر رِض اهلل قمٜمف ،وهق ذم اًمّمحٞمح اعمًٜمد:
««يمؾ اُمرئ حت٧م فمؾ صدىمتف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مشش.
 -87وأظمرج اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ،واإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام ُمـ طمدي٨م أيب هريرة
رِض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط«« :أٓ ٌ
رضمؾ يٛمٜمح أهؾ سمٞم٧م ٟم٤مىم٦م ،شمٖمدوا سمٕمس،
وشمروح سمٕمس ،إن أضمره٤م ًمٕمٔمٞمؿشش.
 -87وىم٤مل ط يمام ذم طمدي٨م أؾمامء رِض اهلل قمٜمٝم٤م ذم اًمّمحٞمحلم«« :اٟمٗم٘مل أو
اٟمْمحل وٓ حتيص ومٞمحيص اهلل قمٚمٞمؽ ،وٓ شمققمل ومٞمققمل اهلل قمٚمٞمؽشش.
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 -84وسملم رؾمقل اهلل ط أن قمغم اعمًٚمؿ أن يتّمدق مم٤م ين اهلل وٓ يٙمٚمػ ٟمٗمًف ُم٤م ٓ
يٓمٞمؼ ،ي٤م ٟمً٤مء اعمًٚمامت ٓ ،حت٘مرن ضم٤مرة جل٤مرهت٤م ،وًمق ومرؾمـ ؿم٤مهشش.
وإطم٤مدي٨م يمثػمة ضمدً ا ،وؾم٘مٜم٤م هذا اًم٘مدر ُمٜمٝم٤م ًمتٕمٚمؿ قمٌد اهلل أن اًمديـ اإلؾمالُمل هق
ديـ اًمرمح٦م واًمِمٛمقًمٞم٦م ،وًمٞمً٧م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمرأؾمامًمٞم٦م ،وٓ آؿمؽمايمٞم٦م :مه٤م
اًمِمٛمقًمٞمت٤من ،يمام يٙمرر ٟمٕم٤مىمٝم٤م.
قم٤مذا :طم٘مقق اعمخدوُملم واخلدام.
ً
قم٤مُمال ،وم٢من اإلؾمالم ىمد أُمر سم٤مإلطمً٤من إًمٞمف ،واًمٕمٓمػ
ؾمقا ٌء يم٤من اخل٤مدم ممٚمق ًيم٤م أو
ِ
هلل َوٓ شم ْ ِ
٤مًمقاًمِدَ ْي ِـ إِ ْطم ًَ٤مٟمً٤م َوسمِ ِذي اًم ُ٘م ْر َسمك
اقم ٌُدُ وا ا َ
قمٚمٞمف ،واهلل ي٘مقلَ ﴿ :و ْ
ُنميمُقا سمِف َؿم ْٞم ًئ٤م َوسمِ َ
ُ٥م واًمّم ِ
لم واجل ِ ِ
ِ
جل ِ
جلٜم ِ
٤مطم ِ
اًمًٌِ ِ
ٞمؾ
جلٜم ِ َ َّ
ْ٥م َوا ْسم ِـ َّ
٥م سمِ٤م َ
٤مر ا ُ
٤مر ذي اًم ُ٘م ْر َسمك َوا َ
َواًم َٞمتَ٤م َُمك َوا َعم ًَ٤ميم ِ َ َ
َ٧م َأ ْي َام ُٟمٙم ُْؿ﴾[اًمٜمً٤مء.]14:
َو َُم٤م َُم َٚمٙم ْ
ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل قمٜمد شمٗمًػم هذه أي٦م «714/8ش [ط .دار اعمٕمروم٦م] :وصٞم ٌ٦م
سم٤مٕرىم٤مء؛ ٕن اًمرىمٞمؼ وٕمٞمػ احل٤مضم٦م ،أؾمػم ذم أيدي اًمٜم٤مس ،ومثٌ٧م قمـ اًمٜمٌل ط أٟمف يم٤من
يقيص أُمتف ذم ُمرض اعمقت سم٘مقًمف«« :اًمّمالة اًمّمالة وُم٤م ُمٚمٙم٧م أيامٟمٙمؿشش ،ومجٕمؾ
يردده٤م طمتك ُم٤م ي٘ميض هب٤م ًمً٤مٟمف .اه
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وأظمرج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ رمحٝمام اهلل ُمـ طمدي٨م أيب ذر أن رؾمقل اهلل ط ىم٤مل:
إظمقاٟمٙمؿ ظمقًمٙمؿ ،ضمٕمٚمٝمؿ اهلل حت٧م أيديٙمؿ ،ومٛمـ يم٤من أظمقه حت٧م يده ومٚمٞمٓمٕمٛمف مم٤م ي٠ميمؾ
وًمٞمٚمًٌف مم٤م يٚمٌس ،وٓ شمٙمٚمٗمقهؿ ُم٤م يٖمٚمٌٝمؿ وم٢من يمٚمٗمتٛمقهؿ وم٤مقمٞمٜمقهؿشش.
وأظمرج اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط:
«« إذا أشمك أطمديمؿ ظم٤مدُمف سمٓمٕم٤مُمف ،وم٢من مل جيٚمًف ُمٕمف ومٚمٞمٜم٤موًمف ًم٘مٛم٦م أو ًم٘مٛمتلم ،أو أيمٚم٦م أو
أيمٚمتلم ،وم٢مٟمف وزم قمالضمفشش.
ورهم٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم اقمت٤مىمٝمؿ وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :ومال ا ْىمت ََح َؿ اًم َٕم َ٘م ٌَ َ٦م َو َُم٤م َأ ْد َر َ
اك
َُم٤م اًم َٕم َ٘م ٌَ ُ٦م َوم هؽ َر َىم ٌَ ٍ٦م﴾[اًمٌٚمد.]81-88 :
وأظمرج اًمِمٞمخ٤من ُمـ طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل طُ«« :مـ
ٍ
قمْمقا ُمٜمف ُمـ اًمٜم٤مر ،طمتك ومرضمف سمٗمرضمفشش.
قمْمق
اقمتؼ رىمٌ٦م ُمًٚمٛم٦م ،اقمتؼ اهلل سمٙمؾ
ً
وشمدظمؾ ذم هذا اًمٌ٤مب قمٛمقم أطم٤مدي٨م اًمرمح٦م ٓ«« :يرطمؿ اهلل ُمـ ٓ يرطمؿ اًمٜم٤مسشش.
وطمدي٨م«« :إن اهلل يمت٥م اإلطمً٤من قمغم يمؾ رءشش ،وطمدي٨مُ«« :مـ ٓ يرطمؿ ٓ
يرطمؿشش ،وهمػمه٤م ُمـ إطم٤مدي٨م.
وىمد أُمر رؾمقل اهلل ط سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ أي اعمامًمٞمؽ ،وم٘مد ىم٤مل ط«« :صمالصم٦م هلؿ أضمران وم٘م٤مل:
ورضمؾ يم٤مٟم٧م ًمف ضم٤مري٦م ،وم٠مدهب٤م وم٠مطمًـ شم٠مديٌٝم٤م ،وقمٚمٛمٝم٤م وم٠مطمًـ شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م ،صمؿ أقمت٘مٝم٤م
ومتزوضمٝم٤مششُ .متٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك رِض اهلل قمٜمف.
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وطم٤مومظ اإلؾمالم قمغم أقمراض اعمٛمٚمقيملم يمام شم٘مدم أٟمف طم٤مومظ قمغم أقمراض اعمًٚمٛملم
إطمرار ،وم٘م٤مل يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد اًمِمٞمخلمُ«« :مـ ىمذف ممٚمقيم٦م سم٤مًمزٟم٤م أىمٞمؿ
قمٚمٞمف احلد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إٓ أن يٙمقن يمذًمؽشش.
وضم٤مء ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر رِض اهلل قمٜمٝمام ،قمٜمد ُمًٚمؿ ،ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط:
««ُمـ ضب همال ًُم٤م ًمف طمدً ا مل ي٠مشمف أو ًمٓمٛمف وم٢من يمٗم٤مرشمف أن يٕمت٘مفشش.
يمام أٟمف ؾمٌؼ ذيمر أطم٤مدي٨م اإلطمً٤من إمم اعمٛمٚمقك يمذًمؽ ىمد سملم ومْمؾ اعمٛمٚمقك اعمًت٘مٞمؿ
قمغم ذع اهلل ،وقمغم ـم٤مقم٦م ؾمٞمده وُمقٓة ،وم٘مد أظمرج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م اسمـ
قمٛمر رِض اهلل قمٜمف ،صمؿ ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط«« :إن اًمٕمٌد إذا ٟمّمح ًمًٞمده ،وأطمًـ
قمٌ٤مدة اهلل ،ومٚمف أضمره ُمرشملمششُ .متٗمؼ قمٚمٞمف.
وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك رِض اهلل قمٜمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف«« :صمالصم٦م ي١مشمقن أضمره ُمرشملم
[وذيمر ُمٜمٝمؿ] ،واًمٕمٌد اعمٛمٚمقك ،أدي طمؼ اهلل ،وطمؼ ُمقاًمٞمفشش.
وأظمرج اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م ضمرير رِض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط«« :أيام
ٍ
قمٌد أسمؼ وم٘مد سمرئ٧م ُمٜمف اًمذُم٦مشش.
وذم ًمٗمظ«« :إذا أسمؼ اًمٕمٌد مل شم٘مٌؾ ًمف صالةشش.
وذم ًمٗمظ«« :أيام ٍ
قمٌد أسمؼ ُمـ ُمقاًمٞمف وم٘مد يمٗمر طمتك يرضمع إًمٞمٝمؿشش.
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وىم٤مل رؾمقل اهلل ط ُمٌٞمٜمً٤م أن قمٚمٞمٝمؿ ُمًئقًمٞم٦م أُم٤مم اهلل ذم أقمامهلؿ يمام ذم طمدي٨م قمٌد اهلل
سمـ قمٛمر«« :واخل٤مدم را ٍع ذم ُم٤مل ؾمٞمده ،وُمًئقل قمـ رقمٞمتفششُ .متٗمؼ قمٚمٞمف.
وم٤مٟمٔمر هداٟم٤م اهلل وإي٤مك :يمٞمػ ي٠مُمر اإلؾمالم سم٤مًمتٕم٤مُمؾ سملم أومراده ،سمخالف أصح٤مب
اًمٜمٔمري٤مت اعم٤مدي٦مُ ،مـ ديٛم٘مراـمٞملم ،وقمٚمامٟمٞملم ورأؾمامًملم ،أو ُم٤م شمٕم٤مٟمٞمف اًمٓم٤مئٗم٦م إظمرى،
ُمـ ىمٝمر واوٓمٝم٤مد ُمـ ىمٌؾ آؿمؽمايمٞملم واًمِمٞمققمٞملم ،وم٤محلٛمد هلل قمغم ٟمٕمٛمتف.
احلودي ظؼ :اإلؾمالم وإُمقال.
عم٤م يم٤مٟم٧م ـمٌٞمٕم٦م اإلٟمً٤من طم٥م اعم٤مل ،وطم٥م اإليمث٤مر ُمٜمفُ ،مـ طمالل أو ُمـ طمرام ،يمام
ىم٤مل رؾمقل اهلل طً«« :مق يم٤من ٓسمـ آدم وادي٤من ُمـ ُم٤مل أطم٥م أن يٙمقن ًمف صم٤مًمث٤مشش.
أُمر اهلل قمز وضمؾ اعم١مُمٜملم أن ي٠ميمٚمقا ُمـ احلالل وأن َيدَ ُقمقا احلرام ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م
َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا ُيم ُٚمقا ُِمـ َـمٞمٌ ِ
٤مت َُم٤م َر َز ْىمٜمَ٤ميم ُْؿ﴾[اًمٌ٘مرة.]842:
ْ ِّ َ
َ َ
هَ
وأظمرج اإلُم٤مم ُمًٚمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل
رؾمقل اهلل ط :ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس إن اهلل ـمٞم٥م ٓ ي٘مٌؾ إٓ ـمٞم ًٌ٤م ،وإن اهلل أُمر اعم١مُمٜملم سمام أُمر سمف
ِ
ِ
ِ
٤محل٤م إِ ِِّّن سمِ َام َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
قن
اًمر ُؾم ُؾ ُيم ُٚمقا ُم َـ اًم َّٓم ِّٞم ٌَ٤مت َوا ْقم َٛم ُٚمقا َص ً
اعمرؾمٚملم ،وم٘م٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م ه
َقمٚمِٞمؿ ﴾[اعم١مُمٜمقن ،]78:وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا ُيم ُٚمقا ُِمـ َـمٞمٌ ِ
٤مت َُم٤م
ْ ِّ َ
َ َ
ٌ
َ هَ
َر َز ْىمٜمَ٤ميم ُْؿ﴾[اًمٌ٘مرة.]842:
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صمؿ ذيمر اًمرضمؾ يٓمٞمؾ اًمًٗمر أؿمٕم٨م أهمؼم يٛمد يديف إمم اًمًامء ،ي٤م رب ،ي٤م رب ،وُم٠ميمٚمف
طمرام ،وُمنمسمف طمرام ،وهمذي سم٤محلرام ،وم٠مٟمك يًتج٤مب ًمفشش .ومٛمـ هذا احلدي٨م يتٌلم ًمؽ
أن اهلل أُمر سم٤مٕيمؾ ُمـ اًمٓمٞمٌ٤مت ،ومٝمل ؾمٌ٥م ٓؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء ،وىمٌقل اًمٕمٌ٤مدة ،وذم أيمؾ
اًمٓمٞمٌ٤مت اىمتداء سم٤مٕٟمٌٞم٤مء.

وطمذر رؾمقل اهلل ط ُمـ أيمؾ احلرام ،يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف ،قمٜمد
اًمٌخ٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ًمٞم٠مشملم قمغم اًمٜم٤مس زُم٤من ٓ يٌ٤مزم ُمـ أيـ أظمذ اعم٤مل ُمـ طمالل أم
ُمـ طمرامشش.
وىمد طمذر اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ُمـ أيمؾ أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًمٌ٤مـمؾ يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:
﴿ َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا ٓ َشم ْ٠م ُيم ُٚمقا َأ ُْم َقا ًَمٙم ُْؿ َسم ْٞمٜمَٙم ُْؿ سمِ٤مًم ٌَ٤مـمِ ِؾ﴾[اًمٜمً٤مء.]21:
وطمرم اًمرسم٤م عم٤م ومٞمف ُمـ هذا اًمٌ٤مـمؾ يمام ذم يمثػم ُمـ أي٤مت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:
ِ
اًمِم ْٞم َٓم ُ
اًمرسم٤م ٓ َي ُ٘مق ُُم َ
يـ َي ْ٠م ُيم ُٚم َ
قن إِ َّٓ يم ََام َي ُ٘مق ُم ا ًَّم ِذي َيت َ
َخ ٌَّ ُٓم ُف َّ
٤من ُِم َـ
ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ا ًَّمذ َ
قن ِّ
ِ
ِ
اًمرسم٤م َوم َٛم ْـ َضم٤م َء ُه َُم ْق ِقم َٔم ٌ٦م
اًمرسم٤م َو َأ َطم َّؾ ا ُ
هلل اًم ٌَ ْٞم َع َو َطم َّر َم ِّ
اعمَ ِّس َذًم َؽ سمِ َ٠م َّهن ُ ْؿ َىم٤م ًُمقا إِٟم ََّام اًم ٌَ ْٞم ُع ُم ْث ُؾ ِّ
ِ
٤مب اًمٜم ِ
َّ٤مر ُه ْؿ ومِ َٞمٝم٤م
ػ َو َأ ُْم ُر ُه إِ َمم ا ِ
ُِم ْـ َر ِّسم ِف َوم٤م ْٟمت ََٝمك َوم َٚم ُف َُم٤م َؾم َٚم َ
هلل َو َُم ْـ َقم٤م َد َوم ُ٠مو ًَمئ َؽ َأ ْص َح ُ

ِ
ِ
٥م يم َُّؾ َيم َّٗم ٍ
َظم٤مًمِدُ َ
٤مر َأصمِٞم ٍؿ﴾[اًمٌ٘مرة-247:
اًمّمدَ َىم٤مت َواهللُ ٓ ُحي ه
اًمرسم٤م َو ُي ْر ِيب َّ
ون َي ْٛم َح ُؼ اهللُ ِّ
ِ
اًمرسم٤م َأ ْو َٕم٤م ًوم٤م ُُم َْم٤م َقم َٗم ً٦م
 ،]244وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا ٓ َشم ْ٠م ُيم ُٚمقا ِّ
َوا َّشم ُ٘مقا اهللَ ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ ُشم ْٗمٚمِ ُح َ
قن ﴾[آل قمٛمران ،]811:وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا ا َّشم ُ٘مقا

49

ِ ِ
لم َوم٢مِ ْن َمل َشم ْٗم َٕم ُٚمقا َوم ْ٠م َذٟمُقا سمِ َح ْر ٍ
هلل َو َر ُؾمقًم ِ ِف
ب ُِم َـ ا ِ
اًمرسم٤م إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ ُُم ْ١م ُِمٜمِ َ
اهللَ َو َذ ُروا َُم٤م َسم٘م َل ُم َـ ِّ
ْ
قن َوٓ ُشم ْٔم َٚم ُٛم َ
وس َأ ُْم َقاًمِٙم ُْؿ ٓ َشم ْٔمٚمِ ُٛم َ
قن﴾[اًمٌ٘مرة.]241-241 :
َوإِ ْن ُشم ٌْت ُْؿ َوم َٚمٙم ُْؿ ُر ُؤ ُ
يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء أٟمف مجٞمع اًمٌٞمقع اعمحرُم٦م ُمـ همرر وقم ّٞمٜم ٍَ٦م وهمػممه٤م.
واًمرسم٤م قمرومف ٌ
وم٤مٟمٔمر قمٌد اهلل يمٞمػ ذع اهلل ًمٚمٛمًٚمؿ ،ودًمف قمغم ـمٚم٥م اًمرزق ُمـ ؾمٌٚمف اعمنموقم٦م،
وطمذر ُمـ ُمٖمٌ٦م اًمقىمقع ذم مجٞمع اعمٕم٤مُمالت اعمحرُم٦مُ ،مـ ىمامر وُمٞمن ورسم٤م وسمٞمع همرر ،وسمٞمع
قمٞمٜم٦م ،وسمٞمع احلّم٤مة ،وسمٞمع اعمٜم٤مسمذة وهمػمه٤م.
وأطمؾ ُم٤م ؾمقاه٤م ُمـ اًمٌٞمقع اعمٌ٤مطم٦م ،واًمٓمرق اًمتج٤مري٦م اعمنموقم٦م ،سمخالف إومٙم٤مر
اجلديد ُمـ ديٛم٘مراـمٞم٦م ،وؿمققمٞم٦م وهمػمه٤م ،ومتجد أهنؿ يِمجٕمقن أرسم٤مب اًمتج٤مرة ذم احلرام
ُمـ اعمٞمن واخلٛمر ،وىمد ًمٕمـ رؾمقل اهلل ط ذم اخلٛمر قمنمة أؿمٞم٤مء :سمٞمٕمٝم٤م وُمٌت٤مقمٝم٤م،
وقم٤مسه٤م وُمٕمتٍمه٤م ،وطم٤مُمٚمٝم٤م واعمحٛمقًم٦م إًمٞمف ،وؿم٤مرهب٤م وأيمؾ صمٛمٜمٝم٤مشش .احلدي٨م.
ٟمٗمس طمتك شمًتقذم رزىمٝم٤م ،وم٤مشم٘مقا اهلل وأمجٚمقا ذم
وىم٤مل رؾمقل اهلل ط :أهن٤م ًمـ متقت ٌ
اًمٓمٚم٥مشش.
وىم٤مل رؾمقل اهلل ط«« :دع ُم٤م يرسمٞمؽ إمم ُم٤م ٓ يريٌؽشش ،ومؽمك اًمٌٞمقع اًمتل حتتقي قمغم
اًمريٌ٦م أومم ُمـ اًمقىمٞمٕم٦م ومٞمٝم٤م يمام ذم طمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم رِض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل :ىم٤مل
رؾمقل اهلل ط«« :إن احلالل سملم واحلرام سملم ،وسمٞمٜمٝمام ُمِمتٌٝم٤مت ،ومٛمـ وىمع ذم اًمِمٌٝم٤مت
وىمع ذم احلرام ،وُمـ اشم٘مك اًمِمٌٝم٤مت وم٘مد اؾمتؼمأ ًمديٜمف وقمروفشش.
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افثوين ظؼ :طم٘مقق احلٞمقان ذم اإلؾمالم.
شم٘مدم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :اًم َٞم ْق َم َأيم َْٛم ْٚم ُ٧م ًَمٙم ُْؿ ِديٜمَٙم ُْؿ َو َأ ْمت َ ْٛم ُ٧م َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ ٟمِ ْٕم َٛمتِل
ٞم٧م ًَمٙمُؿ ِ
إ ْؾمال َم ِديٜمً٤م﴾[اعم٤مئدة ،]1:وأن هذا اًمديـ يم٤مُمؾ ؿم٤مُمؾ جلٛمٞمع ضمقاٟم٥م
َو َر ِو ُ
ُ
احلٞم٤مة ،وُمٜمٝم٤م اًمرومؼ سمجٛمٞمع اعمخٚمقىم٤مت ،وإًمٞمؽ سمٕمض إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم هذا اجل٤مٟم٥م:
ضم٤مء ُمـ طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف قمٜمد اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط:
««إذا ؾم٤مومرشمؿ ذم اخلّم٥م وم٠مقمٓمقا اإلسمؾ طمٔمٝم٤م ُمـ إرض ،وإذا ؾم٤مومرشمؿ ذم اجلذب
وم٠مهقمقا قمٚمٞمٝم٤م ،وسم٤مدروا هب٤م ٟم٘مٞمٝم٤مشش.
ُمٕمٜمك احلدي٨م يمام ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي«« :اقمٓمقا اإلسمؾ طمٔمٝم٤م ُمـ إرضشش ،أي
أروم٘مقا هب٤م ذم اًمًػمً ،مؽمقمك ذم طم٤مًم٦م ؾمػمه٤م.
وضم٤مء ُمـ طمدي٨م اسمـ احلٜمٔمٚمٞم٦م ،وهق ُمـ أهؾ سمٞمٕم٦م اًمروقان رِض اهلل قمٜمف ىم٤ملُ :مر
رؾمقل اهلل ط سمٌٕمػم ىمد حلؼ فمٝمره سمٌٓمٜمف وم٘م٤مل«« :اشم٘مقا اهلل ذم هذه اًمٌٝم٤مئؿ اعمٕمجٛم٦م،
اريمٌقه٤م ص٤محل٦م ،ويمٚمقه٤م ص٤محل٦مشش .أظمرضمف أسمق داود ،وهق ذم صحٞمح ؿمٞمخٜم٤م رمحف اهلل.
وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أٟمس رِض اهلل قمٜمف ىم٤مل :يمٜم٤م إذا ٟمزًمٜم٤م ً
ُمٜمزٓ ٓ ٟمًٌح طمتك ٟمحؾ
اًمرطم٤ملشش .أظمرضمف أسمق داود .ىم٤ملٟ ٓ :مّمكم اًمٜم٤مومٚم٦م طمتك ٟمريح اًمدواب.
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وضم٤مء ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر رِض اهلل قمٜمف ،قمٜمد أيب داود :أن رؾمقل اهلل ط
دظمؾ طم٤مئط رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر ،وم٢مذا ومٞمف مجؾ ،ومٚمام رأى اًمٜمٌل ط ضمرضمر وذروم٧م قمٞمٜم٤مه،
وم٠مشم٤مه اًمٜمٌل ط ومٛمًحف ،ومًٙمـ.
ومتك ُمـ إٟمّم٤مر وم٘م٤مل :زم
صمؿ ىم٤ملُ«« :مـ رب هذا اجلٛمؾ؟ عمـ هذا اجلٛمؾ؟شش ،ومج٤مء ً
إزم
ي٤م رؾمقل اهلل ،وم٘م٤مل«« :أومال شمت٘مل اهلل ذم هذه اًمٌٝمٞمٛم٦م اًمتل ُمٚمٙمؽ اهلل إي٤مه٤م ،وم٢مٟمف يِمٙمقا َّ
أٟمؽ دمٞمٕمف وشمدئٌفشش.
وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف ،قمٜمد اًمِمٞمخلم ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط:
سمئرا ومٜمزل ومٞمٝم٤م ومنمب ،صمؿ ظمرج وم٢مذا
سمٞمٜمام رضمؾ يٛمٌم سمٓمريؼ اؿمتد قمٚمٞمف اًمٕمٓمش ،ومقضمد ً
يمٚم٥م يٚمٝم٨م سم٠ميمؾ اًمثرى ُمـ ؿمدة اًمٕمٓمش ،وم٘م٤مل اًمرضمؾ ًم٘مد سمٚمغ هذا اًمٙمٚم٥م ُمـ اًمٕمٓمش
ُمثؾ اًمذي يم٤من ىمد سمٚمغ ُمٜمل ،ومٜمزل اًمٌئر ومٛمأل ظمٗمف ُم٤م ًء صمؿ أُمًٙمف ،سمٗمٞمف طمتك رىمك ومً٘مك
اًمٙمٚم٥م ،ومِمٙمر اهلل ًمفشش ،وذم رواي٦م ًمٚمٌخ٤مري«« :ومِمٙمر اهلل ًمف ،ومٖمٗمر ًمف وم٠مدظمٚمف اجلٜم٦مشش.
سمٖمل
وذم رواي٦م ًمٚمِمٞمخلم ً
أيْم٤م«« :سمٞمٜمام ٌ
يمٚم٥م يٓمٞمػ سمريمٞم٦م ىمد يم٤مد ي٘متٚمف اًمٕمٓمش إذ رأشمف ّ
ُمـ سمٖم٤مي٤م سمٜمل إهائٞمؾ ،ومٜمزقم٧م ُمقىمٝم٤م وم٤مؾمت٘م٧م ًمف سمف ومً٘متف ومٖمٗمر هل٤م سمفشش.
وضم٤مء ُمـ طمدي٨م ؿمداد سمـ أوس رِض اهلل قمٜمف ،قمٜمد ُمًٚمؿ ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط:
««إن اهلل يمت٥م اإلطمً٤من قمغم يمؾ ٍ
رء وم٢مذا ىمتٚمتؿ وم٠مطمًٜمقا اًم٘متٚم٦م ،وإذا ذسمحتؿ وم٠مطمًٜمقا
اًمذسمح٦م ،وًمٞمحد أطمديمؿ ؿمٗمرشمف ،وًمػمح ذسمٞمحتفشش.
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««وهنك رؾمقل اهلل ط قمـ صؼم اًمٌٝم٤مئؿشش ،يمام ذم طمدي٨م أٟمس قمٜمد ُمًٚمؿ رِض اهلل
قمٜمف.
وىم٤مل رؾمقل اهلل ط يمام ذم طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس قمٜمد ُمًٚمؿ ٓ«« :شمتخذوا ؿمٞم ًئ٤م ومٞمف
همرو٤مشش.
اًمروح ً
وأظمرج ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر رِض اهلل قمٜمٝمام«« :هنك رؾمقل اهلل ط أن ي٘متؾ رء
ؼماشش.
ُمـ اًمدواب ص ً
وُمر اسمـ قمٛمر رِض اهلل قمٜمٝمام سمِمٌ٤من وهؿ ىمد ٟمّمٌقا دضم٤مضم٦م يؽماُمقهن٤م ،ومٚمام رأوا اسمـ
قمٛمر رِض اهلل قمٜمٝمام شمٗمرىمقا ،وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر رِض اهلل قمٜمفُ :مـ ومٕمؾ هذا؟ إن رؾمقل اهلل
ط ًمٕمـ ُمـ ومٕمؾ هذا.
افثوفٌ ظؼ :طم٘مقق أهؾ اًمذُم٦م.
أهؾ اًمذُم٦م هؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ،واعمجقس وهمػمهؿ ممـ يم٤من ًمف يمت٤مب ،وم٢من مل يٙمـ
هلؿ يمت٤مب يمٕمٌدة إوصم٤من ،ومال ي٘مرون قمغم اجلزي٦م««.روو٦م اًمٓم٤مًم٥مشش«117/81ش.
ومٛمـ يٕمٞمش ذم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمّمٗم٦م دائٛم٦م ،وقمٚمٞمٝمؿ ذوط ذم ذًمؽ ،وهل دومع
اجلزي٦م يٚمتزُمقن أطمٙم٤مم اإلؾمالم ذم ُمٕم٤مُمالت وقم٘مقسم٤مت ،ويٜم٘مض قمٝمده سم٤مُٓمتٜم٤مع قمـ
اجلزي٦م أو آضمتامع قمغم ىمت٤مل اعمًٚمٛملم ،أو ؾم٥م اهلل ورؾمقًمف ،أو ؾم٥م اًمديـ وهمػمه٤م ُمـ
إُمقر«« .روو٦م اًمٓم٤مًمٌلمشش«114/81ش.
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وُمـ طم٘مقىمٝمؿ:
هلل إِ َذا
 -8اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد هلؿً ،م٘مقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َأ ْو ُومقا سمِ َٕم ْٝم ِد ا ِ
٤مهدْ شم ُْؿ﴾[اًمٜمحؾ.]18:
َقم َ
 -2قمدم إيمراهٝمؿ ًمٚمدظمقل ذم اًمديـً ،م٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ٓ﴿ :إِيم َْرا َه ِذم
اًمدِّ ِ
يـ﴾[اًمٌ٘مرة .]274:وىمد ذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمامء إمم ٟمًخ هذه أي٦م سم٠مي٦م اًم٘مت٤مل « ي٤م أهي٤م
اًمٜمٌل ضم٤مهد اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم وأهمٚمظ قمٚمٞمف ش ،وذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمامء إمم قمدم اًمٜمًخ  ،وإٟمام
هل ذم طمؼ أ هؾ اًمٙمت٤مب ظم٤مص٦م ،وأهنؿ ٓ يٙمرهقن قمغم اإلؾمالم إذا أدوا اجلزي٦م واًمذيـ
ُيٙمرهقن هؿ أهؾ إوصم٤من .اه شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل « 211/1ش وي١ميد هذا اًم٘مقل صٜمٞمع قمٛمر
رِض اهلل قمٜمف ُمع ٟمّم٤مرى سمٞم٧م اعم٘مدسُ .مع ُمالطمٔم٦م ذط ُمٝمؿ وهق قمدم إفمٝم٤مرهؿ عم٤م
خي٤مف ديـ اإلؾمالم.
 -1مح٤ميتٝمؿ واًمدوم٤مع قمٜمٝمؿ ود أي اقمتداء.
 -7حتريؿ أُمقاهلؿ ودُم٤مئٝمؿ.
 -7حتريؿ فمٚمٛمٝمؿ وشمٙمٚمٞمٗمٝمؿ ومقق ـم٤مىم٤مهتؿ ًم٘مقل رؾمقل اهلل ط«« :أٓ ُمـ فمٚمؿ
ُمٕم٤مهدً ا أو أؿم٘مّمف أو يمٚمٗمف ومقق ـم٤مىمتف ،أو أظمذ ُمٜمف ؿمٞم ًئ٤م ُمـ همػم ـمٞم٥م ٟمٗمس ُمٜمف ،وم٠مٟم٤م
طمجٞمجف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مشش .أظمرضمف أسمق داود رىمؿ «1172ش .ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح «11/4ش
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ٓ يٙمٚمٗمقن ومقق ـم٤مىمتٝمؿ أي ُمـ اجلزي٦م .وًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ يمت٤مسم٤م طم٤مومال ذم أطمٙم٤مم أهؾ
اًمذُم٦م.
ىمقل رؾمقل اهلل طُ«« :مـ ىمتؾ ُمٕم٤مهدً ا مل يرح رائح٦م اجلٜم٦م ،وإن رحيٝم٤م ًمٞمقضمد ُمـ
ُمًػمة أرسمٕملم قم٤م ًُم٤مشش .اًمٌخ٤مري رىمؿ «144شُ ،مـ طمدي٨م أيب سمٙمرة رِض اهلل قمٜمف.
ووصٞم٦م قمٛمر رِض اهلل قمٜم ف إمم اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمده ،وأوصٞمف سمذُم٦م اهلل ،وذُم٦م رؾمقًمف ط
أن َّيقذم هلؿ سمٕمٝمدهؿ ،وأن ي٘م٤مشمؾ ُمـ ورائٝمؿ ،وٓ يٙمٚمٗمقا إٓ ـم٤مىمتٝمؿشش .أظمرضمف
اًمٌخ٤مري «1172ش.
وؾمٞم٠ميت ُمزيد يمالم طمقل هذا اًمٌٜمد ذم سم٤مب إن ؿم٤مء اهلل.
وُمـ ؿمٛمقًمٞم٦م هذا اًمديـ :أٟمف طمٗمظ ًمٚمٜم٤مس ديٜمٝمؿ ،وأُمقاهلؿ ،وأقمراوٝمؿ ،وقم٘مقهلؿ،
طمتك ص٤مروا آُمٜملم ُمٓمٛمئٜملم ،ومج٤مءت سم٠مطمٙم٤مم وذائع شمْمٛمـ ًمٚمٜم٤مس يمؾ ُم٤م يّمٌقن إًمٞمف
ضر قمٚمٞمٝمؿ ،ومٛمـ شمٚمؽ إطمٙم٤مم واًمنمائع قمغم
ُمـ ظمػم ،وشمدومع قمٜمٝمؿ يمؾ ُم٤م يم٤من ومٞمف
ٌ
ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم:
اعمث٤مل إول :اعمرشمد.
ٞم٧م ًَمٙم ُُؿ
اعمرشمد اًمذي ارشمد قمـ ديٜمف ،وظم٤مًمػ ىمقل رسمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممَ ﴿ :و َر ِو ُ
اإلؾمالم ِديٜمً٤م﴾[اعم٤مئدة ]1:وىمقًمفَ ﴿ :و َُم ْـ َي ٌْ َت ِغ َهم ْ َػم اإلؾمالم ِديٜمً٤م َوم َٚم ْـ ُي ْ٘م ٌَ َؾ ُِمٜمْ ُف َو ُه َق ِذم
ِ
أظم َر ِة ُِم َـ اخلَ ِ ِ
يـ ﴾[آل قمٛمران.]17:
٤مه َ
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وىمقًمف﴿ :إِ َّن اًمدِّ ي َـ ِقمٜمْدَ اهللِ اإلؾمالم﴾[آل قمٛمران ،]81:يم٤من ُمًتح ً٘م٤م ًمٚم٘متؾً ،م٘مقل
اًمٜمٌل طُ«« :مـ سمدل ديٜمف وم٤مىمتٚمقهشش ،رواه اًمٌخ٤مريُ ،مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس رِض اهلل
قمٜمف.
واحلٙمٛم٦م ذم ذًمؽ أن وٕم٤مف اإليامن ىمد ي٘متدون سمف ،وم٢مذا أىمٞمؿ طمد اهلل شمٕم٤ممم قمغم اعمرشمد
أرشمدع ُمـ يريد اًمتالقم٥م سمديـ اهلل قمز وضمؾ.
يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس ىمد ضمٝمٚمقا أُمر ديٜمٝمؿ ،وم٢مذا ُم٤م ضم٤مء ـم٤مًم٥م
وُم٤م دمدر اإلؿم٤مرة إًمٞمف أن ً
اًمٕمٚمؿ وسملم ُمً٠مًم٦م ُمـ اعمً٤مئؾ ،شمٜمٙمروا هل٤م ،ويم٠مهن٤م ُمٜمٙمر قمٔمٞمؿ.
ومم٤م ضمٝمٚمف يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس :طمّمقل اًمردة ذم أوؾم٤مط اعمًٚمٛملم ،طمتك إِّن ذم ؾمٗمرة
ؾم٤مومرهت٤م ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م «8727هش اًمت٘مٞم٧م سمٛمدرس سمدار اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٕم٤مهؿ زقمٛمقا .
وطمرى هب٤م أن شمًٛمك سمدار احلزسمٞم٦م ،أو دار اجلٝمؾ  ،عم٤م شمٌ٨م ُمـ اًمًٛمقم وأصم٤مم سملم
أسمٜم٤مء اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٕم٘م٤مئد اًمً٤مئٖم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م عم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ،روقان اهلل
قمٚمٞمٝمؿ.
ومٙم٤من مم٤م دار سمٞمٜمٜم٤م :اًمٙمالم قمغم اًمردة ،وم٠مٟمٙمره٤م ،وىم٤ملُ :مـ ىم٤مل هبذا .ومٌٞمٜم٧م ًمف أن
ً
ومّمقٓ هلذا
هلل -يمت٤مب««اؾمتت٤مسم٦م اعمرشمديـ«« ،ويمذًمؽ ذم يمت٥م اًمٗم٘مف
مح ُف ا ُ
ًمٚمٌخ٤مري َ -ر ِ َ
اًمٌ٤مب ،وىمد دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ،وىمٌؾ ذًمؽ أي٤مت اًمٙمريامت اعمٌٞمٜم٤مت.
وم٠مطمٌٌ٧م أن أذيمر سمٕمض أؾمٌ٤مب اًمردةّ ،
ًمٕمؾ اهلل قمز وضمؾ أن يٜمٗمع هب٤م.
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واًمردة ذم اًمٚمٖم٦م :هل اًمرضمقع ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وٓ شم َْرشمَده وا َقم َغم َأ ْد َسم ِ
٤مريم ُْؿ﴾[اعم٤مئدة.]28:
وذم آصٓمالح :هل اًمٙمٗمر سمٕمد اإلؾمالم ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُم ْـ َي ْرشم َِد ْد ُِمٜمْٙم ُْؿ َقم ْـ ِديٜم ِ ِف
َومٞمٛم ْ٧م وهق يمَ٤مومِر َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ طمٌِ َٓم ْ٧م َأ ْقمام ُهلؿ ِذم اًمده ْٟمٞم٤م و ِ
أظم َر ِة﴾[اًمٌ٘مرة.]284:
َ َ
َ
َ ُْ
َُ َ ُ َ ٌ
واًمردة شمرضمع إمم مخً٦م أىمً٤مم:
 -8اًمردة سم٤مًم٘مقل ،يمً٥م اهلل شمٕم٤ممم ،أو ؾم٥م رؾمقًمف ط ،أو ُمالئٙمتف ،أو أطمد رؾمٚمف،
أو ادقم٤مء قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ،أو ادقم٤مء اًمٜمٌقة ،أو شمّمديؼ ُمـ يدقمٞمٝم٤م ،أو دقم٤مء همػم اهلل ،أو
آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٖمػم اهلل ومٞمام ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل.
 -2اًمردة سم٤مًمٗمٕمؾ ،يم٤مًمًجقد ًمٚمّمٜمؿ واحلجر واًم٘مٌقر ،واًمذسمح هل٤م ،وإًم٘م٤مء اعمّمحػ
ذم إُم٤ميمـ اًم٘مذرة ،وقمٛمؾ اًمًحر وشمٕمٚمٞمٛمف وشمٕمٚمٛمف ،واحلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل ُمٕمت٘مدً ا
طمٚمف.
 -1اًمردة سم٤مٓقمت٘م٤مد ،يم٤مقمت٘م٤مد اًمنميؽ هلل قمز وضمؾ ،أو أن اخلٛمر طمالل ،أو أن اًمّمالة
همػم واضمٌ٦م مم٤م أمجع اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمف.
 -7اًمردة سم٤مًمِمؽ ،يمٛمـ ؿمؽ ذم حتريؿ اًمنمك ،أو ؿمؽ ذم إٟمٌٞم٤مء ،أو ذم صدىمٝمؿ.
 -7اًمردة سم٤مًمؽمك ،يمٛمـ شمرك اًمّمالة ُمتٕمٛمدً اً ،م٘مقل رؾمقل اهلل ط««:سملم اًمرضمؾ وسملم
اًمنمك واًمٙمٗمر شمرك اًمّمالةششأظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر.
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أطمٙم٤مم اًمردة:
 -8اؾمتت٤مسم٦م اعمرشمد ،وم٢من شم٤مب ورضمع ذم اإلؾمالم ذم ظمالل صمالصم٦م أي٤ممُ ،ىمٌؾ ُمٜمف ذًمؽ،
وشمرك .وقمغم هذا مجٝمقر اًمًٚمػ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ.
 -2إذا أسمك أن يتقب وضم٥م ىمتٚمف ،حلدي٨مُ««:مـ سمدل ديٜمف وم٤مىمتٚمقهششأظمرضمف اًمٌخ٤مري
قمـ اسمـ قمٌ٤مس.
 -1يٛمٜمع ُمـ اًمتٍمف ذم ُم٤مًمف ُمدة اؾمتت٤مسمتف ،وم٢من شم٤مب ومٝمق ًمف ،وإن أسمك ُىمتؾ ،ودومع
اعم٤مل إمم سمٞم٧م اعمًٚمٛملم.
 -7اٟم٘مٓم٤مع اًمتقارث ومٞمام سمٞمٜمف وسملم أىم٤مرسمف.
 -7إذا ُم٤مت قمغم ردشمف وم٢مٟمف ٓ يٙمٗمـ ،وٓ يٖمًؾ ،وٓ يّمغم قمٚمٞمف .اٟمتٝمك سمتٍمف ُمـ
يمت٤مب طمٙمؿ اعمرشمديـ ُمـ احل٤موي اًمٙمٌػم
اعمث٤مل افثوين :اًم٘مّم٤مص
وذع اهلل اًم٘مّم٤مص عم٤م ومٞمف ُمـ اعمّم٤مًمح اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،واحلٞم٤مة اًمٙمريٛم٦م ًمألومراد
واعمجتٛمٕم٤مت ،وإن يم٤من سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٛم٘متص ذم ذًمؽ إزه٤مق روطمف ،أو إشمالف سمٕمض
أقمْم٤مئف.
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وم٤مًم٘مّم٤مص يٛمٜمع أيدي اًمٕم٤مسمثلم ،واعمجرُملم ُمـ ؾمٗمؽ اًمدُم٤مء ،وحيٛمل إٟمٗمس اًمؼميئ٦م
ُمـ آقمتداء قمٚمٞمٝم٤م ،وشمٓمٌٞمؼ ٕطمٙم٤مم اهلل ،واؾمتًالم ُٕمر اهلل ،ومتجد اًمدوًم٦م اًمتل شمٓمٌؼ
أطمٙم٤مم اهلل ،دمد اًم٘متؾ ومٞمٝم٤م ىمٚمٞمؾ ،ويمذًمؽ يمؾ ُمـ هيؿ أن ي٘مدم قمغم ضمريٛم٦م ومٞمٝم٤م طمد خي٤مف
اًمٕم٤مىمٌ٦م ،واعمآل ،إُم٤م دٟمٞم٤م وإُم٤م أظمرى ،سمخالف اًمدول اًمتل ٓ شم٘مقم سمحدود اهلل ،وٓ شمٓمٌؼ
ذع اهلل ،دمد اجلرائؿ ومٞمٝم٤م يمثػمة ،ومتٙمقن اًمدُم٤مء ُمراىم٦م ،وإُمـ ً
خمتال واعمجتٛمع ُمْمٓمر ًسم٤م،
واًمٕمٞمش ومٞمٝم٤م ٟمٙمدً ا ،وصدق رسمٜم٤م ؾمٌح٤مٟمف إذ ي٘مقلَ ﴿ :و َُم ْـ َأ ْقم َر َض َقم ْـ ِذيم ِْري َوم٢مِ َّن ًَم ُف
ِ ِ
ِ
َُم ِٕم َ
نمشمَٜمِل َأ ْقم َٛمك َو َىمدْ ُيمٜم ُْ٧م َسم ِّم ًػما
نم ُه َي ْق َم اًم٘م َٞم٤م َُم٦م َأ ْقم َٛمك َىم َ٤مل َر ِّب مل َ َطم َ ْ
ٞمِم ً٦م َوٜمْٙمً٤م َوٟم َْح ُ ُ
َىم َ٤مل يم ََذًم ِ َؽ َأ َشمت َْؽ آ َي٤م ُشمٜمَ٤م َومٜم ًَِٞمت ََٝم٤م َويم ََذًم ِ َؽ اًم َٞم ْق َم ُشمٜم ًَْك﴾[ـمف.]824-827 :
ِ
ر ٍء َطمتَّك إِ َذا َوم ِر ُطمقا
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفَ ﴿ :وم َٚم َّام ٟم ًَُقا َُم٤م ُذيم ُِّروا سمِف َومت َْحٜمَ٤م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َأ ْسم َق َ
اب يم ُِّؾ َ ْ
َ٤مه ْؿ َسم ْٖم َت ً٦م َوم٢مِ َذا ُه ْؿ ُُم ٌْٚمِ ًُ َ
قن﴾[إٟمٕم٤مم.]77:
سمِ َام ُأوشمُقا َأ َظم ْذٟم ُ
واًمٜمًٞم٤من يٙمقن قمـ ذهقل وهمٗمٚم٦م ،ويٙمقن قمـ شمٕمٛمد وىمّمد ،وم٤مًمذيـ ُم٤م طمٙمٛمقا
سمنميٕم٦م اهلل هؿ اًمذيـ شمريمقه٤م ُمتٕمٛمديـ ىم٤مصديـ إُم٤م طم ًٌ٤م ًمدٟمٞم٤م ،أو ُم٘مّمد ظمٌٞم٨م ،وىم٤مل
ِ
لم اًمٜم ِ
َّ٤مس سمِ َام
حل ِّؼ ًمِت َْحٙم َُؿ َسم ْ َ
رسمٜم٤م ؾمٌح٤مٟمف خم٤مـم ًٌ٤م ًمٜمٌٞمف حمٛمد ط﴿ :إِٟمَّ٤م َأٟم َْز ًْمٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم َؽ اًمٙمت َ
َ٤مب سمِ٤م َ
َأ َر َ
لم َظم ِّم ًٞمام﴾[اًمٜمً٤مء.]817:
اك ا ُ
ُـ ًم ِ ْٚم َخ ِ٤مئٜم ِ َ
هلل َوٓ َشمٙم ْ
ؼما ًمٜم٤م أن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ًمق أىم٤مُمقا ديـ اهلل ،وُم٤م أٟمزل اهلل قمٚمٞمٝمؿ
وىم٤مل ً
أيْم٤م خم ً
ٕيمٚمقا ُمـ ومقىمٝمؿ ،وُمـ حت٧م أرضمٚمٝمؿ ،سمًٌ٥م اؾمتج٤مسمتٝمؿ ًمرهبؿ ؾمٌح٤مٟمف وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف:
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﴿و ًَمق َأهنؿ َأ َىم٤مُمقا اًمتَّقرا َة و ِ
إٟم ِ
ْج َٞمؾ َو َُم٤م ُأٟم ِْز َل إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ ُِم ْـ َر ِّهبِ ْؿ ََٕ َيم ُٚمقا ُِم ْـ َوم ْق ِىم ِٝم ْؿ َو ُِم ْـ
َْ َ
َ ْ َّ ُ ْ ُ
َ ْحت ِ
٧م َأ ْر ُضمٚمِ ِٝم ْؿ ﴾[اعم٤مئدة.]44:
سمؾ ٟمٗمك قمٜمٝمؿ اإليامن ،وأظمؼم سم٠مهنؿ ًمٞمًقا قمغم رء إٓ إذا أىم٤مُمقا اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ،
َ٤مب ًَمًتُؿ قم َغم َ ٍ
ِ
ٞمٛمقا
وُم٤م أٟمزل إًمٞمٝمؿ ُمـ رهبؿ ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفُ ﴿ :ىم ْؾ َي٤م َأ ْه َؾ اًمٙمِت ِ ْ ْ َ
رء َطمتَّك شمُ٘م ُ
ْ
اًمتَّقرا َة و ِ
إٟم ِ
ْج َٞمؾ َو َُم٤م ُأٟم ِْز َل إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ ُِم ْـ َر ِّسمٙم ُْؿ﴾[اعم٤مئدة.]41:
َْ َ
ً
وشمٗمّمٞمال قمـ اًمذي يتح٤ميمؿ إمم همػم ذقمف
وم٤معمٝمؿ أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمد ٟمٗمك اإليامن مجٚم٦م
ٍ
ُمً٤مو ًمنمع اهلل رب اًمٕم٤معملم ،أو أٟمف أومْمؾ ُمـ ذع اهلل
ُمٕمت٘مدً ا طمؾ ذًمؽ وضمقازه ،أو أٟمف
رب اًمٕم٤معملم ،أو طمٙمؿ سمٖمػم ذع اهلل ًمٙمقن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٓ شمٜم٤مؾم٥م هذا اًمٕمٍم؛
ٕن ،ىمٓمع يد اًمً٤مرق شمِمقيف ًمف ،ورضمؿ اًمزاِّن وىمتؾ يمؾ ُمـ يًتحؼ اًم٘متؾ يٕمتؼم إره٤م ًسم٤م...
حيٙم ُْؿ سمِ َام َأٟم َْز َل اهللُ َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ اًمٙمَ٤مومِ ُر َ
ون﴾[اعم٤مئدة.]77:
إًمخ ىم٤مل رسمٜم٤م ؾمٌح٤مٟمفَ ﴿ :و َُم ْـ َمل ْ َ ْ
حيٙم ُْؿ سمِ َام َأٟم َْز َل اهللُ َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ اًم َّٔم٤معمُ ِ َ
قن﴾[اعم٤مئدة ،]77:وىم٤مل:
وىم٤مل ً
أيْم٤مَ ﴿ :و َُم ْـ َمل ْ َ ْ
هلل َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ هؿ اًم َٗم ِ
٤مؾم ُ٘م َ
قن﴾[اعم٤مئدة]74:
حيٙم ُْؿ سمِ َام َأٟم َْز َل ا ُ
﴿ َو َُم ْـ َمل ْ َ ْ
ُ ُ
حيٙم ُِّٛم َ
أيْم٤مَ ﴿ :ومال َو َر ِّسم َؽ ٓ ُي ْ١م ُِمٜم َ
قك ومِ َٞمام َؿم َج َر َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ ُصم َّؿ ٓ َجيِدُ وا ِذم
وىم٤مل ً
ُقن َطمتَّك ُ َ
َأ ْٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ َطم َر ًضم٤م ِممَّ٤م َىم َْم ْٞم َ٧م َو ُي ًَ ِّٚم ُٛمقا شم ًَْ ِٚم ًٞمام ﴾[اًمٜمً٤مء.]47:
وؾمٞم٠ميت هلذه اعمً٠مًم٦م زي٤مدة سمٞم٤من ُمع ٟم٘مؾ يمالم ًمٌٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذا.
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ىم٤مل اسمـ يمثػم قمٜمد شمٗمًػم هذه أي٦م «817/8ش :ي٘مقل شمٕم٤ممم ،وذم ذع اًم٘مّم٤مص ًمٙمؿ،
وهق ىمتؾ اًم٘م٤مشمؾ طمٙمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م وهل سم٘م٤مء اعمٝم٩م وصقهن٤م؛ ٕٟمف إذا قمٚمؿ اًم٘م٤مشمؾ أٟمف ؾمٞم٘متؾ
أٟمٙمػ قمـ صٜمٞمٕمف ،ومٙم٤من ذم ذًمؽ طمٞم٤مة اًمٜمٗمقس .اه
وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم يمام ذم««سمدائع اًمتٗمًػمشش«118/8ش :وذًمؽ ٕن اًم٘م٤مشمؾ
ىمّم٤مص٤م ،ىمتٚمف يمػ قمـ اًم٘متؾ وارشمدع وآصمر طمٞم٤مشمف وٟمٗمًف ،ومٙم٤من ومٞمف
إذا شمقهؿ أٟمف ُي٘متؾ
ً
طمٞم٤مة ًمف ،وعمـ أراد ىمتٚمف ،وُمـ وضمف آظمر وهؿ أهنؿ يم٤مٟمقا إذا ىمتؾ اًمرضمؾ ُمـ قمِمػمهتؿ
وىمٌٞمٚمتٝمؿ ىمتٚمقا سمف ،يمؾ ُمـ وضمقده ُمـ قمِمػمشمف ،وطمٞمف ،وىمٌٞمٚمتف ،ويم٤من ذم ذًمؽ ُمـ اًمٗمً٤مد
واهلالك ُم٤م يٕمؿ ضره ،وشمِمتد ُم١مٟمتف ،ومنمع اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مّم٤مص ،وأن ٓ ي٘متؾ سم٤معم٘متقل
همػم ىم٤مشمٚمف ،ومٗمل ذًمؽ طمٞم٤مة قمِمػمشمف وطمٞمف وأىم٤مرسمف .اه
وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمًٕمدي رمحف اهلل شمٕم٤مل ذم شمٗمًػمه «44ش :صمؿ سملم شمٕم٤ممم طمٙمٛمتف اًمٕمٔمٞمٛم٦م
ذم ُمنموقمٞم٦م اًم٘مّم٤مص ،وم٘م٤مل﴿ :و ًَمٙمُؿ ِذم ِ
اًم٘م َّم ِ
٤مص َطم َٞم٤م ٌة﴾[اًمٌ٘مرة ،]841:أي :حت٘مـ
َ ْ
سمذًمؽ اًمدُم٤مء ،وشم٘مٛمع سمف إؿم٘مٞم٤مء؛ ٕٟمف ُمـ قمرف أٟمف ُم٘متقل ،إذا ىمتؾ ٓ يٙم٤مد يّمدر ُمٜمف
ً
ُم٘متقٓ أٟمذقمر سمذًمؽ همػمه ،و أٟمزضمر ،ومٚمق يم٤مٟم٧م قم٘مقسم٦م اًم٘م٤مشمؾ
اًم٘متؾ ،وإذا رؤاي اًم٘م٤مشمؾ
همػم اًم٘متؾ ،مل حيّمؾ اٟمٙمٗم٤مف ًمٚمنم ،وهٙمذا ؾم٤مئر احلدود اًمنمقمٞم٦م .اه
ًمٙمـ ىمد يرد سمٕمض ُمـ ٓ يٗم٘مف طمٙمٛم٦م اهلل ذم ذًمؽ ،وي٘مقل :أي طمٞم٤مة ذم اًم٘مّم٤مص وهق
يزيؾ طمٞم٤مة اًم٘م٤مشمؾ ،وم٤مجلقاب يمام يكم:
أوٓ :آُمـ سمذًمؽ أن ذم اًم٘مّم٤مص طمٞم٤مة ًمٜم٤م ،وإن مل ٟمدرك طمٙمٛم٦م اهلل ومٞمٝم٤م.
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هؿ إٟمً٤من أن
صم٤مٟمٞم٤م :إن ىمتؾ اًم٘م٤مشمؾ ومٞمف مح٤مي٦م ًمألٟمٗمس اًمؼميئ٦م ُمـ آقمتداء قمٚمٞمٝم٤م ،ومٙمٚمام َّ
ي٘متؾ ومٞمتذيمر اًمٕم٤مىمٌ٦م واعمّمػم ومٞمؽمك.
صم٤مًمث٤م :يمام ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل أهنؿ يم٤مٟمقا إذا ىمتؾ رضمؾ ً
رضمال ُمـ ىمٌٞمٚمتٝمؿ أوطمٞمٝمؿ أو
قمِمػمهتؿ إن مل جيدوه ىمتٚمقا واطمدً ا ُمـ قمِمػمشمف ،وطمٞمف ،وىمٌٞمٚمتف ،ويمؾ ُمـ وضمدوه وم٠مٟمزل
اهلل أٟمف ٓ ي٘متؾ سم٤معم٘متقل إٓ ىم٤مشمٚمف ،ومٞمف طمٞم٤مة ًمٕمِمػمة اعم٘متقل ،وىمٌٞمٚمتف ،وطمٞمف وأىم٤مرسمف .اه
اعمث٤مل افثوفٌٟ :مٕمٛم٦م اًمٕم٘مؾ:
هلل ٓ
إن اهلل ىمد أٟمٕمؿ قمغم اإلٟمً٤من سمٜمٕمؿ يمثػمة ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفَ ﴿ :وإِ ْن َشم ُٕمده وا ٟمِ ْٕم َٛم َ٦م ا ِ
قه٤م﴾[اًمٜمحؾ ،]81:وُمـ شمٚمؽ اًمٜمٕمؿ ٟمٕمٛم٦م اًمٕم٘مؾ ،واهلل قمز وضمؾ ُم٤م يٕمٓمل ُمـ ٟمٕمٛم٦م
ُ ْحت ُّم َ
إٓ ويدل قمغم أؾمٌ٤مب سم٘م٤مئٝم٤م ،واؾمتٛمراره٤م.
وعم٤م يم٤مٟم٧م هٜم٤مك أُمقر ختؾ سم٤مًمٕم٘مؾ ،يم٤مخلٛمر واعمخددرات ،ويمؾ ُم٤م يذه٥م سم٤مًمٕم٘مؾ
طمرُمٝم٤م وأهمٚمظ اًمٕم٘مقسم٦م ومٞمٝم٤مً ،
ومٛمثال اخلٛمر طمرُمٝم٤م اهلل عمٗم٤مؾمده٤م اًمٕمٔمٞمٛم٦م؛ ٕن اًمًٙمران
رسمام ي٘مع قمغم أُمف ،أو أظمتف ،أو اسمٜمتف ،وهق ٓ يدري ،ومٝمق إذا ذب اخلٛمر ص٤مر يم٤معمجٜمقن
ٓ يٗمرق سملم احلالل واحلرام ،وىمد ي٘متؾ إٟمٗمس اًمؼميئ٦م ،ىم٤مل رسمٜم٤م ؾمٌح٤مٟمفَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ
ِ
ِ
ِ
٤مب َوإَ ْزٓ ُم ِر ْضم ٌس ُِم ْـ َقم َٛم ِؾ َّ
٤مضمتَٜمِ ٌُق ُه ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ
اًمِم ْٞم َٓم٤من َوم ْ
ن َوإَٟم َّْم ُ
آ َُمٜمُقا إٟم ََّام اخلَ ْٛم ُر َواعمَ ْٞم ُ
٤من َأ ْن ي ِ
قىم َع َسم ْٞمٜمَٙم ُُؿ اًم َٕمدَ َاو َة َواًم ٌَ ْٖم َْم٤م َء ِذم اخلَ ْٛم ِر َواعمَ ْٞم ِ ِ
ُشم ْٗمٚمِ ُح َ
قن إِٟم ََّام ُي ِريدُ َّ
ن َو َي ُّمدَّ يم ُْؿ
اًمِم ْٞم َٓم ُ ُ

َقمـ ِذيم ِْر اهللِ و َقم ِـ اًمّم ِ
الة َوم َٝم ْؾ َأ ْٟمت ُْؿ ُُمٜمْت َُٝم َ
قن﴾[اعم٤مئدة.]18-11:
َّ
َ
ْ
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وىمد ضمٚمد رؾمقل اهلل ط ذم اخلٛمر سم٤مجلريد واًمٜمٕم٤مل وضمٚمد أرسمٕملم ،وضمٚمد أسمق سمٙمر
رِض اهلل قمٜمف ذم اخلٛمر أرسمٕملم ،ومٚمام يم٤من قمٛمر رِض اهلل قمٜمف ضمٚمد ذم اخلٛمر أرسمٕملم صمؿ ضمٚمد
صمامٟملم  .يمام ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أٟمس رِض اهلل قمٜمف .وىم٤مل طُ««:مـ ذهب٤م ذم
اًمدٟمٞم٤م مل ينمهب٤م ذم أظمرة««.
اعمث٤مل افرابع :اعمح٤مومٔم٦م قمغم إقمراض.
إن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اهتٛم٧م اهتام ًُم٤م سم٤مًم ًٖم٤م سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم إقمراض وم٘م٤مل رسمٜم٤م
ؾمٌح٤مٟمفَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا ٓ َي ًْ َخ ْر َىم ْق ٌم ُِم ْـ َىم ْق ٍم َقم ًَك َأ ْن َيٙمُقٟمُقا َظم ْ ًػما ُِمٜم ُْٝم ْؿ َوٓ
ٟمًِ٤مء ُِمـ ٟمًِ ٍ
٤مء َقم ًَك َأ ْن َي ُٙم َّـ َظم ْ ًػما ُِمٜم ُْٝم َّـ َوٓ َشم ْٚم ِٛم ُزوا َأ ْٟم ُٗم ًَٙم ُْؿ َوٓ َشمٜمَ٤م َسم ُزوا سمِ٤مًٓم َ٘م ِ
٤مب سمِ ْئ َس
َ ٌ ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ُ٥م َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ اًم َّٔم ُ
٤معم ِ َ
آ ْؾم ُؿ اًم ُٗم ًُ ُ
اضمتَٜمِ ٌُقا
قن َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا ْ
قق َسم ْٕمدَ إ َيامن َو َُم ْـ َمل ْ َيت ْ
ِ
ِ ِ
٥م َأ َطمدُ يم ُْؿ
َ٥م َسم ْٕم ُْمٙم ُْؿ َسم ْٕم ًْم٤م َأ ُحي ه
يمَث ًػما ُم َـ اًم َّٔم ِّـ إِ َّن َسم ْٕم َض اًم َّٔم ِّـ إِ ْصم ٌؿ َوٓ َ َدم ًَّ ًُقا َوٓ َي ْٖمت ْ

ِ
ِ ِ
ٞمؿ﴾[احلجرات-88 :
حل َؿ َأظمٞمف َُم ْٞمتً٤م َومٙم َِر ْهت ُُٛمق ُه َوا َّشم ُ٘مقا اهللَ إِ َّن اهللَ شم ََّق ٌ
اب َرطم ٌ
َأ ْن َي ْ٠ميم َُؾ َ ْ
.]82
وىم٤مل اًمٜمٌل ط«« :يمؾ اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ طمرام دُمف وُم٤مًمف وقمروفشش .رواه ُمًٚمؿ ُمـ
طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف.
أيْم٤م««:إن دُم٤مئٙمؿ وأُمقاًمٙمؿ وأقمراوٙمؿ طمرام قمٚمٞمٙمؿ يمحرُم٦م يقُمٙمؿ هذا ذم
وىم٤مل ً
ؿمٝمريمؿ هذا ،ذم سمٚمديمؿ هذا أٓ هؾ سمٚمٖم٧م أٓ هؾ سمٚمٖم٧م ،اًمٚمٝمؿ وم٤مؿمٝمدششُ .متٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ
طمدي٨م أيب سمٙمرة رِض اهلل قمٜمف.
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ِ
يـ
وأُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمتثٌ٧م ىمٌؾ أن ي٘مع اإلٟمً٤من ذم حمذور وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمفَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّمذ َ
آُمٜمُقا إِ ْن ضم٤مءيمُؿ َوم ِ
٤مؾم ٌؼ سمِٜمَ ٌَ٠مٍ َوم َت ٌَ َّٞمٜمُقا َأ ْن شم ُِّمٞم ٌُقا َىم ْق ًُم٤م سمِ َج َٝم٤م ًَم ٍ٦م َومت ُّْمٌِ ُحقا َقم َغم َُم٤م َوم َٕم ْٚمت ُْؿ
َ َ ْ
َ
ٟم ِ
لم﴾[احلجرات.]4:
َ٤مد ُِم َ
ومٛمـ أضمؾ اعمح٤مومٔم٦م قمغم إقمراض ضم٤مءت اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٠مطمٙم٤مم ووقاسمط
شمْمٛمـ ًمألقمراض طم٘مقىمٝم٤م ،وشمٙمٗمؾ هل٤م ؾمالُمتٝم٤م ،ومٛمـ شمٚمؽ إطمٙم٤مم واًمْمقاسمط أن
اًمرضمؾ إذا ىمذف أظم٤مه ومل ِ
ي٠مت سمؼمه٤من صحٞمح ُمقاومؼ ًمٚمنمع وم٢من اهلل أقمد ًمف قم٘مقسم٤مت
دٟمٞمقي٦م ،وأظمرى أظمروي٦م ،ووصٗمف سمّمٗم٤مت ؿمٜمٞمٕم٦م.
وم٤مًمٕم٘مقسم٤مت اًمدٟمٞمقي٦م هل:
 -8جيٚمد صمامٟملم ضمٚمدة -2 .يٕمتؼم يمذ ًسم٤م -1 .يٕمتؼم وم٤مؾم ً٘م٤م ٓ -7 .شم٘مٌؾ ًمف ؿمٝم٤مدة أسمدً ا،
ِ
ِ
ىم٤مل رسمٜم٤م ؾمٌح٤مٟمفَ ﴿ :وا ًَّم ِذي َـ َي ْر ُُم َ
لم
وه ْؿ َصم َامٟمِ َ
٤مضم ِٚمدُ ُ
قن اعمُ ْح َّمٜمَ٤مت ُصم َّؿ َمل ْ َي ْ٠مشمُقا سمِ َ٠م ْر َسم َٕم٦م ُؿم َٝمدَ ا َء َوم ْ
ِ
ضم ْٚمدَ ًة وٓ َشم ْ٘مٌ ُٚمقا َهلؿ َؿمٝم٤مد ًة َأسمدً ا و ُأو ًَم ِئ َؽ هؿ اًم َٗم ِ
٤مؾم ُ٘م َ
يـ شمَ٤م ُسمقا ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َذًم ِ َؽ
قن إِ َّٓ ا ًَّمذ َ
ُْ َ َ َ َ
َ
َ
َ
ُ ُ
ِ
ٞمؿ﴾[اًمٜمقر.]7-7 :
قر َرطم ٌ
َو َأ ْص َٚم ُحقا َوم٢مِ َّن اهللَ َهم ُٗم ٌ

أيْم٤مًَ ﴿ :م ْقٓ َضم٤م ُءوا َقم َٚم ْٞم ِف سمِ َ٠م ْر َسم َٕم ِ٦م ُؿم َٝمدَ ا َء َوم٢مِ ْذ َمل ْ َي ْ٠مشمُقا سمِ ه
٤مًمِم َٝمدَ ِاء َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ ِقمٜمْدَ اهللِ
وىم٤مل ً
هؿ اًمٙم ِ
َ٤مذ ُسم َ
قن﴾[اًمٜمقر.]81:
ُ ُ
قن اعمُحّمٜم ِ
ِ
َ٤مت
وأُم٤م اًمٕم٘مقسم٤مت إظمروي٦م ومٝمل يمام ىم٤مل رسمٜم٤م ؾمٌح٤مٟمف﴿ :إِ َّن ا ًَّمذي َـ َي ْر ُُم َ ْ َ
أظمر ِة و َهلؿ َقم َذاب َقم ِٔمٞمؿ يقم شم َِْمٝمدُ َقم َٚمٞم ِٝمؿ ِ
َ٤مت ًُم ِٕمٜمُقا ِذم اًمده ْٟمٞم٤م و ِ
الت اعمُ ْ١م ُِمٜم ِ
اًم َٖم٤مومِ ِ
اًمًٜمَت ُُٝم ْؿ
ٌ َْ َ َ
ٌ
َ َ
ْ ْ
َ َ ُْ
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ِ
ٍِ
حل َّؼ َو َي ْٕم َٚم ُٛم َ
َو َأ ْي ِدهيِ ْؿ َو َأ ْر ُضم ُٚم ُٝم ْؿ سمِ َام يمَ٤مٟمُقا َي ْٕم َٛم ُٚم َ
قن َأ َّن اهللَ ُه َق
قن َي ْق َُمئذ ُي َق ِّوم ِٞمٝم ُؿ اهللُ ديٜم َُٝم ُؿ ا َ
لم﴾[اًمٜمقر.]27-21 :
حل هؼ اعمٌُِ ُ
ا َ
ومال يٙمٗمل أن يٙمقن اًمرضمؾ ص٤مد ًىم٤م ً
قمدٓ ،وًمق يم٤من ُمٕمف ؿم٤مهدان آظمران ،ومٝمذا ٓ
يٙمٗمل ،وشم٘م٤مم قمٚمٞمف اًمٕم٘مقسم٤مت اًمدٟمٞمقي٦م.
أُم٤م إن أشمك سم٠مرسمٕم٦م ؿمٝمقد ومٞم٘م٤مم احلد ،وم٢من يم٤مٟم٤م سمٙمريـ ُضمٚمدا ُم٤مئ٦م ،و ُهمرسم٤م ؾمٜم٦م ،وإن يم٤مٟم٤م
٤مضمٚمِدُ وا
اًمزاٟمِ َٞم ُ٦م َو َّ
حمّمٜملم ومجٚمد ُم٤مئ٦م واًمرضمؿ ،طمتك اعمقت ،ىم٤مل رسمٜم٤م ؾمٌح٤مٟمفَّ ﴿ :
اًمز ِاِّن َوم ْ
يم َُّؾ و ِ
اطم ٍد ُِمٜم ُْٝم َام ُِم٤م َئ َ٦م َضم ْٚمدَ ٍة َوٓ َشم ْ٠م ُظم ْذيم ُْؿ ِهبِ َام َر ْأ َوم ٌ٦م ِذم ِد ِ
هلل إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ شم ُْ١م ُِمٜم َ
هلل َواًم َٞم ْق ِم
ُقن سمِ٤م ِ
يـ ا ِ
َ
ِ
لم ﴾[اًمٜمقر.]2:
اهب َام َـم ِ٤مئ َٗم ٌ٦م ُِم َـ اعمُ ْ١م ُِمٜمِ َ
أظم ِر َو ًْم َٞم ِْم َٝمدْ َقم َذ َ ُ
ويمؾ هذه اًمٕم٘مقسم٤مت اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦مُ ،مـ أضمؾ شمٓمٝمػم إقمراض ُمـ اًمٙمالم
ِ
اًمٌذيء ،واًمتٚمٓمٞمخ وإؿم٤مقم٦م اًمٗم٤مطمِم٦م ،ىم٤مل رسمٜم٤م ؾمٌح٤مٟمف﴿ :إِ َّن ا ًَّم ِذي َـ ُحيِ هٌ َ
ٞمع
قن َأ ْن شمَِم َ
٤مطم َِم ُ٦م ِذم ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا َهلؿ َقم َذاب َأًمِٞمؿ ِذم اًمده ْٟمٞم٤م و ِ
اًم َٗم ِ
أظم َر ِة َواهللُ َي ْٕم َٚم ُؿ َو َأ ْٟمت ُْؿ ٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن
َ َ
ٌ
ٌ
ُْ
َ َ
﴾[اًمٜمقر.]81:
اٟمٔمر أظمل اعمًٚمؿ ووم٘مؽ اهلل شمٕم٤ممم ًمٓم٤مقمتف :يمٞمػ ص٤مٟم٧م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أقمراض
اعمًٚمٛملم ُمـ أضمؾ أن ٓ شمٜمتٝمؽ أو شمتٚمٓمخ أو ي٘م٤مل ومٞمٝم٤م ُم٤م ي٘م٤مل.
اعمث٤مل اخلومس :صٞم٤مٟم٦م إُمقال.
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اًمً ِ
٤مر ُق
وُمـ أضمؾ صٞم٤مٟم٦م إُمقال أُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٘مٓمع يد اًمً٤مرق ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َّ
ِ
اًمً ِ
٤مر َىم ُ٦م َوم٤م ْىم َٓم ُٕمقا َأ ْي ِد َ ُهي َام َضم َزا ًء سمِ َام يم ًََ ٌَ٤م َٟمٙم ً
ٞمؿ﴾[اعم٤مئدة.]11:
َ٤مٓ ُِم َـ ا ِ
هلل َواهللُ َقم ِز ٌيز َطمٙم ٌ
َو َّ
وىم٤مل اًمٜمٌل طً «« :مٕمـ اهلل اًمً٤مرق ينق اًمٌٞمْم٦م ومت٘مٓمع يده ،وينق احلٌؾ ومت٘مٓمع
يدهششُ .متٗمؼ قمٚمٞمفُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة.
وعم٤م اقمؽمض سمٕمض اعمالطمدة ،وهق اعمٕمري سم٘مقًمف:
يد سمخٛمس ُمئلم قمًجد ودي٧م
ُم٤م سم٤مهل٤م ىمٓمٕم٧م ذم رسمع ديٜم٤مر
وُمٕمٜمك يمالم هذا اًمْم٤مل :أن اًمٞمد ومٞمٝم٤م ٟمّمػ دي٦م ،إذا ُضمٜمل قمٚمٞمٝم٤م ،ومٚمامذا شم٘مٓمع ذم رسمع
ديٜم٤مر؟
ومرد قمٚمٞمف سمٕمض اعمًٚمٛملم سم٘مقًمف:
قمز إُم٤مٟم٦م أقماله٤م وأرظمّمٝم٤م
ذل اخلٞم٤مٟم٦م وم٤مومٝمؿ طمٙمٛم٦م اًمٌ٤مري
اٟمٔمر أظمل اعمًٚمؿ وم٤مًمٞمد عم٤م يم٤مٟم٧م أُمٞمٜم٦م يم٤مٟم٧م صمٛمٞمٜم٦م ،وًمٙمـ عم٤م ظم٤مٟم٧م ه٤مٟم٧م ،وًمذًمؽ إذا
ىمٓمٕم٧م يد اًمً٤مرق ،وأُمـ اًمٜم٤مس قمغم أُمقاهلؿ ،وًمٙمـ ًمق شمرك اًمً٤مرق ُمـ ضمراء اًمرمح٦م
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اًمٙم٤مذسم٦مُ ،مـ سمٕمض اًمٜم٤مس ،وم٢من اًمٌٚمد يمٚمف ؾمٞمْمٓمرب وخي٤مف اًمٜم٤مس قمغم سمٞمقهتؿ ،وًمذًمؽ
أُمر اهلل سم٘مٓمع يد اًمً٤مرق ،طمتك يرشمدع أظمرون ،ويٜمزضمر اًمقاىمٕمقن ذم اًمنىم٦م.
ويمذًمؽ ضمٕمٚم٧م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وامٟمً٤م ًمٚمذيـ يًػمون سم٠مُمقاهلؿ وأٟمٗمًٝمؿ ذم
اًمٓمرىم٤مت ،وىمد يتٕمروقن ًمٚمٜمٝم٥م واًمًٚم٥م واًم٘متؾ ُمـ ضمراء ىمٓم٤مع اًمٓمرق.
واهلل ؾمٌح٤مٟمف ؾمامهؿ حم٤مرسملم وسملم احلد اًمذي ي٘م٤مم قمٚمٞمٝمؿ وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف﴿ :إِٟم ََّام َضم َزا ُء
ِ
حي ِ
هلل َو َر ُؾمق ًَم ُف َو َي ًْ َٕم ْق َن ِذم إَ ْر ِ
٤مر ُسم َ
ض َوم ًَ٤م ًدا َأ ْن ُي َ٘م َّت ُٚمقا َأ ْو ُي َّم َّٚم ٌُقا َأ ْو ُشم َ٘م َّٓم َع
قن ا َ
ا ًَّمذ َ
يـ ُ َ

َأي ِدهيِؿ و َأرضم ُٚمٝمؿ ُِمـ ِظم ٍ
الف َأ ْو ُيٜمْ َٗم ْقا ُِم َـ إَ ْر ِ
ض َذًم ِ َؽ َهل ُ ْؿ ِظم ْز ٌي ِذم اًمده ْٟم َٞم٤م َو َهل ُ ْؿ ِذم
ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ
ِ
ِ ِ
ٞمؿ﴾[اعم٤مئدة .]11:ويمؾ هذا ُمـ أضمؾ طمٗمظ إُمقال ،وشم٠مُملم اًمٓمرق.
أظم َرة َقم َذ ٌ
اب َقمٔم ٌ
اًمٚمٛمح٦م اعمختٍمة قمـ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،وُم٤م دقم٧م إًمٞمف ،وُم٤م طمذرت ُمٜمف،
ومٌٕمد هذه ّ
وقمٚمٛم٧م أهن٤م طمؼ ،وأهن٤م شمْمٛمـ ًمٚمخٚمؼ يمؾ طم٘مقىمٝمؿ  ،ومٌ٤مهلل قمٚمٞمؽ أظمل اعمًٚمؿ هؾ حيؼ
ٕطمد أن ي٘مٌؾ ُم٤م ُيٚم٘مك إًمٞمف ُمـ ىمقاٟملم ووٕمٞم٦م ،ودؾم٤مشمػم يمٗمري٦مُ ،مـ اظمؽماع اًمٌنم َحيٙمؿ
هب٤م اعمًٚمٛمقن ،هداهؿ اهلل.
وهل ذم هم٤مي٦م اخلٚمؾ واًمٜم٘مص ،وشمُؽمك ذيٕمتٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م اعمتٚم٘م٤مة ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م،
وومٞمٝم٤م اًمٙمامل واًمتٙمٛمٞمؾ ،ودومع اًمنم واًمٗمً٤مد ،ومامذا سمٕمد احلؼ إٓ اًمْمالل.
ومٝمذه أُمثٚم٦م ؾم٘مٜم٤مه٤م وًمٞمس اعم٘مّمقد آؾمت٘مّم٤مء ،وإٟمام اعمراد ُمٜمٝم٤م شمٌلم ؿمٛمقًمٞم٦م اًمديـ،
وشمقوٞمح ساـمف اًم٘مقيؿ.
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ومٝمذا ضمزء ُمـ سمٕمض ،وسمٕمض ُمـ يمؾ ،ومٙمٞمػ ًمق اؾمت٘مّمٞمٜم٤م يمؾ ُم٤م ذم اًمٌ٤مبُ ،مـ
حم٤مؾمـ اإلؾمالم ًمٌٚمٖم٧م إؾمٗم٤مر اًمٙمٌ٤مر ،ومٝمق ديـ احلٜمٗمٞم٦م اًمًٛمح٦م اعمًٚمٛم٦م ٓ ،اًمٞمٝمقدي٦م
وٓ اًمٜمّم٤مرٟمٞم٦م وٓ اعمجقؾمٞم٦م ،رومٕم٧م سمف إهمالل وأص٤مر ،يمام هق ُمقوح ،وم٤محلٛمد هلل
اًمذي ضمٕمٚمٜم٤م ُمًٚمٛملم ومٜمً٠مل اهلل أن يٛمٞمتٜم٤م قمٚمٞمف .

ومْمؾ اًم٘مرآن قمكم همػمه ُمـ اًمٙمت٥م
صمؿ اقمٚمؿ أن يمت٤مسمف أيْم ً٤م ُمٝمٞمٛمٜم ً٤م قمغم همػمه ُمـ اًمٙمت٥م وٟم٤مؾمخ ً٤م هل٤م ٕٟمف اًمٙمت٤مب اعمحٗمقظ
اعمّم٤من قمـ قمٌ٨م اًمٕم٤مسمثلم وحتريػ اعمٌٓمٚملم  ،طمٗمٔمف اهلل قمز وضمؾ ووقمد سمذًمؽ وأٟمٗمذ
حل٤مومِ ُٔم َ
وقمده سم٘مقًمف ﴿ :إِٟمَّ٤م ٟم َْح ُـ ٟم ََّز ًْمٜمَ٤م ِّ
قن ﴾[احلجر .]1:سمٕمد أن أظمؼم ؾمٌح٤مٟمف
اًمذيم َْر َوإِٟمَّ٤م ًَم ُف َ َ
وشمٕم٤ممم أٟمف يمت٤مب يم٤مُمؾ ٓ ٟم٘مص ومٞمف سمقضمف ُمـ اًمقضمقه طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤مممَُ ﴿ :م٤م َوم َّر ْـمٜمَ٤م ِذم

ا ًْمٙمِت ِ ِ
ر ٍء﴾[إٟمٕم٤مم .]11:وأيْم٤م ص٤مٟمف قمـ آظمتالف ٕٟمف ظمرج ُمـ ُمِمٙم٤مة
َ٤مب ُم ْـ َ ْ
آن َو ًَم ْق يم َ
ون ا ًْم ُ٘م ْر َ
واطمدة ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :أ َومال َيتَدَ َّسم ُر َ
َ٤من ُِم ْـ ِقمٜم ِْد َهم ْ ِػم اهللَِّ ًَم َق َضمدُ وا ومِ ِٞمف ْ
اظمتِال ًوم٤م
ِ
ِ
٤محل ِّؼ ُُم َّمدِّ ًىم٤م عمَ ِ٤م
َيمث ًػما ﴾[اًمٜمً٤مء .]12:وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم وصٗمفَ ﴿ :و َأ َٟمز ًْمٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم َؽ ا ًْمٙمت َ
َ٤مب سمِ ْ َ
ِ
ِ
لم َيدَ ْي ِف ُِم َـ ا ًْمٙمِت ِ
٤مطمٙم ُْؿ َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ سمِ َام َأ َٟمز َل اهللَُّ َوٓ َشمتٌَِّ ْع َأ ْه َقا َء ُه ْؿ َقم َّام َضم٤م َء َك
َسم ْ َ
َ٤مب َو ُُم َٝم ْٞمٛمٜمً٤م َقم َٚم ْٞمف َوم ْ
هللَّ َجلٕم َٚمٙمُؿ ُأُم ً٦م و ِ
ِ
ِ
ِ
ُِمـ ْ ِ
اطمدَ ًة َو ًَمٙمِ ْـ
٤مضم٤م َو ًَم ْق َؿم٤م َء ا ُ َ َ ْ َّ َ
ذ َقم ً٦م َوُمٜم َْٝم ً
َ َ
احل ِّؼ ًمٙم ٍُّؾ َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ُمٜمْٙم ُْؿ ْ
اخلػم ِ
ِ
ات إِ َمم اهللَِّ َُم ْر ِضم ُٕمٙم ُْؿ َمجِٞم ًٕم٤م َوم ُٞمٜمَ ٌِّ ُئٙم ُْؿ سمِ َام يمُٜمت ُْؿ ومِ ِٞمف
ًم َٞم ٌْ ُٚم َقيم ُْؿ ِذم َُم٤م آشمَ٤ميم ُْؿ َوم ْ
٤مؾمتٌَِ ُ٘مقا ْ َ ْ َ
ختتَٚمِ ُٗم َ
َْ
قن ﴾[اعم٤مئدة.]71:

68

الطسٓل الصخٔح

ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل ذم شمٗمًػم هذه أي٦م :عم٤م ذيمر شمٕم٤ممم اًمتقراة اًمتل أٟمزهل٤م اهلل قمغم
ُمقؾمك يمٚمٞمٛمف [قمٚمٞمف اًمًالم] وُمدطمٝم٤م وأصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م ،وأُمر سم٤مشمٌ٤مقمٝم٤م طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ؾم٤مئٖم٦م
آشمٌ٤مع ،وذيمر اإلٟمجٞمؾ وُمدطمف ،وأُمر أهٚمف سم٢مىم٤مُمتف واشمٌ٤مع ُم٤م ومٞمف ،يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف ،ذع
شمٕم٤ممم ذم ذيمر اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اًمذي أٟمزًمف قمغم قمٌده ورؾمقًمف اًمٙمريؿ ،وم٘م٤ملَ { :و َأٟمز ًْمٜمَ٤م
ِ
لم
٤محل ِّؼ } أي :سم٤مًمّمدق اًمذي ٓ ري٥م ومٞمف أٟمف ُمـ قمٜمد اهللُُ { ،م َّمدِّ ًىم٤م َعم ِ٤م َسم ْ َ
إِ ًَم ْٞم َؽ ا ًْمٙمت َ
َ٤مب سمِ ْ َ
َيدَ ْي ِف ُِم َـ ا ًْم ِٙمت ِ
َ٤مب } أيُ :مـ اًمٙمت٥م اعمت٘مدُم٦م اعمتْمٛمٜم٦م ذيم َْره و َُمدْ َطمف ،وأٟمف ؾمٞمٜمزل ُمـ قمٜمد
اهلل قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد ط ،ومٙم٤من ٟمزوًمف يمام أظمؼمت سمف ،مم٤م زاده٤م صد ًىم٤م قمٜمد
طم٤مُمٚمٞمٝم٤م ُمـ ذوي اًمٌّم٤مئر ،اًمذيـ اٟم٘م٤مدوا ُٕمر اهلل واشمٌٕمقا ذائٕمف  ،وصدىمقا رؾمٚمف ،يمام
ِ
ون ًمِأل ْذ َىم ِ
يـ ُأوشمُقا ا ًْم ِٕم ْٚم َؿ ُِم ْـ َىم ٌْٚمِ ِف إِ َذا ُي ْت َغم َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َخيِ هر َ
٤من ُؾم َّجدً ا
ىم٤مل شمٕم٤ممم { :إِ َّن ا ًَّمذ َ
٤من َر ِّسمٜمَ٤م إِ ْن يم َ
قن ُؾم ٌْ َح َ
َو َي ُ٘مق ًُم َ
َ٤من َوقمْدُ َر ِّسمٜمَ٤م عمَ ْٗم ُٕمقٓ } [اإلهاء ]811 ،814:أي :إن يم٤من ُم٤م
وقمدٟم٤م اهلل قمغم أًمًٜم٦م اًمرؾمؾ اعمت٘مدُملمُ ،مـ جملء حمٛمد ،قمٚمٞمف اًمًالم { ،عمَ ْٗم ُٕمقٓ } أي:
ًمٙم٤مئٜمً٤م ٓ حم٤مًم٦م وٓ سمد.
وىمقًمفَ { :و ُُم َٝم ْٞم ِٛمٜمً٤م َقم َٚم ْٞم ِف } ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وهمػمه ،قمـ أيب إؾمح٤مق ،قمـ اًمتٛمٞمٛمل،
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ،أيُ :م١ممتٜمً٤م قمٚمٞمف .وىم٤مل قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس :اعمٝمٞمٛمـ:
إُملم ،ىم٤مل :اًم٘مرآن أُملم قمغم يمؾ يمت٤مب ىمٌٚمف ،وروي قمـ ِقمٙم ِْر َُم٦م ،وؾمٕمٞمد سمـ ُضم ٌَ ْػم،
واًمًدِّ ي ،واسمـ
وجم٤مهد ،وحمٛمد سمـ يمٕم٥م ،وقمٓمٞم٦م ،واحلًـ ،وىمت٤مدة ،وقمٓم٤مء اخلراؾم٤مِّن ،ه
زيدٟ ،محق ذًمؽ.
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وىم٤مل اسمـ ضمري٩م :اًم٘مرآن أُملم قمغم اًمٙمت٥م اعمت٘مدُم٦م ،ومام واوم٘مف ُمٜمٝم٤م ومٝمق طمؼ ،وُم٤م
ظم٤مًمٗمف ُمٜمٝم٤م ومٝمق سم٤مـمؾ.
وقمـ اًمقاًمٌل ،قمـ اسمـ قمٌ٤مسَ { :و ُُم َٝم ْٞم ِٛمٜمً٤م } أي :ؿمٝمٞمدً ا .ويمذا ىم٤مل جم٤مهد ،وىمت٤مدة،
واًمًدِّ ي.
ه
طم٤ميمام قمغم ُم٤م ىمٌٚمف ُمـ اًمٙمت٥م.
وىم٤مل اًم َٕم ْق ِذم قمـ اسمـ قمٌ٤مسَ { :و ُُم َٝم ْٞم ِٛمٜمً٤م } أي:
ً
وهذه إىمقال يمٚمٝم٤م ُمت٘م٤مرسم٦م اعمٕمٜمك ،وم٢من اؾمؿ "اعمٝمٞمٛمـ" يتْمٛمـ هذا يمٚمف ،ومٝمق أُملم
وؿم٤مهد وطم٤ميمؿ قمغم يمؾ يمت٤مب ىمٌٚمف ،ضمٕمؾ اهلل هذا اًمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ ،اًمذي أٟمزًمف آظمر
اًمٙمت٥م وظم٤ممتٝم٤م ،أؿمٛمٚمٝم٤م وأقمٔمٛمٝم٤م وأطمٙمٛمٝم٤م طمٞم٨م مجع ومٞمف حم٤مؾمـ ُم٤م ىمٌٚمف ،وزاده ُمـ
وطم٤ميمام قمٚمٞمٝم٤م يمٚمٝم٤م .وشمٙمٗمؾ شمٕم٤ممم
اًمٙمامٓت ُم٤م ًمٞمس ذم همػمه؛ ومٚمٝمذا ضمٕمٚمف ؿم٤مهدً ا وأُمٞمٜمً٤م
ً
حل٤مومِ ُٔم َ
سمحٗمٔمف سمٜمٗمًف اًمٙمريٛم٦م ،وم٘م٤مل [شمٕم٤ممم] { إِٟمَّ٤م ٟم َْح ُـ ٟمز ًْمٜمَ٤م ِّ
قن }
اًمذيم َْر َوإِٟمَّ٤م ًَم ُف َ َ
[احلجر...]1:ا.هــ
ص٤مطمٌف ذم ٟمقر
ُقر ُِمـ رسم ِف َومقي ٌؾ ًم ِ ْٚم َ٘م ِ
ذ َح اهللَُّ َصدْ َر ُه ًم ِ ِ
٤مؾم َٞم ِ٦م
إل ْؾمال ِم َوم ُٝم َق َقم َغم ٟم ٍ ْ َ ِّ َ ْ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :أ َوم َٛم ْـ َ َ
ُىم ُٚمقهبؿ ُِم ْـ ِذيم ِْر اهللَِّ ُأ ْو ًَم ِئ َؽ ِذم َو ٍ
الل ُُمٌِ ٍ
لم ﴾[اًمزُمر.]22:
ُُ ْ
اًمداقمل إًمٞمف واًمٕم٤مُمؾ سمف أومْمؾ اًمٜم٤مس ىمقٓ وومٕمال
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ِ
ِ
ِ
لم
٤محل٤م وىم٤مل إِٟمَّٜمِل ُِم َـ ا ُْعم ًْٚمِ ِٛم َ
ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُم ْـ َأ ْطم ًَ ُـ َىم ْق ًٓ مم َّ ْـ َد َقم٤م إِ َمم اهللَِّ َو َقمٛم َؾ َص ً
﴾[ومّمٚم٧م.]11:
هلل َو َر ُؾمقًم ِ ِف
ُمـ يمٗمر سمف يمٗمر سمديـ اهلل احلؼ ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا ِآُمٜمُقا سمِ٤م َِّ
هلل وُم ِ
ِ
َ٤مب ا ًَّم ِذي ٟم ََّز َل َقم َغم رؾمقًم ِ ِف وا ًْمٙمِت ِ ِ
َوا ًْمٙمِت ِ
الئٙمَتِ ِف
َ
َ٤مب ا ًَّمذي َأ َٟمز َل ُم ْـ َىم ٌْ ُؾ َو َُم ْـ َي ْٙم ُٗم ْر سمِ٤م َِّ َ َ
َ ُ
أظم ِر وا ًْمٞمق ِم ِ
و ُيمتٌُِ ِف ورؾمٚمِ ِف وا ًْمٞمق ِم ِ
أظم ِر َوم َ٘مدْ َو َّؾ َو ً
الٓ َسم ِٕمٞمدً ا ﴾[اًمٜمً٤مء.]814:
َ َْ
َ ُ ُ َ َْ
َ
أٟمزل اهلل اًم٘مرآن سمِم٤مرة وشمثٌٞمت ً٤م ٕهٚمف
ىم٤ملَ ﴿ :وإِ َذا َسمدَّ ًْمٜمَ٤م آ َي ً٦م َُمٙم َ
ْ٧م ُُم ْٗم َ ٍؽم َسم ْؾ َأ ْيم َث ُر ُه ْؿ ٓ
َ٤من آ َي ٍ٦م َواهللَُّ َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َام ُيٜم َِّز ُل َىم٤م ًُمقا إِٟم ََّام َأٟم َ
ِ
س ُِمـ رسم َؽ سمِ ْ ِ
َي ْٕم َٚم ُٛم َ
نمى
وح ا ًْم ُ٘مدُ ِ ْ َ ِّ
قن ُىم ْؾ ٟم ََّز ًَم ُف ُر ُ
َ
٤محل ِّؼ ًم ُٞم َث ٌِّ َ٧م ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا َو ُهدً ى َو ُسم ْ َ
لم ﴾[اًمٜمحؾ،]812 - 818-:
ًم ِ ْٚم ُٛم ًْٚمِ ِٛم َ
ِ
ِ
٥م
َ٤مب ٓ َر ْي َ
وأووح ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أٟمف يمت٤مب ٓ ؿمؽ ومٞمف ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :امل َذًم َؽ ا ًْمٙمت ُ
لم ﴾[اًمٌ٘مرة]2:
ومِ ِٞمف ُهدً ى ًم ِ ْٚم ُٛمت َِّ٘م َ
ِ
لم َيدَ ْي ِف
َ٤مب َأ َٟمز ًْمٜمَ٤م ُه ُُم ٌَ َ٤مر ٌك ُُم َّمدِّ ُق ا ًَّم ِذي َسم ْ َ
وهذا اًمٙمت٤مب اعمٌ٤مرك ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َه َذا يمت ٌ
ُقن سمِ ِ
وًمِت ِ
ُقن سمِ ِف َو ُهؿ َقم َغم َص ِ
٤مٔظم َر ِة ُي ْ١م ُِمٜم َ
ُٜمذ َر ُأ َّم ا ًْم ُ٘م َرى َو َُم ْـ َطم ْق َهلَ٤م َوا ًَّم ِذي َـ ُي ْ١م ُِمٜم َ
الهتِ ْؿ
َ
ْ
حي٤مومِ ُٔم َ
قن ﴾[إٟمٕم٤مم،]12:
َُ
وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم خمؼم ًا قمـ اجلـَ ﴿ :وإِ ْذ َس ْومٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم َؽ َٟم َٗم ًرا ُِم َـ ِْ
اجل ِّـ َي ًْت َِٛم ُٕم َ
قن ا ًْم ُ٘م ْرآ َن َوم َٚم َّام
َ
ِ
ِ
يض َو ًَّم ْقا إِ َمم َىم ْق ُِم ِٝم ْؿ ُُمٜم ِْذ ِري َـ * َىم٤م ًُمقا َي٤م َىم ْق َُمٜمَ٤م إِٟمَّ٤م َؾم ِٛم ْٕمٜمَ٤م ِيمتَ٤م ًسم٤م
يو ُه َىم٤م ًُمقا َأٟمّْمتُقا َوم َٚم َّام ُىم َ
َطم َ ُ
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ِ ِ
ِ
ِ
احل ِّؼ َوإِ َمم َـم ِر ٍيؼ ُُم ًْت َِ٘مٞم ٍؿ * َي٤م َىم ْق َُمٜمَ٤م
قؾمك ُُم َّمدِّ ًىم٤م َعم ِ٤م َسم ْ َ
لم َيدَ ْيف َ ْهيدي إِ َمم ْ َ
ُأٟم ِْز َل ُم ْـ َسم ْٕمد ُُم َ
َأ ِضمٞمٌقا د ِ
اقم َل اهللَِّ َو ِآُمٜمُقا سمِ ِف َي ْٖم ِٗم ْر ًَمٙم ُْؿ ُِم ْـ ُذٟمُقسمِٙم ُْؿ َو ُجيِ ْريم ُْؿ ُِم ْـ َقم َذ ٍ
اب َأًمِٞم ٍؿ * َو َُم ْـ ٓ
ُ َ
ُجيِ٥م د ِ
ض َو ًَم ْٞم َس ًَم ُف ُِم ْـ ُدوٟمِ ِف َأوًم ِ َٞم٤مء ُأ ْو ًَم ِئ َؽ ِذم َو ٍ
الل ُُمٌِ ٍ
اقم َل اهللَِّ َوم َٚم ْٞم َس سمِ ُٛم ْٕم ِج ٍز ِذم إَ ْر ِ
لم
ْ َ
ُ
﴾[إطم٘م٤مف.]17-21 :
ِ
قن ُِمـ د ِ
َ٤مت ُِم ْـ
ون اهللَِّ عمََّ٤م َضم٤م َء ِ َِّن ا ًْم ٌَ ِّٞمٜم ُ
وىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ْؾ إِ ِِّّن ُ ِهن ُ
ٞم٧م َأ ْن َأ ْقم ٌُدَ ا ًَّمذي َـ شمَدْ ُقم َ ْ ُ
لم ﴾[هم٤مومر.]44:
َر ِّيب َو ُأ ُِم ْر ُت َأ ْن ُأ ْؾمٚمِ َؿ ًم ِ َر ِّب ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
احل ِّؼ ًم ِ ُٞم ْٔم ِٝم َر ُه َقم َغم اًمدِّ ِ
٤مهلُدَ ى َو ِد ِ
وىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :ه َق ا ًَّم ِذي َأ ْر َؾم َؾ َر ُؾمق ًَم ُف سمِ ْ
يـ ُيم ِّٚم ِف َو ًَم ْق
يـ ْ َ
يم َِر َه اعمُْ ْ ِ
نميم َ
ُقن ﴾[اًمّمػ.]1:
ومٝمذه أي٤مت اًمتل ؾمقىمتٝم٤م ذم هذا اًمٌ٤مب شمٌلم أن اًمديـ احلؼ اًمذي يٕمٌد اهلل قمز وضمؾ
سمف هق ديـ اإلؾمالم احلؼ اًمذي أرؾمؾ اهلل قمز وضمؾ سمف رؾمقًمف اًمٙمريؿ حمٛمد إُملم صغم
اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
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فضل أم٘ ذلند ﷺ عل ٙبكٔ٘ األمه
اقمٚمؿ أن ومْمٚمٝم٤م ُمٕمٚمقم ذم اًم٘مرآن يمام هق ُمٕمٚمقم ذم اًمًٜم٦م ،وأُم٤م اًم٘مرآن وم٘مد ىم٤مل اهلل
ون سمِ٤معمَْٕمر ِ
شمٕم٤مممُ ﴿ :يمٜمْت ُْؿ َظم ْ َػم ُأ َُّم ٍ٦م ُأ ْظم ِر َضم ْ٧م ًمِٚمٜم ِ
وف َو َشمٜم َْٝم ْق َن َقم ِـ اعمُْٜمْٙم َِر َوشم ُْ١م ُِمٜم َ
ُقن
َّ٤مس َشم ْ٠م ُُم ُر َ ْ ُ
ُقن و َأ ْيم َثرهؿ ا ًْم َٗم ِ
ِ
ِ
سمِ٤مهللَِّ َو ًَم ْق َآ َُم َـ َأ ْه ُؾ ا ًْمٙمِت ِ
٤مؾم ُ٘م َ
َ٤مب ًَمٙم َ
قن﴾ [آل
َ٤من َظم ْ ًػما َهل ُ ْؿ ُمٜم ُْٝم ُؿ اعمُْ ْ١مُمٜم َ َ ُ ُ ُ
قمٛمران]881:
ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل شمٕم٤ممم :إن هذه إُم٦م ُمع ىمٍم ُمدهت٤م ومْم َٚم ْ٧م إُمؿ اعم٤موٞم٦م ُمع
ـمقل ُمدهت٤م ،يمام ىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :يمٜمْت ُْؿ َظم ْ َػم ُأ َُّم ٍ٦م ُأ ْظم ِر َضم ْ٧م ًمِٚمٜم ِ
َّ٤مس ﴾ [آل قمٛمران.]881 :
وذم اعمًٜمد واًمًٜمـ قمـ َ ْهب ِز سمـ طمٙمٞمؿ ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط" :
أٟمتؿ شمقومقن ؾمٌٕملم أُم٦م ،أٟمتؿ ظمػمه٤م وأيمرُمٝم٤م قمغم اهلل " .وإٟمام وم٤مزوا هبذا سمؼميم٦م اًمٙمت٤مب
اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ذومف اهلل شمٕم٤ممم قمغم يمؾ يمت٤مب أٟمزًمف ،ضمٕمٚمف ُمٝمٞمٛمٜم٤م قمٚمٞمف ،وٟم٤مؾمخ٤م ًمف ،وظم٤ممت٤م
ًمف؛ ٕن يمؾ اًمٙمت٥م اعمت٘مدُم٦م ٟمزًم٧م إمم إرض مجٚم٦م واطمدة ،وهذا اًم٘مرآن ٟمزل ُمٜمجام
سمحً٥م اًمقىم٤مئع ًمِمدة آقمتٜم٤مء سمف وسمٛمـ أٟمزًمف قمٚمٞمف ،ومٙمؾ ُمرة يمٜمزول يمت٤مب ُمـ اًمٙمت٥م
اعمت٘مدُم٦م ،وأقمٔمؿ إُمؿ اعمت٘مدُم٦م هؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ،وم٤مًمٞمٝمقد اؾمتٕمٛمٚمٝمؿ اهلل ُمـ ًمدن
صمؿ إمم أن سمٕم٨م حمٛمد ط ،صمؿ اؾمتٕمٛمؾ أُمتف إمم
ُمقؾمك إمم زُم٤من قمٞمًك ،واًمٜمّم٤مرى ُمـ ّ
ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م ،وهق اعمِمٌف سمآظمر اًمٜمٝم٤مر ،وأقمٓمك اهلل اعمت٘مدُملم ىمػماـم٤م ىمػماـم٤م ،وأقمٓمك
ه١مٓء ىمػماـملم ىمػماـملم ،وٕمٗمك ُم٤م أقمٓمك أوًمئؽ ،وم٘م٤مًمقا :أي رسمٜم٤مُ ،م٤م ًمٜم٤م أيمثر قمٛمال
وأىمؾ أضمرا؟ وم٘م٤مل :هؾ فمٚمٛمتٙمؿ ؿمٞمئ٤م؟ ىم٤مًمقا ٓ :ىم٤مل :ومذًمؽ ومْمغم أي :اًمزائد قمغم ُم٤م
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أقمٓمٞمتٙمؿ أؤشمٞمف ُمـ أؿم٤مء يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا ا َّشم ُ٘مقا اهللََّ َو ِآُمٜمُقا سمِ َر ُؾمقًم ِ ِف
ِ
لم ُِمـ ر ْ َ ِ ِ
ِ
ِ
ُقرا َمت ْ ُِم َ
ٞمؿ ًم ِ َئال
قن سمِ ِف َو َي ْٖم ِٗم ْر ًَمٙم ُْؿ َوا َُّ
محتف َو َ ْ
قر َرطم ٌ
هلل َهم ُٗم ٌ
جي َٕم ْؾ ًَمٙم ُْؿ ٟم ً
ُي ْ١مشمٙم ُْؿ يم ْٗم َٚم ْ ِ ْ َ
َي ْٕم َٚم َؿ َأ ْه ُؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب َأٓ َي ْ٘م ِد ُر َ
هلل ُي ْ١مشمِ ِٞمف َُم ْـ َي َِم٤م ُء
هلل َو َأ َّن ا ًْم َٗم ْْم َؾ سمِ َٞم ِد ا َِّ
ر ٍء ُِم ْـ َوم ْْم ِؾ ا َِّ
ون َقم َغم َ ْ
َواهللَُّ ُذو ا ًْم َٗم ْْم ِؾ ا ًْم َٕمٔمِٞم ِؿ ﴾ [احلديد.]21 ،21 :
ِ ِ
ه ِائ َٞمؾ ا ْذيم ُُروا ٟمِ ْٕم َٛمتِ َل ا ًَّمتِل َأ ْٟم َٕم ْٛم ُ٧م
وىم٤مل رمحف اهلل ذم شمقضمٞمف ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َسمٜمل إ ْ َ
لم «74ش﴾
َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َو َأ ِِّّن َوم َّْم ْٚم ُتٙم ُْؿ َقم َغم ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
٤مًمػ ٟمٕمٛمف قمغم آسم٤مئٝمؿ وأؾمالومٝمؿ ،وُم٤م يم٤من َوم َّْمٚمٝمؿ سمف ُمـ إرؾم٤مل
يذيمرهؿ شمٕم٤ممم َؾم َ
اًمرؾمؾ ُمٜمٝمؿ وإٟمزال اًمٙمت٥م قمٚمٞمٝمؿ وقمغم ؾم٤مئر إُمؿ ُمـ أهؾ زُم٤مهنؿ ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :
َو ًَم َ٘م ِد ْ
قؾمك
َ٤مه ْؿ َقم َغم ِقم ْٚم ٍؿ َقم َغم ا ًْم َٕم٤م َعمِ َ
ؽمٟم ُ
لم ﴾ [اًمدظم٤من ،]12 :وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ ْذ َىم َ٤مل ُُم َ
اظم َ ْ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
َ ِ
ًم َ٘م ْقُمف َي٤م َىم ْق ِم ا ْذيم ُُروا ٟم ْٕم َٛم َ٦م اهللَِّ َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ إ ْذ َضم َٕم َؾ ومٞمٙم ُْؿ أٟمٌْ َٞم٤م َء َو َضم َٕم َٚمٙم ُْؿ ُُم ُٚمقيمً٤م َوآشمَ٤ميم ُْؿ َُم٤م َمل ْ
ي ْ١م ِ
لم ﴾ [اعم٤مئدة.]21 :
ت َأ َطمدً ا ُِم َـ ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
ُ
وىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر اًمرازي ،قمـ اًمرسمٞمع سمـ أٟمس ،قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م ،ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :و َأ ِِّّن
لم ﴾ ىم٤مل :سمام أقمٓمقا ُمـ اعمٚمؽ واًمرؾمؾ واًمٙمت٥م قمغم قم٤ممل ُمـ يم٤من ذم
َوم َّْم ْٚم ُتٙم ُْؿ َقم َغم ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
ذًمؽ اًمزُم٤من؛ وم٢من ًمٙمؾ زُم٤من قم٤معم٤م.
[وىمٞمؾ :اعمراد شمٗمْمٞمؾ سمٜمقع ُم٤م ُمـ اًمٗمْمؾ قمغم ؾم٤مئر اًمٜم٤مس ،وٓ يٚمزم شمٗمْمٞمٚمٝمؿ
ُمٓمٚم ً٘م٤م ،طمٙم٤مه ومخر اًمديـ اًمرازي وومٞمف ٟمٔمر .وىمٞمؾ :إهنؿ ومْمٚمقا قمغم ؾم٤مئر إُمؿ ٓؿمتامل
لم ﴾ قم٤مم
أُمتٝمؿ قمغم إٟمٌٞم٤مء ُمٜمٝمؿ ،طمٙم٤مه اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه ،وومٞمف ٟمٔمر؛ ٕن ﴿ ا ًْم َٕم٤م َعمِ َ
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يِمتٛمؾ ُمـ ىمٌٚمٝمؿ وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ إٟمٌٞم٤مء ،وم٢مسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ ىمٌٚمٝمؿ وهق أومْمؾ ُمـ ؾم٤مئر
أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ،وحمٛمد سمٕمدهؿ وهق أومْمؾ ُمـ مجٞمع اخلٚمؼ وؾمٞمد وًمد آدم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة،
صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف وقمغم إظمقاٟمف ُمـ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم].
وىم٤مل رمحف اهلل ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤مممُ ﴿ :يمٜمْت ُْؿ َظم ْ َػم ُأ َُّم ٍ٦م ُأ ْظم ِر َضم ْ٧م ًمِٚمٜم ِ
َّ٤مس﴾ خيؼم شمٕم٤ممم قمـ
هذه إُم٦م اعمحٛمدي٦م سم٠مهنؿ ظمػم إُمؿ وم٘م٤ملُ ﴿ :يمٜمْت ُْؿ َظم ْ َػم ُأ َُّم ٍ٦م ُأ ْظم ِر َضم ْ٧م ًمِٚمٜم ِ
َّ٤مس﴾.
ىم٤مل اًمٌخ٤مري :طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ يقؾمػ ،قمـ ؾمٗمٞم٤من ،قمـ َُم ْٞم َنة ،قمـ أيب طم٤مزم ،قمـ
أيب هريرةُ ﴿ :يمٜمْت ُْؿ َظم ْ َػم ُأ َُّم ٍ٦م ُأ ْظم ِر َضم ْ٧م ًمِٚمٜم ِ
َّ٤مس ﴾ ىم٤ملَ :ظم ْ َػم اًمٜم٤مس ًمٚمٜم٤مس ،شم٠مشمقن هبؿ ذم
اًمًالؾمؾ ذم أقمٜم٤مىمٝمؿ طمتك يدظمٚمقا ذم اإلؾمالم.ا.هـ
وىم٤مل رمحف اهلل :وىمقًمف ﴿ :وآشمَ٤ميمُؿ ُم٤م َمل ي ْ١م ِ
لم ﴾ يٕمٜمل قم٤معمل زُم٤مٟمٙمؿ،
ت َأ َطمدً ا ُِم َـ ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
ْ َ ُْ
َ
ومٙم٠مهنؿ يم٤مٟمقا أذف اًمٜم٤مس ذم زُم٤مهنؿُ ،مـ اًمٞمقٟم٤من واًم٘مٌط وؾم٤مئر أصٜم٤مف سمٜمل آدم ،يمام
احلٙمْؿ واًمٜمهٌق َة ور َز ْىمٜمَ٤مهؿ ُِمـ اًم َّٓمٞمٌ ِ
ِ
ىم٤مل ﴿ :و ًَم َ٘مدْ آ َشمٞمٜمَ٤م سمٜمِل إِ ِ
٤مت
ِّ َ
ُ ْ َ
هائ َٞمؾ ا ًْمٙمت َ
ْ َ
َ
َ٤مب َو ْ ُ َ َ ُ َّ َ َ
َْ
إظمٌ٤مرا قمـ ُمقؾمك عم٤م ىم٤مًمقا﴿ :
لم ﴾ [ اجل٤مصمٞم٦م ] 84 :وىم٤مل شمٕم٤ممم
َ٤مه ْؿ َقم َغم ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
َو َوم َّْم ْٚمٜم ُ
ً
ِ
اضمٕم ْؾ ًَمٜمَ٤م إِ َهل٤م يمَام َهلؿ ِ
آهل َ ٌ٦م َىم َ٤مل إِ َّٟمٙم ُْؿ َىم ْق ٌم َ ْدم َٝم ُٚم َ
َؼم َُم٤م ُه ْؿ ومِ ِٞمف َو َسم٤مـمِ ٌؾ َُم٤م يمَ٤مٟمُقا
ْ َ
قن .إِ َّن َه ُ١مٓء ُُمت َّ ٌ
ً َ ُْ
َي ْٕم َٛم ُٚم َ
لم ﴾ [ إقمراف871-811 :
قنَ .ىم َ٤مل َأ َهم ْ َػم اهللَِّ َأ ْسم ِٖمٞمٙم ُْؿ إِ َهلً٤م َو ُه َق َوم َّْم َٚمٙم ُْؿ َقم َغم ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
]
واعم٘مّمقد :أهنؿ يم٤مٟمقا أومْمؾ أهؾ زُم٤مهنؿ ،وإٓ ومٝمذه إُم٦م أذف ُمٜمٝمؿ ،وأومْمؾ قمٜمد
اهلل ،وأيمٛمؾ ذيٕم٦م ،وأىمقم ُمٜمٝم٤مضم٤م ،وأيمرم ٟمٌٞم٤م ،وأقمٔمؿ ُمٚمٙم٤م ،وأهمزر أرزاىم٤م ،وأيمثر
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أُمقآ وأوٓدا ،وأوؾمع ممٚمٙم٦م ،وأدوم قمزا ،ىم٤مل اهلل [قمز وضمؾ] ﴿ ُيمٜمْت ُْؿ َظم ْ َػم ُأ َُّم ٍ٦م
ُأ ْظم ِر َضم ْ٧م ًمِٚمٜم ِ
َّ٤مس ﴾ [ آل قمٛمران ] 881 :وىم٤مل ﴿ َويم ََذًم ِ َؽ َضم َٕم ْٚمٜمَ٤ميم ُْؿ ُأ َُّم ً٦م َو َؾم ًٓم٤م ًم ِ َتٙمُقٟمُقا
ُؿم َٝمدَ ا َء َقم َغم اًمٜم ِ
َّ٤مس ﴾ [ اًمٌ٘مرة ] 871 :وىمد ذيمرٟم٤م إطم٤مدي٨م اعمتقاشمرة ذم ومْمؾ هذه إُم٦م
وذومٝم٤م ويمرُمٝم٤م ،قمٜمد اهلل ،قمٜمد ىمقًمف قمز وضمؾُ ﴿ :يمٜمْت ُْؿ َظم ْ َػم ُأ َُّم ٍ٦م ُأ ْظم ِر َضم ْ٧م ًمِٚمٜم ِ
َّ٤مس ﴾ ُمـ
ؾمقرة آل قمٛمران.
وىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم شأوقاء اًمٌٞم٤من« «114/7ش :ىمقًمف شمٕم٤مممُ ﴿ :ه َق اضمتٌ٤ميمؿ ﴾ ،أي:
اصٓمٗم٤ميمؿ ،واظمت٤مريمؿ ي٤م أُم٦م حمٛمد.
وُمٕمٜمك هذه أي٦م أووحف سم٘مقًمف ﴿ ُيمٜمْت ُْؿ َظم ْ َػم ُأ َُّم ٍ٦م ُأ ْظم ِر َضم ْ٧م ًمِٚمٜم ِ
َّ٤مس ﴾ [ آل قمٛمران:
 ] 881أي٦م.
ٙمؿ ِذم اًمديـ ُِم ْـ َطم َر ٍج ﴾.
ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُم٤م َضم َٕم َؾ َقم َٚم ْٞم ْ
احلرج :اًمْمٞمؼ يمام أووحٜم٤مه ذم أول ؾمقرة إقمراف.
وىمد سملم شمٕم٤ممم ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م :أن هذه احلٜمٞمٗمٞم٦م اًمًٛمح٦م اًمتل ضم٤مء هب٤م ؾمٞمدٟم٤م
حمٛمد ط ،أهن٤م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمتخٗمٞمػ واًمتٞمًػم ٓ ،قمغم اًمْمٞمؼ واحلرج .وىمد رومع اهلل ومٞمٝم٤م
أص٤مر وإهمالل اًمتل يم٤مٟم٧م قمغم ُمـ ىمٌٚمٜم٤م.
طمل قمـ سمٞمٜمف﴾ ووقح
ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل رمحف اهلل يمام ذم شاًمٕمذب اعمٜمػم« «74/7شُ﴿ :مـ ّ
فم٤مهر ٓ ؿمؽ ومٞمف أن اإلؾمالم طمؼ ًمٜمٍم اًمٗمئ٦م اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م قمغم اًمٗمئ٦م اًمٙم٤مومرة اًم٘مقي٦م،
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َ٤من ًَم ُٙم ْؿ آ َي ٌ٦م ِذم ومِ َئت ْ ِ
وؾمامه آي٦م ذم ؾمقرة آل قمٛمران ذم ىمقًمفَ ﴿ :ىمدْ يم َ
َلم ا ًْم َت َ٘متَ٤م ومِ َئ ٌ٦م ُشم َ٘م٤مشمِ ُؾ ِذم
َؾمٌِ ِ
هلل َو ُأ ْظم َرى يمَ٤مومِ َرةٌ ﴾...أي٦م ،أي :قمال قمغم أن ديـ اإلؾمالم هق احلؼ اًمذي ٓ ؿمؽ
ٞمؾ ا َِّ
ومٞمف.
وهذه أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م شمدل قمغم أن ُمـ قمالُم٤مت ديـ اإلؾمالم وأٟمف اًمديـ احلؼ اًمذي ٓ
اإلؾمال ِم ِديٜمً٤م َوم َٚمـ ي ْ٘مٌ َؾ ُِمٜمْف وهق ِذم ِ
أظم َر ِة ُِم َـ
ُ َ ُ َ
ْ ُ َ
ي٘مٌؾ اهلل همػمه ،يمام ىم٤ملَ ﴿ :و َُم ْـ َي ٌْ َت ِغ َهم ْ َػم ِ ْ
هلل ِ
اخلَ ِ ِ
ْ
اإل ْؾمال ُم﴾ ،وىم٤مل﴿ :
يـ ﴾[آل قمٛمران ،]17:وىم٤مل ﴿ :إِ َّن اًمدِّ ي َـ ِقمٜمْدَ ا َِّ
٤مه َ
ٞم٧م ًَمٙم ُُؿ ِ
اإل ْؾمال َم ِديٜمً٤م﴾ ،شمٌلم أن ُمـ ظمّم٤مئص هذا اًمديـ ،وُمـ قمالُم٤مشمف أن اًمٗمئ٦م
َو َر ِو ُ
اًم٘مٚمٞمٚم٦م اعمتٛمًٙم٦م سمف شمٖمٚم٥م اًمٗمئ٦م اًم٘مقي٦م اًمٙم٤مومرة اًمتل مل شمتٛمًؽ سمف.
ِ
حي ِّر ُُم َ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ىم٤مشمِ ُٚمقا ا ًَّم ِذي َـ ٓ ُي ْ١م ُِمٜم َ
هلل
قن َُم٤م َطم َّر َم ا َُّ
ُقن سمِ٤م َِّ
هلل َوٓ سمِ٤م ًْم َٞم ْق ِم أظم ِر َوٓ ُ َ
ِ
ِ
ُقن ِديـ ْ ِ
ِ
َ٤مب َطمتَّك ُي ْٕم ُٓمقا ِْ
اجل ْز َي َ٦م َقم ْـ َي ٍد َو ُه ْؿ
يـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
احل ِّؼ ُم َـ ا ًَّمذ َ
َو َر ُؾمق ًُم ُف َوٓ َيديٜم َ َ َ
ص ِ
٤مهم ُر َ
ون ﴾[اًمتقسم٦م.]21:
َ
ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل يمام ذم شاًمٕمذب اعمٜمػم« «781/7شٕ :ن أهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ اًمٞمٝمقد
واًمٜمّم٤مرى ،وإن ىم٤مًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل ،وأىمروا سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م ومٝمؿ يمٛمـ أٟمٙمر وضمقد اهلل ،وأٟمٙمر
وضمقد اًم٘مٞم٤مُم٦م؛ ٕهنؿ عم٤م اختذوا إرسم٤مب ُمٕمف ،وأذيمقا سمف ،وىم٤مًمقا :إن قمزير ًا اسمٜمف ،وأن
اعمًٞمح اسمٜمف ،هذا ىمقل ُمـ ٓ ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم وأظمر؛ ٕن اًمٙم٤مومر إذا يمٗمر سم٤مهلل ُمـ وضمف
ٓ يٜمٗمٕمف اإليامن سمف ُمـ وضمف آظمر.
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ِ
وىمقًمف ﴿ :وٓ ي ِديٜم َ ِ
احل ِّؼ﴾،
َ َ
احل ِّؼ﴾ ،اًمذي هق اإلؾمالم ،وذم ىمقًمف ﴿ :دي َـ ْ َ
ُقن دي َـ ْ َ
وضمٝم٤من:
إول :أن احلؼ هق ود اًمٌ٤مـمؾ ،وأن ديـ احلؼ ُمـ إو٤موم٦م اعمقصقف إمم صٗمتف ،أي:
اًمديـ اًمذي هق احلؼ اًمذي هق ديـ اإلؾمالم.
افقجف افثوين :أن احلؼ هق اهلل ،وم٤محلؼ ُمـ أؾمامئف ﴿ :وٓ ي ِديٜم َ ِ
احل ِّؼ﴾ ،وديـ
َ َ
ُقن دي َـ ْ َ
احلؼ ،أي :ديـ اهلل اًمذي ذقمف قمغم ًمً٤من ٟمٌٞمف حمٛمد ًا صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ.
وذم طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف ،ذم ُمًٚمؿ :شواًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ يًٛمع يب
هيقدي وٓ ٟمٍماِّن ،صمؿ ٓ ي١مُمـ يب إٓ يم٤من ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر«.
ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل :وأُم٤م احلدي٨م ومٗمٞمف ٟمًخ اعمٚمؾ يمٚمٝم٤م سمرؾم٤مًم٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ط.
وىمقًمف :شٓ يًٛمع يب أطمد ُمـ هذه إُم٦م« ،أي ممـ هق ُمقضمقد ذم زُمٜمل ،وسمٕمدي إمم
يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،شمٜمٌٞمٝم ً٤م قمغم ُمـ ؾمقامه٤م؛ ٕن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى هلؿ يمت٤مب ،وم٢مذا يم٤من هذا
ؿم٠مهنؿ ُمع أن هلؿ يمت٤مسم ً٤م ومٖمػمهؿ ممـ ٓ يمت٤مب ًمف أومم .ا.هـ
وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :وآ َشمٞمٜمَ٤مهؿ سمٞمٜم ٍ
َ٤مت ُِم َـ إَ ُْم ِر َوم َام ْ
اظم َت َٚم ُٗمقا إِ َّٓ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َضم٤م َء ُه ُؿ ا ًْم ِٕم ْٚم ُؿ
َ ْ ُ ْ َ ِّ
قن ُصم َّؿ َضم َٕم ْٚمٜم َ
خيتَٚمِ ُٗم َ
َ٤مك َقم َغم
َسم ْٖم ًٞم٤م َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ إِ َّن َر َّسم َؽ َي ْ٘م ِيض َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ومِ َٞمام يمَ٤مٟمُقا ومِ ِٞمف َ ْ

َ ِ
ذي َٕم ٍ٦م ُِم َـ إَ ُْم ِر َوم٤مشمٌَِّ ْٕم َٝم٤م َوٓ َشم َّتٌِ ْع َأ ْه َقا َء ا ًَّم ِذي َـ ٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن ﴾[اجل٤مصمٞم٦م.]81:
وأُم٤م ذم اًمًٜم٦م:
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الطسٓل الصخٔح

ِ
َومٕمـ َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
ٞمد ْ ُ ِ
هلل َشم َٕم َ٤ممم َي٤م آ َد ُم َوم َٞم ُ٘م ُ
هلل َقمٜمْ ُفَ ،قم ْـ اًمٜمٌَِّ ِّل ط َىم َ٤ملَ :ي ُ٘م ُ
قل
قل ا َُّ
ِض ا َُّ
َ ْ
َ
اخلدْ ر ِّي َر َ
اخلَ ْ ُػم ِذم َيدَ ْي َؽ َوم َٞم ُ٘م ُ
ًَم ٌَّ ْٞم َؽ َو َؾم ْٕمدَ ْي َؽ َو ْ
قل َأ ْظم ِر ْج َسم ْٕم َ٨م اًمٜم َِّ٤مر َىم َ٤مل َو َُم٤م َسم ْٕم ُ٨م اًمٜم َِّ٤مر َىم َ٤مل ُِم ْـ يم ُِّؾ
ِ
ػ شمًِع ُِم٤مئ ٍَ٦م وشمًِٕم ً٦م وشمًِ ِٕم َ ِ
َأ ًْم ٍ
اًمّم ِٖم ُػم
ٞم٥م َّ
لم َومٕمٜمْدَ ُه َيِم ُ
ْ َ
َ ْ َ َ ْ
ِ
﴿ وشم ََْمع يم هُؾ َذ ِ
اب
مح ٍؾ َ ْ
ات َ ْ
َ٤مرى َو ًَمٙم َّـ َقم َذ َ
مح َٚم َٝم٤م َوشم ََرى اًمٜم َ
َ ُ
َ٤مرى َو َُم٤م ُه ْؿ سمِ ًُٙم َ
َّ٤مس ُؾمٙم َ
اهللَِّ َؿم ِديدٌ ﴾
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َىم٤م ًُمقا َي٤م َر ُؾم َ
قج
نموا َوم٢مِ َّن ُمٜمْٙم ُْؿ َر ُضم ًال َوُم ْـ َي ْ٠م ُضم َ
قل اهللَِّ َو َأ هيٜمَ٤م َذًم َؽ ا ًْم َقاطمدُ َىم َ٤مل َأ ْسم ُ
وُم ْ٠مضمقج َأ ًْم ًٗم٤م ُصمؿ َىم َ٤مل وا ًَّم ِذي َٟم ْٗم ِز سمِٞم ِد ِه إِ ِِّّن َأرضمق َأ ْن َشمٙمُقٟمُقا رسمع َأه ِؾ ْ ِ
َؼم َٟم٤م َوم َ٘م َ٤مل
ُُ َ ْ
ْ ُ
َ
َ
َ َ ُ َ
اجلٜمَّ٦م َومٙم َّ ْ
َ
َّ
ػ َأه ِؾ ْ ِ
ِ
َأرضمق َأ ْن َشمٙمُقٟمُقا ُصم ُٚم َ٨م َأه ِؾ ْ ِ
َؼمٟمَ٤م
َؼمٟمَ٤م َوم َ٘م َ٤مل َأ ْر ُضمق َأ ْن َشمٙمُقٟمُقا ٟم ّْم َ ْ
ْ
ْ ُ
اجلٜمَّ٦م َومٙم َّ ْ
َ
اجلٜمَّ٦م َومٙم َّ ْ
َ
َّ٤مس إِ َّٓ يم َّ ِ
َوم َ٘م َ٤مل َُم٤م َأ ْٟمت ُْؿ ِذم اًمٜم ِ
اًمً ْق َد ِاء ِذم ِضم ْٚم ِد َصم ْق ٍر َأ ْسم َٞم َض َأ ْو يم ََِم َٕم َر ٍة َسم ْٞم َْم٤م َء ِذم ِضم ْٚم ِد
َ٤مًمِم َٕم َرة َّ
َصم ْق ٍر َأ ْؾم َق َد«ُ .متٗمؼ قمٚمٞمف ،اًمٌخ٤مري «1171ش ،وُمًٚمؿ «222ش.
ٍ
ِ
اجلٜم َِّ٦م ُىم ْٚمٜمَ٤م
و َقم ْـ َقم ٌْد اهللَِّ َىم َ٤ملُ :يمٜمَّ٤م َُم َع اًمٜمٌَِّ ِّل ِذم ُىم ٌَّ٦م َوم َ٘م َ٤مل َأشم َْر َو ْق َن َأ ْن َشمٙمُقٟمُقا ُر ُسم َع َأ ْه ِؾ ْ َ
اجلٜم َِّ٦م ُىم ْٚمٜمَ٤م َٟم َٕم ْؿ َىم َ٤مل َأشم َْر َو ْق َن َأ ْن َشمٙمُقٟمُقا َؿم ْٓم َر َأ ْه ِؾ
َٟم َٕم ْؿ َىم َ٤مل َأشم َْر َو ْق َن َأ ْن َشمٙمُقٟمُقا ُصم ُٚم َ٨م َأ ْه ِؾ ْ َ
اجلٜم َِّ٦م َو َذًم ِ َؽ
اجلٜم َِّ٦م ُىم ْٚمٜمَ٤م َٟم َٕم ْؿ َىم َ٤مل َوا ًَّم ِذي َٟم ْٗم ُس ُحم َ َّٛم ٍد سمِ َٞم ِد ِه إِ ِِّّن ََٕ ْر ُضمق َأ ْن َشمٙمُقٟمُقا ٟمِ ّْم َ
ػ َأ ْه ِؾ ْ َ
َْ
َ٤مًمِمٕمر ِة ا ًْمٌٞمْم ِ
ِ
ِ
ِ
٤مء ِذم ِضم ْٚم ِد
اًمنم ِك إِ َّٓ يم َّ ْ َ َ ْ َ
َأ َّن ْ َ
اجلٜمَّ َ٦م َٓ َيدْ ُظم ُٚم َٝم٤م إ َّٓ َٟم ْٗم ٌس ُُم ًْٚم َٛم ٌ٦م َو َُم٤م َأ ْٟمت ُْؿ ذم َأ ْه ِؾ ِّ ْ
ِ
اًم َّثق ِر ْإَؾمق ِد َأو يم َّ ِ
مح ِر«ُ .متٗمؼ قمٚمٞمف ،اًمٌخ٤مري
اًمً ْق َداء ِذم ِضم ْٚم ِد اًم َّث ْق ِر ْإَ ْ َ
ْ َ ْ
ْ
َ٤مًمِم ْٕم َرة َّ
«4721ش ،وُمًٚمؿ «228ش.
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ِ
قل اهللَِّ ط َي ُ٘م ُ
هلل َقمٜمْ ُفَ :أ َّٟم ُف َؾم ِٛم َع َر ُؾم َ
قل :شٟم َْح ُـ ْأ ِظم ُر َ
ون
ِض ا َُّ
َوقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َر َ
ِ
ِ ِ
اًمً٤مسمِ ُ٘م َ
َ٤مب ُِم ْـ َىم ٌْٚمِٜمَ٤م ُصم َّؿ َه َذا َي ْق ُُم ُٝم ْؿ ا ًَّم ِذي ُوم ِر َض َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ
قن َي ْق َم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م َسم ْٞمدَ َأ َّهن ُ ْؿ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
َّ
َوم ْ
٤مس ًَمٜمَ٤م ومِ ِٞمف َشم ٌَ ٌع ا ًْم َٞم ُٝمق ُد َهمدً ا َواًمٜم ََّّم َ٤مرى َسم ْٕمدَ َهم ٍد« .اًمٌخ٤مري
٤مظم َت َٚم ُٗمقا ومِ ِٞمف َوم َٝمدَ اٟمَ٤م ا َُّ
هلل َوم٤مًمٜمَّ ُ
«144ش ،وُمًٚمؿ «177ش.
ِ
هلل َقمٜم ُْٝم َامَ :قم ْـ اًمٜمٌَِّ ِّل ط َىم َ٤مل َُم َث ُٚمٙم ُْؿ َو َُم َث ُؾ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِتَ٤م َسم ْ ِ
لم يم ََٛم َث ِؾ
ِض ا َُّ
و َقم ْـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم َر َر َ
٤مر َقم َغم ِىمػم ٍ
رضم ٍؾ اؾم َت ْ٠مضمر ُأضمراء َوم َ٘م َ٤مل ُمـ يٕمٛم ُؾ ِزم ُِمـ ُهمدْ و َة إِ َمم ٟمِّم ِ
ػ اًمٜم ََّٝم ِ
اط َوم َٕم ِٛم َٚم ْ٧م
ْ
َ
ْ
َ ْ ََْ
َ ُ ْ ََ ََ َ
َ
ٍم َقم َغم ِىمػم ٍ
ا ًْمٞمٝمقد ُصمؿ َىم َ٤مل ُمـ يٕمٛم ُؾ ِزم ُِمـ ٟمِّم ِ
ػ اًمٜم ََّٝم ِ
٤مر إِ َمم َص َال ِة ا ًْم َٕم ْ ِ
اط َوم َٕم ِٛم َٚم ْ٧م
ْ ْ
َ ْ ََْ
َ ُ ُ َّ
َ
ِ
اًمِم ْٛم ُس َقم َغم ِىمػما َـم ْ ِ
اًمٜم ََّّم َ٤مرى ُصم َّؿ َىم َ٤مل َُم ْـ َي ْٕم َٛم ُؾ ِزم ُِم ْـ ا ًْم َٕم ْ ِ
ٞم٥م َّ
لم َوم َ٠م ْٟمت ُْؿ ُه ْؿ
ٍم إِ َمم َأ ْن شمَٖم َ
َ
َوم َٖم ِْم ٌَ ْ٧م ا ًْم َٞم ُٝمق ُد َواًمٜم ََّّم َ٤مرى َوم َ٘م٤م ًُمقا َُم٤م ًَمٜمَ٤م َأ ْيم َث َر َقم َٛم ًال َو َأ َىم َّؾ َقم َٓم٤م ًء َىم َ٤مل َه ْؾ َٟم َ٘م ّْم ُتٙم ُْؿ ُِم ْـ
َطم ِّ٘مٙم ُْؿ َىم٤م ًُمقا َٓ َىم َ٤مل َوم َذًم ِ َؽ َوم ْْم ِكم ُأوشمِ ِٞمف َُم ْـ َأ َؿم٤م ُء« .أظمرضمف اًمٌخ٤مري «774ش.

لم وا ًْمٞمٝم ِ
ِِ
ِ
قد َواًمٜم ََّّم َ٤مرى
ِض اهللَُّ َقمٜمْ ُفَ ،قم ْـ اًمٜمٌَِّ ِّل ط َىم َ٤مل :ش َُم َث ُؾ اعمُْ ًْٚمٛم َ َ َ ُ
و َقم ْـ َأ ِيب ُُم َ
قؾمك َر َ
اؾم َت ْ٠م َضم َر َىم ْق ًُم٤م َي ْٕم َٛم ُٚم َ
قن ًَم ُف َقم َٛم ًال َي ْق ًُم٤م إِ َمم اًم َّٚم ْٞم ِؾ َقم َغم َأ ْضم ٍر َُم ْٕم ُٚمق ٍم َوم َٕم ِٛم ُٚمقا ًَم ُف إِ َمم
يم ََٛم َث ِؾ َر ُضم ٍؾ ْ
ِ
ٟمِّم ِ
ػ اًمٜم ََّٝم ِ
ِ
ِ
ذ ْـم َ٧م ًَمٜمَ٤م َو َُم٤م َقم ِٛم ْٚمٜمَ٤م َسم٤مـمِ ٌؾ َوم َ٘م َ٤مل َهل ُ ْؿ َٓ
٤مر َوم َ٘م٤م ًُمقا َٓ َطم َ
ْ
٤مضم َ٦م ًَمٜمَ٤م إ َمم َأ ْضمر َك ا ًَّمذي َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؾم َت ْ٠م َضم َر َأ ِضم َػم ْي ِـ َسم ْٕمدَ ُه ْؿ
َشم ْٗم َٕم ُٚمقا َأيمْٛم ُٚمقا َسم٘م َّٞم َ٦م َقم َٛمٚمٙم ُْؿ َو ُظم ُذوا َأ ْضم َريم ُْؿ يمَ٤مُم ًال َوم َ٠م َسم ْقا َوشم ََريمُقا َو ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ذ ْـم ُ٧م َهل ُ ْؿ ُِم ْـ ْإَ ْضم ِر َوم َٕم ِٛم ُٚمقا َطمتَّك إِ َذا يم َ
َ٤من
َوم َ٘م َ٤مل َهل ُ َام َأيمْٛم َال َسم٘م َّٞم َ٦م َي ْقُمٙم َُام َه َذا َو ًَمٙم َُام ا ًَّمذي َ َ
لم َص َال ِة ا ًْم َٕم ْ ِ
ٍم َىم َ٤مٓ ًَم َؽ َُم٤م َقم ِٛم ْٚمٜمَ٤م َسم٤مـمِ ٌؾ َو ًَم َؽ ْإَ ْضم ُر ا ًَّم ِذي َضم َٕم ْٚم َ٧م ًَمٜمَ٤م ومِ ِٞمف َوم َ٘م َ٤مل َهل ُ َام
ِطم ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اؾم َت ْ٠م َضم َر َىم ْق ًُم٤م َأ ْن َي ْٕم َٛم ُٚمقا ًَم ُف َسم ِ٘م َّٞم َ٦م
ر ٌء َيً ٌػم َوم َ٠م َسم َٞم٤م َو ْ
َأيمْٛم َال َسم٘م َّٞم َ٦م َقم َٛمٚمٙم َُام َُم٤م َسم٘م َل ُم ْـ اًمٜم ََّٝم٤مر َ ْ
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اؾم َتٙم َْٛم ُٚمقا َأ ْضم َر ا ًْم َٗم ِري َ٘م ْ ِ
َي ْق ُِم ِٝم ْؿ َوم َٕم ِٛم ُٚمقا َسم ِ٘م َّٞم َ٦م َي ْق ُِم ِٝم ْؿ َطمتَّك َهم٤م َسم ْ٧م َّ
لم يمِ َٚم ْٞم ِٝم َام َوم َذًم ِ َؽ
اًمِم ْٛم ُس َو ْ
َُم َث ُٚم ُٝم ْؿ َو َُم َث ُؾ َُم٤م َىمٌِ ُٚمقا ُِم ْـ َه َذا اًمٜم ِ
هقر« .أظمرضمف اًمٌخ٤مري «771ش.
قل اهللَِّ ط :ش ُقم ِر َو ْ٧م َقم َكم ْإُُمؿ َومجٕم َؾ اًمٜمٌَِّل واًمٜمٌَِّٞم ِ
َو َقم ِـ ا ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
٤مس َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
٤من
ه َ َّ
َّ َ ُ َ َ
ِ
ِ
َي ُٛم هر َ
ٞمؿ ُىم ْٚم ُ٧م َُم٤م َه َذا ُأ َُّمتِل
اًمر ْه ُط َواًمٜمٌَِّ هل ًَم ْٞم َس َُم َٕم ُف َأ َطمدٌ َطمتَّك ُروم َع ِزم َؾم َقا ٌد َقمٔم ٌ
ون َُم َٕم ُٝم ْؿ َّ
ِِ ِ
قؾمك َو َىم ْق ُُم ُف ِىم َٞمؾ ا ْٟم ُٔم ْر إِ َمم ْإُ ُوم ِؼ َوم٢مِ َذا َؾم َقا ٌد َي ْٛم َ ُ
أل ْإُ ُوم َؼ ُصم َّؿ ِىم َٞمؾ ِزم ا ْٟم ُٔم ْر
َهذه ىم َٞمؾ َسم ْؾ َه َذا ُُم َ
ِ ِ
ِ
ِ
اًمً َام ِء َوم٢مِ َذا َؾم َقا ٌد َىمدْ َُم َ َ
اجلٜمَّ َ٦م ُِم ْـ
أل ْإُ ُوم َؼ ىم َٞمؾ َهذه ُأ َُّمت َُؽ َو َيدْ ُظم ُؾ ْ َ
َه٤م ُهٜمَ٤م َو َه٤م ُهٜمَ٤م ِذم آ َوم٤مق َّ
ِ
قن َأ ًْم ًٗم٤م سمِ َٖم ْ ِػم ِطم ًَ ٍ
َه ُ١م َٓ ِء َؾم ٌْ ُٕم َ
يـ
لم َهل ُ ْؿ َوم َ٠م َوم َ
٤مب ُصم َّؿ َد َظم َؾ َو َمل ْ ُي ٌَ ِّ ْ
٤مض ا ًْم َ٘م ْق ُم وىم٤مًمقا ٟم َْح ُـ ا ًَّمذ َ
ِ
يـ ُوًمِدُ وا ِذم ْ ِ
اإل ْؾم َال ِم َوم٢مِٟمَّ٤م ُوًمِدْ ٟمَ٤م ِذم
آ َُمٜمَّ٤م سمِ٤م َِّ
هلل َوا َّشم ٌَ ْٕمٜمَ٤م َر ُؾمق ًَم ُف َومٜم َْح ُـ ُه ْؿ َأ ْو أوٓ ُدٟمَ٤م ا ًَّمذ َ

ِ
ْ ِِ ِ
ون َو َٓ َي ْٙمت َُق َ
قن َو َٓ َي َت َٓم َّ ُػم َ
ؽم ُىم َ
ون
اجل٤مهٚم َّٞم٦م َوم ٌَ َٚم َغ اًمٜمٌَِّ َّل ط َوم َخ َر َج َوم َ٘م َ٤مل ُه ْؿ ا ًَّمذي َـ َٓ َي ًْ َ ْ
َ
َ٤مؿم ُ٦م ْسم ُـ ِحم ْ َّم ٍـ َأ ُِمٜم ُْٝم ْؿ َأٟمَ٤م َي٤م َر ُؾم َ
َو َقم َغم َر ِّهبِ ْؿ َيت ََق َّيم ُٚم َ
هلل َىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿ َوم َ٘م٤م َم َ
قن َوم َ٘م َ٤مل ُقمٙم َ
آظم ُر
قل ا َِّ
َوم َ٘م َ٤مل َأ ُِمٜم ُْٝم ْؿ َأٟمَ٤م َىم َ٤مل َؾم ٌَ َ٘م َؽ ِ َهب٤م ُقمٙم َ
َّ٤مؿم ُ٦م« .أظمرضمف اًمٌخ٤مري «1781ش ،وُمًٚمؿ «221ش.
ِ
ِ
قن َأ ًْم ًٗم٤م سمِ َٖم ْ ِػم ِطم ًَ ٍ
اجلٜمَّ َ٦م َؾم ٌْ ُٕم َ
٤مب
و َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ :أ َّن اًمٜمٌَِّ َّل ط َىم َ٤مل َيدْ ُظم ُؾ ُم ْـ ُأ َُّمتل ْ َ
هلل ادع اهللََّ َأ ْن َ ِ ِ
َوم َ٘م َ٤مل َر ُضم ٌؾ َي٤م َر ُؾم َ
اضم َٕم ْٚم ُف ُِمٜم ُْٝم ْؿ ُصم َّؿ َىم٤م َم َ
آظم ُر َوم َ٘م َ٤مل
جي َٕم َٚمٜمل ُمٜم ُْٝم ْؿ َىم َ٤مل اًم َّٚم ُٝم َّؿ ْ
قل ا َِّ ْ ُ
ْ
َي٤م َر ُؾم َ
جي َٕم َٚمٜمِل ُِمٜم ُْٝم ْؿ َىم َ٤مل َؾم ٌَ َ٘م َؽ ِ َهب٤م ُقمٙم َ
َّ٤مؿم ُ٦م« .أظمرضمف ُمًٚمؿ «284ش.
قل اهللَِّ ا ْد ُع ا ََّ
هلل َأ ْن َ ْ
قن َأ ًْم ًٗم٤م سمِ َٖم ْ ِػم ِطم ًَ ٍ
اجلٜمَّ َ٦م ُِم ْـ ُأ َُّمتِل َؾم ٌْ ُٕم َ
َو َقم ْـ ِقم ْٛم َر ُ
٤مب
ان َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل ٟمٌَِ هل اهللَِّ ط :ش َيدْ ُظم ُؾ ْ َ
ِ
َىم٤م ًُمقا َو َُم ْـ ُه ْؿ َي٤م َر ُؾم َ
قن َو َقم َغم َر ِّهبِ ْؿ َيت ََق َّيم ُٚم َ
ؽم ُىم َ
يـ َٓ َي ْٙمت َُق َ
قن
قل اهللَِّ َىم َ٤مل ُه ْؿ ا ًَّمذ َ
ون َو َٓ َي ًْ َ ْ
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َوم َ٘م٤م َم ُقمٙم َ
هلل
ْ٧م ُِمٜم ُْٝم ْؿ َىم َ٤مل َوم َ٘م٤م َم َر ُضم ٌؾ َوم َ٘م َ٤مل َي٤م ٟمٌَِ َّل ا َِّ
جي َٕم َٚمٜمِل ُِمٜم ُْٝم ْؿ َىم َ٤مل َأٟم َ
َّ٤مؿم ُ٦م َوم َ٘م َ٤مل ا ْد ُع اهللََّ َأ ْن َ ْ
جي َٕم َٚمٜمِل ُِمٜم ُْٝم ْؿ َىم َ٤مل َؾم ٌَ َ٘م َؽ ِ َهب٤م ُقمٙم َ
َّ٤مؿم ُ٦م« .أظمرضمف ُمًٚمؿ «281ش.
ا ْد ُع اهللََّ َأ ْن َ ْ
و َقم ْـ َؾم ْٝم ِؾ ْسم ِـ َؾم ْٕم ٍدَ :أ َّن َر ُؾم َ
اجلٜمَّ َ٦م ُِم ْـ ُأ َُّمتِل َؾم ٌْ ُٕم َ
قن َأ ًْم ًٗم٤م َأ ْو
قل ا َِّ
هلل ط َىم َ٤مل ًَم َٞمدْ ُظم َٚم َّـ ْ َ
ُقن ِ
ؾمٌع ُِم٤مئ َِ٦م َأ ًْم ٍ
ػ َٓ َيدْ ِري َأ ُسمق َطم ِ
٤مز ٍم َأ َّ ُهي َام َىم َ٤مل ُُمت ََام ِؾمٙم َ
آظم ٌذ َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َسم ْٕم ًْم٤م َٓ َيدْ ُظم ُؾ َأ َّو ُهل ُ ْؿ
َ ُْ
ِ
قر ِة ا ًْم َ٘م َٛم ِر ًَم ْٞم َٚم َ٦م ا ًْم ٌَدْ ِر« .أظمرضمف اًمٌخ٤مري
َطمتَّك َيدْ ُظم َؾ آظم ُر ُه ْؿ ُو ُضم ُ
قه ُٝم ْؿ َقم َغم ُص َ
«4777ش ،وُمًٚمؿ «281ش.
ِ
و َقم ْـ ا ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
٥م ُي َ٘م ُ٤مل َأ ْي َـ ْإُ َُّم ُ٦م
٤مؾم ُ
٤مسَ :أ َّن اًمٜمٌَِّ َّل ط َىم َ٤ملٟ :م َْح ُـ آظم ُر ْإُ َُم ِؿ َو َأ َّو ُل َُم ْـ ُ َ
حي َ
ون إوًم َ
ْإُ ُِّم َّٞم ُ٦م َوٟمٌَِ هٞم َٝم٤م َومٜم َْح ُـ ْأ ِظم ُر َ
قن«.
وقمـ روم٤مقم٦م اجلٝمٜمل ىم٤مل أىمٌٚمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل ط طمتك إذا يمٜم٤م سم٤مًمٙمديد أو ىم٤مل سم٘مديد
ومجٕمؾ رضم٤مل ُمٜم٤م يًت٠مذٟمقن إمم أهٚمٞمٝمؿ ومٞم٠مذن هلؿ وم٘م٤مم رؾمقل اهلل ط ومحٛمد اهلل وأصمٜمك
قمٚمٞمف صمؿ ىم٤مل ُم٤م سم٤مل رضم٤مل يٙمقن ؿمؼ اًمِمجرة اًمتل شمكم رؾمقل اهلل ط أسمٖمض إًمٞمٝمؿ ُمـ
اًمِمؼ أظمر ومٚمؿ ٟمر قمٜمد ذًمؽ ُمـ اًم٘مقم آ سم٤ميمٞم٤م وم٘م٤مل رضمؾ ان اًمذي يًت٠مذٟمؽ سمٕمد هذا
ًمًٗمٞمف ومحٛمد اهلل وىم٤مل طمٞمٜمئذ أؿمٝمد قمٜمد اهلل ٓ يٛمقت قمٌد يِمٝمد أن ٓ إًمف آ اهلل وإِّن
رؾمقل اهلل صدىم٤م ُمـ ىمٚمٌف صمؿ يًدد آ ؾمٚمؽ ذم اجلٜم٦م ىم٤مل وىمد وقمدِّن ريب قمز وضمؾ أن
يدظمؾ ُمـ أُمتل ؾمٌٕملم أًمٗم٤م ٓ طمً٤مب قمٚمٞمٝمؿ وٓ قمذاب وإِّن ٕرضمق أن ٓ يدظمٚمقه٤م
طمتك شمٌقؤا أٟمتؿ وُمـ صٚمح ُمـ آسم٤مئٙمؿ وأزواضمٙمؿ وذري٤مشمٙمؿ ُمً٤ميمـ ذم اجلٜم٦م« .أظمرضمف
أمحد.
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وقمـ قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ ىم٤مل ضمٚمً٧م إمم رهط أٟم٤م راسمٕمٝمؿ سم٢ميٚمٞم٤مء وم٘م٤مل أطمدهؿ ؾمٛمٕم٧م
رؾمقل اهلل ط ي٘مقل ًمٞمدظمٚمـ اجلٜم٦م سمِمٗم٤مقم٦م رضمؾ ُمـ أُمتل أيمثر ُمـ سمٜمل متٞمؿ ىمٚمٜم٤م ؾمقاك ي٤م
رؾمقل اهلل ىم٤مل ؾمقاي ىمٚم٧م أٟم٧م ؾمٛمٕمتف ىم٤مل ٟمٕمؿ ومٚمام ىم٤مم ىمٚم٧م ُمـ هذا ىم٤مًمقا سمـ أيب
اجلدقم٤مء« .أظمرضمف أمحد.
وقمـ طمٙمٞمؿ سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمٌٝمزى قمـ أسمٞمف أٟمف ىم٤مل ًمٚمٜمٌل ط اٟمك طمٚمٗم٧م هٙمذا وٟمنم
أص٤مسمع يديف طمتك ختؼمٟمك ُم٤م اًمذي سمٕمثؽ اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم سمف ىم٤مل سمٕمثٜمل اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم
سم٤مإلؾمالم ىم٤مل وُم٤م اإلؾمالم ىم٤مل ؿمٝم٤مدة ان ٓ إًمف آ اهلل وأن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف وشم٘مٞمؿ
اًمّمالة وشم١مشمك اًمزيم٤مة إظمقان ٟمّمػمان ٓ ي٘مٌؾ اهلل ضمؾ وقمز ُمـ أطمد شمقسم٦م أذك سمٕمد
إؾمالُمف ىم٤مل ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م طمؼ زوج أطمدٟم٤م قمٚمٞمف ىم٤مل شمٓمٕمٛمٝم٤م إذا أيمٚم٧م وشمٙمًقه٤م
إذا ايمتًٞم٧م وٓ شميب افقجف وٓ شم٘مٌح وٓ هتجر آ ذم اًمٌٞم٧م صمؿ ىم٤مل هٝمٜم٤م حتنمون ه٤م
هٜم٤م حتنمون ه٤م هٜم٤م حتنمون صمالصم٤م ريمٌ٤مٟم٤م وُمِم٤مة وقمغم وضمقهٙمؿ شمقومقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
ؾمٌٕمقن أُم٦م أٟمتؿ آظمر إُمؿ وأيمرُمٝم٤م قمغم اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم شم٠مشمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وقمغم
أومقاهٙمؿ اًمٗمدام أول ُم٤م يٕمرب قمـ أطمديمؿ ومخذه ىم٤مل سمـ أيب سمٙمػم وم٠مؿم٤مر سمٞمده إمم اًمِم٤مم
وم٘م٤مل إمم ه٤م هٜم٤م حتنمون«أظمرضمف أمحد.
وقمـ اًمّمٜم٤مسمحل إمحز ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ط ي٘مقل أٓ إِّن ومرـمٙمؿ قمغم
احلقض وإِّن ُمٙم٤مصمر سمٙمؿ إُمؿ ومال شم٘متتٚمـ سمٕمدي .أظمرضمف أمحد.
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وقمـ سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل ىم٤مل ًمٜم٤م رؾمقل اهلل ط يمٞمػ أٟمتؿ ورسمع أهؾ اجلٜم٦م ًمٙمؿ رسمٕمٝم٤م
وًمً٤مئر اًمٜم٤مس صمالصم٦م أرسم٤مقمٝم٤م ىم٤مًمقا اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ ىم٤مل ومٙمٞمػ أٟمتؿ وصمٚمثٝم٤م ىم٤مًمقا ومذاك
أيمثر ىم٤مل ومٙمٞمػ أٟمتؿ واًمِمٓمر ىم٤مًمقا ومذًمؽ أيمثر وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ط أهؾ اجلٜم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
قمنمون وُم٤مئ٦م صػ أٟمتؿ ُمٜمٝم٤م صمامٟمقن صٗم٤م« .أظمرضمف أمحد.
قمـ سمـ سمريدة قمـ أسمٞمف ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل ط أهؾ اجلٜم٦م قمنمون وُم٤مئ٦م صػ ُمٜمٝمؿ
صمامٟمقن ُمـ هذه إُم٦م وىم٤مل قمٗم٤من ُمرة أٟمتؿ ُمٜمٝمؿ صمامٟمقن صٗم٤م
قؾمك ْإَ ْؿم َٕم ِر ِّي َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
لم َّ
لم َأ ْن َيدْ ُظم َؾ
قل ا َِّ
اًمِم َٗم٤م َقم ِ٦م َو َسم ْ َ
هلل ط ُظم ِّ ْػم ُت َسم ْ َ
َقم ْـ َأ ِيب ُُم َ
ٟمِّم ُ ِ
اجلٜمَّ َ٦م َوم ْ
ؽم ُت َّ
لم َٓ َو ًَمٙمِٜم ََّٝم٤م
اًمِم َٗم٤م َقم َ٦م َِٕ َّهنَ٤م َأ َقم هؿ َو َأ ْيم َٗمك َأشم َُر ْو َهنَ٤م ًم ِ ْٚم ُٛمت َِّ٘م َ
ْ
٤مظم َ ْ
ػ ُأ َُّمتل ْ َ
لم ْ
لم  .أظمرضمف أمحد.
لم ا ُْعم َت َٚم ِّقصمِ َ
اخلَ َّٓم ِ٤مئ َ
ًم ِ ْٚم ُٛم ْذٟمٌِِ َ
وقمـ ُمٕم٤مذ ىم٤مل رىمٌٜم٤م رؾمقل اهلل ط ذم صالة اًمٕمِم٤مء وم٤مطمتٌس طمتك فمٜمٜم٤م ان ًمـ خيرج
واًم٘م٤مئؾ ُمٜم٤م ي٘مقل ىمد صغم وًمـ خيرج ومخرج رؾمقل اهلل ط وم٘مٚمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل فمٜمٜم٤م اٟمؽ
ًمـ خترج واًم٘م٤مئؾ ُمٜم٤م ي٘مقل ىمد صغم وًمـ خيرج وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ط اقمتٛمقا هبذه اًمّمالة
وم٘مد ومْمٚمتؿ هب٤م قمغم ؾم٤مئر إُمؿ ومل يّمٚمٝم٤م أُم٦م ىمٌٚمٙمؿ .أظمرضمف أمحد.
اخلَ َّٓم ِ
و ُقم َٛم َر ْسم ِـ ْ
٤مب َىم َ٤مل :عمََّ٤م يم َ
ؼم َأ ْىم ٌَ َؾ َٟم َٗم ٌر ُِم ْـ َص َح٤م َسم ِ٦م اًمٜمٌَِّ ِّل ط َوم َ٘م٤م ًُمقا ُوم َال ٌن
َ٤من َي ْق ُم َظم ْٞم َ َ
َؿم ِٝمٞمدٌ ُوم َال ٌن َؿم ِٝمٞمدٌ َطمتَّك َُم هروا َقم َغم َر ُضم ٍؾ َوم َ٘م٤م ًُمقا ُوم َال ٌن َؿم ِٝمٞمدٌ َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
هلل ط يم ََّال إِ ِِّّن
قل ا َِّ
٤مب ا ْذه٥م َومٜم ِ
َر َأ ْي ُت ُف ِذم اًمٜم ِ
هلل ط َي٤م ا ْسم َـ ْ
َّ٤مر ِذم ُسم ْر َد ٍة َهم َّٚم َٝم٤م َأ ْو َقم ٌَ٤م َء ٍة ُصم َّؿ َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
َ٤مد ِذم
قل ا َِّ
اخلَ َّٓم ِ َ ْ
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اًمٜم ِ
اجلٜمَّ َ٦م إِ َّٓ اعمُْ ْ١م ُِمٜم َ
اجلٜمَّ َ٦م إِ َّٓ
ُقن َىم َ٤مل َوم َخ َر ْضم ُ٧م َومٜمَ٤م َد ْي ُ٧م َأ َٓ إِ َّٟم ُف َٓ َيدْ ُظم ُؾ ْ َ
َّ٤مس َأ َّٟم ُف َٓ َيدْ ُظم ُؾ ْ َ
اعمُْ ْ١م ُِمٜم َ
ُقن  .أظمرضمف ُمًٚمؿ «887ش.
و َقمـ َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
قل اهللَِّ ط َ ِ
ُقح َو ُأ َُّم ُت ُف َوم َٞم ُ٘م ُ
ٞمد َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللَُّ َشم َٕم َ٤ممم َه ْؾ َسم َّٚم ْٖم َ٧م
جيل ُء ٟم ٌ
ْ
َ
قن َٓ َُم٤م َضم٤م َءٟمَ٤م ُِم ْـ ٟمٌَِ ٍّل َوم َٞم ُ٘م ُ
قل َٟم َٕم ْؿ َأ ْي َر ِّب َوم َٞم ُ٘م ُ
َوم َٞم ُ٘م ُ
قل ُِٕ َُّمتِ ِف َه ْؾ َسم َّٚم َٖمٙم ُْؿ َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
قل ًمِٜمُق ٍح َُم ْـ
َي ِْم َٝمدُ ًَم َؽ َوم َٞم ُ٘م ُ
قل ُحم َ َّٛمدٌ ط َو ُأ َُّم ُت ُف َومٜم َِْم َٝمدُ َأ َّٟم ُف َىمدْ َسم َّٚم َغ َو ُه َق ىمقًمف َضم َّؾ ِذيم ُْر ُه:
﴿ َويم ََذًم ِ َؽ َضم َٕم ْٚمٜمَ٤ميم ُْؿ ُأ َُّم ً٦م َو َؾم ًٓم٤م ًم ِ َتٙمُقٟمُقا ُؿم َٝمدَ ا َء َقم َغم اًمٜم ِ
َّ٤مس ﴾ َوا ًْم َق َؾم ُط ا ًْم َٕمدْ ُل.
أظمرضمف اًمٌخ٤مري.
ِ
َّ٤مس ﴾ َىم َ٤مل َظم ْ َػم اًمٜم ِ
ِض اهللَُّ َقمٜمْ ُفُ ﴿ :يمٜمْت ُْؿ َظم ْ َػم ُأ َُّم ٍ٦م ُأ ْظم ِر َضم ْ٧م ًمِٚمٜم ِ
َّ٤مس
و َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َر َ
ُقن ِهبِؿ ِذم اًمً َال ِؾم ِؾ ِذم َأ ْقمٜم ِ
َ٤مىم ِٝم ْؿ َطمتَّك َيدْ ُظم ُٚمقا ِذم ْ ِ
ًمِٚمٜم ِ
اإل ْؾم َال ِم.
َّ
َّ٤مس َشم ْ٠مشم َ ْ
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم « -ج  / 7ص 771ش افقجف
افتوشع :ىمقًمف َشم َٕم َ٤ممم ﴿َ :ويم ََذًم ِ َؽ َضم َٕم ْٚمٜمَ٤ميم ُْؿ ُأ َُّم ً٦م َو َؾم ًٓم٤م ًم ِ َتٙمُقٟمُقا ُؿم َٝمدَ ا َء َقم َغم اًمٜم ِ
َّ٤مس َو َيٙم َ
ُقن
ِ
ِ ِ ِ
اًمر ُؾم ُ
ؼم َأ َّٟم ُف َضم َٕم َٚم ُٝم ْؿ ُأ َُّم ً٦م ِظم َٞم ً٤مرا
قل َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َؿم ِٝمٞمدً ا ﴾ َو َو ْضم ُف آ ْؾمتدْ َٓل سمِ ْ٤مٔ َي٦م َأ َّٟم ُف َشم َٕم َ٤ممم َأ ْظم َ َ
َّ
طَ ،ومٝمؿ َظمػم ْإُُم ِؿ ،و َأ ْقمدَ ُهل٤م ِذم َأ ْىمق ِ
وٓ ،ه َذا طم ِ٘مٞم َ٘م ُ٦م ا ًْمقؾم ِ
اهل ْؿَ ،و َأ ْقم َام ِهل ْؿَ ،وإِ َرا َد ِهتِ ْؿ
َ
ُ ْ ُْ َ َ
قمُدُ ً َ َ
َ َ
َ
ِ ِ
هلل َشم َٕم َ٤ممم َي ْ٘م ٌَ ُؾ
اؾمت ََح ه٘مقا َأ ْن َيٙمُقٟمُقا ُؿم َٝمدَ ا َء ًم ِ هٚمر ُؾم ِؾ َقم َغم ُأ َمم ِ ِٝم ْؿ َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مَ ،و َا َُّ
َوٟم َّٞم٤مهتِ ْؿَ ،و ِ َهب َذا ْ
َؿم َٝم٤م َد َ ُهت ْؿ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿَ ،وم ُٝم ْؿ ُؿم َٝمدَ ُاؤ ُهَ ،و ِهل َ َذا ٟم ََّق َه ِهبِ ْؿ َو َر َوم َع ِذيم َْر ُه ْؿَ ،و َأ ْصمٜمَك َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ؛ َِٕ َّٟم ُف َشم َٕم َ٤ممم عمََّ٤م

َّاخت ََذ ُهؿ ُؿم َٝمدَ اء َأ ْقم َٚمؿ َظم ْٚم َ٘م ُف ُِم ْـ اعمَْ َال ِئٙم َِ٦م َو َهم ِػم ِهؿ سمِ َح ِ
٤مل َه ُ١م َٓ ِء ه
اًمِم َٝمدَ ِاءَ ،و َأ َُم َر َُم َال ِئ َٙم َت ُف َأ ْن
ْ ْ
َ
َ
ْ
اًمِم ِ
٤مهدُ اعمَْ ْ٘م ٌُ ُ
ُشم َّم ِّ َكم َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َوشمَدْ ُقم َق َهل ُ ْؿ َوشم ًَْ َت ْٖم ِٗم َر َهل ُ ْؿَ ،و َّ
قل ِقمٜمْدَ اهللَِّ ُه َق ا ًَّم ِذي َي ِْم َٝمدُ سمِ ِٕم ْٚم ٍؿ
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ِ ِِ ِ
ِ
ِ ٍ
٤محل ِّؼ َو ُه ْؿ
٤محل ِّؼ ُُم ًْتَٜمدً ا َإمم قم ْٚمٛمف سمِف يم ََام ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ َّإٓ َُم ْـ َؿم ِٝمدَ سمِ ْ َ
ؼم سمِ ْ َ
َوصدْ ق َوم ُٞم ْخ ِ ُ
ِ ِِ ِ
ِ
ْؼم ْ ِ
اإلٟم ًَْ ُ
َي ْٕم َٚم ُٛم َ
ْؼم سمِ ِف؛
٤محل ِّؼ ا ِّشم َٗم٤م ًىم٤م ُم ْـ َهم ْ ِػم قم ْٚمٛمف سمِفَ ،و َىمدْ َي ْٕم َٚم ُٛم ُف َو َٓ ُخي ِ ُ
٤من سمِ ْ َ
قن ﴾ َوم َ٘مدْ ُخي ِ ُ
ِ
٤مهدُ اعمَْ ْ٘مٌ ُ ِ
٤مًمِم ِ
ْؼم سمِ ِف َقم ْـ ِقم ْٚم ٍؿ؛ َوم َٚم ْق يم َ
َوم َّ
َ٤من ِقم ْٚم ُٛم ُٝم ْؿ َأ ْن ُي ْٗمتِ َل َأ َطمدُ ُه ْؿ
ُ
قل قمٜمْدَ اهللَِّ ُه َق ا ًَّمذي ُخي ِ ُ
ِ
ِِ
ِ
سمِ َٗمت َْقى َو َشمٙم ُ
هلل
٤محل ِّؼ ا ًَّم ِذي ُه َق ُطمٙم ُْؿ ا َِّ
حل ْٙم ِؿ اهللَِّ َو َر ُؾمقًمف َو َٓ ُي ْٗمتل َهم ْ َػم ُه سمِ ْ َ
ُقن َظم َٓم ً٠م ُخمَ٤م ًَم َٗم ً٦م ُ
َ٧م ه ِذ ِه ْإُُم ُ٦م ا ًْمٕمدْ ُل ْ ِ
ِ
ِِ
٤مر َومتْقى إول َأو سمِدُ ِ
ون ْاؿمتِ َٝم ِ
اخل َٞم ُ٤مر َىمدْ
٤مر َه٤م يمَ٤مٟم ْ َ
َّ َ
ْ
َو َر ُؾمقًمف إ َُّم٤م َُم َع ْاؿمت َٝم ِ َ
ِ ِ
احل ِّؼَ ،سم ْؾ ا ْٟم َ٘م ًَ ُٛمقا ِىم ًْ َٛم ْ ِ
َ٧م َقم ْـ
لم ِىم ًْ ًام َأ ْومتَك سمِ٤م ًْم ٌَ٤مـمِ ِؾ َو ِىم ًْ ًام َؾمٙم َ
َأ ْـم ٌَ َ٘م ْ٧م َقم َغم ظم َالف ْ َ
احل ِّؼ ،وه َذا ُِمـ ا ُْعمًت ِ
َح ِ
وه ْؿ َو َخي ُْر ُج َقمٜم ُْٝم ْؿ َإمم َُم ْـ َسم ْٕمدَ ُه ْؿ َىم ْٓم ًٕم٤م،
احل َّؼ َٓ َي ْٕمدُ ُ
َْ َ َ
ٞمؾ َوم٢مِ َّن ْ َ
ْ ْ
َوٟم َْح ُـ َٟم ُ٘م ُ
ػ َأ ْىم َق َاهل ُ ْؿًَ :م ْق يم َ
َ٤من َظم ْ ًػما َُم٤م َؾم ٌَ ُ٘مقٟمَ٤م إ ًَم ْٞم ِف.
قل عمَ ِ ْـ َظم٤م ًَم َ

ِِ
ِ
اضم َت ٌَ٤ميم ُْؿ َو َُم٤م َضم َٕم َؾ
افقجف افعوشَ :أ َّن ىمقًمف َشم َٕم َ٤ممم ﴿ َو َضم٤مهدُ وا ِذم اهللَِّ َطم َّؼ ِضم َٝم٤مده ُه َق ْ
ِ
َقم َٚمٞمٙمُؿ ِذم اًمدِّ ِ ِ
ِ
لم ُِم ْـ َىم ٌْ ُؾ َو ِذم َه َذا
ٞمؿ ُه َق َؾم َّاميم ُْؿ اعمُْ ًْٚمِ ِٛم َ
يـ ُم ْـ َطم َر ٍج ُم َّٚم َ٦م َأسمِٞمٙم ُْؿ إ ْسم َراه َ
ْ ْ
قل َؿم ِٝمٞمدً ا َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َو َشمٙمُقٟمُقا ُؿم َٝمدَ ا َء َقم َغم اًمٜم ِ
اًمر ُؾم ُ
ًم ِ َٞمٙم َ
٤مه ْؿ،
اضم َت ٌَ ُ
ؼم َشم َٕم َ٤ممم َأ َّٟم ُف ْ
َّ٤مس ﴾ َوم َ٠م ْظم َ َ
ُقن َّ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
جيتٌَِٞمف " إ َذا َو َّٛم ُف إ ًَم ْٞم ِف َو َطم َ٤مز ُه َإمم
َوآ ْضمت ٌَ٤م ُء يمَ٤مٓ ْصٓم َٗم٤مءَ ،و ُه َق ا ْومت َٕم ٌ٤مل ُم ْـ " ْ
اًمٌم َء َ ْ
اضم َت ٌَك َّ ْ
ِ
َٟم ْٗم ًِ ِفَ ،ومٝمؿ اعمُْج َتٌ َ ِ
٤مص َت ُف َو َص ْٗم َق َشم ُف ُِم ْـ َظم ْٚم ِ٘م ِف
اضم َت ٌَ ُ
٤مه ْؿ اهللَُّ إ ًَم ْٞمف َو َضم َٕم َٚم ُٝم ْؿ َأ ْه َٚم ُف َو َظم َّ
يـ ْ
قن ا ًَّمذ َ
ُ ْ ْ ُ
٤مهدُ وا ومِ ِٞمف طم َّؼ ِضمٝم ِ
لم ،و ِهل َذا َأُمر ُهؿ َشمٕم َ٤ممم َأ ْن ُجي ِ
ِ
٤مد ِهَ ،وم َٞم ٌْ ُذ ًُمقا ًَم ُف
َسم ْٕمدَ اًمٜمٌَِّ ِّٞم َ
َ
َ
لم َواعمُْ ْر َؾمٚم َ َ َ َ َ ْ َ
َ

َأ ْٟم ُٗمًٝمؿ ،وي ْٗم ِردوه سمِ٤معمَْحٌ ِ٦م وا ًْمٕمٌ ِ
خيت َُ٤مرو ُه َو ْطمدَ ُه َإهلً٤م َُم ْٕم ٌُق ًدا َحم ْ ٌُق ًسم٤م َقم َغم يم ُِّؾ َُم٤م ِؾم َقا ُه
قد َّي ِ٦مَ ،و َ ْ
َ ُ ْ َ ُ ُ ُ َ َّ َ ُ ُ
اظمتَ٤مرهؿ َقم َغم ُمـ ِؾمقاهؿَ ،ومٞمت ِ
َّخ ُذو َٟم ُف َو ْطمدَ ُه َإهل َ ُٝم ْؿ َو َُم ْٕم ٌُق َد ُه ْؿ ا ًَّم ِذي َي َت َ٘م َّر ُسم َ
قن إ ًَم ْٞم ِف
َ ْ َ ُ ْ َ
يم ََام ْ َ ُ ْ
ِ
ِ ِ
قهبِؿ َو َحم َ ٌَّتِ ِٝمؿَ ،وإِرا َد ِهتِؿَ ،وم ُٞم ْ١مصمِرو َٟم ُف ِذم يم ُِّؾ َطم ٍ
٤مل َقم َغم َُم ْـ ِؾم َقا ُه،
ُ
ْ
ْ َ
سمِ َ٠م ًْمًٜمَت ِٝم ْؿ َو َضم َق ِارطم ِٝم ْؿ َو ُىم ُٚم ِ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؼم ُه ْؿ َشم َٕم َ٤ممم
يم ََام َّاخت ََذ ُه ْؿ َقمٌِٞمدَ ُهَ ،و َأ ْوًم َٞم٤م َء ُهَ ،و َأطم ٌَّ٤م َء ُه َوآ َصم َر ُه ْؿ سمِ َذًم َؽ َقم َغم َُم ْـ ؾم َق ُاه ْؿُ ،صم َّؿ َأ ْظم َ َ
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ِ
ِ
جي َٕم ْؾ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ومِ ِٞمف ُِم ْـ َطم َر ٍج َأ ًْم ٌَ َّت َ٦م ًمِٙم ََام ِل َحم َ ٌَّتِ ِف َهل ُ ْؿ
ن َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ديٜمَ ُف َهم٤م َي َ٦م اًم َّت ْٞمً ِػمَ ،و َمل ْ َ ْ
َأ ْن َي َّ َ
ور ْأ َومتِ ِف ورمحتِ ِف وطمٜمَ٤مٟمِ ِف ِ ِهبؿُ ،صمؿ َأُمرهؿ سمِ ُٚمزو ِم ُِم َّٚم َ٦م إُم٤م ِم ْ ِ
ِ
ٞمؿَ ،و ِه َل إ ْوم َرا ُد ُه
ْ َّ َ َ ُ ْ ُ
َ َ َْ َ َ
احلٜمَ َٗم٤مء َأسمِ ِٞمٝم ْؿ إ ْسم َراه َ
ُ
َ
ََ

ف واًمرضم ِ
احل٥م و ْ ِ
ِ
ِ ِ
هؾ َو ْ ِ
اإلٟمَ٤م َسم ِ٦م َواًم َّت ْٗم ِق ِ
٤مء َواًمت ََّقيم ِ
يض
اخلَ ْق َ َّ َ
َشم َٕم َ٤ممم َو ْطمدَ ُه سمِ٤م ًْم ُٕم ٌُقد َّي٦م َواًم َّت ْٕمٔمٞم ِؿ َو ْ ُ ِّ َ
ِ
ُقن َشمٕم هٚم ُؼ َذًم ِ َؽ ُِمـ ُىم ُٚم ِ ِ
ِ ِ
ؼم َشم َٕم َ٤ممم َأ َّٟم ُف ٟم ََّق َه ِهبِ ْؿ
ْ
َوآ ْؾمت ًْ َال ِم؛ َوم َٞمٙم ُ َ
قهبِ ْؿ سمِف َو ْطمدَ ُه َٓ سمِ َٖم ْ ِػمهُ ،صم َّؿ َأ ْظم َ َ
ِ ِ
وؾمامهؿ يم ََذًم ِ َؽ سمٕمدَ َأ ْن َأوضمدَ هؿ ْ ِ
ِ ِ
ؼم
َْ
اقمتٜمَ٤م ًء ِهبِ ْؿ َو ِر ْوم َٕم ً٦م ًم َِم ْ٠م ِهن ْؿَ ،وإِ ْقم َال ًء ًم َ٘مدْ ِره ْؿُ ،صم َّؿ َأ ْظم َ َ
ْ َ ُ ْ
َ َ َّ ُ ْ
َشم َٕم َ٤ممم َأ َّٟم ُف َوم َٕم َؾ َذًم ِ َؽ ًم ِ ُٞم ِْم ِٝمدَ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َر ُؾمق ًُم ُف َو َي ِْم َٝمدُ وا ُه ْؿ َقم َغم اًمٜم ِ
َّ٤مس؛ َوم َٞمٙمُقٟم َ
ُقن َُم ِْم ُٝمق ًدا َهل ُ ْؿ
قل َؿم ِ
سمِ َِم َٝم٤م َد ِة اًمرؾم ِ
٤مه ِدي َـ َقم َغم ْإُ َُم ِؿ سمِ ِ٘م َٞم٤م ِم ُطم َّج ِ٦م اهللَِّ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿَ ،ومٙم َ
َ٤من َه َذا اًم َّتٜم ِْقي ُفَ ،وإِ َؿم َ٤مر ُة
َّ ُ
ِ
َلم ِْ
ِ
ٞمٛمت ْ ِ
احلٙم َْٛمت ْ ِ
لم َو ِهل٤مشم ْ ِ
اجل ِٚمٞم َٚم ْ ِ
ِّ
َلمَ ،واعمَْ ْ٘م ُّمق ُد َأ َّهن ُ ْؿ إ َذا يمَ٤مٟمُقا
َلم ا ًْم َٕمٔم َ
اًمذيم ِْر هل َ َذ ْي ِـ ْإَ ُْم َر ْي ِـ ْ َ
َ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
اب ِذم َُم ًْ َ٠م ًَم ٍ٦م َوم ُٞم ْٗمتِل ومِ َٞمٝم٤م
اًمّم َق َ
حي ِر َُم ُٝم ْؿ ُيم َّٚم ُٝم ْؿ َّ
ِ َهبذه اعمَْٜم ِْز ًَم٦م قمٜمْدَ ُه َشم َٕم َ٤ممم َومٛم ْـ اعمُْ َح٤مل َأ ْن َ ْ
ِ ِ
سمٕم ُْمٝمؿ سمِ ْ ِ
٤مًمّم َق ِ
ابَ ،و َي ْٔم َٗم ُر ومِ َٞمٝم٤م سمِ ْ
هلل
٤مهلُدَ ى ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِه ْؿَ ،و َا َُّ
٤مخلَ َٓم٠مَ ،و َٓ ُي ْٗمتل وم َٞمٝم٤م َهم ْ ُػم ُه سمِ َّ
َْ ُ ْ

اعمُْ ًْ َت َٕم ُ
٤من.
افقجف احلودي ظؼ :ىمقًمف َشمٕم َ٤ممم ﴿ :وُمـ يٕمت َِّمؿ سمِ َ٤مهللَِّ َوم َ٘مدْ ه ِدي َإمم ِس ٍ
اط ُُم ًْت َِ٘مٞم ٍؿ ﴾
ُ َ
َ
َ َ ْ َْ ْ
َ
آؾمتِدْ َٓ ِل سمِ ْ٤مٔي ِ٦م َأ َّٟمف َشمٕم َ٤ممم َأ ْظمؼم َقمـ اعمُْٕمت َِّم ِٛم َ ِ
ِ
احل ِّؼ؛
ََ ْ ْ
َ ُ َ
لم سمِف سمِ َ٠م َّهن ُ ْؿ َىمدْ ُهدُ وا َإمم ْ َ
َو َو ْضم ُف ْ
ونَ ،وم٤م ِّشم ٌَ٤م ُقم ُٝمؿ َو ِ
َومٜمَ ُ٘م ُ
ان اهللَِّ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ُُم ْٕمت َِّم ُٛمقٟمٌَِ َ٤مهللَِّ َوم ُٝم ْؿ ُُم ْٝمتَدُ َ
اًمّم َح٤م َسم ُ٦م ِر ْو َق ُ
٥مَ ،أ َُّم٤م
اضم ٌ
قلَّ :
ْ

اعمُْ َ٘مدِّ ُم ُ٦م إولى َوم َت ْ٘م ِريره٤م ُِمـ وضم ٍ
هلل ُه َق َُم ْق َٓيم ُْؿ
اقمت َِّم ُٛمقا سمِ َ٤م َِّ
قهَ ،أ َطمدُ َه٤م :ىمقًمف َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :و ْ
ُ َ ْ ُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍُم ٍة،
ٍَم ُه إ َّي ُ
٤مه ْؿ َأشم ََّؿ ٟم ْ َ
َومٜم ْٕم َؿ اعمَْ ْق َمم َوٟم ْٕم َؿ اًمٜمَّّم ُػم ﴾ َو َُم ْٕم ُٚمق ٌم يم ََام ُل شم ََق ِّزم اهللَِّ َشم َٕم َ٤ممم َهل ُ ْؿ َوٟم ْ ُ
ِ
اقمت َِّم ُٛمقا سمِ ِف َأشم ََّؿ ا ْقمتِ َّم٤م ٍمَ ،وم ُٝم ْؿ َُم ْٝم ِد هي َ
اًمر ِّب َهل ُ ْؿ سمِ َال َؿم ٍّؽ،
َو َه َذا َيدُ هل َقم َغم َأ َّهن ُ ْؿ ْ
قن سمِ َِم َٝم٤م َدة َّ
٤مع اعمَْ ْٝم ِد ِّي َو ِ
ذ ًقم٤م َو َقم ْ٘م ًال َوومِ ْٓم َر ًة سمِ َال َؿم ٍّؽَ ،و َُم٤م َي ِر ُد َقم َغم َه َذا افقجف ُِم ْـ َأ َّن
اضم ٌ
َوا ِّشم ٌَ ُ
٥م َ ْ
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ا ُْعمتَ٤م َسم َٕم َ٦م َٓ شم ًَْ َت ْٚم ِز ُم ا ُْعمتَ٤م َسم َٕم َ٦م ِذم َمجِٞم ِع ُأ ُُم ِ
قر ِه ْؿ َوم َ٘مدْ َشم َ٘مدَّ َم َضم َقا ُسم ُفَ .و ْضم ُف افثوين ظؼ :ىمقًمف َشم َٕم َ٤ممم
ون سمِ َ٠مُم ِرٟمَ٤م عمََّ٤م صؼموا ويمَ٤مٟمُقا سمِآي٤مشمِٜمَ٤م ي ِ
ِ
ِ
َقم ْـ َأ ْص َح ِ
قىمٜم َ
ُقن
َ ُ
َ َُ َ
قؾمكَ ﴿ :و َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ُمٜم ُْٝم ْؿ َأئ َّٛم ً٦م َ ْهيدُ َ ْ
٤مب ُُم َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
٤مًمّم ْ ِؼم َوا ًْم َٞم ِ٘م ِ
لم
ؼم َشم َٕم َ٤ممم َأ َّٟم ُف َضم َٕم َٚم ُٝم ْؿ َأئ َّٛم ً٦م َي ْ٠مشم هَؿ ِهبِ ْؿ َُم ْـ َسم ْٕمدَ ُه ْؿ ًم َّم ْ ِؼمه ْؿ َو َي٘مٞمٜم ِٝم ْؿ؛ إ ْذ سمِ َّ
﴾ َوم َ٠م ْظم َ َ

يـ َوم٢مِ َّن اًمدَّ ِ
ُشمٜم َُ٤مل ْ ِ
اإل َُم٤م َُم ُ٦م ِذم اًمدِّ ِ
هلل َشم َٕم َ٤ممم َٓ َيتِ هؿ ًَم ُف َأ ُْم ُر ُه َّإٓ سمِ َٞم ِ٘مٞمٜم ِ ِف ًم ِ ْٚم َح ِّؼ ا ًَّم ِذي َيدْ ُقمق
اقم َل َإمم ا َِّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
َػ اًمٜمَّ ْٗم ِ
٤مطمتِ َام ِل َُم َِم ِّ
س َقم َّام
٤مق اًمدَّ ْقم َق ِة َويم ِّ
إ ًَم ْٞمف َو َسمّم َػمشمف سمِف َو َص ْ ِؼمه َقم َغم َشمٜمْٗمٞمذ اًمدَّ ْقم َقة َإمم اهللَِّ سمِ ْ
ي ِ
َ٤من ُِم ْـ ْإَ ِئ َّٛم ِ٦م ا ًَّم ِذي َـ َ ْهيدُ َ
َ٤من ِ َهب ِذ ِه اعمَْ َث٤م َسم ِ٦م يم َ
ػ َإرا َد َشم ُفَ ،وم َٛم ْـ يم َ
ون سمِ َ٠م ُْم ِر ِه
قه ُـ َقم ْز َُم ُف َو ُي ْْم ِٕم ُ
ُ
َشمٕم َ٤ممم و ُِمـ اعمَْٕم ُٚمق ِم َأ َّن َأصح٤مب ُحمَٛم ٍد ط َأطم هؼ ،و َأو َمم ِهب َذا ا ًْمقص ِ
ػ ُِم ْـ َأ ْص َح ِ
٤مب
َ ْ
َ ْ
َ
ْ َ َ
َ َ ْ ْ
َ
َّ
ِ
٥م َه ِذ ِه ْ ِ
ؼما ُِم ْـ َمجِٞم ِع ْإُ َُم ِؿَ ،وم ُٝم ْؿ َأ ْو َمم سمِ َٛمٜم ِّْم ِ
اإل َُم٤م َُم ِ٦م،
قؾمكَ ،وم ُٝم ْؿ َأيم َْٛم ُؾ َي٘مٞمٜمً٤مَ ،و َأ ْقم َٔم ُؿ َص ْ ً
ُُم َ
َو َه َذا َأُمر َصم٤مسمِ ٌ٧م سمِ َال َؿم ٍّؽ سمِ َِم َٝم٤م َد ِة اهللَِّ َهلؿ َو َصمٜم َِ٤مئ ِف َقم َٚم ْٞم ِٝمؿَ ،و َؿم َٝم٤م َد ِة اًمرؾم ِ
قل َهل ُ ْؿ سمِ َ٠م َّهن ُ ْؿ َظم ْ ُػم
َّ ُ
ْ
ُْ
ٌْ
٤مل َقم َغم ُمـ ه َذا َؿم ْ٠مهنؿ َأ ْن ُخي ِ
ا ًْم ُ٘مر ِ
ونَ ،و َأهنؿ ِظمػم ُة اهللَِّ َو َص ْٗم َق ُشم ُفَ ،و ُِم ْـ اعمُْ َح ِ
ْٓم ُئقا ُيم هٚم ُٝم ْؿ
َ ْ َ
ُُْ
ُ
َّ ُ ْ َ
احل َّؼَ ،و َي ْٔم َٗم َر سمِ ِف اعمُْ َت َ٠م ِّظم ُر َ
ون.ا.هـ
َْ
و َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َو َقم ْـ ِر ْسم ِٕم ِّل ْسم ِـ ِطم َر ٍ
اش َقم ْـ ُطم َذ ْي َٗم َ٦م َىم َ٤مَٓ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
هلل
قل اهللَِّ ط َأ َو َّؾ ا َُّ
قد يقم اًمًٌ ِ
ِ
َ٤من َىمٌ َٚمٜمَ٤م َومٙم َ ِ
َقمـ ْ ِ
٧م َويم َ
هلل
َ٤من ًمِٚمٜم ََّّم َ٤مرى َي ْق ُم ْإَ َطم ِد َوم َج٤م َء ا َُّ
َ٤من ًم ْٚم َٞم ُٝم َ ْ ُ َّ ْ
اجل ُٛم َٕم٦م َُم ْـ يم َ ْ
ْ ُ
سمِٜمَ٤م َومٝمدَ اٟمَ٤م اهللَُّ ًمِٞمق ِم ْ ِ
اًمً ٌْ َ٧م َو ْإَ َطمدَ َويم ََذًم ِ َؽ ُه ْؿ َشم ٌَ ٌع ًَمٜمَ٤م َي ْق َم
َْ
َ
اجل ُٛم َٕم َ٦م َو َّ
اجل ُٛم َٕم٦م َوم َج َٕم َؾ ْ ُ
ُ

ِ ِ ِ
يض َهل ُ ْؿ َىم ٌْ َؾ ْ
ون ُِم ْـ َأ ْه ِؾ اًمده ْٟم َٞم٤م َوإول َ
ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ٟم َْح ُـ ْأ ِظم ُر َ
اخلَ َال ِئ ِؼ .
ون َي ْق َم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م اعمَْ ْ٘م ه
أظمرضمف ُمًٚمؿ «174ش.
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طمٙمؿ قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم ذم أظمر اًمزُم٤من سمنميٕم٦م اًمٜمٌل حمٛمد ط دًمٞمؾ قمغم ٟمًخ ديٜمف
اًمذي ضم٤مء سمف وقمغم اشمٌ٤مقمف ًمٚمٜمٌل حمٛمد ط وقمغم أن ذيٕم٦م اًمٜمٌل حمٛمد طٓ شمُٜمًخ
سمنميٕم٦م أظمرى سمح٤مل وسمٞم٤من اؾمتٛمراريتٝم٤م إمم ىمرب ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م
ِ
ِ
ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :وإِ َّٟمف ًَم ِٕم ْٚمؿ ًمِٚمً َ ِ
ِ
س ٌ
ٞمؿ
َ ُ
اط ُُم ًْتَ٘م ٌ
٤مقم٦م َوم َال َمت ْ َ ُ
ٌ َّ
ؽم َّن ِ َهب٤م َواشمٌَِّ ُٕمقن َه َذا َ
[اًمزظمرفَ ]48/وإِ ْن ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب إِ َّٓ ًَم ُٞم ْ١م ُِمٜم ََّـ سمِ ِف َىم ٌْ َؾ َُم ْقشمِ ِف َو َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َيٙم ُ
ُقن َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ
َؿم ِٝمٞمدً ا [اًمٜمً٤مء.]871/
ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ ْن ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب إِٓ ًَم ُٞم ْ١م ُِمٜمَ َّـ سمِ ِف َىم ٌْ َؾ َُم ْقشمِ ِف َو َي ْق َم
ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َيٙم ُ
ُقن َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َؿم ِٝمٞمدً ا ﴾
ىم٤مل اسمـ ضمرير :اظمتٚمػ أهؾ اًمت٠مويؾ ذم ُمٕمٜمك ذًمؽ ،وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿُ :مٕمٜمك ذًمؽ﴿ :
َوإِ ْن ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب إِٓ ًَم ُٞم ْ١م ُِمٜمَ َّـ سمِ ِف ﴾ يٕمٜمل سمٕمٞمًك ﴿ َىم ٌْ َؾ َُم ْقشمِ ِف ﴾ يٕمٜمك :ىمٌؾ ُمقت
قمٞمًكُ -ي َقضمف ذًمؽ إمم أن مجٞمٕمٝمؿ يّمدىمقن سمف إذا ٟمزل ًم٘متؾ اًمدضم٤مل ،ومتّمػم اعمٚمؾ يمٚمٝم٤م
واطمدة ،وهل ُمٚم٦م اإلؾمالم احلٜمٞمٗمٞم٦م ،ديـ إسمراهٞمؿ ،قمٚمٞمف اًمًالم.
ىم٤مل اًمِمقيم٤مِّن ذم ومتح اًم٘مدير :ىمقًمفَ ﴿ :وإِن ُّم ْـ َأ ْه ِؾ اًمٙمت٤مب إَِّٓ ًَم ُٞم ْ١م ُِمٜمَ َّـ سمِ ِف َىم ٌْ َؾ َُم ْقشمِ ِف
﴾ اعمراد سم٠مهؾ اًمٙمت٤مب :اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ،واعمٕمٜمك :وُم٤م ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب أطمد إٓ واهلل
ًمٞم١مُمٜمـ سمف ىمٌؾ ُمقشمف ،واًمْمٛمػم ذم سمف راضمع إمم قمٞمًك ،واًمْمٛمػم ذم ُمقشمف راضمع إمم ُم٤م ّ
دل
قمٚمٞمف اًمٙمالم ،وهق ًمٗمظ أطمد اعم٘مدّ ر ،أو اًمٙمت٤ميب اعمدًمقل قمٚمٞمف سم٠مهؾ اًمٙمت٤مب ،وومٞمف دًمٞمؾ
ٟمٍماِّن إٓ وىمد آُمـ سم٤معمًٞمح؛ وىمٞمؾ :يمال اًمْمٛمػميـ
قمغم أٟمف ٓ يٛمقت هيق ّدي ،أو
ّ
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يب ذم قمٍمه .وىمٞمؾ :اًمْمٛمػم
ًمٕمٞمًك ،واعمٕمٜمك :أٟمف ٓ يٛمقت قمٞمًك طمتك ي١مُمـ سمف يمؾ يمت٤م ّ
إول هلل؛ وىمٞمؾ :إمم حمٛمد ،وىمد اظمت٤مر يمقن اًمْمٛمػميـ ًمٕمٞمًك اسمـ ضمرير ،وىم٤مل سمف مج٤مقم٦م
ُمـ اًمًٚمػ ،وهق اًمٔم٤مهر ،واعمراد اإليامن سمف قمٜمد ٟمزوًمف ذم آظمر اًمزُم٤من ،يمام وردت سمذًمؽ
إطم٤مدي٨م اعمتقاشمرة ﴿ َو َي ْق َم اًم٘مٞم٤مُم٦م َيٙم ُ
ُقن ﴾ قمٞمًك قمغم أهؾ اًمٙمت٤مب ﴿ َؿم ِٝمٞمد ًا ﴾ يِمٝمد
سم٤مًمٖمٚمق ومٞمف طمتك ىم٤مًمقا هق اسمـ اهلل.ا.هـ
قمغم اًمٞمٝمقد سم٤مًمتٙمذي٥م ًمف ،وقمغم اًمٜمّم٤مرى
ّ
هلل ط وا ًَّم ِذي َٟم ْٗم ِز سمِٞم ِد ِه ًَمٞم ِ
ِ
ِض اهللَُّ َقمٜمْ ُف َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قؿم َٙم َّـ َأ ْن
قل ا َِّ
َ ُ
َ
وقمـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َر َ
يٜم ِْز َل ومِٞمٙمُؿ اسمـ ُمريؿ طمٙمَام َقمدْ ًٓ َومٞمٙم ِْن اًمّمٚمِٞم٥م وي ْ٘مت َُؾ ْ ِ
اخلٜم ِْز َير َو َي َْم َع ِْ
ٞمض
اجل ْز َي َ٦م َو َي ِٗم َ
َ َ َّ َ َ َ
َ
ْ ْ ُ ََْ َ َ ً
ُقن اًمًجدَ ُة ا ًْمق ِ
اطمدَ ُة َظم ْ ًػما ُِم ْـ اًمده ْٟم َٞم٤م َو َُم٤م ومِ َٞمٝم٤م ُصم َّؿ َي ُ٘م ُ
قل
َ
اعمَْ ُ٤مل َطمتَّك َٓ َي ْ٘م ٌَ َٚم ُف َأ َطمدٌ َطمتَّك َشمٙم َ َّ ْ
َأ ُسمق ُه َر ْي َر َة َوا ْىم َر ُءوا إِ ْن ِؿم ْئت ُْؿَ ﴿ :وإِ ْن ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب إِ َّٓ ًَم ُٞم ْ١م ُِمٜمَ َّـ سمِ ِف َىم ٌْ َؾ َُم ْقشمِ ِف َو َي ْق َم
ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َيٙم ُ
ُقن َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َؿم ِٝمٞمدً ا ﴾.
أظمرضمف ُمًٚمؿ «877ش.
ىم٤مل اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ:
ِ
اًمّمٚمِٞم٥م ش َُم ْٕمٜمَ٤م ُه َيٙم ِْن ُه َطم ِ٘مٞم َ٘م٦م َو ُي ٌْٓمِؾ َُم٤م َي ْز ُقمٛم ُف اًمٜم ََّّم َ٤مرى ُِم ْـ
وىمقًمف طَ « :وم َٞمٙمْن َّ
َشم ْٕمٔمِٞمٛمف.
َو َأ َُّم٤م ىمقًمف ط « َو َي َْمع ِْ
ٚمٝم٤م َو َٓ َي ْ٘م ٌَؾ ُِم ْـ ا ًْم ُٙم َّٗم٤مر
٤مًمّم َقاب ِذم َُم ْٕمٜمَ٤م ُه َأ َّٟم ُف َٓ َي ْ٘م ٌَ َ
اجل ْز َي٦م ش َوم َّ
اإل ْؾم َالم َو َُم ْـ َسم َذ َل ُِمٜم ُْٝم ْؿ ِْ
ُػ َقمٜمْ ُف ِ َهب٤م َسم ْؾ َٓ َي ْ٘م ٌَؾ إِ َّٓ ْ ِ
إِ َّٓ ْ ِ
اإل ْؾم َالم َأ ْو ا ًْم َ٘م ْتؾ.
اجل ْز َي٦م َمل ْ َيٙم ّ
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هلل َشمٕم َ٤ممم .وطمٙمَك ا ًْم َ٘م ِ
َهٙم ََذا َىم٤م ًَم ُف ْ ِ
اإل َُم٤مم َأ ُسمق ُؾم َٚم ْٞم َامن ْ
٤مِض
٤ميب َو َهم ْػمه ُِم ْـ ا ًْم ُٕم َٚم َامء َر ِ َ
َ َ
مح ُٝم ْؿ ا َّ َ
اخلَ َّٓم ِ ه
مح ُف اهللَّ َقم ْـ َسم ْٕمض ا ًْم ُٕم َٚم َامء َُم ْٕمٜمَك َه َذا ُصم َّؿ َىم َ٤ملَ :و َىمدْ َيٙمُقن َوم ْٞمض اعمَْ٤مل ُهٜمَ٤م ُِم ْـ َو ْوع
ِقم َٞم٤مض َر ِ َ
ِ
ِ
ِْ
احل ْرب َأ ْو َز َار َه٤مَ .واٟم ِْ٘م َٞم٤مد
ض َهب٤م َقم َغم َمجٞمع ا ًْم َٙم َٗم َرة َوم٢مِ َّٟم ُف َٓ ُي َ٘م٤مشمٚم ُف َأ َطمد َومت ََْمع ْ َ
اجل ْز َي٦م َو ُه َق َ ْ
٤مإلؾم َال ِم وإُِم٤م سمِ٢مِ ًْم َ٘م ِ
ِ
٤مء َيد َوم َٞم َْمع َقم َٚم ْٞم ِف ِْ
اجل ْز َي٦م َو َي ْ ِ
ي َهب٤مَ .و َه َذا يم ََالم
َ َّ
َمجٞمع اًمٜمَّ٤مس ًَم ُف إِ َُّم٤م سمِ ْ ِ ْ
ا ًْم َ٘م ِ
٤مِض َو ًَم ْٞم َس سمِٛم ْ٘م ٌُ ٍ
اًمّم َقاب َُم٤م َىمدَّ ُْمٜمَ٤م ُه َو ُه َق َأ َّٟم ُف َٓ َي ْ٘م ٌَؾ ُِمٜمْ ُف إِ َّٓ ا ْ ِ
إل ْؾم َالم َوم َٕم َغم َه َذا
قل َو َّ
َ
ِ
ِ
َ٤ميب إِ َذا َسم َذ َل ِْ
جي ْز
اجل ْز َي٦م َو َضم َ
اًمنمع ا ًْم َٞم ْقم َوم٢مِ َّن ا ًْمٙمت ِ ّ
٥م َىم ٌُقهلَ٤م َو َمل ْ َ ُ
َىمدْ ُي َ٘م٤مل َه َذا ظم َالف ُطمٙمْؿ َّ ْ
َىمتْٚمف َو َٓ إِيم َْراهف َقم َغم ْ ِ
احلٙمْؿ ًَم ْٞم َس سمِ ُٛم ًْت َِٛم ٍّر إِ َمم َي ْقم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم٦م َسم ْؾ ُه َق
اإل ْؾم َالمَ ،و َضم َقاسمف َأ َّن َه َذا ْ ُ

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٞمح٦م
اًمّمح َ
ؼمٟمَ٤م اًمٜمٌَِّ ّل ط ِذم َهذه ْإَ َطم٤مدي٨م َّ
اًمً َالم َو َىمدْ َأ ْظم َ َ
ٞمًك َقم َٚم ْٞمف َّ
ُُم َ٘م َّٞمد سمِ َام َىم ٌْؾ قم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ٞمًك
اًمً َالم ُه َق اًمٜمَّ٤مؾمخ َسم ْؾ ٟمٌَِ ّٞمٜمَ٤م ط ُه َق اعمُْ ٌَ ِّلم ًمٚمٜم ًَّْ ِخَ .وم٢مِ َّن قم َ
ٞمًك َقم َٚم ْٞمف َّ
سمِٜم ًَْخف َو ًَم ْٞم َس قم َ
آُمتِٜمَ٤مع ُِمـ َىمٌقل ِْ ِ ِ
ِ
َحيٙمُؿ سمِ َ ِ
ذع ٟمٌَِ ّٞمٜمَ٤م ُحم َ َّٛمد
ْ ُ
ْ
نمقمٜمَ٤م َومدَ َّل َقم َغم َأ َّن ْ
اجل ْز َي٦م ذم َذًم َؽ ا ًْم َق ْىم٧م ُه َق َ ْ
ْ
ط.
َو َأ َُّم٤م ىمقًمفُ « :صم َّؿ َي ُ٘مقل َأ ُسمق ُه َر ْي َرة اِ ْىم َر ُءوا إِ ْن ِؿم ْئت ُْؿ ﴿ َوإِن ُِّم ْـ َأ ْهؾ ا ًْمٙمِتَ٤مب إِ َّٓ ًَم ُٞم ْ١م ُِمٜمَ َّـ

سمِ ِف َىم ٌْؾ َُم ْقشمف ﴾

َوم ِٗم ِٞمف د َٓ ًَم٦م َفم ِ
اًمْم ِٛمػم ِذم َُم ْقشمف َي ُٕمقد َقم َغم
٤مه َرة َقم َغم َأ َّن َُم ْذ َه٥م َأ ِيب ُه َر ْي َرة ِذم ْأ َي٦م َأ َّن َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمً َالم إِ َّٓ
اًمً َالمَ .و َُم ْٕمٜم َ
ٞمًك َقم َٚم ْٞمف َّ
َ٤مه٤م َو َُم٤م ُم ْـ َأ ْهؾ ا ًْمٙمتَ٤مب َيٙمُقن ِذم َز َُمـ قم َ
ٞمًك َقم َٚم ْٞمف َّ
قم َ
٤مقم٦م ُِم ْـ اعمُْ َٗم ِّ ِ
٥م يمَثِ ُػم َ
ون
مج َ
َُم ْـ آ َُم َـ سمِ ِف َو َقمٚمِ َؿ َأ َّٟم ُف َقم ٌْد اهللَّ َوا ْسمـ َأ َُمتف َو َه َذا َُم ْذ َه٥م َ َ
يـَ .و َذ َه َ
ن َ
ِ
ِ
ِ
ون إِ َمم َأ َّن َّ ِ
َأ ْو ْإَ ْيم َث ُر َ
حي ُي ُه
َ٤ميب َو َُم ْٕمٜم َ
اًمْمٛمػم َي ُٕمقد َقم َغم ا ًْمٙمت ِ ّ
َ٤مه٤م َو َُم٤م ُم ْـ َأ ْهؾ ا ًْمٙمتَ٤مب َأ َطمد َ ْ
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ِ
ِ
ٞمًك طَ ،و َأ َّٟم ُف َقم ٌْد اهللَّ َوا ْسمـ َأ َُمتفَ ،و ًَم ِٙم ْـ
اعمَْ ْقت إِ َّٓ آ َُم َـ قمٜمْد اعمَْ ْقت َىم ٌْؾ ُظم ُروج ُروطمف سمِٕم َ
ِ
ِ ِ
َٓ َيٜمْ َٗمٕم ُف َه َذا ْ ِ
احل٤م ًَم٦م َٓ ُطمٙمْؿ عمَ ِ٤م ُي ْٗم َٕمؾ َأ ْو
ية اعمَْ ْقت َو َطم٤م ًَم٦م اًمٜم َّْزعَ ،وشم ْٚم َؽ ْ َ
اإل َيامن َٕ َّٟم ُف ذم َطم ْ َ
ُي َ٘م٤مل ومِ َٞمٝم٤م َوم َال َي ِّم ّح ومِ َٞمٝم٤م إِ ْؾم َالم َو َٓ ُيم ْٗمر َو َٓ َو ِص َّٞم٦م َو َٓ َسم ْٞمع َو َٓ ِقمتْؼ َو َٓ َهم ْػم َذًم ِ َؽ ُِم ْـ
ِ ِ
ِ
يـ َي ْٕم َٛم ُٚم َ
ي
ْإَ ْىم َقال ًم ِ َ٘م ْق ِل ا َّ
هلل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :و ًَم ْٞم ًَ ْ٧م اًمت َّْق َسم٦م ًم َّٚمذ َ
قن َّ
اًمً ِّٞم َئ٤مت َطمتَّك إ َذا َطم َ َ
َأطمدهؿ اعمَْقت َىم َ٤مل إِ ِِّّن ُشمٌ٧م ْأن ﴾ و َه َذا اعمَْ ْذ َه٥م َأ ْفمٝمر َوم٢مِ َّن إول َخيُص ا ًْمٙمِت َِ٤ميب و َفم ِ
٤مهر
ّ َ
ّ
َ
َ
ْ
َ ْ ْ

ِ
ِ
ِ
ٞمًك َو َىم ٌْؾ ٟم ُُزوًمفَ .وشم َُ١م ِّيد َه َذا ِىم َرا َءة َُم ْـ َىم َر َأَ « :ىم ٌْؾ
ا ًْم ُ٘م ْرآن ُقم ُٛمقُمف ًمٙم ُِّؾ يمت ِ ّ
َ٤ميب ِذم َز َُمـ قم َ
ِ
ِ
ِ
َ٤ميب.
هتؿ ش َوىم َٞمؾ :إِ َّن ْاهلَ٤مء ِذم « سمِف ش َي ُٕمقد َقم َغم ٟمٌَِ ّٞمٜمَ٤م ط َو ْاهلَ٤مء ِذم « َُم ْقشمف ش َشم ُٕمقد َقم َغم ا ًْمٙمت ِ ّ
َُم ْق ْ
َو َاهللَّ َأ ْقم َٚمؿ.
ىمقًمفَ « :أ ْن َيٜم ِْزل ومِٞمٙم ُْؿ ش
َأ ْي ِذم َه ِذ ِه ْإُ َُّم٦مَ " ،وم٢مِ َّٟم ُف ِظم َٓم٤مب ًم ِ ٌَ ْٕم ِ
ض ْإُ َُّم٦م ِمم َّ ْـ َٓ ُيدْ ِرك ٟم ُُزوًمف.
ىمقًمفَ « :طمٙم ًَام ش
اًمنميٕم٦م سم ِ
ِِ
َأ ْي َطم٤ميمِ ًامَ ،واعمَْ ْٕمٜمَك َأ َّٟم ُف َيٜمْ ِزل َطم٤ميمِ ًام ِ َهب ِذ ِه َّ ِ
٤مىم َٞم٦م َٓ ُشمٜم ًَْخَ ،سم ْؾ
اًمنمي َٕم٦م َوم٢مِ َّن َهذه َّ ِ َ َ
ِ
ٞمًك َطم٤ميمِ ًام ُِم ْـ ُطمٙمَّ٤مم َه ِذ ِه ْإُ َُّم٦مَ .و ِذم ِر َوا َي٦م اًم َّٚم ْٞم٨م َقم ْـ اِ ْسمـ ِؿم َٝم٤مب ِقمٜمْد ُُم ًْ ِٚمؿ "
َيٙمُقن قم َ
َطمٙم ًَام ُُم ْ٘م ًِ ًٓم٤م " َو ًَم ُف ُِم ْـ َـم ِريؼ اِ ْسمـ ُقم َٞم ْٞمٜمَ َ٦م َقم ْـ اِ ْسمـ ِؿم َٝم٤مب " إِ َُم٤م ًُم٤م ُُم ْ٘م ًِ ًٓم٤م " َواعمُْ ْ٘م ًِط
ِ
ِ ِ
ِ
محد ُِم ْـ َو ْضمف َ
آظمر َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرة " َأ ْىم ِرئُق ُه ُِم ْـ
اجل ِ٤مئرَ .و َِٕ ْ َ
ا ًْم َٕم٤مدل سمِخ َالف ا ًْم َ٘م٤مؾمط َوم ُٝم َق ْ َ
ِ
ِ
ِ
هلل اًمً َالم " و ِقمٜمْد َأ ْ َ ِ
لم
ٞمًك ِذم ْإَ ْرض َأ ْر َسم ِٕم َ
َ
محد ُم ْـ َطمدي٨م َقم٤مئ َِم٦م " َو َي ْٛمٙمُ٨م قم َ
َر ُؾمقل ا َّ َّ
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ِ
ِ
ؾمٜمَ٦م " وًمِٚم َّٓمؼم ِ ِ
ٞمًك اِ ْسمـ َُم ْر َيؿ ُُم َّمدِّ ًىم٤م سمِ ُٛم َح َّٛم ِد
اِّن ُم ْـ َطمدي٨م َقم ٌْد اهللَّ ْسمـ ُُم َٖم َّٗمؾ " َيٜم ِْزل قم َ
َ
َ ََ ّ
َقم َغم ُِم َّٚمتف ".
وُم٤م يدل قمغم ٟمزوًمف قمٚمٞمف اًمًالم وىمتٚمف ًمٚمدضم٤مل ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ «2114شَ :قم ْـ
اًمٜم ََّّق ِ
٤من َىم َ٤ملَ :ذيم ََر َر ُؾم ُ
اس ْسم ِـ َؾم ْٛم َٕم َ
ات َهمدَ ٍاة َوم َخ َّٗم َض ومِ ِٞمف َو َر َّوم َع َطمتَّك
قل اهللَِّ ط اًمدَّ َّضم َ٤مل َذ َ
ف َذًم ِ َؽ ومِٞمٜمَ٤م َوم َ٘م َ٤مل َُم٤م َؿم ْ٠م ُٟمٙم ُْؿ ُىم ْٚمٜمَ٤م َي٤م َر ُؾم َ
هلل
قل ا َِّ
َفمٜمَٜمَّ٤م ُه ِذم َـم ِ٤مئ َٗم ِ٦م اًمٜم َّْخ ِؾ َوم َٚم َّام ُر ْطمٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم ِف َقم َر َ
َذيم َْر َت اًمدَّ َّضم َ٤مل َهمدَ ا ًة َوم َخ َّٗم ْْم َ٧م ومِ ِٞمف َو َر َّوم ْٕم َ٧م َطمتَّك َفمٜمَٜمَّ٤م ُه ِذم َـم ِ٤مئ َٗم ِ٦م اًمٜم َّْخ ِؾ َوم َ٘م َ٤مل َهم ْ ُػم
ِ
ِ
اًمدَّ َّضم ِ
ٞمج ُف ُدو َٟمٙم ُْؿ َوإِ ْن َخي ُْر ْج َو ًَم ًْ ُ٧م ومِٞمٙم ُْؿ
٤مل َأ ْظم َق ُومٜمل َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ إِ ْن َخي ُْر ْج َو َأٟمَ٤م ومٞمٙم ُْؿ َوم َ٠مٟمَ٤م َطم ِج ُ
َوم٤مُمر ٌؤ طم ِجٞم٩م َٟم ْٗم ًِ ِف وا َُّ ِ ِ
ِ
٤مب َىم َٓم ٌط َقم ْٞمٜمُ ُف َـم٤مومِ َئ ٌ٦م َيم َ٠م ِِّّن ُأ َؿم ٌِّ ُٝم ُف
هلل َظمٚمٞم َٗمتل َقم َغم يم ُِّؾ ُُم ًْٚم ٍؿ إِ َّٟم ُف َؿم ٌّ
َ
ُْ َ ُ
سمِٕمٌ ِد ا ًْمٕم َّزى سم ِـ َىم َٓم ٍـ َومٛمـ َأدر َيمف ُِمٜمْٙمُؿ َوم ْٚمٞم ْ٘مر ْأ َقم َٚمٞم ِف َومقاشمِح ؾمقر ِة ا ًْمٙمَٝم ِ
ػ إِ َّٟم ُف َظم ِ
٤مر ٌج َظم َّٚم ً٦م
ْ
َ ْ َْ ُ
َْ ُ ْ
ْ َ َ ُ َ
ْ َ َ

٤مث ِؿم َام ًٓ َي٤م ِقم ٌَ٤م َد اهللَِّ َوم٤م ْصم ٌُتُقا ُىم ْٚمٜمَ٤م َي٤م َر ُؾم َ
٤مث َي ِٛمٞمٜمً٤م َو َقم َ
اًمِم ْ٠م ِم َوا ًْم ِٕم َر ِاق َوم َٕم َ
لم َّ
هلل َو َُم٤م ًَم ٌْ ُث ُف
قل ا َِّ
َسم ْ َ
ٍ
ِذم ْإَ ْر ِ
ض َىم َ٤مل َأ ْر َسم ُٕم َ
َج ُٛم َٕم ٍ٦م َو َؾم ِ٤مئ ُر َأ َّي ِ٤مُم ِف َيم َ٠م َّي ِ٤مُمٙم ُْؿ
قن َي ْق ًُم٤م َي ْق ٌم يم ًََٜمَ٦م َو َي ْق ٌم يم ََِم ْٝم ٍر َو َي ْق ٌم يم ُ

ُىم ْٚمٜمَ٤م َي٤م َر ُؾم َ
قل اهللَِّ َوم َذًم ِ َؽ ا ًْم َٞم ْق ُم ا ًَّم ِذي يم ًََٜم ٍَ٦م َأ َشمٙم ِْٗمٞمٜمَ٤م ومِ ِٞمف َص َال ُة َي ْق ٍم َىم َ٤مل َٓ ا ْىمدُ ُروا ًَم ُف َىمدْ َر ُه
ِ
ِ
ها ُقم ُف ِذم ْإَ ْر ِ
ُىم ْٚمٜمَ٤م َي٤م َر ُؾم َ
يح َوم َٞم ْ٠م ِيت َقم َغم ا ًْم َ٘م ْق ِم
اًمر ُ
اؾمتَدْ َسم َر ْشم ُف ِّ
ض َىم َ٤مل يمَ٤م ًْم َٖم ْٞم٨م ْ
قل اهللَِّ َو َُم٤م إ ْ َ
ِ
قن سمِ ِف َو َيًت ِ
َجٞم ٌُ َ
قه ْؿ َوم ُٞم ْ١م ُِمٜمُ َ
وح َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ
َوم َٞمدْ ُقم ُ
ؽم ُ
اًمً َام َء َومت ُْٛمٓم ُر َو ْإَ ْر َض َوم ُتٜمٌِْ ُ٧م َوم َ ُ
قن ًَم ُف َوم َٞم ْ٠م ُُم ُر َّ
ْ
ِ
َؾم ِ
قه ْؿ
٤مر َطمت ُُٝم ْؿ َأ ْـم َق َل َُم٤م يمَ٤مٟم ْ
اس ُصم َّؿ َي ْ٠م ِيت ا ًْم َ٘م ْق َم َوم َٞمدْ ُقم ُ
ضو ًقم٤م َو َأ َُمدَّ ُه َظم َق َ
َ٧م ُذ ًرا َو َأ ْؾم ٌَ َٖم ُف ُ ُ
لم ًَمٞمس سمِ َ٠مي ِدهيِؿ َرء ُِمـ َأُمق ِ
ف َقمٜمْٝمؿ َومٞمّمٌِح َ ِ ِ
ون َقم َٚم ْٞم ِف ىمقًمف َوم َٞمٜم َ ِ
َوم َ ُػم هد َ
اهل ْؿ
قن ُممْحٚم َ ْ َ ْ ْ ْ ٌ ْ ْ َ
ٍْم ُ ُ ْ ُ ْ ُ

ُقزه٤م َيمٞمٕم ِ
قل َهل٤م َأ ْظم ِر ِضمل ُيمٜم َ ِ
ويٛمر سمِ ْ ِ
٤مؾم ِ
ٞم٥م اًمٜم َّْح ِؾ ُصم َّؿ َيدْ ُقمق َر ُضم ًال
ُقزك َوم َت ْت ٌَ ُٕم ُف ُيمٜم ُ َ َ َ
ََُه
٤مخلَ ِر َسم٦م َوم َٞم ُ٘م ُ َ
يسمف سمِ٤مًمًٞم ِ
ِ
ػ َوم َٞم ْ٘م َٓم ُٕم ُف َضم ْز ًَمت ْ ِ
َلم َر ُْم َٞم َ٦م ا ًْم َٖم َر ِ
ض ُصم َّؿ َيدْ ُقمق ُه َوم ُٞم ْ٘مٌِ ُؾ َو َيت ََٝم َّٚم ُؾ َو ْضم ُٝم ُف
ُممْتَٚم ًئ٤م َؿم ٌَ٤م ًسم٤م َوم َٞم ْ ِ ُ ُ َّ ْ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ذ ِىم َّل
َي ْْم َح ُؽ َوم ٌَ ْٞمٜم ََام ُه َق يم ََذًم َؽ إِ ْذ َسم َٕم َ٨م اهللَُّ اعمًَْ َ
ٞمح ا ْسم َـ َُم ْر َي َؿ َوم َٞمٜمْز ُل قمٜمْدَ اعمَْٜم ََ٤مرة ا ًْم ٌَ ْٞم َْم٤مء َ ْ
َلم و ِ
او ًٕم٤م َيم َّٗم ْٞم ِف َقم َغم َأ ْضمٜم ِ َح ِ٦م َُم َٚمٙم ْ ِ
َلم إِ َذا َـم ْ٠م َـم َ٠م َر ْأ َؾم ُف َىم َٓم َر َوإِ َذا َر َوم َٕم ُف َحتَدَّ َر
ِد َُم ِْم َؼ َسم ْ َ
لم َُم ْٝم ُرو َدشم ْ ِ َ
ِ ِ ِ
مج ٌ
٤مت َو َٟم َٗم ًُ ُف َيٜمْت َِٝمل َطم ْٞم ُ٨م َيٜمْت َِٝمل َـم ْر ُوم ُف
يح َٟم َٗم ًِ ِف إِ َّٓ َُم َ
ُِمٜمْ ُف ُ َ
٤من يمَ٤مًم هٚم ْ١م ًُم ِ١م َوم َال َحي هؾ ًمٙمَ٤موم ٍر َجيِدُ ِر َ
ِ
َوم َٞم ْٓم ُٚم ٌُ ُف َطمتَّك ُيدْ ِر َيم ُف سمِ ٌَ ِ
ٞمًك ا ْسم َـ َُم ْر َي َؿ َىم ْق ٌم َىمدْ َقم َّم َٛم ُٝم ْؿ اهللَُّ ُِمٜمْ ُف
٤مب ًُمدٍّ َوم َٞم ْ٘م ُت ُٚم ُف ُصم َّؿ َي ْ٠م ِيت قم َ

ِ
ِ
اجلٜم َِّ٦م َوم ٌَ ْٞمٜم ََام ُه َق يم ََذًم ِ َؽ إِ ْذ َأ ْو َطمك اهللَُّ إِ َمم
َوم َٞم ْٛم ًَ ُح َقم ْـ ُو ُضمقه ِٝم ْؿ َو ُ َ
حيدِّ ُصم ُٝم ْؿ سمِدَ َر َضم٤مهتِ ْؿ ِذم ْ َ
َ٤مهلؿ َومحر ْز ِقمٌ ِ
ِ ِ ٍ ِ ِ
ِ
ِ
٤مدي إِ َمم اًم هٓم ِ
هلل
قر َو َي ٌْ َٕم ُ٨م ا َُّ
ٞمًك إِ ِِّّن َىمدْ َأ ْظم َر ْضم ُ٧م قم ٌَ٤م ًدا ِزم َٓ َيدَ ان َٕ َطمد سمِ٘مت ْ َ ِّ َ
قم َ
ِ
ِ ِ
قج َو ُه ْؿ ُِم ْـ يم ُِّؾ َطمدَ ٍ
نم ُسم َ
ب َيٜم ًِْ ُٚم َ
قن
قج َو َُم ْ٠م ُضم َ
َي ْ٠م ُضم َ
قن َوم َٞم ُٛم هر َأ َوائ ُٚم ُٝم ْؿ َقم َغم ُسم َح ْ َػمة َـم َؼم َّي َ٦م َوم َٞم ْ َ

ِ
قن ًَم َ٘مدْ يم َ ِ ِ
ُم٤م ومِٞمٝم٤م ويٛمر ِ
آظم ُر ُه ْؿ َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
ٞمًك َو َأ ْص َح٤م ُسم ُف
َ٤من ِ َهبذه َُم َّر ًة َُم٤م ٌء َو ُ ْ
ٍم ٟمٌَِ هل اهللَِّ قم َ
َ َ ََُه
حي َ ُ
ُقن ر ْأس اًم َّثق ِر َِٕطم ِد ِهؿ َظمػما ُِمـ ُِم٤مئ َِ٦م ِديٜم ٍ ِ ِ
٥م ٟمٌَِ هل اهللَِّ
َ٤مر َٕ َطمديم ُْؿ ا ًْم َٞم ْق َم َوم َ ْػم َهم ُ
َ ْ ًْ ْ
ْ
َطمتَّك َيٙم َ َ ُ
قن َومرؾمك يمَٛمق ِ
ِ
ت َٟم ْٗم ٍ
س
ٞمًك َو َأ ْص َح٤م ُسم ُف َوم ُ ْػم ِؾم ُؾ اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ اًمٜمَّ َٖم َ
َْ
ػ ِذم ِر َىم ِ٤مهبِ ْؿ َوم ُٞم ّْمٌِ ُح َ ْ َ
قم َ
ِ
ِ ٍ
ون ِذم ْإَ ْر ِ
ٞمًك َو َأ ْص َح٤م ُسم ُف إِ َمم ْإَ ْر ِ
ض َوم َال َجيِدُ َ
ض َُم ْق ِو َع ِؿم ْ ٍؼم
َواطمدَ ة ُصم َّؿ َ ْهيٌِ ُط ٟمٌَِ هل اهللَِّ قم َ

٥م ٟمٌَِل اهللَِّ ِقمٞمًك َو َأ ْص َح٤م ُسم ُف إِ َمم اهللَِّ َومػم ِؾم ُؾ اهللَُّ َـمػما َيم َ٠م ْقمٜم ِ
إِ َّٓ َُم َ َ
َ٤مق
َ
مه ُٝم ْؿ َو َٟم ْتٜم ُُٝم ْؿ َوم َ ْػم َهم ُ ه
أل ُه َز َ ُ
ًْ
ُْ
ا ًْمٌ ْخ ِ
هلل ُصم َّؿ ُي ْر ِؾم ُؾ اهللَُّ َُم َٓم ًرا َٓ َي ُٙم هـ ُِمٜمْ ُف َسم ْٞم ُ٧م َُمدَ ٍر َو َٓ
٧م َومت َْح ِٛم ُٚم ُٝم ْؿ َوم َت ْٓم َر ُطم ُٝم ْؿ َطم ْٞم ُ٨م َؿم٤م َء ا َُّ
ُ
َؽ وردي سمر َيمت ِ
ِ
ألر ِ ِ
ِ
وسم ٍر َومٞم ْٖم ًِ ُؾ ْإَر َض طمتَّك ي ْؽميمَٝم٤م يم َّ ِ
َؽ
َ َ ُ َ
ََ َ
ض َأٟمٌِْتل َصم َٛم َرشم َ ُ ِّ َ َ
َ٤مًمز ًَم َٗم٦م ُصم َّؿ ُي َ٘م ُ٤مل ًم ْ َ ْ
ْ
َومٞمقُم ِئ ٍذ َشم ْ٠ميم ُُؾ ا ًْم ِٕمّم٤مسم ُ٦م ُِمـ اًمرُم٤مٟم َِ٦م ويًتَٔمِ هٚم َ ِ ِ
اًمر ْؾم ِؾ َطمتَّك َأ َّن اًم ِّٚم ْ٘م َح َ٦م
قن سمِ٘م ْحٗم َٝم٤م َو ُي ٌَ َ٤مر ُك ِذم ِّ
َ َ ْ ه َّ َ َ ْ
َْ َ
ُِم ْـ ْ ِ
َّ٤مس َواًم ِّٚم ْ٘م َح َ٦م ُِم ْـ ا ًْم ٌَ َ٘م ِر ًَم َتٙم ِْٗمل ا ًْم َ٘مٌِٞم َٚم َ٦م ُِم ْـ اًمٜم ِ
اإلسمِ ِؾ ًَم َتٙم ِْٗمل ا ًْم ِٗم َئ٤م َم ُِم ْـ اًمٜم ِ
َّ٤مس َواًم ِّٚم ْ٘م َح َ٦م
ِ
ُِمـ ا ًْم َٖمٜمَ ِؿ ًَم َتٙم ِْٗمل ا ًْم َٗم ِ
خ َذ ُِم ْـ اًمٜم ِ
حي٤م َـم ِّٞم ٌَ ً٦م َوم َت ْ٠م ُظم ُذ ُه ْؿ َ ْحت َ٧م
ْ
َّ٤مس َوم ٌَ ْٞمٜم ََام ُه ْؿ يم ََذًم َؽ إِ ْذ َسم َٕم َ٨م اهللَُّ ِر ً
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ِ
ِ
ِ
ِ
ذ ُار اًمٜم ِ
َّ٤مس َيت ََٝم َ٤مر ُضم َ
قن ومِ َٞمٝم٤م َ َهت ُ٤مر َج
آ َسم٤مـم ِٝم ْؿ َوم َت ْ٘مٌِ ُض ُر َ
وح يم ُِّؾ ُُم ْ١مُم ٍـ َويم ُِّؾ ُُم ًْٚم ٍؿ َو َي ٌْ َ٘مك َ
اًمً٤م َقم ُ٦م.
احل ُٛم ِر َوم َٕم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َشم ُ٘مق ُم َّ
ُْ
احل ِد ُ
ي٨م ا ًَّم ِذي
وأظمرج «2171شَ :قم ْـ َقم ٌْدَ اهللَِّ ْسم َـ َقم ْٛم ٍرو َو َضم٤م َء ُه َر ُضم ٌؾ َوم َ٘م َ٤مل َُم٤م َه َذا ْ َ
ث سمِ ِف َشم ُ٘م ُ
اًمً٤م َقم َ٦م َشم ُ٘مق ُم إِ َمم يم ََذا َويم ََذا َوم َ٘م َ٤مل ُؾم ٌْ َح َ
ُحتَدِّ ُ
هلل َأ ْو يمَٚمِ َٛم ً٦م
٤من اهللَِّ َأ ْو َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ ا َُّ
قل إِ َّن َّ
ؽم ْو َن َسم ْٕمدَ َىم ِٚم ٍ
مه ْٛم ُ٧م َأ ْن َٓ ُأ َطمدِّ َ
ٞمؾ َأ ُْم ًرا
ث َأ َطمدً ا َؿم ْٞم ًئ٤م َأ َسمدً ا إِٟم ََّام ُىم ْٚم ُ٧م إِ َّٟمٙم ُْؿ َؾم َ َ
مه٤م ًَم َ٘مدْ َ َ
ٟم َْح َق ُ َ

ِ
ُقن ُصم َّؿ َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ُقن َو َيٙم ُ
حي َّر ُق ا ًْم ٌَ ْٞم ُ٧م َو َيٙم ُ
هلل ط َخي ُْر ُج اًمدَّ َّضم ُ٤مل ِذم ُأ َُّمتِل
قل ا َِّ
َقمٔم ًٞمام ُ َ
ِ
َوم َٞم ْٛمٙم ُ
ٞمًك
لم َؿم ْٝم ًرا َأ ْو َأ ْر َسم ِٕم َ
لم َي ْق ًُم٤م َأ ْو َأ ْر َسم ِٕم َ
لم َٓ َأ ْد ِري َأ ْر َسم ِٕم َ
ُ٨م َأ ْر َسم ِٕم َ
لم َقم٤م ًُم٤م َوم َٞم ٌْ َٕم ُ٨م اهللَُّ قم َ
اسمـ ُمريؿ َيم َ٠م َّٟمف ُقمرو ُة سمـ ُمًٕم ٍ
قد َوم َٞم ْٓم ُٚم ٌُ ُف َوم ُٞم ْٝمٚمِ ُٙم ُف ُصم َّؿ َي ْٛمٙم ُ
لم
لم ًَم ْٞم َس َسم ْ َ
َّ٤مس َؾم ٌْ َع ِؾمٜم ِ َ
ُ٨م اًمٜم ُ
ُ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ
ْ َ ََْ َ

ا ْصمٜم ْ ِ
حي٤م َسم ِ
اًمِم ْ٠م ِم َوم َال َي ٌْ َ٘مك َقم َغم َو ْضم ِف ْإَ ْر ِ
٤مر َد ًة ُِم ْـ ِىم ٌَ ِؾ َّ
ض َأ َطمدٌ ِذم
َلم َقمدَ َاو ٌة ُصم َّؿ ُي ْر ِؾم ُؾ ا َُّ
هلل ِر ً
َىم ْٚمٌِ ِف ُِم ْث َ٘م ُ٤مل َذ َّر ٍة ُِم ْـ َظم ْ ٍػم َأ ْو إِ َيام ٍن إِ َّٓ َىم ٌَ َْم ْت ُف َطمتَّك ًَم ْق َأ َّن َأ َطمدَ يم ُْؿ َد َظم َؾ ِذم َيم ٌَ ِد َضم ٌَ ٍؾ ًَمدَ َظم َٚم ْت ُف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذ ُار اًمٜم ِ
َّ٤مس ِذم ِظم َّٗم ِ٦م اًم َّٓم ْ ِػم
َقم َٚم ْٞمف َطمتَّك َشم ْ٘مٌِ َْم ُف َىم َ٤مل َؾمٛم ْٕمت َُٝم٤م ُم ْـ َر ُؾمقل اهللَِّ ط َىم َ٤مل َوم َٞم ٌْ َ٘مك َ
٤من َوم َٞم ُ٘م ُ
اًمِم ْٞم َٓم ُ
قن َُم ْٕم ُرو ًوم٤م َو َٓ ُيٜمْٙمِ ُر َ
اًمً ٌَ٤م ِع َٓ َي ْٕم ِر ُوم َ
ون ُُمٜمْٙم ًَرا َوم َٞمت ََٛم َّث ُؾ َهل ُ ْؿ َّ
قل َأ َٓ
َو َأ ْطم َال ِم ِّ
قن َومام َشم ْ٠مُمرٟمَ٤م َومٞم ْ٠مُمرهؿ سمِ ِٕمٌ٤مد ِة ْإَو َصم ِ
شمًَت ِ
َجٞم ٌُ َ
٤من َو ُه ْؿ ِذم َذًم ِ َؽ َد ٌّار ِر ْز ُىم ُٝم ْؿ َطم ًَ ٌـ
ْ
قن َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ َ ُ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ َ
ْ
اًمّم ِ
قر َوم َال َي ًْ َٛم ُٕم ُف َأ َطمدٌ إِ َّٓ َأ ْص َٖمك ًمِٞمتً٤م َو َر َوم َع ًمِٞمتً٤م َىم َ٤مل َو َأ َّو ُل َُم ْـ
َقم ْٞم ُِم ُٝم ْؿ ُصم َّؿ ُيٜمْ َٗم ُخ ِذم ه
ِِ
َي ًْ َٛم ُٕم ُف َر ُضم ٌؾ َي ُٚم ُ
هلل
هلل َأ ْو َىم َ٤مل ُيٜم ِْز ُل ا َُّ
َّ٤مس ُصم َّؿ ُي ْر ِؾم ُؾ ا َُّ
قط َطم ْق َض إِسمِٚمف َىم َ٤مل َوم َٞم ّْم َٕم ُؼ َو َي ّْم َٕم ُؼ اًمٜم ُ
٤مك َوم َتٜمْ ٌُ ُ٧م ُِمٜمْ ُف َأ ْضم ًَ٤م ُد اًمٜم ِ
اًمِم ه
َُم َٓم ًرا َيم َ٠م َّٟم ُف اًم َّٓم هؾ َأ ْو اًم ِّٔم هؾ ُٟم ْٕم َام ُن َّ
َّ٤مس ُصم َّؿ ُيٜمْ َٗم ُخ ومِ ِٞمف ُأ ْظم َرى َوم٢مِ َذا
ُه ْؿ ِىم َٞم٤م ٌم َيٜمْ ُٔم ُر َ
َّ٤مس َه ُٚم َّؿ إِ َمم َر ِّسم ُٙم ْؿ
ون ُصم َّؿ ُي َ٘م ُ٤مل َي٤م َأ ه َهي٤م اًمٜم ُ
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ِ
قه ْؿ إِ َّهن ُ ْؿ َُم ًْ ُئق ًُم َ
قن ﴾ َىم َ٤مل ُصم َّؿ ُي َ٘م ُ٤مل َأ ْظم ِر ُضمقا َسم ْٕم َ٨م اًمٜم َِّ٤مر َوم ُٞم َ٘م ُ٤مل ُِم ْـ يم َْؿ َوم ُٞم َ٘م ُ٤مل ُِم ْـ
﴿ َوىم ُٗم ُ
يم ُِّؾ َأ ًْم ٍ
لم َىم َ٤مل َوم َذ َ
جي َٕم ُؾ ا ًْم ِق ًْمدَ َ
ان ِؿمٞم ًٌ٤م ﴾
ػ شمِ ًْ َع ُِم٤مئ ٍَ٦م َوشمِ ًْ َٕم ً٦م َوشمِ ًْ ِٕم َ
اك َي ْق َم ﴿ َ ْ
ػ َقم ْـ ؾم ٍ
٤مق ﴾
َو َذًم ِ َؽ ﴿ َي ْق َم ُيٙم َِْم ُ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
٤من َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
و َقم ْـ َصم ْق َسم َ
احل ِّؼ َٓ
قل اهللَِّ ط َٓ شم ََز ُال َـم٤مئ َٗم ٌ٦م ُم ْـ ُأ َُّمتل َفم٤مه ِري َـ َقم َغم ْ َ
هلل َو ُه ْؿ يم ََذًم ِ َؽ.
يت َأ ُْم ُر ا َِّ
ي ُه ْؿ َُم ْـ َظم َذ َهل ُ ْؿ َطمتَّك َي ْ٠م ِ َ
َي ُ ه
قل ًَمـ ي َز َال َىمقم ُِمـ ُأُمتِل َفم ِ
و َقم ْـ اعمُْ ِٖم َػم ِة َىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
٤مه ِري َـ َقم َغم
قل اهللَِّ ط َي ُ٘م ُ ْ َ
ْ ٌ ْ َّ
َّ٤مس طمتَّك ي ْ٠مشمِٞمٝمؿ َأُمر اهللَِّ و ُهؿ َفم ِ
٤مه ُر َ
ون.
َ ْ
اًمٜم ِ َ َ َ ُ ْ ْ ُ
ؼم َح َه َذا اًمدِّ ي ُـ َىم ِ٤مئ ًام ُي َ٘م٤مشمِ ُؾ َقم َٚم ْٞم ِف
و َقم ْـ َضم٤مسمِ ِر ْسم ِـ َؾم ُٛم َرةََ ،قم ْـ اًمٜمٌَِّ ِّل ط َأ َّٟم ُف َىم َ٤ملًَ :م ْـ َي ْ َ
اًمً٤م َقم ُ٦م.
ِقم َّم٤م َسم ٌ٦م ُِم ْـ ا ُْعم ًْٚمِ ِٛم َ
لم َطمتَّك َشم ُ٘مق َم َّ
و َقم ْـ َضم٤مسمِ َر ْسم َـ َقم ٌْ ِد اهللَِّ َي ُ٘م ُ
قل اهللَِّ ط َي ُ٘م ُ
قَٓ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل َٓ شم ََز ُال َـم ِ٤مئ َٗم ٌ٦م ُِم ْـ ُأ َُّمتِل
احل ِّؼ َفم ِ
ُي َ٘م٤مشمِ ُٚم َ
٤مه ِري َـ إِ َمم َي ْق ِم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م.
قن َقم َغم ْ َ
و َقم ْـ ُُم َٕم ِ
هلل ط َي ُ٘م ُ
٤مو َي َ٦م َىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل َٓ شم ََز ُال َـم ِ٤مئ َٗم ٌ٦م ُِم ْـ ُأ َُّمتِل َىم ِ٤مئ َٛم ً٦م سمِ َ٠م ُْم ِر اهللَِّ
قل ا َِّ
َٓ ي ُي ُهؿ ُمـ َظم َذ َهلؿ َأو َظم٤م ًَم َٗمٝمؿ طمتَّك ي ْ٠م ِيت َأُمر اهللَِّ و ُهؿ َفم ِ
ون َقم َغم اًمٜم ِ
٤مه ُر َ
َّ٤مس.
ُْ ْ
َ ه ْ َ ْ
َ ْ
ُ ْ َ َ َ ُْ
مح ِـ ْسم ُـ ِؿم َام َؾم َ٦م ا َْعم ْٝم ِر هي َىم َ٤مل ُيمٜم ُْ٧م ِقمٜمْدَ َُم ًْ َٚم َٛم َ٦م ْسم ِـ ُخم َ َّٚم ٍد َو ِقمٜمْدَ ُه َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ
اًمر ْ َ
و َقم ْـ َقم ٌْدُ َّ
اًمً٤م َقم ُ٦م إِ َّٓ َقم َغم ِذ ِار ْ ِ
َقم ْٛم ِرو ْسم ِـ ا ًْم َٕم ِ
ذ ُِم ْـ َأ ْه ِؾ
٤مص َوم َ٘م َ٤مل َقم ٌْدُ اهللَِّ َٓ َشم ُ٘مق ُم َّ
اخلَ ْٚمؼ ُه ْؿ َ ٌّ
َ
اجل ِ
٤مهٚمِ َّٞم ِ٦م َٓ َيدْ ُقم َ
ٌم ٍء إِ َّٓ َر َّد ُه َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َوم ٌَ ْٞمٜم ََام ُه ْؿ َقم َغم َذًم ِ َؽ َأ ْىم ٌَ َؾ ُقم ْ٘م ٌَ ُ٦م ْسم ُـ َقم ِ٤مُم ٍر َوم َ٘م َ٤مل
قن ا ََّ
َْ
هلل سمِ َ ْ
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هلل َوم َ٘م َ٤مل ُقم ْ٘م ٌَ ُ٦م ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ َو َأ َُّم٤م َأٟمَ٤مَ :وم ًَ ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
اؾم َٛم ْع َُم٤م َي ُ٘م ُ
قل
قل َقم ٌْدُ ا َِّ
ًَم ُف َُم ًْ َٚم َٛم ُ٦م َي٤م ُقم ْ٘م ٌَ ُ٦م ْ
ِِ ِ
ِ
ِ
اهللَِّ ط َي ُ٘م ُ
قل َٓ شم ََز ُال ِقم َّم٤م َسم ٌ٦م ُِم ْـ ُأ َُّمتِل ُي َ٘م٤مشمِ ُٚم َ
ي ُه ْؿ
قن َقم َغم َأ ُْمر اهللَِّ َىم٤مهري َـ ًم َٕمدُ ِّوه ْؿ َٓ َي ُ ه
ِ
حي٤م
اًمً٤م َقم ُ٦م َو ُه ْؿ َقم َغم َذًم ِ َؽ َوم َ٘م َ٤مل َقم ٌْدُ ا َِّ
هلل َأ َضم ْؾ ُصم َّؿ َي ٌْ َٕم ُ٨م اهللَُّ ِر ً
َُم ْـ َظم٤م ًَم َٗم ُٝم ْؿ َطمتَّك َشم ْ٠مشم َٞم ُٝم ْؿ َّ
يم َِر ِ ِ ِ
َؽم ُك َٟم ْٗم ًً٤م ِذم َىم ْٚمٌِ ِف ُِم ْث َ٘م ُ٤مل َطم ٌَّ ٍ٦م ُِم ْـ ْ ِ
اإل َيام ِن إِ َّٓ َىم ٌَ َْم ْت ُف ُصم َّؿ
احل ِر ِير َوم َال شم ْ ُ
يح اعمْ ًْؽ َُم هً َٝم٤م َُم هس ْ َ
ِ
ذ ُار اًمٜم ِ
٤مقم ُ٦م.
اًمً َ
َّ٤مس َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َشم ُ٘مق ُم َّ
َي ٌْ َ٘مك َ
ِ
هلل ط َٓ َي َز ُال َأ ْه ُؾ ا ًْم َٖم ْر ِ
و َقم ْـ َؾم ْٕم ِد ْسم ِـ َأ ِيب َو َّىم ٍ
٤مص َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
يـ َقم َغم
قل ا َِّ
ب َفم٤مه ِر َ
اًمً٤م َقم ُ٦م.
احل ِّؼ َطمتَّك َشم ُ٘مق َم َّ
َْ
و َقم ْـ َضم٤مسمِ َر ْسم َـ َقم ٌْ ِد اهللَِّ َىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م اًمٜمٌَِّ َّل ط َي ُ٘م ُ
قل َٓ شم ََز ُال َـم ِ٤مئ َٗم ٌ٦م ُِم ْـ ُأ َُّمتِل ُي َ٘م٤مشمِ ُٚم َ
قن
ِ
ِ ِ
ِ
ٞمًك ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ ط َوم َٞم ُ٘م ُ
قل َأ ُِم ُػم ُه ْؿ َشم َٕم َ٤مل
احل ِّؼ َفم٤مه ِري َـ إِ َمم َي ْق ِم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م َىم َ٤مل َوم َٞمٜم ِْز ُل قم َ
َقم َغم ْ َ
قل َٓ إِ َّن َسم ْٕم َْمٙم ُْؿ َقم َغم َسم ْٕم ٍ
َص ِّؾ ًَمٜمَ٤م َوم َٞم ُ٘م ُ
ض ُأ َُم َرا ُء َشمٙم ِْر َُم َ٦م اهللَِّ َه ِذ ِه ْإُ َُّم َ٦م.
قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أشمك اًمٜمٌل ط سمٙمت٤مب أص٤مسمف ُمـ سمٕمض أهؾ
اًمٙمت٥م وم٘مرأه اًمٜمٌل ط ومٖمْم٥م وم٘م٤مل أُمتٝمقيمقن ومٞمٝم٤م ي٤م سمـ اخلٓم٤مب واًمذي ٟمٗمز سمٞمده
ًم٘مد ضمئتٙمؿ هب٤م سمٞمْم٤مء ٟم٘مٞم٦م ٓ شمً٠مًمقهؿ قمـ رء ومٞمخؼمويمؿ سمحؼ ومتٙمذسمقا سمف أو سمٌ٤مـمؾ
ومتّمدىمقا سمف واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمق أن ُمقؾمك ط يم٤من طمٞم٤م ُم٤م وؾمٕمف إٓ أن يتٌٕمٜمل .أظمرضمف
أمحد.
ىم٤مل اًم٘م٤مري ذم ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح 47 / 2« -ش وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة
واًمًالم زضمرا ًمف وُٕمث٤مًمف أُمتٝمقيمقن أي أُمتحػمون ذم ديٜمٙمؿ طمتك شم٠مظمذوا اًمٕمٚمؿ ُمـ
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همػم يمت٤مسمٙمؿ وٟمٌٞمٙمؿ أٟمتؿ ًمٚمت٠ميمٞمد يمام هتقيم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى أي يمتحػمهؿ طمٞم٨م ٟمٌذوا
يمت٤مب اهلل وراء فمٝمقرهؿ واشمٌٕمقا أهقاء أطمٌ٤مرهؿ ورهٌ٤مهنؿ ًم٘مد ضمئتٙمؿ ضمقاب ىمًؿ
حمذوف هب٤م أي سم٤معمٚم٦م احلٜمٞمٗمٞم٦م سم٘مريٜم٦م اًمٙمالم سمٞمْم٤مء أي واوح٦م طم٤مل ُمـ وٛمػم هب٤م ومٗمٞمف
صٗم٦م سمٞمْم٤مء أي فم٤مهرة ص٤مومٞم٦م ظم٤مًمّم٦م ظم٤مًمٞم٦م قمـ اًمنمك واًمِمٌٝم٦م وىمٞمؾ اعمراد هب٤م أهن٤م
ُمّمقٟم٦م قمـ اًمتٌديؾ واًمتحريػ واإلس واإلهمالل ظم٤مًمٞم٦م قمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمِم٤مىم٦م ٕن ذم
ديـ اًمٞمٝمقد إظمراج رسمع ُم٤مهلؿ زيم٤مة وىمٓمع ُمقوع اًمٜمج٤مؾم٦م سمدٓ قمـ اًمٖمًؾ وهمػم ذًمؽ
يمتحتؿ اًم٘مّم٤مص ذم ديـ اًمٞمٝمقد وحتتؿ اًمدي٦م ذم ديـ اًمٜمّم٤مرى وأظمر ٟم٘مٞم٦م ٕهن٤م صٗم٦م
سمٞمْم٤مء إذ ي٘م٤مل أسمٞمض ٟم٘مل دون اًمٕمٙمس وىم٤مل اًمٓمٞمٌل سمٞمْم٤مء ٟم٘مٞم٦م طم٤مٓن ُمؽمادوم٤من ُمـ
اًمْمٛمػم اعمٗمن سم٤معمٚم٦م ا ه ىمٞمؾ ووصػ اعمٚم٦م سم٤مًمٌٞم٤مض شمٜمٌٞمٝم٤م قمغم يمرُمٝم٤م وومْمٚمٝم٤م ويمرُمٝم٤م
إوم٤مدهت ٤م يمؾ ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ٕن اًمٌٞم٤مض عم٤م يم٤من أومْمؾ ًمقن قمٜمد اًمٕمرب قمؼم سمف قمـ اًمٙمرم
واًمٗمْمؾ واحل٤مصؾ أٟمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أؿم٤مر سمذًمؽ إمم أٟمف أشم٤مهؿ سم٤مٕقمغم وإومْمؾ
واؾمتٌدال إدٟمك قمٜمف ُمٔمٜم٦م ًمٚمتحػم وًمق يم٤من ُمقؾمك طمٞم٤م ُم٤م وؾمٕمف أي ُم٤م ضم٤مز ًمف إٓ
إشمٌ٤مقمل ذم إىمقال وإومٕم٤مل ومٙمٞمػ جيقز ًمٙمؿ أن شمٓمٚمٌقا وم٤مئدة ُمـ ىمقُمف ُمع وضمقدي ىم٤مل
شمٕم٤ممم وإذ أظمذ اهلل ُمٞمث٤مق اًمٜمٌٞملم عم٤م أشمٞمتٙمؿ ُمـ يمت٤مب وطمٙمٛم٦م صمؿ ضم٤مءيمؿ رؾمقل أي٦م آل
قمٛمران ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م مل يٌٕم٨م اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞم٤م آدم وُمـ سمٕمده إٓ أظمذ قمٚمٞمف اًمٕمٝمد ذم
أُمر حمٛمد وأظمذ اًمٕمٝمد قمغم ىمقُمف ًمٞم١مُمٜمـ سمف وًمئـ سمٕم٨م وهؿ أطمٞم٤مء ًمٞمٜمٍمٟمف وهذا ُمٕمٜمك
ىمقل اسمـ قمٌ٤مس يمذا ذم شمٗمًػم اًمٌٖمقي ومٞمٙمقن اًمتٜمٙمػم ذم رؾمقل ًمٚمتٕمٔمٞمؿ ومٝمق ٟمٌل إٟمٌٞم٤مء
وإُم٤مم اًمرؾمؾ وًمذا ىم٤مل آدم وُمـ دوٟمف حت٧م ًمقائل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
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ّضطٔ٘ اإلضالو
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل اجلقاب اًمّمحٞمح [ :]847 / 817 - 2إن اعمًٚمٛملم هؿ
قمدل ُمتقؾمٓمقن ٓ يٜمحرومقن إمم همٚمق وٓ إمم شم٘مّمػم وأُم٤م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ومٝمؿ قمغم
ـمرذم ٟم٘مٞمض ه١مٓء يٜمحرومقن إمم ضمٝم٦م وه١مٓء إمم اجلٝم٦م اًمتل شم٘م٤مسمٚمٝم٤م يمام ذيمرٟم٤م شم٘م٤مسمٚمٝمؿ ذم
اًمٜمًخ ويمذًمؽ شم٘م٤مسمٚمٝمؿ ذم اًمتحريؿ واًمتحٚمٞمؾ واًمٓمٝم٤مرة واًمٜمج٤مؾم٦م وم٢من اًمٞمٝمقد طمرُم٧م
قمٚمٞمٝمؿ اًمٓمٞمٌ٤مت وهؿ يٌ٤مًمٖمقن ذم اضمتٜم٤مب اًمٜمج٤مؾم٤مت
طمتك أن احل٤مئض ٓ ي١مايمٚمقهن٤م وٓ يً٤ميمٜمقهن٤م وٓ جي٤مُمٕمقهن٤م ويم٤مٟمقا ٓ يرون إزاًم٦م
اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ اًمثقب سمؾ ي٘مرض ُمقوٕمٝم٤م ويًتخرضمقن اًمدم ُمـ اًمٕمروق إمم همػم ذًمؽ ُمـ
أص٤مر وإهمالل اًمتل يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝمؿ وأُم٤م اًمٜمّم٤مرى ومٗمل ُم٘م٤مسمٚمتٝمؿ دمد قم٤مُمتٝمؿ ٓ يرون
ؿمٞمئ٤م طمر اُم٤م وٓ ٟمجً٤م إٓ ُم٤م يمرهف اإلٟمً٤من سمٓمٌٕمف ويّمٚمقن ُمع اجلٜم٤مسم٦م واحلدث ومحؾ
اًمٜمج٤مؾم٤مت وي٠ميمٚمقن اخلٌ٤مئ٨م يم٤مًمدم واعمٞمت٦م وحلؿ اخلٜمزير إٓ ُمـ يمره ُمٜمٝمؿ ؿمٞمئ٤م ومؽميمف
واعمًٚمٛمقن وؾمط يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ ﴿ويمذًمؽ ضمٕمٚمٜم٤ميمؿ أُم٦م وؾمٓم٤م ًمتٙمقٟمقا ؿمٝمدآء قمغم
اًمٜم٤مس ويٙمقن اًمرؾمقل قمٚمٞمٙمؿ ؿمٝمٞمدا﴾ أي :قمدٓ ظمٞم٤مرا ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ورمحتل وؾمٕم٧م
يمؾ رء ومً٠ميمتٌٝم٤م ًمٚمذيـ يت٘مقن وي١مشمقن اًمزيمقة واًمذيـ هؿ سم٤مي٤مشمٜم٤م ي١مُمٜمقن اًمذيـ يتٌٕمقن
اًمرؾمقل اًمٜمٌل إُمل اًمذي جيدوٟمف ُمٙمتقسم٤م قمٜمدهؿ ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ ي٠مُمرهؿ سم٤معمٕمروف
ويٜمٝم٤مهؿ قمـ اعمٜمٙمر وحيؾ هلؿ اًمٓمٞمٌ٤مت وحيرم قمٚمٞمٝمؿ اخلٌ٤مئ٨م ويْمع قمٜمٝمؿ إسهؿ
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وإهمالل اًمتل يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝمؿ وم٤مًمذيـ ءاُمٜمقا سمف وقمزروه وٟمٍموه واشمٌٕمقا اًمٜمقر اًمذي أٟمزل
ُمٕمف أوًمئؽ هؿ اعمٗمٚمحقن﴾.
وهلذا يم٤من ُمـ اٟمحرف ُمـ اعمًٚمٛملم إمم ؿمٌف اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُم٠مُمقرا سمؽمك ذًمؽ
اإلٟمحراف واشمٌ٤مع اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ساط اًمذيـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٌٞملم واًمّمدي٘ملم
واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم وطمًـ أوًمئؽ رومٞم٘م٤م همػم اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ يم٤مًمٞمٝمقد وهمػم اًمْم٤مًملم
يم٤مًمٜمّم٤مرى...
ويمذًمؽ اعمًٚمٛمقن وأهؾ اًمًٜم٦م ذم اعمًٚمٛملم ويمذًمؽ ذم اًمتقطمٞمد وم٢من اًمٞمٝمقد ؿمٌٝمقا
اخل٤مًمؼ سم٤معمخٚمقق ومٞمام خيتص سم٤معمخٚمقق وهق صٗم٤مت اًمٜم٘مص اًمذي جي٥م شمٜمزيف اًمرب قمٜمٝم٤م
واًمٜمّم٤مرى ؿم ٌٝمقا اعمخٚمقق سم٤مخل٤مًمؼ ومٞمام خيتص سم٤مخل٤مًمؼ وهق صٗم٤مت اًمٙمامل اًمتل ٓ
يًتح٘مٝم٤م إٓ اهلل شمٌ٤مرك شمٕم٤ممم وم٘م٤مل ُمـ ىم٤مل ُمـ اًمٞمٝمقد﴿ :إن اهلل وم٘مػم وٟمحـ اهمٜمٞم٤مء﴾،
وىم٤مًمقا﴿ :يد اهلل ُمٖمٚمقًم٦م﴾ وهق سمخٞمؾ وىم٤مًمقا :إٟمف ظمٚمؼ اًمٕم٤ممل ومتٕم٥م وم٤مؾمؽماح
وطمٙمك قمـ سمٕمْمٝمؿ أٟمف ىم٤مل :سمٙمك قمغم اًمٓمقوم٤من طمتك رُمد وقم٤مدشمف اعمالئٙم٦م ،وأٟمف ٟم٤مح
قمغم سمٕمض ُمـ أهٚمٙمف ُمـ قمٌ٤مده يمام يٜمقح اعمّم٤مب قمغم ُمٞمتف وأُمث٤مل ذًمؽ مم٤م يتٕم٤ممم اهلل قمٜمف
ويت٘مدس ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
وأيْم٤م ومٝمؿ يًتٙمؼمون قمـ قمٌ٤مدة اهلل وـم٤مقم٦م رؾمٚمف ويٕمّمقن أُمره ويتٕمدون طمدوده
ً
وٓ جيقزون ًمف أن يٜمًخ ُم٤م ذقمف سمؾ حيجرون قمٚمٞمف واًمٜمّم٤مرى يّمٗمقن اعمخٚمقق سمام
يتّمػ سمف اخل٤مًمؼ ومٞمجٕمٚمقٟمف رب اًمٕم٤معملم ظم٤مًمؼ يمؾ رء وُمٚمٞمٙمف اًمذي هق سمٙمؾ رء
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قمٚمٞمؿ وقمغم يمؾ رء ىمدير﴿ :واختذوا أطمٌ٤مرهؿ ورهٌ٤مهنؿ أرسم٤مسم٤م ُمـ دون اهلل واعمًٞمح اسمـ
ُمريؿ وُم٤م أُمروا إٓ ًمٞمٕمٌدوا إهل٤م واطمدا ٓ إًمف إٓ هق ؾمٌح٤مٟمف قمام ينميمقن﴾ ،واختذوا
اعمالئٙم٦م واًمٜمٌٞملم أرسم٤مسم٤م وصقروا مت٤مصمٞمؾ اعمخٚمقىم٤مت واختذوهؿ ؿمٗمٕم٤مء يِمٗمٕمقن هلؿ قمٜمد
اهلل يمام ومٕمؾ قمٌ٤مد إوصم٤من يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ =:ويٕمٌدون ُمـ دون اهلل ُم٤م ٓ ييهؿ وٓ
يٜمٗمٕمٝمؿ وي٘مقًمقن ه١مٓء ؿمٗمٕم٤مؤٟم٤م قمٜمد اهلل ىمؾ أشمٜمٌئقن اهلل سمام ٓ يٕمٚمؿ ذم اًمًٛمقات وٓ ذم
إرض﴾.
وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :وأٟمذر سمف اًمذيـ خي٤مومقن أن حينموا إمم رهبؿ ًمٞمس هلؿ ُمـ دوٟمف وزم
وٓ ؿمٗمٞمع ًمٕمٚمٝمؿ يت٘مقن﴾.
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :اهلل اًمذي ظمٚمؼ اًمًٛمقات وإرض وُم٤م سمٞمٜمٝمام ذم ؾمت٦م أي٤مم صمؿ اؾمتقى
قمغم اًمٕمرش ُم٤مًمٙمؿ ُمـ دوٟمف ُمـ وزم وٓ ؿمٗمٞمع﴾.
واعمًٚمٛمقن وؾمط يّمٗمقن اهلل سمام وصػ سمف ٟمٗمًف ووصٗمف سمف رؾمٚمف ُمـ همػم حتريػ وٓ
شمٕمٓمٞمؾ وٓ شمٙمٞمٞمػ وٓ متثٞمؾ يّمٗمقٟمف سمّمٗم٤مت اًمٙمامل ويٜمزهقٟمف قمـ اًمٜم٘م٤مئص اًمتل متتٜمع
قمغم اخل٤مًمؼ وٓ يتّمػ هب٤م إٓ اعمخٚمقق ومٞمّمٗمقٟمف سم٤محلٞم٤مة واًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة واًمرمح٦م واًمٕمدل
واإلطمً٤من ويٜمزهقٟمف قمـ اعمقت واًمٜمقم واجلٝمؾ واًمٕمجز واًمٔمٚمؿ واًمٗمٜم٤مء ويٕمٚمٛمقن ُمع
ذًمؽ أٟمف ٓ ُمثٞمؾ ًمف ذم رء ُمـ صٗم٤مت اًمٙمامل ومال أطمد يٕمٚمؿ يمٕمٚمٛمف وٓ ي٘مدر يم٘مدرشمف
وٓ يرطمؿ يمرمحتف وٓ يًٛمع يمًٛمٕمف وٓ يٌٍم يمٌٍمه وٓ خيٚمؼ يمخٚم٘مف وٓ يًتقي
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يم٤مؾمتقائف وٓ ي٠ميت يم٢مشمٞم٤مٟمف وٓ يٜمزل يمٜمزوًمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ىمؾ هق اهلل أطمد اهلل اًمّمٛمد *
مل يٚمد ومل يقًمد ومل يٙمـ ًمف يمٗمقا أطمد﴾.
وٓ يّمٗمقن أطمدا ُمـ اعمخٚمقىملم سمخّم٤مئص اخل٤مًمؼ ضمؾ ضمالًمف سمؾ يمؾ ُم٤م ؾمقاه ُمـ
اعمالئٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء وؾم٤مئر اخلٚمؼ وم٘مػم إًمٞمف قمٌد ًمف وهق اًمّمٛمد اًمذي حيت٤مج إًمٞمف يمؾ رء
ويً٠مًمف يمؾ أطمد وهق همٜمل سمٜمٗمًف ٓ حيت٤مج إمم أطمد ذم رء ُمـ إؿمٞم٤مء يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:
﴿وىم٤مًمق ا اختذ اًمرمحـ وًمدا ًم٘مد ضمئتؿ ؿمٞمئ٤م إدا شمٙم٤مد اًمًٛمقات يتٗمٓمرن ُمٜمف وشمٜمِمؼ إرض
وختر اجلٌ٤مل هدا أن دقمقا ًمٚمرمحـ وًمدا وُم٤م يٜمٌٖمل ًمٚمرمحـ أن يتخذ وًمدا إن يمؾ ُمـ ذم
اًمًٛمقات وإرض إٓ آيت اًمرمحـ قمٌدا ًم٘مد أطمّم٤مهؿ وقمدهؿ قمدا ويمٚمٝمؿ آشمٞمف يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م ومردا﴾ وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ =:ي٤م أهؾ اًمٙمت٤مب ٓ شمٖمٚمقا ذم ديٜمٙمؿ وٓ شم٘مقًمقا قمغم اهلل إٓ
احلؼ إٟمام اعمًٞمح قمٞمًك اسمـ ُمريؿ رؾمقل اهلل ويمٚمٛمتف أًم٘م٤مه٤م إمم ُمريؿ وروح ُمٜمف ومآُمٜمقا سم٤مهلل
ورؾمٚمف وٓ شم٘مقًمقا صمالصم٦م اٟمتٝمقا ظمػما ًمٙمؿ إٟمام اهلل إًمف واطمد ؾمٌح٤مٟمف أن يٙمقن ًمف وًمد ًمف ُم٤م
ذم اًمًٛمقات وُم٤م ذم إرض ويمٗمك سم٤مهلل ويمٞمال ًمـ يًتٜمٙمػ اعمًٞمح أن يٙمقن قمٌدا هلل وٓ
اعمالئٙم٦م اعم٘مرسمقن وُمـ يًتٜمٙمػ قمـ قمٌ٤مدشمف ويًتٙمؼم ومًٞمحنمهؿ إًمٞمف مجٞمٕم٤م وم٠مُم٤م اًمذيـ
آُمٜمقا وقمٛمٚمقا اًمّم٤محل٤مت ومٞمقومٞمٝمؿ أضمقرهؿ ويزيدهؿ ُمـ ومْمٚمف وأُم٤م اًمذيـ اؾمتٜمٙمٗمقا
واؾمتٙمؼموا ومٞمٕمذهبؿ قمذاسم٤م أًمٞمام وٓ جيدون هلؿ ُمـ دون اهلل وًمٞم٤م وٓ ٟمّمػما﴾.
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ويمذًمؽ هؿ ذم اعمًٞمح وم٤مًمٜمّم٤مرى ي٘مقًمقن هق اهلل وي٘مقًمقن أيْم٤م هق اسمـ اهلل وهق إًمف
شم٤مم وإٟمً٤من شم٤مم واًمٞمٝمقد ي٘مقًمقن هق وًمد زٟم٤م وهق اسمـ يقؾمػ اًمٜمج٤مر وي٘مقًمقن قمـ ُمريؿ
إهن٤م سمٖمك سمٕمٞمًك يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :وىمقهلؿ قمغم ُمريؿ هبت٤مٟم٤م قمٔمٞمام﴾.
﴿وي٘مقًمقن هق ؾم٤مطمر يمذاب﴾.
وأُم٤م اعمًٚمٛمقن :ومٞم٘مقًمقن هق قمٌداهلل ورؾمقًمف ويمٚمٛمتف أًم٘م٤مه٤م إمم ُمريؿ اًمٕمذراء اًمٌتقل
وروح ُمٜمف وهق وضمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة وُمـ اعم٘مرسملم ويّمٗمقٟمف سمام وصٗمف اهلل سمف ذم يمت٤مسمف
ٓ يٖمٚمقن ومٞمف همٚمق اًمٜمّم٤مرى وٓ ي٘مٍمون ذم طم٘مف شم٘مّمػم اًمٞمٝمقد ويمذًمؽ ىمقهلؿ ذم ؾم٤مئر
إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم وذم أوًمٞم٤مء اهلل وم٤مًمٞمٝمقد ىمتٚمقا اًمٜمٌٞملم واًمذيـ ي٠مُمرون سم٤مًم٘مًط ُمـ اًمٜم٤مس
واًمٜمّم٤مرى﴿ :اختذوا أطمٌ٤مرهؿ ورهٌ٤مهنؿ أرسم٤مسم٤م ُمـ دون اهلل واعمًٞمح سمـ ُمريؿ وُم٤م أُمروا
إٓ ًمٞمٕمٌدوا إهل٤م واطمدا ٓ إًمف إٓ هق ؾمٌح٤مٟمف قمام ينميمقن﴾ ،وُمع هذا وم٘مد ؿم٤مرك
اًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد ذم ٟم٘مص طمؼ يمثػم ُمـ إٟمٌٞم٤مء ومٞم٘مقًمقن أن ؾمٚمٞمامن مل يٙمـ ٟمٌٞم٤م وي٘مقًمقن
إن احلقاريلم ُمثؾ ُمقؾمك وإسمراهٞمؿ وي٘مقًمقن إن ُمـ قمٛمؾ سمقص٤مي٤م اهلل ُمـ همػم إٟمٌٞم٤مء
ص٤مر ُمثؾ إٟمٌٞم٤مء ويم٤من ًمف أن ينمع ذيٕم٦م وسمٕمض اًمٞمٝمقد همٚمقا ذم اًمٕمزير طمتك ىم٤مًمقا إٟمف
اسمـ اهلل.
وهلذا ىم٤مل ٟمٌٞمٜم٤م ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح ٓ﴿ :شمٓمروِّن يمام أـمرت اًمٜمّم٤مرى قمٞمًك سمـ
ُمريؿ وم٢مٟمام أٟم٤م قمٌداهلل وم٘مقًمقا قمٌداهلل ورؾمقًمف﴾.
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﴿وإن اًمذيـ اظمتٚمٗمقا ذم اًمٙمت٤مب ًمٗمل ؿم٘م٤مق سمٕمٞمد﴾ ،وىمقًمف﴿ :وٓ يزاًمقن خمتٚمٗملم إٓ
وأيْم٤م وم٤مإلٟمجٞمؾ ًمٞمس ومٞمف طمٙمؿ سملم اًمٜم٤مس ومٞمام اظمتٚمٗمقا ومٞمف ،سمؾ قم٤مُمتف
ُمـ رطمؿ رسمؽ﴾ً ،
ُمقاقمظ ووص٤مي٤م وأظمٌ٤مر اعمًٞمح سمخالف اًمتقراة واًم٘مرآن وم٢من ومٞمٝمام ُمـ احلٙمؿ سملم اًمٜم٤مس
وأيْم٤م وم٢مٟمف ىم٤مل :وُم٤م اظمتٚمػ ومٞمف إٓ اًمذيـ أوشمقه ُمـ
ومٞمام اظمتٚمٗمقا ومٞمف ُم٤م ًمٞمس ذم اإلٟمجٞمؾ ً
سمٕمد ُم٤م ضم٤مءهتؿ اًمٌٞمٜم٤مت سمٖمٞم٤م سمٞمٜمٝمؿ ومٝمدى اهلل اًمذيـ آُمٜمقا عم٤م اظمتٚمٗمقا ومٞمف ُمـ احلؼ سم٢مذٟمف
وذًمؽ ي٘متيض أن اهلل هدى اًمذيـ آُمٜمقا سمٕمد اظمتالف اًمذيـ أوشمقا اًمٙمت٤مب سمٖمٞم٤م سمٞمٜمٝمؿ عم٤م
اظمتٚمٗمقا ومٞمف ُمـ احلؼ وهذا ذم عمـ اوشمقا اًمٙمت٤مب وم٤مظمتٚمٗمقا واًمٜمّم٤مرى داظمٚمقن ذم هذا
اًمذم وًمق يم٤من اعمراد اإلٟمجٞمؾ ًمٙم٤مٟمقا هؿ اعمذُمقُملم دون همػمهؿ وًمٞمس يمذًمؽ ،سمؾ اًمٞمٝمقد
أيْم٤م وإٟمام اعمٛمدوح هؿ اعم١مُمٜمقن اًمذيـ هداهؿ اهلل عم٤م
وهمػمهؿ ُمـ اعمختٚمٗملم ُمذُمقُمقن ً
اظمتٚمػ أوًمئؽ ومٞمف ُمـ احلؼ سم٢مذٟمف وهذا يتٜم٤مول أُم٦م حمٛمد ىمٓم ًٕم٤م وىمد يتٜم٤مول يمؾ ُمـ آُمـ
ُمـ إُمؿ اعمت٘مدُم٦م يم٤مًمذيـ يم٤مٟمقا قمغم ديـ ُمقؾمك واعمًٞمح وإسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:
﴿إن اًمذيـ آُمٜمقا واًمذيـ ه٤مدوا واًمٜمّم٤مرى واًمّم٤مسمئلم ُمـ آُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر وقمٛمؾ
ص٤محل٤م ومٚمٝمؿ أضمرهؿ قمٜمد رهبؿ وٓ ظمقف قمٚمٞمٝمؿ وٓ هؿ حيزٟمقن﴾.
وأُم٤م أُم٦م حمٛمد وم٢من اهلل هداهؿ عم٤م اظمتٚمػ ومٞمف إُمؿ ىمٌٚمٝمؿ ُمـ احلؼ سم٢مذٟمف وهذا سملم
وم٢مهنؿ قمغم احلؼ واًمٕمدل اًمقؾمط سملم ـمرذم اًمٌ٤مـمؾ وهذا فم٤مهر ذم اشمٌ٤مقمٝمؿ احلؼ اًمذي
اظمتٚمٗم٧م ومٞمف اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ذم اًمتقطمٞمد وإٟمٌٞم٤مء وإظمٌ٤مر واًمتنميع واًمٜمًخ
واحلالل واحلرام واًمتّمديؼ واًمتٙمذي٥م وهمػم ذًمؽ.
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أُم٤م اًمتقطمٞمد وم٢من اًمٞمٝمقد ؿمٌٝمقا اخل٤مًمؼ سم٤معمخٚمقق ومقصٗمقا اًمرب ؾمٌح٤مٟمف سمّمٗم٤مت
اًمٜم٘مص اًمذي خيتص هب٤م اعمخٚمقق وم٘م٤مًمقا :إن اهلل وم٘مػم وسمخٞمؾ وإٟمف يتٕم٥م وهمػم ذًمؽ
واًمٜمّم٤مرى وصٗمقا اعمخٚمقق سمّمٗم٤مت اخل٤مًمؼ صٗم٤مت اًمٙمامل اًمذي خيتص هب٤م اخل٤مًمؼ
وم٘م٤مًمقا قمـ اعمًٞمح إٟمف ظم٤مًمؼ اًمًٛمقات وإرض اًم٘مديؿ إززم قمالم اًمٖمٞمقب اًم٘م٤مدر قمغم
يمؾ رء و اختذوا أطمٌ٤مرهؿ ورهٌ٤مهنؿ أرسم٤مسم٤م ُمـ دون اهلل أي٦م.
واعمًٚمٛمقن هداهؿ اهلل عم٤م اظمتٚمٗمقا ومٞمف ُمـ احلؼ ومٚمؿ يِمٌٝمقا اخل٤مًمؼ سم٤معمخٚمقق وٓ
اعمخٚمقق سم٤مخل٤مًمؼ سمؾ أصمٌتقا هلل ُم٤م يًتح٘مف ُمـ صٗم٤مت اًمٙمامل وٟمزهقه قمـ اًمٜم٘م٤مئص وأىمروا
سم٠مٟمف أطمد ًمٞمس يمٛمثٚمف رء وًمٞمس ًمف يمٗمقا أطمد ذم رء ُمـ صٗم٤مت اًمٙمامل ومٜمزهقه قمـ
اًمٜم٘م٤مئص ظمالوم٤م ًمٚمٞمٝمقد وقمـ مم٤مصمٚم٦م اعمخٚمقق ًمف ظمالوم٤م ًمٚمٜمّم٤مرى وأُم٤م إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ
اًمًالم وم٢من اًمٞمٝمقد ىمتٚمقا سمٕمْم٤م ويمذسمقا سمٕمْم٤م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :أومٙمٚمام ضم٤مءيمؿ رؾمقل سمام ٓ
هتقى أٟمٗمًٙمؿ اؾمتٙمؼمشمؿ ومٗمري٘م٤م يمذسمتؿ وومري٘م٤م شم٘متٚمقن﴾.
واًمٜمّم٤مرى أذيمقا هبؿ وسمٛمـ هق دوهنؿ ومٕمٌدوا اعمًٞمح سمؾ اختذوا أطمٌ٤مرهؿ ورهٌ٤مهنؿ
أرسم٤مسم٤م ُمـ دون اهلل وضمٕمٚمقا احلقاريلم رؾمال هلل وزقمٛمقا أن اإلٟمً٤من يّمػم سمٓم٤مقمتف سمٛمٜمزًم٦م
إٟمٌٞم٤مء وصقروا مت٤مصمٞمؾ إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم وص٤مروا يدقمقهنؿ ويًتِمٗمٕمقن هبؿ سمٕمد
ُمقهتؿ وإذا ُم٤مت ومٞمٝمؿ اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح سمٜمقا قمغم ىمؼمه ُمًجدا وصقروا ومٞمف مت٤مصمٞمٚمٝمؿ.

105

وذم اًمّمحٞمحلم :أن اًمٜمٌل ذيمر ًمف يمٜمٞمً٦م سم٠مرض احلٌِم٦م وذيمر ُمـ طمًٜمٝم٤م وشمّم٤موير
ومٞمٝم٤م وم٘م٤مل :شأوًمئؽ إذا ُم٤مت ومٞمٝمؿ اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح سمٜمقا قمغم ىمؼمه ُمًجدً ا وصقروا ومٞمف
شمٚمؽ اًمتّم٤موير ،أوًمئؽ ذار اخلٚمؼ قمٜمد اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م«.
وأُم٤م اعمًٚمٛمقن ومٝمداهؿ اهلل عم٤م اظمتٚمػ ومٞمف ُمـ احلؼ سم٢مذٟمف ومآُمٜمقا سم٠مٟمٌٞم٤مء اهلل يمٚمٝمؿ ومل
يٗمرىمقا سملم أطمد ُمٜمٝمؿ ومل يٖمٚمقا ومٞمٝمؿ همٚمق اًمٜمّم٤مرى وٓ ىمٍموا ذم طم٘مٝمؿ شم٘مّمػم اًمٞمٝمقد
ويم ذًمؽ ىمتؾ اًمٞمٝمقد اًمذيـ ي٠مُمرون سم٤مًم٘مًط ُمـ اًمٜم٤مس واًمٜمّم٤مرى يٓمٞمٕمقن ُمـ ي٠مُمر
سم٤مًمنمك وإن اًمنمك ًمٔمٚمؿ قمٔمٞمؿ ويٓمٞمٕمقن ُمـ حيرم احلالل وحيٚمؾ احلرام واعمًٚمٛمقن
يٓمٞمٕمقن ُمـ ي٠مُمر سمٓم٤مقم٦م اهلل وٓ يٓمٞمٕمقن ُمـ ي٠مُمر سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل واًمٜمّم٤مرى ومٞمٝمؿ اًمنمك
سم٤مهلل واًمٞمٝمقد ومٞمٝمؿ آؾمتٙمٌ٤مر قمـ قمٌ٤مدة اهلل يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم اًمٜمّم٤مرى اختذوا أطمٌ٤مرهؿ
ورهٌ٤مهنؿ أرسم٤مسم٤م ُمـ دون اهلل واعمًٞمح اسمـ ُمريؿ وُم٤م أُمروا إٓ ًمٞمٕمٌدوا إهل٤م واطمدا ٓ إًمف إٓ
هق ؾمٌح٤مٟمف قمام ينميمقن.
وىم٤مل ذم اًمٞمٝمقد﴿ :أومٙمٚمام ضم٤مءيمؿ رؾمقل سمام ٓ هتقى أٟمٗمًٙمؿ اؾمتٙمؼمشمؿ ومٗمري٘م٤م يمذسمتؿ
وومري٘م٤م شم٘متٚمقن﴾.
واإلؾمال م هق أن يًتًٚمؿ اًمٕمٌد هلل وطمده ومٞمٕمٌده وطمده سمام أُمره سمف ومٛمـ اؾمتًٚمؿ ًمف
وًمٖمػمه يم٤من ُمنميم٤م واهلل ٓ يٖمٗمر أن ينمك سمف وُمـ مل يًتًٚمؿ ًمف سمؾ اؾمتٙمؼم قمـ قمٌ٤مدشمف
يم٤من ممـ ىمٞمؾ ومٞمف ﴿ :ادقمقِّن أؾمتج٥م ًمٙمؿ إن اًمذيـ يًتٙمؼمون قمـ قمٌ٤مديت ؾمٞمدظمٚمقن
ضمٝمٜمؿ داظمريـ﴾.
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ومٚمٝمذا يم٤من مجٞمع إٟمٌٞم٤مء وأممٝمؿ ُمًٚمٛملم هلل يٕمٌدوٟمف وطمده سمام أُمرهؿ سمف وإن شمٜمققم٧م
ذائٕمٝمؿ وم٤معمًٞمح مل يزل ُمًٚمام عم٤م يم٤من ُمتٌٕم٤م ًمنمع اًمتقراة وعم٤م ٟمًخ اهلل ًمف ٟمًخ٦م ُمٜمٝم٤م
وحمٛمد مل يزل ُمًٚمام عم٤م يم٤من يّمكم إمم سمٞم٧م اعم٘مدس صمؿ عم٤م صغم إمم اًمٙمٕمٌ٦م وعم٤م سمٕمثف اهلل إمم
اخلٚمؼ يم٤مٟمقا يمٚمٝمؿ ُم٠مُمقريـ سمٓم٤مقمتف ويم٤مٟم٧م قمٌ٤مدة اهلل ـم٤مقمتف ومٛمـ مل يٓمٕمف مل يٙمـ قم٤مسمدا هلل
ومٚمؿ يٙمـ ُمًٚمام وأُم٤م اًمتنميع وم٢من اًمٞمٝمقد زقمٛمقا أن ُم٤م أُمر اهلل سمف يٛمتٜمع ُمٜمف أن يٜمًخف
واًمٜمّم٤مرى زقمٛمقا أن ُم٤م أُمر اهلل سمف يًقغ ٕيم٤مسمرهؿ أن يٜمًخقه ومٝمدى اهلل اعم١مُمٜملم عم٤م
اظمتٚمٗمقا ومٞمف ُمـ احلؼ وم٘م٤مًمقا إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ًمف أن يٜمًخ ُم٤م ذقمف ظمالوم٤م ًمٚمٞمٝمقد وًمٞمس
ًمٚمٛمخٚمقق أن يٖمػم ؿمٞمئ٤م ُمـ ذع اخل٤مًمؼ ظمالوم٤م ًمٚمٜمّم٤مرى وأُم٤م احلالل واحلرام واًمٓمٝم٤مرة
واًمٜمج٤مؾم٦م وم٢من اًمٞمٝمقد طمرُم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمٓمٞمٌ٤مت وؿمددت قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أُمر اًمٜمج٤مؾم٤مت طمتك
ُمٜمٕمقا ُمـ ُم١مايمٚم٦م احل٤مئض واجلٚمقس ُمٕمٝم٤م ذم سمٞم٧م وُمـ إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م وطمرم قمٚمٞمٝمؿ
ؿمحؿ اًمثرب واًمٙمٚمٞمتلم ويمؾ ذي فمٗمر وهمػم ذًمؽ واعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم أطمؾ هلؿ سمٕمض
اًمذي طمرم قمٚمٞمٝمؿ وم٘م٤مسمٚمٝمؿ اًمٜمّم٤مرى وم٘م٤مًمقا ًمٞمس رء حمرم ٓ اخلٜمزير وٓ همػمه سمؾ وٓ
رء ٟمجس ٓ اًمٌقل وٓ همػمه وزقمٛمقا أن سمٕمض أيم٤مسمرهؿ رأى ُمالءة صقر ًمف ومٞمٝم٤م صقر
احلٞمقان وىمٞمؾ ًمف يمؾ ُم٤م ـم٤مسم٧م ٟمٗمًؽ ودع ُم٤م شمٙمره وأٟمف أسمٞمح هلؿ مجٞمع احلٞمقان وٟمًخقا
ذع اًمتقراة سمٛمجرد ذًمؽ وم٤محلالل قمٜمدهؿ ُم٤م اؿمتٝمتف أٟمٗمًٝمؿ واحلرام قمٜمدهؿ ُم٤م يمرهتف
أٟمٗمًٝمؿ ومٝمدى اهلل اًمذيـ آُمٜمقا عم٤م اظمتٚمػ ومٞمف ُمـ احلؼ وم٠مطمؾ هلؿ اهلل اًمٓمٞمٌ٤مت وطمرم
قمٚمٞمٝمؿ اخلٌ٤مئ٨م وأزال قمٜمٝمؿ أص٤مر وإهمالل اًمتل يم٤مٟم٧م قمغم سمٜمل إهائٞمؾ ظمالوم٤م
ًمٚمٞمٝمقد وأُمرهؿ سم٤مًمٓمٝم٤مرة ـمٝم٤مرة احلدث واخلٌ٨م ظمالوم٤م ًمٚمٜمّم٤مرى واعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم
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ضمٕمٚمتف اًمٞمٝمقد وًمد زٟم٤م يمذاسم٤م ؾم٤مطمرا وضمٕمٚمتف اًمٜمّم٤مرى هق اهلل ظم٤مًمؼ اًمًٛمقات وإرض
ومٝمدى اهلل اًمذيـ آُمٜمقا عم٤م اظمتٚمٗمقا ومٞمف ُمـ احلؼ سم٢مذٟمف ومِمٝمدوا أٟمف قمٌداهلل خمٚمقق ظمالوم٤م
ًمٚم ٜمّم٤مرى وأٟمف رؾمقل وضمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة وُمـ اعم٘مرسملم ظمالوم٤م ًمٚمٞمٝمقد وأُم٤م اًمتّمديؼ
واًمتٙمذي٥م وم٢من اًمٞمٝمقد ُمـ ؿم٠مهنؿ اًمتٙمذي٥م سم٤محلؼ واًمٜمّم٤مرى ُمـ ؿم٠مهنؿ اًمتّمديؼ
سم٤مًمٌ٤مـمؾ وم٢من اًمٞمٝمقد يمذسمقا ُمـ يمذسمقه ُمـ إٟمٌٞم٤مء وىمد ضم٤مءوا سم٤محلؼ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :أومٙمٚمام
ضم٤مءيمؿ رؾمقل سمام ٓ هتقى أٟمٗمًٙمؿ اؾمتٙمؼمشمؿ ومٗمري٘م٤م يمذسمتؿ وومري٘م٤م شم٘متٚمقن﴾ ،واًمٜمّم٤مرى
يّمدىمقن سمٛمح٤مٓت اًمٕم٘مقل واًمنمائع يمام صدىمقا سم٤مًمتثٚمٞم٨م وآحت٤مد وٟمحقمه٤م ُمـ
اعمٛمتٜمٕم٤مت
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فضل الييب ﷺ عل ٙمجٔع السضل ّذنس طسف مً فضاٜلُ
ُمـ اعمٕمٚمقم أن رؾمقل اهلل ط هق دقمقة إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم طمٞم٨م ىم٤مل رسمٜم٤م خمؼم ًا قمٜمف:
قٓ ُِمٜمْٝمؿ ي ْت ُٚمق َقم َٚمٞم ِٝمؿ آي٤مشمِ َؽ ويٕم ِّٚمٛمٝمؿ ا ًْمٙمِتَ٤مب و ِْ
ِ
احلٙم َْٛم َ٦م َو ُي َزيم ِ
ِّٞمٝم ْؿ
َ َ
ْ ْ َ
﴿ َر َّسمٜمَ٤م َوا ْسم َٕم ْ٨م وم ِٞمٝم ْؿ َر ُؾم ً ُ ْ َ
ََُ ُُ ُ
ْ٧م ا ًْمٕم ِز ُيز ْ ِ
ٞمؿ ﴾[اًمٌ٘مرة .]821:وهق سمِم٤مرة قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم ،ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :
إِٟم ََّؽ َأٟم َ َ
احلٙم ُ
َ

ِ
ِ ِ
ه ِائ َٞمؾ إِ ِِّّن َر ُؾم ُ
لم َيدَ َّي ُِم َـ
قل اهللَِّ إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ ُُم َّمدِّ ًىم٤م َعم ِ٤م َسم ْ َ
َوإِ ْذ َىم َ٤مل قم َ
ٞمًك ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ َي٤م َسمٜمل إ ْ َ
قل ي ْ٠م ِيت ُِمـ سمٕم ِدي اؾمٛمف َأ ْمحَدُ َوم َٚمام ضم٤مءهؿ سمِ٤م ًْمٌٞمٜم ِ
ِ
َ٤مت َىم٤م ًُمقا َه َذا ِؾم ْح ٌر
َّ َ َ ُ ْ َ ِّ
ْ ُُ
ْ َْ
نما سمِ َر ُؾم ٍ َ
اًمت َّْق َراة َو ُُم ٌَ ِّ ً
لم ﴾[اًمّمػ.]4:
ُُمٌِ ٌ
وذم طمدي٨م َقم ٌْ ِد اهللَِّ ْسم ِـ َقم ْٛم ِرو ْسم ِـ ا ًْم َٕم ِ
٤مص رى اهلل قمٜمٝمام ،قمٜمد اًمٌخ٤مري َأ َّن َه ِذ ِه أ َي َ٦م
اًمتل ذم ا ًْم ُ٘مر ِ
آن ﴿ :ي٤م َأهي٤م اًمٜمٌَِّل إِٟمَّ٤م َأرؾم ْٚمٜم َ ِ
نما َوٟم َِذ ًيرا ﴾[إطمزابَ ]77:ىم َ٤مل
ْ َ
ه
ْ
َ٤مك َؿم٤مهدً ا َو ُُم ٌَ ِّ ً
َ هَ
ِ
نما َو ِطم ْر ًزا ًم ِ ُ
ذم اًمت َّْق َر ِاةَ ﴿:ي٤م َأ ه َهي٤م اًمٜمٌل إِٟمَّ٤م َأ ْر َؾم ْٚمٜم َ
ْ٧م قمٌدي
لمَ ،أٟم َ
أل ُِّم ِّٞم َ
َ٤مك َؿم٤مهدً ا َو ُُم ٌَ ِّ ً
ورؾمقزم ؾمٛمٞمت َُؽ ا ُْعمتَقيم َِّؾ ًَمٞمس سمِ َٗم ٍّظ وَٓ َهمٚمِ ٍ
ِ
ٞمظ َوَٓ َؾم َّخ ٍ
اًمً ِّٞم َئ َ٦م
َ
ْ َ
َ
َ َّ ْ
٤مب سمِ٤مَٕ ْؾم َقاق َوَٓ َيدْ َوم ُع َّ
ِ
ِ ِ
ٞمؿ سمِ ِف اعمْ ِ َّٚم َ٦م ا ًْم َٕم ْق َضم٤م َء سمِ َ٠م ْن َي ُ٘مق ًُمقا َٓ إِ ًَم َف
٤مًمً ِّٞم َئ٦م َو ًَمٙم ْـ َي ْٕم ُٗمق َو َي ّْم َٗم ُح َو ًَم ْـ َي ْ٘مٌِ َْم ُف اهللَُّ َطمتَّك ُي٘م َ
سمِ َّ
إَِّٓ اهللَُّ َوم َٞم ْٗمت ََح ِ َهب٤م َأ ْقم ُٞمٜمً٤م ُقم ْٛم ًٞم٤م َوآ َذاٟمً٤م ُص اام َو ُىم ُٚمق ًسم٤م ُهم ْٚم ًٗم٤م ﴾.
ِ
و َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ :أ َّن َر ُؾم َ
ٞم٧م َضم َق ِاُم َع
قل اهللَِّ ط َىم َ٤مل ُوم ِّْم ْٚم ُ٧م َقم َغم ْإَٟمٌِْ َٞم٤مء سمِ ًِ ٍّ٧م ُأ ْقمٓمِ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٤مًمر ْقم ِ
قرا َو َُم ًْ ِجدً ا
٥م َو ُأطم َّٚم ْ٧م ِ َزم ا ًْم َٖمٜمَ٤مئ ُؿ َو ُضمٕم َٚم ْ٧م ِ َزم ْإَ ْر ُض َـم ُٝم ً
ٍُم ُت سمِ ه
ا ًْمٙمَٚم ِؿ َوٟم ْ
ِ
َو ُأ ْر ِؾم ْٚم ُ٧م إِ َمم ْ
يب اًمٜمٌَِّ هٞم َ
قن .أظمرضمف اًمٌخ٤مري «2144ش ،وُمًٚمؿ «721ش.
اخلَ ْٚم ِؼ يمَ٤م َّوم ً٦م َو ُظمت َؿ ِ َ
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و َقم ْـ َضم٤مسمِ ِر ْسم ِـ َقم ٌْ ِد اهللَِّ ْإَٟم َّْم ِ
٤مر ِّي َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
مخ ًً٤م َمل ْ ُي ْٕم َٓم ُٝم َّـ
قل اهللَِّ ط ُأ ْقمٓمِ ُ
ٞم٧م َ ْ
ِِ
َأ َطمدٌ َىم ٌْ ِكم يم َ
مح َر َو َأ ْؾم َق َد َو ُأ ِطم َّٚم ْ٧م ِ َزم
٤مص ً٦م َو ُسم ِٕم ْث ُ٧م إِ َمم يم ُِّؾ َأ ْ َ
َ٤من يم هُؾ ٟمٌَِ ٍّل ُي ٌْ َٕم ُ٨م إِ َمم َىم ْقُمف َظم َّ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
قرا َو َُم ًْ ِجدً ا َوم َ٠م هي َام َر ُضم ٍؾ َأ ْد َر َيم ْت ُف
ا ًْم َٖمٜمَ٤مئ ُؿ َو َمل ْ ُ َحت َّؾ َٕ َطمد َىم ٌْكم َو ُضمٕم َٚم ْ٧م ِ َزم ْإَ ْر ُض َـم ِّٞم ٌَ ً٦م َـم ُٝم ً
ِ
٤مًمر ْقم ِ
اًمّم َال ُة َص َّغم َطم ْٞم ُ٨م يم َ
ٞم٧م
لم َيدَ ْي َُم ًِ َػم ِة َؿم ْٝم ٍر َو ُأ ْقمٓمِ ُ
٥م َسم ْ َ
َّ
ٍُم ُت سمِ ه
َ٤من َوٟم ْ
َّ
٤مقم َ٦م.أظمرضمف اًمٌخ٤مري «711ش ،وُمًٚمؿ «728ش.
اًمِم َٗم َ
َّ٤مس سمِ َث َال ٍ
قل اهللَِّ ط ُوم ِّْم ْٚمٜمَ٤م َقم َغم اًمٜم ِ
و َقم ْـ ُطم َذ ْي َٗم َ٦م َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ث ُضم ِٕم َٚم ْ٧م ُص ُٗمق ُومٜمَ٤م
يمَّم ُٗم ِ
قف اعمَْ َال ِئٙم َِ٦م َو ُضم ِٕم َٚم ْ٧م ًَمٜمَ٤م ْإَر ُض ُيم هٚم َٝم٤م ُمً ِجدً ا َو ُضم ِٕم َٚم ْ٧م شمُر َسمت َُٝم٤م ًَمٜمَ٤م َـم ُٝمقرا إِ َذا َمل ٟم ِ
َجدْ
ُ
ً
ْ
َ ْ
ْ
ْ
اعمَْ٤م َء َو َذيم ََر َظم ّْم َٚم ً٦م ُأ ْظم َرى .أظمرضمف ُمًٚمؿ 722« -ش
ِ
ِ
ِ
ِ
٤مًمر ْقم ِ
وذم رواي٦م َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
٥م َو َسم ْٞمٜمَ٤م َأٟمَ٤م
قل ا َِّ
ٍُم ُت سمِ ه
هلل ط ُسمٕم ْث ُ٧م سمِ َج َقاُم ِع ا ًْمٙمَٚم ِؿ َوٟم ْ
ٞمح َظم َز ِائ ِـ ْإَ ْر ِ
ٞم٧م سمِ َٛم َٗم٤مشمِ ِ
لم َيدَ َّي.
ٟم َِ٤مئ ٌؿ ُأشمِ ُ
ض َوم ُق ِو َٕم ْ٧م َسم ْ َ
٤مر َىم َٝم٤م َو َُم َٖم ِ
قل اهللَِّ ط إِ َّن اهللََّ َز َوى ِزم ْإَ ْر َض َوم َر َأ ْي ُ٧م َُم َِم ِ
٤من َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
و َقم ْـ َصم ْق َسم َ
٤مر َ َهب٤م
مح َر َو ْإَ ْسم َٞم َض َوإِ ِِّّن َؾم َ٠م ًْم ُ٧م
َوإِ َّن ُأ َُّمتِل َؾم َٞم ٌْ ُٚم ُغ ُُم ْٚمٙم َُٝم٤م َُم٤م ُز ِو َي ِزم ُِمٜم َْٝم٤م َو ُأ ْقم ِٓم ُ
ٞم٧م ا ًْم َٙمٜم َْز ْي ِـ ْإَ ْ َ
ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
ِ ِ
ِ
ٞمح
َر ِّيب ُٕ َُّمتل َأ ْن َٓ ُ ْهيٚمٙم ََٝم٤م سمِ ًَٜمَ٦م َقم٤م َُّم٦م َو َأ ْن َٓ ُي ًَ ِّٚم َط َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ قمَدُ اوا ُم ْـ ؾم َقى َأ ْٟم ُٗمً ِٝم ْؿ َوم َٞم ًْتٌَِ َ
َسم ْٞم َْمت َُٝم ْؿ َوإِ َّن َر ِّيب َىم َ٤مل َي٤م ُحم َ َّٛمدُ إِ ِِّّن إِ َذا َىم َْم ْٞم ُ٧م َىم َْم٤م ًء َوم٢مِ َّٟم ُف َٓ ُي َر هد َوإِ ِِّّن َأ ْقم َٓم ْٞمت َُؽ ُِٕ َُّمتِ َؽ َأ ْن َٓ

ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
ِ
ٞمح َسم ْٞم َْمت َُٝم ْؿ َو ًَم ْق
ُأ ْهٚمٙم َُٝم ْؿ سمِ ًَٜمَ٦م َقم٤م َُّم٦م َو َأ ْن َٓ ُأ َؾم ِّٚم َط َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َقمدُ اوا ُم ْـ ؾم َقى َأ ْٟم ُٗمً ِٝم ْؿ َي ًْتٌَِ ُ
لم َأ ْىم َٓم ِ
اضمت ََٛم َع َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َُم ْـ سمِ َ٠م ْىم َٓم ِ
٤مر َه٤م َطمتَّك َيٙم َ
ُقن َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ ُ ْهيٚمِ ُؽ َسم ْٕم ًْم٤م
٤مر َه٤م َأ ْو َىم َ٤مل َُم ْـ َسم ْ َ
ْ
َو َي ًٌِْل َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َسم ْٕم ًْم٤م .أظمرضمف ُمًٚمؿ «2111ش.
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الطسٓل الصخٔح

وقمـ سمـ قمٛمر ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل ط سمٕمث٧م سم٤مًمًٞمػ طمتك يٕمٌد اهلل ٓ ذيؽ ًمف
وضمٕمؾ رزىمل حت٧م فمؾ رحمل وضمٕمؾ اًمذًم٦م واًمّمٖم٤مر قمغم ُمـ ظم٤مًمػ أُمري وُمـ شمِمٌف
سم٘مقم ومٝمق ُمٜمٝمؿ .أظمرضمف أمحد.
ِ
هلل َقمٜمْ ُفَ :أ َّن َر ُؾم َ
يت سمِ َٚم ْح ٍؿ َوم ُرومِ َع إِ ًَم ْٞم ِف ِّ
َ٧م
ِض ا َُّ
اع َويمَ٤مٟم ْ
اًمذ َر ُ
قل اهللَِّ طُ :أ ِ َ
و َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َر َ
َّ٤مس يقم ا ًْم ِ٘مٞم٤مُم ِ٦م وه ْؾ شمَدْ ر َ ِ ِ
ِ
جي َٛم ُع
ُشم ْٕم ِج ٌُ ُف َومٜم ََٝم َش ُمٜم َْٝم٤م َهن ْ َِم ً٦م ُصم َّؿ َىم َ٤مل َأٟمَ٤م َؾم ِّٞمدُ اًمٜم ِ َ ْ َ َ َ َ َ
ون ُم َّؿ َذًم َؽ َ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ ٍ
ِ ِ ِ
ٍم َوشمَدْ ٟمُق
َّ٤مس إول َ
اهللَُّ اًمٜم َ
يـ َو ْأظمري َـ ذم َصٕمٞمد َواطمد ُي ًْٛم ُٕم ُٝم ْؿ اًمدَّ اقمل َو َيٜمْ ُٗم ُذ ُه ْؿ ا ًْم ٌَ َ ُ
َّ٤مس ُِم ْـ ا ًْم َٖم ِّؿ َوا ًْمٙم َْر ِ
قن َوم َٞم ُ٘م ُ
حيت َِٛم ُٚم َ
ب َُم٤م َٓ ُي ِٓمٞم ُ٘م َ
َّ
َّ٤مس َأ َٓ
قل اًمٜم ُ
اًمِم ْٛم ُس َوم َٞم ٌْ ُٚم ُغ اًمٜم َ
قن َو َٓ َ ْ
َّ٤مس ًم ِ ٌَ ْٕم ٍ
ون َُم ْـ َي ِْم َٗم ُع ًَمٙم ُْؿ إِ َمم َر ِّسمٙم ُْؿ َوم َٞم ُ٘مق ُل َسم ْٕم ُض اًمٜم ِ
شم ََر ْو َن َُم٤م َىمدْ َسم َٚم َٖمٙم ُْؿ َأ َٓ َشمٜمْ ُٔم ُر َ
ض
ِ
ْ٧م َأ ُسمق ا ًْم ٌَ َ ِ
اًمً َالم َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ سمِآ َد َم َوم َٞم ْ٠مشم َ
هلل سمِ َٞم ِد ِه َو َٟم َٗم َخ
نم َظم َٚم َ٘م َؽ ا َُّ
قن ًَم ُف َأٟم َ
ُقن آ َد َم َقم َٚم ْٞمف َّ
ٞمؽ ُِمـ ر ِ
ِ
وطم ِف َو َأ َُم َر اعمَْ َال ِئ َٙم َ٦م َوم ًَ َجدُ وا ًَم َؽ ْاؿم َٗم ْع ًَمٜمَ٤م إِ َمم َر ِّسم َؽ َأ َٓ شم ََرى إِ َمم َُم٤م ٟم َْح ُـ ومِ ِٞمف َأ َٓ
وم َ ْ ُ
ِ
شم ََرى إِ َمم َُم٤م َىمدْ َسم َٚم َٖمٜمَ٤م َوم َٞم ُ٘م ُ
٥م َىم ٌْ َٚم ُف ُِم ْث َٚم ُف َو ًَم ْـ
٥م ا ًْم َٞم ْق َم َهم َْم ًٌ٤م َمل ْ َي ْٖم َْم ْ
قل آ َد ُم إِ َّن َر ِّيب َىمدْ َهمْم َ
٥م َسم ْٕمدَ ُه ُِم ْث َٚم ُف َوإِ َّٟم ُف َىمدْ َهن َ ِ٤مِّن َقم ْـ َّ
اًمِم َج َر ِة َوم َٕم َّم ْٞم ُت ُف َٟم ْٗم ِز َٟم ْٗم ِز َٟم ْٗم ِز ا ْذ َه ٌُقا إِ َمم َهم ْ ِػمي
َي ْٖم َْم َ

اًمر ُؾم ِؾ إِ َمم َأ ْه ِؾ ْإَ ْر ِ
ُقطم٤م َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
ُقح َوم َٞم ْ٠مشم َ
ا ْذ َه ٌُقا إِ َمم ٟم ٍ
ض َو َىمدْ
ُقح إِٟم ََّؽ َأٟم َ
قن َي٤م ٟم ُ
ُقن ٟم ً
ْ٧م َأ َّو ُل ه
ُقرا ْاؿم َٗم ْع ًَمٜمَ٤م إِ َمم َر ِّسم َؽ َأ َٓ شم ََرى إِ َمم َُم٤م ٟم َْح ُـ ومِ ِٞمف َوم َٞم ُ٘م ُ
قل إِ َّن َر ِّيب َقم َّز َو َضم َّؾ
َؾم َّام َك اهللَُّ َقم ٌْدً ا َؿمٙم ً
ِ
ِ
َ٧م ِزم َد ْقم َق ٌة
٥م َسم ْٕمدَ ُه ُِم ْث َٚم ُف َوإِ َّٟم ُف َىمدْ يمَ٤مٟم ْ
٥م َىم ٌْ َٚم ُف ُم ْث َٚم ُف َو ًَم ْـ َي ْٖم َْم َ
٥م ا ًْم َٞم ْق َم َهم َْم ًٌ٤م َمل ْ َي ْٖم َْم ْ
َىمدْ َهمْم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ َوم َٞم ْ٠مشم َ
ٞمؿ
ُقن إِ ْسم َراه َ
َد َقم ْق ُ َهت٤م َقم َغم َىم ْقُمل َٟم ْٗمز َٟم ْٗمز َٟم ْٗمز ا ْذ َه ٌُقا إِ َمم َهم ْ ِػمي ا ْذ َه ٌُقا إِ َمم إِ ْسم َراه َ

ِ
ْ٧م ٟمٌَِ هل اهللَِّ َو َظمٚمِٞم ُٚم ُف ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ْإَ ْر ِ
َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
ض ْاؿم َٗم ْع ًَمٜمَ٤م إِ َمم َر ِّسم َؽ َأ َٓ شم ََرى إِ َمم
ٞمؿ َأٟم َ
قن َي٤م إِ ْسم َراه ُ
ِ
ِ
َُم٤م ٟم َْح ُـ ومِ ِٞمف َوم َٞم ُ٘م ُ
٥م
٥م َىم ٌْ َٚم ُف ُم ْث َٚم ُف َو ًَم ْـ َي ْٖم َْم َ
٥م ا ًْم َٞم ْق َم َهم َْم ًٌ٤م َمل ْ َي ْٖم َْم ْ
قل َهل ُ ْؿ إِ َّن َر ِّيب َىمدْ َهمْم َ
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احل ِد ِ
ث يم َِذسم ٍ
ِ
٤مت َوم َذيم ََر ُه َّـ َأ ُسمق َطم َّٞم َ
ي٨م َٟم ْٗم ِز َٟم ْٗم ِز
َسم ْٕمدَ ُه ُم ْث َٚم ُف َوإِ ِِّّن َىمدْ ُيمٜم ُْ٧م يم ََذ ْسم ُ٧م َصم َال َ َ
٤من ِذم ْ َ
ِ
ْ٧م َر ُؾم ُ
قؾمك َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
قؾمك َوم َٞم ْ٠مشم َ
قل
قؾمك َأٟم َ
قن َي٤م ُُم َ
ُقن ُُم َ
َٟم ْٗمز ا ْذ َه ٌُقا إِ َمم َهم ْ ِػمي ا ْذ َه ٌُقا إِ َمم ُُم َ
اهللَِّ َوم َّْم َٚم َؽ اهللَُّ سمِ ِر َؾم٤م ًَمتِ ِف َوسمِٙم ََال ُِم ِف َقم َغم اًمٜم ِ
َح ُـ ومِ ِٞمف
َّ٤مس ْاؿم َٗم ْع ًَمٜمَ٤م إِ َمم َر ِّسم َؽ َأ َٓ شم ََرى إِ َمم َُم٤م ٟم ْ

ِ
ِ
َوم َٞم ُ٘م ُ
٥م َسم ْٕمدَ ُه ُِم ْث َٚم ُف َوإِ ِِّّن َىمدْ
٥م َىم ٌْ َٚم ُف ُم ْث َٚم ُف َو ًَم ْـ َي ْٖم َْم َ
٥م ا ًْم َٞم ْق َم َهم َْم ًٌ٤م َمل ْ َي ْٖم َْم ْ
قل إِ َّن َر ِّيب َىمدْ َهمْم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمًك ا ْسم ِـ َُم ْر َي َؿ
َىم َت ْٚم ُ٧م َٟم ْٗم ًً٤م َمل ْ ُأو َُم ْر سمِ َ٘متْٚم َٝم٤م َٟم ْٗمز َٟم ْٗمز َٟم ْٗمز ا ْذ َه ٌُقا إِ َمم َهم ْ ِػمي ا ْذ َه ٌُقا إِ َمم قم َ
ِ
َومٞم ْ٠مشم َ ِ
ْ٧م َر ُؾم ُ
ٞمًك َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
وح ُِمٜمْ ُف
ٞمًك َأٟم َ
قل اهللَِّ َويمَٚمِ َٛم ُت ُف َأ ًْم َ٘م َ
٤مه٤م إِ َمم َُم ْر َي َؿ َو ُر ٌ
َ
قن َي٤م قم َ
ُقن قم َ

و َيم َّٚمٛم َ٧م اًمٜمَّ٤مس ِذم اعمَْٝم ِد صٌِٞم٤م ْاؿم َٗمع ًَمٜمَ٤م إِ َمم رسم َؽ َأ َٓ شمَرى إِ َمم ُم٤م ٟمَحـ ومِ ِٞمف َومٞم ُ٘م ُ ِ
ٞمًك إِ َّن
َ
َ ْ ُ
َ ِّ
ْ
ْ َ ا
َ
قل قم َ
َ
َ ْ
ِ
ِ
٥م َسم ْٕمدَ ُه ُِم ْث َٚم ُف َو َمل ْ َي ْذيم ُْر َذ ْٟم ًٌ٤م
٥م َىم ٌْ َٚم ُف ُم ْث َٚم ُف َىم هط َو ًَم ْـ َي ْٖم َْم َ
٥م ا ًْم َٞم ْق َم َهم َْم ًٌ٤م َمل ْ َي ْٖم َْم ْ
َر ِّيب َىمدْ َهمْم َ
ُقن ُحم َ َّٛمدً ا َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
َٟم ْٗم ِز َٟم ْٗم ِز َٟم ْٗم ِز ا ْذ َه ٌُقا إِ َمم َهم ْ ِػمي ا ْذ َه ٌُقا إِ َمم ُحم َ َّٛم ٍد َوم َٞم ْ٠مشم َ
ْ٧م
قن َي٤م ُحم َ َّٛمدُ َأٟم َ
هلل و َظم٤مشمِؿ ْإَٟمٌِْٞم ِ
َر ُؾم ُ
هلل ًَم َؽ َُم٤م َشم َ٘مدَّ َم ُِم ْـ َذٟمٌِْ َؽ َو َُم٤م َشم َ٠م َّظم َر ْاؿم َٗم ْع ًَمٜمَ٤م إِ َمم َر ِّسم َؽ
٤مء َو َىمدْ َهم َٗم َر ا َُّ
َ
قل ا َِّ َ
ُ
ش َوم َ٠م َىم ُع ؾم ِ
َأ َٓ شم ََرى إِ َمم َُم٤م ٟم َْح ُـ ومِ ِٞمف َوم َ٠م ْٟم َٓمٚمِ ُؼ َوم ِآيت َ ْحت َ٧م ا ًْم َٕم ْر ِ
هلل
٤مضمدً ا ًم ِ َر ِّيب َقم َّز َو َضم َّؾ ُصم َّؿ َي ْٗم َت ُح ا َُّ
َ

قم َكم ُِمـ حم ِ٤مُم ِد ِه وطمً ِـ اًم َّثٜم ِ
َ٤مء َقم َٚم ْٞم ِف َؿم ْٞم ًئ٤م َمل ْ َي ْٗمت َْح ُف َقم َغم َأ َطم ٍد َىم ٌْ ِكم ُصم َّؿ ُي َ٘م ُ٤مل َي٤م ُحم َ َّٛمدُ ْار َوم ْع
َ َّ ْ َ َ
َ ُ ْ
َر ْأ َؾم َؽ َؾم ْؾ ُشم ْٕم َٓم ْف َو ْاؿم َٗم ْع شم َُِم َّٗم ْع َوم َ٠م ْر َوم ُع َر ْأ ِد َوم َ٠م ُىم ُ
قل ُأ َُّمتِل َي٤م َر ِّب ُأ َُّمتِل َي٤م َر ِّب ُأ َُّمتِل َي٤م َر ِّب
ِ
ِ
ِ ِ
٤مب ْإَ ْي َٛم ِـ ُِم ْـ َأ ْسم َق ِ
٤مب َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ُِم ْـ ا ًْم ٌَ ِ
اجلٜم َِّ٦م
َوم ُٞم َ٘م ُ٤مل َي٤م ُحم َ َّٛمدُ َأ ْدظم ْؾ ُم ْـ ُأ َُّمت َؽ َُم ْـ َٓ طم ًَ َ
اب ْ َ
َّ٤مس ومِ َٞمام ِؾم َقى َذًم ِ َؽ ُِم ْـ ْإَ ْسم َق ِ
ذيمَ٤م ُء اًمٜم ِ
لم
اب ُصم َّؿ َىم َ٤مل َوا ًَّم ِذي َٟم ْٗم ِز سمِ َٞم ِد ِه إِ َّن َُم٤م َسم ْ َ
َو ُه ْؿ ُ َ
اعمْ ِ ٍْما َقم ْ ِ
لم ُِم ْـ َُم َّم ِ
ٍمى .أظمرضمف
مح َ َػم َأ ْو يم ََام َسم ْ َ
لم َُم َّٙم َ٦م َو ِ ْ
اجلٜم َِّ٦م يم ََام َسم ْ َ
٤مري ِع ْ َ
لم َُم َّٙم َ٦م َو ُسم ْ َ
َ

اًمٌخ٤مري «7482ش ،وُمًٚمؿ «871ش.
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َو َقمـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
هلل ط َأٟمَ٤م َؾم ِّٞمدُ َو ًَم ِد آ َد َم َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َو َأ َّو ُل َُم ْـ َيٜم َِْم هؼ
قل ا َِّ
ؼم َو َأ َّو ُل َؿم٤مومِ ٍع َو َأ َّو ُل ُُم َِم َّٗمعٍ .أظمرضمف ُمًٚمؿ «2244ش.
َقمٜمْ ُف ا ًْم َ٘م ْ ُ
وقمـ ضم٤مسمِ ِر سم ِـ قمٌ ِد اهللَِّ ر ِِض اهللَُّ قمٜمْٝمام َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل اًمٜمٌَِّل ط ُم َث ِكم وُم َث ُؾ ْإَٟمٌِْٞم ِ
٤مء يم ََر ُضم ٍؾ
َ
َ ْ َ ْ َْ
َ َ َ
ه
َ َُ
َ َ
ٍ
ِ
قن َو َي ُ٘مق ًُم َ
قهنَ٤م َو َي َت َٕم َّج ٌُ َ
قن
َسمٜمَك َد ًارا َوم َ٠ميم َْٛم َٚم َٝم٤م َو َأ ْطم ًَٜم ََٝم٤م إِ َّٓ َُم ْقو َع ًَمٌِٜمَ٦م َوم َج َٕم َؾ اًمٜم ُ
َّ٤مس َيدْ ُظم ُٚم َ
ًَم ْق َٓ َُم ْق ِو ُع اًم َّٚمٌِٜم َِ٦م .أظمرضمف اًمٌخ٤مري «1717ش ،وأظمرضمف ُمًٚمؿ «2214ش.
قل اهللَِّ ط َىم َ٤مل إِ َّن ُم َث ِكم وُم َث َؾ ْإَٟمٌِْٞم ِ
ِ
ِض اهللَُّ َقمٜمْ ُفَ :أ َّن َر ُؾم َ
٤مء ُِم ْـ َىم ٌْ ِكم
َ
َ َ َ
و َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َر َ
ٍ
ٍ ِ
ِ
َّ٤مس َي ُٓمق ُوم َ
قن سمِ ِف
يم ََٛم َث ِؾ َر ُضم ٍؾ َسمٜمَك َسم ْٞمتً٤م َوم َ٠م ْطم ًَٜمَ ُف َو َأ ْ َ
مج َٚم ُف إِ َّٓ َُم ْقو َع ًَمٌِٜمَ٦م ُم ْـ َز ِاو َي٦م َوم َج َٕم َؾ اًمٜم ُ
قن ًَم ُف َو َي ُ٘مق ًُم َ
َو َي ْٕم َج ٌُ َ
لم .أظمرضمف
قن َه َّال ُو ِو َٕم ْ٧م َه ِذ ِه اًم َّٚمٌِٜمَ ُ٦م َىم َ٤مل َوم َ٠مٟمَ٤م اًم َّٚمٌِٜمَ ُ٦م َو َأٟمَ٤م َظم٤مشمِ ُؿ اًمٜمٌَِّ ِّٞم َ
اًمٌخ٤مري «1717ش ،وُمًٚمؿ «2214ش.
وُمـ ومْم٤مئٚمف أٟمف ص٤مطم٥م احلقض اعمقرود
احل ْق ِ
قمـ ضمٜمدب ىم٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م اًمٜمٌَِّ َّل ط َي ُ٘م ُ
ض .أظمرضمف اًمٌخ٤مري
قل َأٟمَ٤م َوم َر ُـمٙم ُْؿ َقم َغم ْ َ
«4747ش ،وُمًٚمؿ «2211ش.
احل ْق ِ
وقمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ىم٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م اًمٜمٌَِّ َّل ط َي ُ٘م ُ
ض َُم ْـ َو َر َد
قل َأٟمَ٤م َوم َر ُـمٙم ُْؿ َقم َغم ْ َ
ِ
ذ َب َو َُم ْـ َ ِ
َ ِ
حي ُ٤مل َسم ْٞمٜمِل
ذ َب َمل ْ َي ْٔم َٛم ْ٠م َأ َسمدً ا َو ًَم َ ِػم َد َّن َقم َ َّكم َأ ْىم َقا ٌم َأ ْقم ِر ُوم ُٝم ْؿ َو َي ْٕم ِر ُومقِّن ُصم َّؿ ُ َ
َو َسم ْٞمٜم َُٝمؿ .أظمرضمف اًمٌخ٤مري «4711ش ،وُمًٚمؿ «2211ش.
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وقمـ َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ َقم ْٛم ِرو ْسم ِـ ا ًْم َٕم ِ
٤مصَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط َطم ْق ِِض َُم ًِ َػم ُة َؿم ْٝم ٍر َو َز َوا َي٤م ُه
٤مؤه َأسمٞم ُض ُِمـ ا ًْمق ِر ِق و ِرحيف َأ ْـمٞم ِ ِ ِ ِ
اًمً َام ِء َوم َٛم ْـ َ ِ
ذ َب
َ ُُ َ ُ
ْ َ
َؾم َقا ٌء َو َُم ُ ُ ْ َ
٥م ُم ْـ اعمْ ًْؽ َويم َٞمزا ُٟم ُف َيمٜم ُُجق ِم َّ

ُِمٜمْ ُف َوم َال َي ْٔم َٛم ُ٠م َسم ْٕمدَ ُه َأ َسمدً ا .أظمرضمف اًمٌخ٤مري «4741ش ،وُمًٚمؿ «2212ش.

احل ْق ِ
وقمـ َأ ْؾم َام ُء سمِٜم ُْ٧م َأ ِيب َسمٙم ٍْرَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ض َطمتَّك َأ ْٟم ُٔم َر َُم ْـ َي ِر ُد َقم َ َّكم
قل اهللَِّ ط إِ ِِّّن َقم َغم ْ َ
ِ
َ٤مس ُد ِ
وِّن َوم َ٠م ُىم ُ
قل َي٤م َر ِّب ُِمٜمِّل َو ُِم ْـ ُأ َُّمتِل َوم ُٞم َ٘م ُ٤مل َأ َُم٤م َؿم َٕم ْر َت َُم٤م َقم ِٛم ُٚمقا
ُمٜمْٙم ُْؿ َو َؾم ُٞم ْ١م َظم ُذ ُأٟم ٌ

َ٤من ا ْسم ُـ َأ ِيب ُُم َٚم ْٞم َٙم َ٦م َي ُ٘م ُ
قن َقم َغم َأ ْقم َ٘م ِ٤مهبِ ْؿ َىم َ٤مل َومٙم َ
َسم ْٕمدَ َك َواهللَِّ َُم٤م َسم ِر ُطمقا َسم ْٕمدَ َك َي ْر ِضم ُٕم َ
قل اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِٟمَّ٤م
َٟم ُٕمق ُذ سمِ َؽ َأ ْن ٟم َْر ِضم َع َقم َغم َأ ْقم َ٘م٤مسمِٜمَ٤م َأ ْو َأ ْن ُٟم ْٗم َت َـ َقم ْـ ِديٜمِٜمَ٤م .أظمرضمف اًمٌخ٤مري «4711ش ،وُمًٚمؿ

«2211ش.
قلَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
هلل ْسم ِـ ُقم ٌَ ْٞم ِد اهللَِّ ْسم ِـ َأ ِيب ُُم َٚم ْٞم َٙم َ٦م َأ َّٟم ُف َؾم ِٛم َع َقم ِ٤مئ َِم َ٦م َشم ُ٘م ُ
هلل ط
قل ا َِّ
و َقم ْـ َقم ٌْ ِد ا َِّ
ض َأ ْٟمت ِ
ِ
احل ْق ِ
َي ُ٘م ُ
َٔم ُر َُم ْـ َي ِر ُد َقم َ َّكم ُِمٜمْٙم ُْؿ َوم َقاهللَِّ ًَم ُٞم ْ٘م َت َٓم َٕم َّـ
قل َو ُه َق َسم ْ َ
اِّن َأ ْص َح٤مسمِف إِ ِِّّن َقم َغم ْ َ
لم َفم ْٝم َر َ ْ
ُد ِ
وِّن ِر َضم ٌ٤مل َوم َ َ
أل ُىمق ًَم َّـ َأ ْي َر ِّب ُِمٜمِّل َو ُِم ْـ ُأ َُّمتِل َوم َٞم ُ٘م ُ
قل إِٟم ََّؽ َٓ شمَدْ ِري َُم٤م َقم ِٛم ُٚمقا َسم ْٕمدَ َك َُم٤م
َزا ًُمقا َي ْر ِضم ُٕم َ
قن َقم َغم َأ ْقم َ٘م ِ٤مهبِ ْؿ.أظمرضمف ُمًٚمؿ «2217ش.
َّ٤مس َي ْذيم ُُر َ
و َقم ْـ ُأ ِّم َؾم َٚم َٛم َ٦م َز ْو ِج اًمٜمٌَِّ ِّل ط َأ َّهنَ٤م َىم٤م ًَم ْ٧مُ :يمٜم ُْ٧م َأ ْؾم َٛم ُع اًمٜم َ
ون ْ َ
احل ْق َض َو َمل ْ
ِ ِ
َأؾمٛم ْع َذًم ِ َؽ ُِم ْـ رؾم ِ
اجل ِ
٤مر َي ُ٦م َمت ْ ُِم ُٓمٜمِل َوم ًَ ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
هلل ط َوم َٚم َّام يم َ
قل
قل ا َِّ
َ٤من َي ْق ًُم٤م ُم ْـ َذًم َؽ َو ْ َ
َ ُ
ْ َ

ِ
قل َأهي٤م اًمٜمَّ٤مس َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م ًم ِ ْٚمج ِ ِ
اًمر َضم َ٤مل َو َمل ْ َيدْ ُع
َ
ُ
اؾم َت ْ٠مظم ِري َقمٜمِّل َىم٤م ًَم ْ٧م إِٟم ََّام َد َقم٤م ِّ
٤مر َي٦م ْ
اهللَِّ ط َي ُ٘م ُ ه َ
احل ْق ِ
اًمٜم ًَِّ٤م َء َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م إِ ِِّّن ُِم ْـ اًمٜم ِ
َّ٤مس َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
٤مي َٓ
ض َوم٢مِ َّي َ
قل اهللَِّ ط إِ ِِّّن ًَمٙم ُْؿ َوم َر ٌط َقم َغم ْ َ
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اًمْم ه٤مل َوم َ٠م ُىم ُ ِ
ٞمؿ َه َذا َوم ُٞم َ٘م ُ٤مل إِٟم ََّؽ َٓ شمَدْ ِري َُم٤م
لم َأ َطمدُ يم ُْؿ َوم ُٞم َذ هب َقمٜمِّل يم ََام ُي َذ هب ا ًْم ٌَ ِٕم ُػم َّ
َي ْ٠مشمِ َ َّ
قل وم َ
َأ ْطمدَ ُصمقا َسم ْٕمدَ َك َوم َ٠م ُىم ُ
قل ُؾم ْح ً٘م٤م.أظمرضمف ُمًٚمؿ «2217ش.
و َقم ْـ ُقم ْ٘م ٌَ َ٦م ْسم ِـ َقم ِ٤مُم ٍرَ :أ َّن َر ُؾم َ
هلل ط َظم َر َج َي ْق ًُم٤م َوم َّم َّغم َقم َغم َأ ْه ِؾ ُأ ُطم ٍد َص َال َشم ُف َقم َغم
قل ا َِّ
ِ
ف إِ َمم اعمِْٜم َ ِْؼم َوم َ٘م َ٤مل إِ ِِّّن َوم َر ٌط ًَمٙم ُْؿ َو َأٟمَ٤م َؿم ِٝمٞمدٌ َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َوإِ ِِّّن َواهللَِّ ََٕ ْٟم ُٔم ُر إِ َمم
ٍْم َ
اعمَْ ِّٞم٧م ُصم َّؿ اٟم َ َ
ِ
ِ
ٞمح ْإَ ْر ِ
ٞمح َظم َز ِائ ِـ ْإَ ْر ِ
ض َوإِ ِِّّن َواهللَِّ َُم٤م
َطم ْق ِِض ْأ َن َوإِ ِِّّن َىمدْ ُأ ْقم ِٓم ُ
ض َأ ْو َُم َٗم٤مشم َ
ٞم٧م َُم َٗم٤مشم َ
٤مف َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َأ ْن شم ْ ِ
٤مف َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َأ ْن َشم َتٜمَ٤م َوم ًُقا ومِ َٞمٝم٤م.
ُنميمُقا َسم ْٕم ِدي َو ًَمٙمِ ْـ َأ َظم ُ
َأ َظم ُ
اًمٌخ٤مري«7172ش ،وُمًٚمؿ «2214ش.
ض َو َُٕٟم ِ
احل ْق ِ
و َقم ْـ َقم ٌْ ِد اهللَِّ َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
َ٤مز َقم َّـ َأ ْىم َقا ًُم٤م ُصم َّؿ
قل اهللَِّ ط َأٟمَ٤م َوم َر ُـمٙم ُْؿ َقم َغم ْ َ
َُٕ ْهم َٚم ٌَ َّـ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َوم َ٠م ُىم ُ
قل َي٤م َر ِّب َأ ْص َح ِ٤ميب َأ ْص َح ِ٤ميب َوم ُٞم َ٘م ُ٤مل إِٟم ََّؽ َٓ شمَدْ ِري َُم٤م َأ ْطمدَ ُصمقا َسم ْٕمدَ َك.
اًمٌخ٤مري «4744ش ،وُمًٚمؿ «2214ش.
و َقم ْـ َطم ِ
لم َصٜمْ َٕم٤م َء َواعمَْ ِديٜم َِ٦مَ ،وم َ٘م َ٤مل ًَم ُف اعمُْ ًْت َْق ِر ُد
٤مر َصم َ٦مَ :أ َّٟم ُف َؾم ِٛم َع اًمٜمٌَِّ َّل ط َىم َ٤مل َطم ْق ُو ُف َُم٤م َسم ْ َ
َأ َمل شم ًَْ َٛم ْٕم ُف َىم َ٤مل ْإَ َو ِاِّن َىم َ٤مل َٓ َوم َ٘م َ٤مل ا ُْعم ًْت َْق ِر ُد شم َُرى ومِ ِٞمف ْأٟمِ َٞم ُ٦م ُِم ْث َؾ ا ًْمٙم ََقايمِ ِ
٥م .اًمٌخ٤مري
ْ
«4718ش ،وُمًٚمؿ «2211ش.
لم ٟم ِ
و َقم ْـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم َر َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
لم
َ٤مطم َٞم َت ْٞم ِف يم ََام َسم ْ َ
قل اهللَِّ ط إِ َّن َأ َُم٤م َُمٙم ُْؿ َطم ْق ًو٤م َُم٤م َسم ْ َ
َضم ْر َسم٤م َء َو َأ ْذ ُر َح .اًمٌخ٤مري «4744ش ،وُمًٚمؿ «2211ش.
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ِ
و َقمـ َقمٌ ِد اهللَِّ سم ِـ اًمّم ِ٤مُم ِ
احل ْق ِ
٧م َقم ْـ َأ ِيب َذ ٍّر َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧م َي٤م َر ُؾم َ
ض َىم َ٤مل
َّ
ْ
ْ ْ
قل اهللَِّ َُم٤م آٟم َٞم ُ٦م ْ َ
ِ
ِ
ٍ ِ ِ ِ
ِ
اًمً َام ِء َويم ََقايمٌِِ َٝم٤م َأ َٓ ِذم اًم َّٚم ْٞم َٚم ِ٦م اعمُْ ْٔمٚمِ َٛم ِ٦م
َوا ًَّمذي َٟم ْٗم ُس ُحم َ َّٛمد سمِ َٞمده َٟٔم َٞم ُت ُف َأ ْيم َث ُر ُم ْـ قمَدَ د ٟم ُُجق ِم َّ
ِ ِ
آظمر ُم٤م َقم َٚمٞم ِف ي ِْم َخ ِ ِ ِ
ِ
اجلٜم َِّ٦م ُمـ َ ِ ِ
ِ ِ ِ
اجلٜم َِّ٦م َُم ْـ
ُ
ذ َب ُمٜم َْٝم٤م َمل ْ َي ْٔم َٛم ْ٠م َ َ ْ َ
اعمُْ ّْمح َٞم٦م آٟم َٞم ُ٦م ْ َ َ ْ
٥م ومٞمف ُم َٞمزا َسم٤من ُم ْـ ْ َ
َ ِ
٤مو٤م ُِم ْـ اًم َّٚم ٌَ ِـ َو َأ ْطم َغم
٤مؤ ُه َأ َؿمده َسم َٞم ً
لم َقم َّام َن إِ َمم َأ ْي َٚم َ٦م َُم ُ
ذ َب ُِمٜمْ ُف َمل ْ َي ْٔم َٛم ْ٠م َقم ْر ُو ُف ُِم ْث ُؾ ُـمقًم ِ ِف َُم٤م َسم ْ َ
ُِم ْـ ا ًْم َٕم ًَ ِؾ .أظمرضمف ُمًٚمؿ «2111ش.
ِ
َّ٤مس َِٕ ْه ِؾ ا ًْم َٞم َٛم ِـ َأ ْ ِ
ِ و َقم ْـ َصم ْق َسم َ
ض ُب
٤منَ :أ َّن ٟمٌَِ َّل ا َِّ
هلل ط َىم َ٤مل إِ ِِّّن ًَمٌِ ُٕم ْ٘م ِر َطم ْقِض َأ ُذو ُد اًمٜم َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ذاسمِ ِف
سمِ َٕم َّم َ
٤مي َطمتَّك َي ْر َوم َّض َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َوم ًُئ َؾ َقم ْـ َقم ْروف َوم َ٘م َ٤مل ُم ْـ َُم َ٘م٤مُمل إ َمم َقم َّام َن َو ُؾمئ َؾ َقم ْـ َ َ
٤من يٛمدَّ اٟمِ ِف ُِمـ ْ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َوم َ٘م َ٤مل َأ َؿمده سمٞم ً ِ
ِ
مه٤م
ََ
اجلٜمَّ٦م َأ َطمدُ ُ َ
ْ َ
٤مو٤م ُم ْـ اًم َّٚم ٌَ ِـ َو َأ ْطم َغم ُم ْـ ا ًْم َٕم ًَ ِؾ َي ُٖم ه٧م ومٞمف ُم َٞمزا َسم َ ُ
ُِم ْـ َذ َه ٍ
٥م َو ْأ َظم ُر ُِم ْـ َو ِر ٍق .أظمرضمف ُمًٚمؿ «2118ش.
وُمٜمٝم٤م أٟمف ص٤مطم٥م اعم٘م٤مم اعمحٛمقد
َومٕمـ َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
اخلُدْ ِر ِّيَ :أ َّن ٟمَ٤مؾم٤م ِذم َزُم ِـ رؾم ِ
هلل ط َىم٤م ًُمقا َي٤م َر ُؾم َ
ٞمد ْ
هلل َه ْؾ ٟم ََرى
قل ا َِّ
قل ا َِّ
َ ْ
َ َ ُ
ً
َ
اًمِم ْٛم ِ
َر َّسمٜمَ٤م َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
هلل ط َٟم َٕم ْؿ َىم َ٤مل َه ْؾ شم َُْم ه٤مر َ
ون ِذم ُر ْؤ َي ِ٦م َّ
س سمِ٤مًم َّٔم ِٝم َػم ِة
قل ا َِّ
٤مب َو َه ْؾ شم َُْم ه٤مر َ
ون ِذم ُر ْؤ َي ِ٦م ا ًْم َ٘م َٛم ِر ًَم ْٞم َٚم َ٦م ا ًْم ٌَدْ ِر َص ْح ًقا ًَم ْٞم َس ومِ َٞمٝم٤م
َص ْح ًقا ًَم ْٞم َس َُم َٕم َٝم٤م َؾم َح ٌ

٤مب َىم٤م ًُمقا َٓ َي٤م َر ُؾم َ
قل اهللَِّ َىم َ٤مل َُم٤م شم َُْم ه٤مر َ
ون ِذم ُر ْؤ َي ِ٦م اهللَِّ َشم ٌَ َ٤مر َك َو َشم َٕم َ٤ممم َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م إِ َّٓ
َؾم َح ٌ
ِ ِ ِ
مه٤م إِ َذا يم َ
يم ََام شم َُْم ه٤مر َ
َ٧م َشم ْٕم ٌُدُ
َ٤من َي ْق ُم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َأ َّذ َن ُُم َ١م ِّذ ٌن ًم ِ َٞمتٌَِّ ْع يم هُؾ ُأ َُّم ٍ٦م َُم٤م يمَ٤مٟم ْ
ون ِذم ُر ْؤ َي٦م َأ َطمد َ
قن ِذم اًمٜمَّ ِ
َ٤من َي ْٕم ٌُدُ َهم ْ َػم اهللَِّ ُؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف ُِم ْـ ْإَ ْصٜمَ٤م ِم َو ْإَٟم َّْم ِ
٤مب إِ َّٓ َيت ًََ٤م َىم ُٓم َ
َوم َال َي ٌْ َ٘مك َأ َطمدٌ يم َ
٤مر
َ٤من َي ْٕم ٌُدُ اهللََّ ُِم ْـ َسمر َو َوم ِ
٤مضم ٍر َو ُهم َّ ِؼم َأ ْه ِؾ ا ًْم ِٙمت ِ
َطمتَّك إِ َذا َمل ْ َي ٌْ َؼ إِ َّٓ َُم ْـ يم َ
َ٤مب َوم ُٞمدْ َقمك ا ًْم َٞم ُٝمق ُد َوم ُٞم َ٘م ُ٤مل
ٍّ
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ون َىم٤م ًُمقا ُيمٜمَّ٤م َٟمٕمٌدُ ُقم َزير اسمـ اهللَِّ َومٞم َ٘م ُ٤مل يم ََذسمتُؿ ُم٤م َّاخت ََذ اهللَُّ ُِمـ ص ِ
َهل ُ ْؿ َُم٤م ُيمٜمْت ُْؿ َشم ْٕم ٌُدُ َ
٤مطم ٌَ ٍ٦م َو َٓ
ْ َ
ُ
َْ ْ َ
ُْ
ْ ْ َ
ِ
ون إِ َمم اًمٜم ِ
نم َ
٤مؾم ِ٘مٜمَ٤م َوم ُٞم َِم ُ٤مر إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ َأ َٓ شم َِر ُد َ
َو ًَم ٍد َوم َام َذا َشم ٌْ ُٖم َ
َّ٤مر
قن َىم٤م ًُمقا َقمٓم ِْمٜمَ٤م َي٤م َر َّسمٜمَ٤م َوم ْ
ون َوم ُٞم ْح َ ُ
حيٓمِ ُؿ َسم ْٕم ُْم َٝم٤م َسم ْٕم ًْم٤م َوم َٞمت ًََ٤م َىم ُٓم َ
قن ِذم اًمٜم َِّ٤مر ُصم َّؿ ُيدْ َقمك اًمٜم ََّّم َ٤مرى َوم ُٞم َ٘م ُ٤مل َهل ُ ْؿ َُم٤م
ه ٌ
اب َ ْ
َيم َ٠م َّهنَ٤م َ َ

ون َىم٤م ًُمقا ُيمٜمَّ٤م َٟمٕمٌدُ اعمَْ ًِٞمح اسمـ اهللَِّ َومٞم َ٘م ُ٤مل َهلؿ يم ََذسمتُؿ ُم٤م َّاخت ََذ اهللَُّ ُِمـ ص ِ
ُيمٜمْت ُْؿ َشم ْٕم ٌُدُ َ
٤مطم ٌَ ٍ٦م َو َٓ
ْ َ
ُ
َ ْ َ
ُْ
ُْ ْ ْ َ
قن َومٞم ُ٘مق ًُم َ ِ
ٍ
٤مؾم ِ٘مٜمَ٤م َىم َ٤مل َوم ُٞم َِم ُ٤مر إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ َأ َٓ شم َِر ُد َ
ون
َو ًَمد َوم ُٞم َ٘م ُ٤مل َهل ُ ْؿ َُم٤م َذا َشم ٌْ ُٖم َ َ
قن َقمٓم ِْمٜمَ٤م َي٤م َر َّسمٜمَ٤م َوم ْ
قن ِذم اًمٜم ِ
َوم ُٞم ْح َنم َ ِ
حيٓمِ ُؿ َسم ْٕم ُْم َٝم٤م َسم ْٕم ًْم٤م َوم َٞمت ًََ٤م َىم ُٓم َ
َّ٤مر َطمتَّك إِ َذا َمل ْ َي ٌْ َؼ
ه ٌ
اب َ ْ
ون إ َمم َضم َٝمٜم ََّؿ َيم َ٠م َّهنَ٤م َ َ
ُ
َ٤من َي ْٕم ٌُدُ اهللََّ َشم َٕم َ٤ممم ُِم ْـ َسمر َو َوم ِ
إِ َّٓ َُم ْـ يم َ
لم ُؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف َو َشم َٕم َ٤ممم ِذم َأ ْدٟمَك
َ٤مه ْؿ َر هب ا ًْم َٕم٤م َعمِ َ
٤مضم ٍر َأشم ُ
ٍّ
قر ٍة ُِم ْـ ا ًَّمتِل َر َأ ْو ُه ومِ َٞمٝم٤م َىم َ٤مل َوم َام َشمٜمْتَٔمِ ُر َ
َ٧م َشم ْٕم ٌُدُ َىم٤م ًُمقا َي٤م َر َّسمٜمَ٤م َوم َ٤مر ْىمٜمَ٤م
ون َشم ْت ٌَ ُع يم هُؾ ُأ َُّم ٍ٦م َُم٤م يمَ٤مٟم ْ
ُص َ
اًمٜمَّ٤مس ِذم اًمده ْٟمٞم٤م َأ ْوم َ٘مر ُم٤م ُيمٜمَّ٤م إِ ًَمٞم ِٝمؿ و َمل ٟمُّم ِ
٤مطم ٌْ ُٝم ْؿ َوم َٞم ُ٘م ُ
قل َأٟمَ٤م َر هسمٙم ُْؿ َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
قن َٟم ُٕمق ُذ سمِ٤مهللَِّ ُِمٜم َْؽ
ْ ْ َ ْ َ
َ
َ َ َ
ِ
ُنم ُك سمِ٤مهللَِّ َؿم ْٞم ًئ٤م َُم َّرشم ْ ِ
َٓ ٟم ْ ِ
٥م َوم َٞم ُ٘م ُ
قل َه ْؾ َسم ْٞمٜمَٙم ُْؿ
َلم َأ ْو َصم َال ًصم٤م َطمتَّك إِ َّن َسم ْٕم َْم ُٝم ْؿ ًَم َٞمٙمَ٤م ُد َأ ْن َيٜمْ َ٘مٚم َ

ػ َقم ْـ ؾم ٍ
٤مق َوم َال َي ٌْ َ٘مك َُم ْـ يم َ
َو َسم ْٞمٜمَ ُف آ َي ٌ٦م َوم َت ْٕم ِر ُومق َٟم ُف ِ َهب٤م َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
َ٤من َي ًْ ُجدُ هللَِّ ُِم ْـ
قن َٟم َٕم ْؿ َوم ُٞمٙم َِْم ُ
َ
شمِ ْٚم َ٘م ِ
٤مء َٟم ْٗم ًِ ِف إِ َّٓ َأ ِذ َن اهللَُّ ًَمف سمِ٤مًمًج ِ
قد َو َٓ َي ٌْ َ٘مك َُم ْـ يم َ
هلل
َ٤من َي ًْ ُجدُ ا ِّشم َ٘م٤م ًء َو ِر َي٤م ًء إِ َّٓ َضم َٕم َؾ ا َُّ
ُ ه ُ

َفمٝمره َـمٌ َ٘م ً٦م و ِ
اطمدَ ًة ُيم َّٚم َام َأ َرا َد َأ ْن َي ًْ ُجدَ َظم َّر َقم َغم َىم َٗم٤م ُه ُصم َّؿ َي ْر َوم ُٕم َ
وؾم ُٝم ْؿ َو َىمدْ َ َحت َّق َل ِذم
َُْ َ َ
قن ُر ُء َ
ْ٧م َر هسمٜمَ٤م ُصم َّؿ ُي ْي ُب ِْ
قرشمِ ِف ا ًَّمتِل َر َأ ْو ُه ومِ َٞمٝم٤م َأ َّو َل َُم َّر ٍة َوم َ٘م َ٤مل َأٟمَ٤م َر هسمٙم ُْؿ َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
ن َقم َغم
قن َأٟم َ
ُص َ
اجل ْ ُ
َ
ضمٝمٜمَّؿ و َ ِ
قل اهللَِّ َو َُم٤م ِْ
قن اًم َّٚم ُٝم َّؿ َؾم ِّٚم ْؿ َؾم ِّٚم ْؿ ِىم َٞمؾ َي٤م َر ُؾم َ
اًمِم َٗم٤م َقم ُ٦م َو َي ُ٘مق ًُم َ
حت هؾ َّ
ن َىم َ٤مل َد ْطم ٌض
َ َ َ َ
اجل ْ ُ
ٍ ِ
ِ
اًمً ْٕمدَ ُ
ٞم٥م َو َطم ًَ ٌؽ َشمٙم ُ
ان َوم َٞم ُٛم هر
َُم ِز ًَّم ٌ٦م ومِ ِٞمف َظم َٓم٤مـمِ ُ
ٞمػ َويم ََالًم ُ
ُقن سمِٜم َْجد وم َٞمٝم٤م ُؿم َق ْي َٙم ٌ٦م ُي َ٘م ُ٤مل َهلَ٤م َّ
٤مو ِ
ُقن َيم َٓمر ِ
لم َويمَ٤م ًْم ِ
ف ا ًْم َٕم ْ ِ
يح َويمَ٤مًم َّٓم ْ ِػم َو َيم َ٠م َضم ِ
اًمريم ِ
يد ْ
اعمُْ ْ١م ُِمٜم َ
َ٤مب َومٜم ٍ
َ٤مًمر ِ
َ٤مج
اخلَ ْٞم ِؾ َو ِّ
ؼمق َويم ِّ
َْ
ْ
ُقن ُِم ْـ اًمٜم ِ
وس ِذم ٟم ِ
ص اعمُْ ْ١م ُِمٜم َ
ُُم ًَ َّٚم ٌؿ َو َخم ْدُ ٌ
َّ٤مر
َ٤مر َضم َٝمٜم ََّؿ َطمتَّك إِ َذا َظم َٚم َ
وش ُُم ْر َؾم ٌؾ َو َُم ْٙمدُ ٌ
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ِ
َ٤مؿمدَ ًة هللَِّ ِذم ِ
َوم َقا ًَّم ِذي َٟم ْٗم ِز سمِ َٞم ِد ِه َُم٤م ُِمٜمْٙم ُْؿ ُِم ْـ َأ َطم ٍد سمِ َ٠م َؿمدَّ ُُمٜم َ
هلل
لم َِّ
احل ِّؼ ُِم ْـ اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
اؾمت ْ٘م َّم٤مء ْ َ
ْ
اهن ْؿ ا ًَّم ِذي َـ ِذم اًمٜم ِ
إل ْظم َق ِ ِ
َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ِ ِ
حي هج َ
قن َُم َٕمٜمَ٤م َو ُي َّم هٚم َ
قن َر َّسمٜمَ٤م يمَ٤مٟمُقا َي ُّمق ُُم َ
َّ٤مر َي ُ٘مق ًُم َ
قن
قن َو َ ُ
َوم ُٞم َ٘م ُ٤مل َهل ْؿ َأ ْظم ِر ُضمقا َُم ْـ َقم َر ْومت ُْؿ َومت َُح َّر ُم ُص َق ُر ُه ْؿ َقم َغم اًمٜم ِ
َّ٤مر َوم ُٞم ْخ ِر ُضم َ
قن َظم ْٚم ً٘م٤م يمَثِ ًػما َىمدْ َأ َظم َذ ْت
ُ
اًمٜمَّ٤مر إِ َمم ٟمِّم ِ
قن َر َّسمٜمَ٤م َُم٤م َسم ِ٘م َل ومِ َٞمٝم٤م َأ َطمدٌ ِمم َّ ْـ َأ َُم ْر َشمٜمَ٤م سمِ ِف َوم َٞم ُ٘م ُ
ػ َؾم٤م َىم ْٞم ِف َوإِ َمم ُر ْيم ٌَ َت ْٞم ِف ُصم َّؿ َي ُ٘مق ًُم َ
قل
ْ
ُ
ْار ِضم ُٕمقا َوم َٛم ْـ َو َضمدْ شم ُْؿ ِذم َىم ْٚمٌِ ِف ُِم ْث َ٘م َ٤مل ِديٜم ٍ
َ٤مر ُِم ْـ َظم ْ ٍػم َوم َ٠م ْظم ِر ُضمق ُه َوم ُٞم ْخ ِر ُضم َ
قن َظم ْٚم ً٘م٤م يمَثِ ًػما ُصم َّؿ
قن َر َّسمٜمَ٤م َمل ْ ٟم ََذ ْر ومِ َٞمٝم٤م َأ َطمدً ا ِمم َّ ْـ َأ َُم ْر َشمٜمَ٤م ُصم َّؿ َي ُ٘م ُ
َي ُ٘مق ًُم َ
قل ْار ِضم ُٕمقا َوم َٛم ْـ َو َضمدْ شم ُْؿ ِذم َىم ْٚمٌِ ِف ُِم ْث َ٘م َ٤مل
ٟمِّم ِ
ػ ِديٜم ٍ
قن َظم ْٚم ً٘م٤م يمَثِ ًػما ُصم َّؿ َي ُ٘مق ًُم َ
َ٤مر ُِم ْـ َظم ْ ٍػم َوم َ٠م ْظم ِر ُضمق ُه َوم ُٞم ْخ ِر ُضم َ
قن َر َّسمٜمَ٤م َمل ْ ٟم ََذ ْر ومِ َٞمٝم٤م ِمم َّ ْـ
ْ

َأ َُم ْر َشمٜمَ٤م َأ َطمدً ا ُصم َّؿ َي ُ٘م ُ
قل ْار ِضم ُٕمقا َوم َٛم ْـ َو َضمدْ شم ُْؿ ِذم َىم ْٚمٌِ ِف ُِم ْث َ٘م َ٤مل َذ َّر ٍة ُِم ْـ َظم ْ ٍػم َوم َ٠م ْظم ِر ُضمق ُه
َ٤من َأسمق ؾم ِٕم ٍ
ِ
اخلُدْ ِر هي َي ُ٘م ُ
ٞمد ْ
قن َظم ْٚم ً٘م٤م يمَثِ ًػما ُصم َّؿ َي ُ٘مق ًُم َ
َوم ُٞم ْخ ِر ُضم َ
قل إِ ْن
قن َر َّسمٜمَ٤م َمل ْ ٟم ََذ ْر وم َٞمٝم٤م َظم ْ ًػما َويم َ ُ َ
احل ِد ِ
ِ
هلل َٓ َي ْٔمٚمِ ُؿ ُِم ْث َ٘م َ٤مل َذ َّر ٍة َوإِ ْن شم ُ
َؽ َطم ًَٜمَ ً٦م
ي٨م َوم٤م ْىم َر ُءوا إِ ْن ِؿم ْئت ُْؿ﴿ إِ َّن ا ََّ
َمل ْ شم َُّمدِّ ُىمقِّن ِ َهب َذا ْ َ

٤مقم ْٗمٝم٤م وي ْ١م ِ
ِ
ت ُِم ْـ ًَمدُ ْٟم ُف َأ ْضم ًرا َقم ِٔم ًٞمام﴾ َوم َٞم ُ٘م ُ
قل اهللَُّ َقم َّز َو َضم َّؾ َؿم َٗم َٕم ْ٧م ا َْعم َال ِئ َٙم ُ٦م َو َؿم َٗم َع
ُي َْم َ َ ُ
ُقن و َمل يٌ َؼ إِ َّٓ َأرطمؿ اًمر ِ
ِ
اًمٜمٌَِّ هٞم َ
لم َوم َٞم ْ٘مٌِ ُض َىم ٌْ َْم ً٦م ُِم ْـ اًمٜم َِّ٤مر َوم ُٞم ْخ ِر ُج ُِمٜم َْٝم٤م
امحِ َ
قن َو َؿم َٗم َع اعمُْ ْ١مُمٜم َ َ ْ َ ْ
ْ َ ُ َّ
محام َومٞم ْٚم ِ٘م ِٞمٝمؿ ِذم هن ٍر ِذم َأ ْومق ِاه ْ ِ
احل َٞم ِ٤مة
َ
َىم ْق ًُم٤م َمل ْ َي ْٕم َٛم ُٚمقا َظم ْ ًػما َىم هط َىمدْ َقم٤م ُدوا ُ َ ً ُ
اجلٜمَّ٦م ُي َ٘م٤م ُل ًَم ُف َهن َ ُر ْ َ
َ
ْ ََ
قن يمَام َختْرج ِْ
احل ٌَّ ُ٦م ِذم َمحِ ِ
اًمً ْٞم ِؾ َأ َٓ شم ََر ْو َهنَ٤م َشمٙم ُ
احل َج ِر َأ ْو إِ َمم َّ
اًمِم َج ِر َُم٤م
َوم َٞم ْخ ُر ُضم َ َ ُ ُ
ُقن إِ َمم ْ َ
ٞمؾ َّ
ِ
ِ
اًمِم ْٛم ِ
ُقن َأ ْسم َٞم َض َوم َ٘م٤م ًُمقا َي٤م َر ُؾم َ
ُقن ُِمٜم َْٝم٤م إِ َمم اًم ِّٔم ِّؾ َيٙم ُ
ي َو َُم٤م َيٙم ُ
َيٙم ُ
ُقن إِ َمم َّ
قل
س ُأ َص ْٞمٗم ُر َو ُأ َظم ْٞم ُ
اهللَِّ َيم َ٠مٟم ََّؽ ُيمٜم َْ٧م شمَر َقمك سمِ٤م ًْمٌ ِ
قن يمَ٤مًم هٚم ْ١م ًُم ِ١م ِذم ِر َىم ِ ِ
٤مهب ْؿ ْ
٤مد َي ِ٦م َىم َ٤مل َوم َٞم ْخ ُر ُضم َ
اخلَ َقاشمِ ُؿ َي ْٕم ِر ُوم ُٝم ْؿ َأ ْه ُؾ
َ
ْ

ِ
ِ
ْ ِ
اجلٜمَّ َ٦م سمِ َٖم ْ ِػم َقم َٛم ٍؾ َقم ِٛم ُٚمق ُه َو َٓ َظم ْ ٍػم َىمدَّ ُُمق ُه ُصم َّؿ َي ُ٘م ُ
قل
اجلٜمَّ٦م َه ُ١م َٓء ُقم َت َ٘م٤م ُء اهللَِّ ا ًَّمذي َـ َأ ْد َظم َٚم ُٝم ْؿ اهللَُّ ْ َ
َ
قن رسمٜمَ٤م َأ ْقم َٓمٞم َتٜمَ٤م ُم٤م َمل ُشمٕم ِ
لم َوم َٞم ُ٘م ُ
قل
ط َأ َطمدً ا ُِم ْـ ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
ْ َ ْ ْ
اجلٜمَّ َ٦م َوم َام َر َأ ْيت ُُٛمق ُه َوم ُٝم َق ًَمٙم ُْؿ َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ َ َّ
ا ْد ُظم ُٚمقا ْ َ
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ر ٍء َأ ْوم َْم ُؾ ُِم ْـ َه َذا َوم َٞم ُ٘م ُ
ًَمٙم ُْؿ ِقمٜم ِْدي َأ ْوم َْم ُؾ ُِم ْـ َه َذا َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
٤مي َوم َال
قل ِر َو َ
قن َي٤م َر َّسمٜمَ٤م َأ هي َ ْ
َأ ْؾم َخ ُط َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َسم ْٕمدَ ُه َأ َسمدً ا.
وقمـ ضم٤مسمر قمٜمد ُمًٚمؿ «818ش ،وومٞمف :وم٢مٟمف ُم٘م٤مم.
وىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز ذم ذح اًمٓمح٤موي٦م «844ش .
هقر واًمْمٞم ِ
ِ
قث إِ َمم َقم٤م َُّم ِ٦م ِْ
ىمقًمفَ « :و ُه َق اعمَْ ٌْ ُٕم ُ
٤مءش.
٤محل ِّؼ َو ْاهلُدَ ىَ ،وسمِ٤مًمٜم ِ َ ِّ َ
اجل ِّـ َويمَ٤م َّوم٦م ا ًْم َق َرى ،سمِ ْ َ
اجل ِّـَ ،وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ِطمٙمَ٤م َي ً٦م َقم ْـ َىم ْق ِل ِْ
شَ :أ َُّم٤م يم َْق ُٟم ُف َُم ٌْ ُٕمق ًصم٤م إِ َمم َقم٤م َُّم ِ٦م ِْ
اجل ِّـَ ﴿ :ي٤م َىم ْق َُمٜمَ٤م
اجلـ شمَدُ هل َقم َغم َأ َّٟمف ُأر ِؾم َؾ إِ ًَمٞم ِٝمؿ َأي ًْم٤مَ .ىم َ٤مل ُم َ٘م٤مشمِ ٌؾَ :مل يٌٕم ِ
ِ
ِ
٨م
ََْْ
ْ ْ ْ
قر ُة ِْ ِّ
ُ
ُ ْ
َأضمٞم ٌُقا َداقم َل اهللَِّ﴾ َويم ََذا ُؾم َ
اجل ِّـ َىم ٌْ َٚم ُفَ .و َه َذا َىم ْق ٌل َسم ِٕمٞمدٌ َ .وم َ٘مدْ ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ =:ي٤م َُم ْٕم َنم ِْ
ْس َو ِْ
قٓ إِ َمم ْ ِ
اإلٟم ِ
اهللَُّ َر ُؾم ً
اجل ِّـ
َ
ِ
ِ
ْس َوم َ٘م ْطَ ،و ًَم ْٞم َس ُِم َـ ِْ
اًمر ُؾم ُؾ ُِم َـ ْ ِ
َو ْ ِ
اإلٟم ِ
اإلٟم ِ
اجل ِّـ َر ُؾم ٌ
قل ،يم ََذا
ْس َأ َمل ْ َي ْ٠مشمٙم ُْؿ ُر ُؾم ٌؾ ُمٜمْٙم ُْؿ﴾َ ،و ه
ػ .وىم٤مل اسمـ َقمٌ ٍ ِ
اخل َٚم ِ
ِ
ِ
ِ
اًمر ُؾم ُؾ ُِم ْـ َسمٜمِل
ِض ا َُّ
ْ ُ َّ
اًمً َٚمػ َو ْ َ
هلل َقمٜم ُْٝم َام :ه
َىم َ٤مل ُجمَ٤مهدٌ َو َهم ْ ُػم ُه ُم َـ َّ
٤مس َر َ
ِ
اجلـ ٟم ُُذر .و َفم ِ
٤مه ُر ىمقًمف َشم َٕم َ٤ممم ِطمٙمَ٤م َي ً٦م َقم ِـ ِْ
اجل ِّـ﴿ :إِٟمَّ٤م َؾم ِٛم ْٕمٜمَ٤م ِيمتَ٤م ًسم٤م ُأٟم ِْز َل ُِم ْـ َسم ْٕم ِد
آ َد َمَ ،وُم َـ ِْ ِّ ٌ َ

قؾمك ُُم ْر َؾم ٌؾ إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ َأ ْي ًْم٤مَ .واهللَُّ َأ ْقم َٚم ُؿ.
قؾمك﴾ َيدُ هل َقم َغم َأ َّن ُُم َ
ُُم َ
٤مك سم ِـ ُم َز ِ
ِ
اطم ٍؿَ :أ َّٟم ُف َز َقم َؿ َأ َّن ِذم ِْ
اطمت ََّ٩م ِ َهب ِذ ِه
َو َطمٙمَك ا ْسم ُـ َضم ِر ٍير َقم ِـ َّ
اجل ِّـ ُر ُؾم ًالَ ،و ْ
اًمْم َّح ْ ُ
ْأي ِ٦م ا ًْمٙم َِريٛم ِ٦م .و ِذم ِ
آ ْؾمتِدْ َٓ ِل ِ َهب٤م َقم َغم َذًم ِ َؽ َٟم َٔم ٌر َِٕ َّهنَ٤م ُحمْت ََٛم َٚم ٌ٦م َو ًَم ْٞم ًَ ْ٧م سمِ َ ِ
حي ٍ٦مَ ،و ِه َل -
َ َ
َ
ٍم َ
ِ ِ
ِ
َواهللَُّ َأ ْقم َٚم ُؿ َ -يم٘مقًمفَ ﴿ :خي ُْر ُج ُِمٜم ُْٝم َام اًم هٚم ْ١م ًُم ُ١م َواعمَْ ْر َضم ُ
مه٤م.
٤من﴾ َواعمُْ َرا ُدُ :م ْـ َأ َطمد َ
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َ٤مك إِ َّٓ يمَ٤م َّوم ً٦م ًمِٚمٜم ِ
َو َأ َُّم٤م يم َْق ُٟم ُف َُم ٌْ ُٕمق ًصم٤م إِ َمم يمَ٤م َّوم ِ٦م ا ًْم َق َرىَ ،وم َ٘مدْ َىم َ٤ملَ ﴿ :و َُم٤م َأ ْر َؾم ْٚمٜم َ
َّ٤مس َسم ِِم ًػما
ِ
َّ٤مس إِ ِِّّن َر ُؾم ُ
قل﴾﴿اهللَِّ إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ َمجِٞم ًٕم٤م﴾ وىم٤مل
َوٟمَذ ًيرا﴾ َو َىمدْ ىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ =:ىم ْؾ َي٤م َأ ه َهي٤م اًمٜم ُ
شمٕم٤ممم﴿ :و ُأ ِ
وطم َل إِ َ َّزم َه َذا ا ًْم ُ٘م ْر ُ
آن ُِٕٟم ِْذ َريم ُْؿ سمِ ِف َو َُم ْـ َسم َٚم َغ﴾ َأ ْيَ :و ُأٟم ِْذ َر َُم ْـ َسم َٚم َٖم ُف .وىم٤مل شمٕم٤ممم:
َ
َ٤من ًمِٚمٜم ِ
َ٤مك ًمِٚمٜم ِ
﴿ َو َأ ْر َؾم ْٚمٜم َ
َّ٤مس َر ُؾم ً
هلل َؿم ِٝمٞمدً ا﴾ وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :أيم َ
َّ٤مس َقم َج ًٌ٤م َأ ْن
قٓ َو َيم َٗمك سمِ٤م َِّ
َأوطمٞمٜمَ٤م إِ َمم رضم ٍؾ ُِمٜمْٝمؿ َأ ْن َأٟم ِْذ ِر اًمٜمَّ٤مس وسم ِّ ِ ِ
يـ آ َُمٜمُقا َأ َّن َهل ُ ْؿ َىمدَ َم ِصدْ ٍق ِقمٜمْدَ َر ِّهبِ ْؿ﴾،
نم ا ًَّمذ َ
َ ََ
َ ُ
ْ َْ
ُ ْ
٤من َقم َغم َقم ٌْ ِد ِه ًم ِ َٞمٙم َ
ْأ َي َ٦م .وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :شم ٌَ َ٤مر َك ا ًَّم ِذي ٟم ََّز َل ا ًْم ُٗم ْر َىم َ
لم ٟم َِذ ًيرا﴾«81ش
ُقن ًم ِ ْٚم َٕم٤معمَ ِ َ
ِ
ِ ِ
لم َأ َأ ْؾم َٚم ْٛمت ُْؿ َوم٢مِ ْن َأ ْؾم َٚم ُٛمقا َوم َ٘م ِد ْاهتَدَ ْوا
َ٤مب َو ْإُ ُِّم ِّٞم َ
َو َىمدْ ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ُىم ْؾ ًم َّٚمذي َـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
مخ ًً٤م َمل ْ ُي ْٕم َٓم ُٝم َّـ َأ َطمدٌ ُِم َـ
َوإِ ْن شم ََق ًَّم ْقا َوم٢مِٟم ََّام َقم َٚم ْٞم َؽ ا ًْم ٌَ َال ُغ﴾«88ش وىم٤مل طُ ««:أ ْقمٓمِ ُ
ٞم٧م َ ْ
ِ
ِ
٤مء َىمٌ ِكمٟ :م ٍُِم ُت سمِ٤مًمر ْقم ِ ِ
ِ
قراَ ،وم َ٠م هي َام
ْإَٟمٌِْ َٞم ْ
٥م َُمً َػم َة َؿم ْٝم ٍرَ ،و ُضمٕم َٚم ْ٧م ِ َزم ْإَ ْر ُض َُم ًْجدً ا َو َـم ُٝم ً
ه
ْ
ِ
ِ
ٞم٧م
اًمّم َال ُة َوم ْٚم ُٞم َّم ِّؾَ ،و ُأ ِطم َّٚم ْ٧م ِ َزم ا ًْم َٖمٜم َِ٤مئ ُؿَ ،و َمل ْ ُ َحت َّؾ َِٕ َطم ٍد َىم ٌْ ِكمَ ،و ُأ ْقمٓمِ ُ
َر ُضم ٍؾ ُم ْـ ُأ َُّمتل َأ ْد َر َيم ْت ُف َّ
ِِ
٤مص ً٦م َو ُسم ِٕم ْث ُ٧م إِ َمم اًمٜم ِ
٤مقم َ٦مَ ،ويم َ
َّ
َّ٤مس َقم٤م َُّم ً٦م««َ ،أ ْظم َر َضم٤م ُه ِذم
اًمِم َٗم َ
َ٤من اًمٜمٌَِّ هل ُي ٌْ َٕم ُ٨م إِ َمم َىم ْقُمف َظم َّ
ِ
ٞمح ْ ِ
لم.
اًمّمح َ
َّ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
اِّن ُصم َّؿ َٓ ُي ْ١م ُِم ُـ ِيب إِ َّٓ
ٍَم ٌّ
وىم٤مل طَ َٓ ««:ي ًْ َٛم ُع ِيب َر ُضم ٌؾ ُم ْـ َهذه ْإُ َُّم٦م َ ُهيقد ٌّي َو َٓ ٟم ْ َ
يـ ْ ِ
َّ٤مس يمَ٤م َّوم ً٦م َُم ْٕم ُٚمق ٌم ُِم ْـ ِد ِ
َد َظم َؾ اًمٜم ََّ٤مر««َ ،ر َوا ُه ُُم ًْٚمِ ٌؿَ .ويم َْق ُٟم ُف ط َُم ٌْ ُٕمق ًصم٤م إِ َمم اًمٜم ِ
اإل ْؾم َال ِم
ور ِة.
٤مًمي َ
سمِ َّ ُ
ب َظم٤مص ً٦مَ :وم َٔم ِ
قل إِ َمم ا ًْم َٕم َر ِ
َو َأ َُّم٤م َىم ْق ُل َسم ْٕم ِ
ض اًمٜم ََّّم َ٤مرى َأ َّٟم ُف َر ُؾم ٌ
٤مه ُر ا ًْم ٌُ ْٓم َال ِنَ ،وم٢مِ َّهنُ ْؿ عمََّ٤م
َّ
ِ
ِ
قل اهللَِّ إِ َمم اًمٜمَّ ِ
ْؼم سمِ ِفَ ،و َىمدْ َىم َ٤مل َأ َّٟم ُف َر ُؾم ُ
٤مس
٤مًمر َؾم٤م ًَم٦م ًَم ِز َُم ُٝم ْؿ شم َّْمدي ُ٘م ُف ِذم يم ُِّؾ َُم٤م ُخي ِ ُ
َصدَّ ُىمقا سمِ ِّ
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قل َٓ َيٙم ِْذ ُبَ ،وم َٚم ِز َم شم َّْم ِدي ُ٘م ُف َطمت ًْامَ ،وم َ٘مدْ َأ ْر َؾم َؾ ُر ُؾم َٚم ُف َو َسم َٕم َ٨م ُيم ُت ٌَ ُف ِذم َأ ْىم َٓم ِ
اًمر ُؾم ُ
٤مر
َقم٤م َُّم ً٦مَ ،و َّ
قك ْإَ ْـمر ِ
س وؾم ِ٤مئ ِر ُم ُٚم ِ
ِ
ِ
ْإَر ِ ِ ِ
افَ ،يدْ ُقمق إِ َمم
َ
ُ
٤مر َواعمُْ َ٘م ْقىم ِ َ َ
ْ
ٍم َواًمٜم ََّج ِّ
نى َو َىم ْٞم َ َ
ض إ َمم يم ْ َ
ِْ
اإل ْؾم َال ِم.
وهق أول ُمـ يدظمؾ اجلٜم٦م وأول ُمـ يًتٗمتح
قل اهللَِّ ط َأٟمَ٤م َأ ْيم َثر ْإَٟمٌِْٞم ِ
َقم ْـ َأٟم ِ
َس ْسم ِـ َُم٤مًم ِ ٍؽ َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
٤مء َشم ٌَ ًٕم٤م َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َو َأٟمَ٤م َأ َّو ُل
َ
ُ
اجلٜم َِّ٦م .
َُم ْـ َي ْ٘م َر ُع َسم َ
٤مب ْ َ
اجلٜم َِّ٦م َمل يّمدَّ ْق ٟمٌَِل ُِمـ ْإَٟمٌِْٞم ِ
ِ
ِ ٍ
٤مء َُم٤م
َ
ٌّ ْ
وىم٤مل َأٟم َُس ْسم ُـ َُم٤مًمؽَ :ىم َ٤مل اًمٜمٌَِّ هل ط َأٟمَ٤م َأ َّو ُل َؿمٗمٞم ٍع ِذم ْ َ ْ ُ َ
ِ
٤مء ٟمٌَِٞم٤م ُم٤م يّمدِّ ُىمف ُِمـ ُأُمتِ ِف إِ َّٓ رضم ٌؾ و ِ
ِ
اطمدٌ  .أظمرضمف ُمًٚمؿ «814ش.
َ ُ َ
ُصدِّ ْىم ُ٧م َوإِ َّن ُم ْـ ْإَٟمٌِْ َٞم ا َ ُ َ ُ ْ َّ
و َقم ْـ َأٟم ِ
َس ْسم ِـ َُم٤مًم ِ ٍؽ َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
اجلٜم َِّ٦م َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َوم َ٠م ْؾم َت ْٗمتِ ُح
قل ا َِّ
هلل ط ِآيت َسم َ
٤مب ْ َ
اخل ِ
قل ُحم َ َّٛمدٌ َوم َٞم ُ٘م ُ
ْ٧م َوم َ٠م ُىم ُ
َوم َٞم ُ٘م ُ
قل سمِ َؽ ُأ ُِم ْر ُت َٓ َأ ْومت َُح َِٕ َطم ٍد َىم ٌْ َٚم َؽ .أظمرضمف
٤مز ُن َُم ْـ َأٟم َ
قل ْ َ
ُمًٚمؿ «814ش.
ِ
َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ :أ َّن َر ُؾم َ
قه٤م َوم ُ٠م ِريدُ َأ ْن َأ ْظمتٌَِ َئ َد ْقم َق ِيت
قل اهللَِّ ط َىم َ٤مل ًمٙم ُِّؾ ٟمٌَِ ٍّل َد ْقم َق ٌة َيدْ ُقم َ
٤مقم ً٦م ُِٕ َُّمتِل َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م .أظمرج اًمٌخ٤مري «4747ش ،وُمًٚمؿ «811ش.
َؿم َٗم َ
ِ
ِ ٍ
٤مه٤م ُِٕ َُّمتِ ِف َوإِ ِِّّن ْ
اظم َت ٌَ ْ٠م ُت
َقم ْـ َأٟمَس ْسمـ َُم٤مًمؽَ :أ َّن ٟمٌَِ َّل اهللَِّ ط َىم َ٤مل ًمٙم ُِّؾ ٟمٌَِ ٍّل َد ْقم َق ٌة َد َقم َ
هلل َىم َ٤ملَ :قم ْـ
َد ْقم َق ِيت َؿم َٗم٤م َقم ً٦م ُِٕ َُّمتِل َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م .أظمرضمف ُمًٚمؿ «211شَ .قم ْـ َضم٤مسمِ َر ْسم َـ َقم ٌْ ِد ا َِّ
٤مقم ً٦م ُِٕ َُّمتِل َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م.
اًمٜمٌَِّ ِّل ط ًمِٙم ُِّؾ ٟمٌَِ ٍّل َد ْقم َق ٌة َىمدْ َد َقم٤م ِ َهب٤م ِذم ُأ َُّمتِ ِف َو َظم ٌَ ْ٠م ُت َد ْقم َق ِيت َؿم َٗم َ
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أظمرضمف ُمًٚمؿ «2218ش ،هذا همٞمض ُمـ ومٞمض ،وىمٚمٞمؾ ُمـ يمثػم ،وىمٓمرة ُمـ ُمٓمرةُ ،مـ
ومْم٤مئؾ هذا اًمٜمٌل إقمٔمؿ ط.
ـمرق اًمٕمٚمؿ سمٜمٌقة حمٛمد ط
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل ذم اجلقاب اًمّمحٞمح [ ،]817/841 – 7سمتٍمف
واظمتّم٤مر.
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فصل ثه العله بأٌ األىبٔا ٛقبلُ بػسّا بُ ٓعله مً ّدِْ:
أطمده٤مُ :م٤م ذم اًمٙمت٥م اعمقضمقدة اًمٞمقم سم٠ميدي أهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ ذيمره.
افثوين :إظمٌ٤مر ُمـ وىمػ قمغم شمٚمؽ اًمٙمت٥م وهمػمه٤م ُمـ يمت٥م أهؾ اًمٙمت٤مب ممـ أؾمٚمؿ
وُمـ مل يًٚمؿ سمام وضمدوه ُمـ ذيمره ومٞمٝم٤م وهذا ُمثؾ ُم٤م شمقاشمر قمـ إٟمّم٤مر أن ضمػماهنؿ ُمـ
أهؾ اًمٙمت٤مب يم٤مٟمقا خيؼمون سمٛمٌٕمثف وأٟمف رؾمقل اهلل وأٟمف ُمقضمقد قمٜمدهؿ ويم٤من هذا ُمـ
أقمٔمؿ ُم٤م دقم٤م إٟمّم٤مر إمم اإليامن سمف عم٤م دقم٤مهؿ إمم اإلؾمالم طمتك آُمـ إٟمّم٤مر سمف وسم٤ميٕمقه
ُمـ همػم رهٌ٦م وٓ رهمٌ٦م وهلذا ىمٞمؾ إن اعمديٜم٦م ومتح٧م سم٤مًم٘مرآن مل شمٗمتح سم٤مًمًٞمػ يمام ومتح
همػمه٤م وُمثؾ ُم٤م شمقاشمر قمـ أظمٌ٤مر اًمٜمّم٤مرى سمقضمقده ذم يمتٌٝمؿ ُمثؾ أظمٌ٤مر هرىمؾ ُمٚمؽ اًمروم
واعم٘مقىمس ُمٚمؽ ُمٍم ص٤مطم٥م آؾمٙمٜمدري٦م واًمٜمج٤مر ُمٚمؽ احلٌِم٦م واًمذيـ ضم٤مؤوه سمٛمٙم٦م
وىمد ذيمر اهلل ذًمؽ ذم اًم٘مرآن ذم ىمقًمف قمـ اًمٞمٝمقد﴿ :ويم٤مٟمقا ُمـ ىمٌؾ يًتٗمتحقن قمغم اًمذيـ
يمٗمروا ومٚمام ضم٤مءهؿ ُم٤م قمرومقا يمٗمروا سمف﴾.
....وروى اسمـ إؾمح٤مق قمـ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ ىمت٤مدة إٟمّم٤مري صمؿ اًمٔمٗمري قمـ
رضم٤مل ُمـ ىمقُمف ىم٤مًمقا ومم٤م دقم٤مٟم٤م إمم اإلؾمالم ُمع رمح٦م اهلل وهداه أٟم٤م يمٜم٤م ٟمًٛمع ُمـ رضم٤مل
هيقد يمٜم٤م أهؾ ذك أصح٤مب أوصم٤من ويم٤مٟمقا أهؾ اًمٙمت٤مب قمٜمدهؿ قمٚمؿ ًمٞمس قمٜمدٟم٤م ويم٤مٟم٧م
ٓ شمزال سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ذور وم٢مذا ٟمٚمٜم٤م ُمٜمٝمؿ سمٕمض ُم٤م يٙمرهقن ىم٤مًمقا ًمٜم٤م ىمد شم٘م٤مرب زُم٤من ٟمٌل
يٌٕم٨م أن ٟمتٌٕمف ومٜم٘متٚمٙمؿ ُمٕمف ىمتؾ قم٤مد وإرم ومٙمٜم٤م يمثػما ُم٤م ٟمًٛمع ذًمؽ ُمٜمٝمؿ ومٚمام سمٕم٨م اهلل
رؾمقًمف رؾمقٓ ُمـ قمٜمد اهلل أضمٌٜم٤م طملم دقم٤مٟم٤م إمم اهلل وقمرومٜم٤م ُم٤م يم٤مٟمقا يتققمدوٟمٜم٤م سمف
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ومٌ٤مدرٟم٤مهؿ إًمٞمف ومآُمٜم٤م سمف ويمٗمروا سمف ومٗمٞمٜم٤م وومٞمٝمؿ ٟمزًم٧م ه١مٓء أي٤مت اًمتل ذم اًمٌ٘مرة﴿ :وعم٤م
ضم٤مءهؿ يمت٤مب ُمـ قمٜمد اهلل ُمّمدق عم٤م ُمٕمٝمؿ ويم٤مٟمقا ُمـ ىمٌؾ يًتٗمتحقن قمغم اًمذيـ يمٗمروا
ومٚمام ضم٤مءهؿ ُم٤م قمرومقا يمٗمروا سمف ومٚمٕمٜم٦م اهلل قمغم اًمٙم٤مومريـ﴾.
وذم اًمّمحٞمحلمُ :مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس قمـ أيب ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب عم٤م طمدصمف قمـ هرىمؾ
وىمد شم٘مدم طمديثف ذم أول اًمٙمت٤مب وذيمر ومٞمف أن هرىمؾ عم٤م ؾم٠مًمف قمـ صٗم٤مت رؾمقل اهلل ىم٤مل
إن يٙمـ ُم٤م شم٘مقل طم٘م٤م أٟمف ٟمٌل ىمد يمٜم٧م أقمٚمؿ أٟمف ظم٤مرج ومل أيمـ أفمٜمف ُمٜمٙمؿ وًمق أقمٚمؿ أِّن
أظمٚمص إًمٞمف ٕطمٌٌ٧م ًم٘م٤مءه وًمق يمٜم٧م قمٜمده ًمٖمًٚم٧م قمـ ىمدُمٞمف وزاد اًمٌخ٤مري ذم طمديثف
وىم٤مل اسمـ اًمٜم٤مـمقر ويم٤من هرىمؾ طمزاء يٜمٔمر ذم اًمٜمجقم ومٜمٔمر وم٘م٤مل إن ُمٚمؽ اخلت٤من ىمد فمٝمر
ومٛمـ خيتتـ ُمـ هذه إُم٦م ىم٤مل ختتتـ اًمٞمٝمقد ومال هيٛمٜمؽ ؿم٠مهنؿ واسمٕم٨م إمم ُمـ ذم ممٚمٙمتؽ
ُمـ اًمٞمٝمقد ومٞم٘متٚمقهؿ صمؿ وضمد إٟمً٤مٟم٤م ُمـ اًمٕمرب وم٘م٤مل اٟمٔمروا أخمتتـ هق ومٜمٔمروا وم٢مذا هق
خمتتـ وؾم٠مًمف قمـ اًمٕمرب وم٘م٤مل خيتتٜمقن وىم٤مل ومٞمف ويم٤من سمروُمٞم٦م ص٤مطم٥م ًمف يم٤من هرىمؾ
ٟمٔمػمه ذم اًمٕمٚمؿ وم٠مرؾمؾ إًمٞمف وص٤مر إمم محص ومٚمؿ يرم ُمـ محص طمتك أشم٤مه يمت٤مب ُمـ
ص٤مطمٌف يقاومؼ رأيف قمغم ظمروج اًمٜمٌل وأٟمف ٟمٌل ويمذًمؽ اًمٜمج٤مر ُمٚمؽ احلٌِم٦م عم٤م ه٤مضمر
اًمّمح٤مسم٦م إًمٞمف عم٤م آذاهؿ اعمنميمقن وظم٤مومقا أن يٗمتٜمقهؿ قمـ ديٜمٝمؿ وىمرؤوا قمٚمٞمف اًم٘مرآن ىم٤مل
وم٠مظمذا قمقدا سملم أصٌٕمٞمف وم٘م٤مل ُم٤م قمدا قمٞمًك سمـ ُمريؿ ُم٤م ىمٚم٧م هذا اًمٕمقد ومتٜم٤مظمرت
سمٓم٤مرىمتف وم٘م٤مل وإن ٟمخرشمؿ اذهٌقا وم٠مٟمتؿ ؾمٞمقم سم٠مرِض يٕمٜمل أٟمتؿ آُمٜمقن وىم٤مل هذا ٕن
ىمريِم٤م أرؾمٚمقا هداي٤م إًمٞمف وـمٚمٌقا ُمٜمف أن يرد ه١مٓء اعمًٚمٛملم وىم٤مًمقا ه١مٓء وم٤مرىمقا ديٜمٜم٤م
وظم٤مًمٗمقا ديٜمؽ وذم اًمّمحٞمح طمدي٨م ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ اًمذي شمرويف قم٤مئِم٦م رِض اهلل قمٜمٝم٤م ذم
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سمدء اًمقطمل ىم٤مًم٧م أول ُم٤م سمدىء سمف رؾمقل اهلل ُمـ اًمقطمل اًمرؤي٤م اًمّم٤مدىم٦م ُمـ اًمٜمقم ويم٤من
ٓ يرى رؤي٤م إٓ ضم٤مءت ُمثؾ ومٚمؼ اًمّمٌح صمؿ طمٌ٥م إًمٞمف اخلالء ومٙم٤من خيٚمق سمٖم٤مر طمراء
ومٞمتحٜم٨م ومٞمف وهق اًمتٕمٌد اًمٚمٞم٤مزم ذوات اًمٕمدد إمم أن ىم٤مًم٧م وم٠مشم٧م سمف ظمدجي٦م ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ
ويم٤من ىمد شمٜمٍم ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ويم٤من يٙمت٥م ُمـ اإلٟمجٞمؾ ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن يٙمت٥م وم٘م٤مل اؾمٛمع ُمـ
اسمـ أظمٞمؽ وم٠مظمؼمه رؾمقل اهلل ظمؼم ُم٤م رأى وم٘م٤مل ورىم٦م هذا اًمٜم٤مُمقس اًمذي أٟمزل اهلل قمغم
ُمقؾمك ًمٞمتٜمل يمٜم٧م ضمذقم٤م أٟمٍمك إذ خيرضمؽ ىمقُمؽ ىم٤مل أو خمرضمل هؿ ىم٤مل مل ي٠مت أطمد
سمٛمثؾ ُم٤م ضمئ٧م سمف إٓ قمقدي وإن يدريمٜمل يقُمؽ أٟمٍمك ٟمٍما ُم١مزرا صمؿ مل يٜمِم٥م ورىم٦م أن
شمقذم... .
وافقجف افثوفٌ ٟمٗمس إظمٌ٤مره سمذًمؽ ذم اًم٘مرآن ُمرة سمٕمد ُمرة واؾمتِمٝم٤مده سم٠مهؾ اًمٙمت٤مب
وإظمٌ٤مره سم٠مٟمف ُمذيمقر ذم يمتٌٝمؿ مم٤م يدل اًمٕم٤مىمؾ قمغم أٟمف يم٤من ُمقضمقدا ذم يمتٌٝمؿ وم٢مٟمف ٓ ري٥م
قمٜمد يمؾ ُمـ قمرف طم٤مل حمٛمد ُمـ ُم١مُمـ ويم٤مومر أٟمف يم٤من ُمـ أقم٘مؾ أهؾ إرض وم٢من
اعمٙمذسملم ًمف ٓ يِمٙمقن ذم أٟمف يم٤من قمٜمده ُمـ اخلؼمة واعمٕمروم٦م واحلذق ُم٤م أوضم٥م أن ي٘مٞمؿ
ُمثؾ هذا إُمر اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي مل حيّمؾ ٕطمد ُمثٚمف ٓ ىمٌٚمف وٓ سمٕمده ومٕمٚمؿ ضورة أٟمف ٓ
يٗمٕمٚمف وٓ خيؼم سمف وهق ُمـ أطمرص اًمٜم٤مس قمغم شمّمدي٘مف وأظمؼمهؿ سم٤مًمٓمرق اًمتل يّمدق هب٤م
وأسمٕمدهؿ قمـ أن يٗمٕمؾ ُم٤م يٕمٚمؿ أٟمف يٙمذب سمف ومٚمق مل يٕمٚمؿ أٟمف ُمٙمتقب قمٜمدهؿ سمؾ قمٚمؿ
اٟمتٗم٤مء ذًمؽ ُٓمتٜمع أن خيؼم سمذًمؽ ُمرة سمٕمد ُمرة ويًتِمٝمد سمف وئمٝمر ذًمؽ عمقاوم٘مٞمف وخم٤مًمٗمٞمف
وأوًمٞم٤مئف وأقمدائف وم٢من هذا ٓيٗمٕمٚمف إٓ ُمـ هق أىمؾ اًمٜم٤مس قم٘مال ٕن ومٞمف إفمٝم٤مر يمذسمف قمٜمد
ُمـ آُمـ سمف ُمٜمٝمؿ قمٜمد ُمـ خيؼموٟمف وهق ود ُم٘مّمقده وهق سمٛمٜمزًم٦م ُمـ يريد إىم٤مُم٦م ؿمٝمقد
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قمغم طم٘مف ومٞم٠ميت إمم ُمـ يٕمٚمؿ أٟمف ٓ يٙمذب ويٕمٚمؿ أٟمف ًمٞمس سمِم٤مهد وٓ طمي ىمْمٞمتف وي٘مقل
هذا يِمٝمد زم وهذا يِمٝمد زم وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا طم٤مضيـ هذه اًم٘مْمٞم٦م ومٞم٘مقل أوًمئؽ ًمًٜم٤م ٟمِمٝمد
ًمف وٓ طميٟم٤م هذه اًم٘مْمٞم٦م ومٝمذا ٓ يٗمٕمٚمف قم٤مىمؾ يٕمٚمؿ أهنؿ مل يٙمقٟمقا طم٤مضيـ وأهنؿ
يٙمذسمقٟمف وٓ يِمٝمدون ًمف.
افرابع :أن ي٘م٤م ل عم٤م ىم٤مُم٧م إقمالم قمغم صدىمف وم٘مد أظمؼم أٟمف ُمٙمتقب ذم اًمٙمت٥م اعمت٘مدُم٦م
وأن إٟمٌٞم٤مء سمنموا سمف قمٚمؿ أن إُمر يمذًمؽ ًمٙمـ هذا ٓ يذيمر إٓ سمٕمد أن ي٘م٤مم دًمٞمؾ
ُمٜمٗمّمؾ قمغم ٟمٌقشمف ،واًمٓمريؼ إول هق ُمـ أفمٝمر احلج٩م قمغم أهؾ اًمٙمت٤مب وأفمٝمر
إقمالم قمغم ٟمٌقشمف.
افقجف اخلومس :أن ي٘م٤مل ُمٕمٚمقم أن فمٝمقر ديـ حمٛمد ذم ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مرهب٤م
أقمٔمؿ طم٤مدث طمدث ذم إرض ومٚمؿ يٕمرف ىمط ديـ اٟمتنم ودام يم٤مٟمتِم٤مره ودواُمف وم٢من
ذع ُمقؾمك وإن دام ومٚمؿ يٜمتنم اٟمتِم٤مره ودواُمف سمؾ يم٤من هم٤مي٦م فمٝمقره سمٌٕمض اًمِم٤مم وأُم٤م
ذع اعمًٞمح وم٘مٌؾ ىمًٓمٜمٓملم مل يٙمـ ًمف ُمٚمؽ سمؾ يم٤مٟمقا يٙمقٟمقن سمٌٕمض سمالد اًمروم وهمػمه٤م
ويم٤مٟمقا ُمًتْمٕمٗملم شم٘متؾ أقمٞم٤مهنؿ أو قم٤مُمتٝمؿ ذم يمثػم ُمـ إوىم٤مت وعم٤م اٟمتنم شمٗمرق أهٚمف
ومرىم٤م ُمتٌ٤ميٜم٦م يٙمٗمر ومٞمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م صمؿ إن ذع حمٛمد فمٝمر ذم ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مرهب٤م
وذم وؾمط إرض اعمٕمٛمقرة اإلىمٚمٞمؿ افثوفٌ وافرابع واخلومس وفمٝمرت أُمتف قمغم
اًمٜمّم٤مرى ذم أومْمؾ إ رض وأضمٚمٝم٤م قمٜمدهؿ يم٠مرض اًمِم٤مم وُمٍم واجلزيرة وهمػمه٤م ودام
ذقمف ومٚمف اًمٞمقم أيمثر ُمـ ؾمٌٕمامئ٦م ؾمٜم٦م وُمٕمٚمقم أن هذا اعمدقمك ًمٚمٜمٌقة ؾمقاء يم٤من ص٤مدىم٤م أو
يم٤مذسم٤م ٓ سمد أن خيؼم سمف إٟمٌٞم٤مء وم٢مهنؿ أظمؼموا سمٔمٝمقر اًمدضم٤مل اًمٙمذاب حتذيرا ًمٚمٜم٤مس ُمع أن
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اًمدضم٤مل ُمدشمف ىمٚمٞمٚم٦م ومٚمق يم٤من ُم٤م ي٘مقًمف اعمٙمذب عمحٛمد طم٘م٤م وأٟمف يم٤مذب ًمٞمس سمرؾمقل
ًمٙم٤مٟم٧م ومتٜمتف أقمٔمؿ ُمـ ومتٜم٦م اًمدضم٤مل ُمـ وضمقه يمثػمة ٕن اًمذيـ اشمٌٕمقه أوٕم٤مف أوٕم٤مف
ُمـ يتٌع اًمدضم٤مل ومٚمق يم٤من يم٤مذسم٤م ًمٙم٤من اًمذيـ اومتتٜمقا سمف أوٕم٤مف أوٕم٤مف ُمـ يٗمتتـ
سم٤مًمدضم٤مل ومٙم٤من اًمتحذير ُمٜمف أومم ُمـ اًمتحذير ُمـ اًمدضم٤مل إذ ًمٞمس ذم اًمٕم٤ممل ُمـ زُم٤من آدم
إمم اًمٞمقم يمذاب فمٝمر ودام هذا اًمٔمٝمقر واًمدوام ومٙمٞمػ شمٖمٗمؾ إٟمٌٞم٤مء اًمتحذير قمـ ُمثؾ
هذا ًمق يم٤من يم٤مذسم٤م وإذا يم٤من ص٤مدىم٤م وم٤مًمٌِم٤مرة ًمإليامن سمف أومم ُم٤م يٌنم سمف إٟمٌٞم٤مء ُمـ
اعمًت٘مٌالت وخيؼم سمف ومٕمٚمؿ أٟمف ٓ سمد أن يٙمقن ذم اًمٙمت٥م ذيمره صمؿ ىمد وضمد ُمقاوع يمثػمة
ذم اًمٙمت٥م شمزيد قم غم ُم٤مئ٦م ُمقوع اؾمتدًمقا هب٤م قمغم أٟمف ُمذيمقر وشمقاشمر قمـ ظمٚمؼ يمثػم ُمـ
أهؾ اًمٙمت٤مب أٟمف ُمقضمقد ذم يمتٌٝمؿ وشمقاشمر قمـ يمثػم ممـ أؾمٚمؿ أٟمف يم٤من ؾمٌ٥م إؾمالُمٝمؿ أو
ُمـ أقمٔمؿ ؾمٌ٥م إؾمالُمٝمؿ قمٚمٛمٝمؿ سمذيمره ذم اًمٙمت٥م اعمت٘مدُم٦م إُم٤م سم٠مٟمف وضمد ذيمره ذم اًمٙمت٥م
يمح٤مل يمثػم ممـ أؾمٚمؿ ىمديام وطمديث٤م وإُم٤م سمام صمٌ٧م قمٜمدهؿ ُمـ اظمٌ٤مر أهؾ اًمٙمت٤مب
يم٤مٕٟمّم٤مر وم٢مٟمف يم٤من ُمـ أقمٔمؿ أؾمٌ٤مب إؾمالُمٝمؿ ُم٤م يم٤مٟمقا يًٛمٕمقٟمف ُمـ ضمػماهنؿ أهؾ
اًمٙمت٤مب ُمـ ذيمره وٟمٕمتف واٟمتٔم٤مرهؿ إي٤مه وأن ُمـ ظمٞم٤مرهؿ ُمـ مل يقضم٥م ًمف أن يًٙمـ
أرض يثرب ُمع ؿمدهت٤م ويدع أرض اًمِم٤مم ُمع رظم٤مئٝم٤م إٓ ٟٓمتٔم٤مره هلذا اًمٜمٌل اًمٕمريب اًمذي
يٌٕم ٨م ُمـ وًمد إؾمامقمٞمؾ ومل يٛمٙمـ أطمد ىمط أن يٜم٘مؾ قمـ رء ُمـ اًمٙمت٥م أٟمف وضمد ومٞمٝم٤م
ذيمره سم٤مًمذم واًمتٙمذي٥م واًمتحذير يمام يقضمد ذيمر اًمدضم٤مل وقمٜمد أهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ ذيمر
أصح٤مسمف يمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وهمػمه وقمدهلؿ وؾمػمهتؿ قمـ اعمًٞمح وهمػمه ُم٤م هق ُمٕمروف
قمٜمدهؿ وم٢مذا يم٤من اًمذيـ اؾمتخرضمقا ذيمره ُمـ يمت٥م أهؾ اًمٙمت٤مب واًمذيـ ؾمٛمٕمقا ظمؼمه ُمـ
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قمٚمامء أهؾ اًمٙمت٤مب إٟمام يذيمرون ٟمٕمتف ومٞمٝم٤م سم٤معمدح واًمثٜم٤مء قمٚمؿ سمذًمؽ أن إٟمٌٞم٤مء اعمت٘مدُملم
ذيمروه سم٤معمدح واًمثٜم٤مء ومل يذيمروه سمذم وٓ قمٞم٥م ويمؾ ُمـ ادقمك اًمٜمٌقة وُمدطمف إٟمٌٞم٤مء
وأصمٜمقا قمٚمٞمف مل يٙمـ إٓ ص٤مدىم٤م ذم دقمقى اًمٜمٌقة إذ يٛمتٜمع أن إٟمٌٞم٤مء يثٜمقن قمغم ُمـ يٙمذب
ذم دقمقى اًمٜمٌقة وُمـ أفمٚمؿ ممـ اومؽمى قمغم اهلل يمذسم٤م أو ىم٤مل أوطمل إزم ومل يقح إًمٞمف رء
وهذا مم٤م يٌلم أٟمف ٓ سمد أن يٙمقن إٟمٌٞم٤مء ذيمروه وأظمؼموا سمف وأهنؿ مل يذيمروه إٓ سم٤مًمثٜم٤مء
واعمدح ٓ سم٤مًمذم واًمٕمٞم٥م وذًمؽ ُمع دقمقى اًمٜمٌقة ٓ يٙمقن إٓ إذا يم٤من ص٤مدىم٤م ذم دقمقى
اًمٜمٌقة ومتٌلم أهنؿ سمنموا سمٜمٌقشمف وهق اعمٓمٚمقب يٌلم ذًمؽ أن إٟمٌٞم٤مء أظمؼموا أهؾ اًمٙمت٤مب سمام
ؾمٞمٙمقن ُمٜمٝمؿ ُمـ إطمداث وُم٤م يًٚمط قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اعمٚمقك اًمذيـ ي٘متٚمقهنؿ وخيرسمقن
سمالدهؿ ويًٌقهنؿ ك سمخ٧م ٟمٍم وؾمٜمج٤مري٥م وًمٙمـ ه١مٓء اعمٚمقك مل يدقمقا أهنؿ أٟمٌٞم٤مء ومل
يدقمقا إمم ديـ ومٚمؿ حتت٩م إٟمٌٞم٤مء إمم اًمتحذير ُمـ اشمٌ٤مقمٝمؿ وىمد طمذروا ُمـ اشمٌ٤مع ُمـ يدقمل
اًمٜمٌقة وهق يم٤مذب وحمٛمد ىمد ىمٝمر أهؾ اًمٙمت٤مب وىمتؾ ُمـ ىمتؾ وؾمٌك ُمـ ؾمٌك وأظمرضمٝمؿ
ُمـ دي٤مرهؿ ومال سمد أن يذيمروه ويذيمروا إطمداث اًمتل دمري قمٚمٞمٝمؿ ذم أي٤مُمف وإذا يم٤من
يم٤مذسم٤م ُمدقمٞم٤م ًمٚمٜمٌقة ومال سمد أن حيذرهؿ ُمـ اشمٌ٤مقمف وُمٕمٚمقم أن قم٤مُم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب وُمـ ٟم٘مؾ
قمٜمٝمؿ إُم٤م أن ي٘مقل ًمٞمس ُمقضمقدا ذم يمتٌٜم٤م أو ي٘مقل إٟمف ُمقضمقد سم٤معمدح واًمثٜم٤مء ٓ يٛمٙمـ أطمد
أن يٜم٘مؾ قمـ اًمٙمت٥م اعمت٘مدُم٦م أٟمف ُمقضمقد ومٞمٝم٤م سم٤مًمذم واًمتحذير وًمق يم٤من ُمذيمقرا قمٜمدهؿ
سم٤مًمذم واًمتحذير ًمٙم٤من ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م حيتجقن سمف قمٚمٞمف ذم طمٞم٤مشمف وقمغم أُمتف سمٕمد مم٤مشمف وحيت٩م
سمف ُمـ مل يًٚمؿ ُمٜمٝمؿ قمغم ُمـ أؾمٚمؿ وم٢مٟمف ُمٕمٚمقم أن يمثػما ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب يم٤من قمٜمدهؿ ُمـ
اًمٌٖمض ًمف واًمٕمداوة وشمٙمذيٌف واحلرص قمغم إسمٓم٤مل أُمره ُم٤م أوضم٥م أن يٗمؽموا أؿمٞم٤مء مل
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شمقضمد ويٜمًٌقا إًمٞمف أؿمٞم٤مء يٕمرف يمذهب٤م يمؾ ُمـ قمرف أُمره طمتك آل إُمر سمٌٕمْمٝمؿ إمم أن
ومنوا ىمقل اعمًٚمٛملم اهلل أيمؼم سم٠من أيمؼم صٜمؿ وأن اًمٜمٌل أُمرهؿ سمتٕمٔمٞمؿ هذا اًمّمٜمؿ وىم٤مل
سمٕمْمٝمؿ ومٞمف إٟمف أوضم٥م اًمزٟم٤م قمغم اعمرأة اعمٓمٚم٘م٦م صمالصم٤م قم٘مقسم٦م ًمزوضمٝم٤م سم٠مٟمف ٓ يٜمٙمحٝم٤م طمتك
يزِّن هب٤م همػمه وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ إٟمف شمٕمٚمؿ ُمـ سمحػمى اًمراه٥م ُمع قمٚمؿ يمؾ ُمـ قمرف ؾمػمشمف أٟمف
مل جيتٛمع سمٌحػمى وطمده ومل يره إٓ سمٕمض هن٤مر ُمع أصح٤مسمف عم٤م ُمروا سمف عم٤م ىمدُمقا اًمِم٤مم ذم
دم٤مرة وأن سمحػمى ؾم٠مهلؿ قمٜمف ومل يٙمٚمٛمف إٓ يمٚمامت يًتخؼمه ومٞمٝم٤م قمـ طم٤مًمف مل خيؼمه سمٌمء
وُمع ـمٕمـ سمٕمض أهؾ اًمٙمت٤مب ومٞمف سم٠مٟمف سمٕم٨م سم٤مًمًٞمػ طمتك ىمد ي٘مقًمقا إٟمام ىم٤مم ديٜمف سم٤مًمًٞمػ
وطمتك يقمهقا اًمٜم٤مس أن اًمذيـ اشمٌٕم قه إٟمام اشمٌٕمقه ظمقوم٤م ُمـ اًمًٞمػ وطمتك ي٘مقًمقا إن
اخلٓمٞم٥م إٟمام يتقيم٠م قمغم ؾمٞمػ يقم اجلٛمٕم٦م إؿم٤مرة إمم أٟمف إٟمام ي٘مقم اًمديـ سم٤مًمًٞمػ إمم أُمث٤مل
هذه إُمقر اًمتل هل ُمـ أفمٝمر إُمقر يمذسم٤م قمٚمٞمف يٕمرف أدٟمك اًمٜم٤مس ُمٕمروم٦م سمح٤مًمف أهن٤م
يمذب وهؿ ُمع هذا يتِمٌثقن هب٤م ومٚمق يم٤من قمٜمدهؿ أظمٌ٤مر قمـ إٟمٌٞم٤مء شمقضم٥م ذُمف واًمتحذير
ُمـ ُمت٤مسمٕمتف ًمٙم٤من إفمٝم٤مرهؿ ًمذًمؽ واطمتج٤مضمٝمؿ سمف أىمقى وأسمٚمغ ويم٤من ذًمؽ مم٤م جي٥م ذم
اًمٕم٤مدة اؿمتٝم٤مره سملم ظم٤مصتٝمؿ وقم٤مُمتٝمؿ ىمديام وطمديث٤م ويم٤من فمٝمقر ذًمؽ ومٞمٝمؿ أومم ُمـ
فمٝمقر ظمؼم اًمدضم٤مل ومٞمٝمؿ وذم اعمًٚمٛملم وم٢من هذا إُمر ُمـ اقمٔمؿ ُم٤م شمتقومر اهلٛمؿ
واًمدواقمل قمغم ٟم٘مٚمف واؿمتٝم٤مره وم٢مذا مل يٙمـ يمذًمؽ قمٚمؿ أٟمف ًمٞمس ذم يمت٥م إٟمٌٞم٤مء ُم٤م يقضم٥م
شمٙمذيٌف وىمد ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف ٓ سمد ُمـ أن شمذيمره إٟمٌٞم٤مء وختؼم سمح٤مًمف وم٢مذا مل خيؼموا أٟمف
يم٤مذب قمٚمؿ أهنؿ أظمؼموا أٟمف ٟمٌل ص٤مدق يمام
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ؿم٤مع ذًمؽ وفمٝمر واؾمتٗم٤مض ُمـ وضمقه يمثػمة وم٤مًمٙمت٤مب اًمذي سمٕم٨م سمف ممٚمقء سمِمٝم٤مدة
اًمٙمت٥م ًمف واًمٙمت٥م اعمقضمقدة ومٞمٝم٤م ُمقاوع يمثػمة ؿم٤مهدة ًمف ُمـ وضمقه ُمتٕمددة وإظمٌ٤مر
ُمتقاشمرة قمٛمـ أؾمٚمؿ ٕضمؾ ذًمؽ وهذا مم٤م يقضم٥م اًم٘مٓمع سم٠مٟمف ُمذيمقر ومٞمٝم٤م سمام يدل قمغم
صدىمف ذم دقمقى اًمٜمٌقة وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م خيؼم سمٙمذسمف واًمتحذير ُمٜمف وهذا هق اعمٓمٚمقب وذم
اجلٛمٚم٦م أُمره أفمٝمر وأؿمٝمر وأقمج٥م وأهبر وأظمرق ًمٚمٕم٤مدة ُمـ يمؾ أُمر فمٝمر ذم اًمٕم٤ممل ُمـ
اًمٌنم وُمثؾ هذا إذا يم٤من يم٤مذسم٤م ومٚمٙمذسمف ًمقازم يمثػمة ضمدا شمٗمقق احلٍم ُمت٘مدُم٦م وُم٘م٤مرٟم٦م
وُمت٠مظمرة وم٢من ُمـ هق أدٟمك دقمقة ُمٜمف إذا يم٤من يم٤مذسم٤م ًمزم يمذسمف ُمـ اًمٚمقازم ُم٤م يٌلم يمذسمف
ومٙمٞمػ ُمثؾ هذا وم٢مذا اٟمتٗم٧م ًمقازم اعمٙمذوب اٟمتٗمك اعمٚمزوم .ا.هـ
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دًٓ األىبٔاّ ٛاحد
اإلؾمالم ديـ إٟمٌٞم٤مء مجٞمٕم٤م إن اإلؾمالم هق ديـ اهلل ،اًمذي ٓ ديـ ًمف ؾمقاه ..وًم٘مد
شمٙمٗمؾ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمٜمٍمه ومتٙمٞمٜمف وإفمٝم٤مره قمغم اًمديـ يمٚمف!
ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ إِ َّن اًمدِّ ي َـ ِقمٜمْدَ اهللَِّ ْ ِ
اإل ْؾم َال ُم ﴾ و رواه آُم٤مم سمرىمؿ  2147قمـ أيب هريرة
رِض اهلل قمٜمف ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل ط « إٟمٌٞم٤مء إظمقوه ُمـ قمالُم٤مت وأُمٝم٤مهتؿ ؿمتك
وديٜمٝمؿ واطمد ش .
وًم٘مد ضم٤مء هبذا اًمديـ اًمقاطمد مجٞمع رؾمؾ اهلل وأٟمٌٞم٤مئف قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم.
ضم٤مء سمف ٟمقح  -قمٚمٞمف اًمًالم :-
ُقح إِ ْذ َىم َ٤مل ًم ِ َ٘م ْق ُِم ِف َي٤م َىم ْق ِم إِ ْن يم َ
ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ َواشم ُْؾ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َٟم ٌَ َ٠م ٟم ٍ
َؼم َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َُم َ٘م ِ٤مُمل
َ٤من يم ُ َ
ِ
وشم َْذيمِ ِػمي سمِآي ِ
ذيمَ٤م َءيم ُْؿ ُصم َّؿ َٓ َي ُٙم ْـ َأ ُْم ُريم ُْؿ
هلل َوم َٕم َغم ا َِّ
٤مت ا َِّ
َ
َ
هلل شم ََق َّيم ْٚم ُ٧م َوم َ٠م ْمج ُٕمقا َأ ُْم َريم ُْؿ َو ُ َ
َقم َٚمٞمٙمُؿ ُهمٛم ً٦م ُصمؿ ا ْىم ُْمقا إِ َزم و َٓ ُشمٜمْٔمِر ِ
ون ﴾﴿ َوم٢مِ ْن شم ََق ًَّم ْٞمت ُْؿ َوم َام َؾم َ٠م ًْم ُتٙم ُْؿ ُِم ْـ َأ ْضم ٍر إِ ْن َأ ْضم ِر َي إِ َّٓ
َّ َ
ُ
ْ ْ َّ َّ
َقم َغم اهللَِّ َو ُأ ُِم ْر ُت َأ ْن َأيم َ
لم ﴾..
ُقن ُِم َـ اعمُْ ًْٚمِ ِٛم َ

اقمدَ ُِمـ ا ًْمٌٞم ِ
اهٞمؿ ا ًْم َ٘مق ِ
ِ
٧م
َ َْ
وضم٤مء سمف إسمراهٞمؿ  -قمٚمٞمف اًمًالم  :-ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ ْذ َي ْر َوم ُع إِ ْسم َر ُ َ
ِ
ِ
اضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ُُم ًْٚمِ َٛم ْ ِ
لم ًَم َؽ َو ُِم ْـ
َوإِ ْؾم َام ِقم ُٞمؾ َر َّسمٜمَ٤م َشم َ٘م ٌَّ ْؾ ُِمٜمَّ٤م إِٟم ََّؽ َأٟم َ
ٞمؿ ﴾﴿ َر َّسمٜمَ٤م َو ْ
اًمًٛم ُ
ٞمع ا ًْم َٕمٚم ُ
ْ٧م َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ٥م َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م إِٟم َ
ٞمؿ ﴾﴿ َر َّسمٜمَ٤م
َّؽ َأٟم َ
ْ٧م اًمت ََّّق ُ
ُذ ِّر َّيتٜمَ٤م ُأ َُّم ً٦م ُُم ًْٚم َٛم ً٦م ًَم َؽ َو َأ ِرٟمَ٤م َُمٜمَ٤مؾم َٙمٜمَ٤م َوشم ْ
اًمرطم ُ
اب َّ
قٓ ُِمٜمْٝمؿ ي ْت ُٚمق َقم َٚمٞم ِٝمؿ آي٤مشمِ َؽ ويٕم ِّٚمٛمٝمؿ ا ًْمٙمِتَ٤مب و ِْ
ِ
احلٙم َْٛم َ٦م َو ُي َزيم ِ
ِّٞمٝم ْؿ إِٟم ََّؽ
َ َ
ْ ْ َ
َوا ْسم َٕم ْ٨م وم ِٞمٝم ْؿ َر ُؾم ً ُ ْ َ
ََُ ُُ ُ
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ِ
ِ
ِ ِ
ْ٧م ا ًْمٕم ِز ُيز ْ ِ
ِ
اص َٓم َٗم ْٞمٜمَ٤م ُه
ٞمؿ إِ َّٓ َُم ْـ َؾمٗم َف َٟم ْٗم ًَ ُف َو ًَم َ٘مد ْ
ٞمؿ ﴾﴿ َو َُم ْـ َي ْر َهم ُ
َأٟم َ َ
٥م َقم ْـ ُم َّٚم٦م إِ ْسم َراه َ
احلٙم ُ
َ
ِذم اًمده ْٟمٞم٤م وإِ َّٟمف ِذم ْأ ِظمر ِة عمَِـ اًمّم ِ
لم
لم ﴾﴿ إِ ْذ َىم َ٤مل ًَم ُف َر هسم ُف َأ ْؾمٚمِ ْؿ َىم َ٤مل َأ ْؾم َٚم ْٛم ُ٧م ًم ِ َر ِّب ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
٤محل َ
َ َ َّ
َ َ ُ
ِ
اه ِ ِ
ِ
اص َٓم َٗمك ًَمٙم ُُؿ اًمدِّ ي َـ َوم َال َمتُق ُشم َّـ إِ َّٓ
قب َي٤م َسمٜمل إِ َّن اهللََّ ْ
ٞمؿ َسمٜمٞمف َو َي ْٕم ُ٘م ُ
﴾﴿ َو َو َّص ِ َهب٤م إِ ْسم َر ُ
َو َأ ْٟمت ُْؿ ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن ﴾ .ؾمقرة.
ِ
قب
ي َي ْٕم ُ٘م َ
وضم٤مء سمف يٕم٘مقب  -قمٚمٞمف اًمًالم  :-ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ َأ ْم ُيمٜمْت ُْؿ ُؿم َٝمدَ ا َء إ ْذ َطم َ َ
ِ
ِ
اعمَْق ُت إِ ْذ َىم َ٤مل ًمٌِٜمِ ِٞمف ُم٤م َشمٕمٌدُ َ ِ
ِ
ٞمؿ َوإِ ْؾم َام ِقم َٞمؾ
َ َ ُْ
ْ
ون ُم ْـ َسم ْٕمدي َىم٤م ًُمقا َٟم ْٕم ٌُدُ إِ َهل َ َؽ َوإِ ًَم َف آ َسم٤مئ َؽ إِ ْسم َراه َ
٤مق إِ َهل٤م و ِ
اطمدً ا َوٟم َْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن ﴾...
َوإِ ْؾم َح َ ً َ
وضم٤مء سمف ًمقط  -قمٚمٞمف اًمًالم :-
ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ َىم َ٤مل َوم َام َظم ْٓم ٌُٙم ُْؿ َأ ه َهي٤م اعمُْ ْر َؾم ُٚم َ
لم ﴾﴿
قن ﴾﴿ َىم٤م ًُمقا إِٟمَّ٤م ُأ ْر ِؾم ْٚمٜمَ٤م إِ َمم َىم ْق ٍم ُجم ْ ِر ُِم َ
ًمِٜم ُْر ِؾم َؾ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ِطم َج َ٤مر ًة ُِم ْـ ـمِ ٍ
لم ﴾﴿ ُُم ًَ َّق َُم ً٦م ِقمٜمْدَ َر ِّسم َؽ ًم ِ ْٚم ُٛم ْ ِ
لم ﴾﴿ َوم َ٠م ْظم َر ْضمٜمَ٤م َُم ْـ يم َ
َ٤من
نومِ َ
لم ﴾﴿ َومام وضمدْ ٟمَ٤م ومِٞمٝم٤م َهمػم سمٞم ٍ
لم ﴾...
٧م ُِم َـ اعمُْ ًْٚمِ ِٛم َ
ومِ َٞمٝم٤م ُِم َـ اعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ َ
َ َْ َْ
َ َ َ
وضم٤مء سمف يقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم:
ي٨م َوم٤مـمِر اًمًامو ِ
٤مد ِ
يؾ ْإَطم ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ات
َ َّ َ َ
ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ َر ِّب َىمدْ آ َشم ْٞمتَٜمل ُم َـ اعمُْ ْٚمؽ َو َقم َّٚم ْٛمتَٜمل ُم ْـ َشم ْ٠م ِو ِ َ
ْ٧م وًمِٞمل ِذم اًمده ْٟمٞم٤م و ْأ ِظمر ِة شمَق َّومٜمِل ُمًٚمِام و َأ ِْحل ْ٘مٜمِل سمِ٤مًمّم ِ
َو ْإَ ْر ِ
لم ﴾..
٤محل َ
َّ
ُ ْ ً َ
َ َ
َ َ
ض َأٟم َ َ ِّ
قؾمك َي٤م َىم ْق ِم إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ آ َُمٜمْت ُْؿ سمِ٤مهللَِّ
وضم٤مء سمف ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ وىم٤مل ُُم َ
لم ﴾..
َوم َٕم َٚم ْٞم ِف شم ََق َّيم ُٚمقا إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ ُُم ًْ ِٚم ِٛم َ
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وهق ديـ ىمقم ُمقؾمك ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ:
ِ ِ
ه ِائ َٞمؾ ا ًْم ٌَ ْح َر َوم َ٠م ْشم ٌَ َٕم ُٝم ْؿ ومِ ْر َقم ْق ُن َو ُضمٜمُق ُد ُه َسم ْٖم ًٞم٤م َو َقمدْ ًوا َطمتَّك
ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ َو َضم َ
٤مو ْزٟمَ٤م سمِ ٌَٜمل إ ْ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
لم ﴾.
ه ِائ َٞمؾ َو َأٟمَ٤م ُِم َـ اعمُْ ًْ ِٚم ِٛم َ
إ َذا َأ ْد َر َيم ُف ا ًْم َٖم َر ُق َىم َ٤مل آ َُمٜم ُْ٧م َأ َّٟم ُف َٓ إ ًَم َف إ َّٓ ا ًَّمذي آ َُمٜم َْ٧م سمِف َسمٜمُق إ ْ َ
وهق ديـ اًمًحرة اًمذيـ آُمٜمقا سمٛمقؾمك :ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ َو ُأ ًْم ِ٘مل اًمً َحر ُة ؾم ِ
٤مضم ِدي َـ ﴾﴿
َ َّ َ َ
قؾمك َو َه ُ٤مر َ
ون ﴾﴿ َىم َ٤مل ومِ ْر َقم ْق ُن آ َُمٜمْت ُْؿ سمِ ِف َىم ٌْ َؾ َأ ْن آ َذ َن
َىم٤م ًُمقا آ َُمٜمَّ٤م سمِ َر ِّب ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
لم ﴾﴿ َر ِّب ُُم َ
ف َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
ًَمٙم ُْؿ إِ َّن َه َذا عمَٙم ٌْر َُمٙم َْر ُمتُق ُه ِذم اعمَْ ِديٜم َِ٦م ًمِت ْ
قن ﴾﴿ َُٕ َىم ِّٓم َٕم َّـ
ُخ ِر ُضمقا ُِمٜم َْٝم٤م َأ ْه َٚم َٝم٤م َوم ًَ ْق َ
َأي ِديٙمُؿ و َأرضم َٚمٙمُؿ ُِمـ ِظم َال ٍ
لم ﴾﴿ َىم٤م ًُمقا إِٟمَّ٤م إِ َمم َر ِّسمٜمَ٤م ُُمٜمْ َ٘مٚمِ ٌُ َ
قن ﴾﴿
مج ِٕم َ
ف ُصم َّؿ َُٕ َص ِّٚم ٌَٜمَّٙم ُْؿ َأ ْ َ
ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ
ِ
ِ ِ
لم ﴾..
ؼما َوشم ََق َّومٜمَ٤م ُُم ًْٚمِ ِٛم َ
َو َُم٤م َشمٜمْ٘م ُؿ ُمٜمَّ٤م إِ َّٓ َأ ْن آ َُمٜمَّ٤م سمِآ َي٤مت َر ِّسمٜمَ٤م عمََّ٤م َضم٤م َء ْشمٜمَ٤م َر َّسمٜمَ٤م َأ ْوم ِر ْغ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َص ْ ً
وهق ديـ أٟمٌٞم٤مء سمٜمل إهائٞمؾ:
ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ إِٟمَّ٤م َأٟم َْز ًْمٜمَ٤م اًمتَّقرا َة ومِٞمٝم٤م هدً ى وٟمُقر َحيٙمُؿ ِهب٤م اًمٜمٌَِّٞم َ ِ
يـ َأ ْؾم َٚم ُٛمقا ًم ِ َّٚم ِذي َـ
َ ُ
قن ا ًَّمذ َ
ه
َ ٌ ْ ُ َ
َْ
اًمر َّسم٤مٟمِ هٞم َ
قن َو ْإَ ْطم ٌَ ُ٤مر ﴾..
َه٤م ُدوا َو َّ
وهق ديـ ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمًالم:
ِ
مح ِـ اًمر ِطمٞم ِؿ ﴾﴿ َأ َّٓ َشم ْٕم ُٚمقا َقم َكم َو ْأشم ِ
ُقِّن
اًمر ْ َ َّ
ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ إِ َّٟم ُف ُم ْـ ُؾم َٚم ْٞم َام َن َوإِ َّٟم ُف سمِ ًْ ِؿ اهللَِّ َّ
َّ
أل َأ هيٙمُؿ َي ْ٠مشمِٞمٜمِل سمِ َٕمر ِؿم َٝم٤م َىم ٌْ َؾ َأ ْن َي ْ٠مشم ِ
لم ﴾ ..وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ َىم َ٤مل َي٤م َأ ه َهي٤م اعمَْ َ ُ
لم
ُقِّن ُُم ًْٚمِ ِٛم َ
ُُم ًْٚمِ ِٛم َ
ْ
ْ
﴾..
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وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ َوم َٚم َّام َضم٤م َء ْت ِىم َٞمؾ َأ َهٙم ََذا َقم ْر ُؿم ِؽ َىم٤م ًَم ْ٧م َيم َ٠م َّٟم ُف ُه َق َو ُأوشمِٞمٜمَ٤م ا ًْم ِٕم ْٚم َؿ ُِم ْـ َىم ٌْٚمِ َٝم٤م
لم ﴾...
َو ُيمٜمَّ٤م ُُم ًْٚمِ ِٛم َ
لم ﴾.ش..
وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ َر ِّب إِ ِِّّن َفم َٚم ْٛم ُ٧م َٟم ْٗم ِز َو َأ ْؾم َٚم ْٛم ُ٧م َُم َع ُؾم َٚم ْٞم َام َن هللَِّ َر ِّب ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
وهق ديـ اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم وطمقارريٞمف:
ِ
ٞمًك ُِمٜم ُْٝم ُؿ ا ًْم ُٙم ْٗم َر َىم َ٤مل َُم ْـ َأٟم َّْم ِ
احل َق ِار هي َ
قن
٤مري إِ َمم اهللَِّ َىم َ٤مل ْ َ
ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ َوم َٚم َّام َأ َطم َّس قم َ
هلل َو ْاؿم َٝمدْ سمِ َ٠مٟمَّ٤م ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن ﴾ش..
ٟم َْح ُـ َأٟم َّْم ُ٤مر اهللَِّ آ َُمٜمَّ٤م سمِ٤م َِّ
لم َأ ْن ِآُمٜمُقا ِيب َوسمِ َر ُؾم ِ
قزم َىم٤م ًُمقا آ َُمٜمَّ٤م َو ْاؿم َٝمدْ سمِ َ٠م َّٟمٜمَ٤م
احل َق ِار ِّي َ
وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ َوإِ ْذ َأ ْو َطم ْٞم ُ٧م إِ َمم ْ َ
ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن ﴾
وهق ديـ اعمٝمتديـ ُمـ اجلـ:
قن و ُِمٜمَّ٤م ا ًْم َ٘م ِ
ِ
ِ
٤مؾم ُٓم َ
قن َوم َٛم ْـ َأ ْؾم َٚم َؿ َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ َ َحت َّر ْوا َر َؿمدً ا ﴾﴿
ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ َو َأ َّٟم٤م ُمٜمَّ٤م اعمُْ ًْٚم ُٛم َ َ
و َأُم٤م ا ًْم َ٘م ِ
٤مؾم ُٓم َ
جل َٝمٜم ََّؿ َطم َٓم ًٌ٤م ﴾وهق ديـ اعمتٛمًٙملم سم٤محلؼ ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ىمٌؾ
قن َومٙمَ٤مٟمُقا ِ َ
َ َّ
سمٕمث٦م حمٛمد ط:
ِ
ِ
َ٤مب ُِم ْـ َىم ٌْٚمِ ِف ُه ْؿ سمِ ِف ُي ْ١م ُِمٜم َ
ُقن ﴾﴿ َوإِ َذا ُيت َْغم َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َىم٤م ًُمقا
ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ ا ًَّمذي َـ آ َشم ْٞمٜم ُ
َ٤مه ُؿ ا ًْمٙمت َ
ِ
لم ﴾
احل هؼ ُِم ْـ َر ِّسمٜمَ٤م إِٟمَّ٤م ُيمٜمَّ٤م ُِم ْـ َىم ٌْٚمِ ِف ُُم ًْٚمِ ِٛم َ
آ َُمٜمَّ٤م سمِف إِ َّٟم ُف ْ َ
صمؿ هق ديـ اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ حمٛمد ط:
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ِ
قن ُِمـ د ِ
َ٤مت ُِم ْـ
ون اهللَِّ عمََّ٤م َضم٤م َء ِ َِّن ا ًْم ٌَ ِّٞمٜم ُ
ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ ُىم ْؾ إِ ِِّّن ُ ِهن ُ
ٞم٧م َأ ْن َأ ْقم ٌُدَ ا ًَّمذي َـ شمَدْ ُقم َ ْ ُ
لم ﴾
َر ِّيب َو ُأ ُِم ْر ُت َأ ْن ُأ ْؾمٚمِ َؿ ًم ِ َر ِّب ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
ٞم٧م ًَمٙم ُُؿ
وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ ا ًْم َٞم ْق َم َأيم َْٛم ْٚم ُ٧م ًَمٙم ُْؿ ِديٜمَٙم ُْؿ َو َأ ْمت َ ْٛم ُ٧م َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ ٟمِ ْٕم َٛمتِل َو َر ِو ُ
ِْ
اإل ْؾم َال َم ِديٜمً٤م ﴾
سمؾ إن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٞم ٘مرر ذم ووقح يم٤مُمؾ أن اإلؾمالم ديـ أهؾ اًمًاموات
وإرض.
قن و ًَمف َأؾم َٚمؿ ُمـ ِذم اًمًامو ِ
ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ َأ َوم َٖم ْ َػم ِد ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض َـم ْق ًقم٤م َويم َْر ًه٤م
يـ ا َِّ
َّ َ َ
هلل َي ٌْ ُٖم َ َ ُ ْ َ َ ْ
َوإِ ًَم ْٞم ِف ُي ْر َضم ُٕم َ
قن ﴾ش..
وإمم هذا اًمديـ وطمده ،وضمف اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ رؾمٚمف ورؾم٤مئٚمف إمم اعمٚمقك وقمٔمامء إُمؿ
وأؿمٝمدهؿ قمغم إؾمالُمف وإؾمالم ُمـ ُمٕمف.
ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ ُىم ْؾ َي٤م َأ ْه َؾ ا ًْم ِٙمت ِ
َ٤مب َشم َٕم٤م ًَم ْقا إِ َمم يمَٚمِ َٛم ٍ٦م َؾم َق ٍاء َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْٞمٜمَٙم ُْؿ َأ َّٓ َٟم ْٕم ٌُدَ إِ َّٓ اهللََّ َو َٓ
ِ
ٟم ْ ِ ِ
َّخ َذ سمٕم ُْمٜمَ٤م سمٕم ًْم٤م َأرسم٤مسم٤م ُِمـ د ِ
ون اهللَِّ َوم٢مِ ْن شم ََق ًَّم ْقا َوم ُ٘مق ًُمقا ْاؿم َٝمدُ وا سمِ َ٠مٟمَّ٤م
َْ ً ْ ُ
َْ
ُنم َك سمِف َؿم ْٞم ًئ٤م َو َٓ َيت َ ْ
ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن ﴾..
ويمذًمؽ دقم٤مهؿ إمم اإلؾمالم وشمققمدهؿ قمغم اًمتقزم قمٜمف ذم ُمثؾ َؿم ِٝمدَ اهللَُّ َأ َّٟم ُف َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ
ط َٓ إِ ًَمف إِ َّٓ هق ا ًْمٕم ِز ُيز ْ ِ
هق واعمَْ َال ِئ َٙم ُ٦م و ُأو ًُمق ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ َىم ِ٤مئام سمِ٤م ًْم ِ٘مً ِ
هلل
يـ ِقمٜمْدَ ا َِّ
ٞمؿ إِ َّن اًمدِّ َ
ُ َ َ
َ
َ
ُ َ َ
احلٙم ُ
َ
ْ
ً
ِ
اظم َت َٚم َ ِ
ِْ
اإل ْؾم َال ُم َو َُم٤م ْ
َ٤مب إِ َّٓ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َضم٤م َء ُه ُؿ ا ًْم ِٕم ْٚم ُؿ َسم ْٖم ًٞم٤م َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ َو َُم ْـ
ػ ا ًَّمذي َـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
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هيع ِْ
ي ْٙم ُٗمر سمِ َآي ِ
احل ًَ ِ
٤مضم َ
قك َوم ُ٘م ْؾ َأ ْؾم َٚم ْٛم ُ٧م َو ْضم ِٝمل [آل
هلل َوم٢مِ َّن ا ََّ
٤مت ا َِّ
٤مب َوم٢مِ ْن َطم ه
هلل َ ِ ُ
َ ْ َ
قمٛمران]21-81/
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اص َٓم َٗم ْٞمٜمَ٤م ُه ِذم اًمده ْٟم َٞم٤م
ٞمؿ إِ َّٓ َُم ْـ َؾمٗم َف َٟم ْٗم ًَ ُف َو ًَم َ٘مد ْ
وىم٤مل شمٕم٤ممم َو َُم ْـ َي ْر َهم ُ
٥م َقم ْـ ُم َّٚم٦م إِ ْسم َراه َ
وإِ َّٟمف ِذم ْأَ ِظمر ِة َعمِـ اًمّم ِ
لم َو َو َّص ِ َهب٤م
لم إِ ْذ َىم َ٤مل ًَم ُف َر هسم ُف َأ ْؾمٚمِ ْؿ َىم َ٤مل َأ ْؾم َٚم ْٛم ُ٧م ًم ِ َر ِّب ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
٤محل َ
َ َ َّ
َ ُ
اه ِ ِ
ِ
اص َٓم َٗمك ًَمٙم ُُؿ اًمدِّ ي َـ َوم َال َمتُقشم َُّـ إِ َّٓ َو َأ ْٟمت ُْؿ ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن َأ ْم
قب َي٤م َسمٜمِ َّل إِ َّن ا ََّ
هلل ْ
ٞمؿ َسمٜمٞمف َو َي ْٕم ُ٘م ُ
إِ ْسم َر ُ
ِ
قب اعمَْ ْق ُت إِ ْذ َىم َ٤مل ًم ِ ٌَٜمِ ِٞمف َُم٤م َشم ْٕم ٌُدُ َ
ون ُِم ْـ َسم ْٕم ِدي َىم٤م ًُمقا َٟم ْٕم ٌُدُ إِ َهل َ َؽ
ي َي ْٕم ُ٘م َ
ُيمٜمْت ُْؿ ُؿم َٝمدَ ا َء إ ْذ َطم َ َ
٤مق إِ َهل٤م و ِ
ِ
ِ
ِ
اطمدً ا َوٟم َْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛمقن [اًمٌ٘مرة-811/
ٞمؿ َوإِ ْؾم َامقم َٞمؾ َوإِ ْؾم َح َ ً َ
َوإِ ًَم َف َآ َسم٤مئ َؽ إِ ْسم َراه َ
 ]811وم٘مد سملم ؾمٌح٤مٟمف أٟمف ٓ يرهم٥م قمـ ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ إٓ ُمـ ؾمٗمف ٟمٗمًف أي ؾمٗمف ٟمٗمً٤م أي
يم٤مٟم٧م ٟمٗمًف ؾمٗمٞمٝم ٦م ضم٤مهٚم٦م هذا أصح اًم٘مقًملم ذم ذًمؽ وهق ُمذه٥م اًمٙمقومٞملم ُمـ اًمٜمح٤مة
جيقزون أن يٙمقن اعمٜمّمقب قمغم اًمتٛمٞمٞمز ُمٕمروم٦م يمام يٙمقن ٟمٙمرة صمؿ أظمؼم قمٜمف أٟمف﴿ :إذ ىم٤مل
ًمف رسمف أؾمٚمؿ ىم٤مل أؾمٚمٛم٧م ًمرب اًمٕم٤معملم﴾ وذيمر أن إسمراهٞمؿ وص هب٤م سمٜمٞمف ويٕم٘مقب وص
هب٤م سمٜمٞمف أيْم٤م يمالمه٤م ىم٤مل ًمٌٜمٞمف﴿ :ي٤مسمٜمل إن اهلل اصٓمٗمك ًمٙمؿ اًمديـ ومال متقشمـ إٓ وأٟمتؿ
ُمًٚمٛمقن﴾ ،صمؿ ذيمر أن يٕم٘مقب قمٜمد ُمقشمف ىم٤مل ًمٌٜمٞمفُ﴿ :م٤م شمٕمٌدون ُمـ سمٕمدي ىم٤مًمقا ٟمٕمٌد
إهلؽ وإًمف آسم٤مئؽ إسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ وإؾمح٤مق إهل٤م واطمدا وٟمحـ ًمف ُمًٚمٛمقن﴾ .ومٝم١مٓء
إسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ وإؾمح٤مق ويٕم٘مقب يمٚمٝمؿ قمغم اإلؾمالم وهؿ ي٠مُمرون سم٤مإلؾمالم صمؿ ىم٤مل
سمٕمد ذًمؽ وىم٤مًمقا يمقٟمقا هقدا او ٟمّم٤مرى هتتدوا ىمؾ سمؾ ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ طمٜمٞمٗم٤م وُم٤م يم٤من ُمـ
اعمنميملم صمؿ ىم٤مل﴿ :ىمقًمقا آُمٜم٤م سم٤مهلل وُم٤م أٟمزل إًمٞمٜم٤م وُم٤م أٟمزل إمم إسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ
وإؾمح٤مق ويٕم٘مقب وإؾمٌ٤مط وُم٤م أويت ُمقؾمك وقمٞمًك وُم٤م أويت اًمٜمٌٞمقن ُمـ رهبؿ ٓ
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ٟمٗمرق سملم أطمد ُمٜمٝمؿ وٟمحـ ًمف ُمًٚمٛمقن﴾ صمؿ ىم٤مل﴿ :وم٢من آُمٜمقا سمٛمثؾ ُم٤م آُمٜمتؿ سمف وم٘مد
اهتدوا وإن شمقًمقا وم٢مٟمام هؿ ذم ؿم٘م٤مق ومًٞمٙمٗمٞمٙمٝمؿ اهلل وهق اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ﴾.
وم٘مد أظمؼم أهنؿ إن شمقًمقا قمـ اإليامن سمٛمثؾ ُم٤م آُمٜمتؿ سمف اعمتْمٛمـ ىمقًمٙمؿ وٟمحـ ًمف
ُمًٚمٛمقن وم٢مٟمام هؿ ذم ؿم٘م٤مق أي ُمِم٤مىمقن هلل ورؾمقًمف يمام ىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :ه َق ا ًَّم ِذي َأ ْظم َر َج
َ٤مب ُِم ْـ ِد َي ِ ِ ِ ِ
احل ْ ِ
ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْم ِٙمت ِ
نم َُم٤م َفمٜمَٜمْت ُْؿ َأ ْن َخي ُْر ُضمقا َو َفمٜمهقا َأ َّهن ُ ْؿ
٤مره ْؿ َٕ َّول ْ َ
ِ
ِ
ف ِذم ُىم ُٚم ِ
٥م
قهن ُ ْؿ ُِم َـ ا َِّ
حيت ًَِ ٌُقا َو َىم َذ َ
هلل َوم َ٠مشم ُ
اًمر ْقم َ
َ٤مه ُؿ اهللَُّ ُم ْـ َطم ْٞم ُ٨م َمل ْ َ ْ
قهبِ ُؿ ه
َُم٤مٟم َٕمت ُُٝم ْؿ ُطم ُّم ُ
وزم ْإَ ْسم َّم ِ
َؼموا َي٤م ُأ ِ
ُخي ِْر ُسم َ
هلل
َ٥م ا َُّ
لم َوم ْ
قهت ْؿ سمِ َ٠م ْي ِدهيِ ْؿ َو َأ ْي ِدي اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
٤مر َو ًَم ْق َٓ َأ ْن َيمت َ
٤مقمت ِ ُ
قن ُسم ُٞم َ ُ

ِ ِ
هلل َو َر ُؾمق ًَم ُف
اب اًمٜم َِّ٤مر َذًم ِ َؽ سمِ َ٠م َّهن ُ ْؿ َؿم٤م هىمقا ا ََّ
اجل َال َء ًَم َٕم َّذ َ ُهب ْؿ ِذم اًمده ْٟم َٞم٤م َو َهل ُ ْؿ ِذم ْأَظم َرة َقم َذ ُ
َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ ْ َ
٤مق اهللََّ َوم٢مِ َّن اهللََّ َؿم ِديدُ ا ًْم ِٕم َ٘م ِ
َو َُم ْـ ُي َِم ِّ
٤مب﴾ [احلنم.]7 ،2/
وىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :وٟمحـ ًمف ُمًٚمٛمقن﴾ ذم اًمٕمٜمٙمٌقت ومٝمق ُمثؾ ىمقًمف﴿ :وٟمحـ ًمف
ُمًٚمٛمقن﴾ ذم اًمٌ٘مرة ُمع دقم٤مئٝمؿ إمم اإلؾمالم ويمذًمؽ ذم ؾمقرة آل قمٛمران ذم ىمقًمف﴿ :ىمؾ

ي٤م أهؾ اًمٙمت٤مب شمٕم٤مًمقا إمم يمٚمٛم٦م ؾمقاء سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ أٓ ٟمٕمٌد إٓ اهلل وٓ ٟمنمك سمف ؿمٞمئ٤م وٓ
يتخذ سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم٤م أرسم٤مسم٤م ُمـ دون اهلل وم٢من شمقًمقا وم٘مقًمقا اؿمٝمدوا سم٠مٟم٤م ُمًٚمٛمقن﴾ .وم٘مد
دقم٤مهؿ أوٓ إمم اإلؾمالم وهق قمٌ٤مدة اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأن ٓ يتخذ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م
أرسم٤مسم٤م ُمـ دون اهلل يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :اختذوا أطمٌ٤مرهؿ ورهٌ٤مهنؿ أرسم٤مسم٤م ُمـ دون اهلل واعمًٞمح
اسمـ ُمريؿ وُم٤م أُمروا إٓ ًمٞمٕمٌدوا إهل٤م واطمدا ٓ إًمف إٓ هق ؾمٌح٤مٟمف قمام ينميمقن﴾ .صمؿ ىم٤مل
شمٕم٤ممم﴿ :وم٢من شمقًمقا وم٘مقًمقا اؿمٝمدوا سم٠مٟم٤م ُمًٚمٛمقن﴾ وهذه أي٦م هل اًمتل يمت٥م هب٤م اًمٜمٌل إمم
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ىمٞمٍم ُمٚمؽ اًمروم عم٤م دقم٤مه إمم اإلؾمالم وىم٤مل ذم يمت٤مسمف :سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ُمـ حمٛمد
رؾمقل اهلل إمم هرىمؾ قمٔمٞمؿ اًمروم ؾمالم قمغم ُمـ اشمٌع اهلدى أُم٤م سمٕمد وم٢مِّن أدقمقك سمدقم٤مي٦م
اإلؾمالم أؾمٚمؿ شمًٚمؿ أؾمٚمؿ ي١مشمؽ أضمرك ُمرشملم وإن شمقًمٞم٧م وم٢مٟمام قمٚمٞمؽ إصمؿ إريًٞملم و ي٤م
أهؾ اًمٙمت٤مب شمٕم٤مًمقا إمم يمٚمٛم٦م ؾمقاء سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ أٓ ٟمٕمٌد إٓ اهلل وٓ ٟمنمك سمف ؿمٞمئ٤م وٓ
يتخذ سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم٤م أرسم٤مسم٤م ُمـ دون اهلل وم٢من شمقًمقا وم٘مقًمقا اؿمٝمدوا سم٠مٟم٤م ُمًٚمٛمقٟمٗمدقم٤مه اًمٜمٌل
َ٤من ًم ِ ٌَ َ ٍ
إمم اإلؾمالم ذم يمت٤مسمف اًمذي أرؾمٚمف إًمٞمف وىم٤مل أيْم٤م ذم آل قمٛمرانَُ ﴿ :م٤م يم َ
نم َأ ْن ُي ْ١مشمِ َٞم ُف
ِ
َّ٤مس يمُقٟمُقا ِقمٌ٤مدا ِزم ُِمـ د ِ
قل ًمِٚمٜم ِ
احلٙم َْؿ َواًمٜمه ٌُ َّق َة ُصم َّؿ َي ُ٘م َ
هلل َو ًَم ِٙم ْـ يمُقٟمُقا
ون ا َِّ
ْ ُ
َ ً
اهللَُّ ا ًْمٙمت َ
َ٤مب َو ْ ُ
قن و َٓ ي ْ٠مُمريمُؿ َأ ْن َشمت ِ
لم سمِام ُيمٜمْتُؿ ُشمٕم ِّٚمٛم َ ِ
ِ
َّخ ُذوا اعمَْ َال ِئ َٙم َ٦م
قن ا ًْمٙمت َ
َ٤مب َوسمِ َام ُيمٜمْت ُْؿ شمَدْ ُر ُؾم َ َ َ ُ َ ْ
ْ َ ُ
َر َّسم٤مٟم ِّٞم َ َ
لم َأ ْر َسم٤م ًسم٤م َأ َي ْ٠م ُُم ُريم ُْؿ سمِ٤م ًْم ُٙم ْٗم ِر َسم ْٕمدَ إِ ْذ َأ ْٟمت ُْؿ ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن﴾ [آل قمٛمران.]11 ،41/
َواًمٜمٌَِّ ِّٞم َ
ومذيمر اًمتقطمٞمد ذم هذه أي٦م ويمٗمر ُمـ اختذ اعمالئٙم٦م واًمٜمٌٞملم أرسم٤مسم٤م ومٙمٞمػ سمٛمـ اختذ
هلل ُِمٞم َث َ
لم عمَ٤م
إطمٌ٤مر واًمرهٌ٤من أرسم٤مسم٤م صمؿ ذيمر اإليامن سمخ٤مشمؿ اًمرؾمؾ وم٘م٤مل َوإِ ْذ َأ َظم َذ ا َُّ
٤مق اًمٜمٌَِّ ِّٞم َ
ِ
ِ
ِ
َآ َشم ْٞم ُتٙم ُْؿ ُِم ْـ ِيمت ٍ
َ٤مب َو ِطمٙم َْٛم ٍ٦م ُصم َّؿ َضم٤م َءيم ُْؿ َر ُؾم ٌ
ٍْم َّٟم ُف َىم َ٤مل
قل ُُم َّمدِّ ٌق َعم٤م َُم َٕمٙم ُْؿ ًَمت ُْ١مُمٜمُ َّـ سمِف َو ًَم َتٜم ُ ُ
اًمِم ِ
َأ َأ ْىم َر ْرشم ُْؿ َو َأ َظم ْذشم ُْؿ َقم َغم َذًمِٙم ُْؿ إِ ْ ِ
٤مؿم َٝمدُ وا َو َأٟمَ٤م َُم َٕمٙم ُْؿ ُِم َـ َّ
سي َىم٤م ًُمقا َأ ْىم َر ْرٟمَ٤م َىم َ٤مل َوم ْ
٤مه ِدي َـ
َومٛمـ شمَق َّمم سمٕمدَ َذًم ِ َؽ َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ هؿ ا ًْم َٗم ِ
قن َأ َوم َٖم ْ َػم ِد ِ
يـ اهللَِّ َي ٌْ ُٖم َ
٤مؾم ُ٘م َ
قن َو ًَم ُف َأ ْؾم َٚم َؿ َُم ْـ ِذم
َ ْ َ َْ
ُ ُ
اًمًامو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض َـم ْق ًقم٤م َويم َْر ًه٤م َوإِ ًَم ْٞم ِف ُي ْر َضم ُٕم َ
قن ُىم ْؾ َآ َُمٜمَّ٤م سمِ٤مهللَِّ َو َُم٤م ُأٟم ِْز َل َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َو َُم٤م ُأ ْٟم ِز َل
َّ َ َ

ِ
ِ
ِ
ٞمًك َواًمٜمٌَِّ هٞم َ
ٞمؿ َوإِ ْؾم َام ِقم َٞمؾ َوإِ ْؾم َح َ
قن
قب َو ْإَ ْؾم ٌَ٤مط َو َُم٤م ُأ ِ َ
٤مق َو َي ْٕم ُ٘م َ
قؾمك َوقم َ
ويت ُُم َ
َقم َغم إِ ْسم َراه َ
قن َو َُم ْـ َي ٌْ َت ِغ َهم ْ َػم ْ ِ
لم َأ َطم ٍد ُِمٜم ُْٝم ْؿ َوٟم َْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
اإل ْؾم َال ِم ِديٜمً٤م َوم َٚم ْـ ُي ْ٘م ٌَ َؾ
ُِم ْـ َر ِّهبِ ْؿ َٓ ُٟم َٗم ِّر ُق َسم ْ َ
اخلَ ِ ِ
ُِمٜمْ ُف َو ُه َق ِذم ْأَ ِظم َر ِة ُِم َـ ْ
٤مهيـ [آل قمٛمران ]17 ،18/وم٘مد ذيمر أٟمف أظمذ اعمٞمث٤مق قمغم
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اًمٜمٌٞملم وأممٝمؿ ُمٝمام آشمٞمتٙمؿ ُمـ يمت٤مب وطمٙمٛم٦م صمؿ ضم٤مءيمؿ رؾمقل ُمّمدق عم٤م ُمٕمٙمؿ ًمت١مُمٜمـ
سمف وًمتٜمٍمٟمف وهذا يتٜم٤مول إُمر ًمٙمؾ أهؾ اًمٙمت٤مب إذا ضم٤مءهؿ رؾمقل صم٤مِّن أن ي١مُمٜمقا سمف
وي ٜمٍموٟمف وإن يم٤من قمٜمدهؿ ُمـ اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م ُم٤م يم٤من وٓ ي٘مقًمقن ٟمحـ ُمًتٖمٜمقن سمام
قمٜمدٟم٤م ُمـ اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م ٓ ٟم١مُمـ سم٤مًمرؾمقل اًمذي ضم٤مءٟم٤م وٟمخص اإليامن سمٛمحٛمد وم٢مٟمف
ظم٤مشمؿ اًمرؾمؾ وهق آظمر رؾمقل ضم٤مء ُمّمدىم٤م عم٤م سملم يديف ُمـ اًمٙمت٤مب ومقضم٥م قمغم ُمـ ضم٤مءه
أن ي١مُمـ سمف ويٜمٍمه وإن يم٤من قمٜمده ُمـ اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م ُم٤م يم٤من وهذا اعمٞمث٤مق أظمذه اهلل
قمغم إٟمٌٞم٤مء وأظمذوه قمغم أممٝمؿ صمؿ ىم٤مل أومٖمػم ديـ اهلل يٌٖمقن وهذا هق ديـ اهلل اًمذي
أرؾمؾ سمف رؾمٚمف وأٟمزل سمف يمتٌف ومٛمـ اسمتٖمك همػمه وم٘مد اسمتٖمك ديـ اهلل وهق ديـ اإلؾمالم
اًمذي ىم٤مل ومٞمف﴿ :وُمـ يٌتغ همػم اإلؾمالم ديٜم٤م ومٚمـ ي٘مٌؾ ُمٜمف وهق ذم أظمرة ُمـ
اخل٤مهيـ﴾.

الطسٓل الصخٔح
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حهه مً فسم بني السضل علَٔه الطالو أّ نرب بأحدٍه
ِ
ٞمؿ َوإِ ْؾم َام ِقم َٞمؾ َوإِ ْؾم َح َ
٤مق
ىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :ىمق ًُمقا َآ َُمٜمَّ٤م سمِ٤مهللَِّ َو َُم٤م ُأٟم ِْز َل إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َو َُم٤م ُأٟم ِْز َل إِ َمم إِ ْسم َراه َ
ِ
ِ
ويت اًمٜمٌَِّ هٞم َ
لم َأ َطم ٍد
قن ُِم ْـ َر ِّهبِ ْؿ َٓ ُٟم َٗم ِّر ُق َسم ْ َ
ٞمًك َو َُم٤م ُأ ِ َ
قب َو ْإَ ْؾم ٌَ٤مط َو َُم٤م ُأ ِ َ
َو َي ْٕم ُ٘م َ
قؾمك َوقم َ
ويت ُُم َ
ُِمٜم ُْٝم ْؿ َوٟم َْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛمقن﴾ [اًمٌ٘مرة.]814/
اًمر ُؾم ُ
قل سمِ َام ُأٟم ِْز َل إِ ًَم ْٞم ِف ُِم ْـ َر ِّسم ِف َواعمُْ ْ١م ُِمٜم َ
هلل َو َُم َال ِئٙمَتِ ِف َو ُيمتٌُِ ِف َو ُر ُؾمٚمِ ِف َٓ
ُقن يم ٌُّؾ َآ َُم َـ سمِ٤م َِّ
﴿ َآ َُم َـ َّ
لم َأ َطم ٍد ُِم ْـ ُر ُؾمٚمِ ِف وىم٤مًمقا َؾم ِٛم ْٕمٜمَ٤م َو َأ َـم ْٕمٜمَ٤م ُهم ْٗم َراٟم ََؽ َر َّسمٜمَ٤م َوإِ ًَم ْٞم َؽ اعمَْ ِّم ُػم﴾
ُٟم َٗم ِّر ُق َسم ْ َ
[اًمٌ٘مرة.]217/
ِ
ٞمؿ َوإِ ْؾم َام ِقم َٞمؾ َوإِ ْؾم َح َ
٤مق َو َي ْٕم ُ٘مق َب
﴿ ُىم ْؾ َآ َُمٜمَّ٤م سمِ٤مهللَِّ َو َُم٤م ُأٟم ِْز َل َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َو َُم٤م ُأٟم ِْز َل َقم َغم إِ ْسم َراه َ
ِ
ِ
ٞمًك َواًمٜمٌَِّ هٞم َ
لم َأ َطم ٍد ُِمٜم ُْٝم ْؿ َوٟم َْح ُـ ًَم ُف
قن ُِم ْـ َر ِّهبِ ْؿ َٓ ُٟم َٗم ِّر ُق َسم ْ َ
َو ْإَ ْؾم ٌَ٤مط َو َُم٤م ُأ ِ َ
قؾمك َوقم َ
ويت ُُم َ

ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن﴾ [آل قمٛمران. ]17/

َ٤مب ا ًَّم ِذي ٟم ََّز َل َقم َغم َر ُؾمقًم ِ ِف َوا ًْم ِٙمت ِ
﴿ َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ َآ َُمٜمُقا َآ ُِمٜمُقا سمِ٤مهللَِّ َو َر ُؾمقًم ِ ِف َوا ًْم ِٙمت ِ
َ٤مب
هلل َو َُم َال ِئٙمَتِ ِف َو ُيمتٌُِ ِف َو ُر ُؾمٚمِ ِف َوا ًْم َٞم ْق ِم ْأَ ِظم ِر َوم َ٘مدْ َو َّؾ
ا ًَّم ِذي َأٟم َْز َل ُِم ْـ َىم ٌْ ُؾ َو َُم ْـ َي ْٙم ُٗم ْر سمِ٤م َِّ
َو َال ًٓ َسم ِٕمٞمدً ا﴾ [اًمٜمً٤مء.]814/
لم اهللَِّ َو ُر ُؾمٚمِ ِف َو َي ُ٘مق ًُم َ
ون سمِ٤مهللَِّ َو ُر ُؾمٚمِ ِف َو ُي ِريدُ َ
﴿إِ َّن ا ًَّم ِذي َـ َي ْٙم ُٗم ُر َ
قن ٟم ُْ١م ُِم ُـ
ون َأ ْن ُي َٗم ِّر ُىمقا َسم ْ َ
ون َأ ْن يت ِ
ض َو َٟم ْٙم ُٗم ُر سمِ ٌَ ْٕم ٍ
سمِ ٌَ ْٕم ٍ
لم َذًم ِ َؽ َؾمٌِ ًٞمال ُأو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ ا ًْمٙمَ٤مومِ ُر َ
ون َطم ا٘م٤م
َّخ ُذوا َسم ْ َ
ض َو ُي ِريدُ َ َ
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لم َأ َطم ٍد ُِمٜم ُْٝم ْؿ ُأو ًَم ِئ َؽ
َو َأ ْقمتَدْ ٟمَ٤م ًم ِ ْٚمٙمَ٤مومِ ِري َـ َقم َذا ًسم٤م ُُم ِٝمٞمٜمً٤م َوا ًَّم ِذي َـ َآ َُمٜمُقا سمِ٤مهللَِّ َو ُر ُؾمٚمِ ِف َو َمل ْ ُي َٗم ِّر ُىمقا َسم ْ َ
ؾمق َ ِ
قر ُه ْؿ َويم َ
قرا َر ِطم ًٞمام﴾ [اًمٜمً٤مء.]872-871/
َ٤من ا َُّ
َ ْ
هلل َهم ُٗم ً
ف ُي ْ١مشم ِٞمٝم ْؿ ُأ ُضم َ
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مِّن ذم ومتح اًم٘مدير :عم٤م ومرغ ُمـ ذيمر اعمنميملم واعمٜم٤موم٘ملم ذيمر اًمٙمٗم٤مر
ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ،وهؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى؛ ٕهنؿ يمٗمروا سمٛمحٛمد ط ،ومٙم٤من ذًمؽ يم٤مًمٙمٗمر
سمجٛمٞمع اًمرؾمؾ ،واًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م ،واًمٙمٗمر سمذًمؽ يمٗمر سم٤مهلل ،ويٜمٌٖمل محؾ ىمقًمف ﴿ :إِ َّن اًمذيـ
َي ْٙم ُٗم ُر َ
ون سم٤مهلل َو ُر ُؾمٚمِ ِف ﴾ قمغم أٟمف اؾمتٚمزم ذًمؽ يمٗمرهؿ سمٌٕمض اًمٙمت٥م واًمرؾمؾ ٓ ،أهنؿ
يمٗمروا سم٤مهلل ورؾمٚمف مجٞمٕم ً٤م ،وم٢من أهؾ اًمٙمت٤مب مل يٙمٗمروا سم٤مهلل وٓ سمجٛمٞمع رؾمٚمفً ،مٙمٜمٝمؿ عم٤م
يمٗمروا سم٤مًمٌٕمض يم٤من ذًمؽ يمٗمر سم٤مهلل وسمجٛمٞمع اًمرؾمؾ .وُمٕمٜمكَ ﴿ :و ُي ِريدُ َ
لم
ون َأن ُي َٗم ّر ُىمق ْا َسم ْ َ
اهلل َو ُر ُؾمٚمِ ِف ﴾ أهنؿ يمٗمروا سم٤مًمرؾمؾ سمًٌ٥م يمٗمرهؿ سمٌٕمْمٝمؿ ،وآُمٜمقا سم٤مهلل ،ومٙم٤من ذًمؽ شمٗمري٘م ً٤م
ض َو َٟم ْٙم ُٗم ُر سمِ ٌَ ْٕم ٍ
قن ٟم ُْ١م ُِم ُـ سمِ ٌَ ْٕم ٍ
سملم اهلل وسملم رؾمٚمف ﴿ َوي ُ٘مق ًُم َ
ض ﴾ هؿ اًمٞمٝمقد آُمٜمقا سمٛمقؾمك،
ويمٗمروا سمٕمٞمًك وحمٛمد ،ويمذًمؽ اًمٜمّم٤مرى آُمٜمقا سمٕمٞمًك ،ويمٗمروا سمٛمحٛمدَ ﴿ :و ُي ِريدُ َ
ون
َأن يت ِ
لم ذًمؽ َؾمٌِٞم ً
ال ﴾ أي :يتخذوا سملم اإليامن واًمٙمٗمر ديٜم ً٤م ُمتقؾمٓم ً٤م سمٞمٜمٝمام،
َّخ ُذو ْا َسم ْ َ
َ
وم٤مإلؿم٤مرة سم٘مقًمف ﴿ :ذًمؽ ﴾ إمم ىمقًمف ٟم١مُمـ وٟمٙمٗمر ﴿ ُأ ْو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ اًمٙم٤مومرون ﴾ أي:
اًمٙم٤مُمٚمقن ذم اًمٙمٗمر .وىمقًمفَ ﴿ :طم ّ٘م ً٤م ﴾ ُمّمدر ُم١ميمد عمْمٛمقن اجلٛمٚم٦م ،أي :طمؼ ذًمؽ
لم َأ َطم ٍد ُّمٜم ُْٝم ْؿ ﴾
طم٘م ً٤م .أو هق صٗمف عمّمدر اًمٙم٤مومريـ ،أي :يمٗمر ًا طم٘م ً٤م .ىمقًمفَ ﴿ :و َمل ْ ُي َٗم ّر ُىمق ْا َسم ْ َ
سم٠من ي٘مقًمقا ٟم١مُمـ سمٌٕمض وٟمٙمٗمر سمٌٕمض ،ودظمقل ﴿ سملم ﴾ قمغم ﴿ أطمد ﴾ ًمٙمقٟمف قم٤مُم ً٤م ذم
اعمٗمرد ُمذيمر ًا وُم١مٟمث ً٤م وُمثٜم٤ممه٤م ومجٕمٝمام .وىمد شم٘مدّ م حت٘مٞم٘مف ،واإلؿم٤مرة سم٘مقًمف ﴿ :أوًمئؽ ﴾
يٗمرىمقا سملم أطمد ُمٜمٝمؿ.
إمم اًمذيـ آُمٜمقا سم٤مهلل ورؾمٚمف ،ومل ّ
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وىمد أظمرج قمٌد سمـ محٞمد ،واسمـ ضمرير ،قمـ ىمت٤مدة ذم أي٦م ،ىم٤مل ﴿ :أوًمئؽ ﴾ أقمداء اهلل
اًمٞمٝمقد  ،واًمٜمّم٤مرى آُمٜم٧م اًمٞمٝمقد سم٤مًمتقراة ،وُمقؾمك ،ويمٗمروا سم٤مإلٟمجٞمؾ ،وقمٞمًك ،وآُمٜم٧م
اًمٜمّم٤مرى سم٤مإلٟمجٞمؾ وقمٞمًك ،ويمٗمروا سم٤مًم٘مرآن وحمٛمد ،اختذوا اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م ومه٤م
سمدقمت٤من ًمٞمًت٤م ُمـ اهلل وشمريمقا اإلؾمالم ،وهق ديـ اهلل اًمذي سمٕم٨م سمف رؾمٚمف.
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الفصل الجاىٕ :
اًمٌٞم٤من ًمٌٓمالن ديـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وُم٤م ومٞمف ُمـ اًمٌٝمت٤من
ًمٗمت٦م ُمٝمٛم٦م :و ضمقب خم٤مًمٗم٦م اًمٙم٤مومريـ.
ٍ
يمٞم٤من
اقمٚمؿ ووم٘مؽ اهلل أن ُمـ ُم٘م٤مصد هذا اًمديـ هذا اًمديـ قمغم أن يٙمقن ًمٚمٛمًٚمؿ
ُمًت٘مؾ سمٕمٞمدً ا قمـ اًمتِمٌف سم٤مًمٙم٤مومريـ اعمٚمحديـ اًمْم٤مًملم ،ومتجد أن اهلل ىمد أُمر سمٛمخ٤مًمٗمتٝمؿ
ذم يمثػم ُمـ اًمٕمٌ٤مدات واًمٕم٤مدات؛ ٕن اًمٙم٤مومريـ ذم ضم٤مهٚمٞم٦م وضمٝمؾ وسمٕمد قمـ ـم٤مقم٦م اهلل قمز
وضمؾ ،وهؿ أوًمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤من ،وأقمداء اًمرمح٤من ،يمام ىم٤مل اهلل خمؼما قمـ إسمراهٞمؿ﴿ :ي٤م َأسم ِ
٧م ٓ
َ َ
ً
٤من يم َ
اًمِم ْٞم َٓم َ
اًمِم ْٞم َٓم َ
٤من إِ َّن َّ
َشم ْٕم ٌُ ِد َّ
مح ِـ َقم ِّم اٞم٤م ﴾[ُمريؿ.]77:
َ٤من ًم ِ َّٚمر ْ َ
وىمد طمذرٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ُمِم٤مهبتٝمؿ ذم اًمٗمرىم٦م وهمػمه٤م ،وم٘م٤ملَ ﴿ :وٓ َشمٙمُقٟمُقا ُِم َـ
اعمُ ْ ِ
لم ُِم َـ ا ًَّم ِذي َـ َوم َّر ُىمقا ِديٜم َُٝم ْؿ َويمَ٤مٟمُقا ِؿم َٞم ًٕم٤م يم هُؾ ِطم ْز ٍ
ب سمِ َام ًَمدَ ْهيِ ْؿ َوم ِر ُطم َ
قن﴾[اًمروم:
نميمِ َ
.]12-18
وىم٤مل رؾمقل اهلل ط «« :إن اهلل يرى ًمٙمؿ صمالث ،ويٙمره ًمٙمؿ صمالث ،يرى ًمٙمؿ أن
شمٕمٌدوه وٓ شمنميمقا سمف ؿمٞم ًئ٤م ،وأن شمٕمتّمٛمقا سمحٌؾ اهلل مجٞم ًٕم٤م وٓ شمٗمرىمقا ،وأن شمٜم٤مصحقا
ُمـ وٓه اهلل أُمريمؿشش .أظمرضمف ُمًٚمؿُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف.
وذم طمدي٨م طمذيٗم٦م ىم٤مل رؾمقل اهلل ط«« :وم٤مًمزم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم وإُم٤مُمٝمؿشش.
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وىم٤مل طُ«« :مـ أشم٤ميمؿ وأُمريمؿ مجٞم ًٕم٤م قمغم رضمؾ واطمد ،يريد أن يِمؼ قمّم٤ميمؿ ،ويٗمرق
مج٤مقمتٙمؿ وم٤مىمتٚمقهشش ،أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ قمرومج٦م.
وىم٤مل رؾمقل اهلل ط«« :يد اهلل ُمع اجلامقم٦مشش ،أظمرضمف اًمؽمُمذي قمـ اسمـ قمٌ٤مس رِض
اهلل قمٜمف.
وىمد أ ّدب رؾمقل اهلل ط أصح٤مسمف طملم رآهؿ يتٗمرىمقن ذم اًمِمٕم٤مب وإودي٦م ،وىم٤مل:
««إن شمٗمرىمٙمؿ هذا ُمـ اًمِمٞمٓم٤منشش ،يمام ذم طمدي٨م أيب صمٕمٚمٌ٦م اخلِمٜمل.
ِ
يـ َشم َٗم َّر ُىمقا َو ْ
اظم َت َٚم ُٗمقا ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َضم٤م َء ُه ُؿ
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممَ ﴿ :وٓ َشمٙمُقٟمُقا يمَ٤م ًَّمذ َ
ِ
ِ
ٞمؿ ﴾[آل قمٛمران.]817:
اًم ٌَ ِّٞمٜم ُ
َ٤مت َو ُأو ًَمئ َؽ َهل ُ ْؿ َقم َذ ٌ
اب َقمٔم ٌ
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف««اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ذم خم٤مًمٗم٦م أصح٤مب
اجلحٞمؿ«« :ومٜمحـ ٟمذيمر ُمـ آي٤مت اًمٙمت٤مب ُم٤م يدل قمغم أصؾ هذه اًم٘م٤مقمدة ذم اجلٛمٚم٦م ،صمؿ
ٟمتٌع ذًمؽ إطم٤مدي٨م اعمٗمنة عمٕم٤مِّن وُم٘م٤مصد أي٤مت سمٕمده٤م.
ِ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ًَم َ٘مدْ آ َشم ْٞمٜمَ٤م َسمٜمِل إِ ْه َ
َ٤مه ْؿ ُِم َـ
حلٙم َْؿ َواًمٜمه ٌُ َّق َة َو َر َز ْىمٜم ُ
ائٞمؾ اًمٙمت َ
َ٤مب َوا ُ
لم وآ َشمٞمٜمَ٤مهؿ سمٞمٜم ٍ
ِ
ِ
َ٤مت ُِم َـ إَ ُْم ِر َوم َام ْ
اظم َت َٚم ُٗمقا إِ َّٓ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م
اًم َّٓم ِّٞم ٌَ٤مت َو َوم َّْم ْٚمٜمَ ُ
٤مه ْؿ َقم َغم اًم َٕم٤معمَ َ َ ْ ُ ْ َ ِّ
اًمٕم ْٚمؿ سم ْٖمٞم٤م سمٞمٜمَٝمؿ إِ َّن رسم َؽ ي ْ٘م ِيض سمٞمٜمَٝمؿ يقم ِ
ضم٤مءهؿ ِ
خيتَٚمِ ُٗم َ
قن ُصم َّؿ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ومِ َٞمام يمَ٤مٟمُقا ومِ ِٞمف َ ْ
َ َّ َ
َْ ُ ْ َ ْ َ
ُ َ ً َْ ُ ْ
َ َُ ُ
َ٤مك َقم َغم َ ِ
َضم َٕم ْٚمٜم َ
ذي َٕم ٍ٦م ُِم َـ إَ ُْم ِر َوم٤مشمٌَِّ ْٕم َٝم٤م َوٓ َشمتٌَِّ ْع َأ ْه َقا َء ا ًَّم ِذي َـ ٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن إِ َّهن ُ ْؿ ًَم ْـ ُي ْٖمٜمُقا
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لم َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َأ ْوًم ِ َٞم٤م ُء َسم ْٕم ٍ
لم﴾[اجل٤مصمٞم٦م-84 :
ض َواهللُ َو ِ هزم اعمُت َِّ٘م َ
َقمٜم َْؽ ُِم َـ اهللِ َؿم ْٞم ًئ٤م َوإِ َّن اًم َّٔم٤معم ِ َ
.]81
أظمؼم ؾمٌح٤مٟمف أٟمف أٟمٕمؿ قمغم سمٜمل إهائٞمؾ ،سمٜمٕمؿ اًمديـ واًمدٟمٞم٤م ،وأهنؿ اظمتٚمٗمقا سمٕمد جمئ
اًمٕمٚمؿ سمٖم ًٞم٤م ُمـ سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ًَم ِئ ِـ ا َّشم ٌَ ْٕم َ٧م َأ ْه َقا َء ُه ْؿ َسم ْٕمدَ ا ًَّم ِذي َضم٤م َء َك
ُِمـ ِ
هلل ُِم ْـ َو ِ ٍّزم َوٓ ٟم َِّم ٍػم﴾[اًمٌ٘مرة.]821:
اًمٕم ْٚم ِؿ َُم٤م ًَم َؽ ُِم َـ ا ِ
َ
ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل «841/8ش :ومٞمف هتديد ووقمٞمد ؿمديد ًمألُم٦م قمـ ـمرائؼ اًمٞمٝمقد
واًمٜمّم٤مرى ،سمٕمدُم٤م قمٚمٛمقا ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ،قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل ُمـ ذًمؽ ،وم٢من اخلٓم٤مب ًمرؾمقل
اهلل ط وأُمتف .اه
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم««اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ«« ،صمؿ ضمٕمؾ حمٛمد ط قمغم ذيٕم٦م
ُمـ إُمر ،ذقمٝم٤م ًمف ،وأُمر سم٤مشمٌ٤مقمٝم٤م ،وهن٤مه قمـ اشمٌ٤مع أهقاء اًمذيـ ٓ يٕمٚمٛمقن ،وىمد دظمؾ
ذم اًمذيـ ٓ يٕمٚمٛمقن يمؾ ُمـ ظم٤مًمػ ذيٕمتف﴿ :وأهقاءهؿ﴾ ،هق ُم٤م هيقوٟمف ،وُم٤م قمٚمٞمف
اعمنميمقن ُمـ هدهيؿ اًمٔم٤مهر اًمذي هق ُمـ ُمقضمٌ٤مت ديٜمٝمؿ اًمٌ٤مـمؾ ،وشمقاسمع ذًمؽ ،ومٝمؿ
هيقوٟمف ،وُمقاوم٘متٝمؿ ومٞمف اشمٌ٤مع عم٤م هيقوٟمف ،وهلذا يٗمرح اًمٙم٤مومرون سمٛمقاوم٘م٦م اعمًٚمٛملم ذم سمٕمض
أُمقرهؿ ،وينون سمف ،ويقدون ًمق سمذًمقا ً
قمٔمٞمام ًمٞمحّمؾ ذًمؽ .اه
ُم٤مٓ ً
ىمٚم٧مٟ :مٕمؿ واهلل ،ومٝمؿ يٜمٗم٘مقن ُمـ أضمؾ شمرؾمٞمخ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ،وٟمنم اًمٗمً٤مد
وآٟمتخ٤مسم٤مت ُمٚمٞم٤مرات اًمدوٓرات ،ومرطمؿ اهلل ؿمٞمخ اإلؾمالم ،يمٞمػ ومٓمـ ًم٘مّمدهؿ،
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وهٙمذا هؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وًمٙمـ ـمٛمس اهلل ىمٚمقب يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس قمـ ُمٕمروم٦م احلؼ ،وم٤مهلل
اعمًتٕم٤من.
وىم٤مل رمحف اهلل «81ش [ط/دار احلدي٨م] :وُمـ هذا اًمٌ٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :وا ًَّم ِذي َـ
ِ
قن سمِ َام ُأٟم ِْز َل إِ ًَم ْٞم َؽ َو ُِم َـ إَ ْطم َز ِ
َ٤مب َي ْٗم َر ُطم َ
اب َُم ْـ ُيٜمْٙمِ ُر َسم ْٕم َْم ُف ُىم ْؾ إِٟم ََّام ُأ ُِم ْر ُت َأ ْن
آ َشم ْٞمٜم ُ
َ٤مه ُؿ اًمٙمت َ
هلل َوٓ ُأ ْ ِ
ذ َك سمِ ِف إِ ًَم ْٞم ِف َأ ْد ُقمق َوإِ ًَم ْٞم ِف َُم ِ
آب ﴾[اًمرقمدَ ﴿ ،]14:ويم ََذًم ِ َؽ َأٟم َْز ًْمٜمَ٤م ُه ُطمٙم ًْام
َأ ْقم ٌُدَ ا َ
َقمرسمِٞم٤م و ًَم ِئ ِـ ا َّشمٌٕم َ٧م َأهقاءهؿ سمٕمدَ ُم٤م ضم٤مء َك ُِمـ ِ
اًمٕم ْٚم ِؿ َُم٤م ًَم َؽ ُِم َـ اهللِ ُِم ْـ َو ِ ٍّزم َوٓ َو ٍاق
َ
َْ
َ ا َ
ْ َ َُ ْ َْ َ َ َ
﴾[اًمرقمد.]14:
وىم٤مل رمحف اهلل «ص22ش :وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف ذم وصػ اعمٜم٤موم٘ملمَ ﴿ :ي ْ٠م ُُم ُر َ
ون سمِ٤معمُٜمْٙم َِر َو َيٜم َْٝم ْق َن
ون سمِ٤م َعمٕمر ِ
َقم ِـ ا َعمٕمر ِ
وف﴾[اًمتقسم٦م .....]44:وصػ اعم١مُمٜملمَ ﴿ :ي ْ٠م ُُم ُر َ
وف َو َيٜم َْٝم ْق َن َقم ِـ
ُْ
ُْ
اعمُٜمْٙم َِر﴾[اًمتقسم٦م ،]48:وىم٤مل سم٢مزاءَ ﴿ :و َي ْ٘مٌِ ُْم َ
قن َأ ْي ِد َ ُهي ْؿ ﴾[اًمتقسم٦م ،]44:وىمقًمف ذم
اعم١مُمٜملمَ ﴿ :و ُي ْ١مشم َ
اًمزيمَ٤م َة﴾[اعم٤مئدة.]77:اه
ُقن َّ
وىم٤مل رمحف اهلل «ص77ش :ومم٤م يدل قمٚمٞمف اًم٘مرآن اًمٜمٝمل قمـ ُمِم٤مومٝمتٝمؿ ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف:
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٞمؿ
اؾم َٛم ُٕمقا َوًم ْٚمٙمَ٤موم ِري َـ َقم َذ ٌ
اب َأًم ٌ
﴿ َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا ٓ َشم ُ٘مق ًُمقا َراقمٜمَ٤م َو ُىمق ًُمقا ا ْٟم ُٔم ْرٟمَ٤م َو ْ
﴾[اًمٌ٘مرة.]817:
وىم٤مل ىمت٤مدة وهمػمه يم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقد شم٘مقًمف :اؾمتٝمزاء ومٙمره اهلل ًمٚمٛم١مُمٜملم أن ي٘مقًمقا ُمثؾ
ىمقهلؿ ،وُمـ أراد أيمثر ومٕمٚمٞمف سم٘مراءة يمت٤مب ؿمٞمخ اإلؾمالم««اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ذم
خم٤مًمٗم٦م أصح٤مب اجلحٞمؿ««.
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ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل «871/8ش :قمٜمد شمٗمًػم هذه أي٦م ،هنك اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
قمٌ٤مده اعم١مُمٜملم ،أن يتِمٌٝمقا سم٤مًمٙم٤مومريـ ذم ُم٘م٤مهلؿ وأومٕم٤مهلؿ .اه
أيْم٤م «871/8ش :سمٕمد ؾمقىمف حلدي٨م اسمـ قمٛمر اًمذي أظمرضمف اإلُم٤مم
وىم٤مل رمحف اهلل ً
أمحد ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط«« :سمٕمث٧م سملم يدي اًمً٤مقم٦م سم٤مًمًٞمػ طمتك يٕمٌد اهلل وطمده ٓ
ذيؽ ًمف ،وضمٕمؾ رزىمل حت٧م فمؾ رحمل ،وضمٕمٚم٧م اًمذًم٦م واًمّمٖم٤مر قمغم ُمـ ظم٤مًمػ أُمري،
وُمـ شمِمٌف سم٘مقم ومٝمق ُمٜمٝمؿشش .ومٗمٞمف :دًٓم٦م قمغم اًمٜمٝمل اًمِمديد ،واًمتٝمديد واًمققمٞمد قمغم
اًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر ذم أومٕم٤مهلؿ وأىمقاهلؿ وًمٌ٤مؾمٝمؿ ،وأقمٞم٤مدهؿ وقمٌ٤مدهتؿ ،وهمػم ذًمؽ ُمـ
أُمقرهؿ اًمتل مل شمنمع ًمٜم٤م ،ومل ٟم٘مر قمٚمٞمٝم٤م.اه
وىمد ضم٤مءت أدًم٦م يمثػمة حت٨م قمغم خم٤مًمٗمتٝمؿ ذم قمٌ٤مداهتؿٟ ،مقرد ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمذيمر ٓ
احلٍم طمدي٨م قمٛمر سمـ قمًٌ٦م رِض اهلل قمٜمف قمٜمد اإلُم٤مم ُمًٚمؿ «112ش قمـ أيب أُم٤مُم٦م ىم٤مل:
ىم٤مل قمٛمرو سمـ قمًٌ٦م اًمًٚمٛمل :يمٜم٧م وأٟم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م أفمـ أن اًمٜم٤مس قمغم والًم٦م ،وأهنؿ
أظمٌ٤مرا.
ًمٞمًقا قمغم رء ،وهؿ يٕمٌدون إوصم٤من ،ومًٛمٕم٧م سمرضمؾ سمٛمٙم٦م خيؼم
ً
وم٘مٕمدت قمغم راطمٚمتل وم٘مدُم٧م قمٚمٞمف ،وم٢مذا رؾمقل اهلل ط ُمًتخٗم ًٞم٤م ضمرءاء قمٚمٞمف ىمقُمف،
ومتٚمٓمٗم٧م طمتك دظمٚم٧م قمٚمٞمف سمٛمٙم٦م ،وم٘مٚم٧م ًمفُ :م٤م أٟم٧م؟ ىم٤مل«« :أٟم٤م ٟمٌلشش وم٘مٚم٧م :وُم٤م ٟمٌل؟
ىم٤مل«« :أرؾمٚمٜمل اهللشش ،وم٘مٚم٧م :وسم٠مي رء أرؾمٚمؽ؟ ىم٤مل«« :أرؾمٚمٜمل سمّمٚم٦م إرطم٤مم،
ويمن إوصم٤من ،وأن يقطمد اهلل ٓ ينمك سمف رءشش.
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ىمٚم٧م ًمف :ومٛمـ ُمٕمؽ قمغم هذا؟ ىم٤مل«« :طمر وقمٌدشش ىم٤مل :وُمٕمف يقُمئذ أسمق سمٙمر وسمالل،
ممـ آُمـ سمف ،وم٘مٚم٧م :إِّن ُمتٌٕمؽ ،ىم٤مل«« :إٟمؽ ٓ شمًتٓمٞمع ذًمؽ يقُمؽ هذا ،أٓ شمرى طم٤مزم
وطم٤مل اًمٜم٤مس ،وًمٙمـ ارضمع إمم أهٚمؽ ،وم٢مذا ؾمٛمٕم٧م يب ىمد فمٝمرت وم٠مشمٜملشش.
ىم٤مل :ومذهٌ٧م إمم أهكم وىمدم رؾمقل اهلل ط اعمديٜم٦م ويمٜم٧م ذم أهكم ،ومجٕمٚم٧م أختؼم
إظمٌ٤مر ،وأؾم٠مل اًمٜم٤مس طملم ىمدم اعمديٜم٦م طمتك ىمدم قمكم ٟمٗمر ُمـ أهؾ يثرب ُمـ أهؾ
اعمديٜم٦م ،وم٘مٚم٧مُ :م٤م ومٕمؾ هذا اًمرضمؾ اًمذي ىمدم اعمديٜم٦م؟ وم٘م٤مًمقا :اًمٜم٤مس إًمٞمف هاع ،وىمد أراد
ىمقُمف ىمتٚمف ومٚمؿ يًتٓمٞمٕمقا ذًمؽ.
وم٘مدُم٧م اعمديٜم٦م ومدظمٚم٧م قمٚمٞمف ،وم٘مٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل أشمٕمرومٜمل؟ ىم٤ملٟ«« :مٕمؿ أٟم٧م اًمذي
ًم٘مٞمتٜمل سمٛمٙم٦م؟شش ىم٤مل :وم٘مٚم٧م :سمغم ،وم٘مٚم٧م :ي٤م ٟمٌل اهلل أظمؼمِّن قمام قمٚمٛمؽ اهلل ،وأضمٝمٚمف،
أظمؼمِّن قمـ اًمّمالة؟ ىم٤مل«« :صؾ صالة اًمّمٌح ،صمؿ أىمٍم قمـ اًمّمالة طمتك شمٓمٚمع
اًمِمٛمس ،طمتك شمرشمٗمع وم٢مهن٤م شمٓمٚمع طملم شمٓمٚمع سملم ىمرِّن ؿمٞمٓم٤من ،وطمٞمٜمئذ يًجد هل٤م اًمٙمٗم٤مر،
صمؿ صؾ وم٢من اًمّمالة ُمِمٝمقدة حمْمقرة ،طمتك يًت٘مؾ اًمٔمؾ سم٤مًمرُمح ،صمؿ أىمٍم قمـ اًمّمالة،
وم٢من طمٞمٜمئذ شمًجر ضمٝمٜمؿ ،وم٢مذا أىمٌؾ اًمٗملء ومّمؾ وم٢من اًمّمالة ُمِمٝمقدة حمْمقرة ،طمتك
شمّمكم اًمٕمٍم ،صمؿ أىمٍم قمـ اًمّمالة طمتك شمٖمرب اًمِمٛمس ،وم٢مهن٤م شمٖمرب سملم ىمرِّن ؿمٞمٓم٤من،
وطمٞمٜمئذ يًجد هل٤م اًمٙمٗم٤مرشش.
وطمدي ٨م اسمـ قمٛمر رِض اهلل قمٜمٝمام قمٜمد اًمِمٞمخلم ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط«« :ظم٤مًمٗمقا
اعمنميملم ،اطمٗمقا اًمِمقارب واقمٗمقا اًمٚمحكشش.
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وطمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف قمٜمد ُمًٚمؿ ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط«« :ضمزوا
اًمِمقارب وأرظمقا اًمٚمحك ،ظم٤مًمٗمقا اعمجقسشش.
وىم٤مل ط«« :إن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ٓ يّمٌٖمقن ومخ٤مًمٗمقهؿشش ،أظمرضمف اإلُم٤مم ُمًٚمؿ
ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر.
وىم٤مل ط يمام ذم طمدي٨م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص رِض اهلل قمٜمف«« :ومّمؾ ُم٤م سملم صٞم٤مُمٜم٤م
وصٞم٤مم أهؾ اًمٙمت٤مب أيمٚم٦م اًمًحرشش .أظمرضمف ُمًٚمؿ.
وىم٤مل ط يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف ،قمٜمد أيب داود ،وهق ذم صحٞمح
فم٤مهرا ُم٤م قمجؾ اًمٜم٤مس
ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مٌؾ رمحف اهلل ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط ٓ«« :يزال اًمديـ
ً
اًمٗمٓمر؛ ٕن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ي١مظمرونشش.
وىم٤مل ط«« :صٚمقا ذم ٟمٕم٤مًمٙمؿ ،ظم٤مًمٗمقا اًمٞمٝمقدشش.
ويم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقد إذا طم٤مو٧م اًمٜمً٤مء ٓ يآيمٚمقهـ وٓ جي٤مُمٕمقهـ ذم اًمٌٞمقت ،ومً٠مل
اًمّمح٤مسم٦م رؾمقل اهلل ط قمـ ذًمؽ ،وم٠مٟمزل اهللَ ﴿ :و َي ًْ َ٠مًمقٟم ََؽ َقم ِـ اعمَ ِح ِ
ذى
ٞمض ُىم ْؾ ُه َق َأ ً
َوم٤م ْقمت َِز ًُمقا اًمٜم ًَِّ٤م َء ِذم اعمَ ِح ِ
ُقه َّـ ُِم ْـ َطم ْٞم ُ٨م
قه َّـ َطمتَّك َي ْٓم ُٝم ْر َن َوم٢مِ َذا َشم َٓم َّٝم ْر َن َوم ْ٠مشم ُ
ٞمض َوٓ َشم ْ٘م َر ُسم ُ

َأُمريمُؿ اهللُ إِ َّن اهللَ ُحيِ٥م اًمتَّقاسمِ َ ِ
٥م اعمُ َت َٓم ِّٝم ِري َـ﴾[اًمٌ٘مرة .]222:وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ط:
لم َو ُحي ه
ه َّ
ََ ُ
««اصٜمٕمقا يمؾ ٍ
رء إٓ اًمٜمٙم٤محشش.
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ومٌٚمغ ذًمؽ اًمٞمٝمقد وم٘م٤مًمقاُ :م٤م يريد هذا اًمرضمؾ أن يدع ُمـ أُمرٟم٤م ؿمٞم ًئ٤م ،إٓ ظم٤مًمٗمٜم٤م ومٞمف.
أظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أٟمس رِض اهلل قمٜمف.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل «ص42ش ذم يمت٤مب«« إىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ذم خم٤مًمٗم٦م
أصح٤مب اجلحٞمؿ«« :ومٝمذا احلدي٨م يدل قمغم يمثرة ُم٤م ذقمف اهلل ًمٜمٌٞمف ُمـ خم٤مًمٗم٦م اًمٞمٝمقد ،سمؾ
قمغم أٟمف ظم٤مًمٗمٝمؿ ذم مجٞمع أُمقرهؿ ،طمتك ىم٤مًمقاُ :م٤م يريد أن يدع ُمـ أُمرٟم٤م ؿمٞم ًئ٤م إٓ ظم٤مًمٗمٜم٤م
ومٞمف.اه
وأظمرج اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر رِض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل ط رأى أصح٤مب
يّمٚمقن ،ورأه ىمٞم٤م ًُم٤م وم٘م٤مل :إن يمدشمؿ آٟم ًٗم٤م شمٗمٕمٚمقا ومٕمؾ وم٤مرس واًمروم ،ي٘مقُمقن قمغم
ُمٚمقيمٝمؿ ،وهؿ ىمٕمقد ومال شمٗمٕمٚمقاشش.
وىم٤مل ط ٓ :شمٓمروِّن يمام أـمرت اًمٜمّم٤مرى اسمـ ُمريؿ ،إٟمام أٟم٤م قمٌد اهلل ورؾمقًمفشش.
حمذرا اًمٜمً٤مء ُمـ اًمتِمٌف سم٤مجل٤مهٚمٞم٤مت«« :وٓ شمؼمضمـ شمؼمج اجل٤مهٚمٞم٦م
وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم
ً
إولىشش.
وىم٤مل ط ذم صٞم٤مم يقم قم٤مؿمقرإ«« :ن سم٘مٞم٧م إمم اًم٘م٤مسمؾ ٕصقُمـ افتوشعششُ ،مـ
طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس قمٜمد ُمًٚمؿ ،وهذا ُمـ أضمؾ خم٤مًمٗم٦م اًمٞمٝمقد.
ُمٕمّمٗمرا وم٘م٤مل«« :أُمؽ أُمرشمؽ
ورأي ط قمغم قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو رِض اهلل قمٜمٝمام صمق ًسم٤م
ً
هبذا؟شش ،ىم٤مل«« :أهمًٚمفشش ،ىم٤مل«« :سمؾ أطمرىمف إٟمف ُمـ ًمٌ٤مس اًمٙمٗم٤مرشش .وهق ذم اًمّمحٞمح.
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وىم٤مل ط ًمٕمٛمر رِض اهلل قمٜمف قمٜمد أن ىم٤مل ًمفً :مق اؿمؽمي٧م هذه احلٚم٦م ومٚمًٌتٝم٤م ذم اًمٕمٞمد
أو اًمقومقد؟ ىم٤مل«« :إٟمام يٚمٌس هذا ُمـ ٓ ظمالق ًمفشش.
ً
ومروظم٤م ُمـ طمرير ،ويم٤من ىمد ًمًٌف وم٘م٤مل«« :إن هذا
واًمذيـ يٚمًٌقهن٤م هؿ اًمٙمٗم٤مر ،وٟمزع
ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمت٘ملمشش.
اًمً َام ِء
وإؿمٝمر ُمـ هذا خم٤مًمٗمتٝمؿ ذم اًم٘مٌٚم٦م،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ىمدْ َٟم َرى َشم َ٘م هٚم َ
٥م َو ْضم ِٝم َؽ ِذم َّ
ِ ِ
ِ
حل َرا ِم َو َطم ْٞم ُ٨م َُم٤م ُيمٜمْت ُْؿ َوم َق هًمقا
َوم َٚمٜم َُق ًِّم َٞمٜم ََّؽ ىم ٌْ َٚم ً٦م شم َْر َو َ
٤مه٤م َوم َق ِّل َو ْضم َٝم َؽ َؿم ْٓم َر ا َعم ًْجد ا َ
ِ
ِ
َ٤مب ًَم َٞم ْٕم َٚم ُٛم َ
هلل سمِ َٖم٤مومِ ٍؾ َقم َّام
حل هؼ ُِم ْـ َر ِّهبِ ْؿ َو َُم٤م ا ُ
ُو ُضم َ
قهٙم ُْؿ َؿم ْٓم َر ُه َوإِ َّن ا ًَّمذي َـ ُأوشمُقا اًمٙمت َ
قن َأ َّٟم ُف ا َ
َي ْٕم َٛم ُٚم َ
قن ﴾[اًمٌ٘مرة ]877:وُمؿ شم٘مدم ئمٝمر ًمؽ أن اهلل ىمد أُمرٟم٤م سمٛمخ٤مًمٗمتٝمؿ ذم مجٞمع أُمقر
اًمديـ؛ ٕهنؿ قمغم ـمري٘م٦م همػم ُمروٞم٦م ،وؾمٌٞمؾ همػم ؾمقي٦م  ،وساط ُمٕمقج ،وذم هذا همٜمٞم٦م
عمـ أراد احلؼ.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف««:اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿشش«ص847ش [ط .دار
احلدي٨م سم٤مًم٘م٤مهرة] :ىمد ذيمرٟم٤م ُمـ دٓئؾ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،واإلمج٤مع وأصم٤مر وآقمتٌ٤مر ُم٤م
ُمٜمٝمل قمٜمف ،وأن خم٤مًمٗمتٝمؿ ذم هدهيؿ إجي٤م ًسم٤م وإُم٤م اؾمتحٌ٤م ًسم٤م،
دل قمغم أن اًمتِمٌف هبؿ ذم اجلٛمٚم٦م
ٌ
سمحً٥م اعمقاوع.
وىمد شم٘مدم سمٞم٤من ُم٤م أُمرٟم٤م اهلل ورؾمقًمف سمف ُمـ خم٤مًمٗمتٝمؿُ ،منموع ؾمقاء يم٤من ذًمؽ سم٤مًمٗمٕمؾ
مم٤م ىمّمد وم٤مقمؾ اًمتِمٌف هبؿ أو مل ي٘مّمد ،ويمذًمؽ ُم٤م هنك قمٜمف ُمـ ُمِم٤مهبتٝمؿ يٕمؿ ُم٤م إذا
ُىمّمدت ُمِم٤مهبتٝمؿ أو مل شم٘مّمد ،وم٢من قم٤مُم٦م هذه إقمامل مل يٙمـ اعمًٚمٛمقن ي٘مّمدون
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اعمِم٤مهب٦م ومٞمٝم٤م ،وومٞمٝم٤م ُم٤م ٓ يتّمقر ىمّمد اعمُِم٤مهب٦م ومٞمف يمٌٞم٤مض اًمِمٕمر ،وـمقل اًمِم٤مرب،
وٟمحق ذًمؽ .اه
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األحهاو املتعلك٘ بأٍل الرم٘ مً الَْٔد ّاليصاز ٚدٌّ احلسبٔني ميَه
شم٘مدم اًمٌٞم٤من ًمٗمْمؾ اإلؾمالم وسمٞم٤من أٟمف اًمديـ اًم٘مقيؿ واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ اًمذي ارشمْم٤مه
ِ
اًمٍم َ
اط
اهلل ًمٕمٌ٤مده ديٜم ً٤م وظمتؿ سمف اًمرؾم٤مٓت وأُمر سمً١مًمف واًمتٜمٙمر عم٤م ؾمقاهْ ﴿ :اهدٟمَ٤م ِّ َ
ِ
ِ
اط ا ًَّم ِذي َـ َأ ْٟم َٕم ْٛم َ٧م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َهم ْ ِػم اعمَْ ْٖم ُْم ِ
س َ
لم ﴾[اًمٗم٤محت٦م:
اًمْم٤م ًِّم َ
قب َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َوٓ َّ
اعمُْ ًْتَ٘م َ
ٞمؿ * َ
.]4-4
وشم٘مدم سمٞم٤من ُم٤م قمٚمٞمف اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اًمْم٤مًمقن اعمخ٤مًمٗمقن ،وسمٞم٤من يمٗمرهؿ وطمًدهؿ
وقمٜم٤مدهؿ وسمٖمٞمٝمؿ وزٟمدىمتٝمؿ ،وأهنؿ ًمإلؾمالم خم٤مًمٗمقن وًمٚمحؼ ُمٕم٤مٟمدون وًمرؾمٚمٝمؿ
قم٤مصقن وًمٕم٘مقهلؿ ُمٜم٤مىمْمقن ،ومال واهلل ٓ يٖمؽم هبؿ وسمامهؿ إّٓ ُمـ يم٤من ضمٝمٚمف ؾمحٞم٘م ً٤م أو ،
أو قمٛمٞم ً
ال هلؿ وًمٜمنم أومٙم٤مرهؿ إُم٤م ًمًقء ىمّمده أو عمٓم٤مُمع دٟمٞمقي٦م .وم٤مًمٚمٝمؿ ؾمٚمؿ ،ومٚمٞمٕمٚمؿ أن
اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ يٜمٌٖمل أن ٓ خيرج قمـ ُمً٤مر اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م دقمقة وُمٕم٤مُمٚم٦م،
واعمٕم٤مُمٚم٦م ُمع أهؾ اًمٙمت٤مب شمٙمقن ذم سم٤مسملم:
اًمٌ٤مب إول :ذم إطمٙم٤مم اعم٘مّمقدة حلٗمظ اًمديـ ومتٞمز اعمٌٓمٚملم.
اًمٌ٤مب افثوين :ذم إطمٙم٤مم اعم٘مّمقدة حلٗمظ احلؼ وىمٞم٤مم اًمٕمدل واإلطمً٤من .
أوٓ :إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سمحٗمظ اًمديـ ومتٞمز اعمًٚمٛملم
 -8يمقن اًمديـ يمٚمف هلل سم٢مؾمالُمٝمؿ أو أقمٓم٤مئٝمؿ اجلزي٦م أو ىمت٤مهلؿ:
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ِ
ُقن اًمدِّ ي ُـ هللَِّ َوم٢مِ ِن اٟمت ََٝم ْقا َومال قمُدْ َو َ
ُقن ومِ ْتٜمَ ٌ٦م َو َيٙم َ
قه ْؿ َطمتَّك ٓ َشمٙم َ
ان إِ َّٓ
ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َىم٤مشم ُٚم ُ
لم ﴾[اًمٌ٘مرة.]811:
َقم َغم اًم َّٔم٤معم ِ َ
ِ
حي ِّر ُُم َ
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفَ ﴿ :ىم٤مشمِ ُٚمقا ا ًَّم ِذي َـ ٓ ُي ْ١م ُِمٜم َ
قن َُم٤م َطم َّر َم
ُقن سمِ٤مهللَِّ َوٓ سمِ٤م ًْم َٞم ْق ِم أظم ِر َوٓ ُ َ
ِ
ِ
ُقن ِديـ ْ ِ
ِ
َ٤مب َطمتَّك ُي ْٕم ُٓمقا ِْ
اجل ْز َي َ٦م َقم ْـ َي ٍد
احل ِّؼ ُم َـ ا ًَّمذي َـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
اهللَُّ َو َر ُؾمق ًُم ُف َوٓ َيديٜم َ َ َ
وهؿ ص ِ
٤مهم ُر َ
ون ﴾[اًمتقسم٦م.]21:
َ ُ ْ َ
وىمد شم٘مدم طمدي٨م سمريدة وُم٤م ومٞمف ُمـ إطمٙم٤مم ذم اًمٗمّمؾ اًمً٤مسمؼ.
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم « أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م  22 / 8ـ  27ش :وم٤مجلزي٦م هل اخلراج اعميوب
قمغم رؤوس اًمٙمٗم٤مر إذٓٓ وصٖم٤مرا واعمٕمٜمك طمتك يٕمٓمقا اخلراج قمـ رىم٤مهبؿ.
واظمتٚمػ ذم اؿمت٘م٤مىمٝم٤م وم٘م٤مل اًم٘م٤مِض ذم إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م اؾمٛمٝم٤م ُمِمتؼ ُمـ اجلزاء إُم٤م
ضمزاء قمغم يمٗمرهؿ ٕظمذه٤م ُمٜمٝمؿ صٖم٤مرا أو ضمزاء قمغم أُم٤مٟمٜم٤م هلؿ ٕظمذه٤م ُمٜمٝمؿ روم٘م٤م.
ىم٤مل ص٤مطم٥م اعمٖمٜمل هل ُمِمت٘م٦م ُمـ ضمزاه سمٛمٕمٜمك ىمْم٤مه ًم٘مقًمفْ َ ٓ ﴿ :دم ِزي َٟم ْٗم ٌس َقم ْـ
َٟم ْٗم ٍ
س َؿم ْٞم ًئ٤م﴾ ومتٙمقن اجلزي٦م ُمثؾ اًمٗمدي٦م.
ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م وإول أصح وهذا يرضمع إمم أهن٤م قم٘مقسم٦م أو أضمرة.
وأُم٤م ىمقًمفَ ﴿ :قم ْـ َي ٍد﴾ ومٝمق ذم ُمقوع اًمٜمّم٥م قمغم احل٤مل أي يٕمٓمقه٤م أذٓء ُم٘مٝمقريـ
هذا هق اًمّمحٞمح ذم أي٦م.
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وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م اعمٕمٜمك ُمـ يد إمم يد ٟم٘مدا همػم ٟمًٞمئ٦م ،وىم٤مًم٧م ومرىم٦م ُمـ يده إمم يد أظمذ
ٓ سم٤مقمث٤م هب٤م وٓ ُمقيمال ذم دومٕمٝم٤م ،وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمٕمٜم٤مه قمـ إٟمٕم٤مم ُمٜمٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٢مىمراريمؿ هلؿ
وسم٤مًم٘مٌقل ُمٜمٝمؿ .واًمّمحٞمح اًم٘مقل إول وقمٚمٞمف اًمٜم٤مس.
وأسمٕمد يمؾ اًمٌٕمد ومل يّم٥م ُمراد اهلل ُمـ ىم٤مل اعمٕمٜمك قمـ يد ُمٜمٝمؿ أي قمـ ىمدرة قمغم
أدائٝم٤م ومال شم١مظمذ ُمـ قم٤مضمز قمٜمٝم٤م وهذا احلٙمؿ صحٞمح ومحؾ أي٦م قمٚمٞمف سم٤مـمؾ ومل يٗمن سمف
أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وٓ اًمت٤مسمٕملم وٓ ؾمٚمػ إُم٦م وإٟمام هق ُمـ طمذاىم٦م سمٕمض اعمت٠مظمريـ.
وىمقًمف شمٕم٤ممم﴿:وهؿ ص ِ
٤مهم ُر َ
ون﴾ طم٤مل أظمرى فإول طم٤مل اعمًٚمٛملم ذم أظمذ اجلزي٦م
َ ُ ْ َ
ُمٜمٝمؿ أن ي٠مظمذوه٤م سم٘مٝمر وقمـ يد ،وافثوين طم٤مل اًمداومع هل٤م أن يدومٕمٝم٤م وهق ص٤مهمر ذًمٞمؾ
واظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم شمٗمًػم اًمّمٖم٤مر اًمذي يٙمقٟمقن قمٚمٞمف وىم٧م أداء اجلزي٦م وم٘م٤مل قمٙمرُم٦م:
أن يدومٕمٝم٤م وهق ىم٤مئؿ ويٙمقن أظمذ ضم٤مًمً٤م ،وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م :أن ي٠ميت هب٤م سمٜمٗمًف ُم٤مؿمٞم٤م ٓ
رايمٌ٤م ويٓم٤مل وىمقومف قمٜمد إشمٞم٤مٟمف هب٤م وجير إمم اعمقوع اًمذي شم١مظمذ ُمٜمف سم٤مًمٕمٜمػ صمؿ دمر يده
ويٛمتٝمـ.
وهذا يمٚمف مم٤م ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف وٓ هق ُم٘متض أي٦م وٓ ٟم٘مؾ قمـ رؾمقل اهلل ط وٓ قمـ
اًمّمح٤مسم٦م رِض اهلل قمٜمٝمؿ أهنؿ ومٕمٚمقا ذًمؽ.
واًمّمقاب ذم أي٦م :أن اًمّمٖم٤مر هق اًمتزاُمٝمؿ جلري٤من أطمٙم٤مم اعمٚم٦م قمٚمٞمٝمؿ وإقمٓم٤مء اجلزي٦م
وم٢من اًمتزاُمٝمؿ سمذًمؽ هق اًمّمٖم٤مر.ا.هـ
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وم٢من مل يٕمٓمقا اجلزي٦م ومٝمؿ ذم طمراهبؿ ٕهؾ اإلؾمالم وٓ يدظمٚمقن ذم ذُم٦م اهلل قمز وضمؾ
وذُم٦م رؾمقًمف ط .
 -2قمدم ُمقآهتؿ أو ائتامهنؿ واخت٤مذهؿ سمٓم٤مٟم٦م ُمـ دون اعم١مُمٜملم وحتريؿ حمٌتٝمؿ:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ٤مب َي ُر هدويم ُْؿ َسم ْٕمدَ
ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا إِ ْن شمُٓمٞم ُٕمقا َوم ِري ً٘م٤م ُم َـ ا ًَّمذي َـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
إِ َيامٟمِٙم ُْؿ يمَ٤مومِ ِري َـ ﴾[آل قمٛمران.]811:
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ﴿ :ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا ٓ َشمت ِ
َّخ ُذوا سمِ َٓم٤م َٟم ً٦م ُِم ْـ ُدوٟمِٙم ُْؿ ٓ َي ْ٠م ًُمق َٟمٙم ُْؿ َظم ٌَ ً٤مٓ
َ َ
َ هَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْؼم َىمدْ َسم َّٞمٜمَّ٤م ًَمٙم ُُؿ
ور ُه ْؿ َأيم َ ُ
َو هدوا َُم٤م َقمٜمت ْهؿ َىمدْ َسمدَ ت ا ًْم ٌَ ْٖم َْم٤م ُء ُم ْـ َأ ْوم َقاه ِٝم ْؿ َو َُم٤م ُختْٗمل ُصدُ ُ
ِ ِ
أي ِ
ُقن سمِ٤م ًْم ِٙمت ِ
قهن ُ ْؿ َوٓ ُحيِ هٌق َٟمٙم ُْؿ َوشم ُْ١م ُِمٜم َ
٤مت إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ َشم ْٕم ِ٘م ُٚم َ
َ٤مب ُيم ِّٚم ِف
َ
قن * َه٤م َأ ْٟمت ُْؿ أوٓء ُحت هٌ َ
َ٤مُم َؾ ُِمـ اًم َٖمٞم ِ
وإِ َذا ًَم ُ٘مقيمُؿ َىم٤م ًُمقا آُمٜمَّ٤م وإِ َذا َظم َٚمقا َقم هْمقا َقم َٚمٞمٙمُؿ إَٟم ِ
ظ ُىم ْؾ ُُمقشمُقا سمِ َٖم ْٞمٔمِٙم ُْؿ إِ َّن
َ ْ
ْ
َ َ
َ
ْ ُ
ْ
ِ
ِ
اًمّمدُ ِ
ور * إِ ْن َمت ْ ًَ ًْٙم ُْؿ َطم ًَٜمَ ٌ٦م شم ًَُ ْ١م ُه ْؿ َوإِ ْن شم ُِّم ٌْٙم ُْؿ َؾم ِّٞم َئ ٌ٦م َي ْٗم َر ُطمقا ِ َهب٤م َوإِ ْن
ٞمؿ سمِ َذات ه
اهللََّ َقمٚم ٌ
قن ُ ِحم ٌ
ييم ُْؿ َيم ْٞمدُ ُه ْؿ َؿم ْٞم ًئ٤م إِ َّن اهللََّ سمِ َام َي ْٕم َٛم ُٚم َ
ٞمط ﴾ [آل قمٛمران-881 :
شم َّْم ِ ُ
ؼموا َو َشم َّت ُ٘مقا ٓ َي ُ ه
.]821
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا ٓ َشمت ِ
َّخ ُذوا ا ًْم َٞم ُٝمق َد َواًمٜم ََّّم َ٤مرى َأ ْوًم ِ َٞم٤م َء َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َأ ْوًم ِ َٞم٤م ُء
َ َ
َ هَ
َسم ْٕم ٍ
لم ﴾ [اعم٤مئدة.]78:
ض َو َُم ْـ َيت ََق َّهل ُ ْؿ ُِمٜمْٙم ُْؿ َوم٢مِ َّٟم ُف ُِمٜم ُْٝم ْؿ إِ َّن اهللََّ ٓ َ ْهي ِدي ا ًْم َ٘م ْق َم اًم َّٔم٤معم ِ َ
ُقن سمِ٤مهللَِّ وا ًْمٞمق ِم ِ
وىم٤مل شمٕم٤مممِ َ ٓ ﴿ :
أظم ِر ُي َقا هد َ
دمدُ َىم ْق ًُم٤م ُي ْ١م ُِمٜم َ
ون َُم ْـ َطم٤م َّد اهللََّ َو َر ُؾمق ًَم ُف
َ َْ
ِ
ِ
قهبِ ُؿ ِ
َ٥م ِذم ُىم ُٚم ِ
اإل َيام َن
َو ًَم ْق يمَ٤مٟمُقا آ َسم٤م َء ُه ْؿ َأ ْو َأ ْسمٜمَ٤م َء ُه ْؿ َأ ْو إِ ْظم َق َاهن ُ ْؿ َأ ْو َقمِم َػم َ ُهت ْؿ ُأ ْو ًَمئ َؽ َيمت َ
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ِ
َّ٤مت َ ْدم ِري ُِمـ َ ْحتتِٝم٤م إَهن٤مر َظم٤مًم ِ ِد ِ
وح ُِمٜمْف ويدْ ِظم ُٚمٝمؿ ضمٜم ٍ
ِض اهللَُّ َقمٜمْ ُٝم ْؿ
َ
ْ َ
ُ ْ َ
َو َأ َّيدَ ُه ْؿ سمِ ُر ٍ ُ َ ُ
َْ ُ
يـ وم َٞمٝم٤م َر َ
َو َر ُوقا َقمٜمْ ُف ُأ ْو ًَم ِئ َؽ ِطم ْز ُب اهللَِّ َأٓ إِ َّن ِطم ْز َب اهللَِّ ُه ُؿ اعمُْ ْٗم ِٚم ُح َ
قن ﴾ [اعمج٤مدًم٦م.]22:
ِ
يـ آ َُمٜمُقا
ىم٤مل اسمـ ضمرير ذم « ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من  41 / 7ش ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّمذ َ
َّخ ُذوا سمِ َٓم٤م َٟم ً٦م ُِمـ دوٟمِٙمُؿ ٓ ي ْ٠م ًُمق َٟمٙمُؿ َظمٌ ً٤مٓ ودوا ُم٤م َقمٜمِتهؿ َىمدْ سمدَ ِ
ٓ َشمت ِ
ت ا ًْم ٌَ ْٖم َْم٤م ُء ُِم ْـ
َ
َ
ْ ُ
ْ
ْ َ َ ه َ
ْ
اه ِٝمؿ وُم٤م ُخت ِْٗمل صدُ ورهؿ َأيمْؼم َىمدْ سمٞمٜمَّ٤م ًَمٙمُؿ أي ِ
ِ
٤مت إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ َشم ْٕم ِ٘م ُٚم َ
قن ﴾[آل
َ
َ َّ
ُ
ُ ُ ُ ْ َُ
َأ ْوم َق ْ َ َ
قمٛمران .]881:يٕمٜمل سمذًمؽ شمٕم٤ممم ذيمره :ي٤م أهي٤م اًمذيـ صدىمقا اهلل ورؾمقًمف وأىمروا سمام ضم٤مء
سمف ٟمٌٞمٝمؿ ُمـ قمٜمد رهبؿ ﴿ ٓ َشمت ِ
َّخ ُذوا سمِ َٓم٤م َٟم ً٦م﴾ ،ي٘مقل ٓ :شمتخذوا أوًمٞم٤مء أو أصدىم٤مء ٕٟمٗمًٜم٤م
﴿ُمـ دوٟمٙمؿ﴾ ي٘مقل ُمـ أهؾ ديٜمٙمؿ وُمٚمتٙمؿ يٕمٜمل ُمـ همػم اعم١مُمٜملم ،وإٟمام ضمٕمؾ اًمٌٓم٤مٟم٦م
ُمث ً
ال خلٚمٞمؾ اًمرضمؾ ُمِمٌٝمف سمام وزم سمٓمٜمف ُمـ صمٞم٤مسمف .ا.هـ
وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم « أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م  272 / 8ش :وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمتقًمٞم٦م ؿم٘مٞم٘م٦م اًمقٓي٦م
يم٤مٟم٧م شمقًمٞمتٝمؿ ٟمققم٤م ُمـ شمقًمٞمٝمؿ وىمد طمٙمؿ شمٕم٤ممم سم٠من ُمـ شمقٓهؿ وم٢مٟمف ُمٜمٝمؿ وٓ يتؿ
اإليامن إٓ سم٤مًمؼماءة ُمٜمٝمؿ واًمقٓي٦م شمٜم٤مذم اًمؼماءة ومال دمتٛمع اًمؼماءة واًمقٓي٦م أسمدا واًمقٓي٦م
إقمزاز ومال دمتٛمع هل وإذٓل اًمٙمٗمر أسمدا واًمقٓي٦م صٚم٦م ومال دم٤مُمع ُمٕم٤مداة اًمٙم٤مومر أسمد ًا .ا.هـ
وذم احلدي٨م«« :أوصمؼ قمرى اإليامن احل٥م ذم اهلل واًمٌٖمض ذم اهللشش .أظمرضمف اًمٓمؼماِّن «
 827 / 1ش واًمٌٖمقي «  721 / 1ش وهق ذم اًمّمحٞمح٦م «  114 / 7ش.
 -1حتريؿ اًمتِمٌف هبؿ:

158

الطسٓل الصخٔح

شم٘مدم طمدي٨م اسمـ قمٛمر ««ُمـ شمِمٌف سم٘مقم ومٝمق ُمٜمٝمؿشش .وشم٘مدم اًمٙمالم قمغم هذا اًمِم٠من
سمتقؾمع.
 -7احلذر ُمـ يمتٌٝمؿ وُمروي٤مهتؿ:
لم،
نم اعمُْ ًْ ِٚم ِٛم َ
أظمرج اًمٌخ٤مري «2417ش ن اسمـ قمٌ٤مس رِض اهلل قمٜمٝمام ىم٤ملَ « :ي٤م َُم ْٕم َ َ
ث إَ ْظم ٌَ ِ
قن َأ ْه َؾ ا ًْم ِٙمت ِ
َ٤مبَ ،ويمِتَ٤م ُسمٙم ُُؿ اًمذي ُأٟم ِْز َل َقم َغم ٟمٌَِ ِّٞم ِف  -ط َ -أ ْطمدَ ُ
ػ شم ًَْ َ٠م ًُم َ
٤مر سمِ٤مهللَِّ،
َيم ْٞم َ
٥مَ ،و َىمدْ َطمدَّ َصمٙم ُُؿ اهللَُّ َأ َّن َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
هلل َو َهم َّ ُػموا سمِ َ٠م ْي ِدهيِ ُؿ
َ٥م ا َُّ
َ٤مب َسمدَّ ًُمقا َُم٤م َيمت َ
َشم ْ٘م َر ُءو َٟم ُف َمل ْ ُي َِم ْ
ا ًْمٙمِتَ٤مبَ ،وم َ٘م٤م ًُمقا هق ُِمـ ِقمٜم ِْد ا َّ ِ
ال َأ َوم َ
ؽموا سمِ ِف َصم َٛمٜمً٤م َىم ِٚمٞم ً
ال َيٜم َْٝم٤ميم ُْؿ َُم٤م َضم٤م َءيم ُْؿ ُِم َـ ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ
ُ َ ْ
َ
هللًِ ،م َٞم ِْم َ ُ
هلل َُم٤م َر َأ ْيٜمَ٤م ُِمٜم ُْٝم ْؿ َر ُضم ً
ال َىم هط َي ًْ َ٠م ًُمٙم ُْؿ َقم ِـ ا ًَّم ِذى ُأٟم ِْز َل َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ ش
َقم ْـ ُُم ًَ٤م َء ًَمتِ ِٝم ْؿَ ،وَٓ َوا َِّ
وىمد شم٘مدم طمدي٨م ضم٤مسمر رِض اهلل قمٜمف وزضمر اًمٜمٌل ط ًمٕمٛمر سم٘مقًمف :شأُمتٝمقيمقن ومٞمٝم٤م ي٤م
اسمـ اخلٓم٤مب«.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى « 144 / 81ـ  144ش:
هذه إطم٤مدي٨م اإلهائٞمٚمٞم٦م شمذيمر ًمالؾمتِمٝم٤مد ٓ ًمالقمت٘م٤مد وم٢مهن٤م قمغم صمالث أىمً٤مم:
أطمده٤م ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م صحتف مم٤م سم٠ميديٜم٤م مم٤م يِمٝمد ًمف سم٤مًمّمدق ومذاك صحٞمح ،وافثوينُ :م٤م قمٚمٛمٜم٤م
يمذسمف سمام قمٜمدٟم٤م مم٤م خي٤مًمٗمف ،وافثوفٌُ :م٤م هق ُمًٙمقت قمٜمف ٓ ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ وٓ ُمـ هذا
اًم٘مٌٞمؾ ومال ٟم١مُمـ سمف وٓ ٟمٙمذسمف ودمقز طمٙم٤ميتف عم٤م شم٘مدم وهم٤مًم٥م ذًمؽ مم٤م ٓ وم٤مئدة ومٞمف شمٕمقد
ُٕمر ديٜمل .ا.هـ
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 -7حتريؿ اسمتدائٝمؿ سم٤مًمًالم وشم٘مديٛمٝمؿ ذم اًمٕمٌقر واعمرور:
قمـ أيب هريرة رِض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ،ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط :ششٓ شمٌدؤوا اًمٞمٝمقد
واًمٜمّم٤مرى سم٤مًمًالم وم٢مذا ًم٘مٞمتٛمقهؿ ذم ـمريؼ وم٤موٓمروهؿ إمم أوٞم٘مف««.
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم « أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م  814 / 8ش:
واعم٘مّمقد أن اًمًالم اؾمٛمف ووصٗمف وومٕمٚمف واًمتٚمٗمظ سمف ذيمر ًمف ،ومح٘مٞمؼ سمتحٞم٦م هذا
ؿم٠مهن٤م أن شمّم٤من قمـ سمذهل٤م ًمٖمػم أهؾ اإلؾمالم وأٓ ُحيٞمك هب٤م أقمداء اًم٘مدوس اًمًالم،
وهلذا يم٤مٟم٧م يمت٥م اًمٜمٌل ط إمم ُمٚمقك اًمٙمٗم٤مر ؾمالم قمغم ُمـ اشمٌع اهلدى ومل يٙمت٥م
ًمٙم٤مومر ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ أصال ،ومٚمٝمذا ىم٤مل ذم أهؾ اًمٙمت٤مب ششوٓ شمٌدؤوهؿ سم٤مًمًالم««
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زد الطالو عل ٙأٍل الرم٘
وأُم٤م اًمرد قمٚمٞمٝمؿ وم٠مُمر أن ي٘متٍم سمف قمغم قمٚمٞمٙمؿ واظمتٚمٗم٧م اًمرواي٦م ذم إصمٌ٤مت اًمقاو
وطمذومٝم٤م وصح هذا وهذا ،وم٤مؾمتِمٙمٚم٧م ـم٤مئٗم٦م دظمقل هذه اًمقاو هٝمٜم٤م إذ هل ًمٚمت٘مرير
وإصمٌ٤مت إول يمام إذا ىمٞمؾ ًمؽ ومٕمٚم٧م يمذا ويمذا ويمذا وم٘مٚم٧م وأٟم٧م ومٕمٚمتف أو ىم٤مل ومالن
يّمكم اخلٛمس ومت٘مقل ويزيمل ُم٤مًمف ،ىم٤مًمقا وم٤معمقوع ُمقوع إضاب ٓ ُمقوع شم٘مرير
وُمِم٤مريم٦م ومٝمق ُمقوع سمؾ قمٚمٞمٙمؿ ٓ ُمقوع وقمٚمٞمٙمؿ وم٢مذا طمذف اًمقاو يم٤من إقم٤مدة عمثؾ
ىمقًمف ُمـ همػم إؿمٕم٤مر سم٠مٟمؽ قمٚمٛم٧م ُمراده وإذا أشمٞم٧م سمٚمٗمٔم٦م سمؾ أؿمٕمرشمف أٟمؽ ومٝمٛم٧م ُمراده
ورددشمف قمٚمٞمف ىمّم٤مص٤م وإول أًمٞمؼ سم٤مًمٙمرم واًمٗمْمؾ وهلذا اًمن واهلل أقمٚمؿ دظمٚم٧م اًمقاو
قمغم أٟمف ًمٞمس ذم دظمقهل٤م إؿمٙم٤مل وم٢من اعمقت ٓ يٜمجق ُمٜمف أطمد ويم٠من اًمراد ي٘مقل اًمذي
أظمؼمت سمقىمققمف قمٚمٞمٜم٤م ٟمحـ وأٟم٧م ومٞمف ؾمقاء ومٝمق قمٚمٞمٜم٤م وقمٚمٞمؽ وهذا أومم ُمـ شمٖمٚمٞمظ
اًمراوي ذم إصمٌ٤مهت٤م إ ذ ٓ ؾمٌٞمؾ إًمٞمف ،وم٢من ىمٞمؾ سمؾ إًمٞمؽ ؾمٌٞمؾ ىم٤مل اخلٓم٤ميب يرويف قم٤مُم٦م
اعمحدصملم سم٤مًمقاو واسمـ قمٞمٞمٜم٦م يرويف سمحذومٝم٤م وهق اًمّمقاب .ىمٞمؾ ىمد وٌط اًمقاو قمٌداهلل سمـ
قمٛمر ووٌٓمٝم٤م قمٜمف قمٌداهلل سمـ ديٜم٤مر ووٌٓمٝم٤م قمٜمف ُم٤مًمؽ ،ىم٤مل أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف يمذًمؽ
رواه ُم٤مًمؽ قمـ قمٌداهلل سمـ ديٜم٤مر ورواه اًمثقري أيْم٤م قمـ قمٌداهلل سمـ ديٜم٤مر وم٘م٤مل وقمٚمٞمٙمؿ
اٟمتٝمك.
وهذا احلدي٨م ىمد أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمام شم٘مدم وطمدي٨م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري رواه
اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهق سم٤مًمقاو قمٜمدمه٤م.
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وأُم٤م ىمقل اخلٓم٤ميب واسمـ قمٞمٞمٜم٦م رواه سمحذومٝمام وم٘مد اظمتٚمػ قمغم اسمـ قمٞمٞمٜم٦م أيْم٤م وضمقاب
آظمر وًمٕمٚمف أطمًـ ُمـ اجلقاب إول أٟمف ًمٞمس ذم دظمقل اًمقاو شم٘مرير عمْمٛمقن حتٞمتٝمؿ سمؾ
ومٞمف رده٤م وشم٘مريره٤م هلؿ أي وٟمحـ أيْم٤م ٟمدقمق ًمٙمؿ سمام دقمقشمؿ سمف قمٚمٞمٜم٤م وم٢من دقم٤مءهؿ ىمد
طمّمؾ ووىمع ُمٜمٝمؿ وم٢مذا رد قمٚمٞمٝمؿ اعمجٞم٥م سم٘مقًمف وقمٚمٞمٙمؿ يم٤من ذم ذيمر اًمقاو ه ًمٓمٞمػ
وهق أن هذا اًمذي ـمٚمٌتٛمقه ًمٜم٤م ودقمقشمؿ سمف هق سمٕمٞمٜمف ُمردود قمٚمٞمٙمؿ ٓ حتٞم٦م ًمٙمؿ همػمه،
واعمٕمٜمك وٟمحـ ٟم٘مقل ًمٙمؿ ُم٤م ىمٚمتؿ سمٕمٞمٜمف يمام إذا ىم٤مل رضمؾ عمـ يًٌف قمٚمٞمؽ يمذا ويمذا وم٘م٤مل
وقمٚمٞمؽ أي وأٟم٤م أيْم٤م ىم٤مئؾ ًمؽ ذًمؽ وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أن هذا ىمد طمّمؾ زم وهق طمّمؾ ًمؽ
ُمٕمل ومت٠مُمٚمف ،ويمذًمؽ إذا ىم٤مل همٗمر اهلل ًمؽ وم٘مٚم٧م وًمؽ وًمٞمس اعمٕمٜمك أن اعمٖمٗمرة ىمد
طمّمٚم٧م زم وًمؽ وم٢من هذا قمٚمؿ همٞم٥م وإٟمام ُمٕمٜم٤مه أن اًمدقمقة ىمد اؿمؽميم٧م ومٞمٝم٤م أٟم٤م وأٟم٧م
وًمق ىم٤مل همٗمر اهلل ًمؽ وم٘مٚم٧م ًمؽ مل يٙمـ ومٞمف إؿمٕم٤مر سمذًمؽ.
وقمغم هذا وم٤مًمّمقاب إصمٌ٤مت اًمقاو وسمف ضم٤مءت أيمثر اًمرواي٤مت وذيمره٤م اًمث٘م٤مت إصمٌ٤مت
واهلل أقمٚمؿ
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نٔف ىسد علَٔه إذا حتكل لدٓيا أىَه قالْا الطالو علٔهه ؟
هذا يمٚمف إذا حت٘مؼ أٟمف ىم٤مل اًمً٤مم قمٚمٞمٙمؿ أو ؿمؽ ومٞمام ىم٤مل ومٚمق حت٘مؼ اًمً٤مُمع أن اًمذُمل
ىم٤مل ًمف ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ ٓ ؿمؽ ومٞمف ومٝمؾ ًمف أن ي٘مقل وقمٚمٞمؽ اًمًالم أو ي٘متٍم قمغم ىمقًمف
وقمٚمٞمؽ وم٤مًمذي شم٘متْمٞمف إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م وىمقاقمد اًمنميٕم٦م أن ي٘م٤مل ًمف وقمٚمٞمؽ اًمًالم وم٢من
هذا ُمـ سم٤مب اًمٕمدل واهلل ي٠مُمر سم٤مًمٕمدل واإلطمً٤من وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :وإِ َذا طمٞمٞمتُؿ سمِت ِ
َح َّٞم ٍ٦م
َ
ُ ِّ ْ
ِ
هلل يم َ
ر ٍء َطم ًِٞم ًٌ٤م ﴾[اًمٜمً٤مء.]14:
وه٤م إِ َّن ا ََّ
َوم َح هٞمقا سمِ َ٠م ْطم ًَ َـ ُمٜم َْٝم٤م َأ ْو ُر هد َ
َ٤من َقم َغم يم ُِّؾ َ ْ
ومٜمدب إمم اًمٗمْمؾ وأوضم٥م اًمٕمدل وٓ يٜم٤مذم هذا ؿمٞمئ٤م ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٌ٤مب سمقضمف ُم٤م.
ا.هـ يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
 -4حتريؿ هتٜمئتٝمؿ سمِمٕم٤مئر اًمٙمٗمر وأقمٞم٤مدهؿ اًمديٜمٞم٦م:
َ٤مب َأ ْن إِ َذا ؾم ِٛمٕمتُؿ آي ِ
ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َىمدْ ٟم ََّز َل َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ ِذم ا ًْمٙمِت ِ
هلل ُي ْٙم َٗم ُر ِ َهب٤م َو ُي ًْت َْٝم َز ُأ
٤مت ا َِّ
َ ْ ْ َ
ُقوقا ِذم طم ِد ٍ
لم
ي٨م َهم ْ ِػم ِه إِ َّٟمٙم ُْؿ إِ ًذا ُِم ْث ُٚم ُٝم ْؿ إِ َّن اهللََّ َضم ِ٤مُم ُع اعمُْٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
ِ َهب٤م َومال َشم ْ٘م ُٕمدُ وا َُم َٕم ُٝم ْؿ َطمتَّك َخي ُ
َ
َوا ًْمٙمَ٤مومِ ِري َـ ِذم َضم َٝمٜم ََّؿ َمجِٞم ًٕم٤م ﴾[اًمٜمً٤مء.]871:
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم « أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م  217 / 8ـ  214ش:
وأُم٤م اًمتٝمٜمئ٦م سمِمٕم٤مئر اًمٙمٗمر اعمختّم٦م سمف ومحرام سم٤مٓشمٗم٤مق ُمثؾ أن هيٜمئٝمؿ سم٠مقمٞم٤مدهؿ
وص قُمٝمؿ ومٞم٘مقل قمٞمد ُمٌ٤مرك قمٚمٞمؽ أو هتٜم٠م هبذا اًمٕمٞمد وٟمحقه ومٝمذا إن ؾمٚمؿ ىم٤مئٚمف ُمـ
اًمٙمٗمر ومٝمق ُمـ اعمحرُم٤مت وهق سمٛمٜمزًم٦م أن هيٜمئف سمًجقده ًمٚمّمٚمٞم٥م سمؾ ذًمؽ أقمٔمؿ إصمام قمٜمد
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اهلل وأؿمد ُم٘مت٤م ُمـ اًمتٝمٜمئ٦م سمنمب اخلٛمر وىمتؾ اًمٜمٗمس وارشمٙم٤مب اًمٗمرج احلرام وٟمحقه،
ويمثػم ممـ ٓ ىمدر ًمٚمديـ قمٜمده ي٘مع ذم ذًمؽ وٓ يدري ىمٌح ُم٤م ومٕمؾ ومٛمـ هٜم٠م قمٌدا سمٛمٕمّمٞم٦م
أو سمدقم٦م أو يمٗمر وم٘مد شمٕمرض عم٘م٧م اهلل وؾمخٓمف.
 -4حتريؿ دظمقهلؿ احلرم وإىم٤مُمتٝمؿ سمجزيرة اًمٕمرب:
ِ
ِ
يـ آ َُمٜمُقا إِٟم ََّام ا ُْعم ْ ِ
نميم َ
احل َرا َم َسم ْٕمدَ
ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّمذ َ
ُقن ٟم ََج ٌس َومال َي ْ٘م َر ُسمقا ا َْعم ًْجدَ ْ َ
ِ
َقم ِ٤مُم ِٝمؿ ه َذا وإِ ْن ِظم ْٗمتُؿ َقمٞم َٚم ً٦م َومًق َ ِ
هلل ُِمـ َوم ْْمٚمِ ِف إِ ْن َؿم٤مء إِ َّن ا ََّ ِ
ٞمؿ
ف ُي ْٖمٜمٞمٙم ُُؿ ا َُّ ْ
َ ْ
ْ ْ
ْ َ َ
ٞمؿ َطمٙم ٌ
هلل َقمٚم ٌ
َ
﴾[اًمتقسم٦م.]21:
اخلَ َّٓم ِ
٤مب رِض اهلل قمٜمف َأ َّٟم ُف َؾم ِٛم َع َر ُؾم َ
وأظمرج اإلُم٤مم ُمًٚمؿ قمـ ُقم َٛم ُر ْسم ُـ ْ
قل اهللَِّ ط
قل :شُٕ ْظم ِر َضم َّـ ا ًْم َٞم ُٝمق َد َواًمٜم ََّّم َ٤مرى ُِم ْـ َضم ِز َير ِة ا ًْم َٕم َر ِ
َي ُ٘م ُ
ب َطمتَّك َٓ َأ َد َع إَِّٓ ُُم ًْٚمِ ًام«.
وقمـ قم٤مئِم٦م رِض اهلل قمٜمٝم٤م ،قمٜمد اإلُم٤مم أمحد :شٓ جيتٛمع ذم ضمزيرة اًمٕم٥م ديٜم٤من«.
وًمٚم٘مرو٤موي –ذه٥م اًم٘مرو٤موي إمم أن ُمٕمٜمك هذا احلدي٨م ُمـ اًمٕم٤مم اًمذي يراد سمف
اخلّمقص  -يمالم طمقل هذا احلدي٨م زقمؿ ومٞمف أن ضمزيرة اًمٕمرب ُمـ اًمٕم٤مم اًمذي يريد سمف
اخل٤مص ،وهل ُمٙم٦م واعمديٜم٦م ،وهذا اًم٘مقل ُمٜمف ُمردود ًمٕمٛمقم اًمدًمٞمؾ وسمٗمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م
روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ.
ىم٤مل احل٤مومظ ذم شاًمٗمتح« حت٧م طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس رىمؿ «1171ش :شأظمرضمقا اعمنميملم
ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب«.
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ىم٤مل إصٛمٕمل :ضمزيرة اًمٕمرب ُم٤م يب ٟم٠مىمَم قمدن أسملم إمم ريػ اًمٕمراق ـمقًٓ وُمـ
ضمدة وُم٤م وٓه٤م إمم أـمراف اًمِم٤مم قمرو ً٤م.
وؾمٛمٞم٧م ضمزيرة اًمٕمرب إلطم٤مـم٦م اًمٌح٤مر هب٤م ،يٕمٜمل سمحر اهلٜمد وسمحر اًم٘مٚمزم وسمحر
وم٤مرس وسمحر احلٌِم٦م ،وأوٞمٗم٧م إمم اًمٕمرب؛ ٕهن٤م يم٤مٟم٧م سم٠ميدهيؿ ىمٌؾ اإلؾمالم وهب٤م
أوـم٤مهنؿ وُمٜم٤مزهلؿً ،مٙمـ اًمذي يٛمٜمع اعمنميمقن ُمـ ؾمٙمٜم٤مه ُمٜمٝم٤م احلج٤مز ظم٤مص٦م وهق ُمٙم٦م
واعمديٜم٦م واًمٞمامُم٦م وُم٤م وآه٤م ٓ ومٞمام ؾمقى ذًمؽ مم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ ضمزيرة اًمٕمربٓ ،شمٗم٤مق
اجلٛمٞمع قمغم أن اًمٞمٛمـ ٓ يٛمٜمٕمقن ُمٜمٝم٤م ُمع أهن٤م ُمـ مجٚم٦م ضمزيرة اًمٕمرب ،وهذا ُمذه٥م
اجلٛمٝمقر .ا.هـ
صم٤مٟمٞم٤م :إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سمحٗمظ احل٘مقق وىمٞم٤مم اًمٕمدل واإلطمً٤من
وهذا اًمٌ٤مب ذم طمؼ أهؾ اًمذُم٦م
 -8قمدم اإليمراه ذم اًمديـ.
لم اًمر ْؿمدُ ُِمـ اًم َٖمل َومٛمـ ي ْٙم ُٗمر سمِ٤مًم َّٓم٤م ُهم ِ
ىم٤مل شمٕم٤ممم ٓ﴿ :إِيم َْرا َه ِذم اًمدِّ ِ
قت َو ُي ْ١م ُِم ْـ
َ ِّ َ ْ َ ْ
يـ َىمدْ َشم ٌَ َّ َ ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ﴾ [اًمٌ٘مرة.]274:
اؾمت َْٛم ًَ َؽ سمِ٤م ًْم ُٕم ْر َوة ا ًْم ُق ْصم َ٘مك ٓ اٟمٗم َّم٤م َم َهلَ٤م َواهللَُّ َؾمٛم ٌ
ٞمع َقمٚم ٌ
سمِ٤مهللَِّ َوم َ٘مد ْ
ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه :أي ٓ :شمٙمرهقا أطمدً ا قمغم اًمدظمقل ذم ديـ اإلؾمالم وم٢مٟمف سملم
واوح ضمكم دٓئٚمف وسمراهٞمٜمف ٓ حيت٤مج إمم أن يٙمره أطمد قمغم اًمدظمقل ومٞمف ،سمؾ ُمـ هداه اهلل
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ًمإلؾمالم وذح صدره وٟمقر سمّمػمشمف دظمؾ ومٞمف قمغم سمٞمٜم٦م ،وُمـ أقمٛمك اهلل ىمٚمٌف وظمتؿ قمغم
ُم٘مًقرا .ا.هـ
ؾمٛمٕمف وسمٍمه وم٢مٟمف ٓ يٗمٞمده اًمدظمقل ذم اًمديـ ُمٙمره٤م
ً
 -2اإلطمً٤من إًمٞمٝمؿ واًمٕمدل ذم ُمٕم٤مُمالهتؿ وحتريؿ أذيتٝمؿ وطمٗمظ ذُمتٝمؿ.
ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ٓ ﴿ :يٜم َْٝم٤ميم ُُؿ اهللَُّ َقم ِـ ا ًَّم ِذي َـ َمل ُي َ٘م٤مشمِ ُٚمقيم ُْؿ ِذم اًمدِّ ِ
يـ َو َمل ْ ُخي ِْر ُضمق ُيم ْؿ ُِم ْـ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِد َي ِ
يـ
٥م اعمُْ ْ٘م ًِٓمِ َ
َؼم ُ
لم * إِٟم ََّام َيٜم َْٝم٤ميم ُُؿ اهللَُّ َقم ِـ ا ًَّمذ َ
وه ْؿ َو ُشم ْ٘مً ُٓمقا إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ إِ َّن اهللََّ ُحي ه
٤مريم ُْؿ َأ ْن شم َ ه

٤مهروا َقم َغم إِ ْظمر ِ
يـ َو َأ ْظم َر ُضمقيم ُْؿ ُِم ْـ ِد َي ِ
َىم٤م َشم ُٚمقيم ُْؿ ِذم اًمدِّ ِ
اضمٙم ُْؿ َأ ْن شم ََق ًَّم ْق ُه ْؿ َو َُم ْـ
َ
٤مريم ُْؿ َو َفم َ ُ
َيت ََق َّهل ُ ْؿ َوم ُ٠م ْو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ اًم َّٔم ُ
٤معم ِ َ
قن ﴾[اعمٛمتحٜم٦م.]1-1 :
ىم٤مل اسمـ ضمرير ذم « ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من  44 / 21ش :وأومم إىمقال اًمّمقاب ىمقل ُمـ ىم٤مل
قمٜمك سمذًمؽ ٓ يٜمٝم٤ميمؿ اهلل قمـ اًمذيـ مل ي٘م٤مشمٚمقيمؿ ذم اًمديـ ُمـ مجٞمع أصٜم٤مف اعمٚمؾ
وإدي٤من.ا.هـ.
ِ ِ
جي ِر َُمٜمَّٙم ُْؿ
وىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا يمُقٟمُقا َىم َّق ِاُم َ
لم هللَِّ ُؿم َٝمدَ ا َء سمِ٤م ًْم٘م ًْط َوٓ َ ْ
َآن َىم ْق ٍم َقم َغم َأ َّٓ َشم ْٕم ِد ًُمقا ا ْقم ِد ًُمقا ُه َق َأ ْىم َر ُب ًمِٚم َّت ْ٘م َقى َوا َّشم ُ٘مقا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َظمٌِ ٌػم سمِ َام َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
َؿمٜم ُ
قن
﴾[اعم٤مئدة.]1:
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم يمام ذم « اعمجٛمقع  484 / 21ـ  481ش:
ِ
ِ
هى َو َأ ْـم َٚم َ٘م ُٝم ْؿ هم٤مزان
َو َىمدْ َقم َر َ
ف اًمٜم ََّّم َ٤مرى ُيم هٚم ُٝم ْؿ َأ ِِّّن عمََّ٤م َظم٤م َـم ٌْ٧م اًم َّتت ََ٤مر ذم إ ْـمالق إَ ْ َ
ٓي ومِ ِٞمٝمؿ َومًٛم َح سمِ٢مِ ْـم ِ
لمَ .ىم َ٤مل ِزمًَ :مٙمِ َّـ َُم َٕمٜمَ٤م َٟم َّم َ٤مرى
الق اعمُْ ًْٚمِ ِٛم َ
وىمٓمٚمق ؿم٤مه َو َظم٤م َـم ٌْ٧م َُم ْق َ
ْ َ َ
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س َومٝم١م ِ
قنَ .وم ُ٘م ْٚم٧م ًَمف :سم ْؾ َمجِٞمع ُمـ ُمٕمؽ ُِمـ ا ًْمٞمٝم ِ
ٓء ٓ ُي ْٓمٚمِ ُ٘م َ
قد
َ٤مه ْؿ ُِم ْـ ا ًْم ُ٘مدْ ِ َ ُ
َأ َظم ْذٟم ُ
ْ َُ
ُ َ ْ ََ
ُ َ
َواًمٜم ََّّم َ٤مرى ا ًَّم ِذي َـ ُه ْؿ َأ ْه ُؾ ِذ َُّمتِٜمَ٤م؛ َوم٢مِٟمَّ٤م ُٟم ْٗمتِٙم َُٝم ْؿ َوٓ ٟمَدَ ُع َأ ِؾم ًػما ٓ ُِم ْـ َأ ْه ِؾ اعمْ ِ َّٚم ِ٦م َوٓ ُِم ْـ َأ ْه ِؾ
ِ
ِّ ِ
اجل َزا ُء َقم َغم اهللَِّ .ا.هـ
اًمذ َُّم٦مَ .و َأ ْـم َٚم ْ٘مٜمَ٤م ُم ْـ اًمٜم ََّّم َ٤مرى َُم ْـ َؿم٤م َء اهللََُّ .وم َٝم َذا َقم َٛم ُٚمٜمَ٤م َوإِ ْطم ًَ٤م ُٟمٜمَ٤م َو ْ َ
 -1طمًـ ضمقارهؿ.
اقم ٌُدُ وا اهللََّ َوٓ شم ْ ِ
ُنميمُقا سمِ ِف َؿم ْٞم ًئ٤م َوسمِ٤م ًْم َقاًمِدَ ْي ِـ إِ ْطم ًَ٤مٟمً٤م َوسمِ ِذي ا ًْم ُ٘م ْر َسمك
ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ْ
ُ٥م واًمّم ِ
اجل ِ ِ
وا ًْمٞمتَ٤مُمك وا َْعمً ِ
٤ميم ِ
اجل ِ
٤مجلٜم ِ
٤مطم ِ
اًمًٌِ ِ
ٞمؾ
اجلٜم ِ َ َّ
ْ٥م َوا ْسم ِـ َّ
٥م سمِ ْ َ
٤مر ْ ُ
٤مر ذي ا ًْم ُ٘م ْر َسمك َو ْ َ
لم َو ْ َ
َ َ َ َ َ
ِ
٥م َُم ْـ يم َ
قرا ﴾[اًمٜمً٤مء.]14:
َو َُم٤م َُم َٚمٙم ْ
َ٧م َأ ْي َام ُٟمٙم ُْؿ إِ َّن اهللََّ ٓ ُحي ه
َ٤من ُخمْت ًَ٤مٓ َوم ُخ ً
ىم٤مل اسمـ ضمرير «  11 / 7ش " :اجلٜم٥م اًمٖمري٥م اًمٌٕمٞمد ُمًٚم ًام يم٤من أو ُمنميم ً٤م هيقدي ً٤م أو
ٟمٍماٟمٞم ً٤م " وقمـ اسمـ قمٛمر رِض اهلل قمٜمٝمام ،قمٜمد اًمؽمُمذي ،ىم٤مل جم٤مهد :أن قمٌد اهلل سمـ قمٛمر
ذيمٞم٧م ًمف ؿم٤مة وم٘م٤مل اقمٓمقا ضم٤مرٟم٤م اًمٞمٝمقدي.
 -7قمٞم٤مدة ُمريْمٝمؿ يدل قمغم ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم «7474ش:
قم ْـ َأٟم ٍ
َس رى اهلل قمٜمف َىم َ٤مل يم َ
َ٤من ُهم َ
ال ٌم هيقدي َخيْدُ ُم اًمٜمٌل ط َوم َٛم ِر َضَ ،وم َ٠مشمَ٤م ُه اًمٜمٌل ط
َي ُٕمق ُد ُهَ ،وم َ٘م َٕمدَ ِقمٜمْدَ َر ْأ ِؾم ِف َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف :ش َأ ْؾمٚمِ ْؿ«َ .ومٜمَ َٔم َر إِ َمم َأسمِ ِٞمف َو ْه َق ِقمٜمْدَ ُه َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف َأـمِ ْع َأ َسم٤م
ا ًْم َ٘م ِ
٤مؾم ِؿ ط َوم َ٠م ْؾم َٚم َؿَ ،وم َخ َر َج اًمٜمٌل  -ط َ -و ْه َق َي ُ٘م ُ
هلل اًمذي َأ ْٟم َ٘م َذ ُه ُِم َـ اًمٜم َِّ٤مر«.
احل ْٛمدُ َِّ
قل :ش ْ َ
وشمٙمقن هذه اًمزي٤مرة ُمع دقمقشمف إمم اإلؾمالم ،وشم٠مًمٞمػ ىمٚمٌف قمٚمٞمف يمام ومٕمؾ رؾمقل اهلل ط،
وىمد سمقب اًمٌخ٤مري قمغم احلدي٨م «سم٤مب قمٞم٤مدة اعمنمكش.
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 -7ضمقاز دظمقهلؿ ُمً٤مضمد اعمًٚمٛملم ًمٚمح٤مضم٦م قمدى اعمًجد احلرام:
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم « اًمزاد  411 / 1ش:
ذم ؾمٞم٤مىمف ًم٘مّم٦م أهؾ ٟمجران ومٗمٞمٝم٤م ضمقاز دظمقل أهؾ اًمٙمت٤مب ُمً٤مضمد اعمًٚمٛملم.ا.هـ
وذم طمدي٨م صمامُم٦م ذم طمًٌف ذم اعمًجد دًٓم٦م قمغم ذًمؽ ؾمؽماه ذم سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م احلقار.
 -4اًمّمدىم٦م قمغم وم٘مراء أهؾ اًمذُم٦م :
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم « أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م  111 / 8ش ٓ :ري٥م أن اًمّمدىم٦م ضم٤مئزة قمغم
ُمً٤ميملم أهؾ اًمذُم٦م .ا.هـ
 -4احل٘مقق اعمٕمٞمِمٞم٦م ذم اًمًٙمـ واًمتٜم٘مؾ واًمتٙمً٥م:
ىم٤مل اسمـ طمزم ذم « ُمراشم٥م اإلمج٤مع " ص  " 822ش :واشمٗم٘مقا أن ٕهؾ اًمذُم٦م اعمٌم ذم
أرض اعمًٚمٛملم واًمدظمقل طمٞم٨م أطمٌقا ُمـ اًمٌالد ،طم٤مؿم٤م احلرم سمٛمٙم٦م وم٢مهنؿ اظمتٚمٗمقا
أيدظمٚمقٟمف أم ٓ ؟ واشمٗم٘مقا قمغم أن هلؿ ؾمٙمـ أي سمٚمد ؿم٤مءوا ُمـ سمالد اإلؾمالم قمغم اًمنموط
اًمتل ىمدُمٜم٤مه٤م طم٤مؿم٤م ضمزيرة اًمٕمرب .ا.هـ
ويدل قمغم ضمقاز شمٙمًٌٝمؿ أن رؾمقل اهلل ط :شقم٤مُمؾ أهؾ ظمٞمؼم قمغم ؿمٓمر ُم٤م خيرج ُمـ
صمٛمر أو زرع«ُ .متٗمؼ قمٚمٞمف ،قمـ اسمـ قمٛمر رِض اهلل قمٜمف.
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ِ -1طم هؾ ـمٕم٤مم أ هؾ اًمٙمت٤مب وٟمٙم٤مح اًمٕمٗمٞمٗم٤مت ُمـ ٟمً٤مئٝمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ا ًْم َٞم ْق َم ُأ ِطم َّؾ
ِ
ِ
َ٤مت ُِم َـ
َ٤مب ِطم ٌّؾ ًَمٙم ُْؿ َو َـم َٕم٤م ُُمٙم ُْؿ ِطم ٌّؾ َهل ُ ْؿ َواعمُْ ْح َّمٜم ُ
ًَمٙم ُُؿ اًم َّٓم ِّٞم ٌَ ُ
٤مت َو َـم َٕم٤م ُم ا ًَّمذي َـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
ِ
ِ
ِ
َ٤مت واعمُْحّمٜم ُ ِ
اعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ
قر ُه َّـ
َ٤مب ُم ْـ َىم ٌْٚمِٙم ُْؿ إِ َذا آ َشم ْٞم ُت ُٛم ُ
َ٤مت ُم َـ ا ًَّمذي َـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
َ ْ َ
قه َّـ ُأ ُضم َ
لم وٓ ُمت ِ
ِ ِ
َّخ ِذي َأ ْظمدَ ٍ
ان َو َُم ْـ َي ْٙم ُٗم ْر سمِ ِ
٤مإل َيام ِن َوم َ٘مدْ َطمٌِ َط َقم َٛم ُٚم ُف َو ُه َق ِذم
ُحم ْ ِّمٜم ِ َ
لم َهم ْ َػم ُُم ًَ٤مومح َ َ ُ
ِ
اخلَ ِ ِ
أظم َر ِة ُِم َـ ْ
يـ ﴾[اعم٤مئدة.]7:
٤مه َ
 -1شمِمٛمٞم٧م قم٤مـمًٝمؿ.
قمـ أيب ُمقؾمك رِض اهلل قمٜمف ىم٤مل :يم٤من اًمٞمٝمقد شمتٕم٤مـمس قمٜمد اًمٜمٌل ط رضم٤مء أن ي٘مقل
هلؿ يرمحٙمؿ اهلل ومٙم٤من ي٘مقل :شهيديٙمؿ اهلل ويّمٚمح سم٤مًمٙمؿ« .أظمرضمف أسمق داود واًمؽمُمذي.
ومٛمـ هذيـ اًمٌ٤مسملم:
يًتٗمٞمد اعمًٚمؿ يمٞمٗمٞم٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمع أهؾ اًمٙمت٤مب وظمّمقص ً٤م اًمذُمٞملم ُمٜمٝمؿ ،وم٢من سمٕمض
اًمٜم٤مس يٜمٔمر إمم اًمٌ٤مب إول ورسمام فمٚمٛمٝمؿ وأظمذ ُم٤مهلؿ وومٕمؾ هبؿ إوم٤مقمٞمؾ ،واًمٌٕمض
أظمر يٜمٔمر إمم أدًم٦م اًمٌ٤مب افثوين وي٘مع ُمٜمف اًمتٛمٞمٞمع واًمتٛم ّٞمع واًمتٗمريط ،وهذا هق احل٤مصؾ
ذم هذا اًمزُم٤من ذم همرسم٦م اًمديـ.
لم َىم ِ
٤مقمدَ ِة
نم َواعمِْ٤م َئ ُ٦م َسم ْ َ
ىم٤مل اًم٘مراذم ذم « اًمٗمروق " ص  87ـ  " 84ش « :ا ًْم َٗم ْر ُق افتوشع َقم َ َ
لم َىم ِ
اإلطم ًَ َ
٤مقمدَ ِة اًمت ََّق هد ِد َهل ُ ْؿش ُِم ْـ َطم ْٞم ُ٨م َّ
سمِ ِّر َأ ْه ِؾ ِّ
قر سمِ ِف﴿ :
اًمذ َُّم ِ٦م َو َسم ْ َ
إن سمِ َّر ُه ْؿ َو ْ
٤من إ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ َُم ْ٠م ُُم ٌ
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يـ َو َمل ُخي ِْر ُضمقيم ُْؿ ُِم ْـ ِد َي ِ
ٓ َيٜم َْٝم٤ميم ُُؿ اهللَُّ َقم ِـ ا ًَّم ِذي َـ َمل ُي َ٘م٤مشمِ ُٚمقيم ُْؿ ِذم اًمدِّ ِ
وه ْؿ
َؼم ُ
٤مريم ُْؿ َأ ْن شم َ ه
ْ
ْ
ِ
ِ
لم ﴾[اعمٛمتحٜم٦م .]1:أ َي َ٦م.
٥م اعمُْ ْ٘م ًِٓمِ َ
َو ُشم ْ٘مً ُٓمقا إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ إِ َّن اهللََّ ُحي ه
آظمر :شاؾمتَقصقا سمِ٤م ًْم ِ٘مٌ ِ
ِ ٍ
وىم٤مل ط :شاؾمتَقصقا سمِ َ٠مه ِؾ ِّ ِ
ط
ْ
ْ
ْ ْ ُ
ْ ْ ُ
اًمذ َُّم٦م َظم ْ ًػما« ،وىم٤مل ِذم َطمدي٨م َ َ
َظمػما« وودهؿ وشمُق ًِّم ِٞمٝمؿ ُمٜم ِْٝمل َقمٜمْف ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا ٓ َشمت ِ
َّخ ُذوا قمَدُ ِّوي
ْ ً َ ُ ه ُ ْ َ َ ْ َ ٌّ ُ
َ َ
َ هَ
ِ
ِ
اًمر ُؾم َ
احل ِّؼ ُخي ِْر ُضم َ
َوقمَدُ َّويم ُْؿ َأ ْوًم ِ َٞم٤م َء ُشم ْٚم ُ٘م َ
قل
قن َّ
قن إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ سمِ٤معمَْ َق َّدة َو َىمدْ َيم َٗم ُروا سمِ َام َضم٤م َءيم ُْؿ ُم َـ ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُن َ
ون
َوإِ َّي٤ميم ُْؿ َأ ْن شم ُْ١م ُِمٜمُقا سمِ٤م َِّ
هلل َر ِّسمٙم ُْؿ إ ْن يمُٜمت ُْؿ َظم َر ْضمت ُْؿ ضم َٝم٤م ًدا ذم َؾمٌِٞمكم َوا ْسمت َٖم٤م َء َُم ْر َو٤ميت شم ه
ِ
ِ
اًمًٌِ ِ
ٞمؾ
إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ سمِ٤معمَْ َق َّدة َو َأٟمَ٤م َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َام َأ ْظم َٗم ْٞمت ُْؿ َو َُم٤م َأ ْقم َٚمٜمت ُْؿ َو َُم ْـ َي ْٗم َٕم ْٚم ُف ُمٜمْٙم ُْؿ َوم َ٘مدْ َو َّؾ َؾم َقا َء َّ

﴾[اعمٛمتحٜم٦م.]8:
وىم٤مل َقم َّز ُِم ْـ َىم ِ٤مئ ٍؾ ﴿ :إِٟم ََّام َيٜم َْٝم٤ميم ُُؿ اهللَُّ َقم ِـ ا ًَّم ِذي َـ َىم٤م َشم ُٚمقيم ُْؿ ِذم اًمدِّ ِ
يـ َو َأ ْظم َر ُضمقيم ُْؿ ُِم ْـ
٤مهروا َقم َغم إِ ْظمر ِ
ِد َي ِ
اضمٙم ُْؿ َأ ْن شم ََق ًَّم ْق ُه ْؿ َو َُم ْـ َيت ََق َّهل ُ ْؿ َوم ُ٠م ْو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ اًم َّٔم٤معمُ ِ َ
قن
َ
٤مريم ُْؿ َو َفم َ ُ
﴾[اعمٛمتحٜم٦م.]1:
قص سمِام هق ُِمـ ا ًْم َٗمر ِق سم َ ِ
طمتَّك ُاطمتِٞم٩م ًم ِ ْٚمجٛم ِع سم َ ِ ِ
يت سمِ ِّر ِه ْؿ َواًمت ََّق هد ِد
لم َىم٤مقمدَ َ ْ
َ
لم َهذه اًمٜم ُهّم ِ َ ُ َ ْ ْ َ ْ
ْ َ َ ْ َْ
َ٤من َقم ْ٘مدً ا َقمٔمِٞمام َوم ُٞم ِ
اًمذ َُّم ِ٦م عمََّ٤م يم َ
َهل ُ ْؿ ُِم ْـ َأ َّن َقم ْ٘مدَ ِّ
٥م َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م ُطم ُ٘مق ًىم٤م َهل ُ ْؿ ُِمٜم َْٝم٤م َُم٤م َطمٙمَك ا ْسم ُـ َطم ْز ٍم
قضم ُ
ً
اإلمج٤م ِع َوٟم َْج َٕم ُٚم ُٝمؿ ِذم ِضم َق ِارٟمَ٤م َو ِذم َطم ِّؼ ر ِّسمٜمَ٤م َو ِذم ِذُم ِ٦م اهللَِّ َشم َٕم َ٤ممم َو ِذُم ِ٦م رؾم ِ
ِذم َُم َراشمِ ِ
هلل
قل ا َِّ
٥م ْ َ
َّ َ ُ
َّ
َ
ْ

ط َو ِذ َُّم ِ٦م ِد ِ
اإلؾمال ِم.
يـ ْ

ب َإمم سمِ ِ
َ٤من ِذم ِّ ِ
احل ْر ِ
٤مع إ َُم ِ٦م َقم َٚم ْٞم ِف َأ َّن َُم ْـ يم َ
الدٟمَ٤م َي ْ٘م ِّمدُ و َٟم ُف
َو َا ًَّم ِذي ْ َ
إمج ُ
اًمذ َُّم٦م َو َضم٤م َء َأ ْه ُؾ ْ َ
ِِ ِ
قت ُد َ
٥م َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َأ ْن ٟم ْ
اًمً ِ
ون َذًم ِ َؽ َص ْقٟمً٤م َعم ِ ْـ ُه َق ِذم ِذ َُّم ِ٦م
الح َوٟم َُٛم َ
َو َضم َ
َخ ُر َج ًم٘متَ٤مهل ْؿ سمِ٤م ًْمٙم َُرا ِع َو ِّ
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اهللَِّ َشمٕم َ٤ممم و ِذُم ِ٦م رؾمقًم ِ ِف ط َوم٢مِ َّن شمًَ ِٚمٞمٛمف د َ ِ
إمه ٌ٤مل ًم ِ َٕم ْ٘م ِد ِّ
اقمتَدَ ى
اًمذ َُّم ِ٦م َو ُِمٜم َْٝم٤م َأ َّن َُم ْـ ْ
ْ َُ ُ
ون َذًم َؽ ْ َ
َ َ َّ َ ُ
ٍ
ض َأطم ِد ِهؿ َأو ٟمَق ٍع ُِمـ َأٟمْقا ِع ِ
ِ ٍ ِ
ِ ِ
إذ َّي ِ٦م َأ ْو َأ َقم َ
٤من َقم َغم
ْ َ
َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو ًَم ْق سمِٙمَٚم َٛم٦م ُؾمقء َأ ْو همٞم ٌَ٦م ِذم قم ْر ِ َ ْ ْ ْ
هلل َشم َٕم َ٤ممم َو ِذ َُّم َ٦م َر ُؾمقًم ِ ِف ط َو ِذ َُّم َ٦م ِد ِ
َؼم ُه ْؿ
َذًم ِ َؽ َوم َ٘مدْ َو َّٞم َع ِذ َُّم َ٦م ا َِّ
اإلؾمال ِم َشم َٕم َّ َ
لم َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َأ ْن ٟم َ َّ
يـ ْ
٤مهره َقم َغم ُمقد ِ
ِ
ِ
ات ا ًْم ُ٘م ُٚم ِ
قب َو َصم٤مٟمِ ِٞمٝم َام
َ َ َّ
مه٤م َُم٤م َيدُ هل َفم ُ ُ
سمِٙم ُِّؾ َأ ُْم ٍر ٓ ُي َ١م ِّدي َإمم َأ َطمد إ ُْم َر ْي ِـ َأ َطمدُ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ٤مًمر ْوم ِؼ سمِ َْم ِٕم ِٞمٗم ِٝم ْؿ َو َؾمدِّ ُظم َّٚم ِ٦م َوم ِ٘م ِػم ِه ْؿ
َُم٤م َيدُ هل َفم٤مه ُر ُه َقم َغم َشم ْٕمٔمٞم ِؿ َؿم َٕم٤مئ ِر ا ًْم ُٙم ْٗم ِر َو َذًم َؽ يم ِّ
وإِ ْـمٕم٤م ِم ضم ِ٤مئ ِٕم ِٝمؿ وإِيمًْ ِ
ِ
٤مرهيِ ْؿ َوًم ِ ِ
٤مء َقم ِ
لم ا ًْم َ٘م ْق ِل َهل ُ ْؿ َقم َغم َؾمٌِ ِ
مح ِ٦م ٓ َقم َغم
اًمر ْ َ
َ َ َ
ٞمؾ اًم هٚم ْٓمػ َهل ُ ْؿ َو َّ
ْ َ َ
ف و ِّ ِ
ٞمؾ ْ ِ
اطمتِ َام ِل َأ ِذ َّيتِ ِٝم ْؿ ِذم ِْ
َؾمٌِ ِ
اجل َق ِار َُم َع ا ًْم ُ٘مدْ َر ِة َقم َغم َإزا ًَمتِ ِف ًُم ْٓم ًٗم٤م ُِمٜمَّ٤م ِهبِ ْؿ ٓ
اًمذ ًَّم٦م َو ْ
اخلَ ْق َ
ِ
ِ
٤مء َهلؿ سمِ ْ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ٞمحتِ ِٝم ْؿ ِذم َمجِٞم ِع
اًمً َٕم٤م َدة َوٟمَّم َ
٤مهلدَ ا َي٦م َو َأ ْن ُ ْ
جي َٕم ُٚمقا ُم ْـ َأ ْه ِؾ َّ
َظم ْق ًوم٤م َو َشم ْٕمٔم ًٞمام َواًمده َقم ُ ْ
ٕذيتِ ِٝمؿ وصق ِن َأُمق ِ
ظ َهمٞمٌتِ ِٝمؿ إ َذا َشمٕمر َض َأطمدٌ ِ
قر ِهؿ ِذم ِديٜمِ ِٝمؿ ود ْٟمٞم٤مهؿ و ِطم ْٗم ِ
اهل ْؿ
َّ ْ َ َ ْ ْ َ
َ
ْ َ ُ َ ُ ْ َ
َ َّ
َْ ْ
ُأ ُُم ِ ْ

قىم ِٝمؿ وُمّم ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
٤محل ِٝم ْؿ َو َأ ْن ُي َٕم٤مٟمُقا َقم َغم َد ْوم ِع اًم هٔم ْٚم ِؿ َقمٜم ُْٝم ْؿ
َوقم َٞم٤مهل ْؿ َو َأ ْقم َراو ِٝم ْؿ َو َمجٞم ِع ُطم ُ٘م ْ َ َ َ
ِ
٤مهلؿ ِ ِ
وإِ ِ
إؾم َٗم ِؾ َأ ْن َي ْٗم َٕم َٚم ُف َو ُِم ْـ ا ًْم َٕمدُ ِّو
حي ًُ ُـ ُِم ْـ ْ
َ َ
جلٛمٞم ِع ُطم ُ٘مقىم ِٝم ْؿ َويم ُِّؾ َظم ْ ٍػم َ ْ
إقم َغم َُم َع ْ
يّم ْ َ
َأ ْن َي ْٗم َٕم َٚم ُف َُم َع َقمدُ ِّو ِه َوم٢مِ َّن َذًم ِ َؽ ُِم ْـ َُمٙم ِ
َ٤مر ِم ْإَ ْظم َال ِق.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إَّٓ َأ َّٟم ُف َيٜمْ ٌَ ِٖمل َأ ْن َيٙم َ
اًمّمٜمِٞم ِع َهل ُ ْؿ َسم ْؾ
ُقن ٓ َقم َغم َو ْضمف اًم َّت ْٕمٔمٞم ِؿ َهل ُ ْؿ َو َ ْحت٘م ِػم َأ ْٟم ُٗمًٜمَ٤م سمِ َذًم َؽ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي ِذم ُىم ُٚمقسمِٜمَ٤م َُم٤م ُضمٌِ ُٚمقا َقم َٚم ْٞم ِف
ا ُْمت َث٤مًٓ ُمٜمَّ٤م ٕ ُْمر َر ِّسمٜمَ٤م َقم َّز َو َضم َّؾ َو َأ ُْمر ٟمٌَِ ِّٞمٜمَ٤م ط َُم َع يم َْقٟمٜمَ٤م ٟم ًَْت َْح ُ
ُِم ْـ ُسم ْٖم ِْمٜمَ٤م َو َشمٙم ِْذ ِ
اؾمت َْق ًَم ْقا َقم َغم
ٓؾم َت ْ٠م َص ُٚمقا َؿم ْ٠م َوم َتٜمَ٤م َو ْ
ي٥م ٟمٌَِ ِّٞمٜمَ٤م ط َو َأ َّهن ُ ْؿ ًَم ْق َىمدَ ُروا َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م ْ
ِد َُم ِ٤مئٜمَ٤م َو َأ ُْم َقاًمِٜمَ٤م َو َأ َّهن ُ ْؿ ُِم ْـ َأ َؿمدِّ ا ًْم ُٕم َّم ِ٤مة ًم ِ َر ِّسمٜمَ٤م َو َُم٤مًم ِ ِٙمٜمَ٤م َقم َّز َو َضم َّؾ ًم ِ َٞم ْٛمٜمَ َٕمٜمَ٤م َذًم ِ َؽ آ ْؾمتِ ْح َْم ُ٤مر
ِ
ِ
٤مص ً٦م .ا.هـ يمالم اًم٘مراذم.
ُم ْـ ا ًْم ُق ِّد ا ًْم ٌَ٤مـم ِـ َهل ُ ْؿ اعمُْ َح َّر ِم َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َظم َّ
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بٔاٌ نٌْ عٔط ٙعلُٔ الطالو عبد اهلل ّنلنتُ ألكَا إىل مسٓه ّزّح ميُ
ىمٌؾ اًمٙمالم قمغم اًمٜمّم٤مرى وُمٕمت٘مداهتؿ أطم٥م أن يٕمٚمؿ اًم٘م٤مرئ اعمٕمت٘مد اًمّمحٞمح ذم
قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم وهذا ا ًمٌ٤مب رد قمغم اًمٜمّم٤مرى اًمٖم٤مًمٞملم ذم ٟمٌل اهلل قمٞمًك قمٚمٞمف
اًمّمالة واًمًالم  ،ويٕمٚمؿ قمـ ضمٗم٤مء اًمٞمٝمقد ًمف وًمٖمػمه ُمـ إٟمٌٞم٤مء .
ِ
٧م اعمَْ َال ِئ َٙم ُ٦م ي٤م ُمريؿ إِ َّن اهللََّ يٌ ِّ ِ ِ ٍ ِ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :إِ ْذ َىم٤م ًَم ِ
ٞمح
اؾم ُٛم ُف ا َْعمً ُ
نمك سمِٙمَٚم َٛم٦م ُمٜمْ ُف ْ
َ ََْ ُ
َُ ُ
ِ ِ ِ
ِ
َّ٤مس ِذم اعمَْ ْٝم ِد َويم َْٝم ًال
ٞمًك ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ َو ِضم ًٞمٝم٤م ِذم اًمده ْٟم َٞم٤م َو ْأَظم َرة َوُم َـ اعمُْ َ٘م َّرسمِلم َو ُي َٙم ِّٚم ُؿ اًمٜم َ
قم َ
ِ
و ُِمـ اًمّم ِ
لم َىم٤م ًَم ْ٧م َر ِّب َأٟمَّك َيٙم ُ
خي ُٚم ُؼ َُم٤م
نم َىم َ٤مل يم ََذًم ِ ِؽ اهللَُّ َ ْ
٤محل َ
َ َ َّ
ُقن ِزم َو ًَمدٌ َو َمل ْ َي ْٛم ًَ ًْٜمل َسم َ ٌ
ُقن ويٕم ِّٚمٛمف ا ًْمٙمِتَ٤مب و ِْ
اإلٟم ِ
احلٙم َْٛم َ٦م َواًمت َّْق َرا َة َو ْ ِ
َي َِم٤م ُء إِ َذا َىم َ٣م َأ ُْم ًرا َوم٢مِٟم ََّام َي ُ٘م ُ
ْج َٞمؾ
َ َ
قل ًَم ُف ُيم ْـ َوم َٞمٙم ُ َ ُ َ ُ ُ
قٓ إِ َمم َسمٜمِل إِ ْه ِائ َٞمؾ َأ ِِّّن َىمدْ ِضم ْئ ُتٙم ُْؿ سمِ َآ َي ٍ٦م ُِم ْـ َر ِّسمٙم ُْؿ َأ ِِّّن َأ ْظم ُٚم ُؼ ًَمٙم ُْؿ ُِم َـ اًم ِّٓم ِ
َو َر ُؾم ً
لم يم ََٝم ْٞم َئ ِ٦م
َ
ِ
اًم َّٓم ْ ِػم َوم َ٠م ْٟم ُٗم ُخ ومِ ِٞمف َوم َٞمٙم ُ
هلل
ص َو ُأ ْطم ِٞمل اعمَْ ْقشمَك سمِ٢مِ ْذ ِن ا َِّ
ُقن َـم ْ ًػما سمِ٢مِ ْذن اهللَِّ َو ُأ ْسم ِر ُئ ْإَيم َْٛم َف َو ْإَ ْسم َر َ
قن َو َُم٤م شمَدَّ ِظم ُر َ
َو ُأ َٟم ٌِّ ُئٙم ُْؿ سمِ َام َشم ْ٠م ُيم ُٚم َ
لم
ون ِذم ُسم ُٞمقشمِٙم ُْؿ إِ َّن ِذم َذًم ِ َؽ ََٔ َي ً٦م ًَمٙم ُْؿ إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ ُُم ْ١م ُِمٜمِ َ
لم َيدَ َّي ُِم َـ اًمت َّْق َر ِاة َو ُِٕ ِطم َّؾ ًَمٙم ُْؿ َسم ْٕم َض ا ًَّم ِذي ُطم ِّر َم َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َو ِضم ْئ ُتٙم ُْؿ سمِ َآ َي ٍ٦م ُِم ْـ
َو ُُم َّمدِّ ًىم٤م َعم ِ٤م َسم ْ َ
ِ
ِ
هلل و َأ ِـمٞمٕم ِ
س ٌ
ٞمؿ َوم َٚم َّام َأ َطم َّس
قن إِ َّن ا ََّ
َر ِّسمٙم ُْؿ َوم٤م َّشم ُ٘مقا ا ََّ َ ُ
اط ُُم ًْتَ٘م ٌ
هلل َر ِّيب َو َر هسمٙم ُْؿ َوم٤م ْقم ٌُدُ و ُه َه َذا َ
ِ
ٞمًك ُِمٜم ُْٝم ُؿ ا ًْم ُٙم ْٗم َر َىم َ٤مل َُم ْـ َأٟم َّْم ِ
احل َق ِار هي َ
هلل
هلل َآ َُمٜمَّ٤م سمِ٤م َِّ
قن ٟم َْح ُـ َأٟم َّْم ُ٤مر ا َِّ
٤مري إِ َمم اهللَِّ َىم َ٤مل ْ َ
قم َ
قل َوم٤م ْيم ُتٌٜمَ٤م ُمع َّ ِ ِ
اًمر ُؾم َ
َو ْاؿم َٝمدْ سمِ َ٠مٟمَّ٤م ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
يـ َو َُمٙم َُروا
اًمِم٤مهد َ
ْ َ َ
قن َر َّسمٜمَ٤م َآ َُمٜمَّ٤م سمِ َام َأٟم َْز ًْم َ٧م َوا َّشم ٌَ ْٕمٜمَ٤م َّ
ِ
ِ
ٞمًك إِ ِِّّن ُُمت ََق ِّوم َ
ٞمؽ َو َراومِ ُٕم َؽ إِ َ َّزم َو ُُم َٓم ِّٝم ُر َك ُِم َـ
َو َُمٙم ََر اهللَُّ َواهللَُّ َظم ْ ُػم اعمَْ٤ميم ِري َـ إِ ْذ َىم َ٤مل اهللَُّ َي٤م قم َ
ا ًَّم ِذيـ َيم َٗمروا وضم ِ
٤مقم ُؾ ا ًَّم ِذي َـ ا َّشم ٌَ ُٕم َ
قك َوم ْق َق ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا إِ َمم َي ْق ِم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ُصم َّؿ إِ َ َّزم َُم ْر ِضم ُٕمٙم ُْؿ
َ ُ َ َ
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ختتَٚمِ ُٗم َ
َوم َ٠م ْطمٙم ُُؿ َسم ْٞمٜمَٙم ُْؿ ومِ َٞمام ُيمٜمْت ُْؿ ومِ ِٞمف َ ْ
قن َوم َ٠م َُّم٤م ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا َوم ُ٠م َقم ِّذ ُ ُهب ْؿ َقم َذا ًسم٤م َؿم ِديدً ا ِذم اًمده ْٟم َٞم٤م
َ٤مسيـ و َأُم٤م ا ًَّم ِذيـ َآُمٜمُقا و َقم ِٛم ُٚمقا اًمّم ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
قر ُه ْؿ
َ َ َ
٤محل٤مت َوم ُٞم َق ِّوم ِٞمٝم ْؿ ُأ ُضم َ
َّ َ
َو ْأَظم َرة َو َُم٤م َهل ُ ْؿ ُم ْـ ٟم ِ َ َ َّ
ِ
اًمذيم ِْر ْ ِ
لم َذًم ِ َؽ َٟم ْت ُٚمقه َقم َٚمٞم َؽ ُِمـ ْأَي ِ
ِ
٤مت َو ِّ
ٞمًك ِقمٜمْدَ
٥م اًم َّٔم٤معم ِ َ
َ َ
ُ ْ
َواهللَُّ َٓ ُحي ه
احلٙمٞم ِؿ إِ َّن َُم َث َؾ قم َ
َ
ُقن ْ ِ
اهللَِّ يم ََٛم َث ِؾ َآ َد َم َظم َٚم َ٘م ُف ُِم ْـ شم َُر ٍ
ُـ ُِم َـ اعمُْ ْٛم َ ِؽمي َـ
احل هؼ ُم ْـ َر ِّسم َؽ َوم َال َشمٙم ْ
اب ُصم َّؿ َىم َ٤مل ًَم ُف يم ْ
ُـ َوم َٞمٙم ُ َ

٤مضم َؽ ومِ ِٞمف ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َضم٤م َء َك ُِم َـ ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ َوم ُ٘م ْؾ َشم َٕم٤م ًَم ْقا ٟمَدْ ُع َأ ْسمٜمَ٤م َءٟمَ٤م َو َأ ْسمٜمَ٤م َءيم ُْؿ َوٟمِ ًَ٤م َء َٟم٤م
َوم َٛم ْـ َطم َّ
وٟمًِ٤مءيمُؿ و َأ ْٟم ُٗمًٜمَ٤م و َأ ْٟم ُٗمًٙمُؿ ُصمؿ َٟمٌت َِٝم ْؾ َومٜمَجٕم ْؾ ًَمٕمٜمَ َ٦م اهللَِّ َقم َغم ا ًْمٙم ِ
لم إِ َّن َه َذا َهل ُ َق
َ٤مذسمِ َ
ْ
ْ َ
َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َّ ْ
هلل وإِ َّن اهللََّ َهلق ا ًْمٕم ِز ُيز ْ ِ
ٍ
ِ
ٞمؿ﴾ [آل قمٛمران.]42-74[:
َُ َ
احل هؼ َو َُم٤م ُم ْـ إِ ًَمف إِ َّٓ ا َُّ َ
ا ًْم َ٘م َّم ُ
احلٙم ُ
َ
ص َْ
وىم٤ملَ ﴿ :ومٌِام َٟم ْ٘م ِْم ِٝمؿ ُِمٞم َث٤م َىمٝمؿ و ُيم ْٗم ِر ِهؿ سمِ َآي ِ
هلل َو َىمتْٚمِ ِٝم ُؿ ْإَٟمٌِْ َٞم٤م َء سمِ َٖم ْ ِػم َطم ٍّؼ وىمقهل ْؿ
٤مت ا َِّ
ْ َ
ُ ْ َ
ْ
َ
هلل َقم َٚم ْٞم َٝم٤م سمِ ُٙم ْٗم ِر ِه ْؿ َوم َال ُي ْ١م ُِمٜم َ
ُقن إِ َّٓ َىم ِٚم ًٞمال َوسمِ ُٙم ْٗم ِر ِه ْؿ وىمقهل ْؿ َقم َغم
ػ َسم ْؾ َـم ٌَ َع ا َُّ
ُىم ُٚمق ُسمٜمَ٤م ُهم ْٚم ٌ

ُمريؿ هبتَ٤مٟمً٤م َقم ِٔمٞمام وىمقهلؿ إِٟمَّ٤م َىم َت ْٚمٜمَ٤م اعمَْ ًِ ِ
ٞمًك ا ْسم َـ َُم ْر َي َؿ َر ُؾم َ
قل اهللَِّ َو َُم٤م َىم َت ُٚمق ُه َو َُم٤م
َ
ٞمح قم َ
ْ
ً
َْ َ َ ُْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
َص َٚم ٌُق ُه َو ًَمٙمِ ْـ ُؿم ٌِّ َف َهل ُ ْؿ َوإِ َّن ا ًَّم ِذي َـ ْ
٤مع
اظم َت َٚم ُٗمقا ومٞمف ًَمٗمل َؿم ٍّؽ ُمٜمْ ُف َُم٤م َهل ُ ْؿ سمِف ُم ْـ قم ْٚم ٍؿ إِ َّٓ ا ِّشم ٌَ َ
َ٤من اهللَُّ َقم ِز ًيزا َطمٙمِ ًٞمام َوإِ ْن ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْم ِٙمت ِ
اًم َّٔم ِّـ َو َُم٤م َىم َت ُٚمق ُه َي ِ٘مٞمٜمً٤م َسم ْؾ َر َوم َٕم ُف اهللَُّ إِ ًَم ْٞم ِف َويم َ
َ٤مب إِ َّٓ
ًَم ُٞم ْ١م ُِمٜمَ َّـ سمِ ِف َىم ٌْ َؾ َُم ْقشمِ ِف َو َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َيٙم ُ
ُقن َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َؿم ِٝمٞمدً ا﴾[اًمٜمً٤مء.]871-877:

ِ
ِ
هلل َؿم ْٞم ًئ٤م
ٞمح ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ ُىم ْؾ َوم َٛم ْـ َي ْٛمٚمِ ُؽ ُِم َـ ا َِّ
يـ َىم٤م ًُمقا إِ َّن اهللََّ ُه َق ا َْعمً ُ
وىم٤ملًَ ﴿ :م َ٘مدْ َيم َٗم َر ا ًَّمذ َ
هلل ُم ْٚم ُؽ اًمًامو ِ
إِ ْن َأراد َأ ْن هيٚمِ َؽ اعمَْ ًِٞمح اسمـ ُمريؿ و ُأُمف وُمـ ِذم ْإَر ِ ِ
ات
َّ َ َ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ
َ َ
ض َمجٞم ًٕم٤م َو َِّ ُ
ْ
ُْ
َو ْإَ ْر ِ
ر ٍء َىم ِد ٌير ﴾[اعم٤مئدة.]84:
ض َو َُم٤م َسم ْٞمٜم َُٝم َام َ ْ
خي ُٚم ُؼ َُم٤م َي َِم٤م ُء َواهللَُّ َقم َغم يم ُِّؾ َ ْ
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ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ه ِائ َٞمؾ
ٞمح ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ وىم٤مل اعمًَْ ُ
وىم٤ملًَ ﴿ :م َ٘مدْ َيم َٗم َر ا ًَّمذي َـ َىم٤م ًُمقا إِ َّن اهللََّ ُه َق ا َْعمً ُ
ٞمح َي٤م َسمٜمل إ ْ َ
ِ
ا ْقم ٌُدُ وا اهللََّ َر ِّيب َو َر َّسمٙم ُْؿ إِ َّٟم ُف ُ َُم ْـ ُي ْ ِ
اجلٜمَّ َ٦م َو َُم ْ٠م َوا ُه اًمٜم َُّ٤مر َو َُم٤م
نم ْك سمِ٤مهللَِّ َوم َ٘مدْ َطم َّر َم اهللَُّ َقم َٚم ْٞمف ْ َ
لم ُِم ْـ َأٟم َّْم ٍ
٤مر ًَم َ٘مدْ َيم َٗم َر ا ًَّم ِذي َـ َىم٤م ًُمقا إِ َّن اهللََّ َصم٤مًم ِ ُ٨م َصم َال َصم ٍ٦م َو َُم٤م ُِم ْـ إِ ًَم ٍف إِ َّٓ إِ ًَم ٌف َوا ِطمدٌ َوإِ ْن
ًمِٚم َّٔم٤معم ِ َ

ِ
ِ
ِ
ٞمؿ َأ َوم َال َيتُق ُسم َ
َمل ْ َيٜمْت َُٝمقا َقم َّام َي ُ٘مق ًُم َ
هلل
قن إِ َمم ا َِّ
قن ًَم َٞم َٛم ًَّ َّـ ا ًَّمذي َـ َيم َٗم ُروا ُمٜم ُْٝم ْؿ َقم َذ ٌ
اب َأًم ٌ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ٞمح ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ إِ َّٓ َر ُؾم ٌ
اًمر ُؾم ُؾ
َو َي ًْ َت ْٖم ِٗم ُرو َٟم ُف َوا َُّ
ٞمؿ َُم٤م اعمًَْ ُ
قل َىمدْ َظم َٚم ْ٧م ُم ْـ َىم ٌْٚمف ه
قر َرطم ٌ
هلل َهم ُٗم ٌ
لم َهلؿ ْأَي ِ
٤مت ُصم َّؿ ا ْٟم ُٔم ْر َأٟمَّك ُي ْ١م َومٙم َ
ُقن ُىم ْؾ
َو ُأ هُم ُف ِصدِّ ي َ٘م ٌ٦م يمَ٤مٟمَ٤م َي ْ٠ميم َُال ِن اًم َّٓم َٕم٤م َم ا ْٟم ُٔم ْر َيم ْٞم َ
ػ ُٟم ٌَ ِّ ُ ُ ُ َ
ِ
ون ُِمـ د ِ
ِ
َأ َشم ْٕم ٌُدُ َ
ٞمع
ون ا َِّ
اًمًٛم ُ
ْ ُ
ضا َو َٓ َٟم ْٗم ًٕم٤م َواهللَُّ ُه َق َّ
هلل َُم٤م َٓ َي ْٛمٚم ُؽ ًَمٙم ُْؿ َ ا
ا ًْم َٕمٚمِٞمؿ﴾[اعم٤مئدة.]44-42:
َّ٤مس َّ ِ
ِ
اخت ُذ ِ
وِّن َو ُأ ُِّم َل إِ َهل ْ ِ
ْ٧م ُىم ْٚم َ٧م ًمِٚمٜم ِ
لم ُِم ْـ
ٞمًك ا ْسم َـ َُم ْر َي َؿ َأ َأٟم َ
وىم٤ملَ ﴿ :وإِ ْذ َىم َ٤مل اهللَُّ َي٤م قم َ
َ
د ِ
ُقن ِزم َأ ْن َأ ُىم َ
ون اهللَِّ َىم َ٤مل ُؾم ٌْ َح٤مٟم ََؽ َُم٤م َيٙم ُ
قل َُم٤م ًَم ْٞم َس ِزم سمِ َح ٍّؼ إِ ْن ُيمٜم ُْ٧م ُىم ْٚم ُت ُف َوم َ٘مدْ َقم ِٚم ْٛم َت ُف َشم ْٕم َٚم ُؿ
ُ
ْ٧م َقم َّال ُم ا ًْم ُٖم ُٞم ِ
قب َُم٤م ُىم ْٚم ُ٧م َهل ُ ْؿ إِ َّٓ َُم٤م َأ َُم ْرشمَٜمِل سمِ ِف
َُم٤م ِذم َٟم ْٗم ِز َو َٓ َأ ْقم َٚم ُؿ َُم٤م ِذم َٟم ْٗم ًِ َؽ إِٟم ََّؽ َأٟم َ
هلل َر ِّيب َو َر َّسمٙم ُْؿ َو ُيمٜم ُْ٧م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َؿم ِٝمٞمدً ا َُم٤م ُد ُْم ُ٧م ومِ ِٞمٝم ْؿ َوم َٚم َّام شم ََق َّوم ْٞمتَٜمِل ُيمٜم َْ٧م َأ ْٟم َ٧م
َأ ِن ا ْقم ٌُدُ وا ا ََّ

ِ
ر ٍء َؿم ِٝمٞمدٌ ﴾ [اعم٤مئدة.]884 -884:
ٞم٥م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو َأٟم َ
اًمرىم َ
َّ
ْ٧م َقم َغم يم ُِّؾ َ ْ

ِ
ِ
ػ ُٟم َٙم ِّٚم ُؿ َُم ْـ يم َ ِ
ِ
َ٤مِّن
وىم٤ملَ ﴿ :وم َ٠م َؿم َ٤مر ْت إِ ًَم ْٞم ِف َىم٤م ًُمقا َيم ْٞم َ
َ٤من ذم اعمَْ ْٝمد َصٌِ اٞم٤م َىم َ٤مل إ ِِّّن َقم ٌْدُ اهللَِّ َآشم َ
اًمزيم ِ
ِ
ِ
ِ
َ٤مة َُم٤م ُد ُْم ُ٧م
٤مًمّم َال ِة َو َّ
َ٤مب َو َضم َٕم َٚمٜمل ٟمٌَِ اٞم٤م َو َضم َٕم َٚمٜمل ُُم ٌَ َ٤مريمً٤م َأ ْي َـ َُم٤م ُيمٜم ُْ٧م َو َأ ْو َص ِ٤مِّن سمِ َّ
ا ًْمٙمت َ
ِ
طمٞم٤م وسمرا سمِقاًمِدَ ِيت و َمل َ ِ
قت َو َي ْق َم
اًمً َال ُم َقم َ َّكم َي ْق َم ُوًمِدْ ُت َو َي ْق َم َأ ُُم ُ
َ ا ََا َ
َ ْ ْ
جي َٕم ْٚمٜمل َضم ٌَّ ً٤مرا َؿم٘م اٞم٤م َو َّ
هلل َأ ْن يت ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ون َُم٤م يم َ
ؽم َ
َّخ َذ ُِم ْـ
َ٤من َِّ َ
احل ِّؼ ا ًَّمذي ومٞمف َي ْٛم َ ُ
ٞمًك ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ َىم ْق َل ْ َ
ُأ ْسم َٕم ُ٨م َطم اٞم٤م َذًم َؽ قم َ
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َو ًَم ٍد ُؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف إِ َذا َىم َ٣م َأ ُْم ًرا َوم٢مِٟم ََّام َي ُ٘م ُ
قل ًَم ُف ُيم ْـ َوم َٞمٙم ُ
ُقن َوإِ َّن اهللََّ َر ِّيب َو َر هسمٙم ُْؿ َوم٤م ْقم ٌُدُ و ُه َه َذا
ِ
ِ
س ٌ
ٞمؿ﴾ [ُمريؿ.]14-21:
اط ُُم ًْتَ٘م ٌ
َ
ِ
وىم٤ملَ ﴿ :ي٤م َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
ٞمح
َ٤مب َٓ َشم ْٖم ُٚمقا ِذم ِديٜمِٙم ُْؿ َو َٓ َشم ُ٘مق ًُمقا َقم َغم ا َِّ
احل َّؼ إِٟم ََّام اعمًَْ ُ
هلل إِ َّٓ ْ َ
قل اهللَِّ ويمَٚمِٛم ُتف َأ ًْم َ٘م٤مه٤م إِ َمم ُمريؿ وروح ُِمٜمْف َوم ِ
ِ
ٞمًك ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ َر ُؾم ُ
هلل َو ُر ُؾمٚمِ ِف َو َٓ
آُمٜمُقا سمِ٤م َِّ
َ
ََْ َ َ ُ ٌ ُ
َ َ ُ
قم َ
َشم ُ٘مق ًُمقا َصم َال َصم ٌ٦م ا ْٟمتَٝمقا َظمػما ًَمٙمُؿ إِٟمَّام اهللَُّ إِ ًَمف و ِ
اطمدٌ ُؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف َأ ْن َيٙم َ
ُقن ًَم ُف َو ًَمدٌ ًَم ُف َُم٤م ِذم
ٌ َ
ُ
ْ َ
ًْ
اًمًٛمق ِ
ات َو َُم٤م ِذم ْإَ ْر ِ
ض َو َيم َٗمك سمِ٤مهللَِّ َو ِيم ًٞمال ﴾ .
َّ َ َ
ِ
هلل َو ْطمدَ ُه َٓ
هلل َقمٜمْ ُفَ :قم ْـ اًمٜمٌَِّ ِّل ط َىم َ٤مل :ش َُم ْـ َؿم ِٝمدَ َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ ا َُّ
ِض ا َُّ
و َقم ْـ ُقم ٌَ٤م َد َة َر َ
ِ
َ ِ
ذ َ
٤مه٤م إِ َمم َُم ْر َي َؿ
ٞمًك َقم ٌْدُ اهللَِّ َو َر ُؾمق ًُم ُف َويمَٚمِ َٛم ُت ُف َأ ًْم َ٘م َ
يؽ ًَم ُف َو َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َقم ٌْدُ ُه َو َر ُؾمق ًُم ُف َو َأ َّن قم َ
ور ِ
اجلٜمَّ َ٦م َقم َغم َُم٤م يم َ
َ٤من ُِم ْـ ا ًْم َٕم َٛم ِؾ.
َُ ٌ
اجلٜمَّ ُ٦م َطم ٌّؼ َواًمٜم َُّ٤مر َطم ٌّؼ َأ ْد َظم َٚم ُف اهللَُّ ْ َ
وح ُمٜمْ ُف َو ْ َ
َىم َ٤مل ا ًْم َقًمِٞمدُ َ :طمدَّ َصمٜمِل ا ْسم ُـ َضم٤مسمِ ٍر َقم ْـ ُقم َٛم ْ ٍػم َقم ْـ ُضمٜمَ٤م َد َة َو َزا َد ُِم ْـ َأ ْسم َق ِ
اجلٜم َِّ٦م اًم َّث َامٟمِ َٞم ِ٦م َأ َّ َهي٤م
اب ْ َ
َؿم٤م َء .اًمٌخ٤مري «1717ش ،وُمًٚمؿ «21ش.
و َقم ْـ َأٟم ٍ
لم َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م يم ََذًم ِ َؽ َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
قن ًَم ْق
جي َٛم ُع اهللَُّ ا ُْعم ْ١م ُِمٜمِ َ
َسَ :أ َّن اًمٜمٌَِّ َّل ط َىم َ٤مل َ ْ
ُقن آ َد َم َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
حيٜمَ٤م ُِم ْـ َُمٙمَ٤مٟمِٜمَ٤م َه َذا َوم َٞم ْ٠مشم َ
َّ٤مس
قن َي٤م آ َد ُم َأ َُم٤م شم ََرى اًمٜم َ
اؾمت َِْم َٗم ْٕمٜمَ٤م إِ َمم َر ِّسمٜمَ٤م َطمتَّك ُي ِر َ
ْ
ِ
َظم َٚم َ٘م َؽ ا َُّ ِ ِ
ر ٍء ْاؿم َٗم ْع ًَمٜمَ٤م إِ َمم َر ِّسمٜمَ٤م َطم َّتك
هلل سمِ َٞمده َو َأ ْؾم َجدَ ًَم َؽ َُم َالئ َٙم َت ُف َو َقم َّٚم َٛم َؽ َأ ْؾم َام َء يم ُِّؾ َ ْ
ِ
ِ
ِ
قل ًَم ًْ ُ٧م ُهٜم َ
حيٜمَ٤م ُِم ْـ َُمٙمَ٤مٟمِٜمَ٤م َه َذا َوم َٞم ُ٘م ُ
ُقطم٤م
٤مهب٤م َو ًَمٙم ْـ ا ْئتُقا ٟم ً
ُي ِر َ
َ٤مك َو َي ْذيم ُُر َهل ُ ْؿ َظمٓمٞم َئ َت ُف ا ًَّمتل َأ َص َ َ
َوم٢مِ َّٟم ُف َأ َّو ُل رؾم ٍ
هلل إِ َمم َأ ْه ِؾ ْإَ ْر ِ
ُقطم٤م َوم َٞم ُ٘م ُ
ض َوم َٞم ْ٠مشم َ
قل ًَم ًْ ُ٧م ُهٜمَ٤ميم ُْؿ َو َي ْذيم ُُر
قل َسم َٕم َث ُف ا َُّ
ُقن ٟم ً
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ َوم َٞم ُ٘م ُ
مح ِـ َوم َٞم ْ٠مشم َ
قل ًَم ًْ ُ٧م
اًمر ْ َ
َظمٓمٞم َئ َت ُف ا ًَّمتل َأ َص َ
ُقن إِ ْسم َراه َ
ٞمؿ َظمٚم َٞمؾ َّ
٤مب َو ًَمٙم ْـ ا ْئتُقا إِ ْسم َراه َ
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ِ
ِ
هلل اًمت َّْق َرا َة َو َيم َّٚم َٛم ُف
قؾمك َقم ٌْدً ا آشمَ٤م ُه ا َُّ
٤مهب٤م َو ًَمٙم ْـ ا ْئتُقا ُُم َ
ُهٜمَ٤ميم ُْؿ َو َي ْذيم ُُر َهل ُ ْؿ َظم َٓم٤م َي٤م ُه ا ًَّمتل َأ َص َ َ
ِ
ِ
قؾمك َوم َٞم ُ٘م ُ
َشمٙمْٚمِ ًٞمام َوم َٞم ْ٠مشم َ
٤مب َو ًَمٙمِ ْـ ا ْئتُقا
قل ًَم ًْ ُ٧م ُهٜمَ٤ميم ُْؿ َو َي ْذيم ُُر َهل ُ ْؿ َظمٓمٞم َئ َت ُف ا ًَّمتل َأ َص َ
ُقن ُُم َ
هلل ورؾمق ًَمف ويمَٚمِٛم َتف وروطمف َومٞم ْ٠مشم َ ِ
ِ
ٞمًك َوم َٞم ُ٘م ُ
قل ًَم ًْ ُ٧م ُهٜمَ٤ميم ُْؿ َو ًَمٙمِ ْـ ا ْئتُقا
ٞمًك َقم ٌْدَ ا َِّ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ
ُقن قم َ
قم َ
ُحمَٛمدً ا ط َقمٌدً ا ُهم ِٗمر ًَمف ُم٤م َشم َ٘مدَّ م ُِمـ َذٟم ِ
ٌْف َو َُم٤م َشم َ٠م َّظمر .أظمرضمف اًمٌخ٤مري «4747ش ،وُمًٚمؿ
َ ْ
ْ
َ ُ َ
َّ
«811ش.
ِ ٍ
اخلدْ ِر ِّي:
وذم طمدي٨م َأ ِيب َؾمٕمٞمد ْ ُ
اًمِم ْٛم ِ
ُىم ْٚمٜمَ٤م َي٤م َر ُؾم َ
قل اهللَِّ َه ْؾ ٟم ََرى َر َّسمٜمَ٤م َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َىم َ٤مل َه ْؾ شم َُْم ُ٤مر َ
ون ِذم ُر ْؤ َي ِ٦م َّ
س َوا ًْم َ٘م َٛم ِر
ون ِذم ُر ْؤ َي ِ٦م َر ِّسمٙم ُْؿ َي ْق َُم ِئ ٍذ إِ َّٓ يم ََام شم َُْم ُ٤مر َ
َ٧م َص ْح ًقا ُىم ْٚمٜمَ٤م َٓ َىم َ٤مل َوم٢مِ َّٟمٙم ُْؿ َٓ شم َُْم ُ٤مر َ
ون ِذم
إِ َذا يمَ٤مٟم ْ
ٍ ِ
ِ
ِ
٥م يم هُؾ َىم ْق ٍم إِ َمم َُم٤م يمَ٤مٟمُقا َي ْٕم ٌُدُ َ
٤مب
٥م َأ ْص َح ُ
ون َوم َٞم ْذ َه ُ
ُر ْؤ َيت ِٝم َام ُصم َّؿ َىم َ٤مل ُيٜمَ٤مدي ُُمٜمَ٤مد ًم َٞم ْذ َه ْ
آهل ٍ٦م ُمع ِ
ِ
ٞم٥م ُمع صٚمِٞمٌِ ِٝمؿ و َأصح٤مب ْإَو َصم ِ
ِ
٤من َُم َع َأ ْو َصم ِ ِ
آهلَتِ ِٝم ْؿ َطمتَّك
٤مب يم ُِّؾ َ َ َ
٤مهن ْؿ َو َأ ْص َح ُ
ْ
ْ َ ْ َ ُ
اًمّمٚم ِ َ َ َ
َّ

َ٤من يٕمٌدُ ا ََّ ِ
ِ
ات ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب ُصم َّؿ ُي ْ١مشمَك سمِ َج َٝمٜم ََّؿ ُشم ْٕم َر ُض
ؼم ٌ
َي ٌْ َ٘مك َُم ْـ يم َ َ ْ ُ
هلل ُم ْـ َسم ٍّر َأ ْو َوم٤مضم ٍر َو ُهم َّ َ
َيم َ٠مهن٤م هاب َومٞم َ٘م ُ٤مل ًم ِ ْٚمٞمٝم ِ
قد َُم٤م ُيمٜمْت ُْؿ َشم ْٕم ٌُدُ َ
َُ
َّ َ َ َ ٌ ُ
ون َىم٤م ًُمقا ُيمٜمَّ٤م َٟم ْٕم ٌُدُ ُقم َز ْي َر ا ْسم َـ اهللَِّ َوم ُٞم َ٘م ُ٤مل يم ََذ ْسمت ُْؿ َمل ْ
ِ
يٙمُـ هللَِّ ص ِ
ِ
اذ ُسمقا َوم َٞمت ًََ٤م َىم ُٓم َ
٤مطم ٌَ ٌ٦م َو َٓ َو ًَمدٌ َوم َام شم ُِريدُ َ
قن ِذم
َ
َ ْ
ون َىم٤م ًُمقا ٟمُريدُ َأ ْن شم ًَْ٘م َٞمٜمَ٤م َوم ُٞم َ٘م ُ٤مل ْ َ
ِ
ون َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
َضم َٝمٜم ََّؿ ُصم َّؿ ُي َ٘م ُ٤مل ًمِٚمٜم ََّّم َ٤مرى َُم٤م ُيمٜمْت ُْؿ َشم ْٕم ٌُدُ َ
قن ُيمٜمَّ٤م َٟم ْٕم ٌُدُ اعمًَْ َ
ٞمح ا ْسم َـ اهللَِّ َوم ُٞم َ٘م ُ٤مل يم ََذ ْسمت ُْؿ َمل ْ
ِ
هلل ص ِ
ون َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ ِ
اذ ُسمقا َوم َٞمت ًََ٤م َىم ُٓم َ
٤مطم ٌَ ٌ٦م َو َٓ َو ًَمدٌ َوم َام شم ُِريدُ َ
قن
ُـ َِّ َ
َيٙم ْ
قن ٟمُريدُ َأ ْن شم ًَْ٘م َٞمٜمَ٤م َوم ُٞم َ٘م ُ٤مل ْ َ
ِذم َضم َٝمٜم ََّؿ
ىم٤مل ص٤مطم٥م يمت٤مب ششمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ذم ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد« « 17ش:
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ىمقًمف  :ويمٚمٛمتف إٟمام ؾمٛمل قمٚمٞمف اًمًالم يمٚمٛم٦م اهلل ًمّمدوره سمٙمٚمٛم٦م يمـ سمال أب ىم٤مًمف ىمت٤مدة
وهمػمه ُمـ اًمًٚمػ.
ىم٤مل آُم٤مم أمحد ومٞمام أُماله ذم اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل أًم٘م٤مه٤م امم ُمريؿ طملم ىم٤مل
ًمف سمٙمـ ومٙم٤من قمٞمًك يمـ وًمٞمس قمٞمًك هق سمٙمـ وًمٙمـ يمـ يم٤من ومٙمـ ُمـ اهلل ىمقل وًمٞمس
يمـ خمٚمقىم٤م ويمذب اًمٜمّم٤مرى واجلٝمٛمٞم٦م قمغم اهلل ذم أُمر قمٞمًك وذًمؽ أن اجلٝمٛمٞم٦م ىم٤مًم٧م
قمٞمًك روح اهلل ويمٚمٛمتف إٓ أن اًمٙمٚمٛم٦م خمٚمقىم٦م وىم٤مًم٧م اًمٜمّم٤مرى قمٞمًك روح اهلل ُمـ ذات
اهلل ويمٚمٛم٦م اهلل ُمـ ذات اهلل يمام ي٘م٤مل إن هذه اخلرىم٦م ُمـ هذا اًمثقب وىمٚمٜم٤م ٟمحـ إن قمٞمًك
سم٤مًمٙمٚمٛم٦م يم٤من وًمٞمس قمٞمًك هق اًمٙمٚمٛم٦م اٟمتٝمك يٕمٜمل سمف ُم٤م ىم٤مل ىمت٤مدة وهمػمه.
ىمقًمف ُ :مـ ؿمٝمد أن ٓ اًمف آ اهلل أي ُمـ شمٙمٚمؿ هبذه اًمٙمٚمٛم٦م قم٤مروم٤م عمٕمٜم٤مه٤م قم٤مُمال
سمٛم٘متْم٤مه٤م سم٤مـمٜم٤م وفم٤مهرا يمام دل قمٚمٞمف ىمقًمف﴿ :وم٤مقمٚمؿ أٟمف ٓ إًمف إٓ اهلل﴾ وىمقًمف﴿ :إٓ ُمـ
ؿمٝمد سم٤محلؼ وهؿ يٕمٚمٛمقن﴾ أُم٤م اًمٜمٓمؼ هب٤م ُمـ همػم ُمٕمروم٦م عمٕمٜم٤مه٤م وٓ قمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه٤م وم٤من
ذًمؽ همػم ٟم٤مومع سم٤مٓمج٤مع وذم احلدي٨م ُم٤م يدل قمغم هذا وهق ىمقًمف ط ُمـ ؿمٝمد ط اذ يمٞمػ
يِمٝمد وهق ٓ يٕمٚمؿ وجمرد اًمٜمٓمؼ سمٌمء ٓ يًٛمل ؿمٝم٤مدة سمف ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ أداة احلٍم ًم٘مٍم
اًمّمٗم٦م قمغم اعمقصقف ىمٍم اومراد ٕن ُمٕمٜم٤مه إًمقهٞم٦م ُمٜمحٍمة ذم اهلل اًمقاطمد ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م
ُمـ يزقمؿ اؿمؽماك همػمه ُمٕمف وًمٞمس ىمٍم ىمٚم٥م ٕن أطمدا ُمـ اًمٙمٗم٤مر مل يٜمٗمٝم٤م قمـ اهلل وإٟمام
اذك ُمٕمف همػمه.
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وىم٤مل اًمٜمقوي هذا طمدي٨م قمٔمٞمؿ ضمٚمٞمؾ اعمقىمع وهق أمجع أو ُمـ أمجع إطم٤مدي٨م
اعمِمتٛمٚم٦م قمغم اًمٕم٘م٤مئد وم٤مٟمف ط مجع ومٞمف ُم٤م خيرج قمـ ُمٚمؾ اًمٙمٗمر قمغم اظمتالف قم٘م٤مئدهؿ
وشمٌ٤مقمده٤م وم٤مىمتٍم ط ذم هذه إطمرف قمغم ُم٤م يٌ٤ميـ سمف مجٞمٕمٝمؿ اٟمتٝمك.
ىمقًمف﴿ :أًم٘م٤مه٤م امم ُمريؿ﴾ ىم٤مل اسمـ يمثػم :ظمٚم٘مف سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمتل أرؾمؾ هب٤م ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف
اًمًالم إمم ُمريؿ ومٜمٗمخ ومٞمٝم٤م ُمـ روطمف سم٢مذن رسمف قمز وضمؾ ومٙم٤من قمٞمًك سم٤مذن اهلل قمز وضمؾ
وص٤مرت شمٚمؽ اًمٜمٗمخ٦م اًمتل ٟمٗمخٝم٤م ذم ضمٞم٥م درقمٝم٤م ومٜمزًم٧م طمتك وجل٧م ومرضمٝم٤م سمٛمٜمزًم٦م
ًم٘م٤مح إب إم واجلٛمٞمع خمٚمقق هلل قمز وضمؾ وهلذا ىمٞمؾ ًمٕمٞمًك إٟمف يمٚمٛم٦م اهلل وروح ُمٜمف
ٕٟمف مل يٙمـ ًمف أب شمقًمد ُمٜمف وإٟمام هق ٟم٤مؿمكء قمـ اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ىم٤مل ًمف يمـ ومٙم٤من واًمروح
اًمتل أرؾمؾ هب٤م ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم.
ىمقًمف﴿ :وروح ُمٜمف﴾ ىم٤مل أيب سمـ يمٕم٥م قمٞمًك روح ُمـ إرواح اًمتل ظمٚم٘مٝم٤م اهلل قمز
وضمؾ واؾمتٜمٓم٘مٝم٤م سم٘مقًمف ط أًمً٧م سمرسمٙمؿ ىم٤مًمقا سمغم ط سمٕمثف اهلل إمم ُمريؿ ومدظمؾ ومٞمٝم٤م رواه
قمٌد سمـ محٞمد وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم زوائد اعمًٜمد واسمـ ضمرير واسمـ ايب طم٤مشمؿ وهمػمهؿ وىم٤مل
أسمق روق وروح ُمٜمف أي ٟمٗمخ٦م ُمٜمف إذ هل ُمـ ضمؼمائٞمؾ سم٠مُمره وؾمٛمل روطم٤م ٕٟمف طمدث ُمـ
ٟمٗمخ٦م ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم
وىم٤مل آُم٤مم أمحد وروح ُمٜمف ي٘مقل ُمـ أُمره يم٤من اًمروح ومٞمف يم٘مقًمف﴿ :وؾمخر ًمٙمؿ ُم٤م ذم
اًمًٛمقات وُم٤م ذم إرض مجٞمٕم٤م ُمٜمف﴾ ي٘مقلُ :مـ أُمره.
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وىم٤مل ؿمٞمخ آؾمالم اعمْم٤مف إمم اهلل شمٕم٤ممم إذا يم٤من ُمٕمٜمك ٓ ي٘مقم سمٜمٗمًف وٓ سمٖمػمه ُمـ
اعمخٚمقىم٤مت وضم٥م أن يٙمقن صٗم٦م هلل شمٕم٤ممم ىم٤مئام سمف واُمتٜمع أن شمٙمقن إو٤مومتف إو٤موم٦م خمٚمقق
ُمرسمقب وإن يم٤من اعمْم٤مف قمٞمٜم٤م ىم٤مئٛم٦م سمٜمٗمًٝم٤م يمٕمٞمًك وضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمٝمام اًمًالم وأرواح
سمٜمل آدم اُمتٜمع أن شمٙمقن صٗم٦م هلل شمٕم٤ممم
ٕن ُم٤م ىم٤مم سمٜمٗمًف ٓ يٙمقن صٗم٦م ًمٖمػمه ًمٙمـ إقمٞم٤من اعمْم٤موم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم قمغم وضمٝملم
أطمدمه٤م أن شمٙمقن شمْم٤مف إًمٞمف ًمٙمقٟمف ظمٚم٘مٝم٤م وأسمدقمٝم٤م ومٝمذا ؿم٤مُمؾ جلٛمٞمع اعمخٚمقىم٤مت
يم٘مقهلؿ ؾمامء اهلل وأرض اهلل وُمـ هذا اًمٌ٤مب ومجٛمٞمع اعمخٚمقىملم قمٌٞمداهلل ومجٞمع اعم٤مل ُم٤مل
اهلل ومجٞمع اًمٌٞمقت واًمٜمقق هلل
افقجف افثوين أن يْم٤مف اًمٞمف عم٤م ظمّمف سمف ُمـ ُمٕمٜمك حيٌف وي٠مُمر سمف ويرو٤مه يمام ظمص
اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ سمٕمٌ٤مدة ومٞمف ٓ شمٙمقن ذم همػمه ويمام ي٘م٤مل قمـ ُم٤مل اًمٗملء واخلٛمس هق ُم٤مل اهلل
ورؾمقًمف وُمـ هذا افقجف ومٕمٌ٤مد اهلل هؿ اًمذيـ قمٌدوه وأـم٤مقمقا أُمره ومٝمذه إو٤موم٦م شمتْمٛمـ
أًمقهٞمتف وذقمف وديٜمف وشمٚمؽ إو٤موم٦م شمتْمٛمـ رسمقسمٞمتف وظمٚم٘مف اٟمتٝمك ُمٚمخّم٤م
واعم٘مّمقد ُمٜمف أن إو٤موم٦م روح إمم اهلل هق ُمـ افقجف افثوين واهلل أقمٚمؿ
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ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم هداي٦م احلٞم٤مري «817-844ش :وٟمحـ ٟمذيمر أن إُمر يمٞمػ اسمتدأ
وشمقؾمط ،واٟمتٝمك ،طمتك يم٠مٟمؽ شمراه قمٞم٤مٟم٤م .يم٤من اهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمد سمنم سم٤معمًٞمح قمغم أًمًٜم٦م
أٟمٌٞم٤مئفُ ،مـ ًمدن ُمق ؾمك إمم زُمـ داود وُمـ سمٕمده ُمـ إٟمٌٞم٤مء ،وأيمثر إٟمٌٞم٤مء شمٌِمػما سمف
داود ،ويم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقد شمٜمتٔمره وشمّمدق سمف ىمٌؾ ُمٌٕمثف ،ومٚمام سمٕم٨م يمٗمروا سمف سمٖمٞم٤م وطمًدا
وذدوه ذم اًمٌالد وـمردوه وطمًٌقه ومهقا سم٘متٚمف ُمرارا إمم أن أمجٕمقا قمغم اًم٘مٌض قمٚمٞمف
وقمغم ىمتٚمف ومّم٤مٟمف اهلل وأٟم٘مذه ُمـ أيدهيؿ ،ومل هيٜمف سم٠ميدهيؿ ،وؿمٌف هلؿ سم٠مهنؿ صٚمٌقه ومل
يّمٚمٌقه ،يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وسمِٙم ِ
ُٗمر ِهؿ وىمقهلؿ َقمغم َُمر َيؿ ُهبت٤مٟم ً٤م َقمٔمٞمام * وىمقهلؿ إِٟم٤م َىم َت َٚمٜم٤م
ِ
ًٞمح قمٞمًك اِسم َـ َُمر َيؿ َر ُ
يـ
ؾمقل ا َ
هللََ ،وُم٤م َىمتَٚمق ُه َوُم٤م َص َٚمٌق ُه َو ًَمٙمـ ُؿمٌِ َف َهلُؿ .وإِ ّن ا ًَّم َذ َ
اعمَ َ
ِ
ِ ِ ٍ
ٍ ِ
ِ
ِ
هلل
شمٌ٤مع اًم َٔمـ َوُم٤م َىمتَٚمق ُه َي٘مٞمٜم٤مَ ،سمؾ َر َوم ُٕم ُف ا ُ
اظم َت َٚمٗمقا ومٞمف ًَمٗمل َؿمؽ ُمٜم ُف ُم٤م َهلُؿ سمِف ُمـ قمٚمؿ إِّٓ ا ُ
إًِمٞمف َو َ
هلل َقمزيز ًا َطمٙمٞمام﴾ ،وىمد اظمتٚمػ ذم ُمٕمٜمك ىمقًمفَ ﴿ :و ًَمٙمِـ ُؿمٌِ َف َهلُؿ﴾ وم٘مٞمؾ اعمٕمٜمك
يم٤من ا َُ
وًمٙمـ ؿمٌف ًمٚمذيـ صٚمٌقه سم٠من أًم٘مك ؿمٌٝمف قمغم همػمه ومّمٚمٌقا اًمِمٌف ،وىمٞمؾ اعمٕمٜمك وًمٙمـ ؿمٌف
اًمٜمّم٤مرى أي طمّمٚم٧م هلؿ اًمِمٌٝم٦م ذم أُمره وًمٞمس هلؿ قمٚمؿ سم٠مٟمف ُم٤م ىمتؾ وُم٤م صٚم٥م ،وًمٙمـ
عم٤م ىم٤مل أقمداؤه إهنؿ ىمتٚمقه وصٚمٌقه واشمٗمؼ رومٕمف ُمـ إرض وىمٕم٧م اًمِمٌٝم٦م ذم أُمره،
وصدىمٝمؿ اًمٜمّم٤مرى ذم صٚمٌف ًمتتؿ اًمِمٜم٤مقم٦م قمٚمٞمٝمؿ ،ويمٞمػ ُم٤م يم٤من وم٤معمًٞمح صٚمقات اهلل
وؾمالُمف قمٚمٞمف مل ي٘متؾ ومل يّمٚم٥م ي٘مٞمٜم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف.
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صمؿ شمٗمرق احلقاريقن ذم اًمٌالد سمٕمد رومٕمف قمغم ديٜمف وُمٜمٝم٤مضمف يدقمقن إُمؿ إمم شمقطمٞمد اهلل
وديٜمف واإليامن سمٕمٌده ورؾمقًمف وُمًٞمحف ،ومدظمؾ يمثٜمػم ُمـ اًمٜم٤مس ذم ديٜمف ُم٤م سملم فم٤مهر
ُمِمٝمقر وخمتػ ُمًتقر ،وأقمداء اهلل اًمٞمٝمقد ذم هم٤مي٦م اًمِمدة وإذى ٕصح٤مسمف واشمٌ٤مقمف،
وًم٘مك شمالُمٞمذ اعمًٞمح وأشمٌ٤مقمف ُمـ اًمٞمٝمقدن وُمـ اًمروم ؿمدة ؿمديدة ُمـ ىمتؾ وقمذاب
وشمنميد وطمٌس وهمػم ذًمؽ ،ويم٤من اًمٞمٝمقد ذم زُمـ اعمًٞمح ذم ذُم٦م اًمروم ويم٤مٟمقا ُمٚمقيم٤م
قمٚمٞمٝمؿ ،ويمت٥م ٟم٤مئ٥م اعمٚمؽ سمٌٞم٧م اعم٘مدس إمم اعمٚمؽ يٕمٚمٛمف سم٠مُمر اعمًٞمح وشمالُمٞمذه وُم٤م يٗمٕمؾ
ُمـ اًمٕمج٤مئ٥م اًمٙمثػمة ُمـ إسمراء إيمٛمف وإسمرص وإطمٞم٤مء اعمقشمك ،ومٝمؿ أن ي١مُمـ سمف ويتٌع
ديٜمف ومٚمؿ يت٤مسمٕمف أصح٤مب ،صمؿ هٚمؽ وومم سمٕمده ُمٚمؽ آظمر ومٙم٤من ؿمديدا قمغم شمالُمذة
اعمًٞمح .صمؿ ُم٤مت وومم سمٕمده آظمر ،وذم زُمٜمف يمت٥م ُمرىمس اٟمجٞمٚمف سم٤مًمٕمؼماٟمٞم٦م ،وذم زُم٤مٟمف
ص٤مر إمم آؾمٙمٜمدري٦م ومدقم٤م إمم اإليامن سم٤معمًٞمح ،وهق أول ؿمخص ضمٕمؾ سمؽميم٤م قمغم
ىمًٞمً٤م قمغم قمدة ٟم٘مٌ٤مء سمٜمل إهائٞمؾ ذم زُمـ ُمقؾمك
آؾمٙمٜمدري٦م ،وصػم ُمٕمف اصمٜمك قمنم
ً
وأُمرهؿ إذا ُم٤مت اًمٌؽمك أن خيت٤مروا ُمـ آصمٜمل قمنم واطمدا جيٕمٚمقٟمف ُمٙم٤مٟمف ،ويْمع اإلصمٜمل
قمنم أيدهيؿ قمغم رأؾمف ويؼميمقٟمف ،صمؿ خيت٤مرون رضمال وم٤موال ىمًٞمً٤م يّمػموٟمف مت٤مم اًمٕمدة،
ومل يزل أُمر اًم٘مقم يمذًمؽ إمم زُمـ ىمًٓمٜمٓملم .صمؿ اٟم٘مٓمع هذا اًمرؾمؿ واصٓمٚمحقا قمغم أن
يٜمّمٌقا اًمٌؽمك ُمـ أي سمٚمد يم٤من ُمـ أوًمئؽ اًم٘مًٞمًلم أو ُمـ همػمهؿ ،صمؿ ؾمٛمقه سم٤مسم٤م وُمٕمٜم٤مه
أسمق أسم٤مء ،وظمرج ُمرىمس إمم سمرىم٦م يدقمق اًمٜم٤مس إمم ديـ اعمًٞمح .صمؿ ُمٚمؽ آظمر وم٠مه٤مج قمغم
اشمٌ٤مع اعمًٞمح اًمنم واًمٌالء وأظمذهؿ سم٠مٟمقاع اًمٕمذاب ،وذم قمٍمه يمت٥م سمٓمرس رئٞمس
احلقاريلم اٟمجٞمؾ ُمرىمس قمٜمف سم٤مًمروُمٞم٦م ،وٟمًٌف إمم ُمرىمس.
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وذم قمٍمه يمت٥م ًمقىم٤م اٟمجٞمٚمف سم٤مًمروُمٞم٦م ًمرضمؾ ذيػ ُمـ قمٔمامء اًمروم ،ويمت٥م ًمف اإلسمر
يمًٞمس اًمذي ومٞمف أظمٌ٤مر اًمتالُمٞمذ .وذم زُمٜمف صٚم٥م سمٓمرس وزقمٛمقا أن سمٓمرس ىم٤مل ًمف إن
أردت أن شم ّمٚمٌٜمل وم٤مصٚمٌٜمل ُمٜمٙمً٤م ًمئال أيمقن ُمثؾ ؾمٞمدي اعمًٞمح وم٢مٟمف صٚم٥م ىم٤مئام،
وضب قمٜمؼ سمقًمس سم٤مًمًٞمػ ،وأىم٤مم سمٕمد صٕمقده اصمٜملم وقمنميـ ؾمٜم٦م ،وأىم٤مم ُمرىمس
سم٤مٓؾمٙمٜمدري٦م وسمرىم٦م ؾمٌع ؾمٜملم يدقمق اًمٜم٤مس إمم اإليامن سم٤معمًٞمح ،صمؿ ىمتؾ سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م
وأطمرق ضمًده سم٤مًمٜم٤مر ،صمؿ اؾمتٛمرت اًم٘مٞم٤مسة ُمٚمقك اًمروم قمغم هذه اًمًػمة إمم أن ُمٚمؽ
ُمٍم ىمٞمٍم يًٛمك ـمٞمٓمس ومخرب سمٞم٧م اعم٘مدس سمٕمد اعمًٞمح سمًٌٕملم ؾمٜم٦م سمٕمد أن
طم٤مسه٤م وأص٤مب أهٚمٝم٤م ضمقع قمٔمٞمؿ ،وىمتؾ ُمـ يم٤من هب٤م ُمـ ذيمر وأٟمثك طمتك يم٤مٟمقا
يِم٘مقن سمٓمقن احلٌ٤ممم وييسمقن سم٠مـمٗم٤مهلـ اًمّمخقر ،وظمرب اعمديٜم٦م وأضم ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مر،
وأطمَم اًم٘متغم قمغم يده ومٌٚمٖمقا صمالصم٦م آٓف أًمػ .صمؿ ُمٚمؽ ُمٚمقك آظمرون ومٙم٤من ُمٜمٝمؿ
واطمد ؿمديد قمغم اًمٞمٝمقد ضمدا ،ومٌٚمٖمقه أن اًمٜمّم٤مرى ي٘مقًمقن إن اعمًٞمح يمٚمٛمٝمؿ وإن ُمٚمٙمف
يدوم إمم آظمر اًمدهر وم٤مؿمتد همْمٌف وأُمر سم٘متؾ اًمٜمّم٤مرى وأن ٓ يٌ٘مك ذم ُمٚمٙمف ٟمٍماِّن
ويم٤من يقطمٜم٤م ص٤مطم٥م آٟمجٞمؾ هٜم٤مك ومٝمرب ،صمؿ أُمر اعمٚمؽ سم٢ميمراُمٝمؿ وشمرك آقمؽماض
قمٚمٞمٝمؿ ،صمؿ ُمٚمؽ سمٕمده آظمر وم٠مصم٤مر قمغم اًمٜمّم٤مرى سمالء قمٔمٞمام ،وىمتؾ سمؽمك اٟمٓم٤ميمٞم٦م سمروُمٞم٦م،
وىمتؾ اؾم٘مػ سمٞم٧م اعم٘مدس وصٚمٌف وًمف يقُمئذ ُم٤مئ٦م وقمنمون ؾمٜم٦م ،وأُمر سم٤مؾمتٕمٌ٤مد
اًمٜمّم٤مرى وم٤مؿمتد قمٚمٞمٝمؿ اًمٌالء إمم أن رمحتٝمؿ اًمروم وىم٤مل ًمف وزراؤه إن هلؿ ديٜم٤م وذيٕم٦م
وأٟمف ٓ حيؾ ا ؾمتٕمٌ٤مدهؿ ومٙمػ قمٜمٝمؿ ،وذم قمٍمه يمت٥م يقطمٜم٤م اٟمجٞمٚمف سم٤مًمروُمٞم٦م ،وذم ذًمؽ
اًمٕمٍم رضمع اًمٞمٝمقد إمم سمٞم٧م اعم٘مدس ،ومٚمام يمثروا واُمتألت ُمٜمٝمؿ اعمديٜم٦م قمزُمقا قمغم أن
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يٛمٚمٙمقا ُمٜمٝمؿ ُمٚمٙم٤م ومٌٚمغ اخلؼم ىمٞمٍم ومقضمف اًمٞمٝمؿ ً
ضمٞمِم٤م وم٘متؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ حيَم ،صمؿ ُمٚمؽ
سمٕمده اسمٜمف وذم زُم٤مٟمف ىمتؾ اًمٞمٝمقد سمٌٞم٧م اعم٘مدس ىمتال ذريٕم٤م وظمرب سمٞم٧م اعم٘مدس ،وهرب
اًمٞمٝمقد إمم ُمٍم وإمم اًمِم٤مم واجلٌ٤مل وإهمقار وشم٘مٓمٕمقا ذم إرض ،وأُمر اعمٚمؽ أن ٓ
يًٙمـ سم٤معمديٜم٦م هيقدي ،وأن ي٘متؾ اًمٞمٝمقد ويًت٠مصٚمقا ،وأن يًٙمـ اعمديٜم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞمقن،
واُمتألت سمٞم٧م اعم٘مدس ُمـ اًمٞمقٟم٤مٟمٞملم ،واًمٜمّم٤مرى ذُم٦م حت٧م أيدهيؿ ،ومرأوهؿ ي٠مشمقن إمم
ُمزسمٚم٦م هٜم٤مك ومٞمّمٚمقن ومٞمٝم٤م ومٛمٜمٕمقهؿ ُمـ ذًمؽ ،وسمٜمقا قمغم اعمزسمٚم٦م هٞمٙمال سم٤مؾمؿ اًمزهرة ومٚمؿ
يٛمٙمـ اًمٜمّم٤مرى سمٕمد ذًمؽ ىمرسم٤من ذًمؽ اعمقوع ،صمؿ هٚمؽ هذا اعمٚمؽ وىم٤مم سمٕمده آظمر
ومٜمّم٥م هيقدا أؾم٘مٗم٤م قمغم سمٞم٧م اعم٘مدس ،ىم٤مل اسمـ اًمٌٓمريؼ ومٛمـ يٕم٘مقب أؾم٘مػ سمٞم٧م
اعم٘مدس إول إمم هيقدا اؾم٘مٗمف هذا يم٤مٟم٧م إؾم٤مىمٗم٦م اًمذيـ قمغم سمٞم٧م اعم٘مدس يمٚمٝمؿ
خمتقٟملم ،صمؿ ومم سمٕمده آظمر وأصم٤مر قمغم اًمٜمّم٤مرى سمالءا ؿمديدا وطمرسم٤م ـمقيال ووىمع ذم أي٤مُمف
ىمحط ؿمديد يم٤مد اًمٜم٤مس أن هيٚمٙمقا ومً٠مًمقا اًمٜمّم٤مرى أن يٌتٝمٚمقا إمم آهلٝمؿ ومدقمقا واسمتٝمٚمقا
إمم اهلل ومٛمٓمروا وارشمٗمع قمٜمٝمؿ اًم٘محط واًمقسم٤مء.
ىم٤مل اسمـ اًمٌٓمريؼ :وذم زُم٤مٟمف يمت٥م سمؽمك اإلؾمٙمٜمدري٦م إمم أؾم٘مػ سمٞم٧م اعم٘مدس وسمؽمك
أٟمٓم٤ميمٞم٦م وسمؽمك روُمٞم٦م ذم يمت٤مب ومّمح اًمٜمّم٤مرى وصقُمٝمؿ ويمٞمػ يًتخرج ُمـ ومّمح
اًمٞمٝمقد ،ومقوٕمقا ومٞمٝم٤م يمتٌ٤م قمغم ُم٤م هل اًمٞمقم ،ىم٤مل وذًمؽ أن اًمٜمّم٤مرى يم٤مٟمقا سمٕمد صٕمقد
اعمًٞمح إذا َقم َٞمدُ وا قمٞمد اًمٖمٓم٤مس ُمـ اًمٖمد يّمقُمقن أرسمٕملم يق ًُم٤م ويٗمٓمرون يمام ومٕمؾ اعمًٞمح،
ٕٟمف عم٤م اقمتٛمد سم٤مٓردن ظمرج إمم اًمؼمي٦م وم٠مىم٤مم هب٤م أرسمٕملم يقُم٤م ،ويم٤من اًمٜمّم٤مرى إذا أومّمح
اًمٞمٝمقد قمٞمدوا هؿ اًمٗمّمح ،ومقوع ه١مٓء اًمٌت٤مريم٦م طمً٤مسم٤م ًمٚمٗمّمح ًمٞمٙمقن ومٓمرهؿ يقم
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اًمٗمّمح ،ويم٤من اعمًٞمح ُي َٕم ِٞمدُ ُمع اًمٞمٝمقد ذم قمٞمدهؿ واؾمتٛمر قمغم ذًمؽ أصح٤مسمف إمم أن
اسمتدقمقا شمٖمٞمػم اًمّمقم ومٚمؿ يّمقُمقا قم٘مٞم٥م اًمٖمٓم٤مس سمؾ ٟم٘مٚمقا اًمّمقم إمم وىم٧م ٓ يٙمقن
قمٞمدهؿ ُمع اًمٞمٝمقد .صمؿ ُم٤مت ذًمؽ اعمٚمؽ وىم٤مم سمٕمده آظمر ،وذم زُمٜمف يم٤من ضم٤مًمٞمٜمقس وذم
زُمٜمف فمٝمرت اًمٗمرس وهمٚمٌ٧م قمغم سم٤مسمؾ وآُمد ووم٤مرس .ومتٚمؽ أزدؿمػم اسمـ سم٤مسمؽ ذم
اصٓمخر وهق أول ُمٚمؽ ُمٚمؽ قمغم وم٤مرس ذم اعمدة افثوينة ،صمؿ ُم٤مت ىمٞمٍم وىم٤مم سمٕمده آظمر،
صمؿ آظمر ويم٤من ؿمديدا قمغم اًمٜمّم٤مرى قمذهبؿ قمذاسم٤م قمٔمٞمام وىمتؾ ظمٚم٘م٤م يمثػما ُمٜمٝمؿ ،وىمتؾ يمؾ
قم٤ممل ومٞمٝمؿ ،صمؿ ىمتؾ ُمـ يم٤من سمٛمٍم وآؾمٙمٜمدري٦م ُمـ اًمٜمّم٤مرى ،وهدم اًمٙمٜم٤مئس ،وسمٜمك
سم٤مٓؾمٙمٜمدري٦م هٞمٙمال وؾمامه هٞمٙمؾ أهل٦م صمؿ ىم٤مم سمٕمده ىمٞمٍم آظمر ،صمؿ آظمر ويم٤مٟم٧م
اًمٜمّم٤مرى ذم زُمٜمف ذم هدوء وؾمالُم٦م ،ويم٤مٟم٧م أُمف حت٥م اًمٜمّم٤مرى .صمؿ ىم٤مم سمٕمده آظمر وم٠مصم٤مر
قمغم اًمٜمّم٤مرى سمالء قمٔمٞمام وىمتؾ ُمٜمٝمؿ ظمٚم٘م٤م يمثػما ،وأظمذ اًمٜم٤مس سمٕمٌ٤مدة إصٜم٤مم ،وىمتؾ ُمـ
إؾم٤مىمٗم٦م ظمٚم٘م٤م يمثػما ،وىمتؾ سمؽمك اٟمٓم٤ميمٞم٦م ومٚمام ؾمٛمع سمؽمك سمٞم٧م اعم٘مدس سم٘متٚمف هرب وشمرك
اًمٙمر د صمؿ هٚمؽ ،وىم٤مم سمٕمده آظمر ،صمؿ آظمر .وذم أي٤مم هذا فمٝمر ُم٤مِّن اًمٙمذاب وزقمؿ أٟمف
ٟمٌل ،ويم٤من يمثػم احلٞمؾ واعمخ٤مريؼ ،وم٠مظمذه هبرام ُمٚمؽ اًمٗمرس ومِم٘مف ٟمّمٗملم ،وأظمذ ُمـ
أشمٌ٤مقمف ُم٤مئتل رضمؾ ومٖمرس رؤؾمٝمؿ ذم اًمٓملم ُمٜمٙمًلم طمتك ُم٤مشمقا صمؿ ىم٤مم ُمـ سمٕمده ومٞمٚمٌس
ومآُمـ سم٤معمًٞمح ومقصم٥م قمٚمٞمف سمٕمض ىمقاده وم٘متٚمف ،صمؿ ىم٤مم سمٕمده داٟم٘مٞمقس ويًٛمك دىمٞم٤مٟمقس
ومٚم٘مك اًمٜمّم٤مرى ُمٜمف سمالء قمٔمٞمام وىمتؾ ُمٜمٝمؿ ُم٤م ٓ حيَم ،وىمتؾ سمؽمك روُمٞم٦م،وسمٜمك هٞمٙمال
قمٔمٞمام وضمٕمؾ ومٞمف إصٜم٤مم ،وأُمر أن يًجد هل٤م ويذسمح هل٤م وُمـ مل يٗمٕمؾ ىمتؾ ،وم٘متؾ ظمٚم٘م٤م
يمثػما ُمـ اًمٜمّم٤مرى وصٚمٌقا قمغم اهلٞمٙمؾ ،واختذ ُمـ أوٓد قمٔمامء اعمديٜم٦م ؾمٌٕم٦م همٚمامن

184

الطسٓل الصخٔح

ومجٕمٚمٝمؿ ظم٤مصتف وىمدُمٝمؿ قمغم مجٞمع ُمـ قمٜمده ،ويم٤مٟمقا ٓ يًجدون ًمألصٜم٤مم وم٠مقمٚمؿ اعمٚمؽ
سمخؼمهؿ ومحًٌٝمؿ صمؿ أًمٓم٘مٝمؿ ،وظمرج إمم خمرج ًمف وم٠مظمذ اًمٗمتٞم٦م يمؾ ُم٤م هلؿ ومتّمدىمقا سمف ،صمؿ
ظمرضمقا إمم ضمٌؾ ومٞمف يمٝمػ يمٌػم وم٤مظمتٗمقا ومٞمف وص٥م اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٕم٤مس ومٜم٤مُمقا يم٤مُٕمقات،
وأُمر اعمٚمؽ أن يٌٜمل قمٚمٞمٝمؿ سم٤مب اًمٙمٝمػ ًمٞمٛمقشمقا ،وم٠مظمذ ىم٤مئد ُمـ ىمقاده صٗمٞمح٦م ُمـ
ٟمح٤مس ومٙمت٥م ومٞمٝم٤م أؾمامءهؿ وىمّمتٝمؿ ُمع دىمٞم٤مٟمقس وصػمه٤م ذم صٜمدوق ُمـ ٟمح٤مس
ودومٜمف داظمؾ اًمٙمٝمػ وؾمده .صمؿ ُم٤مت اعمٚمؽ.
سمقًمس أول ُمـ اسمتدع اًمالهقت واًمٜم٤مؾمقت ذم ؿم٠من اعمًٞمح
صمؿ ىم٤مم سمٕمده ىمٞمٍم آظمر .وذم زُمٜمف ضمٕمؾ ذم اٟمٓم٤ميمٞم٦م سمؽميم٤م يًٛمك سمقًمس اًمِمٛمِم٤مـمل
وهق أول ُمـ اسمتدع ذم ؿم٠من اعمًٞمح اًمالهقت واًمٜم٤مؾمقت ويم٤مٟم٧م اًمٜمّم٤مرى ىمٌٚمف يمٚمٛمتٝمؿ
واطمدة أٟمف قمٌد رؾمقل خمٚمقق ُمّمٜمقع ُمرسمقب ٓ ،خيتٚمػ ومٞمف اصمٜم٤من ُمٜمٝمؿ ،وم٘م٤مل سمقًمس
هذا  -وهق أول ُمـ أومًد ديـ اًمٜمّم٤مرى  -إن ؾمٞمدٟم٤م اعمًٞمح ظمٚمؼ ُمـ اًمالهقت إٟمً٤مٟم٤م
يمقاطمد ُمٜم٤م ذم ضمقهره ،وأن اسمتداء اإلسمـ ُمـ ُمريؿ ،وأٟمف اصٓمٗمك ًمٞمٙمقن خمٚمّم٤م ًمٚمجقهر
اإلٟمز صحٌتف اًمٜمٕمٛم٦م اإلهلٞم٦م ومحٚم٧م ومٞمف سم٤معمحٌ٦م واعمِمٞمئ٦م ،وًمذًمؽ ؾمٛمك اسمـ اهلل .وىم٤مل
إن اهلل ضمقهر واطمد واىمٜمقم واطمد.
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اجملنع األّل:
ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اًمٌٓمريؼ وسمٕمد ُمقشمف اضمتٛمع صمالصم٦م قمنم أؾم٘مٗم٤م ذم ُمديٜم٦م اٟمٓم٤ميمٞم٦م وٟمٔمروا
ذم ُم٘م٤مًم٦م سمقًمس وم٠موضمٌقا قمٚمٞمف اًمٚمٕمـ ومٚمٕمٜمقه وًمٕمٜمقا ُمـ ي٘مقل سم٘مقًمف واٟمٍمومقا ،صمؿ ىم٤مم
ىمٞمٍم آظمر ومٙم٤مٟم٧م اًمٜمّم٤مرى ذم زُمٜمف يّمٚمقن ذم اعمٓم٤مُمػم واًمٌٞمقت ومزقم٤م ُمـ اًمروم ،ومل
يٙمـ سمؽمك آؾمٙمٜمدري٦م ئمٝمر ظمقوم٤م أن ي٘متؾ ،وم٘م٤مم سم٤مرون سمؽميم٤م ومٚمؿ يزل يداري اًمروم
طمتك سمٜمك سم٤مٓؾمٙمٜمدري٦م يمٜمٞمً٦م ،صمؿ ىم٤مم ىمٞم٤مسة أظمر ُمٜمٝمؿ اصمٜم٤من متٚمٙم٤م قمغم اًمروم إطمدى
وقمنميـ ؾمٜم٦م وم٠مصم٤مرا قمغم اًمٜمّم٤مرى سمالء قمٔمٞمام وقمذاسم٤م أًمٞمام وؿمدة دمؾ قمـ اًمقصػ ُمـ
اًم٘متؾ واًمٕمذاب واؾمتٌ٤مطم٦م احلريؿ وإُمقال وىمتؾ أًمقف ُم١مًمٗم٦م ُمـ اًمٜمّم٤مرة ،وقمذسمقا
ُم٤مرضمرضمس أصٜم٤مف اًمٕمذاب صمؿ ىمتٚمقه ،وذم زُمٜمٝمام ضسم٧م قمٜمؼ سمٓمرس سمؽمك
اإلؾمٙمٜمدري٦م ،ويم٤من ًمف شمٚمٛمٞمذان ،ويم٤من ذم زُمٜمف أريقس ي٘مقل :إن إب وطمده اهلل اًمٗمرد
اًمّمٛمد واإلسمـ خمٚمقق ُمّمٜمقع وىمد يم٤من إب إذ مل يٙمـ اإلسمـ ،وم٘م٤مل سمٓمرس ًمتٚمٛمٞمذيف:
إن اعمًٞمح ًمٕمـ أريقس وم٤مطمذرا أن شم٘مٌال ىمقًمف ،وم٠مِّن رأي٧م اعمًٞمح ذم اًمٜمقم ُمِم٘مقق
اًمثقب ،وم٘مٚم٧م ي٤م ؾمٞمدي! ُمـ ؿمؼ صمقسمؽ؟ وم٘م٤مل زم أريقس وم٤مطمذروا أن شم٘مٌٚمقه أو يدظمؾ
ُمٕمٙمؿ اًمٙمٜمٞمً٦م ،وسمٕمد ىمتؾ سمٓمرس سمخٛمس ؾمٜملم صػم أطمد شمٚمٛمٞمذيف سمؽميم٤م قمغم
آؾمٙمٜمدري٦م وم٠مىم٤مم ؾمت٦م أؿمٝمر وُم٤مت ،وعم٤م ضمرى قمغم أريقس ُم٤م ضمرى أفمٝمر أٟمف ىمد رضمع
قمـ ُم٘م٤مًمتف وم٘مٌٚمف هذا اًمٌؽمك وأدظمٚمف اًمٙمٜمٞمً٦م وضمٕمٚمف ىمًٞمً٤م ،صمؿ ىم٤مم ىمٞمٍم آظمر ومجٕمؾ
يتٓمٚم٥م اًمٜمّم٤مرى وي٘متٚمٝمؿ طمتك ص٥م اهلل قمٚمٞمف اًمٜم٘مٛم٦م ومٝمٚمؽ ذ هٚمٙم٦م .صمؿ ىم٤مم سمٕمده
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ىمٞمٍمان :أطمدمه٤م ُمٚمؽ اًمِم٤مم وأرض اًمروم وسمٕمض اًمنمق ،وأظمر روُمٞم٦م وُم٤م ضم٤موره٤م،
ويم٤مٟم٤م يم٤مًمًٌ٤مع اًمْم٤مري٦م قمغم اًمٜمّم٤مرى ومٕمال هبؿ ُمـ اًم٘متؾ واًمًٌل واجلالء ُم٤م مل يٗمٕمٚمف هبؿ
ُمٚم ؽ ىمٌٚمف ،وُمٚمؽ ُمٕمٝمام ىمًٓمٜمٓملم أسمق ىمًٓمٜمٓملم ،ويم٤من ديٜم٤م يٌٖمض إصٜم٤مم حمٌ٤م
ًمٚمٜمّم٤مرى ،ومخرج إمم ٟم٤مطمٞم٦م اجلزيرة واًمره٤م ،ومٜمزل ذم ىمري٦م ُمـ ىمرى اًمره٤م ومرأى اُمرأة
مجٞمٚم٦م ي٘م٤مل هل٤م هٞمالٟم٦م ويم٤مٟم٧م ىمد شمٜمٍمت قمغم يدي أؾم٘مػ اًمره٤م وشمٕمٚمٛم٧م ىمراءة اًمٙمت٥م
ومخٓمٌٝم٤م ىمًٓمٜمٓملم ُمـ أسمٞمٝم٤م ومزوضمف إي٤مه٤م ،ومحٌٚم٧م ُمٜمف ووًمدت ىمًٓمٜمٓملم ومؽمسمك سم٤مًمره٤م،
وشمٕمٚمؿ طمٙمٛم٦م اًمٞمقٟم٤من ،ويم٤من مجٞمؾ افقجف ىمٚمٞمؾ اًمنم حمٌ٤م ًمٚمحٙمٛم٦م ،ويم٤من قمٚمٞم٤مٟمقس ُمٚمؽ
اًمروم طمٞمٜمئذ رضمال وم٤مضمرا ؿمديد اًمٌ٠مس ُمٌٖمْم٤م ًمٚمٜمّم٤مرى ضمدا ،يمثػم اًم٘متؾ ومٞمٝمؿ ،حمٌ٤م
ًمٚمٜمً٤مء ،مل يؽمك ًمٚمٜمّم٤مرى سمٜمت٤م مجٞمٚم٦م إٓ أومًده٤م ويمذًمؽ أصح٤مسمف ،ويم٤من اًمٜمّم٤مرى ذم
ضمٝمد ضمٝمٞمد ُمٕمف ،ومٌٚمٖمف ظمؼم ىمًٓمٜملم وأٟمف همالم ه٤مدئ ىمٚمٞمؾ اًمنم يمثػم اًمٕمٚمؿ ،وأظمؼمه
اعمٜمجٛمقن واًمٙمٝمٜم٦م أٟمف ؾمٞمٛمٚمؽ ُمٚمٙم٤م قمٔمٞمام ومٝمؿ سم٘متٚمف ومٝمرب ىمًٓمٜمٓملم ُمـ اًمره٤م ،ووصؾ
إمم أسمٞمف ومًٚمؿ إًمٞمف اعمٚمؽ ،صمؿ ُم٤مت أسمقه ،وص٥م اهلل قمغم قمٚمٞم٤مٟمقس أٟمقاقم٤م ُمـ اًمٌالء طمتك
شمٕمج٥م اًمٜم٤مس مم٤م ٟم٤مًمف ورمحف أقمداؤه مم٤م طمؾ سمف ،ومرضمع إمم ٟمٗمًف وىم٤مل ًمٕمؾ هذا سمًٌ٥م
فمٚمؿ اًمٜمّم٤مرى ومٙمت٥م إمم مجٞمع قمامًمف أن يٓمٚم٘مقا اًمٜمّم٤مرى ُمـ احلٌقس ،وأن يٙمرُمقهؿ
ويً٠مًمقهؿ أن يدقمقا ًمف ذم صٚمقاهتؿ ،ومقه٥م اهلل ًمف اًمٕم٤مومٞم٦م ورضمع إمم أومْمؾ ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف
ُمـ اًمّمح٦م واًم٘مقة ،ومٚمام صح وىمقي رضمع إمم ذ مم٤م يم٤من قمٚمٞمف ،ويمت٥م إمم قمامًمف أن ي٘متٚمقا
اًمٜمّم٤مرى وٓ يدقمقا ذم ممٚمٙمتف ٟمٍماٟمٞم٤م وٓ يًٙمٜمقا ًمف ُمديٜم٦م وٓ ىمري٦م ،ومٙم٤من اًم٘متغم
حيٛمٚمقن قمغم اًمٕمجؾ ويرُمك هبؿ ذم اًمٌحر واًمّمح٤مرى .وأُم٤م ىمٞمٍم أظمر اًمذي يم٤من ُمٕمف
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أّل مً ابتدع غازٗ الصلٔب قططيطني
ومٚمام ؾمٛمع أهؾ روُمٞم٦م سم٘مًٓمٜمٓملم وأٟمف ُمٌٖمض ًمٚمنم حم٥م ًمٚمخػم وأن أهؾ ممٚمٙمتف ُمٕمف
ذم هدو وؾمالُم٦م يمت٥م رؤؾم٤مءهؿ إًمٞمف يً٠مًمقٟمف أن خيٚمّمٝمؿ ُمـ قمٌقدي٦م ُمٚمٙمٝمؿ ،ومٚمام ىمرأ
يمتٌٝمؿ اهمتؿ همام ؿمديدا وسم٘مل ُمتحػما ٓ يدري يمٞمػ يّمٜمع.
ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اًمٌٓمريؼ ومٔمٝمر ًمف قمغم ُم٤م يزقمؿ اًمٜمّم٤مرى ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر ذم اًمًامء صٚمٞم٥م
ُمـ يمقيم٥م ُمٙمتقسم٤م طمقًمف :هبذا شمٖمٚم٥م .وم٘م٤مل ٕصح٤مسمف رأيتؿ ُم٤م رأي٧م؟ ىم٤مًمقا ٟمٕمؿ ،ومآُمـ
طمٞمٜمئذ سم٤مًمٜمٍماٟمٞم٦م ،ومتجٝمز عمح٤مرسم٦م ىمٞمٍم اعمذيمقر ،وصٜمع صٚمٞمٌ٤م يمٌػما ُمـ ذه٥م وصػمه
قمغم رأس اًمٌٜم د ،وظمرج سم٠مصح٤مسمف وم٠مقمٓمك اًمٜمٍم قمغم ىمٞمٍم وم٘متؾ ُمـ أصح٤مسمف ُم٘متٚم٦م
قمٔمٞمٛم٦م ،وهرب اعمٚمؽ وُمـ سم٘مل ُمـ أصح٤مسمف ،ومخرج أهؾ روُمٞم٦م إمم ىمًٓمٜمٓملم سم٤مٓيمٚمٞمؾ
اًمذه٥م وسمٙمؾ أٟمقاع اًمٚمٝمق واًمٚمٕم٥م ومتٚم٘مقه وومرطمقا سمف ومرطم٤م قمٔمٞمام ،ومٚمام دظمؾ اعمديٜم٦م أيمرم
اًمٜمّم٤مرى وردهؿ إمم سمالدهؿ سمٕمد اًمٜمٗمل واًمتنميد ،وأىم٤مم أهؾ روُمٞم٦م ؾمٌٕم٦م أي٤مم ُي َٕم ِٞمدُ ون
ًمٚمٛمٚمؽ وًمٚمّمٚمٞم٥م ،ومٚمام ؾمٛمع قمٚمٞم٤مٟمقس مجع مجققمف ودمٝمز ًمٚم٘مت٤مل ُمع ىمًٓمٜمٓملم ،ومٚمام
وىمٕم٧م اًمٕملم ذم اًمٕملم اهنزُمقا وأظمذهتؿ اًمًٞمقف ،وأومٚم٧م قمٚمٞم٤مٟمقس ومٚمؿ يزل ُمـ ىمري٦م إمم
ىمري٦م طمتك وصؾ إمم سمٚمده ،ومجٛمع اًمًحرة واًمٙمٝمٜم٦م ،واًمٕمراومٞمٜمـ اًمذيـ يم٤من حيٌٝمؿ وي٘مٌؾ
ُمٜمٝمؿ وميب أقمٜم٤مىمٝمؿ ًمئال ي٘مٕمقا ذم يد ىمًٓمٜمٓملم ،وأُمر سمٌٜم٤مء اًمٙمٜم٤مئس ،وأىم٤مم ذم يمؾ سمٚمد
ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل اخلراج ومٞمام شمٕمٛمؾ سمف أسمٜمٞم٦م اًمٙمٜم٤مئس ،وىم٤مم سمديـ اًمٜمٍماٟمٞم٦م طمتك ضب
سمجراٟمف ذم زُم٤مٟمف ،ومٚمام شمؿ ًمف مخس قمنم ؾمٜم٦م ُمـ ُمٚمٙمف طم٤مج اًمٜمّم٤مرى ذم أُمر اعمًٞمح

189

واوٓمرسمقا ،وم٠مُمر سم٤م عمجٛمع ذم ُمديٜم٦م ٟمٞم٘مٞم٦م وهل اًمتل رشمٌ٧م ومٞمٝم٤م إُم٤مٟم٦م سمٕمد هذا اعمجٛمع،
يمام ؾمٞم٠ميت وم٠مراد أريقس أن يدظمؾ ُمٕمٝمؿ ومٛمٜمٕمف سمؽمك اإلؾمٙمٜمدري٦م.
وىم٤مل أن سمٓمرؾم٤م ىم٤مل هلؿ إن اهلل ًمٕمـ أريقس ومال شم٘مٌقًمف وٓ شمدظمٚمقه اًمٙمٜمٞمً٦م ،ويم٤من
قمغم ُمديٜم٦م أؾمٞمقط ُمـ قمٛمؾ ُمٍم أؾم٘مػ ي٘مقل سم٘مقل أريقس ومٚمٕمٜمف أيْم٤م ،ويم٤من
سم٤مٓؾمٙمٜمدري٦م هٞمٙمؾ قمٔمٞمؿ قمغم اؾمؿ زطمؾ ويم٤من ومٞمف صٜمؿ ُمـ ٟمح٤مس يًٛمك ُمٞمٙم٤مئٞمؾ،
ويم٤من أهؾ ُمٍم وآؾمٙمٜمدري٦م ذم اصمٜمل قمنم يقُم٤م ُمـ ؿمٝمر هتقر وهق شمنميـ افثوين
قمٔمٞمام ويذسمحقن ًمف اًمذسم٤مئح اًمٙمثػمة ومٚمام فمٝمرت اًمٜمٍماٟمٞم٦م
ُي َٕم ِٞمدُ ون ًمذًمؽ اًمّمٜمؿ قمٞمدا
ً
سم٤مٓؾمٙمٜمدري٦م أراد سمؽميمٝم٤م أن يٙمن اًمّمٜمؿ ويٌٓمؾ اًمذسم٤مئح ًمف ،وم٤مُمتٜمع قمٚمٞمف أهٚمٝم٤م ،وم٤مطمت٤مل
قمٚمٞمٝمؿ سمحٞمٚم٦م ،وىم٤مل ً :مق ضمٕمٚمتؿ هذا اًمٕمٞمد عمٞمٙم٤مئٞمؾ ُمٚمؽ اهلل ًمٙم٤من أومم وم٢من هذا اًمّمٜمؿ ٓ
يٜمٗمع وٓ يي وم٠مضم٤مسمقه إمم ذًمؽ ،ومٙمن اًمّمٜمؿ وضمٕمؾ ُمٜمف صٚمٞمٌ٤م وظمرج أريقس
ُمًتٕمدي٤م قمٚمٞمف وُمٕمف أؾم٘مٗم٤من وم٤مؾمتٖم٤مصمقا إمم ىمًٓمٜمٓملم ،وىم٤مل أريقس أٟمف شمٕمدى قمغم
وأظمرضمٜمل ُمـ اًمٙمٜمٞمً٦م فمٚمام ،وؾمئؾ اعمٚمؽ أن يِمخص سمؽمك آؾمٙمٜمدري٦م يٜم٤مفمره ىمدام
اعمٚمؽ ،ومقضمف ىمًٓمٜمٓملم سمرؾمقل إمم آؾمٙمٜمدري٦م وم٠مؿمخص اًمٌؽمك ومجع سمٞمٜمف وسملم
أريقؾمـ ًمٞمٜم٤مفمره وم٘م٤مل ىمًٓمٜمٓملم ٓريقس اذح ُم٘م٤مًمتؽ ىم٤مل أريقس :أىمقل أن إب
يم٤من إذ مل يٙمـ آسمـ ،صمؿ اٟمف أطمدث اإلسمـ ومٙم٤من يمٚمٛم٦م ًمف إٓ أٟمف حمدث خمٚمقق ،صمؿ ومقض
إُمر إمم ذًمؽ آسمـ اعمًٛمك يمٚمٛم٦م ،ومٙم٤من هق ظم٤مًمؼ اًمًٛمقات وإرض وُم٤م سمٞمٜمٝمام ،يمام
ىم٤مل ذم إٟمجٞمٚمف إن ي٘مقل وه٥م زم ؾمٚمٓم٤مٟم٤م قمغم اًمًامء وإرض ومٙم٤من هق اخل٤مًمؼ هلام سمام
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أقمٓمك ُمـ ذًمؽ ،صمؿ إن اًمٙمٚمٛم٦م دمًدت ُمـ ُمريؿ اًمٕمذراء وُمـ روح اًم٘مدس ومّم٤مر ذًمؽ
ُمًٞمح٤م واطمدا ،وم٤معمًٞمح أن ُمٕمٜمٞم٤من يمٚمٛم٦م وضمًد إٓ أهنام مجٞمٕم٤م خمٚمقىم٤من.
وم٠مضم٤مسمف قمٜمد ذًمؽ سمؽمك اإلؾمٙمٜمدري٦م ،وىم٤مل :ختؼمٟم٤م أن أيام أوضم٥م قمٚمٞمٜم٤م قمٜمدك قمٌ٤مدة
ُمـ ظمٚم٘مٜم٤م أو قمٌ٤مدة ُمـ مل خيٚم٘مٜم٤م؟ ىم٤مل أريقس سمؾ قمٌ٤مدة ُمـ ظمٚم٘مٜم٤م ،وم٘م٤مل ًمف اًمٌؽمك وم٢من
يم٤من ظم٤مًم٘مٜم٤م اإلسمـ يمام وصٗم٧م ويم٤من اإلسمـ خمٚمقىم٤م ومٕمٌ٤مدة اإلسمـ اعمخٚمقق أوضم٥م ُمـ قمٌ٤مدة
إب اًمذي ًمٞمس سمخ٤مًمؼ؛ سمؾ شمّمػم قمٌ٤مدة إب اًمذي ظمٚمؼ اإلسمـ يمٗمرا وقمٌ٤مدة اإلسمـ
اعمخٚمقق إيامٟم٤م ،وذًمؽ ُمـ أىمٌح إىم٤مويؾ .وم٤مؾمتحًـ اعمٚمؽ ويمؾ ُمـ طمي ُم٘م٤مًم٦م اًمٌؽمك،
وؿمٜمع قمٜمدهؿ ُم٘م٤مًم٦م أريقس ،ودارت سمٞمٜمٝمام أيْم٤م ُمً٤مئؾ يمثػمة ،وم٠مُمر ىمًٓمٜمٓملم اًمٌؽمك أن
يٙمٗمر أريقس ،ويمؾ ُمـ ىم٤مل سمٛم٘م٤مًمتف ،وم٘م٤مل ًمف سمؾ يقضمف اعمٚمؽ سمِمخص ًمٚمٌت٤مريم٦م
وإؾم٤مىمٗم٦م طمتك يٙمقن ًمٜم٤م جمٛمع وٟمّمٜمع ومٞمف ىمْمٞم٦م ويٙمٗمر أريقس وينمح اًمديـ
ويقوحف ًمٚمٜم٤مس.

191

اجملنع الجاىٕ:
وومٞمف ووٕمقا إُم٤مٟم٦م:
ومٌٕم٨م ىمًٓمٜمٓملم اعمٚمؽ إمم مجٞمع اًمٌٚمدان ومجٛمع اًمٌت٤مريم٦م وإؾم٤مىمٗم٦م وم٤مضمتٛمع ذم ُمديٜم٦م
ٟمٞم٘مٞم٦م سمٕمد ؾمٜم٦م وؿمٝمريـ أًمٗم٤من وصمامٟمٞم٦م وأرسمٕمقن أؾم٘مٗم٤م ،ومٙم٤مٟمقا خمتٚمٗمل أراء ،خمتٚمٗمل
إدي٤من .ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل :اعمًٞمح وُمريؿ إهل٤من ُمـ دون اهلل وهؿ اعمريامٟمٞم٦م وُمٜمٝمؿ ُمـ
ي٘مقل :اعمًٞمح ُمـ إب سمٛمٜمزًم٦م ؿمٕمٚم٦م ٟم٤مر شمٕمٚم٘م٧م ُمـ ؿمٕمٚم٦م ٟم٤مر ومٚمؿ يٜم٘مص إولى ٓ
ي٘م٤مد افثوين ة ُمٜمٝم٤م .وُمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من ي٘مقل مل حتٌؾ ُمريؿ ًمتًٕم٦م أؿمٝمر وإٟمام ُمر ٟمقر ذم سمٓمـ
ُمريؿ يمام يٛمر اعم٤مء ذم اعمٞمزاب؛ ٕن يمٚمٛم٦م اهلل دظمٚم٧م ُمـ أذهن٤م وظمرضم٧م ُمـ طمٞم٨م خيرج
اًمقًمد ُمـ ؾم٤مقمتٝم٤م وهذه ُم٘م٤مًم٦م اًمٌ٤مد وأؿمٞم٤مقمف وُمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من ي٘مقل أن اعمًٞمح إٟمً٤من ظمٚمؼ
ُمـ اًمالهقت يمقاطمد ُمٜم٤م ذم ضمقهره ،وأن اسمتداء اإلسمـ ُمـ ُمريؿ ،وأٟمف اصٓمٗمك ًمٞمٙمقن
خمٚمّم٤م ًمٚمجقاهر اإلٟمًٞم٦م صحٌتف اًمٜمٕمٛم٦م اإلهلٞم٦م ومحٚم٧م ُمٜمف سم٤معمحٌ٦م واعمِمٞمئ٦م ومٚمذًمؽ ؾمٛمك
اسمـ اهلل ،وي٘مقًمقن أن اهلل ضمقهر واطمد وأىمٜمقم واطمد ويًٛمقٟمف سمثالصم٦م أؾمامء وٓ ي١مُمٜمقن
سم٤مًمٙمٚمٛم٦م وٓ سمروح اًم٘مدس وهذه ُم٘م٤مًم٦م سمقًمص وأؿمٞم٤مقمف وُمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من ي٘مقل صمالصم٦م آهل٦م مل
شمزل ص٤مًمح وـم٤مًمح وقمدل سمٞمٜمٝمام هذه ُم٘م٤مًم٦م ُمرىمٞمقن وأؿمٞم٤مقمف وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل :رسمٜم٤م هق
اعمًٞمح ،وهل ُم٘م٤مًم٦م صمالصمامئ٦م وصمامٟمٞم٦م قمنم أؾم٘مٗم٤م ىم٤مل إسمـ اًمٌٓمريؼ :وعم٤م ؾمٛمع ىمًٓمٜمٓملم
اعمٚمؽ ُم٘م٤مًمتٝمؿ قمج٥م ُمـ ذًمؽ وأظمغم هلؿ دارا وشم٘مدم هلؿ سم٤مٓيمرام واًمْمٞم٤موم٦م ،وأُمرهؿ أن
يتٜم٤مفمروا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ًمٞمٜمٔمر ُمـ ُمٕمف احلؼ ومٞمتٌٕمف ،وم٤مشمٗمؼ ُمٜمٝمؿ صمالصمامئ٦م وصمامٟمٞم٦م قمنم أؾم٘مٗم٤م
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قمغم ديـ واطمد ورأى واطمد وٟم٤مفمروا سم٘مٞم٦م إؾم٤مىمٗم٦م اعمختٚمٗملم ومٗمٚمجقا قمٚمٞمٝمؿ ذم اعمٜم٤مفمرة،
ويم٤من سم٤مىمل إؾم٤مىمٗم٦م خمتٚمٗمل أراء وإدي٤من ومّمٜمع اعمٚمؽ ًمٚمثالصمامئ٦م واًمثامٟمٞم٦م قمنم أؾم٘مٗم٤م
جمٚمً٤م قمٔمٞمام وضمٚمس ذم وؾمٓمف وأظمذ ظم٤ممتف وؾمٞمٗمف وىمْمٞمٌف ومدومع ذًمؽ إًمٞمٝمؿ ،وىم٤مل هلؿ
ىمد ؾمٚمٓمتٙمؿ اًمٞمقم قمغم اعمٛمٚمٙم٦م وم٤مصٜمٕمقا ُم٤م سمدا ًمٙمؿ وُم٤م يٜمٌٖمل ًمٙمؿ أن شمْمٞمٕمقا ُم٤م ومٞمف
ىمقام اًمديـ وصالح إُم٦م ،ومٌ٤مريمقا قمغم اعمٚمؽ وىمٚمدوه ؾمٞمٗمف ،وىم٤مًمقا ًمف :أفمٝمر ديـ
اًمٜمٍماٟمٞم٦م وذب قمٜمف ،وووٕمقا ًمف أرسمٕملم يمت٤مسم٤م ومٞمٝم٤م اًمًٜمـ واًمنمائع وومٞمٝم٤م ُم٤م يّمٚمح أن
يٕمٛمؾ سمف إؾم٤مىمٗم٦م وُم٤م يّمٚمح ًمٚمٛمٚمؽ أن يٕمٛمؾ سمام ومٞمٝم٤م ،ويم٤من رئٞمس اًم٘مقم واعمجٛمع
واعم٘مدم ومٞمف سمؽمك اإلؾمٙمٜمدري٦م وسمؽمك اٟمٓم٤ميمٞم٦م وأؾم٘مػ سمٞم٧م اعم٘مدس ،ووضمف سمؽمك روُمٞم٦م
ُمـ قمٜمده رضمٚملم وم٤مشمٗمؼ اًمٙمؾ قمغم ًمٕمـ أريقس وأصح٤مسمف وًمٕمٜمقه ويمؾ ُمـ ىم٤مل سمٛم٘م٤مًمتف،
وووٕمقا إُم٤مٟم٦م «وىم٤مًمقا أن اإلسمـ ُمقًمقد ُمـ إب ىمٌؾ يمقن اخلالئؼ وأن اإلسمـ ُمـ
ـمٌٞمٕم٦م إب همػم خمٚمقق ،واشمٗم٘مقا قمغم أن يٙمقن ومّمح اًمٜمّم٤مرى يقم إطمد ًمٞمٙمقن سمٕمد
ومّمح اًمٞمٝمقد ،وأن ٓ يٙمقن ومّمح اًمٞمٝمقد ُمع ومّمحٝمؿ ذم يقم واطمد ،وُمٜمٕمقا أن يٙمقن
ًمألؾم٘مػ زوضم٦م ،وذًمؽ أن إؾم٤مىمٗم٦م ُمٜمذ وىم٧م احلقاريلم إمم جمٛمع اًمثالصمامئ٦م وصمامٟمٞم٦م قمنم
يم٤من هلؿ ٟمً٤مء؛ ٕهنؿ يم٤مٟمقا إذا صػموا واطمدا أؾم٘مٗم٤م ويم٤مٟم٧م ًمف زوضم٦م صمٌت٧م ُمٕمف ومل شمٜمح
قمٜمف ُم٤م ظمال اًمٌت٤مريم٦م وم٢مهنؿ مل يٙمـ هلؿ ٟمً٤مء ،وٓ يم٤مٟمقا أيْم٤م يّمػمون أطمدا ًمف زوضم٦م
سمؽميم٤م ،ىم٤مل واٟمٍمومقا ُمٙمرُملم حمٔمقفملم ،وذًمؽ ذم ؾمٌٕم٦م قمنم ؾمٜم٦م ُمـ ُمٚمؽ ىمًٓمٜمٓملم
اعمٚمؽ ،وُمٙم٨م سمٕمد ذًمؽ صمالث ؾمٜملم أطمداه٤م يمن إصٜم٤مم وىمتؾ ُمـ يٕمٌده٤م وافثوينة أُمر
أن ٓ يثٌ٧م ذم اًمديقان إٓ أوٓد اًمٜمّم٤مرى ،ويٙمقٟمقن هؿ إُمراء واًم٘مقاد وافثوفٌة أن
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ي٘مٞمؿ ًمٚمٜم٤مس مجٕم٦م اًمٗمّمح واجلٛمٕم٦م اًمتل سمٕمده٤م ٓ يٕمٛمٚمقن ومٞمٝم٤م قمٛمال وٓ يٙمقن ومٞمٝم٤م
طمرب ،وشم٘مدم ىمًٓمٜمٓملم إمم أؾم٘مػ سمٞم٧م اعم٘مدس أن يٓمٚم٥م ُمقوع اعم٘مؼمة واًمّمٚمٞم٥م
ويٌٜمل اًمٙمٜم٤مئس ،ويٌدأ سمٌٜم٤مء اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وم٘م٤مًم٧م هٞمالٟم٦م أُمف إِّن ٟمذرت أن أؾمػم إمم سمٞم٧م
اعم٘مدس وأـمٚم٥م اعمقاوع اعم٘مدؾم٦م وأسمٜمٞمٝم٤م ،ومدومع إًمٞمٝم٤م اعمٚمؽ أُمقآ ضمزيٚم٦م ،وؾم٤مرت ُمع
أؾم٘مػ سمٞم٧م اعم٘مدس ،ومٌٜم٧م يمٜمٞمً٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم ُمقوع اًمّمٚمٞم٥م ويمٜمٞمً٦م ىمًٓمٜمٓملم.
صمؿ اضمتٛمٕمقا سمٕمد هذا جمٛمٕم٤م قمٔمٞمام سمٌٞم٧م اعم٘مدس ،ويم٤من ُمٕمٝمؿ رضمؾ دؾم٦م سمؽمك
اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ومج٤مقم٦م ُمٕمف ًمٞمً٠مًمقا سمؽمك اإلؾمٙمٜمدري٦م ،ويم٤من هذا اًمرضمؾ عم٤م رضمع إمم اعمٚمؽ
أفمٝمر أٟمف خم٤مًمػ ٓريقس ،ويم٤من يرى رأيف وي٘مقل سمٛم٘م٤مًمتف ،وم٘م٤مم اًمرضمؾ وىم٤مل إن أريقس
مل ي٘مؾ إن اعمًٞمح ظمٚمؼ اإلٟمً٤من وًمٙمـ ىم٤مل سمف ظمٚم٘م٧م إؿمٞم٤مء ٕٟمف يمٚمٛم٦م اهلل اًمتل هب٤م
ظمٚم٘م٧م اًمًٛمقات وإرض ،وإٟمام ظمٚمؼ اهلل إؿمٞم٤مء سمٙمٚمٛمتف ،ومل ختٚمؼ إؿمٞم٤مء يمٚمٛمتف يمام
ىم٤مل اعمًٞمح ذم اإلٟمجٞمؾ يمؾ سمٞمده يم٤من وُمـ دوٟمف مل يٙمـ رء وىم٤مل سمف يم٤مٟم٧م احلٞم٤مة واحلٞم٤مة
ٟمقر اًمٌنم وىم٤مل اًمٕم٤ممل سمف يٙمقن وم٠مظمؼم أن إؿمٞم٤مء سمف شمٙمقٟم٧م .ىم٤مل اسمـ اًمٌٓمريؼ ومٝمذه
يم٤مٟم٧م ُم٘م٤مًم٦م أريقس وًمٙمـ اًمثالصمامئ٦م وصمامٟمٞم٦م قمنم أؾم٘مٗم٤م شمٕمدوا قمٚمٞمف وطمرومقه فمٚمام
وقمدواٟم٤م ،ومرد قمٚمٞمف سمؽمك اإلؾمٙمٜمدري٦م وىم٤مل أُم٤م أريقس ومٚمؿ شمٙمذب قمٚمٞمف اًمثالصمامئ٦م وصمامٟمٞم٦م
قمنم أؾم٘مٗم٤م وٓ فمٚمٛمقه ٕٟمف إٟمام ىم٤مل اإلسمـ ظم٤مًمؼ إؿمٞم٤مء دون إب ،وإذا يم٤مٟم٧م إؿمٞم٤مء
إٟمام ظمٚم٘م٧م سم٤مإلسمـ دون أن يٙمقن إب هل٤م ظم٤مًم٘م٤م وم٘مد أقمٓمك أٟمف ُم٤م ظمٚمؼ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م ،وذم
ذًمؽ شمٙمذي٥م ىمقًمف :إب خيٚمؼ ،وأٟم٤م أظمٚمؼ وىم٤مل إن أٟم٤م مل أقمٛمؾ قمٛمؾ أيب ومال شمّمدىمقِّن
وىم٤مل يمام أن إب حيٞمل ُمـ يِم٤مء ويٛمٞمتف يمذًمؽ اإلسمـ حيٞمل ُمـ يِم٤مء ويٛمٞمتف ىم٤مًمقا ومدل
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قمغم أٟمف حيٞمل وخيٚمؼ ،وذم هذا شمٙمذي٥م عمـ زقمؿ أٟمف ًمٞمس سمخ٤مًمؼ وإٟمام ظمٚم٘م٧م إؿمٞم٤مء سمف
دون أن يٙمقن ظم٤مًم٘م٤م .وأُم٤م ىمقًمؽ :إن إؿمٞم٤مء يمقٟم٧م سمف وم٢مٟم٤م عم٤م ىمٚمٜم٤م ٓ ؿمؽ أن اعمًٞمح
طمل ومٕم٤مل ويم٤من ىمد دل سم٘مقًمف إِّن أومٕمؾ اخلٚمؼ واحلٞم٤مة يم٤من ىمقًمؽ :سمف يمقت إؿمٞم٤مء إٟمام هق
راضمع ذم عمٕمٜمك إمم أٟمف يمقهن٤م ويم٤مٟم٧م سمف ُمٙمقٟم٦م.
وًمق مل يٙمـ ذًمؽ ًمتٜم٤مىمض اًم٘مقٓن .ىم٤مل :وأُم٤م ىمقل ُمـ ىم٤مل ُمـ أصح٤مب أريقس :إن
إب يريد اًمٌمء ومٞمٙمقٟمف اإلسمـ واإلرادة ًمألب واًمتٙمقيـ ًمإلسمـ وم٢من ذًمؽ يٗمًد أيْم٤م إذا
يم٤من اإلسمـ قمٜمده خمٚمقىم٤م وم٘مد ص٤مر طمظ اعمخٚمقق ذم اخلٚمؼ أورم ُمـ طمظ اخل٤مًمؼ ومٞمف ،وذًمؽ
أن هذا أراد وومٕمؾ وذًمؽ أراد ومل يٗمٕمؾ ومٝمذا أوومر طمٔم٤م ذم ومٕمٚمف ُمـ ذًمؽ ،وٓ سمد هلذا أن
يٙمقن ذم ومٕمٚمف عم٤م يريد ذًمؽ سمٛمٜمزًم٦م يمؾ وم٤مقمؾ ُمـ اخلٚمؼ عم٤م يريد اخل٤مًمؼ ُمٜمف ،ويٙمقن طمٙمٛمف
يمحٙمٛمف ذم اخلػم واإل ظمتٞم٤مر ،وم٢من يم٤من جمٌقرا ومال رء ًمف ذم اًمٗمٕمؾ ،وإن يم٤من خمت٤مرا ومج٤مئز
أن يٓم٤مع وضم٤مئز أن يٕمَم ،وضم٤مئز أن يث٤مب وضم٤مئز أن يٕم٤مىم٥م .وهذا أؿمٜمع ذم اًم٘مقل ،ورد
قمٚمٞمف أيْم٤م وىم٤مل :إن يم٤من اخلالق إٟمام ظمٚمؼ ظمٚم٘مف سمٛمخٚمقق واعمخٚمقق همػم اخل٤مًمؼ سمال ؿمؽ
وم٘مد زقمٛمتٝمؿ أن اخل٤مًمؼ يٗمٕمؾ سمٖمػمه واًمٗم٤مقمؾ سمٖمػمه حمت٤مج إمم ُمتٛمؿ ًمٞمٗمٕمؾ سمف إذ يم٤من ٓ يتؿ
ًمف اًمٗمٕمؾ إٓ سمف ،واعمحت٤مج إمم همػمه ُمٜم٘مقص واخل٤مًمؼ ُمتٕم٤مل قمـ هذا يمٚمف .ىم٤مل ومٚمام دطمض
سمؽمك آؾمٙمٜمدري٦م طمج٩م أوًمئؽ اعمخ٤مًمٗملم وفمٝمر عمـ طمي سمٓمالن ىمقهلؿ ،وحتػموا
وظمجٚمقا ومقصمٌقا قمغم سمؽمك اإلؾمٙمٜمدري٦م وميسمقه طمتك يم٤مد يٛمقت ،ومخٚمّمف ُمـ أيدهيؿ اسمـ
أظم٧م ىمًٓمٜمٓملم ،وهرب سمؽمك اإلؾمٙمٜمدري٦م وص٤مر إمم سمٞم٧م اعم٘مدس ُمـ همػم طمْمقر أطمد
ُمـ إؾم٤مىمٗم٦م ،صمؿ أصٚمح دهـ اعمػمون وىمدس اًمٙمٜم٤مئس وُمًحٝم٤م سمدهـ اعمػمون ،وؾم٤مر
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إمم اعمٚمؽ وم٠مقمٚمٛمف اخلؼم ومٍمومف إمم اإلؾمٙمٜمدري٦م .ىم٤مل اسمـ اًمٌٓمريؼ :وأُمر اعمٚمؽ أن ٓ
يًٙمـ هيقدي يٌٞم٧م اعم ٘مدس وٓ جيقز هب٤م وُمـ مل يتٜمٍم ىمتؾ ،ومٔمٝمر ديـ اًمٜمٍماٟمٞم٦م وشمٜمٍم
ُمـ اًمٞمٝمقد ظمٚمؼ ،وم٘مٞمؾ ًمٚمٛمٚمؽ :إن اًمٞمٝمقد يتٜمٍمون ُمـ ظمقف اًم٘متؾ وهؿ قمغم ديٜمٝمؿ،
وم٘م٤مل يمٞمػ ًمٜم٤م أن ٟمٕمٚمؿ ذًمؽ ُمٜمٝمؿ؟ وم٘م٤مل سمقًمس اًمٌؽمك :أن اخلٜمزير ذم اًمتقراة طمرام
واًمٞمٝمقد ٓ ي٠ميمٚمقن حلؿ اخلٜمزير ،وم٠مُمر أن شمذسمح اخلٜم٤مزير ويٓمٌخ حلقُمٝم٤م ويٓمٕمؿ ُمٜمٝم٤م ومٛمـ
مل ي٠ميمؾ ُمٜمف قمٚمؿ أٟمف ُم٘مٞمؿ قمغم ديـ اًمٞمٝمقدي٦م ،وم٘م٤مل اعمٚمؽ إذا يم٤من اخلٜمزير ذم اًمتقراة طمراُم٤م
ومٙمٞمػ حيؾ ًمٜم٤م أن ٟم٠ميمٚمف وٟمٓمٕمٛمف اًمٜم٤مس؟ وم٘م٤مل ًمف سمقًمس :إن ؾمٞمدٟم٤م اعمًٞمح ىمد أسمٓمؾ يمؾ ُم٤م
ذم اًمتقراة ،وضم٤مء سمٜمقاُمٞمس أظمر وسمتقراة ضمديدة وهق اإلٟمجٞمؾ ،وذم إٟمجٞمٚمف إن يمؾ ُم٤م
يدظمؾ اًمٌٓمـ ومٚمٞمس سمحرام وٓ ٟمجس ،وإٟمام يٜمجس اإلٟمً٤من ُم٤م خيرج ُمـ ومٞمف وىم٤مل
يقٟمس :إن سمٓمرس رئٞمس احلقاريلم سمٞمٜمام هق يّمكم ذم ؾم٧م ؾم٤مقم٤مت ُمـ اًمٜمٝم٤مر وىمع قمٚمٞمف
ؾمٌ٤مت ومٜمٔمر إمم اًمًامء ىمد شمٗمتح٧م ،وإذا زاد ىمد ٟمزل ُمـ اًمًامء طمتك سمٚمغ إرض ،وومٞمف
يمؾ ذي أرسمع ىمقائؿ قمغم إرض ُمـ اًمًٌ٤مع واًمدواب وهمػم ذًمؽ ُمـ ـمػم اًمًامءس،
وؾمٛمع صقشم٤م ي٘مقل ًمف :ي٤م سمٓمرس ىمؿ وم٤مذسمح ويمؾ ،وم٘م٤مل سمٓمرس :ي٤م رب ُم٤م أيمٚم٧م ؿمٞمئ٤م
ٟمجً٤م ىمط وٓ دٟمً٤م ىمط ،ومج٤مء صقت صم٤من يمؾ ُم٤م ـمٝمره اهلل ومٚمٞمس سمٜمجس ،وذم ٟمًخ٦م
أظمرى ُم٤م ـمٝمره اهلل ومال شمٜمجًف أٟم٧م ،صمؿ ضم٤مءه اًمّمقت هبذا صمالث ُمرات ،صمؿ إن اًمزاد
ارشمٗمع إمم اًمًامء ،ومتٕمج٥م سمٓمرس وحتػم ومٞمام سمٞمٜمف وسملم ٟمٗمًف ،وم٠مُمر اعمٚمؽ أن شمذسمح اخلٜم٤مزير
وشمٓمٌخ حلقُمٝم٤م وشم٘مٓمع صٖم٤مرا وشمّمػم قمغم أسمقاب اًمٙمٜم٤مئس ذم يمؾ ممٚمٙمتف يقم أطمد
اًمٗمّمح ،ويمؾ ُمـ ظمرج ُمـ اًمٙمٜمٞمً٦م يٚم٘مؿ ًم٘مٛم٦م ُمـ حلؿ اخلٜم٤مزير ،ومٛمـ مل ي٠ميمؾ ُمٜمف ي٘متؾ
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وم٘متؾ ٕضمؾ ذًمؽ ظمٚمؼ يمثػم ،صمؿ هٚمؽ ىمًٓمٜمٓملم وىم٤مم سمٕمده أيمؼم أوٓده وإؾمٛمف
ىمًٓمٜمٓملم وذم أي٤مُمف اضمتٛمع أصح٤مب أريقس وُمـ ىم٤مل سمٛم٘م٤مًمتف إًمٞمف ومحًٜمقا هلؿ ديٜمٝمؿ
وُم٘م٤مًمتٝمؿ وىم٤مًمقا إن اًمثالصمامئ٦م وصمامٟمٞم٦م قمنم أؾم٘مٗم٤م اًمذيـ يم٤مٟمقا اضمتٛمٕمقا سمٜمٞم٘مٞم٦م ىمد أظمٓم٠موا
وطم٤مدوا قمـ احلؼ ذم ىمقهلؿ إن اإلسمـ ُمتٗمؼ ُمع إب ذم اجلقهر ،وم٠مُمر أن ٓ ي٘م٤مل هذا وم٠مٟمف
ظمٓم٠م ،ومٕمزم اعمٚمؽ قمغم ومٕمٚمف ،ومٙمت٥م إًمٞمف أؾم٘مػ سمٞم٧م اعم٘مدس أن ٓ ي٘مٌؾ ىمقل أصح٤مب
أريقس وم٢مهنؿ طم٤مئدون قمـ احلؼ ويمٗم٤مر ،وىمد ًمٕمٜمٝمؿ اًمثالصمامئ٦م وصمامٟمٞم٦م قمنم أؾم٘مٗم٤م وًمٕمٜمقا
يمؾ ُمـ ي٘مقل سمٛم٘م٤مًمتٝمؿ وم٘مٌؾ ىمقًمف .ىم٤مل اسمـ اًمٌٓمريؼ :وذم ذًمؽ اًمقىم٧م أقمٚمٜم٧م ُم٘م٤مًم٦م
أريقس قمغم ىمًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م واٟمٓم٤ميمٞم٦م واإلؾمٙمٜمدري٦م ،وذم صم٤مِّن ؾمٜم٦م ُمـ ُمٚمؽ ىمًٓمٜمٓملم هذا
ص٤مر قمغم أٟمٓم٤ميمٞم٦م سمؽمك أريقد صمؿ سمٕمده آظمر ُمثٚمف ،ىم٤مل :وأُم٤م أهؾ ُمٍم واإلؾمٙمٜمدري٦م
ويم٤من أيمثرهؿ أريقؾمٞملم وُم٤مٟمٞملم ومٖمٚمٌقا قمغم يمٜم٤مئس ُمٍم وم٠مظمذوه٤م ،ووصمٌقا قمغم سمؽمك
اإلؾمٙمٜمدري٦م ًمٞم٘متٚمقه ومٝمرب ُمٜمٝمؿ واؾمتخٗمك .صمؿ ذيمر مج٤مقم٦م ُمـ اًمٌت٤مريم٦م وإؾم٤مىمٗم٦م ُمـ
ـمقائػ اًمٜمّم٤مرى وُم٤م ضمرى هلؿ ُمع سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ،وُم٤م شمٕمّمٌ٧م سمف يمؾ ـم٤مئٗم٦م ًمٌؽميمٝم٤م
طمتك ىمتؾ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م واظمتٚمػ اًمٜمّم٤مرى أؿمد اإلظمتالف ويمثرت ُم٘م٤مٓهتؿ واضمتٛمٕمقا
قمدة جم٤مُمع يمؾ جمٛمع يٚمٕمـ ومٞمف سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م وٟمحـ ٟمذيمر سمٕمض جم٤مُمٕمٝمؿ سمٕمد هذيـ
اعمجٛمٕملم.ت ،صمؿ إن اًمزاد ارشمٗمع إمم اًمًامء ،ومتٕمج٥م سمٓمرس وحتػم ومٞمام سمٞمٜمف وسملم ٟمٗمًف،
وم٠مُمر اعمٚمؽ أن شمذسمح اخلٜم٤مزير وشمٓمٌخ حلقُمٝم٤م وشم٘مٓمع صٖم٤مرا وشمّمػم قمغم أسمقاب اًمٙمٜم٤مئس
ذم يمؾ ممٚمٙمتف يقم أطمد اًمٗمّمح ،ويمؾ ُمـ ظمرج ُمـ اًمٙمٜمٞمً٦م يٚم٘مؿ ًم٘مٛم٦م ُمـ حلؿ اخلٜم٤مزير،
ومٛمـ مل ي ٠ميمؾ ُمٜمف ي٘متؾ وم٘متؾ ٕضمؾ ذًمؽ ظمٚمؼ يمثػم ،صمؿ هٚمؽ ىمًٓمٜمٓملم وىم٤مم سمٕمده أيمؼم
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أوٓ ده وإؾمٛمف ىمًٓمٜمٓملم وذم أي٤مُمف اضمتٛمع أصح٤مب أريقس وُمـ ىم٤مل سمٛم٘م٤مًمتف إًمٞمف
ومحًٜمقا هلؿ ديٜمٝمؿ وُم٘م٤مًمتٝمؿ وىم٤مًمقا إن اًمثالصمامئ٦م وصمامٟمٞم٦م قمنم أؾم٘مٗم٤م اًمذيـ يم٤مٟمقا اضمتٛمٕمقا
سمٜمٞم٘مٞم٦م ىمد أظمٓم٠موا وطم٤مدوا قمـ احلؼ ذم ىمقهلؿ إن اإلسمـ ُمتٗمؼ ُمع إب ذم اجلقهر ،وم٠مُمر أن
ٓ ي٘م٤مل هذا وم٠مٟمف ظمٓم٠م ،ومٕمزم اعمٚمؽ قمغم ومٕمٚمف ،ومٙمت٥م إًمٞمف أؾم٘مػ سمٞم٧م اعم٘مدس أن ٓ ي٘مٌؾ
ىمقل أصح٤مب أريقس وم٢مهنؿ طم٤مئدون قمـ احلؼ ويمٗم٤مر ،وىمد ًمٕمٜمٝمؿ اًمثالصمامئ٦م وصمامٟمٞم٦م قمنم
أؾم٘مٗم٤م وًمٕمٜمقا يمؾ ُمـ ي٘مقل سمٛم٘م٤مًمتٝمؿ وم٘مٌؾ ىمقًمف .ىم٤مل اسمـ اًمٌٓمريؼ :وذم ذًمؽ اًمقىم٧م
أقمٚمٜم٧م ُم٘م٤مًم٦م أريقس قمغم ىمًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م واٟمٓم٤ميمٞم٦م واإلؾمٙمٜمدري٦م ،وذم صم٤مِّن ؾمٜم٦م ُمـ ُمٚمؽ
ىمًٓمٜمٓملم هذا ص٤مر قمغم أٟمٓم٤ميمٞم٦م سمؽمك أريقد صمؿ سمٕمده آظمر ُمثٚمف ،ىم٤مل :وأُم٤م أهؾ ُمٍم
واإلؾمٙمٜمدري٦م ويم٤من أيمثرهؿ أريقؾمٞملم وُم٤مٟمٞملم ومٖمٚمٌقا قمغم يمٜم٤مئس ُمٍم وم٠مظمذوه٤م،
ووصمٌقا قمغم سمؽمك اإلؾمٙمٜمدري٦م ًمٞم٘متٚمقه ومٝمرب ُمٜمٝمؿ واؾمتخٗمك .صمؿ ذيمر مج٤مقم٦م ُمـ اًمٌت٤مريم٦م
وإؾم٤مىمٗم٦م ُمـ ـمقائػ اًمٜمّم٤مرى وُم٤م ضمرى هلؿ ُمع سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ،وُم٤م شمٕمّمٌ٧م سمف يمؾ
ـم٤مئٗم٦م ًمٌؽميمٝم٤م طمتك ىمتؾ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م واظمتٚمػ اًمٜمّم٤مرى أؿمد اإلظمتالف ويمثرت
ُم٘م٤مٓهتؿ واضمتٛمٕمقا قمدة جم٤مُمع يمؾ جمٛمع يٚمٕمـ ومٞمف سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م وٟمحـ ٟمذيمر سمٕمض
جم٤مُمٕمٝمؿ سمٕمد هذيـ اعمجٛمٕملم.

الطسٓل الصخٔح
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اجملنع الجالح:
ومٙم٤من هلؿ جمٛمع صم٤مًم٨م سمٕمد صمامن ومخًلم ؾمٜم٦م ُمـ اعمجٛمع إول سمٜمٞم٘مٞم٦م وم٤مضمتٛمع اًمقزراء
واًم٘مقاد إمم اعمٚمؽ ،وىم٤مًمقا إن ُم٘م٤مًم٦م اًمٜم٤مس ىمد ومًدت وهمٚمٌ٧م قمٚمٞمٝمؿ ُم٘م٤مًم٦م أريقس
وُم٘مدوٟمٞمس ،وم٤ميمت٥م إمم مجٞمع إؾم٤مىمٗم٦م واًمٌت٤مريم٦م أن جيتٛمٕمقا ويقوحقا ديـ اًمٜمٍماٟمٞم٦م
ومٙمت٥م اعمٚمؽ إمم ؾم٤مئر سمالده ،وم٤مضمتٛمع ذم ىمًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ُم٤مئ٦م ومخًقن أؾم٘مٗم٤م ،ومٜمٔمروا وسمحثقا
ذم ُم٘م٤مًم٦م أريقس ومقضمدوه٤م أن روح اًم٘مدس خمٚمقق ،وُمّمٜمقع ًمٞمس سم٤مًمف ،وم٘م٤مل سمؽمك
اإلؾمٙمٜمدري٦م ًمٞمس روح اًم٘مدس قمٜمدٟم٤م همػم روح اهلل ،وًمٞمس روح اهلل همػم طمٞم٤مشمف ،وم٢مذا ىمٚمٜم٤م
إن روح اهلل خمٚمقق وم٘مد ىمٚمٜم٤م إن طمٞم٤مشمف خمٚمقىم٦م ،وإذا ىمٚمٜم٤م أن طمٞم٤مشمف خمٚمقىم٦م وم٘مد ضمٕمٚمٜم٤مه همػم
طمل ،وذًمؽ يمٗمر سمف .ومٚمٕمٜمقا مجٞمٕمٝمؿ ُمـ ي٘مقل هبذه اعم٘م٤مًم٦م وًمٕمٜمقا مج٤مقم٦م ُمـ أؾم٤مىمٗمتٝمؿ
وسمت٤مريمتٝمؿ يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن سمٛم٘م٤مٓت أظمر مل يرشمْمقه٤م ،وسمٞمٜمقا أن روح اًم٘مدس ظم٤مًمؼ همػم
خمٚمقق ،إًمف طمؼ ُمـ إًمف طمؼ ُمـ ـمٌٞمٕم٦م إب واإلسمٜمس ،ضمقهر واطمد وـمٌٞمٕم٦م واطمدة،
وزادوا ذم إُم٤مٟم٦م اًمتل ووٕمتٝم٤م اًمثالصمامئ٦م واًمثامٟمٞم٦م قمنم وٟم١مُمـ سمروح اًم٘مدس اًمرب
اعمحٞمل اًمذي ُمـ إب ُمٜمٌثؼ اًمذي ُمع إب واإلسمـ وهق ُمًجقد وممجد ويم٤من ذم شمٚمؽ
إُم٤مٟم٦م وسمروح اًم٘مدؾمس :وم٘مط ،وسمٞمٜمقا أن اإلسمـ وإب وروح اًم٘مدس صمالصم٦م أىم٤مٟمٞمؿ
وصمالث وضمقه وصمالث ظمقاص ،وأهن٤م وطمدة ذم شمثٚمٞم٨م وشمثٚمٞم٨م ذم وطمدة ،وسمٞمٜمقا أن ضمًد
اعمًٞمح سمٜمٗمس ٟم٤مـم٘م٦م قم٘مٚمٞم٦م وم٠مٟمٗمض هذا اجلٛمع وىمد ًمٕمٜمقا ومٞمف يمثػما ُمـ أؾم٤مىمٗمتٝمؿ
وأؿمٞم٤مقمٝمؿ.
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اجملنع السابع:
صمؿ سمٕمد إطمدى ومخًلم ؾمٜم٦م ُمـ هذا اعمجٛمع يم٤من هلؿ جمٛمع راسمع قمغم ٟمًٓمقرس ،ويم٤من
رأيف أن ُمريؿ ًمٞمً٧م سمقاًمدة اومٚمف قمغم احل٘مٞم٘م٦م ،وًمذًمؽ يم٤من اصمٜم٤من :أطمدمه٤م اإلًمف اًمذي هق
ُمقضمقد ُمـ إب ،وأظمر إٟمً٤من وهق اعمقضمقد ُمـ ُمريؿ ،وأن هذا اإلٟمً٤من اًمذي ٟم٘مقل
إٟمف اعمًٞمح ُمتقطمد ُمع اسمـ اإلًمف ،وي٘م٤مل ًمف إًمف واسمـ اإلًمف ًمٞمس قمغم احل٘مٞم٘م٦م وًمٙمـ ُمقهٌ٦م
واشم ٗم٤مق اإلؾمٛملم قمغم ـمريؼ اًمٙمراُم٦م .ومٌٚمغ ذًمؽ سمت٤مريم٦م ؾم٤مئر اًمٌالد ومجرت سمٞمٜمٝمؿ
ُمراؾم٤مًم٧م واشمٗم٘مقا قمغم ختٓمٞمئتف واضمتٛمع ُمٜمٝمؿ ُم٤مئت٤م أؾم٘مػ ذم ُمديٜم٦م أومًٞمس وأرؾمٚمقا إًمٞمف
ًمٚمٛمٜم٤مفمرة وم٤مُمتٜمع صمالصم٤م ُمرات وم٤ممجٕمقا قمغم ًمٕمٜمف ومٚمٕمٜمقه وٟمٗمقه وسمٞمٜمقا أن ُمريؿ وًمدت إهل٤م
وأن اعمًٞمح إًمف طمؼ ُمـ إًمف طمؼ وهق إٟمً٤من وًمف ـمٌٞمٕمت٤من ومٚمام ًمٕمٜمقا ٟمًٓمقرس شمٕمّم٥م ًمف
سمؽمك اٟمٓم٤ميمٞم٦م ومجٛمع إؾم٤مىمٗم٦م ومٚمؿ يزل اعمٚمؽ طمتك اًمذيـ ىمدُمقا ُمٕمف وٟم٤مفمرهؿ وىمٓمٕمٝمؿ
ومت٘م٤مشمٚمقا وشمالقمٜمقا وضمرى سمٞمٜمٝمؿ ذ ومتٗم٤مىمٝمؿ أُمرهؿ صمؿ أصٚمح سمٞمٜمٝمؿ ومٙمت٥م أوًمئؽ
صحٞمٗم٦م أن ُمريؿ اًم٘مديً٦م وًمدت إهل٤م وهق رسمٜم٤م يًقع اعمًٞمح اًمذي هق ُمع اهلل ذم اًمٓمٌٞمٕم٦م
وُمع اًمٜم٤مس ذم اًمٜم٤مؾمقت وأىمروا سمٓمٌٞمٕمتلم وسمقضمف واطمد وأىمٜمقم واطمد وأٟمٗمذوا ًمٕمـ
ٟمًٓمقرس ومٚمام ًمٕمٜمقه وٟمٗمك ؾم٤مر إمم ُمٍم وأىم٤مم ذم أمخٞمؿ ؾمٌع ؾمٜملم وُم٤مت ودومـ هب٤م،
وُم٤مشم٧م ُم٘م٤مًمتف إمم أن أطمٞم٤مه٤م إسمـ سُم٤م ُمٓمران ٟمّمٞمٌلم وسمثٝم٤م ذم سمالد اعمنمق وم٠ميمثر
ٟمّم٤مرى اعمنمق واًمٕمراق ٟمًٓمقري٦م وم٤مٟمٗمض ذًمؽ اعمجٛمع افرابع أيْم٤م وىمد اـمٌ٘مقا قمغم
ًمٕمـ ٟمًٓمقري وأؿمٞم٤مقمف وُمـ ىم٤مل سمٛم٘م٤مًمتف.

الطسٓل الصخٔح
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اجملنع اخلامظ:
صمؿ يم٤من هلؿ سمٕمد هذا اعمجٛمع جمٛمع ظم٤مُمس وذًمؽ أٟمف يم٤من سم٤مًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ـمٌٞم٥م راه٥م
ي٘م٤مل ًمف أوـمٞمًقس ي٘مقل :إن ضمًد اعمًٞمح ًمٞمس هق ُمع أضمً٤مدٟم٤م سم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م ،وإن اعمًٞمح
ىمٌؾ اًمتجًد ُمـ ـمٌٞمٕمتلم وسمٕمد اًمتجًد ـمٌٞمٕم٦م واطمدة ،وهق أول ُمـ أطمدث هذه اعم٘م٤مًم٦م
وهل ُم٘م٤مًم٦م اًمٞمٕم٘مقسمٞم٦م ومرطمؾ إًمٞمف سمٕمض إؾم٤مىمٗم٦م ومٜم٤مفمرهـ وىمٓمٕمف ودطمض طمجتف ،صمؿ
ص٤مر إمم ىمًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م وم٤مظمؼم سمؽميمٝم٤م سم٤معمٜم٤مفمرة وسم٢مٟم٘مٓم٤مقمف وم٠مرؾمؾ سمؽمك اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م إًمٞمف
وم٤مؾمتحيه ومجع مجٕم٤م قمٔمٞمام وٟم٤مفم ره ،وم٘م٤مل أوـمٞمقس :إن ىمٚمٜم٤م أن اعمًٞمح ـمٌٞمٕمتلم وم٘مد
ىمٚمٜم٤م سم٘مقل ٟمًٓمقرس ،وًمٙمٜم٤م ٟم٘مقل إن اعمًٞمح ـمٌٞمٕم٦م واطمدة وأىمٜمقم واطمد؛ ٕٟمف ُمـ
ـمٌٞمٕمتلم يم٤مٟمت٤م ىمٌؾ اًمتجًد ،ومٚمام ىمٌؾ اًمتجًد زاًم٧م قمٜمف وص٤مر ـمٌٞمٕم٦م واطمدة وأىمٜمقُم٤م
واطمدا ،وم٘م٤مل ًمف سمؽمك اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜم٦م :إن يم٤من اعمًٞمح ـمٌٞمٕم٦م واطمدة وم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م اًم٘مديٛم٦م هل
اًمٓمٌٞمٕم٦م اعمحدصم٦م ،وإن يم٤من اًم٘مديؿ هق اعمحدث وم٤مًمذي مل يزل هق اًمذي مل يٙمـ ،وًمق ضم٤مز
أن يٙمقن اًم٘مديؿ هق اعمحدث ًمٙم٤من اًم٘م٤مئؿ هق اًم٘م٤مقمد واحل٤مر هق اًمٌ٤مرد ،وم٠ميب أن يرضمع قمـ
ُم٘م٤مًمتف ومٚمٕمٜمقه ،وم٤مؾمتٕمدى إمم اعمٚمؽ وزقمؿ أهنؿ فمٚمٛمقه وؾم٠مًمف أن يٙمت٥م إمم مجٞمع اًمٌت٤مريم٦م
ًمٚمٛمٜم٤مفمرة ،وم٤مؾمتحي اعمٚمؽ اًمٌت٤مريم٦م وإؾم٤مىمٗم٦م ُمـ ؾم٤مئر اًمٌالد إمم ُمديٜم٦م أومًٞمس ،ومثٌ٧م
سمؽمك اإلؾمٙمٜمدري٦م ُم٘م٤مًم٦م أوـمٞمًقس ،وىمٓمع سمت٤مرك اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م وأٟمٓم٤ميمٞم٦م وسمٞم٧م اعم٘مدس
وؾم٤مئر اًمٌت٤مريم٦م وإؾم٤مىمٗم٦م ،ويمت٥م إمم سمؽمك روُمٞم٦م وإمم مج٤مقم٦م اًمٙمٝمٜم٦م ومحرُمٝمؿ وُمٜمٕمٝمؿ
ُمـ اًم٘مرسمٜم٤من إن مل ي٘مٌ ٚمقا ُم٘م٤مًم٦م أوـمٞمًقس ،ومٗمًدت إُم٤مٟم٦م وص٤مرت ُم٘م٤مًم٦م أوـمٞمًقس
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ظم٤مص٦م سمٛمٍم ،واإلؾمٙمٜمدري٦م وهق ُمذه٥م اًمٞمٕم٘مقسمٞم٦م ،وم٤مومؽمق هذا اعمجٛمع اخلومس ويمؾ
ومريؼ يٚمٕمـ أظمر وحيرُمف ويؼمأ ُمـ ُم٘م٤مًمتف.
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اجملنع الطادع
ومّمؾ صمؿ يم٤من هلؿ سمٕمد هذا جمٛمع ؾم٤مدس ذم ُمديٜم٦م طمٚم٘مدون ،وم٠مٟمف عم٤م ُم٤مت اعمٚمؽ ومم
سمٕم ده ُمرىمٞمقن وم٤مضمتٛمع إًمٞمف إؾم٤مىمٗم٦م ُمـ ؾم٤مئر اًمٌالد وم٤مقمٚمٛمقه ُم٤م يم٤من ُمـ فمٚمؿ ذًمؽ
اعمجٛمع وىمٚم٦م إٟمّم٤مف ،وإن ُم٘م٤مًم٦م أوـمٞمًقس ىمد همٚمٌ٧م قمغم اًمٜم٤مس وأومًدت ديـ
اًمٜمٍماٟمٞم٦م ،وم٠مُمر اعمٚمؽ سم٤مؾمتحْم٤مر ؾم٤مئر اًمٌت٤مريم٦م واعمٓم٤مرٟم٦م وإؾم٤مىمٗم٦م إمم ُمديٜم٦م طمٚم٘مدون
وم٤مضمتٛمع ومٞمٝم٤م ؾمتامئ٦م وصمالصمقن أؾم٘مٗم٤م ومٜمٔمروا ذم ُم٘م٤مًم٦م أوـمٞمًقس وسمؽمك اإلؾمٙمٜمدري٦م
اًمذي ىمٓمع مجٞمع اًمٌت٤مريم٦م وم٠مومًد اجلٛمٞمع ُم٘م٤مًمتٝمام وًمٕمٜمقمه٤م ،وأصمٌتقا أن اعمًٞمح إًمف وإٟمً٤من
ذم اعمٙم٤من ُمع اهلل سم٤مًمالهقت وذم اعمٙم٤من ُمٕمٜم٤م سم٤مًمٜم٤مؾمقت ،يٕمرف سمٓمٌٞمٕمتلم شم٤مم سم٤مًمالهقت
وشم٤مم سم٤مًمٜم٤مؾمقت وُمًٞمح واطمد ،وصمٌتقا أىمقال اًمثالصمامئ٦م وصمامٟمٞم٦م قمنم أؾم٘مٗم٤م ،وىمٌٚمقا ىمقهلؿ
سم٠من اإلسمـ ُمع اهلل ذم اعمٙم٤من ٟمقر ُمـ ٟمقر إًمف طمؼ ُمـ إًمف طمؼ ،وًمٕمٜمقا أريقس ،وىم٤مًمقا إن
روح اًم٘مدس إًمف ،وإن إب واإلسمـ وروح اًم٘مدس واطمد سمٓمٌٞمٕم٦م واطمدة وأىم٤مٟمٞمؿ صمالصم٦م،
وصمٌتقا أن ُمريؿ اًمٕمذراء وًمدت إهل٤م رسمٜم٤م اًمٞمًقع اعمًٞمح اًمذي هق ُمع اهلل سم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م وُمع
اًمٜم٤مؾمقت سم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م ،وؿمٝمدوا أن ًمٚمٛمًٞمح ـمٌٞمٕمتلم وأىمٜمقُم٤م واطمدا ،وًمٕمٜمقا ٟمًٓمقرس
وسمؽمك اإلؾمٙمٜمدري٦م ،وًمٕمٜمقا اعمجٛمع افثوين اًمذي يم٤من سم٤مومًٞمس ،صمؿ اعمجٛمع افثوفٌ اعم٠ميت
أؾم٘مػ سمٛمديٜم٦م أومًٞمس أول ُمرة ،وًمٕمٜمقا ٟمًٓمقرس ،وسملم ٟمًٓمقرس إمم جمٛمع طمٚم٘مدون
أطمد وقمنمون ؾمٜم٦م ،وم٤مٟمٗمض هذا اعمجٛمع وىمد ًمٕمٜمقا ُمـ ُم٘مدُمٞمٝمؿ وأؾم٤مىمٗمتٝمؿ ُمـ ذيمرٟم٤م
ويمٗمروهؿ وشمؼمؤوا ُمٜمٝمؿ وُمـ ُم٘م٤مٓهتؿ.
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اجملنع الطابع:
صمؿ يم٤من هلؿ سمٕمد هذا اعمجٛمع جمٛمع ؾم٤مسمع ذم أي٤مم أٟمًٓم٤مس اعمٚمؽ ،وذًمؽ أن ؾمقرس
اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمل يم٤من قمغم رأى أوـمٞمًقس ،ومج٤مء إمم اعمٚمؽ وم٘م٤مل إن اعمجٛمع احلٚم٘مدوِّن
اًمًتامئ٦م وصمالصملم ىمد أظمٓم٠موا ذم ًمٕمـ أوـمٞمًقس وسمؽمك اإلؾمٙمٜمدري٦م ،واًمديـ اًمّمحٞمح ُم٤م
ىم٤مٓه ومال ي٘مٌؾ ديـ ُمـ ؾمقامه٤م ،وًمٙمـ أيمت٥م إمم مجٞمع قمامًمؽ أن يٚمٕمٜمقا اًمًتامئ٦م وصمالصملم
وي٠مظمذوا اًمٜم٤مس سمٓمٌٞمٕم٦م واطمدة وُمِمٞمئ٦م واطمدة وأىمٜمقم واطمد ،وم٠مضم٤مسمف اعمٚمؽ إمم ذًمؽ ،ومٚمام
سمٚمغ ذًمؽ إيٚمٞم٤م سمؽمك سمٞم٧م اعم٘مدس مجع اًمرهٌ٤من وًمٕمٜمقا أٟمًٓم٤مس اعمٚمؽ وؾمقرس وُمـ
ي٘مقل سمٛم٘م٤مًمتٝمام ،ومٌٚمغ ذًمؽ أٟمًٓم٤مس وٟمٗم٤مه إمم أيٚم٦م ،وسمٕم٨م يقطمٜم٤م سمؽميم٤م قمغم سمٞم٧م اعم٘مدس
ٕن يقطمٜم٤م يم٤من ىمد وٛمـ ًمف أن يٚمٕمـ اعمجٛمع احلٚم٘مدوِّن اًمًتامئ٦م وصمالصملم ،ومٚمام ىمدم إمم
سمٞم٧م اعم٘مدس إضمتٛمع اًمرهٌ٤من وىم٤مًمقا إي٤مك أن شم٘مٌؾ ُمـ ؾمقرس وًمٙمـ ىم٤مشمؾ قمـ اعمجٛمع
احلٚم٘مدوِّن وٟمحـ ُمٕمؽ ،ومْمٛمـ هلؿ ذًمؽ وظم٤مًمػ أُمر اعمٚمؽ ،ومٌٚمغ ذًمؽ اعمٚمؽ وم٠مرؾمؾ
ىم٤مئدا وأُمره أن ي٠مظمذ يقطمٜم٤م سمٓمرح اعمجٛمع احلٚم٘مدوِّن ،وم٠من مل يٗمٕمؾ يٜمٗمٞمف قمـ اًمٙمرد،
وم٘مدم اًم٘م٤مئد وـمرح يقطمٜم٤م ذم احلٌس ومّم٤مر إًمٞمف اًمرهٌ٤من ذم احلٌس وأؿم٤مروا قمٚمٞمف سم٠من
يْمٛمـ ًمٚم٘م٤مئد أن يٗمٕمؾ ذًمؽ ،وم٢مذا طمي ومٚمٞم٘مر سمٚمٕمٜم٦م ُمـ ًمٕمٜمف اًمرهٌ٤من ومٗمٕمؾ ذًمؽ،
واضمتٛمع اًمرهٌ٤من ويم٤مٟمقا قمنمة آٓف راه٥م ُمٕمٝمؿ ُمدرس وؾم٤مسم٤م ورؤؾم٤مء اًمديرات،
ومٚمٕمٜمقا أوـمٞمًقٟمس وؾمقرس وٟمًٓمقرس وُمـ ٓ ي٘مٌؾ اعمجٛمع احلٚم٘مدوِّن ،وومزع رؾمقل
اعمٚمؽ ُمـ اًمرهٌ٤من ،وسمٚمغ ذًمؽ اعمٚمؽ ومٝمؿ سمٜمٗمل يقطمٜم٤م ،وم٤مضمتٛمع اًمرهٌ٤من وإؾم٤مىمٗم٦م ومٙمتٌقا
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إمم أٟمًٓم٤مس اعمٚمؽ أهنؿ ٓ ي٘مٌٚمقن ُم٘م٤مًم٦م ؾمقرس وٓ أطمد ُمـ اعمخ٤مًمٗملم وًمق أهري٘م٧م
دُم٤مؤهؿ وؾم٠مًمقه أن يٙمػ أذاه قمٜمٝمؿ ،ويمت٥م سمؽمك روُمٞم٦م إمم اعمٚمؽ ي٘مٌح ومٕمٚمف ويٚمٕمٜمف،
وم٤مٟمٗمض هذا اعمجٛمع أيْم٤م وىمد شمالقمٜم٧م ومٞمف هذه اجلٛمقع قمغم ُم٤موصٗمٜم٤م!! ويم٤من ًمًقرس
شمٚمٛمٞمذ ي ٘م٤مل ًمف يٕم٘مقب ي٘مقل سمٛم٘م٤مًم٦م ؾمقرس ،ويم٤من يًٛمك يٕم٘مقب اًمؼمادقمل وإًمٞمف شمٜمً٥م
اًمٞمٕم٤مىمٌ٦م وم٠مومًد أُم٤مٟم٦م اًمٜمّم٤مرى ،صمؿ ُم٤مت أٟمًٓم٤مس وومم ىمًٓمٜمٓملم ومرد يمؾ ُمـ ٟمٗم٤مه
أٟمًٓم٤مس اعمٚمؽ إمم ُمقوٕمف ،وأضمتٛمع اًمرهٌ٤من وأفمٝمروا يمت٤مب اعمٚمؽ وقمٞمدوا قمٞمدا طمًٜم٤م
سمزقمٛمٝمؿ ،واصمٌتقا اعمجٛمع احلٚم٘مدوِّن سم٤مًمًتامئ٦م وصمالصملم أؾم٘مٗم٤م ،صمؿ ومم ُمٚمؽ آظمر ويم٤مٟم٧م
اًمٞمٕم٘مقسمٞم٦م ىمد همٚمٌقا قمغم اإلؾمٙمٜمدري٦م وىمتٚمقا سمؽميم٤م هلؿ ي٘م٤مل ًمف سمقًمس يم٤من ُمٚمٙمٞم٤م ،وم٠مرؾمؾ
ىم٤مئدا وُمٕمف قمًٙمر قمٔمٞمؿ إمم اإلؾمٙمٜمدري٦م ،ومدظمؾ اًمٙمٜمٞمً٦م ذم صمٞم٤مب اًمٌؽمك ،وشم٘مدم
وىمدس ومرُمقه سم٤محلج٤مرة طمتك يم٤مدوا ي٘متٚمقٟمف وم٤مٟمٍمف ،صمؿ أفمٝمر هلؿ ُمـ سمٕمد صمالصم٦م أي٤مم أٟمف
ىمد أشم٤مه يمت٤مب اعمٚمؽ ،وضب اجلرس ًمٞمجتٛمع اًمٜم٤مس يقم إطمد ذم اًمٙمٜمٞمً٦م ومٚمؿ يٌؼ أطمد
سم٤مٓؾمٙمٜمدري٦م طمتك طمي ًمًامع يمت٤مب اعمٚمؽ ،وىمد ضمٕمؾ سمٞمٜمف وسملم ضمٜمده قمالُم٦م إذا هق
ومٕمٚمٝم٤م ووٕمقا اًمًٞمػ ذم اًمٜم٤مس ،ومّمٕمد اعمٜمؼم وىم٤مل :ي٤م ُمٕمنم أهؾ اؾمٙمٜمدري٦م! إن رضمٕمتؿ
إمم احلؼ وشمريمت ؿ ُم٘م٤مًم٦م اًمٞمٕم٤مىمٌ٦م وإٓ ًمـ شم٠مُمٜمقا أن يرؾمؾ اًمٞمٙمؿ اعمٚمؽ ُمـ يًٗمؽ دُم٤مئٙمؿ،
ومرُمقه سم٤محلج٤مرة طمتك ظم٤مف قمغم ٟمٗمًف أن ي٘متؾ ،وم٤مفمٝمر اًمٕمالُم٦م ومقوٕمقا اًمًٞمػ قمغم يمؾ
ُمـ ذم اًمٙمٜمٞمً٦م وم٘متؾ داظمٚمٝم٤م وظم٤مرضمٝم٤م أُمؿ ٓ حتَم يمثرة طمتك ظم٤مض اجلٜمد ذم اًمدُم٤مء،
وهرب ُمٜمٝمؿ ظمٚمؼ يمثػم ،وفمٝمرت ُم٘م٤مًم٦م اعمٚمٙمٞم٦م.
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اجملنع الجامً:
صمؿ يم٤من هلؿ سمٕمد ذًمؽ جمٛمع صم٤مُمـ سمٕمد اعمجٛمع احلٚم٘مدوِّن اًمذي ًمٕمـ ومٞمف اًمٞمٕم٘مقسمٞم٦م سمامئ٦م
ؾمٜم٦م وصمالث ؾمٜملم ،وذًمؽ أن أؾم٘مػ ُمٜمٌ٩م  -وهل سمٚمدة ذىمل طمٚم٥م سم٤مًم٘مرب ُمٜمٝم٤م ،وهل
خمًقوم٦م أن  -يم٤من ي٘مقل سم٤مًمتٜم٤مؾمخ وأن ًمٞمس ىمٞم٤مُم٦م ،ويم٤من أؾم٘مػ اًمره٤م وأؾم٘مػ
اعمّمٞمّم٦م وأؾم٘مػ آظمر ي٘مقًمقن إن ضمًد اعمًٞمح ظمٞم٤مل همػم طم٘مٞم٘م٦م ،ومحنمهؿ اعمٚمؽ إمم
ىمًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ،وم٘م٤مل هلؿ سمؽميمٝم٤م إن يم٤من ضمًده ظمٞم٤مٓ ومٞمج٥م أن يٙمقن ومٕمٚمف ظمٞم٤مٓ وىمقًمف
ظمٞم٤مٓ ويمؾ ضمًد يٕم٤ميـ ٕطمد ُمـ اًمٜم٤مس أو ومٕمؾ أو ىمقل ومٝمق يمذًمؽ ،وىم٤مل ٕؾم٘مػ
ُمٜمٌ٩م :إن اعمًٞمح ىمد ىم٤مم ُمـ اعمقت وأقمٚمٛمٜم٤م أٟمف يمذًمؽ ي٘مقم اًمٜم٤مس ُمـ اعمقت يقم
اًمديٜمقٟم٦م ،وىم٤مل ذم اٟمجٞمٚمفً :مـ شم٠ميت اًمً٤مقم٦م طمتك إن يمؾ ُمـ ذم اًم٘مٌقر إذا ؾمٛمٕمقا ىمقل اسمـ
اهلل جيٞمٌقا ومٙمٞمػ شم٘مقًمقن ًمٞمس ىمٞم٤مُم٦م؟! وم٠موضم٥م قمٚمٞمٝمؿ اخلزي واًمٚمٕمـ ،وأُمر اعمٚمؽ أن
يٙمقن هلؿ جمٛمع يٚمٕمٜمقن ومٞمف ،واؾمتحي سمت٤مريم٦م اًمٌالد ،وم٤مضمتٛمع ذم هذا اعمجٛمع ُم٤مئ٦م
وأرسمٕم٦م وؾمتقن أؾم٘مٗم٤م ،ومٚمٕمٜمقا أؾم٘مػ ُمٜمٌ٩م وأؾم٘مػ اعمّمٞمّم٦م ،وصمٌقا قمغم ىمقل أؾم٘مػ
اًمره٤م .أن ضمًد اعمًٞمح طم٘مٞم٘م٦م ٓ ظمٞم٤مل ،وأٟمف إًمف شم٤مم وإٟمً٤من شم٤مم ُمٕمروف سمٓمٌٞمٕمتلم
وُمِمٞمئتلم وومٕمٚملم أىمٜمقم واطمد ،وصمٌتقا اعمج٤مُمع إرسمٕم٦م اًمتل ىمٌٚمٝمؿ سمٕمد اعمجٛمع
احلٚم٘مدوِّن ،وأن اًمدٟمٞم٤م زائٚم٦م ،وأن اًم٘مٞم٤مُم٦م يم٤مئٜم٦م ،وأن اعمًٞمح ي٠ميت سمٛمجد قمٔمٞمؿ ومٞمديـ
إطمٞم٤مء وإُمقات يمام ىم٤مل اًمثالصمامئ٦م واًمثامٟمٞم٦م قمنم.
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اجملنع التاضع:
ومّمؾ صمؿ يم٤من هلؿ جمٛمع شم٤مؾمع ذم أي٤مم ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من شمالقمٜمقا ومٞمف ،وذًمؽ أٟمف يم٤من
سمروُمٞم٦م راه٥م ىمديس ي٘م٤مل ًمف ُم٘مًٚمٛمس وًمف شمٚمٛمٞمذان ،ومج٤مء إمم ىمًٓم٤م اًمقازم ومقسمخف قمغم
ىمٌح ُمذهٌف وؿمٜم٤مقم٦م يمٗمره ،وم٠مُمر سمف ىمًٓم٤م وم٘مٓمٕم٧م يداه ورضماله وٟمزع ًمً٤مٟمف ،وومٕمؾ سم٠مطمد
اًمتٚمٛمٞمذيـ ُمثٚمف ،وضب أظمر سم٤مًمًٞم٤مط وٟمٗم٤مه ،ومٌٚمغ ذًمؽ ُمٚمؽ ىمًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م وم٠مرؾمؾ إًمٞمف
أن يقضمف إًمٞمف ُمـ أوم٤موؾ إؾم٤مىمٗم٦م ًمٞمٕمٚمؿ وضمف هذه احلج٦م وُمـ اًمذي يم٤من إسمتدأه٤م ًمٙمٞمام
يٓمرح مجٞمع أسم٤مء اًم٘مديًلم يمؾ ُمـ اؾمتحؼ اًمٚمٕمٜم٦م ،ومٌٕم٨م إًمٞمف ُم٤مئ٦م وأرسمٕملم أؾم٘مٗم٤م
وصمالث ؿمامُمً٦م ومٚمام وصٚمقا إمم ىمًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م مجع اعمٚمؽ ُم٤مئ٦م وصمامٟمٞم٦م وؾمتلم أؾم٘مٗم٤م ومّم٤مروا
صمالصمامئ٦م وصمامٟمٞم٦م ،وأؾم٘مٓمقا اًمِمامُمً٦م ذم اًمؼم ـمح٦م ،ويم٤من رئٞمس هذا اعمجٛمع سمؽمك
ىمًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦من وسمؽمك أٟمٓم٤ميمٞم٦م ،ومل يٙمـ ًمٌٞم٧م اعم٘مدس واإلؾمٙمٜمدري٦م سمؽمك ،ومٚمٕمٜمقا ُمـ شم٘مدم
ُمـ اًم٘مديًلم اًمذيـ ظم٤مًمٗمقهؿ ،وؾمٛمقهؿ واطمدا واطمدا وهؿ مج٤مقم٦م ،وًمٕمٜمقا أصح٤مب
اعمِمٞمئ٦م اًمقاطمدة ،وعم٤م ًمٕمٜمقا ه١مٓء ضمٚمًقا ومٚمخّمقا إُم٤مٟم٦م اعمًت٘مٞمٛم٦م سمزقمٛمٝمؿ وم٘م٤مًمقا:
ٟم١مُمـ سم٠من اًمقاطمد ُمـ اًمالهقت اإلسمـ اًمقطمٞمد اًمذي هق اًمٙمٚمٛم٦م إزًمٞم٦م اًمدائؿ ،اعمًتقي
ُمع إب اإلًمف ذم اجلقهر ،اًمذي هق رسمٜم٤م اًمٞمًقع اعمًٞمح سمٓمٌٞمٕمتلم شم٤مُمتلم ،وومٕمٚملم،
وُمِمٞمئتلم ،ذم أىمٜمقم واطمد ووضمف واطمد ،يٕمرف شم٤مُم٤م سمال هقشمف شم٤مُم٤م سمٜم٤مؾمقشمف ،وؿمٝمدت يمام
ؿمٝمد جمٛمع احلٚم٘مدوٟمٞم٦م قمغم ُم٤م ؾمٌؼ أن اإلًمف آسمـ ذم آظمر إي٤مم احتد ُمع اًمٕمذراء اًمًٞمدة
ُمريؿ اًم٘مديً٦م ضمًدا إٟمً٤مٟم٤م سمٜمٗمًلم ،وذًمؽ سمرمح٦م اهلل شمٕم٤ممم حم٥م اًمٌنم ومل يٚمح٘مف
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اظمتالط وٓ ومً٤مد وٓ ومرىم٦م وٓ ومّمؾ ،وًمٙمـ هق واطمد يٕمٛمؾ سمام يِمٌف اإلٟمً٤من ن يٕمٛمٚمف
ذم ـمٌٞمٕمتف وُم٤م يِمٌف اإلًمف أن يٕمٛمؾ ذم ـمٌٞمٕمتف اًمذي هق اإلسمـ اًمقطمٞمد واًمٙمٚمٛم٦م إزًمٞم٦م
اعمتجًدة إمم أن ص٤مرت ذم احل٘مٞم٘م٦م حلام يمام ي٘مقل اإلٟمجٞمؾ اعم٘مدس ُمـ همػم أن شمٜمت٘مؾ قمـ
حمٚمٝم٤م إززم ،وًمٞمً٧م سمٛمتٖمػمة ًمٙمٜمٝم٤م سمٗمٕمٚملم وُمِمٞمئتلم وـمٌٞمٕمتلم إهلل ،وإٟمز اًمذي هبام
يٙمقن اًم٘مقل احلؼ ،ويمؾ واطمدة ُمـ اًمٓمٌٞمٕمتلم شمٕمٛمؾ ُمع ذيم٦م ص٤مطمٌتٝم٤مُ ،مِمٞمئتلم همػم
ُمتْم٤مدشملم وٓ ُمتْم٤مرقمتلم ،وًمٙمـ ُمع اعمِمٞمئ٦م اإلٟمًٞم٦م ذم اعمِمٞمئ٦م اإلهلٞم٦م اًم٘م٤مدرة قمغم يمؾ
رء هذه ؿمٝم٤مدهتؿ وأُم٤مٟم٦م اعمجٛمع افسودس ُمـ اعمجٛمع احلٚم٘مدوِّن ،وصمٌتقا ُم٤م صمٌتف اخلٛمس
جم٤مُمع اًمتل يم٤مٟم٧م ىمٌٚمٝمؿ وًمٕمٜمقا ُمـ ًمٕمٜمقه ،وسملم اعمجٛمع اخلومس إمم هذا اعمجٛمع ُم٤مئ٦م
ؾمٜم٦م.
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اجملنع العاغس:
ومّمؾ صمؿ يم٤من هلؿ جمٛمع قم٤مذ عم٤م ُم٤مت اعمٚمؽ وومم سمٕمده اسمٜمف ،واضمتٛمع ومريؼ اعمجٛمع
افسودس وزقمٛمقا أن إضمتامقمٝمؿ يم٤من قمغم اًمٌ٤مـمؾ ،ومجٛمع اعمٚمؽ ُم٤مئ٦م وصمالصملم أؾم٘مٗم٤م ومثٌتقا
ىمقل اعمجٛمع افسودس وًمٕمٜمقا ُمـ ًمٕمٜمٝمؿ وظم٤مًمٗمٝمؿ ،وصمٌتقا ىمقل اعمج٤مُمع اخلٛمً٦م ،وًمٕمٜمقا
ُمـ ًمٕمٜمقا واٟمٍمومقا .وم٤مٟم٘مرو٧م هذه اعمج٤مُمع واحلِمقد وهؿ قمٚمامء اًمٜمّم٤مرى وىمدُم٤مؤهؿ
وٟم٤مىمٚمقا اًمديـ إمم اعمت٠مظمريـ وإًمٞمٝمؿ يًتٜمد ُمـ سمٕمدهؿ ،وىمد اؿمتٛمٚم٧م هذه اعمج٤مُمع اًمٕمنمة
اعمِمٝمقرة قمغم زه٤مء أرسمٕم٦م قمنم أًمٗم٤م ُمـ إؾم٤مىمٗم٦م واًمٌت٤مريم٦م واًمرهٌ٤من يمٚمٝمؿ يٙمٗمر سمٕمْمٝمؿ
سمٕمْم٤م ويٚمٕمـ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ،ومديٜمٝمؿ إٟمام ىم٤مم قمغم اًمٚمٕمٜم٦م سمِمٝم٤مدة سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ويمؾ
ُمٜمٝمؿ ٓ قمـ ُمٚمٕمقن.
ًمق قمرض ديـ اًمٜمٍماٟمٞم٦م قمغم ىمقم مل يٕمرومقا هلؿ إهل٤م ُٓمتٜمٕمقا ُمـ ىمٌقًمف
وم٢مذا يم٤مٟم٧م هذه طم٤مل اعمت٘مدُملم ُمع ىمرب زُمٜمٝمؿ ُمـ أي٤مم اعمًٞمح وسم٘م٤مء أظمٞم٤مرهؿ ومٞمٝمؿ
واًمدوًم٦م دوًمتٝمؿ واًمٙمٚمٛم٦م هلؿ وقمٚمامؤهؿ إذ ذاك أوومر ُم٤م يم٤مٟمقا واطمتٗم٤مهلؿ سم٠مُمر ديٜمٝمؿ
واهتامُمٝمؿ سمف يمام شمرى ،صمؿ هؿ ُمع ذًمؽ شم٤مئٝمقن طم٤مئرون سملم ٓ قمـ وُمٚمٕمقن ٓ يثٌ٧م هلؿ
ىمدم ،وٓ يتحّمؾ هلؿ ىمقل ذم ُمٕمروم٦م ُمٕمٌقدهؿ ،سمؾ يمؾ ُمٜمٝمؿ ىمد اختذ إهلف هقاه ،وسم٤مح
سم٤مًمٚمٕمـ واًمؼماءة ممـ اشمٌع ؾمقاه ،ومام اًمٔمـ سمحث٤مًم٦م اعم٤مولم ،وٟمٗم٤مي٦م اًمٖم٤مسمريـ ،وزسم٤مًم٦م
احل٤مئريـ ،وذري٦م اًمْم٤مًملم ،وىمد ـم٤مل قمٚمٞمٝمؿ إُمد ،وسمٕمد اًمٕمٝمد ،وص٤مر ديٜمٝمؿ ُم٤م يتٚم٘مقٟمف
قمـ اًمرهٌ٤من .وىمقم إذا يمِمٗم٧م قمٜمٝمؿ وضمدهتؿ أؿمٌف رء سم٤مٕٟمٕم٤مم ،وإن يم٤مٟمقا ذم صقر
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إٟم٤مم ،سمؾ هؿ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم وُمـ أصدق ُمـ اهلل ىمٞمال «إِن ُهؿ إِٓ يم٤مَٕٟمٕم٤م ِم َسمؾ ُهؿ َأ َو ُؾ
هؾ اًمٙمِ ِ
َؾمٌٞمالش وه١مٓء هؿ اًمذيـ قمٜم٤مهؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٘مقًمف «ي٤م َأ َ
ت٤مب ٓ شمَٖمٚمقا ذم ديٜمِٙمُؿ
ؼ وٓ َشمتٌَِٕمقا َأهقاء َىمق ٍم َىمد وٚمقا ُِمـ َىم ٌُؾ و َأوٚمقا يمَثػم ًا ووٚمقا قمـ ؾم ِ
قاء
َ َ
َ َ
َ
حل ِ ِ َ
َ َ
َ
َهم َػم ا َ
اًمًٌٞمؾش وُمـ أُم٦م اًمْمالل سمِمٝم٤مدة اهلل ورؾمقًمف قمٚمٞمٝمؿ ،وأُم٦م اًمٚمٕمـ سمِمٝم٤مدهتؿ قمغم
َ
ٟمٗمقؾمٝمؿ سمٚمٕمـ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ،وىمد ًمٕمٜمٝمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمغم ًمً٤من رؾمقًمف ذم ىمقًمف ط:
«ًمٕمـ اهلل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اختذوا ىمٌقل أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ُمً٤مضمد حيذر ُم٤م ومٕمٚمقهش هذا واًمٙمت٤مب
واطمد ،واًمرب واطمد ،واًمٜمٌل واطمد ،واًمدقمقى واطمدة ،ويمٚمٝمؿ يتٛمًؽ سم٤معمًٞمح واٟمجٞمٚمف
وشمالُمٞمذه صمؿ خيتٚمٗمقن ومٞمف هذا آظمتالف اعمتٌ٤ميـ ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل إٟمف إًمف ،وُمٜمٝمؿ ُمـ
ي٘مقل اسمـ اهلل ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل صم٤مًم٨م صمالصم٦م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل إٟمف قمٌد ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل
إٟمف أىمٜمقم وـمٌٞمٕم٦م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل أىمٜمقُم٤من وـمٌٞمٕمت٤من ،إمم همػم ذًمؽ ُمـ اعم٘م٤مٓت اًمتل
طمٙمقه٤م قمـ أؾمالومٝمؿ ،ويمؾ ُمٜمٝمؿ يٙمٗمر ص٤مطمٌف .ومٚمق أن ىمقُم٤م مل يٕمرومقا هلؿ إهل٤م صمؿ قمرض
قمٚمٞمٝمؿ ديـ اًمٜمٍماٟمٞم٦م هٙمذا ًمتقىمٗمقا قمٜمف واُمتٜمٕمقا ُمـ ىمٌقًمف .ومقازن سملم هذا وسملم ُم٤م ضم٤مء
سمف ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وؾمالُمف شمٕمٚمؿ قمٚمام يْم٤مرع اعمحًقؾم٤مت أو
يزيد قمٚمٞمٝم٤م :إن اًمديـ قمٜمد اهلل اإلؾمالم.ا.هـ يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل.
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بطالٌ دًٓ اليصاز ٚضْا ٛصدقْا بسضال٘ الييب ﷺ أو نربْا
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم اجلقاب اًمّمحٞمح [ ] 21/22 – 2ذم هذا اًمٙمت٤مب يمٗمر
اًمٜمّم٤مرى ذم همػم ُمقوع ودقم٤مهؿ إمم اإليامن سمف وأُمر سمجٝم٤مدهؿ ومٛمـ قمٚمؿ أٟمف ٟمٌل وًمق إمم
ـم٤مئٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م جي٥م شمّمدي٘مف ذم يمؾ ُم٤م أظمؼم سمف وىمد أظمؼم سمٙمٗمر اًمٜمّم٤مرى ووالهلؿ وإذا
صمٌ٧م هذا مل يٖمـ قمٜمٝمؿ آطمتج٤مج سمٌمء ُمـ اًمٙمت٥م واعمٕم٘مقل سمؾ يٕمٚمؿ ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م
أن يمؾ ُم٤م حيتجقن سمف قمغم صح٦م ديٜمٝمؿ ومٝمق سم٤مـمؾ وإن مل يٌلم ومً٤مد طمججٝمؿ قمغم
اًمتٗمّمٞمؾ ٕن إٟمٌٞم٤مء ٓ ي٘مقًمقن إٓ طم٘م٤م يمام أن اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم عم٤م طمٙمؿ سمٙمٗمر ُمـ
يمذسمف ُمـ اًمٞمٝمقد يم٤من يمؾ ُم٤م حيت٩م سمف اًمٞمٝمقد قمغم ظمالف ذًمؽ سم٤مـمال ومٙمؾ ُم٤م قم٤مرض ىمقل
اًمٜمٌل اعمٕمّمقم ومٝمق سم٤مـمؾ وإن يمذسمقا حمٛمدا شمٙمذيٌ٤م قم٤مُم٤م ُمٓمٚم٘م٤م وىم٤مًمقا ًمٞمس هق ٟمٌل أصال
وٓ أرؾمؾ إمم أطمد ٓ إمم اًمٕمرب وٓ إمم همػمهؿ سمؾ يم٤من يمذاسم٤م اُمتٜمع ُمع هذا أن يّمدىمقا
سمٜمٌقة همػمه وم٢من اًمٓمريؼ اًمذي يٕمٚمؿ سمف ٟمٌقة ُمقؾمك وقمٞمًك يٕمٚمؿ سمف ٟمٌقة حمٛمد سمٓمريؼ
إولى وم٢مذا ىم٤مًمقا قمٚمٛم٧م ٟمٌقة ُمقؾمك واعمًٞمح سم٤معمٕمجزات وقمروم٧م اعمٕمجزات سم٤مًمٜم٘مؾ
اعمتقاشمر إًمٞمٜم٤م ىمٞمؾ هلؿ ُمٕمجزات حمٛمد أقمٔمؿ وشمقاشمره٤م أسمٚمغ واًمٙمت٤مب اًمذي ضم٤مء سمف حمٛمد
أيمٛمؾ وأُمتف أومْمؾ وذائع ديٜمف أطمًـ وُمقؾمك ضم٤مء سم٤مًمٕمدل وقمٞمًك ضم٤مء سمتٙمٛمٞمٚمٝم٤م
سم٤مًمٗمْمؾ وهق ىمد مجع ذم ذيٕمتف سملم اًمٕمدل واًمٗمْمؾ وم٢من ؾم٤مغ ًم٘م٤مئؾ أن ي٘مقل هق ُمع هذا
يم٤مذب ُمٗمؽم يم٤من قمغم هذا اًمت٘مدير اًمٌ٤مـمؾ همػمه أومم أن ي٘م٤مل ومٞمف ذًمؽ ومٞمٌٓمؾ سمتٙمذيٌٝمؿ
حمٛمدا مجٞمع ُم٤م ُمٕمٝمؿ ُمـ اًمٜمٌقات إذ طمٙمؿ أطمد اًمِمٞمئلم طمٙمؿ ُمثٚمف ومٙمٞمػ سمام هق أومم ُمٜمف
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ومٚمق ىم٤مل ىم٤مئؾ إن ه٤مرون ويقؿمع وداوود وؾمٚمٞمامن يم٤مٟمقا أٟمٌٞم٤مء وُمقؾمك مل يٙمـ ٟمٌٞم٤م أو أن
داوود وؾمٚمٞمامن ويقؿمع يم٤مٟمقا أٟمٌٞم٤مء واعمًٞمح مل يٙمـ ٟمٌٞم٤م أو ىم٤مل ُم٤م شم٘مقًمف اًمً٤مُمرة أن يقؿمع
يم٤من ٟمٌٞم٤م وُمـ سمٕمده يمداوود وؾمٚمٞمامن واعمًٞمح مل يٙمقٟمقا أٟمٌٞم٤مء أو ىم٤مل ُم٤م ي٘مقًمف اًمٞمٝمقد إن
داوود وؾمٚمٞمامن وأؿمٕمٞم٤م وطمٌ٘مقق وُمٚمٞمخ٤م وقم٤مُمقص وداٟمٞم٤مل يم٤مٟمقا أٟمٌٞم٤مء واعمًٞمح سمـ
ُمريؿ مل يٙمـ ٟمٌٞم٤م يم٤من هذا ىمقٓ ُمتٜم٤مىمْم٤م ُمٕمٚمقم اًمٌٓمالن وم٢من اًمذيـ ٟمٗمك ه١مٓء قمٜمٝمؿ
اًمٜمٌقة أطمؼ سم٤مًمٜمٌقة وأيمٛمؾ ٟمٌقة ممـ أصمٌتقه٤م ًمف ودٓئؾ ٟمٌقة إيمٛمؾ أومْمؾ ومٙمٞمػ جيقز
إصمٌ٤مت اًمٜمٌقة ًمٚمٜمٌل اعمٗمْمقل دون اًمٗم٤موؾ وُمـ ىم٤مل إن داوود وؾمٚمٞمامن وُمٚمٞمخ٤م
وقم٤مُمقص وداٟمٞم٤مل يم٤مٟمقا أٟمٌٞم٤مء وحمٛمد سمـ قمٌداهلل مل يٙمـ ٟمٌٞم٤م ومتٜم٤مىمْمف أفمٝمر وومً٤مد ىمقًمف
أسملم ُمـ هذا مجٞمٕمف سمؾ ويمذًمؽ ُمـ ىم٤مل إن ُمقؾمك وقمٞمًك رؾمقٓن واًمتقراة واإلٟمجٞمؾ
يمت٤مسم٤من ُمٜمزٓن ُمـ قمٜمد اهلل وحمٛمد ًمٞمس سمرؾمقل واًم٘مرآن مل يٜمزل ُمـ اهلل ومٌٓمالن ىمقًمف ذم
هم٤مي٦م اًمٔمٝمقر واًمٌٞم٤من عمـ شمدسمر ُم٤م ضم٤مء سمف حمٛمد وُم٤م ضم٤مء سمف ُمـ ىمٌٚمف وشمدسمر يمت٤مسمف واًمٙمت٥م
اًمتل ىمٌٚمف وآي٤مت ٟمٌقشمف وآي٤مت ٟمٌقة ه١مٓء وذائع ديٜمف وذائع ديـ ه١مٓء وهذه اجلٛمٚم٦م
ُمٗمّمٚم٦م ُمنموطم٦م ذم همػم هذا اعمقوع ًمٙمـ اعم٘مّمقد هٜم٤م اًمتٜمٌٞمف قمغم جم٤مُمع ضمقاهبؿ وه١مٓء
اًم٘مقم مل ي٠مشمقا سمدًمٞمؾ واطمد يدل قمغم صدق ُمـ اطمتجقا سمف ُمـ إٟمٌٞم٤مء ومٚمق ٟم٤مفمرهؿ ُمـ
يٙمذب هب١مٓء إٟمٌٞم٤مء يمٚمٝمؿ ُمـ اعمنميملم واعمالطمدة مل يٙمـ ومٞمام ذيمروه طمج٦م هلؿ وٓ
طمج٦م هلؿ أيْم٤م قمغم اعمًٚمٛملم اًمذيـ ي٘مرون سمٜمٌقة ه١مٓء وم٢من مجٝمقر اعمًٚمٛملم إٟمام قمرومقا
صدق ه١مٓء إٟمٌٞم٤مء سم٢مظمٌ٤مر حمٛمد أهنؿ أٟمٌٞم٤مء ومٞمٛمتٜمع أن يّمدىمقا سم٤مًمٗمرع ُمع اًم٘مدح ذم
إصؾ اًمذي سمف قمٚمٛمقا صدىمٝمؿ وأيْم٤م وم٤مًمٓمريؼ اًمذي سمف قمٚمٛم٧م ٟمٌقة ه١مٓء سمام صمٌ٧م ُمـ
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ُمٕمجزاهتؿ وأظمٌ٤مرهؿ ومٙمذًمؽ شمٕمٚمؿ ٟمٌقة حمٛمد سمام صمٌ٧م ُمـ ُمٕمجزاشمف وأظمٌ٤مره سمٓمريؼ
إول ى ومٞمٛمتٜمع أن يّمدق أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم سمٜمٌقة واطمد ُمـ ه١مٓء ُمع شمٙمذيٌف عمحٛمد ذم
يمٚمٛم٦م مم٤م ضم٤مء سمف
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أٍه األفهاز ّاملعتكدات:
يٛمٙمـ إمج٤مل أومٙم٤مر ُمٕمت٘مدات اًمٜمٍماٟمٞم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم ومٞمام يكم:
إًمقهٞم٦م واًمتثٚمٞم٨مُ :مع أن اًمٜمٍماٟمٞم٦م ذم ضمقهره٤م شمُٕمٜمك سم٤مًمتٝمذي٥م اًمقضمداِّن،
وذيٕمتٝم٤م هل ذيٕم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ،وأصؾ اقمت٘م٤مده٤م هق ديـ اإلؾمالم طمٞم٨م ي٘مقل
اًمٜمٌل ط" :إٟمٌٞم٤مء أظمقة ًمٕمالت ،أُمٝم٤مهتؿ ؿمتك وديٜمٝمؿ واطمد" ًمٙمٜمف سمٕمد وٞم٤مع
اإلٟمجٞمؾ وفمٝمق ر اًمٕمنمات ُمـ إٟم٤مضمٞمؾ واعمج٤مُمع واًمدقم٤موى اعمٜمحروم٦م اؾمت٘مرت أصقل
قم٘م٤مئد اًمٜمٍماٟمٞم٦م قمغم ُم٤م يكم:
 اإلًمف :اإليامن سم٤مهلل اًمقاطمد ،إب ُم٤مًمؽ يمؾ رء ،وص٤مٟمع ُم٤م يرى وُم٤م ٓ يرى.وواوح شم٠م هصمرهؿ سم٠مًمٗم٤مظ اًمٗمالؾمٗم٦م ذم ىمقهلؿ ص٤مٟمع ُم٤م يرى.
هٙمذا ذم ىم٤مٟمقن إيامهنؿ،
ٌ
وإومم ىمقهلؿ ظم٤م ًمؼ ُم٤م يرى وُم٤م ٓ يرى طمٞم٨م سمٞمٜمٝمام ومرق يمٌػم؛ وم٤مًمّم٤مٟمع خيٚمؼ قمغم
أؾم٤مس ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ ،سمٞمٜمام اخل٤مًمؼ قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ.
 اعمًٞمح :إن اسمٜمف اًمقطمٞمد يًقع اعمًٞمح سمٙمر اخلالئؼ وًمد ُمـ أسمٞمف ىمٌؾ اًمٕمقامل ،وًمٞمسقمٚمقا يمٌػم ًاش ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يٕمت٘مد أٟمف هق اهلل ٟمٗمًف – ؾمٌح٤مٟمف
سمٛمّمٜمقع «شمٕم٤ممم اهلل قمـ يمٗمرهؿ ا
وسملم ومً٤مدمه٤م ،ويم َّٗمر
وشمٕم٤ممم قمـ إومٙمٝمؿ – وىمد أؿم٤مر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم يمال اعمذهٌلمَّ ،
اعمًٞمح اسمـ اهللش.
زير اسم ُـ اهلل وىم٤مًم٧م اًمٜمّم٤مرى
ُ
ُمٕمت٘مدمه٤م؛ ي٘مقل شمٕم٤ممم﴿ :وىم٤مًم٧م اًمٞمٝمق ُد ُقم ٌ
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اعمًٞمح اسم ُـ َُمريؿ﴾[ .اعم٤مئدة:
[اًمتقسم٦م .]11 :وىم٤مل شمٕم٤مممً﴿ :م٘مد يمٗمر اًمذيـ ىم٤مًمقا إن اهلل هق
ُ
.]42
روح اًم٘مدس :إن روح اًم٘مدس اًمذي َّ
طمؾ ذم ُمريؿ ًمدى اًمٌِم٤مرة ،وقمغم اعمًٞمح ذم
اًمٕمامد قمغم صقرة مح٤مُم٦م ،وقمغم اًمرؾمؾ ُمـ سمٕمد صٕمقد اعمًٞمح ،اًمذي ٓ يزال ُمقضمقد ًا،
ويٜمزل قمغم أسم٤مء واًم٘مديًلم سم٤مًمٙمٜمٞمً٦م يرؿمدهؿ ويٕمٚمٛمٝمؿ وحيؾ قمٚمٞمٝمؿ اعمقاه٥مً ،مٞمس
إٓ روح اهلل وطمٞم٤مشمف ،إًمف طمؼ ُمـ إًمف طمؼ.
 إىم٤مٟمٞمؿ :وًمذًمؽ ي١مُمٜمقن سم٤مٕىم٤مٟمٞمؿ اًمثالصم٦م :إب ،آسمـ ،اًمروح اًم٘مدس ،سمامزقمؿ سم٤مـمؾ ص ُٕم٥م
ُيًٛمقٟمف ذم زقمٛمٝمؿ وطمداٟمٞم٦م ذم شمثٚمٞم٨م وشمثٚمٞم٨م ذم وطمداٟمٞم٦م .وذل ٌ
قمٚمٞمٝمؿ ومٝمٛمف ،وًمذًمؽ اظمتٚمٗمقا ومٞمف اظمتالوم ً٤م ُمتٌ٤ميٜم ً٤م ،ويمٗمرت يمؾ ومرىم٦م ُمـ ومرىمٝمؿ إظمرى
سمًٌٌف ،وىمد طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمٙمٗمرهؿ مجٞمٕم ً٤م إن مل يٜمتٝمقا قمام ي٘مقًمقن ،ىم٤مل شمٕم٤مممً﴿ :م٘مد يمٗمر
اًمذيـ ىم٤مًمقا إن اهلل صم٤مًم٨م صمالصم٦م ،وُم٤م ُمـ إًمف إٓ إًمف واطمد وإن مل يٜمتٝمقا قمام ي٘مقًمقن ًمٞمٛمًـ
اًمذيـ يمٗمروا ُمٜمٝمؿ قمذاب أًمٞمؿ﴾[ .اعم٤مئدة.]42 :
 اًمّمٚم٥م واًمٗمداء :اعمًٞمح ذم ٟمٔمرهؿ ُم٤مت ُمّمٚمقسم ً٤م ومدا ًء قمـ اخلٚمٞم٘م٦مً ،مِمدة طم٥م اهللًمٚمٌنم وًمٕمداًمتف ،ومٝمق وطمٞمد اهلل – شمٕم٤ممم اهلل قمـ يمٗمرهؿ – اًمذي أرؾمٚمف ًمٞمخٚمص اًمٕم٤ممل ُمـ
إصمؿ ظمٓمٞمئ٦م أسمٞمٝمؿ آدم وظمٓم٤مي٤مهؿ ،وأٟمف دومـ سمٕمد صٚمٌف ،وىم٤مم سمٕمد صمالصم٦م أي٤مم ُمتٖمٚمٌ ً٤م قمغم
اعمقت ًمػمشمٗمع إمم اًمًامء.
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ىم٤مل شمٕم٤ممم ُمٌٞمٜم ً٤م طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م طمدث وزيػ ُم٤م ادقمقه﴿ :وىمقهلؿ إٟم٤م ىمتٚمٜم٤م اعمًٞمح قمٞمًك اسمـ
ُمريؿ رؾمقل اهلل وُم٤م ىمتٚمقه وُم٤م صٚمٌقه وًمٙمـ ؿمٌف هلؿ وإن اًمذيـ اظمتٚمٗمقا ومٞمف ًمٗمل ؿمؽ
ُمٜمف ُم٤م هلؿ سمف ُمـ قمٚمؿ إٓ إشمٌ٤مع اًمٔمـ وُم٤م ىمتٚمقه ي٘مٞمٜم ً٤م سمؾ رومٕمف اهلل إًمٞمف ويم٤من اهلل قمزيز ًا
طمٙمٞم ًام﴾[ .اًمٜمً٤مء.]871 ،874 :
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم سمٞم٤من ومً٤مد طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م اجلقاب اًمّمحٞمح [ ] 811 - 2افقجف
افرابع أٟمف ُمـ اًمٕمج٥م أن شمٕمد اًمٜمّم٤مرى ُمثؾ هذا فمٚمام ظم٤مرضم٤م قمـ اًمٕمدل وهؿ ىمد ٟمًٌقا
إمم اهلل ُمـ اًمٔمٚمؿ اًمٕمٔمٞمؿ قمغم هذا إصؾ ُم٤م مل يٜمًٌف إًمٞمف أطمد ُمـ إُمؿ يمام ؾمٌقه
وؿمتٛمقه ُمًٌ٦م ُم٤م ؾمٌف إي٤مه٤م أطمد ُمـ إُمؿ ومٝمؿ ُمـ أسمٕمد إُمؿ قمـ شمقطمٞمده ومتجٞمده
ومحده واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف وذًمؽ أهنؿ يزقمٛمقن أن آدم عم٤م أيمؾ ُمـ اًمِمجرة همْم٥م اًمرب قمٚمٞمف
وقم٤مىمٌف وأن شمٚمؽ اًمٕم٘مقسم٦م سم٘مٞم٧م ذم ذريتف إمم أن ضم٤مء اعمًٞمح وصٚم٥م وأٟمف يم٤مٟم٧م اًمذري٦م ذم
طمٌس إسمٚمٞمس ومٛمـ ُم٤مت ُمٜمٝمؿ ذهٌ٧م روطمف إمم ضمٝمٜمؿ ذم طمٌس إسمٚمٞمس طمتك ىم٤مًمقا ذًمؽ ذم
إٟمٌ ٞم٤مء ٟمقح وإسمراهٞمؿ وُمقؾمك وداود وؾمٚمٞمامن وهمػمهؿ وُمٕمٚمقم أن إسمراهٞمؿ يم٤من أسمقه
يم٤مومرا ومل ي١ماظمذه اهلل سمذٟم٥م أسمٞمف ومٙمٞمػ ي١ماظمذه سمذٟم٥م آدم وهق أسمقه إسمٕمد هذا ًمق ىمدر أن
آدم مل يت٥م ومٙمٞمػ وىمد أظمؼم اهلل قمٜمف سم٤مًمتقسم٦م صمؿ يزقمٛمقن أن اًمّمٚم٥م اًمذي هق ُمـ أقمٔمؿ
اًمذٟمقب واخلٓم٤مي٤م سمف ظمٚمص اهلل آدم وذريتف ُمـ قمذاب اجلحٞمؿ وسمف قم٤مىم٥م إسمٚمٞمس ُمع أن
إسمٚمٞمس ُم٤م زال قم٤مصٞم٤م هلل ُمًتح٘م٤م ًمٚمٕم٘م٤مب ُمـ طملم اُمتٜمع ُمـ اًمًجقد ٔدم ووؾمقس
ٔدم إمم طملم ُمٌٕم٨م اعمًٞمح واًمرب ىم٤مدر قمغم قم٘مقسمتف وسمٜمق آدم ٓ قم٘مقسم٦م قمٚمٞمٝمؿ ذم ذٟم٥م
أسمٞمٝمؿ ومٛمـ يم٤من ىمقهلؿ ُمثؾ هذه اخلراوم٤مت اًمتل هل ُمْم٤مطمؽ اًمٕم٘مالء واًمتل ٓ شمّمٚمح أن

216

الطسٓل الصخٔح

شمْم٤مف إمم أضمٝمؾ اعمٚمقك وأفمٚمٛمٝمؿ ومٙمٞمػ يدقمقن ُمع هذا أهنؿ يّمٗمقن اهلل سم٤مًمٕمدل
وجيٕمٚمقن ُمـ قمدًمف أٟمف ٓ ي٠مُمر اإلٟمً٤من سمتٕمٚمؿ ُم٤م ي٘مدر قمغم شمٕمٚمٛمف وومٞمف صالح ُمٕم٤مؿمف
وُمٕم٤مده وجيٕمٚمقن ُمثؾ هذا ُمقضمٌ٤م ًمتٙمذي٥م يمت٤مسمف ورؾمٚمف واإلسار قمغم شمٌديؾ اًمٙمت٤مب
إول وشمٙمذي٥م اًمٙمت ٤مب أظمر وقمغم أٟمف يتْمٛمـ خم٤مًمٗم٦م ُمقؾمك وقمٞمًك وؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء
واًمرؾمؾ وىم٤مًمقا ومٚمام أىم٤مم اهلل احلج٦م قمغم إسمٚمٞمس ضم٤مز ًمٚمرب طمٞمٜمئذ أن ي٠مظمذ إسمٚمٞمس ويٕم٤مىمٌف
وخيٚمص ذري٦م آدم ُمـ إذه٤مهبؿ إمم اجلحٞمؿ وهذا اًمٙمالم ومٞمف ُمـ اًمٌ٤مـمؾ وٟمًٌ٦م اًمٔمٚمؿ إمم
اهلل ُم٤م يٓمقل وصٗمف ومٛمـ هذا ىمقًمف وم٘مد ىمدح ذم قمٚمؿ اًمرب وطمٙمٛمتف وقمدًمف ىمدطم٤م ُم٤م
ىمدطمف ومٞمف أطمد وذًمؽ ُمـ وضمقه:
أطمده٤م :أن ي٘م٤مل إسمٚمٞمس إن يم٤من أظمذ اًمذري٦م سمذٟم٥م أسمٞمٝمؿ ومال ومرق سملم ٟم٤مؾمقت اعمًٞمح
وهمػمه وإن يم٤من سمخٓم٤مي٤مهؿ ومٚمؿ ي٠مظمذهؿ سمذٟم٥م أسمٞمٝمؿ وهؿ ىم٤مًمقا إٟمام أظمذهؿ سمذٟم٥م آدم.
افثوين :أن ي٘م٤مل ُمـ ظمٚمؼ سمٕمد اعمًٞمح ُمـ اًمذري٦م يمٛمـ ظمٚمؼ ىمٌٚمف ومٙمٞمػ ضم٤مز أن يٛمٙمـ
إسمٚمٞمس ُمـ اًمذري٦م اعمت٘مدُملم دون اعمت٠مظمريـ ويمٚمٝمؿ سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم آدم ؾمقاء وهؿ أيْم٤م
خيٓمئقن أقمٔمؿ ُمـ ظمٓم٤مي٤م إٟمٌٞم٤مء اعمت٘مدُملم ومٙمٞمػ ضم٤مز متٙملم إسمٚمٞمس ُمـ قم٘مقسم٦م إٟمٌٞم٤مء
اعمت٘مدُملم ومل يٛمٙمـ ُمـ قم٘مقسم٦م اًمٙمٗم٤مر واجلٌ٤مسمرة اًمذيـ يم٤مٟمقا سمٕمد اعمًٞمح.
افقجف افثوفٌ  :أن ي٘م٤مل أظمذ إسمٚمٞمس ًمذري٦م آدم وإدظم٤مهلؿ ضمٝمٜمؿ إُم٤م أن يٙمقن فمٚمام ُمـ
إسمٚمٞمس وإُم٤م أن يٙمقن قمدٓ وم٢من يم٤من قمدٓ ومال ًمقم قمغم إسمٚمٞمس وٓ جيقز أن حيت٤مل قمٚمٞمف
ًمٞمٛمتٜمع ُمـ اًمٕمدل اًمذي يًتح٘مف سمؾ جي٥م متٙمٞمٜمف ُمـ اعمت٠مظمريـ واعمت٘مدُملم وإن يم٤من فمٚمام
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ومٚمؿ ٓ يٛمٜمٕمف اًمرب ُمٜمف ىمٌؾ اعمًٞمح وم٢من ىمٞمؾ مل ي٘مدر وم٘مد ٟمًٌقه إمم اًمٕمجز وإن ىمٞمؾ ىمدر
قمغم دومع فمٚمؿ إسمٚمٞمس ومل يٗمٕمٚمف ومال ومرق سملم دومٕمف ذم زُم٤من دون زُم٤من إن ضم٤مز ذًمؽ ضم٤مز ذم
يمؾ زُم٤من وإن اُمتٜمع اُمتٜمع ذم يمؾ زُم٤من.
افقجف افرابع  :أن إسمٚمٞمس إن يم٤من ُمٕمذورا ىمٌؾ اعمًٞمح ومال طم٤مضم٦م إمم قم٘مقسمتف وٓ ُمالم
قم ٚمٞمف وإن مل يٙمـ ُمٕمذورا اؾمتحؼ اًمٕم٘مقسم٦م وٓ طم٤مضم٦م إمم أن حيت٤مل قمٚمٞمف سمحٞمٚم٦م شم٘م٤مم هب٤م
احلج٦م قمٚمٞمف.
افقجف اخلومس :إٟمف سمت٘مدير أٟمف مل ي٘مؿ قمٚمٞمف احلج٦م ىمٌؾ اًمّمٚم٥م ومٚمؿ ي٘مؿ قمٚمٞمف طمج٦م
سم٤مًمّمٚم٥م وم٢مٟمف يٛمٙمٜمف أن ي٘مقل أٟم٤م ُم٤م قمٚمٛم٧م أن هذا اًمٜم٤مؾمقت هقٟم٤مؾمقت اًمرب وأٟم٧م ي٤م
رب ىمد أذٟم٧م زم أن آظمذ مجٞمع ذري٦م آدم وم٠مودهيؿ إمم اجلحٞمؿ ومٝمذا واطمد ُمٜمٝمؿ وُم٤م قمٚمٛم٧م
أٟمؽ أو اسمٜمؽ احتد سمف وًمق قمٚمٛم٧م ذًمؽ ًمٕمٔمٛمتف وم٠مٟم٤م ُمٕمذور ذم ذًمؽ ومال جيقز أن شمٔمٚمٛمٜمل.
افقجف افسودس :أن ٟم٘مقل أن إسمٚمٞمس ي٘مقل طمٞمٜمئذ ي٤م رب ومٝمذا اًمٜم٤مؾمقت اًمقاطمد
أظمٓم٠مت ذم أظمذ روطمف ًمٙمـ ؾم٤مئر سمٜمل آدم اًمذيـ سمٕمده زم أن أطمٌس أرواطمٝمؿ ذم ضمٝمٜمؿ
يمام طمًٌ٧م أرواح اًمذيـ يم٤مٟمقا ىمٌؾ اعمًٞمح إُم٤م سمذٟم٥م أسمٞمٝمؿ وإُم٤م سمخٓم٤مي٤مهؿ أٟمٗمًٝمؿ
وطمٞمٜمئذ وم٢من يم٤من ُم٤م ي٘مقًمف اًمٜمّم٤مرى طم٘م٤م ومال طمج٦م هلل قمغم إسمٚمٞمس.
افقجف افسوبع :أن ي٘م٤مل ه٥م أن آدم أذٟم٥م وسمٜمقه أذٟمٌقا سمتزيلم اًمِمٞمٓم٤من ومٕم٘مقسم٦م سمٜمل
آدم قمغم ذٟمقهبؿ هل إمم اهلل أو إمم إسمٚمٞمس ومٝمؾ ي٘مقل قم٤مىمؾ أن إسمٚمٞمس ًمف أن يٖمقي سمٜمل آدم
سمتزيٞمٜمف هلؿ صمؿ ًمف أن يٕم٤مىمٌٝمؿ مجٞمٕم٤م سمٖمػم إذن ُمـ اهلل ذم ذًمؽ وهؾ هذا اًم٘مقل إٓ ُمـ ىمقل
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اعمجقس اًمثٜمقي٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن إن يمؾ ُم٤م ذم اًمٕم٤ممل ُمـ اًمنم ُمـ اًمذٟمقب واًمٕم٘م٤مب وهمػم
ذًمؽ هق ُمـ ومٕمؾ إسمٚمٞمس مل يٗمٕمؾ اهلل ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ.
افقجف افثومـ  :أن ي٘م٤مل إسمٚمٞمس قم٤مىم٥م سمٜمل آدم وأدظمٚمٝمؿ ضمٝمٜمؿ سم٢مذن اهلل أو سمٖمػم إذٟمف
إن ىم٤مًمقا سم٢مذٟمف ومال ذٟم٥م ًمف وٓ يًتحؼ أن حيت٤مل قمٚمٞمف ًمٞمٕم٤مىم٥م ويٛمتٜمع وإن يم٤من سمٖمػم إذٟمف
ومٝمؾ ضم٤مز ذم قمدل اهلل أن يٛمٙمٜمف ُمـ ذًمؽ أم مل جيز وم٢من ضم٤مز ذًمؽ ذم زُم٤من ضم٤مز ذم مجٞمع
إزُمٜم٦م وإن مل جيز ذم زُم٤من مل جيز ذم مجٞمع إزُمٜم٦م ومال ومرق سملم ُم٤م ىمٌؾ اعمًٞمح وُم٤م سمٕمده.
افقجف افتوشع :أن ي٘م٤مل هؾ يم٤من اهلل ىم٤مدرا قمغم ُمٜمع إسمٚمٞمس وقم٘مقسمتف سمدون هذه احلٞمٚم٦م
ويم٤من ذًمؽ قمدٓ ُمٜمف ًمق ومٕمٚمف أم ٓ وم٢من يم٤من ذًمؽ ُم٘مدورا ًمف وهق قمدل ُمٜمف مل حيت٩م أن
حيت٤مل قمغم إسمٚمٞم س وٓ يّمٚم٥م ٟمٗمًف أو إسمٜمف صمؿ إن يم٤من هذا اًمٕمدل واضمٌ٤م قمٚمٞمف وضم٥م ُمٜمع
إسمٚمٞمس وإن مل يٙمـ واضمٌ٤م ضم٤مز متٙمٞمٜمف ذم يمؾ زُم٤من ومال ومرق سملم زُم٤من وزُم٤من وإن ىمٞمؾ مل
يٙمـ ىم٤مدرا قمغم ُمٜمع إسمٚمٞمس ومٝمق شمٕمجٞمز ًمٚمرب قمـ ُمٜمع إسمٚمٞمس وهذا ُمـ أقمٔمؿ اًمٙمٗمر
سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اعمٚمؾ.
افقجف افعوش :أن ُم٤م ومٕمٚمف سمف اًمٙمٗم٤مر اًمٞمٝمقد اًمذيـ صٚمٌقه ـم٤مقم٦م هلل أو ُمٕمّمٞم٦م وم٢من يم٤من
ـم٤مقم٦م هلل اؾمتحؼ اًمٞمٝمقد اًمذيـ صٚمٌقه أن يثٞمٌٝمؿ ويٙمرُمٝمؿ قمغم ـم٤مقمتف يمام يثٞم٥م ؾم٤مئر
اعمٓمٞمٕملم ًمف.
وإن يم٤من أوًمئؽ اًمٞمٝمقد قمّم٤مة هلل ومٝمؾ يم٤من ىم٤مدرا قمغم ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ هذه اعمٕمّمٞم٦م أم ٓ وم٢من
مل يٙمـ ىم٤مدرا مل يٙمـ ىم٤مدرا قمغم ُمٜمع إسمٚمٞمس ُمـ فمٚمؿ اًمذري٦م ذم اًمزُمـ اعمًت٘مٌؾ وإن يم٤من
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ىم٤مدرا قمغم ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ اعمٕم٤ميص ومل يٛمٜمٕمٝمؿ يم٤من ىم٤مدرا قمغم ُمٜمع إسمٚمٞمس سمدون هذه احلٞمٚم٦م
وإذا يم٤من طمًٜم٤م ُمٜمف متٙمٞمٜمٝمؿ ُمـ هذه اعمٕمّمٞم٦م يم٤من طمًٜم٤م ُمٜمف متٙملم إسمٚمٞمس ُمـ فمٚمؿ اًمذري٦م
ذم اعم٤مِض واعمًت٘مٌؾ ومال طم٤مضم٦م إمم احلٞمٚم٦م قمٚمٞمف واقمٚمؿ أن اًمقضمقه اًمداًم٦م قمغم ومً٤مد ديـ
اًمٜمّم٤مرى يمثػمة ضمدا ويمٚمام شمّمقر اًمٕم٤مىمؾ ُمذهٌٝمؿ وشمّمقر ًمقازُمف شمٌلم ًمف ومً٤مده ًمٙمـ
اعم٘مّمقد هٜم٤م سمٞم٤من شمٜم٤مىمْمٝمؿ ذم أهنؿ ي٘مٞمٛمقن قمذر أٟمٗمًٝمؿ ذم شمرك اإليامن سمٙمت٤مسمف ورؾمقًمف
وديٜمف ًمٙمقٟمف ؾمٌح٤مٟمف قمدٓ ٓ ي٠مُمر اًمٜم٤مس سمام يٕمجزون قمٜمف وهق ؾمٌح٤مٟمف مل ي٠مُمرهؿ إٓ سمام
ي٘مدرون قمٚمٞمف وىمد ٟمًٌقا إًمٞمف ُمـ اًمٔمٚمؿ ُم٤م مل يٜمًٌف إًمٞمف أطمد ُمـ سمٜمل آدم يقوح هذا.
افقجف احلودي ظؼ :وهق أٟمف إُم٤م أن ي٘م٤مل ذم اًمٔمٚمؿ سم٘مقل اجلٝمٛمٞم٦م اعمجؼمة اًمذيـ
ي٘مقًمقن يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء سمال طمٙمٛم٦م وٓ ؾمٌٌقٓ ُمراقم٤مة قمدل وإُم٤م أن ي٘م٤مل سم٘مقل اًم٘مدري٦م أٟمف
جي٥م قمٚمٞمف اًمٕمدل اًمذي جي٥م قمغم اعمخٚمقىملم وإُم٤م أن ي٘م٤مل هق قم٤مدل ُمٜمزه قمـ اًمٔمٚمؿ وًمٙمـ
ًمٞمس قمدًمف يمٕمدل اعمخٚمقق ومٝمذه أىمقال اًمٜم٤مس اًمثالصم٦م وم٢من ىمٞمؾ بإول ضم٤مز أن يًٚمط
إسمٚمٞمس قمغم مجٞمع اًمذري٦م سمال ذٟم٥م وأن يٕم٤مىمٌٝمؿ مجٞمٕم٤م سمال ذٟم٥م وٓ طم٤مضم٦م طمٞمٜمئذ إمم احلٞمٚم٦م
قمغم إسمٚمٞمس وإن ىمٞمؾ بافثوين ومٛمٕمٚمقم أن اًمقاطمد ُمـ اًمٜم٤مس ًمق قمٚمؿ أن سمٕمض مم٤مًمٞمٙمف أُمر
همػمه سمذٟم٥م يٙمرهف اًمًٞمد ومٗمٕمٚمف يم٤من اًمٕمدل ُمٜمف أن يٕم٤مىم٥م أُمر واعم٠مُمقر مجٞمٕم٤م وأُم٤م
شمًٚمٞمٓمف ًممُمر قمغم قم٘مقسم٦م اعم٠مُمقر ومٚمٞمس ُمـ اًمٕمدل ويمذًمؽ شمًٚمٞمط أُمر اًمٔم٤ممل قمغم مجٞمع
ذري٦م اعم٠مُمقر اًمذيـ مل يذٟمٌقا ذٟم٥م أسمٞمٝمؿ ًمٞمس ُمـ اًمٕمدل وإن ىمٞمؾ سمؾ هق إؾمتحؼ أن
يًتٕمٌدهؿ ًمٙمقن أسمٞمٝمؿ أـم٤مقمف ىمٞمؾ ومحٞمٜمئذ يًتحؼ أن ي٠مه إوليـ وأظمريـ ومال جيقز
أن يٛمٜمع ُمـ طم٘مف سم٤مٓطمتٞم٤مل قمٚمٞمف.
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افقجف افثوين ظؼ :أن اًمرب إذا ىمّمد هبذا دومع فمٚمؿ إسمٚمٞمس ومٝمال احتد سمٜم٤مؾمقت سمٕمض
أوٓد آدم ًمٞمحت٤مل قمغم إسمٚمٞمس ومٞمٛمٜمٕمف ُمـ فمٚمؿ ُمـ شم٘مدم وم٢من اعمٜمع ُمـ اًمنم اًمٙمثػم أومم ُمـ
اعمٜمع ُمـ اًمنم اًم٘مٚمٞمؾ .ا.هـ
اًمديٜمقٟم٦م واحلً٤مب :يٕمت٘مدون سم٠من احلً٤مب ذم أظمرة ؾمٞمٙمقن ُمقيمقًٓ ًمٚمٛمًٞمح قمٞمًك
اسمـ ُمريؿ اجل٤مًمس – ذم زقمٛمٝمؿ – قمغم يٛملم اًمرب ذم اًمًامء؛ ٕن ومٞمف ُمـ ضمٜمس اًمٌنم مم٤م
يٕمٞمٜمف قمغم حم٤مؾمٌ٦م اًمٜم٤مس قمغم أقمامهلؿ.
اًمّمٚمٞم٥م :يٕمتؼم اًمّمٚمٞم٥م ؿمٕم٤مر ًا هلؿ ،وهق ُمقوع شم٘مديس إيمثريـ ،ومح ُٚمف قمالُم٦م قمغم
أهنؿ ُمـ أشمٌ٤مع اعمًٞمح ،وٓ خيٗمك ُم٤م ذم ذًمؽ ُمـ ظمٗم٦م قم٘مقهلؿ وؾمٗم٤مه٦م رأهيؿ ،ومٛمـ
إول ى هلؿ أن يٙمرهقا اًمّمٚمٞم٥م وحي٘مروه ٕٟمف يم٤من أطمد إدوات اًمتل صٚم٥م قمٚمٞمف إهلٝمؿ
وؾمٌ٥م آُٓمف .وقمغم طمً٥م ُمٜمٓم٘مٝمؿ ومٙم٤من إولى هبؿ أن يٕمٔمٛمقا ىمؼمه اًمذي زقمٛمقا أٟمف
دومـ ومٞمف ،وٓ ُمس ضمًده شمرسمتف ومؽمة أـمقل مم٤م ُٓمس اًمّمٚمٞم٥م.
ُمريؿ اًمٌتقل :يٕمت٘مد اًمٜمّم٤مرى قمغم ُم٤م أوٞمػ ذم ىم٤مٟمقن اإليامن أن ُمريؿ اسمٜم٦م قمٛمران
يتقضمف اًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٕمٌ٤مدة.
واًمدة اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم ،هل واًمدة اإلًمف ،وًمذا َّ
اًمديـ :ي١مُمـ اًمٜمّم٤مرى سم٠من اًمٜمٍماٟمٞم٦م ديـ قم٤معمل همػم خمتص سمٌٜمل إهائٞمؾ وطمدهؿ،
وٓ خيٚمق اقمت٘م٤مدهؿ هذا أيْم ً٤م ُمـ خم٤مًمٗم٦م ًم٘مقل اعمًٞمح اعمذيمقر ذم إٟمجٞمؾ ُمتك،
اإلصح٤مح«4،81:7ش" :إمم ـمرق إُمؿ ٓ شمتجٝمقا ،وُمدن اًمً٤مُمريلم ٓ شمدظمٚمقا ،سمؾ
اٟمٓمٚم٘مقا سم٤محلري إمم اخلراف اًمْم٤مًم٦م ُمـ آل سمٜمل إهائٞمؾ".
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اًمٙمت٤مب اعم٘مدس :ي١مُمـ اًمٜمّم٤مرى سم٘مدؾمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعمِمتٛمؾ قمغم:
اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ :واًمذي حيتقي اًمتقراة – اًمٜم٤مُمقس – وأؾمٗم٤مر إٟمٌٞم٤مء اًمتل حتٛمؾ شمقاريخ
سمٜمل إهائٞمؾ وضمػماهنؿ ،سم٤مإلو٤موم٦م إمم سمٕمض اًمقص٤مي٤م واإلرؿم٤مدات.
اًمٕمٝمد اجلديد :واًمذي يِمٛمؾ إٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦مُ« :متكُ ،مرىمسً ،مقىم٤م ،يقطمٜم٤مش وم٘مط،
واًمرؾم٤مئؾ اعمٜمًقسم٦م ًمٚمرؾمؾ ،قمغم أن ُم٤م ذم اًمٕمٝمد اجلديد يٚمٖمل ُم٤م ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿٟٕ ،مف ذم
اقمت٘م٤مدهؿ يمٚمٛم٦م اهلل ،وذًمؽ قمغم ظمالف سملم ـمقائٗمٝمؿ ذم آقمت٘م٤مد ذم قمدد إؾمٗم٤مر
واًمرؾم٤مئؾ سمؾ وذم صح٦م اًمتقراة ٟمٗمًٝم٤م.
اعمج٤مُمع «اًمت٘مٚمٞمدش :ي١مُمـ اًمٜمّم٤مرى سمٙمؾ ُم٤م صدر قمـ اعمج٤مُمع اعمًٙمقٟمٞم٦م ُمـ أُمقر
شمنميٕمٞم٦م ؾمقاء ذم اًمٕم٘مٞمدة أو ذم إطمٙم٤مم ،وذًمؽ قمغم ظمالف سمٞمٜمٝمؿ ذم قمدده٤م.
اخلت٤من :ي١مُمـ اًمٜمّم٤مرى سمٕمدم اخلت٤من ًمألـمٗم٤مل قمغم قمٙمس ذيٕم٦م اًمتقراة.
اًمِمٕم٤مئر واًمٕمٌ٤مدات
 اًمّمالة :إصؾ قمٜمدهؿ ذم مجٞمع اًمّمٚمقات إٟمام هل اًمّمالة اًمرسم٤مٟمٞم٦م ،وإصؾ ذمشمالوهت٤م أن يتٚمقه٤م اعمّمكم ؾم٤مضمد ًا ،أو شمٙمقن سم٠مًمٗم٤مظ ُمٜم٘مقًم٦م أو ُمردمٚم٦م أو قم٘مٚمٞم٦م سم٠من شمٜمقي
إًمٗم٤مظ ويٙمقن آسمتٝم٤مل ىمٚمٌ اٞم٤م ،وذًمؽ قمغم ظمالف يمٌػم سملم ـمقائٗمٝمؿ ذم قمدده٤م وـمري٘م٦م
شم٠مديتٝم٤مً .مٞمس هل٤م قمدد ُمٕمٚمقم ُمع اًمؽميمٞمز قمغم صاليت اًمّمٌ٤مح واعمً٤مء.
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 اًمّمقم :هق آُمتٜم٤مع قمـ اًمٓمٕم٤مم اًمدؾمؿ وُم٤م ومٞمف رء ُمـ احلٞمقان أو ُمِمت٘م٤مشمفُم٘متٍميـ قمغم أيمؾ اًمٌ٘مقل ،وختتٚمػ ُمدشمف ويمٞمٗمٞمتف ُمـ ومرىم٦م إمم أظمرى.
 إهار اًمًٌٕم٦م :واًمتل يٜم٤مل هب٤م اًمٜمٍماِّن اًمٜمٕمؿ همػم اعمٜمٔمقرة ذم صقرة ٟمٕمؿ ُمٜمٔمقرة،وٓ شمتؿ إٓ قمغم يد يم٤مهـ ذقمل ،وًمذا ومٝمل واضمٌ٦م قمغم يمؾ ٟمٍماِّن مم٤مرؾمتٝم٤م وإٓ أصٌح
إيامٟمف ٟم٤مىمّم ً٤م .وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٢مهن٤م ُمـ وٛمـ اًمتنميٕم٤مت اًمتل مل ُيٜمزل اهلل هب٤م ُمـ ؾمٚمٓم٤من ،وإٟمام
خترص٤مت اًمٌ٤مسمقات.
هل ُمـ ه
 ه اًمتٕمٛمٞمد :وي٘مّمد سمف شمٕمٛمٞمد إـمٗم٤مل قم٘م٥م وٓدهتؿ سمٖمٓم٤مؾمٝمؿ ذم اعم٤مء أو اًمرشسمف سم٤مؾمؿ إب وآسمـ واًمروح اًم٘مدسً ،متٛمحل قمٜمٝمؿ آصم٤مر اخلٓمٞمئ٦م إصٚمٞم٦م ،سمزقمؿ إقمٓم٤مء
اًمٓمٗمؾ ؿمٞمئ ً٤م ُمـ احلري٦م واعم٘مدرة ًمٕمٛمؾ اخلػم ،وهذا أيْم ً٤م قمغم ظمالف سمٞمٜمٝمؿ ذم صقرشمف
ووىمتف.
 ه اًمتثٌٞم٧م «اعمػمونش :وٓ يٙمقن إٓ ُمرة واطمدة ،وٓ شمٙمٛمؾ اعمٕمٛمقدي٦م إٓ سمف،طمٞم٨م ي٘مقم اًمٙم٤مهـ سمٛمًح أقمْم٤مء اعمٕمتٛمد سمٕمد ظمروضمف ُمـ ضمرن اعمٕمٛمقدي٦م ذم ؾمت٦م
وصمالصملم ُمقوٕم ً٤م – إقمْم٤مء واعمٗم٤مصؾ – سمدهـ اعمػمون اعم٘مدس.
 ه اًمٕمِم٤مء اًمرسم٤مِّن :ويٙمقن سم٤مخلٛمر أو اعم٤مء وُمٕمف اخلٌز اجل٤مف؛ طمٞم٨م يتحقل ذمزقمٛمٝمؿ اعم٤مء أو اخلٛمر إمم دم اعمًٞمح ،واخلٌز إمم قمٔم٤مُمف ،وسمذًمؽ وم٢من ُمـ يتٜم٤موًمف وم٢مٟمام
يٛمتزج ذم شمٕم٤مًمٞمٛمف سمذًمؽ ،ويمذًمؽ ومٗمر ُىمٝمؿ قمغم ظمالف ذم آؾمتح٤مًم٦م سمؾ وذم اًمٕمِم٤مء
ٟمٗمًف.
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 ه آقمؽماف :وهق اإلومْم٤مء إمم رضمؾ اًمديـ سمٙمؾ ُم٤م ي٘مؽمومف اعمرء ُمـ آصم٤مم وذٟمقب،ويتٌٕمف اًمٖمٗمران واًمتٓمٝمػم ُمـ اًمذٟم٥م سمً٘مقط اًمٕم٘مقسم٦م ،ويم٤من آقمؽماف يتٙمرر قمدة ُمرات
ُمدى احلٞم٤مة ،وًمٙمـ ُمٜمذ ؾمٜم٦م 8287م أصٌح ٓزُم ً٤م ُمرة واطمدة قمغم إىمؾ ،وهذه اًمِمٕمػمة
قمٜمدهؿ أيْم ً٤م مم٤م اظمتُٚمِػ ذم وضمقهب٤م وإؾم٘م٤مـمٝم٤م.
 ه اًمزواجُ :يًٛمح اًمزواج سمزوضم٦م واطمدة ُمع ُمٜمع اًمتٕمدد اًمذي يم٤من ضم٤مئز ًا ذم ُمٓمٚمعاًمٜمٍماٟمٞم٦م ،و ُيِمؽمط قمٜمد اًمزواج طمْمقر اًم٘مًٞمس ًمٞم٘مٞمؿ وطمده سملم اًمزوضملم ،واًمٓمالق ٓ
جيقز إٓ ذم طم٤مًم٦م اًمزٟمك – قمغم ظمالف سمٞمٜمٝمؿ – وٓ جيقز اًمزواج سمٕمده ُمرة أظمرى ،سمٕمٙمس
اًمٗمراق اًمٜم٤مؿمئ قمـ اعمقت ،أُم٤م إذا يم٤من أطمد اًمزوضملم همػم ٟمٍماِّن وم٢مٟمف جيقز اًمتٗمريؼ
سمٞمٜمٝمام.
 ه ُمًح٦م اعمرى :وهق اًمن افسودس سمزقمؿ ؿمٗم٤مء إُمراض اجلًدي٦م اعمتًٌٌ٦م قمـاًمٕمٚمؾ اًمروطمٞم٦م وهل اخلٓمٞمئ٦م ،وٓ يامرس اًمٙم٤مهـ صٚمقات اًم٘مٜمديؾ اًمًٌع إٓ سمٕمد أن
يتث ٌَّ٧م ُمـ رهمٌ٦م اعمريض ذم اًمِمٗم٤مء.
شم١مهٚمف ٕن
 ه اًمٙمٝمٜمقت :وهق اًمن اًمذي يٜم٤مل سمف اإلٟمً٤من سمزقمٛمٝمؿ اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل ِّي١مدي رؾم٤مًم٦م اًمًٞمد اعمًٞمح سملم إظمقاٟمف ُمـ اًمٌنم ،وٓ يتؿ إٓ سمقوع يد إؾم٘مػ قمغم
رأس اًمِمخص اعمٜمتخ٥م صمؿ يتغم قمٚمٞمف اًمّمٚمقات اخل٤مص٦م سمرؾمؿ اًمٙمٝمٜم٦م.
 اًمرهٌ٤مٟمٞم٦م :اظمتٚمٗم٧م ـمقائٗمٝمؿ ذم ُمدى ًمزوم اًمرهٌٜم٦م اًمتل ي٠مظمذ رضم٤مل اًمديـ أٟمٗمًٝمؿهب٤م.
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اهلرـم٘م٦م وحم٤مرسمتٝم٤م :طم٤مرسم٧م اًمٙمٜمٞمً٦م اًمٕمٚمقم وآيمتِم٤موم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ويمؾ اعمح٠موٓت
اجلديدة ًمٗمٝمؿ يمت٤مهبؿ اعم٘مدس ،ورُم٧م ذًمؽ يمٚمف سم٤مهلرـم٘م٦م ،وواضمٝم٧م هذه آدم٤مه٤مت
سمٛمٜمتٝمك اًمٕمٜمػ واًم٘مًقة ،مم٤م أوضمد ردة ومٕمؾ ىمقي٦م مت َّثٚم٧م ذم فمٝمقر اعمذاه٥م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م
وإومٙم٤مر اإلحل٤مدي٦م.
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تأثس الدٓاى٘ اليصساىٔ٘ بالدٓاىات الْثئ٘
 شم٠مصمرت اًمٜمٍماٟمٞم٦م سمدي٤مٟم٦م ُمؽماس اًمتل يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ذم سمالد وم٤مرس ىمٌؾ اعمٞمالدسمحقازم ؾمت٦م ىمرون اًمتل شمتْمٛمـ ىمّم٦م ُمثٞمٚم٦م ًم٘مّم٦م اًمٕمِم٤مء اًمرسم٤مِّن.
 ذم اهلٜمدوؾمٞم٦م شمثٚمٞم٨م ،وأىم٤مٟمٞمؿ ،وصٚم٥م ًمٚمتٙمٗمػم قمـ اخلٓمٞمئ٦م ،وزهد ورهٌٜم٦م،وخت هٚمص ُمـ اعم٤مل ًمٚمدظمقل ذم ُمٚمٙمقت اًمًٛمقات ،واإلًمف ًمدهيؿ ًمف صمالصم٦م أؾمامء ومٝمق ومِمٜمق
أي احل٤مومظ وؾمٞمٗم٤م اعمٝمٚمؽ وسمرمه٤م اعمُ ِ
قضمد .ويمؾ ذًمؽ اٟمت٘مؾ إمم اًمٜمٍماٟمٞم٦م سمٕمد حتريٗمٝم٤م.
 اٟمت٘مٚم٧م سمٕمض ُمٕمت٘مدات وأومٙم٤مر اًمٌقذي٦م اًمتل ؾمٌ٘م٧م اًمٜمٍماٟمٞم٦م سمخٛمً٦م ىمرون إمماعمحروم٦م ،وإن قمٚمؿ ُم٘م٤مرٟم٦م إدي٤من يٙمِمػ شمٓم٤مسم٘م ً٤م قمجٞمٌ ً٤م سملم ؿمخّمٞم٦م سمقذا
اًمٜمٍماٟمٞم٦م
َّ
وؿمخّمٞم٦م اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم «اٟمٔمر اًمٕم٘م٤مئد اًمقصمٜمٞم٦م ذم اًمدي٤مٟم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م عمحٛمد ـم٤مهر
اًمتٜمػمش.
 ظم٤مًمٓم٧م قم٘مٞمدة اًمٌ٤مسمٚمٞملم اًم٘مديٛم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م إذ أن هٜم٤مك حم٤ميمٛم٦م ًمٌٕمؾ إًمف اًمِمٛمسُمت٤مصمِؾ وشمٓم٤مسمؼ حم٤ميمٛم٦م اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم.
اًمٞمٝمقدي٦م شمٕم٤مريػ وصالة وقمٌ٤مدات
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األفهاز ّاملعتكدات:
• ِ
اًمٗم َرق اًمٞمٝمقدي٦م:
اًمٗمريًٞمقن :أي اعمتِمددون ،يًٛمقن سم٤مٕطمٌ٤مر أو اًمرسم٤مٟمٞملم ،هؿ ُمتّمقوم٦م رهٌ٤مٟمٞمقن ٓ
يتزوضمقنً ،مٙمٜمٝمؿ حي٤مومٔمقن قمغم ُمذهٌٝمؿ قمـ ـمريؼ اًمتٌٜمل ،يٕمت٘مدون سم٤مًمٌٕم٨م واعمالئٙم٦م
وسم٤مًمٕم٤ممل أظمر.
اًمّمدىمٞمقن :وهل شمًٛمٞم٦م ُمـ إوداد ٕهنؿ ُمِمٝمقرون سم٤مإلٟمٙم٤مر ،ومٝمؿ يٜمٙمرون
اًمٌٕم٨م واحلً٤مب واجلٜم٦م واًمٜم٤مر ويٜمٙمرون اًمتٚمٛمقد ،يمام يٜمٙمرون اعمالئٙم٦م واعمًٞمح اعمٜمتٔمر.

اعمتٕمّمٌقن :ومٙمرهؿ ىمري٥م ُمـ ومٙمر اًمٗمريًٞملم ًمٙمٜمٝمؿ اشمّمٗمقا سمٕمدم اًمتً٤مُمح
وسم٤مًمٕمدواٟمٞم٦م ،ىم٤مُمقا ذم ُمٓمٚمع اًم٘مرن اعمٞمالدي إول سمثقرة ىمتٚمقا ومٞمٝم٤م اًمروُم٤من ،ويمذًمؽ َّ
يمؾ
ُمـ يتٕم٤مون ُمـ اًمٞمٝمقد ُمع ه١مٓء اًمروُم٤من وم٠مـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ اؾمؿ اًمً َّٗم٤ميملم.
اًمٙمتٌ٦م أو اًمٜمًَّ٤مخ :قمرومقا اًمنميٕم٦م ُمـ ظمالل قمٛمٚمٝمؿ ذم اًمٜمًخ واًمٙمت٤مسم٦م ،وم٤مختذوا
اًمققمظ وفمٞمٗم٦م هلؿ ،يًٛمقن سم٤محلٙمامء ،وسم٤مًمً٤مدة ،وواطمدهؿ ًم٘مٌف أب ،وىمد أصمروا صمرا ًء
وم٤مطمِم ً٤م قمغم طمً٤مب ُمدارؾمٝمؿ وُمريدهيؿ.
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اًم٘مراءون :هؿ ىمٚم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد فمٝمروا قم٘م٥م شمدهقر اًمٗمريًٞملم وورصمقا أشمٌ٤مقمٝمؿٓ ،
ّ
يٕمؽمومقن إٓ سم٤مًمٕمٝمد اًم٘مديؿ وٓ خيْمٕمقن ًمٚمتٚمٛمقد وٓ يٕمؽمومقن سمف سمدقمقى طمريتٝمؿ ذم
ذح اًمتقراة.
اعمتٝمقديـ اًمذيـ دظمٚمقا اًمٞمٝمقدي٦م ُمـ همػم سمٜمل إهائٞمؾ ،يم٤مٟمقا
اًمً٤مُمريقن :ـم٤مئٗم٦م ُمـ
ّ
يًٙمٜمقن ِضم ٌَ ِ
٤مل سمٞم٧م اعم٘مدس ،أصمٌتقا ٟمٌقة ُمقؾمك وه٤مرون ويقؿمع سمـ ٟمقن ،دون ٟمٌقة ُمـ
سمٕمدهؿ .فمٝمر ومٞمٝمؿ رضمؾ ،ي٘م٤مل ًمف إًمٗم٤من ،ادقمك اًمٜمٌقة ،وذًمؽ ىمٌؾ اعمًٞمح سمامئ٦م ؾمٜم٦م.
وىمد شمٗمرىمقا إمم دوؾمت٤مٟمٞم٦م وهؿ إًمٗم٤مٟمٞم٦م ،وإمم يمقؾمت٤مٟمٞم٦م أي اجلامقم٦م اعمتّمقوم٦م .وىمٌٚم٦م
اًمً٤مُمرة إمم ضمٌؾ ي٘م٤مل ًمف همريزيؿ سملم سمٞم٧م اعم٘مدس وٟم٤مسمٚمس ،وًمٖمتٝمؿ همػم ًمٖم٦م اًمٞمٝمقد
اًمٕمؼماٟمٞم٦م.

اًمًٌئٞم٦م :هؿ أشمٌ٤مع قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م اًمذي دظمؾ اإلؾمالم ًمٞمدُمره ُمـ اًمداظمؾ ،ومٝمق اًمذي
ٟم٘مؾ اًمثقرة ود قمثامن ُمـ اًم٘مقل إمم اًمٕمٛمؾ ُمِمٕم ً
دس إطم٤مدي٨م
ال اًمٗمتٜم٦م ،وهق اًمذي َّ
اعمقوققم٦م ًمٞمدقمؿ هب٤م رأيف ،ومٝمق رائد اًمٗمتـ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م ذم اإلؾمالم.
• يمتٌٝمؿ:
ٌ
ؾمجؾ ومٞمف ؿمٕمر وٟمثر وطمٙمؿ
اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ :وهق ُم٘مدس ًمدى اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى إذ أٟمف
وأُمث٤مل وىمّمص وأؾم٤مـمػم وومٚمًٗم٦م وشمنميع وهمزل ورصم٤مء ..ويٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم:
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 8اًمتقراة :وومٞمف مخً٦م أؾمٗم٤مر :اًمتٙمقيـ أو اخلٚمؼ ،اخلروج ،اًمالويـ ،إظمٌ٤مر ،اًمٕمدد،
اًمتثٜمٞم٦م ،ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ أؾمٗم٤مر ُمقؾمك.
 2أؾمٗم٤مر إٟمٌٞم٤مء :وهل ٟمققم٤من:
أ ش أؾمٗم٤مر إٟمٌٞم٤مء اعمت٘مدُملم :يِمقع ،يقؿمع سمـ ٟمقن ،ىمْم٤مة ،صٛمقئٞمؾ إول ،صٛمقئٞمؾ
افثوين ،اعمٚمقك إول ،اعمٚمقك افثوين.
ب ش أؾمٗم٤مر إٟمٌٞم٤مء اعمت٠مظمريـ :أؿمٕمٞم٤م ،إرُمٞم٤م ،طمزىمٞم٤مل ،هقؿمع ،يقئٞمؾ ،قم٤مُمقس،
طمجك ،زيمري٤مُ ،مالظمل.
قمقسمدي٤م ،يقٟم٤من ،يقٟمسُ ،مٞمخ٤مٟ ،م٤مطمقمَ ،طم ٌَ ّ٘مققَ ،ص َٗمٜمْٞم٤مّ ،
وهٜم٤مك اًمٙمت٤مسم٤مت وهل:
 8اًمٙمت٤مسم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م :اعمزاُمػم ،اًمزسمقر ،إُمث٤مل ،أُمث٤مل ؾمٚمٞمامن ،أيقب.
 2اعمجالت اخلٛمسٟ :مِمٞمد اإلٟمِم٤مد ،راقمقت ،اعمرائلُ ،مرائل إرُمٞم٤م ،اجل٤مُمٕم٦م ،أؾمتػم.
 1اًمٙمت٥م :داٟمٞم٤مل ،قمزراٟ ،محٛمٞم٤م ،أظمٌ٤مر إي٤مم إول ،أظمٌ٤مر إي٤مم افثوين.
هذه إؾمٗم٤مر اًمً٤مسم٘م٦م اًمذيمر ُمٕمؽمف هب٤م ًمدى اًمٞمٝمقد ،ويمذًمؽ ًمدى اًمؼموشمًت٤مٟم٧م.
أُم٤م اًمٙمٜمٞمً٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م :ومتْمٞمػ ؾمٌٕم٦م أظمرى هل :ـمقسمٞم٤م ،هيقدي٧م ،احلٙمٛم٦م ،يًقع
سمـ ؾمػماخ ،سم٤مروخ ،اعمٙم٤مسملم إول،اعمٙم٤مسملم افثوين .يمام دمٕمؾ أؾمٗم٤مر اعمٚمقك أرسمٕم٦م وأوهل٤م
وصم٤مٟمٞمٝم٤م سمدًٓ ُمـ ؾمٗمر صٛمقئٞمؾ إول وافثوين.
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اؾمتػم وهيقدي٧م :يمؾ ُمٜمٝمام أؾمٓمقرة حتٙمل ىمّم٦م اُمرأة حت٧م طم٤ميمؿ ُمـ همػم سمٜمل
إهائٞمؾ طمٞم٨م شمًتخدم مج٤مهل٤م وومتٜمتٝم٤م ذم ؾمٌٞمؾ رومع اًمٔمٚمؿ قمـ اًمٞمٝمقد ،ومْم ً
ال قمـ شم٘مديؿ
ظمدُم٤مت هلؿ.
أقمٞم٤مدهؿ:
يقم اًمٗمّمح :وهق قمٞمد ظمروج سمٜمل إهائٞمؾ ُمـ ُمٍم ،يٌدأ ُمـ ُمً٤مء  87أسمريؾ
ويٜمتٝمل ُمً٤مء ُ 28مٜمف ويٙمقن اًمٓمٕم٤مم ومٞمف ظمٌز ًا همػم خمتٛمر.
يقم اًمتٙمٗمػم :ذم اًمِمٝمر افعوش ُمـ اًمًٜم٦م اًمٞمٝمقدي٦م يٜم٘مٓمع اًمِمخص شمًٕم٦م أي٤مم يتٕمٌد
ومٞمٝم٤م ويّمقم وشمًٛمك أي٤مم اًمتقسم٦م ،وذم اًمٞمقم افعوش اًمذي هق يقم اًمتٙمٗمػم ٓ ي٠ميمؾ ومٞمف
اًمٞمٝمقدي وٓ ينمب ،ويٛميض وىمتف ذم اًمٕمٌ٤مدة طمٞم٨م يٕمت٘مد أٟمف شمٖمٗمر ومٞمف مجٞمع ؾمٞمئ٤مشمف
ويًتٕمد ومٞمف ٓؾمت٘مٌ٤مل قم٤مم ضمديد.
زي٤مرة سمٞم٧م اعم٘مدس :يتحتؿ قمغم يمؾ هيقدي ذيمر رؿمٞمد زي٤مرة اًمٌٞم٧م اعم٘مدس ُمرشملم يمؾ
قم٤مم.
اهلالل اجلديد :يم٤مٟمقا حيتٗمٚمقن عمٞمالد يمؾ هالل ضمديد طمٞم٨م يم٤مٟم٧م شمٜمٗمخ إسمقاق ذم
اًمٌٞم٧م اعم٘مدس وشمِمٕمؾ اًمٜمػمان اسمتٝم٤مضم ً٤م سمف.
يقم اًمًٌ٧م ٓ :جيقز ًمدهيؿ آؿمتٖم٤مل ذم هذا اًمٞمقم ٕٟمف اًمٞمقم اًمذي اؾمؽماح ومٞمف اًمرب
يمام يٕمت٘مدون .وم٘مد اضمتٛمٕم٧م اًمٞمٝمقد قمغم أن اهلل شمٕم٤ممم عم٤م ومرغ ُمـ ظمٚمؼ اًمًٛمقات وإرض
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اؾمتقى قمغم قمرؿمف ُمًتٚم٘مٞم ً٤م قمغم ىمٗم٤مه واوٕم ً٤م إطمدى رضمٚمٞمف قمغم إظمرى شمٕم٤ممم اهلل قمام
ي٘مقًمقن قمٚمق ًا يمٌػم ًا.
* اختذوا اًمٕمجؾ ُمٕمٌقد ًا ًمف ُسم َٕم ْٞمد ظمروضمٝمؿ ُمـ ُمٍم ،ويروي اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ أن ُمقؾمك
ىمد قمٛمؾ هلؿ طمٞم٦م ُمـ ٟمح٤مس وأن سمٜمل إهائٞمؾ ىمد قمٌدوه٤م سمٕمد ذًمؽ ،يمام أن إومٕمك
ُم٘مدس ًمدهيؿ ٕهن٤م متثؾ احلٙمٛم٦م واًمده٤مء.
* اإلًمف ًمدهيؿ ؾمٛمقه هيقه وهق ًمٞمس إهل ً٤م ُمٕمّمقُم ً٤م سمؾ خيٓمئ ويثقر وي٘مع ذم اًمٜمدم وهق
ي٠مُمر سم٤مًمنىم٦م ،وهق ىم٤مسُ ،متٕمّم٥مُ ،مدُمر ًمِمٕمٌف ،إٟمف إًمف سمٜمل إهائٞمؾ وم٘مط وهق هبذا
قمدو ًممظمريـ ،ويزقمٛمقن أٟمف يًػم أُم٤مم مج٤مقم٦م ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ ذم قمٛمقد ُمـ ؾمح٤مب.
* قمزرا هق اًمذي أ وضمد شمقراة ُمقؾمك سمٕمد أن و٤مقم٧م ،ومًٌٌ٥م ذًمؽ وسمًٌ٥م إقم٤مدشمف
سمٜم٤مء اهلٞمٙمؾ ؾمٛمل قمزرا اسمـ اهلل وهق اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
* أومٙم٤مر وُمٕمت٘مدات أظمرى:
* يٕمت٘مدون سم٠من اًمذسمٞمح ُمـ وًمد إسمراهٞمؿ هق إؾمح٤مق اعمقًمقد ُمـ ؾم٤مرة .واًمّمحٞمح أٟمف
إؾمامقمٞمؾ.
* مل يرد ذم ديٜمٝمؿ رء ذو سم٤مل قمـ اًمٌٕم٨م واخلٚمقد واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب إٓ إؿم٤مرات
سمًٞمٓم٦م وذًمؽ أن هذه إُمقر سمٕمٞمدة قمـ شمريمٞمٌ٦م اًمٗمٙمر اًمٞمٝمقدي اعم٤مدي.
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* اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب إٟمام يتؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ،وم٤مًمثقاب هق اًمٜمٍم واًمت٠ميٞمد ،واًمٕم٘م٤مب هق
اخلنان واًمذل و آؾمتٕمٌ٤مد.
* اًمت٤مسمقت :وهق صٜمدوق يم٤مٟمقا حيٗمٔمقن ومٞمف أهمغم ُم٤م يٛمٚمٙمقن ُمـ صمروات وُمقاصمٞمؼ
ويمت٥م ُم٘مدؾم٦م.
* اعمذسمحُ :مٙم٤من خمّمص إلي٘م٤مد اًمٌخقر يقوع ىمدام احلج٤مب اًمذي أُم٤مم اًمت٤مسمقت.
* اهلٞمٙمؾ :هق اًمٌٜم٤مء اًمذي أُمر سمف داود وأىم٤مُمف ؾمٚمٞمامن ،وم٘مد سمٜمل سمداظمٚمف اعمحراب «أي
ىمدس إىمداسش وه َّٞم٠م يمذًمؽ سمداظمٚمف ُمٙم٤مٟم ً٤م يقوع ومٞمف شم٤مسمقت قمٝمد اًمرب.
* اًمٙمٝم٤مٟم٦م :وختتص سم٠مسمٜم٤مء ًمٞمٗمل «أطمد أسمٜم٤مء يٕم٘مقبش ،ومٝمؿ وطمدهؿ هلؿ طمؼ شمٗمًػم
اًمٜمّمقص وشم٘مديؿ اًم٘مراسملم ،وهؿ ُمٕمٗمقن ُمـ اًميائ٥م وؿمخّمٞم٤مهتؿ وؾمٞمٚم٦م يت٘مرب هب٤م
إمم اهلل ،وم٠مصٌحقا سمذًمؽ أىمقى ُمـ اعمٚمقك.
* اًم٘مراسملم :يم٤مٟم٧م شمِمٛمؾ اًمْمح٤مي٤م اًمٌنمي٦م إمم ضم٤مٟم٥م احلٞمقان واًمثامر .صمؿ ايمتٗمك اإلًمف
سمٕمد ذًمؽ سمجزء ُمـ اإلٟمً٤من وهق ُم٤م ي٘متٓمع ُمٜمف ذم قمٛمٚمٞم٦م اخلت٤من اًمتل يتٛمًؽ هب٤م اًمٞمٝمقد
إمم يقُمٜم٤م هذا ومْم ً
ال قمـ اًمثامر واحلٞمقان إمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ.
* يٕمت٘مدون سم٠مهنؿ ؿمٕم٥م اهلل اعمخت٤مر ،وأن أرواح اًمٞمٝمقد ضمزء ُمـ اهلل ،وإذا ضب
أممل «ضمقيٞمؿش إهائٞمٚم اٞم٤م ومٙم٠مٟمام ضب اًمٕمزة اإلهلٞم٦م ،وأن اًمٗمرق سملم درضم٦م اإلٟمً٤من
واحلٞمقان هق سمٛم٘مدار اًمٗمرق سملم اًمٞمٝمقدي وهمػم اًمٞمٝمقدي.
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* جيقز همش همػم اًمٞمٝمقدي وهىمتف وإىمراوف سم٤مًمرسم٤م اًمٗم٤مطمش وؿمٝم٤مدة اًمزور وده
وقمدم اًمؼم سم٤مًم٘مًؿ أُم٤مُمف ،ذًمؽ أن همػم اًمٞمٝمقد ذم قم٘مٞمدهتؿ يم٤مًمٙمالب واخلٜم٤مزير واًمٌٝم٤مئؿ،
سمؾ أن اًمٞمٝمقد يت٘مرسمقن إمم اهلل سمٗمٕمؾ ذًمؽ سمٖمػم اًمٞمٝمقدي.
* ي٘مقل اًمتٚمٛمقد قمـ اعمًٞمح :إن يًقع اًمٜم٤مسي ُمقضمقد ذم جل٤مت اجلحٞمؿ سملم اًم٘م٤مر
واًمٜم٤مر ،وإن أُمف ُمريؿ أشم٧م سمف ُمـ اًمٕمًٙمري سم٤مٟمدارا قمـ ـمريؼ اخلٓمٞمئ٦م ،وإن اًمٙمٜم٤مئس
اًمٜمٍماٟمٞم٦م هل ُم٘م٤مم اًم٘م٤مذورات واًمقاقمٔمقن ومٞمٝم٤م أؿمٌف سم٤مًمٙمالب اًمٜم٤مسمح٦م.
* سمًٌ٥م فمروف آوٓمٝم٤مد ٟمِم٠مت ًمدهيؿ ومٙمرة اعمًٞمح اعمٜمتٔمر يمٜمقع ُمـ اًمتٜمٗمٞمس
واًمٌح٨م قمـ أُمؾ ورضم٤مء.
* ي٘مقًمقن سم٠من يٕم٘مقب ىمد ص٤مرع اًمرب ،وأن ًمقـم ً٤م ىمد ذب اخلٛمر وزٟمك سم٤مسمٜمتٞمف سمٕمد
ٟمج٤مشمف إمم ضمٌؾ صقهمر ،وأن داود ىمٌٞمح ذم قملم اًمربً .م٘مد وم٘مدت شمقراة ُمقؾمك سمٕمد
ختري٥م اهلٞمٙمؾ أي٤مم سمختٜمٍم ومٚمام يمتٌ٧م ُمرة صم٤مٟمٞم٦م أي٤مم أرحتِمت٤م ُمٚمؽ وم٤مرس ضم٤مءت حمروم٦م
قمـ أصٚمٝم٤م ،ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم«:حيرومقن اًمٙمٚمؿ قمـ ُمقاوٕمف وٟمًقا طمٔم ً٤م مم٤م ذيمروا سمفش.
* إن دي٤مٟمتٝمؿ ظم٤مص٦م هبؿُ ،م٘مٗمٚم٦م قمغم اًمِمٕم٥م اًمٞمٝمقدي.
* اًمقًمد إيمؼم اًمذي هق أول ُمـ يرث وًمف طمظ اصمٜملم ُمـ إظمقشمف ،وٓ ومرق سملم اعمقًمقد
سمٜمٙم٤مح ذقمل أو همػم ذقمل ذم اعمػماث.
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* سمٕمد اًمزواج شمٕمد اعمرأة ممٚمقيم٦م ًمزوضمٝم٤م ،وُم٤مهل٤م ُمٚمؽ ًمف ،وًمٙمـ ًمٙمثرة اخلالوم٤مت وم٘مد
أىمر سمٕمد ذًمؽ أن متٚمؽ اًمزوضم٦م رىمٌ٦م اعم٤مل واًمزوج يٛمٚمؽ اعمٜمٗمٕم٦م.
* ُمـ سمٚمغ اًمٕمنميـ ومل يتزوج وم٘مد اؾمتحؼ اًمٚمٕمٜم٦م ،وشمٕمدد اًمزوضم٤مت ضم٤مئز ذقم ً٤م
سمدون طمد ،وم٘مد طمدده اًمرسم٤مٟمٞمقن سم٠مرسمع زوضم٤مت سمٞمٜمام أـمٚم٘مف اًم٘مراءون.
اجلذور اًمٗمٙمري٦م واًمٕم٘م٤مئدي٦م:
• قمٌ٤مدة اًمٕمجؾ ُم٠مظمقذة قمـ ىمدُم٤مء اعمٍميلم طمٞم٨م يم٤مٟمقا هٜم٤مك ىمٌؾ اخلروج ،واًمٗمٙمر
اعمٍمي اًم٘مديؿ يٕمد ُمّمدر ًا رئٞمً اٞم٤م ًمألؾمٗم٤مر ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ.
• أهؿ ُمّمدر اقمتٛمدت قمٚمٞمف أؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ هق شمنميع محقرايب اًمذي يرضمع إمم
ٟمحق ؾمٜم٦م  8111ق.م ،وىمد ايمتِمػ هذا اًمتنميع ذم ؾمٜم٦م 8112م حمٗمقر ًا قمغم قمٛمقد
أؾمقد ُمـ اًمّمخر وهق أىمدم شمنميع ؾم٤مُمل ُمٕمروف طمتك أن.
• ي٘مقل اًمتٚمٛمقد سم٤مًمتٜم٤مؾمخ وهل ومٙمرة شمنسم٧م ًمٌ٤مسمؾ ُمـ اهلٜمد ومٜم٘مٚمٝم٤م طم٤مظم٤مُم٤مت سم٤مسمؾ
إمم اًمٗمٙمر اًمٞمٝمقدي.
• شم٠مصمروا سم٤مًمٗمٙمر اًمٜمٍماِّن ومؽماهؿ ي٘مقًمقن " :شمًٌ٥م ي٤م أسم٤مٟم٤م ذم أن ٟمٕمقد إمم ذيٕمتؽ،
ىمرسمٜم٤م ي٤م ُمٚمٙمٜم٤م إمم قمٌ٤مدشمؽ وقمد سمٜم٤م إمم اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح ذم طميشمؽ".
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• ذم سمٕمض ُمراطمٚمٝمؿ قمٌدوا آهل٦م اًمٌٚمٕمٞمؿ واًمٕمِمت٤مرت وآهل٦م آرام وآهل٦م صٞمدوم ،وآهل٦م
ُم١ماب وآهل٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم «ؾمٗمر اًم٘مْم٤مء41/81 :ش.

235

الْصف املفصل يف الكسآٌ للَْٔد ّاليصازّ ٚدٓيَه املبدل
ِ
َ٤مب َو َٓ اعمُْ ْ ِ
يـ َيم َٗم ُروا ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
لم َأ ْن ُيٜم ََّز َل َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ
نم ِيم َ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَُ ﴿ :م٤م َي َق هد ا ًَّمذ َ
محتِ ِف َُم ْـ َي َِم٤م ُء َواهللَُّ ُذو ا ًْم َٗم ْْم ِؾ ا ًْم َٕمٔمِٞم ِؿ﴾ [اًمٌ٘مرة.]817:
ُِم ْـ َظم ْ ٍػم ُِم ْـ َر ِّسمٙم ُْؿ َواهللَُّ َ ْ
َص سمِ َر ْ َ
خيت ه
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َّد يمَثِ ٌػم ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب ًَم ْق َي ُر هدو َٟمٙم ُْؿ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد إِ َيامٟمِٙم ُْؿ ُيم َّٗم ً٤مرا َطم ًَدً ا ُِم ْـ
لم َهل ُ ُؿ ْ
هلل سمِ َ٠م ُْم ِر ِه إِ َّن اهللََّ َقم َغم
يت ا َُّ
ِقمٜم ِْد َأ ْٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َشم ٌَ َّ َ
اص َٗم ُحقا َطمتَّك َي ْ٠م ِ َ
احلَ هؼ َوم٤م ْقم ُٗمقا َو ْ
ر ٍء َىم ِد ٌير﴾[اًمٌ٘مرة.]811/
يم ُِّؾ َ ْ
ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل :حيذر قمٌ٤مده اعم١مُمٜملم قمـ ؾمٚمقك ـمرائؼ اًمٙمٗم٤مر ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب
ويٕمٚمٛمٝمؿ سمٕمدواهتؿ ومٞمخ٤مًمٗمقهؿ ذم اًمٌ٤مـمـ واًمٔم٤مهر ،وُم٤م هؿ ُمِمتٛمٚمقن قمٚمٞمف ُمـ احلًد
ًمٚمٛم١مُمٜملم ُمع قمٚمٛمٝمؿ سمٗمْمٚمٝمؿ وومْمؾ ٟمٌٞمٝمؿ .ا.هـ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َّد ْت َـم ِ٤مئ َٗم ٌ٦م ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب ًَم ْق ُي ِْم هٚمق َٟمٙم ُْؿ َو َُم٤م ُي ِْم هٚم َ
قن إِ َّٓ َأ ْٟم ُٗم ًَ ُٝم ْؿ َو َُم٤م
ون سمِ َآي ِ
ون * ي٤م َأ ْه َؾ ا ًْم ِٙمت ِ ِ
٤مت اهللَِّ َو َأ ْٟمت ُْؿ شم َِْم َٝمدُ َ
ون﴾ [آل قمٛمران،41/
َ٤مب مل َ َشم ْٙم ُٗم ُر َ َ
َي ِْم ُٕم ُر َ َ
.]41
احل َّؼ سمِ٤م ًْمٌ ِ
ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
احل َّؼ َو َأ ْٟمت ُْؿ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
٤مـم ِؾ َو َشم ْٙمت ُُٛم َ
َ٤مب ِمل َ َشم ْٚمٌِ ًُ َ
قن
َ
قن ْ َ
قن ْ َ
َ٤مب َآ ُِمٜمُقا سمِ٤م ًَّم ِذي ُأٟم ِْز َل َقم َغم ا ًَّم ِذي َـ َآ َُمٜمُقا َو ْضم َف اًمٜم ََّٝم ِ
«48ش وىم٤مًم ْ٧م َـم ِ٤مئ َٗم ٌ٦م ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
٤مر
َوا ْيم ُٗم ُروا َآ ِظم َر ُه ًَم َٕم َّٚم ُٝم ْؿ َي ْر ِضم ُٕم َ
قن «42ش َو َٓ ُشم ْ١م ُِمٜمُقا إِ َّٓ َعم ِ ْـ شمٌَِ َع ِديٜمَٙم ُْؿ ُىم ْؾ إِ َّن ْاهلُدَ ى ُهدَ ى
ِ
ِ
هلل ُي ْ١مشمِ ِٞمف َُم ْـ
٤مضمقيم ُْؿ ِقمٜمْدَ َر ِّسمٙم ُْؿ ُىم ْؾ إِ َّن ا ًْم َٗم ْْم َؾ سمِ َٞم ِد ا َِّ
حي ه
اهللَِّ َأ ْن ُي ْ١مشمَك َأ َطمدٌ ُم ْث َؾ َُم٤م ُأوشمٞمت ُْؿ َأ ْو ُ َ
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ِ
ِ
محتِ ِف َُم ْـ َي َِم٤م ُء َواهللَُّ ُذو ا ًْم َٗم ْْم ِؾ ا ًْم َٕمٔمِٞم ِؿ «47ش َو ُِم ْـ
ٞمؿ «41ش َ ْ
َص سمِ َر ْ َ
خيت ه
َي َِم٤م ُء َواهللَُّ َواؾم ٌع َقمٚم ٌ
٤مر ُي َ١م ِّد ِه إِ ًَم ْٞم َؽ َو ُِمٜم ُْٝم ْؿ َُم ْـ إِ ْن َشم ْ٠م َُمٜمْ ُف سمِ ِديٜم ٍ
َ٤مب َُم ْـ إِ ْن َشم ْ٠م َُمٜمْ ُف سمِ ِ٘مٜمْ َٓم ٍ
َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مر َٓ ُي َ١م ِّد ِه إِ ًَم ْٞم َؽ إِ َّٓ

لم َؾمٌِ ٌٞمؾ َو َي ُ٘مق ًُم َ
قن َقم َغم اهللَِّ ا ًْمٙم َِذ َب
َُم٤م ُد ُْم َ٧م َقم َٚم ْٞم ِف َىم ِ٤مئ ًام َذًم ِ َؽ سمِ َ٠م َّهن ُ ْؿ َىم٤م ًُمقا ًَم ْٞم َس َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م ِذم ْإُ ُِّم ِّٞم َ
ِ
ِ
ِِ
َو ُه ْؿ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
يـ
٥م اعمُْت َِّ٘م َ
لم «44ش إِ َّن ا ًَّمذ َ
قن «47ش َسم َغم َُم ْـ َأ ْو َرم سمِ َٕم ْٝمده َوا َّشم َ٘مك َوم٢مِ َّن اهللََّ ُحي ه
ؽم َ
ون سمِ َٕم ْٝم ِد اهللَِّ َو َأ ْي َام ِ ِهن ْؿ َصم َٛمٜمً٤م َىمٚمِ ًٞمال ُأو ًَم ِئ َؽ َٓ َظم َال َق َهل ُ ْؿ ِذم ْأَ ِظم َر ِة َو َٓ ُي َٙم ِّٚم ُٛم ُٝم ُؿ اهللَُّ َو َٓ
َي ِْم َ ُ

ِ
َيٜمْ ُٔم ُر إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َو َٓ ُي َزيم ِ
ٞمؿ «44ش َوإِ َّن ُِمٜم ُْٝم ْؿ ًَم َٗم ِري ً٘م٤م َي ْٚم ُق َ
ون
ِّٞمٝم ْؿ َو َهل ُ ْؿ َقم َذ ٌ
اب َأًم ٌ
َ٤مب َو َُم٤م ُه َق ُِم َـ ا ًْمٙمِت ِ
ب ًمِت َْح ًَ ٌُق ُه ُِم َـ ا ًْم ِٙمت ِ
َأ ًْم ًِٜمَت َُٝم ْؿ سمِ٤م ًْمٙمِتَ٤م ِ
َ٤مب َو َي ُ٘مق ًُم َ
قن ُه َق ُِم ْـ ِقمٜم ِْد اهللَِّ َو َُم٤م
هلل ا ًْمٙم َِذ َب َو ُه ْؿ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
ُه َق ُِم ْـ ِقمٜم ِْد اهللَِّ َو َي ُ٘مق ًُم َ
قن «41ش﴾ [آل قمٛمران.]41-48 :
قن َقم َغم ا َِّ
ومٝمذه أي٤مت اًمٓمٞمٌ٤مت اعمٌ٤مريم٤مت سمٕمض ُم٤م قمٚمٞمف اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمـ احلًد واًمٌٖمل
قمغم هذه إُم٦م ورهمٌتٝمؿ ذم إوالل أشمٌ٤مع اًمٜمٌل ط ،وإرضم٤مقمٝمؿ قمـ اإلؾمالم إمم اًمٙمٗمر
واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،وسمٞم٤من ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمتٚمقن واًمت٘مٚم٥م واًمتٛمٚمؼ.
ِ
ِ
ِ
َ٤مب ُِمـ صٞم ِ
ف ِذم
٤مص ِٞمٝم ْؿ َو َىم َذ َ
٤مه ُر ُ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َأٟم َْز َل ا ًَّمذي َـ َفم َ
وه ْؿ ُم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمت ِ ْ َ َ
ِ
ُىم ُٚم ِ
ه َ
٥م َوم ِري ً٘م٤م َشم ْ٘م ُت ُٚم َ
ون َوم ِري ً٘م٤م «24ش َو َأ ْو َر َصمٙم ُْؿ َأ ْر َو ُٝم ْؿ َو ِد َي َ٤مر ُه ْؿ َو َأ ُْم َق َاهل ُ ْؿ
اًمر ْقم َ
قهبِ ُؿ ه
قن َو َشم ْ٠م ُ
قه٤م َويم َ
ر ٍء َىم ِد ًيرا «24ش﴾[إطمزاب.]21-24:
َو َأ ْر ًو٤م َمل ْ َشم َٓم ُئ َ
َ٤من اهللَُّ َقم َغم يم ُِّؾ َ ْ
َ٤مب ُِم ْـ ِد َي ِ ِ ِ ِ
احل ْ ِ
وىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :ه َق ا ًَّم ِذي َأ ْظم َر َج ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
نم
٤مره ْؿ َٕ َّول ْ َ
ِ
ِ
ِ
قهنُ ْؿ ُم َـ اهللَِّ َوم َ٠مشم ُ
َُم٤م َفمٜمَٜمْت ُْؿ َأ ْن َخي ُْر ُضمقا َو َفمٜمهقا َأ َّهن ُ ْؿ َُم٤مٟم َٕمت ُُٝم ْؿ ُطم ُّم ُ
َ٤مه ُؿ اهللَُّ ُم ْـ َطم ْٞم ُ٨م َمل ْ
ف ِذم ُىم ُٚم ِ
َؼموا َي٤م ُأ ِ
٥م ُخي ِْر ُسم َ
وزم
حيت ًَِ ٌُقا َو َىم َذ َ
لم َوم ْ
قهت ْؿ سمِ َ٠م ْي ِدهيِ ْؿ َو َأ ْي ِدي اعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ َ
اًمر ْقم َ
َْ
٤مقمت ِ ُ
قن ُسم ُٞم َ ُ
قهبِ ُؿ ه
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اجل َال َء ًَم َٕم َّذ َ ُهب ْؿ ِذم اًمده ْٟم َٞم٤م َو َهل ْؿ ِذم ْأَ ِظم َر ِة َقم َذا ُب اًمٜم ِ
ْإَ ْسم َّم ِ
َّ٤مر
٤مر َو ًَم ْق َٓ َأ ْن َيمت َ
َ٥م اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ ْ َ
ُ
﴾ [احلنم.]1-2:
٤مق اهللََّ َوم٢مِ َّن اهللََّ َؿم ِديدُ ا ًْم ِٕم َ٘م ِ
هلل َو َر ُؾمق ًَم ُف َو َُم ْـ ُي َِم ِّ
٤مب َُم٤م
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ذًم ِ َؽ سمِ َ٠م َّهن ُ ْؿ َؿم٤م هىمقا ا ََّ
هلل وًمِٞم ْخ ِزي ا ًْم َٗم ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
لم ﴾ [احلنم:
٤مؾم ِ٘م َ
َىم َٓم ْٕمت ُْؿ ُم ْـ ًمٞمٜمَ٦م َأ ْو شم ََر ْيمت ُُٛم َ
قه٤م َىم٤مئ َٛم ً٦م َقم َغم ُأ ُصقهلَ٤م َومٌِ٢مِ ْذن ا َِّ َ ُ َ
.]7-7
َ٤مب َواعمُْ ْ ِ
﴿ َمل َيٙم ِ
ُـ ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
ِّلم َطمتَّك َشم ْ٠مشمِ َٞم ُٝم ُؿ ا ًْم ٌَ ِّٞمٜمَ ُ٦م َر ُؾم ٌ
قل
لم ُُمٜمْ َٗمٙم َ
نم ِيم َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ٤مب إِ َّٓ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م
ُ٥م َىم ِّٞم َٛم ٌ٦م َو َُم٤م َشم َٗم َّر َق ا ًَّمذي َـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
ُم َـ اهللَِّ َي ْت ُٚمق ُص ُح ًٗم٤م ُُم َٓم َّٝم َر ًة وم َٞمٝم٤م ُيمت ٌ
ِ
اًمّم َال َة َو ُي ْ١مشمُقا
َضم٤م َء ْ ُهت ُؿ ا ًْم ٌَ ِّٞمٜمَ ُ٦م َو َُم٤م ُأ ُِم ُروا إِ َّٓ ًم ِ َٞم ْٕم ٌُدُ وا اهللََّ ُخمْٚمِ ِّم َ
ٞمٛمقا َّ
لم ًَم ُف اًمدِّ ي َـ ُطمٜمَ َٗم٤م َء َو ُي٘م ُ
لم ِذم ٟم ِ
َ٤مب َواعمُْ ْ ِ
اًمزيمَ٤م َة َو َذًم ِ َؽ ِدي ُـ ا ًْم َ٘م ِّٞم َٛم ِ٦م إِ َّن ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مر َضم َٝمٜم ََّؿ
نميمِ َ
َّ
ِ
ِِ ِ
ذ ا ًْم َ ِؼم َّي ِ٦م ﴾ [اًمٌٞمٜم٦م.]4-8 :
َظم٤مًمدي َـ وم َٞمٝم٤م ُأو ًَمئ َؽ ُه ْؿ َ ه
٤مهم ِ
٤مجلٌ ِ
ِ
يـ ُأوشمُقا ٟم َِّمٞم ًٌ٤م ُِم َـ ا ًْم ِٙمت ِ
َ٤مب ُي ْ١م ُِمٜم َ
٧م َواًم َّٓم ُ
قت َو َي ُ٘مق ًُمق َن
ُقن سمِ ِْ ْ
﴿ َأ َمل ْ شم ََر إِ َمم ا ًَّمذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
هلل َو َُم ْـ
يـ ًَم َٕمٜم َُٝم ُؿ ا َُّ
يـ َآ َُمٜمُقا َؾمٌِ ًٞمال «78ش ُأو ًَمئ َؽ ا ًَّمذ َ
ًم َّٚمذي َـ َيم َٗم ُروا َه ُ١م َٓء َأ ْهدَ ى ُم َـ ا ًَّمذ َ
ِ
ِ
َي ْٚم َٕم ِـ اهللَُّ َوم َٚم ْـ َ ِ
ٞم٥م ُِم َـ اعمُْ ْٚم ِؽ َوم٢مِ ًذا َٓ ُي ْ١مشم َ
َّ٤مس ٟم َِ٘م ًػما
ُقن اًمٜم َ
دمدَ ًَم ُف ٟمَّم ًػما «72ش َأ ْم َهل ُ ْؿ ٟمَّم ٌ
ِ
ِِ
ون اًمٜمَّ٤مس َقم َغم ُم٤م َآشمَ٤مهؿ ا َُّ ِ
ِ
حي ًُدُ َ
َ٤مب
ٞمؿ ا ًْمٙمت َ
َ
«71ش َأ ْم َ ْ
هلل ُم ْـ َوم ْْمٚمف َوم َ٘مدْ َآ َشم ْٞمٜمَ٤م َآ َل إِ ْسم َراه َ
ُ ُ
َ
و ِْ
َ٤مه ْؿ ُُم ْٚمٙمً٤م َقمٔمِ ًٞمام﴾ [اًمٜمً٤مء.]77-72:
احلٙم َْٛم َ٦م َو َآ َشم ْٞمٜم ُ
َ

﴿ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ َآُمٜمُقا َٓ َشمت ِ
َّخ ُذوا سمِ َٓم٤م َٟم ً٦م ُِم ْـ ُدوٟمِٙم ُْؿ َٓ َي ْ٠م ًُمق َٟمٙم ُْؿ َظم ٌَ ً٤مٓ َو هدوا َُم٤م َقمٜمِت ْهؿ َىمدْ
َ َ
َ هَ
اه ِٝمؿ وُم٤م ُخت ِْٗمل صدُ ورهؿ َأيمْؼم َىمدْ سمٞمٜمَّ٤م ًَمٙمُؿ ْأَي ِ
ِ
ِ
ِ
٤مت إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ
ُ َ
َ َّ
ُ ُ ُ ْ َُ
َسمدَ ت ا ًْم ٌَ ْٖم َْم٤م ُء ُم ْـ َأ ْوم َق ْ َ َ
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ِ ِ
ُقن سمِ٤م ًْمٙمِت ِ
قهن ُ ْؿ َو َٓ ُحيِ هٌق َٟمٙم ُْؿ َوشم ُْ١م ُِمٜم َ
َشم ْٕم ِ٘م ُٚم َ
َ٤مب ُيم ِّٚم ِف َوإِ َذا ًَم ُ٘مقيم ُْؿ
قن «881ش َه٤م َأ ْٟمت ُْؿ أوٓء ُحت هٌ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٞمؿ
َىم٤م ًُمقا َآ َُمٜمَّ٤م َوإِ َذا َظم َٚم ْقا َقم هْمقا َقم َٚم ْٞمٙم ُُؿ ْإَٟمَ٤مُم َؾ ُم َـ ا ًْم َٖم ْٞمظ ُىم ْؾ ُُمقشمُقا سمِ َٖم ْٞمٔمٙم ُْؿ إِ َّن اهللََّ َقمٚم ٌ

ِ
اًمّمدُ ِ
ور «881ش إِ ْن َمت ْ ًَ ًْٙم ُْؿ َطم ًَٜمَ ٌ٦م شم ًَُ ْ١م ُه ْؿ َوإِ ْن شم ُِّم ٌْٙم ُْؿ َؾم ِّٞم َئ ٌ٦م َي ْٗم َر ُطمقا ِ َهب٤م َوإِ ْن
سمِ َذات ه
قن ُ ِحم ٌ
ييم ُْؿ َيم ْٞمدُ ُه ْؿ َؿم ْٞم ًئ٤م إِ َّن اهللََّ سمِ َام َي ْٕم َٛم ُٚم َ
ٞمط﴾ [آل قمٛمران-881/
شم َّْم ِ ُ
ؼموا َو َشم َّت ُ٘مقا َٓ َي ُ ه
.]821
احل َّؼ إِٟمَّام اعمَْ ًِ ِ
ِ ِ
﴿ َي٤م َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
ٞمًك ا ْسم ُـ
ُ
ٞمح قم َ
َ٤مب َٓ َشم ْٖم ُٚمقا ِذم ديٜمٙم ُْؿ َو َٓ َشم ُ٘مق ًُمقا َقم َغم اهللَِّ إِ َّٓ ْ َ َ
َُم ْر َي َؿ َر ُؾم ُ
وح ُِمٜمْ ُف َوم َآ ُِمٜمُقا سمِ٤مهللَِّ َو ُر ُؾمٚمِ ِف َو َٓ َشم ُ٘مق ًُمقا َصم َال َصم ٌ٦م
قل اهللَِّ َويمَٚمِ َٛم ُت ُف َأ ًْم َ٘م َ
٤مه٤م إِ َمم َُم ْر َي َؿ َو ُر ٌ
ُقن ًَمف و ًَمدٌ ًَمف ُم٤م ِذم اًمًامو ِ
ِ
ات َو َُم٤م ِذم
َّ َ َ
ا ْٟمت َُٝمقا َظم ْ ًػما ًَمٙم ُْؿ إِٟم ََّام اهللَُّ إِ ًَم ٌف َواطمدٌ ُؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف َأ ْن َيٙم َ ُ َ
ُ َ
ض و َيم َٗمك سمِ٤مهللَِّ و ِيم ًٞمال «848ش ًَمـ يً َتٜمْٙمِ َ ِ
ٞمح َأ ْن َيٙم َ
ُقن َقم ٌْدً ا هللَِّ َو َٓ اعمَْ َال ِئ َٙم ُ٦م
ػ اعمًَْ ُ
َ
ْإَ ْر ِ َ
ْ َْ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
اعمُْ َ٘م َّر ُسم َ
يـ
قن َو َُم ْـ َي ًْ َتٜم ِْٙم ْ
نم ُه ْؿ إِ ًَم ْٞمف َمجٞم ًٕم٤م «842ش َوم َ٠م َُّم٤م ا ًَّمذ َ
ػ َقم ْـ قم ٌَ٤م َدشمف َو َي ًْ َتٙم ِ ْ
ْؼم َوم ًَ َٞم ْح ُ ُ
ِ
ِِ
ِ
َآُمٜمُقا و َقم ِٛم ُٚمقا اًمّم ِ ِ
اؾم َتٜمْ َٙم ُٗمقا
َ َ
قر ُه ْؿ َو َي ِزيدُ ُه ْؿ ُم ْـ َوم ْْمٚمف َو َأ َُّم٤م ا ًَّمذي َـ ْ
٤محل٤مت َوم ُٞم َق ِّوم ِٞمٝم ْؿ ُأ ُضم َ
َّ َ
ِ
ون َهلؿ ُِمـ د ِ
ون اهللَِّ َوًم ِ اٞم٤م َو َٓ ٟم َِّم ًػما﴾
ْؼموا َوم ُٞم َٕم ِّذ ُ ُهب ْؿ َقم َذا ًسم٤م َأًم ًٞمام َو َٓ َجيِدُ َ ُ ْ ْ ُ
اؾم َتٙم َ ُ
َو ْ

[اًمٜمً٤مء.]841-848/
ِ ِ
﴿ ُىم ْؾ َي٤م َأ ْه َؾ ا ًْم ِٙمت ِ
احل ِّؼ َو َٓ َشمتٌَِّ ُٕمقا َأ ْه َقا َء َىم ْق ٍم َىمدْ َو هٚمقا ُِم ْـ
َ٤مب َٓ َشم ْٖم ُٚمقا ِذم ديٜمٙم ُْؿ َهم ْ َػم ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اًمًٌِ ِ
ه ِائ َٞمؾ
َىم ٌْ ُؾ َو َأ َو هٚمقا يمَث ًػما َو َو هٚمقا َقم ْـ َؾم َقاء َّ
ٞمؾ «44ش ًُمٕم َـ ا ًَّمذي َـ َيم َٗم ُروا ُم ْـ َسمٜمل إ ْ َ
ِ
ِ ِ
ٞمًك ا ْسم ِـ َُم ْر َي َؿ َذًم ِ َؽ سمِ َام َقم َّم ْقا َويمَ٤مٟمُقا َي ْٕمتَدُ َ
ون «41ش يمَ٤مٟمُقا َٓ
َقم َغم ًم ًَ٤من َد ُاوو َد َوقم َ
َ٤مه ْق َن َقم ْـ ُُمٜمْٙم ٍَر َوم َٕم ُٚمق ُه ًَمٌِ ْئ َس َُم٤م يمَ٤مٟمُقا َي ْٗم َٕم ُٚم َ
قن «41ش شم ََرى يمَثِ ًػما ُِمٜم ُْٝم ْؿ َيت ََق ًَّم ْق َن ا ًَّم ِذي َـ
َي َتٜم َ
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َيم َٗمروا ًَمٌِ ْئس ُم٤م َىمدَّ ُم ْ٧م َهلؿ َأ ْٟم ُٗمًٝمؿ َأ ْن ؾم ِ
خ َط اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو ِذم ا ًْم َٕم َذ ِ
اب ُه ْؿ َظم٤مًمِدُ َ
ون «11ش
َ
ُْ ُ ُ ْ
َ
َ َ
ُ
ُقن سمِ٤مهللَِّ واًمٜمٌَِّل وُم٤م ُأٟم ِْز َل إِ ًَمٞم ِف ُم٤م َّاخت َُذوهؿ َأوًمِٞم٤مء و ًَم ِٙمـ يمَثِػما ُِمٜمْٝمؿ َوم ِ
٤مؾم ُ٘م َ
َو ًَم ْق يمَ٤مٟمُقا ُي ْ١م ُِمٜم َ
قن
ُ ْ ْ َ َ َ َّ ً ُ ْ
ْ َ
َ ِّ َ َ
َّ٤مس قمَدَ َاو ًة ًم ِ َّٚم ِذي َـ َآُمٜمُقا ا ًْم َٞم ُٝمق َد َوا ًَّم ِذي َـ َأ ْذيمُقا َو ًَمت ِ
«18ش ًَمت ِ
َجدَ َّن َأ َؿمدَّ اًمٜم ِ
َجدَ َّن َأ ْىم َر َ ُهب ْؿ
َ
َ
ُمقد ًة ًم ِ َّٚم ِذيـ َآُمٜمُقا ا ًَّم ِذيـ َىم٤م ًُمقا إِٟمَّ٤م ٟمَّم٤مرى َذًم ِ َؽ سمِ َ٠م َّن ُِمٜمْٝمؿ ِىمً ِ
لم َو ُر ْه ٌَ٤مٟمً٤م َو َأ َّهن ُ ْؿ َٓ
ٞمً َ
َ
َ َ َّ
ُ ْ ِّ
َ َ
َ َ
ْؼم َ
ون «12ش﴾ [اعم٤مئدة.]12-44/
َي ًْ َتٙم ِ ُ
َ٤مب َآُمٜمُقا وا َّشم َ٘مقا ًَم َٙم َّٗمرٟمَ٤م َقمٜمْٝمؿ ؾمٞم َئ ِ٤مهتِؿ و ََٕد َظم ْٚمٜمَ٤مهؿ ضمٜم ِ
ِ
َّ٤مت اًمٜم َِّٕمٞم ِؿ
ُ ْ َ
ُ ْ َ ِّ ْ َ ْ
﴿ َو ًَم ْق َأ َّن َأ ْه َؾ ا ًْمٙمت ِ َ َ ْ
ْ
اإلٟم ِ
«47ش َو ًَم ْق َأ َّهن ُ ْؿ َأ َىم٤م ُُمقا اًمت َّْق َرا َة َو ْ ِ
ْج َٞمؾ َو َُم٤م ُأٟم ِْز َل إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ ُِم ْـ َر ِّهبِ ْؿ ََٕ َيم ُٚمقا ُِم ْـ َوم ْق ِىم ِٝم ْؿ َو ُِم ْـ
َ ْحت ِ
اًمر ُؾم ُ
٧م َأ ْر ُضمٚمِ ِٝم ْؿ ُِمٜمْ ُٝم ْؿ ُأ َُّم ٌ٦م ُُم ْ٘مت َِّمدَ ٌة َويمَثِ ٌػم ُِمٜم ُْٝم ْؿ َؾم٤م َء َُم٤م َي ْٕم َٛم ُٚم َ
قل َسم ِّٚم ْغ َُم٤م
قن «44ش َي٤م َأ ه َهي٤م َّ
ُأٟم ِْز َل إِ ًَم ْٞم َؽ ُِم ْـ َر ِّسم َؽ َوإِ ْن َمل َشم ْٗم َٕم ْؾ َوم َام َسم َّٚم ْٖم َ٧م ِر َؾم٤م ًَم َت ُف َواهللَُّ َي ْٕم ِّم ُٛم َؽ ُِم َـ اًمٜم ِ
َّ٤مس إِ َّن اهللََّ َٓ
ْ
َ٤مب ًَمًتُؿ قم َغم َ ٍ
ِ
ِ
ِ
ٞمٛمقا اًمت َّْق َرا َة
يـ «44ش ُىم ْؾ َي٤م َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ ْ ْ َ
َ ْهيدي ا ًْم َ٘م ْق َم ا ًْمٙمَ٤موم ِر َ
رء َطمتَّك شمُ٘م ُ
ْ
اإلٟم ِ
َو ْ ِ
ْج َٞمؾ َو َُم٤م ُأٟم ِْز َل إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ ُِم ْـ َر ِّسمٙم ُْؿ َو ًَم َٞم ِزيدَ َّن يمَثِ ًػما ُِمٜم ُْٝم ْؿ َُم٤م ُأٟم ِْز َل إِ ًَم ْٞم َؽ ُِم ْـ َر ِّسم َؽ ُـم ْٖم َٞم٤مٟمً٤م
ِ
ِ
ِ
اًمّم٤مسمِ ُئ َ
قن
َو ُيم ْٗم ًرا َوم َال َشم ْ٠م َس َقم َغم ا ًْم َ٘م ْق ِم ا ًْمٙمَ٤موم ِري َـ «41ش إِ َّن ا ًَّمذي َـ َآ َُمٜمُقا َوا ًَّمذي َـ َه٤م ُدوا َو َّ
ِ
ِ
ِ
حي َزٟم َ
ُقن
٤محل٤م َوم َال َظم ْق ٌ
ف َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو َٓ ُه ْؿ َ ْ
َواًمٜم ََّّم َ٤مرى َُم ْـ َآ َُم َـ سمِ٤مهللَِّ َوا ًْم َٞم ْق ِم ْأَظم ِر َو َقمٛم َؾ َص ً
«41ش ًَم َ٘مدْ َأ َظم ْذٟمَ٤م ُِمٞم َث َ ِ ِ
ه ِائ َٞمؾ َو َأ ْر َؾم ْٚمٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ ُر ُؾم ًال ُيم َّٚم َام َضم٤م َء ُه ْؿ َر ُؾم ٌ
قل سمِ َام َٓ َ ْهت َقى
٤مق َسمٜمل إ ْ َ
َأ ْٟم ُٗم ًُ ُٝم ْؿ َوم ِري ً٘م٤م يم ََّذ ُسمقا َو َوم ِري ً٘م٤م َي ْ٘م ُت ُٚم َ
قن «41ش﴾ [اعم٤مئدة.]47/
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :وىم٤مًم ِ
٧م ا ًْم َٞم ُٝمق ُد َيدُ اهللَِّ َُم ْٖم ُٚمق ًَم ٌ٦م ُهم َّٚم ْ٧م َأ ْي ِدهيِ ْؿ َو ًُم ِٕمٜمُقا سمِ َام َىم٤م ًُمقا َسم ْؾ َيدَ ا ُه
ُمًٌق َـمت ِ
ػ َي َِم٤م ُء َو ًَم َٞم ِزيدَ َّن يمَثِ ًػما ُِمٜم ُْٝم ْؿ َُم٤م ُأٟم ِْز َل إِ ًَم ْٞم َؽ ُِم ْـ َر ِّسم َؽ ُـم ْٖم َٞم٤مٟمً٤م َو ُيم ْٗم ًرا
َ٤من ُيٜم ِْٗم ُؼ َيم ْٞم َ
َُْ
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َو َأ ًْم َ٘م ْٞمٜمَ٤م َسم ْٞمٜم َُٝم ُؿ ا ًْم َٕمدَ َاو َة َوا ًْم ٌَ ْٖم َْم٤م َء إِ َمم َي ْق ِم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ُيم َّٚم َام َأ ْو َىمدُ وا َٟم ً٤مرا ًم ِ ْٚم َح ْر ِ
ب َأ ْـم َٗم َ٠م َه٤م اهللَُّ
ِ
َو َي ًْ َٕم ْق َن ِذم ْإَ ْر ِ
٥م اعمُْ ْٗم ًِ ِدي َـ﴾ [اعم٤مئدة.]47/
ض َوم ًَ٤م ًدا َواهللَُّ َٓ ُحي ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ٥م َُم٤م َىم٤م ًُمقا َو َىم ْت َٚم ُٝم ُؿ
﴿ ًَم َ٘مدْ َؾمٛم َع اهللَُّ َىم ْق َل ا ًَّمذي َـ َىم٤م ًُمقا إِ َّن اهللََّ َوم٘م ٌػم َوٟم َْح ُـ َأ ْهمٜم َٞم٤م ُء َؾمٜمَ ْٙمت ُ
ْإَٟمٌِْ َٞم٤م َء سمِ َٖم ْ ِػم َطم ٍّؼ َو َٟم ُ٘م ُ
احل ِر ِيؼ «818ش َذًم ِ َؽ سمِ َام َىمدَّ َُم ْ٧م َأ ْي ِديٙم ُْؿ َو َأ َّن اهللََّ
قل ُذو ُىمقا َقم َذ َ
اب ْ َ

ِ
ِ ِ
يـ َىم٤م ًُمقا إِ َّن اهللََّ َقم ِٝمدَ إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َأ َّٓ ٟم ُْ١م ُِم َـ ًمِرؾم ٍ
قل َطمتَّك َي ْ٠مشمِ َٞمٜمَ٤م
ًَم ْٞم َس سمِ َٔم َّال ٍم ًم ْٚم َٕمٌِٞمد «812ش ا ًَّمذ َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
قه ْؿ إِ ْن
سمِ ُ٘م ْر َسم٤من َشم ْ٠م ُيم ُٚم ُف اًمٜم َُّ٤مر ُىم ْؾ َىمدْ َضم٤م َءيم ُْؿ ُر ُؾم ٌؾ ُم ْـ َىم ٌْكم سمِ٤م ًْم ٌَ ِّٞمٜمَ٤مت َوسمِ٤م ًَّمذي ُىم ْٚمت ُْؿ َومٚمِ َؿ َىم َت ْٚمت ُُٛم ُ
قك َوم َ٘مدْ يم ُِّذب رؾم ٌؾ ُِمـ َىمٌٚمِ َؽ ضم٤مءوا سمِ٤م ًْمٌٞمٜم ِ
ُيمٜمْتُؿ ص ِ
لم «811ش َوم٢مِ ْن يم ََّذ ُسم َ
اًمز ُسم ِر
َ٤مت َو ه
٤مد ِىم َ
َ ِّ
ْ ْ
ْ َ
َ ُ
َ ُ ُ
َوا ًْمٙمِ َت ِ
٤مب اعمُْٜم ِ ِػم﴾ [آل قمٛمران.]817-818:
٧م واًم َّٓم٤م ُهم ِ
ُقن سمِ ِْ ِ
ِ
يـ ُأوشمُقا ٟم َِّمٞم ًٌ٤م ُِم َـ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب ُي ْ١م ُِمٜم َ
قت
٤مجل ٌْ َ
وىم٤ملَ ﴿ :أ َمل ْ شم ََر إِ َمم ا ًَّمذ َ
ِ
ِ
ِ
وي ُ٘مق ًُم َ ِ ِ
يـ َآ َُمٜمُقا َؾمٌِ ًٞمال «78ش ُأو ًَم ِئ َؽ ا ًَّم ِذي َـ ًَم َٕمٜم َُٝم ُؿ
قن ًم َّٚمذي َـ َيم َٗم ُروا َه ُ١م َٓء َأ ْهدَ ى ُم َـ ا ًَّمذ َ
ََ
ِ
ِ
هلل َوم َٚم ْـ َ ِ
ٞم٥م ُِم َـ اعمُْ ْٚم ِؽ َوم٢مِ ًذا َٓ ُي ْ١مشم َ
َّ٤مس
اهللَُّ َو َُم ْـ َي ْٚم َٕم ِـ ا َُّ
ُقن اًمٜم َ
دمدَ ًَم ُف ٟمَّم ًػما «72ش َأ ْم َهل ُ ْؿ ٟمَّم ٌ

ِ
ِِ
ون اًمٜمَّ٤مس َقم َغم ُم٤م َآشمَ٤مهؿ ا َُّ ِ
ِ
ِ
حي ًُدُ َ
َ٤مب
ٞمؿ ا ًْمٙمت َ
َ
ٟمَ٘م ًػما «71ش َأ ْم َ ْ
هلل ُم ْـ َوم ْْمٚمف َوم َ٘مدْ َآ َشم ْٞمٜمَ٤م َآ َل إِ ْسم َراه َ
ُ ُ
َ
و ِْ
َ٤مه ْؿ ُُم ْٚمٙمً٤م َقمٔمِ ًٞمام﴾[اًمٜمً٤مء.]77-72:
احلٙم َْٛم َ٦م َو َآ َشم ْٞمٜم ُ
َ
وىم٤مل قمز وضمؾ﴿ :وىم٤مًم ِ
٤مؤ ُه ُىم ْؾ َومٚمِ َؿ ُي َٕم ِّذ ُسمٙم ُْؿ
٧م ا ًْم َٞم ُٝمق ُد َواًمٜم ََّّم َ٤مرى ٟم َْح ُـ َأ ْسمٜمَ٤م ُء اهللَِّ َو َأ ِطم ٌَّ ُ
سمِ ُذٟمُقسمِٙمُؿ سم ْؾ َأ ْٟمتُؿ سم َنم ِممـ َظم َٚم َؼ ي ْٖم ِٗمر َعمِـ ي َِم٤مء ويٕم ِّذب ُمـ ي َِم٤مء وهللَِّ ُم ْٚم ُؽ اًمًامو ِ
ات
َّ َ َ
ْ َ ٌ َّ ْ
ْ َ
َ ُ ْ َ ُ ََُ ُ َ ْ َ ُ َ ُ
ض َو َُم٤م َسم ْٞمٜم َُٝم َام َوإِ ًَم ْٞم ِف اعمَْ ِّم ُػم «81ش َي٤م َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
َو ْإَ ْر ِ
لم ًَمٙم ُْؿ َقم َغم
َ٤مب َىمدْ َضم٤م َءيم ُْؿ َر ُؾمق ًُمٜمَ٤م ُي ٌَ ِّ ُ

َوم ْ ٍ ِ
اًمر ُؾم ِؾ َأ ْن َشم ُ٘مق ًُمقا َُم٤م َضم٤م َءٟمَ٤م ُِم ْـ َسم ِِم ٍػم َو َٓ ٟم َِذ ٍير َوم َ٘مدْ َضم٤م َءيم ُْؿ َسم ِِم ٌػم َوٟم َِذ ٌير َواهللَُّ َقم َغم
ؽمة ُم َـ ه
َ
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يم ُِّؾ َ ٍ ِ
قؾمك ًم ِ َ٘م ْق ُِم ِف َي٤م َىم ْق ِم ا ْذيم ُُروا ٟمِ ْٕم َٛم َ٦م اهللَِّ َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ إِ ْذ َضم َٕم َؾ ومِٞمٙم ُْؿ
رء َىمد ٌير «81ش َوإِ ْذ َىم َ٤مل ُُم َ
ْ
َأٟمٌِْٞم٤مء وضمٕم َٚمٙمُؿ ُم ُٚمقيمً٤م و َآشمَ٤ميمُؿ ُم٤م َمل ي ْ١م ِ
لم «21ش َي٤م َىم ْق ِم ا ْد ُظم ُٚمقا ْإَ ْر َض
ت َأ َطمدً ا ُِم َـ ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
ْ َ ُْ
َ
َ َ َ َ َ ْ ُ
ِ
َ٥م اهللَُّ ًَمٙم ُْؿ َو َٓ شم َْرشمَده وا َقم َغم َأ ْد َسم ِ
٤مريم ُْؿ َوم َتٜمْ َ٘مٚمِ ٌُقا َظم ِ ِ
٤مهي َـ «28ش َىم٤م ًُمقا َي٤م
ا ُْعم َ٘مدَّ َؾم َ٦م ا ًَّمتل َيمت َ
قؾمك إِ َّن ومِ َٞمٝم٤م َىم ْق ًُم٤م َضم ٌَّ ِ
٤مري َـ َوإِٟمَّ٤م ًَم ْـ ٟمَدْ ُظم َٚم َٝم٤م َطمتَّك َخي ُْر ُضمقا ُِمٜم َْٝم٤م َوم٢مِ ْن َخي ُْر ُضمقا ُِمٜم َْٝم٤م َوم٢مِٟمَّ٤م
ُُم َ
د ِ
قن «22ش َىم َ٤مل َر ُضم َال ِن ُِم َـ ا ًَّم ِذي َـ َخيَ٤م ُوم َ
اظم ُٚم َ
٤مب َوم٢مِ َذا
قن َأ ْٟم َٕم َؿ اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِٝم َام ا ْد ُظم ُٚمقا َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ ا ًْم ٌَ َ
َ
َد َظم ْٚمت ُُٛمق ُه َوم٢مِ َّٟمٙم ُْؿ َهم٤مًم ِ ٌُ َ
لم﴾[اعم٤مئدة.]21-81 :
قن َو َقم َغم ا َِّ
هلل َومت ََق َّيم ُٚمقا إِ ْن ُيمٜمْ ُت ْؿ ُُم ْ١م ُِمٜم ِ َ

ِ
ْ٧م َو َر هسم َؽ
٥م َأٟم َ
قؾمك إِٟمَّ٤م ًَم ْـ ٟمَدْ ُظم َٚم َٝم٤م َأ َسمدً ا َُم٤م َدا ُُمقا وم َٞمٝم٤م َوم٤م ْذ َه ْ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ىم٤م ًُمقا َي٤م ُُم َ
َوم َ٘م٤مشمِ َال إِٟمَّ٤م ه٤مهٜمَ٤م َىم ِ
٤مقمدُ َ
لم
ون «27ش َىم َ٤مل َر ِّب إِ ِِّّن َٓ َأ ُْمٚمِ ُؽ إِ َّٓ َٟم ْٗم ِز َو َأ ِظمل َوم٤م ْوم ُر ْق َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْ َ
َ ُ
ا ًْم َ٘مق ِم ا ًْم َٗم ِ
قن ِذم ْإَ ْر ِ
لم َؾمٜمَ ً٦م َيتِ ُٞمٝم َ
ض َوم َال َشم ْ٠م َس
لم «27ش َىم َ٤مل َوم٢مِ َّهنَ٤م ُحم َ َّر َُم ٌ٦م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َأ ْر َسم ِٕم َ
٤مؾم ِ٘م َ
ْ
َقم َغم ا ًْم َ٘مق ِم ا ًْم َٗم ِ
لم﴾ [اعم٤مئدة.]24-27:
٤مؾم ِ٘م َ
ْ
ِ
اؾمت ًَْ َ٘م٤م ُه َىم ْق ُُم ُف
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َىم َّٓم ْٕمٜم ُ
قؾمك إِذ ْ
نم َة َأ ْؾم ٌَ٤م ًـم٤م ُأ َمم ً٤م َو َأ ْو َطم ْٞمٜمَ٤م إِ َمم ُُم َ
َ٤مه ُؿ ا ْصمٜمَت َْل َقم ْ َ
ِ
َأ ِن ْ ِ
نم َة َقم ْٞمٜمً٤م َىمدْ َقمٚمِ َؿ يم هُؾ ُأٟم ٍ
اض ْب سمِ َٕم َّم َ
نم َ ُهب ْؿ
٤مك ْ َ
َ٤مس َُم ْ َ
احل َج َر َوم٤م ْٟم ٌَ َج ًَ ْ٧م ُمٜمْ ُف ا ْصمٜمَتَ٤م َقم ْ َ
و َفم َّٚم ْٚمٜمَ٤م َقم َٚمٞم ِٝمؿ ا ًْم َٖمامم و َأٟم َْز ًْمٜمَ٤م َقم َٚمٞم ِٝمؿ اعمَْـ واًمً ْٚمقى ُيم ُٚمقا ُِمـ َـمٞمٌ ِ
٤مت َُم٤م َر َز ْىمٜمَ٤ميم ُْؿ َو َُم٤م
ْ ِّ َ
ْ ُ َّ َ َّ َ
ْ ُ َ َ َ
َ

ِ
َفم َٚم ُٛمقٟمَ٤م َو ًَم ِٙم ْـ يمَ٤مٟمُقا َأ ْٟم ُٗم ًَ ُٝم ْؿ َي ْٔمٚمِ ُٛم َ
اؾم ُٙمٜمُقا َه ِذ ِه ا ًْم َ٘م ْر َي َ٦م َو ُيم ُٚمقا ُِمٜم َْٝم٤م
قن «841ش َوإِ ْذ ىم َٞمؾ َهل ُ ُؿ ْ
ِ
ِ
لم
٤مب ُؾم َّجدً ا َٟم ْٖم ِٗم ْر ًَمٙم ُْؿ َظمٓمِٞم َئ٤مشمِٙم ُْؿ َؾمٜم َِزيدُ اعمُْ ْح ًِٜم ِ َ
َطم ْٞم ُ٨م ؿم ْئت ُْؿ َو ُىمق ًُمقا طم َّٓم ٌ٦م َوا ْد ُظم ُٚمقا ا ًْم ٌَ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اًمً َام ِء
«848ش َوم ٌَدَّ َل ا ًَّمذي َـ َفم َٚم ُٛمقا ُمٜم ُْٝم ْؿ َىم ْق ًٓ َهم ْ َػم ا ًَّمذي ىم َٞمؾ َهل ُ ْؿ َوم َ٠م ْر َؾم ْٚمٜمَ٤م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ِر ْضم ًزا ُم َـ َّ
ِ
٤مض َة ا ًْم ٌَ ْح ِر إِ ْذ َي ْٕمدُ َ
سمِ َام يمَ٤مٟمُقا َي ْٔمٚمِ ُٛم َ
ون ِذم
اؾم َ٠م ْهل ُ ْؿ َقم ِـ ا ًْم َ٘م ْر َي ِ٦م ا ًَّمتِل يمَ٤مٟم ْ
قن «842ش َو ْ
َ٧م َطم َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ذ ًقم٤م َو َي ْق َم َٓ َي ًٌِْت َ
قه ْؿ سمِ َام
ُقن َٓ َشم ْ٠مشم ِٞمٝم ْؿ يم ََذًم َؽ َٟم ٌْ ُٚم ُ
َّ
اًمً ٌْ٧م إ ْذ َشم ْ٠مشم ِٞمٝم ْؿ طمٞمت َُ٤مهن ُ ْؿ َي ْق َم َؾم ٌْت ِٝم ْؿ ُ َّ
يمَ٤مٟمُقا َي ْٗم ًُ ُ٘م َ
قن «841ش﴾ [إقمراف.]841-841:
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ ْذ َىم٤م ًَم ْ٧م ُأ َُّم ٌ٦م ُِمٜم ُْٝم ْؿ ِمل َ شم َِٕم ُٔم َ
قن َىم ْق ًُم٤م اهللَُّ ُُم ْٝمٚمِٙم ُُٝم ْؿ َأ ْو ُُم َٕم ِّذ ُ ُهب ْؿ َقم َذا ًسم٤م
ِ
ِ
َؿم ِديدً ا َىم٤م ًُمقا َُم ْٕم ِذ َر ًة إِ َمم َر ِّسمٙم ُْؿ َو ًَم َٕم َّٚم ُٝم ْؿ َي َّت ُ٘م َ
يـ
قن «847ش َوم َٚم َّام ٟم ًَُقا َُم٤م ُذيم ُِّروا سمِف َأٟم َْج ْٞمٜمَ٤م ا ًَّمذ َ
يٜمْٝمق َن قم ِـ اًمً ِ
قء َو َأ َظم ْذٟمَ٤م ا ًَّم ِذي َـ َفم َٚم ُٛمقا سمِ َٕم َذ ٍ
اب َسم ِئ ٍ
ٞمس سمِ َام يمَ٤مٟمُقا َي ْٗم ًُ ُ٘م َ
قن «847ش َوم َٚم َّام َقمت َْقا
َ َْ َ
ه

َقمـ ُم٤م هنقا َقمٜمْف ُىم ْٚمٜمَ٤م َهلؿ يمُقٟمُقا ِىمرد ًة َظم ِ
لم «844ش َوإِ ْذ َشم َ٠م َّذ َن َر هسم َؽ ًَم َٞم ٌْ َٕم َث َّـ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ إِ َمم َي ْق ِم
٤مؾم ِئ َ
َ َ
ُ
ُْ
ْ َ ُُ
ِ
اب إِ َّن َر َّسم َؽ ًَم َ ِ
يع ا ًْم ِٕم َ٘م ِ
ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َُم ْـ َي ًُق ُُم ُٝم ْؿ ُؾمق َء ا ًْم َٕم َذ ِ
ٞمؿ «844ش
ن ُ
قر َرطم ٌ
٤مب َوإِ َّٟم ُف ًَم َٖم ُٗم ٌ
٤محلًٜم ِ
قن و ُِمٜمْٝمؿ د َ ِ
ِ
ِ
َ٤مه ْؿ ِذم ْإَ ْر ِ
َ٤مت
ون َذًم َؽ َو َسم َٚم ْقٟم ُ
َو َىم َّٓم ْٕمٜم ُ
٤محل َ َ ُ ْ ُ
ض ُأ َممً٤م ُمٜم ُْٝم ُؿ َّ
َ٤مه ْؿ سمِ ْ َ َ
اًمّم ُ
ِ
واًمًٞم َئ ِ
َ٤مب َي ْ٠م ُظم ُذ َ
٤مت ًَم َٕم َّٚم ُٝم ْؿ َي ْر ِضم ُٕم َ
ون
ػ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِه ْؿ َظم ْٚم ٌ
قن «841ش َوم َخ َٚم َ
ػ َو ِر ُصمقا ا ًْمٙمت َ
َ َّ ِّ
َقم َر َض َه َذا ْإَ ْدٟمَك َو َي ُ٘مق ًُم َ
قن َؾم ُٞم ْٖم َٗم ُر ًَمٜمَ٤م َوإِ ْن َي ْ٠م ِهتِ ْؿ َقم َر ٌض ُِم ْث ُٚم ُف َي ْ٠م ُظم ُذو ُه َأ َمل ْ ُي ْ١م َظم ْذ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ
٤مق ا ًْمٙمِت ِ
ُِمٞم َث ُ
احل َّؼ َو َد َر ُؾمقا َُم٤م ومِ ِٞمف َواًمدَّ ُار ْأَ ِظم َر ُة َظم ْ ٌػم ًم ِ َّٚم ِذي َـ
َ٤مب َأ ْن َٓ َي ُ٘مق ًُمقا َقم َغم اهللَِّ إِ َّٓ ْ َ

ِ
ُقن سمِ٤م ًْمٙمِت ِ
قن «841ش َوا ًَّم ِذي َـ ُي َٛم ًِّٙم َ
قن َأ َوم َال َشم ْٕم ِ٘م ُٚم َ
َي َّت ُ٘م َ
ٞمع َأ ْضم َر
اًمّم َال َة إِٟمَّ٤م َٓ ٟمُْم ُ
َ٤مب َو َأ َىم٤م ُُمقا َّ
لم «841ش﴾ [إقمراف.]841-847:
اعمُْ ّْمٚمِ ِح َ
اجل ٌَ َؾ َوم ْق َىم ُٝم ْؿ َيم َ٠م َّٟم ُف ُفم َّٚم ٌ٦م َو َفمٜمهقا َأ َّٟم ُف َو ِاىم ٌع ِهبِ ْؿ ُظم ُذوا َُم٤م َآ َشم ْٞمٜمَ٤ميم ُْؿ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ ْذ َٟم َت ْ٘مٜمَ٤م ْ َ
قن «848ش َوإِ ْذ َأ َظم َذ َر هسم َؽ ُِم ْـ َسمٜمِل َآ َد َم ُِم ْـ ُفم ُٝم ِ
سمِ ُ٘م َّق ٍة َوا ْذيم ُُروا َُم٤م ومِ ِٞمف ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ َشم َّت ُ٘م َ
قر ِه ْؿ
ُذ ِّر َّيت َُٝم ْؿ َو َأ ْؿم َٝمدَ ُه ْؿ َقم َغم َأ ْٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ َأ ًَم ًْ ُ٧م سمِ َر ِّسمٙم ُْؿ َىم٤م ًُمقا َسم َغم َؿم ِٝمدْ ٟمَ٤م َأ ْن َشم ُ٘مق ًُمقا َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م إِٟمَّ٤م
ِ
٤مؤٟمَ٤م ُِم ْـ َىم ٌْ ُؾ َو ُيمٜمَّ٤م ُذ ِّر َّي ً٦م ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِه ْؿ
ذ َك َآ َسم ُ
ُيمٜمَّ٤م َقم ْـ َه َذا َهم٤مومِٚمِ َ
لم «842ش َأ ْو َشم ُ٘مق ًُمقا إٟم ََّام َأ ْ َ
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قن «841ش ويم ََذًم ِ َؽ ُٟم َٗمّم ُؾ ْأَي ِ
٤مت َو ًَم َٕم َّٚم ُٝم ْؿ َي ْر ِضم ُٕم َ
َأ َومت ُْٝمٚمِ ُٙمٜمَ٤م سمِ َام َوم َٕم َؾ اعمُْ ٌْٓمِ ُٚم َ
قن «847ش َواشم ُْؾ
َ
ِّ
َ
َ٤من ُِم َـ ا ًْم َٖم ِ
٤من َومٙم َ
اًمِم ْٞم َٓم ُ
َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َٟم ٌَ َ٠م ا ًَّم ِذي َآ َشم ْٞمٜمَ٤م ُه َآ َي٤مشمِٜمَ٤م َوم٤مٟم ًَْ َٚم َخ ُِمٜم َْٝم٤م َوم َ٠م ْشم ٌَ َٕم ُف َّ
يـ «847ش َو ًَم ْق
٤مو َ
ض َوا َّشم ٌَ َع َه َقا ُه َوم َٛم َث ُٚم ُف يم ََٛم َث ِؾ ا ًْم َٙم ْٚم ِ
ِؿم ْئٜمَ٤م ًَم َر َوم ْٕمٜمَ٤م ُه ِ َهب٤م َو ًَم ِٙمٜمَّ ُف َأ ْظم َٚمدَ إِ َمم ْإَ ْر ِ
٥م إِ ْن َ ْحت ِٛم ْؾ َقم َٚم ْٞم ِف
َؽم ْيم ُف َي ْٚم َٝم ْ٨م َذًم ِ َؽ َُم َث ُؾ ا ًْم َ٘م ْق ِم ا ًَّم ِذي َـ يم ََّذ ُسمقا سمِ َآ َي٤مشمِٜمَ٤م َوم٤م ْىم ُّم ِ
ص ًَم َٕم َّٚم ُٝم ْؿ
ص ا ًْم َ٘م َّم َ
َي ْٚم َٝم ْ٨م َأ ْو شم ْ ُ
ون «844ش َؾم٤م َء َُم َث ًال ا ًْم َ٘م ْق ُم ا ًَّم ِذي َـ يم ََّذ ُسمقا سمِ َآ َي٤مشمِٜمَ٤م َو َأ ْٟم ُٗم ًَ ُٝم ْؿ يمَ٤مٟمُقا َي ْٔمٚمِ ُٛم َ
َي َت َٗمٙم َُّر َ
قن﴾

[إقمراف.]844-848:
حي ُزٟم َْؽ ا ًَّم ِذي َـ ُي ًَ ِ
اًمر ُؾم ُ
٤مر ُقم َ
قن ِذم ا ًْم ُٙم ْٗم ِر ُِم َـ ا ًَّم ِذي َـ َىم٤م ًُمقا َآ َُمٜمَّ٤م
قل َٓ َ ْ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م َّ
ب ؾمام ُقم َ ِ
اه ِٝمؿ و َمل شم ُْ١م ُِمـ ُىم ُٚمقهبؿ و ُِمـ ا ًَّم ِذيـ ه٤مدوا ؾمام ُقم َ ِ ِ
َِ ِ
ِ
ُُ ْ َ َ
ْ
قن ًم ْٚمٙمَذ ِ َ َّ
َ َ ُ َ َّ
قن ًم َ٘م ْق ٍم َآ َظمري َـ َمل ْ
سم٠م ْوم َق ْ َ ْ
قن ا ًْمٙمَٚمِؿ ُِمـ سمٕم ِد ُمق ِ
َي ْ٠مشم َ
او ِٕم ِف َي ُ٘مق ًُم َ
حي ِّر ُوم َ
قن إِ ْن ُأوشمِٞمت ُْؿ َه َذا َوم ُخ ُذو ُه َوإِ ْن َمل ْ شم ُْ١مشم َْق ُه
َ ْ َْ ََ
ُقك ُ َ

٤مطم َذ ُروا َو َُم ْـ ُي ِر ِد اهللَُّ ومِ ْتٜمَ َت ُف َوم َٚم ْـ َمتْٚمِ َؽ ًَم ُف ُِم َـ اهللَِّ َؿم ْٞم ًئ٤م ُأو ًَم ِئ َؽ ا ًَّم ِذي َـ َمل ْ ُي ِر ِد اهللَُّ َأ ْن ُي َٓم ِّٝم َر
َوم ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ٞمؿ «78ش﴾ [اعم٤مئدة.]78:
قهب ْؿ َهل ُ ْؿ ِذم اًمده ْٟم َٞم٤م ظم ْز ٌي َو َهل ُ ْؿ ِذم ْأَظم َرة َقم َذ ٌ
اب َقمٔم ٌ
ُىم ُٚم َ ُ
قن ًمِٚمًح ِ
قن ًمِ ْٚمٙم َِذ ِ
٧م َوم٢مِ ْن َضم٤م ُء َ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ؾم َّام ُقم َ
٤مطمٙم ُْؿ َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ َأ ْو
وك َوم ْ
ب َأيمَّ٤م ًُم َ ه ْ
وك َؿمٞم ًئ٤م وإِ ْن طمٙمَٛم َ٧م َوم٤مطمٙمُؿ سمٞمٜمَٝمؿ سمِ٤م ًْم ِ٘مً ِ
ِ
ِ
ِ
ط
ْ
ْ ْ َْ ُ ْ
ي َ ْ َ َ ْ
َأ ْقمر ْض َقمٜم ُْٝم ْؿ َوإ ْن ُشم ْٕمر ْض َقمٜم ُْٝم ْؿ َوم َٚم ْـ َي ُ ه
ِ
حيٙم ُِّٛمقٟم ََؽ َو ِقمٜمْدَ ُه ُؿ اًمت َّْق َرا ُة ومِ َٞمٝم٤م ُطمٙم ُْؿ اهللَِّ ُصم َّؿ َيت ََق ًَّم ْق َن
لم «72ش َو َيم ْٞم َ
٥م اعمُْ ْ٘م ًِٓمِ َ
إِ َّن اهللََّ ُحي ه
ػ َُ
ِ
حيٙم ُُؿ ِ َهب٤م
ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َذًم ِ َؽ َو َُم٤م ُأو ًَم ِئ َؽ سمِ٤معمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
ُقر َ ْ
لم «71ش إِٟمَّ٤م َأٟم َْز ًْمٜمَ٤م اًمت َّْق َرا َة وم َٞمٝم٤م ُهدً ى َوٟم ٌ
ِ ِ
اًمٜمٌَِّٞم َ ِ
اؾمت ُْح ِٗم ُٔمقا ُِم ْـ ِيمت ِ
اًمر َّسم٤مٟمِ هٞم َ
هلل
َ٤مب ا َِّ
ه
قن َو ْإَ ْطم ٌَ ُ٤مر سمِ َام ْ
قن ا ًَّمذي َـ َأ ْؾم َٚم ُٛمقا ًم َّٚمذي َـ َه٤م ُدوا َو َّ
ِ
ِ
ِ
َّ٤مس َو ْ
حيٙم ُْؿ
َويمَ٤مٟمُقا َقم َٚم ْٞمف ُؿم َٝمدَ ا َء َوم َال َخت َِْم ُقا اًمٜم َ
ؽموا سمِ َآ َي ِ٤ميت َصم َٛمٜمً٤م َىمٚم ًٞمال َو َُم ْـ َمل ْ َ ْ
اظم َِم ْقن َو َٓ شم َِْم َ ُ
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ون «77ش َو َيم َت ٌْٜمَ٤م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ومِ َٞمٝم٤م َأ َّن اًمٜمَّ ْٗم َس سمِ٤مًمٜمَّ ْٗم ِ
هلل َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ ا ًْمٙمَ٤مومِ ُر َ
لم
سمِ َام َأٟم َْز َل ا َُّ
س َوا ًْم َٕم ْ َ
اجلر ِ
ِ
ِ
سمِ٤م ًْم َٕم ْ ِ
٤مص َوم َٛم ْـ شم ََّمدَّ َق سمِ ِف
لم َو ْإَٟم َ
وح ىم َّم ٌ
٤مًمً ِّـ َو ْ ُ ُ َ
اًمً َّـ سمِ ِّ
ْػ سمِ ْ٤مَٕٟمْػ َو ْإُ ُذ َن سمِ ْ٤مُٕ ُذن َو ِّ
حيٙم ُْؿ سمِ َام َأٟم َْز َل اهللَُّ َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ اًم َّٔم ُ
٤معم ِ َ
قن﴾ [اعم٤مئدة.]77-72:
َوم ُٝم َق َيم َّٗم َ٤مر ٌة ًَم ُف َو َُم ْـ َمل ْ َ ْ
ِ
ِ
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :واهللَُّ َأ ْقم َٚمؿ سمِ َ٠مقمْدَ ِائٙمُؿ و َيم َٗمك سمِ٤مهللَِّ وًمِٞم٤م و َيم َٗمك سمِ٤م َِّ ِ
يـ
هلل ٟمَّم ًػما «77ش ُم َـ ا ًَّمذ َ
َ ا َ
ْ َ
َ
ُ
قن ؾم ِٛمٕمٜمَ٤م و َقمّمٞمٜمَ٤م واؾمٛمع َهمػم ُمًٛم ٍع ور ِ
ِ ِِ
ِ
حي ِّر ُوم َ
اقمٜمَ٤م
َه٤م ُدوا ُ َ
قن ا ًْمٙمَٚم َؿ َقم ْـ َُم َقاوٕمف َو َي ُ٘مق ًُم َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ
ِ
ًَم اٞم٤م سمِ َ٠م ًْم ًِٜمَتِ ِٝم ْؿ َو َـم ْٕمٜمً٤م ِذم اًمدِّ ِ
اؾم َٛم ْع َوا ْٟم ُٔم ْرٟمَ٤م ًَمٙم َ
َ٤من َظم ْ ًػما
يـ َو ًَم ْق َأ َّهن ُ ْؿ َىم٤م ًُمقا َؾمٛم ْٕمٜمَ٤م َو َأ َـم ْٕمٜمَ٤م َو ْ

َهل ُ ْؿ َو َأ ْىم َق َم َو ًَمٙمِ ْـ ًَم َٕمٜم َُٝم ُؿ اهللَُّ سمِ ُٙم ْٗم ِر ِه ْؿ َوم َال ُي ْ١م ُِمٜم َ
ُقن إِ َّٓ َىمٚمِ ًٞمال «74ش َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ ُأوشمُقا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قه٤م َومٜم َُر َّد َه٤م َقم َغم َأ ْد َسم ِ
٤مر َه٤م َأ ْو
َ٤مب َآُمٜمُقا سمِ َام ٟم ََّز ًْمٜمَ٤م ُُم َّمدِّ ًىم٤م َعم٤م َُم َٕمٙم ُْؿ ُم ْـ َىم ٌْ ِؾ َأ ْن َٟم ْٓمٛم َس ُو ُضم ً
ا ًْمٙمت َ
َٟم ْٚمٕمٜمَٝمؿ يمَام ًَمٕمٜمَّ٤م َأصح٤مب اًمًٌ ِ
َ٤من َأ ُْم ُر اهللَِّ َُم ْٗم ُٕم ً
٧م َويم َ
قٓ﴾ [اًمٜمً٤مء.]74-77:
َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ ْ

وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وا َّشم ٌَ ُٕمقا َُم٤م َشم ْت ُٚمق َّ
لم َقم َغم ُُم ْٚم ِؽ ُؾم َٚم ْٞم َام َن َو َُم٤م َيم َٗم َر ُؾم َٚم ْٞم َام ُن َو ًَمٙمِ َّـ
اًمِم َٞم٤مـمِ ُ
اًمً ْح َر َو َُم٤م ُأٟم ِْز َل َقم َغم اعمَْ َٚمٙم ْ ِ
لم َيم َٗم ُروا ُي َٕم ِّٚم ُٛم َ
َّ
وت
وت َو َُم ُ٤مر َ
َلم سمِ ٌَ٤مسمِ َؾ َه ُ٤مر َ
اًمِم َٞم٤مـمِ َ
قن اًمٜم َ
َّ٤مس ِّ

َو َُم٤م ُي َٕم ِّٚم َام ِن ُِم ْـ َأ َطم ٍد َطمتَّك َي ُ٘م َ
قن ُِمٜم ُْٝم َام َُم٤م ُي َٗم ِّر ُىم َ
قٓ إِٟم ََّام ٟم َْح ُـ ومِ ْتٜمَ ٌ٦م َوم َال َشم ْٙم ُٗم ْر َوم َٞم َت َٕم َّٚم ُٛم َ
لم
قن سمِ ِف َسم ْ َ
هلل َو َي َت َٕم َّٚم ُٛم َ
ي ُه ْؿ َو َٓ َيٜمْ َٗم ُٕم ُٝم ْؿ
اعمَْ ْر ِء َو َز ْو ِضم ِف َو َُم٤م ُه ْؿ سمِ َْم ِّ٤مري َـ سمِ ِف ُِم ْـ َأ َطم ٍد إِ َّٓ سمِ٢مِ ْذ ِن ا َِّ
قن َُم٤م َي ُ ه
ِ ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ذ ْوا سمِ ِف َأ ْٟم ُٗم ًَ ُٝم ْؿ ًَم ْق يمَ٤مٟمُقا
َو ًَم َ٘مدْ َقمٚم ُٛمقا عمَ ِـ ْاؿم َ َ
ؽما ُه َُم٤م ًَم ُف ذم ْأَظم َرة ُم ْـ َظم َالق َو ًَمٌِ ْئ َس َُم٤م َ َ

قن «812ش َو ًَم ْق َأ َّهن ُ ْؿ َآ َُمٜمُقا َوا َّشم َ٘م ْقا عمَ ُثق َسم ٌ٦م ُِم ْـ ِقمٜم ِْد اهللَِّ َظم ْ ٌػم ًَم ْق يمَ٤مٟمُقا َي ْٕم َٚم ُٛم َ
َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن «811ش َي٤م
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٞمؿ «817ش
اؾم َٛم ُٕمقا َوًم ْٚمٙمَ٤موم ِري َـ َقم َذ ٌ
اب َأًم ٌ
َأ ه َهي٤م ا ًَّمذي َـ َآ َُمٜمُقا َٓ َشم ُ٘مق ًُمقا َراقمٜمَ٤م َو ُىمق ًُمقا ا ْٟم ُٔم ْرٟمَ٤م َو ْ
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َ٤مب َو َٓ اعمُْ ْ ِ
َُم٤م َي َق هد ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
لم َأ ْن ُيٜم ََّز َل َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ ُِم ْـ َظم ْ ٍػم ُِم ْـ َر ِّسم ُٙم ْؿ
نم ِيم َ
محتِ ِف َُم ْـ َي َِم٤م ُء َواهللَُّ ُذو ا ًْم َٗم ْْم ِؾ ا ًْم َٕم ِٔمٞم ِؿ «817ش﴾ [اًمٌ٘مرة.]817-812:
َواهللَُّ َ ْ
ص سمِ َر ْ َ
خي َت ه
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :و ًَم َ٘مدْ ضم٤مءيمُؿ ُمقؾمك سمِ٤م ًْمٌٞمٜم ِ
َ٤مت ُصم َّؿ َّاخت َْذشم ُُؿ ا ًْم ِٕم ْج َؾ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِه َو َأ ْٟمت ُْؿ َفم٤معمُ ِ َ
قن
َ ِّ
َ
َ َ ْ ُ َ
ٍ
ِ
اؾم َٛم ُٕمقا َىم٤م ًُمقا
قر ُظم ُذوا َُم٤م َآ َشم ْٞمٜمَ٤ميم ُْؿ سمِ ُ٘م َّقة َو ْ
«12ش َوإِ ْذ َأ َظم ْذٟمَ٤م ُمٞم َث٤م َىمٙم ُْؿ َو َر َوم ْٕمٜمَ٤م َوم ْق َىمٙم ُُؿ اًم هٓم َ
ذ ُسمقا ِذم ُىم ُٚم ِ
َؾم ِٛم ْٕمٜمَ٤م َو َقم َّم ْٞمٜمَ٤م َو ُأ ْ ِ
قهبِ ُؿ ا ًْم ِٕم ْج َؾ سمِ ُٙم ْٗم ِر ِه ْؿ ُىم ْؾ سمِ ْئ ًَ َام َي ْ٠م ُُم ُريم ُْؿ سمِ ِف إِ َيام ُٟمٙم ُْؿ إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ

هلل َظم٤مًمِّم ً٦م ُِمـ د ِ
ون اًمٜم ِ
َّ٤مس َومت ََٛمٜم َُّقا
َ٧م ًَمٙم ُُؿ اًمدَّ ُار ْأَ ِظم َر ُة ِقمٜمْدَ ا َِّ
لم «11ش ُىم ْؾ إِ ْن يمَ٤مٟم ْ
ُُم ْ١م ُِمٜم ِ َ
ْ ُ
َ
ِ
اعمَْق َت إِ ْن ُيمٜمْتُؿ ص ِ
ِ
لم
ٞمؿ سمِ٤مًم َّٔم٤معم ِ َ
٤مد ِىم َ
ْ َ
ْ
لم «17ش َو ًَم ْـ َيت ََٛمٜم َّْق ُه َأ َسمدً ا سمِ َام َىمدَّ َُم ْ٧م َأ ْيدهيِ ْؿ َواهللَُّ َقمٚم ٌ
ِ
ٍ ِ
«17ش َو ًَمت ِ
ص اًمٜم ِ
ػ
ذيمُقا َي َق هد َأ َطمدُ ُه ْؿ ًَم ْق ُي َٕم َّٛم ُر َأ ًْم َ
َّ٤مس َقم َغم َطم َٞم٤مة َوُم َـ ا ًَّمذ َ
َجدَ َّهن ُ ْؿ َأ ْطم َر َ
يـ َأ ْ َ
َؾمٜم ٍَ٦م َو َُم٤م ُه َق سمِ ُٛم َز ْطم ِز ِطم ِف ُِم َـ ا ًْم َٕم َذ ِ
قن «14ش ُىم ْؾ َُم ْـ يم َ
هلل َسم ِّم ٌػم سمِ َام َي ْٕم َٛم ُٚم َ
َ٤من
اب َأ ْن ُي َٕم َّٛم َر َوا َُّ
ِ
لم
نمى ًم ِ ْٚم ُٛم ْ١م ُِمٜمِ َ
قمَدُ اوا ِجل ْ ِؼم َيؾ َوم٢مِ َّٟم ُف ٟم ََّز ًَم ُف َقم َغم َىم ْٚمٌِ َؽ سمِ٢مِ ْذ ِن اهللَِّ ُُم َّمدِّ ًىم٤م َعم ِ٤م َسم ْ َ
لم َيدَ ْيف َو ُهدً ى َو ُسم ْ َ
هلل َو َُم َال ِئٙمَتِ ِف َو ُر ُؾمٚمِ ِف َو ِضم ْ ِؼم َيؾ َو ُِمٞمٙم َ
«14ش َُم ْـ يم َ
هلل َقمدُ ٌّو ًم ِ ْٚمٙمَ٤مومِ ِري َـ «11ش
َ٤مل َوم٢مِ َّن ا ََّ
َ٤من قمَدُ اوا َِّ
َ٤مت وُم٤م ي ْٙم ُٗمر ِهب٤م إِ َّٓ ا ًْم َٗم ِ
ٍ
ٍ
٤مؾم ُ٘م َ
٤مهدُ وا َقم ْٝمدً ا َٟم ٌَ َذ ُه
قن «11ش َأ َو ُيم َّٚم َام َقم َ
َو ًَم َ٘مدْ َأٟم َْز ًْمٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم َؽ َآ َي٤مت َسم ِّٞمٜم َ َ َ ُ َ
ُقن «811ش َوعمََّ٤م َضم٤م َء ُه ْؿ َر ُؾم ٌ
َوم ِر ٌيؼ ُِمٜم ُْٝم ْؿ َسم ْؾ َأ ْيم َث ُر ُه ْؿ َٓ ُي ْ١م ُِمٜم َ
هلل ُُم َّمدِّ ٌق عمَ ِ٤م
قل ُِم ْـ ِقمٜم ِْد ا َِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ٤مب اهللَِّ َو َرا َء ُفم ُٝم ِ
قر ِه ْؿ َيم َ٠م َّهن ُ ْؿ َٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن﴾
َ٤مب يمت َ
يـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
َُم َٕم ُٝم ْؿ َٟم ٌَ َذ َوم ِر ٌيؼ ُم َـ ا ًَّمذ َ

[اًمٌ٘مرة.]818-17/
ِ
قر ُظم ُذوا َُم٤م َآ َشم ْٞمٜمَ٤ميم ُْؿ سمِ ُ٘م َّق ٍة
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ ْذ َأ َظم ْذٟمَ٤م ُمٞم َث٤م َىمٙم ُْؿ َو َر َوم ْٕمٜمَ٤م َوم ْق َىمٙم ُُؿ اًم هٓم َ
َوا ْذيم ُُروا َُم٤م ومِ ِٞمف ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ َشم َّت ُ٘م َ
هلل َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ
قن «41ش ُصم َّؿ شم ََق ًَّم ْٞمت ُْؿ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َذًم ِ َؽ َوم َٚم ْق َٓ َوم ْْم ُؾ ا َِّ
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اقمتَدَ وا ُِمٜمْٙمُؿ ِذم اًمًٌ ِ
ِ
ِ
اخلَ ِ ِ
مح ُت ُف ًَم ُٙمٜمْت ُْؿ ُِم َـ ْ
٧م َوم ُ٘م ْٚمٜمَ٤م َهل ُ ْؿ
َو َر ْ َ
َّ ْ
٤مهي َـ «47ش َو ًَم َ٘مدْ َقمٚم ْٛمت ُُؿ ا ًَّمذي َـ ْ ْ
ْ
يمُقٟمُقا ِىمرد ًة َظم ِ
َ٤مه٤م َٟمٙم ً
لم
لم َيدَ ْ َهي٤م َو َُم٤م َظم ْٚم َٗم َٝم٤م َو َُم ْق ِقم َٔم ً٦م ًم ِ ْٚم ُٛمت َِّ٘م َ
َ٤مٓ عمَ ِ٤م َسم ْ َ
٤مؾم ِئ َ
لم «47ش َوم َج َٕم ْٚمٜم َ
َ َ
«44ش وإِ ْذ َىم َ٤مل ُمقؾمك ًم ِ َ٘مق ُِم ِف إِ َّن اهللََّ ي ْ٠مُمريمُؿ َأ ْن شم َْذسمحقا سم َ٘مر ًة َىم٤م ًُمقا َأ َشمت ِ
َّخ ُذٟمَ٤م ُه ُز ًوا َىم َ٤مل َأ ُقمق ُذ
ْ
َ
َ ُ َ َ
َ ُُ ْ
ُ َ
سمِ٤مهللَِّ َأ ْن َأيم َ ِ
اجل ِ
لم ًَمٜمَ٤م َُم٤م ِه َل َىم َ٤مل إِ َّٟم ُف َي ُ٘م ُ
قل إِ َّهنَ٤م َسم َ٘م َر ٌة
لم «44ش َىم٤م ًُمقا ا ْد ُع ًَمٜمَ٤م َر َّسم َؽ ُي ٌَ ِّ ْ
٤مهٚمِ َ
ُقن ُم َـ ْ َ
َٓ َوم ِ
لم َذًم ِ َؽ َوم٤م ْوم َٕم ُٚمقا َُم٤م شم ُْ١م َُم ُر َ
٤مر ٌض َو َٓ سمِٙم ٌْر َقم َق ٌ
لم ًَمٜمَ٤م َُم٤م
ون «41ش َىم٤م ًُمقا ا ْد ُع ًَمٜمَ٤م َر َّسم َؽ ُي ٌَ ِّ ْ
ان َسم ْ َ
ِ
ًَم ْق ُهن٤م َىم َ٤مل إِ َّٟم ُف َي ُ٘م ُ ِ
َن اًمٜمَّ٤مفمِ ِري َـ «41ش َىم٤م ًُمقا ا ْد ُع ًَمٜمَ٤م َر َّسم َؽ
قل إ َّهنَ٤م َسم َ٘م َر ٌة َص ْٗم َرا ُء َوم٤مىم ٌع ًَم ْق ُهنَ٤م شم ُ ه
َ
ون «41ش َىم َ٤مل إِ َّٟم ُف َي ُ٘م ُ
لم ًَمٜمَ٤م َُم٤م ِه َل إِ َّن ا ًْم ٌَ َ٘م َر شم ََِم٤م َسم َف َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َوإِٟمَّ٤م إِ ْن َؿم٤م َء اهللَُّ عمَُ ْٝمتَدُ َ
قل إِ َّهنَ٤م َسم َ٘م َر ٌة
ُي ٌَ ِّ ْ
ِ ِ
ِ
َٓ َذ ًُم ٌ ِ
ِ
احل ْر َ
٤محل ِّؼ
ث ُُم ًَ َّٚم َٛم ٌ٦م َٓ ؿم َٞم َ٦م وم َٞمٝم٤م َىم٤م ًُمقا ْأَ َن ضم ْئ َ٧م سمِ ْ َ
قل شمُث ُػم ْإَ ْر َض َو َٓ شم ًَْ٘مل ْ َ
قه٤م َو َُم٤م يمَ٤م ُدوا َي ْٗم َٕم ُٚم َ
هلل ُخم ْ ِر ٌج َُم٤م ُيمٜمْت ُْؿ
قن «48ش َوإِ ْذ َىم َت ْٚمت ُْؿ َٟم ْٗم ًً٤م َوم٤م َّد َار ْأشم ُْؿ ومِ َٞمٝم٤م َوا َُّ
َوم َذ َسم ُح َ

ِ
ِ
قن «42ش َوم ُ٘م ْٚمٜمَ٤م ْ ِ
هلل اعمَْ ْقشمَك َو ُي ِريٙم ُْؿ َآ َي٤مشمِ ِف ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ َشم ْٕم ِ٘م ُٚم َ
َشم ْٙمت ُُٛم َ
قن
حي ِٞمل ا َُّ
اض ُسمق ُه سمِ ٌَ ْٕمْم َٝم٤م يم ََذًم َؽ ُ ْ
َ٤محلج٤مر ِة َأو َأ َؿمده َىمًق ًة وإِ َّن ُِمـ ِْ
ِ
ِ ِ
ِ
احل َج َ٤مر ِة عمَ٤م
َ
ْ َ َ
«41ش ُصم َّؿ َىم ًَ ْ٧م ُىم ُٚمق ُسمٙم ُْؿ ُم ْـ َسم ْٕمد َذًم َؽ َوم ِٝم َل يم ْ َ َ ْ
َي َت َٗم َّج ُر ُِمٜمْ ُف ْإَ ْهن َ ُ٤مر َوإِ َّن ُِمٜم َْٝم٤م عمَ٤م َي َِّم َّ٘م ُؼ َوم َٞم ْخ ُر ُج ُِمٜمْ ُف اعمَْ٤م ُء َوإِ َّن ُِمٜم َْٝم٤م عمَ٤م َ ْهيٌِ ُط ُِم ْـ َظم ِْم َٞم ِ٦م اهللَِّ َو َُم٤م

َ٤من َوم ِر ٌيؼ ُِمٜم ُْٝم ْؿ َي ًْ َٛم ُٕم َ
قن َأ ْن ُي ْ١م ُِمٜمُقا ًَمٙم ُْؿ َو َىمدْ يم َ
قن «47ش َأ َوم َت ْٓم َٛم ُٕم َ
اهللَُّ سمِ َٖم٤مومِ ٍؾ َقم َّام َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
قن
حي ِّر ُومق َٟم ُف ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َقم َ٘م ُٚمق ُه َو ُه ْؿ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن «47ش َوإِ َذا ًَم ُ٘مقا ا ًَّم ِذي َـ َآ َُمٜمُقا َىم٤م ًُمقا
يم ََال َم اهللَِّ ُصم َّؿ ُ َ
ِ
َآ َُمٜمَّ٤م َوإِ َذا َظم َال َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ إِ َمم َسم ْٕم ٍ
قهن ُ ْؿ سمِ َام َومت ََح ا َُّ
٤مضمقيم ُْؿ سمِ ِف ِقمٜمْدَ
هلل َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ ًم ُٞم َح ه
ض َىم٤م ًُمقا َأ ُحتَدِّ ُصم َ
َر ِّسم ُٙم ْؿ َأ َوم َال َشم ْٕم ِ٘م ُٚم َ
قن﴾ [اًمٌ٘مرة.]44-41/

ِ
ُقن «44ش َو ُِمٜم ُْٝم ْؿ ُأ ُِّم هٞم َ
ون َو َُم٤م ُي ْٕمٚمِٜم َ
ن َ
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :أوٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن َٓ
قن َأ َّن ا ََّ
هلل َي ْٕم َٚم ُؿ َُم٤م ُي ه
هقن «41ش َومقي ٌؾ ًم ِ َّٚم ِذيـ ي ْٙم ُتٌ َ ِ
ِ
قن ا ًْم ِٙمت َ ِ
٤مِّن َوإِ ْن ُه ْؿ إِ َّٓ َي ُٔمٜم َ
َي ْٕم َٚم ُٛم َ
َ٤مب سمِ َ٠م ْي ِدهيِ ْؿ
قن ا ًْمٙمت َ
َ َ ُ
َْ
َ٤مب إ َّٓ َأ َُم َّ
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قن ه َذا ُِمـ ِقمٜم ِْد ا َِّ ِ
ؽموا سمِ ِف َصم َٛمٜمً٤م َىمٚمِ ًٞمال َوم َق ْي ٌؾ َهل ُ ْؿ ِممَّ٤م َيم َت ٌَ ْ٧م َأ ْي ِدهيِ ْؿ َو َو ْي ٌؾ َهل ُ ْؿ ِممَّ٤م
ُصم َّؿ َي ُ٘مق ًُم َ َ
ْ
هلل ًم َٞم ِْم َ ُ
َيٙم ًِْ ٌُ َ
هلل َقم ْٝمدً ا َوم َٚم ْـ
قن «41ش وىم٤مًمقا ًَم ْـ َمت َ ًَّٜمَ٤م اًمٜم َُّ٤مر إِ َّٓ َأ َّي٤م ًُم٤م َُم ْٕمدُ و َد ًة ُىم ْؾ َأ َّخت َْذشم ُْؿ ِقمٜمْدَ ا َِّ
قن َقم َغم اهللَِّ َُم٤م َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
هلل َقم ْٝمدَ ُه َأ ْم َشم ُ٘مق ًُم َ
٥م َؾم ِّٞم َئ ً٦م َو َأ َطم٤م َـم ْ٧م سمِ ِف
ػ ا َُّ
ُخيْٚمِ َ
قن «11ش َسم َغم َُم ْـ يم ًََ َ
ِ
ِ
٤مب اًمٜم َِّ٤مر ُه ْؿ ومِ َٞمٝم٤م َظم٤مًمِدُ َ
ون﴾ [اًمٌ٘مرة.]18-44/
َظمٓمٞم َئ ُت ُف َوم ُ٠مو ًَمئ َؽ َأ ْص َح ُ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ ْذ ٟم ََّج ْٞمٜمَ٤ميم ُْؿ ُِم ْـ َآ ِل ومِ ْر َقم ْق َن َي ًُق ُُمق َٟمٙم ُْؿ ُؾمق َء ا ًْم َٕم َذ ِ
اب ُي َذ ِّسم ُح َ
قن َأ ْسمٜمَ٤م َءيم ُْؿ
ِ
ِ
ِ
ويًتَحٞم َ ِ
ٞمؿ «71ش َوإِ ْذ َوم َر ْىمٜمَ٤م سمِٙم ُُؿ ا ًْم ٌَ ْح َر
ََْ ُْ
قن ٟم ًَ٤م َءيم ُْؿ َو ِذم َذًمٙم ُْؿ َسم َال ٌء ُم ْـ َر ِّسمٙم ُْؿ َقمٔم ٌ
َوم َ٠مٟم َْج ْٞمٜمَ٤ميم ُْؿ َو َأ ْهم َر ْىمٜمَ٤م َآ َل ومِ ْر َقم ْق َن َو َأ ْٟمت ُْؿ َشمٜمْ ُٔم ُر َ
لم ًَم ْٞم َٚم ً٦م ُصم َّؿ
قؾمك َأ ْر َسم ِٕم َ
ون «71ش َوإِ ْذ َو َ
اقمدْ ٟمَ٤م ُُم َ
َّاخت َْذشم ُُؿ ا ًْم ِٕم ْج َؾ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِه َو َأ ْٟمت ُْؿ َفم ُ
٤معم ِ َ
قن «78ش ُصم َّؿ َقم َٗم ْقٟمَ٤م َقمٜمْٙم ُْؿ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َذًم ِ َؽ ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ
ِ
٤من ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ َ ْهتتَدُ َ
َ٤مب َوا ًْم ُٗم ْر َىم َ
شم َِْمٙم ُُر َ
قؾمك
قؾمك ا ًْمٙمت َ
ون «71ش َوإِ ْذ َىم َ٤مل ُُم َ
ون «72ش َوإِ ْذ َآ َشم ْٞمٜمَ٤م ُُم َ
ًم ِ َ٘مق ُِم ِف ي٤م َىمق ِم إِ َّٟمٙمُؿ َفم َٚمٛمتُؿ َأ ْٟم ُٗمًٙمُؿ سمِ ِّ٤مخت ِ
َ٤مذيم ُُؿ ا ًْم ِٕم ْج َؾ َومتُق ُسمقا إِ َمم َسم ِ
٤مر ِئٙم ُْؿ َوم٤م ْىم ُت ُٚمقا َأ ْٟم ُٗم ًَٙم ُْؿ
ْ َ ْ
ْ ْ ْ َ ْ
ِ
َذًمِٙمُؿ َظمػم ًَمٙمُؿ ِقمٜمْدَ سم ِ ِ
ٞمؿ «77ش َوإِ ْذ ُىم ْٚمت ُْؿ َي٤م
َ٤مب َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ إِ َّٟم ُف ُه َق اًمت ََّّق ُ
٤مرئٙم ُْؿ َومت َ
َ
اًمرطم ُ
اب َّ
ْ ٌْ ْ
ُمقؾمك ًَمـ ٟم ُْ١م ُِمـ ًَم َؽ طمتَّك ٟمَرى اهللََّ ضمٝمر ًة َوم َ٠م َظم َذ ْشمٙمُؿ اًمّم ِ
٤مقم َ٘م ُ٦م َو َأ ْٟمت ُْؿ َشمٜمْ ُٔم ُر َ
ون «77ش ُصم َّؿ
ُ َّ
َ
َ
ْ
َ َْ
َ
ُ َ

َسم َٕم ْثٜمَ٤ميم ُْؿ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم ْقشمِٙم ُْؿ ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ َشم ِْمٙم ُُر َ
ون «74ش َو َفم َّٚم ْٚمٜمَ٤م َقم َٚم ْٞمٙم ُُؿ ا ًْم َٖم َام َم َو َأٟم َْز ًْمٜمَ٤م َقم َٚم ْٞمٙم ُُؿ اعمَْ َّـ
واًمً ْٚمقى ُيم ُٚمقا ُِمـ َـمٞمٌ ِ
٤مت َُم٤م َر َز ْىمٜمَ٤ميم ُْؿ َو َُم٤م َفم َٚم ُٛمقٟمَ٤م َو ًَمٙمِ ْـ يمَ٤مٟمُقا َأ ْٟم ُٗم ًَ ُٝم ْؿ َي ْٔمٚمِ ُٛم َ
قن «74ش
ْ ِّ َ
َ َّ َ
ِ
ِ
ِ ِ
٤مب
[اًمٌ٘مرةَ ]71/وإِ ْذ ُىم ْٚمٜمَ٤م ا ْد ُظم ُٚمقا َهذه ا ًْم َ٘م ْر َي َ٦م َوم ُٙم ُٚمقا ُمٜم َْٝم٤م َطم ْٞم ُ٨م ؿم ْئت ُْؿ َر َهمدً ا َوا ْد ُظم ُٚمقا ا ًْم ٌَ َ
لم «71ش َوم ٌَدَّ َل ا ًَّم ِذي َـ َفم َٚم ُٛمقا
ُؾم َّجدً ا َو ُىمق ًُمقا ِطم َّٓم ٌ٦م َٟم ْٖم ِٗم ْر ًَمٙم ُْؿ َظم َٓم٤م َي٤ميم ُْؿ َو َؾمٜم َِزيدُ ا ُْعم ْح ًِٜمِ َ
ِ
ِ
ِ ِ
اًمً َام ِء سمِ َام يمَ٤مٟمُقا َي ْٗم ًُ ُ٘م َ
قن «71ش
َىم ْق ًٓ َهم ْ َػم ا ًَّمذي ىم َٞمؾ َهل ُ ْؿ َوم َ٠مٟم َْز ًْمٜمَ٤م َقم َغم ا ًَّمذ َ
يـ َفم َٚم ُٛمقا ِر ْضم ًزا ُم َـ َّ
ِ
ِ
قؾمك ًم ِ َ٘م ْق ُِم ِف َوم ُ٘م ْٚمٜمَ٤م ْ ِ
اض ْب سمِ َٕم َّم َ
نم َة َقم ْٞمٜمً٤م َىمدْ
٤مك ْ َ
اؾمت ًَْ َ٘مك ُُم َ
َوإِذ ْ
احل َج َر َوم٤م ْٟم َٗم َج َر ْت ُمٜمْ ُف ا ْصمٜمَتَ٤م َقم ْ َ
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اذ ُسمقا ُِم ْـ ِر ْز ِق اهللَِّ َو َٓ َشم ْٕم َث ْقا ِذم ْإَ ْر ِ
َقمٚمِ َؿ يم هُؾ ُأٟم ٍ
ض ُُم ْٗم ًِ ِدي َـ «41ش
نم َ ُهب ْؿ ُيم ُٚمقا َو ْ َ
َ٤مس َُم ْ َ
وإِ ْذ ُىم ْٚمتُؿ ي٤م ُمقؾمك ًَمـ ٟمَّم ِؼم َقم َغم َـمٕم٤م ٍم و ِ
اطم ٍد َوم٤م ْد ُع ًَمٜمَ٤م َر َّسم َؽ ُخي ِْر ْج ًَمٜمَ٤م ِممَّ٤م ُشمٜمٌِْ ُ٧م ْإَ ْر ُض ُِم ْـ
َ َ
َ
ْ ْ َ
ْ َ ُ َ
سم ْ٘مٚمِٝم٤م و ِىم َّث ِ٤مئٝم٤م و ُوم ِ
قُم َٝم٤م َو َقمدَ ِؾم َٝم٤م َو َسم َّمٚمِ َٝم٤م َىم َ٤مل َأشم ًَْ َت ٌْ ِد ًُم َ
قن ا ًَّم ِذي ُه َق َأ ْدٟمَك سمِ٤م ًَّم ِذي ُه َق َظم ْ ٌػم
َ َ َ َ َ
ِ
ٍما َوم٢مِ َّن ًَمٙم ُْؿ َُم٤م َؾم َ٠م ًْمت ُْؿ َو ُ ِ
اًمذ ًَّم ُ٦م َواعمَْ ًْ َٙمٜمَ ُ٦م َو َسم٤م ُءوا سمِ َٖم َْم ٍ
ض َسم ْ٧م َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ ِّ
هلل
٥م ُِم َـ ا َِّ
ْاهٌِ ُٓمقا ُم ْ ً
ون سمِ َآي ِ
ِ
هلل َو َي ْ٘م ُت ُٚم َ
احل ِّؼ َذًم ِ َؽ سمِ َام َقم َّم ْقا َويمَ٤مٟمُقا
٤مت ا َِّ
قن اًمٜمٌَِّ ِّٞم َ
َذًم َؽ سمِ َ٠م َّهن ُ ْؿ يمَ٤مٟمُقا َي ْٙم ُٗم ُر َ َ
لم سمِ َٖم ْ ِػم ْ َ
َي ْٕمتَدُ َ
ون «48ش﴾ [اًمٌ٘مرة.]48-71/
ُقن ِد َُم٤م َءيم ُْؿ َو َٓ ُخت ِْر ُضم َ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ ْذ َأ َظم ْذٟمَ٤م ُِمٞم َث٤م َىمٙم ُْؿ َٓ شم ًَْ ِٗمٙم َ
قن َأ ْٟم ُٗم ًَٙم ُْؿ ُِم ْـ
ِد َي ِ
قن َأ ْٟم ُٗم ًَٙم ُْؿ َو ُخت ِْر ُضم َ
ون «17ش ُصم َّؿ َأ ْٟمت ُْؿ َه ُ١م َٓ ِء َشم ْ٘م ُت ُٚم َ
٤مريم ُْؿ ُصم َّؿ َأ ْىم َر ْرشم ُْؿ َو َأ ْٟمت ُْؿ شم َِْم َٝمدُ َ
قن َوم ِري ً٘م٤م

ِ
ُِمٜمْٙم ُْؿ ُِم ْـ ِد َي ِ
ون َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ سمِ ْ ِ
٤مه ُر َ
وه ْؿ َو ُه َق
٤مإل ْصم ِؿ َوا ًْم ُٕمدْ َوان َوإِ ْن َي ْ٠مشمُقيم ُْؿ ُأ َؾم َ٤مرى ُشم َٗم٤م ُد ُ
٤مر ِه ْؿ َشم َٔم َ
ون سمِ ٌَ ْٕم ٍ
ض ا ًْمٙمِت ِ
ُقن سمِ ٌَ ْٕم ِ
َ٤مب َو َشم ْٙم ُٗم ُر َ
اضم ُٝم ْؿ َأ َومت ُْ١م ُِمٜم َ
ض َوم َام َضم َزا ُء َُم ْـ َي ْٗم َٕم ُؾ
ُحم َ َّر ٌم َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ إِ ْظم َر ُ
ِ
ِ ِ
ون إِ َمم َأ َؿمدِّ ا ًْم َٕم َذ ِ
احل َٞم ِ٤مة اًمده ْٟم َٞم٤م َو َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ُي َر هد َ
اب َو َُم٤م اهللَُّ سمِ َٖم٤مومِ ٍؾ
َذًم َؽ ُمٜمْٙم ُْؿ إِ َّٓ ظم ْز ٌي ِذم ْ َ

ِ
ِ
َقم َّام َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
اب
خي َّٗم ُ
احل َٞم٤م َة اًمده ْٟم َٞم٤م سمِ ْ٤مَٔ ِظم َر ِة َوم َال ُ َ
ػ َقمٜم ُْٝم ُؿ ا ًْم َٕم َذ ُ
ؽم ُوا ْ َ
قن «17ش ُأو ًَمئ َؽ ا ًَّمذي َـ ْاؿم َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍْم َ
ٞمًك
قؾمك ا ًْمٙمت َ
٤مًمر ُؾم ِؾ َو َآ َشم ْٞمٜمَ٤م قم َ
َ٤مب َو َىم َّٗم ْٞمٜمَ٤م ُم ْـ َسم ْٕمده سمِ ه
ون «14ش َو ًَم َ٘مدْ َآ َشم ْٞمٜمَ٤م ُُم َ
َو َٓ ُه ْؿ ُيٜم َ ُ
اسمـ ُمريؿ ا ًْمٌٞمٜم ِ
وح ا ًْم ُ٘مدُ ِ
س َأ َوم ُٙم َّٚم َام َضم٤م َءيم ُْؿ َر ُؾم ٌ
َ٤مت َو َأ َّيدْ ٟمَ٤م ُه سمِ ُر ِ
قل سمِ َام َٓ َ ْهت َقى َأ ْٟم ُٗم ًُٙم ُُؿ
ْ َ َ ْ َ َ َ ِّ
ْؼمشم ُْؿ َوم َٗم ِري ً٘م٤م يم ََّذ ْسمت ُْؿ َو َوم ِري ً٘م٤م َشم ْ٘م ُت ُٚم َ
هلل سمِ ُٙم ْٗم ِر ِه ْؿ
ػ َسم ْؾ ًَم َٕمٜم َُٝم ُؿ ا َُّ
قن «14ش وىم٤مًمقا ُىم ُٚمق ُسمٜمَ٤م ُهم ْٚم ٌ
اؾم َتٙم َ ْ
ْ
َوم َ٘مٚمِ ًٞمال َُم٤م ُي ْ١م ُِمٜم َ
ُقن «11ش﴾[اًمٌ٘مرة.]11-17:
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ِ
َ٤مب ُِم ْـ ِقمٜم ِْد اهللَِّ ُُم َّمدِّ ٌق َعم ِ٤م َُم َٕم ُٝم ْؿ َويمَ٤مٟمُقا ُِم ْـ َىم ٌْ ُؾ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وعمََّ٤م َضم٤م َء ُه ْؿ يمت ٌ
ِ
ِ
ِ
َي ًْ َت ْٗمتِ ُح َ
يـ
قن َقم َغم ا ًَّمذي َـ َيم َٗم ُروا َوم َٚم َّام َضم٤م َء ُه ْؿ َُم٤م َقم َر ُومقا َيم َٗم ُروا سمِف َوم َٚم ْٕمٜمَ ُ٦م اهللَِّ َقم َغم ا ًْمٙمَ٤موم ِر َ
هلل ُِم ْـ َوم ْْمٚمِ ِف َقم َغم َُم ْـ
هلل َسم ْٖم ًٞم٤م َأ ْن ُيٜم َِّز َل ا َُّ
ؽم ْوا سمِ ِف َأ ْٟم ُٗم ًَ ُٝم ْؿ َأ ْن َي ْٙم ُٗم ُروا سمِ َام َأٟم َْز َل ا َُّ
«11ش سمِ ْئ ًَ َام ْاؿم َ َ
٥م َقم َغم َهم َْم ٍ ِ ِ
ي َِم٤مء ُِمـ ِقمٌ ِ
٤مد ِه َوم ٌَ٤م ُءوا سمِ َٖم َْم ٍ
لم «11ش َوإِ َذا ِىم َٞمؾ َهل ُ ْؿ
اب ُُم ِٝم ٌ
٥م َوًم ْٚمٙمَ٤موم ِري َـ َقم َذ ٌ
َ ُ ْ َ
َآ ُِمٜمُقا سمِ َام َأٟم َْز َل اهللَُّ َىم٤م ًُمقا ُٟم ْ١م ُِم ُـ سمِ َام ُأٟم ِْز َل َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َو َي ْٙم ُٗم ُر َ
احل هؼ ُُم َّمدِّ ًىم٤م َعم ِ٤م َُم َٕم ُٝم ْؿ
ون سمِ َام َو َرا َء ُه َو ُه َق ْ َ
لم «18ش و ًَم َ٘مدْ ضم٤مءيمُؿ ُمقؾمك سمِ٤م ًْمٌٞمٜم ِ
ُىم ْؾ َومٚمِ َؿ َشم ْ٘م ُت ُٚم َ
َ٤مت ُصم َّؿ
قن َأٟمٌِْ َٞم٤م َء اهللَِّ ُِم ْـ َىم ٌْ ُؾ إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ ُُم ْ١م ُِمٜمِ َ
َ ِّ
َ
َ َ ْ ُ َ

ِ
َّاخت َْذشم ُُؿ ا ًْم ِٕم ْج َؾ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِه َو َأ ْٟمت ُْؿ َفم ُ
٤معم ِ َ
قر
قن «12ش َوإِ ْذ َأ َظم ْذٟمَ٤م ُمٞم َث٤م َىمٙم ُْؿ َو َر َوم ْٕمٜمَ٤م َوم ْق َىمٙم ُُؿ اًم هٓم َ
ٍ
ذ ُسمقا ِذم ُىم ُٚم ِ
اؾم َٛم ُٕمقا َىم٤م ًُمقا َؾم ِٛم ْٕمٜمَ٤م َو َقم َّم ْٞمٜمَ٤م َو ُأ ْ ِ
قهبِ ُؿ ا ًْم ِٕم ْج َؾ سمِ ُٙم ْٗم ِر ِه ْؿ
ُظم ُذوا َُم٤م َآ َشم ْٞمٜمَ٤ميم ُْؿ سمِ ُ٘م َّقة َو ْ
لم «11ش﴾[اًمٌ٘مرة.]11-11:
ُىم ْؾ سمِ ْئ ًَ َام َي ْ٠م ُُم ُريم ُْؿ سمِ ِف إِ َيام ُٟمٙم ُْؿ إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ ُُم ْ١م ُِمٜمِ َ
اًمً َٗم َٝم٤م ُء ُِم َـ اًمٜم ِ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ؾم َٞم ُ٘م ُ
َّ٤مس َُم٤م َو َّٓ ُه ْؿ َقم ْـ ِىم ٌْ َٚمتِ ِٝم ُؿ ا ًَّمتِل يمَ٤مٟمُقا َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ُىم ْؾ
قل ه
نم ُق واعمَْ ْٖم ِرب هي ِدي ُمـ ي َِم٤مء إِ َمم ِس ٍ
اط ُُم ًْت َِ٘مٞم ٍؿ «872ش َويم ََذًم ِ َؽ َضم َٕم ْٚمٜمَ٤ميم ُْؿ ُأ َُّم ً٦م
هللَِّ اعمَْ ْ ِ َ
َ ْ َ ُ
َ
ُ َْ
َو َؾم ًٓم٤م ًم ِ َتٙمُقٟمُقا ُؿم َٝمدَ ا َء َقم َغم اًمٜم ِ
اًمر ُؾم ُ
َّ٤مس َو َيٙم َ
قل َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َؿم ِٝمٞمدً ا َو َُم٤م َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ا ًْم ِ٘م ٌْ َٚم َ٦م ا ًَّمتِل
ُقن َّ
ُيمٜم َْ٧م َقم َٚمٞمٝم٤م إِ َّٓ ًمِٜمَٕم َٚمؿ ُمـ يتٌَِّع اًمرؾم َ ِ
ِ
َ٧م ًَمٙمٌَِ َػم ًة إِ َّٓ َقم َغم
٥م َقم َغم َقم ِ٘م ٌَ ْٞم ِف َوإِ ْن يمَ٤مٟم ْ
قل مم َّ ْـ َيٜمْ َ٘مٚم ُ
َْ
ْ َ َ ْ َ ُ َّ ُ
َّ٤مس ًَمرء ٌ ِ
ِ ِ
هلل َو َُم٤م يم َ
ٞمؿ «871ش َىمدْ ٟم ََرى
ٞمع إِ َيام َٟمٙم ُْؿ إِ َّن ا ََّ
ا ًَّم ِذي َـ َهدَ ى ا َُّ
َ٤من اهللَُّ ًم ُٞمْم َ
وف َرطم ٌ
هلل سمِ٤مًمٜم ِ َ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
احل َرا ِم َو َطم ْٞم ُ٨م
اًمً َامء َوم َٚمٜم َُق ًِّم َٞمٜم ََّؽ ىم ٌْ َٚم ً٦م شم َْر َو َ
َشم َ٘م هٚم َ
٤مه٤م َوم َق ِّل َو ْضم َٝم َؽ َؿم ْٓم َر اعمَْ ًْجد ْ َ
٥م َو ْضم ِٝم َؽ ِذم َّ

ِ
ِ
َ٤مب ًَم َٞم ْٕم َٚم ُٛم َ
احل هؼ ُِم ْـ َر ِّهبِ ْؿ َو َُم٤م
َُم٤م ُيمٜمْت ُْؿ َوم َق هًمقا ُو ُضم َ
قهٙم ُْؿ َؿم ْٓم َر ُه َوإِ َّن ا ًَّمذي َـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
قن َأ َّٟم ُف ْ َ
ِ
ِ
ِ
اهللَُّ سمِ َٖم٤مومِ ٍؾ َقم َّام َي ْٕم َٛم ُٚم َ
َ٤مب سمِٙم ُِّؾ َآ َي ٍ٦م َُم٤م شمٌَِ ُٕمقا ِىم ٌْ َٚمت ََؽ
قن «877ش َو ًَمئ ْـ َأ َشم ْٞم َ٧م ا ًَّمذي َـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
ْ٧م سمِتَ٤مسمِ ٍع ِىم ٌْ َٚمت َُٝم ْؿ َو َُم٤م َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ سمِتَ٤مسمِ ٍع ِىم ٌْ َٚم َ٦م َسم ْٕم ٍ
ض َو ًَم ِئ ِـ ا َّشم ٌَ ْٕم َ٧م َأ ْه َقا َء ُه ْؿ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م
َو َُم٤م َأٟم َ
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ِ
ِ
َ٤مب َي ْٕم ِر ُومق َٟم ُف يم ََام َي ْٕم ِر ُوم َ
قن
َضم٤م َء َك ُِم َـ ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ إِٟم ََّؽ إِ ًذا عمَ ِ َـ اًم َّٔم٤معم ِ َ
لم «877ش ا ًَّمذي َـ َآ َشم ْٞمٜم ُ
َ٤مه ُؿ ا ًْمٙمت َ
احل َّؼ َو ُه ْؿ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
َأ ْسمٜمَ٤م َء ُه ْؿ َوإِ َّن َوم ِري ً٘م٤م ُِمٜم ُْٝم ْؿ ًَم َٞم ْٙمت ُُٛم َ
قن﴾ [اًمٌ٘مرة.]874-872 :
قن ْ َ
ِ
إل ُِمـ سمٜمِل إِ ِ ِ
قؾمك إِ ْذ َىم٤م ًُمقا ًمِٜمٌَِ ٍّل َهل ُ ُؿ ا ْسم َٕم ْ٨م
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :أ َمل ْ شم ََر إِ َمم ا َْعم َ ِ ْ َ
هائ َٞمؾ ُم ْـ َسم ْٕمد ُُم َ
َْ
ِ
ًَمٜمَ٤م َُمٚمِٙمً٤م ُٟم َ٘م٤مشمِ ْؾ ِذم َؾمٌِ ِ
٥م َقم َٚم ْٞمٙم ُُؿ ا ًْم ِ٘مت َُ٤مل َأ َّٓ ُشم َ٘م٤مشمِ ُٚمقا َىم٤م ًُمقا َو َُم٤م
ٞمؾ ا َِّ
هلل َىم َ٤مل َه ْؾ َقم ًَ ْٞمت ُْؿ إِ ْن يمُت َ
ِ
ِ
هلل َو َىمدْ ُأ ْظم ِر ْضمٜمَ٤م ُِم ْـ ِد َي ِ
ًَمٜمَ٤م َأ َّٓ ُٟم َ٘م٤مشمِ َؾ ِذم َؾمٌِ ِ
٥م َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ ا ًْم ِ٘مت َُ٤مل شم ََق ًَّم ْقا إِ َّٓ
ٞمؾ ا َِّ
٤مرٟمَ٤م َو َأ ْسمٜمَ٤مئٜمَ٤م َوم َٚم َّام يمُت َ

ِ ِ
ِ
قت َُمٚمِٙمً٤م
لم «274ش وىم٤مل َهل ُ ْؿ ٟمٌَِ هٞم ُٝم ْؿ إِ َّن اهللََّ َىمدْ َسم َٕم َ٨م ًَمٙم ُْؿ َـم٤م ًُم َ
ٞمؿ سمِ٤مًم َّٔم٤معم ِ َ
َىمٚم ًٞمال ُمٜم ُْٝم ْؿ َواهللَُّ َقمٚم ٌ
ُقن ًَم ُف اعمُْ ْٚم ُؽ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َوٟم َْح ُـ َأ َطم هؼ سمِ٤معمُْ ْٚم ِؽ ُِمٜمْ ُف َو َمل ُي ْ١م َت ؾم َٕم ً٦م ُِم َـ اعمَْ ِ
َىم٤م ًُمقا َأٟمَّك َيٙم ُ
هلل
٤مل َىم َ٤مل إِ َّن ا ََّ
َ
ْ
اجلً ِؿ واهللَُّ ي ْ١م ِيت ُم ْٚم َٙمف ُمـ ي َِم٤مء وا َُّ ِ
ِ
ِ
ٞمؿ
ُ ُ َ ْ َ ُ َ
اص َٓم َٗم٤م ُه َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َو َزا َد ُه َسم ًْ َٓم ً٦م ِذم ا ًْمٕم ْٚم ِؿ َو ِْ ْ َ ُ
ْ
هلل َواؾم ٌع َقمٚم ٌ

قت ومِ ِٞمف َؾم ِٙمٞمٜمَ ٌ٦م ُِم ْـ َر ِّسمٙم ُْؿ َو َسم ِ٘م َّٞم ٌ٦م ِممَّ٤م
«274ش وىم٤مل َهل ُ ْؿ ٟمٌَِ هٞم ُٝم ْؿ إِ َّن َآ َي َ٦م ُُم ْٚمٙمِ ِف َأ ْن َي ْ٠مشمِ َٞمٙم ُُؿ اًمتَّ٤م ُسم ُ
قؾمك َو َآ ُل َه ُ٤مر َ
لم
ون َ ْحت ِٛم ُٚم ُف اعمَْ َال ِئ َٙم ُ٦م إِ َّن ِذم َذًم ِ َؽ ََٔ َي ً٦م ًَمٙم ُْؿ إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ ُُم ْ١م ُِمٜم ِ َ
شم ََر َك َآ ُل ُُم َ
«271ش﴾ [اًمٌ٘مرة.]271-274:
وىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ْؾ َي٤م َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب َه ْؾ َشمٜم ِْ٘م ُٛم َ
قن ُِمٜمَّ٤م إِ َّٓ َأ ْن َآ َُمٜمَّ٤م سمِ٤مهللَِّ َو َُم٤م ُأٟم ِْز َل إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َو َُم٤م
ُأٟم ِْز َل ُِمـ َىمٌ ُؾ و َأ َّن َأ ْيم َثريمُؿ َوم ِ
٤مؾم ُ٘م َ
نم ُِم ْـ َذًم ِ َؽ َُم ُثق َسم ً٦م ِقمٜمْدَ اهللَِّ َُم ْـ
ْ ْ َ
َ ْ
قن «71ش ُىم ْؾ َه ْؾ ُأ َٟم ٌِّ ُئٙم ُْؿ سمِ َ ٍّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذ َُمٙمَ٤مٟمً٤م
اخلٜم َِ٤مز َير َو َقم ٌَدَ اًم َّٓم٤م ُهم َ
٥م َقم َٚم ْٞمف َو َضم َٕم َؾ ُمٜم ُْٝم ُؿ ا ًْم٘م َر َد َة َو ْ َ
ًَم َٕمٜمَ ُف اهللَُّ َو َهمْم َ
قت ُأو ًَمئ َؽ َ ٌّ
ِ
اًمًٌِ ِ
ٞمؾ «41ش َوإِ َذا َضم٤م ُءويم ُْؿ َىم٤م ًُمقا َآ َُمٜمَّ٤م َو َىمدْ َد َظم ُٚمقا سمِ٤م ًْم ُٙم ْٗم ِر َو ُه ْؿ َىمدْ
َو َأ َو هؾ َقم ْـ َؾم َقاء َّ
قن «48ش َوشم ََرى يمَثِػما ُِمٜم ُْٝم ْؿ ُي ًَ ِ
قن ِذم ْ ِ
٤مر ُقم َ
َظم َر ُضمقا سمِ ِف َواهللَُّ َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َام يمَ٤مٟمُقا َي ْٙمت ُُٛم َ
اإل ْصم ِؿ
ً
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ِ
ِ
اًمر َّسم٤مٟمِ هٞم َ
اًمً ْح َ٧م ًَمٌِ ْئ َس َُم٤م يمَ٤مٟمُقا َي ْٕم َٛم ُٚم َ
قن
قن «42ش ًَم ْق َٓ َيٜم َْٝم ُ
٤مه ُؿ َّ
َوا ًْم ُٕمدْ َوان َو َأيمْٚم ِٝم ُؿ ه
ِ
َو ْإَ ْطم ٌَ ُ٤مر َقم ْـ ىمقهل ُؿ ْ ِ
اًمً ْح َ٧م ًَمٌِ ْئ َس َُم٤م يمَ٤مٟمُقا َي ّْمٜمَ ُٕم َ
قن
اإل ْصم َؿ َو َأيمْٚم ِٝم ُؿ ه
ِ
ٞمح ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ ُىم ْؾ َوم َٛم ْـ َي ْٛمٚمِ ُؽ ُِم َـ اهللَِّ
وىم٤مل شمٕم٤مممًَ ﴿ :م َ٘مدْ َيم َٗم َر ا ًَّم ِذي َـ َىم٤م ًُمقا إِ َّن ا ََّ
هلل ُه َق اعمًَْ ُ
هلل ُم ْٚم ُؽ اًمًٛمق ِ
َؿمٞم ًئ٤م إِ ْن َأراد َأ ْن هيٚمِ َؽ ا َْعم ًِٞمح اسمـ ُمريؿ و ُأُمف وُمـ ِذم إَر ِ ِ
ات
َّ َ َ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ
ْ
ض َمجٞم ًٕم٤م َو َِّ ُ
ْ
َ َ ُْ
َوإَ ْر ِ
ر ٍء َىم ِد ٌير ﴾[اعم٤مئدة.]84:
ض َو َُم٤م َسم ْٞمٜم َُٝم َام ْ
خي ُٚم ُؼ َُم٤م َي َِم٤م ُء َواهللَُّ َقم َغم يم ُِّؾ َ ْ
وىم٤مل شمٕم٤مممًَ ﴿ :م َ٘مدْ َأ َظم ْذٟمَ٤م ُِمٞم َث َ ِ ِ
ه ِائ َٞمؾ َو َأ ْر َؾم ْٚمٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ ُر ُؾم ًال ُيم َّٚم َام َضم٤م َء ُه ْؿ َر ُؾم ٌ
قل
٤مق َسمٜمل إ ْ َ
سمِ َام َٓ َ ْهت َقى َأ ْٟم ُٗم ًُ ُٝم ْؿ َوم ِري ً٘م٤م يم ََّذ ُسمقا َو َوم ِري ً٘م٤م َي ْ٘م ُت ُٚم َ
قن«41ش﴾ [اعم٤مئدة.]41:
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :وطم ًٌِقا َأ َّٓ َشمٙم َ ِ
َ٤مب اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ُصم َّؿ َقم ُٛمقا
ُقن وم ْتٜمَ ٌ٦م َوم َٕم ُٛمقا َو َص هٛمقا ُصم َّؿ شم َ
َ َ ُ
ِ
َو َص هٛمقا يمَثِ ٌػم ُِمٜم ُْٝم ْؿ َواهللَُّ َسم ِّم ٌػم سمِ َام َي ْٕم َٛم ُٚم َ
ٞمح
قن «48ش ًَم َ٘مدْ َيم َٗم َر ا ًَّم ِذي َـ َىم٤م ًُمقا إِ َّن ا ََّ
هلل ُه َق ا َْعمً ُ
ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ وىم٤مل اعمَْ ًِ ُ ِ ِ
اقم ٌُدُ وا اهللََّ َر ِّيب َو َر َّسمٙم ُْؿ إِ َّٟم ُف ُ َُم ْـ ُي ْ ِ
نم ْك سمِ٤مهللَِّ َوم َ٘مدْ َطم َّر َم
ه ِائ َٞمؾ ْ
ٞمح َي٤م َسمٜمل إ ْ َ
ِ
ِ
لم ُِم ْـ َأٟم َّْم ٍ
هلل
يـ َىم٤م ًُمقا إِ َّن ا ََّ
اجلٜمَّ َ٦م َو َُم ْ٠م َوا ُه اًمٜم َُّ٤مر َو َُم٤م ًمِٚم َّٔم٤معم ِ َ
٤مر «42ش ًَم َ٘مدْ َيم َٗم َر ا ًَّمذ َ
اهللَُّ َقم َٚم ْٞمف ْ َ

َصم٤مًم ِ ُ٨م َصم َال َصم ٍ٦م وُم٤م ُِمـ إِ ًَم ٍف إِ َّٓ إِ ًَمف و ِ
اطمدٌ َوإِ ْن َمل ْ َيٜمْت َُٝمقا َقم َّام َي ُ٘مق ًُم َ
قن ًَم َٞم َٛم ًَّ َّـ ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا ُِمٜم ُْٝم ْؿ
ٌ َ
َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ «41ش َأ َوم َال َيتُق ُسم َ
ٞمح ا ْسم ُـ
ٞمؿ «47ش َُم٤م ا َْعمً ُ
َقم َذ ٌ
قر َرطم ٌ
قن إِ َمم اهللَِّ َو َي ًْ َت ْٖمٗم ُرو َٟم ُف َواهللَُّ َهم ُٗم ٌ
اب َأًم ٌ
ِِ
ِ
َُم ْر َي َؿ إِ َّٓ َر ُؾم ٌ
ػ
اًمر ُؾم ُؾ َو ُأ هُم ُف ِصدِّ ي َ٘م ٌ٦م يمَ٤مٟمَ٤م َي ْ٠ميم َُال ِن اًم َّٓم َٕم٤م َم ا ْٟم ُٔم ْر َيم ْٞم َ
قل َىمدْ َظم َٚم ْ٧م ُم ْـ َىم ٌْٚمف ه
لم َهلؿ ْأَي ِ
ون ُِمـ د ِ
٤مت ُصم َّؿ ا ْٟم ُٔم ْر َأٟمَّك ُي ْ١م َومٙم َ
ون اهللَِّ َُم٤م َٓ َي ْٛمٚمِ ُؽ ًَمٙم ُْؿ
ُقن «47ش ُىم ْؾ َأ َشم ْٕم ٌُدُ َ ْ ُ
ُٟم ٌَ ِّ ُ ُ ُ َ
ِ
ِ
ٞمؿ «44ش﴾ [اعم٤مئدة.]44-48:
ضا َو َٓ َٟم ْٗم ًٕم٤م َوا َُّ
اًمًٛم ُ
ٞمع ا ًْم َٕمٚم ُ
هلل ُه َق َّ
َ ا
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هلل َقم َغم سم َ ٍ ِ
ر ٍء ُىم ْؾ َُم ْـ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُم٤م َىمدَ ُروا اهللََّ َطم َّؼ َىمدْ ِر ِه إِ ْذ َىم٤م ًُمقا َُم٤م َأٟم َْز َل ا َُّ
َ
نم ُم ْـ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُقرا َو ُهدً ى ًمِٚمٜم ِ
خت ُٗم َ
وهنَ٤م َو ُ ْ
قن
َّ٤مس َ ْدم َٕم ُٚمق َٟم ُف َىم َراـم َ
َأٟم َْز َل ا ًْمٙمت َ
ٞمس ُشم ٌْدُ َ
قؾمك ٟم ً
َ٤مب ا ًَّمذي َضم٤م َء سمِف ُُم َ
هلل ُصم َّؿ َذ ْر ُه ْؿ ِذم َظم ْق ِو ِٝم ْؿ َي ْٚم َٕم ٌُ َ
قن «18ش
٤مؤيم ُْؿ ُىم ِؾ ا َُّ
يمَثِ ًػما َو ُقم ِّٚم ْٛمت ُْؿ َُم٤م َمل ْ َشم ْٕم َٚم ُٛمقا َأ ْٟمت ُْؿ َو َٓ َآ َسم ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يـ
َ٤مب َأٟم َْز ًْمٜمَ٤م ُه ُُم ٌَ َ٤مر ٌك ُُم َّمدِّ ُق ا ًَّم ِذي َسم ْ َ
لم َيدَ ْيف َوًم ُتٜمْذ َر ُأ َّم ا ًْم ُ٘م َرى َو َُم ْـ َطم ْق َهلَ٤م َوا ًَّمذ َ
َو َه َذا يمت ٌ

ِ
ُقن سمِ ْ٤مَٔ ِظمر ِة ي ْ١م ُِمٜم َ ِ
ِ
حي٤مومِ ُٔم َ
ُي ْ١م ُِمٜم َ
ؽمى َقم َغم
َ ُ
ُقن سمِف َو ُه ْؿ َقم َغم َص َالهتِ ْؿ ُ َ
قن «12ش َو َُم ْـ َأ ْفم َٚم ُؿ مم َّ ِـ ا ْوم َ َ
وطمل إِ َزم و َمل ي ِ ِ
ِ
ِ
ر ٌء َو َُم ْـ َىم َ٤مل َؾم ُ٠مٟم ِْز ُل ُِم ْث َؾ َُم٤م َأٟم َْز َل اهللَُّ َو ًَم ْق شم ََرى إِ ِذ
اهللَِّ يمَذ ًسم٤م َأ ْو َىم َ٤مل ُأ َ َّ َ ْ ُ َ
قح إ ًَم ْٞمف َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًم َّٔم ُ
٤معم ِ َ
اب
قن ِذم َهم َٛم َرات اعمَْ ْقت َواعمَْ َالئ َٙم ُ٦م َسم٤مؾم ُٓمق َأ ْيدهيِ ْؿ َأ ْظم ِر ُضمقا َأ ْٟم ُٗم ًَٙم ُُؿ ا ًْم َٞم ْق َم ُ ْدم َز ْو َن َقم َذ َ
ِِ
ْاهل ِ
ْؼم َ
قن سمِ َام ُيمٜمْت ُْؿ َشم ُ٘مق ًُم َ
ون﴾ [إٟمٕم٤مم-18:
قن َقم َغم ا َِّ
احل ِّؼ َو ُيمٜمْت ُْؿ َقم ْـ َآ َي٤مشمف شم ًَْ َتٙم ِ ُ
هلل َهم ْ َػم ْ َ
ُ
.]11

ِ
ب ُيدْ َقم ْق َن إِ َمم يمِت ِ
يـ ُأوشمُقا ٟم َِّمٞم ًٌ٤م ُِم َـ ا ًْمٙمِتَ٤م ِ
هلل ًم ِ َٞم ْحٙم َُؿ
َ٤مب ا َِّ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :أ َمل ْ شم ََر إِ َمم ا ًَّمذ َ
َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ ُصم َّؿ َيت ََق َّمم َوم ِر ٌيؼ ُِمٜم ُْٝم ْؿ َو ُه ْؿ ُُم ْٕم ِر ُو َ
قن «21ش َذًم ِ َؽ سمِ َ٠م َّهن ُ ْؿ َىم٤م ًُمقا ًَم ْـ َمت َ ًَّٜمَ٤م اًمٜم َُّ٤مر إِ َّٓ َأ َّي٤م ًُم٤م
ِ ِ
ٍ
ؽم َ
ون «[ ﴾27آل قمٛمران.]27 ،21:
َُم ْٕمدُ و َدات َو َهم َّر ُه ْؿ ِذم ديٜم ِٝم ْؿ َُم٤م يمَ٤مٟمُقا َي ْٗم َ ُ
اجلٜمَّ َ٦م إِ َّٓ َُم ْـ يم َ
َ٤من ُهق ًدا َأ ْو ٟم ََّم َ٤مرى شمِ ْٚم َؽ َأ َُم٤مٟمِ هٞم ُٝم ْؿ ُىم ْؾ
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :وىم٤مًمقا ًَم ْـ َيدْ ُظم َؾ ْ َ
ه٤مشمُقا سمره٤م َٟمٙمُؿ إِ ْن ُيمٜمْتُؿ ص ِ
لم «888ش َسم َغم َُم ْـ َأ ْؾم َٚم َؿ َو ْضم َٝم ُف هللَِّ َو ُه َق ُحم ْ ًِ ٌـ َوم َٚم ُف َأ ْضم ُر ُه
٤مد ِىم َ
َ
ْ َ
ُْ َ ْ
حي َزٟم َ
ُقن «882ش﴾ [اًمٌ٘مرة.]882-888:
ِقمٜمْدَ َر ِّسم ِف َو َٓ َظم ْق ٌ
ف َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو َٓ ُه ْؿ َ ْ
ِ
ِ
ٞمؿ َطمٜمِٞم ًٗم٤م َو َُم٤م يمَ٤م َن
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :وىم٤مًمقا يمُقٟمُقا ُهق ًدا َأ ْو ٟم ََّم َ٤مرى َ ْهتتَدُ وا ُىم ْؾ َسم ْؾ ُم َّٚم َ٦م إِ ْسم َراه َ
ِ
ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
ٞمؿ َوإِ ْؾم َام ِقم َٞمؾ
نم ِيم َ
لم «817ش ُىمق ًُمقا َآ َُمٜمَّ٤م سمِ٤مهللَِّ َو َُم٤م ُأٟم ِْز َل إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َو َُم٤م ُأٟم ِْز َل إِ َمم إِ ْسم َراه َ
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ِ
ِ
ويت اًمٜمٌَِّ هٞم َ
َوإِ ْؾم َح َ
قن ُِم ْـ َر ِّهبِ ْؿ َٓ
ٞمًك َو َُم٤م ُأ ِ َ
قب َو ْإَ ْؾم ٌَ٤مط َو َُم٤م ُأ ِ َ
٤مق َو َي ْٕم ُ٘م َ
قؾمك َوقم َ
ويت ُُم َ
لم َأ َطم ٍد ُِمٜم ُْٝم ْؿ َوٟم َْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن «814ش َوم٢مِ ْن َآ َُمٜمُقا سمِ ِٛم ْث ِؾ َُم٤م َآ َُمٜمْت ُْؿ سمِ ِف َوم َ٘م ِد ْاهتَدَ ْوا
ُٟم َٗم ِّر ُق َسم ْ َ
ِ
ِ
َوإِ ْن شم ََق ًَّم ْقا َوم٢مِٟمَّام ُهؿ ِذم ِؿم َ٘م ٍ
ٞمؿ «814ش ِص ٌْ َٖم َ٦م اهللَِّ َو َُم ْـ
٤مق َوم ًَ َٞمٙم ِْٗمٞمٙم َُٝم ُؿ ا َُّ
اًمًٛم ُ
ٞمع ا ًْم َٕمٚم ُ
هلل َو ُه َق َّ
َ ْ

َأ ْطم ًَ ُـ ُِم َـ اهللَِّ ِص ٌْ َٖم ً٦م َوٟم َْح ُـ ًَم ُف َقم٤مسمِدُ َ
هلل َو ُه َق َر هسمٜمَ٤م َو َر هسمٙم ُْؿ
ون «811ش ُىم ْؾ َأ ُ َحت٤م هضمق َٟمٜمَ٤م ِذم ا َِّ
ِ
قن «811ش َأ ْم َشم ُ٘مق ًُم َ
َو ًَمٜمَ٤م َأ ْقم َام ًُمٜمَ٤م َو ًَمٙم ُْؿ َأ ْقم َام ًُمٙم ُْؿ َوٟم َْح ُـ ًَم ُف ُخمْٚمِ ُّم َ
ٞمؿ َوإِ ْؾم َام ِقم َٞمؾ
قن إِ َّن إِ ْسم َراه َ
قب َو ْإَ ْؾم ٌَ َ
َوإِ ْؾم َح َ
٤مط يمَ٤مٟمُقا ُهق ًدا َأ ْو ٟم ََّم َ٤مرى ُىم ْؾ َأ َأ ْٟم ُت ْؿ َأ ْقم َٚم ُؿ َأ ِم اهللَُّ َو َُم ْـ َأ ْفم َٚم ُؿ ِمم َّ ْـ
٤مق َو َي ْٕم ُ٘م َ
َيمت ََؿ َؿم َٝم٤م َد ًة ِقمٜمْدَ ُه ُِم َـ اهللَِّ َو َُم٤م اهللَُّ سمِ َٖم٤مومِ ٍؾ َقم َّام َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
قن «871ش شمِ ْٚم َؽ ُأ َُّم ٌ٦م َىمدْ َظم َٚم ْ٧م َهلَ٤م َُم٤م
قن َقم َّام يمَ٤مٟمُقا َي ْٕم َٛم ُٚم َ
يم ًََ ٌَ ْ٧م َو ًَمٙم ُْؿ َُم٤م يم ًََ ٌْت ُْؿ َو َٓ شم ًُْ َ٠م ًُم َ
قن «878ش﴾[اًمٌ٘مرة.]878-817:
قن َأ ِِّّن َر ُؾم ُ
قؾمك ًم ِ َ٘م ْق ُِم ِف َي٤م َىم ْق ِم ِمل َ شم ُْ١م ُذوٟمَٜمِل َو َىمدْ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قل اهللَِّ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ ْذ َىم َ٤مل ُُم َ
هلل َٓ هي ِدي ا ًْم َ٘مقم ا ًْم َٗم ِ
لم﴾ [اًمّمػ.]7:
٤مؾم ِ٘م َ
ْ َ
إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ َوم َٚم َّام َزا ُهمقا َأ َزا َغ اهللَُّ ُىم ُٚم َ ُ
قهب ْؿ َوا َُّ َ ْ
ِ
ِ
هلل ِممَّ٤م َىم٤م ًُمقا
ؼم َأ ُه ا َُّ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّمذي َـ َآ َُمٜمُقا َٓ َشمٙمُقٟمُقا يمَ٤م ًَّمذ َ
قؾمك َوم َ َّ
يـ َآ َذ ْوا ُُم َ
َويم َ
هلل َو ِضم ًٞمٝم٤م﴾ [إطمزاب.]41:
َ٤من ِقمٜمْدَ ا َِّ
ىم٤مل اسمـ قم٤مدل ذم اًمٚمٌ٤مب« 881 /81ش.
ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ي٤مأهي٤م اًمذيـ آ َُمٜمُق ْا َٓ َشمٙمُقٟمُق ْا يم٤مًمذيـ آ َذ ْو ْا ُمقؾمك ﴾ أي٦م عم٤م سملم أن ُمـ
ي١مذي اهلل ورؾمقًمف ُيٚمٕمـ ويٕمذب ،ويم٤من ذًمؽ إؿم٤مرة إمم أن اإليذاء يمٗمر أرؿمد اعم١مُمٜملم إمم
آُمتٜم٤مع ُمـ اإليذاء اًمذي هق دوٟمف وهق ٓ يروث يمٗمر ًا وهق ُمـ مل يرض سم٘مًٛم٦م اًمٜمٌل
قمٚمٞمف « اًمّمالة و ش اًمًالم وسمحٙمٛمف « سم٤مًم َٗم ِ
لء ًم ِ ٌَ ْٕمض ش وم٘م٤مل ٓ :شمٙمقٟمقا يم٤مًمذيـ آذوا
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ُمقؾمك ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :إيذاؤهؿ عمقؾمك سمٜمًٌ٦م قمٞم٥م ذم َسمدَ ٟمِ ِف ،وىمٞمؾ :إن ىم٤مرون ىم٤مل ُٓمرأة:
ٍ
وم٤مطمِم٦م واإليذاء اعمذيمقر ذم اًم٘مرآن يم٤مف وهق ىمقهلؿ﴿ :
ىمقزم إِن ُمقؾمك ىمد وىمع ذم
ٟم٧م ورسم َؽ وم٘م٤مشمالا ﴾ [ اعم٤مئدة ] 27 :وىمقهلؿًَ ﴿ :مـ ٟمَّّم ِؼم قمغم َـمٕم٤م ٍم و ِ
اطم ٍد ﴾ [
َ َ
وم٤مذه٥م َأ َ َ َ ه
ْ َ
اًمٌ٘مرة ] 48 :إمم همػم ذًمؽ وم٘م٤مل ًمٚمٛم١مُمٜملم ٓ :شمٙمقٟمقا أُمث٤مهلؿ إذا ـمٚمٌٙمؿ اًمرؾمقل ًمٚم٘مت٤مل
ٓ شم٘مقًمقا اذه٥م أٟم٧م ورسمؽ وم٘م٤مشمال وإذا أُمريمؿ اًمرؾمقل سمٌمء وم٠مشمقا ُمٜمف ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ،
ؼم َأ ُه اهلل ِممَّ٤م َىم٤م ًُمق ْا ﴾ قمغم إول فم٤مهر ٕٟمف أسمرز ضمًٛمف ًم٘مقُمف ومرأوه وقمٚمٛمقا
وىمقًمفَ ﴿ :وم َّ
ومً٤مد اقمت٘م٤مدهؿ وٟمٓم٘م٧م اعمرأة سم٤محلؼ وأُمر ُمالئٙمتف طمتك قمؼموا هب٤مرون قمٚمٞمٝمؿ ومرأوه همػم
جمروح ومٕمٚمٛمقا سمراءة ُمقؾمك  -قمٚمٞمف اًمّمالة واؾمالم  -قمـ ُم٤م رُمقه هبققمغم افثوين ومؼمأه اهلل
مم٤م ىم٤مًمقا أي أظمرضمف قمـ قمٝمدة ُم٤م ـمٚمٌقا سم٢مِقمٓم٤مئف اًمٌٕمض إي٤مهؿ وإفمٝم٤مره قمدم ضمقاز
اًمٌٕمض وىمٓمع ُطم َججٝمؿ صمؿ ضب قمٚمٞمٝمؿ ّ
اًمذ ًَّم ُ٦م واًمًٛمٙمٜم٦م وهمْم٥م قمٚمٞمٝمؿ.
ىم٤مل اًمِمٞمٜم٘مٞمٓمل أوقاء اًمٌٞم٤من 4 /8« -ش:
ذم ىمقًمفَ ﴿ :هم ْ ِػم اعمٖمْمقب َقم َٚم ْٞم ِٝمؿ َوَٓ اًمْمآًملم ﴾.
ىم٤مل مج٤مهػم ُمـ قمٚمامء اًمتٗمًػم ﴿ اعمٖمْمقب َقم َٚم ْٞم ِٝمؿ ﴾ اًمٞمٝمقد و ﴿ اًمْمآًملم ﴾
اًمٜمّم٤مرى .وىمد ضم٤مء اخلػم سمذًمؽ قمـ رؾمقل اهلل ط ُمـ طمدي٨م قمدي سمـ طم٤مشمؿ رِض اهلل
قمٜمف .واًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وإن يم٤مٟمقا و٤مًملم مجٞمٕم ً٤م ُمٖمْمقسم ً٤م قمٚمٞمٝمؿ مجٞمٕم ً٤م ،وم٢من اًمٖمْم٥م إٟمام
ظمص سمف اًمٞمٝمقد ،وإن ؿم٤مريمٝمؿ اًمٜمّم٤مرى ومٞمفٕ ،هنؿ يٕمرومقن احلؼ ويٜمٙمروٟمف وي٠مشمقن
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اًمٌ٤مـمؾ قمٛمد ًا ،ومٙم٤من اًمٖمْم٥م أظمص صٗم٤مهتؿ .واًمٜمّم٤مرى ضمٝمٚم٦م ٓ يٕمرومقن احلؼ ،ومٙم٤من
اًمْمالل أظمص صٗم٤مهتؿ.
وقمغم هذا وم٘مد يٌلم أن ﴿ اعمٖمْمقب َقم َٚم ْٞم ِٝمؿ ﴾ اًمٞمٝمقد .ىمقًمف شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿَ ﴿ :وم ٌَآ ُءو
٥م قمغم َهم َْم ٍ
سمِ َٖم َْم ٍ
نم ُِّمـ
٥م ﴾ [ اًمٌ٘مرة ] 11 :أي٦م  -وىمقًمف ومٞمٝمؿ أيْم ً٤مَ ﴿ :ه ْؾ ُأ َٟم ٌِّ ُئٙم ُْؿ سمِ َ ٍّ
ِ
ِ
٥م َقم َٚم ْٞم ِف ﴾ [ اعم٤مئدة ] 41 :أي٦م  -وىمقًمف ﴿ :إِ َّن
ذًمؽ َُم ُثق َسم ً٦م قمٜمدَ اهلل َُمـ ًَّم َٕمٜمَ ُف اهلل َو َهمْم َ
اًمذيـ اختذوا اًمٕمجؾ َؾم َٞمٜم ُ
٥م ﴾ [ إقمراف ] 872 :أي٦م  -وىمد يٌلم أن اًمْم٤مًملم
َ٤مهل ُ ْؿ َهم َْم ٌ
اًمٜمّم٤مرى ،ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وَٓ شمتٌٕمقا َأ ْه َقآ َء َىم ْق ٍم َىمدْ َو هٚمق ْا ُِمـ َىم ٌْ ُؾ َو َأ َو هٚمق ْا يمَثِػم ًا َو َو هٚمق ْا
َقمـ َؾم َق ِآء اًمًٌٞمؾ ﴾ [ اعم٤مئدة.] 44 :
وىم٤مل اسمـ يمثػم صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم را ًدا قمغم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ذم يمذهبؿ واومؽمائٝمؿ﴿ :
ِ
٤مؤ ُه ﴾ أيٟ :محـ ُمٜمتًٌقن إمم أٟمٌٞم٤مئف وهؿ
َح ُـ َأ ْسمٜمَ٤م ُء اهللَِّ َو َأ ِطم ٌَّ ُ
وىم٤مًم٧م ا ًْم َٞم ُٝمق ُد َواًمٜم ََّّم َ٤مرى ٟم ْ
سمٜمقه وًمف هبؿ قمٜم٤مي٦م ،وهق حيٌٜم٤م .وٟم٘مٚمقا قمـ يمت٤مهبؿ.
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم رادا قمٚمٞمٝمؿُ ﴿ :ىم ْؾ َومٚمِ َؿ ُي َٕم ِّذ ُسمٙم ُْؿ سمِ ُذٟمُقسمِٙم ُْؿ ﴾ أيً :مق يمٜمتؿ يمام شمدقمقن
أسمٜم٤مءه وأطمٌ٤مءه ،ومٚمؿ أ َقمد ًمٙمؿ ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ قمغم يمٗمريمؿ ويمذسمٙمؿ واومؽمائٙمؿ؟ .وىمد ىم٤مل
سمٕمض ؿمٞمقخ اًمّمقومٞم٦م ًمٌٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء :أيـ دمد ذم اًم٘مرآن أن احلٌٞم٥م ٓ يٕمذب طمٌٞمٌف؟
ومٚمؿ يرد قمٚمٞمف ،ومتال اًمّمقذم هذه أي٦مُ ﴿ :ىم ْؾ َومٚمِ َؿ ُي َٕم ِّذ ُسمٙم ُْؿ سمِ ُذٟمُقسمِٙم ُْؿ ﴾.
نم ِمم َّ ْـ َظم َٚم َؼ ﴾ أيً :مٙمؿ أؾمقة أُمث٤مًمٙمؿ ُمـ سمٜمل آدم ،وهق شمٕم٤ممم
وىمقًمفَ ﴿ :سم ْؾ َأ ْٟمت ُْؿ َسم َ ٌ
هق احل٤ميمؿ ذم مجٞمع قمٌ٤مده ﴿ َي ْٖم ِٗم ُر َعم ِ ْـ َي َِم٤م ُء َو ُي َٕم ِّذ ُب َُم ْـ َي َِم٤م ُء ﴾ أي :هق ومٕم٤مل عم٤م يريدٓ ،
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ِ
إر ِ
ض َو َُم٤م َسم ْٞمٜم َُٝم َام ﴾ أي:
اًمً َام َوات َو ْ
ُُم َٕم ِّ٘م٥م حلٙمٛمف وهق هيع احلً٤مبَ ﴿ .وهللَِّ ُُم ْٚم ُؽ َّ
اجلٛمٞمع ُمٚمٙمف وحت٧م ىمٝمره وؾمٚمٓم٤مٟمفَ ﴿ ،وإِ ًَم ْٞم ِف اعمَْ ِّم ُػم ﴾ أي :اعمرضمع واعمآب إًمٞمف ،ومٞمحٙمؿ
ذم قمٌ٤مده سمام يِم٤مء ،وهق اًمٕم٤مدل اًمذي ٓ جيقر.
شمٗمًػم اسمـ يمثػم « -ج  / 1ص 881ش
ِ
ِ
لم َُم ْـ َأٟم َّْم ِ
٤مري
ٞمًك ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ ًم ِ ْٚم َح َق ِار ِّي َ
َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّمذي َـ َآ َُمٜمُقا يمُقٟمُقا َأٟم َّْم َ٤مر اهللَِّ يم ََام َىم َ٤مل قم َ
ِ ِ ِ ِ
احل َق ِار هي َ
ه ِائ َٞمؾ َو َيم َٗم َر ْت َـم ِ٤مئ َٗم ٌ٦م
قن ٟم َْح ُـ َأٟم َّْم ُ٤مر ا َِّ
إِ َمم ا َِّ
هلل َىم َ٤مل ْ َ
هلل َوم َآ َُمٜم َْ٧م َـم٤مئ َٗم ٌ٦م ُم ْـ َسمٜمل إ ْ َ
ِ
ِ
ِ
يـ «87ش
يـ َآ َُمٜمُقا َقم َغم َقمدُ ِّوه ْؿ َوم َ٠م ْص ٌَ ُحقا َفم٤مه ِر َ
َوم َ٠م َّيدْ ٟمَ٤م ا ًَّمذ َ

ِ
ِ
لم َُم ْـ
ٞمًك ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ ًم ِ ْٚم َح َق ِار ِّي َ
﴿ َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا يمُقٟمُقا َأٟم َّْم َ٤مر اهللَِّ يم ََام َىم َ٤مل قم َ
َأٟم َّْم ِ
ِ ِ ِ ِ
احل َق ِار هي َ
ه ِائ َٞمؾ َو َيم َٗم َر ْت
٤مري إِ َمم اهللَِّ َىم َ٤مل ْ َ
قن ٟم َْح ُـ َأٟم َّْم ُ٤مر اهللَِّ َومآ َُمٜم َْ٧م َـم٤مئ َٗم ٌ٦م ُم ْـ َسمٜمل إ ْ َ
َـم ِ٤مئ َٗم ٌ٦م َوم َ٠ميدْ ٟمَ٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا َقم َغم َقمدُ و ِهؿ َوم َ٠مصٌحقا َفم ِ
٤مه ِري َـ «87ش ﴾
ِّ ْ ْ َ ُ
َّ
َ َ
ي٘مقل شمٕم٤ممم آُمرا قمٌ٤مده اعم١مُمٜملم أن يٙمقٟمقا أٟمّم٤مر اهلل ذم مجٞمع أطمقاهلؿ ،سم٠مىمقاهلؿ
وأومٕم٤مهلؿ وأٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ ،وأن يًتجٞمٌقا هلل وًمرؾمقًمف ،يمام اؾمتج٤مب احلقاريقن
ًمٕمٞمًك طملم ىم٤ملَُ ﴿ :م ْـ َأٟم َّْم ِ
٤مري إِ َمم اهللَِّ ﴾ ؟ أيُ :مٕمٞمٜمل ذم اًمدقمقة إمم اهلل قمز وضمؾ؟ ﴿
احل َق ِار هي َ
قن ﴾ -وهؿ أشمٌ٤مع قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالمٟ ﴿ :-م َْح ُـ َأٟم َّْم ُ٤مر اهللَِّ ﴾ أيٟ :محـ
َىم َ٤مل ْ َ
أٟمّم٤مرك قمغم ُم٤م أرؾمٚم٧م سمف و ُُم َقازروك قمغم ذًمؽ؛ وهلذا سمٕمثٝمؿ دقم٤م ًة إمم اًمٜم٤مس ذم سمالد
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اًمِم٤مم ذم اإلهائٞمٚمٞملم واًمٞمقٟم٤مٟمٞملم .وهٙمذا يم٤من رؾمقل اهلل ط ي٘مقل ذم أي٤مم احل٩مُ" :مـ
رضمؾ ُي١مويٜمل طمتك أسمٚمغ رؾم٤مًم٦م ريب ،وم٢من ىمريِم٤م ىمد ُمٜمٕمقِّن أن أسمٚمغ رؾم٤مًم٦م ريب" طمتك
ىم َّٞمض اهلل قمز وضمؾ ًمف إوس واخلزرج ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ،ومٌ٤ميٕمقه ووازروه ،وؿم٤مرـمقه أن
يٛمٜمٕمقه ُمـ إؾمقد وإمحر إن هق ه٤مضمر إًمٞمٝمؿ ،ومٚمام ه٤مضمر إًمٞمٝمؿ سمٛمـ ُمٕمف ُمـ أصح٤مسمف
َو َومقا ًمف سمام قم٤مهدوا اهلل قمٚمٞمف؛ وهلذا ؾمامهؿ اهلل ورؾمقًمف :إٟمّم٤مر ،وص٤مر ذًمؽ قمٚمام
ِ ِ ِ ِ
ه ِائ َٞمؾ َو َيم َٗم َر ْت
قمٚمٞمٝمؿ ،رِض اهلل قمٜمٝمؿ ،وأرو٤مهؿ .وىمقًمفَ ﴿ :ومآ َُمٜم َْ٧م َـم٤مئ َٗم ٌ٦م ُم ْـ َسمٜمل إ ْ َ
َـم ِ٤مئ َٗم ٌ٦م ﴾ أي :عم٤م سمٚمغ قمٞمًك اسمـ ُمريؿ قمٚمٞمف اًمًالم رؾم٤مًم٦م رسمف إمم ىمقُمف ،ووازره ُمـ وازره
ُمـ احلقاريلم ،اهتدت ـم٤مئٗم٦م ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ سمام ضم٤مءهؿ سمف ،ووٚم٧م ـم٤مئٗم٦م ومخرضم٧م قمام
ضم٤مءهؿ سمف ،وضمحدوا ٟمٌقشمف ،ورُمقه وأُمف سم٤مًمٕمٔم٤مئؿ ،وهؿ اًمٞمٝمقد -قمٚمٞمٝمؿ ًمٕم٤مئـ اهلل
اعمتت٤مسمٕم٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م-وهمٚم٧م ومٞمف ـم٤مئٗم٦م ممـ اشمٌٕمف ،طمتك رومٕمقه ومقق ُم٤م أقمٓم٤مه اهلل ُمـ
اًمٜمٌقة ،واومؽمىمقا ومِرىم٤م ِ
وؿم َٞمٕم٤م ،ومٛمـ ىم٤مئؾ ُمٜمٝمؿ :إٟمف اسمـ اهلل .وىم٤مئؾ :إٟمف صم٤مًم٨م صمالصم٦م :إب،
َ
وآسمـ ،وروح اًم٘مدس .وُمـ ىم٤مئؾ :إٟمف اهلل .ويمؾ هذه إىمقال ُمٗمّمٚم٦م ذم ؾمقرة اًمٜمً٤مء.
وىمقًمفَ ﴿ :وم َ٠م َّيدْ ٟمَ٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا َقم َغم قمَدُ ِّو ِه ْؿ ﴾ أيٟ :مٍمٟم٤مهؿ قمغم ُمـ قم٤مداهؿ ُمـ ومِ َرق
اًمٜمّم٤مرىَ ﴿ ،وم َ٠مصٌحقا َفم ِ
٤مه ِري َـ ﴾ أي :قمٚمٞمٝمؿ ،وذًمؽ سمٌٕمث٦م حمٛمد ط ،يمام ىم٤مل اإلُم٤مم
ْ َ ُ
أسمق ضمٕمٗمر سمـ ضمرير رمحف اهلل.
ِ
ٞمًك ُِمٜم ُْٝم ُؿ ا ًْم ُٙم ْٗم َر َىم َ٤مل َُم ْـ َأٟم َّْم ِ
٤مري
وىم٤مل رمحف اهلل ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َٚم َّام َأ َطم َّس قم َ
قن ٟم َْح ُـ َأٟم َّْم ُ٤مر اهللَِّ آ َُمٜمَّ٤م سمِ٤مهللَِّ َو ْاؿم َٝمدْ سمِ َ٠مٟمَّ٤م ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
احل َق ِار هي َ
قن «72ش﴾.
إِ َمم اهللَِّ َىم َ٤مل ْ َ
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ِ
ٞمًك ﴾ أي :اؾمتِمٕمر ُمٜمٝمؿ اًمتّمٛمٞمؿ قمغم اًمٙمٗمر
ي٘مقل شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َٚم َّام َأ َطم َّس قم َ
وآؾمتٛمرار قمغم اًمْمالل ىم٤ملَُ ﴿ :م ْـ َأٟم َّْم ِ
هلل ﴾ ىم٤مل جم٤مهد :أي ُمـ َيتٌٕمٜمل إمم
٤مري إِ َمم ا َِّ
أىمرب.
اهلل؟ وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وهمػمهُ :مـ أٟمّم٤مري ُمع اهلل؟ وىمقل جم٤مهد
ُ
سمٕمض ُمقاىمػ اًمٞمٝمقد ُمع اًمٜمٌل ط وُم٤م ًم٘مل ُمـ إذي٦م
ِ
هلل ط َطمدَّ َصم ُف َىم َ٤ملُ :يمٜم ُْ٧م َىم ِ٤مئام ِقمٜمْدَ رؾم ِ
٤من ُم ْق َمم رؾم ِ
ؼم
قل ا َِّ
قل ا َِّ
هلل ط َوم َج٤م َء طم ْ ٌ
َ ُ
ً
َ ُ
َقم ْـ َصم ْق َسم َ َ
ِ
ُِم ْـ َأ ْطم ٌَ ِ
ٍم ُع ُِمٜم َْٝم٤م َوم َ٘م َ٤مل ِمل َ شمَدْ َوم ُٕمٜمِل
٤مر ا ًْم َٞم ُٝمقد َوم َ٘م َ٤مل َّ
اًمً َال ُم َقم َٚم ْٞم َؽ َي٤م ُحم َ َّٛمدُ َومدَ َوم ْٕم ُت ُف َد ْوم َٕم ً٦م يمَ٤م َد ُي ْ َ
ِ
قل َي٤م َر ُؾم َ
َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َأ َٓ َشم ُ٘م ُ
٤مؾم ِٛم ِف ا ًَّم ِذي َؾم َّام ُه سمِ ِف َأ ْه ُٚم ُف َوم َ٘م َ٤مل
قل اهللَِّ َوم َ٘م َ٤مل ا ًْم َٞم ُٝمقد هي إِٟم ََّام ٟمَدْ ُقمق ُه سمِ ْ
قل اهللَِّ ط إِ َّن اؾم ِٛمل ُحمَٛمدٌ ا ًَّم ِذي ؾمام ِِّن سمِ ِف َأه ِكم َوم َ٘م َ٤مل ا ًْمٞمٝم ِ
َر ُؾم ُ
قد هي ِضم ْئ ُ٧م َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف
ْ
َُ
َ َّ
َّ
ْ
قل اهللَِّ ط سمِٕم ٍ
َ٧م َر ُؾم ُ
َر ُؾم ُ
قد َُم َٕم ُف
ر ٌء إِ ْن َطمدَّ ْصم ُت َؽ َىم َ٤مل َأ ْؾم َٛم ُع سمِ ُ٠م ُذ َ َِّّن َومٜمَٙم َ
ُ
قل اهللَِّ ط َأ َيٜمْ َٗم ُٕم َؽ َ ْ
َوم َ٘م َ٤مل ؾم ْؾ َوم َ٘م َ٤مل ا ًْمٞمٝم ِ
َّ٤مس ﴿ َي ْق َم ُشم ٌَدَّ ُل ْإَ ْر ُض َهم ْ َػم ْإَ ْر ِ
قد هي َأ ْي َـ َيٙم ُ
ات
اًمً َٛم َق ُ
ُقن اًمٜم ُ
َُ
ض َو َّ
َ
ون ِْ
اجل ْ ِ
ن َىم َ٤مل َوم َٛم ْـ َأ َّو ُل اًمٜم ِ
﴾َ ،وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط ُه ْؿ ِذم اًم هٔم ْٚم َٛم ِ٦م ُد َ
َّ٤مس إِ َضم َ٤مز ًة َىم َ٤مل ُوم َ٘م َرا ُء
٤مضم ِريـ َىم َ٤مل ا ًْمٞمٝم ِ
اجلٜمَّ َ٦م َىم َ٤مل ِزي٤مد ُة يمٌَِ ِد اًمٜم ِ
لم َيدْ ُظم ُٚم َ
هقن َىم َ٤مل َوم َام
قد هي َوم َام ُ ْحت َٗمت ُُٝم ْؿ ِطم َ
َ َ
َُ
اعمُْ َٝم ِ َ
قن ْ َ

ِ
ِ
ِ
اجلٜم َِّ٦م ا ًَّم ِذي يم َ
اهب ْؿ
ذ ُُ
هم َذ ُاؤ ُه ْؿ َقم َغم إِ ْصم ِر َه٤م َىم َ٤مل ُيٜم َْح ُر َهل ُ ْؿ َصم ْق ُر ْ َ
َ٤من َي ْ٠ميم ُُؾ ُم ْـ َأ ْـم َراوم َٝم٤م َىم َ٤مل َوم َام َ َ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ر ٍء َٓ
َقم َٚم ْٞمف َىم َ٤مل ُم ْـ َقم ْلم وم َٞمٝم٤م شم ًَُ َّٛمك َؾم ْٚم ًٌَِ ًٞمال َىم َ٤مل َصدَ ْىم َ٧م َىم َ٤مل َوضم ْئ ُ٧م َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ َقم ْـ َ ْ
َي ْٕم َٚم ُٛم ُف َأ َطمدٌ ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ْإَ ْر ِ
ض إِ َّٓ ٟمٌَِ ٌّل َأ ْو َر ُضم ٌؾ َأ ْو َر ُضم َال ِن َىم َ٤مل َيٜمْ َٗم ُٕم َؽ إِ ْن َطمدَّ ْصمت َُؽ َىم َ٤مل
ِ
ِ
اًمر ُضم ِؾ َأ ْسم َٞم ُض َو َُم٤م ُء اعمَْ ْر َأ ِة َأ ْص َٗم ُر َوم٢مِ َذا
َأ ْؾم َٛم ُع سمِ ُ٠م ُذ َ َِّّن َىم َ٤مل ضم ْئ ُ٧م َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ َقم ْـ ا ًْم َق ًَمد َىم َ٤مل َُم٤م ُء َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمر ُضم ِؾ آ َٟم َث٤م
ْ
اًمر ُضم ِؾ َُمٜم َّل اعمَْ ْر َأة َأ ْذيم ََرا سمِ٢مِ ْذن اهللَِّ َوإِ َذا َقم َال َُمٜم هل اعمَْ ْر َأة َُمٜم َّل َّ
اضمت ََٛم َٕم٤م َوم َٕم َال َُمٜم هل َّ
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ِ
ِ
٥م َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
هلل ط
قل ا َِّ
سمِ٢مِ ْذ ِن ا َِّ
ٍْم َ
ف َوم َذ َه َ
هلل َىم َ٤مل ا ًْم َٞم ُٝمقد هي ًَم َ٘مدْ َصدَ ْىم َ٧م َوإٟم ََّؽ ًَمٜمٌَِ ٌّل ُصم َّؿ اٟم َ َ
ًَم َ٘مدْ ؾم َ٠م ًَمٜمِل ه َذا َقمـ ا ًَّم ِذي ؾم َ٠م ًَمٜمِل َقمٜمْف وُم٤م ِزم ِقم ْٚمؿ سمِ َ ٍ ِ
ِ
َ٤مِّن اهللَُّ .أظمرضمف ُمًٚمؿ
َ
ْ
ُ َ َ
َ
َ
ٌمء ُمٜمْ ُف َطمتَّك َأشم َ
ٌ ْ
«187ش.
ث وهق ُمت ِ
ٍ
ِ
ِ
َّٙم ٌئ َقم َغم َقم ًِ ٍ
ٞم٥م إِ ْذ َُم َّر
و َقم ْـ َقم ٌْد اهللَِّ َىم َ٤ملَ :سم ْٞمٜم ََام َأٟمَ٤م َأ ُْمٌم َُم َع اًمٜمٌَِّ ِّل ط ِذم َطم ْر َ ُ َ ُ
سمِٜمَ َٗم ٍر ُِمـ ا ًْمٞمٝم ِ
قد َوم َ٘م َ٤مل َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ ًم ِ ٌَ ْٕم ٍ
اًمر ِ
وح َوم َ٘م٤م ًُمقا َُم٤م َرا َسمٙم ُْؿ إِ ًَم ْٞم ِف َٓ َي ًْ َت ْ٘مٌِ ُٚمٙم ُْؿ
ْ َُ
ض َؾم ُٚمق ُه َقم ْـ ه

سمِ ٍ
ِ
اًمر ِ
َ٧م اًمٜمٌَِّ هل ط
وح َىم َ٤مل َوم َ٠م ْؾمٙم َ
ٌمء َشمٙم َْر ُهق َٟم ُف َوم َ٘م٤م ًُمقا َؾم ُٚمق ُه َوم َ٘م٤م َم إِ ًَم ْٞمف َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َوم ًَ َ٠م ًَم ُف َقم ْـ ه
َ ْ
ِ
ِ
قطمك إِ ًَم ْٞم ِف َىم َ٤مل َوم ُ٘مٛم ُ٧م ُمٙم ِ
َ٤مِّن َوم َٚم َّام ٟم ََز َل ا ًْم َق ْطم ُل َىم َ٤مل ﴿
َوم َٚم ْؿ َي ُر َّد َقم َٚم ْٞمف َؿم ْٞم ًئ٤م َوم َٕمٚم ْٛم ُ٧م َأ َّٟم ُف ُي َ
ْ َ
اًمر ِ
وح ُِم ْـ َأ ُْم ِر َر ِّيب َو َُم٤م ُأوشمِٞمت ُْؿ ُِم ْـ ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ إِ َّٓ َىمٚمِ ًٞمال ﴾ .أظمرضمف
اًمر ُ
وح ُىم ْؾ ه
َو َي ًْ َ٠م ًُمقٟم ََؽ َقم ْـ ه
اًمٌخ٤مري «827ش ،وُمًٚمؿ «2417ش.
و َقمـ َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
اخلُدْ ِر ِّيَ ،قم ْـ رؾم ِ
ٞمد ْ
قل اهللَِّ ط َىم َ٤مل َشمٙم ُ
ُقن ْإَ ْر ُض َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ُظم ٌْ َز ًة
ْ
َ ُ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
اجلٜم َِّ٦م َىم٤م َل َوم َ٠مشمَك
اًمً َٗم ِر ٟم ُُز ًٓ َٕ ْه ِؾ ْ َ
اجل ٌَّ ُ٤مر سمِ َٞمده يم ََام َي ْٙم َٗم ُ٠م َأ َطمدُ يم ُْؿ ُظم ٌْ َز َشم ُف ِذم َّ
َواطمدَ ًة َي ْٙم َٗم ُ١م َه٤م ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلٜم َِّ٦م َي ْق َم
اًمر ْ َ
ؼم َك سمِٜم ُُزل َأ ْه ِؾ ْ َ
مح ُـ َقم َٚم ْٞم َؽ َأ َسم٤م ا ًْم َ٘م٤مؾم ِؿ َأ َٓ ُأ ْظم ِ ُ
َر ُضم ٌؾ ُم ْـ ا ًْم َٞم ُٝمقد َوم َ٘م َ٤مل َسم َ٤مر َك َّ
ُقن ْإَر ُض ُظمٌ َز ًة و ِ
ِ ِ
اطمدَ ًة يم ََام َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط َىم َ٤مل َومٜمَ َٔم َر إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م
ْ َ
ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م َىم َ٤مل َسم َغم َىم َ٤مل َشمٙم ُ ْ
ِ
ِ
َر ُؾم ُ
ؼم َك سمِ٢مِ َد ِاُم ِٝم ْؿ َىم َ٤مل َسم َغم َىم َ٤مل إِ َدا ُُم ُٝم ْؿ
قل اهللَِّ ط ُصم َّؿ َوح َؽ َطمتَّك َسمدَ ْت ٟم ََقاضم ُذ ُه َىم َ٤مل َأ َٓ ُأ ْظم ِ ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
مه٤م َؾم ٌْ ُٕم َ
ُقن َىم٤م ًُمقا َو َُم٤م َه َذا َىم َ٤مل َصم ْق ٌر َوٟم ٌ
َسم َ٤مٓ ُم َوٟم ٌ
قن َأ ًْم ًٗم٤م .أظمرضمف
ُقن َي ْ٠ميم ُُؾ ُم ْـ َزائدَ ة يمٌَِد َ
خ«4721ش ،وُمًٚمؿ «2412ش.
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و َقمـ َأ ِيب هرير َة َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل اًمٜمٌَِّل ط ًَمق شمَ٤مسمٕمٜمِل َقم َنم ٌة ُِمـ ا ًْمٞمٝم ِ
قد َمل ْ َي ٌْ َؼ َقم َغم َفم ْٝم ِر َه٤م
ْ َُ
ْ ََ
ْ
ه
ُ ََْ
َ
هي ِ
قد ٌّي إِ َّٓ َأ ْؾم َٚم َؿُ .متٗمؼ قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري «1178ش ،وُمًٚمؿ «2411ش.
َُ
ِ
ِ
ِض اهللَُّ َقمٜم َْٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧مَ :ؾم َح َر َر ُؾم َ
قل اهللَِّ ط َر ُضم ٌؾ ُِم ْـ َسمٜمِل ُز َر ْي ٍؼ ُي َ٘م ُ٤مل ًَم ُف
و َقم ْـ َقم٤مئ َِم َ٦م َر َ
َ٤من َر ُؾم ُ
خي َّٞم ُؾ إِ ًَم ْٞم ِف َأ َّٟم ُف يم َ
ًَمٌِٞمدُ ْسم ُـ ْإَ ْقم َّم ِؿ َطمتَّك يم َ
اًمٌم َء َو َُم٤م َوم َٕم َٚم ُف َطمتَّك
قل اهللَِّ ط ُ َ
َ٤من َي ْٗم َٕم ُؾ َّ ْ
ات ًَمٞم َٚم ٍ٦م وهق ِقمٜم ِْدي ًَمٙمِٜمَّف د َقم٤م ود َقم٤م ُصمؿ َىم َ٤مل ي٤م َقم ِ٤مئ َِم ُ٦م َأ َؿمٕمر ِ
إِ َذا يم َ
ت َأ َّن اهللََّ
َ٤من َذ َ
َ
ات َي ْق ٍم َأ ْو َذ َ ْ َ ُ َ
َْ
ُ َ َ َ َّ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
مه٤م ِقمٜمْدَ َر ْأ ِد َو ْأ َظم ُر ِقمٜمْدَ ِر ْضم َ َّكم َوم َ٘م َ٤مل
اؾم َت ْٗم َت ْٞم ُت ُف ومٞمف َأشمَ٤مِّن َر ُضم َالن َوم َ٘م َٕمدَ َأ َطمدُ ُ َ
َأ ْومتَ٤مِّن وم َٞمام ْ
َأطمدُ ُ ِ ِ ِ
قب َىم َ٤مل َُم ْـ َـم ٌَّ ُف َىم َ٤مل ًَمٌِٞمدُ ْسم ُـ ْإَ ْقم َّم ِؿ َىم َ٤مل ِذم
اًمر ُضم ِؾ َوم َ٘م َ٤مل َُم ْٓم ٌُ ٌ
مه٤م ًم َّم٤مطمٌِف َُم٤م َو َضم ُع َّ
َ َ
َأي َر ٍء َىم َ٤مل ِذم ُم ِْم ٍ
َخ َٚم ٍ٦م َذيم ٍَر َىم َ٤مل َو َأ ْي َـ ُه َق َىم َ٤مل ِذم سمِ ْئ ِر َذ ْر َو َ
ػ َـم ْٚم ِع ٟم ْ
ان
ط َو ُُم َِم٤م َـم ٍ٦م َو ُضم ِّ
ُ
ِّ ْ
احلٜم ِ
َ٤مس ُِمـ َأصح٤مسمِ ِف َومج٤مء َوم َ٘م َ٤مل ي٤م َقم ِ٤مئ َِم ُ٦م َيم َ٠م َّن ُم٤مءه٤م ُٟم َ٘م٤م َقم ُ٦م ِْ
َ٤مه٤م َر ُؾم ُ
َّ٤مء َأ ْو
َ ََ
َوم َ٠مشم َ
َ
قل اهللَِّ ط ِذم ٟم ٍ ْ ْ َ
َ َ
اًمِمٞم ِ
َيم َ٠م َّن رءوس ٟم ْ ِ
٤مـم ِ
لم ُىم ْٚم ُ٧م َي٤م َر ُؾم َ
اؾمت ْ
َخ َر ْضم َت ُف َىم َ٤مل َىمدْ َقم٤م َوم ِ٤مِّن
وس َّ َ
َخٚم َٝم٤م ُر ُء ُ
ُ ُ َ
قل اهللَِّ َأ َوم َال ْ
اهللَُّ َومٙم َِره ُ٧م َأ ْن ُأ َصمقر َقم َغم اًمٜم ِ ِ ِ
ذا َوم َ٠م َُم َر ِ َهب٤م َومدُ ومِٜم َْ٧م
ْ
ِّ َ
َّ٤مس ومٞمف َ ا

اًمزٟم ِ
َ٤مد َقم ْـ ِه َِم٤م ٍم وىم٤مل اًم َّٚم ْٞم ُ٨م َوا ْسم ُـ ُقم َٞم ْٞمٜمَ َ٦م َقم ْـ
شمَ٤م َسم َٕم ُف َأ ُسمق ُأ َؾم٤م َُم َ٦م َو َأ ُسمق َو ْٛم َر َة َوا ْسم ُـ َأ ِيب ِّ
ِه َِم٤م ٍم ِذم ُم ِْم ٍ
ط َو ُُم َِم٤م َىم ٍ٦م ُي َ٘م ُ٤مل اعمُْ َِم٤م َـم ُ٦م َُم٤م َخي ُْر ُج ُِم ْـ َّ
اًمِم َٕم ِر إِ َذا ُُم ِِم َط َواعمُْ َِم٤م َىم ُ٦م ُِم ْـ ُُم َِم٤م َىم ِ٦م
ُ
ا ًْم َٙمت ِ
َّ٤من .أظمرضمف خ «7447ش ،وُمًٚمؿ «2811ش.
ِ
ِ
ِ
اخلَٜمْدَ ِق َر َُم٤م ُه َر ُضم ٌؾ ُِم ْـ ُىم َر ْي ٍ
ٞم٥م َؾم ْٕمدٌ َي ْق َم ْ
ش
ِض اهللَُّ َقمٜم َْٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧مُ :أص َ
و َقم ْـ َقم٤مئ َِم َ٦م َر َ
س ُِم ْـ َسمٜمِل َُم ِٕم ِ
٤من ْسم ُـ َىم ْٞم ٍ
٤من ْسم ُـ ا ًْم َٕم ِر َىم ِ٦م َو ُه َق ِطم ٌَّ ُ
ُي َ٘م ُ٤مل ًَم ُف ِطم ٌَّ ُ
ٞمص ْسم ِـ َقم ِ٤مُم ِر ْسم ِـ ًُم َ١م ٍّي َر َُم٤م ُه ِذم
ي َب اًمٜمٌَِّ هل ط َظم ْٞم َٛم ً٦م ِذم ا َْعم ًْ ِج ِد ًم ِ َٞم ُٕمق َد ُه ُِم ْـ َىم ِر ٍ
ي٥م َوم َٚم َّام َر َضم َع َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط
ْإَيم َ
ْح ِؾ َوم َ َ
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ِ
ُِم ْـ ْ َ ِ
ِ
اًمً َالم َو ُه َق َيٜمْ ُٗم ُض َر ْأ َؾم ُف ُِم ْـ
اًمً َال َح َوا ْهمت ًََ َؾ َوم َ٠مشمَ٤م ُه ضم ْ ِؼم ُيؾ َقم َٚم ْٞمف َّ
اخلٜمْدَ ق َو َو َع ِّ
ا ًْم ُٖم ٌَ ِ
اًمً َال َح َواهللَِّ َُم٤م َو َو ْٕم ُت ُف ْ
اظم ُر ْج إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ َىم َ٤مل اًمٜمٌَِّ هل ط َوم َ٠م ْي َـ َوم َ٠م َؿم َ٤مر
٤مر َوم َ٘م َ٤مل َىمدْ َو َو ْٕم َ٧م ِّ

ِِ
ِ
َ٤مه ْؿ َر ُؾم ُ
احلٙم َْؿ إِ َمم َؾم ْٕم ٍد َىم َ٤مل َوم٢مِ ِِّّن
إِ َمم َسمٜمل ُىم َر ْي َٔم َ٦م َوم َ٠مشم ُ
قل اهللَِّ ط َومٜم ََز ًُمقا َقم َغم ُطمٙمْٛمف َوم َر َّد ْ ُ
َأ ْطمٙم ُُؿ ومِ ِٞمٝم ْؿ َأ ْن ُشم ْ٘مت ََؾ اعمُْ َ٘م٤مشمِ َٚم ُ٦م َو َأ ْن شم ًُْ ٌَك اًمٜم ًَِّ٤م ُء َو ه
اًمذ ِّر َّي ُ٦م َو َأ ْن ُشم ْ٘م ًَ َؿ َأ ُْم َق ُاهل ُ ْؿ
ِ
ِ
٥م
ؼم ِِّن َأ ِيب َقم ْـ َقم٤مئ َِم َ٦م َأ َّن َؾم ْٕمدً ا َىم َ٤مل اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِٟم ََّؽ َشم ْٕم َٚم ُؿ َأ َّٟم ُف ًَم ْٞم َس َأ َطمدٌ َأ َطم َّ
َىم َ٤مل ه َِم٤م ٌم َوم َ٠م ْظم َ َ
إِ َزم َأ ْن ُأضم ِ
٤مهدَ ُه ْؿ ومِ َ
ٞمؽ ُِم ْـ َىم ْق ٍم يم ََّذ ُسمقا َر ُؾمق ًَم َؽ ط َو َأ ْظم َر ُضمق ُه اًم َّٚم ُٝم َّؿ َوم٢مِ ِِّّن َأ ُفم هـ َأٟم ََّؽ َىمدْ
َ
َّ
َ٤من َسم ِ٘م َل ُِم ْـ َطم ْر ِ
ب ُىم َر ْي ٍ
احل ْر َب َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ َوم٢مِ ْن يم َ
ر ٌء َوم َ٠م ْسم ِ٘مٜمِل ًَم ُف َطمتَّك
َو َو ْٕم َ٧م ْ َ
ش َ ْ
ُأضم ِ
٤مهدَ ُه ْؿ ومِ َ
اضم َٕم ْؾ َُم ْقشمَتِل ومِ َٞمٝم٤م َوم٤م ْٟم َٗم َج َر ْت ُِم ْـ
احل ْر َب َوم٤م ْوم ُج ْر َه٤م َو ْ
َ
ٞمؽ َوإِ ْن ُيمٜم َْ٧م َو َو ْٕم َ٧م ْ َ
ًَم ٌَّتِ ِف َوم َٚم ْؿ َي ُر ْقم ُٝم ْؿ َو ِذم اعمَْ ًْ ِج ِد َظم ْٞم َٛم ٌ٦م ُِم ْـ َسمٜمِل ِهم َٗم ٍ
٤مر إِ َّٓ اًمدَّ ُم َي ًِ ُٞمؾ إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ َوم َ٘م٤م ًُمقا َي٤م َأ ْه َؾ ا ْخلَ ْٞم َٛم ِ٦م
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
هلل َقمٜمْ ُف.
ِض ا َُّ
َُم٤م َه َذا ا ًَّمذي َي ْ٠مشمٞمٜمَ٤م ُم ْـ ىم ٌَٚمٙم ُْؿ َوم٢م َذا َؾم ْٕمدٌ َي ْٖم ُذو ُضم ْر ُطم ُف َد ًُم٤م َوم َام َت ُمٜم َْٝم٤م َر َ
أظمرضمف اًمٌخ٤مري «7822ش ،وُمًٚمؿ «8441ش.
وقمـ ضم٤مسمِر سمـ َقمٌ ِد ا َِّ ِ
قل اهللَِّ ط َُم ْـ ًم ِ َٙم ْٕم ِ
قلَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ِض اهللَُّ َقمٜم ُْٝم َام َي ُ٘م ُ
٥م ْسم ِـ
َ َ ْ َ ْ
هلل َر َ
ِ
ْإَ ْذ ِ
ف َوم٢مِ َّٟم ُف َىمدْ آ َذى اهللََّ َو َر ُؾمق ًَم ُف َوم َ٘م٤م َم ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َُم ًْ َٚم َٛم َ٦م َوم َ٘م َ٤مل َي٤م َر ُؾم َ
٥م َأ ْن َأ ْىم ُت َٚم ُف
قل اهللَِّ َأ ُحت ه
َ
َىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿ َىم َ٤مل َوم ْ٠م َذ ْن ِزم َأ ْن َأ ُىم َ
اًمر ُضم َؾ َىمدْ
قل َؿم ْٞم ًئ٤م َىم َ٤مل ُىم ْؾ َوم َ٠مشمَ٤م ُه ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َُم ًْ َٚم َٛم َ٦م َوم َ٘م َ٤مل إِ َّن َه َذا َّ

َؾم َ٠م ًَمٜمَ٤م َصدَ َىم ً٦م َوإِ َّٟم ُف َىمدْ َقمٜمَّ٤مٟمَ٤م َوإِ ِِّّن َىمدْ َأ َشم ْٞمت َُؽ َأ ْؾمت ًَْٚمِ ُٗم َؽ َىم٤م َل َو َأ ْي ًْم٤م َوا َِّ
هلل ًَمت ََٛم هٚمٜمَّ ُف َىم َ٤مل إِٟمَّ٤م َىمدْ
ِ
ِ
ر ٍء َي ِّم ُػم َؿم ْ٠م ُٟم ُف َو َىمدْ َأ َر ْدٟمَ٤م َأ ْن شم ًُْٚمِ َٗمٜمَ٤م َو ْؾم ً٘م٤م
ا َّشم ٌَ ْٕمٜمَ٤م ُه َوم َال ٟمُح ه
٥م َأ ْن ٟمَدَ َقم ُف َطمتَّك َٟمٜمْ ُٔم َر إ َمم َأ ِّي َ ْ
َأ ْو َو ْؾم َ٘م ْ ِ
لم
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لم َأ ْو َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م ًَم ُف ومِ ِٞمف َو ْؾم ً٘م٤م َأ ْو َو ْؾم َ٘م ْ ِ
و َطمدَّ َصمٜمَ٤م َقم ْٛم ٌرو َهم ْػم َُم َّر ٍة َوم َٚم ْؿ َي ْذ ُيم ْر َو ْؾم ً٘م٤م َأ ْو َو ْؾم َ٘م ْ ِ
لم
َ
ُقِّن َىم٤م ًُمقا َأ َّي َر ٍء شم ُِريدُ َىم َ٤مل ار َهٜم ِ
لم َوم َ٘م َ٤مل َٟم َٕم ِؿ ار َهٜم ِ
َوم َ٘م َ٤مل ُأ َرى ومِ ِٞمف َو ْؾم ً٘م٤م َأ ْو َو ْؾم َ٘م ْ ِ
ُقِّن
ْ
ْ
ْ
ب َىم َ٤مل َوم٤مر َهٜم ِ
مج ُؾ ا ًْم َٕم َر ِ
ػ
ُقِّن َأ ْسمٜمَ٤م َءيم ُْؿ َىم٤م ًُمقا َيم ْٞم َ
ٟمِ ًَ٤م َءيم ُْؿ َىم٤م ًُمقا َيم ْٞم َ
ػ ٟم َْر َهٜم َُؽ ٟمِ ًَ٤م َءٟمَ٤م َو َأٟم َ
ْ٧م َأ ْ َ
ْ

٥م َأ َطمدُ ُه ْؿ َوم ُٞم َ٘م ُ٤مل ُر ِه َـ سمِ َق ْؾم ٍؼ َأ ْو َو ْؾم َ٘م ْ ِ
لم َه َذا َقم ٌ٤مر َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َو ًَمٙمِٜمَّ٤م ٟم َْر َهٜم َُؽ
ٟم َْر َهٜم َُؽ َأ ْسمٜمَ٤م َءٟمَ٤م َوم ُٞم ًَ ه
اًمألُم َ٦م َىم َ٤مل ؾم ْٗمٞم ُ ِ
اًمً َال َح َوم َقا َقمدَ ُه َأ ْن َي ْ٠مشمِ َٞم ُف َوم َج٤م َء ُه ًَم ْٞم ًال َو َُم َٕم ُف َأ ُسمق ٟم َِ٤مئ َٚم َ٦م َو ُه َق َأ ُظمق
ُ َ
٤من َي ْٕمٜمل ِّ
َّ ْ َ
٤مقم ِ٦م َومدَ َقم٤مهؿ إِ َمم ِْ
َيمٕم ٍ ِ
احل ّْم ِـ َومٜم ََز َل إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ َوم َ٘م٤م ًَم ْ٧م ًَم ُف ا ُْم َر َأ ُشم ُف َأ ْي َـ َخت ُْر ُج َه ِذ ِه
اًمر َو َ
ْ
ُ ْ
٥م ُم ْـ َّ

اًمً٤م َقم َ٦م َوم َ٘م َ٤مل إِٟم ََّام ُه َق ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َُم ًْ َٚم َٛم َ٦م َو َأ ِظمل َأ ُسمق ٟم َِ٤مئ َٚم َ٦م وىم٤مل َهم ْ ُػم َقم ْٛم ٍرو َىم٤م ًَم ْ٧م َأ ْؾم َٛم ُع
َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يؿ
َص ْقشمً٤م َيم َ٠م َّٟم ُف َي ْ٘م ُٓم ُر ُمٜمْ ُف اًمدَّ ُم َىم َ٤مل إِٟم ََّام ُه َق َأظمل ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َُم ًْ َٚم َٛم َ٦م َو َروٞمٕمل َأ ُسمق ٟمَ٤مئ َٚم َ٦م إِ َّن ا ًْمٙم َِر َ
ٍ
ِ
٤مب َىم َ٤مل َو ُيدْ ِظم ُؾ ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َُم ًْ َٚم َٛم َ٦م َُم َٕم ُف َر ُضم َٚم ْ ِ
لم ِىم َٞمؾ ًم ِ ًُ ْٗم َٞم َ
٤من
ًَم ْق ُدقم َل إِ َمم َـم ْٕمٜمَ٦م سمِ َٚم ْٞم ٍؾ ََٕ َضم َ
َؾم َّام ُه ْؿ َقم ْٛم ٌرو َىم َ٤مل َؾم َّٛمك َسم ْٕم َْم ُٝم ْؿ َىم َ٤مل َقم ْٛم ٌرو َضم٤م َء َُم َٕم ُف سمِ َر ُضم َٚم ْ ِ
لم وىم٤مل َهم ْ ُػم َقم ْٛم ٍرو َأ ُسمق َقم ٌْ ِ
س
نم َىم َ٤مل َقم ْٛم ٌرو َضم٤م َء َُم َٕم ُف سمِ َر ُضم َٚم ْ ِ
احل ِ
س َو َقم ٌَّ٤م ُد ْسم ُـ سمِ ْ ٍ
ث ْسم ُـ َأ ْو ٍ
٤مر ُ
لم َوم َ٘م َ٤مل إِ َذا َُم٤م َضم٤م َء
ْسم ُـ َضم ْ ٍؼم َو ْ َ
ِ
ِ
ِ
اؾمت َْٛم َٙمٜم ُْ٧م ُِم ْـ َر ْأ ِؾم ِف َومدُ و َٟمٙم ُْؿ َوم ْ ِ
٤مض ُسمق ُه وىم٤مل َُم َّر ًة
َوم٢مِ ِِّّن َىم٤مئ ٌؾ سمِ َِم َٕم ِره َوم َ٠م َؿم هٛم ُف َوم٢مِ َذا َر َأ ْيت ُُٛمقِّن ْ

ِ
ِ
يح اًم ِّٓم ِ
حي٤م َأ ْي
ُصم َّؿ ُأؿم هٛمٙم ُْؿ َومٜم ََز َل إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ ُُمت ََق ِّؿم ًح٤م َو ُه َق َيٜمْ َٗم ُح ُمٜمْ ُف ِر ُ
ٞم٥م َوم َ٘م َ٤مل َُم٤م َر َأ ْي ُ٧م يمَ٤م ًْم َٞم ْق ِم ِر ً
َأ ْـمٞم٥م وىم٤مل َهمػم قمٛم ٍرو َىم َ٤مل ِقمٜم ِْدي َأقم َٓمر ٟمًِ ِ
ب َو َأيم َْٛم ُؾ ا ًْم َٕم َر ِ
٤مء ا ًْم َٕم َر ِ
ب َىم َ٤مل َقم ْٛم ٌرو َوم َ٘م َ٤مل
َ َ
ْ ُ َ
ُْ َ ْ
َأ َشم ْ٠م َذ ُن ِزم َأ ْن َأ ُؿم َّؿ َر ْأ َؾم َؽ َىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿ َوم َِم َّٛم ُف ُصم َّؿ َأ َؿم َّؿ َأ ْص َح٤م َسم ُف ُصم َّؿ َىم َ٤مل َأ َشم ْ٠م َذ ُن ِزم َىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿ َوم َٚم َّام

ِ
ؼمو ُه .اًمٌخ٤مري «7114ش ،وُمًٚمؿ
اؾمت َْٛم َٙم َـ ُمٜمْ ُف َىم َ٤مل ُدو َٟمٙم ُْؿ َوم َ٘م َت ُٚمق ُه ُصم َّؿ َأشم َْقا اًمٜمٌَِّ َّل ط َوم َ٠م ْظم َ ُ
ْ

«8118ش.
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قل اهللَِّ ط إِ َمم َأ ِيب راومِ ٍع ا ًْمٞمٝم ِ
ؼم ِاء ْسم ِـ َقم ِ
٤مز ٍ
ب َىم َ٤ملَ :سم َٕم َ٨م َر ُؾم ُ
قد ِّي ِر َضم ً٤مٓ ُِم ْـ
َُ
َ
َقم ْـ ا ًْم َ َ
٤مر َوم َ٠مُمر َقم َٚمٞم ِٝمؿ َقمٌدَ اهللَِّ سمـ َقمتِ ٍ
َ٤من َأ ُسمق َراومِ ٍع ُي ْ١م ِذي َر ُؾم َ
ٞمؽ َويم َ
لم َقم َٚم ْٞم ِف
قل اهللَِّ ط َو ُي ِٕم ُ
ْ َ
ْإَٟم َّْم ِ َّ َ ْ ْ ْ
ض ِْ
احل َج ِ
َ٤من ِذم ِطم ّْم ٍـ ًَم ُف سمِ َ٠م ْر ِ
َويم َ
٤مز َوم َٚم َّام َدٟم َْقا ُِمٜمْ ُف َو َىمدْ َهم َر َسم ْ٧م َّ
٤مس
اح اًمٜمَّ ُ
اًمِم ْٛم ُس َو َر َ

ِ
ِ
سمِ ِ
ػ ًم ِ ْٚم ٌَ َّق ِ
اب ًَم َٕم ِّكم َأ ْن
اضم ِٚم ًُقا َُمٙمَ٤م َٟمٙم ُْؿ َوم٢مِ ِِّّن ُُمٜمْ َٓمٚمِ ٌؼ َو ُُم َت َٚم ِّٓم ٌ
نطم ِٝم ْؿ َوم َ٘م َ٤مل َقم ٌْدُ اهللَِّ َٕ ْص َح٤مسمِف ْ
َْ
ِ
ِ
َأ ْد ُظم َؾ َوم َ٠م ْىم ٌَ َؾ َطمتَّك َدٟمَ٤م ُِم ْـ ا ًْم ٌَ ِ
َػ
٤مس َوم َٝمت َ
٤مضم ً٦م َو َىمدْ َد َظم َؾ اًمٜمَّ ُ
٤مب ُصم َّؿ َشم َ٘مٜم ََّع سمِ َث ْقسمِف َيم َ٠م َّٟم ُف َي ْ٘ميض َطم َ
ِ
ِ
٤مب َومدَ َظم ْٚم ُ٧م
اب َي٤م َقم ٌْدَ اهللَِّ إِ ْن ُيمٜم َْ٧م شم ُِريدُ َأ ْن شمَدْ ُظم َؾ َوم٤م ْد ُظم ْؾ َوم٢مِ ِِّّن ُأ ِريدُ َأ ْن ُأ ْهمٚم َؼ ا ًْم ٌَ َ
سمِف ا ًْم ٌَ َّق ُ
َومٙمَٛمٜم ُْ٧م َوم َٚمام د َظم َؾ اًمٜمَّ٤مس َأ ْهم َٚم َؼ ا ًْمٌ٤مب ُصمؿ َقم َّٚم َؼ ْإَ َهم٤مًم ِ َٞمؼ َقم َغم وشم ٍَد َىم َ٤مل َوم ُ٘مٛم ُ٧م إِ َمم ْإَ َىم٤مًم ِ ِ
ٞمد
َ
ُ
َّ َ
ْ
َ َ َّ
َ
َ٤من َأ ُسمق َراومِ ٍع ُي ًْ َٛم ُر ِقمٜمْدَ ُه َويم َ
٤مب َويم َ
٥م َقمٜمْ ُف َأ ْه ُؾ
َ٤من ِذم َقم َال ِ َّزم ًَم ُف َوم َٚم َّام َذ َه َ
َوم َ٠م َظم ْذ ُ َهت٤م َوم َٗمت َْح ُ٧م ا ًْم ٌَ َ
ؾمٛم ِر ِه ص ِٕمدْ ُت إِ ًَمٞم ِف َومجٕم ْٚم ُ٧م ُيم َّٚمام َومتَح ُ٧م سم٤مسم٤م َأ ْهم َٚم ْ٘م ُ٧م َقم َكم ُِمـ د ِ
اظم ٍؾ ُىم ْٚم ُ٧م إِ ْن ا ًْم َ٘م ْق ُم ٟم َِذ ُروا
َّ ْ َ
َ ْ َ ً
ْ َ َ
َ َ َ
خي ُٚمّمقا إِ َزم طمتَّك َأ ْىم ُت َٚمف َوم٤م ْٟمتَٝمٞم ُ٧م إِ ًَمٞم ِف َوم٢مِ َذا هق ِذم سمٞم ٍ
٧م ُُم ْٔمٚمِ ٍؿ َو ْؾم َط ِقم َٞم٤مًم ِ ِف َٓ َأ ْد ِري َأ ْي َـ
ُ َ َْ
ْ
ُ َْ
َّ َ
ِيب َمل ْ َ ْ ُ
٧م َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م ي٤م َأسم٤م راومِ ٍع َىم َ٤مل ُمـ ه َذا َوم َ٠مهقي ُ٧م ٟمَحق اًمّمق ِ
هق ُِمـ ا ًْمٌٞم ِ
ت َوم َ٠م ْ ِ
ض َسم ً٦م
َ ْ َ
ْ َ َّ ْ
ْ َْ
ُ َ ْ َْ
َ َ َ
ض ُسم ُف َ ْ

ُ٨م َهمػم سم ِٕم ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمد ُصم َّؿ
٤مح َوم َخ َر ْضم ُ٧م ُم ْـ ا ًْم ٌَ ْٞم٧م َوم َ٠م ُْمٙم ُ ْ َ َ
٤مًمً ْٞمػ َو َأٟمَ٤م َده ٌش َوم َام َأ ْهمٜمَ ْٞم ُ٧م َؿم ْٞم ًئ٤م َو َص َ
سمِ َّ
د َظم ْٚم ُ٧م إِ ًَمٞم ِف َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م ُم٤م ه َذا اًمّمق ُت ي٤م َأسم٤م راومِ ٍع َوم َ٘م َ٤مل ُُِٕم َؽ ا ًْمقي ُؾ إِ َّن رضم ًال ِذم ا ًْمٌٞم ِ
٧م
َ َ
َْ
َ ُ
َْ
ْ
َ
ِّ
َّ ْ َ َ َ
ضسمف َضسم ً٦م َأ ْصم َخٜمَ ْتف و َمل َأ ْىم ُت ْٚمف ُصمؿ و َوٕم ُ٧م ِفمٌ َ٦م اًمًٞم ِ
ِ
َ ِ
ػ ِذم َسم ْٓمٜم ِ ِف
َ َّ ْ
ُ َ ْ ُ َّ َ ْ
٤مًمً ْٞمػ َىم َ٤مل َوم َ٠م ْ ِ ُ ُ ْ َ
ض َسمٜمل َىم ٌْ ُؾ سمِ َّ
َ
ِ
اب َسم٤م ًسم٤م َسم٤م ًسم٤م َطمتَّك ا ْٟمت ََٝم ْٞم ُ٧م إِ َمم
َطمتَّك َأ َظم َذ ِذم َفم ْٝم ِره َوم َٕم َر ْوم ُ٧م َأ ِِّّن َىم َت ْٚم ُت ُف َوم َج َٕم ْٚم ُ٧م َأ ْومت َُح ْإَ ْسم َق َ

َد َر َضم ٍ٦م ًَم ُف َوم َق َو ْٕم ُ٧م ِر ْضم ِكم َو َأٟمَ٤م ُأ َرى َأ ِِّّن َىمدْ ا ْٟمت ََٝم ْٞم ُ٧م إِ َمم ْإَ ْر ِ
ض َوم َق َىم ْٕم ُ٧م ِذم ًَم ْٞم َٚم ٍ٦م ُُم ْ٘م ِٛم َر ٍة
َوم٤م ْٟمٙمَن ْت ؾم ِ
٤مىمل َوم َٕم َّم ٌْت َُٝم٤م سمِ ِٕم َام َُم ٍ٦م ُصم َّؿ ا ْٟم َٓم َٚم ْ٘م ُ٧م َطمتَّك َضم َٚم ًْ ُ٧م َقم َغم ا ًْم ٌَ ِ
٤مب َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َٓ َأ ْظم ُر ُج
َ
ََ
ِ
قر َوم َ٘م َ٤مل َأ ْٟم َٕمك َأ َسم٤م راومِ ٍع شم ِ
اًمً ِ
٤مح اًمدِّ ُ
َ٤مضم َر
اًم َّٚم ْٞم َٚم َ٦م َطمتَّك َأ ْقم َٚم َؿ َأ َىم َت ْٚم ُت ُف َوم َٚم َّام َص َ
َ
يؽ َىم٤م َم اًمٜمَّ٤مقمل َقم َغم ه
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َأه ِؾ ِْ
احل َج ِ
هلل َأ َسم٤م َراومِ ٍع َوم٤م ْٟمت ََٝم ْٞم ُ٧م إِ َمم اًمٜمٌَِّ ِّل
٤مز َوم٤م ْٟم َٓم َٚم ْ٘م ُ٧م إِ َمم َأ ْص َح ِ٤ميب َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م اًمٜم ََّج٤م َء َوم َ٘مدْ َىمت ََؾ ا َُّ
ْ
ط َومحدَّ ْصم ُتف َوم َ٘م َ٤مل اسمً ْط ِرضم َٚم َؽ َومًٌ ْٓم ُ٧م ِرضم ِكم َومٛمًحٝم٤م َوم َٙم َ٠مهن٤م َمل َأ ْؿمت ِ
َٙم َٝم٤م َىم هط .أظمرضمف
َ َ َ َ
ْ
ْ
َ ُ
ََ
ُْ
َّ َ ْ
اًمٌخ٤مري «7111ش.
قمـ اسمـ قمٌ٤مس طميت قمّم٤مسم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد ٟمٌل اهلل ط يقُم٤م وم٘م٤مًمقا ي٤م أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ
طمدصمٜم٤م قمـ ظمالل ٟمً٠مًمؽ قمٜمٝمـ ٓ يٕمٚمٛمٝمـ آ ٟمٌل ىم٤مل ؾمٚمقِّن قمام ؿمئتؿ وًمٙمـ اضمٕمٚمقا زم
ذُم٦م اهلل وُم٤م أظمذ يٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمًالم قمغم سمٜمٞمف ًمئـ طمدصمتٙمؿ ؿمٞمئ٤م ومٕمرومتٛمقه ًمتت٤مسمٕمٜمل قمغم
اإلؾمالم ىم٤مًمقا ومذًمؽ ًمؽ ىم٤مل ومًٚمقِّن قمام ؿمئتؿ ىم٤مًمقا أظمؼمٟم٤م قمـ أرسمع ظمالل ٟمً٠مًمؽ
قمٜمٝمـ أظمؼمٟم٤م أي اًمٓمٕم٤مم طمرم إهائٞمؾ قمغم ٟمٗمًف ُمـ ىمٌؾ ان شمٜمزل اًمتقراة وأظمؼمٟم٤م يمٞمػ
ُم٤مء اعمرأة وُم٤مء اًمرضمؾ يمٞمػ يٙمقن اًمذيمر ُمٜمف وأظمؼمٟم٤م يمٞمػ هذا اًمٜمٌل إُمل ذم اًمٜمقم
وُمـ وًمٞمف ُمـ اعمالئٙم٦م ىم٤مل ومٕمٚمٞمٙمؿ قمٝمد اهلل وُمٞمث٤مىمف ًمئـ أٟم٤م أظمؼمشمٙمؿ ًمتت٤مسمٕمٜمل ىم٤مل
وم٠مقمٓمقه ُم٤م ؿم٤مء ُمـ قمٝمد وُمٞمث٤مق ىم٤مل وم٠مٟمِمديمؿ سم٤مًمذي أٟمزل اًمتقراة قمغم ُمقؾمك ط هؾ
شمٕمٚمٛمقن ان إهائٞمؾ يٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمًالم ُمرض ُمرو٤م ؿمديدا وـم٤مل ؾم٘مٛمف ومٜمذر هلل ٟمذرا
ًمئـ ؿمٗم٤مه اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ؾم٘مٛمف ًمٞمحرُمـ أطم٥م اًمنماب إًمٞمف وأطم٥م اًمٓمٕم٤مم إًمٞمف ويم٤من أطم٥م
اًمٓمٕم٤مم إًمٞمف حلامن اإلسمؾ وأطم٥م اًمنماب إًمٞمف أًمٌ٤مهن٤م ىم٤مًمقا اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ ىم٤مل اًمٚمٝمؿ أؿمٝمد
قمٚمٞمٝمؿ وم٠مٟمِمديمؿ سم٤مهلل اًمذي ٓ إًمف آ هق اًمذي أٟمزل اًمتقراة قمغم ُمقؾمك هؾ شمٕمٚمٛمقن ان
ُم٤مء اًمرضمؾ أسمٞمض همٚمٞمظ وان ُم٤مء اعمرأة أصٗمر رىمٞمؼ وم٠مهيام قمال يم٤من ًمف اًمقًمد واًمِمٌف سم٢مذن
اهلل إن قمال ُم٤مء اًمرضمؾ قمغم ُم٤مء اعمرأة يم٤من ذيمرا سم٢مذن اهلل وان قمال ُم٤مء اعمرأة قمغم ُم٤مء اًمرضمؾ
يم٤من أٟمثك سم٢مذن اهلل ىم٤مًمقا اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ ىم٤مل اًمٚمٝمؿ أؿمٝمد قمٚمٞمٝمؿ وم٠مٟمِمديمؿ سم٤مًمذي اٟمزل اًمتقراة

265

قمغم ُمقؾمك هؾ شمٕمٚمٛمقن ان هذا اًمٜمٌل إُمل شمٜم٤مم قمٞمٜم٤مه وٓ يٜم٤مم ىمٚمٌف ىم٤مًمقا اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ ىم٤مل
اًمٚمٝمؿ أؿمٝمد ىم٤مًمقا وأٟم٧م أن ومحدصمٜم٤م ُمـ وًمٞمؽ ُمـ اعمالئٙم٦م ومٕمٜمده٤م ٟمج٤مُمٕمؽ أو ٟمٗم٤مرىمؽ
ىم٤مل وم٢من وزم ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم ومل يٌٕم٨م اهلل ٟمٌٞم٤م ىمط آ وهق وًمٞمف ىم٤مًمقا ومٕمٜمده٤م ٟمٗم٤مرىمؽ
ًمق يم٤من وًمٞمؽ ؾمقاه ُمـ اعمالئٙم٦م ًمت٤مسمٕمٜم٤مك وصدىمٜم٤مك ىم٤مل ومام يٛمٜمٕمٙمؿ ُمـ ان شمّمدىمقه ىم٤مًمقا
أٟمف قمدوٟم٤م ىم٤مل ومٕمٜمد ذًمؽ ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ! شىمؾ ُمـ يم٤من قمدوا جلؼميؾ وم٢مٟمف ٟمزًمف قمغم
ىمٚمٌؽ سم٢مذن اهلل« ! إمم ىمقًمف قمز وضمؾ ! شيمت٤مب اهلل وراء فمٝمقرهؿ يم٠مهنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن > !
ومٕمٜمد ذًمؽ ! < ومٌ٤مؤوا سمٖمْم٥م قمغم همْم٥م « .أظمرضمف أمحد.
ِ
ِ
ؼم ُأ ْه ِد َي ْ٧م ًمِٚمٜمٌَِّ ِّل ط َؿم٤م ٌة ومِ َٞمٝم٤م ُؾم ٌّؿ
ِض ا َُّ
هلل َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل :عمََّ٤م ُومت َح ْ٧م َظم ْٞم َ ُ
و َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
امج ُٕمقا إِ َ َّزم َُم ْـ يم َ
ر ٍء
َوم َ٘م َ٤مل اًمٜمٌَِّ هل ط ْ َ
َ٤من َه٤م ُهٜمَ٤م ُم ْـ َ ُهيق َد َوم ُجٛم ُٕمقا ًَم ُف َوم َ٘م َ٤مل إ ِِّّن َؾم٤مئ ُٚمٙم ُْؿ َقم ْـ َ ْ
َومٝم ْؾ َأ ْٟمتُؿ ص ِ
٤مد ِىم َّل َقمٜمْ ُف َوم َ٘م٤م ًُمقا َٟم َٕم ْؿ َىم َ٤مل َهل ُ ْؿ اًمٜمٌَِّ هل ط َُم ْـ َأ ُسمقيم ُْؿ َىم٤م ًُمقا ُوم َال ٌن َوم َ٘م َ٤مل يم ََذ ْسمت ُْؿ َسم ْؾ
ْ َ
َ
ِِ
ر ٍء إِ ْن َؾم َ٠م ًْم ُ٧م َقمٜمْ ُف َوم َ٘م٤م ًُمقا َٟم َٕم ْؿ َي٤م َأ َسم٤م
َأ ُسمقيم ُْؿ ُوم َال ٌن َىم٤م ًُمقا َصدَ ْىم َ٧م َىم َ٤مل َوم َٝم ْؾ َأ ْٟمت ُْؿ َص٤مدىم َّل َقم ْـ َ ْ
ا ًْم َ٘م ِ
٤مؾم ِؿ َوإِ ْن يم ََذ ْسمٜمَ٤م َقم َر ْوم َ٧م يم َِذ َسمٜمَ٤م يم ََام َقم َر ْوم َت ُف ِذم َأسمِٞمٜمَ٤م َوم َ٘م َ٤مل َهل ْؿ َُم ْـ َأ ْه ُؾ اًمٜم ِ
َّ٤مر َىم٤م ًُمقا َٟم ُٙم ُ
قن ومِ َٞمٝم٤م
ُ
اظم ًَ ُئقا ومِ َٞمٝم٤م َواهللَِّ َٓ ٟم ْ
خت ُٚم ُٗمقٟمَ٤م ومِ َٞمٝم٤م َوم َ٘م َ٤مل اًمٜمٌَِّ هل ط ْ
َي ًِ ًػما ُصم َّؿ َ ْ
َخ ُٚم ُٗمٙم ُْؿ ومِ َٞمٝم٤م َأ َسمدً ا ُصم َّؿ َىم َ٤مل َه ْؾ
٤مد ِىمل َقمـ َر ٍء إِ ْن ؾم َ٠م ًْم ُتٙمُؿ َقمٜمْف َوم َ٘م٤م ًُمقا َٟمٕمؿ ي٤م َأسم٤م ا ًْم َ٘م ِ
ِ
٤مؾم ِؿ َىم َ٤مل َه ْؾ َضم َٕم ْٚمت ُْؿ ِذم َه ِذ ِه
َ ْ َ َ
ْ ُ
َ
َأ ْٟمت ُْؿ َص َّ ْ ْ
ِ
ِ
َّ
يح َوإِ ْن ُيمٜم َْ٧م
اًمِم ِ٤مة ُؾم اام َىم٤م ًُمقا َٟم َٕم ْؿ َىم َ٤مل َُم٤م َ َ
مح َٚمٙم ُْؿ َقم َغم َذًم َؽ َىم٤م ًُمقا َأ َر ْدٟمَ٤م إِ ْن ُيمٜم َْ٧م يمَ٤مذ ًسم٤م ٟم ًَْ َ ِؽم ُ
ي َك
ٟمٌَِ اٞم٤م َمل ْ َي ُ َّ

الطسٓل الصخٔح

266

ّدْب عداّٗ الَْٔد ّاملػسنني ّغريٍه مً الهفاز
ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ سم٤مز رمحف اهلل ذم اعمجٛمقع «841 /2ش
احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ اهتدى هبداه  .أُم٤م
سمٕمد وم٘مد ٟمنمت سمٕمض اًمّمحػ اعمحٚمٞم٦م شمٍمحي٤م ًمٌٕمض اًمٜم٤مس ىم٤مل ومٞمف ُم٤م ٟمّمف  « :إٟمٜم٤م ٓ
ٟمٙمـ اًمٕمداء ًمٚمٞمٝمقد واًمٞمٝمقدي٦م وإٟمٜم٤م ٟمحؽمم مجٞمع إدي٤من اًمًاموي٦م ش وذًمؽ ذم ُمٕمرض
طمديثف قمـ اًمقوع ذم اًمنمق إوؾمط سمٕمد اًمٕمداون اًمٞمٝمقدي قمغم اًمٕمرب .
وعم٤م يم٤من هذا اًمٙمالم ذم ؿم٠من اًمٞمٝمقد واًمٞمٝمقدي٦م خي٤مًمػ سيح اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز واًمًٜم٦م
اعمٓمٝمرة  ،وخي٤مًمػ اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م وهق شمٍميح خيِمك أن يٖمؽم سمف سمٕمض اًمٜم٤مس  ،رأي٧م
اًمتٜمٌٞمف قمغم ُم٤م ضم٤مء ومٞمف ُمـ اخلٓم٠م ٟمّمح٤م هلل وًمٕمٌ٤مده  . .وم٠مىمقل:
ىمد دل اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع اعمًٚمٛملم قمغم أٟمف جي٥م قمغم اعمًٚمٛملم أن يٕم٤مدوا
اًمٙم٤مومريـ ُم ـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وؾم٤مئر اعمنميملم  ،وأن حيذروا ُمقدهتؿ واخت٤مذهؿ أوًمٞم٤مء ،
يمام أظمؼم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذم يمت٤مسمف اعمٌلم اًمذي ٓ ي٠مشمٞمف اًمٌ٤مـمؾ ُمـ سملم يديف وٓ ُمـ ظمٚمٗمف شمٜمزيؾ
ُمـ طمٙمٞمؿ محٞمد  ،أن اًمٞمٝمقد واعمنميملم هؿ أؿمد اًمٜم٤مس قمداوة ًمٚمٛم١مُمٜملم .
ىم٤مل شمٕم٤ممم  :ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا َٓ َشمت ِ
َّخ ُذوا َقمدُ ِّوي َو َقمدُ َّويم ُْؿ َأ ْوًم ِ َٞم٤م َء ُشم ْٚم ُ٘م َ
قن إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ سمِ٤معمَْ َق َّد ِة
َ َ
َ هَ
ِ
ِ
ٞمؿ
احل ِّؼ إمم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف َ :ىمدْ يمَ٤مٟم ْ
َ٧م ًَمٙم ُْؿ ُأ ْؾم َق ٌة َطم ًَٜمَ ٌ٦م ِذم إِ ْسم َراه َ
َو َىمدْ َيم َٗم ُروا سمِ َام َضم٤م َءيم ُْؿ ُم َـ ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ون ُِمـ د ِ
هلل َيم َٗم ْرٟمَ٤م سمِٙم ُْؿ َو َسمدَ ا َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م
ون ا َِّ
يـ َُم َٕم ُف إِ ْذ َىم٤م ًُمقا ًم َ٘م ْقُم ِٝم ْؿ إِٟمَّ٤م ُسم َرآ ُء ُمٜمْٙم ُْؿ َوممَّ٤م َشم ْٕم ٌُدُ َ ْ ُ
َوا ًَّمذ َ
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َو َسم ْٞمٜمَٙم ُُؿ ا ًْم َٕمدَ َاو ُة َوا ًْم ٌَ ْٖم َْم٤م ُء َأ َسمدً ا َطمتَّك شم ُْ١م ُِمٜمُقا سمِ٤مهللَِّ َو ْطمدَ ُه وىم٤مل شمٕم٤ممم َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا َٓ
َشمت ِ
َّخ ُذوا ا ًْم َٞم ُٝمق َد َواًمٜم ََّّم َ٤مرى َأ ْوًم ِ َٞم٤م َء َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َأ ْوًم ِ َٞم٤م ُء َسم ْٕم ٍ
ض َو َُم ْـ َيت ََق َّهل ُ ْؿ ُِمٜمْٙم ُْؿ َوم٢مِ َّٟم ُف ُِمٜم ُْٝم ْؿ إِ َّن
لم وىم٤مل شمٕم٤ممم  :ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا َٓ َشمت ِ
َّخ ُذوا آ َسم٤م َءيم ُْؿ َوإِ ْظم َقا َٟمٙم ُْؿ
اهللََّ َٓ َ ْهي ِدي ا ًْم َ٘م ْق َم اًم َّٔم٤معم ِ َ
َ َ
َ هَ
ِ
ِ
اؾمت ََح هٌقا ا ًْم ُٙم ْٗم َر َقم َغم ْ ِ
اإل َيام ِن َو َُم ْـ َيت ََق َّهل ُ ْؿ ُِمٜمْٙم ُْؿ َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ اًم َّٔم٤معمُ ِ َ
قن وىم٤مل قمز
َأ ْوًم َٞم٤م َء إِن ْ
وضمؾ ذم ؿم٠من اًمٞمٝمقد  :شم ََرى يمَثِ ًػما ُِمٜم ُْٝم ْؿ َيت ََق ًَّم ْق َن ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا ًَمٌِ ْئ َس َُم٤م َىمدَّ َُم ْ٧م َهل ُ ْؿ َأ ْٟم ُٗم ًُ ُٝم ْؿ
َأ ْن ؾم ِ
خ َط اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو ِذم ا ًْم َٕم َذ ِ
ون َو ًَم ْق يمَ٤مٟمُقا ُي ْ١م ُِمٜم َ
اب ُه ْؿ َظم٤مًمِدُ َ
ُقن سمِ٤مهللَِّ َواًمٜمٌَِّ ِّل َو َُم٤م ُأٟم ِْز َل
َ
إِ ًَمٞم ِف ُم٤م َّاخت َُذوهؿ َأوًمِٞم٤مء و ًَمٙمِـ يمَثِػما ُِمٜمْٝمؿ َوم ِ
قن ًَمت ِ
َجدَ َّن َأ َؿمدَّ اًمٜم ِ
٤مؾم ُ٘م َ
َّ٤مس َقمدَ َاو ًة ًم ِ َّٚم ِذي َـ
ُ ْ ْ َ َ َ َّ ً ُ ْ
ْ َ
آُمٜمُقا ا ًْم َٞم ُٝمق َد َوا ًَّم ِذي َـ َأ ْذيمُقا أي٦م  .وىم٤مل شمٕم٤ممم ِ َ َٓ :
دمدُ َىم ْق ًُم٤م ُي ْ١م ُِمٜم َ
ُقن سمِ٤مهللَِّ َوا ًْم َٞم ْق ِم ْأ ِظم ِر
َ
َ
ُي َقا هد َ
ون َُم ْـ َطم٤م َّد اهللََّ َو َر ُؾمق ًَم ُف َو ًَم ْق يمَ٤مٟمُقا آ َسم٤م َء ُه ْؿ َأ ْو َأ ْسمٜمَ٤م َء ُه ْؿ َأ ْو إِ ْظم َق َاهن ُ ْؿ َأ ْو َقم ِِم َػم َ ُهت ْؿ أي٦م .
وأي٤م ت ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمة  ،وهل شمدل دًٓم٦م سحي٦م قمغم وضمقب سمٖمض اًمٙمٗم٤مر ُمـ
اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وؾم٤مئر اعمنميملم وقمغم وضمقب ُمٕم٤مداهتؿ طمتك ي١مُمٜمقا سم٤مهلل وطمده ،
وشمدل أيْم٤م قمغم حتريؿ ُمقدهتؿ وُمقآهتؿ وذًمؽ يٕمٜمل سمٖمْمٝمؿ واحلذر ُمـ ُمٙم٤مئدهؿ وُم٤م
ذاك إٓ ًمٙمٗمرهؿ سم٤مهلل وقمدائٝمؿ ًمديٜمف وُمٕم٤مداهتؿ ٕوًمٞم٤مئف ويمٞمدهؿ ًمإلؾمالم وأهٚمف  ،يمام
ىم٤مل شمٕم٤ممم  :ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا َٓ َشمت ِ
َّخ ُذوا سمِ َٓم٤م َٟم ً٦م ُِم ْـ ُدوٟمِٙم ُْؿ َٓ َي ْ٠م ًُمق َٟمٙم ُْؿ َظم ٌَ ً٤مٓ َو هدوا َُم٤م َقمٜمِت ْهؿ
َ َ
َ هَ
اه ِٝمؿ وُم٤م ُخت ِْٗمل صدُ ورهؿ َأيمْؼم َىمدْ سمٞمٜمَّ٤م ًَمٙمُؿ ْأي ِ
ِ
ِ
ِ
٤مت إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ
ُ َ
ُ ُ ُ ْ َ ُ َ َّ
َىمدْ َسمدَ ت ا ًْم ٌَ ْٖم َْم٤م ُء ُم ْـ َأ ْوم َق ْ َ َ
ِ ِ
ُقن سمِ٤م ًْمٙمِت ِ
قهن ُ ْؿ َوٓ ُحيِ هٌق َٟمٙم ُْؿ َوشم ُْ١م ُِمٜم َ
َشم ْٕم ِ٘م ُٚم َ
َ٤مب ُيم ِّٚم ِف َوإِ َذا ًَم ُ٘مقيم ُْؿ َىم٤م ًُمقا آ َُمٜمَّ٤م
قن َه٤م َأ ْٟمت ُْؿ أوٓء ُحت هٌ َ
ظ ُىم ْؾ ُمقشمُقا سمِ َٖمٞمٔمِٙمُؿ إِ َّن اهللََّ َقمٚمِٞمؿ سمِ َذ ِ
َ٤مُم َؾ ُِمـ ا ًْم َٖمٞم ِ
وإِ َذا َظم َٚمقا َقم هْمقا َقم َٚمٞمٙمُؿ إَٟم ِ
ات
َ ْ
ْ
َ
ٌ
ْ ْ
ُ
ْ ُ
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ِ
اًمّمدُ ِ
ؼموا َو َشم َّت ُ٘مقا َٓ
ه
ور إِ ْن َمت ْ ًَ ًْٙم ُْؿ َطم ًَٜمَ ٌ٦م شم ًَُ ْ١م ُه ْؿ َوإِ ْن شمُّم ٌْٙم ُْؿ َؾم ِّٞم َئ ٌ٦م َي ْٗم َر ُطمقا ِ َهب٤م َوإِ ْن شم َّْم ِ ُ
قن ُ ِحم ٌ
هلل سمِ َام َي ْٕم َٛم ُٚم َ
ٞمط
ييم ُْؿ َيم ْٞمدُ ُه ْؿ َؿم ْٞم ًئ٤م إِ َّن ا ََّ
َي ُ ه
ومٗمل هذه أي٤مت ا ًمٙمريامت طم٨م اعم١مُمٜملم قمغم سمٖمض اًمٙم٤مومريـ  ،وُمٕم٤مداهتؿ ذم اهلل
ؾمٌح٤مٟمف ُمـ وضمقه يمثػمة  ،واًمتحذير ُمـ اخت٤مذهؿ سمٓم٤مٟم٦م  ،واًمتٍميح سم٠مهنؿ ٓ ي٘مٍمون ذم
إيّم٤مل اًمنم إًمٞمٜم٤م  ،وهذا هق ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم َ َٓ :ي ْ٠م ًُمق َٟمٙم ُْؿ َظم ٌَ ً٤مٓ واخلٌ٤مل هق  :اًمٗمً٤مد
واًمتخري٥م  .وسح ؾمٌح٤مٟمف أهنؿ يقدون قمٜمتٜم٤م  ،واًمٕمٜم٧م  :اعمِم٘م٦م  ،وأووح ؾمٌح٤مٟمف أن
اًمٌٖمْم٤مء ىمد سمدت ُمـ أومقاهٝمؿ وذًمؽ ومٞمام يٜمٓم٘مقن سمف ُمـ اًمٙمالم عمـ شم٠مُمٚمف وشمٕم٘مٚمف وُم٤م
ختٗمل صدورهؿ أيمؼم ُمـ احل٘مد واًمٌٖمْم٤مء وٟمٞم٦م اًمًقء ًمٜم٤م أيمؼم مم٤م ئمٝمروٟمف  ،صمؿ ذيمر
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن ه١مٓء اًمٙمٗم٤مر ىمد يتٔم٤مهرون سم٤مإلؾمالم ٟمٗم٤مىم٤م ًمٞمدريمقا ُم٘م٤مصدهؿ اخلٌٞمث٦م
وإذا ظمٚمقا إمم ؿمٞم٤مـمٞمٜمٝمؿ قمْمقا قمغم اعمًٚمٛملم إٟم٤مُمؾ ُمـ اًمٖمٞمظ  ،صمؿ ذيمر قمز وضمؾ أن
احلًٜم٤مت اًمتل حتّمؾ ًمٜم٤م ُمـ اًمٕمز واًمتٛمٙملم واًمٜمٍم قمغم إقمداء وٟمحق ذًمؽ شمًقؤهؿ
وأن ُم٤م حيّمؾ ًمٜم٤م ُمـ اًمًقء يم٤مهلزيٛم٦م وإُمراض وٟمحق ذًمؽ ينهؿ وُم٤م ذًمؽ إٓ ًمِمدة
قمداوهتؿ وسمٖمْمٝمؿ ًمٜم٤م وًمديٜمٜم٤م .
وُمقاىمػ اًمٞمٝمقد ُمـ اإلؾمالم ورؾمقل اإلؾمالم وأهؾ اإلؾمالم يمٚمٝم٤م شمِمٝمد عم٤م دًم٧م
قمٚمٞمف أي٤مت اًمٙمريامت ُمـ ؿمدة
قمداوهتؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم  ،واًمقاىمع ُمـ اًمٞمٝمقد ذم قمٍمٟم٤م هذا وذم قمٍم اًمٜمٌقة وومٞمام سمٞمٜمٝمام
ُمـ أيمؼم اًمِمقاهد قمغم ذًمؽ  ،وهٙمذا ُم٤م وىمع ُمـ اًمٜمّم٤مرى وهمػمهؿ ُمـ ؾم٤مئر اًمٙمٗمرة ُمـ
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اًمٙمٞمد ًمإلؾمالم وحم٤مرسم٦م أهٚمف  ،وسمذل اجلٝمقد اعمتقاصٚم٦م ذم اًمتِمٙمٞمؽ ومٞمف واًمتٜمٗمػم ُمٜمف
واًمتٚمٌٞمس قمغم ُمتٌٕمٞمف وإٟمٗم٤مق إُمقال اًمْمخٛم٦م قمغم اعمٌنميـ سم٤مًمٜمٍماٟمٞم٦م واًمدقم٤مة إًمٞمٝم٤م ،
يمؾ ذًمؽ يدل قمغم ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف أي٤مت اًمٙمريامت ُمـ وضمقب سمٖمض اًمٙمٗم٤مر مجٞمٕم٤م
واحلذر ُمٜمٝمؿ وُمـ ُمٙم٤مئدهؿ وُمـ اخت٤مذهؿ سمٓم٤مٟم٦م .
وم٤مًمقاضم٥م قمغم أهؾ اإلؾمالم أن يٜمتٌٝمقا هلذه إُمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م وأن يٕم٤مدوا ويٌٖمْمقا ُمـ
أُمرهؿ اهلل سمٛمٕم٤مداشمف وسمٖمْمف ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وؾم٤مئر اعمنميملم طمتك ي١مُمٜمقا سم٤مهلل
وطمده  ،ويٚمتزُمقا سمديٜمف اًمذي سمٕم٨م سمف ٟمٌٞمف حمٛمدا ط  .وسمذًمؽ حي٘م٘مقن اشمٌ٤مقمٝمؿ ُمٚم٦م أسمٞمٝمؿ
إسمراهٞمؿ وديـ ٟمٌٞمٝمؿ حمٛمد ط اًمذي أووحف اهلل ذم أي٦م اًمً٤مسم٘م٦م  ،وهل ىمقًمف قمز وضمؾ :
ِ
ِ
يـ َُم َٕم ُف إِ ْذ َىم٤م ًُمقا ًم ِ َ٘م ْق ُِم ِٝم ْؿ إِٟمَّ٤م ُسم َرآ ُء ُِمٜمْٙم ُْؿ َو ِممَّ٤م
َىمدْ يمَ٤مٟم ْ
ٞمؿ َوا ًَّمذ َ
َ٧م ًَمٙم ُْؿ ُأ ْؾم َق ٌة َطم ًَٜمَ ٌ٦م ِذم إِ ْسم َراه َ
ون ُِمـ د ِ
هلل
ون اهللَِّ َيم َٗم ْرٟمَ٤م سمِٙم ُْؿ َو َسمدَ ا َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْٞمٜمَٙم ُُؿ ا ًْم َٕمدَ َاو ُة َوا ًْم ٌَ ْٖم َْم٤م ُء َأ َسمدً ا َطمتَّك شم ُْ١م ُِمٜمُقا سمِ٤م َِّ
َشم ْٕم ٌُدُ َ ْ ُ
ِ
ٞمؿ َِٕسمِ ِٞمف َو َىم ْق ُِم ِف إِٟمَّٜمِل َسم َرا ٌء ِممَّ٤م َشم ْٕم ٌُدُ َ
ون إِ َّٓ ا ًَّم ِذي َوم َٓم َر ِِّن
َو ْطمدَ ُه وىمقًمف شمٕم٤ممم َ :وإِ ْذ َىم َ٤مل إِ ْسم َراه ُ
يـ وىمقًمف قمز وضمؾ  :ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا َٓ َشمت ِ
َوم٢مِ َّٟم ُف َؾم َٞم ْٝم ِد ِ
َّخ ُذوا ا ًَّم ِذي َـ َّاخت َُذوا ِديٜمَٙم ُْؿ ُه ُز ًوا
َ َ
َ هَ
ِ
ِ
ِ ِ
لم
َ٤مب ُِم ْـ َىم ٌْٚمِٙم ُْؿ َوا ًْم ُٙم َّٗم َ٤مر َأ ْوًم ِ َٞم٤م َء َوا َّشم ُ٘مقا ا ََّ
هلل إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ ُُم ْ١م ُِمٜم ِ َ
يـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
َو ًَمٕم ًٌ٤م ُم َـ ا ًَّمذ َ
وأي٤مت ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمة .
ِ
ِ ِ
وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ًَ :مت ِ
َجدَ َّن َأ َؿمدَّ اًمٜم ِ
ذيمُقا دًٓم٦م
يـ آ َُمٜمُقا ا ًْم َٞم ُٝمق َد َوا ًَّمذ َ
َّ٤مس َقمدَ َاو ًة ًم َّٚمذ َ
يـ َأ ْ َ
فم٤مهرة قمغم أن مجٞمع اًمٙمٗم٤مر يمٚمٝمؿ أقمداء ًمٚمٛم١مُمٜملم سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وسمرؾمقًمف حمٛمد ط ،
وًمٙمـ اًمٞمٝمقد واعمنميملم قمٌ٤مد إوصم٤من أؿمدهؿ قمداوة ًمٚمٛم١مُمٜملم  ،وذم ذًمؽ إهمراء ُمـ اهلل
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ؾمٌح٤مٟمف ًمٚمٛم١مُمٜملم قمغم ُمٕم٤مدات اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم قمٛمقُم٤م وقمغم ختّمٞمص اًمٞمٝمقد
واعمنميملم سمٛمزيد ُمـ اًمٕمداوة ذم ُم٘م٤مسمؾ ؿمدة قمداوهتؿ ًمٜم٤م  ،وذًمؽ يقضم٥م ُمزيد احلذر ُمـ
يمٞمدهؿ وقمداوهتؿ .
صمؿ إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمع أُمره ًمٚمٛم١مُمٜملم سمٛمٕم٤مدات اًمٙم٤مومريـ أوضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم اًمٕمدل
ِ ِ
جي ِر َُمٜمَّٙم ُْؿ
لم َِّ
ذم أقمدائٝمؿ وم٘م٤مل شمٕم٤ممم َ :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا يمُقٟمُقا َىم َّق ِاُم َ
هلل ُؿم َٝمدَ ا َء سمِ٤م ًْم٘م ًْط َو َٓ َ ْ
َؿمٜم ُ
اقم ِد ًُمقا ُه َق َأ ْىم َر ُب ًمِٚم َّت ْ٘م َقى وم٠مُمر ؾمٌح٤مٟمف اعم١مُمٜملم أن ي٘مقُمقا
َآن َىم ْق ٍم َقم َغم َأ َّٓ َشم ْٕم ِد ًُمقا ْ
سم٤مًمٕمدل ُمع مجٞمع ظمّمقُمٝمؿ  ،وهن٤مهؿ أن حيٛمٚمٝمؿ سمٖمض ىمقم قمغم شمرك اًمٕمدل ومٞمٝمؿ وأظمؼم
قمز وضمؾ أن اًمٕمدل ُمع اًمٕمدو واًمّمديؼ هق أىمرب ًمٚمت٘مقى  .واعمٕمٜمك  :أن اًمٕمدل ذم مجٞمع
اًمٜم٤مس ُمـ إولي٤مء وإقمداء هق أىمرب إمم اشم٘م٤مء همْم٥م اهلل وقمذاسمف .
٤من وإِيت ِ
ِ
وىم٤مل قمز وضمؾ  :إِ َّن اهللََّ َي ْ٠م ُُم ُر سمِ٤م ًْم َٕمدْ ِل َو ْ ِ
َ٤مء ِذي ا ًْم ُ٘م ْر َسمك َو َيٜم َْٝمك َقم ِـ
اإل ْطم ًَ َ
ا ًْم َٗمح َِم ِ
٤مء َوا ُْعمٜمْٙم َِر َوا ًْم ٌَ ْٖم ِل َي ِٕم ُٔمٙم ُْؿ ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ شم ََذيم َُّر َ
ون وهذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمـ أمجع أي٤مت
ْ
ذم إُمر سمٙمؾ ظمػم واًمٜمٝمل قمـ يمؾ ذ  ،وهلذا روي أن اًمٜمٌل ط عم٤م سمٕم٨م قمٌد اهلل سمـ
رواطم٦م إٟمّم٤مري إمم ظمٞمؼم ًمٞمخرص قمغم اًمٞمٝمقد صمٛمرة اًمٜمخؾ  ،ويم٤من اًمٜمٌل ط ىمد
قم٤مُمٚمٝمؿ قمغم ٟمخٞمٚمٝم٤م وأروٝم٤م سمٜمّمػ صمٛمرة اًمٜمخؾ واًمزرع  ،ومخرص قمٚمٞمٝمؿ قمٌد اهلل صمٛمرة
اًمٜمخؾ  ،وم٘م٤مًمقا ًمف إن هذا اخلرص ومٞمف فمٚمؿ  ،وم٘م٤مل هلؿ قمٌد اهلل رِض اهلل قمٜمف  « :واًمذي
ٟمٗمز سمٞمده إٟمٙمؿ ٕسمٖمض إزم ُمـ قمدشمٙمؿ ُمـ اًم٘مردة واخلٜم٤مزير  ،وإٟمف ًمـ حيٛمٚمٜمل سمٖميض
ًمٙمؿ وطمٌل ًمرؾمقل اهلل ط قمغم أن أفمٚمٛمٙمؿ ش وم٘م٤مل اًمٞمٝمقد  :هبذا ىم٤مُم٧م اًمًاموات
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وإرض  .وم٤مًمٕمدل واضم٥م ذم طمؼ اًم٘مري٥م واًمٌٕمٞمد واًمّمديؼ واًمٌٖمٞمض وًمٙمـ ذًمؽ ٓ
يٛمٜمع ُمـ سمٖمض أقمداء اهلل وُمٕم٤مداهتؿ وحمٌ٦م أوًمٞم٤مء اهلل اعم١مُمٜملم وُمقآهتؿ قمٛمال سم٤مٕدًم٦م
اًمنمقمٞم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واهلل اعمًتٕم٤من  .أُم٤م ىمقل اًمٙم٤مشم٥م  « :وإٟمٜم٤م ٟمحؽمم مجٞمع
إدي٤من اًمًاموي٦م ش ومٝمذا طمؼ وًمٙمـ يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ اًم٘م٤مرئ أن إدي٤من اًمًاموي٦م ىمد دظمٚمٝم٤م
ُمـ اًمتحريػ واًمتٖمٞمػم ُم٤م ٓ حيّمٞمف إٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُم٤م قمدا ديـ اإلؾمالم اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف
ٟمٌٞمف وظمٚمٞمٚمف وظمػمشمف ُمـ ظمٚم٘مف ٟمٌٞمٜم٤م وإُم٤مُمٜم٤م وؾمٞمدٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ط وم٘مد محٚمف اهلل
وطمٗمٔمف ُمـ اًمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ وذًمؽ سمحٗمٔمف ًمٙمت٤مسمف اًمٕمزيز وؾمٜم٦م رؾمقًمف إُملم قمٚمٞمف ُمـ
رسمف أومْمؾ اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ طمٞم٨م ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ  :إِٟمَّ٤م ٟم َْح ُـ ٟم ََّز ًْمٜمَ٤م ِّ
اًمذيم َْر َوإِٟمَّ٤م ًَم ُف
حل٤مومِ ُٔم َ
قن وم٘مد طمٗمظ اهلل اًمديـ وص٤مٟمف ُمـ ُمٙم٤مئد إقمداء سمجٝم٤مسمذة ٟم٘م٤مد أُمٜم٤مء يٜمٗمقن قمٜمف
ََ
حتريػ اًمٖم٤مًملم واٟمتح٤مل اعمٌٓمٚملم ويمذب اعمٗمؽميـ وشم٠مويؾ اجل٤مهٚملم ومال ي٘مدم أطمد قمغم
شمٖمٞمػم أو شمٌديؾ إٓ ومْمحف اهلل وأسمٓمؾ يمٞمده  .أُم٤م إدي٤من إظمرى ومٚمؿ يْمٛمـ طمٗمٔمٝم٤م
ؾمٌح٤مٟمف سمؾ اؾمتحٗمظ
قمٚمٞمٝم٤م سمٕمض قمٌ٤مده ومٚمؿ يًتٓمٞمٕمقا طمٗمٔمٝم٤م ومدظمٚمٝم٤م ُمـ اًمتٖمٞمػم واًمتحريػ ُم٤م اهلل سمف
ِ
حيٙم ُُؿ ِ َهب٤م اًمٜمٌَِّ هٞم َ
قن ا ًَّم ِذي َـ
ُقر َ ْ
قمٚمٞمؿ يمام ىم٤مل قمز وضمؾ  :إِٟمَّ٤م َأٟم َْز ًْمٜمَ٤م اًمت َّْق َرا َة وم َٞمٝم٤م ُهدً ى َوٟم ٌ
ِ ِ
اؾمت ُْح ِٗم ُٔمقا ُِم ْـ يمِت ِ
اًمر َّسم٤مٟمِ هٞم َ
َ٤مب اهللَِّ َويمَ٤مٟمُقا َقم َٚم ْٞم ِف
قن َو ْإَ ْطم ٌَ ُ٤مر سمِ َام ْ
َأ ْؾم َٚم ُٛمقا ًم َّٚمذي َـ َه٤م ُدوا َو َّ
حي ُزٟم َْؽ ا ًَّم ِذي َـ ُي ًَ ِ
اًمر ُؾم ُ
٤مر ُقم َ
قن ِذم ا ًْم ُٙم ْٗم ِر ُِم َـ
قل َٓ َ ْ
ُؿم َٝمدَ ا َء وىم٤مل قمز وضمؾ َ :ي٤م َأ ه َهي٤م َّ
ِ
ِ
ِ
قن ًم ِ ْٚمٙم َِذ ِ
ب َؾم َّام ُقم َ
قهب ْؿ َو ُِم َـ ا ًَّم ِذي َـ َه٤م ُدوا َؾم َّام ُقم َ
قن
ا ًَّمذي َـ َىم٤م ًُمقا آ َُمٜمَّ٤م سمِ َ٠م ْوم َقاه ِٝم ْؿ َو َمل ْ شم ُْ١مُم ْـ ُىم ُٚم ُ ُ
قن ا ًْمٙمَٚمِؿ ُِمـ سمٕم ِد ُمق ِ
آظم ِري َـ َمل ْ َي ْ٠مشم َ
حي ِّر ُوم َ
ًم ِ َ٘م ْق ٍم َ
او ِٕم ِف أي٦م .
َ ْ َْ ََ
ُقك ُ َ
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وىم٤مل قمز وضمؾ َ :ومقي ٌؾ ًم ِ َّٚم ِذيـ ي ْٙم ُتٌ َ ِ
َ٤مب سمِ َ٠م ْي ِدهيِ ْؿ ُصم َّؿ َي ُ٘مق ًُم َ
هلل
قن َه َذا ُِم ْـ ِقمٜم ِْد ا َِّ
قن ا ًْمٙمت َ
َ َ ُ
َْ
ِ
ؽموا سمِ ِف َصم َٛمٜمً٤م َىم ِٚم ًٞمال َوم َق ْي ٌؾ َهل ُ ْؿ ِممَّ٤م َيم َت ٌَ ْ٧م َأ ْي ِدهيِ ْؿ َو َو ْي ٌؾ َهل ُ ْؿ ِممَّ٤م َيٙم ًِْ ٌُ َ
قن وىم٤مل شمٕم٤ممم َ :وإِ َّن
ًم َٞم ِْم َ ُ
َ٤مب َو َُم٤م ُه َق ُِم َـ ا ًْم ِٙمت ِ
َ٤مب ًمِت َْح ًَ ٌُق ُه ُِم َـ ا ًْمٙمِت ِ
ون َأ ًْم ًِٜمَت َُٝم ْؿ سمِ٤م ًْم ِٙمت ِ
ُِمٜم ُْٝم ْؿ ًَم َٗم ِري ً٘م٤م َي ْٚم ُق َ
َ٤مب َو َي ُ٘مق ًُمق َن
قن َقم َغم اهللَِّ ا ًْمٙم َِذ َب َو ُه ْؿ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
هلل َو َي ُ٘مق ًُم َ
قن أي٤مت ذم
ُه َق ُِم ْـ ِقمٜم ِْد اهللَِّ َو َُم٤م ُه َق ُِم ْـ ِقمٜم ِْد ا َِّ
هذا اعمٕمٜمك يمثػمة .
أُم٤م ُم٤م يم٤من ُمـ إدي٤من اًمًاموي٦م اًمً٤مسم٘م٦م ؾمٚمٞمؿ ُمـ اًمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ وم٘مد ٟمًخف اهلل
سمٌٕم٨م رؾمقل اهلل ط وإٟمزاًمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف أرؾمؾ رؾمقًمف حمٛمدا ط إمم
اًمٜم٤مس يم٤موم٦م وٟمًخ سمنميٕمتف ؾم٤مئر اًمنمائع وضمٕمؾ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ُمٝمٞمٛمٜم٤م قمغم ؾم٤مئر اًمٙمت٥م
اًمًاموي٦م .
 ...وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد وقمغم ؾم٤مئر اًمٜمٌٞملم واعمرؾمٚملم وؾم٤مئر
اًمّم٤محللم  ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم .
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دقمقة احلقار واًمت٘م٤مرب واًمتقطمد وآحت٤مد سملم إدي٤من –أومٙم٤مر -طمريم٤مت
اعمند اًمت٤مرخيل هلذه اًمٜمٔمري٦م:
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف :اإلسمٓم٤مل ًمٜمٔمري٦م اخلٚمط سملم
إدي٤من :وسمتتٌع ُمراطمٚمٝم٤م اًمت٤مرخيٞم٦م ،وضمدهت٤م ىمد ُمرت ذم طم٘م٥م زُم٤مٟمٞم٦م أرسمع هل:
ُ - 8مرطمٚمتٝم٤م ذم قمٍم اًمٜمٌل ط :ىمد سملم اهلل  -ؾمٌح٤مٟمف  -ذم حمٙمؿ يمت٤مسمف ،أن اًمٞمٝمقد،
واًمٜمّم٤مرى ذم حم٤موًم٦م دائٌ٦م؛ إلوالل اعمًٚمٛملم قمـ إؾمالُمٝمؿ ،وردهؿ إمم اًمٙمٗمر،
ودقمقهتؿ اعمًٚمٛملم إمم اًمٞمٝمقدي٦م أو اًمٜمٍماٟمٞم٦م وم٘م٤مل  -شمٕم٤ممم َ ﴿ :-و َّد يمَثِ ٌػم ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب
لم َهل ُ ُؿ ْ
احلَ هؼ
ًَم ْق َي ُر هدو َٟمٙم ُْؿ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد إِ َيامٟمِٙم ُْؿ ُيم َّٗم ً٤مرا َطم ًَدً ا ُِم ْـ ِقمٜم ِْد َأ ْٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َشم ٌَ َّ َ
ِِ ِ
ر ٍء َىم ِد ٌير﴾ [اًمٌ٘مرة.]811:
اص َٗم ُحقا َطمتَّك َي ْ٠م ِ َ
َوم٤م ْقم ُٗمقا َو ْ
يت اهللَُّ سمِ َ٠م ُْمره إ َّن اهللََّ َقم َغم يم ُِّؾ َ ْ
اجلٜمَّ َ٦م إِ َّٓ َُم ْـ يم َ
َ٤من ُهق ًدا َأ ْو ٟم ََّم َ٤مرى شمِ ْٚم َؽ َأ َُم٤مٟمِ هٞم ُٝم ْؿ ُىم ْؾ
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :وىم٤مًمقا ًَم ْـ َيدْ ُظم َؾ ْ َ
ه٤مشمُقا سمره٤م َٟمٙمُؿ إِ ْن ُيمٜمْتُؿ ص ِ
لم * َسم َغم َُم ْـ َأ ْؾم َٚم َؿ َو ْضم َٝم ُف هللَِّ َو ُه َق ُحم ْ ًِ ٌـ َوم َٚم ُف َأ ْضم ُر ُه ِقمٜمْدَ َر ِّسم ِف
٤مد ِىم َ
َ
ْ َ
ُْ َ ْ
حي َزٟم َ
ُقن ﴾[ اًمٌ٘مرة.] 882 -888:
َو َٓ َظم ْق ٌ
ف َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو َٓ ُه ْؿ َ ْ
ِ
ِ
ٞمؿ َطمٜمِٞم ًٗم٤م َو َُم٤م
وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :وىم٤مًمقا يمُقٟمُقا ُهق ًدا َأ ْو ٟم ََّم َ٤مرى َ ْهتتَدُ وا ُىم ْؾ َسم ْؾ ُم َّٚم َ٦م إِ ْسم َراه َ
َ٤من ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
يم َ
لم ﴾[اًمٌ٘مرة.] 817:
نميمِ َ
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وهٙمذا ذم قمدد ُمـ آي٤مت اهلل ،يتٚمقه٤م اعمًٚمٛمقن ذم يمت٤مب اهلل؛ ًمٞمحذروا اًمٙم٤مومريـ ُمـ
ِ
احل َّؼ
احل َّؼ سمِ٤م ًْم ٌَ٤مـم ِؾ َو َشم ْٙمت ُُٛمقا ْ َ
اًمٞمٝمقد ،واًمٜمّم٤مرى ،وهمػمهؿ ،يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َٓ َشم ْٚمٌِ ًُقا ْ َ
َو َأ ْٟمت ُْؿ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن ﴾ [ اًمٌ٘مرة.] 72 :
ومٗمل شمٗمًػم اسمـ ضمرير  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -قمٜمد هذه أي٦م " قمـ جم٤مهد  -رمحف اًمف شمٕم٤ممم
احل َّؼ سمِ٤م ًْم ٌَ٤مـمِ ِؾ ﴾ اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م سم٤مإلؾمالم ".
 أٟمف ىم٤ملَ ﴿ :و َٓ َشم ْٚمٌِ ًُقا ْ َوذم شمٗمًػم اسمـ يمثػم  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -قمـ ىمت٤مدة  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -أٟمف ىم٤مل قمٜمد هذه
أي٦م " :وٓ شمٚمًٌقا اًمٞمٝمقدة واًمٜمٍماٟمٞم٦م سم٤مإلؾمالم ،إن ديـ اهلل اإلؾمالم ،واًمٞمٝمقدي٦م
واًمٜمٍماٟمٞم٦م سمدقم٦م ًمٞمً٧م ُمـ اهلل " .وهذا اًمتٗمًػم ُمـ أقمٔمؿ اًمٗم٘مف سمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم .صمؿ
مخدت حم٤موًمتٝمؿ طمٞمٜم٤م ُمـ اًمدهر طمتك اٟم٘مراض اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م.
ُ - 2مرطمٚم٦م اًمدقمقة إًمٞمٝم٤م سمٕمد اٟم٘مراض اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م :صمؿ سمدت حم٠موٓهتؿ ُمرة أظمرى
حت٧م ؿمٕم٤مر صٜمٕمقه ،وُمقهقا سمف قمغم اجلٝم٤مل ،وهق :أن اعمٚمؾ :اًمٞمٝمقدي٦م ،واًمٜمٍماٟمٞم٦م،
واإلؾمالم .هل سمٛمٜمزًم٦م اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م إرسمٕم٦م قمٜمد اعمًٚمٛملم يمؾ ـمريؼ ُمٜمٝم٤م يقصؾ إمم
اهلل شمٕم٤ممم.
وهٙمذا ومٞمام يثػموٟمف ُمـ اًمِمٌف ،وُمتِم٤مسمف اًم٘مقل ،وسمؽم اًمٜمّمقص ،مم٤م يٛمقهقن سمف،
ويًتدرضمقن سمف أىمقاُم٤م ،ويتّمٞمدون سمف آظمريـُ ،مـ ذوي إًم٘م٤مب اًمْمخٛم٦م هٜم٤م وهٜم٤مك ؟
صمؿ شمٚم٘م٤مه٤م قمٜمٝمؿ دقم٤مة " :وطمدة اًمقضمقد " و " آحت٤مد " و " احلٚمقل " وهمػمهؿ ُمـ
اعمٜمتًٌلم إمم اإلؾمالم ُمـ ُمالطمدة اعمتّمقوم٦م ذم ُمٍم ،واًمِم٤مم ،وأرض وم٤مرس ،وأىم٤مًمٞمؿ
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اًمٕمجؿ ،وُمـ همالة اًمراومْم٦م وهل ُمـ ُمقاريثٝمؿ قمـ اًمتؽم ،وهمػمهؿ طمتك سمٚمغ احل٤مل أن
سمٕمض ه١مٓء اعمالطمدة جيٞمزون اًمتٝمقد ،واًمتٜمٍم ،سمؾ ومٞمٝمؿ ُمـ يرضمح ديـ اًمٞمٝمقد
واًمٜمّم٤مرى قمغم ديـ اإلؾمالم ،وهذا ٍ
وم٤مش ومٞمٛمـ همٚمٌ٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمٗمٚمًٗم٦م ُمٜمٝمؿ ،صمؿ اٟمت٘مٚمقا
إمم أن أومْمؾ اخلٚمؼ قمٜمدهؿ هق " :اعمح٘مؼ " وهق :اًمداقمل إمم احلٚمقل ،وآحت٤مد .وىمد
يمِمٗمٝمؿ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -ذم ُمقاوع ُمـ يمتٌف.
وىمد ُىم ِٛم َٕم٧م هذه اًمدقمقة اًمٙمٗمري٦م سمٛمقاضمٝم٦م قمٚمامء اإلؾمالم هل٤م ،واعمٜم٤مداة قمٚمٞمٝم٤م ،وقمغم
ُمٜمتحٚمٞمٝم٤م ،سم٠مهن٤م يمٗمر وردة قمـ اإلؾمالم .ويم٤من ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم
 ُمقاىمػ إؾمالُمٞم٦م ُمِمٝمقرة ظم٤مًمدة ،وًمٖمػمه ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم اًمذيـ ردوا قمغم ه١مٓءاًمٖمالةُ ،مثؾ احلالج :احلًلم سمـ ُمٜمّمقر اًمٗم٤مرد ،اعم٘متقل قمغم اًمردة ؾمٜم٦م  ،111واسمـ
قمريب حمٛمد سمـ قمكم اًمٓم٤مئل ،ىمدوة اًمًقء ًمٚم٘م٤مئٚملم سمقطمدة اًمقضمقد ،ذم يمت٤مسمف :اًمٗمّمقص،
اعمتقرم ؾمٜم٦م  ،411واسمـ ؾمٌٕملم .ت ؾمٜم٦م  ،441واًمتٚمٛمً٤مِّن .ت ؾمٜم٦م  ،411واسمـ هقد.
ت ؾمٜم٦م  ،411وهمػمهؿ يمثػم.
ُ -1مرطمٚم٦م اًمدقمقة إًمٞمٝم٤م ذم اًمٜمّمػ إول ُمـ اًم٘مرن افرابع ظؼ :وىمد مخدت طمٞمٜم٤م ُمـ
اًمدهر حمتجرة ذم صدر ىم٤مئٚمٞمٝم٤م ،اعمٔمٝمريـ ًمإلؾمالم ،اعمٌٓمٜملم ًمٚمٙمٗمر واإلحل٤مد ،طمتك شمٌٜمتٝم٤م
طمريم٦م " صـ ُمقن اًمتقطمٞمدي٦م " وي٘م٤مل " اعمقٟمٞم٦م " ،وىمٌٚمٝم٤م " اعم٤مؾمقٟمٞم٦م " وهلُ " :مٜمٔمٛم٦م
هيقدي٦م ًمٚمًٞمٓمرة قمغم اًمٕم٤ممل ،وٟمنم اإلحل٤مد واإلسم٤مطمٞم٦م " ،حت٧م همٓم٤مء اًمدقمقة إمم وطمدة
إدي٤من اًمثالصم٦م ،وٟمٌذ اًمتٕمّم٥م سمج٤مُمع اإليامن سم٤مهلل ،ومٙمٚمٝمؿ ُم١مُمٜمقن .وىمد وىمع ذم طمٌ٤مل
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دقمقهتؿ :مج٤مل اًمديـ سمـ َصٗمدَ ر إومٖم٤مِّن ،ت ؾمٜم٦م  8187سمؽميمٞم٤م وشمٚمٛمٞمذه اًمِمٞمخ حمٛمد
قمٌده سمـ طمًـ اًمؽميمامِّن .ت ؾمٜم٦م  8121سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م.
ويم٤من ُمـ ضمٝمقد حمٛمد قمٌده ،ذم ذًمؽ ،أن أًمػ هق ،وزقمٞمؿ اًمٓم٤مئٗم٦م ُمػمزا سم٤مىمر
اإليراِّن ،اًمذي شمٜمٍم ،صمؿ قم٤مد إمم اإلؾمالم ،وُمٕمٝمؿ ممثؾ مج٤مل إومٖم٤مِّن ،وقمدد ُمـ رضم٤مل
اًمٗمٙمر ذم " :سمػموت " أًمٗمقا ومٞمف مجٕمٞم٦م سم٤مؾمؿ " :مجٕمٞم٦م اًمت٠مًمٞمػ واًمت٘مري٥م " ُمقوققمٝم٤م
اًمت٘مري٥م سملم إدي٤من اًمثالصم٦م .وىمد دظمؾ ذم هذه اجلٛمٕمٞم٦م سمٕمض اإليراٟمٞملم ،وسمٕمض
اإلٟمجٚمٞمز ،واًمٞمٝمقد ،يمام شمراه ُمٗمّمال ذم يمت٤مب " :شم٤مريخ إؾمت٤مذ اإلُم٤مم- 184 / 8 :
 " 121شم٠مًمٞمػ حمٛمد رؿمٞمد رو٤م .اعمتقرم ؾمٜم٦م .8177
وُمـ ضمٝمقد حمٛمد قمٌده ذم ذًمؽُ ،مراؾمالت سمٞمٜمف ،وسملم سمٕمض اًم٘مً٤موؾم٦م ،يمام ذم يمت٤مب:
" إقمامل اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمِمٞمخ حمٛمد قمٌده " 144 - 141 / 2 :مجع حمٛمد قمامرة .وىمد ضم٤مًم٧م
ُمٓم٤مرطم٤مت ذم هذه اًمٜمٔمري٦م ،سملم قمدد ُمـ اعم١ميديـ ،واعمٕم٤مرولم ،سملم حمٛمد قمٌده ،وحمٛمد
طمًلم هٞمٙمؾ ،واًمٓمٌٞم٥م طمًـ اهلراوي ،وقمٌد اجلقاد اًمنمىم٤موي ،وذًمؽ ذم جمٚم٦م" :
اًمًٞم٤مؾم٦م إؾمٌققمٞم٦م سمٛمٍم " ذم إقمداد ً 2128 /مِمٝمر صٗمر قم٤مم  ،8178وُم٤م سمٕمده.
وذم " :صحٞمٗم٦م اهلالل " ذم إقمداد ً 717 ،717 /مٕم٤مم ُ ،8171 ،8174م٘م٤مٓت
سمٕمٜمقان " :هؾ يٛمٙمـ شمقطمٞمد اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م ؟ " سملم يمؾ ُمـ  /حمٛمد ومريد وضمدي،
وحمٛمد قمروم٦م ،وقمٌد اهلل اًمٗمٞمِم٤موي اًمٖمزي ،وسملم اًم٘مً٤موؾم٦م ،ويم٤من احلقار ،ويم٤مٟم٧م
اعمراؾمالت ضم٤مري٦م ذم هذه اعم٘م٤مٓت ذم اجلقاب قمغم هذا اًمً١مال :هؾ يٛمٙمـ اًمتقطمٞمد سملم
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اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م إؾمٚمقب اًمروطمل وم٘مط ،أو ُمـ ضمٝم٦م إُمقر اعم٤مدي٦م ؟ ويم٤من
اًمٜمٍماِّن إسمراهٞمؿ ًمقىم٤م يًتّمٕم٥م شمقطمٞمد اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م ذم يمال إُمريـ مجٞمٕم٤م،
وًمٙمٜمف اؾمتًٝمؾ اجلٛمع سملم اعمًٚمٛملم واًمٜمّم٤مرى ذم ُمّم٤مًمح اًمقـمـ ،صمؿ ىم٤مل ٓ " :ؾمٌٞمؾ
إمم اًمقطمدة اًمٙم٤مُمٚم٦م إٓ سم٠من شمٕمتٜمؼ إطمدامه٤م ُمٌ٤مدئ إظمرى ،وم٢مُم٤م إيامن سمالهقت اعمًٞمح،
ودمًده ،وُمقشمف ،وىمٞم٤مُمف ،ومٞمٙمقن اجلٛمٞمع ُمًٞمحٞملم ،وإُم٤م إيامن سم٤معمًٞمح يمقاطمد ُمـ اًمرؾمؾ
اًمٜمٌٞملم ،ومٞمّمٌح سمف اجلٛمٞمع ُمًٚمٛملم ".
ُ - 7مرطمٚم٦م اًمدقمقة إًمٞمٝم٤م ذم اًمٕمٍم احل٤مض :ذم اًمرسمع إظمػم ُمـ اًم٘مرن افرابع ظؼ
اهلجري ،وطمتك قم٤مُمٜم٤م هذا  .8784وذم فمؾ " اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤معمل اجلديد " :ضمٝمرت اًمٞمٝمقد،
واًمٜمّم٤مرى ،سم٤مًمدقمقة إمم اًمتجٛمع اًمديٜمل سمٞمٜمٝمؿ ،وسملم اعمًٚمٛملم ،وسمٕمٌ٤مرة أظمرى" :
اًمتقطمٞمد سملم اعمقؾمقي٦م ،واًمٕمٞمًقي٦م ،واعمحٛمدي٦م " سم٤مؾمؿ " :اًمدقمقة إمم اًمت٘مري٥م سملم إدي٤من
" " .اًمت٘م٤مرب سملم إدي٤من " .صمؿ سم٤مؾمؿٟ " :مٌذ اًمتٕمّم٥م اًمديٜمل " .صمؿ سم٤مؾمؿ " :اإلظم٤مء
اًمديٜمل " وًمف :ومتح ُمريمز سمٛمٍم هبذا آؾمؿ.
وسم٤مؾمؿ " :جمٛمع إدي٤من " وًمف ومتح ُمريمز سمًٞمٜم٤مء ُمٍم هبذا آؾمؿ.
وسم٤مؾمؿ " :اًمّمداىم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمًٞمحٞم٦م " .وسم٤مؾمؿ " :اًمتْم٤مُمـ اإلؾمالُمل اعمًٞمحل
ود اًمِمٞمققمٞم٦م " .صمؿ أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس حت٧م قمدة ؿمٕم٤مرات " :وطمدة إدي٤من " " .شمقطمٞمد
إدي٤من " " .شمقطمٞمد إدي٤من اًمثالصم٦م " " .اإلسمراهٞمٛمٞم٦م " " .اعمٚم٦م اإلسمراهٞمٛمٞم٦م " " .اًمقطمدة
اإلسمراهٞمٛمٞم٦م " " .وطمدة اًمديـ اإلهلل " " .اعم١مُمٜمقن " " .اعم١مُمٜمقن ُمتحدون " " .اًمٜم٤مس
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ُمتحدون " .اًمدي٤مٟم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م " " .اًمتٕم٤ميش سملم إدي٤من " " .اعم ِ ّٚم ُٞمقن " " .اًمٕم٤معمٞم٦م وشمقطمٞمد
إدي٤من ".
صمؿ حل٘مٝم٤م ؿمٕم٤مر آظمر ،هق " وطمدة اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م " .صمؿ اُمتد أصمر هذا اًمِمٕم٤مر إمم ومٙمرة
ـمٌع " :اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،واًمتقراة ،واإلٟمجٞمؾ " ذم همالف واطمد .صمؿ دظمٚم٧م هذه اًمدقمقة
ذم " :احلٞم٤مة اًمتٕمٌدي٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م "؛ إذ دقم٤م " اًمٌ٤مسم٤م " إمم إىم٤مُم٦م صالة ُمِمؽميم٦م ُمـ ممثكم إدي٤من
اًمثالصم٦م :اإلؾمالُمٞملم واًمٙمت٤مسمٞملم ،وذًمؽ سم٘مري٦مِ " :
أؾمٞمس " ذم " :إيٓم٤مًمٞم٤م " .وم٠مىمٞمٛم٧م ومٞمٝم٤م
سمت٤مريخ 8114 / 81 / 24 :م .صمؿ شمٙمرر هذا احلدث ُمرات أظمرى سم٤مؾمؿ " :صالة روح
اًم٘مدس.
ومٗمل " :اًمٞم٤مسم٤من " قمغم ىمٛم٦م ضمٌؾ " :يمٞمتق " أىمٞمٛم٧م هذه اًمّمالة اعمِمؽميم٦م ،ويم٤من -
واطمنشم٤مه ُ -مـ احلْمقر ممثؾ ًمٌٕمض اعم١مؾمً٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اعمرُمقىم٦م.
وُم٤م يتٌع ذًمؽُ ،مـ أؾم٤مًمٞم٥م سم٤مرقم٦م ًمالؾمتدراج ،وًمٗم٧م إٟمٔم٤مر إًمٞمٝم٤م وآًمتٗم٤مف
طمقهل٤م ،يم٤مًمتٚمقيح سم٤مًمًالم اًمٕم٤معمل ،وٟمِمدان اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واًمًٕم٤مدة ًمإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،واإلظم٤مء،
واحلري٦م ،واعمً٤مواة ،واًمؼم واإلطمً٤من .وهذه ٟمٔمػمة وؾم٤مئؾ اًمؽمهمٞم٥م اًمثالصم٦م اًمتل شمٜمتحٚمٝم٤م
اعم٤مؾمقٟمٞم٦م " :احلري٦م ،واإلظم٤مء ،واعمً٤مواة " أو " :اًمًالم ،واًمرمح٦م ،واإلٟمً٤مٟمٞم٦م " وذًمؽ
سم٤مًمدقمقة إمم " اًمروطمٞم٦م احلديث٦م " اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم حتْمػم إرواح ،روح اعمًٚمؿ ،وروح
اًمٞمٝمقدي ،وروح اًمٜمٍماِّن ،وروح اًمٌقذي ،وهمػمهؿ ،وهل ُمـ دقمقات اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م
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اًمٕم٤معمٞم٦م اهلداُم٦م ،يمام سملم ظمٓمره٤م إؾمت٤مذ حمٛمد حمٛمد طمًلم  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -ذم يمت٤مسمف" :
اًمروطمٞم٦م احلديث٦م دقمقة هداُم٦م  /حتْمػم إرواح وصٚمتف سم٤مًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ".ا.هـ
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فصل يف احلسنات الداعٔ٘ إىل تكازب األدٓاٌ ّّحدتَا
وحدة األديان:

ىم٤مل ذم اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم اعمذاه٥م وإدي٤من وإطمزاب اعمٕم٤مسة «8847ش :وطمدة
إدي٤من دقمقة ُم٤مؾمقٟمٞم٦م شمًتٖمؾ اًمٜمّم٤مرى ذم اًم٘مْم٤مء قمغم اإلؾمالم واظمْم٤مع ؿمٕمقسمف،
وشمتخذ هذه اًمدقمقة أؾمامء ضمذاسم٦م ُمثؾ اًمدقمقة ًمٚمٕم٤معمٞم٦م أو اًمتقاومؼ سملم اإلؾمالم واًمٜمٍماٟمٞم٦م
أو اًمدقمقة إمم اإليامن اإلسمراهٞمٛمل وأطمٞم٤مٟم ً٤م حت٧م ُمًٛمك طمقار إدي٤من وشم٘مقم ومٚمًٗم٦م هذه
اًمدقمقة قمغم زقمؿ أن هٜم٤مًمؽ ىمقاقمد ُمِمؽميم٦م سملم اإلؾمالم واًمٜمٍماٟمٞم٦م يم٤مإليامن سم٤مهلل
وُمالئٙمتف ورؾمٚمف واًمٞمقم أظمر وشمٙمريؿ أم اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم.
وأن اخلالف سملم اإلؾمالم واًمٜمٍماٟمٞم٦م ظمالف ؿمٙمكم ٓ ضمقهري سمدأت هذه اًمدقمقة
ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمٜمّم٤مرى ُمٜمذ أوائؾ هذا اًم٘مرن اعمٞمالدي وشمٌٜمتٝم٤م اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ُمـ ظمالل
قم٘مد اًمٕمديد ُمـ اعم١ممترات سمدقمقى اًمت٘مري٥م سملم اإلؾمالم واًمٜمٍماٟمٞم٦م .ا.هـ
هلل َجلٕم َٚمٙمُؿ ُأُم ً٦م و ِ
اطمدَ ًة
وهذا اًمذي يًٕمقن إًمٞمف عمـ يٙمقن ًم٘مقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ًَم ْق َؿم٤م َء ا َُّ َ َ ْ َّ َ
َو ًَمٙمِ ْـ ُي ِْم هؾ َُم ْـ َي َِم٤م ُء َو َ ْهي ِدي َُم ْـ َي َِم٤م ُء َو ًَمت ًُْ َ٠م ًُم َّـ َقم َّام يمُٜمت ُْؿ َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
قن ﴾[اًمٜمحؾ.]11:
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وٓ َي َزا ًُم َ
لم * إِ َّٓ َُم ْـ َر ِطم َؿ َر هسم َؽ َوًم ِ َذًم ِ َؽ َظم َٚم َ٘م ُٝم ْؿ﴾ [هقد:
قن ُخمْتَٚمِ ِٗم َ
.]881-881
وىم٤ملَ ﴿ :و ًَم ْق َؿم٤م َء َر هسم َؽ َٔ َُم َـ َُم ْـ ِذم إَ ْر ِ
ض ُيم هٚم ُٝم ْؿ َمجِٞم ًٕم٤م﴾[يقٟمس.]11:
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ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل رمحف اهلل ذم شأوقاء اًمٌٞم٤من« «741-744/2ش سح شمٕم٤ممم ذم هذه
أي٦م اًمٙمريٛم٦م أٟمف ًمق ؿم٤مء إيامن مجٞمع أهؾ إرض ُٔمٜمقا يمٚمٝمؿ مجٞمٕم ً٤م ،وهق دًمٞمؾ واوح
قمغم أن يمٗمرهؿ واىمع سمٛمِمٞمئ٦م اهلل اًمٙمقٟمٞم٦م اًم٘مدري٦م وسملم ذًمؽ أيْم ً٤م ذم آي٤مت يمثػمة يم٘مقًمف:
ذيمُقا﴾[إٟمٕم٤مم ،]814:وىم٤ملَ ﴿ :و ًَم ْق ِؿم ْئٜمَ٤م َٔ َشم ْٞمٜمَ٤م يم َُّؾ َٟم ْٗم ٍ
س
﴿ َو ًَم ْق َؿم٤م َء ا َُّ
هلل َُم٤م َأ ْ َ
جل َٛم َٕم ُٝم ْؿ َقم َغم ْاهلُدَ ى﴾[إٟمٕم٤مم ،]17:إمم
ُهدَ َاه٤م﴾[اًمًجدة ،]81:وىم٤ملَ ﴿ :و ًَم ْق َؿم٤م َء ا َُّ
هلل َ َ
همػم ذًمؽ.
إخوان الصفا:

ىم٤مل ذم اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة «141/2ش :هل مج٤مقم٦م هي٦م سم٤مـمٜمٞم٦م ُمزضم٧م اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م
واًمٕم٘مٞمدة اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م سم٤مًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ذم ظمٚمٞمط ُمتْم٤مرب ،ويم٤من أول فمٝمقره٤م ذم اًمٌٍمة
ذم اًمٜمّمػ افثوين ُمـ اًم٘مرن افرابع وىمد أًمٗمقا ُم٤م ي٘م٤مرب مخًلم رؾم٤مًم٦م ذم مجٞمع أضمزاء
اًمٗمٚمًٗم٦م قمٛمٚمٞم ً٤م وقمٚمٛمٞم ً٤م وأومردوا هل٤م ومٝمرؾم ً٤م وؾمٛمقه٤م رؾم٤مئؾ إظمقان اًمّمٗم٤م اًمتل شمٕمتؼم
سمرٟم٤مُم٩م اًمٕمٛمؾ اًمني اًمذي يًتٝمدف اًم٘مْم٤مء قمغم اإلؾمالم ودوًمتف ًمت٠مؾمٞمس دوًمتٝمؿ اًمتل
شمْمؿ اًمٕم٘م٤مئد اًمقصمٜمٞم٦م واعمجقؾمٞم٦م واإلسم٤مطمٞم٦م.
وومٞمف أيْم ً٤م اًمدقمقة إمم وطمدة إدي٤من وإًمٖم٤مء اًمتٕمّم٥م ًمٚمديـ قمغم أٟمف ٓ طم٤مضم٦م ًمٚمخ٤مص٦م
ًمٚمنمائع .ا.هـ

282

الطسٓل الصخٔح

العاملية :

ىم٤مل ذم اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة «8818/2شُ :مذه٥م يدقمق إمم اًمٌح٨م قمـ احل٘مٞم٘م٦م اًمقاطمدة
اًمتل شمٙمٛمـ وراء اعمٔم٤مهر اعمتٕمددة ذم اخلالوم٤مت اعمذهٌٞم٦م اعمتٌ٤ميٜم٦م ويزقمؿ أصح٤مب اًمدقمقة
واًم٘م٤مئٛمقن قمٚمٞمٝم٤م أن ذًمؽ هق اًمًٌٞمؾ إمم مجع اًمٜم٤مس قمغم ُمذه٥م واطمد شمزول ُمٕمف
ظمالوم٤مهتؿ اًمديٜمٞم٦م واًمٕمٜمٍمي٦م إلطمالل اًمًالم ذم اًمٕمالم حمؾ اخلالف .ا.هـ
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد ذم شُمٕمجؿ اعمٜم٤مهل اًمٚمٗمٔمٞم٦م« :وهذا اعمذه٥م سم٤مـمؾ
يٜمًػ ديـ اإلؾمالم سمجٛمٕمف سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ أي سملم اإلؾمالم وسملم يم٤موم٦م إدي٤من
وطم٘مٞم٘متف هجٛم٦م ذؾم٦م قمغم اإلؾمالم.
ي٘مقل اًمٙم٤مشم٥م/د/حمٛمد حمٛمد طمًلم رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف "اإلؾمالم واحلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م"
«صـ848 :ش :اًمٕم٤معمٞم٦م ذم آصٓمالح احلدي٨مُ :مذه٥م يدقمقا إمم اًمٌح٨م قمـ احل٘مٞم٘م٦م
اًمقاطمدة ،اًمتل شمٙمٛمـ وراء اعمٔم٤مهر اعمتٕمددة ،ذم اخلالوم٤مت اعمتٌ٤ميٜم٦م ،ويزقمؿ أصح٤مب
اًمدقمقة ،واًم٘م٤مئٛمقن قمٚمٞمٝم٤م :أن ذًمؽ هق اًمًٌٞمؾ إمم مجع اًمٜم٤مس قمغم ُمذه٥م واطمد ،شمزول
ُمٕمف ظمالوم٤مهتؿ اًمديٜمٞم٦م ،واًمٕمٜمٍمي٦م إلطمالل اًمًالم ذم اًمٕم٤ممل حمؾ اخلالف ا.هـ «.ش.
ىم٤مل أمحد سمـ قمٌداًمرمحـ اًم٘م٤مِض ذم "اًمت٘مري٥م سملم إدي٤من" «117/8ش :وهل هبذا
اًمتٕمريػ أوؾمع ُمدًمقًٓ ،وأؿمٛمؾ أصمر ًا ُمـ شم٘مري٥م إدي٤من ،أو وطمدة إدي٤من ،سمؾ شمّمٌح
وطمدة إدي٤من إطمدى ُمٗمردات اًمٕم٤معمٞم٦م ا.هـ.
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املونية «حزكة صن مون التوحيدية»:

ىم٤مل ص٤مطم٥م اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة «441ش سم٤مظمتّم٤مر :اعمقٟمٞم٦م هل :طمريم٦م ُمِمٌقه٦م شمدقمق
إمم شمقطمٞمد إدي٤من وصٝمره٤م ذم سمقشم٘م٦م واطمدة هبدف إًمٖم٤مء اًمٗمقارق اًمديٜمٞم٦م سملم اًمٜم٤مس
ًمٞمٜمّمٝمروا مجٞمٕم ً٤م ذم سمقشم٘م٦م «صـ ُمقنش اًمٙمقري اًمذي فمٝمر سمٜمٌقة ضمديدة ذم هذا اًمٕمٍم
احلدي٨م.
ُم١مؾمس هذه اًمٜمحٚم٦م هق اًم٘مس اًمثري صـ ُمقن اعمقًمقد ذم يمقري٤م قم٤مم  8121اًمذي
ا ّدقمك سم٠مٟمف قمغم اشمّم٤مل سم٤معمًٞمح قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ُمٜمذ قم٤مم 8114م وأٟمف ُمٜمذ سمٚمقهمف
اًمً٤مدؾم٦م واًمٕمنميـ ُمـ قمٛمره سمدأ يدرس طمٞم٤مة إٟمٌٞم٤مء واًم٘م٤مدة اًمروطمٞملم ُمـ ُمثؾ ُمقؾمك
وقمٞمًك وحمٛمد ط ،وُمـ ُمثؾ سمقذا ويمرؿمٜم٤م ،ويٓمٚمع قمغم شمٕم٤مًمٞمؿ إدي٤من اًمًاموي٦م
واًمقوٕمٞم٦م يم٤مًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م واإلؾمالم ويمذًمؽ اًمٌقذي٦م واهلٜمدوؾمٞم٦م.
 ذم قم٤مم  8141م اٟمت٘مؾ إمم اًمقٓي٤مت اعمتحدة وقم٘مد صالت قمدة ُمع يمٌ٤مراًمِمخّمٞم٤مت هٜم٤مك.
إومٙم٤مر واعمٕمت٘مدات:
يزقمؿ أٟمف قمغم اشمّم٤مل سم٤معمًٞمح وأٟمف يتٚم٘مك اًمقطمل ُمـ اًمًامء ُمدقمٞم ً٤م ٟمٌقة ضمديدة.
ؿمٕم٤مره وهدومف اعمٕمٚمـ هق اًمًٕمل ُمـ أضمؾ شمقطمٞمد إدي٤من قمغم اظمتالف أٟمقاقمٝم٤م.
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ي٘مقل ًمٚمٜمّم٤مرى سم٠من اإلًمف ىمد رُمك سم٤معمًٞمحٞم٦م ضم٤مٟمٌ ً٤م وأسمدهل٤م سمرؾم٤مًم٦م ضمديدة هل رؾم٤مًم٦م
شمقطمٞمد إدي٤من اًمداقمل إًمٞمٝم٤م.
ُمـ اًم٘م٤مٟمقن إؾم٤مد حلريم٦م ُمقن" :إن اهلدف اًمرئٞمز هق اًمٕمٛمؾ ُمـ أضمؾ شمقطمٞمد
اًمٕم٤ممل حت٧م راي٦م إًمف واطمد سمحٞم٨م شمْمٛمحؾ ُمـ هذا اًمٕم٤ممل يمؾ احلقاضمز واًمٕمقائؼ اًمٙمٜمًٞم٦م
واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمقـمٜمٞم٦م واًم٘مقُمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م".
يٛميض اعمدقمق قمدة أؾم٤مسمٞمع ُمع ُمٕمٚمٛمف ،وىمد جيٕمٚمقٟمف سمٕمد ذًمؽ ذم ُمًٙمـ واطمد ُمع
أقمْم٤مء ضمدد آظمريـ ًمٞمٚم٘مٜمقهؿ مجٞمٕم ً٤م اًمٕم٘مٞمدة اجلديدة ُمع اًمؽميمٞمز قمغم شم٘مديس ومتجٞمد
ؿمخّمٞم٦م ُمقن واًمت٠ميمٞمد قمغم ضورة اًمتٜمٙمر ًمٕم٘مٞمدة أه٤مًمٞمٝمؿ وجمتٛمٕم٤مهتؿ.
ي٘مقل ُمقن ذم يمت٤مسمف اًمتقضمٞمٝمل أىمقال إب اًمروطمل" :إن قمٛمٚمٞم٦م اًمٌٕمد قمـ اًمٕم٤مئٚم٦م
وإصدىم٤مء ٓ يتؿ سم٤مًمّمدوم٦م إذ ٓسمد أن شمتٛمرس قمغم طمٞم٤مشمؽ اجلديدة وُمـ سمٕمده٤م يٛمٙمٜمؽ
أن شمتٜمٙمر ًمٕم٤مئٚمتؽ وأصدىم٤مئؽ وضمػماٟمؽ".
إذا ُم٤م طم٤مول اًمٕمْمق اًمٗمرار ُمٜمٝمؿ ومًٞمٙمقن ذًمؽ صٕمٌ ً٤م ًمٕمدة أُمقر:
ٟٕ -8مف يٙمقن ىمد اٟمٗمّمؾ قمـ قم٤مئٚمتف ومال يًتٓمٞمع اًمٕمقدة إًمٞمٝم٤م سمٕمد أن ٟم٤مصٌٝم٤م اًمٕمداء
سمًٌ٥م ُمٕمت٘مده اجلديد اًمذي خي٤مًمػ ُمٕمت٘مده٤م.
ٟٕ -2مف يٙمقن ىمد ُهم ًِ َؾ دُم٤م ُهمف وص٤مر أداة ـمٞمٕم٦م ذم أيدهيؿ حيريمقٟمف يمٞمٗمام يريدون سمٕمد
أن ؾمٞمٓمروا قمٚمٞمف روطمٞم ً٤م وظمدقمقه سم٤مًمققمقد اًمًاموي٦م اًمٙم٤مذسم٦م.
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ٕ -1ن أومراد قمّم٤مسم٦م ُمقن ؾمٞمت٤مسمٕمقٟمف ويٓم٤مردوٟمف طمتك يٕمقد إمم طمٔمػمهتؿ ُمـ ضمديد.
 -7إذا ُم٤م اؾمتًٚمؿ اًمٕمْمق اجلديد هلؿ وم٢مهنؿ يًخروٟمف ًمٌٞمع اًمقرود واًمِمٛمقع ًمٞمٙمقن
ُمّمٞمدة جلذب إقمْم٤مء اجلدد ومْم ً
ال قمـ اإليراد اعم٤مزم اًمذي حي٘م٘مف عمٞمزاٟمٞم٦م احلريم٦م.
ٟمٔمؿ ُمقن قمٛمٚمٞم٦م زواج مج٤مقمٞم٦م ذم ُمٞمدان ُم٤مديًقن ضم٤مردن سمٜمٞمقيقرك ىم٤مم ظمالهل٤م
سمتزوي٩م  2147ؿم٤مسم ً٤م وومت٤مة قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اعمجٚمس اًم٘مقُمل اًمٙمٜمز ذم أُمريٙم٤م يم٤من ىمد
أصدر سمٞم٤مٟم ً٤م يٕمٚمـ ومٞمف قمدم آقمؽماف سمٙمٜمٞمً٦م ُمقن.
ًم٘مد قم٘مد ُمقن قمدد ًا ُمـ اعم١ممترات ؾمٕمٞم ً٤م وراء حت٘مٞمؼ أهداومف ،وُمٜمٝم٤م:
 ُم١ممتر شمقطمٞمد اًمٞمٝمقد ذم ؾمقينا. ُم١ممتر احت٤مد اًمٕم٤ممل اعمًٞمحل ذم إيٓم٤مًمٞم٤م. ُم١ممتر اًمٌقذيلم ذم اًمٞم٤مسم٤من. ُم١ممتر اهلٜمدويمٞم٦م ذم ؾمػميالٟمٙم٤م. ُم١ممتر احت٤مد اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل :اًمذي شمؿ قم٘مده ذم شمريمٞم٤م ىمرب اؾمٓمٜمٌقل وذًمؽ ذماًمٗمؽمة ُمـ  22 – 81ؾمٌتٛمؼم 8117م ،وىمد شمٕم٤موٟم٧م ُمٕمٝمؿ يمٚمٞم٦م اإلهلٞم٤مت سمج٤مُمٕم٦م ُمرُمرة
هبدف إٟمج٤مح اعم١ممتر.
ً -مدهيؿ ظمٓم٦م ًمٕم٘مد ُم١ممترات أظمرى م ؾمٜم٦م 8111 – 8111م.
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 يم٤من أشمٌ٤مع ُمقن اعمِم٤مريمقن ذم اعم١ممتر سمؽميمٞم٤م يّمقرون اخلالوم٤مت سملم إدي٤من قمغم أهن٤مٓ شمٕمدو أن شمٙمقن ؿمٌٞمٝم٦م سمتٚمؽ اخلالوم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمقضمقدة سملم اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م ذاهت٤م،
وهذا حمض اومؽماء ،إذ إن اخلالف سملم إدي٤من ظمالف قم٘م٤مئدي ىمٌؾ يمؾ رء ،ذم طملم أن
اخلالف سملم اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٞمس أيمثر ُمـ ظمالف داظمكم اضمتٝم٤مدي ذم اًمٗمروع دون
إصقل.
شمذيمر ضمريدة اعمًٚمٛمقن ذم قمدده٤م  14أن اعمجٚمس اًمٕم٤معمل ًمألدي٤من اًمذي يؽمأؾمف صـ
ُمقن إٟمام يٕمٛمؾ حت٧م رىم٤مسم٦م اعم١مؾمً٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اعمتحدة ًمألدي٤من  IrFوهل واطمدة ُمـ
اًمقيم٤مٓت اًمديٜمٞم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٙمٜمٞمً٦م اعمقطمدة اًمتل هل إطمدى احلريم٤مت اًمديٜمٞم٦م
اجلديدة اًمتل أؾمًٝم٤م صـ ُمقن ذم يمقري٤م.
 وشمذيمر اجلريدة سم٠من أهداف اعمجٚمس اًمٕم٤معمل ًمألدي٤من طمًٌام شمقرده ُمذيمرة اعمجٚمسذاشمف هل:
 -8اعمٜم٤مداة سمقطمدة اإلٟمً٤مٟمٞم٦م.
ُ -2مٜمح آطمؽمام اًمقاضم٥م ًمٚمؽماث اإلٟمً٤مِّن اعمختٚمػ.
 -1دقمقة اًمٜم٤مس ُمـ يمؾ إدي٤من إمم ٟمقع ُمـ اًمقطمدة اًمروطم٤مٟمٞم٦م واطمؽمام ظمّمقصٞم٤مت
يمؾ ديـ.
 -7شمِمجٞمع اًمٗمٝمؿ اعمتٌ٤مدل واًمتٕم٤مون سملم وُمع اعمٕمت٘مدات اًمديٜمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل.
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ُ -7مٕم٤موٟم٦م ه١مٓء اعمتٓمٚمٕملم إمم إجي٤مد شمٜم٤مؾمؼ واٟمًج٤مم سملم إدي٤من واعمً٤مقمدة ذم
اًمتٕم٤مون سملم اعمٜمٔمامت اًمديٜمٞم٦م.
 -4شمقؾمٞمع اؾمتخدام وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر اًمديٜمٞم٦م ذم طمؾ اعمِمٙمالت اإلٟمً٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م.
 -4اًمدوم٤مع قمـ طم٘مقق اإلٟمً٤من سمام ذم ذًمؽ طمؼ طمري٦م اعمٕمت٘مدات اًمديٜمٞم٦م ومم٤مرؾمتٝم٤م.
 -1اًمت٠ميٞمد اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٓمٛمقطم٤مت اًمٗمردي٦م اخل٤مص٦م سم٤معمٕمت٘مدات اًمديٜمٞم٦م قمـ ـمريؼ ووع
سمراُم٩م ُمـ ؿم٠مهن٤م ختٗمٞمػ اعمٕم٤مٟم٤مة وحتًلم طم٤مل اًمٌنمي٦م.
التغزيب:

وىم٤مل ذم اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة «411ش :اًمتٖمري٥م :هق شمٞم٤مر ومٙمري يمٌػم ذو أسمٕم٤مد ؾمٞم٤مؾمٞم٦م
واضمتامقمٞم٦م وصم٘م٤مومٞم٦م وومٜمٞم٦م ،يرُمل إمم ص ٌْغ طمٞم٤مة إُمؿ سمٕم٤مُم٦م ،واعمًٚمٛملم سمخ٤مص٦م،
سم٤مٕؾمٚمقب اًمٖمريب ،وذًمؽ هبدف إًمٖم٤مء ؿمخّمٞمتٝمؿ اعمًت٘مٚم٦م وظمّم٤مئّمٝمؿ اعمتٗمردة
وضمٕمٚمٝمؿ أهى اًمتٌٕمٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمحْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م.
سمدأ اعمنمىمٞمقن ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ُمع هن٤مي٦م اًم٘مرن افثومـ قمنم وُمٓمٚمع افتوشع قمنم
سمتحدي٨م ضمٞمقؿمٝمؿ وشمٕمزيزه٤م قمـ ـمريؼ إرؾم٤مل سمٕمث٤مت إمم اًمٌالد إوروسمٞم٦م أو سم٤مؾمت٘مدام
اخلؼماء اًمٖمرسمٞملم ًمٚمتدريس واًمتخٓمٞمط ًمٚمٜمٝمْم٦م احلديث٦م ،وذًمؽ عمقاضمٝم٦م شمٓمٚمع اًمٖمرسمٞملم إمم
سمًط ٟمٗمقذهؿ آؾمتٕمامري إصمر سمدء قمٝمد اًمٜمٝمْم٦م إوروسمٞم٦م.
ُمـ أومٙم٤مرهؿ:

288

الطسٓل الصخٔح

 شمِمجٞمع ومٙمرة إجي٤مد ومٙمر إؾمالُمل ُمتٓمقر يؼمر إٟمامط اًمٖمرسمٞم٦م وحمق اًمٓم٤مسمع اعمٛمٞمزًمٚمِمخّمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٖمٞم٦م إجي٤مد قمالئؼ ُمًت٘مرة سملم اًمٖمرب وسملم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ظمدُم٦م
عمّم٤محلف.
اًمدقمقة إمم اًمقـمٜمٞم٦م ودراؾم٦م اًمت٤مريخ اًم٘مديؿ واًمدقمقة إمم احلري٦م سم٤مقمتٌ٤مره٤م أؾم٤مس هنْم٦م
إُم٦م ُمع قمرض اًمٜمٔمؿ آىمتّم٤مدي٦م اًمٖمرسمٞم٦م قمرو ً٤م ُمّمحقسم ً٤م سم٤مإلقمج٤مب ،وشمٙمرار اًمٙمالم
طمقل شمٕمدد اًمزوضم٤مت ذم اإلؾمالم وحتديد اًمٓمالق واظمتالط اجلٜمًلم.
ٟمنم ومٙمرة اًمٕم٤معمٞم٦م واإلٟمً٤مٟمٞم٦م اًمتل يزقمؿ أصح٤مهب٤م سم٠من ذًمؽ هق اًمًٌٞمؾ إمم مجع اًمٜم٤مس
قمغم ُمذه٥م واطمد شمزول ُمٕمف اخلالوم٤مت اًمديٜمٞم٦م واًمٕمٜمٍمي٦م إلطمالل اًمًالم ذم اًمٕم٤ممل،
وًمتّمٌح إرض وـمٜم ً٤م واطمد ًا يديـ سمديـ واطمد ويتٙمٚمؿ سمٚمٖم٦م واطمدة وصم٘م٤موم٦م ُمِمؽميم٦م،
سمٖمٞم٦م شمذوي٥م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل واطمتقائف ذم سمقشم٘م٦م إىمقي٤مء اعمًٞمٓمريـ أصح٤مب اًمٜمٗمقذ
اًمٕم٤معمل.
إن ٟمنم اًمٗمٙمر اًم٘مقُمل يم٤من ظمٓمقة قمغم ـمريؼ اًمتٖمري٥م ذم اًم٘مرن افتوشع قمنم وىمد
اٟمت٘مؾ ُمـ أوروسم٤م إمم اًمٕمرب واإليراٟمٞملم واًمؽمك وإلٟمدوٟمٞمًٞملم واهلٜمقد ،سمٖمٞم٦م متزيؼ اًمٙمتؾ
اًمٙمٌػمة إمم يمٞم٤مٟم٤مت ضمزئٞم٦م شم٘مقم قمغم راسمط ضمٖمراذم جيٛمع أٟم٤مؾم ً٤م يٜمتٛمقن إمم أصقل قمرىمٞم٦م
ُمِمؽميم٦م.
شمٜمٛمٞم٦م آهتامم سمٌٕم٨م احلْم٤مرات اًم٘مديٛم٦م ،ي٘مقل اعمًتنمق ضم٥م" :وىمد يم٤من ُمـ أهؿ
ُمٔم٤مهر ؾمٞم٤مؾمٞم٦م اًمتٖمري٥م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل شمٜمٛمٞم٦م آهتامم سمٌٕم٨م احلْم٤مرات اًم٘مديٛم٦م
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اًمتل ازدهرت ذم اًمٌالد اعمختٚمٗم٦م اًمتل يِمٖمٚمٝم٤م اعمًٚمٛمقن أن… وىمد شمٙمقن أمهٞمتف
حمّمقرة أن ذم شم٘مقي٦م ؿمٕمقر اًمٕمداء ٕوروسم٤م وًمٙمـ ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٚمٕم٥م ذم اعمًت٘مٌؾ
دور ًا ُمٝم ًام ذم شم٘مقي٦م اًم٘مقُمٞم٤مت اعمحٚمٞم٦م وشمدقمٞمؿ ُم٘مقُم٤مهت٤م".
قمرض رويمٗمٚمر اًمّمٝمٞمقِّن اعمتٕمّم٥م شمؼمقمف سمٕمنمة ُماليلم دوٓر إلٟمِم٤مء ُمتحػ ًممصم٤مر
اًمٗمرقمقٟمٞم٦م ذم ُمٍم وُمٚمحؼ سمف ُمٕمٝمد ًمتخري٩م اعمتخّمّملم ذم هذا اًمٗمـ.
إن يم ً
ال ُمـ آؾمتٕمامر ،وآؾمتنماق ،واًمِمٞمققمٞم٦م ،واعم٤مؾمقٟمٞم٦م وومروقمٝم٤م ،واًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م،
ودقم٤مة اًمتقومٞمؼ سملم إدي٤من" وطمدة إدي٤من" ،ىمد شمآزروا مجٞمٕم ً٤م ذم دقمؿ طمريم٦م اًمتٖمري٥م
وشم٠ميٞمده٤م هبدف شمٓمقيؼ اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل وشمٓمقيٕمف ًمٞمٙمقن أداة ًمٞمٜم٦م سم٠ميدهيؿ.
ٟمنم اعمذاه٥م اهلداُم٦م يم٤مًمٗمرويدي٦م ،واًمدارويٜمٞم٦م ،واعم٤مريمًٞم٦م ،واًم٘مقل سمتٓمقر إظمالق
«ًمٞمٗمل سمريؾش وسمتٓمقر اعمجتٛمع «دور يم٤ميؿش واًمؽميمٞمز قمغم اًمٗمٙمر اًمقضمقدي واًمٕمٚمامِّن،
واًمتحرري ،واًمدراؾم٤مت قمـ اًمتّمقف اإلؾمالُمل ،واًمدقمقة إمم اًم٘مقُمٞم٦م وإىمٚمٞمٛمٞم٦م
واًمقـمٜمٞم٦م ،واًمٗمّمؾ سملم اًمديـ واعمجتٛمع ،ومحٚم٦م آٟمت٘م٤مص ُمـ اًمديـ ،وُمٝم٤ممج٦م اًم٘مرآن
واًمٜمٌقة واًمقطمل واًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ،واًمتِمٙمٞمؽ ذم اًم٘مٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م ،واًمدقمقة إمم
اًمتخكم قمـ إص٤مًم٦م واًمتٛمٞمز ،واًمتخقيػ ُمـ اعمقت أو اًمٗم٘مر وذًمؽ إلىمٕم٤مد اعمًٚمٛملم قمـ
ومٙمرة اجلٝم٤مد ،وإؿم٤مقم٦م ومٙمرة أن ؾمٌ٥م شم٠مظمر اًمٕمرب واعمًٚمٛملم إٟمام هق اإلؾمالم.
اقمتٌ٤مر اًم٘مرآن ومٞمْم ً٤م ُمـ اًمٕم٘مؾ اًمٌ٤مـمـ ُمع اإلؿم٤مدة سمٕمٌ٘مري٦م اًمٜمٌل حمٛمد rوأعمٕمٞمتف وصٗم٤مء
ذهٜمف ووصػ ذًمؽ سم٤مإلذاق اًمروطمل متٝمٞمد ًا إلزاًم٦م صٗم٦م اًمٜمٌقة قمٜمف.
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مؤمتزات تغزيبية:

قم٘مد ُم١ممتر ذم سمٚمتٞمٛمقر قم٤مم 8172م وهق يدقمق إمم دراؾم٦م واسمتٕم٤مث احلريم٤مت اًمني٦م
ذم اإلؾمالم.
ذم قم٤مم 8174م قم٘مد ذم ضم٤مُمٕم٦م سمرٟمًتقن سم٠مُمريٙم٤م ُم١ممتر ًمدراؾم٦م «اًمِم١مون اًمث٘م٤مومٞم٦م
وآضمتامقمٞم٦م ذم اًمنمق إدٟمكش وىمد شمرمج٧م سمحقث هذا اعم١ممتر إمم اًمٕمرسمٞم٦م حت٧م رىمؿ
ُ 884مـ ُمنموع إًمػ يمت٤مب ذم ُمٍم .ؿم٤مرك ومٞمف يمقيٚمر يقٟمغ وطمٌٞم٥م يمقراِّن وقمٌد
احلؼ أديقار وًمقيس شمقُم٤مس.
قم٘مد ُم١ممتر «اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واحلٞم٤مة اعمٕم٤مسةش ذم صٞمػ قم٤مم 8171م ذم ضم٤مُمٕم٦م
سمرٟمًتقن وؿم٤مرك ومٞمف يمٌ٤مر اعمٗمٙمريـ ُمـ ُمثؾ ُمٞمؾ سمروز ،وه٤مروًمد ؾمٛمٞم٨م ،ورووم٤مئٞمؾ
سم٤مشم٤مي ،وه٤مروًمد أًمـ ،وضمقن يمرؾمقيؾ ،واًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤م ،ويمٜم٧م يمراج ،واؿمتٞم٤مق
طمًلم ،وومْمؾ اًمرمحـ اهلٜمدي.
وذم قم٤مم 8177م قم٘مد ذم ٓهقر سم٤مًمٌ٤ميمًت٤من ُم١ممتر صم٤مًم٨م ًمٙمٜمف ومِمؾ وفمٝمرت ظمٓمتٝمؿ
سمٛمح٤موًمتٝمؿ إذاك سم٤مطمثلم ُمـ اعمًٚمٛملم واعمًتنمىملم ذم شمقضمٞمف اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م.
اٟمٕم٘مد ُم١ممتر ًمٚمت٠مًمٞمػ سملم اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م ذم سمػموت 8171م ،صمؿ ذم آؾمٙمٜمدري٦م
 8177م وشمت٤مًم٧م سمٕمد ذًمؽ اًمٚم٘م٤مءات واعم١ممترات ذم روُم٤م وهمػمه٤م ُمـ اًمٌٚمدان ًمٜمٗمس
اًمٖمرض.
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ذم ؾمٌتٛمؼم 8117م قم٘مد سم٤مًم٘م٤مهرة ُم١ممتر اًمًٙم٤من واًمتٜمٛمٞم٦م هبدف ٟمنم أومٙم٤مر اًمتحٚمؾ
اجلٜمز "اًمٖمرسمٞم٦م" سملم اعمًٚمٛملم – ُمـ إشم٤مطم٦م ًمالشمّم٤مٓت همػم اعمنموقم٦م سملم اعمراه٘ملم
واإلضمٝم٤مض واًمزوا ج احلر واًمًٗم٤مح واًمتدري٥م قمغم ُمقاٟمع احلٛمؾ ،وىمد أصدرت هٞمئ٦م
يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ومتقى سميورة ُم٘م٤مـمٕمتف واحلذر ُمـ شمقصٞم٤مشمف
وأهداومف.
أصحاب وحدة الوجود:

وىم٤مل «ص411شُ ::مذه٥م ومٚمًٗمل ٓ ديٜمل ي٘مقل سم٠من اهلل واًمٓمٌٞمٕم٦م طم٘مٞم٘م٦م واطمدة،
وأن اهلل هق اًمقضمقد احلؼ ،ويٕمتؼموٟمف – شمٕم٤ممم اهلل قمام ي٘مقًمقن قمٚمق ًا يمٌػم ًا – صقرة هذا
اًمٕم٤ممل اعمخٚمقق ،أُم٤م جمٛمقع اعمٔم٤مهر اعم٤مدي٦م ومٝمل شمٕمٚمـ قمـ وضمقد اهلل دون أن يٙمقن هل٤م
وضمقد ىم٤مئؿ سمذاشمف .إن ومٙمرة وطمدة اًمقضمقد ىمديٛم٦م ضمد ًا ،وم٘مد يم٤مٟم٧م ىم٤مئٛم٦م سمِمٙمؾ ضمزئل
قمٜمد اًمٞمقٟم٤مٟمٞملم اًم٘مدُم٤مء ،وهل يمذًمؽ ذم اهلٜمدوؾمٞم٦م اهلٜمدي٦م .واٟمت٘مٚم٧م اًمٗمٙمرة إمم سمٕمض
اًمٖمالة ُمـ ُمتّمقوم٦م اعمًٚمٛملم ُمـ أسمرزهؿ :حمل اًمديـ اسمـ قمريب واسمـ اًمٗم٤مرض واسمـ
ؾمٌٕملم واًمتٚمٛمً٤مِّن .صمؿ اٟمتنمت ذم اًمٖمرب إورويب قمغم يد سمروٟمق اًمٜمٍماِّن وؾمٌٞمٜمقزا
اًمٞمٝمقدي.
ومن أبزس الشخصيات وأفكارهم:

اسمـ قمريب 741ه – 411ه:
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هق حمل اًمديـ _سمؾ ممٞم٧م اًمديـ  -حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمٕمريب ،احل٤ممتل،
اًمٓم٤مئل ،إٟمدًمز ويٜمتٝمل ٟمًٌف إمم طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل ،أطمد ُمِم٤مهػم اًمّمقومٞم٦م ،وقمرف سم٤مًمِمٞمخ
إيمؼم وًمد ذم ُمرؾمٞم٦م ؾمٜم٦م 741ه واٟمت٘مؾ إمم أؿمٌٞمٚمٞم٦م ،طمٞم٨م سمدأ دراؾمتف اًمت٘مٚمٞمدي٦م هب٤م صمؿ
قمٛمؾ ذم ؿمٌ٤مسمف يم٤مشمٌ ً٤م ًمٕمدد ُمـ طمٙم٤مم اًمقٓي٤مت.
ذم ؾمـ ُمٌٙمرة وسمٕمد ُمرض أمل سمف يم٤من اًمتحقل اًمٙمٌػم ذم طمٞم٤مشمف ،طمٞم٨م اٟم٘مٚم٥م سمٕمد ذًمؽ
زاهد ًا ؾم٤مئح ً٤م ُمٜم٘مٓمٕم ً٤م ًمٚمٕمٌ٤مدة واخلٚمقة ،صمؿ ىم٣م سمٕمد ذًمؽ طمقازم قمنم ؾمٜملم ذم ُمدن
إٟمدًمس اعمختٚمٗم٦م وؿمامزم إومري٘مٞم٦م سمّمحٌ٦م قمدد ُمـ ؿمٞمقخ اًمّمقومٞم٦م.
ذم اًمثالصملم ُمـ قمٛمره اٟمت٘مؾ إمم شمقٟمس صمؿ ذه٥م إمم وم٤مس طمٞم٨م يمت٥م يمت٤مسمف اعمًٛمك:
اإلهاء إمم ُم٘م٤مم إهى صمؿ قم٤مد إمم شمقٟمس ،صمؿ ؾم٤مومر ذىم ً٤م إمم اًم٘م٤مهرة واًم٘مدس وادمف
ضمٜمقسم ً٤م إمم ُمٙم٦م طم٤مضم ً٤م ،وًمزم اًمٌٞم٧م احلرام ًمٕمدد ُمـ اًمًٜملم ،وأًمػ ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة يمت٤مسمف
شم٤مج اًمرؾم٤مئؾ ،وروح اًم٘مدس صمؿ سمدأ ؾمٜم٦م  711ه سمٙمت٤مسم٦م ُم١مًمٗمف اًمْمخؿ اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م.
ذم اًمًٜملم اًمت٤مًمٞم٦م ٟمجد أن اسمـ قمريب يٜمت٘مؾ سملم سمالد إٟم٤موقل وؾمقري٦م واًم٘مدس
واًم٘م٤مهرة وُمٙم٦م ،صمؿ شمرك سمالد إٟم٤موقل ًمٞمًت٘مر ذم دُمِمؼ .وىمد وضمد ُمالذ ًا ًمدى قم٤مئٚم٦م
اسمـ اًمزيمل وأومراد ُمـ إهة إيقسمٞم٦م احل٤ميمٛم٦م سمٕمد أن وضمف إًمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء ؾمٝم٤مم اًمٜم٘مد
واًمتجريح ،سمؾ اًمتٙمٗمػم واًمزٟمدىم٦م .وذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة أًمػ يمت٤مسمف ومّمقص ِ
احلٙمَؿ وأيمٛمؾ
يمت٤مسمف اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م وشمقذم اسمـ قمريب ذم دار اًم٘م٤مِض اسمـ اًمزيمل ؾمٜم٦م 411ه ودومـ
سمٛم٘مؼمة اًمٕم٤مئٚم٦م قمغم ؾمٗمح ضمٌؾ ىمًٞمقن.
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يتٚمخص ُمذه٥م اسمـ قمريب ذم وطمدة اًمقضمقد ذم إٟمٙم٤مره ًمٕم٤ممل اًمٔم٤مهر وٓ يٕمؽمف
سم٤مًمقضمقد احل٘مٞم٘مل إٓ هلل ،وم٤مخلٚمؼ هؿ فمؾ ًمٚمقضمقد احلؼ ومال ُمقضمقد إٓ اهلل ومٝمق اًمقضمقد
احلؼ.
وم٤مسمـ قمريب ي٘مرر أٟمف ًمٞمس صمٛم٦م ومرق سملم ُم٤م هق ظم٤مًمؼ وُم٤م هق خمٚمقق وُمـ أىمقاًمف اًمتل
شمدل قمغم ذًمؽ:
"ؾمٌح٤من ُمـ أفمٝمر إؿمٞم٤مء وهق قمٞمٜمٝم٤م".
وي٘مقل ُمٌٞمٜم ً٤م وطمدة اًمقضمقد وأن اهلل حيقي ذم ذاشمف يمؾ اعمخٚمقىم٤مت:
ي٤م ظم٤مًمؼ إؿمٞم٤مء ذم ٟمٗمًف** أٟم٧م عم٤م ختٚمؼ ضم٤مُمع
ختٚمؼ ُم٤م ٓ يٜمتٝمل يمقٟمف ** ومٞمؽ وم٠مٟم٧م اًمْمٞمؼ اًمقاؾمع
وي٘مقل أيْم ً٤م:
وم٤محلؼ ظمٚمؼ هبذا افقجف وم٤مقمتؼموا** وًمٞمس ظمٚم٘م ً٤م سمذاك افقجف وم٤مذيمروا
شمذر
ِّ
وومرق وم٢من اًمٕملم واطمدة ** وهل اًمٙمثػمة ٓ شمٌ٘مل وٓ ْ
مجع ّ
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ودمكم
وسمٜم٤م ًء قمغم هذا اًمتّمقر ومٚمٞمس صمٛم٦م ظمٚمؼ وٓ ُمقضمقد ُمـ قمدم سمؾ جمرد ومٞمض
ّ
وُم٤مدام إُمر يمذًمؽ ،ومال جم٤مل ًمٚمحدي٨م قمـ قمٚم٦م أو هم٤مي٦م ،وإٟمام يًػم اًمٕم٤ممل وومؼ ضورة
ُمٓمٚم٘م٦م وخيْمع حلتٛمٞم٦م وضمؼمي٦م ص٤مرُم٦م.
وهذا اًمٕم٤ممل ٓ يتٙمٚمؿ ومٞمف قمـ ظمػم وذ وٓ قمـ ىمْم٤مء وىمدر وٓ قمـ طمري٦م أو إرادة
وُمـ صم ؿ ٓ طمً٤مب وٓ ُمً١موًمٞم٦م وصمقاب وٓ قم٘م٤مب ،سمؾ اجلٛمٞمع ذم ٟمٕمٞمؿ ُم٘مٞمؿ واًمٗمرق
سملم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر إٟمام هق ذم اعمرشمٌ٦م وم٘مط ٓ ذم اًمٜمقع.
وىمد ذه٥م اسمـ قمريب إمم حتريػ آي٤مت اًم٘مرآن ًمتقاومؼ ُمذهٌف وُمٕمت٘مده ،وم٤مًمٕمذاب قمٜمده
ُمـ اًمٕمذوسم٦م ،واًمريح اًمتل دُمرت قم٤مد هل ُمـ اًمراطم٦م ٕهن٤م أراطمتٝمؿ ُمـ أضمً٤مُمٝمؿ
اعمٔمٚمٛم٦م ،وذم هذه اًمريح قمذاب وهق ُمـ اًمٕمذوسم٦م:
ومم٤م ي١ميمد قمغم ىمقًمف سم٤مجلؼم اًمذي هق ُمـ ٟمت٤مئ٩م ُمذهٌف اًمٗم٤مؾمد:
احلٙمؿ طمٙمؿ اجلؼم وآوٓمرار =ُم٤م صمؿ طمٙمؿ ي٘متيض آظمتٞم٤مر
إٓ اًمذي يٕمزى إًمٞمٜم٤م ومٗمل ** فم٤مهره سم٠مٟمف قمـ ظمٞم٤مر
ًمق ومٙمر اًمٜم٤مفمر ومٞمف رأى ** سم٠مٟمف اعمخت٤مر قمـ اوٓمرار
وإذا يم٤من ىمد شمرشم٥م قمغم ىمقل اسمـ قمريب سمقطمدة اًمقضمقد ىمقًمف سم٤مجلؼم وٟمٗمك احلً٤مب
واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب .وم٢مٟمف شمرشم٥م قمغم ُمذهٌف أيْم ً٤م ىمقًمف سمقطمدة إدي٤من .وم٘مد أيمد اسمـ قمريب
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قمغم أن ُمـ يٕمٌد اهلل وُمـ يٕمٌد إطمج٤مر وإصٜم٤مم يمٚمٝمؿ ؾمقاء ٕهنؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م ُم٤م قمٌدوا
إٓ اهلل إذ ًمٞمس صمٛم٦م ومرق سملم ظم٤مًمؼ وخمٚمقق.
ي٘مقل ذم ذًمؽ:
ًم٘مد ص٤مر ىمٚمٌل ىم٤مسم ً
ال يمؾ صقرة** ومٛمرقمك ًمٖمزٓن ودير ًمرهٌ٤من
وسمٞم٧م ٕوصم٤من ويمٕمٌ٦م ـم٤مئػ** وأًمقاح شمقراة وُمّمحػ ىمرآن
ومٛمذه٥م وطمدة اًمقضمقد اًمذي ىم٤مل سمف اسمـ قمريب جيٕمؾ اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق وطمدة واطمدة
ؾمقاء سمًقاء ،وىمد شمرشم٥م قمغم هذا اعمذه٥م ٟمت٤مئ٩م سم٤مـمٚم٦م ىم٤مل هب٤م اسمـ قمريب وأيمده٤م وهل
ىمقًمف سم٤مجلؼم وٟمٗمٞمف اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب ويمذا ىمقًمف سمقطمدة إدي٤من.
وىمد شم٤مسمع اسمـ قمريب ذم اًم٘مقل سمقطمدة اًمقضمقد شمالُمٞمذ ًمف أقمجٌقا سمآرائف وقمروقا ًمذًمؽ
اعمذه٥م ذم أؿمٕم٤مرهؿ ويمتٌٝمؿ ُمـ ه١مٓء :اسمـ اًمٗم٤مرض واسمـ ؾمٌٕملم واًمتٚمٛمً٤مِّن.
أُم٤م اسمـ اًمٗم٤مرض ومٞم١ميمد ُمذهٌف ذم وطمدة اًمقضمقد ذم ىمّمٞمدشمف اعمِمٝمقرة سم٤مًمت٤مئٞم٦م:
هل٤م صاليت سم٤معم٘م٤مم أىمٞمٛمٝم٤م** وأؿمٝمد أهن٤م زم ص َّٚم٧م
يمالٟم٤م ُمّمؾ قم٤مسمد ؾم٤مضمد إمم ** طم٘مٞم٘م٦م اجلٛمع ذم يمؾ ؾمجدة
وُم٤م يم٤من زم صغم ؾمقاي ومٚمؿ شمٙمـ ** صاليت ًمٖمػمي ذم أداء يمؾ ريمٕم٦م
وُم٤مزاًم٧م إي٤مه٤م وإي٤مي مل شمزل ** وٓ ومرق سمؾ ذايت ًمذايت أطمٌ٧م
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ومٝمق هٜم٤م يٍمح سم٠مٟمف يّمكم ًمٜمٗمًف ٕن ٟمٗمًف هل اهلل .ويٌلم أٟمف يٜمِمد ذًمؽ اًمِمٕمر ٓ ذم
طم٤مل ُؾمٙمْر اًمّمقومٞم٦م سمؾ هق ذم طم٤مًم٦م اًمّمحق ومٞم٘مقل:
ومٗمل اًمّمحق سمٕمد اعمحق مل أك همػمه٤م وذايت ذايت إذا حتٚم٧م دمٚم٧م
واًمّمقومٞم٦م ُمٕمجٌقن هبذه اًم٘مّمٞمدة اًمت٤مئٞم٦م ويًٛمقن ص٤مطمٌٝم٤م اسمـ اًمٗم٤مرض سمًٚمٓم٤من
اًمٕم٤مؿم٘ملم ،قمغم اًمرهمؿ مم٤م يقضمد ذم شمٚمؽ اًم٘مّمٞمدة ُمـ يمٗمر سيح واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل.
وأُم٤م اسمـ ؾمٌٕملم ومٛمـ أىمقاًمف اًمداًم٦م قمغم ُمت٤مسمٕم٦م اسمـ قمريب ذم ُمذه٥م وطمدة اًمقضمقد:
ىمقًمف :رب ُم٤مًمؽ ،وقمٌد ه٤مًمؽ ،وأٟمتؿ ذًمؽ اهلل وم٘مط ،واًمٙمثرة وهؿ.
وهٜم٤م ي١ميمد اسمـ ؾمٌٕملم أن هذه اعمقضمقدات ًمٞمس ًمف وضمقد طم٘مٞم٘مل ومقضمقده٤م وهؿ
وًمٞمس صمٛم٦م ومرق سملم اخلٚمؼ وسملم احلؼ ،وم٤معمقضمقدات هل اهلل!!
أُم٤م اًمتٚمٛمً٤مِّن وهق يمام ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمـ أقمٔمؿ ه١مٓء يمٗمر ًا ،وهق أطمذىمٝمؿ ذم
اًمٙمٗمر واًمزٟمدىم٦م .ومٝمق ٓ يٗمرق سملم اًمٙم٤مئٜم٤مت وظم٤مًم٘مٝم٤م ،إٟمام اًمٙم٤مئٜم٤مت أضمزاء ُمٜمف ،وأسمٕم٤مض
ًمف سمٛمٜمزًم٦م أُمقاج اًمٌحر ذم اًمٌحر ،وأضمزاء اًمٌٞم٧م ُمـ اًمٌٞم٧م ،وُمـ ذًمؽ ىمقًمف:
اًمٌحر ٓ ؿمؽ قمٜمدي ذم شمقطمده= وإن شمٕمدد سم٤مُٕمقاج واًمزسمد
ومال يٖمرٟمؽ ُم٤م ؿم٤مهدت ُمـ صقر =وم٤مًمقاطمد اًمرب ؾم٤مري اًمٕملم ذم اًمٕمدد
وي٘مقل أيْم ً٤م:
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ومام اًمٌحر إٓ اعمقج ٓ رء همػمه= وإن ومرىمتف يمثرة اعمتٕمدد
وُمـ ؿمٕمره أيْم ً٤م:
أطمـ إًمٞمف وهق ىمٚمٌل وهؾ يرى= ؾمقاي أظمق وضمد حيـ ًم٘مٚمٌف؟
وحيج٥م ـمرذم قمٜمف إذ هق ٟم٤مفمري= وُم٤م سمٕمده إٓ إلومراط ىمرسمف
وم٤مًمقضمقد قمٜمد اًمتٚمٛمً٤مِّن واطمد ،وًمٞمس هٜم٤مك ومرق سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق ،سمؾ يمؾ
اعمخٚمقىم٤مت إٟمام هل اهلل ذاشمف.
وىمد وضمد هلذا اعمذه٥م اإلحل٤مدي صدى ذم سمالد اًمٖمرب سمٕمد أن اٟمت٘مؾ إًمٞمٝم٤م قمغم يد
ور ّوج ًمف اؾمٌٞمٜمقزا اًمٞمٝمقدي.
سمروٟمق اإليٓم٤مزم َ
ضمٞمقر واٟمق سمروٟمق 8488-8771م وهق ُمٗمٙمر إيٓم٤مزم ،درس اًمٗمٚمًٗم٦م واًمالهقت ذم
وومر ُمـ إيٓم٤مًمٞم٤م،
أطمد إديرة اًمديٜمٞم٦م ،إٓ أٟمف ظمرج قمغم شمٕم٤مًمٞمؿ اًمٙمٜمٞمً٦م ومرُمل سم٤مًمزٟمدىم٦مّ ،
وشمٜم٘مؾ ـمريد ًا ذم اًمٌٚمدان إوروسمٞم٦م وسمٕمد قمقدشمف إمم إيٓم٤مًمٞم٤م ور سمف إمم حم٤ميمؿ اًمتٗمتٞمش
ومحٙمؿ قمٚمٞمف سم٤معمقت طمرىم ً٤م.
سم٤مروخ ؾمٌٞمٜمقزا 8444 – 8412م وهق ومٞمٚمًقف هقًمٜمدي هيقدي ،ه٤مضمر أسمقاه ُمـ
اًمؼمشمٖم٤مل ذم ومؽمة آوٓمٝم٤مد اًمديٜمل ًمٚمٞمٝمقد ُمـ ىمٌؾ اًمٜمّم٤مرى ،ودرس اًمدي٤مٟم٦م اًمٞمٝمقدي٦م
واًمٗمٚمًٗم٦م يمام هل قمٜمد اسمـ ُمٞمٛمقن اًمٗمٞمٚمًقف اًمٞمٝمقدي اًمذي قم٤مش ذم إٟمدًمس وقمٜمد اسمـ
ضمؼميؾ وهق أيْم ً٤م ومٞمٚمًقف هيقدي قم٤مش ذم إٟمدًمس يمذًمؽ.
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وُمـ أىمقال ؾمٌٞمٜمقزا اًمتل شم١ميمد قمغم ُمذهٌف ذم وطمدة اًمقضمقد:
ُم٤م ذم اًمقضمقد إٓ اهلل ،وم٤مهلل هق اًمقضمقد احلؼ ،وٓ وضمقد ُمٕمف يامصمٚمف ٕٟمف ٓ يّمح أن
يٙمقن صمؿ وضمقدان خمتٚمٗم٤من ُمتامصمالن.
إن ىمقاٟملم اًمٓمٌٞمٕم٦م وأواُمر اهلل اخل٤مًمدة رء واطمد سمٕمٞمٜمف ،وإن يمؾ إؿمٞم٤مء شمٜمِم٠م ُمـ
ـمٌٞمٕم٦م اهلل اخل٤مًمدة.
اهلل هق اًم٘م٤مٟمقن اًمذي شمًػم ووم٘مف فمقاهر اًمقضمقد مجٞمٕم ً٤م سمٖمػم اؾمتثٜم٤مء أو ؿمذوذ.
إن ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م قم٤معم ً٤م واطمد ًا هق اًمٓمٌٞمٕم٦م واهلل ذم آن واطمد وًمٞمس ذم هذا اًمٕم٤ممل ُمٙم٤من عم٤م ومقق
اًمٓمٌٞمٕم٦م.
ًمٞمس هٜم٤مك ومرق سملم اًمٕم٘مؾ يمام يٛمثٚمف اهلل وسملم اعم٤مدة يمام متثٚمٝم٤م اًمٓمٌٞمٕم٦م ومٝمام رء واطمد.
ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سمٕمد أن ذيمر يمثػم ًا ُمـ أىمقال أصح٤مب ُمذه٥م وطمدة اًمقضمقد
"ي٘مقًمقن :إن اًمقضمقد واطمد ،يمام ي٘مقل اسمـ قمريب – ص٤مطم٥م اًمٗمتقطم٤مت – واسمـ ؾمٌٕملم
واسمـ اًمٗم٤مرض واًمتٚمٛمً٤مِّن وأُمث٤مهلؿ – قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اهلل ُم٤م يًتح٘مقٟمف – وم٢مهنؿ ٓ جيٕمٚمقن
ًمٚمخ٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف وضمقد ًا ُمٌ٤ميٜم ً٤م ًمقضمقد اعمخٚمقق .وهق ضم٤مُمع يمؾ ذ ذم اًمٕم٤ممل ،وُمٌدأ
والهلؿ ُمـ طمٞم٨م مل يثٌتقا ًمٚمخ٤مًمؼ وضمقد ًا ُمٌ٤ميٜم ً٤م ًمقضمقد اعمخٚمقق وهؿ ي٠مظمذون ُمـ يمالم
اًمٗمالؾمٗم٦م ؿمٞمئ ً٤م ،وُمـ اًم٘مقل اًمٗم٤مؾمد ُمـ يمالم اعمتّمقوم٦م واعمتٙمٚمٛملم ؿمٞمئ ً٤م وُمـ يمالم
سم٠مظمس اعمٓم٤مًم٥م،
اًم٘مراُمٓم٦م واًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ؿمٞمئ ً٤م ومٞمٓمقومقن قمغم أسمقاب اعمذاه٥م ويٗمقزون
ِّ
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ويثٜمقن قمغم ُم٤م يذيمر ُمـ يمالم اًمتّمقف اعمخٚمقط سم٤مًمٗمٚمًٗم٦م" «ضم٤مُمع اًمرؾم٤مئؾ – 8
ص844ش.
البانتشاصيال :

ىم٤مل ذم اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة «741ش :اًمٌ٤مٟمتِم٤مؾمٞمال «أو اعمٌ٤مدئ اخلٛمً٦م اعمتالمح٦مش :هل
مخً٦م ُمٌ٤مدئ رئٞمً٦م أقمٚمٜم٧م همداة آؾمت٘مالل ؾمٜم٦م 8177م وووٕم٧م ذم دؾمتقر اٟمدوٟمٞمًٞم٤م
اعمًٚمٛم٦مً ،مٞمًػم قمغم هدهي٤م اًمِمٕم٥م آٟمدوٟمٞمز اعمًٚمؿ ،سمدي ً
ال قمـ اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م.
ذم ؾمٜم٦م 8177م قم٘مدت جلٜم٦م اإلقمداد ًمالؾمت٘مالل ذم اٟمدوٟمٞمًٞم٤مً ،مقوع أؾمس ًمٚمدوًم٦م
اعم٘مٌٚم٦م.
وشمٕم٤مُمؾ احلٙمقُم٦م اٟمٓمالىم ً٤م ُمـ اًمٌ٤مٟمتِم٤مؾمٞمال إدي٤من ُمٕم٤مُمٚم٦م ُمتً٤موي٦م ًمذًمؽ أشم٤مطم٧م
ًمٚمٝمٞمئ٤مت اًمتٌِمػمي٦م يم٤مُمؾ احلري٦م ذم ٟمنم اًمدي٤مٟم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م سملم اعمًٚمٛملم ويمذًمؽ شم٘مدم
احلٙمقُم٦م سمراُم٩م ُمتً٤موي٦م قمغم ؿم٤مؿم٦م اًمتٚمٗمزيقن ًمٜمنم شمٕم٤مًمٞمؿ يمؾ إدي٤من !!.
وٟمٔمر ًا ٕقمامل اًمٌ٤مٟمتِم٤مؾمٞمال وم٢من قمدد اًمٙمٜم٤مئس واعمٕم٤مسمد اًمٌقذي٦م واهلٜمدويمٞم٦م أصٌح٧م
ُم٘م٤مرسم٦م ًمٕمدد ُمً٤مضمد اعمًٚمٛملم.
أدظمٚم٧م احلٙمقُم٦م ُمٌ٤مدئ اًمٌ٤مٟمتِم٤مؾمٞمال يمامدة أؾم٤مؾمٞم٦م ذم جم٤مل اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ ذم مجٞمع
اعمراطمؾ اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ،وأقمدَّ ت دورات شمدريٌٞم٦م جلٛمٞمع ُمقفمٗمل احلٙمقُم٦م واًم٘مٓم٤مع اخل٤مص
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ًمدراؾم٦م ُمٌ٤مدئٝم٤م .زقم ًام سم٠من اًمٌ٤مٟمتِم٤مؾمٞمال ًمٞمً٧م ود اإلؾمالم واعمًٚمٛملم وإٟمام شمٕمٜمل طمري٦م
إدي٤من ًمٚمتٕم٤ميش اًمًٚمٛمل.
البابية والبوائية:

ىم٤مل ذم اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة «782ش خمتٍما :طمريم٦م ٟمٌٕم٧م ُمـ اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل اًمِمٞمخل
ؾمٜم٦م 8241ه 8177/م حت٧م رقم٤مي٦م آؾمتٕمامر اًمرود واًمٞمٝمقدي٦م اًمٕم٤معمٞم٦م وآؾمتٕمامر
اإلٟمجٚمٞمزي هبدف إومً٤مد اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م وشمٗمٙمٞمؽ وطمدة اعمًٚمٛملم وسومٝمؿ قمـ
ىمْم٤مي٤مهؿ إؾم٤مؾمٞم٦م.
أؾمًٝم٤م اعمػمزا قمكم حمٛمد رو٤م اًمِمػمازي 82178244ه « 8171 8181مش ،ومٗمل
افسودسة ُمـ قمٛمره شمٚم٘مك شمٕمٚمٞمٛمف إولي قمغم يد دقم٤مة اًمِمٞمخٞم٦م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م صمؿ اٟم٘مٓمع قمـ
اًمدراؾم٦م وُم٤مرس اًمتج٤مرة.
وذم افسوبعة قمنم ُمـ قمٛمره قم٤مد ًمٚمدراؾم٦م واؿمتٖمؾ سمدراؾم٦م يمت٥م اًمّمقومٞم٦م واًمري٤مو٦م
اًمروطم٤مٟمٞم٦م وظم٤مص٦م يمت٥م احلروومٞملم ومم٤مرؾم٦م إقمامل اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م اعمتٕمٌ٦م.
ذم قم٤مم  8271م ذه٥م إمم سمٖمداد وسمدأ يرشم٤مد جمٚمس إُم٤مم اًمِمٞمخٞم٦م ذم زُم٤مٟمف يم٤مفمؿ
اًمرؿمتل ويدرس أومٙم٤مره وآراء اًمِمٞمخٞم٦م .وذم جم٤مًمس اًمرؿمتل شمٕمرف قمٚمٞمف اجل٤مؾمقس
اًمرود يمٞمٜم٤مزد اًمٖمقريمل واعمدقمل اإلؾمالم سم٤مؾمؿ قمٞمًك اًمٜمٙمراِّن واًمذي سمدأ يٚم٘مل ذم
روقمٝمؿ أن اعمػمزا قمكم حمٛمد اًمِمػمازي هق اعمٝمدي اعمٜمتٔمر واًمٌ٤مب اعمقصؾ إمم احل٘مٞم٘م٦م

301

اإلهلٞم٦م واًمذي ؾمٞمٔمٝمر سمٕمد ووم٤مة اًمرؿمتل وذًمؽ عم٤م وضمده ُم١مه ً
ال ًمتح٘مٞمؼ ظمٓمتف ذم متزيؼ
وطمدة اعمًٚمٛملم.
ذم ًمٞمٚم٦م اخلٛمٞمس  7مج٤مدى إولى  8241ه ُ 21م٤مرس 8177م أقمٚمـ أٟمف اًمٌ٤مب
ٟمًٌ٦م إمم ُم٤م يٕمت٘مده اًمِمٞمٕم٦م اًمِمٞمخٞم٦م ُمـ فمٝمقره سمٕمد ووم٤مة اًمرؿمتل اعمتقرم  8271ه ،وأٟمف
رؾمقل يمٛمقؾمك وقمٞمًك وحمٛمد قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم سمؾ وقمٞم٤مذ ًا سم٤مهلل أومْمؾ ُمٜمٝمؿ ؿم٠مٟم ً٤م.
ومآُمـ سمف شمالُمٞمذ اًمرؿمتل واٟمخدع سمف اًمٕم٤مُم٦م واظمت٤مر صمامٟمٞم٦م قمنمة ُمٌنم ًا ًمدقمقشمف أـمٚمؼ
قمٚمٞمٝمؿ طمروف احلل إٓ أٟمف ذم قم٤مم  8248ه ىمٌض قمٚمٞمف وم٠مقمٚمـ شمقسمتف قمغم ُمٜمؼم ُمًجد
اًمقيمٞمؾ سمٕمد أن قم٤مث وأشمٌ٤مقمف ذم إرض ومً٤مد ًا وشم٘متٞم ً
ال وشمٙمٗمػم ًا ًمٚمٛمًٚمٛملم.
ذم قم٤مم  8244ه ادقمك اًمٌ٤مب طمٚمقل اإلهلٞم٦م ذم ؿمخّمف طمٚمقًٓ ُم٤مدي ً٤م وضمًامٟمٞم ً٤م؛ ًمٙمـ
سمٕمد أن ٟم٤مىمِمف اًمٕمٚمامء طم٤مول اًمتٔم٤مهر سم٤مًمتقسم٦م واًمرضمقع ،ومل يّمدىمقه وم٘مد قمرف سم٤مجلٌـ
واًمتٜمّمؾ قمٜمد اعمقاضمٝم٦م .وطمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مإلقمدام هق واًمزٟمقزي ويم٤مشم٥م وطمٞمف طمًلم
اًمٞمزدي اًمذي شم٤مب وشمؼمأ ُمـ اًمٌ٤مسمٞم٦م ىمٌؾ اإلقمدام وم٠مومرج قمٜمف وذًمؽ ذم  24ؿمٕمٌ٤من ؾمٜم٦م
 8244ه  1يقًمٞمق .8171
ىمرة اًمٕملم واؾمٛمٝم٤م احل٘مٞم٘مل أم ؾمٚمٛمك وًمدت ذم ىمزويـ ؾمٜم٦م  8218ه أو  8211ه أو
 8217ه ًمٚمٛمال حمٛمد ص٤مًمح اًم٘مزويٜمل أطمد قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ودرؾم٧م قمٚمٞمف اًمٕمٚمقم وُم٤مًم٧م
إمم اًمِمٞمخٞم٦م سمقاؾمٓم٦م قمٛمٝم٤م إصٖمر اعمال قمكم اًمِمٞمخل وشم٠مصمرت سم٠مومٙم٤مرهؿ وُمٕمت٘مداهتؿ ،صمؿ
راوم٘م٧م اًمٌ٤مب ذم اًمدراؾم٦م قمٜمد يم٤مفمؿ اًمرؿمتل سمٙمرسمالء طمتك ىمٞمؾ إهن٤م ُمٝمٜمدؾم٦م أومٙم٤مره إذ
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يم٤مٟم٧م ظمٓمٞمٌ٦م ُم١مصمرة ،أديٌ٦م ومّمٞمح٦م اًمٚمً٤من ومْم ً
ال قمـ أهن٤م مجٞمٚم٦م ضمذاسم٦م ،إٓ أهن٤م إسم٤مطمٞم٦م
وم٤مضمرة ـمٚم٘مٝم٤م زوضمٝم٤م وشمؼمأ ُمـ أوٓده٤م .يم٤مٟم٧م شمٚم٘م٥م ب زريـ شم٤مج ص٤مطمٌ٦م اًمِمٕمر
اًمذهٌل سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م.
ذم رضم٥م  8247ه اضمتٛمٕم٧م ُمع زقمامء اًمٌ٤مسمٞم٦م ذم ُم١ممتر سمٞمدؿم٧م ويم٤مٟم٧م ظمٓمٞمٌ٦م اًم٘مقم
وحمرو٦م إ شمٌ٤مع قمغم اخلروج ذم ُمٔم٤مهرات اطمتج٤مج قمغم اقمت٘م٤مل اًمٌ٤مب ،وومٞمف أقمٚمٜم٧م
ٟمًخ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.
اؿمؽميم٧م ذم ُم١ماُمرة ىمتؾ اًمِم٤مه ٟم٤مس اًمديـ اًم٘م٤مضم٤مري وم٘مٌض قمٚمٞمٝم٤م وطمٙمؿ سم٠من حترق
طمٞم٦م وًمٙمـ اجلالد ظمٜم٘مٝم٤م ىمٌؾ أن حترق ذم أول ذي اًم٘مٕمدة  8241ه اعمقاومؼ  8172م.
اعمػمزاحيل قمكم :أظمق ا ًمٌٝم٤مء واعمٚم٘م٥م سمّمٌح أزل ،أوص ًمف اًمٌ٤مب سمخالومتف وؾمٛمل
أصح٤مسمف سم٤مٕزًمٞملم ومٜم٤مزقمف أظمقه اعمػمزا طمًلم اًمٌٝم٤مء ذم اخلالوم٦م صمؿ ذم اًمرؾم٤مًم٦م واإلهلٞم٦م
وطم٤مول يمؾ ُمٜمٝمام دس اًمًؿ ٕظمٞمف .وًمِمدة اخلالوم٤مت سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمِمٞمٕم٦م شمؿ ٟمٗمٞمٝمؿ إمم
أدرٟم٦م سمؽميمٞم٤م ذم قم٤مم  8141م طمٞم٨م يم٤من يٕمٞمش اًمٞمٝمقد ،وٓؾمتٛمرار اخلالوم٤مت سملم أشمٌ٤مع
صٌح أزل وأشمٌ٤مع اًمٌٝم٤مء ٟمٗمك اًمًٚمٓم٤من اًمٕمثامِّن اًمٌٝم٤مء وأشمٌ٤مقمف ُمع سمٕمض أشمٌ٤مع أظمٞمف إمم قمٙم٤م
وٟمٗمك صٌح أزل ُمع أشمٌ٤مقمف إمم ىمؼمص طمتك ُم٤مت ودومـ هب٤م ذم  21إسمريؾ  8182م صٌ٤مطم ً٤م
قمـ قمٛمر يٜم٤مهز  12قم٤مُم٤م خمٚمٗم ً٤م يمت٤مسم ً٤م أؾمامه إًمقاح شمٙمٛمٚم٦م اًمٌٞم٤من سم٤مًمٗم٤مرد واعمًتٞم٘مظ
َٜمٍم واٟمٗمض ُمـ طمقًمف إشمٌ٤مع.
ٟم٤مؾمخ اًمٌٞم٤من وأوص سم٤مخلالوم٦م ٓسمٜمف اًمذي شم ّ
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اعمػمزا طمًلم قمكم اعمٚم٘م٥م هب٤مء اهلل اعمقًمقد 8184م ٟم٤مزع أظم٤مه ظمالوم٦م اًمٌ٤مب وأقمٚمـ ذم
سمٖمداد أُم٤مم ُمريديف أٟمف اعمٔمٝمر اًمٙم٤مُمؾ اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف اًمٌ٤مب وأٟمف رؾمقل اهلل اًمذي طم ّٚم٧م
ومٞمف اًمروح ا إلهلٞم٦م ًمتٜمٝمل اًمٕمٛمؾ اًمذي سمنم سمف اًمٌ٤مب وأن دقمقشمف هل اعمرطمٚم٦م افثوينة ذم
اًمدورة اًمٕم٘م٤مئدي٦م.
إومٙم٤مر واعمٕمت٘مدات:
يٕمت٘مد اًمٌٝم٤مئٞمقن أن اًمٌ٤مب هق اًمذي ظمٚمؼ يمؾ رء سمٙمٚمٛمتف وهق اعمٌدأ اًمذي فمٝمرت
قمٜمف مجٞمع إؿمٞم٤مء.
ي٘مقًمقن سم٤محلٚمقل وآحت٤مد واًمتٜم٤مؾمخ وظمٚمقد اًمٙم٤مئٜم٤مت وأن اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب إٟمام
يٙمقٟم٤من ًمألرواح وم٘مط قمغم وضمف يِمٌف اخلٞم٤مل.
ي٘مدؾمقن اًمٕمدد  81وجيٕمٚمقن قمدد اًمِمٝمقر  81ؿمٝمر ًا وقمدد إي٤مم  81يقُم ً٤م ،وىمد
شم٤مسمٕمٝمؿ ذم هذا اهلراء اعمدقمق حمٛمد رؿم٤مد ظمٚمٞمٗم٦م طملم ا َّدقمك ىمدؾمٞم٦م ظم٤مص٦م ًمٚمرىمؿ ،81
وطم٤مول إصمٌ٤مت أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىم٤مئؿ ذم ٟمٔمٛمف ُمـ طمٞم٨م قمدد اًمٙمٚمامت واحلروف قمغم
 81وًمٙمـ يمالُمف ؾم٤مىمط سمٙمؾ اعم٘م٤ميٞمس.
ي٘مقًمقن سمٜمٌقة سمقذا ويمٜمٗمقؿمٞمقس وسمرامه٤م وزاردؿم٧م وأُمث٤مهلؿ ُمـ طمٙمامء اهلٜمد واًمّملم
واًمٗمرس إول.
يقاوم٘مقن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ذم اًم٘مقل سمّمٚم٥م اعمًٞمح.
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ي١موًمقن اًم٘مرآن شم٠مويالت سم٤مـمٜمٞم٦م ًمٞمتقاومؼ ُمع ُمذهٌٝمؿ.
يٜمٙمرون ُمٕمجزات إٟمٌٞم٤مء وطم٘مٞم٘م٦م اعمالئٙم٦م واجلـ يمام يٜمٙمرون اجلٜم٦م واًمٜم٤مر.
حيرُمقن احلج٤مب قمغم اعمرأة وحيٚمٚمقن اعمتٕم٦م وؿمٞمققمٞم٦م اًمٜمً٤مء وإُمقال.
ي٘مقًمقن إن ديـ اًمٌ٤مب ٟم٤مؾمخ ًمنميٕم٦م حمٛمد ط.
ي١موًمقن اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٔمٝمقر اًمٌٝم٤مء ،أُم٤م ىمٌٚمتٝمؿ ومٝمل إمم اًمٌٝمج٦م سمٕمٙم٤م سمٗمٚمًٓملم سمدًٓ ُمـ
اعمًجد احلرام.
واًم ّمالة شم١مدى ذم شمًع ريمٕم٤مت صمالث ُمرات واًمقوقء سمامء اًمقرد وإن مل يقضمد
وم٤مًمًٌٛمٚم٦م سمًؿ اهلل إـمٝمر إـمٝمر مخس ُمرات.
ٓ شمقضمد صالة اجلامقم٦م إٓ ذم اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م وهل ؾم٧م شمٙمٌػمات ي٘مقل يمؾ شمٙمٌػمة
«اهلل أهبكش.
اًمّمٞم٤مم قمٜمدهؿ ذم اًمِمٝمر افتوشع قمنم ؿمٝمر اًمٕمال ومٞمج٥م ومٞمف آُمتٜم٤مع قمـ شمٜم٤مول
اًمٓمٕم٤مم ُمـ اًمنموق إمم اًمٖمروب ُمدة شمًٕم٦م قمنم يقُم ً٤م «ؿمٝمر هب٤مئلش ويٙمقن آظمره٤م قمٞمد
اًمٜمػموز  28آذار وذًمؽ ُمـ ؾمـ  88إمم  72وم٘مط يٕمٗمك اًمٌٝم٤مئٞمقن ُمـ اًمّمٞم٤مم.
حتريؿ اجلٝم٤مد ومحؾ اًمًالح وإؿمٝم٤مره ود إقمداء ظمدُم٦م ًمٚمٛمّم٤مًمح آؾمتٕمامري٦م.
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يٜمٙمرون أن حمٛمد ًا ،ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم ُمدقملم اؾمتٛمرار اًمقطمل وىمد ووٕمقا يمتٌ ً٤م ُمٕم٤مرو٦م
ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٚمٞمئ٦م سم٤مٕظمٓم٤مء اًمٚمٖمقي٦م واًمريم٤ميم٦م ذم إؾمٚمقب.
وهذا هم٤مي٦م اًمٙمٗمر واًمْمالل واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل؛ ٕٟمف شمٙمذي٥م ًمٚم٘مرآن.
وىم٤مل قمقاضمل ذم يمت٤مسمف «ومرق ُمٕم٤مسة شمٜمتٛمل ًمإلؾمالمش «717/8ش :وومٞمام يكم ٟمذيمر
أهؿ ُمٌ٤مدئٝمؿ وشمٕم٤مًمٞمٛمٝمؿ اًمتل يٜم٤مدون هب٤م:
 -8وطمدة مجٞمع إدي٤من وآًمت٘م٤مء قمغم ديـ واطمد ًمتزول اخلالوم٤مت سملم اًمٜم٤مس وُمـ
اعمٕمروف سمداه٦م أن هذا اًمديـ ؾمٞمٙمقن اًمديـ اًمٌٝم٤مئل.
 -2وطمدة إوـم٤من.
 -1وطمدة اًمٚمٖم٦م.
 -7اًمًالم اًمٕم٤مم واًمتٕم٤ميش اهل٤مدئ سملم يمؾ اًمِمٕمقد وذًمؽ إذا ـمٌ٘مقا اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٌٝم٤مئٞم٦م.
 -7اعمً٤مواة سملم اًمرضمؾ واعمرأة.
العلمانية :

ىم٤مل ص٤مطم٥م اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة «411ش :وشمرمجتٝم٤م اًمّمحٞمح٦م :اًمالديٜمٞم٦م أو اًمدٟمٞمقي٦م،
وهل دقمقة إمم إىم٤مُم٦م احلٞم٤مة قمغم اًمٕمٚمؿ اًمقوٕمل واًمٕم٘مؾ وُمراقم٤مة اعمّمٚمح٦م سمٕمٞمد ًا قمـ
اًمديـ .وشمٕمٜمل ذم ضم٤مٟمٌٝم٤م اًمًٞم٤مد سم٤مًمذات اًمالديٜمٞم٦م ذم احلٙمؿ ،وهل اصٓمالح ٓ صٚم٦م ًمف
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سمٙمٚمٛم٦م اًمٕمٚمؿ  SCIENCEوىمد فمٝمرت ذم أوروسم٤م ُمٜمذ اًم٘مرن افسوبع قمنم واٟمت٘مٚم٧م إمم
اًمنمق ذم سمداي٦م اًم٘مرن افتوشع قمنم واٟمت٘مٚم٧م سمِمٙمؾ أؾم٤مد إمم ُمٍم وشمريمٞم٤م وإيران
وًمٌٜم٤من وؾمقري٤م صمؿ شمقٟمس وحل٘متٝم٤م اًمٕمراق ذم هن٤مي٦م اًم٘مرن افتوشع قمنم .أُم٤م سم٘مٞم٦م اًمدول
اًمٕمرسمٞم٦م وم٘مد اٟمت٘مٚم٧م إًمٞمٝم٤م ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،وىمد اظمتػمت يمٚمٛم٦م قمٚمامٟمٞم٦م ٕهن٤م أىمؾ إصم٤مرة
ُمـ يمٚمٛم٦م ٓ ديٜمٞم٦م.
وُمدًمقل اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمف يٕمٜمل قمزل اًمديـ قمـ اًمدوًم٦م وطمٞم٤مة اعمجتٛمع وإسم٘م٤مءه
طمٌٞمً ً٤م ذم وٛمػم اًمٗمرد ٓ يتج٤موز اًمٕمالىم٦م اخل٤مص٦م سمٞمٜمف وسملم رسمف وم٢من ؾمٛمح ًمف سم٤مًمتٕمٌػم قمـ
ٟمٗمًف ومٗمل اًمِمٕم٤مئر اًمتٕمٌدي٦م واعمراؾمؿ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمزواج واًمقوم٤مة وٟمحقمه٤م.
شمتٗمؼ اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ُمع اًمدي٤مٟم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م ذم ومّمؾ اًمديـ قمـ اًمدوًم٦م طمٞم٨م ًم٘مٞمٍم ؾمٚمٓم٦م
اًمدوًم٦م وهلل ؾمٚمٓم٦م اًمٙمٜمٞمً٦م .وهذا واوح ومٞمام ُيٜمً٥م إمم اًمًٞمد اعمًٞمح ُمـ ىمقًمف" :إقمط ُم٤م
ًم٘مٞمٍم ًم٘مٞمٍم وُم٤م هلل هلل" .أُم٤م اإلؾمالم ومال يٕمرف هذه اًمثٜم٤مئٞم٦م واعمًٚمؿ يمٚمف هلل وطمٞم٤مشمف
ِ
لم﴾ [ؾمقرة إٟمٕم٤مم :آي٦م:
٤مي َو َمم َ ِ٤ميت ِّ
هلل َر ِّب ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
يمٚمٝم٤م هلل ﴿ ُىم ْؾ إِ َّن َصال َِيت َوٟم ًُُٙمل َو َحم ْ َٞم َ
 .]842إومٙم٤مر واعمٕمت٘مدات:
سمٕمض اًمٕمٚمامٟمٞملم يٜمٙمرون وضمقد اهلل أصالً.
وسمٕمْمٝمؿ ي١مُمٜمقن سمقضمقد اهلل ًمٙمٜمٝمؿ يٕمت٘مدون سمٕمدم وضمقد أي٦م قمالىم٦م سملم اهلل وسملم
طمٞم٤مة اإلٟمً٤من.
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احلٞم٤مة شم٘مقم قمغم أؾم٤مس اًمٕمٚمؿ اعمٓمٚمؼ وحت٧م ؾمٚمٓم٤من اًمٕم٘مؾ واًمتجري٥م.
إىم٤مُم٦م طم٤مضمز ؾمٛمٞمؽ سملم قم٤معمل اًمروح واعم٤مدة ،واًم٘مٞمؿ اًمروطمٞم٦م ًمدهيؿ ىمٞمؿ ؾمٚمٌٞم٦م.
ومّمؾ اًمديـ قمـ اًمًٞم٤مؾم٦م وإىم٤مُم٦م احلٞم٤مة قمغم أؾم٤مس ُم٤مدي.
شمٓمٌٞمؼ ُمٌدأ اًمٜمٗمٕمٞم٦م  Pragmatismقمغم يمؾ رء ذم احلٞم٤مة.
اقمتامد ُمٌدأ اعمٞمٙمٞم٤مومٞمٚمٞم٦م ذم ومٚمًٗم٦م احلٙمؿ واًمًٞم٤مؾم٦م وإظمالق.
ٟمنم اإلسم٤مطمٞم٦م واًمٗمقى إظمالىمٞم٦م وهتديؿ يمٞم٤من إهة سم٤مقمتٌ٤مره٤م اًمٜمقاة إولى ذم
اًمٌٜمٞم٦م اإلضمتامقمٞم٦م.
أُم٤م ُمٕمت٘مدات اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل واًمٕمريب اًمتل اٟمتنمت سمٗمْمؾ آؾمتٕمامر
واًمتٌِمػم ومٝمل:
اًمٓمٕمـ ذم طم٘مٞم٘م٦م اإلؾمالم واًم٘مرآن واًمٜمٌقة.
اًمزقمؿ سم٠من اإلؾمالم اؾمتٜمٗمذ أهمراوف وهق قمٌ٤مرة قمـ ـم٘مقس وؿمٕم٤مئر روطمٞم٦م.
اًمزقمؿ سم٠من اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُم٠مظمقذ قمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمروُم٤مِّن.
اًمزقمؿ سم٠من اإلؾمالم ٓ يتالءم ُمع احلْم٤مرة ويدقمق إمم اًمتخٚمػ.
اًمدقمقة إمم حترير اعمرأة وومؼ إؾمٚمقب اًمٖمريب.
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شمِمقيف احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م وشمْمخٞمؿ طمجؿ احلريم٤مت اهلداُم٦م ذم اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل
واًمزقمؿ سم٠مهن٤م طمريم٤مت إصالح.
إطمٞم٤مء احلْم٤مرات اًم٘مديٛم٦م.
اىمتٌ٤مس إٟمٔمٛم٦م واعمٜم٤مه٩م اًمالديٜمٞم٦م قمـ اًمٖمرب وحم٤ميم٤مشمف ومٞمٝم٤م.
شمرسمٞم٦م إضمٞم٤مل شمرسمٞم٦م ٓ ديٜمٞم٦م.ا.هـ
وهل هبذه إومٙم٤مر واعمٕمت٘مدات مل شمتٛمٙمـ ُمـ زطمزطم٦م اإلؾمالم قمـ احلٞم٤مة اًمٕم٤مُم٦م،
شمذه٥م إمم اًمدقمقة ًمٚمحقارات واًمت٘م٤مرسم٤مت ُمع إدي٤من إظمرى طمتك يتًٜمك هل٤م زقمزقم٦م
هذا اًمديـ.
املاصونية:

ىم٤مل ذم اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة «781شً :مٖم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٌٜم٤مءون إطمرار ،وهل ذم آصٓمالح
ُمٜمٔمٛم٦م هيقدي٦م هي٦م هداُم٦م ،إره٤مسمٞم٦م هم٤مُمْم٦م ،حمٙمٛم٦م اًمتٜمٔمٞمؿ هتدف إمم وامن ؾمٞمٓمرة
اًمٞمٝمقد قمغم اًمٕم٤ممل وشمدقمق إمم اإلحل٤مد ششواإلسم٤مطمٞم٦م واًمٗمً٤مد ،وشمتًؽم حت٧م ؿمٕم٤مرات ظمداقمف
«طمري٦م إظم٤مء ُمً٤مواة إٟمً٤مٟمٞم٦مش ه
ضمؾ أقمْم٤مئٝم٤م ُمـ اًمِمخّمٞم٤مت اعمرُمقىم٦م ذم اًمٕم٤مملُ ،مـ
يقصم٘مٝمؿ قمٝمد ًا سمحٗمظ إهار ،وي٘مٞمٛمقن ُم٤م يًٛمك سم٤معمح٤مومؾ ًمٚمتجٛمع واًمتخٓمٞمط
واًمتٙمٚمٞمػ سم٤معمٝم٤مم ،متٝمٞمد ًا ًمت٠مؾمٞمس مجٝمقري٦م ديٛم٘مراـمٞم٦م قم٤معمٞم٦م يمام يدقمقن وشمتخذ
اًمقصقًمٞم٦م واًمٜمٗمٕمٞم٦م أؾم٤مؾم ً٤م ًمتح٘مٞمؼ أهمراوٝم٤م ذم شمٙمقيـ طمٙمقُم٦م ٓ ديٜمٞم٦م قم٤معمٞم٦م.
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إومٙم٤مر واعمٕمت٘مدات:
• يٙمٗمرون سم٤مهلل ورؾمٚمف ويمتٌف وسمٙمؾ اًمٖمٞمٌٞم٤مت ويٕمتؼمون ذًمؽ ظمزقمٌالت وظمراوم٤مت.
يٕمٛمٚمقن قمغم شم٘مقيض إدي٤من.
اًمٕمٛمؾ قمغم إؾم٘م٤مط احلٙمقُم٤مت اًمنمقمٞم٦م وإًمٖم٤مء أٟمٔمٛم٦م احلٙمؿ اًمقـمٜمٞم٦م ذم اًمٌالد
اعمختٚمٗم٦م واًمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م.
إسم٤مطم٦م اجلٜمس واؾمتٕمامل اعمرأة يمقؾمٞمٚم٦م ًمٚمًٞمٓمرة.
اًمٕمٛمؾ قمغم شم٘مًٞمؿ همػم اًمٞمٝمقد إمم أُمؿ ُمتٜم٤مسمذة شمتّم٤مرع سمِمٙمؾ دائؿ.
شمًٚمٞمح هذه إـمراف وشمدسمػم طمقادث ًمتِم٤مسمٙمٝم٤م.
سم٨م ؾمٛمقم اًمٜمزاع داظمؾ اًمٌٚمد اًمقاطمد وإطمٞم٤مء روح إىمٚمٞم٤مت اًمٓم٤مئٗمٞم٦م اًمٕمٜمٍمي٦م.
هتديؿ اعمٌ٤مدئ إظمالىمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م واًمديٜمٞم٦م وٟمنم اًمٗمقى وٟٓمحالل واإلره٤مب
واإلحل٤مد.
اؾمتٕمامل اًمرؿمقة سم٤معم٤مل واجلٜمس ُمع اجلٛمٞمع وظم٤مص٦م ذوي اعمٜم٤مص٥م احلً٤مؾم٦م ًمْمٛمٝمؿ
خلدُم٦م اعم٤مؾمقٟمٞم٦م واًمٖم٤مي٦م قمٜمدهؿ شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م.
إطم٤مـم٦م اًمِمخص اًمذي ي٘مع ذم طمٌ٤مئٚمٝمؿ سم٤مًمِمٌ٤مك ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م إلطمٙم٤مم اًمًٞمٓمرة قمٚمٞمف
وشمًٞمػمه يمام يريدون وًمٞمٜمٗمذ ص٤مهمر ًا يمؾ أواُمرهؿ.
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اًمِمخص اًمذي يٚمٌل رهمٌتٝمؿ ذم آٟمْمامم إًمٞمٝمؿ يِمؽمـمقن قمٚمٞمف اًمتجرد ُمـ يمؾ راسمط
ديٜمل أو أظمالىمل أو وـمٜمل وأن جيٕمؾ وٓءه ظم٤مًمّم ً٤م ًمٚمامؾمقٟمٞم٦م.
إذا متٚمٛمؾ اًمِمخص أو قم٤مرض ذم رء شمدسمر ًمف ومْمٞمح٦م يمؼمى وىمد يٙمقن ُمّمػمه
اًم٘متؾ.
يمؾ ؿمخص اؾمتٗم٤مدوا ُمٜمف ومل شمٕمد هلؿ سمف طم٤مضم٦م يٕمٛمٚمقن قمغم اًمتخٚمص ُمٜمف سم٠مي٦م وؾمٞمٚم٦م
ممٙمٜم٦م.
اًمٕمٛمؾ قمغم اًمًٞمٓمرة قمغم رؤؾم٤مء اًمدول ًمْمامن شمٜمٗمٞمذ أهداومٝمؿ اًمتدُمػمي٦م.
اًمًٞمٓمرة قمغم اًمِمخّمٞم٤مت اًمٌ٤مرزة ذم خمتٚمػ آظمتّم٤مص٤مت ًمتٙمقن أقمامهلؿ ُمتٙم٤مُمٚم٦م.
اًمًٞمٓمرة قمغم أضمٝمزة اًمدقم٤مي٦م واًمّمح٤موم٦م واًمٜمنم واإلقمالم واؾمتخداُمٝم٤م يمًالح ومت٤مك
ؿمديد اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م.
سم٨م إظمٌ٤مر اعمختٚمٗم٦م وإسم٤مـمٞمؾ واًمدؾم٤مئس اًمٙم٤مذسم٦م طمتك شمّمٌح يم٠مهن٤م طم٘م٤مئؼ ًمتحقيؾ
قم٘مقل اجلامهػم وـمٛمس احل٘م٤مئؼ أُم٤مُمٝمؿ.
دقمقة اًمِمٌ٤مب واًمِم٤مسم٤مت إمم آٟمٖمامس ذم اًمرذيٚم٦م وشمقومػم أؾمٌ٤مهب٤م هلؿ وإسم٤مطم٦م آشمّم٤مل
سم٤معمح٤مرم وشمقهلم اًمٕمالىم٤مت اًمزوضمٞم٦م وحتٓمٞمؿ اًمرسم٤مط إهي.
اًمدقمقة إمم اًمٕم٘مؿ آظمتٞم٤مري وحتديد اًمٜمًؾ ًمدى اعمًٚمٛملم.
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اًمًٞمٓمرة قمغم اعمٜمٔمامت اًمدوًمٞم٦م سمؽمؤؾمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ أطمد اعم٤مؾمقٟمٞملم يمٛمٜمٔمٛم٦م إُمؿ
اعمتحدة ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمٕمٚمقم واًمث٘م٤موم٦م وُمٜمٔمامت إرص٤مد اًمدوًمٞم٦م ،وُمٜمٔمامت اًمٓمٚمٌ٦م واًمِمٌ٤مب
واًمِم٤مسم٤مت ذم اًمٕم٤ممل.
اجلذور اًمٗمٙمري٦م واًمٕم٘م٤مئدي٦م:
ضمذور اعم٤مؾمقٟمٞم٦م هيقدي٦م سوم٦مُ ،مـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م وُمـ طمٞم٨م إهداف واًمقؾم٤مئؾ
وومٚمًٗم٦م اًمتٗمٙمػم .وهل سمْم٤مقم٦م هيقدي٦م أوٓ وأظمر ًا ،وىمد اشمْمح أهنؿ وراء احلريم٤مت
اهلداُم٦م ًمألدي٤من وإظمالق .وىمد ٟمجح٧م اعم٤مؾمقٟمٞم٦م سمقاؾمٓم٦م مجٕمٞم٦م اإلحت٤مد واًمؽمىمل ذم
شمريمٞم٤م ذم اًم٘مْم٤مء قمغم اخلالوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،وقمـ ـمريؼ اعمح٤مومؾ اعم٤مؾمقٟمٞم٦م ؾمٕمك اًمٞمٝمقد ذم
ـمٚم٥م أرض ومٚمًٓملم ُمـ اًمًٚمٓم٤من قمٌد احلٛمٞمد افثوين ،وًمٙمٜمف رومض رمحف اهلل ،وىمد
أهمٚم٘م٧م حم٤مومؾ اعم٤مؾمقٟمٞم٦م ذم ُمٍم ؾمٜم٦م 8147م سمٕمد أن صمٌ٧م دمًًٝمؿ حلً٤مب
إهائٞمؾ.ا.هـ
ي٘مقل رئٞمس حمٗمؾ اًمنمف إقمٔمؿ اعم٤مؾمقِّن ،حمٛمد رؿمٞمد اًمٗمٞم٤مض ذم يمت٤مسمف "اًمٜمقر
إقمٔمؿ" «صـ882 :ـ 887ش :اعمٞمامت اًمثالث :ذم اعمقؾمقي٦م ،واعمًٞمحٞم٦م ،واعمحٛمدي٦م
جيتٛمٕمقن هٙمذا ذم ُمٞمؿ اعم٤مؾمقٟمٞم٦م؛ ٕن اعم٤مؾمقٟمٞم٦م ،قم٘مٞمدة اًمٕم٘م٤مئد ،وومٚمًٗم٦م اًمٗمٚمًٗم٤مت؛ إهن٤م
دمٛمع وشمقطمد اعمتٗمرىم٤مت ،واعمتِمتت٤مت.
وإن سم٤مءي اًمٌقذي٦م ،واًمؼممهٞم٦م ،جيتٛمٕم٤من ذم سم٤مء اًمٌٜم٤مء ،سمٜم٤مء هٞمٙمؾ اعمجتٛمع اإلٟمً٤مِّن
اًمّم٤مًمح ،اعمٜمزه ُمـ اًمٕمامًم٦م اًمٕمٜمٍمي٦م ،واًمٕمٛمالء.

312

الطسٓل الصخٔح

إن ُم٤م أورصمف أسم٤مء اًمّم٤محلقن ًمألسمٜم٤مء ،هق ُمٌ٤مدئ احلري٦م اعمً٤مواة واإلظم٤مء ،وٟمحـ ٟمزيد
قمٚمٞمٝم٤م اعمحٌ٦م واًمٕمداًم٦م ،واًمٕمٓم٤مء  ...اعم٤مؾمقٟمٞم٦م قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤مً :مٞمً٧م قمامًمف ٕي دي٤مٟم٦م ،أو
قمٜمٍمي٦م ُمٕمٞمٜم٦م ،إهن٤م قم٘مٞمدة اًمٕم٘م٤مئد ،وومٚمًٗم٦م اًمٗمٚمًٗم٤مت ،وسم٤معمٌ٤مدئ اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ُمزيٜم٦م؛ قم٘مٞمدة
إطمرار هل قم٘مٞمدة جلٛمٞمع اسمٜم٤مء اًمٌنمي٦م ،دون متٞمٞمز أو شمٗمريؼ ،وإهن٤م ًمـ متٜمح اًمٗمْمؾ
وإولي٦م ًمٗمريؼ دون ومريؼ ا.هـ «.ش.
وُمـ اًمدقمقات اهلداُم٦م ًمٚمديـ اإلؾمالُمل احلؼ هق اًمدقمقة إمم اًمت٘م٤مرب ُمع إُم٦م
اًمٖمْمٌٞم٦م وإُم٦م اًمْم٤مًم٦م.
الزوتاري:

ىم٤مل ذم اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة «717ش :اًمروشم٤مري :مجٕمٞم٦م ُم٤مؾمقٟمٞم٦م هيقدي٦م شمْمؿ رضم٤مل
إقمامل واعمٝمـ احلرة شمتٔم٤مهر سم٤مًمٕمٛمؾ اإلٟمً٤مِّن ُمـ أضمؾ حتًلم اًمٕمالىم٤مت سملم اًمٌنم،
وشمِمجٞمع اعمًتقي٤مت إظمالىمٞم٦م اًمً٤مُمٞم٦م ذم احلٞم٤مة اعمٝمٜمٞم٦م ،وشمٕمزيز اًمٜمٞم٦م اًمّم٤مدىم٦م واًمًالم ذم
اًمٕم٤ممل .ويمٚمٛم٦م روشم٤مري يمٚمٛم٦م إٟمجٚمٞمزي٦م ُمٕمٜم٤مه٤م دوران أو ُمٜم٤موسم٦م .وىمد ضم٤مء هذا آؾمؿ ٕن
آضمتامقم٤مت يم٤مٟم٧م شمٕم٘مد ذم ُمٜم٤مزل أو ُمٙم٤مشم٥م إقمْم٤مء سم٤مًمتٜم٤موب ،وٓ زاًم٧م شمدور
اًمرئ٤مؾم٦م سملم إقمْم٤مء سم٤مًمتٜم٤موب .وىمد اظمت٤مرت اًمٜمقادي ؿم٤مرة ممٞمزة هل٤م هل "اًمٕمجٚم٦م
اعمًٜمٜم٦م" قمغم ؿمٙمؾ شمرس ذات أرسمٕم٦م وقمنميـ ؾمٜم ً٤م سم٤مًمٚمقٟملم اًمذهٌل وإزرق وداظمؾ
حمٞمط اًمٕمجٚم٦م اعمًٜمٜم٦م شمتحدد ؾم٧م ٟم٘م٤مط ذهٌٞم٦م ،يمؾ ٟم٘مٓمتلم ُمت٘م٤مسمٚمتلم شمِمٙمالن ىمٓمر ًا داظمؾ
دائرة اًمؽمس سمام يً٤موي صمالصم٦م أىمٓم٤مر ُمت٘م٤مـمٕم٦م ذم اعمريمز وسمتقصٞمؾ ٟم٘مٓم٦م اًمٌدء ًمٙمؾ ىمٓمر ُمـ
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إىمٓم٤مر اًمثالصم٦م سمٜمٝم٤مي٦م اًم٘مٓمريـ أظمريـ شمتِمٙمؾ اًمٜمجٛم٦م اًمًداؾمٞم٦م حتتْمٜمٝم٤م يمٚمٛمتل
"روشم٤مري" و "قم٤معمل" سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م.
أُم٤م اًمٚمقٟم٤من اًمذهٌل وإزرق ومٝمام ُمـ أًمقان اًمٞمٝمقد اعم٘مدؾم٦م اًمتل يزيٜمقن هب٤م أؾم٘مػ
أديرهتؿ وهٞم٤ميمٚمٝمؿ وحم٤مومٚمٝمؿ اعم٤مؾمقٟمٞم٦م ومه٤م اًمٞمقم ًمقٟم٤م قمٚمؿ "دول اًمًقق إوروسمٞم٦م
اعمِمؽميم٦م".
شمتٔم٤مهر سم٤مًمٕمٛمؾ اإلٟمً٤مِّن ُمـ أضمؾ حتًلم اًمّمالت سملم خمتٚمػ اًمٓمقائػ ،وشمتٔم٤مهر
سم٠مهن٤م حتٍم ٟمِم٤مـمٝم٤م ذم اعمً٤مئؾ آضمتامقمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م ،وحت٘مؼ أهداومٝم٤م قمـ ـمريؼ احلٗمالت
اًمدوري٦م واعمح٤مضات واًمٜمدوات اًمتل شمدقمق إمم اًمت٘م٤مرب سملم إدي٤من وإًمٖم٤مء اخلالوم٤مت
اًمديٜمٞم٦م.
أُم٤م اًمٖمرض احل٘مٞم٘مل ومٝمق أن يٛمتزج اًمٞمٝمقد سم٤مًمِمٕمقب إظمرى سم٤مؾمؿ اًمقد واإلظم٤مء
وقمـ ـمريؼ ذًمؽ يّمٚمقن إمم مجع ُمٕمٚمقُم٤مت شمً٤مقمدهؿ ذم حت٘مٞمؼ أهمراوٝمؿ آىمتّم٤مدي٦م
واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وشمً٤مقمدهؿ قمغم ٟمنم قم٤مدات ُمٕمٞمٜم٦م شمٕملم قمغم اًمتٗمًخ آضمتامقمل ،ويت٠ميمد هذا
إذا قمٚمٛمٜم٤م سم٠من اًمٕمْمقي٦م ٓ متٜمح إٓ ًمٚمِمخّمٞم٤مت اًمٌ٤مرزة واعمٝمٛم٦م ذم اعمجتٛمع.
حشب اإلخوان املضلمني :

هذا احلزب ُمـ احلريم٤مت اعمِمٝمقرة سم٤مًمدقمقة إمم هذه اًمٗمٙمرة اعمٌتقرة يمام ؾمؽمى ذًمؽ
ذم أىمقال ُمٜمٔمرهيؿ ُمثؾ اًم٘مرو٤موي واًمؽمايب واًمزٟمداِّن وهمػمهؿ .
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الفصل السابع
يمٞمٗمٞم٦م احلقار ُمع اًمٙمٗم٤مر واعمٕمرولم واعمخ٤مًمٗملم
أوٓ ُ :منموقمٞم٦م احلقار سم٤مًمدقمقة إمم اًمديـ احلؼ اإلؾمالم واًمتحذير ُمـ ديـ اًمٙمٗم٤مر
ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اعمٌٓمٚملم
٤مهلُدَ ى َو ِد ِ
إقمٚمؿ ووم٘مؽ اهلل ًمٓم٤مقمتف وُمرو٤مشمف أن اهلل شمٕم٤ممم سمٕم٨م حمٛمدا ط « سمِ ْ
احل ِّؼ
يـ ْ َ
يـ ُيم ِّٚم ِف َو ًَم ْق يم َِر َه اعمُْ ْ ِ
ًم ِ ُٞم ْٔم ِٝم َر ُه َقم َغم اًمدِّ ِ
نميم َ
ُقن ش [اًمتقسم٦م ]11/وىمد أفمٝمر اهلل هذا اًمديـ

وضمٕمؾ ُمـ وؾم٤مئؾ فمٝمقره اًمدقمقة إًمٞمف ومرهم٥م ذم ذًمؽ وطم٨م وم٘م٤مل شمٕم٤ممم « ُىم ْؾ َه ِذ ِه َؾمٌِ ِٞمكم
٤من اهللَِّ َو َُم٤م َأٟمَ٤م ُِم َـ ا ُْعم ْ ِ
َأ ْد ُقمق إِ َمم اهللَِّ َقم َغم َسم ِّم َػم ٍة َأٟمَ٤م َو َُم ِـ ا َّشم ٌَ َٕمٜمِل َو ُؾم ٌْ َح َ
لمش
نميمِ َ
[يقؾمػ]811/
احلًٜم َِ٦م وضم ِ
ِ ِ
ٞمؾ رسم َؽ سمِ ِْ ِ
٤مد ْهل ُ ْؿ سمِ٤م ًَّمتِل ِه َل َأ ْطم ًَ ُـ
٤محلٙم َْٛم٦م َواعمَْ ْققم َٔم٦م ْ َ َ َ َ
وىم٤مل شمٕم٤ممم «ا ْد ُع إِ َمم َؾمٌِ ِ َ ِّ
إِ َّن َر َّسم َؽ ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َٛم ْـ َو َّؾ َقم ْـ َؾمٌِٞمٚمِ ِف َو ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ٤معمُْ ْٝمت َِدي َـش [اًمٜمحؾ]827/
ِ
وىم٤مل شمٕم٤ممم «وُمـ َأطمًـ َىمق ًٓ ِممـ د َقم٤م إِ َمم ا َِّ ِ
لم
٤محل٤م وىم٤مل إِٟمَّٜمِل ُِم َـ ا ُْعم ًْٚمِ ِٛم َ
َ َ ْ ْ َ ُ ْ َّ ْ َ
هلل َو َقمٛم َؾ َص ً

ش[ومّمٚم٧م ]11/وُمـ وؾم٤مئؾ اًمدقمقة إمم اهلل قمز وضمؾ اعمج٤مدًم٦م إلفمٝم٤مر اًمديـ واًمدقمقة
إًمٞمف يمام ؾمؽمى ذم طمقارات إٟمٌٞم٤مء ُمع أىمقاُمٝمؿ .
ىم٤مل اسمـ احلٜمٌكم ذم اؾمتخراج اجلدال ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ :
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اقمٚمؿ أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذيمر ًمٗمٔم٦م اجلدل وُم٤م شمٍمف ُمٜمٝم٤م ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز ذم شمًٕم٦م
وقمنميـ ُمقوٕم ً٤م  -وًمٗمٔمف احلج٦م وُم٤م شمٍمف ُمٜمٝم٤م ذم ؾمٌٕم٦م وقمنميـ ُمقوٕم ً٤م وًمٗمٔم٦م
ٍ
ٍ
واطمد ذم
صمالصم٦م وصمالصملم ُمقوٕم ً٤م اجلٛمٞمع اعمراد سمف احلج ُ٦م ؾمقى ُمقو ٍع
اًمًٚمٓم٤من أيْم ً٤م ذم
احل٤مىم٦م :ش َه َٚم َؽ َقمٜمِّل ُؾم ْٚم َٓم٤م ْٟم َٞم ْ٦مش وىمٞمؾ :اعمراد سمف احلج٦م ،وم٠مُم٤م اجلدل ومٝمق ُمذُمق ٌم ذم يمؾ
ِ
ِ
ِ
سم٤محلٙمٛم٦م
ؾمٌٞمؾ ر ٍّسم َؽ
ادع إمم
ُمقو ٍع ذيمر إٓ ذم صمالصم٦م ُمقاوع " :أطمده٤م "  :ذم
اًمٜمحؾ:ش ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمٕمٜمٙمٌقت :شوٓ
اعمقوع افثوين "  :ذم
وضم٤مد ْهلؿ سم٤مًمتل َهل أطمًـش" .
احلًٜم٦م
واعمققمٔم٦م
ُ
اعمج٤مدًم٦م :ش َىمدْ ِ
ِ
ُدم ِ
ِ
٤مد ًُمقا َ
ؾمٛم َع
اعمقوع افثوفٌ " ُ :ذم
اًمٙمت٤مب إَّٓ سم٤مًمتل َهل أطمً ُـش" .
أهؾ
ُ
اهللُ َ
َ
سمٜم٧م صمٕمٚمٌ َ٦م إٟمّم٤مري٦م ،يم٤مٟم٧م
ىمقل ا ًّمتل
دم٤مدًمؽ ذم َز ْو ِضمٝم٤مش ،وهذه اعمرأ ُة هل ظمقًم ُ٦م ُ
ِ
حت٧م ِ
أوس ِ
ِ
اًمّم٤مُم٧م واًم٘مّم ُ٦م ُمِمٝمقرةُ.ا.هـ
سمـ
زوضمٝم٤م
َ

وىمد أظمرج اًمٌخ٤مري «7111شقمـ طمذيٗم٦م ىم٤مل :ضم٤مء اًمٕم٤مىم٥م واًمًٞمد ص٤مطمٌ٤م ٟمجران
إمم رؾمقل اهلل ط يريدان أن يالقمٜم٤مه ىم٤مل وم٘م٤مل أطمدمه٤م ًمّم٤مطمٌف ٓ شمٗمٕمؾ ومقاهلل ًمئـ يم٤من
ٟمٌٞم٤م ومالقمٜم٤م ٓ ٟمٗمٚمح ٟمحـ وٓ قم٘مٌٜم٤م ُمـ سمٕمدٟم٤م ىم٤مٓ إٟم٤م ٟمٕمٓمٞمؽ ُم٤م ؾم٠مًمتٜم٤م واسمٕم٨م ُمٕمٜم٤م رضمال
أُمٞمٜم٤م وٓ شمٌٕم٨م ُمٕمٜم٤م إٓ أُمٞمٜم٤م وم٘م٤مل ٕ :سمٕمثـ ُمٕمٙمؿ رضمال أُمٞمٜم٤م طمؼ أُملم وم٤مؾمتنمف ًمف
أصح٤مب رؾمقل اهلل ط وم٘م٤مل  :ىمؿ ي٤م أسم٤م قمٌٞمدة سمـ اجلراح ومٚمام ىم٤مم ىم٤مل رؾمقل اهلل ط هذا
أُملم هذه إُم٦م
ىم٤مل اسمـ طمجر ذم ومتح اًمٌ٤مري 817 / 82«:ش
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وذم ىمّم٦م أهؾ ٟمجران ُمـ اًمٗمقائد أن إىمرار اًمٙم٤مومر سم٤مًمٜمٌقة ٓ يدظمٚمف ذم اإلؾمالم طمتك
يٚمتزم أطمٙم٤مم اإلؾمالم  .وومٞمٝم٤م ضمقاز جم٤مدًم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب  ،وىمد دم٥م إذا شمٕمٞمٜم٧م ُمّمٚمحتف .
وومٞمٝم٤م ُمنموقمٞم٦م ُمٌ٤مهٚم٦م اعمخ٤مًمػ إذا أس سمٕمد فمٝمقر احلج٦م  .وىمد دقم٤م اسمـ قمٌ٤مس إمم ذًمؽ
صمؿ إوزاقمل  ،ووىمع ذًمؽ جلامقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء  .ومم٤م قمرف سم٤مًمتجرسم٦م أن ُمـ سم٤مهؾ ويم٤من
ُمٌٓمال ٓ متيض قمٚمٞمف ؾمٜم٦م ُمـ يقم اعمٌ٤مهٚم٦م  .ووىمع زم ذًمؽ ُمع ؿمخص يم٤من يتٕمّم٥م
ًمٌٕمض اعمالطمدة ومٚمؿ ي٘مؿ سمٕمده٤م همػم ؿمٝمريـ .ا.هـ
و ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم اجلقاب اًمّمحٞمح [:] 284 - 8
ِ
ِ
ِ
حي ِّر ُُم َ
يـ َٓ ُي ْ١م ُِمٜم َ
قن َُم٤م َطم َّر َم اهللَُّ
ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :ىم٤مشم ُٚمقا ا ًَّمذ َ
ُقن سمِ٤مهللَِّ َو َٓ سمِ٤م ًْم َٞم ْق ِم ْأَظم ِر َو َٓ ُ َ
ِ
ِ
ُقن ِديـ ْ ِ
ِ
َ٤مب َطمتَّك ُي ْٕم ُٓمقا ِْ
اجل ْز َي َ٦م َقم ْـ َي ٍد َو ُه ْؿ
يـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
احل ِّؼ ُم َـ ا ًَّمذ َ
َو َر ُؾمق ًُم ُف َو َٓ َيديٜم َ َ َ
ص ِ
٤مهم ُر َ
ون﴾ [اًمتقسم٦م.]21:
َ
وهذه آي٦م اًمًٞمػ ُمع أهؾ اًمٙمت٤مب وىمد ذيمر ومٞمٝم٤م ىمت٤مهلؿ إذا مل ي١مُمٜمقا طمتك يٕمٓمقا اجلزي٦م
واًمٜمٌل ط مل ي٠مظمذ ُمـ أطمد اجلزي٦م إٓ سمٕمد هذه أي٦م سمؾ وىم٤مًمقا إن أهؾ ٟمجران أول ُمـ
أظمذت ُمٜمٝمؿ اجلزي٦م يمام ذيمر ذًمؽ أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٤مًمزهري وهمػمه وم٢مٟمف سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ مل
ييب اًمٜمٌل ط قمغم أطمد ىمٌؾ ٟمزول هذه أي٦م ضمزي٦م ٓ ُمـ إُمٞملم وٓ ُمـ اهؾ اًمٙمت٤مب
وهلذا مل ييهب٤م قمغم هيقد ىمٞمٜم٘م٤مع واًمٜمْمػم وىمرئم٦م وٓ ضهب٤م قمغم أهؾ ظمٞمؼم وم٢مهن٤م ومتح٧م
ؾمٜم٦م ؾمٌع ىمٌؾ ٟمزول آي٦م اجلزي٦م وأىمرهؿ ومالطملم وه٤مدهنؿ هدٟم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ىم٤مل ومٞمٝم٤م ٟم٘مريمؿ ُم٤م
أىمريمؿ اهلل وم٢مذا يم٤من أول ُم٤م أظمذه٤م ُمـ وومد ٟمجران قمٚمؿ أن ىمدوُمٝمؿ قمٚمٞمف وُمٜم٤مفمرشمف هلؿ
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وحم٤مضمتف إي٤مهؿ وـمٚمٌف اعمٌ٤مهٚم٦م ُمٕمٝمؿ يم٤مٟم٧م سمٕمد آي٦م اًمًٞمػ اًمتل ومٞمٝم٤م ىمت٤مهلؿ وقمٚمؿ سمذًمؽ
أن ُم٤م ذيمره اهلل شمٕم٤ممم ُمـ جم٤مدًم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب سم٤مًمتل هل أطمًـ إٓ اًمذيـ فمٚمٛمقا حمٙمؿ مل
يٜمًخف رء ويمذًمؽ ُم٤م ذيمره شمٕم٤ممم ُمـ جم٤مدًم٦م اخلٚمؼ ُمٓمٚم٘م٤م سم٘مقًمف﴿ :ا ْد ُع إِ َمم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ َر ِّسم َؽ
احلًٜم َِ٦م وضم ِ
ِ ِ
سمِ ِْ ِ
٤مد ْهل ُ ْؿ سمِ٤م ًَّمتِل ِه َل َأ ْطم ًَ ُـ إِ َّن َر َّسم َؽ ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َٛم ْـ َو َّؾ َقم ْـ
٤محلٙم َْٛم٦م َواعمَْ ْققم َٔم٦م ْ َ َ َ َ
َؾمٌِٞمٚمِ ِف َو ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ٤معمُْ ْٝمت َِدي َـ﴾ [اًمٜمحؾ ]827:وم٢من ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ي٘مقل آي٤مت اعمج٤مدًم٦م
واعمح٤مضم٦م ًمٚمٙمٗم٤مر ُمٜمًقظم٤مت سمآي٦م اًمًٞمػ ٓقمت٘م٤مده ان آُمر سم٤مًم٘مت٤مل اعمنموع يٜم٤مذم
اعمج٤مدًم٦م اعمنموقم٦م وهذا همٚمط وم٢من اًمٜمًخ إٟمام يٙمقن إذا يم٤من احلٙمؿ اًمٜم٤مؾمخ ُمٜم٤مىمْم٤م
ًمٚمحٙمؿ اعمٜمًقخ يمٛمٜم٤مىمْم٦م إُمر سم٤مؾمت٘مٌ٤مل اعمًجد احلرام ذم اًمّمالة ًمألُمر سم٤مؾمت٘مٌ٤مل سمٞم٧م
اعم٘مدس سم٤مًمِم٤مم وُمٜم٤مىمْم٦م إُمر سمّمٞم٤مم رُمْم٤من ًمٚمٛم٘مٞمؿ ًمٚمتخٞمػم سملم اًمّمٞم٤مم وسملم إـمٕم٤مم
يمؾ يقم ُمًٙمٞمٜم٤م وُمٜم٤مىمْم٦م هنٞمف قمـ شمٕمدي احلدود اًمتل ومروٝم٤م ًمٚمقرصم٦م ًمألُمر سم٤مًمقصٞم٦م
ًمٚمقاًمديـ وآىمرسملم وُمٜم٤مىمْم٦م ىمقًمف هلؿ يمٗمقا أيديٙمؿ قمـ اًم٘مت٤مل ًم٘مقًمف ىم٤مشمٚمقهؿ يمام ىم٤مل
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
٥م
اًمّم َال َة َو َآشمُقا َّ
اًمزيمَ٤م َة َوم َٚم َّام يمُت َ
ٞمٛمقا َّ
شمٕم٤مممَ ﴿ :أ َمل ْ شم ََر إِ َمم ا ًَّمذي َـ ىم َٞمؾ َهل ُ ْؿ ُيم هٗمقا َأ ْيد َيٙم ُْؿ َو َأىم ُ
ِ
ِ
َّ٤مس يم َ
َخ ِْم َٞم ِ٦م اهللَِّ َأ ْو َأ َؿمدَّ َظم ِْم َٞم ً٦م وىم٤مًمقا َر َّسمٜمَ٤م ِمل َ َيم َت ٌْ َ٧م
َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ ا ًْم٘مت َُ٤مل إِ َذا َوم ِر ٌيؼ ُمٜم ُْٝم ْؿ َخي َِْم ْق َن اًمٜم َ
َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م ا ًْم ِ٘مت ََ٤مل ًَم ْق َٓ َأ َّظم ْر َشمٜمَ٤م إِ َمم َأ َضم ٍؾ َىم ِر ٍ
َ٤مع اًمده ْٟم َٞم٤م َىمٚمِ ٌٞمؾ َو ْأَ ِظم َر ُة َظم ْ ٌػم عمَ ِ ِـ ا َّشم َ٘مك َو َٓ
ي٥م ُىم ْؾ َُمت ُ
ُشم ْٔم َٚم ُٛم َ
قن َومتِ ًٞمال﴾ [اًمٜمً٤مء ] 44:وم٠مُمره هلؿ سم٤مًم٘مت٤مل ٟم٤مؾمخ ُٕمره هلؿ سمٙمػ أيدهيؿ قمٜمٝمؿ وم٠مُم٤م
احلًٜم َِ٦م وضم ِ
ِ ِ
ٞمؾ رسم َؽ سمِ ِْ ِ
٤مد ْهل ُ ْؿ سمِ٤م ًَّمتِل ِه َل َأ ْطم ًَ ُـ إِ َّن
٤محلٙم َْٛم٦م َواعمَْ ْققم َٔم٦م ْ َ َ َ َ
ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ا ْد ُع إِ َمم َؾمٌِ ِ َ ِّ
َر َّسم َؽ ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َٛم ْـ َو َّؾ َقم ْـ َؾمٌِٞمٚمِ ِف َو ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ٤م ُْعم ْٝمت َِدي َـ﴾ [اًمٜمحؾ.]827:
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وىمقًمف﴿ :و َٓ ُ َدم ِ
٤مد ًُمقا َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب إِ َّٓ سمِ٤م ًَّمتِل ِه َل َأ ْطم ًَ ُـ إِ َّٓ ا ًَّم ِذي َـ َفم َٚم ُٛمقا ُِمٜم ُْٝم ْؿ َو ُىمق ًُمقا
َ
َآُمٜمَّ٤م سمِ٤م ًَّم ِذي ُأٟم ِْز َل إِ ًَمٞمٜمَ٤م و ُأٟم ِْز َل إِ ًَمٞمٙمُؿ وإِ َهلٜمَ٤م وإِ َهلٙمُؿ و ِ
اطمدٌ َوٟم َْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْ ِٚم ُٛم َ
قن﴾
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ْ َ
َ
[اًمٕمٜمٙمٌقت.]74:
ومٝمذا ٓ يٜم٤مىمْم٦م إُمر سمجٝم٤مد ُمـ أُمر سمجٝم٤مده ُمٜمٝمؿ وًمٙمـ إُمر سم٤مًم٘مت٤مل يٜم٤مىمض اًمٜمٝمل قمٜمف
وآىمتّم٤مر قمغم اعمج٤مدًم٦م وم٠مُم٤م ُمع إُمٙم٤من اجلٛمع سملم اجلدال اعم٠مُمقر سمف واًم٘مت٤مل اعم٠مُمقر سمف
ومال ُمٜم٤موم٤مة سمٞمٜمٝمام وإذا مل يتٜم٤مومٞم٤م سمؾ أُمٙمـ اجلٛمع مل جيز احلٙمؿ سم٤مًمٜمًخ وُمٕمٚمقم أن يمال ُمٜمٝمام
يٜمٗمع طمٞم٨م ٓ يٜمٗمع أظمر وأن اؾمتٕمامهلام مجٞمٕم٤م أسمٚمغ ذم إفمٝم٤مر اهلدى وديـ احلؼ ومم٤م يٌلم
ذًمؽ وضمقه أطمده٤م أن ُمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمذُم٦م واًمٕمٝمد واعمًت٠مُمـ ُمٜمٝمؿ ٓ جي٤مهد سم٤مًم٘مت٤مل
ومٝمق داظمؾ ومٞمٛمـ أُمر اهلل سمدقمقشمف وجم٤مدًمتف سم٤مًمتل هل أطمًـ وًمٞمس هق داظمال ومٞمٛمـ أُمر
اهلل سم٘مت٤مًمف افثوين أٟمف ىم٤مل﴿ :و َٓ ُ َدم ِ
٤مد ًُمقا َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب إِ َّٓ سمِ٤م ًَّمتِل ِه َل َأ ْطم ًَ ُـ إِ َّٓ ا ًَّم ِذي َـ َفم َٚم ُٛمقا
َ
ُِمٜمْٝمؿ و ُىمق ًُمقا َآُمٜمَّ٤م سمِ٤م ًَّم ِذي ُأٟم ِْز َل إِ ًَمٞمٜمَ٤م و ُأٟم ِْز َل إِ ًَمٞمٙمُؿ وإِ َهلٜمَ٤م وإِ َهلٙمُؿ و ِ
اطمدٌ َوٟم َْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن﴾
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ْ َ
ُ ْ َ
َ
[اًمٕمٜمٙمٌقت ] 74:وم٤مًمٔم٤ممل مل ي١مُمر سمجداًمف سم٤مًمتل هل أطمًـ ومٛمـ يم٤من فم٤معم٤م ُمًتح٘م٤م ًمٚم٘مت٤مل
همػم ـم٤مًم٥م ًمٚمٕمٚمؿ واًمديـ ومٝمق ُمـ ه١مٓء اًمٔم٤معملم اًمذيـ ٓ جي٤مدًمقن سم٤مًمتل هل أطمًـ
سمخالف ُمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واًمديـ ومل ئمٝمر ُمٜمف فمٚمؿ ؾمقاء يم٤من ىمّمده آؾمؽمؿم٤مد أو يم٤من
ئم ـ أٟمف قمغم طمؼ ي٘مّمد ٟمٍم ُم٤م ئمٜمف طم٘م٤م وُمـ يم٤من ىمّمده اًمٕمٜم٤مد يٕمٚمؿ أٟمف قمغم سم٤مـمؾ
وجي٤مدل قمٚمٞمف ومٝمذا مل ي١مُمر سمٛمج٤مدًمتف سم٤مًمتل هل أطمًـ ًمٙمـ ىمد ٟمج٤مدًمف سمٓمرق أظمرى ٟمٌلم
ومٞمٝم٤م قمٜم٤مده وفمٚمٛمف وضمٝمٚمف ضمزاء ًمف سمٛمقضم٥م قمٛمٚمف افثوفٌ اٟمف ؾمٌح٤مٟمف ىم٤ملَ ﴿ :وإِ ْن َأ َطمدٌ
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ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
هلل ُصم َّؿ َأ ْسمٚمِ ْٖم ُف َُم ْ٠م َُمٜمَ ُف َذًم ِ َؽ سمِ َ٠م َّهنُ ْؿ َىم ْق ٌم َٓ
اؾمت ََج َ٤مر َك َوم َ٠م ِضم ْر ُه َطمتَّك َي ًْ َٛم َع يم ََال َم ا َِّ
نميمِ َ
لم ْ
َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن﴾ [اًمتقسم٦م.]4:
ومٝمذا ُمًتجػم ُمًت٠مُمـ وهق ُمـ أهؾ احلرب أُمر اهلل سم٢مضم٤مرشمف طمتك شم٘مقم طمج٦م اهلل قمٚمٞمف
صمؿ يٌٚمٖمف ُم٠مُمٜمف وهذا ذم ؾمقرة سمراءة اًمتل ومٞمٝم٤م ٟم٘مض اًمٕمٝمقد وومٞمٝم٤م آي٦م اًمًٞمػ وذيمر هذه
أي٦م ذم وٛمـ إُمر سمٜم٘مض اًمٕمٝمقد ًمٞمٌلم ؾمٌح٤مٟمف أٟمف ُمثؾ هذا جي٥م أُم٤مٟمف طمتك شم٘مقم قمٚمٞمف
احلج٦م ٓ دمقز حم٤مرسمتف يمٛمح٤مرسم٦م ُمـ مل يٓمٚم٥م أن يٌٚمغ طمج٦م اهلل قمٚمٞمف ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ
زيد سمـ أؾمٚمؿ صمؿ أسمٚمٖمف ُم٠مُمٜمف إن مل يقاوم٘مف ُم٤م ٟم٘مص قمٚمٞمف وٟمخؼم سمف وم٠مسمٚمٖمف ُم٠مُمٜمف ىم٤مل وًمٞمس
هذا سمٛمٜمًقخ وىم٤مل جم٤مهد ُمـ ضم٤مءك واؾمتٛمع ُم٤م أٟمزل إًمٞمؽ ومٝمق آُمـ طمتك ي٠مشمٞمؽ وىم٤مل
قمٓم٤مء ذم اًمرضمؾ ُمـ أهؾ اًمنمك ي٠ميت اعمًٚمٛملم سمٖمػم قمٝمد ىم٤مل ختػمه إُم٤م أن شم٘مره وإُم٤م ان
شمٌٚمٖمف ُم٠مُمٜمف وىمقًمف شمٕم٤ممم َوإِ ْن َأ َطمدٌ ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
اؾمت ََج َ٤مر َك َوم َ٠م ِضم ْر ُه َطمتَّك َي ًْ َٛم َع يم ََال َم اهللَِّ ُصم َّؿ
نميمِ َ
لم ْ
َأ ْسمٚمِ ْٖم ُف َُم ْ٠م َُمٜمَ ُف َذًم ِ َؽ سمِ َ٠م َّهن ُ ْؿ َىم ْق ٌم َٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن [اًمتقسم٦م ]4/ىمد قمٚمؿ أن اعمراد أٟمف يًٛمٕمف ؾمٛمٕم٤م
يتٛمٙمـ ُمٕمف ُمـ ومٝمؿ ُمٕمٜم٤مه إذ اعم٘مّمقد ٓ ي٘مقم سمٛمجرد ؾمٛمع ًمٗمظ ٓ يتٛمٙمـ ُمٕمف ُمـ ومٝمؿ
اعمٕمٜمك ومٚمق يم٤من همػم قمريب وضم٥م أن يؽمضمؿ ًمف ُم٤م ي٘مقم سمف قمٚمٞمف احلج٦م وًمق يم٤من قمرسمٞم٤م وذم
اًم٘مرآن أًمٗم٤مظ همريٌ٦م ًمٞمً٧م ًمٖمتف وضم٥م أن يٌلم ًمف ُمٕمٜم٤مه٤م وًمق ؾمٛمع اًمٚمٗمظ يمام يًٛمٕمف يمثػم
ُمـ اًمٜم٤مس ومل يٗم٘مف اعمٕمٜمك وـمٚم٥م ُمٜم٤م أن ٟمٗمنه ًمف وٟمٌلم ًمف ُمٕمٜم٤مه ومٕمٚمٞمٜم٤م ذًمؽ وإن ؾم٠مًمٜم٤م
قمـ ؾم١مال ي٘مدح ذم اًم٘مرآن أضمٌٜم٤مه قمٜمف يمام يم٤من اًمٜمٌل ط أذا أورد قمٚمٞمف سمٕمض اعمنميملم أو
أهؾ اًمٙمت٤مب أو اعمًٚمٛملم ؾم١مآ يقردوٟمف قمغم اًم٘مرآن وم٢مٟمف يم٤من جيٞمٌف قمٜمف يمام أضم٤مب اسمـ
اًمزسمٕمرى عم٤م ىم٤مس اعمًٞمح قمغم آهل٦م اعمنميملم وفمـ أن اًمٕمٚم٦م ذم إصؾ سمٛمجرد يمقهنؿ

320

الطسٓل الصخٔح

ُمٕمٌقديـ وأن ذًمؽ ي٘متيض يمؾ ُمٕمٌقد همػم اهلل وم٢مٟمف يٕمذب ذم أظمرة ومجٕمؾ اعمًٞمح ُمثال
ٔهل٦م اعمنميملم ىم٤مؾمٝمؿ قمٚمٞمف ىمٞم٤مس اًمٗمرع قمغم إصؾ ىم٤مل شمٕم٤ممم « َوعمََّ٤م ُ ِ
ض َب ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ
ِ
َُم َث ًال إِ َذا َىم ْق ُُم َؽ ُِمٜمْ ُف َي ِّمده َ
ض ُسمق ُه ًَم َؽ إِ َّٓ َضمدَ ًٓ َسم ْؾ ُه ْؿ َىم ْق ٌم
ون وىم٤مًمقا َأ َآهل َ ُتٜمَ٤م َظم ْ ٌػم َأ ْم ُه َق َُم٤م َ َ
َظم ِّم ُٛم َ
قنش [اًمزظمرف ]71 ،74/ومٌلم ؾمٌح٤مٟمف اًمٗمرق اعم٤مٟمع ُمـ إحل٤مق سم٘مقًمف شمٕم٤ممم إِ َّن

ِ
ِ
احل ًْٜمَك ُأو ًَم ِئ َؽ َقمٜم َْٝم٤م ُُم ٌْ َٕمدُ ون [إٟمٌٞم٤مء ]818/وسملم أن ه١مٓء
ا ًَّمذي َـ َؾم ٌَ َ٘م ْ٧م َهل ُ ْؿ ُمٜمَّ٤م ْ ُ
اًم٘م٤مئًلم ُم٤م ىم٤مؾمقه إٓ ضمدٓ حمْم٤م ٓ يقضم٥م قمٚمام ٕن اًمٗمرق طم٤مصؾ سملم اًمٗمرع وإصؾ
وم٢من إصٜم٤مم إذا ضمٕمٚمقا طمّمٌ٤م جلٝمٜمؿ يم٤من ذًمؽ إه٤مٟم٦م وظمزي٤م ًمٕم٤مسمدهي٤م ُمـ همػم شمٕمذي٥م ُمـ
ٓ يًتحؼ اًمتٕمذي٥م سمخالف ُم٤م إذا قمذب قمٌ٤مد اهلل اًمّم٤محلقن سمذٟم٥م همػمهؿ وم٢من هذا ٓ
يٗمٕمٚمف اهلل شمٕم٤ممم ٓ ؾمٞمام قمٜمد مج٤مهػم اعمًٚمٛملم وؾم٤مئر أهؾ اعمٚمؾ ؾمٚمٗمٝمؿ وظمٚمٗمٝمؿ اًمذيـ
ي٘مقًمقن إن اهلل ٓ خيٚمؼ وي٠مُمر إٓ حلٙمٛم٦م وٓ ئمٚمؿ أطمدا ومٞمٜم٘مّمف ؿمٞمئ٤م ُمـ طمًٜم٤مشمف وٓ

حيٛمؾ قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤مت همػمه سمؾ وٓ يٕمذب أطمدا إٓ سمٕمد إرؾم٤مل رؾمقل اًمٞمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:
٤محل ِ
ِ
ِ
َ٤مف ُفم ْٚم ًام َو َٓ َه ْْم ًام} [ـمف ]882/وىم٤مل
٤مت َو ُه َق ُُم ْ١م ُِم ٌـ َوم َال َخي ُ
{ َو َُم ْـ َي ْٕم َٛم ْؾ ُم َـ َّ
اًمّم َ
َ٤مف َسم ْخ ًً٤م َو َٓ َر َه ً٘م٤م}
شمٕم٤ممم { َو َأٟمَّ٤م عمََّ٤م َؾم ِٛم ْٕمٜمَ٤م ْاهلُدَ ى َآ َُمٜمَّ٤م سمِ ِف َوم َٛم ْـ ُي ْ١م ُِم ْـ سمِ َر ِّسم ِف َوم َال َخي ُ
ِ
قه ُٝم ْؿ ِذم اًمٜم َِّ٤مر َه ْؾ ُ ْدم َز ْو َن إِ َّٓ َُم٤م
٤مًمً ِّٞم َئ٦م َوم ُٙم ٌَّ ْ٧م ُو ُضم ُ
[اجلـ ]81/وىم٤مل شمٕم٤ممم { َو َُم ْـ َضم٤م َء سمِ َّ
ُيمٜمْت ُْؿ َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
مه٤م َسم َٕم ْثٜمَ٤م َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ ِقم ٌَ٤م ًدا ًَمٜمَ٤م
قن} [اًمٜمٛمؾ ]11/وىم٤مل شمٕم٤ممم { َوم٢مِ َذا َضم٤م َء َو ْقمدُ أوٓ ُ َ
وزم سم ْ٠م ٍ ِ ٍ
٤مؾمقا ِظم َال َل اًمدِّ َي ِ
َ٤من َو ْقمدً ا َُم ْٗم ُٕم ً
٤مر َويم َ
قٓ} [اإلهاء... ]7/ويمذًمؽ عم٤م
ُأ ِ َ
س َؿمديد َوم َج ُ
أورد سمٕمض اًمٜمّم٤مرى قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم ؾمقرة ُمريؿ َي٤م ُأ ْظم َ٧م َه ُ٤مر َ
ون [ُمريؿ]21/فمٜم٤م ُمٜمف
أن ه٤مرون هذا هق ه٤مرون أظمق ُمقؾمك سمـ قمٛمران وأن قمٛمران هذا هق قمٛمران أسمق ُمريؿ أم
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اعمًٞمح ومًئؾ اًمٜمٌل ط قمـ ذًمؽ أضم٤مب سم٠من ه٤مرون هذا ًمٞمس هق ذاك وًمٙمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا
يًٛمقن سم٠مؾمامء إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم وسمٕمض ضمٝم٤مل اًمٜمّم٤مرى ي٘مدح ذم اًم٘مرآن سمٛمثؾ هذا
وٓ يٕمٚمؿ هذا اعمٗمرط ذم ضمٝمٚمف أن آطم٤مد اًمٜم٤مس يٕمٚمٛمقن أن سملم ُمقؾمك وقمٞمًك ُمدة ـمقيٚم٦م
ضمدا يٛمتٜمع ُمٕمٝم٤م أن يٙمقن ُمقؾمك وه٤مرون ظم٤مزم اعمًٞمح وأن هذا مم٤م ٓ خيٗمك قمغم أىمؾ
أشمٌ٤مع حمٛمد ط ومْمال قمـ أن خيٗمك قمغم حمٛمد ط وهذا اًمً١مال مم٤م أورده أهؾ ٟمجران يمام
صمٌ٧م قمـ اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌ٦م ىم٤مل سمٕمثٜمل رؾمقل اهلل ط إمم أهؾ ٟمجران وم٘م٤مًمقا أًمًتؿ شم٘مرأون
ي٤م أظم٧م ه٤مرون وىمد قمٚمٛمتؿ ُم٤م سملم ُمقؾمك وقمٞمًك ومٚمؿ أدر ُم٤م أضمٞمٌٝمؿ ومرضمٕم٧م إمم رؾمقل
اهلل ط وم٠مظمؼمشمف وم٘م٤مل أٓ أظمؼمهتؿ أهنؿ يم٤مٟمقا يًٛمقن سم٤مؾمامء أٟمٌٞم٤مئٝمؿ واًمّم٤محللم ىمٌٚمٝمؿ
وهذا اًمً١مال اًمذي هق ؾم١مال اًمٓم٤مقمـ ذم اًم٘مرآن عم٤م أورده أهؾ ٟمجران اًمٙمٗم٤مر قمغم رؾمقل
اهلل ط ومل جيٌٝمؿ قمٜمف أضم٤مب قمٜمف اًمٜمٌل ط ومل ي٘مؾ هلؿ ًمٞمس ًمٙمؿ قمٜمدي إٓ اًمًٞمػ وىم٤مل
ٓ ىمد ٟم٘مْمتؿ اًمٕمٝمد إن يم٤مٟمقا ىمد قم٤مهدوه وىمد قمرف أن أهؾ ٟمجران مل يرؾمؾ إًمٞمٝمؿ رؾمقٓ
إٓ واجلٝم٤مد ُم٠مُمقر سمف ويم٤من اعمًٚمٛمقن يقردون إؾمئٚم٦م قمٚمٞمف يمام أورد قمٚمٞمف قمٛمر قم٤مم
احلديٌٞم٦م عم٤م ص٤مًمح اعمنميملم ومل يدظمؾ ُمٙم٦م وم٘م٤مل ًمف أمل شمٙمـ حتدصمٜم٤م أن ٟم٠ميت اًمٌٞم٧م وٟمٓمقف
سمف ىم٤مل سمغم اىمٚم٧م ًمؽ أٟمؽ شم٠مشمٞمف ذم هذا اًمٕم٤مم ىم٤مل ٓ ىم٤مل وم٢مٟمؽ آشمٞمف وُمٓمقف سمف ويمذًمؽ
أضم٤مسمف أسمق سمٙمر ومل يٙمـ ؾمٛمع ضمقاب اًمٜمٌل ط ًمف ُمٕمٚمقم أٟمف ًمٞمس ذم فم٤مهر اًمٚمٗمظ شمقىمٞم٧م
ذًمؽ سمٕم٤مم وًمٙمـ اًمً٤مئؾ فمـ ُم٤م ٓ يدل اًمٚمٗمظ قمٚمٞمف ويمذًمؽ عم٤م ىم٤مل ُمـ ٟمقىمش احلً٤مب
٥م ِطم ًَ٤م ًسم٤م َي ًِ ًػما
ويت يمِتَ٤م َسم ُف سمِ َٞم ِٛمٞمٜم ِ ِف َوم ًَ ْق َ
٤مؾم ُ
قمذب ىم٤مًم٧م ًمف قم٤مئِم٦م أمل ي٘مؾ اهلل َوم َ٠م َُّم٤م َُم ْـ ُأ ِ َ
ف َُ
حي َ
[اإلٟمِم٘م٤مق ] 1 ،4/وم٘م٤مل ذًمؽ اًمٕمرض وُمـ ٟمقىمش احلً٤مب قمذب وُمٕمٚمقم أن احلً٤مب
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اًمٞمًػم ٓ يتٜم٤مول ُمـ ٟمقىمش وىمد زاده٤م سمٞم٤مٟم٤م وم٠مظمؼم أٟمف اًمٕمرض ٓ اعم٘م٤مسمٚم٦م اعمتْمٛمٜم٦م
ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م ويمذًمؽ عم٤م ىم٤مل إٟمف ٓ يدظمؾ اًمٜم٤مر أطمد سم٤ميع حت٧م اًمِمجرة ىم٤مًم٧م ًمف طمٗمّم٦م امل
ي٘مؾ اهلل َوإِ ْن ُِمٜمْٙم ُْؿ إِ َّٓ َو ِار ُد َه٤م يم َ
َ٤من َقم َغم َر ِّسم َؽ َطمت ًْام َُم ْ٘م ِْم اٞم٤م [ُمريؿ ]48/وم٠مضم٤مهب٤م سم٠مٟمف ىم٤مل
ِ
لم ومِ َٞمٝم٤م ِضمثِ اٞم٤م [ُمريؿ ]42/ومٌلم ط أن ه١مٓء هؿ اًمذيـ
يـ ا َّشم َ٘م ْقا َوٟم ََذ ُر اًم َّٔم٤معم ِ َ
ُصم َّؿ ُٟمٜم َِّجل ا ًَّمذ َ
يدظمٚمقن ضمٝمٜمؿ وهذا اًمدظمقل هق اًمذي ٟمٗم٤مه قمـ أهؾ احلديٌٞم٦م وأُم٤م اًمقرود ومٝمق ُمرور
اًمٜم٤مس قمغم اًمٍماط يمام ومنه ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل وهذا اعمرور
ٓ يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ اًمدظمقل اًمذي جيزي سمف اًمٕمّم٤مة ويٜمٗمل قمـ اعمت٘ملم وُمثؾ هذا يمثػم وأُم٤م
ُم٤م ذم اًم٘مرآن ُمـ ذيمر أىمقال اًمٙمٗم٤مر وطمججٝمؿ وضمقاهب٤م ومٝمذا يمثػم ضمدا وم٢مٟمف جي٤مدهلؿ شم٤مرة
ذم اًمتقطمٞمد وشم٤مرة ذم اًمٜمٌقات وشم٤مرة ذم اعمٕم٤مد وشم٤مرة ذم اًمنمائع سم٠مطمًـ احلج٩م وأيمٛمٚمٝم٤م
لم َو َيم َٗمك سمِ َر ِّسم َؽ
يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ؾمقرة اًمٗمرىم٤من { َويم ََذًم ِ َؽ َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ًمِٙم ُِّؾ ٟمٌَِ ٍّل قمَدُ اوا ُِم َـ اعمُْ ْج ِر ُِم َ
مج َٚم ً٦م و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اطمدَ ًة يم ََذًم ِ َؽ ًمِٜمُ َث ٌِّ َ٧م سمِ ِف
َه٤مد ًي٤م َوٟمَّم ًػما} وىم٤مل {ا ًَّمذي َـ َيم َٗم ُروا ًَم ْق َٓ ٟم ُِّز َل َقم َٚم ْٞمف ا ًْم ُ٘م ْر َآ ُن ُ ْ َ
ُوم َ١ما َد َك َو َر َّشم ْٚمٜمَ٤م ُه شم َْرشمِ ًٞمال} [اًمٗمرىم٤من ]12 ،18/وىمد أظمؼم اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم قمـ أوزم اًمٕمزم
ُقح َىمدْ َضم٤م َد ًْم َتٜمَ٤م َوم َ٠م ْيم َث ْر َت
ُمـ اًمرؾمؾ سمٛمج٤مدًم٦م اًمٙمٗم٤مر وم٘م٤مل شمٕم٤ممم قمـ ىمقم ٟمقح { َىم٤م ًُمقا َي٤م ٟم ُ
ِضمدَ ا ًَمٜمَ٤م َوم ْ٠مشمِٜمَ٤م سمِام شم َِٕمدُ ٟمَ٤م إِ ْن ُيمٜم َْ٧م ُِمـ اًمّم ِ
لم} [هقد]12/
٤مد ِىم َ
َ َّ
َ

قِّن ِذم اهللَِّ و َىمدْ هدَ ِ
٤مف َُم٤م
ان َو َٓ َأ َظم ُ
٤مضم ِّ
َ
َ
٤مضم ُف َىم ْق ُُم ُف َىم َ٤مل َأ ُ َحت ه
وىم٤مل قمـ اخلٚمٞمؾ { َو َطم َّ
ِ
ُنميم َ ِ ِ
شم ْ ِ
ر ٍء ِقم ْٚم ًام َأ َوم َال َشمت ََذيم َُّر َ
٤مف َُم٤م
ػ َأ َظم ُ
ون َو َيم ْٞم َ
ُقن سمِف إ َّٓ َأ ْن َي َِم٤م َء َر ِّيب َؿم ْٞم ًئ٤م َوؾم َع َر ِّيب يم َُّؾ َ ْ
هلل َُم٤م َمل ُيٜم َِّز ْل سمِ ِف َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ ُؾم ْٚم َٓم٤مٟمً٤م َوم َ٠م هي ا ًْم َٗم ِري َ٘م ْ ِ
ذ ْيمت ُْؿ َو َٓ َختَ٤م ُوم َ
لم َأ َطم هؼ
ذ ْيمت ُْؿ سمِ٤م َِّ
قن َأ َّٟمٙم ُْؿ َأ ْ َ
َأ ْ َ
ْ
سمِ ْ٤مَٕ ُْم ِـ إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن ًَّم ِذي َـ َآ َُمٜمُقا َو َمل ْ َي ْٚمٌِ ًُقا إِ َيام َهن ُ ْؿ سمِ ُٔم ْٚم ٍؿ ُأو ًَم ِئ َؽ َهل ُ ُؿ ْإَ ُْم ُـ َو ُه ْؿ
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ِ
ٍ
ِِ
ُمٝمتَدُ َ ِ
ِ
ٞمؿ
ون َوشم ْٚم َؽ ُطم َّج ُتٜمَ٤م َآ َشم ْٞمٜم َ
ُْ
ٞمؿ َقم َغم َىم ْقُمف ٟم َْر َوم ُع َد َر َضم٤مت َُم ْـ ٟم ََِم٤م ُء إِ َّن َر َّسم َؽ َطمٙم ٌ
َ٤مه٤م إِ ْسم َراه َ
َقمٚمِٞمؿ} [إٟمٕم٤مم ]11 ،11/وأُمر اهلل شمٕم٤ممم حمٛمدا ط سم٤معمج٤مدًم٦م سم٤مًمتل هل أطمًـ وذم
ؾمٌح٤مٟمف ُمـ ضم٤مدل سمٖمػم قمٚمؿ أو ذم احلؼ سمٕمدُم٤م شمٌلم وُمـ ضم٤مدل سم٤مًمٌ٤مـمؾ وم٘م٤مل شمٕم٤ممم َه٤م
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
٤مضم َ
قن ومِ َٞمام ًَم ْٞم َس ًَمٙم ُْؿ سمِ ِف ِقم ْٚم ٌؿ َواهللَُّ َي ْٕم َٚم ُؿ َو َأ ْٟمت ُْؿ
٤مضم ْجت ُْؿ وم َٞمام ًَمٙم ُْؿ سمِف قم ْٚم ٌؿ َومٚم َؿ ُ َحت ه
َأ ْٟمت ُْؿ َه ُ١م َٓء َطم َ
ِ
ِ
َ٤من َطمٜمِٞم ًٗم٤م ُُم ًْٚمِ ًام َو َُم٤م يم َ
ٍَماٟمِ اٞم٤م َو ًَمٙمِ ْـ يم َ
قن «44ش َُم٤م يم َ
َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
َ٤من ُِم َـ
َ٤من إِ ْسم َراه ُ
ٞمؿ َ ُهيقد اي٤م َو َٓ ٟم ْ َ
لم [آل قمٛمران ]44 ،44/وىم٤مل شمٕم٤ممم ُجي ِ
اعمُْ ْ ِ
لم َيم َ٠مٟم ََّام ُي ًَ٤م ُىم َ
٤مد ًُمقٟم َ
قن
احل ِّؼ َسم ْٕمدَ َُم٤م َشم ٌَ َّ َ
نميمِ َ
َ
َؽ ِذم ْ َ

إِ َمم اعمَْق ِ
ت َو ُه ْؿ َيٜمْ ُٔم ُر َ
ون [إٟمٗم٤مل ]4/وىم٤مل شمٕم٤ممم {يم ََّذ َسم ْ٧م َىم ٌْ َٚم ُٝم ْؿ َىم ْق ُم ٟم ٍ
اب ُِم ْـ
ُقح َو ْإَ ْطم َز ُ
ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ
احل َّؼ َوم َ٠م َظم ْذ ُ ُهت ْؿ
مه ْ٧م يم هُؾ ُأ َُّم٦م سمِ َر ُؾمقهل ْؿ ًم َٞم ْ٠م ُظم ُذو ُه َو َضم٤م َد ًُمقا سمِ٤م ًْم ٌَ٤مـم ِؾ ًم ُٞمدْ طم ُْمقا سمِف ْ َ
َسم ْٕمده ْؿ َو َ َّ
٤مد ُل ِذم َآي ِ
٤مب} [هم٤مومر ]7/وهذا هق اجلدال اعمذيمقر ذم ىمقًمف { ُجي ِ
َ٤من ِقم َ٘م ِ
ػ يم َ
هلل إِ َّٓ
٤مت ا َِّ
َوم َٙم ْٞم َ
َ
َ
ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا َوم َال َي ْٖم ُر ْر َك َشم َ٘م هٚم ٌُ ُٝم ْؿ ِذم ا ًْمٌِ َالد} [هم٤مومر ]7/وإذا يم٤من اًمٜمٌل ط حي٤مج اًمٙمٗم٤مر
سمٕمد ٟمزول إُمر سم٤مًم٘مت٤مل وىمد أُمره اهلل شمٕم٤ممم أن جيػم اعمًتجػم طمتك يًٛمع يمالم اهلل صمؿ
يٌٚمٖمف ُم٠مُمٜمف واعمراد سمذًمؽ شمٌٚمٞمغ رؾم٤مٓت اهلل وإىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمف وذًمؽ ىمد ٓ يتؿ إٓ
سمتٗمًػمه ًمف اًمذي شم٘مقم سمف احلج٦م وجي٤مب سمف قمـ اعمٕم٤مرو٦م وُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق
واضم٥م قمٚمؿ سمٓمالن ىمقل ُمـ فمـ أن إُمر سم٤مجلٝم٤مد ٟم٤مؾمخ إُمر سم٤معمج٤مدًم٦م ُمٓمٚم٘م٤م.
افقجف افرابع إن اًم٘م٤مئؾ إذا ىم٤مل إن آي٦م جم٤مدًم٦م اًمٙمٗم٤مر أو همػمه٤م مم٤م يدقمل ٟمًخف
ُمٜمًقظم٦م سمآي٦م اًمًٞمػ ىمٞمؾ ًمف ُم٤م شمٕمٜمل سمآي٦م اًمًٞمػ اشمٕمٜمل آي٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م أم شمٕمٜمل يمؾ آي٦م ومٞمٝم٤م
إُمر سم٤مجلٝم٤مد وم٢من أراد إول يم٤من ضمقاسمف ُمـ وضمٝملم أطمدمه٤م أن أي٤مت اًمتل ومٞمٝم٤م ذيمر
اجلٝم٤مد ُمتٕمددة ومال جيقز ختّمٞمص سمٕمْمٝم٤م وإن ىم٤مل أريد ىمقًمف شمٕم٤ممم َوم٢مِ َذا اٟم ًَْ َٚم َخ ْإَ ْؿم ُٝم ُر
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احل ُر ُم َوم٤م ْىم ُت ُٚمقا اعمُْ ْ ِ
وه ْؿ َوا ْىم ُٕمدُ وا َهل ُ ْؿ يم َُّؾ َُم ْر َص ٍد
نم ِيم َ
ٍم ُ
قه ْؿ َو ُظم ُذ ُ
لم َطم ْٞم ُ٨م َو َضمدْ ُمت ُ ُ
وه ْؿ َو ْ
ُْ
اطم ُ ُ
قر َر ِطمٞمؿ [اًمتقسم٦م ]7/ىمٞمؾ
اًمّم َال َة َو َآ َشم ُقا َّ
َوم٢مِ ْن شمَ٤م ُسمقا َو َأ َىم٤م ُُمقا َّ
اًمزيمَ٤م َة َوم َخ هٚمقا َؾمٌِٞم َٚم ُٝم ْؿ إِ َّن اهللََّ َهم ُٗم ٌ
ًمف هذه ذم ىمت٤مل اعمنميملم وىمد ىم٤مل سمٕمده٤م ذم ىمت٤مل أهؾ اًمٙمت٤مب
ِ
ِ
ِ
حي ِّر ُُم َ
يـ َٓ ُي ْ١م ُِمٜم َ
قن َُم٤م َطم َّر َم اهللَُّ َو َر ُؾمق ًُم ُف َو َٓ
َىم٤مشم ُٚمقا ا ًَّمذ َ
ُقن سمِ٤مهللَِّ َو َٓ سمِ٤م ًْم َٞم ْق ِم ْأَظم ِر َو َٓ ُ َ
اجل ْزي َ٦م َقمـ ي ٍد وهؿ ص ِ
ِ
ِ
ُقن ِديـ ْ ِ
ِ
٤مهم ُرون
ْ َ َ ُ ْ َ
َ٤مب َطمتَّك ُي ْٕم ُٓمقا ِْ َ
احل ِّؼ ُم َـ ا ًَّمذي َـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
َيديٜم َ َ َ
[اًمتقسم٦م ] 21/ومٚمق مل شمٙمـ آي٦م اًمًٞمػ إٓ واطمدة مل شمٙمـ هذه أومم ُمـ هذه وإن ىم٤مل يمؾ آي٦م
ومٞمٝم٤م ذيمر اجلٝم٤مد وىمٞمؾ ًمف اجلٝم٤مد ذع قمغم ُمراشم٥م وم٠مول ُم٤م أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف إذن سم٘مقًمف
ِ ِ ِ
قن سمِ َ٠م َّهن ُ ْؿ ُفمٚمِ ُٛمقا َوإِ َّن اهللََّ َقم َغم ٟم ْ ِ
يـ ُي َ٘م٤م َشم ُٚم َ
ٍَم ِه ْؿ ًَم َ٘م ِدير [احل٩م ]11/وم٘مد ذيمر همػم
ُأذ َن ًم َّٚمذ َ
ِ
٥م
واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء أن هذه أول آي٦م ٟمزًم٧م ذم اجلٝم٤مد صمؿ سمٕمد ذًمؽ ٟمزل وضمقسمف سم٘مقًمف يمُت َ
َقم َٚمٞمٙمُؿ ا ًْم ِ٘مت َُ٤مل وهق يمُره ًَمٙمُؿ و َقمًك َأ ْن َشمٙمْرهقا َؿمٞم ًئ٤م وهق َظمػم ًَمٙمُؿ و َقمًك َأ ْن ُ ِ
حت هٌقا َؿم ْٞم ًئ٤م
َ ُ
ْ َ ُ َ ٌْ ْ َ َ
َ ُ َ ٌْ ْ َ َ
ْ ُ
ذ ًَمٙم ُْؿ َواهللَُّ َي ْٕم َٚم ُؿ َو َأ ْٟمت ُْؿ َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن [اًمٌ٘مرة ]284/ومل ي١مُمروا سم٘مت٤مل ُمـ ـمٚم٥م
َو ُه َق َ ٌّ
ُقن ؾمقاء َوم َال َشمت ِ
ُمً٤معمتٝمؿ سمؾ ىم٤مل َو هدوا ًَم ْق َشم ْٙم ُٗم ُر َ
َّخ ُذوا ُِمٜم ُْٝم ْؿ َأ ْوًم ِ َٞم٤م َء
ون يم ََام َيم َٗم ُروا َوم َتٙمُقٟم َ َ َ ً
ٞمؾ اهللَِّ َوم٢مِ ْن شمَق ًَّمقا َوم ُخ ُذوهؿ وا ْىم ُت ُٚمقهؿ طمٞم ُ٨م وضمدْ ُمتقهؿ و َٓ َشمت ِ
َطمتَّك هي ِ
٤مضم ُروا ِذم َؾمٌِ ِ
َّخ ُذوا
ُ ْ َْ َ َ ُ ُ ْ َ
ُ ْ َ
َ ْ
َُ
ُِمٜم ُْٝم ْؿ َوًم ِ اٞم٤م َو َٓ ٟم َِّم ًػما «11ش إِ َّٓ ا ًَّم ِذي َـ َي ِّم ُٚمق َن إِ َمم َىم ْق ٍم َسم ْٞمٜمَٙم ُْؿ َو َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ ُِمٞم َث ٌ
٤مق َأ ْو َضم٤م ُءويم ُْؿ
ِ
ور ُه ْؿ َأ ْن ُي َ٘م٤مشمِ ُٚمقيم ُْؿ َأ ْو ُي َ٘م٤مشمِ ُٚمقا َىم ْق َُم ُٝم ْؿ َو ًَم ْق َؿم٤م َء اهللَُّ ًَم ًَ َّٚم َٓم ُٝم ْؿ َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ
ٍم ْت ُصدُ ُ
َطم َ
ِ
هلل ًَمٙم ُْؿ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ
اًمً َٚم َؿ َوم َام َضم َٕم َؾ ا َُّ
َوم َٚم َ٘م٤م َشم ُٚمقيم ُْؿ َوم٢مِ ِن ْ
اقمت ََز ًُمقيم ُْؿ َوم َٚم ْؿ ُي َ٘م٤مشم ُٚمقيم ُْؿ َو َأ ًْم َ٘م ْقا إِ ًَم ْٞمٙم ُُؿ َّ

َؾمٌِ ًٞمال [اًمٜمً٤مء ]11 ،11/ويمذًمؽ ُمـ ه٤مدهنؿ مل يٙمقٟمقا ُم٠مُمقريـ سم٘مت٤مًمف وإن يم٤مٟم٧م اهلدٟم٦م
قم٘مدا ضم٤مئزا همػم ٓزم صمؿ أٟمزل ذم سمراءة إُمر سمٜمٌذ اًمٕمٝمقد وأُمرهؿ سم٘مت٤مل اعمنميملم يم٤موم٦م
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وأُمرهؿ سم٘مت٤مل أهؾ اًمٙمت٤مب إذا مل يًٚمٛمقا طمتك يٕمٓمقا اجلزي٦م قمـ يد وهؿ ص٤مهمرون ومل
يٌح هلؿ شمرك ىمت٤مهلؿ وإن ؾم٤معمقهؿ وه٤مدٟمقهؿ هدٟم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ُمع إُمٙم٤من ضمٝم٤مدهؿ وم٢من ىم٤مل آي٦م
اًمًٞمػ اًمتل ٟمًخ٧م اعمج٤مدًم٦م هل آي٦م إذن ىمٞمؾ ومآي٦م إذن ٟمزًم٧م ذم أول ُم٘مدُمف اعمديٜم٦م
ىمٌؾ أن يٌٕم٨م ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمناي٤م وىمد ضم٤مدل سمٕمد هذا اًمٙمٗم٤مر ويمذًمؽ إن ىمٞمؾ آي٤مت ومرض
ِ
٥م َقم َٚم ْٞمٙم ُُؿ ا ًْم ِ٘مت َُ٤مل َو ُه َق يم ُْر ٌه ًَمٙم ُْؿ َو َقم ًَك َأ ْن َشمٙم َْر ُهقا َؿم ْٞم ًئ٤م َو ُه َق َظم ْ ٌػم
اًم٘مت٤مل ىمٞمؾ وم٘مقًمف يمُت َ
ِ
ذ ًَمٙم ُْؿ َواهللَُّ َي ْٕم َٚم ُؿ َو َأ ْٟمت ُْؿ َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن [اًمٌ٘مرة]284/
ًَمٙم ُْؿ َو َقم ًَك َأ ْن ُحت هٌقا َؿم ْٞم ًئ٤م َو ُه َق َ ٌّ
ٟمزًم٧م ذم أ ول إُمر ىمٌؾ سمدر وٓ ري٥م أن اجلٝم٤مد يم٤من واضمٌ٤م واخلٜمدق وومتح ظمٞمؼم وُمٙم٦م
وىمد ذيمر اهلل آي٤مت ومرض اجلٝم٤مد ذم ه١مٓء اعمٖم٤مزي يمام ذيمر ذًمؽ ذم ؾمقرة آل قمٛمران
وإطمزاب وإن ىمٞمؾ سمؾ اجلدال إٟمام ٟمًخ عم٤م أُمر سمجٝم٤مد ُمـ ؾم٤ممل وُمـ مل يً٤ممل ىمٞمؾ هذا
سم٤مـمؾ وم٢من اجلدال إن يم٤من ُمٜم٤مومٞم٤م ًمٚمجٝم٤مد ومٝمق ُمٜم٤مف إلسم٤مطمتف وإلجي٤مسمف وًمق ًمٚمٛمً٤ممل وإن مل
يٜم٤مف اجلٝم٤مد مل يٜم٤مف إجي٤مب اجلٝم٤مد ًمٚمٛمً٤معملم يمام مل يٜم٤مف إجي٤مب ضمٝم٤مد همػمهؿ وم٢من اعمً٤ممل
ىمد ٓ جي٤مدل وٓ جي٤مًمد وىمد جي٤مدل وٓ جي٤مًمد يمام أن همػمه ىمد جي٤مًمد و جي٤مدل وىمد يٗمٕمؾ
أطمدمه٤م وم٢من يم٤من إجي٤مسمف جلٝم٤مد اعمح٤مرب اعمٌتدئ سم٤مًم٘مت٤مل ٓ يٜم٤مذم جم٤مدًمتف ومألن يٙمقن ضمٝم٤مد
ُمـ ٓ يٌدأ اًم٘مت٤مل ٓ يٜم٤مذم جم٤مدًمتف أومم وأطمرى وم٢من ُمـ يم٤من أسمٕمد قمـ اًم٘مت٤مل يم٤مٟم٧م جم٤مدًمتف
أىمؾ ُمٜم٤موم٤مة ًمٚم٘مت٤مل ممـ يٙمقن أقمٔمؿ ىمت٤مٓ يٌلم هذا
افقجف اخلومس وهق أن ي٘م٤مل اعمٜمًقخ هق آىمتّم٤مر قمغم اجلدال ومٙم٤من اًمٜمٌل ط ذم
أول إُمر ُم ٠مُمقرا أن جي٤مهد اًمٙمٗم٤مر سمٚمً٤مٟمف ٓ سمٞمده ومٞمدقمقهؿ ويٕمٔمٝمؿ وجي٤مدهلؿ سم٤مًمتل هل
أطمًـ وجي٤مهدهؿ سم٤مًم٘مرآن ضمٝم٤مدا يمٌػما ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٗمرىم٤من وهل ُمٙمٞم٦م َو ًَم ْق ِؿم ْئٜمَ٤م
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ًَمٌٕم ْثٜمَ٤م ِذم يم ُِّؾ َىمري ٍ٦م ٟم َِذيرا «78ش َوم َال شمُٓمِ ِع ا ًْمٙمَ٤مومِ ِريـ وضم ِ
٤مهدْ ُه ْؿ سمِ ِف ِضم َٝم٤م ًدا َيمٌِ ًػما
َ َ َ
َْ
ََ
ً
[اًمٗمرىم٤من ] 72 ،78/ويم٤من ُم٠مُمقرا سم٤مًمٙمػ قمـ ىمت٤مهلؿ ًمٕمجزه وقمجز اعمًٚمٛملم قمـ ذًمؽ
صمؿ عم٤م ه٤مضمر إمم اعمديٜم٦م وص٤مر ًمف هب٤م أقمقان أذن ًمف ذم اجلٝم٤مد صمؿ عم٤م ىمقوا يمت٥م قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مت٤مل
ومل يٙمت٥م قمٚمٞمٝمؿ ىمت٤مل ُمـ ؾم٤معمٝمؿ ٕهنؿ مل يٙمقٟمقا يٓمٞم٘مقن ىمت٤مل مجٞمع اًمٙمٗم٤مر ومٚمام ومتح اهلل
ُمٙم٦م و اٟم٘مٓمع ىمت٤مل ىمريش ُمٚمقك اًمٕمرب ووومدت إًمٞمف وومقد اًمٕمرب سم٤مإلؾمالم أُمره اهلل
شمٕم٤ممم سم٘مت٤مل اًمٙمٗم٤مر يمٚمٝمؿ إٓ ُمـ يم٤من ًمف قمٝمد ُم١مىم٧م وأُمره سمٜمٌذ اًمٕمٝمقد اعمٓمٚم٘م٦م ومٙم٤من
اًمذي رومٕمف وٟمًخف شمرك اًم٘مت٤مل وأُم٤م جم٤مهدة اًمٙمٗم٤مر سم٤مًمٚمً٤من ومام زال ُمنموقم٤م ُمـ أول
إُمر إمم آظمره وم٢مٟمف إذا ذع ضمٝم٤مدهؿ سم٤مًمٞمد ومٌ٤مًمٚمً٤من أومم وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل ط ضم٤مهدوا
اعمنميملم سم٠ميديٙمؿ وأًمًٜمتٙمؿ وأُمقاًمٙمؿ ويم٤من يٜمّم٥م حلً٤من ُمٜمؼما ذم ُمًجدا جي٤مهد ومٞمف
اعمنميملم سمٚمً٤مٟمف ضمٝم٤مد هجق وهذا يم٤من سمٕمد ٟمزول آي٤مت اًم٘مت٤مل وأيـ ُمٜمٗمٕم٦م اهلجق ُمـ
ُمٜمٗمٕم٦م إىم٤مُم٦م اًمدٓئؾ واًمؼماهلم قمغم صح٦م اإلؾمالم وإسمٓم٤مل طمج٩م اًمٙمٗم٤مر ُمـ اعمنميملم
وأهؾ اًمٙمت٤مب
افقجف افسودس أٟمف ُمـ اعمٕمٚمقم أن اًم٘مت٤مل إٟمام ذع ًمٚميورة وًمق أن اًمٜم٤مس آُمٜمقا
سم٤مًمؼمه٤من وأي٤مت عم٤م اطمتٞم٩م إمم اًم٘مت٤مل ومٌٞم٤من آي٤مت اإلؾمالم وسمراهٞمٜمف واضم٥م ُمٓمٚم٘م٤م وضمقسم٤م
أصٚمٞم٤م وأُم٤م اجلٝم٤مد ومٛمنموع ًمٚميورة ومٙمٞمػ يٙمقن هذا ُم٤مٟمٕم٤م ُمـ ذًمؽ وم٢من ىمٞمؾ اإلؾمالم
ىمد فمٝمرت أقمالُمف وآي٤مشمف ومٚمؿ يٌؼ طم٤مضم٦م إمم إفمٝم٤مر آي٤مشمف وإٟمام حيت٤مج إمم اًمًٞمػ ىمٞمؾ
ُمٕمٚمقم أن اهلل وقمد سم٢مفمٝم٤مره قمغم اًمديـ يمٚمف فمٝمقر قمٚمؿ وسمٞم٤من وفمٝمقر ؾمٞمػ وؾمٜم٤من وم٘م٤مل
احل ِّؼ ًم ِ ُٞم ْٔم ِٝم َر ُه َقم َغم اًمدِّ ِ
٤مهلُدَ ى َو ِد ِ
شمٕم٤ممم ُه َق ا ًَّم ِذي َأ ْر َؾم َؾ َر ُؾمق ًَم ُف سمِ ْ
يـ ُيم ِّٚم ِف َو ًَم ْق يم َِر َه
يـ ْ َ
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اعمُْ ْ ِ
نميمُقن [اًمّمػ ]1/وىمد ومن اًمٕمٚمامء فمٝمقره هبذا وهذا وًمٗمظ اًمٔمٝمقر يتٜم٤موهلام وم٢من
فمٝمقر اهلدي سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٌٞم٤من وفمٝمقر اًمديـ سم٤مًمٞمد واًمٕمٛمؾ واهلل شمٕم٤ممم أرؾمؾ رؾمقًمف سم٤مهلدى
وديـ احلؼ ًمٞمٔمٝمره قمغم اًمديـ يمٚمف وُمٕمٚمقم أن فمٝمقر اإلؾمالم سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٌٞم٤من ىمٌؾ فمٝمقره
سم٤مًمٞمد واًم٘مت٤مل وم٢من اًمٜمٌل ط ُمٙم٨م سمٛمٙم٦م صمالث قمنمة ؾمٜم٦م ئمٝمر اإلؾمالم سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٌٞم٤من
وأي٤مت واًمؼماهلم ومآُمٜم٧م سمف اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر ـمققم٤م واظمتٞم٤مرا سمٖمػم ؾمٞمػ عم٤م سم٤من هلؿ
ُمـ أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت واًمؼماهلم واعمٕمجزات صمؿ أفمٝمره سم٤مًمًٞمػ وم٢مذا وضم٥م قمٚمٞمٜم٤م ضمٝم٤مد
اًمٙمٗم٤مر سم٤مًمًٞمػ اسمتداء ودومٕم٤م ومألن جي٥م قمٚمٞمٜم٤م سمٞم٤من اإلؾمالم وإقمالُمف اسمتداء ودومٕم٤م عمـ
يٓمٕمـ ومٞمف سمٓمريؼ إول ى وإطمرى وم٢من وضمقب هذا ىمٌؾ وضمقب ذاك وُمٜمٗمٕمتف ىمٌؾ
ُمٜمٗمٕمتف وُمٕمٚمقم أٟمف حيت٤مج يمؾ وىم٧م إمم اًمًٞمػ ومٙمذًمؽ هق حمت٤مج إمم اًمٕمٚمؿ واًمٌٞم٤من
وإفمٝم٤مره سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٌٞم٤من ُمـ ضمٜمس إفمٝم٤مره سم٤مًمًٞمػ وهق فمٝمقر جمٛمؾ قمال سمف قمغم يمؾ ديـ
ُمع أن يمثػما ُمـ اًمٙمٗم٤مر مل ي٘مٝمره ؾمٞمٗمف ومٙمذًمؽ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس مل ئمٝمر هلؿ آي٤مشمف وسمراهٞمٜمف
سمؾ ىمد ي٘مدطمقن ومٞمف وي٘مٞمٛمقن احلج٩م قمغم سمٓمالٟمف ٓ ؾمٞمام واعم٘مٝمقر سم٤مًمًٞمػ ومٞمٝمؿ ُمٜم٤موم٘مقن
يمثػمون ومٝم١مٓء ضمٝم٤مدهؿ سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٌٞم٤من دون اًمًٞمػ واًمًٜم٤من ي١ميمد هذا
افقجف افسوبع وهق أن اًم٘مت٤مل ٓ يٙمقن إٓ ًمٔم٤ممل وم٢من ُمـ ىم٤مشمؾ اعمًٚمٛملم مل يٙمـ إٓ فم٤معم٤م
ُمٕمتدي٤م وُمـ ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٦م ومِم٤مق اًمرؾمقل ُمـ سمٕمد ُم٤م شمٌلم ًمف اهلدى واشمٌع همػم ؾمٌٞمؾ
اعم١مُمٜملم مل يٙمـ إٓ فم٤معم٤م وأُم٤م اعمج٤مدًم٦م وم٘مد شمٙمقن ًمٔم٤ممل إُم٤م ـم٤مقمـ ذم اًمديـ سم٤مًمٔمٚمؿ وإُم٤م
ُمـ ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٦م اًمٔم٤مهرة وم٤مُمتٜمع ُمـ ىمٌقهل٤م وىمد شمٙمقن عمًؽمؿمد ـم٤مًم٥م طمؼ مل يٌٚمٖمف
وإُم٤م ُمـ سمٚمٖمف سمٕمض أقمالم ٟمٌقة حمٛمد ط ودٓئؾ ٟمٌقشمف وًمٙمـ قمقرض ذًمؽ قمٜمده
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سمِمٌٝم٤مت شمٜم٤مذم ذًمؽ وم٤مطمت٤مج إمم ضمقاب شمٚمؽ اعمٕم٤مرو٤مت وإُم٤م ـم٤مًم٥م عمٕمروم٦م دٓئؾ اًمٜمٌقة
قمغم افقجف اًمذي يٕمٚمؿ سمف ذًمؽ وم٢مذا يم٤من اًم٘مت٤مل اًمذي ٓ يٙمقن إٓ ًمدومع فمٚمؿ اعم٘م٤مشمؾ
ُمنموقم٤م وم٤معمج٤مدًم٦م اًمتل شمٙمقن ًمدومع فمٚمٛمف وٟٓمتٗم٤مقمف واٟمتٗم٤مع همػمه ُمنموقم٦م سمٓمريؼ
إولى ىم٤مل جم٤مهد و َٓ ُ َدم ِ
٤مد ًُمقا َأ ْه َؾ ا ًْم ِٙمت ِ
َ٤مب إِ َّٓ سمِ٤م ًَّمتِل ِه َل َأ ْطم ًَ ُـ إِ َّٓ ا ًَّم ِذي َـ َفم َٚم ُٛمقا ُِمٜم ُْٝم ْؿ
َ
و ُىمق ًُمقا َآُمٜمَّ٤م سمِ٤م ًَّم ِذي ُأٟم ِْز َل إِ ًَمٞمٜمَ٤م و ُأٟم ِْز َل إِ ًَمٞمٙمُؿ وإِ َهلٜمَ٤م وإِ َهلٙمُؿ و ِ
اطمدٌ َوٟم َْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛمقن
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ْ َ
َ
َ
[اًمٕمٜمٙمٌقت ] 74/ىم٤مل اًمذيـ فمٚمٛمقا ُمـ ىم٤مشمٚمؽ ومل يٕمٓمؽ اجلزي٦م وذم ًمٗمظ آظمر قمٜمف ىم٤مل
اًمذيـ فمٚمٛمقا ُمٜمٝمؿ أهؾ احلرب ُمـ ٓ قمٝمد هلؿ اعمج٤مدًم٦م هلؿ سم٤مًمًٞمػ وذم رواي٦م قمٜمف ىم٤مل
ٓ شم٘م٤مشمؾ إٓ ُمـ ىم٤مشمٚمؽ ومل يٕمٓمؽ اجلزي٦م وذم رواي٦م قمٜمف ىم٤مل ُمـ أدى ُمٜمٝمؿ اجلزي٦م ومال
شم٘مقًمقا ًمف إٓ ظمػما وقمـ جم٤مهد إٓ سم٤مًمتل هل أطمًـ وم٢من ىم٤مًمقا ذا وم٘مقًمقا ظمػما ومٝمذا
جم٤مهد ٓ جيٕمٚمٝم٤م ُمٜمًقظم٦م وهل ىمقل أيمثر اعمٗمنيٜم٘م٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ َو َٓ
ُ َدم ِ
٤مد ًُمقا َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب إِ َّٓ سمِ٤م ًَّمتِل ِه َل َأ ْطم ًَ ُـ إِ َّٓ ا ًَّم ِذي َـ َفم َٚم ُٛمقا ُِمٜم ُْٝم ْؿ َو ُىمق ًُمقا َآ َُمٜمَّ٤م سمِ٤م ًَّم ِذي ُأٟم ِْز َل
إِ ًَمٞمٜمَ٤م و ُأٟم ِْز َل إِ ًَمٞمٙمُؿ وإِ َهلٜمَ٤م وإِ َهلٙمُؿ و ِ
اطمدٌ َوٟم َْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛمقن [اًمٕمٜمٙمٌقتً ]74/مٞمً٧م
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ْ َ
ُمٜمًقظم٦م وًمٙمـ قمـ ىمت٤مدة ىم٤مل ٟمًختٝم٤م اىمتٚمقا اعمنميملم طمٞم٨م وضمدمتقهؿ وٓ جم٤مدًم٦م اؿمد
ُمـ اًمًٞمػ وإول أصح ٕن ه١مٓء ُمـ اًمذيـ فمٚمٛمقا ومال ٟمًخ ومم٤م ....
افقجف ف افثومـ أن يمثػما ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب يزقمؿ أن حمٛمدا ط وأُمتف إٟمام أىم٤مُمقا ديٜمٝمؿ
سم٤مًمًٞمػ ٓ سم٤مهلدى واًمٕمٚمؿ وأي٤مت وم٢مذا ـمٚمٌقا اًمٕمٚمؿ واعمٜم٤مفمرة وم٘مٞمؾ هلؿ ًمٞمس ًمٙمؿ
ضمقاب إٓ ا ًمًٞمػ يم٤من هذا مم٤م ي٘مرر فمٜمٝمؿ اًمٙم٤مذب ويم٤من هذا ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م حيتجقن سمف
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قمٜمد أٟمٗمًٝمؿ قمغم ومً٤مد اإلؾمالم وأٟمف ًمٞمس ديـ رؾمقل ُمـ قمٜمد اهلل وإٟمام هق ديـ ُمٚمؽ
أىم٤مُمف سم٤مًمًٞمػ
افقجف افتوشع أٟمف ُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمًٞمػ ٓ ؾمٞمام ؾمٞمػ اعمًٚمٛملم وأهؾ اًمٙمت٤مب هق
شم٤مسمع ًمٚمٕمٚمؿ واحلج٦م سمؾ وؾمٞمػ اعمنميملم هق شم٤مسمع ٔرائٝمؿ واقمت٘م٤مدهؿ واًمًٞمػ ُمـ ضمٜمس
اًمٕمٛمؾ واًمٕمٛمؾ أسمدا شم٤مسمع ًمٚمٕمٚمؿ واًمرأي وطمٞمٜمئذ ومٌٞم٤من ديـ اإلؾمالم سم٤مًمٕمٚمؿ وسمٞم٤من أن ُم٤م
ظم٤مًمٗمف والل وضمٝمؾ هق شمثٌٞم٧م ٕصؾ ديـ اإلؾمالم واضمتٜم٤مب ٕصؾ همػمه ُمـ إدي٤من
اًمتل ي٘م٤مشمؾ قمٚمٞمٝم٤م أهٚمٝم٤م وُمتك فمٝمر صحتف وومً٤مد همػمه يم٤من اًمٜم٤مس أطمد رضمٚملم إُم٤م رضمؾ
شمٌلم ًمف احلؼ وم٤مشمٌٕمف ومٝمذا هق اعم٘مّمقد إقمٔمؿ ُمـ إرؾم٤مل اًمرؾمؾ وإُم٤م رضمؾ مل يتٌٕمف ومٝمذا
ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٦م إُم٤م ًمٙمقٟمف مل يٜمٔمر ذم أقمالم اإلؾمالم أو ٟمٔمر وقمٚمؿ وم٤مشمٌع هقاه أو ىمٍم
وإذا ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٦م يم٤من أرى هلل وًمرؾمقًمف وأٟمٍم ًمًٞمػ اإلؾمالم وأذل ًمًٞمػ
اًمٙمٗم٤مر وإذا ىمدر أن ومٞمٝمؿ ُمـ يٕمجز قمـ ومٝمؿ احلج٦م ومٝمذا إذا مل يٙمـ ُمٕمذورا ُمع قمدم
ىمٞم٤مُمٝم٤م ومٝمق ُمع ىمٞم٤مُمٝم٤م أومم أن ٓ يٕمذر وإن يم٤من ُمٕمذورا ُمع ىمٞم٤مُمٝم٤م ومٝمق ُمع قمدُمٝم٤م أقمذر
ومٕمغم اًمت٘مديريـ ىمٞم٤مم احلج٦م أٟمٍم وأقمذر وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم َُم ِـ ْاهتَدَ ى َوم٢مِٟم ََّام َ ْهيت َِدي ًمِٜمَ ْٗم ًِ ِف
لم َطمتَّك َٟم ٌْ َٕم َ٨م َر ُؾم ً
قٓ
َو َُم ْـ َو َّؾ َوم٢مِٟم ََّام َي ِْم هؾ َقم َٚم ْٞم َٝم٤م َو َٓ شم َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْظم َرى َو َُم٤م ُيمٜمَّ٤م ُُم َٕم ِّذسمِ َ

[اإلهاء ]87/وىم٤مل شمٕم٤ممم ُر ُؾم ًال ُُم ٌَ ِّ ِ
ُقن ًمِٚمٜم ِ
نمي َـ َو ُُمٜم ِْذ ِري َـ ًم ِ َئ َّال َيٙم َ
َّ٤مس َقم َغم اهللَِّ ُطم َّج ٌ٦م َسم ْٕمدَ
هلل َقم ِز ًيزا طمٙمِٞمام [اًمٜمً٤مء ]847/وىم٤مل شمٕم٤ممم َوم٤معمُْ ْٚم ِ٘مٞم ِ
اًمر ُؾم ِؾ َويم َ
٤مت ِذيم ًْرا ُقم ْذ ًرا َأ ْو ٟم ُْذ ًرا
َ٤من ا َُّ
َ
َ ً
ه

[اعمرؾمالت ]4 ،7/وىم٤مل اًمٜمٌل ط ُم٤م أطمد أطم٥م إًمٞمف اًمٕمذر ُمـ اهلل ُمـ أضمؾ ذًمؽ أرؾمؾ
اًمرؾمؾ ُمٌنميـ وُمٜمذريـ .ا.هـ
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ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه 188 / 81« -ش
ىمقًمف شمٕم٤ممم :وٓ دمدًمقا أهؾ اًمٙمت٥م إٓ سم٤مًمتك هل أطمًـ...شأي٦م ومٞمف ُمًئٚمت٤من:
إولى  -اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم " :وٓ دم٤مدًمقا أهؾ اًمٙمت٤مب " وم٘م٤مل جم٤مهد:
هل حمٙمٛم٦م ومٞمجقز جم٤مدًم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب سم٤مًمتل هل أطمًـ قمغم ُمٕمٜمك اًمدقم٤مء هلؿ إمم اهلل
قمزوضمؾ ،واًمتٜمٌٞمف قمغم طمججف وآي٤مشمف ،رضم٤مء إضم٤مسمتٝمؿ إمم آيامن ٓ ،قمغم ـمريؼ آهمالظ
واعمخ٤مؿمٜم٦م.
وىمقًمف قمغم هذا " :إٓ اًمذيـ فمٚمٛمقا ُمٜمٝمؿ " ُمٕمٜم٤مه فمٚمٛمقيمؿ ،وإٓ ومٙمٚمٝمؿ فمٚمٛم٦م قمغم
آـمالق.
وىمٞمؾ :اعمٕمٜمك ٓ دم٤مدًمقا ُمـ آُمـ سمٛمحٛمد ط ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب اعم١مُمٜملم يمٕمٌد اهلل اسمـ
ؾمالم وُمـ آُمـ ُمٕمف.
«إٓ سم٤مًمتك هل أطمًـش أي سم٤معمقاوم٘م٦م ومٞمام طمدصمقيمؿ سمف ُمـ أظمٌ٤مر أوائٚمٝمؿ وهمػم ذًمؽ.
وىمقًمف قمغم هذا اًمت٠مويؾ " :إٓ اًمذيـ فمٚمٛمقا " يريد سمف ُمـ سم٘مل قمغم يمٗمره ُمٜمٝمؿ ،يمٛمـ
يمٗمر وهمدر ُمـ ىمرئم٦م واًمٜمْمػم وهمػمهؿ.
وأي٦م قمغم هذا أيْم٤م حمٙمٛم٦م.
وىمٞمؾ :هذه أي٦م ُمٜمًقظم٦م سمآي٦م اًم٘مت٤مل ىمقًمف شمٕم٤ممم " :ىم٤مشمٚمقا اًمذيـ ٓ ي١مُمٜمقن سم٤مهلل ".
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ىم٤مل ىمت٤مدة " :إٓ اًمذيـ فمٚمٛمقا " أي ضمٕمٚمقا هلل وًمدا ،وىم٤مًمقا " :يد اهلل ُمٖمٚمقًم٦م " و " إن
اهلل وم٘مػم " ومٝم١مٓء اعمنميمقن [ اًمذيـ ٟمّمٌقا احلرب ومل ي١مدوا ] اجلزي٦م وم٤مٟمتٍموا [ ُمٜمٝمؿ].
ىم٤مل اًمٜمح٤مس وهمػمهُ :مـ ىم٤مل هل ُمٜمًقظم٦م أطمت٩م سم٠من أي٦م ُمٙمٞم٦م ،ومل يٙمـ ذم ذًمؽ
اًمقىم٧م ىمت٤مل ُمٗمروض ،وٓ ـمٚم٥م ضمزي٦م ،وٓ همػم ذًمؽ.
وىمقل جم٤مهد طمًـٓ ،ن أطمٙم٤مم اهلل قمزوضمؾ ٓ ي٘م٤مل ومٞمٝم٤م إهن٤م ُمٜمًقظم٦م إٓ سمخؼم ي٘مٓمع
اًمٕمذر ،أو طمج٦م ُمـ ُمٕم٘مقل.
واظمت٤مر هذا اًم٘مقل اسمـ اًمٕمريب.ا.هـ
شمٚمخص مم٤م شم٘مدم أن اعمح٤مورة ُمـ أضمؾ ٟمنم اًمديـ واًمدقمقة إًمٞمف ُمنموقم٦م وُمًتحٌ٦م سمؾ
ىمد دم٥م وذًمؽ سمحً٥م احل٤مل واهلل اعمقومؼ .
سمٕمض ومقائد جم٤مدًم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب سمدقمقهتؿ إمم احلؼ واًمّمقاب وحتذيرهؿ ُمـ اًمٙمٗمر
واًمٕمٜم٤مد واإلقمراض واًمِم٘م٤مق
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دلادلتَه إقام٘ للخذ٘ علَٔه :
َ٤من اًمٜمَّ٤مس ُأُم ً٦م و ِ
لم ُُم ٌَ ِّ ِ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم «يم َ
نمي َـ َو ُُمٜم ِْذ ِري َـ َو َأٟم َْز َل َُم َٕم ُٝم ُؿ
اطمدَ ًة َوم ٌَ َٕم َ٨م اهللَُّ اًمٜمٌَِّ ِّٞم َ
ُ َّ َ
ِ
لم اًمٜم ِ
َّ٤مس ومِ َٞمام ْ
اظم َت َٚم ُٗمقا ومِ ِٞمفش[اًمٌ٘مرة]281/
٤محل ِّؼ ًم ِ َٞم ْحٙم َُؿ َسم ْ َ
ا ًْمٙمت َ
َ٤مب سمِ ْ َ
ِ
« ُر ُؾم ًال ُُم ٌَ ِّ ِ
ُقن ًمِٚمٜم ِ
اًمر ُؾم ِؾ َويم َ
يـ ًمِ َئ َّال َيٙم َ
هلل َقم ِز ًيزا
َ٤من ا َُّ
َّ٤مس َقم َغم ا َِّ
يـ َو ُُمٜمْذ ِر َ
نم َ
هلل ُطم َّج ٌ٦م َسم ْٕمدَ ه
َطمٙمِ ًٞمام ش[اًمٜمً٤مء]847/
ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه
وىمقًمفُ { :ر ُؾمال ُُم ٌَ ِّ ِ
يـ َو ُُمٜم ِْذ ِري َـ } أي :يٌنمون ُمـ أـم٤مع اهلل واشمٌع روقاٟمف
نم َ
سم٤مخلػمات ،ويٜمذرون ُمـ ظم٤مًمػ أُمره ويمذب رؾمٚمف سم٤مًمٕم٘م٤مب واًمٕمذاب.
ُقن ًمِٚمٜم ِ
اًمر ُؾم ِؾ َويم َ
وىمقًمفً { :م ِ َئال َيٙم َ
هلل َقم ِز ًيزا َطمٙمِ ًٞمام } أي:
َ٤من ا َُّ
َّ٤مس َقم َغم ا َِّ
هلل ُطم َّج ٌ٦م َسم ْٕمدَ ه
أٟمف شمٕم٤ممم أٟمزل يمتٌف وأرؾمؾ رؾمٚمف سم٤مًمٌِم٤مرة واًمٜمذارة ،وسملم ُم٤م حيٌف ويرو٤مه مم٤م يٙمرهف
َ٤مه ْؿ سمِ َٕم َذ ٍ
اب ُِم ْـ َىم ٌْٚمِ ِف ًَم َ٘م٤م ًُمقا
وي٠مسم٤مه؛ ًمئال يٌ٘مك عمٕمتذر قمذر ،يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ { :و ًَم ْق َأٟمَّ٤م َأ ْه َٚم ْٙمٜم ُ
َر َّسمٜمَ٤م ًَم ْقٓ َأ ْر َؾم ْٚم َ٧م إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َر ُؾمقٓ َومٜمَتٌَِّ َع آ َي٤مشمِ َؽ ُِم ْـ َىم ٌْ ِؾ َأ ْن ٟم َِذ َّل َوٟم ْ
َخ َزى } [ـمف ،]817 :ويمذا
ىمقًمف شمٕم٤مممَ { :و ًَم ْقٓ َأ ْن شم ُِّمٞم ٌَ ُٝم ْؿ ُُم ِّمٞم ٌَ ٌ٦م سمِ َام َىمدَّ َُم ْ٧م َأ ْي ِدهيِ ْؿ [ َوم َٞم ُ٘مق ًُمقا َر َّسمٜمَ٤م ًَم ْقٓ َأ ْر َؾم ْٚم َ٧م إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م
َر ُؾمقٓ َومٜمَتٌَِّ َع آ َي٤مشمِ َؽ َو َٟمٙم َ
لم] } [اًم٘مّمص. ]74 :
ُقن ُِم َـ اعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ َ

وىمد صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمحلم قمـ اسمـ ُمًٕمقد[ ،رِض اهلل قمٜمف] ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط:
أطمدَ َ
أهم ْ َػم ُمـ اهللُ ،مـ أضمؾ ذًمؽ طمرم اًمٗمقاطمش ُم٤م َفم َٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ ،وٓ أطمدَ
"ٓ َ
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٥م إًمٞمف اًم ُٕمذر ُمـ اهلل،
أطم َّ
اعمدح ُمـ اهللُ ،مـ أضمؾ ذًمؽ ُمدح ٟمٗمًف ،وٓ أطمدَ َ
أطم٥م إًمٞمف ُ
َّ
ُمـ أضمؾ ذًمؽ سمٕم٨م اًمٜمٌٞملم ُمٌنميـ وُمٜمذريـ" وذم ًمٗمظُ" :مـ أضمؾ ذًمؽ أرؾمؾ رؾمٚمف،
وأٟمزل يمتٌف".ا.هـ
 -2جم٤مدًمتٝمؿ سم٤مًمدقمقة إمم اهلل ؾمٜم٦م ٟمٌقي٦م:
قمـ أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف ىم٤مل :سمٞمٜمام ٟمحـ ذم اعمًجد ظمرج اًمٜمٌل ط وم٘م٤مل اٟمٓمٚم٘مقا
إمم هيقد ومخرضمٜم٤م طمتك ضمئٜم٤م سمٞم٧م اعمدراس وم٘م٤مل أؾمٚمٛمقا شمًٚمٛمقا واقمٚمٛمقا أن إرض هلل
ورؾمقًمف وإِّن أريد أن أضمٚمٞمٙمؿ ُمـ هذه إرض ومٛمـ جيد ُمٜمٙمؿ سمامًمف ؿمٞمئ٤م ومٚمٞمٌٕمف وإٓ
وم٤مقمٚمٛمقا أن إرض هلل ورؾمقًمف.
 -1جم٤مدًم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب سمدقمقهتؿ إمم اهلل قمز وضمؾ ُمـ إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ
اعمٜمٙمر :
ون سمِ٤معمَْٕمر ِ
وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم « ُيمٜمْت ُْؿ َظم ْ َػم ُأ َُّم ٍ٦م ُأ ْظم ِر َضم ْ٧م ًمِٚمٜم ِ
وف َو َشمٜم َْٝم ْق َن َقم ِـ اعمُْٜمْٙم َِر
َّ٤مس َشم ْ٠م ُُم ُر َ ْ ُ
ُقن و َأ ْيم َثرهؿ ا ًْم َٗم ِ
ِ
ِ
ُقن سمِ٤مهللَِّ َو ًَم ْق َآ َُم َـ َأ ْه ُؾ ا ًْمٙمِت ِ
٤مؾم ُ٘م َ
َ٤مب ًَمٙم َ
َوشم ُْ١م ُِمٜم َ
قن
َ٤من َظم ْ ًػما َهل ُ ْؿ ُمٜم ُْٝم ُؿ اعمُْ ْ١مُمٜم َ َ ُ ُ ُ
ش[آل قمٛمران]881/
وذم طمدي٨م
ِ
ِض اهللَُّ َقمٜمْ ُف قمٜمد اًمٌخ٤مري ُ {:يمٜمْت ُْؿ َظم ْ َػم ُأ َُّم ٍ٦م ُأ ْظم ِر َضم ْ٧م ًمِٚمٜم ِ
َّ٤مس }
َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َر َ
ُقن ِهبِؿ ِذم اًمً َال ِؾم ِؾ ِذم َأ ْقمٜم ِ
َ٤مىم ِٝم ْؿ َطمتَّك َيدْ ُظم ُٚمقا ِذم ْ ِ
َّ٤مس ًمِٚمٜم ِ
َىم َ٤مل َظم ْ َػم اًمٜم ِ
اإل ْؾم َال ِم.
َّ
َّ٤مس َشم ْ٠مشم َ ْ
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 -7جم٤مدًم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب سمدقمقهتؿ إمم اهلل دطمض حلجتٝمؿ :
٤مصدَ ْع سمِ َام شم ُْ١م َُم ُر َو َأ ْقم ِر ْض َقم ِـ اعمُْ ْ ِ
لم ش [احلجر]17/
نم ِيم َ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم « َوم ْ
ُجٞم٥م ًَمف طمجتُٝمؿ د ِ
ِ
قن ِذم ا َِّ ِ
ِ
٤مضم َ
اطم َْم ٌ٦م ِقمٜمْدَ َر ِّهبِ ْؿ
اؾمت ِ َ ُ ُ َّ ُ ْ َ
حي ه
وىم٤مل شمٕم٤ممم « َوا ًَّمذ َ
يـ ُ َ
هلل ُم ْـ َسم ْٕمد َُم٤م ْ
اب َؿم ِديدٌ ش [اًمِمقرى]84/
٥م َو َهل ُ ْؿ َقم َذ ٌ
َو َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َهم َْم ٌ
ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل شمٕم٤ممم :
ِ
٤مضم َ
قن ِذم
حي ه
ي٘مقل شمٕم٤ممم ُ-متققمدا اًمذيـ يّمدون قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل ُمـ آُمـ سمفَ { :-وا ًَّمذي َـ ُ َ
اهللَِّ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ُم٤م اؾمت ِ
ٞم٥م ًَم ُف } أي :جي٤مدًمقن اعم١مُمٜملم اعمًتجٞمٌلم هلل وًمرؾمقًمفً ،مٞمّمدوهؿ
ُج َ
َ ْ
قمام ؾمٚمٙمقه ُمـ ـمريؼ اهلدى { ،طمجتُٝمؿ د ِ
اطم َْم ٌ٦م ِقمٜمْدَ َر ِّهبِ ْؿ } أي :سم٤مـمٚم٦م قمٜمد اهلل{ ،
ُ َّ ُ ْ َ
اب َؿم ِديدٌ } أي :يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
٥م } أيُ :مٜمفَ { ،و َهل ُ ْؿ َقم َذ ٌ
َو َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َهم َْم ٌ
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ،وجم٤مهد :ضم٤مدًمقا اعم١مُمٜملم سمٕمد ُم٤م اؾمتج٤مسمقا هلل وًمرؾمقًمفً ،مٞمّمدوهؿ
قمـ اهلدى ،وـمٛمٕمقا أن شمٕمقد اجل٤مهٚمٞم٦م.
وىم٤مل ىمت٤مدة :هؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ،ىم٤مًمقا هلؿ :ديٜمٜم٤م ظمػم ُمـ ديٜمٙمؿ ،وٟمٌٞمٜم٤م ىمٌؾ ٟمٌٞمٙمؿ،
وٟمحـ ظمػم ُمٜمٙمؿ ،وأومم سم٤مهلل ُمٜمٙمؿ .وىمد يمذسمقا ذم ذًمؽ.ا.هـ
7ه  -جم٤مدًمتٝمؿ سم٤مًمدقمقة إمم اهلل ًمٕمزة اإلؾمالم وسمٞم٤من ًمٌٓمالن ديٜمٝمؿ .
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نٔفٔ٘ احلْاز مع الَْٔد ّاليصاز ٚالهفاز
احلقار ذم اًمٚمٖم٦م اًمؽماضمع ،ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر ذم ًمً٤من اًمٕمرب «117/1ش ومه٤م يتح٤موران،
أي :يؽماضمٕم٤من اًمٙمالم واعمح٤مورة ُمراضمٕم٦م اعمٜمٓمؼ واًمٙمالم ذم اعمخ٤مـمٌ٦م .ا.هـ
وذم اًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ إصمػم :
حلدي٨م
سم٤محلج٦م  .واعمُ َج٤م َد ًَم ُ٦م  :اعمُٜم٤م َفمر ُة
حل َّج٦م
َ
َّ
واعمخ٤مصٛم٦م  .واعمراد سمف ذم ا َ
اجلدَ ل ُُ :م٘م٤م َسمٚم٦م ا ُ
احلؼ َّ
وم٢من ذًمؽ َحمْٛمق ٌد ًم٘مقًمف
جلدَ ل إل ْفمٝم٤مر ّ
اجلدل قمغم اًمٌ٤مـمؾ و َـم ُ
ٚم٥م اعمٖم٤م ًَمٌ٦م سمف  .وم٠مُم٤م ا َ
شمٕم٤ممم { و ِ
ضم٤مد ْهل ُ ْؿ سمِ٤م ًَّمتِل ِه َل َأ ْطم ًَ ُـ }.ا.هـ
َ
واعمخ٤مـمٌ٦م ُمع اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ويمؾ ُمـ ظم٤مًمػ ديـ اإلؾمالم احلؼ سمدقمقهتؿ إمم هذا
اًمديـ ،وإفمٝم٤مر حم٤مؾمٜم٦م واًمتحذير ُمـ خم٤مًمٗمتف وًمٜم٤م ذم ذًمؽ قمدة أدًم٦م ومٞمٝم٤م حم٤مورات.
وىمٕم٧م سملم رؾمقل اهلل ط وسملم ه١مٓء اعمخ٤مًمٗملم ،وهق اإلُم٤مم إقمٔمؿ اًمذي أُمرٟم٤م
سمٛمت٤مسمٕمتف وإظمذ سمًػمشمف ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :وضم ِ
٤مد ْهل ُ ْؿ سمِ٤م ًَّمتِل ِه َل َأ ْطم ًَ ُـ﴾ ،هذا ذم طم٤مل
َ َ
ىمٌقهلؿ وقمدم إقمراوٝمؿ وقمٜم٤مدهؿ.
يدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف اهلل شمٕم٤ممم عمقؾمك وه٤مرون قمٚمٞمٝمام اًمًالم ﴿ :ا ْذ َه ٌَ٤م إِ َمم ومِ ْر َقم ْق َن إِ َّٟم ُف
َـم َٖمك * َوم ُ٘مقٓ ًَم ُف َىم ْق ًٓ ًَم ِّٞمٜمً٤م ًَم َٕم َّٚم ُف َيت ََذيم َُّر َأ ْو َخي َِْمك ﴾[ـمف ،]77-71 :وومٕم ً
ال دظمال قمٕمٚمٞمف
ويمٚمامه سم٤مًمرومؼ واًمٚملم اًمذي أُمرمه٤م اهلل سمف يمام ىمص قمٚمٞمٜم٤م ذًمؽ ذم ؾمقرة ـمفً ،مٙمـ عم٤م طمّمؾ
قؾمك
اًمٕمٜم٤مد واإلقمراض وزقمؿ أن ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ُمًحقر ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ًَم َ٘مدْ آ َشم ْٞمٜمَ٤م ُُم َ
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ِ
َ٤مت َوم٤مؾم ْ٠مل سمٜمِل إِ ِ
٤مت سمٞمٜم ٍ
ٍ
ِ
قؾمك
ْ َ
شم ًْ َع آ َي َ ِّ
هائ َٞمؾ إِ ْذ َضم٤م َء ُه ْؿ َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف وم ْر َقم ْق ُن إِ ِِّّن ََٕ ُفمٜم َهؽ َي٤م ُُم َ
َْ
قرا ﴾[اإلهاء ،]818:ومرد قمٚمٞمف ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالمَ ﴿ :وإِ ِِّّن ََٕ ُفمٜم َهؽ َي٤م ومِ ْر َقم ْق ُن
َُم ًْ ُح ً
قرا ﴾[اإلهاء ،]812:أي :ه٤مًمٙم ً٤م ومرؾمقل اهلل ط ىم٤مل اهلل قمٜمفًَ ﴿ :م َ٘مدْ يم َ
َ٤من ًَمٙم ُْؿ ِذم
َُم ْث ٌُ ً
ِ
رؾم ِ
هلل ُأ ْؾم َق ٌة َطم ًَٜمَ ٌ٦م عمَ ِ ْـ يم َ
أظم َر َو َذيم ََر اهللََّ يمَثِ ًػما
هلل َوا ًْم َٞم ْق َم
َ٤من َي ْر ُضمق ا ََّ
قل ا َِّ
َ ُ
ِ
اًمر ُؾم َ
لم ًَم ُف ْاهلُدَ ى
قل ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َشم ٌَ َّ َ
﴾[إطمزاب ،]28:وىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُم ْـ ُي َِم٤مىم ِؼ َّ
َو َيتٌَِّ ْع َهم ْ َػم َؾمٌِ ِ
لم ٟم َُق ًِّم ِف َُم٤م شم ََق َّمم َوٟم ُّْمٚمِ ِف َضم َٝمٜم ََّؿ َو َؾم٤م َء ْت َُم ِّم ًػما ﴾[اًمٜمً٤مء،]887:
ٞمؾ ا ُْعم ْ١م ُِمٜمِ َ
ومٞمٜمٌٖمل ًمٜم٤م ُمت٤مسمٕم٦م رؾمقل اهلل ط ذم اًمدقمقة إمم اهلل قمز وضمؾ ،وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمٌ٤مدات ويمؿ
ٟمًٛمع وٟم٘مرأ قمـ أئٛم٦م اهلدى وُمّم٤مسمٞمح اًمدضمك وأقمالم اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٕمٚمامء اعمّمٚمحلم
وإئٛم٦م اعمٝمتديـ ،أن وؾم٤مئؾ اًمدقمقة شمقىمٞمٗمٞم٦م أيُ :متقىمٗم٦م قمغم دًٓم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.
ىم٤مل اسمـ احلٜمٌكم ذم اؾمتخراج اجلدال ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ :
ِ
هل أطمً ُـش ومٞمحتٛمؾ أن يٙمقن اعمرا ُد سم٤مٕطمًـ إفمٝمر ُمـ إدًم٦م.
« َو َضم٤مد ْهل ُ ْؿ سم٤مًمتل َ
وحيتٛمؾ اًمتٕمجٞمز قمـ اإلشمٞم٤من سمٛمثؾ اًم٘مرآنٟٕ ،مف أطمًـ إدًم٦م ٟمٔم٤مُم ً٤م وسمٞم٤مٟم ً٤م وأيمٛمٚمٝم٤م طمًٜم ً٤م
وإطمً٤مٟم ً٤م وأرضمحٝم٤م ُمـ اًمثقاب ُمٞمزاٟم ً٤م وأووحٝم٤م قمغم اظمتالف ُمدًمقٓهت٤م يمِمٗم ً٤م وسمره٤مٟم ً٤م.
وحيتٛمؾ اإلصٖم٤م ُء إمم ُؿمٌٝمٝمؿ واًمرومؼ هبؿ ذم طمٚمٝم٤م ودطمْمٝم٤م .وحيتٛمؾ سمؽمك اًمٖمٚمٔم٦م قمٚمٞمٝمؿ
ِ
إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ
ذم طم٤مل ضمداهلؿ ًمتٙمقن قمٚمٞمٝمؿ احلج٦م أفمٝمر واجلحد ُمٜمٝمؿ أٟمٙمد وهل ؾمٜم٦م
ٍ
ٌ
جمٜمقن .ىم٤مل:ش َو َُم٤م
عمحٛمد ش
اًمًالمُ ،مع إُمؿ قمٜمد اًمدقمقة .واعمج٤مدًم٦م ُمـ ذًمؽ عم٤م ىم٤مًمقا
ِ
ٍ
ٍ
ٌ
ظمِمـ ُمع اًمٜمخقة اًمٕمرسمٞم٦م
سم٘مقل
ضمٜمقن ُمـ همػم أن ي٘م٤مسمٚمٝمؿ قمغم ذًمؽ
اًمًق ُءش ،أي:
َُم ًَّٜمل ه
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إن ُه َق إٓ َر ُضم ٌؾ ِسمف ِضمٜمَّ ٌ٦م َ ...
واًمٕمزة اهل٤مؿمٛمٞم٦م .وىم٤مًمقا ًمٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم :ش ْ
اٟمٍمِّن
ىم٤مل َر ِّب ُ ْ

ًمٜمراك ذم َوال ٍَل ُُم ٍ
َ
ٌلم َ
سمام َّ
ًمٞمس يب َوالًم ٌ٦م وًمٙمٜمِّل
يمذ ُسمقنش ،وىم٤مًمقا ًمف :شإٟمَّ٤م
ىم٤مل ي٤م ىمق ِم َ
ٌ ِ
ؽمى قمغم اهللِ يمذسم ً٤مَ ...
ىم٤مل
رؾمقل ُم ْـ َر ِّب اًمٕم٤معملمش .وىم٤مًمقا ًمّم٤مًمح :شإ ْن ُه َق إَّٓ َر ُضم ٌؾ ا ْوم َ َ
٤مه٦م وإٟمَ٤م ًمٜم ُٔمٜم َهؽ ُِمـ اًمٙم ِ
ًمٜمراك ذم ؾم َٗم ٍ
يمذسمقنش ،وىم٤مًمقا ٍ
َ
اٟمٍمِّن سمام َّ
سملم.
هلقد :ش إٟمَّ٤م
َ٤مذ َ
َ
َ
َر ِّب ُ ْ
ٍ
٤مه ٌ٦م وًمٙمٜمِّل ُر ٌ
َ
سمٖمٚمٔم٦م
اًمٕم٤معملمش ومٚمق ىم٤مسمٚمٝمؿ إٟمٌٞم٤م ُء
ؾمقل ُِم ْـ َر ِّب
َ
ىم٤مل ي٤م ىمق ِم ًمٞمس يب َؾم َٗم َ
ًمٜمٗمرت ـمٌ٤مقمٝمؿ واٟمٍموم٧م قم٘مقهلؿ قمـ اًمتًديد عم٤م ىم٤مًمقا واًمتدسمر عم٤م ضم٤مؤوا سمف ُمـ
اًمٌٞمٜم٤مت ،ومٚمؿ شمتْمح هلؿ اعمحج٦م ،ومل شم٘مؿ قمٚمٞمٝمؿ احلج٦م ،وؿم٤مهدُ هذه احل٤مًم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم:
شوإِ َذا ِىم َٞمؾ ًَمف اشم َِّؼ اهللَ َأ َظم َذ ْشمف ِ
اًمٕم َّز ُة سم٤مإلصم ِؿش.ا.هـ
ُ
ُ

الطسٓل الصخٔح

338

أّل مً ضً اجلدال :
أول ُمـ ؾمـ اجلدال اعمالئٙم٦م صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ طمٞم٨م ىم٤مًمقا :ش َأ ْ َدم ُ
ٕمؾ ومٞمٝم٤م َُم ْـ ُي ْٗم ًِدُ
ِ
ًمؽ َ
َ
سمحٛمد َك و ُٟم َ٘مدِّ ُس َ
شمٕمٚمٛمقنش.
ىم٤مل إِّن أ ْقم َٚم ُؿ ُم٤م ٓ
ومٞمٝم٤م َو َي ًْ ِٗم ُؽ اًمدِّ َُم٤م َء وٟمح ُـ ٟم ًَُ ٌِّ ُح
وهذا ُمٜمٝمؿ اؾمتدٓل سم٤مًمؽمضمٞمح وإولوي٦م ،أيُ :مـ ؾمٌح وىمدس ًمؽ هق أومم سم٤مإلجي٤مد
واجلٕمؾ ومٞمٝم٤م ممـ يٗمًد ومٞمٝم٤م ويًٗمؽ اًمدُم٤مء ،ويم٤من ضمقاب اهلل هلؿ اًمؽمضمٞمح أيْم ً٤م ُمـ ٍ
ضمٝم٦م
ُأظمرى وهلذا مل يرد قمٚمٞمٝمؿ ىمقهلؿ ،إذ ىمد قمٚمؿ ؾمٌح٤مٟمف أن اًمذي فمٜمقه ومٞمٝمؿ ووصٗمقهؿ سمف
ٍ
جمٛمؾ وم٘م٤مل :ش ِّإِّن َأ ْقم َٚم ُؿ ُم٤م َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قنش ُمـ شمرشمٞم٥م
يم٤مئـ سمؾ قمدل اهلل ؾمٌح٤مٟمف إمم أُمر
ظمٚم٘مل وشمدسمػم صٜمٕمل اعمحقط سم٤محلٙمٛم٦م اًمدال قمغم اًم٘مدرة وم٢مِّن ظمٚم٘م٧م اعمالئٙم٦م ُمـ ٍ
ٟمقر ٓ
فمٚمٛم٦م ومٞمف ،ومٙم٤من ُمٜمٝمؿ اخلػم اعمحض سم٢مراديت ،وظمٚم٘م٧م اًمِمٞم٤مـملم ُمـ فمٚمٛم٦م ٟم٤مر اًمًٛمقم
ٍ
وفمٚمٛم٦م،
وهق اعم٤مرج ،ومٙم٤من ُمٜمٝمؿ اًمنم اعمحض سم٢مراديت ،وظمٚم٘م٧م آدم وذريتف ُمـ ٟمقر
ومٙم٤من ُمٜمٝمؿ اخلػم و اًمنم سم٢مراديت ،وووٕم٧م ومٞمٝمؿ قم٘م ً
ال يرؿمد إمم اعمّم٤مًمح ،وٟمٗمً ً٤م ُمٞم٤مًم ً٦م
ِ
سمجٜمديـ يًقىم٤من اًمٕم٘مؾ واًمٜمٗمس إمم ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ
إمم اهلقى اعمُردي ،وأُمددت اًمٗمري٘ملم
اًمت٘مدير اًمٜم٤مؿمئ قمـ قمٚمؿ اًمتدسمػم ،ويم٤من طمٙمٛمل ذم هذيـ اًمٗمري٘ملم َأ َّن ُمـ همٚم٥م قم٘مٚمف قمغم
هقاه ومٝمق ُمـ اًمٜم٤مضملم ،وُمـ همٚم٥م هقاه قمغم قم٘مٚمف ومٝمق ُمـ اهل٤مًمٙملم وهذا ُم٤م اؿمتٛمؾ قمٚمٞمف
ىمقًمف شمٕم٤ممم :ش ِّإِّن أ ْقم َٚم ُؿ ُم٤م ٓ شمٕم َٚم ُٛم َ
قنش.ا.هـ
أوم٤مده اسمـ احلٜمٌكم ذم يمت٤مسمف «اؾمتخراج اجلدال ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ش.
جم٤مدًم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب ذم همػم اًمٙمٚمٛم٦م اًمًقاء
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هؾ جي٤مدل أهؾ اًمٙمت٤مب ذم همػم اًمٙمٚمٛم٦م اًمًقاء ؟
هذا اًمً١مال يٌلم اإلضم٤مسم٦م قمٚمٞمف ُم٤م ؾمٜمذيمر ُمـ إدًم٦م :
َس َىم َ٤مل :ؾم ِٛم َع َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ ؾم َال ٍم سمِ ُ٘مدُ و ِم رؾم ِ
ض َخي َ ِ
قل اهللَِّ ط َو ْه َق ِذم َأ ْر ٍ
َقم ْـ َأٟم ٍ
ف
ْؽم ُ
َ ُ
َ
َ
ث َٓ يٕم َٚمٛمٝمـ إِ َّٓ ٟمٌَِل َومام َأو ُل َأ ْ ِ
َوم َ٠مشمَك اًمٜمٌَِّل ط َوم َ٘م َ٤مل إِ ِِّّن ؾم ِ٤مئ ُٚم َؽ َقمـ َصم َال ٍ
اًمً٤م َقم ِ٦م َو َُم٤م
ٌّ َ َّ
َ ْ ُ ُ َّ
ْ
ذاط َّ
َ
َّ
َ
ِ
ِ
َأو ُل َـمٕم٤م ِم َأه ِؾ ْ ِ
ؼم ِِّن ِهبِ َّـ ِضم ْ ِؼم ُيؾ آٟمِ ًٗم٤م َىم َ٤مل
َ ْ
َّ
اجلٜمَّ٦م َو َُم٤م َيٜم ِْز ُع ا ًْم َق ًَمدُ إِ َمم َأسمِٞمف َأ ْو إِ َمم ُأ ُِّمف َىم َ٤مل َأ ْظم َ َ
َ
اك قمَدُ و ا ًْمٞمٝم ِ
ِضم ْ ِؼم ُيؾ َىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿ َىم َ٤مل َذ َ
قد ُِم ْـ اعمَْ َال ِئٙم َِ٦م َوم َ٘م َر َأ َه ِذ ِه ْأ َي َ٦مَُ ﴿ :م ْـ يم َ
َ٤من َقمدُ اوا
ه َُ
ِ
هلل ﴾َ ،أُم٤م َأو ُل َأ ْ ِ
َّ٤مس ُِم ْـ
ِجل ْ ِؼم َيؾ َوم٢مِ َّٟم ُف ٟم ََّز ًَم ُف َقم َغم َىم ْٚمٌِ َؽ سمِ٢مِ ْذ ِن ا َِّ
نم اًمٜم َ
َّ َّ
ذاط َّ
اًمً٤م َقم٦م َومٜم ٌَ٤مر َ ْحت ُ ُ
َ
اجلٜم َِّ٦م َوم ِزي٤مد ُة يمٌَِ ِد طم ٍ
اعمَْ ْ ِ
نم ِق إِ َمم اعمَْ ْٖم ِر ِ
قت َوإِ َذا َؾم ٌَ َؼ َُم٤م ُء
ُ
َ َ
ب َو َأ َُّم٤م َأ َّو ُل َـم َٕم٤م ٍم َي ْ٠م ُيم ُٚم ُف َأ ْه ُؾ ْ َ
اًم َّر ُضم ِؾ َُم٤م َء اعمَْ ْر َأ ِة ٟم ََز َع ا ًْم َق ًَمدَ َوإِ َذا َؾم ٌَ َؼ َُم٤م ُء اعمَْ ْر َأ ِة ٟم ََز َقم ْ٧م َىم َ٤مل َأ ْؿم َٝمدُ َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُّ َو َأ ْؿم َٝمدُ
قل اهللَِّ َي٤م َر ُؾم َ
َأٟم ََّؽ َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ إِ َّن ا ًْم َٞم ُٝمق َد َىم ْق ٌم ُ ُهب ٌ٧م َوإِ َّهن ُ ْؿ إِ ْن َي ْٕم َٚم ُٛمقا سمِ٢مِ ْؾم َال ُِمل َىم ٌْ َؾ َأ ْن
شمًَ َ٠م َهلؿ َي ٌْ َٝمت ِ
ُقِّن َوم َج٤م َء ْت ا ًْم َٞم ُٝمق ُد َوم َ٘م َ٤مل اًمٜمٌَِّ هل ط َأ هي َر ُضم ٍؾ َقم ٌْدُ اهللَِّ ومِٞمٙم ُْؿ َىم٤م ًُمقا َظم ْ ُػمٟمَ٤م َوا ْسم ُـ
ْ ُْ
َظم ْ ِػمٟمَ٤م َو َؾم ِّٞمدُ ٟمَ٤م َوا ْسم ُـ َؾم ِّٞم ِدٟمَ٤م َىم َ٤مل َأ َر َأ ْيت ُْؿ إِ ْن َأ ْؾم َٚم َؿ َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ َؾم َال ٍم َوم َ٘م٤م ًُمقا َأ َقم٤م َذ ُه اهللَُّ ُِم ْـ
هلل َو َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َر ُؾم ُ
ذٟمَ٤م َوا ْسم ُـ
َذًم ِ َؽ َوم َخ َر َج َقم ٌْدُ اهللَِّ َوم َ٘م َ٤مل َأ ْؿم َٝمدُ َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ ا َُّ
قل اهللَِّ َوم َ٘م٤م ًُمقا َ ه
٤مف َي٤م َر ُؾم َ
قل اهللَِّ.
ذٟمَ٤م َوا ْٟم َت َ٘م ُّمق ُه َىم َ٤مل َوم َٝم َذا ا ًَّم ِذي ُيمٜم ُْ٧م َأ َظم ُ
َ ِّ

ِ
هلل ط َطمدَّ َصم ُف َىم َ٤ملُ :يمٜم ُْ٧م َىم ِ٤مئام ِقمٜمْدَ رؾم ِ
٤من ُم ْق َمم رؾم ِ
ؼم
قل ا َِّ
قل ا َِّ
هلل ط َوم َج٤م َء طم ْ ٌ
َ ُ
ً
َ ُ
َقم ْـ َصم ْق َسم َ َ
ِ
ُِم ْـ َأ ْطم ٌَ ِ
ٍم ُع ُِمٜم َْٝم٤م َوم َ٘م َ٤مل ِمل َ شمَدْ َوم ُٕمٜمِل
٤مر ا ًْم َٞم ُٝمقد َوم َ٘م َ٤مل َّ
اًمً َال ُم َقم َٚم ْٞم َؽ َي٤م ُحم َ َّٛمدُ َومدَ َوم ْٕم ُت ُف َد ْوم َٕم ً٦م يمَ٤م َد ُي ْ َ
ِ
قل َي٤م َر ُؾم َ
َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َأ َٓ َشم ُ٘م ُ
٤مؾم ِٛم ِف ا ًَّم ِذي َؾم َّام ُه سمِ ِف َأ ْه ُٚم ُف َوم َ٘م َ٤مل
قل اهللَِّ َوم َ٘م َ٤مل ا ًْم َٞم ُٝمقد هي إِٟم ََّام ٟمَدْ ُقمق ُه سمِ ْ
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قل اهللَِّ ط إِ َّن اؾم ِٛمل ُحمَٛمدٌ ا ًَّم ِذي ؾمام ِِّن سمِ ِف َأه ِكم َوم َ٘م َ٤مل ا ًْمٞمٝم ِ
َر ُؾم ُ
قد هي ِضم ْئ ُ٧م َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف
ْ
َُ
َ َّ
َّ
ْ
قل اهللَِّ ط سمِٕم ٍ
َ٧م َر ُؾم ُ
َر ُؾم ُ
قد َُم َٕم ُف
ر ٌء إِ ْن َطمدَّ ْصمت َُؽ َىم َ٤مل َأ ْؾم َٛم ُع سمِ ُ٠م ُذ َ َِّّن َومٜمَٙم َ
ُ
قل اهللَِّ ط َأ َيٜمْ َٗم ُٕم َؽ َ ْ
َوم َ٘م َ٤مل ؾم ْؾ َوم َ٘م َ٤مل ا ًْمٞمٝم ِ
َّ٤مس ﴿ َي ْق َم ُشم ٌَدَّ ُل ْإَ ْر ُض َهم ْ َػم ْإَ ْر ِ
قد هي َأ ْي َـ َيٙم ُ
ات
اًمً َٛم َق ُ
ُقن اًمٜم ُ
َُ
ض َو َّ
َ
ون ِْ
اجل ْ ِ
ن َىم َ٤مل َوم َٛم ْـ َأ َّو ُل اًمٜم ِ
﴾َ ،وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط ُه ْؿ ِذم اًم هٔم ْٚم َٛم ِ٦م ُد َ
َّ٤مس إِ َضم َ٤مز ًة َىم َ٤مل ُوم َ٘م َرا ُء

٤مضم ِريـ َىم َ٤مل ا ًْمٞمٝم ِ
اجلٜمَّ َ٦م َىم َ٤مل ِزي٤مد ُة يمٌَِ ِد اًمٜم ِ
لم َيدْ ُظم ُٚم َ
هقن َىم َ٤مل َوم َام
قد هي َوم َام ُ ْحت َٗمت ُُٝم ْؿ ِطم َ
َ َ
َُ
اعمُْ َٝم ِ َ
قن ْ َ
ِ
ِ
ِ
اجلٜم َِّ٦م ا ًَّم ِذي يم َ
اهب ْؿ
ذ ُُ
هم َذ ُاؤ ُه ْؿ َقم َغم إِ ْصم ِر َه٤م َىم َ٤مل ُيٜم َْح ُر َهل ُ ْؿ َصم ْق ُر ْ َ
َ٤من َي ْ٠ميم ُُؾ ُم ْـ َأ ْـم َراوم َٝم٤م َىم َ٤مل َوم َام َ َ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ر ٍء َٓ
َقم َٚم ْٞمف َىم َ٤مل ُم ْـ َقم ْلم وم َٞمٝم٤م شم ًَُ َّٛمك َؾم ْٚم ًٌَِ ًٞمال َىم َ٤مل َصدَ ْىم َ٧م َىم َ٤مل َوضم ْئ ُ٧م َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ َقم ْـ َ ْ
َي ْٕم َٚم ُٛم ُف َأ َطمدٌ ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ْإَ ْر ِ
ض إِ َّٓ ٟمٌَِ ٌّل َأ ْو َر ُضم ٌؾ َأ ْو َر ُضم َال ِن َىم َ٤مل َيٜمْ َٗم ُٕم َؽ إِ ْن َطمدَّ ْصمت َُؽ َىم َ٤مل
ِ
ِ
اًمر ُضم ِؾ َأ ْسم َٞم ُض َو َُم٤م ُء اعمَْ ْر َأ ِة َأ ْص َٗم ُر َوم٢مِ َذا
َأ ْؾم َٛم ُع سمِ ُ٠م ُذ َ َِّّن َىم َ٤مل ضم ْئ ُ٧م َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ َقم ْـ ا ًْم َق ًَمد َىم َ٤مل َُم٤م ُء َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمر ُضم ِؾ آ َٟم َث٤م
ْ
اًمر ُضم ِؾ َُمٜم َّل اعمَْ ْر َأة َأ ْذيم ََرا سمِ٢مِ ْذن اهللَِّ َوإِ َذا َقم َال َُمٜم هل اعمَْ ْر َأة َُمٜم َّل َّ
اضمت ََٛم َٕم٤م َوم َٕم َال َُمٜم هل َّ
ِ
ِ
٥م َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
هلل ط
قل ا َِّ
سمِ٢مِ ْذ ِن ا َِّ
ٍْم َ
ف َوم َذ َه َ
هلل َىم َ٤مل ا ًْم َٞم ُٝمقد هي ًَم َ٘مدْ َصدَ ْىم َ٧م َوإٟم ََّؽ ًَمٜمٌَِ ٌّل ُصم َّؿ اٟم َ َ
ًَم َ٘مدْ ؾم َ٠م ًَمٜمِل ه َذا َقمـ ا ًَّم ِذي ؾم َ٠م ًَمٜمِل َقمٜمْف وُم٤م ِزم ِقم ْٚمؿ سمِ َ ٍ ِ
ِ
َ٤مِّن اهللَُّ .أظمرضمف ُمًٚمؿ
َ
ْ
ُ َ َ
َ
َ
ٌمء ُمٜمْ ُف َطمتَّك َأشم َ
ٌ ْ

«187ش.
ث وهق ُمت ِ
ٍ
ِ
ِ
َّٙم ٌئ َقم َغم َقم ًِ ٍ
ٞم٥م إِ ْذ َُم َّر
و َقم ْـ َقم ٌْد اهللَِّ َىم َ٤ملَ :سم ْٞمٜم ََام َأٟمَ٤م َأ ُْمٌم َُم َع اًمٜمٌَِّ ِّل ط ِذم َطم ْر َ ُ َ ُ
سمِٜمَ َٗم ٍر ُِمـ ا ًْمٞمٝم ِ
قد َوم َ٘م َ٤مل َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ ًم ِ ٌَ ْٕم ٍ
اًمر ِ
وح َوم َ٘م٤م ًُمقا َُم٤م َرا َسمٙم ُْؿ إِ ًَم ْٞم ِف َٓ َي ًْ َت ْ٘مٌِ ُٚمٙم ُْؿ
ْ َُ
ض َؾم ُٚمق ُه َقم ْـ ه

سمِ ٍ
ِ
اًمر ِ
َ٧م اًمٜمٌَِّ هل ط
وح َىم َ٤مل َوم َ٠م ْؾمٙم َ
ٌمء َشمٙم َْر ُهق َٟم ُف َوم َ٘م٤م ًُمقا َؾم ُٚمق ُه َوم َ٘م٤م َم إِ ًَم ْٞمف َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َوم ًَ َ٠م ًَم ُف َقم ْـ ه
َ ْ
ِ
ِ
قطمك إِ ًَم ْٞم ِف َىم َ٤مل َوم ُ٘مٛم ُ٧م ُمٙم ِ
َ٤مِّن َوم َٚم َّام ٟم ََز َل ا ًْم َق ْطم ُل َىم َ٤مل ﴿
َوم َٚم ْؿ َي ُر َّد َقم َٚم ْٞمف َؿم ْٞم ًئ٤م َوم َٕمٚم ْٛم ُ٧م َأ َّٟم ُف ُي َ
ْ َ
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اًمر ِ
وح ُِم ْـ َأ ُْم ِر َر ِّيب َو َُم٤م ُأوشمِٞمت ُْؿ ُِم ْـ ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ إِ َّٓ َىمٚمِ ًٞمال ﴾ .أظمرضمف
اًمر ُ
وح ُىم ْؾ ه
َو َي ًْ َ٠م ًُمقٟم ََؽ َقم ْـ ه
اًمٌخ٤مري «827ش ،وُمًٚمؿ «2417ش.
و َقمـ َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
اخلُدْ ِر ِّيَ ،قم ْـ رؾم ِ
ٞمد ْ
قل اهللَِّ ط َىم َ٤مل َشمٙم ُ
ُقن ْإَ ْر ُض َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ُظم ٌْ َز ًة
ْ
َ ُ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
اجلٜم َِّ٦م َىم٤م َل َوم َ٠مشمَك
اًمً َٗم ِر ٟم ُُز ًٓ َٕ ْه ِؾ ْ َ
اجل ٌَّ ُ٤مر سمِ َٞمده يم ََام َي ْٙم َٗم ُ٠م َأ َطمدُ يم ُْؿ ُظم ٌْ َز َشم ُف ِذم َّ
َواطمدَ ًة َي ْٙم َٗم ُ١م َه٤م ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلٜم َِّ٦م َي ْق َم
اًمر ْ َ
ؼم َك سمِٜم ُُزل َأ ْه ِؾ ْ َ
مح ُـ َقم َٚم ْٞم َؽ َأ َسم٤م ا ًْم َ٘م٤مؾم ِؿ َأ َٓ ُأ ْظم ِ ُ
َر ُضم ٌؾ ُم ْـ ا ًْم َٞم ُٝمقد َوم َ٘م َ٤مل َسم َ٤مر َك َّ
ُقن ْإَر ُض ُظمٌ َز ًة و ِ
ِ ِ
اطمدَ ًة يم ََام َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط َىم َ٤مل َومٜمَ َٔم َر إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م
ْ َ
ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م َىم َ٤مل َسم َغم َىم َ٤مل َشمٙم ُ ْ
ِ
ِ
َر ُؾم ُ
ؼم َك سمِ٢مِ َد ِاُم ِٝم ْؿ َىم َ٤مل َسم َغم َىم َ٤مل إِ َدا ُُم ُٝم ْؿ
قل اهللَِّ ط ُصم َّؿ َوح َؽ َطمتَّك َسمدَ ْت ٟم ََقاضم ُذ ُه َىم َ٤مل َأ َٓ ُأ ْظم ِ ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
مه٤م َؾم ٌْ ُٕم َ
ُقن َىم٤م ًُمقا َو َُم٤م َه َذا َىم َ٤مل َصم ْق ٌر َوٟم ٌ
َسم َ٤مٓ ُم َوٟم ٌ
قن َأ ًْم ًٗم٤م .أظمرضمف
ُقن َي ْ٠ميم ُُؾ ُم ْـ َزائدَ ة يمٌَِد َ
خ«4721ش ،وُمًٚمؿ «2412ش.
ومتٌلم ًمٜم٤م مم٤م شم٘مدم ومم٤م ؾمؽمى أن رومع اًمِمٌٝم٦م ودومٕمٝم٤م واإلضم٤مسم٦م قمغم اعمً٤مئؾ أُمر
ُمٓمٚمقب إىم٤مُم٦م ًمٚمحج٦م وإفمٝم٤مرا ًمٚمٛمحج٦م ؾمقاء يم٤من ذم اًمٙمٚمٛم٦م اًمًقاء أو همػمه٤م ُمـ
اعمً٤مئؾ واهلل اهل٤مدي إمم ؾمقاء اًمًٌٞمؾ .
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مكْمات احلْاز
إول :وضمقد ـمروملم ُمتح٤موريـ.
افثوين :وضمقد ىمْمٞم٦م جيري احلقار سمِم٠مهن٤م .
وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمريمز قمٜمد احلقار ُمع اعمتح٤موريـ هؾ هؿ ُمًتٕمدون ًم٘مٌقل احلؼ أم أن اجلدل
ُمٕمٝمؿ ضمدل قم٘مٞمؿ وم٢من يم٤من إول ومذاك وإن يم٤من أظمر وم٤مًمٌٕمد وقمدم شمْمٞمٞمع إوىم٤مت
أومم وأطمرى طمٞم٨م ىمد ذيمر اهلل ذم يمت٤مسمف طم٤مل سمٕمض اعمٕمروٞملم سم٘مقًمف « َو ًَم ْق َأ َّٟمٜمَ٤م ٟم ََّز ًْمٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم ِٝم ُؿ
ِ
ر ٍء ُىم ٌُ ًال َُم٤م يمَ٤مٟمُقا ًم ِ ُٞم ْ١م ُِمٜمُقا إِ َّٓ َأ ْن َي َِم٤م َء اهللَُّ
نمٟمَ٤م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ يم َُّؾ َ ْ
اعمَْ َالئ َٙم َ٦م َو َيم َّٚم َٛم ُٝم ُؿ اعمَْ ْقشمَك َو َطم َ ْ
ِ
جي َٝم ُٚم َ
قنش [إٟمٕم٤مم.]888/
َو ًَمٙم َّـ َأ ْيم َث َر ُه ْؿ َ ْ

وىم٤مل شمٕم٤ممم « وىم٤مًمقا ُمٝمام شم٠مشمٜم٤م سمف ُمـ آي٦م ًمتًحرٟم٤م هب٤م ومام ٟمحـ ًمؽ سمٛم١مُمٜملمش
ُمراشم٥م احلح٩م اًمتل يًتدل هب٤م اعمتح٤مورون
شمٕمريػ احلج٦م ىم٤مل اًمراهم٥م ذم ُمٗمردات اًم٘مرآن  :احلج٦م هل اًمدًٓم٦م  ..........ذم
اًمٜم٤مر  .ا.هـ
-8

اًمٚمحج٦م اًمرهب٤مٟمٞم٦م  :وهل احلج٦م اًمتل شمٗمٞمد اًمٞم٘ملم وُمـ احلج٩م اًمؼمه٤مٟمٞم٦م ذم

اًم٘مرآن ىمٞم٤مد إقم٤مدة اخلٚمؼ قمغم سمدئف سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمخ٤مًمؼ اًمٕمٔمٞمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم « وضب ًمٜم٤م ُمث ً
ال
وٟمز ظمٚم٘مف ش  « ....أًمٞمس ذًمؽ سم٘م٤مدر قمغم أن حيحل اعمقشمك ش
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احلج٦م اجلدًم٦م :هل احلج٦م اعم١مًمٗم٦م ُمـ ُم٘مدُم٤مت ُمِمٝمقرة شمٕمت٘مد اجلامهػم

ُمْمٛمقهن٤م إقمت٘م٤مد ًا ُم٘م٤مرٟم ً٤م ًمٚمٞمٗملم ومٛمـ اًم٘مْم٤مي٤م اعمِمٝمرة اًمتل شمٕمت٘مده٤م اجلامهػم إقمت٘م٤مد ًا
ُم٘م٤مرٟم ً٤م ًمٚمٞم٘ملم إُمثٚم٦م اًمتل أورده٤م اًمٖمزازم  :طمٙمٛمٜم٤م سم٢مومِم٤مء اًمًالم  ،وإـمٕم٤مم اًمٓمٕم٤مم
وصٚم٦م إرطم٤مم وُمالزُم٦م اًمّمدق ذم اًمٙمالم وُمراقم٤مة اًمٕمدل ذم اًم٘مْم٤مي٤م وإطمٙم٤مم  ،ومحٜم٤م
سم٘مٌح إيذاء إٟمً٤من وىمتؾ احلٞمقان ،وووع اًمٌٝمت٤من  ،ورو٤مء إزواج سمٗمجقر اًمٜمًقان
وُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٜمٕمٛم٦م سم٤مًمٙمٗمران  ،وًمٙمـ هذا إذا مل ٟمْمع ذم إقمتٌ٤مرٟم٤م شمٕم٤مًمٞمؿ اًمنمائع اًمرسم٤مٟمٞم٦م وُم٤م
صمٌ٧م ومٞمٝم٤م سمٞم٘ملم
وُمـ أُمثٚم٦م احلج٩م اجلداًمٞم٦م ذم اًم٘مرآن اإلؾمتدٓل قمغم ضورة ايقم أظمر سمّمٗم٦م
اًمٕمدل اًمتل يتّمػ هب٤م اخل٤مًمؼ ضمؾ وقمال وأن ُمـ ُم٘مت٣م اًمٕمدل قمدم اًمتًقي٦م سملم
اعمًٚمٛملم واعمجرُملم ىم٤مل شمٕم٤ممم « أومٜمجٕمؾ اعمًٚمٛملم يم٤معمجرُملم ُم٤مًمٙمؿ يمٞمػ حتٙمٛمقن ش
وىم٤مل شمٕم٤ممم « أم ٟمجٕمؾ اًمٚمذيـ آُمٜمقا وقمٛمٚمقا اًمّمٚمح٤مت يم٤معمٗمًديـ ذم إرض أم ٟمجٕمؾ
اعمت٘ملم يم٤مًمٗمج٤مر ش وىمد ضم٤مء هذا رد ًا قمغم اًمذيـ أٟمٙمروا اًمٞمقم أظمر ويٛمٙمـ أن ٟمْمع هذا
اًمدًمٞمؾ قمغم افقجف اًمت٤مزم " ًمقمل يٙمـ يقم آظمر ًمٚمحً٤مب واجلزاء طم٘مٞم٘م٦م صم٤مسمت٦م ًمٙم٤من واىمع
هذه احلٞم٤مة يًتٚمزم اًمتًقي٦م سملم اعمًٚمٛملم واعمجرُملم
-1

احلج٦م اخلٓم٤مسمٞم٦م  :هل احلج٦م اًمتل ٓ شمٚمزُم٤مًمٓمرف أظمر إظمذ هب٤م وًمٙمٜمٝم٤م

شمٗمٞمد فمٜم ً٤م راضمح ً٤م ُم٘مٌقًٓ  .أو هل شمٕمتٛمد قمغم ُم٘مدُم٤مت فمٜمٞم٦م ؾمقاء ؾم َٚمؿ هب٤م اعمخ٤مـم٥م أو
شمّمٚمح ذم اًمتٕمٚمٞمامت واعمخ٤مـمٌ٤مت وشمّمٚمح ًمإلىمٜم٤مع سمقضمف ٟمٔمر
مل ُيًٚمؿ وهذه احلج٦م
ُ
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ص٤مطم٥م احلج٦م أو ًمإلىمٜم٤مع سمٕمذر ُم٤م ذه٥م إًمٞمف ُمـ ُمذهٌف اًمٗم٘مٝمل أو طمٙمؿ ىمْم٤مءي أو ومٞمام
إٟمتٝمك إًمٞمف ُمـ ٟمٔمري٦م قمٚمٛمٞم٦م أو ومٞمام ىمرره ُمـ رأي ؾمٞم٤مد أو إداري أو إضمتامقمل وُمٕمٔمؿ
احلٞم٤مة وىمْم٤مي٤م اإلٟمً٤من شمٕمتٛمد قمغم احلج٩م اخلٓم٤مسمٞم٦م  .وُمـ احلج٩م اخلٓم٤مسمٞم٦م ذم اًم٘مرآن
ىمقًمف شمٕم٤ممم « ضب ًمٙمؿ ُمث ً
ال ُمـ أٟمٗمًٙمؿ هؾ ًمٙمؿ ش  ...........يٜمزل ُمـ يمالم اسمـ
يمثػم أو اًمِمٜم٘مٞمٓمل أو اًمًٕمدي
-7

احلج٦م اًمِمٕمري٦م  :هل احلج٦م اًمتل ٓ يِمؽمط ومٞمٝم٤م أن شمٗمٞمد فمٜم ً٤م راضمح ً٤م ُم٘مٌقًٓ

سمؾ ىمد شمٕمتٛمد قمغم ُم٘مدُم٤مت ومهٞم٦م وصقري٦م  ٓ .....ختٗمك قمغم اعمخ٤مـم٥م إٓ أهن٤م شمِمتٛمؾ
ويًتجٞم٥م عمٔمٛمقهن٤م وىمد يٙمقن قم٤معم ً٤م
قمغم ُم٤م يتالقم٥م سمٛمِم٤مقمر اعمخ٤مـم٥م اًمٜمٗمًٞم٦م ومٞمت٠مصمر هب٤م
ُ
ومٙمري ً٤م سمٕمدم صحتٝم٤م .
-7

احلج٦م اًمٌ٤مـمٚم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًمٖمٚمط واعمٖم٤مًمٓم٦م

إذا يم٤من ُم٘مدُم٤مت احلج٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم ظمٓم٤مء همػم ُم٘مّمقد ومٝمل همٚمط
وإذا يم٤مٟم٧م ُم٘مدُم٤مت احلج٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم ظمٓم٤مء
ُم٘مّمقد ُمٖمٚمػ سمام يقهؿ أٟمف طمؼ ُمـ أضمؾ اًمتٛمقيف واًمتٔمٚمٞمؾ ومٝمل ُمٖم٤مًمٓم٦م  .ا .هـ
سمتٚمخٞمص ُمـ يمت٤مب [ وقاسمط اعمٕمروم٦م وأصقل اإلؾمتدٓل واعمٜم٤مفمرة ًمٚمٛمٞمداِّن «– 214
 711ش
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اًم٘م٤مقمدة إولى :اقمتامد اًمٕم٘مؾ واعمٜمٓمؼ.
ويٕمٜمل ذًمؽ :أن يٚمتزم أـمراف احلقار سم٤مًمٓمرق اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمًٚمٞمٛم٦م أصمٜم٤مء اعمح٤مورة،
ويٛمٙمـ أن ٟمحدد ُمٕم٤ممل هذا آًمتزام سمام يكم:
 8ـ شم٘مديؿ إدًم٦م اعمثٌتف ،أو اعمرضمح٦م ًمٙمؾ ومروٞم٦م ،أو دقمقى ي٘مدُمٝم٤م اعمح٤مور.
 2ـ صح٦م اًمٜم٘مؾ ًمٚمٜمّمقص اعمٜم٘مقًم٦م ،أو اعمروي٦م.
وىمد وردت اإلؿم٤مرة إمم ُمْمٛمقن هذه اًم٘م٤مقمدة؛ ذم يمثػم ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ،اًمتل
شمٓم٤مًم٥م اًمٓمرف أظمر ،سمت٘مديؿ اًمؼماهلم واحلج٩م اعمٜمٓم٘مٞم٦م؛ ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :أ ْم َُم ْـ َي ٌْدَ ُأ
ِ
ِ
اًمً َام ِء َو ْإَ ْر ِ
ْ
هلل ُىم ْؾ َه٤مشمُقا ُسم ْر َه٤م َٟمٙم ُْؿ إِ ْن
ض َأإٓه َُم َع ا َِّ
اخلَ ْٚم َؼ ُصم َّؿ ُيٕمٞمدُ ُه َو َُم ْـ َي ْر ُز ُىمٙم ُْؿ ُم َـ َّ
ُيمٜمْتُؿ ص ِ
لم ﴾ [اًمٜمٛمؾ.]47:
٤مد ِىم َ
ْ َ
وىمقًمفُ ﴿ :ىم ْؾ َه٤مشمُقا ُسم ْر َه٤م َٟمٙم ُْؿ َه َذا ِذيم ُْر َُم ْـ َُم ِٕم َل َو ِذيم ُْر َُم ْـ َىم ٌْ ِكم َسم ْؾ َأ ْيم َث ُر ُه ْؿ َٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن
احل َّؼ َوم ُٝم ْؿ ُُم ْٕم ِر ُو َ
قن ﴾ [إٟمٌٞم٤مء.]27 :
َْ
اجلٜمَّ َ٦م إِ َّٓ َُم ْـ يم َ
َ٤من ُهق ًدا َأ ْو ٟم ََّم َ٤مرى شمِ ْٚم َؽ َأ َُم٤مٟمِ هٞم ُٝم ْؿ ُىم ْؾ
وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :وىم٤مًمقا ًَم ْـ َيدْ ُظم َؾ ْ َ
ه٤مشمُقا سمره٤م َٟمٙمُؿ إِ ْن ُيمٜمْتُؿ ص ِ
لم ﴾ [اًمٌ٘مرة.]888 :
٤مد ِىم َ
َ
ْ َ
ُْ َ ْ
اًم٘م٤مقمدة افثوينة :قمدم اًمتٜم٤مىمض.
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وشمٗمٞمد أٟمف ٓيٙمقن ذم اًمدقمقى :أو اًمدًمٞمؾ اًمذي ي٘مدُمف اعمح٤مور شمٕم٤مرض واوح ،أو
يٙمقن سمٕمض يمالُمف يٜم٘مض سمٕمض يمالُمف أظمر ،وإذا فمٝمر ذم يمالُمف ُم٤م يقضم٥م اًمتٕم٤مرض
سمٞمٜمف.
اًم٘م٤مقمدة افثوفٌة :اٟمّم٤مف اعمح٤مور.
وصقرة هذه اًم٘م٤مقمدة :أن اخلّمؿ إذا مل يٙمـ ًمديف ىمٌقل ًمألدًم٦م اًمتل حت٤موره هب٤م ،ومح٤مول
إىمٜم٤مقمف سم٤مٕدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞمف ،ذم اعمً٤مئؾ اعمتٜم٤مزع ومٞمٝم٤م ،وًمق ٟمٔمرٟم٤م ذم اًم٘مرآن ًمرأيٜم٤م ذًمؽ ضمٚمٞم ً٤م
فم٤مهر ًا.
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم "اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م" «774/2ش :إن احلج٩م اًمًٛمٕمٞم٦م ُمٓم٤مسم٘م٦م
ًمٚمٛمٕم٘مقل واًمًٛمع اًمّمحٞمح ٓ ،يٜمٗمؽ قمـ اًمٕم٘مؾ اًمٍميح ،سمؾ مه٤م أظمقان ٟمّمػمان،
َّ٤مه ْؿ ومِ َٞمام إِ ْن َُم َّٙمٜمَّ٤ميم ُْؿ ومِ ِٞمف
وصؾ اهلل سمٞمٜمٝمام وىمرن أطمدمه٤م سمّم٤مطمٌف؛ وم٘م٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ًَم َ٘مدْ َُم َّٙمٜم ُ
َو َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م َهل ُ ْؿ َؾم ْٛم ًٕم٤م َو َأ ْسم َّم ً٤مرا َو َأ ْوم ِئدَ ًة َوم َام َأ ْهمٜمَك َقمٜم ُْٝم ْؿ َؾم ْٛم ُٕم ُٝم ْؿ َو َٓ َأ ْسم َّم ُ٤مر ُه ْؿ َو َٓ َأ ْوم ِئدَ ُ ُهت ْؿ ُِم ْـ
َ ٍ
ون سمِ َآي ِ
٤مق ِهبِ ْؿ َُم٤م يمَ٤مٟمُقا سمِ ِف َي ًْت َْٝم ِزئ َ
هلل َو َطم َ
ُقن ﴾ [إطم٘م٤مف.]24 :
٤مت ا َِّ
جي َحدُ َ َ
رء إِ ْذ يمَ٤مٟمُقا َ ْ
ْ
ومجٛمع ؾمٌح٤مٟمف سملم اًمًٛمع واًمٕم٘مؾ ،وأىم٤مم هبام طمجتف قمغم قمٌ٤مده ،ومال يٜمٗمؽ أطمدمه٤م
قمـ ص٤مطمٌف أصال ،وم٤مًمٙمت٤مب اعمٜمزل ،واًمٕم٘مؾ اعمدرك؛ طمج٦م اهلل قمغم ظمٚم٘مف...ا.هـ.
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صمؿ ؾم٤مق رمحف اهلل :اصمٜمتلم وقمنميـ دًمٞم ً
ال ُمـ اًم٘مرآن قمغم هذه اًمٓمرق؛ ًمٚمٛمح٤مضم٦م ؾمق ًء
ِ
يـ َز َقم ْٛمت ُْؿ ُِم ْـ ُدوٟمِ ِف َوم َال َي ْٛم ِٚمٙم َ
ػ
ُقن يم َِْم َ
ذم سمٞم٤من اًمتقطمٞمد؛ ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ِؾ ا ْد ُقمقا ا ًَّمذ َ
اًمي َقمٜمْٙم ُْؿ َو َٓ َ ْحت ِق ًيال ﴾ [اإلهاء.]74 :
ه ِّ
أو سم٤مب اًمٜمٌقة ،واًم٘مرآن؛ ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ ِذم َر ْي ٍ
٥م ِممَّ٤م ٟم ََّز ًْمٜمَ٤م َقم َغم َقم ٌْ ِدٟمَ٤م َوم ْ٠مشمُقا
ون اهللَِّ إِ ْن ُيمٜمْتُؿ ص ِ
سمًِقر ٍة ُِمـ ُِم ْثٚمِ ِف واد ُقمقا ُؿمٝمدَ اءيمُؿ ُِمـ د ِ
لم ﴾ [اًمٌ٘مرة.]21 :
٤مد ِىم َ
ْ َ
َ َ ْ ْ ُ
َ ْ
ُ َ ْ
وىم٤ملُ ﴿ :ىم ْؾ ًَم ْق َؿم٤م َء اهللَُّ َُم٤م َشم َٚم ْق ُشم ُف َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َو َٓ َأ ْد َرايم ُْؿ سمِ ِف َوم َ٘مدْ ًَمٌِ ْث ُ٧م ومِٞمٙم ُْؿ ُقم ُٛم ًرا ُِم ْـ َىم ٌْٚمِ ِف
َأ َوم َال َشم ْٕم ِ٘م ُٚم َ
قن ﴾ [يقٟمس.]84 :
ِ
حي ِٞمل
َز َظم ْٚم َ٘م ُف َىم َ٤مل َُم ْـ ُ ْ
ض َب ًَمٜمَ٤م َُم َث ًال َوٟم َ
أو ذم سم٤مب اًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر؛ ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َ َ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٞمؿ ﴾ [يس41 :
ٞمؿ ُىم ْؾ ُ ْ
حي ِٞم َٞمٝم٤م ا ًَّمذي َأٟم َِْم َ٠م َه٤م َأ َّو َل َُم َّرة َو ُه َق سمِٙم ُِّؾ َظم ْٚم ٍؼ َقمٚم ٌ
ا ًْمٕم َٔم٤م َم َوه َل َرُم ٌ
ـ  .]41إمم همػم ذًمؽ مم٤م ؾم٤مىمف رمحف اهلل.
اًم٘م٤مقمدة افرابعة :حتديد اًمٖم٤مي٦م وشمقوٞمحٝم٤م.
وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽُ :م٤م ضمرى ذم حم٤مورة إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالمُ ،مع اعمنميملمُ ،مـ قمٌدة
اًمٙمقيم٥م ،وشمدرضمف اًمٕم٘مكم واًمٜمٗمز ُمٕمٝمؿ؛ طمتك وصؾ إمم شم٘مٛمّمف قمٌ٤مدة اًمِمٛمس ُمٕمٝمؿ،
اًمِم ْٛم َس َسم ِ
﴿ َوم َٚم َّام َر َأى َّ
ْؼم ﴾ [إٟمٕم٤مم]41 :؛ ًمٞمّمؾ هبؿ إمم
٤مز َهم ً٦م َىم َ٤مل َه َذا َر ِّيب َه َذا َأيم َ ُ
اًمٜمتٞمج٦م ،سمٕمد اٟمتزا ع اقمؽماومٝمؿ ،سم٠من اإلًمف ٓيٖمٞم٥م ،وٓ يٜمٌٖمل أن يٖمٞم٥م ،وُمـ هٜم٤م سمرزت
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َو َّضم ْٝم ُ٧م َو ْضم ِٝم َل ًم ِ َّٚم ِذي

اًمٜمتٞمج٦م؛ ﴿ َوم َٚم َّام َأ َوم َٚم ْ٧م َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم إِ ِِّّن َسم ِري ٌء ِممَّ٤م شم ْ ِ
ُنميم َ
ُقن إِ ِِّّن
َوم َٓمر اًمًامو ِ
ات َو ْإَ ْر َض َطمٜمِٞم ًٗم٤م َو َُم٤م َأٟمَ٤م ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
لم ﴾ [إٟمٕم٤مم 41 :ـ .]41
نميمِ َ
َ َّ َ َ

وهٙمذا ريمز إسمراهٞمؿ قمغم اًمٜمتٞمج٦مُ ،مـ ظمالل هذه اًمٙمٚمامت اعمقضمزة ،اًمتل راقمك ومٞمٝم٤م
اعمح٤مومٔم٦م قمغم صٚمتف سم٤م خلّمقم ،وإقمالن احلٙمؿ قمغم قمٌ٤مدهتؿ ًمٚمٙمقايم٥م سم٠مهن٤م ذك،
وشم٘مديؿ اًمٌديؾ اًمّمحٞمح ،اًمذي جي٥م أن يتجٝمقا إًمٞمف؛ وهق اإليامن سم٤مهلل قمز وضمؾ.
ِ
ًمٚمتٗمٙمػم اًمًٚمٞمؿ ،وزد قمغم ذًمؽ اؾمتحْم٤مر
اًم٘م٤مقمدة اخلومسةَ :ظم َٚم َؼ إضمقاء اهل٤مدئ٦م
اًمٕمٚمؿ واًمدًمٞمؾ.
يدل قمغم ذًمؽ :طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ؛ عم٤م ؾم٠مًمف اًمٞمٝمقد قمـ اًمروح.
اًم٘م٤مقمدة افسودسة :اقمداد ظمٓم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٚمحقار.
 8ـ حتديد اعمقوقع.
 2ـ حتديد اعمٗم٤مهٞمؿ.
 1ـ حتديد اهلدف ،وهق اًمٖم٤مي٦م اًمتل يريد اًمٓمروم٤من اًمقصقل إًمٞمٝم٤م.
هذه ىمقاقمد قم٤مُم٦م ،ذم أي طمقار؛ ًمٙمـ يٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف قمغم أن احلقار ُمع اًمٞمٝمقد
واًمٜمّم٤مرى ،وهمػمهؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر وخم٤مًمٗمل اعمٕمت٘مد اًمّمحٞمح؛ جي٥م أن ٓ يّمؾ إمم طمد
اعمداهٜم٦م هلؿ سمؾ ٟمزيد.
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اًم٘م٤مقمدة افسوبعة :وهل اًمثٌ٤مت قمغم ُمٜمٝم٩م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وقمدم اًمتٜم٤مزٓت اًمديٜمٞم٦م
ُمٝمام سمٚمٖم٧م اإلهمرئآت.
يدل قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة؛ طمدي٨م أيب هريرة

قمٜمد اًمٌخ٤مري «2114ش ،وُمًٚمؿ

«8447ش ،أن رؾمقل اهلل ط أشمك اًمٞمٝمقد وم٘م٤مل « :ي٤م ُمٕمنم هيقد أؾمٚمٛمقا شمًٚمٛمقا ش ،وم٘م٤مًمقا:
ىمد سمٚمٖم٧م ي٤م أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ ،وم٘م٤مل هلؿ رؾمقل اهلل ط « :ذًمؽ أريد أؾمٚمٛمقا شمًٚمٛمقا ش ،وم٘م٤مًمقا:
ىمد سمٚمٖم٧م ي٤م أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ ،وم٘م٤مل هلؿ رؾمقل اهلل ط « :ذًمؽ أريد ش ،وم٘م٤مل هلؿ افثوفٌة :وم٘م٤مل:
« اقمٚمٛمقا أٟمام إرض هلل ورؾمقًمف؛ وأِّن أريد أن أضمٚمٞمٙمؿ ُمـ هذه إرض ،ومٛمـ وضمد
ُمٜمٙمؿ سمامًمف ؿمٞمئ٤م ومٚمٞمٌٕمف ،وإٓ وم٤مقمٚمٛمقا أن إرض هلل ورؾمقًمف ش.
اًم٘م٤مقمدة افثومـة  :ىمٌقل اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصؾ إًمٞمٝم٤م إدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م .
اًم٘م٤مقمدة افتوشعة  :إقمالم اًمتًٚمٞمؿ ذم إُمقر اًمتل هل ُمـ اعمًٚمامت .
اًم٘م٤مقمدة افعوشة  :قمدم اًمٓمٕمـ ذم أدًم٦م اعمٜم٤مفمر أن إطمقال اعمٜمٓم٘مٞم٦م أو اًم٘مقاقمد اعمًٚمؿ
هب٤م ًمدى اًمٗمري٘ملم اعمتٜم٤مفمريـ .
ويدل قمٚمٞمف؛ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ،ذم حت٤مور اًمٜمٌل ط ُمع ُمًٞمٚمٛم٦م ،وومٞمفً « :مقؾم٠مًمتٜمل
هذه ُم٤م أقمٓمٞمتٙمٝم٤م ،وًمئـ شمقًمٞم٧م ًمٞمٕم٘مرٟمؽ اهلل شُ .متٗمؼ قمٚمٞمف
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غسّط املياظسٗ
يِمؽمط ذم اعمٜم٤مفمرة أرسمٕم٦م ذوط -:
اًمنمط إول  -:أن يٙمقن اعمتٜم٤مفمران قمغم ُمٕمروم٦م سمام حيت٤مج إًمٞمف ُمـ ىمقاٟملم اعمٜم٤مفمرة
وىمقاقمده٤م طمقل اعمقوقع اًمذي يريدان اعمٜم٤مفمرة ومٞمف .
اًمنمط افثوين  -:أن يٙمقن اعمتٜم٤مفمران قمغم ُمٕمروم٦م سم٤معمقوقع اًمذي يتٜم٤مفمران ومٞمف .
اًمنمط افثوفٌ  -:أن يٙمقن اعمقوقع مم٤م جيقز أن دمري ومٞمف اعمٜم٤مفمرة وٛمـ ىمقاقمد هذا
اًمٗمـ ووقاسمٓمف .
اًمنمط افرابع  -:أن جيري اعمتٜم٤مفمران ُمٜم٤مفمرهتام قمغم قمرف واطمد  .ا.هـ
ُمـ فمقاسمط اعمٕمروم٦م وأصقل اإلؾمتدٓل واعمٜم٤مفمرة «  147-147ش
آداب اعمٜم٤مفمر.
ِ
وحيٛمد اهلل قمز
 8ـ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمٜم٤مضأن ي٘مدم قمغم ضمدًمف شم٘مقى اهلل قمز وضمؾ؛ ًمٞمزيمق ٟمٔمره،
وضمؾ« ش ،ويّمكم قمغم رؾمقل اهلل ط يمثػم ًا؛ ًمتٙمثر سمريمتف ،وشمٕمٔمؿ ومقئده ،صمؿ يً٠مل اعمٕمقٟم٦م
واًمتقومٞمؼ ًمٜمٗمًف قمغم ـمٚم٥م احلؼ.
 2ـ ويتقىمر ذم جمٚمًف ،وٓ يٜمزقم٩م وٓ يٙمقن ذم طم٤مًمف ىمٚم٘م ً٤م ٟمٗمس إوٓمراب أو ذم طم٤مًم٦م
شمٗمًد قمٚمٞمف ُمزاضمف اًمٗمٙمري واًمٜمٗمز
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 1ـ ٓيٙمثر اًمّمٞم٤مح؛ ومٞمِمؼ قمغم ٟمٗمًف ،وٓ خيٗمل صقشمف؛ ومٞمٜمً٥م إمم اًمْمٕمػ.
 7ـ وٓ يِمٖمػ سمٙمالُمف ،وٓيٕمج٥م سمجدًمف.
 7ـ ي٘مٌؾ قمغم ظمّمٛمف؛ وم٢مٟمف أطمًـ ذم إدب ،وحيًـ آؾمتامع إمم يمالُمف وٓ يٙمقن
ُمتنقم ً٤م ي٘مّمد إؾمٙم٤مت ظمّمٛمف ذم زُمـ يًػم ٕن ذًمؽ يٗمًد قمٚمٞمف رؤيتف اًمٗمٙمري٦م
 4ـ ٓيداظمٚمف ذم ٟمقسمتف ،ويّمؼمًمف طمتك يٗمرغ ُمـ يمالُمف.
 4ـ ٓيتٙمٚمؿ قمغم ُم٤ممل ي٘مع ًمف اًمٕمٚمؿ سمف ُمـ ضمٝمتف ،وٓ يتٙمٚمؿ إٓ قمغم اعم٘مّمقد ُمـ
يمالُمف.
 1ـ ٓيًتدل سمدًمٞمؾ إإل وىمد وىمػ قمٚمٞمف ،وظمؼمه ،واُمٜمتحٜمف ىمٌؾ ذًمؽ ،وقمرف صحتف
وؾمالُمتف؛ ٕٟمف ىمد يًتدل سمام مل يٛمٕمـ ذم شم٠مُمٚمف ،ومٞمٔمٗمر سمف ظمّمٛمف.
 1ـ ٓ يٜم٤مفمر ذم طم٤مل اجلقع واًمٕمٓمش ،وٓ ذم طم٤مل اخلقف واًمٖمْم٥م ،وٓ ذم طم٤مل
شمٖمػم ومٞمٝم٤م ـمٌٕمف.
 81ـ ٓيتٙمٚمؿ ذم جمٚمس شمٜم٤مًمف ومٞمف هٞمٌ٦م ًمئال ي١مصمر ذًمؽ قمٚمٞمف ومٞمْمٕمٗمف قمـ اًم٘مٞم٤مم سمحجتف
يمام يٜمٌٖمل  ،وٓ ئمـ اعمٜم٤مفمر ظمّمٛمف طم٘مػم ًا وٕمٞمٗم ً٤م ومٝمذا ي٘مٚمؾ إهتامُمف ومٞمٛمٙمـ ظمّمٛمف ُمٜمف
.
 88ـ ٓ يٜم٤مفمر سمحية ُمـ يزدري سمٙمالُمف.
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 82ـ ٓيٜم٤مفمر ُمـ ٓ يٜمّمٗمف ُمـ ٟمٗمًف ،وُٓمـ قم٤مدشمف اًمتًٗمف ذم اًمٙمالم « ش.
 -81أن يٙمقن اعمراد إفمٝم٤مر احلؼ
 -87أن يتجٜم٥م اإلظمتّم٤مر اعمخؾ واًمتٓمقيؾ اعمٛمؾ .
 -87أن يتجٜم٥م اعمٜم٤مفمر إًمٗم٤مظ اًمٖمريٌ٦م
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ما ال جيْش للنياظس أٌ ٓستهبُ
اعمٝم٤مرة  -:وهل ضمٕمؾ ٟمتٞمج٦م اًمدًمٞمؾ ٟمٗمس ُم٘مدُم٦م ُمـ ُم٘مدُمت٦م
اًمٖمْم٥م
اعمج٤مدًم٦م ٓ إلفمٝم٤مر احلؼ
اعمٙم٤مرة وهل  :اعمٜم٤مزقم٦م ٓ إلفمٝم٤مر اًمّمقاب وُمٜمٝم٤م ُمٜمع اًمٌدهيٞم٤مت وقمدم اًمتًٚمٞمؿ هل٤م .
اعم ٕم٤مٟمدة هل  :اعمٜم٤مزقم٦م سمحٞم٨م ٓ يٗمٝمؿ أطمدمه٤م يمالم أظمر ُمع قمٚمٛمف سمام ذم يمالُمف ُمـ
اًمٗمً٤مد .
اجلقاب اجلدزم هق ُ :م٤م يذيمره اعمجٞم٥م وهق يٕمت٘مد سمٓمالٟمف  .ا.هـ فمقاسمط اعمٕمروم٦م
وأصقل اإلؾمتدٓل واعمٜم٤مفمرة «  777 – 772ش
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األدل٘ اليت ٓطتددمَا املياظس.
 8ـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ؛ اًمذي هق يمالم رب اًمٕم٤معملم.
 2ـ اًمًٜم٦م ،وهل :أىمقال رؾمقل اهلل ط ،وأومٕم٤مًمف.
 1ـ اإلمج٤مع.
 7ـ إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ،قمـ ـمريؼ اإلًمزام ،وهمػمه « ش.
ويِمؽمط ذم هذه إدًم٦م؛ أن ٓ خت٤مًمػ اعمٜم٘مقل واعمًٛمقع ،وىمد شم٘مدم يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ
رمحف اهلل؛ ذم سمٞم٤من هذه اًمدًٓم٦م.
َ ِ ِ
وإذا ٟمٔمرٟم٤م ،إمم ظمٓم٤مب إسمراهٞمؿ ُمع أسمٞمفً ،مرأيٜم٤م ذًمؽ ضمٚمٞم ً٤م ،طمٞم٨م ىم٤ملَ ﴿ :ي٤م أ َسم٧م مل َ
ِ
ٍم َو َٓ ُي ْٖمٜمِل َقمٜم َْؽ َؿم ْٞم ًئ٤م ﴾ [ُمريؿ.]72 :
َشم ْٕم ٌُدُ َُم٤م َٓ َي ًْ َٛم ُع َو َٓ ُي ٌْ ُ
قن هللَِّ ُىم ْؾ َأ َوم َال شم ََذ َّيم ُر َ
قن َؾم َٞم ُ٘مق ًُم َ
وىم٤ملُ ﴿ :ىم ْؾ عمَ ِ ِـ ْإَ ْر ُض َو َُم ْـ ومِ َٞمٝم٤م إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
ون ُىم ْؾ
ِ
اًمً ٌْ ِع َو َر هب ا ًْم َٕم ْر ِ
قن هللَِّ ُىم ْؾ َأ َوم َال َشم َّت ُ٘م َ
ش ا ًْم َٕمٔمِٞم ِؿ َؾم َٞم ُ٘مق ًُم َ
قن ُىم ْؾ َُم ْـ سمِ َٞم ِد ِه
اًمً َام َوات َّ
َُم ْـ َر هب َّ
ُم َٚمٙمُقت يم ُِّؾ َ ٍ
قن َؾم َٞم ُ٘مق ًُم َ
جي ُ٤مر َقم َٚم ْٞم ِف إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن هللَِّ ُىم ْؾ َوم َ٠مٟمَّك
ُ
رء َو ُه َق ُجيِ ُػم َو َٓ ُ َ
َ
ْ
شم ًُْ َح ُر َ
ون ﴾ [اعم١مُمٜمقن.]11 - 17 :
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آداب اجملادل٘.
8ـ اًمتٝمٞمكء ًمٚمٛمٜم٤مفمرة:
يدل قمغم ذًمؽ؛ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس أن اًمٜمٌل ط ىم٤مل عمٕم٤مذ « :إٟمؽ شم٠ميت ىمقم ُمـ أهؾ
اًمٙمت٤مب شُ .متٗمؼ قمٚمٞمف
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم "اعمٗمٝمؿ" :وإٟمام ٟمٌٝمف قمغم ذًمؽ؛ ًمٞمتٝمٞم٠م عمٜم٤مضهتؿ ،ويٕمد إدًم٦م
إلومح٤مُمٝمؿ؛ ٕهنؿ أهؾ قمٚمؿ ؾم٤مسمؼ ،سمخالف اعمنميملم ،وقمٌدت إوصم٤من ا.هـ.
2ـ سمٞم٤من إؾم٤مس اًمذي جي٤مدل قمٚمٞمف:
ىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ْؾ َي٤م َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب َشم َٕم٤م ًَم ْقا إِ َمم يمَٚمِ َٛم ٍ٦م َؾم َق ٍاء َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْٞمٜمَٙم ُْؿ َأ َّٓ َٟم ْٕم ٌُدَ إِ َّٓ اهللََّ
ِ
و َٓ ٟم ْ ِ ِ
َّخ َذ سمٕم ُْمٜمَ٤م سمٕم ًْم٤م َأرسم٤مسم٤م ُِمـ د ِ
هلل َوم٢مِ ْن شم ََق ًَّم ْقا َوم ُ٘مق ًُمقا ْاؿم َٝمدُ وا سمِ َ٠مٟمَّ٤م
ون ا َِّ
َْ ً ْ ُ
َْ
ُنم َك سمِف َؿم ْٞم ًئ٤م َو َٓ َيت َ ْ
َ
ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن ﴾ [آل قمٛمران .]47 :وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمف.
 1ـ اًمتدرج ذم اجلدال سم٤مٕهؿ وم٤مٕهؿ:
حلدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ،قمٜمد اًمِمٞمخلم « :إٟمؽ شم٠ميت ىمقم أهؾ اًمٙمت٤مب ،ومٚمٞمٙمـ أول ُم٤م
شمدقمقهؿ إًمٞمف ،أن يقطمدوا اهلل وٓ ينميمقا سمف ؿمٞمئ ً٤م ش ،وذم رواي٦م « :إمم ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إَّٓ
اهلل ،وأن حمٛمد ًا رؾمقل اهلل ش ،وذم روايف « :إمم قمٌ٤مدة اهلل؛ وم٢من أـم٤مقمقك ًمذاًمؽ؛ وم٠مظمؼمهؿ
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أن اهلل أومؽمض قمٚمٞمٝمؿ مخس صٚمقات ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ،وم٢مهنؿ أـم٤مقمقك ًمذاًمؽ؛ وم٠مظمؼمهؿ
أن اهلل أومؽمض قمٚمٞمٝمؿ زيم٤مة خترج ُمـ أهمٜمٞم٤مئٝمؿ ،ودمٕمؾ ذم وم٘مرائٝمؿ ش.
ىم٤مل احل٤مومظ ذم "اًمٗمتح" حت٧م طمدي٨م «8714ش :وىمٕم٧م اًمٌداءة هبام؛ ٕهنام أصؾ اًمديـ
اًمذي ٓ يّمح رء همػممه٤م إٓ هبام ،ومٛمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ همػم ُمقطمد ،وم٤معمٓم٤مًمٌ٦م ُمتقضمٝم٦م إًمٞمف
سمٙمؾ واطمدة ُمـ اًمِمٝم٤مدشملم قمغم اًمتٕمٞملم ،وُمـ يم٤من ُمقطمدا وم٤معمٓم٤مًمٌ٦م ًمف سم٤مجلٛمع سملم اإلىمرار
سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م واإلىمرار سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ،وإن يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون ُم٤م ي٘متيض اإلذاك أو يًتٚمزُمف؛ يمٛمـ
ي٘مقل :سمٌٜمقة قمزير ،أو يٕمت٘مد اًمتِمٌٞمف؛ ومتٙمقن ُمٓم٤مًمٌتٝمؿ سم٤مًمتقطمٞمد ًمٜمٗمل ُم٤م يٚمزم ُمـ
قم٘م٤مئدهؿ ا.هـ.
 7ـ اًمتٞمًػم وشمرك اًمتٕمًػم.
ومٕمـ إيب ُمقؾمك  ،أن اًمٜمٌل ط عم٤م سمٕمثف ،وُمٕم٤مذ إمم اًمٞمٛمـ ،ىم٤مل « :سمنما وٓ شمٜمٗمرا،
وشمٓم٤موقم٤م وٓ ختتٚمٗم٤م شُ ،متٗمؼ قمٚمٞمف ،وذم رواي٦م « :سمنموا وٓ شمٜمٗمروا ،وينوا وٓ شمٕمنوا
ش.
ىم٤مل اًمٜمقوي «71/82ش :سمنموا وٓ شمٜمٗمروا :وينوا وٓ شمٕمنوا :إٟمام مجع ذم هذه
إًمٗم٤مظ ،سملم اًمٌمء ووده؛ ٕٟمف ىمد يٗمٕمٚمٝمام ذم وىمتلم ،ومٚمق اىمتٍم قمغم ينوا ًمّمدق
ذًمؽ قمغم ُمـ ين ُمرة أوُمرات ،وقمن ذم ُمٕمٔمؿ احل٤مٓت ،وم٢مذا ىم٤مل :وٓ شمٕمنوا؛ اٟمتٗمك
اًمتٕمًػم ذم مجٞمع إطمقال ُمـ مجٞمع وضمقهف ،وهذا هق اعمٓمٚمقب.
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صمؿ ىم٤مل :وذم هذا احلدي٨م :إُمر سم٤مًمتٌِمػم سمٗمْمؾ اهلل وقمٔمٞمؿ صمقاسمف ،وضمزيؾ قمٓم٤مئف
وؾمٕم٦م رمحتف ،واًمٜمٝمل قمـ اًمتٜمٗمػم سمذيمر اًمتخقيػ ،وأٟمقاع اًمققمٞمد حمْم٦م ُمـ همػم وٛمٝم٤م
إمم اًمتٌِمػم ،وومٞمف :شم٠مًمٞمػ ُمـ ىمرب إؾمالُمف ،وشمرك اًمتِمديد قمٚمٞمٝمؿ  ،...ـ صمؿ ىم٤مل ـ:
ويمذًمؽ ُمـ ىم٤مرب اًمٌٚمقغ ُمـ اًمّمٌٞم٤من ،وُمـ سمٚمغ ،وُمـ شم٤مب ُمـ اعمٕم٤ميص؛ يمٚمٝمؿ يتٚمٓمػ
هبؿ ،ويدرضمقن ذم أٟمقاع اًمٓم٤مقم٦م ىمٚمٞمال ىمٚمٞمال ،وىمد يم٤مٟم٧م أُمقر اإلؾمالم ذم اًمتٙمٚمٞمػ قمغم
اًمتدري٩م ،ومٛمتك ين قمغم اًمداظمؾ ذم اًمٓم٤مقم٦م ،أو اعمريد ًمٚمدظمقل ومٞمٝم٤م ؾمٝمٚم٧م قمٚمٞمف ،ويم٤مٟم٧م
قم٤مىمٌتف هم٤مًمٌ٤م اًمتزايد ُمٜمٝم٤م ،وُمتك قمنت قمٚمٞمف ،أو ؿمؽ أن ٓ يدظمؾ ومٞمٝم٤م ،وإن دظمؾ أو
ؿمؽ أن ٓ يدوم ،أو ٓ يًتحٚمٞمٝم٤م ا.هـ.
ىم٤مل احل٤مومط ذم "اًمٗمتح" حت٧م طمدي٨م «7172ش :وئمٝمر زم أن اًمٜمٙمت٦م ذم اإلشمٞم٤من سمٚمٗمظ
اًمٌِم٤مرة :وهق إصؾ ،وسمٚمٗمظ اًمتٜمٗمػم ،وهق اًمالزم ،وأشمك سم٤مًمذي سمٕمده قمغم اًمٕمٙمس؛
ًمإلؿم٤مرة إمم أن اإلٟمذار ٓ يٜمٗمك ُمٓمٚم٘م٤م ،سمخالف اًمتٜمٗمػم ،وم٤ميمتٗمك سمام يٚمزم قمٜمف اإلٟمذار وهق
اًمتٜمٗمػم؛ ومٙم٠مٟمف ىمٞمؾ أن اٟمذرشمؿ ومٚمٞمٙمـ سمٖمػم شمٜمٗمػم؛ يم٘مقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وم ُ٘مقٓ ًَم ُف َىم ْقًٓ ًَم ِّٞمٜم ً٤م ﴾
ا.هـ.
وىمد سمٕم٨م اهلل قمزوضمؾ اًمٜمٌٞملم ُمٌنميـ وُمٜمذريـ؛ ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م اًمٜمٌَِّ هل إِٟمَّ٤م
َأرؾم ْٚمٜم َ ِ
نما َوٟم َِذ ًيرا ﴾ [إطمزاب.]77 :
ْ َ
َ٤مك َؿم٤مهدً ا َو ُُم ٌَ ِّ ً
واًمٌِم٤مرة شمٙمقن سم٤مإلظمٌ٤مر سمام أقمد اهلل ًمٚمٛمٓمٞمٕملمُ ،مـ اجلزاء اًمدٟمٞمقي وإظمروي،
واًمٜمذارة شمٙمقن سم٤مًمتخقيػ ُمـ قمذاب اهلل قمز وضمؾُ ،م٘متف وهمْمٌفُ ،مٕمرولم ،وذم صٗم٦م
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اًمٜمٌل ط اًمتل ذم "اًمتقراة"؛ يمام قمٜمد اًمٌخ٤مري ،وىمد شم٘مدمَ ﴿ « :ي٤م َأ ه َهي٤م اًمٜمٌَِّ هل إِٟمَّ٤م َأ ْر َؾم ْٚمٜم َ
َ٤مك
ِ
نما َوٟم َِذ ًيرا ﴾ ،وطمرز ًا ًمألُمٞملم ش.
َؿم٤مهدً ا َو ُُم ٌَ ِّ ً
ومم٤م يدل قمغم اًمتٌِمػم واًمؽمهمٞم٥م؛ ُم٤م ضم٤مء ذم "اًمّمحٞمحلم" ذم رؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل ط إمم
هرىمؾ ،وومٞمٝم٤م « :أؾمٚمؿ شمًٚمؿ ي١مشمؽ اهلل أضمرك ُمرشملم؛ وم٢من أسمٞم٧م؛ وم٢من قمٚمٞمؽ أصمؿ
إريًٞملم ش.
وذم طمدي٨م أيب ُمقؾمك « :صمالصم٦م ي١مشمقن أضمرهؿ ُمرشملم :وُمٜمٝمؿ ٌ
رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب
آُمـ سمٜمٌٞمف ،وأدرك اًمٜمٌل ط؛ ومآُمـ سمف احلدي٨م ...ش ،رواه اًمٌخ٤مري «2171ش ،وُمًٚمؿ
«278ش.
 7ـ إٟمزال اًمٜم٤مس ُمٜم٤مزهلؿ ،وإٟٔم٧م اًم٘مقل هلؿ:
ضم٤مء ذم طمدي٨م أيب ؾمٗمٞم٤من ،قمٜمد اًمٌخ٤مري «4ش ،وُمًٚمؿ «8441ش؛ ذم رؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل
ط ،إمم هرىمؾ ،وومٞمفُ « :مـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ورؾمقًمف  ،إمم هرىمؾ قمٔمٞمؿ اًمروم؛ ؾمالم
قمغم ُمـ أشمٌع اهلدى ش.
ىم٤مل احل٤مومظ ذم "اًمٗمتح" «71/8ش :ىمقًمف« :قمٔمٞمؿ اًمروم ش :ومٞمف قمدول قمـ ذيمره
سم٤معمٚمؽ ،أو اإلُمرة؛ ٕٟمف ُمٕمزول سمحٙمؿ اإلؾمالمً ،مٙمٜمف مل خيٚمف ُمـ إيمرام؛ عمّمٚمح٦م اًمتآًمػ
ا.هـ.
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وىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم "ذح ُمًٚمؿ" «814/82ش :ومٞمف ومقائد :وُمٜمٝم٤م اًمتقىمل ذم
اعمٙم٤مشمٌ٦م ،واؾمتٕمامل اًمقرع ومٞمٝم٤م ،ومال يٗمرط وٓ يٗمرط؛ وهلذا ىم٤مل اًمٜمٌل ط « :إمم هرىمؾ
قمٔمٞمؿ اًمروم ش ،ومٚمؿ ي٘مؾ ُمٚمؽ اًمروم؛ ٕٟمف ٓ ُمٚمؽ ًمف ،وٓ ًمٖمػمه إٓ سمحٙمؿ ديـ اإلؾمالم،
وٓ ؾمٚمٓم٤من ٕطمد؛ إٓ عمـ وٓه رؾمقل اهلل ط ،أو وٓه ُمـ أذن ًمف رؾمقل اهلل ط سمنمط،
وإٟمام يٜمٗمذ ُمـ شمٍموم٤مت اًمٙمٗم٤مرُ ،م٤م شمٜمٗمذه اًميورة ،ومل ي٘مؾ إمم هرىمؾ وم٘مط :سمؾ أشمك سمٜمقع
ُمـ اعمالـمٗم٦م؛ وم٘م٤مل « :قمٔمٞمؿ اًمروم ش ،أي :اًمذي يٕمٔمٛمقٟمف ،وي٘مدُمقٟمف ،وىمد أُمر اهلل شمٕم٤ممم
ٞمؾ رسم َؽ سمِ ِْ
٤محلٙم َْٛم ِ٦م َواعمَْ ْق ِقم َٔم ِ٦م
سم٢مٟٓم٦م اًم٘مقل عمـ ُيدقمك إمم اإلؾمالم؛ وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ا ْد ُع إِ َمم َؾمٌِ ِ َ ِّ
احل ًَٜم َِ٦م ﴾ ،وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وم ُ٘مقٓ ًَم ُف َىم ْقًٓ ًَم ِّٞمٜم ً٤م ﴾.
َْ
وىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل رمحف اهلل ذم "أوقاء اًمٌٞم٤من" « 784/7ـ 784ش :ىمقًمف شمٕم٤ممم:

﴿

َوم ُ٘مقٓ ًَم ُف َىم ْقًٓ ًَم ِّٞمٜم ً٤م ًَم َٕم َّٚم ُف َيت ََذيم َُّر َأ ْو َخي َِْمك ﴾ :أُمر اهلل ضمؾ وقمال ٟمٌٞمف ُمقؾمك ،وه٤مرون
قمٚمٞمٝمام ،وقمغم ٟمٌٞمٜم٤م اًمّمالة واًمًالم :أن ي٘مقٓ ًمٗمرقمقن ذم طم٤مل شمٌٚمٞمغ رؾم٤مًم٦م اهلل إًمٞمف؛ ﴿
َىم ْقًٓ ًَم ِّٞمٜم ً٤م ﴾ ،أي :يمالُم ً٤م ًمٓمٞمٗم ً٤م ؾمٝم ً
ال رىمٞم٘م ً٤مً ،مٞمس ومٞمف ُم٤م يٖمْم٥م ويٜمٗمر.
٥م إِ َمم ومِ ْر َقم ْق َن إِ َّٟم ُف
وىمد ّسملم ضمؾ وقمال اعمراد سم٤مًم٘مقل اًمٚملم ذم هذه أي٦م سم٘مقًمف ﴿ :ا ْذ َه ْ
َـم َٖمك َوم ُ٘م ْؾ َه ْؾ ًَم َؽ إِ َمم َأ ْن شم ََزيمَّك َو َأ ْه ِد َي َؽ إِ َمم َر ِّسم َؽ َومت ْ
َخ َِمك ﴾ ،وهذا واهلل هم٤مي٦م ًملم
اًمٙمالم وًمٓم٤مومتف ،ورىمتف ،يمام شمرى ،وُم٤م أُمر سمف ُمقؾمك وه٤مرون ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م؛ أؿم٤مر
ِ ِ
ٞمؾ رسم َؽ سمِ ِْ ِ
احل ًَٜمَ ِ٦م
ًمف شمٕم٤ممم ذم همػم هذا اعمقوع ،يم٘مقًمف ﴿ :ا ْد ُع إِ َمم َؾمٌِ ِ َ ِّ
٤محلٙم َْٛم٦م َواعمَْ ْققم َٔم٦م ْ َ
وضم ِ
٤مد ْهل ُ ْؿ سمِ٤م ًَّمتِل ِه َل َأ ْطم ًَ ُـ ﴾.
َ َ
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سم٤مًمرومؼ واًم ِّٚملم،
ُمً٠مًم٦م :ي١مظمذ ُمـ هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م :أن اًمدقمقة إمم اهلل جي٥م أن شمٙمقن ِّ
ٓ سم٤مًم٘مًقة واًمِمدة واًمٕمٜمػ؛ يمام سمٞمٜم٤مه ذم ؾمقرة "اعم٤مئدة" ذم اًمٙمالم قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :
َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َأ ْٟم ُٗم ًَٙم ُْؿ ﴾ .ا  .هـ
وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم "شمٗمًػمه" «217/7ش :هذه أي٦م ومٞمٝم٤م قمؼمة قمٔمٞمٛم٦م ،وهق أن ومرقمقن
ذم هم٤مي٦م اًمٕمتق وآؾمتٙمٌ٤مر ،وُمقؾمك صٗمقة اهلل ُمـ ظمٚم٘مف إذ ذاك ،وُمع هذا أُمر أٓ خي٤مـم٥م
ومرقمقن إٓ سم٤معمالـمٗم٦م واًمٚملم ،يمام ىم٤مل يزيد اًمرىم٤مر قمٜمد ىمقًمفُ َ ﴿ :ىمقٓ ًَم ُف َىم ْقٓ ًَم ِّٞمٜمً٤م ﴾ :ي٤م
ُمـ يتحٌ٥م إمم ُمـ يٕم٤مديف ومٙمٞمػ سمٛمـ يتقٓه ويٜم٤مديف؟.
أىمرب ُمٜمل إمم اًمٖمْم٥م
وىم٤مل وه٥م سمـ ُُمٜمٌَف :ىمقٓ ًمف :إِّن إمم اًمٕمٗمق واعمٖمٗمرة
ُ
واًمٕم٘مقسم٦م.
وقمـ قمٙمرُم٦م ،ذم ىمقًمفَ ﴿ :وم ُ٘مقٓ ًَم ُف َىم ْقٓ ًَم ِّٞمٜمً٤م ﴾ ىم٤مل ٓ :إًمف إٓ اهلل.
وىم٤مل قمٛمرو سمـ قمٌٞمد ،قمـ احلًـ اًمٌٍميَ ﴿ :وم ُ٘مقٓ ًَم ُف َىم ْقٓ ًَم ِّٞمٜمً٤م ﴾ أ ْقمذرا إًمٞمف ،ىمقٓ
ًمف :إن ًمؽ ر ًسم٤م وًمؽ ُمٕم٤م ًدا ،وإن سملم يديؽ ضمٜم٦م وٟم٤مرا.
.
واحل٤مصؾ ُمـ أىمقاهلؿ :أن دقمقهتام ًمف شمٙمقن سمٙمالم رىمٞمؼ ًملم ىمري٥م ؾمٝمؾً ،مٞمٙمقن أوىمع
ِ ِ
ٞمؾ رسم َؽ سمِ ِْ ِ
احل ًَٜم َِ٦م
ذم اًمٜمٗمقس وأسمٚمغ وأٟمجع؛ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ا ْد ُع إِ َمم َؾمٌِ ِ َ ِّ
٤محلٙم َْٛم٦م َواعمَْ ْققم َٔم٦م ْ َ
وضم ِ
٤مد ْهل ُ ْؿ سمِ٤م ًَّمتِل ِه َل َأ ْطم ًَ ُـ ﴾ أي٦م [اًمٜمحؾ.]827 :
َ َ
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وىمقًمفًَ ﴿ :م َٕم َّٚم ُف َيت ََذيم َُّر َأ ْو َخي َِْمك ﴾ أيً :مٕمٚمف يرضمع قمام هق ومٞمف ُمـ اًمْمالل واهلٚمٙم٦م﴿ ،
َأ ْو َخي َِْمك ﴾ أيُ :يقضمد ـم٤مقم٦م ُمـ ظمِمٞم٦م رسمف؛ يمام ىم٤مل شمٕم٤مممًَ ﴿ :م َٕم َّٚم ُف َيت ََذيم َُّر َأ ْو َخي َِْمك ﴾،
وم٤مًمتذيمر :اًمرضمقع قمـ اعمحذور ،واخلِمٞم٦م :حتّمٞمؾ اًمٓم٤مقم٦م.
 -7خم٤مـمٌتٝمؿ سمام يٕمرومقن -:
وىم٤مل اًمِمقيم٤مِّن رمحف اهلل ذم "ومتح اًم٘مدير" « 821/1ـ 821ش :صمؿ عم٤م ُمـ قمغم اعمٙمٚمٗملم
سم٢مٟمزال اًمٙمت٥م ،وإرؾم٤مل اًمرؾمقل؛ ذيمر ُمـ يمامل شمٚمؽ اًمٜمٕمٛم٦م :أن ذًمؽ اعمرؾمؾ سمٚمً٤من
قل إِٓ سمِ ِٚمً ِ
ىمقُمف وم٘م٤مل َ ﴿ :وُم٤م َأرؾم ْٚمٜمَ٤م ُِم ْـ رؾم ٍ
٤من َىم ْق ُِم ِف ﴾ أيُ :متٚمًٌ٤م سمٚمً٤مهنؿ ُمتٙمٚمام
َ
َ ُ
َ ْ َ
سمٚمٖمتٝمؿ؛ ٕٟمف إذا يم٤من يمذًمؽ ومٝمؿ قمٜمف اعمرؾمؾ إًمٞمٝمؿ ُم٤م ي٘مقًمف هلؿ ،وؾمٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ؛
سمخالف ُم٤م ًمق يم٤من سمٚمً٤من همػمهؿ ،وم٢مهنؿ ٓ يدرون ُم٤م ي٘مقل ،وٓ يٗمٝمٛمقن ُم٤م خي٤مـمٌٝمؿ سمف؛
طمتك يتٕمٚمٛمقا ذًمؽ اًمٚمً٤من دهر ًا ـمقيالً ،وُمع ذًمؽ ومال سمد أن يّمٕم٥م قمٚمٞمف ومٝمؿ ذًمؽ
لم َهل ُ ْؿ ﴾ أي:
سمٕمض صٕمقسم٦م؛ وهلذا قمٚمؾ ؾمٌح٤مٟمف ُم٤م اُمتـ سمف قمغم اًمٕمٌ٤مد سم٘مقًمفً ﴿ :م ِ ُٞم ٌَ ِّ َ
ًمٞمقوح هلؿ ُم٤م أُمرهؿ اهلل سمف ُمـ اًمنميٕم٦م اًمتل ذقمٝم٤م هلؿ ،ووطمد اًمٚمً٤من ٕن اعمراد هب٤م
اًمٚمٖم٦م ،وىمد ىمٞمؾ ذم هذه أي٦م إؿمٙم٤ملٕ :ن اًمٜمٌل ط أرؾمؾ إمم اًمٜم٤مس مجٞمٕم ً٤م سمؾ إمم اجلـ
واإلٟمس ،وًمٖم٤مهتؿ ُمتٌ٤ميٜم٦م ،وأًمًٜمتٝمؿ خمتٚمٗم٦م ،وأضمٞم٥م سم٠مٟمف وإن يم٤من ط ُمرؾم ً
ال إمم اًمث٘مٚملم
ُمر؛ ًمٙمـ عم٤م يم٤من ىمقُمف اًمٕمرب ،ويم٤مٟمقا أظمص سمف ،وأىمرب إًمٞمف؛ يم٤من إرؾم٤مًمف سمٚمً٤مهنؿ
يمام َّ
أومم ُمـ إرؾم٤مًمف سمٚمً٤من همػمهؿ ،وهؿ يٌٞمٜمقٟمف عمـ يم٤من قمغم همػم ًمً٤مهنؿ ،ويقوحقٟمف طمتك
يّمػم وم٤ممه ً٤م ًمف يمٗمٝمٛمٝمؿ إي٤مه ،وًمق ٟمزل اًم٘مرآن سمجٛمٞمع ًمٖم٤مت ُمـ أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ ،وسمٞمٜمف رؾمقل
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اهلل ًمٙمؾ ىمقم سمٚمً٤مهنؿ؛ ًمٙم٤من ذًمؽ ُمٔمٜم٦م ًمالظمتالف ،وومتح٤م ًمٌ٤مب اًمتٜم٤مزع؛ ٕن يمؾ أُم٦م ىمد
شمدقمل ُمـ اعمٕم٤مِّن ذم ًمً٤مهن٤م ُم٤م ٓ يٕمرومف همػمه٤م ،ورسمام يم٤من ذًمؽ أيْم ً٤م ُمٗمْمٞم٤م إمم اًمتحريػ
واًمتّمحٞمػ؛ سمًٌ٥م اًمدقم٤موي اًمٌ٤مـمٚم٦م اًمتل ي٘مع ومٞمٝم٤م اعمتٕمّمٌقن ا.هـ.
 4ـ رومع اًمِمٌٝم٦م اعمٓمروطم٦م ودومٕمٝم٤م.
ضم٤مء قمٜمد ُمًٚمؿُ ،مـ طمدي٨م اعمٖمػمة  :أن ٟمّم٤مرى ٟمجران ؾم٠مًمقه ،قمـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:
﴿ َي٤م ُأ ْظم َ٧م َه ُ٤مر َ
ون ﴾ ،وُمقؾمك ىمٌؾ قمٞمًك سمٙمذا ويمذا؟ ىم٤مل اعمٖمػمة :ومٚمام ىمدُم٧م ،ؾم٠مًم٧م
رؾمقل اهلل ط قمـ ذًمؽ ،وم٘م٤مل « :إهنؿ يم٤مٟمقا يًٛمقن سم٠مٟمٌٞم٤مئٝمؿ ،واًمّم٤محللم ىمٌٚمٝمؿ ش ا.هـ.
وأيْم ً٤م :عم٤م زقمٛمقا أن قمٞمًك رسم ً٤م؛ ٕٟمف ظمٚمؼ ُمـ همػم أب دومع اهلل هذا اًمِمٌٝم٦م سم٘مقًمف﴿ :
ِ
ٞمًك ِقمٜمْدَ اهللَِّ َظم َٚم َ٘م ُف ُِم ْـ شم َُر ٍ
اب ُصم َّؿ َىم َ٤مل ًَم ُف ُيم ْـ َوم َٞمٙم ُ
ُقن ﴾ [آل قمٛمران]71 :
إِ َّن َُم َث َؾ قم َ
ِ
ٞمًك ِقمٜمْدَ اهللَِّ
ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم "شمٗمًػم هذه أي٦م" «71/2ش :ي٘مقل شمٕم٤ممم ﴿ :إِ َّن َُم َث َؾ قم َ
﴾ ذم ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم طمٞم٨م ظمٚم٘مف ُمـ همػم ٍ
أب؛ ﴿ يم ََٛم َث ِؾ آ َد َم ﴾ ،وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ظمٚم٘مف ُمـ

أب وٓ أ ٍم ،سمؾ ﴿ َظم َٚم َ٘م ُف ُِم ْـ شم َُر ٍ
همػم ٍ
اب ُصم َّؿ َىم َ٤مل ًَم ُف ُيم ْـ َوم َٞم ُٙم ُ
قن ﴾ ،واًمذي ظمٚمؼ آدم ىم٤مدر

قمغم ظمٚمؼ قمٞمًك سمٓمريؼ إولى وإطمرى ،وإن ضم٤مز ادقم٤مء اًمٌٜمقة ذم قمٞمًك سمٙمقٟمف
خمٚمقىم٤م ُمـ همػم أب ،ومجقاز ذًمؽ ذم آدم سم٤مًمٓمريؼ إولى ،وُمٕمٚمقم سم٤مٓشمٗم٤مق أن ذًمؽ
سم٤مـمؾ ،ومدقمقاه٤م ذم قمٞمًك أؿمد سمٓمالٟم٤م وأفمٝمر ومً٤م ًدا ،وًمٙمـ اًمربَ ،قم ّز وضمؾ ،أراد أن
ئمٝمر ىمدرشمف خلٚم٘مف ،طملم َظم َٚمؼ آدم ٓ ُمـ ذيمر وٓ ُمـ أٟمثك؛ وظمٚمؼ طمقاء ُمـ ذيمر سمال
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أٟمثك ،وظمٚمؼ قمٞمًك ُمـ أٟمثك سمال ذيمر يمام ظمٚمؼ سم٘مٞم٦م اًمؼمي٦م ُمـ ذيمر وأٟمثك ،وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم
ذم "ؾمقرة ُمريؿ"َ ﴿ :وًمِٜم َْج َٕم َٚم ُف آ َي ً٦م ًمِٚمٜم ِ
َّ٤مس ﴾ [ ُمريؿ .] 28 :
ِ
وىم٤مل ه٤مهٜم٤مِ ْ ﴿ :
يـ ﴾ أي :هذا اًم٘مقل هق احلؼ ذم
احل هؼ ُم ْـ َر ِّسم َؽ َومال َشم ُٙم ْـ ُم َـ اعمُْ ْٛم َ ِؽم َ
َ
قمٞمًك ،اًمذي ٓ حمٞمد قمٜمف وٓ صحٞمح ؾمقاه ،وُم٤مذا سمٕمد احلؼ إٓ اًمْمالل.
ِ
صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم آُمرا رؾمقًمف ط أن يٌ ِ
اًمٌٞم٤من:
٤مه َؾ َُم ْـ َقم٤مٟمَدَ احلؼ ذم أُمر قمٞمًك سمٕمد فمٝمقر
َُ
٤مضم َؽ ومِ ِٞمف ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َضم٤م َء َك ُِم َـ ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ َوم ُ٘م ْؾ َشم َٕم٤م ًَم ْقا ٟمَدْ ُع َأ ْسمٜمَ٤م َءٟمَ٤م َو َأ ْسمٜمَ٤م َءيم ُْؿ َوٟمِ ًَ٤م َءٟمَ٤م
﴿ َوم َٛم ْـ َطم َّ
َوٟمِ ًَ٤م َءيم ُْؿ َو َأ ْٟم ُٗم ًَٜمَ٤م َو َأ ْٟم ُٗم ًَٙم ُْؿ ﴾ أيٟ :محيهؿ ذم طم٤مل اعمٌ٤مهٚم٦مُ ﴿ ،صم َّؿ َٟم ٌْت َِٝم ْؾ َومٜم َْج َٕم ْؾ ًَم ْٕمٜمَ َ٦م
اهللَِّ َقم َغم ا ًْمٙم ِ
لم ﴾ا.هـ.
َ٤مذسمِ َ
وؾمٞم٠ميت قمدة وىم٤مئع :يْمع اعمٌٓمٚمقن اًمِمٌٝم٦م ،ورؾمقل اهلل ط يٕمرهي٤م ،ويٌلم احلؼ ومٞمٝم٤م؛
ومٛمـ أهتدى ومٚمٜمٗمًف ،وُمـ وؾ ومٕمٚمٞمٝم٤م.
 1ـ ُمالزُم٦م اًمرومؼ واًمٚملم ُمع قمدم اعمداهٜم٦م ،وإٟمام ُمـ سم٤مب اعمداراة.
ٞمظ ا ًْم َ٘م ْٚم ِ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ًَم ْق ُيمٜم َْ٧م َوم أم٤م َهمٚمِ َ
٥م َٓ ْٟم َٗم هْمقا ُِم ْـ َطم ْقًم ِ َؽ ﴾ [آل قمٛمران:
.]871
وذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ،قمٜمد اًمِمٞمخلم ،وضم٤مء قمـ ضم٤مسمر ،قمٜمد ُمًٚمؿ ،واًمٚمٗمظ ًمٕم٤مئِم٦م،
ٌ
رهط ُمـ اًمٞمٝمقد قمغم رؾمقل اهلل ط ،وم٘م٤مًمقا :اًمً٤مم قمٚمٞمٙمؿ ،وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م:
ىم٤مًم٧م :دظمؾ
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ومٗمٝمٛمتٝم٤م ،وم٘مٚم٧م :وقمٚمٞمٙمؿ اًمً٤مم ،واًمٚمٕمٜم٦م ،ىم٤مًم٧م :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ط:

« ُمٝم ً
ال ي٤م

قم٤مئِم٦م إن اهلل حي٥م اًمرومؼ ذم إُمر يمٚمف ش.
وذم رواي٦م « :إن اهلل ٓ حي٥م اًمٗمحش وٓ اًمتٗمحش ،ىم٤مًم٧م  :وم٘مٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل أومل
شمًٛمع ُم٤م ىم٤مًمقا ؟ ،ىم٤مل رؾمقل اهلل ط « :ىمد ىمٚم٧م ،وقمٚمٞمٙمؿ ش.
ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل «877/87ش :هذا ُمـ قمٔمٞمؿ ظمٚم٘مف ط ،ويمامل طمٚمٛمف ،وومٞمف:
طم٨م قمغم اًمرومؼ واًمّمؼم واحلٚمؿ ،وُمالـمٗم٦م اًمٜم٤مس؛ ُم٤م مل شمدع طم٤مضم٦م إمم اعمخ٤مؿمٜم٦م ا.هـ.
واًمرومؼ :هق ًملم اجل٤مٟم٥م ذم اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ ،وإظمذ سم٤مٕؾمٝمؾ ،وهق ود اًمٕمٜمػ؛ أوم٤مده
احل٤مومظ.
وضم٤مء قمٜمد ُمًٚمؿ ،قمـ صمقسم٤من ىم٤مل :يمٜم٧م ىم٤مئ ًام قمٜمد رؾمقل اهلل ط ،ومج٤مء طمؼم ُمـ
أطمٌ٤مر اًمٞمٝمقد ،وم٘م٤مل :اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م حمٛمد ،ومدومٕمتف دومٕم ً٦م يم٤مد يٍمع ُمٜمٝم٤م ،وم٘م٤مل :مل
شمدومٕمٜمل؟ ،وم٘مٚم٧م :أٓ شم٘مقل ي٤م رؾمقل اهلل؟ ،وم٘م٤مل اًمٞمٝمقدي :إٟمام ٟمدقمقه سم٤مؾمٛمف اًمذي ؾمامه
سمف أهٚمف ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ط « :إن اؾمٛمل حمٛمد اًمذي ؾمامِّن سمف أهكم ش ،وم٘م٤مل اًمٞمٝمقدي:
ضمئ٧م أؾم٠مًمؽ ،وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل ط « :أيٜمٗمٕمؽ رء إن طمدصمتؽ؟ ش ،ىم٤مل أؾمٛمع سم٠مذِّن،
ومٜمٙم٧م رؾمقل اهلل ط سمٕمقد ُمٕمف ،وم٘م٤ملَ « :ؾم ْؾ ش ،وم٘م٤مل اًمٞمٝمقدي :أيـ يٙمقن اًمٜم٤مس يقم
شمٌدل إرض همػم إرض واًمًاموات؟ ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ط « :هؿ ذم اًمٔمٚمٛم٦م دون
اجلن ش ،ىم٤مل :ومٛمـ أول اًمٜم٤مس إضم٤مزة؟ ،ىم٤مل « :وم٘مراء اعمٝم٤مضمريـ ش ،ىم٤مل اًمٞمٝمقدي :ومام
حتٗمتٝمؿ طملم يدظمٚمقن اجلٜم٦م؟ ،ىم٤مل « :زي٤مدة يمٌد اًمٜمقن ش ،ىم٤مل :ومام همذاؤهؿ قمغم إصمره٤م؟،
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ىم٤مل « :يٜمحر هلؿ صمقر اجلٜم٦م؛ اًمذي يم٤من ي٠ميمؾ ُمـ أـمراومٝم٤م ش ،ىم٤مل :ومام ذاهبؿ قمٚمٞمف؟ ،ىم٤مل:
« ُمـ قملم ومٞمٝم٤م شمًٛمك ؾمٚمًٌٞمال ش ،ىم٤مل :صدىم٧م ،ىم٤مل :وضمئ٧م أؾم٠مًمؽ قمـ رء ٓ يٕمٚمٛمف
أطمد ُمـ أهؾ إرض إٓ ٟمٌل ،أو رضمؾ ،أو رضمالن ،ىم٤مل « :يٜمٗمٕمؽ إن طمدصمتؽ؟ ش ،ىم٤مل
أؾمٛمع سم٠مذِّن ،ىم٤مل :ضمئ٧م أؾم٠مًمؽ قمـ اًمقًمد؟ ،ىم٤ملُ « :م٤مء اًمرضمؾ أسمٞمض ،وُم٤مء اعمرأة
أصٗمر؛ وم٢مذا اضمتٛمٕم٤م ومٕمال ُمٜمل اًمرضمؾ ُمٜمل اعمرأة أذيمرا سم٢مذن اهلل ،وإذا قمال ُمٜمل اعمرأة ُمٜمل
اًمرضمؾ آٟمث٤م سم٢مذن اهلل ش ،ىم٤مل اًمٞمٝمقديً :م٘مد صدىم٧م :وإٟمؽ ًمٜمٌل ،صمؿ اٟمٍمف ،ومذه٥م،
وم٘م٤مل رؾمقل اهلل طً :م٘مد ؾم٠مًمٜمل هذا قمـ اًمذي ؾم٠مًمٜمل قمٜمف ،وُم٤م زم قمٚمؿ سمٌمء ُمٜمف طمتك
أشم٤مِّن اهلل سمف ش.
وىمٚمٜم٤م سمام شم٘مدم ذيمره؛ ٕن اًمداقمل إمم اهلل قمزو ضمؾ ،يٗمٕمؾ ذًمؽ ُمـ سم٤مب اًمرهمٌ٦م ذم
ىمٌقل ديـ اهلل احلؼ ،وإٟم٘م٤مذ اعمدقمقا ُمـ فمٚمامت اإلقمراض إمم ٟمقر اإلٟم٘مٞم٤مد ،وًمق شم٠مُمٚمٜم٤م
ىمّم٦م اًمٜمٌل طُ ،مع صمامُم٦م سمـ أصم٤مل؛ ًمرئٞمٜم٤م اٟمتٗم٤مع صمامُم٦م سمدقمقة اًمٜمٌل ط.
ومٗمل اًمٌخ٤مري «7142ش ،وُمًٚمؿ «8447شُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة ىم٤مل :سمٕم٨م رؾمقل
اهلل ط ظمٞم ً
ال ىمٌؾ ٟمجد ،ومج٤مءت سمرضمؾ ُمـ سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م؛ ي٘م٤مل ًمف صمامُم٦م سمـ أصم٤مل ؾمٞمد أهؾ
اًمٞمامُم٦م ،ومرسمٓمقه سمً٤مري٦م ُمـ ؾمقاري اعمًجد ،ومخرج إًمٞمف رؾمقل اهلل ط ،وم٘م٤ملُ « :م٤مذا
قمٜمدك؟ ي٤م صمامُم٦م ش ،وم٘م٤مل :قمٜمدي ي٤م حمٛمد ظمػم؛ إن شم٘متؾ شم٘متؾ ذا دم ،وإن شمٜمٕمؿ شمٜمٕمؿ قمغم
ؿم٤ميمر ،وإن يمٜم٧م شمريد اعم٤مل ومًؾ شمٕمط ُمٜمف ُم٤م ؿمئ٧م ،ومؽميمف رؾمقل اهلل ط طمتك يم٤من سمٕمد
اًمٖمد ،وم٘م٤ملُ « :م٤م قمٜمدك؟ ي٤م صمامُم٦م ش ،ىم٤مل ُم٤م ىمٚم٧م ًمؽ :إن شمٜمٕمؿ شمٜمٕمؿ قمغم ؿم٤ميمر ،وإن شم٘متؾ
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شم٘متؾ ذا دم ،وإن يمٜم٧م شمريد اعم٤مل ومًؾ شمٕمط ُمٜمف ُم٤م ؿمئ٧م ،ومؽميمف رؾمقل اهلل ط طمتك يم٤من
ُمـ اًمٖمد ،وم٘م٤ملُ « :م٤م قمٜمدك؟ ي٤م صمامُم٦م ش ،وم٘م٤مل قمٜمدي ُم٤م ىمٚم٧م ًمؽ :إن شمٜمٕمؿ شمٜمٕمؿ قمغم
ؿم٤ميمر ،وإن شم٘متؾ شم٘متؾ ذا دم ،وإن يمٜم٧م شمريد اعم٤مل ومًؾ شمٕمط ُمٜمف ُم٤م ؿمئ٧م ،وم٘م٤مل رؾمقل
اهلل ط « :أـمٚم٘مقا صمامُم٦م ش ،وم٤مٟمٓمٚمؼ إمم ٍ
ٟمخؾ ىمري٥م ُمـ اعمًجد وم٤مهمتًؾ ،صمؿ دظمؾ اعمًجد؛
وم٘م٤مل :أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف ،ي٤م حمٛمد! واهلل ُم٤م يم٤من قمغم
إزم ،واهلل ُم٤م
إرض وضمف أسمٖمض إ َّزم ُمـ وضمٝمؽ ،وم٘مد أصٌح وضمٝمؽ أطم٥م اًمقضمقه يمٚمٝم٤م َّ
يم٤من ُمـ ٍ
ديـ أسمٖمض إ َّزم ُمـ ديٜمؽ ،وم٠مصٌح ديٜمؽ أطم٥م اًمديـ يمٚمف إ َّزم ،واهلل ُم٤م يم٤من ُمـ
إزم ،وإن ظمٞمٚمؽ أظمذشمٜمل ،وأٟم٤م
سمٚمد أسمٖمض إ َّزم ُمـ سمٚمدك ،وم٠مصٌح يٌدك أطم٥م اًمٌالد يمٚمٝم٤م َّ
أريد اًمٕمٛمرة ومامذا شمرى؟ ،ومٌنمه رؾمقل اهلل ط ،وأُمره أن يٕمتٛمر ،ومٚمام ىمدم ُمٙم٦م ،ىم٤مل ًمف
ىم٤مئؾ :أصٌقت؟ وم٘م٤مل ،ٓ :وًمٙمٜمل أؾمٚمٛم٧م ُمع رؾمقل اهلل ط ،وٓ واهلل ٓ ي٠مشمٞمٙمؿ ُمـ
اًمٞمامُم٦م طمٌ٦م طمٜمٓم٦م ،طمتك ي٠مذن ومٞمٝم٤م رؾمقل اهلل ط.
ىم٤مل احل٤مومظ ذم "اًمٗمتح" «11/1ش :وذم ىمّم٦م صمامُم٦م ُمـ اًمٗمقائد :رسمط اًمٙم٤مومر ذم
اعمًجد ،واعمـ قمغم أؾمػم اًمٙم٤مومر ،وشمٕمٔمٞمؿ أُمر اًمٕمٗمق قمـ اعمزء؛ ٕن صمامُم٦م أىمًؿ أن
سمٖمْمف اٟم٘مٚم٥م طمٌ٤م ذم ؾم٤مقم٦م واطمدة؛ عمِ٤م اؾمداه اًمٜمٌل ط إًمٞمف ُمـ اًمٕمٗمق ،واعمـ سمٖمػم ُم٘م٤مسمؾ،
وومٞمف :آهمتً٤مل قمٜمد اإلؾمالم ،وأن اإلطمً٤من يزيؾ اًمٌٖمض ،ويثٌ٧م احل٥م ،وأن اًمٙم٤مومر
إذا أراد قمٛمؾ ظمػم ،صمؿ أؾمٚمؿ ذع ًمف أن يًتٛمر ذم قمٛمؾ ذًمؽ اخلػم ،وومٞمف :اعمالـمٗم٦م سمٛمـ
يرضمك إؾمالُمف ُمـ إؾم٤مرى إذا يم٤من ذم ذًمؽ ُمّمٚمح٦م ًمإلؾمالم ،وٓ ؾمٞمام ُمـ يتٌٕمف قمغم
إؾمالُمف اًمٕمدد اًمٙمثػم ا.هـ.
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هذا ذم طمؼ ُمـ ُيرضمل شمَٗمٝمٛمف ،وإىمٌ٤مًمف قمغم اخلػم؛ أُم٤م ُمـ قمٚمؿ ُمٜمف اإلقمراض واًمٙمؼم
واًمٕمٜم٤مد؛ ومٞمٙمقن احل٤مل ُمٕمف؛ يمام ذم طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ،قمٜمد اًمٌخ٤مري «7141ش ،وُمًٚمؿ «
2241ش ،وومٞمف :ىمدم ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب ،قمغم قمٝمد اًمٜمٌل ط اعمديٜم٦م ،ومجٕمؾ ي٘مقل :إن ضمٕمؾ
زم حمٛم د إُمر ُمـ سمٕمده شمٌٕمتف ،وم٘مدُمٝم٤م ذم سمنم يمثػم ُمـ ىمقُمف ،وم٠مىمٌؾ إًمٞمف ط ،وُمٕمف صم٤مسم٧م
سمـ ىمٞمس سمـ ؿمامس ،وذم يد اًمٜمٌل ط ىمٓمٕم٦م ضمريدة ،طمتك وىمػ قمغم ُمًٞمٚمٛم٦م ذم أصح٤مسمف،
ىم٤ملً « :مق ؾم٠مًمتٜمل هذه اًم٘مٓمٕم٦م ُم٤م أقمٓمٞمتٙمٝم٤م ،وًمـ أشمٕمدى أُمر اهلل ومٞمؽ ،وًمئـ أدسمرت
ًمٞمٕم٘مرٟمؽ اهلل ،وإِّن ٕراك اًمذي أري٧م ومٞمؽ ُم٤م أري٧م ،وهذا صم٤مسم٧م جيٞمٌؽ قمٜمل ،صمؿ
اٟمٍمف قمٜمف ش ا.هـ.
 1ـ اإلًمزام إن مل ي٘مر سم٤مًمٕمٚمؿ اًمذي ضم٤مءه.
 81ـ شمرك اعمٜم٤مفمرة واعمج٤مدًم٦م إذا قمٚمؿ ُمٜمٝمؿ قمدم إرادة احلؼ.
 88ـ اًمّمؼم قمغم همٚمٔم٦م اخلّمؿ.
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األضظ اليت جيادل علَٔا أٍل الهتاب
اًمذي يٜمٌٖمل قمغم ُمـ أراد طمقار أهؾ اًمٙمت٤مب ،أوجم٤مدًمتٝمؿ سمتٕمٌػم اًم٘مرآن؛ يٙمقن سم٤مًمًػم
قمغم إصؾ اجل٤مُمع ،وإؾم٤مس اًمذي ضمٕمٚمف اهلل حمقر ًا جي٤مدل قمٚمٞمف؛ يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :
هلل َو َٓ ٟم ْ ِ
ُىم ْؾ َي٤م َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
ُنم َك سمِ ِف َؿم ْٞم ًئ٤م
َ٤مب َشم َٕم٤م ًَم ْقا إِ َمم يمَٚمِ َٛم ٍ٦م َؾم َق ٍاء َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْٞمٜمَٙم ُْؿ َأ َّٓ َٟم ْٕم ٌُدَ إِ َّٓ ا ََّ
ِ
َّخ َذ سمٕم ُْمٜمَ٤م سمٕم ًْم٤م َأرسم٤مسم٤م ُِمـ د ِ
هلل َوم٢مِ ْن شم ََق ًَّم ْقا َوم ُ٘مق ًُمقا ْاؿم َٝمدُ وا سمِ َ٠مٟمَّ٤م ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن ﴾ [آل
ون ا َِّ
َْ ً ْ ُ
َْ
َو َٓ َيت َ ْ
قمٛمران.]47 :
ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل ذم "شمٗمًػمه" «74/2ش :هذا اخلٓم٤مب يٕمؿ أهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ
اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ،وُمـ ضمرى جمراهؿ ﴿ ُىم ْؾ َي٤م َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب َشم َٕم٤م ًَم ْقا إِ َمم يمَٚمِ َٛم ٍ٦م ﴾ ،واًمٙمٚمٛم٦م
شمٓمٚمؼ قمغم اجلٛمٚم٦م اعمٗمٞمدة؛ يمام ىم٤مل ه٤مهٜم٤م.
صمؿ وصٗمٝم٤م سم٘مقًمفَ ﴿ :ؾم َق ٍاء َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْٞمٜمَٙم ُْؿ ﴾ أي :قمدل وٟمّمػٟ ،مًتقي ٟمحـ وأٟمتؿ
ومٞمٝم٤م ،صمؿ ومنه٤م سم٘مقًمفَ ﴿ :أٓ َٟم ْٕم ٌُدَ إِٓ اهللََّ َوٓ ٟم ْ ِ
ُنم َك سمِ ِف َؿم ْٞم ًئ٤م ﴾َ ٓ ،و َصمٜم٤م ،وٓ صٜمام ،وٓ
ٟم٤مرا ،وٓ ؿمٞم ًئ٤م سمؾ ُٟم ْٗم ِر ُد اًمٕمٌ٤مدة هلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف .وهذه
صٚمٞمٌ٤م وٓ ـم٤مهمقشم٤م ،وٓ ً
قل إِٓ ٟم ِ
دقمقة مجٞمع اًمرؾمؾ ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :وُم٤م َأرؾم ْٚمٜمَ٤م ُِم ْـ َىم ٌْٚمِ َؽ ُِم ْـ رؾم ٍ
ُقطمل إِ ًَم ْٞم ِف َأ َّٟم ُف
َ ُ
َ ْ َ
ٓ إِ ًَمف إِٓ َأ َٟم٤م َوم٤م ْقمٌدُ ِ
ون ﴾ [ آٟمٌٞم٤مء.]27 :
ُ
َ
اضمتَٜم ِ ٌُقا اًم َّٓم ُ
قت ﴾
٤مهم َ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ًَم َ٘مدْ َسم َٕم ْثٜمَ٤م ِذم يم ُِّؾ ُأ َُّم ٍ٦م َر ُؾمقٓ َأ ِن ْ
اقم ٌُدُ وا اهللََّ َو ْ
[اًمٜمحؾ.]14 :
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ِ
َّخ َذ سمٕم ُْمٜمَ٤م سمٕم ًْم٤م َأرسم٤مسم٤م ُِمـ د ِ
ون اهللَِّ ﴾ ،ىم٤مل اسمـ ُضم َر ْي٩م :يٕمٜمل :يٓمٞمع
َْ ً ْ ُ
َْ
صمؿ ىم٤ملَ ﴿ :وٓ َيت َ ْ
سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم٤م ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل.
وىم٤مل قمٙمرُم٦م :يٕمٜمل :يًجد سمٕمْمٜم٤م ًمٌٕمضَ ﴿ .وم٢مِ ْن شم ََق ًَّم ْقا َوم ُ٘مق ًُمقا ْاؿم َٝمدُ وا سمِ َ٠مٟمَّ٤م ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن
﴾ أي :وم٢من شمقًمقا قمـ هذا اًمٜم ََّّمػ وهذه اًمدقمقة؛ ْ
وم٠مؿمٝمدوهؿ أٟمتؿ قمغم اؾمتٛمراريمؿ قمغم
اإلؾمالم اًمذي ذقمف اهلل ًمٙمؿ ا.هـ.
شمٚمخص ًمٜم٤م ُمـ يمالم اسمـ يمثػم رمحف اهلل ُم٤م هل اًمٙمٚم٦م اًمًقاء ،وهل :اومراد اهلل قمز وضمؾ
هلل َو َٓ ٟم ْ ِ
ُنم َك سمِ ِف َؿم ْٞم ًئ٤م ﴾.
سمام جي٥م ًمف؛ يمام ىم٤ملَ ﴿ :أ َّٓ َٟم ْٕم ٌُدَ إِ َّٓ ا ََّ
وذم ىمرأة اسمـ ُمًٕمقد ﴿ :شمٕم٤مًمقا إمم يمٚمٛم٦م قمدل سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ ﴾؛ يمام ذم "شمٗمًػم
اًمٓمؼمي" «287/1ش.
ومٗمل هذا اًمٕمدل يمؾ اًمٕمدل ،واًمٜمّمٗم٦م يمؾ اًمٜمّمٗم٦م :أن ٟمُٗمرد هلل قمزو ضمؾ ٟمحـ،
واًمٞمٝمقد ،واًمٜمّم٤مرى سم٤مًمٕمٌ٤مدة ،وم٢مذا أىمروا هلل قمز وضمؾ سم٤مًمقطمداٟمٞم٦مُ ،يٌلم هلؿ ُم٤م سمٕمده٤م ،ومم٤م
يدل قمغم اًمدقمقة إمم هذه اًمٙمٚمٛم٦م اسمتدا ًء؛ ُم٤م أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس ،أن اًمٜمٌل
ط عم٤م أرؾمؾ ُمٕم٤مذ إمم اًمٞمٛمـ ،ىم٤مل ًمف « :إٟمؽ شم٘مدم قمغم ىمقم ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ،ومٚمٞمٙمـ أول
ُم٤م شمدقمقهؿ إمم أن يِمٝمدوا أن ٓ إًمف إٓ اهلل ش ،وذم رواي٦م « :إمم أن يقطمدوا اهلل ش؛ ٕن
إقمامل شمٌع ًمٙمٚمٛم٦م ٓ إًمف إٓ اهلل ،وُمـ ُم٘متْمٞم٤مهت٤م وًمقازُمٝم٤م ،وعم٤م دقمك رؾمقل اهلل ط
هرىمؾ إمم اإلؾمالم ،دقم٤مه إمم هذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمًقء؛ يمام ؾمؽمى ذم سم٤مسمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
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وذم هذه أي٦م :رد قمغم حم٤موري زُمٜمٜم٤م هذا؛ اًمذيـ يٕم٘مدون اعم١ممترات ،واإلضمتامقم٤مت،
وحييه٤م اجلؿ اًمٖمٗمػم،ووؾم٤مئؾ اإلقمالم ،وشمٜمٗمؼ ومٞمٝم٤م اعماليـ ،صمؿ ُمع ذًمؽ ٓ شمًٛمع ُمـ
هلل َو َٓ ٟم ْ ِ
ي٘مقلَ ﴿ :ي٤م َأ ْه َؾ ا ًْم ِٙمت ِ
ُنم َك سمِ ِف
َ٤مب َشم َٕم٤م ًَم ْقا إِ َمم يمَٚمِ َٛم ٍ٦م َؾم َق ٍاء َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْٞمٜمَٙم ُْؿ َأ َّٓ َٟم ْٕم ٌُدَ إِ َّٓ ا ََّ
ِ
َّخ َذ سمٕم ُْمٜمَ٤م سمٕم ًْم٤م َأرسم٤مسم٤م ُِمـ د ِ
هلل َوم٢مِ ْن شم ََق ًَّم ْقا َوم ُ٘مق ًُمقا ْاؿم َٝمدُ وا سمِ َ٠مٟمَّ٤م ُُم ًْ ِٚم ُٛم َ
قن ﴾
ون ا َِّ
َْ ً ْ ُ
َْ
َؿم ْٞم ًئ٤م َو َٓ َيت َ ْ
[آل قمٛمران.]47 :
وٓشمًٛمع ُمـ ي٘مقل هلؿ ﴿ :و َٓ َشم ُ٘مق ًُمقا َصم َال َصم ٌ٦م ا ْٟمتَٝمقا َظمػما ًَمٙمُؿ إِٟمَّام اهللَُّ إِ ًَمف و ِ
اطمدٌ
ٌ َ
ُ
َ
ْ َ
ًْ
ُقن ًَمف و ًَمدٌ ًَمف ُم٤م ِذم اًمًامو ِ
ات َو َُم٤م ِذم ْإَ ْر ِ
ض َو َيم َٗمك سمِ٤مهللَِّ َو ِيم ًٞمال ﴾ [اًمٜمً٤مء:
َّ َ َ
ُؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف َأ ْن َيٙم َ ُ َ
ُ َ
.]848
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املطاٜل الداخل٘ حتت الهلن٘ الطْا ٛاليت تعسض هلا الكسآٌ ّالطي٘ يف ذلاّزٗ
أٍل الهتاب
أقمٔمؿ اعمً٤مئؾ اًمتل ٟم٤مىمِمٝم٤م اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ،وشمٕمرض هل٤م ُمع أهؾ اًمٙمت٤مسملم ،هلُ :مً٠مًم٦م
اًمتقطمٞمد ،وُمً٠مًم٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،وُمً٠مًم٦م اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م ،وُمً٠مًم٦م هٞمٛمٜم٦م إطمٌ٤مر واًمرهٌ٤من،
ويمؾ هذه اعمً٤مئؾ داظمٚم٦م ذم اًمٙمٚمٛم٦م اًمًقاء ،طمٞم٨م واًمثالصمف اعمً٤مئؾ:
إولى :داظمٚم٦م ذم أريم٤من اإليامن؛ يمام ذم طمدي٨م قمٛمر  ،قمٜمد ُمًٚمؿ رىمؿ «1ش ،وومٞمف:
« ُم٤م اإليامن؟ ش ،ىم٤مل « :أن شم١مُمـ سم٤مهلل ،وُمالئٙمتف ،ويمتٌف ،ورؾمٚمف ،واًمٞمقم أظمر ،وشم١مُمـ
سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه ش.
اًمر ُؾم ُ
قل سمِ َام ُأٟم ِْز َل إِ ًَم ْٞم ِف ُِم ْـ َر ِّسم ِف َواعمُْ ْ١م ُِمٜم َ
ُقن يم ٌُّؾ َآ َُم َـ سمِ٤مهللَِّ َو َُم َال ِئٙمَتِ ِف
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :آ َُم َـ َّ
لم َأ َطم ٍد ُِم ْـ ُر ُؾمٚمِ ِف وىم٤مًمقا َؾم ِٛم ْٕمٜمَ٤م َو َأ َـم ْٕمٜمَ٤م ُهم ْٗم َراٟم َ
َؽ َر َّسمٜمَ٤م َوإِ ًَم ْٞم َؽ
َو ُيمتٌُِ ِف َو ُر ُؾمٚمِ ِف َٓ ُٟم َٗم ِّر ُق َسم ْ َ
اعمَْ ِّم ُػم ﴾ [اًمٌ٘مرة.]217 :
وأُم٤م اعمً٠مًم٦م افرابعة :ومٝمك داظمٚم٦م؛ ُمـ طمٞم٨م أن اهلل قمز وضمؾ اعمحٚمؾ واعمحرم ،وأُمر
واًمٜم٤مهل ،وىمد ؾمٛمك اهلل قمز وضمؾ أطمٌ٤مر أهؾ اًمٙمت٤مب أرسم٤مسم ً٤م ،وُم٤م ذًمؽ إٓ إلذيمٝمؿ ذم
اًمٓم٤مقم٦م ،وإًمٞمؽ ُمند سمٕمض أي٤مت وإطم٤مدي٨م ذم هذا اًمٌ٤مب.
أوٓ :اًمتق طمٞمد:
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شم٘مدم سمٞم٤من أن ديـ إٟمٌٞم٤مء واطمد ،وأن اهلل قمز وضمؾ ٓ سم٘مٌؾ ديٜم ً٤م ؾمقاه؛ ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :
َو ًَم َ٘مدْ َسم َٕم ْثٜمَ٤م ِذم يم ُِّؾ ُأ َُّم ٍ٦م َر ُؾم ً
قت ﴾ [اًمٜمحؾ.]14 :
اقم ٌُدُ وا ا ََّ
اضمتَٜم ِ ٌُقا اًم َّٓم٤م ُهم َ
قٓ َأ ِن ْ
هلل َو ْ
قل إِ َّٓ ٟم ِ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وُم٤م َأرؾم ْٚمٜمَ٤م ُِم ْـ َىم ٌْٚمِ َؽ ُِم ْـ رؾم ٍ
ُقطمل إِ ًَم ْٞم ِف َأ َّٟم ُف َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ َأٟمَ٤م
َ ُ
َ ْ َ
َوم٤م ْقمٌدُ ِ
ون ﴾ [إٟمٌٞم٤مء.]27 :
ُ
ُقطم٤م إِ َمم َىم ْق ُِم ِف َوم َ٘م َ٤مل َي٤م
وقمغم اًمتٗمّمٞمؾٟ :مقح قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل ًم٘مقُمفًَ ﴿ :م َ٘مدْ َأ ْر َؾم ْٚمٜمَ٤م ٟم ً
اب َي ْق ٍم َقم ِٔمٞم ٍؿ ﴾ [إقمراف:
َىم ْق ِم ا ْقم ٌُدُ وا اهللََّ َُم٤م ًَمٙم ُْؿ ُِم ْـ إِ ًَم ٍف َهم ْ ُػم ُه إِ ِِّّن َأ َظم ُ
٤مف َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َقم َذ َ
.]71
ٍ
هلل َُم٤م ًَمٙم ُْؿ ُِم ْـ إِ ًَم ٍف َهم ْ ُػم ُه َأ َوم َال
٤مه ْؿ ُهق ًدا َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم ا ْقم ٌُدُ وا ا ََّ
وىم٤ملَ ﴿ :وإِ َمم َقم٤مد َأ َظم ُ
َشم َّت ُ٘م َ
قن ﴾ [إقمراف.]47 :
اقمٌدُ وا اهللََّ َوم٢مِ َذا هؿ َوم ِري َ٘م ِ
وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :و ًَم َ٘مدْ َأرؾم ْٚمٜمَ٤م إِ َمم َصمٛمقد َأ َظم٤مهؿ ص ِ ِ
٤من
٤محل٤م َأن ْ ُ
ُ َ
َ
ُ ْ
ُ ْ َ ً
ْ َ
خيت َِّم ُٛم َ
قن ﴾ [اًمٜمٛمؾ.]77 :
َْ
وهمػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت ،اًمتل ريمزت قمغم هذا اًمٌ٤مب؛ ٕٟمف أصؾ إصقل؛ ىم٤مل
اإلٟمْس إِ َّٓ ًمِٞمٕمٌدُ ِ
شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُم٤م َظم َٚم ْ٘م ُ٧م ِْ
ون ﴾ [اًمذاري٤مت.]74 :
َُْ
اجل َّـ َو ْ ِ َ
وذم طمدي٨م ُمٕم٤مذُ ،مرومققم ً٤م « :طمؼ اهلل قمغم اًمٕمٌ٤مد أن يٕمٌدوه وٓ ينميمقا سمف ؿمٞمئ ً٤م ش.
وأهؾ اًمٙمت٤مب يمام ؾمٞم٠ميت ذم إصقل اًمتل ٟم٤مىمْمٝم٤م أهؾ اًمٙمت٤مب ،ىمد ٟم٘مْمقا أصؾ
اًمتقطمٞمد وسم٤مسمف إقمٔمؿ؛ شم٤مرة سمجٝمٚمٝمؿ سمام جي٥م هلل قمزوضمؾ ،طمٞم٨م أذك اًمٞمٝمقد ذم زُمـ

373

قؾمك ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِه ُِم ْـ ُطمٚمِ ِّٞم ِٝم ْؿ
ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ُمٕمف اًمٕمجؾ؛ يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َّاخت ََذ َىم ْق ُم ُُم َ
لم َوعمََّ٤م
ِقم ْج ًال َضم ًَدً ا ًَم ُف ُظم َق ٌار َأ َمل ْ َي َر ْوا َأ َّٟم ُف َٓ ُي َٙم ِّٚم ُٛم ُٝم ْؿ َو َٓ َ ْهي ِدهيِ ْؿ َؾمٌِ ًٞمال َّاخت َُذو ُه َويمَ٤مٟمُقا َفم٤معم ِ َ
محٜمَ٤م َر هسمٜمَ٤م َو َي ْٖم ِٗم ْر ًَمٜمَ٤م ًَمٜمَٙمُق َٟم َّـ ُِم َـ
ُؾم ِ٘م َط ِذم َأ ْي ِدهيِ ْؿ َو َر َأ ْوا َأ َّهنُ ْؿ َىمدْ َو هٚمقا َىم٤م ًُمقا ًَم ِئ ْـ َمل ْ َي ْر َ ْ

٤من َأ ِؾم ًٗم٤م َىم َ٤مل سمِ ْئًام َظم َٚم ْٗمتُٛم ِ
اخلَ ِ ِ
ْ
قؾمك إِ َمم َىم ْق ُِم ِف َهم ْْم ٌَ َ
قِّن ُِم ْـ َسم ْٕم ِدي
٤مه َ
ُ
ََ
يـ َوعمََّ٤م َر َضم َع ُُم َ
َأ َقم ِج ْٚمتُؿ َأُمر رسمٙمُؿ و َأ ًْم َ٘مك ْإَ ًْمقاح و َأ َظم َذ سمِر ْأ ِ ِ ِ
جي هر ُه إِ ًَم ْٞم ِف َىم َ٤مل ا ْسم َـ ُأ َّم إِ َّن ا ًْم َ٘م ْق َم
َ َ َ
ْ ْ َ َ ِّ ْ َ
س َأظمٞمف َ ُ
َ
ِ
ِ
اؾمت َْْم َٕم ُٗم ِ
لم َىم َ٤مل
يب ْإَ ْقمدَ ا َء َو َٓ َ ْدم َٕم ْٚمٜمِل َُم َع ا ًْم َ٘م ْق ِم اًم َّٔم٤معم ِ َ
قِّن َويمَ٤م ُدوا َي ْ٘م ُت ُٚمقٟمَٜمل َوم َال شم ُِْمٛم ْ٧م ِ َ
ْ
ِ
ْ٧م َأرطمؿ اًمر ِ
رب ا ْهم ِٗمر ِزم و َِٕ ِظمل و َأد ِظم ْٚمٜمَ٤م ِذم ر ْ َ ِ
يـ َّاخت َُذوا ا ًْم ِٕم ْج َؾ
امحِ َ
لم إِ َّن ا ًَّمذ َ
َ ْ
ْ َ
َ ِّ
محت َؽ َو َأٟم َ ْ َ ُ َّ
َ
ِ
ِ
َؾم َٞمٜم ُ
احل َٞم ِ٤مة اًمده ْٟم َٞم٤م َويم ََذًم ِ َؽ ٟم َْج ِزي اعمُْ ْٗم َ ِؽمي َـ ﴾
َ٤مهل ُ ْؿ َهم َْم ٌ
٥م ُم ْـ َر ِّ ِهب ْؿ َوذ ًَّم ٌ٦م ِذم ْ َ

[إقمراف.]871 -871:
وىم٤مل شمٕم٤ممم خمؼم ًا قمام وىمع ُمٜمٝمؿ ،واشمٌ٤مقمٝمؿ ًمٚمً٤مُمريَ ﴿ :وم َ٠م ْظم َر َج َهل ُ ْؿ ِقم ْج ًال َضم ًَدً ا ًَم ُف
ِ
َز َأ َوم َال َي َر ْو َن َأ َّٓ َي ْر ِضم ُع إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ َىم ْق ًٓ َو َٓ َي ْٛمٚمِ ُؽ َهل ُ ْؿ
ُظم َق ٌار َوم َ٘م٤م ًُمقا َه َذا إِ َهلُٙم ُْؿ َوإِ ًَم ُف ُُم َ
قؾمك َومٜم َ
ِ
ِ
َضا و َٓ َٟم ْٗمٕم٤م و ًَم َ٘مدْ َىم َ٤مل َهلؿ ه٤مر ُ ِ
مح ُـ
اًمر ْ َ
ً َ
ا َ
ون ُم ْـ َىم ٌْ ُؾ َي٤م َىم ْق ِم إِٟم ََّام ُومتٜمْت ُْؿ سمِف َوإِ َّن َر َّسمٙم ُُؿ َّ
ُْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
قؾمك ﴾ [ـمف:
َؼم َح َقم َٚم ْٞم ِف َقم٤ميمِ ِٗم َ
لم َطمتَّك َي ْرضم َع إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م ُُم َ
َوم٤مشمٌَِّ ُٕمقِّن َو َأـمٞم ُٕمقا َأ ُْم ِري َىم٤م ًُمقا ًَم ْـ ٟم ْ َ
.]18-11
٤مو ْزٟمَ٤م سمِ ٌَٜمِل
سمؾ ىمٌؾ ذًمؽ :يم٤مٟمقا يقاضمٝمقن ُمقؾمك ذم ـمٚم٥م إًمف ُمع اهلل؛ ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َضم َ
ِ
ه ِائ َٞمؾ ا ًْم ٌَ ْح َر َوم َ٠مشم َْقا َقم َغم َىم ْق ٍم َي ْٕم ُٙم ُٗم َ
اضم َٕم ْؾ ًَمٜمَ٤م إِ َهلً٤م يم ََام َهل ُ ْؿ
قؾمك ْ
قن َقم َغم َأ ْصٜمَ٤م ٍم َهل ُ ْؿ َىم٤م ًُمقا َي٤م ُُم َ
إَْ
ِ
َؼم َُم٤م ُه ْؿ ومِ ِٞمف َو َسم٤مـمِ ٌؾ َُم٤م يمَ٤مٟمُقا َي ْٕم َٛم ُٚم َ
َآ ِهل َ ٌ٦م َىم َ٤مل إِ َّٟمٙم ُْؿ َىم ْق ٌم َ ْدم َٝم ُٚم َ
هلل
قن َىم َ٤مل َأ َهم ْ َػم ا َِّ
قن إِ َّن َه ُ١م َٓء ُُمت َّ ٌ
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لم َوإِ ْذ َأٟم َْج ْٞمٜمَ٤ميم ُْؿ ُِم ْـ َآ ِل ومِ ْر َقم ْق َن َي ًُق ُُمق َٟمٙم ُْؿ ُؾمق َء
َأ ْسم ِٖمٞمٙم ُْؿ إِ َهلً٤م َو ُه َق َوم َّْم َٚمٙم ُْؿ َقم َغم ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
ِ
ِ
ِ
قن َأسمٜمَ٤مءيمُؿ ويًتَحٞم َ ِ
ا ًْم َٕم َذ ِ
ٞمؿ ﴾
اب ُي َ٘م ِّت ُٚم َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ُ
قن ٟم ًَ٤م َءيم ُْؿ َو ِذم َذًمٙم ُْؿ َسم َال ٌء ُم ْـ َر ِّسمٙم ُْؿ َقمٔم ٌ
[إقمراف.]878-811 :
وُم٤م اختذوا هذا اًمٕمجؾ إهل ً٤م ُمـ دون اهلل قمز وضمؾ ،وذم زُمـ ٟمٌٞمٝمؿ؛ إٓ سمًٌ٥م ضمٝمٚمٝمؿ
سم٤مهلل قمز وضمؾ ،وُمٙم٤مسمرهتؿ ،وُمٕم٤مٟمدهتؿ ٕٟمٌٞم٤مء اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
صمؿ اختذت ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ قمزير ًا إًم ًف ُمع اهللُ ،مع زقمٛمٝمؿ أٟمف اسمـ اهلل؛ شمٕم٤ممم اهلل قمزوضمؾ
ِ
ِ
ِ
ٞمح
قمـ ىمقهلؿ قمٚمق ًا يمٌػم ًا؛ ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :وىم٤مًم٧م ا ًْم َٞم ُٝمق ُد ُقم َز ْي ٌر ا ْسم ُـ اهللَِّ وىم٤مًم٧م اًمٜم ََّّم َ٤مرى اعمًَْ ُ
ِ
اه ِٝمؿ ي َْم ِ
ِ
٤مه ُئ َ
قن َىم ْق َل ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا ُِم ْـ َىم ٌْ ُؾ َىم٤م َشم َٚم ُٝم ُؿ اهللَُّ َأٟمَّك
ا ْسم ُـ اهللَِّ َذًم َؽ ىمقهل ْؿ سمِ َ٠م ْوم َق ْ ُ
ُي ْ١م َومٙم َ
ُقن ﴾ [اًمتقسم٦م.]11 :
ىم٤مل اًمِمقيم٤مِّن ذم "ومتح اًم٘مدير" «2717/2ش :وفم٤مهر ىمقًمف ﴿ :وىم٤مًم ِ
٧م اًمٞمٝمقد ﴾ أن
هذه اعم٘م٤مًم٦م جلٛمٞمٕمٝمؿ ،وىمٞمؾ :هق ًمٗمظ ظمرج قمغم اًمٕمٛمقم ،وُمٕمٜم٤مه :اخلّمقص؛ ٕٟمف مل ي٘مؾ
ذًمؽ إٓ اًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ.
وىم٤مل اًمٜم٘م٤مش :مل يٌؼ هيقدي ي٘مقهل٤م؟ سمؾ ىمد اٟم٘مروقا.
وىمٞمؾ :إٟمف ىم٤مل ذًمؽ ًمٚمٜمٌل ط مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ؛ ومٜمزًم٧م أي٦م ُمتْمٛمٜم٦م حلٙم٤مي٦م ذًمؽ قمـ
اًمٞمٝمقد؛ ٕن ىمقل سمٕمْمٝمؿ ٓزم جلٛمٞمٕمٝمؿ ا.هـ.
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وقمغم أي طم٤مل؛ وم٘مد أظمؼم اهلل قمز وضمؾ ،قمـ إذاك هذه اًمٓم٤مئٗم٦م سم٤مهلل قمز وضمؾ؛
هلل َو َُم٤م ُأ ِٟمز َل
وًمذاًمؽ دقم٤مهؿ اًمٜمٌل ط إمم حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد؛ يمام ذم ىمقًمفُ ﴿ :ىمق ًُمقا آ َُمٜمَّ٤م سمِ٤م َِّ
ِ
ِ
ٞمؿ َوإِ ْؾم َام ِقم َٞمؾ َوإِ ْؾم َح َ
قؾمك
قب َوإَ ْؾم ٌَ٤مط َو َُم٤م ُأ ِ َ
٤مق َو َي ْٕم ُ٘م َ
ويت ُُم َ
إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َو َُم٤م ُأ ِٟمز َل إِ َمم إِ ْسم َراه َ
ِ
لم َأ َطم ٍد ُِمٜم ُْٝم ْؿ َوٟم َْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
ويت اًمٜمٌَِّ هٞم َ
قن
قن ُِم ْـ َر ِّهبِ ْؿ ٓ ُٟم َٗم ِّر ُق َسم ْ َ
ٞمًك َو َُم٤م ُأ ِ َ
َوقم َ

ون سمِآي ِ
﴾[اًمٌ٘مرة .]814:وىم٤مل شمٕم٤ممم  ﴿ :ي٤م َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ ِ
٤مت اهللَِّ َو َأ ْٟمت ُْؿ شم َِْم َٝمدُ َ
ون ﴾
َ٤مب مل َ َشم ْٙم ُٗم ُر َ َ
َ
[آل قمٛمران.] 41:
وىمد أٟمزل اهلل قمز وضمؾ ذم ؿم٠مهنؿ؛ ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُم٤م َىمدَ ُروا اهللََّ َطم َّؼ َىمدْ ِر ِه إِ ْذ َىم٤م ًُمقا َُم٤م
نم ُِمـ َ ٍ
ِ
ِ
ِ
ُقرا َو ُهدً ى ًمِٚمٜم ِ
َّ٤مس
َأٟم َْز َل ا َُّ
رء ُىم ْؾ َُم ْـ َأٟم َْز َل ا ًْمٙمت َ
قؾمك ٟم ً
َ٤مب ا ًَّمذي َضم٤م َء سمِف ُُم َ
هلل َقم َغم َسم َ ٍ ْ ْ
ِ
خت ُٗم َ
وهنَ٤م َو ُ ْ
٤مؤيم ُْؿ ُىم ِؾ اهللَُّ ُصم َّؿ
قن يمَثِ ًػما َو ُقم ِّٚم ْٛمت ُْؿ َُم٤م َمل ْ َشم ْٕم َٚم ُٛمقا َأ ْٟمت ُْؿ َو َٓ َآ َسم ُ
َ ْدم َٕم ُٚمق َٟم ُف َىم َراـم َ
ٞمس ُشم ٌْدُ َ
َذ ْر ُه ْؿ ِذم َظم ْق ِو ِٝم ْؿ َي ْٚم َٕم ٌُ َ
قن ﴾ [إٟمٕم٤مم.]18 :
ِ
ِ
ٞمؿ َطمٜمِٞم ًٗم٤م َو َُم٤م
وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :وىم٤مًمقا يمُقٟمُقا ُهق ًدا َأ ْو ٟم ََّم َ٤مرى َ ْهتتَدُ وا ُىم ْؾ َسم ْؾ ُم َّٚم َ٦م إِ ْسم َراه َ
َ٤من ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
يم َ
لم ﴾ [اًمٌ٘مرة.]817:
نميمِ َ
وىمد سمٞمٜم٤م أيْم ً٤م :ـمٕمٜمٝمؿ ذم اهلل قمز وضمؾ؛ شمٕم٤ممم اهلل قمز وضمؾ قمـ ىمقهلؿ قمٚمق ًا يمٌػم ًا،
وم٘م٤مًمقا :وم٘مػم ،وىم٤مًمقا :سمخٞمؾ إمم همػم ذًمؽ؛ ومريمز اًم٘مرآن واًمًٜم٦م قمغم دقمقهتؿ وُمٜم٤مفمرهتؿ،
وذم هذا إصؾ اًمٕمٔمٞمؿ؛ يمام شم٘مدم اًمٙمالم قمغم اًمٙمٚمٛم٦م اًمًقاء.
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واًمٜمّم٤مرى يمذًمؽ وىمع ُمٜمٝمؿ :اإلذاك؛ وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ :سم٠من اعمًٞمح اسمـ اهلل؛ ىم٤مل
ِ
ِ
ِ
ِ
اه ِٝمؿ ي َْم ِ
ِ
٤مه ُئ َ
يـ
قن َىم ْق َل ا ًَّمذ َ
ٞمح ا ْسم ُـ اهللَِّ َذًم َؽ ىمقهل ْؿ سمِ َ٠م ْوم َق ْ ُ
شمٕم٤ممم ﴿ :وىم٤مًم٧م اًمٜم ََّّم َ٤مرى اعمًَْ ُ
َيم َٗم ُروا ُِم ْـ َىم ٌْ ُؾ َىم٤م َشم َٚم ُٝم ُؿ اهللَُّ َأٟمَّك ُي ْ١م َومٙم َ
ُقن ﴾ [اًمتقسم٦م.]11 :
هلل و ًَمدً ا ؾمٌح٤م َٟمف سم ْؾ ًَمف ُم٤م ِذم اًمًامو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض يم ٌُّؾ ًَم ُف
َّ َ َ
وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :وىم٤مًمقا َّاخت ََذ ا َُّ َ
ُ ْ َ ُ َ ُ َ

َىم٤مٟمِت َ
ُقن ﴾ [اًمٌ٘مرة.]884 :

وذم احلدي٨م « :ىم٤مل اهلل :يمذسمٜمل اسمـ آدم ومل يٙمـ ًمف ذًمؽ ،وؿمتٛمٜمل ومل يٙمـ ًمف ذًمؽ؛
وم٠مُم٤م شمٙمذسمٞمف إي٤مي ومزقمؿ :أِّن ٓ أىمدر أن أقمٞمده يمام يم٤من ،وأُم٤م ؿمتٛمف أي٤مي؛ وم٘مقًمف :زم وًمد؛
ومًٌح٤مِّن أن أختذ ص٤مطمٌ٦م ،أو وًمدا ش ،أظمرضمف اًمٌخ٤مري «7712ش.
وذم طمدي٨م أيب ُمقؾمك ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل طً « :مٞمس أطمدٌ أصؼم قمغم أذى ؾمٛمٕمف
ُمـ اهلل؛ إهنؿ ًمٞمدقمقن ًمف وًمد ًا ،وإٟمف ًمٞمٕم٤مومٞمٝمؿ ويرزىمٝمؿش ،أظمرضمف اًمٌخ٤مري «4111ش،
وُمًٚمؿ «2117ش.
وىمد سملم شمٕم٤ممم والل اًمٜمّم٤مرى؛ يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف ذم هذا اًمٌ٤مب ،ومرد قمغم ومريتٝمؿ سم٠من
ِِ
ِ
ِ
ٞمح ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ إِ َّٓ َر ُؾم ٌ
اًمر ُؾم ُؾ
قمٞمًك اسمـ اهلل؛ وم٘م٤مل شمٕم٤مممَُ ﴿ :م٤م ا َْعمً ُ
قل َىمدْ َظم َٚم ْ٧م ُم ْـ َىم ٌْٚمف ه
لم َهلؿ ْأَي ِ
٤مت ُصم َّؿ ا ْٟم ُٔم ْر َأٟمَّك ُي ْ١م َومٙم َ
ُقن ﴾
َو ُأ هُم ُف ِصدِّ ي َ٘م ٌ٦م يمَ٤مٟمَ٤م َي ْ٠ميم َُال ِن اًم َّٓم َٕم٤م َم ا ْٟم ُٔم ْر َيم ْٞم َ
ػ ُٟم ٌَ ِّ ُ ُ ُ َ
[اعم٤مئدة.]47 :
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وم٤مٟمٔمر إمم هذا احلج٦م اًمداُمٖم٦م ،طمٞم٨م ظمّمٛمٝمؿ سم٠من اإلًمف ٓ ي٠ميمؾ وٓ ينمب؛ ًمٖمٜم٤مه
وىمٞمقُمٞمتف ،أُم٤م هذا ومٝمق ُمرسمقب خمٚمقق؛ وم٘مػم إمم اهلل قمز وضمؾ.
ِ
ٞمًك ِقمٜمْدَ اهللَِّ يم ََٛم َث ِؾ َآ َد َم َظم َٚم َ٘م ُف ُِم ْـ شم َُر ٍ
ُـ َوم َٞمٙم ُ
ُقن ﴾
اب ُصم َّؿ َىم َ٤مل ًَم ُف يم ْ
وىم٤مل ﴿ :إِ َّن َُم َث َؾ قم َ
[آل قمٛمران.]71 :
وم٢مذ مل يٙمـ آدم إًمف ،وإٟمام هق خمٚمقق ُمرسمقب؛ ُمع أن اهلل ظمٚم٘مف ُمـ همػم أ ٍم وٓ ٍ
أب؛ ومٛمـ
سم٤مب أوزم قمٞمًك ،اًمذي ظمٚم٘مف اهلل قمزو ضمؾ ُمـ أ ٍم وٓ ٍ
أب ًمف ،وىمد شم٘مدم سمٞم٤من ىمقهلؿ أٟمف
صم٤مًم٨م صمالصمف ،وأٟمف ه ق اهلل ،وأٟمف اسمـ اهلل؛ ومال دقمل ًمإلقم٤مدة إمم همػم ذًمؽ مم٤م ؾم٤مىمف اًم٘مرآن
واًمًٜم٦م؛ ُمٌٞمٜم ً٤م والل هذه اًمٓمقائػ ،ذم هذا اًمٌ٤مب اًمٕمٔمٞمؿ؛ اًمذي ُمـ وٞمٕمف ٓ ي٘مٌؾ اهلل
ِ
ِ
نم َك سمِ ِف َو َي ْٖم ِٗم ُر َُم٤م ُد َ
ون َذًم ِ َؽ َعم ِ ْـ
ُمٜمف سوم ً٤م وٓ قمدًٓ؛ ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :إ َّن اهللََّ َٓ َي ْٖمٗم ُر َأ ْن ُي ْ َ
َي َِم٤م ُء ﴾ [اًمٜمً٤مء.]71 :
ِ
لم ُِم ْـ َأٟم َّْم ٍ
٤مر ﴾
اجلٜمَّ َ٦م َو َُم ْ٠م َوا ُه اًمٜم َُّ٤مر َو َُم٤م ًمِٚم َّٔم٤معم ِ َ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َ٘مدْ َطم َّر َم اهللَُّ َقم َٚم ْٞمف ْ َ
[اعم٤مئدة.]42 :
صم٤مٟمٞم٤م :اًمرؾمؾ.
أيْم ً٤مُ :مـ إُمقر اًمتل ريمز اًم٘مرآن واًمًٜم٦م قمغم ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م ُمع اًم٘مقم؛ سم٤مب اًمرؾمؾ ؾمقا ًء
يم٤من ُمـ اعمالئٙم٦م ،يمام ىمد سمٞمٜم٤م ؿمدة قمداوهتؿ جلؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم؛ ىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ْؾ َُم ْـ
ِ
يم َ
نمى
َ٤من َقمدُ اوا ِجل ْ ِؼم َيؾ َوم٢مِ َّٟم ُف ٟم ََّز ًَم ُف َقم َغم َىم ْٚمٌِ َؽ سمِ٢مِ ْذ ِن اهللَِّ ُُم َّمدِّ ًىم٤م َعم ِ٤م َسم ْ َ
لم َيدَ ْيف َو ُهدً ى َو ُسم ْ َ
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هلل َو َُم َال ِئٙمَتِ ِف َو ُر ُؾمٚمِ ِف َو ِضم ْ ِؼم َيؾ َو ُِمٞمٙم َ
لم َُم ْـ يم َ
َ٤مل َوم٢مِ َّن اهللََّ قمَدُ ٌّو ًم ِ ْٚمٙمَ٤مومِ ِري َـ ﴾
َ٤من قمَدُ اوا َِّ
ًم ِ ْٚم ُٛم ْ١م ُِمٜم ِ َ
[اًمٌ٘مرة14 :ـ .]11
وأُم٤م رؾمؾ اهلل قمز وضمؾ ُمـ اًمٌنم؛ وم٘مد يمذسمقا سمٕمْمٝمؿ ،وىمتٚمقا سمٕمْمٝمؿ؛ وًمذًمؽ سملم
اهلل قمز وضمؾ ُمقىمٗمٝمؿ شمثٌٞمت ً٤م ًمٚمٜمٌل ط ،ودقمقة هلؿ ًمٚمتقسم٦م ،وُمراضمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿ؛ ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ون سمِ٤م ًْم ِ٘مً ِ
لم سمِ َٖم ِػم طم ٍّؼ وي ْ٘م ُت ُٚم َ ِ
ون سمِ َآي ِ
ِ
يـ َي ْ٠م ُُم ُر َ
هلل َو َي ْ٘م ُت ُٚم َ
ط
٤مت ا َِّ
قن ا ًَّمذ َ
قن اًمٜمٌَِّ ِّٞم َ ْ َ َ َ
﴿ إِ َّن ا ًَّمذي َـ َي ْٙم ُٗم ُر َ َ
ْ
نم ُه ْؿ سمِ َٕم َذ ٍ
ُِم َـ اًمٜم ِ
اب َأًمِٞم ٍؿ ﴾ [آل قمٛمران.]28 :
َّ٤مس َوم ٌَ ِّ ْ
ومم٤م رد اًم٘مرآن قمغم إُم٦م اًمٖمْمٌٞم٦م ،واًمْم٤مًم٦م :ادقم٤مئٝمؿ أن إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ،يم٤من
ِ
قب َو ْإَ ْؾم ٌَ َ
ٞمؿ َوإِ ْؾم َام ِقم َٞمؾ َوإِ ْؾم َح َ
ُمٜمٝمؿ؛ وم٘م٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :أ ْم َشم ُ٘مق ًُم َ
٤مط
٤مق َو َي ْٕم ُ٘م َ
قن إِ َّن إِ ْسم َراه َ
يمَ٤مٟمُقا ُهق ًدا َأ ْو ٟم ََّم َ٤مرى ُىم ْؾ َأ َأ ْٟمت ُْؿ َأ ْقم َٚم ُؿ َأ ِم اهللَُّ َو َُم ْـ َأ ْفم َٚم ُؿ ِمم َّ ْـ َيمت ََؿ َؿم َٝم٤م َد ًة ِقمٜمْدَ ُه ُِم َـ اهللَِّ َو َُم٤م
اهللَُّ سمِ َٖم٤مومِ ٍؾ َقم َّام َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
قن ﴾ [اًمٌ٘مرة.]871 :
اهٞمؿ وُم٤م ُأٟم ِْز ًَم ِ
ِ
وىم٤مل قمز وضمؾ حم٤مضم ً٤م هلؿ ﴿ :ي٤م َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ ِ
٤مضم َ
٧م اًمت َّْق َرا ُة
َ٤مب مل َ ُ َحت ه
َ
قن ِذم إِ ْسم َر َ َ َ
اإلٟم ِ
َو ْ ِ
ْج ُٞمؾ إِ َّٓ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِه َأ َوم َال َشم ْٕم ِ٘م ُٚم َ
قن ﴾ [آل قمٛمران.]47 :
وزقمٛمقا أن ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمًالم :ؾم٤مطمر ًا؛ ومرد اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمٝمؿ؛ سم٘مقًمفَ ﴿ :وا َّشم ٌَ ُٕمقا
لم َيم َٗم ُروا ُي َٕم ِّٚم ُٛم َ
لم َقم َغم ُُم ْٚم ِؽ ُؾم َٚم ْٞم َام َن َو َُم٤م َيم َٗم َر ُؾم َٚم ْٞم َام ُن َو ًَمٙمِ َّـ َّ
َُم٤م َشم ْت ُٚمق َّ
قن
اًمِم َٞم٤مـمِ َ
اًمِم َٞم٤مـمِ ُ
اًمً ْح َر َو َُم٤م ُأٟم ِْز َل َقم َغم اعمَْ َٚمٙم ْ ِ
وت َو َُم٤م ُي َٕم ِّٚم َام ِن ُِم ْـ َأ َطم ٍد َطمتَّك
وت َو َُم ُ٤مر َ
َلم سمِ ٌَ٤مسمِ َؾ َه ُ٤مر َ
اًمٜم َ
َّ٤مس ِّ
َي ُ٘م َ
قن ُِمٜم ُْٝم َام َُم٤م ُي َٗم ِّر ُىم َ
قٓ إِٟم ََّام ٟم َْح ُـ ومِ ْتٜمَ ٌ٦م َوم َال َشم ْٙم ُٗم ْر َوم َٞم َت َٕم َّٚم ُٛم َ
لم اعمَْ ْر ِء َو َز ْو ِضم ِف َو َُم٤م ُه ْؿ
قن سمِ ِف َسم ْ َ
هلل َو َي َت َٕم َّٚم ُٛم َ
ي ُه ْؿ َو َٓ َيٜمْ َٗم ُٕم ُٝم ْؿ َو ًَم َ٘مدْ َقمٚمِ ُٛمقا عمَ ِـ
سمِ َْم ِّ٤مري َـ سمِ ِف ُِم ْـ َأ َطم ٍد إِ َّٓ سمِ٢مِ ْذ ِن ا َِّ
قن َُم٤م َي ُ ه
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ِ ِ ِ
ٍ
ِ
ذ ْوا سمِ ِف َأ ْٟم ُٗم ًَ ُٝم ْؿ ًَم ْق يمَ٤مٟمُقا َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن ﴾
ْاؿم َ َ
ؽما ُه َُم٤م ًَم ُف ذم ْأَظم َرة ُم ْـ َظم َالق َو ًَمٌِ ْئ َس َُم٤م َ َ
[اًمٌ٘مرة.]811 ،812/
وآذوا ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم؛ ومٌلم اهلل قمزو ضمؾ ذًمؽ ،وىم٤ملَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ َآ َُمٜمُقا َٓ
ِ
ؼم َأ ُه اهللَُّ ِممَّ٤م َىم٤م ًُمقا َويم َ
هلل َو ِضم ًٞمٝم٤م ﴾ [إطمزاب.]41 :
َ٤من ِقمٜمْدَ ا َِّ
قؾمك َوم َ َّ
َشمٙمُقٟمُقا يمَ٤م ًَّمذي َـ َآ َذ ْوا ُُم َ
قن َأ ِِّّن َر ُؾم ُ
قؾمك ًم ِ َ٘م ْق ُِم ِف َي٤م َىم ْق ِم ِمل َ شم ُْ١م ُذوٟمَٜمِل َو َىمدْ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قل اهللَِّ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ ْذ َىم َ٤مل ُُم َ
هلل َٓ هي ِدي ا ًْم َ٘مقم ا ًْم َٗم ِ
لم ﴾ [اًمّمػ.]7 :
٤مؾم ِ٘م َ
ْ َ
إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ َوم َٚم َّام َزا ُهمقا َأ َزا َغ اهللَُّ ُىم ُٚم َ ُ
قهب ْؿ َوا َُّ َ ْ
وذم طمدي٨م أيب هريرة  ،قمٜمد اًمٌخ٤مري « 241ش ،وُمًٚمؿ «111ش :ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل
اهلل ط « :يم٤مٟم٧م سمٜمق إهائٞمؾ يٖمتًٚمقن قمراة؛ يٜمٔمر سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض ،ويم٤من ُمقؾمك
يٖمتًؾ وطمده ،وم٘م٤مًمقا :واهلل ُم٤م يٛمٜمع ُمقؾمك أن يٖمتًؾ ُمٕمٜم٤م؛ إٓ أٟمف آدر ،ومذه٥م ُمرة
يٖمتًؾ ،ومقوع صمقسمف قمغم طمجر ،ومٗمر احلجر سمثقسمف ،ومخرج ُمقؾمك ذم إصمره ي٘مقل :صمقيب ي٤م
طمجر ،طمتك ٟمٔمرت سمٜمق إهائٞمؾ إمم ُمقؾمك ،وم٘م٤مًمقا :واهلل ُم٤م سمٛمقؾمك ُمـ سم٠مس ،وأظمذ
صمقسمف ،ومٓمٗمؼ سم٤محلجر ضسم ً٤م ش ،وم٘م٤مل أسمق هريرة  :واهلل إٟمف ًمٜمدب سم٤محلجر ؾمت٦م ،أو ؾمٌٕم٦م
ضسم ً٤م سم٤محلجر.
ِ
ِ
ؼم َأ ُه اهللَُّ ِممَّ٤م
وذم رواي٦م :ومٜمزًم٧مَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّمذي َـ َآ َُمٜمُقا َٓ َشمٙمُقٟمُقا يمَ٤م ًَّمذ َ
قؾمك َوم َ َّ
يـ َآ َذ ْوا ُُم َ
َىم٤م ًُمقا َويم َ
هلل َو ِضم ًٞمٝم٤م ﴾ [إطمزاب.]41 :
َ٤من ِقمٜمْدَ ا َِّ
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وذم ضم٤مٟم٥م قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم ،ريمز اًم٘مرآن قمغم إسمٓم٤مل هب٧م اًمٞمٝمقد ،وزقمٛمٝمؿ أٟمف ُمـ
اًمٌٖم٤مء؛ يمام شم٘مدم هد أي٤مت ذم ذًمؽ ،وقمغم إسمٓم٤مل دقمقى اًمٜمّم٤مرى سم٠مٟمف اسمـ اهلل؛ شمٕم٤ممم
اهلل قمز وضمؾ قمـ ىمقهلؿ قمٚمق ًا يمٌػم ًا ،ومال دقمل ًمٚمتٙمرار.
وأيْم ً٤م :سملم اًم٘مرآن قمٛمقم رؾم٤مًم٦م حمٛمد ط ،وأٟمف سمِم٤مرة قمٞمًك ،وُمقؾمك ،ودقمقة
إسمراهٞمؿ؛ يمام شم٘مدم ذيمر ذًمؽ ،ذم سمٞم٤من قمٛمقم رؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل ط؛ ومٕمغم طمقارات اًم٘مرآن ٕهؾ
اًمٙمت٤مب ذم هذا اًمٌ٤مب يٙمقن طمقارٟم٤م وضمداًمٜم٤م ،واهلل اعمًتٕم٤من ،وقمٚمٞمف اًمتٙمالن.
صم٤مًمث٤م :اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م.
واُمتد احلقار ،واجلدل ُمع أهؾ اًمٙمت٤مب ،ذم ؿم٠من اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م؛ ٕهن٤م احلج٦م قمٜمد
أهؾ يمؾ ُمٚم٦م؛ ومٌلم اهلل قمز وضمؾ طم٘مٞم٘م٦م اًمتقراة ،وأهن٤م ىمد طمروم٧م وسمدًم٧م ،ويمذا إٟمجٞمؾ؛
يمام سمٞمٜم٤م ذًمؽ ،وُمع ذًمؽ أظمؼم اهلل قمز وضمؾ قمـ هذه اًمٙمت٥م ىمٌؾ حتريٗمٝم٤م؛ وم٘م٤مل ﴿ :إِٟمَّ٤م
ِ ِ
َأٟم َْز ًْمٜمَ٤م اًمتَّقرا َة ومِٞمٝم٤م هدً ى وٟمُقر َحيٙمُؿ ِهب٤م اًمٜمٌَِّٞم َ ِ
اًمر َّسم٤مٟمِ هٞم َ
قن
َ ُ
ه
قن ا ًَّمذي َـ َأ ْؾم َٚم ُٛمقا ًم َّٚمذي َـ َه٤م ُدوا َو َّ
َ ٌ ْ ُ َ
َْ
ِ
اؾمت ُْح ِٗم ُٔمقا ُِم ْـ ِيمت ِ
َّ٤مس َو ْ
اظم َِم ْق ِن َو َٓ
َ٤مب اهللَِّ َويمَ٤مٟمُقا َقم َٚم ْٞمف ُؿم َٝمدَ ا َء َوم َال َخت َِْم ُقا اًمٜم َ
َو ْإَ ْطم ٌَ ُ٤مر سمِ َام ْ
ِ
حيٙم ُْؿ سمِ َام َأٟم َْز َل اهللَُّ َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ ا ًْمٙمَ٤مومِ ُر َ
ون َو َيم َت ٌْٜمَ٤م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ
ؽموا سمِ َآ َي ِ٤ميت َصم َٛمٜمً٤م َىمٚم ًٞمال َو َُم ْـ َمل ْ َ ْ
شم َِْم َ ُ
ِ
ِ
لم سمِ٤م ًْم َٕم ْ ِ
ومِ َٞمٝم٤م َأ َّن اًمٜمَّ ْٗم َس سمِ٤مًمٜمَّ ْٗم ِ
٤مًمً ِّـ
لم َو ْإَٟم َ
س َوا ًْم َٕم ْ َ
اًمً َّـ سمِ ِّ
ْػ سمِ ْ٤مَٕٟمْػ َو ْإُ ُذ َن سمِ ْ٤مُٕ ُذن َو ِّ
ِ
ِ
هلل َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ
حيٙم ُْؿ سمِ َام َأٟم َْز َل ا َُّ
وح ىم َّم ٌ
اجل ُر َ
٤مص َوم َٛم ْـ شم ََّمدَّ َق سمِف َوم ُٝم َق َيم َّٗم َ٤مر ٌة ًَم ُف َو َُم ْـ َمل ْ َ ْ
َو ْ ُ
قن و َىم َّٗمٞمٜمَ٤م َقم َغم َآ َصم ِ ِ ِ
اًم َّٔم ُ ِ
لم َيدَ ْي ِف ُِم َـ اًمت َّْق َر ِاة َو َآ َشم ْٞمٜمَ٤م ُه
ٞمًك ا ْسم ِـ َُم ْر َي َؿ ُُم َّمدِّ ًىم٤م َعم ِ٤م َسم ْ َ
٤معم َ َ ْ
٤مره ْؿ سمِٕم َ
ِ ِ
ِْ ِ
لم
لم َيدَ ْي ِف ُِم َـ اًمت َّْق َر ِاة َو ُهدً ى َو َُم ْق ِقم َٔم ً٦م ًم ِ ْٚم ُٛمت َِّ٘م َ
ُقر َو ُُم َّمدِّ ًىم٤م عمَ ِ٤م َسم ْ َ
اإلٟمْج َٞمؾ ومٞمف ُهدً ى َوٟم ٌ
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ٞمؾ سمِام َأٟم َْز َل اهللَُّ ومِ ِٞمف وُمـ َمل َحيٙمُؿ سمِام َأٟم َْز َل اهللَُّ َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ هؿ ا ًْم َٗم ِ
َو ًْم َٞم ْحٙمُؿ َأ ْه ُؾ ْ ِ ِ
٤مؾم ُ٘م َ
قن
ُ ُ
َ َ ْ ْ ْ ْ َ
اإلٟمْج ِ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
لم َيدَ ْي ِف ُِم َـ ا ًْمٙمِت ِ
٤مطمٙم ُْؿ َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ
٤محل ِّؼ ُُم َّمدِّ ًىم٤م عمَ ِ٤م َسم ْ َ
َ٤مب َو ُُم َٝم ْٞمٛمٜمً٤م َقم َٚم ْٞمف َوم ْ
َو َأٟم َْز ًْمٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم َؽ ا ًْمٙمت َ
َ٤مب سمِ ْ َ
ِ
ِ
ِ
سمِام َأٟم َْز َل اهللَُّ و َٓ َشمتٌَِّع َأهقاءهؿ َقمام ضم٤مء َك ُِمـ ْ ِ
٤مضم٤م َو ًَم ْق
ذ َقم ً٦م َوُمٜم َْٝم ً
َ
َ َ
ْ ْ َ َ ُ ْ َّ َ َ
َ
احل ِّؼ ًمٙم ٍُّؾ َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ُمٜمْٙم ُْؿ ْ

اخلػم ِ
ِ ِ
ِ
هلل
ات إِ َمم ا َِّ
َؿم٤م َء ا َُّ
جل َٕم َٚمٙم ُْؿ ُأ َُّم ً٦م َواطمدَ ًة َو ًَمٙم ْـ ًم َٞم ٌْ ُٚم َقيم ُْؿ ِذم َُم٤م َآشمَ٤ميم ُْؿ َوم ْ
هلل َ َ
٤مؾمتٌَِ ُ٘مقا ْ َ ْ َ
ختتَٚمِ ُٗم َ
َُم ْر ِضم ُٕمٙم ُْؿ َمجِٞم ًٕم٤م َوم ُٞمٜمَ ٌِّ ُئٙم ُْؿ سمِ َام ُيمٜمْت ُْؿ ومِ ِٞمف َ ْ
قن ﴾ [اعم٤مئدة 77 :ـ .]71
ومٌلم اهلل قمز وضمؾ ذم هذه أي٤مت :طم٘مٞم٘م٦م اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م اًمتقراة ،واإلٟمجٞمؾ،
واًم٘مرآن ،وأظمؼم أن اًم٘مرآن هق اعمٝمٞمٛمـ قمٚمٞمٝم٤م واًمٜم٤مؾمخ هل٤م ،وأٟمف ُمّمدق عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ احلؼ.
وريمز اًم٘مرآن قمغم هذا اجل٤مٟم٥م ،ذم احلقار ُمٌٞمٜم ً٤م حتريػ يمت٥م اًم٘مقم ،وطمٗمظ هذا
اًمٙمت٤مب.
راسمٕم٤م :شمًٚمط إطمٌ٤مر واًمرهٌ٤من وسمٞم٤من طم٤مهلؿ
وومم٤م ـمرطمف اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ذم جم٤مدًم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب هلق شمًٚمط اًمرهٌ٤من ودورهؿ ذم
إوالل أممٝمؿ وأشمٌ٤مقمٝمؿ وم٘م٤مل شمٕم٤ممم « َّاخت َُذوا َأطمٌ٤مرهؿ ورهٌ٤مهنؿ َأرسم٤مسم٤م ُِمـ د ِ
ون اهللَِّ
ْ َ َ ُ ْ َ ُ َْ َُْ َْ ً ْ ُ
واعمَْ ًِٞمح اسمـ ُمريؿ وُم٤م ُأ ُِمروا إِ َّٓ ًمِٞمٕمٌدُ وا إِ َهل٤م و ِ
اطمدً ا َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ ُه َق ُؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف َقم َّام ُي ْ ِ
نميم َ
ُقن
ً َ
َُْ
َ
َ ْ َ ََْ َ َ َ ُ
[اًمتقسم٦م]18/
ِ ِ
ِ
٤مر واًمرهٌ ِ
قن َأ ُْم َق َال اًمٜم ِ
٤من ًَم َٞم ْ٠م ُيم ُٚم َ
َّ٤مس
يـ َآ َُمٜمُقا إِ َّن يمَث ًػما ُم َـ ْإَ ْطم ٌَ ِ َ ه ْ َ
وىم٤مل « َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّمذ َ
ِ
ِ
ٞمؾ ا َِّ ِ
قهنَ٤م ِذم َؾمٌِ ِ
ون َقم ْـ َؾمٌِ ِ
ون َّ
يـ َيٙمْٜم ِ ُز َ
سمِ٤م ًْم ٌَ٤مـمِ ِؾ َو َي ُّمده َ
ٞمؾ
اًمذ َه َ
هلل َوا ًَّمذ َ
٥م َوا ًْمٗم َّْم َ٦م َو َٓ ُيٜمْٗم ُ٘م َ
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اهللَِّ َومٌ ِّنمهؿ سمِٕم َذ ٍ ِ
حي َٛمك َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ِذم ٟم ِ
ُقهب ْؿ
َ٤مر َضم َٝمٜم ََّؿ َوم ُتٙم َْقى ِ َهب٤م ِضم ٌَ ُ
َ ْ ُ ْ َ
اب َأًمٞم ٍؿ َي ْق َم ُ ْ
٤مه ُٝم ْؿ َو ُضمٜم ُ ُ
قر ُه ْؿ َه َذا َُم٤م َيمٜم َْزشم ُْؿ َِٕ ْٟم ُٗم ًِٙم ُْؿ َوم ُذو ُىمقا َُم٤م ُيمٜمْت ُْؿ َشمٙمْٜمِ ُز َ
ونش [اًمتقسم٦م]17 ،17/
َو ُفم ُٝم ُ
ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه  :قمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ ؾمٛمٕمف ي٘مقل :دظمٚم٧م قمغم رؾمقل اهلل ط
وم٘م٤مل" :ي٤م قمدي ،أؾمٚمؿ شمًٚمؿ" .وم٘مٚم٧م :إِّن ُمـ أهؾ ديـ .ىم٤مل" :أٟم٤م أقمٚمؿ سمديٜمؽ ُمٜمؽ".
وم٘مٚم٧م :أٟم٧م أقمٚمؿ سمديٜمل ُمٜمل؟ ىم٤ملٟ" :مٕمؿ ،أًمً٧م ُمـ اًمريم ِ
ُقؾم َّٞم٦م ،وأٟم٧م شم٠ميمؾ ُمرسم٤مع
َّ
ىمقُمؽ؟" .ىمٚم٧م :سمغم .ىم٤مل" :وم٢من هذا ٓ حيؾ ًمؽ ذم ديٜمؽ" .ىم٤مل :ومٚمؿ َي ْٕمدُ أن ىم٤مهل٤م
ومتقاوٕم٧م هل٤م ،ىم٤مل" :أُم٤م إِّن أقمٚمؿ ُم٤م اًمذي يٛمٜمٕمؽ ُمـ اإلؾمالم ،شم٘مقل :إٟمام اشمٌٕمف َو َٕم َٗم ُ٦م
اًمٜم٤مس وُمـ ٓ ىمقة ًمف ،وىمد َر َُمتْٝمؿ اًمٕمرب ،أشمٕمرف احلػمة؟" ىمٚم٧م :مل أره٤م ،وىمد ؾمٛمٕم٧م
هب٤م .ىم٤مل" :ومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمدهً ،مٞمتٛمـ اهلل هذا إُمر طمتك خترج اًم َّٔم ِٕمٞمٜم٦م ُمـ احلػمة ،طمتك
شمٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م ذم همػم ضمقار أطمد ،وًمتٗمتحـ يمٜمقز يمنى سمـ هرُمز" .ىمٚم٧م :يمنى سمـ
هرُمز؟ .ىم٤ملٟ" :مٕمؿ ،يمنى سمـ هرُمز ،وًم ُٞم ٌْ َذًم َّـ اعم٤مل طمتك ٓ ي٘مٌٚمف أطمد" .ىم٤مل قمدي سمـ
طم٤مشمؿ :ومٝمذه اًمٔمٕمٞمٜم٦م خترج ُمـ احلػمة ،ومتٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م ذم همػم ضمقار أطمد ،وًم٘مد يمٜم٧م
ومٞمٛمـ ومتح يمٜمقز يمنى سمـ هرُمز ،واًمذي ٟمٗمز سمٞمدهً ،متٙمقٟمـ افثوفٌة؛ ٕن رؾمقل اهلل
ط ىمد ىم٤مهل٤م "....ىم٤مل اًمًدي :إطمٌ٤مر ُمـ اًمٞمٝمقد ،واًمرهٌ٤من ُمـ اًمٜمّم٤مرى.
اًمر َّسم٤مٟمِ هٞم َ
قن
وهق يمام ىم٤مل ،وم٢من إطمٌ٤مر هؿ قمٚمامء اًمٞمٝمقد ،يمام ىم٤مل شمٕم٤مممًَ { :م ْقٓ َيٜم َْٝم ُ
٤مه ُؿ َّ
ِ
اًمً ْح َ٧م } [اعم٤مئدة]41 :
َوا ْ
ٕطم ٌَ ُ٤مر َقم ْـ ىمقهل ُؿ اإل ْصم َؿ َو َأيمْٚم ِٝم ُؿ ه
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واًمرهٌ٤من :قمٌ٤مد اًمٜمّم٤مرى ،واًم٘مًٞمًقن :قمٚمامؤهؿ ،يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ { :ذًم ِ َؽ سمِ َ٠م َّن ُِمٜم ُْٝم ْؿ
ِىمً ِ
ْؼم َ
ون } [اعم٤مئدة]12 :
ٞمً َ
لم َو ُر ْه ٌَ٤مٟمً٤م َو َأ َّهن ُ ْؿ ٓ َي ًْ َتٙم ِ ُ
ِّ
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األصْل التأزخئ٘ لدعْٗ التكسٓب بني األدٓاٌ
 8ـ قمٜمد اًمٞمٝمقد:
اًمٞمٝمقد ُمـ أؿمح اًمٜم٤مس سمدي٤مٟمتٝمؿ ،دقمقة وطمقار ًا وشم٘م٤مرسم ً٤م؛ ٕهنؿ يٕمت٘مدون سم٠مهنؿ ؿمٕم٥م
اهلل اعمخت٤مر.
 2ـ قمٜمد اًمٜمّم٤مرى:
ىم٤مل أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًم٘م٤مِضً :مٕمؾ أىمدم شمراث ٟمٍماِّن ،يِمػم إمم ٟمزقم٦م اًمت٘م٤مرب،
واحلقار اًمديٜمل اعمٗميض إمم شمّمقي٥م مجٞمع صقر اًمٕمٌ٤مدات ،وإدي٤من؛ هق ُم٤م ضمرى سم٘مٚمؿ
اًمراه٥م «راُمقن ًمقلش :اًمذي قم٤مش طم٘مٌ٦م احلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ذم اعمنمق ،واًمٍماع
اإلؾمالُمل اًمٜمٍماِّن ذم إٟمدًمس.
وسمٕمد ومتح "اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م" قم٤مم « /8771مش :رأى «يٜمٙمقٓى يمقزاِّنش اهل٤مًمؽ:
«/8747مش ،و «يقطمٜم٤م ؾمٞمٖمقِّنش اهل٤مًمؽ/8771« :مش :أن احلرب ٓ حتؾ اخلالف سملم
اًمدي٤مٟمتلم ،ويمالمه٤م اقمت٘مد أن اعمح٠موٓت اًمراُمٞم٦م إمم حتقيؾ اعمًٚمٛملم إمم اعمًٞمحٞم٦م ،سمال
ُمٕمٜمك وٓ ـم٤مئؾ ُمٜمٝم٤م ،وًمذا ـم٤مًمٌ٤م :سميورة اًمٙمِمػ قمـ اًمٗمقارق ،وآظمتالوم٤مت
اًمقاىمٕمٞم٦م ،واًمٌح٨م اجل٤مد قمـ إُمقر اعمِمؽميم٦م سمٞمٜمٝمام « ش.
صمؿ شم٘م٤مرسم٧م إراء طمقل هذا اعمقوقع ،وشمٕمددت قمغم يديمثػم ُمـ اًم٘مً٤موؾم٦م واًمرهٌ٤من؛
طمتل اٟمتٝمك اعمٓم٤مف «سم٤مًمقيس ُم٤مؾمٜمٞمقنش :سمت٠مؾمٞمس «اجلٛمٕمٞم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦مش

385

«/8174مش ،و «مجٕمٞم٦م ومرٟمً٤م اعمٖمربش «/8171مش ،وذم اجل٤مٟم٥م اًمٕمٛمكم :دقم٤م إمم اإل
قمؽماف سم٤معمّمداىمٞم٦م اًمٜمًٌٞم٦م ًمٚم٘مرآن ،وآقمؽماف اعمنموط سمٜمٌقة حمٛمد ط ،وأٟمف جي٥م قمغم
اًمٙمٜمٞمً٦م أن شمٕمؽمف سم٤مإلؾمالم وُمٙم٤مٟمتف آقمتٌ٤مري٦م اعمًت٘مٚم٦م؛ يمدي٤مٟم٦م شمقطمٞمد ي٦م« ش ،ويم٤من
قمغم صٚم٦م سمـ«اًمٌ٤مسم٤م سمقًمس افسودسش ،ومتٝمد سمٗمٕمؾ اومٙم٤مره وصالشم٦م؛ ٟمت٤مئ٩م «اعمجٛمع
اًمٗم٤مشمٞمٙم٤مِّن ـ افثوينش «/8141م ـ /8147مش ،طمقل اًمٕمالىم٦م سملم اًمٙمٜمٞمً٦م اًمٙم٤مصمقًمقيمٞم٦م.
واإلؾمالم.
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صْز احلْازات اليت جتسٖ يف ضْ ٛالتكازب بني األدٓاٌ.
 8ـ طمقار احلٞم٤مة:
طمٞم٨م يٕمٛمؾ اًمٜم٤مس قمغم أن يٕمٞمِمقا سمروح أٟمٗمت٤مح ،وطمًـ ضمقار؛ ُم٘متًٛملم أومراطمٝمؿ
وُمِم٤ميمٚمٝمؿ ،وُمِم٤مهمٚمٝمؿ اإلٟمً٤مٟمٞم٦م.
 2ـ طمقار إقمامل:
طمٞم٨م يتٕم٤مون اعمًٞمحٞمقن ،وأظمرون ذم ؾمٌٞمؾ شمٜمٛمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م ،وحترر ًمإلٟمً٤من همػم
ُمٜم٘مقص.
 1ـ طمقار اًمتٌ٤مدٓت اًمالهقشمٞم٦م:
طمٞم٨م يٕمٛمؾ أظمّم٤مئٞمقن ،قمغم شمٕمٛمؼ اًمٗمٝمؿ ًمٚمؽماث اًمديٜمل ًمدى يمؾ ُمٜمٝمؿ ،وشم٘مدير
اًم٘مٞمؿ اًمروطمٞم٦م اخل٤مص٦م سمٙمؾ ُمٜمٝمؿ؛ شم٘مدير ًا ُمتٌ٤مدًٓ.
 7ـ طمقار اخلؼمة اًمديٜمٞم٦م:
طمٞم٨م يت٘م٤مؾمؿ أؿمخ٤مص ُمتجذرون ذم شم٘م٤مًمٞمدهؿ اًمديٜمٞم٦م ،اخل٤مص٦م ًمثرواهتؿ اًمروطمٞم٦م؛
ُمـ ُمثؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمّمالة ،واًمت٠مُمؾ سم٤مإليامن ،وـمرق اًمٌح٨م قمـ اهلل ،واعمٓمٚمؼ« ش.
وُمـ هذه اًمقصمٞم٘م٦م ،اًمتل أصدره٤م أُم٤مٟم٦م ه اًمٙمٜمٞمًٞم٦م؛ ًمٚمٕمالىم٦م سمٖمػم اعمًٞمحٞملم قم٘م٥م
«اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦مش اًمتل ُقم٘مدت «/8117مش ئمٝمر ضمٚمٞم ً٤م :أن اًمٜمّم٤مرى ٓحي٤مورون ُمـ
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أضمؾ رومع ودومع اًمِمٌ٦م طمقل هذا اًمديـ ،واًمرهمٌ٦م ذم شمرك ديٜمٝمؿ إن شمٌلم هلؿ شمٕمريٗمف،
وشمٌديٚمف ،وٟمٜمًخف.
وإٟمام يريدون ُمـ اعمًٚمٛملم؛ شمرك إطمٙم٤مم اًمديٜمٞم٦م :اًمتل يًػمون قمٚمٞمٝم٤م ،وشم٘مديؿ
اًمتٜم٤مزٓت هلؿ ،وإٓ وم٢مٟمؽ ًمقرضمٕم٧م إمم اًمٗمّمؾ إول ًمرأي٧م :أن هذا اًمديـ يم٤مُمؾ
ؿم٤مُمؾ ٓحيت٤مج إمم ُمثؾ هذا اًمؽماه٤مت؛ إٓ وم٤مقمتؼموا ي٤مأوزم إًمٌ٤مب ،إن يمٜمتؿ شمٕم٘مٚمقن.
صمؿ أيـ اًمٙمٚمٛم٦م اًمًقاء اًمتل أُمر اهلل قمز وضمؾ ،سم٤مًمتح٤مور قمٚمٞمٝم٤م؛ وم٤مًمٚمٝمؿ ؾم ِّٚمؿ ؾم ِّٚمؿ.
سمٞمٜمام ذهٌ٧م اجلٛمٕمٞم٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م عمجٚمس اًمٙمٜم٤مئس اًمٕم٤معمل؛ إمم أن اًمٖم٤مسم٦م إولى ُمـ
احلقار هل « :محؾ اًمدي٤مٟمتلم قمغم شم٠مُملم اإلطمؽمام اعمتٌ٤مدل ،وشمٕمزيز اًمتٗم٤مهؿش« ش.

الطسٓل الصخٔح

388

طسم احلْاز مع املدالفني
شم٘مدم اًم٘مقل سمٛمنموقمٞم٦م احلقار ُمع اعمخ٤مًمٗملم ًمدٓهتؿ قمغم احلؼ اعمٌلم ،وصدهؿ قمـ
يمؾ سم٤مـمؾ ُمِملم ،وومٕمؾ ُمٝملمً ،مٙمـ ًمتٙمـ احلقارات قمغم ـمري٘م٦م ُم٤م ٟمذيمره ذم هذا اًمٌ٤مب ذم
ٟمنم احلؼ وإسمٓم٤مل اًمٌ٤مـمؾ ٓ اًمتٜم٤مزٓت وشمرك ُمقاـمـ اخلالف وإن يم٤من ذم اعمً٤مئؾ
اًمٕم٘مدي٦م هل ُمـ ُمً٤مئؾ اًمٙمٗمر واإليامن يمام ؾمؽمى إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
 -8طمقار ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ًم٘مقُمف يدقمقهؿ إمم اإليامن وحتذيرهؿ ُمـ ـمرق اإلحل٤مد
واًمٙمٗمران :
ُقطم٤م إِ َمم َىم ْق ُِم ِف إِ ِِّّن ًَمٙم ُْؿ
ؼما قمـ طمقار ٟمقح ُمع ىمقُمٜمفَ ﴿ :و ًَم َ٘مدْ َأ ْر َؾم ْٚمٜمَ٤م ٟم ً
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم خم ً
اب َي ْق ٍم َأًمِٞم ٍؿ * َوم َ٘م َ٤مل ا َْعم َ ُ
أل ا ًَّم ِذي َـ
لم * َأ ْن َٓ َشم ْٕم ٌُدُ وا إِ َّٓ ا ََّ
هلل إِ ِِّّن َأ َظم ُ
َٟم ِذ ٌير ُُمٌِ ٌ
٤مف َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َقم َذ َ
ِ
ِ
ِ
َيم َٗم ُروا ُِم ْـ َىم ْق ُِم ِف َُم٤م ٟم ََر َ ِ
نما ُِم ْث َٚمٜمَ٤م َو َُم٤م ٟم ََر َ
اًمر ْأ ِي
اك ا َّشم ٌَ َٕم َؽ إِ َّٓ ا ًَّمذ َ
يـ ُه ْؿ َأ َراذ ًُمٜمَ٤م َسم٤مد َي َّ
اك إ َّٓ َسم َ ً
وُم٤م ٟمَرى ًَمٙمُؿ َقم َٚمٞمٜمَ٤م ُِمـ َوم ْْم ٍؾ سم ْؾ َٟم ُٔمٜمهٙمُؿ يم ِ
لم * َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم َأ َر َأ ْيت ُْؿ إِ ْن ُيمٜم ُْ٧م َقم َغم َسم ِّٞمٜم ٍَ٦م ُِم ْـ
َ٤مذسمِ َ
َ
ْ ْ ْ
ْ
َ َ َ
َ٤مِّن ر ْ َ ِ ِ ِ ِ
ِ
قه٤م َو َأ ْٟمت ُْؿ َهل٤م يم ِ
َ٤مر ُه َ
قن * َو َي٤م َىم ْق ِم َٓ
مح ً٦م ُم ْـ قمٜمْده َوم ُٕم ِّٛم َٞم ْ٧م َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َأ ُٟم ْٚم ِز ُُمٙم ُُٛم َ
َر ِّيب َو َآشم َ
َ
َأ ْؾم َ٠م ًُمٙم ُْؿ َقم َٚم ْٞم ِف َُم ً٤مٓ إِ ْن َأ ْضم ِر َي إِ َّٓ َقم َغم اهللَِّ َو َُم٤م َأٟمَ٤م سمِ َٓم ِ
٤مر ِد ا ًَّم ِذي َـ َآ َُمٜمُقا إِ َّهن ُ ْؿ ُُم َال ُىمق َر ِّهبِ ْؿ
ٍْم ِِّن ُِم َـ اهللَِّ إِ ْن َـم َر ْد ُ ُهت ْؿ َأ َوم َال شم ََذيم َُّر َ
َو ًَمٙمِٜمِّل َأ َرايم ُْؿ َىم ْق ًُم٤م َ ْدم َٝم ُٚم َ
ون * َو َٓ
قن * َو َي٤م َىم ْق ِم َُم ْـ َيٜم ُ ُ
ِ
ِ ِ
قل إِ ِِّّن َُم َٚم ٌؽ َو َٓ َأ ُىم ُ
٥م َو َٓ َأ ُىم ُ
َأ ُىم ُ
قل ًم ِ َّٚم ِذي َـ شم َْز َد ِري
قل ًَمٙم ُْؿ قمٜمْدي َظم َزائ ُـ اهللَِّ َو َٓ َأ ْقم َٚم ُؿ ا ًْم َٖم ْٞم َ

ُقح َىمدْ
َأ ْقم ُٞمٜمُٙم ُْؿ ًَم ْـ ُي ْ١مشمِ َٞم ُٝم ُؿ اهللَُّ َظم ْ ًػما اهللَُّ َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َام ِذم َأ ْٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ إِ ِِّّن إِ ًذا عمَ ِ َـ اًم َّٔم٤معم ِ َ
لم * َىم٤م ًُمقا َي٤م ٟم ُ
ضم٤مد ًْم َتٜمَ٤م َوم َ٠م ْيم َثر َت ِضمدَ ا ًَمٜمَ٤م َوم ْ٠مشمِٜمَ٤م سمِام شم َِٕمدُ ٟمَ٤م إِ ْن ُيمٜم َْ٧م ُِمـ اًمّم ِ
لم * َىم َ٤مل إِٟم ََّام َي ْ٠مشمِٞمٙم ُْؿ سمِ ِف اهللَُّ إِ ْن
٤مد ِىم َ
َ َّ
َ َ
َ
ْ
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َؿم٤م َء َو َُم٤م َأ ْٟمت ُْؿ سمِ ُٛم ْٕم ِج ِزي َـ * َو َٓ َيٜمْ َٗم ُٕمٙم ُْؿ ٟم ُّْم ِحل إِ ْن َأ َر ْد ُت َأ ْن َأٟم َّْم َح ًَمٙم ُْؿ إِ ْن يم َ
َ٤من اهللَُّ ُي ِريدُ
ِ
قن * َأ ْم َي ُ٘مق ًُم َ
َأ ْن ُي ْٖم ِق َيٙم ُْؿ ُه َق َر هسمٙم ُْؿ َوإِ ًَم ْٞم ِف شم ُْر َضم ُٕم َ
ؽم ْي ُت ُف َوم َٕم َ َّكم إِ ْضم َر ِاُمل َو َأٟمَ٤م
ؽما ُه ُىم ْؾ إِن ا ْوم َ َ
قن ا ْوم َ َ
قن * و ُأ ِ
ِ
وطم َل إِ َمم ٟم ٍ
ُقح َأ َّٟم ُف ًَم ْـ ُي ْ١م ُِم َـ ُِم ْـ َىم ْق ُِم َؽ إِ َّٓ َُم ْـ َىمدْ َآ َُم َـ َوم َال َشم ٌْت َِئ ْس
َسم ِري ٌء ممَّ٤م ُ ْدم ِر ُُم َ َ

قن * واصٜمَ ِع ا ًْم ُٗم ْٚم َؽ سمِ َ٠م ْقمٞمٜمِٜمَ٤م ووطم ِٞمٜمَ٤م و َٓ ُخت ِ
سمِ َام يمَ٤مٟمُقا َي ْٗم َٕم ُٚم َ
َ٤مـم ٌْٜمِل ِذم ا ًَّم ِذي َـ َفم َٚم ُٛمقا إِ َّهن ُ ْؿ
ُ َ َ ْ َ
َ ْ
أل ُِمـ َىمق ُِم ِف ؾم ِ
ِ
ُُم ْٖم َر ُىم َ
خ ُروا ُِمٜمْ ُف َىم َ٤مل إِ ْن شم ًَْ َخ ُروا ُِمٜمَّ٤م
قن * َو َي ّْمٜم َُع ا ًْم ُٗم ْٚم َؽ َو ُيم َّٚم َام َُم َّر َقم َٚم ْٞمف َُم َ ٌ ْ ْ َ
َوم٢مِٟمَّ٤م ٟم ًَْ َخ ُر ُِمٜمْٙم ُْؿ يم ََام شم ًَْ َخ ُر َ
ونشوم٤مٟمٔمر إمم هذه اعمح٤مورات ذم اًمدقمقاة إمم اهلل قمز وضمؾ
ف َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن َُم ْـ َي ْ٠مشمِ ِٞمف
واإلهتامم سم٤مًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م ويمذًمؽ رومع اًمِمٌٝم٦م ودومٕمٝم٤م * َوم ًَ ْق َ
ِ
ِ
ِ ِ
ٞمؿ﴾ [هقد .]71-27
اب ُخي ِْزيف َو َحي هؾ َقم َٚم ْٞمف َقم َذ ٌ
َقم َذ ٌ
اب ُُم٘م ٌ

٤مف
ُقطم٤م إِ َمم َىم ْق ُِم ِف َوم َ٘م َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم ا ْقم ٌُدُ وا ا ََّ
هلل َُم٤م ًَمٙم ُْؿ ُِم ْـ إِ ًَم ٍف َهم ْ ُػم ُه إِ ِِّّن َأ َظم ُ
﴿ ًَم َ٘مدْ َأ ْر َؾم ْٚمٜمَ٤م ٟم ً
اك ِذم َو َال ٍل ُُمٌِ ٍ
اب َي ْق ٍم َقم ِٔمٞم ٍؿ * َىم َ٤مل اعمَْ َ ُ
أل ُِم ْـ َىم ْق ُِم ِف إِٟمَّ٤م ًَمٜم ََر َ
لم * َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم
َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َقم َذ َ
لم * ُأسم ِّٚم ُٖمٙمُؿ ِرؾم َ٤مٓ ِ
ًَم ْٞم َس ِيب َو َال ًَم ٌ٦م َو ًَمٙمِٜمِّل َر ُؾم ٌ
ت َر ِّيب َو َأٟم َّْم ُح ًَمٙم ُْؿ
قل ُِم ْـ َر ِّب ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
َ
ْ َ
هلل َُم٤م َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن * َأ َو َقم ِج ٌْت ُْؿ َأ ْن َضم٤م َءيم ُْؿ ِذيم ٌْر ُِم ْـ َر ِّسمٙم ُْؿ َقم َغم َر ُضم ٍؾ ُِمٜمْٙم ُْؿ
َو َأ ْقم َٚم ُؿ ُِم َـ ا َِّ
ِ
مح َ
يـ َُم َٕم ُف ِذم ا ًْم ُٗم ْٚم ِؽ َو َأ ْهم َر ْىمٜمَ٤م
ًم ِ ُٞمٜم ِْذ َريم ُْؿ َوًم ِ َت َّت ُ٘مقا َو ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ شم ُْر َ ُ
قن * َومٙم ََّذ ُسمق ُه َوم َ٠مٟم َْج ْٞمٜمَ٤م ُه َوا ًَّمذ َ

لم ﴾[إقمراف .]47-71:وذم هذه اعمح٤مورات
ا ًَّم ِذي َـ يم ََّذ ُسمقا سمِ َآ َي٤مشمِٜمَ٤م إِ َّهن ُ ْؿ يمَ٤مٟمُقا َىم ْق ًُم٤م َقم ِٛم َ
سمٞم٤من اًمرومؼ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ٓزُمف ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ُمع أٟمف اهتؿ سم٤مًمْمالل ُمع ذًمؽ ُم٤م ؾمٌٝمؿ
وُم٤م ؿمتٛمٝمؿ وًمٙمـ دومع ُم٤م اهتٛمقه سمف ومام أطمقضمٜم٤م إمم ُمثؾ هذه اًمٓمري٘م٦م ذم اًمدقمقة يمل شمٜمنم
وشم٘مٌؾ واهلل اعمًتٕم٤من .
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قن * إِ ِِّّن ًَمٙم ُْؿ َر ُؾم ٌ
ُقح َأ َٓ َشم َّت ُ٘م َ
﴿يم ََّذ َسم ْ٧م َىم ْق ُم ٟم ٍ
قل
ُقح اعمُْ ْر َؾم ِٚم َ
لم * إِ ْذ َىم َ٤مل َهل ُ ْؿ َأ ُظم ُ
قه ْؿ ٟم ٌ
لم * َوم٤م َّشم ُ٘مقا اهللََّ و َأ ِـمٞمٕم ِ
لم
قن * َو َُم٤م َأ ْؾم َ٠م ًُمٙم ُْؿ َقم َٚم ْٞم ِف ُِم ْـ َأ ْضم ٍر إِ ْن َأ ْضم ِر َي إِ َّٓ َقم َغم َر ِّب ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
َأ ُِم ٌ
َ ُ
* َوم٤م َّشم ُ٘مقا اهللََّ و َأ ِـمٞمٕم ِ
قن * َىم٤م ًُمقا َأٟم ُْ١م ُِم ُـ ًَم َؽ َوا َّشم ٌَ َٕم َؽ ْإَ ْر َذ ًُم َ
قن *
َ ُ
ِ
٤مهب ْؿ إِ َّٓ َقم َغم َر ِّيب ًَم ْق شم َِْم ُٕم ُر َ
َىم َ٤مل َو َُم٤م ِقم ْٚم ِٛمل سمِ َام يمَ٤مٟمُقا َي ْٕم َٛم ُٚم َ
ون * َو َُم٤م َأٟمَ٤م
قن * إِ ْن طم ًَ ُ ُ
لم * َىم٤م ًُمقا ًَم ِئـ َمل َشمٜمْت َِف ي٤م ٟمُقح ًَم َتٙمُق َٟمـ ُِمـ اعمَْرضم ِ
سمِ َٓم ِ
لم *
قُم َ
لم * إِ ْن َأٟمَ٤م إِ َّٓ ٟم َِذ ٌير ُُمٌِ ٌ
٤مر ِد اعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ َ
َّ َ ْ ُ
ْ ْ َ ُ
َىم َ٤مل رب إِ َّن َىمق ُِمل يم ََّذسم ِ
لم *
قن * َوم٤م ْومت َْح َسم ْٞمٜمِل َو َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ َومت ًْح٤م َوٟم َِّجٜمِل َو َُم ْـ َُم ِٕم َل ُِم َـ اعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ َ
ُ
ْ
َ ِّ

قن * ُصمؿ َأ ْهمر ْىمٜمَ٤م سمٕمدُ ا ًْمٌ ِ
َوم َ٠مٟمْجٞمٜمَ٤مه وُمـ ُمٕمف ِذم ا ًْم ُٗم ْٚم ِؽ اعمَْ ِْمح ِ
لم * إِ َّن ِذم َذًم ِ َؽ ََٔ َي ً٦م َو َُم٤م
٤مىم َ
َّ َ َ ْ َ
ُ
َْ ُ َ َ ْ ََُ
لم * وإِ َّن رسم َؽ َهلق ا ًْمٕم ِز ُيز ِ
ِِ
يم َ
ٞمؿ ﴾ [اًمِمٕمراء]822-882:
َ٤من َأ ْيم َث ُر ُه ْؿ ُُم ْ١مُمٜم َ َ َ َّ ُ َ َ
اًمرطم ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ٞمؿ َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم
ُقطم٤م إِ َمم َىم ْقُمف َأ ْن َأٟمْذ ْر َىم ْق َُم َؽ ُم ْـ َىم ٌْ ِؾ َأ ْن َي ْ٠مشم َٞم ُٝم ْؿ َقم َذ ٌ
﴿إِٟمَّ٤م َأ ْر َؾم ْٚمٜمَ٤م ٟم ً
اب َأًم ٌ
اقمٌدُ وا اهللََّ وا َّشم ُ٘مقه و َأ ِـمٞمٕم ِ
إِ ِِّّن ًَمٙمُؿ ٟم َِذير ُمٌِ ٌ ِ
قن َي ْٖم ِٗم ْر ًَمٙم ُْؿ ُِم ْـ ُذٟمُقسمِٙم ُْؿ َو ُي َ١م ِّظم ْر ُيم ْؿ إِ َمم
ُ َ ُ
َ
لم َأن ْ ُ
ْ ٌ ُ

َأ َضم ٍؾ ُُم ًَ اٛمك إِ َّن َأ َضم َؾ اهللَِّ إِ َذا َضم٤م َء َٓ ُي َ١م َّظم ُر ًَم ْق ُيمٜمْت ُْؿ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن َىم َ٤مل َر ِّب إِ ِِّّن َد َقم ْق ُت َىم ْق ُِمل
ًَم ْٞم ًال َو َهن َ ً٤مرا َوم َٚم ْؿ َي ِز ْد ُه ْؿ ُد َقم ِ٤مئل إِ َّٓ ومِ َر ًارا َوإِ ِِّّن ُيم َّٚم َام َد َقم ْق ُ ُهت ْؿ ًم ِ َت ْٖم ِٗم َر َهل ُ ْؿ َضم َٕم ُٚمقا َأ َص٤مسمِ َٕم ُٝم ْؿ ِذم
ِ
َآ َذ ِ ِ
اؾمتِ ْٙم ٌَ ً٤مرا ُصم َّؿ إِ ِِّّن َد َقم ْق ُ ُهت ْؿ ِضم َٝم ً٤مرا ُصم َّؿ إِ ِِّّن
ْؼموا ْ
اؾم َتٙم َ ُ
سوا َو ْ
اؾم َت ْٖم َِم ْقا صم َٞم َ ُ
اهن ْؿ َو ْ
٤مهب ْؿ َو َأ َ ه
ِ
ِ
اؾم َت ْٖم ِٗم ُروا َر َّسمٙم ُْؿ إِ َّٟم ُف يم َ
اًمً َام َء
َ٤من َهم َّٗم ً٤مرا * ُي ْرؾم ِؾ َّ
ه ًارا َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م ْ
ه ْر ُت َهل ُ ْؿ إ ْ َ
َأ ْقم َٚمٜم ُْ٧م َهل ُ ْؿ َو َأ ْ َ
ٍ
َقم َٚم ْٞمٙمُؿ ُِمدْ رارا * َو ُيٛم ِد ْديمُؿ سمِ َ٠مُم َق ٍ
جي َٕم ْؾ ًَمٙم ُْؿ َأ ْهن َ ً٤مرا * َُم٤م
ال َو َسمٜمِ َ
جي َٕم ْؾ ًَمٙم ُْؿ َضمٜمَّ٤مت َو َ ْ
لم َو َ ْ
ْ ْ
ْ
ْ َ ً

ػ َظم َٚم َؼ اهللَُّ ؾمٌع ؾمٛمق ٍ
ًَمٙم ُْؿ َٓ شم َْر ُضم َ
ات
قن هللَِّ َو َىم ً٤مرا * َو َىمدْ َظم َٚم َ٘مٙم ُْؿ َأ ْـم َق ًارا * َأ َمل ْ شم ََر ْوا َيم ْٞم َ
َ َْ َ ََ
ِ
ِ
ِ
اضم٤م * َواهللَُّ َأ ْٟم ٌَ َتٙم ُْؿ ُِم َـ ْإَ ْر ِ
ُقرا َو َضم َٕم َؾ َّ
ض
ه ً
ـم ٌَ٤م ًىم٤م * َو َضم َٕم َؾ ا ًْم َ٘م َٛم َر وم ِٞمٝم َّـ ٟم ً
اًمِم ْٛم َس َ
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ِ
ِ
اضم٤م * َواهللَُّ َضم َٕم َؾ ًَمٙم ُُؿ ْإَ ْر َض سمِ ًَ٤م ًـم٤م * ًمِت ًَْ ُٚمٙمُقا
َٟم ٌَ٤مشمً٤م * ُصم َّؿ ُيٕمٞمدُ يم ُْؿ وم َٞمٝم٤م َو ُخي ِْر ُضمٙم ُْؿ إِ ْظم َر ً
ِ
ِ
ُقح َر ِّب إِ َّهن ُ ْؿ َقم َّم ْق ِِّن َوا َّشم ٌَ ُٕمقا َُم ْـ َمل ْ َي ِز ْد ُه َُم٤م ًُم ُف َو َو ًَمدُ ُه إِ َّٓ َظم ًَ ً٤مرا
٤مضم٤م * َىم َ٤مل ٟم ٌ
ُمٜم َْٝم٤م ُؾم ٌُ ًال وم َج ً
اقم٤م َو َٓ َي ُٖم َ
قث
* َو َُمٙم َُروا َُمٙم ًْرا ُيم ٌَّ ً٤مرا * وىم٤مًمقا َٓ شم ََذ ُر َّن َآ ِهل َ َتٙم ُْؿ َو َٓ شم ََذ ُر َّن َو ادا َو َٓ ُؾم َق ً
َو َي ُٕم َ
لم إِ َّٓ َو َال ًٓ * ِممَّ٤م َظمٓمِٞم َئ ِ٤مهتِ ْؿ ُأ ْهم ِر ُىمقا
َنا * َو َىمدْ َأ َو هٚمقا يمَثِ ًػما َو َٓ شم َِز ِد اًم َّٔم٤معم ِ َ
قق َوٟم ْ ً
َوم ُ٠مد ِظم ُٚمقا ٟمَ٤مرا َوم َٚمؿ َجيِدُ وا َهلؿ ُِمـ د ِ
ُقح َر ِّب َٓ شم ََذ ْر َقم َغم ْإَ ْر ِ
ض ُِم َـ
ون ا َِّ
هلل َأٟم َّْم ً٤مرا * وىم٤مل ٟم ٌ
ُْ ْ ُ
ْ
ً ْ

ا ًْمٙمَ٤مومِ ِري َـ َد َّي٤مرا * إِٟم ََّؽ إِ ْن شم ََذر ُهؿ ُي ِْم هٚمقا ِقم ٌَ٤م َد َك َو َٓ َي ِٚمدُ وا إِ َّٓ َوم ِ
٤مضم ًرا َيم َّٗم ً٤مرا * َر ِّب ا ْهم ِٗم ْر ِزم
ْ ْ
ً
لم واعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
لم إِ َّٓ َشم ٌَ ً٤مرا ﴾ [ٟمقح:
َ٤مت َو َٓ شم َِز ِد اًم َّٔم٤معم ِ َ
َوًم َقاًمدَ َّي َو َعم ْـ َد َظم َؾ َسم ْٞمت َل ُُم ْ١مُمٜمً٤م َوًم ْٚم ُٛم ْ١مُمٜم َ َ
.]21-8
ومٝمذا ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم يتح٤مور ُمع ىمقُمف اًمًٜمقات اًمٕمديدة ،وإقمقام اعمديدة ،حيذر
ُمـ اًمنمك ويدقمق إمم اًمتقطمٞمد يٌلم احلؼ ويرد اًمٌ٤مـمؾ ،يٚم٘مقن اًمِمٌٝم٦م ويرده٤م سم٤مًمٕمٚمؿ
واهلدى واحلؼ يٕمتدون قمغم قمروف سم٤مًمً٥م واًمثٚم٥م ومػمد آقمتداء قمٚمٞمف سمٜمٗمل ُم٤م اهتؿ سمف
وُمع ذًمؽ ُم٤م محٚمف إقمراوٝمؿ قمغم اعمداهٜم٦م واًمتٜم٤مزل ،سمؾ ىم٤مل قمٜمد ذًمؽ ُمٌٞمٜم ً٤م جلقءه إمم اهلل:
﴿ َىم َ٤مل رب إِ َّن َىمق ُِمل يم ََّذسم ِ
قن ﴾[اًمِمٕمراء ،]884:وقمغم ـمٞمٚم٦م أًمػ ؾمٜم٦م إٓ مخًلم قم٤مُم ً٤م
ُ
ْ
َ ِّ
وهق قمغم احلؼ ًم٘مٜم٤مقمتف سمام هق قمٚمٞمف ٓ يتْمٕمْمع وٓ يتزًمزل.
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حْاز إبسأٍه علُٔ الطالو مع قْمُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :أ َمل ْ شم ََر إِ َمم ا ًَّمذي َطم َّ
ٞمؿ ِذم َر ِّسمف َأ ْن َآشمَ٤م ُه اهللَُّ اعمُْ ْٚم َؽ إِ ْذ َىم َ٤مل إِ ْسم َراه ُ
٤مج إِ ْسم َراه َ
ِ
ِ
٤مًمِم ْٛم ِ
ٞمؿ َوم٢مِ َّن اهللََّ َي ْ٠م ِيت سمِ َّ
س ُِم َـ
ٞم٧م َىم َ٤مل َأٟمَ٤م ُأ ْطم ِٞمل َو ُأ ُِم ُ
حي ِٞمل َو ُي ِٛم ُ
َر ِّ َ
يب ا ًَّمذي ُ ْ
ٞم٧م َىم َ٤مل إِ ْسم َراه ُ
نم ِق َوم ْ٠م ِ
اعمَْ ْ ِ
ت ِ َهب٤م ُِم َـ ا َْعم ْٖم ِر ِ
لم﴾
ب َوم ٌُ ِٝم َ٧م ا ًَّم ِذي َيم َٗم َر َواهللَُّ َٓ َ ْهي ِدي ا ًْم َ٘م ْق َم اًم َّٔم٤معم ِ َ
[اًمٌ٘مرة.]271:
وم٤مٟمٔمر إمم هذا احلقار اًمذي شمٓمرق ومٞمف إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم إمم أهؿ أسمقاب اعمٕمت٘مد مم٤م
أدى إمم هبت٤من ذًمؽ اًمٔم٤ممل  ،وُم٤م زال ُمٕمف ذم حم٤مورة طمتك ظمّمؿ اًمٌ٤مـمؾ واٟمتٍم احلؼ .
ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل ذم شمٗمًػمه  :هذا اًمذي طم٤مج إسمراهٞمؿ ذم رسمف هق  ........وهلل
احلٛمد  .ا  .هـ
اهٞمؿ َِٕسمِ ِٞمف َآ َزر َأ َشمت ِ
ِ
َّخ ُذ َأ ْصٜمَ٤م ًُم٤م َآ ِهل َ ً٦م إِ ِِّّن َأ َر َ
اك َو َىم ْق َُم َؽ ِذم
َ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ ْذ َىم َ٤مل إِ ْسم َر ُ
ُقن ُِمـ اعمُْ ِ
ات و ْإَر ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َو َال ٍل ُُمٌِ ٍ
لم
ٞمؿ َُم َٚمٙم َ
قىمٜمِ َ
ض َوًم َٞمٙم َ َ
اًمً َام َو َ ْ
ُقت َّ
لم * َويم ََذًم َؽ ٟم ُِري إِ ْسم َراه َ
ِ
ِ
لم * َوم َٚم َّام َر َأى
٥م ْأَومِٚمِ َ
* َوم َٚم َّام َضم َّـ َقم َٚم ْٞمف اًم َّٚم ْٞم ُؾ َر َأى يم َْق َيم ًٌ٤م َىم َ٤مل َه َذا َر ِّيب َوم َٚم َّام َأ َوم َؾ َىم َ٤مل َٓ ُأطم ه
ا ًْم َ٘م َٛم َر َسم ِ
لم * َوم َٚم َّام
اًمْم٤م ًِّم َ
٤مز ًهم٤م َىم َ٤مل َه َذا َر ِّيب َوم َٚم َّام َأ َوم َؾ َىم َ٤مل ًَم ِئ ْـ َمل ْ َ ْهي ِد ِِّن َر ِّيب ََٕيمُق َٟم َّـ ُِم َـ ا ًْم َ٘م ْق ِم َّ
اًمِم ْٛم َس َسم ِ
ْؼم َوم َٚم َّام َأ َوم َٚم ْ٧م َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم إِ ِِّّن َسم ِري ٌء ِممَّ٤م شم ْ ِ
ُنميم َ
َر َأى َّ
ُقن *
٤مز َهم ً٦م َىم َ٤مل َه َذا َر ِّيب َه َذا َأيم َ ُ
إِ ِِّّن وضمٝم ُ٧م وضم ِٝمل ًم ِ َّٚم ِذي َوم َٓمر اًمًامو ِ
ات َو ْإَ ْر َض َطمٜمِٞم ًٗم٤م َو َُم٤م َأٟمَ٤م ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
٤مضم ُف
نم ِيم َ
لم * َو َطم َّ
َ َّ َ َ
َ َّ ْ َ ْ َ
هلل و َىمدْ هدَ ِ
٤مف َُم٤م شم ْ ِ
ُنميم َ
ُقن سمِ ِف إِ َّٓ َأ ْن َي َِم٤م َء َر ِّيب َؿم ْٞم ًئ٤م
ان َو َٓ َأ َظم ُ
٤مضم ِّ
قِّن ِذم ا َِّ َ َ
َىم ْق ُُم ُف َىم َ٤مل َأ ُ َحت ه
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ِ
ذ ْيمت ُْؿ َو َٓ َختَ٤م ُوم َ
ر ٍء ِقم ْٚم ًام َأ َوم َال َشمت ََذيم َُّر َ
قن َأ َّٟمٙم ُْؿ
ػ َأ َظم ُ
ون * َو َيم ْٞم َ
٤مف َُم٤م َأ ْ َ
َوؾم َع َر ِّيب يم َُّؾ َ ْ
َأ ْذ ْيمت ُْؿ سمِ٤مهللَِّ َُم٤م َمل ُيٜم َِّز ْل سمِ ِف َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ ُؾم ْٚم َٓم٤مٟمً٤م َوم َ٠م هي ا ًْم َٗم ِري َ٘م ْ ِ
لم َأ َطم هؼ سمِ ْ٤مَٕ ُْم ِـ إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن *
َ
ْ
ا ًَّم ِذي َـ َآ َُمٜمُقا َو َمل ْ َي ْٚمٌِ ًُقا إِ َيام َهن ُ ْؿ سمِ ُٔم ْٚم ٍؿ ُأو ًَم ِئ َؽ َهل ُ ُؿ ْإَ ُْم ُـ َو ُه ْؿ ُُم ْٝمتَدُ َ
ون * َوشمِ ْٚم َؽ ُطم َّج ُتٜمَ٤م

ِ
ٍ
ِِ
ِ
ِ
ٞمؿ ﴾ [إٟمٕم٤مم-47:
َآ َشم ْٞمٜم َ
ٞمؿ َقمٚم ٌ
ٞمؿ َقم َغم َىم ْقُمف ٟم َْر َوم ُع َد َر َضم٤مت َُم ْـ ٟم ََِم٤م ُء إِ َّن َر َّسم َؽ َطمٙم ٌ
َ٤مه٤م إِ ْسم َراه َ
.]11
ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم خمؼم ًا قمـ ظمٚمٞمٚمف إسمراهٞمؿ طملم ضم٤مدًمف ىمقُمف « ش ا

 .هـ
ِ
لم * إِ ْذ َىم َ٤مل َِٕسمِ ِٞمف َو َىم ْق ُِم ِف
ٞمؿ ُر ْؿمدَ ُه ُِم ْـ َىم ٌْ ُؾ َو ُيمٜمَّ٤م سمِ ِف َقم٤معم ِ َ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ًَم َ٘مدْ َآ َشم ْٞمٜمَ٤م إِ ْسم َراه َ
َُم٤م َه ِذ ِه اًمت ََّامصمِ ُٞمؾ ا ًَّمتِل َأ ْٟمت ُْؿ َهلَ٤م َقم٤ميمِ ُٗم َ
قن * َىم٤م ًُمقا َو َضمدْ ٟمَ٤م َآ َسم٤م َءٟمَ٤م َهلَ٤م َقم٤مسمِ ِدي َـ * َىم َ٤مل ًَم َ٘مدْ ُيمٜمْت ُْؿ
ِ
٤مؤيم ُْؿ ِذم َو َال ٍل ُُمٌِ ٍ
ْ٧م ُِم َـ َّ
لم * َىم َ٤مل َسم ْؾ َر هسمٙم ُْؿ
٤محل ِّؼ َأ ْم َأٟم َ
اًمال ِقمٌِ َ
َأ ْٟمت ُْؿ َو َآ َسم ُ
لم * َىم٤م ًُمقا َأضم ْئ َتٜمَ٤م سمِ ْ َ
رب اًمًامو ِ
اًمِم ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض ا ًَّم ِذي َوم َٓم َر ُه َّـ َو َأٟمَ٤م َقم َغم َذًمِٙم ُْؿ ُِم َـ َّ
هلل ََٕيمِٞمدَ َّن
٤مه ِدي َـ * َوشمَ٤م َِّ
َ ه َّ َ َ
َأ ْصٜمَ٤م َُمٙم ُْؿ َسم ْٕمدَ َأ ْن شم َُق هًمقا ُُمدْ سمِ ِري َـ * َوم َج َٕم َٚم ُٝم ْؿ ُضم َذا ًذا إِ َّٓ يمٌَِ ًػما َهل ُ ْؿ ًَم َٕم َّٚم ُٝم ْؿ إِ ًَم ْٞم ِف َي ْر ِضم ُٕم َ
قن *
ِ
ِ
ٞمؿ *
َىم٤م ًُمقا َُم ْـ َوم َٕم َؾ َه َذا سمِ َآ ِهلَتِٜمَ٤م إِ َّٟم ُف عمَ ِ َـ اًم َّٔم٤معم ِ َ
لم * َىم٤م ًُمقا َؾمٛم ْٕمٜمَ٤م َومتًك َي ْذيم ُُر ُه ْؿ ُي َ٘م ُ٤مل ًَم ُف إِ ْسم َراه ُ

ِِ
ِ
َىم٤م ًُمقا َوم ْ٠مشمُقا سمِ ِف َقم َغم َأ ْقم ُ ِ
لم اًمٜم ِ
َّ٤مس ًَم َٕم َّٚم ُٝم ْؿ َي ِْم َٝمدُ َ
ٞمؿ
ون * َىم٤م ًُمقا َأ َأٟم َ
ْ٧م َوم َٕم ْٚم َ٧م َه َذا سمِ َآهلَتٜمَ٤م َي٤م إِ ْسم َراه ُ
قه ْؿ إِ ْن يمَ٤مٟمُقا َيٜم ِْٓم ُ٘م َ
قن * َوم َر َضم ُٕمقا إِ َمم َأ ْٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ َوم َ٘م٤م ًُمقا
٤مؾم َ٠م ًُم ُ
* َىم َ٤مل َسم ْؾ َوم َٕم َٚم ُف يمٌَِ ُػم ُه ْؿ َه َذا َوم ْ
قن * ُصمؿ ٟمُٙمًِقا َقم َغم رء ِ
وؾم ِٝم ْؿ ًَم َ٘مدْ َقمٚمِ ْٛم َ٧م َُم٤م َه ُ١م َٓ ِء َيٜم ِْٓم ُ٘م َ
إِ َّٟمٙم ُْؿ َأ ْٟمت ُُؿ اًم َّٔم٤معمُ ِ َ
قن * َىم َ٤مل
ُ ُ
َّ ُ
ِ
َأ َوم َتٕمٌدُ َ ِ
ون ُِمـ د ِ
ِ
ون
ييم ُْؿ * ُأ ٍّ
ف ًَمٙم ُْؿ َو َعم٤م َشم ْٕم ٌُدُ َ ْ ُ
ُْ
ون ُم ْـ ُدون اهللَِّ َُم٤م َٓ َيٜمْ َٗم ُٕمٙم ُْؿ َؿم ْٞم ًئ٤م َو َٓ َي ُ ه
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قن * َىم٤م ًُمقا طمر ُىمقه واٟمٍْموا َآ ِهل َتٙمُؿ إِ ْن ُيمٜمْتُؿ َوم ِ
لم * ُىم ْٚمٜمَ٤م َي٤م ٟمَ٤مر يم ِ
اهللَِّ َأ َوم َال َشم ْٕم ِ٘م ُٚم َ
ُقِّن َسم ْر ًدا
٤مقمٚمِ َ
ُ
ْ
َ ْ
َ ِّ ُ َ ُ ُ
ِ
ِ
َ٤مه ُؿ ْإَ ْظم َ ِ
ني َـ [إٟمٌٞم٤مء.]41-78 :
ٞمؿ * َو َأ َرا ُدوا سمِف َيم ْٞمدً ا َوم َج َٕم ْٚمٜم ُ
َو َؾم َال ًُم٤م َقم َغم إِ ْسم َراه َ
ِ
ٞمؿ * إِ ْذ َىم َ٤مل َِٕسمِ ِٞمف َو َىم ْق ُِم ِف َُم٤م َشم ْٕم ٌُدُ َ
ون * َىم٤م ًُمقا َٟم ْٕم ٌُدُ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :واشم ُْؾ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َٟم ٌَ َ٠م إِ ْسم َراه َ
ي َ
لم * َىم َ٤مل َه ْؾ َي ًْ َٛم ُٕمق َٟمٙم ُْؿ إِ ْذ شمَدْ ُقم َ
ون *
َأ ْصٜمَ٤م ًُم٤م َومٜمَ َٔم هؾ َهلَ٤م َقم٤ميمِ ِٗم َ
قن * َأ ْو َيٜمْ َٗم ُٕمق َٟمٙم ُْؿ َأ ْو َي ُ ه
قن * َىم َ٤مل َأ َوم َر َأ ْيت ُْؿ َُم٤م ُيمٜمْت ُْؿ َشم ْٕم ٌُدُ َ
َىم٤م ًُمقا َسم ْؾ َو َضمدْ ٟمَ٤م َآ َسم٤م َءٟمَ٤م يم ََذًم ِ َؽ َي ْٗم َٕم ُٚم َ
٤مؤيم ُُؿ
ون * َأ ْٟمت ُْؿ َو َآ َسم ُ
لم * ا ًَّم ِذي َظم َٚم َ٘مٜمِل َوم ُٝم َق َ ْهي ِد ِ
ْإَ ْىمدَ ُُم َ
يـ * َوا ًَّم ِذي ُه َق
قن * َوم٢مِ َّهن ُ ْؿ َقمدُ ٌّو ِزم إِ َّٓ َر َّب ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ

ِ ِ
ِ
حي ِٞم ِ
لم * َوإِ َذا َُم ِر ْو ُ٧م َوم ُٝم َق َي ِْم ِٗم ِ
ُي ْٓم ِٕم ُٛمٜمِل َو َي ًْ ِ٘م ِ
لم * َوا ًَّم ِذي َأ ْـم َٛم ُع
لم * َوا ًَّمذي ُيٛمٞمتُٜمل ُصم َّؿ ُ ْ
يـ * رب ه٥م ِزم طمٙمْام و َأ ِْحل ْ٘مٜمِل سمِ٤مًمّم ِ
ِ ِ
ِ
لم﴾[اًمِمٕمراء-41:
٤محل َ
َّ
ُ ً َ
َأ ْن َي ْٖمٗم َر ِزم َظمٓمٞم َئتل َي ْق َم اًمدِّ ِ َ ِّ َ ْ
]11

وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :وإِ َّن ُِمـ ِؿمٞمٕمتِ ِف َ ِ ِ
ٞمؿ * إِ ْذ َضم٤م َء َر َّسم ُف سمِ َ٘م ْٚم ٍ
٥م َؾمٚمِٞم ٍؿ * إِ ْذ َىم َ٤مل َِٕسمِ ِٞمف
ْ َ
َ
إل ْسم َراه َ
ون اهللَِّ شم ُِريدُ َ
ون * َأ ِئ ْٗمٙمً٤م َآ ِهل َ ً٦م ُد َ
َو َىم ْق ُِم ِف َُم٤م َذا َشم ْٕم ٌُدُ َ
لم * َومٜمَ َٔم َر َٟم ْٔم َر ًة
ون * َوم َام َفمٜمهٙم ُْؿ سمِ َر ِّب ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
ِ
ٞمؿ * َومت ََق ًَّم ْقا َقمٜمْ ُف ُُمدْ سمِ ِري َـ * َوم َرا َغ إِ َمم َآ ِهلَتِ ِٝم ْؿ َوم َ٘م َ٤مل َأ َٓ َشم ْ٠م ُيم ُٚم َ
قن *
ِذم اًمٜم ُهجق ِم * َوم َ٘م َ٤مل إِ ِِّّن َؾم٘م ٌ
قن * َوم َرا َغ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َض ًسم٤م سمِ٤م ًْم َٞم ِٛم ِ
قن * َىم َ٤مل َأ َشم ْٕم ٌُدُ َ
لم * َوم َ٠م ْىم ٌَ ُٚمقا إِ ًَم ْٞم ِف َي ِز هوم َ
َُم٤م ًَمٙم ُْؿ َٓ َشمٜمْٓمِ ُ٘م َ
ون َُم٤م
ْ

ُقن * َواهللَُّ َظم َٚم َ٘مٙم ُْؿ َو َُم٤م َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
َشمٜم ِْحت َ
اجل ِحٞم ِؿ * َوم َ٠م َرا ُدوا سمِ ِف
قن * َىم٤م ًُمقا ا ْسمٜمُقا ًَم ُف ُسمٜمْ َٞم٤مٟمً٤م َوم َ٠م ًْم ُ٘مق ُه ِذم ْ َ
لم [اًمّم٤موم٤مت.]11-11:
َ٤مه ُؿ ْإَ ْؾم َٗمٚمِ َ
َيم ْٞمدً ا َوم َج َٕم ْٚمٜم ُ
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حْاز بين اضسأٜل مع مْض ٙعلُٔ الطالو ّمع أىباَٜه
ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :وإِ ْذ َىم َ٤مل ُمقؾمك ًم ِ َ٘مق ُِم ِف إِ َّن اهللََّ ي ْ٠مُمريمُؿ َأ ْن شم َْذسمحقا سم َ٘مر ًة َىم٤م ًُمقا َأ َشمت ِ
َّخ ُذٟمَ٤م ُه ُز ًوا
ْ
َ
َ ُ َ َ
َ ُُ ْ
ُ َ
َىم َ٤مل َأ ُقمق ُذ سمِ٤مهللَِّ َأ ْن َأيم َ ِ
اجل ِ
لم ًَمٜمَ٤م َُم٤م ِه َل َىم َ٤مل إِ َّٟم ُف َي ُ٘م ُ
قل
لم * َىم٤م ًُمقا ا ْد ُع ًَمٜمَ٤م َر َّسم َؽ ُي ٌَ ِّ ْ
٤مهٚمِ َ
ُقن ُم َـ ْ َ
إِ َّهن٤م َسم َ٘م َر ٌة َٓ َوم ِ
لم َذًم ِ َؽ َوم٤م ْوم َٕم ُٚمقا َُم٤م شم ُْ١م َُم ُر َ
٤مر ٌض َو َٓ سمِٙم ٌْر َقم َق ٌ
لم
ون * َىم٤م ًُمقا ا ْد ُع ًَمٜمَ٤م َر َّسم َؽ ُي ٌَ ِّ ْ
ان َسم ْ َ
َ
ِ
ًَمٜمَ٤م َُم٤م ًَم ْق ُهن٤م َىم َ٤مل إِ َّٟم ُف َي ُ٘م ُ ِ
َن اًمٜمَّ٤مفمِ ِري َـ * َىم٤م ًُمقا ا ْد ُع ًَمٜمَ٤م َر َّسم َؽ
قل إ َّهنَ٤م َسم َ٘م َر ٌة َص ْٗم َرا ُء َوم٤مىم ٌع ًَم ْق ُهنَ٤م شم ُ ه
َ
ون * َىم َ٤مل إِ َّٟم ُف َي ُ٘م ُ
هلل عمَُ ْٝمتَدُ َ
قل إِ َّهنَ٤م َسم َ٘م َر ٌة َٓ
لم ًَمٜمَ٤م َُم٤م ِه َل إِ َّن ا ًْم ٌَ َ٘م َر شم ََِم٤م َسم َف َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َوإِٟمَّ٤م إِ ْن َؿم٤م َء ا َُّ
ُي ٌَ ِّ ْ
ِ ِ
ِ
َذ ًُم ٌ ِ
ِ
احل ْر َ
٤محل ِّؼ
ث ُُم ًَ َّٚم َٛم ٌ٦م َٓ ؿم َٞم َ٦م وم َٞمٝم٤م َىم٤م ًُمقا ْأَ َن ضم ْئ َ٧م سمِ ْ َ
قل شمُث ُػم ْإَ ْر َض َو َٓ شم ًَْ٘مل ْ َ

قن * َوإِ ْذ َىم َت ْٚمت ُْؿ َٟم ْٗم ًً٤م َوم٤م َّد َار ْأشم ُْؿ ومِ َٞمٝم٤م َواهللَُّ ُخم ْ ِر ٌج َُم٤م ُيمٜمْت ُْؿ َشم ْٙمت ُُٛم َ
قه٤م َو َُم٤م يمَ٤م ُدوا َي ْٗم َٕم ُٚم َ
قن
َوم َذ َسم ُح َ
ِ
ِ
* َوم ُ٘م ْٚمٜمَ٤م ْ ِ
حي ِٞمل اهللَُّ اعمَْ ْقشمَك َو ُي ِريٙم ُْؿ َآ َي٤مشمِ ِف ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ َشم ْٕم ِ٘م ُٚم َ
قن * ُصم َّؿ َىم ًَ ْ٧م
اض ُسمق ُه سمِ ٌَ ْٕمْم َٝم٤م يم ََذًم َؽ ُ ْ
َ٤محلج٤مر ِة َأو َأ َؿمده َىمًق ًة وإِ َّن ُِمـ ِْ
ِ
ِ ِ
ِ
احل َج َ٤مر ِة عمَ٤م َي َت َٗم َّج ُر ُِمٜمْ ُف ْإَ ْهن َ ُ٤مر
َ
ْ َ َ
ُىم ُٚمق ُسمٙم ُْؿ ُم ْـ َسم ْٕمد َذًم َؽ َوم ِٝم َل يم ْ َ َ ْ
هلل َو َُم٤م اهللَُّ سمِ َٖم٤مومِ ٍؾ َقم َّام
َوإِ َّن ُِمٜم َْٝم٤م عمَ٤م َي َِّم َّ٘م ُؼ َوم َٞم ْخ ُر ُج ُِمٜمْ ُف اعمَْ٤م ُء َوإِ َّن ُِمٜم َْٝم٤م عمَ٤م َ ْهيٌِ ُط ُِم ْـ َظم ِْم َٞم ِ٦م ا َِّ
َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
قنش [اًمٌ٘مرة.]47-44 :
ِ
إل ُِمـ سمٜمِل إِ ِ ِ
قؾمك إِ ْذ َىم٤م ًُمقا ًمِٜمٌَِ ٍّل َهل ُ ُؿ ا ْسم َٕم ْ٨م
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :أ َمل ْ شم ََر إِ َمم ا َْعم َ ِ ْ َ
هائ َٞمؾ ُم ْـ َسم ْٕمد ُُم َ
َْ
ِ
ًَمٜمَ٤م َُمٚمِٙمً٤م ُٟم َ٘م٤مشمِ ْؾ ِذم َؾمٌِ ِ
٥م َقم َٚم ْٞمٙم ُُؿ ا ًْم ِ٘مت َُ٤مل َأ َّٓ ُشم َ٘م٤مشمِ ُٚمقا َىم٤م ًُمقا َو َُم٤م
ٞمؾ ا َِّ
هلل َىم َ٤مل َه ْؾ َقم ًَ ْٞمت ُْؿ إِ ْن يمُت َ
ِ
ِ
هلل َو َىمدْ ُأ ْظم ِر ْضمٜمَ٤م ُِم ْـ ِد َي ِ
ًَمٜمَ٤م َأ َّٓ ُٟم َ٘م٤مشمِ َؾ ِذم َؾمٌِ ِ
٥م َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ ا ًْم ِ٘مت َُ٤مل شم ََق ًَّم ْقا إِ َّٓ
ٞمؾ ا َِّ
٤مرٟمَ٤م َو َأ ْسمٜمَ٤مئٜمَ٤م َوم َٚم َّام يمُت َ

ِ ِ
ِ
قت َُمٚمِٙمً٤م َىم٤م ًُمقا
لم * وىم٤مل َهل ُ ْؿ ٟمٌَِ هٞم ُٝم ْؿ إِ َّن اهللََّ َىمدْ َسم َٕم َ٨م ًَمٙم ُْؿ َـم٤م ًُم َ
ٞمؿ سمِ٤مًم َّٔم٤معم ِ َ
َىمٚم ًٞمال ُمٜم ُْٝم ْؿ َواهللَُّ َقمٚم ٌ
ُقن ًَم ُف اعمُْ ْٚم ُؽ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َوٟم َْح ُـ َأ َطم هؼ سمِ٤معمُْ ْٚم ِؽ ُِمٜمْ ُف َو َمل ُي ْ١م َت ؾم َٕم ً٦م ُِم َـ اعمَْ ِ
َأٟمَّك َيٙم ُ
هلل
٤مل َىم َ٤مل إِ َّن ا ََّ
َ
ْ
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اجلً ِؿ واهللَُّ ي ْ١م ِيت ُم ْٚم َٙمف ُمـ ي َِم٤مء وا َُّ ِ
ِ
ِ
ٞمؿ
ُ ُ َ ْ َ ُ َ
اص َٓم َٗم٤م ُه َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َو َزا َد ُه َسم ًْ َٓم ً٦م ِذم ا ًْمٕم ْٚم ِؿ َو ِْ ْ َ ُ
ْ
هلل َواؾم ٌع َقمٚم ٌ
قت ومِ ِٞمف َؾمٙمِٞمٜمَ ٌ٦م ُِم ْـ َر ِّسمٙم ُْؿ َو َسم ِ٘م َّٞم ٌ٦م ِممَّ٤م شم ََر َك َآ ُل
* وىم٤مل َهل ُ ْؿ ٟمٌَِ هٞم ُٝم ْؿ إِ َّن َآ َي َ٦م ُُم ْٚمٙمِ ِف َأ ْن َي ْ٠مشمِ َٞمٙم ُُؿ اًمتَّ٤م ُسم ُ
قؾمك َو َآ ُل َه ُ٤مر َ
لم *
ون َ ْحت ِٛم ُٚم ُف اعمَْ َال ِئ َٙم ُ٦م إِ َّن ِذم َذًم ِ َؽ ََٔ َي ً٦م ًَمٙم ُْؿ إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ ُُم ْ١م ُِمٜم ِ َ
ُُم َ

ِ
ِ ِ
قت سمِ ْ ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
َوم َٚم َّام َوم َّم َؾ َـم٤م ًُم ُ
ُ
٤مجلٜمُقد َىم َ٤مل إ َّن اهللََّ ُُم ٌْتَٚمٞمٙم ُْؿ سمٜم ََٝمر َوم َٛم ْـ َذ َب ُمٜمْ ُف َوم َٚم ْٞم َس ُمٜمِّل َو َُم ْـ َمل ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ف ُهم ْر َوم ً٦م سمِ َٞم ِد ِه َوم َ ِ
٤مو َز ُه ُه َق
ؽم َ
نم ُسمقا ُمٜمْ ُف إِ َّٓ َىمٚم ًٞمال ُمٜم ُْٝم ْؿ َوم َٚم َّام َضم َ
َي ْٓم َٕم ْٛم ُف َوم٢مِ َّٟم ُف ُمٜمِّل إِ َّٓ َُم ِـ ا ْهم َ َ

قت وضمٜم ِ
ِ
ُقد ِه َىم َ٤مل ا ًَّم ِذي َـ َي ُٔمٜم َ
هقن َأ َّهن ُ ْؿ ُُم َال ُىمق
يـ َآ َُمٜمُقا َُم َٕم ُف َىم٤م ًُمقا َٓ َـم٤م َىم َ٦م ًَمٜمَ٤م ا ًْم َٞم ْق َم سمِ َج٤م ًُم َ َ ُ
َوا ًَّمذ َ
قت
اهللَِّ يم َْؿ ُِم ْـ ومِ َئ ٍ٦م َىمٚمِٞم َٚم ٍ٦م َهم َٚم ٌَ ْ٧م ومِ َئ ً٦م يمَثِ َػم ًة سمِ٢مِ ْذ ِن اهللَِّ َوا َُّ
جل٤م ًُم َ
هلل َُم َع َّ
اًمّم٤مسمِ ِري َـ * َوعمََّ٤م َسم َر ُزوا ِ َ
ِِ
ٍْمٟمَ٤م َقم َغم ا ًْم َ٘م ْق ِم ا ًْمٙمَ٤مومِ ِري َـ *
َو ُضمٜمُقده َىم٤م ًُمقا َر َّسمٜمَ٤م َأ ْوم ِر ْغ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َص ْ ً
ؼما َو َصم ٌِّ ْ٧م َأ ْىمدَ ا َُمٜمَ٤م َواٟم ُ ْ
هلل اعمُْ ْٚم َؽ و ِْ
احلٙم َْٛم َ٦م َو َقم َّٚم َٛم ُف ِممَّ٤م َي َِم٤م ُء َو ًَم ْق َٓ
قت َو َآشمَ٤م ُه ا َُّ
قه ْؿ سمِ٢مِ ْذ ِن ا َِّ
هلل َو َىمت ََؾ َد ُاوو ُد َضم٤م ًُم َ
َوم َٝم َز ُُم ُ
َ
ض ًَم َٗمًدَ ِ
لم * شمِ ْٚم َؽ
َد ْوم ُع ا َِّ
ت ْإَ ْر ُض َو ًَم ِٙم َّـ اهللََّ ُذو َوم ْْم ٍؾ َقم َغم ا ًْم َٕم٤م َعمِ َ
هلل اًمٜم َ
َّ٤مس َسم ْٕم َْم ُٝم ْؿ سمِ ٌَ ْٕم ٍ َ

لم *﴾ [اًمٌ٘مرة.]272-271:
َآ َي ُ
٤محل ِّؼ َوإِٟم ََّؽ عمَ ِ َـ اعمُْ ْر َؾمٚمِ َ
٤مت اهللَِّ َٟم ْت ُٚم َ
قه٤م َقم َٚم ْٞم َؽ سمِ ْ َ

وىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ ْذ ٟم ََّج ْٞمٜمَ٤ميم ُْؿ ُِم ْـ َآ ِل ومِ ْر َقم ْق َن َي ًُق ُُمق َٟمٙم ُْؿ ُؾمق َء ا ًْم َٕم َذ ِ
اب ُي َذ ِّسم ُحق َن
ِ
ِ
ِ
َأسمٜمَ٤مءيمُؿ ويًتَحٞم َ ِ
ٞمؿ * َوإِ ْذ َوم َر ْىمٜمَ٤م سمِٙم ُُؿ ا ًْم ٌَ ْح َر
ْ َ ْ ََْ ُْ
قن ٟم ًَ٤م َءيم ُْؿ َو ِذم َذًمٙم ُْؿ َسم َال ٌء ُم ْـ َر ِّسمٙم ُْؿ َقمٔم ٌ

َوم َ٠مٟم َْج ْٞمٜمَ٤ميم ُْؿ َو َأ ْهم َر ْىمٜمَ٤م َآ َل ومِ ْر َقم ْق َن َو َأ ْٟمت ُْؿ َشمٜمْ ُٔم ُر َ
لم ًَم ْٞم َٚم ً٦م ُصم َّؿ َّاخت َْذشم ُُؿ
قؾمك َأ ْر َسم ِٕم َ
ون * َوإِ ْذ َواقمَدْ ٟمَ٤م ُُم َ
ا ًْم ِٕم ْج َؾ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِه َو َأ ْٟمت ُْؿ َفم ُ
قن * ُصم َّؿ َقم َٗم ْقٟمَ٤م َقمٜمْٙم ُْؿ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َذًم ِ َؽ ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ شم َِْمٙم ُُر َ
٤معمِ َ
ون * َوإِ ْذ
ِ
٤من ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ َ ْهتتَدُ َ
َ٤مب َوا ًْم ُٗم ْر َىم َ
قؾمك ًم ِ َ٘م ْق ُِم ِف َي٤م َىم ْق ِم إِ َّٟمٙم ُْؿ
قؾمك ا ًْمٙمت َ
ون * َوإِ ْذ َىم َ٤مل ُُم َ
َآ َشم ْٞمٜمَ٤م ُُم َ
َفم َٚمٛمتُؿ َأ ْٟم ُٗمًٙمُؿ سمِ ِّ٤مخت ِ
َ٤مذيم ُُؿ ا ًْم ِٕم ْج َؾ َومتُق ُسمقا إِ َمم َسم ِ
٤مر ِئٙم ُْؿ َوم٤م ْىم ُت ُٚمقا َأ ْٟم ُٗم ًَٙم ُْؿ َذًمِٙم ُْؿ َظم ْ ٌػم ًَمٙم ُْؿ ِقمٜمْدَ
ْ ْ َ ْ
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٤مر ِئٙمُؿ َومتَ٤مب َقم َٚمٞم ُٙمؿ إِ َّٟمف هق اًمتَّقاب ِ
قؾمك ًَم ْـ ٟم ُْ١م ُِم َـ ًَم َؽ َطمتَّك
ٞمؿ * َوإِ ْذ ُىم ْٚمت ُْؿ َي٤م ُُم َ
اًمرطم ُ
َ ْ ْ ُ ُ َ َّ ُ َّ
َسم ِ ْ
ٟمَرى اهللََّ ضمٝمر ًة َوم َ٠م َظم َذ ْشمٙمُؿ اًمّم ِ
٤مقم َ٘م ُ٦م َو َأ ْٟمت ُْؿ َشمٜمْ ُٔم ُر َ
ون * ُصم َّؿ َسم َٕم ْثٜمَ٤ميم ُْؿ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم ْقشمِٙم ُْؿ ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ
ُ َّ
َ َْ
َ
ون * و َفم َّٚم ْٚمٜمَ٤م َقم َٚمٞمٙمُؿ ا ًْم َٖمامم و َأٟم َْز ًْمٜمَ٤م َقم َٚمٞمٙمُؿ اعمَْـ واًمً ْٚمقى ُيم ُٚمقا ُِمـ َـمٞمٌ ِ
شم َِْمٙم ُُر َ
٤مت َُم٤م
ْ ِّ َ
ْ ُ َّ َ َّ َ
ْ ُ َ َ َ
َ
َر َز ْىمٜمَ٤ميم ُْؿ َو َُم٤م َفم َٚم ُٛمقٟمَ٤م َو ًَم ِٙم ْـ يمَ٤مٟمُقا َأ ْٟم ُٗم ًَ ُٝم ْؿ َي ْٔمٚمِ ُٛم َ
قن َوإِ ْذ ُىم ْٚمٜمَ٤م ا ْد ُظم ُٚمقا َه ِذ ِه ا ًْم َ٘م ْر َي َ٦م َوم ُٙم ُٚمقا

ِ
ِ
٤مب ُؾم َّجدً ا َو ُىمق ًُمقا ِطم َّٓم ٌ٦م َٟم ْٖم ِٗم ْر ًَمٙم ُْؿ َظم َٓم٤م َي٤ميم ُْؿ َو َؾمٜم َِزيدُ
ُمٜم َْٝم٤م َطم ْٞم ُ٨م ؿم ْئت ُْؿ َر َهمدً ا َوا ْد ُظم ُٚمقا ا ًْم ٌَ َ
لم * َوم ٌَدَّ َل ا ًَّم ِذي َـ َفم َٚم ُٛمقا َىم ْق ًٓ َهم ْ َػم ا ًَّم ِذي ِىم َٞمؾ َهل ُ ْؿ َوم َ٠مٟم َْز ًْمٜمَ٤م َقم َغم ا ًَّم ِذي َـ َفم َٚم ُٛمقا ِر ْضم ًزا
اعمُْ ْح ًِٜمِ َ
ِ
ِ
قؾمك ًم ِ َ٘م ْق ُِم ِف َوم ُ٘م ْٚمٜمَ٤م ْ ِ
اض ْب سمِ َٕم َّم َ
اًمً َام ِء سمِ َام يمَ٤مٟمُقا َي ْٗم ًُ ُ٘م َ
احل َج َر
٤مك ْ َ
اؾمت ًَْ َ٘مك ُُم َ
قن * َوإِذ ْ
ُم َـ َّ
ِ
نم َة َقم ْٞمٜمً٤م َىمدْ َقمٚمِ َؿ يم هُؾ ُأٟم ٍ
اذ ُسمقا ُِم ْـ ِر ْز ِق اهللَِّ َو َٓ
نم َ ُهب ْؿ ُيم ُٚمقا َو ْ َ
َ٤مس َُم ْ َ
َوم٤م ْٟم َٗم َج َر ْت ُمٜمْ ُف ا ْصمٜمَتَ٤م َقم ْ َ
َشمٕم َثقا ِذم ْإَر ِ ِ ِ
يـ
ض ُُم ْٗمًد َ
ْ ْ
ْ
* وإِ ْذ ُىم ْٚم ُتؿ ي٤م ُمقؾمك ًَمـ ٟمَّم ِؼم َقم َغم َـمٕم٤م ٍم و ِ
اطم ٍد َوم٤م ْد ُع ًَمٜمَ٤م َر َّسم َؽ ُخي ِْر ْج ًَمٜمَ٤م ِممَّ٤م ُشمٜمٌِْ ُ٧م
َ َ
َ
ْ ْ َ
ْ َ ُ َ
ْإَر ُض ُِمـ سم ْ٘مٚمِٝم٤م و ِىم َّث ِ٤مئٝم٤م و ُوم ِ
قُم َٝم٤م َوقمَدَ ِؾم َٝم٤م َو َسم َّمٚمِ َٝم٤م َىم َ٤مل َأشم ًَْ َت ٌْ ِد ًُم َ
قن ا ًَّم ِذي ُه َق َأ ْدٟمَك
ْ َ َ َ َ َ
ْ
ِ
ِ
ٍما َوم٢مِ َّن ًَمٙم ُْؿ َُم٤م َؾم َ٠م ًْمت ُْؿ َو ُ ِ
ض َسم ْ٧م َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ ِّ
اًمذ ًَّم ُ٦م َوا َْعم ًْ َٙمٜمَ ُ٦م َو َسم٤م ُءوا
سمِ٤م ًَّمذي ُه َق َظم ْ ٌػم ْاهٌِ ُٓمقا ُم ْ ً
ون سمِ َآي ِ
ِ
سمِ َٖم َْم ٍ ِ
هلل
٤مت ا َِّ
٥م ُم َـ اهللَِّ َذًم َؽ سمِ َ٠م َّهن ُ ْؿ يمَ٤مٟمُقا َي ْٙم ُٗم ُر َ َ

احل ِّؼ َذًم ِ َؽ سمِ َام َقم َّم ْقا َويمَ٤مٟمُقا َي ْٕم َتدُ َ
َو َي ْ٘م ُت ُٚم َ
ون * [اًمٌ٘مرة.]48-71:
قن اًمٜمٌَِّ ِّٞم َ
لم سمِ َٖم ْ ِػم ْ َ
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :وإِ ْذ ٟمَ٤مدى رسم َؽ ُمقؾمك َأ ِن ائ ِ
لم*
ْ٧م ا ًْم َ٘م ْق َم اًم َّٔم٤معم ِ َ
َ
َ َه ُ َ
٤مف َأ ْن يٙم َِّذسم ِ
َىم ْق َم ومِ ْر َقم ْق َن َأ َٓ َي َّت ُ٘م َ
قن* َو َي ِْم ُٞمؼ َصدْ ِري َو َٓ َيٜمْ َٓمٚمِ ُؼ
قن * َىم َ٤مل َر ِّب إِ ِِّّن َأ َظم ُ ُ ُ
٤مف َأ ْن ي ْ٘م ُت ُٚم ِ
ًم ِ ًَ ِ٤مِّن َوم َ٠م ْر ِؾم ْؾ إِ َمم َه ُ٤مر َ
قن * َىم َ٤مل يم ََّال َوم٤م ْذ َه ٌَ٤م سمِ َآ َي٤مشمِٜمَ٤م إِٟمَّ٤م
ْ٥م َوم َ٠م َظم ُ َ
ون * َو َهل ُ ْؿ َقم َ َّكم َذٟم ٌ
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قن «87ش َوم ْ٠مشمِ َٞم٤م ومِ ْر َقم ْق َن َوم ُ٘م َ
قٓ إِٟمَّ٤م َر ُؾم ُ
َُم َٕمٙم ُْؿ ُُم ًْت َِٛم ُٕم َ
لم «84ش َأ ْن َأ ْر ِؾم ْؾ َُم َٕمٜمَ٤م
قل َر ِّب ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
ِ ِ
لم «81ش َو َوم َٕم ْٚم َ٧م
ه ِائ َٞمؾ «84ش َىم َ٤مل َأ َمل ْ ٟم َُر ِّسم َؽ ومِٞمٜمَ٤م َوًمِٞمدً ا َو ًَمٌِ ْث َ٧م ومِٞمٜمَ٤م ُِم ْـ ُقم ُٛم ِر َك ِؾمٜم ِ َ
َسمٜمل إ ْ َ
لم «21ش
َوم ْٕم َٚمت ََؽ ا ًَّمتِل َوم َٕم ْٚم َ٧م َو َأٟم َ
اًمْم٤م ًِّم َ
ْ٧م ُِم َـ ا ًْمٙمَ٤مومِ ِري َـ «81ش َىم َ٤مل َوم َٕم ْٚمت َُٝم٤م إِ ًذا َو َأٟمَ٤م ُِم َـ َّ
ِ
ِ
لم «28ش َوشمِ ْٚم َؽ ٟمِ ْٕم َٛم ٌ٦م
٥م ِزم َر ِّيب ُطمٙم ًْام َو َضم َٕم َٚمٜمِل ُِم َـ اعمُْ ْر َؾمٚمِ َ
َوم َٗم َر ْر ُت ُمٜمْٙم ُْؿ عمََّ٤م ظم ْٗم ُتٙم ُْؿ َوم َق َه َ
ِ ِ
لم «21ش َىم َ٤مل َر هب
ه ِائ َٞمؾ «22ش َىم َ٤مل ومِ ْر َقم ْق ُن َو َُم٤م َر هب ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
َمتُٜم َهٝم٤م َقم َ َّكم َأ ْن َقم ٌَّدْ َت َسمٜمل إ ْ َ
ض وُم٤م سمٞمٜمَٝمام إِ ْن ُيمٜمْتُؿ ُم ِ
ِ
لم «27ش َىم َ٤مل عمَ ِ ْـ َطم ْق ًَم ُف َأ َٓ شم ًَْت َِٛم ُٕم َ
قن «27ش
قىمٜم ِ َ
ْ ُ
اًمً َام َوات َو ْإَ ْر ِ َ َ َ ْ ُ َ
َّ

َىم َ٤مل َر هسمٙم ُْؿ َو َر هب َآ َسم ِ٤مئٙم ُُؿ إولي َـ «24ش َىم َ٤مل إِ َّن َر ُؾمق ًَمٙم ُُؿ ا ًَّم ِذي ُأ ْر ِؾم َؾ إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ عمَ ْجٜم ٌ
ُقن
«24ش َىم َ٤مل َر هب اعمَْ ْ ِ
نم ِق َواعمَْ ْٖم ِر ِ
ب َو َُم٤م َسم ْٞمٜم َُٝم َام إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ َشم ْٕم ِ٘م ُٚم َ
قن «21ش َىم َ٤مل ًَم ِئ ِـ َّاخت َْذ َت إِ َهلً٤م
لم «11ش َىم َ٤مل َوم ْ٠م ِ
لم «21ش َىم َ٤مل َأ َو ًَم ْق ِضم ْئت َُؽ سمِ ٌَم ٍء ُُمٌِ ٍ
ت سمِ ِف إِ ْن
َهم ْ ِػمي ََٕ ْضم َٕم َٚمٜم ََّؽ ُِم َـ اعمَْ ًْ ُجقٟمِ َ
ْ
ُيمٜم َْ٧م ُِمـ اًمّم ِ
لم «18ش َوم َ٠م ًْم َ٘مك َقم َّم٤م ُه َوم٢مِ َذا ِه َل ُصم ْٕم ٌَ ٌ
لم «12ش َوٟم ََز َع َيدَ ُه َوم٢مِ َذا ِه َل
٤من ُُمٌِ ٌ
٤مد ِىم َ
َ َّ
ِ ِ
َسم ْٞم َْم٤م ُء ًمِٚمٜمَّ٤مفمِ ِري َـ «11ش َىم َ٤مل ًم ِ ْٚم َٛم َ ِ
ٞمؿ «17ش ُي ِريدُ َأ ْن ُخي ِْر َضمٙم ُْؿ ُِم ْـ
إل َطم ْق ًَم ُف إِ َّن َه َذا ًَم ًَ٤مطم ٌر َقمٚم ٌ
ون «17ش َىم٤م ًُمقا َأ ْر ِضم ْف َو َأ َظم٤م ُه َوا ْسم َٕم ْ٨م ِذم ا َْعمدَ ِائ ِـ َطم ِ ِ
َأ ْر ِوٙم ُْؿ سمِ ًِ ْح ِر ِه َوم َام َذا َشم ْ٠م ُُم ُر َ
٤مذي َـ «14ش
٤مر َقمٚمِٞم ٍؿ «14ش َومج ِٛمع اًمًحر ُة عمِٞم َ٘م ِ
ُقك سمِٙم ُِّؾ َؾم َّح ٍ
٤مت َي ْق ٍم َُم ْٕم ُٚمق ٍم «11ش َو ِىم َٞمؾ ًمِٚمٜم ِ
َي ْ٠مشم َ
َّ٤مس َه ْؾ
ُ َ َّ َ َ

َأ ْٟمت ُْؿ ُجمْت َِٛم ُٕم َ
لم «71ش َوم َٚم َّام
اًمً َح َر َة إِ ْن يمَ٤مٟمُقا ُه ُؿ ا ًْم َٖم٤مًمٌِِ َ
قن «11ش [اًمِمٕمراءًَ ]21/م َٕم َّٚمٜمَ٤م َٟمتٌَِّ ُع َّ
لم «78ش َىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿ َوإِ َّٟمٙم ُْؿ إِ ًذا
اًمً َح َر ُة َىم٤م ًُمقا ًم ِ ِٗم ْر َقم ْق َن َأ ِئ َّـ ًَمٜمَ٤م ََٕ ْضم ًرا إِ ْن ُيمٜمَّ٤م ٟم َْح ُـ ا ًْم َٖم٤مًمٌِِ َ
َضم٤م َء َّ
قؾمك َأ ًْم ُ٘مقا َُم٤م َأ ْٟمت ُْؿ ُُم ْٚم ُ٘م َ
قن «71ش َوم َ٠م ًْم َ٘م ْقا ِطم ٌَ َ
٤مهل ُ ْؿ َو ِقم ِّم َّٞم ُٝم ْؿ
عمَ ِ َـ اعمُْ َ٘م َّرسمِ َ
لم «72ش َىم َ٤مل َهل ُ ْؿ ُُم َ
وىم٤مًمقا سمِ ِٕم َّز ِة ومِ ْر َقم ْق َن إِٟمَّ٤م ًَمٜم َْح ُـ ا ًْم َٖم٤مًم ِ ٌُ َ
ػ َُم٤م
قؾمك َقم َّم٤م ُه َوم٢مِ َذا ِه َل َشم ْٚم َ٘م ُ
قن «77ش َوم َ٠م ًْم َ٘مك ُُم َ
ُقن «77ش َوم ُ٠م ًْم ِ٘مل اًمًحر ُة ؾم ِ ِ
َي ْ٠مومِٙم َ
قؾمك
يـ «74ش َىم٤م ًُمقا َآ َُمٜمَّ٤م سمِ َر ِّب ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
٤مضمد َ
لم «74ش َر ِّب ُُم َ
َ َّ َ َ َ
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ِ
َو َه ُ٤مر َ
ف
اًمً ْح َر َوم َٚم ًَ ْق َ
ون «71ش َىم َ٤مل َآ َُمٜمْت ُْؿ ًَم ُف َىم ٌْ َؾ َأ ْن َآ َذ َن ًَمٙم ُْؿ إِ َّٟم ُف ًَمٙمٌَِ ُػميم ُُؿ ا ًَّمذي َقم َّٚم َٛمٙم ُُؿ ِّ
قن َُٕ َىم ِّٓمٕمـ َأي ِديٙمُؿ و َأرضم َٚمٙمُؿ ُِمـ ِظم َال ٍ
َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
لم «71ش َىم٤م ًُمقا َٓ َو ْ َػم
مج ِٕم َ
ف َو َُٕ َص ِّٚم ٌَٜمَّٙم ُْؿ َأ ْ َ
َ َّ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ
إِٟمَّ٤م إِ َمم َر ِّسمٜمَ٤م ُُمٜمْ َ٘مٚمِ ٌُ َ
لم «78ش
قن «71ش إِٟمَّ٤م َٟم ْٓم َٛم ُع َأ ْن َي ْٖم ِٗم َر ًَمٜمَ٤م َر هسمٜمَ٤م َظم َٓم٤م َي٤مٟمَ٤م َأ ْن ُيمٜمَّ٤م َأ َّو َل اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
ه سمِ ِٕمٌ ِ
٤مدي إِ َّٟمٙم ُْؿ ُُم َّت ٌَ ُٕم َ
قن «72ش َوم َ٠م ْر َؾم َؾ ومِ ْر َقم ْق ُن ِذم اعمَْدَ ِائ ِـ
قؾمك َأ ْن َأ ْ ِ َ
َو َأ ْو َطم ْٞمٜمَ٤م إِ َمم ُُم َ
قن «77ش وإِٟمَّ٤م َ ِ
ِ ِ
ِ
َطم ِ ِ
قن «77ش َوإِ َّهن ُ ْؿ ًَمٜمَ٤م ًَم َٖم ِ٤مئ ُٔم َ
نم ِذ َُم ٌ٦م َىمٚمِٞم ُٚم َ
ٞمع
جلٛم ٌ
َ
َ
٤مذي َـ «71ش إ َّن َه ُ١م َٓء ًَم ْ
ون «74ش َوم َ٠م ْظمرضمٜمَ٤مهؿ ُِمـ ضمٜم ٍ
طم ِ
َّ٤مت و ُقمٞم ٍ
قن «74ش َو ُيمٜم ٍ
٤مذ ُر َ
ُقز َو َُم َ٘م٤م ٍم يم َِري ٍؿ «71ش يم ََذًم ِ َؽ
َ ُ
َ ْ ُ ْ ْ َ
َ

و َأور ْصمٜمَ٤مه٤م سمٜمِل إِ ِ
اجلٛمٕم ِ
قه ْؿ ُُم ْ ِ
٤من َىم َ٤مل
نم ِىم َ
هائ َٞمؾ «71ش َوم َ٠م ْشم ٌَ ُٕم ُ
لم «41ش َوم َٚم َّام شم ََرا َءى ْ َ ْ َ
َ َْ َ َ
َْ
ُقن «48ش َىم َ٤مل يم ََّال إِ َّن َُم ِٕم َل َر ِّيب َؾم َٞم ْٝم ِد ِ
قؾمك إِٟمَّ٤م عمَُدْ َريم َ
يـ «42ش َوم َ٠م ْو َطم ْٞمٜمَ٤م إِ َمم
َأ ْص َح ُ
٤مب ُُم َ

قؾمك َأ ِن ْ ِ
اض ْب سمِ َٕم َّم َ
٤مك ا ًْم ٌَ ْح َر َوم٤م ْٟم َٗم َٚم َؼ َومٙم َ
َ٤من يم هُؾ ومِ ْر ٍق يمَ٤مًم َّٓم ْق ِد ا ًْم َٕم ِٔمٞم ِؿ «41ش َو َأ ْز ًَم ْٗمٜمَ٤م َصم َّؿ
ُُم َ
لم «47ش ُصم َّؿ َأ ْهم َر ْىمٜمَ٤م ْأَ َظم ِري َـ «44ش
مج ِٕم َ
قؾمك َو َُم ْـ َُم َٕم ُف َأ ْ َ
ْأَ َظم ِري َـ «47ش َو َأٟم َْج ْٞمٜمَ٤م ُُم َ
[اًمِمٕمراء.]44-48:
ْ٧م َو َأ ُظم َ
قك سمِ َآ َي ِ٤ميت َو َٓ شمَٜم ِ َٞم٤م ِذم ِذيم ِْري «72ش ا ْذ َه ٌَ٤م إِ َمم ومِ ْر َقم ْق َن إِ َّٟم ُف
٥م َأٟم َ
ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ا ْذ َه ْ
َـم َٖمك «71ش َوم ُ٘م َ
قٓ ًَم ُف َىم ْق ًٓ ًَم ِّٞمٜمً٤م ًَم َٕم َّٚم ُف َيت ََذيم َُّر َأ ْو َخي َِْمك «77ش َىم َ٤مٓ َر َّسمٜمَ٤م إِ َّٟمٜمَ٤م ٟم َ
٤مف َأ ْن َي ْٗم ُر َط
َخ ُ
َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َأ ْو َأ ْن َي ْٓم َٖمك «77ش َىم َ٤مل َٓ َختَ٤م َوم٤م إِٟمَّٜمِل َُم َٕمٙم َُام َأ ْؾم َٛم ُع َو َأ َرى «74ش َوم ْ٠مشمِ َٞم٤م ُه َوم ُ٘م َ
قٓ إِٟمَّ٤م
قٓ رسم َؽ َوم َ٠مر ِؾم ْؾ ُمٕمٜمَ٤م سمٜمِل إِه ِائ َٞمؾ و َٓ ُشمٕم ِّذهبؿ َىمدْ ِضم ْئٜم َ ٍ ِ
اًمً َال ُم َقم َغم
ََ َ
َر ُؾم َ َ ِّ
َ٤مك سمِ َآ َي٦م ُم ْـ َر ِّسم َؽ َو َّ
َ َ ُْ ْ
ْ
َْ
ِ
اب َقم َغم َُم ْـ يم ََّذ َب َوشم ََق َّمم «71ش َىم َ٤مل َوم َٛم ْـ
َُم ِـ ا َّشم ٌَ َع ْاهلُدَ ى «74ش إِٟمَّ٤م َىمدْ ُأوطم َل إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َأ َّن ا ًْم َٕم َذ َ
ِ
ر ٍء َظم ْٚم َ٘م ُف ُصم َّؿ َهدَ ى «71ش َىم َ٤مل َوم َام َسم ُ٤مل
َر هسمٙم َُام َي٤م ُُم َ
قؾمك «71ش َىم َ٤مل َر هسمٜمَ٤م ا ًَّمذي َأ ْقم َٓمك يم َُّؾ َ ْ
ا ًْم ُ٘مر ِ
ون إولى «78ش﴾ [ـمف.]78-72/
ُ
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وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ىم َ٤مل ِقم ْٚم ُٛم َٝم٤م ِقمٜمْدَ َر ِّيب ِذم ِيمت ٍ
َ٤مب َٓ َي ِْم هؾ َر ِّيب َو َٓ َيٜم ًَْك «72ش ا ًَّم ِذي َضم َٕم َؾ
ِ
ِ
ِ
ِ
اضم٤م ُِم ْـ
اًمً َامء َُم٤م ًء َوم َ٠م ْظم َر ْضمٜمَ٤م سمِف َأ ْز َو ً
ًَمٙم ُُؿ ْإَ ْر َض َُم ْٝمدً ا َو َؾم َٚم َؽ ًَمٙم ُْؿ وم َٞمٝم٤م ُؾم ٌُ ًال َو َأٟم َْز َل ُم َـ َّ
٤مت َؿمتَّك «71ش ُيم ُٚمقا وار َقمقا َأ ْٟمٕم٤مُمٙمُؿ إِ َّن ِذم َذًم ِ َؽ ََٔي ٍ
َٟمٌ ٍ
٤مت ُِٕ ِ
وزم اًمٜم َهٝمك «77ش ُِمٜم َْٝم٤م
َ
َ
َ ْ ْ َ َ ْ
َظم َٚم ْ٘مٜمَ٤ميم ُْؿ َوومِ َٞمٝم٤م ٟم ُِٕمٞمدُ يم ُْؿ َو ُِمٜم َْٝم٤م ٟم ْ
َ٤مر ًة ُأ ْظم َرى «77ش َو ًَم َ٘مدْ َأ َر ْيٜمَ٤م ُه َآ َي٤مشمِٜمَ٤م ُيم َّٚم َٝم٤م َومٙم ََّذ َب
ُخ ِر ُضمٙم ُْؿ شم َ
ِ ِ
ِ
َو َأ َسمك «74ش َىم َ٤مل َأ ِضم ْئ َتٜمَ٤م ًمِت ْ
قؾمك «74ش َوم َٚمٜمَ ْ٠مشمِ َٞمٜم ََّؽ سمِ ًِ ْح ٍر ُِم ْث ِٚم ِف
ُخ ِر َضمٜمَ٤م ُم ْـ َأ ْروٜمَ٤م سمًِ ْح ِر َك َي٤م ُُم َ
٤مضم َٕم ْؾ َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْٞمٜم ََؽ َُم ْق ِقمدً ا َٓ ٟم ْ
ْ٧م َُمٙمَ٤مٟمً٤م ُؾم ًقى «71ش َىم َ٤مل َُم ْق ِقمدُ يم ُْؿ َي ْق ُم
ُخٚمِ ُٗم ُف ٟم َْح ُـ َو َٓ َأٟم َ
َوم ْ
ِّ ِ
َّ٤مس ُو ًحك «71ش َومت ََق َّمم ومِ ْر َقم ْق ُن َوم َج َٛم َع َيم ْٞمدَ ُه ُصم َّؿ َأشمَك «41ش َىم َ٤مل َهل ُ ْؿ
نم اًمٜم ُ
اًمزيٜمَ٦م َو َأ ْن ُ ْ
حي َ َ
ؽموا َقم َغم اهللَِّ يم َِذ ًسم٤م َوم ُٞم ًْ ِح َتٙم ُْؿ سمِ َٕم َذ ٍ
ؽمى «48ش
اب َو َىمدْ َظم َ
٤مب َُم ِـ ا ْوم َ َ
قؾمك َو ْي َٚمٙم ُْؿ َٓ َشم ْٗم َ ُ
ُُم َ
ان ي ِريدَ ِ
ِ ِ
ِ
ان َأ ْن
هوا اًمٜم َّْج َقى «42ش َىم٤م ًُمقا إِ ْن َه َذان ًَم ًَ٤مطم َر ُ
َوم َتٜم ََ٤مز ُقمقا َأ ُْم َر ُه ْؿ َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ َو َأ َ ه
ِ
ِ
ِ
ِ
مه٤م َو َي ْذ َه ٌَ٤م سمِ َٓم ِري َ٘متِٙم ُُؿ اعمُْ ْث َغم «41ش َوم َ٠م ْمجِ ُٕمقا َيم ْٞمدَ يم ُْؿ ُصم َّؿ ا ْئتُقا
ُخي ِْر َضم٤ميم ُْؿ ُم ْـ َأ ْروٙم ُْؿ سمًِ ْح ِر َ

قؾمك إِ َُّم٤م َأ ْن ُشم ْٚم ِ٘م َل َوإِ َُّم٤م َأ ْن َٟمٙم َ
ُقن َأ َّو َل
اؾم َت ْٕم َغم «47ش َىم٤م ًُمقا َي٤م ُُم َ
َص اٗم٤م َو َىمدْ َأ ْوم َٚم َح ا ًْم َٞم ْق َم َُم ِـ ْ
َُم ْـ َأ ًْم َ٘مك «47ش َىم َ٤مل َسم ْؾ َأ ًْم ُ٘مقا َوم٢مِ َذا ِطم ٌَ ُ
خي َّٞم ُؾ إِ ًَم ْٞم ِف ُِم ْـ ِؾم ْح ِر ِه ْؿ َأ َّهنَ٤م شم ًَْ َٕمك
٤مهل ُ ْؿ َو ِقم ِّم هٞم ُٝم ْؿ ُ َ
ِ ِ ِ
ْ٧م ْإَ ْقم َغم «41ش َو َأ ًْم ِؼ َُم٤م
قؾمك «44ش ُىم ْٚمٜمَ٤م َٓ َخت ْ
َػ إِٟم ََّؽ َأٟم َ
«44ش َوم َ٠م ْو َضم َس ِذم َٟم ْٗمًف ظمٞم َٗم ً٦م ُُم َ
٤مطم ٍر و َٓ ي ْٗمٚمِح اًمً ِ
ػ ُم٤م صٜمَٕمقا إِٟمَّام صٜمَٕمقا َيمٞمدُ ؾم ِ
ِ ِ
٤مطم ُر َطم ْٞم ُ٨م َأشمَك «41ش
َ َ ُ
ِذم َيٛمٞمٜم َؽ َشم ْٚم َ٘م ْ َ َ ُ
َ ُ ُ َّ
ْ َ
ِ
اًمً َح َر ُة ُؾم َّجدً ا َىم٤م ًُمقا َآ َُمٜمَّ٤م سمِ َر ِّب َه ُ٤مر َ
قؾمك «41ش َىم َ٤مل َآ َُمٜمْت ُْؿ ًَم ُف َىم ٌْ َؾ َأ ْن َآ َذ َن
ون َو ُُم َ
َوم ُ٠م ًْم٘م َل َّ
ِ
اًمً ْح َر َوم َ ُ
أل َىم ِّٓم َٕم َّـ َأ ْي ِد َيٙم ُْؿ َو َأ ْر ُضم َٚمٙم ُْؿ ُِم ْـ ِظم َال ٍف
ًَمٙم ُْؿ إِ َّٟم ُف ًَمٙمٌَِ ُػميم ُُؿ ا ًَّمذي َقم َّٚم َٛمٙم ُُؿ ِّ
َو َُٕ َص ِّٚم ٌَٜمَّٙم ُْؿ ِذم ُضم ُذو ِع اًمٜم َّْخ ِؾ َو ًَم َت ْٕم َٚم ُٛم َّـ َأ هيٜمَ٤م َأ َؿمده َقم َذا ًسم٤م َو َأ ْسم َ٘مك «48ش َىم٤م ًُمقا ًَم ْـ ٟم ُْ١مصمِ َر َك َقم َغم
ِ ِ
ِ
ُم٤م ضم٤مءٟمَ٤م ُِمـ ا ًْمٌٞمٜم ِ
ْ٧م َىم ٍ
َ٤مت َوا ًَّم ِذي َوم َٓم َرٟمَ٤م َوم٤م ْىم ِ
احل َٞم٤م َة اًمده ْٟم َٞم٤م «42ش
ض َُم٤م َأٟم َ
َ َ َ َ َ ِّ
٤مض إِٟم ََّام َشم ْ٘ميض َهذه ْ َ
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ِ ِ
ِ ِ
هلل َظم ْ ٌػم َو َأ ْسم َ٘مك «41ش إِ َّٟم ُف َُم ْـ
اًمً ْح ِر َوا َُّ
إِٟمَّ٤م َآ َُمٜمَّ٤م سمِ َر ِّسمٜمَ٤م ًم َٞم ْٖمٗم َر ًَمٜمَ٤م َظم َٓم٤م َي٤مٟمَ٤م َو َُم٤م َأيم َْر ْه َتٜمَ٤م َقم َٚم ْٞمف ُم َـ ِّ
ت رسمف ُجم ْ ِرُم٤م َوم٢مِ َّن ًَمف ضمٝمٜمَّؿ َٓ يٛم ُ ِ
ِ
حي َٞمك «47ش َو َُم ْـ َي ْ٠مشمِ ِف ُُم ْ١م ُِمٜمً٤م َىمدْ َقم ِٛم َؾ
َي ْ٠م َ َّ ُ
قت وم َٞمٝم٤م َو َٓ َ ْ
ُ َ َ َ َُ
ً
٤محل ِ
ِ
َّ٤مت َقمدْ ٍن َ ْدم ِري ُِم ْـ َ ْحتتِ َٝم٤م ْإَ ْهن َ ُ٤مر
٤مت ا ًْم ُٕم َال «47ش َضمٜم ُ
٤مت َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ َهل ُ ُؿ اًمدَّ َر َضم ُ
َّ
اًمّم َ
َظم٤مًم ِ ِدي َـ ومِ َٞمٝم٤م َو َذًم ِ َؽ َضم َزا ُء َُم ْـ شم ََزيمَّك «44ش﴾ [ـمف.]47-81 :
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حْاز عٔط ٙعلُٔ الطالو مع قْمُ
ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َر ُؾم ً ِ ِ ِ
ه ِائ َٞمؾ َأ ِِّّن َىمدْ ِضم ْئ ُتٙم ُْؿ سمِ َآ َي ٍ٦م ُِم ْـ َر ِّسمٙم ُْؿ َأ ِِّّن َأ ْظم ُٚم ُؼ ًَمٙم ُْؿ ُِم َـ
قٓ إ َمم َسمٜمل إ ْ َ
اًم ِّٓم ِ
لم يم ََٝم ْٞم َئ ِ٦م اًم َّٓم ْ ِػم َوم َ٠م ْٟم ُٗم ُخ ومِ ِٞمف َوم َٞمٙم ُ
ص َو ُأ ْطم ِٞمل
ُقن َـم ْ ًػما سمِ٢مِ ْذ ِن ا َِّ
هلل َو ُأ ْسم ِر ُئ ْإَيم َْٛم َف َو ْإَ ْسم َر َ

قن َو َُم٤م َشمدَّ ِظم ُر َ
هلل َو ُأ َٟم ٌِّ ُئٙم ُْؿ سمِ َام َشم ْ٠م ُيم ُٚم َ
ون ِذم ُسم ُٞمقشمِٙم ُْؿ إِ َّن ِذم َذًم ِ َؽ ََٔ َي ً٦م ًَمٙم ُْؿ إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ
اعمَْ ْقشمَك سمِ٢مِ ْذ ِن ا َِّ
لم َيدَ َّي ُِم َـ اًمت َّْق َر ِاة َو ُِٕ ِطم َّؾ ًَمٙم ُْؿ َسم ْٕم َض ا ًَّم ِذي ُطم ِّر َم َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ
لم «71ش َو ُُم َّمدِّ ًىم٤م َعم ِ٤م َسم ْ َ
ُُم ْ١م ُِمٜم ِ َ
ِ
و ِضم ْئ ُتٙمُؿ سمِ َآي ٍ٦م ُِمـ رسمٙمُؿ َوم٤م َّشم ُ٘مقا اهللََّ و َأ ِـمٞمٕم ِ
س ٌ
اط
قن «71ش إِ َّن اهللََّ َر ِّيب َو َر هسمٙم ُْؿ َوم ْ
َ ُ
َ
ْ َ ْ َ ِّ ْ
٤مقم ٌُدُ و ُه َه َذا َ
ِ
ِ
ٞمًك ُِمٜم ُْٝم ُؿ ا ًْم ُٙم ْٗم َر َىم َ٤مل َُم ْـ َأٟم َّْم ِ
احل َق ِار هي َ
قن
٤مري إِ َمم ا َِّ
هلل َىم َ٤مل ْ َ
ٞمؿ «78ش َوم َٚم َّام َأ َطم َّس قم َ
ُُم ًْتَ٘م ٌ
هلل َو ْاؿم َٝمدْ سمِ َ٠مٟمَّ٤م ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن «72ش [آل قمٛمران.]72-71:
ٟم َْح ُـ َأٟم َّْم ُ٤مر اهللَِّ َآ َُمٜمَّ٤م سمِ٤م َِّ
ِ
احلق ِاري َ ِ
ٞمع َر هسم َؽ َأ ْن ُيٜم َِّز َل َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م
ٞمًك ا ْسم َـ َُم ْر َي َؿ َه ْؾ َي ًْتَٓم ُ
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :إِ ْذ َىم َ٤مل ْ َ َ ه
قن َي٤م قم َ
ِ
ِ ِ
لم «882ش َىم٤م ًُمقا ٟم ُِريدُ َأ ْن َٟم ْ٠ميم َُؾ ُِمٜم َْٝم٤م َو َشم ْٓم َٛم ِئ َّـ
اًمً َامء َىم َ٤مل ا َّشم ُ٘مقا اهللََّ إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ ُُم ْ١م ُِمٜم ِ َ
َُم٤مئدَ ًة ُم َـ َّ
اًمِم ِ
ُىم ُٚمق ُسمٜمَ٤م َو َٟم ْٕم َٚم َؿ َأ ْن َىمدْ َصدَ ْىم َتٜمَ٤م َو َٟمٙم َ
ُقن َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ُِم َـ َّ
٤مه ِدي َـ
ِ ِ
ِ
اًمً َام ِء َشمٙم ُ
ُقن ًَمٜمَ٤م ِقمٞمدً ا َِٕ َّوًمِٜمَ٤م
ٞمًك ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ اًم َّٚم ُٝم َّؿ َر َّسمٜمَ٤م َأٟم ِْز ْل َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َُم٤مئدَ ًة ُم َـ َّ
َىم َ٤مل قم َ
لم * َىم َ٤مل اهللَُّ إِ ِِّّن ُُمٜم َِّز ُهلَ٤م َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َوم َٛم ْـ َي ْٙم ُٗم ْر َسم ْٕمدُ
َو َآ ِظم ِرٟمَ٤م َو َآ َي ً٦م ُِمٜم َْؽ َو ْار ُز ْىمٜمَ٤م َو َأٟم َ
اًمر ِاز ِىم َ
ْ٧م َظم ْ ُػم َّ
لم ﴾ [اعم٤مئدة.]887 ،887:
ُِمٜمْٙم ُْؿ َوم٢مِ ِِّّن ُأ َقم ِّذ ُسم ُف َقم َذا ًسم٤م َٓ ُأ َقم ِّذ ُسم ُف َأ َطمدً ا ُِم َـ ا ًْم َٕم٤م َعمِ َ
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ِ
ِ ِ
ه ِائ َٞمؾ إِ ِِّّن َر ُؾم ُ
هلل إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ ُُم َّمدِّ ًىم٤م َعم ِ٤م
قل ا َِّ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ ْذ َىم َ٤مل قم َ
ٞمًك ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ َي٤م َسمٜمل إ ْ َ
قل ي ْ٠م ِيت ُِمـ سمٕم ِدي اؾمٛمف َأ ْمحَدُ َوم َٚمام ضم٤مءهؿ سمِ٤م ًْمٌٞمٜمَ ِ
ِ
ِ
٤مت َىم٤م ًُمقا
َسم ْ َ
َّ َ َ ُ ْ َ ِّ
ْ ُُ
ْ َْ
نما سمِ َر ُؾم ٍ َ
لم َيدَ َّي ُم َـ اًمت َّْق َراة َو ُُم ٌَ ِّ ً
لم ﴾ [اًمّمػ.]4 -4:
َه َذا ِؾم ْح ٌر ُُمٌِ ٌ
ِ
ِ
لم
يـ َآ َُمٜمُقا يمُقٟمُقا َأٟم َّْم َ٤مر ا َِّ
ٞمًك ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ ًم ِ ْٚم َح َق ِار ِّي َ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّمذ َ
هلل يم ََام َىم َ٤مل قم َ
َُم ْـ َأٟم َّْم ِ
ِ ِ ِ ِ
احل َق ِار هي َ
ه ِائ َٞمؾ
٤مري إِ َمم ا َِّ
هلل َىم َ٤مل ْ َ
قن ٟم َْح ُـ َأٟم َّْم ُ٤مر اهللَِّ َوم َآ َُمٜم َْ٧م َـم٤مئ َٗم ٌ٦م ُم ْـ َسمٜمل إ ْ َ
و َيم َٗمر ْت َـم ِ٤مئ َٗم ٌ٦م َوم َ٠ميدْ ٟمَ٤م ا ًَّم ِذيـ َآُمٜمُقا َقم َغم قمَدُ و ِهؿ َوم َ٠مصٌحقا َفم ِ
٤مه ِري َـ﴾ [اًمّمػ.]87:
ِّ ْ ْ َ ُ
َّ
َ َ
َ َ
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حْاز ٍْد علُٔ الطالو مع قْمُ
ٍ
اقم ٌُدُ وا اهللََّ َُم٤م ًَمٙم ُْؿ ُِم ْـ إِ ًَم ٍف َهم ْ ُػم ُه إِ ْن
٤مه ْؿ ُهق ًدا َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم ْ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ َمم َقم٤مد َأ َظم ُ
ؽم َ
ون * َي٤م َىم ْق ِم َٓ َأ ْؾم َ٠م ًُمٙم ُْؿ َقم َٚم ْٞم ِف َأ ْضم ًرا إِ ْن َأ ْضم ِر َي إِ َّٓ َقم َغم ا ًَّم ِذي َوم َٓم َر ِِّن َأ َوم َال
َأ ْٟمت ُْؿ إِ َّٓ ُُم ْٗم َ ُ
ِ ِ
ِ
َشم ْٕم ِ٘م ُٚم َ
اًمً َام َء َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ ُِمدْ َر ًارا َو َي ِز ْديم ُْؿ
اؾم َت ْٖمٗم ُروا َر َّسمٙم ُْؿ ُصم َّؿ شمُق ُسمقا إِ ًَم ْٞمف ُي ْرؾم ِؾ َّ
قن * َو َي٤م َىم ْق ِم ْ
لم * َىم٤م ًُمقا َي٤م ُهق ُد َُم٤م ِضم ْئ َتٜمَ٤م سمِ ٌَ ِّٞمٜم ٍَ٦م َو َُم٤م ٟم َْح ُـ سمِت ِ
َ٤مر ِيمل َآ ِهلَتِٜمَ٤م َقم ْـ
ُىم َّق ًة إِ َمم ُىم َّقشمِٙم ُْؿ َو َٓ َشمت ََق ًَّم ْقا ُجم ْ ِر ُِم َ
اك سمٕمض َآ ِهلتِٜمَ٤م سمًِ ٍ
لم * إِ ْن َٟم ُ٘م ُ
قء َىم َ٤مل إِ ِِّّن ُأ ْؿم ِٝمدُ اهللََّ
ؽم َ َ ْ ُ
قل إِ َّٓ ْ
َىم ْقًم ِ َؽ َو َُم٤م ٟم َْح ُـ ًَم َؽ سمِ ُٛم ْ١م ُِمٜمِ َ
َ ُ
اقم َ َ
وِّن َمجِٞمٕم٤م ُصمؿ َٓ ُشمٜمْٔمِر ِ
ُقن * ُِم ْـ ُدوٟمِ ِف َومٙمِٞمدُ ِ
َو ْاؿم َٝمدُ وا َأ ِِّّن َسم ِري ٌء ِممَّ٤م شم ْ ِ
ُنميم َ
ون * إِ ِِّّن شم ََق َّيم ْٚم ُ٧م
ُ
ً َّ
َ٤مصٞمتِٝم٤م إِ َّن ريب َقم َغم ِس ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
اط ُُم ًْت َِ٘مٞم ٍؿ * َوم٢مِ ْن
َ ِّ
َقم َغم اهللَِّ َر ِّيب َو َر ِّسمٙم ُْؿ َُم٤م ُم ْـ َدا َّسم٦م إِ َّٓ ُه َق َآظم ٌذ سمِٜم َ َ
َ
شم ََق ًَّم ْقا َوم َ٘مدْ َأ ْسم َٚم ْٖم ُتٙم ُْؿ َُم٤م ُأ ْر ِؾم ْٚم ُ٧م سمِ ِف إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ َو َي ًْت ْ
َيو َٟم ُف َؿم ْٞم ًئ٤م إِ َّن
َخٚمِ ُ
ػ َر ِّيب َىم ْق ًُم٤م َهم ْ َػميم ُْؿ َو َٓ شم ُ ه

ِ
ر ٍء َطم ِٗم ٌ
مح ٍ٦م ُِمٜمَّ٤م
يـ َآ َُمٜمُقا َُم َٕم ُف سمِ َر ْ َ
ٞمظ * َوعمََّ٤م َضم٤م َء َأ ُْم ُرٟمَ٤م ٟم ََّج ْٞمٜمَ٤م ُهق ًدا َوا ًَّمذ َ
َر ِّيب َقم َغم يم ُِّؾ َ ْ
ٞمظ * وشمِ ْٚم َؽ َقم٤مد ضمحدُ وا سمِ َآي ِ
اب َهمٚمِ ٍ
َ٤مه ْؿ ُِم ْـ َقم َذ ٍ
٤مت َر ِّهبِ ْؿ َو َقم َّم ْقا ُر ُؾم َٚم ُف َوا َّشم ٌَ ُٕمقا َأ ُْم َر
َوٟم ََّج ْٞمٜم ُ
َ
ٌ َ َ
َ
٤مر َقمٜم ِ ٍ
يم ُِّؾ َضم ٌَّ ٍ
ٞمد * َو ُأشمٌِْ ُٕمقا ِذم َه ِذ ِه اًمده ْٟم َٞم٤م ًَم ْٕمٜمَ ً٦م َو َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َأ َٓ إِ َّن َقم٤م ًدا َيم َٗم ُروا َر َّ ُهب ْؿ َأ َٓ ُسم ْٕمدً ا
٤مد َىمق ِم ه ٍ
ِ ٍ
قد ﴾ [هقد.]41-77/
ًم َٕم ْ ُ

ٍ
٤مه ْؿ ُهق ًدا َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم ا ْقم ٌُدُ وا اهللََّ َُم٤م ًَمٙم ُْؿ ُِم ْـ إِ ًَم ٍف َهم ْ ُػم ُه َأ َوم َال
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ َمم َقم٤مد َأ َظم ُ
اك ِذم ؾم َٗم٤مه ٍ٦م وإِٟمَّ٤م ًَمٜمَ ُٔمٜم َهؽ ُِمـ ا ًْمٙم ِ
ِِ
ِ
قن «47ش َىم َ٤مل اعمَْ َ ُ ِ
َشم َّت ُ٘م َ
لم
َ٤مذسمِ َ
َ
أل ا ًَّمذي َـ َيم َٗم ُروا ُم ْـ َىم ْقُمف إِٟمَّ٤م ًَمٜم ََر َ َ َ َ
٤مه ٌ٦م َو ًَمٙمِٜمِّل َر ُؾم ٌ
لم «44ش﴾
قل ُِم ْـ َر ِّب ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
«44ش َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم ًَم ْٞم َس ِيب َؾم َٗم َ
[إقمراف.]44-47:
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ِ
ت ريب و َأٟمَ٤م ًَمٙمُؿ ٟم ِ
لم «41ش َأ َو َقم ِج ٌْت ُْؿ َأ ْن َضم٤م َءيم ُْؿ
َ٤مص ٌح َأ ُِم ٌ
وىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :أ َسم ِّٚم ُٖمٙم ُْؿ ِر َؾم َ٤مٓ َ ِّ َ
ْ
ِذيم ٌْر ُِم ْـ َر ِّسمٙم ُْؿ َقم َغم َر ُضم ٍؾ ُِمٜمْٙم ُْؿ ًم ِ ُٞمٜم ِْذ َريم ُْؿ َوا ْذيم ُُروا إِ ْذ َضم َٕم َٚمٙم ُْؿ ُظم َٚم َٗم٤م َء ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َىم ْق ِم ٟم ٍ
ُقح

َو َزا َديم ُْؿ ِذم ْ
اخلَ ْٚم ِؼ َسم ًْ َٓم ً٦م َوم٤م ْذيم ُُروا َآ َٓ َء اهللَِّ ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ ُشم ْٗم ِٚم ُح َ
هلل
قن «41ش َىم٤م ًُمقا َأ ِضم ْئ َتٜمَ٤م ًمِٜمَ ْٕم ٌُدَ ا ََّ
٤مؤٟمَ٤م َوم ْ٠مشمِٜمَ٤م سمِام شم َِٕمدُ ٟمَ٤م إِ ْن ُيمٜم َْ٧م ُِمـ اًمّم ِ
َو ْطمدَ ُه َوٟم ََذ َر َُم٤م يم َ
لم «41ش َىم َ٤مل َىمدْ َو َىم َع
٤مد ِىم َ
َ٤من َي ْٕم ٌُدُ َآ َسم ُ
َ َّ
َ
ٍ
ِ ِ
ِ
هلل
٤مؤيم ُْؿ َُم٤م ٟم ََّز َل ا َُّ
قه٤م َأ ْٟمت ُْؿ َو َآ َسم ُ
٥م َأ ُ َدم٤مد ًُمقٟمَٜمل ِذم َأ ْؾم َامء َؾم َّٛم ْٞمت ُُٛم َ
َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ ُم ْـ َر ِّسمٙم ُْؿ ِر ْضم ٌس َو َهم َْم ٌ
ِهب٤م ُِمـ ؾم ْٚم َٓم ٍ
مح ٍ٦م ُِمٜمَّ٤م
٤من َوم٤م ْٟمتَٔمِ ُروا إِ ِِّّن َُم َٕمٙم ُْؿ ُِم َـ اعمُْٜمْتَٔمِ ِري َـ «48ش َوم َ٠مٟم َْج ْٞمٜمَ٤م ُه َوا ًَّم ِذي َـ َُم َٕم ُف سمِ َر ْ َ
َ ْ ُ
لم «42ش﴾ [إقمراف.]42-41:
َو َىم َٓم ْٕمٜمَ٤م َداسمِ َر ا ًَّم ِذي َـ يم ََّذ ُسمقا سمِ َآ َي٤مشمِٜمَ٤م َو َُم٤م يمَ٤مٟمُقا ُُم ْ١م ُِمٜمِ َ
قه ْؿ ُهق ٌد َأ َٓ َشم َّت ُ٘م َ
قن «827ش
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :يم ََّذ َسم ْ٧م َقم٤م ٌد اعمُْ ْر َؾمٚمِ َ
لم «821ش إِ ْذ َىم َ٤مل َهل ُ ْؿ َأ ُظم ُ
لم «827ش َوم٤م َّشم ُ٘مقا اهللََّ و َأ ِـمٞمٕم ِ
إِ ِِّّن ًَمٙم ُْؿ َر ُؾم ٌ
قن «824ش َو َُم٤م َأ ْؾم َ٠م ًُمٙم ُْؿ َقم َٚم ْٞم ِف ُِم ْـ َأ ْضم ٍر إِ ْن
قل َأ ُِم ٌ
َ ُ
قن «821ش و َشمت ِ
َّخ ُذ َ
ُقن سمِٙم ُِّؾ ِري ٍع َآ َي ً٦م َشم ْٕم ٌَ ُث َ
لم «824ش َأ َشم ٌْٜم َ
ون
َأ ْضم ِر َي إِ َّٓ َقم َغم َر ِّب ا ًْم َٕم٤م َعمِ َ
َ
٤مريـ «811ش َوم٤م َّشم ُ٘مقا اهللََّ و َأـمِٞمٕم ِ
خت ُٚمدُ َ
َُم َّم٤مٟمِ َع ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ َ ْ
قن
َ ُ
ون «821ش َوإِ َذا َسم َٓم ِْمت ُْؿ َسم َٓم ِْمت ُْؿ َضم ٌَّ ِ َ
لم «811ش وضمٜم ٍ
«818ش َوا َّشم ُ٘مقا ا ًَّم ِذي َأ َُمدَّ يم ُْؿ سمِ َام َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
َّ٤مت
قن «812ش َأ َُمدَّ يم ُْؿ سمِ َ٠م ْٟم َٕم٤م ٍم َو َسمٜم ِ َ
َ َ
و ُقمٞم ٍ
اب َي ْق ٍم َقمٔمِٞم ٍؿ «817ش َىم٤م ًُمقا َؾم َقا ٌء َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َأ َو َقم ْٔم َ٧م َأ ْم
قن «817ش إِ ِِّّن َأ َظم ُ
٤مف َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َقم َذ َ
َ ُ
َمل َشم ُٙمـ ُِمـ ا ًْمق ِ
لم
لم «814ش وإِ ْن َه َذا إِ َّٓ ُظم ُٚم ُؼ إولي َـ «814ش َو َُم٤م ٟم َْح ُـ سمِ ُٛم َٕم َّذسمِ َ
اقمٔمِ َ
ْ ْ َ َ
َ٤مه ْؿ إِ َّن ِذم َذًم ِ َؽ ََٔ َي ً٦م َو َُم٤م يم َ
لم «811ش﴾
َ٤من َأ ْيم َث ُر ُه ْؿ ُُم ْ١م ُِمٜم ِ َ
«811ش َومٙم ََّذ ُسمق ُه َوم َ٠م ْه َٚم ْٙمٜم ُ
[اًمِمٕمراء.]871-814:
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حْاز صاحل علُٔ الطالو مع قْمُ
ِ
اقم ٌُدُ وا اهللََّ َُم٤م ًَمٙم ُْؿ ُِم ْـ إِ ًَم ٍف َهم ْ ُػم ُه َىمدْ
٤محل٤م َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم ْ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ َمم َصم ُٛمق َد َأ َظم ُ
٤مه ْؿ َص ً
ض اهللَِّ و َٓ َمتًقه٤م سمًِ ٍ
ِ ِ
ِ
وه٤م َشم ْ٠ميم ُْؾ ِذم َأ ْر ِ
قء
َضم٤م َء ْشمٙم ُْؿ َسم ِّٞمٜمَ ٌ٦م ُم ْـ َر ِّسمٙم ُْؿ َهذه ٟمَ٤م َىم ُ٦م اهللَِّ ًَمٙم ُْؿ َآ َي ً٦م َوم َذ ُر َ
َ َه َ ُ
ِ
ٞمؿ «41ش﴾ [إقمراف.]41:
َوم َٞم ْ٠م ُظم َذيم ُْؿ َقم َذ ٌ
اب َأًم ٌ
ض َشمت ِ
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :وا ْذيمُروا إِ ْذ ضمٕم َٚمٙمُؿ ُظم َٚم َٗم٤مء ُِمـ سمٕم ِد َقم ٍ
٤مد َو َسم َّق َأيم ُْؿ ِذم ْإَ ْر ِ
َّخ ُذ َ
ون
َ ْ َْ
َ َ ْ
َ ُ
ِ
ِ
ُقن ِْ
اجل ٌَ َ٤مل ُسم ُٞمقشمً٤م َوم٤م ْذيم ُُروا َآ َٓ َء اهللَِّ َو َٓ َشم ْٕم َث ْقا ِذم ْإَ ْر ِ
قرا َو َشمٜم ِْحت َ
ض ُُم ْٗم ًِ ِدي َـ
ُم ْـ ُؾم ُٝمقهلَ٤م ُىم ُّم ً
ِِ ِ ِ
ِ
«47ش َىم َ٤مل اعمَْ َ ُ ِ
اؾمت ُْْم ِٕم ُٗمقا عمَ ِ ْـ َآ َُم َـ ُِمٜم ُْٝم ْؿ َأ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن َأ َّن
ْؼموا ُم ْـ َىم ْقُمف ًم َّٚمذ َ
أل ا ًَّمذ َ
يـ ْ
اؾم َتٙم َ ُ
يـ ْ
ِ
ِ
٤محل٤م ُُم ْر َؾم ٌؾ ُِم ْـ َر ِّسم ِف َىم٤م ًُمقا إِٟمَّ٤م سمِ َام ُأ ْر ِؾم َؾ سمِ ِف ُُم ْ١م ُِمٜم َ
ْؼموا إِٟمَّ٤م سمِ٤م ًَّم ِذي
اؾم َتٙم َ ُ
ُقن «47ش َىم َ٤مل ا ًَّمذي َـ ْ
َص ً
َآ َُمٜمْت ُْؿ سمِ ِف يمَ٤مومِ ُر َ
ون «44ش َوم َٕم َ٘م ُروا اًمٜمَّ٤م َىم َ٦م َو َقمت َْقا َقم ْـ َأ ُْم ِر َر ِّهبِ ْؿ وىم٤مًمقا َي٤م َص٤مًم ِ ُح ائْتِٜمَ٤م سمِ َام شم َِٕمدُ ٟمَ٤م
لم «41ش َومت ََق َّمم
اًمر ْضم َٗم ُ٦م َوم َ٠م ْص ٌَ ُحقا ِذم َد ِار ِه ْؿ َضم٤مصمِ ِٛم َ
إِ ْن ُيمٜم َْ٧م ُِم َـ اعمُْ ْر َؾمٚمِ َ
لم «44ش َوم َ٠م َظم َذ ْ ُهت ُؿ َّ

َقمٜمْٝمؿ وىم٤مل ي٤م َىمق ِم ًَم َ٘مدْ َأسم َٚم ْٖم ُتٙمُؿ ِرؾم٤م ًَم َ٦م ريب وٟمَّمح ُ٧م ًَمٙمُؿ و ًَمٙمِـ َٓ ُ ِ
قن اًمٜم ِ
حت هٌ َ
لم
َّ٤مص ِح َ
ْ َ ْ
َ ِّ َ َ ْ
ْ
َ ْ
ْ َ
ُ ْ
«41ش﴾ [إقمراف.]41-47:
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حْاز غعٔب علُٔ الطالو مع قْمُ
اقم ٌُدُ وا اهللََّ َُم٤م ًَمٙم ُْؿ ُِم ْـ إِ ًَم ٍف َهم ْ ُػم ُه َىمدْ
٤مه ْؿ ُؿم َٕم ْٞم ًٌ٤م َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم ْ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ َمم َُمدْ َي َـ َأ َظم ُ
َضم٤م َء ْشمٙم ُْؿ َسم ِّٞمٜمَ ٌ٦م ُِم ْـ َر ِّسمٙم ُْؿ َوم َ٠م ْو ُومقا ا ًْم َٙم ْٞم َؾ َوا ْعمِ َٞمز َ
َّ٤مس َأ ْؿم َٞم٤م َء ُه ْؿ َو َٓ ُشم ْٗم ًِدُ وا
ان َو َٓ َشم ٌْ َخ ًُقا اًمٜم َ
لم «17ش و َٓ َشم ْ٘مٕمدُ وا سمِٙم ُِّؾ ِس ٍ
ِذم ْإَ ْر ِ
اط
ض َسم ْٕمدَ إِ ْص َال ِطم َٝم٤م َذًمِٙم ُْؿ َظم ْ ٌػم ًَمٙم ُْؿ إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ ُُم ْ١م ُِمٜم ِ َ
ُ
َ
َ
ِ
شم ِ
ون َقم ْـ َؾمٌِ ِ
ون َوشم َُّمده َ
ُققمدُ َ
قهنَ٤م ِقم َق ًضم٤م َوا ْذيم ُُروا إِ ْذ ُيمٜمْت ُْؿ َىمٚمِ ًٞمال
ٞمؾ اهللَِّ َُم ْـ َآ َُم َـ سمِف َو َشم ٌْ ُٖم َ

َ٤من َقم ِ
٤مىم ٌَ ُ٦م اعمُْ ْٗم ًِ ِدي َـ «14ش َوإِ ْن يم َ
ػ يم َ
َ٤من َـم ِ٤مئ َٗم ٌ٦م ُِمٜمْٙم ُْؿ َآ َُمٜمُقا سمِ٤م ًَّم ِذي
َوم َٙم َّث َريم ُْؿ َوا ْٟم ُٔم ُروا َيم ْٞم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
لم «14ش﴾
احل٤ميمِ ِٛم َ
ُأ ْرؾم ْٚم ُ٧م سمِف َو َـم٤مئ َٗم ٌ٦م َمل ْ ُي ْ١مُمٜمُقا َوم ْ
ؼموا َطمتَّك َ ْ
حيٙم َُؿ اهللَُّ َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو ُه َق َظم ْ ُػم ْ َ
٤مص ِ ُ
[إقمراف.]14-17/
ِِ
ِ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ىم َ٤مل اعمَْ َ ُ ِ
٥م َوا ًَّم ِذي َـ َآ َُمٜمُقا
ْؼموا ُم ْـ َىم ْقُمف ًَمٜم ُْخ ِر َضمٜم ََّؽ َي٤م ُؿم َٕم ْٞم ُ
اؾم َتٙم َ ُ
أل ا ًَّمذي َـ ْ
ِ
َُم َٕم َؽ ُِم ْـ َىم ْر َيتِٜمَ٤م َأ ْو ًَم َت ُٕمق ُد َّن ِذم ُِم َّٚمتِٜمَ٤م َىم َ٤مل َأ َو ًَم ْق ُيمٜمَّ٤م يم ِ
هلل يم َِذ ًسم٤م إِ ْن
ؽم ْيٜمَ٤م َقم َغم ا َِّ
َ٤مر ِه َ
لم «11ش َىمد ا ْوم َ َ
قمُدْ ٟمَ٤م ِذم ُِم َّٚمتِٙم ُْؿ َسم ْٕمدَ إِ ْذ ٟم ََّج٤مٟمَ٤م اهللَُّ ُِمٜم َْٝم٤م َو َُم٤م َيٙم ُ
ُقن ًَمٜمَ٤م َأ ْن َٟم ُٕمق َد ومِ َٞمٝم٤م إِ َّٓ َأ ْن َي َِم٤م َء اهللَُّ َر هسمٜمَ٤م َو ِؾم َع
ْ٧م َظمػم ا ًْم َٗم ِ ِ
هلل شمَق َّيم ْٚمٜمَ٤م رسمٜمَ٤م ا ْومتَح سمٞمٜمَٜمَ٤م وسم َ ِ
رسمٜمَ٤م يم َُّؾ َ ٍ ِ
لم
٤محت َ
َ َّ
رء قم ْٚم ًام َقم َغم ا َِّ َ
َه
لم َىم ْقُمٜمَ٤م سمِ ْ َ
ْ َْ ََْ
٤محل ِّؼ َو َأٟم َ ْ ُ
ْ
ِ
ِِ ِ
ِ
«11ش وىم٤مل اعمَْ َ ُ ِ
ِ
ِ
٤مه َ
ون * َوم َ٠م َظم َذ ْ ُهت ُؿ
أل ا ًَّمذي َـ َيم َٗم ُروا ُم ْـ َىم ْقُمف ًَمئ ِـ ا َّشم ٌَ ْٕمت ُْؿ ُؿم َٕم ْٞم ًٌ٤م إ َّٟمٙم ُْؿ إ ًذا َخلَ ُ
لم * ا ًَّم ِذي َـ يم ََّذ ُسمقا ُؿم َٕم ْٞم ًٌ٤م َيم َ٠م ْن َمل ْ َي ْٖمٜم َْقا ومِ َٞمٝم٤م ا ًَّم ِذي َـ يم ََّذ ُسمقا
اًمر ْضم َٗم ُ٦م َوم َ٠م ْص ٌَ ُحقا ِذم َد ِار ِه ْؿ َضم٤مصمِ ِٛم َ
َّ
٤مهيـ * َومتَق َّمم َقمٜمْٝمؿ وىم٤مل ي٤م َىمق ِم ًَم َ٘مدْ َأسم َٚم ْٖم ُتٙمُؿ ِرؾم َ٤مٓ ِ
ُؿمٕمٞمٌ٤م يمَ٤مٟمُقا هؿ ْ ِ
ت َر ِّيب
ْ
َ ْ
َ
اخلَ ِ َ
ًَْ
ْ َ
ُ ْ
ُ ُ
ػ َآ َؾمك َقم َغم َىم ْق ٍم يمَ٤مومِ ِري َـ ﴾ [إقمراف.]11-17/
َوٟم ََّم ْح ُ٧م ًَمٙم ُْؿ َوم َٙم ْٞم َ
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اقم ٌُدُ وا اهللََّ َُم٤م ًَمٙم ُْؿ ُِم ْـ إِ ًَم ٍف َهم ْ ُػم ُه َو َٓ
٤مه ْؿ ُؿم َٕم ْٞم ًٌ٤م َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم ْ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ َمم َُمدْ َي َـ َأ َظم ُ
٤مف َقم َٚمٞمٙمُؿ َقم َذاب يق ٍم ُ ِحم ٍ
َشمٜمْ ُ٘م ُّمقا اعمْ ِ ْٙم َٞم َ٤مل َواعمْ ِ َٞمز َ
ٞمط * َو َي٤م َىم ْق ِم
َ َْ
ان إِ ِِّّن َأ َرايم ُْؿ سمِ َخ ْ ٍػم َوإِ ِِّّن َأ َظم ُ ْ ْ
َأو ُومقا ا ْعمِ ْٙمٞم َ٤مل واعمْ ِ َٞمز َ ِ ِ
َّ٤مس َأ ْؿم َٞم٤م َء ُه ْؿ َو َٓ َشم ْٕم َث ْقا ِذم ْإَ ْر ِ
ض
ان سمِ٤م ًْم٘م ًْط َو َٓ َشم ٌْ َخ ًُقا اًمٜم َ
َ َ
ْ
ِ ٍ
٥م
ُُم ْٗم ًِ ِدي َـ * َسم ِ٘م َّٞم ُ٦م اهللَِّ َظم ْ ٌػم ًَمٙم ُْؿ إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ ُُم ْ١م ُِمٜم ِ َ
لم َو َُم٤م َأٟمَ٤م َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ سمِ َحٗمٞمظ* َىم٤م ًُمقا َي٤م ُؿم َٕم ْٞم ُ
ِ
ْ٧م ْ ِ
َأ َص َالشم َ
ٞمؿ
َؽم َك َُم٤م َي ْٕم ٌُدُ َآ َسم ُ
احلٚم ُ
٤مؤٟمَ٤م َأ ْو َأ ْن َٟم ْٗم َٕم َؾ ِذم َأ ُْم َقاًمٜمَ٤م َُم٤م ٟم ََِم٤م ُء إِٟم ََّؽ ََٕٟم َ َ
ُؽ َشم ْ٠م ُُم ُر َك َأ ْن ٟم ْ ُ

اًمر ِؿمٞمدُ * َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم َأ َر َأ ْيت ُْؿ إِ ْن ُيمٜم ُْ٧م َقم َغم َسم ِّٞمٜم ٍَ٦م ُِم ْـ َر ِّيب َو َر َز َىمٜمِل ُِمٜمْ ُف ِر ْز ًىم٤م َطم ًَٜمً٤م َو َُم٤م ُأ ِريدُ
َّ
َأ ْن ُأ َظم٤مًم ِ َٗمٙم ُْؿ إِ َمم َُم٤م َأ ْهنَ٤ميم ُْؿ َقمٜمْ ُف إِ ْن ُأ ِريدُ إِ َّٓ ْ ِ
اؾم َت َٓم ْٕم ُ٧م َو َُم٤م شم َْقومِ ِٞم٘مل إِ َّٓ سمِ٤مهللَِّ
اإل ْص َال َح َُم٤م ْ
ِ ِ
ِ
ٞم٥م *
َقم َٚم ْٞمف شم ََق َّيم ْٚم ُ٧م َوإِ ًَم ْٞمف ُأٟم ُ
ُقح َأو َىمقم ه ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
قد َأ ْو َىم ْق َم
٤مب َىم ْق َم ٟم ٍ ْ ْ َ ُ
جي ِر َُمٜمَّٙم ُْؿ ؿم َ٘م٤مىمل َأ ْن ُيّمٞم ٌَٙم ُْؿ ُم ْث ُؾ َُم٤م َأ َص َ
َو َي٤م َىم ْق ِم َٓ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ٍ ِ
ِ
ٞمؿ َو ُدو ٌد *
اؾم َت ْٖمٗم ُروا َر َّسمٙم ُْؿ ُصم َّؿ شمُق ُسمقا إِ ًَم ْٞمف إِ َّن َر ِّيب َرطم ٌ
َص٤مًم ٍح َو َُم٤م َىم ْق ُم ًُمقط ُمٜمْٙم ُْؿ سمِ ٌَٕمٞمد * َو ْ
مجٜم َ
قل َوإِٟمَّ٤م ًَمٜم ََر َ
٥م َُم٤م َٟم ْٗم َ٘م ُف يمَثِ ًػما ِممَّ٤م َشم ُ٘م ُ
َ٤مك َو َُم٤م
اك ومِٞمٜمَ٤م َو ِٕمٞم ًٗم٤م َو ًَم ْق َٓ َر ْه ُٓم َؽ ًَم َر َ ْ
َىم٤م ًُمقا َي٤م ُؿم َٕم ْٞم ُ
ْ٧م َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م سمِ َٕم ِز ٍيز * َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم َأ َر ْه ِٓمل َأ َقم هز َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ ُِم َـ اهللَِّ َو َّاخت َْذ ُمتُق ُه َو َرا َءيم ُْؿ ِفم ْٝم ِر اي٤م إِ َّن
َأٟم َ
ف َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن ُ ِحم ٌ
َر ِّيب سمِ َام َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
قن َُم ْـ َي ْ٠مشمِ ِٞمف
ٞمط * َو َي٤م َىم ْق ِم ا ْقم َٛم ُٚمقا َقم َغم َُمٙمَ٤مٟمَتِٙم ُْؿ إِ ِِّّن َقم ِ٤مُم ٌؾ َؾم ْق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞم٥م * َوعمََّ٤م َضم٤م َء َأ ُْم ُرٟمَ٤م ٟم ََّج ْٞمٜمَ٤م ُؿم َٕم ْٞم ًٌ٤م
اب ُخي ِْزيف َو َُم ْـ ُه َق يمَ٤مذ ٌب َو ْارشمَ٘م ٌُقا إِ ِِّّن َُم َٕمٙم ُْؿ َرىم ٌ
َقم َذ ٌ
ِ ِ
وا ًَّم ِذيـ َآُمٜمُقا ُمٕمف سمِر ْ َ ٍ ِ
اًمّم ْٞم َح ُ٦م َوم َ٠م ْص ٌَ ُحقا ِذم ِد َي ِ
لم
٤مر ِه ْؿ َضم٤مصمِ ِٛم َ
مح٦م ُمٜمَّ٤م َو َأ َظم َذت ا ًَّمذي َـ َفم َٚم ُٛمقا َّ
َ
َ َ ََُ َ
﴾ [هقد.]17-17:
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ُقن ا ًْم َٗم ِ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ًُمق ًـم٤م إِ ْذ َىم َ٤مل ًم ِ َ٘م ْق ُِم ِف إِ َّٟمٙم ُْؿ ًَم َت ْ٠مشم َ
٤مطم َِم َ٦م َُم٤م َؾم ٌَ َ٘مٙم ُْؿ ِ َهب٤م ُِم ْـ َأ َطم ٍد ُِم َـ
ُقن ِذم ٟم ِ
َ٤مديٙم ُُؿ اعمُْٜمْٙم ََر َوم َام يم َ
اًمًٌِ َٞمؾ َو َشم ْ٠مشم َ
اًمر َضم َ٤مل َو َشم ْ٘م َٓم ُٕم َ
لم * َأ ِئٜمَّٙم ُْؿ ًَم َت ْ٠مشم َ
َ٤من
ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
قن َّ
ُقن ِّ
اب اهللَِّ إِ ْن ُيمٜم َْ٧م ُِمـ اًمّم ِ
اب َىم ْق ُِم ِف إِ َّٓ َأ ْن َىم٤م ًُمقا ائْتِٜمَ٤م سمِ َٕم َذ ِ
ٍْم ِِّن َقم َغم
٤مد ِىم َ
َ َّ
َضم َق َ
لم * َىم َ٤مل َر ِّب اٟم ُ ْ
ا ًْم َ٘م ْق ِم اعمُْ ْٗم ًِ ِدي َـ ﴾ [اًمٕمٜمٙمٌقت.]11-21:

ِ
ِ
ون * َأ ِئٜمَّٙم ُْؿ ًَم َت ْ٠مشم َ
ٍم َ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ًُمق ًـم٤م إِ ْذ َىم َ٤مل ًم ِ َ٘م ْق ُِم ِف َأ َشم ْ٠مشم َ
ُقن
ُقن ا ًْم َٗم٤مطم َِم َ٦م َو َأ ْٟمت ُْؿ ُشم ٌْ ُ
ون اًمٜمًِّ ِ
اًمرضم َ٤مل َؿمٝمق ًة ُِمـ د ِ
قن * َوم َام يم َ
٤مء َسم ْؾ َأ ْٟمت ُْؿ َىم ْق ٌم َ ْدم َٝم ُٚم َ
اب َىم ْق ُِم ِف إِ َّٓ َأ ْن َىم٤م ًُمقا
َ٤من َضم َق َ
َْ ْ ُ
ِّ َ
َ
ِ
ٍ ِ
َ٤مس َي َت َٓم َّٝم ُر َ
َ٤مه٤م
ون * َوم َ٠مٟم َْج ْٞمٜمَ٤م ُه َو َأ ْه َٚم ُف إِ َّٓ ا ُْم َر َأ َشم ُف َىمدَّ ْرٟم َ
َأ ْظم ِر ُضمقا َآ َل ًُمقط ُم ْـ َىم ْر َيتٙم ُْؿ إِ َّهن ُ ْؿ ُأٟم ٌ
ُِم َـ ا ًْم َٖم٤مسمِ ِري َـ * َو َأ ُْم َٓم ْرٟمَ٤م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َُم َٓم ًرا َوم ًَ٤م َء َُم َٓم ُر اعمُْٜم َْذ ِري َـ ﴾ [اًمٜمٛمؾ.]71-74:
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حْاز صاحب آل ٓظ زمحُ اهلل مع قْمُ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ْ ِ
٤مب ا ًْم َ٘م ْر َي ِ٦م إِ ْذ َضم٤م َء َه٤م اعمُْ ْر َؾم ُٚم َ
قن * إِ ْذ َأ ْر َؾم ْٚمٜمَ٤م
اض ْب َهل ُ ْؿ َُم َث ًال َأ ْص َح َ
قمه٤م َومٕم َّز ْزٟمَ٤م سمِ َث٤مًم ِ ٍ
إِ ًَم ْٞم ِٝم ُؿ ا ْصمٜم ْ ِ
ِ
٨م َوم َ٘م٤م ًُمقا إِٟمَّ٤م إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ ُُم ْر َؾم ُٚم َ
نم
َلم َومٙم ََّذ ُسم ُ َ َ
قن * َىم٤م ًُمقا َُم٤م َأ ْٟمت ُْؿ إ َّٓ َسم َ ٌ
ُِم ْث ُٚمٜمَ٤م وُم٤م َأٟم َْز َل اًمر ْ َ ِ
قن * َىم٤م ًُمقا َر هسمٜمَ٤م َي ْٕم َٚم ُؿ إِٟمَّ٤م إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ عمَُ ْر َؾم ُٚم َ
ر ٍء إِ ْن َأ ْٟمت ُْؿ إِ َّٓ َشمٙم ِْذ ُسم َ
قن
َّ
َ َ
مح ُـ ُم ْـ َ ْ
مجٜمَّٙم ُْؿ َو ًَم َٞم َٛم ًَّٜمَّٙم ُْؿ ُِمٜمَّ٤م
لم * َىم٤م ًُمقا إِٟمَّ٤م َشم َٓم َّ ْػمٟمَ٤م سمِٙم ُْؿ ًَم ِئ ْـ َمل ْ َشمٜمْت َُٝمقا ًَمٜم َْر ُ َ
* َو َُم٤م َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م إِ َّٓ ا ًْم ٌَ َال ُغ اعمٌُِْ ُ
ِ
ٞمؿ * َىم٤م ًُمقا َـم ِ٤مئ ُريم ُْؿ َُم َٕمٙم ُْؿ َأ ِئ ْـ ُذيم ِّْرشم ُْؿ َسم ْؾ َأ ْٟمت ُْؿ َىم ْق ٌم ُُم ْ ِ
ن ُوم َ
قن * َو َضم٤م َء ُِم ْـ َأ ْىم ََم
َقم َذ ٌ
اب َأًم ٌ
لم * اشمٌَِّ ُٕمقا َُم ْـ َٓ َي ًْ َ٠م ًُمٙم ُْؿ َأ ْضم ًرا َو ُه ْؿ
اعمَْ ِديٜم َِ٦م َر ُضم ٌؾ َي ًْ َٕمك َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم اشمٌَِّ ُٕمقا ا ُْعم ْر َؾمٚمِ َ
قن * َأ َأ َّ ِ
ون * َو َُم٤م ِ َزم َٓ َأ ْقم ٌُدُ ا ًَّم ِذي َوم َٓم َر ِِّن َوإِ ًَم ْٞم ِف شم ُْر َضم ُٕم َ
ُُم ْٝمتَدُ َ
خت ُذ ُِم ْـ ُدوٟمِ ِف َآ ِهل َ ً٦م إِ ْن ُي ِر ْد ِن
٤مقمتُٝمؿ َؿمٞم ًئ٤م و َٓ يٜم ِْ٘م ُذ ِ
ون * إِ ِِّّن إِ ًذا ًَم ِٗمل َو َال ٍل ُُمٌِ ٍ
لم * إِ ِِّّن
اًمر ْ َ
ي َٓ ُشم ْٖم ِـ َقمٜمِّل َؿم َٗم َ ُ ْ ْ َ ُ
َّ
مح ُـ سمِ ُ ٍّ
ِ ِ
اجلٜمَّ َ٦م َىم َ٤مل َي٤م ًَم ْٞم َ٧م َىم ْق ُِمل َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن * سمِ َام َهم َٗم َر ِزم َر ِّيب
٤مؾم َٛم ُٕمقن * ىم َٞمؾ ا ْد ُظم ِؾ ْ َ
َآ َُمٜم ُْ٧م سمِ َر ِّسمٙم ُْؿ َوم ْ
لم﴾ [يس.]24-81:
َو َضم َٕم َٚمٜمِل ُِم َـ اعمُْٙم َْر ُِم َ
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حْاز الياصخني قازٌّ علُٔ لعي٘ اهلل
ون يم َ ِ
قؾمك َوم ٌَ َٖمك َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو َآ َشم ْٞمٜمَ٤م ُه ُِم َـ ا ًْم ُٙمٜم ِ
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :إِ َّن َىم ُ٤مر َ
ُقز َُم٤م إِ َّن
َ٤من ُم ْـ َىم ْق ِم ُُم َ
وزم ا ًْم ُ٘مق ِة إِ ْذ َىم َ٤مل ًَمف َىمقُمف َٓ َشم ْٗمرح إِ َّن ا ََّ ِ
٤محت ُف ًَم َتٜمُق ُء سمِ٤م ًْم ُٕم ّْم ٌَ ِ٦م ُأ ِ
لم * َوا ْسم َت ِغ
٥م ا ًْم َٗم ِر ِطم َ
َُم َٗم ِ َ
هلل َٓ ُحي ه
َ ْ
ُ ْ ُُ
َّ
ومِ َٞمام َآشم َ
َ٤مك اهللَُّ اًمدَّ َار ْأَ ِظم َر َة َو َٓ َشمٜم َْس ٟم َِّمٞم ٌَ َؽ ُِم َـ اًمده ْٟم َٞم٤م َو َأ ْطم ًِ ْـ يم ََام َأ ْطم ًَ َـ اهللَُّ إِ ًَم ْٞم َؽ َو َٓ

ِ ِ
ِ
َشم ٌْ ِغ ا ًْم َٗم ًَ٤م َد ِذم ْإَ ْر ِ
يـ *
٥م اعمُْ ْٗمًد َ
ض إِ َّن اهللََّ َٓ ُحي ه

هلل َىمدْ َأه َٚم َؽ ُِمـ َىمٌٚمِ ِف ُِمـ ا ًْم ُ٘مر ِ
ون َُم ْـ ُه َق
َىم َ٤مل إِٟم ََّام ُأوشمِٞم ُت ُف َقم َغم ِقم ْٚم ٍؿ ِقمٜم ِْدي َأ َو َمل ْ َي ْٕم َٚم ْؿ َأ َّن ا ََّ
ْ
ْ ْ
َ ُ
مج ًٕم٤م َو َٓ ُي ًْ َ٠م ُل َقم ْـ ُذٟم ِ
ُقهبِ ُؿ اعمُْ ْج ِر ُُم َ
قن * َوم َخ َر َج َقم َغم َىم ْق ُِم ِف ِذم ِزيٜمَتِ ِف َىم َ٤مل
َأ َؿمده ُِمٜمْ ُف ُىم َّق ًة َو َأ ْيم َث ُر َ ْ
ِ
ويت َىم ُ٤مر ُ
ا ًَّم ِذي َـ ُي ِريدُ َ
ون إِ َّٟم ُف ًَم ُذو َطم ٍّظ َقم ِٔمٞم ٍؿ * وىم٤مل
احل َٞم٤م َة اًمده ْٟم َٞم٤م َي٤م ًَم ْٞم َ٧م ًَمٜمَ٤م ُم ْث َؾ َُم٤م ُأ ِ َ
ون ْ َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمّم٤مسمِ ُر َ
ون
اب ا َِّ
٤محل٤م َو َٓ ُي َٚم َّ٘م َ
٤مه٤م إِ َّٓ َّ
ا ًَّمذي َـ ُأوشمُقا ا ًْمٕم ْٚم َؿ َو ْي َٚمٙم ُْؿ َصم َق ُ
هلل َظم ْ ٌػم عمَ ْـ َآ َُم َـ َو َقمٛم َؾ َص ً
ِ
ِ
َ٤من ًَمف ُِمـ ومِ َئ ٍ٦م يٜمٍْمو َٟمف ُِمـ د ِ
هلل َو َُم٤م يم َ
َ٤من ُِم َـ
ون ا َِّ
َ ُ ُ ُ ْ ُ
* َوم َخ ًَ ْٗمٜمَ٤م سمِف َوسمِدَ ِاره ْإَ ْر َض َوم َام يم َ ُ ْ
ِ
اعمُْٜمْت ِ ِ
يـ َمتَٜم َّْقا َُمٙمَ٤م َٟم ُف سمِ ْ٤مَٕ ُْم ِ
س َي ُ٘مق ًُم َ
اًمر ْز َق عمَ ِ ْـ َي َِم٤م ُء
ٍَمي َـ * َو َأ ْص ٌَ َح ا ًَّمذ َ
قن َو ْي َٙم َ٠م َّن اهللََّ َي ٌْ ًُ ُط ِّ
ِ ِ ِِ ِ
ػ سمِٜمَ٤م َو ْي َٙم َ٠م َّٟم ُف َٓ ُي ْٗمٚمِ ُح ا ًْمٙمَ٤مومِ ُر َ
ون * شمِ ْٚم َؽ اًمدَّ ُار
خل ًَ َ
ُم ْـ قم ٌَ٤مده َو َي ْ٘مد ُر ًَم ْق َٓ َأ ْن َُم َّـ اهللَُّ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َ َ
ض و َٓ َومً٤مدا وا ًْمٕم ِ
ْأَ ِظم َر ُة ٟم َْج َٕم ُٚم َٝم٤م ًم ِ َّٚم ِذي َـ َٓ ُي ِريدُ َ
لم ﴾
٤مىم ٌَ ُ٦م ًم ِ ْٚم ُٛمت َِّ٘م َ
َ ً َ َ
ون ُقم ُٚم اقا ِذم ْإَ ْر ِ َ

[اًم٘مّمص.]11-44:
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حْاز املؤمً مع صاحب اجلي٘
ِ ِ ِ
مه٤م َضمٜمَّت ْ ِ
اض ْب َهل ْؿ َُم َث ًال َر ُضم َٚم ْ ِ
ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ْ ِ
َلم ُِم ْـ َأ ْقمٜم ٍ
َ٤ممه٤م
َ٤مب َو َطم َٗم ْٗمٜم ُ َ
لم َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م َٕ َطمد َ
ُ
ِ
اجلٜمَّت ْ ِ
َلم َآ َشم ْ٧م ُأ ُيم َٚم َٝم٤م َو َمل ْ َشم ْٔمٚمِ ْؿ ُِمٜمْ ُف َؿم ْٞم ًئ٤م َو َوم َّج ْرٟمَ٤م ِظم َال َهل ُ َام
سمِٜم َْخ ٍؾ َو َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م َسم ْٞمٜم َُٝم َام َز ْر ًقم٤م * يم ْٚمتَ٤م ْ َ
ِ ِ ِ
حي ِ
َهن َ ًرا * َويم َ
٤مو ُر ُه َأٟمَ٤م َأ ْيم َث ُر ُِمٜم َْؽ َُم ً٤مٓ َو َأ َقم هز َٟم َٗم ًرا *
َ٤من ًَم ُف َصم َٛم ٌر َوم َ٘م َ٤مل ًم َّم٤مطمٌِف َو ُه َق ُ َ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
اًمً٤م َقم َ٦م َىم ِ٤مئ َٛم ً٦م
َ َد َظم َؾ َضمٜمَّ َت ُف َو ُه َق َفم٤ممل ٌ ًمٜمَ ْٗمًف َىم َ٤مل َُم٤م َأ ُفم هـ َأ ْن َشمٌِٞمدَ َهذه َأ َسمدً ا * َو َُم٤م َأ ُفم هـ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حي ِ
٤مو ُر ُه َأ َيم َٗم ْر َت
َو ًَمئ ْـ ُرد ْد ُت إِ َمم َر ِّيب ََٕضمدَ َّن َظم ْ ًػما ُمٜم َْٝم٤م ُُمٜمْ َ٘م َٚم ًٌ٤م * َىم َ٤مل ًَم ُف َص٤مطم ٌُ ُف َو ُه َق ُ َ
هلل َر ِّيب َو َٓ ُأ ْ ِ
سمِ٤م ًَّم ِذي َظم َٚم َ٘م َؽ ُِم ْـ شم َُر ٍ
اب ُصم َّؿ ُِم ْـ ُٟم ْٓم َٗم ٍ٦م ُصم َّؿ َؾم َّق َ
ذ ُك سمِ َر ِّيب
اك َر ُضم ًال * ًَم ِٙمٜمَّ٤م ُه َق ا َُّ
هلل َٓ ُىم َّق َة إِ َّٓ سمِ٤مهللَِّ إِ ْن شم ََر ِن َأٟمَ٤م َأ َىم َّؾ ُِمٜم َْؽ َُم ً٤مٓ
َأ َطمدً ا * َو ًَم ْق َٓ إِ ْذ َد َظم ْٚم َ٧م َضمٜمَّت ََؽ ُىم ْٚم َ٧م َُم٤م َؿم٤م َء ا َُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو َو ًَمدً ا * َوم َٕم ًَك َر ِّيب َأ ْن ُي ْ١مشمِ َ ِ
اًمً َام ِء َومت ُّْمٌِ َح
لم َظم ْ ًػما ُم ْـ َضمٜمَّت َؽ َو ُي ْرؾم َؾ َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ُطم ًْ ٌَ٤مٟمً٤م ُم َـ َّ
َص ِٕمٞمدً ا َز ًَم ً٘م٤م ﴾ [اًمٙمٝمػ.]71-17/
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حْاز اجلً املؤميني مع قْمَه
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ ْذ َس ْومٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم َؽ َٟم َٗم ًرا ُِم َـ ِْ
اجل ِّـ َي ًْت َِٛم ُٕم َ
يو ُه َىم٤م ًُمقا
قن ا ًْم ُ٘م ْر َآ َن َوم َٚم َّام َطم َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يـ * َىم٤م ًُمقا َي٤م َىم ْق َُمٜمَ٤م إِٟمَّ٤م َؾم ِٛم ْٕمٜمَ٤م ِيمتَ٤م ًسم٤م ُأٟم ِْز َل ُِم ْـ َسم ْٕم ِد
يض َو ًَّم ْقا إِ َمم َىم ْقُم ِٝم ْؿ ُُمٜمْذ ِر َ
َأٟمّْمتُقا َوم َٚم َّام ُىم َ
احل ِّؼ وإِ َمم َـم ِر ٍيؼ ُمًت َِ٘مٞم ٍؿ * ي٤م َىمقُمٜمَ٤م َأ ِضمٞمٌقا د ِ
ُمقؾمك ُمّمدِّ ًىم٤م عمَ ِ٤م سم َ ِ ِ
هلل
اقم َل ا َِّ
ُ َ
لم َيدَ ْيف َ ْهيدي إِ َمم ْ َ َ
ُ َ ُ َ
َ ْ َ
ُ ْ
َْ
اب َأًمِٞم ٍؿ * وُمـ َٓ ُجيِ٥م د ِ
َو َآ ُِمٜمُقا سمِ ِف َي ْٖم ِٗم ْر ًَمٙم ُْؿ ُِم ْـ ُذٟمُقسمِٙم ُْؿ َو ُجيِ ْريم ُْؿ ُِم ْـ َقم َذ ٍ
اقم َل اهللَِّ َوم َٚم ْٞم َس
ْ َ
َ َ ْ

ض َو ًَم ْٞم َس ًَم ُف ُِم ْـ ُدوٟمِ ِف َأ ْوًم ِ َٞم٤م ُء ُأو ًَم ِئ َؽ ِذم َو َال ٍل ُُمٌِ ٍ
سمِ ُٛم ْٕم ِج ٍز ِذم ْإَ ْر ِ
لم ﴾ [إطم٘م٤مف-21/

.]11
ِ
اؾمت ََٛم َع َٟم َٗم ٌر ُِم َـ ِْ
اجل ِّـ َوم َ٘م٤م ًُمقا إِٟمَّ٤م َؾم ِٛم ْٕمٜمَ٤م ُىم ْر َآٟمً٤م َقم َج ًٌ٤م
وىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ْؾ ُأوطم َل إِ َ َّزم َأ َّٟم ُف ْ
ُنم َك سمِرسمٜمَ٤م َأطمدً ا * و َأ َّٟمف َشمٕم َ٤ممم ضمده رسمٜمَ٤م ُم٤م َّاخت ََذ ص ِ
ِ
ِ
ِ
٤مطم ٌَ ً٦م َو َٓ
َ
اًمر ْؿمد َوم َآ َُمٜمَّ٤م سمِف َو ًَم ْـ ٟم ْ ِ َ ِّ َ
َ ُ َ َ َ ِّ َ
َ ْهيدي إِ َمم ه
اإلٟم ُْس َو ِْ
قل ْ ِ
قل َؾم ِٗم ُٞمٝمٜمَ٤م َقم َغم اهللَِّ َؿم َٓم ًٓم٤م * َو َأٟمَّ٤م َفمٜمَٜمَّ٤م َأ ْن ًَم ْـ َشم ُ٘م َ
َ٤من َي ُ٘م ُ
َو ًَمدً ا * َو َأ َّٟم ُف يم َ
اجل هـ َقم َغم

ون سمِ ِر َضم ٍ
٤مل ُِم َـ ِْ
َ٤من ِر َضم ٌ٤مل ُِم َـ ْ ِ
اإلٟم ِ
ْس َي ُٕمق ُذ َ
اهللَِّ يم َِذ ًسم٤م * َو َأ َّٟم ُف يم َ
وه ْؿ َر َه ً٘م٤م * َو َأ َّهن ُ ْؿ
اجل ِّـ َوم َزا ُد ُ
َ٤مه٤م ُُمٚمِ َئ ْ٧م َطم َر ًؾم٤م َؿم ِديدً ا
اًمً َام َء َوم َق َضمدْ ٟم َ
َفمٜمهقا يم ََام َفمٜمَٜمْت ُْؿ َأ ْن ًَم ْـ َي ٌْ َٕم َ٨م اهللَُّ َأ َطمدً ا * َو َأٟمَّ٤م عمَ ًْٜمَ٤م َّ
ِ ِ
ِ
ٚمً ْٛم ِع َوم َٛم ْـ َي ًْت َِٛم ِع ْأَ َن َجيِدْ ًَم ُف ِؿم َٝم٤م ًسم٤م َر َصدً ا * َو َأٟمَّ٤م
َو ُؿم ُٝم ًٌ٤م * َو َأٟمَّ٤م ُيمٜمَّ٤م َٟم ْ٘م ُٕمدُ ُمٜم َْٝم٤م َُم َ٘م٤مقمدَ ًم َّ
ِ
ِ
ِ
ذ ُأ ِريدَ سمِ َٛم ْـ ِذم ْإَ ْر ِ
٤محل َ
قن َو ُِمٜمَّ٤م
ض َأ ْم َأ َرا َد ِهبِ ْؿ َر ه ُهب ْؿ َر َؿمدً ا * َو َأٟمَّ٤م ُمٜمَّ٤م َّ
اًمّم ُ
َٓ ٟمَدْ ري َأ َ ٌّ
ون َذًم ِ َؽ ُيمٜمَّ٤م َـمر ِائ َؼ ِىمدَ ًدا * َو َأٟمَّ٤م َفمٜمَٜمَّ٤م َأ ْن ًَم ْـ ٟم ِ
ُٕمج َز اهللََّ ِذم ْإَ ْر ِ
ُد َ
ض َو ًَم ْـ ُٟم ْٕم ِج َز ُه َه َر ًسم٤م *
َ
َ٤مف َسم ْخ ًً٤م َو َٓ َر َه ً٘م٤م * َو َأٟمَّ٤م ُِمٜمَّ٤م
َو َأٟمَّ٤م عمََّ٤م َؾم ِٛم ْٕمٜمَ٤م ْاهلُدَ ى َآ َُمٜمَّ٤م سمِ ِف َوم َٛم ْـ ُي ْ١م ُِم ْـ سمِ َر ِّسم ِف َوم َال َخي ُ
قن َومٛمـ َأؾم َٚمؿ َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ َ َحتروا ر َؿمدً ا * و َأُم٤م ا ًْم َ٘م ِ
ِ
اعمًُْٚمِٛم َ ِ
٤مؾم ُٓم َ
قن َومٙمَ٤مٟمُقا
َ َّ
َّ ْ َ
قن َوُمٜمَّ٤م ا ًْم َ٘م٤مؾم ُٓم َ َ ْ ْ َ
ْ ُ
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ِ
َ٤مه ْؿ َُم٤م ًء َهمدَ ًىم٤م * ًمِٜمَ ْٗمتِٜم َُٝم ْؿ ومِ ِٞمف َو َُم ْـ
اؾم َت َ٘م٤م ُُمقا َقم َغم اًم َّٓم ِري َ٘م٦م ََٕ ْؾم َ٘م ْٞمٜم ُ
جل َٝمٜم ََّؿ َطم َٓم ًٌ٤م * َو َأ ْن ًَم ِق ْ
َِ
ُي ْٕم ِر ْض َقم ْـ ِذيم ِْر ر ِّسم ِف َيً ُٚم ْٙم ُف َقم َذا ًسم٤م َص َٕمدً ا * َو َأ َّن ا َْعمً ِ
٤مضمدَ هللَِّ َوم َال شمَدْ ُقمقا َُم َع اهللَِّ َأ َطمدً ا *
َ
َ ْ
ُقن َقم َٚم ْٞم ِف ًم ِ ٌَدً ا * ُىم ْؾ إِٟم ََّام َأ ْد ُقمق َر ِّيب َو َٓ ُأ ْ ِ
هلل َيدْ ُقمق ُه يمَ٤م ُدوا َيٙمُقٟم َ
ذ ُك سمِ ِف َأ َطمدً ا
َو َأ َّٟم ُف عمََّ٤م َىم٤م َم َقم ٌْدُ ا َِّ
ِ
ِ
ضا َو َٓ َر َؿمدً ا * ُىم ْؾ إِ ِِّّن ًَم ْـ ُجيِ َػم ِِّن ُِم َـ اهللَِّ َأ َطمدٌ َو ًَم ْـ َأ ِضمدَ ُِم ْـ
* ُىم ْؾ إ ِِّّن َٓ َأ ُْمٚم ُؽ ًَمٙم ُْؿ َ ا
ُدوٟمِ ِف ُُم ْٚمت ََحدً ا ﴾[اجلـ.]22-8:
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حْاز مؤمً آل فسعٌْ
ِ
ِ
٤مف َأ ْن ُي ٌَدِّ َل ِديٜمَٙم ُْؿ
قؾمك َو ًْم َٞمدْ ُع َر َّسم ُف إِ ِِّّن َأ َظم ُ
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :وىم٤مل وم ْر َقم ْق ُن َذ ُروِّن َأ ْىمت ُْؾ ُُم َ
قؾمك إِ ِِّّن ُقم ْذ ُت سمِ َر ِّيب َو َر ِّسمٙم ُْؿ ُِم ْـ يم ُِّؾ ُُم َتٙم ِّ ٍ
َأ ْو َأ ْن ُي ْٔم ِٝم َر ِذم ْإَ ْر ِ
َؼم َٓ
ض ا ًْم َٗم ًَ٤م َد * وىم٤مل ُُم َ

ي ْ١م ُِمـ سمِٞمق ِم ِْ
احل ًَ ِ
٤مب * وىم٤مل َر ُضم ٌؾ ُُم ْ١م ُِم ٌـ ُِم ْـ َآ ِل ومِ ْر َقم ْق َن َي ْٙمت ُُؿ إِ َيام َٟم ُف َأ َشم ْ٘م ُت ُٚم َ
قن َر ُضم ًال َأ ْن
ُ ُ َْ
َ٤مذسم٤م َومٕم َٚمٞم ِف يم َِذسمف وإِ ْن ي ُؽ ص ِ
ِ
ِ ِ
َي ُ٘م َ
٤مد ًىم٤م
َ
ُُ َ َ
يب اهللَُّ َو َىمدْ َضم٤م َءيم ُْؿ سمِ٤م ًْم ٌَ ِّٞمٜمَ٤مت ُم ْـ َر ِّسمٙم ُْؿ َوإِ ْن َي ُؽ يم ً َ ْ
قل َر ِّ َ
هلل َٓ َ ْهي ِدي َُم ْـ ُه َق ُُم ْ ِ
اب * َي٤م َىم ْق ِم ًَمٙم ُُؿ اعمُْ ْٚم ُؽ
ُي ِّم ٌْٙم ُْؿ َسم ْٕم ُض ا ًَّم ِذي َي ِٕمدُ يم ُْؿ إِ َّن ا ََّ
ن ٌ
ف يم ََّذ ٌ
ِ
يـ ِذم ْإَ ْر ِ
ٍْمٟمَ٤م ُِم ْـ َسم ْ٠م ِ
هلل إِ ْن َضم٤م َءٟمَ٤م َىم َ٤مل ومِ ْر َقم ْق ُن َُم٤م ُأ ِريٙم ُْؿ إِ َّٓ َُم٤م
س ا َِّ
ا ًْم َٞم ْق َم َفم٤مه ِر َ
ض َوم َٛم ْـ َيٜم ُ ُ
َأرى وُم٤م َأه ِديٙمُؿ إِ َّٓ ؾمٌِ َٞمؾ اًمر َؿم ِ
٤مف َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ ُِم ْث َؾ َي ْق ِم
٤مد * وىم٤مل ا ًَّم ِذي َآ َُم َـ َي٤م َىم ْق ِم إِ ِِّّن َأ َظم ُ
َ َ َ ْ
َّ
َ
ْ

٤مد و َصمٛمقد وا ًَّم ِذيـ ُِمـ سمٕم ِد ِهؿ وُم٤م اهللَُّ ي ِريدُ ُفم ْٚمام ًم ِ ْٚم ِٕمٌ ِ
ٍ
اب * ُِم ْث َؾ َد ْأ ِ
ْإَ ْطم َز ِ
ب َىم ْق ِم ٟم ٍ
٤مد
َ
ُ
ُقح َو َقم َ ُ َ َ
ً
َ ْ َْ ْ َ َ
ِ
قن ُمدْ سمِ ِريـ ُم٤م ًَمٙمُؿ ُِمـ اهللَِّ ُِمـ َقم ِ
٤مص ٍؿ
* َو َي٤م َىم ْق ِم إِ ِِّّن َأ َظم ُ
ْ
ْ َ
َ َ
٤مف َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َي ْق َم اًم َّتٜمَ٤مد * َي ْق َم شم َُق هًم َ ُ
ػ ُِمـ َىمٌ ُؾ سمِ٤م ًْمٌٞمٜم ِ
ٍ
ِ
َ٤مت َوم َام ِز ًْمت ُْؿ ِذم َؿم ٍّؽ
َو َُم ْـ ُي ْْمٚمِ ِؾ ا َُّ
َ ِّ
قؾم ُ ْ ْ
هلل َوم َام ًَم ُف ُم ْـ َه٤مد * َو ًَم َ٘مدْ َضم٤م َءيم ُْؿ ُي ُ
هلل ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِه َر ُؾم ً
قٓ يم ََذًم ِ َؽ ُي ِْم هؾ اهللَُّ َُم ْـ ُه َق
ِممَّ٤م َضم٤م َءيم ُْؿ سمِ ِف َطمتَّك إِ َذا َه َٚم َؽ ُىم ْٚمت ُْؿ ًَم ْـ َي ٌْ َٕم َ٨م ا َُّ
قن ِذم َآي ِ
ف ُمرشمَ٤مب * ا ًَّم ِذيـ ُجي ِ
ٍ
ُُم ْ ِ
٤مد ًُم َ
٤مت ا َِّ
َؼم َُم ْ٘م ًت٤م ِقمٜمْدَ اهللَِّ َو ِقمٜمْدَ
هلل سمِ َٖم ْ ِػم ُؾم ْٚم َٓم٤من َأشم ُ
َ
ن ٌ ُْ ٌ
َ َ
َ٤مه ْؿ يم ُ َ
َؼم َضم ٌَّ ٍ
٥م ُُم َتٙم ِّ ٍ
ا ًَّم ِذي َـ َآ َُمٜمُقا يم ََذًم ِ َؽ َي ْٓم ٌَ ُع اهللَُّ َقم َغم يم ُِّؾ َىم ْٚم ِ
٤مر * وىم٤مل ومِ ْر َقم ْق ُن َي٤م َه٤م َُم ُ
٤من ا ْسم ِـ ِزم
ات َوم َ٠م َّـم ِٚمع إِ َمم إِ ًَم ِف ُمقؾمك وإِ ِِّّن ََٕ ُفمٜمهف يم ِ
سطم٤م ًَمٕم ِّكم َأسم ُٚم ُغ ْإَؾمٌ٤مب * َأؾمٌ٤مب اًمًامو ِ
َ٤مذ ًسم٤م
ُ
ُ َ َ
َ
ْ َ َ َّ َ َ
ْ َ َ
َ ْ ً َ ْ
ِِ
ِِ
ِ
ٞمؾ َو َُم٤م َيم ْٞمدُ ومِ ْر َقم ْق َن إِ َّٓ ِذم َشم ٌَ ٍ
اًمًٌِ ِ
٤مب * وىم٤مل
َويم ََذًم َؽ ُز ِّي َـ ًمٗم ْر َقم ْق َن ُؾمق ُء َقم َٛمٚمف َو ُصدَّ َقم ِـ َّ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ٤مع َوإِ َّن
احل َٞم٤م ُة اًمده ْٟم َٞم٤م َُمت ٌ
اًمر َؿم٤مد * َي٤م َىم ْق ِم إِٟم ََّام َهذه ْ َ
ا ًَّمذي َآ َُم َـ َي٤م َىم ْق ِم اشمٌَِّ ُٕمقن َأ ْهديم ُْؿ َؾمٌِ َٞمؾ َّ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
٤محل٤م ُِم ْـ َذيم ٍَر َأ ْو
ْأَظم َر َة ه َل َد ُار ا ًْم َ٘م َر ِار * َُم ْـ َقمٛم َؾ َؾم ِّٞم َئ ً٦م َوم َال ُ ْ
جي َزى إِ َّٓ ُم ْث َٚم َٝم٤م َو َُم ْـ َقمٛم َؾ َص ً
قن ومِ َٞمٝم٤م سمِ َٖم ْ ِػم ِطم ًَ ٍ
اجلٜمَّ َ٦م ُي ْر َز ُىم َ
ُأ ْٟم َثك َو ُه َق ُُم ْ١م ُِم ٌـ َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ َيدْ ُظم ُٚم َ
٤مب * َو َي٤م َىم ْق ِم َُم٤م ِزم
قن ْ َ
َأ ْد ُقمقيم ُْؿ إِ َمم اًمٜم ََّج ِ٤مة َوشمَدْ ُقمقٟمَٜمِل إِ َمم اًمٜم ِ
َّ٤مر * شمَدْ ُقمقٟمَٜمِل َِٕ ْيم ُٗم َر سمِ٤مهللَِّ َو ُأ ْ ِ
ذ َك سمِ ِف َُم٤م ًَم ْٞم َس ِزم سمِ ِف
ِقم ْٚم ٌؿ َو َأٟمَ٤م َأ ْد ُقمقيم ُْؿ إِ َمم ا ًْم َٕم ِز ِيز ا ًْم َٖم َّٗم ِ
٤مر * َٓ َضم َر َم َأٟم ََّام شمَدْ ُقمقٟمَٜمِل إِ ًَم ْٞم ِف ًَم ْٞم َس ًَم ُف َد ْقم َق ٌة ِذم اًمده ْٟم َٞم٤م
٤مب اًمٜم ِ
َو َٓ ِذم ْأَ ِظم َر ِة َو َأ َّن َُم َر َّدٟمَ٤م إِ َمم اهللَِّ َو َأ َّن اعمُْ ْ ِ
ون َُم٤م َأ ُىم ُ
َّ٤مر * َوم ًَت َْذيم ُُر َ
قل
نومِ َ
لم ُه ْؿ َأ ْص َح ُ
ًَمٙمُؿ و ُأ َومق ُض َأُم ِري إِ َمم اهللَِّ إِ َّن اهللََّ سم ِّمػم سمِ٤م ًْم ِٕمٌ ِ
٤مد «77ش [هم٤مومر]77-24
َ
ْ َ ِّ
ْ
َ ٌ
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يف ذنس األدل٘ علّ ٙدْد الصاىع ضبخاىُ
ٍ
ُمقضمقد قمـ
ذم ذيمر إدًم٦م قمغم وضمقد اًمّم٤مٟمع ؾمٌح٤مٟمف :أقمٚمؿ أهن٤م ٓ حتَم ٕن يمؾ
ٍ
ٍ
ُمقضمد يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ش َو ْ
رء إَّٓ ُي ًَ ٌِّ ُح سمِ َح ْٛم ِد ِهش
إن ُِم ْـ
قمدم ومٝمق دًمٞمؾ قمغم وضمقد
وذًمؽ اًمتًٌٞمح إذقم٤من عمقضمده وقمٌ٤مد ٌة ًمرسمف يمام ىمٞمؾ:
يمؾ ر ٍء ًم ُف آي ٌ٦م  ...ه
وذم ِّ
شمدل قمغم أٟم ُف اًمقاطمدُ
ِ
ال َيٜمْ ُٔم ُر َ
وم٠مُم٤م أدًم٦م اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ومٛمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم :شأ َوم َ
يمٞمػ ُظمٚمِ َ٘م ْ٧م .وإمم
ون إمم
اإلسمؾ َ
ِ
ِ
يمٞمػ ُؾمٓمِ َح ْ٧مَ .وم َذيم ِّْر إٟمام
ُّمٌ٧م .وإمم
يمٞمػ ُرومِ َٕم ْ٧م .وإمم
إرض َ
اجلٌ٤مل َ
اًمً َام ِء َ
يمٞمػ ٟم ْ
َّ
ِ
َ
َ٤ميمؿ أزواضم ً٤م.
إرض ُِم َٝم٤مد ًا.
ٟمجٕمؾ
أٟم٧م ُُم َذيم ٌِّرش ،وىم٤مل شمٕم٤ممم :شأمل
َ
َ
واجلٌ٤مل ْأوشمَ٤مد ًاَ .و َظم َٚم ْ٘مٜم ْ
وضمٕمٚمٜم٤م ٟمق َُمٙم ُْؿ ُؾم ٌَ٤مشم ً٤م .وضمٕم ْٚمٜمَ٤م َ
ٙمؿ َؾم ٌْٕم ً٤م
اًمٚمٞمؾ ًمٌ٤مؾم ً٤م .وضمٕم ْٚمٜمَ٤م
اًمٜمٝم٤مر ُمٕم٤مؿم ً٤مَ .و َسمٜمَ ْٞمٜمَ٤م َوم ْق َىم ْ
َ
ات ُم ٍ
ِؿمدَ اد ًا .وضمٕم ْٚمٜمَ٤م ِهاضم ً٤م وه٤مضم ً٤م .وأٟمز ًْمٜمَ٤م ُمـ ِ ِ
٤مء صمج٤مضم ً٤مً .مٜم ِ
ُخر َج سمِ ِف َطم ٌّ ً٤م وٟمٌ٤مشم ً٤م.
َ َّ
اعمٕمٍم َ
َ
َ
وضمٜم ٍ
َّ٤مت أًمٗم٤موم ً٤مش وسف ؾمٌح٤مٟمف هذه اًمٙمٚمامت ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز وسف هذه إدًم٦م ُمٜمٝم٤م
َ
اًمدًٓم٦م قمغم وضمقده وىمدرشمف وطمٙمٛمتف ،وأٟمف ٓ ُمِم٤مرك ًمف وٓ ُمٕم٤مود وٓ ُمٖم٤مًم٥م وم٘م٤مل:
٤مه٤م.
سمٜم٤مه٤مَ .ر َوم َع َؾم ْٛمٙم ََٝم٤م َوم ًَ َّقاه٤م .وأ ْهم َٓم َش ًَم ْٞم َٚمٝم٤م
وأظمر َج ُو َح َ
اًمًام ُء َ
َ
ُتؿ أؿمده ظمٚم٘م ً٤م أم َّ
شأأٟم ْ
َ
وإرض سمٕمدَ َ
٤مه٤م ُمت٤مقم ً٤م ًمٙمؿ
٤مه٤م.
دطم٤مه٤م.
ذًمؽ
َ
أرؾم َ
أظمرج ُمٜمٝم٤م ُم٤م َء َه٤م وُمر َقم َ
َ
َ
واجلٌ٤مل َ
رواد و َأهن٤مر ًا ِ
ِ
ِ
َ
وُم ْـ ُيم ِّؾ
وضمٕمؾ ومٞمٝم٤م
إرض
وهق اًمذي َُمدَّ
َ
وٕٟمٕم٤مُمٙمؿش ،وىم٤مل شمٕم٤ممم :ش َ
َ ْ
ٍ
ِ
لم ِ
زوضم ْ ِ
اصمٜملم ُي ْٖمٌم اًم َ
اًمثٛمرات َ
َ
اًمٜمٝم٤مر َّ
إن ذم َ
يتٗمٙمرون.
ٔي٤مت ًم٘مق ٍم
ذًمؽ
ٚمٞمؾ
ضمٕمؾ ومٞمٝم٤م َ
َ
صٜمقان وهمػم ِص ٍ
ٍ
ِ
ٌ
ٌ
ٜمقان
وٟمخٞمؾ
وزرع
أقمٜم٤مب
وضمٜم٤مت ُِم ْـ
ُمتج٤مورات
إرض ِىم َٓم ٌع
وذم
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
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يً٘مك ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
سمٕمض ذم إُيم ِ
َ
ُؾ َّ
إن ذم َ
يٕم٘مٚمقنش،
ٔي٤مت ًم٘مق ٍم
ذًمؽ
سمٕمْمٝم٤م قمغم
واطمد
سمامء
وٟمٗمْم ُؾ َ
ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
إن ذم ِ
ِ
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ش َّ
واًمٜمٝم٤مر واًم ُٗم ْٚم ِؽ اًمتل
واظمتالف اًمٚمٞمؾ
إرض
اًمًٛمقات و
ظمٚمؼ
اًمًامء ُمـ ٍ
ِ
إرض سمٕمدَ ِ
َّ٤مس وُم٤م َ
ُمقهت٤م
ُم٤مء وم٠مطمٞم٤م سمِ ِف
هلل ُِم َـ
أٟمزل ا ُ
َ
يٜمٗمع اًمٜم َ
اًمٌح ِر سمام ُ
َ ْدمري ذم ْ
َ
ِ
ٍ
ِ
وسم٨م ومٞمٝم٤م ُمـ يم ُِّؾ ٍ
ِ
َّ
َّ
ِ
ٔي٤مت
وإرض
اًمًامء
سملم
اًمري٤مح واًمًح٤مب
وشمٍميػ
داسم٦م
اعمًخ ِر َ
َ
هق اًمذي َ
َ
ُمٜم٤مزل
واًم٘مٛمر ٟمقر ًا و َىمدَّ َر ُه
اًمِمٛمس وٞم٤م ًء
ضمٕمؾ
ًم٘مق ٍم
َ
يٕم٘مٚمقنش ،وىم٤مل شمٕم٤ممم :ش َ
َ
ِ
ِ
ذًمؽ إَّٓ
هلل َ
أي٤مت ًم٘مق ٍم
ٗمّم ُؾ
ظمٚمؼ ا ُ
واحلً٤مب ُم٤م
اًمًٜملم
ٚمٛمقا قمَدَ َد
ِّ
َ
َ
سم٤محلؼ ُي ِّ
َ
ًم َت ْٕم ُ
اًمٚمٞمؾ ذم اًمٜم ِ
ِ
ًم٩م َ
َ
احلل ُمـ
َّٝم٤مر ذم
َّٝم٤مر
اًمٚمٞمؾ َو ُخت ُ
ُ
يٕمٚمٛمقنش ،وىم٤مل شمٕم٤ممم:ششم ُِق ُ
ْرج َّ
وشمقًم٩م اًمٜم َ
ِ
وشمرز ُق ُم ْـ شمِم٤م ُء ِ
ٍ
اعمٞم٧م ُ
طمً٤مبش  ،وىم٤مل شمٕم٤ممم :ش َّ
وم٤مًمؼ
سمٖمػم
رج َ َ
إن اهللَ ُ
احلل ُ
وخت ُ
اعمٞم٧م ُم َـ ِّ
ِ ِ
احل٥م واًمٜمَّقى ُخيرج احلل ُمـ ِ
َ
ُ١مومٙمقن وم٤مًم ِ ُؼ
ذًمٙمؿ اهللُ وم٠مٟمَّك شم
احلل
اعمٞم٧م
ُ
ُ
ِّ
ُ
وخمرج اعمٞم٧م ُم َـ ِّ
ِّ
ِ
وضم َٕم َؾ َ
واًم٘مٛمر ُطمًٌ٤مٟم ً٤م َ
ِ
وهق
شم٘مدير
ذًمؽ
واًمِمٛمس
اًمٚمٞمؾ ؾمٙمٜمَ ً٤م
اًمٕمزيز اًمٕمٚمٞم ِؿ َ
َ
اإلصٌ٤مح َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
أي٤مت ًم٘مق ٍم
ومّم ْٚمٜمَ٤م
اًمؼم
اًمذي
واًمٌحر ىمدْ َّ
ضمٕمؾ ًمٙمُؿ اًمٜمجق َم ًمت َْٝمتَدُ وا ِ َهب٤م ذم ُفم ُٚمامت َ ِّ
ٍ
ٍ
أي٤مت ًم٘مق ٍم
ومّم ْٚمٜم٤م
ومٛمًت٘مر
واطمدة
ٟمٗمس
يٕمٚمٛمقن وهق اًمذي أٟمِم َ٠ميمُؿ ُِم ْـ
َ
وُمًتقدع ىمد َّ
ٌ
ٌ

ِ
َ
يـ
هق اًمذي ُيًػميمُؿ ذم ا ًَم ِّؼم
واًمٌح ِر طمتَّك إذ َا يمٜمتؿ ذم ا ًُمٗمٚمؽ َو َضم ْر َ
ْ
يٗم٘مٝمقنش ،وىم٤مل شمٕم٤ممم :ش َ
سمريح ٍ
ٍ
ـمٞمٌ٦م ِ
هبؿ ٍ
ُمٙم٤من و َفمٜمقا َّأهنؿ
اعمقج ُمـ يم ُِّؾ
ريح
ٌ
قم٤مصػ وضم٤م َء ُه ُؿ ُ
وومر ُطمقا هب٤م ضم٤م َءهت٤م ٌ
ْ
خمٚمّملم ًَمف اًمديـ ًمئـ أٟمجٞمتٜم َ٤م ُِمـ ِ
َ
هذ ِه ًمٜمٙمُق َٟم َّـ ُِم َـ اًمِم٤ميمري َـش ،وىم٤مل
هبؿ َد َقمقا اهلل
ْ
َ ْ
َ ُ
أطمٞمط ْ
ِ
اًمٌحر ّ
هلؿ
اًمي ذم
وؾ َُم ْـ شمدقمقن إٓ إ َّي٤م ُهش ،وىم٤مل شمٕم٤ممم :شوآي ٌ٦م ُ
شمٕم٤ممم :ش َوإذا َّ
ُمًٙمؿ ه ه
ٍ
ٍ
وأظمرضمٜم٤م ُِم ْٜمٝم٤م طمٌ ً٤م ومٛمٜمف ي٠ميم ُٚم َ
ٟمخٞمؾ
ضمٜم٤مت ُِم ْـ
قن .وضمٕم ْٚمٜمَ٤م ومٞمٝم٤م
إرض اعمٞمتُ٦م أطمٞمٞمٜم٤مه٤م
ُ
ْ
وأقمٜم٤مب وومجرٟم٤م ومٞمٝم٤م ُِم ْـ اًمٕمٞمقنً .مٞم٠ميمٚمقا ُِم ْـ ِ
ٍ
َ
صمٛمر ِه وُم٤م قمٛم َٚم ْت ُف أيدهي ْؿ أوم َ
يِمٙمرون
ال
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شمٜمٌ٧م إرض وُمـ ِ
َ
أٟمٗمًٝمؿ وممَّ٤م ٓ يٕمٚمٛمقن .وآي ٌف
ظمٚمؼ
ؾمٌح٤من اًمذي َ
إزواج يم َّٚمٝم٤م مم٤م ُ
ْ
َ
هلؿ ُ
َ
ُ
شم٘مدير
عمًت٘مر هل٤م ذًمِ َؽ
واًمِمٛمس دمري
ُمٔمٚمٛمقن.
اًمٜمٝم٤مر وم٢مذا هؿ
ٟمًٚمخ ُمٜمف
اًمٚمٞمؾ
ُ
ُ
ٍّ
َ
ْ
ِ
واًم٘مٛمر ىمدرٟم٤م ُه ِ
اًمِمٛمس يٜمٌٖمل هل٤م
يم٤مًمٕمرضمقن .اًم٘مديؿ ٓ
ُمٜم٤مز َل طمتَّك قم٤م َد
اًمٕمزيز اًمٕمٚمٞم ِؿ.
ُ
َ
ِ
أن ِ
اًمٜمٝم٤مر ٌّ
اًم٘مٛمر وٓ ُ
ويمؾ ذم َوم َٚم ٍؽ َي ًْ ٌَ ُح َ
قن .وآي ٌ٦م هلؿ أٟمَّ٤م محٚمٜم٤م ذريتَّٝمؿ
ؾم٤مسمؼ
شمدر َك
اًمٚمٞمؾ ُ
َ
ِ
ِ
َ
هلؿ وٓ
هلؿ ُِم ْـ ُمثٚمف ُم٤م يريمٌقن .وإن ٟمَِم٠م ُٟم ْٖم ِر ْىم ُٝم ْؿ ومال
سيخ ْ
ذم اًمٗمٚمؽ اعمِمحقن وظمٚم ْ٘مٜمَ٤م ْ
ون .إٓ رمح ً٦م ُِمٜمَّ٤م وُمت٤مقم ً٤م إمم ٍ
هؿ ُيٜمْ َ٘م ُذ َ
هلؿ ممَّ٤م
طملمش ،وىم٤مل شمٕم٤ممم :ش َأو مل َي َروا أٟمَّ٤م ظمٚم٘مٜمْ٤م ْ
ِ
َ
قمٛم َٚم ْ٧م أيديٜم٤م أٟمٕم٤مُم ً٤م ومٝمؿ هل٤م َُم٤مًمِٙم َ
ي٠ميمٚمقن .وهلؿ ومٞمٝم٤م
ُقهبؿ َو ُِمٜم َْٝم٤م
ُقن
َ
وذًمٚمٜم٤مه٤م َهل ُ ْؿ ومٛمٜمٝم٤م َريم ْ

ِ
َ
يِمٙمرونش،
وُمِم٤مر ُب أومال
ُمٜم٤مومع
ُ
ٟمحـ اخل٤مًم ِ ُ٘م َ
َ
متٜمقن .أأٟمتُؿ َ ْ
قنش ،وىم٤مل شمٕم٤ممم :شأومرأيتُؿ
وىم٤مل شمٕم٤ممم :شأومرأيتُؿ ُم٤م
خت ُٚم ُ٘مق َٟم ُف أم ُ
قن .أأٟمتُؿ أٟمزًمتٛمقه ُِمـ ِ
اعم٤م َء اًمذي شمنم ُسم َ
اعمزن أ ْم ٟمح ُـ اعمٜمزًمقنش ،وىم٤مل :شأومرأيتُؿ اًمٜم ََّ٤مر اًمتل
ُ ْ
ُقر َ
ؿمجر َهت٤م أم ٟمح ُـ اعمٜمِمئقنش ،وىم٤مل شمٕم٤ممم :ش َو ًَم َ٘مدْ ظمٚم٘مٜم َ٤م اإلٟمً٤من ُِم ْـ
ون .أأٟمتُؿ أٟمِم٠مشم ُْؿ
َ
شم ُ
ؾمال ٍ
ىمرار َُم ٍ
ًَم٦م ُِمـ ٍ
ـملم .صمؿ ضمٕمٚمٜم٤م ُه ٟمٓمٗم ً٦م ذم ٍ
َ
ومتٌ٤مرك
ٙملم .صمؿ ظمٚم٘مٜم٤م اًمٜمٓمٗم٦م قمٚم٘م ً٦مش إمم ىمقًمف :ش
ُ
ِ
ِ
ُ
ـمٕم٤مُمف َأٟمَّ٤م َص ٌَ ٌْٜمَ٤م اعم٤م َء ص ٌَّ ً٤م صمؿ
اإلٟمً٤من إمم
ومٚمٞمٜمٔمر
اهللُ أطمً ُـ اخل٤مًم٘ملمش ،وىم٤مل شمٕم٤ممم :ش

ِ
وٕٟمٕم٤مُمٙم ُْؿش ،ومقضمف اًمدًٓم٦م ُمـ هذه أي٤مت
ؿم٘م٘مٜم٤م إرض ؿم ٌ٘م ً٤مش إمم ىمقًمف :شُمت٤مقم ً٤م ًَمٙم ُْؿ
ِ
هلل
أي٤متش وىمد ُمدح ا ُ
ف
ٟمٍم ُ
اٟمٔمر َ
ضمكم عمـ ؾمٌ٘م٧م ًمف اًمًٕم٤مدات .ىم٤مل شمٕم٤ممم :ش ْ
يمٞمػ ِّ
ٌّ
ويتٗمٙمرون ذم ِ
َ
ظمٚمؼ
شمٕم٤ممم ىمقُم ً٤م أدهتؿ اًمٗمٙمر إمم ُمٕمروم٦م اًمٕمؼم .ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :ش
َؽ ِ
قمذاب اًمٜم ِ
ِ
ال ؾمٌح٤مٟم َ
ظمٚم٘م٧م هذا سم٤مـم ً
َّ٤مرش :.شأومرأيتُؿ ُم٤م
وم٘مٜم٤م
وإرض ر َّسمٜمَ٤م ُم٤م
اًمًٛمقات
َ
َ
قنش ،وىم٤مل شمٕم٤ممم :شأومرأيتُؿ اعم٤م َء اًمذي شمنم ُسم َ
خت ُٚم ُ٘مق َٟم ُف أم ٟمح ُـ اخل٤مًم ِ ُ٘م َ
َ
متٜمقن .أأٟمتُؿ َ ْ
قن .أأٟمتُؿ
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ِ
ِ
ُقر َ
ون .أأٟمتُؿ أٟمِم٠مشم ُْؿ
أٟمزًمتٛمق ُه ُم ْـ اعمزن أ ْم ٟمح ُـ اعمٜمزًمقنش ،وىم٤مل :شأومرأيتُؿ اًمٜم ََّ٤مر اًمتل شم ُ
ؿمجر َهت٤م أم ٟمحـ اعمٜمِمئقنش ،وىم٤مل شمٕم٤ممم :شو ًَم َ٘مدْ ظمٚم٘مٜم َ٤م اإلٟمً٤من ُِمـ ؾمال ٍ
ًَم٦م ُِمـ ٍ
ـملم .صمؿ
َ
ُ
ْ ُ
َ
ىمرار َُم ٍ
ضمٕمٚمٜم٤م ُه ٟمٓمٗم ً٦م ذم ٍ
َ
أطمًـ
هلل
ومتٌ٤مرك ا ُ
ٙملم .صمؿ ظمٚم٘مٜم٤م اًمٜمٓمٗم٦م قمٚم٘م ً٦مش إمم ىمقًمف :ش
ُ
ِ
ِ
ُ
ـمٕم٤مُمف َأٟمَّ٤م َص ٌَ ٌْٜمَ٤م اعم٤م َء ص ٌَّ ً٤م صمؿ ؿم٘م٘مٜم٤م إرض
اإلٟمً٤من إمم
ومٚمٞمٜمٔمر
اخل٤مًم٘ملمش ،وىم٤مل شمٕم٤ممم :ش
ِ
ضمكم عمـ ؾمٌ٘م٧م
ؿم ٌ٘م ً٤مش إمم ىمقًمف :شُمت٤مقم ً٤م ًَمٙم ُْؿ وٕٟمٕم٤مُمٙم ُْؿش ،ومقضمف اًمدًٓم٦م ُمـ هذه أي٤مت ٌّ
ِ
أي٤متش وىمد ُمدح اهللُ شمٕم٤ممم ىمقُم ً٤م أدهتؿ
ف
ٟمٍم ُ
اٟمٔمر َ
ًمف اًمًٕم٤مدات .ىم٤مل شمٕم٤ممم :ش ْ
يمٞمػ ِّ
ويتٗمٙمرون ذم ِ
ِ
َ
وإرض
ظمٚمؼ اًمًٛمقات
اًمٗمٙمر إمم ُمٕمروم٦م اًمٕمؼم .ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :ش
ال ؾمٌح٤مٟم ََؽ ِ
ظمٚم٘م٧م هذا سم٤مـم ً
قمذاب اًمٜم َِّ٤مر.ا.هـش.
وم٘مٜم٤م
ر َّسمٜمَ٤م ُم٤م
َ
َ
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طسٓك٘ الكسآٌ يف إثبات ّحداىٔ٘ اهلل عص ّدل
ذيمر إدًم٦م قمغم أٟمف واطمدٌ ؾمٌح٤مٟمف .وُمـ طمٞم٨م صمٌ٧م أٟمف ُمقضمقد سمّمٗم٦م اًمقضمقب صمٌ٧م
أٟمف واطمدٌ ؛ ٕن اًمّمٜمٕم٦م ُمٗمت٘مرة إمم اًمّم٤مٟمع وًمٞمً٧م ُمٗمت٘مرة إمم ُم٤م زاد قمغم اًمّم٤مٟمع ،ومّم٤مر
وضمقد ُم٤م زاد قمغم اًمّمٜمٕم٦م ضم٤مئز ًا واجل٤مئز اًمقضمقد ٓ جيقز أن يٙمقن إهل ً٤م ُمٌدقم ً٤م ىمدي ًام .وأُم٤م
أدًم٦م اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ومٙمثػمةُ ،مـ ذًمؽ ىمقًمف شمٌ٤مرك وشمٕم٤مممً« :مق َ
يم٤من ومِ ْٞم ِٝم َام آهل ٌ٦م إَّٓ اهللُ
ًمٗمًدَ شمَ٤مش وهذا اًمدًمٞمؾ ُمٕمتٛمد أرسم٤مب اًمٙمالم ُمـ أهؾ اإلؾمالم ،وىمد ٟم٘مؾ قمـ سمٕمض قمٚمامء
اًمًٚمػ أٟمف ىم٤ملٟ :مٔمرت ذم ؾمٌٕملم يمت٤مسم ً٤م ُمـ يمت٥م اًمتقطمٞمد ومقضمدت ُمداره٤م قمغم ىمقًمف
شمٕم٤ممم :ش «ًمق َ
يم٤من ومِ ْٞم ِٝم َام آهل ٌ٦م إَّٓ اهللُ ًمٗمًدَ شمَ٤مش دًمٞمؾ آظمر ذم ؾمقرة اعم١مُمٜملم ىمقًمف شمٕم٤مممُ « :م٤م
إًمف إذ ًا ًمذه٥م يم هُؾ ٍ
وًمد وُم٤م يم٤من ُمٕمف ُمـ ٍ
اختذ اهللُ ُِمـ ٍ
ٍ
َ
ظمٚمؼ وًمٕم َ
سمٕمض
ال سمٕم ُْم ُٝم ْؿ قمغم
إًمف سمام َ
َ
ََُ
ْ
قمام يّم ُٗم َ
َ
طمذف وشم٘مديره وًمق يم٤من ُمٕمف آهل ٌ٦م وإٟمام طمذف
قنش وذم اًمٙمالم
ٌ
ؾمٌح٤من اهللِ َّ
ًمإلجي٤مز .واإلجي٤مز ُمًتحً ٌـ ذم يمؾ ُمٙم٤من وهٝمٜم٤م ايمٛمؾ طمًٜم ً٤م ًمئ َّ
ال يتٙمرر ذيمر اإلًمف؛ ٕٟمف
إسمٓم٤مل قمغم شم٘مدير ،وإٟمام ذه٥م يمؾ ٍ
ٌ
إًمف سمام ظمٚمؼ ٕضمؾ ـمٚم٥م آؾمتٕمالء سم٤مًمٕمٚمق واًم٘مدرة،
وذًمؽ ُمٜمِم٠م اعمخ٤مًمٗم٦م واعمٜم٤مومً٦م واًمتٖم٤مًم٥م واعمٖمٚمقب ٓ يٙمقن إهل ً٤م " .دًمٞمؾ آظمر " ىمقًمف
ِ
َ
ؾمٌح٤مٟمف :ش ُىم ْؾ ًمق َ
اًمرش ؾمٌٞم ً
الش وُمٕمٜم٤مه أن
ي٘مقًمقن إذ ًا ٓسمت َٖمقا إمم ذي
يم٤من ُمٕم ُف آهل ٌ٦م يمام
ٍ
ومحٞمٜمئذ ي٘مع اًمٗمً٤مد إذ يريد أطمدمه٤م طمٞم٤مة ؿمخص
أهل٦م شمٓمٚم٥م اعمٜم٤مزقم٦م واعمخ٤مًمٗم٦م ذم اعمراد
ؤظمر ُمقشمف ،أو إؾمٕم٤مده وأظمر إؿم٘م٤م َءه ،وم٢من ىمٞمؾ اًمِمٌٝم٦م قمغم هذه إدًم٦م ُمـ وضمٝملم" :
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أطمدمه٤م "  :جيقز أن يٙمقن اصمٜم٤من شمتٗمؼ إرادهتام ومال ي٘مع ظمالف ومال ي٘مع ومً٤مد " .اًمِمٌٝم٦م
افثوينة "  :ىم٤مًمقا عم٤م رأيٜم٤م وضمقد اًمٌمء ووده ُمـ اعمقت واحلٞم٤مة ،واًمٜمقر واًمٔمٚمٛم٦م ،واخلػم
واًمنم ،وُم٤م ي٘متيض احلٙمٛم٦م ويٜم٤مومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜم٘مض سمٕمد اًمٌٜم٤مء واًمٕمجز سمٕمد اًم٘مقة ،ضم٤مز أن
يٜمً٥م إمم ُمدسمريـ اصمٜملم .واجلقاب قمـ اًمِمٌٝم٦م إولى :اؾمتح٤مًم٦م اإلرادة وضمقد اصمٜملم ٓ
شمٜمٗمؽ ارادة أطمدمه٤م قمـ إرادة أظمر ُمتٙم٤مومئلم ذم اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة واإلرادة واحلٙمٛم٦م
واًمتدسمػم قمغم ٍ
وضمف ٓ شمت٘مدم صٗم٦م أظمر ذم إقمٞم٤من وإذه٤من وم٢مذا مه٤م واطمدٌ ؾمٛمقه اصمٜملم.
واجلقاب قمـ اًمِمٌٝم٦م افثوينة :أن صدور اًمٌمء ووده أدل قمغم ىمدرة اًمّم٤مٟمع ،وىمد
ٟمٌف ؾمٌح٤مٟمف قمغم ذًمؽ ذم قمدة ُمقاوع ُمـ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم :ششمًُ َ٘مك ٍ
سمامء
ْ
ٍ
ٍ
سمٕمض ذم إُيم ِ
ُؾش.ا.هـ
سمٕمْم َٝم٤م قمغم
واطمد
وٟمٗمْم ُؾ َ
ِّ
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حْازات الكسآٌ يف إثبات ىبْٗ ذلند ﷺ مً الهتاب العصٓص
ذيمر أدًم٦م ٟمٌقة ٍ
حمٛمد ُمـ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز :واًمٙمت٤مب اًمٕمزيز يمٚمف ٌ
دًمٞمؾ قمغم صدق رؾم٤مًمتف
ٍ
ؾمقرة ُمٜم ُف دًمٞمؾ قمٚمٞمف عمٙم٤من اًمٕمجز قمـ اإلشمٞم٤من سمٛمثٚمٝم٤م ،وىمد ورد اًمتحدي سمذًمؽ ذم
سمؾ يمؾ
وإن ُيمٜمْتُؿ ذم َر ْي ٍ
اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ذم مخً٦م ُمقاوع ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم :ش ْ
٥م مم٤م َّٟمز ًْمٜمَ٤م قمغم
ٍ
سمًقرة ُمـ ُمثِ ِٚمف واد ُقمقا ؿمٝمدا َءيمُؿ ُِم ْـ ُد ْو ِن اهللِ ِّ
ص٤مدىملمش .اعمقوع
إن يمٜمت ُْؿ
َقم ٌْ ِدٟمَ٤م وم٠مشمقا
َ
ِ
ِ
ىمؾ ِ
ِ
افثوين :ىمقًمف قمز وضمؾ :ش ْ
سمٛمثؾ َ
اإلٟمس واجل هـ قمغم ْ
اًم٘مرآن ٓ
هذا
أن ي٠مشمقا
اضمتٛمٕم٧م
ًمئـ
ُ
ِ
ىمؾ وم٠مشمُقا ْ ِ
ٍ
ي٘مقًمقن اومؽما ُه ْ
َ
سمٛمثٚمف وًمق َ
َ
سمٕمنم
ًمٌٕمض فمٝمػم ًاش .افثوفٌ:شأ ْم
سمٕمْمٝمؿ
ي٠مشمقن
يم٤من ُ
ٍ
ُمٗمؽمي٤مت وادقمقا ُم ِـ اؾمتٓمٕمتُؿ ُمـ ِ
ُؾم ٍ
دون اهللِ ْ
اعمقوع افرابع:
ص٤مدىملمش .
إن يمٜمتُؿ
قر ُمثٚمِ ِف
َ
ُ
ْ
َ

ٍ
وادقمقا ُم ِـ اؾمتٓمٕمتُؿ ُمـ ِ
ي٘مقًمقن اومؽما ُه ْ
دون اهللِ ْ
َ
إن يمٜمتُؿ
سمًقرة ُمثِٚمِ ِف
ىمؾ وم٠مشمُقا
ش أ ْم
ْ
ُ َ
ٍ
سمحدي٨م ُمثٚمِ ِف ْ
َ
إن
ي٘مقًمقن شم٘مقًمف ْسمؾ ٓ ي١مُمٜمقن ومٚمٞم٠مشمقا
ص٤مدىملمش اعمقوع اخلومس :شأ ْم
َ
ص٤مدىملمش.
يم٤مٟمقا
َ
دًمٞمؾ آظمر " ش ُىمؾ ي٤م أهي٤م اًمذيـ ه٤مدوا َز َقمٛمتُؿ َأٟمَّٙمؿ أوًمٞم٤مء هلل ُِمـ د ِ
ون اًمٜم ِ
" ُ
َّ٤مس َومت ََّٛمٜمقا
ْ ُ
َ
ْ ْ
ه
ُ

سم٤مًمٔم٤معملمش ومٚمق مل
قمٚمٞمؿ
هلل
ىمدُم٧م أيدهيؿ وا ُ
ص٤مدىملم وٓ يتٛمٜمق َٟم ُف أسمد ًا سمام
اعمقت إن ُيمٜمْتُؿ
ْ
َ
َ
َ
ُ
وصدق ًمٌ٤مدروا إمم ُم٤م ُ
ُ
ُ
رؾمقل اهللِ َّ
ويٙمذب ظمؼم ُه.
يٌٓمؾ دقمقا ُه
طمؼ
ٚمٛمقا أٟم ُف
ظمؼمه َّ
ُ
وأن َ َ
َي ْٕم ُ
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" ُ
آظمر " ظم٤مص سم٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واًمٕمرب ىمقًمف شمٕم٤ممم :شاًمذي َـ يتٌَّ ُٕم َ
قن اًمرؾمق َل
دًمٞمؾ ُ
ِ
اًمتقراة واإلٟمجٞمؾش وىمد قمٚمٛمقا أٟمف ٓ يٕمرف
اًمٜمٌل إُ ُِّم َّل اًمذي جيدو َٟم ُف ُمٙمُتقسم ً٤م ِقمٜمْدَ ُه ْؿ ذم
َّ
اًمٙمت٤مسم٦م وٓ اًمٜمٔمر ذم اًمٙمت٥م ومل يٙمـ ُمـ ؿم٠مٟمف.
ِ
ُ
" ُ
اًمٙمٗم٤مر رمح٤م ُء سمٞمٜمٝمؿ شمراهؿ
واًمذيـ َُم َٕم ُف أؿمدا ُء قمغم
رؾمقل اهللِ
آظمر " شحمٛمدٌ
َ
دًمٞمؾ ُ
وضمقه ِٝمؿ ُِمـ َأ ِصمر اًمًج ِ
ِ
ؾمجد ًا يٌت ُٖم َ
قن ومْم ً
قد ذًمؽ
ؾمٞمامه ْؿ ذم
وروقاٟم ً٤م
ال ُمـ اهللِ
ُ
ه ُ
َ
ريمَّٕم ً٤م َّ
ْ
ِ
اًمتقراة وُمثٚمٝمؿ ذم اإلٟمجٞمؾش إمم آظمرة أي٦م وم٤مًمدًٓم٦م ُمـ ذًمؽ ُمـ وضمٝملم" :
ُمثٚمٝمؿ ذم
أطمدمه٤م "  :أن هذه اًمّمٗم٤مت ٓ شمٙمقن إٓ ذم اًمّم٤مدىملم إذ يم٤مٟم٧م أقمدل اًمًامت وايمٛمؾ
اًمّمٗم٤مت " .افثوين "  :ذيمرهؿ ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ يمام ؾمٌؼ.
" ُ
َ
يٕمٚمٛمقن أ َّٟم ُف ُُمٜم ََّز ٌل
اًمٙمت٤مب
آشمٞمٜم٤مه ُؿ
آظمر " خمتص سم٤مًمٞمٝمقد ىمقًمف شمٕم٤ممم :شواًمذي َـ
ُ
َ
دًمٞمؾ ُ
ِ
ِ
اعمٛمؽمي َـش ومٚمقٓ أٟمف يٕمٚمؿ أهنؿ يٕمٚمٛمقن ذًمؽ عم٤م اؾمتج٤مز أن
سم٤محلؼ ومال شمٙمق َٟم َّـ ُِم َـ
ُِمـ ر ِّسم َؽ
خيؼمهؿ ٍ
سم٠مُمر يدقمل ُمٕمرومتٝمؿ سمف وهؿ ٓ يٕمرومقٟمف.
خيدقم َ
" ُ
قك َّ
آظمر " ىمقًمف شمٕم٤ممم :ش ْ
وم٢من َطم ًْ ٌُ َؽ اهللُ هق اًمذي أ َّيدَ َك
وإن يريدُ وا أن
ُ
دًمٞمؾ ُ
أًمٗم٧م سملم ُىم ُٚم ِ
سملم ِ
ِ
ِ
قهبِؿ
أٟمٗم٘م٧م ُم٤م ذم
ىمٚمقهبِؿ ًمق
سمٜمٍم ِه
وسم٤معم١مُمٜملم .وأ ًَّم َ
إرض مجٞمٕم ً٤م ُم٤م َ
َ
ػ َ
َ
ؼم يم٤من سملم إوس واخلزرج ُمـ
قمزيز
ػ سمٞمٜمٝمؿ إٟمف
وًمٙم َّـ اهللَ أ ًَّم َ
ٌ
طمٙمٞمؿش ىم٤مل اسم ُـ قمٌد اًم ِّ
ٌ
ٍ
ٕضمؾ ٟمٍمة ِ
اًمٕمداوة ُم٤م مل يٙمـ سملم ٍ
ِ
ِ
حمٛمد ط
ٟمٌٞمف
ىمٚمقهبِؿ؛
ػ اهلل
أطمد ُمـ سمٜمل آدم وم٠م ًَّم َ
ومّم٤مروا يد ًا واطمد ًة وىمٚمٌ ً٤م واطمد ًا.
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ِ
َ
" ُ
ًمٞمٔمٝمر ُه قمغم
وديـ ِ ِ
احلؼ
أرؾمؾ رؾمق ًَم ُف سم٤مهلدى
هق اًمذي
آظمر " ىمقًمف شمٕم٤ممم :ش َ
َ
دًمٞمؾ ُ
اًمديـ ُيم ِّٚم ِف وًمق ِ
ؼم قمـ اًمٖمٞم٥م ويم٤من يمام أظمؼم.
يمر َه اعمنميمق َنش وهذا ظم ٌ
ِ
ُ
اًمّم٤محل٤مت
هلل اًمذي َـ آُمٜمقا ُِمٜمْٙم ُْؿ وقمٛم ُٚمقا
آظمر " ىمقًمف شمٕم٤ممم :شوقمد َا ُ
"
دًمٞمؾ ُ
ِ
اًمذيـ ُمـ ىمٌِٚمِٝمؿ وًمٞمٛمٙمٜمَ َّـ هلؿ ديٜم َُٝم ُؿ اًمذي ْارشم ََ٣م
اؾمتخٚمػ
إرض يمام
ًمٞمًتخٚم َّٗمٜمٝمؿ ذم
َ
َ
هلؿ وًمٞمٌد ًَمٜمَّٝمؿ ُِمـ ِ
سمٕمد ظمقومٝمؿ أُمٜم ً٤م يٕمٌدوٟمٜمل ٓ ينميم َ
ُقن يب ؿمٞمئ ً٤مش وُمٕمٚمقم أن هذه ؾمػمة
ْ
ْ
أصح٤مب ش ذم ظمقومٝمؿ أوٓ ،وأُمٜمٝمؿ صم٤مٟمٞم٤م ،واؾمتخالومٝمؿ ذم إرض .وهذا فم٤مهر اًمدًٓم٦م.
ِ
ٍ
وإٟمؽ ِ
" ُ
آظمر " ىمقًمف شمٕم٤ممم :ش َ
ساط اهللِ اًمذي ًمف ُم٤م ذم
ساط ُمًت٘مٞم ٍؿ.
ًمتٝمدي إمم
دًمٞمؾ ُ
ِ
إرضش ومٜمٔمرٟم٤م ومٞمام دقم٤م إًمٞمف ومٙم٤مٟم٧م ُمٙم٤مرم إظمالق وحم٤مؾمـ اًمِمٞمؿ
اًمًٛمقات وُم٤م ذم
ِ
ِ
وىم٣م رسمؽ
ساط اًمٕم٘مالء وخمت٤مر اًمٜمٌالء ،وهل إظمالق اعم٠مُمقر هب٤م ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :ش َ
َ ِ
يمالمه٤م ومال ْ
ُ
شم٘مؾ
ؼم أطمدُ مه٤م أو
يٌٚمٖمـ
َإَٔ شمٕمٌدُ وا إٓ إي٤م ُه وسم٤مًمقاًمد ْي ِـ إطمً٤مٟم ً٤م إُم٤م
َّ
قمٜمدك اًمٙم َ َ
اًمرمح ِ٦م ْ
شمٜمٝمر ُمه٤م ْ
ضمٜم٤مح ُ
رب
واظمٗمض هلام
وىمؾ َهلُام ىمقًٓ يمري ًام.
هلام ٍّ
ُمـ ْ َ
ْ
وىمؾ ِّ
اًمذ ِّل َ
َ
أف وٓ ْ
ِ
ٟمٗمقؾمٙم ُْؿ ْ
ص٤محللم وم٢مٟم ُف يم٤من
إن شمٙمقٟمُقا
أقمٚمؿ سمام ذم
ٙمؿ
َ
ار ْ
ُ
مح ُٝم َام يمام رسمٞم٤مِّن صٖمػم ًا .ر هسم ْ
ِ
ِ
شمٌذر شمٌذير ًاَّ .
إن
واعمًٙملم واسم َـ
وآت ذا اًم٘مرسمك طم َّ٘م ُف
ًمألواسملم همٗمقر ًا.
َ
َ
اًمًٌٞمؾ وٓ ْ
اًمِمٞمٓم٤من ِ
ِ
ُ
َ
َ
قمٜمٝمؿ اسمتٖم٤م َء
ًمرسمف يمٗمقر ًا .وإُم٤م
ويم٤من
ِمٞم٤مـملم
إظمقان اًم
اعمٌذري َـ يم٤مٟمقا
َ
شمٕمرو َّـ ُ
ٍ
دمٕمؾ َ
شمرضمقه٤م وم٘مؾ هلؿ ىمقًٓ ُمٞمًقر ًا .وٓ ْ
رمح٦م ُمـ َ
يدك ُمٖمٚمقًم ً٦م إمم ُقمٜم ُِ٘م َؽ وٓ
رسمؽ
َ
اًمرزق عمـ يِم٤مء ِ
شمًٌ ْٓمٝم٤م يم َُّؾ اًمًٌ ِ
وي٘مد ُر إٟمف َ
ُ
ط َومت٘مٕمدَ ُمٚمقُم ً٤م حمًقر ًاَّ .
إن َ
يم٤من
يًٌط
رسمؽ
َ ْ
ُ
َْ
ُ
ٍ
إُمالق ٟمح ُـ ٟمرز ُىمٝمؿ وإي٤ميمُؿ َّ
إن ىمتٚمٝمؿ
سمٕمٌ٤مِده ظمٌػم ًا سمّمػم ًا .وٓ شم٘متُٚمقا أوٓ َديمؿ ظمِمٞم َ٦م
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َ
يم٤من ِظمٓم ً٠م يمٌػم ًا .وٓ شم٘مر ُسمقا اًمزٟم٤م إٟمف يم٤من وم٤مطمِم ً٦م وؾم٤م َء ؾمٌٞمالً .وٓ شم٘متٚمقا اًمٜمٗمس اًمتل
سم٤محلؼ و َُم ْـ ُىمتِ َؾ ُمٔمٚمقُم ً٤م وم٘مد ضمٕمٚمٜم٤م ِ
ًمقًمٞم ِف ؾمٚمٓم٤مٟم ً٤م ومال ُي ْ ِ
ف ذم اًم٘متؾ إٟمف يم٤من
ن ْ
طمر َّم اهللُ إٓ ِّ
ِ
ُمٜمّمقر ًا .وٓ شم٘مر ُسمقا َ
سم٤مًمٕمٝمد إن
أطمًـ طمتَّك يٌ ُٚمغ َأؿمدَّ ُه وأوومقا
ُم٤مل اًمٞمتٞم ِؿ إٓ سم٤مًمتل هل
ُ
اًمٙمٞمؾ إذا يمِ ْٚمتُؿ ِ
سم٤مًم٘مً َٓم ِ
َ
ظمػم
وزٟمُقا
اًمٕمٝمدَ يم٤من ُمً١موًٓ .وأو ُومقا
ْ
٤مس اعمًت٘مٞم ِؿ ذًمؽ ٌ
واًمٌٍم واًمٗم١ما َد يمؾ أوًمئؽ يم٤من
اًمًٛمع
ًمٞمس ًمؽ ِسمف قمٚمؿ إن
وأطمً ُـ شم٠مويالً .وٓ ُ
َ
شم٘مػ ُم٤م َ
َ
قمٜمف ُمًئقًٓ .وٓ ِ
متش ذم إرض ُمرطم ً٤م إٟمؽ ًمـ َ
إرض وًم ْـ َ
شمٌٚمغ اجلٌ٤مل ـمقًٓ،
خترق
َ
ِ
احلٙمٛم٦م وٓ ْ
ه
ذًمؽ َ
ذًمؽ مم٤م ْأو َطمك َ
يم٤من ؾمٞم هئ ُف قمٜمدَ ر ِّسم َؽ ُمٙمروه ً٤مَ .
يمؾ َ
دمٕمؾ
إًمٞمؽ ر هسم َؽ ُمـ
ُمدطمقر ًاش ،ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم :ش َّ
ي٠مُمر
َُم َع ا ِ
آظمر ومتُٚم٘مك ذم ضمٝمٜمَّؿ ُمٚمقُم ً٤م ُ
إن اهللَ ُ
هلل إهل ً٤م َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
واإلطمً٤من وإيت٤مء ذي اًم ُ٘م ْر َسمك و َيٜم َْٝمك ِ
ِ
ٙمؿ
واعمٜمٙمر
اًمٗمحِم٤مء
قمـ
سم٤مًمٕمدل
واًمٌٖمل يٕمٔمٙم ُْؿ ًمٕم َّٚم ْ
شمذيمَّرونش وُمثؾ هذه اًمًػم اًمٕم٤مدًم٦م واعمٙم٤مرم اعمًتحًٜم٦م ٓ دمري قمغم ًمً٤من ممخرق .
َ
" ٌ
آظمر " قمغم اًمٞمٝمقد ىمقًمف شمٕم٤ممم :شيم هُؾ اًمٓمٕم٤م ِم َ
يم٤من ِطم ً
طمر َم
ال ًمٌٜمل
إهائٞمؾ إٓ ُم٤م َّ
دًمٞمؾ ُ
ِ
ِ
ٟمٗمًف ُِم ْـ ِ
ىمٌؾ َأن ُشمٜم ََّز َل اًمتقرا ُة ْ
ُ
سم٤مًمتقراة وم٤مشم ُٚمقه٤م ْ
ص٤مدىملم.
إن يمٜمُتؿ
ىمؾ وم٠مشمُقا
إهائٞمؾ قمغم
َ
ِ
ومٛمـ اومؽمى قمغم اهللِ اًمٙمذب ُِمـ ِ
ِ
َ
سمٕمد َ
اًمٔم٤معمقنش روي أن إهائٞمؾ أظمذه
وم٠موًمئؽ هؿ
ذًمؽ
َ ْ
وضمع ِ
ًمٞمحر ُِم َّـ أطم٥م اًمٓمٕم٤مم
اًمٕم ْر ِق اًمذي ي٘م٤مل ًمف اًمٜمًَّ٤م ومٜمذر ًمئـ ؿمٗم٤مه اهللُ شمٕم٤ممم ُمٜمف
ُ
ِّ
واًمنماب إًمٞمف ،ويم٤من أطم٥م ذًمؽ إًمٞمف حلقم اإلسمؾ وأًمٌ٤مهن٤مَ ،وم ُِم ِٗم َل ومقرم سمٜمذره .وادقم٧م
اًمٞمٝمقد أن ذًمؽ يم٤من طمراُم ً٤م قمغم ٍ
ٟمقح طمتك اٟمتٝمك إُمر إًمٞمٝمؿ ومٌلم اهلل شمٕم٤ممم سمٓمالن
دقمقاهؿ ،وأُمر أن حي٤مضمٝمؿ سم٤مًمتقراة ومٚمؿ جينوا قمغم إظمراضمٝم٤م ،وذم ذًمؽ اًمدًٓم٦م اًمٔم٤مهرة
قمغم صدق ٍ
حمٛمد ش .
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دًمٞمؾ آظمر " ىمقًمف شمٕم٤ممم :ش َوم٤مرشم َِ٘م٥م يقم شم٠ميت اًمًامء سمِدُ َظم ٍ
٤من ٍ
" ٌ
ُمٌلمش وهل :اًمًٜمقن اًمتل
ُ
ْ َ
ُ
ِ
اجلدب
اجلدب ُؾم ِّٛم َل دظم٤مٟم ً٤م؛ ٕن اًمٖمٌ٤مر يزيدُ ذم
اًمٜمٌل ش هب٤م قمغم أهؾ ُمٙم٦م .واًمدظم٤من:
ُ
دقم٤م ه
ُ
ومٞمٙمقن يم٤مًمدظم٤من.
ِ
ٍ
دًمٞمؾ وأرسمٕم٦م قمنم دًمٞم ً
ؾمقره
ال قمدد
" ومّمؾ " ىمد شمقضمف اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ قمغم ُم٤مئ٦م
وم٤مًمتحدي سم٤مًمٓمقال ُمٜمف يم٤مًمتحدي سم٤مًم٘مّم٤مر ،ومٕمغم هذا اًمًقر اًم٘مّم٤مر إذا أظمذت قمدهل٤م
ٍ
ٍ
ؾمقرة ُمـ اًم٘مّم٤مر وقمدهل٤م ُمـ أي
يمٚمامت قمغم شمرشمٞمٌٝم٤م يم٤مٟم٧م ُمٕمجزة وي٘مع هبذا اًمتحدي أو
ٍ
ؾمقرة يم٤من يم٤مٟم٧م ُمٕمجزة ،وم٢مذن شمٌٚمغ أدًم٦م اًمتٕمجٞمز ُمٜمف ُمٌٚمٖم ً٤م يزيدُ قمغم
اًم٘مرآن ُمـ أي
إًمػ ٍ
دًمٞمؾ ،وهذا ُمـ أهار اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز وقمج٤مئ٥م اًمتٜمزيؾ.
" ٌ
آظمر " ىمقًمف :ش ْ
وم٢من مل شمٗمٕم ُٚمقا وًم ْـ شمٗمٕم ُٚمقاش أظمؼم أن اعمٜمٙمريـ ٟمٌقشم ُف مل ي٘مدروا قمغم
دًمٞمؾ ُ
ُمٕم٤مروتف ويمذًمؽ ضمرى.
" ٌ
َ
ؼم مل يًٛمع
اًمذيمر وإٟم٤م ًمف
آظمر " ىمقًمف شمٕم٤ممم :شإٟمَّ٤م ٟمح ُـ ٟم َّز ًْمٜم٤م
حل٤مومٔمقنش وهذا ظم ٌ
َ
دًمٞمؾ ُ
إٓ ُمـ اًمرؾمقل ويم٤من إُمر يمام أظمؼم.
سملم ِ
دًمٞمؾ آظمر " أظمؼم أٟمف :شٓ ِ
ي٠مشمٞمف اًمٌ٤مـمِ ُؾ ُمـ ِ
ٌ
يديف وٓ ُِم ْـ َظم ْٚم ِٗم ِفش ومٙم٤من إُمر يمام
ُ
أظمؼم سمحٛمد اهلل وُمٜمف.
إرض وهؿ ُِمـ ِ
دًمٞمؾ آظمر " شآمل ُهمٚمٌِ ِ
ِ
" ٌ
سمٕمد َهم َٚمٌِٝمؿ َؾم َٞم ْٖم ِٚم َ
ٌقن ذم
٧م اًمرو ُم ذم َأ ْدٟمَك
ْ
َ
ُ
ٍ
ظمٚمػ ُمِمٝمقرةٌ.
ؾمٜملمش وىمّم٦م ُمٌ٤ميٕم٦م أيب سمٙمر رِض اهلل قمٜمف ٕيب
سمْم ِع
َ
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" ٌ
يـ
رؤوؾمٙمُؿ
٘ملم
هلل
آظمر " شًمتدظم ُٚم َّـ اعمًجدَ احلرا َم إن ؿم٤م َء ا ُ
آُمٜملم حم ِّٚم َ
َ
وُم٘مٍم َ
ِّ
َ
دًمٞمؾ ُ
ٓ خت٤مومقن َوم َٕم ِٚم َؿ ُم٤م َمل شمٕم َٚم ُٛمقاش ومٙم٤من يمذًمؽ.
ضم٤مءك ُِمـ ِ
ومٞمف ُمٜمك ِ
دًمٞمؾ آظمر " اعمٌ٤مهٚم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم :شومٛمـ طم٤مضم َؽ ِ
" ٌ
اًمٕم ْٚم ِؿ َوم ُ٘م ْؾ
سمٕمد ُم٤م
َ َ
ْ َّ
ُ
ِ
ِ
دًمٞمؾ ه
شمٕم٤مًمقا ٟمَدْ ُع أسمٜم٤م َءٟمَ٤م وأسمٜم٤م َءيمُؿ وٟمً٤م َءٟمَ٤م وٟمً٤م َءيمُؿش أي٦م .وهذا ٌ
وسمخّمقصف
سمًٞم٤مىمف
يدل
قمغم ٟمّم٤مرى ٟمجران.
يم٤مٟم٧م ًمٙمؿ اًمدار ِ
" ٌ
أظم َر ُة قمٜمدَ اهللِ
آظمر " خيص اًمٞمٝمقد وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم :ش ُىم ْؾ إن
ْ
ُ
ُ
دًمٞمؾ ُ
ظم٤مًمّم ً٦م ُِمـ ِ
ِ
ُم٧م أيدهيِ ْؿ
اعمقت إن يمٜمُتؿ
اًمٜم٤مس ومتٛمٜم َُّقا
دون
ص٤مدىملم وًمـ يتٛمٜم َّْق ُه أسمد ًا سمام ىمدَّ ْ
َ
َ
ْ
قمٚمٞمؿ سم٤مًمٔم٤معملمش وهذا ٌ
دًمٞمؾ واوح وطمج ٌ٦م ىم٤مـمٕم ٌ٦م قمغم اًمٞمٝمقد ،ومٚمق مل يٕمٚمٛمقا أهنؿ إن
واهللُ ٌ
متٜمقه ُم٤مشمقا ،وإٓ يم٤مٟمقا متٜمقه ومٞمح٤مضمقا سمف رؾمقل اهلل ش ويٌٓمٚمقا ٟمٌقشمف ،ويم٤من ذًمؽ أهؿ
إؿمٞم٤م َء قمٜمدهؿ.
ِ
ُدقمقن إمم ىمق ٍم ُأوزم ٍ
آظمر " ىمقًمف شمٕم٤ممم :ش ْ
" ٌ
َ
سم٠مس
إقمراب ؾمت
ٗملم ُم َـ
ىمؾ ًمٚمٛمخ َّٚم َ
دًمٞمؾ ُ
ٍ
َ
يًٚمٛمقنش وأصح٤مب اًمٌ٠مس اًمِمديد ُمًٞمٚمٛم ُ٦م وأصح٤مسم ُف يقم اًمٞمامُم٦م
ؿمديد شم٘م٤مشمٚمقهنؿ أو
وىمٞمؾ وم٤مرس واًمروم ،وأ هيام يم٤من وم٘مد أظمؼم قمـ اًمٖمٞم٥م ومٞمف ومٙم٤من إُمر يمذًمؽ.
يمٗمروا ُِم ْـ ِ
" ٌ
أهؾ
آظمر " ىمقًمف شمٕم٤ممم :شأمل شمرى إمم اًمذي َـ ٟم٤موم ُ٘مقا
إلظمقاهنؿ اًمذيـ ُ
ُ
دًمٞمؾ ُ
ِ
ٟمٓمٞمع ومٞمٙمؿ أطمد ًا أسمد ًا ْ
وإن ىمقشم ُٚمتؿ ًمٜمٜمٍم َّٟمٙمُؿ
ًمٜمخرضم َّـ ُمٕمٙمُؿ وٓ
اًمٙمت٤مب ًَم ِئ ْـ ُأظمرضمتُؿ
ُ
َ
واهللُ يِمٝمدُ إهنؿ ًمٙم٤مذسم َ ِ
َ
خيرضمقن َُم َٕمٝمؿ وًمئ ْـ ىمقشمِ ُٚمقا ٓ يٜمٍموهنؿش
ظمرضمقا ٓ
قنًَ .مئ ْـ ُأ ُ
ُ
َ
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وذم هذا ٌ
فم٤مهر قمغم صدق اًمرؾمقل ش ؛ ٕٟمف ُمـ اًمٖمٞم٥م اًمذي ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهللُ ،وم٢مهنؿ
دًمٞمؾ
ٌ
أظمرضمقا ومٚمؿ خيرضمقا ُمٕمٝمؿ وىمقشمٚمقا ومٚمؿ يٜمٍموهؿ.
إُمٞملم رؾمقًٓ ُمٜمْٝمؿ يت ُٚمقا ِ
" ٌ
هق اًمذي َ
قمٚمٞمٝمؿ آي٤مشمِ ِف
سمٕم٨م ذم
َ
آظمر " ىمقًمف شمٕم٤ممم :ش َ
دًمٞمؾ ُ
ويز ِّيمٞم ِٝمؿ ويٕم ِّٚمٛمٝمؿ اًمٙمت٤مب ِ
ٍ
والل ٍ
وإن يم٤مٟمقا ُِم ْـ ُ
واحلٙمٛم َ٦م ْ
ُمٌلم .وآظمري َـ ُمٜمٝمؿ
ىمٌؾ ًمٗمل
َ
ُُ ُ
ْ ْ
عم٤م َيٚمح٘مقا هبؿش ىمٞمؾ هؿ ُمـ سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م وىمٞمؾ هؿ إقم٤مضمؿ وقمغم يمال إُمريـ وم٘مد وىمع
ًمٚمٛم ْخ َ ِؼم سمف..ا.هـ ُمـ اؾمتخراج اجلدال ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
اخلؼم ُمقاوم٘م ً٤م ُ
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حْازات الييب ﷺ مع الهفاز ّغريٍه لبٔاٌ احلل
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
ون َو َٓ َأ ْٟمت ُْؿ َقم٤مسمِدُ َ
ون َٓ َأ ْقم ٌُدُ َُم٤م َشم ْٕم ٌُدُ َ
ُىم ْؾ َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًْمٙمَ٤مومِ ُر َ
ون َُم٤م َأ ْقم ٌُدُ َو َٓ َأٟمَ٤م َقم٤مسمِدٌ َُم٤م
ون َُم٤م َأ ْقم ٌُدُ ًَمٙم ُْؿ ِديٜمُٙم ُْؿ َو ِ َزم ِد ِ
َقم ٌَدْ شم ُْؿ َو َٓ َأ ْٟمت ُْؿ َقم٤مسمِدُ َ
يـ
ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه:
هذه اًمًقرة ؾمقرة اًمؼماءة ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمذي يٕمٛمٚمف اعمنميمقن ،وهل آُمرة سم٤مإلظمالص
ومٞمف ،وم٘مقًمفُ { :ىم ْؾ َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًْمٙمَ٤مومِ ُر َ
ون } ؿمٛمؾ يمؾ يم٤مومر قمغم وضمف إرض ،وًمٙمـ اعمقاضمٝملم
يمٗم٤مر ىمريش.
هبذا اخلٓم٤مب هؿ ُ
وىمٞمؾ :إهنؿ ُمـ ضمٝمٚمٝمؿ َد َقمقا رؾمقل اهلل ط إمم قمٌ٤مدة أوصم٤مهنؿ ؾمٜم٦م ،ويٕمٌدون ُمٕمٌقده
ؾمٜم٦م ،وم٠مٟمزل اهلل هذه اًمًقرة ،وأُمر رؾمقًمف ط ومٞمٝم٤م أن يتؼمأ ُمـ ديٜمٝمؿ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،وم٘م٤مل{ :
ون } يٕمٜملُ :مـ إصٜم٤مم وإٟمدادَ { ،وٓ َأ ْٟمت ُْؿ َقم٤مسمِدُ َ
ٓ َأ ْقم ٌُدُ َُم٤م َشم ْٕم ٌُدُ َ
ون َُم٤م َأ ْقم ٌُدُ } وهق
اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف .ف "ُم٤م" ه٤مهٜم٤م سمٛمٕمٜمك "ُمـ".
صمؿ ىم٤ملَ { :وٓ َأٟمَ٤م َقم٤مسمِدٌ َُم٤م َقم ٌَدْ شم ُْؿ َوٓ َأ ْٟمت ُْؿ َقم٤مسمِدُ َ
ون َُم٤م َأ ْقم ٌُدُ } أي :وٓ أقمٌد قمٌ٤مدشمٙمؿ،
أي ٓ :أؾمٚمٙمٝم٤م وٓ أىمتدي هب٤م ،وإٟمام أقمٌد اهلل قمغم افقجف اًمذي حيٌف ويرو٤مه؛ وهلذا ىم٤مل:
{ َوٓ َأ ْٟمت ُْؿ َقم٤مسمِدُ َ
ون َُم٤م َأ ْقم ٌُدُ } أي ٓ :شم٘متدون سم٠مواُمر اهلل وذقمف ذم قمٌ٤مدشمف ،سمؾ ىمد
اظمؽمقمتؿ ؿمٞم ًئ٤م ُمـ شمٚم٘م٤مء أٟمٗمًٙمؿ ،يمام ىم٤مل { :إِ ْن َيتٌَِّ ُٕم َ
قن إِٓ اًم َّٔم َّـ َو َُم٤م َ ْهت َقى إ ْٟم ُٗم ُس َو ًَم َ٘مدْ
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َضم٤م َء ُه ْؿ ُِم ْـ َر ِّهبِ ُؿ ْاهلُدَ ى } [اًمٜمجؿ  ]21 :ومتؼمأ ُمٜمٝمؿ ذم مجٞمع ُم٤م هؿ ومٞمف ،وم٢من اًمٕم٤مسمد ٓ سمد
ًمف ُمـ ُمٕمٌقد يٕمٌده ،وقمٌ٤مدة
يًٚمٙمٝم٤م إًمٞمف ،وم٤مًمرؾمقل وأشمٌ٤مقمف يٕمٌدون اهلل سمام ذقمف؛ وهلذا يم٤من يمٚمٛم٦م اإلؾمالم "ٓ
إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل" أيُ ٓ :مٕمٌقد إٓ اهلل وٓ ـمريؼ إًمٞمف إٓ سمام ضم٤مء سمف اًمرؾمقل
ط ،واعمنميمقن يٕمٌدون همػم اهلل قمٌ٤مدة مل ي٠مذن هب٤م اهلل؛ وهلذا ىم٤مل هلؿ اًمرؾمقل طًَ { :مٙم ُْؿ
ِديٜمُٙم ُْؿ َو ِ َزم ِد ِ
يـ } يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ { :وإِ ْن يم ََّذ ُسم َ
قك َوم ُ٘م ْؾ ِزم َقم َٛم ِكم َو ًَمٙم ُْؿ َقم َٛم ُٚمٙم ُْؿ َأ ْٟمت ُْؿ َسم ِري ُئ َ
قن
ِممَّ٤م َأ ْقم َٛم ُؾ َو َأٟمَ٤م َسم ِري ٌء ِممَّ٤م َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
قن } [يقٟمس ]78:وىم٤ملًَ { :مٜمَ٤م َأ ْقم َام ًُمٜمَ٤م َو ًَمٙم ُْؿ َأ ْقم َام ًُمٙم ُْؿ }
[اًم٘مّمص.]77 :
وىم٤مل اًمٌخ٤مري :ي٘م٤ملًَ { :مٙم ُْؿ ِديٜمَٙم ُْؿ } اًمٙمٗمرَ { ،و ِ َزم ِد ِ
يـ } اإلؾمالم .ومل ي٘مؾ:
"ديٜمل" ٕن أي٤مت سم٤مًمٜمقن ،ومحذف اًمٞم٤مء ،يمام ىم٤ملَ { :وم ُٝم َق َ ْهي ِد ِ
يـ } [اًمِمٕمراء ]41 :و {
َي ِْم ِٗم ِ
لم } [اًمِمٕمراء ]11:وىم٤مل همػمه ٓ :أقمٌد ُم٤م شمٕمٌدون أن ،وٓ أضمٞمٌٙمؿ ومٞمام سم٘مل ُمـ
قمٛمري ،وٓ أٟمتؿ قم٤مسمدون ُم٤م أقمٌد ،وهؿ اًمذيـ ىم٤ملَ { :و ًَم َٞم ِزيدَ َّن يمَثِ ًػما ُِمٜم ُْٝم ْؿ َُم٤م ُأ َ
ٟمزل إِ ًَم ْٞم َؽ
ُِم ْـ َر ِّسم َؽ ُـم ْٖم َٞم٤مٟمً٤م َو ُيم ْٗم ًرا } [اعم٤مئدة.]47 :
اٟمتٝمك ُم٤م ذيمره  .ا  .هـ
ىم٤مل اإلُم٤مم ُمًٚمؿ رمحف اهلل «ج  / 8ص 14ش:
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َ٤من َأو َل ُمـ َىم َ٤مل ِذم ا ًْم َ٘مدَ ِر سمِ٤م ًْمٌ ِ
اجل َٝمٜمِ هل َوم٤م ْٟم َٓم َٚم ْ٘م ُ٧م َأٟمَ٤م
حي َٞمك ْسم ِـ َي ْٕم َٛم َر َىم َ٤مل يم َ َّ َ ْ
َقم ْـ َ ْ
ٍمة َُم ْٕم ٌَدٌ ْ ُ
َ ْ َ
مح ِـ ِْ
ِ
٤مضم ْ ِ
لم َأ ْو ُُم ْٕمت َِٛم َر ْي ِـ َوم ُ٘م ْٚمٜمَ٤م ًَم ْق ًَم ِ٘مٞمٜمَ٤م َأ َطمدً ا ُِم ْـ َأ ْص َح٤م ِ
ب
اًمر ْ َ
َو ُ َ
احل ْٛم َ ِػم هي َطم َّ
مح ْٞمدُ ْسم ُـ َقم ٌْد َّ
رؾم ِ
اخلَ َّٓم ِ
قل َه ُ١م َٓ ِء ِذم ا ًْم َ٘مدَ ِر َوم ُق ِّوم َؼ ًَمٜمَ٤م َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ ُقم َٛم َر ْسم ِـ ْ
قل اهللَِّ ط َوم ًَ َ٠م ًْمٜمَ٤م ُه َقم َّام َي ُ٘م ُ
٤مب
َ ُ
اظم ًال اعمًَْ ِجدَ َوم٤م ْيم َتٜمَ ْٗم ُتف َأٟمَ٤م وص ِ
د ِ
٤مطمٌِل َأ َطمدُ ٟمَ٤م َقم ْـ َي ِٛمٞمٜم ِ ِف َو ْأ َظم ُر َقم ْـ ِؿم َامًم ِ ِف َوم َٔمٜمَٜم ُْ٧م َأ َّن
َ َ
ُ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون ا ًْم ُ٘م ْر َ
َ٤مس َي ْ٘م َر ُء َ
آن
اًمر ْ َ
مح ِـ إِ َّٟم ُف َىمدْ َفم َٝم َر ىم ٌَ َٚمٜمَ٤م ٟم ٌ
َص٤مطمٌِل َؾم َٞمٙم ُؾ ا ًْمٙم ََال َم إِ َ َّزم َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َأ َسم٤م َقم ٌْد َّ
ون ا ًْم ِٕم ْٚم َؿ َو َذيم ََر ُِم ْـ َؿم ْ٠م ِ ِهن ْؿ َو َأ َّهن ُ ْؿ َي ْز ُقم ُٛم َ
َو َي َت َ٘م َّٗم ُر َ
ُػ َىم َ٤مل َوم٢مِ َذا
قن َأ ْن َٓ َىمدَ َر َو َأ َّن ْإَ ُْم َر ُأٟم ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػ سمِ ِف َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ ُقم َٛم َر
حيٚمِ ُ
ًَم ِ٘م َ
ؼم ُه ْؿ َأ ِِّّن َسم ِري ٌء ُمٜم ُْٝم ْؿ َو َأ َّهن ُ ْؿ ُسم َرآ ُء ُمٜمِّل َوا ًَّمذي َ ْ
ٞم٧م ُأو ًَمئ َؽ َوم َ٠م ْظم ِ ْ
ًَم ْق َأ َّن َِٕ َطم ِد ِه ْؿ ُِم ْث َؾ ُأ ُطم ٍد َذ َه ًٌ٤م َوم َ٠م ْٟم َٗم َ٘م ُف َُم٤م َىمٌِ َؾ اهللَُّ ُِمٜمْ ُف َطمتَّك ُي ْ١م ُِم َـ سمِ٤م ًْم َ٘مدَ ِر
٤مب َىم َ٤مل َسم ْٞمٜمَام ٟم َْح ُـ ِقمٜمْدَ رؾم ِ
اخلَ َّٓم ِ
ُصم َّؿ َىم َ٤مل َطمدَّ َصمٜمِل َأ ِيب ُقم َٛم ُر ْسم ُـ ْ
ات َي ْق ٍم إِ ْذ
قل ا َِّ
هلل ط َذ َ
َ ُ
َ
ِ
٤مب َؿم ِديدُ ؾمق ِ
٤مض اًم ِّث َٞم ِ
َـم َٚم َع َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َر ُضم ٌؾ َؿم ِديدُ َسم َٞم ِ
اد َّ
اًمً َٗم ِر َو َٓ
َ َ
اًمِم َٕم ِر َٓ ُي َرى َقم َٚم ْٞمف َأ َصم ُر َّ
يٕم ِر ُومف ُِمٜمَّ٤م َأطمدٌ طمتَّك ضم َٚمس إِ َمم اًمٜمٌَِّل ط َوم َ٠مؾمٜمَدَ ر ْيمٌ َتٞم ِف إِ َمم ر ْيمٌ َتٞم ِف وو َوع َيم َّٗمٞم ِف َقم َغم َوم ِ
خ َذ ْي ِف
ُ َ ْ َ َ َ ْ
ْ ُ َ ْ
َ َ
َ َ
َْ ُ
ِّ
قل اهللَِّ ط ْ ِ
ؼم ِِّن َقم ْـ ْ ِ
اإل ْؾم َال ِم َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
اإل ْؾم َال ُم َأ ْن شم َِْم َٝمدَ َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ
وىم٤مل َي٤م ُحم َ َّٛمدُ َأ ْظم ِ ْ
ِ
اهللَُّ َو َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َر ُؾم ُ
اًمزيمَ٤م َة َوشم َُّمق َم َر َُم َْم َ
٤من َو َ ُحت َّ٩م ا ًْم ٌَ ْٞم َ٧م
يت َّ
اًمّم َال َة َوشم ُْ١م ِ َ
ٞمؿ َّ
قل اهللَِّ ط َوشمُ٘م َ
ِ
ِ
ؼم ِِّن َقم ْـ
اؾم َت َٓم ْٕم َ٧م إِ ًَم ْٞمف َؾمٌِ ًٞمال َىم َ٤مل َصدَ ْىم َ٧م َىم َ٤مل َوم َٕمج ٌْٜمَ٤م ًَم ُف َي ًْ َ٠م ًُم ُف َو ُي َّمدِّ ُىم ُف َىم َ٤مل َوم َ٠م ْظم ِ ْ
إِ ْن ْ
ِْ
هلل َو َُم َال ِئٙمَتِ ِف َو ُيمتٌُِ ِف َو ُر ُؾمٚمِ ِف َوا ًْم َٞم ْق ِم ْأ ِظم ِر َوشم ُْ١م ُِم َـ سمِ٤م ًْم َ٘مدَ ِر َظم ْ ِػم ِه
اإل َيام ِن َىم َ٤مل َأ ْن شم ُْ١م ُِم َـ سمِ٤م َِّ
اإلطمً ِ
َو َذ ِه َىم َ٤مل َصدَ ْىم َ٧م َىم َ٤مل َوم َ٠م ْظم ِ ِ
هلل َيم َ٠مٟم َ
َّؽ شم ََرا ُه َوم٢مِ ْن َمل ْ َشم ُٙم ْـ شم ََرا ُه
٤من َىم َ٤مل َأ ْن َشم ْٕم ٌُدَ ا ََّ
ؼمِّن َقم ْـ ْ ِ ْ َ
ْ
ِّ
ِ
ِ
اك َىم َ٤مل َوم َ٠م ْظم ِ ِ
َوم٢مِ َّٟم ُف َي َر َ
اًمً٤م َقم ِ٦م َىم َ٤مل َُم٤م اعمَْ ًْ ُئ ُ
ؼم ِِّن
اًمً٤مئ ِؾ َىم َ٤مل َوم َ٠م ْظم ِ ْ
قل َقمٜم َْٝم٤م سمِ َ٠م ْقم َٚم َؿ ُم ْـ َّ
ؼمِّن َقم ْـ َّ
ْ
احل َٗم٤م َة ا ًْمٕمرا َة ا ًْمٕم٤م ًَم َ٦م ِرقم٤مء َّ ِ
ِ
ِ
٤مو ًُم َ
قن ِذم
اًمِم٤مء َي َت َٓم َ
َ
َ َ
َُ
َقم ْـ َأ َُم َ٤مر َهت٤م َىم َ٤مل َأ ْن شمَٚمدَ ْإَ َُم ُ٦م َر َّسمت ََٝم٤م َو َأ ْن شم ََرى ْ ُ
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ِ
ِ
هلل َو َر ُؾمق ًُم ُف
اًمً ِ٤مئ ُؾ ُىم ْٚم ُ٧م ا َُّ
ا ًْم ٌُٜمْ َٞم٤من َىم َ٤مل ُصم َّؿ ا ْٟم َٓم َٚم َؼ َوم َٚمٌِ ْث ُ٧م َُمٚم اٞم٤م ُصم َّؿ َىم َ٤مل ِزم َي٤م ُقم َٛم ُر َأشمَدْ ِري َُم ْـ َّ
َأ ْقم َٚم ُؿ َىم َ٤مل َوم٢مِ َّٟم ُف ِضم ْ ِؼم ُيؾ َأشمَ٤ميم ُْؿ ُي َٕم ِّٚم ُٛمٙم ُْؿ ِديٜمَٙم ُْؿ.
قل اهللَِّ ط َي ْق ًُم٤م َسم ِ
٤مر ًزا ًمِٚمٜم ِ
َّ٤مس َوم َ٠مشمَ٤م ُه َر ُضم ٌؾ َوم َ٘م َ٤مل َي٤م َر ُؾم َ
َ٤من َر ُؾم ُ
و َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َىم َ٤مل :يم َ
قل
هلل وُم َال ِئٙمَتِ ِف و ِيمتَ٤مسمِ ِف وًم ِ َ٘م ِ٤مئ ِف ورؾمٚمِ ِف وشم ُْ١م ُِمـ سمِ٤م ًْمٌٕم ِ
ِ
اهللَِّ َُم٤م ْ ِ
٨م ْأ ِظم ِر
َ َْ
َُ ُ َ
َ
َ
اإل َيام ُن َىم َ٤مل َأ ْن شم ُْ١مُم َـ سمِ٤م َِّ َ َ
ِ
اإلؾم َالم َأ ْن َشمٕمٌدَ اهللََّ و َٓ شم ْ ِ ِ
قل اهللَِّ َُم٤م ْ ِ
َىم َ٤مل َي٤م َر ُؾم َ
اًمّم َال َة
ٞمؿ َّ
َ
ُْ
ُنم َك سمِف َؿم ْٞم ًئ٤م َوشمُ٘م َ
اإل ْؾم َال ُم َىم َ٤مل ْ ِ ْ ُ
قل اهللَِّ َُم٤م ْ ِ
٤من َىم َ٤مل َي٤م َر ُؾم َ
اإل ْطم ًَ ُ
وو َ٦م َوشم َُّمق َم َر َُم َْم َ
٤من َىم َ٤مل َأ ْن
اًمزيمَ٤م َة اعمَْ ْٗم ُر َ
اعمَْ ْٙمتُق َسم َ٦م َوشم َُ١م ِّد َي َّ
َشم ْٕم ٌُدَ اهللََّ َيم َ٠مٟم ََّؽ شم ََرا ُه َوم٢مِٟم ََّؽ إِ ْن َٓ شم ََرا ُه َوم٢مِ َّٟم ُف َي َر َ
اك َىم َ٤مل َي٤م َر ُؾم َ
٤مقم ُ٦م َىم َ٤مل َُم٤م
اًمً َ
قل اهللَِّ َُمتَك َّ
ِ
ِ
ِ
ذاـمِ َٝم٤م إِ َذا َو ًَمدَ ْت ْإَ َُم ُ٦م َر َّ َهب٤م َوم َذ َ
اعمَْ ًْ ُئ ُ
اك
قل َقمٜم َْٝم٤م سمِ َ٠م ْقم َٚم َؿ ُم ْـ َّ
اًمً٤مئ ِؾ َو ًَمٙم ْـ َؾم ُ٠م َطمدِّ ُصم َؽ َقم ْـ َأ ْ َ
اك ُِمـ َأ ْ ِ
ُِمـ َأ ْذ ِ
وس اًمٜمَّ ِ
٤مو َل ِر َقم٤م ُء
اـم َٝم٤م َوإِ َذا يمَ٤مٟم ْ
ذاـم َٝم٤م َوإِ َذا َشم َٓم َ
احل َٗم٤م ُة ُر ُء َ
َ٧م ا ًْم ُٕم َرا ُة ْ ُ
٤مس َوم َذ َ ْ َ
ْ َ
٤من َوم َذ َ ِ
ا ًْمٌٝم ِؿ ِذم ا ًْمٌٜمْٞم ِ
مخ ٍ
هلل ُصم َّؿ شم ََال ط ﴿ إِ َّن اهللََّ ِقمٜمْدَ ُه
س َٓ َي ْٕم َٚم ُٛم ُٝم َّـ إِ َّٓ ا َُّ
ذاـمِ َٝم٤م ِذم َ ْ
ُ َ
َْ
اك ُم ْـ َأ ْ َ

ِ
ِ
ِ
٥م َهمدً ا َو َُم٤م
اًمً٤م َقم٦م َو ُيٜم َِّز ُل ا ًْم َٖم ْٞم َ٨م َو َي ْٕم َٚم ُؿ َُم٤م ِذم ْإَ ْر َطم٤م ِم َو َُم٤م شمَدْ ِري َٟم ْٗم ٌس َُم٤م َذا َشمٙمًْ ُ
قم ْٚم ُؿ َّ
قت إِ َّن ا ََّ ِ
شمَدْ ِري َٟم ْٗم ٌس سمِ َ٠م ِّي َأ ْر ٍ
ٞمؿ َظمٌِ ٌػم ﴾
ض َمت ُ ُ
هلل َقمٚم ٌ
اًمر ُضم ُؾ َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
اًمر ُضم َؾ َوم َ٠م َظم ُذوا ًم ِ َ ُػم هدو ُه َوم َٚم ْؿ َي َر ْوا
قل اهللَِّ ط ُر هدوا َقم َ َّكم َّ
َىم َ٤مل ُصم َّؿ َأ ْد َسم َر َّ
ِ
َؿم ْٞم ًئ٤م َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
َّ٤مس ِديٜم َُٝم ْؿ« .خ71ش ،و«م1ش .و َقم ْـ
قل ا َِّ
هلل ط َه َذا ِضم ْ ِؼم ُيؾ َضم٤م َء ًم ُٞم َٕم ِّٚم َؿ اًمٜم َ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
اًمر ْأ ِ
س ٟم ًَْ َٛم ُع
َـم ْٚم َح َ٦م ْسم َـ ُقم ٌَ ْٞمد اهللَِّ َىم َ٤ملَ :ضم٤م َء َر ُضم ٌؾ إِ َمم َر ُؾمقل اهللَِّ ط ُم ْـ َأ ْه ِؾ ٟم َْجد َصم٤مئ ُر َّ
قل َطمتَّك َدٟمَ٤م ُِم ْـ رؾم ِ
قل اهللَِّ ط َوم٢مِ َذا ُه َق َي ًْ َ٠م ُل َقم ْـ ْ ِ
َد ِو َّي َص ْقشمِ ِف َو َٓ َٟم ْٗم َ٘م ُف َُم٤م َي ُ٘م ُ
اإل ْؾم َال ِم
َ ُ
مخس ص َٚمق ٍ
َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
ات ِذم ا ًْم َٞم ْق ِم َواًم َّٚم ْٞم َٚم ِ٦م َوم َ٘م َ٤مل َه ْؾ َقم َ َّكم َهم ْ ُػم ُه َّـ َىم َ٤مل َٓ إِ َّٓ َأ ْن
قل اهللَِّ ط َ ْ ُ َ َ
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٤من َوم َ٘م َ٤مل َه ْؾ َقم َ َّكم َهم ْ ُػم ُه َوم َ٘م َ٤مل َٓ إِ َّٓ َأ ْن َشم َّٓم َّق َع َو َذيم ََر ًَم ُف َر ُؾم ُ
َشم َّٓم َّق َع َو ِص َٞم٤م ُم َؿم ْٝم ِر َر َُم َْم َ
هلل
قل ا َِّ

اًمر ُضم ُؾ َو ُه َق َي ُ٘م ُ
قل َواهللَِّ َٓ
ط َّ
اًمزيمَ٤م َة َوم َ٘م َ٤مل َه ْؾ َقم َ َّكم َهم ْ ُػم َه٤م َىم َ٤مل َٓ إِ َّٓ َأ ْن َشم َّٓم َّق َع َىم َ٤مل َوم َ٠م ْد َسم َر َّ
ص ُِمٜمْ ُف َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط َأ ْوم َٚم َح إِ ْن َصدَ َق« .خ74ش ،وُمًٚمؿ
َأ ِزيدُ َقم َغم َه َذا َو َٓ َأ ْٟم ُ٘م ُ
«88ش .ومٝمذا احلقار سملم اًمٜمٌل ط يم٤من إلفمٝم٤مر اًمديـ وذائٕمف وُمٕم٤معمف وهٙمذا ومٚمتٙمـ
مجٞمع احلقارات
و َقم ْـ َأٟم ِ
َس ْسم ِـ َُم٤مًم ِ ٍؽ َىم َ٤ملِ ُ :هنٞمٜمَ٤م َأ ْن ٟم ًَْ َ٠م َل َر ُؾم َ
ر ٍء َومٙم َ
َ٤من ُي ْٕم ِج ٌُٜمَ٤م َأ ْن
قل ا َِّ
هلل ط َقم ْـ َ ْ
٤مىم ُؾ َومٞمً َ٠م ًَمف وٟمَحـ ٟمًَٛمع َومج٤مء رضم ٌؾ ُِمـ َأه ِؾ ا ًْمٌ ِ
٤مدي ِ٦م ا ًْمٕم ِ
ِ
ِ
٤مد َي ِ٦م
ْ ْ
َ
َْ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ
اًمر ُضم ُؾ ُم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْم ٌَ َ َ
َجيِل َء َّ
َوم َ٘م َ٤مل َي٤م ُحم َ َّٛمدُ َأشمَ٤مٟمَ٤م َر ُؾمق ًُم َؽ َوم َز َقم َؿ ًَمٜمَ٤م َأٟم ََّؽ شم َْز ُقم ُؿ َأ َّن اهللََّ َأ ْر َؾم َٚم َؽ َىم َ٤مل َصدَ َق َىم َ٤مل َوم َٛم ْـ َظم َٚم َؼ
٥م َه ِذ ِه ِْ
اجل ٌَ َ٤مل َو َضم َٕم َؾ ومِ َٞمٝم٤م َُم٤م
اًمً َام َء َىم َ٤مل اهللَُّ َىم َ٤مل َوم َٛم ْـ َظم َٚم َؼ ْإَ ْر َض َىم َ٤مل اهللَُّ َىم َ٤مل َوم َٛم ْـ ٟم ََّم َ
َّ
ِ
٥م َه ِذ ِه ِْ
اجل ٌَ َ٤مل آهللَُّ َأ ْر َؾم َٚم َؽ
َضم َٕم َؾ َىم َ٤مل ا َُّ
اًمً َام َء َو َظم َٚم َؼ ْإَ ْر َض َوٟم ََّم َ
هلل َىم َ٤مل َومٌِ٤م ًَّمذي َظم َٚم َؼ َّ

مخس ص َٚمق ٍ
ات ِذم َي ْق ُِمٜمَ٤م َو ًَم ْٞم َٚمتِٜمَ٤م َىم َ٤مل َصدَ َق َىم َ٤مل
َىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿ َىم َ٤مل َو َز َقم َؿ َر ُؾمق ًُم َؽ َأ َّن َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َ ْ َ َ َ
َومٌِ٤م ًَّم ِذي َأ ْر َؾم َٚم َؽ آهللَُّ َأ َُم َر َك ِ َهب َذا َىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿ َىم َ٤مل َو َز َقم َؿ َر ُؾمق ًُم َؽ َأ َّن َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َزيمَ٤م ًة ِذم َأ ُْم َقاًمِٜمَ٤م َىم َ٤مل
َصدَ َق َىم َ٤مل َومٌِ٤م ًَّم ِذي َأ ْر َؾم َٚم َؽ آهللَُّ َأ َُم َر َك ِ َهب َذا َىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿ َىم َ٤مل َو َز َقم َؿ َر ُؾمق ًُم َؽ َأ َّن َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َص ْق َم

َؿم ْٝم ِر َر َُم َْم َ
هلل َأ َُم َر َك ِ َهب َذا َىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿ َىم َ٤مل َو َز َقم َؿ
٤من ِذم َؾمٜمَتِٜمَ٤م َىم َ٤مل َصدَ َق َىم َ٤مل َومٌِ٤م ًَّم ِذي َأ ْر َؾم َٚم َؽ آ َُّ
ِ
٤مع إِ ًَم ْٞم ِف َؾمٌِ ًٞمال َىم َ٤مل َصدَ َق َىم َ٤مل ُصم َّؿ َو َّمم َىم َ٤مل َوا ًَّم ِذي
اؾم َت َٓم َ
َر ُؾمق ًُم َؽ َأ َّن َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َطم َّ٩م ا ًْم ٌَ ْٞم٧م َُم ْـ ْ
ِ
ِ
اجلٜمَّ َ٦م.
٤محل ِّؼ َٓ َأ ِزيدُ َقم َٚم ْٞم ِٝم َّـ َو َٓ َأ ْٟم ُ٘م ُ
ص ُمٜم ُْٝم َّـ َوم َ٘م َ٤مل اًمٜمٌَِّ هل ط ًَمئ ْـ َصدَ َق ًَم َٞمدْ ُظم َٚم َّـ ْ َ
َسم َٕم َث َؽ سمِ ْ َ

«خ41ش ،وُمًٚمؿ «82ش واًمٚمٗمظ ًمف.
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قل اهللَِّ ط وهق ِذم ؾم َٗم ٍر َوم َ٠م َظم َذ سمِ ِ
قبَ :أ َّن َأ ْقمراسمِ اٞم٤م َقمر َض ًمِرؾم ِ
خ َٓم٤م ِم ٟمَ٤م َىمتِ ِف َأ ْو
و َقم ْـ َأيب َأ هي َ
َ ُ َ َ
َ ُ
َ
َ
اجلٜم َِّ٦م وُم٤م يٌ ِ
ِ ِ
٤مقمدُ ِِّن ُِم ْـ اًمٜم ِ
سمِ ِز َُم ِ٤مُم َٝم٤م ُصم َّؿ َىم َ٤مل َي٤م َر ُؾم َ
َّ٤مر
ؼم ِِّن سمِ َام ُي َ٘م ِّر ُسمٜمل ُم ْـ ْ َ َ َ ُ َ
قل اهللَِّ َأ ْو َي٤م ُحم َ َّٛمدُ َأ ْظم ِ ْ

ػ ُىم ْٚم َ٧م َىم َ٤مل
َػ اًمٜمٌَِّ هل ط ُصم َّؿ َٟم َٔم َر ِذم َأ ْص َح٤مسمِ ِف ُصم َّؿ َىم َ٤مل ًَم َ٘مدْ ُو ِّوم َؼ َأ ْو ًَم َ٘مدْ ُه ِد َي َىم َ٤مل َيم ْٞم َ
َىم َ٤مل َومٙم َّ
ِ
ِ
هلل َٓ شم ْ ِ
اًمزيمَ٤م َة َوشم َِّم ُؾ
َوم َ٠م َقم٤م َد َوم َ٘م َ٤مل اًمٜمٌَِّ هل ط َشم ْٕم ٌُدُ ا ََّ
اًمّم َال َة َوشم ُْ١م ِيت َّ
ٞمؿ َّ
ُنم ُك سمِف َؿم ْٞم ًئ٤م َوشمُ٘م ُ
اًمر ِطم َؿ َد ْع اًمٜمَّ٤م َىم َ٦م« .خ7111ش ،وُمًٚمؿ «81ش.
َّ
و َقم ْـ َأ ِيب ُهر ْيرةََ :أ َّن َأ ْقمراسمِ اٞم٤م َضم٤مء إِ َمم رؾم ِ
هلل ط َوم َ٘م َ٤مل َي٤م َر ُؾم َ
هلل ُد ًَّمٜمِل َقم َغم َقم َٛم ٍؾ
قل ا َِّ
قل ا َِّ
َ َ ُ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
هلل َٓ شم ْ ِ
اًمّم َال َة اعمَْ ْٙمتُق َسم َ٦م َوشم َُ١م ِّدي
اجلٜمَّ َ٦م َىم َ٤مل َشم ْٕم ٌُدُ ا ََّ
ٞمؿ َّ
ُنم ُك سمِف َؿم ْٞم ًئ٤م َوشمُ٘م ُ
إِ َذا َقمٛم ْٚم ُت ُف َد َظم ْٚم ُ٧م ْ َ
وو َ٦م َوشم َُّمق ُم َر َُم َْم َ
٤من َىم َ٤مل َوا ًَّم ِذي َٟم ْٗم ِز سمِ َٞم ِد ِه َٓ َأ ِزيدُ َقم َغم َه َذا َؿم ْٞم ًئ٤م َأ َسمدً ا َو َٓ
اًمزيمَ٤م َة اعمَْ ْٗم ُر َ
َّ
ِ
ِ
اجلٜم َِّ٦م َوم ْٚم َٞمٜمْ ُٔم ْر إِ َمم
َأ ْٟم ُ٘م ُ
ه ُه َأ ْن َيٜمْ ُٔم َر إِ َمم َر ُضم ٍؾ ُم ْـ َأ ْه ِؾ ْ َ
ص ُمٜمْ ُف َوم َٚم َّام َو َّمم َىم َ٤مل اًمٜمٌَِّ هل ط َُم ْـ َ َّ
َه َذا .خ «8114ش ،وُمًٚمؿ «87ش.
و َقم ْـ َضم٤مسمِ ٍر َىم َ٤ملَ :أشمَك اًمٜمٌَِّ َّل ط اًمٜمه ْٕم َام ُن ْسم ُـ َىم ْق َىم ٍؾ َوم َ٘م َ٤مل َي٤م َر ُؾم َ
قل اهللَِّ َأ َر َأ ْي َ٧م إِ َذا َص َّٚم ْٞم ُ٧م
اجلٜمَّ َ٦م َوم َ٘م َ٤مل اًمٜمٌَِّ هل ط َٟم َٕم ْؿ
احل َال َل َأ َأ ْد ُظم ُؾ ْ َ
احل َرا َم َو َأ ْطم َٚم ْٚم ُ٧م ْ َ
اعمَْ ْٙمتُق َسم َ٦م َو َطم َّر ُْم ُ٧م ْ َ
٤مقم ِر وا ًْم َ٘م ِ
اًمِم ِ
ِ
٤مج ْسم ُـ َّ
قؾمك َقم ْـ
٤مؾم ُؿ ْسم ُـ َزيم َِر َّي٤م َء َىم َ٤مٓ َطمدَّ َصمٜمَ٤م ُقم ٌَ ْٞمدُ ا َِّ
َ
و َطمدَّ َصمٜمل َطم َّج ُ
هلل ْسم ُـ ُُم َ
٤من َقم ْـ ْإَ ْقم َٛم ِ
ش َقم ْـ َأ ِيب َص٤مًم ِ ٍح َو َأ ِيب ُؾم ْٗم َٞم َ
َؿم ْٞم ٌَ َ
٤من َقم ْـ َضم٤مسمِ ٍر َىم َ٤مل َىم َ٤مل اًمٜمه ْٕم َام ُن ْسم ُـ َىم ْق َىم ٍؾ َي٤م
َر ُؾم َ
قل اهللَِّ سمِ ِٛم ْثٚمِ ِف َو َزا َدا ومِ ِٞمف َو َمل ْ َأ ِز ْد َقم َغم َذًم ِ َؽ َؿم ْٞم ًئ٤م .أظمرضمف ُمًٚمؿ «87ش.
لم اًمٜمَّ ِ
لم َيدَ ْي ا ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
٤مس َوم َ٠م َشم ْت ُف ا ُْم َر َأ ٌة شم ًَْ َ٠م ًُم ُف َقم ْـ
٤مس َو َسم ْ َ
مج َر َة َىم َ٤مل ُيمٜم ُْ٧م ُأشم َْر ِضم ُؿ َسم ْ َ
و َقم ْـ َأ ِيب َ ْ
ِ
اجل ِّر َوم َ٘م َ٤مل :إِ َّن َو ْومدَ َقم ٌْ ِد ا ًْم َ٘م ْٞم ِ
هلل ط َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
س َأشم َْقا َر ُؾم َ
قل اهللَِّ ط َُم ْـ ا ًْم َق ْومدُ َأ ْو
قل ا َِّ
ٟمٌَِٞمذ ْ َ
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َُم ْـ ا ًْم َ٘م ْق ُم َىم٤م ًُمقا َرسمِٞم َٕم ُ٦م َىم َ٤مل َُم ْر َطم ًٌ٤م سمِ٤م ًْم َ٘م ْق ِم َأ ْو سمِ٤م ًْم َق ْوم ِد َهم ْ َػم َظم َزا َي٤م َو َٓ اًمٜمَّدَ ا َُمك َىم َ٤مل َوم َ٘م٤م ًُمقا َي٤م
ٞمؽ ُِمـ ُؿم َّ٘م ٍ٦م سم ِٕمٞمدَ ٍة وإِ َّن سمٞمٜمَٜمَ٤م وسمٞمٜم ََؽ ه َذا ْ ِ
ِ
ِ
َر ُؾم َ
ي َوإِٟمَّ٤م َٓ
َ
َ َْ ََْ
َ
قل اهللَِّ إِٟمَّ٤م َٟم ْ٠مشم َ ْ
َ
احل َّل ُم ْـ ُيم َّٗم٤مر ُُم َ َ
ِ
ُخ ِ ِ
ِ
ِ
اجلٜمَّ َ٦م
ٟم ًَْتَٓم ُ
ؼم سمِف َُم ْـ َو َرا َءٟمَ٤م ٟمَدْ ُظم ُؾ سمِف ْ َ
احل َرا ِم َوم ُٛم ْرٟمَ٤م سمِ َ٠م ُْم ٍر َوم ّْم ٍؾ ٟم ْ ْ
ٞمع َأ ْن َٟم ْ٠مشم َٞم َؽ إِ َّٓ ِذم َؿم ْٝم ِر ْ َ
٤مه ْؿ َقم ْـ َأ ْر َسم ٍع َىم َ٤مل َأ َُم َر ُه ْؿ سمِ ْ ِ
هلل َو ْطمدَ ُه وىم٤مل َه ْؾ شمَدْ ُر َ
ون َُم٤م
٤مإل َيام ِن سمِ٤م َِّ
َىم َ٤مل َوم َ٠م َُم َر ُه ْؿ سمِ َ٠م ْر َسم ٍع َو َهن َ ُ

ِْ
هلل َو َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َر ُؾم ُ
هلل
قل ا َِّ
هلل َو َر ُؾمق ًُم ُف َأ ْقم َٚم ُؿ َىم َ٤مل َؿم َٝم٤م َد ُة َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ ا َُّ
هلل َىم٤م ًُمقا ا َُّ
اإل َيام ُن سمِ٤م َِّ
٤من و َأ ْن شمُ١مدوا ُمخً٤م ُِمـ اعمَْ ْٖمٜمَ ِؿ وهن٤مهؿ قمـ اًمده سم ِ
وإِ َىم٤مم اًمّم َال ِة وإِيتَ٤مء َّ ِ
٤مء
َ َ َ ُ ْ َ ْ َّ
َ ه ًُ ْ
اًمزيمَ٤مة َو َص ْق ُم َر َُم َْم َ َ
َ ُ َّ
َ ُ
احلٜمْ َت ِؿ واعمُْ َز َّوم ِ
٧م.
َو ْ َ َ
هلل ِْ
ٞمؽ َظم ّْم َٚمت ْ ِ
أل َؿم ِّ٩م َأ َؿم ِّ٩م َقم ٌْ ِد ا ًْم َ٘م ْٞم ِ
قل اهللَِّ ط ًم ِ ْ َ
وىم٤مل َر ُؾم ُ
س إِ َّن ومِ َ
احل ْٚم ُؿ
َلم ُحيِ هٌ ُٝم َام ا َُّ
َو ْإَٟمَ٤مةُُ .متٗمؼ قمٚمٞمف .خ «71ش ،وُمًٚمؿ «84ش.
و َقم ْـ ا ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
٤مس َأ َّن ُُم َٕم٤م ًذا َىم َ٤ملَ :سم َٕم َثٜمِل َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط َىم َ٤مل إِٟم ََّؽ َشم ْ٠م ِيت َىم ْق ًُم٤م ُِم ْـ َأ ْه ِؾ
ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب َوم٤م ْد ُقم ُٝم ْؿ إِ َمم َؿم َٝم٤م َد ِة َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُّ َو َأ ِِّّن َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ َوم٢مِ ْن ُه ْؿ َأ َـم٤م ُقمقا ًم ِ َذًم ِ َؽ
مخس ص َٚمق ٍ
٤مقمقا ًم ِ َذًمِ َؽ
َوم َ٠م ْقمٚمِ ْٛم ُٝم ْؿ َأ َّن ا ََّ
ات ِذم يم ُِّؾ َي ْق ٍم َو ًَم ْٞم َٚم ٍ٦م َوم٢مِ ْن ُه ْؿ َأ َـم ُ
ؽم َض َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َ ْ َ َ َ
هلل ا ْوم َ َ

ِ ِ
ِ
ِ
ؽم هد ِذم ُوم َ٘م َر ِائ ِٝم ْؿ َوم٢مِ ْن ُه ْؿ
ؽم َض َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َصدَ َىم ً٦م شم ُْ١م َظم ُذ ُم ْـ َأ ْهمٜم َٞم٤مئ ِٝم ْؿ َوم ُ َ
َوم َ٠م ْقمٚم ْٛم ُٝم ْؿ َأ َّن اهللََّ ا ْوم َ َ
ِ
٤مك ويمَر ِائؿ َأُمق ِ
ِ ِ
٤مب.
اهل ْؿ َواشم َِّؼ َد ْقم َق َة اعمَْ ْٔم ُٚمق ِم َوم٢مِ َّٟم ُف ًَم ْٞم َس َسم ْٞمٜم ََٝم٤م َو َسم ْ َ
لم اهللَِّ طم َج ٌ
َأ َـم٤م ُقمقا ًم َذًم َؽ َوم٢مِ َّي َ َ َ َ ْ َ
«خ2771ش ،وُمًٚمؿ «81ش.
ِ
ي ْت َأ َسم٤م َـم٤مًم ِ ٍ
و َقم ْـ َؾم ِٕمٞمدُ ْسم ُـ اعمُْ ًَ َّٞم ِ
٥م ا ًْم َق َوم٤م ُة َضم٤م َء ُه َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط
٥م َقم ْـ َأسمِٞمف َىم َ٤مل :عمََّ٤م َطم َ َ
َوم َق َضمدَ ِقمٜمْدَ ُه َأ َسم٤م َضم ْٝم ٍؾ َو َقم ٌْدَ اهللَِّ ْسم َـ َأ ِيب ُأ َُم َّٞم َ٦م ْسم ِـ اعمُْ ِٖم َػم ِة َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط َي٤م َقم ِّؿ ُىم ْؾ َٓ إِ ًَم َف
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هلل ْسم ُـ َأ ِيب ُأ َُم َّٞم َ٦م َي٤م َأ َسم٤م َـم٤مًم ِ ٍ
٥م
إِ َّٓ اهللَُّ يمَٚمِ َٛم ً٦م َأ ْؿم َٝمدُ ًَم َؽ ِ َهب٤م ِقمٜمْدَ اهللَِّ َوم َ٘م َ٤مل َأ ُسمق َضم ْٝم ٍؾ َو َقم ٌْدُ ا َِّ
٥م َقم ْـ ُِم َّٚم ِ٦م َقم ٌْ ِد اعمُْ َّٓمٚمِ ِ
٥م َوم َٚم ْؿ َي َز ْل َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط َي ْٕم ِر ُو َٝم٤م َقم َٚم ْٞم ِف َو ُي ِٕمٞمدُ ًَم ُف شمِ ْٚم َؽ اعمَْ َ٘م٤م ًَم َ٦م
َأشم َْر َهم ُ
٥م ِ
آظم َر َُم٤م َيم َّٚم َٛم ُٝم ْؿ ُه َق َقم َغم ُِم َّٚم ِ٦م َقم ٌْ ِد اعمُْ َّٓمٚمِ ِ
َطمتَّك َىم َ٤مل َأ ُسمق َـم٤مًم ِ ٍ
٥م َو َأ َسمك َأ ْن َي ُ٘م َ
هلل
قل َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ ا َُّ
َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط َأ َُم٤م َواهللَِّ ََٕ ْؾم َت ْٖم ِٗم َر َّن ًَم َؽ َُم٤م َمل ْ ُأ ْٟم َف َقمٜم َْؽ َوم َ٠مٟم َْز َل اهللَُّ َقم َّز َو َضم َّؾَُ ﴿ :م٤م يم َ
َ٤من
ًمِٚمٜمٌَِّ ِّل َوا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا َأ ْن َي ًْ َت ْٖم ِٗم ُروا ًم ِ ْٚم ُٛم ْ ِ
لم َو ًَم ْق يمَ٤مٟمُقا ُأ ِ
لم َهل ُ ْؿ َأ َّهن ُ ْؿ
وزم ُىم ْر َسمك ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َشم ٌَ َّ َ
نميمِ َ
٥م َوم َ٘م َ٤مل ًمِرؾم ِ
اجل ِحٞم ِؿ ﴾َ ،و َأٟم َْز َل اهللَُّ َشم َٕم َ٤ممم ِذم َأ ِيب َـم٤مًم ِ ٍ
قل اهللَِّ ط ﴿ إِٟم ََّؽ َٓ َ ْهت ِدي
َأ ْص َح ُ
َ ُ
٤مب ْ َ
هلل َ ْهي ِدي َُم ْـ َي َِم٤م ُء َو ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ٤معمُْ ْٝمت َِدي َـ ﴾ .خ «8111ش ،وُمًٚمؿ
َُم ْـ َأ ْطم ٌَ ٌْ َ٧م َو ًَمٙمِ َّـ ا ََّ

«21ش.
٤مص وهق ِذم ِؾمٞم٤م َىم ِ٦م اعمَْق ِ
ِ
ِ
ت َوم ٌَٙمَك
ْ
َ
يٟمَ٤م َقم ْٛم َرو ْسم َـ ا ًْم َٕم ِ َ ُ َ
و َقم ْـ ا ْسم ِـ ؿم َام َؾم َ٦م اعمَْ ْٝمر ِّي َىم َ٤ملَ :طم َ ْ

َـم ِق ًيال َو َطم َّق َل َو ْضم َٝم ُف إِ َمم ِْ
نم َك َر ُؾم ُ
اجلدَ ِار َوم َج َٕم َؾ ا ْسمٜمُ ُف َي ُ٘م ُ
قل اهللَِّ ط سمِٙم ََذا َأ َُم٤م
قل َي٤م َأ َسمتَ٤م ُه َأ َُم٤م َسم َّ َ
نم َك َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط سمِٙم ََذا َىم َ٤مل َوم َ٠م ْىم ٌَ َؾ سمِ َق ْضم ِٝم ِف َوم َ٘م َ٤مل إِ َّن َأ ْوم َْم َؾ َُم٤م ٟم ُِٕمده َؿم َٝم٤م َد ُة َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ
َسم َّ َ
٤مق َصم َال ٍ
هلل إِ ِِّّن ُيمٜم ُْ٧م َقم َغم َأ ْـم ٌَ ٍ
اهللَُّ َو َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َر ُؾم ُ
ث ًَم َ٘مدْ َر َأ ْيتُٜمِل َو َُم٤م َأ َطمدٌ َأ َؿمدَّ ُسم ْٖم ًْم٤م
قل ا َِّ
ِ
ًمِرؾم ِ
٥م إِ َ َّزم َأ ْن َأيم َ
اؾمت َْٛم َٙمٜم ُْ٧م ُِمٜمْ ُف َوم َ٘م َت ْٚم ُت ُف َوم َٚم ْق ُُم ه٧م َقم َغم شمِ ْٚم َؽ
قل ا َِّ
هلل ط ُمٜمِّل َو َٓ َأ َطم َّ
ُقن َىمدْ ْ
َ ُ
احل ِ
٤مل ًَم ُٙمٜم ُْ٧م ُِم ْـ َأ ْه ِؾ اًمٜم َِّ٤مر َوم َٚم َّام َضم َٕم َؾ اهللَُّ ْ ِ
اإل ْؾم َال َم ِذم َىم ْٚمٌِل َأ َشم ْٞم ُ٧م اًمٜمٌَِّ َّل ط َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م ا ْسم ًُ ْط
َْ
َي ِٛمٞمٜم ََؽ َوم ْ ُ
أل َسم ِ٤مي ْٕم َؽ َوم ٌَ ًَ َط َي ِٛمٞمٜمَ ُف َىم َ٤مل َوم َ٘م ٌَ ْْم ُ٧م َي ِدي َىم َ٤مل َُم٤م ًَم َؽ َي٤م َقم ْٛم ُرو َىم َ٤مل ُىم ْٚم ُ٧م َأ َر ْد ُت َأ ْن

َأ ْؿم َ ِؽم َط َىم َ٤مل شم َِْم َ ِؽم ُط سمِ َام َذا ُىم ْٚم ُ٧م َأ ْن ُي ْٖم َٗم َر ِزم َىم َ٤مل َأ َُم٤م َقم ِٚم ْٛم َ٧م َأ َّن ْ ِ
اإل ْؾم َال َم َ ْهي ِد ُم َُم٤م يم َ
َ٤من َىم ٌْ َٚم ُف
ِ
اهلجر َة َهت ِدم ُم٤م يم َ ِ
َ٤من َىم ٌْ َٚم ُف َو َُم٤م يم َ
احل َّ٩م َ ْهي ِد ُم َُم٤م يم َ
٥م إِ َ َّزم ُِم ْـ
َ٤من َأ َطمدٌ َأ َطم َّ
َ٤من َىم ٌْٚم َٝم٤م َو َأ َّن ْ َ
َو َأ َّن ْ ْ َ ْ ُ َ
رؾم ِ
قل اهللَِّ ط َو َٓ َأ َضم َّؾ ِذم َقم ْٞمٜمِل ُِمٜمْ ُف َو َُم٤م ُيمٜم ُْ٧م ُأ ِـم ُٞمؼ َأ ْن َأ ُْم َ َ
أل َقم ْٞمٜم ََّل ُِمٜمْ ُف إِ ْضم َال ًٓ ًَم ُف َو ًَم ْق
َ ُ
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ِ
ِ
احل ِ
ُؾم ِئ ْٚم ُ٧م َأ ْن َأ ِص َٗم ُف َُم٤م َأ َـم ْ٘م ُ٧م َِٕ ِِّّن َمل ْ َأ ُيم ْـ َأ ُْم َ ُ
٤مل ًَم َر َضم ْق ُت
أل َقم ْٞمٜم ََّل ُمٜمْ ُف َو ًَم ْق ُُم ه٧م َقم َغم شم ْٚم َؽ ْ َ
َأ ْن َأيم َ ِ
اجلٜم َِّ٦م ُصم َّؿ َوًمِٞمٜمَ٤م َأ ْؿم َٞم٤م َء َُم٤م َأ ْد ِري َُم٤م َطم ِ٤مزم ومِ َٞمٝم٤م َوم٢مِ َذا َأٟمَ٤م ُُم ه٧م َوم َال شم َّْم َح ٌْٜمِل
ُقن ُم ْـ َأ ْه ِؾ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ٞمٛمقا َطم ْق َل َىم ْ ِؼمي َىمدْ َر َُم٤م ُشمٜم َْح ُر
اًمؽم َ
اب َؿمٜما٤م ُصم َّؿ َأىم ُ
َ٤مر َوم٢مِ َذا َد َومٜمْت ُُٛمقِّن َوم ُِمٜمهقا َقم َ َّكم ه َ
ٟمَ٤مئ َح ٌ٦م َو َٓ ٟم ٌ
َضم ُزور َو ُي ْ٘مًؿ َحلٛم َٝم٤م َطمتَّك َأؾم َت ْ٠مٟمِ َس سمِٙمُؿ َو َأ ْٟم ُٔمر ُم٤م َذا ُأر ِ
اضم ُع سمِ ِف ُر ُؾم َؾ َر ِّيب .أظمرضمف ُمًٚمؿ
َ
َ َ
ْ
ْ
َ ُ ُْ
ٌ
«828ش.
هلل ُم٤م ِذم اًمًٛمق ِ
و َقم ْـ َأ ِيب ُهر ْير َة َىم َ٤مل :عمََّ٤م ٟم ََز ًَم ْ٧م َقم َغم رؾم ِ
ات َو َُم٤م ِذم
قل ا َِّ
َّ َ َ
هلل ط ﴿ َِّ َ
َ ُ
َ َ
خت ُٗمقه ُحي ِ
ِ
ْإَ ْر ِ
٤مؾم ٌْٙم ُْؿ سمِ ِف اهللَُّ َوم َٞم ْٖم ِٗم ُر عمَ ِ ْـ َي َِم٤م ُء َو ُي َٕم ِّذ ُب َُم ْـ
ض َوإِ ْن ُشم ٌْدُ وا َُم٤م ِذم َأ ْٟم ُٗمًٙم ُْؿ َأ ْو ُ ْ ُ َ
ِ
٤مب رؾم ِ
ر ٍء َىم ِد ٌير ﴾ َىم َ٤مل َوم ْ
هلل ط َوم َ٠مشم َْقا
قل ا َِّ
َي َِم٤م ُء َوا َُّ
٤مؿمتَدَّ َذًم َؽ َقم َغم َأ ْص َح ِ َ ُ
هلل َقم َغم يم ُِّؾ َ ْ
هلل ُيم ِّٚم ْٗمٜمَ٤م ُِمـ ْإَ ْقمام ِل ُم٤م ٟم ِ
اًمريم ِ
َ٥م َوم َ٘م٤م ًُمقا َأ ْي َر ُؾم َ
َر ُؾم َ
ُٓم ُٞمؼ
قل ا َِّ
ْ
َ َ
قل اهللَِّ ط ُصم َّؿ َسم َريمُقا َقم َغم ه
اًمّم َٞم٤م َم َو ِْ
اًمّمدَ َىم َ٦م َو َىمدْ ُأٟم ِْز ًَم ْ٧م َقم َٚم ْٞم َؽ َه ِذ ِه ْأ َي ُ٦م َو َٓ ٟمُٓمِٞم ُ٘م َٝم٤م َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل
اجل َٝم٤م َد َو َّ
اًمّم َال َة َو ِّ
َّ

ون َأ ْن َشم ُ٘مق ًُمقا يم ََام َىم َ٤مل َأ ْه ُؾ ا ًْمٙمِتَ٤م َسم ْ ِ
اهللَِّ ط َأشم ُِريدُ َ
لم ُِم ْـ َىم ٌْٚمِٙم ُْؿ َؾم ِٛم ْٕمٜمَ٤م َو َقم َّم ْٞمٜمَ٤م َسم ْؾ ُىمق ًُمقا
َؾم ِٛم ْٕمٜمَ٤م َو َأ َـم ْٕمٜمَ٤م ُهم ْٗم َراٟم ََؽ َر َّسمٜمَ٤م َوإِ ًَم ْٞم َؽ اعمَْ ِّم ُػم َىم٤م ًُمقا َؾم ِٛم ْٕمٜمَ٤م َو َأ َـم ْٕمٜمَ٤م ُهم ْٗم َراٟم ََؽ َر َّسمٜمَ٤م َوإِ ًَم ْٞم َؽ
ِ
ِ
اًمر ُؾم ُ
قل سمِ َام ُأٟم ِْز َل إِ ًَم ْٞم ِف
ؽم َأ َه٤م ا ًْم َ٘م ْق ُم َذ ًَّم ْ٧م ِ َهب٤م َأ ًْمًٜمَت ُُٝم ْؿ َوم َ٠مٟم َْز َل اهللَُّ ِذم إِ ْصم ِر َه٤م ﴿ آ َُم َـ َّ
اعمَّْم ُػم َوم َٚم َّام ا ْىم َ َ
ُِم ْـ َر ِّسم ِف َواعمُْ ْ١م ُِمٜم َ
لم َأ َطم ٍد ُِم ْـ ُر ُؾمٚمِ ِف
ُقن يم ٌُّؾ آ َُم َـ سمِ٤مهللَِّ َو َُم َال ِئٙمَتِ ِف َو ُيمتٌُِ ِف َو ُر ُؾمٚمِ ِف َٓ ُٟم َٗم ِّر ُق َسم ْ َ
وىم٤مًمقا َؾم ِٛم ْٕمٜمَ٤م َو َأ َـم ْٕمٜمَ٤م ُهم ْٗم َراٟم ََؽ َر َّسمٜمَ٤م َوإِ ًَم ْٞم َؽ اعمَْ ِّم ُػم ﴾ َوم َٚم َّام َوم َٕم ُٚمقا َذًم ِ َؽ ٟم ًََ َخ َٝم٤م اهللَُّ َشم َٕم َ٤ممم
ػ اهللَُّ َٟم ْٗم ًً٤م إِ َّٓ ُو ْؾم َٕم َٝم٤م َهلَ٤م َُم٤م يم ًََ ٌَ ْ٧م َو َقم َٚم ْٞم َٝم٤م َُم٤م ا ْيمت ًََ ٌَ ْ٧م
َوم َ٠مٟم َْز َل ا َُّ
هلل َقم َّز َو َضم َّؾُ َٓ ﴿ :ي َٙم ِّٚم ُ

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
مح ْٚم َت ُف
سا يم ََام َ َ
َر َّسمٜمَ٤م َٓ شم َُ١ماظم ْذٟمَ٤م إ ْن ٟمًَٞمٜمَ٤م َأ ْو َأ ْظم َٓم ْ٠مٟمَ٤م ﴾َ ،ىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿ ﴿ َر َّسمٜمَ٤م َو َٓ َ ْحتٛم ْؾ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م إ ْ ً
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َقم َغم ا ًَّم ِذي َـ ُِم ْـ َىم ٌْٚمِٜمَ٤م ﴾َ ،ىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿَ ﴿ ،ر َّسمٜمَ٤م َو َٓ ُ َحت ِّٛم ْٚمٜمَ٤م َُم٤م َٓ َـم٤م َىم َ٦م ًَمٜمَ٤م سمِ ِف ﴾َ ،ىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿ﴿ ،
ػ َقمٜمَّ٤م َو ْ
ٍْمٟمَ٤م َقم َغم ا ًْم َ٘م ْق ِم ا ًْمٙمَ٤مومِ ِري َـ ﴾.
َوا ْقم ُ
محٜمَ٤م َأٟم َ
اهم ِٗم ْر ًَمٜمَ٤م َو ْار َ ْ
ْ٧م َُم ْق َٟٓمَ٤م َوم٤مٟم ُ ْ
أظمرضمف ُمًٚمؿ «827ش.
وقمـ َؾم ْٕم ِد ْسم ِـ َأ ِيب َو َّىم ٍ
٤مصَ :أ َّن َر ُؾم َ
هلل ط َأ ْقم َٓمك َر ْه ًٓم٤م َو َؾم ْٕمدٌ َضم٤مًم ِ ٌس ومِ ِٞمٝم ْؿ َىم َ٤مل
قل ا َِّ
قل اهللَِّ ط ُِمٜم ُْٝم ْؿ َُم ْـ َمل ْ ُي ْٕمٓمِ ِف َو ُه َق َأ ْقم َج ٌُ ُٝم ْؿ إِ َ َّزم َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َي٤م َر ُؾم َ
ؽم َك َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ َُم٤م ًَم َؽ
َؾم ْٕمدٌ َوم َ َ
هلل إِ ِِّّن ََٕ َرا ُه ُُم ْ١م ُِمٜمً٤م َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
َ٧م َىم ِٚم ًٞمال ُصم َّؿ َهم َٚم ٌَٜمِل
قل ا َِّ
َقم ْـ ُوم َال ٍن َوم َقا َِّ
هلل ط َأ ْو ُُم ًْٚمِ ًام َىم َ٤مل َوم ًَٙم ه

هلل َُم٤م ًَم َؽ َقم ْـ ُوم َال ٍن َوم َقاهللَِّ إِ ِِّّن ََٕ َرا ُه ُُم ْ١م ُِمٜمً٤م َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
َُم٤م َأ ْقم َٚم ُؿ ُِمٜمْ ُف َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َي٤م َر ُؾم َ
هلل
قل ا َِّ
قل ا َِّ
َ٧م َىمٚمِ ًٞمال ُصم َّؿ َهم َٚم ٌَٜمِل َُم٤م َقمٚمِ ْٛم ُ٧م ُِمٜمْ ُف َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َي٤م َر ُؾم َ
قل اهللَِّ َُم٤م ًَم َؽ َقم ْـ
ط َأ ْو ُُم ًْٚمِ ًام َىم َ٤مل َوم ًَٙم ه
ِ
ِ
ُوم َال ٍن َوم َقاهللَِّ إِ ِِّّن ََٕ َرا ُه ُُم ْ١م ُِمٜمً٤م َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
٥م
اًمر ُضم َؾ َو َهم ْ ُػم ُه َأ َطم ه
قل اهللَِّ ط َأ ْو ُُم ًْٚم ًام إِ ِِّّن َُٕ ْقمٓمل َّ
ِ
َ٥م ِذم اًمٜم َِّ٤مر َقم َغم َو ْضم ِٝم ِف  .خ «24شُ ،مًٚمؿ «871ش.
إِ َ َّزم ُمٜمْ ُف َظم ِْم َٞم َ٦م َأ ْن ُيٙم َّ
َ٤من ِذم ْ ِ ِ ِ ِ
و َقم ْـ َقم ِ٤مئ َِم َ٦م َىم٤م ًَم ْ٧مُ :ىم ْٚم ُ٧م َي٤م َر ُؾم َ
٤من يم َ
قل اهللَِّ ا ْسم ُـ ُضمدْ َقم َ
اًمر ِطم َؿ
اجل٤مهٚم َّٞم٦م َيّم ُؾ َّ
َ
لم َوم َٝم ْؾ َذ َ
اك ٟمَ٤مومِ ُٕم ُف َىم َ٤مل َٓ َيٜمْ َٗم ُٕم ُف إِ َّٟم ُف َمل ْ َي ُ٘م ْؾ َي ْق ًُم٤م َر ِّب ا ْهم ِٗم ْر ِزم َظمٓمِٞم َئتِل َي ْق َم
َو ُي ْٓم ِٕم ُؿ اعمْ ِ ًْٙمِ َ
اًمدِّ ِ
يـ .أظمرضمف ُمًٚمؿ «87ش.

لم ﴾ َد َقم٤م َر ُؾم ُ
و َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َىم َ٤مل :عمََّ٤م ُأٟم ِْز ًَم ْ٧م َه ِذ ِه ْأ َي ُ٦م ﴿ َو َأٟم ِْذ ْر َقم ِِم َػمشم َ
قل
َؽ ْإَ ْىم َرسمِ َ
٥م ْسم ِـ ًُم َ١م ٍّي َأٟم ِْ٘م ُذوا َأ ْٟم ُٗم ًَٙم ُْؿ ُِم ْـ اًمٜم ِ
ص َوم َ٘م َ٤مل َي٤م َسمٜمِل َيم ْٕم ِ
َّ٤مر
٤مضمت ََٛم ُٕمقا َوم َٕم َّؿ َو َظم َّ
اهللَِّ ط ُىم َر ْي ًِم٤م َوم ْ
س َأٟم ِْ٘م ُذوا َأ ْٟم ُٗم ًَٙم ُْؿ ُِم ْـ اًمٜم ِ
٥م َأٟم ِْ٘م ُذوا َأ ْٟم ُٗم ًَٙم ُْؿ ُِم ْـ اًمٜم ِ
َي٤م َسمٜمِل ُُم َّر َة ِ
سمـ َيم ْٕم ٍ
َّ٤مر َي٤م َسمٜمِل َقم ٌْ ِد َؿم ْٛم ٍ
َّ٤مر
َ٤مف َأٟم ِْ٘م ُذوا َأ ْٟم ُٗمًٙمُؿ ُِمـ اًمٜم َِّ٤مر ي٤م سمٜمِل ه ِ
ي٤م سمٜمِل َقمٌ ِد ُمٜم ٍ
٤مؿم ٍؿ َأٟم ِْ٘م ُذوا َأ ْٟم ُٗم ًَٙم ُْؿ ُِم ْـ اًمٜم ِ
َّ٤مر َي٤م َسمٜمِل
َ َ َ
َ ْ ْ
َ َ
ْ َ
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٥م َأٟم ِْ٘م ُذوا َأ ْٟم ُٗم ًَٙم ُْؿ ُِم ْـ اًمٜم ِ
َقم ٌْ ِد اعمُْ َّٓمٚمِ ِ
َّ٤مر َي٤م َوم٤مـمِ َٛم ُ٦م َأٟم ِْ٘م ِذي َٟم ْٗم ًَ ِؽ ُِم ْـ اًمٜم َِّ٤مر َوم٢مِ ِِّّن َٓ َأ ُْمٚمِ ُؽ ًَمٙم ُْؿ
مح٤م َؾم َ٠م ُسم هٚم َٝم٤م سمِ ٌَ َال ِهلَ٤م .خ «2471ش ،وُمًٚمؿ «214ش.
ُِم ْـ اهللَِّ َؿم ْٞم ًئ٤م َهم ْ َػم َأ َّن ًَمٙم ُْؿ َر ِ ً
لم ﴾ َىم٤م َم َر ُؾم ُ
و َقم ْـ َقم ِ٤مئ َِم َ٦م َىم٤م ًَم ْ٧م :عمََّ٤م ٟم ََز ًَم ْ٧م ﴿ َو َأٟم ِْذ ْر َقم ِِم َػمشم َ
هلل ط َقم َغم
قل ا َِّ
َؽ ْإَ ْىم َرسمِ َ
٥م َي٤م َسمٜمِل َقم ٌْ ِد اعمُْ َّٓمٚمِ ِ
اًمّم َٗم٤م َوم َ٘م َ٤مل َي٤م َوم٤مـمِ َٛم ُ٦م سمِٜم َْ٧م ُحم َ َّٛم ٍد َي٤م َص ِٗم َّٞم ُ٦م سمِٜم َْ٧م َقم ٌْ ِد اعمُْ َّٓمٚمِ ِ
٥م َٓ َأ ُْمٚمِ ُؽ
َّ
هلل َؿم ْٞم ًئ٤م ؾم ُٚم ِ
قِّن ُِم ْـ َُم ِ٤مزم َُم٤م ِؿم ْئت ُْؿ .أظمرضمف ُمًٚمؿ «217ش.
ًَمٙم ُْؿ ُِم ْـ ا َِّ
َ
ٞمّم َ٦م ْسم ِـ اعمُْ َخ ِ
٤مر ِق َو ُز َه ْ ِػم ْسم ِـ َقم ْٛم ٍرو َىم َ٤مٓ :عمََّ٤م ٟم ََز ًَم ْ٧م ﴿ َو َأٟم ِْذ ْر َقم ِِم َػمشم َ
لم
َؽ ْإَ ْىم َرسمِ َ
و َقم ْـ َىمٌِ َ
﴾ َىم َ٤مل ا ْٟم َٓم َٚم َؼ ٟمٌَِ هل اهللَِّ ط إِ َمم َر ْو َٛم ٍ٦م ُِم ْـ َضم ٌَ ٍؾ َوم َٕم َال َأ ْقم َال َه٤م َطم َج ًرا ُصم َّؿ ٟمَ٤م َدى َي٤م َسمٜمِل َقم ٌْ ِد
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ٌم َأ ْن
َُمٜمَ٤م َوم٤م ْه إ ِِّّن ٟمَذ ٌير إٟم ََّام َُم َثكم َو َُم َث ُٚمٙم ُْؿ يم ََٛم َث ِؾ َر ُضم ٍؾ َر َأى ا ًْم َٕمدُ َّو َوم٤م ْٟم َٓم َٚم َؼ َي ْر َسم ُ٠م َأ ْه َٚم ُف َوم َخ َ
٤مطم٤م ْه .أظمرضمف ُمًٚمؿ «217ش.
َي ًٌِْ ُ٘مق ُه َوم َج َٕم َؾ َ ْهيتِ ُ
ػ َي٤م َص ٌَ َ
و َقم ْـ ا ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
٤مس َىم َ٤مل :عمََّ٤م ٟم ََز ًَم ْ٧م َه ِذ ِه ْأ َي ُ٦مَ ﴿ :و َأٟم ِْذ ْر َقم ِِم َػمشم َ
لم ﴾َ ،و َر ْه َٓم َؽ
َؽ ْإَ ْىم َرسمِ َ
ِ
لم َظم َر َج َر ُؾم ُ
٤مطم٤م ْه َوم َ٘م٤م ًُمقا َُم ْـ َه َذا
قل ا َِّ
اًمّم َٗم٤م َوم َٝمت َ
ُِمٜم ُْٝم ْؿ اعمُْ ْخ َٚم ِّم َ
َػ َي٤م َص ٌَ َ
هلل ط َطمتَّك َصٕمدَ َّ
٤مضمت ََٛم ُٕمقا إِ ًَم ْٞم ِف َوم َ٘م َ٤مل َي٤م َسمٜمِل ُوم َال ٍن َي٤م َسمٜمِل ُوم َال ٍن َي٤م َسمٜمِل ُوم َال ٍن َي٤م َسمٜمِل
ا ًَّم ِذي َ ْهيتِ ُ
ػ َىم٤م ًُمقا ُحم َ َّٛمدٌ َوم ْ
ِ
َقمٌ ِد ُمٜم ٍ
َ٤مف َي٤م َسمٜمِل َقم ٌْ ِد اعمُْ َّٓمٚمِ ِ
ؼم ُشمٙم ُْؿ َأ َّن َظم ْٞم ًال َخت ُْر ُج
٥م َوم ْ
٤مضمت ََٛم ُٕمقا إِ ًَم ْٞمف َوم َ٘م َ٤مل َأ َر َأ ْي َتٙم ُْؿ ًَم ْق َأ ْظم َ ْ
ْ َ
لم َيدَ ْي
اجل ٌَ ِؾ َأ ُيمٜمْت ُْؿ ُُم َّمدِّ ِىم َّل َىم٤م ًُمقا َُم٤م َضم َّر ْسمٜمَ٤م َقم َٚم ْٞم َؽ يم َِذ ًسم٤م َىم َ٤مل َوم٢مِ ِِّّن ٟم َِذ ٌير ًَمٙم ُْؿ َسم ْ َ
سمِ ًَ ْٗم ِح َه َذا ْ َ
ِ ِ
ِ
اب َؿم ِد ٍ
يد َىم َ٤مل َوم َ٘م َ٤مل َأ ُسمق َهل َ ٍ
َقم َذ ٍ
قرةُ:
٥م َشم اٌ٤م ًَم َؽ َأ َُم٤م َ َ
اًمً َ
مج ْٕم َتٜمَ٤م إِ َّٓ هل َ َذا ُصم َّؿ َىم٤م َم َومٜم ََز ًَم ْ٧م َهذه ه
ِ
َشم ٌَّ ْ٧م َيدَ ا َأ ِيب َهل َ ٍ
قر ِة و َطمدَّ َصمٜمَ٤م َأ ُسمق َسمٙم ِْر ْسم ُـ َأ ِيب
٥م َو َىمدْ شم َّ
اًمً َ
َ٥م ،يم ََذا َىم َر َأ ا َْٕ ْقم َٛم ُش إِ َمم آظم ِر ه
اإلؾمٜم ِ
٥م َىم َ٤مل َطمدَّ َصمٜمَ٤م َأ ُسمق ُُم َٕم ِ
َؿم ْٞم ٌَ َ٦م َو َأ ُسمق يم َُر ْي ٍ
٤مو َي َ٦م َقم ْـ ْإَ ْقم َٛم ِ
َ٤مد َىم َ٤مل َص ِٕمدَ َر ُؾم ُ
هلل
قل ا َِّ
ش ِ َهب َذا ْ ِ ْ
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ات يق ٍم اًمّم َٗم٤م َوم َ٘م َ٤مل ي٤م صٌ٤مطم٤مه سمِٜمَح ِق طم ِد ِ
ي٨م َأ ِيب ُأ َؾم٤م َُم َ٦م َو َمل ْ َي ْذيم ُْر ٟم ُُز َ
ول ْأ َي ِ٦م﴿ :
َ َ َ َ ْ ْ َ
َّ
ط َذ َ َ ْ
َو َأٟم ِْذ ْر َقم ِِم َػمشم َ
لم ﴾ .خ «7148ش ،وُمًٚمؿ «211ش.
َؽ ْإَ ْىم َرسمِ َ
ِ
َ٤من َأ َّو ُل َُم٤م ُسم ِد َئ سمِ ِف َر ُؾم ُ
ؼم ْشم ُفَ :ىم٤م ًَم ْ٧م يم َ
قل اهللَِّ ط ُِم ْـ
قمـ َقم٤مئ َِم َ٦م َز ْو َج اًمٜمٌَِّ ِّل ط َأ ْظم َ َ
ِ
ا ًْمقطم ِل اًمر ْؤي٤م اًمّم ِ
٤مد َىم َ٦م ِذم اًمٜم َّْق ِم َومٙم َ
٥م
اًمّم ٌْ ِح ُصم َّؿ ُطم ٌِّ َ
َ٤من َٓ َي َرى ُر ْؤ َي٤م إِ َّٓ َضم٤م َء ْت ُم ْث َؾ َوم َٚم ِؼ ه
ه َ َّ
َ ْ
٤مر ِطمر ٍاء يتَحٜم َُّ٨م ومِ ِٞمف وهق اًم َّتٕمٌدُ اًم َّٚمٞم ِ٤مزم أوٓ ِ
إِ ًَم ْٞم ِف ْ
اخلَ َال ُء َومٙم َ
ت ا ًْم َٕمدَ ِد َىم ٌْ َؾ َأ ْن
َ٤من َ ْ
َ ُ َ َه
خي ُٚمق سمِ َٖم ِ َ َ َ
َ َ

ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
احل هؼ َو ُه َق ِذم
َي ْرضم َع إِ َمم َأ ْهٚمف َو َيت ََز َّو ُد ًم َذًم َؽ ُصم َّؿ َي ْرضم ُع إِ َمم َظمد َ
جي َ٦م َوم َٞمت ََز َّو ُد عم ْثٚم َٝم٤م َطمتَّك َومج َئ ُف ْ َ
٤مر ِطم َر ٍاء َوم َج٤م َء ُه اعمَْ َٚم ُؽ َوم َ٘م َ٤مل ا ْىم َر ْأ َىم َ٤مل َُم٤م َأٟمَ٤م سمِ َ٘م ِ
َهم ِ
٤مر ٍئ َىم َ٤مل َوم َ٠م َظم َذ ِِّن َوم َٖم َّٓمٜمِل َطمتَّك َسم َٚم َغ ُِمٜمِّل
اجل ْٝمدَ ُصم َّؿ َأ ْر َؾم َٚمٜمِل َوم َ٘م َ٤مل ا ْىم َر ْأ َىم َ٤مل ُىم ْٚم ُ٧م َُم٤م َأٟمَ٤م سمِ َ٘م ِ
٤مر ٍئ َىم َ٤مل َوم َ٠م َظم َذ ِِّن َوم َٖم َّٓمٜمِل افثوين َة َطمتَّك َسم َٚم َغ
َْ
ِ
اجل ْٝمدَ ُصم َّؿ َأ ْر َؾم َٚمٜمِل َوم َ٘م َ٤مل َأ ْىم َر ْأ َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َُم٤م َأٟمَ٤م سمِ َ٘م ِ
٤مر ٍئ َوم َ٠م َظم َذ ِِّن َوم َٖم َّٓمٜمِل افثوفٌ َة َطمتَّك َسم َٚم َغ
ُمٜمِّل ْ َ

ِ
ِ
٤مؾم ِؿ َر ِّسم َؽ ا ًَّم ِذي َظم َٚم َؼ َظم َٚم َؼ ْ ِ
اإلٟم ًَْ َ
٤من ُِم ْـ َقم َٚم ٍؼ ا ْىم َر ْأ
اجل ْٝمدَ ُصم َّؿ َأ ْر َؾم َٚمٜمل َوم َ٘م َ٤مل ﴿ :ا ْىم َر ْأ سمِ ْ
ُمٜمِّل ْ َ
َو َر هسم َؽ ْإَيم َْر ُم ا ًَّم ِذي َقم َّٚم َؿ سمِ٤م ًْم َ٘م َٚم ِؿ َقم َّٚم َؿ ْ ِ
٤من َُم٤م َمل ْ َي ْٕم َٚم ْؿ ﴾َ ،وم َر َضم َع ِ َهب٤م َر ُؾم ُ
اإلٟم ًَْ َ
قل اهللَِّ ط
ِ
قِّن َزُم ُٚم ِ
ادر ُه َطمتَّك َد َظم َؾ َقم َغم َظم ِدجي َ٦م َوم َ٘م َ٤مل َزُم ُٚم ِ
اًمر ْو ُع
شم َْر ُضم ُ
قِّن َوم َز َُّم ُٚمق ُه َطمتَّك َذ َه َ
َ
٥م َقمٜمْ ُف َّ
ِّ
ِّ
ػ َسم َق ُ
ِ
ِ ِ
ؼم َه٤م ْ
ٞم٧م َقم َغم َٟم ْٗم ِز َىم٤م ًَم ْ٧م ًَم ُف
ؼم َىم َ٤مل ًَم َ٘مدْ َظم ِِم ُ
جي َ٦م َأ ْي َظمد َ
ُصم َّؿ َىم َ٤مل خلَد َ
اخلَ َ َ
جي ُ٦م َُم٤م ِزم َو َأ ْظم َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
احل ِد َ
هلل َأ َسمدً ا َواهللَِّ إِٟم َ
هلل َٓ ُخي ِْز َ
ي٨م
يؽ ا َُّ
نم َوم َقا َِّ
َظمد َ
اًمرطم َؿ َوشم َّْمدُ ُق ْ َ
َّؽ ًَمتَّم ُؾ َّ
جي ُ٦م يم ََّال َأ ْسم ْ
ِ
ِ
لم َقم َغم ٟم ََق ِائ ِ
احل ِّؼ َوم٤م ْٟم َٓم َٚم َ٘م ْ٧م سمِ ِف
اًمْم ْٞم َ
ػ َوشم ُِٕم ُ
٥م ا َْعم ْٕمدُ و َم َو َشم ْ٘م ِري َّ
َو َ ْحتٛم ُؾ ا ًْمٙم ََّؾ َو َشمٙمًْ ُ
٥م ْ َ
ِ
ِ
ِ
َظم ِدجي ُ٦م طمتَّك َأشم ْ ِ
جي َ٦م َأ ِظمل َأسمِ َٞمٝم٤م
َ َ
َ٧م سمِف َو َر َىم َ٦م ْسم َـ ٟم َْق َوم ِؾ ْسم ِـ َأ َؾمد ْسم ِـ َقم ٌْد ا ًْم ُٕم َّزى َو ُه َق ا ْسم ُـ َقم ِّؿ َظمد َ
ِ
اجل ِ
اإلٟم ِ
ُ٥م ُِم ْـ ْ ِ
ْج ِ
٤مهٚمِ َّٞم ِ٦م َويم َ
َويم َ
ٞمؾ سمِ٤م ًْم َٕم َرسمِ َّٞم ِ٦م َُم٤م
يب َو َي ْٙمت ُ
َ٤مب ا ًْم َٕم َر ِ َّ
ُ٥م ا ًْمٙمت َ
َ٤من َي ْٙمت ُ
ٍَم ِذم ْ َ
َ٤من ا ُْم َر ًأ َشمٜم َّ َ
ِ
ِ
ُ٥م َويم َ
اؾم َٛم ْع ُِم ْـ ا ْسم ِـ
َؿم٤م َء ا َُّ
هلل َأ ْن َي ْٙمت َ
َ٤من َؿم ْٞم ًخ٤م يمٌَِ ًػما َىمدْ َقمٛم َل َوم َ٘م٤م ًَم ْ٧م ًَم ُف َظمد َ
جي ُ٦م َأ ْي َقم ِّؿ ْ
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ِ
ؼم ُه َر ُؾم ُ
َأ ِظم َ
ؼم َُم٤م َرآ ُه َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف
قل ا َِّ
هلل ط َظم َ َ
ٞمؽ َىم َ٤مل َو َر َىم ُ٦م ْسم ُـ ٟم َْق َوم ٍؾ َي٤م ا ْسم َـ َأظمل َُم٤م َذا شم ََرى َوم َ٠م ْظم َ َ
ِ
قؾمك ط َي٤م ًَم ْٞمتَٜمِل ومِ َٞمٝم٤م َضم َذ ًقم٤م َي٤م ًَم ْٞمتَٜمِل َأيم ُ
ُقن َطم اٞم٤م
َو َر َىم ُ٦م َه َذا اًمٜمَّ٤م ُُم ُ
قس ا ًَّمذي ُأٟم ِْز َل َقم َغم ُُم َ
قل اهللَِّ ط َأو ُخم ْ ِر ِضمل هؿ َىم َ٤مل ور َىم ُ٦م َٟمٕمؿ َمل ي ْ٠م ِ
لم ُخي ِْر ُضم َؽ َىم ْق ُُم َؽ َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ت َر ُضم ٌؾ َىم هط سمِ َام
ِطم َ
َ َ َ ْ َْ
َ
َّ ُ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍَما ُُم َ١م َّز ًرا .خ «7171ش ،وُمًٚمؿ
ٍْم َك ٟم ْ ً
ضم ْئ َ٧م سمِف إ َّٓ ُقمقد َي َوإ ْن ُيدْ ريمْٜمل َي ْق ُُم َؽ َأٟم ُ ْ
«841ش.
وقمـ َقمٛمرو سمـ َقمًٌ َ٦م اًمً َٚم ِٛملُ :يمٜم ُْ٧م و َأٟمَ٤م ِذم ْ ِ ِ ِ
َّ٤مس َقم َغم َو َال ًَم ٍ٦م
اجل٤مهٚم َّٞم٦م َأ ُفم هـ َأ َّن اًمٜم َ
َ
َ
ه ه
ُْ ْ ُ ََ
ِ
ون ْإَ ْو َصم َ
ر ٍء َو ُه ْؿ َي ْٕم ٌُدُ َ
ْؼم َأ ْظم ٌَ ً٤مرا َوم َ٘م َٕمدْ ُت
٤من َوم ًَٛم ْٕم ُ٧م سمِ َر ُضم ٍؾ سمِ َٛم َّٙم َ٦م ُخي ِ ُ
َو َأ َّهن ُ ْؿ ًَم ْٞم ًُقا َقم َغم َ ْ

َقم َغم ر ِ
اطم َٚمتِل َوم َ٘م ِد ُْم ُ٧م َقم َٚم ْٞم ِف َوم٢مِ َذا َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط ُُم ًْت ْ
َخ ِٗم ًٞم٤م ُضم َر َءا ُء َقم َٚم ْٞم ِف َىم ْق ُُم ُف َوم َت َٚم َّٓم ْٗم ُ٧م َطمتَّك
َ
ْ٧م َىم َ٤مل َأٟمَ٤م ٟمٌَِ ٌّل َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َو َُم٤م ٟمٌَِ ٌّل َىم َ٤مل َأ ْر َؾم َٚمٜمِل اهللَُّ َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م
َد َظم ْٚم ُ٧م َقم َٚم ْٞم ِف سمِ َٛم َّٙم َ٦م َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م ًَم ُف َُم٤م َأٟم َ
ِ
ر ٍء َأ ْر َؾم َٚم َؽ َىم َ٤مل َأ ْر َؾم َٚمٜمِل سمِ ِّم َٚم ِ٦م ْإَ ْر َطم٤م ِم َويم ْ ِ
نم ُك سمِ ِف
َن ْإَ ْو َصم٤من َو َأ ْن ُي َق َّطمدَ اهللَُّ َٓ ُي ْ َ
َوسمِ َ٠م ِّي َ ْ
ر ٌء ُىم ْٚم ُ٧م ًَم ُف َوم َٛم ْـ َُم َٕم َؽ َقم َغم َه َذا َىم َ٤مل ُطم ٌّر َو َقم ٌْدٌ َىم َ٤مل َو َُم َٕم ُف َي ْق َُم ِئ ٍذ َأ ُسمق َسمٙم ٍْر َوسمِ َال ٌل ِمم َّ ْـ آ َُم َـ
َ ْ
ِ
ِ
ٞمع َذًم ِ َؽ َي ْق َُم َؽ َه َذا َأ َٓ شم ََرى َطم ِ٤مزم َو َطم َ٤مل اًمٜم ِ
َّ٤مس
سمِف َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م إِ ِِّّن ُُمتٌَِّ ُٕم َؽ َىم َ٤مل إِٟم ََّؽ َٓ شم ًَْتَٓم ُ
َو ًَمٙمِ ْـ ْار ِضم ْع إِ َمم َأ ْهٚمِ َؽ َوم٢مِ َذا َؾم ِٛم ْٕم َ٧م ِيب َىمدْ َفم َٝم ْر ُت َوم ْ٠مشمِٜمِل َىم َ٤مل َوم َذ َه ٌْ ُ٧م إِ َمم َأ ْه ِكم َو َىم ِد َم

ِ
ِ
َر ُؾم ُ
لم َىم ِد َم
َّ٤مس ِطم َ
َؼم ْإَ ْظم ٌَ َ٤مر َو َأ ْؾم َ٠م ُل اًمٜم َ
قل اهللَِّ ط ا َْعمديٜمَ َ٦م َو ُيمٜم ُْ٧م ِذم َأ ْهكم َوم َج َٕم ْٚم ُ٧م َأ َخت َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمر ُضم ُؾ ا ًَّم ِذي
اعمَْديٜمَ َ٦م َطمتَّك َىمد َم َقم َ َّكم َٟم َٗم ٌر ُم ْـ َأ ْه ِؾ َي ْث ِر َب ُم ْـ َأ ْه ِؾ اعمَْديٜمَ َ٦م َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َُم٤م َوم َٕم َؾ َه َذا َّ
َىم ِدم اعمَْ ِديٜمَ َ٦م َوم َ٘م٤م ًُمقا اًمٜمَّ٤مس إِ ًَمٞم ِف ِهاع و َىمدْ َأراد َىمقُمف َىم ْت َٚمف َوم َٚمؿ يًت ِ
َٓمٞم ُٕمقا َذًم ِ َؽ َوم َ٘م ِد ُْم ُ٧م
ُ ْ َ ٌ َ
َ َ ْ ُُ ُ ْ َْ
َ
اعمَْ ِديٜمَ َ٦م َومدَ َظم ْٚم ُ٧م َقم َٚم ْٞم ِف َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َي٤م َر ُؾم َ
ْ٧م ا ًَّم ِذي ًَم ِ٘مٞمتَٜمِل سمِ َٛم َّٙم َ٦م َىم َ٤مل
قل اهللَِّ َأ َشم ْٕم ِر ُومٜمِل َىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿ َأٟم َ
هلل َأ ْظم ِ ِ
اًمّم َال ِة َىم٤م َل َص ِّؾ
َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َسم َغم َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َي٤م ٟمٌَِ َّل ا َِّ
ؼم ِِّن َقم ْـ َّ
ؼمِّن َقم َّام َقم َّٚم َٛم َؽ اهللَُّ َو َأ ْضم َٝم ُٚم ُف َأ ْظم ِ ْ
ْ
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ِ
اًمّم َال ِة َطمتَّك َشم ْٓم ُٚم َع َّ
لم
اًمِم ْٛم ُس َطمتَّك شم َْرشم َِٗم َع َوم٢مِ َّهنَ٤م َشم ْٓم ُٚم ُع ِطم َ
ٍم َقم ْـ َّ
َص َال َة ه
اًمّم ٌْ ِح ُصم َّؿ َأ ْىم ْ
ٍ ِ ٍِ
قر ٌة
َشم ْٓم ُٚم ُع َسم ْ َ
لم َىم ْر َ ِّْن َؿم ْٞم َٓم٤من َوطمٞمٜمَئذ َي ًْ ُجدُ َهلَ٤م ا ًْم ُٙم َّٗم ُ٤مر ُصم َّؿ َص ِّؾ َوم٢مِ َّن َّ
اًمّم َال َة َُم ِْم ُٝمق َد ٌة َحم ْ ُْم َ
ِ
ِ
اًمّم َال ِة َوم٢مِ َّن ِطمٞمٜم َِئ ٍذ شم ًُْ َج ُر َضم َٝمٜم َُّؿ َوم٢مِ َذا َأ ْىم ٌَ َؾ ا ًْم َٗم ْل ُء
ٍم َقم ْـ َّ
َطمتَّك َي ًْتَ٘م َّؾ اًم ِّٔم هؾ سمِ ه
٤مًمر ُْم ِح ُصم َّؿ َأ ْىم ْ
ِ
اًمّم َال ِة َطمتَّك َشم ْٖم ُر َب
ٍم َقم ْـ َّ
َوم َّم ِّؾ َوم٢مِ َّن َّ
اًمّم َال َة َُم ِْم ُٝمق َد ٌة َحم ْ ُْم َ
ٍم ُصم َّؿ َأ ْىم ْ
قر ٌة َطمتَّك شم َُّم ِّ َكم ا ًْم َٕم ْ َ
لم َىمر َِّن َؿمٞم َٓم ٍ
َّ
٤من َو ِطمٞمٜم َِئ ٍذ َي ًْ ُجدُ َهلَ٤م ا ًْم ُٙم َّٗم ُ٤مر َىم َ٤مل َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َي٤م ٟمٌَِ َّل اهللَِّ
اًمِم ْٛم ُس َوم٢مِ َّهنَ٤م َشم ْٖم ُر ُب َسم ْ َ ْ ْ ْ
َوم٤م ًْم ُق ُوق َء َطمدِّ ْصمٜمِل َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َُم٤م ُِمٜمْٙم ُْؿ َر ُضم ٌؾ ُي َ٘م ِّر ُب َو ُوق َء ُه َوم َٞمت ََٛم ْْم َٛم ُض َو َي ًْ َتٜم ِِْم ُؼ َوم َٞمٜمْتَثِ ُر إِ َّٓ

٤مؿم ِ
َظمر ْت َظم َٓم٤مي٤م وضم ِٝم ِف وومِ ِٞمف و َظمٞم ِ
ٞمٛم ِف ُصم َّؿ إِ َذا َهم ًَ َؾ َو ْضم َٝم ُف يم ََام َأ َُم َر ُه اهللَُّ إِ َّٓ َظم َّر ْت َظم َٓم٤م َي٤م
َ َ
َ َ ْ َ
َّ
اف ِحلٞمتِ ِف ُمع اعمَْ ِ
وضم ِٝم ِف ُِمـ َأ ْـمر ِ
٤مء ُصم َّؿ َي ْٖم ًِ ُؾ َيدَ ْي ِف إِ َمم اعمْ ِ ْر َوم َ٘م ْ ِ
لم إِ َّٓ َظم َّر ْت َظم َٓم٤م َي٤م َيدَ ْي ِف ُِم ْـ
َْ َ َ
َ ْ
ْ َ
اف َؿمٕم ِر ِه ُمع اعمَْ ِ
ِ
٤مء ُصمؿ يٛمًح ر ْأؾمف إِ َّٓ َظمر ْت َظم َٓم٤مي٤م ر ْأ ِؾم ِف ُِمـ َأ ْـمر ِ
ِِِ
٤مء ُصم َّؿ َي ْٖم ًِ ُؾ
ْ َ َ
َأٟمَ٤مُمٚمف َُم َع اعمَْ َّ َ ْ َ ُ َ َ ُ
ْ َ
َ َ
َّ
َ٤مُمٚمِ ِف ُمع اعمَْ ِ
لم إِ َّٓ َظمر ْت َظم َٓم٤مي٤م ِرضم َٚمٞم ِف ُِمـ َأٟم ِ
َىمدَ َُم ْٞم ِف إِ َمم ا ًْم َٙم ْٕم ٌَ ْ ِ
هلل
٤مء َوم٢مِ ْن ُه َق َىم٤م َم َوم َّم َّغم َوم َح ِٛمدَ ا ََّ
َ َ
َ ْ ْ ْ
َّ
َو َأ ْصمٜمَك َقم َٚم ْٞم ِف َو َجم َّدَ ُه سمِ٤م ًَّم ِذي ُه َق ًَم ُف َأ ْه ٌؾ َو َوم َّر َغ َىم ْٚم ٌَ ُف َِّ ِ
ف ُِم ْـ َظم ِٓمٞم َئتِ ِف يم ََٝم ْٞم َئتِ ِف َي ْق َم
ٍْم َ
هلل إ َّٓ اٟم َ َ

َو ًَمدَ ْشم ُف ُأ هُم ُف.
أظمرضمف ُمًٚمؿ «112ش.
ِ ِ
َ٤من ُِمـ َأ ْز ِد َؿمٜمُقء َة ويم َ ِ ِ
ِ
ِ
و َقم ْـ ا ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
اًمر ِ
يح
َ َ
٤مسَ :أ َّن و َام ًدا َىمد َم َُم َّٙم َ٦م َويم َ ْ
َ٤من َي ْرىمل ُم ْـ َهذه ِّ
قن إِ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َجمْٜم ٌ
َوم ًَ ِٛم َع ُؾم َٗم َٝم٤م َء ُِم ْـ َأ ْه ِؾ َُم َّٙم َ٦م َي ُ٘مق ًُم َ
اًمر ُضم َؾ ًَم َٕم َّؾ
ُقن َوم َ٘م َ٤مل ًَم ْق َأ ِِّّن َر َأ ْي ُ٧م َه َذا َّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اًمر ِ
هلل َي ِْم ِٗمل َقم َغم
يح َوإِ َّن ا ََّ
اهللََّ َي ِْمٗمٞمف َقم َغم َيدَ َّي َىم َ٤مل َوم َٚم٘م َٞم ُف َوم َ٘م َ٤مل َي٤م ُحم َ َّٛمدُ إِ ِِّّن َأ ْرىمل ُم ْـ َهذه ِّ

َي ِدي َُم ْـ َؿم٤م َء َوم َٝم ْؾ ًَم َؽ َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
احل ْٛمدَ هللَِّ ٟم َْح َٛمدُ ُه َوٟم ًَْت َِٕمٞمٜمُ ُف َُم ْـ َ ْهي ِد ِه اهللَُّ َوم َال
قل ا َِّ
هلل ط إِ َّن ْ َ
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ُم ِْم َّؾ ًَمف وُمـ ي ْْمٚمِ ْؾ َوم َال ه ِ
٤مد َي ًَم ُف َو َأ ْؿم َٝمدُ َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُّ َو ْطمدَ ُه َٓ َ ِ
ذ َ
يؽ ًَم ُف َو َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ
َقم ٌْدُ ُه َو َر ُؾمق ًُم ُف َأ َُّم٤م َسم ْٕمدُ َىم َ٤مل َوم َ٘م َ٤مل َأ ِقمدْ َقم َ َّكم يمَٚمِ َامشمِ َؽ َه ُ١م َٓ ِء َوم َ٠م َقم٤م َد ُه َّـ َقم َٚم ْٞم ِف َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط
ِ
ِ
ٍ
َصم َال َ
اًمً َح َر ِة َو َىم ْق َل ه
اًمِم َٕم َر ِاء َوم َام َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م
ث َُم َّرات َىم َ٤مل َوم َ٘م َ٤مل ًَم َ٘مدْ َؾمٛم ْٕم ُ٧م َىم ْق َل ا ًْمٙم ََٝمٜمَ٦م َو َىم ْق َل َّ
ُِم ْث َؾ يمَٚمِامشمِ َؽ ه ُ١م َٓ ِء و ًَم َ٘مدْ سم َٚم ْٖمـ ٟمَ٤م ُقمقس ا ًْمٌح ِر َىم َ٤مل َوم َ٘م َ٤مل ه ِ
٤مت َيدَ َك ُأ َسم ِ٤مي ْٕم َؽ َقم َغم ْ ِ
اإل ْؾم َال ِم
َ
َ
َ َ ْ
َ َ
َ
َ
هلل ط َو َقم َغم َىم ْق ُِم َؽ َىم َ٤مل َو َقم َغم َىم ْق ُِمل َىم َ٤مل َوم ٌَ َٕم َ٨م َر ُؾم ُ
َىم َ٤مل َوم ٌَ٤م َي َٕم ُف َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط
قل ا َِّ
ِ
ِِ
٥م َّ ِ
َ ِ
اًمن َّي ِ٦م ًم ِ ْٚم َج ْٞم ِ
ش َه ْؾ َأ َص ٌْت ُْؿ ُِم ْـ َه ُ١م َٓ ِء َؿم ْٞم ًئ٤م َوم َ٘م َ٤مل َر ُضم ٌؾ
ه َّي ً٦م َوم َٛم هروا سمِ َ٘م ْقُمف َوم َ٘م َ٤مل َص٤مطم ُ
ِ
ِ
ِ
وه٤م َوم٢مِ َّن َه ُ١م َٓ ِء َىم ْق ُم ِو َام ٍد.
ُم ْـ ا ًْم َ٘م ْق ِم َأ َص ٌْ ُ٧م ُمٜم ُْٝم ْؿ ُم ْٓم َٝم َر ًة َوم َ٘م َ٤مل ُر هد َ
أظمرضمف ُمًٚمؿ «141ش.
قدي وهي ِ
ِ
ِ
ؼم ُهَ :أ َّن َر ُؾم َ
قد َّي ٍ٦م َىمدْ َز َٟم َٞم٤م
قل اهللَِّ ط ُأ ِ َ
و َقم ْـ ٟمَ٤موم ٍع َأ َّن َقم ٌْدَ اهللَِّ ْسم َـ ُقم َٛم َر َأ ْظم َ َ
يت سمِ َٞم ُٝم ٍّ َ َ ُ
قل اهللَِّ ط َطمتَّك َضم٤مء هيق َد َوم َ٘م َ٤مل ُم٤م َ ِ
َوم٤م ْٟم َٓم َٚم َؼ َر ُؾم ُ
دمدُ َ
ون ِذم اًمت َّْق َر ِاة َقم َغم َُم ْـ َزٟمَك َىم٤م ًُمقا ٟم ًَُ ِّق ُد
َ
َ َُ
لم وضم ِ
قه ُٝم َام َوٟم َُح ِّٛم ُٚم ُٝم َام َوٟم َ
٤مف ِهبِ َام َىم َ٤مل َوم ْ٠مشمُقا سمِ٤مًمت َّْق َر ِاة إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ
قه ِٝم َام َو ُي َٓم ُ
ُخ٤مًم ِ ُ
ُو ُضم َ
ػ َسم ْ َ ُ ُ
ِ
ص ِ
اًمر ْضم ِؿ َو َو َع ا ًْم َٗمتَك ا ًَّم ِذي َي ْ٘م َر ُأ َيدَ ُه َقم َغم
٤مد ِىم َ
لم َوم َج٤م ُءوا ِ َهب٤م َوم َ٘م َر ُء َ
َ
وه٤م َطمتَّك إِ َذا َُم هروا سمِآ َي٦م َّ
ِ
لم َيدَ هي٤م َوُم٤م َوراء َه٤م َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ ؾم َال ٍم َو ُه َق ُم َع رؾم ِ
قل اهللَِّ ط
َ َ ُ
َ
اًمر ْضم ِؿ َو َىم َر َأ َُم٤م َسم ْ َ ْ َ َ َ َ
آ َي٦م َّ
اًمر ْضم ِؿ َوم َ٠م َُم َر ِهبِ َام َر ُؾم ُ
مج٤م َىم َ٤مل َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ
قل ا َِّ
هلل ط َوم ُر ِ َ
ُُم ْر ُه َوم ْٚم َ ْػم َوم ْع َيدَ ُه َوم َر َوم َٕم َٝم٤م َوم٢مِ َذا َ ْحتت ََٝم٤م آ َي ُ٦م َّ
مجٝمام َوم َٚم َ٘مدْ ر َأي ُتف ي ِ٘مٞمٝم٤م ُِمـ ِْ
ِ
احل َج َ٤مر ِة سمِٜمَ ْٗم ًِ ِف .وُمًٚمؿ «8411ش.
َ ْ َُ َ ْ
ٞمٛم ْـ َر َ َ ُ َ
ُقم َٛم َر ُيمٜم ُْ٧م وم َ
ِ
ؼم ِاء ْسم ِـ َقم ِ
٤مز ٍ
٤مه ْؿ ط َوم َ٘م َ٤مل
ب َىم َ٤ملُُ :م َّر َقم َغم اًمٜمٌَِّ ِّل ط سمِ َٞم ُٝمقد ٍّي ُحم َ َّٛم ًام َجم ْ ُٚمق ًدا َومدَ َقم ُ
و َقم ْـ ا ًْم َ َ
َهٙم ََذا َ ِ
دمدُ َ
هلل
اًمز ِاِّن ِذم ِيمتَ٤مسمِٙم ُْؿ َىم٤م ًُمقا َٟم َٕم ْؿ َومدَ َقم٤م َر ُضم ًال ُِم ْـ ُقم َٚم َام ِئ ِٝم ْؿ َوم َ٘م َ٤مل َأٟم ُِْمدُ َك سمِ٤م َِّ
ون َطمدَّ َّ
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ا ًَّم ِذي َأٟم َْز َل اًمت َّْقرا َة َقم َغم ُمقؾمك َأ َهٙم ََذا َ ِ
دمدُ َ
اًمز ِاِّن ِذم يمِتَ٤مسمِٙم ُْؿ َىم َ٤مل َٓ َو ًَم ْق َٓ َأٟم ََّؽ
ون َطمدَّ َّ
ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذاومِٜمَ٤م َوم ُٙمٜمَّ٤م إِ َذا َأ َظم ْذٟمَ٤م َّ ِ
يػ شم ََر ْيمٜمَ٤م ُه
اًمنم َ
ؼم َك ٟمَجدُ ُه َّ
ٟم ََِمدْ شمَٜمل ِ َهب َذا َمل ْ ُأ ْظم ِ ْ
اًمر ْضم َؿ َو ًَمٙمٜمَّ ُف َيم ُث َر ذم َأ ْ َ
اًمنم ِ
احلدَّ ُىم ْٚمٜمَ٤م َشمٕم٤م ًَمقا َوم ْٚمٜمَجت َِٛمع َقم َغم َ ٍ ِ
ِ
ٞمٛم ُف َقم َغم َّ ِ
يػ
اًمْم ِٕم َ
َوإِ َذا َأ َظم ْذٟمَ٤م َّ
ْ ْ
َ ْ
رء ٟمُ٘م ُ
ٞمػ َأ َىم ْٛمٜمَ٤م َقم َٚم ْٞمف ْ َ
ْ
ِ
ِ
اًمر ْضم ِؿ َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
اجل ْٚمدَ َُمٙم َ
هلل ط اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِ ِِّّن َأ َّو ُل َُم ْـ
قل ا َِّ
َ٤من َّ
ٞمؿ َو ْ َ
َوا ًْم َقوٞم ِع َوم َج َٕم ْٚمٜمَ٤م اًمت َّْحٛم َ

قل َٓ َحي ُزٟم َ ِ
ِ ِ
اًمر ُؾم ُ
يـ
ْؽ ا ًَّمذ َ
ْ
َأ ْطم َٞم٤م َأ ُْم َر َك إِ ْذ َأ َُم٤مشمُق ُه َوم َ٠م َُم َر سمِف َوم ُرضم َؿ َوم َ٠مٟم َْز َل اهللَُّ َقم َّز َو َضم َّؾَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م َّ
ُي ًَ ِ
٤مر ُقم َ
قن ِذم ا ًْم ُٙم ْٗم ِر ﴾ ،إِ َمم ىمقًمف ﴿ :إِ ْن ُأوشمِٞمت ُْؿ َه َذا َوم ُخ ُذو ُه ﴾
قل :ا ْئتُقا ُحمَٛمدً ا ط َوم٢مِ ْن َأُمريمُؿ سمِ٤مًمتَّح ِٛمٞم ِؿ و ْ ِ
َي ُ٘م ُ
٤مًمر ْضم ِؿ
ْ
اجل ْٚمد َوم ُخ ُذو ُه َوإِ ْن َأ ْومتَ٤ميم ُْؿ سمِ َّ
َ َ
ََ ْ
َّ
حيٙم ُْؿ سمِ َام َأٟم َْز َل اهللَُّ َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ ُه ْؿ ا ًْمٙمَ٤مومِ ُر َ
ون ﴾ .أظمرضمف
َوم ْ
٤مطم َذ ُروا َوم َ٠مٟم َْز َل اهللَُّ َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :و َُم ْـ َمل ْ َ ْ
ُمًٚمؿ «8411ش.
و َقمـ َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
اخلُدْ ِر َّي َىم َ٤ملَ :سم ْٞمٜمَ٤م ٟم َْح ُـ ِقمٜمْدَ رؾم ِ
ٞمد ْ
قل اهللَِّ ط َو ُه َق َي ْ٘م ًِ ُؿ َىم ًْ ًام َأشمَ٤م ُه ُذو
ْ
َ ُ
َ
ْ ِ
قل اهللَِّ ا ْقم ِد ْل َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ٍم ِة َو ُه َق َر ُضم ٌؾ ُِم ْـ َسمٜمِل َمتِٞم ٍؿ َوم َ٘م َ٤مل َي٤م َر ُؾم َ
هلل ط َو ْي َٚم َؽ
قل ا َِّ
اخلُ َق ْي َ
اخل َّٓم ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
هلل
ِض ا َُّ
ن ُت إِ ْن َمل ْ َأ ْقمد ْل َوم َ٘م َ٤مل ُقم َٛم ُر ْسم ُـ ْ َ
٤مب َر َ
َو َُم ْـ َي ْٕمد ُل إ ْن َمل ْ َأ ْقمد ْل َىمدْ ظم ٌْ ُ٧م َو َظم ْ
قل اهللَِّ ائ َْذ ْن ِزم ومِ ِٞمف َأ ْ ِ
ض ْب ُقمٜمُ َ٘م ُف َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
َقمٜمْ ُف َي٤م َر ُؾم َ
حي ِ٘م ُر
قل اهللَِّ ط َد ْقم ُف َوم٢مِ َّن ًَم ُف َأ ْص َح٤م ًسم٤م َ ْ
جي ِ
ون ا ًْم ُ٘م ْر َ
َأ َطمدُ يم ُْؿ َص َال َشم ُف َُم َع َص َال ِهتِ ْؿ َو ِص َٞم٤م َُم ُف َُم َع ِص َٞم ِ٤مُم ِٝم ْؿ َي ْ٘م َر ُء َ
٤مو ُز شم ََر ِاىم َٞم ُٝم ْؿ
آن َٓ ُ َ
ِ ِ
ِِ
اإلؾم َال ِم يمَام يٛمر ُق اًمًٝمؿ ُِمـ ِ ِ
يٛمر ُىم َ ِ
ر ٌء ُصم َّؿ
اًمرُم َّٞم٦م ُيٜمْ َٔم ُر إِ َمم ٟم َّْمٚمف َوم َال ُي َ
َّ ْ ُ ْ َّ
َ َُْ
قن ُم ْـ ْ ِ ْ
َُْ
قضمدُ ومٞمف َ ْ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ر ٌء َو ُه َق ا ًْم ِ٘مدْ ُح ُصم َّؿ
ر ٌء ُصم َّؿ ُيٜمْ َٔم ُر إِ َمم ٟمَْم ِّٞمف َوم َال ُي َ
ُيٜمْ َٔم ُر إِ َمم ِر َص٤مومف َوم َال ُي َ
قضمدُ ومٞمف َ ْ
قضمدُ ومٞمف َ ْ
ِ ِ
ِِ
ر ٌء َؾم ٌَ َؼ ا ًْم َٗم ْر َ
ث َواًمدَّ َم آ َيت ُُٝم ْؿ َر ُضم ٌؾ َأ ْؾم َق ُد إِ ْطمدَ ى َقم ُْمدَ ْي ِف
ُيٜمْ َٔم ُر إِ َمم ُىم َذذه َوم َال ُي َ
قضمدُ ومٞمف َ ْ
قن َقم َغم ِطم ِ
لم ُوم ْر َىم ٍ٦م ُِم ْـ اًمٜم ِ
ُِم ْث ُؾ َصمدْ ِي اعمَْ ْر َأ ِة َأ ْو ُِم ْث ُؾ ا ًْم ٌَ ْْم َٕم ِ٦م َشمتَدَ ْر َد ُر َخي ُْر ُضم َ
َّ٤مس.
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َىم َ٤مل َأسمق ؾم ِٕم ٍ
ٞمدَ :وم َ٠م ْؿم َٝمدُ َأ ِِّّن ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َه َذا ُِم ْـ رؾم ِ
قل اهللَِّ ط َو َأ ْؿم َٝمدُ َأ َّن َقم ِ َّكم ْسم َـ َأ ِيب
َ ُ
َ
ُ َ
ِ
ِ
َـم٤مًم ِ ٍ ِ
يت سمِ ِف َطمتَّك
اًمر ُضم ِؾ َوم٤م ًْمتُٛم َس َوم ُق ِضمدَ َوم ُ٠م ِ َ
ِض اهللَُّ َقمٜمْ ُف َىم٤م َشم َٚم ُٝم ْؿ َو َأٟمَ٤م َُم َٕم ُف َوم َ٠م َُم َر سمِ َذًم َؽ َّ
٥م َر َ
ِ
ِ
٧م رؾم ِ
قل اهللَِّ ط ا ًَّم ِذي َٟم َٕم َ٧م.
َٟم َٔم ْر ُت إِ ًَم ْٞمف َقم َغم َٟم ْٕم َ ُ
خ «1177ش ،وُمًٚمؿ «8147ش.
ِ
ِ
اًمر َىم٤م ِع َىم َ٤مل ُيمٜمَّ٤م إِ َذا َأ َشم ْٞمٜمَ٤م
و َقم ْـ َضم٤مسمِ ٍر َىم َ٤ملَ :أ ْىم ٌَ ْٚمٜمَ٤م َُم َع َر ُؾمقل اهللَِّ ط َطمتَّك إِ َذا ُيمٜمَّ٤م سمِ َذات ِّ
ٍ ِ ٍ
ػ رؾم ِ
َ٤مه٤م ًمِرؾم ِ
قل اهللَِّ ط َىم َ٤مل َوم َج٤م َء َر ُضم ٌؾ ُِم ْـ اعمُْ ْ ِ
قل
نميمِ َ
لم َو َؾم ْٞم ُ َ ُ
َقم َغم َؿم َج َرة َفمٚمٞم َٚم٦م شم ََر ْيمٜم َ َ ُ
٤مظم َؽم َـم ُف َوم َ٘م َ٤مل ًمِرؾم ِ
قل اهللَِّ ط َأ َختَ٤م ُومٜمِل َىم َ٤مل
اهللَِّ ط ُُم َٕم َّٚم ٌؼ سمِ َِم َج َر ٍة َوم َ٠م َظم َذ َؾم ْٞم َ
َ ُ
ػ ٟمٌَِ ِّل اهللَِّ ط َوم ْ َ
ِ ِ
ِ
٤مب رؾم ِ
قل اهللَِّ ط
َٓ َىم َ٤مل َوم َٛم ْـ َي ْٛمٜمَ ُٕم َؽ ُمٜمِّل َىم َ٤مل اهللَُّ َي ْٛمٜمَ ُٕمٜمل ُمٜم َْؽ َىم َ٤مل َومت ََٝمدَّ َد ُه َأ ْص َح ُ َ ُ
ِ
٤مًمّم َال ِة َوم َّم َّغم سمِ َٓم ِ٤مئ َٗم ٍ٦م َر ْيم َٕمت ْ ِ
َلم ُصم َّؿ َشم َ٠م َّظم ُروا َو َص َّغم
اًمً ْٞم َ
ػ َو َقم َّٚم َ٘م ُف َىم َ٤مل َومٜمُقد َي سمِ َّ
َوم َ٠م ْهم َٛمدَ َّ
ٍ
٤مت وًم ِ ْٚم َ٘مق ِم ر ْيمٕمت ِ
َ٧م ًمِرؾم ِ
سمِ٤مًم َّٓم ِ٤مئ َٗم ِ٦م ْإُ ْظم َرى َر ْيم َٕمت ْ ِ
َ٤من.
قل اهللَِّ ط َأ ْر َسم ُع َر َيم َٕم َ ْ َ َ
َلم َىم َ٤مل َومٙمَ٤مٟم ْ َ ُ
خ «22181ش ،وُمًٚمؿ «171ش.
هلل ط َقم َغم ِْ
و َقم ْـ ا ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
آه ْؿ ا ْٟم َٓم َٚم َؼ َر ُؾم ُ
٤مس َىم َ٤ملَُ :م٤م َىم َر َأ َر ُؾم ُ
هلل ط
قل ا َِّ
قل ا َِّ
اجل ِّـ َو َُم٤م َر ُ
قق ُقمٙم ٍ
ِ ِِ
ِ ٍ ِ
يـ إِ َمم ؾم ِ
اًمِم َٞم٤مـمِ ِ
لم َّ
اًمً َام ِء
لم َو َسم ْ َ
َ٤مظ َو َىمدْ ِطم َٞمؾ َسم ْ َ
ِذم َـم٤مئ َٗم٦م ُم ْـ َأ ْص َح٤مسمِف َقم٤مُمد َ
لم َظم َ ِؼم َّ
ُ
٥م َوم َر َضم َٕم ْ٧م َّ
َو ُأ ْر ِؾم َٚم ْ٧م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ه
لم إِ َمم َىم ْق ُِم ِٝم ْؿ َوم َ٘م٤م ًُمقا َُم٤م ًَمٙم ُْؿ َىم٤م ًُمقا ِطم َٞمؾ َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م
اًمِم َٞم٤مـمِ ُ
اًمِم ُٝم ُ
ِ
اًمِمٝم٥م َىم٤م ًُمقا ُم٤م َذ َ ِ ِ
ِ
ث َوم ْ ِ
ر ٍء َطمدَ َ
٤مض ُسمقا
َو َسم ْ َ
اًمً َامء َو ُأ ْرؾم َٚم ْ٧م َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م ه ُ ُ
َ
لم َظم َ ِؼم َّ
اك إ َّٓ ُم ْـ َ ْ
ض َو َُم َٖم ِ
َُم َِم ِ
٤مر َق ْإَ ْر ِ
اًمً َام ِء َوم٤م ْٟم َٓم َٚم ُ٘مقا
٤مر َ َهب٤م َوم٤م ْٟم ُٔم ُروا َُم٤م َه َذا ا ًَّم ِذي َطم َ٤مل َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْ َ
لم َظم َ ِؼم َّ
ض َو َُم َٖم ِ
قن َُم َِم ِ
َي ْ ِ
٤مر َق ْإَ ْر ِ
ي ُسم َ
٤مر َ َهب٤م َوم َٛم َّر اًمٜمَّ َٗم ُر ا ًَّم ِذي َـ َأ َظم ُذوا ٟم َْح َق ِ َهت٤م َُم َ٦م َو ُه َق سمِٜم َْخ ٍؾ
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قق ُقمٙم ٍ
َقم ِ٤مُم ِدي َـ إِ َمم ؾم ِ
َ٤مظ َو ُه َق ُي َّم ِّكم سمِ َ٠م ْص َح٤مسمِ ِف َص َال َة ا ًْم َٗم ْج ِر َوم َٚم َّام َؾم ِٛم ُٕمقا ا ًْم ُ٘م ْر َ
اؾمت ََٛم ُٕمقا
آن ْ
ُ
اًمً َام ِء َوم َر َضم ُٕمقا إِ َمم َىم ْق ُِم ِٝم ْؿ َوم َ٘م٤م ًُمقا َي٤م َىم ْق َُمٜمَ٤م ﴿ :إِٟمَّ٤م
ًَم ُف وىم٤مًمقا َه َذا ا ًَّم ِذي َطم َ٤مل َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْ َ
لم َظم َ ِؼم َّ
ِ
ِ
اًمر ْؿم ِد َومآ َُمٜمَّ٤م سمِ ِف َو ًَم ْـ ٟم ْ ِ
هلل َقم َّز َو َضم َّؾ
ُنم َك سمِ َر ِّسمٜمَ٤م َأ َطمدً ا ﴾َ ،وم َ٠مٟم َْز َل ا َُّ
َؾمٛم ْٕمٜمَ٤م ُىم ْرآٟمً٤م َقم َج ًٌ٤م َ ْهيدي إِ َمم ه
ِ
ٍ
ِ
اؾمت ََٛم َع َٟم َٗم ٌر ُِم ْـ ِْ
اجل ِّـ ﴾.
َقم َغم َٟمٌِ ِّٞمف ُحم َ َّٛمد طُ ﴿ :ىم ْؾ ُأوطم َل إِ َ َّزم َأ َّٟم ُف ْ
خ «441ش ،أظمرضمف ُمًٚمؿ «771ش.
وقمـ ُقم ٌَ ْٞمدُ ْسم ُـ ُطمٜم ْ ٍ
َلم َأ َّٟم ُف َؾم ِٛم َع َقم ٌْدَ اهللَِّ ْسم َـ َقم ٌَّ ٍ
حيدِّ ُ
ث َىم َ٤مل َُم َٙم ْث ُ٧م َؾمٜمَ ً٦م َو َأٟمَ٤م ُأ ِريدُ َأ ْن
٤مس ُ َ
ِ
ٍ
اخلَ َّٓم ِ
َأ ْؾم َ٠م َل ُقم َٛم َر ْسم َـ ْ
٤مضم٤م َوم َخ َر ْضم ُ٧م
ٞمع َأ ْن َأ ْؾم َ٠م ًَم ُف َه ْٞم ٌَ ً٦م ًَم ُف َطمتَّك َظم َر َج َطم ا
٤مب َقم ْـ آ َي٦م َوم َام َأ ْؾمتَٓم ُ
ِ ِ
َُم َٕم ُف َوم َٚم َّام َر َضم َع َوم ُٙمٜمَّ٤م سمِ ٌَ ْٕم ِ
٤مضم ٍ٦م ًَم ُف َوم َق َىم ْٗم ُ٧م ًَم ُف َطمتَّك َوم َر َغ ُصم َّؿ
حل َ
ض اًم َّٓم ِر ِيؼ قمَدَ َل إِ َمم ْإَ َراك َ
ِ
ه ُت َُم َٕم ُف
ْ

ِ
هلل ط ُِم ْـ َأ ْز َو ِ
٤مهرشمَ٤م َقم َغم رؾم ِ
اضم ِف َوم َ٘م َ٤مل شمِ ْٚم َؽ
قل ا َِّ
َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َي٤م َأ ُِم َػم اعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ َ
َ ُ
لم َُم ْـ اًم َّٚمتَ٤من َشم َٔم َ َ
َطم ْٗم َّم ُ٦م َو َقم ِ٤مئ َِم ُ٦م َىم َ٤مل َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م ًَم ُف َواهللَِّ إِ ْن ُيمٜم ُْ٧م َُٕ ِريدُ َأ ْن َأ ْؾم َ٠م ًَم َؽ َقم ْـ َه َذا ُُمٜم ُْذ َؾمٜم ٍَ٦م َوم َام
ِ
ٞمع َه ْٞم ٌَ ً٦م ًَم َؽ َىم َ٤مل َوم َال َشم ْٗم َٕم ْؾ َُم٤م َفمٜمَٜم َْ٧م َأ َّن ِقمٜم ِْدي ُِم ْـ ِقم ْٚم ٍؿ َوم ًَ ْٚمٜمِل َقمٜمْ ُف َوم٢مِ ْن ُيمٜم ُْ٧م َأ ْقم َٚم ُٛم ُف
َأ ْؾمتَٓم ُ
٤مهٚمِٞم ِ٦م ُم٤م َٟمٕمده ًمِٚمٜمًِّ ِ
ُؽ َىم َ٤مل وىم٤مل ُقمٛمر واهللَِّ إِ ْن ُيمٜمَّ٤م ِذم ْ ِ
ؼمشم َ
٤مء َأ ُْم ًرا َطمتَّك َأٟم َْز َل اهللَُّ َشم َٕم َ٤ممم
اجل َّ َ ُ
َُ َ
َ
َ
َأ ْظم َ ْ
ومِ ِٞمٝم َّـ َُم٤م َأٟم َْز َل َو َىم ًَ َؿ َهل ُ َّـ َُم٤م َىم ًَ َؿ َىم َ٤مل َوم ٌَ ْٞمٜم ََام َأٟمَ٤م ِذم َأ ُْم ٍر َأ ْأ َمت ِ ُر ُه إِ ْذ َىم٤م ًَم ْ٧م ِزم ا ُْم َر َأ ِيت ًَم ْق َصٜمَ ْٕم َ٧م
ِ ِ ِ
٤مهٜمَ٤م َو َُم٤م َشم َٙم هٚم ُٗم ِؽ ِذم َأ ُْم ٍر ُأ ِريدُ ُه َوم َ٘م٤م ًَم ْ٧م ِزم َقم َج ًٌ٤م ًَم َؽ
يم ََذا َويم ََذا َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َهلَ٤م َو َُم٤م ًَمؽ َأٟمْ٧م َوعمَ٤م َه ُ
ْ٧م َوإِ َّن ا ْسمٜمَت ََؽ ًَم ُؽم ِ
اخلَ َّٓم ِ
اضم ُع َر ُؾم َ
َي٤م ا ْسم َـ ْ
قل اهللَِّ ط َطمتَّك َي َٔم َّؾ َي ْق َُم ُف
اضم َع َأٟم َ
٤مب َُم٤م شم ُِريدُ َأ ْن شم َُر َ
َ
آظم ُذ ِر َد ِائل ُصمؿ َأ ْظمر ُج ُمٙم ِ
َهم ْْم ٌَ َ
٤من َىم َ٤مل ُقم َٛم ُر َوم ُ
َ٤مِّن َطمتَّك َأ ْد ُظم َؾ َقم َغم َطم ْٗم َّم َ٦م َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َهلَ٤م َي٤م ُسمٜمَ َّٞم ُ٦م
َّ ُ َ
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إِٟم ِ
هلل إِٟمَّ٤م ًَمٜمُر ِ
َّؽ ًَم ُؽم ِ
لم َر ُؾم َ
هلل ط َطمتَّك َي َٔم َّؾ َي ْق َُم ُف َهم ْْم ٌَ َ
اضم ُٕم ُف
٤من َوم َ٘م٤م ًَم ْ٧م َطم ْٗم َّم ُ٦م َوا َِّ
قل ا َِّ
اضم ِٕم َ
َ
َ
لم َأ ِِّّن ُأطم ِّذر ِك ُقم ُ٘مقسم َ٦م اهللَِّ و َهم َْم٥م رؾمقًم ِ ِف ي٤م سمٜمَٞم ُ٦م َٓ ي ُٖمرٟم ِ
َّؽ َه ِذ ِه ا ًَّمتِل َىمدْ
َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َشم ْٕم َٚم ِٛم َ
َ ُ َّ
َ
َ
َ َّ
َ َ ُ
َ ُ
٥م رؾم ِ
٤مه٤م ُصم َّؿ َظم َر ْضم ُ٧م َطمتَّك َأ ْد ُظم َؾ َقم َغم ُأ ِّم َؾم َٚم َٛم َ٦م ًم ِ َ٘م َرا َسمتِل
قل اهللَِّ ط إِ َّي َ
َأ ْقم َج ٌَ َٝم٤م ُطم ًْٜم َُٝم٤م َو ُطم ه َ ُ
ِ
ِ
اخل َّٓم ِ
ر ٍء َطمتَّك
ُمٜم َْٝم٤م َوم َٙم َّٚم ْٛمت َُٝم٤م َوم َ٘م٤م ًَم ْ٧م ِزم ُأ هم َؾم َٚم َٛم َ٦م َقم َج ًٌ٤م ًَم َؽ َي٤م ا ْسم َـ ْ َ
٤مب َىمدْ َد َظم ْٚم َ٧م ذم يم ُِّؾ َ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
َنشمْٜمِل َقم ْـ َسم ْٕم ِ
ض َُم٤م
َشم ٌْت َِٖم َل َأ ْن شمَدْ ُظم َؾ َسم ْ َ
لم َر ُؾمقل اهللَِّ ط َو َأ ْز َواضمف َىم َ٤مل َوم َ٠م َظم َذشمْٜمل َأ ْظم ًذا يم َ َ
ِ
٤مر إِ َذا ِهم ٌْ ُ٧م َأشم ِ
٥م ُِم ْـ ْإَٟم َّْم ِ
َ٤مِّن سمِ ْ
ُيمٜم ُْ٧م َأ ِضمدُ َوم َخ َر ْضم ُ٧م ُِم ْـ ِقمٜم ِْد َه٤م َويم َ
٤مخلَ َ ِؼم َوإِ َذا
َ٤من ِزم َص٤مطم ٌ
ف ُمٚمِٙمً٤م ُِمـ ُم ُٚم ِ
٤مب ُيمٜم ُْ٧م َأٟمَ٤م آشمِ ِٞمف سمِ ْ
قك َهم ًَّ َ
٤مخلَ َ ِؼم َوٟم َْح ُـ ِطمٞمٜم َِئ ٍذ َٟمت َ
٤من ُذيمِ َر ًَمٜمَ٤م َأ َّٟم ُف ُي ِريدُ َأ ْن
َهم َ
ْ ُ
َخ َّق ُ َ
َأل ْت صدُ ورٟمَ٤م ُِمٜمْف َوم َ٠مشمَك ص ِ
ِ
٤مطمٌِل ْإَٟم َّْم ِ
٤مب وىم٤مل ا ْومت َْح ا ْومت َْح
٤مر هي َيدُ هق ا ًْم ٌَ َ
َ
ُ
َيً َػم إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َوم َ٘مدْ ا ُْمت َ َ ُ ُ
ِ
٤مِّن َوم َ٘م َ٤مل َأ َؿمده ُِم ْـ َذًم ِ َؽ ا ْقمت ََز َل َر ُؾم ُ
ْػ
قل ا َِّ
اضم ُف َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َر ِهم َؿ َأٟم ُ
هلل ط َأ ْز َو َ
َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َضم٤م َء ا ًْم َٖم ًَّ ه
ِ
آظم ُذ َصم ْق ِيب َوم َ٠م ْظم ُر ُج َطمتَّك ِضم ْئ ُ٧م َوم٢مِ َذا َر ُؾم ُ
َطم ْٗم َّم َ٦م َو َقم ِ٤مئ َِم َ٦م ُصم َّؿ ُ
نم َسم ٍ٦م ًَم ُف ُي ْر َشم َ٘مك
قل ا َِّ
هلل ط ذم َُم ْ ُ
إِ ًَم ْٞم َٝم٤م سمِ َٕم َج َٚم ٍ٦م َو ُهم َال ٌم ًم ِ َر ُؾمق ِل اهللَِّ ط َأ ْؾم َق ُد َقم َغم َر ْأ ِ
س اًمدَّ َر َضم ِ٦م َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َه َذا ُقم َٛم ُر َوم ُ٠م ِذ َن ِزم َىم َ٤مل
ُقمٛمر َوم َ٘م َّم ّْم ُ٧م َقم َغم رؾم ِ
ي٨م ُأ ِّم َؾم َٚم َٛم َ٦م َشم ٌَ ًَّ َؿ َر ُؾم ُ
ي٨م َوم َٚم َّام َسم َٚم ْٖم ُ٧م َطم ِد َ
احل ِد َ
قل
قل ا َِّ
هلل ط َه َذا ْ َ
َ ُ
َُ
ِ ٍ
ِ
ٞمػ َوإِ َّن
ر ٌء َو َ ْحت َ٧م َر ْأ ِؾم ِف ِو َؾم٤م َد ٌة ُِم ْـ َأ َد ٍم َطم ِْم ُق َه٤م ًم ِ ٌ
اهللَِّ ط َوإ َّٟم ُف ًَم َٕم َغم َطمّمػم َُم٤م َسم ْٞمٜمَ ُف َو َسم ْٞمٜمَ ُف َ ْ
ِقمٜمْدَ ِرضم َٚمٞم ِف َىمر ًفم٤م ُم ْْمٌقرا و ِقمٜمْدَ ر ْأ ِؾم ِف ُأ ُهٌ٤م ُمٕم َّٚم َ٘م ً٦م َومر َأي ُ٧م َأ َصمر ْ ِ
ْ٥م رؾم ِ
هلل
قل ا َِّ
َ ْ
ً َُ
ْ ْ َ َ ُ ً َ
احلّم ِػم ِذم َضمٜم ِ َ ُ
َ َ
َ
ِ
ِ ِ
ٞمؽ َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َي٤م َر ُؾم َ
ط َوم ٌَ َٙم ْٞم ُ٧م َوم َ٘م َ٤مل َُم٤م ُي ٌْٙمِ َ
ْ٧م
مه٤م ومِ ِٞمف َو َأٟم َ
ٍم وم َٞمام ُ َ
نى َو َىم ْٞم َ َ
قل اهللَِّ إ َّن يم ْ َ
قل اهللَِّ َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط َأ َُم٤م شم َْر َى َأ ْن َشمٙم َ
ُقن َهل ُ َام اًمده ْٟم َٞم٤م َو ًَم َؽ ْأ ِظم َر ُة
خ «7181ش ،وُمًٚمؿ «8741ش.
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وقمـ ؾم ِٕم ِ
ٞمد ْسم ِـ ُضم ٌَ ْ ٍػم َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧م ِٓ ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
قؾمك َقم َٚم ْٞم ِف
َ٤مزم َي ْز ُقم ُؿ َأ َّن ُُم َ
٤مس إِ َّن ٟم َْق ًوم٤م ا ًْمٌِٙم ِ َّ
َ
ِ
ِ
٤مطم٥م سمٜمِل إِ ِ
ِ
اخلَ ِ ِ
٥م ْ
اًمً َالم َوم َ٘م َ٤مل يم ََذ َب
قؾمك َص٤مطم َ
اًمً َالم َص َ َ
ي َقم َٚم ْٞمف َّ
هائ َٞمؾ ًَم ْٞم َس ُه َق ُُم َ
َّ
َْ
ِ
ِ
يب ْسم َـ َيم ْٕم ٍ
قل َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
٥م َي ُ٘م ُ
اًمً َالم
قمَدُ هو اهللَِّ َؾمٛم ْٕم ُ٧م ُأ َ َّ
قؾمك َقم َٚم ْٞمف َّ
قل اهللَِّ ط َي ُ٘مق ُل َىم٤م َم ُُم َ
ِ ِ ِ ِ
ه ِائ َٞمؾ َوم ًُ ِئ َؾ َأ هي اًمٜم ِ
هلل َقم َٚم ْٞم ِف إِ ْذ َمل ْ َي ُر َّد
َ٥م ا َُّ
َّ٤مس َأ ْقم َٚم ُؿ َوم َ٘م َ٤مل َأٟمَ٤م َأ ْقم َٚم ُؿ َىم َ٤مل َوم َٕمت َ
َظمٓمٞم ًٌ٤م ذم َسمٜمل إ ْ َ
هلل إِ ًَمٞم ِف َأ َّن َقمٌدً ا ُِمـ ِقمٌ ِ
ِ
ِ
٤مدي سمِ َٛم ْج َٛم ِع ا ًْم ٌَ ْح َر ْي ِـ ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ ُِمٜم َْؽ َىم َ٤مل
ْ َ
ْ
ا ًْمٕم ْٚم َؿ إِ ًَم ْٞمف َوم َ٠م ْو َطمك ا َُّ ْ
ِ
ِ
ػ ِزم سمِ ِف َوم ِ٘م َٞمؾ ًَمف ْ ِ
قت َوم ُٝم َق َصم َّؿ
قؾمك َأ ْي َر ِّب َيم ْٞم َ
احل َ
ُ
امح ْؾ ُطمقشمً٤م ِذم ُم ْٙمت ٍَؾ َوم َح ْٞم ُ٨م َشم ْٗم٘مدُ ْ ُ
ُُم َ
ِ
ٍ
َوم٤م ْٟم َٓم َٚم َؼ َوا ْٟم َٓم َٚم َؼ َُم َٕم ُف َومتَ٤م ُه َو ُه َق ُي َ
اًمً َالم ُطمقشمً٤م ِذم ُِم ْٙمت ٍَؾ
قؾمك َقم َٚم ْٞمف َّ
قؿم ُع ْسم ُـ ٟمُقن َوم َح َٛم َؾ ُُم َ
ِ
ِ ِ
٤مو َٓم َر َب
اًمً َالم َو َومتَ٤م ُه َوم ْ
َوا ْٟم َٓم َٚم َؼ ُه َق َو َومتَ٤م ُه َي ْٛمِم َٞم٤من َطمتَّك َأ َشم َٞم٤م َّ
قؾمك َقم َٚم ْٞمف َّ
اًمّم ْخ َر َة َوم َر َىمدَ ُُم َ
احلقت ِذم اعمْ ِ ْٙمت َِؾ طمتَّك َظمرج ُِمـ اعمْ ِ ْٙمت َِؾ َومً َ٘م َط ِذم ا ًْمٌح ِر َىم َ٤مل و َأُمً َؽ اهللَُّ قمٜمْف ِضمري َ٦م اعمَْ ِ
٤مء
ُْ ُ
َ ُ َْ
َ ْ
َ َ ْ
َ
َ ْ َ
َ
قت هسم٤م ويم َ ِ
َ٤من ًم ِ ْٚمح ِ
َ٤من ُِم ْث َؾ اًم َّٓم ِ
َطمتَّك يم َ
قؾمك َو َومتَ٤م ُه َقم َج ًٌ٤م َوم٤م ْٟم َٓم َٚم َ٘م٤م َسم ِ٘م َّٞم َ٦م َي ْق ُِم ِٝم َام
ًََ َ
٤مق َومٙم َ ُ
َ٤من عمُ َ

ِ
ِ
ِ
ِ
اًمً َالم َىم َ٤مل ًم ِ َٗمتَ٤م ُه ﴿ :آشمِٜمَ٤م
َز َص٤مطم ُ
قؾمك َقم َٚم ْٞمف َّ
ْؼم ُه َوم َٚم َّام َأ ْص ٌَ َح ُُم َ
قؾمك َأ ْن ُخي ِ َ
٥م ُُم َ
َو ًَم ْٞم َٚمت ِٝم َام َوٟم َ
ِ ِ
٤مو َز اعمَْٙم َ
َ٤من ا ًَّم ِذي ُأ ُِم َر سمِ ِف:
٥م َطمتَّك َضم َ
َهمدَ ا َءٟمَ٤م ًَم َ٘مدْ ًَم٘مٞمٜمَ٤م ُم ْـ َؾم َٗم ِرٟمَ٤م َه َذا ٟم ََّم ًٌ٤م ﴾َ ،ىم َ٤ملَ :و َمل ْ َيٜم َّْم ْ
اًمِم ْٞم َٓم ُ
قت َو َُم٤م َأٟم ًَْ٤مٟمِٞم ُف إِ َّٓ َّ
٤من َأ ْن َأ ْذيم َُر ُه
احل َ
اًمّم ْخ َر ِة َوم٢مِ ِِّّن ٟم ًَِ ُ
﴿ َىم َ٤مل َأ َر َأ ْي َ٧م إِ ْذ َأ َو ْيٜمَ٤م إِ َمم َّ
ٞم٧م ْ ُ
و َّاخت ََذ ؾمٌِٞم َٚمف ِذم ا ًْمٌح ِر َقمجٌ٤م ﴾َ ،ىم َ٤مل ُمقؾمكَ ﴿ :ذًم ِ َؽ ُم٤م ُيمٜمَّ٤م َٟمٌ ِغ َوم٤مرشمَدَّ ا َقم َغم آ َصم ِ ِ
مه٤م َىم َّم ًّم٤م
ًَ
َ ْ
َ ُ
َ
٤مر َ
ْ ْ
َ
ُ َ
ِ
اًمّم ْخ َر َة َوم َر َأى َر ُضم ًال ُُم ًَ اجك َقم َٚم ْٞم ِف سمِ َث ْق ٍ
ب َوم ًَ َّٚم َؿ َقم َٚم ْٞم ِف
مه٤م َطمتَّك َأ َشم َٞم٤م َّ
﴾َ ،ىم َ٤ملَ :ي ُ٘م َّّم٤من آ َصم َ٤مر ُ َ
ُمقؾمك َوم َ٘م َ٤مل ًَمف ْ ِ
ِ
قؾمك َىم َ٤مل ُُم َ ِ ِ
ه ِائ َٞمؾ َىم َ٤مل
ُ
اًمً َال ُم َىم َ٤مل َأٟمَ٤م ُُم َ
ي َأٟمَّك سمِ َ٠م ْرو َؽ َّ
ُ َ
قؾمك َسمٜمل إ ْ َ
اخلَ ُ
هلل َقم َّٚم َٛمٜمِ ِٞمف
هلل َقم َّٚم َٛم َٙم ُف اهللَُّ َٓ َأ ْقم َٚم ُٛم ُف َو َأٟمَ٤م َقم َغم ِقم ْٚم ٍؿ ُِم ْـ ِقم ْٚم ِؿ ا َِّ
َٟم َٕم ْؿ َىم َ٤مل إِٟم ََّؽ َقم َغم ِقم ْٚم ٍؿ ُِم ْـ ِقم ْٚم ِؿ ا َِّ

ِ
اًمً َالمَ ﴿ :ه ْؾ َأشمٌَِّ ُٕم َؽ َقم َغم َأ ْن ُشم َٕم ِّٚم َٛمٜمِل ِممَّ٤م ُقم ِّٚم ْٛم َ٧م ُر ْؿمدً ا َىم َ٤مل
قؾمك َقم َٚم ْٞمف َّ
َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم ُف َىم َ٤مل ًَم ُف ُُم َ
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ػ شمَّم ِؼم َقم َغم ُم٤م َمل ُ ِ
ِ
ِ
حت ْط سمِ ِف ُظمؼما َىم َ٤مل ؾمت ِ
هلل
َجدُ ِِّن إِ ْن َؿم٤م َء ا َُّ
إِٟم ََّؽ ًَم ْـ شم ًَْتَٓم َ
َ
ًْ
ؼما َو َيم ْٞم َ ْ ُ
ٞمع َُمٕم َل َص ْ ً
َ ْ
ِ
ِ
ص٤مسمِرا و َٓ َأ ْقم ِيص ًَم َؽ َأُمرا ﴾َ ،ىم َ٤مل ًَمف ْ ِ
ِ
ر ٍء َطمتَّك
ُ
َ ً َ
ًْ
يَ ﴿ :وم٢م ْن ا َّشم ٌَ ْٕمتَٜمل َوم َال شم ًَْ َ٠م ًْمٜمل َقم ْـ َ ْ
اخلَ ُ
ُأ ْطم ِد َ
ث ًَم َؽ ُِمٜمْ ُف ِذيم ًْرا ﴾
٤من َقم َغم ؾم ِ
اخل ِي وُمقؾمك يٛم ِِمٞم ِ
٤مطم ِؾ ا ًْم ٌَ ْح ِر َوم َٛم َّر ْت ِهبِ َام َؾم ِٗمٞمٜمَ ٌ٦م َوم َٙم َّٚم َام ُه ْؿ
َىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿ َوم٤م ْٟم َٓم َٚم َؼ ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ
َ
قمه٤م سمِ َٖم ِػم ٟمَق ٍل َومٕمٛمدَ ْ ِ
قمه٤م َومٕمر ُومقا ْ ِ
َأ ْن َ ِ
ي إِ َمم ًَم ْق ٍح ُِم ْـ َأ ًْم َق ِ
اًمً ِٗمٞمٜم َِ٦م
ْ
اح َّ
ي َوم َح َٛم ُٚم ُ َ ْ ْ َ َ
حيٛم ُٚم ُ َ َ َ
اخلَ ُ
اخلَ َ
مح ُٚمقٟمَ٤م سمِ َٖم ْ ِػم ٟم َْق ٍل َقم َٛمدْ َت إِ َمم َؾم ِٗمٞمٜمَتِ ِٝم ْؿ َوم َخ َر ْىمت ََٝم٤م
قؾمك َىم ْق ٌم َ َ
َومٜم ََز َقم ُف َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف ُُم َ
ِ
ِ
ِ
ؼما َىم َ٤مل َٓ
﴿ ًم ُت ْٖم ِر َق َأ ْه َٚم َٝم٤م ًَم َ٘مدْ ِضم ْئ َ٧م َؿم ْٞم ًئ٤م إِ ُْم ًرا َىم َ٤مل َأ َمل ْ َأ ُىم ْؾ إِٟم ََّؽ ًَم ْـ شم ًَْتَٓم َ
ٞمع َُمٕم َل َص ْ ً
ِ ِ ِ
شم َُ١م ِ
ِ
نا ﴾
اظم ْذ ِِّن سمِ َام ٟم ًَِ ُ
ٞم٧م َو َٓ شم ُْره ْ٘مٜمل ُم ْـ َأ ُْمري ُقم ْ ً
ِ
ُصمؿ َظمرضم٤م ُِمـ ِ ِ
ِ ِ
٥م َُم َع ا ًْم ِٖم ْٚم َام ِن َوم َ٠م َظم َذ
اًمً٤مطم ِؾ إِ َذا ُهم َال ٌم َي ْٚم َٕم ُ
مه٤م َي ْٛمِم َٞم٤من َقم َغم َّ
اًمًٗمٞمٜمَ٦م َوم ٌَ ْٞمٜم ََام ُ َ
َّ َ َ ْ َّ
ِ ِ
ِ ِ
ْ ِ
قؾمك
ي سمِ َر ْأؾمف َوم٤م ْىم َت َٚم َٕم ُف سمِ َٞمده َوم َ٘م َت َٚم ُف َوم َ٘م َ٤مل ُُم َ
اخلَ ُ
ِ
﴿ َأ َىم َت ْٚم َ٧م َٟم ْٗم ًً٤م َزايمِ َٞم ً٦م سمِ َٖم ْ ِػم َٟم ْٗم ٍ
ٞمع
س ًَم َ٘مدْ ِضم ْئ َ٧م َؿم ْٞم ًئ٤م ُٟمٙم ًْرا َىم َ٤مل َأ َمل ْ َأ ُىم ْؾ ًَم َؽ إِ َّٟم َؽ ًَم ْـ شم ًَْتَٓم َ

ِ
ؼما ﴾
َُمٕم َل َص ْ ً

َىم َ٤مل َو َه ِذ ِه َأ َؿمده ُِم ْـ إولى
﴿ َىم َ٤مل إِ ْن ؾم َ٠م ًْمت َُؽ َقمـ َر ٍء سمٕمدَ ه٤م َوم َال شمُّم ِ
٤مطم ٌْٜمِل َىمدْ َسم َٚم ْٖم َ٧م ُِم ْـ ًَمدُ ِِّّن ُقم ْذ ًرا َوم٤م ْٟم َٓم َٚم َ٘م٤م
ْ ْ َْ َ
َ
َ
ٍ
قمه٤م َوم َق َضمدَ ا ومِ َٞمٝم٤م ِضمدَ ًارا ُي ِريدُ َأ ْن
اؾم َت ْٓم َٕم َام َأ ْه َٚم َٝم٤م َوم َ٠م َسم ْقا َأ ْن ُي َْم ِّٞم ُٗم ُ َ
َطمتَّك إِ َذا َأ َشم َٞم٤م َأ ْه َؾ َىم ْر َي٦م ْ
َيٜمْ َ٘م َّض َوم َ٠م َىم٤م َُم ُف ﴾
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ِ ِ
قل ُم ِ٤مئ ٌؾ َىم َ٤مل ْ ِ
قؾمك َىم ْق ٌم َأ َشم ْٞمٜم ُ
ي سمِ َٞمده َهٙم ََذا َوم َ٠م َىم٤م َُم ُف َىم َ٤مل ًَم ُف ُُم َ
َي ُ٘م ُ َ
اخلَ ُ
َ٤مه ْؿ َوم َٚم ْؿ ُي َْم ِّٞم ُٗمقٟمَ٤م َو َمل ْ
ُي ْٓم ِٕم ُٛمقٟمَ٤م
﴿ ًَمق ِؿم ْئ َ٧م ًَمت ِ
َخ ْذ َت َقم َٚم ْٞم ِف َأ ْضم ًرا َىم َ٤مل َه َذا ومِ َر ُاق َسم ْٞمٜمِل َو َسم ْٞمٜم ِ َؽ َؾم ُ٠م َٟم ٌِّ ُئ َؽ سمِ َت ْ٠م ِو ِ
يؾ َُم٤م َمل ْ شم ًَْتَٓمِ ْع
ْ
ِ
ؼما ﴾
َقم َٚم ْٞمف َص ْ ً
َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قؾمك ًَم َق ِد ْد ُت َأ َّٟم ُف يم َ
ص َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م ُِم ْـ
ؼم َطمتَّك ُي َ٘م َّ
َ٤من َص َ َ
قل اهللَِّ ط َي ْر َطم ُؿ اهللَُّ ُُم َ
ِ
ِ
َأ ْظمٌ ِ ِ
مه٤م َىم َ٤مل وىم٤مل َر ُؾم ُ
قر
قل اهللَِّ ط يمَ٤مٟم ْ
َ
قؾمك ٟم ًْ َٞم٤مٟمً٤م َىم َ٤مل َو َضم٤م َء ُقم ّْم ُٗم ٌ
َ٧م إولى ُم ْـ ُُم َ
٤مر َ
ف اًمً ِٗمٞمٜم َِ٦م ُصمؿ َٟم َ٘مر ِذم ا ًْمٌح ِر َوم َ٘م َ٤مل ًَمف ْ ِ
طمتَّك و َىمع َقم َغم طمر ِ
ص ِقم ْٚم ِٛمل َو ِقم ْٚم ُٛم َؽ
ي َُم٤م َٟم َ٘م َ
ُ
َ ْ
َ َ َ
َّ َ
َّ
َْ
اخلَ ُ
ِ
ِ ِ
قر ُِم ْـ ا ًْم ٌَ ْح ِر
ُم ْـ قم ْٚم ِؿ اهللَِّ إِ َّٓ ُم ْث َؾ َُم٤م َٟم َ٘م َ
ص َه َذا ا ًْم ُٕم ّْم ُٗم ُ
ِ
ِ ٍ
ِ
٤محل ٍ٦م َهم ّْم ًٌ٤م َويم َ
َ٤من َي ْ٘م َر ُأ َويم َ
َىم َ٤مل َؾم ِٕمٞمدُ ْسم ُـ ُضم ٌَ ْ ٍػم َويم َ
َ٤من
َ٤من َأ َُم٤م َُم ُٝم ْؿ َُمٚم ٌؽ َي ْ٠م ُظم ُذ يم َُّؾ َؾمٗمٞمٜمَ٦م َص َ
َي ْ٘م َر ُأ َو َأ َُّم٤م ا ًْم ُٖم َال ُم َومٙم َ
َ٤من يمَ٤مومِ ًرا.
خ «822ش ،وُمًٚمؿ «22111ش.
ِ
قل اهللَِّ ط َىم َ٤مل يقم َظمٞمؼم َُٕ ْقمٓمِ َّ ِ ِ
و َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ :أ َّن َر ُؾم َ
٥م اهللََّ
اًمرا َي َ٦م َر ُضم ًال ُحي ه
لم َهذه َّ
َ
َْ َ ََْ
٤مب َُم٤م َأ ْطم ٌَ ٌْ ُ٧م ْ ِ
اخلَ َّٓم ِ
هلل َقم َغم َيدَ ْي ِف َىم َ٤مل ُقم َٛم ُر ْسم ُـ ْ
اإل َُم َ٤مر َة إِ َّٓ َي ْق َُم ِئ ٍذ َىم َ٤مل
َو َر ُؾمق ًَم ُف َي ْٗمت َُح ا َُّ
قل اهللَِّ ط َقم ِ َّكم ْسم َـ َأ ِيب َـم٤مًم ِ ٍ
٤مو ْر ُت َهلَ٤م َر َضم٤م َء َأ ْن ُأ ْد َقمك َهلَ٤م َىم َ٤مل َومدَ َقم٤م َر ُؾم ُ
٤مه٤م
٥م َوم َ٠م ْقم َٓم٤م ُه إِ َّي َ
َومت ًََ َ
وىم٤مل ا ُْم ِ
ػ َو َمل ْ َي ْٚمت َِٗم ْ٧م
ش َو َٓ َشم ْٚمت َِٗم ْ٧م َطمتَّك َي ْٗمت ََح ا َُّ
هلل َقم َٚم ْٞم َؽ َىم َ٤مل َوم ًَ َ٤مر َقم ِ ٌّكم َؿم ْٞم ًئ٤م ُصم َّؿ َو َىم َ
ِ
ٍم َخ َي٤م َر ُؾم َ
َّ٤مس َىم َ٤مل َىم٤مشمِ ْٚم ُٝم ْؿ َطمتَّك َي ِْم َٝمدُ وا َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُّ َو َأ َّن
قل اهللَِّ َقم َغم َُم٤م َذا ُأ َىم٤مشم ُؾ اًمٜم َ
َوم َ َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ُحم َ َّٛمدً ا َر ُؾم ُ
٤مهب ْؿ
قل اهللَِّ َوم٢مِ َذا َوم َٕم ُٚمقا َذًم َؽ َوم َ٘مدْ َُمٜمَ ُٕمقا ُمٜم َْؽ د َُم٤م َء ُه ْؿ َو َأ ُْم َق َاهل ُ ْؿ إِ َّٓ سمِ َح ِّ٘م َٝم٤م َوطم ًَ ُ ُ
َقم َغم اهللَِّ .أظمرضمف ُمًٚمؿ «2717ش.
و َقم ْـ َأ ِيب َطم ِ
ؼم ِِّن َؾم ْٝم ُؾ ْسم ُـ َؾم ْٕم ٍدَ :أ َّن َر ُؾم َ
لم َه ِذ ِه
ؼم َُٕ ْقم ِٓم َ َّ
قل اهللَِّ ط َىم َ٤مل َي ْق َم َظم ْٞم َ َ
٤مز ٍم َأ ْظم َ َ
ِ ِ
َّ٤مس
٥م اهللََّ َو َر ُؾمق ًَم ُف َو ُحيِ هٌ ُف ا َُّ
هلل َو َر ُؾمق ًُم ُف َىم َ٤مل َوم ٌَ َ
٤مت اًمٜم ُ
اًمرا َي َ٦م َر ُضم ًال َي ْٗمت َُح اهللَُّ َقم َغم َيدَ ْيف ُحي ه
َّ
َّ٤مس َهمدَ ْوا َقم َغم رؾم ِ
َيدُ و ُيم َ
قل اهللَِّ ط ُيم هٚم ُٝم ْؿ
قن ًَم ْٞم َٚمت َُٝم ْؿ َأ ه ُهي ْؿ ُي ْٕم َٓم َ
٤مه٤م َىم َ٤مل َوم َٚم َّام َأ ْص ٌَ َح اًمٜم ُ
َ ُ
٤مه٤م َوم َ٘م َ٤مل َأ ْي َـ َقم ِ هكم ْسم ُـ َأ ِيب َـم٤مًم ِ ٍ
٥م َوم َ٘م٤م ًُمقا ُه َق َي٤م َر ُؾم َ
َي ْر ُضم َ
قل اهللَِّ َي ِْمتَٙمِل َقم ْٞمٜمَ ْٞم ِف َىم َ٤مل
قن َأ ْن ُي ْٕم َٓم َ
ِ
ِ
ِ
يت سمِ ِف َوم ٌَ َّم َؼ َر ُؾم ُ
ؼم َأ َطمتَّك َيم َ٠م ْن َمل ْ َي ُٙم ْـ سمِ ِف َو َضم ٌع
َوم َ٠م ْرؾم ُٚمقا إِ ًَم ْٞمف َوم ُ٠م ِ َ
قل اهللَِّ ط ِذم َقم ْٞمٜمَ ْٞمف َو َد َقم٤م ًَم ُف َوم َ َ
اًمرا َي َ٦م َوم َ٘م َ٤مل َقم ِ ٌّكم َي٤م َر ُؾم َ
قل اهللَِّ ُأ َىم٤مشمِ ُٚم ُٝم ْؿ َطمتَّك َيٙمُقٟمُقا ُِم ْث َٚمٜمَ٤م َوم َ٘م َ٤مل ا ْٟم ُٗم ْذ َقم َغم ِر ْؾمٚمِ َؽ
َوم َ٠م ْقم َٓم٤م ُه َّ
٤مطمتِ ِٝم ْؿ ُصم َّؿ ا ْد ُقم ُٝم ْؿ إِ َمم ْ ِ
٥م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ُِم ْـ َطم ِّؼ اهللَِّ ومِ ِٞمف
ؼم ُه ْؿ سمِ َام َجيِ ُ
َطمتَّك َشمٜم ِْز َل سمِ ًَ َ
اإل ْؾم َال ِم َو َأ ْظم ِ ْ
َومقاهللَِّ ََٕ ْن هي ِدي اهللَُّ سمِ َؽ رضم ًال و ِ
اطمدً ا َظم ْ ٌػم ًَم َؽ ُِم ْـ َأ ْن َيٙم َ
مح ُر اًمٜمَّ َٕم ِؿ .أظمرضمف خ
ُقن ًَم َؽ ُ ْ
َ ُ َ
َْ َ
َ

«2172ش ،وُمًٚمؿ «2714ش.
ِ ِ
و َقمـ َأيب ؾم ِٕم ٍ
اخلُدْ ِر هيَ :أ َّن َأ ْقم َراسمِ اٞم٤م َؾم َ٠م َل َر ُؾم َ
ٞمد ْ
حي َؽ إِ َّن
ْ
قل اهللَِّ ط َقم ْـ ْاهل ْج َرة َوم َ٘م َ٤مل َو ْ َ
َ
َؿم ْ٠م َن ْ ِ
اهل ْج َر ِة ًَم َِم ِديدٌ َوم َٝم ْؾ ًَم َؽ ُِم ْـ إِسمِ ٍؾ َىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿ َىم َ٤مل َوم َٝم ْؾ شم ُْ١م ِيت َصدَ َىمت ََٝم٤م َىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿ َىم َ٤مل َوم٤م ْقم َٛم ْؾ
ِ
ُِم ْـ َو َر ِاء ا ًْمٌِ َح ِ
ؽم َك ُِم ْـ َقم َٛمٚمِ َؽ َؿم ْٞم ًئ٤م.
٤مر َوم٢مِ َّن اهللََّ ًَم ْـ َي َ
قل اهللَِّ ط ِذم ره ٍ
٤مب ا ْٟم َٓم َٚم َؼ ُم َع رؾم ِ
اخلَ َّٓم ِ
وقمـ َقم ٌْ ِد اهللَِّ ْسم َـ ُقم َٛم َرَ :أ َّن ُقم َٛم َر ْسم َـ ْ
ط ِىم ٌَ َؾ ا ْسم ِـ
َ ْ
َ َ ُ
٤من ِقمٜمْدَ ُأ ُـم ِؿ سمٜمِل ُم َٖم٤م ًَم َ٦م و َىمدْ َىم٤مرب اسمـ صٞم ٍ
ٍ
٤مد طمتَّك وضمدَ ه ي ْٚمٕم٥م ُمع اًمّمٌٞم ِ
٤مد َي ْق َُم ِئ ٍذ
َ َ ْ ُ َ َّ
َ
َ َ ُ َ َ ُ َ َ ِّ ْ َ
َص َّٞم َ
َ َ
قل اهللَِّ ط ِٓسم ِـ صٞم ٍ
قل اهللَِّ ط َفم ْٝم َر ُه سمِ َٞم ِد ِه ُصم َّؿ َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ض َب َر ُؾم ُ
٤مد
ْ َ َّ
ُْ
احل ُٚم َؿ َوم َٚم ْؿ َي ِْم ُٕم ْر َطمتَّك َ َ
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لم َوم َ٘م َ٤مل اسمـ صٞم ٍ
قل اهللَِّ َومٜمَ َٔمر إِ ًَمٞم ِف اسمـ صٞم ٍ
٤مد َوم َ٘م َ٤مل َأ ْؿم َٝمدُ َأٟم ََّؽ َر ُؾم ُ
َأشم َِْم َٝمدُ َأ ِِّّن َر ُؾم ُ
٤مد
قل ْإُ ُِّم ِّٞم َ
ْ ُ َ َّ
َ ْ ْ ُ َ َّ
ًمِرؾم ِ
هلل َوم َر َوم َْم ُف َر ُؾم ُ
هلل ط َأشم َِْم َٝمدُ َأ ِِّّن َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط وىم٤مل آ َُمٜم ُْ٧م سمِ٤مهللَِّ َوسمِ ُر ُؾمٚمِ ِف ُصم َّؿ
قل ا َِّ
قل ا َِّ
َ ُ
٤مد ٌق ويم ِ
٤مد ي ْ٠مشمِٞمٜمِل ص ِ
ٍ
َ٤مذ ٌب َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف َر ُؾم ُ
َىم َ٤مل ًَم ُف َر ُؾم ُ
هلل
قل ا َِّ
َ
َ
قل اهللَِّ ط َُم٤م َذا شم ََرى َىم َ٤مل ا ْسم ُـ َص َّٞم َ
قل اهللَِّ ط إِ ِِّّن َىمدْ َظمٌ ْ٠م ُت ًَم َؽ َظمٌِٞم ًئ٤م َوم َ٘م َ٤مل اسمـ صٞم ٍ
ط ُظم ِّٚم َط َقم َٚم ْٞم َؽ ْإَ ُْم ُر ُصم َّؿ َىم َ٤مل ًَم ُف َر ُؾم ُ
٤مد
ْ ُ َ َّ
َ
اخلَ َّٓم ِ
اظم ًَ ْ٠م َوم َٚم ْـ َشم ْٕمدُ َو َىمدْ َر َك َوم َ٘م َ٤مل ُقم َٛم ُر ْسم ُـ ْ
ُه َق اًمده هخ َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط ْ
٤مب َذ ْر ِِّن َي٤م
قل اهللَِّ َأ ْ ِ
ض ْب ُقمٜمُ َ٘م ُف َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف َر ُؾم ُ
َر ُؾم َ
قل اهللَِّ ط إِ ْن َي ُٙمٜمْ ُف َوم َٚم ْـ شم ًَُ َّٚم َط َقم َٚم ْٞم ِف َوإِ ْن َمل ْ َي ُٙمٜمْ ُف َوم َال
َظمػم ًَم َؽ ِذم َىمتْٚمِ ِف وىم٤مل ؾم ِ
هلل َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َقم ٌْدَ اهللَِّ ْسم َـ ُقم َٛم َر َي ُ٘م ُ
قل ا ْٟم َٓم َٚم َؼ َسم ْٕمدَ َذًم ِ َؽ
٤ممل ُ ْسم ُـ َقم ٌْ ِد ا َِّ
َ
َْ
٤مري إِ َمم اًمٜم َّْخ ِؾ ا ًَّمتِل ومِٞمٝم٤م اسمـ صٞم ٍ
يب ْسم ُـ َيم ْٕم ٍ
َر ُؾم ُ
٤مد َطمتَّك إِ َذا َد َظم َؾ
َ ْ ُ َ َّ
٥م ْإَٟم َّْم ِ ه
قل اهللَِّ ط َو ُأ َ ه
قل اهللَِّ ط اًمٜم َّْخ َؾ َـم ِٗم َؼ يت َِّ٘مل سمِج ُذو ِع اًمٜم َّْخ ِؾ وهق َخيْتِ ُؾ َأ ْن يًٛمع ُِمـ اسم ِـ صٞم ٍ
َر ُؾم ُ
٤مد َؿم ْٞم ًئ٤م
َ ْ َ َ ْ ْ َ َّ
َ ُ َ
ُ
َ
َىمٌ َؾ َأ ْن يراه اسمـ صٞم ٍ
قل اهللَِّ ط َو ُه َق ُُم ْْم َٓم ِج ٌع َقم َغم ومِ َر ٍ
٤مد َوم َرآ ُه َر ُؾم ُ
اش ِذم َىمٓمِٞم َٗم ٍ٦م ًَم ُف ومِ َٞمٝم٤م
َ َ ُ ْ ُ َ َّ
ْ
قل اهللَِّ ط وهق يت َِّ٘مل سمِج ُذو ِع اًمٜم َّْخ ِؾ َوم َ٘م٤م ًَم ْ٧م ِٓسم ِـ صٞم ٍ
َزُم َزُم ٌ٦م َومر َأ ْت ُأم اسم ِـ صٞم ٍ
٤مد َر ُؾم َ
٤مد َي٤م
ْ َ َّ
ُ
َ ُ َ َ
ه ْ َ َّ
ْ َ َ
٤مد ه َذا ُحمَٛمدٌ َوم َث٤مر اسمـ صٞم ٍ
ٍ
ِ
٤مد َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
لم َىم َ٤مل
قل اهللَِّ ط ًَم ْق شم ََر َيم ْت ُف َسم َّ َ
اؾم ُؿ ا ْسم ِـ َص َّٞم َ
َ ْ ُ َ َّ
َّ
َص٤مف َو ُه َق ْ
ؾم ِ
قل اهللَِّ ط ِذم اًمٜم ِ
٤ممل ٌ َىم َ٤مل َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ ُقم َٛم َر َوم َ٘م٤م َم َر ُؾم ُ
َّ٤مس َوم َ٠م ْصمٜمَك َقم َغم اهللَِّ سمِ َام ُه َق َأ ْه ُٚم ُف ُصم َّؿ َذيم ََر
َ
ِ
ِ
ُقح َىم ْق َُم ُف َو ًَمٙمِ ْـ
اًمدَّ َّضم َ٤مل َوم َ٘م َ٤مل إِ ِِّّن َُٕٟمْذ ُريم ُُٛمق ُه َُم٤م ُم ْـ ٟمٌَِ ٍّل إِ َّٓ َو َىمدْ َأٟم َْذ َر ُه َىم ْق َُم ُف ًَم َ٘مدْ َأٟم َْذ َر ُه ٟم ٌ

َأ ُىم ُ
هلل َشم ٌَ َ٤مر َك َو َشم َٕم َ٤ممم ًَم ْٞم َس سمِ َ٠م ْقم َق َر
قل ًَمٙم ُْؿ ومِ ِٞمف َىم ْق ًٓ َمل ْ َي ُ٘م ْٚم ُف ٟمٌَِ ٌّل ًم ِ َ٘م ْق ُِم ِف َشم َٕم َّٚم ُٛمقا َأ َّٟم ُف َأ ْقم َق ُر َو َأ َّن ا ََّ

وقمـ ُقمٛمر سمـ َصم٤مسمِ ٍ
٤مب رؾم ِ
٧م ْإَٟم َّْم ِ
هلل ط َأ َّن َر ُؾم َ
قل
قل ا َِّ
َُ ْ ُ
ؼم ُه َسم ْٕم ُض َأ ْص َح ِ َ ُ
٤مر هي َأ َّٟم ُف َأ ْظم َ َ
لم َقم ْٞمٜمَ ْٞم ِف يمَ٤مومِ ٌر َي ْ٘م َر ُؤ ُه َُم ْـ يم َِر َه َقم َٛم َٚم ُف َأ ْو
ُقب َسم ْ َ
َّ٤مس اًمدَّ َّضم َ٤مل إِ َّٟم ُف َُم ْٙمت ٌ
اهللَِّ ط َىم َ٤مل َي ْق َم َطم َّذ َر اًمٜم َ
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قت .
َي ْ٘م َر ُؤ ُه يم هُؾ ُُم ْ١م ُِم ٍـ وىم٤مل َشم َٕم َّٚم ُٛمقا َأ َّٟم ُف ًَم ْـ َي َرى َأ َطمدٌ ُِمٜمْٙم ُْؿ َر َّسم ُف َقم َّز َو َضم َّؾ َطمتَّك َي ُٛم َ
أظمرضمف ُمًٚمؿ «2111ش.
ِ ٍ
٤مر َىم٤م ًُمقا َي ْق َم ُطمٜم ْ ٍ
َ٤مؾم٤م ُِم ْـ ْإٟم َّْم ِ
و َقم ْـ َأٟم ٍ
لم َأ َوم٤م َء اهللَُّ َقم َغم َر ُؾمقًم ِ ِف
َلم ِطم َ
َس ْسم ُـ َُم٤مًمؽَ :أ َّن ُأٟم ً
ُِم ْـ َأُم َق ِ
ش اعمِْ٤م َئ َ٦م ُِم ْـ ْ ِ
قل اهللَِّ ط ُي ْٕمٓمِل ِر َضم ً٤مٓ ُِم ْـ ُىم َر ْي ٍ
ال َه َق ِاز َن َُم٤م َأ َوم٤م َء َوم َٓم ِٗم َؼ َر ُؾم ُ
اإلسمِ ِؾ
ْ
قل ا َِّ ِ
َوم َ٘م٤م ًُمقا َي ْٖم ِٗمر اهللَُّ ًمِرؾم ِ
ؽم ُيمٜمَ٤م َو ُؾم ُٞمق ُومٜمَ٤م َشم ْ٘م ُٓم ُر ُِم ْـ ِد َُم ِ٤مئ ِٝم ْؿ َىم َ٤مل َأٟم َُس ْسم ُـ
هلل ُي ْٕمٓمل ُىم َر ْي ًِم٤م َو َي ْ ُ
َ ُ
ُ
قل اهللَِّ ط ُِم ْـ ىمقهل ْؿ َوم َ٠م ْر َؾم َؾ إِ َمم ْإَٟم َّْم ِ
ث َذًم ِ َؽ َر ُؾم ُ
َُم٤مًم ِ ٍؽ َوم ُحدِّ َ
٤مر َوم َج َٛم َٕم ُٝم ْؿ ِذم ُىم ٌَّ ٍ٦م ُِم ْـ َأ َد ٍم
ي٨م َسم َٚم َٖمٜمِل َقمٜمْٙم ُْؿ َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف ُوم َ٘م َٝم٤م ُء ْإَٟم َّْم ِ
اضمت ََٛم ُٕمقا َضم٤م َء ُه ْؿ َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط َوم َ٘م َ٤مل َُم٤م َطم ِد ٌ
٤مر
َوم َٚم َّام ْ
َأ َُّم٤م َذ ُوو َر ْأ ِيٜمَ٤م َي٤م َر ُؾم َ
هلل
َ٤مس ُِمٜمَّ٤م َطم ِدي َث ٌ٦م َأ ْؾمٜم َُ٤مهن ُ ْؿ َىم٤م ًُمقا َي ْٖم ِٗم ُر ا َُّ
قل اهللَِّ َوم َٚم ْؿ َي ُ٘مق ًُمقا َؿم ْٞم ًئ٤م َو َأ َُّم٤م ُأٟم ٌ
ِِ ِ
ِ
ؽم ُيمٜمَ٤م َو ُؾم ُٞمق ُومٜمَ٤م َشم ْ٘م ُٓم ُر ُِم ْـ ِد َُم ِ٤مئ ِٝم ْؿ َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
هلل ط َوم٢مِ ِِّّن ُأ ْقمٓمِل
قل ا َِّ
ًم َر ُؾمقًمف ُي ْٕمٓمل ُىم َر ْي ًِم٤م َو َي ْ ُ
ٍ
ِ ِ
َّ٤مس سمِ ْ٤مَُٕم َق ِ
ال َوشم َْر ِضم ُٕم َ
قن إِ َمم
٥م اًمٜم ُ
ِر َضم ً٤مٓ َطمديثل َقم ْٝمد سمِ ُٙم ْٗم ٍر َأ َشم َ٠م ًَّم ُٗم ُٝم ْؿ َأ َوم َال شم َْر َو ْق َن َأ ْن َي ْذ َه َ
ْ

ِر َطم٤مًمِٙمُؿ سمِرؾم ِ
قن سمِ ِف َوم َ٘م٤م ًُمقا َسم َغم َي٤م َر ُؾم َ
قن سمِ ِف َظم ْ ٌػم ِممَّ٤م َيٜمْ َ٘م ِٚم ٌُ َ
هلل عمَ٤م َشمٜمْ َ٘مٚمِ ٌُ َ
قل ا َِّ
هلل َوم َقا َِّ
قل ا َِّ
هلل َىمدْ
ْ َ ُ
ِ
ر ِوٞمٜمَ٤م َىم َ٤مل َوم٢مِ َّٟمٙمُؿ ؾمت ِ
َجدُ َ
ؼموا َطمتَّك َشم ْٚم َ٘م ْقا اهللََّ َو َر ُؾمق ًَم ُف َوم٢مِ ِِّّن َقم َغم
ون َأ َصم َر ًة َؿمديدَ ًة َوم ْ
٤مص ِ ُ
ْ َ
َ
احل ْق ِ
ؼم.
ض َىم٤م ًُمقا َؾمٜم َّْم ِ ُ
َْ
خ «7111شُ ،مًٚمؿ «8148ش.
و َقمـ َأ ِيب و ِائ ٍؾ َىم َ٤ملَ :ىم٤مم ؾمٝم ُؾ سمـ طمٜمَٞم ٍ
َّ٤مس َّاهتِ ُٛمقا َأ ْٟم ُٗم ًَٙم ُْؿ
ػ َي ْق َم ِص ِّٗم َ
لم َوم َ٘م َ٤مل َأ ه َهي٤م اًمٜم ُ
َ َ ْ ْ ُ ُ ْ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ًَم َ٘مدْ ُيمٜمَّ٤م ُم َع رؾم ِ
اًمّم ْٚم ِح ا ًَّم ِذي يم َ
َ٤من
قل ا َِّ
احلدَ ْيٌِ َٞم٦م َو ًَم ْق ٟم ََرى ىمت ًَ٤مٓ ًَم َ٘م٤م َشم ْٚمٜمَ٤م َو َذًم َؽ ِذم ه
هلل ط َي ْق َم ْ ُ
َ َ ُ
لم رؾم ِ
لم اعمُْ ْ ِ
اخل َّٓم ِ
٤مب َوم َ٠مشمَك َر ُؾم َ
قل اهللَِّ ط َوم َ٘م َ٤مل َي٤م
قل ا َِّ
نميمِ َ
هلل ط َو َسم ْ َ
لم َوم َج٤م َء ُقم َٛم ُر ْسم ُـ ْ َ
َسم ْ َ َ ُ
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ِ
َر ُؾم َ
اجلٜم َِّ٦م َو َىمت َْال ُه ْؿ ِذم
قل اهللَِّ َأ ًَم ًْٜمَ٤م َقم َغم َطم ٍّؼ َو ُه ْؿ َقم َغم َسم٤مـم ٍؾ َىم َ٤مل َسم َغم َىم َ٤مل َأ ًَم ْٞم َس َىمت َْالٟمَ٤م ِذم ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حي ُٙم ِؿ اهللَُّ َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ َوم َ٘م َ٤مل َي٤م ا ْسم َـ
ٞمؿ ُٟم ْٕمٓمل اًمدَّ ٟم َّٞم َ٦م ِذم ديٜمٜمَ٤م َوٟم َْرضم ُع َوعمََّ٤م َ ْ
اًمٜم َِّ٤مر َىم َ٤مل َسم َغم َىم٤م َل َومٗم َ
ِ
اخلَ َّٓم ِ
٤مب إِ ِِّّن َر ُؾم ُ
ْ
ؼم ُُم َت َٖم ِّٞم ًٔم٤م َوم َ٠مشمَك َأ َسم٤م
قل ا َِّ
هلل َو ًَم ْـ ُي َْم ِّٞم َٕمٜمل اهللَُّ َأ َسمدً ا َىم َ٤مل َوم٤م ْٟم َٓم َٚم َؼ ُقم َٛم ُر َوم َٚم ْؿ َي ّْم ِ ْ
ِ
اجلٜمَّ ِ٦م
َسمٙم ٍْر َوم َ٘م َ٤مل َي٤م َأ َسم٤م َسمٙم ٍْر َأ ًَم ًْٜمَ٤م َقم َغم َطم ٍّؼ َو ُه ْؿ َقم َغم َسم٤مـم ٍؾ َىم َ٤مل َسم َغم َىم َ٤مل َأ ًَم ْٞم َس َىمت َْالٟمَ٤م ِذم ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
حي ُٙم ِؿ اهللَُّ َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م
َو َىمت َْال ُه ْؿ ِذم اًمٜم َِّ٤مر َىم َ٤مل َسم َغم َىم َ٤مل َوم َٕم َال َم ُٟم ْٕمٓمل اًمدَّ ٟم َّٞم َ٦م ِذم ديٜمٜمَ٤م َوٟم َْرضم ُع َوعمََّ٤م َ ْ
اخلَ َّٓم ِ
٤مب إِ َّٟم ُف َر ُؾم ُ
َو َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ َوم َ٘م َ٤مل َي٤م ا ْسم َـ ْ
قل اهللَِّ َو ًَم ْـ ُي َْم ِّٞم َٕم ُف اهللَُّ َأ َسمدً ا َىم َ٤مل َومٜم ََز َل ا ًْم ُ٘م ْرآ ُن َقم َغم

رؾم ِ
قل اهللَِّ ط سمِ٤م ًْم َٗمت ِْح َوم َ٠م ْر َؾم َؾ إِ َمم ُقم َٛم َر َوم َ٠م ْىم َر َأ ُه إِ َّي٤م ُه َوم َ٘م َ٤مل َي٤م َر ُؾم َ
قل اهللَِّ َأ ْو َومت ٌْح ُه َق َىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿ
َ ُ
َوم َٓم٤م َسم ْ٧م َٟم ْٗم ًُ ُف َو َر َضم َع.
خ «1818ش ،وُمًٚمؿ «8417ش.
ٍ ِ
و َقم ْـ ِقم ْٛم َر َ
ِض اهللَُّ َقمٜم ُْٝم َام َىم َ٤ملَ :د َظم ْٚم ُ٧م َقم َغم اًمٜمٌَِّ ِّل ط َو َقم َ٘م ْٚم ُ٧م ٟمَ٤م َىمتِل
ان ْسم ِـ ُطم َّم ْلم َر َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
سمِ٤م ًْم ٌَ ِ
نم َشمٜمَ٤م َوم َ٠م ْقمٓمِٜمَ٤م
٤مب َوم َ٠مشمَ٤م ُه ٟم ٌ
نمى َي٤م َسمٜمل َمتٞم ٍؿ َىم٤م ًُمقا َىمدْ َسم َّ ْ
َ٤مس ُم ْـ َسمٜمل َمتٞم ٍؿ َوم َ٘م َ٤مل ا ْىم ٌَ ُٚمقا ا ًْم ٌُ ْ َ
ِ
ِ
َُم َّرشم ْ ِ
نمى َي٤م َأ ْه َؾ ا ًْم َٞم َٛم ِـ إِ ْذ َمل ْ َي ْ٘م ٌَ ْٚم َٝم٤م
َلم ُصم َّؿ َد َظم َؾ َقم َٚم ْٞمف ٟم ٌ
َ٤مس ُم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْم َٞم َٛم ِـ َوم َ٘م َ٤مل ا ْىم ٌَ ُٚمقا ا ًْم ٌُ ْ َ
قل اهللَِّ َىم٤م ًُمقا ِضم ْئٜم َ
َسمٜمُق َمتِٞم ٍؿ َىم٤م ًُمقا َىمدْ َىمٌِ ْٚمٜمَ٤م َي٤م َر ُؾم َ
َ٤مك ٟم ًَْ َ٠م ًُم َؽ َقم ْـ َه َذا ْإَ ُْم ِر َىم َ٤مل يم َ
َ٤من اهللَُّ َو َمل ْ
ِ
اًمذيم ِْر يم َُّؾ َر ٍء و َظم َٚم َؼ اًمًٛمق ِ
َ٥م ِذم ِّ
ر ٌء َهم ْ ُػم ُه َويم َ
ات
َّ َ َ
ْ َ
َ٤من َقم ْر ُؿم ُف َقم َغم اعمَْ٤مء َو َيمت َ
َي ُٙم ْـ َ ْ
ٍ
ِ
احل َّم ْ ِ
وهنَ٤م
لم َوم٤م ْٟم َٓم َٚم ْ٘م ُ٧م َوم٢مِ َذا ه َل َي ْ٘م َٓم ُع ُد َ
َو ْإَ ْر َض َومٜمَ٤م َدى ُُمٜمَ٤مد َذ َه ٌَ ْ٧م ٟمَ٤م َىمت َُؽ َي٤م ا ْسم َـ ْ ُ

اب َوم َقاهللَِّ ًَم َق ِد ْد ُت َأ ِِّّن ُيمٜم ُْ٧م شم ََر ْيمت َُٝم٤م.
اًمن ُ
َّ َ
أظمرضمف اًمٌخ٤مري «4781ش.
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الطسٓل الصخٔح

َس َىم َ٤مل :ؾم ِٛم َع َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ ؾم َال ٍم سمِ ُ٘مدُ و ِم رؾم ِ
ض َخي َ ِ
قل اهللَِّ ط َو ْه َق ِذم َأ ْر ٍ
و َقم ْـ َأٟم ٍ
ف
ْؽم ُ
َ ُ
َ
َ
ث َٓ يٕم َٚمٛمٝمـ إِ َّٓ ٟمٌَِل َومام َأو ُل َأ ْ ِ
َوم َ٠مشمَك اًمٜمٌَِّل ط َوم َ٘م َ٤مل إِ ِِّّن ؾم ِ٤مئ ُٚم َؽ َقمـ َصم َال ٍ
اًمً٤م َقم ِ٦م َو َُم٤م
ٌّ َ َّ
َ ْ ُ ُ َّ
ْ
ذاط َّ
َ
َّ
َ
ِ
ِ
َأو ُل َـمٕم٤م ِم َأه ِؾ ْ ِ
ؼم ِِّن ِهبِ َّـ ِضم ْ ِؼمي ُؾ آٟمِ ًٗم٤م َىم َ٤مل
َ ْ
َّ
اجلٜمَّ٦م َو َُم٤م َيٜم ِْز ُع ا ًْم َق ًَمدُ إِ َمم َأسمِٞمف َأ ْو إِ َمم ُأ ُِّمف َىم َ٤مل َأ ْظم َ َ
َ
اك قمَدُ و ا ًْمٞمٝم ِ
ِضم ْ ِؼم ُيؾ َىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿ َىم َ٤مل َذ َ
قد ُِم ْـ اعمَْ َال ِئٙم َِ٦م َوم َ٘م َر َأ َه ِذ ِه ْأ َي َ٦مَُ ﴿ :م ْـ يم َ
َ٤من َقمدُ اوا
ه َُ
ِ
هلل ﴾َ ،أُم٤م َأو ُل َأ ْ ِ
َّ٤مس ُِم ْـ
ِجل ْ ِؼم َيؾ َوم٢مِ َّٟم ُف ٟم ََّز ًَم ُف َقم َغم َىم ْٚمٌِ َؽ سمِ٢مِ ْذ ِن ا َِّ
نم اًمٜم َ
َّ َّ
ذاط َّ
اًمً٤م َقم٦م َومٜم ٌَ٤مر َ ْحت ُ ُ
َ
اجلٜم َِّ٦م َوم ِزي٤مد ُة يمٌَِ ِد طم ٍ
اعمَْ ْ ِ
نم ِق إِ َمم اعمَْ ْٖم ِر ِ
قت َوإِ َذا َؾم ٌَ َؼ َُم٤م ُء
ُ
َ َ
ب َو َأ َُّم٤م َأ َّو ُل َـم َٕم٤م ٍم َي ْ٠م ُيم ُٚم ُف َأ ْه ُؾ ْ َ
اًمر ُضم ِؾ َُم٤م َء اعمَْ ْر َأ ِة ٟم ََز َع ا ًْم َق ًَمدَ َوإِ َذا َؾم ٌَ َؼ َُم٤م ُء اعمَْ ْر َأ ِة ٟم ََز َقم ْ٧م َىم َ٤مل َأ ْؿم َٝمدُ َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُّ َو َأ ْؿم َٝمدُ
َّ
قل اهللَِّ َي٤م َر ُؾم َ
َأٟم ََّؽ َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ إِ َّن ا ًْم َٞم ُٝمق َد َىم ْق ٌم ُ ُهب ٌ٧م َوإِ َّهن ُ ْؿ إِ ْن َي ْٕم َٚم ُٛمقا سمِ٢مِ ْؾم َال ُِمل َىم ٌْ َؾ َأ ْن
شمًَ َ٠م َهلؿ َي ٌْ َٝمت ِ
ُقِّن َوم َج٤م َء ْت ا ًْم َٞم ُٝمق ُد َوم َ٘م َ٤مل اًمٜمٌَِّ هل ط َأ هي َر ُضم ٍؾ َقم ٌْدُ اهللَِّ ومِٞمٙم ُْؿ َىم٤م ًُمقا َظم ْ ُػمٟمَ٤م َوا ْسم ُـ
ْ ُْ
َظم ْ ِػمٟمَ٤م َو َؾم ِّٞمدُ ٟمَ٤م َوا ْسم ُـ َؾم ِّٞم ِدٟمَ٤م َىم َ٤مل َأ َر َأ ْيت ُْؿ إِ ْن َأ ْؾم َٚم َؿ َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ َؾم َال ٍم َوم َ٘م٤م ًُمقا َأ َقم٤م َذ ُه اهللَُّ ُِم ْـ
هلل َو َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َر ُؾم ُ
ذٟمَ٤م َوا ْسم ُـ
َذًم ِ َؽ َوم َخ َر َج َقم ٌْدُ اهللَِّ َوم َ٘م َ٤مل َأ ْؿم َٝمدُ َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ ا َُّ
قل اهللَِّ َوم َ٘م٤م ًُمقا َ ه
٤مف َي٤م َر ُؾم َ
قل اهللَِّ.
ذٟمَ٤م َوا ْٟم َت َ٘م ُّمق ُه َىم َ٤مل َوم َٝم َذا ا ًَّم ِذي ُيمٜم ُْ٧م َأ َظم ُ
َ ِّ
خ «7711ش.
و َقم ْـ َأ ِيب ُهر ْير َة َأ َّٟم ُف َىم َ٤مل :عمََّ٤م ُومتِ َح ْ٧م َظم ْٞمؼم ُأ ْه ِد َي ْ٧م ًمِرؾم ِ
قل اهللَِّ ط َؿم٤م ٌة ومِ َٞمٝم٤م َؾم ٌّؿ َوم َ٘م٤م َل
َ ُ
َُ
َ َ
َ٤من ه٤م هٜمَ٤م ُِمـ ا ًْمٞمٝم ِ
قد َوم ُج ِٛم ُٕمقا ًَم ُف َوم َ٘م َ٤مل َهل ُ ْؿ َر ُؾم ُ
َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط
قل اهللَِّ ط ْ َ
امج ُٕمقا ِزم َُم ْـ يم َ َ ُ
ْ َُ
إِِّن ؾم ِ٤مئ ُٚمٙمُؿ قمـ َ ٍ
٤مد ِىمل َقمٜمْف َوم َ٘م٤م ًُمقا َٟمٕمؿ ي٤م َأسم٤م ا ًْم َ٘م ِ
ِ
٤مؾم ِؿ َوم َ٘م َ٤مل َهل ُ ْؿ َر ُؾم ُ
هلل
قل ا َِّ
َ ْ َ َ
رء َوم َٝم ْؾ َأ ْٟمت ُْؿ َص َّ ُ
ِّ َ
ْ َ ْ ْ
ط َُم ْـ َأ ُسمقيم ُْؿ َىم٤م ًُمقا َأ ُسمقٟمَ٤م ُوم َال ٌن َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط يم ََذ ْسمت ُْؿ َسم ْؾ َأ ُسمقيم ُْؿ ُوم َال ٌن َوم َ٘م٤م ًُمقا َصدَ ْىم َ٧م
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٤مد ِىمل َقمـ َر ٍء إِ ْن ؾم َ٠م ًْم ُتٙمُؿ َقمٜمْف َوم َ٘م٤م ًُمقا َٟمٕمؿ ي٤م َأسم٤م ا ًْم َ٘م ِ
ِ
ِ
٤مؾم ِؿ َوإِ ْن
َ ْ َ َ
ْ ُ
َ
َو َسمر ْر َت َوم َ٘م َ٤مل َه ْؾ َأ ْٟمت ُْؿ َص َّ ْ ْ
يم ََذ ْسمٜم َ
َ٤مك َقم َر ْوم َ٧م يم َِذ َسمٜمَ٤م يم ََام َقم َر ْوم َت ُف ِذم َأسمِٞمٜمَ٤م َىم َ٤مل َهل ُ ْؿ َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط َُم ْـ َأ ْه ُؾ اًمٜم َِّ٤مر َوم َ٘م٤م ًُمقا َٟمٙم ُ
ُقن
خت ُٚم ُٗمق َٟمٜمَ٤م ومِ َٞمٝم٤م َوم َ٘م َ٤مل َهل ُ ْؿ َر ُؾم ُ
هلل َٓ ٟم ْ
هلل ط ْ
ومِ َٞمٝم٤م َي ًِ ًػما ُصم َّؿ َ ْ
َخ ُٚم ُٗمٙم ُْؿ ومِ َٞمٝم٤م
اظم ًَ ُئقا ومِ َٞمٝم٤م َوا َِّ
قل ا َِّ
ِِ
ر ٍء إِ ْن َؾم َ٠م ًْم ُتٙم ُْؿ َقمٜمْ ُف َىم٤م ًُمقا َٟم َٕم ْؿ َوم َ٘م َ٤مل َه ْؾ َضم َٕم ْٚمت ُْؿ ِذم
َأ َسمدً ا ُصم َّؿ َىم َ٤مل َهل ُ ْؿ َوم َٝم ْؾ َأ ْٟمت ُْؿ َص٤مدىم َّل َقم ْـ َ ْ
ِ
َه ِذ ِه َّ
يح
اًمِم ِ٤مة َؾم اام َوم َ٘م٤م ًُمقا َٟم َٕم ْؿ َوم َ٘م َ٤مل َُم٤م َ َ
مح َٚمٙم ُْؿ َقم َغم َذًم َؽ َوم َ٘م٤م ًُمقا َأ َر ْدٟمَ٤م إِ ْن ُيمٜم َْ٧م يم ََّذا ًسم٤م ٟم ًَْ َ ِؽم ُ
ِ
ِ
ي َك.
ُمٜم َْؽ َوإ ْن ُيمٜم َْ٧م ٟمٌَِ اٞم٤م َمل ْ َي ُ َّ
خ «7444ش.
وقمـ ضمٌ ِػم سم ِـ طمٞم َ٦م َىم َ٤مل :سمٕم َ٨م قمٛمر اًمٜمَّ٤مس ِذم َأ ْومٜم ِ
َ٤مء ْإَ ُْم َّم ِ
قن اعمُْ ْ ِ
٤مر ُي َ٘م٤مشمِ ُٚم َ
لم َوم َ٠م ْؾم َٚم َؿ
نم ِيم َ
َ
َ ْ ُ َ ْ ْ َ َّ
ََ ُ َُ
ان َوم َ٘م َ٤مل إِ ِِّّن ُُم ًْت َِِمػم َك ِذم َُم َٖم ِ
٤مز َّي َه ِذ ِه َىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿ َُم َث ُٚم َٝم٤م َو َُم َث ُؾ َُم ْـ ومِ َٞمٝم٤م ُِم ْـ اًمٜم ِ
ْاهل ُ ْر ُُم َز ُ
َّ٤مس ُِم ْـ
ُ
ِ
ِِ
لم ُم َث ُؾ َـم ِ٤مئ ٍر ًَمف ر ْأس و ًَمف ضمٜم ِ
َ٤مطم ْ ِ
ِ
ِ ِ
لم
اجلٜم َ
ُ َ ٌ َ ُ َ َ
ُن َأ َطمدُ ْ َ
قمَدُ ِّو اعمُْ ًْٚمٛم َ َ
َ٤مطم٤من َو ًَم ُف ر ْضم َالن َوم٢م ْن يم َ
ِ ِ
ِ
اًمر ْضم َال ِن سمِ َجٜم ٍ
اًمر ْأ ُس َوإِ ْن
اجلٜم ُ
اًمر ْضم َالن َو َّ
َ٤مح ْأ َظم ُر َهن َ َْم ْ٧م ِّ
ُن ْ َ
َ٤مح َو َّ
َهن َ َْم ْ٧م ِّ
اًمر ْأ ُس َوم٢م ْن يم َ
ِ
ِ
اجلٜم ِ
ِ
ٍم
اجلٜم ُ
اًمر ْضم َالن َو ْ َ َ
نى َو ْ َ
اًمر ْأ ُس َوم َّ
َ٤مطم٤من َو َّ
اًمر ْأ ُس َذ َه ٌَ ْ٧م ِّ
ُؿمد َخ َّ
َ٤مح َىم ْٞم َ ُ
٤مًمر ْأ ُس يم ْ َ
ِ ِ ِ
َ٤مح ْأ َظم ُر َوم ِ
نى وىم٤مل َسمٙم ٌْر َو ِز َي٤م ٌد َمجِٞم ًٕم٤م َقم ْـ ُضم ٌَ ْ ِػم
٤مر ُس َوم ُٛم ْر اعمُْ ًْٚمِ ِٛم َ
اجلٜم ُ
َو ْ َ
لم َوم ْٚم َٞمٜمْٗم ُروا إ َمم يم ْ َ
اؾم َت ْٕم َٛم َؾ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م اًمٜمه ْٕم َام َن ْسم َـ ُُم َ٘م ِّر ٍن َطمتَّك إِ َذا ُيمٜمَّ٤م سمِ َ٠م ْر ِ
ض ا ًْم َٕمدُ ِّو
ْسم ِـ َطم َّٞم َ٦م َىم َ٤مل َومٜمَدَ َسمٜمَ٤م ُقم َٛم ُر َو ْ
ِ ِ
مج ٌ
٤من َوم َ٘م َ٤مل ًم ِ ُٞم َٙم ِّٚم ْٛمٜمِل َر ُضم ٌؾ ُِمٜمْٙم ُْؿ َوم َ٘م َ٤مل
لم َأ ًْم ًٗم٤م َوم َ٘م٤م َم شم َْر ُ َ
نى ِذم َأ ْر َسم ِٕم َ
َو َظم َر َج َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َقم٤مُم ُؾ يم ْ َ
ب ُيمٜمَّ٤م ِذم َؿم َ٘م ٍ
٤مء َؿم ِد ٍ
ِ
ِ
َ٤مس ُِم ْـ ا ًْم َٕم َر ِ
يد َو َسم َال ٍء
اعمُْٖم َػم ُة َؾم ْؾ َقم َّام ؿم ْئ َ٧م َىم َ٤مل َُم٤م َأ ْٟمت ُْؿ َىم َ٤مل ٟم َْح ُـ ُأٟم ٌ
ِ
ِ ٍ
ص ِْ
اًمِم َٕم َر َو َٟم ْٕم ٌُدُ َّ
اجلق ِع َو َٟم ْٚم ٌَ ُس ا ًْم َق َسم َر َو َّ
احل َج َر َوم ٌَ ْٞمٜمَ٤م
َؿمديد ٟم ََٛم ه
اًمِم َج َر َو ْ َ
اجل ْٚمدَ َواًمٜم ََّقى ُم ْـ ْ ُ
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ٟمَحـ يم ََذًم ِ َؽ إِ ْذ سمٕم َ٨م رب اًمًٛمق ِ
لم َشم َٕم َ٤ممم ِذيم ُْر ُه َو َضم َّٚم ْ٧م َقم َٔم َٛم ُت ُف إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م ٟمٌَِ اٞم٤م
ات َو َر هب ْإَ َر ِو َ
َ َ َ ه َّ َ َ
ْ ُ
ف َأ َسم٤م ُه َو ُأ َُّم ُف َوم َ٠م َُم َرٟمَ٤م ٟمٌَِ هٞمٜمَ٤م َر ُؾم ُ
قل َر ِّسمٜمَ٤م ط َأ ْن ُٟم َ٘م٤مشمِ َٚمٙم ُْؿ َطمتَّك َشم ْٕم ٌُدُ وا اهللََّ َو ْطمدَ ُه
ُِم ْـ َأ ْٟم ُٗم ًِٜمَ٤م َٟم ْٕم ِر ُ
ِ ِ
ِ
َأ ْو شم َُ١م هدوا ِْ
اجلٜم َِّ٦م ِذم ٟم َِٕمٞم ٍؿ َمل
ؼمٟمَ٤م ٟمٌَِ هٞمٜمَ٤م ط َقم ْـ ِر َؾم٤م ًَم٦م َر ِّسمٜمَ٤م َأ َّٟم ُف َُم ْـ ُىمت َؾ ُمٜمَّ٤م َص َ٤مر إِ َمم ْ َ
اجل ْز َي َ٦م َو َأ ْظم َ َ
َي َر ُِم ْث َٚم َٝم٤م َىم هط َو َُم ْـ َسم ِ٘م َل ُِمٜمَّ٤م َُم َٚم َؽ ِر َىم٤م َسمٙم ُْؿ َوم َ٘م َ٤مل اًمٜمه ْٕم َام ُن ُر َّسم َام َأ ْؿم َٝمدَ َك اهللَُّ ُِم ْث َٚم َٝم٤م َُم َع اًمٜمٌَِّ ِّل ط
َوم َٚمؿ ُيٜمَدِّ ُم َؽ َو َمل ُخي ِْز َك َو ًَمٙمِٜمِّل َؿم ِٝمدْ ُت ا ًْم ِ٘مت ََ٤مل ُم َع رؾم ِ
قل اهللَِّ ط يم َ
َ٤من إِ َذا َمل ْ ُي َ٘م٤مشمِ ْؾ ِذم َأ َّو ِل
َ َ ُ
ْ
ْ
ْ
اًمٜم ََّٝم ِ
ات.
اًمّم َٚم َق ُ
ي َّ
٥م ْإَ ْر َو ُ
٤مر ا ْٟم َت َٔم َر َطمتَّك َ ُهت َّ
اح َو َ ْحت ُ َ
أظمرضمف اًمٌخ٤مري «1871ش.
اًمِم ْ٠م ِم َي ًْ َ٠م ُل َقم ْـ اًمدِّ ِ
و َقم ْـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم َرَ :أ َّن َز ْيدَ ْسم َـ َقم ْٛم ِرو ْسم ِـ ُٟم َٗم ْٞم ٍؾ َظم َر َج إِ َمم َّ
يـ َو َي ْت ٌَ ُٕم ُف
قد َومً َ٠م ًَمف َقمـ ِديٜمِ ِٝمؿ َوم َ٘م َ٤مل إِ ِِّّن ًَمٕم ِّكم َأ ْن َأ ِد ِ
٤معم ِ٤م ُِمـ ا ًْمٞمٝم ِ
ِ
ؼم ِِّن َوم َ٘م َ٤مل َٓ
َ
َ
َ ُ ْ
َوم َٚم٘م َل َقم ً ْ َ ُ
يـ ديٜمَٙم ُْؿ َوم َ٠م ْظم ِ ْ
ْ
٥م اهللَِّ َىم َ٤مل َز ْيدٌ َُم٤م َأومِ هر إِ َّٓ ُِم ْـ َهم َْم ِ
ُقن َقم َغم ِديٜمِٜمَ٤م َطمتَّك َشم ْ٠م ُظم َذ سمِٜم َِّمٞمٌِ َؽ ُِم ْـ َهم َْم ِ
َشمٙم ُ
هلل َو َٓ
٥م ا َِّ

َأ ْمحِ ُؾ ُِم ْـ َهم َْم ِ
٥م اهللَِّ َؿم ْٞم ًئ٤م َأ َسمدً ا َو َأٟمَّك َأ ْؾمتَٓمِٞم ُٕم ُف َوم َٝم ْؾ شمَدُ هًمٜمِل َقم َغم َهم ْ ِػم ِه َىم َ٤مل َُم٤م َأ ْقم َٚم ُٛم ُف إِ َّٓ َأ ْن
ِ
ِ
يٙم َ ِ
ِ
احلٜم ِ ُ
ٍَماٟمِ اٞم٤م َو َٓ َي ْٕم ٌُدُ
ٞمؿ َمل ْ َيٙم ْ
َ
ٞمػ َىم َ٤مل دي ُـ إِ ْسم َراه َ
ُقن َطمٜمٞم ًٗم٤م َىم َ٤مل َز ْيدٌ َو َُم٤م ْ َ
ُـ َ ُهيقد اي٤م َو َٓ ٟم ْ َ
إِ َّٓ اهللََّ َوم َخ َر َج َز ْيدٌ َوم َٚم ِ٘م َل َقم ً
٤معم ِ٤م ُِم ْـ اًمٜم ََّّم َ٤مرى َوم َذيم ََر ُِم ْث َٚم ُف َوم َ٘م َ٤مل ًَم ْـ َشمٙم َ
ُقن َقم َغم ِديٜمِٜمَ٤م َطمتَّك

هلل َو َٓ ُِم ْـ
َشم ْ٠م ُظم َذ سمِٜم َِّمٞمٌِ َؽ ُِم ْـ ًَم ْٕمٜم َِ٦م اهللَِّ َىم َ٤مل َُم٤م َأومِ هر إِ َّٓ ُِم ْـ ًَم ْٕمٜم َِ٦م اهللَِّ َو َٓ َأ ْمحِ ُؾ ُِم ْـ ًَم ْٕمٜم َِ٦م ا َِّ
ِ
ِ
ٞمع َوم َٝم ْؾ شمَدُ هًمٜمِل َقم َغم َهم ْ ِػم ِه َىم َ٤مل َُم٤م َأ ْقم َٚم ُٛم ُف إِ َّٓ َأ ْن َيٙم َ
ُقن َطمٜمِٞم ًٗم٤م َىم َ٤مل
َهم َْمٌِف َؿم ْٞم ًئ٤م َأ َسمدً ا َو َأٟمَّك َأ ْؾمتَٓم ُ
ِ
ِ
ِ
احلٜمِ ُ
ٍَماٟمِ اٞم٤م َو َٓ َي ْٕم ٌُدُ إِ َّٓ اهللََّ َوم َٚم َّام َر َأى َز ْيدٌ
ٞمػ َىم َ٤مل دي ُـ إِ ْسم َراه َ
َو َُم٤م ْ َ
ٞمؿ َمل ْ َي ُٙم ْـ َ ُهيقد اي٤م َو َٓ ٟم ْ َ

ْ
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ِ
ِ
اًمً َالم َظم َر َج َوم َٚم َّام َسم َر َز َر َوم َع َيدَ ْي ِف َوم َ٘م َ٤مل اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِ ِِّّن َأ ْؿم َٝمدُ َأ ِِّّن َقم َغم ِد ِ
يـ
ٞمؿ َقم َٚم ْٞمف َّ
ىمقهل ْؿ ِذم إِ ْسم َراه َ
ِ
ٞمؿ.
إِ ْسم َراه َ
قل اهللَِّ ط َقم ْـ ْ
قن َر ُؾم َ
َّ٤مس َي ًْ َ٠م ًُم َ
وقمـ ُطم َذ ْي َٗم َ٦م ْسم َـ ا ًْم َٞم َام ِن ىم٤مل  :يم َ
اخلَ ْ ِػم َو ُيمٜم ُْ٧م َأ ْؾم َ٠م ًُم ُف
َ٤من اًمٜم ُ
ِِ ٍ
ِ
قل ا َِّ ِ
اًمنم َخمَ٤م َوم َ٦م َأ ْن ُيدْ ِريمَٜمِل َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َي٤م َر ُؾم َ
ذ َوم َج٤م َءٟمَ٤م اهللَُّ ِ َهب َذا
هلل إٟمَّ٤م ُيمٜمَّ٤م ذم َضم٤مهٚم َّٞم٦م َو َ ٍّ
َقم ْـ َّ ِّ
ِ
اخلَ ْ ِػم َوم َٝم ْؾ َسم ْٕمدَ َه َذا ْ ِ
ْ
اًمنم ُِم ْـ َظم ْ ٍػم َىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿ َوومِ ِٞمف
ذ َىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿ َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َه ْؾ َسم ْٕمدَ َذًم َؽ َّ ِّ
اخلَ ْػم َ ٌّ
هقن سمِ َٖم ْ ِػم ُؾمٜمَّتِل َو َ ْهيدُ َ
َد َظم ٌـ ُىم ْٚم ُ٧م َو َُم٤م َد َظمٜمُ ُف َىم َ٤مل َىم ْق ٌم َي ًْ َتٜم َ
ف ُِمٜم ُْٝم ْؿ َو ُشمٜمْٙمِ ُر
ون سمِ َٖم ْ ِػم َهدْ ِيل َشم ْٕم ِر ُ

َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م ه ْؾ سمٕمدَ َذًم ِ َؽ ْ ِ ِ
ذ َىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿ ُد َقم٤م ٌة َقم َغم َأ ْسم َق ِ
٤مهب ْؿ إِ ًَم ْٞم َٝم٤م َىم َذ ُومق ُه
َ َْ
اب َضم َٝمٜم ََّؿ َُم ْـ َأ َضم َ ُ
اخلَ ْػم ُم ْـ َ ٍّ
ومِ َٞمٝم٤م َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َي٤م َر ُؾم َ
هلل ِص ْٗم ُٝم ْؿ ًَمٜمَ٤م َىم َ٤مل َٟم َٕم ْؿ َىم ْق ٌم ُِم ْـ ِضم ْٚمدَ شمِٜمَ٤م َو َي َت َٙم َّٚم ُٛم َ
قن سمِ َ٠م ًْم ًِٜمَتِٜمَ٤م ُىم ْٚم ُ٧م َي٤م
قل ا َِّ
َر ُؾم َ
ُـ
قل ا َِّ
مج٤م َقم َ٦م اعمُْ ًْٚمِ ِٛم َ
هلل َوم َام شم ََرى إِ ْن َأ ْد َريمَٜمِل َذًم ِ َؽ َىم َ٤مل َشم ْٚم َز ُم َ َ
لم َوإِ َُم٤م َُم ُٝم ْؿ َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م َوم٢مِ ْن َمل ْ َشمٙم ْ
٤مقم ٌ٦م َو َٓ إِ َُم٤م ٌم َىم َ٤مل َوم٤م ْقمت َِز ْل شمِ ْٚم َؽ ا ًْم ِٗم َر َق ُيم َّٚم َٝم٤م َو ًَم ْق َأ ْن َشم َٕم َّض َقم َغم َأ ْص ِؾ َؿم َج َر ٍة َطمتَّك
مج َ
َهل ُ ْؿ َ َ
ُيدْ ِريم َ
ْ٧م َقم َغم َذًم ِ َؽُ .متٗمؼ قمٚمٞمف  .ومٝمذه طمقارات دارت ُمـ أضمؾ إفمٝم٤مر
َؽ اعمَْ ْق ُت َو َأٟم َ
احلؼ ُمع اًم٘مري٥م واًمٌٕمٞمد واعم١ميد واعمخ٤مًمػ
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باب بٔاٌ األصْل التازخئ٘ لدعْٗ التكسٓب عيد املطلنني
ُمر اًمدهقر
أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة سمحٛمد اهلل قمغم َّ
وشم٘مٚمٌ٤مت إُمقر واظمتالف اًمٕمّمقر يًػمون قمغم ـمريؼ ىمقيؿ وساط ُمًت٘مٞمؿ ؾمقا ًء ذم
اًمٕم٘م٤مئد واإليامن أو اعمٕم٤مُمالت وإطمٙم٤مم ،وهذا ُمـ ومْمؾ اهلل قمٚمٞمٝمؿ وقمغم اًمٜم٤مس وًمٙمـ
أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يِمٙمرون ،واًمًٌ٥م ذم ذًمؽ هق شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وًمٕمدم اخلروج
قن إول َ
اًمً٤مسمِ ُ٘م َ
ون
قمٚمٞمٝمام ًمرأي أو ُمذه٥م أو ومٙمر ،سمؾ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َّ
ٍ ِ
ُِم َـ اعمُْ َٝم ِ
ٟمّم ِ
٤مر َوا ًَّم ِذي َـ ا َّشم ٌَ ُٕم ُ ِ
ِض اهللَُّ َقمٜم ُْٝم ْؿ َو َر ُوقا َقمٜمْ ُف َو َأقمَدَّ َهل ُ ْؿ
٤مضم ِري َـ َوإَ َ
قه ْؿ سمِ٢م ْطم ًَ٤من َر َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ٍ
ٞمؿ ﴾[اًمتقسم٦م.]811:
َضمٜمَّ٤مت َ ْدم ِري َ ْحتت ََٝم٤م إَ ْهن َ ُ٤مر َظم٤مًمدي َـ وم َٞمٝم٤م َأ َسمدً ا َذًم َؽ ا ًْم َٗم ْق ُز ا ًْم َٕمٔم ُ
ويٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ يمؾ ُم٤م شم٘مدم ُمـ أدًم٦م ومْمؾ هذا اًمديـ وىمقاُمف وؿمٛمقًمف ومت٤مُمف ٕهنؿ
هؿ أصح٤مب اًمديـ احلؼ واًمٓمريؼ إطم٥م اًمّمدق ،وُمـ دوهنؿ إُم٤م ُم٘مٍم وإُم٤م ٍ
هم٤مل
ُمٜمٗمر.
ًمٙمـ ىمد وىمع ُمـ سمٕمض اعمٜمتًٌلم إمم اإلؾمالم ُمـ همالة اًمّمقومٞم٦م وُمـ واوم٘مٝمؿ ُمـ أهؾ
اإلحل٤مد واًمزٟمدىم٦م واًمٕمٜم٤مد سمٕمض ُمـ ذًمؽ وهم٤مًم٥م ذًمؽ يّمدر قمـ ُم٘مدُم٦م وم٤مؾمدة أو ؿمٌٝم٦م
يم٤مؾمدة أًم٘م٤مه٤م قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من طمٞم٨م زيـ هلؿ اًمٙمٗمر واًمٓمٖمٞم٤من واعمٕم٤ميص واإلضمرام.
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وُمـ أؿمد ؿمٌف اًم٘مقم هق اًم٘مقل سمقطمدة اًمقضمقد وُم٤م ذم اًمٙمقن إَّٓ اهلل ،هذا اًم٘مقل اًمذي
خي٤مًمػ اعمٕم٘مقل واعمٜم٘مقل ويٜم٤مىمض اًم٘مقاقمد وإصقل طمٞم٨م وُمـ اعمٕمٚمقم أن اخل٤مًمؼ همػم
اعمخٚمقق واًمرب همػم اعمرسمقب.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم « يمت٤مسمف اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم ص  212ش :وه١مٓء اعمتٗمٚمًٗم٦م
وُمتّمقومقهؿ يم٤مسمـ ؾمٌٕملم وأشمٌ٤مقمف جيقزون أن يٙمقن اًمرضمؾ هيقدي٤م أو ٟمٍماٟمٞم٤م أو ُمنميم٤م
يٕمٌد إوصم٤من ومٚمٞمس اإلؾمالم قمٜمدهؿ واضمٌ٤م وٓ اًمتٝمقد واًمتٜمٍم واًمنمك حمرُم٤م ًمٙمـ ىمد
يرضمحقن ذيٕم٦م اإلؾمالم قمغم همػمه٤م وإذا ضم٤مء اعمريد إمم ؿمٞمخ ُمـ ؿمٞمقظمٝمؿ وىم٤مل أريد
أن أؾم َّٚمؽ قمغم يديؽ ي٘مقل ًمف قمغم ديـ اعمًٚمٛملم أو اًمٞمٝمقد أو اًمٜمّم٤مرى وم٢مذا ىم٤مل ًمف اعمريد
اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى! أُم٤م هؿ يمٗم٤مر؟ ي٘مقل ،ٓ :وًمٙمـ اعمًٚمٛمقن ظمػم ُمٜمٝمؿ وهذا ُمـ ضمٜمس
ضمٝم٤مل اًمتؽم أول ُم٤م أؾمٚمٛمقا وم٢من اإلؾمالم قمٜمدهؿ ظمػم ُمـ همػمه وإن يم٤من همػمه ضم٤مئزا ٓ
يقاًمقن قمٚمٞمف ويٕم٤مدون قمٚمٞمف.ا.هـ
وىم٤مل اًمٌ٘م٤مقمل ذم شمٜمٌٞمف اًمٖمٌل إمم يمٗمر اسمـ قمريب «  271ـ  278ش :وقمغم هذا إصؾ
اعمخٌ٨م اخلٌٞم٨م وهق اإلحت٤مد سملم مجٞمع اًمٙم٤مئٜم٤مت وأٟمف ٓ همػم وٓ ذم همػميف ذم رء ُمـ
اًمقضمقد ومرع صح٦م يمؾ ديـ ٕن اًمٗم٤مقمؾ قمٜمده إٟمام هق اهلل.
وىم٤مل قمٌداًمرمحـ اًمقيمٞمؾ ذم هذه هل اًمّمقومٞم٦م «11ش :آُمٜم٧م اًمّمقومٞم٦م سم٠من اهلل ؾمٌح٤مٟمف
هق قملم ظمٚم٘مف هذه إؾمٓمقرة ـ أؾمٓمقرة وطمدة اًمقضمقد ـ اؾمتٚمزُم٧م قمٜمد اًمّمقومٞم٦م اإليامن
سمقطمدة إدي٤من ؾمقاء ُمٜمٝم٤م ُم٤م ٟمًجتف قمٜم٤ميم٥م إوه٤مم واومؽمشمف أؾم٤مـمػم اخلٞم٤مل ووم٤مرت سمف
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اًمِمٝمقات أو ُم٤م أوطم٤مه اهلل شمٕم٤ممم إمم رؾمٚمف صغم اهلل قمٚمٞمٝمؿ وؾمٚمؿ ،وهلذا آُمـ اًمّمقومٞم٦م
ؾمٚمٗمٝمؿ وظمٚمٗمٝمؿ سم٠من اإليامن واًمتقطمٞمد قملم اًمٙمٗمر واًمنمك ،وسم٠من اإلؾمالم قمغم هداه
وىمدؾمف قملم اًمديـ اعمجقد ذم والًمف ورضمًف .ا.هـ
ىم٤مل اسمـ قمريب ًمٕمٜمف اهلل يمام ذم « ذظم٤مئر أقمالق ص  277ش:
ًم٘مد يمٜم٧م ىمٌؾ اًمٞمقم أٟمٙمر ص٤مطمٌل
إذا مل يٙمـ ديٜمل إمم ديٜمف داِّن
وم٘مد ص٤مر ىمٚمٌل ىم٤مسم ً
ال يمؾ صقرة
ومٛمرقمل ًمٖمزٓن ودير ًمرهٌ٤من
وسمٞم٧م ٕوصم٤من ويمٕمٌ٦م ـم٤مئػ
وأًمقاح شمقراة وُمّمحػ ىمرآن
أديـ سمديـ احل٥م أٟمك شمقضمٝم٧م
رايمٌتف وم٤محل٥م ديٜمل وإيامِّن

وىم٤مل ذم ٟمّمقص احلٙمؿ «177ش
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قم٘مد اخلالئؼ ذم اإلًمف قم٘م٤مئد ًا
وأٟم٤م اقمت٘مدت مجٞمع ُم٤م اقمت٘مدوه
وإمم هذا اًم٘مقل وسمف ي٘مقل اسمـ اًمٗم٤مرض اًمّمقذم اًمزٟمديؼ وهٙمذا قمٌداًمٙمريؿ اجلٞمالِّن
ؾمٌط قمٌداًم٘م٤مدر اجلٞمالِّن وصدر اًمديـ اًمروُمل وهمػمهؿ ُمـ اًمزٟم٤مدىم٦م اعمالطمدة ،ويمذا
اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م واؾمت٘مقا هذا اعمٕمت٘مد ُمـ رؾم٤مئؾ أظمقان اًمّمٗم٤م ،واًمٌٝم٤مئٞم٦م طمٞم٨م ي٘مقل اعمػماز
طمًلم اعم٤مزٟمدراِّن اًمٌٝم٤م ذم ٟمٌذة قمـ شمٕم٤مًمٞمؿ هب٤مء اهلل «821ش :ي٤م قمٚمامء إُمؿ قمْمقا إقملم
قمـ اًمتج٤مٟم٥م واٟمٔمروا إمم اًمت٘م٤مرب واإلحت٤مد .ا.هـ .وٟم٤مدى إمم أن شمتحد إُمؿ قمغم ديـ
واطمد.
صمؿ شمالهؿ ـمالئع اًمٕمٍمايلم اًمٕم٘مالٟمٞملم ُمـ أُمث٤مل اعم٤مؾمقن مج٤مل اًمديـ إومٖم٤مِّن قمٚمٞمف
ُمـ اهلل ُم٤م يًتحؼ رأس اًمٌقار اهل٤مًمؽ ؾمٜم٦م « 8187هـ ـ  8114م ش ،طمٞم٨م ي٘مقل :هٙمذا
ٟمجد إدي٤من اًمثالصم٦م اعمقؾمقي٦م واًمٕمٞمًقي٦م واعمحٛمدي٦م قمغم مت٤مم آشمٗم٤مق ذم اعمٌدأ واًمٖم٤مي٦م إذا
ٟم٘مص ذم اًمقاطمدة رء ُمـ أواُمر اخلػم اعمٓمٚمؼ اؾمتٙمٛمٚمتف افثوينةً ،م٘مد ٓح زم أُمؾ يمٌػم أن
شمتحد أهؾ هذه إدي٤من اًمثالصم٦م ُمثؾ ُم٤م حتدت إدي٤من ذم ضمقهره٤م وأصٚمٝم٤م وهم٤ميتٝم٤م وهبذا
اإلحت٤مد يٙمقن اًمٌنم ىمد ظمٓمقا ٟمحق اًمًالم ظمٓمقة يمٌػمة ذم هذه احلٞم٤مة اًم٘مّمػمة .ا.هـ «
إقمامل اًمٙم٤مُمٚم٦م جلامل اًمديـ إومٖم٤مِّن ص  211ـ  217ش.
وىمد شمٌٕمف شمٚمٛمٞمذه اًمٌ٤مر سمف وسمئس اًمتٚمٛمٞمذ حمٛمد قمٌده اعمٍمي ،طمٞم٨م ـمٌؼ هذه اًمٗمٙمرة
وؾمٕمك ذم حت٘مٞم٘مٝم٤م ىم٤مشمٚمف اهلل.
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يمثػم ُمـ قمٚمامء ودقم٤مة اإلظمقان اعمًٚمٛملم ُمثؾ:
وأُم٤م ذم هذه إي٤مم وم٘مد شمٌٕمٝمؿ
ٌ
اًم٘مرو٤موي ،واًمزٟمداِّن ،وقمٛمرو ظم٤مًمد ٓ قمٛمره هلل وٓ صٌحف وٓ ُمً٤مه وم٤مًمٚمٝمؿ ؾمٚمؿ.
ومتٚمخص أن هذه اًمدقمقة اًمٌ٤مئرة واًمٗمٙمرة اًمّم٤مهمرة ٓ يدقمق إًمٞمٝم٤م ذو قم٘مؾ رؿمٞمد وٓ
ّ
اعمخذًملم.
ص٤مطم٥م رأي ؾمديد وإٟمام هل دقمقة أهؾ اًمزٟمدىم٦م واإلحل٤مد اًمٌ٤مئريـ اعمخذوًملم
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مصطلخات البد مً معسفتَا
 -8اًمت٘مري٥م سملم إدي٤من:
ىم٤مل ذم اًمٚمً٤من «  11/88ش واًمت٘مري٥م ود اًمتٌ٤مقمد.
ىم٤مل اًمديمتقر أمحد سمـ قمٌداًمرمحـ اًم٘م٤مِض ذم يمت٤مسمف « دقمقة اًمت٘مري٥م سملم إدي٤من
 117/8ش أوٓ اًمت٘مري٥م سملم إدي٤من ويٛمثؾ ُمٕمٔمؿ اعمح٠موٓت اًمٕم٤معمٞم٦م واإلىمٚمٞمٛمٞم٦م
واعمحٚمٞم٦م ٓجي٤مد شمقاصؾ وسمٜم٤مء قمالىم٤مت سملم خمتٚمػ إدي٤من واعمٚمؾ ،وي٘مقم قمغم اخلّم٤مئص
اًمٗمٙمري٦م اًمت٤مًمٞم٦م:
8ـ اقمت٘م٤مد إيامن اًمٓمرف أظمر وإن مل يٌٚمغ اإليامن اًمت٤مم اًمذي يٕمت٘مده هق.
 2ـ ٟمٌذ اًمتٚمٗمٞم٘مف أو اًمتقومٞم٘م٦م سمجٛمع قمٜم٤مس ُمـ خمتٚمػ إدي٤من أو حم٤موًم٦م محؾ سمٕمْمٝم٤م
قمغم سمٕمض ًمٚمقصقل إمم ووع ُمٕملم.
1ـ آقمؽماف سم٤مٔظمر واطمؽمام قم٘م٤مئده وؿمٕم٤مئره ورومع إطمٙم٤مم اعمًٌ٘م٦م.
أُم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعمٜمٝمجٞم٦م ومٞمٕمتٛمد إؾم٤مًمٞم٥م اًمت٤مًمٞم٦م:
 -8اًمدقمقة إمم اًمتٕمرف قمغم أظمر يمام يريد أن ُيٕمرف.
 -2دمٜم٥م اًمٌح٨م ذم اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اًمِم٤مئٙم٦م.

466

الطسٓل الصخٔح

ٟ -1مًٞم٤من اعم٤مِض اًمت٠مرخيل وآقمتذار ُمـ أظمٓم٤مئف وحم٤موًم٦م اًمتخٚمص ُمـ آصم٤مره.
 -7إسمراز أوضمف اًمتِم٤مسمف وآشمٗم٤مق ،وإىمّم٤مء أوضمف آظمتالف وآومؽماق.
 -7اًمتٕم٤مرف قمغم حت٘مٞمؼ اًم٘مٞمؿ اعمِمؽميم٦م.
 -4شمٌ٤مدل اًمتٝم٤مِّن واًمزي٤مرات واعمج٤مُمالت ذم اعمٜم٤مؾمٌ٤مت اًمديٜمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م .ا.هـ
ومٝمذا هق ُمٕمٜمك اًمت٘م٤مرب وٟمتٞمج٦م اًمت٘م٤مرب سملم إدي٤من يمام يٕمؼمون :أي ٓ شمٜمٙمر قمغم
هيقدي ُمٕمت٘مداشمف اًمٌ٤مئرة اًمٌ٤مـمٚم٦م وٓ قمغم ٟمٍماِّن وٓ قمغم سمقذي وٓ هٜمدود ،وُمٕمٜمك
ذًمؽ :أهي٤م اعمًٚمؿ أن شمرى سم٤مًمنمك واإلحل٤مد واًمٙمٗمر واًمزٟمدىم٦م ودمٕمؾ إدي٤من اعمٕمروم٦م
اعمٕمػمة اعمٌدًم٦م ،هل ديـ اإلؾمالم احلؼ اًمذي هق ُمـ قمٜمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف احلٙمٞمؿ اخلٌػم .واهلل
اعمًتٕم٤من.
 -2وطمدة إدي٤من:
وهق اقمت٘م٤مد صح٦م إدي٤من وصقاب مجٞمع اًمٕمٌ٤مدات وأهن٤م ـمرق إمم هم٤مي٦م واطمدة ،وهذا
ىمقل زٟم٤مدىم٦م اًمّمقومٞم٦م واًمٗمرق اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ،وُمـ أسمرز اًمدقم٤مة إمم هذه اًمٗمٙمرة :روضمٞمف
ضم٤مرودي ،اًمذي أقمٚمـ إؾمالُمف «8112ش صمؿ سم٤مؾمتدٓل صقذم وـمرطمقا ٟمققملم ُمـ
اًمقطمدة:
أ طمده٤م :وطمدة صٖمري ،وهل اإلسمراهٞمٛمٞم٦م وهيدف ُمـ ورائٝم٤م إمم شمقطمٞمد إدي٤من اًمتل
شمٕمٚمـ اٟمتامئٝم٤م إمم أيب إٟمٌٞم٤مء إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ،أي اإلؾمالم واًمٜمٍماٟمٞم٦م واًمٞمٝمقدي٦م.
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افثوينة :وطمدة يمؼمى ،شمِمٛمؾ مجٞمع إدي٤من واعمٚمؾ اًمقصمٜمٞم٦م سمؾ واعمٚمحديـ سمج٤مُمع أن
شمٚمٙمؿ اًمقصمٜمٞم٤مت أصم٤مر ٟمٌقات ؾم٤مسم٘م٦م ،وأن اعمٚمحديـ ي١مُمٜمقن سمـ" إلٟمً٤من " وإن ًمٚمحٞم٤مة
ُمٕمٜمك .ا.هـ خمتٍم ًا ُمـ دقمقة اًمت٘مري٥م سملم اًمدي٤من «  171/8ـ  171ش.
واٟمٔمر ووم٘مؽ اهلل إمم ُم٤م حتٛمٚمف هذه اًمٗمٙمرة اخلٌٞمث٦م اًمتل شم١مدي إمم ختٓمئ٦م اًمرؾمؾ
وإٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ذم أومٕم٤مهلؿ وأىمقاهلؿ ،سمؾ ومٞمٝم٤م اًمٓمٕمـ ذم اًمٌ٤مرى ضمؾ وقمال طمٞم٨م
أٟمف ُم٤م ىمٌؾ هذه إدي٤من سمؾ وأسم٤مح دُم٤مئٝمؿ وأُمقاهلؿ وأقمراوٝمؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم.
ذم هذه اًمٗمٙمرة ٟمٗمل أطمٙم٤مم اًمردة وأطمٙم٤مم اًمٜمٙم٤مح واعمقاري٨م وأطمٙم٤مم اعمٕم٤مُمالت،
وهمػمه٤م ُمـ إطمٙم٤مم ،ومال ومرق قمٜمدهؿ سملم ُمًٚمؿ ُمقطمد وسملم ُمنمك وصمٜمل .اًمٚمٝمؿ
ؾمٚمؿ ...وراضمع هذه إطمٙم٤مم ومٞمام شم٘مدم.
 -1شمقطمٞمد إدي٤من:
وي٘مّمد سمف جمٛمققم٦م ُمـ إدي٤من واعمٚمؾ ذم ديـ واطمد ُمًتٛمد ُمٜمٝم٤م مجٞمٕم ً٤م ،سمحٞم٨م يٜمخٚمع
أشمٌ٤مع شمٚمؽ إدي٤من ُمٜمٝم٤م ويٜمخرـمقن ذم اًمديـ اعمٚمٗمؼ اجلديد .واًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم آدم٤مه
اًمً٤مسمؼ :أن اعمٜم٤مداة سمقطمدة إدي٤من شمٕمٜمل شمّمقي٥م أوو٤مع ىم٤مئٛم٦م وٛمـ ُأـمره٤م اخل٤مص٦م اًمتل
متٞمزه٤م سمنمط قمدم ٟمٗمل أو اؾمتٌٕم٤مد أظمريـ ورسمط شمٚمؽ اًمقطمدات اعمٗمردة سم٢مـم٤مر قم٤مم
يًقغ شمقضمٞمٝم٤مت مجٞمٕم ً٤م ،ذم طملم أن شمقطمٞمد إدي٤من ي٘متيض إهن٤م وطمؾ شمٚمؽ إوو٤مع
اًمً٤مسم٘م٦م وٟمًختٝم٤م سمقوع ضمٞمد وإن يم٤مٟم٧م قمٜم٤مسه ُم٠مظمقذة ُمـ طمٓم٤مم ؾم٤مسمؼ ،ويٙمقن هذا
اًمتقطمٞمد قمغم صقرة اًمٜم٘م٤مـمٞم٦م وهذه اًمّمقرة شمٔمٝمر سمِمٙمؾ ضمكم ذم اًمدي٤مٟم٦م اعمقٟمٞم٦م.
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واًمٜمقع افثوين ُمـ شمقطمٞمد إدي٤منُ :م٤م يًٛمك اًمتٚمٗمٞم٘مٞم٦م طمٞم٨م يًٕمك أصح٤مب هذا اًمٜمقع
إمم اًمقصقل إمم صٞمٖم٦م قم٘مدي٦م ُمقطمدة شمتج٤موز طمدود اإلسمراهٞمٛمٞم٦م اًمتل ضم٤مء هب٤م ضم٤مرودي
وهمػمه ًمتِمٛمؾ ؾم٤مئر اًمقصمٜمٞم٤مت وًمٙمـ ًمٞمس حت٧م ؿمٕم٤مر همػم ديٜمل يمام صٜمع ضم٤مرودي أيْم ً٤م
سم٤مؾمؿ اإلٟمً٤مٟمٞم٦م أو اعمٕمٜمك ويًٕمقن إمم آشمٗم٤مق قمغم أًمقهٞم٦م اعمًٞمح ،أوم٤مده دقمقة اًمت٘مري٥م «
 177/8ش.
احلقار سملم إدي٤من:
ؿم٤مع ذم اًمٕمّمقر إظمػمة اؾمتٕمامل ُمّمٓمٚمح احلقار "

"

قمغم يم٤موم٦م إصٕمدة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م ،وـم٤مل هذا دقمقة اًمت٘مري٥م سملم
إدي٤من ومٓمٖمك هذا اًمتٕمٌػم قمغم ُم٤م قمداه.
وص٤مرت شمٕمرف " سمحقار إدي٤من " أو " احلقار سملم إدي٤من "
أو

 .ا.هـ ُمـ دقمقة اًمت٘م٤مرب «

 174/8ش .وىمد شم٘مدم ُمٕمٜمك احلقار.
ىم٤مل اًم٘م٤مِض ذم دقمقة اًمت٘مري٥م «  171/8ش:
وًمٕمؾ ُمـ أؾمٌ٤مب ؿمٞمقع هذا اًمِمٕم٤مر ذم دقمقة اًمت٘مري٥م سملم إدي٤من يمقٟمف ٓ يٗمّمح ذم
طمد ذاشمف قمـ هدف ُمٌلم أو يقطمل سمتقضمف ُمٕملم يٛمٙمـ أن يٕمد ُمٚمزُم ً٤م أو خمرضم ً٤م ًمٚمٛمٜم٤مديـ سمف
ُمـ اًمٓمروملم وم٤محلقار ٓومتف ختٗمل وراءه٤م أؿمٙم٤مًٓ ُمتٜمققم٦م ُمـ اعمْم٤مُملم ووقم٤مء يٛمٙمـ أن

469

حيقي ُمقاد ُمتٌ٤ميٜم٦م وم٘مد يٙمقن طمقار ي٘مّمد سمف اًمت٘مري٥م وومؼ إؾمس اًمٗمٙمري٦م واعمٜمٝمجٞم٦م
اًمتل ؾمٌؼ سمٞم٤مهن٤م ورسمام يم٤من همٓم٤مء ًمقطمدة إدي٤من يمام ذم احلقار اإلسمراهٞمٛمل وىمد يتذرع سمف
دقم٤مة شمقطمٞمد إدي٤من ًمٚمتًٚمؾ إمم ُم٘م٤مصدهؿ اخلٗمٞم٦م يمام شمّمٜمع اعمقٟمٞم٦م وجمٛمققم٦م يمريًالم...
وىم٤مل :وقمٚمٞمف ٓسمد ُمـ اًمتٌلم وآؾمتٗمّم٤مل ًمدقمقات احلقار اعمجٛمٚم٦م .ا.هـ
سمٛمٕمٜمك أهنؿ إذا أرادوا سم٤محلقار إفمٝم٤مر اإلؾمالم وسمٞم٤من حم٤مؾمٜمف ودومع اًمِمٌٝم٦م اًمتل ـمرأت
قمغم خم٤مًمٗمٞمف ومٜمٕمؿ ،وإن أرادوا سم٤محلقر اًمت٘م٤مرب واًمتقطمد ومِمت٤من يمام ىمٞمؾ:
اسمتٖمل اصالح ؾمٚمٛمك سمجٝمدي
وهل شمًٕمك ضمٝمده٤م ذم ومً٤مدي
وىمٌؾ ذًمؽ :ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َي٤م َىم ْق ِم َُم٤م ِزم َأ ْد ُقمقيم ُْؿ إِ َمم اًمٜم ََّج ِ٤مة َوشمَدْ ُقمقٟمَٜمِل إِ َمم اًمٜم َِّ٤مر *
ذ َك سمِ ِف َُم٤م ًَم ْٞم َس ِزم سمِ ِف ِقم ْٚم ٌؿ َو َأٟمَ٤م َأ ْد ُقمقيم ُْؿ إِ َمم ا ًْم َٕم ِز ِيز ا ًْم َٖم َّٗم ِ
شمَدْ ُقمقٟمَٜمِل َِٕ ْيم ُٗم َر سمِ٤مهللَِّ َو ُأ ْ ِ
٤مر * ٓ
ضمرم َأٟمَّام شمَدْ ُقمقٟمَٜمِل إِ ًَمٞم ِف ًَمٞمس ًَمف د ْقمق ٌة ِذم اًمده ْٟمٞم٤م وٓ ِذم ِ
أظم َر ِة َو َأ َّن َُم َر َّدٟمَ٤م إِ َمم اهللَِّ َو َأ َّن
َ َ
ْ ْ َ ُ َ َ
ََ َ َ

٤مب اًمٜم ِ
اعمُْ ْ ِ
ون َُم٤م َأ ُىم ُ
َّ٤مر * َوم ًَت َْذيم ُُر َ
هلل
قل ًَمٙم ُْؿ َو ُأ َوم ِّق ُض َأ ُْم ِري إِ َمم اهللَِّ إِ َّن ا ََّ
نومِ َ
لم ُه ْؿ َأ ْص َح ُ
سم ِّمػم سمِ٤م ًْم ِٕمٌ ِ
٤مد ﴾[هم٤مومر.]77-78 :
َ
َ ٌ
شمٜمٌٞمف :اًمٕمٜم٤مويـ اًمتل اختذه٤م اعمجتٛمٕمقن ذم هذا اًمّمدد ذم اًمٕم٘مقد إرسمٕم٦م ٟمرشمٌٝم٤م طمً٥م
يمثرة وردوه٤م ذم ُمند اعم١ممترات «احلقار ُ 12مرةش« ،اًمًالم ُ 81مرةش« ،اًمتٕم٤ميش 84
ُمرةش« ،اًمتٕم٤مون ُ87مرةش« ،اًمتٗم٤مهؿ ُ 4مراتش ،آٟمًج٤مم مخس ُمراتش« ،اًمتٕمددي٦م 7
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ُمراتش« ،آؿمؽماك وُمِمت٘م٤مشمف ُ 7مراتش« ،اًمتً٤مُمح ُ 1مراتش« ،آٟمٗمت٤مح ،اًمتٌ٤مطم٨م،
اًمتٕم٤مرف ،اًمّمداىم٦م= ُمرشملم ًمٙمؾ ُمٜمٝمام ،أوم٤مده ص٤مطم٥م دقمقة اًمت٘مري٥م «114/8ش.
وُمع ذًمؽ هذا احلقار اًمذي يٜم٤مدون سمف طمتك ٓ شمٜم٘مٚم٥م إومٙم٤مر ويتٖمػم اعمً٤مر ًمدى يمثػم
ممـ ًمٞمس قمٜمدهؿ سمٕمد آٟمٔم٤مر هق ُم٤م سح سمف حمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ ،وهق –سمٔمالُمف
أوممٟٕ -مف راوميض أوٓ ،وُمـ دقم٤مة إومٙم٤مر اعمٜمحروم٦م صم٤مٟمٞم٤م.
ىم٤مل واصٗم ً٤م ُمنموقمف ًمٚمحقار اإلؾمالُمل اعمًٞمحل :ي٘مقم سمّمقرة أؾم٤مؾمٞم٦م قمغم أن
يٌح٨م ىم٤مدة اًمٗمٙمر واًمروح ذم يمال اًمديٜملم قمـ اعمً٤مطم٤مت اعمِمؽميم٦م سمٞمٜمٝمام ذم ىمْم٤مي٤م
اإلٟمً٤من واعمجتٛمع واحلْم٤مرة ،وم٢مذا ايمتِمٗم٧م هذه اعمً٤مطم٤مت اعمِمؽميم٦م يتقضمف اًمديٜم٤من ُمٕم ً٤م
ٟمحق ا ًمٕم٤ممل ذم قمٛمٚمٞم٦م ومتح روطمل ًمٚمحْم٤مرة احلديث٦م ،وإٟمً٤مهن٤م ،صمؿ جيٛمؾ «اعمً٤مطم٤مت
اعمِمؽميم٦م ذم صمامن ٟم٘م٤مطش اإليامن سم٤مهلل ،واإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر ،واإليامن سمٌٕمث٦م إٟمٌٞم٤مء إمج٤مًٓ،
اإليامن سم٤مًمٌٕمد اًمروطمل ًمإلٟمً٤من ،اإليامن سمح٤مضم٦م اإلٟمً٤من إمم اًمٕمٌ٤مدة ،اإليامن سمٙمراُم٦م
اإلٟمً٤من ،اإل يامن سم٠مظمالق اإلٟمً٤من ،اإليامن سم٤مٕهة ُمع اًمت٠ميمٞمد اًمٌ٤مًمغ قمغم آسمتٕم٤مد قمـ
دائرة طمقار اًمالهقت وقمٚمؿ اًمٙمالم «أي احلقار اًمٕم٘مديش .ا.هـ
ُمـ «اعمجٛمع اًمٗم٤ميتٙم٤مِّن افثوين دؾم٤مشمػم ىمرارات سمٞم٤مٟم٤متش «81-81شٟ ،م٘م ً
ال قمـ دقمقة
اًمت٘مري٥م «111/8ش.
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ومٝم٤مهؿ ىمد سطمقا سمٓمري٘م٦م طمقارهؿ ،ومٝمؾ شمرى ذم هذه اًمدقمقة اًمدقمقة إمم ديـ
اإلؾمالم احلؼ ،أم هق اًمًٕمل احلثٞم٨م ًمٜمٍم ديـ اًمٜمّم٤مرى اعمحرف وإفمٝم٤مره ذم صقرة
أظم٤مء ُمع ديـ اعمًٚمٛملم.
وأيْم ً٤م ذم ىمقًمف :اإليامن سمٌٕمث٦م إٟمٌٞم٤مء إمج٤مًٓ ،اقمتذار ًمٚمٜمّم٤مرى سمٕمدم إيامهنؿ سمدقمقة
اًمٜمٌل ط اًمِم٤مُمٚم٦م ًم٘مقًمف ط« :سمٕمث٧م إمم اخلٚمؼ يم٤موم٦مش ،وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمغم هذا ُمع أٟمف
جي٥م أن ُيدقمقا إمم اإليامن سمٜمٌقشمف ورؾم٤مًمتف اًمٕم٤مُم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م وأن ديٜمف ٟم٤مؾمخ ًمألدي٤من اعم٤موٞم٦م.
وذم هذا احلقار أيْم ً٤م اًمرو٤م سمٕم٘م٤مئدهؿ اًمالهقشمٞم٦م اعمحروم٦م ؾمقاء قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م أو
اًمٜمٌقة وإسمقة أو آحت٤مد واحلٚمقل إمم همػم ذًمؽ مم٤م سمٞمٜم٤مه ذم هذه اًمٙمت٤مب حت٧م قم٘م٤مئد
اًمٜمّم٤مرى ،وم٠مي طمقار هذا وأي دقمقة هذه إٓ اًمدقمقة إمم شم٘مقيض اًمديـ احلؼ وإٓ وم٘مد
شمٜم٤مزل ه١مٓء اعمح٤موورون قمـ أهؿ أؾمس اًمديـ ،وهق شمقطمٞمد رب اًمٕم٤معملم ،ومٜمً٠مل اهلل
اًمًالُم٦م.
وسمٜمٗمس ُم٤م سح سمف فمالم اًمديـ هذا سح اًم٘مرو٤موي طمٞم٨م ىم٤مل ذم يمت٤مب اإلؾمالم
واًمٖمرب «84شٟ :محـ ُمٕم ً٤م ٟم١مُمـ سم٤مهلل وًمق إيامٟم ً٤م إمج٤مًٓ ...وذيمر ٟمحق ُم٤م شم٘مدم – صمؿ ىم٤مل:
ُمـ ضمٝمتٜم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛملم ُمًتٕمدون ًمٚمت٘م٤مرب .إذا هذا اًمذي يريده ُمـ يدٟمدن طمقل هذه
إومٙم٤مر وي٘مقل :اإليامن سم٤مهلل إمج٤مًٓ ،ومرار ًا ُمـ إٟمٙم٤مره اعمٕمت٘مدات اًمٌ٤مـمٚم٦م اًمتل يٕمت٘مده٤م
اًمٜمّم٤مرى.
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الفصل اخلامظ :
اًمِمٌٝم٤مت اًمتل يًتدل هب٤م أصح٤مب هذه اًمدقمقة اًمٙم٤مؾمدة اًمتل هل ًمٚمحؼ حم٤ميدة :
وهذه اًمِمٌف هل
اًمتل يًتدل هب٤م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وسمٕمض اًمٕمٍميلم اعمت٠مصمريـ هبذه إومٙم٤مر وسمٞم٤من ان
اًمِمٌٝم٤مت يٌتكم اهلل هب٤م ُمـ قمٚمؿ زيغ ىمٚمٌف
ِ
ِ
٤من َومٙم َ
اًمِم ْٞم َٓم ُ
٤مٟمً َٚم َخ ُِمٜم َْٝم٤م َوم َ٠م ْشم ٌَ َٕم ُف َّ
َ٤من
ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :واشم ُْؾ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َٟم ٌَ َ٠م ا ًَّمذي آ َشم ْٞمٜمَ٤م ُه آ َي٤مشمٜمَ٤م َوم َ
ُِم َـ ا ًْم َٖم ِ
ض َوا َّشم ٌَ َع َه َقا ُه َوم َٛم َث ُٚم ُف يم ََٛم َث ِؾ ا ًْم َٙم ْٚم ِ
٤موي َـ َو ًَم ْق ِؿم ْئٜمَ٤م ًَم َر َوم ْٕمٜمَ٤م ُه ِ َهب٤م َو ًَمٙمِٜمَّ ُف َأ ْظم َٚمدَ إِ َمم إَ ْر ِ
٥م
ِ
ِ
َؽم ْيم ُف َي ْٚم َٝم ْ٨م َذًم ِ َؽ َُم َث ُؾ ا ًْم َ٘م ْق ِم ا ًَّم ِذي َـ يم ََّذ ُسمقا سمِآ َي٤مشمِٜمَ٤م َوم٤م ْىم ُّم ِ
ص
إِ ْن َ ْحتٛم ْؾ َقم َٚم ْٞمف َي ْٚم َٝم ْ٨م َأ ْو شم ْ ُ
ص ًَم َٕم َّٚم ُٝم ْؿ َي َت َٗمٙم َُّر َ
ون ﴾[إقمراف]844:
ا ًْم َ٘م َّم َ
ِ
ِ
٤مت ُحمْٙم ََام ٌت ُه َّـ ُأ هم ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب َو ُأ َظم ُر
َ٤مب ُِمٜمْ ُف آ َي ٌ
وىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :ه َق ا ًَّمذي َأٟم َْز َل َقم َٚم ْٞم َؽ ا ًْمٙمت َ
٤مت َوم َ٠م َُّم٤م ا ًَّم ِذي َـ ِذم ُىم ُٚم ِ
قهبِ ْؿ َز ْي ٌغ َوم َٞمتٌَِّ ُٕم َ
قن َُم٤م شم ََِم٤م َسم َف ُِمٜمْ ُف ا ْسمتِ َٖم٤م َء ا ًْم ِٗم ْتٜم َِ٦م َوا ْسمتِ َٖم٤م َء َشم ْ٠م ِويٚمِ ِف َو َُم٤م
٤مهب ٌ
ُُمت ََِم ِ َ
يٕم َٚمؿ َشم ْ٠م ِوي َٚمف إِ َّٓ اهللُ واًمر ِ
قن ِذم ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ َي ُ٘مق ًُم َ
اؾم ُخ َ
قن آ َُمٜمَّ٤م سمِ ِف يم ٌُّؾ ُِم ْـ ِقمٜم ِْد َر ِّسمٜمَ٤م َو َُم٤م َي َّذيم َُّر إِ َّٓ
ُ
َ َّ
َْ ُ

ُأ ْو ًُمقا إَ ًْم ٌَ ِ
٤مب ﴾[آل قمٛمران.]4:
ِ
َّ٤مه ْؿ
وىم٤مل شمٕم٤ممم حمذر ًا اعم١مُمٜملم ُمـ اًمتِمٌف سمٛمـ ىمٌٚمٝمؿَ ﴿ :ومٌِ َام َٟم ْ٘م ِْم ِٝم ْؿ ُمٞم َث٤م َىم ُٝم ْؿ ًَم َٕمٜم ُ
ِ
قن ا ًْمٙمَٚمِؿ َقمـ ُمق ِ
حي ِّر ُوم َ
او ِٕم ِف َوٟم ًَُقا َطم أم٤م ِممَّ٤م ُذيم ُِّروا سمِ ِف َوٓ شم ََز ُال
َ ْ ََ
قهب ْؿ َىم٤مؾم َٞم ً٦م ُ َ
َو َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ُىم ُٚم َ ُ
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ػ َقمٜمْٝمؿ واص َٗمح إِ َّن ا َ ِ
لم
٤مقم ُ
٥م اعمُْ ْح ًِٜمِ َ
َشم َّٓمٚمِ ُع َقم َغم َظم ِ٤مئٜم ٍَ٦م ُِمٜم ُْٝم ْؿ إِ َّٓ َىمٚمِ ًٞمال ُِمٜم ُْٝم ْؿ َوم ْ
هلل ُحي ه
ُ ْ َ ْ ْ
﴾[اعم٤مئدة.]81:
وىم٤مل شمٕم٤ممم ُمٌٞمٜم ً٤م أٟمف يٌتكم سم٤مًمِمٌف وُمرض اًم٘مٚم٥م ُمـ قمٚمؿ ؾم١م هيرشم٦م وظمٌ٨م ـمقيت٦م
ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ وُمـ يرد اهلل ومتٜمتف ومٚمـ متٚمؽ ًمف ُمـ اهلل ؿمٞمئ ً٤م ُأ ْو ًَم ِئ َؽ اًمذيـ مل يرد اهلل يٓمٝمر
ىمٚمقهبؿ هلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ظمزي وهلؿ ذم أظمرة قمذاب قمٔمٞمؿ﴾[ؾمقرة اعم٤مئدة.]78:
وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ ومٚمام زاهمقا أزاغ اهلل ىمٚمقهبؿ ﴾
وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ وًمق قمٚمؿ اهلل ومٞمٝمؿ ظمػم ًا ٕؾمٛمٕمٝمؿ وًمق أؾمٛمٕمٝمؿ ًمتقًمقا وهؿ
ُمٕمروقن﴾
وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ ذم ىمٚمقهبؿ ُمرض ومزادهؿ اهلل ُمرو ً٤م وهلؿ قمذاب اًمٞمؿ ﴾
ومٝمذه اًمٓمرق اعمذيمقرة ذم هذه أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت هل أوص٤مف ًمٚمزائٖملم قمـ ديـ اإلؾمالم
احلؼ واًمت٤مئٝملم ذم ُمٝم٤موي اًمِمٌف ،وشمراهؿ أصٜم٤موم ً٤م قمدد ًا وـمرائؼ ىمدد ًا حيٚمقن ُم٤م طمرم اهلل
وحيرومقن ُم٤م أطمٙمؿ اهلل ويتٌٕمقن اعمتِم٤مسمف اسمتٖم٤مء اًمٗمتٜم٦م ،وىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل ط حمذر ًا ُمـ
هذه إصٜم٤مف يمام قمٜمد اًمِمٞمخلم ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م رِض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م :شمال رؾمقل اهلل
ِ
ِ
٤مت ُحمْٙم ََام ٌت ُه َّـ ُأ هم ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب
َ٤مب ُِمٜمْ ُف آ َي ٌ
ط هذه أي٤متُ ﴿ :ه َق ا ًَّمذي َأٟم َْز َل َقم َٚم ْٞم َؽ ا ًْمٙمت َ
٤مت َوم َ٠م َُّم٤م ا ًَّم ِذي َـ ِذم ُىم ُٚم ِ
قهبِ ْؿ َز ْي ٌغ َوم َٞمتٌَِّ ُٕم َ
قن َُم٤م شم ََِم٤م َسم َف ُِمٜمْ ُف ا ْسمتِ َٖم٤م َء ا ًْم ِٗم ْتٜم َِ٦م َوا ْسمتِ َٖم٤م َء
٤مهب ٌ
َو ُأ َظم ُر ُُمت ََِم ِ َ
َشم ْ٠م ِويٚمِ ِف وُم٤م يٕم َٚمؿ َشم ْ٠م ِوي َٚمف إِ َّٓ اهللُ واًمر ِ
قن ِذم ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ َي ُ٘مق ًُم َ
اؾم ُخ َ
قن آ َُمٜمَّ٤م سمِ ِف يم ٌُّؾ ُِم ْـ ِقمٜم ِْد َر ِّسمٜمَ٤م َو َُم٤م
ُ
َ َّ
َ َ َْ ُ
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َي َّذ َّيم ُر إِ َّٓ ُأ ْو ًُمقا إَ ًْم ٌَ ِ
٤مب ﴾[آل قمٛمران ،]4:ىم٤مل :شوم٢مذا رأيتؿ اًمذيـ يتٌٕمقن ُم٤م شمِم٤مسمف ُمٜمف
وم٠موًمئؽ اًمذيـ ؾمٛمك اهلل وم٠مطمذروهؿ«.
ىم٤مل اًمِمقيم٤مِّن رمحف اهلل ذم شمٗمًػمه «721/8ش ىمقًمف « وم٠مُم٤م اًمذيـ ذم ىمٚمقهبؿ زيغ ش هذه
آي٦م شمٕمؿ يمؾ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٓمقائػ اخل٤مرضم٦م قمـ احلؼ .....ىمقًمف « ومٞمتٌٕمقن ُم٤م شمِم٤مسمف ُمٜمف ش
ُمذهٌٝمؿ اًمٗم٤مؾمد ا.هـ
واعمحٙمؿ ذم هذا اًمٌ٤مب أن اإلؾمالم هق اًمديـ احلؼ اًمديـ اًمذي ٓ يرى اهلل ديٜم ً٤م ؾمقاه
وًمـ ي٘مٌؾ همػمه سمح٤مل ،وأن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى يمٗم٤مر يمٗمر ُمٚم٦م ٓ ي٘مٌؾ اهلل ُمٜمٝمؿ سوم ً٤م وٓ
قمدًٓ وسم٠مهنؿ ذ اًمؼمي٦م ،وسم٠من ذم اًمٜم٤مر ضمزُم ً٤م عم٤م شم٘مدم ُمـ أي٤مت وحلدي٨م أيب هريرة قمٜمد
ُمًٚمؿ :ش واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ يًٛمع يب هيقدي وٓ ٟمٍماِّن ُمـ هذه إُم٦م صمؿ ٓ ي١مُمـ يب
إٓ يم٤من ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر«  ،صمؿ يٕمٛمد زٟم٤مدىم٦م اًمٕمٍم ُمـ أُمث٤مل اًمؽمايب ىم٤مشمٚمف اهلل ،أو مج٤مل اًمديـ
إومٖم٤مِّن وحمٛمد قمٌده واًم٘مرو٤موي وهمػمهؿ ممـ ؾمٚمؽ ؾمٌٞمؾ اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ واًمْم٤مًملم
ُمـ اًمتحريػ واًمتٖمٞمػم واًمتٌدل واإليامن سمٌٕمض واًمٙمٗمر سمٌٕمض يٚمتٛمًقن ؿمٌٝم ً٤م حتًـ
سم٤مـمٚمٝمؿ وشمٖمٓمل قمقارهؿ وشمذيمل ٟم٤مرهؿ ودمد ُمع هذا ىمقُم ً٤م ضمٝم٤مٓ أهمامرا أشمٌ٤مع يمؾ ٟم٤مقمؼ
ي٠مظمذون سمٓمري٘مٝمؿ وي٘متدون سمًػمهؿ وم٤مهلل اعمً١مول أن ي٘مٓمع داسمر اعمجرُملم وإًمٞمؽ سمٕمض
هذه اًمِمٌف ا ًمتل هل أوهك ُمـ ظمٞمط اًمٕمٜمٙمٌقت ًمٙمـ آه صمؿ آه صمؿ آه ُمـ همرسم٦م اًمديـ وذًم٦م
اعمًٚمٛملم واجلٝمؾ اًمًحٞمؼ واًمًٌ٤مت اًمٕمٛمٞمؼ اًمذي شم٘مٛمّم٧م سمف إُم٦م طمتك شمّمدر ومٞمٝم٤م
يمؾ ُمٝمقس وُمٚمٌس إٓ ُمـ رطمؿ اهلل وهذا ُمّمداق طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص
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ىم٤مل:ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ط ي٘مقل :إن اهلل ٓ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ اٟمتزاقم٤م يٜمتزقمف ُمـ اًمٕمٌ٤مد وًمٙمـ
ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ سم٘مٌض اًمٕمٚمامء طمتك إذا مل يٌؼ قم٤معم٤م اختذ اًمٜم٤مس رءوؾم٤م ضمٝم٤مٓ ومًئٚمقا وم٠مومتقا
سمٖمػم قمٚمؿ ومْمٚمقا وأوٚمقا.
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف وذم رواي٦م ًمٚمٌخ٤مري "وم٠مومتقا سمرأهيؿ "
وطمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ قمٜمد أمحد ان سملم يدي اًمدضم٤مل أي٤مم يّمدق ومٞمٝم٤م اًمٙم٤مذب
ويٙمذب ومٞمٝم٤م اًمّم٤مدق وخيقن ومٞمٝم٤م إُملم وي١مُمـ ومٞمٝم٤م اخل٤مئـ ويتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م اًمرويٌْم٦م ىم٤مًمقا
وُم٤م اًمرويٌْم٦م ىم٤مل اًمًٗمٞمف يتٙمٚمؿ ذم اًمٕم٤مُم٦م.
واًمًٌٞمؾ ًمٚمخالص ُمـ هذا اًمقاىمع هق ُم٤مذيمره اهلل ذم ىمقًمف «وإذا رأي٧م اًمذيـ
خيقوقن ذم آيتٜم٤م وم٠مقمرض قمٜمٝمؿ طمتك خيْمق ذم طمدي٨م همػمهش إي٦م .
الصبهُ األوىل:
اًمت٘مري٥م سملم إدي٤من وؾمٞمٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ اًمتٕم٤مرف اعمذيمقر ذم ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م
هلل
َّ٤مس إِٟمَّ٤م َظم َٚم ْ٘مٜمَ٤ميم ُْؿ ُِم ْـ َذيم ٍَر َو ُأٟم َثك َو َضم َٕم ْٚمٜمَ٤ميم ُْؿ ُؿم ُٕمق ًسم٤م َو َىم ٌَ ِ٤مئ َؾ ًم ِ َت َٕم َ٤مر ُومقا إِ َّن َأيم َْر َُمٙم ُْؿ ِقمٜمْدَ ا ِ
اًمٜم ُ
ِ
ٞمؿ َظمٌِ ٌػم ﴾[احلجرات.]81:
َأ ْشم َ٘م٤ميم ُْؿ إِ َّن اهللَ َقمٚم ٌ
ىم٤مل اًمًٞمد ُمتقزم اًمدرش ذم ُمقوقع احلقر اإلؾمالُمل اعمًٞمحل ووضمٝم٦م ٟمٔمر إؾمالُمٞم٦م
يمام ذم جمٚم٦م اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمدد اخلومس «274ش سمٕمد ذيمره ًمٚمحقار واًمًٕمل ُمـ
أضمؾ اًمروم٤مه٦م واإلظم٤مء اإلٟمً٤مِّن ومه٤م إؾم٤مس اًميوري ًمٌ٘م٤مء اًمٜمقع اإلٟمً٤مِّن سم٘م٤مء ىم٤مئ ًام
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قمغم اعمقدة واإلظم٤مء واًمتٕم٤مرف اًمذي ٟم٤مدت سمف رؾم٤مٓت اًمًامء وٟم٤مدى سمف اإلؾمالم ُمـ أول
َّ٤مس إِٟمَّ٤م َظم َٚم ْ٘مٜمَ٤ميم ُْؿ ُِم ْـ َذيم ٍَر َو ُأٟم َثك
حلٔم٦م أذىم٧م ومٞمٝم٤م ؿمٛمس اًمٜمٌقة اإلؾمالُمٞم٦مَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م اًمٜم ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ٞمؿ َظمٌِ ٌػم
َو َضم َٕم ْٚمٜمَ٤ميم ُْؿ ُؿم ُٕمق ًسم٤م َو َىم ٌَ٤مئ َؾ ًم َت َٕم َ٤مر ُومقا إِ َّن َأيم َْر َُمٙم ُْؿ قمٜمْدَ اهللِ َأ ْشم َ٘م٤ميم ُْؿ إِ َّن اهللَ َقمٚم ٌ
﴾[احلجرات ،]81:ىم٤مل :وهٙمذا يْمع اإلؾمالم اعمٕمٞم٤مر اإلٟمً٤مِّن اًمٕم٤مم اًم٘م٤مئؿ قمغم أظمقة
اخلٚمؼ ووطمدة اًمرب دون شمٗمريؼ سملم ديـ أو ضمٜمس.
ىمٚم٧م :وهذا واهلل ىمقل سم٤مـمؾ متجف اًمٕم٘مقل اًمًٚمٞمٛم٦م واًمٗمٓمر اعمًت٘مٞمٛم٦م ،وًمق شم٠مُمؾ هذا
اعمخذول هداه اهلل قمز وضمؾ آظمر أي٦م ًمٕمرف أن اًمٙمراُم٦م واًمٕمزة واًمنمف واًمرومٕم٦م
وإطم٘مٞم٦م هل ًمألشم٘مٞم٤مء اًمذيـ روٞمقا سم٤مهلل رسم ً٤م وسم٤مإلؾمالم ديٜم ً٤م وسمٛمحٛمد ٟمٌٞم ً٤م.
وإًمٞمؽ شمٗمًػم أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمرسم٤مٟمٞملم هلذه إي٦م.
قال ابً كثري رمحه اهلل يف تفسريه:
ؼما ًمٚمٜم٤مس أٟمف ظمٚم٘مٝمؿ ُمـ ٟمٗمس واطمدة ،وضمٕمؾ ُمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م ،ومه٤م آدم
ي٘مقل شمٕم٤ممم خم ً
وطمقاء ،وضمٕمٚمٝمؿ ؿمٕمقسم٤م ،وهل أقمؿ ُمـ اًم٘مٌ٤مئؾ ،وسمٕمد اًم٘مٌ٤مئؾ ُمراشم٥م أظمر يم٤مًمٗمّم٤مئؾ
واًمٕمِم٤مئر واًمٕمامئر وإومخ٤مذ وهمػم ذًمؽ.
وىمٞمؾ :اعمراد سم٤مًمِمٕمقب سمٓمقن اًم َٕم َجؿ ،وسم٤مًم٘مٌ٤مئؾ سمٓمقن اًمٕمرب ،يمام أن إؾمٌ٤مط سمٓمقن
سمٜمل إهائٞمؾ .وىمد خلّم٧م هذا ذم ُم٘مدُم٦م ُمٗمردة مجٕمتٝم٤م ُمـ يمت٤مب" :اإلٟمٌ٤مه" ٕيب قمٛمر
سمـ قمٌد اًمؼم ،وُمـ يمت٤مب "اًم٘مّمد وإُمؿ ،ذم ُمٕمروم٦م أٟمً٤مب اًمٕمرب واًمٕمجؿ" .ومجٛمٞمع
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اًمٜم٤مس ذم اًمنمف سم٤مًمٜمًٌ٦م اًمٓمٞمٜمٞم٦م إمم آدم وطمقاء ؾمقاء ،وإٟمام يتٗم٤موٚمقن سم٤مُٕمقر اًمديٜمٞم٦م،
وهل ـم٤مقم٦م اهلل وُمت٤مسمٕم٦م رؾمقًمف ط؛ وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم سمٕمد اًمٜمٝمل قمـ اًمٖمٞمٌ٦م واطمت٘م٤مر سمٕمض
َّ٤مس إِٟمَّ٤م َظم َٚم ْ٘مٜمَ٤ميم ُْؿ ُِم ْـ َذيم ٍَر َو ُأ ْٟم َثك
اًمٜم٤مس ً
سمٕمْم٤مُ ،مٜمٌٝم٤م قمغم شمً٤موهيؿ ذم اًمٌنمي٦مَ { :ي٤م َأ ه َهي٤م اًمٜم ُ
َو َضم َٕم ْٚمٜمَ٤ميم ُْؿ ُؿم ُٕمق ًسم٤م َو َىم ٌَ ِ٤مئ َؾ ًم ِ َت َٕم َ٤مر ُومقا } أيً :مٞمحّمؾ اًمتٕم٤مرف سمٞمٜمٝمؿٌ ،
يمؾ يرضمع إمم ىمٌٞمٚمتف.
وىم٤مل اًمِمقيم٤مِّن رمحف اهلل ذم شومتح اًم٘مدير« «11/7ش :واًمٗم٤مئدة ذم اًمتٕم٤مرف أن يٜمتً٥م
يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ إمم ٟمًٌ٦م وٓ يٕمؽمي إمم همػمه واعم٘مّمقد ُمـ هذا أن اهلل ظمٚم٘مٝمؿ هلذه
اًمٗم٤مئدة ٓ ًمٚمتٗم٤مظمر سم٠مٟمً٤مهبؿ ودقمقى أن هذا اًمِمٕم٥م أومْمؾ ُمـ هذا اًمِمٕم٥م وهذه اًم٘مٌٞمٚم٦م
أذف ُمـ هذه اًم٘مٌٞمٚم٦م وهذا اًمٌٓمـ أذف ُمـ هذا اًمٌٓمـ صمؿ قمٚمؾ ؾمٌح٤مٟمف وُم٤م يدل قمٚمٞمف
اًمٙمالم ُمـ اًمٜمٝمل قمـ اًمتٗم٤مظمر وم٘م٤مل﴿ :إن أيمرُمٙمؿ اهلل قمٜمد اهلل أشم٘م٤ميمؿ﴾ .ا.هـ
هذا هق ُمٕمٜمك اًمتٕم٤مرف قمٜمد اعمًٚمٛملم واعمًت٘مٞمٛملم.
سمٞمٜمام ذه٥م اًمٕم٘مالٟمٞمقن واًمٕمٍماٟمٞمقن إمم أن اًمتٕم٤مرف هق إقمؽماف سم٤مٔظمريـ
وي٘مّمدون هبؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ي٘مقل اًمديمتقر ُمقؾمك اًمٙمٞمالِّن سمٕمد اإلؾمتدٓل سم٤مٔي٦م
اًمً٤مسم٘م٦م وم٤معمٕمروم٦م هل حمقر احلقار وآقمؽماف اعمتٌ٤مدل هق ريمٜمف وأؾم٤مؾمف .ا.هـ ٟم٘م ً
ال قمـ
دقمقات اًمت٘مري٥م سملم إدي٤من «8787/7ش.
طمتك سح اعمخذول يم٤مُمؾ اًمنميػ ذم يمٚمٛم٦م ًمف ذم اًمٚم٘م٤مء افرابع «8711هـ-
8114مش طمٞم٨م ىم٤مل« :إن احلقار ُمـ وضمٝم٦م اًمٜمٔمر اإلؾمالُمٞم٦م يٜمٓمٚمؼ ُمـ آقمؽماف
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سم٤مٕدي٤من اًمًاموي٦م اًمً٤مسم٘م٦م ويمتٌٝم٤م اعم٘مدؾم٦م ورؾمٚمٝم٤م اًمٙمرام ويدقمق اًمٓمرف أظمر عمثؾ هذا
آقمؽماف ٟم٘م ً
ال قمـ شدقمقة اًمت٘مري٥م« «8784/7ش.
أىمقل :هذا ىمقل خم٤مًمػ ًمألدًم٦م واًمٜمّمقص وإمج٤مع اعمًٚمٛملم ،سمؾ اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م أن
ٟمٕمؽمف سم٠من ديٜمٝمؿ ُمٖمٞمػم ُمٌدل حمرف ُمٜمًقخ ٓ جيقز اًمتٕمٌد سمف وٓ اًمت٘مرب إمم اهلل سمف
سمح٤مل ُمـ إطمقال ،وُمـ إقمت٘مد ضمقازه سمٕمد سمٕمث٧م اًمٜمٌل ط ومٝمق يم٤مومر سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ
يًتت٤مب وإٓ ىمتؾ ردة وذم أظمرة ُمٕمٝمؿ ديم٤مت اجلحٞمؿ وأُم٤م يمتٌٝمؿ اعم٘مدؾم٦م وم٤مًمتقارة
واإلٟمجٞمؾ ٟم١مُمـ هب٤م إمج٤مًٓ ٓ شمٗمّمٞمالًٟ ،م١مُمـ سم٠من اهلل أٟمزل اًمتقراة قمغم ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم
واٟمزل اإلٟمجٞمؾ قمغم قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم وأُم٤م اًمٞمقم ومال يّمدىمقن ذم هذه اًمٙمت٥م ٕهنؿ ىمد
طمرومقه٤م وسمدًمقه٤م وىمد ضم٤مء قمـ أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف ىم٤مل :يم٤من أهؾ اًمٙمت٤مب ي٘مرءون
اًمتقراة سم٤مًمٕمؼماٟمٞم٦م ويٗمنوهن٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ٕهؾ اإلؾمالم وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ط ٓ شمّمدىمقا أهؾ
اًمٙمت٤مب وٓ شمٙمذسمقهؿ وىمقًمقا
{ آُمٜم٤م سم٤مهلل وُم٤م أٟمزل إًمٞمٜم٤م }أي٦م أظمرضمف اًمٌخ٤مري .ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمنمح ىمقًمف ٓ « :
شمّمدىمقا أهؾ اًمٙمت٤مب وٓ شمٙمذسمقهؿ ش
أي إذا يم٤من ُم٤م خيؼموٟمٙمؿ سمف حمتٛمال ًمئال يٙمقن ذم ٟمٗمس إُمر صدىم٤م ومتٙمذسمقه  .أو يمذسم٤م
ومتّمدىمقه ومت٘مٕمقا ذم احلرج  .ومل يرد اًمٜمٝمل قمـ شمٙمذيٌٝمؿ ومٞمام ورد سمخالومف  .وٓ قمـ
شمّمدي٘مٝمؿ ومٞمام ورد ذقمٜم٤م سمقوم٤مىمف .ا.هـ
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وأُم٤م اإليامن سمرؾمٚمٝمؿ اًمٙمرام ومٜمحـ اعمًٚمٛمقن واحلٛمد هلل قمغم ذًمؽ ،وٓ واهلل يٜمٗمٕمٝمؿ
اقمؽماومٝمؿ هبذا اًمديـ إٓ سم٤مًمدظمقل ومٞمف وقمٌ٤مدة اهلل قمز وضمؾ سمام ذقمف ومٞمف واإليامن سمٛمحٛمد
ط ،وأٟمف رؾمقل اهلل إمم اخلٚمؼ يم٤موم٦م وأٟمف ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم وأن هذا اًمديـ ٟم٤مؾمخ عم٤م ىمٌٚمف ُمـ
إدي٤من إمم همػم ذًمؽ مم٤م شم٘مدم سمٞم٤مٟمف واحلٛمد هلل.
الصبهُ الثاىًُ :
ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿و َٓ ُ َدم ِ
٤مد ًُمقا َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب إِ َّٓ سمِ٤م ًَّمتِل ِه َل َأ ْطم ًَ ُـ إِ َّٓ ا ًَّم ِذي َـ َفم َٚم ُٛمقا ُِمٜم ُْٝم ْؿ
َ
و ُىمق ًُمقا َآُمٜمَّ٤م سمِ٤م ًَّم ِذي ُأٟم ِْز َل إِ ًَمٞمٜمَ٤م و ُأٟم ِْز َل إِ ًَمٞمٙمُؿ وإِ َهلٜمَ٤م وإِ َهلٙمُؿ و ِ
اطمدٌ َوٟم َْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْ ِٚم ُٛم َ
قن ﴾
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ْ َ
َ
َ
[اًمٕمٜمٙمٌقت.]74:
ووضمف اًمِمٌٝم٦م ُم٤م ىم٤مًمف اعمخذول يقؾمػ اًم٘مرو٤موي ذم يمت٤مسمف ٟمحـ واًمٖمرب «87شٟمرى
اًم٘مرآن  ...يذيمر ُمقاوع اإلشمٗم٤مق وًمٞمس ٟم٘م٤مط إظمتالف  ...وًمذًمؽ ىم٤مل ذم طمقار أهؾ
اًمٙمت٤مب وذيمر آي٦م
ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم شأوقاء اًمٌٞم٤من« «271/1ش:
ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :وضم ِ
٤مد ْهلُؿ سم٤مًمتل ِه َل َأ ْطم ًَ ُـ ﴾.
َ َ
أُمر اهلل ضمؾ وقمال ٟمٌٞمف ط ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م :ان جي٤مدل ظمّمقُمف سم٤مًمٓمريؼ اًمتل هل
أطمًـ ـمرق اعمج٤مدًم٦مُ :مـ إيْم٤مح احلؼ سم٤مًمرومؼ واًمٚملم .وقمؿ جم٤مهد ﴿ وضم ِ
٤مد ْهلُؿ سم٤مًمتل ِه َل
َ َ
َأ ْطم ًَ ُـ ﴾ ىم٤مل :أقمرض قمـ أذاهؿ .وىمد اؿم٤مر إمم هذا اعمٕمٜمك ذم ىمقًمفَ ﴿ :وَٓ دم٤مدًمقا َأ ْه َؾ

480

الطسٓل الصخٔح

اًمٙمت٤مب إَِّٓ سم٤مًمتل ِه َل َأ ْطم ًَ ُـ إَِّٓ اًمذيـ َفم َٚم ُٛمق ْا ُِمٜم ُْٝم ْؿ ﴾ [ اًمٕمٜمٙمٌقت ] 74 :أي إّٓ اًمذيـ
ٟمّمٌقا ًمٚمٛم١مُمٜملم احلرب ومج٤مدهلؿ سم٤مًمًٞمػ طمتك ي١مُمٜمقا ،أو يٕمٓمقا اجلزي٦م قمـ ٍ
يد وهؿ
ص٤مهمرون.
وٟمٔمػم ُم٤م ذيمر هٜم٤م ُمـ اعمج٤مدًم٦م سم٤مًمتل هل أطمًـ :ىمقًمف عمقؾمك وه٤مرون ذم ؿم٠من ومرقمقن
﴿ َوم ُ٘مقَٓ ًَم ُف َىم ْقًٓ ًَّم ِّٞمٜم ً٤م ًَّم َٕم َّٚم ُف َيت ََذيم َُّر َأ ْو خيِمك ﴾ [ ـمف .] 77 :وُمـ ذًمؽ اًم٘مقل اًمٚملم :ىمقل
ُمقؾمك ًمف ﴿ َوم ُ٘م ْؾ َهؾ ًَّم َؽ إمم َأن شمزيمك َو َأ ْه ِد َي َؽ إمم َر ِّسم َؽ ومتخِمك ﴾ [ اًمٜم٤مزقم٤مت-81 :
.] 81
ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :إِ َّن َر َّسم َؽ ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َٛمـ َو َّؾ َقمـ َؾمٌِٞمٚمِ ِف َو ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ سم٤معمٝمتديـ ﴾.
ذيمر ضمؾ وقمال ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م :أٟمف أقمٚمؿ سمٛمـ وؾ قمـ ؾمٌٞمٚمف .اي زاغ قمـ
ـمريؼ اًمّمقاب واحلؼ ،إمم ـمريؼ اًمٙمٗمر واًمْمالل.
وأووح هذا اعمٕمٜمك ذم ُمقاوع أظمر .يم٘مقًمف « ذم أول اًم٘مٚمؿ ش ﴿ إِ َّن َر َّسم َؽ ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َٛمـ
َو َّؾ َقمـ َؾمٌِٞمٚمِ ِف َو ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ سم٤معمٝمتديـ َوم َ
ال شمُٓمِ ِع اعمٙمذسملم ﴾ [ اًم٘مٚمؿ ،] 1-4 :وىمقًمف « ذم
إٟمٕم٤مم ش ﴿ :إِ َّن َر َّسم َؽ ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ َُمـ َي ِْم هؾ َقمـ َؾمٌِٞمٚمِ ِف َو ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ سم٤معمٝمتديـ ﴾ [ إٟمٕم٤مم:
 ،] 884وىمقًمف « ذم اًمٜمجؿ ش ﴿ :إِ َّن َر َّسم َؽ ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َٛمـ َو َّؾ َقمـ َؾمٌِٞمٚمِ ِف َو ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َٛم ِـ

اهتدى ﴾ [ اًمٜمجؿ ] 11 :وأي٤مت عمثؾ ذًمؽ يمثػمة ضمد ًا.
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واًمٔم٤مهر أن صٞمٖم٦م اًمتٗمْمٞمؾ اًمتل هل ﴿ أقمٚمؿ ﴾ ذم هذه أي٤مت يراد هب٤م ُمٓمٚمؼ
اًمقصػ ٓ اًمتٗمْمٞمؾٕ .ن اهلل ٓ يِم٤مريمف أطمد ذم قمٚمؿ ُم٤م يّمػم إًمٞمف ُمـ ؿم٘م٤موة وؾمٕم٤مدة.
ومٝمل يم٘مقل اًمِمٜمٗمرى:
وإن ُمدت إيدي إمم اًمزاد مل أيمـ ...سم٠مقمجٚمٝمؿ إذ أضمِمع اًم٘مقم أقمجؾ
اي مل أيمـ سمٕمجٚمٝمؿ .وىمقل اًمٗمرزدق:
إن اًمذي ؾمٛمؽ اًمًامء سمٜمك ًمٜم٤م== سمٞمت ً٤م دقم٤مئٛمف أقمز وأـمقل
أي قمزيزة ـمقيٚم٦م.
وقال الصىكاىٌ يف »فتح القدير« «:»444 /5
﴿ َوَٓ دم٤مدًمقا َأ ْه َؾ اًمٙمت٤مب إَِّٓ سم٤مًمتل ِه َل َأ ْطم ًَ ُـ ﴾ أي :إّٓ سم٤مخلّمٚم٦م اًمتل هل
قمز ّ
وضمؾ واًمتٜمٌٞمف هلؿ قمغم طمججف وسمراهٞمٜمف
أطمًـ ،وذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمدقم٤مء هلؿ إمم اهلل ّ
رضم٤مء إضم٤مسمتٝمؿ إمم اإلؾمالم ٓ ،قمغم ـمريؼ اإلهمالظ واعمخ٤مؿمٜم٦م ﴿ إَِّٓ اًمذيـ َفم َٚم ُٛمق ْا ُِمٜم ُْٝم ْؿ
﴾ سم٠من أومرـمقا ذم اعمج٤مدًم٦م ومل يت٠م ّدسمقا ُمع اعمًٚمٛملم ومال سم٠مس سم٤مإلهمالظ قمٚمٞمٝمؿ واًمتخِملم
ذم جم٤مدًمتٝمؿ ،هٙمذا ومن أي٦م أيمثر اعمٗمنيـ سم٠من اعمراد سم٠مهؾ اًمٙمت٤مب :اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى.
وىمٞمؾُ :مٕمٜمك أي٦م ٓ :دم٤مدًمقا ُمـ آُمـ سمٛمحٛمد ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب يمٕمٌد اهلل سمـ ؾمالم وؾم٤مئر
ُمـ آُمـ ُمٜمٝمؿ ﴿ إّٓ سم٤مًمتل هل أطمًـ ﴾ يٕمٜمل :سم٤معمقاوم٘م٦م ومٞمام طمدّ صمقيمؿ سمف ُمـ أظمٌ٤مر أهؾ
اًمٙمت٤مب ،ويٙمقن اعمراد سم٤مًمذيـ فمٚمٛمقا قمغم هذا اًم٘مقل هؿ :اًمٌ٤مىمقن قمغم يمٗمرهؿ.
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وىمٞمؾ :هل أي٦م ُمٜمًقظم٦م سمآي٤مت اًم٘مت٤مل ،وسمذًمؽ ىم٤مل ىمت٤مدة ،وُم٘م٤مشمؾ .ىم٤مل اًمٜمح٤مس:
ُمـ ىم٤مل :هذه ُمٜمًقظم٦م ،اطمت٩م سم٠من أي٦م ُمٙمٞم٦م ،ومل يٙمـ ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ىمت٤مل ُمٗمروض،
وٓ ـمٚم٥م ضمزي٦م وٓ همػم ذًمؽ .ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وجم٤مهد :إن اعمراد سم٤مًمذيـ فمٚمٛمقا
ُمٜمٝمؿ :اًمذيـ ٟمّمٌقا اًم٘مت٤مل ًمٚمٛمًٚمٛملم ومجداهلؿ سم٤مًمًٞمػ طمتك يًٚمٛمقا أو يٕمٓمقا اجلزي٦م ﴿
َو ُىمق ًُمق ْا َءا َُمٜمَّ٤م سم٤مًمذي ُأ ِٟمز َل إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م ﴾ ُمـ اًم٘مرآن ﴿ َو ُأ ِٟمز َل إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ ﴾ ُمـ اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ ،أي
آُمٜم٤م سم٠مهنام ُمٜمزٓن ُمـ قمٜمد اهلل ،وأهنام ذيٕم٦م صم٤مسمت٦م إمم ىمٞم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واًمٌٕمث٦م
اعمحٛمدي٦م ،وٓ يدظمؾ ذم ذًمؽ ُم٤م طمرومقه وسمدّ ًمقه ﴿ وإهلٜم٤م وإهلٙمؿ و ِ
اطمدٌ ﴾ ٓ ذيؽ ًمف
َ
ّ
وٓ ودّ وٓ ٟمدّ ﴿ َوٟم َْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن ﴾ أي وٟمحـ ُمٕم٤مذ أُم٦م حمٛمد ُمٓمٞمٕمقن ًمف ظم٤مص٦م،
مل ٟم٘مؾ :قمزير اسمـ اهلل ،وٓ اعمًٞمح اسمـ اهلل ،وٓ اختذٟم٤م أطمٌ٤مرٟم٤م ورهٌ٤مٟمٜم٤م أرسم٤مسم ً٤م ُمـ دون اهلل،
وحيتٛمؾ أن يراد :وٟمحـ مجٞمٕم ً٤م ُمٜم٘م٤مدون ًمف ،وٓ ي٘مدح ذم هذا افقجف يمقن اٟم٘مٞم٤مد اعمًٚمٛملم
أشمؿ ُمـ اٟم٘مٞم٤مد أهؾ اًمٙمت٤مب وـم٤مقمتٝمؿ أسمٚمغ ُمـ ـم٤مقم٤مهتؿ .ا.هـ
ّ
ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل :ىم٤مل ىمت٤مدة وهمػم واطمد :هذه أي٦م ُمٜمًقظم٦م سمآي٦م اًمًٞمػ ،ومل يٌؼ
ُمٕمٝمؿ جم٤مدًم٦م ،وإٟمام هق اإلؾمالم أو اجلزي٦م أو اًمًٞمػ.
وىم٤مل آظمرون :سمؾ هل سم٤مىمٞم٦م أو حمٙمٛم٦م عمَ ِ ْـ أراد آؾمتٌّم٤مر ُمٜمٝمؿ ذم اًمديـ ،ومٞمج٤مدل
ٞمؾ رسم َؽ سمِ ِْ
٤محلٙم َْٛم ِ٦م
سم٤مًمتل هل أطمًـً ،مٞمٙمقن أٟمجع ومٞمف ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ا ْد ُع إِ َمم َؾمٌِ ِ َ ِّ
احلًٜم َِ٦م وضم ِ
ِ ِ
٤مد ْهل ُ ْؿ سمِ٤م ًَّمتِل ِه َل َأ ْطم ًَ ُـ إِ َّن َر َّسم َؽ ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َٛم ْـ َو َّؾ َقم ْـ َؾمٌِٞمٚمِ ِف َو ُه َق
َواعمَْ ْققم َٔم٦م ْ َ َ َ َ
َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ٤معمُْ ْٝمت َِدي َـ ﴾ [اًمٜمحؾ ،]827 :وىم٤مل شمٕم٤ممم عمقؾمك وه٤مرون طملم سمٕمثٝمام إمم ومرقمقن:
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﴿ َوم ُ٘مقٓ ًَم ُف َىم ْقٓ ًَم ِّٞمٜمً٤م ًَم َٕم َّٚم ُف َيت ََذيم َُّر َأ ْو َخي َِْمك ﴾ [ـمف .]77 :وهذا اًم٘مقل اظمت٤مره اسمـ ضمرير ،
وطمٙم٤مه قمـ اسمـ زيد.
وىمقًمف ﴿ :إِٓ ا ًَّم ِذي َـ َفم َٚم ُٛمقا ُِمٜم ُْٝم ْؿ ﴾ أي :طم٤مدوا قمـ وضمف احلؼ  ،و َقم ُٛمقا قمـ واوح
اعمحج٦م ،وقم٤مٟمدوا ويم٤مسمروا ،ومحٞمٜمئذ يٜمت٘مؾ ُمـ اجلدال إمم اجلالد ،وي٘م٤مشمٚمقن سمام يردقمٝمؿ
ِ
ِ
َ٤مب َواعمْ ِ َٞمز َ
ان
ويٛمٜمٕمٝمؿ ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممًَ ﴿ :م َ٘مدْ َأ ْر َؾم ْٚمٜمَ٤م ُر ُؾم َٚمٜمَ٤م سمِ٤م ًْم ٌَ ِّٞمٜمَ٤مت َو َأٟمز ًْمٜمَ٤م َُم َٕم ُٝم ُؿ ا ًْمٙمت َ
احل ِديدَ ومِ ِٞمف سم ْ٠مس َؿم ِديدٌ وُمٜمَ٤مومِع ًمِٚمٜم ِ ِ
ِ ِ
ِ
ٍْم ُه
َ َ ُ
َ ٌ
ًم َٞم ُ٘مق َم اًمٜم ُ
َّ٤مس سمِ٤م ًْم٘م ًْط َو َأٟمز ًْمٜمَ٤م ْ َ
َّ٤مس َوًم َٞم ْٕم َٚم َؿ اهللَُّ َُم ْـ َيٜم ُ ُ
َو ُر ُؾم َٚم ُف سمِ٤م ًْم َٖم ْٞم ِ
٥م إِ َّن اهللََّ َىم ِق ٌّي َقم ِز ٌيز ﴾ [احلديد.]27 :
أُمرٟمَ٤م ُمـ ظم٤مًمػ يمت٤مب اهلل أن ٟميسمف سم٤مًمًٞمػ.
ىم٤مل ضم٤مسمرْ :
ىم٤مل جم٤مهد ﴿ :إِٓ ا ًَّم ِذي َـ َفم َٚم ُٛمقا ُِمٜم ُْٝم ْؿ ﴾ يٕمٜمل :أهؾ احلربَ ،و َُم ِـ اُمتٜمع ُمٜمٝمؿ قمـ أداء
اجلزي٦م.
ٟمزل إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َو ُأ َ
وىمقًمفَ ﴿ :و ُىمق ًُمقا آ َُمٜمَّ٤م سمِ٤م ًَّم ِذي ُأ َ
ٟمزل إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ ﴾ ،يٕمٜمل :إذا أظمؼموا سمام ٓ يٕمٚمؿ
صدىمف وٓ يمذسمف ،ومٝمذا ٓ ٟمُ٘مدم قمغم شمٙمذيٌف ٕٟمف ىمد يٙمقن طم٘م٤م ،وٓ قمغم شمّمدي٘مف ،ومٚمٕمٚمف
أن يٙمقن سم٤مـمال وًمٙمـ ٟم١مُمـ سمف إيامٟم٤م جمٛمال ُمٕمٚم٘م٤م قمغم ذط وهق أن يٙمقن ُمٜمزٓ ٓ ُمٌدٓ
وٓ ُم١موٓ.ا.هـ ومٝمذا يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أي٦م وزد أيْم٤م أن أي٦م ومٞمٝم٤م اًمدقمقة هلؿ إمم
اإليامن هبذه اًمنميٕم٦م وإمم اإلؾمتًالم هلل قمزوضمؾ سم٤مًمتقطمٞمد واإلٟم٘مٞم٤مد ًمف سم٤مًمٓم٤مقم٦م.ا.هـ
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سمؾ ذم آظمر إي٦م سمٞم٤من أن ضمداهلؿ سم٤مًمتل هل أطمًـ ًمٚمقصقل إمم طم٘مٞم٘م٦م واطمدة وهم٤مي٦م
ؾم٤مُمٞم٦م وهل اإليامن سمٙمؾ ُم٤م أٟمزل اهلل قمزوضمؾ وسم٠مٟمف إًمف واطمد ٓ ذيؽ ًمف وجي٥م أن
ٟمًٚمؿ ًمف مجٞمٕم ً٤م وٟمٜم٘م٤مد ًمتنميٕمف وًمٙمـ ُمـ دًمٞمؾ صحٞمح يًتدل سمف ُمٌٓمؾ إٓ وذم اًمدًمٞمؾ رد
قمٚمٞمف ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمر.
الصبهُ الثالثُ :
قن َآي ِ
ِ
اؾمتدٓهلؿ سم٘مقًمف شمٕم٤مممًَ ﴿ :م ْٞم ًُقا َؾم َقا ًء ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْم ِٙمت ِ
٤مت اهللَِّ َآٟمَ٤م َء
َ٤مب ُأ َُّم ٌ٦م َىم٤مئ َٛم ٌ٦م َي ْت ُٚم َ َ
ون سمِ٤معمَْٕمر ِ
ِ
ون ُي ْ١م ُِمٜم َ
اًم َّٚم ْٞم ِؾ َو ُه ْؿ َي ًْ ُجدُ َ
وف َو َيٜم َْٝم ْق َن َقم ِـ اعمُْٜمْٙم َِر
ُقن سمِ٤مهللَِّ َوا ًْم َٞم ْق ِم ْأَظم ِر َو َي ْ٠م ُُم ُر َ ْ ُ

ات و ُأو ًَم ِئ َؽ ُِمـ اًمّم ِ
اخلػم ِ
َو ُي ًَ٤م ِر ُقم َ ِ
لم َو َُم٤م َي ْٗم َٕم ُٚمقا ُِم ْـ َظم ْ ٍػم َوم َٚم ْـ ُي ْٙم َٗم ُرو ُه َواهللَُّ
٤محل َ
َ َّ
َ
قن ذم ْ َ ْ َ
ِ
لم﴾ [آل قمٛمران.]887-881/
ٞمؿ سمِ٤معمُْت َِّ٘م َ
َقمٚم ٌ
ووضمف اًمِمٌٝم٦م أن ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ أصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرآن وذيمر ظمّم٤مهلؿ احلٛمٞمدة
ومٚمٞمس ًمٜم٤م أن ٟمٕم٤مُمٚمٝمؿ مجٞمٕم ً٤م قمغم طمد ؾمقاء ،وأقمٚمؿ أن هذا اعمدح احلًـ واًمقصػ
اجلٛمٞمؾ هق عمـ آُمـ ُمٜمٝمؿ ىم٤مل إًمقي رمحف اهلل ذم روح اعمٕم٤مِّن «71/1ش واعمراد ُمـ هذه
إُم٦م ُمـ شم٘مدم ذم ؾمٌ٥م اًمٜمزول وضمٕمألهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ إُم٦م اعمذيمقرة ٟمحق اًمٜمج٤مر
وأصح٤مسمف ممـ
قال العالمُ حيًِ احلجىرٍ حفظه اهلل :وقمغم يمؾ طم٤مل ومال جيقز اإلؾمتدٓل سم٤مٕي٦م
اعمذيمقرة قمغم ان ُمـ اًمٙمٗم٤مر ؾمقاء اًمٞمٝمقد او اًمٜمّم٤مرى أُم٦م ىم٤مئٛم٦م وم٢من ؾمٞم٤مق إي٦م يدل قمغم
ُمدح اعمًٚمٛملم اعم١مُمٜملم اًمت٤مًملم آي٤مت اهلل اًمً٤مضمديـ آٟم٤مء اًمٚمٞمؾ إُمريـ سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهلم
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قمـ اعمٜمٙمر واعمً٤مرقملم ذم اخلػمات ومٝمذه إومٕم٤مل ُمـ ىم٤مم هب٤م ص٤مر ُمـ ذروة صــ يمٕمٌد اهلل
سمـ ؾمالم وُمثٚمف ُمـ أهؾ اخلػم واهلدى اُم٤م أن يًتدل هبذه آي٦م سمام شمدل قمٚمٞمف ُمـ ُمٕم٤مِّن
أوـــ ؾمٞم٤مق إي٦م قمـ ؾمٞم٤مىمٝم٤م ًم٘مّمد اًمثٜم٤مء قمغم ذ اًمؼمي٦م ومٝمذا ُمـ أؿمد اًمٌؽم وأومجر
اًمٗمجقر وحتريػ اًمٙمٚمؿ قمـ ُمقاوٕمف يمام صٜمع سمٜمق اهائٞمؾ
الصبهُ الرابعُ :
ويًتدًمقن سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ٓ﴿ :إيمراه ذم اًمديـ﴾.
ووضمف اًمدًٓم٦م أهنؿ ضمٕمٚمقا ُمـ أي٦م إىمرار ًا ًمٚمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى قمغم ُم٤مهؿ ومٞمف ُمـ اًمنمك
واإلحل٤مد واًمٙمٗمر واًمٕمٜم٤مد قمٞم٤مذ ًا سم٤مهلل
ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل رمحف اهلل ذم شدومع إهي٤مم آوٓمراب قمـ آي٤مت اًمٙمت٤مب«:
ىم٤مل شمٕم٤ممم ٓ﴿ :إِيم َْرا َه ِذم اًمدِّ ِ
اًمر ْؿمدُ ُِم َـ ا ًْم َٖم ّل﴾ هذه أي٦م شمدل سمٔم٤مهره٤م قمغم
يـ َىمدْ َشم ٌَ َّ َ
لم ه
َّ٤مس َطمتَّك
أٟمف ٓ يٙمره أطمد قمغم اًمدظمقل ذم اًمديـ ،وٟمٔمػمه٤م ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :أ َوم َ٠مٟم َ
ْ٧م ُشمٙم ِْر ُه اًمٜم َ

لم﴾ ،ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َام َأ ْر َؾم ْٚمٜم َ
َ٤مك َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َطم ِٗمٞمٔم ً٤م إِ ْن َقم َٚم ْٞم َؽ إِٓ ا ًْم ٌَال ُغ﴾ ،وىمد
َيٙمُقٟمُقا ُُم ْ١م ُِمٜمِ َ
ضم٤مء ذم آي٤مت يمثػمة ُم٤م يدل قمغم إيمراه اًمٙمٗم٤مر قمغم اًمدظمقل ذم اإلؾمالم سم٤مًمًٞمػ يم٘مقًمف
ِ
ِ
قه ْؿ َطمتَّك ٓ َشمٙم َ
قهن ُ ْؿ َأ ْو ُي ًْ ِٚم ُٛم َ
ُقن ومِ ْتٜمَ ٌ٦م﴾ أي اًمنمك،
قن﴾ ،وىمقًمفَ ﴿ :و َىم٤مشم ُٚم ُ
شمٕم٤مممُ ﴿ :شم َ٘م٤مشم ُٚم َ
ُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إًمف إٓ
ويدل هلذا اًمتٗمًػم احلدي٨م اًمّمحٞمحُ " :أ ُ
اهلل" احلدي٨م واجلقاب قمـ هذا سم٠مُمريـ:
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إول  -وهق إصح ّ :-
أن هذه أي٦م ذم ظمّمقص أهؾ اًمٙمت٤مب واعمٕمٜمك أهنؿ ىمٌؾ
ٟمزول ىمت٤مهلؿ ٓ يٙمرهقن قمغم اًمديـ ُمٓمٚم٘م٤م وسمٕمد ٟمزول ىمت٤مهلؿ ٓ يٙمرهقن قمٚمٞمف إذا أقمٓمقا
اجلزي٦م قمـ يد وهؿ ص٤مهمرون واًمدًمٞمؾ قمغم ظمّمقصٝم٤م هبؿ ُم٤م رواه أسمق داود واسمـ أيب
طم٤مشمؿ واًمٜمً٤مئل واسمـ طمٌ٤من واسمـ ضمرير قمـ اسمـ قمٌ٤مس رِض اهلل قمٜمف ىم٤مل" :يم٤مٟم٧م اعمرأة
هتقده ومٚمام أضمٚمٞم٧م سمٜمق اًمٜمْمػم يم٤من
شمٙمقن ُم٘مالة ومتجٕمؾ قمغم ٟمٗمًٝم٤م إن قم٤مش هل٤م وًمد أن ِّ
ومٞمٝمؿ ُمـ أسمٜم٤مء إٟمّم٤مر وم٘م٤مًمقاٟ ٓ" :مدع أسمٜم٤مءٟم٤م" وم٠مٟمزل اهلل ٓ﴿ :إِيم َْرا َه ِذم اًمدِّ ِ
يـ﴾ اعم٘مالة
اًمتل ٓ يٕمٞمش هل٤م وًمد وذم اعمثؾ" :أطمر ُمـ دُمع اعم٘مالة"  ...وأظمرج اسمـ ضمرير قمـ
اًمْمح٤مك ذم ىمقًمف ٓ﴿ :إِيم َْرا َه ِذم اًمدِّ ِ
يـ﴾ ىم٤مل :أُمر رؾمقل اهلل ط أن ي٘م٤مشمؾ ضمزيرة اًمٕمرب
ُمـ أهؾ إوصم٤من ومٚمؿ ي٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ إَّٓ ٓ إًمف إٓ اهلل أو اًمًٞمػ ،صمؿ أُمر ومٞمٛمـ ؾمقاهؿ أن
ي٘مٌٚمقا ُمٜمٝمؿ اجلزي٦م وم٘م٤مل ٓ﴿ :إِيم َْرا َه ِذم اًمدِّ ِ
اًمر ْؿمدُ ُِم َـ ا ًْم َٖم ِّل﴾ ،وأظمرج اسمـ
يـ َىمدْ َشم ٌَ َّ َ
لم ه
ضمرير قمـ اسمـ قمٌ٤مس أيْم٤م ذم ىمقًمف ٓ﴿ :إِيم َْرا َه ِذم اًمدِّ ِ
يـ﴾ ،ىم٤مل" :وذًمؽ عم٤م دظمؾ اًمٜم٤مس
ذم اإلؾمالم وأقمٓمك أهؾ اًمٙمت٤مب اجلزي٦م " ومٝمذه اًمٜم٘مقل شمدل قمغم ظمّمقصٝم٤م سم٠مهؾ
اًمٙمت٤مب اعمٕمٓملم اجلزي٦م ،وُمـ ذم طمٙمٛمٝمؿ وٓ يرد قمغم هذا أن اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ
سمخّمقص اًمًٌ٥م؛ ٓن اًمتخّمٞمص ومٞمٝم٤م قمرف سمٜم٘مؾ قمـ قمٚمامء اًمتٗمًػم ٓ سمٛمٓمٚمؼ
ظمّمقص اًمًٌ٥م ومم٤م يدل ًمٚمخّمقص أٟمف صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمح" :قمج٥م رسمؽ ُمـ ىمقم
ي٘م٤مدون إمم اجلٜم٦م ذم اًمًالؾمؾ".
احل ُر ُم َوم٤م ْىم ُت ُٚمقا
إُمر افثوين :أهن٤م ُمٜمًقظم٦م سمآي٤مت اًم٘مت٤مل يم٘مقًمفَ ﴿ :وم٢مِ َذا اٟم ًَْ َٚم َخ إَ ْؿم ُٝم ُر ْ ُ
اعمُْ ْ ِ
لم﴾ أي٦م وُمٕمٚمقم أن ُمـ أول ُم٤م ٟمزل سم٤معمديٜم٦م وؾمقرة سمراءة ُمـ آظمر ُم٤م ٟمزل هب٤م
نميمِ َ
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واًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ ُمروي قمـ اسمـ ُمًٕمقد وزيد سمـ أؾمٚمؿ وقمغم يمؾ طم٤مل ومآي٤مت اًمًٞمػ
ٟمزًم٧م سمٕمد ٟمزول اًمًقرة اًمتل ومٞمٝم٤م ﴿ٓ إِيم َْرا َه﴾ أي٦م واعمت٠مظمر أومم ُمـ اعمت٘مدم واًمٕمٚمؿ قمٜمد
اهلل شمٕم٤ممم.ا.هـ
ومٕمغم هذا وم٤مٔي٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م إىمرار ًمٚمديـ اعمحرف اعمٖمػم اعمٌدل ديـ اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ
واًمْم٤مًملم وإٟمام هل ُمٜمًقظم٦م يمام هق آرضمح ُمـ أىمقال اهؾ اًمٕمٚمؿ ذم طمؼ اًمٙمٗم٤مر اًمقصمٜمٞملم
وذم طمؼ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى إُم٤م اإلؾمالم وإُم٤م اجلزي٦م وإُم٤م اًمًٞمػ يمام ذم طمدي٨م سمريدة قمٜمد
اإلُم٤مم ُمًٚمؿ «8414ش يم٤من اًمرؾمقل ط إذا أُمر أُمػم ًا قمغم ضمٞمش أو هي٦م أوص٤مه ذم
ظم٤مصتف سمت٘مق اهلل وُمـ ُمٕمف ُمـ اعمًٚمٛملم  ....احلدي٨م سمٓمقًمف وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم « َىم٤مشمِ ُٚمق ْا ا ًَّم ِذي َـ
قن ُم٤م طمرم اهللُّ ورؾمق ًُمف وَٓ ي ِديٜم َ ِ
ِ
َٓ ُي ْ١م ُِمٜم َ
احل ِّؼ
ََ ُ ُ َ َ
ُقن سمِ٤مهللِّ َوَٓ سمِ٤م ًْم َٞم ْق ِم أظم ِر َوَٓ ُ َ
ُقن دي َـ ْ َ
حي ِّر ُُم َ َ َ َّ َ
اجل ْزي َ٦م َقمـ ي ٍد وهؿ ص ِ
ِ
ِ
ِ
٤مهم ُر َ
ون ش[اًمتقسم٦م.]21 :
َ َ ُ ْ َ
َ٤مب َطمتَّك ُي ْٕم ُٓمق ْا ِْ َ
ُم َـ ا ًَّمذي َـ ُأوشمُق ْا ا ًْمٙمت َ
ىم٤مل اًمِمقيم٤مِّن ذم ومتح اًم٘مدير«2/718ش ىمقًمف « َىم٤مشمِ ُٚمق ْا ا ًَّم ِذي َـ َٓ ُي ْ١م ُِمٜم َ
ُقن سمِ٤مهللِّش إي٦م ومٞمف
إُمر سم٘مت٤مل ُمـ مجع سملم هذه إوص٤مف
ىم٤مل اسمق اًمقوم٤مء سمـ قم٘مٞمؾ .....إمم ىمقًمف اٟمتٝمك
الصبهُ اخلامسَ :
ويًتدًمقن سم٘مقًمف شمٕم٤مممً﴿ :مٜم٤م أقمامًمٜم٤م وًمٙمؿ أقمامًمٙمؿ﴾ .أي قمغم قمدم دقمقة اًمٞمٝمقد
واًمٜمّم٤مرى إمم اًمديـ احلؼ وهق اإلؾمالم .
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ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم شأوقاء اًمٌٞم٤من« «121 / 1ش:
هق ٟمٔمػم ُم٤م شم٘مدم ذم ؾمقرة يقٟمس ﴿ َأٟمت ُْؿ سمري٤مئقن ِممَّآ َأ ْقم َٛم ُؾ َو َأ َٟم ْ٤م سمري٤مء ِّممَّ٤م َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
قن ﴾ [
يقٟمس.] 78 :
ويم٘مقًمفَ ﴿ :و ًَمٜمَآ َأ ْقم َام ًُمٜمَ٤م َو ًَمٙم ُْؿ َأ ْقم َام ًُمٙم ُْؿ ﴾ [ اًمٌ٘مرة.] 811 :
وًمٞمس ذم هذا شم٘مريرهؿ قمغم ديٜمٝمؿ اًمذي هؿ قمٚمٞمف ،وًمٙمـ ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٝمديد واًمققمٞمد
لم ٟمَ٤مر ًا
يم٘مقًمفَ ﴿ :و ُىم ِؾ احلؼ ُِمـ َّر ِّسمٙم ُْؿ َوم َٛمـ َؿمآ َء َوم ْٚم ُٞم ْ١م ُِمـ َو َُمـ َؿمآ َء َوم ْٚم َٞم ْٙم ُٗم ْر إِٟمَّ٤م َأ ْقمتَدْ ٟمَ٤م ًمِٚم َّٔم٤معم ِ َ
٤مط ِ ِهبؿ ه ِ
اد ُىم َٝم٤م ﴾ [ اًمٙمٝمػ.] 21 :
َأ َطم َ ْ ُ َ
وذم هذه اًمًقرة ىمقًمفُ ﴿ :ىم ْؾ ي٤مأهي٤م اًمٙم٤مومرون ﴾ [ اًمٙم٤مومرون ] 8 :وصػ يٙمٗمل سم٠من
قمٌ٤مدهتؿ ودي٤مٟمتٝمؿ يمٗمر.
وىمد ىم٤مل هلؿ احلؼ ﴿ َٓ َأ ْقم ٌُدُ َُم٤م َشم ْٕم ٌُدُ َ
ون ﴾ [ اًمٙم٤مومرونٕ ،] 2 :هن٤م قمٌ٤مدة سم٤مـمٚم٦م .قمٌ٤مد
اًمٙمٗم٤مر ،وسمٕمد ذًمؽ إن أسمٞمتؿ إٓ هل ،ومٚمٙمؿ ديٜمٙمؿ وزم ديـ.
الصبهُ السادسُ :
ويًتدًمقن سم٘مقًمفً﴿ :مٙمؿ ديٜمٙمؿ وزم ديـ﴾.
ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم شدومع إهب٤مم آوٓمراب قمـ آي٤مت اًمٙمت٤مب«:
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ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وٓ َأ ْٟمت ُْؿ َقم٤مسمِدُ َ
ون َُم٤م َأ ْقم ٌُدُ ﴾ يدل سمٔم٤مهره قمغم أن اًمٙمٗم٤مر اعمخ٤مـمٌلم هب٤م ٓ
يٕمٌدون اهلل أسمدا ُمع أٟمف د ًّم٧م آي٤مت أظمر قمغم أن ُمٜمٝمؿ ُمـ ي١مُمـ سم٤مهلل شمٕم٤ممم يم٘مقًمف ﴿ َو ُِم ْـ
ه١م ِ
ٓء َُم ْـ ُي ْ١م ُِم ُـ سمِ ِف﴾ أي٦م.
َ ُ
واجلىاب مً وجهني:
إول  :أٟمف ظمٓم٤مب جلٜمس اًمٙمٗم٤مر وإن أؾمٚمٛمقا ومٞمام سمٕمد ومٝمق ظمٓم٤مب هلؿ ُم٤م داُمقا يمٗم٤مرا،
وم٢مذا أؾمٚمٛمقا مل يتٜم٤موهلؿ ذًمؽ ٕهنؿ طمٞمٜمئذ ُم١مُمٜمقن ٓ يم٤مومرون وإن يم٤مٟمقا ُمٜم٤موم٘ملم ومٝمؿ
يم٤مومرون ذم اًمٌ٤مـمـ ومٞمتٜم٤موهلؿ اخلٓم٤مب ،واظمت٤مر هذا افقجف أسمق اًمٕمٌ٤مس سمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل.
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم سمدائع اًمٗمقائد _2741/8
وأُم٤م اعمً٠مًم٦م احل٤مدي٦م قمنمة وهل أن هذا اإلظمٌ٤مر سم٠من هلؿ ديٜمٝمؿ وًمف ديٜمف هؾ هق إىمرار
ومٞمٙمقن ُمٜمًقظم٤م أو خمّمقص٤م أو ٓ ٟمًخ ذم أي٦م وٓ ختّمٞمص ومٝمذه ُمً٠مًم٦م ذيٗم٦م ُمـ
أهؿ اعمً٤مئؾ اعمذيمقرة وىمد همٚمط ذم اًمًقرة ظمالئؼ وفمٜمقا أهن٤م ُمٜمًقظم٦م سمآي٦م اًمًٞمػ
ٓقمت٘م٤مدهؿ أن هذه أي٦م اىمتْم٧م اًمت٘مرير هلؿ قمغم ديٜمٝمؿ وفمـ آظمرون أهن٤م خمّمقص٦م سمٛمـ
ي٘مرون قمغم ديٜمٝمؿ وهؿ أهؾ اًمٙمت٤مب ويمال اًم٘مقًملم همٚمط حمض ومال ٟمًخ ذم اًمًقرة وٓ
ختّمٞمص سمؾ هل حمٙمٛم٦م قمٛمقُمٝم٤م ٟمص حمٗمقظ وهل ُمـ اًمًقر اًمتل يًتحٞمؾ دظمقل
اًمٜمًخ ذم ُمْمٛمقهن٤م وم٢من أطمٙم٤مم اًمتقطمٞمد اًمتل اشمٗم٘م٧م قمٚمٞمف دقمقة اًمرؾمؾ يًتحٞمؾ دظمقل
اًمٜمًخ ومٞمف وهذه اًمًقرة أظمٚمّم٧م اًمتقطمٞمد وهلذا شمًٛمك ؾمقرة اإلظمالص يمام شم٘مدم
وُمٜمِم٠م اًمٖمٚمط فمٜمٝمؿ أن أي٦م اىمتْم٧م إىمرارهؿ قمغم ديٜمٝمؿ صمؿ رأوا أن هذا اإلىمرار زال
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سم٤مًمًٞمػ وم٘م٤مًمقا ُمٜمًقخ وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م زال قمـ سمٕمض اًمٙمٗم٤مر وهؿ ُمـ ٓ يمت٤مب هلؿ وم٘م٤مًمقا
هذا خمّمقص وُمٕم٤مذ اهلل أن شمٙمقن أي٦م اىمتْم٧م شم٘مريرا هلؿ أو إىمرارا قمغم ديٜمٝمؿ أسمدا سمؾ مل
يزل رؾمقل اهلل ذم أول إُمر وأؿمده قمٚمٞمف وقمغم أصح٤مسمف أؿمد قمغم اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمٝمؿ وقمٞم٥م
ديٜمٝمؿ وشم٘مٌٞمحف واًمٜمٝمل قمٜمف واًمتٝمديد واًمققمٞمد يمؾ وىم٧م وذم يمؾ ٟم٤مد وىمد ؾم٠مًمقه أن يٙمػ
قمـ ذيمر آهلتٝمؿ وقمٞم٥م ديٜمٝمؿ ويؽميمقٟمف وؿم٠مٟمف وم٠مسمك إٓ ُمْمٞم٤م قمغم اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمٝمؿ وقمٞم٥م
ديٜمٝمؿ ومٙمٞمػ ي٘م٤مل إن أي٦م اىمتْم٧م شم٘مريره هلؿ ُمٕم٤مذ اهلل ُمـ هذا اًمزقمؿ اًمٌ٤مـمؾ وإٟمام أي٦م
اىمتْم٧م اًمؼماءة اعمحْم٦م يمام شم٘مدم وأن ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمديـ ٓ ٟمقاوم٘مٙمؿ قمٚمٞمف أسمدا وم٢مٟمف
ديـ سم٤مـمؾ ومٝمق خمتص سمٙمؿ ٓ ٟمنميمٙمؿ ومٞمف وٓ أٟمتؿ شمنميمقٟمٜم٤م ذم ديٜمٜم٤م احلؼ ومٝمذا هم٤مي٦م
اًمؼماءة واًمتٜمّمؾ ُمـ ُمقاوم٘متٝمؿ ذم ديٜمٝمؿ وم٠ميـ اإلىمرار طمتك يدقمل اًمٜمًخ أو اًمتخّمٞمص
أومؽمى إذا ضمقهدوا سم٤مًمًٞمػ يمام ضمقهدوا سم٤محلج٦م ٓ يّمح أن ي٘م٤مل ًمٙمؿ ديٜمٙمؿ وزم ديـ
سمؾ هذه آي٦م ىم٤مئٛم ٦م حمٙمٛم٦م صم٤مسمت٦م سملم اعم١مُمٜملم واًمٙم٤مومريـ إمم أن ئمٝمر اهلل ُمٜمٝمؿ قمٌ٤مده وسمالده
.ا.هـ
الصبهُ السابعُ :
ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َّد يمَثِ ٌػم ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب ًَم ْق َي ُر هدو َٟمٙم ُْؿ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد إِ َيامٟمِٙم ُْؿ ُيم َّٗم ً٤مرا َطم ًَدً ا ُِم ْـ
هلل سمِ َ٠م ُْم ِر ِه إِ َّن اهللََّ َقم َغم
يت ا َُّ
ِقمٜم ِْد َأ ْٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َشم ٌَ َّ َ
اص َٗم ُحقا َطمتَّك َي ْ٠م ِ َ
احل هؼ َوم٤م ْقم ُٗمقا َو ْ
لم َهل ُ ُؿ ْ َ
يم ُِّؾ َ ٍ ِ
يت اهلل سمِ َ٠م ُْم ِر ِه ﴾.
رء َىمد ٌير ﴾  .ووضمف اًمِمٌٝم٦م ىمقًمف  ﴿:وم٤مقمٗمقا واصٗمحقا طمتك َي ْ٠م ِ َ
ْ
ىم٤مل اًم٘مرو٤موي ذم يمت٤مسمف شٟمحـ واًمٖمرب« «21ش:
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ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :و َّد يمَثِ ٌػم ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب ﴾ أي٦م [اًمٌ٘مرة.]811:
ىم٤مل :وُمٕمٜمك ﴿طمتك ي٠ميت اهلل سم٠مُمره﴾ أي طمتك ينمح صدورهؿ ًمإلؾمالم أو يروا
اٟمتّم٤مر اإلؾمالم وقمٚمق يمٚمٛمتف أُم٤مم أقمٞمٜمٝمؿ .:ا.هـ
وهذا اًمتٗمًػم ُمٜمف ٟم٤مسمع ُمـ ُمٙمره ويمٞمده ًمإلؾمالم وأهٚمف ودوم٤مقمف قمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى
واؾمتامشمتف ذم ذًمؽ وإٓ وم٢من ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤محللم وُمـ ؾم٤مر قمغم ؾمػمهؿ ُمـ اًمالطم٘ملم يٗمنون
هذه أي٦م سمٖمػم هذا اعمٕمٜمك اًمٌ٤مـمؾ واًمٌ٤مئر.
ىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه «711-711/8ش﴿ :طمتك ي٠ميت اهلل سم٠مُمره﴾ ومٞمحدث
ًمٙمؿ ُمـ أُمره ومٞمٝمؿ ُم٤م يِم٤مء وي٘ميض ومٞمٝمؿ سمام يريد وم٘م٣م ومٞمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ شمٕم٤ممم ذيمره أن
ِ
ِ
ِ
حي ِّر ُُم َ
يـ ٓ ُي ْ١م ُِمٜم َ
قن َُم٤م َطم َّر َم اهللُ
أُمره وم٘م٤مل ًمٌٜمٞمفَ ﴿ :ىم٤مشم ُٚمقا ا ًَّمذ َ
ُقن سمِ٤مهللِ َوٓ سمِ٤م ًْم َٞم ْق ِم أظم ِر َوٓ ُ َ
ِ
ِ
ُقن ِديـ ْ ِ
ِ
َ٤مب َطمتَّك ُي ْٕم ُٓمقا ِْ
اجل ْز َي َ٦م َقم ْـ َي ٍد َو ُه ْؿ
يـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
احل ِّؼ ُم َـ ا ًَّمذ َ
َو َر ُؾمق ًُم ُف َوٓ َيديٜم َ َ َ
ص ِ
٤مهم ُر َ
ون ﴾[اًمتقسم٦م.]21:
َ
ومٜمًخ اًمٕمٗمق ضمؾ ضمالًمف قمٜمٝمؿ واًمّمٗمح سمٗمرض ىمت٤مهلؿ قمغم اعم١مُمٜملم طمتك شمّمػم
يمٚمٛمتٝمؿ ويمٚمٛم٦م اعم١مُمٜملم واطمدة أو ي١مدوا اجلزي٦م قمـ ٍ
يد وصٖم٤مر.
وىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه «48-41/2ش:
هذه أي٦م ُمٜمًقظم٦م سم٘مقًمفَ ﴿ :ىم٤مشمِ ُٚمقا ا ًَّم ِذي َـ ٓ ُي ْ١م ُِمٜم َ
ُقن سمِ٤مهللِ َوٓ سمِ٤م ًْم َٞم ْق ِم أ ِظم ِر ﴾ أي٦م
[اًمتقسم٦م ]21:قمـ اسمـ قمٌ٤مس.
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وىمٞمؾ اًمٜم٤مؾمخ هل٤م﴿ :وم٤مىمتٚمقا اعمنميملم﴾ ىم٤مل أسمق قمٌٞمد :يمؾ آي٦م ومٞمٝم٤م شمرك ًمٚم٘مت٤مل ،ومٝمل
ُمٙمٞم٦م ُمٜمًقظم٦م سم٤مًم٘مت٤مل.
ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م :وطمٙمٛمف سم٠من هذه آي٦م ُمٙمٞم٦م وٕمٞمػٓ ،ن ُمٕم٤مٟمدات اًمٞمٝمقد إٟمام يم٤مٟم٧م
سم٤معمديٜم٦م.
ىمٚم٧م :وهق اًمّمحٞمح ،روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد أن رؾمقل اهلل ط
ريم٥م قمغم مح٤مر قمٚمٞمف ىمٓمٞمٗم٦م ومديمٞم٦م وأؾم٤مُم٦م وراءه ،يٕمقد ؾمٕمد سمـ قمٌ٤مدة ذم سمٜمل احل٤مرث
اسمـ اخلزرج ىمٌؾ وىمٕم٦م سمدر ،ومً٤مرا طمتك ُمرا سمٛمجٚمس ومٞمف قمٌد اهلل سمـ أيب اسمـ ؾمٚمقل -
وذًمؽ ىمٌؾ أن يًٚمؿ قمٌد اهلل سمـ أيب  -وم٢مذا ذم اعمجٚمس أظمالط ُمـ اعمًٚمٛملم واعمنميملم
قمٌدة آوصم٤من واًمٞمٝمقد ،وذم اعمًٚمٛملم قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م ،ومٚمام همِمٞم٧م اعمجٚمس قمج٤مضم٦م
اًمداسم٦م مخر اسمـ أيب أٟمٗمف سمردائف وىم٤مل ٓ :شمٖمػموا قمٚمٞمٜم٤م ! ومًٚمؿ رؾمقل اهلل ط صمؿ وىمػ
ومٜمزل ،ومدقم٤مهؿ إمم اهلل شمٕم٤ممم وىمرأ قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرآن ،وم٘م٤مل ًمف قمٌد اهلل سمـ أيب اسمـ ؾمٚمقل :أهي٤م
اعمرء ٓ ،أطمًـ مم٤م شم٘مقل إن يم٤من طم٘م٤م ! ومال شم١مذٟم٤م سمف ذم جم٤مًمًٜم٤م [ ،ارضمع إمم رطمٚمؽ ]
ومٛمـ ضم٤مءك وم٤مىمّمص قمٚمٞمف.
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م :سمغم ي٤م رؾمقل اهلل ،وم٤مهمِمٜم٤م ذم جم٤مًمًٜم٤م ،وم٢مٟم٤م ٟمح٥م ذًمؽ.
وم٤مؾمتت٥م اعمنميمقن واعمًٚمٛمقن واًمٞمٝمقد طمتك يم٤مدوا يتث٤مورون ،ومٚمؿ يزل رؾمقل اهلل ط
خيٗمْمٝمؿ طمتك ؾمٙمٜمقا ،صمؿ ريم٥م رؾمقل اهلل ط داسمتف ومً٤مر طمتك دظمؾ قمغم ؾمٕمد سمـ
قمٌ٤مدة ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ط « :ي٤م ؾمٕمد أمل شمًٛمع إمم ُم٤م ىم٤مل أسمق طمٌ٤مب  -يريد قمٌد اهلل سمـ
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أيب  -ىم٤مل يمذا ويمذاش وم٘م٤مل :أي رؾمقل اهلل ،سم٠ميب أٟم٧م وأُمل ! اقمػ قمٜمف واصٗمح ،ومق اًمذي
أٟمزل قمٚمٞمؽ اًمٙمت٤مب سم٤محلؼ ًم٘مد ضم٤مءك اهلل سم٤محلؼ اًمذي أٟمزل قمٚمٞمؽ ،وًم٘مد اصٓمٚمح أهؾ
هذه اًمٌحػمة قمغم أن يتقضمقه ويٕمّمٌقه سم٤مًمٕمّم٤مسم٦م ،ومٚمام رد اهلل ذًمؽ سم٤محلؼ اًمذي أقمٓم٤مك
ذق سمذًمؽ ،ومذًمؽ ومٕمؾ ُم٤م رأي٧م ،ومٕمٗم٤م قمٜمف رؾمقل اهلل ط.
ويم٤من رؾمقل اهلل ط وأصح٤مسمف يٕمٗمقن قمـ اعمنميملم وأهؾ اًمٙمت٤مب يمام أُمرهؿ اهلل قمز
ِ
ِ
ِ
َ٤مب ُِم ْـ
وضمؾ ،ويّمؼمون قمغم إذى ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ًَمت ًَْ َٛم ُٕم َّـ ُم َـ ا ًَّمذي َـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
ِ
ِ
ِ
ذيمُقا َأ ًذى يمَثِ ًػما﴾[آل قمٛمران ،]814:وىم٤ملَ ﴿ :و َّد يمَثِ ٌػم ُِم ْـ َأ ْه ِؾ
َىم ٌْٚمٙم ُْؿ َوُم َـ ا ًَّمذي َـ َأ ْ َ
ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب﴾[اًمٌ٘مرة ،]811:ومٙم٤من رؾمقل اهلل ط يتٜم٤مول ذم اًمٕمٗمق قمٜمٝمؿ ُم٤م أُمره اهلل سمف طمتك
أذن ًمف ومٞمٝمؿ ،ومٚمام همزا رؾمقل اهلل ط سمدر ًا وم٘متؾ سمف ُمـ ىمتؾ ُمـ صٜم٤مديد اًمٙمٗم٤مر وؾم٤مدات
ىمريش ىم٤مل قمٌداهلل سمـ أيب سمـ ؾمٚمقل :ىم٤مل قمٌداهلل سمـ أيب سمـ ؾمٚمقل وُمـ ُمٕمف ُمـ اعمنميملم
وقمٌدة إوصم٤من :هذا أُمر ىمد شمقضمف ومٌ٤ميٕمقا رؾمقل اهلل ط قمغم اإلؾمالم وم٠مؾمٚمٛمقا ،ىمٚم٧م ذم
اًمٔم٤مهر وإٓ ومٝمؿ ُمٜم٤موم٘مقن اقمت٘م٤مديقن.
ىمقًمف﴿ :طمتك ي٠ميت اهلل سم٠مُمره﴾ يٕمٜمل ىمتؾ ىمرئم٦م وضمالء اًمٜمْمػم .ا.هـ
وىم٤مل اسمـ يمثػم :وىمقًمف﴿ :وطمتك ي٠ميت اهلل سم٠مُمره﴾ ُمٜمًقخ سم٘مقًمف﴿ :وم٤مىمتٚمقا اعمنميملم
طمٞم٨م وضمدمتقهؿ﴾ ،وىمقًمف﴿ :ىم٤مشمٚمقا اًمذيـ ٓ ي١مُمٜمقن سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر  ...إمم ىمقًمف
ص٤مهمرون﴾ ومٜمًخ هذه قمٜمقة قمـ اعمنميملم .ا.هـ
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وىم٤مل اًمِمقيم٤مِّن ذم شومتح اًم٘مدير« «271/8ش :ىمقًمف :طمتك ي٠ميت اهلل سم٠مُمره :هق هم٤مي٦م ُم٤م
أُمره اهلل سمف ُمـ اًمٕمٗمق واًمّمٗمح أي اومٕمٚمقا ذًمؽ إمم أن ي٠ميت إًمٞمٙمؿ إُمر ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف
وشمٕم٤ممم ذم ؿم٠مهنؿ سمام خيت٤مره ويِم٤موه وُم٤م ىمد ىم٣م سمف ذم ؾم٤مسمؼ قمٚمٛمف وهق ىمتؾ ُمـ ىمتؾ ُمٜمٝمؿ
وإضمالء ُمـ أضمكم وضب اجلزي٦م قمغم ُمـ ضب قمٚمٞمف وإؾمالم ُمـ أؾمٚمؿ .ا.هـ
وىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم ذم شمٗمًػم «171/8ش :ىمقًمف﴿ :طمتك ي٠ميت اهلل سم٠مُمره﴾ أي ي٠مُمر ؾمقى
ذًمؽ وهق إُمر سم٤مًم٘مت٤مل.
وقال السعدٍ رمحه اهلل :وم٠مُمرهؿ سمٛم٘م٤مسمٚم٦م ُمـ أؾم٤مء إًمٞمٝمؿ هم٤مي٦م اإلؾم٤مءة سم٤مًمٕمٗمق قمٜمٝمؿ
واًمّمٗمح طمتك ي٠ميت اهلل سم٠مُمره صمؿ سمٕمد ذًمؽ أشمك اهلل سم٠مُمره إي٤مهؿ سم٤مجلٝم٤مد ومِمٗمك اهلل أٟمٗمس
اعم١مُمٜملم ُمٜمٝمؿ وم٘متٚمقا ُمـ ىمتٚمقا واؾمؽمىمقا وأضمٚمقا ُمـ أضمٚمقا .ا.هـ
وىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم شأوقاء اًمٌٞم٤من« «ج  / 8ص 48ش:
يت اهلل سمِ َ٠م ُْم ِر ِه ﴾.
ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :وم٤مقمٗمقا واصٗمحقا طمتك َي ْ٠م ِ َ
هذه أي٦م ذم أهؾ اًمٙمت٤مب يمام هق واوح ُمـ اًمًٞم٤مق ،وإُمر ذم ىمقًمف ﴿ :سمِ َ٠م ُْم ِر ِه ﴾.
ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء :هق واطمد إواُمر .وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :هق واطمد إُمقر ،ومٕمغم اًم٘مقل
اعمٍمح سمف ذم ىمقًمف﴿ :
إول ،سم٠مٟمف إُمر اًمذي هق ود اًمٜمٝمل ،وم٢من إُمر اعمذيمقر هق
َّ
قن َُم٤م َطم َّر َم اهلل َو َر ُؾمق ًُم ُف َوَٓ
حي ِّر ُُم َ
َىم٤مشمِ ُٚمق ْا اًمذيـ َٓ ُي ْ١م ُِمٜم َ
ُقن سم٤مهلل َوَٓ سم٤مًمٞمقم أظمر َوَٓ ُ َ
ُقن ِديـ احلؼ ُِمـ اًمذيـ ُأوشمُق ْا اًمٙمت٤مب طمتك يٕم ُٓمق ْا اجلزي٦م َقمـ ي ٍد وهؿ ص ِ
ِ
٤مهم ُر َ
ون ﴾ [
َ َ ُ ْ َ
ُْ
َ
َيديٜم َ َ
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اًمتقسم٦م ،] 21 :وقمغم اًم٘مقل سم٠مٟمف واطمد إُمقر ،ومٝمق ُم٤م سح اهلل سمف ذم أي٤مت اًمداًم٦م قمغم
ِ
ف ِذم
حيت ًَِ ٌُق ْا َو َىم َذ َ
ُم٤م أوىمع سم٤مًمٞمٝمقد ُمـ اًم٘متؾ واًمتنميد يم٘مقًمفَ ﴿ :وم َ٠مشم ُ
َ٤مه ُؿ اهلل ُم ْـ َطم ْٞم ُ٨م َمل ْ َ ْ
ُىم ُٚم ِ
قهبِ ُؿ اًمرقم٥م ُخي ِْر ُسم َ
قهت ْؿ سمِ َ٠م ْي ِدهيِ ْؿ َو َأ ْي ِدي اعم١مُمٜملم وم٤مقمتؼموا ي٤مأوزم إسمّم٤مر َو ًَم ْقَٓ َأن
قن ُسم ُٞم َ ُ
َ٥م اهلل َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ اجلالء ًَم َٕم َّذ َ ُهب ْؿ ﴾ [ احلنم ] 1-2 :أي٦م ،إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت،
َيمت َ
وأي٦م همػم ُمٜمًقظم٦م قمغم اًمتح٘مٞمؼ.
َ٤مب ُِم ْـ ِد َي ِ ِ ِ ِ
احل ْ ِ
﴿ ُه َق ا ًَّم ِذي َأ ْظم َر َج ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
نم َُم٤م َفمٜمَٜمْت ُْؿ َأ ْن
٤مره ْؿ َٕ َّول ْ َ
ِ
ِ
ف ِذم
قهن ُ ْؿ ُِم َـ ا َِّ
حيت ًَِ ٌُقا َو َىم َذ َ
هلل َوم َ٠مشم ُ
َ٤مه ُؿ اهللَُّ ُم ْـ َطم ْٞم ُ٨م َمل ْ َ ْ
َخي ُْر ُضمقا َو َفمٜمهقا َأ َّهن ُ ْؿ َُم٤مٟم َٕمت ُُٝم ْؿ ُطم ُّم ُ
وزم ْإَ ْسم َّم ِ
ُىم ُٚم ِ
َؼموا َي٤م ُأ ِ
٥م ُخي ِْر ُسم َ
٤مر ﴾
لم َوم ْ
قهت ْؿ سمِ َ٠م ْي ِدهيِ ْؿ َو َأ ْي ِدي اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
اًمر ْقم َ
٤مقمت ِ ُ
قن ُسم ُٞم َ ُ
قهبِ ُؿ ه
أُم٤م ُمٕمٜمك أي٦م ،وم٢من ؾمٞم٤مق اًم٘مرآن يدل قمغم أن ُمثؾ هذا اًمًٞم٤مق ًمٞمس ُمـ سم٤مب
اًمّمٗم٤مت يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َ٠مشمَك اهلل ُسمٜمْ َٞم َ٤مهن ُ ْؿ ُِّم َـ اًم٘مقاقمد ﴾ [ اًمٜمحؾ ،] 24 :أي هدُمف
َ٤مهآ َأ ُْم ُرٟمَ٤م ًَم ْٞم ً
ال َأ ْو َهنَ٤مر ًا ﴾ [ يقٟمس .] 27 :وىمقًمف﴿ :
واىمتٚمٕمف ُمـ ىمقاقمده ،وٟمٔمػمهَ ﴿ :أشم َ
َأ َو َمل ْ َي َر ْو ْا َأٟمَّ٤م َٟم ْ٠م ِيت إرض ٟمَٜم ُ٘م ُّم َٝم٤م ُِم ْـ َأ ْـم َراومِ َٝم٤م ﴾ [ اًمرقمد ] 78 :وىمقًمف ﴿ َأ َوم َ
ال َي َر ْو َن َأٟمَّ٤م
َٟم ْ٠م ِيت إرض ٟمَٜم ُ٘م ُّم َٝم٤م ُِم ْـ َأ ْـم َراومِ َٝمآ ﴾ [ إٟمٌٞم٤مء.] 77 :
ِ
حيت ًَِ ٌُق ْا ﴾ أظمذهؿ وده٤مهؿ وسم٤مهمتٝمؿ
 ...ومٞمٙمقن ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َ٠مشم ُ
َ٤مه ُؿ اهلل ُم ْـ َطم ْٞم ُ٨م َمل ْ َ ْ
ُمـ طمٞم٨م مل حيتًٌقا ُمـ ىمتؾ يمٕم٥م سمـ إذف وطمّم٤مرهؿ ،وىمذف اًمرقم٥م ذم
ىمٚمقهبؿ....ومٕمغم اًم٘مقل إول سم٠مٟمف إُمر اًمذي هق ود اًمٜمٝمل ،وم٢من إُمر اعمذيمقر ،هق
حي ِّر ُُم َ
اعمٍمح سمف ذم ىمقًمفَ ﴿ :ىم٤مشمِ ُٚمق ْا اًمذيـ َٓ ُي ْ١م ُِمٜم َ
قن َُم٤م َطم َّر َم
ُقن سم٤مهلل َوَٓ سم٤مًمٞمقم أظمر َوَٓ ُ َ
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اهلل َو َر ُؾمق ًُم ُف َوَٓ َي ِديٜم َ
ُقن ِدي َـ احلؼ ُِم َـ اًمذيـ ُأوشمُق ْا اًمٙمت٤مب طمتك ُي ْٕم ُٓمق ْا اجلزي٦م َقمـ َي ٍد
وهؿ ص ِ
٤مهم ُر َ
ون ﴾ [ اًمتقسم٦م.] 21 :
َ ُ ْ َ
وقمغم اًم٘مقل سم٠من واطمد إُمقر ،ومٝمق ُم٤م سح اهلل سمف ذم أي٤مت اًمداًم٦م قمغم ُم٤م أوىمع
ِ
ف ِذم ُىم ُٚم ِ
قهبِ ُؿ
حيت ًَِ ٌُق ْا َو َىم َذ َ
سم٤مًمٞمٝمقد ُمـ اًم٘متؾ واًمتنميد يم٘مقًمفَ ﴿ :وم َ٠مشم ُ
َ٤مه ُؿ اهلل ُم ْـ َطم ْٞم ُ٨م َمل ْ َ ْ
ِ
ِ
اًمرقم٥م ُخي ِْر ُسم َ
َ٥م
قهت ْؿ سمِ َ٠م ْيدهيِ ْؿ َو َأ ْيدي اعم١مُمٜملم وم٤مقمتؼموا ي٤مأوزم إسمّم٤مر َو ًَم ْقَٓ َأن َيمت َ
قن ُسم ُٞم َ ُ
اهلل َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ اجلالء ًَم َٕم َّذ َ ُهب ْؿ ﴾ [ احلنم ] 1 - 2 :أي٦م ،إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت ،وأي٦م
همػم ُمٜمًقظم٦م قمغم اًمتح٘مٞمؼ .ا.هـ
يت اهلل سمِ َ٠م ُْم ِر ِه ﴾ ُمرشمٌٓم٦م سمآي٦م:
وم٘مد ٟمص رمحف اهلل قمغم أن آي٦م ﴿ :وم٤مقمٗمقا واصٗمحقا طمتك َي ْ٠م ِ َ
ِ
حيت ًَِ ٌُق ْا ﴾ هذه يمام ىمدُمٜم٤م :أن هذا هق إُمر اعمققمقد سمف ،وىمد
﴿ َوم َ٠مشم ُ
َ٤مه ُؿ اهلل ُم ْـ َطم ْٞم ُ٨م َمل ْ َ ْ
أشم٤مهؿ سمف ُمـ طمٞم٨م مل حيتًٌقا ،ويِمٝمد هلذا يمٚمف اًم٘مراءة افثوينة ومآشم٤مهؿ سم٤معمد :سمٛمٕمٜمك
ِ
أقمٓم٤مهؿ وأٟمزل هبؿ ،ويٙمقن اًمٗمٕمؾ ُمتٕمدي ً٤م واعمٗمٕمقل حمذوف دل قمٚمٞمف ىمقًمف ﴿ ُم ْـ َطم ْٞم ُ٨م َمل ْ
حيت ًَِ ٌُق ْا ﴾ أي أٟمزل هبؿ قم٘مقسم٦م وذًم٦م وُمٝم٤مٟم٦م ضم٤مءهتؿ ُمـ طمٞم٨م مل حيتًٌقا واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل
َْ
شمٕم٤ممم .ا.هـ
ومٝمذه شمٗم٤مؾمػم أئٛم٦م اهلدى وُمّم٤مسمٞمح اًمدضمك اعم٠مظمقذة ُمـ مجع إدًم٦م ومٞم٤م ًمٞم٧م ؿمٕمري
ُمـ أيـ ضم٤مء هذا اًمرويٌض اًمزٟمديؼ هبذا اًمتٗمًػم اًمذي ومٞمف اًمٙمػ قمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى
ذم مجٞمع إوىم٤مت ُمع ُم٤م يٚمزم ُمـ شمٗمًػمه هذه ُمـ ختٓمئ٦م اًمًٚمػ سمام ومٞمٝمؿ رؾمقل اهلل ط ذم
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طمرهبؿ وإضمالئٝمؿ وىمتٚمٝمؿ وختٓمئ٦م ًمٙمؾ قمٚمامء اًمديـ ُمـ سمٕمده ط اًمذيـ ومنوا أي٦م سمام
شم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف ًمٙمـ إن اهلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن.
ويمٜم٤م ذم اًمزُمـ اًمً٤مًمػ ٓ ٟمحت٤مج إمم ؾمقق إدًم٦م ذم أصمٌ٤مت يمٗمر اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى
طمتك ضم٤مء أومراخ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمداومٕملم وُمٜم٤مومحلم وُمٚمتٛمًلم ًمٚمِمٌف وإىمقال
اًمِم٤مذة اًمتل حيّمؾ ُمـ ؾمامقمٝم٤م اًمٖمثٞم٤من واًمٚمٛمؿ وإطمزان ،ومٞم٤م طمرىمت٤مه قمغم همرسم٦م اًمزُم٤من
ووٞم٤مع اًمديـ وىمٚم٦م إُم٤مٟم٦م وشمٙمٚمؿ اًمرويٌْم٦م وشمًٚمط اًمٙم٤مومريـ وىمٚم٦م اًمٜمّمح٤مء اًمٕم٤مُمٚملم
وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ.
الصبهُ الثاميُ :
ويًتدًمقن سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:
يـ َو َمل ُخي ِْر ُضمقيم ُْؿ ُِم ْـ ِد َي ِ
﴿ َٓ َيٜم َْٝم٤ميم ُُؿ اهللَُّ َقم ِـ ا ًَّم ِذي َـ َمل ُي َ٘م٤مشمِ ُٚمقيم ُْؿ ِذم اًمدِّ ِ
وه ْؿ
َؼم ُ
٤مريم ُْؿ َأ ْن شم َ ه
ْ
ْ
ِ
ِ
لم إِٟم ََّام َيٜم َْٝم٤ميم ُُؿ اهللَُّ َقم ِـ ا ًَّم ِذي َـ َىم٤م َشم ُٚمقيم ُْؿ ِذم اًمدِّ ِ
يـ
٥م اعمُْ ْ٘م ًِٓمِ َ
َو ُشم ْ٘مً ُٓمقا إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ إِ َّن اهللََّ ُحي ه

٤مهروا َقم َغم إِ ْظمر ِ
َو َأ ْظم َر ُضمقيم ُْؿ ُِم ْـ ِد َي ِ
اضم ُٙم ْؿ َأ ْن شم ََق ًَّم ْق ُه ْؿ َو َُم ْـ َيت ََق َّهل ُ ْؿ َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ
َ
٤مريم ُْؿ َو َفم َ ُ
اًم َّٔم ُ
٤معم ِ َ
قن ﴾ ووضمف اًمِمٌٝم٦م أن اًمذيـ ُيٕم٤مدون وٓ ُيتقًمقن هؿ اعمح٤مرسمقن ُمـ اهؾ اًمٙمت٤مب
وم٘مط يمام ٟمص قمغم هذا اًم٘مقل اًمٌ٤مئر اخل٤مه اًم٘مرو٤موي وهمػمه ُمـ اًمْمالل إظمقان
اعمًٚمٛملم وم٘م٤مل ذم يمت٤مب همػم اعمًٚمٛملم ذم اعمجتٛمع اإلؾمالُمل «44ش وم٘مًؿ اعمخ٤مًمٗملم إمم
ومري٘ملم ومريؼ ًمٚمٛمًٚمٛملم مل ي٘م٤مشمٚمٝمؿ ذم اًمديـ ومل خيرضمٝمؿ ُمـ دي٤مرهؿ ومٝم١مٓء هلؿ طمؼ اًمؼم
واإلىمً٤مط وإًمٞمٝمؿ وومريؼ اختذوا ُمقىمػ اًمٕمداوة واعمح٤مدة ًمٚمٛمًٚمٛملم سم٤مًم٘مت٤مل او إظمرامجـ
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اًمدي٤مر او اعمٔم٤مهرة واعمٕم٤موٟم٦م قمغم ذًمؽ ومٝم١مٓء حترم ُمقآهتؿ ُمثؾ ُمنميمل ُمٙم٦م اًمذيـ ذاق
اعمًٚمٛمقن قمغم ايدهيؿ اًمقسمالت وُمٗمٝمقم هذا ان اًمٗمريؼ أظمرٓحترم ُمقٓشمف .ا.هـ
وم٤مٟمٔمر إمم هذا اًمتٚمٛمٞمع واًمدقمقة إمم ُمقآة اقمداء اهلل قمزوضمؾ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى
وٓهمرو وم٤مًمرضمؾ ُمداومع وحم٤مُمل قمٜمٝمؿ واهلل اعمًتٕم٤من.
ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل رمحف اهلل ذم شأوقاء اًمٌٞم٤من« «224/1ش ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك هذه أي٦م :اقمتؼم
سمٕمض اعمٗمنيـ أي٦م إولى رظمّم٦م ُمـ أي٦م ذم أول اًمًقرة ،وًمٙمـ ذم ه٤مشملم أيتلم
صٜمٗم٤من ُمـ إقمداء وىمًامن ُمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م.
اًمّمٜمػ إول  :قمدو مل ي٘م٤مشمٚمقا اعمًٚمٛملم ذم ديٜمٝمؿ ومل خيرضمقهؿ ُمـ دي٤مرهؿ .ومٝم١مٓء
وه ْؿ وشم٘مًٓمقا إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ ﴾.
َؼم ُ
ي٘مقل شمٕم٤ممم ذم طم٘مٝمؿ ﴿ َّٓ َيٜم َْٝم٤ميم ُُؿ اهلل ﴾ ﴿ َأن شم َ ه
واًمّمٜمػ افثوين :ىم٤مشمٚمقا اعمًٚمٛملم وأظمرضمقهؿ ُمـ دي٤مرهؿ وفم٤مهروا قمغم إظمراضمٝمؿ،
وه١مٓء ي٘مقل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ :إٟمام يٜمٝم٤ميمؿ اهلل أن شمقًمقهؿ إذ ًا ومٝمام ىمًامن خمتٚمٗم٤من وطمٙمامن
ُمتٖم٤ميران ،وإن يم٤من اًم٘مًامن مل خيرضم٤م قمـ قمٛمقم قمدوي وقمدويمؿ اعمت٘مدم ذم أول اًمًقرة،
وىمد اقمتؼم سمٕمض اعمٗمنيـ أي٦م إولى رظمّم٦م سمٕمد اًمٜمٝمل اعمت٘مدم ،صمؿ إهن٤م ٟمًخ٧م سمآي٦م
اًمًٞمػ أو همػمه٤م قمغم ُم٤م ؾمٞم٠ميت.
واقمتؼم أي٦م افثوينة شم٠ميمٞمد ًا ًمٚمٜمٝمل إول ،وٟم٤مىمش سمٕمض اعمٗمنيـ دقمقى اًمٜمًخ ذم
إولى ،واظمتٚمٗمقا ومٞمٛمـ ٟمزًم٧م وُمـ اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م ،واًمقىمع أن أيتلم شم٘مًٞمؿ ًمٕمٛمقم

499

اًمٕمدو اعمت٘مدم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ي٤مأهي٤م اًمذيـ آُمٜمُق ْا َٓ َشمت ِ
َّخ ُذو ْا َقمدُ ِّوي َوقمَدُ َّويم ُْؿ َأ ْوًمِ َٞمآ َء ﴾ [
َ
اعمٛمتحٜم٦مُ ،] 8 :مع سمٞم٤من يمؾ ىمًؿ وطمٙمٛمف ،يمام شمدل ًمف ىمرائـ ذم أي٦م إولى ،وىمرائـ ذم
ه٤مشملم أيتلم قمغم ُم٤م ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
أُم٤م اًمت٘مًٞمؿ وم٘مًامن :ىمًؿ ُمً٤ممل مل ي٘م٤مشمؾ اعمًٚمٛملم ومل خيرضمٝمؿ ُمـ دي٤مرهؿ ،ومٚمؿ يٜمف
اهلل اعمًٚمٛملم قمـ سمرهؿ واإلىمً٤مط إًمٞمٝمؿ ،وىمًؿ همػم ُمً٤ممل ي٘م٤مشمؾ اعمًٚمٛملم وخيرضمٝمؿ ُمـ
دي٤مرهؿ وئم٤مهر قمغم إظمراضمٝمؿ ،ومٜمٝمك اهلل اعمًٚمٛملم قمـ ُمقآهتؿ ،وومرق سملم اإلذن سم٤مًمؼم
واًم٘مًط ،وسملم اًمٜمٝمل قمـ اعمقآة واعمقدة ،ويِمٝمد هلذا اًمت٘مًٞمؿ ُم٤م ذم أي٦م إولى ُمـ
ىمرائـ ،وهل قمٛمقم اًمقصػ سم٤مًمٙمٗمر ،وظمّمق اًمقصػ سم٢مظمراج اًمرؾمقل وإي٤ميمؿ.
وُمٕمٚمقم أن إظمراج اًمرؾمقل ط واعمًٚمٛملم ُمـ دي٤مرهؿ يم٤من ٟمتٞمج٦م ًم٘مت٤مهلؿ وإيذائٝمؿ،
ومٝمذا اًمًؿ هق اعمٕمٜمل سم٤مًمٜمٝمل قمـ ُمقاًمتف عمقىمٗمف اعمٕم٤مدي ٕن اعمٕم٤مداة شمٜم٤مذم اعمقآة.
وًمذا قم٘م٥م قمٚمٞمف سم٘مقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُمـ َيت ََق َّهل ُ ْؿ وم٠موًمئؽ ُه ُؿ اًمٔم٤معمقن ﴾ وم٠مي فمٚمؿ سمٕمد
ُمقآة اًمٗمرد ٕقمداء أُمتف وأقمداء اهلل ورؾمقًمف.
أُم٤م اًم٘مًؿ اًمٕم٤مم وهؿ اًمذيـ يمٗمروا سمام ضم٤مءهؿ ُمـ احلؼ ًمٙمٜمٝمؿ مل يٕم٤مدوا اعمًٚمٛملم ذم
دي ٜمٝمؿ ٓ سم٘مت٤مل وٓ سم٢مظمراج وٓ سمٛمٕم٤موٟم٦م همػمهؿ قمٚمٞمٝمؿ وٓ فم٤مهروا قمغم إظمراضمٝمؿ،
ومٝم١مٓء ُمـ ضم٤مٟم٥م ًمٞمًقا حم ً
ال ًمٚمٛمقآة ًمٙمٗمرهؿ ،وًمٞمس ُمٜمٝمؿ ُم٤م يٛمٜمع سمرهؿ واإلىمً٤مط
إًمٞمٝمؿ.
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وقمغم هذا وم٢من أي٦م افثوينة ًمٞمس ومٞمٝم٤م ضمديد سمح٨م سمٕمد اًمٌح٨م اعمت٘مدم ذم أول اًمًقرة،
وسم٘مل اًمٌح٨م ذم أي٦م إولى ،وُمـ ضم٤مٟمٌلم :إول :سمٞم٤من ُمـ اعمٕمٜمك هب٤م ،وافثوين :سمٞم٤من
طمٙمٛمٝم٤م ،وهؾ هل حمٙمٛم٦م أم ٟمًخ٧م.
وىمد اظمتٚمٗم٧م أىمقال اعمٗمنيـ ذم إُمريـ ،وٕمهٞم٦م هذا اعمٌح٨م وطم٤مضم٦م إُم٦م إًمٞمف ذم
يمؾ وىم٧م ،وأؿمد ُم٤م شمٙمقن ذم هذا اًمٕمٍم ًم٘مقة شمِم٤مسمؽ ُمّم٤مًمح اًمٕم٤ممل وقمٛمؼ شمداظمٚمٝم٤م،
وشمراسمط سمٕمْمف سمٌٕمض ذم مجٞمع اعمج٤مٓت ،وقمدم اٟمٗمٙم٤مك دوًم٦م قمـ أظمرى مم٤م يزيد ُمـ
وضمقب آهتامم هبذا اعمقوقع.
الصبهُ التاسعُ :
ِ
ويًتدًمقن سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :وضم ِ
٤مقم ُؾ ا ًَّم ِذي َـ ا َّشم ٌَ ُٕم َ
يـ َيم َٗم ُروا إِ َمم َي ْق ِم
قك َوم ْق َق ا ًَّمذ َ
َ َ
ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م﴾[آل قمٛمران .]77:وهذه أي٦م يًتدل هب٤م اًمٜمّم٤مرى أٟمٗمًٝمؿ وىمد شم٘مدم اًم٘مقل سمٕمد
ضمقاز اؾمتدٓهلؿ سم٤مًم٘مرآن ًمٕمدم إيامهنؿ سمف .
ووضمف اًمدًٓم٦م قمٜمدهؿ أن أشمٌ٤مع قمٞمًك _ يزقمٛمقن أٟمٗمًٝمؿ _ هلؿ اًمٔمٝمقر ًمّمح٦م
ديٜمٝمؿ وهذا ًم٘مٚم٦م ومٝمٛمٝمؿ وؾمقء ومٕمٚمٝمؿ .
قال شًخ اإلسالو يف »اجلىاب الصحًح« [:] 871 - 9
ِ
ٞمًك إِ ِِّّن ُُم َت َق ِّوم َ
ٞمؽ َو َراومِ ُٕم َؽ إِ َ َّزم َو ُُم َٓم ِّٝم ُر َك ُِم َـ ا ًَّم ِذي َـ
ومّمؾ وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م قم َ
َيم َٗمروا وضم ِ
٤مقم ُؾ ا ًَّم ِذي َـ ا َّشم ٌَ ُٕم َ
قك َوم ْق َق ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا إِ َمم َي ْق ِم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م﴾[آل قمٛمران.]77:
ُ َ َ
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ومٝمذا طمؼ يمام أظمؼم اهلل سمف ومٛمـ اشمٌع اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم ضمٕمٚمف اهلل ومقق اًمذيـ يمٗمروا إمم
يقم اًم٘م ٞم٤مُم٦م ويم٤من اًمذيـ اشمٌٕمقه قمغم ديٜمف اًمذي مل يٌدل ىمد ضمٕمٚمٝمؿ اهلل ومقق اًمٞمٝمقد وأيْم٤م
وم٤مًمٜمّم٤مرى ومقق اًمٞمٝمقد اًمذيـ يمٗمروا سمف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
وأُم٤م اعمًٚمٛمقن ومٝمؿ ُم١مُمٜمقن سمف ًمٞمًقا يم٤مومريـ سمف سمؾ عم٤م سمدل اًمٜمّم٤مرى ديٜمف وسمٕم٨م اهلل
حمٛمدا سمديـ اهلل اًمذي سمٕم٨م سمف اعمًٞمح وهمػمه ُمـ إٟمٌٞم٤مء ضمٕمؾ اهلل حمٛمدا وأُمتف ومقق
اًمٜمّم٤مرى إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمام ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب هريرة قمـ اًمٜمٌل أٟمف ىم٤مل إٟم٤م ُمٕم٤مذ
إٟمٌٞم٤مء ديٜمٜم٤م واطمد وإن اومم اًمٜم٤مس سم٤مسمـ ُمريؿ ٕٟم٤م إٟمف ًمٞمس سمٞمٜمل وسمٞمٜمف ٟمٌل وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ذ َع ًَمٙم ُْؿ ُِم َـ اًمدِّ ِ
قؾمك
يـ َُم٤م َو َّص سمِف ٟم ً
ٞمؿ َو ُُم َ
ُقطم٤م َوا ًَّمذي َأ ْو َطم ْٞمٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم َؽ َو َُم٤م َو َّص ْٞمٜمَ٤م سمِف إِ ْسم َراه َ
ََ
ِ
ِ
ٞمٛمقا اًمدِّ ي َـ َوٓ َشم َت َٗم َّر ُىمقا ومِ ِٞمف﴾[اًمِمقرى.]81:
ٞمًك َأ ْن َأىم ُ
َوقم َ
ِ
ِ
ِ
٤محل٤م إِ ِِّّن سمِام َشمٕمٛم ُٚم َ ِ
ٞمؿ
قن َقمٚم ٌ
َ َْ
اًمر ُؾم ُؾ ُيم ُٚمقا ُم َـ اًم َّٓم ِّٞم ٌَ٤مت َوا ْقم َٛم ُٚمقا َص ً
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م ه
* وإِ َّن ه ِذ ِه ُأُم ُتٙمُؿ ُأُم ً٦م و ِ
اطمدَ ًة و َأٟمَ٤م رسمٙمُؿ َوم٤م َّشم ُ٘م ِ
قن * َوم َت َ٘م َّٓم ُٕمقا َأ ُْم َر ُه ْؿ َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ ُز ُسم ًرا يم هُؾ ِطم ْز ٍ
ب
َ َ
َّ ْ َّ َ
َ َه ْ
سمِ َام ًَمدَ ْهيِ ْؿ َوم ِر ُطم َ
قن ﴾[اعم١مُمٜمقن.]71-78 :
ومٙمؾ ُمـ يم٤من أشمؿ إيامٟم٤م سم٤مهلل ورؾمٚمف يم٤من أطمؼ سمٜمٍم اهلل شمٕم٤ممم وم٢من اهلل ي٘مقل ذم يمت٤مسمف﴿ :
ِ
ِ
احل َٞم ِ٤مة اًمده ْٟم َٞم٤م َو َي ْق َم َي ُ٘مق ُم إَ ْؿم َٝم٤م ُد ﴾[هم٤مومر.]78:
َٜمٍم ُر ُؾم َٚمٜمَ٤م َوا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا ِذم ْ َ
إٟمَّ٤م ًَمٜم ُ ُ
وىم٤مل ذم يمت٤مسمف ﴿ :و ًَم َ٘مدْ ؾمٌ َ٘م ْ٧م يمَٚمِٛم ُتٜمَ٤م ًم ِ ِٕمٌ ِ
قر َ
ون * َوإِ َّن
٤مدٟمَ٤م اعمُْ ْر َؾم ِٚم َ
لم * إِ َّهن ُ ْؿ َهل ُ ُؿ اعمَْ ُ
َ
َ َ
َ
ٜمّم ُ
َ
ُضمٜمدَ ٟمَ٤م َهل ُ ُؿ ا ًْم َٖم٤مًم ِ ٌُ َ
قن ﴾[اًمّم٤موم٤مت ،]841-848 :واًمٞمٝمقد يمذسمقا اعمًٞمح وحمٛمدا يمام ىم٤مل
اهلل ومٞمٝمؿ سمئًام اؿمؽموا سمف أٟمٗمًٝمؿ أن يٙمٗمروا سمام أٟمزل اهلل سمٖمٞم٤م أن يٜمزل اهلل ُمـ ومْمٚمف قمغم
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ُمـ يِم٤مء ُمـ قمٌ٤مده ومٌ٤مءو سمٖمْم٥م قمغم همْم٥م وم٤مًمٖمْم٥م إول سمتٙمذيٌٝمؿ اعمًٞمح وافثوين
سمتٙمذيٌٝمؿ عمحٛمد واًمٜمّم٤مرى مل يٙمذسمقا اعمًٞمح ومٙم٤مٟمقا ُمٜمّمقريـ قمغم اًمٞمٝمقد واعمًٚمٛمقن
ُمٜمّمقرون قمغم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وم٢مهنؿ آُمٜمقا سمجٛمٞمع يمت٥م اهلل ورؾمٚمف ومل يٙمذسمقا سمٌمء
هلل
ُمـ يمتٌف وٓ يمذسمقا أطمدا ُمـ رؾمٚمف سمؾ اشمٌٕمقا ُم٤م ىم٤مل اهلل هلؿ طمٞم٨م ىم٤ملُ ﴿ :ىمق ًُمقا آ َُمٜمَّ٤م سمِ٤م َِّ
ِ
ِ
ٞمؿ َوإِ ْؾم َام ِقم َٞمؾ َوإِ ْؾم َح َ
ويت
قب َوإَ ْؾم ٌَ٤مط َو َُم٤م ُأ ِ َ
٤مق َو َي ْٕم ُ٘م َ
َو َُم٤م ُأ ِٟمز َل إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َو َُم٤م ُأ ِٟمز َل إِ َمم إِ ْسم َراه َ
ِ
لم َأ َطم ٍد ُِمٜم ُْٝم ْؿ َوٟم َْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
ويت اًمٜمٌَِّ هٞم َ
قن
قن ُِم ْـ َر ِّهبِ ْؿ ٓ ُٟم َٗم ِّر ُق َسم ْ َ
ٞمًك َو َُم٤م ُأ ِ َ
قؾمك َوقم َ
ُُم َ
﴾[اًمٌ٘مرة.]814:
ُقن يم ٌُّؾ آُمـ سمِ٤مهللَِّ وُم ِ
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :آ َُم َـ اًم َّر ُؾم ُ
قل سمِ َام ُأ ِٟمز َل إِ ًَم ْٞم ِف ُِم ْـ َر ِّسم ِف َواعمُْ ْ١م ُِمٜم َ
الئٙمَتِ ِف
َ َ
َ َ
لم َأ َطم ٍد ُِم ْـ ُر ُؾمٚمِ ِف وىم٤مًمقا َؾم ِٛم ْٕمٜمَ٤م َو َأ َـم ْٕمٜمَ٤م ُهم ْٗم َراٟم َ
َؽ َر َّسمٜمَ٤م َوإِ ًَم ْٞم َؽ
َو ُيمتٌُِ ِف َو ُر ُؾمٚمِ ِف ٓ ُٟم َٗم ِّر ُق َسم ْ َ
اعمَْ ِّم ُػم ﴾[اًمٌ٘مرة ،]217:وعم٤م يم٤من اعمًٚمٛمقن هؿ اعمتٌٕمقن ًمرؾمؾ اهلل يمٚمٝمؿ اعمًٞمح وهمػمه
ويم٤من اهلل ىمد وقمد أن يٜمٍم اًمرؾمؾ وأشمٌ٤مقمٝمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح ٓ شمزال
ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل فم٤مهرة قمغم احلؼ ٓ ييهؿ ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ وٓ ُمـ ظمذهلؿ طمتك شم٘مقم
اًمً٤مقم٦م وىم٤مل أيْم٤م ؾم٠مًم٧م ريب أن ٓ يًٚمط قمغم أُمتل قمدوا ُمـ همػمهؿ ومٞمجت٤مطمٝمؿ
وم٠مقمٓم٤مٟمٞمٝم٤م احلدي٨م ومٙم٤من ُم٤م اطمتجقا سمف طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ ٓ هلؿ .
وًمإلُم٤مم اًمِمقيم٤مِّن رمحف اهلل قمزوضمؾ رؾم٤مًم٦م سمٕمٜمقان وسمؾ اًمٖمامُم٦م ذم شمٗمًػم "وضم٤مقمؾ
اًمذيـ اشمٌٕمقك ومقق اًمذيـ يمٗمروا إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م" «8828/1ش ُمـ اًمٗمتح اًمرسم٤مِّن ظمٚمص
ومٞمٝم٤م سم٘مقًمف وم٤محل٤مصؾ ان اعمجٕمٚمقيـ ومقق اًمذيـ يمٗمروا هؿ اشمٌ٤مع قمٞمًك ىمٌؾ اًمٜمٌقة
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اعمحٛمدي٦م وهؿ اًمٜمّم٤مرى واحلقاريقن وسمٕمد اًمٜمٌقة اعمحٛمدي٦م هؿ اعمًٚمٛمقن اًمٜمّم٤مرى
واحلقاريقن إول ون هؿ آشمٌ٤مع طم٘مٞم٘م٦م وهمػمهؿ هؿ آشمٌ٤مع ذم اًمّمقرة وىمد ضمٕمؾ اهلل
اجلٛمٞمع ومقق اًمذيـ يمٗمروا ُمـ اًمٞمٝمقد وؾم٤مئر اًمٓمقائػ اًمٙمٗمري٦م وىمد يم٤من اًمقاىمع هٙمذا وم٢من
اعمٚم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م اعمحٛمدي٦م يم٤مٟم٧م ىم٤مهرة جلٛمٞمع اًمٓمقائػ اًمٙمٗمري٦م فم٤مهرة قمٚمٞمٝم٤م
هم٤مًمٌ٦م هل٤م وسمٕمد اًمٌٕمث٦م اعمحٛمدي٦م ص٤مرت مجٞمع اًمٓمقائػ اًمٙمٗمري٦م هن ً٤م سملم اعمٚم٦م اإلؾمالُمٞم٦م
واعمٚم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م ُم٤م سملم ىمتٞمؾ وأؾمػم وُمًٚمؿ ًمٚمجزي٦م وهذا يٕمرومف ُمـ يم٤من ًمف إعم٤مم سم٠مظمٌ٤مر
اًمٕم٤ممل و ًمٙمـ اهلل شمٕم٤ممم ىمد ضمٕمؾ اعمٚم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ىم٤مهرة ًمٚمٛمٚم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م ُمًتٔمٝمرة قمٚمٞمٝم٤م
ووم٤مء سمققمده ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز يمام ذم أي٤مت اعمِمتٛمٚم٦م قمغم إظمٌ٤مر سم٠من ضمٜمده هؿ اًمٖم٤مًمٌقن
وطمزسمف هؿ اعمٜمّمقرون  ....وىمد أظمؼم اًمّم٤مدق اعمّمدوق سمٔمٝمقر اُمتف قمغم مجٞمع آُمؿ
وىمٝمر ُمٚمتف جلٛمٞمع اعمٚمؾ .وسم٤مجلٛمٚم٦م أٟم٤م إذا ضمردٟم٤م اًمٜمٔمر إمم اعمٚم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واعمٚم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م
وم٘مد صمٌ٧م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُم٤ميدل قمغم اؾمتٔمٝم٤مر اعمٚم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم اعمٚم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م وإذا
ٟمٔمرٟم٤م إمم مجٞمع اعمٚمؾ وم٤معمٚم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واعمٚم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م مه٤م ومقق ؾم٤مئر اعمٚمؾ اًمٙمٗمري٦م وهلذه
أي٦م اًمتل ورد اًمً١مال قمٜمٝم٤م .ا.هـ
الصبهُ العاشرَ :
أن اًمت٘مري٥م واحلقار وؾمٞمٚم٦م ًمٚمدقمقة إمم اهلل:
وهذه ؿمٌٝم٦م طمًـ اًمؽمايب اًمٙم٤مومر ىم٤مشمٚمف اهلل طمٞم٨م ىم٤مل « :إٟمف _أي احلقار _ ضورة
ذقمٞم٦م ًمتٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م ومحؾ أُم٤مٟم٦م اًمدقمقة ش

504

الطسٓل الصخٔح

ٟم٘م ً
ال قمـ شدقمقة اًمت٘مري٥م« «8781/7ش.
ىمٚم٧م  :وهذا اًمٙمالم ُمـ هذا اًمزٟمديؼ ُمٖم٤مًمٓم٦م وُمراوهم٦م وإٓ ُمتك يم٤من آقمؽماف سمديـ
اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى أٟمف ديـ طمؼ دقمقة إٓ أن يم٤من دقمقة إمم اًمٌ٤مـمؾ واًمٙمٗمر ُمٜمٝمؿ  ،وأُم٤م
دقمقة إمم اهلل ومال واهلل وسم٤مهلل وشم٤مهلل إٓ أن يًٚمؽ ُم٤م ىمدُمٜم٤م ذم ـمريؼ احلقار وهق اًمّمدع
سم٤محلؼ واًمدقمقة إمم قمٌ٤مدة اهلل وطمده واإليامن سمٜمٌقة حمٛمد ط وٟمًخف سمجٛمٞمع إدي٤من .
ىم٤مل اًمديمتقر أمحد سمـ قمٌداًمرمحـ اًم٘م٤مِض ذم شدقمقة اًمت٘مري٥م سملم إدي٤من«
«8721/7ش طم٤مؿمٞم٦م رؾمؿ اًمديمتقر طمًـ اًمؽمايب ُم٤م أؾمامه اؾمؽماشمٞمجٞم٦م ُمٜمٔمقُم٦م ؿم٤مُمٚم٦م
ًمٚمحقار ُمع اًمٖمرب أدرج ومٞمف اصمٜمتلم وأرسمٕملم قمٜمقاٟم ً٤م ذم ىمْم٤مي٤م احلقار اعم٘مؽمطم٦م ذم مجٞمع
اًمِم١مون طمتك اًمٗمٜمقن وإًمٕم٤مب اًمري٤موٞم٦م ومل شمتْمٛمـ قمٜمقاٟم ً٤م واطمد ًا ذم اًمتقطمٞمد اًمذي
دقم٧م إًمٞمف اًمرؾمؾ .ا.هـ
ىمٚم٧م ٟٕ :مف ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمتقطمٞمد أص ً
ال طمتك يدقمقا إًمٞمف وُم٤م أطمقضمف إمم اًمًٞمػ إٓ
أن يتقب ُمـ يمٗمري٤مشمف
الصبهُ احلاديُ عصرَ :
احلقار واًمت٘م٤مرب سملم إدي٤من وؾمٞمٚم٦م ًمٚمتٕم٤مرف سملم أشمٌ٤مع إدي٤من عمقاضمٝم٦م اإلحل٤مد
واًمٗمً٤مد:

505

وأي ومً٤مد أقمٔمؿ ُمـ اًمنمك واًمٙمٗمر سم٤مهلل قمز وضمؾ وأقمٔمؿ مم٤م يٗمٕمٚمف اًمٞمٝمقد
واًمٜمّم٤مرى ،وأُم٤م اإلحل٤مد ومٝمؿ ُمٚمحدون ذم أي٤مت اًمنمقمٞم٦م طمٞم٨م مل ي١مُمٜمقا هب٤م
وُمٚمحدون ذم أي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م طمٞم٨م أذيمقا ُمع اهلل همػمه ،وإن يم٤مٟمقا يريدون سم٤مًمٗمً٤مد
اًمٗمً٤م د اإلظمالىمل ومٝمق ٟم٤مشم٩م قمـ اًمٗمً٤مد اًمٕم٘مدي ،وهذه اًمِمٌٝم٦م اخلٌٞمث٦م اٟمٓمٚم٘م٧م ُمـ
يقؾمػ اًم٘مرو٤موي ٕٟمف حي٥م اًمٙمٗم٤مر يداومع قمٜمٝمؿ ىم٤مل ىم٤مشمٚمف اهلل ذم أوًمقي٤مت احلريم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًم٘م٤مدُم٦م «847ش ٟم٘م ً
ال قمـش دقمقة اًمت٘مري٥م « «8728/7ش ...
اًمقىمقف وضمف شمٞم٤مر اإلحل٤مد واعم٤مدي٦م اًمذي يٕم٤مدي يمؾ اًمرؾم٤مٓت اًمًاموي٦م  ...ويمذًمؽ شمٞم٤مر
اإلسم٤مطمٞم٦م وآٟمحالل اخلٚم٘مل .ا.هـ
الصبهُ الثاىٌَ عصرَ :
اًمت٘مري٥م وؾمٞمٚم٦م إلسمراز شمً٤مُمح اإلؾمالم:
وهذه ُمـ اعمٖم٤مًمٓم٤مت ومًامطم٦م اإلؾمالم هؿ يٕمرومقهن٤م  ،يمام هق ُمدون ذم اًمت٤مريخ واًمًػم
ويمذًمؽ طم٘مقق أهؾ اًمذُم٦م ًمٙمٜمٝمؿ يريدون أن يتقصٚمقا هبذا إمم اعمداهٜم٦م.
وإٓ وم٠ميـ شمً٤محمٝمؿ؟ ُم٤م ذٟم٥م ُمـ ذسمحقا وذدوا وىمتٚمقا واهمتّمٌقا ذم سمالد اًمٌقؾمٜم٦م
واهلرؾمؽ؟ ُم٤م ذٟم٥م اًمِمٞمِم٤مٟمٞملم واًم٘مقىم٤مزيلم وهمػمهؿ يمثػم شمٗمٕمؾ هبؿ أسمِمع اجلرائؿ
وصدق رب اًمٕم٤معملم « وًمـ شمرى قمٜمؽ اًمٞمٝمقد وٓ اًمٜمّم٤مرى طمتك شمتٌع ُمٚمتٝمؿ ش
الصبهُ الثالثَ عصرَ :
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اًمت٘مري٥م وؾمٞمٚم٦م يٗمروٝم٤م اًمقاىمع اًمٕم٤معمل اجلديد:
وهذه ؿمٌٝم٦م اًمزٟمديؼ طمًـ اًمؽمايب واًمقاىمع عم٤مذا مل يٗمرض إٓ قمغم ه١مٓء اعمٜم٤مطمٞمس ومل
ي٘مروٝم٤م واًمقاىمع ذم زُمـ رؾمقل اهلل ط قمغم يمؾ ُمـ ذاق ـمٕمؿ آيامن ورى سم٤مهلل رسم ً٤م
وسم٤مإلؾمالم ديٜم ً٤م وسمٛمحٛمد رؾمقًٓ  .ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٛمًؽ سم٤مًمديـ احلؼ ويٙمقن اعمٗمروض ُم٤م
ومروف اهلل قمز وضمؾ وعم٤مذا ٓ ٟمًتٗمٞمد ُمـ ٟمٜمنم اًمديـ احلؼ سمٕمٞمديـ قمام يٖمْم٥م اهلل ورؾمقًمف
ُمـ ُمت٤مسمٕم٦م أهؾ اًمٙمٗمر واإلحل٤مد
ُمع أٟمٜم٤م مل ٟمر وم٤مئدة شمذيمر أو شمرضمك ُمـ هذه احلقارات سمؾ اعمٗم٤مؾمد فم٤مهرة ضمٚمٞم٦م ُمٚمخّمٝم٤م
ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم َ ﴿ :و َّد يمَثِ ٌػم ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْم ِٙمت ِ
َ٤مب ًَم ْق َي ُر هدو َٟمٙم ُْؿ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد إِ َيامٟمِٙم ُْؿ ُيم َّٗم ً٤مرا َطم ًَدً ا ُِم ْـ
ِقمٜم ِْد َأٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ﴾[اًمٌ٘مرة.]811:
الصبهُ الرابعَ عصرَ :
ومٞمف دقمقة إمم حت٤مر اًمٜمزقم٤مت واحلروب وصدام احلْم٤مرات:
اًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم اجلٝم٤مد ُمـ أضمؾ إفمٝم٤مر ديـ اهلل قمز وضمؾ وإزاًم٦م اًمٗمتٜم٦م ،ىم٤مل
ِ
ُقن ومِ ْتٜمَ ٌ٦م َو َيٙم َ
قه ْؿ َطمتَّك ٓ َشمٙم َ
ُقن اًمدِّ ي ُـ هللَِّ﴾[اًمٌ٘مرة ،]811:ومٝمذا هق
شمٕم٤مممَ ﴿ :و َىم٤مشم ُٚم ُ
اًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم ذم طم٤مل ىمقهتؿ وىمدرهتؿ أُم٤م إذا وٕمٗمقا ومال سم٠مس سم٤مًمّمٚمح واهلدٟم٦م
ُمع اًمٙمٗم٤مر ًمٙمـ ُمع إفمٝم٤مر قمزة اإلؾمالم وأهٚمف واٟمتٔم٤مر اًمٗمرج .
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الصبهُ اخلامسَ عصرَ :
اًمت٘مري٥م وؾمٞمٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ اًمقطمدة اًمقـمٜمٞم٦م سملم خمتٚمػ ـمقائػ إُم٦م:
ٍ
اًم٘مقُمٞم٦م ".
يمام أؿم٤مر إمم ذًمؽ حمٛمد قمامرة ذم يمت٤مسمف :شاإلؾمالم واًمقطمدة
وهذه اًم٘مقُمٞم٦م اعمذيمقره طمذر ُمٜمٝم٤م يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف ومل يدع إًمٞمٝم٤م اإلؾمالم
أسمد ًا ،وإٟمام دقم٤م إمم ودة اًمديـ ىم٤مل اهلل قمز وضمؾَ ﴿ :وا ْقمت َِّم ُٛمقا سمِ َح ٌْ ِؾ اهللِ َمجِٞم ًٕم٤م َوٓ َشم َٗم َّر ُىمقا
لم ُىم ُٚمقسمِٙم ُْؿ َوم َ٠م ْص ٌَ ْحت ُْؿ سمِٜمِ ْٕم َٛمتِ ِف إِ ْظم َقاٟمً٤م
َوا ْذيم ُُروا ٟمِ ْٕم َٛم َ٦م اهللِ َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ إِ ْذ ُيمٜمْت ُْؿ َأقمْدَ ا ًء َوم َ٠م ًَّم َ
ػ َسم ْ َ
لم اهللُ ًَمٙم ُْؿ آ َي٤مشمِ ِف ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ َ ْهتتَدُ َ
ون
َو ُيمٜمْت ُْؿ َقم َغم َؿم َٗم٤م ُطم ْٗم َر ٍة ُِم َـ اًمٜم َِّ٤مر َوم َ٠م ْٟم َ٘م َذيم ُْؿ ُِمٜم َْٝم٤م يم ََذًم ِ َؽ ُي ٌَ ِّ ُ
﴾[آل قمٛمران.]811:
وىم٤مل﴿ :إِٟم ََّام اعمُْ ْ١م ُِمٜم َ
ُقن إِ ْظم َق ٌة﴾[احلجرات ،]81:أُم٤م اًمدقمقة إمم شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مقُمٞم٦م ومٝمل
دقمقة اؿمؽمايمٞم٦م سمٕمثٞم٦م ٟم٤مسي٦م دقمقة أطمزاب يمٗمر ُمـ إحل٤مد ٓ دقمقة أصح٤مب اًمديـ احلؼ،
وًمِمٞمخٜم٤م ُم٘مٌؾ رمحف اهلل يمت٤مب سمٕمٜمقان :شحتريؿ اًمقطمدة ُمع اًمِمٞمققمٞملم« .وهذا اًمٙمالم ُمٜمف
همػم صقاب ىم٤مل اإلُم٤مم اًمقادقمل رمحف اهلل ذم اًمٙمت٤مب اعمذيمقر «  11 -21ش وأٟم٤م أىمقل
ٟمٔمر اهلل اُمرء ًا سمٚمغ ُم٤م أىمقًمف ٕظمقاِّن اعمًٚمٛملم اًمقطمدة ُمع اًمِمٞمققملم شمٕمتؼم يمٗمر ًا ًمٞمٌٚمغ
اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م  ،دًمٞمكم ُمـ يمت٤مب اهلل «« يآ أهي٤م اًمٚمذيـ آُمٜمقا ٓ شمتخذو  ......شش أي٦م
الصبهُ السادسَ عصرَ :
اًمت٘مري٥م وؾمٞمٚم٦م ًمتحًلم أوو٤مع إىمٚمٞم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمٖمرب.
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وهذه ُمـ اعمٖم٤مًمٓم٤مت وإٓ إمم أن مل ٟمر حتًٞمٜم ً٤م ٕوو٤مع إىمٚمٞم٤مت اعمًٚمٛم٦م ٟمت٩م قمـ
هذه احلقارات وإٟمام رأيٜم٤م شمٜم٤مزًٓت ُمـ يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم قمـ ديٜمٝمؿ احلؼ سمًٌ٥م ُم٤م ي٘مقم
سمف قمٚمامء اًمًقء أو أومراخ اًمٕمٚمامٟمٞم٦م واعم٤مؾمقٟمٞم٦م اًمذيـ هؿ ذم اًمقاىمع قمٛمالء أيمثر ُمٜمٝمؿ قمٚمامء
وُمٗمًدون أيمثر ُمٜمٝمؿ ُمّمٚمحقن وهؿ واهلل أض قمغم اإلؾمالم وأهٚمف ُمـ اعمٗمتلم ُمـ
اجلٝم٤مل اًمذيـ ىم٤مل قمٜمٝمؿ رؾمقل اهلل ط يمام ذم طمدي٨م َ :قم ٌْ ِد اهللَِّ ْسم ِـ َقم ْٛم ِرو ْسم ِـ ا ًْم َٕم ِ
٤مص َىم َ٤مل
قل إِ َّن اهللََّ َٓ ي ْ٘مٌِ ُض ا ًْم ِٕم ْٚمؿ اٟمْتِ َزا ًقم٤م يٜمْت َِز ُقمف ُِمـ ا ًْم ِٕمٌ ِ
قل اهللَِّ ط َي ُ٘م ُ
َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
٤مد َو ًَمٙمِ ْـ
ُ ْ َ
َ
َ
َ
َي ْ٘مٌِ ُض ا ًْم ِٕم ْٚم َؿ سمِ َ٘م ٌْ ِ
ض ا ًْم ُٕم َٚم َام ِء َطمتَّك إِ َذا َمل ْ ُي ٌْ ِؼ َقم٤معمً ِ٤م َّ َ
وؾم٤م ُضم َّٝم ً٤مٓ َوم ًُ ِئ ُٚمقا َوم َ٠م ْومت َْقا
اخت َذ اًمٜم ُ
َّ٤مس ُر ُء ً
سمِ َٖم ْ ِػم ِقم ْٚم ٍؿ َوم َْم هٚمقا َو َأ َو هٚمقا  .وًمق حت٘مؼ ُم٤م ذيمره عم٤م ضم٤مز اًمت٘مري٥م ٕن اًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمؿ
أن يٙمقن ُمتٛمًٙم ً٤م سمديٜمف احلؼ صٚمح٧م طم٤مًمف أو ؾم٤مئ٧م وٓ يٙمقن طم٤مًمف يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم
«« وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يٕمٌد اهلل قمغم طمرف شش أي٦م
الصبهُ السابعَ عصرَ :
ِ
ِ
ِ
ذ َقم ً٦م
ىمقل اًمًٞمد ُمتقزم اًمدرش واؾمتدًٓمف سم٘مقل اهلل شمٕم٤مممً ﴿ :مٙم ٍُّؾ َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ُمٜمْٙم ُْؿ ْ

ِ
٤مضم٤م ﴾ أي٦م [اعم٤مئدة]71:
َوُمٜم َْٝم ً

شم٠مؾمٞمً ً٤م ًم٘مقاقمد أصٞمٚم٦م وشم٘مرير ًا ًمقاىمع ؿم٤مء اهلل أن يٛمتحـ سمف قمٌ٤مدة ،ومٝمٜم٤مًمؽ ذائع
ذقمٝم٤م اهلل هل اًمتل جي٥م أن شمٙمقن اعمراضمع ذم طمٞم٤مة ُمـ أوطمل إًمٞمٝمؿ هب٤م وشم٘مرير ًا ًمقاىمع
اظمتالف اعمٜم٤مه٩م ورد ذًمؽ إمم ُمِمٞمئ٦م اخل٤مًمؼ ومال طمؼ ٕطمد أن يٙمره أظمر أن يديـ سمام
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لم ﴾[يقٟمس ٓ ﴿ ،]11:إِيم َْرا َه ِذم
يديـ سمفَ ﴿ :أ َوم َ٠مٟم َ
َّ٤مس َطمتَّك َيٙمُقٟمُقا ُُم ْ١م ُِمٜمِ َ
ْ٧م ُشمٙم ِْر ُه اًمٜم َ
اًمدِّ ِ
يـ﴾[اًمٌ٘مرة ... ]274:إمم آظمر يمالُمف اًمذي
هقُمًٓمر ذم جمٚم٦م اًمٌحقث اًمٕمدد «7ش ص.274
ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤مممً﴿ :مٙمؾ ضمٕمٚمٜم٤م ُمٜمٙمؿ ذقم٦م وُمٜمٝم٤مضم ً٤م﴾ :ىم٤مل اسمـ أيب
طم٤مشمؿ :طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٕمٞمد إؿم٩م ،طمدصمٜم٤م أسمق ظم٤مًمد إمحر ،قمـ يقؾمػ سمـ أيب إؾمح٤مق ،قمـ
ِ
ِ
ِ
ذ َقم ً٦م } ىم٤مل :ؾمٌٞمال.
أسمٞمف ،قمـ اًمتٛمٞمٛمل ،قمـ اسمـ قمٌ٤مسً { :مٙم ٍُّؾ َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ُمٜمْٙم ُْؿ ْ
وطمدصمٜم٤م أسمق ؾمٕمٞمد ،طمدصمٜم٤م َويمِٞمع ،قمـ ؾمٗمٞم٤من ،قمـ أيب إؾمح٤مق ،قمـ اًمتٛمٞمٛمل ،قمـ اسمـ
ِ
ِ
ِ
ِ
٤مضم٤م
ذ َقم ً٦م َوُمٜم َْٝم ً
قمٌ٤مسَ { :وُمٜم َْٝم ً
٤مضم٤م } ىم٤مل :وؾمٜم٦م .ويمذا روى اًم َٕم ْق ّذم ،قمـ اسمـ قمٌ٤مسْ { :
} ؾمٌٞمال وؾمٜم٦م.
واًمًدِّ ي،
ويمذا ُروي قمـ جم٤مهد وقمٙمرُم٦م ،واحلًـ اًمٌٍمي ،وىمت٤مدة ،واًمْمح٤مك ،ه
ِ
ِ
٤مضم٤م } أي :ؾمٌٞمال وؾمٜم٦م.
ذ َقم ً٦م َوُمٜم َْٝم ً
وأيب إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل؛ أهنؿ ىم٤مًمقا ذم ىمقًمفْ { :
ِ
ِ
٤مضم٤م } أي :ؾمٜم٦م
وقمـ اسمـ قمٌ٤مس وجم٤مهد ً
ذ َقم ً٦م َوُمٜم َْٝم ً
أيْم٤م وقمٓم٤مء اخلراؾم٤مِّن قمٙمًفْ { :
وؾمٌٞمال وإول أٟمً٥م ،وم٢من اًمنمقم٦م وهل اًمنميٕم٦م أيْم٤م ،هل ُم٤م يٌتدأ ومٞمف إمم اًمٌمء وُمٜمف
ي٘م٤مل" :ذع ذم يمذا" أي :اسمتدأ ومٞمف .ويمذا اًمنميٕم٦م وهل ُم٤م ينمع ُمٜمٝم٤م إمم اعم٤مء .أُم٤م
ِ
ذ َقم ً٦م
"اعمٜمٝم٤مج" :ومٝمق اًمٓمريؼ اًمقاوح اًمًٝمؾ ،واًمًٜمـ :اًمٓمرائؼ ،ومتٗمًػم ىمقًمفْ { :
ِ
٤مضم٤م } سم٤مًمًٌٞمؾ واًمًٜم٦م أفمٝمر ذم اعمٜم٤مؾمٌ٦م ُمـ اًمٕمٙمس ،واهلل أقمٚمؿ.
َوُمٜم َْٝم ً
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صمؿ هذا إظمٌ٤مر قمـ إُمؿ اعمختٚمٗم٦م إدي٤من ،سم٤مقمتٌ٤مر ُم٤م سمٕم٨م اهلل سمف رؾمٚمف اًمٙمرام ُمـ
اًمنمائع اعمختٚمٗم٦م ذم إطمٙم٤مم ،اعمتٗم٘م٦م ذم اًمتقطمٞمد ،يمام صمٌ٧م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ،قمـ أيب
هريرة أن اًمٜمٌل ط ىم٤ملٟ" :محـ ُمٕم٤مذ إٟمٌٞم٤مء إظمقة ًمٕمالت ،ديٜمٜم٤م واطمد" يٕمٜمل سمذًمؽ
اًمتقطمٞمد ،اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف يمؾ رؾمقل أرؾمٚمف ،ووٛمٜمف يمؾ يمت٤مب أٟمزًمف ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :
ِ
ِ
٤مقمٌدُ ِ
َوُم٤م َأرؾم ْٚمٜمَ٤م ُِم ْـ َىم ٌْٚمِ َؽ ُِم ْـ رؾم ٍ
ون } [إٟمٌٞم٤مء:
قل إِٓ ٟمُقطمل إِ ًَم ْٞمف َأ َّٟم ُف ٓ إِ ًَم َف إِٓ َأٟمَ٤م َوم ْ ُ
َ ُ
َ ْ َ
قت }
 ]27وىم٤مل شمٕم٤مممَ { :و ًَم َ٘مدْ َسم َٕم ْثٜمَ٤م ِذم يم ُِّؾ ُأ َُّم ٍ٦م َر ُؾمقٓ َأ ِن ُا ْقم ٌُدُ وا ا ََّ
اضمتَٜمِ ٌُقا اًم َّٓم٤م ُهم َ
هلل َو ْ
أي٦م [اًمٜمحؾ ،]14 :وأُم٤م اًمنمائع ومٛمختٚمٗم٦م ذم إواُمر واًمٜمقاهل ،وم٘مد يٙمقن اًمٌمء ذم
هذه اًمنميٕم٦م طمراُم٤م صمؿ حيؾ ذم اًمنميٕم٦م إظمرى ،وسم٤مًمٕمٙمس ،وظمٗمٞم ًٗم٤م ومٞمزاد ذم اًمِمدة ذم
هذه دون هذه .وذًمؽ عم٤م ًمف شمٕم٤ممم ذم ذًمؽ ُمـ احلٙمٛم٦م اًمٌ٤مًمٖم٦م ،واحلج٦م اًمداُمٖم٦م.
ِ
ِ
ِ
ِ
٤مضم٤م }
ذ َقم ً٦م َوُمٜم َْٝم ً
ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ أيب َقم ُرو َسم٦م ،قمـ ىمت٤مدة :ىمقًمفً { :مٙم ٍُّؾ َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ُمٜمْٙم ُْؿ ْ
ي٘مقل :ؾمٌٞمال وؾمٜم٦م ،واًمًٜمـ خمتٚمٗم٦م :هل ذم اًمتقراة ذيٕم٦م ،وذم اإلٟمجٞمؾ ذيٕم٦م ،وذم
اًمٗمرىم٤من ذيٕم٦م ،حيؾ اهلل ومٞمٝم٤م ُم٤م يِم٤مء ،وحيرم ُم٤م يِم٤مءً ،مٞمٕمٚمؿ ُمـ يٓمٞمٕمف ممـ يٕمّمٞمف،
واًمديـ اًمذي ٓ ي٘مٌؾ اهلل همػمه :اًمتقطمٞمد واإلظمالص هلل ،اًمذي ضم٤مءت سمف اًمرؾمؾ أ  .هـ
صمؿ إقمٚمؿ أن ؾمٌٞمؾ إٟمٌٞم٤مء وذائٕمٝمؿ ُمٜمًقظم٦م سمٜمٌقة حمٛمد ط يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف .
صمؿ ٟمراهؿ يمثػم ًا ُم٤م يٕمؼمون سم٤مٕظمقة اإلٟمً٤مٟمٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمتٕم٤مسمػم اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمديـ احلؼ
واًمنميٕم٦م اعمٓمٝمرة ،وم٤مهلل قمز وضمؾ مل ي٘مؾ مجٞمع اًمٜم٤مس أظمقة وإٟمام ىم٤مل﴿ :إِٟم ََّام اعمُْ ْ١م ُِمٜم َ
ُقن
إِ ْظم َق ٌة﴾[احلجرات ،]81:ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل رمحف اهلل يمام ذم شاًمٕمذب اًمٜمٛمػم« «227/2ش:
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ويمؾ أُم٦م يم٤مومرة أظم٧م ًمٚمٙم٤مومرة يمام أن إُم٦م اعم١مُمٜم٦م أظم٧م ًمٚمٛم١مُمٜم٦م﴿ :إِٟم ََّام اعمُْ ْ١م ُِمٜم َ
ُقن
إِ ْظم َق ٌة﴾[احلجرات .]81:ا.هـ
وهذا اًم٘مقل ُمٜمٝمؿ خم٤مًمػ ٕدًم٦م اًمقٓء واًمؼماء اًمتل شم٘مدم ذيمره٤م وي١ميد ُم٤م ٟم٘مقل أيْم ً٤م
ِ
ِ ِ
احل هؼ
ىمقل اهلل قمز وضمؾ ًمٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم عم٤م ىم٤ملَ ﴿ :ر ِّب إِ َّن ا ْسمٜمل ُم ْـ َأ ْهكم َوإِ َّن َو ْقمدَ َك ْ َ
ُقح إِ َّٟم ُف ًَم ْٞم َس ُِم ْـ َأ ْه ِٚم َؽ إِ َّٟم ُف َقم َٛم ٌؾ َهم ْ ُػم َص٤مًم ِ ٍح َومال شم ًَْ َ٠م ًْم ِـ
َو َأٟم َ
احل٤ميمِ ِٛم َ
لم * َىم َ٤مل َي٤م ٟم ُ
ْ٧م َأ ْطمٙم َُؿ ْ َ
ُم٤م ًَمٞمس ًَم َؽ سمِ ِف ِقم ْٚمؿ إِ ِِّّن َأ ِقم ُٔم َؽ َأ ْن َشمٙم َ ِ
اجل ِ
ُمٜمزًمؼ ظمٓمػم
لم ﴾[هقد ،]74:وهذا
ٌ
٤مه ِٚم َ
َ ْ َ
ُقن ُم َـ ْ َ
ٌ
ي٘مع ومٞمف يمثػم ُمـ ضمٝم٤مل اعمًٚمٛملم هداهؿ اهلل طمتك ًم٘مد ؾمٛمٕم٧م أطمدهؿ وهق ذم طمقار ُمع
أطمد اًم٘مً٤م وؾم٦م ُمـ إذاقم٦م أُمريٙم٤م وهق ي٘مقل ًمف اؾمٛمع أظمل اًم٘مًٛمك يمؼمت يمٚمٛم٦م خترج
ُمـ أومقاهٝمؿ.
الصبهُ الثاميُ عصرَ :
أن اإلؾمالم ٓ يٜمٝمك قمـ ُمقدة اعمًٚمؿ ًمٖمػم اعمًٚمؿ سمّمٗم٦م ُمٓمٚم٘م٦م :
ىم٤مل حم٤مُمل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى يقؾمػ اًم٘مرو٤موي ذم يمت٤مسمف ٟمحـ واًمٖمرب «81ش:
وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ اختذ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اعمج٤مدًم٦مِ َ ٓ ﴿ :
دمدُ َىم ْق ًُم٤م ُي ْ١م ُِمٜم َ
ُقن سمِ٤مهللِ
وا ًْمٞمق ِم ِ
أظم ِر ُي َقا هد َ
هلل َو َر ُؾمق ًَم ُف َو ًَم ْق يمَ٤مٟمُقا آ َسم٤م َء ُه ْؿ َأ ْو َأ ْسمٜمَ٤م َء ُه ْؿ َأ ْو إِ ْظم َق َاهن ُ ْؿ َأ ْو
ون َُم ْـ َطم٤م َّد ا َ
َ َْ
وح ُِمٜمْف ويدْ ِظم ُٚمٝمؿ ضمٜم ٍ
ِ
ِ
قهبِ ُؿ ِ
َ٥م ِذم ُىم ُٚم ِ
َّ٤مت َ ْدم ِري ُِم ْـ
ُ ْ َ
اإل َيام َن َو َأ َّيدَ ُه ْؿ سمِ ُر ٍ ُ َ ُ
َقمِم َػم َ ُهت ْؿ ُأ ْو ًَمئ َؽ َيمت َ
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ِ
َ ْحتتِٝم٤م إَهن٤مر َظم٤مًم ِ ِد ِ
هلل
ِض اهللُ َقمٜم ُْٝم ْؿ َو َر ُوقا َقمٜمْ ُف ُأ ْو ًَم ِئ َؽ ِطم ْز ُب اهللِ َأٓ إِ َّن ِطم ْز َب ا ِ
َ
َ
َْ ُ
يـ وم َٞمٝم٤م َر َ
ُه ُؿ اعمُْ ْٗمٚمِ ُح َ
قن ﴾[اعمج٤مدًم٦م.]22:
ىم٤مل :اختذوا ُمٜمٝم٤م دًمٞم ً
ال قمغم أن اإلؾمالم يٜمٝمك قمـ ُمقدة اعمًٚمؿ ًمٖمػم اعمًٚمؿ سمّمٗم٦م
ُمٓمٚم٘م٦م وي١ميدون ذًمؽ سم٘مقًمف ﴿ :ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا ٓ َشمت ِ
َّخ ُذوا َقمدُ ِّوي َوقمَدُ َّويم ُْؿ َأ ْوًم ِ َٞم٤م َء
َ َ
َ هَ
ِ
ِ
اًمر ُؾم َ
احل ِّؼ ُخي ِْر ُضم َ
ُشم ْٚم ُ٘م َ
قل َوإِ َّي٤ميم ُْؿ َأ ْن شم ُْ١م ُِمٜمُقا
قن َّ
قن إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ سمِ٤معمَْ َق َّدة َو َىمدْ َيم َٗم ُروا سمِ َام َضم٤م َءيم ُْؿ ُم َـ ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُن َ
ون إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ سمِ٤م َْعم َق َّد ِة َو َأٟمَ٤م
سمِ٤مهللِ َر ِّسمٙم ُْؿ إ ْن يمُٜمت ُْؿ َظم َر ْضمت ُْؿ ضم َٝم٤م ًدا ذم َؾمٌِٞمكم َوا ْسمت َٖم٤م َء َُم ْر َو٤ميت شم ه

ِ
اًمًٌِ ِ
ٞمؾ ﴾[اعمٛمتحٜم٦م.]8:
َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َام َأ ْظم َٗم ْٞمت ُْؿ َو َُم٤م َأ ْقم َٚمٜمت ُْؿ َو َُم ْـ َي ْٗم َٕم ْٚم ُف ُمٜمْٙم ُْؿ َوم َ٘مدْ َو َّؾ َؾم َقا َء َّ

وأود أن أسملم أن آي٦م اعمج٤مدًم٦م ٓ شمٜمٝمك قمـ ُمقدة ُمـ يم٤من همػم ُمًٚمؿ وًمق يم٤من ُمً٤معم ً٤م
ًمٚمٛمًٚمٛملم سمؾ شمٜمٝمك قمـ ُمقآة ُمـ طم٤مد اهلل ورؾمقًمف ،أي طم٤مرب اهلل ورؾمقًمف ،وؿم٤مق اهلل
ورؾمقًمف  ...وم٠مي٦م ُمـ طم٤مد اهلل ورؾمقًمف شمٕمٜمل إقمداء اعمح٤مرسملم .ا.هـ يمالُمف.
واعم ح٤مدة ًمٞمً٧م هل اعمح٤مرسم٦م وم٘مط يمام ي٘مقل هذا اعمتٝمقك ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه ذم
ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :أ َمل يٕم َٚمٛمقا َأ َّٟمف ُمـ ُ ِ ِ
َ٤مر َضم َٝمٜم ََّؿ َظم٤مًمِدً ا
ُ َ ْ َ
حي٤مدد اهللَ َو َر ُؾمق ًَم ُف َوم َ٠م َّن ًَم ُف ٟم َ
ْ َْ ُ
ومِ َٞمٝم٤م﴾[اًمتقسم٦م ،]41:أي مل يتح٘م٘مقا ويٕمٚمٛمقا أٟمف ُمـ طم٤مد اهلل قمز وضمؾ أن ؿم٤مىمف وطم٤مرسمف
وظم٤مًمٗمف ويم٤من ذم طمد واهلل ورؾمقًمف ذم طمد وم٢من ًمف ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ أي ُمٝم٤مٟم ً٤م ُمٕمذسم ً٤م وذًمؽ اخلزي
اًمٕمٔمٞمؿ ،أي وهذا هق اًمذل اًمٕمٔمٞمؿ واًمِم٘م٤مء اًمٙمٌػم .ا.هـ
وىم٤مل ذم شمٗمًػم آي٦م اعمج٤مدًم٦م :أي ٓ يقادون اعمح٤مديـ وًمق يم٤مٟمقا ُمـ إىمرسملم يمام ىم٤مل
شمٕم٤ممم ٓ ﴿ :يت ِ
ُقن ا ًْمٙمَ٤مومِ ِريـ َأوًمِٞم٤مء ُِمـ د ِ
َّخ ِذ اعمُْ ْ١م ُِمٜم َ
لم َو َُم ْـ َي ْٗم َٕم ْؾ َذًم ِ َؽ َوم َٚم ْٞم َس ُِم َـ
ون اعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ َ
َ ْ َ َ ْ ُ
َ
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اهللِ ِذم َ ٍ
ِ
حي ِّذ ُريم ُُؿ اهللُ َٟم ْٗم ًَ ُف َوإِ َمم اهللِ اعمَْ ِّم ُػم ﴾[آل قمٛمران.]21:
رء إِ َّٓ َأ ْن َشم َّت ُ٘مقا ُمٜم ُْٝم ْؿ ُشم َ٘م٤م ًة َو ُ َ
ْ
أ  .هـ
وُمٕمٚمقم أن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ذم ٍ
طمد واهلل ورؾمقًمف ط ذم طمد وم٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ذم
ضمرف ه٤مر أهن٤مر هبؿ ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ وهؿ اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ واًمْم٤مًمقن واعمًخقط قمٚمٞمٝمؿ
وُم٤م طمّمؾ قمٚمٞمٝمؿ وهبؿ مم٤م ذيمر إٓ سمًٌ٥م ؿمدة اعمح٤مدة واعمِم٤مىم٦م .ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة
احلنم «« هق اًمذي أظمرج اًمذيـ يمٗمرو شش  ..................ؿمديد اًمٕم٘م٤مب
صمؿ ُي٘م٤مل ًمٚم٘مرو٤موي :هؾ أدقم٤مء أ ،قمٞمًك إهل ً٤م ورسم ً٤م حم٤مدة أم ٓ وهؿ زقمٛمٝمؿ أن اهلل وم٘مػم
أو أن يديف ُمٖمٚمقًمت٤من حم٤مدة أم ٓ وم٢من ىم٤مل ٟمٕمؿ ظمّمؿ وإن ىم٤مل ٓ ومٝمل اًمٓم٤مُم٦م اًمٙمؼمى
واًمٌٚمٞم٦م اًمٕمٔمٛمك اًمتل ًمٞمس سمٕمده٤م سمالء ٟمً٠مل اهلل اًمًالُم٦م.
ِ
حي٤م هد َ
ون اهللَ َو َر ُؾمق ًَم ُف
ىم٤مل اًمًٕمدي رمحف اهلل ذم شمٗمًػمه قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :إِ َّن ا ًَّمذي َـ ُ َ
لم ﴾[اعمج٤مدًم٦م ،]21:هذا وقمد ووقمٞمد عمـ طم٤مد اهلل ورؾمقًمف سم٤مًمٙمٗمر
ُأ ْو ًَم ِئ َؽ ِذم إَ َذ ًِّم َ
واعمٕم٤ميص أٟمف خمذول ُمذًمقل ٓ قم٤مىمٌ٦م ًمف محٞمدة وٓ راي٦م ُمٜمّمقرة ،ووقمد عمـ آُمـ سمف
وسمرؾمٚمف واشمٌع ُم٤م ضم٤مء سمف اعمرؾمٚمقن ومّم٤مر ُمـ طمزب اهلل اعمٗمٚمحلم أن هلؿ اًمٗمتح واًمٜمٍم
واًمٖمٚمٌ٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وهذا وقمد ٓ خيٚمػ وٓ يٖمػم ٕٟمف ُمـ اًمّم٤مدق اًم٘مقي اًمٕمزيز
اًمذي ٓ يٕمجزه رء .ا.هـ
الصبهُ التاسعُ عصرَ :
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ىم٤مل اًم٘مرو٤موي ذم يمت٤مسمف :شٟمحـ واًمٖمرب« «28-21ش :وىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اعم٤مئدة:
﴿ ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا ٓ َشمت ِ
َّخ ُذوا ا ًْم َٞم ُٝمق َد َواًمٜم ََّّم َ٤مرى َأ ْوًم ِ َٞم٤م َء َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َأ ْوًم ِ َٞم٤م ُء
َ َ
َ هَ
َسم ْٕم ٍ
ض﴾[اعم٤مئدة ،]78:جي٥م أن يٗمٝمؿ ذم وقء اًمًٞم٤مق وأؾمٌ٤مب اًمٜمزول ًممي٤مت وم٤مٔي٦م
اًمتل شمٚمٞمٝم٤م شمِمػم إمم أن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى يم٤مٟمقا ُمٕم٤مديـ ًمٚمٛمًٚمٛملم ويم٤مٟمقا ذم طم٤مًم٦م ُمـ
اًم٘مقة و اعمٜمٕم٦م سمحٞم٨م أصٌح يمثػم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم وُمرى اًم٘مٚمقب حي٤موًمقن اًمت٘مرب إًمٞمٝمؿ
واعمقآة هلؿ قمغم طمً٤مب ديٜمٝمؿ وأُمتٝمؿ ومج٤مقمتٝمؿ وهذا ٓ يٜم٤مزع ُمٜمّمػ ذم أٟمف ظمٓمر
قمغم ؾمٞم٤مدة إُم٦م ووطمدهت٤م ومت٤مؾمٙمٝم٤م وٓ ؾمٞمام ذم ُمرطمٚم٦م شمٙمقيٜمٝم٤م وشم٠مؾمٞمس سمٜمٞم٤مهن٤م ..إمم أن
ىم٤مل :وٓ همرو أن ُمـ يقازم إقمداء ويٜمْمؿ إًمٞمٝمؿ ويٚم٘مل إًمٞمٝمؿ سم٤معمقدة قمغم طمً٤مب أُمتف
أُمر حمرم وحمرم وـمٜمٞم ً٤م وديٜمٞم ً٤م وٓ ؾمٞمام ذم أوىم٤مت احلروب ومٝمق ذم ٟمٔمر اًمقـمٜمٞم٦م ظمٞم٤مٟم٦م وهق
ذم ٟمٔمر اًمديـ ردة.
إمم أن ىم٤مل :ومٝمذه أي٤مت ًمٞمً٧م ذم ُمٓمٚمؼ هيقد وٟمّم٤مرى قم٤مديلم ُمً٤معملم ًمٚمٛمًٚمٛملم
سمؾ ذم هيقد وٟمّم٤مرى ُمٕم٤مديـ هلؿ حم٤مرسملم ًمدقمقهتؿ يم٤مًمٞمٝمقد اًمذيـ ٟم٘مْمقا قمٝمد رؾمقل اهلل
ط واٟمٔمٛمقا إمم أقمدائف ُمـ اًمقصمٜمٞملم واعمنميملم .ا.هـ
وًمإلضم٤مسم٦م قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م اعمداومٕم٦م قمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى أيمثر ُمـ دوم٤مقمٝمؿ قمـ
أٟمٗمًٝمؿ جي٥م أن يٕمٚمؿ أن هذه أي٦م حمٙمٛم٦م اعمٕمٜمك واعمٌٜمك وٓ جم٤مل ًمٚمتِمٙمٞمؽ ذم دًٓمتٝم٤م
ذم اًمٌٕمد قمـ ُمقآة اًمٙم٤مومريـ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى.
قال الصىكاىٌ رمحه اهلل يف »فتح القدير« «:»77/9
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ىمقًمف﴿ :ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا ٓ شمتخذوا﴾ اًمٔم٤مهر أٟمف ظمٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم طم٘مٞم٘م٦م وىمٞمؾ
اعمراد سمف اعمٜم٤موم٘مقن ووصٗمٝمؿ سم٤مإليامن سم٤مقمتٌ٤مر ُم٤م يم٤مٟمقا ئمٝمروٟمف وىمد يم٤مٟمقا يقاًمقن اًمٞمٝمقد
واًمٜمّم٤مرى ومٜمٝمقا قمـ ذًمؽ وإولى أن يٙمقن ظمٓم٤مسم ً٤م ًمٙمؾ ُمـ يتّمػ سم٤مإليامن أقمؿ ُمـ
أن يٙمقن فم٤مهر ًا وسم٤مـمٜم ً٤م أو فم٤مهر ًا وم٘مط ومٞمدظمؾ اعمًٚمؿ واعمٜم٤مومؼ وي١ميد هذا ىمقًمف « :ومؽمى
اًمذيـ ذم ىمٚمقهبؿ ُمرضش  ،وآقمتٌ٤مر سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ،واعمراد ُمـ اًمٜمٝمل قمـ اخت٤مذهؿ أوًمٞم٤مء
أن يٕم٤مُمٚمقا ُمٕم٤مُمٚم٦م إولي٤مء ذم اعمّم٤مدىم٦م واعمٕم٤مذة واعمٜم٤مسة .ا.هـ
صمؿ ىمقًمف  :جي٥م أن يٗمٝمؿ ُمـ ظمالل ؾمٞم٤مق أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ،وم٘مد شم٘مدم اًمًٞم٤مق واعمراد سمف،
وأُم٤م أؾمٌ٤مب اًمٜمزول وم٤مًمٕمؼمة يمام هق ُم٘مرر ذم قمٚمؿ أصقل اًمتٗمًػم سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ
سمخّمقص اًمًٌ٥م.
ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم شاإلشم٘م٤من« «14/8ش :اعمً٠مًم٦م افثوينة اظمتٚمػ أهؾ إصقل هؾ اًمٕمؼمة
سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ أو سمخّمقص اًمًٌ٥م وإصح قمٜمدٟم٤م إول وىمد ٟمزًم٧م آي٤مت ذم أؾمٌ٤مب
واشمٗم٘مقا قمغم شمٕمدهي٤م إمم همػم أؾمٌ٤مهب٤م يمٜمزول آي٦م اًمٔمٝم٤مر ذم ؾمٚمٛم٦م اسمـ صخر وآي٦م اًمٚمٕم٤من ذم
ؿم٠من هالل سمـ أُمٞم٦م وطمد اًم٘مذف ذم رُم٤مة قم٤مئِم٦م صمؿ شمٕمدى إمم همػمهؿ ...إمم أن ىم٤مل :ىم٤مل
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :ىمد جيلء يمثػم ُمـ هذا اًمٌ٤مب ىمقهلؿ هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم يمذا ٓ ؾمٞمام إن يم٤من
اعمذيمقر ؿمخّم ً٤م يم٘مقهلؿ :إن آي٦م اًمٔمٝم٤مر ٟمزًم٧م ذم إُمرأة صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس ،وإن آي٦م اًمٙمالًم٦م
ٟمزًم٧م ذم ضم٤مسمر اسمـ قمٌداهلل ،وأن ىمقًمف  :وأن أطمٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ ٟمزًم٧م ذم سمٜمل ىمرئم٦م وٟمٔم٤مئر ذًمؽ
مم٤م يذيمرون أٟمف ٟمزل ذم ىمقم ُمـ اعمنميملم سمٛمٙم٦م أو ذم ىمقم ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى أو ذم ىمقم
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ُمـ اعم١مُمٜملم وم٤مًمذيـ ىم٤مًمقا ذًمؽ مل ي٘مّمدوا أن طمٙمؿ أي٦م خيتص سم٠موًمئؽ إقمٞم٤من دون
همػمهؿ وم٢من هذا ٓ ي٘مقًمف ُمًٚمؿ وٓ قم٤مىمؾ قمغم اإلـمالق.
واًمٜم٤مس وإن شمٜم٤مزقمقا ذم اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم اًمقارد قمغم ؾمٌ٥م هؾ خيتص سمًٌٌف ومٚمؿ ي٘مؾ أطمد
أن قمٛمقُم٤مت اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ختتص سم٤مًمِمخص اعمٕملم ،وإٟمام هم٤مي٦م ُم٤م ي٘م٤مل أهن٤م ختتص سمٜمقع
ذًمؽ اًمِمخص ومتٕمؿ ُم٤م يِمٌٝمف ،وٓ يٙمقن اًمٕمٛمقم ومٞمٝم٤م سمحً٥م اًمٚمٗمظ ،وأي٦م اًمتل هل٤م
ؾمٌ٥م ُمٕمٜمك إن يم٤مٟم٧م أُمر ًا أو هنٞم ً٤م ومٚمٛمك ُمتٜم٤موًم٦م ًمذًمؽ اًمِمخص وًمٖمػمه ممـ يم٤من سمٛمٜمزًمتف
وإن يم٤مٟم٧م ظمػم ًا سمٛمدح أو ذم ومٝمل ُمتٜم٤موًم٦م ًمذًمؽ اًمِمخص وُمـ يم٤من سمٛمٜمزًمتف .ا.هـ
ىمٚم٧م :ومم٤م يدل قمغم ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ سمريدة رِض اهلل قمٜمف :أن رضم ً
ال وضمد
اُمرأة وم٘مٌٚمٝم٤م صمؿ شمقو٠م وصغم ُمع اًمٜمٌل ط ومج٤مءه وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل أصٌ٧م طمد ًا وم٠مىمٛمف
احلًٜم ِ
ِ
ِ
اًمّمال َة َـم َر ِ ِذم اًمٜم ََّٝم ِ
َ٤مت ُي ْذ ِه ٌْ َـ
قمكم وم٠مٟمزل اهللَ ﴿ :و َأىم ِؿ َّ
٤مر َو ُز ًَم ًٗم٤م ُم َـ اًم َّٚم ْٞم ِؾ إِ َّن ْ َ َ
اًمًٞم َئ ِ
٤مت َذًم ِ َؽ ِذيم َْرى ًم ِ َّ
ٚمذايمِ ِري َـ ﴾[هقد ،]887:وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل إزم هذه ظم٤مص٦م وم٘م٤مل
َّ ِّ
اًمٜمٌل ط سمؾ جلٛمٞمع أُمتل يمٚمٝمؿ.
واقمٚمؿ أن ُمقآة اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى حمرُم٦م قمغم أي وضمٝم٦م يم٤مٟم٧م إٓ ُم٤م ظمّمف اًمدًمٞمؾ
ُمـ اًمت٘مٞم٦م ىم٤مل شمٕم٤ممم « ٓ يتخذ اعم١مُمٜمقن اًمٙم٤مومريـ أوًمٞم٤مء ُمـ دون اعم١مُمٜملم وُمـ يٗمٕمؾ
ذًمؽ ومٚمٞمس ُمـ اهلل ذم رء إٓ أن شمت٘مقا ُمٜمٝمؿ شم٘م٤مه ش  ،وٓ يٜمٌٖمل أن شمتٚمٛمس اًمِمٌف جلقاز
هذا إُمر اخلٓمػم ،ىم٤مل اًمًٕمدي رمحف اهلل :يرؿمد شمٕم٤ممم قمٌ٤مده اعم١مُمٜملم طملم سملم هلؿ
أطمقال اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وصٗم٤مهتؿ همػم احلًٜم٦م أن ٓ يتخذوا أوًمٞم٤مء وم٢من سمٕمْمٝمؿ أوًمٞم٤مء
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سمٕمض يتٜم٤مسون سمٞمٜمٝمؿ ويٙمقٟمقن يد ًا قمغم ُمـ ؾمقاهؿ وم٠مٟمتؿ ٓ شمتخذوهنؿ أوًمٞم٤مء وم٢مهنؿ هؿ
إقمداء قمغم احل٘مٞم٘م٦م وٓ يٌ٤مًمقن سمييمؿ سمؾ ٓ يدظمرون ُمـ جمٝمقدهؿ ؿمٞمئ ً٤م قمغم إوالًمٙمؿ
ومال يتقهلؿ إٓ ُمـ هق ُمثٚمٝمؿ وهلذا ىم٤ملَ ﴿ :و َُم ْـ َيت ََق َّهل ُ ْؿ ُِمٜمْٙم ُْؿ َوم٢مِ َّٟم ُف ُِمٜم ُْٝم ْؿ﴾[اعم٤مئدة]78:؛
ٕن اًمتقزم اًمت٤مم يقضم٥م آٟمت٘م٤مل إمم ديٜمٝمؿ واًمتقزم اًم٘مٚمٞمؾ يدقمقا إمم اًمٙمثػم صمؿ يٜمدرج
ؿمٞمئ ً٤م ومِمٞمئ ً٤م طمتك يٙمقن اًمٕمٌد ُمٜمٝمؿ .ا.هـ
وجي٥م أن يٗمرق سملم اًمتقزم اًمذي هق شم٘مٞم٦م وم٢مٟمف ٓ شمّم٤مطمٌف حمٌ٦م وٓ ُمقدة وٓ رء ُمـ
ذًمؽ سمخالف ُم٤م ي١مدي إًمٞمف هذا اًمت٘مًٞمؿ اًمذي ذيمره اًم٘مرو٤موي ذم شم٘مًٞمؿ اًمٞمٝمقد
واًمٜمّم٤مرى ُمـ ضمٝم٦م اعمً٤معم٦م واعم٘م٤مشمٚم٦م ومٝمؿ أقمدائٜم٤م ذم مجٞمع احل٤مٓت وإوىم٤مت وإؿمٝمر
واًمًٜمقات وٓ ُمقدة سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ طمتك يدظمٚمقا ذم ديـ اهلل احلؼ اًمذي ٓ يرى اهلل ديٜم ً٤م
ؾمقاه.
قال الصيقًطٌ رمحه اهلل «:»877-99/9
ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :وُمـ يتقهلؿ ُمٜمٙمؿ وم٢مٟمف ُمٜمٝمؿ﴾ ذيمر ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن ُمـ شمقمم
اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمـ اعمًٚمٛملم وم٢مٟمف يٙمقن ُمٜمٝمؿ سمتقًمٞم٦م إي٤مهؿ وسملم ذم ُمقوع آظمر أن
شمقًمٞمٝمؿ ُمقضم٥م ًمًخط اهلل واخلٚمقد ذم قمذاسمف ،وأن ُمتقهلؿ ًمق يم٤من ُم١مُمٜم ً٤م ُم٤م شمقٓهؿ وهق
ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :شم ََرى يمَثِ ًػما ُِمٜم ُْٝم ْؿ َيت ََق ًَّم ْق َن ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا ًَمٌِ ْئ َس َُم٤م َىمدَّ َُم ْ٧م َهل ُ ْؿ َأٟم ُٗم ًُ ُٝم ْؿ َأ ْن
ؾم ِ
خ َط اهللُ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو ِذم ا ًْم َٕم َذ ِ
ون ﴾[اعم٤مئدةَ ﴿]11:و ًَم ْق يمَ٤مٟمُقا ُي ْ١م ُِمٜم َ
اب ُه ْؿ َظم٤مًمِدُ َ
هلل
ُقن سمِ٤م ِ
َ
واًمٜمٌَِّل وُم٤م ُأ ِٟمز َل إِ ًَمٞم ِف ُم٤م َّاخت َُذوهؿ َأوًمِٞم٤مء و ًَمٙمِـ يمَثِػما ُِمٜمْٝمؿ َوم ِ
٤مؾم ُ٘م َ
قن ﴾[اعم٤مئدة.]18:
ُ ْ ْ َ َ َ َّ ً ُ ْ
ْ َ
َ ِّ َ َ
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وهنك ذم ُمقوع آظمر قمـ شمقًمٞمٝمؿ ُمٌٞمٜم ً٤م ؾمٌ٥م اًمتٜمٗمػم ُمٜمف وهق ىمقًمفَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ
آُمٜمُقا ٓ َشمتَق ًَّمقا َىمقُم٤م َهم ِْم٥م اهللُ َقم َٚمٞم ِٝمؿ َىمدْ ي ِئًقا ُِمـ ِ
أظم َر ِة َيم َام َي ِئ َس ا ًْم ُٙم َّٗم ُ٤مر ُِم ْـ َأ ْص َح ِ
٤مب
َ
َ
ْ ْ َ ُ
َ ْ ْ ً
َ
ا ًْم ُ٘م ٌُ ِ
قر ﴾[اعمٛمتحٜم٦م.]81:
وسملم ذم ُمقوع آظمر أن حمؾ ذًمؽ ومٞمام إذا مل شمٙمـ اعمقآة سمًٌ٥م ظمقف وشم٘مٞم٦م وإن
يم٤مٟم٧م سمًٌ٥م ذًمؽ ومّم٤مطمٌٝم٤م ُمٕمذور وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم ٓ ﴿ :يت ِ
َّخ ِذ اعمُْ ْ١م ُِمٜم َ
ُقن ا ًْمٙمَ٤مومِ ِري َـ
َ
ِ
ِ
َأوًمِٞم٤مء ُِمـ د ِ
ِ
ر ٍء إِ َّٓ َأ ْن َشم َّت ُ٘مقا ُِمٜم ُْٝم ْؿ
ون اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
ْ َ َ ْ ُ
لم َو َُم ْـ َي ْٗم َٕم ْؾ َذًم َؽ َوم َٚم ْٞم َس ُم َـ اهللِ ذم َ ْ
ُشم َ٘م٤م ًة﴾[آل قمٛمران.]21:
ومٝمذه أي٦م ومٞمٝم٤م سمٞم٤من ًمٙمؾ أي٤مت اًم٘م٤موٞم٦م سمٛمٜمع ُمقآة اًمٙمٗم٤مر ُمٓمٚم٘م ً٤م وإيْم٤مح ٕن
حمؾ ذًمؽ ذم طم٤مًم٦م آظمتٞم٤مر وأُم٤م قمٜمد اخلقف واًمت٘مٞم٦م ومػمظمص ذم ُمقآهتؿ سم٘مدر اعمداراة
اًمتل يٙمتٗمل هب٤م ذهؿ ويِمؽمط ذم ذًمؽ ؾمالُم٦م اًمٌ٤مـمـ ُمـ شمٚمؽ اعمقآة وُمـ ي٠ميت إُمقر
قمغم اوٓمرار ومٚمٞمس يمٛمثؾ ُمـ ي٠مشمٞمٝم٤م قمغم اظمتٞم٤مر ويٗمٝمؿ ُمـ فمقاهر هذه أي٤مت أن ُمـ
شمقل اًمٙمٗم٤مر قمٛمد ًا اظمتٞم٤مر ًا رهمٌ٦م ومٞمٝمؿ أٟمف يم٤مومر ُمثٚمٝمؿ .ا.هـ
وذم ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م «47/2ش رىمؿ «7274ش هنك اهلل شمٕم٤ممم اعم١مُمٜملم أن يقاًمقا
اًمٞمٝمقد وهمػمهؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر وٓء ود وحمٌ٦م وإظم٤مء وٟمٍمة ،وأن يتخذوهؿ سمٓم٤مٟم٦م وًمق يم٤مٟمقا
همػم حم٤مرسملم ًمٚمٛمًٚمٛملم؛ ىم٤مل شمٕم٤مممِ َ َٓ { :
هلل َوا ًْم َٞم ْق ِم ْأ ِظم ِر ُي َقا هد َ
دمدُ َىم ْق ًُم٤م ُي ْ١م ُِمٜم َ
ون َُم ْـ
ُقن سمِ٤م َِّ
ِ
ِ
َ٥م ِذم
َطم٤م َّد ا ََّ
هلل َو َر ُؾمق ًَم ُف َو ًَم ْق يمَ٤مٟمُقا آ َسم٤م َء ُه ْؿ َأ ْو َأ ْسمٜمَ٤م َء ُه ْؿ َأ ْو إِ ْظم َق َاهن ُ ْؿ َأ ْو َقمِم َػم َ ُهت ْؿ ُأو ًَمئ َؽ َيمت َ
وح ُِمٜمْف } أي٦م  ،وىم٤مل { :ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا ٓ َشمت ِ
قهبِ ُؿ ْ ِ
ُىم ُٚم ِ
َّخ ُذوا سمِ َٓم٤م َٟم ً٦م
اإل َيام َن َو َأ َّيدَ ُه ْؿ سمِ ُر ٍ ُ
َ َ
َ هَ
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ُِمـ دوٟمِ ُٙمؿ ٓ ي ْ٠م ًُمق َٟمٙمُؿ َظمٌ٤مٓ ودوا ُم٤م َقمٜمِتهؿ َىمدْ سمدَ ِ
ت ا ًْمٌ ْٖم َْم٤مء ُِمـ َأ ْومق ِ
اه ِٝم ْؿ َو َُم٤م ُخت ِْٗمل
ُ ْ َ
َ
َ
ْ َ
ْ ُ
ْ
ْ َ َ ه َ
ِ ِ
صدُ ورهؿ َأيمْؼم َىمدْ سمٞمٜمَّ٤م ًَمٙمُؿ أي ِ
٤مت إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ َشم ْٕم ِ٘م ُٚم َ
قهن ُ ْؿ َوٓ
ُ َ
َ َّ
قن }{ َه٤م َأ ْٟمت ُْؿ أوٓء ُحت هٌ َ
ُ ُ ُ ْ َُ
ِ
ييم ُْؿ َيم ْٞمدُ ُه ْؿ َؿم ْٞم ًئ٤م إِ َّن اهللََّ
ُحي هٌق َٟمٙم ُْؿ }  ...إمم أن ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفَ { :وإِ ْن شم َّْم ِ ُ
ؼموا َو َشم َّت ُ٘مقا َٓ َي ُ ه
قن ُ ِحم ٌ
سمِ َام َي ْٕم َٛم ُٚم َ
ٞمط }  ،وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ُمـ ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،ومل يٜمف اهلل شمٕم٤ممم
اعم١مُمٜملم قمـ ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمٕمروف همػم احلرسمٞملم سم٤معمٕمروف أو شمٌ٤مدل
اعمٜم٤مومع اعمٌ٤مطم٦م ُمٕمٝمؿ ُمـ سمٞمع وذاء وىمٌقل اهلداي٤م واهلٌ٤مت ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ َٓ { :يٜم َْٝم٤ميم ُُؿ اهللَُّ
ِ ِ
يـ َو َمل ُخي ِْر ُضمقيم ُْؿ ُِم ْـ ِد َي ِ
يـ َمل ُي َ٘م٤مشمِ ُٚمقيم ُْؿ ِذم اًمدِّ ِ
وه ْؿ َو ُشم ْ٘م ًِ ُٓمقا إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ إِ َّن
َؼم ُ
٤مريم ُْؿ َأ ْن شم َ ه
ْ
َقمـ ا ًَّمذ َ ْ
ِ
هلل َقم ِـ ا ًَّم ِذي َـ َىم٤م َشم ُٚمقيم ُْؿ ِذم اًمدِّ ِ
يـ َو َأ ْظم َر ُضمقيم ُْؿ ُِم ْـ
لم }{ إِٟم ََّام َيٜمْ َٝم٤ميم ُُؿ ا َُّ
٥م ا ُْعم ْ٘م ًِٓمِ َ
اهللََّ ُحي ه
٤مهروا َقم َغم إِ ْظمر ِ
ِد َي ِ
اضمٙم ُْؿ َأ ْن }{ شم ََق ًَّم ْق ُه ْؿ َو َُم ْـ َيت ََق َّهل ُ ْؿ َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ اًم َّٔم٤معمُ ِ َ
قن } .
َ
٤مريم ُْؿ َو َفم َ ُ
وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ .وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد  ،وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.أ  .هـ
واًمٕمداوة هلؿ يمام شم٘مدم قمغم يمؾ طم٤مل طمتك ذم وىم٧م اًمت٘مٞم٦م هلؿ ىم٤مل اًمًٕمدي رمحف اهلل ذم
شمٗمًػمه﴿ :شمرى يمثػم ًا ممـ يتقًمقن اًمذيـ يمٗمروا﴾ سم٤معمحٌ٦م واعمقآة واًمٜمٍمة.
﴿ًمٌئس ُم٤م ىمدُم٧م هلؿ أٟمٗمًٝمؿ﴾ :اًمٌْم٤مقم٦م اًمٙم٤مؾمدة واًمّمٗم٘م٦م اخل٤مهة وهل ؾمخط
اهلل اًمذي يًخط ًمًخٓمف يمؾ رء واخلٚمقد اًمدائؿ ذم اًمٕمذاب اًمٕمٔمٞمؿ ،وم٘مد فمٚمٛمتٝمؿ
أٟمٗمًٝمؿ طمٞم٨م ىمدُم٧م هلؿ هذا اًمٜمزل همػم اًمٙمريؿ ،وىمد فمٚمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ إذا ومقشمقه٤م اًمٜمٕمٞمؿ
ِ
اعم٘مٞمؿَ ﴿ :و ًَم ْق يمَ٤مٟمُقا ُي ْ١م ُِمٜم َ
وه ْؿ َأ ْوًم ِ َٞم٤م َء﴾[اعم٤مئدة،]18:
ُقن سمِ٤مهللِ َواًمٜمٌَِّ ِّل َو َُم٤م ُأ ِٟمز َل إِ ًَم ْٞمف َُم٤م َّاخت َُذ ُ
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وم٢من اإلي امن سم٤مهلل واًمٜمٌل وُم٤م أٟمزل إًمٞمف يقضم٥م قمغم اًمٕمٌد ُمقآة رسمف وُمقآة أوًمٞم٤مءه
وُمٕم٤مداة ُمـ يمٗمر سمف وقم٤مداه وأووع ذم ُمٕم٤مصٞمف .ا.هـ
الصبهُ العصريً :
ىم٤مل اًم٘مرو٤موي ذم شٟمحـ واًمٖمرب« «27ش:
وي٘مرر اًم٘مرآن أن ُمـ أىم٤مم ُمٜمٝمؿ إريم٤من إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمديـ وهل اإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم
واإليام ن سم٤مخلٚمقد واجلزاء ذم أظمرة واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وم٢من اهلل ًمـ يْمٞمع أضمره وًمـ خيٞم٥م
ِ
ِ
لم َُم ْـ
اًمّم٤مسمِ ِئ َ
ضمزاء ؾمٕمٞمف :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :إِ َّن ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا َوا ًَّمذي َـ َه٤م ُدوا َواًمٜم ََّّم َ٤مرى َو َّ
ِ
ِ
ِ
ف َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َوٓ ُه ْؿ
٤محل٤م َوم َٚم ُٝم ْؿ َأ ْضم ُر ُه ْؿ ِقمٜمْدَ َر ِّهبِ ْؿ َوٓ َظم ْق ٌ
آ َُم َـ سمِ٤مهللِ َوا ًْم َٞم ْق ِم أظم ِر َو َقمٛم َؾ َص ً
حي َزٟم َ
ُقن ﴾[اًمٌ٘مرة .]42:ا.هـ
َْ
أىمقل :سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمإلؾمتدٓل سم٤مٔي٦م ىمد شم٘مدم سمٞم٤من سمٓمالن اؾمتدٓهلؿ هب٤م ،وأن هذه أي٦م ذم
ىمقم ُم١مُمٜملم ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واًمّم٤مئٌلم ىمٌؾ سمٕمث٦م اًمٜمٌل ط وإٓ وم٘مد ىم٤مل رؾمقل اهلل
ط يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد ُمًٚمؿ وىمد يمررٟم٤مه يمثػم ًا :شواًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ يًٛمع
يب هيقدي وٓ ٟمٍماِّن ُمـ هذه إُم٦م صمؿ ٓ ي١مُمـ يب إٓ يم٤من ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر« ،وىمد شم٘مدم
هلل َو ُر ُؾمٚمِ ِف َو ُي ِريدُ َ
شمٙمٗمػم اهلل قمز وضمؾ عمـ ومرق سملم رؾمٚمف سم٘مقًمف ﴿ :إِ َّن ا ًَّم ِذي َـ َي ْٙم ُٗم ُر َ
ون
ون سمِ٤م ِ
ون َأ ْن يت ِ
ض َو َٟم ْٙم ُٗم ُر سمِ ٌَ ْٕم ٍ
قن ٟم ُْ١م ُِم ُـ سمِ ٌَ ْٕم ٍ
لم اهللِ َو ُر ُؾمٚمِ ِف َو َي ُ٘مق ًُم َ
لم
َّخ ُذوا َسم ْ َ
َأ ْن ُي َٗم ِّر ُىمقا َسم ْ َ
ض َو ُي ِريدُ َ َ
َذًم ِ َؽ َؾمٌِ ًٞمال ﴾ ﴿ ُأ ْو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ ا ًْمٙمَ٤مومِ ُر َ
ون َطم ا٘م٤م َو َأ ْقمتَدْ ٟمَ٤م ًم ِ ْٚمٙمَ٤مومِ ِري َـ َقم َذا ًسم٤م ُُم ِٝمٞمٜمً٤م
﴾[اًمٜمً٤مء.]878:
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صمؿ إن ىمقًمفُ :مـ أىم٤مم ُمٜمٝمؿ إريم٤من إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمديـ طمٍمه إريم٤من ذم هذه اًمثالصم٦م
ظم٤مًمػ ٕدًم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع اعمًٚمٛملم ىم٤مـمٌ٦م وم٤مٕريم٤من إؾم٤مؾمٞم٦م ًمإليامن ىمد دل
قمٚمٞمٝم٤م طمدي٨م قمٛمر وأيب هريرة رِض اهلل قمٜمٝم٤م أن شم١مُمـ سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف
واًمٞمقم أظمر وسم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه.
وإريم٤من إؾم٤مؾمٞم٦م اإلؾمالم :شؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،وأن حمٛمد ًا رؾمقل اهلل ،وإىم٤مم
اًمّمالة ،وإيت٤مء اًمزيم٤مة ،وصقم رُمْم٤من ،وطم٩م اًمٌٞم٧م ُمـ اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمٌٞمال« أظمرضم٤مه
قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر رِض اهلل قمٜمٝم٤م.
ىمقًمف وهل :شاإليامن سم٤مهلل« ُمتك ىم٤مم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اعمحرومقن سم٤مإليامن سم٤مهلل قمز وضمؾ
يمام أراد اهلل قمز وضمؾ ُمع اًمٕمٚمؿ أن أريم٤من اإليامن سم٤مهلل قمز وضمؾ أرسمٕم٦م.
اإليامن سمقضمقد اهلل.
اإليامن سمرسمقسمٞم٦م اهلل قمز وضمؾ وذيمٝمؿ ذم هذا اًمٌ٤مب ٓ خيٗمك قمغم ُمـ ًمف أدٟمك شمٌٍمة
ُمـ اهلل قمز وضمؾ  ،ومٝمؿ يزقمٛمقن أن ًمف ُمٕملم وٟمٔمػم وفمٝمػم وٟمد يمام ىمرر اهلل قمز وضمؾ
قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ ذم اًم٘مرآن وًمٞمس هذا ُمقـمـ سمًٓمف.
واإليامن سم٠مًمقهٞم٦م اهلل قمز وضمؾ وذك اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى أفمٝمر ُمـ اًمِمٛمس اًمً٤مـمٕم٦م
عم٤م ىم٤مُم٧م سمف احلج٦م اًمداُمٖم٦م أمل ي٘مؾ اهلل قمز وضمؾَّ ﴿ :اخت َُذوا َأ ْطم ٌَ َ٤مر ُه ْؿ َو ُر ْه ٌَ َ٤مهن ُ ْؿ َأ ْر َسم٤م ًسم٤م ُِم ْـ
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ون اهللِ واعمَْ ًِٞمح اسمـ ُمريؿ وُم٤م ُأ ُِمروا إِ َّٓ ًمِٞمٕمٌدُ وا إِ َهل٤م و ِ
د ِ
اطمدً ا ٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ ُه َق ُؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف َقم َّام
ً َ
َُْ
َ
ُ
َ ْ َ ََْ َ َ َ ُ
ُي ْ ِ
نميم َ
ُقن ﴾[اًمتقسم٦م.]18:
وىمد شم٘مدم سمٞم٤من رء ُمـ ذًمؽ.
صمؿ أًمٞمس ُمـ اإليامن سم٤مهلل قمز وضمؾ اإليامن سمام أظمؼم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ وُمـ ًمقازُمف
اإليامن سمجٛمٞمع رؾمٚمف واإليامن سمنمائٕمف ويمتٌف « وم٢مهن٤م ٓ شمٕمٛمل إسمّم٤مر وًمٙمـ شمٕمٛمك
اًم٘مٚمقب اًمتل ذم اًمّمدور ش .
وُم٤م ذيمره هذا اعمخذول ذم يمقن ُمـ آُمـ سمام ذيمر ُمع قمٛمٚمف اًمّم٤مًمح وم٘مد ضم٤موز اًم٘مٜمٓمرة،
ومٝمق ُمـ اًم٘مقل قمغم اهلل سمال قمٚمؿ ،واهلل ىمد طمرم ذًمؽ سم٘مقًمفُ ﴿ :ىم ْؾ إِٟمَّام طمرم ريب ا ًْم َٗمق ِ
اطم َش
َ َ َّ َ َ ِّ َ َ
احل ِّؼ َو َأ ْن شم ْ ِ
َُم٤م َفم َٝم َر ُِمٜم َْٝم٤م َو َُم٤م َسم َٓم َـ َو ِ
هلل َُم٤م َمل ْ ُيٜم َِّز ْل سمِ ِف ُؾم ْٚم َٓم٤مٟمً٤م
ُنميمُقا سمِ٤م ِ
اإل ْصم َؿ َوا ًْم ٌَ ْٖم َل سمِ َٖم ْ ِػم ْ َ
َو َأ ْن َشم ُ٘مق ًُمقا َقم َغم اهللِ َُم٤م ٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن ﴾[إقمراف.]11:
ِ ِ
ٍم َوا ًْم ُٗم َ١ما َد يم هُؾ ُأ ْو ًَم ِئ َؽ يم َ
َ٤من
وسم٘مقًمفَ ﴿ :وٓ َشم ْ٘م ُ
ػ َُم٤م ًَم ْٞم َس ًَم َؽ سمِف قم ْٚم ٌؿ إِ َّن َّ
اًمً ْٛم َع َوا ًْم ٌَ َ َ
َقمٜمْ ُف َُم ًْ ُئ ً
قٓ ﴾[اإلهاء.]14:
وأُم٤م اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اعمجرد قمـ اإليامن ومال يٜمٗمع ص٤مطمٌف ىم٤مل اهلل قمز وضمؾَ ﴿ :و َىم ِد ُْمٜمَ٤م
ِ ِ
قرا ﴾[اًمٗمرىم٤من.]21:
إِ َمم َُم٤م َقمٛم ُٚمقا ُم ْـ َقم َٛم ٍؾ َوم َج َٕم ْٚمٜمَ٤م ُه َه ٌَ٤م ًء َُمٜمْ ُث ً
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وذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م قمٜمد ُمًٚمؿ :ي٤م رؾمقل اهلل اسمـ ضمدقم٤من يم٤من يٓمٕمؿ اعمًٙملم ويّمؾ
اًمرطمؿ ويٗمٕمؾ ويٗمٕمؾ ومٝمؾ ذًمؽ ٟم٤مومٕم٦م؟ وم٘م٤مل :شٓ إٟمف مل ي٘مؾ ريب اهمٗمر زم ظمٓمٞمئتل يقم
اًمديـ«.
ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل شمٕم٤ممم :وىمقًمفَ ﴿ :و َىم ِد ُْمٜمَ٤م إِ َمم َُم٤م َقم ِٛم ُٚمقا ُِم ْـ َقم َٛم ٍؾ َوم َج َٕم ْٚمٜمَ٤م ُه َه ٌَ٤م ًء
قرا ﴾ :هذا يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طملم حي٤مؾم٥م اهلل اًمٕمٌ٤مد قمغم ُم٤م قمٛمٚمقه ُمـ اخلػم واًمنم وم٠مظمؼم
َُمٜمْ ُث ً
أٟمف ٓ حيّمؾ هل١مٓء اعمنميملم ُمـ إقمامل اًمتل فمٜمقا أهن٤م ُمٜمج٤مة هلؿ سمٌمء وذًمؽ ٕهن٤م
وم٘مدت اًمنمط اًمنمقمل إُم٤م اإلظمالص ومٞمٝم٤م ،وأُم٤م اعمت٤مسمٕم٦م ًمنمع اهلل ومٙمؾ قمٛمؾ ٓ يٙمقن
ظم٤مًمّم ً٤م وقمغم اًمنميٕم٦م اعمروٞم٦م ومٝمق سم٤مـمؾ ،وم٠مقمامل اًمٙمٗم٤مر ٓ ختٚمقا ُمـ واطمد ُمـ هذيـ
وىمد دمٛمٕمٝم٤م ُمٕم ً٤م ومتٙمقن اسمٕمد ُمـ اًم٘مٌقل ُ ...مْمٛمقن أي٦م أهنؿ قمٛمٚمقا أقمامًٓ اقمت٘مدوا أهن٤م
قمغم رء ،ومٚمام قمرو٧م قمغم اعمٚمؽ احلٙمٞمؿ اًمٕمدل اًمذي ٓ جيقر وٓ ئمٚمؿ أطمد ًا إذ أهن٤م ٓ
رء سم٤مًمٙمٚمٞم٦م وؿمٌٝم٧م ذم ذًمؽ سم٤مًمٌمء احل٘مػم اعمتٗمرق اًمذي ٓ ي٘مدر ص٤مطمٌف قمغم رء ُمٜمف
ِ
ٍ
ِ
يح ِذم َي ْق ٍم
اًمر ُ
سم٤مًمٙمٚمٞم٦م يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَُ ﴿ :م َث ُؾ ا ًَّمذ َ
يـ َيم َٗم ُروا سمِ َر ِّهبِ ْؿ َأ ْقم َام ُهل ُ ْؿ يم ََر َُم٤مد ْاؿمتَدَّ ْت سمِف ِّ
ون ِمم٤م يمًٌَقا قم َغم َ ٍ
٤مص ٍ
َقم ِ
اًمْم ُ
الل ا ًْم ٌَ ِٕمٞمدُ ﴾[إسمراهٞمؿ .]81:ا  .هـ
رء َذًم ِ َؽ ُه َق َّ
ػ ٓ َي ْ٘م ِد ُر َ َّ َ ُ َ
ْ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا ٓ ُشم ٌْٓمِ ُٚمقا َصدَ َىم٤مشمِٙم ُْؿ سمِ٤معمَْ ِّـ َوإَ َذى يمَ٤م ًَّم ِذي ُي ِٜمٗم ُؼ َُم٤م ًَم ُف
ِ
ِ
ٍ
ِرئَ٤م َء اًمٜم ِ
اب َوم َ٠م َص٤م َسم ُف َواسمِ ٌؾ
َّ٤مس َوٓ ُي ْ١م ُِم ُـ سمِ٤م ِ
هلل َوا ًْم َٞم ْق ِم أظم ِر َوم َٛم َث ُٚم ُف يم ََٛم َث ِؾ َص ْٗم َقان َقم َٚم ْٞمف شم َُر ٌ
ِ
ِ
ون َقم َغم َ ٍ ِ
ؽم َيم ُف َص ْٚمدً ا ٓ َي ْ٘م ِد ُر َ
يـ
رء ممَّ٤م يم ًََ ٌُقا َواهللُ ٓ َ ْهيدي ا ًْم َ٘م ْق َم ا ًْمٙمَ٤موم ِر َ
َوم َ َ
ْ
﴾[اًمٌ٘مرة.]247:
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وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :وا ًَّم ِذيـ َيم َٗمروا َأ ْقمام ُهلؿ يمَن ٍ ِ ٍ
حي ًَ ٌُ ُف اًم َّٔم ْٛم ُ
آن َُم٤م ًء َطمتَّك إِ َذا َضم٤م َء ُه
َ
اب سمِ٘مٞم َٕم٦م َ ْ
َ ُ
َ ُْ ََ
هيع ِْ
ِ
ِ
احل ًَ ِ
٤مب ﴾[اًمٜمقر.]11:
َمل ْ َجيِدْ ُه َؿم ْٞم ًئ٤م َو َو َضمدَ اهللَ قمٜمْدَ ُه َوم َق َّوم٤م ُه طم ًَ٤م َسم ُف َواهللُ َ ِ ُ
وضم٤مء أيْم ً٤م قمـ أٟمس رِض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط :شإن اهلل ٓ ئمٚمؿ ُم١مُمٜم ً٤م
طمًٜم٦م يٕمٓمك هب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وجيزئ هب٤م ذم أظمرة ،وأُم٤م اًمٙم٤مومر ومٞمٓمٕمؿ سمحًٜم٤مت ُم٤م قمٛمؾ اهلل
هب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م طمتك إذا أوم٣م إمم أظمرة مل شمٙمـ ًمف طمًٜم٦م« أظمرضمف ُمًٚمؿ «2111ش.
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم شاعمٗمٝمؿ« «741/8ش :وشمًٛمٞم٦م ُم٤م يّمدر قمـ اًمٙم٤مومر طمًٜم٦م إٟمام يم٤من
سمحً٥م فمـ اًمٙم٤مومر وإٓ ومال شمّمح ىمرسم٦م ًمٕمدم ذـمٝم٤م اًمذي هق اإليامن أو ؾمٛمٞم٧م طمًٜم٦م
ٕهن٤م شمِمٌف صقرة طمًٜم٦م اعم١مُمـ فم٤مهر ًا .ا.هـ
ِ
َن ٍ
اب سمِ ِ٘مٞم َٕم ٍ٦م
وىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وا ًَّمذي َـ َيم َٗم ُروا َأ ْقم َام ُهل ُ ْؿ يم َ َ
آن َُم٤م ًء َطمتَّك إِ َذا َضم٤م َء ُه َمل َ ِ
هلل ِقمٜمْدَ ُه َوم َق َّوم٤م ُه ِطم ًَ٤م َسم ُف َواهللُ َ ِ
حي ًَ ٌُ ُف اًم َّٔم ْٛم ُ
يع
جيدْ ُه َؿم ْٞم ًئ٤م َو َو َضمدَ ا َ
ه ُ
َْ
ْ
ٍ
ِْ
احل ًَ ِ
جل ٍّل َي ْٖم َِم٤م ُه َُم ْق ٌج ُِم ْـ َوم ْق ِىم ِف َُم ْق ٌج ُِم ْـ َوم ْق ِىم ِف
٤مب ﴾[اًمٜمقرَ ﴿]11:أ ْو َيم ُٔم ُٚم َامت ِذم َسم ْح ٍر ُ ِّ
٤مب ُفم ُٚم َام ٌت َسم ْٕم ُْم َٝم٤م َوم ْق َق َسم ْٕم ٍ
ُقرا
جي َٕم ِؾ ا ُ
َؾم َح ٌ
ض إِ َذا َأ ْظم َر َج َيدَ ُه َمل ْ َي َٙمدْ َي َر َاه٤م َو َُم ْـ َمل ْ َ ْ
هلل ًَم ُف ٟم ً
َوم َام ًَم ُف ُِم ْـ ٟم ٍ
ُقر ﴾[اًمٜمقر.]71:
هذا ُمثالن ضهبام اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمققمل اًمٙمٗم٤مر يمام ضب ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ذم أول  ...يٜمزل إمم
ىمقًمف :ومٜمً٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن جيٕمؾ ذم ىمٚمقسمٜم٤م ٟمقر ًا وقمـ أيامٟمٜم٤م ٟمقر ًا وقمـ ؿمامئٚمٜم٤م ٟمقر ًا وأن
يٕمٔمؿ ًمٜم٤م ٟمقر ًا .ا.هـ
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صمؿ هذا اًم٘مقل ُمٜمف ومٞمف اًمتٍميح واًمتٚمقيح سمٕمدم يمٗمرهؿ ،وىمد شم٘مرر ذم ُمً٤مئؾ اإليامن أن
ُمـ مل يٙمٗمر اًمٙم٤مومر إصكم ومٝمق يم٤مومر.
ومام أدري أيـ يتجف اًم٘مرو٤موي طمٞم٨م خي٤مًمػ أدًم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع قمغم يمٗمر
اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ،وإن اهلل ٓ ي٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سوم ً٤م وٓ قمدًٓ ،وىمد شم٘مدُم٧م
إدًم٦م قمغم يمٗمرهؿ سمام يٖمٜمل قمـ اإلقم٤مدة وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،وأيْم ً٤م أرى
اًم٘مرو٤موي وهمػمه ُمـ أهؾ اًمزيغ واًمري٥م يمثػم ًا ُم٤م يًتدًمقن سمٛمتِم٤مسمف اًم٘مرآن ُمٕمرولم قمـ
شمٗمًػمه سم٤مًمًٜم٦م أو آؾمتدٓل عمحٙمؿ اًمٌلم وهذا اًمذي ٟمراه ىمد طمذرٟم٤م رؾمقل اهلل ط ُمـ
أصح٤مسمف طمٞم٨م ىم٤مل :شوم٢مذا رأيتؿ اًمذيـ يتٌٕمقن ُم٤م شمِم٤مسمف ُمٜمف وم٠موًمئؽ اًمذيـ ؾمٛمك اهلل
وم٠مطمذروهؿ«.
ورطمؿ اهلل قمٛمر إذ ي٘مقل :ؾمٞم٠ميت ىمقم جي٤مدًمقٟمٙمؿ سمِمٌٝم٤مت اًم٘مرآن ومج٤مدًمقهؿ سم٤مًمًٜمـ،
وم٢من أصح٤مب اًمًٜمـ أقمٚمؿ سمٙمت٤مب اهلل.
أظمرضمف اسمـ سمٓم٦م «11ش ،واًمدارُمل «71/8ش وؾمٜمده صحٞمح.
وأظمرج اسمـ سمٓم٦م «811ش قمـ ُمٙمحقل ىم٤مل :اًم٘مرآن أطمقج إمم اًمًٜم٦م ُمـ اًمًٜم٦م إمم
اًم٘مرآن ،ىم٤مل :وىم٤مل حيٞمك سمـ أيب يمثػم :اًمًٜم٦م ىم٤موٞم٦م قمغم اًمٙمت٤مب وًمٞمس اًمٙمت٤مب ىم٤موٞم ً٤م
قمغم اًمًٜم٦م.
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ىمٚم٧م :وذًمؽ ٕن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمٜمؿ ومن اًم٘مرآن وىمٞمد ُمٓمٚم٘م٦م وومّمؾ
جمٛمٚم٦م وومن ُم٤م أؿمٙمؾ ُمـ ُمتِم٤مسمف ويمؾ ُمـ قمٜمد اهلل.
وضم٤مء ذم سمٕمض أصم٤مر أهؾ اًمٙمالم وذم رواي٦م اًمرأي أقمداء اًمًٜمـ ،ومٝم١مٓء أقمٞمتٝمؿ
اًمًٜمـ وأومٚمجتٝمؿ وىمرهتؿ ًمقوقح دًٓمتٝم٤م وًم٘مقة طمجتٝم٤م وًمٙمقهن٤م ُمٗمنة ًمٚم٘مرآن وىم٤موٞم٦م
قمٚمٞمٝم٤م ،وم٠مصٌحقا يٗمنون اًم٘مرآن سم٠مهقائٝمؿ وآرائٝمؿ وأومٙم٤مرهؿ اًمتل مل شمٌـ قمغم ٟمص ُمـ
يمت٤مب أو ؾمٜم٦م أو ومٝمؿ ؾمٚمػ ،ومٚمام يم٤من هذا طم٤مل قمٚمٛمٝمؿ ويمقٟمف ُمٌتقر ومٝمؿ يمذًمؽ
ُمٌتقرون ،وعم٤م قم٤مدوا اًمًٜم٦م ويمرهقه٤م وىمٚمقه٤م سمؽموا سمٜمص ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :إِ َّن َؿم٤مٟمِ َئ َؽ ُه َق
ؽم ﴾[اًمٙمقصمر.]1:
إَ ْسم َ ُ
ىمقل اًم٘مرو٤موي إٟمٜمل وهمػمي ُمـ اعمًٚمٛملم ٓ ٟمٙمره اًمٞمٝمقد ًمٙمقهنؿ هيقد ًا
وىم٤مل اًم٘مرو٤موي ىم٤مشمٚمف اهلل «ص11ش :احلؼ اًمذي جي٥م أن يٕمٚمٛمف اًمٜم٤مس يمؾ اًمٜم٤مس:
أٟمٜمل وهمػمي ُمـ اعمًٚمٛملم ٓ ٟمٙمره اًمٞمٝمقد ًمٙمقهنؿ هيقد ًا ،وهلذا ىمٚم٧م ُمرار ًا إن اًمٞمٝمقدي٦م
سم٤مقمتٌ٤مره٤م دي٤مٟم٦م ًمٞمً٧م هل اعمٕمريم٦م وسمٞمٜمٜم٤م وسملم دوًم٦م إهائٞمؾ واًم٘مرآن اظمت٤مر ًمٚمٞمٝمقد
ويمذًمؽ اًمٜمّم٤مرى ًم٘مٌ ً٤م يقطمل سم٤مًم٘مرب واإليٜم٤مس ُمٜمٝمؿ وهق أهؾ اًمٙمت٤مب .ا.هـ
ىمٚم٧م :ىمقل اًم٘مرو٤موي هذا يدل قمغم والًمف اًمٌٕمٞمد اعمِمتٛمؾ قمغم ُمقدشم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م
ًمٚمٙمٗم٤مر  ،وقمغم اقمت٘م٤مده ًمٚمٌ٤مـمؾ اًمًحٞمؼ ،وم٢مٟمف جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يٙمقن طمٌف هلل قمز وضمؾ
وسمٖمْمف هلل قمز وضمؾ يمام ذم احلدي٨م :شأوصمؼ قمرى اإليامن أن حت٥م ذم اهلل وشمٌٖمض ذم اهلل«،
وذم طمدي٨م أيب هريرة قمٜمدمه٤م ذم ذيمر اًمًٌٕم٦م اًمذيـ ئمٚمٝمؿ اهلل ذم فمٚمف يقم ٓ فمؾ إٓ

527

فمٚمف :شورضمالن حت٤مسم٤م ذم اهلل اضمتٛمٕم٤م قمٚمٞمف وشمٗمرىم٤م قمٚمٞمف« واهلل قمز وضمؾ ي٘مقلِ َ ٓ ﴿ :
دمدُ
ُقن سمِ٤مهللِ وا ًْمٞمق ِم ِ
أظم ِر ُي َقا هد َ
َىم ْق ًُم٤م ُي ْ١م ُِمٜم َ
ون َُم ْـ َطم٤م َّد اهللَ َو َر ُؾمق ًَم ُف َو ًَم ْق يمَ٤مٟمُقا آ َسم٤م َء ُه ْؿ َأ ْو َأ ْسمٜمَ٤م َء ُه ْؿ
َ َْ
ِ
ِ
قهب ُؿ ِ
َ٥م ِذم ُىم ُٚم ِ ِ
اإل َيام َن َو َأ َّيدَ ُه ْؿ سمِ ُر ٍ
وح ُِمٜمْ ُف َو ُيدْ ِظم ُٚم ُٝم ْؿ
َأ ْو إِ ْظم َق َاهن ُ ْؿ َأ ْو َقمِم َػم َ ُهت ْؿ ُأ ْو ًَمئ َؽ َيمت َ
ِ
ِِ ِ
ِ
ٍ ِ ِ
ِض اهللُ َقمٜم ُْٝم ْؿ َو َر ُوقا َقمٜمْ ُف ُأ ْو ًَم ِئ َؽ ِطم ْز ُب اهللِ
َضمٜمَّ٤مت َ ْدمري ُم ْـ َ ْحتت َٝم٤م إَ ْهنَ ُ٤مر َظم٤مًمدي َـ وم َٞمٝم٤م َر َ
َأٓ إِ َّن ِطم ْز َب اهللِ ُه ُؿ اعمُْ ْٗمٚمِ ُح َ
قن ﴾[اعمج٤مدًم٦م ، .]22:واًمٞمٝمقد أقمدائٜم٤م ديٜم ً٤م ٕهنؿ يمذسمقا ٟمٌٞمٜم٤م
ط وؾمحروه وىم٤مشمٚمقه ومت٤مًم١موا قمٚمٞمف وؾمٗمٝمقا ديٜمف.
وًمٙمقهنؿ يمذسمقا اًم٘مرآن ،وًمٙمقهنؿ ىمقم هب٧م وىمقم طمًد وُمنميمقن وىمتٚم٦م إٟمٌٞم٤مء
وأوص٤مومٝمؿ اًم٘مٌٞمح٦م وأومٕم٤مهلؿ اًمٜمتٜم٦م شمقضم٥م سمٖمْمٝمؿ ويمراهٞمتٝمؿ ومٝمؿ ذ اًمؼمي٦م ىم٤مل شمٕم٤ممم
ِ
ِِ ِ
نميمِ َ ِ ِ
َ٤مب َواعمُْ ْ ِ
«إِ َّن ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
ذ
لم ذم ٟمَ٤مر َضم َٝمٜم ََّؿ َظم٤مًمدي َـ وم َٞمٝم٤م ُأو ًَمئ َؽ ُه ْؿ َ ه
ا ًْم ِؼمي ِ٦م ﴾ [اًمٌٞمٜم٦م .] 4:وىم٤مل شمٕم٤مامم «« ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا َٓ َشمت ِ
َّخ ُذوا َقمدُ ِّوي َوقمَدُ َّويم ُْؿ
َ َّ
َ َ
َ هَ
ِ
ِ
اًمر ُؾم َ
احل ِّؼ ُخي ِْر ُضم َ
َأ ْوًم ِ َٞم٤م َء ُشم ْٚم ُ٘م َ
قل َوإِ َّي٤ميم ُْؿ َأ ْن
قن َّ
قن إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ سمِ٤معمَْ َق َّدة َو َىمدْ َيم َٗم ُروا سمِ َام َضم٤م َءيم ُْؿ ُم َـ ْ َ

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُن َ
ون إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ سمِ٤معمَْ َق َّد ِة
شم ُْ١مُمٜمُقا سمِ٤مهللَِّ َر ِّسمٙم ُْؿ إ ْن ُيمٜمْت ُْؿ َظم َر ْضمت ُْؿ ضم َٝم٤م ًدا ذم َؾمٌِٞمكم َوا ْسمت َٖم٤م َء َُم ْر َو٤ميت شم ه
ِ
اًمًٌِ ِ
ٞمؾ ش يٙمٗمل ذم
َو َأٟمَ٤م َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َام َأ ْظم َٗم ْٞمت ُْؿ َو َُم٤م َأ ْقم َٚمٜمْت ُْؿ َو َُم ْـ َي ْٗم َٕم ْٚم ُف ُمٜمْٙم ُْؿ َوم َ٘مدْ َو َّؾ َؾم َقا َء َّ
ذُمٝمؿ ُم٤م شم٘مدم ُمـ وصػ اهلل قمز وضمؾ هلؿ ،ويمٞمػ ٓ ٟمٌٖمْمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ًمٕم٤مئـ اهلل اعمتت٤مسمٕم٦م
ِ
٥م اهللُ
إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م وهؿ إُم٦م اًمتل همْم٥م اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمٝمؿ يمام ىم٤ملَ ﴿ :و َهمْم َ

َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ﴾[اًمٗمتح ]4:ويمرهٝمؿ وُم٘متٝمؿ وؾمامهؿ اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ وؾمٛمك اًمٜمّم٤مرى
اًمْم٤مًملم ،وُم٤م ذًمؽ إٓ إظمٌ٤مر ًا سمام هؿ قمٚمٞمف ذم ٟمٗمس إُمر صمؿ دقمقشمف إمم سمٖمْمٝمؿ وسمٖمض
ـمري٘متٝمؿ وؾمػمهؿ ،ومال وًمـ جيٛمع اإليامن وطم٥م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ذم ىمٚم٥م ُم١مُمـ،
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وًمٙمـ إذا وضمد أطمدمه٤م رومع أظمرً ،مٙمـ ٓ يًتٖمرب ُمثؾ هذا اًم٘مقل ُمـ اًم٘مرو٤موي
ومٝمذه ٟمٖمٛم٦م اًمزٟم٤مدىمف اًمٓم٤مقمٜملم ذم اإلؾمالم سم٤مؾمٛمف وُم٤م رسمؽ سمٖم٤مومؾ قمام يٕمٛمٚمقن
شمٗمًػم اًم٘مرو٤موي ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ َو ًَم ْـ شم َْر َى َقمٜم َْؽ ا ًْم َٞم ُٝمق ُد َوٓ اًمٜم ََّّم َ٤مرى َطمتَّك َشمتٌَِّ َع

ُِم َّٚمت َُٝمؿ﴾

وىم٤مل اعمٗمتقن اًم٘مرو٤موي  :ذم ٟمٗمس اًمٙمت٤مب «ص27ش :وُمـ أي٤مت اًمتل شمذيمر يمثػم ًا
ويً٤مء ومٝمٛمٚمٝم٤م ذم اًمٕمالىم٦م سملم اعمًٚمٛملم ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م واًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى
ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :و ًَم ْـ شم َْر َى َقمٜم َْؽ ا ًْم َٞم ُٝمق ُد َوٓ اًمٜم ََّّم َ٤مرى َطمتَّك َشمتٌَِّ َع ُِم َّٚمت َُٝمؿ﴾[اًمٌ٘مرة،]821:
أرى يمثػم ًا ُمـ اعمتديٜملم اعمًٚمٛملم اًمذيـ ٓ يتدسمرون أي٤مت وٓ يت٠مُمٚمقن اًمٜمّمقص سمٕمٛمؼ
جيدون ذم هذه أي٦م طم٤مئ ً
ال دون اًمتٗم٤مهؿ واًمتٕم٤ميش واًمتّم٤مًمح ُمع اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى
وهذا ًمٞمس سمّمحٞمح وٓ يٜمٌثؼ هذا اًمتٗمٙمػم قمـ ومٝمؿ ؾمٚمٞمؿ ًمٕمدة أُمقر.
أوٓ :أن أي٦م ظمٓم٤مب ظم٤مص ًمٚمرؾمقل ط﴿ :وًمـ شمرى قمٜمؽ﴾ ،ومل دملء سمٚمٗمظ
قم٤مم وأًمٗم٤مظ اًمٕمٛمقم ُمٕمرووم٦م.
صم٤مٟمٞم٤مً :مق ؾمٚمٛمٜم٤م سم٠مهن٤م ظمٓم٤مب ًمٚمجٛمٞمع ،وم٢مهن٤م ٓ شمدل قمغم أيمثر ُمـ قمدم رو٤مهؿ قمٜم٤م
اًمرو٤مء اًمٙم٤مُمؾ أو اًمرو٤م اعمٓمٚمؼ طمتك ٟمتٌع ُمٚمتٝمؿ ،وهذا ؿم٠من يمؾ ذي ُمٚم٦م ُمتٛمًؽ سمٛمٚم٦م
طمريص قمٚمٞمٝم٤م ،وٟمحـ يمذًمؽ ٓ ٟمرى قمٜمٝمؿ مت٤مم اًمرو٤م طمتك يتٌٕمقا ُمٚمتٜم٤م ومٝمق ُمقىمػ
ـمٌٞمٕمل وُمتٌ٤مدل سملم أهؾ اعمٚمؾ وأهؾ إدي٤من مجٞمٕم ً٤م ،صمؿ قمٚمؾ سمٕمٚمؾ ريمٞمٙمٞم٦م يٖمٜمل قمـ ٟم٘مٚمٝم٤م
ُم٤م شم٘مدم ذيمره ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واهلل اعمًتٕم٤من.
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وىم٤مل اًم٘مرـمٌل رمحف اهلل ذم شمٗمًػمه «18/2ش ًمٞمس همروٝمؿ ي٤م حمٛمد سمام ي٘مؽمطمقن ُمـ
أي٤مت أن ي١مُمٜمقا سمؾ ًمق أشمٞمتٝمؿ سمٙمؾ ُم٤م يً٠مًمقن مل يروقا قمٜمؽ وإٟمام يروٞمٝمؿ شمرك ُم٤م أٟم٧م
قمٚمٞمف ُمـ اإلؾمالم وأشمٌ٤مقمٝمؿ .ا.هـ
وىم٤مل اًمِمقيم٤مِّن رمحف اهلل ذم شومتح اًم٘مدير« «247-241/8ش :ىمقًمف﴿ :وًمـ شمرى
قمٜمؽ اًمٞمٝمقد وٓ اًمٜمّم٤مرى﴾ ،أي ًمٞمس همروٝمؿ وُمٌٚمغ اًمرو٤م ُمٜمٝمؿ ُم٤م ي٘مؽمطمقٟمف ...يٜمزل
إمم ىمقًمف ومٝمق خمذول ٓ حم٤مًم٦م وه٤مًمؽ سمال ؿمؽ وٓ ؿمٌٝم٦م .ا.هـ
ومٝمذا ُمٕمٜمك أي٦م قمٜمد أئٛم٦م اًمِم٠من ُمـ اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ ،وإٟمام ظم٤مًمػ هذا اعمٜمٙمر
اًمذي ٓ يٕمتد سمخالومف وٓ ووم٤مىمف وٓ يٗمرح سمٜمٍمه وٓ يره٥م ُمـ ختذيٚمف.
وأُم٤م يمقن اخلٓم٤مب ظم٤مص سم٤مًمٜمٌل ط يمام يزقمؿ وم٘مد أويت ُمـ ؾمقء ىمّمده وىمٚم٦م وم٘مٝمف
وُمـ يمثرة شمٚمٌٞمًف وزيٖمف ،وإٓ ومٛمٕمٜمك هذا اًم٘مقل إًمٖم٤مء اًمتٕمٌد ب«ىمؾ ي٤م أهي٤م اًمٙم٤مومرون...
وإظمذ سم٠مطمٙم٤مُمٝم٤م.
هلل َأ َطمدٌ ﴾[اإلظمالص ،]8:و﴿ ُىم ْؾ َأ ُقمق ُذ سمِ َر ِّب ا ًْم َٗم َٚم ِؼ
ويمذًمؽُ ﴿ :ىم ْؾ ُه َق ا ُ
﴾[اًمٗمٚمؼ ،]8:و﴿ ُىم ْؾ َأ ُقمق ُذ سمِ َر ِّب اًمٜم ِ
َّ٤مس ﴾[اًمٜم٤مسَ ﴿ ،]8:وم َّم ِّؾ ًم ِ َر ِّسم َؽ َواٟم َْح ْر
﴾[اًمٙمقصمرُ ﴿ ،]2:ىم ْؾ َه ِذ ِه َؾمٌِ ِٞمكم َأ ْد ُقمقا إِ َمم اهللِ َقم َغم َسم ِّم َػم ٍة َأٟمَ٤م َو َُم ِـ ا َّشم ٌَ َٕمٜمِل َو ُؾم ٌْ َح َ
هلل
٤من ا ِ
َو َُم٤م َأٟمَ٤م ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
لم ﴾[يقؾمػ ،]811:وإًمٖم٤مء طمٙمؿ اهلل ذم ىمقًمفَ ﴿ :وٓ شم َُّم ِّؾ َقم َغم َأ َطم ٍد
نميمِ َ
٤مت َأ َسمدً ا َوٓ َشم ُ٘م ْؿ َقم َغم َىم ْ ِؼم ِه﴾[اًمتقسم٦م.]17:
ُِمٜم ُْٝم ْؿ َُم َ
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وإًمٖم٤مء ﴿ ُظم ْذ ُِمـ َأُمق ِ
اهل ْؿ َصدَ َىم ً٦م ُشم َٓم ِّٝم ُر ُه ْؿ َوشم َُزيم ِ
ِّٞمٝم ْؿ ِ َهب٤م َو َص ِّؾ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ إِ َّن َصالشم َ
َؽ
ْ َْ
ؾمٙمَـ َهلؿ﴾[اًمتقسم٦م ﴿ ،]811:واص ِ ِ
حل ْٙم ِؿ َر ِّسم َؽ﴾[اًمٓمقر ،]71:وهمػمه٤م ُمـ ظمٓم٤مسم٤مت
ؼم ُ
َ ْ ْ
َ ٌ ُْ
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمتل هل ظمٓم٤مب ًمٚمٜمٌل ط وُٕمتف ىم٤مل اًمًٕمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم شمٗمًػم
أي٦م :واخلٓم٤مب وإن يم٤من يم٤من ًمرؾمقل اهلل ط وم٢من أُمتف داظمٚم٦م ذم ذًمؽ ،وم٢من آقمتٌ٤مر
سمٕمٛمقم اعمٕمٜمك ٓ سمخّمقص اعمخ٤مـم٥م يمام أن اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ سمخّمقص اًمًٌ٥م.
ا.هـ
وأُم٤م ىمقًمف صم٤مٟمٞم٤م إمم آظمره وم٠مىمقل :سمؾ شمدل قمغم قمدم رو٤مهؿ قمٜم٤م يمام ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ
طمتك حيّمؾ ُمٜم٤م اعمت٤مسمٕم٦م هلؿ ذم ديٜمٝمؿ اعمحرف اعمٌدل اعمٖمػم اًمٌ٤مـمؾ وذم ىمقًمف :إن قمدم
اًمرو٤م ُمٜم٤م وُمٜمٝمؿ ُمقىمػ ـمٌٞمٕمل وُمتٌ٤مدل ومٝمق سم٤مـمؾ سمؾ ُمقىمٗمٜم٤م ُمٜمٝمؿ ُمقىمػ ذقمل
ُمٗمروض ومرو ً٤م ٓزُم ً٤م حمت ًام وًمٞمس سم٤مُٕمر اًمٓمٌٞمٕمل وم٘مط وراضمع ًمذًمؽ اىمتْم٤مء اًمٍماط
اعمًت٘مٞمؿ ذم وضمقب خم٤مًمٗم٦م أصح٤مب اجلحٞمؿ ًمٙمـ أصح٤مب إومٙم٤مر اًمٕمٍماٟمٞم٦م اجلديدة
اهلداُم٦م هٙمذا حي٤موًمقن متٞمٞمع احلؼ وأصٌ٤مغ اًمٌ٤مـمؾ سمّمقرة احلؼ وٓ همرو ٕهنؿ يداومٕمقن
قمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اعمٚمًٌلم اعمٖمػميـ اعمٌدًملم اًمذي ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿَ ﴿ :وٓ َشم ْٚمٌِ ًُقا
ِ
احل َّؼ َو َأ ْٟمت ُْؿ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن ﴾[اًمٌ٘مرة.]72:
احل َّؼ سمِ٤م ًْم ٌَ٤مـم ِؾ َو َشم ْٙمت ُُٛمقا ْ َ
َْ
وىم٤مل اًم٘مرو٤موي أيْم ً٤م ذم ٟمٗمس اعمّمدر «21ش ذم يمالُمف طمقل أهؾ اًمذُم٦م :ومٝمؿ
ُمًٚمٛمقن سمحٙمؿ اٟمتامئٝمؿ إمم اًمدار واًمث٘م٤موم٦م واحلْم٤مرة .ا.هـ
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وىم٤مل «11ش وم٘مٚم٧م ًمف :أٟم٤م ُمًٚمؿ سمٛم٘مت٣م اًمٕم٘مٞمدة وأٟم٧م ُمًٚمؿ سمٛم٘مت٣م اًمث٘م٤موم٦م
واحلْم٤مرة .ا.هـ
وي٘مقل وذم قمٍمٟم٤م يت٠مذى أظمقاٟمٜم٤م ُمـ اعمًٞمحٞملم وهمػمهؿ ُمـ هذه اًمتًٛمٞم٦م أي أهؾ
ذُم٦م ومال ُمؼمر ًمإلسار قمغم سم٘م٤مئٝم٤م .ا.هـ
ىمٚم٧م :هذا اًم٘مقل ُمـ اًم٘مرو٤موي ُمٌٜمل قمغم أن اإلؾمالم قمٌ٤مرة قمـ ضمٜمًٞم٦م شمٕمٓمك عمـ
طمؾ ذم سمٚمده٤م ،وهذا اًم٘مقل خم٤مًمػ ًمٚمٛمٜم٘مقل واعمٕم٘مقل اعمقاومؼ ًمٚمٛمٜم٘مقل ويٚمزم ُمٜمف أن
ٟمٓمرده ذم ُمـ أىم٤مم سملم فمٝمراِّن اًمٙمٗم٤مر ،ومت٘مقل أٟم٧م يم٤مومر ُمٚم٦م وأٟم٤م يم٤مومر سمحٙمؿ اًمث٘م٤موم٦م
واحلْم٤مرة ومٝمؾ سمٕمد هذا اعمراء ُمـ ُهراء.
وأيْم ً٤م هذا اًم٘مقل اًمذي ىم٤مًمف اًم٘مرو٤موي ـمرد ًا ُمع ىم٤مقمدشمف اًمتل يٍمح هب٤م دائ ًام أن
اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى أظمقاٟم ً٤م ًمف وٟمٕمؿ واهلل إهنؿ أظمقاٟمؽ ،أُم٤م اعمًٚمٛمقن ومٚمٞمًقا هلؿ سم٠مظمقان
سمؾ هؿ أقمدائٜم٤م واهلل قمز وضمؾ ي٘مقل﴿ :إِٟم ََّام ا ُْعم ْ١م ُِمٜم َ
ُقن إِ ْظم َق ٌة﴾[احلجرات.]81:
ىم٤مل اًمًٕمدي :هذا قم٘مد قم٘مده اهلل قمز وضمؾ ُمع اعم١مُمٜملم أٟمف إذا وضمد ُمـ أي ؿمخص
يم٤من ُمـ ُمنمق إرض وُمٖمرهب٤م اإليامن سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف واًمٞمقم وأظمر وم٢مٟمف
أخ ًمٚمٛم١مُمٜملم أظمقة شمقضم٥م أن حي٥م ًمف اعم١مُمٜمقن ُم٤م حيٌقن ٕٟمٗمًٝمؿ ويٙمرهقن ًمف ُم٤م
يٙمرهقن ٕٟمٗمًٝمؿ .ا.هـ
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قمـ ُقم ْ٘م ٌَ َ٦م ْسم َـ َقم ِ٤مُم ٍر قمٜمد ُمًٚمؿ َقم َغم اعمِْٜم َ ِْؼم ي٘مقل  :إِ َّن َر ُؾم َ
هلل ط َىم َ٤مل ا ُْعم ْ١م ُِم ُـ َأ ُظمق
قل ا َِّ
ِ ِ ِ
ِ
٥م َقم َغم ِظم ْٓم ٌَ ِ٦م َأ ِظم ِٞمف َطمتَّك َي َذ َر
َ٤مع َقم َغم َسم ْٞم ِع َأ ِظم ِٞمف َو َٓ َ ْ
خي ُٓم َ
اعمُْ ْ١مُم ِـ َوم َال َحي هؾ ًم ْٚم ُٛم ْ١مُم ِـ َأ ْن َي ٌْت َ
و َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َىم َ٤مل
َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط اعمُْ ًْٚمِ ُؿ َأ ُظمق اعمُْ ًْٚمِ ِؿ َٓ َخيُق ُٟم ُف َو َٓ َيٙم ِْذ ُسم ُف َو َٓ َخي ُْذ ًُم ُف يم هُؾ اعمُْ ًْٚمِ ِؿ َقم َغم
اعمًُْٚمِ ِؿ طمرام ِقمر ُوف وُم٤م ًُمف ودُمف اًم َّت ْ٘مقى ه٤م هٜمَ٤م سمِحً ِ ِ ٍ ِ
حيت َِ٘م َر َأ َظم٤م ُه
َ َ ُ
ََ ٌ ْ ُ َ َ ُ َ َُُ
اًمنم َأ ْن َ ْ
َ ْ
ْ
٥م ا ُْمرئ ُم ْـ َّ ِّ
اعمُْ ًْٚمِ َؿ
وقمـ اسمـ قمٛمر رِض اهلل قمٜمف َ :أ َّن َر ُؾم َ
هلل ط َىم َ٤مل اعمُْ ًْٚمِ ُؿ َأ ُظمق اعمُْ ًْٚمِ ِؿ َٓ َي ْٔمٚمِ ُٛم ُف َو َٓ
قل ا َِّ
٤مضم ِ٦م َأ ِظم ِٞمف يم َ
ُي ًْٚمِ ُٛم ُف َو َُم ْـ يم َ
٤مضمتِ ِف َو َُم ْـ َوم َّر َج َقم ْـ ُُم ًْ ِٚم ٍؿ يم ُْر َسم ً٦م َوم َّر َج اهللَُّ َقمٜمْ ُف
َ٤من اهللَُّ ِذم َطم َ
َ٤من ِذم َطم َ
ِ ِ
ِ
يم ُْر َسم ً٦م ُِم ْـ يم َُر ِ
ؽم ُه اهللَُّ َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م
ؽم ُُم ًْٚم ًام َؾم َ َ
ب َي ْق ِم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م َو َُم ْـ َؾم َ َ
واهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ذم ؿم٠من اًمٙمٗم٤مر « :وم٢من شم٤مسمقا ش أي ُمـ يمٗمرهؿ «وأىم٤مُمقا اًمّمالة
وأشمقا اًمزيم٤مة وم٢مظمقاٟمٙمؿ ذم اًمديـ ش  ،وُمٗمٝمقُمٝم٤م أن ُمـ مل حيّمؾ ُمٜمف ذًمؽ ومٚمٞمس سم٠مخ ًمٜم٤م
وٓ يمراُم٦م يمام ىمرر ذًمؽ اعمٗمنون ُمـ اًمًٚمػ واخلٚمػ.
وهذا اًمذي ي٘مقًمف اًم٘مرو٤موي خم٤مًمػ ومٞمف إلمج٤مع اعمًٚمٛملم واهلل قمز وضمؾ عم٤م ىم٤مل ٟمقح:
ِ
ِ ِ
لم ﴾[هقدَ ﴿]77:ىم َ٤مل َي٤م
احل هؼ َو َأٟم َ
احل٤ميمِ ِٛم َ
ْ٧م َأ ْطمٙم َُؿ ْ َ
﴿ َر ِّب إِ َّن ا ْسمٜمل ُم ْـ َأ ْهكم َوإِ َّن َو ْقمدَ َك ْ َ
ُقح إِ َّٟم ُف ًَم ْٞم َس ُِم ْـ َأ ْهٚمِ َؽ إِ َّٟم ُف َقم َٛم ٌؾ َهم ْ ُػم َص٤مًم ِ ٍح ﴾[هقدُ ،]74:مع أٟمف وًمده ُمـ صٚمٌف ًمٙمـ
ٟم ُ
عم٤م اٟمتٗمك قمٜمف اإليامن اٟمتٗم٧م قمٜمف إهٚمٞم٦م.
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ُقح﴾[اًمِمٕمراء ،]814:وهٙمذا ذم ؾمقرة
وأُم٤م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :إِ ْذ َىم َ٤مل َهل ُ ْؿ َأ ُظم ُ
قه ْؿ ٟم ٌ
اًمِمٕمراء وم٤معمراد سمف أظمقة اًمٜمً٥م ٓ أظمقة اًمديـ ،ومال دمٛمع سملم اعمتٜم٤مىمْم٤مت وشمٗمرق سملم
اعمجتٛمٕم٤مت.
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ال جيْش احتذاج الَْٔد ّاليصاز ٚبأدل٘ الكسآٌ ليصسٗ باطلَه
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم شاجلقاب اًمّمحٞمح« [ :] 811 - 8
«ومّمؾ ش :إذا قمرف هذا ومٝم١مٓء اًم٘مقم ذم هذا اعم٘م٤مم ادقمقا أن حمٛمدا ط مل يرؾمؾ إًمٞمٝمؿ
سمؾ إمم أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ اًمٕمرب ومٝمذه اًمدقمقى قمغم وضمٝملم إُم٤م أن ي٘مقًمقا إٟمف سمٜمٗمًف مل يدع
أٟمف أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ وًمٙمـ أُمتف ادقمقا ًمف ذًمؽ وإُم٤م أن ي٘مقًمقا إٟمف ادقمك أٟمف أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ وهق
يم٤مذب ذم هذه اًمدقمقى ويمالُمٝمؿ ذم صدر هذا اًمٙمت٤مب ي٘متيض افقجف إول وذم آظمره ىمد
ي٘م٤مل أهنؿ اؿم٤مروا إمم افقجف افثوين ًمٙمٜمٝمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م مل يٜمٙمروا رؾم٤مًمتف إمم اًمٕمرب وإٟمام
أٟمٙمروا رؾم٤مًمتف إًمٞمٝمؿ وأُم٤م رؾم٤مًمتف إمم اًمٕمرب ومٚمؿ يٍمطمقا سمتّمدي٘مف ومٞمٝم٤م وٓ سمتٙمذيٌف وإن
يم٤من فم٤مهر ًمٗمٔمٝمؿ ي٘متيض اإلىمرار سمرؾم٤مًمتف إمم اًمٕمرب سمؾ صدىمقا سمام واومؼ ىمقهلؿ ويمذسمقا
سمام ظم٤مًمؼ ىمقهلؿ و ٟمحـ ٟمٌلم أٟمف ٓ يّمح اطمتج٤مضمٝمؿ سمٌمء مم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمٌل ط صمؿ ٟمتٙمٚمؿ
قمغم افقجفيـ مجٞمٕم٤م وٟمٌلم أٟمف ٓ يّمح اطمتج٤مضمٝمؿ سمٌمء ُمـ اًم٘مرآن قمغم صح٦م ديٜمٝمؿ
سمقضمف ُمـ
اًمقضمقه وٟمٌلم أن اًم٘مرآن ٓ طمج٦م ومٞمف هلؿ وٓ ومٞمف شمٜم٤مىمض ويمذًمؽ يمت٥م إٟمٌٞم٤مء
اعمت٘مدُملم اًمتل حيتجقن هب٤م هل طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ ًمٞمس ذم رء ُمٜمٝم٤م طمج٦م هلؿ وًمق مل يٌٕم٨م
حمٛمد ط ومٙمٞمػ واًمٙمت٤مب اًمذي ضم٤مء سمف حمٛمد ط ُمقاومؼ ًمً٤مئر يمالم إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ
اًمًالم ذم إسمٓم٤مل ديٜمٝمؿ وىمقهل ؿ ذم اًمتثٚمٞم٨م وآحت٤مد وهمػم ذًمؽ ُمع اًمٕم٘مؾ اًمٍميح ومٝمؿ
اطمتجقا ذم يمت٤مهبؿ هذا سم٤مًم٘مرآن وسمام ضم٤مءت سمف إٟمٌٞم٤مء ىمٌؾ حمٛمد ط ُمع اًمٕم٘مؾ وٟمحـ ٟمٌلم
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أٟمف ٓ طمج٦م هلؿ ومٞمام ضم٤مء سمف حمٛمد ط وٓ ومٞمام ضم٤مءت سمف آٟمٌٞم٤مء ىمٌٚمف وٓ ذم اًمٕم٘مؾ سمؾ ُم٤م
ضم٤مء سمف حمٛمد وُم٤م ضم٤مءت سمف إٟمٌٞم٤مء ىمٌٚمف ُمع سيح اًمٕم٘مؾ يمٚمٝم٤م سمراهلم ىمٓمٕمٞم٦م قمغم ومً٤مد
ديٜمٝمؿ وًمٙمـ ٟمذيمر ىمٌؾ ذًمؽ أن اطمتج٤مضمٝمؿ سمام ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل ط ٓ يّمح سمقضمف ُمـ
اًمقضمقه وأٟمف ٓ جيقز أن حيت٩م سمٛمجرد اعمٜم٘مقل قمـ حمٛمد ط ُمـ يٙمذسمف ذم يمٚمٛم٦م واطمدة مم٤م
ضم٤مء سمف ويمذًمؽ ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم سمخالف آطمتج٤مج سمٙمالم همػم إٟمٌٞم٤مء وم٢من
ذًمؽ يٛمٙمـ ُمقاوم٘م٦م سمٕمْمف دون سمٕمض وأُم٤م ُم٤م أظمؼمت سمف إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم أو ُمـ
ىم٤مل إٟمف ٟمٌل ومال يٛمٙمـ آطمتج٤مج سمٌٕمْمف دون سمٕمض ؾمقاء ىمدر صدىمٝمؿ أو يمذهبؿ ومٞم٘م٤مل
هلؿ قمغم يمؾ شم٘مدير ؾمقاء أىمروا سمٜمٌقشمف إمم اًمٕمرب أو همػمهؿ أو يمذسمقه ذم ىمقًمف إٟمف رؾمقل
اهلل أو ؾمٙمتقا قمـ هذا وهذا أو صدىمقه ذم اًمٌٕمض دون اًمٌٕمض إن اطمتج٤مضمٙمؿ قمغم
صح٦م ُم٤م خت٤مًمٗمقن ومٞمف اعمًٚمٛملم مم٤م ضم٤مء سمف حمٛمد ط ٓ يّمح سمقضمف ُمـ اًمقضمقه
وم٤مطم تج٤مضمٙمؿ قمغم أٟمف مل يرؾمؾ إًمٞمٙمؿ أو قمغم صح٦م ديٜمٙمؿ سمٌمء ُمـ اًم٘مرآن طمج٦م داطمْم٦م
قمغم يمؾ شم٘مدير ُمع أٟم٤م ؾمٜمٌلم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أن اًمٙمت٥م اإلهلٞم٦م يمٚمٝم٤م ُمع اعمٕم٘مقل ٓ طمج٦م
ًمٙمؿ ذم رء ُمٜمٝم٤م سمؾ يمٚمٝم٤م طمج٦م قمٚمٞمٙمؿ وهذا سمخالف اعمًٚمٛملم وم٢مٟمف يّمح اطمتج٤مضمٝمؿ
قمغم أهؾ اًمٙمت٤مب اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى سمام ضم٤مءت سمف إٟمٌٞم٤مء ىمٌؾ حمٛمد ط وأهؾ اًمٙمت٤مب ٓ
يّمح اطمتج٤مضمٝمؿ سمام ضم٤مء سمف حمٛمد ط وذًمؽ أن اعمًٚمٛملم ُم٘مرون سمٜمٌقة ُمقؾمك وقمٞمًك
وداود وؾمٚمٞمامن وهمػمهؿ ُمـ إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم وقمٜمدهؿ جي٥م اإليامن سمٙمؾ يمت٤مب
أٟمزًمف اهلل وسمٙمؾ ٟمٌل أرؾمٚمف اهلل وهذا أصؾ ديـ اعمًٚمٛملم ومٛمـ يمٗمر سمٜمٌل واطمد أو يمت٤مب
واطمد ومٝمق قمٜمدهؿ يم٤مومر سمؾ ُمـ ؾم٥م ٟمٌٞم٤م ُمـ إٟمٌٞم٤مء ومٝمق قمٜمدهؿ يم٤مومر ُمٌ٤مح اًمدم يمام ىم٤مل
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ِ
ٞمؿ َوإِ ْؾم َام ِقم َٞمؾ َوإِ ْؾم َح َ
قب
٤مق َو َي ْٕم ُ٘م َ
شمٕم٤مممُ ﴿ :ىمق ًُمقا َآ َُمٜمَّ٤م سمِ٤مهللَِّ َو َُم٤م ُأٟم ِْز َل إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َو َُم٤م ُأٟم ِْز َل إِ َمم إِ ْسم َراه َ
ِ
ِ
ويت اًمٜمٌَِّ هٞم َ
لم َأ َطم ٍد ُِمٜم ُْٝم ْؿ
قن ُِم ْـ َر ِّهبِ ْؿ َٓ ُٟم َٗم ِّر ُق َسم ْ َ
ٞمًك َو َُم٤م ُأ ِ َ
َو ْإَ ْؾم ٌَ٤مط َو َُم٤م ُأ ِ َ
قؾمك َوقم َ
ويت ُُم َ
َوٟم َْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن «814ش َوم٢مِ ْن َآ َُمٜمُقا سمِ ِٛم ْث ِؾ َُم٤م َآ َُمٜمْت ُْؿ سمِ ِف َوم َ٘م ِد ْاهتَدَ ْوا َوإِ ْن شم ََق ًَّم ْقا َوم٢مِٟم ََّام ُه ْؿ ِذم
٤مق َومًٞمٙم ِْٗمٞمٙمَٝمؿ اهللَُّ وهق ِ
ِ
ِ
ٞمؿ﴾ [اًمٌ٘مرة.]814-814:
اًمًٛم ُ
ؿم َ٘م ٍ َ َ
ٞمع ا ًْم َٕمٚم ُ
َ ُ َ َّ
ُ ُ
اًمر ُؾم ُ
قل سمِ َام ُأٟم ِْز َل إِ ًَم ْٞم ِف ُِم ْـ َر ِّسم ِف َواعمُْ ْ١م ُِمٜم َ
ُقن يم ٌُّؾ َآ َُم َـ سمِ٤مهللَِّ َو َُم َال ِئٙمَتِ ِف
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :آ َُم َـ َّ
لم َأ َطم ٍد ُِم ْـ ُر ُؾمٚمِ ِف وىم٤مًمقا َؾم ِٛم ْٕمٜمَ٤م َو َأ َـم ْٕمٜمَ٤م ُهم ْٗم َراٟم َ
َؽ َر َّسمٜمَ٤م َوإِ ًَم ْٞم َؽ
َو ُيمتٌُِ ِف َو ُر ُؾمٚمِ ِف َٓ ُٟم َٗم ِّر ُق َسم ْ َ
اعمَْ ِّم ُػم﴾[اًمٌ٘مرة.]217:
ِ
قهٙم ُْؿ ِىم ٌَ َؾ اعمَْ ْ ِ
نم ِق َواعمَْ ْٖم ِر ِ
ؼم َُم ْـ َآ َُم َـ
ؼم َأ ْن شم َُق هًمقا ُو ُضم َ
ب َو ًَمٙم َّـ ا ًْم ِ َّ
وىم٤مل شمٕم٤مممًَ ﴿ :م ْٞم َس ا ًْم ِ َّ
سمِ٤مهللَِّ َوا ًْم َٞم ْق ِم ْأَ ِظم ِر َواعمَْ َال ِئٙم َِ٦م َوا ًْمٙمِتَ٤م ِ
لم َو َآشمَك اعمَْ َ٤مل َقم َغم ُطم ٌِّ ِف َذ ِوي ا ًْم ُ٘م ْر َسمك َوا ًْم َٞمتَ٤م َُمك
ب َواًمٜمٌَِّ ِّٞم َ
واعمًَْ ِ
اًمر َىم ِ
اًمًٌِ ِ
اًمزيمَ٤م َة َواعمُْق ُوم َ
قن
اًمّم َال َة َو َآشمَك َّ
اًمً ِ٤مئٚمِ َ
٤ميم َ
٤مب َو َأ َىم٤م َم َّ
لم َو ِذم ِّ
ٞمؾ َو َّ
لم َوا ْسم َـ َّ
َ َ

ِ
ِ
لم ا ًْمٌ ْ٠م ِ ِ
٤مء و َّ ِ ِ
ِ
٤مهدُ وا َو َّ ِ ِ
يـ َصدَ ُىمقا
سمِ َٕم ْٝمد ِه ْؿ إِ َذا َقم َ
س ُأو ًَمئ َؽ ا ًَّمذ َ
اًمياء َوطم َ َ
اًمّم٤مسمِري َـ ذم ا ًْم ٌَ ْ٠م َؾم َ َّ
َو ُأو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ اعمُْ َّت ُ٘مقن﴾ [اًمٌ٘مرة.]844:
واًمٙمت٤مب اؾمؿ ضمٜمس ًمٙمؾ يمت٤مب أٟمزًمف اهلل يتٜم٤مول اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ يمام يتٜم٤مول اًم٘مرآن
يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ؾمقرة اًمِمقرى أي٦م .87
اًمر ُؾم ُ
قل سمِ َام ُأٟم ِْز َل إِ ًَم ْٞم ِف ُِم ْـ َر ِّسم ِف َواعمُْ ْ١م ُِمٜم َ
هلل َو َُم َال ِئٙمَتِ ِف
ُقن يم ٌُّؾ َآ َُم َـ سمِ٤م َِّ
وىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :آ َُم َـ َّ
لم َأ َطم ٍد ُِم ْـ ُر ُؾمٚمِ ِف وىم٤مًمقا َؾم ِٛم ْٕمٜمَ٤م َو َأ َـم ْٕمٜمَ٤م ُهم ْٗم َراٟم َ
َؽ َر َّسمٜمَ٤م َوإِ ًَم ْٞم َؽ
َو ُيمتٌُِ ِف َو ُر ُؾمٚمِ ِف َٓ ُٟم َٗم ِّر ُق َسم ْ َ
اعمَْ ِّم ُػم﴾ [اًمٌ٘مرة.]217:
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ِ ِ
اؾمت َِ٘م ْؿ يم ََام ُأ ُِم ْر َت َو َٓ َشمتٌَِّ ْع
وذم اًم٘مراءة إظمرى ويمت٤مسمف يم٘مقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :ومٚم َذًم َؽ َوم٤م ْد ُع َو ْ
هلل ُِم ْـ يمِت ٍ
َ٤مب َو ُأ ُِم ْر ُت َِٕ ْقم ِد َل َسم ْٞمٜمَٙم ُُؿ اهللَُّ َر هسمٜمَ٤م َو َر هسم ُٙم ْؿ ًَمٜمَ٤م
َأ ْه َقا َء ُه ْؿ َو ُىم ْؾ َآ َُمٜم ُْ٧م سمِ َام َأٟم َْز َل ا َُّ
جي َٛم ُع َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َوإِ ًَم ْٞم ِف اعمَْ ِّمػم﴾ [اًمِمقرى.]87:
َأ ْقم َام ًُمٜمَ٤م َو ًَمٙم ُْؿ َأ ْقم َام ًُمٙم ُْؿ َٓ ُطم َّج َ٦م َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْٞمٜمَٙم ُُؿ اهللَُّ َ ْ
لم ًَم ْٞم َٚم ً٦م ُصم َّؿ َّاخت َْذشم ُُؿ ا ًْم ِٕم ْج َؾ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِه َو َأ ْٟمت ُْؿ
قؾمك َأ ْر َسم ِٕم َ
وىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ ْذ َو َ
اقمدْ ٟمَ٤م ُُم َ
َفم٤معمُ ِ َ
قن﴾[اًمٌ٘مرة.]78:
ومذيمر أن هذ ا اًمٙمت٤مب اًمذي أٟمزل قمٚمٞمف هدى ًمٚمٛمت٘ملم اًمذيـ ي١مُمٜمقن سم٤مًمٖمٞم٥م وي٘مٞمٛمقن
اًمّمالة وي١مشمقن اًمزيم٤مة واًمذيـ ي١مُمٜمقن سمام أٟمزل إًمٞمف وُم٤م أٟمزل ُمـ ىمٌٚمف وسم٤مٔظمرة هؿ
يقىمٜمقن صمؿ أظمؼم أن ه١مٓء هؿ اعمٗمٚمحقن ومحٍم اًمٗمالح ذم ه١مٓء ومال يٙمقن ُمٗمٚمح٤م إٓ
ُمـ يم٤من ُمـ ه١مٓء.
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بعض الْضاٜل اليت ٓطلهَا العصساىٌْٔ للدعْٗ إىل تكازب األدٓاٌ
8ـ يمقن أهؾ اًمٙمت٤مب ُمِمٛمٚمقن سم٤مؾمؿ اإلؾمالم اًمٕم٤مم:
وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمغم ُمً٠مًم٦م يمقن ديـ إٟمٌٞم٤مء واطمد ،وسمٞم٤من ُمٕمٜم٤مه؛ ًمٙمـ اًمٞمٝمقد
واًمٜمّم٤مرى ىمد همػموا وسمدًمقا ،ومل يدظمٚمقا ذم ُمًٛمك اإلؾمالم اخل٤مص اًمذي هقٟم٤مؾمخ
جلٛمٞمع إدي٤من.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم يمام ذم "اعمجٛمقع" «87/81ش :وم٤مسمتدقم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُم٤م
اسمتدقمقه؛ مم٤م ظمرج هبؿ قمـ ديـ اهلل اًمذي أُمروا سمف ،وهق آؾمالم اًمٕم٤مم ،وهلذا أُمرٟم٤م أن
اط اعمًُْت َِ٘م ِ
ِ
اط ا ًَّم ِذي َـ َأ ْٟم َٕم ْٛم َ٧م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َهم ْ ِػم ا َْعم ْٖم ُْم ِ
س َ
قب َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو َٓ
اًمٍم َ ْ َ
ٞمؿ َ
ٟم٘مقلْ ﴿ :اهدٟمَ٤م ِّ َ
لم ﴾ [اًمٗم٤محت٦م 4 :ـ  ،]4وىمد صمٌ٧م قمـ اًمٜمٌك ط أٟمف ىم٤مل « :اًمٞمٝمقد ُمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ،
اًمْم٤م ًِّم َ
َّ
واًمٜمّم٤مرى و٤مًمقن ش ،ويمؾ ُمـ ه٤مشملم إُمتلم ظمرضم٧م قمـ آؾمالم ،وهمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م أطمد
وديف؛ وم٤مًمٞمٝمقد يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمٙمؼم ،وي٘مؾ ومٞمٝمؿ اًمنمك ،واًمٜمّم٤مرى يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ
اًمنمك ،وي٘مؾ ومٞمٝمؿ اًمٙمؼم ا.هـ.
وُمـ أسمقاق هذه اًمٕمٙمرة :حمٛمقد أسمقري٦م اعمتجٜمل قمغم اًمًٜم٦م ،وأهٚمٝم٤م ،وحمٛمد ؾمٕمٞمد
قمِماموي ،وقمٌد اًمٚمٓمٞمػ اًمٖمزازم ،وحمٛمد قمامرة ،وومٝمٛمل هقيدي ،وحمٛمد اًمٓم٤مًمٌل ،وؾمٕمد
همراب ،واًم٘مرو٤موي ،ويمؾ ه١مٓءً :مٞمس ومٞمٝمؿ رضمؾ رؿمٞمد ،وٓذو رأي ؾمديد؛ سمؾ هؿ ـ
واهلل ـ هدام اًمديـ ،وُمٕم٤مول اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ذم هدُمف؛ قم٤مُمٚمٝمؿ اهلل سمام يًتح٘مقن.
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 2ـ اًمتٝمقيـ ُمـ ؿم٠من اإليامن سمرؾم٤مًم٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ط:
وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ،وأن ٓ ٟمج٤مة ،وٓ إيامن عمـ مل ي١مُمـ سمف ط.
وُمـ دقم٤مة هذه اًمٗمٙمرة :اًمٕمٍماِّن اهل٤مًمؽ حمٛمد قمٌده اعمٍمي؛ شمٚمٛمٞمذ اعمٚمحد :مج٤مل
اًمديـ إومٖم٤مِّن.
طمٞم٨م ىم٤مل :وم٢مذا يم٤من اًمٗمرق سمٞمٜمٜم٤م وسملم أهؾ اًمٙمت٤مب ،يِمٌف اًمٗمرق سملم اعمقطمديـ
اعمخٚمّملم ،واًمٕم٤مُمٚملم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وسملم اعمٌتدقم٦م اًمذيـ اٟمحرومقا قمٜمٝمام ،ومٞمٙمػ يٙمقن
أهؾ اًمٙمت٤مب يم٤معمنميملم ،ذم طمٙمٛمف شمٕم٤ممم« ش.
وُمـ دقم٤مهت٤م حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل ،وحمٛمد قمامرة ،وه١مٓء :هؿ شمالُمٞمذ حمٛمد قمٌده؛
ومال همرو:
وُمــ ضمٕمـؾ اًمٖمـراب ًمف دًمـٞم ً
ال

يـٛمـرسمف قمـغم ِضم ِ
ٞمـػ اًمٙمـالب

 1ـ اًمتالقم٥م سم٠مًمٗم٤مظ اإليامن:
وُمـ ؾم٤مًمٙمل هذا اًمًٌٞمؾ :حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل ،وحمٛمد قمامرة ،وقمٌد اًمٚمٓمٞمػ
همزازم ،واًم٘مرو٤موي ،وٟمٜم٘مؾ ُمـ أىمقاهلؿ:
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ُم٤مىم٤مًمف قمٌد اًمٚمٓمٞمػ همزازم :أُم٤م اًمٞمقم ومٚمؿ يٕمد هٜم٤مًمؽ ذك ،وٓ وصمٜمٞم٦م ،وًم٘مد أصٌح
اًمديـ هلل وطمده ،ذم وقمل اًمديٜملم ،وٓؿمؽ أن إًمف اعمًٚمٛملم ،وإًمف اعمًٞمحلم ،وإًمف اًمٜم٤مس
أمجٕملم؛ هق إًم ٌف واطمد ،أُم٤م اًمٕمداء سملم إدي٤من ،هق اًمذي يٕمتؼم ذيم ً٤م« ش.
 7ـ إقمتذار ًمٙمٗمر أهؾ اًمٙمت٤مب سم٤مًمت٠مويالت اًمٌ٤مـمٚم٦م :وؾمؽمى ُمـ هذه اًمت٠مويالت ذم
سم٤مب اًمِمٌ٦م.
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الفصل الطادع  :فتاّ ٚالعلنا ٛيف حهه التكازب بني األدٓاٌ
اًمذيم ِْر إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ ٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
٤مؾم َ٠م ًُمقا َأ ْه َؾ ِّ
قن ﴾[اًمٜمحؾ ،]71:وي٘مقل:
ي٘مقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :وم ْ
اخلق ِ
ِ
اقمقا سمِ ِف َو ًَم ْق ر هدو ُه إِ َمم اًمرؾم ِ
قل َوإِ َمم ُأ ْو ِزم إَ ُْم ِر
ف َأ َذ ُ
﴿ َوإِ َذا َضم٤م َء ُه ْؿ َأ ُْم ٌر ُم َـ إَ ُْم ِـ َأ ِو ْ َ ْ
َّ ُ
َ
اًمِم ْٞم َٓم َ
مح ُت ُف ٓ َّشم ٌَ ْٕمت ُُؿ َّ
٤من إِ َّٓ
ُِمٜم ُْٝم ْؿ ًَم َٕمٚمِ َٛم ُف ا ًَّم ِذي َـ َي ًْ َتٜمٌِْ ُٓمق َٟم ُف ُِمٜم ُْٝم ْؿ َو ًَم ْقٓ َوم ْْم ُؾ اهللَِّ َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َو َر ْ َ
َىمٚمِ ًٞمال ﴾[اًمٜمً٤مء.]11:
فتاوّ اإلماو ابً باز رمحه اهلل
ىم٤مل رمحف اهلل يمام ذم جمٛمقع ومت٤مويف « 811 / 1ش
شمٕم٘مٞم٥م قمغم ُم٘م٤مًم٦م اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ ؿمٞمخ إزهر سمٕمٜمقان  :قمالىم٦م اإلؾمالم سم٤مٕدي٤من
إظمرى
ُمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل سمـ سم٤مز إمم طمية إخ ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ قمكم ضم٤مد
احلؼ ؿمٞمخ إزهر ووم٘مف اهلل ًمٚمخػم .
ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف  ،أُم٤م سمٕمد :
وم٘مد اـمٚمٕم٧م قمغم ُم٘م٤مًم٦م ًمًامطمتٙمؿ ٟمنمهت٤م صحٞمٗم٦م اجلزيرة اًمًٕمقدي٦م ذم قمدده٤م
اًمّم٤مدر ذم يقم اجلٛمٕم٦م  8787 / 7 / 84هـ سمٕمٜمقان  « :قمالىم٦م اإلؾمالم سم٤مٕدي٤من إظمرى
ش ورد ذم أوهل٤م ُمـ يمالُمٙمؿ ُم٤م ٟمّمف :
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« اإلؾمالم حيرص قمغم أن يٙمقن أؾم٤مس قمالىم٤مشمف ُمع إدي٤من واًمِمٕمقب إظمرى هق
اًمًالم اًمٕم٤مم واًمقد واًمتٕم٤مون; ٕن اإلٟمً٤من قمٛمقُم٤م ذم ٟمٔمر اإلؾمالم هق خمٚمقق قمزيز
يمرُمف اهلل شمٕم٤ممم وومْمٚمف قمغم يمثػم ُمـ ظمٚم٘مف ؛ يدل هلذا ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اإلهاء :
ِ
ِ
َ٤مه ْؿ َقم َغم
َو ًَم َ٘مدْ يم ََّر ُْمٜمَ٤م َسمٜمِل آ َد َم َو َ َ
َ٤مه ْؿ ُم َـ اًم َّٓم ِّٞم ٌَ٤مت َو َوم َّْم ْٚمٜم ُ
ؼم َوا ًْم ٌَ ْح ِر َو َر َز ْىمٜم ُ
مح ْٚمٜم ُ
َ٤مه ْؿ ِذم ا ًْم َ ِّ
يمَثِ ٍػم ِمم َّ ْـ َظم َٚم ْ٘مٜمَ٤م َشم ْٗم ِْم ًٞمال واًمتٙمريؿ اإلهلل ًمإلٟمً٤من سمخٚم٘مف وشمٗمْمٞمٚمف قمغم همػمه يٕمد رسم٤مـم٤م
ؾم٤مُمٞم٤م يِمد اعمًٚمٛملم إمم همػمهؿ ُمـ سمٜمل اإلٟمً٤من .
َّ٤مس إِٟمَّ٤م َظم َٚم ْ٘مٜمَ٤ميم ُْؿ
وم٢مذا ؾمٛمٕمقا سمٕمد ذًمؽ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة احلجرات َ « :ي٤م َأ ه َهي٤م اًمٜم ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٞمؿ
ُم ْـ َذيم ٍَر َو ُأ ْٟم َثك َو َضم َٕم ْٚمٜمَ٤ميم ُْؿ ُؿم ُٕمق ًسم٤م َو َىم ٌَ٤مئ َؾ ًم َت َٕم َ٤مر ُومقا إِ َّن َأيم َْر َُمٙم ُْؿ قمٜمْدَ اهللَِّ َأ ْشم َ٘م٤ميم ُْؿ إِ َّن اهللََّ َقمٚم ٌ
َظمٌِ ٌػم ش أصٌح واضمٌ٤م قمٚمٞمٝمؿ أن ي٘مٞمٛمقا قمالىم٤مت اعمقدة واعمحٌ٦م ُمع همػمهؿ ُمـ أشمٌ٤مع
اًمدي٤مٟم٤مت إظمرى  ،واًمِمٕمقب همػم اعمًٚمٛم٦م ؛ ٟمزوٓ قمٜمد هذه إظمقة
اإلٟمً٤مٟمٞم٦م وهذا هق ُمٕمٜمك اًمتٕم٤مرف اًمقارد ذم أي٦م  ...ش إًمخ  .وًم٘مد يمدرِّن يمثػما ُم٤م
شمْمٛمٜمتف هذه اجلٛمؾ ُمـ اعمٕم٤مِّن اعمخ٤مًمٗم٦م ًممي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ورأي٧م ُمـ
اًمٜمّمح ًمًامطمتٙمؿ اًمتٜمٌٞمف قمغم ذًمؽ ؛ وم٢مٟمف ٓ خيٗمك قمغم ؾمامطمتٙمؿ أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمد
أوضم٥م قمغم اعم١مُمٜملم سمٖمض اًمٙمٗم٤مر وُمٕم٤مداهتؿ وقمدم ُمقدهتؿ وُمقآهتؿ ُم٤م ذم ىمقًمف قمز
وضمؾ  :ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا َٓ َشمت ِ
َّخ ُذوا ا ًْم َٞم ُٝمق َد َواًمٜم ََّّم َ٤مرى َأ ْوًم ِ َٞم٤م َء َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َأ ْوًم ِ َٞم٤م ُء َسم ْٕم ٍ
ض
َ َ
َ هَ
لم وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ذم ؾمقرة آل
َو َُم ْـ َيت ََق َّهل ُ ْؿ ُِمٜمْٙم ُْؿ َوم٢مِ َّٟم ُف ُِمٜم ُْٝم ْؿ إِ َّن اهللََّ َٓ َ ْهي ِدي ا ًْم َ٘م ْق َم اًم َّٔم٤معم ِ َ
قمٛمران  :ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا َٓ َشمت ِ
َّخ ُذوا سمِ َٓم٤م َٟم ً٦م ُِم ْـ ُدوٟمِٙم ُْؿ َٓ َي ْ٠م ًُمق َٟمٙم ُْؿ َظم ٌَ ً٤مٓ َو هدوا َُم٤م َقمٜمِت ْهؿ
َ َ
َ هَ
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اه ِٝمؿ وُم٤م ُخت ِْٗمل صدُ ورهؿ َأيمْؼم َىمدْ سمٞمٜمَّ٤م ًَمٙمُؿ ْأي ِ
ِ
ِ
ِ
٤مت إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ
ُ َ
ُ ُ ُ ْ َ ُ َ َّ
َىمدْ َسمدَ ت ا ًْم ٌَ ْٖم َْم٤م ُء ُم ْـ َأ ْوم َق ْ َ َ
قن وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ذم ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م  « :ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا َٓ َشمت ِ
َشم ْٕم ِ٘م ُٚم َ
َّخ ُذوا قمَدُ ِّوي
َ َ
َ هَ
ِ
ِ
اًمر ُؾم َ
احل ِّؼ ُخي ِْر ُضم َ
َوقمَدُ َّويم ُْؿ َأ ْوًم ِ َٞم٤م َء ُشم ْٚم ُ٘م َ
قل
قن َّ
قن إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ سمِ٤معمَْ َق َّدة َو َىمدْ َيم َٗم ُروا سمِ َام َضم٤م َءيم ُْؿ ُم َـ ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُن َ
ون
َوإِ َّي٤ميم ُْؿ َأ ْن شم ُْ١م ُِمٜمُقا سمِ٤م َِّ
هلل َر ِّسمٙم ُْؿ إ ْن ُيمٜمْت ُْؿ َظم َر ْضمت ُْؿ ضم َٝم٤م ًدا ذم َؾمٌِٞمكم َوا ْسمت َٖم٤م َء َُم ْر َو٤ميت شم ه
ِ
ِ
اًمًٌِ ِ
ٞمؾ
إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ سمِ٤معمَْ َق َّدة َو َأٟمَ٤م َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َام َأ ْظم َٗم ْٞمت ُْؿ َو َُم٤م َأ ْقم َٚمٜمْت ُْؿ َو َُم ْـ َي ْٗم َٕم ْٚم ُف ُمٜمْٙم ُْؿ َوم َ٘مدْ َو َّؾ َؾم َقا َء َّ
إِ ْن ي ْث َ٘م ُٗمقيمُؿ يٙمُقٟمُقا ًَمٙمُؿ َأقمدَ اء ويًٌ ُٓمقا إِ ًَمٞمٙمُؿ َأي ِدهيؿ و َأ ًْم ًِٜمَتَٝمؿ سمِ٤مًمً ِ
قء َو َو هدوا ًَم ْق
ْ ْ ْ َُ ْ َ
ْ َ
َ
ُ ْ ه
ْ ْ ً ََْ ُ
ون ًَم ْـ َشمٜمْ َٗم َٕمٙم ُْؿ َأ ْر َطم٤م ُُمٙم ُْؿ َو َٓ أوٓ ُديم ُْؿ َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َي ْٗم ِّم ُؾ َسم ْٞمٜمَٙم ُْؿ َواهللَُّ سمِ َام َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
َشم ْٙم ُٗم ُر َ
قن

ِ
ٞمؿ َوا ًَّم ِذي َـ َُم َٕم ُف إِ ْذ َىم٤م ًُمقا ًم ِ َ٘م ْق ُِم ِٝم ْؿ إِٟمَّ٤م ُسم َرآ ُء
َسم ِّم ٌػم ة َىمدْ يمَ٤مٟم ْ
َ٧م ًَمٙم ُْؿ ُأ ْؾم َق ٌة َطم ًَٜمَ ٌ٦م ِذم إِ ْسم َراه َ
ِ
ِ
ون ُِمـ د ِ
ون اهللَِّ َيم َٗم ْرٟمَ٤م سمِٙم ُْؿ َو َسمدَ ا َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْٞمٜمَٙم ُُؿ ا ًْم َٕمدَ َاو ُة َوا ًْم ٌَ ْٖم َْم٤م ُء َأ َسمدً ا َطمتَّك
ُمٜمْٙم ُْؿ َوممَّ٤م َشم ْٕم ٌُدُ َ ْ ُ
شم ُْ١م ُِمٜمُقا سمِ٤مهللَِّ َو ْطمدَ ُه ش أي٦م .
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ذم ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م ِ َ َٓ « :
ُقن سمِ٤مهللَِّ َوا ًْم َٞم ْق ِم ْأ ِظم ِر ُي َقا هد َ
دمدُ َىم ْق ًُم٤م ُي ْ١م ُِمٜم َ
ون
َُم ْـ َطم٤م َّد اهللََّ َو َر ُؾمق ًَم ُف َو ًَم ْق يمَ٤مٟمُقا آ َسم٤م َء ُه ْؿ َأ ْو َأ ْسمٜمَ٤م َء ُه ْؿ َأ ْو إِ ْظم َق َاهن ُ ْؿ َأ ْو َقم ِِم َػم َ ُهت ْؿ ش أي٦م .
ومٝمذه أي٤مت اًمٙمريامت وُم٤م ضم٤مء ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ُمـ أي٤مت إظمرى يمٚمٝم٤م شمدل قمغم وضمقب
سمٖمض اًمٙمٗم٤مر وُمٕم٤مداهتؿ وىمٓمع اعمقدة سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعم١مُمٜملم طمتك ي١مُمٜمقا سم٤مهلل وطمده .
أُم٤م اًمتٕم٤مرف اًمذي دًم٧م قمٚمٞمف آي٦م احلجرات ومال يٚمزم ُمٜمف اعمقدة وٓ اعمحٌ٦م ًمٚمٙمٗم٤مر وإٟمام
شمدل أي٦م أن اهلل ضمٕمؾ سمٜمل آدم ؿمٕمقسم٤م وىمٌ٤مئؾ ًمٞمتٕم٤مرومقا ومٞمتٛمٙمٜمقا ُمـ اعمٕم٤مُمالت اجل٤مئزة
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سمٞمٜمٝمؿ ذقم٤م ؛ يم٤مًمٌٞمع واًمنماء وشمٌ٤مدل اًمًٗمراء وأظمذ اجلزي٦م ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى
واعمجقس  ...وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٕمالىم٤مت اًمتل ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمقدة وٓ حمٌ٦م .
وهٙمذا شمٙمريؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ًمٌٜمل آدم ٓ يدل قمغم ضمقاز إىم٤مُم٦م قمالىم٦م اعمقدة واعمحٌ٦م سملم
اعمًٚمؿ واًمٙم٤مومر وإٟمام يدل ذًمؽ قمغم أن ضمٜمس سمٜمل آدم ىمد ومْمٚمف اهلل قمغم يمثػم ُمـ ظمٚم٘مف .
ومال جيقز أن يًتٜمٌط ُمـ أيتلم ُم٤م خي٤مًمػ أي٤مت اعمحٙمامت اعمت٘مدُم٦م وهمػمه٤م اًمداًم٦م
قمغم وضمقب سمٖمض اًمٙمٗم٤مر ذم اهلل وُمٕم٤مداهتؿ وحتريؿ ُمقدهتؿ وُمقآهتؿ ؛ عم٤م سمٞمٜمٝمؿ وسملم
اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٌقن اًمٕمٔمٞمؿ ذم اًمديـ .
واًمقاضم٥م قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ شمٗمًػم اًم٘مرآن سمام يّمدق سمٕمْمف سمٕمْم٤م
ِ
ِ
َ٤مب ُِم ْٜم ُف
وشمٗمًػم اعمِمتٌف سم٤معمحٙمؿ يمام ىم٤مل اهلل ضمؾ وقمال ُ :ه َق ا ًَّمذي َأٟم َْز َل َقم َٚم ْٞم َؽ ا ًْمٙمت َ
٤مت َوم َ٠م َُّم٤م ا ًَّم ِذي َـ ِذم ُىم ُٚم ِ
٤مت ُحمْٙم ََام ٌت ُه َّـ ُأ هم ا ًْمٙمِت ِ
قهبِ ْؿ َز ْي ٌغ َوم َٞمتٌَِّ ُٕم َ
قن َُم٤م
٤مهب ٌ
آ َي ٌ
َ٤مب َو ُأ َظم ُر ُُمت ََِم ِ َ

شم ََِم٤م َسم َف ُِمٜمْ ُف ا ْسمتِ َٖم٤م َء ا ًْم ِٗم ْتٜم َِ٦م َوا ْسمتِ َٖم٤م َء َشم ْ٠م ِويٚمِ ِف أي٦م ُمع أن احلٙمؿ سمحٛمد اهلل ذم أي٤مت اعمحٙمامت
اعمذيمقرة وهمػمه٤م واوح ٓ ؿمٌٝم٦م ومٞمف وأيت٤من اًمٚمت٤من ذم اًمتٕم٤مرف واًمتٙمريؿ ًمٞمس ومٞمٝمام ُم٤م
خي٤مًمػ ذًمؽ .
وىمد ورد ذم اعم٘م٤مل أيْم٤م ُم٤م ٟمّمف  « :ومٜمٔمرة اعمًٚمٛملم إذن إمم همػمهؿ ُمـ أشمٌ٤مع اًمٞمٝمقدي٦م
واًمٜمٍماٟمٞم٦م هل ٟمٔمرة اًمنميؽ إمم ذيم٤مئف ذم اإليامن سم٤مهلل واًمٕمٛمؾ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م اإلهلٞم٦م اًمتل ٓ
ختتٚمػ ذم أصقهل٤م اًمٕم٤مُم٦م ش .
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وهذا  -يمام ٓ خيٗمك قمغم ؾمامطمتٙمؿ  -طمٙمؿ خم٤مًمػ ًمٚمٜمّمقص اًمٍمحي٦م ذم دقمقة أهؾ
اًمٙمت٤مب وهمػمهؿ إمم اإليامن سم٤مهلل ورؾمقًمف  ،وشمًٛمٞم٦م ُمـ مل يًتج٥م ُمٜمٝمؿ هلذه اًمدقمقة
يمٗم٤مرا .
وُمـ اعمٕمٚمقم أن مجٞمع اًمنمائع اًمتل ضم٤مءت هب٤م إٟمٌٞم٤مء ىمد ٟمًخ٧م سمنميٕم٦م حمٛمد ط
ومال جيقز ٕطمد ُمـ اًمٜم٤مس أن يٕمٛمؾ سمٖمػم اًمنميٕم٦م اًمتل ضم٤مء هب٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م
ِ
ِ
اًمر ُؾم َ
قل َوم٢مِ ْن شم ََق ًَّم ْقا
اًمّمحٞمح٦م قمـ اًمٜمٌل ط يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ُ :ىم ْؾ َأـمٞم ُٕمقا اهللََّ َو َأـمٞم ُٕمقا َّ
مح ْٚمتُؿ وإِ ْن شم ِ
ُٓمٞم ُٕمق ُه َهتتَدُ وا َوُم٤م َقم َغم اًمرؾم ِ
لم
قل إِ َّٓ ا ًْم ٌَ َال ُغ اعمٌُِْ ُ
َوم٢مِٟم ََّام َقم َٚم ْٞم ِف َُم٤م ُ ِّ
مح َؾ َو َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َُم٤م ُ ِّ ْ َ
َّ ُ
َ
ْ
ِ
ِ
هقر ا ًَّم ِذي ُأٟم ِْز َل َُم َٕم ُف ُأو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ
ٍَمو ُه َوا َّشم ٌَ ُٕمقا اًمٜم َ
وىم٤مل شمٕم٤ممم َ :وم٤م ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا سمِف َو َقم َّز ُرو ُه َوٟم َ ُ
اعمُْ ْٗمٚمِ ُح َ
قن وىم٤مل
قل اهللَِّ إِ ًَمٞمٙمُؿ َمجِٞمٕم٤م ا ًَّم ِذي ًَمف ُم ْٚم ُؽ اًمًامو ِ
َّ٤مس إِ ِِّّن َر ُؾم ُ
ات
َّ َ َ
ً
ؾمٌح٤مٟمف ُ :ىم ْؾ َي٤م َأ ه َهي٤م اًمٜم ُ
ُ ُ
ْ ْ
ٞم٧م َوم ِ
َو ْإَ ْر ِ
هلل
هلل َو َر ُؾمقًم ِ ِف اًمٜمٌَِّ ِّل ْإُ ُِّم ِّل ا ًَّم ِذي ُي ْ١م ُِم ُـ سمِ٤م َِّ
آُمٜمُقا سمِ٤م َِّ
حي ِٞمل َو ُي ِٛم ُ
ض َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ ُه َق ُ ْ
ِ
ِ
َويمَٚمِ َامشمِ ِف َواشمٌَِّ ُٕمق ُه ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ َ ْهتتَدُ َ
ٞمح
ون وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ًَ :م َ٘مدْ َيم َٗم َر ا ًَّمذي َـ َىم٤م ًُمقا إِ َّن اهللََّ ُه َق اعمًَْ ُ
ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ًَ :م َ٘مدْ َيم َٗم َر ا ًَّم ِذي َـ َىم٤م ًُمقا إِ َّن اهللََّ َصم٤مًم ِ ُ٨م َصم َال َصم ٍ٦م َو َُم٤م ُِم ْـ إِ ًَم ٍف إِ َّٓ إِ ًَم ٌف
و ِ
اطمدٌ أي٦م وىم٤مل قمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ذم ؾمقرة اًمتقسم٦م  :ؾمقرة اًمتقسم٦م أي٦م َّ 18اخت َُذوا
َ
ون اهللَِّ واعمَْ ًِٞمح اسمـ ُمريؿ وُم٤م ُأ ُِمروا إِ َّٓ ًمِٞمٕمٌدُ وا إِ َهل٤م و ِ
َأطمٌ٤مرهؿ ورهٌ٤مهنؿ َأرسم٤مسم٤م ُِمـ د ِ
اطمدً ا
ً َ
َُْ
َ
ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َُْ َْ ً ْ ُ
َ ْ َ ََْ َ َ َ ُ

َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ ُه َق ُؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف َقم َّام ُي ْ ِ
نميم َ
ُقن وأيتلم سمٕمده٤م .
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وأي٤مت ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمة يمٚمٝم٤م شمدل قمغم يمٗمر اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى سم٤مخت٤مذهؿ أطمٌ٤مرهؿ
ورهٌ٤مهنؿ أرسم٤مسم٤م ُمـ دون اهلل وىمقل اًمٞمٝمقد  :قمزير اسمـ اهلل وىمقل اًمٜمّم٤مرى  :اعمًٞمح اسمـ
اهلل وشمٙمذيٌٝمؿ عمحٛمد ط وقمدم إيامهنؿ سمف إٓ ُمـ هداه اهلل ُمٜمٝمؿ ًمإلؾمالم .
وىمد روى ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف قمـ اًمٜمٌل ط أٟمف ىم٤مل  :واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده ٓ
يًٛمع يب أطمد ُمـ هذه إُم٦م هيقدي وٓ ٟمٍماِّن صمؿ يٛمقت ومل ي١مُمـ سم٤مًمذي أرؾمٚم٧م سمف
إٓ يم٤من ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر  ،وذم اًمّمحٞمحلم قمـ اًمٜمٌل ط أٟمف ىم٤مل ً :مٕمـ اهلل اًمٞمٝمقد
واًمٜمّم٤مرى  ،اختذوا ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ُمً٤مضمد  .وإطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم يمٗمر اًمٞمٝمقد
واًمٜمّم٤مرى  ،وأهنؿ أقمداء ًمٜم٤م يمثػمة .
وإسم٤مطم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف ًمٚمٛمًٚمٛملم ـمٕم٤مم أهؾ اًمٙمت٤مب وٟمً٤مءهؿ اعمحّمٜم٤مت ُمٜمٝمـ ٓ شمدل
قمغم ضمقاز ُمقدهتؿ وحمٌتٝمؿ  ،يمام ٓ خيٗمك قمغم يمؾ ُمـ شمدسمر أي٤مت وأقمٓمك اعم٘م٤مم طم٘مف ُمـ
اًمٜمٔمر واًمٕمٜم٤مي٦م .
وسمذًمؽ يمٚمف يتٌلم ًمًامطمتٙمؿ ظمٓم٠م ُم٤م ورد ذم اعم٘م٤مل ُمـ :
 - 8اًم٘مقل سم٠من اًمقد واعمحٌ٦م ُمـ أؾم٤مؾمٞم٤مت اًمٕمالىم٦م ذم اإلؾمالم سملم إدي٤من
واًمِمٕمقب.
 - 2احلٙمؿ ٕشمٌ٤مع اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م سم٤مإليامن سم٤مهلل واًمٕمٛمؾ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م اإلهلٞم٦م اًمتل ٓ
ختتٚمػ ذم أصقهل٤م اًمٕم٤مُم٦م .
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وشمقاصٞم٤م سم٤محلؼ يمتٌ٧م ًمًامطمتٙمؿ هذه اًمرؾم٤مًم٦م  ،راضمٞم٤م ُمـ ؾمامطمتٙمؿ إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم
يمالُمٙمؿ ذم هذيـ إُمريـ  ،وأن شمرضمٕمقا إمم ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص  ،وشم٘مقُمقا سمتّمحٞمح
ُم٤م صدر ُمٜمٙمؿ ذم اًمٙمٚمٛم٦م اعمذيمقرة ؛ سمراءة ًمٚمذُم٦م  ،وٟمّمح٤م ًمألُم٦م  ،وذًمؽ مم٤م حيٛمد ًمٙمؿ
إن ؿم٤مء اهلل  ،وهق يدل قمغم ىمقة اإليامن  ،وإيث٤مر احلؼ قمغم همػمه ُمتك فمٝمرت أدًمتف .
واهلل اعمًئقل سم٠مؾمامئف احلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمغم أن يقوم٘مٜم٤م وإي٤ميمؿ وؾم٤مئر قمٚمامء اعمًٚمٛملم
عمٕمروم٦م احلؼ واشمٌ٤مقمف  ،وأن يٛمـ قمٚمٞمٜم٤م مجٞمٕم٤م سم٤مًمٜمّمح ًمف وًمٕمٌ٤مده  ،وأن جيٕمٚمٜم٤م مجٞمٕم٤م ُمـ
اهلداة اعمٝمتديـ  ،إٟمف ضمقاد يمريؿ .
وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد  ،وآًمف وصحٌف .
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فتاّ ٚاللذي٘ الداٜن٘ للبخْخ العلنٔ٘ ّاإلفتاٛ
ضم٤مء ذم ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء «881/2ش :اًمٗمتقى رىمؿ «
 4147ش:
س :هؾ جيقز اخت٤مذ ُمٕمٌد ًمٚمدي٤مٟم٤مت اًمثالث اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م واإلؾمالم؟
ج ٓ :جيقز ذًمؽ؛ ٕٟمف سم٤مخت٤مذه ُمِمؽميم٤م سملم اًمثالث ٓ يٙمقن ُم١مؾمً٤م قمغم اًمت٘مقى ،سمؾ
قمغم اًمنمك وقمٌ٤مدة همػم اهلل ومٞمف .وًمٞمس هٜم٤مك ديـ صحٞمح همػم اإلؾمالم؛ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اخل ِ ِ
َو َُم ْـ َي ٌْ َت ِغ َهم ْ َػم ْ ِ
يـ ش
٤مه َ
اإل ْؾم َال ِم ديٜمً٤م َوم َٚم ْـ ُي ْ٘م ٌَ َؾ ُمٜمْ ُف َو ُه َق ِذم ْأظم َرة ُم َـ ْ َ
وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ .وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ،وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.
طمٙمؿ اًمدقمقة ًمٚمت٘م٤مرب سملم إدي٤من
اًمٗمتقى رىمؿ «  4114ش:
س :هؾ اًمدقمقة ًمٚمت٘م٤مرب سملم إدي٤من «اإلؾمالم  -اعمًٞمحٞم٦م  -اًمٞمٝمقدي٦مش دقمقة
ذقمٞم٦م؟ وهؾ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ اعم١مُمـ طم٘م٤م أن يدقمق هل٤م ويٕمٛمؾ قمغم شم٘مقيتٝم٤م .ؾمٛمٕم٧م أٟمف
هٜم٤مك ُمثؾ ذًمؽ ي٘مقم سمف قمٚمامء ذم إزهر وهمػمه ذم اعم١مؾمً٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ،ويمذًمؽ هؾ
اًمدقمقة ًمت٘م٤مرب سملم أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م واًمٓمقائػ اًمِمٞمٕمٞم٦م واًمدرزي٦م واإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م
واًمٜمّمػمي٦م وهمػمه٤م ومٞمف وم٤مئدة ًمٚمٛمًٚمٛملم؟ وهؾ ممٙمـ هذا اًمٚم٘م٤مء وأيمثر ،سمؾ يمؾ هذه
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اًمٓمقائػ حتٛمؾ ذم ُمٕمت٘مداهت٤م اًمنمك سم٤مهلل واإلؾم٤مءة ًمرؾمقًمف ط واحل٘مد قمغم اإلؾمالم
وأهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ؟ وهؾ جيقز هذا اًمٚم٘م٤مء واًمت٘م٤مرب ذقم٤م؟
ج :أوٓ :أصقل اإليامن اًمتل أٟمزل اهلل هب٤م يمتٌف قمغم رؾمٚمف :اًمتقراة ،واإلٟمجٞمؾ واًمزسمقر،
واًم٘مرآن ،واًمتل دقم٧م إًمٞمٝم٤م رؾمٚمف قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم إسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك
وهمػمهؿ ُمـ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم  -يمٚمٝم٤م واطمدة سمنم ؾم٤مسم٘مٝمؿ سمالطم٘مٝمؿ وصدق ٓطم٘مٝمؿ
ؾم٤مسم٘مٝمؿ وأيده ،وٟمقه سمِم٠مٟمف وإن اظمتٚمٗم٧م اًمٗمروع ذم اجلٛمٚم٦م طمً٥م ُم٘متْمٞم٤مت إطمقال
وإزُم٤من وُمّمٚمح٦م اًمٕمٌ٤مد؛ طمٙمٛم٦م ُمـ اهلل وقمدٓ ،ورمح٦م ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف وومْمال ،ىم٤مل اهلل
اًمر ُؾم ُ
قل سمِ َام ُأٟم ِْز َل إِ ًَم ْٞم ِف ُِم ْـ َر ِّسم ِف َواعمُْ ْ١م ُِمٜم َ
هلل َو َُم َال ِئٙمَتِ ِف َو ُيمتٌُِ ِف
ُقن يم ٌُّؾ آ َُم َـ سمِ٤م َِّ
شمٕم٤ممم﴿ ::آ َُم َـ َّ
لم َأ َطم ٍد ُِم ْـ ُر ُؾمٚمِ ِف وىم٤مًمقا َؾم ِٛم ْٕمٜمَ٤م َو َأ َـم ْٕمٜمَ٤م ُهم ْٗم َراٟم ََؽ َر َّسمٜمَ٤م َوإِ ًَم ْٞم َؽ ا َْعم ِّم ُػم﴾.
َو ُر ُؾمٚمِ ِف ٓ ُٟم َٗم ِّر ُق َسم ْ َ
أي٦م «217ش
ِ
ف
يـ آ َُمٜمُقا سمِ٤م َِّ
لم َأ َطم ٍد ُِمٜم ُْٝم ْؿ ُأو ًَم ِئ َؽ َؾم ْق َ
هلل َو ُر ُؾمٚمِ ِف َو َمل ْ ُي َٗم ِّر ُىمقا َسم ْ َ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وا ًَّمذ َ
ِ
قر ُه ْؿ َويم َ
قرا َر ِطم ًٞمام﴾.
َ٤من ا َُّ
هلل َهم ُٗم ً
ُي ْ١مشم ِٞمٝم ْؿ ُأ ُضم َ
لم عمَ٤م آ َشم ْٞم ُتٙم ُْؿ ُِم ْـ يمِت ٍ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ ْذ َأ َظم َذ اهللَُّ ُِمٞم َث َ
َ٤مب َو ِطمٙم َْٛم ٍ٦م ُصم َّؿ َضم٤م َءيم ُْؿ
٤مق اًمٜمٌَِّ ِّٞم َ
ِ
ِ
ِ
ٍْم َّٟم ُف َىم َ٤مل َأ َأ ْىم َر ْرشم ُْؿ َو َأ َظم ْذشم ُْؿ َقم َغم َذًمِٙم ُْؿ إِ ْ ِ
َر ُؾم ٌ
سي
قل ُُم َّمدِّ ٌق َعم٤م َُم َٕمٙم ُْؿ ًَمت ُْ١مُمٜم َُّـ سمِف َو ًَم َتٜم ُ ُ
٤مؿمٝمدُ وا و َأٟمَ٤م ُمٕمٙمُؿ ُِمـ َّ ِ ِ
يـ َوم َٛم ْـ شم ََق َّمم َسم ْٕمدَ َذًم ِ َؽ َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ
اًمِم٤مهد َ
َ ََ ْ َ
َىم٤م ًُمقا َأ ْىم َر ْرٟمَ٤م َىم َ٤مل َوم ْ َ
قن و ًَمف َأؾم َٚمؿ ُمـ ِذم اًمًامو ِ
ا ًْم َٗم ِ
قن َأ َوم َٖم ْ َػم ِد ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
٤مؾم ُ٘م َ
ض َـم ْق ًقم٤م َويم َْر ًه٤م َوإِ ًَم ْٞم ِف
َّ َ َ
يـ اهللَِّ َي ٌْ ُٖم َ َ ُ ْ َ َ ْ
ِ
ٞمؿ َوإِ ْؾم َام ِقم َٞمؾ َوإِ ْؾم َح َ
ُي ْر َضم ُٕم َ
٤مق
قن ُىم ْؾ آ َُمٜمَّ٤م سمِ٤مهللَِّ َو َُم٤م ُأٟم ِْز َل َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َو َُم٤م ُأٟم ِْز َل َقم َغم إِ ْسم َراه َ
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ِ
ِ
ٞمًك َواًمٜمٌَِّ هٞم َ
لم َأ َطم ٍد ُِمٜم ُْٝم ْؿ
قن ُِم ْـ َر ِّهبِ ْؿ ٓ ُٟم َٗم ِّر ُق َسم ْ َ
قب َو ْإَ ْؾم ٌَ٤مط َو َُم٤م ُأ ِ َ
َو َي ْٕم ُ٘م َ
قؾمك َوقم َ
ويت ُُم َ
قن َو َُم ْـ َي ٌْ َت ِغ َهم ْ َػم ْ ِ
َوٟم َْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
اإل ْؾم َال ِم ِديٜمً٤م َوم َٚم ْـ ُي ْ٘م ٌَ َؾ ُِمٜمْ ُف َو ُه َق ِذم ْأ ِظم َر ِة ُِم َـ

اخلَ ِ ِ
ْ
٤مهي َـ﴾.

وىم٤مل شمٕم٤ممم سمٕمد ذيمره دقمقة ظمٚمٞمٚمف إسمراهٞمؿ إمم اًمتقطمٞمد وذيمر ُمـ ُمٕمف ُمـ اعمرؾمٚملم::
ِ
ِ
ِ
احلٙم َْؿ َواًمٜمه ٌُ َّق َة َوم٢مِ ْن َي ْٙم ُٗم ْر ِ َهب٤م َه ُ١م َٓ ِء َوم َ٘مدْ َو َّيم ْٚمٜمَ٤م ِ َهب٤م َىم ْق ًُم٤م
﴿ ُأو ًَمئ َؽ ا ًَّمذي َـ آ َشم ْٞمٜم ُ
َ٤مه ُؿ ا ًْمٙمت َ
َ٤مب َو ْ ُ
ًَم ْٞم ًُقا ِ َهب٤م سمِٙمَ٤مومِ ِري َـ ُأو ًَم ِئ َؽ ا ًَّم ِذي َـ َهدَ ى اهللَُّ َومٌِ ُٝمدَ ُاه ُؿ ا ْىمت َِد ِه ُىم ْؾ ٓ َأ ْؾم َ٠م ًُمٙم ُْؿ َقم َٚم ْٞم ِف َأ ْضم ًرا إِ ْن

لم﴾.
ُه َق إِٓ ِذيم َْرى ًم ِ ْٚم َٕم٤معمَ ِ َ

ِ
ِ
ِ
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :إِ َّن َأ ْو َمم اًمٜم ِ
يـ آ َُمٜمُقا َواهللَُّ
ٞمؿ ًَم َّٚمذي َـ ا َّشم ٌَ ُٕمق ُه َو َه َذا اًمٜمٌَِّ هل َوا ًَّمذ َ
َّ٤مس سمِ٢مِ ْسم َراه َ
لم﴾.
َو ِ هزم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
ِ
ِ
ِ
َ٤من ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
ٞمؿ َطمٜمِٞم ًٗم٤م َو َُم٤م يم َ
لم﴾ :
نم ِيم َ
وىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :صم َّؿ َأ ْو َطم ْٞمٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم َؽ َأن اشمٌَِّ ْع ُم َّٚم َ٦م إِ ْسم َراه َ
ِ
ِ ِ
ه ِائ َٞمؾ إِ ِِّّن َر ُؾم ُ
لم
قل اهللَِّ إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ ُُم َّمدِّ ًىم٤م عمَ ِ٤م َسم ْ َ
وىم٤ملَ ﴿ :وإِ ْذ َىم َ٤مل قم َ
ٞمًك ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ َي٤م َسمٜمل إ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اؾم ُٛم ُف َأ ْمحَدُ ﴾.
نما سمِ َر ُؾمقل َي ْ٠م ِيت ُم ْـ َسم ْٕمدي ْ
َيدَ َّي ُم َـ اًمت َّْق َراة َو ُُم ٌَ ِّ ً
ِ
لم َيدَ ْي ِف ُِم َـ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب َو ُُم َٝم ْٞم ِٛمٜمً٤م
٤محل ِّؼ ُُم َّمدِّ ًىم٤م َعم ِ٤م َسم ْ َ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َأٟم َْز ًْمٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم َؽ ا ًْمٙمت َ
َ٤مب سمِ ْ َ
ِ
ِ
احل ِّؼ ًمِٙم ٍُّؾ َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ُِمٜمْٙم ُْؿ
َقم َٚم ْٞمف َوم ْ
٤مطمٙم ُْؿ َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ سمِ َام َأ ْٟم َز َل اهللَُّ َوٓ َشمتٌَِّ ْع َأ ْه َقا َء ُه ْؿ َقم َّام َضم٤م َء َك ُم َـ ْ َ
ِ
ِ
٤مضم٤م﴾ أي٤مت: .
ذ َقم ً٦م َوُمٜم َْٝم ً
ْ
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وصمٌ٧م قمـ اًمٜمٌل ط أٟمف ىم٤مل :أٟم٤م أومم اًمٜم٤مس سمٕمٞمًك اسمـ ُمريؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة،
إٟمٌٞم٤مء إظمقة ًمٕمالت ،أُمٝم٤مهتؿ ؿمتك وديٜمٝمؿ واطمد رواه اًمٌخ٤مري «1271ش.
صم٤مٟمٞم٤م  :طمرف اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اًمٙمٚمؿ قمـ ُمقاوٕمف ،وسمدًمقا ىمقٓ.همػم اًمذي ىمٞمؾ هلؿ،
ومٖمػموا سمذًمؽ أصقل ديٜمٝمؿ وذائع رهبؿُ ،مـ ذًمؽ ىمقل اًمٞمٝمقد :قمزير اسمـ اهلل،
وزقمٛمٝمؿ :أن اهلل ُمًف ًمٖمقب.
وأص٤مسمف شمٕم٥م ُمـ ظمٚمؼ اًمًٛمقات وإرض وُم٤م سمٞمٜمٝمام ذم ؾمت٦م أي٤مم وم٤مؾمؽماح يقم
اًمًٌ٧م ،وزقمٛمٝمؿ :أهنؿ صٚمٌقا قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم وىمتٚمقه ،وُمـ ذًمؽ أهنؿ أطمٚمقا اًمّمٞمد
يقم اًمًٌ٧م سمحٞمٚم٦م ،وىمد طمرُمف اهلل قمٚمٞمٝمؿ ،وأهنؿ أًمٖمقا طمد اًمزٟم٤م ذم طمؼ اعمحّمـ ،وُمـ
هلل َُم ْٖم ُٚمق ًَم ٌ٦م﴾ :إمم همػم ذًمؽ ُمـ
ذًمؽ ىمقهلؿ﴿ :إِ َّن اهللََّ َوم ِ٘م ٌػم َوٟم َْح ُـ َأ ْهمٜم ِ َٞم٤م ُء﴾ وىمقهلؿَ ﴿ :يدُ ا َِّ
اًمتحريػ واًمتٌديؾ اًم٘مقزم واًمٕمٛمكم قمـ قمٚمؿ اشمٌ٤مقم٤م ًمٚمٝمقى ،وُمـ ذًمؽ زقمؿ اًمٜمّم٤مرى أن
اعمًٞمح قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم اسمـ اهلل وأٟمف إًمف ُمع اهلل ،وشمّمدي٘مٝمؿ اًمٞمٝمقد ذم زقمٛمٝمؿ أهنؿ
صٚمٌقا قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم وىمتٚمقه ،وزقمؿ يمؾ ُمـ اًمٗمري٘ملم أهنؿ أسمٜم٤مء اهلل وأطمٌ٤مؤه،
ويمٗمرهؿ سمٛمحٛمد ط وسمام ضم٤مء سمف ،وطم٘مدهؿ قمٚمٞمف ،وطمًدهؿ إي٤مه ُمـ قمٜمد أٟمٗمًٝمؿ ،وىمد
أظمذ قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمٝمد واعمٞمث٤مق أن ي١مُمٜمقا سمف ويّمدىمقه ويٜمٍموه وأىمروا قمغم أٟمٗمًٝمؿ سمذًمؽ،
إمم همػم ذًمؽ ُمـ ومْم٤مئح اًمٗمري٘ملم وشمٜم٤مىمْمٝمؿ ،وىمد طمٙمك اهلل اًمٙمثػم ُمـ يمذهبؿ واومؽمائٝمؿ
وحتريٗمٝمؿ وشمٌديٚمٝمؿ ُم٤م أٟمزل إًمٞمٝمؿ ُمـ اًمٕم٘م٤مئد واًمنمائع ،وومْمحٝمؿ ،ورد قمٚمٞمٝمؿ ذم
حمٙمؿ يمت٤مسمف ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :ومقي ٌؾ ًم ِ َّٚم ِذيـ ي ْٙم ُتٌ َ ِ
َ٤مب سمِ َ٠م ْي ِدهيِ ْؿ ُصم َّؿ َي ُ٘مق ًُم َ
قن َه َذا ُِم ْـ
قن ا ًْمٙمت َ
َ َ ُ
َْ

552

الطسٓل الصخٔح

ِ
ِ ِ
ؽموا سمِ ِف َصم َٛمٜمً٤م َىمٚمِ ًٞمال َوم َق ْي ٌؾ َهل ُ ْؿ ِممَّ٤م َيم َت ٌَ ْ٧م َأ ْي ِدهيِ ْؿ َو َو ْي ٌؾ َهل ُ ْؿ ِمم َّ٤م َيٙم ًِْ ٌُ َ
قن وىم٤مًمقا ًَم ْـ
قمٜمْد اهللَِّ ًم َٞم ِْم َ ُ
ػ اهللَُّ َقم ْٝمدَ ُه َأ ْم َشم ُ٘مق ًُم َ
قن َقم َغم
َمت َ ًَّٜمَ٤م اًمٜم َُّ٤مر إِٓ َأ َّي٤م ًُم٤م َُم ْٕمدُ و َد ًة ُىم ْؾ َأ َّخت َْذشم ُْؿ ِقمٜمْدَ اهللَِّ َقم ْٝمدً ا َوم َٚم ْـ ُخيْٚمِ َ
اهللَِّ َُم٤م ٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن﴾.
اجلٜمَّ َ٦م إِٓ َُم ْـ يم َ
َ٤من ُهق ًدا َأ ْو ٟم ََّم َ٤مرى شمِ ْٚم َؽ َأ َُم٤مٟمِ هٞم ُٝم ْؿ ُىم ْؾ
وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :وىم٤مًمقا ًَم ْـ َيدْ ُظم َؾ ْ َ
ه٤مشمُقا سمره٤م َٟمٙمُؿ إِ ْن ُيمٜمْتُؿ ص ِ
لم﴾ أي٦م.
٤مد ِىم َ
َ
ْ َ
ُْ َ ْ
ِ
ِ
ٞمؿ َطمٜمِٞم ًٗم٤م َو َُم٤م
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :وىم٤مًمقا يمُقٟمُقا ُهق ًدا َأ ْو ٟم ََّم َ٤مرى َ ْهتتَدُ وا ُىم ْؾ َسم ْؾ ُم َّٚم َ٦م إِ ْسم َراه َ
َ٤من ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
يم َ
لم﴾.
نميمِ َ
ِ
ٞمؿ َوإِ ْؾم َام ِقم َٞمؾ َوإِ ْؾم َح َ
قب
٤مق َو َي ْٕم ُ٘م َ
ُ ﴿ :ىمق ًُمقا آ َُمٜمَّ٤م سمِ٤مهللَِّ َو َُم٤م ُأٟم ِْز َل إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َو َُم٤م ُأٟم ِْز َل إِ َمم إِ ْسم َراه َ
ِ
ِ
ويت اًمٜمٌَِّ هٞم َ
لم َأ َطم ٍد ُِمٜم ُْٝم ْؿ
قن ُِم ْـ َر ِّهبِ ْؿ ٓ ُٟم َٗم ِّر ُق َسم ْ َ
ٞمًك َو َُم٤م ُأ ِ َ
َو ْإَ ْؾم ٌَ٤مط َو َُم٤م ُأ ِ َ
قؾمك َوقم َ
ويت ُُم َ
َوٟم َْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن﴾ … أي٤مت.
َ٤مب ًمِت َْح ًَ ٌُق ُه ُِم َـ ا ًْمٙمِت ِ
ون َأ ًْم ًِٜمَت َُٝم ْؿ سمِ٤م ًْم ِٙمت ِ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ َّن ُِمٜم ُْٝم ْؿ ًَم َٗم ِري ً٘م٤م َي ْٚم ُق َ
َ٤مب َو َُم٤م
ُه َق ُِم َـ ا ًْم ِٙمت ِ
هلل َو َُم٤م ُه َق ُِم ْـ ِقمٜم ِْد اهللَِّ َو َي ُ٘مق ًُم َ
َ٤مب َو َي ُ٘مق ًُم َ
قن َقم َغم اهللَِّ ا ًْمٙم َِذ َب
قن ُه َق ُِم ْـ ِقمٜم ِْد ا َِّ
َو ُه ْؿ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن﴾.
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ : :ومٌِام َٟم ْ٘م ِْم ِٝمؿ ُِمٞم َث٤م َىمٝمؿ و ُيم ْٗم ِر ِهؿ سمِآي ِ
٤مت اهللَِّ َو َىمت ِْٚم ِٝم ُؿ ْإَٟمٌِْ َٞم٤م َء سمِ َٖم ْ ِػم َطم ٍّؼ
ْ َ
ُ ْ َ
ْ
َ
ػ َسم ْؾ َـم ٌَ َع اهللَُّ َقم َٚم ْٞم َٝم٤م سمِ ُٙم ْٗم ِر ِه ْؿ َومال ُي ْ١م ُِمٜم َ
ُقن إِٓ َىمٚمِ ًٞمال َوسمِ ُٙم ْٗم ِر ِه ْؿ وىمقهل ْؿ
وىمقهل ْؿ ُىم ُٚمق ُسمٜمَ٤م ُهم ْٚم ٌ
َقم َغم ُمريؿ هبتَ٤مٟمً٤م َقم ِٔمٞمام .وىمقهلؿ إِٟمَّ٤م َىم َت ْٚمٜمَ٤م اعمَْ ًِ ِ
ٞمًك ا ْسم َـ َُم ْر َي َؿ َر ُؾم َ
هلل َو َُم٤م َىم َت ُٚمق ُه َو َُم٤م
قل ا َِّ
َ
ٞمح قم َ
ْ
ً
َْ َ َ ُْ
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ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
َص َٚم ٌُق ُه َو ًَمٙمِ ْـ ُؿم ٌِّ َف َهل ُ ْؿ َوإِ َّن ا ًَّم ِذي َـ ْ
٤مع
اظم َت َٚم ُٗمقا ومٞمف ًَمٗمل َؿم ٍّؽ ُمٜمْ ُف َُم٤م َهل ُ ْؿ سمِف ُم ْـ قم ْٚم ٍؿ إِٓ ا ِّشم ٌَ َ
هلل إِ ًَم ْٞم ِف َويم َ
هلل َقم ِز ًيزا َطمٙمِ ًٞمام﴾.أي٤مت.
َ٤من ا َُّ
اًم َّٔم ِّـ َو َُم٤م َىم َت ُٚمق ُه َي ِ٘مٞمٜمً٤م َسم ْؾ َر َوم َٕم ُف ا َُّ
وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :وىم٤مًم ِ
٤مؤ ُه ُىم ْؾ َومٚمِ َؿ ُي َٕم ِّذ ُسمٙم ُْؿ
٧م ا ًْم َٞم ُٝمق ُد َواًمٜم ََّّم َ٤مرى ٟم َْح ُـ َأ ْسمٜمَ٤م ُء اهللَِّ َو َأ ِطم ٌَّ ُ
نم ِمم َّ ْـ َظم َٚم َؼ﴾ … أي٤مت.
سمِ ُذٟمُقسمِٙم ُْؿ َسم ْؾ َأ ْٟمت ُْؿ َسم َ ٌ
ِ
ِ
ِ
ٞمح ا ْسم ُـ اهللَِّ َذًم ِ َؽ
وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :وىم٤مًم٧م ا ًْم َٞم ُٝمق ُد ُقم َز ْي ٌر ا ْسم ُـ اهللَِّ وىم٤مًم٧م اًمٜم ََّّم َ٤مرى اعمًَْ ُ
ِ
اه ِٝمؿ ي َْم ِ
ِ
هلل َأٟمَّك ُي ْ١م َومٙم َ
٤مه ُئ َ
ُقن َّاخت َُذوا
يـ َيم َٗم ُروا ُِم ْـ َىم ٌْ ُؾ َىم٤م َشم َٚم ُٝم ُؿ ا َُّ
قن َىم ْق َل ا ًَّمذ َ
ىمقهل ْؿ سمِ َ٠م ْوم َق ْ ُ
ون ا َِّ ِ
َأطمٌ٤مرهؿ ورهٌ٤مهنؿ َأرسم٤مسم٤م ُِمـ د ِ
ٞمح ا ْسم َـ َُم ْر َي َؿ﴾ أي٤مت.
هلل َواعمًَْ َ
ْ َ َ ُ ْ َ ُ َْ َُْ َْ ً ْ ُ
وىم٤ملَ ﴿ :و َّد يمَثِ ٌػم ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب ًَم ْق َي ُر هدو َٟمٙم ُْؿ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد إِ َيامٟمِٙم ُْؿ ُيم َّٗم ً٤مرا َطم ًَدً ا ُِم ْـ ِقمٜم ِْد
احل هؼ﴾ ،إمم همػم ذًمؽ مم٤م ٓ يٜم٘ميض ُمٜمف اًمٕمج٥م ُمـ اومؽمائٝمؿ
َأ ْٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َشم ٌَ َّ َ
لم َهل ُ ُؿ ْ َ
وشمٜم٤مىمْمٝمؿ وخم٤مزهيؿ وومْم٤مئحٝمؿ ،واًم٘مّمد ذيمر ٟمامذج ُمـ أطمقاهلؿ ًمٞمٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م اجلقاب
ومٞمام ي٠ميت .صم٤مًمث٤م  :مم٤م شم٘مدم يتٌلم أن أصؾ اًمدي٤مٟم٤مت اًمتل ذقمٝم٤م اهلل ًمٕمٌ٤مده واطمد ٓ حيت٤مج إمم
شم٘مري٥م ،يمام يتٌلم أن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ىمد طمرومقا وسمدًمقا ُم٤م ٟمزل إًمٞمٝمؿ ُمـ رهبؿ طمتك
ص٤مرت دي٤مٟم٤مهتؿ زورا.
وهبت٤مٟم٤م ويمٗمرا ووالٓ ،وُمـ أضمؾ ذًمؽ أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل حمٛمد ط وًمٖمػمهؿ
ُمـ إُمؿ قم٤مُم٦م؛ ًمٞمٌلم ُم٤م يم٤مٟمقا خيٗمقن ُمـ احلؼ ،ويٙمِمػ هلؿ قمام يمتٛمقه ،ويّمحح هلؿ ُم٤م
أومًدوا ُمـ اًمٕم٘م٤مئد وإطمٙم٤مم وهيدهيؿ وهمػمهؿ إمم ؾمقاء اًمًٌٞمؾ ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م

554

الطسٓل الصخٔح

قن ُِم َـ ا ًْم ِٙمت ِ
َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
خت ُٗم َ
لم ًَمٙم ُْؿ يمَثِ ًػما ِممَّ٤م ُيمٜمْت ُْؿ ُ ْ
َ٤مب َو َي ْٕم ُٗمق َقم ْـ
َ٤مب َىمدْ َضم٤م َءيم ُْؿ َر ُؾمق ًُمٜمَ٤م ُي ٌَ ِّ ُ
ِ
ِ
ِ
لم﴾.
َ٤مب ُُمٌِ ٌ
ُقر َويمت ٌ
يمَث ٍػم َىمدْ َضم٤م َءيم ُْؿ ُم َـ اهللَِّ ٟم ٌ
هلل ُم ِـ ا َّشمٌع ِر ْوقا َٟمف ؾمٌ َؾ اًمً َال ِم و ُخي ِْرضمٝمؿ ُِمـ اًم هٔم ُٚمام ِ
ِ ِ
ت إِ َمم اًمٜم ِ
هقر سمِ٢مِ ْذٟمِ ِف
َ ُ ُ ْ َ
َ ُ ُ ُ
﴿ َ ْهيدي سمِف ا َُّ َ َ َ
َ
َّ
وهي ِدهيِؿ إِ َمم ِس ٍ
اط ُُم ًْت َِ٘مٞم ٍؿ َي٤م َأ ْه َؾ ا ًْم ِٙمت ِ
ؽم ٍة ُِم َـ
َ٤مب َىمدْ َضم٤م َءيم ُْؿ َر ُؾمق ًُمٜمَ٤م ُي ٌَ ِّ ُ
لم ًَمٙم ُْؿ َقم َغم َوم ْ َ
َ َْ ْ
َ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ ٍ
ر ٍء
ه
اًمر ُؾم ِؾ َأ ْن َشم ُ٘مق ًُمقا َُم٤م َضم٤م َءٟمَ٤م ُم ْـ َسمِمػم َوٓ ٟمَذير َوم َ٘مدْ َضم٤م َءيم ُْؿ َسمِم ٌػم َوٟمَذ ٌير َواهللَُّ َقم َغم يم ُِّؾ َ ْ
َىم ِد ٌير﴾.
ًمٙمٜمٝمؿ صدوا وأقمروقا قمٜمف؛ سمٖمٞم٤م وقمدواٟم٤م وطمًدا ُمـ قمٜمد أٟمٗمًٝمؿ ُمـ سمٕمد ُم٤م شمٌلم
احلؼ ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ َو َّد َيمثِ ٌػم ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْم ِٙمت ِ
َ٤مب ًَم ْق َي ُر هدو َٟمٙم ُْؿ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد إِ َيامٟمِٙم ُْؿ ُيم َّٗم ً٤مرا َطم ًَدً ا
احل هؼ﴾.
ُِم ْـ ِقمٜم ِْد َأ ْٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َشم ٌَ َّ َ
لم َهل ُ ُؿ ْ َ
ِ
َ٤مب ُِم ْـ ِقمٜم ِْد اهللَِّ ُُم َّمدِّ ٌق َعم ِ٤م َُم َٕم ُٝم ْؿ َويمَ٤مٟمُقا ُِم ْـ َىم ٌْ ُؾ َي ًْ َت ْٗمتِ ُح َ
قن
وىم٤ملَ ﴿ :وعمََّ٤م َضم٤م َء ُه ْؿ يمت ٌ
َقم َغم ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا َوم َٚم َّام َضم٤م َء ُه ْؿ َُم٤م َقم َر ُومقا َيم َٗم ُروا سمِ ِف َوم َٚم ْٕمٜمَ ُ٦م اهللَِّ َقم َغم ا ًْمٙمَ٤مومِ ِري َـ﴾ أي٤مت.
وىم٤ملَ ﴿ :وعمََّ٤م َضم٤م َء ُه ْؿ َر ُؾم ٌ
قل ُِم ْـ ِقمٜم ِْد اهللَِّ ُُم َّمدِّ ٌق عمَ ِ٤م َُم َٕم ُٝم ْؿ َٟم ٌَ َذ َوم ِر ٌيؼ ُِم َـ ا ًَّم ِذي َـ ُأوشمُقا
ِ
ِ
َ٤مب اهللَِّ َو َرا َء ُفم ُٝم ِ
قر ِه ْؿ َيم َ٠م َّهن ُ ْؿ ٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن﴾ أي٤مت.
َ٤مب يمت َ
ا ًْمٙمت َ
َ٤مب َواعمُْ ْ ِ
وىم٤ملَ ﴿ :مل َيٙم ِ
ُـ ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْم ِٙمت ِ
ِّلم َطمتَّك َشم ْ٠مشمِ َٞم ُٝم ُؿ ا ًْم ٌَ ِّٞمٜمَ ُ٦م
لم ُُمٜمْ َٗمٙم َ
نميمِ َ
ْ
* َر ُؾم ٌ
قل ُِم َـ اهللَِّ َي ْت ُٚمق ُص ُح ًٗم٤م ُُم َٓم َّٝم َر ًة﴾ أي٤مت.
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ومٙمٞمػ يرضمق قم٤مىمؾ يٕمرف إسارهؿ قمغم اًمٌ٤مـمؾ ومت٤مدهيؿ ذم همٞمٝمؿ قمـ سمٞمٜم٦م وقمٚمؿ؛
طمًدا ُمـ قمٜمد أٟمٗمًٝمؿ ،واشمٌ٤مقم٤م ًمٚمٝمقى  -اًمت٘م٤مرب سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمًٚمٛملم اًمّم٤مدىملم ،ىم٤مل
َ٤من َوم ِر ٌيؼ ُِمٜم ُْٝم ْؿ َي ًْ َٛم ُٕم َ
قن َأ ْن ُي ْ١م ُِمٜمُقا ًَمٙم ُْؿ َو َىمدْ يم َ
اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :أ َوم َت ْٓم َٛم ُٕم َ
قن يم ََال َم اهللَِّ ُصم َّؿ
حي ِّر ُومق َٟم ُف ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َقم َ٘م ُٚمق ُه َو ُه ْؿ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن﴾ أي٤مت.
َُ
٤محل ِّؼ َسم ِِم ًػما َوٟم َِذ ًيرا َوٓ شم ًُْ َ٠م ُل َقم ْـ َأ ْص َح ِ
وىم٤مل﴿ :إِٟمَّ٤م َأ ْر َؾم ْٚمٜم َ
اجل ِحٞم ِؿ﴾.
٤مب ْ َ
َ٤مك سمِ ْ َ
َ ﴿ :و ًَم ْـ شم َْر َى َقمٜم َْؽ ا ًْم َٞم ُٝمق ُد َوٓ اًمٜم ََّّم٤م َرى َطمتَّك َشمتٌَِّ َع ُِم َّٚمت َُٝم ْؿ ُىم ْؾ إِ َّن ُهدَ ى اهللَِّ ُه َق
ْاهلُدَ ى َو ًَم ِئ ِـ ا َّشم ٌَ ْٕم َ٧م َأ ْه َقا َء ُه ْؿ َسم ْٕمدَ ا ًَّم ِذي َضم٤م َء َك ُِم َـ ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ َُم٤م ًَم َؽ ُِم َـ اهللَِّ ُِم ْـ َو ِ ٍّزم َوٓ
ٟم َِّم ٍػم﴾.
ِ
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفَ ﴿ : :يمٞم َ ِ
اًمر ُؾم َ
قل َطم ٌّؼ
ْ
ػ َ ْهيدي اهللَُّ َىم ْق ًُم٤م َيم َٗم ُروا َسم ْٕمدَ إِ َيام ِهن ْؿ َو َؿم ِٝمدُ وا َأ َّن َّ
لم﴾ أي٤مت.
َو َضم٤م َء ُه ُؿ ا ًْم ٌَ ِّٞمٜم ُ
َ٤مت َواهللَُّ ٓ َ ْهي ِدي ا ًْم َ٘م ْق َم اًم َّٔم٤معم ِ َ
سمؾ هؿ إن مل يٙمقٟمقا أؿمد ُمـ إظمقاهنؿ اعمنميملم يمٗمرا وقمداوة هلل ورؾمقًمف واعم١مُمٜملم
لم َو هدوا ًَم ْق
ومٝمؿ ُمثٚمٝمؿ ،وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًمرؾمقًمف ذم اعمنميملم َ ﴿ :ومال شمُٓمِ ِع اعمُْٙم َِّذسمِ َ
ون * ٓ َأ ْقم ٌُدُ َُم٤م َشم ْٕم ٌُدُ َ
ُقن﴾ أي٤مت :وىم٤مل ًمف ُ ﴿ :ىم ْؾ َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًْمٙمَ٤مومِ ُر َ
شمُدْ ِه ُـ َوم ُٞمدْ ِهٜم َ
ون * َوٓ
ون َُم٤م َأ ْقم ٌُدُ * َوٓ َأٟمَ٤م َقم٤مسمِدٌ َُم٤م َقم ٌَدْ شم ُْؿ * َوٓ َأ ْٟمت ُْؿ َقم٤مسمِدُ َ
َأ ْٟمت ُْؿ َقم٤مسمِدُ َ
ون َُم٤م َأ ْقم ٌُدُ * ًَمٙم ُْؿ
ِديٜمُٙم ُْؿ َو ِ َزم ِد ِ
يـ﴾[اًمٙم٤مومرون.]4-8:
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إن ُمـ حيدث ٟمٗمًف سم٤مجلٛمع أو اًمت٘مري٥م سملم اإلؾمالم واًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م يمٛمـ جيٝمد
ٟمٗمًف ذم اجلٛمع سملم اًمٜم٘مٞمْملم ،سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ سملم اًمٙمٗمر واإليامن ،وُم٤م ُمثٚمف إٓ يمام
ىمٞمؾ:
أهي٤م اعمٜمٙمح اًمثري٤م ؾمٝمٞمال = قمٛمرك اهلل يمٞمػ يٚمت٘مٞم٤من
هل ؿم٤مُمٞم٦م إذا ُم٤م اؾمت٘مٚم٧م = وؾمٝمٞمؾ إذا اؾمت٘مؾ يامن.
راسمٕم٤مً :مق ىم٤مل ىم٤مئؾ :هؾ متٙمـ اهلدٟم٦م سملم ه١مٓء أو يٙمقن سمٞمٜمٝمؿ قم٘مد صٚمح طم٘مٜم٤م
ًمٚمدُم٤مء واشم٘م٤مء ًمقيالت احلروب ومتٙمٞمٜم٤م ًمٚمٜم٤مس ُمـ اًميب ذم إرض واًمٙمد ذم احلٞم٤مة
ًمٙمً٥م اًمرزق وقمامرة اًمدٟمٞم٤م واًمدقمقة إمم احلؼ وهداي٦م اخلٚمؼ؛ إىم٤مُم٦م ًمٚمٕمدل سملم اًمٕم٤معملم -
ًمق ىمٞمؾ ذًمؽ ىمقٓ ُمتجٝم٤م ويم٤من اًمًٕمل ذم حت٘مٞم٘مف ؾمٕمٞم٤م ٟم٤مضمح٤م .واًم٘مّمد إًمٞمف ىمّمدا ٟمٌٞمال
ًمف ُمٙم٤مٟمف ،وقمٔمٞمؿ أصمرهً ،مٙمـ ُمع اعمح٤مومٔم٦م قمغم إطم٘م٤مق احلؼ وٟمٍمه ومال يٙمقن ذًمؽ قمغم
ؾمٌٞمؾ ُمداهٜم٦م اعمًٚمٛملم ًمٚمٛمنميملم وشمٜم٤مزهلؿ قمـ رء ُمـ طمٙمؿ اهلل ،أو رء ُمـ يمراُمتٝمؿ
وهقاهنؿ قمغم أٟمٗمًٝمؿ ،سمؾ ُمع اإلسم٘م٤مء قمغم قمزهتؿ ،وآقمتّم٤مم سمٙمت٤مب رهبؿ وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٝمؿ
ط ؛ قمٛمال هبدي اًم٘مرآن ،واىمتداء سم٤مًمرؾمقل اًمٙمريؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ﴾ أي٤مت ،وىم٤مل
اًمًٛم ُ
ٚمً ْٚم ِؿ َوم ْ
ٞمع ا ًْم َٕمٚم ُ
٤مضمٜم َْح َهلَ٤م َوشم ََقيم َّْؾ َقم َغم اهللَِّ إِ َّٟم ُف ُه َق َّ
﴿ َوإِ ْن َضمٜم َُحقا ًم َّ
ِ
ؽميم ُْؿ َأ ْقم َام ًَمٙم ُْؿ﴾
اًمً ْٚم ِؿ َو َأ ْٟمت ُُؿ ْإَ ْقم َٚم ْق َن َواهللَُّ َُم َٕمٙم ُْؿ َو ًَم ْـ َي َ
شمٕم٤مممَ ﴿ :ومال َ ِهتٜمُقا َوشمَدْ ُقمقا إِ َمم َّ
وىمد ومن ذًمؽ اًمٜمٌل ط قمٛمٚمٞم٤م ،وطم٘م٘مف سمّمٚمحف ُمع ىمريش قم٤مم احلديٌٞم٦م ،وُمع اًمٞمٝمقد ذم
اعمديٜم٦م ىمٌؾ اخلٜمدق وذم همزوة ظمٞمؼم ،وُمع ٟمّم٤مرى اًمروم ذم همزوة شمٌقك ،ومٙم٤من ًمذًمؽ إصمر
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اًمٕمٔمٞمؿ واًمٜمت٤مئ٩م اًمٌ٤مهرة ُمـ إُمـ وؾمالُم٦م اًمٜمٗمقس وٟمٍمة احلؼ واًمتٛمٙملم ًمف ذم
إرض ودظمقل اًمٜم٤مس ذم ديـ اهلل أومقاضم٤م ،وادم٤مه اجلٛمٞمع ًمٚمٕمٛمؾ ذم احلٞم٤مة ًمديٜمٝمؿ
ودٟمٞم٤مهؿ ،ومٙم٤من اًمرظم٤مء وآزده٤مر وىمقة اًمًٚمٓم٤من واٟمتِم٤مر اإلؾمالم واًمًالم ،وذم
اًمت٤مريخ.
وواىمع احلٞم٤مة أىمقى دًمٞمؾ وأصدق ؿمٝمٞمد قمغم ذًمؽ عمـ أٟمّمػ ٟمٗمًف أو أًم٘مك ؾمٛمٕمف
واقمتدل ُمزاضمف وشمٗمٙمػمه ،وسمرئ ُمـ اًمٕمّمٌٞم٦م واعمراء ،إن ذم ذًمؽ ًمذيمرى عمـ يم٤من ًمف ىمٚم٥م
أو أًم٘مك اًمًٛمع وهق ؿمٝمٞمد ،واهلل اهل٤مدي إمم ؾمقاء اًمًٌٞمؾ ،وهق طمًٌٜم٤م وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ.
ظم٤مُمً٤م :إن اًمدروز واًمٜمّمػمي٦م واإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م ،وُمـ طمذا طمذوهؿ ُمـ اًمٌ٤مسمٞم٦م واًمٌٝم٤مئٞم٦م
ىمد شمالقمٌقا سمٜمّمقص اًمديـ ،وذقمقا ٕٟمٗمًٝمؿ ُم٤م مل ي٠مذن سمف اهلل ،وؾمٚمٙمقا ُمًٚمؽ اًمٞمٝمقد
واًمٜمّم٤مرى ذم اًمتحريػ واًمتٌديؾ؛ إشمٌ٤مقم٤م ًمٚمٝمقى ،وشم٘مٚمٞمدا ًمزقمٞمؿ اًمٗمتٜم٦م إول :قمٌد اهلل
سمـ ؾمٌ٠م احلٛمػمي رأس آسمتداع واإلوالل واإلي٘م٤مع سملم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم ،وىمد قمؿ ذه
وسمالؤه واومتتـ سمف مج٤مقم٤مت يمثػمة ومٙمٗمروا سمٕمد إؾمالم ،ومتٙمٜم٧م سمًٌٌف اًمٗمرىم٦م سملم اعمًٚمٛملم،
ومٙم٤مٟم٧م اًمدقمقة إمم اًمت٘م٤مرب سملم هذه اًمٓمقائػ ومج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم اًمّم٤مدىملم دقمقة همػم
ُمٗمٞمدة ،ويم٤من اًمًٕمل ذم حت٘مٞمؼ اًمٚم٘م٤مء سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمّم٤مدىملم ُمـ اعمًٚمٛملم ؾمٕمٞم٤م وم٤مؿمال؛
ٕهنؿ واًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى شمِم٤مهب٧م ىمٚمقهبؿ ذم اًمزيغ واإلحل٤مد واًمٙمٗمر واًمْمالل واحل٘مد
قمغم اعمًٚمٛملم واًمٙمٞمد هلؿ ،وإن شمٜمققم٧م ُمٜم٤مزقمٝمؿ وُمِم٤مرهبؿ واظمتٚمٗم٧م ُم٘م٤مصدهؿ
وأهقاؤهؿ ،ومٙم٤من ُمثٚمٝمؿ ذم ذًمؽ ُمثؾ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمع اعمًٚمٛملم .وُٕمر ُم٤م ؾمٕمك
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مج٤مقم٦م ُمـ قمٚمامء إزهر اعمٍميلم ُمع اًم٘مٛمل اإليراِّن اًمراوميض ذم أقم٘م٤مب احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م
افثوينة.
وضمدوا ذم اًمت٘م٤مرب اعمزقمقم ،واٟمخدع سمذًمؽ ىمٚم٦م ُمـ يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء اًمّم٤مدىملم ممـ
ـمٝمرت ىمٚمقهبؿ ومل شمٕمريمٝمؿ احلٞم٤مة ،وأصدروا جمٚم٦م ؾمٛمقه٤م« :جمٚم٦م اًمت٘مري٥مش وهقم٤من ُم٤م
اٟمٙمِمػ أُمرهؿ عمـ ظمدع هبؿ ومٌ٤مء أُمر مج٤مقم٦م اًمت٘مري٥م سم٤مًمٗمِمؾ ،وٓ قمج٥م وم٤مًم٘مٚمقب
ُمتٌ٤ميٜم٦م وإومٙم٤مر ُمتْم٤مرسم٦م واًمٕم٘م٤مئد ُمتٜم٤مىمْم٦م ،وهٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت أن جيتٛمع اًمٜم٘مٞمْم٤من أو
يتٗمؼ اًمْمدان.
وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ .وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ،وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.
ويف الفتىّ رقه «:»89479
احلٛمد هلل وطمده واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمده ،وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ شمٌٕمٝمؿ
سم٢مطمً٤من إمم يقم اًمديـ ،أُم٤م سمٕمد:
وم٢من اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء اؾمتٕمرو٧م ُم٤م ورد إًمٞمٝم٤م ُمـ شمً٤مؤٓت،
وُم٤م يٜمنم ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم ُمـ آراء وُم٘م٤مٓت سمِم٠من اًمدقمقة إمم «وطمدة إدي٤منش :ديـ
اإلؾمالم ،وديـ اًمٞمٝمقدي٦م ،وديـ اًمٜمّم٤مرى ،وُم٤م شمٗمرع قمـ ذًمؽ ُمـ دقمقة إمم سمٜم٤مء ُمًجد
ويمٜمٞمً٦م وُمٕمٌد ذم حمٞمط واطمد ،ذم رطم٤مب اجل٤مُمٕم٤مت واعمٓم٤مرات واًمً٤مطم٤مت اًمٕم٤مُم٦م،
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ودقمقة إمم ـمٌ٤مقم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمتقراة واإلٟمجٞمؾ ذم همالف واطمد ،إمم همػم ذًمؽ ُمـ
آصم٤مر هذه اًمدقمقة ،وُم٤م يٕم٘مد هل٤م ُمـ ُم١ممترات وٟمدوات ومجٕمٞم٤مت ذم اًمنمق.
واًمٖمرب ،وسمٕمد اًمت٠مُمؾ واًمدراؾم٦م وم٢من اًمٚمجٜم٦م شم٘مرر ُم٤م يكم :أوٓ :إن ُمـ أصقل
آقمت٘م٤مد ذم اإلؾمالم ،اعمٕمٚمقُم٦م ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة ،واًمتل أمجع قمٚمٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن :أٟمف ٓ
يقضمد قمغم وضمف إرض ديـ طمؼ ؾمقى ديـ اإلؾمالم ،وأٟمف ظم٤ممت٦م إدي٤من ،وٟم٤مؾمخ
جلٛمٞمع ُم٤م ىمٌٚمف ُمـ إدي٤من واعمٚمؾ واًمنمائع ،ومٚمؿ يٌؼ قمغم وضمف إرض ديـ يتٕمٌد اهلل سمف
يـ ِقمٜمْدَ اهللَِّ ْ ِ
اإل ْؾم َال ُم﴾.
ؾمقى اإلؾمالم ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :إِ َّن اًمدِّ َ
ٞم٧م ًَمٙم ُُؿ
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ا ًْم َٞم ْق َم َأيم َْٛم ْٚم ُ٧م ًَمٙم ُْؿ ِديٜمَٙم ُْؿ َو َأ ْمت َ ْٛم ُ٧م َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ ٟمِ ْٕم َٛمتِل َو َر ِو ُ
ِْ
اإل ْؾم َال َم ِديٜمً٤م﴾.
﴿ َو َُم ْـ َي ٌْ َت ِغ َهم ْ َػم ْ ِ
اإل ْؾم َال ِم ِديٜمً٤م َوم َٚم ْـ ُي ْ٘م ٌَ َؾ ُِمٜمْ ُف َو ُه َق ِذم ْأ ِظم َر ِة ُِم َـ

وىم٤مل شمٕم٤ممم
اخلَ ِ ِ
ْ
٤مهي َـ﴾ واإلؾمالم سمٕمد سمٕمث٦م حمٛمد ط هق ُم٤م ضم٤مء سمف دون ُم٤م ؾمقاه ُمـ إدي٤من.

صم٤مٟمٞم٤م :وُمـ أصقل آقمت٘م٤مد ذم اإلؾمالم :أن يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم« :اًم٘مرآن اًمٙمريؿش هق آظمر
يمت٥م اهلل ٟمزوٓ وقمٝمدا سمرب اًمٕم٤معملم ،وأٟمف ٟم٤مؾمخ ًمٙمؾ يمت٤مب أٟمزل ُمـ ىمٌؾ؛ ُمـ اًمتقراة
واًمزسمقر واإلٟمجٞمؾ وهمػمه٤م ،وُمٝمٞمٛمـ قمٚمٞمٝم٤م ،ومٚمؿ يٌؼ يمت٤مب ُمٜمزل يتٕمٌد اهلل سمف ؾمقى
ِ
لم َيدَ ْي ِف ُِم َـ
٤محل ِّؼ ُُم َّمدِّ ًىم٤م َعم ِ٤م َسم ْ َ
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َأٟم َْز ًْمٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم َؽ ا ًْمٙمت َ
َ٤مب سمِ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ا ًْمٙمِت ِ
احل ِّؼ﴾.
َ٤مب َو ُُم َٝم ْٞمٛمٜمً٤م َقم َٚم ْٞمف َوم ْ
٤مطمٙم ُْؿ َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ سمِ َام َأٟم َْز َل اهللَُّ َو َٓ َشمتٌَِّ ْع َأ ْه َقا َء ُه ْؿ َقم َّام َضم٤م َء َك ُم َـ ْ َ
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صم٤مًمث٤م  :جي٥م اإليامن سم٠من اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ ىمد ٟمًخ٤م سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وأٟمف ىمد حل٘مٝمام
اًمتحريػ واًمتٌديؾ سم٤مًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من ،يمام ضم٤مء سمٞم٤من ذًمؽ ذم آي٤مت ُمـ يمت٤مب اهلل اًمٙمريؿ،
ِ
ِ
حي ِّر ُوم َ
قن ا ًْمٙمَٚمِ َؿ
ُمٜمٝم٤م ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :ومٌِ َام َٟم ْ٘م ِْم ِٝم ْؿ ُمٞم َث٤م َىم ُٝم ْؿ ًَم َٕمٜم ُ
قهب ْؿ َىم٤مؾم َٞم ً٦م ُ َ
َّ٤مه ْؿ َو َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ُىم ُٚم َ ُ
َقمـ ُمق ِ
او ِٕم ِف َوٟم ًَُقا َطم أم٤م ِممَّ٤م ُذيم ُِّروا سمِ ِف َو َٓ شم ََز ُال َشم َّٓم ِٚم ُع َقم َغم َظم ِ٤مئٜم ٍَ٦م ُِمٜم ُْٝم ْؿ إِ َّٓ َىم ِٚم ًٞمال ُِمٜم ُْٝم ْؿ﴾،
ْ ََ

وىمقًمف ضمؾ وقمالَ ﴿ :ومقي ٌؾ ًم ِ َّٚم ِذيـ ي ْٙم ُتٌ َ ِ
َ٤مب سمِ َ٠م ْي ِدهيِ ْؿ ُصم َّؿ َي ُ٘مق ًُم َ
قن َه َذا ُِم ْـ ِقمٜم ِْد اهللَِّ
قن ا ًْمٙمت َ
َ َ ُ
َْ
ِ
ؽموا سمِ ِف َصم َٛمٜمً٤م َىمٚمِ ًٞمال َوم َق ْي ٌؾ َهل ُ ْؿ ِمم َّ٤م َيم َت ٌَ ْ٧م َأ ْي ِدهيِ ْؿ َو َو ْي ٌؾ َهل ُ ْؿ ِممَّ٤م َيٙم ًِْ ٌُ َ
قن﴾ ،وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف:
ًم َٞم ِْم َ ُ
َ٤مب َو َُم٤م ُه َق ُِم َـ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب ًمِت َْح ًَ ٌُق ُه ُِم َـ ا ًْم ِٙمت ِ
ون َأ ًْم ًِٜمَت َُٝم ْؿ سمِ٤م ًْمٙمِت ِ
َ ﴿:وإِ َّن ُِمٜم ُْٝم ْؿ ًَم َٗم ِري ً٘م٤م َي ْٚم ُق َ
َ٤مب
قن َقم َغم اهللَِّ ا ًْمٙم َِذ َب َو ُه ْؿ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
هلل َو َُم٤م ُه َق ُِم ْـ ِقمٜم ِْد اهللَِّ َو َي ُ٘مق ًُم َ
َو َي ُ٘مق ًُم َ
قن﴾.
قن ُه َق ُِم ْـ ِقمٜم ِْد ا َِّ

وهلذا ومام يم٤من ُمٜمٝم٤م صحٞمح٤م ومٝمق ُمٜمًقخ سم٤مإلؾمالم ،وُم٤م ؾمقى ذًمؽ ومٝمق حمرف أو
ُمٌدل ،وىمد صمٌ٧م قمـ اًمٜمٌل ط أٟمف همْم٥م طملم رأى ُمع قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رِض اهلل قمٜمف
صحٞمٗم٦م ومٞمٝم٤م رء ُمـ اًمتقراة ،وىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم:

أذم ؿمؽ أٟم٧م ي٤م سمـ

اخلٓم٤مب؟ أمل آت هب٤م سمٞمْم٤مء ٟم٘مٞم٦م؟! ًمق يم٤من أظمل ُمقؾمك طمٞم٤م ُم٤م وؾمٕمف إٓ اشمٌ٤مقمل رواه
أمحد واًمدارُمل وهمػممه٤م .راسمٕم٤م :وُمـ أصقل آقمت٘م٤مد ذم اإلؾمالم :أن ٟمٌٞمٜم٤م ورؾمقًمٜم٤م
حمٛمدا ط هق ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم.
َ٤من ُحم َ َّٛمدٌ َأ َسم٤م َأ َطم ٍد ُِم ْـ ِر َضم٤مًمِٙم ُْؿ َو ًَم ِٙم ْـ َر ُؾم َ
يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَُ ﴿ :م٤م يم َ
هلل َو َظم٤مشم ََؿ
قل ا َِّ
لم﴾ ،ومٚمؿ يٌؼ رؾمقل جي٥م اشمٌ٤مقمف ؾمقى حمٛمد ط ،وًمق يم٤من أطمد ُمـ أٟمٌٞم٤مء اهلل
اًمٜمٌَِّ ِّٞم َ
ورؾمٚمف طمٞم٤م عم٤م وؾمٕمف إٓ اشمٌ٤مقمف ط ،وإٟمف ٓ يًع أشمٌ٤مقمٝمؿ إٓ ذًمؽ ،يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ ْذ
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لم عمَ٤م آ َشم ْٞم ُتٙم ُْؿ ُِم ْـ ِيمت ٍ
َ٤مب َو ِطمٙم َْٛم ٍ٦م ُصم َّؿ َضم٤م َءيم ُْؿ َر ُؾم ٌ
هلل ُِمٞم َث َ
قل ُُم َّمدِّ ٌق َعمِ٤م َُم َٕمٙم ُْؿ
َأ َظم َذ ا َُّ
٤مق اًمٜمٌَِّ ِّٞم َ
ِ
ِ
ٍْم َّٟم ُف َىم َ٤مل َأ َأ ْىم َر ْرشم ُْؿ َو َأ َظم ْذشم ُْؿ َقم َغم َذًمِٙم ُْؿ إِ ْ ِ
سي َىم٤م ًُمقا َأ ْىم َر ْرٟمَ٤م َىم َ٤مل َوم ْ
٤مؿم َٝمدُ وا
ًَمت ُْ١مُمٜمُ َّـ سمِف َو ًَم َتٜم ُ ُ

و َأٟمَ٤م ُمٕمٙمُؿ ُِمـ َّ ِ ِ
يـ﴾ ،وٟمٌل اهلل قمٞمًك قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم إذا ٟمزل ذم آظمر
اًمِم٤مهد َ
َ ََ ْ َ
ِ
يـ َيتٌَِّ ُٕم َ
قن
اًمزُم٤من يٙمقن شم٤مسمٕم٤م عمحٛمد ط ،وطم٤ميمام سمنميٕمتف ،وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :ا ًَّمذ َ
ٞمؾ ي ْ٠مُمرهؿ سمِ٤م َْعمٕمر ِ
قل اًمٜمٌَِّل ْإُُمل ا ًَّم ِذي َجيِدُ و َٟم ُف ُم ْٙمتُق ًسم٤م ِقمٜمْدَ ُهؿ ِذم اًمت َّْقر ِاة َو ْ ِ ِ
اًمر ُؾم َ
وف
اإلٟمْج ِ َ ُ ُ ُ ْ ْ ُ
َ
ْ
َ
َّ ِّ َّ
َّ
٤مت و ُحيرم َقم َٚمٞم ِٝمؿ ْ ِ
ويٜمْٝم٤مهؿ َقم ِـ اعمُْٜمْٙم َِر و ُحيِ هؾ َهلؿ اًم َّٓمٞمٌ ِ
ِ
س ُه ْؿ
ِّ َ
َ
َ َ ِّ ُ ْ ُ
ُُ
ََ َ ُ ْ
اخلَ ٌَ٤مئ َ٨م َو َي َْم ُع َقمٜم ُْٝم ْؿ إ ْ َ

ِ
ِ
هقر ا ًَّم ِذي ُأٟم ِْز َل
َو ْإَ ْهم َال َل ا ًَّمتِل يمَ٤مٟم ْ
ٍَمو ُه َوا َّشم ٌَ ُٕمقا اًمٜم َ
َ٧م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َوم٤م ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا سمِف َو َقم َّز ُرو ُه َوٟم َ ُ
َُم َٕم ُف ُأو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ اعمُْ ْٗمٚمِ ُح َ
قن﴾.

يمام أن ُمـ أصقل آقمت٘م٤مد ذم آؾمالم أن سمٕمث٦م حمٛمد ط قم٤مُم٦م ًمٚمٜم٤مس أمجٕملم ،ىم٤مل اهلل
َّ٤مس َسم ِِم ًػما َوٟم َِذ ًيرا َو ًَمٙمِ َّـ َأ ْيم َث َر اًمٜم ِ
َ٤مك إِ َّٓ يمَ٤م َّوم ً٦م ًمِٚمٜم ِ
شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُم٤م َأ ْر َؾم ْٚمٜم َ
َّ٤مس َٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن﴾،
َّ٤مس إِ ِِّّن َر ُؾم ُ
هلل إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ َمجِٞم ًٕم٤م﴾ ،وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت.
قل ا َِّ
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفُ ﴿ :ىم ْؾ َي٤م َأ ه َهي٤م اًمٜم ُ
ظم٤مُمً٤م  :وُمـ أصقل اإلؾمالم أٟمف جي٥م اقمت٘م٤مد يمٗمر يمؾ ُمـ مل يدظمؾ ذم اإلؾمالم ُمـ
اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وهمػمهؿ ،وشمًٛمٞمتف يم٤مومرا ممـ ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٦م ،وأٟمف قمدو هلل ورؾمقًمف
واعم١مُمٜملم ،وأٟمف ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر.
َ٤مب َواعمُْ ْ ِ
يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :مل َيٙم ِ
ُـ ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
ِّلم َطمتَّك
لم ُُمٜمْ َٗمٙم َ
نميمِ َ
ْ
لم ِذم ٟم ِ
َ٤مب َواعمُْ ْ ِ
َشم ْ٠مشمِ َٞم ُٝم ُؿ ا ًْم ٌَ ِّٞمٜمَ ُ٦م﴾ ،وىم٤مل ضمؾ وقمال﴿ :إِ َّن ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْم ِٙمت ِ
َ٤مر
نم ِيم َ
ِ
ِِ ِ
ذ ا ًْم َ ِؼم َّي ِ٦م﴾.
َضم َٝمٜم ََّؿ َظم٤مًمدي َـ وم َٞمٝم٤م ُأو ًَمئ َؽ ُه ْؿ َ ه
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وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :و ُأ ِ
وطم َل إِ َ َّزم َه َذا ا ًْم ُ٘م ْر ُ
آن ُِٕٟم ِْذ َريم ُْؿ سمِ ِف َو َُم ْـ َسم َٚم َغ﴾ ،وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ه َذا
َ
َسم َال ٌغ ًمِٚمٜم ِ
َّ٤مس َوًم ِ ُٞمٜم َْذ ُروا سمِ ِف﴾ أي٦م ،وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت.
وصمٌ٧م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ أن اًمٜمٌل ط ىم٤مل :واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ يًٛمع يب أطمد ُمـ
هذه إُم٦م :هيقدي وٓ ٟمٍماِّن ،صمؿ يٛمقت ومل ي١مُمـ سم٤مًمذي أرؾمٚم٧م سمف إٓ يم٤من ُمـ أهؾ
اًمٜم٤مر .وهلذا ومٛمـ مل يٙمٗمر اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ومٝمق يم٤مومر ،ـمردا ًم٘م٤مقمدة اًمنميٕم٦مُ« :مـ مل
يٙمٗمر اًمٙم٤مومر سمٕمد إىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمف ومٝمق يم٤مومرش.
ؾم٤مدؾم٤م  :وأُم٤مم هذه إصقل آقمت٘م٤مدي٦م ،واحل٘م٤مئؼ اًمنمقمٞم٦م ،وم٢من اًمدقمقة إمم «وطمدة
إدي٤منش واًمت٘م٤مرب سمٞمٜمٝم٤م وصٝمره٤م ذم ىم٤مًم٥م واطمد ،دقمقة ظمٌٞمث٦م ُم٤ميمرة ،واًمٖمرض ُمٜمٝم٤م
ظمٚمط احلؼ سم٤مًمٌ٤مـمؾ ،وهدم اإلؾمالم وشم٘مقيض دقم٤مئٛمف ،وضمر أهٚمف إمم ردة ؿم٤مُمٚم٦م،
وُمّمداق ذًمؽ ذم ىمقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف ﴿ َو َٓ َي َزا ًُم َ
قن ُي َ٘م٤مشمِ ُٚمق َٟمٙم ُْؿ َطمتَّك َي ُر هدويم ُْؿ َقم ْـ ِديٜمِٙم ُْؿ إِ ِن
اؾم َت َٓم٤م ُقمقا﴾.
ْ
ون يم ََام َيم َٗم ُروا َوم َتٙمُقٟم َ
وىمقًمف ضمؾ وقمال َ ﴿:و هدوا ًَم ْق َشم ْٙم ُٗم ُر َ
ُقن َؾم َقا ًء﴾.
ؾم٤مسمٕم٤م :وإن ُمـ آصم٤مر هذه اًمدقمقة أصمٛم٦م إًمٖم٤مء اًمٗمقارق سملم اإلؾمالم واًمٙمٗمر ،واحلؼ
واًمٌ٤مـمؾ ،واعمٕمروف واعمٜمٙمر ،ويمن طم٤مضمز اًمٜمٗمرة سملم اعمًٚمٛملم واًمٙم٤مومريـ ،ومال وٓء وٓ
سمراء ،وٓ ضمٝم٤مد وٓ ىمت٤مل إلقمالء يمٚمٛم٦م اهلل ذم أرض اهلل ،واهلل ضمؾ وشم٘مدس ي٘مقل:
ِ
حي ِّر ُُم َ
﴿ َىم٤مشمِ ُٚمقا ا ًَّم ِذي َـ َٓ ُي ْ١م ُِمٜم َ
قن َُم٤م َطم َّر َم اهللَُّ َو َر ُؾمق ًُم ُف َو َٓ
ُقن سمِ٤مهللَِّ َو َٓ سمِ٤م ًْم َٞم ْق ِم ْأظم ِر َو َٓ ُ َ
اجل ْزي َ٦م َقمـ ي ٍد وهؿ ص ِ
ِ
ِ
ُقن ِديـ ْ ِ
ِ
٤مهم ُر َ
ون﴾.
َ٤مب َطمتَّك ُي ْٕم ُٓمقا ِْ َ ْ َ َ ُ ْ َ
يـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
احل ِّؼ ُم َـ ا ًَّمذ َ
َيديٜم َ َ َ
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وي٘مقل ضمؾ وقمالَ ﴿ :و َىم٤مشمِ ُٚمقا اعمُْ ْ ِ
لم يمَ٤م َّوم ً٦م يم ََام ُي َ٘م٤مشمِ ُٚمق َٟمٙم ُْؿ يمَ٤م َّوم ً٦م َوا ْقم َٚم ُٛمقا َأ َّن اهللََّ َُم َع
نميمِ َ
لم﴾.
اعمُْت َِّ٘م َ
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا َٓ َشمت ِ
َّخ ُذوا سمِ َٓم٤م َٟم ً٦م ُِم ْـ ُدوٟمِٙم ُْؿ َٓ َي ْ٠م ًُمق َٟمٙم ُْؿ َظم ٌَ ً٤مٓ َو هدوا
َ َ
َ هَ
اه ِٝمؿ وُم٤م ُخت ِْٗمل صدُ ورهؿ َأيمْؼم َىمدْ سمٞمٜمَّ٤م ًَمٙمُؿ ْأي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٤مت إِ ْن
ُ َ
ُ ُ ُ ْ َ ُ َ َّ
َُم٤م َقمٜمت ْهؿ َىمدْ َسمدَ ت ا ًْم ٌَ ْٖم َْم٤م ُء ُم ْـ َأ ْوم َق ْ َ َ
ُيمٜمْت ُْؿ َشم ْٕم ِ٘م ُٚم َ
قن﴾.
صم٤مُمٜم٤م :إن اًمدقمقة إمم «وطمدة إدي٤منش إن صدرت ُمـ ُمًٚمؿ ومٝمل شمٕمتؼم ردة سحي٦م
قمـ ديـ اإلؾمالم؛ ٕهن٤م شمّمٓمدم ُمع أصقل آقمت٘م٤مد ،ومؽمى سم٤مًمٙمٗمر سم٤مهلل قمز وضمؾ،
وشمٌٓمؾ صدق اًم٘مرآن وٟمًخف جلٛمٞمع ُم٤م ىمٌٚمف ُمـ اًمنمائع وإدي٤من ،وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ ومٝمل
ومٙمرة ُمرومقو٦م ذقم٤م ،حمرُم٦م ىمٓمٕم٤م سمجٛمٞمع أدًم٦م اًمتنميع ذم اإلؾمالم ُمـ ىمرآن وؾمٜم٦م
وإمج٤مع .شم٤مؾمٕم٤م :وسمٜم٤مء قمغم ُم٤م شم٘مدم -8 :وم٢مٟمف ٓ جيقز عمًٚمؿ ي١مُمـ سم٤مهلل رسم٤م ،وسم٤مإلؾمالم
ديٜم٤م ،وسمٛمحٛمد ط ٟمٌٞم٤م ورؾمقٓ اًمدقمقة إمم هذه اًمٗمٙمرة أصمٛم٦م ،واًمتِمجٞمع قمٚمٞمٝم٤م،
وشمًٚمٞمٙمٝم٤م سملم اعمًٚمٛملم ،ومْمال قمـ آؾمتج٤مسم٦م هل٤م ،واًمدظمقل ذم ُم١ممتراهت٤م وٟمدواهت٤م،
وآٟمتامء إمم حم٤مومٚمٝم٤م.
 ٓ -2جيقز عمًٚمؿ ـمٌ٤مقم٦م اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ ُمٜمٗمرديـ ،ومٙمٞمػ ُمع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم
همالف واطمد؟ ومٛمـ ومٕمٚمف أو دقم٤م إًمٞمف ومٝمق ذم والل سمٕمٞمد؛ عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اجلٛمع سملم احلؼ
«اًم٘مرآن اًمٙمريؿش واعمحرف أو احلؼ اعمٜمًقخ «اًمتقراة واإلٟمجٞمؾش.
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 -1يمام ٓ جيقز عمًٚمؿ آؾمتج٤مسم٦م ًمدقمقة« :سمٜم٤مء ُمًجد ويمٜمٞمً٦م وُمٕمٌدش ذم جمٛمع
واطمد؛ عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ آقمؽماف سمديـ يٕمٌد اهلل سمف همػم ديـ اإلؾمالم ،وإٟمٙم٤مر فمٝمقره قمغم
اًمديـ يمٚمف ،ودقمقة ُم٤مدي٦م إمم أن إدي٤من صمالصم٦مٕ ،هؾ إرض اًمتديـ سم٠مي ُمٜمٝم٤م ،وأهن٤م قمغم
ىمدم اًمتً٤موي ،وأن اإلؾمالم همػم ٟم٤مؾمخ عم٤م ىمٌٚمف ُمـ إدي٤من ،وٓ ؿمؽ أن إىمرار ذًمؽ
واقمت٘م٤مده أو اًمرو٤م سمف يمٗمر ووالل؛ ٕٟمف خم٤مًمٗم٦م سحي٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة
وإمج٤مع اعمًٚمٛملم ،واقمؽماف سم٠من حتريٗم٤مت اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمـ قمٜمد اهلل ،شمٕم٤ممم اهلل قمـ
ذًمؽ.
يمام أٟمف ٓ جيقز شمًٛمٞم٦م اًمٙمٜم٤مئس «سمٞمقت اهللش وأن أهٚمٝم٤م يٕمٌدون اهلل ومٞمٝم٤م قمٌ٤مدة
صحٞمح٦م ُم٘مٌقًم٦م قمٜمد اهلل؛ ٕهن٤م قمٌ٤مدة قمغم همػم ديـ اإلؾمالم ،واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقلَ ﴿ :و َُم ْـ
اخلَ ِ ِ
َي ٌْ َت ِغ َهم ْ َػم ْ ِ
اإل ْؾم َال ِم ِديٜمً٤م َوم َٚم ْـ ُي ْ٘م ٌَ َؾ ُِمٜمْ ُف َو ُه َق ِذم ْأ ِظم َر ِة ُِم َـ ْ
٤مهي َـ﴾ ،سمؾ هل سمٞمقت يٙمٗمر
ومٞمٝم٤م سم٤مهللٟ ،مٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمٙمٗمر وأهٚمف ،ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم
جمٛمقع اًمٗمت٤موى «842 / 22شً« :مٞمً٧م -اًمٌٞمع واًمٙمٜم٤مئس -سمٞمقشم٤م هلل ،وإٟمام سمٞمقت اهلل
اعمً٤مضمد ،سمؾ هل سمٞمقت يٙمٗمر ومٞمٝم٤م سم٤مهلل ،وإن يم٤من ىمد يذيمر ومٞمٝم٤م ،وم٤مًمٌٞمقت سمٛمٜمزًم٦م أهٚمٝم٤م،
وأهٚمٝم٤م اًمٙمٗم٤مر ،ومٝمل سمٞمقت قمٌ٤مدة اًمٙمٗم٤مرش .قم٤مذا :ومم٤م جي٥م أن يٕمٚمؿ :أن دقمقة اًمٙمٗم٤مر
سمٕم٤مُم٦م ،وأهؾ اًمٙمت٤مب سمخ٤مص٦م إمم اإلؾمالم واضمٌ٦م قمغم اعمًٚمٛملم ،سم٤مًمٜمّمقص ًمٍمحي٦م ُمـ
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وًمٙمـ ذًمؽ ٓ يٙمقن إٓ سمٓمريؼ اًمٌٞم٤من واعمج٤مدًم٦م سم٤مًمتل هل أطمًـ،
وقمد م اًمتٜم٤مزل قمـ رء ُمـ ذائع اإلؾمالم ،وذًمؽ ًمٚمقصقل إمم ىمٜم٤مقمتٝمؿ سم٤مإلؾمالم،
ودظمقهلؿ ومٞمف ،أو إىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ ًمٞمٝمٚمؽ ُمـ هٚمؽ قمـ سمٞمٜم٦م وحيٞم٤م ُمـ طمل قمـ سمٞمٜم٦م.
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ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ُ ﴿ :ىم ْؾ َي٤م َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب َشم َٕم٤م ًَم ْقا إِ َمم يمَٚمِ َٛم ٍ٦م َؾم َق ٍاء َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْٞمٜمَٙم ُْؿ َأ َّٓ َٟم ْٕم ٌُدَ إِ َّٓ
ِ
اهللََّ و َٓ ٟم ْ ِ ِ
َّخ َذ سمٕم ُْمٜمَ٤م سمٕم ًْم٤م َأرسم٤مسم٤م ُِمـ د ِ
ون اهللَِّ َوم٢مِ ْن شم ََق ًَّم ْقا َوم ُ٘مق ًُمقا ْاؿم َٝمدُ وا
َْ ً ْ ُ
َْ
ُنم َك سمِف َؿم ْٞم ًئ٤م َو َٓ َيت َ ْ
َ
سمِ َ٠مٟمَّ٤م ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن﴾  ،أُم٤م جم٤مدًمتٝمؿ واًمٚم٘م٤مء ُمٕمٝمؿ وحم٤مورهتؿ ٕضمؾ اًمٜمزول قمٜمد رهمٌ٤مهتؿ،
وحت٘مٞمؼ أهداومٝمؿ ،وٟم٘مض قمرى اإلؾمالم وُمٕم٤مىمد اإليامن ومٝمذا سم٤مـمؾ ي٠مسم٤مه اهلل ورؾمقًمف
ُقك َقم ْـ َسم ْٕم ِ
اطم َذ ْر ُه ْؿ َأ ْن َي ْٗمتِٜم َ
ض
واعم١مُمٜمقن واهلل اعمًتٕم٤من قمغم ُم٤م يّمٗمقن ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ : :و ْ
َُم٤م َأٟم َْز َل اهللَُّ إِ ًَم ْٞم َؽ﴾.
وإن اًمٚمجٜم٦م إذ شم٘مرر ُم٤م شم٘مدم ذيمره وشمٌٞمٜمف ًمٚمٜم٤مس؛ وم٢مهن٤م شمقيص اعمًٚمٛملم سمٕم٤مُم٦م ،وأهؾ
اًمٕمٚمؿ سمخ٤مص٦م سمت٘مقى اهلل شمٕم٤ممم وُمراىمٌتف ،ومح٤مي٦م اإلؾمالم ،وصٞم٤مٟم٦م قم٘مٞمدة اعمًٚمٛملم ُمـ
اًمْمالل ودقم٤مشمف ،واًمٙمٗمر وأهٚمف ،وحتذرهؿ ُمـ هذه اًمدقمقة اًمٙمٗمري٦م اًمْم٤مًم٦م« :وطمدة
إدي٤منش  ،وُمـ اًمقىمقع ذم طمٌ٤مئٚمٝم٤م ،وٟمٕمٞمذ سم٤مهلل يمؾ ُمًٚمؿ أن يٙمقن ؾمٌٌ٤م ذم ضمٚم٥م هذه
اًمْمالًم٦م إمم سمالد اعمًٚمٛملم ،وشمروجيٝم٤م سمٞمٜمٝمؿٟ .مً٠مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف ،سم٠مؾمامئف احلًٜمك وصٗم٤مشمف
اًمٕمغم أن يٕمٞمذٟم٤م ومجٞمع اعمًٚمٛملم ُمـ ُمْمالت اًمٗمتـ ،وأن جيٕمٚمٜم٤م هداة ُمٝمتديـ ،مح٤مة
ًمإلؾمالم قمغم هدى وٟمقر ُمـ رسمٜم٤م طمتك ٟمٚم٘م٤مه وهق راض قمٜم٤م.
وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.
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فتْ ٚالعالم٘ بهس بً عبد اهلل أبْ شٓد زمحُ اهلل
وىم٤مل اًمديمتقر سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد ذم يمت٤مسمف اإلسمٓم٤مل ًمٜمٔمري٦م اخلٚمط سملم إدي٤من:
جي٥م قمغم اعمًٚمٛملم :اًمٙمٗمر هبذه اًمٜمٔمري٦م " :وطمدة يمؾ ديـ حمرف ُمٜمًقخ ُمع ديـ
اإلؾمالم احلؼ اعمحٙمؿ اعمحٗمقظ ُمـ اًمتحريػ واًمتٌديؾ اًمٜم٤مؾمخ عم٤م ىمٌٚمف " .وهذا ُمـ
سمدهٞم٤مت آقمت٘م٤مد واعمًٚمامت ذم اإلؾمالم .وأن اًمدقمقة إمم هذه اًمٜمٔمري٦م :يمٗمر ،وٟمٗم٤مق،
وُمِم٤مىم٦م ،وؿم٘م٤مق ،وقمٛمؾ قمغم إظمراج اعمًٚمٛملم ُمـ اإلؾمالم .وأن طم٤مل اًمدقم٤مة إًمٞمٝم٤م ُمـ
اًمٞمٝمقد ،واًمٜمّم٤مرى ُمع اعمًٚمٛملم هؿ يمام ىم٤مل اهلل  -شمٕم٤ممم َ ﴿ :-وإِ َذا ًَم ُ٘مقيم ُْؿ َىم٤م ًُمقا آ َُمٜمَّ٤م َوإِ َذا
َ٤مُم َؾ ُِمـ ا ًْم َٖمٞم ِ
َظم َٚمقا َقم هْمقا َقم َٚمٞمٙمُؿ ْإَٟم ِ
ظ ﴾ [ آل قمٛمران .] 881 :وجي٥م قمغم أهؾ إرض
َ ْ
ْ
ْ ُ
اقمت٘م٤مد شمقطمد اعمٚم٦م واًمديـ ذم دقمقة مجٞمع إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم :ذم اًمتقطمٞمد ،واًمٜمٌقات،
واعمٕم٤مد ،يمام ُم٣م اًمت٘مرير ُمٗمّمال ،وأن هذا إصؾ اًمٕم٘مدي مل يًٚمؿ إٓ ٕهؾ اإلؾمالم،
وأن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ٟم٤مىمْمقن ًمفُ ،متٜم٤مىمْمقن ومٞمف ٓ ،ؾمٞمام ذم اإليامن سم٤مهلل ،ويمتٌف،
ورؾمٚمف .وجي٥م قمغم أهؾ إرض اقمت٘م٤مد شمٕمدد اًمنمائع وشمٜمققمٝم٤م وأن ذيٕم٦م اإلؾمالم هل
ظم٤ممت٦م اًمنمائعٟ ،م٤مؾمخ٦م ًمٙمؾ ذيٕم٦م ىمٌٚمٝم٤م ،ومال جيقز ًمٌنم ُمـ أومراد اخلالئؼ أن يتٕمٌد اهلل
سمنميٕم٦م همػم ذيٕم٦م اإلؾمالم.
وإن هذا إصؾ مل يًٚمؿ ٕطمد إٓ ٕهؾ اإلؾمالم ،وم٠مُم٦م اًمٖمْم٥م :اًمٞمٝمقد ،يم٤مومرون
هبذا إصؾ؛ ًمٕمدم إيامهنؿ سمنميٕم٦م قمٞمًك  -قمٚمٞمف اًمًالم  -وًمٕمدم إيامهنؿ سمنميٕم٦م حمٛمد
ط ،وأُم٦م اًمْمالل :اًمٜمّم٤مرى ،يم٤مومرون هبذا إصؾ؛ ًمٕمدم إيامهنؿ سمٛمحٛمد ط
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وسمنميٕمتف ،وسمٕمٛمقم رؾم٤مًمتف .وإُمت٤من يم٤مومرشم٤من سمذًمؽ ،وسمٕمدم إيامهنؿ سمٛمحٛمد ط
وُمت٤مسمٕمتف ذم ذيٕمتف ،وشمرك ُم٤م ؾمقاه٤م ،وسمٕمدم إيامهنؿ سمٜمًخ ذيٕم٦م اإلؾمالم عم٤م ىمٌٚمٝم٤م ُمـ
اًمنمائع ،وسمٕمدم إيامهنؿ سمام ضم٤مء سمف ُمـ اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،وأٟمف ٟم٤مؾمخ عم٤م ىمٌٚمف ُمـ اًمٙمت٥م
اخلَ ِ ِ
واًمّمحػَ ﴿ .و َُم ْـ َي ٌْ َت ِغ َهم ْ َػم ْ ِ
اإل ْؾم َال ِم ِديٜمً٤م َوم َٚم ْـ ُي ْ٘م ٌَ َؾ ُِمٜمْ ُف َو ُه َق ِذم ْأ ِظم َر ِة ُِم َـ ْ
يـ﴾
٤مه َ
[آل قمٛمران .] 17:وجي٥م قمغم مجٞمع أهؾ إرض ُمـ اًمٙمت٤مسمٞملم وهمػمهؿ :اًمدظمقل ذم
اإلؾمالم سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ،واإليامن سمام ضم٤مء ذم اإلؾمالم مجٚم٦م وشمٗمّمٞمال ،واًمٕمٛمؾ سمف ،واشمٌ٤مقمف،
وشمرك ُم٤م ؾمقاه ُمـ اًمنمائع اعمحروم٦م واًمٙمت٥م اعمٜمًقسم٦م إًمٞمٝم٤م ،وأن ُمـ مل يدظمؾ ذم اإلؾمالم
ومٝمق يم٤مومر ُمنمك ،يمام ىم٤مل اهلل  -شمٕم٤ممم :-
ون سمِآي ِ
﴿ ي٤م َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ ِ
٤مت اهللَِّ َو َأ ْٟمت ُْؿ شم َِْم َٝمدُ َ
ون ﴾ [آل قمٛمران.] 41:
َ٤مب مل َ َشم ْٙم ُٗم ُر َ َ
َ
جي٥م قمغم أُم٦م اإلؾمالم " :أُم٦م آؾمتج٤مسم٦م " " ،أهؾ اًم٘مٌٚم٦م " :اقمت٘م٤مد أهنؿ قمغم احلؼ
وطمدهؿ ذم " :اإلؾمالم احلؼ " وأٟمف آظمر إدي٤من ،ويمت٤مسمف اًم٘مرآن آظمر اًمٙمت٥م ،وُمٝمٞمٛمـ
قمٚمٞمٝم٤م ،ورؾمقًمف آظمر اًمرؾمؾ وظم٤ممتٝمؿ ،وذيٕمتف ٟم٤مؾمخ٦م ًمنمائٕمٝمؿ ،وٓ ي٘مٌؾ اهلل ُمـ قمٌد
ديٜم٤م ؾمقاه .وم٤معمًٚمٛمقن محٚم٦م ذيٕم٦م إهلٞم٦م ظم٤ممت٦م ،ظم٤مًمدة ،ؾم٤معم٦م ُمـ آٟمحراف اًمذي أص٤مب
أشمٌ٤مع اًمنمائع اًمً٤مسم٘م٦م ،وُمـ اًمتحريػ اًمذي داظمؾ اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ مم٤م شمرشم٥م قمٚمٞمف
حتريػ اًمنميٕمتلم اعمٜمًقظمتلم :اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م .وجي٥م قمغم " :أُم٦م آؾمتج٤مسم٦م "
هلذا اًمديـ إسمالهمف إمم " أُم٦م اًمدقمقة " ُمـ يمؾ يم٤مومر ُمـ هيقد وٟمّم٤مرى ،وهمػمهؿ ،وأن
يدقمقهؿ إًمٞمف ،طمتك يًٚمٛمقا ،وُمـ مل يًٚمؿ وم٤مجلزي٦م أو اًم٘مت٤مل.
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ِ
ِ
ِ
حي ِّر ُُم َ
يـ َٓ ُي ْ١م ُِمٜم َ
قن َُم٤م
ىم٤مل اهلل  -شمٕم٤ممم َ ﴿ -ىم٤مشم ُٚمقا ا ًَّمذ َ
ُقن سمِ٤مهللَِّ َو َٓ سمِ٤م ًْم َٞم ْق ِم ْأظم ِر َو َٓ ُ َ
ِ
ِ
ُقن ِديـ ْ ِ
ِ
َ٤مب َطمتَّك ُي ْٕم ُٓمقا ِْ
اجل ْز َي َ٦م َقم ْـ
احل ِّؼ ُم َـ ا ًَّمذي َـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
َطم َّر َم اهللَُّ َو َر ُؾمق ًُم ُف َو َٓ َيديٜم َ َ َ
ي ٍد وهؿ ص ِ
٤مهم ُر َ
ون ﴾ [ اًمتقسم٦م  .] 21 /وجي٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ي١مُمـ سم٤مهلل رسم٤م وسم٤مإلؾمالم
َ َ ُ ْ َ
ديٜم٤م وسمٛمحٛمد ط ٟمٌٞم٤م رؾمقٓ :أن يديـ اهلل  -شمٕم٤ممم  -سمِ ٌُ ِ
ٖمض اًمٙمٗم٤مر ُمـ اًمٞمٝمقد
واًمٜمّم٤مرى ،وهمػمهؿ ،وُمٕم٤مداهتؿ ذم اهلل  -شمٕم٤ممم  -وقمدم حمٌتٝمؿ ،وُمقدهتؿ ،وُمقآهتؿ،
وشمقًمٞمٝمؿ ،طمتك ي١مُمٜمقا سم٤مهلل وطمده رسم٤م ،وسم٤مإلؾمالم ديٜم٤م ،وسمٛمحٛمد ط ٟمٌٞم٤م رؾمقٓ .ىم٤مل اهلل
 شمٕم٤ممم  ﴿ :-ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا َٓ َشمت َِّخ ُذوا ا ًْم َٞم ُٝمق َد َواًمٜم ََّّم َ٤مرى َأ ْوًم ِ َٞم٤م َء َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َأ ْوًم ِ َٞم٤م ُء
َ َ
َ هَ
َسم ْٕم ٍ
لم ﴾ [ اعم٤مئدة .] 78 /
ض َو َُم ْـ َيت ََق َّهل ُ ْؿ ُِمٜمْٙم ُْؿ َوم٢مِ َّٟم ُف ُِمٜم ُْٝم ْؿ إِ َّن ا ََّ
هلل َٓ َ ْهي ِدي ا ًْم َ٘م ْق َم اًم َّٔم٤معم ِ َ
وأي٤مت ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمة .وهلذا ص٤مر ُمـ آصم٤مر ىمٓمع اعمقآة سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ،أٟمف ٓ شمقارث
سملم ُمًٚمؿ ويم٤مومر أسمدا.
جي٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ اقمت٘م٤مد يمٗمر ُمـ مل يدظمؾ ذم هذا اإلؾمالم ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى
وهمػمهؿ ،وشمًٛمٞمتف يم٤مومرا ،وأٟمف قمدو ًمٜم٤م ،وأٟمف ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر .ىم٤مل اهلل  -شمٕم٤ممم ُ ﴿ :-ىم ْؾ َي٤م
قل اهللَِّ إِ ًَمٞمٙمُؿ َمجِٞمٕم٤م ا ًَّم ِذي ًَمف ُم ْٚم ُؽ اًمًامو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
َّ٤مس إِ ِِّّن َر ُؾم ُ
ض َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ ُه َق
َّ َ َ
ً
َأ ه َهي٤م اًمٜم ُ
ُ ُ
ْ ْ
ٞم٧م َوم ِ
آُمٜمُقا سمِ٤مهللَِّ َو َر ُؾمقًم ِ ِف اًمٜمٌَِّ ِّل ْإُ ُِّم ِّل ا ًَّم ِذي ُي ْ١م ُِم ُـ سمِ٤مهللَِّ َويمَٚمِ َامشمِ ِف َواشمٌَِّ ُٕمق ُه ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ
حي ِٞمل َو ُي ِٛم ُ
ُْ
َ ْهتتَدُ َ
ون ﴾ [ إقمراف  .] 871 /وذم صحٞمح ُمًٚمؿ أن اًمٜمٌل ط ىم٤مل " ««:واًمذي ٟمٗمز
سمٞمده ٓ يًٛمع يب أطمد ُمـ هذه إُم٦م ،هيقدي ،وٓ ٟمٍماِّن ،صمؿ يٛمقت ومل ي١مُمـ سم٤مًمذي
أرؾمٚم٧م سمف إٓ يم٤من ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر شش .وهلذا :ومٛمـ مل يٙمٗمر اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ومٝمق يم٤مومر،
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ـمردا ًم٘م٤مقمدة اًمنميٕم٦مُ " :مـ مل يٙمٗمر اًمٙم٤مومر ومٝمق يم٤مومر " .وٟم٘مقل ٕهؾ اًمٙمت٤مب يمام ىم٤مل
اهلل  -شمٕم٤ممم  ﴿ :-ا ْٟمت َُٝمقا َظم ْ ًػما ًَمٙم ُْؿ ﴾ [ اًمٜمً٤مء .] 848 /
وٓ جيقز ٕطمد ُمـ أهؾ إرض اًمٞمقم أن يٌ٘مك قمغم أي ُمـ اًمنميٕمتلم " :اًمٞمٝمقدي٦م
واًمٜمٍماٟمٞم٦م " ومْمال قمـ اًمدظمقل ذم إطمدامه٤م ،وٓ جيقز عمتٌع أي ديـ همػم اإلؾمالم وص ُٗم ُف
سم٠مٟمف ُمًٚمؿ ،أو أٟمف قمغم ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ ،عم٤م ي٠ميتٕ - 8 :ن ُم٤م يم٤من ومٞمٝمام  -أي اًمٞمٝمقدي٦م
واًمٜمٍماٟمٞم٦م ُ -مـ ذع صحٞمح ومٝمق ُمٜمًقخ سمنميٕم٦م اإلؾمالم ومال ي٘مٌؾ اهلل ُمـ قمٌد أن
يتٕمٌده سمنمع ُمٜمًقخ - 2 .وٕن ُم٤م يم٤من ُمٜمًقسم٤م إًمٞمٝمام ُمـ ذع حمرف ُمٌدل ،ومتحرم
ٟمًٌتف إًمٞمٝمام ،ومْمال قمـ أن جيقز ٕطمد اشمٌ٤مقمف ،أو أن يٙمقن ديـ أطمد ُمـ إٟمٌٞم٤مء ٓ ُمقؾمك
وٓ قمٞمًك ،وٓ همػممه٤م - 1 .وٕن يمؾ قمٌد ُم٠مُمقر سم٠من يتٌع اًمديـ اًمٜم٤مؾمخ عم٤م ىمٌٚمف ،وهق
سمٕمد ُمٌٕم٨م حمٛمد ط ديـ اإلؾمالم اًمذي ضم٤مء سمف ،سمٕمٌ٤مدة اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وشمقطمٞمده
سم٤مًمٕمٌ٤مدة ،ومٛمـ يم٤من يمذًمؽ يم٤من قمٌدا طمٜمٞمٗم٤مُ ،مًٚمام ،قمغم ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ ،وُمـ مل ي١مُمـ سمجٛمٞمع
إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ،وخيص ٟمٌٞمف ورؾمقًمف حمٛمدا ط سم٤مٓشمٌ٤مع دون ؾمقاه ومال جيقز وصٗمف
سم٠مٟمف طمٜمٞمػ ،وٓ ُمًٚمؿ ،وٓ قمغم ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ ،سمؾ هق يم٤مومر ذم ُمِم٤مىم٦م وؿم٘م٤مق.
ِ
ِ
ٞمؿ َطمٜمِٞم ًٗم٤م َو َُم٤م
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :وىم٤مًمقا يمُقٟمُقا ُهق ًدا َأ ْو ٟم ََّم َ٤مرى َ ْهتتَدُ وا ُىم ْؾ َسم ْؾ ُم َّٚم َ٦م إِ ْسم َراه َ
ِ
َ٤من ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
يم َ
ٞمؿ َوإِ ْؾم َام ِقم َٞمؾ
نم ِيم َ
لم ﴾﴿ ُىمق ًُمقا آ َُمٜمَّ٤م سمِ٤مهللَِّ َو َُم٤م ُأٟم ِْز َل إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َو َُم٤م ُأٟم ِْز َل إِ َمم إِ ْسم َراه َ
ِ
ِ
ويت اًمٜمٌَِّ هٞم َ
َوإِ ْؾم َح َ
قن ُِم ْـ َر ِّهبِ ْؿ َٓ
ٞمًك َو َُم٤م ُأ ِ َ
قب َو ْإَ ْؾم ٌَ٤مط َو َُم٤م ُأ ِ َ
٤مق َو َي ْٕم ُ٘م َ
قؾمك َوقم َ
ويت ُُم َ
لم َأ َطم ٍد ُِمٜم ُْٝم ْؿ َوٟم َْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن ﴾﴿ َوم٢مِ ْن آ َُمٜمُقا سمِ ِٛم ْث ِؾ َُم٤م آ َُمٜمْت ُْؿ سمِ ِف َوم َ٘م ِد ْاهتَدَ ْوا َوإِ ْن
ُٟم َٗم ِّر ُق َسم ْ َ
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ِ
ِ
شم ََق ًَّم ْقا َوم٢مِٟمَّام ُهؿ ِذم ِؿم َ٘م ٍ
ٞمؿ ﴾ [ اًمٌ٘مرة 814 - 817 /
٤مق َوم ًَ َٞمٙم ِْٗمٞمٙم َُٝم ُؿ ا َُّ
اًمًٛم ُ
ٞمع ا ًْم َٕمٚم ُ
هلل َو ُه َق َّ
َ ْ
] .ومٌٓمٚم٧م هبذه ٟمٔمري٦م اخلٚمط سملم ديـ اإلؾمالم احلؼ ،وسملم همػمه ُمـ اًمنمائع اًمدائرة سملم
اًمتحريػ واًمٜمًخ ،وأٟمف مل يٌؼ إٓ اإلؾمالم وطمده ،واًم٘مرآن وطمده ،وأن حمٛمدا ط ٓ ٟمٌل
سمٕمده ،وأن ذيٕمتف ٟم٤مؾمخ٦م عم٤م ىمٌٚمف ،وٓ جيقز اشمٌ٤مع أطمد ؾمقاه.
وأٟمف ٓ جيقز عمًٚمؿ ـمٌ٤مقم٦م اًمتقراة ،واإلٟمجٞمؾ ،وشمقزيٕمٝمام ،وٟمنممه٤م ،وأن ٟمٔمري٦م
ـمٌٕمٝمام ُمع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم همالف واطمدُ ،مـ اًمْمالل اًمٌٕمٞمد ،واًمٙمٗمر اًمٕمٔمٞمؿ ،عم٤م ومٞمٝم٤م
ُمـ اجلٛمع سملم احلؼ " :اًم٘مرآن اًمٙمريؿ " واًمٌ٤مـمؾ :ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ ُمـ اًمتحريػ
واًمتٌديؾ ،وأن ُم٤م ومٞمٝمام ُمـ طمؼ ومٝمق ُمٜمًقخ .وأٟمف ٓ دمقز آؾمتج٤مسم٦م ًمدقمقهتؿ سمٌٜم٤مء "
ُمًجد ،ويمٜمٞمً٦م ،وُمٕمٌد " ذم جمٛمع واطمد عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمديٜمقٟم٦م وآقمؽماف سمديـ يٕمٌد اهلل
سمف ؾمقى اإلؾمالم ،وإظمٗم٤مء فمٝمقره قمغم اًمديـ يمٚمف ،ودقمقة ُم٤مدي٦م إمم أن إدي٤من صمالصم٦م قمغم
أهؾ إرض اًمتديـ سم٠مي ُمٜمٝم٤م ،وأهن٤م قمغم َىمدَ م اًمتً٤موي ،وأن اإلؾمالم همػم ٟم٤مؾمخ عم٤م ىمٌٚمف،
وهذه اعمردودات اًمً٤مًمٌ٦م ،ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٙمٗمر واًمْماللُ ،م٤م ٓ خيٗمك ،ومٕمغم اعمًٚمٛملم سمٕم٤مُم٦م،
وُمـ سمًط اهلل يده قمٚمٞمٝمؿ سمخ٤مص٦م ،احلذر اًمِمديدُ ،مـ ُم٘م٤مصد اًمٙمٗمرة ُمـ اًمٞمٝمقد
واًمٜمّم٤مرى ذم إوالل اعمًٚمٛملم ،واًمٙمٞمد هلؿ وم٢من سمٞمقت اهلل ذم أرض اهلل هل " :اعمً٤مضمد "
ِ ِ ِ
لم ًَم ُف
قهٙم ُْؿ ِقمٜمْدَ يم ُِّؾ َُم ًْ ِج ٍد َوا ْد ُقمق ُه ُخم ْ ِٚم ِّم َ
ٞمٛمقا ُو ُضم َ
وطمده٤مُ ﴿ :ىم ْؾ َأ َُم َر َر ِّيب سمِ٤م ًْم٘م ًْط َو َأىم ُ
اًمدِّ ي َـ ﴾ [ إقمراف .] 21 /
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وه ذه اعمً٤مضمد ُمـ ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم ،ومقاضم٥م شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م ،ورقم٤مي٦م طمرُمتٝم٤م ،وقمامرهت٤م،
وُمـ شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م ورقم٤ميتٝم٤م قمدم اًمرو٤م سمحٚمقل يمٜم٤مئس اًمٙمٗمرة ،وُمٕم٤مسمدهؿ ذم طمرُمٝم٤م ،وذم
ضمقاره٤م ،وقمدم إىمرار إٟمِم٤مئٝم٤م ذم سمالد اإلؾمالم ،ورومض ُمً٤مضمد اعمْم٤مرة سم٤مإلؾمالم،
واًميار سم٤معمًٚمٛملم ذم سمالد اًمٙم٤مومريـ .وم٢من " اعمًجد " واحل٤مل هذهُ ،مًجد ُُم َْم ّ٤مرة
ّ
ًمإلؾمالم ،وٓ جيقز إىمراره ،وٓ اًمتؼمع سمامل أو ضمٝمد ًمٌٜم٤مئف ،وٓ اًمّمالة ومٞمف ،وجي٥م قمغم
ُمـ سمًط اهلل يده ُمـ وٓة اعمًٚمٛملم هدم هذا اعمجٛمع ،ومْمال قمـ اًمًٙمقت قمٜمف ،أو
اعمِم٤مريم٦م ومٞمف ،أو اًمًامح سمف ،وإن يم٤من  -واحل٤مل ُم٤م ذيمر  -ذم سمالد يمٗمر ،وضم٥م إقمالن قمدم
اًمرو٤م سمف ،واعمٓم٤مًمٌ٦م هبدُمف ،واًمدقمقة إمم هجره.
واٟمٔمر :يمٞمػ شمِم٤مهب٧م أقمامل اعمٜم٤موم٘ملم ،وُم٘م٤مصدهؿ ،ذم ىمديؿ اًمدهر وطمديثف؛ إذ سمٜمك
اعمٜم٤موم٘مقن ُمًجدا ضارا سم٤معم١مُمٜملم ،أُم٤م قمٛمٚمٝمؿ اًمٞمقم ،ومٝمق :أؿمد ضارا سم٤مإليامن،
واعم١مُمٜملم ،واإلؾمالم واعمًٚمٛملم ،وىمد أٟمزل اهلل  -ؾمٌح٤مٟمف  -ىمرآٟم٤م ُيتغم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م،
ِ ِ
ِ
ض ًارا َو ُيم ْٗم ًرا َو َشم ْٗم ِري ً٘م٤م
وم٘م٤مل احلٙمٞمؿ اخلٌػم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم َ ﴿ :-وا ًَّمذ َ
يـ َّاخت َُذوا َُم ًْجدً ا َ
ِ
ِ
هلل
احل ًْٜمَك َوا َُّ
لم َوإِ ْر َص٤م ًدا عمَ ِ ْـ َطم َ٤مر َب ا ََّ
لم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
َسم ْ َ
هلل َو َر ُؾمق ًَم ُف ُم ْـ َىم ٌْ ُؾ َو ًَم َٞم ْحٚم ُٗم َّـ إِ ْن َأ َر ْدٟمَ٤م إِ َّٓ ْ ُ
ي ِْمٝمدُ إِهنؿ ًَمٙم ِ
َ٤مذ ُسم َ
قن * َٓ َشم ُ٘م ْؿ ومِ ِٞمف َأ َسمدً ا عمَ ًْ ِجدٌ ُأ ِّؾم َس َقم َغم اًم َّت ْ٘م َقى ُِم ْـ َأ َّو ِل َي ْق ٍم َأ َطم هؼ َأ ْن
َ َ َّ ُ ْ
قن َأ ْن ي َت َٓمٝمروا وا َُّ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
٥م اعمُْ َّٓم ِّٝم ِري َـ * َأ َوم َٛم ْـ َأ َّؾم َس ُسمٜمْ َٞم٤م َٟم ُف َقم َغم َشم ْ٘م َقى
هلل ُحي ه
َشم ُ٘مق َم ومٞمف ومٞمف ِر َضم ٌ٤مل ُحي هٌ َ َ َّ ُ َ

ان َظمػم َأم ُمـ َأؾمس سمٜمْٞم٤م َٟمف َقم َغم َؿم َٗم٤م ضمر ٍ
ُِمـ اهللَِّ و ِر ْوق ٍ
٤مر َوم ْ٤مهن َ٤مر سمِ ِف ِذم ٟم ِ
ف َه ٍ
هلل
َ٤مر َضم َٝمٜم ََّؿ َوا َُّ
ْ ٌ ْ َ ْ َّ َ ُ َ ُ
َ
َ
َ
ُ ُ
َ
لم * َٓ َي َز ُال ُسمٜمْ َٞم ُ٤مهنُ ُؿ ا ًَّم ِذي َسمٜم َْقا ِري ٌَ ً٦م ِذم ُىم ُٚم ِ
قهبِ ْؿ
َٓ َ ْهي ِدي ا ًْم َ٘م ْق َم اًم َّٔم٤معم ِ َ
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ِ
إِ َّٓ َأ ْن َشم َ٘م َّٓمع ُىم ُٚمقهبؿ وا َُّ ِ
ٞمؿ ﴾ [اًمتقسم٦م.] 881 - 814 :
َ ُُ ْ َ
ٞمؿ َطمٙم ٌ
هلل َقمٚم ٌ
صمؿ رأي٧م أن اًمٗمرق اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ،اًمتل أؾمً٧م ُمـ ِىم ٌَ ِؾ آؾمتٕمامر اًمرود ،واإلٟمجٚمٞمزي،
واًمٞمٝمقدي٦م اًمٕم٤معمٞم٦مُ ،مٜمًقسم٦م إمم اإلؾمالم فمٚمام؛ هلدُمف ،واًمٕمدوان قمٚمٞمف ،وُمٜمٝم٤م " :اًمٌ٤مسمٞم٦م "
ٟمًٌ٦م إمم :اعمرزا قمكم حمٛمد اًمِمػمازي ،اعمٚم٘م٥م " :سم٤مب اعمٝمدي " اعمقًمقد ؾمٜم٦م 8217
واهل٤مًمؽ ؾمٜم٦م  .8247و " اًمٌٝم٤مئٞم٦م " ٟمًٌ٦م إمم اًمٌٝم٤مء طمًلم اسمـ اعمػمزا اعمقًمقد سم٢ميران ؾمٜم٦م
 ،8211واهل٤مًمؽ ؾمٜم٦م  .8111و " اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م " ٟمًٌ٦م إممُ :مرزا همالم أمحد اًم٘م٤مدي٤مِّن اهل٤مًمؽ
ؾمٜم٦م  .8127اعمحٙمقم سمٙمٗمره٤م  -أي هذه اًمٗمرق  -سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم ،وىمد صدرت سمٙمٗمره٤م
ىمرارات ذقمٞم٦م دوًمٞم٦م .هذه ِ
اًمٗمرق شمدقمق إمم هذه اًمٜمٔمري٦مٟ " :مٔمري٦م اخلٚمط " .وُمٜمٝم٤م ىمقل
َ
هب٤مء اعمذيمقر " :جي٥م قمغم اجلٛمٞمع شمرك اًمتٕمّمٌ٤مت ،وأن يتٌ٤مدًمقا زي٤مرة اجلقاُمع واًمٙمٜم٤مئس
ُمع سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض؛ ٕن اؾمؿ اهلل ذم مجٞمع هذه اعمٕم٤مسمد ُم٤مدام اًمٙمؾ جيتٛمٕمقن ًمٕمٌ٤مدة اهلل،
ومال ظمالف سملم اجلٛمٞمع ،ومٚمٞمس ُمٜمٝمؿ أطمد يٕمٌد اًمِمٞمٓم٤من ،ومٞمحؼ ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يذهٌقا إمم
يمٜم٤مئس اًمٜمّم٤مرى ،وصقاُمع اًمٞمٝمقد ،وسم٤مًمٕمٙمس يذه٥م ه١مٓء إمم اعمً٤مضمد اإلؾمالُمٞم٦م "
اٟمتٝمك .يمت٤مب :أمهٞم٦م اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم ًمٚمِمٞمخ قمكم اًمٕمٚمٞم٤مِّن :ص .711-711 /
ُم٤م أؿمٌف اًمٚمٞمٚم٦م سم٤مًمٌ٤مرطم٦م ،وم٢من قمٛمؾ ُمٜم٤موم٘مل اًمٞمقم ِضار سم٤مإليامن واعم١مُمٜملم سمقضمف أؿمد
ٟمٙم٤مي٦م وأذى ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم .أٓ إِٟمَّف واضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم ،احلذر واًمتٞم٘مظ ُمـ ُمٙم٤ميد
وضمٚم٥م
قح احلقارَ ،
أقمدائٝمؿ .وواضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم ،احلذر ُمـ ارشمداء اًمٙمٗمرة ُُم ًُ َ
اًمِمخّمٞم٤مت اعمتٛمٞمٕم٦م وٟمحق ذًمؽ ُمـ أؾم٤مًمٞمٌٝمؿ ،اًمتل هل سمحؼ " :رضمس ُمـ قمٛمؾ
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اًمِمٞمٓم٤من " .وًمٞمٕمٚمؿ يمؾ ُمًٚمؿ ،أٟمف ٓ ًم٘م٤مء وٓ ووم٤مق سملم أهؾ اإلؾمالم واًمٙمت٤مسمٞملم
وهمػمهؿ ُمـ أُمؿ اًمٙمٗمر إٓ وومؼ إصقل اًمتل ٟمّم٧م قمٚمٞمٝم٤م أي٦م اًمٙمريٛم٦مُ ﴿ :ىم ْؾ َي٤م َأ ْه َؾ
ُنم َك سمِ ِف َؿمٞم ًئ٤م و َٓ يت ِ
هلل َو َٓ ٟم ْ ِ
ا ًْمٙمِت ِ
َّخ َذ
َ٤مب َشم َٕم٤م ًَم ْقا إِ َمم يمَٚمِ َٛم ٍ٦م َؾم َق ٍاء َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْٞمٜمَٙم ُْؿ َأ َّٓ َٟم ْٕم ٌُدَ إِ َّٓ ا ََّ
ْ َ َ
سمٕم ُْمٜمَ٤م سمٕم ًْم٤م َأرسم٤مسم٤م ُِمـ د ِ
ون اهللَِّ َوم٢مِ ْن شم ََق ًَّم ْقا َوم ُ٘مق ًُمقا ْاؿم َٝمدُ وا سمِ َ٠مٟمَّ٤م ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن ﴾ [ آل قمٛمران /
َْ ً ْ ُ
َْ
َْ
 .] 47وهل :شمقطمٞم د اهلل شمٕم٤ممم وٟمٌذ اإلذاك سمف وـم٤مقمتف ذم احلٙمؿ واًمتنميع واشمٌ٤مع ظم٤مشمؿ
إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم حمٛمد  -ط  -اًمذي سمنمت سمف اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ.
ومٞمج٥م أن شمٙمقن هذه أي٦م هل ؿمٕم٤مر يمؾ جم٤مدًم٦م سملم أهؾ اإلؾمالم وسملم أهؾ اًمٙمت٤مب
وهمػمهؿ ويمؾ ضمٝمد ُيٌذل ًمتح٘مٞمؼ همػم هذه إصقل ومٝمق سم٤مـمؾ ..سم٤مـمؾ ..سم٤مـمؾ .وإن
إومِم٤مل شمٚمؽ اعم١ممترات اًمتل هل ذم طم٘مٞم٘متٝم٤مُ " :م١ماُمرات " قمغم اعمًٚمٛملمُ ،م١ميمد سمققمد اهلل
يويم ُْؿ إِ َّٓ َأ ًذى ﴾ [ آل قمٛمران 888 /
 شمٕم٤ممم ً -مٚمٛمًٚمٛملم ذم ىمقًمف ضمؾ وقمزًَ ﴿ :م ْـ َي ُ ه] .وىمد صمٌ٧م قمـ اًمٜمٌل ط أٟمف ىم٤مل ٓ " ««:شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل فم٤مهرة قمغم احلؼ ٓ
ييهؿ ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ وٓ ُمـ ظمذهلؿ طمتك شم٘مقم اًمً٤مقم٦م شش .وصمٌ٧م  -أيْم٤م  -قمـ اًمٜمٌل
ط أٟمف ىم٤مل " ««:ؾم٠مًم٧م ريب أن ٓ يًٚمط قمغم أُمتل قمدوا ُمـ همػمهؿ ومٞمجت٤مطمٝمؿ
وم٠مقمٓم٤مٟمٞمٝم٤م " .ششاحلدي٨م .وًمٙمـ هذا  -وايؿ اهلل  ٓ -سمد ًمف ُمـ ُمقىمٗملمُ :مقىمػ رومع راي٦م
اجلٝم٤مد ،وشمقفمٞمػ اًم٘مدرات سمّمد اًمٕم٤مدي٤مت ،وُمقىمػ ًمٚمٌٜم٤مء وحتّملم اعمًٚمٛملم سم٢مؾمالُمٝمؿ
قمغم وضمٝمف اًمّمحٞمح.
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وٓ شمٚمتٗم٧م أهي٤م اعمًٚمؿ إمم همٚمط اًمٖم٤مًمٓملم ،وٓ إمم ُمـ ظمدقمتٝمؿ دقمقة إظمقان
اًمِمٞم٤مـملم ،وٓ إمم اعم٠مضمقريـ ،وٓ إمم أومراد ُمـ اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م ُمـ اعمٜمتًٌلم إمم اإلؾمالم،
ًمٚمٛمٜم٤مسة ،واًمؽموي٩م هلذه اًمٜمٔمري٦م ،ومٞمتًٜمٛمقن اًمٗمتٞم٤م وُم٤م هؿ سمٗم٘مٝم٤مء ،وٓ سمّمػمة هلؿ ذم
ون َأ ًْم ًِٜمَت َُٝم ْؿ سمِ٤م ًْمٙمِت ِ
اًمديـ ،وإٟمام طم٤مهلؿ يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ َّن ُِمٜم ُْٝم ْؿ ًَم َٗم ِري ً٘م٤م َي ْٚم ُق َ
َ٤مب
َ٤مب َو َُم٤م ُه َق ُِم َـ ا ًْم ِٙمت ِ
ًمِت َْح ًَ ٌُق ُه ُِم َـ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب َو َي ُ٘مق ًُم َ
قن ُه َق ُِم ْـ ِقمٜم ِْد اهللَِّ َو َُم٤م ُه َق ُِم ْـ ِقمٜم ِْد اهللَِّ
قن َقم َغم اهللَِّ ا ًْمٙم َِذ َب َو ُه ْؿ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
َو َي ُ٘مق ًُم َ
قن ﴾ [آل قمٛمران .] 41 :ا.هـ
وىم٤مل رمحف اهلل :
إن هذه اًمدقمقة سمجذوره٤م ،وؿمٕم٤مراهت٤م ،وُمٗمرداهت٤م ،هل ُمـ أؿمد ُم٤م اسمتكم سمف اعمًٚمٛمقن
ذم قمٍمٟم٤م هذا ،وهل أيمٗمر آطم٤مدٟ " :مٔمري٦م اخلٚمط سملم اإلؾمالم واًمٙمٗمر ،واحلؼ واًمٌ٤مـمؾ،
واهلدى واًمْمالًم٦م ،واعمٕمروف واعمٜمٙمر ،واًمًٜم٦م واًمٌدقم٦م ،واًمٓم٤مقم٦م واعمٕمّمٞم٦م " .وهذه
اًمدقمقة أصمٛم٦م ،واعمٙمٞمدة اعمٝمقًم٦م ،ىمد اضمتٛمٕم٧م ومٞمٝم٤م سمالي٤م اًمتحريػ ،وآٟمتح٤مل ،ووم٤مؾمد
اًمت٠مويؾ ،وإن هذه إُم٦م اعمرطمقُم٦م ،أُم٦م اإلؾمالمً ،مـ دمتٛمع قمغم والًم٦م ،وٓ يزال ومٞمٝم٤م -
سمحٛمد اهلل  -ـم٤مئٗم٦م فم٤مهرة قمغم احلؼ ،طمتك شم٘مقم اًمً٤مقم٦مُ ،مـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًم٘مرآن ،واهلدى
واًمٌٞم٤من ،شمٜمٗمل قمـ ديـ اهلل حتريػ اًمٖم٤مًملم ،واٟمتح٤مل اعمٌٓمٚملم ،وشم٠مويؾ اجل٤مهٚملم ،ومٙم٤من
طم٘م٤م قمٚمٞمٜم٤م وقمغم مجٞمع اعمًٚمٛملم :اًمتٕمٚمٞمؿ ،واًمٌٞم٤من ،واًمٜمّمح ،واإلرؿم٤مد ،وصد اًمٕم٤مدي٤مت
يٓمقق هذه
قمـ ديـ اإلؾمالم .وُمـ طمذر وم٘مد سمنم .هذا ضمقاب قمغم ؾمٌٞمؾ اإلمج٤مل ّ
اًمٜمٔمري٦م اخلٓمرة ويٙمِمػ خمٓمٓم٤مهت٤م اًم٘مريٌ٦م ،واًمٌٕمٞمدة ذم اهلدم ،واًمتدُمػم ،وىمٗمزهؿ إمم
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اًمًٚمٓم٦م سمال ُم٘م٤موم .وظمالصتف " :أن دقمقة اعمًٚمؿ إمم شمقطمٞمد ديـ اإلؾمالم ُمع همػمه ُمـ
اًمنمائع وإدي٤من اًمدائرة سملم اًمتحريػ واًمٜمًخ سمنميٕم٦م اإلؾمالم:
ردة فم٤مهرة ،ويمٗمر سيح؛ عم٤م شمٕمٚمٜمف ُمـ ٟم٘مض ضمريء ًمإلؾمالم أصال ،وومرقم٤م،
واقمت٘م٤مدا ،وقمٛمال ،وهذا إمج٤مع ٓ جيقز أن يٙمقن حمؾ ظمالف سملم أهؾ اإلؾمالم " .وإهن٤م
دظمقل ُمٕمريم٦م ضمديدة ُمع ُقم ٌَّ٤مد اًمّمٚمٞم٥م ،وُمع أؿمد اًمٜم٤مس قمداوة ًمٚمذيـ آُمٜمقا .وم٤مُٕمر ضمد
وُم٤م هق سم٤مهلزل .وأن أىمٞمؿ إدًم٦م ُمٗمّمٚم٦م قمغم هذه اخلالص٦م احلٙمٛمٞم٦مٕ ،ن اًمٜمٗمقس
شمٓمٛمع سم٢مىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ ،وإفمٝم٤مر اًمؼماهلم ،وشمقوٞمح احلج٦م ًمٚمً٤مًمٙملم ،وم٢ممم اًمٌٞم٤من ُمٗمّمال
طمتك ٓ ختٗمك احل٤مل قمغم ُمًٚمؿ ي٘مرأ اًم٘مرآن ،وًمتٜم٘مذه ُمـ اًمتٞمف ذم وٌ٤مب اًمِمٕم٤مرات
٤محل ِّؼ َومٌِ َ٠مي طم ِد ٍ
هلل
ي٨م َسم ْٕمدَ ا َِّ
اًمٙم٤مذسم٦م وٟم٘مقل ًمٙمؾ ُمًٚمؿ ﴿ :شمِ ْٚم َؽ آ َي ُ
٤مت اهللَِّ َٟم ْت ُٚم َ
ِّ َ
قه٤م َقم َٚم ْٞم َؽ سمِ ْ َ
َوآ َي٤مشمِ ِف ُي ْ١م ُِمٜم َ
ُقن ﴾ [ اجل٤مصمٞم٦م .] 4 /
ومتقى اًمٕمالُم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم –رمحف اهلل-وهك ىمٓمٕم٦م ُمـ ظمٓمٌ٦م
ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ يقم اجلٛمٕم٦م اعمقاومؼ 8721/8/87هـ
«إِّن ٕقمٚمؿ أن ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ اٟمخدع ،وفمـ أن ديـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ديـ ىم٤مئؿ،
وًمٙمٜمف ًمٞمس سمٌمء ،إن هذا اًمديـ قمٚمٞمف اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ديـ ُمٜمًقخٟ ،مًخف اًمذيـ
ذقمف هلؿ ،وهق أطمٙمؿ احل٤ميمٛملم.
ومٛمـ زقمؿ أهنؿ اًمٞمقم قمغم ديـ يرو٤مه اهلل ،وأن أدي٤مهنؿ يم٤مًمديـ اإلؾمالُمل ،وطم٤مول أن
ي٘مقل أن هذه إدي٤من اًمثالصم٦م يمٚمٝم٤م صحٞمح٦م ،وم٢مٟمف يم٤مومر ُمرشمد قمـ ديـ اإلؾمالم ،جي٥م قمٚمٞمف
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يـ ِقمٜمْدَ اهللِ ِ
اإل ْؾمال ُم﴾[آل
أن يٌ٤مدر سم٤مًمتقسم٦م إمم اهلل؛ ٕٟمف ُمٙمذب ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :إِ َّن اًمدِّ َ
اإلؾمال ِم ِديٜمً٤م َوم َٚمـ ي ْ٘مٌ َؾ ُِمٜمْف وهق ِذم ِ
أظم َر ِة
ُ َ ُ َ
ْ ُ َ
قمٛمران ،]81:وًم٘مقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُم ْـ َي ٌْ َت ِغ َهم ْ َػم ِ ْ
اخلَ ِ ِ
ُِم َـ ْ
٤مهي َـ ﴾[آل قمٛمران ،]17:ه١مٓء اعمخدوقمقن اًمذيـ يريدون أن يداهٜمقا أقمداء
اهلل ،إٟمام هؿ ُمٖمرورون ،ؾمٗمٝم٤مء ذم اًمٕم٘مقل ،والل ذم اًمديـ ،إٟمف ٓ يٛمٙمـ أن جيتٛمع ديـ
صحٞمح ُمع أدي٤من سم٤مـمٚم٦م أسمد ًا.
أهي٤م اإلظمقة :إٟمف ىمد ؾمٛمع ُم٤م سملم طملم وآظمر يمٚمٛم٦م شإدي٤من اًمثالصم٦م« ،طمتك ئمـ اًمً٤مُمع
أٟمف ٓ ومرق سملم هذه إدي٤من اًمثالصم٦م ،يمام أٟمف ٓ ومرق سملم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ،وًمٙمـ هذا ظمٓم٠م
قمٔمٞمؿ ،إٟمف ٓ يٛمٙمـ أن حي٤مول اًمت٘م٤مرب سملم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمًٚمٛملم ،إٓ يمٛمـ حي٤مول
أن جيٛمع سملم اعم٤مء واًمٜم٤مر.
إن ديـ اًمٞمٝمقد ًمٞمس سمٌمء ،وٓ يٜمٗمٕمٝمؿ ،سمؾ ُمّمػمهؿ إمم اًمٜم٤مر ،إن متًٙمقا سمف ،وإن
ديـ اًمٜمّم٤مرى ًمٞمس سمٌمء ،وًمـ يٜمٗمٕمٝمؿ ،وإٟمام ي٘مقدهؿ إمم اًمٜم٤مر إن متًٙمقا سمف؛ ٕن
اًمقاضم٥م قمغم اجلٛمٞمع أن ي١مُمٜمقا سم٤مًمٜمٌل ط ،وىمد أىمًؿ ط وهق اًمٌ٤مر اًمّم٤مدق سمدون
ىمًؿ ،وم٘م٤مل :ش واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ يًٛمع يب أطمد ُمـ هذه إُم٦م ،هيقدي وٓ ٟمٍماِّن ،صمؿ
يٛمقت ومل ي١مُمـ سمام ضمئ٧م سمف ،إٓ يم٤من ُمـ أصح٤مب اًمٜم٤مر« ،وُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمٜمّم٤مرى
واًمٞمٝمقد ،وٓ ؾمٞمام يمؼماؤهؿ ُمـ قمٚمامئٝمؿ وأُمرائٝمؿ ورؤؾم٤مئٝمؿ ٓ ،ؿمؽ أهنؿ ىمد ؾمٛمٕمقا
هبذا اًمديـ اإلؾمالُمل ،وم٢مذا مل ي١مُمٜمقا سمف يم٤مٟمقا ُمـ أصح٤مب اًمٜم٤مر ،سمِمٝم٤مدة أصدق اًمِمٝمداء
ُمـ اخلٚمؼ رؾمقل اهلل ط.
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وىم٤مل ومْمٞمٚمتف ذم ومقائد طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط:
ش واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ ،يًٛمع يب أطمد ُمـ هذه إُم٦م هيقدي وٓ ٟمٍماِّن ،صمؿ يٛمقت ومل
ي١مُمـ سم٤مًمذي أرؾمٚم٧م سمف ،إٓ يم٤من ُمـ أصح٤مب اًمٜم٤مر« .رواه ُمًٚمؿُ ،م٤م ٟمّمف:
«إن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى أن ،أيمثرهؿ ؾم٤مُمع سمٌٕمثف اًمرؾمقل ط ،يٕمرومقٟمف يمام يٕمرومقن
أسمٜم٤مءهؿ ،جيدوٟمف ُمٙمتقسم ً٤م قمٜمدهؿ ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ سم٤مؾمٛمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف،
ىمد سمنم سمف قمٞمًك قمٚمٞمف اًمّمالة اًمًالم وُمع ذًمؽ مل ي١مُمٜمقا ،وقم٤مٟمدوا ،ومٝمؿ يمٗم٤مرُ ،مقؾمك
سمريء ُمـ اًمٞمٝمقد ،وقمٞمًك سمريء ُمـ اًمٜمّم٤مرى ،وحمٛمد سمريء ُمـ ُمـ اجلٛمٞمع ،وٓ قمالىم٦م
سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ،وٓ صٚم٦م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ،وُمـ ادقمك أن ديٜمٝمؿ ُم٘مٌقل قمٜمد اهلل ،ومٝمق يم٤مومر ُمرشمد،
إُم٤م أن يرضمع قمـ ىمقًمف ،وإُم٤م أن شميب قمٜم٘مف ،وإذا ضسم٧م قمٜم٘مف ،وم٢مٟمف يرى ذم طمٗمرة سمٕمٞمد
قمـ اعمٌ٤مِّن؛ ٕٟمف ُمٙمذب هلل قمز وضمؾ ،وم٤مهلل قمز وضمؾ ي٘مقلَ ﴿ :و َُم ْـ َي ٌْ َت ِغ َهم ْ َػم ِ
اإل ْؾمال ِم ِديٜمً٤م
َوم َٚم ْـ ُي ْ٘م ٌَ َؾ ُِمٜمْ ُف﴾[آل قمٛمران ،]17:وي٘مقل ﴿ :إِ َّن اًمدِّ ي َـ ِقمٜمْدَ اهللِ ِ
اإل ْؾمال ُم﴾[آل
قمٛمران ،]81:وم٘مط.
وم٤مًمذي يدقمل أن اًمٞمٝمقد اًمٞمقم قمغم ديـ ،واًمٜمّم٤مرى قمغم ديـ ،وحي٤مول أن جيٛمع سملم
إدي٤من اًمثالصم٦مٓ ،ؿمؽ أٟمف يم٤مومر وإن صغم وإن ص٤مم وطم٩م ،يم٤مومر ٕٟمف ُمٙمذب هلل
ورؾمقًمف ،ومال شمٖمؽموا قمٌ٤مد اهلل سمام ًمقث ه١مٓء اًمّمحػ ،سمام يمتٌقا ُمـ ؾمقادهؿ اًمذي ؾمقد
وضمقهٝمؿ ،سمٛمح٤موًم٦م اًمت٘مري٥م سملم إدي٤من .
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ذيمر ضمؾ وقمال ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م :أٟمف ٟمزل اًمٗمرىم٤من ،وهق هذا اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ قمغم
قمٌده ،وهق حمٛمد طٕ ،ضمؾ أن يٙمقن ًمٚمٕم٤معملم ٟمذير ًا ،أي ُمٜمذر ًا ،هق اإلقمالم اعم٘مؽمن
سمتٝمديد وختقيػ وأن يمؾ إٟمذار إقمالم ،وًمٞمس يمؾ إقمالم إٟمذار ًا يمام أووحٜم٤مه ذم أول
ؾمقرة إقمراف.
وهذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمدل قمغم قمٛمقم رؾم٤مًمتف ط ًمألؾمقد وإمحر واجلـ واإلٟمس
لم ٟم َِذير ًا ﴾.
ًمدظمقل اجلٛمٞمع ذم ىمقًمف شمٕم٤مممً ﴿ :م ِ ْٚم َٕم٤معمَ ِ َ
وهذا اعمٕمٜمك اًمذي دًم٧م قمٚمٞمف هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ضم٤مء ُمقوح ً٤م ذم آي٤مت أظمر يم٘مقًمف
شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ْؾ ي٤مأهي٤م اًمٜم٤مس إِ ِِّّن َر ُؾم ُ
قل اهلل إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ َمجِٞمٕم ً٤م ﴾ [ إقمراف ] 871 :وىمقًمف شمٕم٤ممم:
﴿ َو َُمآ َأ ْر َؾم ْٚمٜم َ
َ٤مك إَِّٓ يمَآ َّوم ً٦م ﴾ [ ؾمٌ٠م ] 21 :أي٦م أي أرؾمٚمٜم٤مك ًمٚمٜم٤مس يم٤موم٦م أي مجٞمٕم ً٤م وىمقًمف

شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ْؾ َأي َر ٍء َأيمْؼم َؿمٝم٤مد ًة ُىم ِؾ اهلل َؿم ِٝمٞمدٌ سمِٞمٜمِل وسمٞمٜمَٙمُؿ و ُأ ِ
وطم َل إِ َ َّزم هذا اًم٘مرآن
ْ ََْ ْ َ
َُ َ
ه ْ
ُٕ ِ
ٟمذ َريم ُْؿ سمِ ِف َو َُمـ َسم َٚم َغ ﴾ [ إٟمٕم٤مم ] 81 :وىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ي٤مُمٕمنم اجلـ واإلٟمس إِ ِن
ون إَِّٓ سمًِ ْٚم َٓم ٍ
اؾمتٓمٕمتؿ َأن شمَٜم ُٗم ُذو ْا ُِم ْـ َأ ْىم َٓم ِ
٤مر اًمًاموات وإرض وم٤مٟمٗمذوا َٓ شمَٜم ُٗم ُذ َ
٤من َومٌِ َ٠م ِّي
ُ
ِ
ِ
س ْومٜمَآ إِ ًَم ْٞم َؽ َٟم َٗمر ًا ُِّم َـ اجلـ
آٓء َر ِّسمٙم َُام ُشمٙم َِّذ َسم٤من ﴾ [ اًمرمحـ ] 1117 :وىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وإ ْذ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي ًْت َِٛم ُٕم َ
يـ َىم٤م ًُمق ْا
يض َو ًَّم ْق ْا إمم َىم ْقُم ِٝمؿ هُمٜمذ ِر َ
يو ُه ىم٤مًمقا َأٟمّمتُق ْا َوم َٚم َّام ُىم َ
قن اًم٘مرآن َوم َٚم َّام َطم َ ُ
لم َيدَ ْي ِف هيدي إِ َمم احلؼ وإمم َـم ِر ٍيؼ
ي٤مىمقُمٜمآ إِٟمَّ٤م َؾم ِٛم ْٕمٜمَ٤م ِيمتَ٤مسم ً٤م ُأ ِٟمز َل ُِمـ َسم ْٕم ِد ُمقؾمك ُُم َّمدِّ ىم ً٤م َِّعم٤م َسم ْ َ
ُمًت َِ٘مٞم ٍؿ ي٤مىمقُمٜمآ َأ ِضمٞمٌق ْا د ِ
اقم َل اهلل َو ِآُمٜمُق ْا سمِ ِف َي ْٖم ِٗم ْر ًَمٙم ُْؿ ُِّمـ ُذٟمُقسمِٙم ُْؿ َو ُجيِ ْريم ُْؿ ُِّم ْـ َقم َذ ٍ
اب َأًم ِٞم ٍؿ
ُ َ
ه ْ
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وُمـ َّٓ ُجيِ٥م د ِ
اقم َل اهلل َوم َٚم ْٞم َس سمِ ُٛم ْٕم ِج ٍز ِذم إرض َو ًَم ْٞم َس ًَم ُف ُِمـ ُدوٟمِ ِف َأ ْوًم ِ َٞمآ ُء أوًمئؽ ِذم
ْ َ
َ َ

َوال ٍَل هُمٌِ ٍ
لم ﴾ [ إطم٘م٤مف ] 2112 :أي٦م.

وىم٤مل رمحف اهلل «878 / 2ش :ىمقًمف شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ْؾ ي٤مأهي٤م اًمٜم٤مس إِ ِِّّن َر ُؾم ُ
قل اهلل إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ

َمجِٞمٕم ً٤م﴾.

هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ومٞمٝم٤م اًمتٍميح سم٠مٟمف ط رؾمقل إمم مجٞمع اًمٜم٤مس ،وسح سمذًمؽ ذم
َ٤مك إَِّٓ يمَآ َّوم ً٦م ًِّمٚمٜم ِ
آي٤مت يمثػمة يم٘مقًمفَ ﴿ :و َُمآ َأ ْر َؾم ْٚمٜم َ
َّ٤مس ﴾ [ ؾمٌ٠م ،] 21 :وىمقًمفَ ﴿ :شم ٌَ َ٤مر َك
اًمذي ٟم ََّز َل اًمٗمرىم٤من قمغم َقم ٌْ ِد ِه ًم ِ َٞمٙم َ
لم ٟم َِذير ًا ﴾ [ اًمٗمرىم٤من ] 8 :وىمقًمفَ ﴿ :و َُمـ
ُقن ًم ِ ْٚم َٕم٤معمَ ِ َ
َي ْٙم ُٗم ْر سمِ ِف ُِم َـ إطمزاب وم٤مًمٜم٤مر َُم ْق ِقمدُ ُه ﴾ [ هقد ،] 84 :وىمٞمد ذم ُمقوع آظمر :قمٛمقم رؾم٤مًمتف
وطمل إِ َزم هذا اًم٘مرآن ُٕ ِ
ِ
ٟمذ َريم ُْؿ سمِ ِف َو َُمـ َسم َٚم َغ ﴾ [
سمٌٚمقغ هذا اًم٘مرآن ،وهق ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :و ُأ َ َّ
ِ
يـ
إٟمٕم٤مم ،] 81 :وسح سمِمٛمقل رؾم٤مًمتف ٕهؾ اًمٙمت٤مب ُمع اًمٕمرب سم٘مقًمفَ ﴿ :و ُىم ْؾ ًِّم َّٚمذ َ
ُأوشمُق ْا اًمٙمت٤مب وإُمٞملم َأ َأ ْؾم َٚم ْٛمت ُْؿ َوم٢مِ ْن َأ ْؾم َٚم ُٛمق ْا َوم َ٘م ِد اهتدوا َّوإِن شم ََق ًَّم ْق ْا َوم٢مِٟم ََّام َقم َٚم ْٞم َؽ اًمٌالغ ﴾
[ آل قمٛمران ] 21 :إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت.ا.هـ
ومت٤موى اًمٕمالُم٦م ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ ص٤مًمح سمـ ومقزان اًمٗمقزان قمْمق اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمإلومت٤مء
طمٗمٔمف اهلل
دقمقى اًمت٘م٤مرب سملم إدي٤من هل مجع سملم اًمٙمٗمر واإليامن
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وىم٤مل ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ ص٤مًمح سمـ ومقزان اًمٗمقزان قمْمق اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمإلومت٤مء  ،وقمْمق
هٞمئ٦م يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء ،ذم رده قمغم ؾم١مال ل«ًمٚمرؾم٤مًم٦مش قم٘م٥م درؾمف سم٤معمًجد احلرام طمقل
اًمدقمقة ًمٚمت٘م٤مرب سملم إدي٤من ُمـ أضمؾ ظمٚمؼ ضمق ُمـ اًمتً٤مُمح وإًمٗم٦م سملم اًمِمٕمقب ىم٤مل
اًمٗمقزان:
سمٕمد سمٕمث٦م اًمٜمٌل ط ٓ ديـ إٓ ديـ هذا اًمرؾمقل ط «اٟمتٌٝمقاش سمٕمد سمٕمث٦م هذا اًمٜمٌل ط
ٓ أدي٤من إٓ ديـ هذا اًمرؾمقل ط اًمذي أُمرهؿ اهلل سم٤مشمٌ٤مقمف أُمر اجلـ واإلٟمس واًمٞمٝمقد
واًمٜمّم٤مرى وإُمٞملم وؾم٤مئر اًمٌنم أن يتٌٕمقا هذا اًمرؾمقل ىم٤مل شمٕم٤ممم« :ىمؾ ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس إِّن
رؾمقل اهلل إًمٞمٙمؿ مجٞمٕم ً٤م اًمذي ًمف ُمٚمؽ اًمًاموات وإرض ٓ إًمف إٓ هق حيٞمل ويٛمٞم٧م
ومآُمٜمقا سم٤مهلل ورؾمقًمف اًمٜمٌل إُمل اًمذي ي١مُمـ سم٤مهلل ويمٚمامشمف واشمٌٕمقه ًمٕمٚمٙمؿ هتتدونش ومال
ديـ سمٕمد سمٕمث٦م هذا اًمرؾمقل ط إٓ ديـ اإلؾمالم اًمذي ضم٤مء سمف ومال هيقدي٦م وٓ ٟمٍماٟمٞم٦م وٓ
أي ديـ ٓ ي٘مٌٚمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٙمٞمػ ٟمجٛمع سملم ٍ
يمٗمر وإيامن.
يمٞمػ دمٛمع سملم ُمـ ي٘مقل اهلل صم٤مًم٨م صمالصم٦م أو اهلل هق اعمًٞمح اسمـ ُمريؿ وُمـ ي٘مقل «ٓ
إًمف إٓ اهللش يمٞمػ دمٛمع سملم هذا وهذا.
يمٞمػ دمٛمع سملم ُمـ ي٘مقل ان اهلل وم٘مػم وٟمحـ أهمٜمٞم٤مء يمام ىم٤مًم٧م اًمٞمٝمقد وُمـ ي٘مقل يدُ اهلل
ُمٖمٚمقًم٦م يمٞمػ دمٛمع سمٞمٜمف وسملم ُمًٚمؿ ُمقطمد هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
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ومٕمغم ه١مٓء أن يت٘مقا اهلل وأن يٕمرومقا ديٜمٝمؿ وأن يؽميمقا هذه اًمدقمقات اعمُْمٚمٚم٦م وأن
يٜمنموا ذم اًمٜم٤مس أٟمف ٓ ديـ إٓ ديـ حمٛمد ط ..ىم٤مل ط «ٓ يًٛمع يب هيقدي وٓ ٟمٍماِّن
صمؿ ٓ ي١مُمـ سم٤مًمذي ضمئ٧م سمف إٓ دظمؾ اًمٜم٤مرش.
ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم «ًمق يم٤من أظمل ُمقؾمك طمٞم ً٤م ُم٤م وؾمٕمف إٓ اشمٌ٤مقملش ًمق يم٤من
ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم طمٞم ً٤م ُم٤م وؾمٕمف إٓ اشمٌ٤مع اًمرؾمقل ط ومٙمٞمػ سمٖمػمه..
ومٙمٞمػ ُجيٛمع سملم إدي٤من اًمٙمٗمري٦م واًمديـ اًمّمحٞمح هذا ُمًتحٞمؾ.
وأُم٤م زي٤مرهتؿ ًمٚمدقمقة إمم اهلل ًمٕمٚمٝمؿ يًٚمٛمقن ومال سم٠مس أن يزاروا ٕضمؾ اًمدقمقة إمم اهلل
وذح اإلؾمالم هلؿ ًمٕمٚمٝمؿ يًٚمٛمقن ومال سم٠مس سمذًمؽ.
أُم٤م زي٤مرهتؿ ًمالؾمتئٜم٤مس ُمٕمٝمؿ وإىمرارهؿ قمغم ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمٗمر وُمقاوم٘متٝمؿ ومٝمذا
حمرم ٓ جيقز.
اعمّمدر« :صحٞمٗم٦م اعمديٜم٦مش اجلٛمٕم٦م  81ؿمٕمٌ٤من  - 8721اعمقاومؼ  18 -أهمًٓمس
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حْازىا مع مً خيالفيا يف العكٔدٗ
وىم٤مل طمٗمٔمف اهلل :
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم .واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم وقمغم آًمف وأصح٤مسمف
أمجٕملم وسمٕمد :وم٘مد فمٝمرت ذم هذا اًمٕمٍم فم٤مهرة احلقار سملم اًمٓمقائػ اعمختٚمٗم٦م .واحلقار
ذم ذاشمف ُمع اعمخ٤مًمػ إذا يم٤من اًم٘مّمد ُمٜمف سمٞم٤من احلؼ ورد اًمٌ٤مـمؾ ومٝمق ُمٓمٚمقب وُمنموع.
ىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ْؾ َي٤م َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب َشم َٕم٤م ًَم ْقا إِ َمم يمَٚمِ َٛم ٍ٦م َؾم َق ٍاء َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْٞمٜمَٙم ُْؿ َأٓ َٟم ْٕم ٌُدَ إِٓ اهللََّ َوٓ
ِ
ٟم ْ ِ ِ
َّخ َذ سمٕم ُْمٜمَ٤م سمٕمْم ً٤م َأرسم٤مسم ً٤م ُِمـ د ِ
ون اهللَِّ َوم٢مِ ْن شم ََق ًَّم ْقا َوم ُ٘مق ًُمقا ْاؿم َٝمدُ وا سمِ َ٠مٟمَّ٤م
ْ ُ
َْ
َْ
ُنم َك سمِف َؿم ْٞمئ ً٤م َوٓ َيت َ ْ
ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن﴾ ،ومٜمدقمقهؿ إمم اًمتقطمٞمد وهق قمٌ٤مدة اهلل وطمده وشمرك قمٌ٤مدة ُم٤م ؾمقاه.
وٓ يٙمٗمل آقمؽماف سم٤مًمرسمقسمٞم٦م وم٘مط صمؿ سمٕمد سمٞم٤من احلؼ شمٓمٚم٥م اعمٌ٤مهٚم٦م ُمـ اعمخ٤مًمػ
اعمٍم قمغم اًمٌ٤مـمؾ وهل اًمدقمقة سم٤مًمٚمٕمٜم٦م قمٚمٞمف.
٤مضم َؽ ومِ ِٞمف ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َضم٤م َء َك ُِم َـ ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ َوم ُ٘م ْؾ َشم َٕم٤م ًَم ْقا ٟمَدْ ُع َأ ْسمٜمَ٤م َءٟمَ٤م
ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َٛم ْـ َطم َّ
َو َأ ْسمٜمَ٤م َءيم ُْؿ َوٟمِ ًَ٤م َءٟمَ٤م َوٟمِ ًَ٤م َءيم ُْؿ َو َأ ْٟم ُٗم ًَٜمَ٤م َو َأ ْٟم ُٗم ًَٙم ُْؿ ُصم َّؿ َٟم ٌْت َِٝم ْؾ َومٜم َْج َٕم ْؾ ًَم ْٕمٜم ََ٧م اهللَِّ َقم َغم
ا ًْمٙم ِ
لم﴾.
َ٤مذسمِ َ
وأُم٤م إن يم٤من اًم٘مّمد ذم احلقار سمٞمٜمٜم٤م وسملم ُمـ خي٤مًمٗمٜم٤م ذم اًمٕم٘مٞمدة أٟمٜم٤م ٟم٘مٌؾ ؿمٞمئ ً٤م ُمـ سم٤مـمٚمف
أو أن ٟمتٜم٤مزل قمـ رء ُمـ احلؼ اًمذي ٟمحـ قمٚمٞمف ومٝمذا سم٤مـمؾ ٕٟمف ُمداهٜم٦م.
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احل ِد ِ
ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و هدوا ًَم ْق شمُدْ ِه ُـ َوم ُٞمدْ ِهٜم َ
ي٨م َأ ْٟمت ُْؿ
ُقن﴾ ،وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :أ َومٌِ َٝم َذا ْ َ
ُُمدْ ِهٜم َ
ُقن﴾ً ،مٙمـ ٓ ُم٤مٟمع أن ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمخ٤مًمػ ذم اًمٕم٘مٞمدة سم٤مًمٕمدل ذم طمدود اعمّم٤مًمح
اًمدٟمٞمقي٦م وأن ٟمحًـ إمم ُمـ مل يزء إًمٞمٜم٤م ُمٜمٝمؿ يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ٓ﴿ :يٜم َْٝم٤ميم ُُؿ اهللَُّ َقم ِـ ا ًَّم ِذي َـ َمل
ِ
ِ
يـ َو َمل ُخي ِْر ُضمقيم ُْؿ ُِم ْـ ِد َي ِ
ُي َ٘م٤مشمِ ُٚمقيم ُْؿ ِذم اًمدِّ ِ
٥م
َؼم ُ
وه ْؿ َو ُشم ْ٘مً ُٓمقا إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ إِ َّن اهللََّ ُحي ه
٤مريم ُْؿ َأ ْن شم َ ه
ْ
لم﴾.
اعمُْ ْ٘م ًِٓمِ َ
جي ِر َُمٜمَّٙم ُْؿ َؿمٜم ُ
اقم ِد ًُمقا ُه َق َأ ْىم َر ُب ًمِٚم َّت ْ٘م َقى﴾،
َآن َىم ْق ٍم َقم َغم َأٓ َشم ْٕم ِد ًُمقا ْ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وٓ َ ْ
وأن ٟمٗمل ًمٚمٛمٕم٤مهد سمٕمٝمده واعمًت٠مُمـ سم٠مُم٤مٟمف وٟمحؽمم دُمف وُم٤مًمف يمام ٟمحؽمم دُم٤مء اعمًٚمٛملم
وأُمقاهلؿ .ىم٤مل اًمٜمٌل ط :شُمـ ىمتؾ ُمٕم٤مهد ًا مل يرح رائح٦م اجلٜم٦م وإن رحيٝم٤م ًمٞمقضمد ُمـ
ُمًػمة أرسمٕملم ؾمٜم٦م« ،وهذا أُمر ُمت٘مرر ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٓ يٜمٙمره إٓ ضم٤مهؾ أو
ُمٙم٤مسمر.
وأردت هبذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمرد قمغم ـم٤مئٗمتلم ُمـ اًمٜم٤مس ،اًمٓم٤مئٗم٦م إولى اًمتل شمٜمٙمر اًمتٕم٤مُمؾ
ُمع اعمخ٤مًمػ ذم اًمٕم٘مٞمدة ُمٓمٚم٘م ً٤م واًمٓم٤مئٗم٦م افثوينة هل اًمٓم٤مئٗم٦م اعمتٛمٞمٕم٦م اًمتل شمرى أٟمف ٓ وم٤مرق
سملم أصح٤مب اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م وأصح٤مب اًمٕم٘مٞمدة اًمٌ٤مـمٚم٦م وهل اقمتٌ٤مر« :اًمرأي أظمرش
واًمقاضم٥م احلذر ُمـ هذه اعمٌ٤مدئ اًمٌ٤مـمٚم٦مَ ﴿ :و َُم ْـ َي ٌْ َت ِغ َهم ْ َػم ْ ِ
اإل ْؾمال ِم ِديٜم ً٤م َوم َٚم ْـ ُي ْ٘م ٌَ َؾ ُِمٜمْ ُف﴾،
وهق اإلؾمالم اًمذي ضم٤مء سمف حمٛمد ط وؾم٤مر قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن وأهؾ اًمًٜم٦م
واجلامقم٦م ُمـ سمٕمدهؿ .وًمٞمس اعمراد اإلؾمالم اعمّمٓمٜمع اعمخ٤مًمػ عم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل.
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وٟم٘مّمد سمٛمـ خي٤مًمٗمٜم٤م ذم اًمٕم٘مٞمدة يمؾ ُمـ يريد همػم اإلؾمالم ديٜم٤م ؾمقاء ،يم٤من ُمـ اًمٙمٗم٤مر
أو يم٤من ُمـ اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هلؿ
سم٢مطمً٤من وٓ ٟمرى سمٖمػم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م سمدي ً
ال وٓ سمٖمػم اًمرؾمقل حمٛمد ط ىمدوة ىم٤مل اهلل
ِ
شمٕم٤ممم﴿ :و َأ َّن ه َذا ِ ِ
اًمً ٌُ َؾ َوم َت َٗم َّر َق سمِٙم ُْؿ َقم ْـ َؾمٌِٞمٚمِ ِف َذًمِٙم ُْؿ
َ َ
ساـمل ُُم ًْتَ٘مٞم ًام َوم٤مشمٌَِّ ُٕمق ُه َوٓ َشمتٌَِّ ُٕمقا ه
َ
َو َّص٤ميم ُْؿ سمِ ِف ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ َشم َّت ُ٘م َ
قن﴾ٟ ٓ ،م٘مٌؾ اًمتٚمٗمٞمؼ وٓ اًمتٛمٚمؼ واًمٜمٗم٤مق.
اؾم َت َٓم ْٕم ُ٧م﴾ ،وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م
هذا ُم٤م أوردت سمٞم٤مٟمف﴿ :إِ ْن ُأ ِريدُ إِ َّٓ ْاإل ْص َ
الح َُم٤م ْ
حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
«اًمرؾم٤مًم٦مش اجلٛمٕم٦م  87رُمْم٤من  - 8727اعمقاومؼ  21 -ايمتقسمر  - 2117اًمٕمدد
«87847ش
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التطامح إىل أًٓ
وىم٤مل :اًمِمٞمخ ص٤مًمح سمـ ومقزان اًمٗمقزان ،قمْمق هٞمئ٦م يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء:
احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وُمـ وآه .وسمٕمد:
وم٢من ديٜمٜم٤م ُمٌٜمل قمغم اًمًامطم٦م ورومع احلرج .ىم٤مل اًمٜمٌل ط « :وسمٕمث٧م سم٤محلٜمٞمٗمٞم٦م اًمًٛمح٦م
ش وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :وُم٤م ضمٕمؾ قمٚمٞمٙمؿ ذم اًمديـ ُمـ طمرج﴾ وم٤مًمتً٤مُمح ورومع احلرج ُمـ
ؾمام ت هذا اًمديـ اًمٕمٔمٞمؿ .قمٙمس ُم٤م ذم اًمنمائع اًمً٤مسم٘م٦م ُمـ أصم٤مر وإهمالل اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م
اهلل قمغم أهٚمٝم٤م سمً٥م شمٕمٜمتٝمؿ وخم٤مًمٗمتٝمؿ ٕواُمر اهلل واظمتالومٝمؿ قمغم أٟمٌٞم٤مئٝمؿ.
واًمتً٤مُمح واًمتٞمًػم ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يٙمٛمٜم٤من ذم أواُمره٤م وٟمقاهٞمٝم٤م وشمنميٕم٤مهت٤م
وًمٞمس سم٤مًمتٜم٤مزل قمـ رء ُمـ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ٕن هذا ُمـ اعمداهٜم٦م ذم ديـ اهلل وًمٞمس ُمـ
اًمتً٤مُمح ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :أومٌٝمذا احلدي٨م أٟمتؿ ُمدهٜمقن ﴾ وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ودوا ًمق شمدهـ
ومٞمدهٜمقن ﴾ واًمٙمٗم٤مر ًمـ يروٞمٝمؿ إٓ أن ٟمتٜم٤مزل قمـ ديٜمٜم٤م يمٚمف ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :وًمـ شمرى
قمٜمؽ اًمٞمٝمقد وٓ اًمٜمّم٤مرى طمتك شمتٌع ُمٚمتٝمؿ ﴾ وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :وودوا ًمق شمٙمٗمرون يمام
يمٗمروا ومتٙمقٟمقن ؾمقاء ﴾ واجلدال ُمٕمٝمؿ سم٤مًمتل هل أطمًـ أُمر ُمٓمٚمقب ذقم ً٤م إلىمٜم٤مقمٝمؿ
سم٤محلؼ إٓ إذا ص٤مر اجلدال ُمٕمٝمؿ ٓ جيدي أو ص٤مروا ي٘مّمدون سمف ُمٜم٤م اًمتٜم٤مزل قمـ ديٜمٜم٤م
ومحٞمٜمئذ ٓ شمٚملم ُمٕمٝمؿ طمتك يٓمٛمٕمقا سمؾ ٟمٖمٚمظ قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مقل طمتك يٞم٠مؾمقا ُمـ ُمٓمٚمٌٝمؿ ىم٤مل
شمٕم٤ممم ﴿ :ي٤م أهي٤م اًمٜمٌل ضم٤مهد اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم وأهمٚمظ قمٚمٞمٝمؿ ﴾ وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :وٓ دم٤مدًمقا
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أهؾ اًمٙمت٤مب إٓ سم٤مًمتل هل أطمًـ إٓ اًمذيـ فمٚمٛمقا ُمٜمٝمؿ ﴾ ٕن اًمٚملم ُمٕمٝمؿ ذم شمٚمؽ
احل٤مًم٦م يٙمقن ُمـ ووع اًمٌمء ذم همػم ُمقوٕمٝم٤م قمغم ُمد ىمقل اعمتٜمٌل:
إذا أٟم٧م أيمرُم٧م اًمٙمريؿ ُمٚمٙمتف==وإن أيمرُم٧م اًمٚمئٞمؿ متردا
وووع اًمٜمدى ذم ُمقوع اًمًٞمػ سم٤مًمٕمغم==ُمي يمقوع اًمًٞمٞمػ ذم ُمقوع اًمٜمدى
ويمثػم ًا ُم٤م ٟمًٛمع وٟمرى وٟم٘مرأ ُمـ ُمتٙمٚمٛمٞمٜم٤م وظمٓمٌ٤مئٜم٤م احل٨م قمغم اًمتً٤مُمح ُمع إقمداء
وأن ديٜمٜم٤م ديـ اًمتً٤مُمح واعمحٌ٦م .وهذا اًمٙمالم ٓ يّمٚمح قمغم اـمالىمف عم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ
اؾمتٖمالل دء وإهي٤مم ًمٚمً٤مُمع واًم٘م٤مرئ ..وم٤مًمقاضم٥م اًمتٜمٌف هلذا إُمر وووع إُمقر ذم
ُمقاوٕمٝم٤م ويمؿ رددٟم٤م ُمثؾ هذه اًمٕمٌ٤مرات ومل يتحقل اًمٙمٗم٤مر قمـ ـمٌٞمٕمتٝمؿ ٟمحقٟم٤م وٟمحق
ديٜمٜم٤م وُم٤م طم٤مدث متزيؼ اعمّم٤مطمػ وإًم٘م٤مئٝم٤م ذم اعمراطمٞمض وؾم٥م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ط قمٜم٤م
سمٌٕمٞمد﴿وُم٤م ختٗمل صدورهؿ أيمؼم﴾ وأومٕم٤مهلؿ ُمع اعمًٚمٛملم أسمٚمغ ُمـ أىمقاهلؿ يمام وىمع ذم
أومٖم٤مٟمًت٤من واًمٕمراق واًمٌقؾمٜم٦م واهلرؾمؽ .وصدق اهلل شمٕم٤ممم إذ ي٘مقل﴿ :وٓ يزاًمقن
ي٘م٤مشمٚمقٟمٙمؿ طمتك يردويمؿ قمـ ديٜمٙمؿ إن اؾمتٓم٤مقمقا﴾ وي٘مقل ﴿ :إن يث٘مٗمقيمؿ يٙمقٟمقا ًمٙمؿ
أقمداء ويًٌٓمقا إًمٞمٙمؿ أيدهيؿ وأًمًٜمتٝمؿ سم٤مًمًقء وودوا ًمق شمٙمٗمرون ﴾.
هذا وٟمً٠مل اهلل أن يٜمٍم ديٜمف ويٕمكم يمٚمٛمتف وخيذل أقمداءه.
صحٞمٗم٦م اعمديٜم٦م «ُمٚمحؼ اًمرؾم٤مًم٦م ش اجلٛمٕم٦م  7حمرم 8724ه اًمٕمدد «87424ش.
مجع اًمٙمٚمٛم٦م ٓ يتح٘مؼ سمؽمك اًمٜم٤مس قمغم ُمذاهٌٝمؿ اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م
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وىم٤مل :اًمِمٞمخ ص٤مًمح سمـ ومقزان اًمٗمقزان ،قمْمق هٞمئ٦م يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء:
إن اعم١ممترات واًمٜمدوات شمٕم٘مد أن جلٛمع يمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم وٟمٌذ اخلالف سمٞمٜمٝمؿ وهذا
رء ـمٞم٥م دقم٤م اهلل ورؾمقًمف ط إًمٞمف وأمجع اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمف.
وًمٙمـ ُم٤م هل اًمقؾمٞمٚم٦م اًمتل حت٘م٘مف ؟
إهن٤م اًمقؾمٞمٚم٦م اًمقطمٞمدة اًمتل ٟمص اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م سم٘مقًمفَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا َأ ِـمٞم ُٕمقا اهللَ
ِ
قل َو ُأ ْو ِزم إَُم ِر ُِمٜمْٙمُؿ َوم٢مِ ْن َشمٜم ََ٤مز ْقمتُؿ ِذم َر ٍء َومر هدو ُه إِ َمم اهللِ َواًمرؾم ِ
اًمر ُؾم َ
قل إِ ْن يمُٜمت ُْؿ
َّ ُ
ْ ُ
ْ
ْ
ْ
َو َأـمٞم ُٕمقا َّ
ُقن سمِ٤مهللِ وا ًْمٞمق ِم ِ
شم ُْ١م ُِمٜم َ
أظم ِر َذًم ِ َؽ َظم ْ ٌػم َو َأ ْطم ًَ ُـ َشم ْ٠م ِو ًيال ﴾[اًمٜمً٤مء.]71:
َ َْ
وىم٤مل اًمرؾمقل ط« :أوصٞمٙمؿ سمت٘مقى اهلل واًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م وإن شم٠مُمر قمٚمٞمٙمؿ قمٌد وم٢مٟمف
ُمـ يٕمش ُمٜمٙمؿ ومًػمى اظمتالوم ً٤م يمثػم ًا ومٕمٚمٞمٙمؿ سمًٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ُمـ سمٕمدي.
متًٙمقا هب٤م وقمْمقا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ .وإي٤ميمؿ وحمدصم٤مت إُمقر .وم٢من يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م .ويمؾ
سمدقم٦م والًم٦مش ومدًم٧م أي٦م اًمٙمريٛم٦م واحلدي٨م اًمٜمٌقي اًمنميػ قمغم أٟمف ؾمٞمٙمقن هٜم٤مك
اظمتالف سملم إُم٦م وأن هذا آظمتالف ٓ حيًؿ إٓ سم٠مرسمٕم٦م أُمقر:
إُمر إول  :اضمتامع اًمٙمٚمٛم٦م حت٧م ـم٤مقم٦م وزم أُمر اعمًٚمٛملم وقمدم اخلروج قمٚمٞمف إٓ إذا
ارشمٙم٥م يمٗمر ًا سمقاطم ً٤م قمٜمدٟم٤م قمٚمٞمف ُمـ اهلل ؾمٚمٓم٤من أي طمج٦م ىم٤مـمٕم٦م.
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إُمر افثوين  :أن ٟمرد ُم٤م اظمتٚمٗمٜم٤م ومٞمف إمم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف ط ومام ؿمٝمد ًمف اًمٙمت٤مب
واًمًٜم٦م ُمـ إىمقال وأراء ومٝمق احلؼ اًمذي جي٥م اشمٌ٤مقمف .وُم٤م ظم٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمـ
إىمقال وأراء ومٝمق اًمٌ٤مـمؾ اًمذي جي٥م ٟمٌذه ودمٜمٌف.
إُمر افثوفٌ :أن ٟمٕمٛمؾ سم٤مًمًٜم٦م ٕهن٤م هداي٦م .وٟمؽمك اًمٌدع ٕهن٤م والًم٦م.
إُمر افرابع ُ :م٤م مل شمتٌلم خم٤مًمٗمتف وٓ ُمقاوم٘متف ُمـ أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م آضمتٝم٤مدي٦م ومٚمٜم٤م ُمٕمف
طم٤مٓت:
إول ى :أن ي٠مظمذ سمف وزم أُمر اعمًٚمٛملم ويٗمتل سمف اًمٕمٚمامء اعمٕمتؼمون وم٢مٟمف ي١مظمذ سمف ٕن
اًم٘م٤مقمدة :أن طمٙمؿ احل٤ميمؿ يرومع اخلالف وٕن مجع اًمٙمٚمٛم٦م ُمٓمٚمقب.
افثوينة :إذا مل ي١مظمذ سمف ُمـ ىمٌؾ وزم إُمر وأهؾ اًمٗمتقى أن ٟمتقىمػ ومٞمف قمٛم ً
ال سم٘مقل
اًمٜمٌل طُ« :مـ اشم٘مك اًمِمٌٝم٤مت وم٘مد اؾمتؼمأ ًمديٜمف وقمروف .وُمـ وىمع ذم اًمِمٌٝم٤مت وىمع ذم
احلرامش وىمقًمف ط« :دع ُم٤م يريٌؽ إمم ُم٤م ٓ يريٌؽش.
افثوفٌة :إذا ُم٤م أظمذ سم٠مطمد إىمقال ذم هذه اعمً٠مًم٦م سمٕمض اًمٕمٚمامء وم٢مٟمف ٓ يٜمٙمر قمٚمٞمف يمام
هل اًم٘م٤مقمدة ٓ« :إٟمٙم٤مر ذم ُمً٤مئؾ آضمتٝم٤مدش.
وأُم٤م ُمـ يزقمٛمقن سم٠من مجع اًمٙمٚمٛم٦م يتح٘مؼ سمؽمك اًمٜم٤مس قمغم ُمذاهٌٝمؿ وأىمقاهلؿ وًمق
يم٤مٟم٧م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٝم١مٓء ذم احل٘مٞم٘م٦م يدقمقن إمم اًمٗمرىم٦م واًمتٜم٤مطمر سملم إُم٦م.
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ٕٟمف ٓ جيٛمع اعمًٚمٛملم إٓ اشمٌ٤مع اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم« :واقمتّمٛمقا سمحٌؾ اهلل
مجٞمٕم ً٤م وٓ شمٗمرىمقا واذيمروا ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمٙمؿ إذ يمٜمتؿ أقمداء وم٠مًمػ سملم ىمٚمقسمٙمؿ وم٠مصٌحتؿ
سمٜمٕمٛمتف إظمقاٟم ً٤مش.
إن اًمقاضم٥م قمغم هذه اًمٜمدوات واعم١ممترات اًمتل شمٕم٘مد جلٛمع يمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم أن شمٌح٨م
قمـ ؾمٌ٥م آظمتالف ومتزيٚمف ٕٟمف إذا زال اًمًٌ٥م زال اعمًٌ٥م ،أُم٤م أن حي٤موًمقا مجع
اعمًٚمٛملم قمغم ظمالف اًمتْم٤مد سمٞمٜمٝمؿ ومٝمق ٓ يٛمٙمـ وهق يمام ىم٤مل:
إذا ُم٤م اجلرح رم قمغم ومً٤مد==شمٌلم ومٞمف إمه٤مل اًمٓمٌٞم٥م
وذ ُمـ ه١مٓء ُمـ يٜم٤مدون سمٜمٌذ اإلؾمالم قم٘مٞمدة وذيٕم٦م واإلسم٘م٤مء قمغم اؾمٛمف وم٘مط
واًمرضمقع سم٤معمًٚمٛملم إمم أظمذ ُم٤م قمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مر ُمـ اًمٙمٗمر واإلحل٤مد سمحج٦م احلري٦م ذم اًمرأي.
وه١مٓء ذم احل٘مٞم٘م٦م يريدون اًمرضمقع سم٤مًمٜم٤مس إمم أُمر اجل٤مهٚمٞم٦م اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس
ىمٌؾ اإلؾمالم .وهؿ يٜمٗمذون رهمٌ٦م اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ« :وًمـ شمرى قمٜمؽ
اًمٞمٝمقد وٓ اًمٜمّم٤مرى طمتك شمتٌع ُمٚمتٝمؿ ىمؾ إن هدى اهلل هق اهلدى وًمئـ اشمٌٕم٧م أهقاءهؿ
ُمـ سمٕمدُم٤م ضم٤مءك ُمـ اًمٕمٚمؿ إٟمؽ إذ ًا عمـ اًمٔم٤معملمش.
هذه يمٚمامت أطمٌٌ٧م إسمداءه٤م ًمٕمٚمٝم٤م شمٙمقن إو٤مءات ذم اًمٓمريؼ إمم اًمتٛمًؽ سم٤مإلؾمالم
قم٘مٞمدة وذيٕم٦م وأظمالىم ً٤م طمتك شمٕمقد ًمٜم٤م قمزشمٜم٤م ،ومٜمحـ يمام ىم٤مل قمٛمر رِض اهلل قمٜمفٟ :محـ أُم٦م
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أقمزٟم٤م اهلل سم٤مإلؾمالم ومٛمٝمام اسمتٖمٞمٜم٤م اًمٕمزة سمٖمػمه أذًمٜم٤م اهلل .ويمام ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهللٓ :
يّمٚمح آظمر هذه إُم٦م إٓ سمام أصٚمح سمف أوهل٤م.
وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف.
«صحٞمٗم٦م اًمقـمـش اجلٛمٕم٦م  87رسمٞمع أظمر 8724ه اعمقاومؼ ُ 82م٤ميق 2114م اًمٕمدد
«2178ش اًمًٜم٦م افسودسة
ُم٤م هذا اًمتٜم٤مىمض ؟
وىم٤مل اًمِمٞمخ :ص٤مًمح سمـ ومقزان اًمٗمقزان قمْمق هٞمئ٦م يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء
يمثػما ُم٤م ٟمًٛمع وٟم٘مرأ احل٨م قمغم اضمتامع اًمٙمٚمٛم٦م ووطمدة إُم٦م ُمـ ظمالل ُم٤م ي٘م٤مم ُمـ
ُم١ممترات وٟمدوات هبذا اًمّمدد ..وهذا قمٛمؾ ـمٞم٥م طم٨م قمٚمٞمف اهلل ضمؾ وقمال ذم اًم٘مرآن
وطم٨م قمٚمٞمف اًمرؾمقل ط ذم ؾمٜمتف وأمجع قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء ووٛمٜمقه ُم١مًمٗم٤مهتؿ ذم اًمٕم٘مٞمدة
وهمػمه٤م ًمق سم٘مٞمٜم٤م قمٚمٞمف.
وًمٙمٜمٜم٤م ٟمًٛمع يمثػم ًا -وهذا هق اًمٕمجٞم٥م ذم إُمر -احل٨م قمغم اًمتج٤موز قمغم طمري٦م
اًمٙمٚمٛم٦م واًمًامح ًمألدي٤من واًمٜمحؾ سم٤مًمٔمٝمقر واعمامرؾم٦م وهذا ذم احل٘مٞم٘م٦م مجع سملم إوداد.
وُمٕمروف أن اًمْمديـ ٓ جيتٛمٕم٤من وؾمٞمٜمِم٠م قمـ ذًمؽ شمٗمرق إُم٦م وشمِمتتٝم٤م وشمٜم٤مطمره٤م
يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ « :وم َت َ٘م َّٓم ُٕمقا َأ ُْم َر ُه ْؿ َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ ُز ُسمر ًا يم هُؾ ِطم ْز ٍ
ب سمِ َام ًَمدَ ْهيِ ْؿ َوم ِر ُطم َ
قنش وًمذًمؽ ٟمجد
إقمداء ُمـ اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم يِمجٕمقن هذه اًمٗمٙمرة ويدقمٛمقن اًمٜمحؾ اًمْم٤مًم٦م ويؼمزوهن٤م
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ويِمجٕمقن أهٚمٝم٤م ًمٞمدطمْمقا هب٤م احلؼ .يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ « :و َضم٤م َد ًُمقا سمِ٤م ًْم ٌَ٤مـمِ ِؾ ًم ِ ُٞمدْ ِطم ُْمقا سمِ ِف
احل َّؼش.
َْ
ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٜمٌف عم٤م حي٤مك ودٟم٤م وٓ ٟمًٛمح هلذه إومٙم٤مر ًمؽموج سمٞمٜمٜم٤م وأن ٟمٕمٚمؿ مت٤مم
اًمٕمٚمؿ أٟمف ٓ جيٛمع إُم٦م ويقطمد اًمٙمٚمٛم٦م إٓ حتٙمٞمؿ اًمنمع اعمٜمزل قمغم اًمٜمٌل اعمرؾمؾ .ىم٤مل
هلل َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ إِ ْذ ُيمٜمْت ُْؿ َأ ْقمدَ ا ًء
شمٕم٤مممَ « :وا ْقمت َِّم ُٛمقا سمِ َح ٌْ ِؾ اهللَِّ َمجِٞمٕم ً٤م َوٓ َشم َٗم َّر ُىمقا َوا ْذيم ُُروا ٟمِ ْٕم َٛم َ٧م ا َِّ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ر ٍء َوم ُر هدو ُه إِ َمم
َوم َ٠م ًَّم َ
ػ َسم ْ َ
لم ُىم ُٚمقسمِٙم ُْؿ َوم َ٠م ْص ٌَ ْح ُت ْؿ سمِٜم ْٕم َٛمتف إ ْظم َقاٟم ً٤مش وىم٤مل شمٕم٤مممَ « :وم٢م ْن َشمٜم ََ٤مز ْقمت ُْؿ ذم َ ْ
اهللَِّ َواًمرؾم ِ
قل إِ ْن ُيمٜمْت ُْؿ شم ُْ١م ُِمٜم َ
هلل َوا ًْم َٞم ْق ِم ْأ ِظم ِر َذًم ِ َؽ َظم ْ ٌػم َو َأ ْطم ًَ ُـ َشم ْ٠م ِوي ً
الش.
ُقن سمِ٤م َِّ
َّ ُ

إٟمف ٓ جيٛمع إُم٦م ويقطمد يمٚمٛمتٝم٤م إٓ اًمتٛمًؽ سم٤محلؼ ورد اًمٌ٤مـمؾ وحتٙمٞمؿ اًمنمع ٓ
حتٙمٞمؿ إهقاء واًمٕم٘مقل واًمٕمقاـمػ واًمرهمٌ٤مت ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل ٓ« :يّمٚمح
آظمر هذه إُم٦م إٓ ُم٤م أصٚمح أوهل٤مش وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف.
«صحٞمٗم٦م اعمديٜم٦م ُمٚمحؼ اًمرؾم٤مًم٦مش اجلٛمٕم٦م  1صٗمر  - 8724اعمقاومؼ ُ 1 -م٤مرس 2114
 اًمٕمدد 87477وىم٤مل طمٗمٔمف اهلل ذم ذح اًمدٓئؾ ذم طمٙمؿ ُمقٓة أهؾ اإلذاك «  211ش
اًمت٘مري٥م سملم إدي٤من ٓ يٛمٙمـ أن شمُ٘مرب سملم ُم٤م ومرىمف اهلل قمز وضمؾ ُم٤م يٛمٙمـ دمٛمع سملم
ُم٤م ومرىمف اهلل وٓ أن شمٗمرق سملم ُم٤م مجع اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هذا ُمًتحٞمؾ ُمٝمام طم٤موًم٧م ومرق
سملم اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر ٓ يتٗم٘م٤من آسمد ًا « أومٛمـ يم٤من ُم١مُمٜم ً٤م يمٛمـ يم٤من وم٤مؾم٘م ً٤م ٓ يًتقن ش « وم٠مُم٤م
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اًمٚمذيـ آُمٜمقا وقمٛمٚمقا اًمّمٚمح٤مت ومٚمٝمؿ ضمٜم٤مت اعم٠موى ٟمزًٓ سمام يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن وأُم٤م اًمذيـ
ومً٘مقا ومٛم٠موهؿ اًمٜم٤مر ش « أومٜمجٕمؾ اعمًٚمٛملم يم٤معمجرُملم ُم٤مًمٙمؿ يمٞمػ حتٙمٛمقن ش « أم ٟمجٕمؾ
اًمٚمذيـ آُمٜمقا وقمٛمٚمق اًمّمٚمح٤مت يم٤م اعمٗمًديـ ذم إرض أم ٟمجٕمؾ اعمت٘ملم يم٤مًمٗمج٤مر ش هذا
ٓ يٛمٙمـ أسمد ًا ومال يٛمٙمـ اًمت٘مري٥م سملم اًمٙمٗمر واإليامن أسمدا ً  .ا  .هـ
ومت٤موى اًمٕمالُم٦م اإلُم٤مم ُم٘مٌؾ اسمـ ه٤مدي اًمقادقمل رمحف اهلل
ًمإلُم٤مم اًمقادقمل أىمقال يمثػمة ذم رد هذه اًمٌدقم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمٌدع اعمٜمٙمره ُمتٗمرىم٦م ذم
يمتٌف وأذـمتف ُمٜمٝم٤م هذه اًمٗمتقى
ىم٤مل رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف إؾمٙم٤مت اًمٙمٚم٥م اًمٕم٤موي
يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل اًم٘مرو٤موي «  817ش
اًمٓمقام اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م اًمزٟمداِّن – طمْمقره ُم١ممتر وطمدة إدي٤من اعمًٛمك متقهي ً٤م طمقار
إدي٤من  .ا.هـ
وىم٤مل «  817ش ذيمر سمٕمض ـمقام اًم٘مرو٤موي دقمقشمف ًمٚمت٘م٤مرب سملم أهؾ إدي٤من  .ا .هـ
وًمف أىمقال وومت٤موى ُمتٗمرىمف ذم يمتٌف وأذـمتف قمٜمد هذه اعمً٠مًم٦م
ومت٤موى اًمٕمالُم٦م حيٞمك سمـ قمكم احلجقري طمٗمٔمف اهلل ظمٚمٞمٗم٦م اإلُم٤مم اًمقادقمل رمحف اهلل
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ىم٤مل طمٗمٔمف اهلل ذم اًمّمٌح اًمِم٤مرق ذم والٓت قمٌد اعمجٞمد اًمزٟمداِّن ذم شمقطمٞمد اخل٤مًمؼ
«44ش
دقمقة اًمزٟمداِّن إمم حمٌ٦م أهؾ اًمٙمت٤مب ودقمقشمف إمم شمقطمٞمد إدي٤من:
ىم٤مل قمٌد اعمجٞمد اًمزٟمداِّن ص «817ش :وم٤مإليامن سم٤مًمٙمت٥م اًمً٤مسم٘م٦م يٜم٘مل روح اعم١مُمـ ُمـ
اًمتٕمّم٥م اًمذُمٞمؿ ود اًمدي٤مٟم٤مت وود اعم١مُمٜملم سم٤مًمدي٤مٟم٤مت ُم٤م داُمقا قمغم اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح.
وىم٤مل ىمٌؾ هذا :وصمٛمرة هذا اإليامن هل اًمِمٕمقر سمقطمدة اًمٌنمي٦م ووطمدة ديٜمٝم٤م ووطمدة
رؾمٚمٝم٤م ووطمدة ُمٕمٌقده٤م .اه
ىمٚم٧م :هذا يمالم ظمٓمػم ضمداُ ،مٕمٜم٤مه أن روح اعم١مُمـ شمرى سم٤مًمدي٤مٟم٤مت يمٚمٝم٤م وٓ
شمتٕمّم٥م ًمديـ اإلؾمالم وأن اًمقٓء ًمٚمٛم١مُمٜملم واًمؼماءة ُمـ اًمٙم٤مومريـ هذا شمٕمّم٥م ُمذُمقم
قمٜمده وهذه دقمقة ضمٚمٞم٦م واوح٦م إمم وطمدة إدي٤من ،ورسمٜم٤م قمز وضمؾ ي٘مقل﴿ :وُمـ يٌتغ
همػم اإلؾمالم ديٜم٤م ومٚمـ ي٘مٌؾ ُمٜمف وهق ذم أظمرة ُمـ اخل٤مهيـ ﴾ ،وي٘مقل قمز وضمؾ﴿ :إن
اًمديـ قمٜمد اهلل اإلؾمالم ﴾.
وم٠مقمٚمٛمٜم٤م ؾمٌح٤مٟمف أن أي ديـ همػم اإلؾمالم ًمٞمس سمٛم٘مٌقل وأن ص٤مطمٌف ؾمٞمٙمقن ُمـ
اخل٤مهيـ ﴿ اًمذيـ ظمنوا أٟمٗمًٝمؿ وأهٚمٞمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أٓ ذًمؽ هق اخلنان اعمٌلم ﴾،
﴿اًمذيـ ظمنوا أٟمٗمًٝمؿ ذم ضمٝمٜمؿ ظم٤مًمدون .شمٚمٗمح وضمقهٝمؿ اًمٜم٤مر وهؿ ومٞمٝم٤م يم٤محلقن﴾.
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وأقمٚمٛمٜم٤م ؾمٌح٤مٟمف أن اًمديـ احلؼ قمٜمد اهلل ذم اًمًاموات وإرض وذم مجٞمع اًمٙمقن هق
اإلؾمالم .وأقمٚمٛمٜم٤م ؾمٌح٤مٟمف أٟمف اًمديـ اًمذي روٞمف ًمٜم٤م وم٘م٤مل﴿ :وروٞم٧م ًمٙمؿ اإلؾمالم ديٜم٤م
﴾ ،وأُمرٟم٤م أن ٟمٛمقت قمٚمٞمف وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف﴿ :ي٤مأهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا اشم٘مقا اهلل طمؼ شم٘م٤مشمف وٓ
متقشمـ إٓ وأٟمتؿ ُمًٚمٛمقن ﴾ ،وؾمامٟم٤م ُمًٚمٛملم وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف﴿ :هق ؾماميمؿ اعمًٚمٛملم ُمـ
ىمٌؾ وذم هذا ًمٞمٙمقن اًمرؾمقل ؿمٝمٞمدا قمٚمٞمٙمؿ وشمٙمقٟمقا ؿمٝمداء قمغم اًمٜم٤مس وم٠مىمٞمٛمقا اًمّمالة
وآشمقا اًمزيم٤مة واقمتّمٛمقا سم٤مهلل هق ُمقٓيمؿ ومٜمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم ﴾ .وأظمؼم قمز وضمؾ أٟمف
ٓ يرهم٥م قمـ اإلؾمالم إٓ ُمـ ؾمٗمف ٟمٗمًف وم٘م٤مل﴿ :وُمـ يرهم٥م قمـ ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ إٓ ُمـ
ؾمٗمف ٟمٗمًف ﴾.
وٓ يٛمٙمـ ٕطمد احلّمقل قمغم اًمٗمالح واًمرؿمد إٓ سم٤مإلؾمالم ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ومٛمـ أؾمٚمؿ
وم٠موًمئؽ حتروا رؿمدا ﴾ ،وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ىمد أومٚمح اعم١مُمٜمقن .اًمذيـ هؿ ذم صالهتؿ
ظم٤مؿمٕمقن ﴾ .وٓ إيامن إٓ سم٢مؾمالم وىم٤مل اًمٜمٌل -ط :-ششىمد أومٚمح ُمـ أؾمٚمؿ ورزق يمٗم٤موم٤م
وىمٜمٕمف اهلل سمام آشم٤مه«« .رواه ُمًٚمؿ ذم ششصحٞمحف«« «8177ش ُمـ طمدي٨م قمٌداهلل سمـ قمٛمرو
رِض اهلل قمٜمف.
أظمل اعمًٚمؿ :إن هذا اًم٘مقل اخلٓمػم يٜم٤مىمض اًمٕمروة اًمقصم٘مك ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :ومٛمـ يٙمٗمر
سم٤مًمٓم٤مهمقت وي١مُمـ سم٤مهلل وم٘مد اؾمتٛمًؽ سم٤مًمٕمروة اًمقصم٘مك ٓ اٟمٗمّم٤مم هل٤م ﴾ُ .مٗمٝمقم أي٦م
اًمٙمريٛم٦م أن ُمـ مل يٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت ومٚمٞمس سمٛمًتٛمًؽ سم٤مًمٕمروة اًمقصم٘مك وهل يمٚمٛم٦م
اًمتقطمٞمد ،ىم٤مل شمٕم٤ممم ٓ ﴿ :دمد ىمقُم٤م ي١مُمٜمقن سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر يقادون ُمـ طم٤مد اهلل
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ورؾمقًمف وًمق يم٤مٟمقا آسم٤مءهؿ أو أسمٜم٤مءهؿ أو إظمقاهنؿ أو قمِمػمهتؿ ﴾ .ومٗمل هذه أي٦م سمٞم٤من
ؿم٤مف أٟمف ٓ يّمح إيامن ُمـ واد اعمح٤مديـ هلل ورؾمقًمف ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وٓ دمد
ُم١مُمٜم٤م يٗمٕمؾ ذًمؽ وًمق ُمع أىمرب ىمري٥م إًمٞمف.
وىمد شمٜم٤ميمد هذا اًمرضمؾ وأُمث٤مًمف ُمـ اعمدؾمقؾملم ومّمحح ـمري٘م٦م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى سم٘مقًمف
ُم٤م داُمقا قمغم اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح وواهلل إن هذا ًم٘مقل يتْمٛمـ شمٙمذي٥م يمالم رب اًمٕم٤معملم
ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف ي٘مقل :هؿ و٤مًمقن ،واًمزٟمداِّن ي٘مقل :هؿ قمغم اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح ،وُمٕمٜم٤مه أن
اًمذي قمغم اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح ًمٞمس سمْم٤مل سمؾ هق قمغم اجل٤مدة وإًمٞمؽ إدًم٦م ُمـ اًم٘مرآن
واًمًٜم٦م قمغم والل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وشمٌٞملم يمذب اعمذسمذسملم احلٞم٤مرى.
سمداي٦م ُمـ أول ؾمقرة ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم .﴿.:احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.
اًمرمحـ اًمرطمٞمؿُ .م٤مًمؽ يقم اًمديـ .إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملم .اهدٟم٤م اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ.
ساط اًمذيـ أٟمٕمٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ همػم اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ وٓ اًمْم٤مًملم ﴾ .واعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ
هؿ اًمٞمٝمقد ،واًمْم٤مًمقن هؿ اًمٜمّم٤مرى سمٜمص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :ىمؾ هؾ أٟمٌئٙمؿ
سمنم ُمـ ذًمؽ ُمثقسم٦م قمٜمد اهلل ُمـ ًمٕمٜمف اهلل وهمْم٥م قمٚمٞمف وضمٕمؾ ُمٜمٝمؿ اًم٘مردة واخلٜم٤مزير
وقمٌد اًمٓم٤مهمقت أوًمئؽ ذ ُمٙم٤مٟم٤م وأوؾ قمـ ؾمقاء اًمًٌٞمؾ ﴾.
ومتٌلم هبذه أي٦م أن اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ هؿ اًمٞمٝمقد ٕهنؿ هؿ اًمذيـ ضمٕمؾ ُمٜمٝمؿ اًم٘مردة
واخلٜم٤مزير ،ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :واؾم٠مهلؿ قمـ اًم٘مري٦م اًمتل يم٤مٟم٧م طم٤مضة اًمٌحر إذ يٕمدون ذم
اًمًٌ٧م إذ شم٠مشمٞمٝمؿ طمٞمت٤مهنؿ يقم ؾمٌتٝمؿ ذقم٤م ويقم ٓ يًٌتقن ٓ شم٠مشمٞمٝمؿ يمذًمؽ ٟمٌٚمقهؿ سمام
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يم٤مٟمقا يٗمً٘مقن .وإذ ىم٤مًم٧م أُم٦م ُمٜمٝمؿ مل شمٕمٔمقن ىمقُم٤م اهلل ُمٝمٚمٙمٝمؿ أو ُمٕمذهبؿ قمذاسم٤م ؿمديدا
ىم٤مًمقا ُمٕمذرة إمم رسمٙمؿ وًمٕمٚمٝمؿ يت٘مقن .ومٚمام ٟمًقا ُم٤م ذيمروا سمف أٟمجٞمٜم٤م اًمذيـ يٜمٝمقن قمـ
اًمًقء وأظمذٟم٤م اًمذيـ فمٚمٛمقا سمٕمذاب سمئٞمس سمام يم٤مٟمقا يٗمً٘مقن .ومٚمام قمتقا قمـ ُم٤م هنقا قمٜمف
ىمٚمٜم٤م هلؿ يمقٟمقا ىمردة ظم٤مؾمئلم ﴾.
ووصػ اهلل اًمٜمّم٤مرى سم٠مهنؿ و٤مًمقن وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف﴿ :ىمد وٚمقا ُمـ ىمٌؾ وأوٚمقا يمثػما
ووٚمقا قمـ ؾمقاء اًمًٌٞمؾ ﴾.
ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم رمحف اهلل :وهبذا ضم٤مءت إطم٤مدي٨م وأصم٤مر وذًمؽ واوح سملم ومٞمام
ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل :طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ،ىم٤مل :طمدصمٜم٤م ؿمٕمٌ٦م .ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م ؾمامك
سمـ طمرب ي٘مقل :ؾمٛمٕم٧م قمٌ٤مد سمـ طمٌٞمش حيدث قمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ ذم طمدي٨م ـمقيؾ
وومٞمف وم٘م٤مل زم رؾمقل اهلل -ط :-ششإن اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ هؿ :اًمٞمٝمقد ،واًمْم٤مًملم هؿ:
اًمٜمّم٤مرى««.
ومٛمحٛمد سمـ ضمٕمٗمر هق رسمٞم٥م ؿمٕمٌ٦م ُمٕمروف سمٖمٜمدر صم٘م٦م يم٤من ُمـ أصمٌ٧م اًمٜم٤مس ذم ؿمٕمٌ٦م
وؿمٕمٌ٦م هق اسمـ احلج٤مج صم٘م٦م طم٤مومظ ُمت٘مـ أُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م .وؾمامك سمـ طمرب
صدوق طمًـ احلدي٨م وقمٌ٤مد سمـ طمٌٞمش وصم٘مف اسمـ طمٌ٤من.
وىمد شم٤مسمٕمف ُمري سمـ ىمٓمري ُمت٤مسمٕم٦م شم٤مُم٦م قمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ سمف قمٜمد أمحد ذيمر اسمـ يمثػم ذم
شششمٗمًػمه«« «ج 8ص11ش وُمري وصم٘مف اسمـ طمٌ٤من أيْم٤م ،وىمد رواه ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ
إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد قمـ اًمِمٕمٌل قمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ سمف.
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ىم٤مل اسمـ يمثػم وىمد روي طمدي٨م قمدي هذا ُمـ ـمرق وًمف أًمٗم٤مظ يمثػمة يٓمقل ذيمره٤م صمؿ
ؾم٤مق ُمٜمٝم٤م ـمريؼ قمٌداًمرزاق قمـ ُمٕمٛمر قمـ سمديؾ اًمٕم٘مٞمكم قمـ قمٌداهلل اسمـ ؿم٘مٞمؼ قمٛمـ
ؾمٛمع رؾمقل اهلل -ط -وـمرىم٤م أظمرى وسمٕمده٤م ٟم٘مؾ قمـ اسمـ أيب طم٤مشمؿ أٟمف ىم٤مل ٓ :أقمٚمؿ
ظمالوم٤م سملم اعمٗمنيـ ذم هذا أن اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ :اًمٞمٝمقد ،واًمْم٤مًملم :اًمٜمّم٤مرى .اه
وىمد طمٙمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ سم٠مهنؿ يمٗم٤مر وم٘م٤مل شمٕم٤مممً﴿ :م٘مد يمٗمر اًمذيـ ىم٤مًمقا إن اهلل هق اعمًٞمح
اسمـ ُمريؿ وىم٤مل اعمًٞمح ي٤مسمٜمل إهائٞمؾ اقمٌدوا اهلل ريب ورسمٙمؿ إٟمف ُمـ ينمك سم٤مهلل وم٘مد طمرم
اهلل قمٚمٞمف اجلٜم٦م وُم٠مواه اًمٜم٤مر وُم٤م ًمٚمٔم٤معملم ُمـ أٟمّم٤مر ﴾ ،وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفً﴿ :م٘مد يمٗمر اًمذيـ
ىم٤مًمقا إن اهلل صم٤مًم٨م صمالصم٦م وُم٤م ُمـ إًمف إٓ إًمف واطمد وإن مل يٜمتٝمقا قمام ي٘مقًمقن ًمٞمٛمًـ اًمذيـ
يمٗمروا ُمٜمٝمؿ قمذاب أًمٞمؿ ﴾ ،وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :إن اًمذيـ يمٗمروا ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب واعمنميملم
ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ظم٤مًمديـ ومٞمٝم٤م أوًمئؽ هؿ ذ اًمؼمي٦م ﴾ ،وىم٤مل شمٕم٤مممً﴿ :مٕمـ اًمذيـ يمٗمروا ُمـ
سمٜمل إهائٞمؾ قمغم ًمً٤من داود وقمٞمًك اسمـ ُمريؿ ذًمؽ سمام قمّمقا ويم٤مٟمقا يٕمتدون .يم٤مٟمقا ٓ
يتٜم٤مهقن قمـ ُمٜمٙمر ومٕمٚمقه ًمٌئس ُم٤م يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن ﴾ ،ىم٤مل شمٕم٤مممُ﴿ :م٤م يقد اًمذيـ يمٗمروا ُمـ
أهؾ اًمٙمت٤مب وٓ اعمنميملم أن يٜمزل قمٚمٞمٙمؿ ُمـ ظمػم ُمـ رسمٙمؿ ﴾ ،وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ي٤مأهي٤م
اًمذيـ آُمٜمقا ٓ شمتخذوا قمدوي وقمدويمؿ أوًمٞم٤مء شمٚم٘مقن إًمٞمٝمؿ سم٤معمقدة وىمد يمٗمروا سمام ضم٤مءيمؿ
ُمـ احلؼ ﴾.
وم٘مد أظمؼم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذم هذه أي٤مت أن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى يمٗم٤مر وأهنؿ خمٚمدون ذم
اًمٜم٤مر ،وأهنؿ ُمٚمٕمقٟمقن ،وأهنؿ ممًقظمقن ىمردة وظمٜم٤مزير ،وأهنؿ ُمنميمقن ،وأهنؿ و٤مًمقن،

598

الطسٓل الصخٔح

وأهنؿ ُمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ ،وأهنؿ قمٌدة اًمٓم٤مهمقت ،وأهنؿ ذ اًمؼمي٦م ،وأهنؿ ظم٤مؾمئقن ،وأهنؿ
ُمٕمتدون ،وأن ومٕمٚمٝمؿ سمئٞمس ،وأهنؿ حيًدون اإلؾمالم وأهٚمف ويٙمرهقن أن يٜمزل قمٚمٞمٝمؿ
أدٟمك ظمػم ،وأهنؿ أقمداء هلل وًمرؾمٚمف وديـ اإلؾمالم.
وُمع هذا يمٚمف وم٤مًمزٟمداِّن يٓم٤مًم٥م سمتٜم٘مٞم٦م إرواح قمٚمٞمٝمؿ وأن ٓ ٟمحٛمؾ قمٚمٞمٝمؿ همٞمٔم٤م وأن
اًمتٕمّم٥م ودهؿ هذا قمٜمده شمٕمّم٥م ذُمٞمؿ سمؾ يٜمٌٖمل أن يٙمقن اعمًٚمٛمقن ُمٕمٝمؿ ُمتح٤مسملم
ُمتآظملم وًمـ يٜمتف إمم هذا اًم٘مدر سمؾ صحح ُمذهٌٝمؿ وـمري٘متٝمؿ اًمتل يًػمون قمٚمٞمٝم٤م ،ومٛمـ
اعمّمٞم٥م ي٤م زٟمداِّن أٟم٧م أم اهلل ورؾمقًمف -ط﴿ -ىمؾ ءأٟمتؿ أقمٚمؿ أم اهلل ﴾.
أيـ قم٘مٚمؽ أهي٤م اًمرضمؾ اًمذي ـم٤معم٤م ضمٕمٚمتف طمج٦م ُم٘مدُم٦م قمغم ٟمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م
وهٜم٤م ٓ يٙم٤مد يٗمرق سملم اعم١مُمـ اًمذي ي٘مقل ٓ :إًمف إٓ اهلل ،وسملم اًمٜمٍماِّن اًمذي ي٘مقل :إن
اهلل ؾمٌح٤مٟمف يم٤من ذم أطمِم٤مء ُمريؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم قمٜمد اًمٗمرث واًمٌقل وسملم دم احلٞمض
واًمٜمٗم٤مس وسمٕمد ظمروضمف ُمٜمٝم٤م ص٤مر آيمال ؿم٤مرسم٤م ٟم٤مئام ُمتٖمقـم٤م دمري قمٚمٞمف أٓم وإوضم٤مع
وإؾم٘م٤مم يمً٤مئر إٟم٤مم ؾمٌح٤من رسمؽ رب اًمٕمزة قمام يّمٗمقن .اؾمتٖمٗمر اهلل اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ
طمٙم٤مي٦م هذا اًم٘مقل اًمقظمٞمؿ .
ـم٤مُم٦م يمؼمى وضمريٛم٦م قمٔمٛمك
ىم٤مل اًمزٟمداِّن ص «817ش :وم٤معم١مُمـ يٕمت٘مد أن أي ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب يٛمٚمٙمقن
أؾم٤مؾم٤م وأصال ًمديٜمٝمؿ.
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اٟمٔمر أظمل اعمًٚمؿُ :م٤م أومحش هذا اًمٙمالم وصدق رؾمقل اهلل -ط -إذ ي٘مقل :ششإن
اًمٕمٌد ًمٞمتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م يٜمزل هب٤م ذم اًمٜم٤مر أسمٕمد ُم٤م سملم اعمنمق واعمٖمرب««ُ .متٗمؼ قمٚمٞمفُ ،مـ
طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف.
ويؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م هذا اخلٓمر إذا مل يت٠مُمٚمٝم٤م ومل يٕمٚمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م ومٙمٞمػ سمٛمـ ي٘مقل هذا اًمٙمالم
قمـ قم٘مٞمدة ضم٤مزُم٦م أن أهؾ اًمٙمت٤مب يٛمٚمٙمقن أؾم٤مؾم٤م وأصال ًمديٜمٝمؿ وأن ديٜمٝمؿ همػم
ُمٜمًقخ سم٤مإلؾمالم وأهنؿ همػم ُمٚمزُملم أن يٙمقٟمقا ُمًٚمٛملم ٕهنؿ قمغم أصؾ وأؾم٤مس
صحٞمح وديـ .وإذا يم٤مٟمقا قمغم أصؾ وأؾم٤مس وـمريؼ صحٞمح ومٝمؿ قمغم طمؼ طم٘مٞمؼ ﴿ومامذا
سمٕمد احلؼ إٓ اًمْمالل ﴾ ،واهلل إن اسمـ ؾمٚمقل ورءوس اعمٜم٤موم٘ملم قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل -
ط -مل جينوا قمغم هذا اًم٘مقل اًمذي ضمٝمر سمف هذا اًمرضمؾ وؿم٤ميمٚمتف يم٤مًم٘مرو٤موي واًمؽمايب
واًمٖمزازم وٟمحقهؿ ُمـ اعمدؾمقؾملم ،وحيٛمؾ ُمـ أوزار ه١مٓء اًمٌٌٖم٤موات يمٚمٝمؿ ؿمٞمخ
اًمْمالًم٦م وزقمٞمؿ اًمٕمامًم٦م ذم قمٍمه طمًـ اًمٌٜم٤م ومٝمق اًمذي رؾمؿ هلؿ هذه اًمٗمٙمرة اعمٜمحروم٦م
وظمط شمٚمؽ اًمٓمريؼ اعمٕمقضم٦م طمٞم٨م ي٘مقل :إن ظمّمقُمتٜم٤م ًمٚمٞمٝمقد ًمٞمً٧م ديٜمٞم٦م ٕن اًم٘مرآن
اًمٙمريؿ طمض قمغم ُمّم٤موم٤مهتؿ وُمّم٤مدىمتٝمؿ  .وىمد شمقاًمقا قمغم هذا اًمْمالل اًمٌٕمٞمد وًمٞمس
ُمٜمٝمؿ رضمؾ رؿمٞمد وًمق مل يٙمـ ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ إٓ هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م﴿ :ي٤مأهي٤م اًمذيـ
آُمٜمقا ٓ شمتخذوا قمدوي وقمدويمؿ أوًمٞم٤مء شمٚم٘مقن إًمٞمٝمؿ سم٤معمقدة وىمد يمٗمروا سمام ضم٤مءيمؿ ُمـ
احلؼ ﴾ ،وىمقًمف﴿ :شمنون إًمٞمٝمؿ سم٤معمقدة وأٟم٤م أقمٚمؿ سمام أظمٗمٞمتؿ وُم٤م أقمٚمٜمتؿ وُمـ يٗمٕمٚمف
ُمٜمٙمؿ وم٘مد وؾ ؾمقاء اًمًٌٞمؾ ﴾ً .مق مل شمٙمـ إٓ هذه أي٦م ًمٙم٤مٟم٧م يم٤مومٞم٦م وُم٘مٜمٕم٦م أن أهؾ
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هذا اًم٘مقل ىمد وٚمقا ؾمقاء اًمًٌٞمؾ يمام طمٙمؿ اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمٝمؿ سمذًمؽ وم٘م٤مل﴿ :شمنون
إًمٞمٝمؿ سم٤معمقدة وأٟم٤م أقمٚمؿ سمام أظمٗمٞمتؿ وُم٤م أقمٚمٜمتؿ وُمـ يٗمٕمٚمف ُمٜمٙمؿ وم٘مد وؾ ؾمقاء اًمًٌٞمؾ﴾.
ىم٤مل ص «817ش ُمـ يمت٤مب ششاًمتقطمٞمد«« ـمٌع ُم١مؾمً٦م اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م «1-8ش ىم٤مل:
إن اإليامن سم٤مًمٙمت٥م اًمً٤مسم٘م٦م يٜم٘مل روح اعم١مُمـ ُمـ اًمتٕمّم٥م اًمذُمٞمؿ ود اًمدي٤مٟم٤مت وود
اعم١مُمٜملم سم٤مًمدي٤مٟم٤مت ُم٤م داُمقا قمغم اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح وم٤معم١مُمـ يٕمت٘مد أن أي ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ
اًمٙمت٤مب يٛمٚمٙمقن أؾم٤مؾم٤م وأصال ًمديٜمٝمؿ مم٤م جيٕمؾ أهؾ اًمٙمت٤مب ىمريٌلم ُمـ اإلؾمالم
واعمًٚمٛملم ًمق أٟمّمٗمقا .اه
اًمٚمٝمؿ ي٤م رب إن اًمزٟمداِّن يتٝمؿ يمت٤مسمؽ وؾمٜم٦م ٟمٌٞمؽ حمٛمد -ط -وديـ اإلؾمالم احلؼ
ومجٞمع اعمًٚمٛملم سمٕمدم اإلٟمّم٤مف وأٟم٧م أطمٙمؿ احل٤ميمٛملم.
وأٟم٤م ذايمر ًمؽ أهي٤م اًم٘م٤مرئ اًمٚمٌٞم٥م سمٕمض إدًم٦م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أن ديـ أهؾ اًمٙمت٤مب
حمرف وُمتؼم ُم٤م هؿ ومٞمف وسم٤مـمؾ ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن ،ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :أومتٓمٛمٕمقن أن ي١مُمٜمقا ًمٙمؿ
وىمد يم٤من ومريؼ ُمٜمٝمؿ يًٛمٕمقن يمالم اهلل صمؿ حيرومقٟمف ُمـ سمٕمد ُم٤م قم٘مٚمقه وهؿ يٕمٚمٛمقن ﴾،
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :حيرومقن اًمٙمٚمؿ ُمـ سمٕمد ُمقاوٕمف ي٘مقًمقن إن أوشمٞمتؿ هذا ومخذوه وإن مل
شم١مشمقه وم٤مطمذروا ﴾ ،وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ومقيؾ ًمٚمذيـ يٙمتٌقن اًمٙمت٤مب سم٠ميدهيؿ صمؿ ي٘مقًمقن هذا
ُمـ قمٜمد اهلل ًمٞمِمؽموا سمف صمٛمٜم٤م ىمٚمٞمال ومقيؾ هلؿ مم٤م يمتٌ٧م أيدهيؿ وويؾ هلؿ مم٤م يٙمًٌقن ﴾.
وأسم٤من اهلل ؾمٌح٤مٟمف أن اًمذيـ اؿمؽموا سمف صمٛمٜم٤م ىمٚمٞمال هؿ أهؾ اًمٙمت٤مب وم٘م٤مل شمٕم٤ممم﴿ :وإذ أظمذ
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اهلل ُمٞمث٤مق اًمذيـ أوشمقا اًمٙمت٤مب ًمتٌٞمٜمٜمف ًمٚمٜم٤مس وٓ شمٙمتٛمقٟمف ومٜمٌذوه وراء فمٝمقرهؿ واؿمؽموا
سمف صمٛمٜم٤م ىمٚمٞمال ومٌئس ُم٤م يِمؽمون ﴾.
صمؿ ىم٤مل اًمزٟمداِّن ص «817ش :واإليامن سم٤مًمٙمت٥م اًمً٤مسم٘م٦م ي١ميمد ًمٚمٜم٤مس أن ديـ اهلل واطمد
وأن اإلؾمالم ضم٤مُمع ًمٙمؾ اًمدي٤مٟم٤مت اًمًاموي٦م .واؾمتدل قمغم هذا اًمٌ٤مـمؾ سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:
﴿ ذع ًمٙمؿ ُمـ اًمديـ ُم٤م وص سمف ٟمقطم٤م واًمذي أوطمٞمٜم٤م إًمٞمؽ وُم٤م وصٞمٜم٤م سمف إسمراهٞمؿ
وُمقؾمك وقمٞمًك أن أىمٞمٛمقا اًمديـ وٓ شمتٗمرىمقا ومٞمف ﴾.
ومٝمق يمام شمرى ي١ميمد ًمٚمٜم٤مس أن مجٞمع اًمدي٤مٟم٤مت واطمدة جيٛمٕمٝم٤م اإلؾمالم وي٘مره٤م وٓ
يٜمٗمٞمٝم٤م وأن أصح٤مب مجٞمع اًمدي٤مٟم٤مت اإلؾمالم واًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م وهمػمه٤م جي٥م قمٚمٞمٝمؿ
أن يتٕم٤موٟمقا مجٞمٕم٤م وي٘مٞمٛمقا اًمديـ اًمًاموي وٓ يتٗمرىمقا ومٞمف وأٟم٤م ٓ أدري هؾ اًمزٟمداِّن
ي١مُمـ أن مجٞمع إدي٤من ُمٜمًقظم٦م سمديـ اإلؾمالم يمام ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ﴿ :وُمـ يٌتغ همػم
اإلؾمالم ديٜم٤م ومٚمـ ي٘مٌؾ ُمٜمف وهق ذم أظمرة ُمـ اخل٤مهيـ ﴾.
وىم٤مل اًمٜمٌل -ط :-ششواًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده ٓ يًٛمع يب أطمد ُمـ هذه إُم٦م هيقدي
وٓ ٟمٍماِّن صمؿ ي ٛمقت ومل ي١مُمـ سم٤مًمذي أرؾمٚم٧م سمف إٓ يم٤من ُمـ أصح٤مب اًمٜم٤مر«« ،وىمقًمف -
ط :-شش واهلل ًم٘مد ضمئتٙمؿ هب٤م سمٞمْم٤مء ٟم٘مٞم٦م وًمق يم٤من ُمقؾمك طمٞم٤م ُم٤م وؾمٕمف إٓ أن يتٌٕمٜمل««.
قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل طمًـ ًمٖمػمه اٟمٔمر ششاًمًٜم٦م«« ٓسمـ أيب قم٤مصؿ «44/8ش وششُمًٜمد
أمحد«« «114/1ش وششضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف«« ٓسمـ قمٌداًمؼم رىمؿ «8714ش.
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وىمقًمف -ط :-شششمريمتٙمؿ قمغم اًمٌٞمْم٤مء ًمٞمٚمٝم٤م يمٜمٝم٤مره٤م ٓ يزيغ قمٜمٝم٤م سمٕمدي إٓ ه٤مًمؽ
««.
وىمد أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم أن مجٞمع اًمدي٤مٟم٤مت ُمٜمًقظم٦م ٓ جيقز إىم٤مُمتٝم٤م وٓ اًمتٕمٌد هلل هب٤م
وأهن٤م همػم ُم٘مٌقًم٦م ُمـ ص٤مطمٌٝم٤م وأن أصح٤مهب٤م ظم٤مهون وذم اًمٜم٤مر ظم٤مًمدون يمام دًم٧م قمغم
ذًمؽ ٟمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م وم٢من يم٤من اًمزٟمداِّن ي١مُمـ أهن٤م ُمٜمًقظم٦م وسم٤مـمٚم٦م ومٚمامذا يٓم٤مًم٥م
سم٢مىم٤مُمتٝم٤م واهلل ؾمٌح٤مٟمف مل ي٘مٌٚمٝم٤م وخيٚمد ص٤مطمٌٝم٤م ذم اًمٜم٤مر.
وإن يم٤من ٓ ي١مُمـ سمٜمًخٝم٤م وأهن٤م طمؼ وحمٙمٛم٦م وجي٥م قمغم اًمٜم٤مس أن ي٘مٞمٛمقه٤م يمام هق
فم٤مهر شم٘مريراشمف ،ومٕمٔمؿ اهلل إضمر ومٞمف .إٟمف يٓم٤مًم٥م اعمًٚمٛملم إن يم٤من قمٜمدهؿ إٟمّم٤مف أن
ي٘مٞمٛمقا ديٜم٤م ُمزجي٤م ُمـ اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م واإلؾمالم ويٙمقن أوؾ وأسمٕمد ُمـ ي٤مؾم٤م
ضمٜمٙمٞمزظم٤من.
أُم٤م ُمٕمٜمك أي٦م اًمتل ذيمره٤م اًمزٟمداِّن ذم ؾمٞم٤مق دقمقشمف إمم شمقطمٞمد إدي٤من وإىم٤مُمتٝم٤م يمٚمٝم٤م
وم٢مًمٞمؽ ُم٤م ذيمره أئٛم٦م اًمتٗمًػم ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ىم٤مل إُم٤مم اعمٗمنيـ اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي رمحف اهلل
اًم٘مقل ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿:ذع ًمٙمؿ ُمـ اًمديـ ُم٤م وص سمف ٟمقطم٤م واًمذي أوطمٞمٜم٤م إًمٞمؽ
وُم٤م وصٞمٜم٤م سمف إسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك أن أىمٞمٛمقا اًمديـ وٓ شمتٗمرىمقا ومٞمف ﴾ ،ىم٤مل :ومٛمٕمٚمقم
أن اًمذي أوص سمف مجٞمع ه١مٓء إٟمٌٞم٤مء وصٞم٦م واطمدة وهل إىم٤مُم٦م اًمديـ احلؼ وٓ شمتٗمرىمقا
ومٞمف وسمٜمحق اًمذي ىمٚمٜم٤م ذم ذًمؽ ىم٤مل أهؾ اًمت٠مويؾ.
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وىم٤مل أسمقاًمٗمداء اسمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل رمحف اهلل :واًمديـ اًمذي ضم٤مءت سمف اًمرؾمؾ يمٚمٝمؿ هق
قمٌ٤مدة اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :وُم٤م أرؾمٚمٜم٤م ُمـ ىمٌٚمؽ ُمـ رؾمقل إٓ ٟمقطمل
إًمٞمف أٟمف ٓ إًمف إٓ أٟم٤م وم٤مقمٌدون ﴾ .وذم احلدي٨م :ششٟمحـ ُمٕمنم إٟمٌٞم٤مء أوٓد قمالت ديٜمٜم٤م
واطمد««  ،أي :اًم٘مدر اعمِمؽمك سمٞمٜمٝمؿ هق قمٌ٤مدة اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف وإن اظمتٚمٗم٧م
ذائٕمٝمؿ وُمٜم٤مهجٝمؿ يم٘مقًمف شمٕم٤مممً﴿ :مٙمؾ ضمٕمٚمٜم٤م ُمٜمٙمؿ ذقم٦م وُمٜمٝم٤مضم٤م ﴾.
وىم٤مل اًم٘مرـمٌل قمٜمد أي٦م :سملم ذًمؽ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :أن أىمٞمٛمقا اًمديـ ﴾ ،وهق شمقطمٞمد
اهلل وـم٤مقمتف ،واإليامن سمرؾمٚمف ويمتٌف وسمٞمقم اجلزاء ،وسمً٤مئر ُم٤م يٙمقن اًمرضمؾ سم٢مىم٤مُمتف ُمًٚمام.
ومل يرد اًمنمائع اًمتل هل ُمّم٤مًمح إُمؿ قمغم طمًـ أطمقاهل٤م ،وم٢مهن٤م خمتٚمٗم٦م ُمتٗم٤موشم٦م; ىم٤مل اهلل
شمٕم٤مممً﴿ :مٙمؾ ضمٕمٚمٜم٤م ُمٜمٙمؿ ذقم٦م وُمٜمٝم٤مضم٤م ﴾ .اه
ىمٚم٧م :هذه أي٦م يمٖمػمه٤م ُمـ أي٤مت اًمتل ختؼم أن إٟمٌٞم٤مء مجٞمٕم٤م يدقمقن إمم شمقطمٞمد اهلل
قمز وضمؾ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :وًم٘مد سمٕمثٜم٤م ذم يمؾ أُم٦م رؾمقٓ أن اقمٌدوا اهلل ﴾.
وأي٦م ٟمٗمًٝم٤م شمرد قمغم اًمزٟمداِّن ىم٤مل شمٕم٤مزم ذم آظمره٤م﴿:يمؼم قمغم اعمنميملم ُم٤م شمدقمقهؿ
إًمٞمف ﴾  ،ومجٛمٞمع اعمنميملم ؾمقاء يمقٟمقا هيقدا أو ٟمّم٤مرى أو همػمهؿ يٙمؼم قمٚمٞمٝمؿ شمقطمٞمد اهلل
وحي٤موًمقن ضم٤مديـ أن يزيٖمقا اعمًٚمٛملم قمـ شمقطمٞمد اهلل قمز وضمؾ صمؿ هؾ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى
اُمتثٚمقا أُمر اهلل قمز وضمؾ سم٢مىم٤مُم٦م شمقطمٞمده أم أهنؿ ُمنميمقن يمام أظمؼم اهلل قمٜمٝمؿ﴿ :وىم٤مًم٧م
اًمٞمٝمقد قمزير اسمـ اهلل وىم٤مًم٧م اًمٜمّم٤مرى اعمًٞمح اسمـ اهلل ذًمؽ ىمقهلؿ سم٠مومقاهٝمؿ يْم٤مهئقن
ىمقل اًمذيـ يمٗمروا ُمـ ىمٌؾ ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل أٟمك ي١مومٙمقن ﴾ ،وهذا ذك أيمؼم سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ .صمؿ
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يمٞمػ يٓم٤مًمٌٜم٤م سم٢مىم٤مُم٦م ديـ سم٤مـمؾ ُمٜمًقخ وُمٖمػم وُمٌدل وًمـ ي٘مٌٚمف اهلل وُمـ ُم٤مت قمٚمٞمف يم٤من
ُمـ اعمخٚمديـ ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ سمٜمص ىمقاـمع إدًم٦م اًمتل ؾمٌؼ ذيمره٤م ورسمٜم٤م ؾمٌح٤مٟمف ي٘مقل ًمٜم٤م:
﴿وم٢من ءاُمٜمقا سمٛمثؾ ُم٤م ءاُمٜمتؿ سمف وم٘مد اهتدوا وإن شمقًمقا وم٢مٟمام هؿ ذم ؿم٘م٤مق ومًٞمٙمٗمٞمٙمٝمؿ اهلل
وهق اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ ﴾.
وي٘مقل ًمٜمٌٞمف حمٛمد قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم﴿ :ومٚمذًمؽ وم٤مدع واؾمت٘مؿ يمام أُمرت وٓ شمتٌع
أهقاءهؿ ﴾  ،ومٕمٚمؿ أن ُمٕمٜمك أي٦م قمٜمد مجٞمع اعمٗمنيـ ُمـ ؾمٚمػ إُم٦م أن أىمٞمٛمقا اًمديـ
احلؼ وأن ديـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ًمٞمس سمحؼ ومال دمقز اًمدقمقة إمم إىم٤مُمتف وم٢من ذًمؽ يٕمتؼم
ردة قمـ اإلؾمالم يمام شم٘مدُم٧م ومتقى أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ذًمؽ.
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فتْ ٚاإلماو الػيكٔطٕ زمحُ اهلل
ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم شأوقاء اًمٌٞم٤من« «241/1ش:
إن ذم هذه أي٦م رد ًا سحي ً٤م قمغم أوًمئؽ اًمذيـ يٜم٤مدون سمدون قمٚمؿ إمم دقمقة ٓ ختٚمق ُمـ
شمِمٙمٞمؽ ،طمٞم٨م مل شمًٚمؿ ُمـ ًمٌس ،وهل دقمقة وطمدة إدي٤من ،وحمؾ اًمٚمٌس ومٞمٝم٤م أن هذا
اًم٘مقل ُمٜمف طمؼ ،وُمٜمف سم٤مـمؾ.
لم ًَم ُف
أُم٤م احلؼ ومٝمق وطمدة إصقل ،يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُمآ أُمروا إَِّٓ ًم ِ َٞم ْٕم ٌُدُ و ْا اهلل ُخمْٚمِ ِّم َ
ِ
ٞمٛمق ْا اًمّمالة َو ُي ْ١مشمُق ْا اًمزيم٤مة ﴾ [ اًمٌٞمٜم٦م ،] 7 :وأُم٤م اًمٌ٤مـمؾ ومٝمق اإلهب٤مم ،سم٠من
اًمديـ ُطمٜمَ َٗمآ َء َو ُي٘م ُ
هذا يٜمجر قمغم اًمٗمروع ُمع اجلزم قمٜمد اجلٛمٞمع ،سم٠من ومروع يمؾ ديـ ىمد ٓ يتٗمؼ يمٚمٝم٤م ُمع
ومروع اًمديـ أظمر ،ومٚمؿ شمتحد اًمّمالة ومكم مجٞمع إدي٤من وٓ اًمّمٞم٤مم ،وٟمحق ذًمؽ.
وىمد أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم أن اًمٕمؼمة سمام ذم اًم٘مرآن ُمـ شمٗمّمٞمؾ ًمٚمٗمروع واًمًٜم٦م ،شمٙمٛمؾ
شمٗمّمٞمؾ ُم٤م أمجؾ.
وهٜم٤م ا ًمٜمص اًمٍميح سم٠من ذًمؽ اًمذي ضم٤مء سمف اًم٘مرآن هق ديـ اًم٘مٞمٛم٦م ،وأن اًم٘مرآن هيدي
ًمٚمتل هل أىمقم ،وهل أومٕمؾ شمٗمْمٞمؾ ،ومال يٛمٙمـ أن يٕم٤مدل ويً٤موي ُمع همػمه أسمد ًا ُمع
ٟمّمقص اًم٘مرآن ،سم٠من اهلل أظمذ اًمٕمٝمد قمغم مجٞمع إٟمٌٞم٤مء ًمئـ أدريمقا جمٛمد ًا ط ًمٞم١مُمٜمـ سمف،
وًمٞمٜمٍمٟمف وًمٞمتٌٕمٜمف ،وأظمذ قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمٝمد سمذًمؽ .وىمد أظمؼم اًمرؾمؾ أممٝمؿ سمذًمؽ .ومٚمؿ يٌؼ
جم٤مل ذم هذا اًمقىم٧م وٓ همػمه ًمدقمقة اجل٤مهٚمٞم٦م سمٕمٜمقان جمقف وطمدة إدي٤من ،سمؾ اًمديـ
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اإلؾمالُمل وطمده ﴿ إِ َّن اًمدِّ ي َـ ِقمٜمدَ اهلل اإلؾمالم ﴾ [ آل قمٛمرانَ ﴿ ،]81 :و َُمـ َي ٌْ َت ِغ َهم ْ َػم
اإلؾمالم ِديٜم ً٤م َوم َٚم ْـ ُي ْ٘م ٌَ َؾ ُِمٜمْ ُف ﴾ [ آل قمٛمران ،] 17 :وسم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ.
وذم جمٚم٦م اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م 228/21« -ش:
أُم٤م همػم اعمٕمٚمـ ُمـ اًمٜمقاي٤م ،ومٝمق ُم٤م هيدف دقم٤مة هذه اعمٌ٤مدئ ُمـ ورائف إمم زقمزقم٦م
اإلؾمالم ُمـ اًمٜمٗمقس ،وحم٤موًم٦م شم٘مقيض دقم٤مئٛمف ًمتثٌٞمط اهلٛمؿ قمٜمف ظمقوم٤م وطمًدا« :
َو َي ْٛمٙم ُُر َ
ون َو َي ْٛمٙم ُُر اهللَُّ َواهللَُّ َظم ْ ُػم اعمَْ٤ميمِ ِري َـ ش ظم٤مص٦م سمٕمد أن أطمًقا سمٕمقدة ضمديدة ُمـ
اعمًٚمٛملم وٓ ؾمٞمام اًمِمٌ٤مب ًمديٜمٝمؿ ،ورهمٌ٦م ُمـ سمٕمض اعمٗمٙمريـ اًمٖمرسمٞملم آٟمتامء ًمإلؾمالم
قم٘مٞمدة أو ومٙمرا أو دراؾم٦م.
إن وطمدة إدي٤من اًمتل يدقمقن إًمٞمٝم٤م ًمٞمً٧م ضمديدة ،وإن شمٖمػمت ُمًٛمٞم٤مهت٤م سمام حي٤مول سمف
دقم٤مهت٤م ا خلداع واعمراوهم٦م ،وًمٕمؾ هذا مم٤م يتْمح ًمٜم٤م ُمـ اؾمت٘مراء احلقار اًمٗمٙمري ذم اًم٘مرآن،
وجم٤مدًم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب ُمع رؾمقل اهلل ط ،وإن أظمذت اًمتًٛمٞم٦م اجلديدة ٟمٛمٓم٤م ظم٤مص٤م ومٝمل
ذم ضمقهره٤م شمٚمت٘مل ُمع إصؾ ذم اهلدف واًمٖم٤مي٦م ،يمام ُمر ذم أي٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ىمقهلؿَ ﴿ :و َٓ
شم ُْ١م ُِمٜمُقا إِ َّٓ عمَ ِ ْـ شمٌَِ َع ِديٜمَٙم ُْؿ﴾ ،إن ُمِم٤مريم٦م اعمًٚمٛملم ذم أُمث٤مل هذه اًمٚم٘م٤مءات جي٥م أن يٜمٓمٚمؼ
ُمـ اًمٕم٘مٞمدة اإليامٟمٞم٦م واحلج٦م اًمداطمْم٦م ،واًمٗمٝمؿ اًمٕمٛمٞمؼ عم٤م يراد.
اًمدظمقل ومٞمفُ ،مع اًمٜمٞم٦م اًمّم٤مدىم٦م ..وأن شمٙمقن اًمدقمقة إمم يمٚمٛم٦م ؾمقاء ،أسم٤مهن٤م اهلل ًمرؾمقًمف
ط ذم دقمقة أهؾ اًمٙمت٤مب ًمٚمحؼ سم٘مقًمف ضمؾ وقمالُ ﴿ :ىم ْؾ َي٤م َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب َشم َٕم٤م ًَم ْقا إِ َمم يمَٚمِ َٛم ٍ٦م
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ُنم َك سمِ ِف َؿمٞم ًئ٤م و َٓ يت ِ
َؾم َق ٍاء َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْٞمٜمَٙم ُْؿ َأ َّٓ َٟم ْٕم ٌُدَ إِ َّٓ اهللََّ َو َٓ ٟم ْ ِ
َّخ َذ َسم ْٕم ُْمٜمَ٤م َسم ْٕم ًْم٤م َأ ْر َسم٤م ًسم٤م ُِم ْـ
ْ َ َ
د ِ
ون اهللَِّ َوم٢مِ ْن شم ََق ًَّم ْقا َوم ُ٘مق ًُمقا ْاؿم َٝمدُ وا سمِ َ٠مٟمَّ٤م ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن﴾.
ُ
وذم جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى.
 وُمـ اعمً٤مئؾ اعمٕم٤مسة اًمتل شمتٌع اعمً٠مًم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ذم حتريٛمٝم٤م واعمٜمع ُمٜمٝم٤م:حتريؿ ُم٤م ُؾم ّٛمل ِ
ٕن إدي٤من ُمٜمًقظم٦م سمديـ اإلؾمالم ،يمام ّ
ب «زُم٤مًم٦م إدي٤منش؛ ّ
أن
اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م وهمػمه٤م ُمٌدًم٦م ،واًمزُم٤مًم٦م شم٘متيض اًمٜمد ّي٦م واعمً٤مواة ،واإلؾمالم أقمغم.
 وُمثٚمٝم٤م حتريؿ وطمدة إدي٤من ،وهق اخلٚمط سمٞمٜمٝم٤م ،وٓ جيقز ظمٚمط اإلؾمالم وذائٕمفسمٖمػمه ُمـ اًمنمائع وإدي٤من ،وم٤مإلؾمالم أقمغم.
ٍ
ُمًجد ويمٜمٞمً٦م ذم ُمقوع واطمد.
 وُمٜمٝم٤م :حتريؿ سمٜم٤مء ويمذا :حتريؿ ـمٌع اعمّمحػ واًمتقراة أو اإلٟمجٞمؾ ذم يمت٤مب واطمد .وجي٥م دقمقة أهؾ اًمٙمت٤مب واعمنميملم ُمـ ؾمقاهؿ إمم شمرك اًمنمك وإمم يمٚمٛم٦م ؾمقاء،
وأن حمٛمد ًا رؾمقل اهللّ ،
وهل :ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل ّ
وأن رؾم٤مًم٦م اإلؾمالم ظم٤ممت٦م
وأن أدي٤مهنؿ ُمٜمًقظم٦م سمفّ ،
اًمرؾم٤مٓتّ ،
وأن أهؾ اًمٙمت٤مب وهمػمهؿ ُمـ اعمنميملم قمغم قمٌ٤مدة
همػم اهللّ ،
احلؼ واًمٌ٤مـمؾ ٓ ،ذم
احلؼ ،وٓ جيتٛمع ّ
وأن ُم٤م قمٜمدهؿ هق اًمٌ٤مـمؾ ،وُم٤م قمٜمدٟم٤م هق ّ
ٍ
زُم٤مًم٦م وٓ وطمدة وٓ يمت٤مب ،سمؾ ُيدقمك أهؾ اًمٙمت٤مب وهمػمهؿ ُمـ اعمنميملم إمم شمرك
اًمنمك واًمدظمقل ذم اإلؾمالم ،واًمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ْؾ َي٤م َأ ْه َؾ اًمٙمِت ِ
َ٤مب َشم َٕم٤م ًَم ْقا إِمم يمَٚمِ َٛم ٍ٦م
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ُنم َك سمِ ِف َؿمٞمئ ً٤م وَٓ يت ِ
َؾم َق ٍاء َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْٞمٜمَٙم ُْؿ َأَّٓ َٟم ْٕم ٌُدَ إَِّٓ اهللَ َوَٓ ٟم ْ ِ
َّخ َذ َسم ْٕم ُْمٜمَ٤م َسم ْٕمْم ً٤م َأ ْر َسم٤مسم ً٤م ُِم ْـ
ْ َ َ
د ِ
ون اهللِ َوم٢مِ ْن شم ََق ًَّم ْقا َوم ُ٘مق ًُمقا ْاؿم َٝمدُ وا سمِ َ٠مٟمَّ٤م ُُم ًْٚمِ ُٛمقن ﴾[آل قمٛمران.]47 :
ُ
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الفصل الطابع :
ٟمتٞمج٦م اًم٘مقل سمقطمدة وشم٘م٤مرب واحت٤مد إدي٤من وطمقاره٤م سم٤مًمّمقرة اًمتل يريدوهن٤م يٚمزم
ُمٜمٝم٤م ويؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م إسمٓم٤مل ٕسمقاب قمٔمٞمٛم٦م وأطمٙم٤مم ضمًٞمٛم٦م وذائع ضمٚمٞمٚم٦م ىمقيٛم٦م ُمـ
هذا اًمديـ احلٜمٞمػ اًمّمحٞمح
شم٘مدم ُمٕمٜم٤م اإلؿم٤مرة إمم طمرص اإلؾمالم قمغم شم٠مدي٦م احل٘مقق ُمـ اعمًٚمؿ إمم ُمـ ًمف طمؼ
قمٚمٞمف ،وُمٕمٚمقم أن ديٜمٜم٤م اإلؾمالُمل اًمذي ارشمْم٤مه اهلل قمزوضمؾ وذقمف واطمٌف ومٞمف أطمٙم٤مم
وُمٕم٤مُمالت ُمْمٌقـم٦م ًمٞمً٧م ُمٕمرو٦م ًمٚمتٖمػمات احل٤مصٚم٦م وٓ ىم٤مسمٚم٦م ًمألومٙم٤مر احل٤مئرة
وم٤مٟمٔمر أظمل اعمًٚمؿ ووم٘مؽ اهلل شمٕم٤ممم إمم ٟمت٤مئ٩م اًم٘مقل هبذه إومٙم٤مر اًمٌ٤مئرة وهل:
أوال :إًمٖم٤مء طمؼ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:
اإلٟمس إِ َّٓ ًمِٞمٕمٌدُ ِ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُم٤م َظم َٚم ْ٘م ُ٧م ِْ
ون * َُم٤م ُأ ِريدُ ُِمٜم ُْٝم ْؿ ُِم ْـ ِر ْز ٍق َو َُم٤م
َُْ
اجل َّـ َو ِ َ
ِ ِ
لم ﴾[اًمذاري٤مت.]71-74 :
اًمر َّز ُاق ُذو ا ًْم ُ٘م َّق ِة ا َْعمتِ ُ
ُأ ِريدُ َأ ْن ُي ْٓمٕم ُٛمقن * إِ َّن اهللَ ُه َق َّ
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ﴿ :و ًَم َ٘مدْ سمٕم ْثٜمَ٤م ِذم يم ُِّؾ ُأُم ٍ٦م رؾم ً ِ
اضمتَٜمِ ٌُقا اًم َّٓم ُ
قت
٤مهم َ
قٓ َأن ُا ْقم ٌُدُ وا اهللَ َو ْ
ََ
َ
َّ َ ُ
اًمْمال ًَم ُ٦م َوم ًِ ُػموا ِذم إَ ْر ِ
ػ
ض َوم٤م ْٟم ُٔم ُروا َيم ْٞم َ
َوم ِٛمٜم ُْٝم ْؿ َُم ْـ َهدَ ى اهللُ َو ُِمٜم ُْٝم ْؿ َُم ْـ َطم َّ٘م ْ٧م َقم َٚم ْٞم ِف َّ
َ٤من َقم ِ
يم َ
لم ﴾[اًمٜمحؾ.]14:
٤مىم ٌَ ُ٦م اعمُْٙم َِّذسمِ َ
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واًمٓم٤مهمقت هق :يمؾ ُم٤م دم٤موز طمده ُمـ ُمتٌقع أو ُمٕمٌقد أو ُمٓم٤مع ،ورؤوس اًمٓمقاهمٞم٧م
مخً٦م :اًمِمٞمٓم٤من ،وُمـ مل حيٙمؿ سمام اٟمزل اهلل ،وُمـ ُقمٌِدَ ُمـ دون اهلل وهق راض ،وُمـ دقمك
إمم قمٌ٤مدة ٟمٗمًف ،وُمـ أدقمك قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م.
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اخل ِ ِ
واهلل ي٘مقلَ ﴿ :و َُم ْـ َي ٌْ َت ِغ َهم ْ َػم ِ
٤مهي َـ
اإل ْؾمال ِم ديٜمً٤م َوم َٚم ْـ ُي ْ٘م ٌَ َؾ ُمٜمْ ُف َو ُه َق ِذم أظم َرة ُم َـ ْ َ
هيٛمٜم٤م أن ُيٕمرف
﴾[آل قمٛمران ،]17:وىمد شم٘مدُم٧م أدًم٦م يمثػمة ٓ داقمل ًمتٙمراره٤م ،واًمذي ه
أن اًم٘مقل سمت٘م٤مرب اًمٜمٍماٟمٞم٦م واًمٞمٝمقدي٦م ُمع اإلؾمالم قمغم طمد زقمؿ أصح٤مب وطمدة
إدي٤من اًمّمٖمرى ُم٤م يًٛمك سم٤مإلسمراهٞمٛمٞم٦م ومٞمف اًمرى سمٙمقن اعمًٞمح ُيٕمٌد ُمـ دون اهلل أو
ِ
ِ
ٞمح ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ
ُينمك ُمع اهلل ُمع أن اهلل ىم٤مل ذم يمت٤مسمفًَ ﴿ :م َ٘مدْ َيم َٗم َر ا ًَّمذي َـ َىم٤م ًُمقا إِ َّن اهللَ ُه َق اعمًَْ ُ
ِ
ِ ِ
هلل َر ِّيب َو َر َّسمٙم ُْؿ إِ َّٟم ُف َُم ْـ ُي ْ ِ
هلل َوم َ٘مدْ َطم َّر َم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
نم ْك سمِ٤م ِ
اقم ٌُدُ وا ا َ
ه ِائ َٞمؾ ْ
وىم٤مل ا َْعمً ُ
ٞمح َي٤م َسمٜمل إ ْ َ
اجلٜمَّ َ٦م وُم ْ٠مواه اًمٜمَّ٤مر وُم٤م ًمِٚم َّٔم٤معم ِ َ ِ
ٟمّم ٍ
٤مر ﴾[اعم ُ٤مئدة .]42:ويٕمؽمف أو يرى سمٙمقن أن
لم ُم ْـ َأ َ
َْ َ َ َ ُ ُ َ َ
اهلل صم٤مًم٨م صمالصم٦م واهلل ي٘مقلًَ ﴿ :م َ٘مدْ َيم َٗم َر ا ًَّم ِذي َـ َىم٤م ًُمقا إِ َّن اهللَ َصم٤مًم ِ ُ٨م َصمال َصم ٍ٦م َو َُم٤م ُِم ْـ إِ ًَم ٍف إِ َّٓ إِ ًَم ٌف
ِ
ِ
ِ
و ِ
ٞمؿ * َأ َومال َيتُق ُسم َ
اطمدٌ َوإِ ْن َمل ْ َيٜمت َُٝمقا َقم َّام َي ُ٘مق ًُم َ
قن إِ َمم
قن ًَم َٞم َٛم ًَّ َّـ ا ًَّمذي َـ َيم َٗم ُروا ُمٜم ُْٝم ْؿ َقم َذ ٌ
َ
اب َأًم ٌ
ِ
ِ
ٞمح ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ إِ َّٓ َر ُؾم ٌ
قل َىمدْ َظم َٚم ْ٧م ُِم ْـ َىم ٌْٚمِ ِف
اهللِ َو َي ًْ َت ْٖم ِٗم ُرو َٟم ُف َوا ُ
ٞمؿ * َُم٤م اعمًَْ ُ
قر َرطم ٌ
هلل َهم ُٗم ٌ

لم َهلؿ أي ِ
اًمرؾم ُؾ و ُأُمف ِصدِّ ي َ٘م ٌ٦م يمَ٤مٟمَ٤م ي ْ٠ميم ِ
٤مت ُصم َّؿ اٟم ُٔم ْر َأٟمَّك ُي ْ١م َومٙم َ
ُقن
ُالن اًم َّٓم َٕم٤م َم اٟم ُٔم ْر َيم ْٞم َ
ػ ُٟم ٌَ ِّ ُ ُ ُ َ
َ
ه ُ َ هُ
ِ
* ُىم ْؾ َأ َشمٕمٌدُ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ﴾
اًمًٛم ُ
ُْ
ٞمع ا ًْم َٕمٚم ُ
ضا َوٓ َٟم ْٗم ًٕم٤م َواهللُ ُه َق َّ
ون ُم ْـ ُدون اهللِ َُم٤م ٓ َي ْٛمٚم ُؽ ًَمٙم ُْؿ َ ا
مح ُـ َو ًَمدً ا * ًَم َ٘مدْ
اًمر ْ َ
[اعم٤مئدة ،]44-41 :ويرى سمٙمقن اعمًٞمح اسمـ اهلل ﴿ :وىم٤مًمقا َّاخت ََذ َّ
َٜمِم هؼ إَر ُض و َ ِ
ِ
خت هر ِْ
ات َي َت َٗم َّٓم ْر َن ُِمٜمْ ُف َوشم َ
اجل ٌَ ُ٤مل َهدا ا * َأ ْن
اًمً َٛم َق ُ
َ
ْ
ضم ْئت ُْؿ َؿم ْٞم ًئ٤م إِ ادا * َشمٙمَ٤م ُد َّ
َّخ َذ و ًَمدً ا * إِ ْن يم هُؾ ُمـ ِذم اًمًٛمق ِ
مح ِـ َأ ْن يت ِ
ات
مح ِـ َو ًَمدً ا * َو َُم٤م َيٜمْ ٌَ ِٖمل ًم ِ َّٚمر ْ َ
َد َقم ْقا ًم ِ َّٚمر ْ َ
َّ َ َ
َ ْ
َ
َ
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َوإَ ْر ِ
٤مه ْؿ َو َقمدَّ ُه ْؿ َقمدا ا * َو ُيم هٚم ُٝم ْؿ آشمِ ِٞمف َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م
اًمر ْ َ
مح ِـ َقم ٌْدً ا * ًَم َ٘مدْ َأ ْطم َّم ُ
ض إِ َّٓ ِآيت َّ
َوم ْر ًدا ﴾[ُمريؿ.]17-11 :
ِ
ُـ ًَم ُف ُيم ُٗم ًقا
اًمّم َٛمدُ * َمل ْ َيٚمدْ َو َمل ْ ُيق ًَمدْ * َو َمل ْ َيٙم ْ
وىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ْؾ ُه َق اهللُ َأ َطمدٌ * اهللُ َّ
َأ َطمدٌ ﴾[اإلظمالص.]7-8 :
ِ ِ ِ
ِ ِ
ون * َُم٤م يم َ
ؽم َ
َ٤من هللَِّ َأ ْن
احل ِّؼ ا ًَّمذي ومٞمف َي ْٛم َ ُ
ٞمًك ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ َىم ْق َل ْ َ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ذًم َؽ قم َ
يت ِ
َّخ َذ ُِم ْـ َو ًَم ٍد ُؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف إِ َذا َىم َ٣م َأ ُْم ًرا َوم٢مِٟم ََّام َي ُ٘م ُ
قل ًَم ُف ُيم ْـ َوم َٞمٙم ُ
ُقن * َوإِ َّن اهللَ َر ِّيب َو َر هسمٙم ُْؿ
َ
ِ
ِ
س ٌ
ٞمؿ ﴾[ُمريؿ .]14-17 :ومٝمؾ يرى ُمًٚمؿ قمٜمده ُمزقم٦م ُمـ ومٝمؿ
اط ُُم ًْتَ٘م ٌ
َوم٤م ْقم ٌُدُ و ُه َه َذا َ
و حمٌ٦م ًمٚمديـ سمٛمثؾ هذه إىمقال اًمٌ٤مئرة وإومٙم٤مر احل٤مئرة؟ ٓ واهلل وٓ يرى هبذا إَّٓ ُمـ
ُمًخ٧م ومٓمرشمف وشمٖمػمت طم٤مًمتف ،وم٤مًمٚمٝمؿ ؾمٚمؿ.
ويمذًمؽ اًم٘مقل سم٤مًمقطمدة أو اإلحت٤مد أو اًمت٘م٤مرب أو احلقار سمٛمٕمٜمك اًمتٜم٤مزل ،يمؾ هذا
ي١مدي إمم اًمرى سمام هؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمٗمر واًمٕمٜم٤مد واًمزٟمدىم٦م ووٞم٤مع اًمديـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،ىم٤مل
ِ
ِ
ٞمؿ َطمٜمِٞم ًٗم٤م َو َُم٤م يم َ
َ٤من ُِم َـ
اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :وىم٤مًمقا يمُقٟمُقا ُهق ًدا َأ ْو ٟم ََّم َ٤مرى َ ْهتتَدُ وا ُىم ْؾ َسم ْؾ ُم َّٚم َ٦م إِ ْسم َراه َ
اعمُْ ْ ِ
لم ﴾[اًمٌ٘مرة.]817:
نميمِ َ
ِ
يـ َيم َٗم ُروا ُِم ْـ
ُمٗمٝمقم أي٦م أن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى أهؾ ذك ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :إِ َّن ا ًَّمذ َ
ِ
َ٤مر ضمٝمٜمَّؿ َظم٤مًم ِ ِد ِ
َ٤مب َواعمُْ ْ ِ
َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
ذ ا ًْم َ ِؼم َّي ِ٦م﴾ [اًمٌٞمٜم٦م.]4:
نميمِ َ
َ
لم ِذم ٟم ِ َ َ َ
يـ وم َٞمٝم٤م ُأ ْو ًَمئ َؽ ُه ْؿ َ ه
وصٗمٝمؿ اهلل سم٤مًمٜم٘م٤مئص واعمٕم٤مئ٥م صمؿ شم٠ميت أٟم٧م شمت٘م٤مرب ُمٕمٝمؿ ي٤مهلل اًمٕمج٥م هؾ يٕم٘مؾ هذا
ممـ ًمديف ُمزقم٦م ُمـ ديـ وقم٘مؾ ؟ ٓ واهلل
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واُم٤م اصح٤مب اًم٘مقل سم٤مًمقطمدة اإلٟمً٤مٟمٞم٦م وم٘مقهلؿ افمٝمر والًٓ وأقمٔمؿ سمٓمالٟم ً٤م
وطمٙم٤ميتف شمٖمٜمل قمـ رده ٕن هذا اًمت٘م٤مرب يٕمٜمل دقمقة اًمرؾمؾ ُمـ زُمـ ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم
وإمم يقُمٜم٤م هذا وذًمؽ ٓضمتامع يمؾ اًمٌنم ذم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م .
ثاىًا :اًمٓمٕمـ ذم اهلل قمزوضمؾ وطمٙمٛمتف وقمدًمف وقمٚمٛمف واًمٓمٕمـ ذم رؾمقًمف ط:
ُمـ اعمٕمٚمقم أن اهلل أرؾمؾ حمٛمد ًا ط وذع ًمف اجلٝم٤مد وأسم٤مح ًمف دُم٤مء اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى
وأقمراوٝمؿ وأُمقاهلؿ ومجٞمع ُمـ ظم٤مًمٗمف ذم هذه اعمٚم٦م وهذه اًمنميٕم٦م ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :
ِ
حي ِّر ُُم َ
َىم٤مشمِ ُٚمقا ا ًَّم ِذي َـ ٓ ُي ْ١م ُِمٜم َ
قن َُم٤م َطم َّر َم اهللُ َو َر ُؾمق ًُم ُف َوٓ
ُقن سمِ٤مهللِ َوٓ سمِ٤م ًْم َٞم ْق ِم أظم ِر َوٓ ُ َ
اجل ْزي َ٦م َقمـ ي ٍد وهؿ ص ِ
ِ
ِ
ُقن ِديـ ْ ِ
ِ
٤مهم ُر َ
ون
ْ َ َ ُ ْ َ
َ٤مب َطمتَّك ُي ْٕم ُٓمقا ِْ َ
احل ِّؼ ُم َـ ا ًَّمذي َـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
َيديٜم َ َ َ
﴾[اًمتقسم٦م.]21:
وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اًمف قمٚمٞمف وؾمٚمؿ«« :وضمٕمؾ رزىمل حت٧م وؾ رحملشش ،وذم سمٕمض
إطم٤مدي٨م«« :سمٕمث٧م سم٤مًمًٞمػشش ،وُمٕمٚمقم :أن رؾمقل اهلل ط ىمد ىم٤مشمؾ اًمٞمٝمقد وؾمٌك ُمٜمٝمؿ
وذد واٟمٙمَّؾ إذًٓٓ هلؿ وًمديٜمٝمؿ اًمٌ٤مـمؾ اعمخ٤مًمػ ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممُ ﴿ :ه َق ا ًَّم ِذي
وىمتّؾ ّ
َ٤مب ُِم ْـ ِد َي ِ ِ ِ ِ
احل ْ ِ
َأ ْظم َر َج ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
نم َُم٤م َفمٜمَٜمْت ُْؿ َأ ْن َخي ُْر ُضمقا َو َفمٜمهقا
٤مره ْؿ َٕ َّول ْ َ
ِ
ِ
ِ
ف ِذم ُىم ُٚم ِ
٥م
حيت ًَِ ٌُقا َو َىم َذ َ
قهن ُ ْؿ ُم َـ اهللِ َوم َ٠مشم ُ
اًمر ْقم َ
َ٤مه ُؿ اهللُ ُم ْـ َطم ْٞم ُ٨م َمل ْ َ ْ
قهبِ ُؿ ه
َأ َّهن ُ ْؿ َُم٤مٟم َٕمت ُُٝم ْؿ ُطم ُّم ُ
وزم إَ ْسم َّم ِ
َؼموا َي٤م ُأ ِ
ُخي ِْر ُسم َ
َ٥م اهللُ
لم َوم ْ
قهت ْؿ سمِ َ٠م ْي ِدهيِ ْؿ َو َأ ْي ِدي اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
٤مر * َو ًَم ْقٓ َأ ْن َيمت َ
٤مقمت ِ ُ
قن ُسم ُٞم َ ُ

ِ ِ
اب اًمٜم ِ
هلل
َّ٤مر * َذًم ِ َؽ سمِ َ٠م َّهن ُ ْؿ َؿم٤م هىمقا ا َ
اجلال َء ًَم َٕم َّذ َ ُهب ْؿ ِذم اًمده ْٟم َٞم٤م َو َهل ُ ْؿ ِذم أظم َرة َقم َذ ُ
َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ ْ َ
ِ ِ ٍ
٤مق اهللَ َوم٢مِ َّن اهللَ َؿم ِديدُ ا ًْم ِٕم َ٘م ِ
َو َر ُؾمق ًَم ُف َو َُم ْـ ُي َِم ِّ
قه٤م َىم ِ٤مئ َٛم ً٦م
٤مب * َُم٤م َىم َٓم ْٕمت ُْؿ ُم ْـ ًمٞمٜمَ٦م َأ ْو شم ََر ْيمت ُُٛم َ
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قهل٤م َومٌِ٢مِ ْذ ِن اهللِ وًمِٞم ْخ ِزي ا ًْم َٗم ِ
ِ
لم * َو َُم٤م َأ َوم٤م َء اهللُ َقم َغم َر ُؾمقًم ِ ِف ُِمٜم ُْٝم ْؿ َوم َام َأ ْو َضم ْٗمت ُْؿ
٤مؾم ِ٘م َ
َ ُ َ
َقم َغم ُأ ُص َ
ِ
َقم َٚم ْٞم ِف ُِم ْـ َظم ْٞم ٍؾ َوٓ ِريم ٍ
ر ٍء َىم ِد ٌير *
َ٤مب َو ًَمٙم َّـ اهللَ ُي ًَ ِّٚم ُط ُر ُؾم َٚم ُف َقم َغم َُم ْـ َي َِم٤م ُء َواهللُ َقم َغم يم ُِّؾ َ ْ
قل وًم ِ ِذي ا ًْم ُ٘مرسمك وا ًْمٞمتَ٤مُمك واعمًَْ ِ
ِ ِ ِ
ِِ ِ
٤ميم ِ
لم
َُم٤م َأ َوم٤م َء اهللُ َقم َغم َر ُؾمقًمف ُم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْم ُ٘م َرى َومٚم َّٚمف َوًم َّٚمر ُؾم ِ َ
َْ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ
اًمًٌِ ِ
اًمر ُؾم ُ
ٞمؾ يم َْل ٓ َيٙم َ
قل َوم ُخ ُذو ُه َو َُم٤م َهنَ٤ميم ُْؿ
ُقن ُدو ًَم ً٦م َسم ْ َ
لم إَ ْهمٜم َٞم٤مء ُمٜمْٙم ُْؿ َو َُم٤م آشمَ٤ميم ُُؿ َّ
َوا ْسم ِـ َّ
هلل إِ َّن اهللَ َؿم ِديدُ ا ًْم ِٕم َ٘م ِ
٤مب﴾ [احلنم.]4-2 :
َقمٜمْ ُف َوم٤م ْٟمت َُٝمقا َوا َّشم ُ٘مقا ا َ

لم ا ًْم ِ٘مت ََ٤مل
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َر َّد اهللُ ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا سمِ َٖم ْٞمٔمِ ِٝم ْؿ َمل ْ َيٜمَ٤م ًُمقا َظم ْ ًػما َو َيم َٗمك اهللُ اعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ َ
ِ
ِ
ِ
َ٤مب ُِمـ صٞم ِ
َويم َ
ف
٤مص ِٞمٝم ْؿ َو َىم َذ َ
٤مه ُر ُ
َ٤من اهللُ َىم ِق اي٤م َقم ِز ًيزا * َو َأٟم َْز َل ا ًَّمذي َـ َفم َ
وه ْؿ ُم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمت ِ ْ َ َ
ِ
ِذم ُىم ُٚم ِ
ه َ
٥م َوم ِري ً٘م٤م َشم ْ٘م ُت ُٚم َ
ون َوم ِري ً٘م٤م * َو َأ ْو َر َصمٙم ُْؿ َأ ْر َو ُٝم ْؿ َو ِد َي َ٤مر ُه ْؿ َو َأ ُْم َق َاهل ُ ْؿ
اًمر ْقم َ
قهبِ ُؿ ه
قن َو َشم ْ٠م ُ
قه٤م َويم َ
ر ٍء َىم ِد ًيرا﴾[إطمزاب.]24-27 :
َو َأ ْر ًو٤م َمل ْ َشم َٓم ُئ َ
َ٤من اهللُ َقم َغم يم ُِّؾ َ ْ
وأظمرج اًمٌخ٤مري «7121ش وُمًٚمؿ «8444شَ :قم ِـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم َر رى اهلل قمٜمٝمام َىم َ٤مل:
طم٤مرسم ِ
٧م اًمٜم َِّْم ُػم َو ُىم َر ْي َٔم ُ٦مَ ،وم َ٠م ْضم َغم سمٜمل اًمٜم َِّْم ِػمَ ،و َأ َىم َّر ُىم َر ْي َٔم َ٦م َو َُم َّـ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿَ ،طمتَّك َطم َ٤مر َسم ْ٧م
َ ََ
ُىم َر ْي َٔم ُ٦م َوم َ٘مت ََؾ ِر َضم َ
لم إَِّٓ َسم ْٕم َْم ُٝم ْؿ َِحل ُ٘مقا
لم ا ُْعم ًْٚمِ ِٛم َ
٤مهل ُ ْؿ َو َىم ًَ َؿ ٟمِ ًَ٤م َء ُه ْؿ َوأوٓ َد ُه ْؿ َو َأ ُْم َق َاهل ُ ْؿ َسم ْ َ
ِ ِ
٤مع َو ُه ْؿ َر ْه ُط َقم ٌْ ِد اهللَِّ ْسم ِـ
سم٤مًمٜمٌل ط َومآ َُمٜم َُٝم ْؿ َو َأ ْؾم َٚم ُٛمقاَ ،و َأ ْضم َغم َ ُهيق َد اعمَْديٜمَ٦م ُيم َّٚم ُٝم ْؿ سمٜمل َىم ْٞمٜمُ َ٘م َ

٤مر َصم َ٦م ،ويم َُّؾ هي ِ
ال ٍم َو َهيق َد سمٜمل َطم ِ
قد اعمَْ ِديٜم َِ٦م.
َ َُ
َؾم َ ُ

وىمد شم٘مدم إرؾم٤مل رؾمقل اهلل صغم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ي٘متؾ يمٕم٥م سمـ إذف ،وىمتؾ أيب
راومع شم٤مضمر احلج٤مز ،وهمػمه٤م ُمـ اًم٘مّمص اًمتل شم١ميمد ىمت٤مل اًمٜمٌل ط ًمٚمٞمٝمقد سمًٌ٥م
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طمراهبؿ وٟم٘مْمٝمؿ ًمٚمٕمٝمقد واعمقاصمٞمؼ وىمد شم٘مدم طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد اًمِمٞمخلم وومٞمف«« :ي٤م
ُمٕمنم اًمٞمٝمقد اؾمٚمٛمقا شمًٚمٛمقا شش
وعم٤م رضمع اًمٜمٌل ط ُمـ همزوة اخلٜمدق ضم٤مءه ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم وىمد ووع ؾمالطمف
واهمتًؾ وم٘م٤مل ًمٚمٜمٌل ط :ىمد ووٕم٧م ؾمالطمؽ ؟ واهلل ُم٤م ووٕمٜم٤مه وم٠مظمرج إًمٞمٝمؿ ىم٤مل:
««وم٢ممم أيـشش ىم٤مل :ه٤مهٜم٤م وأؿم٤مر إمم سمٜمل ىمريْم٦م ومخرج اًمٜمٌل ط إًمٞمٝمؿ ،ويم٤من احلٙمؿ
اًمٕمٔمٞمؿ ومٞمٝمؿ ُمـ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ رِض اهلل قمٜمٝمؿ يمام ذم اًمّمحٞمح قمـ أيب ؾم ِٕم ٍ
ٞمد ْ
اخلُدْ ِر َّى
َ
قل ٟم ََز َل َأه ُؾ ُىمري َٔم َ٦م َقم َغم طم ْٙم ِؿ ؾمٕم ِد سم ِـ ُمٕم ٍ
رى اهلل قمٜمف َي ُ٘م ُ
٤مذَ ،وم َ٠م ْر َؾم َؾ اًمٜمٌل ط إِ َمم َؾم ْٕم ٍد،
َ ْ ْ َُ
ُ
ْ َْ
ألٟم َّْم ِ
مح ٍ
٤مرَ ،وم َٚم َّام َدٟمَ٤م ُِم َـ اعمَْ ًْ ِج ِد َىم َ٤مل ًم ِ َ
٤مرُ «« :ىمق ُُمقا إِ َمم َؾم ِّٞم ِديم ُْؿ َأ ْو َظم ْ ِػميم ُْؿشش.
َوم َ٠مشمَك َقم َغم ِ َ
َوم َ٘م َ٤ملَ «« :ه ُ١مَٓ ِء ٟم ََز ًُمقا َقم َغم ُطمٙم ِْٛم َؽششَ .وم َ٘م َ٤مل َشم ْ٘مت ُُؾ ُُم َ٘م٤مشمِ َٚمت َُٝم ْؿ َوشم ًٌَِْك َذ َر ِار َّ ُهي ْؿَ .ىم َ٤مل:
«« َىم َْم ْٞم َ٧م سمِ ُح ْٙم ِؿ اهللَِّششَ .و ُر َّسم َام َىم َ٤مل ««سمِ ُح ْٙم ِؿ اعمَْٚمِ ِؽشش.
وهمزى رؾمقل اهلل ط ظمٞمؼم ىم٤مل أٟمس يمام قمٜمد اًمٌخ٤مري «7211ش صغم رؾمقل اهلل ط
ِ
ؼم سمِ َٖم َٚم ٍ
٤مطم ِ٦م َىم ْق ٍم،
ؼم ،إِٟمَّ٤م إِ َذا ٟم ََز ًْمٜمَ٤م سمِ ًَ َ
ه
ْؼم َظم ِر َسم ْ٧م َظم ْٞم َ ُ
س ُصم َّؿ َىم َ٤مل«« :اهللَُّ َأيم َ ُ
اًمّم ٌْ َح َىم ِري ًٌ٤م ُم ْـ َظم ْٞم َ َ
َومً٤مء صٌ٤مح ا ُْعمٜم َْذ ِريـششَ .وم َخرضمقا يًٕمق َن ذم اًمًٙم ِ
َؽَ ،وم َ٘مت ََؾ اًمٜمٌل ط اعمُْ َ٘م٤مشمِ َٚم َ٦مَ ،و َؾم ٌَك
َ ُ َْ َْ
َ
َ َ َ َ ُ
ِّ
اًمذ ِّر َّي َ٦مَ ،ويم َ
ه
َ٤من ذم اًمًٌل َص ِٗم َّٞم ُ٦مَ ،وم َّم َ٤مر ْت إِ َمم ِد ْطم َٞم َ٦م ا ًْم َٙم ْٚمٌِ ِّكُ ،صم َّؿ َص َ٤مر ْت إِ َمم اًمٜمٌل ط،
َوم َج َٕم َؾ ِقم ْت َ٘م َٝم٤م َصدَ ا َىم َٝم٤م.

وذم طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد رِض اهلل قمٜمف اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ،دًٓم٦م سحي٦م قمغم يمٗمرهؿ عمـ
اًمرا َي َ٦م َهمدً ا َر ُضم ً
ال ُي ْٗمت َُح
ؼمْ ُٕ«« :قمٓمِ َ َّ
لم َّ
يم٤من ذم ؿمؽ ُمـ أُمره ،ىم٤ملَ :ىم َ٤مل اًمٜمٌل ط َي ْق َم َظم ْٞم َ َ
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ِ ِ
َّ٤مس ًَم ْٞم َٚمت َُٝم ْؿ َأ ه ُهي ْؿ ُي ْٕم َٓمك َوم َٖمدَ ْوا
٥م اهللََّ َو َر ُؾمق ًَم ُفَ ،و ُحيِ هٌ ُف اهللَُّ َو َر ُؾمق ًُم ُفششَ .وم ٌَ َ
٤مت اًمٜم ُ
َقم َغم َيدَ ْيفُ ،حي ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؼم َأ َيم َ٠م ْن
ُيم هٚم ُٝم ْؿ َي ْر ُضمق ُه َوم َ٘م َ٤ملَ «« :أ ْي َـ َقم ٌّغمششَ .وم٘م َٞمؾ َي ِْمتَٙمك َقم ْٞمٜمَ ْٞمفَ ،وم ٌَ َّم َؼ ذم َقم ْٞمٜمَ ْٞمف َو َد َقم٤م ًَم ُفَ ،وم َ َ
َمل ْ َي ُٙم ْـ سمِ ِف َو َضم ٌعَ ،وم َ٠م ْقم َٓم٤م ُه َوم َ٘م َ٤مل ُأ َىم٤مشمِ ُٚم ُٝم ْؿ َطم َّتك َيٙمُقٟمُقا ُِم ْث َٚمٜمَ٤مَ .وم َ٘م َ٤مل«« :ا ْٟم ُٗم ْذ َقم َغم ِر ْؾمٚمِ َؽ َطمتَّك
٤مطمتِ ِٝم ْؿُ ،صم َّؿ ا ْد ُقم ُٝم ْؿ إِ َمم ِ
اإل ْؾم َ
هلل
٥م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿَ ،وم َقاهللَِّ َٕ ْن َ ْهي ِد َى ا َُّ
ؼم ُه ْؿ سمِ َام َجيِ ُ
َشمٜم ِْز َل سمِ ًَ َ
ال ِمَ ،و َأ ْظم ِ ْ
ال َظم ْ ٌػم ًَم َؽ ُِم ْـ َأ ْن َيٙم َ
سمِ َؽ َر ُضم ً
مح ُر اًمٜمَّ َٕم ِؿشش.
ُقن ًَم َؽ ُ ْ
ويمذًمؽ سمٕم٨م رؾمقل اهلل ط زيد سمـ طم٤مرصم٦م وضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م وقمٌداهلل سمـ رواطم٦م
قمغم رأس ضمٞمش إمم اًمِم٤مم عم٘م٤مشمٚم٦م اًمٜمّم٤مرى ذم شمٚمؽ اجلٝم٦م طمتك يدظمٚمقا ذم اإلؾمالم.
وذًمؽ عم٤م فمٝمر ُمٙمرهؿ وسمٖمٞمٝمؿ وطمراهبؿ ًمٚمديـ احلؼ
وسمٕم٨م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ذم ُمٕمريم٦م ذات اًمًالؾمؾ ،صمؿ سمٕمد ُمقشمف ط شمقاًم٧م وشمت٤مسمٕم٧م
اًمٌٕمقث واًمٗمتقطم٤مت طمتك ومتح٧م اًمِم٤مم وُمٍم ،وهمػمه٤م ُمـ سمٚمدان اهلل قمزوضمؾ ،ومل
يرى اعمًٚمٛمقن ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى سمٖمػم ُم٤م ذم طمدث سمريدة رِض اهلل قمٜمف إ َُّم٤م اإلؾمالم
واجلزي٦م أو احلرب.
وذيمر اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م «  474 / 2ـ  448ش :ىم٤مل قمٌداهلل سمـ
اإلُم٤مم أمحد :يمت٥م أهؾ اجلزيرة إمم قمٌداًمرمحـ سمـ همٜمؿ إٟم٤م طملم ىمدُم٧م سمالدٟم٤م ـمٚمٌٜم٤م إًمٞمؽ
إُم٤من ٕٟمٗمًٜم٤م وأهؾ ُمٚمتٜم٤م قمغم أٟم٤م ذـمٜم٤م ًمؽ قمغم أٟمٗمًٜم٤م أٓ ٟمحدث ذم ُمديٜمتٜم٤م يمٜمٞمً٦م
وٓ ومٞمام طمقهل٤م ديرا وٓ ىمالي٦م وٓ صقُمٕم٦م راه٥م وٓ ٟمجدد ُم٤م ظمرب ُمـ يمٜم٤مئًٜم٤م وٓ ُم٤م
يم٤من ُمٜمٝم٤م ذم ظم ٓمط اعمًٚمٛملم وأٓ ٟمٛمٜمع يمٜم٤مئًٜم٤م ُمـ اعمًٚمٛملم أن يٜمزًمقه٤م ذم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر
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وأن ٟمقؾمع أسمقاهب٤م ًمٚمامرة واسمـ اًمًٌٞمؾ وٓ ٟم١موي ومٞمٝم٤م وٓ ذم ُمٜم٤مزًمٜم٤م ضم٤مؾمقؾم٤م وأٓ ٟمٙمتؿ
همِم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم وأٓ ٟميب سمٜمقاىمٞمًٜم٤م إٓ ضسم٤م ظمٗمٞم٤م ذم ضمقف يمٜم٤مئًٜم٤م وٓ ٟمٔمٝمر قمٚمٞمٝم٤م
صٚمٞمٌ٤م وٓ شمرومع أصقاشمٜم٤م ذم ا ًمّمالة وٓ اًم٘مراءة ذم يمٜم٤مئًٜم٤م ومٞمام حييه اعمًٚمٛمقن وأٓ
ٟمخرج صٚمٞمٌ٤م وٓ يمت٤مسم٤م ذم ؾمقق اعمًٚمٛملم وأٓ ٟمخرج سم٤مقمقصم٤م ىم٤مل واًمٌ٤مقمقث جيتٛمٕمقن يمام
خيرج اعمًٚمٛمقن يقم إوحك واًمٗمٓمر وٓ ؿمٕم٤مٟملم وٓ ٟمرومع أصقاشمٜم٤م ُمع ُمقشم٤مٟم٤م وٓ ٟمٔمٝمر
اًمٜمػمان ُمٕمٝمؿ ذم أؾمقاق عمًٚمٛملم وأٓ ٟمج٤مورهؿ سم٤مخلٜم٤مزير وٓ سمٌٞمع اخلٛمقر وٓ ٟمٔمٝمر
ذيم٤م وٓ ٟمرهم٥م ذم ديٜمٜم٤م وٓ ٟمدقمق إًمٞمف أطمدا وٓ ٟمتخذ ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمرىمٞمؼ اًمذي ضمرت قمٚمٞمف
ؾمٝم٤مم اعمًٚمٛملم وأٓ ٟمٛمٜمع أطمدا ُمـ أىمرسم٤مئٜم٤م أرادوا اًمدظمقل ذم اإلؾمالم وأن ٟمٚمزم زيٜم٤م
طمٞمثام يمٜم٤م وأٓ ٟمتِمٌف سم٤معمًٚمٛملم ذم ًمٌس ىمٚمٜمًقة وٓ قمامُم٦م وٓ ٟمٕمٚملم وٓ ومرق ؿمٕمر وٓ ذم
ُمرايمٌٝمؿ وٓ ٟمتٙمٚمؿ سمٙمالُمٝمؿ وٓ ٟمٙمتٜمل سمٙمٜم٤مهؿ وأن ٟمجز ُم٘م٤مدم رؤوؾمٜم٤م وٓ ٟمٗمرق
ٟمقاصٞمٜم٤م وٟمِمد اًمزٟم٤مٟمػم قمغم أوؾم٤مـمٜم٤م وٓ ٟمٜم٘مش ظمقامتٜم٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م وٓ ٟمريم٥م اًمنوج وٓ
ٟمتخذ ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمًالح وٓ ٟمحٛمٚمف وٓ ٟمت٘مٚمد اًمًٞمقف وأن ٟمقىمر اعمًٚمٛملم ذم جم٤مًمًٝمؿ
وٟمرؿمد هؿ اًمٓمريؼ وٟم٘مقم هلؿ قمـ اعمج٤مًمس إن أرادوا اجلٚمقس وٓ ٟمٓمٚمع قمٚمٞمٝمؿ ذم
ُمٜم٤مزهلؿ وٓ ٟمٕمٚمؿ أوٓدٟم٤م اًم٘مرآن وٓ يِم٤مرك أطمد ُمٜم٤م ُمًٚمام ذم دم٤مرة إٓ أن يٙمقن إمم
اعمًٚمؿ أُمر اًمتج٤مرة وأن ٟمْمٞمػ يمؾ ُمًٚمؿ قم٤مسمر ؾمٌٞمؾ صمالصم٦م أي٤مم وٟمٓمٕمٛمف ُمـ أوؾمط ُم٤م
ٟمجد وٛمٜم٤م ًمؽ ذًمؽ قمغم أٟمٗمًٜم٤م وذراريٜم٤م وأزواضمٜم٤م وُمً٤ميمٞمٜمٜم٤م وإن ٟمحـ همػمٟم٤م أو ظم٤مًمٗمٜم٤م
قمام ذـمٜم٤م قمغم أٟمٗمًٜم٤م وىمٌٚمٜم٤م إُم٤من قمٚمٞمف ومال ذُم٦م ًمٜم٤م وىمد طمؾ ًمؽ ُمٜم٤م ُم٤م حيؾ ٕهؾ
اعمٕم٤مٟمدة واًمِم٘م٤مق.
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يمت٥م سمذًمؽ قمٌداًمرمحـ سمـ همٜمؿ إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رِض اهلل قمٜمف ومٙمت٥م إًمٞمف قمٛمر أن
أُمض هلؿ ُم٤م ؾم٠مًمقا وأحلؼ ومٞمٝمؿ طمروملم أؿمؽمـمٝمام قمٚمٞمٝمؿ ُمع ُم٤م ذـمقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ أٓ
يِمؽموا ُمـ ؾمٌ٤مي٤مٟم٤م ؿمٞمئ٤م وُمـ ضب ُمًٚمام قمٛمدا وم٘مد ظمٚمع قمٝمده.
وم٠مٟمٗمذ قمٌداًمرمحـ سمـ همٜمؿ ذًمؽ وأىمر ُمـ أىم٤مم ُمـ اًمروم ذم ُمدائـ اًمِم٤مم قمغم هذا
اًمنمط .ا.هـ
وم٤مٟمٔمر هداك اهلل ! يمٞمػ يٗمرق ه١مٓء سملم اعمًٚمٛملم واًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى قمغم أن اًمٞمٝمقد
واًمٜمّم٤مرى يٕم٤مُمٚمقن ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمنميملم ٕهنؿ يمذًمؽ أص ً
ال وُم٤م ٟمُٔمر إمم ُمقاـمـ آؿمؽماك
واإلشمالف أسمد ًا ،وم ُٕمٚمؿ أن يٜم٤مدي إمم هذه إومٙم٤مر ىمد أهتؿ اهلل ذم طمٙمٛمتف وقمدًمف طمٞم٨م ذع
ًمٜم٤م ىمت٤مل ه١مٓء اًمٜم٤مس قمغم طمد شمٕمٌػم اعمت٘م٤مرسملم وهؿ ًمٞمًقا سمٙمٗم٤مر وإن مل يٚمتزُمقا ذًمؽ
ومٚمٞم٘مروا سمٙمٗمرهؿ ويرحيقا اعمًٚمٛملم ُمـ ذهؿ.
ثالثا :هذا اًم٘مقل ُمٜمٝمؿ ي١مدي إمم اًمٓمٕمـ ذم يمت٤مب اهلل اعمٜمزل قمغم حمٛمد ط وهق
اًم٘مرآن:
عم٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب ُمـ اًمدقمقة إمم ُمٌ٤ميٜمتٝمؿ وخم٤مًمٗمتٝمؿ وُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ وقمدائٝمؿ وقمدم
حمٌتٝمؿ وُمقدهتؿ وُمقٓهتؿ ،ومقصٗمٝمؿ سم٠مىمٌح إوص٤مف سم٤محلًد واًمٌٖمل واًمٌٝم٧م ،وأهنؿ
ُمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ وو٤مًمقن وُمٚمٕمقٟمقن يمام شم٘مدم ُمٕمٜم٤م.
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ومٛمٕمٜم٤مه إُم٤م أن يٙمقن اًم٘مرآن وصٗمٝمؿ سمٖمػم ُم٤م يًتح٘مقن يمام هق ٓزم يمالم ه١مٓء وهذا
سم٤مـمؾ ،وإُم٤م أن يٙمقن اًمدقم٤مة إمم هذه إومٙم٤مر ذم قم٘مقهلؿ ًَم َقث ،وُم٤م أطمقضمٝمؿ إمم ُمثؾ درة
قمٛمر رِض اهلل قمٜمف طمتك يراضمٕمقا ديٜمٝمؿ ،واهلل اعمًتٕم٤من وقمغم ىمقهلؿ جي٥م أهدار اًم٘مرآن
واًمٕمٛمؾ سمف واًمدقمقة إًمٞمف.
رابعا :ذم هذه اًمدقمقة ـمٕمـ ذم رؾم٤مًم٦م حمٛمد ط ُمـ ُأؾمٝم٤م إمم رأؾمٝم٤م:
طمٞم٨م وهق اًمذي ضم٤مء سم٤مًم٘مرآن وطمذر ُمـ ُمقٓهتؿ وُمـ اًمتِمٌف هبؿ طمتك ىم٤مل ط:
««ُمـ شمِمٌف سم٘مقم ومٝمق ُمٜمٝمؿشش وُمقاىمٗمف ط ُمٕمٝمؿ ُمٕمٚمقُم٦م ،وُم٤م ُمر ُمٕمؽ ذم يمٞمٗمٞم٦م
ً٧م اًمٌّم٤مئر وشمٜمٙمً٧م اًمٗمٓمر ،واهلل اعمًتٕم٤من
طمقارهؿ يم٤مف ذم اًمٌ٤مب ،وًمٙمـ ُـم ِٛم ْ
وهذا اًم٘مقل ي١مدي إمم إسمٓم٤مل رؾم٤مًمتف وقمٛمقم دقمقشمف ط ،وهمػم ذًمؽ ُمـ ًمقازم أىمقال
ه١مٓء اعمٌٓمٚملم وأومٕم٤مهلؿ.
خامسا :ذم هذه اًمدقمقة إًمٖم٤مء أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م:
وىمد شم٘مدم اإلؿم٤مرة إمم سمٕمْمٝم٤م وٓزم هذه اًمدقمقة إمم أن أهؾ اًمذُم٦م ٓ يدومٕمقن ضمزي٦م
وٓ يٛمٜمٕمقن ُمـ إفمٝم٤مر ؿمٕم٤مئرهؿ وديٜمٝمؿ اعمٖمػم اعمٌدل ،وإذا طمّمؾ ُمٜمٝمؿ ُم٤م يٜم٘مض اًمٕمٝمد
ٓ ُيٜم٘مض قمٝمدهؿ ٕهنؿ ًمٞمًقا سمٙم٤مومريـ ،أو ىمؾ قمغم طمؼ ومٞمام هؿ ومٞمف وزد قمغم ذًمؽ ضمقاز
سمٜم٤مء اًمٙمٜم٤مئس واًمدير وافمٝم٤مر اًمِمٕم٤مئر وهذا ظمالف إمج٤مع اعمًٚمٛملم .
سادسا :ذم هذه اًمٗمٙمرة دقمقة إمم إًمٖم٤مء أطمٙم٤مم اعمقاري٨م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م:
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أظمرج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد رِض اهلل قمٜمٝمام ،أن اًمٜمٌل صغم اهلل
قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مل ٓ«« :يرث اعمًٚمؿ اًمٙم٤مومر وٓ اًمٙم٤مومر اعمًٚمؿشش ،وه١مٓء ًمٞمس قمٜمدهؿ
شمٗمريؼ سملم أهؾ إدي٤من.
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم « أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م 772 / 2ش:
وأُم٤م شمقري٨م اًمٙم٤مومر ُمـ اعمًٚمؿ ومٚمؿ خيتٚمػ ومٞمف أطمد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء أٟمف ٓ يرصمف.
سابعا :اًم٘مقل هبذه اًمٗمٙمرة دقمقة إمم إًمٖم٤مء أطمٙم٤مم ٟمٙم٤مح اعمًٚمٛملم:
قه َّـ إِ َمم ا ًْم ُٙم َّٗم ِ
٤مر ٓ ُه َّـ ِطم ٌّؾ َهل ُ ْؿ َوٓ ُه ْؿ َحيِ هٚم َ
قن
اهلل قمزوضمؾ ي٘مقلَ ﴿ :ومال شم َْر ِضم ُٕم ُ
نميم ِ
َهلـ﴾[اعمٛمتحٜم٦م .]81:وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف ﴿ :وٓ شم ِ
َٜمٙم ُحقا اعمُْ ْ ِ
َ٤مت َطمتَّك ُي ْ١م ُِم َّـ َو ََٕ َُم ٌ٦م
َ
ُ َّ
نميم ٍَ٦م َو ًَم ْق َأ ْقم َج ٌَ ْتٙم ُْؿ َوٓ شمُٜمٙمِ ُحقا ا ُْعم ْ ِ
ُُم ْ١م ُِمٜمَ ٌ٦م َظم ْ ٌػم ُِم ْـ ُُم ْ ِ
لم َطمتَّك ُي ْ١م ُِمٜمُقا َو ًَم َٕم ٌْدٌ ُُم ْ١م ُِم ٌـ
نميمِ َ
قن إِ َمم اًمٜم ِ
َظم ْ ٌػم ُِم ْـ ُُم ْ ِ
نم ٍك َو ًَم ْق َأ ْقم َج ٌَٙم ُْؿ ُأ ْو ًَم ِئ َؽ َيدْ ُقم َ
اجلٜم َِّ٦م َواعمَْ ْٖم ِٗم َر ِة سمِ٢مِ ْذٟمِ ِف
َّ٤مر َواهللُ َيدْ ُقمق إِ َمم ْ َ
لم آ َي٤مشمِ ِف ًمِٚمٜم ِ
َّ٤مس ًَم َٕم َّٚم ُٝم ْؿ َيت ََذيم َُّر َ
ون ﴾[اًمٌ٘مرة ،]228:وٓ يٙمقن اًمٙم٤مومر وًمٞم ً٤م ًمٚمٛمًٚمٛم٦م
َو ُي ٌَ ِّ ُ
وٓ حمرُم ً٤م هل٤م سم٠مي طم٤مل ،وه١مٓء قمٜمدهؿ يمٚمٜم٤م قمغم ديـ ؾماموي زقمٛمقا وهؿ قمغم ديـ
اإلحل٤مد واًمزٟمدىم٦م واًمٕمٜم٤مد واًمٙمٗمر واجلحقد.
ثاميا :هذا اًم٘مقل ي١مدي سمؾ ىمد أدى ذم سمٕمض اًمٌٚمدان إمم اًمدقمقة إمم إًمٖم٤مء أطمٙم٤مم
اًمردة سملم اعمًٚمٛملم:
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ىم٤مل اهلل قمزوضمؾَ ﴿ :و َُم ْـ َي ْرشم َِد ْد ُِمٜمْٙم ُْؿ َقم ْـ ِديٜم ِ ِف َوم َٞم ُٛم ْ٧م َو ُه َق يمَ٤مومِ ٌر َوم ُ٠م ْو ًَم ِئ َؽ َطمٌِ َٓم ْ٧م
ِ
ِ ِ
٤مب اًمٜم َِّ٤مر ُه ْؿ ومِ َٞمٝم٤م َظم٤مًمِدُ َ
ون ﴾[اًمٌ٘مرة.]284:
َأ ْقم َام ُهل ُ ْؿ ِذم اًمده ْٟم َٞم٤م َوأظم َرة َو ُأ ْو ًَمئ َؽ َأ ْص َح ُ
ف َي ْ٠م ِيت اهللُ سمِ َ٘م ْق ٍم ُحيِ هٌ ُٝم ْؿ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا َُم ْـ َي ْرشمَدَّ ُِمٜمْٙم ُْؿ َقم ْـ ِديٜم ِ ِف َوم ًَ ْق َ
لم َأ ِقم َّز ٍة َقم َغم ا ًْمٙمَ٤مومِ ِريـ ُجي ِ
ون ِذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهللِ َوٓ َخيَ٤م ُوم َ
٤مهدُ َ
قن ًَم ْق َُم َ٦م
َو ُحيِ هٌق َٟم ُف َأ ِذ ًَّم ٍ٦م َقم َغم اعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ َ
َ َ
ِ
ٓئ ٍؿ َذًم ِ َؽ َوم ْْم ُؾ ا ِ ِ ِ
ِ
ِ
ٞمؿ ﴾[اعم٤مئدة.]77:
هلل ُي ْ١مشمٞمف َُم ْـ َي َِم٤م ُء َواهللُ َواؾم ٌع َقمٚم ٌ

وىم٤مل ط يمام ذم اًمٌخ٤مري قمـ اسمـ قمٌ٤مس رِض اهلل قمٜمٝمامُ«« :مـ سمدل ديٜمف وم٤مىمتٚمقهشش.
وذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب ُمقؾمك رِض اهلل قمٜمف عم٤م ىمدم قمٚمٞمف ُمٕم٤مذ رِض اهلل قمٜمف ووضمد
رضم ً
ال ُمرسمقـم ً٤م ،وم٘م٤مل ُم٤م ؿم٠مٟمف؟ ىم٤مل :هذا هيقدي أؾمٚمؿ صمؿ راضمع ديٜمف ديـ اًمًقء ،وم٘م٤مل
ُمٕم٤مذ رِض اهلل قمٜمف ٓ أٟمزل طمتك ُي٘متؾ ىمْم٤مء اهلل ورؾمقًمف.
قال اليىوٍ رمحه اهلل تعاىل «  971ـ :» 979
ىمقًمف ِذم ا ًْمٞمٝم ِ
قد ّي ا ًَّم ِذي َأ ْؾم َٚم َؿ ُصم َّؿ اِ ْرشمَدَّ َوم َ٘م َ٤ملَ ٓ :أ ْضمٚمِس َطمتَّك ُي ْ٘متَؾ َوم َ٠م َُم َر سمِ ِف َوم ُ٘متِ َؾ.
َُ
مج ُٕمقا َقم َغم َىمتْٚمفًَ ،مٙمِ ْـ اِ ْظم َت َٚم ُٗمقا ِذم اِ ْؾمتِتَ٤م َسمتفَ ،ه ْؾ ِه َل
ومِ ِٞمفُ :و ُضمقب َىمتْؾ اعمُْ ْرشمَدّ َ ،و َىمدْ َأ ْ َ
َو ِ
َ٤مًمر ُضم ِؾ ِذم َذًم ِ َؽ َأ ْم ٓ ؟
اضم ٌَ٦م َأ ْم ُُم ًْت ََح ٌَّ٦م ؟ َو ِذم َىمدْ َ
ره٤م َو ِذم َىم ٌُقل شم َْق َسمتفَ ،و ِذم َأ َّن اعمَْ ْر َأة يم َّ

محد و ْ ِ ِ
َوم َ٘م َ٤مل ُم٤مًمِؽ و َّ ِ ِ
اًمً َٚمػ َو ْ
اخلَ َٚمػُ :ي ًْ َتتَ٤مبَ ،و َٟم َ٘م َؾ اِ ْسمـ ا ًْم َ٘م َّّم٤مر
َ
اجل َامهػم ُم ْـ َّ
اًمِم٤مومٕم ّل َو َأ ْ َ َ َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
قؾمػ
اعمَْ٤مًمِٙمِ ّل إِ ْ َ
مج٤مع َّ
احل ًَـ َواعمَْ٤مضم ُِمقن اعمَْ٤مًمٙم ّل َو َأ ُسمق ُي ُ
اًمّم َح٤م َسم٦م َقم َٚم ْٞمف ،وىم٤مل ـم٤مووس َو ْ َ
ِ
َ٤مب َٟم َٗم َٕم ْت ُف شم َْق َسمتف ِقمٜمْد اهللَّ َشم َٕم َ٤مممَ ،وٓ َي ًْ ُ٘مط َىمتْٚمف ًم ِ٘مقًمف
َو َأ ْهؾ اًم َّٔم٤مهرُ ٓ :ي ًْ َتتَ٤مبَ ،و ًَم ْق شم َ
طُ«« :مـ سمدَّ َل ِديٜمف َوم٤م ْىم ُت ُٚمقهشش وىم٤مل َقم َٓم٤مء :إِ ْن َيم َ ِ
ِ
َ٥مَ ،وإِ ْن يم َ
َ٤من ُوًمِدَ
٤من ُوًمدَ ُُم ًْٚم ًام َمل ْ ُي ًْ َتت ْ
ُ
َ ْ َ
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ِ
ِ
ِ
ٞمؿ ُشم ْ٘مت َُؾ اعمُْ ْرشمَدَّ ُة
يمَ٤موم ًرا َوم َ٠م ْؾم َٚم َؿ ُصم َّؿ ا ْرشمَدَّ ُي ًْ َتتَ٤مب .وىم٤مل ا ْسم ُـ ُقم َٛم َر واًمزهري َوإِ ْسم َراه ُ
اؾمتِتَ٤م َسمتِ ِٝم ْؿ.
َو ْ
اظم َت َٚم ُٗمقا ِذم َأ َّن آؾمتِتَ٤م َسم٦م َو ِ
َو ْ
إص ّح ِقمٜمْد َّ
اًمِم٤مومِ ِٕم ّل َو َأ ْص َح٤مسمف َأ َّهنَ٤م
اضم ٌَ٦م َأ ْم ُُم ًْت ََح ٌَّ٦م؟ َو َ
ْ
ِ
محد
احل٤ملَ ،و ًَم ُف َىم ْقل إِ َّهنَ٤م َصمال َصم٦م َأ َّي٤ممَ ،وسمِ ِف َىم َ٤مل َُم٤مًمِؽ َو َأ ُسمق َطمٜمِٞم َٗم٦م َو َأ ْ َ
َواضم ٌَ٦مَ ،و َأ َّهنَ٤م ِذم ْ َ

ِ
َ٤مًمر ُضم ِؾ ِذم َأ َّهنَ٤م ُشم ْ٘متَؾ
اجل ْٛم ُٝمقرَ :واعمَْ ْر َأة يم َّ
َوإِ ْؾم َح٤مقَ ،و َقم ْـ َقم ّكم َأ ْي ًْم٤م َأ َّٟم ُف ُي ًْ َتتَ٤مب َؿم ْٝم ًراَ ،ىم َ٤مل ْ ُ
ِ
إِ َذا َمل َشمتُ٥م ،وٓ َجيقز اِؾم ِؽم َىم٤مىمٝم٤م ،ه َذا ُم ْذه٥م َّ ِ ِ
اجل َام ِهػم ،وىم٤مل َأ ُسمق َطمٜمِٞم َٗم٦م
ْ ْ َ َ َ َ
ْ ْ َ ُ
اًمِم٤مومٕم ّل َو َُم٤مًمؽ َو ْ َ
ِ
ؽم ّق.ا.هـ
احل ًَـ َو َىمتَ٤م َد َة َأ َّهنَ٤م شم ًُْ َ َ
َو َـم٤مئ َٗم٦م :شم ًُْ َجـ اعمَْ ْر َأة َوٓ ُشم ْ٘متَؾَ ،و َقم ْـ ْ َ
واًمراضمح ىمتؾ اعمرشمد ذيمر ًا يم٤من أم أٟمث ً٤م ،طمر ًا يم٤من أم قمٌد ًاً ،مٚمحدي٨م اًمً٤مسمؼ ،وىمد
شمٙمٚمٛم٧م قمـ اعمً٤مًم٦م سمحٛمد اهلل ذم يمت٤ميب « حتذير أوزم اًمٜمٝمك واعمدارك عم٤م ذم ؾمٗمؽ اًمدم
اعمحرم ُمـ اعمٝم٤مًمؽ ش.
وُمـ اعمٕمٚمقم أن ـم٤مقم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب ؾمٌ٥م ًمٚمردة واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ٤مب َي ُر هدويم ُْؿ َسم ْٕمدَ إِ َيامٟمِٙم ُْؿ يمَ٤مومِ ِري َـ﴾ [آل
يـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا إِ ْن شمُٓمٞم ُٕمقا َوم ِري ً٘م٤م ُم َـ ا ًَّمذ َ
قمٛمران.]811:
ومٚمؽمضمع ٕطمٙم٤مم اعمرشمديـ ذم يمت٥م اًمٗم٘مفً ،مٙمـ يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ ذم هذا اعم٘م٤مم أن اًمردة ىمد
حتّمؾ ُمـ اًمِمخص سمٕمدة أوضمف ُمٜمٝم٤م:
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* قمٛمؾ اًمًحر ،وم٢من اًمً٤مطمر يم٤مومر وًمق أدقمك أٟمف ُمًٚمؿً ،م٘مقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿:و َُم٤م ُي َٕم ِّٚم َام ِن
ُِم ْـ َأ َطم ٍد َطمتَّك َي ُ٘مقٓ إِٟم ََّام ٟم َْح ُـ ومِ ْتٜمَ ٌ٦م َومال َشم ْٙم ُٗم ْر﴾[اًمٌ٘مرة.]812:
* اًمرى سمام قمٚمٞمف اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمـ اًمديـ اعمحرف ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ًَم ْـ شم َْر َى
َقمٜم َْؽ ا ًْم َٞم ُٝمق ُد َوٓ اًمٜم ََّّم َ٤مرى َطمتَّك َشمتٌَِّ َع ُِم َّٚمت َُٝم ْؿ ُىم ْؾ إِ َّن ُهدَ ى اهللِ ُه َق ْاهلُدَ ى َو ًَم ِئ ِـ ا َّشم ٌَ ْٕم َ٧م
هلل ُِم ْـ َو ِ ٍّزم َوٓ ٟم َِّم ٍػم ﴾[اًمٌ٘مرة.]821:
َأ ْه َقا َء ُه ْؿ َسم ْٕمدَ ا ًَّم ِذي َضم٤م َء َك ُِم َـ ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ َُم٤م ًَم َؽ ُِم َـ ا ِ
ِ
ِ
ِ
ْ٧م سمِتَ٤مسمِ ٍع
َ٤مب سمِٙم ُِّؾ آ َي ٍ٦م َُم٤م شمٌَِ ُٕمقا ِىم ٌْ َٚمت ََؽ َو َُم٤م َأٟم َ
وي٘مقلَ ﴿ :و ًَمئ ْـ َأ َشم ْٞم َ٧م ا ًَّمذي َـ ُأوشمُقا اًمٙمت َ
ِىم ٌْ َٚمت َُٝم ْؿ َو َُم٤م َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ سمِتَ٤مسمِ ٍع ِىم ٌْ َٚم َ٦م َسم ْٕم ٍ
ض َو ًَم ِئ ِـ ا َّشم ٌَ ْٕم َ٧م َأ ْه َقا َء ُه ْؿ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َضم٤م َء َك ُِم َـ ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ
لم ﴾[اًمٌ٘مرة.]877:
إِٟم ََّؽ إِ ًذا َعمِ َـ اًم َّٔم٤معم ِ َ
* اقمت٘م٤مد أهنؿ قمغم رء ،واهلل قمزوضمؾ ىمد يمٗمرهؿ ذم قمدة ُمقاـمـ ُمـ اًم٘مرآن ،وم٘م٤مل
شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ْؾ َي٤م َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
ر ٍء﴾[اعم٤مئدة.]41:
َ٤مب ًَم ًْت ُْؿ َقم َغم َ ْ
* اًمتح٤ميمؿ إمم همػم ذع اهلل قمزوضمؾ رهمٌ٦م قمـ ذقمف وطمٙمٛمف ؾمٌح٤مٟمف ،ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:
ذ ُقمقا َهل ُ ْؿ ُِم َـ اًمدِّ ِ
يـ َُم٤م َمل ْ َي ْ٠م َذ ْن سمِ ِف اهللُ﴾[اًمِمقرى .]28:وىم٤ملُ ﴿ :ىم ْؾ َي٤م
ذيمَ٤م ُء َ َ
﴿ َأ ْم َهل ُ ْؿ ُ َ
َ٤مب َشم َٕم٤م ًَم ْقا إِ َمم يم َِٚم َٛم ٍ٦م َؾم َق ٍاء َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْٞمٜمَٙم ُْؿ َأ َّٓ َٟم ْٕم ٌُدَ إِ َّٓ اهللَ َوٓ ٟم ْ ِ
َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
ُنم َك سمِ ِف َؿم ْٞم ًئ٤م َوٓ
يت ِ
َّخ َذ سمٕم ُْمٜمَ٤م سمٕم ًْم٤م َأرسم٤مسم٤م ُِمـ د ِ
هلل َوم٢مِ ْن شم ََق ًَّم ْقا َوم ُ٘مق ًُمقا ْاؿم َٝمدُ وا سمِ َ٠مٟمَّ٤م ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن ﴾[آل
ون ا ِ
َْ ً ْ ُ
َْ
َْ
َ
قمٛمرانَ ﴿ .]47:أ َمل ْ شم ََر إِ َمم ا ًَّم ِذي َـ َي ْز ُقم ُٛم َ
قن َأ َّهنُ ْؿ آ َُمٜمُقا سمِ َام ُأ ِٟمز َل إِ ًَم ْٞم َؽ َو َُم٤م ُأ ِٟمز َل ُِم ْـ َىم ٌْٚمِ َؽ
ون َأ ْن يتَح٤ميمَٛمقا إِ َمم اًم َّٓم٤م ُهم ِ
اًمِم ْٞم َٓم ُ
قت َو َىمدْ ُأ ُِم ُروا َأ ْن َي ْٙم ُٗم ُروا سمِ ِف َو ُي ِريدُ َّ
٤من َأ ْن ُي ِْم َّٚم ُٝم ْؿ
ُي ِريدُ َ َ َ ُ
َو ً
الٓ َسم ِٕمٞمدً ا ﴾[اًمٜمً٤مء .]41:وىمد شم٘مدم ُمٕمٜم٤م شمٕمريػ اًمٓم٤مهمقت.
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* زقمؿ أن هذا اًمديـ ٓ يّمٚمح هلذا اًمزُم٤من ،واهلل ي٘مقل ﴿ :ا ًْم َٞم ْق َم َأيم َْٛم ْٚم ُ٧م ًَمٙم ُْؿ ِديٜمَٙم ُْؿ
ٞم٧م ًَمٙم ُُؿ ِ
اإل ْؾمال َم ِديٜمً٤م﴾[اعم٤مئدة.]1:
َو َأ ْمت َ ْٛم ُ٧م َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ ٟمِ ْٕم َٛمتِل َو َر ِو ُ
ِ
ذ َع ًَمٙم ُْؿ ُِم َـ اًمدِّ ِ
ُقطم٤م َوا ًَّم ِذي َأ ْو َطم ْٞمٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم َؽ َو َُم٤م َو َّص ْٞمٜمَ٤م سمِ ِف
يـ َُم٤م َو َّص سمِف ٟم ً
وي٘مقلَ َ ﴿ :
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َؼم َقم َغم اعمُْ ْ ِ
قه ْؿ
نميمِ َ
لم َُم٤م شمَدْ ُقم ُ
ٞمٛمقا اًمدِّ َ
يـ َوٓ َشم َت َٗم َّر ُىمقا ومٞمف يم ُ َ
ٞمًك َأ ْن َأىم ُ
قؾمك َوقم َ
ٞمؿ َو ُُم َ
إِ ْسم َراه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞم٥م * َو َُم٤م َشم َٗم َّر ُىمقا إِ َّٓ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َضم٤م َء ُه ُؿ
إِ ًَم ْٞم ِف ا ُ
جيتٌَِل إِ ًَم ْٞمف َُم ْـ َي َِم٤م ُء َو َ ْهيدي إِ ًَم ْٞمف َُم ْـ ُيٜم ُ
هلل َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يـ
يض َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ َوإِ َّن ا ًَّمذ َ
ا ًْمٕم ْٚم ُؿ َسم ْٖم ًٞم٤م َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ َو ًَم ْقٓ يمَٚم َٛم ٌ٦م َؾم ٌَ َ٘م ْ٧م ُم ْـ َر ِّسم َؽ إ َمم َأ َضم ٍؾ ُُم ًَ اٛمك ًَم ُ٘م َ
ِ ِ
ِ
ُأ ِ
َ٤مب ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِه ْؿ ًَم ِٗمل َؿم ٍّؽ ُِمٜمْ ُف ُُم ِر ٍ
اؾمت َِ٘م ْؿ يم ََام ُأ ُِم ْر َت َوٓ
ور ُصمقا ا ًْمٙمت َ
ي٥م * َومٚم َذًم َؽ َوم٤م ْد ُع َو ْ

َشمتٌَِّ ْع َأ ْه َقا َء ُه ْؿ َو ُىم ْؾ آ َُمٜم ُْ٧م سمِ َام َأٟم َْز َل اهللُ ُِم ْـ يمِت ٍ
َ٤مب َو ُأ ُِم ْر ُت َِٕ ْقم ِد َل َسم ْٞمٜمَٙم ُُؿ اهللُ َر هسمٜمَ٤م َو َر هسمٙم ُْؿ ًَمٜمَ٤م
جي َٛم ُع َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َوإِ ًَم ْٞم ِف اعمَْ ِّم ُػم﴾ [اًمِمقرى-81 :
َأ ْقم َام ًُمٜمَ٤م َو ًَمٙم ُْؿ َأ ْقم َام ًُمٙم ُْؿ ٓ ُطم َّج َ٦م َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْٞمٜمَٙم ُُؿ ا ُ
هلل َ ْ
.]87
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الدعْٗ إىل ّحدٗ األدٓاٌ ٍّْ ،مْضْع حبجيا ٍرا.
وذم ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م «  1/2ش اًمً١مال افثوين وافثوفٌ ُمـ اًمٗمتقى رىمؿ «4871ش.
س : 2ي٘م٤مل :إن اًمردة ىمد شمٙمقن ومٕمٚمٞم٦م أو ىمقًمٞم٦م ،وم٤مًمرضم٤مء أن شمٌٞمٜمقا زم سم٤مظمتّم٤مر واوح
أٟمقاع اًمردة اًمٗمٕمٚمٞم٦م واًم٘مقًمٞم٦م وآقمت٘م٤مدي٦م ؟
ج :2اًمردة هل اًمٙمٗمر سمٕمد اإلؾمالم ،وشمٙمقن :سم٤مًم٘مقل ،واًمٗمٕمؾ ،وآقمت٘م٤مد ،واًمِمؽ،
ومٛمـ أذك سم٤مهلل ،أو ضمحد رسمقسمٞمتف أو وطمداٟمٞمتف أو صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف أو سمٕمض يمتٌف أو
رؾمٚمف ،أو ؾم٥م اهلل أو رؾمقًمف ،أو ضمحد ؿمٞم ًئ٤م ُمـ اعمحرُم٤مت اعمجٛمع قمغم حتريٛمٝم٤م أو
اؾمتحٚمف ،أو ضمحد وضمقب ريمـ ُمـ أريم٤من اإلؾمالم اخلٛمً٦م ،أو ؿمؽ ذم وضمقب ذًمؽ أو
ذم صدق حمٛمد ط أو همػمه ُمـ إٟمٌٞم٤مء ،أو ؿمؽ ذم اًمٌٕم٨م ،أو ؾمجد ًمّمٜمؿ أو يمقيم٥م
وٟمحقه  -وم٘مد يمٗمر وارشمد قمـ ديـ اإلؾمالم ،وهبذا شمٕمٚمؿ ُمـ إُمثٚم٦م اًمً٤مسم٘م٦م اًمردة اًم٘مقًمٞم٦م
واًمٕمٛمٚمٞم٦م وآقمت٘م٤مدي٦م وصقرة اًمردة ذم اًمِمؽ .وقمٚمٞمؽ سم٘مراءة أسمقاب طمٙمؿ اًمردة ُمـ
يمت٥م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وم٘مد اقمتٜمقا سمف رمحٝمؿ اهلل .ا.هـ
وىم٤مًمقا ذم «11/2ش :اًمً١مال افثوفٌ ُمـ اًمٗمتقى رىمؿ «  1711ش:
سً : 1م٘مد سح اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمتٙمٗمػم أهؾ اًمٙمت٤مب إٓ اًمذيـ آُمٜمقا سمرؾم٤مًم٦م حمٛمد ط
«اًم٘مرآنش ،أُم٤م اًمذيـ ىم٤مًمقا ُمـ اًمٞمٝمقد :إن قمزير اسمـ اهلل ،وىم٤مًم٧م اًمٜمّم٤مرى :اعمًٞمح اسمـ
اهلل ،واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل .وسح اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمتٙمٗمػمهؿًَ ﴿ :م َ٘مدْ َيم َٗم َر ا ًَّم ِذي َـ َىم٤م ًُمقا إِ َّن اهللَ َصم٤مًم ِ ُ٨م
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ِ
ِ
َصمال َصم ٍ٦م وُم٤م ُِمـ إِ ًَم ٍف إِ َّٓ إِ ًَمف و ِ
اطمدٌ َوإِ ْن َمل ْ َيٜمت َُٝمقا َقم َّام َي ُ٘مق ًُم َ
اب
قن ًَم َٞم َٛم ًَّ َّـ ا ًَّمذي َـ َيم َٗم ُروا ُمٜمْ ُٝم ْؿ َقم َذ ٌ
ٌ َ
َ َ ْ
ِ
ٞمؿ ﴾[اعم٤مئدة ،]41:وًمٙمـ ُمع هذه احلج٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م وضمدٟم٤م سمٕمض اًمٕمٚمامء ي٘مقًمقن :إن
َأًم ٌ
أهؾ اًمٙمت٤مب ًمٞمًقا يمٗم٤مرا ،وإٟمام يم٤مٟمقا أهؾ اًمٙمت٤مب وم٘مط .أومٞمدوٟم٤م قمـ هذه اعمً٤مئؾ.
جُ : 1مـ ىم٤مل ذًمؽ ومٝمق يم٤مومر؛ ًمتٙمذيٌف سمام ضم٤مء ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ُمـ اًمتٍميح
ون سمِآي ِ
سمٙمٗمرهؿ ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :ي٤م َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ ِ
٤مت اهللِ َو َأ ْٟمت ُْؿ شم َِْم َٝمدُ َ
ون * َي٤م
َ٤مب مل َ َشم ْٙم ُٗم ُر َ َ
َ
َأ ْه َؾ ا ًْم ِٙمت ِ
احل َّؼ َو َأ ْٟمت ُْؿ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
احل َّؼ سمِ٤م ًْم ٌَ٤مـمِ ِؾ َو َشم ْٙمت ُُٛم َ
َ٤مب ِمل َ َشم ْٚمٌِ ًُ َ
قن * وىم٤مًم ْ٧م َـم ِ٤مئ َٗم ٌ٦م ُِم ْـ
قن ْ َ
قن ْ َ
٤مر وا ْيم ُٗمروا ِ
ِ
ِ
َأه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ ِ
آظم َر ُه ًَم َٕم َّٚم ُٝم ْؿ
ْ
َ٤مب آُمٜمُقا سمِ٤م ًَّمذي ُأٟم ِْز َل َقم َغم ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا َو ْضم َف اًمٜم ََّٝم ِ َ ُ
َي ْر ِضم ُٕم َ
هلل َأ ْن ُي ْ١مشمَك َأ َطمدٌ ُِم ْث َؾ َُم٤م
قن * َوٓ شم ُْ١م ُِمٜمُقا إِ َّٓ َعم ِ ْـ شمٌَِ َع ِديٜمَٙم ُْؿ ُىم ْؾ إِ َّن ْاهلُدَ ى ُهدَ ى ا ِ
ُأوشمِٞمتُؿ َأو ُحي٤مضمقيمُؿ ِقمٜمْدَ رسمٙمُؿ ُىم ْؾ إِ َّن ا ًْم َٗم ْْم َؾ سمِٞم ِد اهللِ ي ْ١مشمِ ِٞمف ُمـ ي َِم٤مء واهللُ و ِ
اؾم ٌع َقمٚمِٞم ٌؿ *
َ ْ َ ُ َ َ
ُ
َ
َ ِّ ْ
ْ ْ َ ه ْ
محتِ ِف َُم ْـ َي َِم٤م ُء َواهللُ ُذو ا ًْم َٗم ْْم ِؾ ا ًْم َٕمٔمِٞم ِؿ ﴾[آل قمٛمران.]47-41 :
َْ
َص سمِ َر ْ َ
خيت ه
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ه ِائ َٞمؾ
ٞمح ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ وىم٤مل ا َْعمً ُ
يـ َىم٤م ًُمقا إِ َّن اهللَ ُه َق اعمًَْ ُ
وىم٤ملًَ ﴿ :م َ٘مدْ َيم َٗم َر ا ًَّمذ َ
ٞمح َي٤م َسمٜمل إ ْ َ
ِ
ا ْقم ٌُدُ وا اهللَ َر ِّيب َو َر َّسمٙم ُْؿ إِ َّٟم ُف َُم ْـ ُي ْ ِ
اجلٜمَّ َ٦م َو َُم ْ٠م َوا ُه اًمٜم َُّ٤مر َو َُم٤م
نم ْك سمِ٤م ِ
هلل َوم َ٘مدْ َطم َّر َم اهللُ َقم َٚم ْٞمف ْ َ
هلل َصم٤مًمِ ُ٨م َصمال َصم ٍ٦م وُم٤م ُِمـ إِ ًَم ٍف إِ َّٓ إِ ًَمف و ِ
ًمِٚم َّٔم٤معم ِ َ ِ
ٟمّم ٍ
٤مر * ًَم َ٘مدْ َيم َٗم َر ا ًَّم ِذي َـ َىم٤م ًُمقا إِ َّن ا َ
اطمدٌ
ٌ َ
َ َ ْ
لم ُم ْـ َأ َ
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ * َأ َومال َيتُق ُسم َ
َوإِ ْن َمل ْ َيٜمت َُٝمقا َقم َّام َي ُ٘مق ًُم َ
هلل
قن إِ َمم ا ِ
قن ًَم َٞم َٛم ًَّ َّـ ا ًَّمذي َـ َيم َٗم ُروا ُمٜم ُْٝم ْؿ َقم َذ ٌ
اب َأًم ٌ
ِ
ٞمؿ ﴾[اعم٤مئدة.]47-41:
َو َي ًْ َت ْٖم ِٗم ُرو َٟم ُف َوا ُ
قر َرطم ٌ
هلل َهم ُٗم ٌ
ِ
ِ
وىم٤مل ﴿ :وىم٤مًم ِ
هلل َذًم ِ َؽ ىمقهل ْؿ
ٞمح ا ْسم ُـ ا ِ
٧م ا ًْم َٞم ُٝمق ُد ُقم َز ْي ٌر ا ْسم ُـ ا ِ
هلل وىم٤مًم٧م اًمٜم ََّّم َ٤مرى اعمًَْ ُ
ِ
اه ِٝمؿ ي َْم ِ
ِ
هلل َأٟمَّك ُي ْ١م َومٙم َ
٤مه ُئ َ
ُقن ﴾ [اًمتقسم٦م.]11:
يـ َيم َٗم ُروا ُِم ْـ َىم ٌْ ُؾ َىم٤م َشم َٚم ُٝم ُؿ ا ُ
قن َىم ْق َل ا ًَّمذ َ
سمِ َ٠م ْوم َق ْ ُ
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َ٤مب َواعمُْ ْ ِ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :مل َيٙم ِ
ُـ ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
ِّلم َطمتَّك َشم ْ٠مشمِ َٞم ُٝم ُؿ
لم ُُمٜم َٗمٙم َ
نم ِيم َ
ْ
ِ
ِ
ِ
حي ِّر ُُم َ
يـ ٓ ُي ْ١م ُِمٜم َ
قن
ا ًْم ٌَ ِّٞمٜمَ ُ٦م ﴾[اًمٌٞمٜم٦م .]8:وىم٤ملَ ﴿ :ىم٤مشم ُٚمقا ا ًَّمذ َ
ُقن سمِ٤مهللِ َوٓ سمِ٤م ًْم َٞم ْق ِم أظم ِر َوٓ ُ َ

ِ
ِ
ُقن ِديـ ْ ِ
ِ
َ٤مب َطمتَّك ُي ْٕم ُٓمقا ِْ
اجل ْز َي َ٦م
احل ِّؼ ُم َـ ا ًَّمذي َـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
َُم٤م َطم َّر َم اهللُ َو َر ُؾمق ًُم ُف َوٓ َيديٜم َ َ َ
َقمـ ي ٍد وهؿ ص ِ
٤مهم ُر َ
ون ﴾[اًمتقسم٦م …]21:إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت اًمٙمثػمة.
ْ َ َ ُ ْ َ
وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ .وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.
تاسعا :اًم٘مقل هبذه اًمدقمقة يْمٕمػ ضم٤مٟم٥م اًمقٓء واًمؼماء:
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا ٓ َشمت ِ
َّخ ُذوا قمَدُ ِّوي َوقمَدُ َّويم ُْؿ َأ ْوًم ِ َٞم٤م َء ُشم ْٚم ُ٘م َ
قن إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ
َ َ
َ هَ
ِ
ِ
اًمر ُؾم َ
احل ِّؼ ُخي ِْر ُضم َ
قل َوإِ َّي٤ميم ُْؿ َأ ْن شم ُْ١م ُِمٜمُقا سمِ٤مهللِ َر ِّسمٙم ُْؿ إِ ْن
قن َّ
سمِ٤معمَْ َق َّدة َو َىمدْ َيم َٗم ُروا سمِ َام َضم٤م َءيم ُْؿ ُم َـ ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُن َ
ون إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ سمِ٤معمَْ َق َّد ِة َو َأٟمَ٤م َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َام َأ ْظم َٗم ْٞمت ُْؿ
يمُٜمت ُْؿ َظم َر ْضمت ُْؿ ضم َٝم٤م ًدا ذم َؾمٌِٞمكم َوا ْسمت َٖم٤م َء َُم ْر َو٤ميت شم ه
ِ
اًمًٌِ ِ
ٞمؾ ﴾[اعمٛمتحٜم٦م.]8:
َو َُم٤م َأ ْقم َٚمٜمت ُْؿ َو َُم ْـ َي ْٗم َٕم ْٚم ُف ُمٜمْٙم ُْؿ َوم َ٘مدْ َو َّؾ َؾم َقا َء َّ
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف﴿ :ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا ٓ َشمت ِ
َّخ ُذوا ا ًَّم ِذي َـ َّاخت َُذوا ِديٜمَٙم ُْؿ ُه ُز ًوا َو ًَم ِٕم ًٌ٤م ُِم َـ
َ َ
َ هَ
ِ
ِ
لم﴾
َ٤مب ُِم ْـ َىم ٌْٚمِٙم ُْؿ َوا ًْم ُٙم َّٗم َ٤مر َأ ْوًم ِ َٞم٤م َء َوا َّشم ُ٘مقا اهللَ إِ ْن يمُٜمت ُْؿ ُُم ْ١م ُِمٜم ِ َ
ا ًَّمذي َـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
[اعم٤مئدة .] 74:ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه :وهذا شمٜمٗمػم ُمـ ُمقآة أقمداء اإلؾمالم وأهٚمفُ ،مـ
اًمٙمت٤مسمٞملم واعمنميملم ،اًمذيـ يتخذون أومْمؾ ُم٤م يٕمٛمٚمف اًمٕم٤مُمٚمقن ،وهل ذائع اإلؾمالم
اعمٓمٝمرة اعمحٙمٛم٦م اعمِمتٛمٚم٦م قمغم يمؾ ظمػم دٟمٞمقي و أظمروي ،يتخذوهن٤م ﴿ ُه ُز ًوا﴾ يًتٝمزئقن
هب٤م ﴿ َو ًَم ِٕم ًٌ٤م﴾ يٕمت٘مدون أهن٤م ٟمقع ُمـ اًمٚمٕم٥م ذم ٟمٔمرهؿ اًمٗم٤مؾمد ،وومٙمرهؿ اًمٌ٤مرد يمام ىم٤مل
اًم٘م٤مئؾ:
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ِ
ِ
َويم َْؿ ُِم ْـ َقم ٍ
اًمً ِ٘مٞم ِؿ...
٤مئ٥م َىمقٓ َصح ً
ٞمح٤م ...وآ َوم ُت ُف ُمـ ا ًْم َٗمٝمؿ َّ
ِ
ِ
ِ
َ٤مب ُِم ْـ َىم ٌْ ِٚمٙم ُْؿ َوا ًْم ُٙم َّٗم َ٤مر﴾ُ" ،مـ" ه٤مهٜم٤م ًمٌٞم٤من اجلٜمس،
وىمقًمفُ﴿:م َـ ا ًَّمذي َـ ُأو ُشمقا ا ًْمٙمت َ
ِ
يم٘مقًمفَ ﴿ :وم ِ
ِ
اًمز ِ
ور﴾ [احل٩م ]11:وىمرأ
اضمتَٜمِ ٌُقا َىم ْق َل ه
اًمر ْضم َس ُم َـ إَ ْو َصم٤من َو ْ
ْ
٤مضمتَٜم ٌُقا ِّ
سمٕمْمٝمؿَ ﴿ :وا ًْم ُٙم َّٗم َ٤مر﴾ سم٤مخلٗمض قمٓمٗم٤م ،وىمرأ آظمرون سم٤مًمٜمّم٥م قمغم أٟمف ُمٕمٛمقلَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ٤مب ُِم ْـ
ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا ٓ َشمتَّخ ُذوا ا ًَّمذي َـ َّاخت َُذوا ديٜمَٙم ُْؿ ُه ُز ًوا َو ًَمٕم ًٌ٤م ُم َـ ا ًَّمذي َـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
َىم ٌْٚمِٙم ُْؿ﴾ شم٘مديره :وٓ اًمٙمٗم٤مر أوًمٞم٤مء ،أي ٓ :شمتخذوا ه١مٓء وٓ ه١مٓء أوًمٞم٤مء .ا  .هـ
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا ٓ َشمت ِ
َّخ ُذوا ا ًْم َٞم ُٝمق َد َواًمٜم ََّّم َ٤مرى َأ ْوًم ِ َٞم٤م َء َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َأ ْوًم ِ َٞم٤م ُء
َ َ
َ هَ
َسم ْٕم ٍ
ؽمى ا ًَّم ِذي َـ ِذم
ض َو َُم ْـ َيت ََق َّهل ُ ْؿ ُِمٜمْٙم ُْؿ َوم٢مِ َّٟم ُف ُِمٜم ُْٝم ْؿ إِ َّن اهللَ ٓ َ ْهي ِدي ا ًْم َ٘م ْق َم اًم َّٔم٤معم ِ َ
لم * َوم َ َ

قهبِ ْؿ َُم َر ٌض ُي ًَ ِ
ُىم ُٚم ِ
قن ومِ ِٞمٝمؿ َي ُ٘مق ًُم َ
٤مر ُقم َ
قن ٟم ْ
يت سمِ٤م ًْم َٗمت ِْح
َخ َِمك َأ ْن شم ُِّمٞم ٌَٜمَ٤م َد ِائ َر ٌة َوم َٕم ًَك ا ُ
هلل َأ ْن َي ْ٠م ِ َ
َأو َأُم ٍر ُِمـ ِقمٜم ِْد ِه َومٞمّمٌِحقا َقم َغم ُم٤م َأهوا ِذم َأٟم ُٗم ًِ ِٝمؿ ٟم ِ
لم ﴾[اعم٤مئدة.]72-78 :
َ٤مد ُِم َ
ُ ْ ُ
ْ ْ ْ
ْ
َ َه
ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل :يٜمٝمك شمٕم٤ممم قمٌ٤مده اعم١مُمٜملم قمـ ُمقآة اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ،اًمذيـ
هؿ أقمداء اإلؾمالم وأهٚمف ،ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل ،صمؿ أظمؼم أن سمٕمْمٝمؿ أوًمٞم٤مء سمٕمض ،صمؿ هتدد وشمققمد
لم
ُمـ يتٕم٤مـمك ذًمؽ وم٘م٤ملَ ﴿ :و َُم ْـ َيت ََق َّهل ُ ْؿ ُِمٜمْٙم ُْؿ َوم٢مِ َّٟم ُف ُِمٜم ُْٝم ْؿ إِ َّن اهللَ ٓ َ ْهي ِدي ا ًْم َ٘م ْق َم اًم َّٔم٤معم ِ َ
ُقن سمِ٤مهللِ وا ًْمٞمق ِم ِ
﴾[اعم٤مئدة .]78:وىم٤مل شمٕم٤مممِ َ ٓ ﴿ :
أظم ِر ُي َقا هد َ
دمدُ َىم ْق ًُم٤م ُي ْ١م ُِمٜم َ
ون َُم ْـ َطم٤م َّد
َ َْ
ِ
ِ
َ٥م ِذم ُىم ُٚم ِ
قهبِ ُؿ
اهللَ َو َر ُؾمق ًَم ُف َو ًَم ْق يمَ٤مٟمُقا آ َسم٤م َء ُه ْؿ َأ ْو َأ ْسمٜمَ٤م َء ُه ْؿ َأ ْو إِ ْظم َق َاهن ُ ْؿ َأ ْو َقمِم َػم َ ُهت ْؿ ُأ ْو ًَمئ َؽ َيمت َ
ِ
ِِ ِ
ِ
ٍ ِ ِ
ِ
اإليام َن و َأيدَ هؿ سمِر ٍ ِ
ِض اهللُ
ِ َ َ َّ ُ ْ ُ
وح ُمٜمْ ُف َو ُيدْ ظم ُٚم ُٝم ْؿ َضمٜمَّ٤مت َ ْدمري ُم ْـ َ ْحتت َٝم٤م إَ ْهن َ ُ٤مر َظم٤مًمدي َـ وم َٞمٝم٤م َر َ

َقمٜم ُْٝم ْؿ َو َر ُوقا َقمٜمْ ُف ُأ ْو ًَم ِئ َؽ ِطم ْز ُب اهللِ َأٓ إِ َّن ِطم ْز َب اهللِ ُه ُؿ اعمُْ ْٗمٚمِ ُح َ
قن ﴾[اعمج٤مدًم٦م.]22:
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لم سمِ َ٠م َّن َهلؿ َقم َذاسم٤م َأًمِٞمام * ا ًَّم ِذيـ يت ِ
وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمفَ ﴿ :سم ِّ ِ
َّخ ُذ َ
ون ا ًْمٙمَ٤مومِ ِري َـ َأ ْوًم ِ َٞم٤م َء
نم اعمُْٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
َ َ
ً ً
ُْ
ُِمـ د ِ
لم َأ َي ٌْ َت ُٖم َ
قن ِقمٜمْدَ ُه ُؿ ا ًْم ِٕم َّز َة َوم٢مِ َّن ا ًْم ِٕم َّز َة هللَِّ َمجِٞم ًٕم٤م﴾[اًمٜمً٤مء.]811-811 :
ون اعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ َ
ْ ُ
ِ
ِ ِ
يـ َيم َٗم ُروا ًَمٌِ ْئ َس َُم٤م َىمدَّ َُم ْ٧م َهل ُ ْؿ َأٟم ُٗم ًُ ُٝم ْؿ َأ ْن
وي٘مقل شمٕم٤ممم ﴿ :شم ََرى يمَث ًػما ُمٜم ُْٝم ْؿ َيت ََق ًَّم ْق َن ا ًَّمذ َ
ؾم ِ
خ َط اهللُ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو ِذم ا ًْم َٕم َذ ِ
ون * َو ًَم ْق يمَ٤مٟمُقا ُي ْ١م ُِمٜم َ
اب ُه ْؿ َظم٤مًمِدُ َ
ُقن سمِ٤مهللِ َواًمٜمٌَِّ ِّل َو َُم٤م ُأ ِٟمز َل
َ
إِ ًَمٞم ِف ُم٤م َّاخت َُذوهؿ َأوًمِٞم٤مء و ًَم ِٙمـ يمَثِػما ُِمٜمْٝمؿ َوم ِ
٤مؾم ُ٘م َ
قن ﴾[اعم٤مئدة.]18-11 :
ُ ْ ْ َ َ َ َّ ً ُ ْ
ْ َ

وإٟمام ُمقآة اعمًٚمؿ شمٙمقن ٕظمٞمف اعمًٚمؿ ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :واعمُْ ْ١م ُِمٜم َ
َ٤مت َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ
ُقن َواعمُْ ْ١م ُِمٜم ُ
ِ
ِ
َأ ْوًم ِ َٞم٤م ُء َسم ْٕم ٍ
اًمّمال َة َو ُي ْ١مشم َ
ٞمٛم َ
ض َي ْ٠م ُُم ُر َ
اًمزيمَ٤م َة
ُقن َّ
قن َّ
ون سمِ٤معمَْ ْٕم ُروف َو َيٜم َْٝم ْق َن َقم ِـ اعمُْٜمٙم َِر َو ُي٘م ُ
ِ
َو ُيٓمِٞم ُٕم َ
ٞمؿ ﴾[اًمتقسم٦م.]48:
مح ُٝم ُؿ ا ُ
قن اهللَ َو َر ُؾمق ًَم ُف ُأ ْو ًَم ِئ َؽ َؾم َ ْػم َ ُ
هلل إِ َّن اهللَ َقم ِز ٌيز َطمٙم ٌ

ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل :عم٤م ذيمر اهلل شمٕم٤ممم صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم اًمذُمٞمٛم٦م ،قمٓمػ سمذيمر صٗم٤مت
اعم١مُمٜملم اعمحٛمقدة ،وم٘م٤ملَ ﴿ :سم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َأ ْوًم ِ َٞم٤م ُء َسم ْٕم ٍ
ض﴾ أي :يتٜم٤مسون ويتٕم٤مودون ،يمام
ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك إؿمٕمري رِض اهلل قمٜمف«« :اعم١مُمـ ًمٚمٛم١مُمـ
يم٤مًمٌٜم٤من يِمد سمٕمْمف سمٕمْم٤مشش ،وؿمٌؽ سملم أص٤مسمٕمف.
وذم اًمّمحٞمحلم أيْم٤مُ ،مـ طمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم رِض اهلل قمٜمٝمامُ«« :مثؾ اعم١مُمٜملم ذم
شمقادهؿ وشمرامحٝمؿ ،يمٛمثؾ اجلًد اًمقاطمد ،إذا اؿمتٙمك ُمٜمف قمْمق شمداقمك ًمف ؾم٤مئر اجلًد
سم٤محلٛمك واًمًٝمرشش.
َ٤مت ضمٜم ٍ
لم واعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ
ِِ
َّ٤مت َ ْدم ِري ُِم ْـ َ ْحتتِ َٝم٤م إَ ْهن َ ُ٤مر َظم٤مًم ِ ِدي َـ ومِ َٞمٝم٤م َو َُم ًَ٤ميمِ َـ
َ
﴿ َوقمَدَ اهللُ اعمُْ ْ١مُمٜم َ َ
ِ
ان ُِمـ اهللِ َأيم ِ
ِ
ٍ
ٞمؿ﴾ [اًمتقسم٦م.]42:
َـم ِّٞم ٌَ ً٦م ِذم َضمٜمَّ٤مت قمَدْ ن َو ِر ْو َق ٌ َ
ْؼم َذًم َؽ ُه َق ا ًْم َٗم ْق ُز ا ًْم َٕمٔم ُ
َُ
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ون سمِ٤م َْعمٕمر ِ
وف َو َيٜم َْٝم ْق َن َقم ِـ اعمُْٜمْٙم َِر﴾ ،يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ًْم َت ُٙم ْـ ُِمٜمْٙم ُْؿ ُأ َُّم ٌ٦م
وىمقًمفَ ﴿ :و َي ْ٠م ُُم ُر َ ْ ُ
ون سمِ٤معمَْٕمر ِ
قن إِ َمم ْ
وف َو َيٜم َْٝم ْق َن َقم ِـ اعمُْٜمْٙم َِر َو ُأ ْو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ اعمُْ ْٗمٚمِ ُح َ
َيدْ ُقم َ
قن﴾ [آل
اخلَ ْ ِػم َو َي ْ٠م ُُم ُر َ ْ ُ
ِ
اًمّمال َة َو ُي ْ١مشم َ
ٞمٛم َ
اًمز َيم٤م َة﴾ أي :يٓمٞمٕمقن اهلل
ُقن َّ
قن َّ
قمٛمران ]817:وىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿:و ُي٘م ُ
وحيًٜمقن إمم ظمٚم٘مفَ ﴿،و ُيٓمِٞم ُٕم َ
قن اهللَ َو َر ُؾمق ًَم ُف﴾ أي :ومٞمام أُمر ،وشمرك ُم٤م قمٜمف زضمر﴿ ،
هلل َقم ِز ٌيز﴾ أي:
مح ُٝم ُؿ اهللُ﴾ أي :ؾمػمطمؿ اهلل ُمـ اشمّمػ هبذه اًمّمٗم٤مت ﴿ ،إِ َّن ا َ
ُأ ْو ًَم ِئ َؽ َؾم َ ْػم َ ُ
ِ
ٞمؿ﴾ ذم ىمًٛمتف هذه
قمزيزُ ،مـ أـم٤مقمف أقمزه ،وم٢من اًمٕمزة هلل وًمرؾمقًمف وًمٚمٛم١مُمٜملمَ ﴿ ،طمٙم ٌ
اًمّمٗم٤مت هل١مٓء ،وختّمٞمّمف اعمٜم٤موم٘ملم سمّمٗم٤مهتؿ اعمت٘مدُم٦م ،وم٢من ًمف احلٙمٛم٦م ذم مجٞمع ُم٤م يٗمٕمٚمف،
شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم.ا.هـ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمّمال َة َو ُي ْ١مشم َ
ٞمٛم َ
ُقن
قن َّ
وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :إِٟم ََّام َوًم هٞمٙم ُُؿ اهللُ َو َر ُؾمق ًُم ُف َوا ًَّمذ َ
يـ آ َُمٜمُقا ا ًَّمذي َـ ُي٘م ُ
اًمزيمَ٤م َة وهؿ ر ِ
قن * َو َُم ْـ َيت ََق َّل اهللَ َو َر ُؾمق ًَم ُف َوا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا َوم٢مِ َّن ِطم ْز َب اهللِ ُه ُؿ ا ًْم َٖم٤مًم ِ ٌُ َ
ايم ُٕم َ
قن
َّ
َ ُ ْ َ
﴾[اعم٤مئدة.]74-77 :
ِ
يـ آ َُمٜمُقا ﴾ أيً :مٞمس
ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :إِٟم ََّام َوًم ِ هٞمٙم ُُؿ ا ُ
هلل َو َر ُؾمق ًُم ُف َوا ًَّمذ َ
اًمٞمٝمقد سم٠موًمٞم٤مئٙمؿ سمؾ وٓيتٙمؿ راضمٕم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف واعم١مُمٜمقن .ا.هـ
وذم ومتقى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م «  47 / 2ش ،اًمً١مال افثومـ ُمـ اًمٗمتقى رىمؿ «7274ش:
ِ
ِ
٥م اهللُ
سُ :1م٤م ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا ٓ َشمت ََق ًَّم ْقا َىم ْق ًُم٤م َهمْم َ
َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ﴾[اعمٛمتحٜم٦م ،]81:وُم٤م ُمٕمٜمك اًمقٓي٦م ُمٕمٝمؿ؟ وهؾ شمٙمقن اًمقٓي٦م أن شمذه٥م إًمٞمٝمؿ
وحتدصمٝمؿ وشمٙمٚمٛمٝمؿ وشمْمحؽ ُمٕمٝمؿ؟
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ج : 1هنك اهلل شمٕم٤ممم اعم١مُمٜملم أن يقاًمقا اًمٞمٝمقد وهمػمهؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر وٓء ود وحمٌ٦م وإظم٤مء
وٟمٍمة ،وأن يتخذوهؿ سمٓم٤مٟم٦م وًمق يم٤مٟمقا همػم حم٤مرسملم ًمٚمٛمًٚمٛملم؛ ىم٤مل شمٕم٤مممِ َ ٓ ﴿ :
دمدُ
ُقن سمِ٤مهللِ وا ًْمٞمق ِم ِ
أظم ِر ُي َقا هد َ
َىم ْق ًُم٤م ُي ْ١م ُِمٜم َ
ون َُم ْـ َطم٤م َّد اهللَ َو َر ُؾمق ًَم ُف َو ًَم ْق يمَ٤مٟمُقا آ َسم٤م َء ُه ْؿ َأ ْو َأ ْسمٜمَ٤م َء ُه ْؿ
َ َْ
ِ
ِ
قهب ُؿ ِ
َ٥م ِذم ُىم ُٚم ِ ِ
اإل َيام َن َو َأ َّيدَ ُه ْؿ سمِ ُر ٍ
وح ُِمٜمْ ُف َو ُيدْ ِظم ُٚم ُٝم ْؿ
َأ ْو إِ ْظم َق َاهن ُ ْؿ َأ ْو َقمِم َػم َ ُهت ْؿ ُأ ْو ًَمئ َؽ َيمت َ
ِ
ِِ ِ
ِ
ٍ ِ ِ
ِض اهللُ َقمٜم ُْٝم ْؿ َو َر ُوقا َقمٜمْ ُف ُأ ْو ًَم ِئ َؽ ِطم ْز ُب اهللِ
َضمٜمَّ٤مت َ ْدمري ُم ْـ َ ْحتت َٝم٤م إَ ْهنَ ُ٤مر َظم٤مًمدي َـ وم َٞمٝم٤م َر َ

َأٓ إِ َّن ِطم ْز َب اهللِ ُه ُؿ اعمُْ ْٗمٚمِ ُح َ
قن ﴾[اعمج٤مدًم٦م ]22:وىم٤مل .:وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ُمـ ٟمّمقص
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،ومل يٜمف اهلل شمٕم٤ممم اعم١مُمٜملم قمـ ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمٕمروف همػم احلرسمٞملم سم٤معمٕمروف أو

شمٌ٤مدل عمٜم٤مومع اعمٌ٤مطم٦م ُمٕمٝمؿ ُمـ سمٞمع وذاء وىمٌقل اهلداي٤م واهلٌ٤مت ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ٓ ﴿ :يٜم َْٝم٤ميم ُُؿ
يـ َو َمل ُخي ِْر ُضمقيم ُْؿ ُِم ْـ ِد َي ِ
اهللُ َقم ِـ ا ًَّم ِذي َـ َمل ُي َ٘م٤مشمِ ُٚمقيم ُْؿ ِذم اًمدِّ ِ
وه ْؿ َو ُشم ْ٘م ًِ ُٓمقا إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ
َؼم ُ
٤مريم ُْؿ َأ ْن شم َ ه
ْ
ْ
ِ
هلل َقم ِـ ا ًَّم ِذي َـ َىم٤م َشم ُٚمقيم ُْؿ ِذم اًمدِّ ِ
يـ َو َأ ْظم َر ُضمقيم ُْؿ ُِم ْـ
لم * إِٟم ََّام َيٜم َْٝم٤ميم ُُؿ ا ُ
٥م اعمُْ ْ٘م ًِ ِٓم َ
إِ َّن اهللَ ُحي ه
٤مهروا َقم َغم إِ ْظمر ِ
ِد َي ِ
اضمٙم ُْؿ َأ ْن شم ََق ًَّم ْق ُه ْؿ َو َُم ْـ َيت ََق َّهل ُ ْؿ َوم ُ٠م ْو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ اًم َّٔم ُ
٤معم ِ َ
قن
َ
٤مريم ُْؿ َو َفم َ ُ

﴾[اعمٛمتحٜم٦م.]1-1 :
وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ .وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ،وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ .ا  .هـ
وأوصمؼ قمرى اإليامن احل٥م ذم اهلل واًمٌٖمض ذم اهلل قمز وضمؾ وم٢مذا وٞمع هذا اجل٤مٟم٥م
و٤مقم٧م اًمٙمثػم ُمـ ؿمٕم٤مئر اًمديـ وُمئ٤مصمره واظمتٚمط احل٤مسمؾ سم٤مًمٜم٤مسمؾ واًمٖم٨م سم٤مًمًٛملم واًمٙمٗمر
سم٤مٓؾمالم ومٞم٤مرب ؾمٚمؿ .
عاشرا :اًم٘مقل هبذه اًمدقمقة ُيْمٕمػ ضم٤مٟم٥م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر:
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إن إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ أقمٔمؿ ؿمٕم٤مئر اًمديـ وىمقائٛمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وسمف
شمٔمٝمر اًمِمٕم٤مئر وشم٘مؾ اعمٜمٙمرات ُمـ اًمٙمٌ٤مئر واًمّمٖم٤مئر ،واؾمتح٘م٧م هذه إُم٦م اخلػمي٦م
ون سمِ٤معمَْٕمر ِ
ًمتٓمٌٞم٘مف واًمٕمٛمؾ سمف ،ىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :يمٜمْت ُْؿ َظم ْ َػم ُأ َُّم ٍ٦م ُأ ْظم ِر َضم ْ٧م ًمِٚمٜم ِ
وف
َّ٤مس َشم ْ٠م ُُم ُر َ ْ ُ
ُقن سمِ٤مهللِ َو ًَم ْق آ َُم َـ َأ ْه ُؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤من َظم ْ ًػما َهل ُ ْؿ ُِمٜم ُْٝم ُؿ اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
َ٤مب ًَمٙم َ
َو َشمٜم َْٝم ْق َن َقم ِـ اعمُْٜمٙم َِر َوشم ُْ١م ُِمٜم َ
قن
و َأ ْيم َثرهؿ ا ًْم َٗم ِ
٤مؾم ُ٘م َ
قن ﴾[آل قمٛمران.]881:
َ ُ ُ ُ
وًمٕمـ اهلل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ،و ًُم ِٕمٜمقا قمغم ًمً٤من داود وقمٞمًك قمٚمٞمٝمام اًمًالم سمًٌ٥م
شمريمِف هذه اًمِمٕمػمة ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممًُ ﴿ :م ِٕمـ ا ًَّم ِذيـ َيم َٗمروا ُِمـ سمٜمِل إِه ِائ َٞمؾ َقم َغم ًمًِ ِ
٤من َد ُاو َد
ْ َ
َ
َ
َ ُ
َْ
ِ
ٞمًك ا ْسم ِـ َُم ْر َي َؿ َذًم ِ َؽ سمِ َام َقم َّم ْقا َويمَ٤مٟمُقا َي ْٕمتَدُ َ
ون ﴾[اعم٤مئدة.]41:
َوقم َ
ؼم شمٕم٤م مم أٟمف ًمٕمـ اًمٙم٤مومريـ ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ ُمـ دهر ـمقيؾ ،ومٞمام أٟمزل
قال ابً كثريُ :خي ِ ُ
قمغم داود ٟمٌٞمف قمٚمٞمف اًمًالم ،وقمغم ًمً٤من قمٞمًك اسمـ ُمريؿ قمٚمٞمف اًمًالم ،سمًٌ٥م قمّمٞم٤مهنؿ
هلل واقمتدائٝمؿ قمغم ظمٚم٘مف .ىم٤مل اًم َٕم ْق ِ ّذم ،قمـ اسمـ قمٌ٤مسً :مٕمٜمقا ذم اًمتقراة وذم اإلٟمجٞمؾ وذم
اًمزسمقر ،وذم اًمٗمرىم٤من .صمؿ سملم طم٤مهلؿ ومٞمام يم٤مٟمقا يٕمتٛمدوٟمف ذم زُم٤مهنؿ ،وم٘م٤مل ﴿ :يمَ٤مٟمُقا ٓ
َ٤مه ْق َن َقم ْـ ُُمٜمٙم ٍَر َوم َٕم ُٚمق ُه ًَمٌِ ْئ َس َُم٤م يمَ٤مٟمُقا َي ْٗم َٕم ُٚم َ
قن ﴾[اعم٤مئدة ]41:أي :يم٤من ٓ يٜمٝمل أطمد
َي َتٜم َ
َ٥م ُمثؾ اًمذي
ُمٜمٝمؿ أطمدً ا قمـ ارشمٙم٤مب اعمآصمؿ واعمح٤مرم ،صمؿ ذُمٝمؿ قمغم ذًمؽ ًمٞمحذر أن ُي ْريم َ
ارشمٙمٌقا ،وم٘م٤ملًَ ﴿ :مٌِ ْئ َس َُم٤م يمَ٤مٟمُقا َي ْٗم َٕم ُٚم َ
قن ﴾[اعم٤مئدة.]41:
وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل ،ذم اعمًٜمد «118/8ش:
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طمدصمٜم٤م يزيد طمدصمٜم٤م َ ِ
ذيؽ سمـ قمٌد اهلل ،قمـ قمكم سمـ َسمذيٛم٦م قمـ أيب ُقم ٌَٞمدة ،قمـ قمٌد اهلل
ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط" :عم٤م وىمٕم٧م سمٜمق إهائٞمؾ ذم اعمٕم٤ميص ،هنتٝمؿ قمٚمامؤهؿ ومٚمؿ يٜمتٝمقا،
ومج٤مًمًقهؿ ذم جم٤مًمًٝمؿ -ىم٤مل يزيد :وأطمًٌف ىم٤مل :وأؾمقاىمٝمؿ -ووايمٚمقهؿ وؿم٤مرسمقهؿ.
وميب اهلل ىمٚمقب سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض ،وًمٕمٜمٝمؿ قمغم ًمً٤من داود وقمٞمًك اسمـ ُمريؿ قمٚمٞمٝمام
اًمًالم ،ذًمؽ سمام قمّمقا ويم٤مٟمقا يٕمتدون ،ويم٤من رؾمقل اهلل ط ُمتٙم ًئ٤م ومجٚمس وم٘م٤مل :ششٓ
واًمذي ٟمٗمز سمٞمده طمتك شم٠مـمروهؿ قمغم احلؼ أـمرا«« .ا.هـ ىمقل اسمـ يمثػم.
وذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري رِض اهلل قمٜمف ،قمٜمد ُمًٚمؿ «71ش ىم٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل
اهللَِّ ط َي ُ٘م ُ
قل :ش َُم ْـ َر َأى ُِمٜمْٙم ُْؿ ُُمٜمْٙم ًَرا َوم ْٚم ُٞم َٖم ِّ ْػم ُه سمِ َٞم ِد ِه َوم٢مِ ْن َمل ْ َي ًْتَٓمِ ْع َومٌِٚمِ ًَ٤مٟمِ ِف َوم٢مِ ْن َمل ْ َي ًْتَٓمِ ْع
ػ ِ
اإل َيام ِن«.
َومٌِ َ٘م ْٚمٌِ ِف َو َذًم ِ َؽ َأ ْو َٕم ُ
وهبذه اًمٗمٙمرة ُيْمٕمػ هذا اجل٤مٟم٥م سمؾ رسمام يٛمقت ٓ ،شمٜمٙمر قمغم ُمنمك وٓ ُمثٚمِ٨م وٓ
هيقدي وٓ ٟمٍماِّن وٓ سمقذي وٓ جمقد ،وٓ شمٜمٙمر زٟم٤م وٓ ومجقر وٓ ؾمٙمر وٓ مخقر،
سمؾ اًمٙمؾ ذم ديٜمٝمؿ ُمٌ٤مح ،ومٝمؾ سمٕمد هذا اًمْمالل ُمـ والل ؟ وهؾ سمٕمد هذا آٟمحراف
ُمـ اٟمحراف ؟ اًمٚمٝمؿ ؾمٚمؿ.
وىمد شمٙمٚمٛم٧م سمحٛمد اهلل قمغم هذه اًمِمٕمػمة سمتقؾمع ذم يمت٤مب « اًمقؾم٤مئؾ اجلٚمٞم٦م ًمٜمٍمة
اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م ش .وشمرك إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر جير
إمم متٞمٞمع اعمًٚمٛملم قمـ ديٜمٝمؿ واًمدقمقة إمم رومع أطمٙم٤مم اإلؾمالم ،وفمٝمقر أطمٙم٤مم ُقم ٌَّ٤مد
اًمٓمقاهمٞم٧م وإصٜم٤مم وإوصم٤من وإزٓم.
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وظمالص٦م اًمٙمالم :أن هذه اًمٗمٙمرة متجٝم٤م اًمٕم٘مقل اًمًٚمٞمٛم٦م واًمٗمٓمر اعمًت٘مٞمٛم٦م ،وٓ يت٠مصمر
هب٤م إَّٓ ُمـ يم٤من يم٤مٕٟمٕم٤مم سمؾ هؿ أوؾُ ﴿ :ص ٌّؿ ُسمٙم ٌْؿ ُقم ْٛم ٌل َوم ُٝم ْؿ ٓ َي ْٕم ِ٘م ُٚم َ
قن﴾ [اًمٌ٘مرة]848:
 .وُم٤مذا ُيرضمك ممـ هذا طم٤مًمف ويمٞمػ ؾمٞمٙمقن ُمآًمف.
احلادٍ العصر :ويٚمزم ُمـ هذا اًم٘مقل إًمٖم٤مء ؿمٕمػمة دقمقة اًمٙمٗم٤مر إمم اهلل :
ٞمؾ رسم َؽ سمِ ِْ
٤محلٙم َْٛم ِ٦م َوا َْعم ْق ِقم َٔم ِ٦م
ُمع أهن٤م ُمـ اًمِمٕم٤مئر اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :ا ْد ُع إِ َمم َؾمٌِ ِ َ ِّ
احلًٜم َِ٦م وضم ِ
٤مد ْهل ُ ْؿ سمِ٤م ًَّمتِل ِه َل َأ ْطم ًَ ُـ إِ َّن َر َّسم َؽ ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َٛم ْـ َو َّؾ َقم ْـ َؾمٌِٞمٚمِ ِف َو ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ
َْ َ َ َ
سمِ٤معمُْ ْٝمت َِدي َـ ﴾[اًمٜمحؾ.]827:
ِ
ِ
ِ
٤محل٤م وىم٤مل إِٟمَّٜمِل ُِم َـ
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفَ ﴿ :و َُم ْـ َأ ْطم ًَ ُـ َىم ْق ًٓ مم َّ ْـ َد َقم٤م إِ َمم اهللِ َو َقمٛم َؾ َص ً
لم ﴾[ومّمٚم٧م .]11:وىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ْؾ َه ِذ ِه َؾمٌِ ِٞمكم َأ ْد ُقمقا إِ َمم اهللِ َقم َغم َسم ِّم َػم ٍة َأٟمَ٤م
اعمُْ ًْٚمِ ِٛم َ
٤من اهللِ َو َُم٤م َأٟمَ٤م ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
َو َُم ِـ ا َّشم ٌَ َٕمٜمِل َو ُؾم ٌْ َح َ
لم ﴾[يقؾمػ ،]811:ورؾمقل اهلل ط ،يمام
نميمِ َ
شم٘مدم يم٤من يدقمق اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمجقس وُمنميمل اًمٕمرب إمم اإلؾمالم ،إُم٤م إذا
طمٙمٛمٜم٤م أن ه١مٓء قمغم رء ومال دقمقة ،واهلل اعمًتٕم٤من.
الثاىٌ عصر :ويٚمزم ُمـ هذا اًم٘مقل شمٕمٓمٞمؾ ُمٜمٝم٩م اجلرح ٕهؾ اًمٌ٤مـمؾ واًمتٕمديؾ ٕهؾ
احلؼ :
ضمرح أهؾ اًمٌ٤مـمؾ ضمٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،سمؾ ُمـ أقمٔمٛمف ىم٤مل رؾمقل اهلل ط«« :ضم٤مهدوا
اعمنميملم سم٠مُمقاًمٙمؿ وأٟمٗمًٙمؿ وأًمًٜمتٙمؿشش .أظمرضمف أسمق داود ،قمـ اٟمس رِض اهلل قمٜمف.
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حرف اعمٌُدّ ل ُمٜمٝم٩م اًم٘مٌقل قمغم طمد زقمٛمٝمؿ ،واًمٜمّم٤مرى يمذًمؽ،
وإذا يم٤من ُمٜمٝم٩م اًمٞمٝمقد اعمُ ّ
ومٛمـ سم٤مب أومم اًمًٙمقت قمـ أهؾ اًمٌدع ُمـ اعمًٚمٛملم ٕهنؿ أىمرب ُمـ ه١مٓء.
الثالث عصر :ومٞمف اًمٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م رِض اهلل قمٜمٝمؿ واًمت٤مسمٕملم رمحٝمؿ اهلل:
ومٞمف اًمٓمٕمـ ذم قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م رِض اهلل قمٜمٝمؿ ُمـ طمٞم٨م أهنؿ ُم٤م شم٘م٤مرسمقا ُمع اًمٞمٝمقد
واًمٜمّم٤مرى ،سمؾ ىم٤مشمٚمقهؿ ،وأضمال قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رِض اهلل قمٜمف ُمـ شمٌ٘مك ُمـ هيقد ظمٞمؼم،
ومل يٙمـ هلؿ ٟمٙمػم ذم ذًمؽ ،وأيْم ً٤م اؾمتٌ٤مطمقا أُمقاهلؿ وؾمٌقا ٟمً٤مئٝمؿ وأظمذوهؿ رىمٞمؼ،
وهذا قمغم طمد شمٕمٌػم ه١مٓء اعم٘م٤مرسملم ٓ جيقز ويم٤مٟمقا ي٠مظمذون ُمٜمٝمؿ اجلزي٦م قمـ ٍ
يد وهؿ
ص٤مهمرون يمام شم٘مدم سمٞم٤من ذًمؽ .
الرابع عصر :ومٞمف شمٙمريؿ اًم ُٕمّم٤مة واعمٚمحديـ وإىمّم٤مء اعمًت٘مٞمٛملم:
وهذا ئمٝمر ضمٚمٞم ً٤مٕ ،ن اعمًت٘مٞمؿ اعمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يٕمرف ومً٤مد هذه اًمدقمقة
وهؿ أٟمام ي٘مرسمقن ُمـ يرى سمنمهؿ ويت٘مٌؾ أىمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ.
اخلامس عصر :ومٞمف اًمٓمٕمـ ذم رؾمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:
طمٞم٨م ومجٞمع اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم يدقمقن إمم قمٌ٤مدة اهلل احلؼَ ﴿ :وا ْقم ٌُدُ وا
اهللَ َوٓ شم ْ ِ
ُنميمُقا سمِ ِف َؿم ْٞم ًئ٤م﴾[اًمٜمً٤مء « ]14:وًم٘مد سمٕمث٤م ذم يمؾ أُم٦م رؾمقٓ أن إقمٌدو اهلل
وضمتٜمٌقا اًمٓم٤مهمقت ش وه١مٓء ي٘مرسمقن ه١مٓء اعمنميملم ُمـ قمٌ٤مد قمزيز واعمًٞمح قمٚمٞمف
اًمًالم وهمػمهؿ ،وأيْم ً٤م اًمٞمٝمقد ىمتٚمقا يمثػم ًا ُمـ إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ويمذسمقهؿ  ،ىم٤مل
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إل ْطمدَ ى ا ًْمٙم َ ِ
شمٕم٤ممم « ومٗمري٘م ً٤م يمذسمتؿ وومري٘م ً٤م شم٘متٚمقن ش وُمع ذًمؽ ُيرى قمٜمٝمؿ ﴿ :إِ َّهنَ٤م َ ِ
ُؼم
﴾[اعمدصمر.]17:
السادس عصر :ومٞمف اًمرى سم٤مًمٓمٕمـ ذم اهلل قمزوضمؾ:
اًمٞمٝمقد يزقمٛمقن أن يد اهلل ُمٖمٚمقًم٦م ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :وىم٤مًم ِ
هلل َُم ْٖم ُٚمق ًَم ٌ٦م
٧م ا ًْم َٞم ُٝمق ُد َيدُ ا ِ
ُهم َّٚم ْ٧م َأي ِدهيِؿ و ًُم ِٕمٜمُقا سمِام َىم٤م ًُمقا سم ْؾ يدَ اه ُمًٌق َـمت ِ
ػ َي َِم٤م ُء َو ًَم َٞم ِزيدَ َّن يمَثِ ًػما ُِمٜم ُْٝم ْؿ َُم٤م
َ٤من ُي ِٜمٗم ُؼ َيم ْٞم َ
ْ ْ َ
َ َ ُ َُْ
َ
ُأ ِٟمز َل إِ ًَم ْٞم َؽ ُِم ْـ َر ِّسم َؽ ُـم ْٖم َٞم٤مٟمً٤م َو ُيم ْٗم ًرا َو َأ ًْم َ٘م ْٞمٜمَ٤م َسم ْٞمٜم َُٝم ُؿ ا ًْم َٕمدَ َاو َة َوا ًْم ٌَ ْٖم َْم٤م َء إِ َمم َي ْق ِم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ُيم َّٚم َام
ِ ِ
ِ
هلل َو َي ًْ َٕم ْق َن ِذم إَ ْر ِ
َ٤مرا ًم ِ ْٚم َح ْر ِ
يـ
ب َأ ْـم َٗم َ٠م َه٤م ا ُ
٥م اعمُْ ْٗمًد َ
ض َوم ًَ٤م ًدا َواهللُ ٓ ُحي ه
َأ ْو َىمدُ وا ٟم ً
هلل َىم ْق َل ا ًَّم ِذي َـ َىم٤م ًُمقا إِ َّن
﴾[اعم٤مئدة .]47:ويزقمٛمقن أن اهلل وم٘مػم ىم٤مل شمٕم٤مممًَ ﴿ :م َ٘مدْ َؾم ِٛم َع ا ُ
ِ
ِ
ُ٥م َُم٤م َىم٤م ًُمقا َو َىم ْت َٚم ُٝم ُؿ إَٟمٌِْ َٞم٤م َء سمِ َٖم ْ ِػم َطم ٍّؼ َو َٟم ُ٘م ُ
اب
قل ُذو ُىمقا َقم َذ َ
اهللَ َوم٘م ٌػم َوٟم َْح ُـ َأ ْهمٜم َٞم٤م ُء َؾمٜمَ ْٙمت ُ
احل ِر ِيؼ ﴾[آل قمٛمران .]818:ويزقمٛمقن أن اهلل عم٤م ظمٚمؼ اًمًٛمقات وإرض أرشم٤مح ذم
َْ

اًمٞمقم افسوبعُ ،مع أن اهلل ي٘مقل ﴿ :و ًَم َ٘مدْ َظم َٚم ْ٘مٜمَ٤م اًمًٛمق ِ
ات َوإَ ْر َض َو َُم٤م َسم ْٞمٜم َُٝم َام ِذم ِؾمت َِّ٦م َأ َّي٤م ٍم
َّ َ َ
َ
َو َُم٤م َُم ًَّٜمَ٤م ُِم ْـ ًُم ُٖم ٍ
قب ﴾[ق .]11:واًمٜمّم٤مرى يزقمٛمقن هلل اًمّمح٤مسم٦م واًمقًمد ،شمٕم٤ممم اهلل قمـ
ٍ
ِ
هلل ُِم ْـ َو ًَم ٍد َو َُم٤م يم َ
٥م يم هُؾ
ىمقهلؿ قمٚمق ًا يمٌػم ًا ،واهلل ي٘مقلَُ ﴿ :م٤م َّاخت ََذ ا ُ
َ٤من َُم َٕم ُف ُم ْـ إِ ًَمف إِ ًذا ًَم َذ َه َ
إِ ًَم ٍف سمِ َام َظم َٚم َؼ َو ًَم َٕمال َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َقم َغم َسم ْٕم ٍ
٤من اهللِ َقم َّام َي ِّم ُٗم َ
ض ُؾم ٌْ َح َ
قن ﴾[اعم١مُمٜمقن .]18:وي٘مقل:
مح ِـ َأ ْن يت ِ
َّخ َذ َو ًَمدً ا ﴾[ُمريؿ.]12:
﴿ َو َُم٤م َيٜمْ ٌَ ِٖمل ًم ِ َّٚمر ْ َ
َ

636

الطسٓل الصخٔح

اًمّم َٛمدُ * َمل ْ َيٚمِدْ َو َمل ْ ُيق ًَمدْ * َو َمل ْ َي ُٙم ْـ ًَم ُف
وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمفُ ﴿ :ىم ْؾ ُه َق اهللُ َأ َطمدٌ * اهللُ َّ
ُيم ُٗم ًقا َأ َطمدٌ ﴾[اإلظمالص.]7-8:
وأظمرج اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف «7712ش َقم ِـ ا ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
٤مس رى اهلل قمٜمٝمام َقم ِـ
اًمٜمٌل ط َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل اهللَُّ﴿ :يم ََّذ َسمٜمِك ا ْسم ُـ آ َد َم َو َمل ْ َي ُٙم ْـ ًَم ُف َذًم ِ َؽَ ،و َؿمت ََٛمٜمِك َو َمل ْ َي ُٙم ْـ ًَم ُف َذًم ِ َؽ،
ِ
٤مى َوم َز َقم َؿ َأٟمِّك َٓ َأ ْىم ِد ُر َأ ْن ُأ ِقمٞمدَ ُه يم ََام يم َ
٤مى َوم٘مقًمف زم َو ًَمدٌ ،
َ٤منَ ،و َأ َُّم٤م َؿمت ُْٛم ُف إِ َّي َ
َوم َ٠م َُّم٤م َشمٙمْذي ٌُ ُف إِ َّي َ

خت َذ ص ِ
ومًٌح٤مِّن َأ ْن َأ َّ ِ
٤مطم ٌَ ً٦م َأ ْو َو ًَمدً ا﴾ .وسمٕمد هذا وم٢مذا ٟمحـ شم٘م٤مرسمٜم٤م ُمع ه١مٓء اًمٙمٗمرة
َ
وشمقطمدٟم٤م وم٘مد روٞمٜم٤م سم٤مًمٓمـ ذم رسمٜم٤م قمزوضمؾ ،وٟمحـ ُمًٚمٛمقن هلل ُمٜم٘م٤مدون ًمنمقمف ـم٤مئٕملم
ًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممُ ،مٜمزهلم ًمف قمـ يمؾ ٟم٘مص وقمٞم٥مُ ،مثٜملم قمٚمٞمف سم٤مًمٙمامل واإلطمً٤من

واخلػم
ومِمت٤من ُم٤م سملم اًمٞمزيديـ ذم اًمٜمدى = يزيد ؾمٚمٞمؿ واعمثٜمك سمـ قم٤مُمر
السابع عصر :ومٞمف اًمرى سم٤مًمٓمٕمـ ذم ضمؼميؾ واعمالئٙم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم:
اًمٞمٝمقد قمدوهؿ اًمٚمدود ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم وىمد شم٘مدم طمقارهؿ ُمع اًمٜمٌل ط ،وسمٞم٤من
ذًمؽ قمٜمٝمؿ ،وإذا شمؿ اًمت٘م٤مرب ُمع أسمٜم٤مء اًم٘مردة واخلٜمزير ٓسمد ُمـ اًمرى سمام هق يمٗمر ،ىم٤مل
اهلل شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ْؾ َُم ْـ يم َ
لم َيدَ ْي ِف
َ٤من قمَدُ اوا ِجل ْ ِؼم َيؾ َوم٢مِ َّٟم ُف ٟم ََّز ًَم ُف َقم َغم َىم ْٚمٌِ َؽ سمِ٢مِ ْذ ِن ا ِ
هلل ُُم َّمدِّ ًىم٤م عمَ ِ٤م َسم ْ َ
َ٤من قمَدُ وا هللَِّ وُم ِ
الئٙمَتِ ِف َو ُر ُؾمٚمِ ِف َو ِضم ْ ِؼم َيؾ َو ُِمٞمٙم َ
َ٤مل َوم٢مِ َّن اهللَ
نمى ًم ِ ْٚم ُٛم ْ١م ُِمٜم ِ َ
لم * َُم ْـ يم َ ا
َ َ
َو ُهدً ى َو ُسم ْ َ
ِ ِ
يـ ﴾[اًمٌ٘مرة.]11-14 :
قمَدُ ٌّو ًم ْٚمٙمَ٤موم ِر َ
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الثامً عصر :ومٞمف اًمرى سم٤مًمٙمت٥م اعمحروم٦م شمٗمّمٞمالً:
طمٞم٨م وُمـ ًمقازم اًمت٘م٤مرب ُمع ه١مٓء اًم٘مقم اًمرى سمام هؿ ومٞمف ُمـ آقمت٘م٤مدات
واعمٕم٤مُمالت اعم٠مظمقذة ُمـ اًمٙمت٥م اعمحروم٦م ٕهن٤م قمٜمد ه١مٓء اعمت٘م٤مرسملم قمغم رء ،واهلل
ِ
لم َيدَ ْي ِف ُِم َـ ا ًْم ِٙمت ِ
َ٤مب َو ُُم َٝم ْٞم ِٛمٜمً٤م
٤محل ِّؼ ُُم َّمدِّ ًىم٤م َعم ِ٤م َسم ْ َ
ؾمٌح٤مٟمف ي٘مقلَ ﴿ :و َأ َٟمز ًْمٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم َؽ ا ًْمٙمت َ
َ٤مب سمِ ْ َ
ِ
ِ
احل ِّؼ ًمِٙم ٍُّؾ َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ُِمٜمْٙم ُْؿ
َقم َٚم ْٞمف َوم ْ
٤مطمٙم ُْؿ َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ سمِ َام َأ َٟمز َل اهللُ َوٓ َشمتٌَِّ ْع َأ ْه َقا َء ُه ْؿ َقم َّام َضم٤م َء َك ُم َـ ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
٤مؾمتٌَِ ُ٘مقا
ذ َقم ً٦م َوُمٜم َْٝم ً
جل َٕم َٚمٙم ُْؿ ُأ َُّم ً٦م َواطمدَ ًة َو ًَمٙم ْـ ًم َٞم ٌْ ُٚم َقيم ُْؿ ِذم َُم٤م آشمَ٤ميم ُْؿ َوم ْ
٤مضم٤م َو ًَم ْق َؿم٤م َء اهللُ َ َ
ْ
اخلػم ِ
ختتَٚمِ ُٗم َ
ات إِ َمم اهللِ َُم ْر ِضم ُٕمٙم ُْؿ َمجِٞم ًٕم٤م َوم ُٞمٜمَ ٌِّ ُئٙم ُْؿ سمِ َام يمُٜمت ُْؿ ومِ ِٞمف َ ْ
قن ﴾[اعم٤مئدة.]71:
ََْْ
التاسع عصر :ومٞمف شمٕمٓمٞمؾ أطمٙم٤مم ضمٜم٤مئز اًمٙم٤مومريـ وإحل٤مىمٝمؿ سم٤معمًٚمٛملم:
ٕٟمف قمغم طمد شمٕمٌػمهؿ جيقز اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ ،ودومٜمٝمؿ ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملمُ ،
وهمًٚمِٝمؿ،
وشمٙمٗمٞمٜمٝمؿُ ،مع أن هذا يمراُم٦م ًمٚمٛمًٚمؿ ،دون همػمه إذ أن همػم اعمًٚمؿ ُيٚم٘مك يم٢مًم٘م٤مء اًمٙمالب،
يمام ومٕمؾ رؾمقل اهلل ط سم٤معمنميملم ذم همزوة سمدر ،ويٖمٞمٌقن ُمـ أضمؾ أن ٓ يت٠مذى اعمًٚمٛمقن
سمٜمتٜمٝمؿ ،وىمد ىم٤مل رؾمقًمف اهلل ط ًمٕمل اسمـ أيب ـم٤مًم٥م رِض اهلل قمٜمف طملم ُم٤مت أسمق ـم٤مًم٥م:
شاذه٥م ومقاره وٓ ُحتدصم َّـ ؿمٞمئ ً٤م« .سمؾ ىمد هبؿ احلد إمم اًمًٕمل جلٕمؾ اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ٓ
ي٠مشمٞمف اًمٌ٤مـمؾ ُمـ سملم يديف وٓ ُمـ ظمٚمٗمف اعمحٗمقظ سمحٗمظ اهلل قمز وضمؾ « إٟم٤م ٟمحـ ٟمزًمٜمؾ
اًمذيمر وإٟم٤م ًمف حل٤مومٔمقن ش اعمٝمٞمٛمـ قمغم همػمه ُمـ اًمٙمت٥م ذم دوم٦م واطمدة ُمع اًمتقراة اعمحروم٦م
واعمٌدًم٦م واعمٖمػمة واإلٟمجٞمؾ اعمحرف اعمٌدل ىم٤مل شمٕم٤ممم «« أومتٓمٛمٕمقن أن ي١مُمٜمقا ًمٙمؿ وىمد
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يم٤من ومري٘م ً٤م ُمٜمٝمؿ يًٛمٕمقن يمالم اهلل صمؿ حيرومقٟمف ُمـ سمٕمد ُم٤م قم٘مٚمقه وهؿ يٕمٛمٚمقن ش وم٢ممم ايـ
أشم٤مك ِ
إمم أيـ اًمٜمج٤مة سمٌٖمٚمتل = ِ
أشم٤مك اطمٌز اطمٌز
العصروٌ :ومٞمف ضمقاز اًمدقم٤مء ًمٚمٙم٤مومريـ:
ٕهنؿ إظمقان ًمٚمٛمًٚمٛملم ،قمغم طمد شمٕمٌػم أصح٤مب احلقارات اًمت٘م٤مرسمٞمف.
احلادٍ والعصروٌ  :ومٞمف اًمرى سم٤مًمنميمٞم٤مت واًمٌدع واخلراوم٤مت:
عم٤م شم٘مدم ُمـ سمٞم٤من ذيمٝمؿ وسمٕمدهؿ قمـ احلؼ.
الثاىٌ والعصروٌ  :ومٞمف أيْم ً٤م:ضمقاز سمدائٝمؿ سم٤مًمًالم وقمدم اًمتْمٞمٞمؼ قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمٓمريؼ،
وهذا ظمالف ُم٤م قمٚمٞمف ديٜمٜم٤م اإلؾمالُمل ،وىمد ُمر ُمٕمٜم٤م هذا.
الثالث والعصريً :ومٞمف إهدار اًمٙمت٥م واًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ:
ٕن هذا اًمٌ٤مب ؾمٌ٥م ًمٚمتٗم٘مف ذم ديـ اهلل قمزوضمؾ ،وُمٕمروم٦م احلؼ ُمـ اًمٌ٤مـمؾ ،وقمغم طمد
شمٕمٌػمهؿ إذا يم٤من ُم٤م قمٚمٞمف اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى طمؼ ،ومٛمـ سم٤مب أومم ُم٤م قمٚمٞمف ُضمٝم٤مل اعمًٚمٛملم.
وأهؾ سمدقمٝمؿ وٓ طم٤مضم٦م ًمٚمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف
الرابع والعصروٌ  :ومٞمف شمٕمٓمٞمؾ أطمٙم٤مم اًمٙم٤مومريـ ذم أظمرة:
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طمٞم٨م إذا ُطمٙمِ َؿ ًمٚمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى سم٤مإليامن حيٙمؿ هلؿ سم٤مجلٜم٦م  ،ور هسمٜم٤م ي٘مقلَ ﴿ :مل َيٙم ِ
ُـ
ْ
َ٤مب َواعمُْ ْ ِ
ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
ِّلم َطمتَّك َشم ْ٠مشمِ َٞم ُٝم ُؿ ا ًْم ٌَ ِّٞمٜمَ ُ٦م * َر ُؾم ٌ
هلل
قل ُِم َـ ا ِ
لم ُُمٜم َٗمٙم َ
نميمِ َ
َي ْت ُٚمقا ُص ُح ًٗم٤م ُُم َٓم َّٝم َر ًة ﴾[اًمٌٞمٜم٦م.]2-8 :
وذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد رِض اهلل قمٜمف ،قمٜمد اًمِمٞمخلم َقمـ َأسمِك ؾم ِٕم ٍ
ٞمد ْ
اخلُدْ ِر ِّى رى اهلل
ْ
َ
َ٤مؾم٤م ذم َز َُم ِـ اًمٜمٌل  -ط َ -ىم٤م ًُمقا َي٤م َر ُؾم َ
قل اهللََِّ ،ه ْؾ ٟم ََرى َر َّسمٜمَ٤م َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ؟ َىم َ٤مل
قمٜمف َ -أ َّن ُأٟم ً
ِ
ِ
اًمِم ْٛم ِ
اًمٜمٌل طَٟ «« :م َٕم ْؿَ ،ه ْؾ شم َُْم ه٤مرو َن ذم ُر ْؤ َي ِ٦م َّ
٤مبشش.
س سمِ٤مًم َّٔم ِٝم َػمةَ ،و ْق ٌء ًَم ْٞم َس وم َٞمٝم٤م َؾم َح ٌ
ِ
ِ
َىم٤م ًُمقا ََٓ .ىم َ٤ملَ «« :و َه ْؾ شم َُْم ه٤مر َ
٤مبشش.
ون ذم ُر ْؤ َي٦م ا ًْم َ٘م َٛم ِر ًَم ْٞم َٚم َ٦م ا ًْم ٌَدْ ِرَ ،و ْق ٌء ًَم ْٞم َس وم َٞمٝم٤م َؾم َح ٌ
ون ذم ُر ْؤ َي ِ٦م اهللَِّ َقم َّز َو َضم َّؾ َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ،إَِّٓ يم ََام شم َُْم ه٤مر َ
َىم٤م ًُمقا ََٓ .ىم َ٤مل اًمٜمٌل طَُ «« :م٤م شم َُْم ه٤مر َ
ون
ِ ِ ِ
مه٤م ،إِ َذا يم َ
َ٧م َشم ْٕم ٌُدُ َ .وم َ
ال َي ٌْ َ٘مك َُم ْـ
َ٤من َي ْق ُم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َأ َّذ َن ُُم َ١م ِّذ ٌن َشم ْت ٌَ ُع يم هُؾ ُأ َُّم ٍ٦م َُم٤م يمَ٤مٟم ْ
ذم ُر ْؤ َي٦م َأ َطمد َ
قن ذم اًمٜم ِ
َ٤من َي ْٕم ٌُدُ َهم ْ َػم اهللَِّ ُِم َـ إَ ْصٜمَ٤م ِم َوإَٟم َّْم ِ
٤مب إَِّٓ َيت ًََ٤م َىم ُٓم َ
يم َ
َّ٤مرَ ،طمتَّك إِ َذا َمل ْ َي ٌْ َؼ إَِّٓ َُم ْـ
ِ
ات َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
يم َ
َ٤مبَ ،وم ُٞمدْ َقمك ا ًْم َٞم ُٝمق ُد َوم ُٞم َ٘م ُ٤مل َهل ُ ْؿ َُم ْـ ُيمٜمْت ُْؿ
ؼم ُ
َ٤من َي ْٕم ٌُدُ اهللَََّ ،سم ٌّر َأ ْو َوم٤مضم ٌر َو ُهم َّ َ
ون َىم٤م ًُمقا ُيمٜمَّ٤م َٟمٕمٌدُ ُقم َزير اسمـ اهللََِّ .ومٞم َ٘م ُ٤مل َهلؿ يم ََذسمتُؿُ ،م٤م َّاخت ََذ اهللَُّ ُِمـ ص ِ
َشم ْٕم ٌُدُ َ
٤مطم ٌَ ٍ٦م َوَٓ َو ًَم ٍد،
ْ َ
ُ
َْ ْ َ
ُْ
ُْ ْ ْ َ
ِ
ون إِ َمم اًمٜم ِ
نم َ
٤مؾم ِ٘مٜمَ٤مَ .وم ُٞم َِم ُ٤مر َأَٓ شم َِر ُد َ
َوم َام َذا َشم ٌْ ُٖم َ
َّ٤مر َيم َ٠م َّهن َ٤م
قن َوم َ٘م٤م ًُمقا َقمٓم ِْمٜمَ٤م َر َّسمٜمَ٤م َوم ْ
ونَ ،وم ُٞم ْح َ ُ
قن ذم اًمٜم ِ
حي ِٓم ُؿ َسم ْٕم ُْم َٝم٤م َسم ْٕم ًْم٤م َوم َٞمت ًََ٤م َىم ُٓم َ
َّ٤مرُ ،صم َّؿ ُيدْ َقمك اًمٜم ََّّم َ٤مرىَ ،وم ُٞم َ٘م ُ٤مل َهل ُ ْؿ َُم ْـ ُيمٜمْت ُْؿ
ه ٌ
ابْ َ ،
ََ
هلل ُِمـ ص ِ
ِ
َشم ْٕم ٌُدُ َ
٤مطم ٌَ ٍ٦م َوَٓ َو ًَم ٍد.
ٞمح ا ْسم َـ اهللََِّ .وم ُٞم َ٘م ُ٤مل َهل ُ ْؿ يم ََذ ْسمت ُْؿَُ ،م٤م َّاخت ََذ ا َُّ ْ َ
ون َىم٤م ًُمقا ُيمٜمَّ٤م َٟم ْٕم ٌُدُ اعمًَْ َ
قن َومٙم ََذًم ِ َؽ ُِم ْث َؾ إولَ ،طمتَّك إِ َذا َمل ْ َي ٌْ َؼ إَِّٓ َُم ْـ يم َ
َوم ُٞم َ٘م ُ٤مل َهل ُ ْؿ َُم٤م َذا َشم ٌْ ُٖم َ
َ٤من َي ْٕم ٌُدُ اهللََّ ُِم ْـ َسم ٍّر َأ ْو
َوم ِ
قر ٍة ُِم َـ اًمتل َر َأ ْو ُه ومِ َٞمٝم٤مَ ،وم ُٞم َ٘م ُ٤مل َُم٤م َذا َشمٜمْتَٔمِ ُر َ
ون َشم ْت ٌَ ُع
َ٤مه ْؿ َر هب ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
٤مضم ٍرَ ،أشم ُ
لم ذم َأ ْدٟمَك ُص َ

َ٧م َشمٕمٌدُ َ .ىم٤م ًُمقا َوم٤مر ْىمٜمَ٤م اًمٜمَّ٤مس ذم اًمده ْٟمٞم٤م َقم َغم َأ ْوم َ٘م ِر ُم٤م ُيمٜمَّ٤م إِ ًَمٞم ِٝمؿ ،و َمل ٟمُّم ِ
ٍ
٤مطم ٌْ ُٝم ْؿ،
ْ ْ َ ْ َ
َ
َ
يم هُؾ ُأ َُّم٦م َُم٤م يمَ٤مٟم ْ ْ ُ
َ
َ
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ُنم ُك سمِ٤مهللَِّ َؿم ْٞم ًئ٤مَُ .م َّرشم ْ ِ
قن َٓ ٟم ْ ِ
َوٟم َْح ُـ َٟمٜمْتَٔمِ ُر َر َّسمٜمَ٤م اًمذي ُيمٜمَّ٤م َٟم ْٕم ٌُدُ َ .وم َٞم ُ٘م ُ
قل َأٟمَ٤م َر هسمٙم ُْؿَ ،وم َٞم ُ٘مق ًُم َ
َلم َأ ْو
َصم َ
ال ًصم٤مشش .وومٞمف أهنؿ حينمون إمم اًمٜم٤مر ،ويتً٤مىمٓمقن ومٞمٝم٤م.
وأظمرج اإلُم٤مم ُمًٚمؿَ ،قم ْـ َأسمِك ُهر ْير َة رِض اهلل قمٜمفَ ،قم ْـ رؾم ِ
هلل ط َأ َّٟم ُف َىم َ٤مل:
قل ا َِّ
َ ُ
َ َ
هيقدي َوَٓ
قت
ششواًمذي َٟم ْٗم ُس ُحم َ َّٛم ٍد سمِ َٞم ِد ِه َٓ َي ًْ َٛم ُع سمِك َأ َطمدٌ ُِم ْـ َه ِذ ِه إُ َُّم ِ٦م
ٟمٍماِّن ُصم َّؿ َي ُٛم ُ
ا
ا
َ٤من ُِم ْـ َأ ْص َح ِ
َو َمل ْ ُي ْ١م ُِم ْـ سم٤مًمذي ُأ ْر ِؾم ْٚم ُ٧م سمِ ِف إَِّٓ يم َ
٤مب اًمٜم َِّ٤مر««.
اخلامس والعصروٌ :ومٞمف اطمؽمام اًمرأي واًمرأي وأظمر:
إذا يمٜم٧م اًمٞمٝمقد قمغم طمؼ ،واًمٜمٍماٟمٞم٦م قمغم طمؼ ،واإلؾمالم قمغم طمؼ ،ومٚمٙمؾ ُمـ ه١مٓء
اطمؽمام أومٙم٤مر سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم ً٤م ،وهذا ومٞمف ُمـ اًمٗمً٤مد ُم٤م اهلل سمف قمٚمٞمؿ.
السادس والعصروٌ :ومٞمف شم٘مديؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ًمٚمٛمٗم٤موو٤مت ،وُمٕم٤مروتف سم٤مًمٙمت٥م
اعمحروم٦م وإرآء اهلداُم٦م واًمٕم٘مقل اًمٙم٤مؾمدة :
وهذا هق اًمقاىمع ،وهم٤مًمٌ ً٤م يؽميمقن طمٙمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وي٠مظمذون سمام شمٚم٘مٞمف قمٚمٞمٝمؿ
قم٘مقهلؿ ،وإن ٟم٤مىمض اعمٕم٘مقل واعمٜم٘مقل .
السابع والعصروٌ :ومٞمف إًمٖم٤مء قمزة اعم١مُمٜملم وإقمزاز ُمـ أذهلؿ اهلل ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى
اًمٙم٤مومريـ:
لم ٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن
لم َو ًَمٙمِ َّـ اعمُْٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
ي٘مقل رسمٜم٤مَ ﴿ :وهللَِّ ا ًْم ِٕم َّز ُة َوًم ِ َر ُؾمقًم ِ ِف َوًم ِ ْٚم ُٛم ْ١م ُِمٜم ِ َ
﴾[اعمٜم٤موم٘مقن .] 1:وه١مٓء ضمٕمٚمقا اعمًٚمٛملم يم٤مًمٙم٤مومريـ ذم هذا اًمٌ٤مب وهمػمه ،واهلل
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ػ َ ْحتٙم ُُٛم َ
قن﴾[اًم٘مٚمؿ-17 :
لم * َُم٤م ًَمٙم ُْؿ َيم ْٞم َ
لم يمَ٤معمُْ ْج ِر ُِم َ
اعمًتٕم٤منَ ﴿ ،أ َومٜم َْج َٕم ُؾ ا ُْعم ًْٚمِ ِٛم َ
.]14
الثامً والعصروٌ :اعمً٤مواة سملم اعمً٤مضمد واًمٙمٜم٤مئس ذم إطمٙم٤مم:
اعمً٤مضمد هل أطم٥م اًمٌ٘م٤مع إمم اهلل ،يمام صح ذًمؽ قمـ رؾمقل اهلل صغم اًمف قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
واًمٙمٜم٤مئس واًمٌٞمع ومٞمٝم٤م ُم٤م اهلل سمف قمٚمٞمؿ ُمـ اًمنمك واإلحل٤مد واًمٌٖمل واًمٕمٜم٤مد واًمٗمً٤مد
واإلومً٤مد ،وُمع ذًمؽ يً٤موون سمٞمٜمٝم٤م واهلل ي٘مقل « ىمؾ ٓيًتقي اخلٌٞم٨م واًمٓمٞم٥م ش .
التاسع والعصروٌ :اًمرى سم٤مًمّمالة اًمٌ٤مـمٚم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمّمالة اعمًٚمٛملم:
ُمٕمٜمك هذا أن اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماِّن يّمكم سمّمالشمف اعمٕمرووم٦م قمٜمده ُمع أهن٤م خت٤مًمػ صالة
اعمًٚمٛملم مجٚم٦م وشمٗمّمٞمالًُ ،مع أٟمؽ دمد أن صالة اعمًٚمؿ شمٌٓمؾ إُم٤م سمٜم٘مض اًمقوقء ،أو ُمس
اًمذيمر سمدون طم٤مئؾ ،أو قمدم ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ،أو قمدم إمت٤مم اًمريمقع واًمًجقد ومٞمٝم٤م،
ودواًمٞمؽ ،وه١مٓء قمغم طمد شمٕمٌػم أهؾ اًمقطمدة صالهتؿ طم٘مف.
الثالثىٌ :ومٞمف اًمرى:
سمح٩م اًمٙمٗم٤مر إمم اعمِم٤مهد وإُم٤ميمـ اعمٌتدقم٦م اًمنميمٞم٦م ،وُمً٤مواة ذًمؽ سمح٩م اعمًٚمٛملم إمم
اًمٌٚمد إُملم.
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احلادٍ والثالثىٌ :ومٞمف اعمً٤مواة:
سملم ـمٝم٤مرة اعمًٚمٛملم اًمتل ومٞمٝم٤م اخلػم اًمٕمٔمٞمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة وٟمج٤مؾم٦م اًمٙم٤مومريـ اًمتل
ومٞمٝم٤م اًمنم اًمٕمٔمٞمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
الثاىٌ والثالثني :ومٞمف ضمقاز قمتؼ رىمٌ٦م ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ذم اًمٙمٗم٤مرات:
ُمع أٟمف ٓ دمزى ذم اًمٙمٗم٤مرات إَّٓ رىمٌ٦م ُم١مُمٜم٦م قمغم اًمراضمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ؛ ًم٘مقل
اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َ ْحت ِر ُير َر َىم ٌَ ٍ٦م ُُم ْ١م ُِمٜم ٍَ٦م﴾[اًمٜمً٤مء.]12:
الثالث والثالثىٌ :ومٞمف اًم٘مقل سم٤معمً٤مواة ُمع اعمًٚمٛملم:
ػ َ ْحتٙم ُُٛم َ
قن﴾
لم * َُم٤م ًَمٙم ُْؿ َيم ْٞم َ
لم يمَ٤معمُْ ْج ِر ُِم َ
واهلل قمزوضمؾ ي٘مقلَ ﴿ :أ َومٜم َْج َٕم ُؾ اعمُْ ًْٚمِ ِٛم َ
[اًم٘مٚمؿ .]14-17 :وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمفُ ﴿ :ىم ْؾ ٓ َي ًْت َِقي ْ
اخلٌَِ ُ
٥م َو ًَم ْق َأ ْقم َج ٌَ َؽ َيم ْث َر ُة
ٞم٨م َواًم َّٓم ِّٞم ُ
اخلٌِ ِ
وزم إَ ًْم ٌَ ِ
ٞم٨م َوم٤م َّشم ُ٘مقا اهللَ َي٤م ُأ ِ
٤مب ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ ُشم ْٗمٚمِ ُح َ
قن ﴾[اعم٤مئدة .]811:وي٘مقل شمٕم٤مممٓ ﴿ :
َْ
يًت َِقي َأصح٤مب اًمٜم َِّ٤مر و َأصح٤مب ْ ِ
اجلٜم َِّ٦م ُه ُؿ ا ًْم َٗم ِ٤مئ ُز َ
ون ﴾[احلنم.]21:
اجلٜمَّ٦م َأ ْص َح ُ
ْ َ ُ
٤مب ْ َ
َ ْ َ ُ َ
َْ

ِ
هقر * َوٓ اًم ِّٔم هؾ َوٓ
وي٘مقلَ ﴿ :و َُم٤م َي ًْت َِقي إَ ْقم َٛمك َوا ًْم ٌَّم ُػم * َوٓ اًم هٔم ُٚم َام ُت َوٓ اًمٜم ُ
ْ٧م سمِ ُٛم ًْ ِٛم ٍع َُم ْـ
ات إِ َّن اهللَ ُي ًْ ِٛم ُع َُم ْـ َي َِم٤م ُء َو َُم٤م َأٟم َ
ور * َو َُم٤م َي ًْ َت ِقي إَ ْطم َٞم٤م ُء َوٓ إَ ُْم َق ُ
احل ُر ُ
َْ
ِذم ا ًْم ُ٘م ٌُ ِ
قر ﴾[وم٤مـمر.]22-81 :
افرابع واًمثالصمقن :ومٞمف ضمقاز دومع اًمزيم٤مة إمم اًمٙم٤مومريـ:
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٤مت ًم ِ ْٚم ُٗم َ٘م َر ِاء َوا َْعم ًَ٤ميمِ ِ
لم
اًمّمدَ َىم ُ
ُمع أن ُمّم٤مرومٝم٤م صمامٟمٞم٦م ُمٕمرووم٦م ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :إِٟم ََّام َّ
ِ
ِ
٤مب َوا ًْم َٖم ِ
اًمر َىم ِ
لم َو ِذم َؾمٌِ ِ
اًمًٌِٞم ِؾ
٤مر ُِم َ
َوا ًْم َٕم ِ٤مُمٚمِ َ
ٞمؾ اهللِ َوا ْسم ِـ َّ
قهب ْؿ َو ِذم ِّ
لم َقم َٚم ْٞم َٝم٤م َواعمُْ َ١م ًَّم َٗم٦م ُىم ُٚم ُ ُ
ِ
َوم ِر َ ِ
ِ
ٞمؿ ﴾[اًمتقسم٦م ،]41:ورؾمقل اهلل ط ،ي٘مقلَ «« :وم َ٠م ْقمٚمِ ْٛم ُٝم ْؿ َأ َّن
ٞمؿ َطمٙم ٌ
يْم ً٦م ُم َـ اهللِ َواهللُ َقمٚم ٌ

اهللََّ ا ْوم َؽم َض َقم َٚمٞم ِٝمؿ صدَ َىم ً٦م ذم َأُمق ِ
اهل ْؿ ،شم ُْ١م َظم ُذ ُِم ْـ َأ ْهمٜمِ َٞم ِ٤مئ ِٝم ْؿ َوشم َُر هد َقم َغم ُوم َ٘م َر ِائ ِٝم ْؿششُ .متٗمؼ
َْ
ْ ْ َ
َ
قمٚمٞمف ،قمـ ُمٕم٤مذ رِض اهلل قمٜمف.
اخلامس والثالثىٌ :ومٞمف ضمقاز اإلُم٤مرة ومٞمٝمؿ:
لم َؾمٌِ ًٞمال﴾ [اًمٜمً٤مء.]878:
جي َٕم َؾ اهللُ ًم ِ ْٚمٙمَ٤مومِ ِري َـ َقم َغم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
ي٘مقل اهلل قمزوضمؾَ ﴿ :و ًَم ْـ َ ْ
هلل ومِ ِٞمف
اطم٤م ِقمٜمْدَ يم ُْؿ ُِم َـ ا َِّ
ورؾمقل اهلل ط ي٘مقل«« :اؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا إَِّٓ َأ ْن شم ََر ْوا ُيم ْٗم ًرا َسم َق ً
٤منشش ،أظمرضم٤مهُ ،مـ طمدي٨م ُقمٌ٤مد َة سم ِـ اًمّم ِ٤مُم ِ
ُسم ْر َه ٌ
٧م رِض اهلل قمٜمف.
َّ
َ َ ْ
السادس والثالثىٌ :ومٞمف قمدم اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اًمٙم٤مومر:
السابع والثالثىٌ :ومٞمف ضمقاز إُمر سم٤مًمٜمٍمة هلؿ:
واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل ﴿ :إِ َّن ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا وه٤مضمروا وضم٤مهدُ وا سمِ َ٠مُمق ِ
اهل ْؿ َو َأٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ ِذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ
َ َ َ َ َُ َ َ َ
َْ
اهللِ وا ًَّم ِذيـ آووا وٟمٍَموا ُأو ًَم ِئ َؽ سمٕم ُْمٝمؿ َأوًمِٞم٤مء سمٕم ٍ ِ
٤مضم ُروا َُم٤م ًَمٙم ُْؿ
ض َوا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا َو َمل ْ ُ َهي َ
َْ ُ ْ ْ َ ُ َْ
ْ
َ
َ َ َ َ ُ
ُِمـ وٓيتِ ِٝمؿ ُِمـ َ ٍ
ِ
ِ
َٜمٍمويم ُْؿ ِذم اًمدِّ ِ
ٍَّم إِ َّٓ َقم َغم
رء َطمتَّك ُ َهي٤مضم ُروا َوإِن ْ
يـ َوم َٕم َٚم ْٞمٙم ُُؿ اًمٜم ْ ُ
اؾمت َ ُ
ْ َ َ ْ ْ ْ
قن َسم ِّم ٌػم * َوا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َأ ْوًم ِ َٞم٤م ُء َسم ْٕم ٍ
٤مق َواهللُ سمِ َام َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
َىم ْق ٍم َسم ْٞمٜمَٙم ُْؿ َو َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ ُِمٞم َث ٌ
ض
ُـ ومِ ْتٜمَ ٌ٦م ِذم إَ ْر ِ
ض َو َوم ًَ٤م ٌد يمٌَِ ٌػم﴾[إٟمٗم٤مل.]41-42 :
إِ َّٓ َشم ْٗم َٕم ُٚمق ُه َشمٙم ْ
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وأي٦م فم٤مهرة اًمدًٓم٦م أن اًمٜمٍمة إٟمام شمٙمقن ًمٚمٛم١مُمٜملم.
الثامً والثالثىٌ :ومٞمف شمقزم ُمـ طم٤مد اهلل ورؾمقًمف ط:
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمّمال َة َو ُي ْ١مشم َ
ٞمٛم َ
ُقن
قن َّ
ور هسمٜم٤م ي٘مقل ﴿ :إِٟم ََّام َوًم هٞمٙم ُُؿ اهللُ َو َر ُؾمق ًُم ُف َوا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا ا ًَّمذي َـ ُي٘م ُ
اًمزيمَ٤م َة وهؿ ر ِ
هلل َو َر ُؾمق ًَم ُف َوا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا َوم٢مِ َّن ِطم ْز َب اهللِ ُه ُؿ ا ًْم َٖم٤مًم ِ ٌُ َ
ايم ُٕم َ
قن
قن * َو َُم ْـ َيت ََق َّل ا َ
َّ
َ ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ٤مب
* َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا ٓ َشمتَّخ ُذوا ا ًَّمذي َـ َّاخت َُذوا ديٜمَٙم ُْؿ ُه ُز ًوا َو ًَمٕم ًٌ٤م ُم َـ ا ًَّمذي َـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
لم ﴾[اعم٤مئدة .]74-77 :وي٘مقل
ُِم ْـ َىم ٌْ ِٚمٙم ُْؿ َوا ًْم ُٙم َّٗم َ٤مر َأ ْوًم ِ َٞم٤م َء َوا َّشم ُ٘مقا اهللَ إِ ْن يمُٜمت ُْؿ ُُم ْ١م ُِمٜمِ َ
ؾمٌح٤مٟمف ﴿ :ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا ٓ َشمت ِ
َّخ ُذوا قمَدُ ِّوي َوقمَدُ َّويم ُْؿ َأ ْوًم ِ َٞم٤م َء ُشم ْٚم ُ٘م َ
قن إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ سمِ٤معمَْ َق َّد ِة
َ َ
َ هَ
اًمر ُؾم َ
َو َىمدْ َيم َٗم ُروا سمِ َام َضم٤م َءيم ُْؿ ُِم َـ ْ
احلَ ِّؼ ُخي ِْر ُضم َ
قل َوإِ َّي٤ميم ُْؿ َأ ْن شم ُْ١م ُِمٜمُقا سمِ٤مهللِ َر ِّسمٙم ُْؿ إِ ْن يمُٜم ُت ْؿ
قن َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُن َ
ون إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ سمِ٤معمَْ َق َّد ِة َو َأٟمَ٤م َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َام َأ ْظم َٗم ْٞمت ُْؿ َو َُم٤م
َظم َر ْضمت ُْؿ ضم َٝم٤م ًدا ذم َؾمٌِٞمكم َوا ْسمت َٖم٤م َء َُم ْر َو٤ميت شم ه
ِ
اًمًٌِ ِ
ٞمؾ ﴾[اعمٛمتحٜم٦م.]8:
َأ ْقم َٚمٜمت ُْؿ َو َُم ْـ َي ْٗم َٕم ْٚم ُف ُمٜمْٙم ُْؿ َوم َ٘مدْ َو َّؾ َؾم َقا َء َّ
ِ
ِ
٥م اهللُ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َىمدْ َي ِئ ًُقا ُِم َـ
وي٘مقل أيْم ً٤مَ ﴿ .ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا ٓ َشمت ََق ًَّم ْقا َىم ْق ًُم٤م َهمْم َ
ِ
٤مب ا ًْم ُ٘م ٌُ ِ
أظم َر ِة يم ََام َي ِئ َس ا ًْم ُٙم َّٗم ُ٤مر ُِم ْـ َأ ْص َح ِ
قر ﴾[اعمٛمتحٜم٦م .]81:وي٘مقل شمٕم٤ممم ﴿ :إِ َّن َوًم ِ ِّٞم َل
اهللُ ا ًَّم ِذي ٟم ََّز َل ا ًْم ِٙمتَ٤مب وهق يتَق َّمم اًمّم ِ
لم ﴾[إقمراف.]814:
٤محل َ
َّ
َ َ ُ َ َ َ
التاسع والثالثىٌ :ومٞمف إصمٌ٤مت اإليامن هلؿ:
ِ
ِ
ٞمؿ َطمٜمِٞم ًٗم٤م َو َُم٤م يم َ
َ٤من
واهلل ي٘مقل ﴿ :وىم٤مًمقا يمُقٟمُقا ُهق ًدا َأ ْو ٟم ََّم َ٤مرى َ ْهتتَدُ وا ُىم ْؾ َسم ْؾ ُم َّٚم َ٦م إِ ْسم َراه َ
ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
لم ﴾[اًمٌ٘مرة.]817:
نميمِ َ
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ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم شمٗمًػم هذه أي٦م :ىم٤مل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق :طمدصمٜمل حمٛمد
سمـ أيب حمٛمد طمدصمٜمل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم أو قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قمٌ٤مس رِض اًمف قمٜمٝمام ىم٤مل :ىم٤مل
إقمقر ًمرؾمقل اهلل طُ :م٤م اهلدى إٓ ُم٤م ٟمحـ قمٚمٞمف ،وم٤مشمٌٕمٜم٤م ي٤م حمٛمد
قمٌد اهلل سمـ ُصقري٤م
ُ
هتتد .وىم٤مًم٧م اًمٜمّم٤مرى ُمثؾ ذًمؽ .وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾ ﴿ :وىم٤مًمقا يمُقٟمُقا ُهق ًدا َأ ْو ٟم ََّم َ٤مرى
ِ
ِ
ٞمؿ َطمٜمِٞم ًٗم٤م ﴾ أيٟ ٓ :مريد ُم٤م دقمقشمؿ إًمٞمف ُمـ اًمٞمٝمقدي٦م
َ ْهتتَدُ وا﴾ .وىمقًمفَ ﴿ :سم ْؾ ُم َّٚم َ٦م إِ ْسم َراه َ
ِ
ِ
ٞمؿ َطمٜمِٞم ًٗم٤م﴾ .ا.هـ
واًمٜمٍماٟمٞم٦م ،سمؾ ٟمتٌعَ ﴿:سم ْؾ ُم َّٚم َ٦م إِ ْسم َراه َ
واحلٜمٗمٞم٦م هلُ :مٚم٦م اإلؾمالم اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم وإٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ
اًمًالم ،وىمد أُمر اهلل قمز وضمؾ ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ واعم١مُمٜملم
ِ
ِ
ٞمؿ َطمٜمِٞم ًٗم٤م َو َُم٤م يم َ
َ٤من ُِم َـ
سم٢مشمٌ٤مقمٝم٤م ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ْؾ َصدَ َق اهللُ َوم٤مشمٌَِّ ُٕمقا ُم َّٚم َ٦م إِ ْسم َراه َ
اعمُْ ْ ِ
لم ﴾[آل قمٛمران .]17:واحلٜمٞمػ هق اعمًٚمؿ ،ؾمٛمل سمذًمؽ عمٞمٚمف وقمدوًمف قمـ اًمنمك
نميمِ َ
وأُمقر اجل٤مهٚمٞم٦م إمم شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم وأظمالق أهؾ احلٜمٞمٗمٞم٦م اًمًٛمح٦م.
وم٘مد روى اإلُم٤مم أمحد قمـ اسمـ قمٌ٤مس رِض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل :ىمٞمؾ ًمرؾمقل اهلل ط :أي
إدي٤من أطم٥م إًمٞمؽ ؟ ىم٤مل«« :احلٜمٞمٗمٞم٦م اًمًٛمح٦مشش.
أن ُمٜمٝمؿ ُم١مُمٜمقن ،يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممًَ ﴿ :م ْٞم ًُقا َؾم َقا ًء ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْم ِٙمت ِ
وٟمحـ ٟمثٌ٧م َّ
َ٤مب ُأ َُّم ٌ٦م
ُقن سمِ٤مهللِ وا ًْمٞمق ِم ِ
قن آي ِ
ِ
أظم ِر َو َي ْ٠م ُُم ُر َ
ون * ُي ْ١م ُِمٜم َ
هلل آٟمَ٤م َء اًم َّٚم ْٞم ِؾ َو ُه ْؿ َي ًْ ُجدُ َ
ون
٤مت ا ِ
َ َْ
َىم٤مئ َٛم ٌ٦م َي ْت ُٚم َ َ
ات و ُأو ًَم ِئ َؽ ُِمـ اًمّم ِ
اخلػم ِ
سمِ٤معمَْٕمر ِ
٤مر ُقم َ ِ
وف َو َيٜم َْٝم ْق َن َقم ِـ اعمُْٜمْٙم َِر َو ُي ًَ ِ
لم ﴾[آل
٤محل َ
َ َّ
َ ْ
ُْ
قن ذم ْ َ ْ َ
قمٛمران .]887-881 :وىم٤ملَ ﴿ :وإِ َّن ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْم ِٙمت ِ
هلل َو َُم٤م ُأٟم ِْز َل إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ َو َُم٤م
َ٤مب عمَ ْـ ُي ْ١م ُِم ُـ سمِ٤م ِ
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ون سمِآي ِ
ُأٟم ِْز َل إِ ًَمٞم ِٝمؿ َظم ِ
٤مت اهللِ َصم َٛمٜمً٤م َىمٚمِ ًٞمال ُأ ْو ًَم ِئ َؽ َهل ُ ْؿ َأ ْضم ُر ُه ْؿ ِقمٜمْدَ َر ِّهبِ ْؿ إِ َّن
٤مؿم ِٕم َ
ؽم َ َ
لم هللَِّ ٓ َي ِْم َ ُ
ْ ْ
هيع ِْ
احل ًَ ِ
٤مب ﴾[آل قمٛمرانً .]811:مٙمـ ُمٜمٝمؿ ه١مٓء ؟ ! ه١مٓء أُمث٤مل قمٌد اهلل سمـ
اهللَ َ ِ ُ
ؾمالم وهمػمه ممـ دظمؾ ذم آؾمالم
األربعىٌ :ومٞمف اًم٘مقد سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمًٚمٛملم:
واًمرؾمقل ط ي٘مقل ٓ«« :ي٘متؾ ُمًٚمؿ سمٙم٤مومرشش ،يمام قمٜمد اًمٌخ٤مري :قمـ أيب ضمحٞمٗم٦م
رِض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىمٚم٧م ًمٕمكم رِض اهلل قمٜمف هؾ قمٜمديمؿ رء ُمـ اًمقطمل إٓ ُم٤م ذم يمت٤مب
اهلل ؟ ىم٤مل واًم ذي ومٚمؼ احلٌ٦م وسمرأ اًمٜمًٛم٦م ُم٤م أقمٚمٛمف إٓ ومٝمام يٕمٓمٞمف اهلل رضمال ذم اًم٘مرآن وُم٤م
ذم هذه اًمّمحٞمٗم٦م .ىمٚم٧م وُم٤م ذم اًمّمحٞمٗم٦م ىم٤مل :ششاًمٕم٘مؾ وومٙم٤مك إؾمػم وأن ٓ ي٘متؾ
ُمًٚمؿ سمٙم٤مومر««.
احلادٍ واألربعىٌ :ومٞمف اًمتٙم٤موم١م سملم دُم٤مء اعمًٚمٛملم ودُم٤مئٝمؿ:
أظمرج احل٤ميمؿ ،ذم « اعمًؽمك قمغم اًمّمحٞمحلم ش قمـ ىمٞمس سمـ قمٌ٤مدة ىم٤مل :دظمٚم٧م أٟم٤م و
إؿمؽم قمغم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م رِض اهلل قمٜمف يقم اجلٛمؾ وم٘مٚم٧م :هؾ قمٝمد إًمٞمؽ رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ قمٝمدا دون اًمٕم٤مُم٦م ؟ وم٘م٤مل ٓ :إٓ هذا و أظمرج ُمـ ىمراب ؾمٞمٗمف وم٢مذا
ومٞمٝم٤م :شش اعم١مُمٜمقن شمتٙم٤موم٠م دُم٤مؤهؿ و يًٕمك سمذُمتٝمؿ أدٟم٤مهؿ و هؿ قمغم ُمـ ؾمقاهؿ ٓ ي٘متؾ
ُم١مُمـ سمٙم٤مومر و ٓ ذو قمٝمد ذم قمٝمده ش وىم٤مل :هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم و مل
خيرضم٤مه.
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وىم٤مل أيْم ً٤م :و ًمف ؿم٤مهد قمـ أيب هريرة و قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص رِض اهلل قمٜمٝمام.
أُم٤م طمدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف :وم٘مد قمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص :قمغم ذط
اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ،قمـ أيب هري رة رِض اهلل قمٜمف :أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مل:
ششجيػم قمغم أُمتل أدٟم٤مهؿ««.
و أُم٤م طمدي٨م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص رِض اهلل قمٜمف :ومٛمٕمروف ذم ىمتٚمف حمٛمد سمـ أيب سمٙمر عم٤م
دظمؾ قمٚمٞمف ىم٤مل ًمف :حمٛمد سمـ أيب سمٙمر ؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ىم٤مل :سم٠مُم٤من ضمئ٧م ؟ ىم٤مل ،ٓ :ىم٤مل وم٢مِّن
ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ي٘مقل«« :اعمًٚمٛمقن شمتٙم٤موم٠م دُم٤مؤهؿشش احلدي٨م.
الثاىٌ واألربعىٌ :ومٞمف ضمٕمؾ ديتٝمؿ يمدي٦م اعمًٚمؿ:
وذم احلدي٨م«« :دي٦م اًمٙم٤مومر ٟمّمػ دي٦م اعمًٚمؿشش.
الثالث واألربعىٌ :ومٞمف أُمْم٤مء أُم٤مهنؿ وقمٝمدهؿ:
وذم احلدي٨م«« :ذُم٦م اعمًٚمٛملم واطمدة يًٕمك هب٤م أدٟم٤مهؿشش .وذم طمدي٨م ىمٞمس سمـ قمٌ٤مدة
اًمً٤مسمؼ ذم طمؼ اعم١مُمٜملم«« :و يًٕمك سمذُمتٝمؿ أدٟم٤مهؿ و هؿ قمغم ُمـ ؾمقاهؿشش،
الرابع واألربعىٌ :ومٞمف إسمرار أىمً٤مُمٝمؿ:
وهذا إٟمام هق ذم طمؼ اعمًٚمٛملم.
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اخلامس واألربعىٌ  :قمٞم٤مدة ُمريْمٝمؿ هم٤مي٦م ُم٤م ومٞمف اجلقاز أو آؾمتحٌ٤مب إن يم٤من ًمٚمدقمقة،
وقمغم اًم٘مقل سم٢ميامهنؿ دم٥م قمٞم٤مدهتؿ واشمٌ٤مع ضمٜم٤مئزهؿ وضمقسم ً٤م يمٗم٤مئٞم ً٤م.
السادس واألربعىٌ :ذم إًمٖم٤مء ومقراق اًمٚمٌ٤مس وضمقاز اًمتِمٌف هبؿ  :وىمد شم٘مدم اًمٙمالم ذم
وضمقب خم٤مًمٗمتٝمؿ
السابع واألربعىٌ :ومٞمف ىمٌقل ؿمٝم٤مدهتؿ وشمٕمديٚمٝمؿ:
واهلل ي٘مقلَ ﴿ :و َأ ْؿم ِٝمدُ وا َذ َوي قمَدْ ٍل ُِمٜمْٙم ُْؿ﴾[اًمٓمالق.]2:
الثامً األربعىٌ :ومٞمف ضمقاز دظمقهلؿ اعمًجد احلرام:
ِ
ور هسمٜم٤م ي٘مقلَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا إِٟم ََّام اعمُْ ْ ِ
نميم َ
احل َرا َم َسم ْٕمدَ
ُقن ٟم ََج ٌس َومال َي ْ٘م َر ُسمقا اعمَْ ًْجدَ ْ َ
ِ
َقم ِ٤مُم ِٝمؿ ه َذا وإِ ْن ِظم ْٗمتُؿ َقمٞم َٚم ً٦م َومًق َ ِ
هلل ُِمـ َوم ْْمٚمِ ِف إِ ْن َؿم٤مء إِ َّن ا َ ِ
ٞمؿ
ف ُي ْٖمٜمٞمٙم ُُؿ ا ُ ْ
َ ْ
ْ ْ
ْ َ َ
ٞمؿ َطمٙم ٌ
هلل َقمٚم ٌ
َ
﴾[اًمتقسم٦م.]21:
التاسع واألربعىٌ :ومٞمف ضمقاز إؾمتٓم٤مهنؿ ذم ضمزيرة اًمٕمرب:
َّسمقب اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف :سم٤مب إظمراج اًمٞمٝمقد ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب.
وذيمر طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس رِض اهلل قمٜمٝمام ىم٤ملَ :ا ْؿمتَدَّ سمِرؾم ِ
قل اهللَِّ ط َو َضم ُٕم ُف َوم َ٘م َ٤مل:
َ ُ
ِ ٍ
ِ
ُ٥م ًَم ُٙم ْؿ يمِتَ٤م ًسم٤م َٓ شم َِْم هٚمقا َسم ْٕمدَ ُه َأ َسمدً اششَ .وم َتٜم ََ٤مز ُقمقا َوَٓ َيٜمْ ٌَ ِٖمك ِقمٜمْدَ ٟمٌَِ ٍّك
««ا ْئتُقٟمك سمِٙمَتػ َأ ْيمت ْ
اؾم َت ْٗم ِٝم ُٛمق ُهَ .وم َ٘م َ٤ملَ «« :ذ ُروٟمِكَ ،وم٤م ًَّم ِذى َأٟمَ٤م ومِ ِٞمف َظم ْ ٌػم ِممَّ٤م شمَدْ ُقمقٟمِك
َشمٜم َُ٤مز ٌع َوم َ٘م٤م ًُمقا َُم٤م ًَم ُف َأ َه َج َر ْ
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إِ ًَمٞم ِفشش َوم َ٠مُمرهؿ سمِ َثال ٍ
َث َىم َ٤ملَ «« :أ ْظم ِر ُضمقا اعمُْ ْ ِ
لم ُِم ْـ َضم ِز َير ِة ا ًْم َٕم َر ِ
بَ ،و َأ ِضم ُٞمزوا ا ًْم َق ْومدَ سمِٜم َْح ِق
نميمِ َ
ْ
ََ ُ ْ
ٞم٧م افثوفٌةَ.
َُم٤م ُيمٜم ُْ٧م ُأ ِضم ُٞمز ُه ْؿششَ ،وٟم ًَِ ُ
إص َٛم ِٕم ّل َضم ِز َيرة ا ًْم َٕم َرب َُم٤م َسم ْلم َأ ْىم ََم قمَدَ ن َأ ْسم َلم إِ َمم ِريػ ا ًْم ِٕم َراق ُـمقًٓ َو ُِم ْـ
َىم َ٤مل ْ
آه٤م إِ َمم َأ ْـم َراف َّ
إلطم٤م َـم ِ٦م ا ًْمٌِ َح٤مر ِ َهب٤م،
َضمدَّ ة َو َُم٤م َو َ
اًمِم٤مم َقم ْر ًو٤مَ ،و ُؾم ِّٛم َٞم ْ٧م َضم ِز َيرة ا ًْم َٕم َرب َ
يٕمٜمِل سمحر ْ ِ
ِ
اهلٜمْد َو َسم ْحر ا ًْم ُ٘م ْٚم ُزم َو َسم ْحر َوم ِ
ٕهنَ٤م
َْ َ ْ
احل ٌَ َِم٦مَ ،و ُأوٞم َٗم ْ٧م إِ َمم ا ًْم َٕم َرب َّ
٤مرس َو َسم ْحر ْ َ
ِ
٤مهنؿ َو َُمٜم ِ
هلؿ .وىم٤مل ْ
محد َو ِه َل َأ ْرض
يمَ٤مٟم ْ
اخلَٚمِٞمؾ ْسمـ َأ ْ َ
َ٤مز ْ
اإلؾمالم َو ِ َهب٤م َأ ْو َـم ْ
َ٧م سمِ َ٠م ْيدهيِ ْؿ َىم ٌْؾ ْ

ا ًْم َٕم َرب َو َُم ْٕم ِد ُهنَ٤م.

اخلنسىٌ :ومٞمع اًمرى سمجٛمٞمع ُمٕم٤مُمالهتؿ:
ٕٟمف ىمد شمؿ آقمؽماف هبؿ أهنؿ قمغم رء ،ور هسمٜم٤م ي٘مقلُ ﴿ :ىم ْؾ َي٤م َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب ًَم ًْت ُْؿ َقم َغم
ر ٍء﴾[اعم٤مئدة.]41:
َ ْ
احلادٍ واخلنسىٌ :ومٞمف ىمٌقل أظمٌ٤مرهؿ ورواي٤مهتؿ:
أظمرج اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف قمـ أيب ُه َر ْي َر َة رِض اهلل قمٜمف َقم ِـ اًمٜمٌَِّ ِّك طَٓ«« :

شم َُّمدِّ ُىمقا َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
قه ْؿششَ .و ُىمق ًُمقاَ ﴿ :و ُىمق ًُمقا آ َُمٜمَّ٤م سمِ٤م ًَّم ِذي ُأٟم ِْز َل إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َو ُأٟم ِْز َل
َ٤مبَ ،وَٓ ُشمٙم َِّذ ُسم ُ
إِ ًَمٞمٙمُؿ وإِ َهلٜمَ٤م وإِ َهلٙمُؿ و ِ
اطمدٌ َوٟم َْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن ﴾[اًمٕمٜمٙمٌقت .]74:هذا إذا ٟم٘مٚمقا ُمـ
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
يمتٌٝمؿ اعمحروم٦م ،ومٙمٞمػ سمٖمػمه٤م.
الثاىٌ واخلنسىٌ :ومٞمف ٓ ي٘متؾ ضمرحيٝمؿ ذم احلرب وٓ جيقز ؾمٌٞمٝمؿ وٓ أظمذ همٜم٤مئٛمٝمؿ:
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ٕن هذه إطمٙم٤مم إٟمام هل ذم طمؼ اعم١مُمٜملم ،واًمقاىمع ظمالف ذًمؽ.
الثالث واخلنسىٌ :إًمٖم٤مء سم٤مب اًمٖمزو واجلٝم٤مد:
ٕن اجلٝم٤مد إٟمام يٙمقن ود اًمٙم٤مومريـ ،وه١مٓء ؿمٝمد هلؿ حمٌقهؿ سم٤مإليامن ،واحلؼ أهنؿ
ُقن سمِ٤مهللِ وٓ سمِ٤م ًْمٞمق ِم ِ
يم٤مومرون  ،واهلل أُمر سم٘مت٤مهلؿ ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ىم٤مشمِ ُٚمقا ا ًَّم ِذي َـ ٓ ُي ْ١م ُِمٜم َ
أظم ِر
َْ
َ
ِ
ِ
ُقن ِديـ ْ ِ
ِ
حي ِّر ُُم َ
َ٤مب َطمتَّك
احل ِّؼ ُم َـ ا ًَّمذي َـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
َوٓ ُ َ
قن َُم٤م َطم َّر َم اهللُ َو َر ُؾمق ًُم ُف َوٓ َيديٜم َ َ َ
ِ
اجل ْزي َ٦م َقمـ ي ٍد وهؿ ص ِ
قه ْؿ َطمتَّك ٓ َشمٙم َ
٤مهم ُر َ
ُقن
ون ﴾[اًمتقسم٦م .]21:وىم٤ملَ ﴿ :و َىم٤مشم ُٚم ُ
ُي ْٕم ُٓمقا ِْ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ُقن اًمدِّ ي ُـ هللَِّ َوم٢مِ ِن اٟمت ََٝم ْقا َومال قمُدْ َو َ
ومِ ْتٜمَ ٌ٦م َو َيٙم َ
لم ﴾[اًمٌ٘مرة .]811:ومٝمؿ ذم
ان إِ َّٓ َقم َغم اًم َّٔم٤معم ِ َ
طمراب طمتك يٓمٕمق اجلزي٦م قمـ يد وهؿ ص٤مهمرون ذًمٞمٚمقن
الرابع واخلنسىٌ :ومٞمف أن اًمت٘م٤مرب ُمع إدي٤من رهمٌ٦م قمـ ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم:
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اص َٓم َٗم ْٞمٜمَ٤م ُه ِذم اًمده ْٟم َٞم٤م
ٞمؿ إِ َّٓ َُم ْـ َؾمٗم َف َٟم ْٗم ًَ ُف َو ًَم َ٘مد ْ
واهلل ي٘مقلَ ﴿ :و َُم ْـ َي ْر َهم ُ
٥م َقم ْـ ُم َّٚم٦م إِ ْسم َراه َ
أظمر ِة عمَِـ اًمّم ِ
ِ
لم ﴾[اًمٌ٘مرة .]811:ومٛمـ رام اًم٘مرب ُمـ اًمٞمٝمقدي٦م
َوإِ َّٟم ُف ِذم
٤محل َ
َ َّ
َ
واًمٜمٍماٟمٞم٦م ،ومْم ً
ال قمـ ؾم٤مئر اعمٚمؾ اًمقصمٜمٞم٦م ،وم٘مد رهم٥م قمـ ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم اًمتل
هل احلٜمٞمٗمٞم٦م اعمًٚمٛم٦م ،وىمد أُمر اهلل قمٌ٤مده اعم١مُمٜملم سمٚمزوُمٝم٤م وم٘م٤ملُِ ﴿ :م َّٚم َ٦م َأسمِٞمٙم ُْؿ
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ َطمٜمِٞم ًٗم٤م
ٞمؿ﴾[احل٩م .]41:أي وم٤مًمزُمقه٤م ،وىم٤ملُ ﴿ :ىم ْؾ َصدَ َق اهللُ َوم٤مشمٌَِّ ُٕمقا ُم َّٚم َ٦م إِ ْسم َراه َ
إِ ْسم َراه َ
َ٤من ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
َو َُم٤م يم َ
لم ﴾[آل قمٛمران .]17:ىم٤مل ىمت٤مده يمام ذم « ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من  711 / 8ش:
نميمِ َ
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رهم٥م قمـ ُمٚمتف اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ،واختذوا اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م سمدقم٦م ًمٞمً٧م ُمـ اهلل
وشمريمقا ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ .ا.هـ
ِ
ِ
وُمع ذًمؽ طم٤موًمقا اٟمتح٤مًمف ،وم٘م٤مل اهلل ُمٙمذسم ً٤م هلؿَُ ﴿ :م٤م يم َ
ٍَماٟمِ اٞم٤م
َ٤من إِ ْسم َراه ُ
ٞمؿ َ ُهيقد اي٤م َوٓ ٟم ْ َ
َ٤من ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
َ٤من َطمٜمِٞم ًٗم٤م ُُم ًْٚمِ ًام َو َُم٤م يم َ
َو ًَمٙمِ ْـ يم َ
لم ﴾[آل قمٛمران .]44:أوم٤مده اًم٘م٤مِض ذم دقمقة
نميمِ َ
اًمت٘مري٥م «  8724 / 7ش.
اخلامس واخلنسىٌ :ومٞمف اًمرى سم٤مًمّمالة إمم همػم اًم٘مٌٚم٦م:
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمـ اعمنميملم واًمٞمٝمقد وُمـ واوم٘مٝمؿ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملمَ ﴿ :ؾم َٞم ُ٘م ُ
اًمً َٗم َٝم٤م ُء ُِم َـ
قل ه
َّ٤مس َُم٤م َو َّٓ ُه ْؿ َقم ْـ ِىم ٌْ َٚمتِ ِٝم ُؿ ا ًَّمتِل يمَ٤مٟمُقا َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ُىم ْؾ هللَِّ اعمَْ ْ ِ
اًمٜم ِ
نم ُق َواعمَْ ْٖم ِر ُب َ ْهي ِدي َُم ْـ َي َِم٤م ُء إِ َمم
ِس ٍ
اط ُُم ًْت َِ٘مٞم ٍؿ * َويم ََذًمِ َؽ َضم َٕم ْٚمٜمَ٤ميم ُْؿ ُأ َُّم ً٦م َو َؾم ًٓم٤م ًم ِ َتٙمُقٟمُقا ُؿم َٝمدَ ا َء َقم َغم اًمٜم ِ
َّ٤مس َو َيٙم َ
ُقن
َ
ِ
اًمر ُؾم َ
اًمر ُؾم ُ
قل ِمم َّ ْـ
قل َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َؿم ِٝمٞمدً ا َو َُم٤م َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ا ًْم ِ٘م ٌْ َٚم َ٦م ا ًَّمتِل يم َ
ُٜم٧م َقم َٚم ْٞم َٝم٤م إِ َّٓ ًمٜمَ ْٕم َٚم َؿ َُم ْـ َيتٌَِّ ُع َّ
َّ
ِ ِ
ِ
َ٧م ًَمٙمٌَِ َػم ًة إِ َّٓ َقم َغم ا ًَّم ِذي َـ َهدَ ى اهللُ َو َُم٤م يم َ
ٞمع إِ َيام َٟمٙم ُْؿ
٥م َقم َغم َقم ِ٘م ٌَ ْٞم ِف َوإِ ْن يمَ٤مٟم ْ
َ٤من اهللُ ًم ُٞمْم َ
َيٜم َ٘مٚم ُ
ِ
ِ
َّ٤مس ًَمرء ٌ ِ
٤مه٤م
اًمً َامء َوم َٚمٜم َُق ًِّم َٞمٜم ََّؽ ىم ٌْ َٚم ً٦م شم َْر َو َ
ٞمؿ * َىمدْ ٟم ََرى َشم َ٘م هٚم َ
٥م َو ْضم ِٝم َؽ ِذم َّ
وف َرطم ٌ
إِ َّن اهللَ سمِ٤مًمٜم ِ َ ُ

ِ
ِ ِ
يـ
احل َرا ِم َو َطم ْٞم ُ٨م َُم٤م يمُٜمت ُْؿ َوم َق هًمقا ُو ُضم َ
قهٙم ُْؿ َؿم ْٓم َر ُه َوإِ َّن ا ًَّمذ َ
َوم َق ِّل َو ْضم َٝم َؽ َؿم ْٓم َر اعمَْ ًْجد ْ َ
ِ
ِ
ِ
هلل سمِ َٖم٤مومِ ٍؾ َقم َّام َي ْٕم َٛم ُٚم َ
َ٤مب ًَم َٞم ْٕم َٚم ُٛم َ
يـ
احل هؼ ُِم ْـ َر ِّهبِ ْؿ َو َُم٤م ا ُ
قن * َو ًَمئ ْـ َأ َشم ْٞم َ٧م ا ًَّمذ َ
ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
قن َأ َّٟم ُف ْ َ
ِ
ْ٧م سمِتَ٤مسمِ ٍع ِىم ٌْ َٚمت َُٝم ْؿ َو َُم٤م َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ سمِتَ٤مسمِ ٍع ِىم ٌْ َٚم َ٦م َسم ْٕم ٍ
ض
َ٤مب سمِٙم ُِّؾ آ َي ٍ٦م َُم٤م شمٌَِ ُٕمقا ِىم ٌْ َٚمت ََؽ َو َُم٤م َأٟم َ
ُأوشمُقا اًمٙمت َ
لم ﴾[اًمٌ٘مرة-872 :
َو ًَم ِئ ِـ ا َّشم ٌَ ْٕم َ٧م َأ ْه َقا َء ُه ْؿ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َضم٤م َء َك ُِم َـ ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ إِٟم ََّؽ إِ ًذا عمَ ِ َـ اًم َّٔم٤معم ِ َ
.]877
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السادس واخلنسىٌ :ومٞمف اًمرهمٌ٦م قمـ اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ:
ِ
ِ
ِ
اط ا ًَّم ِذي َـ َأ ْٟم َٕم ْٛم َ٧م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َهم ْ ِػم اعمَْ ْٖم ُْم ِ
س َ
اًمٍم َ
قب
اط اعمُْ ًْتَ٘م َ
ٞمؿ * َ
ور هسمٜم٤م ي٘مقلْ ﴿ :اهدٟمَ٤م ِّ َ
لم﴾[اًمٗم٤محت٦م.]4-4 :
اًمْم٤م ًِّم َ
َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َوٓ َّ
واعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ هؿ اًمٞمٝمقد ،واًمْم٤مًمقن هؿ اًمٜمّم٤مرى.
وقمـ اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من رِض اهلل قمٜمف ص٤مطم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ :قمـ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مل«« :ضب اهلل ُمثال ساـم٤م ُمًت٘مٞمام قمغم يمتٗمل
اًمٍماط ؾمقران ومٞمٝمام أسمقاب ُمٗمتح٦م و قمغم إسمقاب ؾمتقر ُمرظم٤مةشش أظمرضمف :أمحد،
واحل٤ميمؿ ذم « اعمًتدرك ش وهق ذم « صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م و ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ش
ًمألًمٌ٤مِّن ،قمـ اسمـ ُمًٕمقد رِض اهلل قمٜمف.
وم٢مذا يم٤من آقمقضم٤مج طم٤مصؾ سملم أسمٜم٤مء إُم٦م اًمقاطمدة ،طمتك ىم٤مل اًمرؾمقل ط:
««اومؽمىم٧م اًمٞمٝمقد قمغم إطمدى وؾمٌٕملم ومرىم٦م واومؽمىم٧م اًمٜمّم٤مرى قمغم اصمٜمتلم وؾمٌٕملم ومرىم٦م
وؾمتٗمؽمق أُمتل قمغم صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م يمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر إٓ واطمدةشش ىم٤مًمقاُ :مـ هل ي٤م
رؾمقل اهلل ؟ ىم٤مل«« :اجلامقم٦مشش وذم رواي٦مُ«« :م٤م أٟم٤م قمٚمٞمف وأصح٤ميبشش ،ويمام دل قمٚمٞمف
طمدي٨م اًمٜمقاس رِض اهلل قمٜمف ،ومام سم٤مًمؽ سمٛمـ يزقمؿ اًمتقاومؼ سملم أهؾ اًمديـ احلؼ وهؿ
اعمًٚمٛمقن ،وسملم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اًمٙم٤مومريـ.
السابع واخلنسىٌ :ومٞمف ًمٌس احلؼ سم٤مًمٌ٤مـمؾ:
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واحلؼ هق اإلؾمالم ،واهلل قمزوضمؾ ىمد وسمخ اهلل أهؾ اًمٙمت٤مب سم٘مقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ْه َؾ
ا ًْمٙمِت ِ
احل َّؼ َو َأ ْٟمت ُْؿ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
احل َّؼ سمِ٤م ًْم ٌَ٤مـمِ ِؾ َو َشم ْٙمت ُُٛم َ
َ٤مب ِمل َ َشم ْٚمٌِ ًُ َ
قن ﴾[آل قمٛمران.]48:
قن ْ َ
قن ْ َ
وروى سمـ ضمرير «  188 /1ش قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروة قمـ ىمت٤مدة « يآ أهؾ اًمٙمت٤مب عم٤م
شمٚمًٌقن احلؼ سم٤مًمٌ٤مـمؾ ش ي٘مقل عم٤م شمٚمًٌقن اًمٞمٝمقدي٦م سم٤مًمٜمٍماٟمٞم٦م سم٤مٓؾمالم وىمد قمٚمٛمتؿ أن
ديـ اهلل ٓ ي٘مٌؾ همػمه اإلؾمالم  ،وأظمرج قمـ اسمـ ضمري٩م « عم٤م شمٚمًٌقن احلؼ سم٤مًمٌ٤مـمؾ ش
اإلؾمالم سم٤مًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م
الثامً واخلنسىٌ :ومٞمف اسمتٖم٤م ٌء ٍ
ًمديـ همػم اإلؾمالم:
وهق ديـ خمٚمط ُمـ احلؼ وهق اإلؾمالم ،واًمٌ٤مـمؾ وهق شم٠مًمٞمف اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم
وقمزير ،واإليامن سم٤مإلٟمجٞمؾ واًمتقراة اعمحرومتلم ،ومجع احلؼ ُمع اًمٌ٤مـمؾ ُمـ اًمتٜم٤مىمْم٤مت،
اإلؾمال ِم ِديٜمً٤م َوم َٚمـ ي ْ٘مٌ َؾ ُِمٜمْف وهق ِذم ِ
اخلَ ِ ِ
أظم َر ِة ُِم َـ ْ
يـ
٤مه َ
ُ َ ُ َ
ْ ُ َ
ور هسمٜم٤م ي٘مقلَ ﴿ :و َُم ْـ َي ٌْ َت ِغ َهم ْ َػم ِ ْ
﴾[آل قمٛمران.]17:
وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمٞم٤مق يمالُمف قمغم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرىَ ﴿ :وم٢مِ ْن آ َُمٜمُقا سمِ ِٛم ْث ِؾ َُم٤م آ َُمٜمت ُْؿ سمِ ِف َوم َ٘م ِد
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ٞمؿ
اًمًٛم ُ
ٞمع ا ًْم َٕمٚم ُ
ْاهتَدَ وا َوإِ ْن شم ََق ًَّم ْقا َوم٢مِٟم ََّام ُه ْؿ ِذم ؿم َ٘م٤مق َوم ًَ َٞمٙمْٗمٞمٙم َُٝم ُؿ اهللُ َو ُه َق َّ
﴾[اًمٌ٘مرة.]814:
التاسع واخلنسىٌ :متٞمع ديـ اإلؾمالم وُمٗمٝمقم اإليامن:
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طمٞم٨م زقمٛمقا أن اإليامن يِمٛمؾ ظمّم٤مًٓ صمالث :اإليامن سم٤مهلل ،واإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر
واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمحُ .مع أن هذا وطمده ٓ يٙمٗمل طمتك يتؿ اإليامن سمجٛمٞمع أريم٤من اإليامن،
ِ
قهٙم ُْؿ ِىم ٌَ َؾ اعمَْ ْ ِ
نم ِق َواعمَْ ْٖم ِر ِ
ؼم َُم ْـ
ؼم َأ ْن شم َُق هًمقا ُو ُضم َ
ب َو ًَمٙم َّـ ا ًْم ِ َّ
وهل :ىمقًمف شمٕم٤مممًَ ﴿ :م ْٞم َس ا ًْم ِ َّ
أظم ِر واعمَْ ِ
هلل وا ًْمٞمق ِم ِ
الئٙم َِ٦م َوا ًْمٙمِت ِ
لم َوآشمَك اعمَْ َ٤مل َقم َغم ُطم ٌِّ ِف َذ ِوي ا ًْم ُ٘م ْر َسمك
َ٤مب َواًمٜمٌَِّ ِّٞم َ
َ
آ َُم َـ سمِ٤م ِ َ َ ْ
وا ًْمٞمتَ٤مُمك وا َْعمً ِ
اًمر َىم ِ
اًمًٌِ ِ
اًمزيمَ٤م َة
اًمّمال َة َوآشمَك َّ
اًمً ِ٤مئٚمِ َ
٤ميم َ
٤مب َو َأ َىم٤م َم َّ
لم َو ِذم ِّ
ٞمؾ َو َّ
لم َوا ْسم َـ َّ
َ َ َ َ َ
ِ
ِ
لم ا ًْمٌ ْ٠م ِ ِ
٤مء و َّ ِ ِ
ِ
٤مهدُ وا َو َّ ِ ِ
َواعمُْق ُوم َ
يـ
قن سمِ َٕم ْٝمد ِه ْؿ إِ َذا َقم َ
س ُأ ْو ًَمئ َؽ ا ًَّمذ َ
اًمياء َوطم َ َ
اًمّم٤مسمِري َـ ذم ا ًْم ٌَ ْ٠م َؾم َ َّ
َصدَ ُىمقا َو ُأ ْو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ ا ُْعم َّت ُ٘م َ
قن ﴾[اًمٌ٘مرة.]844:

وسمٞم٤مهن٤م ذم طمدي٨م ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم ، ،وم٠مظمؼمِّن قمـ اإليامن .ىم٤مل ط «« َأ ْن شم ُْ١م ُِم َـ
سمِ٤مهللَِّ وُمال َِئٙمَتِ ِف ويمِتَ٤مسمِ ِف وًم ِ َ٘م ِ٤مئ ِف ورؾمٚمِ ِف وشم ُْ١م ُِمـ سمِ٤م ًْمٌٕم ِ
٨م َوشم ُْ١م ُِم َـ سمِ٤م ًْم َ٘مدَ ِر ُيم ِّٚم ِفششُ ،متٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ
َ َْ
َُ ُ َ
َ
َ
َ َ
طمدي٨م أيب هريرة
ودًمٞمؾ اإليامن سمٜمٌقة ورؾم٤مًم٦م حمٛمد طً ،م٘مقل اهلل شمٕم٤مممَُ ﴿ :م٤م يم َ
َ٤من ُحم َ َّٛمدٌ َأ َسم٤م َأ َطم ٍد ُِم ْـ
ِر َضم٤مًمِٙم ُْؿ َو ًَم ِٙم ْـ َر ُؾم َ
لم َويم َ
ر ٍء َقمٚمِ ًٞمام ﴾[إطمزاب.]71:
قل اهللِ َو َظم٤مشم ََؿ اًمٜمٌَِّ ِّٞم َ
َ٤من اهللُ سمِٙم ُِّؾ َ ْ
وحلدي٨م أيب هريرة رِض اهلل قمٜمف ،وهمػمه ذم اًمٌ٤مب ««واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ يًٛمع يب
أطمد ُمـ هذه إُم٦م :هيقدي وٓ ٟمٍماِّن ،صمؿ ٓ ي١مُمـ يب ،إٓ يم٤من ُمـ أهؾ اًمٜم٤مرشش،
أظمرضمف ُمًٚمؿ.
اًمًتقن :ومٞمف ـمٛمس اخلّم٤مئص اعمٛمٞمزة ًمٚمديـ اإلؾمالُمل:
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وذًمؽ ذم مجٞمع اًمٕم٘م٤مئد وإطمٙم٤مم يمام شم٘مدم.
احلادٍ والستىٌ :شم٘مدم أهن٤م ـمٕمـ ذم اًمٜمٌل ط ،وزد قمغم ذًمؽ أهن٤م ـمٕمـ ذم رؾم٤مًمتف ط:
قل اهللِ إِ ًَمٞمٙمُؿ َمجِٞمٕم٤م ا ًَّم ِذي ًَمف ُم ْٚم ُؽ اًمًٛمق ِ
َّ٤مس إِ ِِّّن َر ُؾم ُ
ات
َّ َ َ
ً
واهلل ي٘مقلُ ﴿ :ىم ْؾ َي٤م َأ ه َهي٤م اًمٜم ُ
ُ ُ
ْ ْ
ٞم٧م َوم ِ
َوإَ ْر ِ
هلل
هلل َو َر ُؾمقًم ِ ِف اًمٜمٌَِّ ِّل إُ ُِّم ِّل ا ًَّم ِذي ُي ْ١م ُِم ُـ سمِ٤م ِ
آُمٜمُقا سمِ٤م ِ
حي ِٞمل َو ُي ِٛم ُ
ض ٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ ُه َق ُ ْ
َويمَٚمِ َامشمِ ِف َواشمٌَِّ ُٕمق ُه ًَم َٕم َّٚمٙم ُْؿ َ ْهتتَدُ َ
ون ﴾[إقمراف.]871:
َّ٤مس َسم ِِم ًػما َوٟم َِذ ًيرا َو ًَمٙمِ َّـ َأ ْيم َث َر اًمٜم ِ
َ٤مك إِ َّٓ يمَ٤م َّوم ً٦م ًمِٚمٜم ِ
وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمفَ ﴿ :و َُم٤م َأ ْر َؾم ْٚمٜم َ
َّ٤مس ٓ
قن﴾[ؾمٌ٠م .]21:وي٘مقلَ ﴿ :و َُم٤م َأ ْر َؾم ْٚمٜم َ
َي ْٕم َٚم ُٛم َ
لم﴾ [إٟمٌٞم٤مء.]814:
مح ً٦م ًم ِ ْٚم َٕم٤معمَ ِ َ
َ٤مك إِ َّٓ َر ْ َ
افثوين واًمًتقن :ومٞمف آقمت٘م٤مد أن اًم٘مرآن همػم ُمٝمٞمٛمـ قمغم اًمٙمت٥م اًمً٤مسم٘م٦م:
ِ
لم َيدَ ْي ِف ُِم َـ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب َو ُُم َٝم ْٞم ِٛمٜمً٤م
٤محل ِّؼ ُُم َّمدِّ ًىم٤م عمَ ِ٤م َسم ْ َ
ور هسمٜم٤م ي٘مقلَ ﴿ :و َأ َٟمز ًْمٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم َؽ ا ًْمٙمت َ
َ٤مب سمِ ْ َ
ِ
ِ
احل ِّؼ﴾[اعم٤مئدة.]71:
َقم َٚم ْٞمف َوم ْ
٤مطمٙم ُْؿ َسم ْٞمٜمَ ُٝم ْؿ سمِ َام َأ َٟمز َل اهللُ َوٓ َشمتٌَِّ ْع َأ ْه َقا َء ُه ْؿ َقم َّام َضم٤م َء َك ُم َـ ْ َ
الثالث والستىٌ :ومٞمف:
ُم٤م ذيمره اًم٘م٤مِض قمٜمٝمؿ ذم « دقمقة اًمت٘مري٥م "  " 8711 / 7ش:
ىم٤مل :اعمٜم٤مداة سم٢مظمْم٤مع اًمٜمص اًم٘مرآِّن عمٕم٤مول اًمٜم٘مد اًمت٤مرخيل ،ورومع احلّم٤مٟم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م
قمٜمف .ا.هـ ىمقهلؿ هذا ُمـ اًمٙمٗمر اًمٌقاح ،طمٞم٨م أن اهلل ىمد ىم٤مل ﴿ :إِٟمَّ٤م ٟم َْح ُـ ٟم ََّز ًْمٜمَ٤م ِّ
اًمذيم َْر َوإِٟمَّ٤م
حل٤مومِ ُٔم َ
قن ﴾[احلجر.]1:
ًَم ُف َ َ
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الرابع والستىٌ :ومٞمف أن هذا اًم٘مرآن همػم ص٤مًمح هلذا اًمزُمـ ،يمام يٜم٤مدون سمذًمؽ وهبذه
احلقارات هؿ يريدون ـمٛمس هقيتف:
ِ
ِ
ِ ِ
اًمّمدُ ِ
ور
َّ٤مس َىمدْ َضم٤م َء ْشمٙم ُْؿ َُم ْققم َٔم ٌ٦م ُم ْـ َر ِّسمٙم ُْؿ َوؿم َٗم٤م ٌء عمَ٤م ِذم ه
ور هسمٜم٤م ي٘مقلَ ﴿ :ي٤م َأ ه َهي٤م اًمٜم ُ
ِ
لم * ُىم ْؾ سمِ َٗم ْْم ِؾ اهللِ وسمِر ْ َ ِ ِ ِ
جي َٛم ُٕم َ
قن
مح ٌ٦م ًم ِ ْٚم ُٛم ْ١م ُِمٜمِ َ
َو ُهدً ى َو َر ْ َ
محتف َومٌِ َذًم َؽ َوم ْٚم َٞم ْٗم َر ُطمقا ُه َق َظم ْ ٌػم ممَّ٤م َ ْ
َ َ
ِ
ِ
يـ َيم َٗم ُروا سمِ ِّ
َ٤مب َقم ِز ٌيز *
٤مًمذيم ِْر عمََّ٤م َضم٤م َء ُه ْؿ َوإِ َّٟم ُف ًَمٙمت ٌ
﴾[يقٟمس .]71-74 :وي٘مقل ﴿ :إِ َّن ا ًَّمذ َ
َٜمز ٌيؾ ُِمـ طمٙمِٞم ٍؿ َمحِ ٍ
ٓ َي ْ٠مشمِ ِٞمف ا ًْم ٌَ٤مـمِ ُؾ ُِم ْـ َسم ْ ِ
لم َيدَ ْي ِف َوٓ ُِم ْـ َظم ْٚم ِٗم ِف شم ِ
ٞمد ﴾[ومّمٚم٧م.]72-78 :
ْ َ

ِ
َ٤مب ًَم ُٙمٜمَّ٤م َأ ْهدَ ى ُِمٜم ُْٝم ْؿ َوم َ٘مدْ َضم٤م َءيم ُْؿ َسم ِّٞمٜمَ ٌ٦م ُِم ْـ
وي٘مقلَ ﴿ :أ ْو َشم ُ٘مق ًُمقا ًَم ْق َأٟمَّ٤م ُأ ِٟمز َل َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م ا ًْمٙمت ُ
مح ٌ٦م َومٛمـ َأ ْفم َٚمؿ ِممـ يم ََّذب سمِآي ِ
ف َقمٜم َْٝم٤م َؾمٜم َْج ِزي ا ًَّم ِذي َـ
٤مت اهللِ َو َصدَ َ
َ َ
ُ َّ ْ
َر ِّسمٙم ُْؿ َو ُهدً ى َو َر ْ َ َ ْ
قن َقم ْـ آ َي٤مشمِٜمَ٤م ُؾمق َء ا ًْم َٕم َذ ِ
اب سمِ َام يمَ٤مٟمُقا َي ّْم ِد ُوم َ
َي ّْم ِد ُوم َ
قن ﴾[إٟمٕم٤مم .]874:وصدق اهلل إذ
ِ
ِ
يب ُىم ْؾ ُه َق
ي٘مقلَ ﴿ :و ًَم ْق َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ُه ُىم ْرآٟمً٤م َأ ْقم َجٛم اٞم٤م ًَم َ٘م٤م ًُمقا ًَم ْقٓ ُوم ِّّم َٚم ْ٧م آ َي٤م ُشم ُف َأ َأ ْقم َجٛم ٌّل َو َقم َر ِ ٌّ
ِ
ِ
ِ ِ
ُقن ِذم آ َذ ِ ِ
يـ ٓ ُي ْ١م ُِمٜم َ
اهن ْؿ َو ْىم ٌر َو ُه َق َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َقم ًٛمك ُأ ْو ًَم ِئ َؽ
ًم َّٚمذي َـ آ َُمٜمُقا ُهدً ى َوؿم َٗم٤م ٌء َوا ًَّمذ َ

َ٤من سم ِٕم ٍ
ِ
ٍ
ٞمد ﴾[ومّمٚم٧م.]77:
ُيٜمَ٤م َد ْو َن ُم ْـ َُمٙم َ

َ٤مب ُِمـ ِقمٜم ِْد اهللِ هق َأهدَ ى ُِمٜمْٝمام َأشمٌَِّٕمف إِ ْن يمُٜمتُؿ ص ِ
ِ
لم
٤مد ِىم َ
ُ َ ْ
ْ َ
ُْ
وي٘مقلُ ﴿ :ىم ْؾ َوم ْ٠مشمُقا سمِٙمت ٍ ْ
َُ
﴾[اًم٘مّمص .]71:وي٘مقلَ ﴿ :وم٢مِ َّمل َيًت ِ
َجٞم ٌُقا ًَمٙم ُْؿ َوم٤م ْقم َٚم ُٛمقا َأٟم ََّام ُأ ِٟمز َل سمِ ِٕم ْٚم ِؿ اهللِ َو َأ ْن ٓ إِ ًَم َف
ْ ْ
إِ َّٓ ُه َق َوم َٝم ْؾ َأ ْٟمت ُْؿ ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن ﴾[هقد .]87:وهمػمه٤م ُمـ إدًم٦م اًمتل شمٌلم جلٛمٞمع اًمٜم٤مس أن
اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ هق اًمّم٤مًمح اًمٜم٤مومع ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من ،ويمذًمؽ ؾمٜم٦م حمٛمد ط اًمّمحٞمح٦م.
اخلامس والستىٌ :اًمتح٤ميمؿ إمم اًمٓم٤مهمقت:
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طمٞم٨م وُمـ اعمٕمٚمقم أن اهلل ىمد طمٙمؿ قمغم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ سم٤مًمتحريػ واًمتٖمػم
واًمتٌديؾ ،وُم٤م َؾمٚمِ َؿ ُمٜمٝم٤م ومٝمق ُمٜمًقخ ،وه١مٓء يزقمٛمقن أهنؿ ُم١مُمٜمقن هبذا اًمٙمت٤مب ،وهؿ
حيٙمِّٛمقن همػمه ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :أ َمل ْ شم ََر إِ َمم ا ًَّم ِذي َـ َي ْز ُقم ُٛم َ
قن َأ َّهن ُ ْؿ آ َُمٜمُقا سمِ َام ُأ ِٟمز َل إِ ًَم ْٞم َؽ َو َُم٤م
ون َأ ْن يتَح٤ميمَٛمقا إِ َمم اًم َّٓم٤م ُهم ِ
ُأ ِٟمز َل ُِم ْـ َىم ٌْٚمِ َؽ ُي ِريدُ َ
قت َو َىمدْ ُأ ُِم ُروا َأ ْن َي ْٙم ُٗم ُروا سمِ ِف َو ُي ِريدُ
َ َ ُ
الٓ َسم ِٕمٞمدً ا * َوإِ َذا ِىم َٞمؾ َهلؿ َشم َٕم٤م ًَم ْقا إِ َمم ُم٤م َأ َٟمز َل اهللُ َوإِ َمم اًمرؾم ِ
٤من َأ ْن ُي ِْم َّٚم ُٝم ْؿ َو ً
اًمِم ْٞم َٓم ُ
َّ
قل
َّ ُ
َ
ُْ
لم َي ُّمده َ
ػ إِ َذا َأ َص٤م َسمت ُْٝم ْؿ ُُم ِّمٞم ٌَ ٌ٦م سمِ َام َىمدَّ َُم ْ٧م َأ ْي ِدهيِ ْؿ ُصم َّؿ
ون َقمٜم َْؽ ُصدُ و ًدا * َوم َٙم ْٞم َ
َر َأ ْي َ٧م اعمُْٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
َضم٤م ُء َ
حيٚمِ ُٗم َ
قن سمِ٤مهللِ إِ ْن َأ َر ْدٟمَ٤م إِ َّٓ إِ ْطم ًَ٤مٟمً٤م َوشم َْقومِٞم ً٘م٤م ﴾[اًمٜمً٤مء.]42-41 :
وك َ ْ
السادس والستىٌ :ومٞمف ظمرم إلمج٤مع اعمًٚمٛملم:
قمغم أن يمؾ ديـ ؾمقى ديـ اإلؾمالم ومٝمق سم٤مـمؾ ،وُمـ اقمت٘مد صح٦م ديـ همػم اإلؾمالم
وم٘مد يمٗمر .وسم٠من ُمـ مل ي١مُمـ سمرؾم٤مًم٦م حمٛمد ط ومٝمق يم٤مومر .وُمـ اقمت٘مد أن اًم٘مرآن همػم يمالم
اهلل وهمػم ص٤مًمح ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من ومٝمق يم٤مومر .وُمـ اقمت٘مد أن اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ همػم
حمروم٦م وُمٌدًم٦م ومٝمق يم٤مومر.
السابع والستىٌ :ومٞمف شمّمحٞمح ديـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى:
حت٧م ُمًٛمك آقمؽماف أظمر .أوم٤مده اًم٘م٤مِض «  8771 / 7ش.
وىمد ذيمرٟم٤م ًمؽ أظمل اعمًٚمؿ أن اًمديـ اًمّمحٞمح هق اإلؾمالم وسمٞمٜم٤مسمٓمالن مجٞمع إدي٤من
اإلؾمال ِم ِديٜمً٤م َوم َٚمـ ي ْ٘مٌ َؾ ُِمٜمْف وهق ِذم ِ
أظم َر ِة ُِم َـ
ُ َ ُ َ
ْ ُ َ
همػمه ً ،م٘مقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُم ْـ َي ٌْ َت ِغ َهم ْ َػم ِ ْ
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ٞم٧م ًَمٙم ُُؿ ِ
اخلَ ِ ِ
ْ
اإل ْؾمال َم ِديٜمً٤م﴾
يـ ﴾[آل قمٛمران ]17:وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمفَ ﴿ :و َر ِو ُ
٤مه َ
[اعم٤مئدة.]1:
الثامً والستىٌ :ومٞمف اعمداهٜم٦م ذم ديـ اهلل قمزوضمؾ:
ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و هدوا ًَم ْق شمُدْ ِه ُـ َوم ُٞمدْ ِهٜم َ
ُقن ﴾[اًم٘مٚمؿ.]1:سمٕمد هنٞمف قمـ ـم٤مقمتٝمؿ وم٘م٤مل «
وٓ شمٓمع اعمٙمذسملم ش ىم٤مل اسمـ ضمرير ُمٕمٜمك ذًمؽ« :و َّد ه١مٓء اعمنميمقن ي٤م حمٛمد ًمق شمٚملم هلؿ
ذم ديٜمؽ سم٢مضم٤مسمتؽ إي٤مهؿ إمم اًمريمقن إمم أهلتٝمؿ ومٞمٚمٞمٜمقن ًمؽ ذم قمٌ٤مدشمؽ إهلؽش .ا.هـ
التاسع والستىٌ :ومٞمف اعمحٌ٦م ًمٚمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل:
ُمع أن ُمـ أوصمؼ ُقمرى اإليامن احل٥م ذم اهلل واًمٌٖمض ذم اهلل ،وذم طمدي٨م َأٟم ٍ
َس رِض اهلل
َث َُم ْـ ُيم َّـ ومِ ِٞمف َو َضمدَ َطمال ََو َة ِ
قمٜمف ،قمٜمد اًمِمٞمخلمَ ،قم ِـ اًمٜمٌل ط َىم َ٤مل«« :صمال ٌ
اإل َيام ِنشش وذيمر
ُمٜمٝم٤م ««و َأ ْن ُحيِ٥م اعمَْرء َٓ ُ ِ
هللشش.
حي هٌ ُف إَِّٓ َِّ
َ
َّ ْ َ
السبعىٌ :ومٞمف اًمٗمتٜم٦م قمـ سمٕمض ُم٤م أٟمزل اهلل:
ِ
اطم َذ ْر ُه ْؿ َأ ْن َي ْٗمتِٜم َ
ُقك
اطمٙم ُْؿ َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ سمِ َام َأ َٟمز َل اهللُ َوٓ َشمتٌَِّ ْع َأ ْه َقا َء ُه ْؿ َو ْ
ور هسمٜم٤م ي٘مقلَ ﴿ :و َأن ْ
ض ُذٟم ِ
ض َُم٤م َأ َٟمز َل اهللُ إِ ًَم ْٞم َؽ َوم٢مِ ْن شم ََق ًَّم ْقا َوم٤م ْقم َٚم ْؿ َأٟم ََّام ُي ِريدُ اهللُ َأ ْن ُي ِّمٞم ٌَ ُٝم ْؿ سمِ ٌَ ْٕم ِ
َقم ْـ َسم ْٕم ِ
ُقهبِ ْؿ َوإِ َّن
َّ٤مس ًَم َٗم ِ
اجل ِ
يمَثِ ًػما ُِم َـ اًمٜم ِ
٤مهٚمِ َّٞم ِ٦م َي ٌْ ُٖم َ
٤مؾم ُ٘م َ
قن َو َُم ْـ َأ ْطم ًَ ُـ ُِم َـ اهللِ ُطمٙم ًْام ًم ِ َ٘م ْق ٍم
قن * َأ َوم ُحٙم َْؿ ْ َ
ي ِ
قىمٜم َ
ُقن ﴾[اعم٤مئدة .]71-71 :أوم٤مده اًم٘م٤مِض.
ُ
احلادٍ والسبعىٌ :ومٞمف إُمْم٤مء ًمٚم٘م٤مقمدة اًمٌ٤مـمٚم٦م :
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ٟمتٕم٤مون ومٞمام اشمٗم٘مٜم٤م قمٚمٞمف ويٕمذر سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم ً٤م ومٞمام اظمتالومٜم٤م ومٞمف ،يمٞمػ يٙمقن هذا واهلل
ي٘مقلُ ﴿ :ىم ْؾ َي٤م َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
ر ٍء﴾[اعم٤مئدة .]41:وي٘مقلَ ﴿ :و ًَم ْـ شم َْر َى َقمٜم َْؽ
َ٤مب ًَم ًْت ُْؿ َقم َغم َ ْ
ا ًْم َٞم ُٝمق ُد َوٓ اًمٜم ََّّم َ٤مرى َطمتَّك َشمتٌَِّ َع ُِم َّٚمت َُٝم ْؿ ُىم ْؾ إِ َّن ُهدَ ى اهللِ ُه َق ْاهلُدَ ى َو ًَم ِئ ِـ ا َّشم ٌَ ْٕم َ٧م َأ ْه َقا َء ُه ْؿ
هلل ُِم ْـ َو ِ ٍّزم َوٓ ٟم َِّم ٍػم﴾ [اًمٌ٘مرة .]821:وي٘مقل﴿ :
َسم ْٕمدَ ا ًَّم ِذي َضم٤م َء َك ُِم َـ ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ َُم٤م ًَم َؽ ُِم َـ ا ِ
ِ
ِ
َ٤من ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
ٞمؿ َطمٜمِٞم ًٗم٤م َو َُم٤م يم َ
لم
نميمِ َ
وىم٤مًمقا يمُقٟمُقا ُهق ًدا َأ ْو ٟم ََّم َ٤مرى َ ْهتتَدُ وا ُىم ْؾ َسم ْؾ ُم َّٚم َ٦م إِ ْسم َراه َ

﴾[اًمٌ٘مرة .]817:وهمػمه٤م ُمـ إٔدًم٦م اًمتل شمٌلم أن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ًمـ يروقا سم٤مإلؾمالم
ديٜم ً٤م ،وإٟمام يتٌٕمقن أهقاهؿ ويمٗمرهؿ وزٟمدىمتٝمؿ ،ومٙمٞمػ ٟمتٕم٤مون سمٞمٜمٜم٤م ويٕمذر سمٕمْمٜم٤م سمٕمض.
واهلل اعمًتٕم٤من
الثاىٌ والسبعىٌ :ومٞمف رومع إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م سمٙمٗمر اًمٞمٝمقد
واًمٜمّم٤مرى :أوم٤مده اًم٘م٤مِض.
وهذا ٓ يٙمقن ُم٤مدام أن يمٗمرهؿ ضم٤مء ذم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل صغم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
إَّٓ ُمـ دظمؾ ُمٜمٝمؿ ذم اإلؾمالم وأُمـ ،وٟمحـ واضم٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘مقل ؾمٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م.
الثالث والسبعىٌ :ومٞمف قمدم اًمتٗمريؼ سملم طمٙمؿ اهلل قمزوضمؾ وطمٙمؿ همػمه:
قن وُمـ َأطمًـ ُِمـ اهللِ طمٙمْام ًم ِ َ٘مق ٍم ي ِ
ورسمٜم٤م ي٘مقلَ ﴿ :أ َومحٙمْؿ ْ ِ ِ ِ
قىمٜم َ
ُقن
ُ ً ْ ُ
اجل٤مهٚم َّٞم٦م َي ٌْ ُٖم َ َ َ ْ ْ َ ُ َ
ه
ُ َ َ
ِ
لم َيدَ ْي ِف ُِم َـ ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب
٤محل ِّؼ ُُم َّمدِّ ًىم٤م َعم ِ٤م َسم ْ َ
﴾[اعم٤مئدة .]71:وي٘مقلَ ﴿ :و َأ َٟمز ًْمٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم َؽ ا ًْمٙمت َ
َ٤مب سمِ ْ َ
ِ
ِ
ِ
احل ِّؼ ًم ِ ُٙم ٍّؾ َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م
٤مطمٙم ُْؿ َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ سمِ َام َأ َٟمز َل ا ُ
َو ُُم َٝم ْٞمٛمٜمً٤م َقم َٚم ْٞمف َوم ْ
هلل َوٓ َشمتٌَِّ ْع َأ ْه َقا َء ُه ْؿ َقم َّام َضم٤م َء َك ُم َـ ْ َ
ُِمٜمْٙمُؿ ِذ َقم ً٦م و ُِمٜمْٝم٤مضم٤م و ًَمق َؿم٤مء اهللُ َجلٕم َٚمٙمُؿ ُأُم ً٦م و ِ
اطمدَ ًة َو ًَمٙمِ ْـ ًم ِ َٞم ٌْ ُٚم َقيم ُْؿ ِذم َُم٤م آشمَ٤ميم ُْؿ
َ َ ْ َّ َ
َ َ ً َ ْ
َ
ْ ْ
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اخلػم ِ
ِ
ختتَٚمِ ُٗم َ
ات إِ َمم اهللِ َُم ْر ِضم ُٕمٙم ُْؿ َمجِٞم ًٕم٤م َوم ُٞمٜمَ ٌِّ ُئٙم ُْؿ سمِ َام يمُٜمت ُْؿ ومِ ِٞمف َ ْ
اطمٙم ُْؿ
قن * َو َأن ْ
َوم ْ
٤مؾمتٌَِ ُ٘مقا ْ َ ْ َ
ُقك َقم ْـ َسم ْٕم ِ
اطم َذ ْر ُه ْؿ َأ ْن َي ْٗمتِٜم َ
ض َُم٤م َأ َٟمز َل اهللُ إِ ًَم ْٞم َؽ
َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ سمِ َام َأ َٟمز َل اهللُ َوٓ َشمتٌَِّ ْع َأ ْه َقا َء ُه ْؿ َو ْ

َّ٤مس ًَم َٗم ِ
ض ُذٟم ِ
َوم٢مِ ْن شم ََق ًَّم ْقا َوم٤م ْقم َٚم ْؿ َأٟم ََّام ُي ِريدُ اهللُ َأ ْن ُي ِّمٞم ٌَ ُٝم ْؿ سمِ ٌَ ْٕم ِ
ُقهبِ ْؿ َوإِ َّن يمَثِ ًػما ُِم َـ اًمٜم ِ
٤مؾم ُ٘م َ
قن
ِ
لم اًمٜم ِ
َّ٤مس سمِ َام َأ َر َ
اك
٤محل ِّؼ ًمِت َْحٙم َُؿ َسم ْ َ
﴾[اعم٤مئدة .]71-71:وي٘مقل ﴿ :إِٟمَّ٤م َأ َٟمز ًْمٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم َؽ ا ًْمٙمت َ
َ٤مب سمِ ْ َ
هلل َوم ُ٠م ْو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ ا ًْمٙمَ٤مومِ ُر َ
ون
حيٙم ُْؿ سمِ َام َأ َٟمز َل ا ُ
اهللُ﴾ وصدق اهلل إذ ي٘مقلَ ﴿ :و َُم ْـ َمل ْ َ ْ
ون َأ ْن يتَح٤ميمَٛمقا إِ َمم اًم َّٓم٤م ُهم ِ
قت َو َىمدْ ُأ ُِم ُروا
﴾[اعم٤مئدة .]77:وىمد شم٘مدم ىمقًمف شمٕم٤مممُ ﴿:ي ِريدُ َ َ َ ُ
٤من َأ ْن ُي ِْم َّٚم ُٝم ْؿ َو ً
اًمِم ْٞم َٓم ُ
َأ ْن َي ْٙم ُٗم ُروا سمِ ِف َو ُي ِريدُ َّ
الٓ َسم ِٕمٞمدً ا ﴾[اًمٜمً٤مء.]41:
الرابع والسبعىٌ :ومٞمف اًمتٗمرق ُمـ اضمؾ اًمٙمٗم٤مر:
لم
وعم٤م طمّمؾ ذًمؽ ُمـ اعمًٚمٛملم سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم أٟمزل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َام ًَمٙم ُْؿ ِذم اعمُْٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
ون َأ ْن َهتدُ وا ُم ْـ َأ َو َّؾ اهللُ َوُم ْـ ُي ْْمٚمِ ِؾ اهللُ َوم َٚم ْـ َ ِ
ومِ َئت ْ ِ
َلم َواهللُ َأ ْريم ًََ ُٝم ْؿ سمِ َام يم ًََ ٌُقا َأشم ُِريدُ َ
دمدَ ًَم ُف
َ
َ
ْ
َؾمٌِ ًٞمال ﴾[اًمٜمً٤مء.]11:
اخلامس والسبعىٌ :ومٞمف اًمدوم٤مع قمـ اخل٤مئٜملم ُمـ هيقد وٟمّم٤مرى وُم٤مرىملم ،واعمج٤مدًم٦م ُمـ
أضمٚمٝمؿ:
لم َظم ِّمٞمام ﴾[اًمٜمً٤مء .]817:وي٘مقل ﴿ :وٓ ُ َدم ِ
٤مد ْل َقم ِـ
واهلل ي٘مقلَ ﴿ :وٓ َشم ُٙم ْـ ًم ِ ْٚم َخ ِ٤مئٜمِ َ
َ
ً
ِ
٥م َُم ْـ يم َ
خيتَ٤مٟم َ
َ٤من َظم َّقاٟمً٤م َأصمِ ًٞمام ﴾[اًمٜمً٤مء.]814:
ا ًَّم ِذي َـ َ ْ
ُقن َأٟم ُٗم ًَ ُٝم ْؿ إِ َّن اهللَ ٓ ُحي ه
السادس والسبعىٌ :ومٞمف إًمٖم٤مء عمٜمٝم٩م اهلجر ًمٚمٛمخ٤مًمػ ذم اعمٕمت٘مد:
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ٕٟمف إذا شمؿ اًمتقاصؾ سملم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وقمدم هجرهؿ ُمـ ىمٌؾ اعمًٚمٛملم ،ومٛمـ
سم٤مب أومم قمدم هجر اعمٌتدقم٦م.
السابع والسبعىٌ :ومٞمف اإلًمٖم٤مء ٕطمٙم٤مم اًمِمٝم٤مدة ذم ىمت٤مل اعمًٚمٛملم ُمع اًمٙمٗم٤مر:
ووضمف ذًمؽ أن اعمًٚمٛملم قمغم طمؼ واًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى قمغم طمؼ ويمٚمٝمؿ يِمٛمٚمٝمؿ
اإلؾمالم اًمٕم٤مم قمغم طمد شمٕمٌػم اًم٘مقم ويٙمقن اًم٘م٤مشمؾ واعم٘متقل ذم اًمٜم٤مر يمام ذم طمدي٨م أيب سمٙمر
اعمتٗمؼ قمٚمٞمف
الثامً والسبعىٌ :ومٞمف احلٙمؿ سم٤مًمٜم٤مر ًمٚم٘متٞمٚملم ُمـ اعمًٚمٛملم واًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى:
قمغم طمد زقمٛمٝمؿ أهنؿ ُمًٚمٛمقن ،ورؾمقل اهلل ط ي٘مقل « :إذا اًمت٘مك اعمًٚمامن سمًٞمٗمٞمٝمام
وم٤مًم٘متؾ واعم٘متقل ذم اًمٜم٤مر ش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ،قمـ أيب سمٙمرة رِض اهلل قمٜمف .هذا طمٙمؿ اهلل قمزوضمؾ
ورؾمقًمف ط ذم اعمًٚمٛملم ،وُمـ قمداهؿ ومٝمؿ أهؾ اًمٜم٤مر.
التاسع والسبعىٌ :ومٞمف هدم ُٕؾمس اًمديـ ودقم٤مئٛمف اًمٕمٔم٤مم:
طمتك ٓ يٌ٘مك ًمف يمٞم٤من ،و حيدث ًمف اٟمّمٝم٤مر ُمع همػمه ُمـ إدي٤من اعمحروم٦م وشمٙمقن
ون َأ ْن ي ْٓم ِٗم ُئقا ٟمُقر اهللِ سمِ َ٠م ْومق ِ
اه ِٝم ْؿ َو َي ْ٠م َسمك
َ
اًمٜمتٞمج٦م إحل٤مىم٦م هبؿ ،وم٠مظمؼم اهلل قمٜمٝمؿ سم٘مقًمفُ ﴿ :ي ِريدُ َ ُ
َ
ِ
٤مهلُدَ ى َو ِد ِ
ُقر ُه َو ًَم ْق يم َِر َه ا ًْمٙمَ٤مومِ ُر َ
ون * ُه َق ا ًَّم ِذي َأ ْر َؾم َؾ َر ُؾمق ًَم ُف سمِ ْ
احل ِّؼ
يـ ْ َ
اهللُ إِ َّٓ َأ ْن ُيت َّؿ ٟم َ
يـ ُيم ِّٚم ِف َو ًَم ْق يم َِر َه اعمُْ ْ ِ
ًم ِ ُٞم ْٔم ِٝم َر ُه َقم َغم اًمدِّ ِ
ُقن ﴾[اًمتقسم٦م .]11-12 :وي٘مقل أيْم ً٤مُ ﴿ :ي ِريدُ َ
نميم َ
ون
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ًمِٞم ْٓم ِٗم ُئقا ٟمُقر اهللِ سمِ َ٠م ْومق ِ
اه ِٝم ْؿ َواهللُ ُُمتِ هؿ ٟم ِ
ُقر ِه َو ًَم ْق يم َِر َه ا ًْمٙمَ٤مومِ ُر َ
ون * ُه َق ا ًَّم ِذي َأ ْر َؾم َؾ َر ُؾمق ًَم ُف
َ
ُ
َ
يـ ُيم ِّٚم ِف َو ًَم ْق يم َِر َه اعمُْ ْ ِ
احل ِّؼ ًم ِ ُٞم ْٔم ِٝم َر ُه َقم َغم اًمدِّ ِ
٤مهلُدَ ى َو ِد ِ
نميم َ
سمِ ْ
ُقن ﴾[اًمّمػ.]1-1 :
يـ ْ َ
ِ
قه ْؿ َطمتَّك
وم٠مظمؼم ؾمٌح٤مٟمف قمٌ٤مده اعم١مُمٜملم سمام يٗمٕمٚمقن ُمع أقمدائف ه١مٓء ،وم٘م٤ملَ ﴿ :و َىم٤مشم ُٚم ُ
يـ هللَِّ َوم٢مِ ِن اٟمت ََٝم ْقا َومال قمُدْ َو َ
ُقن ومِ ْتٜمَ ٌ٦م َو َيٙم َ
ٓ َشمٙم َ
لم ﴾[اًمٌ٘مرة.]811:
ان إِ َّٓ َقم َغم اًم َّٔم٤معم ِ َ
ُقن اًمدِّ ُ
الثناىىٌ :ومٞمف آقمؽماف سم٠مقمٞم٤مد اًمٙمٗم٤مر يمٕمٞمد اعمٞمالد واًمٙمرؾمٛمس وقمٞمد احل٥م :وهمػمه٤م
ٍ
سمقطمل ُمـ
ُمـ إقمٞم٤مد اعمٌٜمٞم٦م قمغم ُمٕمت٘مدات وم٤مؾمدة وآراء يم٤مؾمدة ،ورؾمقًمٜم٤م ط ىمد سملم ًمٜم٤م
اهلل أقمٞم٤مد اعمًٚمٛملم:،ومٕمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ رِض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىمدم رؾمقل اهلل ط اعمديٜم٦م
وهلؿ يقُم٤من يٚمٕمٌقن ومٞمٝمام ،وم٘م٤ملُ«« :م٤م هذان اًمٞمقُم٤من ؟شش ،ىم٤مًمقا :يمٜم٤م ٟمٚمٕم٥م ومٞمٝمام ذم
اجل٤مهٚمٞم٦م ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ط«« :إن اهلل ىمد أسمدًمٙمؿ هبام ظمػما ُمٜمٝمام :يقم إوحك ويقم
اًمٗمٓمرشش ،رواه أسمق داود هبذا اًمٚمٗمظ ،وىم٤مل احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك :هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم
ذط ُمًٚمؿ ،ومل خيرضم٤مه .ومٝمذان قمٞمدا اعمًٚمٛملم.
ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف « اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ خم٤مًمٗم٦م أصح٤مب
اجلحٞمؿ ش حتريؿ اًمت٘مٚمٞمد وآقمؽماف سم٠مقمٞم٤مد اًمٙمٗم٤مر ُمـ صمامٟمٞم٦م وضمقه وهل:
 8ـ أن إقمٞم٤مد ُمـ مجٚم٦م اًمنمع واعمٜم٤مه٩م واعمٜم٤مؾمؽ ،اًمتل ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمفً ﴿ :مِٙم ُِّؾ ُأ َُّم ٍ٦م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٤مضم٤م﴾ يم٤مًم٘مٌٚم٦م
ذ َقم ً٦م َوُمٜم َْٝم ً
َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م َُمٜم ًَْٙمً٤م ُه ْؿ ٟمَ٤مؾمٙمُق ُه ﴾ وىمقًمف شمٕم٤مممً﴿ :مٙم ٍُّؾ َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ُمٜمْٙم ُْؿ ْ
واًمّمالة واًمّمٞم٤مم ،ومال ومرق سملم ُمِم٤مريمتٝمؿ ذم اًمٕمٞمد وسملم ُمِم٤مريمتٝمؿ ذم ؾم٤مئر اعمٜم٤مه٩م،
وم٢من اعمقاوم٘م٦م ذم مجٞمع اًمٕمٞمدُ ،مقاوم٘م٦م ذم اًمٙمٗمر .واعمقاوم٘م٦م ذم سمٕمض ومروقمفُ :مقاوم٘م٦م ذم سمٕمض
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ؿمٕم٥م اًمٙمٗمر ،سمؾ إقمٞم٤مد هل ُمـ أظمص ُم٤م شمتٛمٞمز سمف اًمنمائع ،وُمـ أفمٝمر ُم٤م هل٤م ُمـ
اًمِمٕم٤مئر ،وم٤معمقاوم٘م٦م ومٞمٝم٤م ُمقاوم٘م٦م ذم أظمص ذائع اًمٙمٗمر ،وأفمٝمر ؿمٕم٤مئره ،وٓ ري٥م أن
اعمقاوم٘م٦م ذم هذا ىمد شمٜمتٝمل إمم اًمٙمٗمر ذم اجلٛمٚم٦م سمنموـمف .وأُم٤م ُمٌدؤه٤م وم٠مىمؾ أطمقاًمف :أن
شمٙمقن ُمٕمّمٞم٦م ،وإمم هذا آظمتّم٤مص أؿم٤مر اًمٜمٌل ط سم٘مقًمف«« :إن ًمٙمؾ ىمقم قمٞمدا ،وإن
هذا قمٞمدٟم٤مشش ،وهذا أىمٌح ُمـ ُمِم٤مريمتٝمؿ ذم ًمٌس اًمزٟم٤مر ،وٟمحقه ُمـ قمالُم٤مهتؿ؛ ٕن شمٚمؽ
قمالُم٦م ووٕمٞم٦م ًمٞمً٧م ُمـ اًمديـ ،وإٟمام اًمٖمرض ُمٜمٝم٤م جمرد اًمتٛمٞمٞمز سملم اعمًٚمؿ واًمٙم٤مومر،
وأُم٤م اًمٕمٞمد وشمقاسمٕمف ،وم٢مٟمف ُمـ اًمديـ اعمٚمٕمقن هق وأهٚمف ،وم٤معمقاوم٘م٦م ومٞمف ُمقاوم٘م٦م ومٞمام يتٛمٞمزون
سمف ُمـ أؾمٌ٤مب ؾمخط اهلل وقم٘م٤مسمف.
 2ـ أن ُم٤م يٗمٕمٚمقٟمف ذم أقمٞم٤مدهؿ ُمٕمّمٞم٦م هلل؛ ٕٟمف إُم٤م حمدث ُمٌتدع ،وإُم٤م ُمٜمًقخ،
وأطمًـ أطمقاًمف  -وٓ طمًـ ومٞمف  -أن يٙمقن سمٛمٜمزًم٦م صالة اعمًٚمؿ إمم سمٞم٧م اعم٘مدس.
1ـ ٟمف إذا ؾمقغ ومٕمؾ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ ذًمؽ أدى إمم ومٕمؾ اًمٙمثػم ،صمؿ إذا اؿمتٝمر اًمٌمء دظمؾ
ومٞمف قمقام اًمٜم٤مس ،وشمٜم٤مؾمقا أصٚمف طمتك يّمػم قم٤مدة ًمٚمٜم٤مس ،سمؾ قمٞمدا ،طمتك يْم٤مهك سمٕمٞمد
اهلل ،سمؾ ىمد يزيد قمٚمٞمف ،طمتك يٙم٤مد أن يٗميض إمم ُمقت اإلؾمالم وطمٞم٤مة اًمٙمٗمر.
7ـ أن إقمٞم٤مد واعمقاؾمؿ ذم اجلٛمٚم٦م ،هل٤م ُمٜمٗمٕم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم ديـ اخلٚمؼ ودٟمٞم٤مهؿ،
يم٤مٟمتٗم٤مقمٝمؿ سم٤مًمّمالة واًمزيم٤مة واحل٩م ،وهلذا ضم٤مءت هب٤م يمؾ ذيٕم٦م ،يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وًمِٙم ُِّؾ
ِ
ِ
ٍ
ٞمٛم ِ٦م ْإَ ْٟم َٕم٤م ِم ﴾ وىم٤ملً ﴿ :مِٙم ُِّؾ ُأ َُّم ٍ٦م
اؾم َؿ اهللَِّ َقم َغم َُم٤م َر َز َىم ُٝم ْؿ ُم ْـ َهبِ َ
ُأ َُّم٦م َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م َُمٜم ًَْٙمً٤م ًم َٞم ْذيم ُُروا ْ
َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م َُمٜم ًَْٙمً٤م ُه ْؿ ﴾.
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صمؿ إن اهلل ذع قمغم ًمً٤من ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم ُمـ إقمامل ُم٤م ومٞمف صالح اخلٚمؼ قمغم أشمؿ
اًمقضمقه ،وهق اًمٙمامل اعمذيمقر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ا ًْم َٞم ْق َم َأيم َْٛم ْٚم ُ٧م ًَمٙم ُْؿ ِديٜمَٙم ُْؿ َو َأ ْمت َ ْٛم ُ٧م َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ
ٟمِ ْٕم َٛمتِل ﴾ وهلذا أٟمزل اهلل هذه أي٦م ذم أقمٔمؿ أقمٞم٤مد إُم٦م احلٜمٞمٗمٞم٦م؛ وم٢مٟمف ٓ قمٞمد ذم اًمٜمقع
أقمٔمؿ ُمـ اًمٕمٞمد اًمذي جيتٛمع ومٞمف اعمٙم٤من واًمزُم٤من ،وهق قمٞمد اًمٜمحر ،وٓ قملم ُمـ أقمٞم٤من هذا
اًمٜمقع أقمٔمؿ ُمـ يقم يم٤من ىمد أىم٤مُمف رؾمقل اهلل ط سمٕم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم ،وىمد ٟمٗمك اهلل شمٕم٤ممم
اًمٙمٗمر وأهٚمف.
7ـ أن ُمِم٤مهبتٝمؿ ذم سمٕمض أقمٞم٤مدهؿ يقضم٥م هور ىمٚمقهبؿ سمام هؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمٌ٤مـمؾ،
ظمّمقص٤م إذا يم٤مٟمقا ُم٘مٝمقريـ حت٧م ذل اجلزي٦م واًمّمٖم٤مر ،ومرأوا اعمًٚمٛملم ىمد ص٤مروا ومرقم٤م
هلؿ ذم ظمّم٤مئص ديٜمٝمؿ ،وم٢من ذًمؽ يقضم٥م ىمقة ىمٚمقهبؿ واٟمنماح صدورهؿ ،ورسمام
أـمٛمٕمٝمؿ ذًمؽ ذم اٟمتٝم٤مز اًمٗمرص ،واؾمتذٓل اًمْمٕمٗم٤مء ،وهذا أيْم٤م أُمر حمًقسٓ ،
يًؽمي٥م ومٞمف قم٤مىمؾ ،ومٙمٞمػ جيتٛمع ُم٤م ي٘متيض إيمراُمٝمؿ سمال ُمقضم٥م ُمع ذع اًمّمٖم٤مر ذم
طم٘مٝمؿ ؟
 4ـ أن مم٤م يٗمٕمٚمقٟمف ذم قمٞمدهؿُ :م٤م هق يمٗمر ،وُم٤م هق طمرام وُم٤م هق ُمٌ٤مح ًمق دمرد قمـ
ُمٗمًدة اعمِم٤مهب٦م
 4ـ ُم٤م ىمررشمف ذم وضمف أصؾ اعمِم٤مهب٦م :وذًمؽ أن اهلل شمٕم٤ممم ضمٌؾ سمٜمل آدم سمؾ ؾم٤مئر
اعمخٚمقىم٤مت ،قمغم اًمتٗم٤مقمؾ سملم اًمِمٞمئلم اعمتِم٤مهبلم ،وٕضمؾ هذا إصؾ :وىمع اًمت٠مصمر
واًمت٠مصمػم ذم سمٜمل آدم ،وايمتً٤مب سمٕمْمٝمؿ أظمالق سمٕمض سم٤معمٕم٤مذة واعمِم٤ميمٚم٦م وىمد رأيٜم٤م
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اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اًمذيـ قم٤مذوا اعمًٚمٛملم ،هؿ أىمؾ يمٗمرا ُمـ همػمهؿ ،يمام رأيٜم٤م اعمًٚمٛملم
اًمذيـ أيمثروا ُمـ ُمٕم٤مذة اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ،هؿ أىمؾ إيامٟم٤م ُمـ همػمهؿ ممـ ضمرد
اإلؾمالم ،واعمِم٤مريم٦م ذم اهلدي اًمٔم٤مهر شمقضم٥م أيْم٤م ُمٜم٤مؾمٌ٦م وائتالوم٤م ،وإن سمٕمد اعمٙم٤من
واًمزُم٤من ،ومٝمذا أيْم٤م أُمر حمًقس ،ومٛمِم٤مهبتٝمؿ ذم أقمٞم٤مدهؿ -وًمق سم٤مًم٘مٚمٞمؾ -هق ؾمٌ٥م ًمٜمقع
ُم٤م ُمـ ايمتً٤مب أظمالىمٝمؿ اًمتل هل ُمٚمٕمقٟم٦م ،وُم٤م يم٤من ُمٔمٜم٦م ًمٗمً٤مد ظمٗمل همػم ُمٜمْمٌط؛ قمٚمؼ
احلٙمؿ سمف ،وأدير اًمتحريؿ قمٚمٞمف ،ومٜم٘مقلُ :مِم٤مهبتٝمؿ ذم اًمٔم٤مهر ؾمٌ٥م وُمٔمٜم٦م عمِم٤مهبتٝمؿ ذم
قملم إظمالق وإومٕم٤مل اعمذُمقُم٦م .سمؾ ذم ٟمٗمس آقمت٘م٤مدات ،وشم٠مصمػم ذًمؽ ٓ ئمٝمر وٓ
يٜمْمٌط ،وٟمٗمس اًمٗمً٤مد احل٤مصؾ ُمـ اعمِم٤مهب٦م ىمد ٓ ئمٝمر وٓ يٜمْمٌط ،وىمد يتٕمن أو
يتٕمذر زواًمف سمٕمد طمّمقًمف ،وًمق شمٗمٓمـ ًمف ،ويمؾ ُم٤م يم٤من ؾمٌٌ٤م إمم ُمثؾ هذا اًمٗمً٤مد وم٢من
اًمِم٤مرع حيرُمف ،يمام دًم٧م قمٚمٞمف إصقل اعم٘مررة.
 1ـ ن اعمِم٤مهب٦م ذم اًمٔم٤مهر شمقرث ٟمقع ُمقدة وحمٌ٦م  ،وُمقآة ذم اًمٌ٤مـمـ ،يمام أن اعمحٌ٦م ذم
اًمٌ٤مـمـ شمقرث اعمِم٤مهب٦م ذم اًمٔم٤مهر ،وهذا أُمر يِمٝمد سمف احلس واًمتجرسم٦م ،وم٢مذا يم٤مٟم٧م اعمِم٤مهب٦م
ذم أُمقر دٟمٞمقي٦م ،شمقرث اعمحٌ٦م واعمقآة هلؿ؛ ومٙمٞمػ سم٤معمِم٤مهب٦م ذم أُمقر ديٜمٞم٦م ؟ وم٢من
اىمتْم٤مءه٤م إمم ٟمقع ُمـ اعمقآة أيمثر وأؿمد ،واعمحٌ٦م واعمقآة هلؿ شمٜم٤مذم اإليامن ،ىم٤مل اهلل
شمٕم٤ممم ﴿ :ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا َٓ َشمت ِ
َّخ ُذوا ا ًْم َٞم ُٝمق َد َواًمٜم ََّّم َ٤مرى َأ ْوًم ِ َٞم٤م َء َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َأ ْوًم ِ َٞم٤م ُء َسم ْٕم ٍ
ض
َ َ
َ هَ
ؽمى ا ًَّم ِذي َـ ِذم ُىم ُٚم ِ
قهبِ ْؿ
َو َُم ْـ َيت ََق َّهل ُ ْؿ ُِمٜمْٙم ُْؿ َوم٢مِ َّٟم ُف ُِمٜم ُْٝم ْؿ إِ َّن ا ََّ
هلل َٓ َ ْهي ِدي ا ًْم َ٘م ْق َم اًم َّٔم٤معم ِ َ
لم ﴾ ﴿ َوم َ َ
َُم َر ٌض ُي ًَ ِ
قن ومِ ِٞمٝم ْؿ َي ُ٘مق ًُم َ
٤مر ُقم َ
قن ٟم ْ
يت سمِ٤م ًْم َٗمت ِْح َأ ْو َأ ُْم ٍر
َخ َِمك َأ ْن شم ُِّمٞم ٌَٜمَ٤م َد ِائ َر ٌة َوم َٕم ًَك ا َُّ
هلل َأ ْن َي ْ٠م ِ َ
ُِمـ ِقمٜم ِْد ِه َومٞمّمٌِحقا َقم َغم ُم٤م َأهوا ِذم َأ ْٟم ُٗم ًِ ِٝمؿ ٟم ِ
لم ﴾ ﴿ َو َي ُ٘م ُ
قل ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا َأ َه ُ١م َٓ ِء
َ٤مد ُِم َ
ُ ْ ُ
ْ
ْ
َ َه
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ا ًَّم ِذي َـ َأ ْىم ًَ ُٛمقا سمِ٤مهللَِّ َضم ْٝمدَ َأ ْي َام ِ ِهن ْؿ إِ َّهن ُ ْؿ عمَ َٕمٙم ُْؿ َطمٌِ َٓم ْ٧م َأ ْقم َام ُهل ُ ْؿ َوم َ٠م ْص ٌَ ُحقا َظم ِ ِ
٤مهي َـ ﴾ وىم٤مل
شمٕم٤ممم ومٞمام يذم هب٤م أهؾ اًمٙمت٤مبًُ ﴿ :م ِٕمـ ا ًَّم ِذيـ َيم َٗمروا ُِمـ سمٜمِل إِه ِائ َٞمؾ َقم َغم ًمًِ ِ
٤من َد ُاو َد
ْ َ
َ
َ
َ ُ
َْ
ِ
ٞمًك ا ْسم ِـ َُم ْر َي َؿ َذًم ِ َؽ سمِ َام َقم َّم ْقا َويمَ٤مٟمُقا َي ْٕمتَدُ َ
َ٤مه ْق َن َقم ْـ ُُمٜمْٙم ٍَر َوم َٕم ُٚمق ُه
ون ﴾ ﴿ يمَ٤مٟمُقا َٓ َي َتٜم َ
َوقم َ
ًَمٌِ ْئ َس َُم٤م يمَ٤مٟمُقا َي ْٗم َٕم ُٚم َ
قن ﴾ ﴿ َشم َرى يمَثِ ًػما ُِمٜم ُْٝم ْؿ َيت ََق ًَّم ْق َن ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا ًَمٌِ ْئ َس َُم٤م َىمدَّ َُم ْ٧م َهل ُ ْؿ
َأ ْٟم ُٗمًٝمؿ َأ ْن ؾم ِ
خ َط اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو ِذم ا ًْم َٕم َذ ِ
ون ﴾﴿ َو ًَم ْق يمَ٤مٟمُقا ُي ْ١م ُِمٜم َ
اب ُه ْؿ َظم٤مًمِدُ َ
هلل
ُقن سمِ٤م َِّ
َ
ُ ُ ْ
واًمٜمٌَِّل وُم٤م ُأٟم ِْز َل إِ ًَمٞم ِف ُم٤م َّاخت َُذوهؿ َأوًمِٞم٤مء و ًَمٙمِـ يمَثِػما ُِمٜمْٝمؿ َوم ِ
٤مؾم ُ٘م َ
قن ﴾.
ُ ْ ْ َ َ َ َّ ً ُ ْ
ْ َ
َ ِّ َ َ
ومٌلم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن اإليامن سم٤مهلل واًمٜمٌل وُم٤م أٟمزل إًمٞمف ُمًتٚمزم ًمٕمدم وٓيتٝمؿ،
ومثٌقت وٓيتٝمؿ يقضم٥م قمدم اإليامن؛ ٕن قمدم اًمالزم ي٘متيض قمدم اعمٚمزوم ،وىم٤مل
ؾمٌح٤مٟمفِ َ َٓ ﴿ :
ُقن سمِ٤مهللَِّ َوا ًْم َٞم ْق ِم ْأ ِظم ِر ُي َقا هد َ
دمدُ َىم ْق ًُم٤م ُي ْ١م ُِمٜم َ
هلل َو َر ُؾمق ًَم ُف َو ًَم ْق
ون َُم ْـ َطم٤م َّد ا ََّ
ِ
ِ
قهبِ ُؿ ْ ِ
َ٥م ِذم ُىم ُٚم ِ
اإل َيام َن َو َأ َّيدَ ُه ْؿ
يمَ٤مٟمُقا آ َسم٤م َء ُه ْؿ َأ ْو َأ ْسمٜمَ٤م َء ُه ْؿ َأ ْو إِ ْظم َق َاهن ُ ْؿ َأ ْو َقمِم َػم َ ُهت ْؿ ُأو ًَمئ َؽ َيمت َ
سمِ ُر ٍ
وح ُِمٜمْ ُف ﴾.
وم٠مظمؼم ؾمٌح٤مٟمف أٟمف ٓ يقضمد ُم١مُمـ يقاد يم٤مومرا؛ ومٛمـ واد اًمٙمٗم٤مر ومٚمٞمس سمٛم١مُمـ،
واعمِم٤مهب٦م اًمٔم٤مهرة ُمٔمٜم٦م اعمقادة ،ومتٙمقن حمرُم٦م ،يمام شم٘مدم شم٘مرير ُمثؾ ذًمؽ.
واقمٚمؿ أن وضمقه اًمٗمً٤مد ذم ُمِم٤مهبتٝمؿ يمثػمة ،ومٚمٜم٘متٍم قمغم ُم٤م ٟمٌٝمٜم٤م قمٚمٞمف.
افثوين واًمثامٟمقن :اًمرى سمجٛمٞمع اًمٌدع واًمرد عمثؾ طمدي٨م :شُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م
ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد« ،شُمـ قمٛمؾ قمٛم ً
ال ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝمق رد« ،وقمدم اعمٌ٤مٓة سمٛمثؾ طمدي٨م
ومٕمٚمٞمٙمؿ سمًٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم«.
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افثوفٌ واًمثامٟمقن :ومٞمف ضمقاز اًمّمالة قمغم أي صقرة يم٤مٟم٧م؛ ٕهن٤م سمزقمٛمٝمؿ يمٚمٝم٤م
صحٞمح٦م.
افرابع واًمثامٟمقن :ومٞمف ضمقاز اًمّمٞم٤مم قمغم أي صقرة يم٤مٟم٧م.
اخلومس واًمثامٟمقن :ومٞمف قمدم اًمتٗمريؼ سملم ىمراءة اًم٘مرآن وسملم ىمراءة اًمتقارة واإلٟمجٞمؾ
اعمحروملم.
افسودس واًمثامٟمقن :ومٞمف قمدم اًمتٗمريؼ سملم ُم٤م هق ُمـ ـمٕم٤مم اعمًٚمٛملم ،وُم٤م هق ُمـ ـمٕم٤مم
اعمنميملم.
افسوبع واًمثامٟمقن :ومٞمف ضمقاز احلٚمػ سمٛمرسمقسم٤مت اًم٘مقم.
افثومـ واًمثامٟمقن :ومٞمف إضمراء وىمٌقل وص٤مي٦م اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماِّن قمغم اعمًٚمؿ ُمع أهن٤م ٓ
دمقز ذقم ً٤م.
افتوشع واًمثامٟمقن :إًمٖم٤مء أطمٙم٤مم اهلجرة ُمـ سمالد اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى إمم سمالد اإلؾمالم.
اًمتًٕمقن :ضمقاز اًمتجٜمس سمجٜمًٞم٤مت اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى.
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٗمقزان يمام ذم ذح اًمدٓئؾ « 214ش ذم ضمقاسمف قمغم هذا اًمً١مال هؾ
اًمتجٜمس سمجٜمًٞم٦م اًمدوًم٦م اًمٙم٤مومرة شمٕمتؼم ُمـ ُمقٓة اًمٙمٗم٤مر .
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وم٘م٤مل ٟ :مٕمؿ هذا ُمـ هي٤من أطمٙم٤مُمٝمؿ قمٚمٞمف وإٟمف ٟمقع ُمـ اًمدظمقل حت٧م طمٙمٛمٝمؿ
وـم٤مقمتٝمؿ
احل٤مدي واًمتًٕمقن :ضمقاز اًمتح٤ميمؿ إمم حم٤ميمٛمٝمؿ.
وهذا ُمـ اعمحرُم٤مت ذقم ً٤م ٕٟمف ُمـ اًمتح٤ميمؿ إمم همػم ذع اهلل
افثوين واًمتًٕمقن :ضمقاز اًمريمقن إًمٞمٝمؿ ُمع أن اهلل ي٘مقلَ ﴿ :وٓ شم َْر َيمٜمُقا إِ َمم ا ًَّم ِذي َـ
َفم َٚم ُٛمقا﴾.
افثوفٌ واًمتًٕمقن :ومٞمف ضمقاز اًمتٕم٤مون ُمع اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ذم إطمٞم٤مء أقمٞم٤مدهؿ ُمع أن
ؿمٞمخ اإلؾمالم وهمػمه يٜم٘مٚمقن قمدم اجلقاز.
افرابع واًمتًٕمقن :ومٞمف ضمقاز اًمّمالة قمغم أي وضمف يم٤من ُمـ إوضمف اًمثالصم٦م؛ ٕٟمف قمغم
طمد زقمٛمٝمؿ :شيمؾ ُمـ قمٜمد اهلل« ،وهذا ُمٕمٚمقم سمٓمالٟمف سم٤مًميورة.
اخلومس واًمتًٕمقن  -:ومٞمف إهمالق سم٤مب اًمٜمّمٞمح٦م هلل قمز وضمؾ ورؾمقًمف ط وٕئٛم٦م
اعمًٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿ.
افسودس واًمتًٕمقن :ومٞمف اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٍمحي٦م ًمتقطمٞمد إًمقهٞم٦م طمٞم٨م وُمـ أُمرهؿ أصقل
اًمٜمّم٤مرى اًم٘مقل سم٠مًمقهٞم٦م قمٞمًك ،شمٕم٤ممم اهلل قمـ ىمقهلؿ.
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افثومـ واًمتًٕمقن :ومٞمف اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٍمحي٦م ًمتقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت ،طمٞم٨م وهؿ
يًٛمقن اهلل سم٤مٕب وآسمـ وروح اًم٘مدس ،وهمػم ذًمؽ.
افتوشع واًمتًٕمقن :ومٞمف ظمٗمض اجلٜم٤مح هلؿ ُمع أن هذا ٓ يٙمقن إٓ ًمٚمٛم١مُمٜملم﴿ :
و ْ ِ
لم ﴾[احلجر.]11:
َ٤مطم َؽ ًم ِ ْٚم ُٛم ْ١م ُِمٜمِ َ
اظمٗم ْض َضمٜم َ
َ
اعم٤مئ٦م :وم ٞمف ٓ ومرق سملم طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ اًمٜم٤مؾمخ واعمٝمٞمٛمـ قمغم همػمه اعمحٗمقظ ُمـ
اًمتٌديؾ واًمتحريػ وسملم طمٗمظ اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ اعمحروملم اعمٌدًملم.
اًمقاطمد سمٕمد اعم٤مئ٦م :يٚمزم ُمٜمف دظمقهلؿ ذم اًمِمٗم٤مقم٦م ذم أهؾ اًمٙمٌ٤مئر واًمِمٗم٤مقم٦م ذم دظمقهلؿ
اجلٜم٦م ،وهذا مم٤م يٕمٚمؿ ظمالومف ًمٕم٘مٞمدة اعمًٚمٛملم.
افثوين سمٕمد اعم٤مئ٦م :ومٞمف ضمقاز اًمتٗمْمٞمؾ سملم ًمٖمتٝمؿ وسملم اًمٕمرسمٞم٦م ضمقاز اًمتحدث سمٚمٖمتٝمؿ
سمٖمػم طم٤مضم٦م ُمع أن ؿمٞمخ اإلؾمالم وهمػمه يٕمد ذًمؽ ُمـ اًمٜمٗم٤مق.
افثوفٌ سمٕمد اعم٤مئ٦م :اًمٕمٝمقد اًمتل سملم اعمًٚمٛملم واًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى إذا يم٤مٟمقا يمٚمٝمؿ
أصح٤مب طمؼ ؾمٞمٙمقن حتّمٞمؾ طم٤مصؾ ٕٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م جي٥م اًمٙمػ قمٜمٝمؿ ذم يمؾ طم٤مل،
واهلل اعمًتٕم٤من ،وقمٚمٞمف اًمتٙمالن.
افرابع سمٕمد اعم٤مئ٦م :اًم٘مقل سمف ي٘متيض دظمقل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ذم أُم٦م حمٛمد ط.
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وىمد ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم سمدائع اًمٗمقائد «87-81/7ش :ط .قم٤ممل اًمٗمقائد ،ىم٤مل أسمق ـم٤مًم٥م
ؾم٠مًمتف قمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمـ أُم٦م حمٛمد ط؟ ىم٤مل ،ٓ :اًمٜمٌل ط ي٘مقل :شأُمتل أُمتل«،
ٓ ي٘مع قمغم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى.
اخلومس سمٕمد اعم٤مئ٦م :وومٞمف حم٤موًم٦م شمٕمٓمٞمؾ ىمدر اهلل اًمٙمقِّن ذم يمقن اًمٜم٤مس ٓ يزاًمقن
خمتٚمٗملم .
افسودس سمٕمد اعم٤مئ٦م  :هذه اًمدقمقة شم٘مري٥م سملم ُم٤م ومرق اهلل قمز وضمؾ ودمٛمٞمع ُم٤م ومرىمف
واًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم ذم هذا اًمٌ٤مب أن يٗمرىمقا سملم اعمتٗمرىم٤مت وجيٛمٕمقا سملم اعمتامصمالت .
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم سمـ شمٞمٛم٦م  :ذم اًمتدُمري٦م «  281ش وًمق ُمٜمٕمقا اًمٜمٔمر ًمًقوا سملم
اعمتامصمالت وومرىمقا سملم اخلتٚمٗم٤مت يمام شم٘متْمٞمف اعمٕم٘مقٓت وًمٙم٤مٟمقا ُمـ أهؾ أشمق اًمٕمٚمؿ اًمذيـ
يرون أن ُم٤م أٟمزل إمم اًمرؾمقل هق احلؼ ُمـ رسمف وهيدي إزم ساط اًمٕمزيز احلٛمٞمد وًمٙمٜمٝمؿ
ُمـ أهؾ اعمجٝمقٓت اعمِمتٌ٦م سم٤معمٕم٘مقٓت يًٗمًٓمقن ذم اًمٕم٘مٚمٞم٤مت وي٘مرُمٓمقن ذم
اًمًٛمٕمٞم٤مت .
إمم همػم ذًمؽ وُمٚمخص ُم٤م شم٘مدم أن اًم٘مقل سمقطمدة إدي٤من أو احت٤مده٤م أو شم٘م٤مرهب٤م أو همػم
ذًمؽ ُمـ آصٓمالطم٤مت اعم١مدي٦م إمم هذه اعمٕم٤مِّن اًمٌ٤مـمٚم٦م ،هق أن هذه اًمدقمقات شم٘مقيض
ًمٚمديـ احل ؼ اًمذي روٞمف اهلل قمز وضمؾ وأطمٌف وأمتف وطمٗمٔمف وأطمٞم٤مء ًمٚمديـ اجل٤مهكم
واًمقصمٜمٞم٦م واًمنمك واإلحل٤مد واًمٙمٗمر واًمٕمٜم٤مد ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،قمغم إٟمٕم٤مُمف وًمف
اًمِمٙمر قمغم إطمً٤مٟمف ،وٟمٕمقذ سمف ُمـ اإلحل٤مد واًمنمك واعمٝم٤مٟم٦م.
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ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م سمٙمر أسمق زيد رمحف اهلل ذم اإلسمٓم٤مل ًمٜمٔمري٦م اخلٚمط سملم إدي٤من::
إن اًمدقمقة إمم هذه اًمٜمٔمري٦م اًمثالصمٞم٦م :حت٧م أي ُمـ هذه اًمِمٕم٤مرات :إمم شمقطمٞمد ديـ
اإلؾمالم احلؼ اًمٜم٤مؾمخ عم٤م ىمٌٚمف ُمـ اًمنمائعُ ،مع ُم٤م قمٚمٞمف اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمـ ديـ دائر
يمؾ ُمٜمٝمام سملم اًمٜمًخ واًمتحريػ ،هل أيمؼم ُمٙمٞمدة ُقمروم٧م عمقاضمٝم٦م اإلؾمالم واعمًٚمٛملم
اضمتٛمٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م يمٚمٛم٦م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى سمج٤مُمع قمٚمتٝمؿ اعمِمؽميم٦م " :سمٖمض اإلؾمالم
واعمًٚمٛملم "  .وهمٚمٗمقه٤م سم٠مـمٌ٤مق ُمـ اًمِمٕم٤مرات اًمالُمٕم٦م ،وهل يم٤مذسم٦م ظم٤مدقم٦م ،ذات ُمّمػم
ُمروع خمقف .ومٝمل ذم طمٙمؿ اإلؾمالم :دقمقة سمدقمٞم٦م ،و٤مًم٦م يمٗمري٦م ،ظمٓم٦م ُم٠مصمؿ هلؿ ،ودقمقة
هلؿ إمم ردة ؿم٤مُمٚم٦م قمـ اإلؾمالم؛ ٕهن٤م شمّمٓمدم ُمع سمدهٞم٤مت آقمت٘م٤مد ،وشمٜمتٝمؽ طمرُم٦م
اًمرؾمؾ واًمرؾم٤مٓت ،وشمٌٓمؾ صدق اًم٘مرآن ،وٟمًخف جلٛمٞمع ُم٤م ىمٌٚمف ُمـ اًمٙمت٥م ،وشمٌٓمؾ
ٟمًخ اإلؾمالم جلٛمٞمع ُم٤م ىمٌٚمف ُمـ اًمنمائع ،وشمٌٓمؾ ظمتؿ اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م سمٛمحٛمد  -قمٚمٞمف
اًمّمالة واًمًالم  -ومٝمل ٟمٔمري٦م ُمرومقو٦م ذقم٤م ،حمرُم٦م ىمٓمٕم٤م سمجٛمٞمع أدًم٦م اًمتنميع ذم
اإلؾمالم ُمـ يمت٤مب وؾمٜم٦م ،وإمج٤مع ،وُم٤م يٜمٓمقي حت٧م ذًمؽ ُمـ دًمٞمؾ ،وسمره٤من.
هلذا :ومال جيقز عمًٚمؿ ي١مُمـ سم٤مهلل رسم٤م ،وسم٤مإلؾمالم ديٜم٤م ،وسمٛمحٛمد ط رؾمقٓ ،آؾمتج٤مسم٦م
هل٤م ،وٓ اًمدظمقل ذم ُم١ممتراهت٤م ،وٟمدواهت٤م ،واضمتامقم٤مهت٤م ،ومجٕمٞم٤مهت٤م ،وٓ آٟمتامء إمم حم٤مومٚمٝم٤م،
سمؾ جي٥م ٟمٌذه٤م ،وُمٜم٤مسمذهت٤م ،واحلذر ُمٜمٝم٤م ،واًمتحذير ُمـ قمقاىمٌٝم٤م ،واطمتً٤مب اًمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م،
واًمتٜمٗمػم ُمٜمٝم٤م ،وإفمٝم٤مر اًمرومض هل٤م ،وـمرده٤م قمـ دي٤مر اعمًٚمٛملم ،وقمزهل٤م قمـ ؿمٕمقرهؿ،
وُمِم٤مقمرهؿ واًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م ،وٟمٗمٞمٝم٤م ،وشمٖمريٌٝم٤م إمم همرهب٤م ،وطمجره٤م ذم صدر ىم٤مئٚمٝم٤م،

672

الطسٓل الصخٔح

وجي٥م قمغم اًمقازم اعمًٚمؿ إىم٤مُم٦م طمد اًمردة قمغم أصح٤مهب٤م ،سمٕمد وضمقد أؾمٌ٤مهب٤م ،واٟمتٗم٤مء
ُمقاٟمٕمٝم٤م ،مح٤مي٦م ًمٚمديـ ،وردقم٤م ًمٚمٕم٤مسمثلم ،وـم٤مقم٦م هلل ،وًمرؾمقًمف  -ط  -وإىم٤مُم٦م ًمٚمنمع
اعمٓمٝمر .وأن هذه اًمٗمٙمرة إن طمٔمٞم٧م سم٘مٌقل ُمـ هيقد ،وٟمّم٤مرى ،ومٝمؿ ضمديرون سمذًمؽ؛
ٕهنؿ ٓ يًتٜمدون إمم ذع ُمٜمزل ُم١مسمد ،سمؾ ديٜمٝمؿ إُم٤م سم٤مـمؾ حمرف ،وإُم٤م طمؼ ُمٜمًقخ
سم٤مإلؾمالم ،أُم٤م اعمًٚمٛمقن ومال واهلل ٓ ،جيقز هلؿ سمح٤مل آٟمتامء إمم هذه اًمٗمٙمرة؛ ٟٓمتامئٝمؿ إمم
ذع ُمٜمزل ُم١مسمد يمٚمف طمؼ ،وصدق ،وقمدل ،ورمح٦م.
وًمٞمٕمٚمؿ يمؾ ُمًٚمؿ قمـ طم٘مٞم٘م٦م هذه اًمدقمقة :أهن٤م ومٚمًٗمٞم٦م اًمٜمزقم٦م ،ؾمٞم٤مؾمٞم٦م اًمٜمِم٠مة،
إحل٤مدي٦م اًمٖم٤مي٦م  ،شمؼمز ذم ًمٌ٤مس ضمديد ٕظمذ صم٠مرهؿ ُمـ اعمًٚمٛملم :قم٘مٞمدة ،وأرو٤م ،وُمٚمٙم٤م،
ومٝمل شمًتٝمدف اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ذم:
 - 8إجي٤مد ُمرطمٚم٦م اًمتِمقيش قمغم اإلؾمالم ،واًمٌٚمٌٚم٦م ذم اعمًٚمٛملم ،وؿمحٜمٝمؿ سمًٞمؾ ُمـ
اًمِمٌٝم٤مت ،واًمِمٝمقات؛ ًمٞمٕمٞمش اعمًٚمؿ سملم ٟمٗمس ٟم٤مومرة ،وٟمٗمس طم٤مضة.
 - 2ىمٍم اعمد اإلؾمالُمل ،واطمتقاؤه.
 - 1شم٠ميت قمغم اإلؾمالم ُمـ اًم٘مقاقمدُ ،مًتٝمدوم٦م إسمرام اًم٘مْم٤مء قمغم اإلؾمالم واٟمدراؾمف،
ووهـ اعمًٚمٛملم ،وٟمزع اإليامن ُمـ ىمٚمقهبؿ ،وو ِ
أده.
َ َ
 - 7طمؾ اًمراسمٓم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سملم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ذم ؿمتك سم٘م٤مقمف؛ إلطمالل إظمقة
اًمٌديٚم٦م اًمٚمٕمٞمٜم٦م " :أظمقة اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ".
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 - 7يمػ أىمالم اعمًٚمٛملم ،وأًمًٜمتٝمؿ قمـ شمٙمٗمػم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وهمػمهؿ ،ممـ
يمٗمرهؿ اهلل ،ويمٗمرهؿ رؾمقًمف ط  -إن مل ي١مُمٜمقا هبذا اإلؾمالم ،ويؽميمقا ُم٤م ؾمقاه ُمـ
إدي٤من.
 - 4وشمًتٝمدف إسمٓم٤مل أطمٙم٤مم اإلؾمالم اعمٗمروو٦م قمغم اعمًٚمٛملم أُم٤مم اًمٙم٤مومريـ ُمـ
اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وهمػمهؿ ُمـ أُمؿ اًمٙمٗمر ممـ مل ي١مُمـ هبذا اإلؾمالم ،ويؽمك ُم٤م ؾمقاه ُمـ
إدي٤من.
 - 4وشمًتٝمدف يمػ اعمًٚمٛملم قمـ ذروة ؾمٜم٤مم اإلؾمالم :اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وُمٜمف:
ضمٝم٤مد اًمٙمت٤مسمٞملم ،وُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ قمغم اإلؾمالم ،وومرض اجلزي٦م قمٚمٞمٝمؿ إن مل يًٚمٛمقا .واهلل -
ِ
حي ِّر ُُم َ
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  -ي٘مقلَ ﴿ :ىم٤مشمِ ُٚمقا ا ًَّم ِذي َـ َٓ ُي ْ١م ُِمٜم َ
قن َُم٤م
ُقن سمِ٤مهللَِّ َو َٓ سمِ٤م ًْم َٞم ْق ِم ْأظم ِر َو َٓ ُ َ
ِ
ِ
ُقن ِديـ ْ ِ
ِ
َ٤مب َطمتَّك ُي ْٕم ُٓمقا ِْ
اجل ْز َي َ٦م َقم ْـ
احل ِّؼ ُم َـ ا ًَّمذي َـ ُأوشمُقا ا ًْمٙمت َ
َطم َّر َم اهللَُّ َو َر ُؾمق ًُم ُف َو َٓ َيديٜم َ َ َ

ي ٍد وهؿ ص ِ
٤مهم ُر َ
ون ﴾ [اًمتقسم٦م.] 21 :
َ َ ُ ْ َ

ويمؿ ذم جم٤مهدة اًمٙم٤مومريـ ،أقمداء اهلل ،ورؾمقًمف ،واعم١مُمٜملمُ ،مـ "إره٤مب" هلؿ،
وإدظم٤مل ًمٚمرقم٥م ذم ىمٚمقهبؿ ،ومٞمٜمتٍم سمف اإلؾمالم ،ويذل سمف أقمداؤه ،ويِمٗمل اهلل سمف صدور
ىمقم ُم١مُمٜملم .واهلل  -شمٕم٤ممم  -ي٘مقل ﴿ :و َأ ِقمده وا َهلؿ ُم٤م اؾم َت َٓمٕمتُؿ ُِمـ ُىمق ٍة و ُِمـ ِرسم ِ
٤مط ْ
اخلَ ْٞم ِؾ
ُ ْ َ ْ ْ ْ ْ َّ َ ْ َ
َ
شم ُْر ِه ٌُ َ
قن سمِ ِف َقمدُ َّو اهللَِّ َو َقمدُ َّويم ُْؿ ﴾ [ إٟمٗم٤مل .] 41 /
ومقاقمجٌ٤م ُمـ شمٗمريط اعمًٚمٛملم ،هبذه اًم٘مقة اًمنمقمٞم٦م؛ ًمٔمٝمقر شمٗمريٓمٝمؿ ذم ُمقاىمٗمٝمؿ
اعمتٝم٤مًمٙم٦مُ :مقىمػ :اهمتٞم٤مل اجلٝم٤مد ،ووأده .وُمقىمػ :شم٠مويؾ اجلٝم٤مد ًمٚمدوم٤معً ٓ ،مالؾمتًالم
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قمغم يمٚمٛم٦م اإلؾمالم أو اجلزي٦م إن مل يًٚمٛمقا .وُمقىمػ :شمٚم٘مٞم٥م اجلٝم٤مد سم٤مؾمؿ " :اإلره٤مب "
ًمٚمتٜمٗمػم ُمٜمف؛ طمتك سمٚمٖم٧م احل٤مل سم٤معمًٚمٛملم إمم شمآيمؾ ُمقىمٗمٝمؿ ذم ومرض اجلزي٦م قمغم اًمٙم٤مومريـ
ذم شم٤مرخيٝمؿ اًمالطمؼ ؟ وإن ومرض اجلزي٦م قمغم اًمٞمٝمقد ،واًمٜمّم٤مرى ،إن مل يًٚمٛمقا :قمزة
ًمٚمٛمًٚمٛملم ،وصٖم٤مر قمغم اًمٙم٤مومريـ؛ هلذا يم٤مٟم٧م هلؿ حم٠موٓت ُمٜمذ اًم٘مرن افرابع اهلجري
إلسمٓم٤مل اجلزي٦م ،وإؾم٘م٤مـمٝم٤م قمٜمٝمؿ ،ويم٤من أول يمت٤مب زوره اًمٞمٝمقد ذم أوائؾ اًم٘مرن افرابع
اهلجري ،ومٕمروف اًمقازم قمغم اًمٕمٚمامء ،ومحٙمؿ اإلُم٤مم اعمٗمن حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي اعمتقرم
ؾمٜم٦م  - 181رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -سم٠مٟمف ُمزور ُمقوقع؛ ٕن ومٞمف ؿمٝم٤مدة ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من -
رِض اهلل قمٜمف  -وهق إٟمام أؾمٚمؿ قم٤مم اًمٗمتح سمٕمد قم٤مم ظمٞمؼم ؾمٜم٦م  ،4وهؿ يزقمٛمقن أن هذا
اًمٙمت٤مب ،ووع قمٜمٝمؿ اجلزي٦م قم٤مم ظمٞمؼم ،وومٞمف ؿمٝم٤مدة ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ  -رِض اهلل قمٜمف  -وىمد
شمقذم قم٤مم اخلٜمدق ىمٌؾ ظمٞمؼم .ومثٌ٧م شمزويره.
وُم٤م زال اًمٞمٝمقد خيرضمقٟمف ُمـ وىم٧م إمم آظمر ،وذم يمؾ ُمرة حيٙمؿ اًمٕمٚمامء سمتزويره ،ومٙم٤من
ذم قمٍم اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي اعمتقرم ؾمٜم٦م «741ش وم٠مسمٓمٚمف.
وأظمرضمقه ذم اًم٘مرن افسوبع ذم قمٍم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اعمتقرم ؾمٜم٦م «421ش -
رمحف اهلل شمٕم٤ممم -وم٠مسمٓمٚمف ،وهٙمذا ،وذح ذًمؽ ُمًٌقط ذم يمت٤مب " :أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م:
«1 – 7/8ش " ٓسمـ اًم٘مٞمؿ اعمتقرم ؾمٜم٦م «478ش  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم .-
وزور اًمٜمّم٤مرى " وصمٞم٘م٦م ؾم٤مٟم٧م يم٤مشمريـ " اعمٕمٚم٘م٦م ذم " :دير ـمقر ؾمٞمٜم٤مء " " :ؾم٤مٟم٧م
يم٤مشمريـ " و " يم٤مشمريـ " اؾمؿ زوضم٦م أطمد اًمرهٌ٤من ،وىمد ؾمٛمٞم٧م يمٜمٞمً٦م دير اًمٓمقر سم٤مؾمٛمٝم٤م؛
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ٕهن٤م دومٜم٧م ومٞمٝم٤م ذم اًم٘مرن افتوشع .وهل وصمٞم٘م٦م ُمٙمذوسم٦م ووٕمٝم٤م اًمٜمّم٤مرى .وذم " :جمٚم٦م
اًمدارة " اًمٕمدد ً 1« /مٕم٤مم « .8711ص811 – 827ش .سمح٨م ُمٝمؿ ذم سمٞم٤من سمٕمض
اًمقصم٤مئؼ اًمتل زوره٤م اًمٞمٝمقد ،واًمٜمّم٤مرى ،وُمٜمٝم٤م هذه اًمقصمٞم٘م٦م .واًمٙم٤مشم٥م هق قمٌد اًمٌ٤مىمل
ومّمف .اجلزائر .ضم٤مُمٕم٦م ىمًٜمٓمٞمٜم٦م .ويزاد قمٚمٞمف :أن ُمـ أدًم٦م شمزويره٤م ،ذيمر ؿمٝم٤مدة أيب هريرة
 رِض اهلل قمٜمف  -قمٚمٞمٝم٤م ،وهق إٟمام أؾمٚمؿ قم٤مم ظمٞمؼم ؾمٜم٦م  ،4وهل ُم١مرظم٦م ذم اًمٕم٤مم افثوينُمـ اهلجرة.
واٟمٔمر قمـ " :دير ـمقر ؾمٞمٜم٤مء " ،واًمذي ؾمٛمل ذم اًم٘مرن افتوشع سم٤مؾمؿ " :دير ؾم٤مٟم٧م
يم٤مشمريـ " " :اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٞمنة " 111 / 8 :و " :اعمٜمجد " ُم٤مدة " :ؾمٞمٜم٤مء .دير
ـمقر " .و " ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان " ُم٤مدة " :دير ـمقر ؾمٞمٜم٤مء ".
 - 1وشمًتٝمدف هدم ىم٤مقمدة اإلؾمالم ،وأصٚمف " :اًمقٓء واًمؼماء " و " احل٥م واًمٌٖمض
ذم اهلل "  ،ومؽمُمل هذه اًمٜمٔمري٦م اعم٤ميمرة إمم يمن طم٤مضمز سمراءة اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٙم٤مومريـ،
وُمٗم٤مصٚمتٝمؿ ،واًمتديـ سم٢مقمالن سمٖمْمٝمؿ وقمداوهتؿ ،واًمٌٕمد قمـ ُمقآهتؿ ،وشمقًمٞمٝمؿ،
وُمقادهتؿ ،وصداىمتٝمؿ.
 - 1وشمًتٝمدف صٞم٤مهم٦م اًمٗمٙمر سمروح اًمٕمداء ًمٚمديـ ذم صمقب وطمدة إدي٤من ،وشمٗمًٞمخ
اًمٕم٤ممل ا إلؾمالُمل ُمـ دي٤مٟمتف ،وقمزل ذيٕمتف ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م قمـ احلٞم٤مة ،طمٞمٜمئذ يًٝمؾ
شمنحيف ذم جم٤مهؾ اًمٗمٙمر ،وإظمالىمٞم٤مت اهلداُم٦مُ ،مٗمرهم٤م ُمـ يمؾ ُم٘مقُم٤مشمف ،ومال يؽمؿمح
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ًم٘مٞم٤مدة أو ؾمٞم٤مدة ،وضمٕمؾ اعمًٚمؿ ذم حمٓم٦م اًمتٚم٘مل َعم ِ٤م يٛمغم قمٚمٞمف ُمـ أقمدائف ،وأقمداء ديٜمف،
ٍ
وطمٞمٜمئذ يّمٚمقن إمم ظمً٦م اًمٖم٤مي٦م :اًم٘مٗمز إمم اًمًٚمٓم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م سمال ُم٘م٤موم.
 - 81وشمًتٝمدف إؾم٘م٤مط ضمقهر اإلؾمالم ،واؾمتٕمالئف ،وفمٝمقره ومتٞمزه ،سمجٕمؾ ديـ
اإلؾمالم اعمحٙمؿ اعمحٗمقظ ُمـ اًمتحريػ واًمتٌديؾ ،ذم ُمرشمٌ٦م ُمتً٤موي٦م ُمع همػمه ُمـ يمؾ
ديـ حمرف ُمٜمًقخ ،سمؾ ُمع اًمٕم٘م٤مئد اًمقصمٜمٞم٦م إظمرى.
 - 88وشمرُمل إمم متٝمٞمد اًمًٌٞمؾً " :مٚمتٌِمػم سم٤مًمتٜمّمػم " واًمت٘مديؿ ًمذًمؽ سمٙمن احلقاضمز
ًمدى اعمًٚمٛملم ،وإمخ٤مد شمقىمٕم٤مت اعم٘م٤موُم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم؛ ًمًٌؼ شمٕمٌئتٝمؿ سم٤مٓؾمؽمظم٤مء،
واًمتٌٚمد.
 - 82صمؿ هم٤مي٦م اًمٖم٤مي٤مت :سمًط ضمٜم٤مح اًمٙمٗمرة ُمـ اًمٞمٝمقد ،واًمٜمّم٤مرى ،واًمِمٞمققمٞملم،
وهمػمهؿ قمغم اًمٕم٤ممل سم٠مهه ،واًمتٝم٤مُمف ،وقمغم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل سمخ٤مص٦م ،وقمغم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب
سمقضمف ظم٤مص ،وقمغم ىمٚم٥م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ،وقم٤مصٛمتف " :اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م " سمقضمف
أظمص ،ذم أىمقى خمٓمط شمتٙم٤مًم٥م ومٞمف أُمؿ اًمٙمٗمر وشمتحرك ُمـ ظمالًمف؛ ًمٖمزو ؿم٤مُمؾ ود
اإلؾمالم واعمًٚمٛملم سمِمتك أٟمقاع اًمٜمٗمقذ :اًمٗمٙمري ،واًمث٘م٤مذم ،وآىمتّم٤مدي ،واًمًٞم٤مد،
وإىم٤مُم٦م ؾمقق ُمِمؽمك ٓ ،حتٙمٛمف ذيٕم٦م اإلؾمالم ،وٓ ؾمٛمع ومٞمف ،وٓ ـم٤مقم٦م خلٚمؼ وم٤موؾ
وٓ ومْمٞمٚم٦م ،وٓ يمً٥م طمالل ،ومٞمٗمِمق اًمرسم٤م ،وشمٜمتنم اعمٗمًدات ،وشمدضمـ اًمْمامئر،
واًمٕم٘مقل ،وشمِمتد اًم٘مقى اخلٌٞمث٦م ود أي ومٓمرة ؾمٚمٞمٛم٦م ،وذيٕم٦م ُمًت٘مٞمٛم٦م .وُم٤م " ُم١ممتر
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اًمًٙم٤من واًمتٜمٛمٞم٦م " اعمٕم٘مقد سم٤مًم٘م٤مهرة ذم 8787 / 1 / 21 :و " اعم١ممتر اًمٕم٤معمل ًمٚمٛمرأة "
اعمٕم٘مقد ذم سمٙملم قم٤مم  .8784إٓ ـمروطم٤مت إلٟمٗم٤مذ هذه اًمٖم٤مي٤مت اًمٌٝمٞمٛمٞم٦م.
هذا سمٕمض ُم٤م شمًتٝمدومف هذه اًمٜمٔمػمة أصمٛم٦م ،وإن ُمـ ؿمدة آسمتالء ،أن يًت٘مٌؾ ٟمزر ُمـ
اعمًٚمٛملم ،وًمٗمٞمػ ُمـ اعمٜمتًٌلم إمم اإلؾمالم هذه " اًمٜمٔمري٦م " ويريمْمقا وراءه٤م إمم ُم٤م
ُيٕم٘مد هل٤م ُمـ ُم١ممترات ،وٟمحقه٤م ،وشمٕمٚمق أصقاهتؿ هب٤مُ ،مً٤مسم٘ملم ه١مٓء اًمٙمٗمرة إمم دقمقهتؿ
اًمٗم٤مضمرة ،وظمٓمتٝمؿ اعم٤ميمرة ،طمتك وم٤مه سمٕمض اعمٜمتًٌلم إمم اإلؾمالم سمٗمٙمرشمف أصمٛم٦م " :إصدار
يمت٤مب جيٛمع سملم دومتٞمف " :اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،واًمتقراة ،واإلٟمجٞمؾ " .وإٟم٤م ًمٜمتٚمق ىمقل اهلل -
شمٕم٤ممم  ﴿ :-إِ ْن ِه َل إِ َّٓ ومِ ْتٜمَت َُؽ شم ُِْم هؾ ِ َهب٤م َُم ْـ شم ََِم٤م ُء َو َ ْهت ِدي َُم ْـ شم ََِم٤م ُء ﴾ [إقمراف.] 877 :
وُمـ اعمٕمٚمقم أن " سم٤مب اًمت٠مويؾ وآضمتٝم٤مد " سم٤مب واؾمع ىمد ي١مول سمّم٤مطمٌف إمم اقمت٘م٤مد
احلالل طمراُم٤م ،واحلرام طمالٓ ،هذا إذا يم٤من ذم أصٚمف ؾم٤مئٖم٤م ومٙمٞمػ إذا يم٤من همػم ؾم٤مئغ ؟
سمؾ هق اضمتٝم٤مد آصمؿ؛ عمّم٤مدُمتف أصقل اًمديـ اعمٕمٚمقُم٦م ُمٜمف سم٤مًميورة ،وقمغم يمال احل٤مًملم:
ومال جيقز شمرك سمٞم٤من اًمًٜم٦م واهلدى ،وجي٥م رد آضمتٝم٤مدات واًمت٠مويالت اخل٤مـمئ٦م ،ومْمال
قمـ اًمٗم٤مؾمدة أصال ،سمؾ جي٥م اًمٌٞم٤من حلٗمظ هذا اًمديـ ،ويمػ اًمٕمدوان قمٚمٞمف .وهذا ُمـ
إقمٓم٤مء اإلؾمالم طم٘مف ،واًمقوم٤مء سمٛمقضم٥م اًمٕمٚمؿ واإليامن.
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إحؽوم ادتعؾؼي بلهؾ افذمي مـ افقفقد وافـصورى دون احلربقغ مـفؿ 051 .................
رد افسالم ظذ أهؾ افذمي 061 ............................................................
ـقػ كرد ظؾقفؿ إذا ُتؼؼ فديـو أَّنؿ ؿوفقا افسالم ظؾقؽؿ ؟ 062 ............................
بقون ـقن ظقسك ظؾقف افسالم ظبد اهلل وـؾؿتف أفؼفو إػ مريؿ وروح مـف 070 ................
افـكاكقي تعوريػ واظتؼودات وصالت 079 ..............................................
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