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 كبذة خمترصة عن صاضمب الؽتاب

 احلبقب عؿر زمن حمؿد زمن ؽمامل زمن ضمػقظ

 

 

سمـ ؾم٤ممل سمنـ طمٗمنٞمظ اًمٕمٚمنقي  هق اًمداقمل اإلؾمالُمل اًمٕمالُم٦م قمٛمر سمـ حمٛمد

رُمقت ن اجلٛمٝمقرين٦م اًمٞمٛمٜمٞمن٦م ن ينقم آصمٜمنلم نوًمد سمٛمديٜم٦م شمريؿ سمحْماحلسٞمٜمل 

م ن 3491ُمـ ؿمنٝمر ُمن٤ميق  72هن ن اعمقاومؼ 3131اًمراسمع ُمـ ؿمٝمر حمرم ًمٕم٤مم 

ذم أطمْمن٤من واًمنده ذم  ٦مصن٤محلوشمرسمك شمرسمٞم٦م  ، وٟمِم٠م هب٤م وطمٗمظ اًم٘مران اًمٕمٔمٞمؿ

 : اًمٗم٤مضٚم٦مسمٞمئ٦م اًمٕمٚمؿ واإليامن وإظمالق 

ريٕم٦م اعمٓمٝمنرة قمنغم أيندي ُمنـ أدريمٝمنؿ ُمنـ قمٚمنام  نظمذ قمٚمنقم اًمِمنأ

 واًمده ُمٗمتل شمريؿ . طمرضُمقت وُمـ أضمٚمٝمؿ

هنق ذم اخل٤مُمسن٦م قمنمن ُمنـ اسمتدأ اًمتدريس وقمٛمؾ ذم اًمدقمقة إمم اهلل و

 واًمتٚم٘مل . وإظمذاًمٕمٛمر ُمع ُمقاصٚم٦م اًمتٕمٚمؿ 

صمؿ عم٤م اؿمتد اًمقضع سمسب٥م احلٙمؿ اًمِمٛمقزم اًمِمٞمققمل ذم ذًمنؽ اًمقىمن٧م 

هنن اعمقاومنؼ 3047اٟمت٘مؾ إمم ُمديٜم٦م اًمبٞمْم٤م  سم٤مًمٞمٛمـ ذم أوائؾ ؿمٝمر صٗمر قمن٤مم 

م وأىم٤مم ذم رسم٤مط اهلدار سم٤مًمبٞمْم٤م  . ويمن٤من طمريّمن٤م قمنغم 3433ؿمٝمر ديسٛمؼم 

يمثنػم اخلنروج ًمٚمندقمقة إمم اهلل ذم خمتٚمنػ  ، دروس واعمج٤مُمع اًمٕمٚمٛمٞم٦مقم٘مد اًم

 ُمٜم٤مـمؼ اًمبٞمْم٤م  واحلديدة وشمٕمز ..

هنن 3047شمردد قمغم احلرُملم اًمنميٗملم سمند ا ُمنـ ؿمنٝمر رضمن٥م قمن٤مم 

 قمـ قمٚمامئٝم٤م .. وأظمذم ن 3437اعمقاومؼ ؿمٝمر إسمريؾ 
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م اٟمت٘مؾ إمم ُمديٜمن٦م اًمِمنحر سمٛمح٤مومٔمن٦م 3447هن اعمقاومؼ 3031ذم قم٤مم 

ٞمنن٨م واصننؾ إىم٤مُمنن٦م اًمنندروس ذم رسمنن٤مط اًمِمننحر ًمٚمدراؾمنن٤مت طمرضننُمقت طم

 وأىم٤مم ىمبٚمٝم٤م ُمدة ؾمٜم٦م وٟمّمػ شم٘مريب٤م ذم ؾمٚمٓمٜم٦م قمامن. ، اإلؾمالُمٞم٦م

صمؿ اٟمت٘مؾ ُمٜمٝم٤م إمم ُمديٜم٦م شمريؿ طمٞمن٨م اؾمنت٘مر سمنف اعم٘من٤مم ومٞمٝمن٤م واؾمنت٘مبؾ 

دار  أقمداد اًمٓمالب اًم٘م٤مدُملم قمٚمٞمف ُمـ أٟمح٤م  خمتٚمٗم٦م ُمـ اًمٕم٤ممل . واسمتدأ شم٠مؾمٞمس

م( قمغم صمالصم٦م 3440اعمقاومؼ  هن3030ؾمالُمٞم٦م قم٤مم  اعمّمٓمٗمك ًمٚمدراؾم٤مت اإل

 :ُم٘م٤مصد

 سم٠مؾم٤مٟمٞمدهؿ. أظمذ قمٚمقم اًمنميٕم٦م وُم٤م اشمّمؾ هب٤م سم٤مًمتٚم٘مل قمـ أهٚمٝم٤م 

 .شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس وهتذي٥م إظمالق 

 . ٟمنم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمدقمقة إمم اهلل قمز وضمؾ 

ًمف اًمٕمديد ُمـ اًمرطمالت ذم اًمدقمقة إمم اهلل وٟمنمن اًمٕمٚمنؿ اًمنمنقمل إمم 

 ٤مواٟمدوٟمٞمسنٞمر واًمسنقدان واهلٜمند وسم٤ميمسنت٤من نيم٤مًمِم٤مم وُمّمن خمتٚمػ إىمٓم٤مر

وضمنزر اًم٘مٛمنر وُم٤مًمٞمزي٤م وؾمٜمٖم٤مومقرة وسمروٟمن٤مي وؾمنػميالٟمٙم٤م ويمٞمٜمٞمن٤م وشمٜمزاٟمٞمن٤م 

ُمـ اًمٕمٚمنام  ذم شمٚمنؽ إىمٓمن٤مر يمنام  سم٠مؾم٤مٟمٞمد يمثػماًمٕمريب واشمّمؾ  ول اخلٚمٞم٩مدو

 ؿم٤مرك ذم طمْمقر قمدد ُمـ اعم١ممترات اإلؾمالُمٞم٦م .
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 قصٝذ٠ ايشٝخ شعٝب أبٞ َذٜٔ

ذاَُّاَ اااَ اذَماااَذََّااا   ُذ ُُ اااْ َل ُْ ذ  ٓ ذاََّعاااِِِإذاِ

ذ

ذَواَُُماَ اذ ُُ ا ََ اَ ذَواَّس  ََلضِْْيُ ذُهُمذاَّس 

ذ
ذهذَمَََِِّساااااِومْذ ِْ  َ اااااَ ْلُوُمذَوََّاااااَج ْْ ذَفَ

ذ

ُموَ ذَوَ اذ ذَمْواااَوذَ اااا  َْ َ ااا ذَوَخاااَحذَح

ذ
اَِااًوذَمَعُواامْذ ََ ااذ َْ ذَواْح ََ ذَواْشااَغْنمِِمذاََّوْ اا

ذ

ذاََّ َضَذَيْذ اَواْعَلْمذبَِجن  َ ََ ذَمْنذَح ذَغصُّ

ذ
ذَفُ ااااْحذ ََ ذاِْنذُشااا ِْل  ٓ ذاِ ََ َْ ااا ِزِمذاَّص  َٓ ذَو

ذ

ا ذِعْلَمذِعمِْاْيذَوُكْنذبَِجَلْوِحذُمْسَغِسَ ذَٓ

ذ
ذُمْعَغِ اااااااًذ َْ ِْاااا

ِْاااااَيذآِذفِ ذََّااااَ ذاََّع َٓ ذَو

ذ

ا ًَذَََّتِم ااااُهذاْشااااَغَسَ َِمَاااا ًَذَبااااَااذَب َِْلاااا ذَع

ذ
ذَواْشاااَغْنِاْ ذبِاااَلذَشاااَلٍيذ َْ ََْشااا ذَ  ذَوُحاااط 

ذ

ذُمْعَغااِ َ ا َِ َصااَ ِْ ذَوُ ااْمذَعااَذذَ ااَاِمذاِا

ذ
ََ ِااامْذ ِْاااٌيذَفَْعَغاااِ ْ ذَو ذَع َْ ذَواِْنذَباااَااذِممْااا

ذ

ذَجاَ ى َْ ذِممْ َْ ِْ
ذفِ ذَوْجَهذاْعغَِ اِ َ ذَعو 

ذ
ذبَِصااااااْاِ َُتمُذ َُ ََْو ِْااااااُاُكُمذ ذَوُ ااااااْحذُعَل

ذ

ُواذَوُخااُ واذبِااَََّ ْفِ ذَقااَذُفَ ااَ ا
ُِ ذَفَسااَ

ذ
ااااِحذ ُغُومْذُهااااْمذبََِّغ َا ُّ ََ ِْ ذَوْهااااَوذِصاااا َُ ذََْو

ذ

َ ا ذَ َ َٓ ًَذِماامُْوْمذَو َ َكاا ََ ذ َْ اا َ ََ ذَفااََلذ

ذ
َوبِااََّغ َاَغيْذ

َبااَااًذذ(1) ََ ذَعااَذذاِاْخااَواِنذُجااْاذ

ذ

ذاِْنذَعَثاَ ا ََ ذاَّط ْ  ًَذَوَمْعمًّىذَوُغض  ذِحس 

ذ
ََْحَواَِّااااِهذَفَعَسااااى ذهذ َْ ِْ اااا ذَوَ ا ِااااِيذاَّخ 

ذ

ذِمااِنذاْشغِْ َسااَِِذ َْ ِْاا َثااَ اَقااَ ىذَعَل ََ ذِهذ

ذ
ذَواْعَاااْضذِعمْاااَاذِخْاَمغِاااهِذ ذَوَ اااَاِمذاجِلاااا 

ذ

ََْنذَُّا ىذَضاِرَ ا ذَعَسَُهذَقْ ََضذَوَحَذِْ ذ

ذ
ذَفِااااْيذِ َضاااَُهذِ َضاااَذاََّلاااَِ ْيذَوَضََعغِاااهِذ

ذ

ذَفَُتْنذِمْنذََّْ كِِهذَحاِ َ ا َْ ِْ ذَقْ ََضذَعَل

ذ
ٌُذ اِ َشاااا ََ ذَضْ قِااااَ ذاََّ ااااْوِمذ ذَواْعَلااااْمذبِااااَجن 

ذ

ذََّاَ ىَوَحَُلذمَذ ََ ِْ َِْوَمذَك َِْوَذاَّ ِع ذْنذَقا 

ذ
اااااىذِمذبِاااااُ ْ َقغِِومْذ  ِ َّ َََ اُهاااااْمذَو ذَمَغاااااىذ

ذ

ا ُ ذاُُْذُنذِممَااْيذَعاامُْوُمذَخااَزَ ََ ذََْوذََّْساا

ذ                                                  
 (   وذم ٟمسخة: وسماًمتٖمٜمل ُمـ اإلهمٜماء.1)
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ُومْذ ََْنذُقاااااَ اِ َ ذ َِ اااااىذدِِاااااْث  ِ ََ ذَماااااْنذمذَو

ذ

اااَذَكاااَاَ ا ذِرَ َِ َّْااا ََ ذَلْذ ََ ذَعاااَذذَماااَواِ 

ذ
اِ ْ ِااااااااْمذوُذ ََ َُ ذَُْوثِااااااااُ ُهمْذَُِحاااااااالُُّوْمذَو

ذ

َاااَ ا َِ ًَذِماامُْوُمذ اا َْ ْوَرغِاايذَوُخُصْو َُ ذبِ

ذ
ِْاااُثَوذَجَلُساااوا اااَرََقَذَح ذَ اااْوٌمذكِاااَ اُمذاَّس 

ذ

َمااَُنذَعااَذذهَثااَِ ِهْمذَعطِااَ ا ذَقْلَ ااىذاَّ  

ذ
ًَذ ََْخََل ِِوااْمذَضَ َفاا ذِمااْنذ َُ ااِايذاَّغ َصااوُّ ذُ ْ

ذ

ََااَ ا َِ ذِماامُْوْمذَ اَ مِاايذ َُ ذُحْسااُنذاََّغااَُُّ

ذ
ََْهااُحذ اااوذُهااْمذ ََْحَلااَِ ذاَّااَ ْقَنذُ ُ ْيذَو ََ ذَو

ذ

ذُذُقاااْوَلذاَِّعاااَ ذُمْاَغِ اااَ ا ااا ُّ ذِِم اااْنذَرُ

ذ
ًَذ َعااااا َِ َغ ذِرِاااااْمذِهذاعِذُمْ َِ

َْ ذٓذَزاَلذَصااااا

ذ

ِْااااِهذَمْنُاااااوَ ًاذَوُمْنَغَاااااَ اذ
ُلمَااااَذفِ ِْ ذَوَذ

ذ
َ َِ َِِا ااااَلُ ذَعااااَذذاُدْ َغااااَِ ذَشاااا ذاَّص  ذُثاااام 

ذ

ذَماااْنذَواَ ذ اااٍاذَخاااْرِ  َ َ اااَ َ اُُ َِ ذذَوَماااْنذ

ذ
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ضِمقمِ  ْْحَِن الرَّ  زمِْسِم اهللِ الرَّ

 فوومتحن ، إؾمنب٤مب هِ وشمٞمسنػمِ  ، فٟمقاًمِن وضمزينؾِ  ، فهلل قمغم إومْمن٤مًمِ  احلٛمدُ 

أن يندظمٚمٜم٤م وإين٤ميمؿ ذم  ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وٟمس٠مًمف ، ودومٕمف إوص٤مب ، إسمقاب

ٜمٝم٩م اهلندى و يثبتٜمن٤م قمنغم ُمن ، وأن يرسمٓمٜمن٤م سم٤مٕطمبن٤مب ، دوائر ُمـ إًمٞمف أٟم٤مب

 .إٟمف اًمٙمريؿ اًمقه٤مب ، ويرومٕمٜم٤م أقمغم ُمراشم٥م آىمؽماب ، واًمّمقاب

ذطمنف ًمٚمٛمٜمٔمقُمن٦مظمٓمب٦م  اهلل اسمـ قمٓم٤م  اًمِمٞمخ طمِم٤م
(1)

سمن٠مٟمقار  رهن٤موٟمق   

ٜمن٤م ٜم٤م وقم٘مقًمُ طمقشمف أذه٤مٟمُ  ُم٤م وأٟمقرُ  وهل أضمؾ   ، أؾمام  اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف

ًمنذي يمنؾ ُمن٤م مل  ْمنع ًمنف احلؼ ا هل أؾمام ُ ٜم٤م سمؾ ٟم٤م وُمٕم٤مرومُ ٜم٤م وأومٙم٤مرُ وُمداريمُ 

 .ويٜمدرج ومٞمف ومب٤مـمؾ

                                                 

ك 1- اًمقاطمد ذم احلٙمؿ  ، اعمٜمٗمرد سماخلٚمؼ واًمتدسمػم احلٛمد هللاًمتقومٞمؼ ذم آداب اًمٓمريؼ( وهذا ٟمص اخلٓمبة )) اعمسٛمَّ

اعمت٘مدس ذم يمامل  ، ٓ خيرج قمـ ُُمٚمٙمف صٖمػم وٓ يمبػم اعماًمؽ اًمذي ، وزير اعمٚمؽ اًمذي ًمٞمس ًمف ذم ُُمٚمٙمف ، واًمت٘مدير

ه ذم يمامل ذاشمف قمـ اًمتٛمثٞمؾ واًمتّمقير ، واًمٜمٔمػم وصٗمف قمـ اًمِمبٞمف ذم اًمْمٛمػم ،  اًمٕمٚمٞمؿ اًمذي ٓ خيٗمك قمٚمٞمف ُما ، اعمٜمزَّ

ـْ ظَمَٚمَؼ َوُهَق اًمٚمَّٓمِٞمُػ اخلَبػِْم } اًمسٛمٞمع اًمذي ومْمؾ  ، وهناياهتا اًمذي أطماط قِمٚمٛمف سمَٛمباِدئ إُمقر اًمَٕمالِ  {أَٓ َيْٕمَٚمُؿ َُم

هبا ذم  اًم٘مٞمقم اعمتٙمٗمؾ ، اًمرازق وهق اعمُٜمٕمؿ قمغم اخلٚمٞم٘مة سم٢ميّمال أىمقاهتا ، إصقات وظمٗماياها ذم ؾمٛمٕمف سملم فماهر

َـّ قمغم اًمٜمٗمقس سمقضمقد طمٞماهتا ، مجٞمع طمآهتا احلسٞمب  ، اعمٕمٞمد هلا سمٕمد ووماهتا اًم٘مدير وهق ، اًمقهاب وهق اًمذي ُم

َـّ قمغم اًمٕمباد سماجلُقِد ىمبؾ اًمُقضمقد ، وؾمٞمئاهتا يقم ىمدوُمٝما قمٚمٞمف سمحسٜماهتاوهق اعمُجازي هلا  وىمام  ، ومسبحاٟمف ُمـ إًمف َُم

وضمقد اًمٕمال سم٢مُمداد  وطمٗمظ ، وَُمدَّ يمؾ ُمـقضمقٍد سمقضمقِد قمٓمائِفِ  ، سم٠مرزاىمٝمؿ قمغم يمٚمتا طمآهتؿ ُمـ إىمرار وضمحقد هبؿ

 . وفمٝمر سمحٙمٛمتف ذم أرضف وىمدره ذم ؾمامئف ، سم٘مائف

ٍض ًم٘مْمائف وُمسٚمٍِّؿ ًمف ذم ، ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأؿمٝمد أن  ، طُمٙمِٛمِف وإُمْمائِفِ  ؿمٝمادة قمبٍد ُمٗمقِّ

ؾ قمغم مجٞمع أٟمبٞمائف اًمٗماشمح اخلاشمؿ وًمٞمس  ، اعمخّمقص سمجزيؾ ومْمٚمف وقمٓمائف ، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمبده ورؾمقًمف اعمَٗمْمَّ

 صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وأصحاسمف اعمستٛمسٙمقن  .فجيٛمٕمٝمؿ احلؼ ًمِٗمّمِؾ ىمْمائ اًمِماومع ًمٙمؾ اًمٕمباد طملم ، ذًمؽ ًمسقاه

 .وؾمٚمؿ شمسٚمٞمام يمثٞمــراً  ، سمقٓئف



12 

 : َعشف١ األمسا٤ ٚايصفات َفتاح َعشف١ ايزات 

وُمٕمروم٦م ذًمنؽ سمنام  ، وأؾمامئف شمٕم٤ممم ذم طم٤مضم٦م إمم إدراك صٗم٤مت رسمٜم٤م ٟمحـ

 واًمنذي شم٘منقى قمٚمٞمنف ، هب٤م اعمٙمٚمٗمنلم اًمتل أُمّد اهللُ اًمبنمي٦مُ  شم٘مقى قمٚمٞمف اًمٕم٘مقُل 

صنٗم٤مت  وهق سم٤مًمٜمسب٦م حل٘مٞم٘من٦مِ  ، وقمٔمٞمؿٌ  يمبػمٌ  أُمرٌ  قمٚمٞمف اعمداركُ  وشم٘مدرُ  اًمٕم٘مقُل 

ـْ  ، ل ناحلؼ ًمٞمس سمِم ـِ  ظمٚمق   ًمٙم ـِ  اًمذه ُمنـ اؾمتِمنٕم٤مر واؾمتحْمن٤مر  واًمبن٤مـم

 وُمّمنٞمب٦مُ  اًمبٕمندِ  وؾمنق ُ  احلج٤مِب  وذ   ، آٟم٘مٓم٤معِ  أؾمام  اهلل وصٗم٤مشمف هق سمٚمٞم٦مُ 

  . اًمٖمٗمٚم٦مِ 

 

 (3  ٤مموه٤مم ومٞمٝم٤م اًمذي ه  **  ٜم٤مه٤مـ قمَ ىمد ذاىمٝم٤م ُمَ 

يٕمٛمر سمقاـمٜمٜم٤م سم٤مؾمتحْم٤مر صٗم٤مشمف وأؾمامئف اًمتل هنل ُمٗمتن٤مح  أن اهللٟمس٠مل 

 .اعمٕمروم٦م سمذاشمف

 
 

 

 

                                                 

 اًمٕمدين ُمٓمٚمٕمٝما : اًمٕمٞمدروساًمبٞمت ُمـ ىمّمٞمدة ًمإلُمام أيب سمٙمر 1- 

 ٕهؾ اعمٜماضماة ذم طمٜمدس اًمٚمٞمؾ أقمالم بْت ِّم ٟمُ 
 

 واؾمتٕمذسمقا اًمسٝمد  وأُمسقا ىمٞمام إذ ٟمام ُمـ ٟمام 

 

 

ويمٚمام  ، ومال قمامرة ًمٚم٘مٚمقب إٓ سمحْمقر ُمٕم٤مين أؾمام  اهلل وصٗم٤مشمف ومٞمٝم٤م

قل واإلٟمٕم٤مم ـ اًمٓمّ وىم٤مسمٚمف ُمِ  ، ىمدم اًمٕمبد واؾمت٘م٤مم ب٧َم ىَمِقَي ذًمؽ ودام صمَ 

 .ٓ حيٍمه يمالم وٓ شمٜمتٝمل إًمٞمف إوه٤مم ُم٤م
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 األبٝاتششح 

َؼاااااَرا( 1) اااااْ َبة  الػ  ة  الَعاااااقِِ  إِق ص   َماااااا َلاااااذَّ

 

ا  َماااااااَرا ََ ااااااااَ ات   السَّ ََ ااااااادؿمِْت   ااااااام  السَّ  ه 

 

  ٚأثشٖا ع٢ً املتًكِّاملشّبصخب١ ٞٞ 

ة  الَعقِِ    َؼَراَما َلذَّ ْ َبة  الػ  ي٘مقم سمف قمنٞمش  ُم٤م ُم٤م ًمذة اًمٕمٞمش: أي:  (إِق ص 

احل٘مٞم٘من٦م إٓ صنحب٦م وضمنف ُمن٤م ًمذشمنف قمنغم  5سمف اإلٟمس٤من أو ُم٤م يٕمٞمُش  ، اإلٟمس٤من

 .٦م أهؾ اًمتح٘مؼ سم٤مٓومت٘م٤مر إمم اهللُمّم٤مطمب٦م وجم٤مًمسو  ، رة اًمرمحـنرضم٤مل طمْم
 

 :َع٢ٓ ايفكش ٚداليت٘ عٓذ سجاٍ ايرتب١ٝ 
 

وٓ  ، هلنؿ قمنغم همنػمه رون إمم اهلل، وًمذا ٓ شمٕمقيَؾ ٘مِ ٗمتَ ُمُ  سٍ ٗمَ ومٝمؿ ذم يمؾ ٟمَ 

يِمنٝمدون  .. إٓ قمٚمٞمنف شمبن٤مرك وشمٕمن٤ممم قمٜمدهؿ وٓ اقمتامدَ  ، إٓ إًمٞمف ُمٜمٝمؿ ريمقنَ 

نذِ و يِمٝمدون ُمسنٙمٜمتٝمؿو ، إًمٞمف طم٤مضمتٝمؿ ف صنغم اهلل وذم دقم٤مئن.  ًمٕمٔمٛمتنف تٝمؿًم 

رين ذم نٙمٞمٜم٤م وأُمتٜمل ُمسٙمٞمٜم٤م واطمِمٞمٜمل ُمسطما اًمٚمٝمؿ قمٚمٞمف وآًمف وصحبف  وؾمٚمؿ 

زُمرة اعمس٤ميملم(
(1)

ـ    وم٘مند  اًمٞمد ذم احلس   ذاِت  ٦مِ ٚم  ىمِ  دُ ر  ُمٕمٜمك اعمسٙمٜم٦م جُم  أن   ومٛمـ فم

ه١مٓ  وجم٤مًمستٝمؿ ض٤مىم٧م سمف اًمدٟمٞم٤م ًمق ومن٤مرىمٝمؿ  حب٦مِ ُص  ةِ ذ  ًمَ  ـْ ـ ذاق ُمِ وُمَ  ، دَ ٕمَ سمْ أَ 

  ؾم٤مقم٦م.

                                                 
، اًمٜماذ :   4126سمرىمؿ  (2/1381ري، سماب جماًمسة اًمٗم٘مراء، )ؾمٕمٞمد اخلد اسمـ ُماضمف ذم ؾمٜمٜمف قمـ أيب أظمرضمف 1-

  .دار إطمٞماء اًمٙمتب اًمٕمرسمٞمة 

 ُ  اًمٗم٘مر سمخٚمق اًمٞمد قمام حَيت٤مُج إًمٞمف اإلٟمس٤من ومٝم١مٓ  ًمق وم٢من يم٤من ُيَٗمّس 

 .همرهب٤م مل يِمٝمدوا ٕيدهيؿ ُُمٚمٙم٤ًم ُمع اًمرمحـ ىمطوُُمٚم ٙمقا ذق إرض 
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 ٤م اًمنننننندٟمٞم٤م إذا همبننننننتُؿ قمٜمّنننننن٤مٜمَننننننسمِ  شمْمننننننٞمُؼ 

  

ُِمٜم ننننننن٤م أضمسننننننن٤مُُمٜم٤م وشمزهنننننننُؼ سمننننننن٤مٕرواح
(1)

 

   
 وإؿمننٝمرَ  وإؾمنن٤مسمٞمعَ  واًمٚمٞمنن٤مزمَ  يٗمنن٤مرىمٝمؿ إينن٤ممَ ـ َُمننويمٞمننػ يٕمننٞمش 

 ىم٤مًمقا شمٕمبػمًا قمناّم  وًمٙمـ يمام ، عم٤م ـم٤مق ذًمؽ اًم٘مٚم٥ِم  ٧َم ًمق مل يٙمـ ُمٞم   ؟واًمسٜمقات

ذم قمن٤ممل  سم٤مجلروِح  يت٠مملُ  ٤ًم ُٓمٞمت دامام وم ، إيالمُ  ٧ٍم ًمٞمس جلرح سمٛمٞم  : ذم قم٤ممل احلس

  . يت٠ممل هبذا اًمبٕمد وهبذا احلج٤مباًم٘مٚم٥م ٧ٓم .. و ُمٞم   احلس
 

 َع٢ٓ ايصخب١ يشطٍٛ  رُٚم  عٓذ ايصخاب١ : 
 

دم٤مه رؾمنقل  وؿمقٍق  ُمـ حمب٦مٍ  ُم٤م يم٤من قمٜمد اًمّمح٤مسم٦مٟمٕمٚمؿ وُمـ هذا اعمٕمٜمك 

أطمدهؿ ذم وىم٧م راطمتف وضمٚمقؾمنف ُمنع يٙمقن  ، وؾمٚمؿ وآًمف اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

 فسمٞمتومٞم٘مقم ويؽمك  وؾمٚمؿ وآًمف  قمٚمٞمفصغم اهلل احلبٞم٥ِم  يمرُ ذِ  فِ ذم ىمٚمبِ  أرسشمف ومٞمٝمٞم٩ُم 

نًم وينذه٥مأهٚمف وـمٕم٤مُمف و  أو هنؾ يسنٛمع  ؟هنؾ يبندو ًمنف احلبٞمن٥م ٥5مٞمؽمىم 

ًمنف  ر  ٘مِ وٓ يَ  ؟ر أو ذم اعمسجد أو قمغم اًمِم٤مرعجْ أو هؾ يٚمقح ًمف ُمـ احلِ  ؟صقشمف

ٜمندهؿ يمٞمنػ وُمٜمف رسى اًمٗمٙمنر قمِ  ، طمتك يٙمحؾ قمٞمٜمف سمقضمف ٟمقر إٟمقار ىمرارٌ 

ـ هٜمن٤م ضمن٤م ت أين٦م هلنؿ وُِمن تك وًمق دظمٚمٜم٤م اجلٜمن٦م ..ٟمٗم٤مرىمف ذم قم٤ممل اًمب٘م٤م  طم

هٙمذا يٙمقن احل٤مل قمٜمد يمؾ ُمنـ ذاق ُمٕمٜمنك و ، سمٛمراوم٘متف ٓ ُمٗم٤مرىمتف رهؿنشمبِم  

 . اًمّمحب٦م وقمرف أهؾ آومت٘م٤مر إمم اهلل

 

 
 

                                                 

ديقان اًمِمٞمخ ؿمٕمٞمب أيب ُمديـ ـ  مجٕمف : اًمٕمريب سمـ ُمّمٓمٗمك اًمِمقار اًمتٚمٛمساين ـ شم٘مديؿ د/ قمٞمسك سمـ قمبداهلل سمـ  -1

 (.83)ص  ُماٟمع احلٛمػمي
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 : ايصخب١ ٚأثشٖا ع٢ً املصاحب 

٤م صحب٦م اًمٖم٤مومٚملم واًمٕم٤مُم٦م ُمنـ عم٤م ورا ه٤م، وم٠مُمّ  ُمٗمت٤مٌح  ٚمِؼ واًمّمحب٦م ُمع اخلَ 

اًمٗمس٤مد وأصؾ اخلروج قمـ ؾمبٞمؾ  ل ومٝمل أؾم٤مُس ٜمِ ٖمْ ل وٓ يُ ٜمِ ٕمْ ٖمٚملم سمام ٓ يَ اعمِمت

ُمننع اهلل  واإلٟم٤مسمنن٦م واًم٘مٚمننقب احلنن٤م ةِ  يمرِ ٤م صننحب٦م أهننؾ اًمننذ  وأُّمنن ، اًمرؿمنن٤مد

بتٝمؿ حْ ـ وَمَرَغ ُمـ هتذي٥م ٟمٗمسف وهتٞم ٠م ًمتٝمنذي٥م همنػمه ومُّمنوظمّمقص٤ًم ُمٜمٝمؿ ُمَ 

ًمٙمنرام اًمنذيـ يٙمتبنقن ُمن٤م ًمٚمٛمالئٙم٦م ا ؽ اًمّمحب٦مَ ٛمُ .. شمٕمٚم   ٜم٦ٌّم وُمٗمت٤مٌح هُمٜمٌؿ وُمِ 

و يتٕم٤مىمبقن قمٚمٞمؽ سم٤مًمٚمٞمنؾ واًمٜمٝمن٤مر، ومنال  ، ـ إىمقال وإومٕم٤ملُمٜمؽ ُمِ  يّمدرُ 

شمستٓمٞمع أن حتسـ صحب٦م ه١مٓ  اعمالئٙم٦م إٓ سمٛمج٤مًمس٦م ه١مٓ  إيمٞمن٤مس ُمنـ 

هلؿ سم٤مًمروح هل اًمتنل  َؽ تُ بَ حْ وُص  ، اًمٜم٤مس إن صحبتٝمؿ سم٤مًمروح وهق : إدب

ٞم ُئننؽ ًمّمننحب٦م اعمالئٙمنن٦م .. هُتَ   ٜمِفٜمَ ننننٞم ُئننؽ ًمّمننحب٦م اعمّمننٓمٗمك سمٛمج٤مًمسنن٦م ؾُم هُتَ

واًمتح٘منؼ  ، اًم٘مٚم٥م سمف ووًمعِ  ، ويمثرة اًمّمالة واًمسالم قمٚمٞمف واًمتخٚمؼ سم٠مظمالىمف

 سمٛمحبتف وحمب٦م أهؾ سمٞمتف وصح٤مسمتف، وإذا صّح٧م ًمنؽ شمٚمنؽ اًمّمنحب٦م هتٞمن٠مَت 

قم٤مئٌد إًمٞمف  يمٚمف كوأُمرُ  ، ٤من صحب٦م اهلل اًمذي هق أىمرب إًمٞمؽ وأقمٚمؿ سمؽإلطمس

ًمف. ومتحسـ صحبتف سمتح٘مٞمنؼ طم٘من٤مئؼ اًمتقطمٞمند واًم٘مٞمن٤مم وُمبتدٌأ ُمٜمف ضمؾ ضمال

واعمسن٤مرقم٦م  ، رشمفنودوام احلْمقر ذم طمْم ، وطمسـ احلٛمد واًمِمٙمر ، سم٤مًمتٗمريد

 أقمغم شمٚمؽ اًمّمحب٦م .ؿ وإمم ُمرض٤مشمف .. وُم٤م أقمٔم

رهت٤م طمتنك نوًمٙمـ ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م اًمقصقل إمم إىم٤مُم٦م طمّ٘مٝم٤م واًمدظمقل ذم طمْمن

ٔمر هذا اًمرب ضمؾ ضمالًمنف اًمذيـ هؿ حمؾ ٟم ، ٟمحسـ ُمّم٤مطمب٦م احل٤م يـ ومٞمٝم٤م

 ذم اًمبن٤مـمـ أٟمنقارُ  ْحبتِٝمؿ وإدب ُمٕمٝمؿ يٜم٘مدُح ومبَِحَس٥ِم ُص  ، وشمٕم٤ممم ذم قماله

ـِ  أرسارِ  ُمنـ ومْمنٚمف ُمنـ َٟمَٔمنِرِه  ٞمُض ِٗمنسمام يُ  ، ُمّم٤مطمب٦م اًمرب ضمؾ ضمالًمف طمس

 ، ذم اًمندائرةًمٚمندظمقل  ٞم ُئنؽهُيَ وهذا هق اًمنذي  . إًمٞمٝمؿ إمم ٟمٔمره إمم ضمٚمٞمسٝمؿ
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 ًمذائنذُ  اُق ذَ هبذه اًمّمنحب٦م شُمن فُ ٤م ة، وٓؿمؽ أٟم  وشمّمبح ُمـ أهؾ اًم٘مٚمقب احل

سمٜمل ـ ؿم٤مهبٝمؿ ُمـ شمع اًمبٝم٤مئؿ وُمَ ٝمل ُمروم  إضمس٤مم هب٤م ائذِ ٚمذَ ًمٚمروح ٓ دظمؾ ًمِ 

اًمتنل شمقضمند سمٛمّمن٤مطمب٦م أهنؾ اعمراشمن٥م  ، ًمٙمـ ًمذة اًمروح هذه اًمٕمٔمٞمٛم٦م ، آدم

 ؾمنقاه وسم٤مومت٘م٤مرهؿ أهمٜم٤مهؿ قمناّم  ، أهؾ آومت٘م٤مر اًمّم٤مدق إمم اهلل ـْ ُمِ  ، اًمٗمخٞمٛم٦م

رومقه٤م إٓ ذم نٙمقا أقمْم٤م هؿ اًمسبٕم٦م ومٚمنؿ يّمنٚمَ ومٙم٤مٟمقا هؿ اًمسالـملم اًمذيـ ُمَ 

ومبنذًمؽ ؾمن٤مدوا سمن٠مٟمقار اًمٕمٚمنؿ واعمٕمرومن٦م  ، وىمٝمروا إسمٚمٞمس وضمٜمده ، ـم٤مقم٦م اهلل

 .قمز وضمؾ ويم٤مٟمقا هؿ إُمرا  إذ ىم٤مُمقا ُم٘م٤مم اخلالوم٦م قمـ رب اًمقرى ، اخل٤مص٦م

 :حكٝك١ طالطني احلطش٠ ايشبا١ْٝ 
 

دؿمِْت    م  السَّ ا  َماَراه  ََ اَ ات   السَّ وًمنٞمس  ، هنؿ اًمسنالـملمٓ  ومٝمن١م  (ََ

أوًمئنؽ ومن٢من  ، ؾمنٚمٓمٜم٦مٍ  جلٛمٞمع اًمسالـملم اًمذيـ مل يبٚمٖمقا طم٤مهلؿ هنذا طم٘مٞم٘من٦مُ 

وًمٙمـ ه١مٓ  ؾُمنٚم ُٓمقا  ، ٚمٓمٜمقا قمغم فمقاهر رىم٤مب اخلٚمؼ واًمبالدَس اًمسالـملم شمَ 

ه واًمندٟمٞم٤م وقمنغم مجٞمنع ضمنٞمش إسمٚمنٞمس وضمٜمندِ  ، قمغم مجٞمع اًم٘مقاـمع قمـ اًمرب

 ، اًمسنٚمٓمٜم٦مهل هذه  و ، ٝم١مٓ  هؿ اًمسالـملموم ، واًمٜمٗمسِ  هلقى واًمِمٝمقاِت وا

وسم٤معمقت شمبدو وشمٔمٝمر وشمؼمز  ، سمسٚمٓمٜمتٝمؿ هذه يدوم هلؿ اًمٕمز أسمدا رسُمداوهؿ 

 .طم٘م٤مئؼ هذا اًمٕمز
 

 :ايصٓف اآلخش َٔ ايظالطني 

اًمسالـملم اًمذيـ طُمِرُمقا هذا اخلػم وإن شمسٚمٓمٜمقا قمغم اًمٜمن٤مس  ُمـوهمػم ه١مٓ  

ن واًمٜمداُمنن٦م ابنن٤معمقت شمبنندو ُمٔمنن٤مهر اًمننذل واهلننقومأو ذم اًمٖمننرب رق نذم اًمِمنن

 إذًا؟ َُمـ اًمسالـملمُ وإذًا؟  وم٠ميـ اًمسٚمٓمٜم٦مُ  .ٗمِمؾ وؾمق  اًمٕم٤مىمب٦مواخلّسان واًم
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  يٝع يًشٝطإ عًِٝٗ طًطإايظالطني حكٝك١: 

ُمٜمزًمتٝمؿ  ْؾ ؿ وحيّم  هُ ؿم٠موَ  ـ مل يبٚمغْ ُمَ و ، اًمس٤مداتهؿ  طم٘مٞم٘م٦مً ٤مًمسالـملم وم

وًمندى اًمنرب اعمٚمنؽ  ، وم٘مد ؾم٤مد أوًمئؽ ذم اعمأل إقمغم إن ؾم٤مد ذم قم٤ممل اًمٜم٤مس

ر هن١مٓ  قمنغم فمن ، ؾم٤مدوا ومٝمنؿ اًمسن٤مدات ، ضمؾ ضمالًمفاًمٕمٔمٞمؿ  ٤مهر وإن شمن٠مُم 

اًمِمٞم٤مـملم اًمٕم٤مشمٞم٦م اًمٓم٤مهمٞمن٦م قمغم ُروا قمغم ٟمٗمقؾمٝمؿ واًمرىم٤مب وم٢من أهؾ اهلل ىمد شم٠مُم  

ومٛمـ أطمؼ سم٠من يٙمقن أُمػما؟ ُمـ يم٤من ُم٘مٝمقرا  ، ومٚمٞمس ًمٚمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمٝمؿ ؾمٚمٓم٤من

وـم٠مة ؿمٝمقاشمف وهقاه وٟمٗمسف وشمسٞمػمات اخلٚمؼ ًمف ُمؽمضمٞم٤م صقت هنذا .. حت٧م 

إٓ هبنذا .. ي٘مقم طم٤مًمنف  وٓهذا ..  شم٠ميٞمد هذا .. ورأي هذا .. واؾمتامًم٦م ىمٚم٥ِم و

وىمد ىم٤مل أهؾ هذا  .. هتؿ اًمّمقرةوًمٙمـ همر   ، ٤مً أن يسٛمك ُمسٙمٞمٜمض ٗمؽَم يُ ٝمذا وم

وٟم٤م قمٚمٞمننف ًمننق يٕمٚمننؿ اعمٚمننقك ُمنن٤م ٟمحننـ ومٞمننف سم٤مًمٚمٞمننؾ جل٤مًمنند  اًمٕمٔمننٞمؿ  اعمٚمننؽ

سم٤مًمسٞمقف
(1)

هنؿ اًمسنالـملم ومن٢ممؿ ًمٜمن٤م ُمنـ رهمبن٦م ذم هنذا اعمٚمنؽ؟  ومٝمنؾ ، (

 .. واًمس٤مدات وإُمرا 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 دار احلديث اًم٘ماهرة. (335/ 2صٗمة اًمّمٗمقة ) ٝمؿ اسمـ اجلقزي ذمُمٜم.إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿٟمسبٝما يمثػمون ًمسٞمدٟما  1-
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سَمااااااااَل َّْب دم َ َالِِسااااااااِفمْ ( 2) ََ م    َفاْصااااااااَ ْبف 

 

َ ا ََ وَ   م  َ  ضَمظَّااااااااَو َمْفااااااااَ  َ اااااااادَّ طَماااااااا ََ 

 

 ايصخب١ َفتاح ايذخٍٛ ملٝادٜٔ ايكشب : 

سَملَ ) ََ م   ٕٟمؽ ًمـ  .إن يم٤من ًمؽ رهمب٦م ؿُ وم٤مصحبٝمُ  ( َّْب دم َ َالِِسِفمْ َفاْصَ ْبف 

 اعمر  قمغم ديـ ظمٚمٞمٚمنف(ومن  ، ل إمم شمٚمؽ احل٘م٤مئؼ إٓ سمّمحبتٝمؿنشمٗمْم
(1)

مل وإذا  

.. ؟ وم٤مصنحبٝمؿ إمم ُمٞمن٤مديـ اًم٘منرب ٙمٞمنػ شمندظمؾومظمٚمٞمنؾ ُمنٜمٝمؿ  يٙمـ ًمؽ

  .وروطمٝم٤م إدب 5وؿمبح واًمّمحب٦م ضمسدٌ 

وم٤مصنحبٝمؿ ومن٢من اهلل ٓ  نكم  ، ًمؽومال شمْمّٞمع اًمٕمٛمر وٓ اًمُٗمَرص اعمٕمٓم٤مة 

 زُم٤مٟم٤ًم قمٜمٝمؿ ذم هذه إُم٦م .
 

 :ٚجٛب األدب يف ايصخب١ 
 

سَمَل َّْب دم َ َالِِسِفْم: ََ 
 

 

                                                 

 اًمٜماذ : دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة ـ سمػموت .  7327( سمرىمؿ 4/189) ؿ ذم اعمستدرك قمـ أيب هريرةاحلايم أظمرضمف 1-

 

 ، ُمـ اًمٓمبع ننَّسُق اًمٓمبعُ ٞمُ ًمتحّمؾ اعمج٤مٟمس٦م سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمٝمؿ ومَ 

 ، ِري إذواُق ُمـ إذواقنوشَمْس  ، اًمّمٗم٤مت ُمـ اًمّمٗم٤مت وشُمٖمَرُس 

 إطمقال .وحتٚمق إطمقال ُمـ 
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 احلظٛظ بٓٛعٝٗا ايعايٞ ٚايٓاصٍ تشُى : 
 

َ ا  ََ وَ   م  َ  ضَمظََّو َمْفَ  َ دَّ طَم  ىمندُمقكُم٤م هتقاه وشمِمنتٝمٞمف ٟمٗمسنؽ ُمٝمنام : (ََ

، وٓ شم٘مّمد إٓ رض٤م اهلل شمب٤مرك وشمٕمن٤ممم ذم ُمنقآهتؿ وذم ظمندُمتٝمؿ كورا اشمريمف 

 ٠مِت شمنٓ  ، ورا ك ظمٚم ٝمن٤م احلٔمنقظِ  وسم٘مٞم٦مُ  . اُمتث٤مل أُمرهؿ وذم اًمت٠مدب سمآداهبؿوذم 

 سم
ٍ
ـ   ، ؽئتامُمَ ا ؽ ومٞم٘مٓمعَ ٤مُمَ إُِمَ  ؽ ومٞمّمػمَ ُم٤مُمَ ُمٜمٝم٤م أَ  ٌم  اختذت وىمد  فسم ؽ شم٠مشمؿ  أٟمّ  شمٔم

 .. قاُم  ١مُ أن يَ هلؿ حيؼ ٓ  ممـ وهؿ قٟمؽ ي١مُم   ، ل ورا هؿنمتِم ؽ أئٛم٦م آظمريـٚمَ بَ ىمِ 
 

 :نُاٍ ايصخب١ برتى احلظٛظ ٚيٛ ناْت َٔ املكاَات 

ٙمنقن ٓ شم ، هلل شمبن٤مرك وشمٕمن٤ممم تٝمؿ خمٚمّم٤مً ويمامل ذًمؽ أن شمٙمقن ذم صحب

ومٙمٚمنام ارشم٘مٞمن٧م وصنٗمقت ذم هنذا اعمٕمٜمنك رسى  ، ُتؽ وطمٔم ؽ اعم٘م٤مُم٤متنٚمّ قمِ 

وُمٝمنام يمن٤من  ، وأقمنغم احلؼ إًمٞمٝمؿ ُم٤م هق أضمؾ   ٔمرِ إًمٞمؽ ُمـ رس  طمْمقرهؿ وٟم

 . ًمؽ طمٌظ وُمراٌد ىَمٍُمَ سمؽ اًمب٤مع وـم٤مل سمؽ اعمدى طمتك شمبٚمغ اًمٖم٤مي٤مت
 

     

وُمنـ  ُمـ هق أضمؾ  و  صحبقا ُمـ هق ظمػْمٌ  أن ظمٞم٤مر إُم٦م ٟم٤مدوضم ًمؽوًمذ

 إوًمقن يم٤مٟمقا أقمٔمنؿَ اًمس٤مسم٘مقن  .ٝمؿبُ شمَ صمؿ قمغم ىمدر أدهبؿ ضم٤م ت رُ  ، هق أيمٛمُؾ 

هنؿ   ظمْمققم٤م وذًٓ واٟم٘مٞم٤مدا ومّم٤مروا وأيمؼمَ  ، ـم٤مقم٦مً  وأؿمد   ، اٟمٓمقا ً  أدسم٤م وأيمثرَ 

ورسمام طُمِجب٧َم سمحٍظ ُمـ طمٔمقفمؽ قمـ قمٔمٞمؿ احلظ اًمذي ٓ شمٕمرومف 

ومُِمِٖمٚم٧َم سم٘مٚمٞمؾ احلظ اًمذي شمٕمرومف قمـ قمٔمٞمؿ  ، وٓ  ٓمر سمب٤مًمؽ

 .احلظ اًمذي مل يبٚمٖمف ومٝمُٛمَؽ 
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 ،ؾٛمِ ؾ ُم٤م قمَ ٛمِ وصؾ طم٤مهلؿ إمم أّن ُمـ سمٕمدهؿ ٓ يٚمح٘مٝمؿ وًمق قمَ و ، ظمٞم٤مر إُم٦م

 ًمق أٟمٗمؼ أطمديمؿ ُمثؾ أطمد ذهب٤م ُم٤م سمٚمغ ُمّد أطمدهؿ وٓ ٟمّمٞمٗمف(
(1)

 . 

 ايصخب١ ٚاجملايظ١ اسطشَٔ أ: 
 

 ضمنُؾ ُمن٤م ُٟمب نَف سمنف ذاك اًمر وم٤مض٦م اهلل اجلقد سمقاؾمٓم٦م اًمُّمنحَب٦مُمـ أرسار إو

ؿُمِٖمَؾ ذم ًمٞمٚم٦م سمبٕمض اًمْمٞمقف وضمن٤م  إمم  قمغم اجلامقم٦م طمٞمٜمام احلريُص  اًمّم٤مًمُح 

إن صنالة اجلامقمن٦م ذم ٟمٗمسف وىم٤مل  ، قا وذهبقاىمد صٚمّ هؿ ُمٙم٤من اجلامقم٦م ومقضمد

 ٕمِمن٤م  ؾمنبٕم٤مً ومس٠مصنكم اًم ، ريـ درضمن٦منشمٗمْمؾ قمغم صالة اعمٜمٗمرد سمسبع وقمِمن

 فَ ب نعم٤ّم ٟم٤مم ٟمُ  و وقمنميـ ُمرة  ٗمسف يّمكّم اًمٕمِم٤م  ؾمبٕم٤مً ومحبس ٟم ُمرًة .ريـ نوقمِم

دمنري  ىمّقي٦مٍ  وهؿ قمغم ظمٞمقلٍ  مج٤مقم٦مً  يّمّٚمقن ل ُمع اًم٘مقم اًمذيـنأٟمف يٛمِم ومرأى

يمنف ر  حُي  أنحمن٤موٓ رسمف نْميوم٘م٤مم  .. يٛمٌم يٙم٤مد  ٓ ضٕمٞمٍػ  هبؿ وهق قمغم ظمٞمؾٍ 

ومالن؟ ي٤م  ذا سمؽُم٤م ًمف: ىم٤ملو ، طمدهؿأ٧م إًمٞمف ٤مًمتٗموم ، ٞمٚمحؼ هبؿ وهؿ يسب٘مقٟمفًم

 ، ٦مامقمن٦م اًمب٤مرطمناجل ُمٕمٜمن٤م مل شمّمؾ ٕٟمؽ : ًمف ٘م٤ملوم.  ي٠مسمك أن يٛمٌم ظمٞمكم :ىم٤مل

 ىمند صنٚمٞم٧ُم  ىم٤مل ، مج٤مقم٦مذم صالشمٜم٤م  ٟمتٞمج٦م  هقإٟمام ُم٤م شمراه ُمـ رسقم٦م ظمٞمقًمٜم٤م و

 ىمند أي  ُمنع اإلُمن٤مم؟ (لمآُمأيـ ىمقًمؽ   ًمٙمـ :ًمف ٘م٤ملوم ؟ُمرة ؾمبٕم٤م وقمنميـ

،  وقمنمنيـ ٤موإن صنٚمٞم٧م ؾمنبٕم ، ُم٤م وم٤مشمؽ اًمّمحب٦م واعمج٤مًمس٦م ـ رس  وم٤مشمؽ ُمِ 

قمنغم  ومنال شم٘مندرهنذا  ؽوم٤مشَمن وم٘مد ومال شمتٕم٥م ٟمٗمسؽ.   يـ رس اًمّمحب٦م؟أًمٙمـ 

،  اًمّمحب٦مهذه اًمٗمْمؾ اًمرسم٤مين سمّس  ـ حلٔم٤متُمِ  تؽ حلٔم٦مٌ شموم٤م ًم٘مد  .اًمٚمح٤مق  سمٜم٤م

ٚم ملهلل ًمٙمٜمؽ اعمجتٛمٕملم ضمقد إقمغم  لزَ ٟمَ   .ف حتّم 
 

                                                 
، اعمٓمبٕمة  3679( سمرىمؿ 3/4اًمبخاري ذم صحٞمحف قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، يمتاب ومْمائؾ اًمّمحاسمة، )  أظمرضمف 1-

 هـ.1477، 1اًمسٚمٗمٞمة، ط
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ااااا( َاؽماااااَتغـِم الو اااااَت 3)  ْر  ائااااا م معفااااامْ اَاضمض 

  
ناااااا  اااااَت   مااااان ضمضااااا  رااَاعؾااااام زمااااالخيت الرت

   
 : ِٗاغتٓاّ شٝٛخ ايرتب١ٝ َٚالصَت 

 يمٚمام ٓطم٧م ًمؽ اًمٗمرص٦م وىمندرَت  : (مْ َاؽمتَغـِم الو َت َاضمُض   ائ م معف   

سم٢مسمٕمن٤مد صنٗم٤مشمؽ   ذاك آٟمّمٝم٤مرو ذاك اًمتٚم٘مل وذاك إظمذ  و قمغم ذاك آؾمت٘م٤م 

 .ذًمؽ٤مهمتٜمؿ وم ..ُمـ أٟمقار اًمّمٗم٤مت اًمٙمريٛم٦م قمٚمٞمؽ  اهلل اًمذُمٞمٛم٦م سمام يٗمٞمض

ومنذًمؽ ُمٕمن٤ًم ومحٞم٨م متٙمٜم٧م سم٤مجلسد واًم٘مٚمن٥م واًمنروح  (مْ َاضمُض   ائ م معف   

  . ُمٕمٝمؿ دائامً  سم٤مًم٘مٚم٥م واًمروح ٦مُ يٛمقُموإٓ ومٚمتٙمـ اًمد ، ومخٞمؿ ؿم٠منٌ 

ىمن٤مل هلنؿ صنغم اهلل قمٚمٞمنف  شمٕمن٤ممم قمٜمد اهلل هِ رِ وًمّس أصمر هذا احلْمقر وىمدْ  

 (يتٛمقين أصنكمصٚمقا يمام رأ وؾمٚمؿ 
(1)

اؾمتِمنٕمروا أن ، ذم أي ُمٙمن٤من صنٚمٞمتؿ 

ٓ  أي..  قا ُمثؾ ُم٤م رأيتٛمقينيمٞمػ رأيتٛمقين أصكم صٚمّ  ..يب ىمٚمقسمٙمؿ هل٤م راسمٓم٦مٌ 

شمٜم٘مٓمٕمقا قمـ اًمّمٚم٦م يب، وم٢مذا يم٤من هذا ذم اًمّمالة اًمتل هل احلرضنة اًمٕمٔمٛمنك 

(ظمذوا قمٜمل ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ ومٛمـ سم٤مب أومم سم٘مٞم٦م إقمامل 
(2)

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ              ژ  

  [13آل قمٛمران: ] ژچ  چ  چ   چ    ڃڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ

ٕٟمننف إُمنن٤مم أهننؾ  ، وم٠مٟمنن٧م ُمرسمننقط يب دائنام..  قمنغم ىمنندر حمبتننؽ شمتبٕمٜمنلأي 

 وؾمٚمؿ. وآًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٞمد أهؾ ىمرسمف ..طمرضشمف

                                                 

 .6778( سمرىمؿ  9/8اًمبخاري ذم صحٞمحف قمـ ُماًمؽ سمـ احلقيرث، سماب رمحة اًمٜماس واًمبٝمائؿ، ) أظمرضمف 1-

، 1297( سمرىمؿ 675ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف قمـ ضماسمر، سماب اؾمتحباب رُمل مجرة اًمٕم٘مبة يقم اًمٜمحر رايمبا، ) أظمرضمف 2-

 م.1998 -هـ 1419، 1دار اعمٖمٜمل، ط
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٤مب ذم ذم همٗمالشمنف وهَمن أُم٤م ُمـ هُمٞم ن٥َم ( اَُضَ ضَم  نْ مَ  تَ   ا َ  َن خيت الر  لَ م زمِ ؾَ َاعْ  

وشمراظمٞمننف ومٞمٗمقشمننف ُمنن٤م يٗمقشمننف ُمننـ اًمؽمىمننل  ف وشمنن٠مظمرهِ ٚمِ َسننىم٤مشمننف واٟم٘مٓمننع ذم يمَ ُمٕمق  

قزك ومٞمنف ومن و أو اًمنٜمٗمُس  بّٓمؽ قمٜمف إسمٚمٞمُس صمَ  أو قمٛمالً  ٤مً جمٚمس أنّ  ورسمام ، واًمتٝمذي٥م

 .إيمؼم ومٗم٤مشمؽ ُم٤م وم٤مشمؽ سمٖمٞم٤مسمؽ
 

 :ايصخاب١ ٚحشصِٗ ع٢ً احلطٛس َع سطٍٛ اهلل 
 

 أيـ ُمـ همزواشمف ي٘مقل قمددٍ  ذمواعمت٠مُمؾ ًمسػمشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ جيده 

هٙمذا إمم أن ىم٤مل يمـ أسم٤م ظمٞمثٛم٦مو .يتخٚمػ قمٜمل ٓ ُمـ ؿم٠مٟمف أن ؟ ومالنٌ ومالن
(1)

 

ٗمٙمؿ قمٜمل؟ ىم٤مًمقا واهلل ُم٤م ٘م٤مل ُم٤م ظمٚم  وم اًمذيـ شم٠مظمروا ذم محرا  إؾمد ضم٤م وعم٤م  ،

وأظمنل أؿمند  ، أظمرشمٜمنل ذم ضمسدي ضمروح ٝم٤موًمٙمٜمختٚمٗمٜم٤م قمٜمؽ ي٤م رؾمقل اهلل 

وم٠ممحٚمنف قمنغم فمٝمنري صمنؿ أضنٕمف  ٤ماعمٌم أطمٞم٤مٟمن يم٤من يٕمجز قمـوُمٜمل  ضمروطم٤مً 

 وهنق ، ومٞمٛمٌم ىمٚمٞمال صمؿ أمحٚمف وأٟم٤م أظمػ ضمروطم٤م ُمٜمف طمتك حل٘مٜم٤م سمنؽ اًمٚمٞمٚمن٦م

إٓ سمٕمد أن ىمن٤مل عمنـ  فِ ه وراطمتِ دِ مل يدظمؾ ذم ُمٙم٤من هتج   قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم

 ٤مّراس إذا ضمن٤م  ومنالن وومنالن وم٠مدظمٚمق نطمقًمف ُمـ اًم٘م٤مئٛملم قمغم اخلدُم٦م واحل

اًمقاومر واًمٕمٓمن٤م   وعم٤م حي٥م هلؿ ُمـ احلظ ، ىمٚمقهبؿذم   اًمّمدق ٚمؿ ُمـ٤م يٕمعمِ  قمكم  

تقىمنع ُمإٓ وهنق  وهق مل ي٘مؾ هنذا ، وم٠مراد أن يٙمقٟمقا ُمـ احل٤م يـ،  اًمٕمٔمٞمؿ

 وؾمن٠مهلام ، قمٚمٞمنف ذم اًمٚمٞمنؾ ٤موأدظمٚمق  ومٕمالً  ووصال ، وصقهلؿ ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م

  وؾمٚمؿ. وآًمف ومتحدصم٤م ُمٕمف صغم اهلل قمٚمٞمف

                                                 

 .2769( سمرىمؿ 1482شمقسمة يمٕمب سمـ ُماًمؽ وصاطمبٞمف،  ) ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف، سماب طمديث أظمرضمف 1-
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إمم ُمٕم٤مين هذا احلْمنقر ي٘منقل أطمندهؿ  س٤مسم٘م٦مٍ اًمّمح٤مسم٦م ذم ُميمذًمؽ دمد 

.. ـ محنر اًمنٜمٕمؿُِمن أطمن٥م إزمّ يمن٤من ـ ومالن ًمق يمٜم٧م ص٤مطمبف ُمِ  ُمِمٝمداً  ؿمٝمدُت 

 صغم اهلل قمٚمٞمف رؾمقل اهلل رَس  أاًمٕمٛمؾ ٕن ذًمؽ  ، ـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤مُمِ  أطم٥م إزمّ 

 وؾمٚمؿ. وآًمف
 

 ُٜ  ربص يًصخاب١ أ١ُٖٝ ايصخب١:طٝذْا عُش 
 

 هلنؿ  سمٙمر ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م أيبإمم  ٜمسب٦م٤مًمسمومْمٚمف  ر ؾمٞمدٟم٤م قمٛمقمٜمد وعم٤م ذيمروا  ..

وأٟمنزل اهلل  ، أؿم٤مر إمم ًمٞمٚمن٦م اًمٖمن٤مر ، رقمٛم ُمـ قمٛمر وآلِ  ًمٞمٚم٦م ُمـ أيب سمٙمر ظمػمٌ : 

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ژ   ًمّس اًمّمحب٦م ُم١ميمداً 

ومٜمّص اهلل قمغم صحب٦م اًمّمديؼ حلبٞمبف صغم اهلل   [47اًمتقسمـة: ] ژ﮹  ﮺  ﮻

  . وؾمٚمؿوآًمف قمٚمٞمف 

أن اًمذيـ ختٚمٗمقا سمٕمنذر قمنـ سمندر يمن٤مٟمقا طمن٤م يـ  أيْم٤م شمٕمٚمٛمقن تؿأٟمو

 ، هلؿ طمتنك ُمنـ اًمٖمٜمٞمٛمن٦مصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اًمٜمبل  ؿَ َس وم٘مَ  ٝمؿ ..سم٠مرواطم

 ، وأضمنرك : وأضمري ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: اًمٖمٜمٞمٛم٦م ىم٤مل أظمذ ويم٤من أطمدهؿ إذا 

(إٟمام أٟم٤م ىم٤مؾمؿ واهلل يٕمٓمل : وهق اًم٘م٤مئؾ
(1)

 ٝمؿ ُمـىمسٛم ؿ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ومٓمٚمبقاىمّس و 

ـ طمرضن ُمَ  ُمثؾ وطم٘مفهمٜمٞمٛمتف وؾمٝمٛمف  ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ يٕمٓملومٙم٤من  ، إضمر

 .أهؾ سمدرٍ  ـُمِ 

ذم همنزوة شمبنقك  اًمنذيـ ختٚمٗمنقا قمنـ احلْمنقر اًمثالصم٦م واٟمٔمر يمٞمػ أّدب

 ٓ أطمندَ  ، قمٚمنٞمٝمؿ صنٕمب٦مو ؿمديدة  يم٤مٟم٧م يمؿ ، ن ًمٞمٚم٦مقويمٞمػ ُمّرت هبؿ مخس

ذم وذم اعمسن٤مضمد وع يٛمِمنقن ذم اًمِمنقار ، طمند يٚمتٗمن٧م إًمنٞمٝمؿأ ٓو ٝمؿٛمُ يٙمٚم  

                                                 

 71( سمرىمؿ 1/25اًمبخاري ذم صحٞمحف ، سماب طمديث ُمـ يرد اهلل سمف ظمػما يٗم٘مٝمف ذم اًمديـ قمـ ُمٕماوية ) أظمرضمف 1-
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ٱ  ٻ  ٻ  ژ  ٹ ٹ  طمتك أهٚمٝمؿيٙمٚمٛمٝمؿ  جيدون ُمـ ٓواًمبٞمقت 

ٺ  ٺ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

 ژٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ

 .وا سمتقسم٦م اهلل ر ي اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿنم  سمُ صمؿ   [118اًمتقسمة: ]
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ااااااااا ؾَت فؼاااااااااَ (4) اااااااااؿَت إقت إخي ؽم   َقِزِم الصَّ

  
ْسااااااَتؼِماْؾااااااق عِ  َِ م  ْفاااااا ََ ااااااْن زما  َم عـاااااادْ َا 

   
 َِ  :ٔ صفات اخلاشعنيايصُت 

ؿَت   سمنام  وٓ ُمِمنتٖمالً  ٓ شمٙمـ ومْمقًمٞم٤مً  : أيوٓزم اًمّمٛم٧م( َقِزِم الصَّ

 قمٞم٤مً وٓ ُمد   وٓ ُمٕمجب٤مً  ، قمغم ُم٤م ًمٞمس ًمؽ وٓ ُمتٓم٤موًٓ  وٓ ُمٝمذاراً .. ٓ يٕمٜمل 

سمام ًمنٞمس  واعمّدقمل سمٜمٗمسف ٥مٕمجَ عمُ وم٤ميّمٛم٧م ..  هذه اًمٕمٞمقب ٓ هُ ٜمدَ قمِ  ـْ ُمَ  وم٢من  ، 

  ام يّمٛم٧م اعمتذًمؾ اخل٤مؿمع اعمتقاضع .إٟم .. يّمٛمتقن ٓ وأُمث٤مهلؿ ومٞمف
 

 ٌٕ    تشبٟٛ يف إبشاص ايعًِ ٚعذّ إبشاصٙ: َٝضا

 

ا ؾَت فؼاَ  ؿَت إقت إخي ؽم  َِ  ق عؾاَم عـادْ .. َقِزِم الصَّ ْفا ََ اْن زما َا 

ْس   اًمّمنٛم٧ِم  ومٞمٝم٤م يمنامُل  ُؼ ٚمٞمِ يَ  إطمقالِ  هِذهِ  ُمـ إمم أن يمثػماً يِمػم سمذًمؽ  (َتؼِمام 

ُمٜمٝمن٤م يٙمنقن إدب  ومٙمثنػماً  ، وذًمؽ  تٚمػ سم٤مظمتالف إطمقال اًمٕمٚمؿِ  ويمتؿُ 

قمٜمد ذًمؽ ُم٤م ًمٞمس قمٜمدك يمام حيّمؾ  ُمٜمتٔمراً ٞمٝم٤م أن دمٞم٥م سمام قمٜمدك ُمع إدب وم

 . وٟمحقه٤م٦م وم٘مٝمٞمأطمٙم٤مم ـ ُمِ اعمب٤مطمث٦م ذم ُمس٤مئؾ اًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر 

 ينتٙمٚمؿر ُمندارس اًمِمنٞمقخ وٓ نحيْمن اعمِم٤ميخـ ويم٤من سمٕمض إيم٤مسمر ُمِ  

 ٗمنلوم .واؾمنعٍ  ٚمؿٍ قمِ  ـْ قمَ  رَ ظَم إًمٞمف زَ  اًمس١ماُل  فَ ضم  وم٢مذا وُ  ، اًمس١مالإًمٞمف ف قضم  طمتك يُ 

هذا اعمقىمػ ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م قمٛمنر ًمٚمنذي ؾمن٠مًمف  ُمثؾ وذم ، اًمٙمالم أوممهذه احل٤مًم٦م 

 .أو ٓ أقمٚمؿ  ، أقمٚمؿ: قمٚمؿ اهلل ؟ ىمؾ ـ ُم٤م ؾم٠مًمتؽ قمَ  :ىم٤مل!! اهلل أقمٚمؿ: وم٘م٤مل 
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 ٚطًِ: ٚآي٘ ٔ ايصخاب١ َع سطٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًَِٝ٘ أدٌب 
 

ينقم هننذا؟  أي  : وؾمننٚمؿ وآًمنف يسنن٠مهلؿ صنغم اهلل قمٚمٞمننف  :آظمنر وُمقىمنٌػ 

أي سمٚمد هنذا؟  !ومٝمؾ ص٤مروا ٓ يٕمرومقن إي٤مم؟ اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ ..ومٞم٘مقًمقن 

.. ومٝمنذا اهلل ورؾمنقًمف أقمٚمنؿ  : ىم٤مًمقا ومقم٤م ن وهل اًمبٚمد اًمتل قم٤مؿمقا ومٞمٝم٤م ويٕمر

أًمنٞمس اًمبٚمند :  قمٚمٞمنف اًمّمنالة واًمسنالم وم٘من٤مل ، إدب ُمـ ُمقاىمنػ ُمقىمػ

سمغم: ىم٤مًمقااحلرام؟ أًمٞمس اًمٞمقم احلرام؟ 
(1)

. 
 

 ًَُ٘تشبٟٛ ٜعًّ ٌوَظ ُ ُّ  احلذاد يتالَزت٘ : اإلَا
 

وهلذا عم٤ّم ضم٤م  سمٕمض شمالُمذة اإلُم٤مم احلداد
(2)

ٛمنر إمم احلبٞمن٥م أمحند سمنـ قم 

اهلٜمدوان
(3)

(أقمقذ سمؽ ُمـ اًمٗم٘مر وىم٤مل هلؿ ذم طمدي٨م آؾمتٕم٤مذة ُمـ اًمٗم٘مر  
(4)

 

: ٘من٤مًمقاوم؟ صنغم اهلل قمٚمٞمنف وآًمنف وؾمنٚمؿ  ُم٤م هق اًمٗم٘مر اًمذي اؾمتٕم٤مذ ُمٜمف اًمٜمبنل

 وؾمٚمؿ وآًمف صغم اهلل قمٚمٞمف ر اًمذي اؾمتٕم٤مذ ُمٜمف اًمٜمبلـ ؿمٞمقظمٜم٤م أن اًمٗم٘مٟمسٛمع ُمِ 

                                                 
 .1741( سمرىمؿ 2/176اًمبخاري ذم صحٞمحف قمـ أيب سمٙمرة، سماب اخلٓمبة أيام ُمٜمك، ) أظمرضمف 1-

وًمد سماًمسبػم ُمـ ضقاطمل ُمديٜمة شمريؿ سمحرضُمقت اخلاُمس ُمـ  ، ٛمد احلدادهق اإلُمام قمبداهلل سمـ قمٚمقي سمـ حم 2-

ضف اهلل قمٜمف سمٜمقر اًمبّمػمة ، هـ1744ؿمٝمر صٗمر  ؾماومر إمم احلرُملم اًمنميٗملم قمام  ، يُمػَّ سمٍمه وهق صٖمػم ومٕمقَّ

اًم٘مٕمدة ُمـ ؿمٝمر ذي  7وٓزال داقمٞما إمم اهلل سماذٓ ذم ذًمؽ هماية ضمٝمده طمتك يماٟمت ووماشمف ًمٞمٚمة اًمثالصماء  ، هـ1779

 هـ ودومـ سمٛم٘مؼمة زٟمبؾ سمؽميؿ1132

 ، أمحد سمـ قمٛمر سمـ قم٘مٞمؾ اهلٜمدوان: أطمد اًمٕمٚمامء إقمالم وًمد سمؽميؿ ورطمؾ إمم اهلٜمد واحلرُملم  صمؿ قماد إمم شمريؿ -3

أظمذ قمـ يمثػٍم ُمـ اًمٕمٚمامء ُمٜمٝمؿ اًمسٞمد أسمقسمٙمر سمـ طمسلم سماوم٘مٞمف واًمسٞمد قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سما هارون وقمـ اًمٗم٘مٞمف 

وأظمذ قمٜمف يمثػم ُمـ ـمالب اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ اإلُمام امحد سمـ زيـ احلبٌم واًمسٞمد ـماهر سمـ  ، ٛمد سمـ امحد سماضمبػمإضمؾ حم

شمقذم  ، حمٛمد سماُمٖمٗمقن واًمسٞمد قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سمٚمٗم٘مٞمف ويمان سمٞمٜمف وسملم اإلُمام قمبداهلل احلداد ُم١ماظماة واُمتزاج

 م احلداد(وذح قمٞمٜمٞمة اإلُما ، هـ ) اٟمٔمر اعمنمع اًمروي1122سمؽميؿ ؾمٜمة 

 .1544( سمرىمؿ 2/91أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف، سماب آؾمتٕماذة، ) أظمرضمف  -4
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 اًمرضن٤م  وقمندمُ  واًمسنخطُ  مُ واًمتنؼمّ  ىمٚم٦م ذات اًمٞمد اًمتل ي٘منؽمن هبن٤م اجلنزعُ  هق

هنؾ  : ىم٤مل هلنؿاإلُم٤مم احلداد ؾم٠مهلؿ قمـ زي٤مرهتؿ و .. وعم٤م رضمٕمقا إمم ٧َم ٙمَ َس وم

 :اإلُمن٤مم احلنداد  هلؿ٘م٤مل وم ،  ٟمٕمؿ وذيمروا  ًمف ؾم١ماًمف هلؿ : ؟ ىم٤مًمقاؾم٠مًمٙمؿ ؿمٞمئ٤م

ٛمٙمؿ ٕمٚم  ٞمُ ؾمن شمٕمرومقٟمف ٓ ًمٓمٞمٌػ  ومٕمٜمده ُمٕمٜمًك  ، اإلضم٤مسم٦م ومٞمف هذا ُمقىمٌػ ٓ يٜمبٖمل

ذم ُمثنؾ  أظمنرى ٙمؿ .. إذا ؾم٠مًمٙمؿ ُمنرةً ٟمٗمَس أؿ تُ ُمْ رَ طَم  ؿ اًمٕمٚمؿٞمتُ قمَ د  ام اٚم.. وم إي٤مه

رضمٕمنقا وعمن٤م . ؿُٙمنٛمِ ٚمْ ـ قمِ ٕمّٚمٛمقٟمن٤م ُِمنومن ودٞمُمسنتٗمإٟمام ٟمحـ :  ًمف وم٘مقًمقا ذًمؽ

اًمٗم٘مر اًمذي  هق ُم٤م :وىم٤مل هلؿ اًمس١مالٟمٗمس أقم٤مد قمٚمٞمٝمؿ  اًمث٤مٟمٞم٦م رة ذم اعم ًمزي٤مرشمف

ٟمحنـ  ، :اهلل أقمٚمنؿا ٘من٤مًمقوم؟ وؾمنٚمؿ  وآًمنف صنغم اهلل قمٚمٞمنف اؾمتٕم٤مذ ُمٜمف اًمٜمبنل

وم٢من ظمقف اًمٗم٘مر إذا طمنّؾ  .. هق ظمقف اًمٗم٘مر : ٘م٤ملوم ، ؿٙمُ ٛمِ ٚمْ ـ قمِ ُمِ  نوُمستٗمٞمد

ًمٚمٛمِمن٤ميمؾ  ٤مً وًمق ُمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م ويٙمنقن ؾمنبب ذم ىمٚم٥م ٓ يٖمتٜمل ص٤مطمبف أسمداً 

 .واًمبخؾ واًمت٘م٤مشمؾ
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ْعَتِؼاااااادام ( 5) ق سَمااااااَر الَعْقااااااَب إِق فِْقااااااَو م  ََ 

 

 اؽْماااااااَتؼَما ام لؽِـَّاااااااه  َعقباااااااام زَمااااااادا زَمق ـااااااا

 

 ع َعاٜب ايػري اْصشاف عٔ ايظري:تتّب 

ق سَمَر الَعْقَب إِق فِْقَو   ذم اًمسنػم إمم احلنؼ شمبن٤مرك  هبنذا يبنلّم أؾم٤مؾمن٤مً ( ََ

وأصناًل ُمنـ  ، ُمـ أؾمنب٤مب اًم٘منرب ُمٜمنف ضمنؾ وقمنال ُمتٞمٜم٤مً  وشمٕم٤ممم وؾمبب٤م ىمقي٤مً 

 ، زيمٞمتٝمن٤مري٤مض٦م اًمنٜمٗمس وجم٤مهندهت٤م وشم٘مقيٛمٝمن٤م وشم ٤مشمٜمبٜمل قمٚمٞمٝم اًمتل إصقل

ُمنـ إظمنالق  ٌؼ ُٚمنوهق ظُم  ، سمٗمتح اًمٗمت٤مح واًمٗمقزِ  واًمٜمج٤مِح  ًمٚمٗمالِح  و ورةً 

وهق شم٘مقيؿ اًمِمٝمقد قمغم  ، اًمالزُم٦م جلٛمٞمع اًمّم٤مدىملم ُمع اهلل واًمس٤مئريـ إمم اهلل

وُمن٤م هنق  ، اعمٕمبقد اعمقضمقد اعم٘مّمقد اعمِمٝمقد ؾمنبح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم ُم٤م ير ي احلّؼ 

 ، امل واعمٕم٤مينن٥م واعمح٤مؾمننـاًمِمننٝمقد؟ ؿمننٝمقدك ومننٞمام يتٕمٚمننؼ سمنن٤مًمٜم٘مص واًمٙمنن

 َض رَ وم٘مد اظمتؼمك اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م ووَمن ، واًمٗمْم٤مئؾ واًمرذائؾ

وهق أٟمف مل يسٛمح ًمنؽ سمِمنٝمقد ُمٕم٤مين٥م  .. ىمقيامً  طمسٜم٤مً  ؾ ُمٞمزاٟم٤مً ٛمِ قمٚمٞمؽ أن حَت 

 قمٚمنٞمٝمؿ وٓ ويمٞمؾٍ  ، هلؿ ٥ٍم حم٤مؾِم  اخلٚمؼ وزٓهتؿ وُمس٤موئٝمؿ وٟم٘م٤مئّمٝمؿ ؿمٝمقدَ 

وٓ ضم٤مزٍم سم٤محلٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ وٓ ُمٜمٙمِمٍػ  ، ُمٜمٝمؿ قمغم أطمدٍ  عَ وٓ ُمْسَتبِٞمٍح اًمؽموم   ،

 .وظمقاشمٞمٛمٝمؿًمف قمقاىمبٝمؿ 
 

 
 اًمٕمٞمنقب عمٕم٤مي٥م همػمك وإًمّمن٤مق ؽ ُمـ اًمتِمقِف ٙمؾ ُم٤م ُم٤مًم٧م إًمٞمف ٟمٗمُس وم

وم٢من  ، وهق طمج٤مسمؽ ، وهق طمرُم٤مٟمؽ ، هبؿ واحلدي٨م قمٜمٝمؿ هب٤م ومٝمق اٟم٘مٓم٤مقمؽ

 ، م قمٚمٞمنؽ أن شمٜمٔمنر هبنذا اعمٜمٔمن٤مرر  إًمٞمف ُمرضمٕمٝمؿ طَم  ؿ اًمذيهِ أُمرِ  زم  وَ  رهبؿ و

ـ شمتبع ُمٕم٤مي٥م اًمٖمػم ومٝمق وىمنقف قمنـ ـ ٟمٗمسؽ ُمِ ُمِ  ومٙمؾ  ُم٤م صم٤مرَ إذًا 

 قمٜمف . وم٘مؾ اٟمٍماٌف  ؿمئ٧َم  وإنْ  ، اًمسػم
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وىم٤مل ًمؽ قمب٤مدي وظمٚم٘مل ٓ شمتٍمف ومٞمٝمؿ إٓ سمٛم٘مت٣من ذقمنل ُمنـ واضمن٥م 

ٍ ذم دقمنقٟمّمٍح  وذًمنؽ اًمقاضمن٥م شم١مدينف  ، إمم اهلل ؾمنبح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم هتؿأو شَمبٍَم 

 ُمٜمنؽ  زماجلنوقمندم  ، اًمٜم٘مص ومنٞمٝمؿوقمدم رؤيتؽ  ، ذم ىمٚمبؽ ظمْمقعٍ  ّمدِق سم

نا ذًمؽ ُمـ يمؾ ُمن٤م شمُ وُم٤م قمد ، سمٕمقاىمبٝمؿ ر ذم ٟمٗمسنؽ ُمنـ اًمٜمٔمنر إًمنٞمٝمؿ سمٜمٔمنر ٘م 

آطمت٘م٤مر أو أمؿ حمؾ اعمٕم٤مي٥م وإىمذار وم٢مٟمؽ ختٓمٞم٧م طمدود حم٤مرُمل ودظمٚمن٧م 

وًم٘مد أذٟم٧ُم ًمؽ أن شمّم٥م  مجٞمنع ؿمنٝمقد  ، إمم احلٛمك اًمذي ُمٜمٕمتؽ اًمدظمقل ومٞمف

اًمٕمٞم٥م واًمٜم٘مص ومٞمؽ وذم ذاشمؽ وذم ٟمٗمسنؽ ومتٜمٙمّسن زم ومنذًمؽ أرشمْمنٞمف ًمنؽ 

قمكّم سمٌم   ل  صمؿ شم٘مػ أُم٤مُمل يم٤معمد ، ٙمس اعمٞمزانومال شم٘مٚم٥م وٓ شمٕم ، وأرض٤مه ُمٜمؽ

طم٤مًمنف قمٜمندي وُمن٤م هنل مم٤م ووّم٘متؽ ًمف أو أقمٓمٞمتؽ إي٤مه وٓ شمدري سمام ومٞمف وطم٘مٞم٘م٦م 

ـّ أٟم٧م شمريد أن شمدل  سمف قمكّم ويم٠مٟمؽ اعمٜمّ ..  قم٤مىمبتف ومتن٠م  إمم  ..سمنف قمنكمّ  ٤من اًمنذي متن

ي ىمٛم٧م أُم٤مم ذًمؽ اًمٕمٞمن٥م أو يم٠مٟمؽ اًمذ ، مجٞمع قمٞمقسمؽ ومؽمى يم٠من ٓ قمٞم٥م قمٜمدك

هبنذه  اهلل ؾ٤مَُمنومٛمـ قمَ  ، هق ص٤مطم٥م اعمٕم٤مي٥م اًمٖمػمَ وأن  ، سم٤مًمقاضم٥م واٟمتٝمك أُمرك

ومل ي٘مبٚمف ًمٚمدظمقل إمم طمرضنشمف ٕٟمنف أؾمن٤م  إدب ُمنع  ، ف اعمقاصٚم٦مُمَ رَ اعمٕم٤مُمٚم٦م طَم 

ھ   ے  ے  ۓ  ژاعمٚمؽ سم٢مؾم٤م شمف إدب ُمع ممٚمقيمٞمف وممٚمٙمتف، ىم٤مل ؾمنٞمدٟم٤م قمٞمسنك 

﮶ ﮷  ﮵   ﮴   ﮳    ﮲       ۓ   ﯁   ﯀   ﮾ ﮿  ﮽   ﮼   ﮻   ﮺     ﮸﮹  

   ڭ                                             

 َؽ ومٝمؿ ذم إصنؾ مم٤مًمٞمُٙمن [118 – 117اعمائـدة: ]ژۇ   ۆ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ

ظمٚم٘متٜمنل و  قمكم   ُمٜمٜم٧َم  .. أٟم٧م زم أٟم٤م؟ أٟم٤م اسمـ ُمريؿ ًمؽ وُم٤م ذا ؽ وإُمرُ وظمٚم٘مُ 

         ڭ  ڭ      ڭ  ژ ..الثَ آينن٦م وَُمننوضمٕمٚمتٜمننل   ر ُمننـ ٓ

ىمن٤مل  ..قمب٤مدك وهذا وصنٗمؽ  .. ه١مٓ [118اعمائـدة: ] ژڭ  ۇ  ۇ   ۆ

ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ    ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ژ ؾمنننٞمدٟم٤م اخلٚمٞمنننؾ
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ٕقمٔمٛمٝمؿ أدسمن٤م  قمز وضمؾ اهللىم٤مل صمؿ  [36إسمـراهٞمؿ: ] ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ وؾمنٚمؿ وآًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وأقمالهؿ رشمب٦مً 

 ذا؟هن يمٞمػ.. [147 إٟمٕمام]ژپ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

 ٝمؿؾمبّ وىم٤مشمٚمٝمؿ و ح٤مرهبؿوميمذسمقك  وم٢من أن ي٘مقل: مم٤م ي٘متْمٞمف اًمسٞم٤مق اعمٗمؽمض

پ  پ      ژ  هننذا اهلل ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ :ًمننف ىمنن٤مل وًمٙمننـ ،

 ، ًمف ومٞمٙمؿ واحلٙمؿُ  ومٝمذا وصٗمف .. [147 إٟمٕمـام]  ژڀ  ڀ  ڀ  ڀ

.. غ٠مٟم٤م وم٘مط ُمبٚم نوم ، ٟمٗمسٙمؿسمٕمقاىمبٙمؿ وم٤مٟمتبٝمقا ٕ وٓ أدري ، ؿًمف إُمر ومٞمٙمو 

 شمٙمتؿ قمٚمٞمٝمؿ صٗمتل طمتك ٓمٝمؿ ُمـ قمٗمقي وٜٓم  ٘مَ ال شم١مّيسٝمؿ ُمـ رمحتل وٓ شمُ وم

شمٚمؽ اًمنذرى واعمراشمن٥م  غَ ٚمَ ، ومبَ ومّمغّم اهلل قمغم ؾمٞمد أهؾ إدب.. وإن يمذسمقك

ٚمقا هبؿ ٤مسمف وُمثّ وضمرطمقه وىمتٚمقا أصح هُ قْ ٤م طم٤مرسمقه وأدُمَ ناحلد اًمذي عمّ إمم  اًمٕمال

(ىمقُمل وم٢ممؿ ٓ يٕمٚمٛمنقن هدااًمٚمٝمؿ   :٘م٤ملومُمٜمف اًمدقم٤م  قمغم أوًمئؽ  وـمٚمبقا
(1)

 

 وًمنق قمٚمٛمنقا ًمٙمن٤مٟمقا هنؿ أوَل ٓ يٕمٚمٛمنقن ..  أمؿوهق  قمذرٍ  ومبح٨م هلؿ قمـ

 إًمٞمٜم٤مضم٤م ت  اًمتل همٜمٞمٛم٦م اهللاهلل ن حمٛمد سمـ قمبدإ وًمق قمٚمٛمقا ًم٘م٤مًمقا اًمس٤مسم٘ملم ..

قا .... ُٛمنٚمِ ًمٙمنـ ُمن٤م قمَ  ، اًمٕم٤ممل هذا ذم ف ىمبؾ أي أطمدتخدُمؾمٜم٘مقم سمُمـ وٟمحـ 

ٝمؿ طمتك يقىمٜمنقا ويرضمٕمنقا ومٕمّٚمٛمْ  ا ... واعمٕمٜمكوأن يت٠مظمرقا ُم٤م ىمدروا ٛمُ ٚمِ وًمق قمَ 

 .  رؾمٚمؽإًمٞمؽ وإمم شمٕمٔمٞمؿ أُمرك وٟمٍْم 

 

 
 

                                                 

اًمبٞمٝم٘مل ذم ؿمٕمب اإليامن قمـ قمبداهلل سمـ قمبٞمد، ومّمؾ ذم طمدب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم أُمتف  أظمرضمف -1

 م.2773 -هـ 1423، 1(، حت٘مٞمؼ: قمبد اًمٕمكم قمبداحلٛمٞمد طماُمد، ط3/45/1375ورأومتف هبؿ، )
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 ُّايعزس هلِ : عٔ عٝٛب اآلخشٜٔ ٚطًُب ِفايطْش غض 

ْعَتِؼدام   ق سَمَر الَعْقَب إِق فِْقَو م  ؽ سمرؤين٦م ُمٕم٤مين٥م ٟمٗمُسن ؽصمتيمٚمام طمندّ : (ََ

ًمنـ و ، اًمسنخط قمٚمٞمِؽ ٓ شمدظمٚمٞمف ومٞمحؾ  قمٚمٞمِؽ  اخلٚمؼ وم٘مؾ هل٤م هذا محًك حمرمٌ 

 سمسب٥م ذًمؽ و شمٗمٚمحلأشمٜمجحل  ـوًم ، اً ظمػم ذًمؽ  و شمستزيدي ُمـأشمستٗمٞمدي 

 و اقمٚمٛمل أن أُمرهؿ سمٞمد اهلل ، كوظمذي ُم٤م يٗمٞمدُ اًمتتبع عمٕم٤مي٥م اخلٚمؼ  وم٤مشمريمل  ،

وأهمنض  ، حم٤مؾمنٜمٝمؿٞمام قمٚمٛمن٧م ُمنـ ومنقمكّم أن أـمٚمؼ قمٞمٜمل  ومرض اهلل وأن   ..

إن اعمن١مُمـ يتٓمٚمن٥م اعمٕمن٤مذير وإن اعمٜمن٤مومؼ   إصمنروذم ـمرذم ُمتٓمٚمب٤م ًمٚمٛمٕم٤مذير، 

 (يتتبع اًمٕمٞمقب
(1) ،

إذا : ذا ي٘مقًمقن ذم إرؿمن٤مدهؿٝميتٓمٚم٥م اًمٕمذر .. ومٚموم٤معم١مُمـ  

ط قمٚمٞمؽ ُمثؾ وأٟمف ًمق ؾُمٚم   ، فُ ٕمٗمَ اقمتدى قمٚمٞمؽ وم٤مؿمٝمد َض  وأواضمؽمأ  آذاك أطمدٌ 

 ،  ومٝمنقُم٤م وىمع ذم هذا وقم٘مٌؾ  ًمق يم٤من ُمٕمف ىمقةٌ  فُ وأٟم   ، ًمٙمٜم٧م ُمثٚمفقمٚمٞمف  طَ ُم٤م ؾُمٚم  

  أن ذم إرْس  .. ىمعٌ او ُمسٙملمٌ 

 ، اعم٠مزق اًمذي وىمنع ومٞمنفـ ه وشمتٛمٜمك أن  رج ُمرُ ذُ ٕمْ ؿمٝمقد ضٕمٗمف شمَ  ومٕمٜمد

 .ُمٜمٝم٩م إصٗمٞم٤م  وهذا ُمٜمٝم٩م إٟمبٞم٤م  و
 

 ايشمح١ُ َِ  ٔ عٝٛب اآلخشٜٔ:يف ايتعاٌَ َع َا ٜظٗش 

أسمٜمن٤م  اعمٚمنقك سمٕمنض  فيريمبن اًمبحنر هذا :ُمٕمروف اًمٙمرظمل٤م ىم٤مًمقا ًمسٞمدٟم

 ينمسمقن وي٠ميمٚمقن ويّٖمٜمنقنو5 أُم٤مم اًمٜم٤مسٞمٗمٓمرون وم ذم م٤مر رُمْم٤من وإصمري٤م 

ومنّرطمتٝمؿ ذم اًمندٟمٞم٤م اًمٚمٝمنؿ يمنام وىمن٤مل  رومنع يدينف وم ، قمٚمٞمٝمؿ ٤مدعُ دون طمٞم٤م  وم

(ومٗمّرطمٝمؿ ذم أظمرة
(2)

ـمٚمبٜم٤م ٟمحـ  ؟!شم٘مقل ُم٤مذاًمف ىم٤مًمقا ومتٕمجبقا ُمـ ذًمؽ و، 

                                                 

 (.اعم١مُمـ يٓمٚمب اعمٕماذير واعمٜماومؼ يٓمٚمب اًمٕمثرات) :ىمال اسمـ اعمبارك: (177/ 2إطمٞماء قمٚمقم اًمديـ )ضماء ذم  -1

هـ، 1224اٟمٔمر اًمبحر اعمديد ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن اعمجٞمد، ٕيب اًمٕمباس أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمجٞمبة اًمٗماد ت -2

 هـ .1419( ، 1/391)
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، ذم أظمنرة إٓ إذا شمن٤مسمقاإن ومرطمتٝمؿ ًمـ شمتح٘مؼ : قمٚمٞمٝمؿ وم٘م٤مل ٜمؽ أن شمدقمقُم

ٚمبنف ٤مًمنذي أودع ذم ىموم، أوًمئنؽىمٚمقب طمتك حتريم٧م طمديثف ُمٕمٝمؿ ٙمٛمؾ ي ٚمؿوم

هذا ذا قمغم هؽمشم٥م وم ، طمّرك اًم٘مٚمقب هٜم٤مك هذا اعمٕمٜمك وهذه اًمرمح٦م هق اًمذي

ًمّسناي٦م إًمنٞمٝمؿ اورست . اًمٗمْمنٞمؾ سّٚمط اًمرمح٦م قمغم ىمٚم٥ِم ومأراد أن يرمحٝمؿ  ..

ٟم٠ميمنؾ وٟمنمنب وٟمٚمٝمنق  ، ـ اهللٟم٤م ُمِ ًم٘مد ىمؾ طمٞم٤مؤ :ًمبٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل ه١مٓ  اًم٘مقم

 اًمِمٞمخ هٜم٤مكإمم ذًمؽ اٟمٔمروا  ؟ٟمتقب إمم اهللعم٤مذا ٓ  ، ذم رُمْم٤من وأُم٤مم اًمٜم٤مس

 وادمٝمنقا  هبن٤م ٟمحنق  اًمسٗمٞمٜم٦م حريمقا .. وم يفٟمتقب قمغم يد ٟمذه٥م إًمٞمف وعم٤مذا ٓ 

وؾمنقف  ، إمم اهلل قمز وضمنؾ شم٤مئبلمأيدهيؿ  إًمٞمف واُمدو وىمّمدوا جمٚمسف اًمِمٞمخ

ٝمنذا يرينؽ وم ..شمٕمن٤مممؿمن٤م  اهلل  إن سمّمدق شمنقسمتٝمؿ ذم أظمرة ومرٌح يٙمقن هلؿ 

 .ُمٔمٝمر اًمٕمب٤مد اًمّم٤محللم

 :حاي١ خاص١ يف ايتعاٌَ ٚبٝإ ضٛابطٗا 

إُمن٤م إذٌن : أىمقام وم٢من ُمّمندره َوَرَد ُمـ اًمدقم٤م  قمغم مم٤م ذًمؽ  دَ ٕمْ يم٤من سمَ  ُم٤مو

 ال إُمنريـويمِن ، ومٞمنف وؿمٝمقدٍ  طم٤ملٍ  همٚمب٦مُ  وإُم٤م ، ٟمبٞم٤م يمام حيّمؾ ًمأل خمّمقٌص 

 أو ُم٘مت٣ًمن ، ُمٕم٤مٟمدةٍ  وسمٕمد ـمقلِ  اإلذن وهمٚمب٦م احل٤مل ٓ ي٠م  إٓ سمٕمد إُمٝم٤ملٍ  أي

 .ي٘متيض ذًمؽ
 

 عًُٞ يًخاي١ اخلاص١: تعاٌَ طٝذْا ْٛح َع قَٛ٘ : ٚاقٌع 

ٟمـقح: ] ژەئ  وئ     وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ    ژ  ىمن٤مل ومسٞمدٟم٤م ٟمقح اًمذي

ذًمنؽ مل ي٘منؾ ؾمٜم٦م .. صمالصمامئ٦م وٓ ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م وٓ ذم أول ؾمٜم٦م ذًمؽ ُم٤م ىم٤مل ، [26

ومنام  [36هـقد: ] ژ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی       ی  ی  ی ژ  طمتك أوطمنل إًمٞمنف

 ..ايمٗمٜم٤م ذهؿ رب : ي٤مىم٤ملحٞمٜمئذ وم.. قمٚمٞمٝمؿ اهلل طمٙمؿ أسمدا .. ىمد وم٤مئدة  هٜم٤مك 



33 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     ژ ..ن ؾمنٜم٦م قشمسنٕمامئ٦م ومخسن سمٕمد أن ُمْم٧م

 [7ٟمقح: ] ژې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ ې  ې  

ُمنـ  ٟمقح قمٜمنده ظمنؼمٌ ومسٞمدٟم٤م ي١مُمـ؟  ًمـ ٤مً وأٟم٧م ُمـ أيـ ي٠م  ًمؽ ظمؼم أن ومالٟم

 ٓ شمندريأٟمن٧م واخلنؼم؟  ُمثؾ هذا أٟم٧م ُمـ أيـ ًمؽًمٙمـ  .. ُمٕمف إذن و .. اهلل

 .حمٚمؽهؿ شمرضمع حمٚمٝمؿ ويرضمٕمقن  ؽٕمٚمف يتحقل احل٤مل سمٕمد ذًمؽ .. وًمٕمٚمومٚم

دإؾمقاعم٘مداد سمـ  اًمّمح٤ميب ىم٤مل
(1)

أُم٤مُمل ُمٕم٤مي٥م يمبػمة هلذا ي٤م رؾمقل اهلل  

ٓ  :ٓذ سمِمجرة وىم٤ملذًمؽ وسمٕمد  ، ييد عَ ٓمَ ىمَ وك وىم٤مشمٚمٜمل ْذَ أر وٗمَ يمَ اًمرضمؾ : 

ىمد  :ىم٤مل ، ٓ شم٘متٚمف: وؾمٚمؿ وآًمف صغم اهلل قمٚمٞمف ىمتٚمف؟ ىم٤مل٠مومىم٤مل أ ، إًمف إٓ اهلل

.. ه٤م دأسمٕم :؟ ىم٤ملومٕمؾ هب٤م أ اُم٤مذ يمٚمٝم٤م . وهذه اعمٕم٤مي٥مٓ شم٘متٚمف: ىم٤مل. ىمٓمع يدي

ويم٤من  ، وم٢مٟمؽ إن ىمتٚمتف يمٜم٧م سمٛمٜمزًمتف ىمبؾ أن ي٘مقل يمٚمٛمتف   ..اؿمٝمد اجلاملو

(سمٛمٜمزًمتؽ ىمبؾ أن شم٘متٚمف
(2)

.  

 ٤مً ١مُمٜمنُمهق يرضمع شمرضمع أٟم٧م حمؾ اًمٙمٗمر و٤مٟمٔمر يمٞمػ حيبط قمٛمٚمؽ يمٚمف ووم

 .سم٤مهلل

                                                 
بة وسمسبب حماًمٗمتف ًمألؾمقد سمـ قمبد يٖمقث اًمزهري ذم اجلاهٚمٞمة وشمبٜمٞمف إياه أـمٚمؼ قمٚمٞمف اعم٘مداد سمـ قمٛمرو سمـ صمٕمٚم هق -1

 ، ؿمٝمد اعمِماهد يمٚمٝما ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويمان اًمٗمارس اًمقطمٞمد ذم همزوة سمدر ، اعم٘مداد سمـ إؾمقد

ـَ اعمديٜمة وَمُحِٛمؾ قمغم رىماِب ُماَت اعم٘مَداُد سمِاجُلُرِف قمغم صمالصمِة أُم، وي٘مال ًمٗمرؾمف أول ومرس قمدت ذم ؾمبٞمؾ اهلل ٞمال ُم

ـَ  ان. وذًمَؽ ؾمٜمة صَمالث وصمالصملَم. ويمان يقَم ُماَت اسم ـَ سماعمديٜمِة سماًمب٘مٞمع وصغمَّ قمٚمٞمف قمثامُن سمـ قَمٗمَّ
ضمال طمتَّك ُدومِ اًمرِّ

 ؾمبٕملم ؾمٜمة أو ٟمحقها. )ُمـ يمتاب اًمٓمب٘مات اًمٙمؼمى (.

ؾَْمَقدِ  ْ٘مداد سْمـقمـ اعم -2 ْٕ فُ أَ  ، ا ُه َأٟمَّ ُف َأظْمؼَمَ ومرضب  ، أرأيت إن ًم٘مٞمت رضمال ُمـ اًمٙمٗمار وم٘ماشمٚمٜمل ، يا رؾمقل اهللىَماَل: ٟمَّ

سمٕمد أن ىماهلا؟ ىمال:  ، أوم٠مىمتٚمف يا رؾمقل اهلل ، وم٘مال: أؾمٚمٛمت هلل ، صمؿ ٓذ ُمٜمل سمِمجرة ، إطمدى يدي سماًمسٞمػ وم٘مٓمٕمٝما

ؿ ىمال ذًمؽ سمٕمد أن صم ، إٟمف ىمد ىمٓمع يدي ، ىمال: وم٘مٚمت: يا رؾمقل اهلل« ٓ شم٘متٚمف»رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

وإٟمؽ  ، ٓ شم٘متٚمف وم٢من ىمتٚمتف وم٢مٟمف سمٛمٜمزًمتؽ ىمبؾ أن شم٘متٚمف»أوم٠مىمتٚمف؟ ىمال رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ، ىمٓمٕمٝما

ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف، سماب حتريؿ ىمتؾ اًمٙماومر سمٕمد ىمقًمف: ٓ إًمف إٓ  أظمرضمف( سمٛمٜمزًمتف ىمبؾ أن ي٘مقل يمٚمٛمتف اًمتل ىمال

 (.26/95اهلل،)
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 وم٘مد يم٤مٟمقا إذا  .. شمت٠مدب ُمع رسمؽ ذم مم٤مًمٞمٙمف ؽ وُمٞمزاٟمم أن شم٘مق  ال سمد وم  إذاً 

 يمٚمٝمنؿ وهن١مٓ  ، ُمـ قمبٞمد اًمسٚمٓم٤من ىم٤مم قمٚمٞمف اًمسٚمٓم٤من قمبدٍ  قمغمأطمٌد اقمتدى 

 . ًم٧م قمٔمٛمتف٤مضمؾ ضمالًمف وشمٕم قمبٞمد اًمسٚمٓم٤من

 .. ع ًمنؽُمـ اًمنمع ٓ شمتٓم٤مول قمٚمنٞمٝمؿ إٓ سمنام َذَ  ٤مً ًمؽ ُمٞمزاٟم ظمذْ  وأٟم٧م

 إذا شمٓم٤موًمنن٧م قمٚمننٞمٝمؿ ، ٞمٝم٤مِضننع ًمننؽ قمننغم اًمٙمٞمٗمٞمنن٦م اًمتننل رَ سمحسنن٥م ُمنن٤م َذَ 

، ومٝمٙمذا يٜمبٖمنل ضمؾ ضمالًمفرشمف شم٘مدر قمغم ىمقشمف وىمدٓ  وأٟم٧م ، ىمقي ومسٚمٓم٤ممؿ

 .أن يٙمقن ٟمٔمرك 
 

 ٗاّ ايٓفع ٚايتبصش بعٝٛبٗا ٚتكٛميٗا:َظًو تشبٟٛ يف  اّت 

ىم٤مًمقا ًمإلُم٤مم قمبد اًمنرمحـ سمنـ قمبند اهلل سمٚمٗم٘مٞمنف
(1)

 عمّن٤م قمٚمٞمنف رضنقان اهلل 

 أن ي٠مشمقا سمزينر يمبنػمـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ  همْم٥م قمٚمٞمف سمٕمض اًمسالـملم وم٠مُمر سمحبسف و

 ، يٛمقتو قمٜمف  ٞمٜم٘مٓمع إيمسجلمؾمُمٕمٞمٜم٦م   ومؽمة ومٞمف ًمق شمرك ٞمْمٕمقٟمف وؾمٓمف ووم

يتٙمٚمؿ قمنغم أن اره وأراد ٚمام ظمرج ُمـ اًمسجـ ضم٤م  سمٕمض زوّ ومصمؿ رومٕمقه قمٜمف. 

 اقمتندى قمٚمٞمنؽذا ه ن  : إوم٘م٤مل ًمف ، ٓ شمتٙمٚمؿ قمغم اًمسٚمٓم٤من: ٘م٤مل وماًمسٚمٓم٤من .. 

ٓ .  : ًمنف ٘من٤ملوم؟  ومٝمذا فمٚمنؿ  ، سمٖمػم طمؼ هبذه اًمٓمري٘م٦م أُم٤مم اًمٜم٤مسحيبُِسؽ  ..

 يراه ذم اًمسنٚمٓم٤من ن وٓ ٟمٗمسف يرى اًمٕمٞم٥م ذمًمف ؾمب٥م ُمٜمل ن  ًمؽذ ز يم٤منطمبْ 

ل سمٞمنده ًمتن٠مُمرن نواًمذي ٟمٗمس» :وؾمٚمؿ ي٘مقل وآًمف ىم٤مل إن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف

                                                 
 ، وضمٞمف اًمديـ وؿمٞمخ اًمٕمٚمامء اعمت٘ملم  ، سمـ أمحد سمٚمٗم٘مٞمف: ًمّ٘مبف اإلُمام احلداد )سمٕماّلُمة اًمدٟمٞما( قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل -1

وشمرسمك سماسمٞمف وأظمذ قمـ  ، هـ1789وًمد سمؽميؿ قمام  ، يمان ـمقدا ذم اًمٕمٚمؿ  طمتك ي٘مال أٟمف يت٘مـ أيمثر ُمـ صمالصملم قمٚمامً 

ظمذ قمـ اإلُمام أحمٛمد اًمٕمٞمدروس يمام قمبداًمرمحـ سمـ ضمده ُٓمف حمٛمد سمـ قمبداًمرمحـ اًمٕمٞمدروس وظماًمف اًمٕمالُمة 

واًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ سمـ طمسـ اًمٙمردي قمال اعمديٜمة اعمٜمقرة وحيٞمك سمـ قمٛمر إهدل وهمػمهؿ اًمٙمثػم ًمف قمدد ُمـ  ، احلداد

اًمتالُمٞمذ ُمٜمٝمؿ اسمٜمف وقمبداًمرمحـ سمـ ُمّمٓمٗمك اًمٕمٞمدروس وهمػمهؿ ًمف ُم١مًمٗمات يمثػمة ُمٜمٝما يمتاب رومع إؾمتار ذم ذيمر 

 هـ .1162ويمتاب ذح دوائر اًمديـ وهمػمها شمقذم سمؽميؿ ؾمٜمة  ، ًمٗمذة اعمسامة سماًمرؿمٗماتؾمٚمسٚمة أظمذه واًم٘مّمٞمدة ا
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سم٤م ُمٜمف صمنؿ سم٤معمٕمروف وًمتٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر أو ًمٞمقؿمٙمـ اهلل أن يبٕم٨م قمٚمٞمٙمؿ قم٘م٤م

ششمدقمقٟمف ومال يستج٤مب ًمٙمؿ
(1)

مل  ُمنسإذم  سم٤معمن٤م  وإن اخل٤مدُم٦م اًمتل ضم٤م ت ، 

٤مًمسنب٥م قمٜمندي وم ، ذم ذًمؽ ؟ وم٘مد ىمٍّمتهؾ صّٚم٧م اًمٔمٝمر أم مل شمّمّؾ ؾم٠مهل٤م أ

 .ويمذًمؽ ُم٣م إظمٞم٤مر ، ه١مٓ  اًمٜم٤مس ٕمجٞم٥م طم٤مُل وم .. قمٜمد اًمسٚمٓم٤من وًمٞمس
 

 َع ايٓفع: صذٍم ٚقف١ُ 

ُمنـ  ىم٤ممتن٦مٌ  صنقرةٌ  ؽ؟ أُم٤مُمـْ ُمَ يمٞمػ طم٤مًمؽ؟ شمرى اًمٕمٞمقب ذم  اٟمٔمر أنو

ذا هن :وشم٘مقل ، قمٚمٞمٝمؿ وهمػمهؿقمٞمقب اخلٚمؼ وظمّمقص٤م سمٕمض اًمٜم٤مس اعمتح٤مُمؾ 

 ُمـ ومنقق ُم٤م شمسٚمط قمٚمٞمؽ إٓ سم٠مُمرٍ واهلل أٟمف واحل٘مٞم٘م٦م ، اقمتدى قمكمذا هو لأوضمٕمٜم

ؽ اجلب٤ّمر سمام شمسنتحؼ ًمٙمن٤من ٚمَ قم٤مُمَ  وًمق ، إًمٞمؽرضمٕمٝم٤م ُم أؾمب٤مٌب  قمٚمٞمؽ فِ ٞمٓمِ ٚمِ ْس وًمتَ  ،

اًمٕمٞمن٥م  ن شمٕمت٘مندأٜمتبف ًمٜمٗمسؽ وأن شم طمسـ ًمؽوم٤مٕ ، أيمؼم وأؿمد وأؿمٜمع تسٚمٞمطاًم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ أٟم٧م اعمذٟم٥مو قمغم وضمف احل٘مٞم٘م٦معم٘مٍّم ٠مٟم٧م اوم .. ومٞمؽ

ؿمٝمد قمٞمنقب وم٤م [45ومـاـمر: ] ژٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  

وإذا أراد اهلل سمٕمبند ظمنػمًا   ، ٟمٗمسؽ ومٝمذا يٖمٜمٞمؽ قمـ ؿمٝمقد ُمٕم٤مي٥م أظمريـ

(سمٍّمه سمٕمٞمقب ٟمٗمسف
(2)

. 

                                                 

( 468/ 4) اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف قمـ طمذيٗمة سمـ اًمٞمامن، سماب ُما ضماء ذم إُمر سماعمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، أظمرضمف -1

 ٛمد ؿمايمر.وأوٓده، حت٘مٞمؼ أمحد حم يب احلٚمبلباُمٓمبٕمة ُمّمٓمٗمك اًموىمال هذا طمديث طمسـ ،  ، 2169سمرىمؿ 

أسمق ُمٜمّمقر  أظمرضمف"إذا أراد اهلل سمٕمبد ظمػما زهده ذم اًمدٟمٞما ورهمبف ذم أظمرة وسمٍمه سمٕمٞمقب ٟمٗمسف  "طمديث  -2

 وإؾمٜماده ضٕمٞمػ  "وم٘مٝمف ذم اًمديـ  "وزاد  "ورهمبف ذم أظمرة  "اًمديٚمٛمل ذم ُمسٜمد اًمٗمردوس دون ىمقًمف 

 اإلطمٞماء ُمـ إظمبار، ٕيب اًمٗمْمؾ زيـ اًمديـ ذم ختريج ُما ذم ، اٟمٔمر يمتاب اعمٖمٜمل قمـ محؾ إؾمٗمار ذم إؾمٗمار

، 1سمػموت، ط ، ، دار اسمـ طمزم 3984( سمرىمؿ 1/1579هـ، يمتاب اًمّمؼم واًمِمٙمر، )876قمبداًمرطمٞمؿ اًمٕمراىمل ت

 م.  2775 -هـ 1426
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ق سَمَر الَعْقَب إِق فِْقَو معتؼدا عقبا زمادا زمقـاا  ٟمن٦م ذم إُم٤م يمنؿ ظمٜمن٧َم  ( ..ََ

ذم اًمرضمؾ؟ يمؿ  ؟ذم اًمٞمد ؟ذم اًمبٓمـ ؟ذم اًمٚمس٤من ؟ذم إذن ؟اًمٕمٛمر؟ ذم اًمٕملم

  ظمٜم٧م إُم٤مٟم٦م؟

سمنؾ  ، ٝم٤م قمٚمٞمنؽُمٖمٓمٞم   ؟ وهق ٝم٤مٛمَ ٚمِ ُم٤م قمَ  أو اهلل ٝم٤مٛمَ ٚمِ اًمٕمٞمقب يمٚمٝم٤م قمَ  وهذه

ُمٕمنّرض ذم يمنؾ  وأٟمن٧م ، إىمذار وهق يسؽمه٤م قمٚمٞمنؽو أصٚمؽ حمؾ اعمٕم٤مي٥م

قمنـ رؤين٦م  َؽ ٚمُ ِمٖمِ هبذا يُ  َؽ ٚمُ ٖمْ ُِم وم ، دبشمز  إ أو ، ُمّمٞمب٦مً  ن شمٕمٛمَؾ حلٔم٦م ٕ

  .قمٞمقب أظمريـ

 ذهبنقااِ  : ي٘منقلو وظمنقٍف  ٟمٗمسنف قمنغم ظمٓمنرٍ  ينرىُمـ اًمٜم٤مس  ٓ أطمدو

إذا رأى ٟمٗمسف ؾمٞمس٘مط ًمنـ ي٘منقل أن ..  ٞمس٘مطؾم هذا ومالن ،  اًمٜم٤مس أٟم٘مذواو

همنػمك  طمتك ًمق ىم٤مل ًمؽ ..٘مط  أٟم٘مذوين٠مؾمؾمأٟم٤م  :ٞم٘مقلؾمسمؾ ٞمس٘مط .. ؾم ومالٟم٤ًم 

ذم  ُمنـ هنق ٓ يقضمندسمؾ  :ؾمٞم٘مقل ، وم٠مٟم٘مذه ظمٓمر ُمٜمؽ ؾمٞمس٘مطأن أطمدًا هق أ

.. هذا ذم قم٤ممل احلنس  ، اً ظمٓمر هؿأؿمد واخلٚمؼ  ٠مٟم٤م أطمقج وم .. ُمٜمل أيمثرظمٓمر 

 رَ َٗمنىمٚمبؽ يمَ  وإذا ُمـ اًمٚمحٔم٤مت حلٔم٦مرسمام  ذم .. إيمؼمأظمر وهق  ٓمراخل وأُم٤م

 ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ ژ ؟ُمـ ؾمنٞمٜم٘مذك ه٤م سمٕمد  .. واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل

 .[8آل قمٛمران: ] ژۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ

٤مقمؽمف سمذًمؽ واصدق ُمع اهلل ذم هذا وم ، قمغم اخلٓمر ومٚمتٜمتبفُمـ هق  وم٠مٟم٧م

  .طمتك شمٙمرم سم٤مإلٟم٘م٤مذآقمؽماف 

اخلٓمنر ُمنٜمٝمؿ وىمند وىمنع ذم   اً واطمند يمٞمػ ًمق ضم٤م  اًمٜم٤مس ًمٙمل يٜم٘مذواو

٘مبنؾ ي مل ٕٟمنفحمٚمنف  .. ؾمنٞمؽميمقٟمفسم٤مًمت٠ميمٞمند  .. !!قمنغم ظمٓمنر أٟم٤م ًمسن٧م :وم٘م٤مل

 ي٘منقلاًمٖمنرق .. هنذا اـمٚمع ُمنـ و متسؽ سمف احلبؾهذا ظمذ يٜم٤مدوٟمف   ..ٟم٘م٤مذاإل

وُمن٤م ،  !أهمنرقًمس٧م  :ي٘مقل ويٖمرق .. ذم احل٘مٞم٘م٦م  وهق  أهمرق ًمس٧م هلؿ: أٟم٤م
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أن  ضم٤مزُمن٦مً  قم٘مٞمندةً  دَ ِ٘منٕمتَ جين٥م قمٚمٞمنؽ أن شميٛمسؽ احلبؾ .. وهلنذا  أن ر ي

ٙمٜمنف ًم ، هلن٤م ذم يمنؾ وىمن٧م ٌض وُمٕمنر   ، اًمٕمٞم٥م ومٞمؽ ٕٟمؽ حمؾ اعمٕم٤مي٥م أصال

 . قمٞمقسمؽ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ويمؿ ؾمؽم قمٚمٞمؽ ، ؾمتؽما

ي٘مقل احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر اًمِم٤مـمري
(1)

 : 

 خُتِٗمننننننل اًم٘مبنننننن٤مئح قمننننننـ أظمٞمننننننؽ ؾمننننننٗم٤مه٦مً 

  
 ّسننننننننننن٤مكَ وإذا سمنننننننننننرزت شمِمننننننننننن٤مسمُِف اًمٜمُ 

   
 يمٜمننننننن٧م ختٗمٞمنننننننف وًمنننننننق ىمبنننننننٞمٍح وًمٙمنننننننؿ 

  
 قمٚمننننننننؿ اًمّمننننننننديؼ سمٗمٕمٚمننننننننف جلٗمنننننننن٤مكَ 

   
 ومل يٙمِمننننننننٗمف سمننننننننؾ فيٕمٚمٛمنننننننن واًمننننننننرب  

  
٤مكصمٜمنننننننن اًمٕمبنننننننن٤مدِ  أضمننننننننرى سم٠مًمسننننننننٜم٦مِ 

(2)
 

  
 

 

 

 
 

 

                                                 
وًمد سمؽميؿ قمام  ، قمبداهلل سمـ قمٛمر اًمِماـمري : ؿمٞمخ قمٚمامء شمريؿ سمؾ طمرضُمقت وصدر صدور رسماـمٝما اًمٗمخٞمؿ -1

شمرسمك قمغم يد يمبار قمٚمامءها ُمثؾ واًمده واإلُمام قمكم سمـ حمٛمد احلبٌم واإلُمام قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقر و ، هـ1397

واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ  ، وُمٙمث ذم ُمٙمة ىمراسمة أرسمع ؾمٜمقات يٜمٝمؾ ُمـ ُمٜماهؾ قمٚمامءها يماًمسٞمد حمٛمد سمـ طمسلم احلبٌم

اإلُمام قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقر  شمقمم ُمِمٞمخة رسماط شمريؿ سمٕمد ووماة ؿمٞمخف ، وهمػمهؿؾمٕمٞمد سماسمّمٞمؾ واًمسٞمد أسمقسمٙمر ؿمٓما 

قمٚمقي سمـ قمبداهلل  احلبٞمب يمثر قمدد شمالُمٞمذه اًمذيـ ُمـ أؿمٝمرهؿ هـ وًمذا1361إمم أن شمقوماه اهلل قمام  1327ُمـ قمام 

قمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ سمـ اًمِمٞمخ أسمقسمٙمر سمـ ؾمال  بٞمباحلسـ سمـ إؾمامقمٞمؾ احلاُمد ، واحلاحلبٞمب و ، سمـ ؿمٝماب اًمديـ

ٛمد سمـ قمبداهلل اهلدار ُم١مؾمس رسماط اًمبٞمْماء واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ؾمال اًمبٞمحاين ُم١مؾمس رسماط اًمِمحر واحلبٞمب حم

ومرده سماًمؽممجة شمٚمٛمٞمذه اًمسٞمد حمٛمد سمـ ؾمال سمـ طمٗمٞمظ ذم يمتاب .)اٟمٔمر يمتاب أًمف ديقان ؿمٕمر يمام  ، وهمػمهؿ اًمٙمثػم

 ٟمٗمح اًمٓمٞمب اًمٕمٜمؼمي(

 ُمٓمٚمٕمٝما : 97ُمـ ىمّمٞمدة ذم ديقان احلبٞمب اًمِماـمري ، صٗمحة  - 2

 اًمذٟمب ُما أضمرايما   **   وسمحب هذا اًمدار ُمـ أهمرايما يا راشمٕما ذم
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 ٌٕ  اْٞ يف ايتعاٌَ َع املعاٜب:سّب َٝضا

ومٜمٜمنّزه  ، ٟم٘مٞمؿ ُِمٞمزاٟم٤م َرِضنَٞمُف ُمٜمّن٤م اًمنرمحـ ذم اًمٜمٔمنر إمم اعمٕم٤مين٥م ومٕمٚمٞمٜم٤م أنْ 

 ، ُمع ص٤مطم٥م اعمٛمٚمٙم٦م واًمّمٜمٕم٦م ُمٕم٤مي٥م اخلالئؼ أدسم٤مً  عِ ب  تَ ؾم٤مطم٤مت ىمٚمقسمٜم٤م قمـ شمَ 

ًمنمع سمام ارشمْم٤مه احلؼ ًمٜم٤م ؾمنبح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم ذم وٓ ٟمتٍمف ُمٕمٝمؿ إٓ سمٛمٞمزان ا

إىمقال وإومٕم٤مل ُمع اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًم٘مٚم٥م أن يٚمتقي قمـ حمٛمقد اخلالل وقمـ 

  .ؾمقا  اًمسبٞمؾ اًمذي ارشمْم٤مه ذو اجلالل
 

  ايصادقني يف حاٍ ايٓصح:أحٛاٍ قًٛب 

 وطم٤مًمنف ذم وىمتنف ريٕم٦منُمـ أرسم٤مب اًمٕمٛمؾ سم٤مًمِم وم٢من اًمذيـ ُيٖمٚمُِٔمقن اًم٘مقل

وهلنؿ ُيٖمٚمُِٔمنقن اًم٘منقل   ذًمنؽ ذقمن٤م وطمٞم٨م ُيٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿهٚمف وُمقضٕمف وٕ

ٜمُٗمنقن ٓ ي ، ٥َم اهللُ شمٕمن٤ممم ُمنـ اًمٕمقاىمن٥موهلؿ ُمٓم٤مًمٕم٦ٌم عم٤م هَمٞم   ، ُمٜمٙمّسةٌ  ىمٚمقٌب 

ٝمؿ ينقم اًمقىمنقف سمنلم ٕمٞمؿمنٗمقمٚمٞمنف قن اًم٘مقل ننإُمٙم٤مٟمٞم٦م أن يٙمقن اًمذي ُيٖمٚمِٔمُ 

 يدي رهبؿ ضمؾ ضمالًمف، ومٝمذه أطمقال ىمٚمقب اًمٕم٤مُمٚملم سم٤مًمنميٕم٦م قمنغم وضمٝمٝمن٤م،

ؽ رسم ن واؾمؽمضنٞم٧َم  ، ٞمزان ومٞمام يتٕمٚمنؼ سمٛمِمن٤مهدة اعمٕم٤مين٥موم٢مذا أىمٛم٧م هذا اعم

سمٕمنض طم٘مٞم٘متنؽ ذم  رَت نواؾمتحْمن ، سم٢مصمب٤مت اًمٕمٞم٥م ًمٜمٗمسؽ وؿمٝمقده ومٞمنؽ

ِضنؽ ًمسنخط سم٤مرينؽ ، ؽ وقمجزك وقمٔمٞمؿ شم٘مّمػمكؽ وضٕمٗمِ ٟم٘مِّم   ، وشَمَٕمر 

سم٢مجين٤مد اعمنقمم  ُمقضمنقدٍ ضٕمٞمػ  ويمؿ سم٤مرزشمف ذم ظمٚمقة و ضمٚمقة سمام ٓ يٚمٞمؼ سمٕمبدٍ 

أَت قمنغم هٞمبتنف ودمنر   ، ُمٕمنف إُم٤مٟمن٦م ٜمن٧َم قمٚمٞمف سمٜمَِٕمِٛمِف اًمتنل شمتنقامم ومخُ  ؿٜمٕمِ اعمُ 

ًمقٓ ؾمؽُمُه ًمبدا قمٞمُبؽ .  ، ًمٗمْمؾ ًمٚمس٤مشمر ٓ عمـ يِمٙمرك ُمـ اًمٜم٤مسإذًا وم٤م

ًمٙمٜمف اؾمتؽم سمٗم٤مئض ومْمؾ اهلل شمٕم٤ممم وًمٓمٞمنػ َصنْٗمِحِف ؾمنبح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم 

  .وطمج٥م أقملم اخلٚمؼ قمـ أن شمرى قمٞمقسمؽ هذه
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 يٙمِمنػ اًمسنؽم قمنـ ىمب٤مئحنؽ ضمنؾ ومل ، ومل يٕم٤مضمٚمنؽ سم٤مًمٕم٘مقسمن٦م ، اًمٕمٔمٛمك

 .ضمالًمف

ؿم٤مهمؾ قمـ أن شم٘مقل ذم ومنالن اًمٕمٞمن٥م  إذا قمٚمٛم٧م ذًمؽ ُمـ ٟمٗمسؽ ومٗمٞمف ؿمٖمٌؾ  

جبنؽ ر  ُمٜمٝمن٤م اًمٗمالين، وم٢من مجٞمع ُمٕم٤مي٥م اخلٚمؼ ُمـ أوهلؿ إمم آظمرهؿ مل حي

ك ُمٜمٝم٤م ر  ومٞمقىمٕمؽ ذم اًمردى أو ومل ي١مذ ، ُمٕم٤ميبؽ وم٘مطقمـ اًمرشم٥م اًمٕمغم إٓ 

وُمٕم٤مي٥م أظمريـ أمجٕملم ٓ  ، يقصٚمؽ إمم اًمٕمذاب إٓ ُمٕم٤ميبؽ وطمده٤م وم٘مط

ًمٙمـ سمام ومٞمنؽ  ، و ٓ يّمؾ اًمٕمذاب سمسب٥م ر  ُمٜمٝم٤م إًمٞمؽ ، يرضك ُمٜمٝم٤م ر 

إلُمن٤مم ًمأسمٞمن٤مت  ذًمنؽ يَمر ذمؽ سمام ومٞمؽ أومم، وُينذٖمٚمُ يّمؾ إًمٞمؽ اًمٕمذاب، ومُِم 

 ي٘مقل ومٞمٝم٤م:اًمِم٤مومٕمل 

 ـ إذىحتٞمننننننن٤م ؾمنننننننٚمٞمام ُِمننننننن أنْ  إذا ؿمنننننننئ٧َم 

  
 وطمٔمنننننننؽ ُمقومنننننننقر وقمرضنننننننؽ صنننننننلّم 

   
 ًمسنننننن٤مٟمؽ ٓ شمننننننذيمر سمننننننف قمننننننقرة اُمننننننرئ

  
 ومٙمٚمنننننننؽ قمنننننننقرات وًمٚمٜمننننننن٤مس أًمسنننننننـ

   
 وقمٞمٜمنننننننن٤مك إن أسمنننننننندت إًمٞمننننننننؽ ُمٕم٤ميبنننننننن٤م

  
ومّمننننٜمٝم٤م وىمننننؾ ينننن٤م قمننننلم ًمٚمٜمنننن٤مس أقمننننلم

(1)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                 
 سمٚمٗمظ : 114اقمتٜمك سمف قمبداًمرمحـ اعمّمٓماوي .. صٗمحة ـ سمػموت ًمبٜمان  ـ   دار اعمٕمرومةديقان اإلُمام اًمِماومٕمل ـ  -1

 إذا رُمَت أْن حتٞما ؾمٚمٞمام ُمـ اًمردى  **  وديٜمؽ ُمقومقر وقمرضؽ صلم

 قءات وًمٚمٜماس أًمسـومال يٜمٓم٘مـ ُمٜمؽ اًمٚمسان سمســــقءة  ** ومٙمــٚمؽ ؾم

 وقمٞمٜمــــاك إن أسمدت إًمٞمؽ ُمٕمايبا    **   ًم٘مقم وم٘مؾ يا قملم ًمٚمٜماس أقملم
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 يًٓفع : صذم خماطب١ُ 

ُمن٤م ومٞمنِؽ ومنال شمِمنٝمدي  إن أردِت أن يسؽمَ  ، وىمؾ ي٤م ٟمٗمس هلل قملم ٤مرشمِؼ وم

وم٢مذا يم٤من . رهؿ إًمٞمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممماًمٕمٞم٥م إٓ ومٞمِؽ واؾمؽمي ُمٕم٤مي٥م ظمٚم٘مف وم٠مُمْ 

احلبٞمن٥م اعمختن٤مر ُمتِمب ٌف سم٠مـمٝمر إـمٝم٤مر  ، ؾمتٖمٗم٤مرآ إُمر يمذًمؽ وم٠مٟم٧م دائؿُ 

ُمرةٍ  ذم اعمجٚمس ُم٤مئ٦مَ اًمذي يستٖمِٗمُر اهلل 
(1)

 صٚمقات ريب وؾمالُمف قمٚمٞمف. 

قمٜمد إداُمتؽ آؾمتٖمٗم٤مر هبذا اخلْمنقع وآٟمٙمسن٤مر ىمند يبندو ُمٜمنؽ ذم و

وىم٧م ُمـ إوىم٤مت ر  ُمـ اإلؾم٤م ة واًمذٟمقب وإوزار واضح٤م سمّٞمٜم٤م همػم ُمن٤م 

ـٌ  هق ومتحتن٤مج قمٜمند ذًمنؽ ٕن  ، ذم سم٤مـمٜمنؽ ومٞمؽ وُمالزم ًمؽ وُمستؽمٌ  ُمٜمٕمج

مب   ژٞمؽ آدم طمٞمٜمام ظمقـمن٥م رع إمم آقمتذار واًمتقسم٦م وشم٘متدي سم٠مسمنشمب٤مدر وشمس

 [22إقمـــراف: ] ژىب   يب  جت  حت  خت  مت      ىت      يت  جث  مث      ىث     

واإلومنالس  واطمذر ُمـ ـمري٘م٦م إسمٚمٞمس اخلسنٞمس وم٢ممن٤م شمقىمٕمنؽ ذم اإلسمنالس

 اخلٜم٤ّمس.اًمقؾمقاس واًمٚمحقق سمجٞمش 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ ظمقـم٥م ُمـ ىمبؾ اًمرب ؾمنبح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم : 

 ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ         ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  پ  پ

إذًا ومٚمنٞمٙمـ  ،[76ص: ] ژەئ  ەئ   وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ    ژ [33احلجـر: ]

دو  أي شم٘مّمػم ُمٜمؽ وخم٤مًمٗمن٦م فمن٤مهرة همنػم ُمن٤م هنق ُمنالزم ًمنؽ طم٤مًمؽ قمٜمد سمُ 

                                                 

 ، شمقسمقا إمم رسمٙمـؿ»ي٘مقل:  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -: ىمال: ؾمٛمٕمت رؾمقل اهلل -ريض اهلل قمٜمف  - قمـ إهمر اعمزين -1

سمـاب اؾمـتحباب  ، ( اًمـذيمر2772رىمؿ )سمـُمسـٚمؿ  أظمرضمف «.اهلل إين ٕشمقب إمم ريب شمبارك وشمٕمامم ُمائة ُمرة ذم اًمٞمقم ومق

 .آؾمتٖمٗمار وآؾمتٙمثار ُمٜمف
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ُمب٤مذة إمم آقمتنذار  أن شمب٤مدرُمٜمؽ وُم٤م يؼمز وئمٝمر  ، وُمٓمبقع ومٞمؽ وُمستؽم

ٞمع ذائٓمٝم٤موآٟمٙمس٤مر وحت٘مٞمؼ اًمتقسم٦م سمجٛم
(1)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

هذه إن يماٟمت سمٞمٜمف  ، وذوط اًمتقسمة : اإلىمالع قمـ اعمٕمّمٞمة ـ اًمٕمزم قمغم أن ٓ يٕمقد عمثٚمٝما ـ اًمٜمدم قمغم ُما صدر ُمٜمف -1

 ..وسملم اهلل ، وإن يماٟمت ُمتٕمٚم٘مة سمح٘مقق أظمريـ ومػمد اعمٔمال إمم أهٚمٝما 
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اؽْماااااَتْغِػْر زمِاااااد ؽَماااااَبب  ( 6) ََ اااااأَّ َ ْأؽَماااااَو  ضم  ََ 

 

ْعَتااااااِذَ ا ااااااْم َعااااااعَم َ ااااااَدِم اِرْكَصاااااااِ  م    ََ 

 

 

 َِ  ٔ صفات ايظايهني:االفتكاس إىل اهلل 

اؽْمَتْغِػْر زمِد ؽَماَبب    ََ أَّ َ ْأؽَمَو  ضم    ومنال .اًمرئ٤مؾمن٦م رأَس  َؽ رأؾَمن طمنط  ( ََ

 ..  اظمْمنع .. عس وٓ شمؽموّمنشمنؽمأّ  ل وطمط رأؾمؽ .. ٟٓمزِ ا ٦م ..اًمرئ٤مؾمشمٓمٚم٥م 

ر اًمِمٞمخيمَ وظمذ اًمٕمؼمة مم٤م ذَ .. شمذًمؾ 
(1)

أٟمؽ أىمرب ُم٤م شمٙمقن ُمـ رسمنؽ وأٟمن٧م  

ممر إىمدام  أذف أقمْم٤مئؽ قمغم إرض اًمذي هق  رأؾمؽ حتط  أي  ، ؾم٤مضمد

ْمنققمؽ واٟمٙمسن٤مرك وظم َؽ ٚمِ واعمٕمٜمك أٟمف قمغم ىمدر شمنذًم   ، ُمـ اهلل ٤مً تٙمقن ىمريبوم

  يٙمقن ىمرسمؽ ُمـ اهلل .
 

 : دٚاّ االطتػفاس دسب األخٝاس 
 

اؽْمتَْغِػْر زمِد ؽَمبَب    ٕٟمنؽ ىمند  ، سمنف حتنس   اؾمتٖمٗمر دائام سمال ؾمب٥م فمن٤مهرٍ :  (ََ

وإُمر اًمذي ىم٤مم قمٚمٞمف أصنٚمؽ ُمنـ ذًمنؽ اًمْمنٕمػ  ، اقمت٘مدت احل٘مٞم٘م٦م اًمتل ومٞمؽ

 ويمؿ ىم٤مسمٚمن٧َم  ؟ويمؿ يم٤من ُمٜمؽ ؟ذًمؽ يمؿ صدر ُمٜمؽيمؾ وأٟم٧م ُمع  ، وذًمؽ اًمٕمجز

 .  ٤مؾمتٖمٗمر دائامومواؾمتٕمٛمٚم٧م اعمٜمـ ذم اًمٕمّمٞم٤من، إذًا  ؟اًمٜمٕمٛم٦م سم٤مًمٙمٗمران

 ٕٓمٜمندك ذٟمنقب وم ، وٕن قمٜمدك ُمـ اًمذٟمقب ُم٤مٓ شمٕمٚمٛمف أٟم٧م وهذا أقمجن٥م

 ؽ ٤ٓمب وًمٙمٜمنت ناًمٙمُ ؾمنٓمره٤م  قمٚمٞمؽ وهل  ومٞمؽ وُمسجٚم٦مٌ  حتس هب٤م شمتّمقره٤م وٓ

                                                 
شمقاضـع   أي ذطمـف ًمٚم٘مّمـٞمدة اعمقؾمـقم سمــٕمٜمقان )اًمتقومٞمـؼ ذم آداب اًمٓمريـؼ( طمٞمـث ىمـال: )أي اسمـ قمٓماء اهلل ذم -1

يمـام ورد  ، وهق رأؾمؽ ذم أظمٗمض ُما يٙمـقن وهـل إرض ًمتحــقز ُم٘مـام اًم٘مـرب ، وطُمطَّ أذف ُما قمٜمدك ، واٟمٙمرس

اٟمٙمسـاره وظمروضمـف سمتقاضـٕمف و،  ٕن ىمــُرب اًمٕمبـد أىمرب ُما يٙمقن اًمٕمبد إمم اهلل شمٕمامم وهق ؾمـاضمد(( ((:ذم احلديث

ومـ٢من اًمٕمبــد ٓ خيٚمـق ُمـــ  ، وًمـق ل ئمٝمــر قمٚمٞمـؽ ؾمـبب اًمــذٟمب ، دائـاًم ُُمــذٟمباً  وأؿمـٝمد ٟمٗمســؽ ، قمــ أوصـاف سمنمــيتف

 ..شم٘مّمػم.
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 ضمالًمنف ف أقمٚمنؿ ضمنؾ  ومم٤م هق سم ، ومم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ ، ه٤م ومٞمؽ، ومٜمستٖمٗمر اهلل مم٤م ٟمٕمٚمؿ شمٕمت٘مد

.. 

قمٜمد رسمنؽ وهل  ، ٞم٧م قمٚمٞمٝمؿٗمِ ظَم  ب٦مُ طمتك اًمٙمتَ ىمٚمبٞم٦م سم٤مـمٜمٞم٦م  ذٟمقٌب هٜم٤مك و 

آؾمتٖمٗم٤مر  رِ ٠ميمثِ وميٖمٗمره٤م ، إذًا  ضمؾ ضمالًمف ًمؽ إٓ هق ًمٞمس و ، فم٤مهرةو  ضمٚمّٞم٦م

(وـمقسمك عمـ وضَمد ذم صحٞمٗمتف اؾمتٖمٗم٤مرا يمثػما  ..
(1 )

 ٓؾمنتٖمٗم٤مرُمـ ًمزم او ، 

ورزىمف ُمنـ طمٞمن٨م ٓ  ، وُمـ يمؾ ضٞمؼ خمرضم٤م ، ومرضم٤م ضمٕمؾ اهلل ًمف ُمـ يمؾ هؿ  

(حيتس٥م
(2)

 .وم٤مًمزم آؾمتٖمٗم٤مر واؾمتٖمٗمر سمال ؾمب٥م  .. 
 

 :َٝضإ ايتعاٌَ َع حكٛم ايػري ٚايٓظش يف حكٛم ايٓفع 
 

ْعَتِذَ ا  ْم َععَم َ َدِم اِرْكَصاِ  م   ، قمغم ىمدم اإلٟمّمن٤مف ُمنـ ٟمٗمسنؽ ؿْ ىمُ ( ََ  

..  هل٤م ٍػ   طم٘مقق اًمٖمػم همػم ُمٜمتِّم ػ ُمٜمٝم٤م ومتٓم٤مًمبٝم٤م سم٠مداٜمِّم شمُ  ، هل٤م همػم ُمٜمتّمٍػ 

  .ًمؽ طم٘م٤مً  ؽ مل شمِمٝمدْ وإن اقمتٚم٧م رشمبتُ  ، شمٓمٚم٥م طم٘مقىمؽ ُمـ أطمد ومال
 

  ّخ ٖزا املع٢ٓ يف تالَزت٘:بٔ عبذ ايشمحٔ ٜشّط عُشاإلَا 

اإلُم٤مم قمٛمر سمـ قمبد اًمرمحـ اًمٕمٓمن٤مسيم٤من قمٜمدُم٤م 
(3)

ل ذم اًمٓمرينؼ نيٛمِمن 

اًمبٞمن٧م ذًمنؽ أهؾ ك ومرُم ُمـ اًمبٞمقت  ُمروا حت٧م سمٞم٧ٍم وُمٕمف سمٕمض شمالُمذشمف .. 

                                                 

، ُمٓمبٕمة دار إطمٞماء  3818( سمرىمؿ 2/1254اسمـ ُماضمف ذم ؾمٜمٜمف قمـ قمبداهلل سمـ سمرس، سماب آؾمتٖمٗمار،  ) أظمرضمف -1

 ل.اًمٙمتب اًمٕمرسمٞمة، حت٘مٞمؼ حمٛمد وم١ماد قمبداًمباىم

 3819( سمرىمؿ 2/1254اسمـ ُماضمف ذم ُمسٜمده قمـ ؾمٞمدٟما قمبداهلل سمـ قمباس ريض اهلل قمٜمٝمام، سماب آؾمتٖمٗمار، ) أظمرضمف -2

. 

قمٛمر سمـ قمبداًمرمحـ سمـ قم٘مٞمؾ سمـ ؾمال  اًمٕمٓماس اًمٕمٚمقي احلرضُمل اًم٘مٓمب اًمرسماين وًمد سم٘مرية اًمٚمسؽ وشمرسمك  -3

قمـ حمٛمد شمٚم٘مك و ، سمٙمر سمـ ؾمال حْمار سمـ اًمِمٞمخ أيبسمٙمر سمـ ؾمال ، وقمٛمر اعم ًمِمٞمخ احلسلم سمـ اًمِمٞمخ أيبسم٠مسمٞمف وسما

ظمذ قمٜمف اجلؿ ُمـ إيماسمر أٛمر سمـ قمٞمسك سما ريمقة اًمسٛمرىمٜمدي ، وواًمِمٞمخ قم ، سمـ اًمِمٞمخ ؿمٝماب اًمديـ إيمؼماهلادي 
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 شمالُمذشمنف  وم٠مراد سمٕمض ، ومٞمف يمٚمٝم٤مومقىمٕم٧م  ، ُمع ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمرُم٤مد ٝمؿيمٜم٤مؾم٦م سمٞمت

ذًمؽ اًمبٞم٧م  ويٕمن٤مشمبٝمؿ ويٚمنقُمٝمؿ قمنغم رُمنٞمٝمؿ ًمٚم٘مامُمن٦م هبنذا ؾ يٜم٤مدي أهأن 

أٓ  : ٘من٤ملوم.  اؾمٙم٧م اإلُم٤مم: ًمف وم٘م٤مل ؟ذم اًمٓمريؼُمع ُمرور اًمٜم٤مس  إؾمٚمقب

ـ اؾمتحؼ اًمٜم٤مر ومّمقًمح قمنغم اًمرُمن٤مد ُم: ًمف ٘م٤ملوم ؟ قمغم ؾمق  شمٍمومٝمؿ ؿٝمٝمب  ٜمَ ٟمُ 

ومٚمؿ  وأطمقاًمٜم٤م ٟمستحؼ ٟمزول اًمٜم٤مرهذه ٟمحـ سم٠مقمامًمٜم٤م  أي،  ف أن يرىض٘م  طَم  ـْ ومٛمِ 

ل سمندّ و أ أن ؾم٠مذه٥ماٟمتٔمروين   .. رُم٤مد ُمـ اًم ىمٚمٞمٌؾ  وإٟمام قمٚمٞمٜم٤م اًمٜم٤مر اهلل لِ ٜمزِ يُ 

ٝمذا أُمر يسػم سم٤مًمٜمسب٦م عمن٤م ٟمسنتح٘مف وم ، اعمقضقعهمسؾ وضمٝمل واٟمتٝمك أ صمٞم٤ميب و

سمنـ  شمرسمك قمغم يد احلسلم سمـ اًمِمنٞمخ أيب سمٙمنروًمٙمٜمف  .. ٟمرىض  أن طم٘مٜم٤مٛمـ وم

ؾم٤ممل
(1)

وذاك شمرسمنك قمنغم يند أسمٞمنف  ، ومٗمٝمؿ هذه اعمٕم٤مين وذاق هنذه اًمٙمن١موس 

ومٝمٛمقا هنذه ٤موم ، وؾمٚمؿ قمٚمٞمف وقمغم آًمف اهلل حمٛمد صغمؾمٞمدٟم٤م  شمرسمٞم٦م إمم  وؾمٚمسٚم٦م

 ين وشم٠مدسمقا ُمع اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم.اعمٕم٤م
 

 

 ٚ سجاٍ ايرتب١ٝ:تٛاضع أ١ُ٥ ايصذم 

ومسن٠مًم٧م اهلل أن  ، ُمثٚمنف ٤مً ُم٤م رأين٧م ُمتقاضنٕم: داد ىم٤ملعم٤م زاره اإلُم٤مم احلو

 .يٙمرُمٜمل سمتقاضٕمف 

 ٤مً وضمدت ىمٚمب: اًمرمحـ اًمٕمٓم٤مس؟ ىم٤مل يمٞمػ وضمدت قمٛمر سمـ قمبدؾ ئِ وعم٤م ؾُم 

 .ورٌب  ىمٚم٥ٌم ..  ظم٤مًمٌص  ٟمقرٌ سمؾ  .هلقىاًمٜمٗمس وٓ ُمـ أصمر ا ر  . مل يبَؼ ٤مً ورسمّ 

                                                                                                            
 ، محد سمـ هاؿمؿ احلبٌم وهمػمهؿ اًمٙمثػماإلُمام أسما راس وسمـ قمبداهلل يماإلُمام قمبداهلل سمـ قمٚمقي احلداد واًمِمٞمخ قمكم 

 .هـ  )يمتاب اًم٘مرـماس(1772سماًمؽممجة قمكم سمـ طمسـ اًمٕمٓماس ذم يمتاب اؾمامه اًم٘مرـماس . شمقذم سمحريْمة ؾمٜمة  أومرده

واًمقضمٝماء اعمؼمزيـ وظمٚمٞمٗمة  ، هق اإلُمام احلسلم سمـ اًمِمٞمخ أيب سمٙمر سمـ ؾمال سمـ قمبداهلل أطمد اًمٕمٚمامء اًمبارقملم -1

محد سمـ أمحد سماضمحدب واًمِمٞمخ أذ قمـ اًمِمٞمخ ظمأيـ  ، وًمد سمٕمٞمٜمات وشمرسمك سمقاًمده وسمٙمر ومخر اًمد ٞمخ أيبواًمده اًمِم

أظمذ قمٜمف قمدد ُمـ  ، ويمان قماعما سمارقما  شم٘مٞما ، سمـ اًمِمٞمخ ؿمٝماب اًمديـ إيمؼملم اًمٕمٞمدروس واًمِمٞمخ حمٛمد اهلادي طمس

هـ ) يمتاب اعمنمع 1744شمقذم ذم قمٞمٜمات ؾمٜمة  ، محد سمـ احلسلمأقمٛمر سمـ قمبداًمرمحـ اًمٕمٓماس واسمٜمف  اًمٕمٚمامء ُمثؾ

 .اًمروي(
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 ، يب  رَ شُمن شمنريؿُ  :ـ يمٞمػ رأي٧م قمبد اهلل احلداد؟ ىمن٤ملٕمٛمر سمـ قمبد اًمرمحًم قاىم٤مًمو

 . ومٞمٝم٤م شمرسمٞم٦م  ٝمذا ُمـ سمٚمدٍ وم
 

 :ٍايتٛاضع َٚظاٖشٙ يف احلاٍ ٚاألعُا 

 ، ق عؾَم عـادْ  : ٘مؾوم ذم ىمقًمف اًمتقاضع ُمـاإلؿم٤مرة إًمٞمف  ٧مشم٘مدُم ُم٤م و

ا سَتؼِمَ  م 
َِ ف ََ ن زما   :، وم٠مؿم٤مر إمم احل٤مل سم٘مقًمفوأقمامًٓ  ي٘متيض طم٤مًٓ  (َا 

 اًمٕمٞمننننننن٥َم إٓ ومٞمنننننننؽ ُمٕمت٘مننننننندا  وٓ شمنننننننرَ 

  
 ًمٙمٜمنننننننف اؾمنننننننتؽما ٜمننننننن٤مً قمٞمبننننننن٤م سمننننننندا سمٞم  

   
  .رأؾمؽ واؾمتٖمٗمر سمال ؾمب٥م وطمط   :وأؿم٤مر إمم إقمامل سم٘مقًمف

ومٝمذه ُمٔم٤مهر اًمتقاضع وحمّٚمف اًم٘مٚم٥م، ُمٔمن٤مهره ذم احلن٤مل ؿمنٝمقد اًمٕمٞمن٥م 

وشمٜمّمنػ  ، حتنط رأؾمنؽ وشمٙمثنر آؾمنتٖمٗم٤مرأن وُمٔم٤مهره ذم إقمامل  ، ومٞمؽ

 ٝمذا قمالُم٦م اًمتقاضع .وم 5ٜمٗمسؽهمػمك ُمٜمؽ وٓ شمٜمتّمػ ًم
 

 َِِٕ  املعا١ًَ َع اهلل: ٔ َظاٖش إحظا

ْعَتِذَ ا  ْم َععَم َ َدِم اِرْكَصاِ  م   ، أؾمن٤م  إًمنٞمٝمؿـ عمنومٙمن٤مٟمقا يٕمتنذرون  (ََ  

 أطمسنٜمقاىمند وهنؿ  واعمس٤محم٦ماًمٕمٗمق  ُمٜمف ٞمٓمٚمبقنوم إًمٞمف قاـ أطمسٜميٕمتذرون عمو

حيبؽ وًمنـ قف ومسـ اخلٚمؼ ُم أطمداً ٧م هب٤م ٚمْ قم٤مُمَ ًمق  ، إًمٞمف، ومٝمذه ُمٕم٤مُمٚم٦م طمسٜم٦م

ومٙمٞمػ إذا قم٤مُمٚم٧م هبن٤م رب  ، ٞمٕمٓمٞمؽ يمؾ ُم٤م ذم وؾمٕمفوؾم أسمدا ٤مً قمٞمبومٞمؽ  يرى

.. ٞمّبدل ؾمٞمئ٤مشمؽ يمٚمٝمن٤م طمسنٜم٤مت ؾماًمٕم٤معملم وأيمرم إيمرُملم وأرطمؿ اًمرامحلم 

 اًمنذيوم٠مٟم٤م  ، ٞم٘مقل هذا قمبدي قمرف رسمقسمٞمتل وأًمقهٞمتل وم٘م٤مم هبذه اًمٕمبقدي٦مؾم

ويرومنع ًمنؽ اًمندرضم٤مت ٕٟمنؽ  ويبدهل٤م طمسنٜم٤مت يٛمحق ؾمٞمئ٤مشمؽ.. ٠ميمرُمف ؾم
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ۋ  ۅ   ژ  [26يـقٟمس: ] ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ أطمسٜم٧م اعمٕم٤مُمٚمن٦م

ٟم٤م سمندأَ  وهق اًمنذي ، ٤مً حمْم ٤مً يمٜم٤ّم قمدُموم٘مد   [67اًمـرمحـ: ] ژۅ  ۉ  ۉ

ـَ  وأطمسـ إًمٞمٜم٤م  ، وأطمسـ إًمٞمٜم٤م سمبٕمث٦م اًمرؾمقل ، إًمٞمٜم٤م سم٤مخلٚمؼ سم٤مإلطمس٤من وأطمس

وأطمسنـ إًمٞمٜمن٤م  ، هنذا ُمنـ اهلل !اإلطمسن٤من اًمٕمٔمنٞمؿ ومام هنذا،  سم٢مٟمزال اًمٙمت٤مب

ومٙمن٤من  ٤مً وؾمّٛمك ذًمؽ ُمٜم٤ّم إطمسن٤مٟم ، وأطمسـ إًمٞمٜم٤م سمقضمٝمتٜم٤م ، هبدايتٜم٤م إمم اإليامن

 ٤مً ٧م قمنـ اًمقصنػ ومّمن٤مر إطمسن٤مٟمضمٚم   اً صمؿ أوم٤مض قمٚمٞمٜم٤م سمف أُمقر ، ٤مصم٤مٟمٞم ٤مإطمس٤مٟم

اًمٚمٝمنؿ قم٤مُمٚمٜمن٤م سم٢مطمسن٤مٟمؽ  ..إلطمس٤من اعمحسـ ضمؾ ضمالًمنف  وٓ طمٍَم  ، ٤مً صم٤مًمث

 وحمض اُمتٜم٤مٟمؽ  . 
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َأ ِااااامْ ( 7) ََ إخِْي زَماااااَدا ِمـْاااااَو َعْقاااااَب َفاْعَتاااااِذْ   ََ 

 

صْمااااَه اْعتِااااَذاِ َ  َعاااا َّ فِْقااااَو ِمـْااااَو صَمااااَر  ََ 
 

 

 

 :تذاسى ايتكصري باالعتزاس ايصادم 

صْمَه اْعتِاَذاِ َ  َعا َّ فِْقا  ََ ْم **  
َأ ِ ََ إخِْي زَمَدا ِمـَْو َعْقَب َفاْعَتِذْ   َو ِمـْاَو ََ

 ، وذًمؽ اًمزًمؾ ، وذًمؽ اًمٕمٞم٥م ، ذًمؽ اًمٜم٘مصًم ٌؾ وم٠مٟم٧م حمّٚمف وأٟم٧م أه ( صَمَر 

، ُمٜمنؽ وومٞمنؽ..   ُمـ قمٜمدكهق سمؾ ..  سمٕمٞمد و ٓ ُمـ ، ُمـ اخل٤مرج مل ي٠مِت ومٝمق 

واهمٗمنر زم  ، يني٤م ؾمنت٤مر اؾمنؽم: وىمؾ ، سم٤مهلل وم٤مؾمتٕمـ ، يم٤من ُمٖمٓمكسمٕمْمف  أن إٓ

ومٚمنٞمس اًمِمن٠من  .. ؼ شمقسمتؽ إًمٞمفطم٘م   ، إمم ُمثٚمف قدِ ًمٕمَ سم٤موٓ ختذًمٜمل  ، هذا اًمقزر

ؿ ٕمَّمنيُ  ٍؽ ٚمَ ٓ شمذٟم٥م وًمٙمـ أن ٓ شمٍم قمغم اًمذٟم٥م ٕٟمؽ ًمس٧م سمٜمبل وٓ ُمَ أن 

 ، أن شمذٟم٥م صمؿ شمستٙمؼم ، ٍِمّ أن شمذٟم٥م ومتُ  ٦موًمٙمـ اًمبال  واعمّمٞمب ، ُمـ اًمذٟمقب

أن شمنذٟم٥م  ، أن شمذٟم٥م صمؿ شمٖمٗمؾ قمـ اًمتقسم٦م وشمٕمرض واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم

هٚمٙمتنؽ، إذًا ومبن٤مدر هذه سمالي٤مك وآوم٤مشمؽ وأسمنقاب  ، ٟمٗمسؽ قمغم اًمذٟم٥م ر  ٘مِ تُ وم

إمم طمسننـ اًمتقسمنن٦م وآقمتننذار واإلىمننرار وآٟمٙمسنن٤مر وًمننٞمٙمـ ذًمننؽ  ُمبنن٤مذةً 

شمقاضنٕم٤م  .قمبٞمنديمؿ : را نُمٜمٙمسنىمنؾ و ، اًمتّمٖمػم ذم آؾمؿ واًمرؾمؿ واًمقؾمؿ

سمـ اعمٝم٤مضمر أمحد سمـ قمٞمسنكوىمد يم٤من ؾمٞمدٟم٤م قمبد اهلل  وأدسم٤م.
(1)

يٗمنرح سمتّمنٖمػم  

                                                 

محد سمـ قمٞمسك سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ضمٕمٗمر أقمبٞمداهلل اسمـ اعمٝماضمر إمم اهلل  اسمـ اعمٝماضمر: اإلُمام اجلقاد قمبداهلل -1

واضمتٛمع ذم ُمٙمة  ، سمٞمف اعمٝماضمر إمم اهلل٠ماًمّمادق سمـ حمٛمد اًمباىمر سمـ قمكم زيـ اًمٕماسمديـ سمـ اإلُمام احلسلم ، شمرسمك سم

 ، يمان إُماُما سمارقما يمريام ًمف أظمالق قمٔمٞمٛمة ، ـه375قمٚمٞمف يمتاسمف ىمقت اًم٘مٚمقب قمام  أاًمِمٞمخ أيب ـماًمب اعمٙمل وىمرسم

 =شمرسمك سمف أوٓده،  ر اؾمٛمف إضمالٓ ًمرسمف ومٞم٘مقل أٟما قمبٞمداهللٟمف يمان يّمٖمِّ إٟمٗمسف سمخٛمقًمف طمتك  هْمؿتقاضٕما  ىمد ُم
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 ٞمند ..بَ إٟمام أٟم٤م قمُ  قمبد اهلل ي٘مقل ًمف : أطمٌد ي٤مىم٤مل ًمف  وإذا  ، اهلل اؾمٛمف ومٞم٘مقل قمبٞمدَ 

اؾمنٛمف5  شمّمنٖمػمَ  وم٠مطمن٥م   واؾمٛمف قمبد اهلل ، اهلل وم٤مؿمتٝمر سمٕمبٞمدِ  ، ي٤م قمبٞمد اهلل ٘مؾوم

 ؿَ ٔم  ومٕمُ  فُ ر اؾمٛمَ ٖم  ومَّم  ضمؾ ضمالًمف   اًمٙمبػميمؼم   ، ٤م وىمر ذم ىمٚمبف ُمـ شمٙمبػم اًمٙمبػمننعمِ 

٥م احل٘منػم عمذٟمقمبٞمديمؿ ا ، أي وصٗمف : فُ ؾمٛمَ ر وَ صٖمّ و ، صّٖمر رؾمٛمف ، فقمٜمد رسم  

  اعم٘مٍم اعمسٙملم اعمٗمت٘مر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

هـ ودومـ قمرض ضمبؾ ُمديٜمة سمقر 383اًمٙمرام ضمديد وسمٍمي وقمٚمقي رمحٝمؿ اهلل و شمقذم ريض اهلل قمٜمف  ؾمٜمة =

 .ٞمٜمٞمة (.)يمتاب اعمنمع وذح اًمٕم
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م  ( 8) َ  زمَِصااااااااْػِ ؽ  َْ م  َأ ا  َبْقااااااااد  َْ ع  اااااااا   ََ 

 

َؼااااااَرا ْفِ  َ ااااااا ف  َا زمِااااااالر  ااااااذ  طم  ََ  َفَساااااااحِم وا 

 

م    َ  زمَِصْػِ ؽ  َْ م  َأ ا  َبْقد  َْ ع   ، حمت٤مج إمم صٗمحٙمؿ ، حمت٤مج إمم قمٗمقيمؿ( ََ  

ن ق٘متْمٞمف ؿمٞمٛمتٙمؿ ُمـ اًمتٗمْمؾ ي٤م ُمتٗمْمٚموُم٤م شم ، حمت٤مج إمم ُم٤م ي٘متْمٞمف يمرُمٙمؿ

وُمنع ُمنـ طمقاًمٞمنؽ  ، وُمنع اهلل ، وم٢مذا يم٤مٟم٧م هٙمنذا اعمٕم٤مُمٚمن٦م هلل ، نقي٤م حمسٜم

خ ومّمح٧م ًمنؽ يُمـ أهؾ اًمدًٓم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ و اعمِم٤مظمّمقص٤م ُمـ أهؾ اًمسػم و

 اخلػم إًمٞمؽ وصقلِ  رض٤م اًمرمحـ قمٜمؽ وؾمب٥َم  ُمٕمٝمؿ اعمٕم٤مُمٚم٦م يم٤من ذًمؽ ُمٗمت٤مَح 

  .ُمٕمف ضمؾ ضمالًمف وشمٕم٤ممم ذم قماله سمؾ إطمس٤من ُمٕم٤مُمٚمتؽ ،

ذٟم٥م يتٕمٚمؼ سم٠مطمد ُمنـ ظمٚم٘منف ُمـ وظمذ اًمٕمؼمة ُمـ أٟمف ٓ ي٘مبؾ شمقسم٦م شم٤مئ٥م 

وهنق  ، ٕطمد ُمـ اخلٚمؼُمع أن أصؾ احلؼ هلل ٓ  ، طمتك يس٤محمف ذًمؽ اعمخٚمقق

 ، أوًٓ  إًمنٞمٝمؿ اذه٥م :وًمٙمـ إذا شمٕمّٚمؼ سمحؼ ظمٚم٘مف ىم٤مل ، هلؿ اًمذي وضع احلؼ  

ُمنـ  : أٟم٤م رسمؽ ورهبؿ ًمٙمـ ادظمؾىم٤مل ًمؽ ، هبؿورأٟم٧م ريب  :ريب ي٤من ىمٚم٧م ٢موم

اًمٕمبن٤مد اهلل حينمن :ؾمنٚمؿ و وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل ىم٤مل رؾمقل .اًمب٤مب
(1)

 أو نن 

همرٓ قمراة ن اًمٜم٤مس ىم٤مل
(2)

 صمنؿ ر  ُمٕمٝمنؿ ًمٞمس:  ىم٤مل ؟ هبامً  ُم٤م ىمٚمٜم٤م:  ىم٤مل هبام 

 ٓ اًمندي٤من أٟم٤م اعمٚمؽ أٟم٤م : برُ ىمَ  ُمـ يسٛمٕمف يمام دٕمُ سمَ  ُمـ يسٛمٕمف سمّمقت يٜم٤مدهيؿ

 أن اًمٜم٤مر أهؾ ُمـ ٕطمد يٜمبٖمل ٓ و اجلٜم٦م يدظمؾ أن اجلٜم٦م أهؾ ُمـ ٕطمد يٜمبٖمل

 ذا يمٞمنػ:  ىمٚمٜم٤م:  ىم٤مل اًمٚمٓمٛم٦م طمتك ُمٜمف أىمّمف طمتك ُمٔمٚمٛم٦م قمٜمده و اًمٜم٤مر يدظمؾ

                                                 
ىماًمت قمائِمة: وم٘مٚمت: يا رؾمقل « حتنمون طمٗماة قمراة همرٓ))اًمبخاري قمـ قمائِمة ريض اهلل قمٜمٝما سمٚمٗمظ  أظمرضمف -1

سماب يمٞمػ احلنم، ( إُمر أؿمد ُمـ أن هيٛمٝمؿ ذاك»اًمرضمال واًمٜمساء يٜمٔمر سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض؟ وم٘مال:  ، اهلل

 . 6527( سمرىمؿ 8/179)

 .همػم خمتقٟملم همرٓ :  -2
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 رؾمقل شمال و:  ىم٤مل واًمسٞمئ٤مت سم٤محلسٜم٤مت:  ىم٤مل ؟ هبام همرٓ قمراة اهلل ٟم٠م  إٟمام و

پ  پ  پ   ٻ  ٻ  پ      ٱ  ٻ  ٻ ژ ؾمٚمؿ و وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل

  . [17: ]هماومر ژ ڀ      ڀ  ٺ  ٺ    ڀڀ

ين٤م شمنقاب  :واذيمر رسمؽ سمام ومٞمف ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمٕمغم وإؾمام  احلسٜمك وىمؾ

وًمذا عم٤ّم ؾمن٠مًم٧م اًمسنٞمدة .. ي٤م همٗم٤مر ي٤م حمسـ ي٤م ُمٜمٕمؿ ي٤م ُمتٗمْمؾ ي٤م ؾمت٤مر ي٤م قمٗمق 

؟ ىمن٤مل ىمنقزم قأدقُمن ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ومبؿَ  أٟم٤م أدريم٧ُم  نْ أرأي٧م إ : قم٤مئِم٦م رؾمقل اهلل 

(اًمٚمٝمؿ إٟمؽ قمٗمق حت٥م اًمٕمٗمق وم٤مقمُػ قمٜمل
(1)

 . 

ح ًمنؽ تِ ًمؽ سم٤مب اًمٓم٤مقم٦م وُم٤م وُمن رسمام وُمتَِح  ي٘مقل اسمـ قمٓم٤م  اهلل ذم احلٙمؿ  

(سم٤مب اًم٘مبقل
(2) ،

وٓ  ومام دمد أصمر اًمٓم٤مقمن٦م وٓ ٟمقرهن٤م وٓ سمريمتٝمن٤م وٓ ظمػمهن٤م 

 .. سمٕمج٥م٧م طُمبِٓمَ  .. ؟ طُمبَِٓم٧م سمري٤م ، عم٤مذا ٓ صمقاب ومٞمٝم٤مثقاب ومٞمٝم٤مؿمٞمئ٤م ُمـ اًم

   [27اعمائدة: ] ژڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ژ  .سم٤مًمتٗم٤مت إمم اخلٚمؼ طُمبَِٓم٧م 

اإلُم٤مم قمٛمر اعمحْم٤مر ٘مقليهلذا 
(3)

ًمنق قمٚمٛمن٧م : سمـ قمبد اًمرمحـ اًمس٘م٤مف 

شمريؿ صمامٟمٞم٦م أي٤مم قمغم اًمنؼم  يأن اهلل ىمبؾ ُمٜمل شمسبٞمح٦م واطمدة ًمْمّٞمٗم٧م أهؾ سمٚمد

إذا قمٚمؿ ىمبقل اًمتسبٞمح٦م وم٘مد ٟمف ٕقمغم ىمبقل اًمتسبٞمح٦م قمٜمد اهلل،  واًمٚمحؿ ؿمٙمراً 

                                                 

 ( .322 – 42/321ُمسٜمد اًمّمدي٘مة قمائِمة ) د سمـ طمٜمبؾ ،ُمسٜمد اإلُمام أمح -1

( ـ ُمريمز إهرام ًمٚمؽممجة 62احلٙمؿ اًمٕمٓمائٞمة ٓسمـ قمٓماء اهلل اًمسٙمٜمدري ـ ذح اسمـ قمباد اًمٜمٗمزي اًمرٟمدي )ص -2

 م 1988هـ ـ 1478واًمٜمنم ـ اًمٓمبٕمة إومم ـ 

مم اًمدويٚمة سمـ قمكم سمـ قمٚمقي اسمـ هق اإلُمام اًم٘مٓمب اًمِمٞمخ قمٛمر اعمحْمار سمـ قمبداًمرمحـ اًمس٘ماف سمـ حمٛمد ُمق -3

ٗمقفماشمف اًمٗم٘مٞمف اعم٘مدم حمٛمد سما قمٚمقي اًمؽميٛمل ُمـ ُمقاًمٞمد ُمديٜمة شمريؿ  شمرسمك سمقاًمده وطمٗمظ اًم٘مران اًمٕمٔمٞمؿ ويمان ُمـ حم

رطمؾ احلرُملم واًمِمحر ويمان قماعما  ، ظمذ قمـ اًمٗم٘مٞمف حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمٚمحاج سماومْمؾأيمتاب ُمٜمٝماج اًمٓماًمبلم ، و

أيب  ه قمكم سمـقُمٜمٝمؿ اإلُمام اًمٕمٞمدروس إيمؼم وأظمظمذ قمٜمف يمثػم ُمـ اًمٓمالب أٓمبٞمة ، واُمال صاحلا سمٚمغ درضمة اًم٘مقم

شمقذم ريض اهلل قمٜمف ذم  ، محد سمـ قمٚمقي واًمٗم٘مٞمف حمٛمد سمـ قمكم سمازهمٞمٗمان وهمػمهؿ اًمٙمثػمأسمٙمر واًمسٞمد طمسلم سمـ اًمٗم٘مٞمف 

 (.195ويمتاب ذح اًمٕمٞمٜمٞمة )ص هـ  سمٛمديٜمة شمريؿ .)يمتاب اعمنمع اًمروي (833شمريؿ ؾمٜمة 
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  واعمت٘مقن يمؾ   ، ص٤مر ُمـ اعمت٘ملم
ٍ
  وىم٣من :ىمن٤مل . ٝم٤م هلنؿواجلٜم٦م يمٚم  .. هلؿ  ر 

(قمٚمٞمؽ سم٤مًمذٟم٥م ويم٤من ؾمبب٤م ًمٚمقصقل
(1)

نٙمَ ؟  ُمٕمٜمن٤مه اٟمْ ذًمنؽ  كُمٕمٜمن ُم٤م   َت َّسْ

ـ رسمؽ وأىمبٚم٧م سمّمدق قمٚمٞمنف وذهن٥م قمٜمنؽ مجٞمنع ٧م ُمِ واؾمتحٞمٞمْ  ٧َم ْمٕمْ وظَم 

 ، ًمٚمقصنقل ٤مً ومقىمع اًمذٟم٥م ؾمنبب ، ٥موصامت اًمٙمؼم واًمٕمج٥م سمسب٥م هذا اًمذٟم

وهق ُم٤م يِمػم إًمٞمف احلدي٨م  إّن اًمٕمبد ًمٞمذٟم٥م اًمذٟم٥م يندظمؾ سمنف اجلٜمن٦م ، ىمن٤مًمقا 

يمٞمػ ي٤م رؾمقل اهلل ؟ ىم٤مل يذٟم٥م ومٞمٜمدم ويتقب وٓ ينزال يٚمنقم ٟمٗمسنف وي٘مبنؾ 

قمغم رسمف طمتك يدظمؾ اجلٜم٦م(
(2)

 . 

 ُمٕمّمٞم٦مٌ  دق اًمٜمدم وهق ُمٕمٜمك ُم٤م ىم٤مل ذم احلٙمٛم٦م إظمرى سمِّم يٙمقن ذًمؽ 

(ـ ـم٤مقم٦م أورصم٧م قمنزا واؾمنتٙمب٤مراُمِ  ورصم٧م ذٓ واٟمٙمس٤مرا ظمػمٌ أ
(3)

، وأؿمن٤مر
(4)

 

إمم ُم٤م ُيروى ذم قمدد ُمـ اًمٙمت٥م قمـ أٟملم اعمذٟمبلم وجيٕمٚمف سمٕمْمنٝمؿ ُمنـ يمنالم 

ٟم٤م ضمٕمٗمر اًمّمن٤مدق ويروينف سمٕمْمنٝمؿ ويٜمسبف سمٕمْمٝمؿ ًمسٞمد ، سمٕمض اًمّم٤محللم

(اقمجب٤م واومتخ٤مر  أٟملم اعمذٟمبلم ظمػم قمٜمد اهلل ُمـ زضمؾ اعمسبحلم ٤مً طمديث
(5)

أٟملم  

 أٟمنلم  ، وذم ًمٗمنظ طرة قمغم ُم٤م ومرّ نطمس ، إمل واًمٜمدم قمغم ُم٤م يم٤من ُمٜمف :اعمذٟم٥م

(أطم٥م إمم اهلل ُمـ ساخ اًمّمدي٘ملماعمذٟمبلم 
(6)

أن ُمنـ  إمم إؿمن٤مرةوذم ذًمنؽ  

  .إصقات اًمتل حيبٝم٤م اهلل صقت اًمٜمدم قمغم ُم٤م ومرط اإلٟمس٤من

                                                 
 (62احلٙمؿ اًمٕمٓمائٞمة ٓسمـ قمٓماء اهلل اًمسٙمٜمدري )ص -1

وروى اًمٜمسائل ذم اًمسٜمـ ( 397-396)ص "اًمزهد"وأمحد ذم  ، (52)ص "اًمزهد"أظمرضمف اسمـ اعمبارك ذم  -2

 .قمـ احلسـ سمٚمٗمظ )إن اًمٕمبد ًمٞمذٟمب ومام يزال سمف يمئٞمبا طمتك يدظمؾ اجلٜمة( 11857( سمرىمؿ 17/476اًمٙمؼمى )

 (62اء اهلل اًمسٙمٜمدري )صاحلٙمؿ اًمٕمٓمائٞمة ٓسمـ قمٓم -3

 أي اسمـ قمٓماء ذم ذطمف ًمٚم٘مّمٞمدة. -4

يمتاب يمِمػ اخلٗماء وُمزيؾ اإلًمباس قمام اؿمتٝمر ُمـ إطماديث قمغم أًمسٜمة اًمٜماس، ًمٚمِمٞمخ إؾمامقمٞمؾ سمـ  ذيمره ذم -5

 (.261/875هـ، )1162حمٛمد اًمٕمجٚمقين اجلراطمل ت

ٛمد سمـ قمبداهلل اًمرازي ىمال ؾمٛمٕمت أسما قمكم قمـ أيب سمٙمر حم 6864( سمرىمؿ 9/396ؿمٕمب اإليامن ) اًمبٞمٝم٘مل ذم أظمرضمف -6 

 صاطمب قمبداهلل اجلبكم ي٘مقل )أوطمك اهلل قمز وضمؾ إمم داود قمٚمٞمف اًمسالم : أٟملم اعمذٟمبلم أطمب إزم ُمـ رصاخ اًمّمدي٘ملم(.
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 ََِِ  :ٔ خش١ٝ اهللٔ صفات املؤَٓني ايٓذّ ايكًيب ٚايبها٤ 

ًم٘مد يمثرت إصقات سم٤مًمٜمدم واحلّسات ُمـ اًمّمنح٤مسم٦م واًمتن٤مسمٕملم وُمنـ 

 ، وهؿ إٟمقر وهؿ إـمٝمنر ، شم٤مسمٕمل اًمت٤مسمٕملم ر ي اهلل قمٜمٝمؿ أيمثر ُمـ همػمهؿ

ؽ يمؿ هل٤م ُمـ اًمدُمٕم٦م ُمـ ظمِمنٞمتف أو ُمنـ ٜمِ ٞمْ وىمؾ ًمٕمَ  ، هبؿ فَ ومام أطمقضمٜم٤م ٕن ٟمتِمب  

وىمبٚمٝمن٤م   ؟ُمٜمؽ ر يٙمـ  أملاًمب٤مرطم٦م  ؟احلٞم٤م  ُمٜمف أو ُمـ اًمٜمدم قمغم ُم٤م ومرط ُمٜمٝم٤م

 ٚمَِؿ شمريم٧م هذا ًمٚمٜمبٞملم واعم٘مرسملم واًمّمندي٘ملم؟ وأٟمن٧م ُمن٤مومر ؟  ُمٜمؽ ُم٤م يم٤من

ٛمٚمنؽ مِلَ ٓ حتسمٙمنرم اهلل ُمنٜمٝمؿ؟  أو أقمنرُف  ؟ُمٜمٝمؿ أو أىمرُب  ؟ُمٜمٝمؿ ؟ أظمػمٌ سمؽ

أُم٤م شمدري أّن هذا إمل يٙمػ قمٜمنؽ  أن شمئـ وحتـ وشمت٠ممل؟ ، غمُمٕمرومتؽ سمذٟمبؽ قم

  . اًم٘مٚمقُب  شم٘مٚم٥ُم  ذٟمقب يٙمػ قمٜمؽ أمل يقمَ اًمٕمذاب إًمٞمؿ، إمل ُمـ اًم

سمٙمك سمٕمْمٝمؿ صمالصملم ؾمٜم٦م ُمـ ذٟم٥م ، ُم٤م اًمذٟم٥م ؟ ىم٤مل ٟمزل سمف ضٞمػ وم٠مراد 

ٚمنام ٞمٖمسنؾ سمنف ومًموأقمٓم٤مه اًمْمنٞمػ ،  أن يٖمسؾ ًمف وم٠مظمذ ُمـ شمراب ضمدار اجل٤مر

يبٙمنل قمنغم  ٤مً سم٘مل ٟم٤مدُمن ُمع ذًمؽو5  فٞمٓمٚم٥م اعمس٤محم٦م ُمٜمًم جل٤مرإمم ا شمذيمر ذه٥م

اعمٕمّمٞم٦م ومٙم٤من طم٤مًمف هٙمنذا  وظم٤مف ُمـ اهلل ذا قمّٔمؿَ هذا اًمذٟم٥م صمالصملم ؾمٜم٦م، ه

طم٤مًمنف ه ؾمنٜمتف ووهنذ ، ومٙمؿ يبدًمف اهلل هبنذه اًمٜمداُمن٦م وإمل يمراُمن٦م وٟمٕمنٞمام.. 

وم٘مند  .. ومح٤مًمف ظمٓمػم وأُم٤م ُمـ يم٤من ٓ يب٤مزم سم٤مًمذٟم٥م ، ُمع قمب٤مدهؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

هلل وهق يْمحؽ دظمؾ اًمٜم٤مر وهق يبٙمل(اُمـ قمَم  ىم٤مل اسمـ قمب٤مس 
(1)

.  

ن اًمٓمٕم٤مم ووضمقب آطمتٞمن٤مط ومٞمنف اًمٕم٤مروملم ذم ؿم٠م سمٕمُض  إُمرَ  ؿَ ٔمّ وعم٤ّم قمَ 

ٝمؿ وأٟم٧م ُمـ أيـ شم٠ميمنؾ ين٤م ؿمنٞمخ؟ وم٘م٤مل سمٕمُْم  ، ومٞمف ؿ ُمـ ذًمؽ وسم٤مًمغَ ٝمُ ومَ وظمق  

                                                 
اٟمٔمر يمتاب يمٜمز اًمٕمامل ذم ؾمٜمـ إىمقال وإومٕمال قمالء اًمديـ قمكم سمـ طمسام اًمديـ اًم٘مادري اًمِماذزم اهلٜمدي  -1

، 5(، ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة، ط4/218هـ، )975ري صمؿ اعمدين وماعمٙمل اًمِمٝمػم سماعمت٘مل اهلٜمدي ت اًمؼمهاٟمٗمق

  م.1981هـ/1471
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وًمٙمـ ًمٞمس ُمـ ي٠ميمؾ وهق يبٙمل يمٛمنـ ي٠ميمنؾ وهنق  ، ُمـ طمٞم٨م شم٠ميمٚمقن :ىم٤مل

 ًمٚمت٘مّمػم أسمدا قمغم اًمت٘مّمػم ُمٕمجقن سم٘مٚم٥م اعم١مُمـ ُم٘م٤مرنٌ  وًمذا اًمٜمدمُ  ، يْمحؽ

  وٓ يٙمقن اًمتس٤مهؾ سم٤مًمذٟمقب واًمٗمرح هب٤م إٓ وصػ ُمٜم٤مومؼ، وذم إصمر ،

 ذٟمبف يرى واعمٜم٤مومؼ ، قمٚمٞمف شم٘مع أن  ٤مف صخرة يم٠مٟمف ذٟمبف يرى اعم١مُمـإن  

(ومذه٥م ومٓم٤مر أٟمٗمف قمغم وىمع يمذسم٤مب
(1). 

 ىم٤مل اإلُم٤مم احلداد :

 ددْ نوًمننننق أٟمٜمننننل أسمٙمننننل اًمنننندُمقع وسمٕمننننده٤م اًمنننن

  

 ُمننننن٤م  قمنننننغم ُمننننن٤م ومننننن٤مشمٜمل يننننن٤م ُمٕمننننن٤مشمبلدِ 

   
 ىمٚمنننننٞماًل ُمنننننـ يمثنننننػم وُمننننن٤م قمسنننننك ًمٙمننننن٤من

  
ُمنننننـ ذاهننننن٥م أي ذاهننننن٥م ينننننرد اًمبٙمننننن٤م

(2)
 

   
هٙمنذا وضمٝمف  .. مّحر رشمف سمٙمك طمتك انذم طمْمهذه اًم٘مّمٞمدة  دْت ٟمِِم وعم٤م أُ 

ٛمنـ؟ وٟمٜمتٛمنل إمم سمف ِمب  تومٜم وهٙمذا اعم٘مّرسمقن وهٙمذا اًمّم٤محلقن ..اًمّمدي٘مقن 

ٟمٕمرف إن يم٤مٟم٧م إي٤مم متر قمٚمٞمٜم٤م وٓ  ومتدي هبدي ُمـ؟ ؟وٟم٘متدي سمٛمـ ؟ُمـ

ًمٚمنرمحـ  ُمنـ اًمنذٟم٥م وٓ هٞمبن٦مً  قمنغم اًمت٘مّمنػم وظمجنالً  ومٞمٝم٤م اًمبٙم٤م  ٓ ٟمداُم٦مً 

                                                 

 (.3/699اٟمٔمر يمتاب يمٜمز اًمٕمامل ذم ؾمٜمـ إىمقال وإومٕمال، ذم شمٗمّمٞمؾ إظمالق، ) -1

 اًمبٞمت ُمـ ىمّمٞمدة ًمإلُمام احلداد ُمٓمٚمٕمٝما : -2

 زم ٓ أسمٙمل قمغم ظمػم ذاهب شمٗمٞمض قمٞمقين سماًمدُمقع اًمسقايمب               وُما

( ـ 67م  )ص 2771هـ ـ 1422ديقان اإلُمام احلداد اعمسٛمك)اًمدر اعمٜمٔمقم ًمذوي اًمٕم٘مقل واًمٗمٝمقم( ـ اًمٓمبٕمة اًمثاٟمٞمة 

 .اقمتٜمك سمف اًمسٞمد قمبداًم٘مادر اجلٞمالين سمـ ؾمال اخلرد
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 ٚمٜمن٤م قمنـ هنذهشمٕمٓم  وإمم ىمرسمنف وًم٘م٤مئنف،  ًمف وؿمنقىم٤مً  وٓ حمب٦مً  ، جلالًمف وؿمٝمقداً 

 إوص٤مف يمٚمٝم٤م ومب٠مي وصػ ٟمحـ ُمتّمٗمقن؟

 ـ ضمبنننننْؾ ُِمننننن َأضَمنننننْؾ   ْؾ ضَمنننننوَ  ودُمٕمننننن٦مْ 

  
٤ممَٕمننننأو ـمَ  ٥ْم َهننننـ ذَ ُِمنننن ىم٦مْ دَ َصنننن ْف ُسِ 

(1) 

   
ُمثؾ رأس اًمذسم٤مب ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل  دُمٕم٦م خترُج  ن ن  أي ظمقٍف  ضمؾٍ و ودُمٕم٦مُ 

 ، ُمـ ضمبؾ ذه٥م شمتّمدق سمنف سمنال دُمٕمن٦م أومْمُؾ  .. وأقمغم ُمٜمٝم٤م ُمـ حمب٦م اهلل.. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  ووم٘مٜمن٤مإًمٞمٜمن٤م وو ٟمٔمرؿ اودُمع اًمسحقر يٜمػم اًم٘مبقر اًمٚمٝم

 .  [23إقمراف: ] ژٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ 

  َْ م  َأ ا  َبْقد  َْ ع  َؼاَراََ   ْفِ  َ اا ف  َا زمِاالر  اذ  طم  ََ م   ** َفَساحِم وا  (  َ  زمَِصْػِ ؽ 

قمنغم اخلنروج ُمنـ ورـمن٤م   ٤منَ قمَ يّمٚمح زم إٓ اًمرومؼ طمتك أُ  ٓوم٢مٟمٜمل ضٕمٞمػ 

 طم٤مٓ  . ُح وشمّمٚمُ 

 

                                                 

 ُمـ ُمٜمٔمقُمة ًمٚمحبٞمب حمٛمد اهلدار ـ اًمٗمّمؾ اًمثاًمث ـ ُمٓمٚمع اًم٘مّمٞمدة :  -1

 اًمٜمبل اًمٙمريؿ        إذا دظمٚمت أسمــــــــدا ٓ يٜمام ومذي اًمٕمنم يمان

 .( 178بارودي ًمٚمٓمباقمة واًمٜمنم  )ص اًمٜمٗمحات اًمرُمْماٟمٞمة ًمٚمحبٞمب حمٛمد قمبداهلل اهلدار ـ دار اًم

ـ وُمَ  ، إذا ىم٤مُم٧م يم٤من اهلل قمٜمد ص٤مطمبٝم٤م ـ أضمؾ اهللىم٤مقمدة آٟمٙمس٤مر ُمِ 

هُ  ؾ َصٕمبف  ، و أحتٗمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ِرومَدهُ  ، يم٤من اهلل قمٜمده َوَهَبُف ُود  ومَسٝم 

ومدوام آؾمتٖمٗم٤مر وؿمٝمقد ُمقٟٓم٤م  ، وطمّ٘مؼ ىُمرسَمف وم٠مدظمٚمُف ذم إطمب ٦م

آٟم٤م  اًمٚمٞمؾ وأـمراف اًمٜمٝم٤مر وؿمٝمقد ُم٤م يم٤من   فِ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وإومْم٤مًمِ 

 اعمس٤مر.ُمٜم٤م ُمـ اًمت٘مّمػم وإوزار أؾم٤مس ذم شم٘مقيؿ 



55 

واًم٘مٞم٤مم قمغم  ، ومال سمد ُمـ حت٘مٞمؼ اٟمٙمس٤مر اًم٘مٚم٥م ُمـ أضمؾ اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم

قمٜمد فمٝمقر اًمت٘مّمنػم قمتذار واعمب٤مدرة إمم آ ، ٤مف ُمـ همػم اٟمتّم٤مفىمدم اإلٟمّم

وأن يٙمقن آقمتذار سمٚمس٤من  شمٚمٞمؼ سم٤معمٕمتنذر اعمٜمٙمّسن ومٞمّمنٖمر ٟمٗمسنف  ، واًمٕمٞم٥م

٥م اخلٓمن٤مب ومٞمخ٤مـمِن ، قمبٞمنديمؿ أومم سمّمنٗمحٙمؿ :اؾمام ووؾمام ورؾمنام ي٘منقل 

إظمقاٟمنف   و ٤مـمن٥ُم  ، ُمـ اًمّمن٤محللم فُ بَ حِ و ٤مـم٥م ُمـ َص  5  ٤مـم٥م رسمفاًمالئؼ

 اعمسن٤محم٦م ُمنٜمٝمؿ ن واهلل أؾمنٛمح إذا  ـمٚمبن٧م : ىم٤مل قمـ أوًمئنؽ اًم٘منقم ، ؽيمذًم

إن ضمئتٝمؿ هبذه اًمّمقرة و ىمد طم٘م٘م٧م اًمٜمداُم٦م وقمزُم٧م  ن وأصٗمح وأيمرم ُمٜمٝمؿ

ومال ختػ ومن٢ممؿ حمنؾ  ، قمغم آؾمت٘م٤مُم٦م  وشمذًمٚم٧م وظمْمٕم٧م وأٟمب٧م وظمِمٕم٧م

  وأصؾ اعمٜمح واإلٟمٕم٤مم،  اًمٙمراُم٦م
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اااااا( 9) ااااااْم زمِالتََّػض  مْ ه  ْهااااااَو ؾِمااااااْقَؿت ف  ََ   َ َْ  َِ َأ

 

ق َ َ َ  ََ ْم  اااااااْن َ َ َااااااااام ِماااااااـْف  َ ََ  اَفاااااااد 
 

مْ ) ْهَو ؾِمْقَؿت ف  ََ   َ َْ َِ َأ ْم زمِالتََّػض  سمن٤مًمٕمٗمق واًمّمنٗمح  : أيهؿ سم٤مًمتٗمْمنؾ (ه 

ىمنند ختٚم٘مننقا سمٛمحٛمننقدات إظمننالق  إذْ  ، وهننق ؿمننٞمٛمتٝمؿ ، واعمسنن٤محم٦م أومم

اًمٕم٤معملم ُمٔمٝمرا ًمرمحتف وًمٙمرُمف ضمؾ ومٙم٤مٟمقا ذم  ، وحمبقسم٤مت اخلاّلق ضمؾ ضمالًمف

 ، داُمقا هبذه اًمّمنقرة ومن٤مهمٜمؿ اًمرضمنقع إًمنٞمٝمؿ إذًا ُم٤م ، ضمالًمف وشمٕم٤ممم ذم قماله

 .وأُّمؾ قمٜمد اًمرضمقع إًمٞمٝمؿ وم٤مئض ضمقد اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٚمٞمؽ هبؿ

مْ ) ْهاَو ؾِماْقَؿت ف  ََ   َ َْ َِ َأ ا ْم زمِالتََّػض  وٓ  ٕمنؿ ٓ يٜمت٘مٛمنقن ٕٟمٗمسنٝمؿ( ه 

  يمنؾ  ٕن  سمٚمقن اًمسنٞمئ٤مت إٓ سم٤محلسنٜم٤مت.وٕمنؿ ٓ ي٘من٤م ، يٜمتّمٗمقن هل٤م
ٍ
 إٟمن٤م 

اًمرب يِمٝمدون أن يمؾ ُم٤م طمّمؾ وٕمؿ ذم طم٤مًم٦م أدب ُمع  ، سم٤مًمذي ومٞمف يٜمْمح

ر وُدسم ر هلؿ ُمـ ومقق  ًمُٞمختؼموا ُمـ أطمدٍ   5ُمـ إيذائٝمؿ أو اًمت٘مّمػم ومٞمٝمؿ وم٢مٟمام ىُمد 

ٍمف ومٞمنف اعمت ويِمٝمدون احلٙمٛم٦م ُمـ ُم٤مًمٙمف ، ومال يٚم٘مقن اًمالئٛم٦م قمغم ص٤مطمبف

ومألضمنؾ  ، [112إٟمٕمـام: ] ژڃ   چ  چ  چ  چڇ  ژ  ، اًمذي ؾمػّمه ذم هذا إُمر

وٓ  ، يٚم٘منقن اًمالئٛمن٦م قمنغم اًمٖمنػم ٓ اًم٘مقة واًمنتٛمٙمـ  ذم هنذا اًمِمنٝمقد صن٤مروا

قا وٓ ومحٞمٜمئذ ٓ يٛمٙمـ أن يتح٤مُمٚمقا وٓ أن يٖمٚم ن ، يِمٝمدون ومٞمف آؾمت٘مالل أصال

ۓ  ڭ       ڭ  ژل ؾمٞمدٟم٤م ٟمقح ًم٘مقُمنف  ىم٤م . ٤ملـ اًمٗمٕمّ أن حي٘مدوا وىمد قمٚمٛمقا ُمَ 

 ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ 

ڳ    ژي٘منقل   .وظم٤مـم٥م ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٟمبٞمف إيمرم هبذه احل٘مٞم٘م٦م واعمٕمٜمنك [34هقد: ]

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻڳ  ڳ  

ۉ  ې  ۉ  ژي٘منقل ًمنف ؾمنبح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم  و  [57اًمٙمٝمػ: ] ژہ  ہ  ہ  ہ
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ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   

و   [41اعمائــدة: ] ژىئ  ی  ی  ی  ی  ۈئۈئ  ېئ  ېئ   ېئ   ىئىئ

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ژ شمٕمنننن٤مممي٘مننننقل 

﮶ ﮷  ﮵   ﮴   ﮳     . [46اًمتقسمة: ] ژ﮲  

ًمٞمٜمن٤مل اًمّمن٤مدق مل ي٠مِت قمت٤مسمف ًمٚمّم٤مدق قمٜمد اًمتخٚمػ إٓ رمح٦م سمذًمؽ  ًمؽوًمذ

 ، واًم٘مٞم٤مم قمغم ىمدم آقمتنذار وآٟمٙمسن٤مر واإلٟمّمن٤مفٟمٙمس٤مر آٟمّمٞمبف ُمـ زي٤مدة 

 . قمـ اعمٕمتذريـ همػم اًمّم٤مدىملميٕمرض  قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم وًمذا يم٤من

ٕٟمف قمرف أمؿ صُمب ٓمقا  ، وؾمٙم٧م قمٜمٝمؿ يم٤مذسم٦مٍ  أُم٤مُمف سم٠مقمذارٍ  ويمؿ يمذب اعمٜم٤موم٘مقن

ھ  ے  ے    ہ  ھ  ھ   ھ ژ [41اعمائـدة: ]ژوئ  ۇئ  ۇئژ ُمـ ومنقق

﮳  ﮲   ﮵ ﮶   ۓ  ۓ   ومٕمٚمنؿ   [46اًمتقسمة: ] ژ﮷ ﮴  

 قمغم هذا اًمٙمنامل وؾمٚمؿ وآًمف صغم اهلل قمٚمٞمف ضم٤م ت ؾمػمشمف ىمدو ، احلٙمٛم٦م ًمذًمؽ

  قمـ َل دَ إٓ قمَ  قمغم ىمقمٍ  ُمٜمف اًمدقم٤م ُ  ام ـُمٚم٥َم وم ،
ِ
 ، هلنؿ اًمدقم٤م  قمٚمٞمٝمؿ إمم اًمندقم٤م 

وٓ ،  ف وؾمنٚمؿ٤مل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وآًمنف وصنحبوٓ أىمقى ُمٜمف ذم ؿمٝمقد اًمٗمٕمّ 

 .ُمٕمف أطمسـ أدسم٤م ُمٜمف

َ ا  ق َ َ ََ ْم  ْن َ َ َاام ِمـْف  َ ََ ْم ** َفد  ْهَو ؾِمْقَؿت ف  ََ   َ َْ َِ َأ ْم زمِالتََّػض  إٟمنام  :(ه 

 ُمنٜمٝمؿ ومٝم١مٓ  ُمٝمام اقمتنذرت ، أهؾ اًمٜمٗمقس و أهؾ إهقا يٙمقن ذًمؽ قمٜمد 

ويٜمت٘مٛمنقن  ، ٤مً وٓ ضٕمٗم وٓ طم٤مًٓ  ٤مً وٓ يرمحقن ًمؽ ؿم٠مٟم ، اً ي٘مبٚمقن ًمؽ قمذر ٓ

 ، ؾ اعمس٤مًمؽ أطمب٤مب اعم٤مًمؽ  ومام شمِمؿ ُمنٜمٝمؿ إٓ أـمٞمن٥م اًمنروائحأُم٤م أه ، ُمٜمؽ

ُمـ  ُح ٚمٛمَ ٓ دمد ومٞمٝمؿ إٓ ظمػم ُم٤م يُ و،  ٗم٤مئحاًم و اعمسَؽ  وٓ دمد ُمٜمٝمؿ إٓ اًمٕمٜمؼمَ 

 .اعمالُمح  ذم اًمٕمٗمق واًمّمٗمح واًمسامح واجلقد
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َ ا) ق َ َ ََ ْم  ْن َ َ َاام ِمـْف  َ ََ واعمبن٤مدرة إمم  وم٤مهمٜمؿ طمسنـ آقمتنذار( َفد 

  .قسم٦م سم٤مٟٓمٙمس٤مراًمت
 

  أ١ُٖٝ ايشفٝل ٚاملعني يف ايطشٜل إىل اهلل 
 

ورومٞم٘منؽ ذم اًمٓمرينؼ  ، صمؿ اقمٚمؿ أٟمنف ٓ سمند ًمنؽ ذم اًمٓمرينؼ ُمنـ رومٞمنؼ

 ، ؿ واًمذيـ أظمنذت قمنٜمٝمؿاعمريدون أظمذون قمـ اًمِمٞمقخ اًمذيـ اشمّمٚم٧م هب

ومال سمد أن شمرقمك طمؼ اعمراوم٘م٦م وأن شم٘منقم سمقاضمبٝمن٤م   ، ك ذم اًمٓمريؼه١مٓ  روم٘م٤مؤ

  .ًمؽ اًمسػم ويتح٘مؼ ًمؽ اخلػم تك يّمحطم

 ُمنـ يمٞمػ أيْم٤م شمٙمقن ُمنع روم٘من٤م  اًمٓمرينؼو ؟ُمع اعمِم٤ميخ ومٙمٞمػ شمٙمقن

  ؟إظمقاٟمؽ

وهنؿ ىمّقشمنؽ ذم  ، ومٝمنؿ أقمقاٟمنؽ ذم اًمسنػم ، سمد أن شمرقمك احلرُم٦م هلؿٓ 

 أمل شمنر أن اهلل ي٘منقل ًمسنٞمدٟم٤م اًمٙمٚمنٞمؿ ، حت٘مٞمؼ اًمقضمٝمن٦م واًمتّمنٗمٞم٦م قمنـ اًمٖمنػم

ٞمؿ اًمنرمحـ وهنق اًمٜمبنل إذا يم٤من يمٚم  [35اًم٘مّمـص: ] ژۇئ  ۆئ  ۆئ ژ

ومال سمد أن شمٕمرف ذًمنؽ .  ، سم٤مٔظمر ومٙمٞمػ سم٤مًمس٤مئريـ إمم اهلل شمٕم٤ممم هُ دُ ُْم ُيَِمد  قمَ 

ويمـ ُمتٗمتٞم٤م ذم احلس وذم اعمٕمٜمنك قمنغم  ، وم٢مذا قمروم٧م ذًمؽ وم٠مىمؿ  ىم٤مقمدة اًمٗمتّقة

قمننغم اًمتٗمتننل شم٘مٚمننع ضمننذور اعم٘م٤مـمٕمنن٦م  ف سمٛمح٤مومٔمتننؽ وم٢مٟمنن ، هنن١مٓ  اإلظمننقان

 :وًمذا ىم٤مل ،  قيش  اعمس٤مر واًمٕمٞمش سمٞمٜمٙمؿد أؾمب٤مب شمِمبٕمِ وشمُ  ، واعمٜم٤مزقم٦م

 

 

 

 
 



59 

ااااااْد َأزَماااااادام 11) زمِااااااالتََّػت ْي َعااااااعَم اِرطْمااااااَواخِي صم  ََ  ) 

  
ََّ الطَّااااااْرَ  إخِْي َعَ ااااااَرا اااااا  َ ََ َمْعـااااااىم  ََ ااااااام   ضِمسَّ

   
مَجََٕم٧م ُمٕم٤مين ُمٙم٤مرم إظمالق  وم٠مول ُم٤م ُي٘مّمد  نْ وإِ  واًمٗمتقةُ  5 ضمد سم٤مًمتٗمتل

و ذم قم٤ممل اعمٕمٜمنك  ، ٞمؾ واإلوم٤مدة واعمس٤مقمدةٗم٤مض ُمـ اًمٜم  ُمٜمٝم٤م ذم قم٤ممل احلس ُم٤م يُ 

ئػ اًمندٓٓت ًمٓمن٤مرؿمن٤مد إمم ضمنقاهر اعمٕمن٤مين وإمم ُم٤م يٙمقن يمنذًمؽ ُمنـ اإل

 .اًمقضمٝم٤مت ُمـ اًمرب ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وطم٘م٤مئؼ
 

 : َظًو ايفت٠ٛ 
 

 ، وإصنٗمٞم٤م ٞمن٤م  وُمسنٚمؽ اًمّمن٤محللم ُمسنٚمؽ إٟمبهق وُمسٚمؽ اًمٗمتقة 

اؿمنتٝمر طمتنك سمنلم اًمٙمٗمن٤مر عمن٤م و ، ومٙمذًمؽ جي٥م قمغم اعمريديـ أن ي٘متدوا هبنؿ

ــاء: ] ژڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺژ ذيمننروا ؾمننٞمدٟم٤م إسمننراهٞمؿ  ٿ  ژ   [59إٟمبٞم

ٿ  ٿ  ٿ  ژ  ، صن٤مطم٥م ومتنّقة: أي ومتك [67إٟمبٞمـاء: ] ژٿ  ٿ  ٹ    

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر :   [67إٟمبٞماء: ] ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ         

وي٘مقل يم٤من أيب ويم٤من ضمدي   اًمٗمتك ُمـ يدقمل سم٤مًمس٤مًمٗم٤مت ًمٞمس
(1)

 

 :ىمقهلؿ قمغم ُمٜمقال ، ـ ي٘مقل أٟم٤ماًمٗمتك ُمَ  إنّ  ، ئ٤مً ؿمٞم   يٕمٛمؾملوهق 

 تَماااار  أضمسااااازمـا اَ  لسااااـا َإخيْ 
  

 َ  ؽِاااكتت  عاااعم ا ضمسااااِب   وماااام 

   

 كبـااااي ااااا  ااكاااات أَائؾـااااا

  
سمبـاااي  َكػعاااَ مااا ؾ  فعؾاااوا

(2)
 

 

                                                 

  (412ًمٚمٛمتقيمؾ اًمٚمٞمثل )اًمتذيمرة احلٛمدوٟمٞمة ـ اسمـ محدون ـ )ص -1

 ٕمبداهلل سمـ ُمٕماوية سمـ قمبداهلل سمـ ضمٕمٗمر اًمٓمٞمارًم -2
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ڤ  ڤ  ژ  ، ٟمٗمٕمنؾ  ومنقق ُمن٤م ومٕمٚمنقاو: ٞم٘منقلًم وضم٤م  ص٤مطم٥م  ٦مٍ 

  .[32ر: وماـم] ژڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ    
  

 ّٛ  ٠ طٝذْا إبشاِٖٝ اخلًٌٝ :فت
 

ٟمف مل يٙمـ ي٠ميمؾ إأٟمف أسمق اًمْمٞمٗم٤من طمتك ىمٞمؾ واؿمتٝمر ؾمٞمدٟم٤م اخلٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ 

ي٠ميمؾ  إٓ ُمع ضٞمػ .. سمٚمغ سمف آرشم٘م٤م  ذم اًمٗمتقة أٟمنف قمنرض  الوم ، وطمده ىمط

ومن٠موطمك  ، ٞمٓمٕمٛمف وم٠مسمك ومذه٥م اعمجقدوىمػ قمغم سم٤مسمف ًم اإلؾمالم قمغم جمقد

َ اهلل إًمٞمف  رب قمرضن٧م قمٚمٞمنف  ين٤م :ٞمنقم؟ ىمن٤ملاًم هنذا رددت قمبدي ذم همدا  مِل

أرزىمف يمؾ يقم ُمٜمذ ظمٚم٘متنف وىمند وأٟم٤م رسمف  :ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىم٤مل ، اإلؾمالم وم٠مسمك

  ين٤م رب ، طمقل وٓ ىمنقة إٓ سمن٤مهلل ٓ :٘م٤ملوموأٟم٧م سمخٚم٧م قمٚمٞمف هبذا ..  يمٗمر يب

 ًم٘مٞمف ودقم٤مه ًمٚمٖمدا ذم اًمسقق طمتك  ومخرج يبح٨م قمٜمف ، ٠مذه٥م وأسمح٨م قمٜمفؾم

 :ىم٤مل ، قم٤مشمبٜمل ومٞمؽ ريبإسمراهٞمؿ : ٘م٤ملوم؟ وىمد رددشمٜمل إمم قمٜمدك ٘م٤مل أمل آتوم ،

ن ٓ إًمنف ؿمٝمد أيده و أؾمٚمؿ و  ومٛمد   : ٟمٕمؿىم٤مل وأٟم٤م  يم٤مومر سمف؟   يٕم٤مشمبؽ ذم   رسمؽ

 رؾمقل اهلل. وطمسـ إؾمالُمف.  وؿمٝمد أٟمفإٓ اهلل 

زىمف أسمك اهلل ًمٚمخٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ أن ي٘مبض ر. ومٞمف فُ قم٤مشمبف رسم  شم٠مُمؾ ُمٕمٜمك  و اٟمٔمر  

 .ُمـ  اهلل اًمثقاُب  فُ وىمد شمٞمّس ًمف إضمرا  اًمرزق قمغم يده طمتك يٜم٤مًمَ 

ومتنقة اعمٕمٜمنك  .. ويمن٤من َيٕمنِرض شمٚمنؽ  ..هذه اًمٗمتقة؟.. يم٤من أُم٦م وطمندةومام 

ڳ  ڳ  ڱ  ژ  :وينمح هلؿ ويبلّم هلؿ  وي٘مقل هلنؿ اإلؾمالم قمٚمٞمٝمؿ 

ہ    ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

  ه.قا .. ومٙم٤من أُم٦م وطمدسمَ وم٠مَ  ، [67 – 66إٟمبٞماء: ] ژہھ
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 ّٛ  ٠ خلامت األْبٝا٤ ٚإَاّ املشطًني:ق١ُ ايفت
 

ذم قمن٤ممل إرواح ىمبنؾ أن  ومٗمت َقشُمنفُ  ، ة  ًمٜمبنل إُمن٦مذم اًمٗمتقّ  وًمٙمـ  اًم٘مٛم٦م 

 هنقو ٛمٝمؿ ومٕمٚم   جيٞم٥َم أن  ف أطمدٌ ٕمرِ يَ  طملم ظم٤مـمبٝمؿ اًمرب ومٚمؿشمقضمد إؿمب٤مح 

ومسن٘مك إرواح يمٚمٝمن٤م ،  سنجدواومُمٝمؿ أُم٤مسجد . وم٘م٤مًمقا سمغم ومىم٤مل  سمغم  اًمذي

ومٚمنف اعمٜمن٦م وًمنف   ؟!!ُم٤م هذه اًمٗمتنقة ، اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمع اًمٗمت٤مح ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤مممُمٕمٜمك 

ـ ىمبؾ قم٤ممل إؿمب٤مح صغم ُمِ  ن وؾمٚمؿ وآًمف صغم اهلل قمٚمٞمفن قمغم يمؾ روح اًمٗمتقة  

 ومٙم٤من أؾمخك اًمٜمن٤مسصمؿ ضم٤م  إمم قم٤ممل احلس ،   آًمفاهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمٚمٞمف وقمغم

 ، جيقع وجيقع أهؾ سمٞمتنف ويٕمٓمنل اًمٜمن٤مس ويٜمسنك طمنؼ ٟمٗمسنفيم٤من اًمذي و ،

صنغم اهلل  (وىمد أٟمٗمؼ إًمقفقمٚمٞمف رمتقين ًمؽميم٧م ُم٤م شمٗمٓمرون ذيم  ًمق    :وي٘مقل

 وؾمٚمؿ قمٚمٞمف وقمغم آًمف  وأصح٤مسمف.

ًمٞمتٗمتك أصنح٤مسمف  ، ُمٝمتدي٤موهبذا اهلدي  ، ُم٘متدي٤م د أن يٙمقنومقاضم٥م اعمري

يقاؾمنٞمٝمؿ سمنام  ..طم٤مضمن٤مهتؿ.. يٜمٔمنر يتٗم٘مندهؿ ..وأقمقاٟمف وإظمقاٟمف ذم اًمٓمريؼ

يٕمنن٤مومؿ ذم  ..يٕمننقدهؿ ذم ُمرضننٝمؿ ..يسنن٤مقمدهؿ ومننٞمام يسننتٓمٞمع ..يسننتٓمٞمع

   .. ٟمقائبٝمؿ

زمِالتََّػت  ) ْد َأزَمدََ َمْعـام ** ْي َععَم اِرطْمَواخِي صم  ََ ام  ََّ الطَّْرَ  إخِْي َع ََرا ىم ضِمسَّ  َ ََ) 

 

 

 ِط َّٔٛ  ف عٔ ايعجشات:ايطْش ٠ غّضُات ايفت
 

ََّ الطَّْرَ  إخِْي َعَ َرا ُم٤م ضم٤م  ذم ىمقًمف: واًمٗمتقة  وُمـ مجٚم٦م اًمتٗمتل   َ ٙمنام وم( ََ

قمنـ اًمٕمثنرات ُمنـ  اًمٓمنرِف  ض  ٖمَ ومَ  ، أرؿمدك  إمم أن  ٓ شمِمٝمد اًمٕمٞم٥م إٓ ومٞمؽ

 .اًمٗمتقة
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 ّٛ  ٠ يف أصخاب سطٍٛ اهلل:صفات ايفت

يتٙمٚمٛمنقن سمٙمنالم و قمغم ىمقم يٚمٕمبقن ر ي اهلل قمٜمف  سمـ ُمسٕمقد اوىمد ُمر 

 قمنامقمراضن٤ًم ُمٜمنف إ نٛمع أؾمن مل :وم٘من٤مل؟  ًمنؽ  قني٘مقًمأطمدهؿ ُم٤م س٠مًمف وم د 

  .ىمد يَمُرَم اسمـ ُمسٕمقد :٘م٤مًمقاومن  ي٘مقًمقن

وضمن٤م   ، قمذسمن٦م قمامُمتنفُمٕمف دراهؿ رسمٓمٝم٤م ذم وُمرة إمم اًمسقق ُمِمك  وىمد

 ومٚمؿ جيد اًمندراهؿأظمذ حيؾ اًمٕمامُم٦م صمؿ  ، شمب٤ميعو اًمب٤مئع  ُمع تح٤موروم .. يِمؽمي

ىم٧م ُمٜمف رسق قمٚمٞمنف  اًمندراهؿ  ٠من هٜم٤مك ُمـومٚمام ؿمٕمر ُمـ طمقاًمٞمف سم،  ..وم٘مد رُسِ

تَ وم. : ٓ وم٘م٤مل ؟اهلل ُمـ هذا اًمذي ي٠مظمذ قمغم ص٤مطم٥م رؾمقل :أظمذ ي٘مقل . فسٙم 

بن٧م اًمٚمٝمؿ إن يم٤من أظمذه٤م قمـ طم٤مضم٦م  ووم٤مىم٦م ومب٤مرك ًمف ومٞمٝم٤م وأٟم٤م ىمد ـمٞمّ  :ىم٤ملصمؿ 

 . وم٤مضمٕمٚمٝم٤م آظمر ُمٕمّمٞم٦م ًمفوإن يم٤من ُمستٙمثرا أظمذه٤م سمٓمرا  ، هب٤م ٟمٗمز

حت٘م٘من٧م ومنٞمٝمؿ  ٤مً أظمنرضمٝمؿ ومتٞم٤مٟمن٦م حمٛمند شمرسمٞم  ههذو سمـ ُمسٕمقد .. اهذا 

ومٙمٚمٜمن٤م . ًمٙم٤من ؿمن٠ممؿ آظمنرضم٤م هتؿ اًمتل ًمقٓ اًمؽمسمٞم٦م اًمٜمبقي٦م  ..صٗم٤مت اًمٗمتقة

5 شمرسمٞم٦م حمٛمند  اًمؽمسمٞم٦م اًمٜمبقي٦مهل ًمٙمـ هذه   ، قم٤مُم٦م اًمٕمرب فٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من يٗمٕمٚمي

  .هذه اعمث٤مسم٦مو هذه اًمّمقرة إمم  هؿ. ردّ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 
 

 

 ّٛ  : بع١ ايعذ٠١ٜٚ ايعاسف١ باهلل سافت
 

ذم اًمبٞمن٧م  بحن٨موموهٙمذا دظمؾ ؾم٤مرق إمم سمٞم٧م اًمٕم٤مسمدة اًمٕم٤مروم٦م راسمٕم٦م .. 

 شمقضن٠م هؾ شمرى ذاك اعمن٤م ؟: ٧م ًمفىم٤مًماخلروج ٟم٤مدشمف ووعم٤م أراد  ، ئ٤مؿمٞم ومٚمؿ جيد

تٖمنػّم طمن٤مل وم ، ًمف سمخػم ودقم٧م رهب٤م شمٕم٤ممم ، ذم هذا اعمقضع صؾ  ريمٕمتلمو ُمٜمف
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خنرج وهنق ذم طمن٤مل ومٜم٤م سمال  ر . خترج ُمـ سمٞمتأن  ٧ُم هْ رِ يمَ  :٘م٤مًم٧موم ، اًمرضمؾ

  .ـمٞم٥م

 ، ظمبٞمن٨مرضمنؾ هنذا ٞم٘مقل ؾماًمؽمسمٞم٦م وإظمالق وم٘مد هذه   ٤مإٟمس٤مٟمأن ًمق و

 أو  يٓم٤مًم٥م سمحبسف٘مٓمع يده  أن شمٓسمد ،  يريد أن يّسق ُمـ سمٞمتل ، ىمٚمٞمؾ احلٞم٤م 

وٓ سمند أن خترج  ُمـ سمٞمتنل سمنال ر  .  يمره٧م أن ًمف: ىم٤مًم٧مسمٗمتقهت٤م وًمٙمٜمٝم٤م  ،

وظمرج  وهق  وضمد ُم٤مًٓ وًمٙمٜمف وضمد ٟمقرًا واشمّم٤مًٓ سم٤مهلل  ومام ، قمٜمدٟم٤م ٟمٕمٓمٞمؽ مم٤م

 ذم طم٤مل آظمر .. 

ومالسمد ًمٜم٤م ُمـ ُمراقم٤مة روم٘م٤م  اًمٓمريؼ ُمـ اإلظمقان واًمزُمال  وإصنح٤مب 

 ، وٟمتّمنػ سمن٤مًمٗمتقة ًمٜمٚمحؼ سم٤مًمٗمتٞم٤من ، ُمٕمٝمؿ سمحٚمٞم٦م اًمتٗمتل ومٚمٜمتحؾ   ، انوإىمر

ؿمئقن اًمٗمتقة يتٙمٚمػ  ، طمتك يّمبح ومتك ، وم٤مًمِمٞمخ ومتك واعمريد اًمس٤مًمؽ ُمتٗمتل

 .راؾمخ٦م ٟمٞمٝم٤م وطم٘مٝم٤م طمتك شمّمػم ومٞمفوي١مدي ُمٕم٤م
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 ، هبذه اًمتقضمٞمٝم٤مت اعمٚمٞمح٦موم٢مذا ؾمٛمع اعمريد هذه اًمٜمّمٞمح٦م وقمٛمؾ 

وؿم٠من  ، هتٞم٠م ًمٜمقٍع ُمـ اعمراوم٘م٦م قمكمي  ، واٟمتٝمك قمـ رقمقٟم٤مشمف اًم٘مبٞمح٦م

ـِ اعمٓم٤مًمٕم٦م ذم  ، ي٘مّرسمف ُمـ طمرضة اًمقزم ًمٞمتقٓه ومٞمّمبح وًمٞم٤م سمُِحْس

ًمػمى ومٞمٝم٤م ُمـ حم٤مؾمـ وُمزاي٤م  ، اًمّمٗمح٦م اعمٗمتقطم٦م ًمف ُمـ ىِمَبؾ اهلل

 ، اًمِمٞمخ اًمدال وُم٤م شمٚمؽ اًمّمٗمح٦م إٓ ، صٗمقشمف حمٛمد سمـ قمبد اهلل

ُِمـ اًمذيـ ىمد ذاىمقا ًمذيذ  ، ص٤مطم٥م آىمتدا  ذم إىمقال وإومٕم٤مل

صمؿ ٟم٤مزًمقا اًمقصقل إمم  ، سمٕمد أن حت٘مؼ هلؿ آشمّم٤مل ، اًمقص٤مل

ومٝمؿ عمـ اشمّمؾ هبؿ  ، اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل وقم٤مؿمقا ذم ًمذيذ اًمقص٤مل

ٓم٤مًمٕمقن ومٞمٝم٤م اجلامل ي ، صٗمح٤مت ُمٗمتقطم٦م ُمـ ىِمَبؾ اًمرمحـ

قمٚمٞمف اًم٘مرآن، طمٞمٜمئذ قمٜمد اعمٓم٤مًمٕم٦م ًمتٚمؽ ٟمِزل إىمدس عمـ أُ 

اًمّمٗمح٦م يٜم٤مزًمؽ ُمـ اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ضمقده ويٕمٓمٞمؽ َُمٜمَْحُف 

5 ُمٕمٜمك ُمـ وسم٤مهللِ اهللِ ووَمْتَحُف سمحسـ اعمراىمب٦م اًمتل شمٙمقن ُمـ أضمؾِ 

أو ُمٕمٜمك ُمـ ُمٕم٤مين ُمراىمب٦م اهلل، وم٢مٟمؽ ُمسؽمؿمد  ، ُمٕم٤مين اعمراىمب٦م هلل

ـ هلؿ اًمرب حَيَٛمد، ومٚمذًمؽ شمريد أن شُمرؿَمد وأن شمٙمقن حمٛمقدا ُمع ُم

اًمٓمٚم٥م واًمّمدق ذم اًمرهم٥م شمٜمٔمر ذم صٗمح٦م اًمِمٞمخ ًمتستدل قمغم 

 ُمقضم٥م اًمقصقل وؾمب٥م اًمسٕم٤مدة اًمتل ُم٤م ًمٜمجقُمٝم٤م ُمـ أومقل .
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اااااااْقَه دم َأضْمَوالِاااااااِه َفَعَساااااااى11) َ ا ِاااااااِب اليفَّ ََ  ) 

 

 َ اااااااَر  َعَؾْقاااااااَو ِماااااااِن اؽْمتِْ َسااااااااكِِه َأشَماااااااَرا

 

 :َطايع١ َشآ٠ ايشٝخ املششق١ برتقب أحٛاي٘ ايششٜف١ 
  

َ ا ِِب ا  ْقَه دم َأضْمَوالِهِ ََ اؾمؽمؿمن٤مدك ًمتٔمٗمنر سم٢مُمندادك وحتنقز  فومٗمٞمن :(ليفَّ

  .ٟمّمٞمب٤م ُمـ ودادك

 
وشم٠مُمنؾ ؿمن٠من اًم٘منقل  ، وم٢مذ ىمد ومتح اهلل ًمؽ ذًمنؽ اًمبن٤مب ومٛمٜمنف وم٤مدظمنؾ

ذم طمريمن٤مت اًمِمنٞمخ  ، وأطمقال اًمريمقع واًمسجقد ، واًمٕمٛمؾ واًم٘مٞم٤مم واًم٘مٕمقد

ؽ اًمّمٗمح٦م ًمتٓمن٤مًمع ومٞمٝمن٤م وم٢مٟمؽ قمٜمد ومتح شمٚم ، وظمٓمراشمف ، وٟمٔمراشمف ، وؾمٙمٜم٤مشمف

وُم٤م أرادت إرادة احلؼ  ، ك ُمٜمٝم٤م ُم٤م ؾمبؼ ذم إزل أن شمّمػم إًمٞمفؤيٙمقن اضمتال

ضمؾ ضمالًمف أن يقصؾ إًمٞمؽ، ويمٚمنام أراد أن يقصنؾ إًمٞمنؽ وأرادك أن شمّمنؾ 

٦م وطمروومٝم٤م اًمٜمقراٟمٞم٦م، وم٢من أراد أن ذم هذه اًمّمٗمح٦م اًمبٝمٞمّ  إًمٞمف شمِم٤مهده ُمِم٤مهدةً 

 ، و ـمننقى قمٜمننؽ اخلّمقصننٞم٤مت ، ري٤متنُمِمننٝمدك إمم اًمبِمننؽ ًَمننَقى ٓم ننحَي 

وشمٔمنـ ومٞمنف  ، إًمٞمنف ًمِمٞمخ ُمٕم٤مي٥م مل شم٘منرب ُمٜمنف ومل شَمنْدنُ وم٠مصبح٧م شمٔمـ ذم ا

وُم٤م هل إٓ  ، وٓ طمقل محك ُمـ صدق ذم طمّبف ، ٟم٘م٤مئص ُم٤م طم٤مُم٧م طمقل مح٤مه

أراد اهلل شمٕم٤ممم أن جيٕمٚمٝم٤م ومٞمؽ وجيٕمٚمؽ ُمنـ أهٚمٝمن٤م وم٠مؿمنٝمدك إي٤مهن٤م ذم  ، ومٞمؽ

ٓ شمّسي  ، وُمٜمبع اًمٗمتقة ، راىم٥م اًمِمٞمخ ذم أطمقاًمف وم٢مٟمف ُمرآة اًم٘مدوة

 .رطم٤مسمفقمٚمٞمؽ أٟمقار اعمٕمروم٦م إٓ ذم  ٥م  وٓ شمٜمَّم  ، إًمٞمؽ اًمٗمتقة إٓ ُمـ سم٤مسمف
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، ُم٤م يم٤مٟم٧م اًمٙمدورة إٓ ُمـ قمٞمٜمؽ اعمٖمِّم٤مة سم٤ميمتس٤مسم٤مشمؽ اخل٤مـمئ٦مو ، ُمرآة ص٤مومٞم٦م

وسمنلم اًمٙمٗمنر  ، أن إُمؿ أمجٕملم إٟمام يم٤من طمن٤مهلؿ سمنلم اإلينامن واًمٞم٘منلم أمل شَمرَ 

ٹ  ٹ    ژ سمحس٥م ُم٤م ؿم٤مهدوا ذم اعمرؾمٚملم، ومٝمن١مٓ  ىمن٤مًمقا ، واًمْمالل اعمبلم

ــس: ] ژٹ  ڤ  ڤ    ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ ژ وىمنن٤مًمقا  [15ي

ـــــقن: ] ژں  ں  ڻ     ڻ     گ   گ  گ  گ  ڳ  ژ   [33اعم١مُمٜم

  .[7اًمٗمرىمان: ] ژڳ    ڳ  ڳ  ڱڱ   

وأظمرون ىم٤مًمقا : آُمٜم٤م سمؽ وصدىمٜم٤مك وؿمٝمدٟم٤م أن ُم٤م ضمئ٧م سمف هنق احلنؼ 

وؾمن٤ممل  ، طم٤مرب ُمـ ؿمئ٧م ، ودع ُم٤م ؿمئ٧م ، ظمذ ُم٤م ؿمئ٧م ، وم٠مُْمُرٟم٤م شمبٌع ُٕمرك

اىمٓمنع طمبن٤مل ُمنـ  ، ٧م٤معمَ عمـ ؾمن وؾمٚمؿٌ  ، عمـ طم٤مرسم٧م ٟمحـ طمرٌب  ، ُمـ ؿمئ٧م

آُمٜمنن٤م سمننؽ وصنندىمٜم٤مك ، وواصننؾ طمبنن٤مل ُمننـ ؿمننئ٧م ، ؿمننئ٧م
(1 )

ومنن٤مٟمٔمر إمم .. 

اٟم٘مٚم٥م قمغم ه١مٓ  يمٗمرا وضمحقدا  ؟ُمِمٝمقدهؿ ذم اًمرؾمؾ يمٞمػ اٟم٘مٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ

  ، وشمٙمذيب٤م
ِ
 .. ي٘منلم وطمنؼ   ، ي٘منلمٍ  قمنلمِ  ويمن٠مَس  ، إينامن ظم٤مًمَص  وقمغم ه١مٓ 

ال اعمريديـ ُمع اًمِمٞمقخ ومٙمذًمؽ أطمق .ه٤م هٜمٞمئ٦م ُمريئ٦م قمٚمٞمٝمؿ رضقان اهللذسمق

 .إمم آظمر اًمزُم٤من
 

 

 

 

 

 

                                                 

ؾُمقِل َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ 213ؾمػمة اسمـ هِمام جلامل اًمديـ قمبداعمٚمؽ سمـ هِمام ت  اٟمٔمر يمتاب -1 هـ، اؾْمتِٞمَثاُق اًمرَّ

ـْ  َْٟمَّماِر، ) ُِم ْٕ    م.1955هـ/1375، 2ُمٓمبٕمة ُمّمٓمٗمك اًمبايب احلٚمبل، ط ، (1/615َأُْمِر ا
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 : االقتذا٤ ٚاالٖتذا٤ بايشٝخ ايٛاسث ٚأثشٖا ع٢ً املشٜذ 

ْقَه دم َأضْمَوالِهِ    َ ا ِِب اليفَّ  وًمتٕمرف رس اعمٕم٤مُمٚمن٦م  وًمتٝمتدي   وًمت٘متدي  (ََ

إًمٞمنؽ وؾمنٜم٤م   اًمّمنٗم٤م  اين٤متًمتّسي رس وًمتتّمؾ سم٠مرسم٤مب اًمّمٗم٤مت اًمٙم٤مُمٚم٦م 

ًمتٜم٘مدح ذم ىمٚمبؽ وشمبدو قمٚمٞمؽ وشمٔمٝمر قمغم ضمقارطمنؽ وأىمقاًمنؽ  و اعمح٤مؾمـ

ٕم٦م اعمِمنٝمد وطمسنـ سمقاؾمٓم٦م إدب وؾم ، وأومٕم٤مًمؽ ُمـ اًمس٘مٞم٤م ُمـ سمحر اًمٚم٘مٞم٤م

 –ًمق صحب٧م ىمٓم٥م اًمزُم٤من  يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمٓم٤م  اهلل وسمٖمػم ذًمؽ  ، اًمٔمـ

ذم اإلرث وأقمٔمٛمٝمنؿ وأرؾمنخٝمؿ ىمندُم٤م  أضمّؾ أوًمٞم٤م  زُم٤مٟمؽ وأرومٕمٝمؿ ؿمن٠مٟم٤م

يمنام يمن٤من  –واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  (صمؿ مل شمت٠مدب وحتسـ اًمٔمـ مل شمزدد إٓ سمٕمدان اًمٜمبقي 

قن ُمع طم٤مل ُمنميمل ىمريش واعمٜم٤موم٘ملم، وم٤معمٜم٤موم٘مقن يدظمٚمقن إمم اعمسجد ويّمٚم  

ُمنـ اًمٜمن٤مر  إؾمنٗمُؾ  ومام أدريمقا؟ إٓ أن يٙمقن ُم٠مواهؿ اًمندركُ  .. ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد

 .واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم

 

إذا أراد اهلل سم٤معمريد ظمػمًا وأن جيٕمؾ ًمف قمٜمده ىمدرًا صّٗمك ُمرآة ُمِمٝمده 

عمرشم٘مك اًمسٜمل ، ومٞمنمب اًمٙم٠مس وا ، ذم اًمِمٞمخ ومرأى اًم٘مدر اًمٕمكم

وإذا أراد أن يٍِموَمف وُيبِٕمَده  .ويدظمؾ ذم طِمْزِب اعمقمم اًمٖمٜمل اهلٜمل ،

وم٠مؿمٝمده ُم٤م ئمٜمف ُمثٚمب٦م وُم٤م  ، قمـ طمرضشمف ـمقى قمٜمف اخلّمقصٞم٤مت

ـ  اٟمحراف  ، ٜم٤مك ُمثٚمب٦م .. وُم٤م ئمٜمف قمٞمب٤ًم وُم٤م هٜم٤مك ُمـ قمٞم٥ٍم ه وًمٙم

َف وقمّٚم٦م سمٍمه أرشمف إؿمٞم٤م  سم ، ٟمٔمره  ٖمػم طم٘مٞم٘متٝم٤م ، ًمُٞمْدوَمَع وُيٍْمَ

ـ طمٞم٨م ـ مل جيٕمؾ اًمدًمٞمؾ قمغم أوًمٞم٤مئف إٓ ُمِ ومسبح٤من ُمَ   وذم احلٙمؿ..

  .(اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ومل يقصؾ إًمٞمٝمؿ إٓ ُمـ أراد أن يقصٚمف إًمٞمف
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 ٛٝيالستكا٤خ طًّاألدب َع ايش ِ: 

ذيمروا ىمّم٦م اًمِمٞمخ قمبد اًم٘م٤مدر اجلٞمالين قمٚمٞمف رمح٦م اهلل ذم  اًمِم٠من وذم هذا

سمداي٦م أُمره طمٞم٨م اٟمٍمف ُمع اصمٜملم يزور سمٕمنض أرسمن٤مب اًمتٛمٙمنلم واًمرؾمنقخ 

واًمٞم٘ملم ُمـ اًمٕمب٤مد اًمٕم٤مروملم ومجٚمسقا ُمٜمتٔمريـ ظمروج اًمِمٞمخ وم٠مسمدى يمٌؾ ُم٤م ذم 

ُمس٤مئؾ ؾم٠مؾم٠مًمف قمٜمٝم٤م طمتك  وم٠مطمدهؿ ىم٤مل ضمئ٧م أظمتؼم اًمِمٞمخ وُمٕمل ًمف ، ٟمٗمسف

  ؟أو يٗمتْمح قمٜمٝم٤م جيٞم٥م هؾ أراه 

وٓ  أٟم٤م إٟمام ضمئ٧م ٕٟمٔمر اًمِمٞمخ وأرى ُم٤م قمٜمنده :ىم٤مل اًمث٤مين اًمذي سمج٤مٟمبفو

 وم٘مط .أٟمٔمر ذم أُمره  ىمّمد زم ذم اظمتب٤مره إٟمام

اقمت٘مد وأُم٤م أٟم٤م واهلل وم٘مد ىمّمدشمف هلل وُمـ أضمؾ اهلل : ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م قمبد اًم٘م٤مدر 

أٟمف ؾمب٥م ُمـ أؾمب٤مب و ، وأٟمف ٟمقر ُمـ أٟمقار اهلل ، هللُمـ أسمقاب ومْمؾ ا أٟمف سم٤مٌب 

 .ضمقد اهلل شمٕم٤ممم

وضمٚمنس سمٞمنٜمٝمؿ واسمتندأهؿ سمن٤مًمٙمالم ضم٤مًمسقن إذ أىمبؾ اًمِمنٞمخ  ؿوسمٞمٜمام ه 

يمنذا ُمسن٠مًمتؽ إومم ذم ٟمٗمسنؽ  !!ضمئ٧م ختتؼمين وقمٜمدك ُمسن٤مئؾ ومالنٌ : ىم٤مل

. .  يمنذا واًمث٤مًمثن٦م يمنذا وضمقاهبن٤م ، واًمث٤مٟمٞم٦م يمذا وضمقاهبن٤م يمنذا ، وضمقاهب٤م يمذا

 .ام أراك متقت قمغم اعمّٚم٦موماذه٥م 

ىمند  ويم٠مين سمؽ ، ىمٚم٧م شمٜمٔمر ذم أُمرٟم٤م وم٤مٟمٔمر ُم٤م ؿمئ٧م أن شمٜمٔمر :وىم٤مل ًمٚمث٤مين

 .همرىم٧م ذم اًمدٟمٞم٤م إمم ؿمحٛم٦م أذٟمؽ

 قمبد اًم٘م٤مدر ُمـ أضمؾ اًم٘م٤مدر ىمّمدشمٜمل وٕضمؾ اهلل زرشمٜمل: صمؿ ىم٤مل ًمٚمث٤مًم٨م 

 يم٠مين سمؽ قمغم يمرؾمنٞمؽ ذم سمٖمنداد شمتبنقأ .. رسمؽ وؿمٝمدت ذّم ُمِم٤مهد ومْمؾِ  ،

 .هلل ٤م ىمدُمل هذه قمغم رىمب٦م يمؾ وزمٍ ُمٜمزًم٦م شم٘مقل ومٞمٝم
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َف  ، واٟمتٝمك اعمجٚمس ُمع اًمِمٞمخ وذه٥م اًمٙمنؾ وُمنّرت اًمسنٜمقات وُسِ

٤م ُمـ أهٚمٝم٤م وين٠مسمقن وأظمذ  ٓمبٝم .. ىمٚم٥م ذاك إول إمم اًمتٕمٚمؼ سمٗمت٤مة ٟمٍماٟمٞم٦م

نقمٚمٞمف ومل يزل  َ ومن٠موطمك ًمنف ؿمنٞمٓم٤مٟمف  يت٤مسمٕمٝمؿ طمتنك اؿمنؽمـمقا قمٚمٞمنف أن يتٜمٍم 

ْ ٜمَ شمَ  وٟمٗمسف إمم أنْ  قمنغم ؾ ُّمنحَتْ أن إمم اإلؾمنالم ُمنـ أضمنؾ  رضمنعْ اصمنؿ  ومؽمةً  ٍم 

اًمنذي يريند  طم٤مل ٝمذاوم .ُم٤مت قمغم اًمٜمٍماٟمٞم٦م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهللومتٜمٍّم و ، ُمٓمٚمقسمؽ

 .سمٕمٚمٛمف أو سمٕم٘مٚمف أو سمٗمٝمٛمف  اُمٖمؽم ..  تؼم اًمِمٞمقخأن 

 .. زّم اًم٘مْم٤م  وهمرق ذم اًمندٟمٞم٤م إمم ؿمنحٛم٦م أذٟمنفوُ وم٘مد اًمث٤مين  اًمرضمؾ وأُم٤م 

واًمتٜمقير  ، ٤مم وضمٚمس ؾمٞمدٟم٤م قمبد اًم٘م٤مدر جمٚمس اًمدًٓم٦م قمغم اًمٗم٤مـمروُمّرت إي

وضمن٤م  اًمقىمن٧م اًمنذي صن٤مر ومٞمنف اخلٚمٞمٗمن٦م  ، سمٜمقر اًمقضمف اًمزاهر واًمٜمقر اًمب٤مهر

ىمدُمل هذه قمنغم رىمبن٦م يمنؾ : وىم٤مل  ، وإوًمٞم٤م  ُمـ حتتف ، إقمٔمؿ خلػم اًمبنم

 ٕمٓم٤م .ٝمده يم٤من ًمف اعمدد ويم٤من ًمف اًموزم هلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ويمٌؾ سمحس٥م ُمِم

ْقَه دم َأضْمَوالِِه َفَعَسى  **  َ رَ   :ىم٤مل  َ ا ِِب اليفَّ  (َأشَمَرا   َعَؾْقَو ِمِن اؽْمتِْ َساكِهِ ََ

 ، إرث اًمِمٞمخ ذم ُمٔمٝمنر اًمقراصمن٦م ٥م أٟمقار اًمٜمبقة ذموم٢مذا يمٜم٧م يمذًمؽ شمرىم  

 ، فِئنه وقمٓم٤موأظمنذِ  ، هف وؾمجقدِ وريمققمِ  ، هوىمٕمقدِ  فِ ٥م أٟمقار اًمٜمبقة ذم ىمٞم٤مُمِ شمرىم  

ُمع اًمٙم٤مئٜم٤مت ُمـ أضمؾ  فِ وُمٕم٤مُمٚمتِ  ، وـمري٘م٦م ٟمٔمره إمم إؿمٞم٤م  ، ْمفوىمبقًمف وروم

وم٢مٟمف إذا اظمتٚمط اًمٕمنزم ذم  ، اًمٗمرص٦م وىمّدم اجلد طمٞمٜمئذ اهمٜمؿِ  ، اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم

ومل  ، وسم٤مهلزل ذم اًم٘منقل سمٓمنؾ اًمسنػم واٟم٘مٓمنع اخلنػم ، داًمٓمريؼ سمِمقب اًمؽمد  

وطمبنؾ  ، ص٤مدىم٦موإٟمام يٙمقن اًمقصقل ًمذي قمزيٛم٦م  ، يّمؾ ص٤مطمبف إمم اًمرشم٥م

وٓ  ٚمنط اجلند  ، وٓ يٚمتٗمن٧م إمم اًمنقرا  ، ٓ يؽمدد وٓ يؽماضمنع ، ُمقصقل

 .هبزل
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َْ ِعـْااااااَد طِمْدَمتِااااااهِ 21) اْ َاااااا ََ اااااادَّ  َِ ِم ا َ ااااااد  ََ  ) 

 

ْ  َأخْي سم اااااار  َنااااااِ َرا
ِِ ضَمااااااا ََ ْ  َ ااااااْرَ    َعَسااااااا

 

  يتفات يًٛسا٤االرتدد ٚ ايجلذ ٚعذّ اَٛاص١ً:  

دَّ    َِ ِم ا َ د  َْ ِعـْاَد طِمْدَمتِاِه **  ََ اْ َا ْ  َ اْرَ  ََ ومٞمٙمنقن قمالُمن٦م  (َعَساا

 .ورضقان احلؼ ورؾمقًمف ، ًمرضقان ُمـ ومقىمف

ضَماِِْ  َأخْي سم ر  َنِ َرا  ُمستث٘مال ًمألواُمنر وآىمتندا  واًمسنػم ومٞمنٜمٕمٙمس  (ََ

 .را أُم٤مم شمقضمٞمٝم٤مت اًمرمحـجِ َض  ، را قمٜمد أواُمر اهللجِ ذًمؽ ومؽمى ٟمٗمسؽ َض 

دمد ٟمٗمسؽ  ، رت ُمـ أواُمر اًمِمٞمخجِ يمام َض  ن إذا أٟمّمٗم٧من  شمرى ٟمٗمسؽو

همػم ىم٤مئؿ قمغم إُمر  ، را ُمـ أواُمر رسمؽ ذم يمثػم ُمـ أطمقاًمؽجِ َض  ُمب٤مذة

وإذا يم٤من يمذًمؽ ومٝمق آٟم٘مٓم٤مع واًمْمٞم٤مع  ، سم٤مًمٗمرح وٓ سم٤مًمرض٤م وٓ سم٤مًمّمدق

حيت٤مج اعمريد ذم إرادشمف وأّول أُمره إمم  ًمؽًمذ –واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم  –

 :د وقمدم شمردد وٓ اًمتٗم٤مت ًمٚمقرا  ىمٓمٕم٤مُمقاصٚم٦م ًمٚمج

 ي٘مقل اإلُم٤مم احلداد : 

ىمٓمع٠مقمزُمننن٧م ؿمننن
(1)

 يمنننؾ أُمنننر أرى 

  
  ْذم ىمٓمٕمنننننف ٟمٞمنننننؾ اعم٘مننننن٤مم اًمٙمنننننريؿ

   
 وأرومننننض اًمنننندٟمٞم٤م اًمٖمننننرور اًمتننننل

  
 ُمنننـ طمّبٝمننن٤م يمننن٤من احلجننن٤مب ُم٘منننٞمؿْ 

   
 واًمنننننٜمٗمس واًمِمنننننٞمٓم٤من أقمّمنننننٞمٝمام

  
 سم٘مننننننننقة اهلل اًمٕمننننننننكم اًمٕمٔمننننننننٞمؿْ 

   
  إيمننننننننننقان فمٝمننننننننننرا وٓزم  وَ أُ 

  
قى اهلل اًمٕمزينننننز احلٙمنننننٞمؿؾمنننننرى أ

(2)
 

 

                                                 

 أىمٓمع -1

 اًمبٞمت ُمـ ىمّمٞمدة ًمإلُمام احلداد ُمٓمٚمٕمٝما  -2

 ٘مٚمبل ُم٘مٞمــــؿ             وطمسٜمٝمؿ ذم ُمِمٝمدي ُمست٘مٞمؿيا ُمـ هقاهـــؿ سم

 .487ص ديقان اإلُمام احلداد اعمسٛمك)اًمدر اعمٜمٔمقم ًمذوي اًمٕم٘مقل واًمٗمٝمقم( 
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ويسنػم  ، حيٞمل اًم٘مٚمقب وي٘مّقي راسمٓمتٜم٤م سمحبٞمبف اعمحبنقبٟمس٠مل اهلل أن  ..

٘م٤مة اًمٙم٠مس ُمنـ أطمنغم سمٜم٤م ذم ظمػم اًمدروب ويس٘مٞمٜم٤م قمغم أيدي ورصم٦م احلبٞم٥م ؾُم 

 ُمنموب إٟمف أيمرم إيمرُملم وأرطمؿ اًمرامحلم . 

  ْذم زُم٤مٟمنننننف ؿمنننننٞمخ قمننننن٤مرف ُمٙمنننننلم ٥ْم حِ ـ ٓ َصنننننَُمننننن

  
ف وهنننننق ُمٕمننننندود ذم اعمٗمٚمسنننننلمُمنننننّرت طمٞم٤مشمننننن

(1)
 

 

.. أي سمن٤مٕدب واًمتٕمٔمنٞمؿ واعمحبن٦م وطمسنـ اخلدُمن٦م :(ـ ٓ صنح٥مُمَ  

س أن َٟمن، وطُمنّؼ َٕ (ؿمٞمخ قم٤مرف ُمٙملم ُمّرت طمٞم٤مشمف وهق ُمٕمدود ذم اعمٗمٚمسلم 

ٓسمـ ُمسنٕمقد أن يٗمتخنر  ؼ  وطُم  ، ي٘مقل ظم٤مدم رؾمقل اهللأن يٗمتخر إذا ُوِصْػ 

رة نظم٤مدم ُمـ؟ ظم٤مدم ؾمنٚمٓم٤من احلْمن .. أن ي٘مقل ظم٤مدم رؾمقل اهلل َػ ِص إذا وُ 

 .أىمرب اعم٘مرسملم إمم اًمرب 

 

  :أثش األدب َع اهلل يف ايتعاٌَ َع اخلًل ع٢ً أحٛايٓا 

شم٠مدسمن٧م ُمنع اهلل ومخندُم٧م ُمـ سمٜمل إرسائٞمؾ اُمرأة  ن  أ ذم اًمّمحٞمحلم ضم٤م 

ٜمزقمن٧م ظمٗمٝمن٤م وم ٧م إمم اًمبئنر وُمن٤م هٜمن٤مك دًمنقٌ ظمرضم ، وؾم٘متف ومٖمٗمر اهلل هل٤م يمٚمب٤مً 

اًمنذي ذم وؾم٘م٧م اًمٙمٚم٥م ُمـ اعمن٤م   .. صٕمدتذم ومٛمٝم٤م وووضٕمتف  وُمألشمف ُم٤م ً 

ظمٗمٝم٤م ومٖمٗمر اهلل هل٤م
(2)

 مَ دَ ر هل٤م ومنام شمٔمنـ سمٛمنـ ظَمنٗمِ يمٚمب٤م ومٖمُ  ظمدُم٧ْم  اعمرأة ومٝمذه،  

سمن٧م دهنذه شم٠م ؟ُم٤م شمٔمـ سمٛمنـ ظمندم ُم١مُمٜمن٤مو  ؟ُم٤م شمٔمـ سمٛمـ ظمدم وًمٞم٤م؟ و ٟمبٞم٤مً 

                                                 

 .اًمبٞمت ًمإلُمام قمكم سمـ حمٛمد احلبٌم ُمـ ديقان اجلقهر اعمٙمٜمقن -1

وذم ُمسٚمؿ  3321سمرىمؿ ( 4/158)طمديث اعمرأة اًمتل ؾم٘مت يمٚمبا ومٖمٗمر اهلل هلا، ذيمره ذم اًمّمحٞمحلم ذم اًمبخاري -2

 .2245( سمرىمؿ 7/43)
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واعمن١مُمٜملم  ر هل٤م ومام شمرى ذم ظمدُم٦م اعم٘منرسملم واًمّمن٤محللمٗمِ وظمدُم٧م اًمٙمٚم٥م ومٖمُ 

 رزىمٜم٤م اهلل طمسـ ظمدُمتٝمؿ ذم قم٤مومٞم٦م. ٕٟمبٞم٤م  واعمرؾمٚملم؟وا
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ؿَماَعتِاااااهِ 31)  ََ  ْْ ْ  ِ َناااااا الَبااااااِ   ( َفِػاااااْي ِ َناااااا

 

اااااْن ِماااااْن سَمْراِاااااِه ضَماااااِذَ ا  َ اااااْرَ  َعَؾْقاااااَو َفؽ 

 

 َِتٓا هلل حمّبصذم حمّب  :ٔ أجً٘ تعاىل يف عالٙتٓا ألٚيٝا٥٘ 

وقمالُم٦م حمبن٦م اهلل ًمنؽ  حمبن٦م أوًمٞم٤مئنف  ، ًمٞم٤مئفقمالُم٦م حمبتؽ هلل  حمبتؽ ٕو

وإذا صدىم٧م ذم حمبتٝمؿ يم٤مٟمن٧م  ، أٟمف حيبؽ قمغم وم٢مذا أطمبقك يم٤من قمالُم٦م ، إي٤مك

 . ضمالًمف وشمٕم٤ممم ذم قماله ٟمؽ حتبف ضمؾ  قمالُم٦م أ

صنٗمٞم٤ًم ُمنـ  اهلل ُمـ مل حين٥ّم  ُم٤م أطم٥م  و ، هاهللَ ُمـ مل حي٥م أوًمٞم٤م  ومام أطم٥م   

ُمن٤م أطمن٥م اهلل  ، حي٥م أهؾ طمرضشمف ضمؾ ضمالًمفاهلل ُمـ مل  ُم٤م أطم٥م  و ، أصٗمٞم٤مئف

 .مل حي٥م أهؾ ىمرسمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ

٥م إمم اهلل  قمنغم اًمٕمٛمنقم قم٤مُمن٦م وقمنغم ِس اعمحب٦م هلل  حت٥م يمؾ ُم٤م ٟمُ  ّمدِق ومبِ 

اخلّمقص ظم٤مص٦م طمتك أٟمؽ شمرى سمٞمٜمؽ وسمنلم صنٜمٕمتف ويم٤مئٜم٤مشمنف ُمٕمٜمنك ُمنـ 

 ، فتَ صنٜمٕم وُمـ أطمن٥م ؿمنٞمئ٤م أطمن٥م   ، اًمٕم٤مـمٗم٦م ًمٖمٚمب٦م حمبتؽ ًمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 .وسمذًمؽ شم٘مقم  سم٤معمٜمٝم٤مج اًمذي ذقمف ًمؽ ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع هذه اًمٙم٤مئٜم٤مت

  ْْ ْ  ِ َنا الَباِ  ؾمبح٤مٟمف  هلل قمٜمؽرضقان اقمغم قمالُم٦م أي : رض٤مه :  (َفِػْي ِ َنا

 شمٙمس٥م حمبتف ورض٤مه. قمز و ضمؾ وسمٓم٤مقمتف ، وشمٕم٤ممم

ْن ِمْن سَمْراِِه ضَمِذَ ا  ًمن٧م وإذا وم٤مشم٧م اًمٗمرص٦م حتق ، أن شمٗمقشمؽ اًمٗمرص( َفؽ 

 .طمّسة واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمب٤مرك وشمٕم٤مممهمّم٦م قمغم ص٤مطمبٝم٤م وٟمداُم٦م و

وم٤ميمس٥م رضن٤م اعم٘منرسملم واعمْٙمنَرُِملم واًمِمنٞمقخ اًمٕمن٤مروملم اعمنرسملم ومٝمنل  

 ، اًمٕمالُم٦م اًمتل يؼمزه٤م اهلل ذم قم٤ممل احلس قمغم رض٤مه ضمؾ ضمالًمف وشمٕم٤ممم ذم قماله

ين٤م  قمبندا ٟمن٤مدى ضمؼمينؾ ن اهلل إذا أطم٥م  إ ويِمٝمد ًمذًمؽ ُم٤م ضم٤م  ذم اًمّمحٞمح 
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ومٞمحبف ضمؼميؾ صمؿ ي٠مُمره أن يٜم٤مدي ذم أهؾ اًمسام   ٟم٤م وم٠مطمبفومال طم٥م  أُ ضمؼميؾ إين  

ومٞمحبقٟمنف( وم٠مطمبقه سمـ ومالنٍ  ومالنَ  ي٤م أهؾ اًمسام  إن اهلل ىمد أطم٥م  
(1)

ومٞمت٘منرب  : 

اًمنذي  بنماًمذًمؽ إمم اهلل ؾمٙم٤من اًمساموات ُمـ اعمالئٙم٦م سمٛمحب٦م ومالن سمـ ومالن 

يت٘مرب ؾمٙم٤من اًمسناموات إمم  5ضي٠ميمؾ وينمب ويٜم٤مم ويٛمٌم قمغم فمٝمر إر

أطم٥م ومالن سمـ ومالن ومن٠مطمبقه ىمن٤مل ومٞمحبنف  إن اهلل  ، اهلل سمٛمحب٦م ذًمؽ اإلٟمس٤من

  .(أهؾ اًمسام  صمؿ يقضع ًمف اًم٘مبقل ذم إرض

ٱ  ٻ  ٻ  ژ  ذم ىمقًمننف شمٕمنن٤مممر ي اهلل قمٜمننف  ىمنن٤مل اسمننـ قمبنن٤مس 

 .  [96ُمريؿ: ] ژٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    

 أوًمٞم٤مئف ذم ىمٚمقب ُمٜمف وُمقدةً  داً وُ  : ىم٤مل
(2)

٧م قمٚمٞمنف وصندىم٧م  طمّ٘من ومن٢مذا ، 

ط قمنغم ىمٚمنقب ؾمنٚمّ  ٧ْم َتنبَ ؾمنبح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم وصمَ  ٧م ًمف و ـم٤مسم٧م ًمف حمبن٦م اهللوطمٚمّ 

ومن٢ممؿ حيبنقن  ، حمب٦م ذًمؽ اعمحبقب ًمديف ضمؾ ضمالًمف وشمٕم٤ممم ذم قمالهاًمٕم٤مروملم 

ومال يقاًمنقن  ، ُمـ ظمٚم٘مف ضمؾ ضمالًمف يٕم٤مدون سمٕمداوشمف ُمـ ظم٤مًمٗمفوسمحبف اًمٜم٤مس 

 يمنام قمّٚمٛمٜمن٤م ، وٓ يٕم٤مدون إٓ ُمـ قم٤مداه اهلل  ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، إٓ ُمـ وآه اهلل

ذم هذا اًمدقم٤م  اًمنذي  وؾمٚمؿ ـمٚم٥م اًمقصقل إمم هذا اعم٘م٤مم وآًمف صغم اهلل قمٚمٞمف

 ٟمح٥م سمحبؽ اًمٜم٤مس وٟمٕمن٤مدي سمٕمنداوشمؽ  :طمٗمٔمف قمٜمف اسمـ قمب٤مس وهق ي٘مقل

ُمـ ظم٤مًمٗمؽ ُمـ  ظمٚم٘مؽ(
(3)

. 

                                                 
 . 3279( سمرىمؿ 2/424اًمبخاري ذم صحٞمحف قمـ أيب هريرة،  ) أظمرضمف -1

 وجماهد: حيبٝمؿ وحيببٝمؿ إمم اعم١مُمٜملم. ، ىمال اسمـ قمباس -2

ُما هق؟ ىمال: ؾم٠مًمت رؾمقل اهلل َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ قمـ هذه أية  ، وروي قمـ قمكم سمـ أيب ـماًمب ريض اهلل قمٜمف

 « .واعمحبة ذِم صدور اًمّماحللم اعم١مُمٜملم اعم٘مة وإًمٗمةإن اهلل أقمٓمك  ، اعمحبة ذِم صدور اعم١مُمٜملم»ىمال: 

هـ، شمٗمسػم ؾمقرة 468اٟمٔمر اًمقؾمٞمط ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن اعمجٞمد، ٕيب احلسـ قمكم سمـ أمحد اًمقاطمدي اًمٜمٞمساسمقري ت

 م.1994هـ/1415، 1(، ـمبٕمة دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، ط3/197، )96ُمريؿ، آية 

(، حت٘مٞمؼ: 1/161/175اًمبٞمٝم٘مل ذم يمتاسمف إؾمامء واًمّمٗمات، سماب مجاع أسمقاب ذيمر إؾمامء، ) أظمرضمف -3

 م.1993 -هـ 1413، 1ضمده، ط –قمبداهلل احلاؿمدي، ُمٙمتبة اًمسقادي 
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وذم ـم٤مقمتف ـم٤مقمن٦م اًمبن٤مري ضمنؾ  :أي وَمِٗمْل ِرَض٤مُه ِرَض٤م اًمَب٤مِرْي  َوـَم٤مقَمتِِف(

   ًمف.ضمال
 

 :٘عظ١ُ شإٔ ايظري إىل اهلل ٚعضت 
 

 

شمنف  ، اًمتقومٞمؼ ُمـ احلؼ شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ًمٕمبن٤مده أُمنٌر قمزينزٌ قمٚمؿ سم٠من ا مل وًمٕمز 

ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  ژ إٓ ُمنرة واطمندة  ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ رذيمَ يُ 

ذم واًمندظمقل  ، ٠من طم٘من٤مئؼ  اًمسنػم صمنؿ اًمقصنقلومٙمٞمػ ؿم  [88هقد: ] ژحئ     

 ف اًمٕم٘منقلٗموُمقاصٚمتف سمام ٓ شمٙمٞم   ، اًمقصقلُمـ اًمؼم  ، ر ظمّمقص اًم٘مبقلدوائ

يٜمتٝمل  اًمذي ٓ فِ وقمٓم٤مئِ  ، وٓ يٕمؼّم قمٜمف اعم٘مقل ُمـ ضمقده اًمذي يٕمرض ويٓمقل

 .( فاْعَؾْم زمَِلخيَّ ؿَمْر َِ  الَؼْوِم َ اِ ؽَمةَ   إذا أدريم٧م ذًمؽ  . وٓ يزول

 

 

 

 

وقمٔمٞمؿ  ، سم٠من ُم٤م ٟمتحدث قمٜمف  ُمـ ؿم١مون طم٘م٤مئؼ هذا  اًمسػم واقمٚمؿ

وآٟم٘مٓم٤مع قمـ إهمٞم٤مِر  واًمٖمػِم :  ، واًمقصقل إمم اًمرب ، هذا اخلػم

قهبف وٓ يُ  ، أُمٌر قمزيٌز.. ذيػ .. يمريؿ .. ًمٞمس هبلم .. وٓ سمٛمٛمتٝمـ

ٕمٓم٤مه إٓ ُمـ ؾمب٘م٧م اًمس٤مسم٘م٦م سمقصقهلؿ إمم وٓ يُ  ، إٓ أهؾ اًمسقاسمؼ

 .ضمٝمؿ قمـ ُمْم٤ميؼ اًمٕمقائؼ وآًمتٗم٤مت إمم اخلالئؼوظمرو ، احل٘م٤مئؼ
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وم٢مٟمنف اًمِمن٠من ،  ومٙمـ ص٤مذم اًمب٤مل طمريّم٤م قمغم اًمٕمزيز ًمدى اعمٚمنؽ اًمٕمزينز

وأراد طم٘من٤مئؼ  ، اًمذي  تص اهلل سمف ُمنـ ؾمنب٘م٧م ًمنف ُمٜمنف اًمسنقاسمؼ اًمٙمنؼمى

٘مٜم٤م هبنؿ  وصمبتٜمن٤م اًمٚمٝمؿ أحلِ  ، إؾمٕم٤مدهؿ سم٤مًمسٕم٤مدة اًمٙمؼمى ذم اًمدٟمٞم٤م وذم إظمرى

 .قمغم درهبؿ

اْعَؾْم زمَِلخيَّ     وطُمؼ  هل٤م أن شمٙمقن يمذًمؽ ٕم٤م قمزينزة( ؿَمْر َِ  الَؼْوِم َ اِ ؽَمةَ  ََ

ذم  وهنق ُمنـ ُمٕمن٤مين ُمن٤م ضمن٤م  ..ٕم٤م ضمٚمٞمٚمن٦م .. ٕم٤م ذيٗم٦م .. ٕم٤م هم٤مًمٞم٦م.. 

اًمٞم٘ملم وقمزيٛم٦م اًمّمؼم( احلدي٨م  إن ُمـ أىمؾ ُم٤م أوشمٞمتؿ
(1)

 ُم٤م ي١مشم٤مه٤م إٓ اًم٘مٚمٞمؾ 

ي٘مقل  ُمـ أىمنؾ  ، ٦م سم٤مًمتٗمْمٞمؾٚمٝم٤م إٓ اًمٜم٤مدر ممـ  ؾمب٘م٧م هلؿ  اًمس٤مسم٘موٓ حيّّم ، 

ُم٤م وم٤مشمنف( أي ٓ  و  طمٔمف ُمٜمٝمام مل يب٤ملِ ُم٤م أوشمٞمتؿ اًمٞم٘ملم  وقمزيٛم٦م اًمّمؼم وُمـ أ

و ٤م  ، سمٕمد أن يتقومر طمٔمف ُمـ اًمٞم٘ملم وُمـ قمزيٛم٦م اًمّمؼم قمٚمٞمف وم٤مئ٧ٌم  ُيٕمّد ر ٌ 

 : اًمٕمزيٛم٦م يمام ذم ىمقًمف اًمسػم ص٤مدىمقا وم٠مرسم٤مُب  .. اعمٔمٝمران ًمٚمسػم وًمٚمقصقل

  َِ ِم ا َ د  َْ ِعـَْد طِمْدَمتِِه ** ََ اْ َ ََ ْ  َ ْرَ  دَّ  ضَماِِْ  َأخْي سم ر  َنِ َرا َعَسا ََ ): 

                                                 

 ؿمٞمئًا أىمؾ ُمـ وروى اسمـ قمبد اًمؼم ُمـ طمديث ُمٕماذ: ُما أٟمزل اهلل ، ىمال اًمٕمراىمل: ل أىمػ ًمف قمغم أصؾ ، ذيمره ذم اإلطمٞماء -1

 هـ. 1351(، ُمٙمتبة اًم٘مدس، 1/267/872اًمٞم٘ملم.اٟمٔمر يمتاب يمِمػ اخلٗماء وُمزيؾ اإلًمباس إلؾمامقمٞمؾ اًمٕمجٚمقين، )

 

ـ ذيمره٤م ؾم٤مر وٓ يمؾ ُمَ ،  ـ أهٚمٝم٤مث قمٜمٝم٤م ومٝمق ُمِ ـ حتدّ ًمٞمس يمؾ ُمَ 

ـ سمدأ ذم وٓ يمؾ ُمَ  ، ـ ىمّمده٤م  صمب٧م قمٚمٞمٝم٤موٓ يمؾ ُمَ  ، ذم ؾمبٞمٚمٝم٤م

أظّمَر وًمٙمٜمٝم٤م  ىِمَسٌؿ ُمـ ذي اًمٙمرم هب٤م  ، اًمثب٤مت وصؾ إمم طم٘مٞم٘متٝم٤م

 ومٚمف احلٛمد قمغم يمؾ طم٤مل ، ٚمؿوأفم وىمّدم ، وظمّّمص وقمّٛمؿ وٟمّقر

 .وإًمٞمف  يرضمع إُمر يمٚمف ذم مجٞمع إطمقال ،
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سؾ قمٜمد اىمتح٤مُمنؽ ًمٚمٕمنزائؿ ٓ شمٕمؽميؽ ُمِم٘م٦م وٓ ُمٚمؾ  وٓ ومتقر وٓ يم 

 .واًمِمدائد

اًملم قمٚمٞمف حمٛمند ػم اًمدّ وظم ، ىم٤مل اهلل ًمسٞمد  أهؾ اًمقصقل واإليّم٤مل إًمٞمف 

 ژۇئ     ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ائ  ائ    ەئ   ەئ  وئ  وئژ   :د اهللقمبننننسمننننـ 

 ، وإٓ ومٕمبده اعمّمٓمٗمك ؾمٞمد اًمّم٤مسمريـ.. وذم هذا شمرسمٞمتٜم٤م ُمـ اهلل   [35إطم٘مـاف: ]

اًمٕمنزم ُمنـ  ٞمد أوزموهنق ؾمن ، واًمذي شمٗمٞمض ُمٜمف أٟمقار اًمّمؼم قمغم اًمّم٤مسمريـ

وهنؿ  ، اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمنؾ حتن٧م فمنؾ ًمقائنف ذم ينقم اًم٘مٞم٤مُمن٦م قوأوًم،  ًمرؾمؾا

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمنف وصنحبف  ، ظمرةاعم٠مُمقُمقن وهق اإلُم٤مم ذم اًمدٟمٞم٤م وأ

ائ  ائ              ەئ   ەئ  وئ  وئ  ژ ، ؿ وقمننغم مجٞمننع إٟمبٞمنن٤م  واعمرؾمننٚملموؾمننٚم

ًمٜمن٤م أن ٟمقاصنؾ وٟمّمنؼم وٟمٜمن٠مى سم٠مٟمٗمسنٜم٤م قمنـ  شمٕمٚمنٞمؿٌ   [35إطم٘ماف: ] ژۇئ     

 ، اؾمتج٤مسم٦م دواقمل اًمٙمسؾ  واًمٗمتقر  واعمٞمؾ إمم اًمؽماظمنل واعمٞمنؾ إمم اًمتخٚمنػ

وٟمٕمقذ ،  وٟمٕمقذ سمؽ ُمـ اًمٕمجز واًمٙمسؾ ، ؽ ُمـ اهلؿ واحلزناًمٚمٝمؿ إّٟم٤م ٟمٕمقذ سم

 .وٟمٕمقذ سمؽ ُمـ همٚمب٦م اًمديـ وىمٝمر اًمرضم٤مل ، سمؽ ُمـ اجلبـ واًمبخؾ

أ   امواحلرُمن٤من أهين اًمٕمجنزُ  اظمتّمنؿَ  : اإلُم٤مم احلنداد ىمن٤مل ؿِ ٙمَ وذم طمِ 

ل وم٘من٤م ن أ  سم٤مإلٟمسن٤من ي٘منقل أٟمنف واطمندٍ  يمنُؾ  نن سمّم٤مطمبف ومؽماومٕم٤م إمم اًمٕم٘مؾ

 ، أٟم٤م اعمّمٞمب٦م قمغم اإلٟمس٤من : ىم٤مل احلرُم٤من ، ر  قمغم اإلٟمس٤منأٟم٤م أ  : اًمٕمجز 

أن اًمٕمجنز أصنؾ  ك سمٞمنٜمٝمام نومؽماومٕم٤م إمم اًمٕم٘مؾ ُمـ أ  قمغم اإلٟمسن٤من؟ وم٘مْمن

ًمف وؾمٚمؿ أن ٟمستٕمٞمذ سمن٤مهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآهلذا أُمرٟم٤م اًمٜمبل  ، واحلرُم٤من ومرع ًمف

 ، ٚمفوم٢مٟمؽ إذا قمجزت ويمسٚم٧م اٟمس٤مق إًمٞمؽ احلرُم٤من يم ، اًمٕمجز واًمٙمسؾ ُمـ

 .. سمسنب٥م شمراظمٞمنؽ ..سمسنب٥م يمسنٚمؽ ..اخلػمات سمسنب٥م قمجنزكطُمِرُم٧م و
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سمسب٥م قمدم اخت٤مذك ُمٓمٞم٦م  ..سمسب٥م قمدم اٟمتٝم٤مضؽ .. سمسب٥م شمب٤مـمئؽ ذم اًمسػم

 : تؿ أن اًمس٤مئريـ إمم اًمٓمريؼ ىم٤مًمقاوهٙمذا قمٚمٛم ، اًمٕمزم

 هنننننن٤م ىمنننننند قمٚمٛمنننننن٧ُم  وٓ ؿمننننننٌؽ  نننننن٤مًمٓمٜمل

  
 عمٕمتنننننننننن٤مدي ىمننننننننننلأن اًمٓمري٘منننننننننن٦َم  ذم ظمر

   
 ٍس  زاٟمننننننف ظمٚمننننننٌؼ وشمننننننرِك  ُمنننننن٠مًمقِف ٟمٗمنننننن

  
 وأضنننننندادي أٟمجننننننق سمننننننف سمننننننلم أؿمننننننٙم٤مل

   
 وىمنننننننند حت٘م٘منننننننن٧ُم أن اخلننننننننػم أمجٕمننننننننف

  
جلنننندي اعمّمننننٓمٗمك اهلنننن٤مدي اشّمبنننن٤مقملضننننٛمـ 

(1)
 

 

وسملّم سمٕمنض اًمتٗمّمنٞمؾ ذم هنذا  ، صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحبف وؾمٚمؿ

 :ٙمالُمف أظمر طمٞم٨م ي٘مقلسماًمسػم 

 ىمٓمع يمنننؾ أُمنننر أرى٠مقمزُمننن٧م ؿمننن

  
 ذم ىمٓمٕمنننف ٟمٞمنننؾ اعم٘مننن٤مم  اًمٙمنننريؿ

   
 وأرومنننض اًمنننندٟمٞم٤م اًمٖمننننرور  اًمتننننل

  
 ُمننـ طمبٝمنن٤م يمنن٤من احلجنن٤مب ُم٘مننٞمؿ

   
 واًمننننٜمٗمس واًمِمننننٞمٓم٤من  أقمّمننننٞمٝمام

  
 سم٘مننننننقة اهلل  اًمٕمننننننكم اًمٕمٔمننننننٞمؿ

   
 أوزم إيمنننننننننقان فمٝمنننننننننرا وٓ

  
 أرى ؾمنننقى اهلل اًمٕمزينننز احلٙمنننٞمؿ

   
 ينن٤م رب هنن٥م زم  ُمٜمننؽ طمسننـ اًمٞم٘مننلم

  
 وقمّمننننٛم٦م اًمّمنننندق وىمٚمبنننن٤م ؾمننننٚمٞمؿ

   

                                                 

 :ُمـ ىمّمٞمدة ًمإلُمام احلداد ُمٓمٚمٕمٝما سمٞمات إ -1

 ىمؾ ًمٚمذي ضمد سمإفمٕمان يا طمادي                   ؾم٘مٝما رويدا ًمٞمٚم٘مك احلارض اًمبادي

 .182سٛمك)اًمدر اعمٜمٔمقم ًمذوي اًمٕم٘مقل واًمٗمٝمقم( ص ديقان اإلُمام احلداد اعم
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 وصنننننؼما مجٞمنننننؾ و ننننن٦م شمٕمٚمنننننق

  
 ٞمننننؼ سمننننف أؾمننننت٘مٞمؿوٟمننننقر شمقوم

   
 وطمسننننـ شم٠ميٞمنننند وقمقٟمنننن٤م ينننندوم

 

قمٛمننٞمؿ كوم٢مٟمننؽ اًمنندائؿ وضمننقد
(1)

 
 

ذا شمنرى ُم٤مووُمع هذا اًمّمؼم واًمٕمزيٛم٦م واهلٛم٦م اًم٘مقي٦م ُم٤مذا شمِمٝمد ٟمٗمسؽ؟ 

 ىم٤مل ٟمٗمسؽ؟

 أرضمنننننننننقك  شمٕمٓمٞمٜمنننننننننل اًمنننننننننذي أسمتٖمنننننننننل

  
سمٛمحننننننض ومْمننننننٚمؽ ٓ سمجٝمنننننندي اًمننننننذُمٞمؿ

(2) 
   

ؽ  ٗمْمنٚمِ سم .. رب ك ين٤مُمـ قمٜمدِ  قمزُم٤م  وصدىمل واضمتٝم٤مدي أٟم٤م و: ي٘مقل 

 .أرضمقك شمٕمٓمٞمٜمل اًمذي أسمتٖمل ..  رب ي٤م ُمٜمؽ  طمس٤منٌ إ .. رب ي٤م

 ، ُمن٤م ذم ىمٓمٕمنف ٟمٞمنؾ اعم٘من٤مم اًمٙمنريؿ يمنؾ   وأٟمن٧م ىمند ىمٓمٕمن٧َم  شم٘مقل ذًمؽ

وقمّمنٞم٧م اًمنٜمٗمس  ، احلجن٤مب يمن٤من ُم٘منٞمؿ ٤مورومْم٧م اًمدٟمٞم٤م اًمتنل ُمنـ ؿمن٠مم

سمٜمٗمسنؽ وٓ  ئ٤موُم٤م شمٓمٚم٥م ؿمٞم ، إيمقان فمٝمرا ٞم٧َم ووًم  ،  واًمِمٞمٓم٤من سم٘مقة رسمؽ

  :٤ملسمٕمٛمٚمؽ ؟ ىم

 أرضمننننننننقك شمٕمٓمٞمٜمننننننننل اًمننننننننذي أسمتٖمننننننننل

  
 سمٛمحننننننض ومْمننننننٚمؽ ٓ سمجٝمنننننندي اًمننننننذُمٞمؿ

 

ُل قمٚمٞمنؽ  رٌ  ُمـوهؾ إن صح زم  يمؾ هذا اًمٕمٓم٤م  إٓ ُمٜمؽ؟ ومٙمٞمػ ُأد 

ـ  قمٚمٞمؽ سمٗمْمٚمؽ وإطمس٤مٟمؽ ! سمٕمٓم٤مئؽ ـّ  ، حتسـ إزمّ أٟم٧م  !يمٞمػ أُم صمؿ أٟم٤م أُم

 ... وم٤مٟمٔمر يمٞمػ يِمٝمد ٟمٗمسف ضمؾ ضمالًمؽ اعمِٜم ٦م؟  قمٚمٞمؽ

                                                 
 اًمبٞمت ُمـ ىمّمٞمدة ًمإلُمام احلداد ُمٓمٚمٕمٝما  -1

 يا ُمـ هقاهـــؿ سم٘مٚمبل ُم٘مٞمــــؿ             وطمسٜمٝمؿ ذم ُمِمٝمدي ُمست٘مٞمؿ

 .487ديقان اإلُمام احلداد اعمسٛمك)اًمدر اعمٜمٔمقم ًمذوي اًمٕم٘مقل واًمٗمٝمقم( ص 

 .داداًمبٞمت ُمـ اًم٘مّمٞمدة اًمساسم٘مة ًمإلُمام احل -2
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 :هذه ا ًمٓمري٘م٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م  اجلٚمٞمٚم٦م ٦م اًمٗمرد ُمـ أهؾوي٘مقل ذم سمٞم٤من طم٘مٞم٘م

 ُمننننن٤مذا ي٘منننننقل اعمٜمٙمنننننرون

  
 ـ ًمننننف ىمٚمنننن٥م ؾمننننٚمٞمؿذم َُمنننن

   
 قمنننننغم مجٞمنننننع اعمسنننننٚمٛملم

  
 وىمّمننننده اعمننننقمم اًمٙمننننريؿ

   
 ويٕمت٘مننننننننند ذم ٟمٗمسنننننننننف

  
 سم٠مٟمنننننننف قمبننننننند ذُمنننننننٞمؿ

   
 ًمننننننقٓ قمٜم٤مينننننن٦م رسمننننننف

  
 ًمٙمننننن٤من سمٓمننننن٤مٓ ضنننننٚمقل

   
 اهلل طمسننننننننبل ويمٗمننننننننك

  
ىمننؾ ُمنن٤م شمِمنن٤م  ينن٤م ذا اًمٗمْمننقل

(1)
 

   

 .اًمٓمري٘م٦م أهؾِ  ا طم٤مُل هذ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ُمـ ىمّمٞمدة ًمإلُمام احلداد ُمٓمٚمٕمٝما : -1

 ىمؾ ًمٚمذي ىمـــد ُٓمٜمل        دقمٜمل وؿم٠مين يا قمذول

 (426ديقان اإلُمام احلداد اعمسٛمك)اًمدر اعمٜمٔمقم ًمذوي اًمٕم٘مقل واًمٗمٝمقم( )ص 
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اْعَؾاااااْم زمِاااااَلخيَّ ؿَمْر ِاااااَ  الَؼاااااْوِم َ اِ ؽَماااااةَ ( 14)  ََ 

 

ِعْقَفا الَقااااْوَم َاْقااااَن سَمااااَر  َ  َمااااْن َ اااادَّ ضَمااااا ََ 

 

اْعَؾْم زمَِلخيَّ ؿَمْر َِ  الَؼْوِم َ اِ ؽَمةَ   أظمنذوه  مؿىمٞمؾ إ  ؟٤مً قا ىمقُمٛم  ُمـ أيـ ؾُم ( ََ

حلم  هؿ اًم٘مقم ٓ يِم٘مك هبؿ ضمٚمٞمسٝمؿ(ُمـ احلدي٨م  اًمذي ضم٤م   ذم اًمّمحٞم
(1)

 

ضمٚمٞمسٝمؿ(
(1)

وعم٤م يمن٤من آضمنتامع قمنغم اًمنذيمر ُمٔمٝمنرهؿ  وؿمنٕم٤مرهؿ وقمنامد  

ٛمسٚمؽ سمًمنميػ اًمراىمل اًمٕم٤مزم ا اعمسٚمؽ ذًمؽ ل ٛم  وؾُم  ، قا اًم٘مقمٛم  ـمري٘مٝمؿ  ؾُم 

 .. اًم٘مقم

اْعَؾْم زمَِلخيَّ ؿَمْر َِ  الَؼْوِم َ اِ ؽَمةَ   اًمسػم قمغم  ـُ ْس ـمريؼ اًم٘مقم اًمتل هل طُم ( ََ

يسنت٘مٞمٛمقن  ، إلطمس٤من سمٕمد اًمتح٘مؼ سم٤مإلؾمالم واإليامن واًمٕمٚمنؿ واًمبٞمن٤منىمدم ا

وُم٘م٤مم اًمٕمرومن٤من درضمتنف ورشمبتنف ،  قمغم ىمدم اإلطمس٤من اعمٗميض  هبؿ إمم اًمٕمروم٤من

 .. ومم عم٤م سمٕمده٤موهل أُ  ، عم٤م ىمبٚمٝم٤م ودائرشمف هل ظم٤ممت٦مٌ 

اْعَؾْم زمَِلخيَّ ؿَمْر َِ  الَؼْومِ   ذًمنؽ  .. قمنغم شمبن٤معاإلٝمؿ اًم٘م٤مئٛمن٦م قمنغم تـمري٘م( ََ

 اإلُم٤مم احلداد:ي٘مقل قمٜمف قمغم ذا اعمسٚمؽ اًمذي  .. اهلدى

 ُمنننننـ همٛمننننند  اًمسنننننجٞم٦م  ُمرهٗمننننن٤م ْصنننننٚم٧ُِم وأُ 

  
 ُمننننـ اًمٕمننننزم ُمنننن٤مض ىمنننند حت٤مؿمنننن٤م قمننننـ اًمٗمننننؾ

   
 ؾمنننننن٠مسمٙمل قمٚمننننننٞمٝمؿ  ُمنننننن٤م طمٞمٞمنننننن٧م سمٕمننننننؼمة

  
 هلنننننن٤م ُمنننننندُمع ذم اخلنننننند يِمننننننٝمد سم٤مًمثٙمننننننؾ

                                                 

 . 6478( سمرىمؿ 4/173اًمبخاري ذم صحٞمحف قمـ أيب هريرة، سماب ومْمؾ ذيمر اهلل قمز وضمؾ، ) أظمرضمف -1
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 قمنننننغم اىمتٗمننننن٤م ل ُمننننن٤م اؾمنننننتٓمٕم٧ُم نوأمحنننننؾ ٟمٗمسننننن

  
ننننننننوَ ؾمننننننننبٞمٚمٝمؿ طمتننننننننك أُ  ذم اًمرُمننننننننؾ دَ ؾم 

(1)
 

 

 :أي (همٛمند اًمسنجٞم٦مُمـ  ن  ٤مؾمٞمٗم نُمُ يٜمْ  وَ   ُج رِ ُ  أي  يّمٚم٧م ن (٧ُم ٚمِص وأُ  

ىمند    ىمن٤مـمعٌ  طم٤مدٌ  : (ُم٤مضٍ   .ؾمٞمػ ىمقي ُمـ اًمٕمزم :  (ُمـ اًمٕمزم  ..  اًمٓمبٞمٕم٦م

 .  وٓ شمٙمٌّس  ومٞمف ومٚمقٌل  ًمٞمس : (حت٤مؿم٤م قمـ اًمٗمؾ

ام أطمسنـ ومن،  هقمغم ر  إٓ ىمندّ  عَ ِض وهلذا ىم٤مًمقا: إن اًمّمدق ؾمٞمػ ُم٤م وُ 

 . رزىمٜم٤م اهلل طم٘مٞم٘م٦م ُمـ ذًمؽ.. ع اهلل اًمّمدق ُم

اْعَؾْم زمَِلخيَّ ؿَمْر َِ  الَؼْوِم َ اِ ؽَمةَ   وإٟمام أهٚمٝم٤م ،  وطمؼ هل٤م ذًمؽ ومٝمل قمزيزة(  ََ

 تّمنٝمؿ ،  أصٗمٞم٤م  رسمؽ وظمقاصف ُمـ سمريتف  تّمٝمؿ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمرمحتنف

 . تّمٝمؿ سمجزيؾ قمٓم٤مئف،  سمٗم٤مئض ُمٜمتف
 

 :ٍخطٛس٠ ايذع٣ٛ يًُكاَات ٚاألحٛا 

ضَم   ِعْقَفا الَقْوَم َاْقَن سَمَر ََ َ  َمْن َ دَّ يمٞمػ شمنرى يمنؾ  ، واًمدقمقى سمٚمقى( ا

ل  ُمـ ُمٔم٤مهرهؿ  اّدقمك أٟمنف صن٤مطم٥م نؿمٞمئ٤م ُمـ يمالُمٝمؿ  أو فمٝمر سمِم ُمـ ىمرأَ 

 ، ـم٤مقمتنف ٥ُم وصن٤مطم٥م اًمدًٓمن٦م واًمنذي جَيِن ، وص٤مطم٥م  اًمتسنٚمٞمؽ ، اًمذوق

 .شمقصٚمف إمم اًمبٚمقى واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل واّدقمك دقم٤موي

                                                 

 ٝما :ُمـ ىمّمٞمدة ُمٓمٚمٕم -1

 أىمقم سمٗمرض اًمٕمــاُمرية واًمٜمٗمـــؾ               وأصدىمٝما ذم اًم٘مّمد واًم٘مقل واًمٗمٕمؾ

 .(398ديقان اإلُمام احلداد اعمسٛمك)اًمدر اعمٜمٔمقم ًمذوي اًمٕم٘مقل واًمٗمٝمقم( )ص 
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٤مراسٟم٘مؾ اًمِمٞمخ قمكم سم 
(1)

قمٚمٞمنف رمحن٦م اهلل قمنـ اًمِمنٞمخ أمحند سمنـ قمٛمنر  

اًمزيٚمٕمل
(2)

،  إين سمٚمٖمن٧م رشمبن٦م اًم٘مٓمبٞمن٦م : أٟمف يمت٥م ًمف سمٕمنض وم٘مرائنف وُمريدينف 

   :ومٙمت٥م إًمٞمف اًمِمٞمخ ي٘مقل ًمف

 
اًمٓمري٘من٦م  من٤م هنل٧م أٜمنُمـ اًمٜمقر فمٜم  أو فمٝمر ًمؽ ر ٌ  إذا سمدا ًمؽ ر ٌ 

قمنغم ظمقاصنف سم٤معمٕمرومن٦م   ُمن٤م ينتجغم احلنؼ وأيـ أٟم٧م؟ ودوٟمؽ  ودون ، يمٚمٝم٤م

وٓ يٜمٙمِمػ طمج٤مب ُمٜمٝم٤م إٓ فمـ اعمريند أٟمنف  ، ن أًمػ طمج٤مبقاخل٤مص٦م ؾمبٕم

يـ اًمقصنقل؟ اًمقصنقل ومن٠م ، فمـ أٟمف وصؾ ٟمٙمِمػ طمج٤مبويمٚمام ا ، وصؾ

وإٟمام يٙمقن  اًمقصقل سمٗم٤مئض ضمقد اهلل شمب٤مرك وشمٕمن٤ممم سمجذسمن٦م جينذسمؽ ،  هٜم٤مك

ك ذم ؿمن٠مٟمف  وُمنٜمٝمؿ ُمنـ يت٘منرب  ومٛمٜمٝمؿ ُمنـ شمسنبؼ اجلذسمن٦م اًمسنٚمق ، هب٤م إًمٞمف

ومام سم٘مل  ، قمام ؾمقى ُمٕمبقده  يٗمٜمكومٕمٜمده٤م  ، سم٤مًمسٚمقك وي٘مٞمٛمف صمؿ شم٠مظمذه اجلذسم٦م

 .اهلل إٓ ذم ُمِمٝمقده 

 

                                                 
ظمذ قمـ احلبٞمب قمٛمر سمـ أاًمٕمٚمامء اًمٕماُمٚملم صاطمب جماهدات  محد سما راس: اطمدأاًمِمٞمخ قمكم سمـ قمبداهلل سمـ  -1

ظمذ قمٜمف مجٚمة أالُمة حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن سماطمقيرث ، وسمٙمر سمـ ؾمال واًمٕم اًمٕمٓماس ، واحلسلم اسمـ اًمِمٞمخ أيب قمبداًمرمحـ

ًمف قمدة ُم١مًمٗمات ُمٕمٔمٛمٝما ذم  ، ُمـ اًمٜماس ُمٜمٝمؿ احلسلم سمـ قمٛمر اًمٕمٓماس واًمٕمارف قمٞمسك سمـ حمٛمد احلبٌم وهمػمهؿ

ٕمِمؼ همػم طمسـ ًمبٜمك ..( قمٚمؿ اًمتّمقف ُمٜمٝما ذح ًمٚمحٙمؿ اًمٕمٓمائٞمة وذح ىمّمٞمدة اإلُمام اًمٕمدين )ُما طمسـ ي

 هـ1794شمقذم ريض اهلل قمٜمف ذم دوقمـ سم٘مرية اخلريبف ؾمٜمة  ، وهمػمها

امحد سمـ قمٛمر اًمزيٚمٕمل اًمٕم٘مٞمكم اهلاؿمٛمل يٚم٘مب  ، محد سمـ قمٛمر اًمزيٚمٕمل: هق اًمِمٞمخ اًمّماًمح اًمٕمارف سماهللأاًمِمٞمخ  -2

 .هـ774شمقذم سمبٜمدر اًمٚمحٞمة ؾمٜمة  ، سمسٚمٓمان اًمٕماروملم

وُمـ  ، واقمٚمؿ أن ُمـ اّدقمك ُم٘م٤مُم٤ًم ىمد وصؾ إًمٞمف طمبس ومٞمف ومل يتج٤موزه

ومال يّمؾ  ، اّدقم٤مه  ىمبؾ أن يّمؾ إًمٞمف طُمِرَُمف ومل ُيَٛمّٙمـ ُمـ اًمقصقل إًمٞمف

 إًمٞمف أسمدا وم٤مٟمتبف ًمٜمٗمسؽ واشمرك اًمدقم٤موي .
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 هبننننن٧م ٟمسنننننٞمامت اًمقصننننن٤مل

  
 ُمننننـ ضم٤مٟمنننن٥م اًم٘منننندس اًمٕمننننكم

   
 واؾمننننننننننتٖمرىم٧م أٟمقارهنننننننننن٤م

  
 قمننننننننقامل اًم٘مٚمنننننننن٥م اخلننننننننكم

   
 قمننننننننام ؾمننننننننقى ُمٕمبننننننننقده

  
 اًمقاطمننننننند احلنننننننؼ اًمنننننننقزم

   
 هويمقؿمنننننننننننننننننننننٗم٧م أرسار

  
 وطمننننننؾ ذم سمننننننرج اًمقصننننننقل

   
 اهلل طمسنننننننننننبل ويمٗمنننننننننننك

  
ىمنننؾ ُمننن٤م شمِمننن٤م  يننن٤م ذا اًمٗمْمنننقل

(1)
 

 

 وىم٤مل :

 همنننػم ومتنننك أومٜمنننك اعمسنننّٛمك وأومٜمنننك ؾمننن٤مئَر احلُُجننن٥م
 

وؾم٤مقمدشمف  ُمـ اًمرمحـ سم٤مرىم٦م رسى هب٤م ي٘مّمد اًمٕمٚمٞم٤م ُمنـ اًمرشمن٥م
(2)

 
 

وىم٤مل اًمِمٞمخ أسمقسمٙمر سمـ ؾم٤ممل
(3)

 : 

 سمنننن٤مب ُمنننن٤م يدظمٚمننننف واطمنننند ؾمننننقى سمنننن٤مذل اًمننننروح

  
 ذسمنننننح ٟمٗمسنننننف ُمنننننع يمنننننؾ ُمنننننذسمقحأو ُمِمنننننٛمر 

   
                                                 

 ىمؾ ًمٚمذي ىمـــد ُٓمٜمل        دقمٜمل وؿم٠مين يا قمذول ُمٓمٚمٕمٝما :ُمـ ىمّمٞمدة ًمإلُمام احلداد  -1

 (425ديقان اإلُمام احلداد اعمسٛمك)اًمدر اعمٜمٔمقم ًمذوي اًمٕم٘مقل واًمٗمٝمقم( )ص 

 ُمـ ىمّمٞمدة ُمٓمٚمٕمٝما: اًمبٞمت ًمإلُمام قمكم سمـ حمٛمد احلبٌم -2

 ـمريب ٟميس وٓأزم  رضمق عما ـماَب ** أطمٞمبايب وىمرهبؿ أًمقٓ وصال 

 .ٜمقنُمـ ديقان اجلقهر اعمٙم 

 ، سمـ قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ اًمس٘ماف هق اإلُمام اًمٙمبػم واًمٕمٚمؿ اعمٜمػم أسمقسمٙمر سمـ ؾمال سمـ قمبداهلل -3

 ، هـ992هـ واؾمتقـمـ ُمديٜمة قمٞمٜمات ذىمل ُمديٜمة شمريؿ وشمقذم هبا قمام 919قمام  شمريؿيمان قماعما ًمف ضماه واؾمع وًمد ذم 

ـ و اًمِمٞمخ قمٛمر سماخمرُمف و اًمِمٞمخ ُمٕمروف سما مجال وهمػمهؿ وأُما محد سمـ قمبداًمرمحأِمائخف اإلُمام ؿمٝماب اًمديـ ُمـ ُم

محد احلبٌم صاطمب اًمِمٕمب واًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ اجلٗمري صاطمب أيمثػم ُمٜمٝمؿ أوٓده اًمٙمرام واًمِمٞمخ شمالُمٞمذه ومٕمدد 

 ُمٕمراج إرواح. ًمف ُم١مًمٗمات ذم قمٚمؿ اًمتّمقف ُمثؾ شمريس واًمِمٞمخ يقؾمػ سمـ قماسمد احلسٜمل اعمٖمريب صاطمب ُمريٛمة 

 .)اعمنمع اًمروي( سماًمؽممجة ه يمثػم ومردأ. ٗمتاح اًمرسائرُمورؾماًمة 
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 واٟمٓمنننننرح ذم محنننننك ًمنننننٞمغم ُمنننننع يمنننننؾ ُمٓمنننننروح

  
 ر واًمٚمنننننقحنؿمننننن٤مهد اًمبٞمننننن٧م وإريمننننن٤من واًمسننننن

   
حُم٘مبق واًمبّمػمة دمٚم٧م واٟمٕمزل يمؾ                              

(1)
 

و يٙمتٗمنل سم٤معمٔمن٤مهر  وطم٤مل ُمـ يّدقمٞمٝم٤م اًمٞمقم يمٞمػ شمرى؟  ي٘مٜمع سم٤مًمرؾمقم ..

وإٟمننام  هننل ُمقروصمنن٦م  ، هنن٤مظمؼمِ  ٘منن٦مَ وٓ يٖمننقص قمننغم رسهنن٤م وٓ ينندرك طم٘مٞم

يمام ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م اإلُم٤مم احلنداد ذم اعمٕمن٤مين اًمتنل محٚمٝمن٤م رؾمنقل اهلل   ، وخمّمقص٦م

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحبف وؾمنٚمؿ وسمنرز ُمٜمٝمن٤م ُمن٤م سمنرز ًمٚمٕمن٤معملم وُٕمتنف 

وظُمننص  ُمنن٤م ظُمننص  ُمٜمٝمنن٤م  إصننٗمٞم٤م  ُمننـ اًمّمننح٤مسم٦م واًمتنن٤مسمٕملم  ، وًمٚمٛمنن١مُمٜملم

 :ىم٤ملوشم٤مسمٕمٞمٝمؿ سم٢مطمس٤من 

 ف قمٚمٞمنننننننننف اهلل صنننننننننغم ودائنننننننننعوومٞمننننننننن

  
 ر ٓ شمنننننروى ظمنننننالل اًمننننندوم٤مشمرنُمنننننـ اًمسننننن

   
 وًمٙمٜمٝمنننننننننننن٤م ُمٙمتقُمنننننننننننن٦م وُمّمنننننننننننن٤مٟم٦م

  
 ًمننننننندى إوًمٞمننننننن٤م  اًمٕمننننننن٤مروملم إيمننننننن٤مسمر

   
 ٜم٤مئـْمننننننننننخمّمقصنننننننننن٦م  سموُمقروصمنننننننننن٦م 

  
رائرنًمرسمنننننؽ  ُمنننننـ أهنننننؾ اًمت٘منننننك واًمسننننن

(2)
 

   

 

                                                 
 ُمـ ىمّمٞمدة ًمف ُمٓمٚمٕمٝما : ُمرطمبا يا ؾمٚمٞمٛمك يا دواء يمؾ جمروح -1

 ديقان اًمِمٞمخ أيب سمٙمر سمـ ؾمال ـ خمٓمقط

 ُمـ ىمّمٞمدة ًمإلُمام احلداد ُمٓمٚمٕمٝما : -2

 ًمؽ اخلػم طمدصمٜمل سمٔمبٞمة قماُمر             وُما طماهلا ُمـ سمٕمدٟما يا ُمساُمري

 (264م احلداد اعمسٛمك)اًمدر اعمٜمٔمقم ًمذوي اًمٕم٘مقل واًمٗمٝمقم( )ص ديقان اإلُما
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  ً٘ٝٚطًِ ال ٜعًُ٘ إال سب٘:ٚآي٘ َكاّ سطٍٛ اهلل ص٢ً اهلل ع 

وهنؿ أويس اًم٘مرين ظم٤مـم٥م يمب٤مر اًمّمنح٤مسم٦م  ٜمٝم٤م  قمغموعم٤م ٓطم٧م اًمب٤مرىم٦م ُم

وىمند  ، اهلل إٓ اًمٔمنؾُمن٤م قمنرومتام ُمنـ رؾمنقل  :سم٘مقًمف ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر وؾمٞمدٟم٤م قمكم

 ، ُمن٤م قمرومٜمن٤م ُمٜمنف إٓ اًمٔمنؾ .. ٘م٤مٓ : ٟمٕمؿومسمرىم٧م قمٚمٞمٝمام أقمٔمؿ مم٤م سمرىم٧م قمٚمٞمف 

ًمق يم٤من ذم رشمبتف ..  اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ صغم ..اهللوُمـ يٕمرف رؾمقل اهلل إٓ 

يٕمرومف رسمنف إٟمام ًمٞمس ذم رشمبتف ُمـ اخلٚمؼ أطمد ومٛمـ يٕمرومف؟  وًمٙمـ ، ًمٕمرومفأطمد 

وأقمرف اًمٜم٤مس سمف صح٤مسمتف ا ًمٙمنرام   اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحبف وؾمٚمؿ(صغم 

ـ هنؿ ُِمن ، ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّمن٤مرّمقص٤م أوائٚمٝمؿ واًمس٤مسم٘مقن إوًمقن ظم

 اًمذي رأيٜم٤مه ومٞمف فُ ٚم  .. فمِ  ، ٙمـ ىم٤مًمقا ُم٤م قمرومٜم٤م ُمٜمف إٓ اًمٔمؾوًم،  أقمرف اًمٜم٤مس سمف

 .. صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحبف  وؾمٚمؿ ٤مُف أقمٚمؿ هبسم  ومرَ  فُ تُ ٘مَ ٞمْ أُم٤م طم٘مِ  ..

ل ُمٕمنؽ ني٘مػ ضمؼميؾ  وي٘مقل ٓ أؾمنتٓمٞمع أن أُمِمن وحلؿٍ  أي آدُمل ُمـ سمنٍم  

وٓ  ، وٓ أن أـمٚمنع ـمٚمققمنؽ ، وٓ أن أرشمٗمع ارشمٗم٤مقمؽ ، قمٚمّقك قَ ٚمُ وٓ أن أقمْ 

إن شم٘مندُم٧ُم  ، وٓ أن أٟمنزل ُمٜمزًمتنؽ ، ؽىمرسمنوٓ أن أىمرب  ، أن  أدٟمق دٟمّقك

ًمنؽ  ِذنَ أُ  ، ُمٕمٚمنقمٌ  ٤م إٓ ًمف ُم٘م٤ممٌ وُم٤م ُمٜمّ  ، اطمؽمىم٧ُم وأٟم٧م إن شم٘مدُم٧َم اظمؽمىم٧َم 

هنذا؟  أي  ودمٍ  حلنؿٍ  هنذا؟ أّي   هذا؟ أي آدُمنٍل  رٍ نَِم سمَ  أي   وم٤مـمٚمع ي٤م حمٛمد ..

 . اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحبف وؾمٚمؿهذا؟ صغم روٍح 
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  ّطٝذْا ايفكٝ٘ املكذَّطشٜك١
(1)

 :(ايفكش) 
 

 فقمنـ سمٕمنض إيمن٤مسمر يمسنٞمدٟم٤م اًمٗم٘مٞمن وًم٘مد ىمن٤مًمقا ، وم٤مطمذر ُمـ اًمدقمقى 

سمر وإيمن٤مسمدايتف ُمثؾ اًمٜمٝم٤مي٦م ُمـ إىمران  ارشم٘مك اعمراىمل اًمٕمٚمٞم٦م ومٙم٤مٟم٧م: اعم٘مدم

ُمـ  ئ٤مً وٓ ُم٘م٤مُم٤ًم. وٓ ٟمس٥م إمم ٟمٗمسف ؿمٞم طم٤مًٓ  عِ د  اًمٕم٤مروملم صمؿ ُمرت طمٞم٤مشمف مل يَ 

 . اًمرشم٥م  قمٚمٞمف رضقان اهلل

ُمٗمت٘مر  .. اًمٗم٘مر ٕٟمف وم٘مػم إمم اهلل ، اًمٗم٘مر : ـمري٘متؽ؟ ىم٤ملُم٤م هل  ِئؾوعم٤م ؾُم 

ٓ ٤ًم ُمنـ وقمنميـ أًمٗم امئ٦مٍ يم٤من ي٠م  سم. ذم اًمٞمقم اًمقاطمد  .هذه ـمري٘متف  .. إمم اهلل

 همػم أوراده ُمـ اًم٘مرآن ، قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ حمٛمد رؾمقل اهلل صغم اهلل إًمف إٓ اهلل

قمٚمنقم احلندي٨م وُمنـ شمندريس  ومٞمنف وُمنـاًمٗم٘مف اًمذي اشمسع  شمدريس همػمو ،

وُمع ذًمؽ يم٤مٟمن٧م صندىمتف  ، ًمٜم٤مس وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ قمٚمٞمف رضقان اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممما

 ، ُمنـ اًمتٛمنر يتّمندق سمنف ُمـ ظمّمقص اًمتٛمر دون همػمه  يمؾ يقم أًمػ رـمؾ

ُمنـ اًمٜمخنؾ  ّمنص سمٕمند  اًمتٛمرَ  ومٙم٤من إذا ضمذ   ، إىمقات قمٜمدهؿ ويم٤من أقمز  

 يسع أًمنَػ  يمؾ زيرٍ .  زيراً  لمَ وؾمت إظمراج اًمزيم٤مة واًمّمدىم٤مت احل٤م ة صمالصمامئ٦مٍ 

همػم ُمن٤م يسنتٕمٛمٚمف وُمن٤م ي٘مدُمنف ٕضنٞم٤مومف وُمن٤م  ، يقمهذه ًمّمدىم٤مت يمؾ  رـمؾٍ 

سنتلم  اًمثالصمامئن٦م واًمًمٙمـ هذه  ، يٕمٓمٞمف أرطم٤مُمف  وُم٤م يٜمٗم٘مف ذم إُمقر إظمرى

هنذه  ُ ِرج واطمدًا ًمٚمٛمحت٤مضملم وًمٚمٗم٘منرا  ..قمغم قمدد أي٤مم اًمسٜم٦م يمؾ يقم  ازير

                                                 
ُم٘مدم اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝماء حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم ُمـ ؾمالًمة اعمٝماضمر إمم اهلل امحد سمـ قمٞمسك اًمٗم٘مٞمف اعم٘مدم :  -1

يمان قماعما وماق أىمراٟمف ذم اًمٕمٚمقم  هـ وشمرسمك شمرسمٞمة صاحلة574وًمد سمؽميؿ ، اإلُمام احلسلم سمـ قمكم سمـ ـماًمب ُمـ ذرية

ويماٟمت ًمف اًمٞمد اًمٓمقمم ذم إمخاد اًمٗمتـ سمٙمرسه  ، اعمجاهدات اًم٘مقيةًمف  ، اًمٕم٘مٚمٞمة واًمٜم٘مٚمٞمة وًمذا ًم٘مب سماًمٗم٘مٞمف اعم٘مدم

واًمده و اًمِمٞمخ ؾمٕمد اًمٔمٗماري اًمِمحري  واًمِمٞمخ قمبداهلل سمـ  ُمِماخيفُمـ  ، اًم٘مقم اًمّمقومٞمة ًمٚمسٞمػ وٟمنم ـمري٘مة

اًمِمٞمخ ي  وُمـ شمالُمٞمذه أوٓده اًمٙمرام وقمبداًمرمحـ سما قمبٞمد واًم٘مايض امحد سمـ حمٛمد سما قمٞمسك واإلُمام ؾمال سمـ سمٍم

ـ حيٞمك سما ومْمؾ  شمقذم سمؽميؿ ؾمٜمة قمبداهلل سمـ إسمراهٞمؿ سماىمِمػم واًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ سمـ حمٛمد سما قمباد واًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ سم

 (.1/371أدوار اًمتاريخ احلرضُمل ) ( ،183ـ  152، ذح اًمٕمٞمٜمٞمة )ص  هـ )ُمـ يمتاب اعمنمع اًمروي(653
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وٓ قمنـ  ، وٓ ىمٓمٕمتف قمنـ يمثنرة اًمنذيمر . اجلاللإُمقال ُم٤م ؿمٖمٚمتف قمـ ذي 

 أو واًمٞمقم ُمنـ شمٕمٚمنؼ سمٓمنرف ذم ذيمن٦م ، و ٓ قمـ يمثرة اًمٕمب٤مدة ، ؾمٕم٦م اًمٕمٚمؿ

ًمٞمّمكم وىم٧م  قمٜمده أو ذم وزارة مل يٕمدسمٓمرف ذم وفمٞمٗم٦م  أو  سمٓمرف ذم ُم١مؾمس٦م

 أو مج٤مقمن٦مً  صنغم اًمٗمنرض  ومل يبن٤ملِ  ..٤مًمٜمقاومنؾهينتؿ سم ومل،  اًمقشمر أو اًمْمحك

 ، قمنغم اًمراومنعِ  وًمٚمس٤مومؾِ  ، إقمغم ًمألدٟمك قمغم وإيث٤مرٌ  وإ ٤مٌل  عٌ ضٞم٤م ًا ..ُمٜمٗمرد

وًمق صدىمقا اهلل شمب٤مرك شمٕمن٤ممم مل يِمنٖمٚمٝمؿ قمنـ اهلل  ، قمغم اًمٙمبػمِ  ًمٚمح٘مػمِ  وإيث٤مرٌ 

ؼ ىمٚمقسمٜمن٤م ويٕمٚم   ، وم٤مهلل يٜمٔمر إًمٞمٜم٤م و اعمسٚمٛملم .. ومل ي٘مٓمٕمٝمؿ قمٜمف ىم٤مـمع ، ؿم٤مهمؾ

 ..ومٞم٦م  وجيٕمٚمٜم٤م ذم أهؾ ىمرسمف  ذم قم٤م ، سمف ويٛمألٟم٤م سمحبف
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أ( 15) ََ ااااااْم  ْؤَ تِِفمْ َمَتااااااى َأَ اه  ااااااى رِم زمِاااااار   كَّ

 

ا م  طَماااااااػَمَ خي  ِمـ اااااااْي َعاااااااـْف  ِْ
ْ  ا   َْ سَمْساااااااَؿ  َأ

 

 ل ايصادم يشؤ١ٜ ايصاحلني ٚايٓظش إىل أْٛاس حمٝاِٖ:ايتعّش 

أ  ََ ْم  ْؤَ تِِفمْ َمَتى َأَ اه   ُمنـ (3 واًمِمنٞمخ . ُمتنك أراهنؿ : ( ي٘منقلكَّاى رِم زمِار 

أوصنؾ اهلل قمنغم يدينف إًمٞمنف  ، أئٛمتٝمؿ ذم قمٍمه وأواٟمفُمـ يمب٤مرهؿ ذم زُم٤مٟمف و

 ، يفيدٚمقا قمغم وِص اًمذيـ أُ قمنم إًمػ ُمـ  صمٜم٤مآُمريدا سمٕمد ُمريد طمتك اؿمتٝمر 

هؿ قمـ مجٞمنع وظمالّ  ، طم٘م٘مٝمؿ سمّمٗم٤مت اًمٕمبقدي٦موأفمٝمرهؿ اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم و

د ذاك اًمِمنٞمخ صمنؿ قمغم ي ، ط اًمِمٞمٓم٤منسٚم  صٗم٤مت اًمٜمٗمس واهلقى واًمدقمقى وشمَ 

ؾ.. وُمن٤مذا شمثٛمنري٘مقل ُمتك أراهؿ؟ وهق يِمػم  إمم قمٔمٞمؿ اًمر ؟ ؤي٤م.. وُم٤م حتّم 

 وإمم ُم٤مذا شمقصؾ؟ ُمتك أراهؿ ..

  
 ـ رب اًمؼماين٤م ضمنؾ  اًمٗمْمنؾ ُِمن ًمف ؾم٤مسم٘م٦مُ  إٓ عمـ ؾمب٘م٧ْم  ّمؾحيٓ وذًمؽ 

ــراف: ] ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  وإٓ ، ضمالًمننف   [198إقم

                                                 

 ي٘مّمد اًمٜمافمؿ .  -1

وأدرك ُمٕمٜم٤مهؿ .. ،  ٜم٤مهؿ شمٕمِّمؼ اًم٘مٚم٥م ُمٖمٜم٤مهؿلم ؾَم وم٢مٟمف إذا ٓح ًمٚمٕم

ّمػم ُمثٚمٝمؿ .. ويدظمؾ ومٞم ، وُم٤مؤه ُمـ ُم٤مئٝمؿ،  ومّم٤مر طم٤مًمف ُمـ طم٤مهلؿ

ؾمٜم٤م  ًمف ُِمـ عمع وُمـ طمرض حم٤م هؿ  ،  حم٤م هؿرضُمداظمٚمٝمؿ  وحي

، ويمؾ  اًمبنمي٦م قمٜمف ؿمٝمقدُم٤م يٓمقي ين اخلّمقصٞم٦م وطم٘م٤مئؼ اعمزي٦م ُمٕم٤م

 ٟم٘مص يٜمحط قمـ اًمرشمب٦م اًمٕمٚمٞم٦م
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سمٞمنٜمٝمؿ وإوًمٞمن٤م  سمنلم أفمٝمنرهؿ وأهنؾ يٙمقن إصنٗمٞم٤م   وه١مٓ  يمثػمون ..

 وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يبٍمون .. طمرضة اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يٖمدون ويٛمسقن ُمٕمٝمؿ

مْ ) وحتريم٧م اًمّسيرة  ، وم٢مٟمف إذا طم٘م٧م اًمرؤي٤م حت٘مؼ ٟمٞمؾ اعمزاي٤م:  (َمَتى َأَ اه 

شمٕمِّم٘م٧م ذًمؽ    ٤مإذا وىمٕم٧م اًمٕملم قمغم ذاك اًمسٜم ، ًمتٙمقن ُمـ ص٤مومٞم٤مت اعمراي٤م

سمٖمػم يم٠مس اهلٜم٤م  ُمع  ٧ْم ٞمَ ِض وُم٤م رَ  ، ُم٤م يم٤من ُمـ اًمدون يمؾ   وـمّٚم٘م٧ْم  ، اعمٕمٜمك

إقمٛمك  ٟمٔمر إًمٞمٝم٤م ًمذا : ًمف ذات ًمق  ، اعمقمم ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم اعم٘م٤مم إؾمٜمك

 ؿمٗمل ُمـ قمامه .. 

ـ ضم٤مورك حيٞم٤م وًمق يم٤من ُمٞم٧موُمَ  ضم٤مرك
(1)

 

 قمنغم اهلل شمٕمن٤ممم أن رؤين٤مهؿ؟ أو هنلّمٌ  ؿم٠منُ  ؟ وهؾ هق يسػمٌ متى أ اهم 

 ٕمؿ أهؾ طمرضنشمف ، ف وضمٝمف اًمٙمريؿيَ رِ ؿ ُمـ أراد أن يُ هيِ رِ يرهيؿ قمب٤مده؟  إٟمام يُ 

 ، ى وضمٝمف اًمٙمريؿ مل ُيِرِه أوضمف اًمتٙمريؿ ذم يمؾ يمنريؿ قمٚمٞمنفرَ د أن يَ رِ ومٛمـ مل يُ  ،

ٜمٔمنر وٓ ي ، ٕٟمف ٓ يريد أن ينراه ، وٓ أوضمف اًمتٗمْمٞمؾ ذم يمؾ ذي ُمٜمزًم٦م ًمديف

٧م ٟمٔمره إمم ٗمَ ٚمَ ًمَ  وًمق أراد أن يٜمٔمرَ  ، وًمف قمذاب أًمٞمؿاًم٘مٞم٤مُم٦م وٓ يزيمٞمف إًمٞمف يقم 

 .وأهؾ اعمٜمزًم٦م قمٜمده  واًمٙمراُم٦م قمٚمٞمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، ذوي اًمِم٠من ًمديف

أ ََ ْم  ْؤَ تِِفْم()َمَتى َأَ اه   يمٞمػ زم سمرؤيتٝمؿ  وأٟم٤م ص٤مطم٥م اًمت٘مّمنػم كَّى رِم زمِر 

هٙمنذا  .. واًمٕمجنز وص٤مطم٥م اًمٖمٗمٚم٦م وص٤مطم٥م اًمٙمسنؾ ..واًمٕمٔمؿ اًمٙمسػم ..

 أّٟمك زم سمرؤيتٝمؿ؟ و ، يِمٝمد ٟمٗمسف
 

 
 

                                                 

 ُمـ ىمّمٞمدة ًمٚمحبٞمب قمكم سمـ حمٛمد احلبٌم . اجلقهر اعمٙمٜمقن.   -1
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 :ِٖاحلشص ع٢ً َعشف١ أٚصافِٗ ٚمساع أخباس 

ا ىم٤مل إُمر أسمٕمد ُمـ ذًمؽ ..   م  طَماػَمَ خي  ِمـ ْي َعـْف  ِْ
ْ  ا   َْ سَمْسَؿ ..  ومن٢من  (َأ

ذن ُمـ ُأِريَد أن ي٘مرب ُمـ وإٓ أُ  ، ؿسم٤مري هِب  نُ ذُ إٓ أُ طم٘مٞم٘م٦م أظمب٤مرهؿ ٓ شمسٛمٕمٝم٤م 

شمّم٤ممم٧م أؾمامع ُمنـ مل  رت أوص٤مومٝمؿيمِ وذُ  اًمثٜم٤م  قمٜمٝمؿ وُمٝمام ُٟمنِم  ، اهتؿطمرض

ر وٓ يزقمجف شمَ ٓ حيريمف ذًمؽ اًمقَ  ، ٛمع ؿمٞمئ٤مْس ؼ ًمف ؾم٤مسم٘م٦م اًمٗمْمؾ ومٙم٠مٟمف مل يَ سبِ شمَ 

ٕٟمنف مل يندظمؾ دائنرة ُمنـ أسمٍمن  ، اعمٜمٔمنريقىمٗمف قمغم يمريؿ وٓ  ، ؽ اخلؼمذًم

 ، ومٞمنؽ اًمٜمنقر طم٘من٤مئَؼ   [198إقمراف: ] ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄژ

اًمنذيـ أسمٍمنوا ومسن٤مرقمقا وًمّبنقا وأٟمن٤مسمقا  وىمندُمقا  ٤مأُمن ، ُمقٓك قمٚمٞمنؽ ودمكم  

هؿ رضمن٤مهلؿ وٟمسن٤مؤ.. أرواطمٝمؿ .. أُم٤م شمرى يمٞمػ شمس٤مسم٘مقا إمم ومدائؽ سم٠مرواطمٝمؿ 

أطمن٥م إًمٞمٜمن٤م ظمذ ُمـ أُمقاًمٜم٤م ًمؽ : ُم٤م شم٠مأُم٤م ؾمٛمٕمتٝمؿ ي٘مقًمقن  ، صٖم٤مرهؿ ويمب٤مرهؿ

احل٤مل شمٜم٤مدي اعمنرأة ومنٞمٝمؿ ُمن٤م ومٕمنؾ رؾمنقل اهلل؟ أُم٤م ؾمٛمٕمتٝمؿ ذم ذًمؽ  ، مم٤م شمؽمك

ومام ومٕمؾ رؾمنقل اهلل؟  ومٞم٘من٤مل أظمنقك . ؾ شم٘مقل أطمتسبف قمٜمد اهلل تِ ىمُ  زوضمؽومٞم٘م٤مل 

ؾ ومت٘منقل تِنىمُ  أسمنقكومت٘مقل أطمتسبف قمٜمد اهلل ومنام ومٕمنؾ رؾمنقل اهلل؟ ومٞم٘من٤مل  ، ؾتِ ىمُ 

 يمنقاشمراو إظمنقةشمريمنقا اوإسمقة  شمريمقااومام ومٕمؾ رؾمقل اهلل؟   . أطمتسبف قمٜمد اهلل

 ، هق سمخػم يمام حتبنلمىم٤مًمقا ومام ومٕمؾ رؾمقل اهلل؟  .خؼم ظمػم اًمؼمي٦مسم ائتقيناًمزوضمٞم٦م  

ْؤَ تِِفمْ ).. أروٟمٞمفوم٘م٤مًم٧م  أتكَّى رِم زمِر  ََ ْم  ومٚمنام  ، أروٟمٞمف طمتنك أٟمٔمنر إًمٞمنف ..(َمتَى َأَ اه 

ومٝمنل ضمٚمنؾ  سمٕمدكيمؾ ُمّمٞمب٦م  ٤م نننن٤مًم٧م يمٚمٛمتٝمنننوىمع اًمٜمٔمر قمغم اًمقضمف إهمر ىم

(ي٤م رؾمقل اهلل
(1)

ٚمٞمف وقمغم آًمنف ٟم٤م صٚمقات ريب وؾمالُمف قمرِ سمٞمٜمٜم٤م وسملم أفمٝمُ  ٧َم ُمْ ُم٤م دُ  

 . اىمؽماسمف ُمـ أطمب٤مسمف ةوأصح٤مسمف  وأهؾ طمرض

                                                 

ـُ  -1 صَمٜمِل قَمْبُد اًْمَقاطِمِد سْم ـُ إؾْمَحاَق: َوطَمدَّ دٍ  ، َأيِب قَمْقنٍ  ىَماَل اسْم ـِ حُمَٛمَّ ـْ إؾْماَمقِمٞمَؾ سْم ـِ َأيِب َوىمَّاصٍ  ، قَم ـْ ؾَمْٕمِد سْم ىَماَل:  ، قَم

ـْ سَمٜمِل ِديٜمَارٍ  =        َوَأسُمقَها َُمَع َرؾُمقِل اهلل َوىَمْد ُأِصٞمَب َزْوضُمَٝما َوَأظُمقَها ، َُمرَّ َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ سمِاُْمَرَأِة ُِم
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مْ ) ًمنف هلنذه اًمرؤين٤م   ٓ شمٕمِّمنَؼ ووًمٕمٛمري ُمـ ُمنرت طمٞم٤مشمنف : (َمَتى َأَ اه 

 وضمقهٝمؿ قمزيزةٌ  ، يقم اًمٓم٤مُم٦م وضمقهٝمؿ قمزيزةٌ  ، ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومقضمقهٝمؿ قمزيزةٌ 

  حت٧م ًمنقا وضمقهٝمؿ قمزيزةٌ  ، قمغم احلقض ؿ قمزيزةٌ وضمقهٝم ، ذم فمؾ اًمٕمرش

وإٟمنام ُمنـ ؾَمنّٚمط اهلل قمنغم ىمٚمبنف اًمتٕمِمنؼ  احلٛمد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٙمٞمػ ينراهؿ؟

يٚمٝمن٩م سمٓمٚمبنف وًمٞمال ومن٤مرا  ًمرؤي٤مهؿ وعمِم٤مهدة حمٞم٤مهؿ ومٝمق قمغم ذًمؽ حيرص

 ، أن يرينف أوضمنف شمٚمنؽ اًمٕمبٞمند ضمٝم٤مرا ومذًمؽ قمالُم٦م أٟمنف يريند اعمريندُ رسا وإ

  . اًمٚمٝمؿ أرٟم٤م وضمقهٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م و أظمرة،  ٕمٞمداًمسٕمٞمدة ُمع يمؾ ؾم

ا) م  طَماػَمَ خي  ِمـ اْي َعاـْف  ِْ
ْ  ا   ْؤَ تِِفْم ** أَسَمْساَؿ أتكَّى رِم زمِار  ََ ْم   (َمَتى َأَ اه 

ؾ آرشمٗم٤مع وأهؾ آشمس٤مع وأهؾ وسمذًمؽ ـم٤مب هلؿ اًمسامع ذم ذيمر صٗم٤مت  أه

عم٤م شمِمنٜمّٗم٧م أؾمنامقمٝمؿ ومٚمام يم٤من ذًمؽ ارشمٗمٕمقا واشمسٕمقا واـمٚمٕمقا  ..  ، ـمالعآ

 ، ارشمٗمٕمنقا عَ وعم٤م شمِمٜمٗم٧م أؾمامقمٝمؿ  سم٠مظمب٤مر ُمـ ارشمَٗمن ، ع  ـمٚمٕمقاٚمَ سم٠مظمب٤مر ُمـ ـمَ 

خي  ِمـ اْي  أَ) ، ٚمٕمنقااـمّ  ٚمنعَ وعم٤م شمِمٜمٗم٧م أؾمامقمٝمؿ  سمّمٗم٤مت ُمنـ اـمّ  ِْ ْ  ا   سَمْساَؿ

ا م  طَماػَمَ ًمنذا وضمندت ظمٞمن٤مر إُمن٦م ذم ذق إرض وهمرهبن٤م يٕم٘مندون  (َعـْف 

 ، وومٞمٝم٤م اخلؼم قمنـ ذاك اًمِمنٕم٤مع،  أهؾ آرشمٗم٤مع جم٤مًمس اًمسامع وومٞمٝم٤م صٗم٤مت

  ومن٤معوومٞمٝم٤م ُمٕم٤مين ُم٤م يدار ُمـ اًمٙم١موس سمال ٟمزاع سملم أرسمن٤مب شمٚمنؽ ا عمٕمن٤مين اًمر  

 .قمٚمٞمٝمؿ رضقان اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم

                                                                                                            

َؿ سم٠ُِمطُمدٍ  غمَّ اهلُلَص =  ا َيا ُأمَّ وُماَلنٍ  ، وَمَٚمامَّ ُٟمُٕمقا هَلَا ، قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ  ىَماًَمْت: وَماَم وَمَٕمَؾ َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ؟ ىَماًُمقا: ظَمػْمً

بِّلَم  ،
طَمتَّك إَذا َرَأشْمُف ىَماًَمْت: يُمؾُّ ُُمِّمٞمَبٍة  ، ؟ ىَماَل: وَم٠ُمؿِمػَم هَلَا إًَمْٞمفِ ىَماًَمْت: َأُروٟمِٞمِف طَمتَّك َأْٟمُٔمَر إًَمْٞمفِ  ، ُهَق سمَِحْٛمِد اهللَِّ يَماَم حُتِ

ـْ اًْمَ٘مٚمِٞمؾِ  سَمْٕمَدَك ضَمَٚمٌؾ! ـُ ِهَِماٍم: اجْلََٚمُؾ: َيُٙمقُن ُِم ـْ اًْمٙمثػم ، شُمِريُد َصِٖمػَمًة ىَماَل اسْم ـْ اًْمَ٘مٚمِٞمِؾ. ، َوُِم  َوُهَق َها ُهٜمَا ُِم

هـــ، حت٘مٞمــؼ ُمّمــٓمٗمك اًمســ٘ما واسمــراهٞمؿ إسمٞمــاري وقمبــد احلٗمــٞمظ 213ي تاًمســػمة اًمٜمبقيــة ٓسمـــ هِمــام احلٛمــػم

 م.1955 -هـ 1375، 2اًمِمٚمبل، ُمٓمبٕمة ُمّمٓمٗمك اًمبايب احلٚمبل، ط
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يمن٤من ي٘منقل عمٜمِمند اًمنذي  صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ وسمداي٦م ُمـ قمٍم اعمّمٓمٗمك 

ىمؾ وضمؼميؾ وُمٞمٙم٤مئٞمنؾ ُمٕمنؽ: اًمِمٕمر ذم أوص٤مومف
(1)

اًمٚمٝمنؿ أّينده  :ي٘منقلو  ، 

سمروح اًم٘مدس
(2)

إٓ أن يّمػ احلبٞم٥م ويٛمدطمف ويثٜمل قمٚمٞمنف صنغم  وُم٤م ُمٕمف ، 

 ، ؾ اًمٗمنالحإرواح ًمتِمت٤مق إمم ؾمنٞمد أهن ٩ُم ٝمٞم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمام هق أهٚمف ومٞمُ 

 ذم اًمٓمٚم٥م ٧ْم ىمَ دَ وَص   ٧ْم بَ ٚمَ ـمَ  ٧ْم وأٟم   وإذا طمٜم٧ّْم  ، ـحِ شمؽموح شمٚمؽ إرواح ومتَ و

ومبنذًمؽ  ، هب٤م ُمع ُمـ ىمّرب ضمؾ ضمالًمفوىمر   ، ٤م اًمربٝمرمِحَ  هل٤م ذًمؽ وإذا صّح  ،

وسمذًمؽ أظمرج اًمؼمدة يٕمٓمٞمٝم٤م  ًمٙمٕمن٥م سمنـ زهنػم  ، فُ ٕمَ ٛمِ أصٖمك إمم اًمِمٕمر  وؾَم 

هنذه إوصن٤مف وشمِمنٜمٞمػ  رِ يْمنيم٤من ىمبنؾ ذِ  و قمٚمٞمف رضقان اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم

نّمنف ومٚمام شم.. ؾ ٘متَ أن يُ  ؼ  حُي  ، ماًمدّ  رَ ٝمدَ أذان سمسامع أظمب٤مر اًمثٜم٤م  قمغم أهٚمٝم٤م ُمُ 

ريػ قمٜمند نضمٜم٤مٟمف وًمس٤مٟمف سمبٞم٤من وصػ أهؾ ذاك اعمجد وأهؾ ذاك اعم٘من٤مم اًمِمن

 ، صن٤مطم٥م اإلرسا  واعمٕمنراج  سمنؼمدة قي ُسنٙمْ اعمقمم ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم حتّقل إمم ُمَ 

  :قمٜمدُم٤م وصؾ إمم ىمقًمف ، أظمرضمٝم٤م ًمف ُمـ ومقق يمتٗمف وفمٝمره وأقمٓم٤مه إي٤مه٤م

 سمننننننننف ستْمنننننننن٤م ُ يُ  إن اًمرؾمننننننننقل ًمٜمننننننننقرٌ 

  
ُمسننننننٚمقل ُمننننننـ ؾمننننننٞمقف اهلٜمنننننند ُمٝمٜمنننننندٌ 

(3)
 

   

                                                 
، 4/112/3213«، وضمؼميؾ ُمٕمؽَأْو َهاضِمِٝمْؿ  -اْهُجُٝمْؿ »اًمبخاري وُمسٚمؿ سمٚمٗمظ  أظمرضمف  -1

4/1933/2486 . 

  .4/1933/2485، 1/98/453اًمبخاري وُمسٚمؿ،  أظمرضمف  -2
 

ُمـ ىمّمٞمدة ًمٚمِماقمر يمٕمب سمـ 473ص 1احلايمؿ ذم يمتاب ؾمبؾ اهلدى واًمرؿماد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕمباد ج  أظمرضمف  -3

 زهػم ُمٓمٚمٕمٝما :

 سماٟمت ؾمٕماد وم٘مٚمبل اًمٞمقم ُمتبقل          ُمتٞمؿ إصمــــــرها ل يٗمد ُمٙمبقل
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  :اًمبٞم٧م ومرد   ، ـ ؾمٞمقف اهللوؾمٚمؿ  سمؾ ُمِ  وآًمف ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف

 سمننننننننف ستْمنننننننن٤م ُ يُ  اًمرؾمننننننننقل ًمٜمننننننننقرٌ  إنّ 

  

ـ ؾمنننننننٞمقف اهلل ُمسنننننننٚمقلُِمننننننن ُمٝمٜمننننننندٌ 
(1) 

   

شمرىمن٥م   اإليمنرام وحمنؾ   سمؼمدشمف اًمنمنيٗم٦م وصن٤مر حمنؾ  ويمس٤مه  ، ظمذوم٘م٤مل 

وُم٤م يم٤مٟم٧م وؾمنٞمٚمتف  ، عم٤م ُأقِمٓمل ُمـ ذًمؽ اجلٜم٤مب اًمرومٞمع،  اخلقاص ُمـ اًمٙمرام

ف أهؾ شمٚمؽ احلرضة اًمٕمٚمٞم٦م وأهؾ وص٤مف واًمثٜم٤م  سمام يستح٘مإٓ هذا اًمسامع ًمأل

 اعمالـمٗم٦م وإًمٓم٤مف .

ا) م  طَمػَمَ خي  ِمـ ْي َعـْف  ِْ
ْ  ا   وُمٝمام ُٟمنِمت أظمبن٤مرهؿ ومن٢من أهنؾ  ..(أَ سَمْسَؿ

    [23إٟمٗمـال: ] ژھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲﮳   ژ  صٛمؿ اًمبن٤مـمـ ٓ يسنٛمٕمقن

  .. اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜم٤م ُمٜمٝمؿ .. ع ُمـ ؾمب٘م٧م هلؿ ؾمقاسمؼ اًمٗمْمؾسٛمِ وإٟمام يُ 

 :ي٘مقل ومٝمق ذم أدسمفّب٧َم ذًمؽ اًمِمٞمخ وصمَ 

 

 

 

 

                                                 

 اعمرضمع اًمساسمؼ -1
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مْ ( 16) ااااااَزاِْحَف  ااااااى ظمِِااااااْ ِم َأخْي    َأكَّ ََ  َمااااااْن رم 

 

اااااااا َااااااااَدَ اَعاااااااعَم َماااااااَواِ َ  مَلْ أ    ْلاااااااِن ِدَ

 

 :تٛاضع ايشٝخ شعٝب أبٞ َذٜٔ ٚأدب٘ َع ايصاحلني 

َأكَّى ظمِِ ) ََ مْ َمْن رم  َزاِْحَف  ُمثكم أٟم٤م ؿمٕمٞم٥م سمنـ أيب ُمنديـ اعمٖمنريب  ..(ْ ِم َأخْي   

مْ  إٟمّم٤مري .. ُمثكم أٟم٤م يٓمٚم٥م اًمرؤي٤م هل١مٓ  ؟  اَزاِْحَف  َأكَّى ظمِِاْ ِم َأخْي    ََ ( َمْن رم 

.. أٟم٤م وأصح٤مب إوص٤مف اًمتل ُمنثكم أىمنؾ ُمنـ أن ٟمٓمٚمن٥م ُمراوم٘من٦م هن١مٓ  

يمن٤من ٙمذا يِمٝمد ٟمٗمسف وًمٕمٚمنف ه..  واجلٚمقس ُمٕمٝمؿ ذم جم٤مًمس اًمّمٗم٤م  واًمقوم٤م 

وًمٙمٜمنف  ُمن٤مرةِ وحمنؾ اإلِ  اًمّمندارةِ  ٙمن٤منَ ُمَ  ُمـ شمٚمؽ اعمج٤مًمسِ  ُمؽمسمٕم٤م ذم جم٤مًمَس 

 .. هٙمذا يِمٝمد ٟمٗمسف ذم أصؾ ذاشمف أٟمف ٓ يستحؼ ؿمنٞمئ٤م ُمنـ ذًمنؽ وإن أوشمِٞمنفُ 

أرسم٤مب اًمّمدق واًمقصقل  مجٞمعُ ..  ذم اًمسٚمقك ومٙم٤من هذا ىم٤مقمدةً  .. قمٓمِٞمفوإن أُ 

ذم هم٤مين٦م  وهؿْ  شم٘مّمػمٍ  ومقن ويٜمسبقن ٕٟمٗمسٝمؿ يمؾ  وي٘مّرون ويٕمؽم.. ٓ يّدقمقن 

وم٘مط يمام ومٕمؾ اًمِمٞمخ سمخنالف قمٚمٞمٝمؿ  اعمحب٦مِ   يِمػمون إمم ٟمٕمٛم٦مِ  وإٟمام ، اًمتِمٛمػم

 هلؿ هذا اعمندرك ٥ُم ٓمٞمِ ومام ؿم٠ممؿ هذا اعمسٚمؽ وٓ يَ  ، أهؾ اًمدقم٤موي واًمبالوي

  . وٓ  يٜمٝمٚمقن ُمـ هذا اعمٜمٝمؾ وٓ يٓمٕمٛمقن هذا اًمٕمسؾ ،

تقاضنع ويمٚمام زاد هلنؿ ذًمٙمنؿ اًم ، قا يمذًمؽ أقمزهؿ اعم٤مًمؽٚموهؿ يمٚمام شمذًم  

 ، ُمنقا سم٢مضن٤م ة اًمِمنٛمقعيمرِ ويمٚمام ازداد ُمٜمٝمؿ ذًمؽ اخلْمقع أُ  ، رومٕمٝمؿ اًمراومع

ًمٕمن٤مٍد ُمنـ اخلٚمنؼ قمنغم  قمٚمٞمٝم٤م قمند   ُػ ٘مِ وٓ يَ  ، ه٤م طمدٌ وإذا هبؿ ذم زي٤مدة ٓ حيد  

 :ي٘مقل ، إسمد
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َزاِْحَ ) َأكَّى ظمِِ ِْم َأخْي    ََ ْم *َمْن رم  قمنغم ُمنقارد : (ْلِن ِدَا َااَدَ ا* َععَم َمَواِ َ  مَلْ أ  ف 

مل أؿمن٤مهد هبن٤م يمندرا ..  .. مل أص٤مدف .. مل أضمدْ  أْي ُأًْمِػ :  هٜمٞمئ٦م ـمٞمب٦م  ص٤مومٞم٦م ملْ 

صٗم٧م قمـ إيمدار وقمـ مجٞمع إهمٞم٤مر .. ومام هل إٓ صٗم٤م  وُم٤م هل إٓ ٟم٘م٤م   .. 

وُمن٤م  .. وُم٤م هل إٓ ٟمقرٌ  .. وُم٤م هل إٓ ؾمام  وُم٤م هل إٓ قُمال دىوُم٤م هل إٓ هُ 

وُمن٤م  وُم٤م هل إٓ أضمقرٌ  .. وُم٤م هل إٓ ظمٞمقرٌ  وُم٤م هل إٓ طمْمقرٌ  هل إٓ طمبقرٌ 

 وُم٤م هنل إٓ وٓين٦مٌ  وُم٤م هل إٓ هداي٦مٌ  وُم٤م هل إٓ قمٜم٤مي٦مٌ ،  ُمقومقرٌ  هل إٓ قمٓم٤م ٌ 

 جنٌح .. وُم٤م هل إٓ ٟمُ   ٌح .. وُم٤م هل إٓ ومتْ  وُم٤م هل إٓ َُمٜمٌْح  .. وُم٤م هل إٓ رقم٤مي٦مٌ 

   ..لِْن ِدَا َاَدَ امَلْ أ  ،  ُمـ أطمغم ذب ٌب .. وُم٤م هل إٓ ُذ  رٌب ٤م هل إٓ ىمُ .. وُم

 ، ومٞمنف ُمٕمٜمنك اًمنذوق واحلن٤مل ٤مً ٝمف ًمٚمس٤مًمؽ  يم٤من يرؾمؾ اعم٘م٤مل سم٤مـمٜموهق ذم شمقضمٞم

وم٘مد دقم٤مٟمن٤م إمم ؾمنٚمقك  ، ومٞمف ُمٕمٜمك إطمقال اً ومّم٤مر ُم٤م حلؼ ذًمؽ ُمـ اعم٘م٤مل سم٤مرز

ذي يٙمقن ومٞمنف احلن٤مل سمّٞمٜمن٤م اعم٘م٤مل اًم اًمٓمري٘م٦م سمٛم٘م٤مًمف وطم٤مًمف  اًمذي ذطمف ذم هذا

 ، سمٕمد أن أرؾمؾ إًمٞمٜم٤م اعم٘م٤مل  اًمذي يٙمقن  سم٤مـمٜمنف احلن٤مل خمتٗمٞمن٤م ُمسنتؽما ، فم٤مهرا

وم٘م٤مل قمنـ أوًمئنؽ  ، ومبلّم قمـ سمٕمض ُمٔمٝمر طم٤مًمف وُم٤م يِمٝمده ويٜمٔمره  ويراه سم٤مًمف

 اًم٘مقم :

 َُمَتننننننننك َأَراُهننننننننْؿ َوّأٟم ننننننننك زِم سمِننننننننُرْؤَيتِِٝمؿْ 

  
اَأْو شَمْسنننننننَٛمُع إُْذُن ُِمٜم ننننننن  ْل قَمنننننننٜمُْٝمُؿ ظَمنننننننؼَمَ

   
ـْ زم َوَأٟم ننننننننك عمِِننننننننْثكِم َأْن ُيننننننننَزامِحَُٝمؿْ   َُمنننننننن

  
 ًْمنننننننِػ هِبَننننننن٤م يَمنننننننَدَراقَمنننننننغَم َُمنننننننَقاِرَد مَلْ أُ 

   
وقمّٚمٛمٜم٤م سمذًمؽ أن ٟم٘مقم قمغم ىمدم آقمؽماف وًمق سمٚمٖمٜمن٤م رشمبن٦م هنذا اًمِمنٞمخ ذم 

 وُمسن٤موم٦مٌ  سمٕمٞمندٌ  ومٙمٞمػ وسمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف سمقنٌ  ، قن يمذًمؽُم٘م٤مُمف اًمنميػ ومٞمج٥م أن ٟمٙم
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صمؿ سمٕمد هذا آقمؽماف  أيّمد قمغم إصؾ اًمذي ي٘مقم قمٚمٞمف آهمؽماف ُمـ  ، ؿم٤مؾمٕم٦مٌ 

 ي٘مقل : اًمت٤مزمصمؿ أظمذ ذم اًمبٞم٧م  هق صدق اعمحب٦مو سمحقر اًمٗمْم٤مئؾ يمٚمٝم٤م ..

مْ ( 17) ه  شمِااااااااار  َْ أ   َ ِاااااااااْم  ُْ َ اِ 
أ  ََ ْم   أ ضِماااااااااب ف 

 

م  َكَػاااااااَرا ْوصاااااااام ِماااااااـْف  ص  طم  ََ ْفَ تِاااااااي   زمِؿ 

 

 ًّنٌ سقٞ:احملب١ َفتاح نٌ خري ٚط ِ 

مْ    ه  شمِر  َْ أ   َ ِْم  ُْ َ اِ 
أ  ََ ْم  أطمبٝمؿ ..  أٟم٤م قمٜمدي حمبنتٝمؿ  .. وًمٕمٛمنري ( أ ضِمب ف 

يدور قمٚمٞمف اًمِم٠من يمٚمف .. ومق اهلل ُم٤م دظمؾ شمٚمؽ ا عمنداظمؾ   ، أؾمٜمك ذًمؽ عم٘م٤ممٌ  إن  

نٚمنع  وٓ اـمّ  ، إٓ وهنق حمن٥ٌم   ٘مؽمٌب وٓ اىمؽمب ُمُ  ، ٥ٌم إٓ حُمِ   ُمّٓمٚمنٌع إٓ سمّس 

إٓ وهنق   وٓ ذب ؿمن٤مرٌب  ، اعمحبن٦م ر  نإٓ  سمسن  وصؾ واصنٌؾ وٓ ، اعمحب٦م

ن وٓ ٟمٔمر ٟم٤مفمرٌ ،  ُمتٛمٙمـ ذم اعمحب٦م  إٓ وهق ُمٗمتقح اًمبّمػمة  سمٜمقر اعمحب٦م وسمّس 

 . اعمحب٦م

مْ ) ه  شمِار  َْ أ   َ ِْم  ُْ َ اِ 
أ  ََ ْم  وذم يمِمنٗمف قمنـ هنذا احلن٤مل  شمٜمبٞمنف ٕوزم   (أ ضِمب ف 

  .ؾمخ٧م ىمدُمفإًمب٤مب ُمـ أهؾ اًمٗمٝمؿ  أن اًمِمٞمخ ممـ ر
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اًمٜمٗمس ذم وُمـ ؿم١مون اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م   ومٞمثٛمر ذًمؽ اعمداراة سمبذل يمؾ ر

صمؿ شمّمػم ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إيث٤مرا ..  ين١مصمِر سمنف  اعمحبنقب  ، ؾمبٞمؾ اعمحبقب وذم رض٤مه

مْ  وًمذا ىم٤مل  ، قمغم يمؾ ُم٤م ؾمقاه سم٤معم٘من٤مل ومن٢من  وحمبتل ًمٞمسن٧م دقمنقى:  (أ ضِمب ف 

 .  أين أدارهيؿ و أوصمرهؿ سمٛمٝمجتلواىمع طم٤مزم

مْ ..  ه  شمِر  َْ أ   َ ِْم  ُْ َ اِ 
أ  ََ ْم  اعمداراة واإليث٤مر ومٝمنل  ٩ُم ٜمتِ ٓ شمُ  .. ومٙمؾ حمب٦مٍ  أ ضِمب ف 

صقرة وومٙمٌر ُمـ إومٙم٤مر ٓ طم٘مٞم٘م٦م هل٤م ذم واىمع اًمْمٛمػم وسم٤مـمـ اًمب٤مل وذم ـمل 

 احلؼ ُيَسٚم ط ؾِ بَ ٕن اعمحب٦م ُمقهقسم٦م ُمـ ىمِ  ، ذًمؽ اًمٜمقال اًم٘مٚم٥م مم٤م ُ َزُن ُمـ رس  

وإذا أسمٖمض ذًمؽ  ، ٥م إذا أطم٥م ذًمؽ اًم٘مٚم٥مُم٤م حي٥م وُمـ حُيِ  ٥م  اًم٘مٚم٥م قمغم طُم 

ومٞمن٤م ُم٘مٚمن٥م اًم٘مٚمنقب  ، ضبٖمَ وإمم ُمنـ َين بٖمْض إمم ُمن٤م َين فُ طمّبن َف اًم٘مٚم٥م َسَ 

 .وإسمّم٤مر صمب٧م ىمٚمقسمٜم٤م قمغم ديٜمؽ

ِْم : ُْ َ اِ 
أ  ََ ْم   وأوصمرهؿ سمٛمٝمجتل ، يٕمٜمل أشمرك طمٔمقفمل ُمـ أضمٚمٝمؿ أ ضِمب ف 

   :ي٘مقل ظمبٞم٥م  م هلؿ روطمل .دّ أىمو

وورد قمغم  ، ٓ يتح٘مؼ سمٛمحبتٝمؿ إٓ ُمـ ذب ُمـ زٓهلؿوم٢مٟمف 

وإن يم٤مٟم٧م  ، وٓ شمٙمٛمؾ اعمحب٦م هلؿ إٓ عمـ ذاق وص٤مهلؿ،  ُمقاردهؿ

وًمٙمـ حمب٦م  ، وهل ُمٗمت٤مح ًمؽمادف اخلػمات اًمالطم٘م٦م ، سمدايتٝم٤م ؾم٤مسم٘م٦م

وٓ  ، وٓ ظمقاـمَر ختٓمر سم٤مًمب٤مل ، اًمّمدق اًمتل ًمٞمس٧م ُم٘م٤مًٓ ي٘م٤مل

 ، ّمدق ذم اعمحب٦م: أذواٌق وأطمقاٌل طم٘م٤مئؼ اًم ، ُمتخٞمٌؾ ُمـ اخلٞم٤مل

ىمتدا  ٓ  وآشمّم٤مل ، وىمدٌم صم٤مسم٧م قمغم آواُمتالُ  سم٤مٍل سمح٘مٞم٘م٦م اًمق

ومٞمف ُمـ واٍد ، ُمـ ُمٕم٤مين  وُمِم٤مقمُر متأَلُ اًمٗم١ماَد سمٙمؾ ُم٤م ، وآُمتث٤مل

 . اًمقداد
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 وًمسنننننن٧م أسمنننننن٤مزم طمننننننلم أىمتننننننؾ ُمسننننننٚمام

  
 رقملنقمننننننغم أي ضمٜمنننننن٥م يمنننننن٤من ذم اهلل ُمّمنننننن

   
 وذًمننننننننننؽ ذم ذات اإلًمننننننننننف وإن يِمنننننننننن٤م

  
يبنننننن٤مرك قمننننننغم أوصنننننن٤مل ؿمننننننٚمق ممننننننزع

(1)
 

   
رب  ين٤م وىم٤مل ،  قمام اؾمتٙمـ ذم سم٤مـمٜمف ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اعمحب٦موم٤مًمتٗم٧م سمٕمٞمٜمف يٕمؼم  

ٟمبٞمؽ قمٜمنل  غْ ٚمِ ل اًمسالم إمم ٟمبٞمؽ وم٠مسمْ يبٚمغ قمٜمُمـ ًمٞمس ذم اًمقضمقه اًمتل أُم٤مُمل 

و قمٜمند  ف ًم٘مٓمع رىمبتفئِ ٞم  قمٜمد هَتَ  ىم٤مل ذًمؽقمٜمل سمام أٟم٧م أهٚمف ..  هِ زِ واضْم ،  اًمسالم

  ُم٤م وصٚم٧م إمم هذا اعم٘م٤مم إٓ سمسب٥م سمريمتفين  إِ   ا ..ظمػم هِ زِ ي٘مقل أضْم  ف ًم٘متٚمف ئِ هتٞم

ٖمف أطمد ُمٜمٝمؿ يبٚم   اًمسالم  وأُم٤مُمل وضمقه أقمدائف وٓ فُ ٖمُ وأٟم٤م أطمبف وأُمٜمٞمتل أسمٚم   ،

 ومٙم٤من ُمـ أواظمر ُم٤م ٟمٓمؼ سمف ؾمٞمدٟم٤م ظمبٞمن٥م،  رب قمٜمل اًمسالم اًمسالم ومبٚمٖمف ي٤م

 قمٚمٞمٙمؿ اًمسالم ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمفو : ورؾمقل اهلل ذم اعمديٜم٦م رومع رأؾمف ي٘مقل ،

 ٌؽ َٚمنهنذا ُمَ  : عم٤م اًمتٗم٧م إمم اًمّمنح٤مسم٦م ورضمنع إًمنٞمٝمؿ ىمن٤ملوأظمذ يتٙمٚمؿ ..  صمؿ

ظم٤مرج ُمٙم٦م اًمٞمقم وهؿ أن يّمٚمبقٟمف وإٟمف  َج ظمرِ اُ  ، يبٚمٖمٜمل اًمسالم قمـ ظمبٞم٥م

غ ٟمبٞمؽ قمٜمل اًمسالموم٘م٤مل اًمٚمٝمؿ  سمٚم  ،  مل جيد ذم اًم٘مقم ُمـ يبٚمغ اًمسالم
(2)

وم٠مٟمن٤م  ، 

 .. رددت قمٚمٞمف اًمسالم قمٚمٞمف رضقان اهلل

وهق ُم٘مبؾ قمغم اعمنقت؟ ذم شمٚمؽ اًمس٤مقم٦م  ظمبٞم٥م ُم٤م اًمذي  ٓمر قمغم ىمٚم٥م

ومٚم٘مند أيمرُمٜمنل  ، حمٛمدا إُم٤مُم٤مً  ٤م اختذت  إٓ عم  فُ تُ ريمْ ُم٤م أدْ  ُم٘م٤مُم٤مً  يم٧ُم رَ ي٘مقل إين أدْ 

 ؿإن رأيتَ  :جمٞمب٤م ومٙم٠مٟمف  ٤مـمبٜم٤م ٚمقك؟ىمت ؾٍ تْ ىمَ  أذم ؟هذا إيمرام أي .. اهلل سمف إيمراُم٤م

                                                 

 (.2/173، اٟمٔمر ؾمػمة اسمـ هِمام ) ًمٚمّمحايب اجلٚمٞمؾ : ظمبٞمب سمـ قمدي -1

  اعمرضمع اًمساسمؼ -2
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ُمـ اًمتٕم٥م أو اإله٤مٟم٦م أو اًمّمٕمقسم٦م وم٘مد أىمٛم٧ُم ذم ىمٚمبنل  ؿمٞمئ٤م  ؿاًم٘متؾ ذم ٟمٔمريم

وإين  ،  اًمٔمٝمقر واًمبٓمنقنُمـ ظمٚمؼ اًمٙم٤مئٜم٤مت ذم سمف اًمِم١مون سمٛمٜمٔم٤مرِ  نُ زِ ُمٞمزاٟم٤م أَ 

رومٕم٦م وذف ويمراُم٦م هل٤م يتس٤مسمؼ إيمٞم٤مس  ين ذم هذه احل٤مًم٦م ص٤مطم٥َم أأدريم٧ُم 

يمام  إيمٞم٤مس . ومٕمّد ذًمؽ ٟمٕمٛم٦مً  ُمـ وٓ يٗمقز  هب٤م إٓ اًم٘مالئؾ ، ُمـ ظمٞم٤مر اًمٜم٤مس

قمٚمٞمف رمح٦م اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم قمبند اهلل سمنـ  اعمح٥م قمـ ذاك اًمّمح٤ميب ضم٤م  اخلؼم

 ُمنـ صندرهفمٝمره طمتنك ٟمٗمنذ طمرام وىمد ـمٕمٜمف سمٕمض اًمٙمٗم٤مر سمرُمح أٟمٗمذه ُمـ 

يٛمٞمٜمن٤م ومٜمثنره ومٚمام ٟمٗمذ ُمـ صدره اؾمتٚمؿ اًمدم سمٞمديف  طمتك اُمتأل يمٗم٤مه ُمـ دُمنف  ،

اًمٙمٕمب٦م ورب   ُت زْ ومُ  :وؿمامٓ وهق ي٘مقل
(1)

واًمٙمن٤مومر  ، ًمٙمٕمبن٦ما ب  رومنزت و  ، 

أٟم٤م ىمتٚمتف وهق وشمٕمج٥م اًمٙم٤مومر ُمـ طم٤مًمف وي٘مقل ذم ٟمٗمسف  !! ُم٤مذا ي٘مقل ؟  ومزت

ذًمنؽ أؾمنٚمؿ   ومؽمة ُمنـ اًمنزُمـ أٟم٤م؟ صمؿ سمٕمد أم هق وم٤مزُمـ اًمذي  ي٘مقل ومزت؟

ذم ران  نسناخلأٟمن٤م يمٜمن٧م   اًمرضمؾ ومٚمام دظمؾ ذم اإلؾمالم وقمرف احل٘مٞم٘من٦م ىمن٤مل

  .ذًمؽ اًمٞمقم وهق اًمذي وم٤مز

ص    طم  م  َكَػَراْوصََ رومُع طمج٤ميب وؾمنب٥ُم  وهؿ أسمقايب وُمٗمت٤مح سم٤ميب  (..ام ِمـْف 

فمٝمر زم ُمنـ ،  طِمب لوواؾمٓمتل ًمٚمدظمقل قمغم  ، ووؾمٞمٚمتل  إمم ريب ، رايبآ ٚمقغِ سمُ 

وضمن٥م أن أظمّمنٝمؿ سمديع ُم٤م ظمّمّمٝمؿ سمف ذم طمرضشمف ُمـ يمنريؿ ٟمٔمرشمنف ُمن٤م أ

 وظمّمقصن٤م ُمنٜمٝمؿ ٟمٗمنرا ..  ، ضمٕمٚمٝمؿ قمٜمدي أقمغم إطمب٦موأن أ ، سمٛمزيد اعمحب٦م

  أطمبٝمؿ وأدارهيؿ وأوصمرهؿ سمٛمٝمجتل .

ًمٕمبنده،  فُ طم٥م احلؼ شمٕمن٤ممم طمب نوإصؾ ذم  ، ف قمز وضمؾذًمؽ طمبّ وأصؾ 

ُمنـ حمبتنف  ـمرومن٤مً  ُف شمٕمرِ  َؽ ٕمغم ىمدر ُم٤م حيب  وم ، يمؾ ذًمؽ أصؾ ًمٕمبده اهلل ح٥م  وم

إٓ سمنام ذع ًمنؽ ُمنـ اعمج٤مهندة   ٥ٍم ب  َسنـ شمَ وُمن٤م ُِمن .. هذا هق إصؾ .. ًمؽ

                                                 

  (3/147( واًمسػمة اًمٜمبقية ٓسمـ يمثػم )3/344دٓئؾ اًمٜمبقة ًمإلُمام اًمبٞمٝم٘مل ) -1
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واُمتث٤مل إُمر ويمثرة اًمنذيمر وطمْسنـ اًمٗمٙمنر  وٓ ينزال قمبندي يت٘منرب إزم 

طمتنك أطمبنف( سم٤مًمٜمقاومؾ سمٕمد أدا  اًمٗمرائض
(1)

ومن٢مذا أفمٝمنر اًمٕمبند شم٘مرسمنف أزّم سمنام  

 وشمٕمن٤ممم ورسمٓمٝم٤م ؾمنبح٤مٟمف ، ُمـ اعمحب٦م فًم يًمف ُم٤م ؾمبؼ قمٜمد ترٝمِ أفمْ تف ًمف ذقم

ڦ  ڄ   ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ژ  :وم٘من٤مل صنغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ شمب٤مع احلبٞم٥م٤مسم

وقمٜمند وضمنقد  [31آل قمٛمـران: ] ژڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   

 ٕم٦م اهل٤مدي  إمم اًمسنقا اهلقى إمم ُمت٤مسميمٞمػ يٜمٍمف   شمب٤مرك وشمٕم٤ممم دمدحمب٦م اهلل

 ، ؾ وُم٤م همقى وُم٤م يٜمٓمؼ قمـ اهلقى صٚمقات ريب وؾمالُمف قمٚمٞمنفاًمذي ُم٤م ض ،

سمؾ يّمؾ إُمنر  ، ر ديـ اهلل سمروطمؽ١مصمِ وشمُ  ، ومحٞمٜمئذ شمتٕمِمؼ اًمٜمقاومؾ واًم٘مرسم٤مت

  ، آصمر اًمّمح٤مسم٦م سمٕمْمٝمؿ اًمبٕمض سم٠مرواطمٝمؿ ، إمم طمد همري٥ٍم 
ٍ
قمٜمند  وؾمن٘مٞم٤م ُمن٤م 

 أظمنر٤مطمبف ُمـ اًمثالصم٦م ص آصمر هب٤م يمٌؾ  .. ُمع اإلذاف قمغم اعمقِت  ؿمدة اًمٔمٛم٠م

٤مين اًمثنع إمم ضَم ىمد ُم٤مت ورَ  هدإمم اًمث٤مًم٨م ومقضم ضم٤م  ، ؾ أن ينمبطمتك ُم٤مت ىمب

يمنؾ ُمنٜمٝمؿ آصمنر هبنذه  .. ىمند ُمن٤مت هومقضمد ومقضمده ىمد ُم٤مت ورضمع إمم إول

  .اًمنمسم٦م أظم٤مه 

قمٚمٞمٝم٤م رمح٦م اهلل شمٕمن٤ممم قمناّم  (7 سمٜم٧م قمكم اًمزسمٞمدي ٦مًمِمٞمخ٦م ؾمٚمٓم٤مٟمؼّمت اوهٙمذا قمَ 

 ، ٕهنؾ سمٞمتنف ُمنقدةً  ومٗمن٤مض ، ٧م طمبن٤م ًمرؾمنقل اهللٟم٤مزل ىمٚمبٝم٤م ُمـ حمب٦م اهلل ومٗم٤مضن

                                                 

وُما يزال قمبدي يت٘مرب إزم سماًمٜمقاومؾ طمتك  :اًمبخاري ذم صحٞمحف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف، سمٚمٗمظ أظمرضمف -1

 (.4/192/6572(  سماب اًمتقاضع، )أطمبف

، وًمدت  ًمٞمة اًمٓماهرة ) راسمٕمة طمرضُمقت( ؾمٚمٓماٟمف سمٜمت قمكم سمـ يامين اًمزسمٞمدي: اًمٕمارومة سماهلل اًمق اًمِمٞمخة ؾمٚمٓماٟمف -2

يماٟمت قمغم ىمدر يمبػم ُمـ  ، حتٙمٛمت قمغم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبداهلل سماقمباد واًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ اًمس٘ماف ، هـ787ؾمٜمة 

ذم  اً رسماـم ٜمْت سم ، تٛمع سماًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ي٘مٔمةجييماٟمت ممـ  و ، ىمٚمٞمؾقٓية واًمٕمٚمؿ واًمّمالح وهلا ٟمٔمؿ اًم

وقمٛمرها  هـ 847ُمـ ؿمٝمر صٗمر ؾمٜمة  17يقم آصمٜملم شمقومٞمت سمحقـمتٝما  ، ىمريتٝما احلقـمة وزارها يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء

 (.317 - 2/378) يزيد قمغم اًمتسٕملم رمحٝما اهلل شمٕمامم ) ادوار اًمتاريخ احلرضُمل(
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 ٟمٔمنرا  .. ين٤مً حلٛمل ًمؼمي٧م هلؿ حلٛمل سمرْ  ًمق يم٤من ذم  ُمّمٚمح٦م أهؾ اًمبٞم٧م سمرُي  :ومت٘مقل

ڀ   ڀ     ڀ    ٺ   ژ سمٕمد ُم٤م ىمنرأت ، يـ ُمع آل سمٞم٧م اعمّمٓمٗمكٚمٝم٤م إمم أوصأاهلل  طم٥م  

 ٤مومٙمٞمػ سمٛمحبتٝم٤م عمحٛمند؟ ومٙمٞمنػ سمٛمحبتٝمن  [23اًمِمـقرى: ] ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

وآًمنف ٝم٤م ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمنف  رؤيتُ  يَمثُرَ وسمذًمؽ  ًمٚمرب ضمؾ ضمالًمف وشمٕم٤ممم ذم قماله؟

اًمٕمن٤مروملم ؽ يم٤مٟم٧م حمؾ ٟمٔمر ُمـ رضم٤مل اًمقادي وسمذًم ، واضمتامقمٝم٤م سمف صحبف وؾمٚمؿو

   .اعم٘مرسملم إيم٤مسمر ذم زُمٜمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م رضقان اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم

  ََ ِااْم  ُْ َ اِ 
أ  ََ ْم  ْفَ  أ ضِمااب ف  ْم زمِؿ  ه  شمِاار  َْ اًمننروح   : واعمٝمجنن٦م هننل :(تِاايأ 

ْوص ص  طم  م  َكَػَراََ : .. إومراد واًمٕمّم٤مسم٦م إجم٤مد .. ُمـ أهؾ اعمراشم٥م اًمٕمغم  ام ِمـْف 

  ومٞمف: سم٤مراس ي٘مقلًمٚمِمٞمخ قمكم  ٟمٔمؿ اعمٕم٤مين هذم  هذو 

 ُمننننننـ زم سمنننننن٠مين أٟمنننننن٤مدم ؾمنننننن٤مدة ذسمننننننقا

  
 ُمننننـ ظمنننن٤مًمص اًمننننقد يم٠مؾمنننن٤م  ذم اًمقضمننننقد رسا

   
 ـ زم وأٟمننننننننك ُٕمثنننننننن٤مزم إذا ىمرسمننننننننقاَُمنننننننن

  
 ُمننننننٜمٝمؿ سمٜمٞمننننننؾ اعمٜمننننننك واًمٕمننننننز واًمٔمٗمننننننرا

   
 أطمننننننبٝمؿ طمنننننن٥م ُمرشمنننننن٤مح  ومننننننام ٟمسننننننبقا

  
 جل٤مٟمنننننن٥ٍم يمٜمنننننن٧ُم  ُمننننننٜمٝمؿ ومٞمننننننف ُمنننننن١ممترا

   
 ىمنننننقٌم يننننندارون سم٤مإلطمسننننن٤من يمنننننؿ ضمٚمبنننننقا

  
رانَُمنننننـ طَمْمنننننوسمنننننف إمم اهلل ُمنننننـ سمننننندٍو 

(1)
 

   
 

 

 
 

 

                                                 

 .178ديـ صـاًمروضة اخلرضا واًمدرة اًمزهرا وهل ذح ًمٚمِمٞمخ قمكم سماراس قمغم ُمٜمٔمقُمة أيب ُم -1
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ااااااوا18) ااااااَ اَ ا ضَمْقاااااا  َ  صَمَؾس   ( َ ااااااْوَم اِااااااَرام  السَّ

 

 عَم آشَمااااااااِ ِهْم َعطِاااااااَراَ ْبَؼاااااااى اظمؽااااااااخي َعااااااا

 

اوا  َ اَ ا ضَمْقا  َ  صَمَؾس  طمٞمن٨م ُمن٤م ضمٚمسنقا يتٓمٞمن٥م اعمٙمن٤من ( َ ْوَم اَِرام  السَّ

طمٞم٨م ُم٤م وومٝمق يٕمبؼ طمٞم٨م ُم٤م ضمٚمسقا  ، احلؼ ٞم٥ِم ٝمؿ ُمـ ـمِ ٞمبَ ٕن ـمِ  ، سم٤مًمٓمٞمبلم

لناحلبِم احلبٞم٥م قمكم ىم٤ملطمٞم٨م ُم٤م ُمِمقا .. ًمذًمؽ وٟمزًمقا 
(1)

   

 أطمنننن٥م ـمٞمبنننن٦م وُمننننـ هننننؿ وؾمننننط ـمٞمبنننن٦م حيٚمننننقن

  
 وأقمِمنننننؼ اًم٘مننننن٤مع زم ؾمننننن٤مد  ومٞمٝمننننن٤م يسنننننػمون

   
ىمن٤مل ،  ؾم٤مد  وأطمب٦م ىمٚمبل أطم٥م إرض اًمتل يٛمِمقن قمٚمٞمٝم٤م طمٞم٨م يسػمُ 

إزّم ُمـ سمٚمدك  وم٘مند  أسمٖمَض  ُم٤م يم٤من سمٚمدٌ  خم٤مـمب٤م ًمرؾمقل اهلل  ؾمٞمدٟم٤م صمامُم٦م سمـ أصم٤مل

سمٛمجرد ُم٤م آُمـ قمِمنؼ اًمب٘مٕمن٦م اًمتنل ومٞمٝمن٤م  ، اًمبالد يمٚمٝم٤م إزمّ  أصبح سمٚمدك أطم٥م  

ؼمينؾ ًمرؾمنقل اهلل ي٘مقل ضم ، ذًمؽ قمغم  طمدي٨م اعمٕمراج أُمثٚم٦موذم ، رؾمقل اهلل

ذم اًمٓمقر طمٞم٨م يمٚمنؿ صؾ   .. هٜم٤م قمٜمد اًمِمجرة صؾ  ًمف وؾمٚمؿ آصغم اهلل قمٚمٞمف و

سمنؾ اعمٙمن٤من اًمنذي  ..حلنؿ طمٞمن٨م وًمند قمٞمسنكصّؾ هٜم٤م سمبٞمن٧م  .. اهلل ُمقؾمك

 ومل يٙمـ اًمٜمبل ىمند،  وىمػ قمٜمدهوسمف ضمؼميؾ  ُمر   ؾمٞمتنمف سم٠مذومٝمؿ وهق ـمٞمب٦مُ 

أظمذشمنف  طمنلم ٞمف سمجسده اًمٔم٤مهر إٓ أي٤مم صب٤مه وهق اسمـ ؾمن٧م ؾمنٜملموصؾ إًم

 فِ ذم ذهٜمِن ٧ْم ٞمَ ٘مِ عم٤م ضم٤م  وىم٧م اهلجرة يم٤من يٜمٔمر إمم إُم٤ميمـ اًمتل سمَ أٟمف طمتك  .أُمف

ٟمٔمر إمم اًمبئر اًمتل شمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م ضم٤م  إمم هٜم٤مك   طمٞمٜمام ، أي٤مم يم٤من ذم ؾم٧م ؾمٜملم ُمـ

                                                 
ُمـ ُمقاًمٞمد ىمرية ىمسؿ ذىمل شمريؿ  ، هق اًمٕمالُمة اًمداقمل إمم اهلل احلبٞمب اعمحبقب قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمسلم احلبٌم -1

محد زيٜمل أ اًمسٞمد ُمـ ؿمٞمقظمف ، ًمف رطمالت ًمٓمٚمب اًمٕمٚمؿ إمم شمريؿ وُمٙمة ، سمٞمف ُمٗمتل ُمٙمة٠مشمرسمك سمهـ  1269قمام 

وشمّمدر  صمؿ أىمام سمٛمديٜمة ؾمٞمئقن ، قمبٞمداهلل اًمس٘ماف وهمػمهؿ دطمالن واإلُمام أسمقسمٙمر سمـ قمبداهلل اًمٕمٓماس وحمسـ سمـ

 ، وخترج سمف اًمٕمدد اًمٙمثػم ، ىمبؾ قمٚمٞمف اًمٓمٚمبة ُمـ يمؾ طمدب وصقب٠مٟمِم٠م هبا رسماـمف اًمِمٝمػم ومأًمٚمٕمٚمؿ واًمدقمقة إمم اهلل و

 .هـ1333شمقذم سمسٞمئقن ؾمٜمة  ، وديقان ؿمٕمر سمٕمٜمقان اجلقهر اعمٙمٜمقن ، ًمف ُمقًمد ؾمٛمط اًمدرر
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ذم  ٦مً زاًمن٧م ُمرؾمنقُمال ومن،  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿذم ذًمؽ اًمسـ اًمسب٤مطم٦م وهق 

ـُ   ُمنر   ، اًمتل يم٤من ومٞمٝم٤م وهق ُمنع أُمنف صنٚمقات اهلل وؾمنالُمف قمٚمٞمنف ذهٜمف إُم٤ميم

ومٝمنق  ، سمنؽ رُ وؾمنٞمتٜمق   ، سمؽ ٥ُم هذا ؾمٞمتٓمٞم   : ذًمؽ اعمٙم٤من ووىمػ ي٘مقلسماًمريم٥م 

ٕٟمنؽ ؾمنتٜمزل ومٞمنف صنغم اهلل قمٚمٞمنف  ، اًم٘مدر قمٜمد اًمرمحـ ُمـ أن ُمرومقعُ ُمٙم٤من 

أٟمنف ٓ ظمنالف سمنلم اًمّمنح٤مسم٦م  ؿؽ ٟمٕمٚمإذا قمٚمٛمٜم٤م ذًم ، وقمغم آًمف وصحبف وؾمٚمؿ

اًمب٘م٤مع هنل اًمب٘مٕمن٦م اًمتنل  واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ و مجٞمع قمٚمام  إُم٦م قمغم أن أومْمؾ

ومنام ذم إُمن٤ميمـ  ، ٕٟمف ٓ أـمٞم٥م ُمٜمف وٓ أيمرم  قمنغم اهلل ُمٜمنف ، هضٛم٧م أقمْم٤م 

هٙمنذا ،  قمٜمند رب اًمٕمن٤معملم ٙمنلمٍ ُمِ  ـَ َٙمنوأُمْ  ، ُمٙم٤من يم٤مًمذي ضؿ أذف ُمٙملم

اًمِمنٞمخ اًمٕمالُمن٦م احلبٞمن٥م أسمنقسمٙمر سمنـ ًمنذًمؽ يمن٤من ،  اًمثنرى طمتك يٓمٞم٥م هبؿ

ؿمٝم٤مب
(1)

 ٝم٤م ُمنـ رضمن٤مل طمرضنة اهلل  اًمنذي ُمْمنقاعم٤م يذيمر سمٚمدة شمريؿ وُمـ ومٞم  

 :  ي٘مقل

 اًمننننننن رةنسمٚمنننننند ُم٘مدؾمنننننن٦م اًمٕمننننننراص يمثٞمنننننن

  
 سمريمننننننننننن٤مت واخلنننننننننننػمات ًمٚمٛمتٜمننننننننننن٤مول

   
 ٧م سم٠مىمنننننننندام إيمنننننننن٤مسمر أرضننننننننٝم٤مَٖمننننننننسمِ دُ 

  
 ومؽماهبنننننننن٤م ـمنننننننن٥م اًمسنننننننن٘مٞمؿ اًمٜم٤مطمننننننننؾ

   
 نة صننننن٤مقمد اًمنننننه٤م اُمتننننن٤مزت  سمٙمثنننننرؤوؾمنننننام

  
 (7 ٟمننننننقار ُمننننننـ قمٛمننننننؾ اًمت٘مننننننك اعمؽماؾمننننننؾأ

   
                                                 

ر سمـ قمبداًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ اًمِمٞمخ ؿمٝماب اًمديـ سما قمٚمقي اًمؽميٛمل وًمد سم٘مرية طمّمـ ومٚمقىمة هق اًمٕمالُمة أسمقسمٙم -1

سمٞمف وُمـ ؿمٞمقظمف احلبٞمب قمكم سمـ قمبداهلل سمـ ؿمٝماب واإلُمام ٠مهـ ، شمرسمك سم1262ُمـ ضقاطمل ُمديٜمة شمريؿ قمام 

وشمقذم سمحٞمدر  ، صملمأًّمػ وصٜمّػ سمٚمٖمت ُمّمٜمٗماشمف اًمثال ، قمبداًمرمحـ سمـ حمٛمد اعمِمٝمقر يمان قماعما أديبا وؿماقمرا ُمٗمٚم٘ما

 هـ1341أسماد سماهلٜمد قمام 

 وطمديث ٓسمسة احلغم واًمٕماـمؾ *اًمراطمؾ دع ذيمر أيام اًمِمباب : ٙمر سمـ ؿمٝماب ُمـ ىمّمٞمدة ُمٓمٚمٕمٝماًمٚمٕمالُمة أسمقسم -2

  .م1996هـ ـ 1417ديقان اسمـ ؿمٝماب ـ ُمٙمتبة اًمؽماث اإلؾمالُمل ـ اًمٓمبٕمة اًمثاٟمٞمة 
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 .ًمٚمٛمٙم٤من اًمقصػ  يم٤من هذا وم٢مذاً 

احلن٩م ـمري٘منف إمم وهق ذم  أرسم٤مب اًمبّم٤مئرُمـ ُمّر سمٕمض أوًمٞم٤م  اهلل وطمٞمٜمام 

٤مسم٦م أيمثنر ُمنـ واًمرمح٦م ومقىمف صبّ  قمغم اًمبٞمقت إظمرى دزائ ٟمقر قمٚمٞمف وم٢مذا سمبٞم٧ٍم 

وذم شمٚمؽ  .. د سمٜمقر اًمبّمػمةوهق يِمٝم ، ومقىمػ يتٕمج٥م ، طمقاًمٞمفاًمتل اًمبٞمقت 

 ٤مً . ورأى هذا واىمٗمُمثٚمف سمّمػمةٍ  وهق ص٤مطم٥ُم  ةُمـ أهؾ اًمبٚمد واطمدٌ  ُمر   اًمٚمحٔم٦م

٘م٤مل عمـ هنذا ومواىمػ هٜم٤م؟  مل أٟم٧م ، رّد قمٚمٞمف اًمسالم وؾم٠مًمف ، ٧م يٜمٔمرقمغم اًمبٞم

ؾمٜمقات  ىم٤مل هذا اًمبٞم٧م ًمقاطمد ُمـ أهؾ ىمريتٜم٤م ًمٙمـ ىمبؾ وْمحؽ.. وماًمبٞم٧م؟ 

اًمٜمنقر ؾمنب٥م ذًمنؽ ومٕمرف  ، ٤مً م ذم هذا اًمبٞم٧م أؾمبققمسمـ حمٛمد  وأىم٤م ُمر اجلٜمٞمدُ 

 .٦ماًمرمح٦م اًمٜم٤مزًمشمٚمؽ و اًمزائد 

 يمننننننرام اًمسننننننج٤مي٤م طمٞمننننننثام ضمٚمسننننننقا ىمننننننقمٌ 

  
 يب٘مننننننك اعمٙمنننننن٤من  قمننننننغم آصمنننننن٤مرهؿ قمٓمننننننرا

   

ؾمنٞمتٕمٓمر ..  ، قا  سمسن٤مطم٦م ىمٚمبنؽوم٢مذا يم٤من إُمر يمذًمؽ ومام شمٔمنـ ًمنق طمّٚمن

 ىم٤مل اإلُم٤مم احلداد : .. ؾمٞمتٓمٝمر ؾمٞمتٜمقر .

 ومننننن١مادي ىمننننن٤مـمٜمقنـ هنننننؿ ذم رسائنننننر وَُمننننن

  
٤م ُمننننـ زيمننننل اعمسننننؽ أقمٓمننننرشمرهُبنننن فسمسنننن٤مطم

(1)
 

    

 : وىم٤مل أيْم٤م

 ّسائر ُمنننننننننـنذم اًمننننننننن ٤مً يننننننننن٤م ؾمنننننننننٙمقٟم

  
 رس رسي ٓ ُمننننننننننننننننننـ  اًمٜمٔمننننننننننننننننننر

   
                                                                                                            

 

 :ُمـ ىمّمٞمدة ًمإلُمام احلداد ُمٓمٚمٕمٝما -1

 ح يا صاح ٓ دمزع وشمْمجر          وؾمٚمؿ ًمٚمٛم٘مادير يمل حتٛمد وشم١مضمرأٓ يا صا

 .(226ديقان اإلُمام احلداد اعمسٛمك)اًمدر اعمٜمٔمقم ًمذوي اًمٕم٘مقل واًمٗمٝمقم( )ص 
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 ينننننننن٤م ؾمننننننننٙمقٟم٤م سمٛمٝمجتننننننننل وومنننننننن١مادي

  
 ويمثننننننننننن٥م ٓ سمٜمجننننننننننند و ٓ سمٖمنننننننننننقر 

   
 طمننننننننبٙمؿ ووداديمننننننننؿ طمِمننننننننق ىمٚمبننننننننل

  
 ُمنننننننـ ىمنننننننديؿ وىمبنننننننؾ ُمننننننن٤م  وشمنننننننرب

   
 ٌمنؿ ـمنننننننن٤مب قمٞمننننننننٙموإذا ُمنننننننن٤م ذيمننننننننرشم

  
اطم٧م روطمننننننل سمنننننن٠مٟمس وىمننننننربواؾمننننننؽم

(1)
 

   
 وىم٤مل أيْم٤م :

 وأطمسنننننـ قمنننننٞمش ًمنننننٞمس ومٞمنننننف وضمنننننقديمؿ

  
 وإن يمننننننن٤من ُمٚمنننننننؽ إرض ومٝمنننننننق ذُمنننننننٞمؿ

   
 ويمنننننؾ رسور ىمننننند ظمنننننال قمنننننـ وصننننن٤مًمٙمؿ

  
ومننننننننام هننننننننق إٓ شمرطمنننننننن٦م و همٛمننننننننقم

(2)
 

   
 : سمٕمْمٝمؿ  وىم٤مل

 وطمنن٤مضمرا بتٜمنن٤م ٟمجننداً وأٟمنن٧م اًمننذي طمبّ 

  
 ؾمننننننقا ٤مسمننننننالد  زّم وأوـمنننننن٤مينإ

   
 ٦مطمٚمٚمنننن٧َم هبننننذا طمٚمنننن٦ًم صمننننؿ طمٚمنننن

  
ومٓمنننن٤مب اًمقادينننن٤من يمال نننن٤م سمننننذاك

 
   

وآًمنف أؿم٤مر صغم اهلل قمٚمٞمف اعمٕمٜمك  وُم٤م أطمسـ اًمدٟمٞم٤م طمٞم٨م شمٙمقن وإمم هذا

ٗمن٧م هبن٤م ىمٚمنقب شم٠مًم   ٦مٍ ٤مقمَ ٕمَ ؿ قمغم ًمُ تُ ٟمْ زِ أطَم  :ىم٤مل هلؿ طملم إٟمّم٤مر وؾمٚمؿ ًمس٤مدشمٜم٤م

                                                 
 ُمـ ىمّمٞمدة ًمإلُمام احلداد ُمٓمٚمٕمٝما : -1

 أٟمتــــؿ أٟمتـــؿ أطمبـــــة ىمٚمبــل            وُمرادي ُمـ اًمقضمقد وطمسبل

 .(58سٛمك)اًمدر اعمٜمٔمقم ًمذوي اًمٕم٘مقل واًمٗمٝمقم( )ص ديقان اإلُمام احلداد اعم

 ُمـ ىمّمٞمدة ًمإلُمام احلداد ُمٓمٚمٕمٝما :  -2

 هقايمؿ سم٘مٚمبل واًمٗم١ماد ُم٘مٞمؿ          وؿمقىمل إًمٞمٙمؿ ُم٘مٕمد وُم٘مٞمؿ

 .(476ديقان اإلُمام احلداد اعمسٛمك)اًمدر اعمٜمٔمقم ًمذوي اًمٕم٘مقل واًمٗمٝمقم( )ص 
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 رف اًمٜم٤مس سم٤مًمِم٤مةنأىمقام وويمٚمتٙمؿ عم٤م أقمٚمؿ ُمـ إيامٟمٙمؿ؟ أٓ شمرضقن أن يٜمّم

ممن٤م  شمٜمٍمومقن سمف  ظمنػمٌ  ٤مَ قن سمرؾمقل اهلل إمم رطم٤مًمٙمؿ؟ ومق اهلل عمَ وشمرضمٕم واًمبٕمػم

 وًمنق ؾمنٚمؽ اًمٜمن٤مس وادين٤مً  ، اعمحٞم٤م حمٞمن٤ميمؿ واعمنامت ممن٤مشمٙمؿ ، رومقن سمفنيٜمّم

 أاُمنرًمقٓ اهلجرة ًمٙمٜم٧م  و ، ًمسٚمٙم٧م وادي إٟمّم٤مر وادي٤مً  وؾمٚمٙم٧م إٟمّم٤مرُ 

إٟمّم٤مر طمتك أظمْمٚم٧م حل٤مهؿ سم٤مًمدُمع كومبٙم ، ُمـ إٟمّم٤مر
(1)

 أن  ومٕمسك اهلل. 

 قن ومٞمٝم٤م  .بلم ومٞمحٚم  ٞم  يٓمٞم٥م ىمٚمقسمٜم٤م طمتك شمّمٚمح ًمٚمٓم  

اوا ** َ ْبَؼاى  اَ اَ ا ضَمْقا  َ  صَمَؾس   : َعاعَم آشَمااِ ِهْم َعطِاَرا اظمؽااخيَ ْوَم اَِرام  السَّ

أي  : أي صن٤مرت ـمبن٤مقمٝمؿ: اًمسنج٤مي٤م يمنرام  ، ٙمريٛم٦ماًمؾمج٤مي٤مهؿ أوص٤مومٝمؿ 

،  ُمن٤م يمن٤من يمنريامً  ومٚمٞمس قمٜمدهؿ ُمـ اًمسج٤مي٤م إٓ ، أظمالىمٝمؿ وصٗم٤مهتؿ يمريٛم٦م

 .قمٔمٞمامً   ـمٞمب٤مً  وٓ ُمـ اًمّمٗم٤مت إٓ ُم٤م يم٤من طمسٜم٤مً 

وا) َ اَ ا ضَمْق  َ  صَمَؾس  أي ذم أي ُمٙم٤من ضمٚمسقا يب٘مك اعمٙم٤من قمغم  ، (اَِرام  السَّ

ٕمنؿ ورصمن٦م  ، شمتٕمٓمر هبؿ اعمٜم٤مزل وشمتٜمقر هبؿ اًمدي٤مر واعمح٤مومؾ،  آصم٤مرهؿ قمٓمرا

ه رِ يمْ ذِ  ِف رِ ٕمَ اًمٓمرق  واعمٜم٤مزل وسمِ  ِت رَ شمٕمٓمّ  فِ بِ ـمٞمْ  ٟمنم ـْ ومٛمِ  : وصٗمفاًمذي ىمٞمؾ ذم 

ُمٔمٝمنر صنٗم٤مت  وومٝمق ضم٤مُمع اًمّمٗم٤مت اًمٙمامًمٞمن٦م  ، شمٓمٞمب٧م اعمج٤مًمس واعمح٤مومؾ

سمن٠مذف ظمّمقصنٞم٦م وظُمُٚمِ٘مفِ  فِ ٘مِ ٚمْ واعمٜمٗمرد ذم ظَم  ، اًمٙمامل  ُمـ أُمتف اعمحٛمدي٦م
(2)

 

  . وشمٗمّرع أظمالىمف اًمٙمريٛم٦م اًمٜمبقي٦م شمقزعوهؿ جم٤مري 
 

 

 

                                                 
بل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٕمٓمل اعم١مًمٗمة ىمٚمقهبؿ وهمػمه ُمـ اًمبخاري ذم صحٞمحف قمـ أٟمس، سماب ُما يمان اًمٜم أظمرضمف -1

 (.2/473/3147اخلٛمس وٟمحقه، )

  ُمـ ُمقًمد ؾمٛمط اًمدرر ًمٚمحبٞمب قمكم سمـ حمٛمد احلبٌم - 2
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ْاااااِدْ التََّصاااااو  19)   ُ     ِماااااْن َأطْمد ِِفاااااْم ؿم َرَفاااااام ( 

 

ْم َ اَ ـِاااااااي َكَظاااااااَرا ْسااااااان  الَتااااااا ل ِن ِماااااااـْف   ضم 

 

 ُات أسباب٘ :َع٢ٓ ايتصٛف ِٚط 

ِْدْ ا  ،  : هيندي ُمسنٚمٙمٝمؿ اًمنذي ؾمنٚمٙمقه(ام َرفلتََّصو    ِمْن َأطْمد ِِفْم ؿم  ُ 

وهنق  ونزُ وُيقصنٗمقن وُيٛمّٞمنقؾمنٛمقن واًمَٕمَٚمُؿ اًمذي سمنف صن٤مروا ُيٕمرومنقن ويُ 

ذي ٓ ي٘مّمندون سمنف إٓ يمنريؿ إظمنالق  وذينػ اًمّمنٗم٤مت اًم ، اًمتّمقف

وومٞمنف ىمن٤مل ومٝمنق اًمتّمنقف..  ، وُمقروث اعمسٚمؽ اًمٜمبقي واهلدي اعمحٛمندي

أئٛمتٝمؿ
(1)

ؼ وم٘مند زاد قمٚمٞمنؽ ذم ُٚمنـ زاد قمٚمٞمنؽ ذم اخلُ ومَٛمن ٌؼ ُٚمناًمتّمنقف ظُم    

وأٟمبٚمٝمن٤م وأمتٝمن٤م  وأومْمٚمٝم٤مام ُمرادهؿ أذف إظمالق وأمجٚمٝم٤م وإٟم ، (اًمتّمقف

وإقمٔمنؿ ُمتّمنال سمن٠مظمالق إيمٛمنؾ وإمجنؾ وإومْمنؾ وأيمٛمٚمٝم٤م ُم٤م يمن٤من 

ُمـ ىمبؾ اإلًمف اًمٙمريؿ سمخٓم٤مب اًمتٗمْمنٞمؾ  ٥ِم  اعمخ٤مـمَ وإيمرم حمٛمد سمـ قمبِد اهلل

 ژڱ  ڱ     ڱ  ں  ں    ژواًمتٙمريؿ ذم اًمذيمر احلٙمٞمؿ سم٘منقل ُمنقٓه ًمنف 

  [4اًم٘مٚمؿ: ]

ـُ   ؿَ ًمف قمٔم    *  ؼ اًمذي ٚمُ اخلُ  فُ نن٘مُ ٚمْ ظُم  ٟمبل قمٔمٞمؿٌ  ت٥مذم ؾمٞمد اًمٙم اًمرمح
(2)

 

سمنتامم  مل حيظَ و  ، قالّ اخل اًمٕمٔمٛم٦م ذم شمٚمؽ إظمالق شمٗمرىم٧م ومٞمٛمـ أطمبٝمؿ هومٝمذ

ر اشمّمن٤مومٝمؿ قمنغم ىمنداخلٚمؼ ُمٜمف سمٕمد ذًمنؽ  ُب رْ وىمُ  ، يمامهل٤م إٓ اعمّمٓمٗمك حمٛمد

 .ُمٜمف ومٞمٝم٤م صٚمقات ريب وؾمالُمف قمٚمٞمف  ؿْ رهُب وىمُ  ، إظمالق هبذه

                                                 
 (52/ 3إطمٞماء قمٚمقم اًمديـ )و (397/ 2اًمرؾماًمة اًم٘مِمػمية )  يمام ذم اًمٙمتايناًمِمٞمخ ُمٜمٝمؿ  - 1

 

 ُمـ ىمّمٞمدة ًمإلُمام احلداد ُمٓمٚمٕمٝما:  -2

 اذم واًم٘مٗمار قمغم اًمٜمجب                         دمد سمٜما إؿمقاق ٓ طمادي اًمريمبؾمٚمٙمٜما اًمٗمٞم

 (67ديقان اإلُمام احلداد اعمسٛمك)اًمدر اعمٜمٔمقم ًمذوي اًمٕم٘مقل واًمٗمٝمقم( )ص واًمبٞمت ُمٙمتقب ذم احلجرة اًمنميٗمة ، 
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ؽ إذا هيندي إًمٞمن ن اعمسنٚمؽ واخلٚمنؼ اًمٙمنريؿ ن هذا اًمتّمقف: ىم٤مل ًمؽ  

ٝمؿ ُمـ أظمالىمٝمنؿ اًمٙمريٛمن٦م وؿمنامئٚمٝمؿ احلسنٜم٦م  ٝمؿ أو ؾمٛمٕمتَ ٝمؿ أو رأيتَ ضم٤مًمستَ 

سنتٚمذ وُمن٤م ـ وُمن٤م يُ ستحَسنوهنل ُمن٤م يُ  ٦مٍ مجنع ـُمروَمن ٤ًم:ـُمَروم ٦ماًمٕمجٞمب٦م  اًمٕمٔمٞمٛم

يٕمٜمنل حم٤مؾمنـ : ٤مً ومنرَ دي إًمٞمنؽ ـمُ هُين ، ُه وطمسٜمفُ ّٞمدُ ٦م اًمٌم  ضَم ومَ رْ ـمُ  ، ستٓم٤مبيُ 

أي يٜم٘مندح ومٞمنؽ ؾمنٜم٤مه٤م  :وحم٤مُمد وُمزاي٤م شم٠مظمذه٤م سمقاؾمٓم٦م  اجلٚمنقس ُمٕمٝمنؿ

وطمٞمن٨م شمٜمن٤مل ،  طمٞم٨م دم٤مًمس أهٚمٝم٤م ، ويتْمح ًمؽ ُمٕمٜم٤مه٤م ، ٜم٤مه٤موي٘مقم ومٞمؽ سمِ 

ويٛمٓمنر قمٚمٞمنؽ ُمنٜمٝمؿ  ، ٚمٝم٤موطمٞم٨م يٜمت٘مؾ ُمنٜمٝمؿ إًمٞمنؽ  ومْْمن ، ٝم٤مٚمَ وْص  ؿُمٜمٝم

 .ٚمٝم٤موسمْ 

ِْدْ ا) وإذا هب٤م ُمٝمام ضم٤مًمستٝمؿ قمغم اعمقدة ذم  (ام َرفلتََّصو    ِمْن َأطْمد ِِفْم ؿم  ُ 

هلل واًمقٓ  ذم اهلل  شمٜم٘مدح صٗم٤مهتؿ ومٞمؽ وشمٔمٝمر حم٤مؾمٜمٝمؿ أضمؾ ا  واعمحب٦م ُمـاهلل

ذًمنؽ ،  وشمٜمت٘مؾ  ُمٜمٝمؿ يمريؿ ؾمج٤مي٤مهؿ ومؽمومٕمؽ إمم أقمنغم ُمٕم٤مًمٞمنؽ ، ٞمؽٚمِ ٕمْ ومتُ 

ويرومنع  ، هبنذاويٙمنرم هنذا  ، ُمـ هذا إمم هذا ومْمؾ سم٤مرئؽ اًمذي يٜمنم اخلػم

٦م ضمنؾ سمحسن٥م ُمن٤م ؾمنبؼ  ذم طمٙمٛمتنف اًم٘مديٛمن٦م وأىمنداره اًمٕمٔمٞمٛمن ، هذا هبذا

   ...ضمالًمف

ِْدْ التََّصو    ِمْن َأطْم    : ومن٤مً رَ ـمُ  ، ُمـ حم٤مؾمٜمٝمؿ وؿمنامئٚمٝمؿ( : ام َرفد ِِفْم ؿم  ُ 

ـَ  وومْم٤مئَؾ  حم٤مُمدَ  طمسنٜم٤م  .. هيندهي٤م إًمٞمنؽ ومتٜم٘مندح ومٞمنؽ وإذا  ضمٞمندةً  وحم٤مؾم

 وٓ شمنزاُل  ، سمقصٗمؽ  يت٘مٚم٥م إمم ُم٤م هق أـمٞم٥م وإمم ُمن٤م هنق أذف وأرهمن٥م

وإذا يمن٤من إُمنر ،  ومٞمنؽ ؿْ هِتِ صنٗم٤م سمذرُ  ـَ ُس يمذًمؽ يمٚمام أطمسٜم٧م جم٤مًمستٝمؿ طَم 

اصنٓمٗم٤مهؿ  يمناموطمٞمٜمئنذ  ، ؽًمؽ راقم٤مك اًمذي راقم٤مهؿ وهق سم٤مرئٝمؿ وسم٤مرئيمذ

وٓ أىمؾ ُمـ أن يدظمٚمؽ ذم يمٜمػ سمنريمتٝمؿ  ، جيتبٞمؽويمام اضمتب٤مهؿ ،  يّمٓمٗمٞمؽ

إن أطمسٜم٧م شمٚمنؽ اعمج٤مًمسن٦م وقمرومن٧م ُمن٤م ًمٚم٘منقم ُمنـ  ، صمؿ حينمك ذم زُمرهتؿ
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 اعمٕم٤مي٥م أو ؿمٝمقد اًمبنمني٤مت ؾِ أو ختٞم   ظمّمقصٞم٤مت اًمتقى هب٤م ٟمٔمرك قمـ ؿمٝمقدِ 

 يٛمِمنقن ذم إؾمنقاقوم٢ممؿ ٓ يزاًمقن سمنمنا يٜمن٤مُمقن وينمنسمقن وين٠ميمٚمقن و، 

سمنف اًم٘مٚمنقب اعمٕمرضن٦م  ٧مبجِ وأقمراض اًمبنمي٦م شمٜم٤مزهلؿ و هق احلج٤مب اًمذي طُم 

ومنٞمٝمؿ أن شمِمن٤مهد ظمّمن٤مئص اًمٜمبنقة واًمرؾمن٤مًم٦م قمنـ ٨م إًمنٞمٝمؿ إٟمبٞمن٤م  ٕمِ ممـ سمُ 

ــقن: ] ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ ژ ڳ  ڳ        ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   ڳ   ژ  [47اعم١مُمٜم

ـــــقن: ] ژڱ  ں  ں  ڻ     ڻ      ژې  ى  ى  ائ  ائ  ژ  [33اعم١مُمٜم

 ژٻ  ٻ  پ  پ  پ ژ  ذم اًمٜمّمنح ژ ٚمٝمؿؾُم ؿ رُ هَلُ  ٧ْم ىم٤مًمَ وَ  ژ   [17إسمـراهٞمؿ: ]

  [11إسمـراهٞمؿ: ] ژپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ ژ ىمن٤مل شمٕمن٤ممم  [11إسمراهٞمؿ: ]

ُمثٚمٙمؿ ٟمب٠مٟم٤م .. أرؾمٚمٜم٤م .. اظمتّمنٜم٤م  ـ سمنٌم ٟمح،  فِ ٜم  ومٚمامذا شمٖمٛمْمقن قمٞمقٟمٙمؿ قمـ ُمَ 

 ومٚمنامذا ، ـّ قمغم ُمـ يِم٤م  ُمـ قمبن٤مدهًمٙمـ اهلل يٛمُ  ، ـّ قمٚمٞمٜم٤مُمٜم٤م .. ُمَ ومٜم٤م .. يمر  .. ذ  

ارشمْمن٤مهؿ  هن١مٓ  سمنٌمن ، اومتحنقا اًمٕمٞمٜمنلم ؟٤مً قمٞمٜمن شمٖمٛمْمنقنو  ٤مً قمٞمٜمن شمٗمتحقن

   :وسمذًمؽ ىم٤مل اًم٘م٤مئؾ وهق يّمػ ظمػم اًمبنم ، اًمبنم واصٓمٗم٤مهؿ رب  

 يم٤مًمٞم٤مىمقت سملم احلجرسمؾ هق  ** ٓ يم٤مًمبنم حمٛمد سمنٌم 

وٟمقرا طمػّم إومٙم٤مر فمٝمنقره  ، ذم قم٤ممل اًمِمٝم٤مدة سمنما ٓ يم٤مًمبنمطمتك سمرز  

(وهبر
(1)

 ... صٚمقات ريب وؾمالُمف قمٚمٞمف 

ِْدْ التََّصو    ِمْن َأطْمد ِِفْم ؿم    ر بذِ ومٞمؽ  صمؿ شمُ  ُؼ ٚمَ : حم٤مؾمـ وحم٤مُمد شمٕمْ (ام َرفُ 

 . صمؿ شمرؾمخ وشم٘مقى .  ٧ُم بُ ٜمْ صمؿ شمَ 

ْسن  الَت ل ِن   ْم َ اَ ـِي َكَظَرا ضم   سمنقاـمٜمٝمؿٕن  ، ىمقم أًمٗمنقن ُمن٠مًمقومقن( ِمـْف 

ا ومٞمٝمؿ إٓ ُمن٤م اظمتن٤مر هلنؿ ُم٤م ؿمٝمدو ، ُمِمحقٟم٦م سمرمح٦م اًمٕمب٤مد ٕضمؾ رب اًمٕمب٤مد

                                                 

 ُمـ ُمقًمد ؾمٛمط اًمدرر ًمٚمحبٞمب قمكم سمـ حمٛمد احلبٌم . -1
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واًمٕمثنرات وقمندم ذيمنر اًمٓمرف قمـ اعمٕم٤مين٥م   ض  ـ همَ ُمِ  5يِمٝمدوهٝمؿ أن سم٤مرئ

وقمغم اًمت٘مري٥م  ، درضم٤متواحلرص اًمِمديد قمغم رومٕم٦م اًم ، اعمس٤موي واًمسٞمئ٤مت

واًمبٕمند إمم  ، سمٞمٜمٝمؿ وسملم ُمقٓهؿ واؾمتٜم٘م٤مذهؿ  سم٤معمآًمٗمن٦م ُمنـ طمْمنٞمض اًمٖمٗمٚمن٦م

أن ومٝمنؿ يريندون  ، طمرضة اًمنرمحـ ضمنؾ ضمالًمنف ـْ طمرضات اًمذيمر واًم٘مرب ُمِ 

پ  ڀ  ژ اعمخ٤مـم٥م سم٘مقًمف ، وم٤مشمبٕمقا سمذًمؽ طمبٞم٥م اخل٤مًمؼ يتّمٞمدوا اخلالئؼ

  [159آل قمٛمـــــران: ] ژ ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ 

اإلٟمّمنن٤مف وضمنندهؿ شمريمننقا اًمرئ٤مؾمنن٤مت  سمٕمننلمِ  قم٤مىمننؾٍ  أي  ومن٢مذا شم٠مُمننؾ طمنن٤مهلؿ 

صمنؿ شمقاضنٕمقا  ، واًمِمٝمقات وُم٤م يتٜم٤مزع قمٚمٞمنف أهنؾ اًمٖمٗمنالت وزهندوا ومٞمنف

ومل يٚمتٗمتقا إمم واضمن٥م  ، ُمـ أطمدصمؿ مل يٓمٚمبقا طم٘مقىم٤م هلؿ  ، وشمذًمٚمقا وظمِمٕمقا

ٝمؿ ُمنـ اًمقاضمن٥م ٕي ر  وشمٗم٘مدوا ُمن٤م يٚمنزُم ، هلؿ قمغم صٖمػم وٓ قمغم يمبػم

ذًمنؽ ُمنٜمٝمؿ ُمنـ اًمٕم٘منال   يمنؾ ُمنـ راىمن٥م ، وًمق حلٞمقان وم٘من٤مُمقا سمنف وأّدوه

 ، ُمنـ يمن٤من ُمسٚمٙمٝمؿ هذا  يم٤مئٜم٤مً  َؼ ِِم وقمَ  ، ٝمؿ٘مَ ِِم وقمَ ه٤مم ذم حمبتٝمؿ سم٤مإلٟمّم٤مف 

ؿ ٝمِ أٟمٗمِس  ىمد شمريمقا طمٔمقظ ٟمّم٤مف وم٢مٟمف يرى ىمقُم٤مً واإلُم٤م دام قمٜمده ٟمٔمر سم٤مًمٕم٘مؾ 

دون وأظمنذوا ين١م ، ُمن٤مهلؿؿمنٝمقد  ا قمرومقا ُم٤م ًمٚمٜمن٤مس وشمريمنق وىمد ، هؿورا 

وٓ  ، اإلٟمس٤من صمؿ ٓ يرون ٕٟمٗمسٝمؿ ومْمنالًمٚمحٞمقان ومْمال قمـ احل٘مقق  وًمق 

 ؿمنديدو هنؿ وُمنع ذًمنؽ ، ٦مً َٕمنومْ وٓ يرون ٕٟمٗمسٝمؿ رِ  ، يرون ٕٟمٗمسٝمؿ طمٔم٤م

وقمغم إٟم٘م٤مذهؿ ُمـ أٟمنقاع  ، وقمغم شم٘مريبٝمؿ ُمـ اعمقمم ، قمغم ٟمٗمع اًمٕمب٤مد احلرصِ 

وٓ  حلن٤مل ٓ يٓمٚمبنقن سمنذًمؽ ضم٤مهن٤م وٓ ُمٜمزًمن٦مومٛمـ رآهؿ ذم هذا ا ، اًمٗمس٤مد

أمؿ أهؾ اعمراشمن٥م  ٚمؿَ ف اًمسٚمٞمٛم٦م ومتٕمْ شمِ ٓمرَ آصم٤مر ومِ  ٥ُم يمٞمػ ٓ هَت   .. وٓ ُم٤مًٓ  ؾمٚمٓم٦مً 

ومبٛمجنرد ُمن٤م ين٠مًمٗمٝمؿ  ، يمٞمػ ٓ حيبٝمؿ ومٞم٠مًمٗمٝمؿ ، اًمٕمٔمٞمٛم٦م  واًمِم١مون اًمٗمخٞمٛم٦م

ٞمام سمٞمٜمف وسملم وماًمذي ومٞمف  َج قَ حقا اًمٕمِ ّمٚمِ ًمٞمُ ،  سمقٟمف إمم اًمربي٘مرّ  ، سم٤مًمرب فُ قٟمَ ٚمُ ِّم يَ 



112 

٥م إضمرا  ذًمؽ قمغم واحلؼ شمب٤مرك وشمٕم٤ممم رشمّ  ، سم٤مريف ضمؾ ضمالًمف وشمٕم٤ممم ذم قماله

ام أًمٗمٝمنؿ ومٙمٚمن ، أىمقى ُمٝمنام أًمٗمٝمنؿ اًمِمنخص وأىمبنؾ قمٚمنٞمٝمؿسمّمقرة أيدهيؿ 

قا ُتنثب  وأن يُ  ، ٚمنف٤مئِ قا ُمَ ًمُ ٕمد  وأن يُ  ، فضَم قَ قا قمِ ُمُ ٘مق  وأطمبٝمؿ ُمّٙمٜمٝمؿ احلؼ ُمـ أن يُ 

ا ُمٜمف اًمّمٗم٤مت اًمسٞمئ٦م اًمذُمٞمٛم٦م وإظمنالق اهل٤مسمٓمن٦م ُمف قمغم اًمسبٞمؾ ويٜمتزقمقدَ ىمَ 

وأن يٖمرؾمقا ومٞمف طمسـ اًمّمٗم٤مت ويمريؿ اًمسجٞم٤مت وحمبقسم٤مت رب  ، اًمس٘مٞمٛم٦م

ُس رْ يبدو هَمن ذم يمؾ يقم وهق ذم اإلىمب٤مل قمٚمٞمٝمؿوإذا سمف  ، إرض واًمساموات

وإذا سمٛمحبقسم٤مت احلؼ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم شمٜمزل  ، حمبقسم٦ٍم  هلل ُمـ اًمّمٗم٤مت ذم سم٤مـمٜمف

٧م ومٞمٙمنقن حتن ، ُم٤م هق أطم٥م وأـمٞم٥م رَ ثٛمِ س وشمُ ٖمرَ ًمتُ  ، ىمٚمبف أرضِ  ذم ؾم٤مطم٤مت

گ  گ  گ  ڳ  ژ وقمٜم٤ميتننف ؾمننبح٤مٟمف وشمٕمنن٤ممم ٟمٔمننر هننذا اًمننرب 

ــــــراف: ] ژڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   إقم

ويمنؾ اًمّمن٤محل٦م  صٗم٤مهتؿ يمؾ  اًمّمح٤مسم٦م  ٥َم َس وُمـ هذا اًمب٤مب واعمدظمؾ يمَ   [157

ًمٕمٚمقي٦م ُمـ هنذا اًمبن٤مب وشمن٠مدهبؿ يمؾ ُمٕم٤مرومٝمؿ ايمسبقا  و ، أظمالىمٝمؿ اًمٗم٤مضٚم٦م

 ومن٠مُمغم ، وإىمب٤مهلؿ اًمٙمكم قمغم طمبٞمن٥م اهلل ، وحتٚمٞمٝمؿ سم٤مٔداب ، ُمع ذاك اجلٜم٤مب

ٟمٛمقذضمن٤م ذم  ومٙمن٤مٟمقا ، ا سم٠مٟمقار اهلل وسم٠مرسار اهلل شمبن٤مرك وشمٕمن٤ممموقمٚمٞمٝمؿ وم٤مُمتأل

ذم إُمن٦م وًمنـ ين٠م  سمٕمندهؿ  ، ىمبٚمٝمؿ ذم صح٥م إٟمبٞم٤م  ُمثٚمٝمؿ اخلٚمؼ مل ي٠مت

ًمذينذ وؾم٤مىمٞمٝمؿ  ، ؿالهلِ ظِم  مم قمٜمٝمؿ حلسـ اؾمت٘مب٤مهلؿ عم٘مّقمٕم٤مُمثٚمٝمؿ ر ي اهلل شم

  .صٚمقات ريب وؾمالُمف قمٚمٞمف ، زٓهلؿ

ِْدْ التََّصو    ِمْن َأطْم  ْسان  الَتا ل ِن **  ام َرفاد ِِفْم ؿم  ُ  ْم َ اَ ـِاي َكَظاَرا ضم   : ِماـْف 

دوا وشمٗمّ٘من ، ؿِٝمنأرضمٚمِ  دومٜمقا طم٘مقق أٟمٗمسٝمؿ  حت٧َم  رأي٧م ُمٜمٔمرا طمسٜم٤م ُمـ ىمقمٍ 

ُمٜمٔمنرا ُمن٤م  ومرأين٧ُم ،  أو مجن٤مداٍت  واخلٚمؼ و ًمق يم٤مٟم٧م طمٞمقاٟمن٤مٍت  حلّؼ طم٘مقق ا

ٟمن٤مفمر ُمنـ  ؾوُم٤م أًمٓمٗمف وُم٤م أذومف ومراىمٜمل هذا اًمٜمٔمر و هق يروق ًمٙم ، أقمجبف
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ُمـ ختغم قمـ ذًمؽ اًمتجري   ويمؾ   ، ٙمراًمٗمِ ًمف  ٧ْم ٗمَ ُمـ َص  وُمـ يمّؾ  ، زم اًمٕمؼمأو

غم اهلل قمٚمٞمنف صن ٦مَ الَُمنهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ضمٕمنؾ اًمٕمَ اواًمتٕمٜم٧م واًمٙمدر .. سمحٛمد 

اعمن١مُمـ إًمنػ ُمن٠مًمقف وٓ ظمنػم ومنٞمٛمـ ٓ ين٠مًمػ وٓ  وؾمنٚمؿ وآًمف وصحبف 

(ي١مًمػ
(1)

يتن٠مًمٗمٝمؿ و ي٠مًمػ  اًمٜم٤مس ًمٌػ إِ ،  ٤مً ُم٠مًمقوم ٤مً وظمٞم٤مر اًمٜم٤مس ُمـ يم٤من إًمٗم ، 

سمحسنـ اخلٚمنؼ  ، اخلٚمنؼهبؿ ُمـ اعمقمم سمحسنـ ي٘مرّ وإمم اًمرب ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

شمسٛمع  ، ٦م قمغم قمب٤مد اهلل شمٕم٤مممهؿ اعمِم٤ميخ اعمٛمتٚمئقن سم٤مًمرمحواعم٠مًمقومقن  ، ُم٠مًمقف

شمراهؿ ومٞمٜمبسنط  ، متر حت٧م دارهؿ ومتزداد هلؿ حمب٦م ، هبؿ ومٞم٘مع ذم اًم٘مٚم٥م طمبٝمؿ

ٗم٧م قمـ أن ص ٕن  سمقاـمٜمٝمؿ ، شمسٛمع يمالُمٝمؿ ومتزيد ًمؽ اعمحب٦م ، ومٞمؽ اًمِمقق

ٞمنؽ ًمتٜمن٤مل ٞمنؽ وشمزيمّ ٓ شمرسمّ  ومن٢مرادة همنػم اهلل ، شم٘مّمد همػم اهلل أو شمريد همػم اهلل

ُمنـ أهنؾ إرض  وٓ ُمنـ أهنؾ ٓ قمٜمد ُمنـ ؾمنقاك قمٜمدك  و ًمٞمس٧مُمٜمزًم٦م 

 اًمسام .

نودمنرأ قمٚمٞمنف اًم٘منقم اًمنذيـ يمَ  ىم٤مم سم٤مًمٜمّمح عم٤م ؾمٞمدٟم٤م  إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ َ  ّس 

وم٘م٤مل اخلٚمٞمؾ أًمؽ طم٤مضم٦م؟  ًمف : ىم٤مئال  ى ًمف ضمؼميؾ تبدّ ومذم اًمٜم٤مر  رُمقهو آهلتٝمؿ 

 ٤مً سن٤مٟموًمق يمن٤من إٟم همػمه؟ يمٞمػ أذه٥م إمم  ، أٟم٤م ظمٚمٞمٚمف ، ضمؼميؾ أُم٤م إًمٞمؽ ومالي٤م 

..   ديُمسنؽ يب .. ظمنذ سمٞمنأ رضمن٤م ً  :ًمنف ٞم٘مقلؾمواًمؽمسمٞم٦م م اًمقوم٤م  دَ همػم ىمَ قمغم 

 ن أٟمن٤م أُم٤م إًمٞمؽ ومال . جلؼميؾ ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م اخلٚمٞمؾ وًمٙمـ..   هذه اًمٜم٤مرُمـ  أسمٕمدين

أأرضمع ُمرة أظمرى إمم خمٚمقق وًمق  ، اٟمبسط زم  ذم أُمر اًمتٕمٚمؼ سمف سمٞمٜمل وسمٞمٜمف رٌس 

 !يم٤من ضمؼميؾ

                                                 

 (17/115( واًمبٞمٝم٘مل ذم ؿمٕمب اإليامن )1/178) ده قمـ ضماسمر سمـ قمبداهلل أظمرضمف اًمِمٝماب اًم٘مْماقمل ذم ُمسٜم 1-
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ُمنـ اًمسنام  قمٜمندي  أوُمـ إرض  ، ـ اإلٟمسُمأو أٟم٧م ُمـ اعمالئٙم٦م إن 

إذًا ومح٤مضمتننؽ إمم اهلل ىمنن٤مل : ، ٕين اشمّمننٚم٧م سمننرب إرض واًمسننام  ؾمننقا 

أٟمن٤م ذم طمن٤مل سمٞمٜمنل  نف سمح٤مزم يٖمٜمل قمنـ ؾمن١مازم ٚمٛمُ قمِ : ضمؼميؾ  ي٤م  :وم٤مؾم٠مًمف. ىم٤مل

 ذم هذا احلن٤مل طمت٤مج ؾم١مآأومال  ن وطمْمقري ُمٕمفصم٘متل سمف  يمٛمٚم٧ْم  وم٘مد، وسمٞمٜمف

ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ژ  ىمن٤مل شمٕمن٤ممم أٟمن٤م ومٞمنفاعمقىمػ اًمنذي ذم هذا و

ًمٙمؾ صن٤مذم اًمٗمٙمنر ُمنٜمٝمؿ يم٤مٟمقا يمذًمؽ راق اًمٜمٔمر  ومٚمام [69إٟمبٞمـاء: ] ژٴۇ  

ـ ظم٤مًمٓمنف  أطمبنف(وَُمن ، ه٤مسمف سمدهي٦مً  ـ رآهُ  ُمَ  احلدي٨موذم   ، قمٜمدُم٤م يٜمٔمرهؿ
(1)

 

ف  عم٤م ىم٤مل اًمٙمٗم٤مر وهؿ جمتٛمٕمقن ًمٚمتنآُمر قمٚمٞمنو  ، فُ ظم٤مًمٓمف أطمبّ و  يمؾ ُمـ ضم٤مًمسف 

وهنق طمن٤م   ىمن٤مل إسمٚمنٞمس ، ُمٜمٙمؿ قه ُمـ ُمٙم٦م إمم أي سمٚمد أظمرى يبٕمدُ ضُم أظمرِ 

ٓ. ٓ .  أٓ شمرون طمالوة : هلؿ قمٜمدهؿ ُمتّمقر سمّمقرة  اًمِمٞمخ اًمٜمجدي ي٘مقل

يتبٕمقٟمنف و  وإًمنٞمٝمؿ  اًمذيـ شمذهبقن سمف ف اًمٜم٤مسٞمحب  ؾم ، ُمٜمٓم٘مف وطمسـ  أظمالىمف

ي٠مظمنذ ٕٟمنف صنحٞمح .. يمالُمؽ   ٘م٤مًمقاوم.. ي٘م٤مشمٚمقٟمٙمؿ سمٕمد ذًمؽويٛمِمقن ُمٕمف 

ۆ  ۆ     ۈ    ژ  .. ذم قمٜمن٤مد ُمع ذًمؽ وًمٙمٜمٝمؿاًمٙمريؿ ..  فِ ٘مِ ٚمُ اًم٘مٚمقب سمخُ 

ىمٚمقهبؿ ُمـ وهؿ يٕمرومقن ..  [33 إٟمٕمـام:] ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    

وًمٙمنٜمٝمؿ يٕم٤مٟمندون  ، سم٤معمحب٦م ُمنـ أي خمٚمنقق آظمنرداظمؾ شمٕمرف أٟمؽ أطمؼ اًم

  .ويٙم٤مسمرون 

 
 

 

                                                 

 .3638( سمرىمؿ 5/599يمتاب اعمٜماىمب، )،  اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف أظمرضمف  -1
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(21  َ   َ اااااْم َأْهااااا َأضْمَبااااااِ  ا( ه  ََ  ْْ ااااام     ْ َن ه   لاااااذ 

  
ْػَتِ ااااااااَرا ََ الِعااااااااز  م  ااااااااْو    ِ َّااااااااْن َي اااااااار    ِِم

   
 (  َ   َ ْم َأْه َأضْمَباِ  ه  ََ  ْْ أٟم٤م قمروم٧م ـمري٘متل وُمبدئل وُمرض٤مة ريب   أي: (  

ه   أوًمٞم٤موازِم ٓ أختغم قمـ ذًمؽ .. أُ ،  وم٠مىمٛم٧م أؾم٤مس اعمقدة ٕهؾ طمرضشمف

ق  رسمح٧م ُمـ هذا اًمسق ي  ٕٟمٜملد  ه طمتك أًم٘م٤مه .. هؿ أهؾ وُ ي أقمدا قم٤مدِ أُ و

 .ُمدطمف واًمرسمح ومٞمفأوأٟم٤م قمٜمف  ختغّم ومال أ

ام  ) ْ َن ه  َأضْمبَاِ  الذ  ََ  ْْ   ََ   َ ْم َأْه ْػَتِ اَرا ** ه  ََ الِعاز  م  اْو    ِ َّاْن َي ار    (ِِم

 .. ومٝمنؿ ُمٗمتخنرون سمٕمبنقديتٝمؿوظمْمنققمف هلل.. سمٕمبقديتف هلل..  واٟمٙمسن٤مره هلل

٤مًمقا اًمٕمز إيمنؼم اًمٗمن٤مئض ُمنـ طمرضنشمف ومٜم،  ٝمؿ ًمٚمرب وشمذًمٚمٝمؿ سملم يديفورىم  

..  [8اعمٜمــــاوم٘مقن: ] ژگ  گ    ڳ  ڳژ سمِمننن٤مهد ىمننننقل اهلل 

ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ژطمٞمنن٨م شمننذًمٚمقا ًمٕمٔمٛمتننف  ومنن٠مقمزهؿ اهلل شمٕمنن٤ممم سمننف

 .[54اعمائدة: ] ژے  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸    

  :ي٘مقلإمم ُمٕمٜمك ُمـ ذًمؽ  ؿم٤مقمرهؿ وهق ويِمػم 

 وشمٞمٝمنننننن٤مً   ومنننننن٤مً وممنننننن٤م زادين َذ 

  
 ل  أـمنننن٠م اًمثرينننن٤منسم٠ممخّمنننن ويمنننندُت 

   
 ؽ يننن٤م قمبننن٤مديىمقًمِننن دظمنننقزم حتننن٧َم 

  
أمحنننننند زم ٟمبٞمنننننن٤م َت صننننننػّم  وأنْ 

(1)
 

   

                                                 

هـ ـ  544هذان اًمبٞمتان شمٜمسبان إمم اإلُمام اًم٘مايض : )) قمٞماض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمبل إٟمدًميس (( اعمتقرم ؾمٜمة  1-

 ( 1/235ًمث قمنم )طمٚمٞمة اًمبنم ذم شماريخ اًم٘مرن اًمثا
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ن٦م سمٕمن٦موًمنذًمؽ عمن٤م رأت را ، وؾمٚمؿوآًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وصحبف   (3 اًمٕمدوي 

طم٤مًم٦م ٟم٤مزًمتف ودهتنف ومٙمن٤من ُمتبخنؽما يٛمٌم ُمثؾ اعمتبخؽم ذم  سمٕمض أئٛم٦م زُم٤مم٤م 

ـ  اًمرضمن ، ادٞمُمـ أن يٙمقٟمقا قمب وقم٤مدة اًمٜم٤مس يِمٛمئزون ، سم٠مٟمف قمبد ؾ أدرك ًمٙم

 دٕمَٝمنهذه اعمِمنٞم٦م اًمتنل ُمن٤م شمُ ُم٤م  ًمف: ومٚمام رأشمف  ىم٤مًم٧م.. سمذًمؽ ومرحومٝمق  ٟمف قمبدٌ أ

ومٛمِمنك ذم ذًمنؽ احلن٤مل  اًمٓمرسمن٦م فُ شمْ ذَ ظَم أَ .. ٜمؽ؟ ىم٤مل أصبح٧م همالُمف وقمبدهُمِ 

٤م أدرك هلل ضمؾ ضمالًمف وًمف اًمٕمز واًمنمف عمّنسم٠مٟمف قمبٌد ٤م ـمرسم٤مٟمو  ٤ماًمذي ٟم٤مزًمف ومرطم٤مٟم

محـ سم٘مقًمننف وهننق اعمٕمٜمننك اًمننذي أؿمنن٤مر إًمٞمننف اًمننر  .. رس اًمٕمبقدينن٦م ُمنن٤م أدرك ُمننـ

اًمٕمبقدي٦م ًمٚمرب يمنام أطمٌد ٕمرف ومل ي [1اإلرساء: ] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻژ

 ىمن٤مل شمٕمن٤ممم ، صنحبف وؾمنٚمؿٝم٤م احلبٞم٥م إىمنرب صنغم اهلل قمٚمٞمنف وآًمنف و ومَ رَ قمَ 

ـــــــٜمجؿ: ] ژچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ     ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ  [17اًم

اهلل وؾمنٚمؿ وسمن٤مرك قمٚمٞمنف وقمنغم آًمنف صغم     [1اًمٗمرىمان: ] ژۆ  ۈ  ۈ     

ىم٤مل  اهلل شمٕمن٤ممم ذم ُمنـ يندظمؾ حتن٧م ًمقائنف ذم اًم٘مٞم٤مُمن٦م ُمنـ  ، ُمـ قمبد فِ سمِ  ٟمٕمؿْ ٠موم

  .[37ص: ] ژڇ  ڇڍ  ڍ     ڌ     ژ وهق ؾمٞمدٟم٤م أيقب : إٟمبٞم٤م  اًمس٤مسم٘ملم 

 :اإلُم٤مم احلداد  ي٘مقل وهٙمذا 

 يٜمننننننننل وومننننننننر ي وؾمننننننننٜمتلحمبننننننننتٝمؿ دِ 

  
صم٘مك وأومْمنننننؾ ُمننننن٤م قمٜمنننننديوقمنننننرو  اًمنننننق

(2)
 

   
                                                 

اًمٜمساء اًمّماحلات اًمٕماسمدات يماٟمت ُمـ أهؾ اًمبٍمة ويماٟمت قمغم ضماٟمب يمبػم ُمـ اًمٕمبادة  ىطمدإراسمٕمة اًمٕمدوية:  1-

اٟمٓمؼ اهلل قمغم ًمساهنا اًمٙمثػم ُمـ احلٙمؿ ويمان ؾمٗمٞمان اًمثقري َرمَحف اهلل شَمَٕمامَم يْس٠َمهلَا قَمـ ُمَسائِؾ  ، واًمتتٞمؿ سمحب اهلل

  ُمققمٔمتٝما ودقمائٝما.ويٕمتٛمد قَمَٚمْٞمَٝما ويرهمب ذِم 

 ُمـ ىمّمٞمدة ًمإلُمام احلداد ُمٓمٚمٕمٝما : 2-

 أضمقد سمدُمٕمل واًمدُمقع قمغم اخلد                ؿمٝمقد قمغم إؿمقاق واحلزن واًمقضمد

 .(156ديقان اإلُمام احلداد اعمسٛمك)اًمدر اعمٜمٔمقم ًمذوي اًمٕم٘مقل واًمٗمٝمقم( )ص 
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وهلذا مل يٗمر ح اًمّمح٤مسم٦م سمٌم   سمٕمد اإلؾمالم يمٗمنرطمٝمؿ سمحندي٨م اعمحبن٦م 

 أٟم٧م ُمع ُمـ أطمبب٧م(
(1)

قمٜمندهؿ  ..قمٜمدهؿ اجلٝمن٤مد  .. ومٝمق أومْمؾ ُم٤م قمٜمدهؿ 

 قمٜمندهؿ ُمن٤م  ًمٙمـ أطمسنـ  .. قمٜمدهؿ اًمّمدىم٤مت .. قمٜمدهؿ اًم٘مٞم٤مم  .. اًمّمٞم٤مم 

ٌم   ومرطمٜم٤م هبذا احلندي٨م  اعمنر  : ُم٤م ومرطمٜم٤م سمٕمد اإلؾمالم سما قمٜمف سم٘مقهلؿ وقمؼم

ُمع ُمـ أطم٥م(
(2)

ل  نٓ يث٘منقن سمِمنٕدهبؿ ُمنع اهلل ..  أٟم٧م ُمع ُمـ أطمبب٧م(  

يمن٤من أطمن٥م إًمنٞمٝمؿ  ُمنـ أٟمٗمسنٝمؿ  ، ُمـ أقمامهلؿ وًمٙمـ اعمحب٦م ٓ يِمّٙمقن ومٞمٝم٤م

إذا ذيمر ؾمنٞمدٟم٤م أٟمنس هنذا وأُمقاهلؿ وأوٓدهؿ وُمـ اعم٤م  اًمب٤مرد قمغم اًمٔمٛم٠م .. 

اهلل   وأسم٤م سمٙمر وقمٛمر وأرضمنقا سمحبنل إين٤مهؿ  وأٟم٤م أطم٥م رؾمقلىم٤مل    احلدي٨م

 .أن حينمين  اهلل ُمٕمٝمؿ(

ـمٞمن٤مف ُمنـ أ ٥ُم ممن٤م هَي ن أدريمقا طمتك اًمِمٕمرا  ذم اًم٘مرون إومم  ًمؽوًمذ 

قمغم اًمٜم٤مس ُمـ ىمٚمقب أهؾ طمؼ اًمٞم٘ملم  وم٠مظمذ اًمٗمرزدق يّمػ قمكم سمـ اإليامن 

 :ٛم٦م أهؾ هذه اًمّمٗم٤مت  واحلرضة ي٘مقلاحلسلم وهق إُم٤مم ُمـ أئ

ـٌ طمننننننب   رٍ نـ ُمٕمِمننننننُِمنننننن  ؿُ ٝمُ وسمٖمُْمنننننن ٝمؿ دينننننن
  

 وُمٕمتّمننننننننؿ ٤مؿ ُمٚمَجننننننننرهُبُ وىُمنننننننن يمٗمننننننننرٌ 

   

 ؿٝمُ إن قُمنننننند  أهننننننؾ اًمت٘مننننننك  يمنننننن٤مٟمقا أئٛمننننننتَ 
  

إرض ىمٞمننننؾ هننننؿ أهننننؾِ  أو ىمٞمننننؾ ُمننننـ ظمننننػمُ 
(3) 

   

                                                 
 (.4/123/6171، سماب قمالُمة طمب اهلل قمزوضمؾ، ) اًمبخاري أظمرضمف  -1

 (.1419/2647، سماب اعمرء ُمع ُمـ أطمب، ) ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف أظمرضمف  - 2

 :اًمبٞمت ُمـ ىمّمٞمدة ُمٓمٚمٕمٝما -3

 هذا اًمذي شمٕمرف اًمبٓمحاء وـم٠مشمف                  واًمبٞمت يٕمرومف واحلــــــــؾ واحلرم

 .512ص . اقمقرم ـ ذح وشم٘مديؿ إؾمتاذ قمكم وم1987هــ  1477ديقان اًمٗمرزدقـ  دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمةـ  اًمٓمبٕمة إومم 
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  . يٕمرف اهلل يٕمرف اًمسبؼ وإومْمٚمٞم٦م هلذا اإلٟمس٤منومٙمؾ ُمـ 

 ذا ٞمنننننننن٦مَ ًمِ ـ  يٕمننننننننرف اهلل يٕمننننننننرف أو  َُمنننننننن

  
إُمننننؿ فُ ـ سمٞمنننن٧م هننننذا ٟم٤مًَمننننيـ  ُِمننننوم٤مًمنننند  

(1) 

   
ُمنـ هنذا اعمٜمبن٧م وهنذا ،  اًمبٞمن٧مهنذا يٜم٤م إمم اًمرب ُمـ وؾمنط دِ ٟمحـ هُ 

اهلل  صنغم  ب٤مرك وشمٕم٤ممم وضم٤م ٟمن٤م رؾمنقًمف اعمّمنٓمٗمكاهلل شم اعمٖمرس  ضم٤م ٟم٤م وطمُل 

 قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحبف وؾمٚمؿ .

إذًا وم٤محل٘م٤مئؼ اٟمتنمت طمتك ُمع ؿمنٕمرا  اًم٘منقم  ذم شمٚمنؽ اًمٕمّمنقر إومم 

ٚمنقمؿ صمنؿ اًمنذيـ يٚمنقمؿ( ظمػم اًم٘مرون ىمرين صمؿ اًمنذيـ ي
(2)

ومٙم٤مٟمن٧م هنذه   

احل٘م٤مئؼ ُمٕمروومف هلؿ يتداوًمقن اًمٙمنالم ومٞمٝمن٤م  ويٕمرومنقن أن ُمنـ قمرومنف احلنؼ 

هِمن٤مم عم٤م ؾم٠مل أهؾ اًمِم٤مم وهلذا  واًمسام ُ  وإرُض  واحلرمُ  اًمبٞم٧ُم  فُ أطمب   فُ وأطمب  

  :  وم٠مضم٤مب اًمٗمرزدق ، وم٘م٤مل : ٓ أدريُمـ هذا؟ اعمٚمؽ  سمـ قمبد

 ٤م  وـم٠مشمننننننفاًمبٓمحنننننن هننننننذا اًمننننننذي شمٕمننننننرُف 

  
 واًمبٞمنننننننن٧م يٕمرومننننننننف  واحلننننننننؾ واحلننننننننرم

   
 هنننننننذا اسمنننننننـ ظمنننننننػم قمبننننننن٤مد اهلل يمٚمٝمنننننننؿ

  
 هننننننذا اًمت٘مننننننل اًمٜم٘مننننننل  اًمٓمنننننن٤مهر اًمٕمٚمننننننؿ

   

                                                 

 اعمرضمع اًمساسمؼ -1

 (.4/228/6695اًمبخاري ذم صحٞمحف قمـ قمٛمران سمـ طمّملم، سماب ُمـ ٓ يٗمك سماًمٜمذر، ) أظمرضمف -2
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 إن يمٜمنننننن٧م ضم٤مهٚمننننننف   هننننننذا اسمننننننـ وم٤مـمٛمنننننن٦مٍ 

  
 سمجنننننننننده أٟمبٞمننننننننن٤م  اهلل ىمننننننننند ظمتٛمنننننننننقا

   
 رأشمنننننننننف ىمنننننننننريش ىمننننننننن٤مل ىم٤مئٚمٝمننننننننن٤م اإذ

  
 إمم ُمٙمنننننننن٤مرم هننننننننذا يٜمتٝمننننننننل اًمٙمننننننننرم

   
 ترنيٜمٛمنننننننك إمم ذروة اًمٕمنننننننز اًمتنننننننل ىمّمننننننن

  

 قمنننننـ ٟمٞمٚمٝمننننن٤م قمنننننرب  اإلؾمنننننالم واًمٕمجنننننؿ

   
 ُمنننننننن٤م ىمنننننننن٤مل ٓ ىمننننننننط إٓ ذم شمِمننننننننٝمده

  
 ه ٟمٕمننننننننؿؤيم٤مٟمنننننننن٧م ًٓمننننننننقٓ اًمتِمننننننننٝمد 

   
 يٙمنننننننن٤مد يٛمسننننننننٙمف قمرومنننننننن٤من راطمتننننننننف

  
 ريمننننننـ احلٓمننننننٞمؿ إذا ُمنننننن٤م ضمنننننن٤م  يسننننننتٚمؿ

   

 ك ُمنننننـ ُمٝم٤مسمتنننننفنل طمٞمننننن٤م   ويٖمْمننننننيٖمْمننننن

  
 ومنننننننننام يٙمٚمنننننننننؿ إٓ  طمنننننننننلم يبتسنننننننننؿ

   

 وهٙمذا أظمذ يّمٗمف  صمؿ ىم٤مل :

 سمْمنننننن٤مئره وًمننننننٞمس ىمقًمننننننؽ ُمننننننـ هننننننذا

  

اًمٕمنننننرب شمٕمنننننرف ُمنننننـ أٟمٙمنننننرت واًمٕمجنننننؿ
(1)

 

   
                                                 

 اعمرضمع اًمساسمؼ -1
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سمٕمن٨م إًمٞمنف و سم٤مًم٘مّم٦م ؾمٞمدٟم٤م قمكم زيـ اًمٕم٤مسمنديـ  ومٕمٚمؿهذا إُمػم  سفُ بَ حَ وم

 دراهؿاًمن ىمّمندتًمنق و  ، .. وم٘م٤مل إٟمنام ُمندطمتٙمؿ هلل وًمرؾمنقًمف٤مً سمٕمنميـ أًمٗم

 زينـ اًمٕم٤مسمنديـ: لىم٤م ، ًمٙمـ ىمّمدي اهلل ورؾمقًمف ..أصح٤مب اًمسٚمٓم٦مٝم١مٓ  وم

ىم٤مل شمٕمن٤ممم ذم وصنػ اًمرقمٞمنؾ  ، ٓ ٟمٕمقد  ومٞمف ا أظمرضمٜم٤م ؿمٞمئ٤موإّٟم٤م أهُؾ سمٞم٧ٍم إذ

ٻ  پ  پ  پ  ژ وُمـ شمبٕمٝمؿ سم٢مطمس٤من  حمٛمدإول ُمـ أصح٤مب ؾمٞمدٟم٤م 

پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  

  .[29اًمٗمتح: ] ژٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  

إُم٦م ُم٤مزاًم٧م اعمحب٦م ذم ىمٚمقهبؿ راؾمخ٦م هلل ورؾمقًمف وصنح٤مسمتف  وم٤مخلػم ذم

واإلؾمنالم   وإذا شمزقمزقم٧م وم٤مإليامن يمٚمف ُمتزقمزعٌ  ، أهؾ سمٞمتف و صٚمح٤م  إُم٦مو

ؾمخ٧م هذه اعمحبن٦م ومجٛمٞمنع ومنتـ وُمٝمام ر ، واحل٤مل يمٚمف ُمتزقمزعٌ  يمٚمف ُمتزقمزعٌ 

ُُمٚمئ٧م سم٤معمحبن٦م .. اهلل ي٘منقي  سمٛمختٚمػ ُمٔم٤مهره٤م ًمـ شمّمؾ إمم ىمٚمقبإرض 

   .ًمٜم٤م اعمحب٦م ًمف وًمرؾمقًمف

 يننننننننن٤م اهلل سمنننننننننذرة ُمنننننننننـ حمبننننننننن٦م اهلل

  
 ٤م قمنننننـ يمنننننؾ ُمننننن٤م ؾمنننننقى اهللٟمٗمٜمنننننك هبننننن

   
 وٓ ٟمننننننننرى ُمننننننننـ سمٕمننننننننده٤م ؾمننننننننقى اهلل

  
اًمقاطمننننننننند اعمٕمبنننننننننقد رب إرسمننننننننن٤مب

(1)
 

   
*** 

                                                 
 :ُمـ ىمّمٞمدة ًمإلُمام احلداد ُمٓمٚمٕمٝما  -1

 ُمـ سمٕمد ُما ومارق رسمقع إطمباب   **يا صاح ىمٚمبل ُما ؾمال وٓ ـماب   

 .(89اعمٜمٔمقم ًمذوي اًمٕم٘مقل واًمٗمٝمقم( )ص  ديقان اإلُمام احلداد اعمسٛمك)اًمدر



121 

 ؾمنننننن٘مط اخلننننننالف وطمرومننننننف ُمننننننـ ًمٗمٔمٝمننننننؿ

  
ومٚمٝمنننننننؿ سمحنننننننرف آئنننننننتالف همنننننننرام

(1) 

   
(  َ   َ ْم َأْه م  ** ه  ْ َن ه  َأضْمبَاِ  الذ  ََ  ْْ ْػَتِ َرا   ََ الِعز  م  ْو    ِ ر   َّْن َي  ىم٤مل :  (ِِم

 ، ّن احلؼ أيمرُمٜمل سمٛمٕم٤ميٜم٦م اًمٗمرق سملم اًمٗمري٘ملم واًمبقن اًمِم٤مؾمع سمنلم اعم٘من٤مُملمإ

وم٤مظمؽمت ًمٜمٗمز أهؾ طمرضشمف وأرسم٤مب ٟمٔمرشمنف وُمنـ هنؿ ذم اًمؼمين٦م ظمنقاص 

ومسٚمٙم٧م ذاك اًمسبٞمؾ ومٙم٤من طمٔمل ُمـ اجلٚمٞمؾ ضمٚمٞمال، وؾم٘م٤مين ذم هذه  ، أطمّبتف

 . اعمحّب٦م ؾمٚمسبٞمال

   َ   َ ْم َأْه ْ نَ ه  َأضْمَباِ  الذ  ََ  ْْ م  **     ْػَتِ َراه  ََ الِعز  م  ْو    ِ ر   َّْن َي   (ِِم

                                                 

 ُمٓمٚمٕمٝما :ُمـ ىمّمٞمدة ًمٚمِمٞمخ أمحد سمـ قمٚمقان  -1

 واًمّمٛمت سملم اًمٕماروملم يمالم              ٟمٔمر اعمحب إمم اعمحبِّ ؾمالم               
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ًمسن٧م أرى اًمٕمنز  .. اًمٕمز ، ًمس٧م أرى اًمٕمز ذم ضم٤مُمٕمل إُمنقال ه١مٓ  أهُؾ 

 أضمٝمنزةٍ  ِؽ ْٚمنأو ُمُ  أو اظمؽماقم٤مٍت  ذم اعمٗمتخريـ سمام ي١مول إمم اًمزوال ُمـ ايمتِم٤موم٤مٍت 

   يمؾ  ذًمؽ. أقمز  ُمـ أٟم٤م قمروم٧ُم اهلل ، ذرّي٤مٍت  وىمٜم٤مسمَؾ  ُم٤مدي٤مٍت  أو ىمّقاٍت 

ومٚمؿ أقمت٘مد اًمٕمزة طمٞم٨م وضع اًمذل طمتك ٓ يذًمٜمل، وم٢من اقمت٘مدت اًمٕمّز ومٞمام ضمٕمٚمف 

گ  ژوًمٙمٜمل قمروم٧م ُمـ أقمّز وم٠مقمززت ُمـ أقمّز وم٠مقمّزين ..  ، ذٓ وم٘مد أذًمٜمل

 سمـ يَب أُ  قمبداهلل سمـوإن ىمٞم٤مؾم٤مت     [8اعمٜماوم٘مقن: ] ژگ    ڳ  ڳ

ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ژ  ، همٗمقل ؾمٚمقل ىم٤مئٛم٦م قمٜمد يمؾ ضمٝمقل

وهذا اًم٘مٞم٤مس اًمب٤مـمؾ أىم٤مم اهلل   [8اعمٜماوم٘مقن: ] ژک  ک           ک  گگ  

أرى اًمٕمز ذم قم٤مٍص وإن شَمرسّمع قمغم يمراد اًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤من  ومٚمس٧ُم 

ىم٤مب صمؿ  ، ؼ سم٢مٟمس٤منواّدقمك ُم٤م ًمٞمس ًمف مم٤م ٓ يٚمٞم وٓ ُمـ َُمَٚمَؽ اًمر 

 ُمٜمٝمؿ قمّزا وٓ ذم أطمد  ، ظم٤مًمػ رب إرسم٤مب
ٍ
ًمس٧م أرى ذم ر 

ُمٜمٝمؿ قمّزا .. أٟم٤م قمروم٧م اًمٕمّز أيـ هق؟ وقمٚمٛم٧م اًمّساب ومٚمؿ يٙمـ 

وًمٙمٜمٜمل ىمّمدت اعم٤م  طمٞم٨م  ، وم٢مين ٓ أضمد ومٞمف ذاسم٤م ، زم ُم٘مّمدا

ء  ] ، ومٞمف احلٞم٤مة ََّ ََشْ صَمَعْؾـَا ِمَن اظمَاِء ا    {14إٟمبٞم٤م :}[ ضَمي   ََ

ومآصمرُت ُمـ آصمرهؿ ريب ومل أهمؽم سمٜمٔمري اًم٘م٤مس ذم قم٘مكم وٓ ؿمّٙمل 

ومؽميم٧م قمٞمبل  ، وم٢من آهمؽمار سمذًمؽ ُمـ مجٚم٦م قمٞمبل ، وٓ ريبل

وأطمبب٧م ُمـ أطمبّٝمؿ ريب  ، سم٤مًمٚمج٠م إمم ريب ومآصمرت ُمـ آصمرهؿ ريب

وأيمرُم٧م ُمـ  ، ٛمٝمؿ ريبٛم٧م ُمـ قمٔم  وواًمٞم٧م ُمـ وآهؿ ريّب وقمٔم  

  .وم٠مٟم٤م قمغم سمّٞمٜم٦م ُمـ ريب ، ٝمؿ ريبأيمرُم
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گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ژ ُمٞمزان احلؼ وم٘م٤مل  ُم٘م٤مسمٚمف

 يَب اهلل سمـ أُ  اهلل سمـ قمبدِ  وم٘م٤مم وًمده قمبدُ    [8اعمٜماوم٘مقن: ] ژڳ    ڱ    ڱ    

يٜم٦م طمتك ي٠مذن رؾمقل اهلل صغم اًمدظمقل إمم اعمدُمـ ومحؾ اًمسٞمػ وُمٜمع واًمده 

 َي قِ ٤م ىمَ اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحبف وؾمٚمؿ وم٠مدرك ذًمؽ وأراد إسمرازه إمم قم٤ممل احلس عمّ 

..  [95إٟمٕمام: ] ژپ  پ  ڀ  ڀ ژ  ، اقمت٘م٤مده وشمّؿ اٟم٘مٞم٤مده وصّح وداده

 ومّم٤مح اسمـ أيب ؾمٚمقل رؾمقل اهلل ... وم٠ُمظْمؼِمَ  ، ُمٜم٤مومؼ ٥ِم ٚمْ ـ ُص ُم١مُمـ ىمقي ُمِ 

ج٤م  اخلؼم إمم اًمٜمبل وم .. ٜمٕمٜمل؟ ارومٕمقا اخلؼم إمم حمٛمدأهي٤م اًمٜم٤مس وًمدي يٛم

 وم٤مدظمؾن رؾمقل اهلل ٟمٕمؿ ذِ ٤م وىمد أَ ُمَ أَ ىم٤مل  . دع أسم٤مك يدظمؾ وىم٤مل ٠مرؾمؾ إًمٞمفوم

ـِ اًمٙمـ  .ُٕمر رؾمقل اهلل اُمتث٤مٓ ٠مٟم٧م إذل ومرأؾمؽ حت٧م اًمسٞمػ سم ٟمح

رى ذم قم٤ممل احلس ُم٤م  ٤مًمػ اعمٞمزان ومام ر ي أن يُ ....  ورؾمقل اهلل إقمز

يمٞمػ وهق  ، هواحلؼ اًمقاضح ذم رِس   فِ وطمِ سم٧م ذم ٟمٗمسف واًمٕمدل اًم٘م٤مئؿ ذم رُ اًمث٤م

ومٙمؾ  ، يمٛمرسمٞمٝمؿ وُمـ جيد ُمرسمٞم٤مً  ، وُمـ جيد ؿمٞمخ٤م يمِمٞمخٝمؿ ، شمرسمٞم٦م حمٛمد

 ٟمبٞمٜم٤م أومْمؾ اًمّمالة ٛمقا ًمف اًمزُم٤مم ص٤مروا أئٛم٦م إٟم٤مم قمٚمٞمٝمؿ وقمغماًمذيـ ؾمٚمّ 

 .واًمسالم

ُمف إمم اًمنرمحـ أن ينديؿ عم٤ّم يم٤من إُمر يمذًمؽ شمقضّمف اًمِمٞمخ ذم ظم٤ممت٦م يمالو

ع َٓمنوىمند ىمَ  ، رىمتٝمؿ هل اًمٕمنذابوم٘مد أي٘مـ أن ومُ  ، اضمتامقمف سم٠مهؾ هذه احلرضة

 ، ي٘مٞمٜم٤م سمٗم١ماده أن اًمتخٚمػ قمٜمٝمؿ هق احلرُم٤من وآٟم٘مٓمن٤مع قمنـ رب إرسمن٤مب

 دَ وًمنػَمِ  ، ومس٠مل اهلل أن يديؿ أرسار اضمتامع اًمِمٛمؾ هبؿ ًمٞمدوم ذسمف ُمـ ذهبؿ



124 

ر ُمٕمٝمؿ قمٜمند نوًمٞمحْم ، ٕمٝمؿ قمغم ُمقائدهؿوًمٞمجٚمس ُم ، ذم اًمٕم٘مبك ُمقاردهؿ

 :وم٘م٤مل  ، ضم٤مُمع حم٤مُمدهؿ

َْتِؿعاااااااام ( 21) ََ ؾَماااااااْؿِم ِدِاااااااْم دِم اهللِ     ق َزا

 

ْغتَ  م  ََ ااااااااو ام  ْكب ـَااااااااا فِْقااااااااِه َمْغػ  َِ  َراػااااااااََ

 

ََ ؾَمْؿِم ِدِمْ   وهق ُمنٞمكم سمجٛمٞمنع ًمٓمن٤مئٗمل وأطم٤مؾمٞمزن ويمٚمٞمتنل : (ق َزا

 وطمز وُمٕمٜم٤مي .. 

ََ ؾَمؿْ ) ْ ق َزا ٓ  ، هبؿ ذم اهلل وُمـ أضمنؾ اهلل ظم٤مًمّمن٤م ًمقضمنف اهلل (ام َتِؿعِم   

ىمد  ، وٓ ٟمٓمٚم٥م إٓ رض٤مه ، وٓ ٟمريد إٓ هق ، وٓ ٟمٕمبد إٓ إي٤مه ، ٟم٘مّمد ؾمقاه

ُمن٤م  شمٜمزهٜم٤م وشمٓمٝمرٟم٤م وشم٘مدؾمٜم٤م قمـ إهمراض واعم٘م٤مصد واإلرادات ًمٖمػمه يم٤مئٜم٦مً 

 ، ٤م ًمقضمنف اهللاضمتامقمل هبؿ ُمـ ٟمقع ُم٤م يمن٤من هلل وذم اهلل وسمن٤مهلل ظم٤مًمّمن ، يم٤مٟم٧م

ُمٝمؿ اًمَقْهن٥َم وّه٤مسُمنف ضمنؾ رِ وهذا آضمتامع اًمذي ٓ يتٗمرق أصنح٤مسمف وٓ حُين

 ، عهلنؿ ومت٘مٓم ن ويمنؾ احتن٤مدٍ  ، وُمـ ؾمقاهؿ ومٙمؾ اضمتامع هلنؿ ومتٗمرينؼ .ضمالًمف

طمتنك ُمنع  .. وُمآهلؿ أن يت٘م٤مـمٕمقا ويتٜم٤مزقمقا طمتك ُمع أىمرب اعم٘منرسملم إًمنٞمٝمؿ

ذم اًمٜم٤مر ُمع ضمٚمنقدهؿ وه٤مهؿ يتخ٤مصٛمقن  ، أؾمامقمٝمؿ وأسمّم٤مرهؿ وضمٚمقدهؿ

پ  پ  ڀ        ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پژ اًمتل قم٤مؿمقا وإي٤مهن٤م

ومتخ٤مصننٛمقا طمتننك ُمننع ضمٚمننقدهؿ ، مِلَ ؟ ٕمننؿ   [21ومّمـٚمت: ] ژڀ  ڀ  ڀ  

قا قمنـ ٚمُ ِّمنوُم٤م شم٠مدسمقا ُمع إًمف اًمٙمؾ وظم٤مًمؼ اًمٙمؾ ومٗمُ  ، اٟم٘مٓمٕمقا قمـ رب اًمٙمؾ

  .وٓ مجع إٓ ُم٤م يم٤من هلل وسم٤مهلل ، اًمٙمؾ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل
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ََ ؾَمؿْ ق ) َْتِؿعاَزا ُمنـ أضمنؾ ريب أقمنٞمش و أطمٞمن٤م ىمن٤مل   (ام ِم ِدِْم دِم اهللِ   

ؾمٞمدهؿ وإُم٤مم احلرضة ومٞمٝمؿ  أؾم٠مًمؽ طمّبؽ وطم٥م ُمـ حيّبؽ(
(1)

. 

ذم حمبن٦م هن١مٓ   سم٤مًمٖمتؿٟمٙمؿ إي٘مقل ُمـ  ومال ي٠م ..  اًمس١مال هق يس٠مل اهلل هذا 

أن يٕمٓمٞمنف  فإُم٤مم احلرضة يسن٠مل ُمنـ رسمن ًمف هذاٟم٘مقل  ، إظمٞم٤مراًمٜم٤مس اًمٓمٞمبلم و

ٝمؿ ومتسنتٙمثر إُم٤مم احلرضة يس٠مل ُمـ اهلل أن يرزىمف طمنب  ًمتٚمقُمٜم٤م!!  طمبٝمؿ وشم٠م  أٟم٧م

 ، أؾمن٠مًمؽ طمبنؽ حمٛمند،  ُمنـ طمن٥م   ةٍ ُمٜمل ٓ يس٤موي ُمٕمِم٤مر قُمنمن ذرّ  ٤مً هلؿ طمبّ 

بنلّم ًمٜمن٤م ُمسنٚمؽ ُمن٤م يسنٛمك ( وموطم٥م قمٛمؾ ي٘مرسمٜمل إمم طمبؽ ، وطم٥م ُمـ حيبؽ

صمنؿ سمنلّم ًمٜمن٤م ُمٞمنزان اعمسنٚمؽ ذم  ، وهذا اعم٘مّمد واًمٖم٤مي٦م (أؾم٠مًمؽ طمبؽ  سم٤محل٘مٞم٘م٦م

صمؿ ذيمر ًمٜم٤م اًمب٤مب ًمٚمدظمقل ومٞمف ُمـ اًمنميٕم٦م اًمٖمنرا   (طم٥م ُمـ حيبؽ اًمٓمري٘م٦م ىم٤مل 

ُمنـ دون سمٛمٗمنرده ٕمٛمنؾ ومومال سمد ُمٜمٝمن٤م يمٚمٝمن٤م ..  (سمٜمل إمم طمبؽوطم٥م قمٛمؾ ي٘مرّ  

حمب٦م اهلل وُمع حمب٦م اهلل حمب٦م ُمـ حين٥م اهلل،  أوٓ ً: يٜمٗمع .. اًمذي ىمبٚمف واًمذي ىمبٚمف ٓ

  ىم٤مل اإلُم٤مم احلداد :  (طم٥م قمٛمؾ ي٘مرسمٜمل إمم طمبؽ ٜمٗمع اًمٕمٛمؾ، ي وسمٕمد هذا

 أٟمننننننننتؿ َأٟمننننننننتؿ أطمبنننننننن٦م ىمٚمبننننننننل

  
 وُمننننننرادي ُمننننننـ اًمقضمننننننقد وطمسننننننبل

   
 وإذا ُمننننن٤م وضمننننندشمٙمؿ ـمننننن٤مب قمٞمننننننٌم

  
 وشمنننننننقمم  نننننننل وهمٛمنننننننل ويمنننننننريب

   

                                                 

ِط اًْمُبَخاِريِّ قمـ صمقسمان، يمتاب اًمدقماء واًمتٙمبػم واًمتٝمٚمٞمؾ واًمتسبٞمح وا -1 ًمذيمر، طَمِديٌث َصِحٞمٌح قَمغَم َذْ

 م.1997 -هـ 1417، 1(، اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، دار احلرُملم، ط1/778/1932)
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 ويننننننننننرق زم اًمزُمنننننننننن٤من  وحيٞمنننننننننن٤م

  
 يمنننننؾ ُمٞمننننن٧م ُمٜمنننننل ويسنننننٝمؾ صنننننٕمبل

   
 وإذا ُمنننننننننننن٤م ذيمننننننننننننرشمٙمؿ رُسّ رسي

  
 س وىمنننننربواؾمنننننؽماطم٧م روطمنننننل سمننننن٠مٟم

   
** 

 أٟمننننننننتؿ ُمننننننننرادي ٓ أسمنننننننن٤مزم سمٕمننننننننندُم٤م

  
٥م وُمننننـ ؿمننننٜم٤مطَمننننشمرضننننقا قمننننكم سمٛمننننـ أَ 

(1) 

   

ََ ؾَمؿْ )  َْتِؿعق َزا وم٢مٟمف آضمنتامع اًمٕمنذب اًمّمن٤مف سمنال : (ام ِم ِدِْم دِم اهللِ   

يمام ىمن٤مًمقا ذم مجنقع جيتٛمٕمقمن٤م ذم  .. هلل وُمـ أضمؾ اهلل .. شمِمقيش وٓ ظمالف

 :ؿمٕم٥م اًمٜمبل هقد

 اش وٓ ُمننننـ طمسننننقدُمنننن٤م هبنننن٤م ىمننننط ُمننننـ و

  
 سمننننؾ أظمٞمننننقان صنننندق ـمٝمننننروا قمننننـ ضمحننننقد

   
 ىمنننند صننننٗمقا واصننننٓمٗمقا عمنننن٤م وومننننقا سمنننن٤مًمٕمٝمقد

  
 ودود ُمنننننـ أهٞمنننننؾ اًمنننننقٓ  ُمنننننـ يمنننننؾ سمنننننري 

   
 وصننننننننن٤مذم ورود دٍ رْ وَ  ذم ُمٕمننننننننن٤مين صنننننننننٗم٤م

  

                                                 

 ُمـ ىمّمٞمدة ُمٓمٚمٕمٝما : -1

 يا راطمال إن ضمئت وادي اعمٜمحٜمك             وماطمٓمط سمف واٟمزل قمغم يمٜمز اًمٖمٜمك

 (528ديقان اإلُمام احلداد اعمسٛمك)اًمدر اعمٜمٔمقم ًمذوي اًمٕم٘مقل واًمٗمٝمقم( )ص 
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 حتننننن٧م ؾمنننننؽم اًمٚمٞمننننن٤مزم واًمنننننقرى ذم رىمنننننقد

   
 يمننننؿ رىمننننقا ُمننننـ ُمراىمننننل قم٤مًمٞمنننن٤مت اًمّمننننٕمقد

  
ذم ُمثننننننن٤مين ىمٞمننننننن٤مم أو ُمثٜمنننننننك ؾمنننننننجقد

(1)
 

   
 

 طمننننل  شمٚمننننؽ اعمجنننن٤مُمع طمننننل  شمٚمننننؽ اًمقومننننقد

  
طمننننل  قمٞمننننٍد هبنننن٤م وم٤مىمنننن٧م قمننننغم يمننننؾ قمٞمنننند

(2)
 

   
ذم اضمتامع ذم أي٤مم اعمقًمند وذيمنر ؾمنػمة اعمّمنٓمٗمك ي٘منقل قمنـ جمتٛمٕمٞمنف و

 احلبٞم٥م قمكم احلبٌم: 

 ىمننننط ضنننند ؿُ ُمنننن٤م ومننننٞمٝمِ  أهننننؾ اًمّمننننٗم٤م واًمقومنننن٤م

  
 وآظمننننر يمننننذا يسننننتٛمد دْ ِٛمننننُمنننن٤م همننننػم هننننذا يُ 

   
 ٜمجننننردوطمنننند وىمننننػ ذم اًمسننننب٥م يسننننٕمك وطمنننند ُم

  

ك عمننننـ سمنننن٤م يٕمنننندنوأرسار ُمننننقٓي ُمنننن٤م حتّمنننن
(3)

 

   

                                                 
 دة ًمإلُمام قمبداًمرمحـ سمٚمٗم٘مٞمف شمذيٞمال قمغم ىمّمٞمدة اإلُمام احلداد اًمتل ُمٓمٚمٕمٝما :إسمٞمات ُمـ ىمّمٞم -1

 وُمض اًمؼمق ذم اًمداضمل ُمـ أىمَم اًمٜمجقداا هبت رياح اًمسٕمـــــقد        وهنــــــإيا وضمٞمف 

 .(196ديقان اإلُمام احلداد اعمسٛمك )اًمدر اعمٜمٔمقم ًمذوي اًمٕم٘مقل واًمٗمٝمقم( )ص 

 داد ُمٓمٚمٕمٝما :اًمبٞمت ُمـ ىمّمٞمدة ًمإلُمام احل  -2

 يا وضمٞمف أهنــــــا هبت رياح اًمسٕمـــــقد        وأوُمض اًمؼمق ذم اًمداضمل ُمـ أىمَم اًمٜمجقد

 .(195ديقان اإلُمام احلداد اعمسٛمك )اًمدر اعمٜمٔمقم ًمذوي اًمٕم٘مقل واًمٗمٝمقم( )ص 

 ُمـ ىمّمٞمدة ًمٚمحبٞمب قمكم احلبٌم ُمٓمٚمٕمٝما : -3

 .اعمختار ـمف وًمد ُمقائد اخلػم ُمبسقـمة عمـ سما يرد ** ذا ؿمٝمر ومٞمف اًمٜمبل
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ْكب ـَ ) َِ ْغَتػََ م  ََ و ام  ُم٤م ىمٍمٟم٤م ومٞمنف ُمنـ طم٘منقق اًمّمنحب٦م  يمؾ :(راا فِْقِه َمْغػ 

 ، ُم٤م صدر ُمٜم٤م ُمـ اًمت٘مّمػم يدظمؾ ُم٤م سملم اًمٕمٗمق ومال ُيٙمت٥م واعمج٤مًمس٦م هلؿ ويمؾ

ُمنـ اًمبداين٦م  وُم٤م سملم اًمٖمٗمر ومُٞمٕمٗمك وُيس٤مُمح ومٞمف سمٕمد اًمٙمت٤مسم٦م، ذٟمبٜم٤م ومٞمف ُمٖمٗمنقرٌ 

٥م شمن٠م  ٙمتَ ويُ  ٧َم ثبَ سمٕمد أن يُ  أسمدا . وُمٖمتٗمراً  ٥ُم ٙمتَ حت٧م اؾمؿ اًمٕمٗمق ومال يُ  ُمستقرٌ 

م اهلل قمٚمٞمنف ذم صحٞمٗم٦م اًمٕمبد اًمنذي شمٙمنرّ  كال يب٘مَ اعمس٤محم٦م واًمّمٗمح ومٞمسؽم.. وم

دمغم احلؼ شمٕم٤ممم قمنغم احلٗمٔمن٦م ىمد ؾمٞمئ٤مشمف  ومتٙمقن ، سم٤مًمٕمٗمق واعمٖمٗمرة إٓ طمسٜم٤مشمف

وقمنغم  ، تٝم٤مٞمَ ِسنوقمنغم إرض ومٜمَ  ، ٞمن٧م ُمٜمٝمن٤محِ وقمغم اًمّمحػ ومٛمُ  ، ومٜمسقه٤م

: .. وم٢مذا ظم٤مـمن٥م قمبنده هنذا ىمن٤مل  ومب٘مٞم٧م قمٜمده هق وم٘مط ، إقمْم٤م  ومٜمسٞمتٝم٤م

ومل شمٕمند ُمٙمتقسمن٦م ذم اًمّمنحٞمٗم٦م .. ..  يمنذا قمبدي أشمذيمر يقم يمذا ينقم ومٕمٚمن٧م

: ي٘منقل   [52ـمف: ] ژٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ژ  .. يٜمسك  وًمٙمـ اهلل ٓ

ـ   و ٞمخ٤مُف ومزم؟   شمٖمٗمرْ  أمل ؟قمٜمل أمل شمٕمُػ ريب  سمغم ؾمؽمهت٤م :  ىم٤مل.. أٟمف هٚمؽ  ئم

قمٚمٞمنؽ  ُت نَمنٟمَ  ومٚمؿ يدِر هب٤م أطمند .. ، قمٚمٞمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م وأٟم٤م اًمٞمقم أهمٗمره٤م ًمؽ

ٟمسنٞمتٝمؿ إي٤مهن٤م ومٝمنذا أن أىمند  ، يمٜمٗمل طمتك اعمالئٙم٦م ُم٤م ؾمٛمٕمقا ُم٤م أىمقل ًمؽ

ٞمس ًمنؽ ٚمنومقمغم ؿمٝمقده٤م ُمٜمل  صمب٧ْم اُ يٕمٜمل ُم٤م أٟم٧م ومٞمف ُمـ اعمزاي٤م  .سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ

ًمنق  طمٗمظ هذا وإٓ يمؿ ؾمٞمئ٤مشمؽ اًمتنلًمٙمـ ومْمكم قمٚمٞمؽ .. ا ، أصال ومٞمٝم٤م طمٌؼ 

ينـ.. ؽ همنػم اًمِمن٠من ويمٜمن٧م أوؿمن٠مٟمُ  .. !ؽ همػم احل٤ملٙم٤من طم٤مًمُ ًمآظمذشمؽ هب٤م 
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ل ًمٙمٜمل ٟمنمت راي٤مت اًمٗمْمؾ قمٚمٞمؽ وؿمٗمٕمتؽ ذم قمبن٤مدي وأيمرُمتنؽ سم٤معمٜمن٤مز

 .سمؽ  وؾمؽمت ُمٕم٤ميبؽ قمـ ظمٚم٘مل وأٟم٤م أدرى

قمٜمف اًمذٟمقب ىمبؾ أن ي٘مع  دَ يمؼمى إمم قمبد أسمٕمَ  رمح٦مٍ  رَ صمؿ إذا ٟمٔمر اهلل ٟمٔمَ 

ٞمحقل سمٞمٜمف وسملم اًمسٞمئ٤مت وقمٜمده٤م وم ، ومٞمٝم٤م وىمبؾ أن شمٜمزل سمس٤مطمتف ومال حتؾ سمف

ي٘م٤مل  اقمٛمٚمقا ُم٤م ؿمئتؿ وم٘مد همٗمرت ًمٙمؿ(
(1)

وأهؾ سمدر  ، يمام ىم٤مل ٕهؾ سمدر 

ن يمٚمٝمؿ واًمب٤مىمق ، إٓ ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٕمّمقم ومٞمٝمؿ ًمٞمس

اقمٛمٚمقا ُم٤م  طمد ومٞمٝمؿ ُمٕمّمقم، أ ظمقاص اعم١مُمٜملم وٓ ُمـ نُم١مُمٜمق ٟم٤مٌس أ

وهذه ُمـ أقمغم ُمٕم٤مين  ، حيقم طمقًمٙمؿ اًمذٟم٥م ٓ (ؿمئتؿ وم٘مد همٗمرت ًمٙمؿ

طمتك أن ًا . سمٕمٞمد اًمٖمٗمران أن حيقل سمٞمٜمف وسملم اًمذٟم٥م ُمـ ىمبؾ وىمققمف ومٞمف ومٞمبٕمدُ 

يمذا قمغم  يمذا وذٟم٥ُم  ذٟم٥ُم  ذم اًمّمحِػ  ريب ي٤م: قسملم ي٘مقل ًمفسمٕمض اعمحب

 ، يراه ذم اًمٜمقم صمؿ ٓ يٙمقن ُمٜمف ر  ذم اًمٞم٘مٔم٦م ، ًمتف ذم اًمٜمقمطمقّ  ٞم٘مقلوم ؟ومالنٍ 

وًمٙمـ ٓ ر  ذم اًمس٤مقم٦م اًمتل أرومع قمٜمف اًم٘مٚمؿ ذم اًمٜمقم يرى هذه اًمذٟمقب 

 ومٞمٝمؿ ىمد قمٗمقت قمٜمف، وُمـ هٜم٤م شمٕمٚمؿ ىمدر اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ يمرر اهلل يٙمت٥م

وم٢مذا ىم٤مل اهلل  ، هذا اًمٕمٗمق ُمـ اهلل [152آل قمٛمران: ] ژڻ  ڻ  ڻڻژ

 ي٘مدر ومال.. أُم٤م إذا قمٗم٤م ِمٙمٚم٦م إذا مل يٕمُػ شمٗمٕمؾ اًمٜم٤مر؟  اعمأن شم٘مدر  قت ومامذاقمٗم

                                                 

( سمرىمؿ 3/376اًمبخاري ذم صحٞمحف قمـ ؾمٞمدٟما قمكم، سماب ٓ شمتخذوا قمدوي وقمدويمؿ أوًمٞماء، ) أظمرضمف  -1

4897 
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 ظم٤مزن اًمٜم٤مر وٓ ُمالئٙم٦م اًمٕمذاب .. ٓ ي٘مدرون أنٓ ؾمٞمدٟم٤م ُم٤مًمؽ أطمد .. 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ژ أُمره .. هق ص٤مطم٥م إُمر أُم٤ممَ  يتحريمقا سمحريم٦مٍ 

ک   ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  

آل ] ژ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻڻ

  ؟ىمٚمٞمؾ إدب يتٙمٚمؿوم٤معمالئٙم٦م ٓ ي٘مدرون قمغم اًمٙمالم ومٙمٞمػ ي٠م    [152قمٛمران: 

ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ژ هلؿ ذم اًم٘مرآن ًمٕمٚمق ىمدرهؿ، ُمٜمِمقرٌ واًمٕمٗمق 

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  

اؾمتزهلؿ  .. ؿمٞمئ٤ميٕمٛمؾ هبؿ  أن ٘مدري اؾمتزهلؿ وًمٙمـ مل..   [155آل قمٛمران: ] ژ

ڻ  ڻ  ژ ٤ًم ومل يّمؾ إمم همرضف ..ظمّساٟم سمٕمد ذًمؽ  وأصبح

 عم٤م ىم٤مًم٧م اًمسٞمدة قم٤مئِم٦م أرأي٧م إن أدريم٧ُم  ًمؽوًمذ .[152آل قمٛمران: ] ژڻڻ

إٟمؽ قمٗمق حت٥م اًمٕمٗمق وم٤مقمػ قمٜمل(ًمٚمٝمؿ ا  :ىمقزم ىم٤مل  ؟قأدقمُ  ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ومبؿَ 
(1)

 ،

اهلل قمسك  ، واًمّمحٞمٗم٦م همػم اًمّمحٞمٗم٦م ٧م  سمِ و وإذا ٟمٔمر سم٤مًمٕمٗمق إمم ُم٤مضٞمؽ أومٚمح٧َم 

  .يٙمرُمٜم٤م هبذا اًمٕمٗمقن أ

                                                 
(، ُمٓمبٕمة ُمّمٓمٗمك 5/534/3513اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف قمـ قمائِمة ريض اهلل قمٜمٝما، يمتاب اًمدقمقات، ) أظمرضمف -1

ـٌ َصِحٞمٌح. طَمِديٌث وىمال  ، اعمٝمايب احلٚمبل وأوٓده، حت٘مٞمؼ أمحد حمٛمد ؿمايمر  طَمَس
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ْكب ـَ )  َِ و ََ ْغَتػا فِْقِه َمْغػ  م  ََ ي٤م ظمػم اًمٖم٤مومريـ اهمٗمر ًمٜم٤م ُمن٤م شم٘مندم  وُمن٤م  :(ارام 

شم٠مظمر ُمـ ذٟمقسمٜم٤م سم٠مقمٔمؿ اًمٖمٗمر وأوؾمٕمف ي٤م همٗمقر ي٤م رطمٞمؿ ي٤م قمٗمق واقمػ قمٜم٤م ين٤م 

 ظمػم ُمـ قمٗم٤م . 

٤م ذيمرٟم٤م ُمـ ًمٓمن٤مئػ إطمنقال واعمراشمن٥م ُمَ  يمؾ   : ًمؽ سم٘مقًمف تؿ اًمٙمالم و

واإلومْمن٤مل طمّّمنٚمف يمنؾ هن١مٓ  ٕمقال واًمذوق اًمزٓل واعمٜمح اًمٖمقال واعمـ اًم

ُمقمم سمالل .. سم٤مهل اجلامل .. ؾم٤مدن طمرضنة اجلنالل هق شمب٤مع واطمد : ٟمتٞمج٦م ٓ

.. هذا  (حمٛمد .. ُم٤م أقمج٥م اؾمٛمف  (حمٛمدُمٗمٞمض اًمٜمقال .. حمٛمقد اخلالل   ..

ـُ ووأ فأٟم٤م أٟمٓم٘مُ  اؾمؿٌ   ، ًمٕمرش ُمٙمتنقبُمـ شمٗمخٞمٛمف قمٜمد ريب قمغم ىمقائؿ ا ، سمف ُم

 .. ومٕمٜمد ذيمره شمّمػم زم صٚم٦م سم٤مًمٕمرش ٕن آؾمؿ ُمٜم٘مقش قمغم ىمقائؿ اًمٕمرش 

 .ُمـ ُمِم٤مرسمف  اهلل سمّم٤مطمبف وؾم٘م٤مكرسمٓمؽ 

اًمٓمن٤مًمبلم وأهنؾ واًمقاصنٚملم ُمنـ  هؿذيمرٟمن٤م اًمنذيـاًم٘منقم  : ًمؽي٘مقل 

ومٜمختؿ يمالُمٜمن٤م  ، تبٕمٞم٦م هلذا اإلٟمس٤من٤مًميمؾ هذا سموضمدوا  احلرضات واًمٜمٔمرات 

أدريمنقا يمنؾ  .. زيف رسمٜم٤م ظمػما ٕن هذا ُمـ رؿْمنِػ سمحنرهجيأن سم٤مًمّمالة قمٚمٞمف 

٤م أدريمقا ؿمنٞمئ٤م ُمنـ هنذا اعمٕمٜمنك عمََ ومٚمق مل يتبٕمقه  ، هذه اعمٕم٤مين ُمـ رؿمػ سمحره

 .ىمط
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ااااادة  َعاااااعَم اظم ْ َتااااااِ  ؽَماااااق ِدَكا( 22) ااااامَّ الصَّ  شم 

 

 ََ ااااااد  طَمااااااغْمِ َمااااااْن  َؿَّ َمااااااْن َكااااااَذَ اذمَّ حم  ََ   

 

دة  َععَم ا   .. اعمٜمتخ٥م ًمٚمرمحـ ُمـ يمؾ اًمٙم٤مئٜم٤مت .. (ظم ْ َتاِ  ؽَمق ِدَكاشم مَّ الصَّ

٘مف وم٤مظمت٤مر ُمنٜمٝمؿ سمٜمنل آدم صمنؿ اظمتن٤مر سمٜمنل آدم اهلل اظمت٤مر ظمٚمْ  وذم احلدي٨م  إنّ 

وم٤مظمت٤مر ُمٜمٝمؿ اًمٕمرب صمؿ اظمت٤مر اًمٕمرب وم٤مظمت٤مر ُمٜمٝمؿ ىمريِم٤م صمنؿ اظمتن٤مر ىمريِمن٤م 

ُمنـ وم٤مظمت٤مر ُمٜمٝمؿ سمٜمل ه٤مؿمؿ صمؿ اظمت٤مرين ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ وم٠مٟم٤م ظمٞم٤مر ُمنـ ظمٞمن٤مر 

ظمٞم٤مر(
(1)

يٙمٗمٞمؽ ىمقًمف  وأٟم٤م أيمرم إوًملم وأظمريـ قمغم اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وٓ   

ومخر(
(2)

 . 

دة  َععَم اظم ْ َتاِ  ؽَمق ِدَكا( ظمنػم ُمنـ  .. حمٛمندٌ  اًمذي ٓ يٗمقىمف أطمدٌ  )شم مَّ الصَّ

وًمٙمـ ظمػم   [37اًمٜمجؿ: ] ژېئ  ىئ  ىئ   ژ ورّم ، ىم٤مل احلؼ يٛمدح اخلٚمٞمؾ 

ؾمٞمد أهؾ اًمقوم٤م  صٚمقات ريب وؾمالُمف قمٚمٞمف ، ىم٤مًمن٧م حمٛمد .. ومٝمق  هق ُمـ ورّم 

(يم٤من ًمٞمذسمح اًمِم٤مة ومٞم٘مسٛمٝم٤م ذم صقحيب٤مت ظمدجي٦م فإٟم اًمسٞمدة قم٤مئِم٦م 
(3)

.   

                                                 
ـِ قُمَٛمَر ذم اعمستدرك احلايمؿ  أظمرضمف 1- ـِ اسْم عما ظمٚمؼ اهلل اخلٚمؼ اظمتار اًمٕمرب صمؿ اظمتار »َريِضَ اهللَُّ قَمٜمُْٝماَم  سمٚمٗمظ:  ، قَم

سماب ومْمؾ يماومة  «ُمـ اًمٕمرب ىمريِما صمؿ اظمتار ُمـ ىمريش سمٜمل هاؿمؿ صمؿ اظمتارين ُمـ سمٜمل هاؿمؿ وم٠مٟما ظمػمة ُمـ ظمػمة 

 .  7775( سمرىمؿ 4/182اًمٕمرب، )

أٟما أيمرم »ىمال: ىمال رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  -ريض اهلل شمٕمامم قمٜمٝمام -روى اًمدارُمّل قمـ اسمـ قمباس 2-

 (437ص 1يمتاب ؾمبؾ اهلدى واًمرؿماد ج) (26-1)« ًملم وأظمريـ قمغم اهلل وٓ ومخرإوّ 

ٚمٞمف وؾمٚمؿ ُما همرت قمغم ظمدجية قمـ قمائِمة ريض اهلل قمٜمٝما ىماًمت: )ُما همرت قمغم أطمد ُمـ ٟمساء اًمٜمبل صغم اهلل قم 3-

وُما رأيتٝما، وًمٙمـ يمان اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٙمثر ذيمرها، ورسمام ذسمح اًمِماة صمؿ ي٘مٓمٕمٝما أقمْماء صمؿ يبٕمثٝما ذم 

يماٟمت ويماٟمت، ويمان زم ُمٜمٝما  صدائؼ ظمدجية، ومرسمام ىمٚمت ًمف: يم٠مٟمف ل يٙمـ ذم اًمدٟمٞما اُمرأة إٓ ظمدجية؟ ومٞم٘مقل: إهنا

حف قمـ قمائِمة ريض اهلل قمٜمٝما، سماب شمزويج اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمدجية اًمبخاري ذم صحٞم أظمرضمفوًمد(.

 (.3/47/3818وومْمٚمٝما ريض اهلل قمٜمٝما، )
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.. هب٦م ظمدجي٦م وم٤مهتز وىمن٤مل اًمٚمٝمنؿ ه٤مًمن٦مأطمس سمٛمِم٤م شمست٠مذنُ  عم٤ّم ضم٤م ت ه٤مًم٦مُ و

ُم٤م شمذيمر ُمـ قمجقز ؿمٛمٓم٤م  ىمد أسمندًمؽ اهلل ظمنػما وىم٤مًم٧م ٤مًمتٗمت٧م اًمسٞمدة قم٤مئِم٦م وم

.. آُمٜمن٧م يب طمنلم يمٗمنر يب أسمدًمٜمل اهلل ظمػما ُمٜمٝم٤م ين٤م قم٤مئِمن٦م  واهلل ُم٤مُمٜمٝم٤م؟ ىم٤مل ٓ

 واؾمتٜمل سمامهل٤م ، طملم ـمردين اًمٜم٤مس آوشمٜمل ، سمٜمل اًمٜم٤مسىمتٜمل طملم يمذ  صد   ، اًمٜم٤مس

وٟمٗمسٝم٤م طملم طمرُمٜمل اًمٜم٤مس ومال واهلل ُم٤م أسمندًمٜمل اهلل ظمنػما ُمٜمٝمن٤م
(1)

ُمنـ هنل و،  

 ..  ف ٤مئِ ب٤مر قمـ اعمخت٤مر ومٞمام يذيمر ذم ووميم٤مٟم٧م حتٙمل هذه إظم

ذيمر ذم اًمسػمة أٟمف عم٤م ضم٤م  ذم ومتح ُمٙم٦م ىم٤مًمقا أيـ ٟمٜمّم٥م ظمٞمٛمتؽ ي٤م رؾمقل ويُ 

ُمنـ دار اهلل؟ أيـ شمٜمزل؟ ىم٤مل هؾ شمرك ًمٜم٤م قم٘مٞمٌؾ 
(2)

اٟمّمنبقا زم ظمٞمٛمن٦م أُمن٤مم ىمنؼم  ؟

 . ظمدجي٦م

                                                 
ـْ َُمرْسُ  1- ـْ قَمائَِِمَة ، ىَماًَمْت:قَم  ، وم٠مطمسـ اًمثٜماء ، يمان اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا ذيمر ظمدجية أصمٜمك قمٚمٞمٝما وٍق ، قَم

ُما  "ىمال:  ، ىمد أسمدًمؽ اهلل قمز وضمؾ هبا ظمػما ُمٜمٝما ، ذيمرها محراء اًمِمدقوم٘مٚمت: ُما أيمثر ُما شم ، ىماًمت: ومٖمرت يقُما

وواؾمتٜمل سمامهلا إذ  ، وصدىمتٜمل إذ يمذسمٜمل اًمٜماس ، ىمد آُمٜمت يب إذ يمٗمر يب  اًمٜماس ، أسمدًمٜمل اهلل قمز وضمؾ ظمػما ُمٜمٝما

قمائِمة ريض  أمحد ذم ُمسٜمده قمـ أظمرضمف. " ورزىمٜمل اهلل قمز وضمؾ وًمدها إذ طمرُمٜمل أوٓد اًمٜمساء ، طمرُمٜمل اًمٜماس

 -هـ 1421، 1(، ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة، ط41/356/24864اهلل قمٜمٝما، ُمسٜمد اًمّمدي٘مة قمائِمة سمٜمت اًمّمديؼ، )

 م.2771

ـُ ُُمْسِٝمرٍ  َٟما قَمكِمُّ سْم ـُ ظَمِٚمٞمٍؾ: َأظْمؼَمَ ـْ ِهَِمامٍ  ، َوىَماَل إؾِْماَمقِمٞمُؾ سْم ـْ َأسمِٞمفِ  ، قَم ـْ قَمائَِِمَة رَ  ، قَم ت٠مذٟمت اؾم يِضَ اهللَُّ قَمٜمَْٝما ، ىَماًَمْت:قَم

 ، ومٕمرف اؾمتئذان ظمدجية ومارشماع ًمذًمؽ ، قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، أظمت ظمدجية ، هاًمة سمٜمت ظمقيٚمد

هٚمٙمت ذم  ، محراء اًمِمدىملم ، وم٘مٚمت: ُما شمذيمر ُمـ قمجقز ُمـ قمجائز ىمريش ، ىماًمت: ومٖمرت« . اًمٚمٝمؿ هاًمة»وم٘مال: 

ـ قمائِمة ريض اهلل قمٜمٝما، سماب شمزويج اًمٜمبل صغم اًمبخاري ذم صحٞمحف قم ضمفأظمر "ىمد أسمدًمؽ اهلل ظمػما ُمٜمٝما  ، اًمدهر

 (.3/47/3821اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمدجية وومْمٚمٝما ريض اهلل قمٜمٝما، )

يا رؾمقل اهلل شمٜمزل ذم اًمدور؟ ىمال: هؾ شمرك ًمٜما قم٘مٞمؾ ُمـ رسماع أو »ذم ومتح ُمٙمة أٟمف ىمٞمؾ ًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  2-

ٚمؿ يبؼ سمٞمده وٓ سمٞمد أوٓده سمٕمده. إٓ أن ي٘مال اعمراد سماع ُما وم٢من هذا اًمسٞماق يدل قمغم أن قم٘مٞمال سماع شمٚمؽ اًمدار وم« دور

ٕٟمف  ، قمدا هذه اًمدار اًمتل هل ُمقًمده صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: أي ٕٟمف يمام ؾمٞم٠ميت ذم اًمٗمتح سماع دار أسمٞمف أيب ـماًمب

      = قمٜمٝمام دون ضمٕمٗمر وقمكم ريض اهلل شمٕمامم ، ٕهنام يماٟما يماومريـ قمٜمد ُمقت أيب ـماًمب ، وـماًمبا أظماه ورصما أسما ـماًمب
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 صمؿ يمٚمٛمٜمل ذم ه١مٓ  اًمٜمتٜمك  ٤مً طمٞمّ  اعمٓمٕمؿ سمـ قمدي٤من ًمق يم ذم أؾم٤مرى سمدر ىم٤ملو 

ًمؽميمتٝمؿ ًمف
(1)

طمتك وهق يم٤مومر ًمٙمـ ًمف ُمٕمروف  يرده إًمٞمف  .. وم٤م ً ؟ و عم٤مذا..  

ظمػم ُمـ أورم سمح٘مقق احلؼ  ومٝمق صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحبف وؾمٚمؿ

 .واحلؼ ًمف قمغم اخلٚمؼ ، واخلٚمؼ

َمْن َكاَذَ ا(  ََ اذَم  ََ  طَمغْمِ َمْن 
د  َؿَّ      [7اإلٟمسـان: ] ژپ  ڀ ژ  ىمن٤مل شمٕمن٤ممم )حم 

 . ُمـ ؾم٤مر ذم درسمفصٚمقات ريب وؾمالُمف قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحبف و

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

وإن قم٘مٞمال سماع دار  ، وم٢من ـماًمبا اظمتٓمٗمتف اجلـ ول يٕمٚمؿ سمف ، وقم٘مٞمؾ أؾمٚمؿ سمٕمد دون ـماًمب ، وم٢مهنام يماٟما ُمسٚمٛملم =

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمتل هل دار ظمدجية: أي اًمتل ي٘مال هلا ُمقًمد وماـمٛمة ريض اهلل شمٕمامم اٟمٔمر: يمتاب 

 سمػموت. –(، دار اعمٕمرومة 1/86اًمسػمة احلٚمبٞمة، قمكم سمـ سمرهان اًمديـ احلٚمبل، )

َـّ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم إؾمارى ) اًمبخاري ، أظمرضمف - 1   (. 4/91سماب ُما َُم
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