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 ـدإـــإهـ
 إىل كم يٍ حيب اهلل سبحاَو، ًحيب َبيو 

 ًحيب آل بيتو ًصحابتو ًتابعييى

 ينيى خماصىًحيرص أنَّا يكٌٌ نو يٌو يهقَ اهلل 

فيقدو  صف يبحث عٍ احلق ًيؤثره عهَ ىٌاهإىل كم عاقم يدرك ين

 .عهَ كم قٌل. كالو اهلل ًكالو رسٌنو 

 ًيربىٍ عهَ صدق إمياَو بطاعتيًا

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 عهَ يا سٌامهاًيتحرٍ رضامها 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
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 ــإّــإض

 ۋ ۋ ٴۇۈۈ  ۆۆ  ۇ

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

 [4٤ - 39إطمزاب: ]  ېئ ېئ
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 القاضُ العالمْ تقدٍه
 حمند بن إمساعَل العنزانُ

واًمصالة واًمًالم قمغم ؾمقد اعمرؾملؾلم  ،احلؿد هلل رب اًمعوعملم

 وقمللغم اًمبللوسمعلم إللؿ سمنطمًللون  ،وقمللغم هًمللف وبهللحوسمف ب علللم

 .إمم يقم اًمديـ

 د:للو سمعلبم

 طملللقار ئلللودخ ملللع ؿمخصلللقوت مبعوـمػلللي ومفلللذا يمبلللوب 

سمؼؾؿ اًمشقخ/ قمٌداًمعزيز سمـ حمؿد اًمزسمػمي  مع اًمشقعي اًمراومضي

ػع سمللف اًمصللغػم بطمػظللف اهلل وكػللع سمعؾقمللف، وئللق ٓؿمللؽ ؾمللقـ

بكللف عمللـ ي رِ ْؿللعَ ًمَ واًمؽٌللػم واًمعللوجل وا وئللؾ واًمرضمللؾ واعمللربة، وَ 

يملود  اًملرومضوٓ ؾملق   ،ظمرج ًمؾـوس ذم ئذه إيومبطمًـ مو بُ 

قملـ  ر ذم سمالد اًمقؿـ سمصػي ٓ قمفلد ًمؾلقؿـ، وملوًمقؿـ قمٌلورةليـبش

 ل ضمعػللري إمللومل، لزيديللي وؿمللوومعقي، وٓ يقضمللد ومقفللو راومضلل

 .ومؾؼد بطمًـ اعممًمػ ذم إظمراج ئذا اعممًمػ
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ًمؽل يـبػع سملف اًمـلوس ىمٌلؾ  ،رهلوكش قمي ـمٌعفرلوبكو بويص سمً

 وزاد ومجللزى اهلل اعممًمللػ ظمللػمًا  ،بن يبػللوىمؿ إمللر واًمعقللوذ سمللوهلل

 .ملمهملم اًمؾفؿ هذم رضمول اًمدقمقة مـ بمثوًمف، 

 هملللللللم ٓ برى سمقاطمللللللدة هملللللللم 
 

 

 طمبللك يضللوي إًمقفللو بًمللػ همقـللو 
 

 ؾمٌحون اهلل اًمعظقؿ ،وؾمٌحون اهلل وسمحؿده

 

 مفيت الديار الينيية
 القاضي العالمة

 حمند بً إمساعيل العنراىي
 ٍـ3311/صفر/ 21بتاريخ 

 و33/3/2132املوافق 
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 فضَلْ العالمْ الدكتٌر ه ــدٍـتق
 عبدالٌهاب بن لطف الدٍلنُ

احلؿللد هلل، واًمصللالة واًمًللالم قمللغم رؾمللقل اهلل وقمللغم هًمللف 

 :دلللو سمعلبم ..وهحٌف ب علم

وملللنن إخ اًمشلللقخ/ قمٌلللداًمعزيز اًملللزسمػمي معلللروي سمؽثلللرة 

ؿملديد  جيلدهبلوسمع كشلوـمف ي، واًملذي Qكشغوًمف سموًملدقمقة إمم اهلل ا

 قمللغم اهلل ؾمللٌحوكف،  كزيمقللفاًمغللػمة قمللغم ديللـ اهلل ؾمللٌحوكف، وٓ 

 كشللوـمف، همػمشمللف قمللغم يمبللوب اهلل وؾمللـي ومللـ همػمشمللف اًمٌللورزة ذم

لل رؾمللقًمف ػ ، وقمللغم أل وإهللحوب، وىمللد ؾمللٌؼ ًمللف بن بًم 

يمشػ ومقف قمـ يمثلػم ملـ مًلووخ  ذئٌقا وملكبؿ اًمراومضيا يمبوب

مللذائى بسمـوافللو  اظمللبالياًمللذيـ قُمرومللً اًمللقؿـ قمللغم  ،اًمراومضللي

وسملم بئلؾ عمو سمقـفؿ  ،ؿفِ طِ طَ ؿَم مـفؿ ومـ قمؼوادئؿ ومـ  ةسموًمؼماء

اًمصودىمقن مـ بئؾ اًمٌقً  اًمًـي، ويمذا اًمزيديي اًمبل محؾ ًمقاءئو

 ي وهمػمئو.ي  دِ ؼَ ذم يمثػم مـ اًمؼضويو اًمعَ ـ ويُ ٌَ مـ شمَ 
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خيط سمؼماقملي رؾملوًمي بـمؾلؼ  قمٌداًمعزيز طمػظف اهلل وئوئق إخ

 طمللللقار ئللللودخ مللللع ؿمخصللللقوت مبعوـمػللللي ؾمللللؿ: اقمؾقفللللو 

سمعللد بن سمللدبت سمللقادر اًمراومضللي شمظفللر ذم  مللع اًمشللقعي اًمراومضللي

ديوركللو، سملؾمللوًمقى ومقفللو مؽللر وخمودقمللي ًمؾًٌللطوء مللـ اًمعومللي، 

لر يمثلػم ملـ بمثلول ئلمٓء  واعمػبقكلم سموًمثقرة اإليراكقلي طمبلك شمـؽ 

 ًمؾزيديلللي سمعؾلللؿ بو سمللللدون قمؾلللؿ، وضمللللزى اهلل شمعلللومم بظموكللللو 

  ،اًمشللللقخ قمٌللللداًمعزيز قمللللغم ضمفللللقده وكػللللع سمللللف وسمدقمقشمللللف

ظمقاكـللو اعمػبللقكلم اًمصللقاب واحلللؼ إؾفللؿ يبن  Qوكًلللل اهلل 

معرومللي احلللؼ، ىمٌللؾ بن شمللزل إىمللدام،  ذمواًمرؿمللود، وبن يبثٌبللقا 

 .وىمٌؾ بن ٓ يـػع اًمـدم

 وسموهلل اًمبقومقؼ.
 

   ٔل  ة  الم  ة دكتْر:
 عبدة ٍْاب بً  طف ة دٓلنٕ

 ٍع1433/صف /19 :ح ر بتارٓخ

 و13/1/2012ةملْة ق 
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 ت
 العالمْ  ه الشَخقـدٍــت

 دــــؤٍـــُ املــــن علــد بـــحمن
 ،ؾمللؾؿ قمللغم اًمٌشللػم اًمـللذير بهللكم وبو ،احلؿللد هلل رب اًمعللوعملم

 :وسمعلللدوقمغم هًمف وهحوسمبف ب علم  ،حمؿد اًمـٌل إمل

 وللللؾ إؾمللللبوذ/ ـمؾعللللً قمللللغم مللللو يمبٌللللف إخ اًمػواًمؼللللد 

ب قملـ ًو عمو ىموم سمف مـ اًمذ  ًمف صمؼي وطمٌّ  تدازدوىمد قمٌداًمعزيز اًمزسمػمي 

مـ اًمبقوقح عمـ يريد بن يعري احلؼ ويبٌعلف  بهحوب احلٌقى 

 وتومؼللد ؾمللوا ىمراسمللي برسمعلللم ؾمللمآً واؾمللبػفومومجللزاه اهلل ظمللػمًا 

 اهلل قمؼلو ؿ ملـ ره اًمراومضي شملقمم  لًمؽؾ مو يـشبظمرى  واؾمبقضوطموت

إن ئمٓء اًمشقعي ٓ  ،بيموذيى قمغم اًمؽبوب واًمًـي واًمصحوسمي اًمؽرام

 إٓ ذم بوؾموط اًمعقام مـ اًمًٌطوء مـ اعمًؾؿلم.رون بيموذيٌفؿ ليـش

 ئمٓء يؼقًمقن: ومؿثاًل قمـدمو جيدون

سمعضؽؿ ٕن ئـوك ؿملخص  فمفقر واضمؾدوابكػًؽؿ  رضسمقاا (1

ىمبؾ مع بئؾف وبهحوسمف ىمٌؾ بيمثر مـ بًمػ ؾمـي، وعموذا! ومو ذكٌل بكو! 

 ؾلٍي جل يؽلـ ًملؽ ومقفلو رئو، وملـ ىِمبْ لمـ بضمؾ شمبطفر مـ واىمعي جل حتضل

 وٓ  ؾ، وذًمؽ يمؾ قموم.ٓ كوىمي 
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ملللـ بمقاًملللؽ ومفلللل همـلللواؿ وٓ اؿفلللؿ إٓ اًمغـلللواؿ  ؿؾ  ؾَمللل  (2

ظمللذ مظمللذ مللـ اًمؽػللور وٓ يممللع اًمعؾللؿ بن اًمغـللواؿ شمُ  ،ليمؾقئللوقًم

 مـ اعمًؾؿلم إٓ اًمزيموة.

ومل  اظمبؾػـلو ذم رء ومؿردكلو  اًمؼرهن ئق مرضمع اعمًلؾؿلم ئذا  (3

 إًمقللف، ىمللوًمقا: ٓ، ئللذا اًمؼللرهن كللوىمص، وبيللـ اعمصللحػ اًمللقاذم  

  ًملف قمـلده ذم اًمؼلؼم ، خُمٌَلل كءٌ بيمثر مـ بًمػ ؾمـي ًمفوىموًمقا: قمـد إمومـو، 

 ره اهلل ذيملوبيـ شمٌؾقغ اًمديـ ًمؾـوس ! وبيـ اًملذي  - ومـ ظمٌله ! -

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ قمـف سملكف طمػظف وبكف حتً رقمويبف وىمول قمـلف:

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ..[9احلجلللللللللللر: ] ڱ ڱ

 .[42 - 41ومصؾً: ] ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ

 وهمػمئو مـ أيوت يمثػم ! 

اًمؼلرهن  ويبفؿلقنبهنلؿ مًلؾؿقن يزقمؿلقن ومبصقر ئمٓء اًمذيـ 

ملـ ؾملقدظمؾ و سموًمـؼص واًمبزوير واًمبحريلػ يمقلػ ؾملقؽقن احللول

 بطمٌوسمف. قمداء ًمؾديـ ٓبشمٌلم ًمؽ بهنؿ  إذاً  ئذا اًمديـ !
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ىملد وولح سمل  ٓ يلدع  - ضمزاه اهلل ظملػماً  -إخ/ قمٌداًمعزيز  (4

 ـِ َمللؿ وَ ُئلل ،جمللوًٓ ًمؾشللؽ سملللن ئللمٓء اًمشللقعي اًمراومضللي ذم وللالل

 ل إلؿ وبملغمق  ويمؿ كصحـوئؿ، وًمؽـ دملد بن اًمشلقطون ؾَمل ،ٌعفؿشم  ا

كو مبليمد بهنلؿ ذم قمؿلك اًمٌصلػمة، وًملق كظلروا سمعللم اًمٌصلػمة بإؿ، و

راء اًمذي يؼقًمقكف ويًبـدوا إًمقلف ملو ئلق إٓ ملـ فُ لًمقضمدوا بن ئذا اًم

ع ًمًلقدئؿ اعمجلرم ٌلوَ شمزيلم اًمشقوـملم، وظمطط اًمقفلقد اعمجلرملم واشم  

 ، وىمريًٌو يظفر احلؼ ويٌطؾ اًمٌوـمؾ.بشمٌوقمفؾ اهلل سمػضح اسمـ ؾمٌل قمج  

 قمـللدمو يرضمللع ا قللؾ اعمللممـ إمم يمبللوب اهلل وؾمللـي رؾمللقًمف 

 ىمريًٌو.ن مبك ئق  ىمؾ قمًك بن يؽقن ويؼقًمق

 الرياض ىزيل املستشفى 
 فراىُغالراجي عفو ربُ و

 الشيخ/ حمند بً علي املؤيد
 ٍــ3311/ حمرو/ 31حرر بتاريخ 
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 الشَخ العالمْ تقدٍه
 النــــــجــُ عـــــعلد ـــــنـحــم

 وكعلللقذ سملللوهلل  ،ه وكًلللبعقـف وكًلللبفديفهلل كحؿلللد احلؿلللدإن 

 ،إًملف إٓ اهلل بٓ وبؿملفد ،ؾملقاوت بقم ًمـلومـ ذور بكػًـو وملـ 

 اهلل ورؾملللقًمف، قمٌلللد اً وبؿملللفد بن حمؿلللد ،وطملللده ٓ ذيلللؽ ًملللف

موم اعمرؾمؾلم وظموشمؿ اًمـٌقللم إؾمقدكو حمؿد  وؾمؾؿ قمغم اًمؾفؿ هكم

 وسمعللللد: ..وقمغم هًمف وهحٌف ومـ شمٌعفؿ سمنطمًون

واًمدقمقة إمم اًمبشقع ذم يؿـ اإليل ن  اعمّد اًمراوميض بهٌحومؾؼد 

ومنكـللو كؾؿللس كشللوـمًو حمؿقمللًو  ،واحلؽؿللي اًمقللقم طمللديٌ اًمًللوقمي

ريي ويًللبفدي لرة واًمػللبـ اعمًبشللليـللدس وراء ا فوًمللي اعمـبشلل

 شملورة سمودقملوء حمٌلي ،دقمليك ظُم كوهلًٌو إلؿ ِذَ  ،اًمًٌطوء واعمغػؾللم

قاء وبظملرى سمشلـ احللرب اًمشلع ،قمؾقفؿاًمٌقً روقان اهلل بئؾ 

بئلؾ  حلىوملـ ذا اًملذي ٓ يعٌلد اهلل سم ،ـصلورى اًمقفقد واًمقمغم

سمقً اًمـٌلقة واًملؼماءة ملـ بقملداء اإلؾملالم وذم مؼلدمبفؿ اًمقفلقد 
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 اًمذي جيفؾ بن اًمشقعي يبٌويمقن قمغم مصلوب اومـ ذ ،واًمـصورى

يملل  يبققمللدون اًمقفللقد  ،اًمٌقللً وئللؿ مللـ بسمللرز بؾمللٌوسمفبئللؾ 

وملـ  ،ؿلمواًمـصورى سموعمقت ومفؿ ٓ حيؿؾقن اعملقت إٓ ًمؾؿًلؾ

اًمعجقللى بن اًمشلللقعي اًمراومضلللي وىملللد لقللل إلللؿ ملللـ اًمقؾملللواؾ 

وملنهنؿ  ،لقل إؿ ملـ ىمٌلؾوإؾموًمقى واإلمؽوكوت مو جل يًٌؼ بن 

ؿ اعمٌلذول ون ضمفدئرُ خ  ًَ ٓ يريمزون إٓ قمغم مـوـمؼ اًمًـي وٓ يُ 

  ،ووؾمللواؾفؿ اعمبوطمللي إٓ ًمؾللدقمقة إمم اًمبشللقع ذم ئللذه اعمـلللوـمؼ

طمقللٌ وٓ يًللبفدومقن سمللدقمقلؿ إٓ بئؾفللو بو ؿمللٌو و سمللوٕطمرى 

ٌقً اًمصودىمي وإدب ا ّؿ اًمذي ٕئؾ اًموًمقي واعمحٌي اعمؽوكي اًمع

ي اًمنميػ ذم مـلوـمؼ بئلؾ اًمًلـي وقمـلد بئؾفلو ذم اًمقىملً قاًمـٌ

اًمذي يعقش ومقف اًمعوجل ذم طمقاًمؽ اًمظؾل ت ويعلوم ملـ ضموئؾقلي 

ـحروملي ويٌحلٌ قملـ سموـمؾلي وملذائى وكظريلوت م حمرومليبديون 

ًلبغؾ شمئؿ مـ اًمؼرن إومريؼل اًمذي  وبيـ ،اإدايي ٕكقارٌس ىم

 اًمؽـقًي ضمفؾف وومؼره وشمرائـ قمغم شمـصػمه.
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وإذا يموكللً مًللوطمي ابللالي سملللم بئللؾ اًمًللـي وسملللم اًمشللقعي 

ريع إٓ بن لواؾمعي ضمدًا شمصؾ إمم ىمضويو آقمبؼلود وبهلقل اًمبشل

هملؿ حملووٓت ور ،شمًلوقموً ااًمبعصى واًمبطري واًمبشدد يزيلدئو 

 ذيمر.يُ  حدقمقات اًمبؼريى ودمددئو إٓ بهنو جل حتؼؼ بي كجو

سموًمٌقون ومعرومي ىمضويو ابالي وسمقون وضمف احللؼ  يبعؾؼبمو مو 

ومقفو ومنن اعمؽبٌي اإلؾمالمقي شمزظمر سملكقاع اعممًمػوت اًمبل مو شمريملً 

 ،ر ومبقؾملط ومطلقللؿمٌعبفو سمحثًو سملم خمبصبة إٓ ة وٓ وموذ  ؿموذ  

 ذم يمؾ قمرص ومرص.

ة ودؾ اًمشللقعي اًمقللقم حمللدٌَللمللـ ىمِ  يومَ دَ فْ بَ ًْ ؿُ لهمللػم بن اًمػاللي اًْملل

 ومعظؿفللؿ  ،ئللب م سمللوًمؼراءة واًمبحصللقؾي آؾللـمللالع وىمؾقآ

ٓ يبللقومر ًمديللف اًمؽبللوب، يملل  بن ئـللوك مًللبجدات ذم اًمقؾمللواؾ 

  ،حتبللوج ئللل إظمللرى إمم اًمٌقللون ،ابطللوب وًمغلليوإؾمللوًمقى 

ؿرار ذم اًمؽبوسملي واًمٌحلٌ واًمؽمشمقلى ؾملبومـ صمؿ وملال سملد ملـ آ

وشملظمػم اًمٌقون قمـ وىمبف طمرام يمل  يؼلقل بئلؾ اًمعؾلؿ  ،واًمبجديد

 .فؿ اهللرمح
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اًمؼقلوم  سملف بشملؿوىملوم  ،بظمذ قمغم قموشمؼف واضمى اًمٌقون ممـويمون 

م قملؼم ظمطٌلف وحمورضاشملف  ئلبوبومم اًمؼضقي ملو شمًلبحؼ ملـ آ

ئلق إخ اًمؽلريؿ اًمشلقخ اًمعالملي اًمداقمقلي  ،ودروؾملف وممًمػوشملف

ابطقى وإؾمبوذ اعمريب قمٌداًمعزيز سمـ حمؿد اًمزسمػمي طمػظلف اهلل 

 ورقموه وزاده قمؾً  وطمؽؿف وكػع سمف وضمعؾف ئوديًو مفديًو.

ي َؿلق  ؼَ وسملم ملـ ممًمػوشملف اًمْ بلزم بن شمنمومً سمبؼديؿ يم ؾمٌؼوًمؼد 

 «ـي يمػر سموعمؾيمـ بكؽر اًمً :واًمثوم «يذئٌقا وملكبؿ اًمراومضامهو 

رومـل اًمقلقم لوئلو ئلق يشل ،ويمالمهو سمحؿلد اهلل مطٌققملو مبلداوًٓ 

ئلق ـمالع قمغم يمبوب ضمديد وسمحٌ ىمقؿ ذم كػلس اعمقولقع وسموٓ

 «اًمشلقعي اًمراومضلياعمبعوـمػلم مع مع  خطمقار ئود» :اًمذي بؾم ه

 ،اؾمللٌؿ قمللغم مًللّؿك «طمللقار ئللودخ» :ؾمللؿفوواًمؽبللوب طمؼقؼللي يم

يطللرح ومقللف اعممًمللػ وؾمللواؾ اًمشللقعي ذم شمللرويٍ دقمللقلؿ ويمقللػ 

يملل  يطللرح ىمضللويو ابللالي سملللم  ،خيللدقمقن  للو قمؼللقل اًمًٌللطوء

إدًملي طمبلك  إيلراداًمشقعي واًمًـي ويبـووإو سموًمٌحٌ واًمبحؾقؾ و

ىمضلقي ظملالي  وبؿملٌفي بظملرى  سمحثلًو شمـلوول بؿمٌعفويرى بكف ىمد 
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بظمللرى يٌلللم وضمللف احلللؼ ومقفللو سمعٌللورة مللقضمزة وبؾمللؾقب ئللودخ 

طمبللك ًمؽلكللؽ  ،اًمبشللدد بو اًمبطللري وبؾمللؾس سمعقللدًا قمللـ احلللّدة 

وبكً شمؼرب احللقار بملوم ؿمخصلقي إؾملبوذ قمٌلداًمعزيز اًملزسمػمي 

وسمعد وم  بطمقضمـو وبطمقج ضمقؾـو اعمعورص  ،احلؽقؿي اعممصمرةاإوداي 

 ومض قع واًمللر  ويٍ ًمؾبشللمللـ اًمللؽم   اإجؿلليوكحللـ كبعللرض إللذه 

لط اعمقولققمل اإلودخ  ًّ إمم مثؾ ئذا اًمـقع مـ اًمٌقون اًمًفؾ اعمٌ

 ًفؾ شمـووًمف وشمداوًمف وومفؿف.ياًمذي 

 : اة مفبللديـدضمعؾـللو ُئللاو ،ر اإللدى ًمـللولئللدكو ويًللا اًمؾفللؿ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 . [1٤ر: لاحلش] ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

ؿ قمللغم ؾمللقدكو حمؿللد وقمللغم هًمللف وهللحٌف اهلل وؾمللؾ وهللغم

 واًمبوسمعلم واحلؿد هلل رب اًمعوعملم.

 و22/2/2132ٍـ املوافق 3311حرر يف ربيع أول لسية 
 الزيديةمديية  -احلديدة 

 الفقري إىل عفو اهلل تعاىل
 حمند بً علـي عجــالٌ
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 ت

 الشَخ العالمْ قدٍهت
 عبدالزمحن بن حيَٓ بن حشن العناد

وكًلبغػره وكبلقب إًمقلف، وكعلقذ  احلؿد هلل كحؿده، وكًبعقـف

ؾملقاوت بقم ًمـلو، ملـ الده اهلل وملال سموهلل ملـ ذور بكػًلـو وملـ 

إًمف إٓ اهلل وطملده  بٓمضؾ ًمف ومـ يضؾؾ ومال ئودي ًمف، وبؿمفد 

قمٌلده ورؾملقًمف هلغم اهلل قمؾقلف  اً وٓ ذيؽ ًمف، وبؿمفد بن حمؿلد

ومـ شمٌعفؿ سمنطمًون إمم يلقم اًملديـ وؾملؾؿ  ،وقمغم هًمف وبهحوسمف

  بمو سمعد:. يمثػمًا. شمًؾق ً 

ملع  لمبعلوـمػاعمملع  خطملقار ئلود ومؼد ىمربت ئلذا اًمؽبلوب 

ذم ئلذا اًمٌلوب،  بلىيمُ ، ومقضمدشمف مـ بطمًـ ملو اًمشقعي اًمراومضي

رح سملف هلدور اًمٌلوطمثلم قملـ احللؼ اعمحٌللم لوًمعؾ اهلل شمعومم يشل

.سمقً رؾمقل اهلل  ٕئؾسمصدا 

سمللـ  وىمللد هنللٍ سمللف ممًمػللف إخ اًمػووللؾ اًمشللقخ/ قمٌللداًمعزيز

طمقاريًو ىمواً  قملغم احلجلي  اهلل ووومؼف، هنجوً  طمػظفاًمزسمػمي،  حمؿد
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واعمـطللؼ.. طمريصللًو قمللغم إيصللول اًمصللقرة اًمصللحقحي واًمللـفٍ 

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ: اعمؼـلع واًملدًمقؾاًمًؾقؿ واًمٌقون اًمقاوح 

ق واًمبؽلرار، مؽبػقلًو سمل  ئلق ْشلقملـ احلَ  سمعقداً  ،[21: إطمزاب] ی

للٓزم، مُ  ًْ 
دًا أيللوت اًمؼرهكقللي اًمؽريؿللي إمم ؾمللقرئو وبرىمومفللو، ـِ

 ًمـٌقيللي اًمشلللريػي إطموديللٌ اواًمبػًللػم إمم مصللودره... ويمللذا 

فللو، ويمللذًمؽ مؼللقٓت اًمشللقعي اًمراومضللي إمم مصللودرئو وذطم

واًمؼللرهن  ،ذم اًمللذات اإلإقللي ،اعمخوًمػللي ًمؾللديـ واًمعؼللؾ واعمـطللؼ

  ،وزوضموشمللللف اًمطللللوئرات ،واًمـٌللللل اعمعصللللقم  ،اًمؽللللريؿ

.. ف وبهحوسمف إشمؼقوء إكؼقوء إسمرار، ومـ شملٌعفؿ سمنطمًلونوهًم

اهلل هلغم اهلل قمؾقلف  رؾملقلومق  ٓ يدع جموًٓ ٕي حمى ٔل سمقلً 

ء سمف رؾمقل وقمغم هًمف وهحٌف وؾمؾؿ إٓ بن يبٌع احلؼ.. اًمذي ضمو

اهلل هغم اهلل قمؾقف وهًمف وهحٌف وؾمؾؿ مـ قمـد اهلل وسمقـف ذم ؾملـبف 

 قملغم ذًملؽ يب  رَ ًمعطلرة اًمطلوئرة، وَ اًمصحقحي اًمرصحيي وؾملػمشمف ا

ظمػم ضمقؾ ذم ظمػم اًمؼرون، ومؽوكقا سمحؼ ىمرهكًو يًػم قمغم إرض، 

فؿ وبؾمقاىمفؿ، ئلدى اهلل ؿ وسمققلؿ وؾمؾقيمفِ بِ ؿَ يراه اًمـوس ذم ؾِم 

  ؿ إمي، وومبح اهلل  ؿ اًمؼؾقب ىمٌؾ اًمشعقب...
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ٓ يـًلللك ومضلللؾفؿ إٓ ضموطملللد وٓ يـؽلللر ظملللػمئؿ  اهللوملللق

 مـوومؼ طموىمد..ؿ إٓ ئُ رَ فْ وـمُ 

شمعومم بن جيزاؿ قمـو ظمػم ا زاء وبن جيؿعـلو  لؿ ذم  اهللبؾملل 

 مًبؼر رمحبف..

ممًمػ ئذا اًمؽبوب ظملػمًا، وبن يزيلده قمؾلً  وومفل   جيزيوبن 

 وومؼفًو ويصؾح ًمف اًمـقي واًمذريي..

 عمرووشمف وحيػظـو مـ اًمزيغ واًمـػوا واًمضالل.. اديـووبن 

هًمف وبهحوسمف وبشمٌوقملف وؾملؾؿ كٌقـو حمؿد وقمغم  قمغماهلل  وهغم

 شمًؾقً  يمثػمًا.

 و2132/يياير/21املوافق  ٍـ3311/ربيع أول/1يوو اخلنيس 
 

 العبد الفقري
 عبدالرمحً بً حييى بً حسً العناد
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 ف ـــؤلــــنـال ْـــمدِّـــقـم
 ،راط اعمًلبؼقؿلإمم اًمصل هاإودي قمٌلود ،احلؿد هلل رب اًمعوعملم

راج اعمـلػم حمؿلد اًمـٌلل لواًمًل ،ؿ قمغم اًمٌشػم اًمـلذيرؾمؾ  ب ووبهكم  

يؼلقل اهلل  ،اًمبلوسمعلمووقملغم هًملف وهلحٌف  ،ليمِ وئر اًمز  إمل اًمط  

 .[55:إكعوم]ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ:ؾمٌحوكف

  ،ر ديـللف ويللداومع قمـللفلإن مللـ واضمللى يمللؾ مًللؾؿ بن يـصلل

 .قمغم ئدايي وسمصػمة

ًمف اإدايلي ذم يملؾ بن كًللاهلل سمـو بن ومرض قمؾقـو  وإن مـ رمحي

 . [6: اًمػوحتي]ٹ ٹ ٹريمعي: 

وئللؿ اًمللذيـ ظمصللفؿ  ،وومللرض قمؾقـللو بن كللقازم ظمقللور ظمؾؼللف

 .[7: اًمػوحتي]ڦ ڤ ڤ ڤ:  بفسمـعؿ

وئلؿ  ،وومرض قمؾقـلو اعمػوهلؾي واًملؼماءة مملـ همضلى قمؾلقفؿ

 ڦ ڦاًمللذيـ قمرومللقا احلللؼ واكحرومللقا قمـللف إمم همللػمه: 

 .[7: اًمػوحتي] ڦ
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 .ڄ ڄ: اللضهصمروا اًمٌؼوء ذم اًمظالم واًم وممـ

  اإلضموسمللليومؿلللـ ؾمللللل اهلل اإدايلللي خمؾصلللًو هلللودىمًو وضملللد 

 : ذم اًمصللللللػحي اًمثوكقللللللي مللللللـ اعمصللللللحػ ذم بول اًمٌؼللللللرة

 . [2-1: اًمٌؼرة] ڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

شمؽثللر اًمػللبـ واًمشللٌفوت ويؾبللٌس قمللغم اًمـللوس  ققللز  قمـللدموو

 .احلؼ مـ اًمٌوـمؾ، ٓ مالذ إؿ إٓ يمبوب اهلل وؾمـي رؾمقًمف 

 م قمغم يمؾ ىملقل، د  ؼَ ومُ  ،اهلل ورؾمقًمف ومقا يمؾ يمالم ويمالم 

ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک: يمللل  ىملللول ؾملللٌحوكف

 .[1٤احلجرات: ]

 ُدون سمطوقمي اهلل وـموقملي رؾملقًمف ٌ  ٺ ٺ: وكحـ ُمَبَع

  .[1: إكػول]ٿ ٿ ٿ ٿ

 واحلللويم ن  واًمؽبللوب واًمًللـي مهللو اعمرضمعللون اعمعصللقمون 

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئىملول ؾملٌحوكف: يمل  ذم يمؾ اظمبالي، 

 . [59: اًمـًوء] خب
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  ڑڈ ڈ ژ ژ: اًمٌوًمغلللياحلجلللي  ئلللق واًمؼلللرهن

 .[149إكعوم:]

 يملل  ىمللول ؾمللٌحوكف:وٓ جيللودل ذم هيوشمللف إٓ اًمؽللوومرون ،  

 .[4هموومر: ] ڍ ڌ ڌ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

  َُيَؼؾ لُى  ،ئلق ملريض مرشملوب ـْ ويعؾؿ اهلل بن مـ اًمـوس م

  رة،لمؽلذسمًو ًملف، وؾملقؽقن قمؾقلف طمًل ًمؾؼلرهن ربؾمف قمـلد ؾمل قمف

ہ ہ ہ ہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ: ؾمللٌحوكفيملل  ىمللول 

 .[51–49احلوىمي:]

 ،بو بمر بو هنل، بو وقمد بو  ويمؾ مو ومقف مـ حتؾقؾ بو حتريؿ

  ػم  غَ ل وٓ يُ د  ٌَ ، طمؼ وهدا، ٓ يُ حتذيرشمٌشػم بو وقمقد، بو 

 گ گ گ ک ک إمم يقم اًمؼقومي، يم  ىمول ؾمٌحوكف:

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ

أيي  شملمؾ، [114]إكعوم: ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ

﮲  ےھ ھھ ھ ےاًمبل سمعدئو:  ﮴  ﮳ۓ ۓ

 .[115]إكعوم:﮵ ﮶
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 وسمنمه سموًمـور ذم اًمدكقو  ومـ ًمعـف اهلل ذم يمبوسمف وؾمخط قمؾقف

ىمٌؾ بن يؿقت، ؾمقٌؼك يم  ىمول، ٓ شمـػعف حمٌي مـ يمػر سموهلل 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ  وضمحد سمآيوشمف، ومثول ذًمؽ ىمقًمف ؾمٌحوكف:

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 .[1:3اعمًد:] ڱ ڱ ڱ ڱ

  ذم اًمدكقو ىمٌؾ بن يؿقت ذم يمبوسمف وبصمـك قمؾقف ومـ 

وسمنمه سمرمحبف وضمـبف ؾمقٌؼك مروقًو قمـف يم  ىمول، ٓ ييه 

ڀ ڀ ٺ  يم  ىمول ؾمٌحوكف: ،ؾمخط اعمؽذسملم

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .[64 -63يقكس: ] ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
 .ئمٓء بهحوب اًمـٌل  ـْ مِ وَ 

 ،ئللق اًمؽبللوب اعمعصللقم اعمصللقن اعمحػللقظ اًمؽللريؿومللوًمؼرهن 

 كحلللوور إظمقاكـلللو اعمبعلللوـمػلم ملللع اًمشلللقعي اًمراومضلللي  شملللفيوآوسم

واًمبلل  ،اًمذي ٓ يـطؼ قملـ اإلقى صمؿ سملطموديٌ رؾمقل اهلل 

 ،ؿلًمؾؼرهن اًمؽريل واًمشورطميومفل اعمػصؾي ٓ شمبـوىمض مع اًمؼرهن 
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 ٹ ٿ :وكفلول ؾمٌحلللو ىمللليمؿلل ،ـلديلللوم اًملي ٕطمؽلللواعمؽؿؾلل

 . [44:اًمـحؾ]ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ًمقؾفللو ،اًمٌقضللوء مثللؾ قمللغم شمللريمبؽؿ ًمؼللد: )يملل  ىمللول و

(ئوًمؽ إٓ قمـفو يزيغ ٓ ،يمـفورئو
(7)
. 

ؾمبجوسمي واًمًؿع واًمطوقمي ًمؽلالم اهلل ويملالم وقمؾقـو  قعًو آ 

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې: يم  ىمول ؾملٌحوكف ،رؾمقًمف 

 . [51:اًمـقر] ېئ ېئ ۈئ ۈئۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

ر وهراافلللؿ لويمقلللػ يؿؽلللـ عمًلللؾؿ بن يؼلللدم يملللالم اًمٌشللل

هللؾقات اهلل قمؾقللف واضمبفللودالؿ قمللغم يمللالم اهلل ويمللالم رؾمللقًمف 

ضمبفلودات وموًمؼوقمدة اًمصحقحي ئل رد يملؾ أراء وآ وؾمالمف،

ومللو  ،وملل  واومؼفلل  ومعللغم اًمللربس واًمعلللم ،إمم اًمؽبللوب واًمًللـي

ًمبلزام وئذا مو طمرهـو قملغم آ ،احلواط قمرضظموًمػف  رضسمـو سمف 

ويملؾ مهـلو ذم ئلذا  ،ملـ إهلدارشمـو يم  ذم هملػمه ،سمف ذم يمبوسمـو ئذا

                                                                                                                                                                                                         

وئلق ذم هلحقح  ،سمـ ؾموريي، واسمـ بيب قموهؿ ذم اًمًـي اسمـ موضمف، قمـ اًمعرسموض (1)

 .اًمؽمهمقى واًمؽمئقى
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اًمؽبوب ئق بن كضع ا ؿقع قمؿقمًو واعمبلصمريـ سموًمشقعي اًمراومضلي 

احلؼواؼ قموريي ملـ يملؾ  مبمو ،بو اعمبعوـمػلم معفؿ سمشؽؾ ظموص

ًمقؼػ يملؾ  ،وسمعقدًا قمـ بي شمدًمقس بو شمضؾقؾ ،ًمٌس بو همؿقض

سمنكصلوي وومفلؿ  ،طمًوؾمفإوؿمعقره و ،قمؼؾف ووؿػمه ممـفؿ بمو

قمللغم  يًمللف وقمقاىمٌللف وظمقؿللاووم ،ومللوٕمر ظمطللػم ضمللدا   ،وإدراك

   .دكقو وهظمره ًٓ ومآ طموًٓ جمبؿعـو وسمالدكو 

 وذم ئللللذه اًمؼضللللقي اإلي كقللللي اًمعؼواديللللي، كًللللقا إًمقللللؽ 

 بظمل اًمؼورخ اًمؽريؿ ئذا احلقار.

 
 املؤلف

 عبدالعزيز بً حمند الزبريي
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 ادئـــــــٌار هـــــــح
 متأث ًة با صٔ   ة  ة    ميخدعًا بَه:سأ ت شخصًا 

وزوضمبف وموـمؿي ووًمدا  احلًلـ واحلًللم  حتى قمؾقو   ئؾ  (1

  ريض اهلل قمـفؿ

 .: بيمقدىمول

  كً ذم كظر اًمراومضي ؿمقعل بم كوهٌلئؾ بومؼؾً ًمف: 

 : كوهٌل.ىمول

  عموذا

 .اًمصحوسمي وبمفوت اعمممـلم ى  ٕم رومضً ؾَم ىمول: 

وؾملللى هلللحوسمبف   : ئلللؾ اإلؾملللوءة إمم اًمرؾملللقلومؼؾلللً

لواًمطعـ واًمبش ،وبزواضمف بمفوت اعمممـلم  ً اًمـٌقيلي  يِ ـ  ؽقؽ ذم اًم

 !! حلى بئؾ اًمٌقً وً ذـم

ئؾ ورد قمـ بي واطمد مـ بئؾ اًمٌقلً بكلف ؾملى  ؾملًمبف: (2

 بطمللدًا مللـ ابؾػللوء اًمراؿمللديـ بو ؾمللى بطمللدًا مللـ اًمصللحوسمي 

 !! بو ؾمى بمفوت اعمممـلم زوضموت اًمـٌل 
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 ئلللؾ شمقضملللد روايلللوت بو طمبلللك روايلللي واطملللدة  ؾمللللًمبف: (3

 اًمٌقللً  بئللؾـ احلًللـلم بو بي بطمللد مللقمللـ قمللكم بو وموـمؿللي بو 

 !! عق  َش بكف دقمو اًمـوس ًمؾب  

   بيوم اًمـٌل  ْت دَ ضمِ ئؾ ومؽرة اًمبشقع وُ  ؾملًمبف: (4

بو ورد ذم اًمًللـي اًمـٌقيللي  ،وئللؾ ورد ذم اًمؼللرهن اًمؽللريؿ هيللي

للرَ يُ لمر سموًمبشللقع بو طمللديٌ يلل د مللـ وئللؾ يمللون بطملل  ومقللف ُى هم 

 ! اًمٌقً ؿمقعقوً  بئؾ مـ اًمصحوسمي بو

 ضللللوئو ئللللؾ ارشم :ؾملللللًمبف عمللللو فمفللللرت ومؽللللرة اًمبشللللقع  (5

ُفقا بئؾفلو ٌبدقمقفووا مُ دُ ي  اًمٌقً بو بَ  بئؾ   بم بهنؿ بكؽروئو وؾَملػ 

  وذاىمقا اًمقيالت واعمحـ مـ بئؾ اًمبشقع واًمرومض

خلقض وملق  اظمبؾلػ ومقلف ئؾ كحـ سمحوضملي ٕن ك: ؾملًمبف (6

وئؾ يًبػقد اعمًؾؿقن اًمقلقم ملـ  ،اًمصحوسمي روقان اهلل قمؾقفؿ

وئلؾ كحلـ مؽؾػلقن  ًو،ر ىمركلإصمورة ظمالي مه قمؾقف برسمعي قمش

 سمؿحوؾمٌبفؿ وإهدار إطمؽوم قمؾقفؿ 
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مـ ظمالوموت ورصاقموت قمؼم اًمؼرون  يمؿ ضمرى سملم اعمًؾؿلم

 وإضمقول اعمووقي 

مًلاقًمقن قملـ مًلوءًمبفؿ وحموؾملٌبفؿ بم بهنلؿ ىملد  كحلـئؾ 

قمؾلقفؿ ىملقل اهلل ؾملٌحوكف وملقؿـ  ُا دُ ْصليَ مضقا  قعًو إمم ر لؿ وَ 

 جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ: ك ىملللٌؾفؿ لمضللل

 .[134: اًمٌؼرة] يئ ىئ مئ حئ

بن يدقمقا اهلل إؿ سمؾ بن  ِمـ واضمى يمؾ مـ ضموء مـ سمعدئؿ 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ: يم  ىمول ؾمٌحوكف

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 . [1٤: احلنم] ٹ ٹ ٿ ٿ

اًمٌقلً  بئلؾقمقن بهنؿ يلداومعقن قملـ اًمراومضي يد   اًمشقعي (7

  -مـ همػم اًمشلقعي -ن بن يمؾ اعمًؾؿلم وْ رُ ق  َص ويُ  ،مـ ظمصقمفؿ

 .اًمٌقً ٕئؾ بقمداءً  ،% مـ إمي9٤واًمذيـ يؿثؾقن 

ئؾ يقضمد مـ اعمًؾؿلم ؿمخص واطملد  كًلل اًمشقعي: وكحـ

  اًمٌقً بئؾيعودي بو يًى بطمدًا مـ  يؽره بو
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 بن سمـللل بمقللي كصللٌقا اًمعللداء  :ىمللد يؼللقل اًمشللقعي اًمراومضللي

وملليـ سمـلق بمقلي  ،قىقمْ وقمغم ومروقي هحي ئذه اًمد   ،اًمٌقً ٕئؾ

  !اًمققم وىمد مه قمؾقفؿ بيمثر مـ بًمػ وبرسمع اي ؾمـي

 ـمٌلقل احللرب قملغم اإلؾملالم ا  اخ واًمعقيلؾ ودَ رص  لومؾ ذا اًم

 ! ذم اعمويض واحلورض فوبئؾ

بؿمللوع سمعللض اًمراومضللي دقمويللي يموذسمللي قمللغم اًمعالمللي اًمداقمقللي 

ومخوـملى  ،بكف يلٌغض بئلؾ اًمٌقلً ،اًمشقخ قمؿر بمحد ؾمقػ 

سمؾغـلل بن :   لؿ اعمغلرب ومؼلولسمعلد بن هلغم   ًلجداًمـوس ذم اعم

  ،سمعللض اًمـللوس زقمؿللقا بم بيمللره بئللؾ سمقللً رؾمللقل اهلل 

  ،قمؾقللؽ ًمعـللي اهلل يللو ؿمللقخ قمؿللر :ومللنن يمـللً يمللذًمؽ ومؼقًمللقا

ويمون اعمًجد ممبؾاًو سموعمصؾلم، ومؼول برسمعلي  ويمرر قمؾقفؿ اًمطؾى،

  ،«قمؾقلؽ ًمعـلي اهلل إن يمـلً شمؽلره بئلؾ اًمٌقلً»مـ احلورضيـ: 

قملغم  :يملذسمًو ومؼقًملقاًمشلقخ قمؿلر: وإن يملون ملو ىملوًمقه قملكّم اومؼول 

ومصوح يمؾ مـ ذم اعمًجد قمغم اًمؽلوذسملم ًمعـلي  ،اًمؽوذسملم ًمعـي اهلل

 .د اهلل وضمقه اًمؽذسمي اعمػؽميـق  ًَ ومَ  ،اهلل
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يمؾ ملـ يلزقمؿ بن مًلؾً  يؽلره بو يًلى بطملدًا  وكحـ كؼقل:

 .هللً قمؾقفؿ ًمعـي اؾ  مـ بئؾ اًمٌقً ومفق مـ اًمؽوذسملم اًمذيـ طَم 

لل وموعمًللؾؿقن  قعللًو حيٌللقن بئللؾ اًمٌقللً  ً  ي ـ  وظموهللي بئللؾ اًم

  ،ًو هلللودىمًو، ويبؼرسملللقن إمم اهلل سمؿحٌلللبفؿٌّلللاًملللذيـ حيٌلللقهنؿ طُم 

وٓ يؽلذسمقن  ،سمبداعوع ٓ سموٌَٓ وسموإلشم   ،وذًمؽ سموٕىمقال وإومعول

 .احلؿد واًْملِؿـ ي ومؾؾف ،وٓ يػؽمون قمؾقفؿ اًمؽذبإؿ 

ًمق يمون بسمق سمؽر وقمؿر وقمث ن همػم هلوحللم وهملػم  ؾممال: (8

   ومؽقػ سمويعفؿ اإلموم قمكم  ،راؿمديـ

للو  ً  ظمطللػم مللـ مطللوقمـ مفؿللي إمم مطعللـ يقوا ًمػبللذم ئللذا اًم

ىمٌؾلف ملـ ابؾػلوء  ـْ سمزقمؿفؿ بكلف سملويع َمل ،اًمراومضي ذم قمكم 

سملو ٌـ وابلقي واعمدائـلي ذم  ُمْؽرئًو ظمواػًو، وئؿ  ذا يصػقكف

ي، وئللق ؿَ ْهلل للذه اًمقَ  ومؽقللػ عمًللؾؿ بن يرمللل قمؾقللو   ،ديللـ اهلل

  ،اعمعللللروي سمشللللجوقمبف ذم مقاضمفللللي اًمٌوـمللللؾ وىمللللقل احلللللؼ

 .ٓ خيشك ذم اهلل ًمقمي ٓاؿ
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 وسمللم بيب سمؽلر وقمؿلر وقملث ن ف يملون سمللم قملكمومـ يلزقمؿ بكل

 طموؿمللوئؿ  قعللًو مللـ ذًمللؽ  ،شمٌللوهمض وهمللػمئؿ مللـ اًمصللحوسمي

ي واعمحٌلي قَ ِولاًمثوسملً قملـ بئلؾ اًمٌقلً ئلق اًمؽم   بًملقس كؼقل ًمف:

 ىمبداء واإلشمٌوع ًمؾصحوسمي وٕمفوت اعمممـلم.وآ

 وإًمقؽ ئذه إمثؾي اًمعظقؿي اًمرااعي:

 ملللع إظمقاكلللف ابؾػلللوء اًمراؿملللديـ اًمثالصملللي يؽلللـ قملللكم بجل 

لل  ً لللذم اًم   ،سمؽللر ذم طمللروب اًملللردة بيبومفللق ملللع  ،اءر  لراء واًمض 

ذم اًمبجفقلللز  ،وقملللث ن وهملللػمه ملللـ اًمصلللحوسميوئلللق ملللع قمؿلللر 

وملـ ذًملؽ  ،ًمػبقطموت اًمعراا واًمشوم ومعو ي خمبؾػ اًمؼضويو

 اًمعديللد مللـ اعمفللوم اًمؼللرهن اًمؽللريؿ وهمللػمه، يملل  بكللف شمللقمم   عِ َ ْلل

  ! واعمـوهى ومـفو مـصى اًمؼضوء

ذم ىمضللويو  يؽللـ بسمللق سمؽللر وقمؿللر وقمللث ن يشللوورون قمؾقللو   بجل

 زو اًمشوم ًمػبح سمقً اعمؼدس إمي  يم  ؿمووره قمؿر ذم هم

  ظمروضمللللفيًللللبخؾػ قمؿللللر قمؾقللللو  قمللللغم اعمديـللللي قمـللللد  بجل

  !ًمغزو اًمشوم
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 سموسمـبللف بم يمؾثللقم سمـللً وموـمؿللي اًمٌبللقل  قمؿللر يللزوج قمللكمي  بجل

  قعًو !ريض اهلل قمـفؿ 

ؿ  قملكم  بجل ًَ بسمـلوءه سملليب سمؽلر وقمؿلر وقملث ن وـمؾحلي  ُي

  مللللـ ٓ حيللللىوهمللللػمئؿ ! ومؽقللللػ يًللللؿل بسمـللللوءه سملؾملللل ء 

مللـ مقاىمللػ ودٓاللؾ  ئللذه اعمقاىمللػ وهمػمئللويملل  يزقمؿللقن ! 

، ومؽقللػ خيللوًمػ اًمشللقعي اعمحٌلي سمقللـفؿ ٓ يبًللع اعمجللول ًملذيمرئو

  ويمقػ يؽرئقن ويٌغضقن مـ حيى  قمؾقو  

ويًؿعقهنؿ  ،وكًلل اًمذيـ يبعوـمػقن مع اًمشقعي اًمراومضي (9

 دون إكؽلور بو همضلٍى  ؿ يًٌقن اًمصحوسمي وبمفلوت اعملممـلموئ

  يٍ ق  و مَحِ بهلل 
  !رؾمقل اهلل  ضِ رْ عِ ًمِ

 ملللـ يلللرى ملللـؽؿ بن يطعلللـ بطملللد ذم ذوملللف بو ذم ذي 

 ! بو بمف بسمقف

 وجيلوًمس ملـ يًلى زوضمبلف ومـ يرى مـؽؿ بن يصلوطمى

   بو يًى بمف 
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 ٓ كؼٌللؾ سمللذًمؽ ٕكػًللـو و ٓ كللرى :سمؽللؾ شمليمقللد ؾمللبؼقًمقن

وٓ  ؿقللع إظمقاكـللو اعمًللؾؿلم، وٓ يؿؽللـ بن يؼٌللؾ  ٕئؾـللو وٓ

 دَ َؼلومَ طرشملف وَ ف واكحروملً ومِ ُؼلؾُ سمؿثؾ ئذا اًمًؾقك إٓ ملـ ؾملوء ظُم 

 .ؿمعقره سموًمنمي واًمؽرامي

ذومؽللؿ وذي هسمللواؽؿ وبمفللوشمؽؿ بهمللغم مللـ ذي ومفللؾ 

 وذي زوضموشمف بمفوت اعمممـلم. رؾمقل اهلل 

  إن اًمللذي يللرى بو يًللؽً قملل  يػعؾللف اًمشللقعي اًمراومضللي

  ؿمللخص رؾمللقل اهلل يطعللـ ذمبو يػعللؾ ومعؾفللؿ إكلل  ئللق 

  ،ًمعـلللف اهلل ويلللدظمؾ وملللقؿـ ،ريػلمؼوملللف اًمشللل ويـلللبؼص ملللـ

 ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ: وذًمللؽ ذم ىمقًمللف ؾمللٌحوكف

 .[57إطمزاب: ]ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
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 ىمؾللللللً عمجؿققمللللللي مللللللـ اًمـللللللوس ممللللللـ يبعللللللوـمػقن 

 مع اًمشقعي اًمراومضي: 

 ف  م  مو شمؼقًمقن ومقؿـ يًى بُ 

(بمف ى  مؾعقن مـ ؾَم قموا وجمرم ومؾعقن ) :ىموًمقا
(7)
.  

: ئـوك مـ اًمـوس مـ يًى بم  اإلموم قملكم وبم  احلًلـ ومؼؾً

واحلًلم وبم زيد سمـ قمكم وبم وموـمؿي اًمزئراء وبم  زيـ اًمعوسملديـ 

قمؾقلف ًمعـلي »: ىموًمقا وم  شمؼقًمقن ومقف ! ،اًمخ...قمكم سمـ احلًلم و و

   .«اهلل واعمالاؽي واًمـوس ب علم

   إلللمٓء بملللو   قمواشلللي : بًمقًلللً بم اعملللممـلم ىمؾلللً

  ،اًمٌقً واًمصلحوسمي واًمبلوسمعلم بئؾسمؾ ئل بٌم  ؿقع اعمممـلم مـ 

 :يملل  ىمللول ؾمللٌحوكف ،ئؿ إمم يلقم اًمللديـوًمؽلؾ اعمللممـلم مللـ سمعللد

 .[6إطمزاب: ]ۅۋ ۋ ٴۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

للوموًملذيـ يَ  بئللؾ قمؼللقا سمللؾ إهنلؿ  ،و ًمقًلقا مللـ اعملممـلمهَن قْ ٌ  ًُ

                                                                                                                                                                                                         

 .، وئق ذم هحقح ا ومع ًمألًمٌوم بمحد، مـ طمديٌ اسمـ قمٌوس  (1)
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وٓ حيٌلقن قن رصيلح اًمؼلرهن واًمًلـي سمُ ذ  َؽليُ  ،وزيلغ وبئلؾ ومبـلي

 .ؿـفجفؿسم وٓ يممـقناًمٌقً بئؾ 

 ، ناًملللذيـ يًلللٌقن قملللث ن سملللـ قمػلللوبوًمالللؽ وكًللللل   (10

 صموًمللللٌ ابؾػللللوء اًمراؿمللللديـ، بطمللللد اًمًللللوسمؼلم ذم اإلؾمللللالم و

   :ريـ سمو ـي لرة اعمٌشلوبطمد اًمعش

موشملً إومم  ،سموسمـبقف رىمقلي وبم يمؾثلقم يزوضمف اًمـٌل  ؿلبًم

    سموًمثوكقي ومزّوضمف

جل جُيَؿع ٕطملد سمللم سمـبلل كٌلل إٓ ًمعلث ن مـلذ بن  :ىمول اًمعؾ ء

  !ل سمذي اًمـقريـؿ  وًمذًمؽ ؾُم  ،كٌقة حمؿد ظمؾؼ اهلل هدم إمم 

 ةَ د  سمو ـللي قِمللهللؾقات اهلل قمؾقللف وؾمللالمف  اًمـٌللل هرليٌشلل ؿلبًملل

 ،رة مللـ موًمللف ابللوصلمـفللو قمـللد دمفقللزه ضمللقش اًمعًلل ،مللرات

رسمقن لسمار رومي وبوىمػفو قمغم اعمًؾؿلم يشل اؿمؽمىواًمثوكقي قمـدمو 

    ! و ا ـي مـفو ويًؼقن ومضؿـ ًمف اًمـٌل 

 ورومعلللي قمـلللد اهلل وقمـلللد اعملللممـلم ف ومخلللرًا وذوملللًو قللليؽػ بٓ

اضمبؿعلً طمقًملف  ،بكف  ع اًمؼرهن ذم مصلحػ واطملدقمؼم اًمزمـ 
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  ل سموعمصلللللحػ اإلملللللوم ؿ  ؾُملللللوَ  ،بملللللي اإلؾملللللالم ىموـمٌلللللي

 قملغم يملؾ مصلحػ  ُى بَ ؽْ يُ  إمم يقمـو ئذا وقمـد ـمٌوقمي اعمصوطمػ

  !كًٌي إمم قمث ن  «اًمعث م ؿِ ؾْم اًمر  »لسم

 إمم اًملللللذيـ يٌحثلللللقن قملللللـ احلؼقؼلللللي ويًلللللعقن و  (11

 عمرووة اهلل شمعومم كقضمف ئذا اًمًمال: 
اًمؼلللرهن ورواة  يِ َؾلللٓ شمعؾؿلللقن بن اًمراومضلللي يطعـلللقن ذم مَحَ ب

  إطموديٌ اًمـٌقيي مـ هحوسمي اًمرؾمقل 
 ،بكلس سملـ موًملؽو «بسمق ئريرة» سمـ هخر قمٌداًمرمحـومـفؿ 

ملـ اًمصلحوسمي  وبسمق ؾملعقد ابلدري وهملػمئؿ ،وقمٌداهلل سمـ قمؿر

إمم ملـ سمعلدئؿ وإمم بضمقلول  ايمل  كؼؾلق ،اًمذيـ طمػظقا يمبوب اهلل

وئديلف  فُ ـَ ـَ ؾُملوبومعوًملف وَ  إمي ظمؾػًو سمعد ؾمؾػ بىمقال اًمـٌلل

   ذم  قع ضمقاكى احلقوة 

ي احلػللظ َؽللؾَ ئللق اًمللذي مـحللف اهلل مَ   بسمللق ئريللرةًمللقس ب

ٌ َى إًمقلف  ىملقى اًمصلحوسمي طمػظلًو ومصلور ب الزملي ًمؾـٌلل اعموطَم

   !!وبيمثرئؿ روايي 
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 جل يلرو طملديثًو واطملدًا  إن بسملو ئريلرة  :بيضلوً  وكؼقل إؿ

سملؾ اًمعؽلس  ،اًمٌقلًٕئلؾ بو طمبك يمؾؿي واطمدة ومقفلو اكبؼلوص 

 اًمٌقلً ومـلوىمٌفؿبئلؾ  مـ ذًملؽ ومؼلد روى اًمؽثلػم ملـ ومضلواؾ

 .اًمصحقحي اًمثوسمبي قمـ رؾمقل اهلل 
ذم  ف هلؾقات اهلل وؾملالمف قمؾقلفىمقًمل :مـفو قملغم ؾملٌقؾ اعمثلول

 قمغم اهلل يػبح رضمال همدا اًمرايي ئذه ٕقمطلم): قمكم ريض اهلل قمـف

(ورؾمقًمف اهلل وحيٌف ورؾمقًمف اهلل حيى يديف
(7)
. 

اًمؾفؿ بم بطمٌف وملطمٌلف ): ذم احلًـ سمـ قمكم وىمقًمف 

وم  يمون بطمد بطملى ):  وىمول بسمق ئريرة، (وبطمٌى مـ حيٌف

(إمم مـ احلًـ سمـ قمكم سمعد مو ىمول رؾمقل اهلل مو ىمول
(2)
. 

 وموـمؿليؿ، ذم اسمـبلف ف قمؾقف بومصؾ اًمصالة وبزيملك اًمبًلؾقوىمقًم

 ةبن وموـمؿلي ؾملقد مرل)كزل مؾؽ مـ اًمًل ء ومٌشل: واسمـقفو 

كًوء بمبل، وبن احلًـ واحلًلم ؾمقدا ؿمٌوب بئؾ ا ـي(
(3)
. 

                                                                                                                                                                                                         

 .مًؾؿ، قمـ بيب ئريرة  (1)

 .اًمٌخوري، ومًؾؿ، قمـ بيب ئريرة  (2)

 .اًمؽممذي، قمـ بيب ئريرة  (3)
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بن اًمراومضلللي  ،وآؾملللبػفومهمريٌلللًو ومثلللػمًا ًمؾعجلللى  بًملللقس

مـ إطموديٌ اًمبل روائو اًمصحويب ا ؾقؾ بسملق ئريلرة  يلظمذون

وقمللدد هظمللر مللـ اًمصللحوسمي ومللق  يبعؾللؼ سمػضللواؾ بئللؾ اًمٌقللً 

 چ ڃ ڃ: ويؽذسمقهنؿ ذم روايولؿ ومق  ؾمقائو 

 .[85: اًمٌؼرة] چ چ

  وئللذا شمًللوخل هظمللر كقضمفللف ًمؾؿبعللوـمػلم مللع اًمشللقعي  (12

  :لـؼقومًمؽؾ ذي قمؼؾ وسمصػمة يم  كقضمفف 

 ٓ يللزقمؿ اًمراومضللي بن اعمًللؾؿلم مللـ همللػم اًمشللقعي يؽرئللقن ب

   بئؾ اًمٌقً

ٓ يبظلللوئر اًمراومضلللي سمًلللالمي اًمصلللدر وسملللراءة اعمؼوهلللد ب

 اعمًؾؿلم ىمديً  وطمديثًو  ةواحلرص قمغم وطمد

واحلؼواؼ اًمثوسمبلي ذم واىمعـلو ًمق شملمؾـو ذم احلؼواؼ اًمثوسمبي شمورخيقًو 

 اًمققم ؾمـجد قمؽس ذًمؽ  ومًو.

 فلللؾ يقضملللد ذم اًمشلللقعي اًمراومضلللي ذم بي دوًملللي بو جمبؿلللع وم

ل بوٓده سملؾمللل ء اًمصلللحوسمي ملللـ اًمعلللوجل اإلؾملللالمل  لللؿ  ًَ ملللـ ُي

  وبمفوت اعمممـلم
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قا بسمـللوءئؿ ؿ  اًمٌقللً اًمللذيـ ؾَملل بئللؾوئللؾ ئللؿ سمللذًمؽ حيٌللقن 

  !مـلموسمـولؿ سملؾم ء اًمصحوسمي وبمفوت اعمم

اًمٌقً ئق اًمؽموقي واعمحٌلي وآىمبلداء  بئؾبًمقس اًمثوسمً قمـ 

  !واإلشمٌوع ًمؾصحوسمي وٕمفوت اعمممـلم

مـ همػم اًمشلقعي اًمراومضلي ذم يملؾ سمؼلوع  بٓ شمرون بن اعمًؾؿلم

للإرض يُ  ومؿللـ   اًمٌقللً بئللؾن بسمـللوءئؿ وسمـللولؿ سملؾملل ء قْ ؿ  ًَ

 ! ومـ اعمٌغض إؿاًمٌقً  ٕئؾاعمحى 

ـِ احللللريص قملللغم ؾملللالمي اًمصلللدر ووطملللدة اعمًلللؾؿلم   َوَمللل

 يمؾؿبفؿ  واضمب ع

 ة بٔعت ةبيععا َه  ّإ ٔع  ب ععذ ٍعألِ ةةمجلعع  ة أشعنٔ   ٍعع      (13

 :ّ مَات ةملؤميني بأمساء ة صحاب  ّبياأَه

  سملؾمل ء ابؾػلوء  فالبسمـو ملـقمددًا  ؾمؿك وموإلموم قمكم

 مـ حمٌبف إؿ. وذًمؽ  اًمثالصمي بيب سمؽر وقمؿر وقمث ن

  مللـ بوٓده  يومًلؿك سًلل وومعلؾ مثؾللف اسمـلف احلًللـ

 .يقمٌداًمرمحـ وـمؾحوسمليب سمؽر وقمؿر وقمث ن 
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  سمؽللر قبسملل»ؾمللؿك بطمللد بوٓده  ويمللذًمؽ احلًلللم» 

 .«قمؿر» وهظمر

  ويمللذًمؽ ؿملللن زيللـ اًمعوسمللديـ قمللكم سمللـ احلًلللم  

قمٌلداًمرمحـ اف سموؾمؿ ابؾقػي اًمثوم قمؿر وهظمر ومؼد ؾمؿك بطمد بسمـو

 وؾمؿك إطمدى سمـوشمف قمواشي، بملو ئلق ومؼلد بطملى بن يؽـلل كػًلف 

 .«بيب سمؽر»لسم

  ويملذًمؽ مقؾملك سملـ ضمعػلر اعمؾؼلى سموًمؽلوفمؿ ؾملؿك بطمللد

إطمللدى سمـوشمللف قمواشللي  وؾمللؿك ،«قمؿللروهظمللر ، سمؽللر بسمللق» اللفبسمـو

 .ويمون اسمـف اًمروو يؽـل كػًف سمليب سمؽرف، ؿَ ؾَ ؾَم  م  وبظمرى بُ 
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ة بٔت   ٍ ب ذ ٍألِ ةةمساء ة يت أؤكد  ٌ حب   ًةّإ ٔ  س د

 :ةخل... بيا َه ّ بياء لصحاب  ممتد حتى  بياءٍه 

 بسمق سمؽر سمـ قمٌد اهلل سمـ ضمعػر سمـ قمكم سمـ بيب ـموًمى. 

  قمؿللللر سمللللـ احلًلللللم سمللللـ زيللللد سمللللـ قمللللكم سمللللـ احلًلللللم 

 .سمـ قمكم سمـ بيب ـموًمىا

 .قمؿر سمـ حمؿد سمـ قمؿر سمـ قمكم سمـ بيب ـموًمى 

  قمؿللللر سمللللـ احلًللللـ سمللللـ قمللللكم سمللللـ احلًللللـ سمللللـ قمللللكم 

 .سمـ بيب ـموًمىا

  قمؿللر سمللـ احلًلللم سمللـ قمللكم سمللـ قمؿللر سمللـ قمللكم سمللـ احلًلللم 

 .سمـ قمكم سمـ بيب ـموًمىا

 قمللكم  قمؿللر سمللـ احلًللـ سمللـ قمؿللر سمللـ قمللكم سمللـ احلًلللم سمللـ 

 .سمـ بيب ـموًمىا

  قمؿللر سمللـ قمللكم سمللـ احلًلللم سمللـ قمللكم سمللـ قمؿللر سمللـ قمللكم 

 .سمـ بيب ـموًمىا
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ذم ؾمللػم بقمللالم اًمـللٌالء ًمؾللذئٌل،  :مللو ؾمللٌؼ ذيمللره ورد ويمللؾ

 واإلرؿمللللود اعمػقللللد، وشمللللوريخ اًمقعؼللللقيب، وقمؿللللدة اًمطوًمللللى، 

 كًللوب وإًمؼللوب وإقمؼللوب، رة، وًمٌللوب إلواًمريللوض اًمـضلل

 .لمقاًمطوًمٌومؼوشمؾ 

ئللؾ يـؽللر بطمللد ظمللر: هذم ئللذا اًمًللقوا كقضمللف ؾمللمآ  و (14

اًمبلوسمعلم وبسمـلوافؿ وطمؼقؼي اعمصوئرة سملم بئؾ اًمٌقً واًمصلحوسمي 

 رة ئوقملغم ملدى اًمبلوريخ ومل ذا شمعـلل شمؾلؽ اعمصلو وبسمـوء بسمـلوافؿ

 دٓٓلو !!ومو 

 مظفلللرًا ملللـ مظلللوئر اعملللقدة واعمحٌلللي وإًمػللللي  بًمقًلللً

  !! ومق  سمقـفؿ قمؿاًل سمؽبوب اهلل وشملؾمقًو سمرؾمقًمف 

 ئذه إمثؾي واًمـ ذج اًمعجقٌي: وإًمقؽ
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 اهلل  ابـاًل بكتـعن هـبييَزّ ـاملصاه
  ىـالل ٌلــًا بزســًتأسَ

 يًلللللعك ذم شملللللزويٍ  ومفلللللذا بسملللللق سمؽلللللر اًمصلللللديؼ 

 إًمقللف مفؿللي  بويمللؾ رؾمللقل اهلل ومؼللد ، سمػوـمؿللي  قمللكمي 

 .دمفقز مًبؾزموت اًمزواج

قملغم ذًملؽ  بقملون قمديؾلف قمؾقلو   قملث ن سملـ قمػلون يم  بن 

دقملو سمذًمؽ  رؾمقل اهلل  بظمؼم قمكم عمو سملرسمع اي درئؿ، و

قملدٌد ملـ يمٌلور  اعمٌلورك ر قمؼلد اًمـؽلوحلطمضلىمد سموبػم ًمعث ن، و

بسمق سمؽر، وقمؿر، وقمث ن  فؿبذم مؼدماًمصحوسمي، 
 (7)
. 

 زّوج اسمـبللف   وئللؾ يًللبطقع اًمراومضللي إكؽللور بن قمؾقللو  

طوب اببم يمؾثقم سمـً وموـمؿي اًمٌبقل سمعؿر سمـ 
(2)
 !!   

 

                                                                                                                                                                                                         

 ( اعمـوىمى ًمؾخقارزمل.1)

 ( اًمطؼمي ذم شمورخيلف، واسملـ إصملػم ذم اًمؽوملؾ، وـمٌؼلوت اسملـ ؾملعد، وبسملق اًمػلداء 2)

 ذم شمورخيف، وشموريخ اًمقعؼقيب، ومـوىمى هل بيب ـموًمى.
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اًمطقور سمـ بيب ـموًمى  عػر  زوضميً ويموكً بؾم ء سمـً قمؿقس 

، ووًمدت ًملف حمؿلدًا، شمزوضمفو بسمق سمؽر  ومؾ  اؾمبشفد 

ؿحؿلد وم ،ووًمدت ًمف حيلل  قمكمّ وعمو موت بسمق سمؽر شمزوضمفو 

ر، لوىمد َوٓ ُه ذم ظمالومبف قمغم مصل ،وطمٌقٌف سمؽر رسمقُى قمكمي سمـ بيب 

 يؼلللللللقل: حمؿلللللللٌد اسمـلللللللل ملللللللـ فمفلللللللر  ويملللللللون قملللللللكمي 

بيب سمؽر 
(7)
. 

 وم ذا يعـل ذًمؽ يو بهحوب اًمعؼقل وبومم إًمٌوب !!

 :اًمرمحـ وئللل شمللزويٍ طمػصللي سمـللً قمٌللد وىمراسمللٌي بظمللرى 

 قمٌلداهلل سمعد ـموًمى بيب سمـ قمكم سمـ احلًلممـ  اًمصديؼ سمـ بيب سمؽر

 .اًمزسمػم  سمـ

ًمؾحًللم سملـ قملكم ملـ  وىمد بقمطك قمؿلر سملـ ابطلوب 

ت ًمللف زيللـ همـللواؿ اًمػللرس اسمـللي يزدضمللرد مؾللؽ اًمػللرس، ومقًمللد

، ويمللؾ ذريللي احلًلللم شمـوؾمللؾقا مـللف اًمعوسمللديـ قمللكم سمللـ احلًلللم

قن إًمقفٌُ ًَ ـْ يُ وَ 
(2)
. 

                                                                                                                                                                                                         

 ( اًمدرة اًمـجػقي، وجموًمس اعمممـلم، وطمؼ اًمقؼلم.1)

 اًمػصؾ اًمثوم قمـقان )قمؼى احلًلم(. ،( قمؿدة اًمطوًمى ذم بكًوب بيب ـموًمى2)
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 ومؾقحللذر اًمللذيـ يًللٌقن قمؿللر سمللـ ابطللوب ممللـ يـبًللٌقن 

 إمم احلًلم، ومؾقٓه سمعد اهلل عمو يمون إؿ وضمقد.

عمحؿللد سملـ بيب سمؽللر ومؽللون  بقمطلك بظمبفللو يمل  بن قمؿللر 

 قمللدياًل ًمؾحًلللم، وبكجٌللً ًمللف اًمؼوؾمللؿ سمللـ حمؿللد سمللـ بيب سمؽللر، 

ومؽللون اًمؼوؾمللؿ سمللـ حمؿللد سمللـ بيب سمؽللر، وقمللكم سمللـ احلًلللم زيللـ 

ظموًمياًمعوسمديـ اسمـل 
(7)
. 

 وإضملللداد  أسملللوءوقملللغم كػلللس اًمطريلللؼ اًملللذي ؾملللؾؽف 

 :ؾمؾؽ إطمػود

ف ُبم ومروة سمـً : ُبم  ومفذا ضمعػر اًمصودا سمـ حمؿد اًمٌوىمر سمـ قمكم

سملـ ااًمؼوؾمؿ سمـ حمؿد سمـ بيب سمؽر، وبمفو بؾم ء سمـً قمٌد اًملرمحـ 

بيب سمؽللر، وإللذا يمللون ضمعػللر اًمصللودا يؼللقل: وًَمللَدِم بسمللق سمؽللر 

مرشملم
(2)
. 

 ملللـ حمؿلللد اًمٌلللوىمر ً مبزوضملللي اًمصلللديؼ يموكلللومحػقلللدة 

 .ل لطمػقد قمؾ
                                                                                                                                                                                                         

 ( قمؿدة اًمطوًمى.1)

 ؾمػم بقمالم اًمـٌالء. (2)
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   سمللـ قمللث ن سمللـ قمػللون وشمللزوج قمٌللد اهلل سمللـ قمؿللرو

   .وموـمؿي سمـً احلًلم سمـ قمكم 

ؾملؽقـي سمـلً احلًللم، سمـ قمث ن بظمبفو  وشمزوج زيد سمـ قمؿرو

، شمزوضمفو مصعى سمـ اًمزسمػموعمو موت قمـفو
(7)
. 

 اهللقمٌللدقمػللون سملللم يمؾثللقم سمـللً  شمللزوج بسمللون سمللـ قمللث ن سمللـو

 سمـ ضمعػر اًمطقور سمـ بيب ـموًمى ا
(2)
. 

بم دًمقلؾ اًمعلداء  ،ومفؾ ئذا دًمقؾ اعمحٌلي واًمبقاهلؾ واإلظملوء

 واًمبؼوـمع يم  يزقمؿ دقموة اًمػرىمي واًمضالًمي اًمققم !!

 ومفؾ يؽػل ئذا بم شمريدون اعمزيد !

وؿـ ئذا احلقار اإلودخ اًملذي يضلع  وئذا ؾممال هظمر (15

واًمعؼللقل  اًمؼؾللقببهللحوب وخيوـمللى  ،اًمـؼللوط قمللغم احلللروي

 اعمـصػي احلريصي قمغم كرصة اإلؾمالم وإقمالء يمؾؿي اهلل شمعومم.

                                                                                                                                                                                                         

( مًوًمؽ إومفوم وكًى ىمريش ًمؾلزسمػمي، اعمعلوري ٓسملـ ىمبقٌلي، و فلرة بكًلوب 1)

 اًمعرب.

 ( اعمعوري ًمؾديـقري.2)
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بهنؿ يًػمون قمغم مـفٍ بئؾ  قنيزقمؿ بًمقس اًمشقعي اًمراومضي

هنؿ ؿمقعي قمكم وقمغم مـفجف إذا يموكقا يملذًمؽ ومؾقجقٌلقا بو ،اًمٌقً

 قمغم اًمًمال اًمبوزم:

 ًمؾصللحوسمي جموئللدًا معفللؿ  وً حمٌلل اإلمللوم قمللكم  بجل يؽللـ

 ؿملللكف ذم ذًمللؽ ؿملللن يمللؾ اعمللممـلم  ،مللداومعًو قمللـفؿ ذم ؾمللٌقؾ اهلل

 !! ذم اًمدوموع قمـ سمعضفؿ سمعضو

 ذم اًمللذيـ ظمرضمللقا قمؾقللف مودطمللًو  ظمطللى اإلمللوم قمللكم 

مثـقلًو قمؾلقفؿ صمـلوًء قملوـمرًا و ،ذم ظمطٌبف بهحوب رؾملقل اهلل 

ومل  برى بطملدًا يشلٌففؿ  )ًمؼد ربيً بهحوب حمؿلد  :سمؼقًمف

 ،دًا وىمقوملووىمد سموشمقا ؾُمج   ،اً ثًو هُمؼْم ًمؼد يموكقا يصٌحقن ؿُمعْ  ،مـؽؿ

 ـْ ويؼػقن قمغم مثؾ ا ؿر ِمل ،يراوطمقن سملم ضمٌوئفؿ وظمدودئؿ

ى مللـ ـمللقل ى اعمعللزيملللن سملللم بقمقللـفؿ ريملل ،معللودئؿ رِ يْمللذِ 

ٌُلؾ  إذا ُذيمر اهلل ،ؾمجقدئؿ بي  –ضمقلق ؿ   مهؾً بقمقلـفؿ طمبلك شَم

ومودوا يم  يؿقد اًمشجر يقم اًمريح اًمعوهػ ظمقومًو  –هدورئؿ 

مـ اًمعؼوب ورضموًء ًمؾثقاب (
(7)
. 

                                                                                                                                                                                                         

 .( هنٍ اًمٌالهمي واًمٌدايي واًمـفويي، ويمـز اًمع ل واحلؾقي ٕسمـ كعقؿ1)
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: )إهنلل  إموملو اإلدى وؿمللقخو ذم بيب سمؽلر وقمؿلر ول وىمل

 ومللـ اىمبللدى ، واعُمْؼَبللَدى  لل  سمعللد رؾمللقل اهلل  ،اإلؾمللالم

   قُمصؿ(
(7)
. 

ٌ لللل» :وىمللللول   ًللللؿي ي وسمللللرب اًمـ  ومللللق اًمللللذي ومؾللللؼ احل

 ،وٓ يٌغضلللف  إٓ ؿملللؼل ملللورا ،ٓ حيلللٌف  إٓ ملللممـ وموولللؾ

«وسمغضف  مروا ،رسميوطمٌف  ىمُ 
(2)
. 

 : عملللو سملللويع اًمـلللوس ىملللول ـ ؾملللقيد سملللـ همػؾلللي وقمللل

 : ومحؿللد اهلل وبصمـللك قمؾقللف صمللؿ ىمللول ،ىمللوم ظمطقٌللوً  بسمللو سمؽللر 

للُر سمللوهلل للَ  رضمللؾ كللدم قمللغم ،باللو اًمـللوس ُبَذيم  سمقعبللف عمللو ىمللوم قمللغم  َبي 

ومعف اًمًقػ طمبك دكو مـف ووولع   رضمؾقف  ومؼوم إًمقف قمكمي 

ك ذم اعمًلجد وىملول: لِرضْماًل قمغم قمبٌي اعمـؼم وإظمرى قمغم احلصل

 ىَملللللللّدَمؽ رؾملللللللقل اهلل  ،ًلللللللبؼقؾؽؼقؾلللللللؽ وٓ كَ واهلل ٓ كُ 

ُرك  !ومؿـ ذا ُيمظم 
(3)
. 

                                                                                                                                                                                                         

 ( اإلموم اًمًققـمل ذم شموريخ ابؾػوء مـ روايي ضمعػر سمـ حمؿد سمـ قمكم.1)

 اعمـبخى، وبسمق كعقؿ ذم احلؾقي. (2)

 ، وشموريخ دمشؼ ٓسمـ قمًويمراًمريوض اًمـية، وذم اإدى واًمرؿمود (3)
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 وبظمللللرج اًمٌخللللوري وبمحللللد قمللللـ حمؿللللد سمللللـ قمللللكم سمللللـ 

  :: ىمؾللً ٕيبىمللول ،«ػقللياسمللـ احلـ»اعمعللروي سمللل بيب ـموًمللى 

  ، ىمؾلً: وَمَؿلـ: بسملق سمؽلر  ىملولبي  اًمـوس ظمػم سمعلد اًمـٌلل 

  ! ىمللول: مللو بكللو إٓ رضمللٌؾ  بكللً  ىمؾللً: صمللؿ مللـ .ىمللول: قمؿللر

 .مـ اعمًؾؿلم

 : ٕن اهلل يؼلللقل اًمبقاولللع قمـلللده  ِؼ ُؾلللوئلللذا ملللـ ظُم 

 .[32اًمـجؿ: ] ۋ ۅ ٴۇ ۋ ۈۆ ۆ ۈ

  وذيملللر هلللوطمى اًملللروض اًمـضلللػم اإلملللوم اًمًلللقوهمل 

: ذم ذح جمؿقع اًمػؼف اًمؽٌػم جمؿقع اإلملوم زيلد سملـ قملكم ومؼلول

وعمو موت قمؿر سمعد بن  ع اًمـوس قمغم هالة اًمؾقؾ
(7)
ىمول اإلملوم  

لللًو قملللغم قمؿلللر قملللكم رولللقان مح   َكلللّقر اهلل ىملللؼمك ": اهلل قمؾقلللف ُمؽَمَ

 ."نيو اسمـ ابطوب يم  كقرت مًوضمد اهلل سموًمؼره

قمللغم مـللؼم اًمؽقومللي ومؼللول قمللغم  وظمطللى اإلمللوم قمللكم 

 «ظمػم ئلذه إملي سمعلد كٌقفلو بسملق سمؽلر وقمؿلر» :رخوس إؿمفود

                                                                                                                                                                                                         

 بي هالة اًمؽماويح. (1)
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 .مـفؿ اًمٌخوري وهمػمه ،وىمد روي ئذا مـ صم كلم وضمفوً 

 بيللوم ظمالومبللف  بطمللس  بكللف عمللو  إلمللوم قمللكم وهللح قمللـ ا

للبن ُبكوؾمللًو ُيػَ   ومؽللون يـفللوئؿ  ،ف قمللغم بيب سمؽللر وقمؿللر قكؾُ ض 

للـ ؾمللؿطمبللك ىمللول: )ًمللا ،ذًمللؽقمللـ   ُؾـل قمللغم عً بطمللدًا ُيَػض 

ك   اًمشقخلم  (رييد  اًمػِ طَم  فُ ٕطُمد 
(7)
 .وئق صم كقن ضمؾدة ،

  بًمللقس مللو يػعؾللف اًمشللقعي اًمراومضللي دًمللقالً  :وئـللو كًلللل (16

  ،اًمٌقللً ئللؾٕ سمغضللفؿوًمعللكم سمللـ بيب ـموًمللى  خمللوًمػبفؿ قمللغم

   ! ب دقمقائؿ عمحٌبفؿذِ يمَ وَ 

اًمٌقللً ذم يمللؾ رء ذم اًمعؼقللدة واًمعٌللودة بئللؾ  ومفللؿ خيللوًمػقن

، وئللذا يثللػم اًمؽثللػم مللـ ؼماءوإظمللالا واًمًللؾقك واًمللقٓء واًملل

طملللقل اًمراومضلللي وطملللريمبفؿ  آؾملللبػفوماًمشلللؽقك وقمالملللوت 

وبئداومفؿ ابػقي!! ويملؾ سموطملٌ مـصلػ يلدرك بهنلو ذم  ؾبفلو 

 .ودات واعمػوئقؿ اعمجقؾمقيشمصى ذم إؿموقمي مظوئر اًمقصمـقي واًمع

 

                                                                                                                                                                                                         

بظمرضمللف اًمللدار ىمطـللل، قمللـ قمللكم، واسمللـ بيب قموهللؿ، واًمالًمؽللوال ذم اًمًللـي،  (1)

 وإهٌفوم ذم احلجي، وشموريخ دمشؼ ٓسمـ قمًويمر.
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ذم سمعللض مـللوـمؼ اًمعللراا كللرائؿ  :ومللـ إمثؾللي قمللغم ذًمللؽ

ئؿ سملؾمل ء ذيمقلي حمرملي يًلؿقن بسمـلوءوإيران وًمٌـلون وهمػمئلو 

( قمكم( و)قمٌلداًمزئراءاحلًـ( و)قمٌد( و )قمٌداحلًلممثؾ ) قمٌد

(  اإلمومو)قمٌلد (اعمفلدي( و)قمٌلداًمرى( و)قمٌداًمعٌوسو)قمٌد

إوللوومي إمم ذًمللؽ بهنللؿ يًللؿقن اًمؽثللػم مللـفؿ سمللل)ظمودم احلًلللم( 

 .وبيـ احلًلم مـفؿ

  ،إمم رمحلللي رسملللف اكبؼلللؾويمقلللػ يؽقكلللقن ظملللدمًو عمقلللً ىملللد 

ومحللللوه مللللـ ذور ظمراوملللللولؿ  ،وومللللوز سمجـبللللف ورولللللقاكف

  !ووالٓلؿ

وًملللق بن اًمشلللقعي خيرضملللقن ملللـ آكطلللقاء قملللغم بكػًلللفؿ 

 ،مللـ بكصللوره ويًللؾؽقن ـمريللؼ اإلمللوم قمللكم إن يمللوكقا طمؼللوً 

قا بوٓدئللؿ مللثاًل سملؾملل ء ابؾػللوء اًمراؿمللديـ يملل  ومعللؾ  ًمًللؿ 

 ويًللللؿقن سمـللللولؿ سملؾملللل ء بزواج اًمـٌللللل  ،اإلمللللوم قمللللكم

 ،بمفللوت اعمللممـلم وقمللغم وضمللف ابصللقص قمواشللي وطمػصللي

وٓ دمللد ذم اًملللٌالد  ،ٕن اًمشللقعي يعزومللقن قملللـ ئللذه إؾمللل ء

 ئللللللذه إؾملللللل ء  اعمبلللللللصمرة  للللللؿاًمشللللللقعقي بو إوؾمللللللوط 
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لللمِ  ـْ ويمللللهنؿ ِمللل ،ٕهنلللؿ يؽرئقهنلللو  ي بظملللرى بو قملللوجل هظملللر ؾ 

وإذا ومعؾلللقا ومؿلللـ سملللوب ٓ قمالىملللي ًملللف سموإلؾملللالم واعمًلللؾؿلم، 

ٕن اًمـللوس مللـ اًمشللقعي اًمراومضللي شمؽللره  ،مـللع احلًللد قمللـفؿ

 سملللؾ دمعلللؾ ئلللذا آؾملللؿ وملللال شمعجلللى سمصلللوطمٌف وٓ حتًلللده

 .وآكبؼوصًمؾًخريي  حمال   هوطمٌف

يؽلره ؿمخصللًو ملـ اًمـلوس ًا ملع اًمعؾلؿ بكلف ٓ يؿؽلـ بن بطملد

ضملقرج » ومال دمد مًؾً  بسمدًا يًؿل اسمـف مثالً  ،ويًؿل اسمـف سموؾمؿف

 ويمللذًمؽ  ،«حمؿللدًا بو قمؾقللوً » راكقًو يًللؿللوٓ كصلل «بو سمطللرس

سمؽر بو قمؿر بو قمث ن  سمليب يًؿل راومضقو   ٓ يؿؽـ بن دمد ؿمقعقو  

ومفلؾ ًمعؼقلدة اًملرواومض  ،بو قمواشي ٕهنؿ يؽرئقن ئذه إؾمل ء

 ! اًمٌقً سملئؾبي هؾي 

 وئـو كقضمف ؾممآً ًمؽؾ ذي قمؼؾ وسمصػمة: (17

بىملومقا  مـفٍ بئلؾ اًمٌقلً ملو يػعؾلف اًمراومضلي اًملذيـمـ ئؾ 

ُه  ظمراوموت ووالٓت ومـؽلرات شُمَشلق  مذائٌفؿ وقمؼوادئؿ قمغم

ُضُف إمم اًمـوس ٌَغ  ومـ ذًمؽ بهنلؿ اسمبلدقمقا وذقملقا  ،اإلؾمالم وشُم

 ف هؾقات اهلل وؾمالمف قمؾقفٕكػًفؿ مو جل يلذن سمف اهلل وٓ رؾمقًم
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 وذًملللؽ سمنىموملللي اعملللزارات احلًلللقـقي ، اًمٌقلللً بئلللؾوجل يػعؾلللف 

وإرضطملللي واًمبؼلللديس واًمبعظلللقؿ ًمؾلللؽماب وسمـلللوء اًمؼٌلللوب 

 .وهـؿقي اعمنميملمسم  يشٌف وصمـقي وإطمجور وإظمشوب 

 ،وذقمللقا واسمبللدقمقا ـمؼقؾمللًو وبقملل ًٓ شمـللوذم اًمعؼللؾ واًمػطللرة

وشمظفللر ومقفللو ابراومللوت واحلريمللوت ا ـقكقللي مللـ إؾمللوًمي اًمللدموء 

وـمؾلللى اعمـلللوومع واًمغػلللران ملللـ  ،واًمٌؽلللوء واًملللدقموء ًمغلللػم اهلل

ْ  ،إمقات  .يمقي حمٌي وىُمرسميوزقمؿقا بن ذم بومعوإؿ اًمشـقعي اًمنم 

 شللفد هلل سموًمقطمداكقللي وًمـٌقللف حمؿللد ومللنمم يمللؾ مًللؾؿ ي

، ئؾ مو شمراه وشمشوئده مـ شمؾؽ إومعول مقاومؼي عملو ورد سموًمرؾموًمي

 وملللو ؾملللور قمؾقلللف اًمصلللحوسمي  ذم يمبلللوب اهلل وؾملللـي رؾملللقًمف 

وبئلللؾ اًمٌقلللً ذم رء !! وئلللؾ شمؾلللؽ إقمللل ل ذم مصلللؾحي 

 ؾمالم واعمًؾؿلم بم بهنو طمرب شمشقيف وشمـػػم.اإل

ئلؾ يؿؽلـ ًمؾلدول واًمشلعقب : ومقو بئؾ اًمعؼلقل واًمٌصلوار

يموًمصلللم وروؾمللقو وبوروسمللو -اعمحرومللي مللـ كعؿللي اإلؾمللالم 
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  ُى هَمللرْ شمَ بن شمؼبـللع سموإلؾمللالم وَ  -وبمريؽللو وبهمؾٌقللي اإـللد وهمػمئللو

ذم اًمللدظمقل ومقللف قمـللد مللو يشللوئدون مللو شمٌثللف اًمؼـللقات اًمػضللواقي 

 واحلريمللوت واًمطؼللقس ا ـقكقللي  ،اًمشللقعقي مللـ اًمٌللدع ابراومقللي

واًمزطمللػ قمللغم اًمصللدور وإؾمللوًمي اًمللدموء مللـ ضمؾللد اًمظفللقر 

إقمبلوب واًمبؿًلح  وشمؼٌقلؾ ،راخ قمـلد اًمؼٌلقرلواًمبٌلويمل واًمصل

 يملل  ئللق طموهللؾ ذم سمعللض اًمٌؾللدان   ًمللخ...إسمللوٕسمقاب و و و

 اًمبل حيؽؿفو اًمشقعي اًمراومضي.

ـعؿ سمـعؿللي اإلؾمللالم ؾمللبزداد ٓ ؿمللؽ بن اًمشللعقب اًمبللل جل شملل

سملل  شمٌثللف  ،وًمللـ شمطؿللع ذم اًمللدظمقل ومقللف ،رئللًو ًمالؾمللالمغضللًو ويمُ سمُ 

 : ويمللن ًمًلون طموإلو يؼلقل ،ي اًمراومضلقيوؾمواؾ اإلقملالم اًمشلقعق

ويٌؽللل بيمثللر بيللوم  ،وييللب كػًللف ،مللـ براد بن خيبللؾ ذم قمؼؾللف

 ،ويؼضللقفو ذم اعمللآشمؿ واًمعللزاء ،ك ـمللقال طمقوشمللفؼَ ْشلليَ وَ  ،قمؿللره

اإلؾملالم ديلـ احللؼ وـمريلؼ اًمعلزة  وطموؿم ،ومؾقدظمؾ ذم اإلؾمالم

وًمقس سمٌعقد بن يؽلقن  واًمؽرامي واًمًعودة ذم اًمداريـ مـ ذًمؽ،
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ؾراومضللي ًمبشللقيف هللقرة إئللداي ابػقللي ًمئللذا ئللدي مللـ 

 .اإلؾمالم قمـد همػم بئؾف طمبك ٓ يعبـؼف بطمد

 قللع اًمعؼللالء وبهللحوب اًمػطللرة وئـللو كؾػللً بكظللور  (18

 اًمللذيـ اسمبللدقمقا ئللذه اًمشللقعي اًمراومضلليوكخوـمللى  ،اًمًللؾقؿي

 ئومي وئل: آكحراوموت وابراوموت إمم معؾقموت

  مللـ اعمعؾللقم ًمللدى يمللؾ اعمًللؾؿلم بن ابؾقػللي اًمراؿمللد بمللػم

ىُمبؾ ؿمفقدًا ذم اعمحراب وئق يصلكم سموًمـلوس  اعمممـلم قمؿر 

 ىمبؾف قمدو اهلل بسمق ًممًممة اعمجقد. ،هالة اًمػجر

 اًمـلللقريـ  وذ ـلمبملللػم اعملللمم ويملللذًمؽ ابؾقػلللي اًمراؿملللد 

ىُمبؾ مظؾقمًو وًمؼل اهلل ؿمفقدًا وئلق هلواؿ  قمث ن سمـ قمػون 

 يؼرب اًمؼرهن.

  ويمذًمؽ ابؾقػي اًمراؿمد بملػم اعملممـلم قملكم سملـ بيب ـموًملى

ىُمبؾ ؿمفقدًا ذم مًجد اًمؽقومي وىمً هالة اًمػجلر قملغم يلد  

 .قمدو اهلل ابورضمل اسمـ مؾجؿ
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  قملللؿ رؾملللقل اهلل  ؾملللقد اًمشلللفداء ةمحلللزويملللذًمؽ،  

َى سمًقد اًمشفداءىمبؾ ؿمفقداً  ،اهلل وبؾمد رؾمقًمف بؾمد  .، َوًُمؼ 

  ُبؾلقا فمؾل ً ويمثػم مـ اًمصحوسمي واًمبوسمعلم وباؿلي اإلؾملالم ىم  

ومفلؾ ىملوم  ،وملـ بضملؾ ديلـفؿ ذم مقوديـ ا فود إلقمالء يمؾؿي اهلل

بيوم سمؽوء وكقاح وؿمبؿ  اعمًؾؿقن مـ همػم اًمشقعي اًمراومضي سموختوذ

لللل إطمؼلللود يمِ ذْ شُملللوًمطلللؿ وبطملللزان  لللغواـ وشمُ واًمض  د َؼلللعُ د اًمْ قًم 

 وت وإمراض اًمـػًقي!!جَ واًمبشـ  

ملزارات وسمـلوء ىمٌلقر وبرضطملي وؾملؿقئو  ئؾ ىملومقا سمبشلققد

لل للوت واًمعث كق للسموًمعؿري  للوت وت واًمعؾقي  يملل  ومعللؾ وت واحلؿزاوي 

ىملوم ًمالؾملالم ىمواؿلي ًمق ومعؾقا ذًملؽ عملو  ،ويػعؾ اًمشقعي اًمراومضي

وٕهٌح اعمًؾؿقن يمؾفلؿ  ،وعمو اىمبـع سموإلؾمالم بو دظمؾ ومقف بطمد

 إن ىملللللومقا  سقَ َئللللبهللللحوب ظمراومللللي وقمٌلللللٌ وضمـللللقن وَ 

 . ذه اًمطؼقس

 سمللـ قمللكم احلًلللم  ومللـ بوًماللؽ اعمجوئللديـ إومللذاذ 

وموؾمللبغؾ اًمراومضللي شمؾللؽ  ،اًمللذي ىُمبللؾ مظؾقمللًو وًمؼللل اهلل ؿمللفقداً 

 وطمقًمقئلللو  بؾملللطقرةوضمعؾلللقا ملللـ شمؾلللؽ اًمؼصلللي احلودصملللي 
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 واًمؼصللللي ذم طمؼقؼبفللللو  ،اقمبؼللللوديوشمصللللقر  يبيدًمقضمقللللإمم 

وذًمللؽ قمـللد ذم ظمللالي ؾمللقود،  ئللل اؾمبشللفود احلًلللم 

ذم اًمعللراا ذم مطؾللع ابالومللي  اًمللقٓةسمعللض روضمللف عمؼوشمؾللي ظم

مع اًمعؾؿ بن اًمذي بهملراه ودومعلف ًمؾخلروج إمم اًمعلراا  ،إمقيي

 ،ئؿ ؿمقعي اًمعراا اًمذيـ ظمذًمقه وشمريمقه ُيؼبؾ ملع بظمقشملف وسمـقلف

ًمؽـفؿ  ،اعمًؾؿقنبرج معف  وومريضي وًمق يمون ظمروضمف رضورة

ُروه سم  ومعؾ اًمشلقعي  ،كصحقه سمعدم ابروج إمم بئؾ اًمعراا وَذيم 

ويملذًمؽ ملو ومعؾلقه سملظمقلف  ،اًمراومضي سملسمقلف وملو كوًملف ملـ ذئلؿ

 وًمؽلللـ احلًللللم  ،اًملللذم واًمبشلللـقعو إذى احلًلللـ ملللـ

وؾموىمف اًمؼضوء واًمؼلدر إمم بضمؾلف  ،جل يًؿع ًمـصحفؿ وحتذيرئؿ

 .طمقٌ ًمؼل اهلل ؿمفقدًا وكول اًمػقز سمو ـي 

ـللدمو قمؾللؿ مبجفللًو إمم اًمعللراا قم ًمؼللد ظمللرج احلًلللم 

ـؽللرات واعمظللوجل اًمبللل يرشمؽٌفللو سمعللض اًمللقٓة سمعللض اعمسمقضمللقد 

 ركو وؿملللوئد لذم قمصللل ومللل ذا ًملللق يملللون احلًللللم  ،ئـلللوك

ًملف  وآكبصلورف ٌ  مو يػعؾف اًمراومضي ومرضمعقولؿ ممـ يزقمؿقن طُم 

وقمٌلٌ  ،مـ شمعطقؾ ًمؾػرااض وئبلؽ ًمؾحرملوت ،ذم مـوؾمٌولؿ

 .وأظمريـإوًملم مـفؿ وؾمى ًمؾؿًؾؿلم  ،سموٕقمراض
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ريد لًمق ربى مو يػعؾف احلؽوم اًمظؾؿي ملـ طملرب إسملودة وشمشلو

ًمشلللعق ؿ ذم إيلللران واًمعلللراا وؾملللقريو وشمعلللذيى وشمـؽقلللؾ 

 وهمػمئو !!

 امغلللي ئلللذا احللللقار وئلللذه احلؼلللواؼ اًمد   ؿ  َضلللوذم ظِم  (19

 و اًمعؼقل اعمبحررة مـ اًمعصٌقي واًمبؼؾقد إقمؿك  اًمبل كخوـمى

 ، ئلللؾ ومؽلللرة اًمبشلللقع ًمصلللوًمح اإلؾملللالم واعمًلللؾؿلم :كؼلللقل

   !وئؾ إو بهؾ ذم اًمديـ

إن يمللؾ سموطمللٌ مـصللػ يللدرك بن ومؽللرة اًمبشللقع مللـ بهللؾفو 

دًمقلللؾ واطملللد قملللغم يقضملللد وٓ  إلللو، ومؽلللرة دظمقؾلللي ٓ بؾملللوس

 روقمقبفو بو اًمؽمهمقللى ومقفللو ٓ مللـ اًمؼللرهن وٓ مللـ اًمًللـي لمشلل

 .اًمٌقً بئؾوٓ مـ 

سمللؾ إن اعمبلمللؾ اعمـصللػ جيللد بكللف ًمللقس ذم اإلؾمللالم ؿمللقعل 

  ،وموًمـلللللوس يمؾفلللللؿ ٔدم وهدم ملللللـ شملللللراب ،ومقلللللف عٌ ق  وُمَبَشللللل

 وٓ شمػوولللللؾ سمقلللللـفؿ سمـًلللللى وٓ طمًلللللى وٓ ًملللللقن إٓ 

 َشللقع ىمللواؿ سمللؾ إن اعمبلمللؾ واعمـصللػ جيللد بن اًمب   ،Qسمبؼللقى اهلل 

 .ًمديـف ودكقوه وبظمراه ةمدمر يقمغم بؾمس ظمراومق
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 ًهذي األسص تتنثل يف اآلتُ:

للُد اعمرضمعقللوت اًمشللقعقي  : ّاًل بن حُيللـ َط اًمشللقعل قمؼؾللف وُيَؼؾ 

 وجيحللد ويشللؽؽ ذم يمللؾ ومؽللرة بو دًمقللؾ يللل   ،شمؼؾقللدًا بقمؿللك

بو ملـ اعمرويلوت طمبك ًمق يمون مـ اًمؼلرهن بو اًمًلـي  ،مـ همػمئؿ

 .قمـ بئؾ اًمٌقًاًمصحقحي 

للَدَكي واعمرضمعقللوت :ثاىٔعاً   ً  ،بن يللدومع اْبُُؿللس مللـ بمقاًمللف ًمؾ

وملللـ جل يلللممـ سملللدومع ابؿلللس ومعؾقلللف بن يلللدومع اًمصلللدىموت 

 .إًمقفؿ ًمؽل حتؾ قمؾقف اعمـوومع واًمؼميموت واًمـ ُذر وراتػ  واًمؽَ 

إطمقلللوء ملللـفؿ  ،اًمبعظلللقؿ ًمألاؿلللي واعمرضمعقلللوت :ثا جعععًا

 ،زًمبفؿ قملغم ؾملوار اًمـلوسلواقمبؼود ومضؾفؿ وقُمُؾّق مـ ،وإمقات

 قملغم اًمؼٌلقرومو ومؽرة شمشققد إرضطمي واعمزارات وسمـوء اًمؼٌلوب 

 وزظمرومبفلللللو وشمعظقؿفلللللو وشمؼديًلللللفو إٓ إلللللدي آرشملللللزاا 

اًمبعللوزم قمؾللقفؿ وشمًللخػمئؿ و ،وبيمللؾ بمللقال اًمـللوس سموًمٌوـمللؾ

 .ًمًطقلؿ وؾمؾطوهنؿ

اعمفؾؽلللي ًمؾشلللقعل وئلللل اعملللدمرة اعموطمؼلللي اعمزًمزًملللي  :ًارةب ععع

  ،بٓ وئلللل اًمؽرائقلللي واًمعلللداوة ًمرؾملللقل اهلل  ،للاًمراومضللل
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ر  للؿ بو اعمبلللصمريـ سموحلريمللي اًمشللقعقي اًمراومضللقي ر  غَ ؿُ لاًْملل ويلو ًمقللً

 يعؾؿللقن بن مللـ بسمغللض اًمـللوس إمم ىمؾللقب اًمشللقعي اًمراومضللي 

 .ئق اًمـٌل 

 ًمؽلللـ  ،رطمقا سملللذًمؽ إٓ ذم دواالللرئؿ اًمضلللقؼيلوًملللق جل يصللل

 مـ اًمعؼواد وإومؽلور وملو ي رؾملقكف ملـ اًمطؼلقس يـشلروكفمو 

قكف ملـ إطمؼلود واًمضلغواـ ولد اًمغوًمٌقلي ٌثومو ي ،ذم مـوؾمٌولؿ

 يلدل سمشلؽؾ ىملوـمع قملغم ،اًمًوطمؼي مـ اعمًلؾؿلم ىملديً  وطملديثوً 

 وموعمبلمللؾ ذم معبؼللدالؿ جيللد بهنللو لللدي إمم آكبؼللوص ذًمللؽ، 

 عمؼوملفوآؾمبفزاء واًمبحؼلػم  ،اًمـٌل اعمعصقم مـ ؿمخصقي

 .ريػ لاًمش

 ومـ إمثؾي قمغم ذًمؽ:

 .ؾمٌفؿ ٕهحوسمف  (1

 .ـمعـفؿ ذم بزواضمف  (2

شمللوياًل  واًمبالقمى سمبلويلؾ هيوشملف اًمؼرهن اًمؽريؿشمشؽقؽفؿ ذم  (3

 .اًمصحقحي اعمرويوتووموطمشًو سمعقدًا قمـ يمؾ اًمؼقاقمد اًمؾغقيي 

 .إكؽورئؿ ًمًـبف وشمشقافؿ ًمًػمشمف  (4
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 .ضمحقدئؿ وإكؽورئؿ ًمشػوقمبف  (5

 .قمغم بئؾ سمقبف واومؽماخئؿيمذ ؿ  (6

 وإليك األدلة والرباٍني باختصار :
سموًمػشؾ واًمعجلز ذم شمرسمقبلف ٕهلحوسمف  ومفؿ يبفؿقكف  (ب )

 ن ظمللرج مللـ اًمللدكقو بويزقمؿللقن بكللف مللو  ،سمقبللف بئللؾووبزواضمللف 

إٓ ودظمؾً بمبف ذم ابصلقمي واًمٌغضلوء واًمعلداوة  ،ؼ سمرسمفوحل

 .وإـم ع قمغم اًمدكقو واعمـوهى واًمشفقات

إمللومفؿ ابؿقـللل ذم يمبوسمللف مًلللًمي اعمفللدي اعمـبظللر:  يملل  ىمللول

وكؼلللقل سمللللن إكٌقلللوء جل يقومؼلللقا ذم شمـػقلللذ مؼوهلللدئؿ وبن اهلل 

 ؾمقٌعٌ ذم هظمر اًمزمون ؿمخصًو، يؼقم سمبـػقذ مًواؾ إكٌقوء.

روه ليٌغضللقن ويًللٌقن بهللحوسمف اًمللذيـ اشمٌعللقه وكصلل (ب )

لواظمبورئؿ اهلل ًمف بهحوسمًو   ً للومؼد قموؿمقا معلف ذم اًم راء لراء واًمض 

ً   ،ظموءدة اًمر  واًمش   وطمػظلقا  ،وشَمَؾّؼقا مـف اًمؼرهن ،ؾؿواحلرب واًم

 وإًمقفؿ سمعد اهلل صملؿ رؾملقًمف  ،وبقمز اهلل  ؿ اًمديـ ،قمـف اًمًـي

ر اإلؾمللالم ذم مشللورا إرض ومغور للو ليعللقد اًمػضللؾ ذم كشلل

 .وكنموه ذم اًمعوعملم وؿم إو وضمـق و
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ذم ديللـ وـمعللـ ذم اًمصللحوسمي شمشللؽقؽ واًمطعللـ واًمبشللؽقؽ 

 .اإلؾمالم اًمذي محؾقه وكؼؾقه إمم اعمًؾؿلم سمعدئؿ

بمفلوت سمًٌفؿ ٕزواضمف وذًمؽ  يطعـقن ذم ذومف  (ج )

 زوضمبللف سمللوًمطعـ ذم  وسمؿجللوئرلؿ ،رحيًو وشمؾؿقحللوً لشمصللاعمللممـلم 

ف اَبوْمَؼلللف كًلللو -طمٌقٌبلللف اًمصلللّديؼي بم اعملللممـلم قمواشلللي -

  واًمبللل مللدطمفو اهلل وبصمـللك قمؾقفللو ذم يمبوسمللف ،وبطمػظفللـ حلديثللف

  ذم هيللللوت سمقـللللوت يبؾقئللللو اعمًللللؾؿقن ذم يمللللؾ بكحللللوء اًمعللللوجل

 .إمم ىمقوم اًمًوقمي

 ربس اًمـػلللوا قمٌلللداهلل إلللو ق  ؼَ شمَ اإلؿملللوقمي اًمبلللل  اهلل كؿ  وؾَمللل

 ىملللول ؾملللٌحوكف:  يمللل  ،«إومؽلللوً » ؾملللؾقل وبشمٌوقملللف اسملللـ سملللـ بيب

 واإلوملللؽ بقمظلللؿ إصملللً   ،[11اًمـلللقر:]ٻ ٻ ٻ ٻ پ ٱ

 ،راد سمف اإلرضار سملوًمغػماًمذي يُ د اًمؽذب اعمبعؿ   فٕك ،مـ اًمؽذب

واًملذي شملقمم يملؼمه شمققملده  ،قً اًمؼصي طمديٌ اإلومؽؿ  وإذا ؾُم 

ويؾحؼ سمف يمؾ ملـ شمٌعلف إمم  ،[11اًمـلقر:] ڦ ڦ ڦاهلل سمؼقًمف: 

ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٿ ىملول ؾملٌحوكف: يمل  ،يقم اًمديـ

 .[7ا وصمقي:] ک ک ک کويملم: ويم  ىمول اهلل ذم إوم   ،[11اًمـقر:]
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ذم يؿلـ  اًمعجلى بن بطملد مرضمعقلوت اًمشلقعي اًمراومضلي ومـ

 إن يموكلللً بم اعملللممـلم قمواشلللي ؾملللقاي  : ىمقلللؾ ًملللف   لًمللل اإليللل ن،

  !!زوضمًي ًمف  ومؽقػ ارشمضوئو اًمـٌل  ،يم  شمزقمؿقن

 !!اًمـٌل يؼصد سمذًمؽ - !!مو كؼقل عمحؿد :ومؼول ؾموظمراً 

يشلللؽؽقن ذم ىمرهكلللف اعمعصلللقم سمبللللويؾفؿ ٔيوشملللف طمًلللى  (د )

 ويطعـللقن ذم بهللحوسمف اًمللذيـ ئللؿ ؿمللفقد اًمؼللرهن  ،بئللقاافؿ

 ومفؿ اًمذيـ ؾمؿعقه وطمػظقه و عقه ويمبٌقه.

يملل  ىمللول ؿمللقخفؿ اًمؽؾقـللل ذم بهللقل اًمؽللوذم: بن اًمؼللرهن ٓ 

ويمون ـموقمبلف  ،ؿ اًمؼرهنق  ؿ وإن قمؾقو  يمون ىمَ ق  ؼَ يؽقن طمجي إٓ سمِ 

 . ي ويمون احلجي قمغم اًمـوس سمعد رؾمقل اهللمػؽمو

واومللؽماخئؿ ويمللذ ؿ  ، فبوإكؽللورئؿ ًمًللـضمحللقدئؿ )ئللل( 

 بئلؾسموظمبالىمفؿ ٕطموديلٌ وروايلوت يـًلٌقهنو إًمقلف وإمم  ،قمؾقف

، وشمطعللـ ذم اًمللديـ ،وشمللرّوج ًمؾرذيؾللي ،سمقبللف شمٌللقح مللو طمللرم اهلل

واًمطعـ ذم اًمديـ بؿمد ملـ يمػلر اًمؽلوومر، ٕن اًمطلوقمـ ذم اًملديـ 

ويرشمؽلللى اًمػلللقاطمش  ، رؾملللقًمفقملللغم يؽلللذب قملللغم اهلل و

 .سموؾمؿ اًمديـ واعمـؽرات
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حمللذرًا مللـ اًمؽللذاسملم  يملل  ىمللول اإلمللوم ضمعػللر اًمصللودا 

، ٓ كخؾلق ملـ يملذاب يؽلذب إومويملم: إكو بئؾ سمقلً هلودىمقن

ِؼط هدىمـو سمؽذسمف قمؾقـو قمـد اًمـوس ًْ قمؾقـو، وَمُق
(7)
. 

 يًللبغقثقن سمؿللـ ومقفللوو ،إاؿللي ىمٌللقريملل  كللرائؿ يعٌللدون 

سموًمصالة ورسمل   وٓ يٌوزم سمعضفؿ ،احلقااٍويطؾٌقن مـفؿ ىمضوء 

 دمللوء اعمًللؾؿلم وٓ يراقمللقن طمرمبفللو،ويًللػؽقن  ،يؼطعقهنللو

ؿمللعورات  ويبعللووكقن ملع اًمؽػللور حتللً ،ويـبفؽلقن إقمللراض

 .اًمٌقً بئؾٓومبي اًمبشقع ذم و سمراىمي

ُه  بئؾشَمْؽِذُب اًمشقعي اًمراومضي قمغم ( ز)  طمؼقؼلبفؿاًمٌقً وشُمَشلق 

وشمصقرئؿ قملغم بهنلؿ بكلوكققن حيٌلقن اًملدكقو ويعشلؼقن اًمًلؾطي 

 وبهنللؿ جل جيعؾللقا يمبللوب اهلل مللـفجفؿ وٓ اًمـٌللل  ،واًمقٓيللي

اًمٌقلً ويمللهنؿ اًمػالي اعمخوهلؿي ٕملي  بئؾويصقرون  ،ىمدولؿ

اًمٌقلً بن يؽقكلقا  بئلؾوطموؿمو  .اإلؾمالم قمؼم اًمؼرون وإضمقول

بئللؾ اًمؼللرهن وئللؿ مللـ  ،يمللذًمؽ ومفللؿ مللـ بمللي اإلؾمللالم وإًمقفللو

                                                                                                                                                                                                         

 ( بقمقون اًمشقعي عمحًـ إملم.1)
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وحمٌلبفؿ ذم ىمؾلى  ،واًمًـي ومـ اعمداومعلم قمـ اإلؾمالم وبكصوره

 يمؾ مًؾؿ.

سملؾ ئلؿ  ،اًمٌقلً راسملط سملئؾبمو اًمشقعي اًمراومضي ومال يرسمطفؿ 

واعمػلؽمون اًمؽلوذسمقن  ،كٌلل اإلؾملالم ومٌغضلق ،ظمصقم اًمؼلرهن

وىملد ربيـلو يمقلػ حتلوًمػقا ملع إمريؽلون  ،سمقلً اًمـٌلقةبئؾ قمغم 

ٌّود إوصمون قموهلؿي ابالوملي ؾمؼطً سمغداد طمبك  ،ذم اًمعراا وقُم

ًمؾشللقعي  ؾمللؾؿقئواًمللذيـ ذم بيللدي اًمصللؾقٌلم ا للدد اإلؾمللالمقي 

ويمقػ بومبك مرضمعقولؿ سمبحريؿ ىمبول اعمحبؾ وبسملوطمقا  ،اًمراومضي

 ،ومؼبؾللقا ماللوت أٓي وذدوا اعماليلللم ،ىمبللول بئللؾ اإلؾمللالم

زيلؼ وبكشلوا بيمثر مـ سًلم ىمـلوة ومضلواقي ًمبشلقيف اإلؾملالم و 

 .ر ظمراومولؿ وإىمومي منموقمفؿ اًمراوميض اعمدمرلوكش ،بمبف

اًمًلللريع كعللقد مللـ ضمديللد إمم  آؾمللبعراضوسمعللد ئللذا  (20

 وء ومـؼقل ظمالهي عمو ؾمٌؼ: طمقاركو اإودي واًمٌـ  

 مللـ قمؼواللد وبومؽللور فروكلـشللوي فاًمراومضللي سملل  يػعؾقكللئللؾ 

 حمٌللبفؿ  اًمٌقللً بو يرومعللقن ؿملللهنؿ بو يرؾمللخقا خيللدمقن بئللؾ

  أظملللريـ، بم بهنلللؿ يصلللقرون بئلللؾ اًمٌقلللًذم كػلللقس 

 ! وماي مـٌقذة مٌغقوي ذم اًمبوريخورمحفؿ اهلل شمعومم سملهنؿ 
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 اعمـٌقذة ذم بملي ابراومقي إؾمطقريي سموًمػاي  إهنؿ يصقروهنؿ

وذًمللؽ سملل  ُيَؾّػؼللقن مللـ روايللوت  !!اإلؾمللالم قمللغم مللر اًمعصللقر

ٌؾللدان وبظمٌللور سملللهنؿ قموؿمللقا ذم يمللؾ اعمجبؿعللوت واًموىمصللص 

وبهنلؿ جل جيلدوا إلؿ ذم بملي  !!مؼفقريـ ومٌغقولم ومظؾلقملم

 !!اإلؾمالم بكصورًا وٓ حمٌلم

 !!وا مـوهى ودقموة ومبـيش  ويمذًمؽ يصقروهنؿ بهنؿ قمُ 

ي َوضَمْرٌح   .اًمٌقً بئؾوإؾموءة ذم طمؼ  وئذه َمَذم 

را لاعمشل بمو احلؼقؼي اًمبورخيقلي اًمثوسمبلي ذم اًمبلوريخ اإلؾملالمل

 بى سمحروي ملـ كلقر ومفلل بن ىمراسملي اًمـٌلل اًمـوهع اًمذي يمُ 

قمـقاهنلو  ،وبئؾ سمقبلف حيبؾلقن مؽوكلي يمريؿلي ذم ىمؾلى يملؾ مًلؾؿ

 بئللؾاًمًللـي حيٌللقن  ومفللمٓء بئللؾ ،اعمحٌللي واًمبؼللدير وآطمللؽمام

 فؿويلللروون ذم يمبلللٌفؿ وممًمػلللولؿ مـلللوىمٌ إشمٌلللوع اًمٌقلللً حمٌلللي

، ومللال ـمواػقللي وٓ وبظمٌللورئؿ وؾمللػمئؿ اًمصللوحلي ،فؿوومضللواؾ

 .فؿ وسملم همػمئؿ مـ اعمًؾؿلمـريي وٓ شمػرىمي سمقلقمـص

اًمؽثللػم مللـفؿ هللوئروا ابؾػللوء  ويملل  ؾمللٌؼ ومؼللد بصمٌبـللو بن

، وهمللػمئؿ وإمللراء وإاؿللي مللـ سمـللل بمقللي ومللـ سمـللل اًمعٌللوس
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 ر اإلؾملللالم لكشللل ً رايلللولؿ ذموحتلللذم قمصلللقرئؿ  وبؾملللفؿقا

 واعمعوري، وإذا طمصؾ ًمٌعضفؿ  روا اًمعؾقملوكش ،وومبح اًمٌؾدان

ومفلؿ يمغلػمئؿ ملـ إظملقاهنؿ اعمًلؾؿلم  ،يمـ اًمٌالء واعمحـل رء

 صمٌبلللقا وهلللؼموا قملللغم ذًملللؽ وكلللوًمقا سملللذًمؽ إضملللر واعمثقسملللي 

 .Qقمـد اهلل 

 ىمد يؼقل سمعض اًمغققريـ اعمبقضمعلم عملو شمعوكقلف بملي اإلؾملالم

 ي ئـلوك قسمًٌى اعمخططوت وإئلداي ابػقلي ًمؾحريملي اًمراومضل

وئق بن اًمراومضي ٓ اؿفؿ بملر اًملديـ  ،مو ئق بظمطر ممو ذيمر قه

إك  ئدومفؿ ومهفؿ إيمؼم وؿمغؾفؿ اًمشوهمؾ ئق احلؽلؿ  ،ذم رء

واًمًللقطرة واًمؽمسمللع قمللغم رىمللوب اًمعٌللود واًمللبحؽؿ ومللقفؿ وذم 

 ،ظمللريـ قمٌقللدًمقؽقكللقا ئللؿ اًمًللودة وأ ،ظمللػمالؿ ومصللوارئؿ

 ،وًمذًمؽ طمرصوا بمر اًمقٓيي واحلؽؿ ذم ؾملالًمي بو ملـ اًمٌطـللم

بمللو ؾمللوار اعمًللؾلم  ،ارشمؽللوزهوضمعؾقئللو بؾمللوس اًمللديـ وحمللقر 

 ،بلدمبفؿ وذم حمٌلبفؿ ظمؾؼفؿ اهلل وً بو ظمدم وً ؾمقى بشمٌوقم ومؾقًقا

للوملل  ً وبسمللوطمقا دمللف  ،هقْ ؼُ ـ كللوزقمفؿ ذم ذًمللؽ بومبللقا سمؽػللره َووَم

 واًمبلللوريخ وإطملللداث ا وريلللي ذم سمعلللض اعمـلللوـمؼ  ،وقمرولللف
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وكؼلقل إلمٓء اًمرضملول اًمغقلورى اًمصلودىملم اًملذيـ  ،ظمػم ؿموئد

 .اؿفؿ بمر اإلؾمالم واعمًؾؿلم إن مو شمؼقًمقكف هحقحوً 

وعمعو ي ئذا اعمقوقع ابطػم كقضملف ؾملمآً ٕوًمالؽ اًملذيـ 

 ًمػشؾ وابنان ذم اًمدكقو وأظمرة:طمؽؿقا قمغم بكػًفؿ سمو

   يٌـللل ُمْؾؽللًو وؾُمللْؾَطًي ٕهشمللف ء اًمـٌللل ئللؾ ضمللو (21

وبرؾملؾف سموًمللديـ احلـقللػ  بم بن اهلل شمعللومم سمعثللف - طموؿملوه  -

  !واًمرؾموًمي اًمًؿحي ًمقحؼؼ مٌودخ اًمعدل واعمًوواة

 قمـللد مٌعثللف يموكللً بكظؿللي احلؽللؿ  ومللـ اعمعؾللقم بكللف 

ريي ؾملالًمقي لوهمػممهلو ىمواؿلي قملغم بؾملس قمـصل ذم ومورس واًمروم

إلزاًملللي اًمظؾلللؿ وآؾملللبٌداد  ومجلللوءت رؾملللوًمبف  ،بهيلللي

  ،ري اعمبؿثللللؾ ذم طمؽللللؿ اًمػللللرد وإهة واًمًللللالًميلاًمعـصلللل

  ؾمٌحوكف: ًمقبؾق قمؾقفؿ ىمقل اهلل

  .. [158:إقمراي]ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ڻ

ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀ

  .. [28ؾمٌل:]ے ے ۓ
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 ..[1٤7إكٌقوء:]گ گ گ ک ک

 ..[9٤ :إكعوم]ىئ ىئ ی ی ی

 [92:إكٌقوء] ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ ٺ

ؾ لػضلزان اًملقلوم ،ةدلؿ واطملدمقبفهقاء ولؿ ؾملوس يمؾفلوًمـلوم

ڃ ڃ چ چ  ڄ ڃ ڃ :Qواًمرومعي سمقـفؿ شمؼقى اهلل 

 ڈ ژ ڎ ڈ ڎڍ ڍ ڌ ڌ ڇ ڇچ ڇ ڇ چ

 .[13 :احلجرات]

وإن بسمويمؿ واطمد،  ،واطمد)يو باو اًمـوس إن رسمؽؿ : وىمول 

 وٓ قمجؿلللل قملللغم قملللريب،  ،بٓ ٓ ومضلللؾ ًمعلللريب قملللغم قمجؿلللل

 وٓ بؾملللقد قملللغم بمحلللر، إٓ سملللوًمبؼقى:  ،وٓ بمحلللر قملللغم بؾملللقد

ً  ىموًمقا: سمغم يو رؾملقل غْ ؾ  بٓ ئؾ سمَ  ڎڍ ڍ ڌ ڌ ڇ

اهلل. ىمول: ومؾقٌؾغ اًمشوئد اًمغواى(
(7)
. 

سمـل هدم ؾمقد(كػٍس مـ : ) يمؾ وىمول 
(2)
. 

                                                                                                                                                                                                         

 .-وئق ذم اًمصحقحي ًمألًمٌوم - اًمٌقفؼل ذم ؿمعى اإلي ن، قمـ ضموسمر  (1)

 .-وئق ذم اًمصحقحي ًمألًمٌوم- اسمـ اًمًـل، مـ طمديٌ بيب ئريرة  (2)
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طمطلؿ وإطموديٌ واًمؼلقؿ واعملقازيـ اًمرسموكقلي و ذه أيوت 

 ،اإلؾمالم إكوكقي وآؾمبعالء واًمبػوظمر سموٕكًوب واًمًلالٓت

 مؼماـمقريلوتإلااعمٌودخ ا وئؾقي اًمبل ىموملً قمؾقفلو وىمه قمغم 

 .واعم ًمؽ اًمقصمـقي راكقي اًمؼقرصييلرويي واًمـصلاعمجقؾمقي اًمؽً

يللدقمقن إًمقللف مللـ ئللذه ومللليـ قمؼقللدة اًمشللقعي اًمراومضللي ومللو 

اًمٌقلللً اًملللذيـ بئلللؾ  سملللؾ بيلللـ ئلللؿ ملللـ  !أيلللوت وبمثوإلللو

قمؾقلللف  هنجلللقا هنلللٍ اًمؼلللرهن واشمٌعلللقا رؾملللقل إكلللوم حمؿلللداً 

  بومضؾ اًمصالة وبزيمك اًمبًؾقؿ

 يريللد بن يٌـللل مؾؽللًو وؾمللؾطوكًو وجيعؾللف  وًمللق يمللون اًمـٌللل 

ض ،ذم بئؾللف وبهشمللف سمقبللف ًمؾؿخللوـمر ذم مللقاـمـ بئللؾ  عمللو قَمللر 

 يمل  ومعلؾ ذم ًمقؾلي اإجلرة ملع اسملـ قمؿلف  ،ٓؾمبشلفوداًمبضحقي وا

ويمل  بملر قمؿلف احلؿلزة وبسمـلوء قمؿلف  ،ًمقـوم ذم ومراؿملف قمكم 

وكلول اًمشلفودة  ،ركلسمدر سمؿـوزًمي بئلؾ اًمشل همزوةوقمٌقدة ذم  قمؾقو  

د يملون قمؿلف طُملصملؿ ذم معريملي بُ  ،اسمـ احلورث ومقفو اسمـ قمؿف قمٌقدة

ٌلف ؼ  واؾمبشلفد ومقفلو وًمَ  ،اعمٌورزيـ ٕئؾ اًمنملك مـ بؿمداحلؿزة 

 .سمًقد اًمشفداء اًمرؾمقل 
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اىمبضلً طمؽؿلي اهلل بن بول ملـ قملورض  وًمبعؿقؼ ئذا اعمٌدب

 .وطمورسمف ذم سمدايي دقمقشمف ئؿ مـ قمشػمشمف وبىمرسمواف اًمـٌل 

  ،ن ملللـ بؾملللٌوب اعمحورسملللي واعمعورولللي ًمؾـٌللللل بَ يمللل  

   .وا حقد سموًمقطمل اعمعصقم يمبوسمًو وؾمـيإكوكقي واًمؽؼم، 

 حمؿلداً  ٓظمبقوره Qش قمغم اهلل يمػور ىمري اقمؽماضومـ ذًمؽ 

رؾملقًٓ هملػمه  ؼف، واىمؽمطمقا قمغم اهلل بن خيبلوررؾمقًٓ إمم ظمؾ 

 بو زقملللقؿ اًمطلللواػ،  ذا ملللول وؾملللؾطون يملللزقمقؿ مؽلللييؽلللقن 

 ﮶ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ھيم  ىمول ؾمٌحوكف: 

 .[31اًمزظمري: ]

وقمغم كٌقفؿ  Qقمغم اهلل  طملم اقمؽموقا ،ؾإهااق سمـق يم  ومعؾ

ـ ؾمالًمي بكف ًمقس م ًمطوًمقت مؾؽًو قمؾقفؿ، سمحجي اظمبقورهذم 

ڳ  طمبؼورًا ًمف، يم  ىمول ؾمٌحوكف:إؾمٌوط مـ سمـل إهااقؾ ا

ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 .[247اًمٌؼرة: ] ہۀ

 طمقلللللٌ ؾملللللؾؽقا  :ويملللللذًمؽ ومعلللللؾ اًمشلللللقعي اًمراومضلللللي

 وموقمؽمولللقا  ،سمـلللل إهااقلللؾمًلللؾؽ مًلللؾؽ يمػلللور ىملللريش و
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اًمقٓيللي روقمقي اًمشللقرى ذم لذم مشلل  وقمللغم رؾمللقًمف قمللغم اهلل

 يـ قملغم اًمؽػلوءة واًملد   و  ٌـقلروقمًو ملوذم ضمعؾفو طمؼًو مشل ،احلؽؿو

 .لمٓ قمغم اًمًالًمي واًمط  

 ًمقٌـلل ٕهشملف مؾؽلًو واًمعقلوذ سملوهلل  وًمق برؾمؾ اهلل اًمـٌلل 

ذم اعمؼقلوس  سمـل ئوؿمؿقمشػمشمف ومـ  ومؼد يمون ذم ،عمو وهؾً إًمقف

 فرة.وؿُم  ػقذاً كُ بىمقى مـف وبيمثر  ؿْ ئُ  ـْ مَ  اًمٌنمي

بطمللدًا مللـ  ًمـٌقللف بٓ  يٌؼللك اىمبضللً طمؽؿللي اهلل  وًمؼللد

هلللؾقات اهلل  ومؼلللد ملللوشمقا  قعلللًو ذم قمفلللده ،ذريبلللف اًملللذيمقر

 واعمثللؾ إقمللغمواًمؼللدوة  ،ًمقؽللقن اًمـٌللل ابللوشمؿقمؾقللف وؾمللالمف 

 .ًمؽؾ اًمـوس إمم يقم اًمؼقومي 

ًا بلقاـمرئـ وإيمراملًو ؼْم وضَم  ،ومـ رمحي اهلل سملزواج كٌقـو 

ولًو قمللـ إوٓد قَ ًمؾؿلممـلم  قعللًو قمِ  فللوٍت م  ضمعؾفلـ اهلل بُ  ،إلـ

 وشملللرك وراءه شمًلللعًو  ،رسملللف واًمذريلللي، طمقلللٌ ًمؼلللل اًمـٌلللل 

  ،بمفلللللوت اعملللللممـلم رولللللقان اهلل قمؾلللللقفـ فملللللـ بزواضمللللل

 ويملؾ بوٓده يملوكقا  ،وً وٓ إكوصمل اً ملـفـ ذريلي ٓ ذيملقرًمف وجل يؽـ 

 ومللـ زوضمبللف موريللف  ، ىمٌؾللفاًمبللل موشمللً  مللـ ظمدجيللي 

 اًمبل وًمدت ًمف إسمرائقؿ واًمذي موت ذم ـمػقًمبف.
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ل  ً ذم بطملدًا  قوا كجلد بن اًمؼلرهن اًمؽلريؿ جل يلذيمروذم كػس اًم

 ،رانلويؾعـف وحيؽؿ قمؾقلف سموبًلسموؾمؿف مـ اًمؽوومريـ ئذه إمي 

 ذًملؽ ىمٌلؾ بن يؿلقت إٓ و ،وبكف ملـ بئلؾ اًمـلور ،ًمـ يًؾؿ وبكف

ؾمللقرة ؾملل ئو ؾمللقرة  ومؼللد بكللزل سمللف ،بسمللو إللى قمللؿ اًمـٌللل 

 ،ًملق يموكلً ًمٌـلوء مؾلؽ إؿملورة إمم بن دقملقة اًمـٌلل  ،)اعمًد(

للَهِ وعمصللوًمح بُ   ًمؽللون بىمرسمللوخه وقمشللػمشمف بول مللـ يًللبجقى  ،يي 

 .ًمف ويـرصه

وملوهلل  ،يمل  شملدقمل اًمراومضلي ةوموإلؾمالم ًملقس طِمْؽلرًا قملغم به

 ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڻ :ؾمللٌحوكف ىمللول

 .[158إقمراي: ]

مـ ئذه إملي اًمؼرهن جل يذيمر بطمدًا ذم مقوع هظمر كجد بن  و

ملقمم يد سملـ طمورصملفسموؾمؿف إٓ زاعمًؾؿي 
(7)
هلؾقات  رؾملقل اهلل 

ذم ؿملللن زواضمللف مللـ زيـللى سمـللً ضمحللش  اهلل قمؾقللف وؾمللالمف

بمقؿي سمـً قمٌد اعمطؾلى،  قمؿي اًمـٌل  سمـيا ،اإوؿمؿقي إؾمديي

  ،يبزوضمفلللو زيلللد صملللؿ يطؾؼفلللون ك اهلل ؾملللٌحوكف بلومؼلللد ىمضللل

                                                                                                                                                                                                         

 بي: ظمودمف. (1)



 80 

 

 حْةر ٍادئ مي ةملت اطفني

ې ىى ائ  :سمعلدئوؾمٌحوكف ًمقؼقل  ًمقبزوضمفو اًمرؾمقل 

 .[4٤إطمزاب:] ۆئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ائ ەئ ەئ وئ

قمقن بن ابالومللي واًمقٓيللي ًم وكقضمللف ؾمللمآً: (22  ؾللذيـ يللد 

 :  سمـصقص اًمقطمل يم  يزقمؿقن ذريبفذم و ذم قمكم 

ملـ بومؼلف اًمصلحوسمي ذم ديلـ اهلل يملون   قمكم   بًمقس اإلموم

وبؿمجعفؿ، ومفلؾ يملون قملغم قمؾلؿ سمبؾلؽ اًمـصلقص اًمبلل دمعلؾ 

   ابالومي ومروًو ومقف وذم ذريبف مـ سمعده

 : كعؿ.ومنن ىمؾبؿ

   قمـفو وجل يطوًمى  وومؽقػ ؾمؽً  

 سمؾ يمقػ سمويعفؿ 

ومفلذا مطعلـ ملـ مطلوقمـ  ومنن ىمؾبؿ إكف قمجز قمـ اعمطوًمٌلي  لو

 وموًمعلللوضمز ٓ يصلللؾح ًمالموملللي ٕهنلللو  ،اًمراومضلللي ذم قملللكم 

وإن ىمؾللبؿ بكللف يمللون  ،ٓ شمؽللقن إٓ ًمؾؼللودر قمللغم حتؿللؾ بقمٌوافللو

وئذا مطعلـ هظملر ؿبؿقه سموبقوكي، مًبطقعًو ًمؽـف جل يػعؾ ومؼد ال  

 ، يق لللللقمِ ٓ يصلللللؾح ًمالموملللللي وٓ يلللللم ـ قملللللغم اًمر   وموبلللللواـ

 .وطموؿموه مـ يمؾ ذًمؽ 
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سملف قمؾ خئلؿ ؾملؽقت  غؾملق  مملو و ،وممو ورد ذم يمبلى اًمشلقعي

 مـ بيوم بيب سمؽر اًمصلديؼ  اإلموم قمكم سمـ بيب ـموًمى 

ىِمؾ ي إك  ئق  ،يراه خموًمػًو ٕمر اهلل  وؾمؽقشمف قم ،قمـ ـمؾى ابالومي

ومفللؿ سمللذًمؽ يًللقاقن بيمللؼم  ،يملل  يزقمؿللقنػم ِصللاحلقؾللي وقمللدم اًمـ  

، مـٌلقذا ملـ إؾموءة ًمالموم قمكم ويصقروكف ضمٌوكلًو خمودقملًو خملوشمالً 

، وئذا ـمعلـ هظملر ملـ وًمقس ًمف معلم وٓ كصػماعمجبؿع اعمًؾؿ 

 قمغم قملكم سملـ بيب ـموًملى  -بظمزائؿ اهلل-مطوقمـ اًمراومضي 

 .مـ يمؾ ذًمؽوطموؿموه  ،وبرووه

 ّحنً ىشأل ة صٔ   ة  ة   : 

سمؿللقدة ويثـللل  إظمقاكللف اًمصللحوسمي اإلمللوم قمللكمي  يعللوذقللػ يم

  يم  شمزقمؿقن سمقـ  ئق ذم واىمع بمره همػم ذًمؽ ،قمؾقفؿ

 ؿ همَ رْ يللزوج اسمـبللف بم يمؾثللقم ًمؾخؾقػللي قمؿللر وئللق ُمللويمقللػ 

  زقمؿقنشمقمغم ذًمؽ يم  

سمؽلر وقمؿلر  بوٓده سملؾم ء إظمقاكلف ابؾػلوء بيبيًؿل يمقػ و

 سموـمـف خيوًمػ فملوئرهوبن  وئق همػم راٍض قمـ شمًؿقبفؿ ،وقمث ن

 ! يم  شمزقمؿقن
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 اًمؽللريؿ كِم ٓ قملـ قَمل قملـ وللعقػ ملدائـحلدصمقن بشم يمللكؽؿ

 .ف سمِ رْ طَم وَ  فِ ؿِ ؾْ اًمصودا اًمٌطؾ ذم ؾِم 

ابالومي واًمقٓيي ومقف وذم ذريبف وردت ومقفو  ن  إ :وىمد شمؼقًمقن

 : وكحـ كؼقل ًمؽؿ كصقص ىمرهكقي وبطموديٌ كٌقيي:

اًمؼرهكقي ٓ يقضملد مـفلو هيلي ن سمف مـ أيوت قْ ًم  إن يمؾ مو شمًبدِ 

 .واطمدة شمدل رصاطمي قمغم مو شمزقمؿقن

ڀڀٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ؾملٌحوكف:ومؿثاًل شمًبدًمقن سمؼقًملف 

ئذه أيي كزًمً سمؿؽي ىمٌلؾ بن يبلزوج قملكم ، [23اًمشقرى:] ٿٿ ٿ

  ىمللول ومعـوئللو يملل ،سمػوـمؿللي وجل يؽللـ ًمؾحًللـ واحلًلللم وضمللقد

اعمنمليملم ملـ : بي ىمؾ يو حمؿد إمٓء احلوومظ سمـ يمثػم ذم شمػًػمه

قا ومؽّػل ،ٓ بؾملًمؽؿ قمغم ئذا اًملٌالغ واًمـصلح ملوًٓ  :يمػور ىمريش

 سملل  سمقـللل ، وٓ شمللمذوموذروم بسمؾللغ رؾمللوًمي ريب ،يمللؿ قمـلللّذ 

  وسمقـؽؿ مـ اًمؼراسمي، ويم  روى اًمٌخوري قملـ اسملـ قمٌلوس

  ،جل يؽللـ سمطللـ ذم ىمللريش إٓ يمللون إللؿ ومقللف ىمراسمللي بن اًمـٌللل 

  «قا مو سمقـل وسمقلـؽؿ ملـ اًمؼراسمليؾُ ِص إٓ بن شمَ » ومؼول ذم معـك أيي

 ومبًؿعقا زم. يعـل
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ائ  ى ى ې ې ې ؾمللٌحوكف:ؼقًمللف وشمًللبدًمقن سم

 .[55عموادة: ا] ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ائ

ڑ  ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ: وسمؼقًملللف ؾملللٌحوكف

  .[33إطمزاب: ] ک ک ک

ى  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىوسمؼقًمف ؾمٌحوكف: 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ائ ائ

 .[61قمؿران: هل]ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

 ،سملفوشمًلبدًمقن  إًمقفومفذه أيوت إرسمع ئل يمؾ مو شمرضمعقن 

 كِمي ومقفو طمبلك يمؾؿلي واطملدة شملدل قملغم بن اإلموملي ذم قَملٓ يقضمد 

 بطمللد مللـ كػًللف وٓ   يًللبدل  للو اإلمللوم قمللكمي سمللؾ جل ،وذريبللف

 .وهنووجل يػنوئو يم  شمػن ،اًمٌقً بئؾ

 وبؾمبطقع اًمؼقل سملؾ وبضملزم بن يملؾ ملو ورد ملـ إطموديلٌ 

 وشمًللبدًمقن  :اًمٌقللً بئللؾذم ومضللواؾ اإلمللوم قمللكم وهمللػمه مللـ 

  :قمصللؿبفؿقمللغم بو  :ر اًمقٓيللي واإلمومللي ومللقفؿل للو قمللغم طمصلل

 اًمٌقللً  بئللؾوٓ بطمللد مللـ  ،كػًللف جل يًللبدل  للو اإلمللوم قمللكمي 

   .وهنوجل يػفؿقئو يم  شمػفؿق
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 ًمللذيمرئو اهلل  ،مللـ سمعللده وًمللق يموكللً اإلمومللي ذم قمللكم وبسمـواللف

  ،رصاطمللي وسمشللؽؾ ىمطعلللذم ؾمللـبف  واًمرؾمللقل  ،ذم يمبوسمللف

  ،ؾ شملويؾللف ٕكللف يبعؾللؼ سملللمر بؾمللود ذم طمقللوة إملليؿَ بَ حْ لٓ ُيلل

ًمؼلوم  ،وًمق بن هيي مـ اًمؼرهن مملو اؾملبدل سملف اًمراومضلي شمػقلد ذًملؽ

  ،اإلمللوم قمللكم وذيمرئللو ًمؾصللحوسمي سمعللد وومللوة رؾملللقل اهلل 

  ،بو ًمللذيمرئو قمـللد مللقت بيب سمؽللر ،قمؾقللف وضمقسمللوً ذًمللؽ يمللون و

 وئللق اًمللذي  ،بو سمعللد مؼبللؾ قمللث ن ،مؼبللؾ قمؿللر بو ًملذيمرئو سمعللد

 سمللؾ عمللوذا جل يللذيمرئو ًمؾـللوس سمعللد  ،ٓ خيللوي ذم اهلل ًمقمللي ٓاللؿ

 . !يعبى قمغم ابؾػوء ىمٌؾفجل بن هورت ابالومي إًمقف و

عمللوذا شمػللؽمون  وسمـللوًء قمللغم ئللذا كؼللقل ًمؾشللقعي اًمراومضللي: (23

، وشمبالقمٌللقن سمـصللقص  اًمؽللذب قمللغم اهلل وقمللغم رؾمللقًمف 

واًمزيلغ  ،اعمبـلوىمض وآؾملبدٓلاًمؼرهن واًمًـي سموًمبلويؾ اًمػوؾمد 

 اًمػبـي واشمٌوقمًو ٕئقاء قمـرصيي مريضي. اسمبغوء ،قمـ مـفٍ اهلل

عِ بطوًمٌقن سم  جل يطوًمى سمف اإلوم قمقن مو جل َيد    موم قمكم وشمد 

ومؾل ذا جل شمرولقا يـ عمصلؾحي اًملد   وإذا زقمؿبؿ بكف ؾمؽً قمـفو

    وئؾ بكبؿ بطمرص قمغم اًمديـ مـفسم  ومعؾ وجل شمبلؾمقا سمف
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 سموـملللؾ وملللردود ملللـ وملللدقمقى اًمراومضلللي سمثٌلللقت اًمقهلللقي 

 .يمؾ اًمقضمقه

للل» :سملللؾ ملللـ ىملللقل قملللكم   ـو رؾملللقل اهلل ملللو ظمص 

 ،ذم ىملللراب ؾملللقػل ئلللذاإٓ ملللو  ،سملللف اًمـلللوس ؿ  ُعللللء جل يَ لسمشللل

 ، : ًمعللللـ اهلل مللللـ ذسمللللح ًمغللللػم اهلللظمرج هللللحقػي ومقفللللووملللل

وًمعللللـ اهلل مللللـ ها مـللللور إرض، وًمعللللـ اهلل مللللـ ًمعللللـ 

«واًمده، وًمعـ اهلل مـ هوى حمدصموً 
(7)
. 

 صمللؿ إكللف ًمللق يمللون يصللح مللو يللذيمره اًمشللقعي مللـ بن طمللديٌ 

 بن ابالوملي ذم قملكم وسمـقلف ملـ سمعلده يلدل قملغم اًمعؽمة بو اًمثؼؾللم 

 ڀ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ڀ ڀ :ؾمٌحوكفيم  ىمول  ،ذًمؽ وحتؼؼ ؿ  بَ ًمَ 

  :ويمللل  ىملللول  ،واهلل ٓ خيؾلللػ وقملللده ،[4 - 3اًملللـجؿ: ]ٿ

(إم ٓ بىمقل إٓ طمؼوً )
(2)
. 

  ،اًمشللقعي اًمراومضللي قمللغم وٓيللي قمللكم  وشمًللبدل (24

ەئ  ې ې ې ى ى ائ ائ :سمؼللللقل اهلل ؾمللللٌحوكف

 [55اعموادة: ] ۇئ ۇئ ەئ وئ وئ
                                                                                                                                                                                                         

 .( مًؾؿ، قمـ بيب اًمطػقؾ 1)

 .-وئق ذم اًمصحقحي ًمألًمٌوم- ( اًمؽممذي، قمـ بيب ئريرة 2)
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 (مـ يمـً مقٓه ومعكم مقٓه: )وسمؼقًمف 
(7)
 . 

 «زِمْ وَ » سملدًمقؾ بن يمؾؿلي ،سموـملؾ اؾمبدًٓمؽؿ ئلذا وكؼقل ًمؽؿ:

  «اعمللقمم واًمللقزم» للومؿللـ معوكلل ،روهنولػًللشميملل   «زماو» :ٓ شمعـللل

 ،ؼعَبلومـفو اًمـصػم، ومـفو احلؾقلػ، ومـفلو اعمُْ  : اعمحى،اًمؾغيذم 

 ،«إملػم واًمًلؾطون» :واًمبل شمعـلل «اًمقازم» :وًمقس مـ معوكقفو

مـ يمـلً واًمقلف  :يريد اًمقٓيي واإلمومي ًمؼول وًمق يمون اًمـٌل 

 ،بومصح مـ كطؼ سمؾغي اًمضلود واًمـٌل  ،ومعكم واًمقف مـ سمعدي

 ڻ ۀ ؾملٌحوكف:يمل  ىملول ، اًمعلرب سمؾًلون برؾملؾف رسملف وىمد

ې ې ې ى  :وًمللق يمللون معـللك أيللي ،[195]اًمشللعراء:ۀ

 :ومًقؽقن معـك ىمقًمف شمعلومم ،شمعـل وٓيي قمكم ى ائ

 .[71اًمبقسمي: ] ڳگ گ ک گ گ

ئؾ يصح ئذا   !!اعمممـقن بمراء ووٓة قمغم سمعضفؿ اًمٌعض

 .ؼؾ  كعقذ سموهلل مـ ا فؾ واًمبعصى إكوم إقمؿكعْ وئؾ يُ 

  

                                                                                                                                                                                                         

 ، وئق ذم هحقح ا ومع ًمألًمٌوم. ( اًمؽممذي، قمـ زيد سمـ بيب برىمؿ1)



 87 

 

 معععععي ة صعععععٔ   ة  ة  ععععع   

 

 
 ٌ علٔععًا ّك ععى    ٔزعنععٌْ  سععتدالاًل طاط ععاً ةّٓشععتد ٌْ باةٓعع   

 !!خبامتُ ٍّْ رةكي

 :وضمقه ةِ د  دقمقايمؿ مردود مـ قمِ  ومـؼقل إؿ:

وٓ خيوًمػفللو  ،بن اإلمللوم قمللكم ٓ جيفللؾ بطمؽللوم اًمصللالة أواًل:

  وئللق يعؾللؿ  ،ومقعؿللؾ قمؿللاًل داظمللؾ اًمصللالة ًمللقس مـفللو

  ،بن سمللللذل اًمصللللدىمي بصمـللللوء اًمصللللالة ًمللللقس مللللـ اًمصللللالة

 .ومضاًل قمـ بن ذًمؽ يـوذم ابشقع

سملدًمقؾ  ،بن معـك اًمريمقع ذم أيلي ابشلقع وابضلقع ثاىيًا:

ائ ەئ ەئ :بن اهلل شمعومم ىمد ذيمر اًمصالة ذم كػلس أيلي

: صمللؿ ذيمللر سمعللدئو اًمزيمللوة اًمػوهللؾي سمقـفللو وسملللم اًمصللالة [55اعمواللدة:]

 .ظموؿمعقن :بيۇئ ۇئ: صمؿ ظمبؿفو سمؼقًمفوئ وئ

 ے ۓ ۓ ﮲ :وىملللد ىملللول ؾملللٌحوكف عملللريؿ 

 ،مع ابووعلم ابوؿمعلم :بي ،[43هل قمؿران: ]﮳ ﮴ ﮵

ىمّدم اًمًجقد قمغم اًمريمقع مع بن اًمريمقع ىمٌؾ اًمًجقد سمدًمقؾ بكف 

 .يم  ئق معؾقم
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ۅ ۉ ۉ  :د هلؾقات اهلل قمؾقلفوويم  ىمول ؾمٌحوكف ًملداو

وئللق ىمللد ظمللر ؾمللوضمدًا ،  [24ص:] ى ى  ې ې ې ې

 .وؾم ه رايمعوً 

وجل يؿفلر وموـمؿلي  ،يزيمل قمؾقف ؿ يؽـ ًمالموم قمكم موٌل لًم ثالثًا:

 .وجل يؿفرئو موًٓ  ،قمـد زواضمف  و إٓ درقموً  

ــًا:  ًمللق يمللون سمللذل اًمصللدىمي ودومللع اًمزيمللوة بصمـللوء اًمصللالة  رابع

قمؾقـلو  يملونو ،وومضلقؾي يً لًمؽلون ؾمـ لو :دح اهلل وموقمؾلفعملًمف ومضقؾي 

 !!اًمزيموة وكحـ كصكم بن كخرج قعًو 

يمل  بظملرج  سملـ اًمصلومً  ةأيي كزًمً ذم قمٌلود خامسًا:

وذًملؽ عملو ظموكلً القد سمـلل ىمقـؼلوع  ذًمؽ اسمـ ضمرير ذم شمػًلػمه،

ويملون طمؾقػلًو إلؿ  ،ذئٌلقا إمم قمٌلودة سملـ اًمصلومً اًمرؾمقل 

بن يؽللقن  وبرادوهىمٌللؾ اإلؾمللالم ومظـللقا بكللف قمللغم مقآشمللف إللؿ 

 ورؾمللقًمف اهلل وشمللقمم   ،وقمللودائؿوشمللؼمب مللـفؿ  ومللؽميمفؿ ،معفللؿ

  ى ې ې ې: ؾمللللٌحوكفوملللللكزل اهلل ىمقًمللللف  واعمللللممـلم

  [55اعمواللللللللللللدة:]ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

 ذم بول أيلللللوت: ويلللللدل قملللللغم ذًملللللؽ ىملللللقل اهلل ؾملللللٌحوكف 
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 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ ٻ پ ٻ ٻ ٻ

يعـلللل قمٌلللداهلل  ،[51اعمواللدة:]ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

  ،ٕكف يمون مقاًمقًو ًمٌـل ىمقـؼلوع راقس اعمـوومؼلم، سمـ ؾمؾقلاسمـ بيب ا

وآئلللؿ  ،وعملللو طمصلللؾً ابصلللقمي سمقلللـفؿ وسمللللم اًمـٌلللل 

   يشػع إؿ. وذئى إمم اًمـٌل  ،وكرصئؿ ووىمػ معفؿ

للصمللؿ قمَ   شمٌللورك وشمعللومم سمللذيمر هللػي اعمللممـلم وئللق قمٌللودة  َى ؼ 

وهمللػمه مللـ اًمصللحوسمي اًمؽللرام اًمللذيـ هللدىمقا اهلل سمللـ اًمصللومً ا

ى ى ائ ائ ەئ  ې ې ې: ، ومؼول ؾملٌحوكفورؾمقًمف

سملـ ئشلوم ذم اًمًلػمة رواه  [55اعموادة:]ۇئ ۇئ ەئ وئ وئ

  ،اًمطللؼمي ذم شمػًللػمهورواه سمللـ ضمريللر  ،ـ قمٌللودة سمللـ اًمقًمقللدقملل

  وبملللو اًمروايلللوت اًمبلللل وردت ذم بهنلللو كزًملللً ذم قملللكم 

 .ؿ يصح مـفو رءلًم

 ًمؾشلللللقعي اًمراومضلللللي اإلمومقلللللي  :وكقضملللللف ؾملللللمآً  (25

(إاؿللللي مللللـ ىمللللريش: )سمؼقًمللللف اًمللللذيـ يًللللبدًمقن 
(7)
،  

 !!(ظمؾقػياإلصمـل قمنم وطمديٌ )

                                                                                                                                                                                                         

 .-وئق ذم هحقح ا ومع ًمألًمٌوم – بمحد، واًمـًوال، قمـ بكس  (1)
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بو قملغم إىملؾ  ،عموذا جل يـص بهنؿ مـ بوٓد اإلموم قمكم 

  !وئق اًمذي بو  ضمقامع اًمؽؾؿ  ،مـ سمـل ئوؿمؿ

)ٓ يللزال اإلؾمللالم :  بن كللص احلللديٌ ىمقًمللف  اًمعؾللؿ مللع

قمزيزًا إمم اصمـل قمنم ظمؾقػي يمؾفؿ مـ ىمريش(
(7)
. 

وٓ يللدل قمللغم إمللر عمللو ؾمللقؽقن طمللديٌ إظمٌللوري ئللق  و

  «إموملللوً  رلاصمـلللل قمشللل ومقلللف» :وجل يؼلللؾ ،واعمنملللوقمقي اإلًمزامقلللي

 صمللؿ إن اًمللذيـ شمقًمللقا ابالومللي مللـ ىمللريش  ،()ظمؾقػللي :وإكلل  ىمللول

 .بيمثر مـ اصمـل قمنم ظمؾقػي مـ سمعد اًمـٌل 

 ىمد وىمع وحتؼؼ.ذم ئذا اًمشلن    بظمؼم سمف اًمـٌل وم

مملللو ؾملللٌؼ كقضملللف ؾملللمآً إمم اعمغلللرر  لللؿ  واكطالىملللوً  (26

  :واعمبعوـمػلم مع اًمشقعي اًمراومضي ومـؼقل

لللؽَ ٓ شمعؾؿلللقن بن اًمشلللقعي اًمراومضلللي يُ ب هملللػمئؿ ملللـ  نَ وْ رُ ػ 

يعبؼد سمنمومي  جلسمؾ يزقمؿقن بكف ٓ إؾمالم وٓ إي ن عمـ  ،اعمًؾؿلم

 وهظملرئؿ اعمخبػلل  ؿ قملكم ُإُلو  بَ ر إموملًو لقمش لصمـاوقمصؿي 

رىمقن ذم والٓلؿ إمم طمد اقمبٌور ئذه غْ سمؾ بهنؿ يَ  ،ردابلذم اًمً

                                                                                                                                                                                                         

 .اًمٌخوري، ومًؾؿ، قمـ ضموسمر سمـ ؾمؿره  (1)
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ويمللؾ ذًمللؽ فمـللقن وبوئللوم  ،قي بقمظللؿ بريمللون اإلؾمللالمضللاًمؼ

 ،  وهمريٌلللي قملللغم يمبلللوب اهلل وؾملللـي رؾملللقًمف ،وتَهلللر  وخَتَ 

 : إذا يموكلللً اعمًللللًمي  لللذه إمهقلللي كبًلللوءلو لللذا اًمصلللدد 

 عملللوذا جل يلللذيمر اًمؼلللرهن ئلللذا إملللر ٓ  ؾلللي يمللل  يزقمؿلللقن، 

 وجل يذيمر بؾم ءئؿ مع بكف ذيمر اؾمؿ زيد سملـ طمورصملف  ،وٓ شمػصقالً 

  اإلؾمالمذم بمر ًمقس مـ بريمون اإلي ن وٓ مـ بريمون 

اًمقاوللحي اًمعوعمقللي  ورؾمللوًمبف  وئللؾ مللـ مـطللؼ اًمرؾمللقل

اًمؽػلوءات ذم إملي وت وإئؾق ليملؾ  بن يؾغل اًمعظؿك اًمًؿحي

ؾمالًمي واطملده رئو ذم لحيصو ،ذم يمؾ زمون ومؽونًمقٓيي احلؽؿ 

   وئللق اًملذي ومم  زيللد إمم يللقم اًمؼقوملي ملـ سمللم ؾمللوار اعمًلؾؿلم

ىمواللدًا بوًٓ ًمؾجللقش ذم همللزوة  –بؼ عْ لُلللؿلاًمعٌللد اًمْ  – سمللـ طمورصملليا

  ،وضمعؾ اسمـ قمؿلف ضمعػلر اسملـ بيب ـموًملى سمعلده ذم اًمؼقلودة ،ممشمي

  بي شموسمعًو ًمزيد

وهمػمئلو ملـ اًملذي بو  وموـمؿلي  ؾرؾمقل يؿؽـ ًموئؾ 

 : قمللدم آقمللب د قملغم اًمـًللى وىمللول إللؿسموًمعؿللؾ و  ىمراسمبلف

 :يلو سمـلل قمٌلد اعمطؾلى ،بكؼذوا بكػًؽؿ مـ اًمـلور :)يو سمـل ئوؿمؿ
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بكؼذوا بكػًؽؿ مـ اًمـور (
(7)
ًمؾـًلى يملؾ ئلذه اعمقلزة  بن جيعلؾ ،

ل اًمشلقرى اًمبللل بمللر اهلل  لو ذم ئللذا إمللر ِغللؾْ يُ   وَ ملدى احلقللوة

ئؾ يعؼؾ ئذا بو يؼٌؾلف مًلؾؿ ًمرؾملقل   اًمعظقؿ مـ بضمؾ ذريبف

  !!اهلل 

اًمراومضلي سملف  َؼ ِصلؾْ بن يُ  إن مـ اإلؾموءة اًمٌوًمغلي ًمؾرؾملقل 

ومًو قملغم اعمًلؾؿلم ؽ  ؿ طُم فِ ؾِ عْ ضَم وَ  ،ووموـمؿيحموسموشمف ًمذريبف مـ قمكم 

!! وئلق اًملذي جل حيلوب ًمق يموكقا هملػم بيمػلوءطمبك إمم يقم اًمؼقومي 

 : وموـمؿلللي ـبلللف احلٌقٌلللي وىملللول ٓسم ،بطملللدًا ملللـ ىمراسمبلللف 

اًمـور ومنم ٓ بمؾؽ ًمؽ  بكؼذي كػًؽ مـ :يو وموـمؿي سمـً حمؿد)

(رضًا وٓ كػعوً 
(2)
. 

 طمللللم  ىملللوم رؾملللقل اهلل  :ىملللول وقملللـ بيب ئريلللرة 

 :يو معنم ىملريشومؼول: ) ڇ ڇ ڇ :Qبكزل اهلل 

بهمـللل قمللـؽؿ مللـ اهلل ٓ  ،اؿمللؽموا بكػًللؽؿ -بو يمؾؿللي كحقئللو-

  ،ٓ بهمـلللل قملللـؽؿ ملللـ اهلل ؿملللقاوً  :يلللو سمـلللل قمٌلللد مـلللوي ،ؿملللقاوً 
                                                                                                                                                                                                         

 .اًمٌخوري ومًؾؿ، قمـ بيب ئريرة  (1)

 .-وئق ذم هحقح ا ومع ًمألًمٌوم - بمحد، واًمؽممذي، قمـ بيب ئريرة  (2)
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ويو هلػقي  ،ٓ بهمـل قمـؽ مـ اهلل ؿمقاوً  :سمـ قمٌداعمطؾىايو قمٌوس 

ويلو وموـمؿلي  ،ٓ بهمـلل قمـلؽ ملـ اهلل ؿملقاوً  : قمؿي رؾملقل اهلل

ًِ ملـ ملوزم : سمـً حمؿد ٓ بهمـلل قمـلؽ ملـ  ،ؾمؾقـل مو ؿملا

اهلل ؿمقاًو(
(7)
.   

اًمشقعي اًمراومضي ىملد بؾملوءوا بسمؾلغ  ٓ شمرون بنب :وئـو كبًوءل

قئؿ ًمالئوكللوت ُوللر  قمَ وَ  ،سمقبللف وٕئللؾ ًمؾرؾمللقل  اإلؾمللوءة

واإلموملي  ،ًمغػمئؿ: بن احلؽؿ إؿ ٓ طملم اومبعؾقا مًلًمي اعمبقاًمقي

وبطملوـمقا  ،وبهنؿ باؿي ذم اًملديـ وذم اًملدكقو معلوً  ،إؿ ٓ ًمغػمئؿ

وبن يملؾ بواملره  ،يموٕكٌقوء بو وملقىمفؿ ،اإلموم  وًمي مـ اًمبؼديس

  !!ٍٓ شمرد قيإإبوامر 

ضمعؾ إومضلؾقي ًمؽلؾ ملـ جيلري  سمؾ زقمؿقا بن اًمرؾمقل 

للٌى ًمللف مفلل  شمؽللـ طموًمبللف ًَ   :اًمللذي ىمللول ! وئللق ذم دمللف َك

(ل سمف قمؿؾف جل ينع سمف كًٌفط  ومـ سمَ )
(2)
. 

 
                                                                                                                                                                                                         

 .( اًمٌخوري، قمـ بيب ئريرة 1)

 .مًؾؿ، مـ طمديٌ بيب ئريرة  (2)
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اًمبػلللوظمر  هنلللك قملللـاًملللذي  ومفلللؾ يعؼلللؾ بن اًمرؾملللقل 

مقلزة ظموهلي قملغم ًمؼراسمبف ومـ يـبًلى إًمقلف جيعؾ بن سموٕكًوب 

: )يو بالو اًمـلوس إن رسمؽلؿ  لوئق اًمذي ىمو !  قع اعمًؾؿلم

  ،بٓ ٓ ومضللؾ ًمعللريب قمللغم قمجؿللل ،وإن بسمللويمؿ واطمللد ،واطمللد

وٓ بؾمللقد قمللغم  ،وٓ بمحللر قمللغم بؾمللقد ،قمللريبوٓ قمجؿللل قمللغم 

ً  ْغلؾ  بٓ ئؾ سمَ  ڎڇڍ ڍ ڌ ڌ :إٓ سموًمبؼقى ،بمحر

غ اًمشوئد اًمغواى(ؾومؾقٌ :ىمول .سمغم يو رؾمقل اهلل :ىموًمقا
(7)
. 

ًمؾذيـ يلّدقمقن بهنلؿ زيديلي ويبعلوـمػقن  :وكقضمف ؾممآً   (27

 : بجل شمعؾؿللقا كؼللقل إللؿ رييلمللع اًمشللقعي اًمراومضللي اإلصمـللل قمشلل

 ،سمنموملي زيلد سملـ قملكم ٓ يعؽمومقن -قمنميي اإلصمـك-اًمراومضي ن ب

لللؼقه ويمّػلللروه ،ر إموملللوً لوجل َيُعلللّدوه ذم اإلصمـلللل قمشللل ًّ    سملللؾ وم

ـْ ُئْؿ قمغم مذئٌ  مـ اعمًؾؿلم  فئق َوَم

ريي بو يبعلوـمػ معفلؿ لومعـك ذًمؽ بن مـ يقازم اإلصمـك قمشل

 سمؾ بكف حيؽؿ قمغم كػًف سموًمػًقا واًمؽػر!! ًمقس زيديوً 

 ،مـ سمعده وإمم بن شمؼقم اًمًلوقمي وئؾ يعؼؾ بن بمي حمؿد 
                                                                                                                                                                                                         

 .-وئق ذم اًمصحقحي ًمألًمٌوم - اًمٌقفؼل ذم ؿمعى اإلي ن، قمـ ضموسمر  (1)
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  !ر رضملللالً لقمشللل قفلللو هٓي اًمًلللـلم يبلللقمم ؿمللللهنو اصمـلللك لللر قمؾ

ٌَفؿ ىمٌؾ بًمػ وملل ر مـفؿ ىمد موشمقلبطمد قمش  ،ؾملـي ا وىمضقا َكْح

 !!«ذم اًمؼرن إول واًمؼرن اًمثوم» :بي

اًمراومضللي اًمشللقعي يظللـ هللحي ظمراومللوت  وكؼللقل ًمؾللذي (28

للسملن اإلموم اًمثوم قمش :اًمؼواؾي  ً اء رداب ذم ؾملومر  لر اظمبػك ذم اًم

وبكف طملل إمم  ،ئل سمعد مقًمده سمخؿس ؾمـلم26٤اًمعراا مـ قموم 

ويرددون ئذه  !! ردابلبن يعجؾ اهلل سموًمػرج سمخروضمف مـ اًمً

بدقمقلللبفؿ ذم ابراوملللي اًمًلللخقػي ذم يملللؾ ىمـلللقالؿ اًمػضلللواقي و

   !! وبدسمقولؿ وحمورضالؿ

 ،[3٤اًمزملر:]حئ مئ ىئ يئ :بيـ ئؿ مـ ىمقل اهلل ؾمٌحوكف

  ،[185قمؿلللللران:  هل]ڻں ں ڻ ڻ :وىملللللقل اهلل ؾملللللٌحوكف

) بقم ر بمبل مو سملم اًمًبلم إمم اًمًٌعلم( :وىمقل اًمـٌل 
(7)
. 

ب ويغقللى قمللـ إمللي مـللذ بًمللػ ردالويمقللػ خيبػللل ذم اًمًلل

 ويعطللؾ ذيعبفللو ويؽميمفللو ويغقللى قمللـ طمؽؿفللو  ،ؾمللـي ومللل 

ذم ا فلللؾ واًمضلللالل واًمعلللذاب واعمصلللواى واعمحلللـ وا لللقر 
                                                                                                                                                                                                         

 وئق ذم اًمصحقحي وهحقح ا ومع ًمألًمٌوم. اًمؽممذي، قمـ بيب ئريرة  (1)
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 !! سمال مـفٍ وٓ ئدايي وٓ كظوم عقشبًم ،واًمظؾؿ

مرضمعقوشمؽؿ اًمشقعقي ذم اًمعلراا وإيلران وسمـوء قمغم ذًمؽ كرى 

  ،اإلؾمللللالمقيريعي واًمشللللعوار لوهمػممهللللو ىمللللد قمطؾللللقا اًمشلللل

 :وذًمؽ ذم أ 

وومروقا قمؾلقؽؿ  ،قمطؾقا اًمزيموة اًمريمـ اًمثوًمٌ ذم اإلؾمالم .1

 وملللللللـ اعمعؾلللللللقم  ،دوملللللللع اْبُُؿلللللللس ملللللللـ بملللللللقاًمؽؿ

  ،بن اْبُُؿللللللس ٓ يمظمللللللذ إٓ مللللللـ اًمؽػللللللور ذم احلللللللروب

 ! بكبؿ ذم كظرئؿ يمػورومفؾ 

ويعظؿللقن يمللرسمالء يملل  كللرائؿ يعطؾللقن ومريضللي احلللٍ  .2

ريػلم ويللدقمقن ؿمللقعبفؿ لوحلرملم اًمشللسملل  واًمـجللػ ويًللؿقهن

 إًمللقف  ويزقمؿللقن بن إللؿ ذم ذًمللؽ مللـ اًمثللقاب وإضمللر  ًمؾحللٍ

 .مو ٓ حيىص سمؾ بومضؾ مـ احلٍ إمم سمقً اهلل احلرام

يعطؾقن ومرااض اًمصالة اًمبلل ئلل يبفووكقن ويم  كرائؿ  .3

  ،وٓ يٌـللقن إللو اعمًللوضمد ، يللدقمقن إًمقفللوومللال ،قمؿللقد اًمللديـ

سملوًمرهمؿ ملـ وطمبك ًملق هلّؾقا سمعلض اًمصلؾقات يمو ؿعلي ملثاًل 

ومفلل هلالة ممبؾالي سمطالهنو ًمغقوب اإلموم يم  يزقمؿقن  اقمبؼودئؿ
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 اعمعؾقمللللي  روقميلسموًمٌللللدع وابراومللللوت خموًمػللللي ًمؾصللللالة اعمشلللل

واًملذي يشلوئد طمضلقر اعماليللم  ،ًمدى ؾموار اعمًلؾؿلم ذم اًمعلوجل

مللـ اًمشللقعي ذم يللقم قموؿمللقراء إمم يمللرسمالء واًمـجللػ واعمللزارات 

 .احلًقـقي ؾمقجد بهنؿ ٓ يصّؾقن ومريضي واطمدة

يبعؿللدون كللرائؿ يبالقمٌللقن سملوىموشمللف و :ويمللذًمؽ اًمصللقوم .4

إلصملورة اعمشلويمؾ  خموًمػي اعمًؾؿلم ذم اًملدظمقل ومقلف وابلروج مـلف

 .اعمًؾؿلموشمقؾمع داارة ابالي واًمػبـي سملم 

وذم يللقم قموؿمللقراء يػبللل مرضمعقللولؿ سمبحللريؿ اًمصللقوم ومقللف 

وطمبك ٓ يغقى اشمٌوقمفؿ سمًٌى اًمصقوم، خموًمػي إدي اًمـٌل

وـمؿعًو ذم بمقال اشمٌوقمفؿ اًمذيـ حييلون مـوؾملٌوت اًمعلزاء ومقلف 

 ًمبضؾقؾفؿ. هيوومر

اًمٌقً بئؾ  بن باؿيوئذا ؾممال كقضمفف ًمؾذيـ يعبؼدون  (29

  :يعؾؿقن اًمغقى

 يمللل  شمزقمؿلللقن يعؾلللؿ اًمغقلللى  ًملللق يملللون اإلملللوم قملللكم 

لللـ قملللدو  وًمعؿلللؾ اإلملللوم  ،ىمبؾلللف ـْ اهلل اسملللـ مؾجلللؿ ِمللل عملللو  ؽ 

كف ظملرج ًمصلالة إ :وًمق ىمول ىمواؾ ،قمكٌم قمغم محويي كػًف مـ اًمؼبؾ

 بو ئلللق راض سموًمؼبلللؾ ًمؽلللون  ،اًمػجلللر وجل يٌلللوِل سمللل  ؾملللقحدث

  ىموشمؾ كػًف واًمعقوذ سموهلل
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ًملق يملون يعؾلؿ اًمغقلى عملو ظملرج إمم  ،ويمذًمؽ احلًللم 

  ،وعمللو قملللّرض كػًللف ومللـ معلللف مللـ بهشمللف ًمؾؼبلللؾ ،يمللرسمالء

  !وًمق يمون يعؾؿ سملكف ؾمقؼبؾ ًمؽون ىموشماًل ًمـػًف وىموشماًل ٕئؾف

 اًمٌقًبئؾ  اًمشقعي اًمراومضي قمغم ضمعؾ اًمقٓيي ذم ًبدليو (30

 إم ىمللللد شمريملللللً وملللللقؽؿ  :)يلللللو باللللو اًمـلللللوس: سمؼقًمللللف 

(يمبوب اهلل وقمؽم  بئؾ سمقبل ،شمضؾقامو إن بظمذشمؿ سمف ًمـ 
(7)
. 

 ،اًمشقعي هاحلديٌ اعمراد مـف بيمثر ممو يريدئذا  :وكحـ كؼقل

ق بن لوئ ،فلقن سملؽلؿ مًبؿًلؾ ئلف سمللكود  رُ للي ٓ يَ لؾ اًمًـلوبئ

 ،اًمذيـ ئؿ ذم إهؾ كًوخه ومقفؿ بئؾ سمقبف يدظمؾ رة لاًمعب

ـ   وقمـفـ  قعًو يم  ورد ذم احلديٌ  يؼي قمواشي د  اًمص   وومقف

  :مصداىمًو ًمؼقل اهلل ؾمٌحوكف (وقمؽم  بئؾ سمقبل) :اعمذيمقر

 [33إطمزاب:]ڑ ک ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ

ٿ ٿ  ٺ ٿ :سمدًمقؾ أيي اًمبل ىمٌؾفو واًمبل سمعدئوو

ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٹٿ ٹ

 ڇ ڇڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڄ ڃ
                                                                                                                                                                                                         

 .-وئق ذم اًمصحقحي ًمألًمٌوم  - اًمؽممذي، قمـ ضموسمر  (1)
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ 

 [33–32إطمزاب:]ک ک ژژ ڑڑ ک

ڳ ڳ  ڳ گ ڳ گ گ گ :صمؿ ىمول سمعدئو

 .[34إطمزاب: ] ں ڻ ں  ڱ ڱ  ڱڱ

 ،ملـ ومضلقؾي ئلذه أيلي ومال يؿؽلـ إظملراج كًلوء اًمـٌلل 

 سمـللقن اًمـًللقة مللـ بول أيللي  ٕهنللو ختوـمللى كًللوء اًمـٌللل 

  وٓ شمقضمللد دًٓمللي واوللحي ختللرج كًللوء اًمـٌللل  ،إمم هظمرئللو

 .مـ ئذه أيي

  ،اًمٌقلللً يمؾفلللؿ يلللدظمؾقن ذم أيلللي رضملللوًٓ وكًلللوءً  وبئلللؾ

 قمؾقفؿ اًمصدىمي سمـص طمديٌ زيلد سملـ برىملؿ  ًْ مَ ر  وئؿ اًمذيـ طُم 

ڎ ڈ ڈ  :مًللللؾؿ ًمللللذًمؽ ضمللللوءت أيللللي هللللحقح ذم

 .[33 إطمزاب:]ک ژژ ڑڑ ک ک

 ر قمللغم بزواج اًمـٌللل لوطمبللك ٓ يظللـ فمللون بن أيللي شمؼبصلل

ظمطوسملًو خيوـمى اهلل ومقفو اعمممـلم  أيوت اًمؼرهكقي اًمبلكجد  ،

قمومًو سملطمؽوم قمومي شمشؿؾ اًمرضمول واًمـًلوء ؾملقاء يملون ابطلوب 

إمللر  فللًو مٌللوذة سمصللقغي اًمبللذيمػم بو اًمبلكقللٌ ومللـ ذًمللؽضم  قَ مُ 
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 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ :سمصللللللقوم رمضللللللون

 .[183اًمٌؼرة: ] ڦ ڦ ڤ ڤ ڦ ڤڤ
  بكللف ؿمللومؾ ٕئللؾ  اًمـٌللل ىمللد سملللم  ،ومحللديٌ اًمعللؽمة 

 .احلًـ واحلًلم وزوضموشمف وقمكم ووموـمؿي ومـفؿ  سمقبف
قمؽمة اًمرضمؾ بئؾ سمقبف ورئطلف » :اعمرىموةذم يم  ول اًمبقرسمشبل ىم

«إدكقن
(7)
. 
ملـ سمـلل  إىمرسملقن وإسمعلدون ًمػظ يدظمؾ ومقفيم  بن اًمعؽمة 

 ومـلف ىملقل بيب سمؽلر  ،ومؼلطواسْمـَومُهلو ئوؿمؿ وًملقس قملكم ووموـمؿلي 

براد سمعؽمشمللف:  ،: قمؽمشمللؽ وىمقمللؽ يللو رؾمللقل اهللبؾمللورى سمللدرذم 

 .اًمعٌوس ومـ يمون ومقفؿ مـ سمـل ئوؿمؿ وبراد سمؼقمف: ىمريش
بن اعمؼصلللقد ملللـ بئلللؾ اًمٌقلللً اًمعؾللل ء  :واعمعـلللك أظملللر

   ىملللول يمللل ،اًمصلللوحلقن ملللـفؿ اعمبؿًلللؽقن سموًمؽبلللوب واًمًلللـي

 .اإلموم بسمق ضمعػر اًمطحووي 

  ،شمعللللومموئللللذا يصللللؾح بن يؽللللقن مؼللللوسماًل ًمؽبللللوب اهلل 

  [2ا ؿعللللللي: ]ڤ ڤ ٹ :ؾمللللللٌحوكف يملللللل  ىمللللللول
                                                                                                                                                                                                         

: ومضؾ اهلل سملـ طمًلـ اًمبقرسمشلبل ؿملفوب اًملديـ بسملق قمٌلد اهلل اًمػؼقلف اًمبقرسمشبل (1)

 .661احلـػل اعمبقرم ؾمـي 
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ومثؾلف  ،واحلؽؿي ئل ؾمـي رؾملقل اهلل  ،وموًمؽبوب ئق اًمؼرهن

 گ گ گ : ىمقًمف ؾمٌحوكف ذم ظمطوسمف ٕزواج كٌقف

ومبٌلم بن اعمراد  ،[34إطملزاب: ]ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

ومبؽقن ئل اعمؼصقد  ،)سملئؾ اًمٌقً( اعمبؿًؽلم مـفؿ سمًـبف 

 .سموًمذات ذم احلديٌ

بطمللد هللؾقات اهلل وؾمللالمف قمؾقللف  اًمرؾمللقلوًمللذًمؽ ضمعؾفللو 

، يمل  ضملوء ذم طملديٌ ؼؾلم اعمؼوسملؾ ًمؾثؼلؾ إول وئلق اًمؼلرهناًمث  

) إم شمورك ومقؽؿ مو إن  :زيد سمـ برىمؿ ىمقًمف قمؾقف اًمصالة واًمًالم

بطمدمهو بقمظؿ مـ أظمر يمبوب اهلل  ، ًؽبؿ سمف ًمـ شمضؾقا سمعدي

وًمللـ  ،وقمللؽم  بئللؾ سمقبللل ،طمٌللؾ ممللدود مللـ اًمًلل ء إمم إرض

(وموكظروا يمقػ ختؾػقم ومقف  ،احلقض ا قمكم  دَ رِ يػؽمىمو طمبك يَ 
(7)
. 

 «صمؼؾلللم» :ؾملل مهو ،وئللق مللو يشللػم إًمقللف اسمللـ إصمللػم ذم اًمـفويللي

  ،واًمعؿللؾ  لل  صمؼقللؾٕن إظمللذ  لل   ،يعـللل اًمؽبللوب واًمًللـي

  «صمؼؾلللللم» ومًلللل مهو «صمؼقللللؾ» :ويؼللللول ًمؽللللؾ ظمطللللػم كػللللقس

   .إقمظومًو ًمؼدرمهو وشمػخقً  ًمشلهن 

                                                                                                                                                                                                         

 .-وئق ذم هحقح ا ومع ًمألًمٌوم – اًمؽممذي، قمـ زيد سمـ برىمؿ  (1)
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واحلوهللؾ بن ذيمللر بئللؾ اًمٌقللً مؼوسمللؾ  :ىمللول إًمٌللوم 

يمذيمر ؾمـي ابؾػوء اًمراؿملديـ ملع ؾملـبف  ،اًمؼرهن ذم ئذا احلديٌ

ػلللوء اعمفلللديلم وؾملللـي ابؾ ،سمًلللـبل ومعؾلللقؽؿ) :ذم ىمقًملللف 

قا قمؾقفقمَ وَ  ،واًمراؿمديـ  ًؽقا   (قاضمذو سموًمـ  ض 
(7).   

ىمول اًمشقخ اًمؼوري
(2)

وموإلولوومي  ،: ومنهنؿ جل يعؿؾقا إٓ سمًلـبل

بو ٓؾمبـٌوـمفؿ واظمبقورئؿ إيوئو ،إًمقفؿ إمو ًمعؿؾفؿ  و
(3)
. 

، وٓ بن وذم يمؾ إطمقال طمديٌ اًمعؽمة ٓ يدل قمغم اإلموملي

وٓ بن احلللديٌ مللـ ظمصقهللقوت  ،ٌَللوع همللػم اًمعللؽمة ٓ يصللحشم  ا

يم  ذم طمديٌ ابؾػوء اًمراؿملديـ  ،إذ ورد ذم همػمئؿ مثؾف ،اًمعؽمة

   .(وؾمـي ابؾػوء اعمفديلم اًمراؿمديـ ،ومعؾقؽؿ سمًـبل) :اعمبؼدم

 : ومفللللذه إطموديللللٌ ؿمللللوئد ىمللللقي ًمؼللللقل اًمـٌللللل 

 ، ًمللـ شمضللؾقا سمعللدمهو يمبللوب اهلل وؾمللـبل ،)شمريمللً ومللقؽؿ ؿمللقالم

(وًمـ يػؽمىمو طمبك يردا قمغم احلقض
(4)
. 

                                                                                                                                                                                                         

 .-وئق ذم هحقح ا ومع ًمألًمٌوم – بمحد، قمـ اًمعرسموض سمـ ؾموريي  (1)

 ئللق اًمعالمللي كللقر اًمللديـ، بسمللق احلًللـ قمللكم سمللـ ؾمللؾطون حمؿللد اًمؼللوري اإللروي  (2)

 صمؿ اعمؽل ، احلـػل.

 ، ًمؾشقخ اًمؼوري.مرىموة اعمػوشمقح ذح مشؽوة اعمصوسمقح (3)

 .-وئق ذم اًمصحقحي وهحقح ا ومع ًمألًمٌوم  – احلويمؿ، قمـ بيب ئريرة  (4)
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فلللػم وطملللديٌ طاًمراومضلللي يًلللبدًمقن سمآيلللي اًمب واًمشلللقعي (31

قمللغم ضمعللؾ اًمقٓيللي ذم قمللكم ووًمديللف وذريللبفؿ إمم يللقم  ،اًمؽًللوء

 اًمؼقومي.

روشمف بم اعمممـلم  ،هحقحاًمؽًوء  طمديٌ وكحـ كؼقل:

 ووموـمؿي واحلًـ واحلًلم، قمؾقو  ؿمؿؾ  واًمذي ،قمواشي 

كزًمً ومقفـ هيي اًمبطفػم  اًمال سملزواضمف  طمقٌ بحلؼفؿ اًمـٌل 

ڃ ڃ ڃ چ چ  ڃ :واًمبل ىمول اهلل ؾمٌحوكف ومقفو

 ڎڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڇ ڇچ چ

ک  ڑ ک ک ژ ڑ ڎڈ ڈ ژ

ڱڱ  ڱڳ ڳ ڱ ڳ گ ڳ گ گ گ

 [34 – 33إطمزاب: ]ںں ڻ

طمقللٌ  ،اًمٌقللًبئللؾ  اًمللدًمقؾ قمللغم إدظمللول همللػمئؿ مللـ  وملل

 مهو !ومقف إٓ إرسمعي قمكم وزوضمبف ووًمداواًمؽًوء جل يدظمؾ 
   .ومزقمؿؽؿ قمغم بن أيي شمشؿؾ ذريي قمكم ووًمديف سموـمؾإذًا 

وبمو مو يزقمؿ اًمشقعي ملـ بن أيلي جل شمؼصلد بمفلوت اعملممـلم 

 ردت سموبطلللوب  ؿلللع اعملللذيمر ٕهنلللو و ،زوضملللوت اًمـٌلللل 
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  [33إطمللللزاب: ]ژ ژ :ومؼللللول ،اعممكللللٌٓ  ؿللللع 

   .ًمقذئى قمـؽـ :وجل يؼؾ

إن اهلل ىمللد ظموـمللى ذم يمبوسمللف زوضمللي إسمللرائقؿ  :ومـؼللقل إللؿ

 ، رئو سمنؾمللللحوال سمشلللل   لهللللؾقات اهلل قمؾقللللف سمؿثللللؾ ذًمللللؽ ًَملللل

ٹ ٹ ٹ  ٿ ٹ ٿٺ ٺ ٿ ٿ ومؼللللول ؾمللللٌحوكف:

 .«قمؾقِؽ » وجل يؼؾ:ٹ :ومخوـمٌفؿ سمؼقًمف [73ئقد: ] ڤڤ

 :ذم ىمقل مقؾمك هؾقات اهلل قمؾقلف ًمزوضمبلفؾمٌحوكف ويم  ىمول 

 .«امؽثل» :وجل يؼؾ [29اًمؼصص: ] ڀ ٺ ٺ

ر ذم ولؿ لاىمبصل بن اًمـٌلل  ،ويالطمظ ذم طمديٌ اًمؽًلوء

ٕن اًمؽًللوء ٓ يبًللع  ،قمللكم ووموـمؿللي واسمـللقف  احلًللـ واحلًلللم

  وبكللف ٓ جيللقز بن يضللؿ بزواج اًمـٌللل  ،ٕيمثللر مللـ ئللمٓء

 .إـ مٍ رَ همػم حَمْ  ٕكف  ،ذم يمًوء واطمد مع قمكم 

 ڎ ڈ ڈ ژ :يم  بن إرادة اهلل ئـو ذم ىمقًمف ؾمٌحوكف

 ، [33إطمزاب: ]ک ڑ ک ک ژ ڑ

 شمبضؿـاًمبل  نمقمقياًمرادة وإك  ئل اإل اًمؽقكقي، ًمقًً اإلرادة
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مـ  بن اهلل شمعومم طمذر كًوء اًمـٌل  :سمؿعـك ،حٌي واًمرىاعم

وبمرئـ سمؾزوم  ،سموًمؼقلإشمقون اًمػقاطمش وقمـ ابضقع 

َ بن آًمبزام  ذه إوامر يذئى اًمرضمس  ،اًمٌققت َوسَملم 

 .وئذا ئق اًمذي شمعـقف أيي ،ويقضمى اًمطفورة

ذم  ـلـقلمملر اعملوالوءت ًمًلي ضملقلرقملذه اإلرادة اًمشلؾ ئلومث

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  :هيي اًمطفورة

  .[6اعموادة: ]ڑ ڑ ک ک ک ژ

  :ذالدر ئؽلزوة سملل هملي وملوسملاًمصحل لوءت وملؽ ضملذًملويم

ڇ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڃ

 .[11إكػول: ]

وًمؾؿلممـلم  رقمقي ًمـًلوء اًمـٌلل لومنن يموكلً إرادة اهلل اًمشل

قمومللي سموًمطفللورة وإذئللوب اًمللرضمس شمعـللل اًمعصللؿي مللـ ابطويللو 

  وإٓ وم  اًمػرا ،ومؽؾ اعمممـلم معصقمقن ،واًمذكقب

 ،شمقؾمللقع دًٓمللي أيللي :ومحللديٌ اًمؽًللوء همويللي مللو ذم معـللوه

 يملللل  سمقـللللف احلللللوومظ  ،ودظمللللقل قمللللكم وبئؾللللف ومقفللللو 

 .اسمـ يمثػم وهمػمه
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  «أل» رون معـللللللكلواًمشللللللقعي اًمراومضللللللي حيصلللللل (32

ملـ  ذًملؽو ،بو ذم ذريي اإلموم قمكم ومؼط ذم قمكم ووموـمؿي واسمـقف 

 :بوؾمع مـ ذًمؽ ألومؽؾؿي ، حتريػفؿ ًمـصقص اًمؼرهن واًمًـي
مـ سمـل ئوؿمؿ ممـ همـ  ىمراسمي اًمـٌل  :ومفل مـ ضمفي شمعـل

، واًمللذي ٓ يـؽللر بئللؾ اًمًللـي سمللف واىمبللدى سمللف وؾمللور قمللغم هنجللف

حمٌلبفؿ إٓ بن ذًمللؽ ٓ  ّؾ وئلؿ حَمَلىملراسمبفؿ ملـ رؾملقل اهلل

وٓ يؿلـحفؿ ذًملؽ طمصلوكف  هلل، يعطقفؿ  قزًا قمغم مـ ئلق بشمؼلك

 .مـ احلًوب واًمعؼوب قمغم اًمذكقب واعمعويص
بلف ملـ اًمـلوس ؾ  يمؾ مـ همـ سمف واشمٌع مِ  :ومـ ضمفي صموكقي شمعـل

  ،وإدًملللي قملللغم ذًملللؽ يمثلللػمة ملللـ يمبلللوب اهلل ؾملللٌحوكف ، قعلللوً 

 هلؾقات اهلل قمؾقلف ىمقًمف ؾمٌحوكف قمـد ذيمره ٔل ًملقط ومـ ذًمؽ

نظمراج سمللوذًمللؽ ذم لديللد اًمؽللوومريـ مللـ ىمقمللف  ،بهنللؿ بشمٌوقمللف

 ڀ ڀ ڀ پ :ملـ سمؾلدئؿوـملردئؿ  ،اعمممـلم اعمبٌعللم عمؾبلف

 .[56اًمـؿؾ:]ٺ ٺ ٺ ٺڀ
 ملللـ ىملللقم كٌقلللف ًملللقط  وعملللو همضلللى اهلل قملللغم اعمجلللرملم

 ،اؾملبثـك بشمٌوقملف وبكجلوئؿ ملـ اًمعلذاب ،وبكزل قمؾقفؿ اًمعذاب
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 ڑ ک ژ ژ ڑ :يملل  ىمللول ؾمللٌحوكف ،هًمللفهنللؿ إوىمللول 

 .[59احلجر:]ک
  وعمللللو كّجللللك اهلل سمـللللل إهااقللللؾ مللللـ ومرقمللللقن وىمقمللللف

  [49ًمٌؼلللللللرة: ] ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ :ىملللللللول ؾملللللللٌحوكف

 .بشمٌوقمف :يعـل ٻ ٻ وملل
وعمللو همضللى اهلل قمللغم بشمٌللوع ومرقمللقن وبظمللذئؿ سملللكقاع مللـ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ :اًمعذاب ىمول

سملوًمغرا وعملو بئؾؽفلؿ ، بهنلؿ هًملف :ومؼلول قملـ بشمٌوقملف [13٤إقمراي: ]

 .[5٤اًمٌؼرة: ] ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ :ىمول

  بشمٌلللوع ومرقملللقن وملللوكظر يمقلللػ ؾملللّؿك اهلل ذم  قلللع أيلللوت

 .«هل ومرقمقن»سمل

ويم  ىمول ؾمٌحوكف قمـ بشمٌوع مقؾمك وبشمٌوع ئورون وملق  شمريملقه 

  ،ؿقه عمللـ سمعلللدئؿوؾمللؾ   ،مللـ يمبللى اإدايللي ومحؾبلللف اعمالاؽللي

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ائ ائ :ىملللول ؾملللٌحوكف

 بشمٌوع مقؾمك وئورون. :سمؤل :يعـل [248اًمٌؼرة: ] ۆئۆئ
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ۆئوئوئ ۇئ ۇئ :ويملل  ىمللول ؾمللٌحوكف ًمللداود وبشمٌوقمللف

بم بكلف براد بشمٌوقملف   !هشملفومفؾ يعؼؾ بكف ىمصد ذم أيلي بُ  [13ؾمٌل:]

بن اهلل ؾمٌحوكف ىمد  ع ًمداود وؾملؾق ن اعمؾلؽ مع اًمعؾؿ   !وبمبف

 َوطَمَؽَ  ؿمعقسمًو وبممًو. ،واًمـٌقة

 وكؼلللقل  وكحللـ ذم هلللؾقاشمـو طملللم كصلللكم قمللغم اًمـٌلللل 

 )اًمؾفللؿ هللؾ قمللغم حمؿللد  :ذم اًمبشللفد إظمللػم ىمٌللؾ اًمبًللؾقؿ

، يملل  هللؾقً قمللغم إسمللرائقؿ وقمللغم هل إسمللرائقؿ ،وقمللغم هل حمؿللد

يمل  سموريملً قملغم إسملرائقؿ  ،اًمؾفؿ سمورك قمغم حمؿد وقمغم هل حمؿد

(ذم اًمعوعملم إكؽ محقد جمقد وقمغم هل إسمرائقؿ
(7)
.   

  ،ىمراسمبلللف اعملللممـلم اًمصلللوحللم ملللـ  :«هًملللف»لسملللكؼصلللد 

يمل  شمٌللم ًمـلو ملـ ظملالل  ،ويدظمؾ ومقفؿ يمؾ بشمٌوقمف مـ بمبلف 

 .أيوت اًمؼرهكقي اًمبل بووحً بن أل ئؿ إشمٌوع

 :بسمق اعمًؾؿلم ـ ظمؾقؾف إسمرائقؿ لف قملول ؾمٌحوكلو ىملويمؿ

 ەئ ەئ ائ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ

 . اًمـوس سمف اعمبٌعلم ًمفمَم وْ ومٌلم ؾمٌحوكف بن بَ  [68هل قمؿران: ] وئ

                                                                                                                                                                                                         

 .( اًمٌخوري ومًؾؿ، قمـ يمعى سمـ قمجرة 1)
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إكل  وًمقلل  ،)إن هل سمـل ومالن ًمقًقا سملوًمقلوء زم :ويم  ىمول 

اهلل وهللوًمح اعمللممـلم(
(7)
يب  إن بومم اًمـللوس) :ويملل  ىمللول ، 

(يموكقا وطمقٌ يموكقا ـْ اعمبؼقن مَ 
(2)
.   

اعمًلؾؿقن يمؾفلؿ  :اًمـلوس يؼقًملقن» ىمقؾ  عػر اًمصودا 

ومؼقؾ ًمف: ملو معـلك ذًملؽ  ، : يمذسمقا وهدىمقا، ىمولهل اًمـٌل

وهلدىمقا ذم بهنلؿ إذا ىملومقا  ،: يمذسمقا بن إملي يملوومبفؿ هًملفومؼول

«سمنمااط ذيعبف ومفؿ هًمف
(3)
.   

ئؾ اؾمبدٓل اًمشقعي قمغم طمرصل اًمقٓيلي وكقضمف ؾممآً:  (33

  :وئلللق ىمقًملللف    لللذا احللللديٌ هلللحقح ذم قملللكم 

(إٓ بكف ٓ كٌل سمعدي ،رون مـ مقؾمك)بكً مـل سمؿـزًمي ئو
(4)
. 

 ًمــظر إمم مـوؾمٌي ئذا احلديٌ:
 قمللغم بئؾللف  طملللم اؾمللبخؾػ قمؾقللو   ىموًمللف ئللذا احلللديٌ 

 ومؼلول سمعلض اًمـلوس  ،قمـلد ظمروضملف إمم شمٌلقكوذًملؽ  ،ذم اعمديـي
                                                                                                                                                                                                         

 وئق ذم هحقح ا ومع ًمألًمٌوم.  بمحد، واًمطؼمام، قمـ قمؿرو سمـ اًمعوص  (1)

 .-وئق ذم هحقح ا ومع ًمألًمٌوم -بمحد، قمـ معوذ سمـ ضمٌؾ  (2)

 .اعمػردات ًمؾراهمى إهػفوم (3)

 .( مًؾؿ، قمـ ؾمعد 4)
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 ومحلزن قملكمي  ،مو اؾملبخؾػف قملغم بئؾلف إٓ شمؼؾلقاًل ًمشللكف :ذم ذًمؽ

ومؼللول ًمللف  ،إمم ظمللورج اعمديـللي وحلللؼ سمللوًمـٌل  ،ًمؼللقإؿ 

 .شمطققًٌو بوـمره احلديٌ

جل يؽللـ  ،مللع اًمعؾللؿ بن شمشللٌقفف سمؿـزًمللي ئللورون مللـ مقؾمللك

 ،ومفلورون شملقذم ذم طمقلوة مقؾملك ،ئورون ظمؾقػي مـ سمعد مقؾملك

وإكل  اؾملبخؾػف قمـلدمو ذئلى  ،وىمٌؾ ووموة مقؾملك سمللرسمعلم ؾملـي

 .عمقؼوت رسمف ًمؾؿـوضموة

  ذم مدطمللف ًمعؿللر يؼوسمؾللف طمللديٌ اًمـٌللل وئللذا احلللديٌ 

(يمون سمعدي كٌل ًمؽون قمؿر سمـ ابطوب) ًمق  :
(7)
. 

(هلل ضمعؾ احلؼ قمغم ًمًون قمؿر وىمؾٌفإن ا): وىمقًمف 
(2)
. 

ـ  اًمـلوس قملكم  ذم بَمل : )إن  ذم بيب سمؽلر  ومثؾف ىمقًملف 

وًمق يمـً مبخذًا ظمؾقاًل ٓختذت بسمو سمؽلر  ،موًمف وهحٌبف بسمق سمؽر

                                                                                                                                                                                                         

، وئللق طمًللـ ذم هللحقح ا للومع بمحللد واًمؽممللذي قمللـ قمؼٌللي سمللـ قمللومر  (1)

 ًمألًمٌوم.

 هحقح ا ومع ًمألًمٌوم. بمحد واًمؽممذي، قمـ اسمـ قمؿر  (2)
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ٌَْؼلللَم  ذم اعمًللجد ظُم  ،ة اإلؾمللالمق  ظُمللوًمؽللـ بُ  ،ظمؾللقالً  قظملليٓ َي

(7)
  

إٓ ظمقظمي بيب سمؽر(
(2)
. 

مـ  سموًمؾ َذْيـ اىمبدوا): بيب سمؽر وقمؿر ذم ومثؾ ذًمؽ ىمقًمف 

سمعدي بيب سمؽر وقمؿر(
(3)
. 

ُا )إن اًمشلقطون ًَمَقْػلرَ  :ذم قمؿلر  ومثؾ ذًملؽ ىمقًملف 

مـللؽ يللو قمؿللر (
(4)
  :ذم قمؿللر وىمقًمللف  -خيللوي مـللؽ  :بي – 

)ٓ شمصللللقٌؽؿ ومبـللللي مللللو دام ومللللقؽؿ ئللللذا(
(5)

 : ، وىمقًمللللف 

 )اًمؾفؿ بقمز اإلؾمالم سمعؿر سمـ ابطوب(
(6)
. 

  ومفللذه إطموديللٌ وهمػمئللو جل يػفللؿ بسمللق سمؽللر وقمؿللر 

 وجل يًبدٓ  و قمغم ابالومي. ،بن اعمؼصقد مـفو اًمقٓيي
                                                                                                                                                                                                         

 ابقظمي: ومبحي مـ ومبحوت اعمًجد. (1)

 .مًؾؿ قمـ بيب ؾمعقد  (2)

وئللق ذم اًمصللحقحي وهللحقح ا للومع  بمحللد، واًمؽممللذي، قمللـ طمذيػللي  (3)

 ًمألًمٌوم.

 وئق ذم اًمصحقحي وهحقح ا ومع ًمألًمٌوم. ( بمحد واًمؽممذي قمـ سمريدة 4)

 اًمطؼمام ذم إوؾمط قمـ بيب ذر  (5)

 ، وئق ذم اًمصحقحي ًمألًمٌوم.اسمـ موضمف، قمـ قمواشي  (6)
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 جل يًللبدل سموٕطموديللٌ اًمللقاردة  بن اإلمللوم قمللكم  يملل 

 .قمغم اًمقٓييذم ومضؾف سملهنو شمدل 

 )بكلللً مـلللل  :ًمعلللكم  ىملللقل اًمـٌلللل  :ومثلللؾ ذًملللؽ

وبكو مـؽ (
(7)
.   

 ىمبلؾ ؾملٌعي ملـ اًمؽػلور    لذم ضمؾقٌقى ًمَ  يؼوسمؾف ىمقل اًمـٌل 

(: )ضمؾقٌقى مـل وبكو مـفوىمبؾقه
(2)
.   

  :ذم إؿمللعريلم مللـ بئللؾ اًمللقؿـ ومثؾللف ىمللقل اًمـٌللل 

()ئؿ مـل وبكو مـفؿ
(3)
. 
  :ذم احلًللللـ واحلًلللللم  ىمقًمللللف  :ومثللللؾ ذًمللللؽ

)احلًـ واحلًلم ؾمقدا ؿمٌوب بئؾ ا ـي(
(4)
   

سملق سمؽلر وقمؿلر )ب :ذم بيب سمؽلر وقمؿلر  يؼوسمؾف ىمقًملف 

(ؾمقدا يمفقل بئؾ ا ـي
(5)
. 

                                                                                                                                                                                                         

 .( اًمٌخوري، ومًؾؿ، قمـ اًمؼماء 1)

 .مًؾؿ، قمـ بيب سمرزة  (2)

 .اًمٌخوري، قمـ بيب مقؾمك إؿمعري  (3)

 وئق ذم اًمصحقحي ًمألًمٌوم ( اًمؽممذي، واحلويمؿ، واًمطؼمام، قمـ بيب ؾمعقد 4)

 وئق ذم اًمصحقحي وهحقح ا ومع ًمألًمٌوم. بمحد، واًمؽممذي، قمـ قمكم  (5)
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  :ن معـلللك طملللديًٌمؾلللذي يعبؼلللد ب :وكقضملللف ؾملللمآً  (34

)وقمؽم  بئؾ سمقبل(
(7)
:   ٓ ملو ورد  ّلَ إ   اًمـٌلل  يِ ـ  كلظمذ مـ ؾُملب

مـ قمكم ووموـمؿي واحلًـ واحلًللم اًملذيـ  :بي ،اًمٌقً بئؾقمـ 

 ، ومـؼقل:ذم طمقوشمف قموؿمقا مع رؾمقل اهلل 

َ  جل شمعؾللؿ بن اًمـٌللل ب    ،وقُمْؿللر احلًللـ ؾمللٌع ؾمللـقات شُمللقذم 

    احلًلم ؾمً ؾمـقاتو

مللـ اعمعؼللقل بن كلظمللذ يمللؾ ذااللع اإلؾمللالم مللـ قمللكم  ومفللؾ

 ومؼط   ووموـمؿي 

وكؽمك أٓي ملـ اًمصلحوسمي  ،ؽرًا قمؾقف وئؾ ضموء اًمديـ طمِ 

ورووا قمـلف ذاالع  ،وقموؿملقا معلف اًمذيـ بظمذوا قمـ اًمـٌلل 

قا معف طمجي اًمقداع بيمثلر ملـ ج  مع اًمعؾؿ بن اًمذيـ طَم   اإلؾمالم

  مواي بًمػ هحويب

َوِمللـُْفؿ اعمفللوضمرون  ،يـ قمللـفؿاًمللد   ومفللؾ كللؽميمفؿ وٓ كلظمللذ

 ،وهملػمئؿ ملـ اًمصلحوسمي ،ب سمقعي اًمروقانوبهحو ،وإكصور

                                                                                                                                                                                                         

 . -وئق ذم هحقح ا ومع ًمألًمٌوم –اًمؽممذي قمـ زيد سمـ برىمؿ  (1)
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واظمبلورئؿ بهلحوسمًو  ،واًمذيـ زيموئؿ اهلل ذم يمبوسملف وريض قملـفؿ

  وكزل اًمؼرهن ومقفؿ ،وبكصورًا ًمـٌقف 

اًمٌقلً قمـلدئؿ ملـ  بئلؾؾذي يظلـ بن ًم وكقضمف ؾممآً: (35

 :  اًمقطمل واًمنميعي مو جل يؽـ قمـد همػمئؿ مـ إمي

  وئلؾ ذم يمبلوب اهلل وؾملع اعمًلؾؿقنملو  ويًعؽ بجل يؽػؽ

   .-بؾمبغػر اهلل-  كؼص بو ظمؾؾ  وؾمـي رؾمقًمف

   يم  ي وإمم إُ م  اًمٌقً مـ إُ  بئؾقس صمؿ بًم

واعمبٌعلللم ًمؾؼللرهن  ،واًمًللـي مللـ اعمللممـلم سمللوًمؼرهن بًمقًللقا

 واًمًـي 

بومم مللـ همللػمئؿ سموشمٌللوع اًمؼللرهن وـموقمللي ؾمللقد إكللوم بًمقًللقا 

   حمؿٍد 

  !ا اًمشقعي اًمراومضي سمقـفؿ وسملم إميومؾ ذا يػرّ 

مللـ اًمللقطمل همللػم اًمؼللرهن  وًمللق يمللون قمـللد اإلمللوم قمللكم 

  ذًمؽ ًمؾـوس سمعد بن هورت ابالومي إًمقف رْ فِ ظْ عموذا جل يُ واًمًـي 
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 يعبؼد بو يظلـ بن بئلؾ اًمًلـي واحللديٌ وكؼقل ًمؾذي  (36

 قملللكم سملللـ بيب ـموًملللى  جل يلللرووا ذم يمبلللٌفؿ قملللـ بملللػم اعملللممـلم

  ،وهملللػم هلللحقح ظملللوـم بن زقمؿلللؽ وفمـلللؽ  اقمؾلللؿ: 

لل كللوشمٍ قمللـ ضمفللؾو ك وؾمللقء ىمصللد، َؿللبو قمللـ قمَ  ،العوقمللدم إـم 

قملـ قملكم  ىمد رووابئؾ اًمًـي  إمم يمبى احلديٌ ؾمبجد بن ارضمع

ومؼلد روى  ،بيمثر مملو رووا قملـ بيب سمؽلر وقمؿلر وقملث نبطموديٌ 

)صم كقلللي  اًمٌخلللوري ومًلللؾؿ ذم هلللحقحقف  قملللـ قملللكم 

 وصمالصملقن( ومػلل اًمٌخلوري )برسمعليٌ  ،وشمًعلم( طمديثًو ملع اعمؽلرر

 ،)صم كقلي وصمالصملقن( طملديثوً وذم هحقح مًؾؿ  ،همػم مؽرر طمديثوً 

 بن ًمالموم قمكم اصمـلم وؾمٌعلم روايي مـ همػم اعمؽرر. :بي

 يمللل  روى بئلللؾ اًمًلللـي ذم يمبلللى احللللديٌ قملللـ يمثلللػم ملللـ 

 ويمل  رووا قملـ يمثلػم... سمـ قمٌوس وضمعػلراًمٌقً يمعٌد اهلل  بئؾ

 .ورمحفؿ اهلل  قعوً  ريض اهلل قمـفؿ اًمٌقًبئؾ  مـ مـ اًمبوسمعلم
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 ومـوىملللى  ومضلللواؾئلللؿ اًملللذيـ رووا  اًمًلللـيوبئلللؾ  (37

وبكف ملـ بىملقى ػف سموًمشجوقمي ْه ، ومـ ذًمؽ وَ  اإلموم قمكم

ويًبدًمقن سمحودصمبل ابـدا وظمقؼم  ،اًمػرؾمون ذم مـوزًمي إقمداء

 .سمقـ  كجد اًمشقعي اًمراومضي قمغم اًمعؽس مـ ذًمؽ ،وهمػممهو

يمثػم مـ روايولؿ اعمؽذوسمي يبفؿقكلف سملو ٌـ وبكلف قملوش ومػل 

قمللغم  وً مغؾقسملل ،مظؾقمللوً  ،مؼفللقراً  ،بيمثللر طمقوشمللف مًللؾقب اإلرادة

 .بمره

 يم  كلرى اًمشلقعي اًمراومضلي يبفؿلقن بسملو سمؽلر وقمؿلر وهمػممهلو 

 مـ اًمصحوسمي سمو ٌـ.

 :اءلـن نتسـوحن
 اًمٌقً ٕئؾصحوسمي مـ ًمقازم اعمحٌي ئؾ آكبؼوص ًمؾ  

  ئق اًمقطمقد اًمذي اظمبلوره اًمـٌلل  بسمق سمؽر بًمقس 

  !ًمقؽقن هوطمٌف ذم اإجرة

 ؼ ًملف ذم واعمراومل ،بجل يؽـ اعمراوملؼ اًمشخ ل ًملف ذم ئجرشملف

  !سمدر همزوةمؼر ىمقودشمف ذم 
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  بئللؾ بجل يصللدر ىمللراره احلوؾمللؿ اًمبللورخيل ذم اًمؼضللوء قمللغم

لدوا سمغلزو سمعلد بن وذم ا زيرة اًمعرسمقي  ةد  اًمر   مـعلقا اًمزيملوة وشمققم 

َا سملم اًمصلالة » :ىمول ىمقًمبف اعمشفقرةاعمدكقي،  ـْ وَمر  واهلل ٕىموشمؾـ َم

 وًملللق مـعلللقم قَمـَوىملللًو بو قِمَؼلللوًٓ يملللوكقا يمدوكلللف إمم  ،واًمزيملللوة

ت اًمؽلالب سملرضملؾ ر  وًملق ضمل ،ٕىموشمؾـفؿ قمؾقلف ،رؾمقل اهلل 

ة وىمه قمغم  «بمفوت اعمممـلم د    !اًمر 

 ج اعمًلؾؿقن ملع رُ بجل خَيْل، قمؿر سمـ ابطوب يمذًمؽ و

لل اًمللدقمقة رؾمللقل اهلل ذم مؽللي مللـ مرطمؾللي  ً اًمعؾـقللي  يي إممر  لاًم

  «اًمػوروا» وؾم ه اًمرؾمقل  ،فسمنؾمالم

  اي ومعف اًمصلحوسمي ٕول ملرة ًمؾطلق بجل خيرج اًمـٌل

  سموًمٌقً ضمفورًا سمًٌى إؾمالم قمؿر

 قمؿللر إٓ ا  ديـللي ِه بجل اللوضمر اًمصللحوسمي مللـ مؽللي إمم اعم 

  ئوضمر قمؾـوً 

  ُللو قمللروش اًمطقاهمقللً  ف َاُللزّ شُمللر  بجل شمؽللـ ئقٌبللف وسمقللده د 

  واًمظوعملم

ٓ شمبًلع إلو هٓي اًمبلل ٌطقًمقي اًمقاىمػ اعمويمؿ ًمؾصحوسمي مـ 

 .اًمصػحوت
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ويًللبٌقحقن  معوويلليًمؾللذيـ يًللٌقن  وكقضمللف ؾمللمآً: (38

 قمرولللف: بًملللقس معوويلللي هلللحوسمقًو وملللـ يُمّبلللوب اًملللقطمل ! 

  ! اعمًؾؿلم  وئؾ جيقز ؾمى اعمًؾؿوقمغم إىمؾ بًمقس مـ 

ومنن دومعؽؿ اًمعـود ودمربشمؿ وىمؾبؿ: ئق همػم مًؾؿ كؼقل ًمؽؿ: 

)مـ ىمول ٕظمقف يو يموومر ومؼلد سملوء  وىمعبؿ ذم اًمؽػر... يم  ىمول 

ن يملللل  ىمللللول وإٓ رضمعللللً قمؾقللللف( للللو بطمللللدمهو، إن يمللللو
(7)
 ، 

 : )إذا ىمللول اًمرضمللؾ ٕظمقللف يللو يمللوومر ومؼللد سمللوء ويملل  ىمللول 

 و بطمدمهو(
(2)
. 

سمللويع معوويللي ظمؾقػللي  صمللؿ اقمؾللؿ بن احلًللـ سمللـ قمللكم 

 ًمؾؿًؾؿلم وؾمؿع ًمف وبـملوع، ومفلؾ سملويع احلًلـ سملـ قملكم يملوومرًا 

 بو وموؾمؼًو  

بًمقس احلًـ سمـ قمكم بقمؾؿ واشمؼك واطمرص ملـؽؿ قملغم ومعلؾ 

 مو يريض اهلل ومو يصؾح إمي  

                                                                                                                                                                                                         

 اًمثؿر اعمًبطوب، وهححف إًمٌوم. (1)

 .اًمٌخوري، قمـ اسمـ قمؿر  (2)
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سمؾ جل شمرد بي روايلي هلحقحي بن قمؾقلًو بو احلًلـ بو احلًللم 

  ٌ  قا معوويي بو همػمه مـ اًمصحوسمي  ؾم

 بؿ مبٌعقن إؿ بم قمصوة مٌبدقمقن !ومفؾ بك

 ؾؿلممع اًمعؾؿ بن اإلموم احلًـ سمؿٌويعبف عمعوويي ظمؾقػي ًمؾؿً

ل ىمه قملغم  وَبسْمَطلَؾ قمؼقلدة طمصللر اإلموملي  ،د إملياًمػبـلي ووطم 

الًمِق ي واًمعشواريي وراء فمفره. ،ذم اًمٌطـلم وضمعؾ  ً ي واًم ي   إَُهِ

ًمؾللذي يللبفؿ اًمصللحوسمي سمحللى اًمللدكقو  وكقضمللف ؾمللمآً: (39

 .واًمطؿع ذم اعمـوهى وـمؾى اعمؾؽ

ًمللق بن بسمللو سمؽللر وقمؿللر وقمللث ن ـمؿعللقا ذم اًمللدكقو وبرادوا 

آؾملللباثور سمؿـصلللى ابالوملللي عمـحقئلللو ٕسمـلللوافؿ ذم طمقلللولؿ 

وسمعلللد مملللولؿ ًمؽلللـفؿ جل يػعؾلللقا، سملللؾ إن قمؿلللر سملللـ ابطلللوب 

ًَمللل   ـمعـللف بسمللق ًممًمللمة اعمجللقد وئللق يصللكم اًمػجللر،  

ًمقًمللدك  ىمللول ًمللف بطمللد اًمصللحوسمي: ًمللق ضمعؾللً إمللر مللـ سمعللدك

 ابطلللللوب  هلقمٌلللللد اهلل  ومللللللكؽر قمؾقلللللف ىملللللوااًل: يؽػلللللل 

 .Qواطمد ُيًلل سملم يدي اهلل 
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 ، ومؾللؿ ُيللقل  بطمللدًا مللـ بوٓده وؾمللور قمللغم هنجفللؿ قمللكم 

 ذم طمقوشمف، وجل يقص سموبالومي ٕطمد مـ بسمـواف سمعد مقشمف.

ؾللذيـ يزقمؿللقن بن اًمصللحوسمي ظمللوًمػقا ًم :وكقضمللف ؾمللمآً  (40

 سمعد مقشمف وجل يثٌبقا قمغم مـفجف:  رؾمقل اهلل 

بًمقس اهلل ؾمٌحوكف بقمؾؿ سم  يؽقن مـ قمٌوده ذم  قع إزمون 

ره اهلل ل ! وبن مـ سمش، واعمويض واحلورض واعمًبؼٌؾوإطمقال

 أظمرة سموًمروقان واًمرمحي ذم يمبوسمف ومفق يم  ىمول ذم اًمدكقو و

ڀ ڀ ٺ ٺ  ف:للؾمٌحوك وشمفللوٓ شمٌديؾ ًمؽؾؿ

ڦ  ڤڤ ٹ ڤ ڤ ٹٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 .[64 -63يقكس:] ڦ ڦ ڦ

 ،طمؼلؼ قملغم بيلداؿ اًمػبقطملوت  و ؿ اًمديـاهلل صمؿ بجل يـرص 

 ...ومللورس واًمللروم - !مللروا وبسمللودوا بيمللؼم اإلمؼماـمقريللوتود

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  :سمؼقًملف يؿدطمفؿ اهللبجل  -وهمػمئو

 .[23إطمزاب: ] ٿ ٿ ٿ ٺڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ پپ

 ڀ پ ڀ ڀ :و  لـلبلؿلم ف للللرؾمقًملؾ اهلل ًملللؿ يؼللبًم

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ٿ ٿ ٿٺ ڀ ٺ ٺ

 .[63 ،62إكػول:]ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
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 لفتْ ًتنبَى لبعض األخٌّ اهلامشَني ًأمثاهله
إذا يمون اًمٌعض مـؽؿ يعبـؼ مذئى اًمبشق ع واًمرومض سمحجلي 

للريمؿ سملللن بيمثللر اإوؿمللؿقلم  آكللب ء  ًمؾـًللى اإوؿمللؿل، ومللنم بذيم 

 سمللؾ إهمؾٌقللي اًمغوًمٌللي ذم يمثللػم مللـ اًمٌؾللدان وإوـمللون يـبؿللقن 

للـ ي، ويبؿًللؽقن سموًمًللـي اعمطفللرة، ويللدقمقن إًمقفللو،   ً  إمم بئللؾ اًم

يمثلػمة ٓ حُتصللك قملـ اًمًلـي  وىمد بًمػ اًمؽثػم ملـ قمؾ افلؿ يُمُبٌلوً 

اعمطفرة وإطموديٌ اًمشلريػي، َبصْمروا  و اعمؽبٌلوت واملبألت  لو 

دور اًمعؾللؿ، سمللؾ بن اًمؽثللػم مللـفؿ حيػظللقن هللحقحل اًمٌخللوري 

ومًؾؿ وهمػممهو مـ يمبلى احللديٌ اًمنمليػ قملـ فمفلر ىمؾلى، 

وْمض،  ُروا ًمؾدوموع قملـ اًمًلـي واًمبحلذير ملـ اًمبشلقع واًملر  َوشَمَصد 

 و اًمؼٌللقل  يمبللٌفؿ وممًمػللولؿ اًمؼميمللي، ويمبللى إللوضمعللؾ اهلل ذم

 ذم يمؾ اًمعصقر وإضمقول.

 بن اإوؿملللؿقلم  وإم ٕؾملللبغرب بن يصلللقر اًملللٌعض ملللـؽؿ

ذم اًملللقؿـ يعبـؼلللقن ملللذئى اًمبشلللقع واًملللرومض واًمعـصللللريي، 

ومللوًمقاىمع خيللوًمػ ذًمللؽ طمقللٌ وإظمقاكـللو اإوؿمللؿقلم ذم بهمؾللى 

 ةوقملدن وؿملٌق حموومظوت ومـلوـمؼ اًملقؿـ يموحلديلدة وشمعلز وإب
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  وحللللٍ وبسمللللم وطمضللللرمقت واعمفلللرة ... وهمػمئلللو سمريالللقن

مللـ اًمبشللقع واًمللرومض، ويػخللرون سموًمبؿًللؽ سموًمًللـي اًمـٌقيللي 

إمم بئؾ اًمًـي، سملؾ بؾملبطقع اًمؼلقل بن بهمؾلى  سموٓكب ءويعبزون 

اإوؿمؿقلم ذم اعمحوومظوت اًمش ًمقي وظموهي بئؾ اًمعؾؿ مـفؿ ؾُملـ ي 

ضمعقللي اًمعؾؿقللي ٕئللؾ اًمللقؿـ وًمقًللقا راومضللي، وٓ شمـًللقا بن اعمر

وًمغلللػمئؿ ذم اًمٌؾلللدان اإلؾملللالمقي: ئلللؿ اًمعؾللل ء إوملللذاذ ملللـ 

اإوؿمؿقلم مـ ىمؾى هـعوء قموهلؿي اًملقؿـ، وملـفؿ قملغم ؾملٌقؾ 

هلوطمى  إملػم  إؾم قمقؾاعمثول، اًمعالمي اعمجبفد: حمؿد سمـ 

 ؾمللٌؾ اًمًللالم، واإلمللوم احلجللي: حمؿللد سمللـ إسمللرائقؿ اًمللقزير 

ب قمـ ؾُمـ ي بيب اًمؼوؾمؿ.هوطمى اًمعقاهؿ مـ اًمؼقاه  ؿ ذم اًمذ 

ة للَريُمؿ سملللن إظُمللق   وإظمللقة  ذم اهلل وٓ يػللقشمـل ئـللو بن ُبَذيم 

ذم اإلؾمالم بوؾمع وبكػع وبهع إمم رمحي اهلل، وئل ظمػم وبسمؼلك 

لي، وشمليملدوا بن  ي  الزم واًمقؿمقجي اًمعـرصليي إُهَ  ً مـ اًمراسمط اًم

ضمف سموًمبقاوع وظمػض ا  ـلوح ًمؽلؾ اعملممـلم إظمقة ذم اهلل اعمبق 

شمزيد ذم اًمػضؾ واًمرومعي قمـد اهلل ؾمٌحوكف وقمـد ظمؾؼف، وشُمـَول  لو 

ى مللـ يمللؾ ابالاللؼ،   اعمحٌللي وإًمػللي اًمصللودىمي وإْكللس واًمللر 
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ًمؾـًلى اإوؿملؿل ًملـ يـػلع ذم  سملوٓكب ءشمـًقا بن آومبخلور  وٓ

ح يمػللي احلًللـوت   ائ ى ى ې ې: مقللزان اهلل وًمللـ ُيللَرضم 

 گ گ گ:  [1٤1:اعمممـقن]وئ وئ ەئ ەئ ائ

 .[3: اعمؿبحـي] ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ

وم  ئق إذًا اعمقزان احلؼقؼل ًمؾػخر واًمرومعي واًمبـلوومس قمـلد اهلل 

 . [13: احلجرات] ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ: ؾمٌحوكف

 گ گ ک ک ک ک: ومؿـ اظمبلور هملػم اظمبقلور اهلل بئوكلف اهلل

 .  [18: احلٍ] گ

ل ذكللى وىمللع وبوىمللع وموقمؾللف  للُر كػًلللل وإيللويمؿ بن بو   وُبَذيم 

خط واإََؾَؽي  ً  . [12: إقمراي] ڀ ڀ ڀ: ذم اًم

ويمون ؾمقد ابؾؼ وبطمٌفؿ إمم اهلل وبرومعفؿ درضمي قمـده يًلل 

رسمف ومقؼقل: ) اًمؾفؿ بطمقـل مًؽقـًو، وبمبـل مًؽقـو، واطمشللرم 

ذم زمرة اعمًويملم(
(7)
. 

                                                                                                                                                                                                         

 اًمطللللؼمام واًمضللللقوء، قمللللـ قمٌللللودة سمللللـ اًمصللللومً، وئللللق ذم اًمصللللحقحي  (1)

 ا ومع ًمألًمٌوم.وهحقح 
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 ومؾـحللذر  قعللًو مللـ اًمقىمللقع ذم مصللقٌي اعمصللواى وبقمظؿفللو 

: )وٓ دمعللؾ بٓ وئللل اًمػبـللي ذم اًمللديـ يملل  ىمللول طمٌقٌـللو 

مصلللقٌبـو ذم ديــلللو(
(7)
 : ) وإذا بردت سمعٌلللودك ومبـلللف وموىمٌضلللـل  

إًمقؽ همػم مػبقن(
(2)

. 
وئذا كؿقذج ومثول يبؿزا ًمف اًمؼؾى ويـذر سملوبطر اعمزًملزل 

 عمجبؿعـو وسمالدكو:

ىمؾلً ٕطملد اإلظملقة اإوؿملؿقلم: ملو زم برى بوٓدك شمغللػمت 

ـمٌلوقمفؿ وؾمللوءت بظمالىمفلؿ مللع يمثلػم مللـ ضملػماهنؿ، وطمبللك ذم 

اعمًجد مع زمالافؿ، وجل يعقدوا يم  يموكقا حيوومظقن قملغم هلالة 

ا  قمي ذم اعمًجد، وشمريمقا اًمضؿ واًمبلملم، وسمخؾقا قمؾقـو طمبلك 

يلو بؾملبوذ واهلل إم واًمؽؾؿي اًمطقٌلي، ومػوضمللم سمؼقًملف:  سموٓسمبًومي

سموٕمس ذم اًمؾقؾ ذم ضمدال معفؿ وىمؾلً إلؿ: يلو بوٓدي يمقلػ 

شمـزل اًمرؾموًمي ًمعكم اسمـ بيب ـموًمى ويمون يقمفو هغػمًا قُمْؿُره صمل ن 

برسمعلللم ؾمللـي، وملهللوسمبـل اًمدئشللي  ؾمللـقات سمقللـ  قُمْؿللر كٌقـللو 

واكبللوسمـل ابللقي قمللغم ديــللو وبسمـواـللو وبمبـللو، وشمقؼـللً بن بمللر 
                                                                                                                                                                                                         

 ، وئق طمًـ ذم هحقح ا ومع ًمألًمٌوم.اًمؽممذي واحلويمؿ، قمـ اسمـ قمؿر  (1)

 ، وئق هحقح ا ومع ًمألًمٌوم.بمحد واًمؽممذي، قمـ اسمـ قمٌوس  (2)
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د يم  يمون حمصقرًا ذم سمعلض اًمػلروع ذم اًمعٌلودات، ابالي جل يع

يـ  ظِمقؾ قملغم سمالدكلو ؾملقفدم اًملد  وبن اًمغزو اًمشقعل اًمراوميض اًمد 

مللـ بهللؾف، وبن قمللغم إظمقاكـللو اًمزيديللي واإودويللي وهمللػمئؿ ممللـ 

يبعللوـمػقن مللع ومللرا اًمشللقعي اإلمومقللي واًمٌوـمـقللي بن يًللبؼٌؾقا 

ؿ وؾمللوار مللـ اًمعللزاء قمللغم شمغقللػم وإومًللود قمؼواللد بسمـللوافؿ وسمـللول

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائوٓ ئلللؿ اهلل قمؾلللقفؿ: 

  .[8: هل قمؿران]ىئ ىئ ېئ ېئېئ

  ٓ حيٌللقن اًمـٌللل  ئللؾ بئللؾ اًمٌقللً  وئـللو كًلللل:

 وٓ ابدون سمًـبف  قمقوذًا سموهلل وطموؿموئؿ مـ ذًمؽ.

ئلللذا ملللو يؼلللقم سملللف ويصلللقره سمعلللض اإلظملللقة اإوؿملللؿقلم 

، وقملداولؿ إلظملقاهنؿ بئلؾ اًمًلـي سمؿحورسمبفؿ ًمًـي اًمـٌل 

سمحجللي اًمبشللقع ذم بئللؾ اًمٌقللً، وسمللدواومع قمصللٌقي وقمـصلللريي، 

وسمقؾمواؾ وـمرا وبؾموًمقى دملؼم إظملقاهنؿ ملـ بئلؾ اًمًلـي قملغم 

اًمـػقر مـفؿ، يم  حيووًمقن شمصقير بئؾ اًمٌقً بهنؿ وماي شمؽره ؾملـي 

 ملللـ بهلللحوسمف  اسمبلللداء، وشمؽلللره بشمٌوقملللف وبكصلللوره اًمـٌلللل 

 شمٌعفؿ ذم يمؾ زمون.صمؿ اًمبوسمعلم ومـ 
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كبحللدث إمم سمعللض إظمقاكـللو  بكـللو طملللم ومثللوًٓ قمللغم ذًمللؽ:

اإوؿمؿقلم بو مـ ُيَؼؾ دئؿ ذم شَمَشق ِعفؿ وكذيمر ًمف طمديثًو قمـ اًمـٌلل 

واًمشؽ، ومنذا رويـو ًمف مؼقًمي قمـ إملوم  آرشمقوبكؾؿس مـف  

مـ إاؿي اعمحًقسملم ًمؾشقعي شمؼٌؾف مـؽ سموًمؽمطموب، وًملق يمـلً 

 حلديٌ.شمروي ًمف كػس ا

وإذا ذيمرت ًمف بدسمًو وؾمؾقيمًو بو ىمقًٓ وىمؾً ًمف: ئلذا ملـ ؾملـي 

ٓ يـشلللرح ًمللف هللدره، ورسملل  يًلللًمؽ ئللؾ ئللذا مللـ  اًمـٌللل 

 .بىمقال بو بومعول بئؾ اًمٌقً  ويملن بئؾ اًمٌقً ود اًمـٌل 

وإذا ذيمرت ًمف سمعض مقاىمػ اًمصلحوسمي اإلي كقلي وسمطلقٓلؿ 

 زايشلؿلصم ر سملؾ رسمل  بو سمعض بىمقاإؿ ٓ ُيشعرك سموإلقمجوب واًمب ل

ويشللؽؽ ومقللف، وذم اعمؼوسمللؾ دمللده حيػللظ اًمؽثللػم مللـ اًمروايللوت 

 ًمغلللللػم اًمصلللللحوسمي، بو اًمروايلللللوت  اعمـًلللللقسميوإىموهلللللقص 

 اًمطوقمـي ومقفؿ.

َْومَم بن ملـ ًملف كًلى إمم  وئـو كبًلوءل: ْٕ بًملقس إطَْملَرى وا

اًمـلوس قملغم اًمبؿًلؽ  ديلف  بن يؽلقن بطملرص رؾمقل اهلل 

 قمـفو وحمٌي بئؾفو !! وإشمٌوع ؾمـبف واًمدوموع
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بًمقس ئذا ئق اًمدًمقؾ قملغم هلدا آكلب ء، واًمًلٌقؾ اعملمدي 

 إمم اًمػقز واًمػالح !!

ر ومقف سمحديٌ اًمـٌل  وبظمػماً بظمبؿ ئذا اًمبـٌقف، ، اًمذي طمذ 

سمعض مـ يـبًٌقن إًمقف كًًٌو، وخيوًمػقكف مـفجًو وؾملؾقيمًو، وذيملر 

يـ، وشمضؾقؾ ودم فقؾ إملي، بهنؿ ىمد يؽقكقن ؾمًٌٌو ذم شمضققع اًمد 

 قملومل سمعلد شمؾؼلوم بٓ قمًك إكؽ :معوذ يو) :وذًمؽ ذم ىمقًمف 

لل ،ئللذا  ؿمللعوً وظم معللوذ ومٌؽللك( وىمللؼمي سمؿًللجدي ر  ؿُ لشَملل بن ؽًمعؾ 

 : ومؼلللول اعمديـللي كحللق  اًمبػللً صمللؿ  اهلل رؾمللقل ًمػللراا

 اًمـوس بومم وإن ،يب اًمـوس مموْ بَ  بهنؿ يرون ئمٓء سمقبل بئؾ إن)

 ومًلود إلؿ ؾ  طمِ بُ  ٓ إم اًمؾفؿ ،يموكقا وطمقٌ يموكقا ـْ مَ  ،اعمبؼقن يب

 اإلكلوء يؽػلل يمل  ديـفو قمـ بمبل ًمقؽػمون اهلل ؿُ يْ بَ وَ  ،بهؾحً مو

(اًمٌطحوء ذم
(7)
. 

وموطمللذروا يمللؾ احلللذر مللـ ذًمللؽ، ويمقكللقا بكللبؿ ذم مؼدمللي 

لللم سمخللػم  اعمـلورصيـ ًمؾللديـ واعملداومعلم قمـللف، واعمؼبلديـ و اعمبلؾم 

                                                                                                                                                                                                         

 ، وهلللححف إًمٌلللوم اسملللـ طمٌلللون ذم هلللحقحف، قملللـ معلللوذ سملللـ ضمٌلللؾ  (1)

 ذم فمالل ا ـي.
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شمػللقزوا سمخللػمي اًمللدكقو ،ابؾللؼ، واًمـللوذيـ إديللف وؾمللـبف 

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې: وأظملللللرة

  .[83: اًمؼصص]ۈئ ۈئ ۆئۆئ
دقموالف ٕئلؾ  يلروي قملـ اًمـٌلل  وئذا بسمق ئريلرة 

سمقبف: ) اًمؾفؿ اضمعؾ رزا هل حمؿد ذم اًمدكقو ىُمْقشمو(
(7)
. 

وئللذا بطمللد اًمـوهللحلم مللـ اإلظمللقة إطمٌللي مللـ اإوؿمللؿقلم 

 سملوٓكب ءيؼقل سمقبلم مـ اًمشعر يـصح ومقف  سمعض مـ يػبخلرون 

 وبرووه: ًمـًى قمكم 

ً  اًمط للالا  بسملقيمؿ قمللكٌم َبسَمل
 

ٌَ ٓ واطمللللدة  لللل  ًمِللللُدكقو صَمؾ 
 

 ومؽقػ رولقبؿ كؽوطملًو إلو
 

َؼللللي إِب يموًمقاًمللللدة   ُمَطؾ 
 

وبظمبؿ ئذه اًمؾػبوت واًمبـٌقفوت سمقهقي بو  اهلل  و ظمػم 

: ، وذًمؽ ذم ىمقًمف ؾمٌحوكف^ظمؾؼف وبومضؾ رؾمؾف، كٌقـو حمؿدًا 

 ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .[28: اًمؽفػ] ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
                                                                                                                                                                                                         

 .مًؾؿ، قمـ بيب ئريرة  (1)
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 كَفَْ الصالّ علٓ النيب 
 

ظمللبالي ئـللوك مشللؽؾي سملللم سمعللض اعمًللؾؿلم كودمللي قمللـ آ

 .اًمـٌل  قمغماًمصالة ذم واًمبـقع 

للوم سمعلض وئد ومؾؿلقس ملـ اومعو ي عمو ئق طموهؾ ومش

سمدون ذيملر  اعمًؾؿلم إلظمقاهنؿ ممـ يصؾقن قمغم رؾمقل اهلل 

وذًمللؽ بصمـللوء طمديثللف بو طمللقاره بو ذم مؼوٓشمللف وممًمػوشمللف  ،أل

 ومقبفؿقكللف سمعللدم اعمحٌللي ٕئللؾ اًمٌقللً ورسملل  شمضللقؼ هللدورئؿ 

وإن يمللون  ،وٓ يؼٌؾللقن كصللحف ،يـبػعللقن سمعؾؿللف وٓ ،ممللو يؼللقل

  احلؼ واًمصقاب.لمطمديثف قم

يبفؿللقن إظمللقاهنؿ ممللـ  :وذم اعمؼوسمللؾ كجللد اًمللٌعض أظمللر

مع ذيمر أل بصمـلوء  هؾقات اهلل قمؾقف وؾمالمفيصؾقن قمغم اًمـٌل 

ويرشموسمقن  ،ومضشقع واًمر  طمديثفؿ وطمقارئؿ بو ذم ممًمػولؿ سموًمب  

وإن يملللون ملللو يؼقًمقكلللف قمللللم احللللؼ  ،ذم يمالمفلللؿ وكصلللحفؿ

ٓ جيلقز ًمؾطلروملم بن جيعلال ذًملؽ  : احلوًملماَل وذم يمِ  ،واًمصقاب

بئؾلف وملقآلؿ ومـلورصلؿ  قوؾمًو ومعقورًا عمعرومي احلؼ وحمٌيمؼ
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 واعمؼقلللوس واعمعقلللور  ،طمقلللٌ واًمصلللػبون صموسمببلللون وهلللحقحبون

   .ئق اًمدًمقؾ مـ اًمقطمل اعمعصقم يمبوب اهلل وؾمـي رؾمقًمف 

وًمصالة واًمًالم قمغم كٌقف هؾقات اهلل سمًمؼد بمركو اهلل ؾمٌحوكف 

 ڄ ڄ ڄوذًمؽ ذم ىمقًمف ؾمٌحوكف: قمؾقف، وؾمالمف 

ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ

 . [56]إطمزاب: 

ة  وىملللد ورد شمـػقلللذ ئلللذا إملللر ذم ؾملللـي اًمـٌلللل   سمِِعلللد 

 مـفللو مللو ورد ومقللف ذيمللر أل  ،غ ويمؾفللو صموسمبللي وهللحقحيقَ ِهلل

 أل.ومـفو سمدون ذيمر 

 ذم اًمبشللفد  واًمبللل ورد ومقفللو ذيمللر أل ضمعؾفللو اًمـٌللل  

وىمؾبفلو إمللي شمـو ،ػلؾذم يملؾ هلؾقات اًمػلرض واًمـ   ،ذم اًمصلالة

وىمللد وردت ذم هللحقحل اًمٌخللوري  ،يمؾفللو ضمللقاًل سمعللد ضمقللؾ

وىملد ب لع قملغم  ،ومًؾؿ وذم همػممهو مـ يمبى اًمًــ وإؾموكقد

وهلػبفو  ،وجل يشذ بو خيلوًمػ ذًملؽ ملـفؿ بطملد ،ذًمؽ اعمًؾؿقن

)اًمؾفؿ هؾ قمغم حمؿد وقمغم هل حمؿد، يمل  هلؾقً قملغم  :يمؤ 
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 إسملللرائقؿ وقملللغم هل إسملللرائقؿ، اًمؾفلللؿ سملللورك قملللغم حمؿلللد وقملللغم 

ذم اًمعلوعملم  هل حمؿد، يم  سموريمً قمغم إسملرائقؿ وقملغم هل إسملرائقؿ

(إكؽ محقد جمقد
(7)

 ، وئل بومضؾ بكقاع اًمصالة.

 ^ويمون اًمـٌلل  ،واًمصقغ اًمبل وردت سمدون ذيمر أل يمثػمة

 .يصكم قمغم كػًف  و

مو ورد قمـد دظمقل اعمًلجد وابلروج  :مـفو قمغم ؾمٌقؾ اعمثول

ومعـللد دظمللقل اعمًللجد: )سمًللؿ اهلل واًمصللالة واًمًللالم قمللغم  ،مـللف

وقمـلد ابلروج مـلف:  ،ومبح زم بسملقاب رمحبلؽ(ارؾمقل اهلل اًمؾفؿ 

اوملللبح زم بسملللقاب سمًلللؿ اهلل واًمصلللالة قملللغم رؾملللقل اهلل اًمؾفلللؿ )

(ومضؾؽ
(2)
. 

  :ذم هللالة ىمقللوم اًمؾقللؾ آؾمللبػبوحو مللو ورد ذم دقمللوء فللومـ

 ،)اًمؾفؿ ًملؽ احلؿلد بكلً ىملقؿ اًمًل وات وإرض وملـ وملقفـ

  ،مؾلللؽ اًمًللؿقات وإرض ومللـ وملللقفـ بكللًوًمللؽ احلؿللد 

وًمؽ احلؿد بكً احلؼ ووقمدك احلؼ وًمؼوخك طمؼ وىمقًملؽ طملؼ 
                                                                                                                                                                                                         

 .( اًمٌخوري ومًؾؿ، قمـ يمعى سمـ قمجرة 1)

 .( مًؾؿ قمـ بيب محقد 2)
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  ،طمللؼ ^وحمؿللد  واًمـٌقللقن طمللؼ ،وا ـللي طمللؼ واًمـللور طمللؼ

 (....واًمًوقمي طمؼ 
(7)
 ، وجل يرد ومقفو ذيمر أل. 

إذا ؾمللؿعبؿ اعمللمذن ) ومـفللو مللو ورد ذم اًمللدقموء سمعللد إذان:

ومنكلف ملـ هلغم قملغم هلالة  قملكم  قا صمؿ هلؾ   ،ومؼقًمقا مثؾ مو يؼقل

ومنهنلو مـزًملي رم  ،صمؿ ؾمؾقا اهلل مم اًمقؾمقؾي ،هغم اهلل قمؾقف  و قمنما

 ،وبرضمق بن بيملقن بكلو ئلق ،ٓ شمـٌغك إٓ ًمعٌد مـ قمٌود اهلل ،ا ـي

   (2)(اًمشػوقمي قمؾقفً ومؿـ ؾملل مم اًمقؾمقؾي طمؾ  
ومـفو مو ورد ذم دقموء اًمؼـقت ذم هالة اًمقشمر: ) اًمؾفؿ ائدم 

ـِل وملقؿـ شمقًمقلً،  ومقؿـ ئلديً، وقملوومـل وملقؿـ قموومقلً، َوشَملَقًم 

 ل لوسمللورك زم ومللق  بقمطقللً، وىمـللل ذ مللو ىمضللقً، إكللؽ شمؼضلل

وٓ ُيؼه قمؾقؽ، وإكف ٓ يذل مـ واًمقً،وٓ يعز مـ قموديلً، 

(3)(شمٌوريمً رسمـو وشمعوًمقً، وهغم اهلل قمغم اًمـٌل حمؿد 
. 

 

                                                                                                                                                                                                         

 .اًمٌخوري، قمـ بسمـ قمٌوس  (1)

 .( مًؾؿ، قمـ قمٌداهلل سمـ قمؿرو 2)

 .قمـ احلًـ سمـ قمكم ، ( ؾمــ اًمـًوال3)
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اًمللدقموء: ) إذا هللغم بطمللديمؿ ومؾقٌللدب  ومـفللو مللو ورد عمللـ يريللد

سمبحؿقد اهلل شمعومم، واًمثـوء قمؾقف، صمؿ ًمقصؾ قملغم اًمـٌلل، صملؿ ًمقلدع 

سمعد سم  ؿموء(
(7)
. 

 :^ومـفو مو ورد ذم بذيمور اًمصٌوح واعمًلوء وذًملؽ ذم ىمقًملف 

بهٌحـو قمغم ومطلرة اإلؾملالم، ويمؾؿلي اإلظملالص، وديلـ كٌقـلو )

للِي بسمقـللو إسمللرائقؿ طمـقػللًو مًللؾً  ومللو يمللون مللـ ^ حمؿللد ، وِمؾ 

اعمنميملم(
(2)

 (...قمغم ومطرة اإلؾمالم، وذم اعمًوء يؼقل: )بمًقـو 

للول، بمللو مللو يبـوىمؾللف اًمعللقام  سمعللض ورد ذم يمبللى مللو بو واْ ُف 

ويعـللقن سمللذًمؽ  - «اًمصللالة اًمٌللؽماء ٓ شمصللؾقا قمللغم  » اًمللرواومض

ومفل همػم صموسمبي وًمقس إو ؾمـد هحقح سمؾ  -اعمٌبقرة مـ ذيمر أل

 .ئل مـ اعمؽذوب قمغم اًمـٌل 

ملـ  وكؼلربهئق مو كًؿعف  :وممو يـٌغل اًمبـٌف ًمف واًمعبوب قمؾقف

قن ضُملر  حُيَ وَ  ،قلًسمعض إظمقاكـو اًمذيـ يزقمؿلقن اعمحٌلي ٕئلؾ اًمٌ

سملدون ذيملر أل  ^قمغم اًمـوس سملن اًمصالة واًمًالم قمغم اًمـٌل 
                                                                                                                                                                                                         

 ، وئق ذم هحقح ا ومع.بسمق داوود، واًمؽممذي، قمـ ومضوًمي سمـ قمٌقد  (1)

 ، و ئق ذم اًمصحقحي ًمألًمٌوم.( بمحد، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ بيب بسمزى 2)
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يمون يصلغم قملغم كػًلف  ^ويـًقا بو يبـوؾمقا بن اًمـٌل  ،ٓ شمصح

لللَقغ يمللل  ورد ذم اًمصلللػوت  ،سملللدون ذيملللر أل  ،اعملللذيمقرةواًمص 

وس ويمذًمؽ يمون اإلموم قملكم واحلًلـ واحلًللم ووموـمؿلي واًمعٌل

روقان  اًمصحوسمييمذًمؽ و اًمٌقً بئؾواسمـف قمٌداهلل وهمػمئؿ مـ 

اشمٌعقا  ،وبىمبػك بصمرئؿ سمعدئؿويمؾ مـ ضموء مـ  اهلل قمؾقفؿ  قعوً 

 ،ومال يصح وٓ جيقز بن يـؽلر بطملٌد قملغم بطملد ،اًمـٌل ئدي 

وإمي يمؾفو قمؼم يمؾ اًمعصقر وذم يمؾ اًمٌؾدان يصؾقن قمغم اًمـٌل 

ذم بذيمللورئؿ وظمطللٌفؿ وحمللورضالؿ وممًمػللولؿ وبسمحللوصمفؿ  ^

سمؽللؾ اًمصللقغ اًمللقاردة اًمبللل ومقفللو ذيمللر أل واًمبللل جل يللذيمر ومقفللو 

وجل حيللدث سمقللـفؿ ؾمللجول  ،وجل يـؽللر سمعضللفؿ قمللغم سمعللض ،أل

 وظمالي وختوهؿ بو اكبؼوص.

  وإًمقؽ ئذه اعمؼوركي :
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 ُ ًاٍدـــف ٌل ــزآن ًالزسـالق
 زـــًاٍد آخ ُـْ فــْ الزافضــًالشَع

 وإًمقؽ سمعض إمثؾي واًمـ ذج :
( بظمؼمكلللو اهلل ؾملللٌحوكف ذم يمبوسملللف بن 1

اًمصللحوسمي ظمللػم بمللي قمللغم اإلـمللالا، 

للفُ طَم دَ وَملل  ي، ومؼللول ؾمللٌحوكف:ؿ سموبػمي 

 .ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ووهػفؿ سمثالث هػوت، ؿمؿؾً 

 ٿ ٿ يمؾ هػوت ابػم

 ڤٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 .[11٤]هل قمؿران: 

 

 واًمشلللقعي اًمراومضلللي

ًمًون طملوإؿ يؼلقل: 

سمؾ ئؿ قمـدكو ذ  :ٓ

مللي، وٓ كممـ  ذا ب

 .وكعبؼللللللد همللللللػمه
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ي قّ عِ ؿَ ل( ؿمللفد اهلل إللؿ سموًمصللحٌي واًْملل2

  ذم بيمثللللر مللللـ هيللللي، ًمرؾمللللقًمف 

ٱ ٻ ومـ ذًمؽ ىمقًمف ؾملٌحوكف: 

 .[29اًمػبح:]ٻ پ ٻٻ

ڀ ٺ ٺ وىمول ؾمٌحوكف: 

 ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

ڤ ڤ  ٹٹ ٹ ٹ

 .[88 اًمبقسمي:]ڤ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ؾمٌحوكفوىمول 

ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤڤ ڤ ڤ

 .[8]اًمبحريؿ: ڄ

 واًمشلللقعي اًمراومضلللي

ًمًللون طمللوإؿ يؼللقل: 

ٓ كعؽمي سمصحٌبفؿ 

 ق  عِ ؿَ وٓ سمِ 
ؿ ًمرؾمقل فِ بِ

 .اهلل 
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( ؿمللفد اهلل إللؿ سملللهنؿ مبحللوسمقن ومللق  3

آًمػقن، وبكللللف اللللسمقللللـفؿ مؽمامحللللقن مب

ؾملٌحوكف ئللق اًمللذي بًمللػ سملللم ىمؾللق ؿ، 

 .اًمؽوومريـاء قمغم د  ؿِم وبهنؿ بَ 

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ ومؼول ؾمٌحوكف: 

 .[29]اًمػبح: پ پ پ ڀ ڀ

ھ ھ ھ ھ ے وىمول ؾمٌحوكف: 

 .[54]اعموادة: ے

ٿ ٿ ٹ  ٿ: وىمول ًمرؾمقًمف 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 .[63]إكػول: ڤ ڦ ڦ ڦ

ې ې ى وىمول ؾمٌحوكف: 

ۇئ  ەئ ەئ وئ وئ ى ائ ائ

ېئ   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

 یی ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی

 .[9]احلنم:

 اًمراومضلليواًمشللقعي 

 ًمًلللللللون طملللللللوإؿ

: ٓ يؼللقل ومؼللوإؿ

 ئللؿ :ا  للذاكصللد

ذم اقمبؼودكلللللللللللللللو 

مبٌوهمضلللللللللللللللقن 

 مبخوهؿللللللللللللقن
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( وبظمؼمكللو اهلل سملكللف اظمبللورئؿ بكصللورًا 4

ل  لؿ، وبهنلؿ هصملروا مرولوة  هُ دَ ًمـٌقف وبي 

رَة ديـف قملغم بكػًلفؿ لاهلل ورؾمقًمف َوُكْص 

پ وبئؾقفؿ وبمقاإؿ ومؼول ؾملٌحوكف: 

 .[62]إكػول: ڀ ڀ ڀ ڀ

ۓ ڭ ڭ وىمول ؾمٌحوكف: 

 ۈ ۆ ۆ ڭ ڭ ۇ ۇ

  .[8]احلنم:  ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

وخيلللبؿ أيلللي سموًمشلللفودة إلللؿ سمصلللدا 

ۉ ۉ  اإليللللل ن ويصلللللػفؿ سمللللللف

 ې

 واًمشللقعي اًمراومضللي

ًمًون طموإؿ يؼلقل: 

ٓ كؼللقل  للذا، سمللؾ 

كعبؼد بهنلؿ ظملوًمػقه 

وقمصللللقه، وبهنللللؿ 

يريلللللدون اًملللللدكقو 

 وؿملللللللللللللللفقالو.
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وبكللف  ،إي هنللؿ( وبظمؼمكللو اهلل سمصللدا 5

 ،ؾمللللٌحوكف يمبللللى اإليلللل ن ذم ىمؾللللق ؿ

 ،يمؾؿلي اًمبقطمقلد واًمبؼلقى واكف بًملزمفؿ

وبكف ىمد قمؾؿ ملو  ،وبهنؿ بطمؼ  و وبئؾفو

لل ؼللوء، وملللكزل ػوء واًمـ  ذم ىمؾلق ؿ مللـ اًمص 

شمللدسم ر و ، وزادئللؿ إي كللوً اًمًللؽقـي ومقفللو

ٹ ٹ ٹ : ئلذه أيلوتبظمل 

ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .  [22]اعمجودًمي:

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  [26]اًمػبح:ہ

ڦ  ڤ ڤ [18]اًمػبح: ڱ ں

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڇ ڇ ڇ ڇ  [4]اًمػبح:ڃ

 .[7]احلجرات:  ڍ ڍ ڌ ڌ

 ،ه إًمقفؿ اًمؽػلر واًمػًلقا واًمعصلقونويمرّ 

 ڈ ڈ ڎ ڎ: يم  ىمول ؾمٌحوكف

 . [7]احلجرات:  ژژ

 

 

 

 واًمشللقعي اًمراومضللي

ًمًون طموإؿ يؼقل: 

كحللللللـ كللللللرى ذم 

اًمصحوسمي هملػم ئلذا 

 يمؾللللللللللللللللللللللللف.
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 د ووهػفؿ سمف ؿْم وبكعؿ قمؾقفؿ سموًمر  

 ڑ ڑ ؾمٌحوكف ومخبؿ أيي سمؼقًمف

 .[8–7]احلجرات:گ ک ک ک گ

وضمعؾ اهلل إي هنؿ مؼقوؾمًو ومعقورًا ًمؽلؾ 

يمل  ىملول  مـ يزقمؿ بكلف ائبلدى ًماليل ن،

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ؾملللللٌحوكف: 

 [137]اًمٌؼرة: ڈ ژ
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( وبظمؼمكللو اهلل ؾمللٌحوكف بكللف ىمللد ريض 6

مللـفؿ سمقعللبفؿ ابوًمصللي  َؾ ٌِللىمَ قمللـفؿ، وَ 

ئو سمقعلللي وؾمللل    اًمصلللودىمي ًمرؾملللقًمف 

ولللللقان، ويملللللون قملللللددئؿ بًمػلللللًو اًمر  

وبرسمع الللي، وبصملللو ؿ ذم اًملللدكقو سملللوًمػبح 

 .ؽلم، وذم أظمرة سموًمػقز سمو ـيؿْ واًمب  

ک ک ک گ ومؼول ؾمٌحوكف: 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 . [18]اًمػبح: ڻ

بطمد  ٓ يدظمؾ اًمـور) :ويم  ىمول 

ممـ سمويع حتً اًمشجرة(
(7)
. 

 واًمشللقعي اًمراومضللي

ًمًون طموإؿ يؼقل: 

ًمللـ كلللرى قمؿلللـ 

وٓ كصلدا  

 سملللل  ىموًمللللف ومللللقفؿ.
 

  

                                                                                                                                                                                                         

 .مًؾؿ، قمـ اسمـ سمنم  (1)
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( وؿمللفد اهلل ًمؾؿفللوضمريـ وإكصللور 7

سموًمًلللٌؼ ذم ـموقمبلللف وـمؾلللى رولللقاكف، 

ومؼوسمللؾ ذًمللؽ بقمللد  إللؿ ضمـللوت دمللري 

 حتبفو إهنور.

واؿمؽمط قمغم مـ يريد بن يػقز سملدظمقل 

 .بن يبٌعفؿ سمنطمًون ا ـي معفؿ

ٱ ٻ ومؼول ؾمٌحوكف: 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ 

ٹ  ٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 .[1٤٤]اًمبقسمي:  ٹ ڤ

 واًمشللقعي اًمراومضللي

ضمحللللللدوا ئللللللذه 

أيللللوت وًمًللللون 

طملللوإؿ يؼلللقل: ٓ 

كشفد إؿ سمل  ؿملفد 

 اهلل إؿ.

وًمًـو مملـ يبلٌعفؿ 

سملللللللؾ سمنطمًلللللللون 

 .إًمللللقفؿ ؾمـًللللق 
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وء يَملُذَ  ( ضمعؾفؿ اهلل مع رؾملقًمف 8

ر، لًمف ذم اإلي ن وا فود واًمبقسملي واًمـصل

   .واًمػقز سموًمروقان ودظمقل ا ـي

ڀ ٺ ٺ ومؼول ؾمٌحوكف: 

 ٿٺ ٺٿ ٿ ٿ

ڤ ڤ  ٹٹ ٹ ٹ

 .[88]اًمبقسمي:  ڤ

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ وىمول ؾمٌحوكف: 

ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉۉ ې ې ې ې ى ى 

ۇئ ۆئ  ۇئائ ائ ەئەئ وئ وئ

 .[117]اًمبقسمي:  ۆئ ۈئ

ڭ ڭ ڭ ۇ وىمول ؾمٌحوكف: 

 ۅۋۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

وئ ۇئۇئ ۆئ  وئى ى ائ ائ ەئ ەئ

 .[214]اًمٌؼرة: ۆئ

 

 

 

 واًمشللقعي اًمراومضللي

ًمًون طموإؿ يؼقل: 

قمؼقلللللللللللللللدشمـو ذم 

اًمصللحوسمي ٓ شمبػللؼ 

مع ملو ذيملره اهلل ذم 

 يمبوسمللللللللللللللللللللللف.
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ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ وىمول ؾمٌحوكف: 

ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤڤ ڤ ڤ

 چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .[8]اًمبحريؿ:  چ چ چ ڇ ڇ

 
اظمبور ًمـٌقف  ( بظمؼمكو اهلل ؾمٌحوكف بكف9

ٌوت ومؼول: ى اًمزوضملوت اًمطقّ اًمطقّ 

ۅ ۅ ۉ ۉ

وؾم ئـ بمفوت اعمممـلم إمم  [26]اًمـقر:

ۇ ۆ  يقم اًمؼقومي، ومؼول ؾمٌحوكف:

 ۅۋ ۋ ٴۇۆ ۈ ۈ

 .[6]إطمزاب: 

 واًمشلقعي اًمراومضلي

ًمًللللللون طمللللللوإؿ 

ومؼوإؿ يؼلقل: ٓ 

قمللـفـ وٓ  كللرى

كرشمضللقفـ بمفللوت 

ًمـللو سمللؾ كٌغضللفـ 

وكؼلللللقل وملللللقفـ 

 اًمًقء.
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(بظمؼمكللللللو اهلل ؾمللللللٌحوكف بن يمللللللؾ 1٤

اًمصلللحوسمي ملللـ اعمفلللوضمريـ وإكصلللور، 

وبهحوب سمقعي اًمرولقان، وملـ بؾملؾؿ 

ىمٌللؾ اًمػللبح، ومللـ بؾمللؾؿ سمعللد اًمػللبح ذم 

 .ا ـي

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ومؼول ؾمٌحوكف:  

ی ی ی جئ حئ  یېئ ىئ ىئ ىئ

 جتخب مب ىب يب حبمئ ىئ يئ جب

 واحلًـك ئل: ا ـي. [1٤]احلديد:

 واًمشلقعي اًمراومضلي

ًمًللللللون طمللللللوإؿ 

يؼلللقل: ٓ كصللدا 

وٓ كممـ سم  ذيملره 

اهلل ذم يمبوسملللف قملللـ 

 هللحوسمي كٌقللف 

واقمبؼودكلللللللللللو ذم 

اًمصللحوسمي همللػم مللو 

 بصمٌبف اهلل ذم يمبوسمف.
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 لرش  ف سمَ ( بظمؼمكو اهلل ؾمٌحوكف بك11

ذم اًمصحوسمي ذم اًمدكقو سموًمرمحي، ووقمدئؿ 

ومو  ،قا قمغم احلؼبُ ٌَ ، وبهنؿ صمَ أظمرة سمو ـي

ُ ومو همَ قا ًمَ د  سمَ  ، وئق Qقا اهلل ؼُ وا طمبك ًمَ ػم 

ومؼول:  .يمالمف ومقفؿ َل د  ٌَ ؾمٌحوكف ًمـ يُ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٹ ڤ  ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 ، [64– 63]يقكس: ڤڤ ڤ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ وىمول ؾمٌحوكف: 

ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ  پپ پ پ

 .[23]إطمزاب:  ٿ ٿ ٿ ٺٺ

 

 

 

 

 واًمشللقعي اًمراومضللي

ًمًون طموإؿ يؼلقل: 

قا ًمُ اًمصللحوسمي سمللد   ن  إ

 وا.وهملللللللللللللللللللػم  

 

 

 !!هظمللللللر واًمشللللللقعي ذم وادٍ  ،ومللللللوًمؼرهن ذم وادٍ 
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 ْـــالصـاخل
 

 اً واظمبلورئؿ بكصلور ،اًمصحوسمي ؿملفد اهلل إلؿ سمللهنؿ ظملػم بملي

وسملللم وكللزل اًمؼللرهن ذم سمقللقلؿ  ، فًمرؾمللقًم وً وبهللحوسم فًمديـلل

ؾملللؿعقه وىملللرءوه وطمػظلللقه ومؼلللد  ،فُبلللقَ قمِ وْ وئلللؿ بَ  ،فمفلللراكقفؿ

 ،إيلل ن وهللدا وإظمللالصغللقه عمللـ سمعللدئؿ سمؽللؾ وسمؾ   ،و عللقه

 وإللذا يمؾللف اؾمللبحؼقا حمٌللي اهلل وروللقاكف وحمٌللف اعمللممـلم ضمللقاًل 

 .سمعد ضمقؾ

ذًمؽ بيضًو كوإؿ احلؼد واًمٌغضوء مـ اًمؽوومريـ واعمـلوومؼلم يمو

 .غورقه  ؿ مـ اًمذًمي واًمص  ؼُ حَ لًمْ  بَ َ  لًمِ 

 اًمؼللقيوىمللد مللدح اهلل اًمصللحوسمي ومؿللث ؾفؿ سمللوًمزرع اعمًللبِقي 

رون إًمقف: ظاع قمـدمو يـر  اعمثؿر، واًمذي يعجى اًمز  اًمقوكع ا ؿقؾ 

 وئؿ اعمحٌقن ًمؾصحوسمي.

قمـللدمو  واعمؽللذسمقن سمللوًمؼرهن وذم اعمؼوسمللؾ يغبللوظ اعمجرمللقن

 رون إًمقف: وئؿ اعمٌغضقن ًمؾصحوسمي.ظيـ
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بن مـ بهموفمف بهحوب  :ذم يمبوسمف هوىمرروئذا مو طمؽؿ اهلل سمف 

 ٻٱ ٻ ٻ :يم  ىمول ؾمٌحوكف ،ومفق مـ اًمؽوومريـ اًمـٌل 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀڀ ڀ ٻ پ پ پ پ

 ڤ ڦ ڦ ڤٹ ٹ ٹ ڤڤ ٹ ٿٿ ٿ ٿ

 ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ

ڎ ڎ  ڍ ڌ ڌ ڍڇ ڇ چ چ چ ڇ ڇ

 .[29اًمػبح: ]ڈ ڈ ژ ژ ڑ

  ّأأمععععع  ةةٓعععععات ّمعععععد ْالأَا ةملتتاب ععععع  ة سعععععْر  ة صععععع    

   ٍّٕ كا تا ٕ:

ڻ ڻ : ومؼللول ريعلاًمبشلل مصللدراهلل ؾمللٌحوكف د طمللد   أواًل:

ومػل أيي دًمقلؾ قملغم  [ 7: احلنمل]ۀہ ہ ڻ ڻ ۀ

كجد بن يمؾ مًؾؿ يريلد معروملي  ، وًمذًمؽبمهقي اًمًـي ورضورلو

ئؾ ىموًمف و  ئؾ ئذا مـ اًمًـي :يًللمنموقمقي بي ىمقل بو ومعؾ 

   هُ ر  ىمَ اًمرؾمقل بو ومعؾف بو بَ 



 149 

 

 معععععي ة صعععععٔ   ة  ة  ععععع   

 

 
ؾملٌحوكف ذم أيلي اًمبلل سمعلدئو بن إملي اًمبلل اهلل ذيملر  ثاىيًا:

ئلؿ  رئولوحتػظفلو وشمـشل ريعوت ملـ رؾملقًمف لؾمببؾؼك اًمبشل

: مملـ كلظملذ ، وًمًلون طملول اعمًلؾؿلم يؼلقلبهحوب اًمـٌل 

    ديــو يو رب

 سمعدئو مودطمًو ومزيمقًو ًمؾؿفلوضمريـ ومؼول ؾمٌحوكف ذم أيي اًمبل

ۆ ۆ ۈ ۈ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

 [8احلنم:]ۉ ې ۉ ۅٴۇ ۋ ۋ ۅ

وؿمفد إؿ  ،صمؿ ذيمر إكصور ذم أيي اًمبل سمعدئو ومدطمفؿ  قعوً 

ًمعؾؿف ؾمٌحوكف بكف ؾمقل   ،سمصدا اإلي ن واًمػالح ذم اًمدكقو وأظمرة

ې ې ى   :ومؼول ؾمٌحوكف ،مـ يطعـ ومقفؿ مـ بقمداء اإلؾمالم

ۈئ ېئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ

 .[9احلنم: ]یىئیی ېئ ېئ ىئ ىئ

عمممـلم إمم يقم عمـ يل  مـ سمعدئؿ مـ ارؾمؿ اًمطريؼ  ثالثًا:

 بظمالىمفؿ وواضمٌفؿ كحق إظمقاهنؿ اًمصحوسميذيمر وم ،اًمؼقومي

 ٻ ٱ :ؾمٌؼقئؿ سموإلي ن، ومؼول ؾمٌحوكف ممـ وهمػمئؿ

ڀ ڀ ڀ   ڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

  .[1٤احلنم: ] ٹ ٹ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
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 .«اؾمبققمى يمؾ اعمًؾؿلم»: ىمول قمؿر 

قُمْقَن  ،صمؿ شمل  أيي اًمبل سمعدئورابعًا:  حيلذر اهلل قمٌلوده مملـ َيلد 

وٓ مبٌعلللم  ،بهنللؿ مللـ بئللؾ اإلؾمللالم وئللؿ ًمقًللقا قمللغم مـفجللف

روملللقن سمصلللػي اًملللقٓء عْ ويُ  ،وٓ ملللقاًملم ٕئؾلللف ،^ ًمرؾملللقًمف

 .ًمؾؽوومريـ

وذم أيي إؿمورة إمم بن اًمذيـ يٌغضلقن بهلحوب رؾملقل اهلل 

 ةِ ق  ظُملبُ ا بكػًلفؿ ملـ قْ ُملرَ طَم  ،ذم اعمويض واحلورض واعمًبؼٌؾ 

واؾمبٌدًمقئو سملظمقة اًمؽػور مـ اًمقفقد وبمثلوإؿ، ومؼلول  ،اإلؾمالم

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ؾمللٌحوكف:

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 .[11احلنم: ]ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

ويؽػللل اًمصللحوسمي ذومللًو وومخللرًا بن اهلل ضمعللؾ إي هنللؿ مقزاكللًو 

يمل  ىملول ؾملٌحوكف:  ،ومعقورًا ًمؽؾ مـ يًلؾؽ ؾملٌقؾ اإدايلي إًمقلف

 .[137اًمٌؼرة:]ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژڍ 

 پ پ پوذم إظمػم كؼقل يم  قمؾؿـو اهلل ؾمٌحوكف: 

ٺ ٿ ٿ ٿ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 .[1٤احلنم:] ٿ ٹ ٹ
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 نصارٔ الَوٌد ًال يف األقٌال ًاألفعال بنيأًجى التشابى 
 الشَعْ الزافضًْ ،ًاجملٌض

اًمعجلؿ، يمػلورس واًملروم  عمو وملبح اعمًلؾؿقن يمثلػمًا ملـ سملالد

بيضلًو بكلوس  دظمؾ ذم اإلؾمالموبكعؿ اهلل قمغم ؿمعق و سموإلؾمالم، 

ومؾللؿ يؽقكللقا ىمللودريـ قمللغم بن  وبئؾللف، ر ًمالؾمللالملبوللؿروا اًمشلل

روا ؿملقيمبفؿ لإذ بن اعمًؾؿلم ىمد يمً ،حيورسمقا اإلؾمالم سموًمًققي

 قملغميمثلػم ملـفؿ سمؼلل ، وقا سملم اعمًلؾؿلمحقا سمالدئؿ وموكدؾم  وومب

، وٕكلف اإلؾملالمسمعض معبؼداشمف ًمقٌؼك خمؾصًو إو وبًمًٌفو صمقب 

ومؽللون  ،وهل سمقبللف ٓ يقضمللد ؿمللخص مًللؾؿ ٓ حيللى حمؿللدًا 

ا ًمبؾلؽ اًمعؼقلدة اًمدظمقؾلي سمودقملوافؿ طملى قْ ضُم وّ ػُمَ ذًمؽ ؾمٌقؾفؿ ًمِ 

 .  وهل سمقبف اًمـٌل 

ملو سمللم  ومضشلقع واًملر  اًمشقعي ومرا يمثػمة ويبػووشمقن ذم اًمب  و

ه وُمؽثللر، وىمللد يًللبـؽر سمعللض اًمشللقعي ذم اًمللقؿـ قمللغم ئللذ ُمؼللؾي 

ن مو ورد حتلً ئلذا اًمعـلقان اًمػؼرة مـ اًمؽبوب، وكحـ كؼقل: إ

رورة يمللؾ اًمشللقعي، ومؿلـ جل يبٌللع قمؼواللد اًمشللقعي لٓ يشلؿؾ سموًمضلل

 اًمغللالة ويللرى كػًللف سمعقللدًا قمـفللو ومللـحـ ٓ كعـقللف سملل  ذيمركللو 
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ومضللي ىمللد وقمؾقللف بن يبؼللل ذئللو وًمللقعؾؿ بن همللالة اًمشللقعي اًمرا

 ،شمقهمؾقا ذم اًمٌالد اإلؾمالمقي وظموهي ذم إوؾموط اًمشقعقي مـفلو

ـ ًمقًلقا ملـ مملوطمقًمقا اًمؽثػم  ،واصمخـقا ا راح ذم قمؼواد إمي

روملم، ومؿللـ يمللون ذم لاًمشللقعي اًمغللالة إمم مغللوًملم ذم اًمبشللقع ومًلل

معبؼده وومؽره ئذه إوضمف بو سمعضفو ومعؾقلف بن يعلري ظمطرئلو 

ومـ يمون همػم معبؼلد  ،ويبقب إمم اهلل مـفو ،قمغم كػًف وقمغم ديـف

 . و ومؾقحذرئو قمغم كػًف وحيذر مـفو همػمه

 :وإًمقؽ بظمل سمعض ئذه إوضمف

سمـ ملريؿ وىمّدؾملقه طمبلك زقمؿلقا ؿقا قمقًك قمظ   ة يصارى: (1

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ: هلل يم  ىمول اهلل قمـفؿبكف ا

  .[17اعموادة: ]ڻ ڻ ں
 :ىمّدؾملللقا قمزيلللرًا طمبلللك بّإلللقه يمللل  ىملللول ؾملللٌحوكف :ّة َٔعععْد

 . [3٤اًمبقسمي:] ں ں ڱ ڱ ڱ

  هىمّدؾملللقا قملللكم سملللـ بيب ـموًملللى ووًملللد :ّة صعععٔ   ة  ة  ععع 

اًمٌقللً وزقمؿللقا بن مـللزًمبفؿ بئللؾ  وهمػممهللو مللـ احلًلللم 

 .وء واعمرؾمؾلم واعمالاؽي اعمؼرسملم!ومقا مـزًمي إكٌق
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ذم يمبوسملللف  ،ممؾمللس دوًملللي اًمشللقعي ذم إيللران ىمللول ابؿقـللل

: إن مـ رضورات مذئٌـو بن ٕاؿبـلو مؼوملًو احلؽقمي اإلؾمالمقي

ن ًمـلو ملع إ ورد قمـفؿ:مؾؽ مؼرب وٓ كٌل مرؾمؾ وىمد  فٓ يٌؾغ

 .اهلل طموًمي ٓ يًعفو مؾؽ مؼرب وٓ كٌل مرؾمؾ
، وقمٌلدوا ىمٌقر بكٌقوافؿ مًلوضمداختذوا  ة َْٔد ّة يصعارى:  (2

ًمعللـ اهلل ) :سمؼقًمللف ومقفللو اًمصللؾٌون واًمب صمقللؾ ومؾعللـفؿ اًمـٌللل 

.(.اًمقفقد واًمـصورى اختذوا ىمٌقر بكٌقوافؿ مًوضمد.
(7)
  . 

قمؾقفلو  ااختذوا ىمٌقر إاؿي مًوضمد ، وسمـلق :ّة صٔ   ة  ة   

قإو واًمًلجقد ، وذقمقا اًمطقاي طمقئوؾُم د  اًمؼٌوب اعمزظمرومي وىمَ 

، وزقمؿللقا بن زيللورة واطمللدة إمم احلًللقـقوت إللو وآؾمللبغوصمي  للو

، وطمرصوا اًملديـ يمؾلف ذم إمم سمقً اهلل احلرامل ؾمٌعلم طمجي شمعد

 .  وإاؿياًمؼٌقر 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

 .اًمٌخوري ومًؾؿ، قمـ قمواشي واسمـ قمٌوس  (1)
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 اختلللذوا بطمٌلللورئؿ ورئٌلللوهنؿ برسموسملللًو  ة َٔعععْد ّة يصعععارى: (3

لللللملللللـ دون اهلل حُيِ   ، ن ًمؾـلللللوس ملللللو يشلللللوءونقْ ُملللللر  حُيَ وَ  نَ قْ ؾ 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ :يم  ىملول اهلل قملـفؿ

، يم  يعبؼد اًمقفلقد بن طموظموملولؿ بومضلؾ  [31اًمبقسمي:]ۋ ٴۇ

 مـ بكٌقوافؿ وبهنؿ معصقمقن مـ ابطل . 
 اهلل وؾملللـي رؾملللقًمف  كٌلللذوا يمبلللوبّة صعععٔ   ة  ة  ععع : 

وزقمؿلللقا بهنلللؿ  ،واختلللذوا مرضمعقلللولؿ برسموسملللًو ملللـ دون اهلل

اًمعؾلؿ ملع  ،حيؾقن إؿ وحيرمقن قمؾقفؿ مو يشلوءون ،معصقمقن

   .مزاقمؿفؿمـ سمرياقن إاؿي اإلصمـل قمنم  بن
يللللليمؾقن بمللللقال بشمٌللللوقمفؿ سموًمٌوـمللللؾ  رٍبععععاٌ ة يصععععارى: (4

 .، ويٌقعقن إؿ هؽقك اًمغػراناهللويصدوهنؿ قمـ ؾمٌقؾ 
يًبٌقحقن بمقال اًمـوس مـ همػم  :ّكأل    حبار ة َْٔد

 طمرج قمؾقفؿ سمعد أ َّل ويزقمؿقن  لم،قويًؿقهنؿ سموٕم اًمقفقد

 ڄ ڄ ڦؾمٌحوكف:ذًمؽ ذم ومعؾ بي مـؽر، يم  ىمول اهلل 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ
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: ويم  ىمول ؾمٌحوكف ذم اًمقفقد [34اًمبقسمي:]ڇڇڇ چ

 .[75هل قمؿران:  ] ۈ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 [42اعموادة:]ٱ ٻ ٻ ٻ ويم  ىمول ؾمٌحوكف
يؽبؿلقن ملو بكلزل  ي اًمؼٌلقركَ دَ وؾَم  ّم ج ٔات ة صٔ   ة  ة   

، ؾ واًمبضلللؾقؾ ٓسمبلللزاز إشمٌلللوعضْم اًملللد   ، ويلللذرومقن دملللقعاهلل

، قهنؿ اًمعومليؿ  ًَ  مـ همػم اًمشقعي ويُ بمقال اعمًؾؿلمويًبٌقحقن 

ئلو طمبلك فمفلر قمؾلقفؿ وىمد ومرولقا قملغم بشمٌلوقمفؿ ابُُؿلس وهمػم

 ہ ہ :قمؾلقفؿ ىملقل اهلل شمعلومم ُا دُ ْصل، ويَ اًمثراء اًمػلوطمش

 ﮶ ﮵ ﮴﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

س ٓ مع اًمعؾؿ بن ابُؿُ  ، [174اًمٌؼلرة: ]﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷

، يملوزويمظمذ مـ اعمًؾؿلم ذم اعمعودن واًمر   ،يمظمذ إٓ مـ اًمؽػور

 واعمرضمعقوت اًمشقعي يبعومؾقن مع بشمٌوقمفؿ بهنؿ يمػور. 
وهلـعقا عملريؿ وقمقًلك  ،وُمبـقا سمعٌودة اًمصلؾقى :ة يصعارى  (5

رخوؾملفؿ هقرًا و وصمقؾ يؼػلقن بمومفلو ويضلعقن بيلداؿ قملغم 

 .  وضمـق ؿ
ً   :ّة َْٔد ، واسمبلدقمقا ـمؼقؾملًو ي وقمٌدوا اًمعجؾرِ ومِ وُمبـقا سموًم
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ويؾبصلؼقن سمل  يًلؿقكف يػعؾقهنو ذم معوسمدئؿ يب يؾقن وابزون 

 .  طمواط اعمٌؽك
وشمعظلقؿ اًمؼٌلقر واًمؼٌلوب  وُمبـلقا سمبؼلديس :ّة صٔ   ة  ة   

، وهَنلللقْ ؾُ ٌ  ؼَ ن بمومفلللو ويؾبصلللؼقن  لللو ويُ ، ويؼػلللقوإرضطملللي

رسمقن هلللدورئؿ لويضللل ،ويضلللعقن بيلللداؿ قملللغم رخوؾملللفؿ

ن اإلؾملالم قْ ئُ ق  َشلقُ ، ومَ ويب يؾلقن وابلزون يموعمجلوكلم ، ؿوضمـق

ويملللهنؿ يؼقًمللقن ًمغللػم اعمًللؾؿلم اطمللذروا اإلؾمللالم ومفللق ضمـللقن 

 .  وظمراوموت ، ومـ دظمؾ ومقف وؾ وئؾؽوظمزقمٌالت 
قمللـ  ؿَ ؾِللؽَ سمللدًمقا يمللالم اهلل وطمرومللقا اًمْ  :ة َٔععْد ّة يصععارى (6

 :يملل  ىمللول اهلل ؾمللٌحوكف ،ومحرومللقا اًمبللقراة واإلكجقللؾ ،مقاوللعف

ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .[46اًمـًوء:]
 ،اومللؽموا قمللغم اهلل وقمللغم رؾمللقًمف اًمؽللذب ّة صععٔ   ة  ة  عع :

 ،اًمٌقً بىمقآً ويمالملًو هملػم اًمؼلرهن واًمًلـيبئؾ  ومـًٌقا إمم باؿي

 ٹ ٹ: ؾملٌحوكفوزقمؿقا بهنو وطمل مـ اهلل ، يم  ىملول اهلل 

ڄ ڄ ڄ  ڦ   ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ٹ ڤ ڤ
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 [79اًمٌؼللرة: ] ڇ چ چ چ ڇ ڃ ڃ ڃ چ ڄڃ

ن ًمؾؼلرهن سموـمـلًو هملػم يم  زقمؿقا بن ًمػوـمؿي ىمرهكًو همػم اًمؼلرهن وب،

ريرة ًمقػبـلقا لاًمشل ، وبّوًمقا كصقهف قمغم بئقاافؿ إكوكقياًمظوئر

 ہ ہ ہ ہ ۀ: ، يمل ل ىملول ؾملٌحوكفاًمـوس قملـ ديلـفؿ

  .[7هل قمؿران: ] ﮲ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
 يٌغضقن ويعلودون بمللم اًملقطمل ضمؼميلؾ  :ة َٔعْد  (7

ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ  ژ وملللكزل اهلل ومللقفؿ

 .[97اًمٌؼرة: ] ڱ ڱ گ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
ُؽقن ذم بموكللللي  :ّة صععععٔ   ة  ة  عععع    ضمؼميللللؾ ُيَشللللؽ 

  ،ويزقمؿللللقن بكللللف ظمللللون اًمرؾمللللوًمي وبقمطوئللللو عمحؿللللد 

 يمون إومم  و.   وبن قمؾقو  

يؼدؾمللللقن اًمـللللور ويقىمللللدوهنو ذم معوسمللللدئؿ  :ْسةلعععع (8

 .ذم بقمقودئؿوحيؿؾقهنو 
مـوؾملٌوت يقىملدون اًمـلور ذم احلًلقـقوت و :ّة صٔ   ة  ة   

، ويعظؿلقن قموسملد اًمـلور بسملو ًممًملمة قموؿمقراء وحيؿؾقن مشلوقمؾفو

يطقوملقن سمنيران اعمجقد وىمد سمـقا ًمف رمزًا وىمٌي ذم مديـي يموؿمون 
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 اًمللذي ىمبللؾ بمللػم اعمللممـلم  ، يمللؾ ذًمللؽ مؽووملللة ًمللف ٕكللفطمقًمللف

 .قمؿر سمـ ابطوب 
ؿقا اهلل ؾمٌحوكف سموًمٌخؾ واًمػؼر يم  ًمعـفؿ اهلل ال :ة َْٔد (9

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ: ىمول اهلل قمـفؿ

ٿ ٹ  ٿ ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 .[181هل قمؿران:]ٹ
ەئ  ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ: ويملل  ىمللول ؾمللٌحوكف

 .[64اعموادة: ]ۈئۈئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

ُؿلللقا اهلل سمو فلللؾ اِ  :ّة صعععٔ   ة  ة  ععع   َ ، -بظملللزائؿ اهلل-ل 

ملـ ارشملداد اًمصلحوسمي يمل  زقمؿقا بكف ًمق يمون يعؾلؿ ملو ؾملقؽقن وم

 وٓ ريض قمللـفؿ ذم  فمللدح هللحوسمي رؾمللقًممللو يزقمؿللقن 

 .  اًمؼرهن اًمؽريؿ
 ،سموًمػشؾوالؿقئؿ  بكؽروا قمصؿي إكٌقوء  :ة َْٔد (10

  ل اهلل ًمللقط، ومرمللقا كٌللوـمعـللقا ذم ذومفللؿ وبقمراوللفؿ

 ورمللللقه سموًمـؼللللواص،  ، وهذوا كٌللللل اهلل مقؾمللللك سموًمزكللللو
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: قمللـفؿ ؾمللٌحوكفيملل  رمللقا مللريؿ اًمصللديؼي سموًمػوطمشللي يملل  ىمللول 

 .[156اًمـًوء: ] ڤ ڦ ٹ ڤ ڤ ڤ
ز ذم سموًمػشللؾ واًمعجلل الؿللقا اًمـٌللل  :ّة صععٔ   ة  ة  عع  

سمولللومفؿ  ، وـمعـللقا ذم ذومللف شمٌؾقللغ اًمرؾمللوًمي وإىمومللي اًمللديـ

مللع مللو  ،سموًمػوطمشللي لم قمواشللي بم اعمللممـاًمصللديؼي ًمزوضمبللف 

سمف وؾملٌقا بهلحو ىملرهن ُيلبغم إمم يلقم اًمؼقوملي، ذمضموء ِمـ سمراءلو 

وجل ، وبن بمللر اإلؾمللالم جل يللبؿ وزقمؿللقا بهنللؿ ارشمللدوا سمعللد ووموشمللف

، وًمعـللقا بمللي اإلؾمللالم سمقا اًمؼللرهن وبكؽللروا اًمًللـيؽللذ  ، ومؿْ ُؼلليَ 

 .  إمم يقمـو ئذا والؿقئو سموًمضالل مـ سمعد ووموشمف 

للل :ة َٔعععْد ّة يصعععارى  (11 رئؿ وؾملللالًمبفؿ لقا ًمعـصلللٌُ شمعص 

ٱ : يملل  ىمللول ؾمللٌحوكف ،بهنللؿ بسمـللوء اهلل وبطمٌللوخه وزقمؿللقا

  .[18اعموادة: ] ٻ ٻٻ ٻ پ پپ
زقمؿ اًمقفقد بهنلؿ ؿملعى اهلل اعمخبلور وبن اهلل ظمؾلؼ اًمعلوجل يم  

ر محللػمًا إللؿ ، وزقمؿللقا بن ا ـللي إللؿ لحمٌللي ومللقفؿ ، وضمعللؾ اًمٌشلل

ې ى ى ائ ائ ەئ  وطمدئؿ ، يم  ىملول قملـفؿ ؾملٌحوكف

 .[111اًمٌؼرة: ] وئ وئ ۇئۇئ ەئ
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، ي واًمػضؾ ًمًلالًمبفؿاًمنم   بن   يزقمؿقن :ّة صٔ   ة  ة  ع  

، وبن اهلل إلؿ ن حمٌلي وملقفؿ وبن اًمـلوس ظملدمٌ وبن اهلل ظمؾؼ اًمؽق

اًمؽلقن وحملقر  ، وبهنلؿ ِه  ويعوىمٌفؿ يمًوار اًمـلوس ًمـ حيوؾمٌفؿ

اًمقضمللقد وبهللحوب احلللؼ اإلإللل اعمطؾللؼ وبن مللـ ظمللرج قمللغم 

 .ًمعـي اًمالقمـلمً قمؾقف طمؾ  ؾمخط اهلل ووىمع ذم باؿبفؿ 

واقي يظفللرون ذم ذم ىمـللقالؿ اًمػضللومثللوًٓ قمللغم ذًمللؽ كللرائؿ 

وقمـللد قمروللفؿ  ،ذم هللقر ممثؾلللم كٌقللوءمًؾًللاللؿ هللقرًا ًمأل

 ًا، ٕؿملللخوص باؿلللبفؿ يمللل  يزقمؿلللقن ٓ يظفلللرون إلللؿ هلللقر

   سمؾ جيعؾقن قمؾقفو فمالًٓ مـ كقر.
قمقًللك شمؽػللػمًا  ِى ؾْ ؾ وَهللْبللىمَ  يزقمؿللقن بن ذم :ة يصععارى (12

للل، بطويلللوئؿ ؾقى يغـلللقفؿ وبن وىملللقومفؿ وكشلللقدئؿ بملللوم اًمص 

 .  يعػقفؿ قمـ يمؾ قمٌودةو
ئؿ قملغم ىمبلؾ يزقمؿقن بن شمٌلويمقفؿ وقملزاء :ّة صٔ   ة  ة   

اًمذي  قموءئؿ اعمحٌي ٔل اًمٌقً، وبن اد  بطويوئؿ اً احلًلم شمؽػػم

ؼم ريمقسمللًو قمللغم ؾمللػقـي َبللعْ يُ  ،ٓ يصللحٌفو قمؿللؾ وٓ مبوسمعللي ًمؾحللؼ

 .ذًمؽ طمرج ذم اىمؽماي اًمذكقبفؿ سمعد ، وًمقس قمؾقاًمـجوة
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جل يؼٌؾ اهلل شمقسمبفؿ مـ قمٌودة اًمعجؾ إٓ سمؼبؾ  :ة َْٔد (13

ک ک ک : يم  ىمول ؾمٌحوكف ،بكػًفؿ وذًمؽ ظموص  ؿ

ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

ہ ہ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ڱ ڱ ڱ

  .[ 54اًمٌؼرة:]ہ
رسمقن ليضللومـللرائؿ يػعؾللقن ومعللؾ اًمقفللقد  :ّة صععٔ   ة  ة  عع 

وىملد ُيؼبلؾ  ،واًمًققي طمبك شمًلقؾ دملوخئؿوًمًالؾمؾ بكػًفؿ سم

 .  ًمؽ شمقسمي مـفؿ بذٓهنؿ ٔل اًمٌقًذ نَ وْ د  عَ ويَ  سمعُضفؿ
 :يمل  ىملول ؾملٌحوكف ،ؾملٌطوً  «رلاصمـل قمشل» يـبًٌقن إمم :ة َْٔد

 .[16٤إقمراي:] ٻ ٻ ٻپ ٱ ٻ
روا ل، وطمصاظمذوا مـ اًمقفقد كػس اًمرىمؿ :ّة صٔ   ة  ة  ع  

 .  ؿ قمؾقفممو ئمع سمراءة إاؿي  ر إموموً لصمـل قمشديـفؿ ذم ا
 ،سمف اًمـٌلقة واًمرؾملوًمي ؿَ بَ ٕن اهلل ظَم  طمًدوا اًمـٌل  :ة َْٔد

ومؽػلروا  ،ذم ؾمالًمي إهااقؾ مـ ذريلي إؾملحوا  وجل جيعؾفو

ٿ ٿ  ٺ ٿ :يمل  ىملول ؾملٌحوكف ،سمـٌقشملف وطملورسمقا ديـلف

 .[89اًمٌؼرة: ]ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
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 ضمرطمللقا ذم ؿمللخص اًمـٌللل حمؿللد  :ّة صععٔ   ة  ة  عع  

قا بهلحوسمف وطمًلدوئؿ ٌ  ، وؾَملوملكؽروا ؾمـبف وـمعـقا ذم بزواضمف

، وضمعللؾ ؿ بكصللورًا ًمرؾمللقًمف وكللوىمؾلم ًمًللـبفقمللغم اظمبقللور اهلل إلل

  جيعؾفلو ذم كًلٍى ، وجلواإلمومي ؿمقرى سمللم إملي  قعلوً  ابالومي

 .  بو ؾمالًمي معقـي
 يعبؼلللدون بن ؾملللقطرلؿ اًمؽومؾلللي قملللغم اًمعلللوجل  :ة َٔعععْد (14

د صمؾثلل قْ ٌِ قُ ، ويزقمؿقن بكف ؾَم  شمبؿ إٓ مع ظمروج اعمًقح اًمدضمولٓ

 .  اًمعوجل مـ ظمصقم اًمقفقد
يّدقمقن بن ئقؿـبفؿ قمغم اًمعلوجل يمؾلف ؾملببؿ  :ّة صٔ   ة  ة   

داب ر مللـ ِهْ لقمشلل بو ؾمللببحؼؼ سمخللروج همللواٌفؿ اإلمللوم اًمثللوم

صمؾثلل بملي اإلؾملالم ملـ هملػم  وبكلف ؾملقؼبؾ، يم  يزقمؿقن اءر  ومِ ؾَم 

، وبكف ؾمقخرج اًمؽثػم مـ اًمصحوسمي وبمفوت اعمممـلم مـ اًمشقعي

   .ىمٌقرئؿ ًمقـبؼؿ مـفؿ صمؿ يؼبؾفؿ
قملغم ذريلي مقؾملك  يػضؾقن ذريلي ئلورون  :ة َْٔد (15

 ؽ ٓ يصؾح إٓ ذم ذريلي داوود ؾْ ؿُ ل، ويزقمؿقن بن اًمْ 

 . وًمذًمؽ اسمبدقمقا كجؿي داوود
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قملغم ذريلي  يػضلؾقن ذريلي احلًللم  :ة  ة   ّة صٔ   

 .احلًـ 

ؾح إٓ ذم ذريلي ويّدقمقن بن اإلمومي واعمؾلؽ ٓ دملقز وٓ شمصل

 .قمكم 
سمللم اًمبعظلقؿ   عقا ذم وهػفؿ ًمعقًلك  :ة يصارى (16

للللدَ ، ومؿللللـ ضمفللللي ىمَ بؼللللور وآزدراء، وآطمواًمبؼللللديس  قه ؾم 

، ومللـ ضمفللي بظمللرى كللف اهللإ: وىمللوًمقا ًمقئقلليطمبللك وهللػقه سموٕ

 ز قمللـ محويللي كػًللف وبكللف قمجلل ،هللقروه وسمؽللؾ وىموطمللي مصللؾقسموً 

 . مـ اًمؼبؾ واًمصؾى
 ومؿللـ ضمفللي سمللوًمغقا ذم شمعظللقؿ  :يمللذًمؽ :ّة صععٔ   ة  ة  عع  

 صملؿ زقمؿلقا  ،اًمـلوسكلف بؿملجع إطمبك ىمدؾملقه وىملوًمقا  قمكم 

، ً سموعمحًلـطَ ؼَ ؾْملً وسُمؼرت سمطـفلو وبَ رُضسمبن زوضمبف اًمزئراء 

 ، اًملللدوموع قمـفلللوقه سملللو ٌـ واًمعجلللز قملللـ وسمؽلللؾ وىموطملللي الؿللل

 يملللل  زقمؿللللقا بن اسمـبللللف بم يمؾثللللقم شمزوضمفللللو بمللللػم اعمللللممـلم 

 وبكللف قمجللز سمللدون روللوه وسمللوًمؼقة ،  قمؿللر سمللـ ابطللوب 
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 سملكلف ؾمللؽً  ًملف  الللوم، وذم ئلذا قملـ اًمؼقلوم سملللمر ابالوملي

 .  قمـ زواضمفو سمطريؼي همػم منموقمي
، د ؿملؿسًؿقن بكػًفؿ وبسمـوءئؿ سمعٌيموكقا يُ  :ةملص كٌْ (17

   .وقمٌد اًمالت، وقمٌد اًمعزى
 .سمعٌد اعمًقح ، وقمٌد يًقع ٓشنٌْ:ّة يصارى 
قمٌداحلًلللم، وقمٌداحلًللـ، وقمٌداعمفللدي،  :ٓشععنٌّْة صععٔ   

، اًمعٌوسقمٌلللللدو وقمٌللللداًمرى، وقمٌللللدقمكم، وقمٌللللداًمزئراء،

 .....اًمخووو وقمٌداإلموم
و لقا ؾمؿعـلللوًمل، وىموً للزوًا وًمعٌللؿ ئللفلذوا ديـلاخت :ة َْٔد (18

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ : وقمصقـو يم  ىمول اهلل قمـفؿ

 ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 .[93اًمٌؼرة: ]ى ى ائ ائ ەئ
 اؾمللبفزخوا سمللديـ اهلل وذقمللقا ٕشمٌللوقمفؿ  :ّة صععٔ   ة  ة  عع 

ُؿس ملـ بملقال بشمٌلوقمفؿ ، وموؾمبٌدًمقا اًمزيموة سموبُ اهلل يلذن سمفمو جل 

 ي ق للقمِ دْ ، واؾمللبٌدًمقا اًمصللؾقات ابؿللس سمصللؾقات سمِ عمرضمعقللولؿ
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 ، يًللجدون قمللغم بطمجللور وخيرضمللقن وٓ  وقمللي ومقفللو عَ ٓ ُ َلل

ًلللوضمد سملللوعمزارات ، واؾملللبٌدًمقا اعمسمغلللػم شمًلللؾقؿملللـ اًمصلللالة 

هظملر إمم ُملُدن  جلو  ، وذقملقا ملع احللٍ طَم وإرضطمي واًمؼٌلوب

 اعمحرملي سموعمبعلي سملدًٓ ، واؾمبٌوطمقا اًمػروج ويمرسمالء وىُمؿاًمـجػ 

 .قمـ اًمزواج
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 امتـــْـــاخل
 

 للذه اًمللدرر اًمـػقًللي واًممًملل  اعمضللقاي وبظمللبؿ ئللذا اعممًمللػ 

حمؿللد سمللـ إسمللرائقؿ  :سمؿؼطققمللٍي ًمالمللوم ا ؾقللؾ اًمعالمللي اعمجبفللد

بؾملقىمفو إًمقلؽ بظملل احلٌقلى  اًمقزير وئلق ملـ بئلؾ اًمٌقلً 

 وئللل مللـ ممًمػللف اًمعقاهللؿ واًمؼقاهللؿ ذم اًمللذب قمللـ ؾمللـي 

للَد اهلل وبصمـللك  بيب اًمؼوؾمللؿ، ىمللول  ذم مؼدمللي يمبوسمللف سمعللد بن َوطم 

: )وقملغم هًملف صملؿ ىملول   وهلغم قملغم رؾملقًمفقمؾقف ومحلده 

وهحٌف ب علم مـ اًمػؼراء اعمفوضمريـ، صمؿ ذيمر أيلوت اًملقاردة 

وملقفؿ وذم إكصلور، صمللؿ ىملول: ومل  بيمللرم ىمقملًو ُذيمِلَروا ذم اًمبللقراة 

ٌْؼ واإجلللرة واًَمـ ْصللل للل  ً رة لواإلكجقلللؾ واًمؼلللرهن، َوُوِهلللُػقا سموًم

ًْ اًمللذيـ َهلل واإليلل ن، بوًماللؽ بهللحوب رؾمللقل اهلل  َدقَم

ممودح اًمقطمل ىمرهكًو وؾمـي، سملهنؿ ظمػم اًمـوس وظمػم اًمؼرون وظمػم 

ريػي إٓ طملديٌ: )ومؾلقا بكػلؼ لبمي، وًمق جل يرد مـ ومضواؾفؿ اًمشل

بطمدئؿ وٓ كصقػف( د  مو سمؾغ مُ  ،بطمديمؿ مثؾ بطمٍد ذئٌوً 
(7)
. 

                                                                                                                                                                                                         

 ( اًمٌخوري، ومًؾؿ، واًمؽممذي، وبمحد.1)
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بكللف ؾمللقي دُمفللؾ   قمؾللؿ رؾمللقل اهلل    لًَملل: وَ صمللؿ ىمللول 

ر مـ ذًمؽ وبكذر، وسموًمغ   طمؼقىمفؿ، وُيًبحؾ قمؼقىمفؿ، طَمذ 

 : )اهلل اهلل ذم ذًمللؽ وبيمثللر، وًمللق جل يللرد ذم ذًمللؽ إٓ ىمقًمللف 

ذم بهللحويب ٓ شمبخللذوئؿ همروللًو سمعللدي، ومؿللـ بطمللٌفؿ ومٌحٌللل 

 ل بسمغضلللفؿ، وملللـ هذائلللؿ لبطملللٌفؿ، وملللـ بسمغضلللفؿ ومٌٌغضللل

 هذى اهلل يقؿملللؽ  ومؼلللد هذام، وملللـ هذام ومؼلللد هذى اهلل، وملللـ

بن يلظمذه(
(7)
. 

ويمذًمؽ طمديٌ: )إذا ربيبؿ اًمذيـ يًلٌقن بهلحويب ومؼقًملقا: 

ًمعـي اهلل قمغم ذيمؿ(
(2)
. 

وملريض اهلل قملـ اًمًلوسمؼلم ملـفؿ واًمالطمؼللم، »: صملؿ ىملول 

واعمبٌللققملم مللـفؿ واًمبللوسمعلم، مللـ بئللؾ احلللرملم واإجللرشملم، 

واعمًجديـ، واًمؼٌؾبلم، واًمؽبوسملم، واًمٌقعبلم، يعـلل سملوحلرملم: 

طمرم اهلل وطمرم رؾمقًمف، واإجرشملم: اإجرة إمم احلٌشي واإجلرة 

                                                                                                                                                                                                         

 ( بمحلللد، واًمؽمملللذي ذم اعمـوىملللى، وابطقلللى ذم شمورخيلللف، وبسملللق كعلللقؿ ذم احلؾقلللي، 1)

 وهححف اسمـ طمٌون.

 ( اًمؽممذي ذم اعمـوىمى.2)
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اهلل،  إمم اعمديـللي، واعمًللجديـ: اعمًللجد احلللرام ومًللجد رؾمللقل

رومي، واًمؽبللوسملم: لواًمؼٌؾبلللم: ىمٌؾللي سمقللً اعمؼللدس واًمؽعٌللي اعمشلل

 ، واًمٌقعبلللم: (اًمؼللرهن)اًمؽبللوب إول )اإلكجقللؾ واًمبللقراة( و

: وريض اهلل قمـ إاؿي سمقعي اًمعؼٌي وسمقعي اًمروقان، صمؿ ىمول 

وبئللؾ سمللدٍر اًمللؼمرة، واًمللذيـ شمٌللقخا اًمللدار  ،رةلإرسمعللي واًمعشلل

غللزوة واًمللث ن، وقمللـ اًمٌعللقث ريـ اًملواإليلل ن، وبئللؾ اًمعشلل

وإضمـود، وقمـ بئؾ طمجي اًمقداع واًمقومقد وقملـ اًملذيـ ضملوءوا 

پ ڀ ڀ  پ ٻ پ پ: ملللللـ سمعلللللدئؿ

 [1٤احلنم:]ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

: وىمد ذيمر احللوومظ اًمعالملي اسملـ شمقؿقلي: بن اًملذي صمؿ ىمول 

ٌَللؾ بيموذيٌللف   روى مللو يـللوىمض ذاك اللقدٌي بفمفللر اإلؾمللالم ًمُِبْؼ

 شمؾؽ إيموذيى وسمثفو ذم اًمـوس.صمؿ ووع 

ومقو همقصموه ممـ يؼٌؾ جموئقؾ اًمرواة ذم اكبؼوص ظملػم بملي سملـص 

 يمبلللوب اهلل، وظملللػم اًمؼلللرون سملللـص رؾملللقل اهلل، ومحًلللٌـو اهلل 

«وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سموهلل
(7)
. 

                                                                                                                                                                                                         

 . طإركوخو( اكظر: اًمعقاهؿ واًمؼقاهؿ سمبحؼقؼ 1)
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 ومنكللللف ٓ جيبؿللللع طمللللى إهللللحوب وأل إٓ ذم ىمؾللللقب 

 قمؼالء اًمرضمول.

 وذم اببلللوم بىملللقل ئلللذا ملللو يمبٌبلللف واضمبفلللدت ذم شملًمقػلللف، 

ِؼؾ، وملنن بهلًٌ ومؿلـ اهلل، وإن بظمطللت ومؿلـ لُؿللوئق ضمفلد اًمْ 

 ل واًمشللقطون، وقمللغم يمللؾ مللـ اـمؾللع قمللغم ئللذا اًمؽبللوب لكػًلل

 بٓ يٌخللؾ قمللكّم سموعمالطمظللي واًمـصللح واًمبصللقيى، يملل  برضمللقا 

 اًمبقومقؼ واًمؼٌقل.ؾمٌحوكف مـ اهلل 

راط اعمًللبؼقؿ رصاط اًمللذيـ لاًمصللاًمؾفللؿ كًلللًمؽ بن لللديـو 

 بكعؿً قمؾقفؿ، همػم اعمغضقب قمؾقفؿ وٓ اًمضوًملم.

 آييــٍ

 ًصهَ اهلل ًسهى عهَ َبينا حمًد 

 ًعهَ آنو ًصحبو أمجعني
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