








 

 

 الطبعة األوىلمكّدمة 
 

 ٱ ٻ ٻ ٻ
 

: وصغّم اهلل قمغم رؾمقًمف (1)﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿

اًمٙمريؿ، حمّٛمد، ؾمٞمّد اًمٕم٤معملم وصٗمقهتؿ، وشم٤مج اًمٜمٌّٞملّم وهمّرهتؿ، وقمغم آًمف اًمّٓمّٞمٌلم 

 اهلدى، وسمٞم٤مرق اًمتّ٘مك، أوًمٞم٤مء اهلل ذم سمرّيتف، وسم٘مٞم٦ّم رؾمقًمف ذم أُّمتف- اًمّٓم٤مهريـ، أقمالم 

 أُّم٤م سمٕمد: 

ومٙمت٤مب إرسمٕمقن طمديث٤م ًمإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل+ ؾِمٗمر ضمٚمٞمؾ، وَُمْٕمَٚمؿ هدى، 

ظمّٓمتف أٟم٤مُمؾ ٟمٗمس ُمٚمٙمقشمٞم٦م، قمِم٘م٧م رهب٤م طمتك ومٜمٞم٧م، وشمذّوىم٧م ومٞمْمف إىمدس 

 طمتك ذاسم٧م ذم ٟمقر يمؼمي٤مئف وقمٔمٛمتف- 

ًمٙمت٤مب أّٟمف يمت٤مب قمٚمٛمّل شمرسمقّي، خي٤مـم٥م اًمٕم٘مؾ وُمـ أسمرز ظمّم٤مئص ا

سم٤محلج٩م اًم٤ٌمًمٖم٦م، واًم٘مٚم٥م سم٤مٕطم٤مؾمٞمس اعمثػمة، ومتذقمـ اًمٜمٗمقس، وشمدُمع اًمٕمٞمقن، 

 وشم٘مِمٕمّر اجلٚمقد-

واًمٙمت٤مب وخؿ ذم طمجٛمف، قمٛمٞمؼ ذم أسمح٤مصمف، وٓظمتّم٤مره وشم٘مريٌف ُمـ أذه٤من 

٤مة، وشمِمٕم٧ٌم همػم اعمتخّّمّملم، وٓ ؾمٞماّم أٟمٜم٤م ٟمٕمٞمش ذم زُمـ شمٕمّ٘مدت ومٞمف ُمٔم٤مهر احلٞم

أهمّم٤مهن٤م، شمقيمٚم٧م قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف، واؾمتخٚمّم٧م ًم٤ٌمب اًمٙمت٤مب سمام ي٤ًموي صمٚمثف 

اًمًٞمد حمٛمد اًمٖمروي، اًمٓمٌٕم٦م ؾمامطم٦م اًمٜمًخ٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل شمرمجٝم٤م  اشم٘مري٤ٌم، ُمٕمتٛمدً 

                                                           



 اعمٜمٝم٩م أيت:  ٤مهـ، ًمٕمدم ُمٕمرومتل سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م: وؾم٤مًمٙمً 1431اًم٤ًمسمٕم٦م، قم٤مم 

ّٓ اعم٘مدار احلٗم٤مظ قمغم أؾمٚمقب اإلُم٤مم اعم١مًم -1 ػ، ومٚمؿ أهمػّم ذم قم٤ٌمراشمف إ

 اًمٞمًػم- 

اؾمتخالص سم١مر اًمدًٓم٦م اعمريمزّي٦م ذم ذح يمّؾ طمدي٨م، وإسمرازه٤م قمغم ٟمحق  -2

 يّٞمن قمغم اًم٘مّراء ضمٝمد اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م- 

 حلٗم٤مظ قمغم اًمًٛم٦م اًمؽمسمقي٦م ًمٚمٙمت٤مب، سمخٓم٤مسم٤مشمف اعم١مصمرة-ا -3

 إذسم٠مصٖمر طمجؿ ممٙمـ،  شاًمٚم٤ٌمب»ُمع ُمراقم٤مة ُم٤م ُمّر، ؾمٕمٞم٧م ٕن يٙمقن  -4

 ،ٕؾمتٖمٜمل قمـ أّي ُمٗمردة يٛمٙمـ آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤م ،ايمٜم٧م أقمٞمد اًمٜمٔمر ذم اًمٕم٤ٌمرة ُمرارً 

 ُمـ دون أن حيدث ظمٚمؾ ذم اًمٌٞم٤من- 

وٓ  ،وًمق سمٙمٚمٛم٦م شمِمجٞمع ،أشم٘مّدم سمخ٤مًمص ؿمٙمري ًمٙمؾ ُمـ أقم٤مٟمٜمل ذم اًمٙمت٤مب

ؾمّٞمام أظمل إؾمت٤مذ اًمٗم٤موؾ اًمديمتقر قم٤مدل قمٌد اًمًت٤مر اجلٜم٤ميب اًمذي ىمرأ ًم٤ٌمب 

 وأسمدى ُمٚمحقفم٤مشمف اًمًديدة- ،٨مسمٕمض إطم٤مدي

 ،عم٤م سمذٓه ُمـ ضمٝمد ذم ـمٌع اًمٙمت٤مب ،وأؾم٤مُم٦م ،ؿمٙمرا ًمقًمديَّ اًم٤ٌمريـ: قمكمّ 

 وإظمراضمف-

ُمـ طمًٜم٦م وم٤مإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل+ أومم هب٤م، وُم٤م ومٞمف ُمـ ؾمٞمئ٦م  شاًمٚم٤ٌمب»ُم٤م ذم  ٤مظمت٤مُمً 

 وأؾم٠مل أظمقاين اعم١مُمٜملم اًمدقم٤مء- ،وم٠مؾم٠مل ريب اعمٖمٗمرة ،أو شم٘مّمػمي ،ومٝمق ُمـ ىمّمقري

ًٓ واحلٛم  اوآظمرً  د هلل أو

 

 إي٣مد إرٞم٣مؤوؿمل    

 ـه6341زمٕمداد دم ايمث٣مين فممم َمـ رزمٝمع ايمث٣مين فم٣مم 



 
 

 الجاىية الطبعة مكدمة
 

 ٱ ٻ ٻ ٻ
 -اًمٓم٤مهريـ اًمٓمٞمٌلم وآًمف حمٛمد ؾمٞمدٟم٤م قمغم اهلل وصغّم  اًمٕم٤معملم، رب هلل احلٛمد 

 :سمٕمد أُم٤م

 طمديث٤م إرسمٕمقن ًم٤ٌمب" ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م اعم١مُمٜملم أيدي سملم ٟمْمع ٟمحـ ومٝم٤م  

 اهلل يمت٥م رضمؾ أٟم٤مُمؾ ظمٓمتف اًمذي اجلٚمٞمؾ، اًمٙمت٤مب هذا ،"+اخلٛمٞمٜمل ًمإلُم٤مم

 طمريم٦م ي٘مقد وأن اإلؾمالُمٞم٦م، ُٕمتٜم٤م ُمٕم٤مسا ضمديدا شم٤مرخي٤م يّمٜمع أن ًمف ؾمٌح٤مٟمف

 -إطمداث ُم٤ًمر همػمت

 اًمٜمّمقص ذم اًمٜمٔمر إقم٤مدة هق إومم، سم٤مًمدرضم٦م اًمٓمٌٕم٦م هذه ذم أطمدصمٜم٤مه ُم٤م  

 سمٕمض ذم اًمٚمٖمقي٦م إظمٓم٤مء ُمـ ىمٚمٞمؾ سمقضمقد ومقضمئٜم٤م اًمتل اًمنميٗم٦م، احلديثٞم٦م

 دقمقة شمٜم٤مًمٜم٤م أن ذم ـمٛمٕم٤م وًمٙمـ اًمٓم٤ٌمقمٞم٦م، إظمٓم٤مء ُمـ أهن٤م اعم١ميمد ُمـ ٟمّمقصٝم٤م،

 واًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمنمقمٞم٦م، ًمألُم٤مٟم٦م وأداء اًمٕمٛمؾ، ُمت٘مـ قمغم اًمؽمطمؿ ذم ’اهلل رؾمقل

 -إظمٓم٤مء هذه أصٚمحٜم٤م

 رب هلل احلٛمد أن دقمقاٟم٤م وآظمر يًخٓمؽ، ُم٤م وضمٜمٌٜم٤م يروٞمؽ، عم٤م ووم٘مٜم٤م اًمٚمٝمؿ

 -اًمٕم٤معملم

  

 إرٞم٣مؤوؿمل فمقم حمٚمد إي٣مد

 هـ6341 فم٣مم صٖمر َمـ فممم اخل٣مَمس دم زمٕمداد



 



 

 

 

 +مكدمة اإلماو اخلنيين
 

 احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة قمغم حمٛمد وآًمف أمجٕملم 

  وًمٕمٜم٦م اهلل قمغم أقمدائٝمؿ امم يقم اًمديـ

قمـ صٗمح٦م اًم٘مٚم٥م صدأ  ضمُؾ اإهلل أٟمر ُمرآة اًم٘مٚم٥م سمٜمقر اإلظمالص: و

 ،إمم ضم٤مّدة اًمًٕم٤مدة ،واًمْمالًم٦م ،اًمنمك: واهِد ه١مٓء اعم٤ًميملم ذم سمٞمداء احلػمة

 واًمٗمالح اًمقاؾمٕم٦م--- 

ًٌ  ،وووم٘مٜم٤م ًمٚمتخٚمؼ سم٤مٕظمالق اًمٙمريٛم٦م  مم٤ّم اظمتّمّم٧م سمف  ٤مواضمٕمؾ ًمٜم٤م ٟمّمٞم

 وأًمٓم٤مومؽ اخل٤مص٦م---  ،أوًمٞم٤مءك ُمـ ٟمٗمح٤مشمؽ

ٝمؾ، واطمٚمؾ حمّٚمٝم٤م ضمٜمقد اًمٕمٚمؿ وأظمرج ُمـ ممٚمٙم٦م ىمٚمقسمٜم٤م ضمٜمقد اًمِمٞمٓم٤من واجل 

 واحلٙمٛم٦م واًمرمحـ---

ٌّؽ وطم٥ّم ُمـ ظمّمّمتٝمؿ سم٘مرسمؽ--- وقم٤مُمٚمٜم٤م  وأظمرضمٜم٤م ُمـ هذا اًمٕم٤ممل سمح

  ..سمرمحتؽ طملم اعمقت وسمٕمده-

 - ^واىمرن قم٤مىم٦ٌم أُمرٟم٤م سم٤مًمًٕم٤مدة سمحّؼ حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ 

، سم٠من ُمدةوسمٕمد--- ي٘مقل هذا اًمٕمٌد اًمٗم٘مػم اًمْمٕمٞمػ: يمٜم٧م أطمّدث ٟمٗمز ُمٜمذ 

ُمـ أطم٤مدي٨م أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م واًمٓمٝم٤مرة ^، اعمدّوٟم٦م ذم  ٤مأمجع أرسمٕملم طمديثً 

ًمألصح٤مب واًمٕمٚمامء )روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ(، وأن أذح يمّؾ  ،اًمٙمت٥م اعمٕمتؼمة



طمدي٨م ذطم٤م يتٜم٤مؾم٥م وومٝمؿ اًمٕم٤مُم٦م- وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ يمتٌتٝم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م يمل 

ن ؿم٤مء اهلل ـ أصٌح ممـ إ ـيٜمتٗمع ُمٜمٝم٤م اًمذيـ يٜمٓم٘مقن سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م، وًمٕمكّم سمذًمؽ 

َمـ ضمٖمظ فمعم أَّمتل أرزمٔمكم »طمٞم٨م ي٘مقل:  ،’يِمٛمٚمف احلدي٨م خل٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء

 : إمم أن ووّم٘م٧م ًمٚمٌدء سمذًمؽ-(1)ش٣مفم٣مظمً  ٣ميٛمتٖمٔمقن هب٣م زمٔمثف اهلل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م همٗمٝمٜمً  ٣مضمديثً 

 وُمـ اهلل شمٕم٤ممم أـمٚم٥م اًمتقومٞمؼ إلمت٤مُمف إّٟمف وزم اًمتقومٞمؼ

                                                           



 

 

 احلديح األّول: جَاد اليفط





 

 

 :×قمـ أيب قمٌداهلل اًمّم٤مدق (1)سم٤مًمًٜمد اعمّتّمؾ

٥ًم، همَ ’أّن ايمٛمٌل  » ي  زمَِٗمْقم ومّمقا اجلٜم٣مَد  ٣مَرصَمُٔمقا، وم٣مل: َمْرضَمًٌ  ٙمّم ، زَمَٔم٧َم َهَ

َوََم٣م اجِلَٜم٣مُد  ،َوزَمِٗمَل فَمَٙمْٝمِٜمُؿ اجِلٜم٣مُد إىْمػَم؛ همٗمٝمؾ: َي٣م َرؽْمقَل اهلل ،إْصَٕمر

 .(2)شإىَْمػَم؟ وم٣مل: صِمَٜم٣مُد ايمٛمٖمَس 

 معاني المفردات

 ىمٓمٕم٦م ُمـ اجلٞمش ايمنّي٥م:

 يمإلٞم٣ًمن ٞمُمٟمسم٣من: 

وشمت٠مًّمػ ُمـ إىم٤مًمٞمؿ اعمٚمٙمّٞم٦م  دٞمٝمقّي٥م؛ هل زمدٞمف، ،َمٙم٘مّٝم٥م ،إضمدامه٣م: ـم٣مهرّي٥م

 واًمرضمؾ- ،واًمٞمد ،واًمٗمرج ،واًمٌٓمـ ،واًمٚم٤ًمن ،واًمٕملم ،اًمًٌٕم٦م: إذن

اًمتل هل ُمـ قم٤ممل  ل روضمف،َمـ فم٣ممل آطمر؛ ه ،َمٙم٘مقسمٝم٥ّم ،نمٝمٌٝم٥ّم ،وإطمرى: زم٣مؿمٛمٝم٥ّم

دمذب اًمٜمٗمس  ،وذم يمّؾ ُم٘م٤مم ضمٜمقد رمح٤مٟمٞم٦ّم ،وهل٤م ُم٘م٤مُم٤مت ُمتٕمّددة :واعمٚمٙمقت ،اًمٖمٞم٥م

دمذب اًمٜمٗمس ٟمحق  ،وشمدقمقه٤م ًمٚمًٕم٤مدة: وضمٜمقد ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦ّم ،ٟمحق اعمٚمٙمقت إقمغم

وشمدقمقه٤م ًمٚمِم٘م٤مء: واإلٟم٤ًمن هق ؾم٤مطم٦م طمرب سملم اعمٕمًٙمريـ: وم٢مذا  ،اعمٚمٙمقت اًمًٗمكم

يم٤من اإلٟم٤ًمن ُمـ أهؾ اًمًٕم٤مدة واًمرمح٦م: واٟمخرط ذم ؾمٚمؽ  ،محـشمٖمّٚم٥م ضمٜمقد اًمر
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اعمالئٙم٦م، وطُمنِمَ ذم زُمرة إٟمٌٞم٤مء، وإوًمٞم٤مء، واًمّم٤محللم: وإذا شمٖمّٚم٥م ضمٜمقد اًمِمٞمٓم٤من، 

 واعمحروُملم- ،واًمٙمٗم٤مر ،يم٤من اإلٟم٤ًمن ُمـ أهؾ اًمِم٘م٤مء: وطُمنِمَ ذم زُمرة اًمِمٞم٤مـملم

 وعالمهما ،منزل الملك والظاهرالمقام األول: 

 وإؾمٗمؾ-  ،وهق ُمٜمزهل٤م إدٟمك

وإٟمقار اًمٖمٞمٌٞم٦ّم ذم هذا اجلًد اعم٤مّدّي، واهلٞمٙمؾ  ،ذم هذا اعم٘م٤مم شمت٠مًّمؼ إؿمّٕم٦م

 اًمٔم٤مهرّي، ومتٛمٜمحف احلٞم٤مة-

اٞمتِم٣مر اإلٞم٣ًمن فمعم ومقاه ايمٓم٣مهرّي٥م، وصمٔمٙمٜم٣م وضمٝم٤مد اًمٜمٗمس ذم هذا اعم٘م٤مم: 

 - وصمٛمقده ، اظمٚمٙم٘م٥م َمـ دٞمس وصمقد ومقى ايمُمٝمْم٣منَم٠ممترة زمٟمَمر اخل٣ميمؼ، وسمْمٜمغم

 وهلذا اجلٜم٣مد حمْم٣مت وطمْمقات:

: وهق: أن يٗمّٙمر اإلٟم٤ًمن ومٞم٠ًمل ٟمٗمًف: عم٤مذا ظمٚم٘مٜمل ريب، اخلْمقة إولم: ايمتٖمّ٘مر

وأؾمٌغ قمكّم ٟمٕمٛمف فم٤مهرة وسم٤مـمٜم٦م؟ أوراء هذه اًمٜمٕمؿ هم٤مي٦م أم أهّن٤م قم٨ٌم ٓ رء وراءه؟ 

 ،ورؾمٚمف ،وطمٙمٛمتف- هؾ أٟمٌٞم٤مء اهلل ،سمٕمٚمؿ اخل٤مًمؼومٙمؾُّ رء ذم اًمقضمقد يٜمٓمؼ  ،هٞمٝم٤مت

أو ضمٝم٤مل ٓ يٕمٚمٛمقن ؾمقاء اًمًٌٞمؾ؟  ،أقمداء ًمٜم٤م ،واًمٕمٚمامء اًم٤ًمئرون قمغم ظمٓم٤مهؿ

 ،ومًػمهؿ اًمٕمٓمرة شم٠مسمك ذًمؽ- أمل شم٠ميمؾ اًمدٟمٞم٤م ُمـ ُمْمقا: ُمٚمقيمٝمؿ ورقمٞمتٝمؿ ،هٞمٝم٤مت

ق ًم٘مد ـمحٜمٝمؿ اًمٌغم ـمحٜم٤م: وهؾ شمّمٗم ،رضم٤مهلؿ وٟم٤ًمءهؿ؟ سمغم ،أهمٜمٞم٤مءهؿ ووم٘مراءهؿ

ّٓ ؿم٤ميمٞم٤م اًمتٕم٥م ومٞمٝم٤م واًمٖمدر ُمٜمٝم٤م؟: ومالسمّد إذن  ،ٕطمد؟ وهؾ رأي٧م أطمدا ُمـ أهٚمٝم٤م إ

وقمٜمٝم٤م يٜمٌٖمل أن ٟمٌح٨م: إًمٞمٝم٤م دقم٤م  ،ومٞمٝم٤م اًمًٕم٤مدة واخلٚمقد: هل٤م ظمٚم٘مٜم٤م ،ُمـ طمٞم٤مة أظمرى

وٕذع سمٛمج٤مهدة هذه اًمٜمٗمس اعمٞم٤ّمًم٦م  ،ومألؿمدَّ اًمرطم٤مل إمم دار اخلٚمقد ،إٟمٌٞم٤مء

 ،ومٝمق وزّم ٟمٕمٛمتؽ ،أن سمتقصّمف إلم رزمِّؽ ايم٘مريؿ ٓ إلم ٞمٖمًؽ ًمٚمِمٝمقات اًمٗم٤مٟمٞم٦م: وٓ شمٜمس

 سمٗمْمٚمف ورمحتف-  ،ومؽمشم٘مل ُمـ ُمٜمزل إمم ُمٜمزل ،ًمٞمٕمٞمٜمؽ ذم أداء ُم٤م شمًتٓمٞمع ُمـ طمّ٘مف
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وأداء  ،يمّؾ اعمٕم٤ميص ،وهق أن ي٘مّرر اإلٟم٤ًمن شمرك اعمٕم٤ميصاخلْمقة ايمث٣مٞمٝم٥م: ايمٔمزم: 

فم٤مهره سمٔم٤مهر  ٤مُمت٠مؾمٞم   ،طمٞم٤مشمفاًمقاضم٤ٌمت، يمّؾ اًمقاضم٤ٌمت، ويتدارك ُم٤م وم٤مشمف ذم أّي٤مم 

ّٓ سم٤مًمٌدء ’اًمرؾمقل إيمرم : ومال يٛمٙمـ ـمّل أّي ـمريؼ ًمٜمٞمؾ اعمٕم٤مرف اإلهلّٞم٦م، إ

وُم٤م مل يت٠مّدب اإلٟم٤ًمن سمآداهب٤م، ٓ حيّمؾ ًمف  ،سمٔم٤مهر اًمنميٕم٦م، واًمديٛمقُم٦م قمغم ذًمؽ

 رء ُمـ طم٘مٞم٘م٦م إظمالق احلًٜم٦م، وٓ يتجغّم ذم ىمٚمٌف ٟمقر ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم-

يزيدك فمزَم٣م؛ وطمالهمف  ،وإسمٝم٣من ايمْم٣مفم٣مت ،أّن هجر اظمٔم٣ميصتذيّمر قمٚمٞمؽ أن شم

وم٤مُمدد يدك إمم رسّمؽ  ورهمٗم٥م أصح٣مب ايمًقء؛ ،يّمٔمٖمؽ؛ وَمـ ذيمؽ: اؽمتمع ايمٕمٛم٣مء

ًمٞم٠مظمذ سمٞمدك إمم ضمٜم٦ّم روقاٟمف،  ،^وأهؾ سمٞمتف ،’و٤مرقم٤م ُمتقؾمال سمًٞمّد اعمرؾمٚملم

 - ظمح٣مؽم٥ٌموا ،واظمراوم٥ٌم ،اظمُم٣مرؿم٥م وزمرٞم٣مجمؽ ايمٔمٚمقم هق:: (1)﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

أن شمِم٤مرط ٟمٗمًؽ ذم أّول يقُمؽ قمغم أن شم٠ممتر سم٠مواُمر اهلل، وشمٜمتٝمل  واظمُم٣مرؿم٥م:

وىمد  ،وشمٕمزم قمٚمٞمف ًمٞمقم واطمد، وهذا أُمر يًػم ،قمـ ٟمقاهٞمف، وشمّتخذ ىمرارا سمذًمؽ

وٓ شمٙمؽمث  ،وم٤مًمٕمٜمف ،أّن إُمر صٕم٥م وقمًػم ،وضمٜمده ،يّمّقر ًمؽ إسمٚمٞمس اًمٚمٕملم

 وضمّرب ًمٞمقم واطمد، وؾمؽمى-وأظمرج إوه٤مم اًم٤ٌمـمٚم٦م ُمـ ىمٚمٌؽ،  ،ًمف

أن شمٜمتٌف، ذم ُمّدة اعمِم٤مرـم٦م، إمم قمٛمٚمؽ قمغم ووم٘مٝم٤م، وم٢مذا طمّدصم٧م ٟمٗمًؽ  واظمراوم٥ٌم:

ُٕمر اهلل، وم٤مقمٚمؿ أّن ذًمؽ ُمـ قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من وضمٜمده: ومٝمؿ  ٤مخم٤مًمٗمً  سم٠من شمرشمٙم٥م قمٛماًل 

واؾمتٕمذ سم٤مهلل ُمـ ّذهؿ،  ،اؿمؽمـمتف قمغم ٟمٗمًؽ، وم٤مًمٕمٜمٝمؿ يريدوٟمؽ أن شمؽماضمع قمام  

إيّن اؿمؽمـم٧م قمغم ٟمٗمز »ؽ اًمقؾم٤موس اًم٤ٌمـمٚم٦م ُمـ ىمٚمٌؽ، وىمؾ ًمٚمِمٞمٓم٤من: وأظمرج شمٚم

اًمذي  ،سم٠مّي قمٛمؾ خي٤مًمػ أُمر اهلل شمٕم٤ممم، وهق وزّم ٟمٕمٛمتل ،أن ٓ أىمقم ذم هذا اًمٞمقم

وإُمـ، وًمق أيّن سم٘مٞم٧م ذم ظمدُمتف إمم إسمد عم٤م أدي٧م  ،واًمًالُم٦م ،شمٚمّٓمػ قمكم  سم٤مًمّمّح٦م

 -شأن ٓ أذم سمنمط يًػم يمٝمذا طمّؼ واطمدة ُمٜمٝم٤م، وقمٚمٞمف ومٚمٞمس ُمـ اًمالئؼ
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واًمدراؾم٦م،  ،واًمًٗمر ،يم٤مًمٙم٥ًم ،ُمـ أقمامًمؽ ٤مواقمٚمؿ أّن اعمراىم٦ٌم ٓ شمٕم٤مرض أيً 

 ريثام حيلم وىم٧م اعمح٤مؾم٦ٌم- ،ومٙمـ قمغم هذه احل٤مل إمم اًمٚمٞمؾ

أْن حت٤مؾم٥م ٟمٗمًؽ ًمؽمى: هؾ أّدي٧م ُم٤م اؿمؽمـم٧م هلل قمغم ٟمٗمًؽ:  واظمح٣مؽم٥ٌم:

وم٤مؿمٙمر اهلل  ٤مّٞم٦م؟- إذا يمٜم٧م ىمد وومٞم٧م طم٘مً ومل ختـ وزم ٟمٕمٛمتؽ ذم هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م اجلزئ

 ،قمغم هذا اًمتقومٞمؼ، وإن ؿم٤مء اهلل يٞمّن ًمؽ ؾمٌح٤مٟمف اًمت٘مّدم ذم أُمقر دٟمٞم٤مك

وآظمرشمؽ: وؾمٞمٙمقن قمٛمؾ اًمٖمد أين قمٚمٞمؽ ُمـ ؾم٤مسم٘مف، وإذا وضمدت ٟمٗمًؽ ىمد 

ارشمٙم٧ٌم أظمٓم٤مء، سمؽمك اًمقاضم٥م، أو ومٕمؾ احلرام: وم٤مؾمتٖمٗمر اهلل: وشم٥م إًمٞمف: وضمدد 

 ًمالطمؼ: وهٙمذا-اعمِم٤مرـم٦م ًمٚمٞمقم ا

طمتك  ،ومٞمؽ (1)وافم٥م قمغم هذا اًمٕمٛمؾ ُمّدة، واعم٠مُمقل أن يتحقل إمم ُمٚمٙم٦م

وإٟمس سمٓم٤مقم٦م اهلل  ،قمٚمٞمؽ ًمٚمٖم٤مي٦م، وؾمتحسُّ قمٜمده٤م سم٤مًمٚمذة ايّمٌح ؾمٝمال يًػمً 

شمٕم٤ممم، وشمرك ُمٕم٤مصٞمف، وذم هذا اًمٕم٤ممل اًمدٟمٞمقّي سم٤مًمذات: ذم طملم أّن هذا اًمٕم٤ممل ًمٞمس 

ـّ اجلزاء اإل وُمٚمتذا سمٓم٤مقمتؽ هلل،  ،وجيٕمٚمؽ ُمًتٛمتٕم٤م ،هلّل ي١مصّمرهق قم٤ممل اجلزاء، ًمٙم

 واسمتٕم٤مدك قمـ اعمٕمّمٞم٦م-

ٓ  ،واقمٚمؿ أّن اهلل مل يٙمٚمٗمؽ ُم٤م يِمّؼ قمٚمٞمؽ سمف: ومل يٗمرض قمٚمٞمؽ ُم٤م ٓ ـم٤مىم٦م ًمؽ سمف و

ـ اًمِمٞمٓم٤من وضمٜمده  وصٕم٥م- ،ويم٠مٟمف ؿم٤مّق  ،يّمقرون ًمؽ إُمر ،ىمدرة ًمؽ قمٚمٞمف: ًمٙم

ووىمقد  ،ف زاد ؾمٗمركشمًتٛمّد ُمٜم ،وٓ سمد ًمؽ ُمـ ُمٕملم ذم رطمٚم٦م ضمٝم٤مدك

: وٞمٔممئف ايمتل سمٙمّْمػ هب٣م فمعم اإلٞم٣ًمن ،ذىمر اهلل سمٔم٣ملموهق  ،ايمتذىّمروهق ،رطمٚمتؽ

 أّٞمف َمـ إَمقر ايمٖمْمرّي٥م ايمتل صُمٌِؾ اإلٞم٣ًمن فمٙمٝمٜم٣م:ومٕمٚمٞمؽ أن شمتذيّمر 

اطمؽمام اعمٜمٕمؿ وشمٕمٔمٞمٛمف: وإذا شم٠مُّمٚم٧م ذم يمت٤مب ذاشمؽ، وضمدت أّن ٟمٕمؿ  أّوٓ:

عم٤م اؾمتٓم٤مقمقا إقمٓم٤مءك  ،ٛمع اًمث٘مالن ُمـ اإلٟمس واجلـاهلل شمٕم٤ممم ٓ حُتَم: وًمق اضمت
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واطمدة ُمٜمٝم٤م- أشمٕمٚمؿ أّن ؾمٚم٥م ٟمٕمٛم٦م اهلقاء عمّدة رسمع ؾم٤مقم٦م ؾمٞم١مّدي إمم ُمقت يمّؾ 

ـّ ُمٜمف  ،طمٞمقان قمغم هذه إرض؟- ًم٘مد أقمٓم٤مٟم٤م يمّؾ رء سمال طم٤مضم٦م ُمٜمف إًمٞمٜم٤م وٓ ُم

ٕمّمٞم٦م: أٓ شم٠مُمرك وٓ شمّيه اعم ،ًمٜمًُٕمد: إذ ٓ شمٜمٗمٕمف اًمٓم٤مقم٦م ،وهن٤مٟم٤م ،قمٚمٞمٜم٤م: وأُمرٟم٤م

 ومٓمرشمؽ سمقضمقب شمٕمٔمٞمؿ هذا اعمٜمٕمؿ؟-

ممّـ  ،اطمؽمام اًمٕمٔمٞمؿ وشمٕمٔمٞمٛمف: ويمذًمؽ ٟمٗمٕمؾ سم٠مهؾ اجل٤مه ُمـ اًمٜم٤مس شم٣مٞمٝم٣م:

ٟمرى ومٞمٝمؿ اًمٕمٔمٛم٦م: وأّي قمٔمٞمؿ أقمٔمؿ ُمـ ُم٤مًمؽ اعمٚمقك، اًمذي قمجزت اًمٕم٘مقل 

 قمـ إدراك أهار أدٟمك خمٚمقىم٤مشمف، ومْمال قمـ يمٜمف ذاشمف-

 ،ٕمٚمقم أّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم طم٤مض ذم يمّؾ ُمٙم٤مناطمؽمام احل٤مض: وُمـ اعم شم٣ميمث٣م:

 وحت٧م إذاومف شمٕم٤ممم شُمدار مجٞمع مم٤مًمؽ اًمقضمقد-

ومتقضّمف إمم ٟمٗمًؽ خم٤مـم٤ٌم: شمذيمري ي٤م ٟمٗمز اخلٌٞمث٦م أّي فمٚمؿ ومٔمٞمع، وأّي ذٟم٥م 

 ،قمغم ُم٤مئدة ٟمٕمٛمف ،ذم طميشمف اعم٘مدؾم٦م ،قمٔمٞمؿ، شم٘مؽموملم إذا قمّمٞم٧م هذا اًمٕمٔمٞمؿ

وشمٖمقري ذم  ،يٜمٌٖمل أن شمذويب ُمـ اخلجؾ سم٤مًم٘مقى اًمتل أٟمٕمؿ هب٤م قمٚمٞمؽ- أٓ

 ًمق يم٤من ًمديؽ ذرة ُمـ احلٞم٤مء؟- ،إرض

 ونشأتها الملكوتّية ،المقام الثاني: مملكة النفس الباطنّية

 وهق ُمٜمٌع مجٞمع اًمًٕم٤مدات، واًمتٕم٤مؾم٤مت: واًمٍماع واًمٜمزاع ومٞمٝم٤م سملم اجلٜمقد

ؿمد وأهؿ: ّٕن يمّؾ واجلٜمقد اًمِمٞمٓم٤مٟمّٞم٦م أقمٔمؿ: واًمٖمٚم٦ٌم وآٟمتّم٤مر ومٞمٝم٤م أ ،اًمرمح٤مٟمّٞم٦م

ل ُمـ هٜم٤مك: وُمـ اعمٛمٙمـ أن شمًٗمر هزيٛم٦م اجلٜمقد  ُم٤م ذم ممٚمٙم٦م اًمٔم٤مهر ىمد شمٜمزَّ

قمغم اًمٜمحق اًمذي ٓ يٛمٙمـ  ،قمـ اهلالك اًمدائؿ ًمإلٟم٤ًمن ،اًمرمح٤مٟمّٞم٦م ذم شمٚمؽ اعمٛمٚمٙم٦م

 وٓ شمِمٛمٚمف ؿمٗم٤مقم٦م اًمِم٤مومٕملم- ،ُمٕمف شمالذم اخل٤ًمرة

ختٚمٗم٦م: إذ يمٞمػ دم٤مهد ُم٤م ٓ وٓسمّد ذم اجلٝم٤مد أّوٓ ُمـ ُمٕمروم٦م اًمٜمٗمس سم٘مقاه٤م اعم
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شمٕمرف؟ وم٤مًمٜمٗمس اإلٟم٤ًمٟمٞم٦ّم ومٞمٝم٤م صمالث ىمقى: هل ُمٜمٌع مجٞمع اعمٚمٙم٤مت احلًٜم٦م واًمًٞمئ٦م: 

 ،(2)وايمٕمّمٌّٝم٥م ،(6)ايمقمهٝم٥ّمهذه اًم٘مقى هل: ؛ وأصؾ مجٞمع اًمّمقر اًمٖمٞمٌٞم٦ّم اعمٚمٙمقشمٞم٦ّم

  .(4)وايمُمٜمقاٞمّٝم٥م

إمم ؾمٕم٤مدة  يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمـ اجلٜمقد اًمرمح٤مٟمّٞم٦م، وشم١مّدي اًمثالث هذه اًم٘مقى

وًمألٟمٌٞم٤مء اًمٕمٔم٤مم: وُمـ اعمٛمٙمـ أن  ،إذا ؾمّٚمٛمتٝم٤م ًمٚمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ ،اإلٟم٤ًمن وشمقومٞم٘مف

شمٙمقن ُمـ اجلٜمقد اًمِمٞمٓم٤مٟمّٞم٦م إذا شمريمتٝم٤م وؿم٠مهن٤م: وأـمٚم٘م٧م اًمٕمٜم٤من ًمٚمقهؿ ًمٞمتحّٙمؿ ذم 

واًمِمٝمقة: وىمد سمٕم٨م اهلل إٟمٌٞم٤مء ُمـ أضمؾ إظمْم٤مع  ،اًم٘مّقشملم إظمريلم: اًمٖمْم٥م

 وشم٠مديٌٝم٤م-  ،وشمرويْمٝم٤م ،واًمنمع ،اًمٕم٘مؾاًمٜمٗمس اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م ًم٘م٤مٟمقن 

 ـشم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  ـإّن اإلٟم٤ًمن ًمف ذم هذه اًمدٟمٞم٤م صقرة ُُمٚمٙمّٞمف دٟمٞمقّي٦م، ظمٚم٘مٝم٤م اهلل 

وؿمٙمؾ  ،وهٞم٠مة ،واًمؽميمٞم٥م اًمٌديع، وًمف صقرة ،واجلامل ،قمغم يمامل احلًـ

ؿ هذه اًمّمقرة ذم  ،واخلٚم٘م٦م اًم٤ٌمـمٜمّٞم٦م ،شم٤مسمع عمٚمٙم٤مت اًمٜمٗمس ،همٞمٌّل  ،ُمٚمٙمقيتّ  ًّ وشمتج

وم٢مذا همٚم٧ٌم قمغم سم٤مـمٜمف ُمٚمٙم٦م اًمِمٝمقة واًمٌٝمٞمٛمّٞم٦م، وأصٌح طمٙمؿ  ،ًمؼمزخ واًم٘مٞم٤مُم٦ما

ممٚمٙم٦م اًم٤ٌمـمـ طمٙمؿ اًمٌٝمٞمٛم٦م، يم٤مٟم٧م صقرة اإلٟم٤ًمن اعمٚمٙمقشمّٞم٦م قمغم صقرة إطمدى 

ُمٚمٙم٦م اًمٖمْم٥م  ،وهيرشمف ،اًمتل شمالئؿ ذًمؽ اخلُُٚمؼ: وإذا همٚم٧ٌم قمغم سم٤مـمٜمف ،اًمٌٝم٤مئؿ

، يم٤مٟم٧م صقرشمف ٤مؾمٌٕمٞمً  ٙماًم واًمًٌٕمّٞم٦م، ويم٤من طمٙمؿ ممٚمٙم٦م اًم٤ٌمـمـ واًمنيرة طم

اعمٚمٙمقشمّٞم٦م صقرة أطمد اًم٤ًٌمع واًمٌٝم٤مئؿ: وإذا همٚم٧ٌم قمغم سم٤مـمٜمف وهيرشمف ُمٚمٙم٤مت 
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واًمٖمٞم٦ٌم، يم٤مٟم٧م صقرشمف اعمٚمٙمقشمّٞم٦م قمغم هٞم٠مة  ،واًمٜمٛمٞمٛم٦م ،واًمتزوير ،ؿمٞمٓم٤مٟمّٞم٦م يم٤مخلداع

 أطمد اًمِمٞم٤مـملم، سمح٥ًم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م شمٚمؽ اًمّمقرة-

ُمـ قمّدة  ُمـ أو ،ّٞم٦م ُمـ ُمٚمٙمتلمأن شمؽميّم٥م اًمّمقرة اعمٚمٙمقشم ٤موُمـ اعمٛمٙمـ أطمٞم٤مٟمً 

 ،ُمٚمٙم٤مت، وذم هذه احل٤مًم٦م شمتِمّٙمؾ ًمف صقرة همري٦ٌم ُمـ جمٛمققمٝم٤م، هذه اًمّمقرة

هٞم٠مهت٤م ُمرقم٦ٌم، ُمدهِم٦م، ؾمٞمئ٦م، خمٞمٗم٦م، ٓ ُمثٞمؾ هل٤م ذم هذا اًمٕم٤ممل: وىمد ُٟم٘مؾ قمـ 

أّن سمٕمض اًمٜم٤مس حُينَمون يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم صقرة أؾمقأ ُمـ صقرة  ’رؾمقل اهلل

ّتؿ أن شمٙمقن صقرة اإلٟم٤ًمن ذم ذًمؽ اًمٕم٤ممل قمغم شمٚمؽ اًمّمقرة اًم٘مرد: ومٚمٞمس ُمـ اعمح

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م ذم هذه اًمدٟمٞم٤م: ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب *  ىئ ىئ ىئ ی ی ی

: ومٞم٤م أهي٤م اعمًٙملم: ىمد (6)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ* خب 

يم٤مٟم٧م ًمديؽ قملم ُُمٚمٙمّٞم٦م فم٤مهرة اًمٌٍم، وًمٙمٜمّؽ ذم سم٤مـمٜمؽ وَُمٚمٙمقشمؽ يمٜم٧م 

شمٙمـ ًمديؽ قملم اًمٌّمػمة اًم٤ٌمـمٜمّٞم٦م اًمتل شمرى هب٤م آي٤مت اهلل: أٟم٧م ذو  أقمٛمك، ومٚمؿ

ومٕمٚمٞمؽ أن حترز آؾمت٘م٤مُم٦م  ،وصقرة مجٞمٚم٦م ذم اًمؽميمٞم٥م اعمُٚمٙمّل  ،ىم٤مُم٦م ُمتٜم٤مؾم٘م٦م

اًم٤ٌمـمٜمّٞم٦م يمل شمٙمقن ُمًت٘مٞمؿ اًم٘م٤مُم٦م ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: جي٥م أن شمٙمقن روطمؽ روطم٤م 

 -إٟم٤ًمٟمّٞم٦م، يمل شمٙمقن صقرشمؽ ذم قم٤ممل اًمؼمزخ صقرة إٟم٤ًمٟمّٞم٦م

 دم هذا اظمٗم٣مم َمـ اظمج٣مهدة ٓزمد يمؽ َمـ أَمريـ: 

 أضمدمه٣م: ايمًٝمْمرة فمعم اخلٝم٣مل.

 زمٔمٗمد اظمقازٞم٣مت زمكم اظمٙم٘م٣مت ايمٖم٣موٙم٥م واظمٙم٘م٣مت ايمرذيٙم٥م ،وأطمر: ايمتٖم٘مر 

 -وفمقاومٌٜمم دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة

 وهذا ُم٤م ؾمٜمتٜم٤موًمف سمٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ-  
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 : السيطرة على الخيال اأوًل

ُمٜمٕمف ُمـ اًمتحٚمٞمؼ ذم اخلٞم٤مٓت اًمٗم٤مؾمدة، واعمٕم٤ميص وا ،أُمًؽ سمزُم٤مم ظمٞم٤مًمؽ

اسومف ٟمحق طمّؼ ذيػ: ىمد يٌدو إُمر  ،واًمِمٞمٓمٜم٦م، ويمّٚمام شمقضّمف إمم سم٤مـمؾ ووٞمع

سمٕمد رء ُمـ اعمراىم٦ٌم واحلذر: ومتقضّمف إمم وزّم  اذم اًمٌداي٦م صٕم٤ٌم، وًمٙمٜمّف يّمٌح يًػمً 

ـمٛمع  ،الوٓ يز ،ٟمٕمٛمتؽ ىم٤مئال: اًمٚمٝمؿ--- إّن اًمِمٞمٓم٤من قمدو قمٔمٞمؿ، يم٤من ًمف

وأٟم٤م قمٌدك اًمْمٕمٞمػ اعمٌتغم سم٤مٕوه٤مم  ،وم٠مقمٜمّل ،اًمٚمٝمؿ ،وأوًمٞم٤مئؽ اًمٕمٔم٤مم ،سم٠مٟمٌٞم٤مئؽ

واخلٞم٤مٓت اًمٗم٤مؾمدة، يمل أؾمتٓمٞمع أن أـمرد ضمٜمقده ُمـ اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕم٤مئدة  ،اًم٤ٌمـمٚم٦م

 ٥م ُمـ اًمٌٞم٧م اعمختّص سمؽ-صًمؽ، وأىمٓمع يد هذا اًمٖم٤م

 : التفّكر بعقد الموازناتاثانًي

واعمٚمٙم٤مت  ،٤مًملم خمتٚمٗملم: سملم إظمالق اًمٗم٤مؾمدةأي أن يقازن اإلٟم٤ًمن سملم طم

اًمتل شمٜمِم٠م قمـ ىمقى: اًمِمٝمقة، واًمٖمْم٥م، واًمقهؿ، قمٜمدُم٤م شمٙمقن ـمٚمٞم٘م٦م  ،اًمرذيٚم٦م

واعمٚمٙم٤مت  ،وحت٧م شمٍمف اًمِمٞمٓم٤من: وسملم إظمالق احلًٜم٦م ،ُمـ جل٤مم اًمٕم٘مؾ

اًمتل شمٜمِم٠م ُمـ شمٚمؽ اًم٘مقى قمٜمدُم٤م شمٙمقن حت٧م شمٍّمف اًمٕم٘مؾ واًمنمع،  ،اًمٗم٤موٚم٦م

 وحيًـ اًمٕمٛمؾ؟!- ،٤م يّمّح اإلىمدامًمػمى قمغم أهّي 

وىمٌح  ،واًمٖمْم٥م وظمٗمتف: وازن سملم مج٤مل اًمتقاوع ،وازْن سملم احلٚمؿ ورزاٟمتف

وآصم٤مره  ،وىمٚمؼ اًمٓم٤مُمٕملم- وازن سملم يمّؾ ذًمؽ ،وازن سملم ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًمزاهديـ ،اًمٙمؼم

 ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمرة- 

ؾمٕمك وراء  ومٛمـ ،وعم٤م ًمٞمس ذم يده ،إّن اإلٟم٤ًمن قمغم اًمدوام قم٤مؿمؼ عم٤م ٓ يٛمٚمؽ

ؿمٝمقة اًمٜم٤ًمء، ًمق ٟم٤مل يمّؾ ٟم٤ًمء إرض ًمٓمٚم٥م ٟم٤ًمء يمقيم٥م آظمر: وُمـ ؾمٕمك وراء 

ًمق  ،ًمق ُمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م سم٠مهه٤م ًمٓمٚم٥م قم٤معم٤م آظمر يٛمٚمٙمف: وُمـ ىم٤مدشمف ىمقة اًمٖمْم٥م ،اعم٤مل
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اؾمتقمم قمغم رىم٤مب أهؾ إرض ًمٓمٚم٥م رىم٤مب أهؾ يمقيم٥م آظمر- إّن همٚمٞم٤من ُمرضمؾ 

 ٘مد أيمثر وم٠ميمثر-سمؾ ئمؾ يتّ  ،اًمِمٝمقات ٓ هيدأ سمٜمٞمٚمٝم٤م أسمدا

 ،ومامذا سمٕمد ذًمؽ؟ إّٟمف اًمٙمؼم ،وه٥م أٟمؽ ىمد اؾمتٛمتٕم٧م سمٜمٞمؾ ُم٤م شمٚمٝم٨م وراءه

وٓ اًمٕمٔم٤مم حتٛمٚمؽ يمام  ،واًمْمٕمػ: ومال اعمٕمدة هتْمؿ يمام يم٤مٟم٧م ،واًمِمٞمخقظم٦م

يم٤مٟم٧م: ومام قم٤مىمٌتؽ سمٕمد اٟم٘مْم٤مء هذه اعمّدة اًم٘مّمػمة اًمتل متّر ُمّر اًمري٤مح؟ وُم٤مذا 

ووطمدشمؽ؟!  ،ووم٘مرك ،؟! ًمٞمقم قمجزكادظمرت ُمـ شمٚمؽ اًمٚمذات حلٞم٤مشمؽ اًمدائٛم٦م

 وأٟمٌٞم٤مئف؟!  ،وأوًمٞم٤مئف ،ًمؼمزظمؽ وىمٞم٤مُمتؽ؟ ًمٚم٘م٤مئؽ ُمالئٙم٦م اهلل

مم٤ّم ؾمٛمٕم٧م،  ،واًم٘مٞم٤مُم٦م وهمػمه٤م ،إّن يمثػما ُمـ ٟمػمان ضمٝمٜمؿ، وقمذاب اًم٘مؼم

گ گ گ گڳ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،هل ضمٝمٜمؿ أقمامًمؽ اًمتل شمراه٤م هٜم٤مك ،وىمرأت

ـّ اهلل وطمده  ،ذًمؽوشمٚمّذذت سم ،ًم٘مد أيمٚم٧م ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ (1)﴾ڳ ڳ ڳ ڱ وًمٙم

يٕمٚمؿ ُم٤م صقرة هذا اًمٕمٛمؾ ذم ذًمؽ اًمٕم٤ممل اًمتل ؾمؽماه٤م ذم ضمٝمٜمؿ، وُم٤م قم٤مىم٦ٌم اًمٚمذة اًمتل 

ٟمٚمتٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م هٜم٤مك؟ اهلل يٕمٚمؿ أّي قمذاب ؿمديد يٜمتٔمرك سم٥ًٌم ُمٕم٤مُمٚمتؽ اًمًٞمّئ٦م 

ًمٚمٜم٤مس: أشمٗمٝمُؿ أّي قمذاب ىمد أقمددت ًمٜمٗمًؽ سمٜمٗمًؽ، قمٜمدُم٤م اهمت٧ٌم؟ وهذه هل 

وؾمٝمٚم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ضمٝمٜمؿ إظمالق: وم٤مًمذيـ زرقمقا ذم  ،ل يًػمةوه ،ضمٝمٜمؿ إقمامل

 ،واًمنمه ،واجلدال ،واحلرص ،يم٤مًمٓمٛمع ،واًمرذائؾ اًمًٞمّئ٦م ،ٟمٗمقؾمٝمؿ اعمٚمٙم٤مت اًمٗم٤مؾمدة

هلؿ ضمٝمٜمؿ ٓ يٛمٙمـ شمّمّقره٤م: إذ شمٔمٝمر اًمٜم٤مر ُمـ سم٤مـمـ اًمٜمٗمس  ،وطم٥ّم اعم٤مل واجل٤مه

ذم سمٕمض اًمرواي٤مت ذاهت٤م: وأهؾ ضمٝمٜمؿ أٟمٗمًٝمؿ يٗمرون رقم٤ٌم ُمـ قمذاب أوًمئؽ، و

اعمقصم٘م٦م أن ذم ضمٝمٜمؿ وادي٤م ًمٚمٛمتٙمؼميـ ي٘م٤مل ًمف: ؾم٘مر، ؿمٙم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ؿمّدة 

 -(2)وـمٚم٥م أن ي٠مذن ًمف سم٤مًمتٜمٗمس، وسمٕمد أن أذن ًمف شمٜمّٗمس، وم٠مطمرق ؾم٘مر ضمٝمٜمؿ ،احلرارة
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ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ﴿شمدسّمر ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

وهبذا  ،هبذه اًمِمّدة وم٠مّي٦م طمنة هذه اًمتل يذيمره٤م اهلل شمٕم٤ممم ،(1)﴾خب مب

 اًمتٕمٌػم؟ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿شمدسّمر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 ،أي قمذاب هذا اًمذي يّمٗمف اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سم٠مّٟمف ؿمديد ،(2)﴾ڦ ڦ ڦ

 ،ًمٕمٔمٛمتف: وٓ اٟمتٝم٤مء ًمٕمّزشمف ،وٓ طمٍم ،وقمٔمٞمؿ: وهق اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ٓ طمدّ 

وقم٘مقل  ،وقم٘مٚمؽ ،اب؟! إّن قم٘مكمؾمٞمٙمقن هذا اًمٕمذ ،ويمٞمػ ،وؾمٚمٓم٤مٟمف؟ ومامذا

قم٤مضمزة قمـ شمّمّقره: وًمق راضمٕم٧م أظم٤ٌمر أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م واًمٓمٝم٤مرة  ،مجٞمع اًمٌنم

وآصم٤مرهؿ، وشم٠مُّمٚم٧م ومٞمٝم٤م، ًمٗمٝمٛم٧م أّن ىمٞم٤مس قمذاب ذًمؽ اًمٕم٤ممل قمغم قمذاب هذا 

 وظم٤مـمئ- ،اًمٕم٤ممل، ىمٞم٤مس سم٤مـمؾ

إِْذ َأسَم٣مُه  اوَم٣مفِمًد  ذاَت َيْقمٍ  ’زَمْٝمٛم٣َم َرؽُمقُل اهللِ»: ×شم٠مُّمؾ ذم رواي٦م ُمقٟٓم٤م اًمّم٤مدق

ـٌ  ،َوُهَق ىَمئٝم٤ٌم  ،صَمػْمائٝمُؾ  ُ ايمٙم قِن؛ همٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ ،ضَمزي : ي٣م صَمػْمائِٝمُؾ ََم٣م رم ’َُمَتَٕمغمِّ

 ًٌ د٣مضَمِزيٛمً  ٣مَأَراَك ىمئِْٝم وإِٞم م ُوِؤَم٦ْم ََمٛم٣مهمٝمُخ  ،هَمَ٘مٝمَْػ ٓ أىُمقُن ىَمَذيمَِؽ  ،؟ همٗم٣مل: ي٣م حُمَٚم 

: َوََم٣م ََمٛم٣َمهمٝمُخ صَمَٜمٛم َؿ َي٣م صَمػْمائِٝمؾ؟ همٗم٣مل: إن  اهلَل سَمَٔم٣ملم ’قُل اهللِ صَمَٜمٛم َؿ ايمَٝمْقَم؛ هَمٗم٣مل َرؽُم 

٣م هَمُٟمْوومَِد فَمَٙمْٝمَٜم٣م ايمَأََمَر زم٣ميمٛم ٣مِر همُٟمْوومَِد فَمَٙمْٝمَٜم٣م  ْت، شُمؿ  َأََمَر هِبَ َػ فم٣مٍم ضَمت ك ايمَػ فم٣مٍم ضَمت ك اْْحَر 

٦ْم  ٣م هَمُٟمْوومَِد فَمَٙمْٝمَٜم٣م  ،ازْمٝمَّم  هَمَٙمْق  ،وهل ؽَمقداُء َُمٓمٙمَِٚم٥مٌ  ،َػ فم٣مٍم ضَمت ك اؽمقّدتايمشُمؿ  َأََمَر هِبَ

ٌُْٔمقَن ِذرافمً  َٙم٥ِم ايمتل ؿُمقهُل٣م ؽَم
ًِ ْٙم ًِّ ـَ ايم ْٞمَٝم٣م  ٣مأن  ضَمْٙمَٗمًف َِم ْٞمٝم٣َم، يَمَذازَم٦ْم ايمدُّ ُوِؤَم٦ْم فَمعَم ايمدُّ

اِب َأْهِؾ  وُمقِم َوايمّييِع وَمَْمَرْت دِم َذَ ـَ ايمز  َه٣م؛ َويمَْق َأنِّ وَمْْمرًة َِم ـْ ضَمرِّ ـْ َُم ْٞمٝم٣ِم ظم٣ََمسُمقا َِم ايمدُّ
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ٌََ٘مك َرؽُمقُل اهللِ  ٌََٔم٧َم اهللُ إيَِمْٝمُٜمَم ََمَٙم٘مً  ،َوزَم٘مك صِمػْمائٝمؾ ’َٞمْتٛمَِٜم٣م. وَم٣مَل: هَم . همٗم٣مل: إن  ٣مهَم

المَ   ً ُ٘مَم َيْٗمَرُأىُمَم ايم زمُ٘مَم فَمَٙمْٝمفِ  ،َرزم  ـْ َأْن سَمْذٞم٣ٌَِم َذْٞم٣ٌَم ُأفَمذِّ  .(6)شَوَيُٗمقُل: إيِنِّ أَِمٛمُْتُ٘مَم َِم

ر وشمدسّمر سمدىّم٦م ذم ُمْمٛمقن هذا احلدي٨م اًم٘م٤مصؿ ًمٚمٔمٝمر، وم٢مذا اطمتٛمٚم٧م وم ٗمٙمِّ

صّحتف اطمتامٓ، يم٤من قمٚمٞمؽ أن هتٞمؿ ذم اًمّمح٤مري، يمٛمـ أص٤مسمف اعمّس- ُم٤مذا طمدث ًمٜم٤م 

 ،وضمؼمائٞمؾ ،’واجلٝم٤مًم٦م؟! أٟمزًم٧م قمٚمٞمٜم٤م ُمثؾ رؾمقل اهلل ،ًمٙمل ٟمٌ٘مك ذم ٟمقم اًمٖمٗمٚم٦م

وهق إُم٤مم ُمٕمّمقم، ي٘مٓمع  ÷ًلمُمالئٙم٦م أقمٓمتٜم٤م إُم٤من ُمـ قمذاب اهلل؟ قمكم سمـ احل

اًم٘مٚمقب سمٜمحٞمٌف، وشمّيقمف، وُمٜم٤مضم٤مشمف، وقمجزه، وسمٙم٤مئف، ومامذا ده٤مٟم٤م وسٟم٤م ٓ 

واًمٜمقاُمٞمس اإلهلٞم٦ّم؟  ،ومٜمٝمتؽ ذم حمي اًمرسمقسمٞم٦ّم يمّؾ هذه اعمحرُم٤مت ،ٟمًتحٞمل أسمدا

ومقيؾ ًمٜم٤م ُمـ همٗمٚمتٜم٤م، وويؾ ًمٜم٤م ُمـ ؿمّدة ؾمٙمرات اعمقت، وويؾ حل٤مًمٜم٤م ذم اًمؼمزخ 

 وي٤م ويؾ حل٤مًمٜم٤م ذم ضمٝمٜمؿ، وقمذاهب٤م، وقم٘م٤مهب٤م- ،اًم٘مٞم٤مُم٦م وفمٚمامهت٤م وؿمدائده، وذم

ٌّف ُمـ همٗمٚمتؽ، واؿمدد طمٞم٤مزيؿ اهلّٛم٦م،  أهي٤م اًمٕمزيز: اهنض ُمـ ٟمقُمؽ، وشمٜم

واهمتٜمؿ اًمٗمرص٦م ُم٤مدام ذم اًمٕمٛمر سم٘مّٞم٦م، وُم٤م داُم٧م ىمقاك حت٧م شمٍّمومؽ، وم٤مسمح٨م قمـ 

 إظمالق اًمٗم٤مؾمدة اًم٘مٌٞمح٦م، وشمٚمّٛمس ؾمٌٞماًل  اًمٕمالج، أقمثر قمغم اًمدواء إلزاًم٦م شمٚمؽ

 إلـمٗم٤مء ٟم٤مر اًمِمٝمقة واًمٖمْم٥م: اشمٌع ًمذًمؽ اًمٓمريؼ أيت:

 ًٓ  ،وؾمّخص فمٝمقزمؽ إطمالومّٝم٥م ،: اٞمٓمر يمٛمٖمًؽ دم َمرآة ايمممئم٥م اظمٗمدؽم٥مأّو

 واضمدة واضمدة.

 ،َمـ طمالل سم٘مّٙمػ خم٣ميمٖم٥م سمٙمؽ ايمرذائؾ ،: اذع دم اصمتث٣مشمٜم٣م َمـ ٞمٖمًؽ٣مشم٣مٞمٝمً 

ؽمتذفمـ  ،وزمتقهمٝمؼ َمـ اهلل سمٔم٣ملم ،٣م سمدفمقك إيمٝمف. زمٔمد اظمج٣مهدةوايمٔمٚمؾ فمعم ٞمٗمٝمض َم

                                                           

 



 يُم٣ٌمب إرزمٔمقن ضمديًث٣م يمإلَم٣مم اخلٚمٝمٛمل+
01 

ويزول زمٔمد َمّدة وصمٝمزة اخلٙمؼ ايمًّٝمئ، ويٖمّر ايمُمٝمْم٣من وصمٛمقده َمـ هذا  ،ٞمٖمًؽ

 اخلٛمدق، وحتّؾ حمٙمٜمؿ اجلٛمقد ايمرْح٣مٞمّٝم٥م.

 ؽمٟمرضب يمؽ َمث٣ميمكم فمعم ذيمؽ:

أهؾ أو  ،أو اًمزُمالء ذم اًمٕمٛمؾ ،واجلػمان ،ُمع أهؾ اًمدار أضمدمه٣م: ؽمقء اخلٙمؼ

٥ٌّم  ،وهق ُمـ إظمالق اًمذُمٞمٛم٦م اًمتل شمقضم٥م وٖمٓمف اًم٘مؼم ،واعمحّٚم٦م ،اًمًقق وشمً

واًمِمٝمقة، ومٕمغم  ،هالك اإلٟم٤ًمن، وقمذاسمف ذم يمال اًمداريـ، وهق وًمٞمد اًمٖمْم٥م

ًمتحرق اًم٤ٌمـمـ،  ،وشمتقّه٩م ومٞمف ٟم٤مر اًمٖمْم٥م ،اعمج٤مهد قمٜمدُم٤م يٕمؽموف ُم٤م يٙمره

ر ؾمقء قم٤مىم٦ٌم هذا اخلٚمؼ وشمدقمقه إمم اًمٗمحش، واًمّزء ُمـ اًم٘مقل: قمٚمٞمف أن يتذيمّ 

ويٕمٛمؾ  ،ويًتٕمٞمذ سم٤مهلل ُمٜمف ،اًم٘مٌٞمح٦م، ويٌدي ُمروٟم٦م، ويٚمٕمـ اًمِمٞمٓم٤من ذم اًم٤ٌمـمـ

 سمخالف ُم٤م شمِمتٝمٞمف اًمٜمٗمس-

إذا يمٜم٧م ُمـ أهؾ اجلدل واعمراء ذم اعمٜم٤مىمِم٤مت اًمٕمٚمٛمّٞم٦م: ودظمٚم٧م ذم  وأطمر:

وصّدق  ،وم٤مقمؽمف سمخٓمئؽ ،ُمٜم٤مىمِم٦م أطمد ذم جمٚمس ُم٤م: ورأي٧م أّٟمف ي٘مقل احلّؼ 

 ، واعم٠مُمقل أن شمزول هذه اًمرذيٚم٦م ذم زُمـ ىمّمػم-ىمقًمف

واهمرس  ،أظمرج إظمالق اًم٘مٌٞمح٦م اًمٗم٤مؾمدة ُمـ ممٚمٙم٦م روطمؽ ،أهي٤م اًمٕمزيز

اعمٚمٙم٤مت اًمٗم٤موٚم٦م: وقمٜمدُم٤م يٙمتٛمؾ ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس ذم هذا اعم٘م٤مم: ويتقوّمؼ اإلٟم٤ًمن إمم 

عمالئٙم٦م اهلل: طمٞمٜمذاك يّمٌح  ٤مإظمراج ضمٜمقد إسمٚمٞمس ُمـ هذه اعمٛمٚمٙم٦م: وشمّمٌح ُمًٙمٜمً 

ًمًٚمقك إمم اهلل يًػما: ويتْمح ـمريؼ اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م اعمًت٘مٞمؿ: وشمٗمتح أُم٤مم اإلٟم٤ًمن ا

أسمقاب اًمؼميم٤مت واجلٜم٤مت: وشمٖمٚمؼ أُم٤مُمف أسمقاب ضمٝمٜمؿ واًمدريم٤مت: ويٜمٔمر اهلل 

شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إًمٞمف سمٕملم اًمٚمٓمػ واًمرمح٦م: ويٜمخرط ذم ؾمٚمؽ أهؾ اإليامن: ويّمٌح 

مم اعمٕم٤مرف اإلهلّٞم٦م، وهل ُمـ أهؾ اًمًٕم٤مدة وأصح٤مب اًمٞمٛملم: ويٗمتح ًمف ـمريؼ إ

ـّ وإٟمس-  هم٤مي٦م ظمٚمؼ اجل
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 : ×قمٌد اهللسُمق ىم٤مل أ

ـْ فَمِٚمَؾ يمِٙمٛم ٣مسِ  ؛ىُمؾُّ ري٣مء ِذكٌ » ُف ََم  ؛ىَم٣مَن شَمَقازُمُف فَمعَم ايمٛم ٣مسِ  ،إِٞم 

ـْ فَمِٚمَؾ هللِ  .(6)شىَم٣مَن شَمَقازُمُف فَمعَم اهللِ ،َوََم

 معاني المفردات

أو اًمٕم٘م٤مئد  ،أو اًمّمٗم٤مت احلٛمٞمدة ،إفمٝم٤مر رء ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م ٣مء:ايمري

واًمِمٝمرة سمٞمٜمٝمؿ  ،ٕضمؾ احلّمقل قمغم ُمٜمزًم٦م ذم ىمٚمقهبؿ ،احل٘م٦م اًمّمحٞمح٦م، ًمٚمٜم٤مس

واًمتديـ، ُمـ دون أن شمٙمقن هٜم٤مك ٟمّٞم٦م إهلٞم٦ّم  ،وإُم٤مٟم٦م ،وآؾمت٘م٤مُم٦م ،سم٤مًمّمالح

 صحٞمح٦م- 

ص ُمـ مجٞمٕمٝم٤م ُمـ خمتّم٤مت أوًمٞم٤مء اهلل: ومٜمٗمقس قم٤مُم٦م واًمتخٚمّ  ،وًمٚمري٤مء ُمراشم٥م

متٞمؾ إمم إفمٝم٤مر ظمػماهت٤م، وإن مل ي٘مّمدوا ذًمؽ،  ،واًمٗمٓمرة ،اًمٜم٤مس سمح٥ًم اًمٖمريزة

أو اًمٙمٗمر، وإن يم٤من ذًمؽ  ،أو اًمٜمٗم٤مق ،أو اًمنمك ،وهذا ٓ يقضم٥م سمٓمالن اًمٕمٛمؾ

الص واإلظم ،واًمتٜمزه قمـ ُمٓمٚمؼ اًمنمك ،أو اًمٕم٤مرف سم٤مهلل ،ذيم٤م وٟمٗم٤مىم٤م ًمدى اًمقزم

٣ٌَمَدسمِٛم٣َم ^: ٤مُم٤مت إوًمٞم٤مء: صمؿ إن ىمقل إئٛم٦مهق أول ُم٘م ،ذم مجٞمع ُمراشمٌف إن فم

٣ٌَمَدُة إضْمرارِ  وٓ ظمقوم٤م ُمـ اًمٜم٤مر، هق أومم  ،أي طم٤ٌم هلل، ٓ ـمٛمٕم٤م ذم اجلٜم٦م ،فِم
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درضم٤مت اًمقٓي٦م، وهلؿ ذم اًمٕم٤ٌمدات طم٤مٓت ٓ يٛمٙمـ أن شمًتققمٌٝم٤م قم٘مقًمٜم٤م: قمٚمٞمف 

فمـ أيب وطمدي٨م حمٛمد سمـ يٕم٘مقب سم٢مؾمٜم٤مده  ،يٛمٙمـ اجلٛمع سملم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ

ُه يمٟمؽَم »وم٣مل:  ×صمٔمٖمر اُه إِْٞم٣ًمٌن هَمَٝمَن   هَمغَمَ
ـَ اخَلغْمِ َء َِم ْ صُمِؾ َئْمَٚمُؾ ايمًمِّ ـِ ايمر  ُتُف فَم

ـْ َأضَمٍد  ّٓ ذيمَِؽ، وم٣مَل: ٓ زَمْٟمَس، ََم٣م َِم َوُهَق ُُي٤ِمُّ َأْن َيْٓمَٜمَر يَمُف دِم ايمٛم ٣مِس اخَلغْمُ إِذا مَلْ إ

ـْ َص   -(1)شٛمََع ذيمَِؽ يمِذيمَِؽ َيُ٘م

 ويتح٘مؼ اًمري٤مء ذم صمالث ُم٘م٤مُم٤مت: 

 : اًمٕم٘م٤مئد احل٘م٦م واعمٕم٤مرف اإلهلّٞم٦م-إول

 واعمٚمٙم٤مت اًمٗم٤موٚم٦م- ،: اخلّم٤مل احلٛمٞمدةايمث٣مين

 -: إقمامل واًمٕم٤ٌمدات اًمنمقمّٞم٦م، أو إُمقر اًمراضمح٦م قم٘ماًل ايمث٣ميم٧م

 وًمٙمؾ ُم٘م٤مم ُمٜمٝم٤م درضمت٤من: 

 أو أقمامل- ،ُمٚمٙم٤مت أو ،: سم٢مصم٤ٌمهت٤م ًمٜمٗمًف: قم٘م٤مئدضمدامه٣مإ

 : سمٜمٗمل ُم٤م ي٘م٤مسمٚمٝم٤م قمـ ٟمٗمًف- وايمث٣مٞمٝم٥م

 وهذا شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ:

أن ئمٝمر اًمٕم٘م٤مئد احل٘م٦م واعمٕم٤مرف اإلهلّٞم٦م،  إضمدامه٣م: ،اظمٗم٣مم إول: ويمف درصمت٣من

أو  ،يم٠من ي٘مقل: ٓ ُم١مصمر ذم اًمقضمقد إٓ اهلل، أو: ٓ أشمقيمؾ قمغم أطمد ؾمقى اهلل ،ري٤مءً 

ة سم٤مُمتالك اًمٕم٘م٤مئد احل٘م٦م، يم٠من يت٠موه أو هيز رأؾمف أو إؿم٤مر ،أن يثٜمل قمغم ٟمٗمًف يمٜم٤مي٦م

أن يٜمزه ٟمٗمًف قمـ  وإطمرى:إذا ضمرى طمدي٨م قمـ اًمتقيمؾ أو اًمرو٤م سم٘مْم٤مء اهلل- 

 أو اًمٙمت٤مسم٦م- ،أو سم٤مإلؿم٤مرة ،سمٍماطم٦م اًم٘مقل ،اًمٕم٘م٤مئد اًم٤ٌمـمٚم٦م

 ،أؿمد أٟمقاع اًمري٤مء قمذاسم٤م ،واعمٕم٤مرف اإلهلّٞم٦م ،واًمري٤مء ذم أصقل اًمٕم٘م٤مئد

 ذا اعمرائل ٓ خيٚمق قمـ طم٤مًملم:وأؾمقأه٤م قم٤مىم٦ٌم، ه
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 أن ٓ يٕمت٘مد سم٤مُٕمر اًمذي ئمٝمره، ومٝمق ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم، اخل٤مًمديـ ذم اًمٜم٤مر- أضمدمه٣م:

 : ٕنأن يٕمت٘مد سمام ئمٝمره، ًمٙمٜمف ئمٝمره ري٤مء، وهذا ُمـ اًمنمك اخلٗمل وأطمر:

ومٗمل احلدي٨م  ،واًمٕم٘م٤مئد احل٘م٦م، جي٥م أن شمٙمقن ظم٤مًمّم٦م هلل شمٕم٤ممم ،اعمٕم٤مرف اإلهلّٞم٦م

يٍؽ » اًم٘مدد: َك ََمِٔمل نمغِمي  ،َأَٞم٣م طُمغْمُ َذِ ـْ َأْذَ ٌَٙمْ ََم ّٓ ُف دِم فَمَٚمؾ فَمِٚمَٙمُف مَلْ َأوْم ََم٣م ىَم٣مَن إ

سمؾ  ،وم٤مهلل شمٕم٤ممم ٓ ي٘مٌؾ إقمامل اًم٘مٚمٌّٞم٦م ذم طم٤مل قمدم ظمٚمقصٝم٤م ،(1)شرِم طَم٣ميمِِم٣م

 يقيمٚمٝم٤م إمم اًمنميؽ أظمر-

 ،ٙمـ إسمٚمٞمس قم٤معم٤م سم٤مهللأمل ي ،أن اإليامن سم٤مهلل همػم اًمٕمٚمؿ سمف ،ُم٤م يٜمٌٖمل أن ٟمٕمٚمٛمف

، ومٛمـ اعمٛمٙمـ أن هم٘ممل اإليمن هق إؿمٚمئٛم٣من ايمٗمٙم٤موؾم٤مئر صٗم٤مشمف؟  ،ووطمداٟمٞمتف

ًمٙمـ اًم٘مٚم٥م مل يًٚمؿ ًمف سمٕمد، وم٠مٟم٧م شمدرك سمٕم٘مٚمؽ أن  ،يدرك اًمٕم٘مؾ ؿمٞمئ٤م سم٤مًمدًمٞمؾ

وٓ طمريم٦م، وًمٙمـ عم٤م يم٤من اًم٘مٚم٥م  ،اعمٞم٧م ٓ يًتٓمٞمع أن يّي أطمدا، إذ ٓ طمس ًمف

 يًٚمؿ أُمره ًمٚمٕم٘مؾ، وم٢مٟمؽ ٓ شم٘مدر قمغم ُمٌٞم٧م ًمٞمٚم٦م ُمٔمٚمٛم٦م ومل ،مل يت٘مٌؾ هذا إُمر

همػم اًمٕمٚمؿ اًمذي هق ُمـ  ،واطمدة ُمع ُمٞم٧م!! وم٤مًمتًٚمٞمؿ اًمذي هق ُمـ طمظ اًم٘مٚم٥م

طمظ اًمٕم٘مؾ: ومام مل شمٙمت٥م مجٚم٦م )ٓ إًمف إٓ اهلل( سم٘مٚمؿ اًمٕم٘مؾ قمغم ًمقح اًم٘مٚم٥م 

اًمٜمقراٟمٞم٦ّم ًمـ يٙمقن اإلٟم٤ًمن ُم١مُمٜم٤م سمقطمداٟمّٞم٦م اهلل: وقمٜمدُم٤م شمرد هذه اجلٛمٚم٦م  ،اًمّم٤مذم

وشمّمٌح ؾمٚمٓم٦م اًم٘مٚم٥م ًمذات احلؼ شمٕم٤ممم، ومال  ،اإلهلّٞم٦م قمغم اًم٘مٚم٥م، يٜمتٗمل اًمري٤مء

يٕمرف اإلٟم٤ًمن سمٕمده٤م ؿمخّم٤م آظمر ُم١مصمرا ذم ممٚمٙم٦م احلؼ، وٓ يتقىمع ُمـ ؿمخص 

آظمر ضم٤مه٤م وٓ ضمالٓ، وٓ يٌح٨م قمـ اعمٜمزًم٦م واًمِمٝمرة قمٜمد أظمريـ: وم٢مذا رأي٧م 

ًمٚمٕم٘مؾ، وأن اإليامن مل ي٘مذف ٟمقره ومٞمف،  ري٤مء ذم ىمٚمٌؽ، وم٤مقمٚمؿ أن ىمٚمٌؽ مل يًّٚمؿ

وأٟمؽ شمٕمد ؿمخّم٤م آظمر إهل٤م وُم١مصمرا ذم هذا اًمٕم٤ممل، ٓ احلؼ شمٕم٤ممم، وأٟمؽ ذم زُمرة 

 أو اًمٙمٗم٤مر- ،أو اعمنميملم ،اعمٜم٤موم٘ملم
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هتٞم٠م، أهي٤م اعمرائل، ًمٚمٔمٚمامت اًمتل ٓ ٟمقر سمٕمده٤م، وًمٚمٜم٤مر اًمتل خترج ُمـ سم٤مـمـ 

مل خيٓمر قمغم ىمٚمٌل وىمٚمٌؽ،  ٤مرىمً طم ،وُمٚمؽ اًمٌدن ،اًم٘مٚم٥م ومتحرق ُمٚمٙمقت اًمٜمٗمس

- إهن٤م (1)﴾ڇ ڇ ڍ ڍ *چ چ ڇ ﴿واًمتل خيؼمٟم٤م قمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

إٟمف اًمٕمذاب اًمذي يٜمٌٕم٨م قمـ اًمٖمْم٥م  ،ٟم٤مر اهلل، اًمتل شمتًٚمط قمغم اًم٘مٚمقب ومتحرىمٝم٤م

 ،اإلهلل: ومال شمٕمرض ًمف ٟمٗمًؽ، وٓ شمٌع طم٥م اهلل ويمراُم٤مشمف سمٛمح٦ٌم خمٚمقق ٓ أصمر ًمف

 ٗمٕم٤م وٓ ُمقشم٤م وٓ طمٞم٤مة وٓ ٟمِمقرا-وٓ يٛمٚمؽ ًمٜمٗمًف ضا وٓ ٟم

واعمٚمٙم٤مت  ،أن ئمٝمر اخلّم٤مل احلٛمٞمدة إضمدامه٣م: ،ويمف درصمت٣من اظمٗم٣مم ايمث٣مين:

 أن يتؼمأ مم٤م ي٘م٤مسمٚمٝم٤م، وأن يزيّمل ٟمٗمًف ُمٜمٝم٤م-وإطمرى:  ،اًمٗم٤موٚم٦م

وُمٚمٙم٤مشمف اًمٗم٤موٚم٦م قمغم  ،إن ظمٓمقات اًمِمخص اًمذي يٕمرض أظمالىمف احلًٜم٦م

وُمٕمج٥م  ،وأٟم٤مين ،ات اًمٜمٗمس، وهق ُمتٙمؼمهل ظمٓمق ،ًمٞمٚمٗم٧م أٟمٔم٤مرهؿ إًمٞمف ،اًمٜم٤مس

سمٜمٗمًف، وقم٤مسمد هل٤م: وىمد ذيمرٟم٤م ذم ذح احلدي٨م إول، أٟمف يٛمٙمـ أن شمٙمقن 

ًمإلٟم٤ًمن ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت صقرة شمٖم٤مير اًمّمقرة اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م، وأن شمٚمؽ اًمّمقرة شمتٌع 

ُمٚمٙمقت اًمٜمٗمس وُمٚمٙم٤مهت٤م، وم٢مذا يمٜم٧م ذا ُمٚمٙم٤مت وم٤موٚم٦م إٟم٤ًمٟمّٞم٦م، ٓ شمتٍمف 

وإذا يم٤من  ،يم٤مٟم٧م صقرشمؽ ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت إٟم٤ًمٟمّٞم٦م ،ًمًقء ومٞمٝم٤ماًمٜمٗمس إُم٤مرة سم٤م

 ،ويم٤مٟم٧م ري٤موتؽ ُمـ أضمؾ احلّمقل قمغم ىمقى اًمٜمٗمس ،حتريمؽ سمخٓمك اًمٜمٗمس

 وأدى ؾمٚمقيمؽ إمم ؾمقء اًمٕم٤مىم٦ٌم-  ،وشمًٚمٓمٝم٤م، يم٤مٟم٧م ري٤موتؽ سم٤مـمٚم٦م ،وىمدرهت٤م

 ،وذقمٞم٦ّم ،سم٤مطمث٤م قمـ اهلل، وم٢من ري٤موتؽ طمّ٘مف ،وإذا يم٤من حتريمؽ سمخٓمك احلؼ

ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،اهلل شمٕم٤ممم سمٞمدك وهيديؽ وؾمٞم٠مظمذ

 ويزول قمٜمؽ اًمٖمرور-  ،- وشمً٘مط قمٜمؽ إٟم٤م(2)﴾ۀ
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ومال ُمٚمٙم٤مشمؽ  ،واًمِمٝمرة ،وُم٤م داُم٧م ممٚمٙم٦م وضمقدك ممٚمقءة سمح٥م اجل٤مه

 ،واًمتقطمٞمد اًمٙم٤مُمؾ ،وٓ ؾمٌٞمؾ ًمٚمٛمٕم٤مرف اإلهلّٞم٦م ،سم٤مًمٗم٤موٚم٦م، وٓ أظمالىمؽ سم٤مإلهلّٞم٦م

ومٗمل احلدي٨م  ،ـ احل٘مٞم٘مل هق اهلل، ٓ اًمٜمٗمسإن اعمتٍمف ذم ىمٚم٥م اعم١مُم ،إمم ىمٚمٌؽ

ـِ »اًم٘مدد:  ٌِْدي اظم٠ُْمَِم ُٔمٛمِل وَمْٙم٤ُم فَم ًَ وىمٚم٥م  ،(1)شٓ سمًٔمٛمل َأْرِِض َوَٓ ؽَمَمئِل، زَمْؾ َي

ٌِف ىَمْٝمَػ َيَُم٣مء» ،وٓ يتٛمرد ،ومٞمف اهلل ٓ يتٞمف ـِ ُيَٗمٙمِّ ْْح ٌََٔمل ايمر  ـِ زَمكْمَ إِْص  -(2)شوَمْٙم٤ُم اظم٠ُْمَِم

غم هذه احل٤مل ُمـ اًمري٤مء، وم٠مٟم٧م يم٤مومر سم٤مهلل، ُمٕمدود ُمـ اقمٚمؿ أٟمؽ ُم٤م دُم٧م قم

واإليامن: وم٤مؾمتٞم٘مظ ُمـ ٟمقم اًمٖمٗمٚم٦م،  ،زُمرة اعمٜم٤موم٘ملم، قمغم رهمؿ ادقم٤مئؽ اإلؾمالم

ـَ آَدَم طَمَٙمْٗم٦ُم إؾَْمَٝم٣مَء ٕصَْمٙمَِؽ »وم٘مد ضم٤مء ذم احلدي٨م اًم٘مدد:  َوطَمَٙمْٗمتَُؽ  ،ي٣م زم

ًمف، وم٠مٟم٧م وىمٚمٌؽ ُمـ احلرُم٤مت : ًم٘مد اختذ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ىمٚمٌؽ ُمٜمزٓ (3)شٕصَْمقِم 

اطمذر همػمة اهلل، وإٓ ومْمحؽ ذم هذا  ،اإلهلّٞم٦م، واهلل شمٕم٤ممم همٞمقر، ومال هتتؽ طمرُمتف

إٟمف  ،وًمٙمٜمف همٞمقر أيْم٤م ،اًمٕم٤ممل قمغم ٟمحق ًمـ شمًتٓمٞمع إصالطمف: إن احلؼ شمٕم٤ممم ؾمت٤مرُ 

امِحلِمَ  وىمد شم١مدي هذه  ،يًؽم ُم٤م مل يتج٤موز احلد ،وًمٙمٜمف َأؿَمدُّ اعمََٕم٤مىِمٌلَِم  ،َأْرطَمُؿ اًمرَّ

 :’اًمٗمْمٞمح٦م اًمٙمؼمى إمم شمٖمٚمٞم٥م اًمٖمػمة قمغم اًمًؽم، وىمد ىم٤مل اًمرؾمقل إقمٔمؿ

ٌْتَِٜمًج » ٌِْد َُم ٛم٣َمسمِِف، َيُٗمقُل اهللُزمِِف هَم١مِذا َصٔمَ  ٣مإِن  اظمََٙمَؽ يَمَٝمِْمَٔمُد زمَٔمَٚمؾ ايمَٔم ًَ فَمز  ) َد زمَِح

ُف يَمْٝمَس إِي٣مَي َأَراَد هِبَ (َوصَمؾ   كٍم، إِٞم   -(4)ش٣م، اصُمَٔمٙمقَه٣م دِم ؽّمجِّ

 ،ويمف درصمت٣من ،وهق اًمري٤مء اعمٕمروف قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء اعم٤مولم اظمٗم٣مم ايمث٣ميم٧م:

، جلٚم٥م أن ي٠ميت سم٤مٕقمامل واًمٕم٤ٌمدات اًمنمقمّٞم٦م، أو سم٤مُٕمقر اًمراضمح٦م قم٘ماًل  إضمدامه٣م:
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أو  ،سمٙمٞمٗمٞمتف، أو ذـمف اًم٘مٚمقب، ؾمقاء أن ي٠ميت سم٤مًمٕمٛمؾ ٟمٗمًف سم٘مّمد اًمري٤مء، أو

 -٤مرُم٤م أو ُمٙمروهً حم أن يؽمك قمٛماًل  وإطمرى:ضمزئف : 

وشمرك إقمامل اًمًٞمئ٦م، ًمذا  ،إّن قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس: يٗمقزون سم٤مجلٜم٦م سم٤مٕقمامل احلًٜم٦م

 ،يدظمؾ اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمٝمؿ ُمـ هذا اًمٓمريؼ، ويً٘مل ضمذور اًمري٤مء ذم أقمامهلؿ، ومتٗمّرع

وشمقرق، ويٌدل طمًٜم٤مهتؿ ؾمٞمئ٤مت، ويدظمٚمٝمؿ ضمٝمٜمؿ ودريم٤مهت٤م ُمـ ـمريؼ اعمٜم٤مؾمؽ 

وأوؾمع  ،ذا اعم٘م٤مم، أيمثر ُمـ اعم٘م٤مُملم أظمريـواًمٕم٤ٌمدات: ًمذا يم٤من اًمري٤مء ذم ه

 ؿمٞمققم٤م-

إمم احلد اًمذي يتنب إمم أقمامل اًمِمخص  ،واخلٗم٤مء ،هذا اًمري٤مء ُمـ اًمدىم٦م

اإلٟم٤ًمن جمٌقل قمغم طم٥م اًمٜمٗمس، وطمج٤مب طم٥م  : ٕناعمرائل وهق هم٤مومؾ قمٜمف

 اًمٜمٗمس يًؽم قمٜمف ُمٕم٤مي٥م ٟمٗمًف- 

ُيٌتغم  ،ٕم٤ٌمدات اعمٝمٛم٦ماًمتل هل ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت واًم ،دراؽم٥م فمٙمقم ايمديـومٛمثال ذم 

سم٥ًٌم احلج٤مب اًمٖمٚمٞمظ حل٥م اًمٜمٗمس: إٟمف  ،اًمدارس سم٤مًمري٤مء ُمـ طمٞم٨م ٓ يدري

ويٌتٝم٩م  ،وطمّٚمٝم٤م ًمدى حمي اًمٕمٚمامء ،حي٥م أن يتٗمّرد ذم اؾمتٞمٕم٤مب ُمٕمْمٚم٦م قمٚمٛمّٞم٦م

 ،أيمثر، يمٚمام يم٤من شمقوٞمحف ًمٚمٛم٠ًمًم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م أطمًـ، وًمٗم٧م اٟمت٤ٌمه احل٤مضيـ أيمثر

أطمرز ُمٜمزًم٦م ًمدى اًمٕمٚمامء وًمٙمٜمف ؾم٘مط ُمـ قملم  إن هذا اعمًٙملم هم٤مومؾ قمـ أٟمف

وُم٤مًمؽ ُمٚمقك اًمٕم٤ممل، وم٢مذا أًم٘م٧م اًمٜمٗمس ُمرة أظمرى ؿم٤ٌمك يمٞمده٤م، ًمت٘مقل  ،رهبؿ

وهق ُمـ أومْمؾ  ،وإفمٝم٤مر يمٚمٛم٦م احلؼ ،ًمؽ: إن هدذم هق إقمالن احلٙمؿ اًمنمقمل

وطم٥م اًمٔمٝمقر، وم٤مؾم٠مل ٟمٗمًؽ ذم  ،واًمتٙمؼم ،اًمٓم٤مقم٤مت، وًمٞمس إلفمٝم٤مر اًمٕمٚمؿ

 اعم٤ًموي زم ذم اًمدرضم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م هق اًمذي ىم٤مل ذًمؽ احلٙمؿ اًم٤ٌمـمـ: ًمق يم٤من زُمٞمكم

ويمٜم٧ِم أيتٝم٤م اًمٜمٗمس ُمٖمٚمقسم٦م ذم ذًمؽ  ،وهق اًمذي طمؾَّ شمٚمؽ اعمٕمْمٚم٦م ،اًمنمقمل

اعمحي، أيم٤من ذًمؽ قمغم طمد ؾمقاء قمٜمدك؟ إذا يم٤من يمذًمؽ وم٠مٟم٧م ص٤مدق: وإذا مل 
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٤م: شمؽمك يمٞمده٤م وىم٤مًم٧م ًمؽ: إن إفمٝم٤مر احلؼ ومْمٞمٚم٦م، وأٟم٤م أريد أن أٟم٤مهل٤م، وم٘مؾ هل

 ،ًمٜمٗمرض أن اهلل شمٕم٤ممم أٟمٕمؿ قمٚمٞمِؽ سمتٚمؽ اًمٗمْمٞمٚم٦م ٟمٗمًٝم٤م ذم طم٤مًم٦م ُمٖمٚمقسمٞمتؽ

وشمّمدي٘مؽ سم٤محلؼ، ومٝمؾ شمٌ٘ملم ـم٤مًم٦ٌم ًمٚمٖمٚم٦ٌم؟ وم٢مذا رضمٕم٧م إمم سم٤مـمٜمؽ ورأي٧م أٟمؽ 

ُم٤م زًم٧م متٞمؾ إمم اًمٖمٚم٦ٌم، واًمِمٝمرة سملم اًمٕمٚمامء سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ، وأن سمحثؽ اًمٕمٚمٛمل 

قمٚمؿ أٟمؽ ُمراء ذم هذا اًمٌح٨م ٚمحّمقل قمغم اعمٙم٤مٟم٦م ذم ىمٚمقب أوًمئؽ، وم٤مًميم٤من 

 وأن قمٛمٚمؽ هذا ذم ؾمجلم- ،اًمٕمٚمٛمل

اًمتل هل واطمدة ُمـ اًمٕم٤ٌمدات اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم اإلؾمالم،  ،ودم صالة اجلمفم٥م

وُمـ هٜم٤م وم٢من اًمِمٞمٓم٤من يٜمٗمذ إمم هذه اًمٕم٤ٌمدة أيمثر، وهق ُمع  ،وومْمؾ إُم٤مُمتٝم٤م أقمٔمؿ

ف ُمـ اإلُم٤مم أؿمد قمداوة، ويًٕمك إمم أن يٜمتزع ُمٜمف هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م، ويٗمرغ قمٛمٚم

ًمٚمحّمقل قمغم  ،اإلظمالص، ُمـ ظمالل إفمٝم٤مر هذه اًمٕم٤ٌمدة اًمٕمٔمٞمٛم٦م، أُم٤مم اًمٜم٤مس

يرى إُم٤مم اجلامقم٦م أن أطمد اعمِمٝمقريـ سم٤مًمت٘مقى واًمديـ ىمد  ومٛمثاًل  ، ؿُمٜمزًم٦ٍم ذم ىمٚمقهب

وُمـ أضمؾ  ،طمي إمم صالة مج٤مقمتف، وٕضمؾ ضمذب ىمٚمٌف، يٙمثر ُمـ اخلْمقع ًمف

ة مج٤مقمتف، يتحدث ذم اعمج٤مًمس شمٕمٔمٞمؿ ٟمٗمًف قمٜمد اًمٖم٤مئٌلم اًمذيـ مل حييوا صال

 قمـ ذًمؽ اعمتدّيـ، وحي٤مول إومٝم٤مم اًمٜم٤مس أن ومالٟم٤م ي٠مشمؿ سمف-

ويقطمل  ،إن اًمِمٞمٓم٤من ٓ يؽمك طمتك إُم٤مم مج٤مقم٦م ىمٚمٞمٚم٦م إومراد، ومٞمذه٥م إًمٞمف

ومٞمقؾمقس ذم ٟمٗمًف: إٟمٜمل ىمد أقمرو٧م قمـ اًمدٟمٞم٤م، وأىمٞمٛمٝم٤م ذم ُمًجد صٖمػم،  ،ًمف

 ُمع اًمٗم٘مراء واعم٤ًميملم- 

وٟمحٛمؾ اهلؿ وإؾمك ًمٕمدم شمقاومر  ،قر ذم صالة اجلامقم٦موىمد ٟم٘مٍّم ذم احلْم

اًمٔمروف واعمٜم٤مخ إلىم٤مُم٦م صالة اجلامقم٦م سم٢مُم٤مُمتٜم٤م، ومٞمدومٕمٜم٤م إمم اإلؾم٤مءة إمم مج٤مقم٦م 

وظمٚمؼ قمٞمقب ًمٚمجامقم٦م، وٟمٕمد قمدم آؿمؽماك ذم اجلامقم٦م،  ،واًمٓمٕمـ هبؿ ،اعمًٚمٛملم

ه واًمذات، ذم وُمٜمّزهقن قمـ طم٥م اجل٤م ،قمزًم٦م، ٟمٔمٝمر أٟمٗمًٜم٤م يم٠مٟمٜم٤م زاهدون ذم اًمدٟمٞم٤م
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طملم أٟمٜم٤م أؾمقأ ُمـ يمٚمت٤م اًمٗمئتلم اًم٤ًمًمٗمتلم، ومال ٟمحـ ٟمٚمٜم٤م اًمدٟمٞم٤م اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمتل ٟم٤مًمتٝم٤م 

وٓ ٟمحـ ومزٟم٤م سم٤مٔظمرة، وًمق ُأشمٞمح  ،اًمٓم٤مئٗم٦م إومم، وٓ دٟمٞم٤م اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٜم٤مىمّم٦م

 ًمٜم٤م ُم٤م ٟمريد ًمٙمٜم٤ّم أؿمد ُمـ يمٚمت٤م اًمٓم٤مئٗمتلم طم٤ٌم ًمٚمج٤مه واعم٤مل-

م اجلامقم٦م وطمده سمجٕمٚمف ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر، سمؾ يدظمؾ إمم واًمِمٞمٓم٤من ٓ يٙمتٗمل سم٢مُم٤م

صٗمقف اعمّمّٚملم اعم١مُمٜملم، ومٚمام يم٤مٟم٧م ومْمٞمٚم٦م اًمّمػ إول أقمٔمؿ ُمـ ؾم٤مئر 

اًمّمٗمقف، وضم٤مٟم٥م يٛملم اإلُم٤مم أيمثر ومْمال ُمـ ضم٤مٟم٥م ي٤ًمره، ومٝمق يًتٝمدومف أيمثر 

 ُمـ همػمه-

يٛمـ وجيٚمًف ذم اجل٤مٟم٥م إ ،ُمًٙملم هذا اعمتديِّـ جيره اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سمٞمتف اًمٌٕمٞمد

صمؿ  ،ُمـ اًمّمػ إول، صمؿ يقؾمقس ًمف يمل يت٤ٌمهك قمغم اًمٜم٤مس هبذه اًمٗمْمٞمٚم٦م

ويدومٕمٝمؿ إمم أن يٓمٕمٜمقا ُمـ ذم اًمّمػ  ،يذه٥م اًمِمٞمٓم٤من إمم اًمّمٗمقف إظمرى

إول سمًٝم٤مم اًمِمتؿ، وأطمٞم٤مٟم٤م ىمد ُيرى ؿمخص حمؽمم، ُمـ أهؾ اًمٗمْمؾ واًمٕمٚمؿ، ىمد 

ن ي٘مقل ًمٚمح٤مضيـ: أظمذ اًمِمٞمٓم٤من سمٞمده وأضمٚمًف ذم اًمّمػ إظمػم، ويم٠مٟمف يريد أ

إين سمٛم٘م٤مُمل هذا ٓ يٜمٌٖمل أن ُأصكّم ُمع ؿمخص يمٝمذا، وًمٙمـ ًمٙمقين ىمد أقمرو٧م 

 وًمٞمس ًمدي هقى ذم اًمٜمٗمس، وم٘مد ضمئ٧م وضمٚم٧ًم ذم اًمّمػ إظمػم- ،قمـ اًمدٟمٞم٤م

وٓ يٙمتٗمل اًمِمٞمٓم٤من سم٤مإلُم٤مم واعم٠مُمقم، سمؾ ي٠مظمذ سمزُم٤مم سمٕمض اعمّمٚملم 

زل، سمدٓل وشمٌخؽم، إمم زاوي٦م ذم أو اعمٜم ،ومٞم٘مقده ُمـ اًمًقق ،اعمٜمٗمرديـ قمـ اجلامقم٦م

اعمًجد، إذ يٗمرش ؾمج٤مدشمف ُمٜمٗمردا، دون أن يرى أي إُم٤مم قم٤مدٓ، ويّمكّم ذم 

وإذيم٤مر: هذا اإلٟم٤ًمن يْمٛمر ذم  ،واًمريمقع ،ويٓمٞمؾ اًمًجقد ،طمْمقر اًمٜم٤مس

سم٤مـمٜمف يمٚمٛم٦م ًمٚمٜم٤مس: إٟمٜمل ُمتديـ وحمت٤مط إمم درضم٦م أشمرك صالة اجلامقم٦م ًمئال أسمتغم 

 سم٢مُم٤مم همػم قم٤مدل-

٤م اًمٕمزيز، يمـ دىمٞم٘م٤م ذم أقمامًمؽ وطم٤مؾم٥م ٟمٗمًؽ ذم يمؾ قمٛمؾ، واؾمتٜمٓم٘مٝم٤م أهي
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قمـ اًمدواومع، ومام اًمذي يدومٕمٝم٤م إمم اًم١ًمال قمـ ُم٤ًمئؾ صالة اًمٚمٞمؾ أو قمغم شمرديد 

إذيم٤مر؟ هؾ شمريد أن شمتٗمّٝمؿ أطمٙم٤مم صالة اًمٚمٞمؾ وشُمٕمٚمٛمٝم٤م ىمرسم٦م إمم اهلل، أو شمريد أن 

شمريد أن ختؼم اًمٜم٤مس سم٠مي  شمقطمل إمم اًمٜم٤مس سم٠مٟمؽ ُمـ أهؾ صالة اًمٚمٞمؾ؟ عم٤مذا

أؾمٚمقب يم٤من، قمـ اًمزي٤مرة ًمٚمٛمِم٤مهد اعمنموم٦م وطمتك قمـ قمدد اًمزي٤مرات؟ عم٤مذا 

شمتحدث قمـ اًمّمدىم٤مت اًمتل شمٕمٓمٞمٝم٤م ذم اخلٗم٤مء؟ إذا يم٤من ذًمؽ هلل، وشمريد أن يت٠مؾمّك 

ومذًمؽ طمًـ، واؿمٙمر اهلل قمغم هذا  ،(1)شايمدال فمعم اخلغم ىمٖم٣مفمٙمف» : ٕنسمؽ اًمٜم٤مس

ًمٓم٤مهر! وًمٙمـ يمـ طمذرا ذم ُمٜم٤مفمرة ٟمٗمًؽ وجم٤مدًمتٝم٤م، وٓ اًمْمٛمػم اًمٜم٘مل واًم٘مٚم٥م ا

إّن أفمميمٛم٣م يمٝم٦ًم طم٣ميمِم٥م  ،وإفمٝم٤مره٤م اًمري٤مء سمّمقرة قمٛمؾ ُم٘مدس ،شمٜمخدع سمٛمٙمره٤م

 هلل، زمديمٝمٙمكم:

ف ٓ ؾمٚمٓم٤من ًمف قمغم قم٤ٌمد اهلل : ٕٟمشمًٚمط اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمٜم٤م وؾمٞمٓمرشمف أضمدمه٣م:

ي٦م قمـ إسمٚمٞمس: اعمخٚمّملم، وٓ يٛمّد يده إمم ؾم٤مطمتٝمؿ اعم٘مدؾم٦م: ىم٤مل شمٕم٤ممم طمٙم٤م

ک ک ک * ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿

إن اًمِمٞمٓم٤من يمٚم٥م أقمت٤مب احلية اإلهلّٞم٦م، ويمٚم٥م اًمدار ٓ  ،(2)﴾گ

وًمٙمٜمف ٓ يًٛمح سمدظمقل اًمٖمرسم٤مء، وم٢مذا رأي٧م أن ًمٚمِمٞمٓم٤من  ،يٓم٤مرد ُمٕم٤مرف ص٤مطمٌٝم٤م

 وم٤مقمٚمؿ أن أقمامًمؽ همػم ظم٤مًمّم٦م، وأهن٤م ًمٞم٧ًم هلل شمٕم٤ممم- ،ؾمٞمٓمرة قمٚمٞمؽ

قمغم اًمرهمؿ ُمـ أٟمٜم٤م  ،احلٙمٛم٦م ُمـ ىمٚمقسمٜم٤م قمغم أًمًٜمتٜم٤م قمدم ضمري٤من يٜم٤مسمٞمعوأطمر: 

َم٣م أطَمٙمَص »: ’ذم طملم ىم٤مل رؾمقل اهلل ،ٟمٕمٛمؾ أرسمٕملم ؾمٜم٦م ٟمتّمقر أهن٤م ىمرسم٦م إمم اهلل

ٌٌْد  ٣ٌَمضًم  هللفَم ّٓ  ٣مفَمز  وصمؾ  َأْرزَمِٔمكَم َص ٣مٞمِفِ إ ًَ
ـْ وَمْٙمٌِِف فَمعَم يمِ  -(3)شصَمَرْت َيٛم٣َمزمِٝمُع احِلْ٘مَٚم٥ِم َِم
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ُمنمك، وأُم٤م اًمٕم٤ميص ومٛمقطمد: وإن اهلل يرطمؿ سمٗمْمٚمف أهي٤م اعمرائل، أٟم٧م 

اًمٕم٤ميص إن ؿم٤مء، ًمٙمٜمف ي٘مقل إٟمف ًمـ يرطمؿ اعمنمك إذا رطمؾ ُمـ اًمدٟمٞم٤م سمال شمقسم٦م: 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿

ومٞم٤م ًمٞمتؽ يمٜم٧م ُمـ أهؾ اًمٙم٤ٌمئر، ُمتج٤مهرا سم٤مًمٗمًؼ، ُمٜمتٝمٙم٤م  ،(1)﴾﮵ ﮶

 سم٤مهلل-ومل شمنمك  ،ًمٚمحرُم٤مت اًمٔم٤مهرّي٦م، ويمٜم٧م ُمقطمدا

واٟمتٌف ًمف، وأظمْمع يمؾ طمريم٤مشمؽ وؾمٙمٜم٤مشمؽ ًمٚمٛمالطمٔم٦م،  ،راىم٥م ىمٚمٌؽ

وومتش ذم ظم٤ٌمي٤م ىمٚمٌؽ، وطم٤مؾمٌف طم٤ًمسم٤م ؿمديدا ُمثٚمام حي٤مؾم٥م ؿمخص ُمـ أهؾ 

اًمدٟمٞم٤م ذيٙمف، واشمرك يمؾ قمٛمؾ ومٞمف ؿمٌٝم٦م اًمري٤مء وًمق يم٤من قمٛمال ذيٗم٤م ضمدا: وإذا 

اخلٗم٤مء ُمع رأي٧م أٟمؽ ٓ شمًتٓمٞمع أداء اًمقاضم٤ٌمت سم٢مظمالص ذم اًمٕمٚمـ، وم٠مده٤م ذم 

ـْ سَمزي ـ يمٙمٛم ٣مس زمَِم ُُي٤مُّ »: ’اؾمتح٤ٌمب اإلشمٞم٤من هب٤م ذم اًمٕمٚمـ- وم٘مد ىَم٤مَل رؾُمقل اهللِ ََم

٣ٌَمنٌ  ،دم ايمنِّ زمم َي٘مَرُه اهللُ هللوزم٣مرَز  ،اهلل ، وذم (2)شويَمُف َم٣موم٦ٌِم  ،يَمِٗمل اهللَ وُهَق فَمَٙمْٝمِف نَمّْم

 هذا احلدي٨م اًمنميػ اطمتامٓن: 

 وخيٗمل إقمامل اًم٘مٌٞمح٦م-  ،س إقمامل اًمّم٤محل٦ماًمذي ئمٝمر ًمٚمٜم٤م أضمدمه٣م:

وذم اًم٤ٌمـمـ ي٘مّمد  ،اًمذي ئمٝمر ًمٚمٜم٤مس هٞمٙمؾ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وأطمر:

 اًمري٤مء-

 ويمٚمت٤م اًمّمقرشملم يِمٛمٚمٝمام اًمري٤مء-

ومٞمتقهؿ قمٛمٚمف  ،عم٤م يم٤من اًمري٤مء ؿمديد اخلٗم٤مء، طمتك قمغم اعمرائل ٟمٗمًف أطمٞم٤مٟم٤م
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ؾم٤مـم٦م شمٚمؽ اًمٕمالُم٤مت يٓمٚمع قمغم هيرشمف، ظم٤مًمّم٤م، ذيمروا ًمٚمري٤مء قمالُم٤مت، وسمق

 ويٜمٝمض عمٕم٤مجلتٝم٤م- 

 ،شمالُث فمالَم٣مٍت يمِْٙمُٚمَرائِل: َيٛمَُْمُط إِذا َرَأى ايمٛم ٣مَس »: ×ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم

ُؾ إِذا ىَم٣مَن َوضْمَدُه، َوُْي٤ّم َأْن ُُيَْٚمَد دِم ََجِٝمِع ُأَُمقِرهِ  ًَ  -(1)شَوَيْ٘م

قمغم اإلٟم٤ًمن أن يًٕمك إمم ختٚمٞمص ىمٚمٌف مت٤مُم٤م  ،ٌٞمث٦مٓؾمتئّم٤مل هذه اًمًٞمئ٦م اخل

يمل يٙمقن  ،سم٤معمج٤مهدة واعمِم٘م٦م، ُمـ طم٥م اًمِمٝمرة سملم اًمٜم٤مس، وـمٚم٥م اعمٙم٤مٟم٦م سمٞمٜمٝمؿ

طمتك شمٓمٝمر اًمروح،  ،اًمٕمٛمؾ ظم٤مًمّم٤م ُمـ هذه اجلٝم٦م، ويتقضمف اًم٘مٚم٥م إمم اهلل وم٘مط

وشمزول أدران اًمٜمٗمس: وم٠مّي٦م وم٤مئدة دمٜمل ُمـ طم٥م اًمٜم٤مس اًمْمٕم٤مف ًمؽ، أو ُمـ 

وهؿ ٓ يٛمٚمٙمقن ؿمٞمئ٤م ُمـ دون اهلل شمٕم٤ممم؟ وًمق  ،واًمّمٞم٧م قمٜمد اًمٕم٤ٌمد ،رةاًمِمٝم

 ٕي٤مم ُمٕمدودات- ،ومروٜم٤م ًمذًمؽ وم٤مئدة وم٢مّٟمام هل وم٤مئدة شم٤مومٝم٦م

 ،ٓ سم٠ميدهيؿ ،وم٢من مل يًتٓمع ذًمؽ جي٥م أن يًتحي أن ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد سمٞمد رهبؿ

ومٞمٚمتٛمس ىمٚمقب اًمٜم٤مس ُمـ ُم٤مًمؽ اًم٘مٚمقب، أقمٛمؾ  ،إلطم٤مـمتف اعمٓمٚم٘م٦م سمٙمؾ رء

وٟمٕمؿ ذًمؽ  ،قمـ اًمٙمراُم٤مت إظمروّي٦م ومْماًل  ،هلل وطمده ومًتجد أن اهلل شمٕم٤مممأٟم٧م 

يتٗمْمؾ قمٚمٞمؽ ذم هذا اًمٕم٤ممل ٟمٗمًف سمٙمراُم٤مت قمديدة، ومٞمجٕمٚمؽ حمٌقسم٤م،  ،اًمٕم٤ممل

 ،ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ٤مويٕمٔمؿ ُمٙم٤مٟمتؽ ذم اًم٘مٚمقب، وجيٕمٚمؽ ُمرومقع اًمرأس وضمٞمٝمً 

ٌٍْد َأَه  طَمغْمً »: ×ىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ـْ فَم ٣مُم َأزَمًد  اََم٣م َِم ٦ٌَِم إَي   هللضَمت ك ُيْٓمِٜمَر ا اهَمَذَه

ٌٍْد ُيِنُّ َذر  ،ايَمف طَمغْمً  ـْ فَم ٣مُم َأزَمًد  اوََم٣م َِم ٦ٌَِم إَي  شايَمف َذر  هللضَمت ك ُيْٓمِٜمَر ا اهَمَذَه
(2). 
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 ىم٤مل:  ×قمـ أيب احلًـ

ُد » ًِ َمٛمٜم٣م أن  ،ايمَٔمَٚمَؾ، همٗم٣مل: ايمُٔمْج٤ُم درصم٣مٌت  ؽمٟميمُتُف فمـ ايمُٔمْج٤ِم ايمذي ُيْٖم

ٛمً  ًَ ٌِْد ؽُمقٌء فَمَٚمٙمِف هَمغَماُه ضَم ـَ يمِْٙمَٔم ـُ ُصٛمْٔم٣م ،هَمُٝمْٔمِجٌفُ  ٣مُيَزي 
ًِ
ُف ُُيْ ٤ُم أٞم  ًَ  ،َوَُيْ

ـ  فمعم اهلل فمز وصمؾ ،َوَِمٛمْٜم٣م أن ي٠مَمـ ايمٔمٌد زمرزمف ـّ  ،همٝمُٚم  .(6)شوهلل فمٙمٝمف همٝمف اظمَ

 معاني المفردات

وآزمتٜم٣مج زمف،  ،وايمنور ،واؽمت٘مث٣مره ،ؾ ايمِم٣ميمحسمٔمٓمٝمؿ ايمٔمٚم ايمُٔمْج٤م:

 -وايمدٓل زمقؽم٣مؿمتف، وفمّد اإلٞم٣ًمن ٞمٖمًف نمغم َمٗمٌمر  ،وايمتٕمٛم٨م

واًمٕمٛمؾ اعم٘مّمقد يِمٛمؾ اًم٤ٌمـمٜمل واًمٔم٤مهري، اًم٘مٚمٌل واًمِمٙمكم، اًم٘مٌٞمح 

ومٞمٗمًده٤م، وقمغم  ،اًمُٕمج٥م يدظمؾ قمغم أقمامل اجلقارح، واجلقاٟمح : ٕنواحلًـ

 واًمٕمٛمؾ اًمِمٜمٞمع- ،ص٤مطم٥م اًمٗمْمٞمٚم٦م

ٓ ري٥م ذم أن ُمـ قمٛمؾ أقمامٓ ص٤محل٦م ُمـ صٞم٤مم »ويٗمّّمؾ قم٤ممل يمٌػم ىم٤مئال: 

وم٢من يم٤من ُمـ طمٞم٨م يمقهن٤م  ،إي٤مم، وىمٞم٤مم اًمٚمٞم٤مزم، وأُمث٤مل ذًمؽ حيّمؾ ًمٜمٗمًف اسمتٝم٤مج

ؿمٗمٞم٘م٤م ُمـ  ،قمٓمّٞم٦م ُمـ اهلل ًمف، وٟمٕمٛم٦م ُمٜمف شمٕم٤ممم قمٚمٞمف، ويم٤من ُمع ذًمؽ ظم٤مئٗم٤م ُمـ ٟم٘مّمٝم٤م

 يٙمـ ذًمؽ آسمتٝم٤مج قُمج٤ٌم: وإن يم٤من ُمـ طمٞم٨م زواهل٤م، ـم٤مًم٤ٌم ُمـ اهلل آزدي٤مد ُمٜمٝم٤م، مل

وُمْم٤موم٦م إًمٞمف، وم٤مؾمتٕمٔمٛمٝم٤م وريمـ إًمٞمٝم٤م ورأى ٟمٗمًف ظم٤مرضم٤م  ،وىم٤مئٛم٦م سمف ،يمقهن٤م صٗمتف

 -(2)شقمـ طمّد اًمت٘مّمػم، وص٤مر يم٠مّٟمف يٛمـ قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمًٌٌٝم٤م ومذًمؽ هق اًمُٕمْج٥م
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٥م سم٤مًمٙمٗمر واًمنمك واعمٕم٤مرف احلّ٘م٦م، وي٘م٤مسمٚمف اًمٕمج ،اًمُٕمْج٥م سم٤مإليامن إولم:

 واًمٕم٘م٤مئد اًم٤ٌمـمٚم٦م-

وي٘م٤مسمٚمف اًمٕمج٥م  ،واًمّمٗم٤مت احلٛمٞمدة ،اًمُٕمج٥م سم٤معمٚمٙم٤مت اًمٗم٤موٚم٦م ايمث٣مٞمٝم٥م:

 وسم٤مـمؾ اعمٚمٙم٤مت- ،سمًٞمئ٤مت إظمالق

وي٘م٤مسمٚمف اًمٕمج٥م  ،وإومٕم٤مل احلًٜم٦م ،اًمُٕمج٥م سم٤مٕقمامل اًمّم٤محل٦م ايمث٣ميمث٥م:

 وإومٕم٤مل اًمًٞمئ٦م- ،سم٤مٕقمامل اًم٘مٌٞمح٦م

اإلٟم٤ًمن ُمٗمٓمقر قمغم طم٥م ذاشمف،  : ٕنج٥م هق طم٥م اًمٜمٗمسأؾم٤مس رذيٚم٦م اًمٕمُ 

سمؾ  ،وُمـ ظم٤مص٦م اهلل ،ًمذا يرى أقمامًمف اًمّمٖمػمة يمٌػمة، ويرى ٟمٗمًف ُمـ اًمّم٤محللم

 يرى ىم٤ٌمئح أقمامًمف طمًٜم٦م-

طمتك  ،واًمقوقح ،ختتٚمػ ذم اًمِمدة ،ًمٙمؾ درضم٦م ُمـ درضم٤مت اًمٕمج٥م ُمراشم٥م

 ٗمتش سمدىم٦م: هذه اعمراشم٥م هل:أّن سمٕمْمٝم٤م ٓ يٛمٙمـ ًمإلٟم٤ًمن أن يدريمٝم٤م ُم٤م مل ي

ومٞمتخٞمؾ أن اًم٤ًمطم٦م اإلهلّٞم٦م ىمد اشمًٕم٧م  ،اًمِمٕمقر اًم٘مٚمٌل سم٤معمٜم٦ّم قمغم اهللإولم: 

وُمـ هذا اًمِمٕمقر  ،سم٠مقمامًمف اًمّم٤محل٦م ٤مسم٥ًٌم إيامٟمف، أو أن ديـ اهلل ىمد ايمت٥ًم روٟم٘مً 

ـّ قمغم اًمْمٕمٗم٤مء واًمٗم٘مراء  شمٜمِم٠م اعمٜم٦ّم قمغم قم٤ٌمد اهلل ذم إُمقر اًمديٜمٞم٦ّم، يم٠من يٛم

 ٓم٤مئٝمؿ اًمّمدىم٤مت اًمقاضم٦ٌم واعمًتح٦ٌم وُم٤ًمقمدهتؿ-سم٢مقم

وهذه همػم اعمٜم٦ّم، ومػمى ٟمٗمًف ذم ؾمٚمؽ  ،اًمتدًمؾ واًمتٖمٜم٩م قمغم اهلل شمٕم٤مممايمث٣مٞمٝم٥م: 

سملم واًم٤ًمسم٘ملم، وىمد يٌدي اًمتقاوع ري٤مءً  أو أٟمف ًمٙمل يث٧ٌم ذًمؽ اعم٘م٤مم ًمٜمٗمًف  اعم٘مرَّ
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وأهؾ  ،٤مءيٜمٗمٞمف قمـ ٟمٗمًف قمغم ٟمحق يًتٚمزم اإلصم٤ٌمت: وُمّدقمق اإلرؿم٤مد ُمـ اًمٕمروم

 أىمرب إمم هذا اخلٓمر ُمـ ؾم٤مئر اًمٜم٤مس- ،اًمًٚمقك واًمري٤مو٦م

ُمًتقضم٤ٌم ًمثقاسمف، وم٢مذا ضم٤مء ذيمر اعم١مُمٜملم  ،أن يرى ٟمٗمًف دائٜم٤م هللايمث٣ميمث٥م: 

 ،سم٤مًمٖمٞم٥م، ىم٤مل ذم ٟمٗمًف: طمتك ًمق قم٤مُمٚمٜمل اهلل سم٤مًمٕمدل، وم٢مين أؾمتحّؼ اًمثقاب وإضمر

قمدل اهلل ىمٚمٌٞم٤م، وأفمٝمر  وىمد يٍّمح هبذا اًمٙمالم: وإذا ُم٤م أص٤مسمف سمالء اقمؽمض قمغم

اًمرو٤م فم٤مهري٤م، وقمٜمدُم٤م يًٛمع أن اهلل يٌتكم اعم١مُمٜملم ذم هذه اًمدٟمٞم٤م، يًكّم ٟمٗمًف 

ٌَْتٍؾ سمٛم١مُمـ- ،سمذًمؽ ذم ىمٚمٌف، وٓ يدري سم٠من اعمٜم٤موم٘ملم اعمٌتٚملم يمثػمون  وًمٞمس يمؾ ُُم

أن يرى ًمٜمٗمًف اُمتٞم٤مزا قمغم ؾم٤مئر اًمٜم٤مس سم٤مإليامن، وقمغم ؾم٤مئر اعم١مُمٜملم ايمرازمٔم٥م: 

ويًتٕمٔمؿ ُمـ ٟمٗمًف  ،اإليامن، يٜمٔمر إمم اًمٜم٤مس سمٕملم آطمت٘م٤مر، ويٕمٞمٌٝمؿ سمٚم٤ًمٟمفسمٙمامل 

 وًمٙمٜمف هم٤مومؾ قمـ قمٞمقب ٟمٗمًف- ،إٟمف يٕمرف ضمٞمدا قمٞمقب اًمٜم٤مس ،ُم٤م يًتّمٖمر ُمـ همػمه

 ،وذوو إظمالق اًم٘مٌٞمح٦م، واعمٕم٤ميص، سمٙمٗمرهؿ ،واًمٜمٗم٤مق ،ُيٕمج٥م أهؾ اًمٙمٗمر

وؿمٝم٤مُم٦م  ،ومػمون أٟمٗمًٝمؿ أوزم طمرّي٦م ذم اًمٗمٙمر ،ٕم٤مصٞمٝمؿوُم ،وىمٌح أظمالىمٝمؿ ،وٟمٗم٤مىمٝمؿ

ومٝمؿ ُمّمداق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،يرون ىم٤ٌمئحٝمؿ طم٤ًمٟم٤م ،ورضمقًم٦م ذم إومٕم٤مل ،ذم اخلٚمؼ

 *گ گ گ ڳ ڳ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،(1)﴾ڑ ک ک ک ک گ گ﴿

ۀ ہ ہ ہ  *ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

﮲  - ه١مٓء ضمٝمٚم٦م حيًٌقن (2)﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

ؿ يًّدون أؾمامقمٝمؿ قمـ هداي٦م : ٕهن شم١مصمر ومٞمٝمؿ اًمدقمقة واًمٜمّمٞمح٦مأٟمٗمًٝمؿ قمٚمامء، ومال

 وُمققمٔم٦م اًمٕمٚمامء- ،وسمره٤من احلٙمامء ،إٟمٌٞم٤مء^
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إن اًمٜمٗمس واًمِمٞمٓم٤من سمتٝمقيٜمٝمام سمٕمض اعمٕم٤ميص، يٚم٘مٞم٤من سم٤مإلٟم٤ًمن ذم ُم٤م هق 

أيمؼم، وهٙمذا يًػم ٟمحق اهل٤موي٦م ظمٓمقة ومخٓمقة، طمتك شمً٘مط مجٞمع اعمٕم٤ميص ذم 

 ،واًمزٟمدىم٦م ،ٝملم سم٤مًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن اإلهلل، وي١مول قمٛمٚمف إمم اًمٙمٗمرٟمٔمره، ومٞمًت

 واإلقمج٤مب هبام-

وقمغم همرار ذًمؽ يتٓمقر اًمٕمج٥م سم٤مًمٓم٤مقم٤مت ُمـ درضم٦م إمم أقمغم: طمتك يّمؾ  

ـّ قمغم اهلل شمٕم٤ممم أو اًمزٟم٤م، وٓ ي٘مقل  ،إن اًمِمٞمٓم٤من ٓ ي٠مُمر اعمت٘ملم سم٘متؾ اًمٜمٗمس ،إمم اعم

أو وٕمقا أٟمٗمًٙمؿ ذم زُمرة اعم٘مّرسملم ُمـ طميشمف:  ،ايمؿهلؿ اسمتداء: ُُمٜمَّقا قمغم اهلل سمت٘مق

 ،وإذيم٤مر ،وإٟمام يٌدأ ومٞمدومٕمٝمؿ ٟمحق احلرص اًمِمديد قمغم اًمتزام اعمًتح٤ٌمت

أومْمؾ ُمـ ومالن اًمٕم٤ميص،  ،واًمٕم٘مؾ ،وإوراد: صمؿ يقطمل هلؿ سم٠مهنؿ سمحٙمؿ اًمنمع

 وأن أقمامهلؿ ُمقضم٦ٌم ًمٜمج٤مهتؿ، ومتحّمؾ ُمـ هذه اإلحي٤مءات ٟمتٞمجت٤من: 

 ء اًمٔمـ سمٕم٤ٌمد اهلل-ؾمق إضمدامه٣م:

 : اًمُٕمج٥م سم٤مًمٜمٗمس-وإطمرى

 ويمالمه٤م ُمـ اعمٝمٚمٙم٤مت-

ومٞمِمٛمٚمف  ،ىمقًمقا ًمٚمِمٞمٓم٤من واًمٜمٗمس: ىمد شمٙمقن هلذا اًمٕم٤ميص، طمًٜم٤مت أظمرى

وًمٕمؾ اهلل ىمد اسمتاله سم٤معمٕمّمٞم٦م  ،سمقاومر رمحتف، ومٞم١مول إمم طمًـ اًمٕم٤مىم٦ٌم ،اهلل شمٕم٤ممم هب٤م

إِن  اهلَل فَمٙمَِؿ أن »: ×قمٌداهللىم٤مل أسمق  ،ًمٙمل ٓ يٌتغم سم٤مًمُٕمج٥م، اًمذي هق أؾمقأ ُمٜمٝم٤م

ـَ ايمُٔمج٤ِم ويمقٓ ذيمَؽ َم٣م ازْمَتعم َم٠مَِمٛمً  ـِ َِم ويم٤من  ،(1)شازمَِذْٞم٤ٍم َأزمًد  ٣مايمذٞم٤م طَمغْمٌ يمِْٙمُٚم٠ْمَِم

ٓ شمٕمٞمٌقا قمغم »ؿمٞمخٜم٤م اجلٚمٞمؾ اًمٕم٤مرف اًمٙم٤مُمؾ اًمِم٤مه آسم٤مدي )روطمل ومداه( ي٘مقل: 
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وي٘مقديمؿ  أطمد، طمتك ذم ىمٚمقسمٙمؿ، وإن يم٤من يم٤مومرا، ومٚمٕمؾ ٟمقر ومٓمرشمف هيديف،

 - ششم٘مٌٞمحٙمؿ وًمقُمٙمؿ هذا إمم ؾمقء اًمٕم٤مىم٦ٌم

ـْ َدطَمَٙمُف ايمُٔمْج٤م َهَٙمَؽ »: ×ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم وم٤مًمٕمج٥م سمٜمٗمًف ُمـ  ،(1)شََم

وشمٗمًده٤م، وهق أؿمد ُمـ اًمذٟم٥م ذم  ،وأقمامًمف ،اعمٝمٚمٙم٤مت اًمتل حتٌط إيامن اإلٟم٤ًمن

٤معمٕمّمٞم٦م ًمٙمل يّمٌح آُمٜم٤م ُمـ طمية اهلل شمٕم٤ممم: وهلذا ىمد يٌتكم اهلل ؾمٌح٤مٟمف اعم١مُمـ سم

اًمٕمج٥م: وصقرة اًمٕمج٥م ذم اًمؼمزخ وُم٤م سمٕمد اعمقت، ُمقطمِم٦م وُمرقم٦ٌم ضمدا، ىم٤مل 

وٓ َوضْمَدَة َأْوضَمَش َمـ »: ×ذم وصٞمتف ُٕمػم اعم١مُمٜملم ’اًمرؾمقل إيمرم

 .(2)شايمُٔمْج٤ِم 

ـِ آَدَم دِم شَمالٍث »: ×وىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق  إن ايمُمٝمْم٣من يٗمقل: إذا ـَمَٖمْرُت زم٣ِمزم

ٌََؾ ؛ ٕٞمّٚمٛمِل فَمَٚمَٙمُف زَمْٔمَد ذيمَِؽ هَمال ُيِ  ـْ ُيْٗم ٌَُف، َِمٛمُف: إِذا اؽْمَتْ٘مَثَر فَمَٚمٙمُ  ف يَم ُف، َوَٞمِزَ َذْٞم

َب إيَِمٝمِف ايمُٔمْج٤ُم   -(3)شَوسَمَن 

وومْمال قمـ يمقن اًمٕمج٥م سمٜمٗمًف ُمـ اعمٝمٚمٙم٤مت، وم٢مٟمف ؿمجرة ظمٌٞمث٦م، ٟمت٤مضمٝم٤م 

 ُمٜمٝم٤م: ،واعمٗم٤مؾمد ،واعمقسم٘م٤مت ،اًمٙمثػم ُمـ اًمٙم٤ٌمئر

طمج٤مب  : ٕنوقمدم اًمٜمٝمقض إلصالطمٝم٤م ،ّمٖم٤مر اعمٕم٤ميصاؾمتإولم: 

وهذا حيجز اإلٟم٤ًمن قمـ  ،حيقل سمٞمٜمف وسملم رؤي٦م ُمٕم٤مي٥م ٟمٗمًف ،اإلقمج٤مب سم٤مًمٜمٗمس

 اًمٙمامٓت مجٞمٕم٤م-
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اقمتامد اإلٟم٤ًمن قمغم ٟمٗمًف، ومٞمح٥ًم أٟمف ذم همٜمك قمـ احلؼ شمٕم٤ممم، وٓ  ايمث٣مٞمٝم٥م:

 ضمر واًمثقاب-ومٞمح٥ًم أن احلؼ شمٕم٤ممم ُمٚمزم سم٠من يٕمٓمٞمف إ ،يرى ًمف قمٚمٞمف ومْمال

اطمت٘م٤مر قم٤ٌمد اهلل، ومٞمح٥ًم أقمامل اًمٜم٤مس ٓ رء وإن يم٤مٟم٧م أومْمؾ ُمـ ايمث٣ميمث٥م: 

 أقمامًمف-

وأقمامًمف ضمٞمدة، ومٞمٜمدومع  ،ف يرى ٟمٗمًف يم٤مُمال: ٕٟمدومع ص٤مطمٌف إمم اًمري٤مء ايمرازمٔم٥م:

 وقمرض ٟمٗمًف قمغم اًمٜم٤مس- ،إمم اًمتٔم٤مهر هب٤م

 ي١مدي إمم رذيٚم٦م اًمٙمؼم اعمٝمٚمٙم٦م- اخل٣مَم٥ًم:

وم٢مٟمف ؾمٞمٚمزم ٟمٗمًف  ،وآصم٤مره٤م ،إذا اؾمتحي اإلٟم٤ًمن طم٘مٞم٘م٦م هذه اًمرذيٚم٦م

سم٤مؾمتئّم٤مل ضمذوره٤م ُمـ سم٤مـمـ اًمٜمٗمس، ىمٌؾ أن  ،سم٤مًمٜمٝمقض إلصالطمٝم٤م، وشمٓمٝمػمه٤م

إذ همٛمرهؿ اهلل سمرمحتف  ،يرى ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م أن طم٤مل أهؾ اًمٙم٤ٌمئر أومْمؾ ُمـ طم٤مًمف

 أو ًمرضم٤مئٝمؿ ومْمٚمف شمٕم٤ممم-  ،ًمٜمدُمٝمؿ ،اًمقاؾمٕم٦م

ََم٣م »أومْمؾ اًمٙم٤مئٜم٤مت وأىمرهب٤م إمم اهلل ىم٤مئال:  ،’قل اهلل حمٛمدقمٜمدُم٤م يٕمٚمـ رؾم

ٌَْدٞم٣مَك ضمؼ  فِم٣ٌمَدسمَِؽ  ومامذا ؾمٞمٙمقن طم٤مل ؾم٤مئر  (1)شفَمَرهمٛم٣مَك ضمؼ  َمْٔمِرهَمتَِؽ وَم٣م فَم

اًمٜم٤مس؟-- ٟمٕمؿ إهنؿ اًمٕم٤مرومقن سمٕمٔمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم، يٕمٚمٛمقن، أهنؿ ًمق ىمْمقا مجٞمع 

واًمتًٌٞمح، عم٤م أّدوا ؿمٙمر ٟمٕمؿ اهلل، أقمامرهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمٕم٤ٌمدة واًمٓم٤مقم٦م واًمتحٛمٞمد 

ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أداء طمؼ اًمثٜم٤مء قمغم ذاشمف وصٗم٤مشمف اعم٘مدؾم٦م؟، إهنؿ يٕمٚمٛمقن أن ًمٞمس 

وؾم٤مئر اًمٙمامٓت إظمرى هل  ،واًم٘مقة ،واًمٕمٚمؿ ،واًم٘مدرة ،وم٤محلٞم٤مة ،عمقضمقد رء

ُمٚمؽ ًمٙمامًمف شمٕم٤ممم، واإلٟم٤ًمن وم٘مػم، سمؾ وم٘مر حمض يًتٔمؾ سمٔمٚمف شمٕم٤ممم، وم٠مّي٦م ىمدرة 
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ًمٙمل يت٤مضمر هب٤م؟ أوًمئؽ اًمٕم٤مرومقن سم٤مهلل وسمجامًمف وضمالًمف ؿم٤مهدوا ؿمٝمقد يٛمتٚمٙمٝم٤م 

 وؿم٤مهدوا يمامل اًمقاضم٥م شمٕم٤ممم- ،وقمجزهؿ ،قمٞم٤من ٟم٘مّمٝمؿ

اًمٖم٤مومؾ قمـ واضم٤ٌمشمؽ سم٢مزاء رسمؽ! ضمٝمٚمؽ هق  ،أهي٤م اعمًٙملم اجل٤مهؾ سمٜمٗمًؽ

 ؾم٥ٌم ُم٤م يٚمح٘مؽ ُمـ ؾمقء اًمتقومٞمؼ، وآسمتالء سمجٛمٞمع هذه اًمٔمٚمامت واعمٙمّدرات- 

 ،واًمثٜم٤مء ، ذم أقمامًمٜم٤م اًمّم٤محل٦م ًمٜمرى هؾ ٟمًتحؼ هب٤م اعمدحومٚمٜمٗمٙمر ىمٚمٞمال 

واًمٖمْم٥م واًمٜم٘مٛم٦م؟ دقمقين  ،واًمٕمت٤مب ،واًمرمح٦م، أو أٟمٜم٤م ضمديرون سم٤مًمٚمقم ،واًمثقاب

ؾمقاء  ،وُمـ أهؾ اجلٜم٦م ،، سم٠مٟمٙمؿ ٟم٤مضمقن’أؾم٠مًمٙمؿ: ًمق أظمؼميمؿ اًمرؾمقل إيمرم

ؽ رو٤م وًمـ ختتٚمػ درضم٤مشمٙمؿ ذم أظمرة، وًمٙمـ ُمع ذًم ،أـمٕمتؿ اهلل أو قمّمٞمتٛمقه

واًمرهم٤ٌمت اًمٜمٗم٤ًمٟمّٞم٦م ذم هذا اًمٕم٤ممل،  ،وآسمتٕم٤مد قمـ اًمِمٝمقات ،اهلل شمٕم٤ممم ذم قم٤ٌمدشمف

ُمـ أضمؾ رو٤م اهلل شمٕم٤ممم واًمرهم٦ٌم ومٞمف، أو ٓ؟ إٟمٜمل  ،ومٝمؾ يمٜمتؿ شمؽميمقن اًمِمٝمقات

أظمؼم قمـ ٟمٗمز وقمٛمـ هق قمغم ؿم٤ميمٚمتل سم٠مّٟم٤م يمٜم٤ّم ٟمّمٌح ُمـ أهؾ اعمٕمّمٞم٦م وٟمؽمك 

 ّٞم٦م-اًمٓم٤مقم٤مت وٟمٕمٛمؾ سم٤مًمِمٝمقات اًمٜمٗم٤ًمٟم

٤ٌّمد ًمٚمِمٝمقة،  ،إذن مجٞمع أقمامًمٜم٤م ُمـ أضمؾ اًمٚمذات اًمٜمٗم٤ًمٟمّٞم٦م ذم أظمرة إٟمٜم٤م قُم

إن اًمّمالة اًمتل هل ُمٕمراج اًم٘مرب إمم اهلل ٟم١مدهي٤م  ،وٟمؽمك ًمذة صٖمػمة، ًمٚمذة أقمٔمؿ 

 ٓ إمم اهلل- ،ىمرسم٦م ًمٜم٤ًمء اجلٜم٦م

 إن مجٞمع قم٤ٌمداشمٜم٤م هذه هلل ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب قمٜمد اًمٕمروم٤مء سم٤مهلل وأوًمٞم٤مئف-

أضمؾ اعمرأة، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ذم اًمدٟمٞم٤م أم ُمـ ٤م اعمًٙملم، إن اًمّمالة اًمتل شم١مدهي٤م أهي

شمتدًمؾ إمم هذا احلد، أٓ شمرى أن قمٚمٞمؽ أن  اومٚمامذا إذً  ،ذم اجلٜم٦ّم، ٓ قمالىم٦م هل٤م سم٤مهلل

ۀ ہ ﴿شمتقب ُمـ ىمقًمؽ وأٟم٧م شم٘مػ أُم٤مم اهلل ىمٌؾ اًمدظمقل ذم اًمّمالة: 

 (6)﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ
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ومٝمؾ وضمقهٙمؿ  .(6)﴾ۈڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿و

ُمتقضمٝم٦م إمم وم٤مـمر اًمًاموات وإرض؟ هؾ أٟمتؿ ُمًٚمٛمقن وظم٤مًمّمقن ُمـ اًمنمك؟ 

هؾ صالشمٙمؿ وقم٤ٌمدشمٙمؿ وطمٞم٤مشمٙمؿ ومم٤مشمٙمؿ هلل؟ أٟم٧م هبذه اًمّمالة ُمًتحؼ 

ومٚمامذا حت٥ًم ٟمٗمًؽ دائٜم٤م  ،وُمًتقضم٥م ًمًٚمًٚم٦م ـمقهل٤م ؾمٌٕمقن ذراقم٤م ،ًمٚمٕمذاب

 هلل؟-

: ي٣م داوُد × فمّز وصمّؾ يمداودوم٣مل اهلل»: ’وع أُم٤مم قمٞمٜمٞمؽ ىمقل رؾمقل اهلل 

يٗمكَم؟ وم٣مل ي٣م  دِّ ُ اظمُْذٞمٌِكَم َوُأْٞمِذُر ايمِمِّ يٗمكَم. وم٣مل: ىَمْٝمَػ ُأزَمممِّ دِّ زَمممِّ اظمُْذٞمٌِكَم َوَأْٞمِذِر ايمِمِّ

ْٞم٤م َوَأٞمْ  ـِ ايمذ  ٌَُؾ ايمت ْقزَم٥َم َوَأفْمُٖمق فَم ِ اظمُْذٞمٌِكَم أيّن َأوْم ّديٗمكَم َأْن ٓ داُوُد زَمممِّ ِذِر ايمِمِّ

ٌُُف يمِْٙمِح٣ًمِب َج ُئمْ  ٌٌْد َأْٞمِِم ؿ هَم١مِّٞمُف يَمْٝمَس فَم
ّٓ ٌُقا زمَِٟمفْممهِلِ ف ُمًتحؼ : ٕٟم(2)شَهَٙمَؽ إ

وم٢من صمقاب قم٤ٌمدات اًمٕمٌد ٓ يٕم٤مدل ؿمٙمر واطمدة ُمـ  ،ًمٚمٕمذاب قمغم وومؼ اًمٕمداًم٦م

 ٟمٕمامئف-

وٓ شم٤ٌمًمغ ذم طمٌؽ ًمف، أهي٤م اًمٕم٤مرف، أهي٤م اًمّمقذم،  ،ٓ شمت٤ٌمهك سم٘مرسمؽ ُمـ اهلل

هي٤م اعمج٤مهد، أهي٤م اعمرشم٤مض، أهي٤م اًمٗم٘مٞمف، أهي٤م اعم١مُمـ، أهي٤م اعم٘مدس، أهي٤م أهي٤م احلٙمٞمؿ، أ

اعم٤ًميملم اعمٌتٚمقن سم٤مُٔم٤مل وإُم٤مين وطم٥م اًمٜمٗمس، يمٚمٙمؿ سمٕمٞمدون ومراؾمخ قمـ 

 اإلظمالص وقم٤ٌمدة اهلل، ومال شمتٖمٜمجقا وٓ شمتدًمٚمقا- 
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 يُم٣ٌمب إرزمٔمقن ضمديًث٣م يمإلَم٣مم اخلٚمٝمٛمل+
12 



 احلدي٨م اًمراسمع: اًمٙمؼم
14 

 

 

 

 

 ٤مِد، وَمَ٘م٤َمل: حلَ ـْ َأْدَٟمك آقمَ  ×قمـ طمٙمٞمؿ، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌداهلل

 .(6)شايم٘مػِْمُ َأْدَٞم٣مهُ »

 معاني المفردات

: وهق صٗم٦م ايم٘مػم: ضم٣ميم٥م ٞمٖمًّٝم٥م جتٔمؾ اإلٞم٣ًمن يؼمهمع ويتٔم٣ملم فمعم أطمريـ

اًمٕمج٥م هق اإلقمج٤مب سم٤مًمذات، واًمٙمؼم  : ٕنرذيٚم٦م وظمٌٞمث٦م، شمٜمجؿ قمـ اًمٕمج٥م

أّن ومٞمف صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت هق اًمتٕم٤مزم واًمتٕم٤مفمؿ قمغم اًمٜم٤مس: ومٕمٜمدُم٤م يتقهؿ اإلٟم٤ًمن 

وهذه هل  ،واًمتٖمٜم٩ّم ،واًمتدًّمؾ ،اًمٙمامل، شمٜمت٤مسمف طم٤مًم٦م، هل ُمزي٩م ُمـ اًمنور

يٜمت٤مسمف ؿمٕمقر سم٤مًمت٘مدم  ،وًمٙمقٟمف يرى أظمريـ ٓ يٛمٚمٙمقن شمٚمؽ اًمّمٗم٦م ،اًمُٕمج٥م

 -شاًمٙمؼَِم »واًمؽمومع، وهذه هل صٗم٦م  ،قمٚمٞمٝمؿ، وهذا ي١مدي إمم اًمتٕم٤مفمؿ

 -همٝمِمٌح ىمػما ،وايمٔمج٤م ي٘مػم ،همٝمِمٌح فمج٣ٌم ،إن ايمٕمرور ي٘مػم

 

 يمٙم٘مػم ومًمن َمـ ايمدرصم٣مت: 

 وهل: ،ُمـ طمٞم٨م ُم٤م ُيتٙمؼّم سمف ،درصم٣مت سمُمٌف درصم٣مت ايمٔمج٤م إضمدامه٣م:

 ،واًمٕم٘م٤مئد احلّ٘م٦م: وي٘م٤مسمٚمف اًمٙمؼم سم٥ًٌم اًمٙمٗمر ،اًمٙمؼم سم٥ًٌم اإليامن إولم:

 واًمٕم٘م٤مئد اًم٤ٌمـمٚم٦م-
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ي٘م٤مسمٚمف اًمٙمؼم واًمّمٗم٤مت احلٛمٞمدة: و ،اًمٙمؼم سم٥ًٌم اعمٚمٙم٤مت اًمٗم٤موٚم٦م ايمث٣مٞمٝم٥م:

 واعمٚمٙم٤مت اًم٘مٌٞمح٦م- ،سم٥ًٌم إظمالق اًمرذيٚم٦م

وإقمامل اًمّم٤محل٦م: وي٘م٤مسمٚمف اًمٙمؼم سم٥ًٌم  ،اًمٙمؼم سم٥ًٌم اًمٕم٤ٌمدات ايمث٣ميمث٥م:

 وإقمامل اًمًٞمئ٦م- ،اعمٕم٤ميص

 وهل: ،درصم٣مت َمـ ضمٝم٧م َم٣م ُيت٘مػّم فمٙمٝمف وإطمرى:

هؾ وشمراه ذم أ ،وأؿمده٤م هٚمٙم٦م ،اًمتٙمؼم قمغم اهلل شمٕم٤ممم: وهق أىمٌحٝم٤م إولم:

 وُمّدقمل إًمقهّٞم٦م- ،واجلحقد ،اًمٙمٗمر

: ويمثػما ُم٤م يم٤من حيّمؾ ذم ^وإوًمٞم٤مء ،واًمرؾمؾ ،اًمتٙمؼم قمغم إٟمٌٞم٤مء ايمث٣مٞمٝم٥م:

وىم٤مل  ،(6)﴾ڍ ڍ ڌ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم قمغم ًم٤ًمن اعمتٙمؼميـ:  ،زُم٤من إٟمٌٞم٤مء

 -(2)﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴿شمٕم٤ممم قمغم ًم٤ًمن آظمريـ ُمٜمٝمؿ: 

مم، وئمٝمر ذم سمٕمض اًمٕم٤مصلم، يم٠من يٛمتٜمع اًمتٙمؼم قمغم أواُمر اهلل شمٕم٤م ايمث٣ميمث٥م:

سمؾ ىمد ئمٝمر ؛ سمحج٦م أٟمف ٓ يًتًٞمغ ُمٜم٤مؾمٙمف ُمـ إطمرام وهمػمه ،أطمدهؿ قمـ احل٩م

 ،واًمتديـ، يم٠من ٓ يت٘مٌؾ ُم٘مقًم٦م احلؼ إذا ضم٤مءت ممـ هق ىمري٥م ًمف ،قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ

و أو دوٟمف ُمٜمزًم٦م: وم٢مذا ؾمٛمع ذًمؽ اًم٘مقل ٟمٗمًف، ُمـ يمٌػم ذم اًمديـ أو اًمدٟمٞم٤م، ىَمٌَِٚمُف: أ

وٓ ي٘مٜمع سمٕمدد ىمٚمٞمؾ ُمـ اعم٠مُمقُملم وإن قمٚمؿ  ،يؽمك صالة اجلامقم٦م ذم ُمًجد صٖمػم

 أّن ذم ُمثؾ شمٚمؽ اجلامقم٦م رو٤م احلؼ شمٕم٤ممم- 

اًمتٙمؼم قمغم قم٤ٌمد اهلل شمٕم٤ممم، وأىمٌحف اًمتٙمؼّم قمغم اًمٕمٚمامء سم٤مهلل، وُمٜمف  ايمرازمٔم٥م: 

 ًمًٚمقك- رومض جم٤مًم٦ًم اًمٗم٘مراء، واًمت٘مدم ذم اعمج٤مًمس واعمح٤مومؾ، وذم اعمٌم، وذم ا

 ومالسُمدَّ ًمإلٟم٤ًمن ُمـ هداي٦م اهلل شمٕم٤ممم- ،واإلسم٤مء ،وىمد يّمٕم٥م اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمتٙمؼم
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ًمٚمٙمؼم أؾم٤ٌمب ُمتٕمددة شمرضمع يمٚمٝم٤م إمم شمقهؿ اإلٟم٤ًمن اًمٙمامل ذم ٟمٗمًف، مم٤م 

ويؽمومع  ،يٌٕم٨م قمغم اًمُٕمج٥م اعمٛمزوج سمح٥م اًمذات، ومػمى أظمريـ أدٟمك ُمٜمف

 قمٚمٞمٝمؿ ىمٚمٌٞم٤م أو فم٤مهري٤م- 

وم٘مد يتقهؿ سمٕمض أهؾ اًمٕمروم٤من  ،أو َم٣مّدي٣م ،ل اظمتقهؿ ومد ي٘مقن َمٔمٛمقي٣موايم٘مم

واًمًقاسمؼ احلًٜمك، ومٞمؽمومع قمغم  ،وُمـ أصح٤مب اًم٘مٚمقب ،أٟمف ُمـ أهؾ اًمِمٝمقد

سم٤مًمٔم٤مهرّي٦م،  ،واعمحّدصملم ،واًمٗم٘مٝم٤مء ،سم٤مًمًٓمحّٞم٦م ،واًمٗمالؾمٗم٦م ،واصٗم٤م احلٙمامء ،همػمه

عم٤م شمٙمؼّم قمغم  ،ٕمروم٦م سم٤مهللوأن ؾم٤مئر اًمٜم٤مس يم٤مًمٌٝم٤مئؿ: وًمق يم٤من ىمد شمذوق طمالوة اعم

 وضمالًمف- ،اًمذيـ هؿ ُمٔم٤مهر مج٤مًمف ،خمٚمقىم٤مت اهلل

إن أدٟمك درضم٦م اًمٙمؼِم ذم اًمٕم٤ممِل هل أن يدير وضمٝمف قمـ »ي٘مقل أطمد اعمح٘م٘ملم: 

وي٘مٓم٥م  ،يم٠مٟمف يٕمرض قمٜمٝمؿ، وذم اًمٕم٤مسمد هل أن يٕمٌس ذم وضمقه اًمٜم٤مس ،اًمٜم٤مس

أن اًمقرع ًمٞمس ذم أو أٟمف هم٤مو٥م قمٚمٞمٝمؿ، هم٤مومال ُمـ  ،ضمٌٞمٜمف، ويم٠مٟمف يتجٜمٌٝمؿ

 ،شم٘مٓمٞم٥م اجلٌلم، وٓ ذم قمٌقس ُمالُمح اًمقضمف، وٓ ذم اًمٌٕمد قمـ اًمٜم٤مس

واإلقمراض قمٜمٝمؿ، وٓ ذم زّم اجِلٞمد، وـم٠مـم٠مة اًمرأس، وعمٚمٛم٦م إذي٤مل، سمؾ اًمقرع 

 وأؿم٤مر إمم صدره- (1)شه٣مهٛم٣م ايمتٗمقى»: ’ًم٘مد ىم٤مل رؾمقل اهلل شيٙمقن ذم اًم٘مٚم٥م

ېئ ېئ ﴿٤م ذًمؽ اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمٜمف،: وُمـ وص٤مي ،ًم٘مد وه٥م اهلل ًم٘مامن احلٙمٛم٦م 

 -(2)﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

ويتٙمؼّم  ،وىمد ٟمجد سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ يٜمٔمر إمم ؾم٤مئر اًمٜم٤مس سمٕملم آطمت٘م٤مر

                                                           

 



 يُم٣ٌمب إرزمٔمقن ضمديًث٣م يمإلَم٣مم اخلٚمٝمٛمل+
11 

، وُم٤م ُمـ أطمد يًتحّؼ اجلٜم٦م، (6)﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿قمٚمٞمٝمؿ، ومٝمق 

ّٓ ذم رأيف،  ًم٘مد همٗمؾ قمـ أّن اًمنميٕم٦م اعمٓمٝمرة شمقضم٥م احلٗم٤مظ قمغم  ،هق وأُمث٤مًمفإ

 ُم٦م اعمًٚمؿ- يمرا

واًمٓمٌٞمٕم٦م، وأصح٤مب اًمّمٜم٤مقم٤مت  ،واًمري٤موٞم٤مت ،وىمد ٟمجد سملم قمٚمامء اًمٓم٥م

ُمـ ٓ ي٘مٞمؿ وزٟم٤م ًمٚمٕمٚمقم إظمرى، وحيت٘مر  ،واعمٞمٙم٤مٟمٞمؽ ،اعمٝمٛم٦م، يم٤مًمٙمٝمرسم٤مء

 أصح٤مهب٤م، ومٞمتٙمؼم قمغم اًمٜم٤مس ذم سم٤مـمٜمف- 

هم٤مومال قمـ أّن اًمّمالة اًمتل ٓ شمٜمٝمك قمـ  ،وصالشمف ،وىمد ٟمجد ُمـ يتٙمؼم سمٜمًٙمف

 وٓ حت٤مومظ قمغم اًم٘مٚم٥م، ًمٞم٧ًم سمّمالة- ،اًمٗمحِم٤مء

وص٤مطم٥م  ،يتٙمؼّم قمغم ُمـ ٓ يٛمٚمٙمٝمام ،واًمٜم٥ًم ،وىمد ٟمجد ص٤مطم٥م احل٥ًم

 قمغم ُمـ ًمٞمس ًمف ُمثؾ ذًمؽ- ،وإٟمّم٤مر ،اجلامل قمغم وم٤مىمده، وـم٤مًمٌف، وص٤مطم٥م إشم٤ٌمع

 

متد  ،ٌٞمث٦ماًمتٙمؼم قمالٟمٞم٦م، إٓ أن هذه اًمِمجرة اخل ،ًم٥ًٌم ُم٤م ،ىمد ٓ ئمٝمر اعمتٙمؼم

إذا ظمرج قمـ ـمقره اًمٓمٌٞمٕمل،  ،وٓ سُمدَّ ُمـ أن يتٌلم أصمر ذًمؽ ُمٜمف ،ضمذوره٤م ذم ىمٚمٌف

يم٠من يًتقزم قمٚمٞمف اًمٖمْم٥م ومٞمٗمٚم٧م ُمٜمف اًمزُم٤مم، وإذا سمف شمٔمٝمر قمٚمٞمف إُم٤مرات 

 ويٗم٤مظمرهؿ سمف- ،أو قمٛمؾ ،واًمتٕم٤مفمؿ، وي٤ٌمهل أظمريـ سمام قمٜمده ُمـ قمٚمؿ ،اًمٙمؼمي٤مء

 ،وطمريم٤مشمف ،تٔمٝمر آصم٤مر اًمٙمؼم ذم أقمامًمفوم ،وىمد يٗمٚم٧م اًمٕمٜم٤من ُمـ يد اعمتٙمؼم

واخلروج، وٓ  ،ويًٌؼ أظمريـ ذم اًمدظمقل ،وؾمٙمٜم٤مشمف، يم٠من يت٘مدم ذم اعمج٤مًمس

يًٛمح ًمٚمٗم٘مراء سمحْمقر جم٤مًمًف، وٓ حيي جم٤مًمًٝمؿ، وحيٞمط ٟمٗمًف هب٤مًم٦م ُمـ 

 وذم طمديثف ُمع اًمٜم٤مس- ،وذم ٟمٔمرشمف ،احلرُم٦م، وئمٝمر اًمتٕم٤مزم ذم ُمِمٞمتف
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 واًم٤ٌمـمٜمّٞم٦م- ،قل دون وصقل اإلٟم٤ًمن إمم اًمٙمامٓت اًمٔم٤مهرّي٦محي أوٓ:

وجيٕمٚمف شم٤مومٝم٤م، وحيٛمؾ  ،ذم اًمدٟمٞم٤م ،حيط ُمـ ىمدر اإلٟم٤ًمن ذم أقملم اخلٚمؼ شم٣مٞمٝم٣م:

َم٣م َِمـ »أٟمف ىم٤مل: ×وآؾمتٝم٤مٟم٦م سمف: ضم٤مء قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ،اًمٜم٤مس قمغم حت٘مػمه

ّٓ فَمٌٍد  ٘مَِٜم٣م،  ٥مٚمَ َودِم َرْأؽِمِف ضِم٘مْ إ ًِ َ وَم٣مَل يَمُف: اسّمّمْع َوَؤَمَؽ اهللُ، َوََمَٙمٌؽ ُيْٚم هَم١مَِذا سَمَ٘مػم 

فِ  ًِ َوَأْصَٕمُر ايمٛم ٣مِس دِم َأفْمكُمِ ايمٛم ٣مِس. َوإَِذا سَمَقاَوَع َرهَمَٔمُف  ،هَمال َيَزاُل َأفْمَٓمُؿ ايمٛم ٣مِس دِم َٞمْٖم

. شُمؿ  وَم٣مَل: اْٞمَتِٔمْش أٞمٔمُمؽ اهلل، هَمال َيَزاُل َأْصَٕمُر ايمٛم ٣مِس دِم  فِ اهللُ فَمز  وصَمؾ  ًِ َوَأْرهَمُع  ، َٞمْٖم

 -(1)شايمٛم ٣مِس دِم َأفْمكُمِ ايمٛم ٣مسِ 

واعم٘م٤مم اًمرومٞمع، قمٚمٞمؽ أن شمًٚمؽ اًمٓمريؼ  ،وم٢مذا يمٜم٧م ُمـ اعمٌتٖملم ًمالطمؽمام 

واًمتقاوع هلؿ: وم٢من اًمتٙمؼم يٜمت٩م ظمالف  ،اًمذي يٗميض سمؽ إًمٞمف، وهق جم٤مراة اًمٜم٤مس

 ُم٤م شمريد- 

 ،ٙمؼم ذم أظمرة، اهلقانومّمقرة اًم ،ذم أظمرة ،واعمًٙمٜم٦م ،يقضم٥م اًمذل شم٣ميمث٣م:

رِّ »: ×وم٣مل اإلَم٣مم ايمِم٣مدق ـَ ُُئَْمُٙمقَن دم ُصَقِر ايمذ  ي  ،َيتََقؿّم٣مُهُؿ ايمٛم٣ّمُس  ،إِن  اظمَُتَ٘مػمِّ

ـَ احِل٣ًمِب  إِّي٣مىُمْؿ َوايمَٔمٓمََٚم٥َم »ٕصح٤مسمف: × : وضم٤مء ذم وص٤مي٤مه(2)شضَمتّك َيْٖمَرَغ اهللُ َِم

ـْ ٞم٣مَزَع اهللَ ِرداَءُه وَمَِمَٚمُف اهللُ َوَأَذيم ُف َيْقَم  َوايم٘مػِْم، هم١من  ايم٘مػَم ِرداُء اهلل فَمز  وصَمؾ   هَمَٚم

 -(3)شايمِٗمٝم٣َمََم٥مِ 

وٓ أقمرف سم٠من اهلل شمٕم٤ممم إذا أذل ؿمخّم٤م ُم٤مذا يّمٜمع سمف؟ وسمامذا يٌتٚمٞمف؟ ٕن 

ـْ »: ’اًمذل ذم اًمدٟمٞم٤م يٖم٤مير اًمذل ذم أظمرة، وىمد روي قمـ اًمرؾمقل إيمرم يَم
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ـْ ىَم٣مَن دِم  ـْ ىمػِْمٍ َيْدطُمَؾ اجَلٛم٥َّم ََم ـْ طَمْرَدٍل َِم ٌ ٥ٍم َِم - وضم٤مء قمـ اإلُم٤مم (1)شوَمْٙمٌِِف َِمْثَٗم٣مُل ضَم

ـْ سَمٛم٣مَوَل ؾِمْٝمئً » :×اًم٤ٌمىمر ٌ ُف اهللُ دم  ٣مايمِٔمزُّ ِرَداُء اهللِ، وايم٘مػِْمُ إَِزاُرُه، هَمَٚم َِمٛمُْف َأىم

 -(2)شصَمٜمٛم ؿَ 

ـَ ُيٗم٣مُل يمَُف: ؽمَٗمرُ يمِْٙمُٚمتَ  ٣مإِن  دم صَمَٜمٛم َؿ يمَقاديً » أّٟمف ىم٤مل: ،×وقمـ أيب قمٌداهلل  ي ِ  ،َ٘مػمِّ

َس هَمٟمضَْمَرَق صَمَٜمٛم ؿَ  َس همتَٛمَٖم  ه ِوؽَمٟميَمَُف َأْن َيٟمَْذَن يمَُف َأْن َيتَٛمَٖم  َة ضَمرِّ  - (3)شؾم٘مك إلم اهللِ فَمز  وصَمؾ  ؾِمد 

إٟمٜم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمدرك ؿمدة طمرارة ٟم٤مر أظمرة ذم هذا اًمٕم٤ممل، إذ إن أؾم٤ٌمب 

أؾم٤ٌمب ؿمدة اًمٕمذاب اًمدٟمٞمقي وظمٗمتٝم٤م ُمـ ختتٚمػ قمـ  ،ؿمدة اًمٕمذاب ووٕمٗمف

وحمجقسم٦م  ،ووٕمٞمٗم٦م ،ضمٝم٤مت قمديدة: إن مجٞمع إدرايم٤مشمٜم٤م ذم هذا اًمٕم٤ممل ٟم٤مىمّم٦م

 وٓ شمٜم٤مؾمٌف-  ،ٓ يتًع اعمج٤مل ًمذيمره٤م ،سمحج٥م يمثػمة

إن ضمًؿ اإلٟم٤ًمن ذم هذا اًمٕم٤ممل ٓ يتحٛمؾ احلرارة، إذ ًمق سم٘مل ؾم٤مقم٦م واطمدة ذم 

 ،جيٕمؾ هذا اجلًؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،هلل اًم٘م٤مدرٟم٤مر اًمدٟمٞم٤م ٓؾمتح٤مل إمم رُم٤مد: وًمٙمـ ا

اًمتل ؿمٝمد ضمؼمائٞمؾ سم٠مٟمف ًمق ضملء  ،ومال يذوب سمتٚمؽ اًمٜم٤مر ،ىم٤مسمال ًمٚمٌ٘م٤مء ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ

إمم هذه  ،اًمتل ـمقل اًمقاطمدة ُمٜمٝم٤م ؾمٌٕمقن ذراقم٤م ،سمحٚم٘م٦م واطمدة ُمـ ؾمالؾمٚمٝم٤م

 ٕذاسم٧م مجٞمع اجل٤ٌمل ُمـ ؿمدة طمرارهت٤م-  ،اًمدٟمٞم٤م

ُمِمقسم٦م سمٛمقاد ظم٤مرضمّٞم٦م همػم ظم٤مًمّم٦م:  ،قمروٞم٦ّم ،ي٦مذاو ،إّن ٟم٤مر هذه اًمدٟمٞم٤م سم٤مردة

حيرق أهٚمف  ،ٓ شمِمقهب٤م ؿم٤مئ٦ٌم، وضمقهر طمل ىم٤مئؿ سمذاشمف ،أُم٤م ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ، ومٜم٤مر ظم٤مًمّم٦م

عم٤م أطم٤مـم٧م  ،وأطم٤مـم٧م سم٢مٟم٤ًمن ،وإرادة، وًمق دمّٛمٕم٧م مجٞمع ٟمػمان اًمٕم٤ممل ،سم٢مدراك

 ،٦موسم٤محلقاس اعمدريم ،واًم٤ٌمـمـ ،سمٖمػم ؾمٓمح ضمًٛمف: أُم٤م ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ، ومتحٞمط سم٤مًمٔم٤مهر
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واًم٘مقى، وشمتحد هب٤م سمٜمحق ٓ ٟمٔمػم  ،واًمروح ،وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م: إهن٤م ٟم٤مر حترق اًم٘مٚم٥م

 ًمف ذم هذا اًمٕم٤ممل-

 

 - َمـ فمقاَمؾ ايمت٘مػم: صٕمر ايمٔمٗمؾ، وؤمػ ايمٗم٣مزمٙمّٝم٥م، وايمّمٔم٥م، وومٙم٥م ايمِمػم

ويمؾ ظمّمٚم٦م يٛمت٤مز هب٤م،  ،وًمق ٟمٔمر اإلٟم٤ًمن سمٕملم اإِلٟمّم٤مف إمم يمؾ أُمر يت٘مٜمف

ًٓ ٕدرك أن ُم٤م شمّم ًٓ  قره يمام ، وإُّم٤م أٟمف ٓ يٙم٤مد أصاًل  يتٙمؼم سمًٌٌف، إُّم٤م أٟمف ًمٞمس يمام

 سم٢مزاء يمامٓت أظمريـ-  ٤مي٤ًموي ؿمٞمئً 

ٗم٤مهٞمؿ، وُمْمٞمّع أىمقل عمـ يتٙمؼّم فم٤مٟم٤م ٟمٗمًف ُمـ أهؾ اًمٕمروم٤من: ي٤م ـم٤مًم٥م اعم

ومام إصمر اًمذي شمراه ُمـ احلؼ  ،ٔمر إمم ُم٤م ًمديؽ ُمـ اعمٕم٤مرفاٟماحل٘م٤مئؼ! متٝمؾ، 

: أومْمؾ مم٤م ًمديؽ ُمـ اًمٕمٚمؿ ،واًمري٤موّٞم٦م ،ؽ؟: إن اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦ّموصٗم٤مشمف ذم ٟمٗمً

، وًمٞمس ًمٕمٚمٛمؽ ٟم٤مشم٩م، أو أن ٟم٤مدمف ُمٕمٙمقس- وم٤معمٝمٜمدس ٤مشمٚمؽ اًمٕمٚمقم شمٜمت٩م ؿمٞمئً  ٕن

واًمّم٤مئغ ٟمتٞمج٦م صٜمٕمتف، أُّم٤م أٟم٧م وم٘مد ىمٍمت يدك قمـ  ،يٜم٤مل ٟمتٞمج٦م هٜمدؾمتف

إذا  ،إن احلٙمٞمؿاًمٜمت٤مئ٩م اًمدٟمٞمقّي٦م، ومل شمّمؾ إمم ٟمت٤مئ٩م قمروم٤مٟمؽ: ومحج٤مسمؽ أصم٘مؾ- 

واؾمت٘م٤مم  ،وإمم احلؼ، ظمرج اًمٙمؼمي٤مء ُمـ ىمٚمٌف ،وقمرف ٟمًٌتف إمم اخلٚمؼ ،يم٤من طمٙمٞمام

ئمـ أهن٤م  ،واعمٗم٤مهٞمؿ ،أُمره: وًمٙمـ هذا اعمًٙملم اًمذي يريمض وراء اعمّمٓمٚمح٤مت

 هل احلٙمٛم٦م، وأهن٤م هل اًمتل شمّمٜمع اًمٕم٤ممل-

 ،تٙمؼّم هب٤موؾم٤مئر اًمٕمٚمقم اًمنمقمّٞم٦م، اعم ،واحلدي٨م ،وأٟم٧م ي٤م ـم٤مًم٥م قمٚمقم اًمٗم٘مف 

ٓ متٚمؽ ُمـ قمٚمقُمؽ أيمثر ُمـ طمٗمٜم٦م ُمـ ُمّمٓمٚمح٤مهت٤م، إن قمٚمٛمؽ مل يًتٓمع 

ًمذا أطمط إقمامل ظمػم ُمـ  ،واًمٕمٛمٚمّٞم٦م ،إصالطمؽ، سمؾ أٟمت٩م اعمٗم٤مؾمد إظمالىمٞم٦ّم

 أىمؾ-  ،وإظمروّي٦م ،وُمٗم٤مؾمده٤م اًمدٟمٞمقّي٦م ،شمٚمؽ ٟمت٤مئجٝم٤م قم٤مضمٚم٦م : ٕنقمٛمٚمؽ
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ًمؽ اًمذي يتٙمؼّم سم٤مُٕمقر هق ذ ،واحلدي٨م ،وإطمطَّ ُمـ هذا اعمتٙمؼّم سم٤مًمٗم٘مف

 ،ويمٚمام يمثر طمٌف ًمٜمٗمًف ،واًم٘مٌٞمٚم٦م ،اخل٤مرضمّٞم٦م، يم٤معم٤مل، واجل٤مه، واخلدم، واحلِمؿ

 وًمٚمدٟمٞم٤م، ازداد شم٠مصمرا هبذه إُمقر-

 

تٝم٤م يدك ٓؾمت٘مذرهت٤م ،ي٤م أهي٤م اإلٟم٤ًمن شمذيمر أّن اهلل أظمرضمؽ ٟمٓمٗم٦م ًّ  ،ًمق ُم

إب، وأظمرضمؽ ُمـ  هق ظمّمٞمتل ،وشمٓمّٝمرت ُمٜمٝم٤م، وووٕمؽ ذم ُمٜمزل وٞمؼ

ىمٌٞمح٦م، وأدظمٚمؽ ذم رطمؿ إم ُمـ ُمٙم٤من شمٜمٗمر ُمـ  ،ذم طم٤مًم٦م ُمزري٦م ،جمرى اًمٌقل

ومٛمْمٖم٦م، وهمّذاك سمٖمذاء يزقمجؽ ؾمامع  ،ذيمر أؾمٛمف: وطمّقًمؽ هٜم٤مك إمم قمٚم٘م٦م

 وخيجٚمؽ-  ،اؾمٛمف

وأطمٓمٝم٤م، صمؿ  ،وأذهل٤م ،ذم يمؾ هذه اًمتٓمقرات يمٜم٧م ُمـ أرذل اعمقضمقدات

حلٞم٤مة، ومزادت سمرمحتف شمدرجيٞم٤م ىم٤مسمٚمٞمتؽ قمغم ومٔمٝمرت ومٞمؽ ا ،ؿمٛمٚمتؽ رمحتف ؾمٌح٤مٟمف

إدارة ؿم١مون طمٞم٤مشمؽ، إمم أن أصٌح٧م ضمديرا سم٤مًمٔمٝمقر ذم حمٞمط اًمدٟمٞم٤م، وم٠مفمٝمرك 

ُمـ ظمالل أؿمد اعمج٤مري وٕم٦م، وذم أوـم٠م احل٤مٓت، وأٟم٧م أوٕمػ ذم  ،ومٞمٝم٤م

 وذم ؿم١مون احلٞم٤مة-  ،اًمٙمامٓت

ًمق ضمٕم٧م يقُم٤م  ،وصحتؽ ،ومج٤مًمؽ ،شمذيّمر قمجزك قمـ آطمتٗم٤مظ سمِم٤ٌمسمؽ

 ًمتٜم٤مزًم٧م طمتك ٕيمؾ اجلٞمٗم٦م، وًمق همٚمٌؽ اًمٕمٓمش عم٤م اُمتٜمٕم٧م قمـ ذب اعم٤مء أؾمـ- 

وىم٤مرهن٤م  ،وزظم٤مرف اًمدٟمٞم٤م ،وُم٤م متٚمؽ ُمـ ؿم١مون احلٞم٤مة ،اٟمٔمر إمم ٟمٗمًؽ

سمٛمديٜمتؽ: وىم٤مرن ُمديٜمتؽ سمقـمٜمؽ: ووـمٜمؽ سم٤ًمئر اًمدول ذم اًمدٟمٞم٤م اًمتل مل شمًٛمع 

إروّٞم٦م، وإرض سم٠ميمثر ُمـ واطمدة سم٤معم٤مئ٦م ُمٜمٝم٤م، وىم٤مرن يمؾ اًمدول سم٤مًمٙمرة 

سم٤معمٜمٔمقُم٦م اًمِمٛمًّٞم٦م، وسم٤مًمٙمرات اًمقاؾمٕم٦م اًمتل شمٕمٞمش قمغم ومت٤مت أؿمٕم٦م اًمِمٛمس 
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اعمٜمػمة، وىم٤مرن يمؾ اعمٜمٔمقُم٦م اًمِمٛمًّٞم٦م اخل٤مرضم٦م قمـ حمٞمط ومٙمرك، سم٤معمٜمٔمقُم٤مت 

وي٘م٤مل: إن ُماليلم ُمـ  ،اًمتل شمٕمد ؿمٛمًٜم٤م قمْمقا صٖمػما ومٞمٝم٤م ،اًمِمٛمًّٞم٦م إظمرى

جرة اًم٘مري٦ٌم اًمّمٖمػمة ُماليلم ُمـ اعمٜمٔمقُم٤مت اعمّجرات ىمد ايمتِمٗم٧م، وأن ذم هذه اعم

 اًمتل شمٙمؼم أصٖمر ؿمٛمس ومٞمٝم٤م قمغم ؿمٛمًٜم٤م ُماليلم اعمرات- ،اًمِمٛمًّٞم٦م

ّٓ هذا يمٚمف ُمـ اًمٕمقامل اجلًامٟمٞم٦ّم اًمتل ٓ يٕمرومٝم٤م  ظم٤مًم٘مٝم٤م، وُم٤م ايمتِمػ ُمٜمٝم٤م ٓ إ

يٌٚمغ إٓ اجلزء اًمْمئٞمؾ ُمٜمٝم٤م: ومٙمٞمػ سمٕمقامل ُم٤م وراء اًمٓمٌٞمٕم٦م، اًمتل ٓ يٛمٙمـ ًمٚمٕم٘مؾ 

 ي أن يتخٞمٚمٝم٤م؟-اًمٌنم

شمذيّمر يقُم٤م ي٠مُمر ومٞمف اهلل شمٕم٤ممم طمقاؾمؽ سم٤مًمتقىمػ قمـ اًمٕمٛمؾ، ومتختؾ أضمٝمزة 

وىمدراشمؽ، ومتّمػم ىمٓمٕم٦م  ،وشمْمٛمحؾ ىمقاك ،وسمٍمك ،وضمقدك، ويذه٥م ؾمٛمٕمؽ

وشم١مذي ُمِم٤مُّمٝمؿ،  ،وسمٕمد أي٤مم شمزيمؿ رائحتؽ اًمٕمٗمٜم٦م، أٟمقف اًمٜم٤مس ،ضم٤مُمدة

طمتك هتؽمأ وهيرسمقن ُمـ صقرشمؽ وهٞمئتؽ، وُم٤م أن متيض قمٚمٞمؽ أي٤مم أظمر 

 ،وصمروشمؽ ،أقمْم٤مؤك وشمتٗمًخ- هذه هل أطمقال ضمًٛمؽ، أُم٤م أطمقال أُمقاًمؽ

 وم٠مُمره٤م ُمٕمروف-

 ،ووٞم٘مف ،ووطمِمتف ،أُّم٤م قم٤ممل سمرزظمؽ: ومٞمٙمٗمل ومٞمف أن ُم٤م شمًٛمٕمف قمـ فمٚمٛم٦م اًم٘مؼم

 ووٞمؼ، وهذا ىمٞم٤مس سم٤مـمؾ-  ،ووطمِم٦م ،ُمـ فمٚمٛم٦م ،إٟمام شم٘مٞمًف قمغم ُم٤م ذم هذه اًمدٟمٞم٤م

ـ مجٞمع احل٤مٓت اًم٤ًمسم٘م٦م: إٟمف يقم شمؼمز ومٞمف ُم ،وأومٔمع ،أُّم٤م ٟمِم٠مة أظمرة وم٠مؿمد

يقم شمّمٗمٞم٦م  ،احل٘م٤مئؼ، وشمٜمٙمِمػ ومٞمف اًمنائر، وشمتجًد ومٞمف إقمامل وإظمالق

 احل٤ًمب، يقم اًمذًم٦م ذم اعمقاىمػ- شمٚمؽ هل أطمقال يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م!-

يم٤من يٙمره أن ي٘مقم ًمف أصح٤مسمف اطمؽماُم٤م، وإذا  ،’شمذيّمر أن ؾمٞمد اعمرؾمٚملم

ول اًمٓمٕم٤مم ضم٤مًم٤ًم قمغم إرض ىم٤مئال: إٟمٜمل قمٌد، آيمؾ ويتٜم٤م ،دظمؾ جمٚم٤ًم مل يتّمدر

 وأضمٚمس جمٚمًٝمؿ- ،ُمثؾ اًمٕمٌٞمد



 يُم٣ٌمب إرزمٔمقن ضمديًث٣م يمإلَم٣مم اخلٚمٝمٛمل+
12 

واإلُم٤مم  ،’وم٢مذا يم٤من اًمتٙمؼم سم٤مًمٙمامل اعمٕمٜمقي، وم٘مد يم٤من اًمرؾمقل إقمٔمؿ

، وإذا يم٤من سم٤مًمرئ٤مؾم٦م واًمًٚمٓم٤من، وم٘مد يم٤مٟم٧م هلام اًمرئ٤مؾم٦م احل٘م٦م: ٤مأرومع ؿم٠مٟمً  ،×قمكم

 وُمع ذًمؽ، يم٤مٟم٤م أؿمد اًمٜم٤مس شمقاوٕم٤م- 

ًمتقاوع وًمٞمد اًمٕمٚمؿ: واًمٙمؼم وًمٞمد اجلٝمؾ، وم٤مُمًح قمـ ٟمٗمًؽ قم٤مر اقمٚمؿ، أن ا

اًمتل  ،اجلٝمؾ وآٟمحٓم٤مط، واشّمّمػ سمّمٗم٤مت إٟمٌٞم٤مء، وٓ شمٜم٤مزع اهلل ذم اًمٙمؼمي٤مء

وُم٘مٝمقر سمٖمْمٌف، وُيَٙم٥مُّ قمغم  ،ُمٖمٚمقب ،ومٛمـ يٜم٤مزع احلؼ ذم ردائف ،هل رداؤه

 وضمٝمف ذم اًمٜم٤مر-

ر يًػم ُمع رء ُمـ وإذا قمزُم٧م قمغم إصالح ٟمٗمًؽ، ومٓمري٘مف اًمٕمٛمكم، أُم

 اعمث٤مسمرة-

إن إؾمٚمقب اًمقطمٞمد ًمٚمتٖمٚم٥م قمغم اًمٜمٗمس إُّم٤مرة، وىمٝمر اًمِمٞمٓم٤من، هق اًمٕمٛمؾ 

اقمٛمؾ ىمٚمٞمال سمخالف هقى ٟمٗمًؽ، وم٢مذا رهم٧ٌم سم٠من شمتّمدر  ،سمخالف رهم٤ٌمهتام

قمٛمؾ قمٙمس ُم٤م شمرهم٥م ومٞمف: وإذا يم٤مٟم٧م او ،اعمجٚمس ُمت٘مدُم٤م قمغم أىمراٟمؽ، ومخ٤مًمٗمٝم٤م

غ أٟمٗمٝم٤م ذم اًمؽماب وضم٤مًمًٝمؿ، ٟمٗمًؽ شم٠مٟمػ ُمـ جم٤مًم٦ًم اًمٗم٘مراء وا عم٤ًميملم، ومٛمرِّ

وىمد دم٤مدًمؽ ٟمٗمًؽ ومت٘مقل ًمؽ: إن ًمؽ  ،وآيمٚمٝمؿ، وراوم٘مٝمؿ ذم اًمًٗمر، وُم٤مزطمٝمؿ

 ،وُمٜمزًم٦م، وإن قمٚمٞمؽ أن حت٤مومظ قمغم ُم٘م٤مُمؽ ُمـ أضمؾ شمروي٩م اًمنميٕم٦م ،ُم٘م٤مُم٤م

واًمٕمٛمؾ ذم ؾمٌٞمٚمٝم٤م، ومٛمج٤مًمًتؽ اًمٗم٘مراء شمذه٥م سمٛمٜمزًمتؽ ُمـ اًم٘مٚمقب، وإن اعمزاح 

ـْ هق دو ٟمؽ، ي٘مٚمؾ ُمـ قمٔمٛمتؽ، وضمٚمقؾمؽ ذم ذيؾ اعمجٚمس حيط ُمـ هٞمٌتؽ، ُمع َُم

ومال شم٘مدر أن شم١مدي واضمٌؽ اًمنمقمل قمغم ظمػم وضمف!! اقمٚمؿ، أن هذه يمٚمٝم٤م ُمـ ُمٙم٤مئد 

واًمٜمٗمس إُم٤مرة: واٟمتٌف ضمٞمدا إمم ُمٙم٤مئد اًمٜمٗمس ذم هذه احل٤مٓت، ومرسمام ىمد  ،اًمِمٞمٓم٤من

: إن ُم٘م٤مُمف أرومع وم٘مد جيٚمس أطمدهؿ ذم ذيؾ اعمجٚمس ًمٞم٘مقل ،آظمر ٤مأقمدت ًمؽ ومخ  

ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت احل٤مضيـ، وًمٙمٜمف ًمتقاوٕمف ضمٚمس طمٞم٨م ضمٚمس: ومال سُمدَّ ُمـ اعمج٤مهدة 
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وهب٤م يٛمٙمـ إصالح اًمٜمٗمس- إن مجٞمع اًمّمٗم٤مت اًمٜمٗم٤ًمٟمّٞم٦م ىم٤مسمٚم٦م  ،اخل٤مًمّم٦م اًمّم٤مدىم٦م

ّٓ ًمإلصالح،  أن إُمر ذم اًمٌداي٦م يتٓمٚم٥م سمٕمض اًمٕمٜم٤مء، وًمٙمـ ُم٤م أن يْمع اعم١مُمـ إ

يًٝمؾ قمٚمٞمف إُمر- اعمٝمؿ هق اًمنموع ذم اًمتٗمٙمػم ذم  ىمدُمف قمغم ـمريؼ اإلصالح طمتك

 وإصالطمٝم٤م، وآؾمتٞم٘م٤مظ ُمـ ٟمقم اًمٖمٗمٚم٦م- ،شمٓمٝمػم ٟمٗمًف

إذا يمٜم٧م ُمـ أهؾ اإليامن اًمٜم٤مىمص واًمّمقري، ومٕمٚمٞمؽ أن شمٓمّٝمر ٟمٗمًؽ ُمـ 

هذا اًمٖمش طمتك شمٜمْمؿ إمم زُمرة اًمًٕمداء واًمّم٤محللم: واًمٖمش يزول سمٜم٤مر اًمتقسم٦م 

 ،اًمٕمذاب واًمٚمقم، وصٝمره٤م ذم طمرارة اًمٜمداُم٦م واًمٜمدم، وسم٢مدظم٤مل اًمٜمٗمس ذم أشمقن

ّٓ واًمٕمقدة إمم اهلل- قمٚمٞمؽ أن شمٕمٛمؾ ذم هذا اًمٕم٤ممل، و ڇ  * چ چ ڇ﴿وم٢مّن إ

- ؾمقف شمذي٥م ىمٚمٌؽ- واهلل أقمٚمؿ يمؿ ىمرن ُمـ ىمرون أظمرة (1)﴾ڇ ڍ ڍ

يًتٖمرق إصالطمؽ هذا!! إن اًمتٓمٝمر ذم هذه اًمدٟمٞم٤م ؾمٝمؾ يًػم، أُم٤م ذم اًمٕم٤ممل 

 صٗم٤مت اًمٜمٗمس ىمد يًتٖمرق ىمروٟم٤م قمديدة-ومزوال صٗم٦م ُمـ  ،أظمر

وهق ُمـ خمٚمقىم٤مت احلؼ، وم٘م٤مل:  ،إن اًمِمٞمٓم٤من مل يٙمـ ىمد شمٙمؼّم قمغم اهلل، سمؾ قمغم آدم

- وم٤مؾمتٕمٔمؿ ٟمٗمًف واؾمتح٘مر آدم- وأٟم٧م شمًتّمٖمر (2)﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿

ومٚمامذا،  ،سمٜمل آدم وشمًتٙمؼم سمٜمٗمًؽ قمٚمٞمٝمؿ، وم٠مٟم٧م شمٕميص أواُمر اهلل يمام قمَم اًمِمٞمٓم٤من

ده؟ أذك ٟمٗمًؽ اخلٌٞمث٦م ُمٕمف ذم اًمٚمٕمـ أيْم٤م، ُمثٚمام أٟم٧م ذيٙمف ذم شمٚمٕمـ اًمِمٞمٓم٤من وطم

د اًمِمٞمٓم٤من- وًمرسمام يم٤مٟم٧م  ًّ هذه اًمرذيٚم٦م- إٟمؽ ُمـ ُمٔم٤مهر اًمِمٞمٓم٤من، سمؾ إٟمؽ دم

صقرشمؽ ذم اًمؼمزخ وذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م صقرة ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦ّم- وم٢من اعم٘مٞم٤مس ذم صقرة اإلٟم٤ًمن ذم 

ـ أن شمٙمقن قمغم صقرة أظمرة اعمٚمٙم٤مت احل٤مصٚم٦م ًمٚمٜمٗمس: ومٚمٞمس هٜم٤مك ُم٤م يٛمٜمع ُم

 ؿمٞمٓم٤من، أو قمغم صقرة ٟمٛمٚم٦م صٖمػمة، إن ُمقازيـ أظمرة ختتٚمػ قمـ ُمقازيـ اًمدٟمٞم٤م-
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واجل٤مهؾ قمغم  ،ىمد يتٙمؼّم وم٤مىمد اًمٙمامل قمغم واضمده، يم٠من يتٙمؼم اًمٗم٘مػم قمغم اًمٖمٜمل

ومٛمـ يٗمت٘مر إمم يمامل ُمقضمقد ذم همػمه، ىمد يٜمدومع إمم أن حيًده، صمؿ يّمػم  ،اًمٕم٤ممل

 ،×واًمًٕمل إلذًٓمِف وإه٤مٟمتف: وم٘مد روي قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ،ًمٚمتٙمؼم قمٚمٞمفؾم٤ٌٌم 

ـْ ىُمؾِّ صِمٛمٍْس...»أٟمف ىم٤مل:  إِن  َرؽمقَل اهلِل صُمؿَّ ىَم٤مَل:  شايم٘مػَِمُ وَمْد َي٘مقُن دِم ِذاِر ايمٛم ٣مِس َِم

َؿ ََمر  دِم زَمٔمِض ؿُمرِق اظمَِدَيٛم٥ِم َوؽَمْقَداَء سَمٙم ٗمِط ايمنومكم، هَمِٗمٝمَؾ َصعّم اهللُ فَمٙمٝمِف َوآيمِِف َوؽَمٙم 

َؿ هَمَٗم٣ميَم٦ْم: إِن  ايمْمَِريَؼ  ـْ ؿَمِريِؼ َرؽُمقِل اهللِ َصعّم اهللُ فَمٙمٝمِف َوآيمِِف َوؽَمٙم  ل فَم ٣م: سَمٛمَحِّ هَلَ

٣م زَمْٔمُض ايمَٗمْقِم أْن َيَتٛم٣َمَوهل٣م، هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل اهللِ َصعّم اهللُ فَمٙمٝمِف وآيمِِف  ظمََٔمرض. هَمَٜمؿ  هِبَ

ٌ ٣مرةَدفُمقَه٣م هم١مِ »َوؽَمٙم ؿ:  ٣َم صَم  -(1)شَّن 

وىمد شمٔمٝمر هذه اًمّمٗم٦م ذم سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ، ُمًّقهم٤م أن اًمتقاوع أُم٤مم 

 ،إهمٜمٞم٤مء همػم حمٛمقد، إن هذا اعمًٙملم ٓ يٛمّٞمز سملم اًمتقاوع ًمٖمٜمل ُمـ أضمؾ همٜم٤مه

 ،واًمتقاوع ًمٖمػم ذًمؽ- ومٛمرة يتقاوع اإلٟم٤ًمن ُمدومققم٤م سمرذيٚم٦م طم٥م اًمدٟمٞم٤م

وهق ُمـ اًمرذائؾ اًمٜمٗم٤ًمٟمّٞم٦م، وُمرة  ،ؼوهذا ُمـ اعمٚم ،وآٟمجذاب ٟمحق ـمٚم٥م اجل٤مه

واًمتقاوع  ،أظمرى يٙمقن ـمٌع اًمتقاوع ذم اإلٟم٤ًمن داقمٞم٦م ًمف إمم اطمؽمام اًمٜم٤مس

 ،أوم٘مراء يم٤مٟمقا أم أهمٜمٞم٤مء، ومتقاوٕمف ظم٤مًمص ُمـ همػم ؿم٤مئ٦ٌم، مل جيتذسمف اجل٤مه ،هلؿ

وًمألهمٜمٞم٤مء قمغم اًمًقاء، إّن شمٙمؼّمك قمغم أهؾ  ،واعم٘م٤مم- إٟمف شمقاوع حمٛمقد ًمٚمٗم٘مراء

 ،واًمٖمٜمك يٕمٜمل أٟمؽ طمًقد، وهلذا إذا رأيتٝمؿ حيؽمُمقٟمؽ قمغم همػم اٟمتٔم٤مر ،هاجل٤م

 وشمقىمع، شمتقاوع هلؿ-

وقمغم يمؾ طم٤مل، إن ُمٙم٤مئد اًمٜمٗمس وأطم٤مسمٞمٚمٝم٤م ُمـ اًمدىم٦م طمدا ٓ يًع ُمٕمف اعمرء 

 ّٓ ًٓ  ،أن يًتٕمٞمذ سم٤مهلل ُمٜمٝم٤مإ  -اوآظِمرً  َواحلَْٛمُد هلل أّو
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 :’هللقُل اىم٤مَل َرؾُم 

ـَ فُمْٚمرانِ  هللوم٣مَل ا» ـِ فُمْٚمراِن:ي٣م ازْم َقؽَمك زم
َدن   ،)فَمز  َوصمّؾ( ظمِ ًُ ٓ حًتْ

ـْ هَمّْمقم ن  فَمْٝمٛمٝمَؽ إلِم ذيمَِؽ  ،ايمٛم٣ّمَس فَمعم َم٣م آسَمْٝمُتُٜمْؿ َِم َوٓ  ،وٓ مَتُد 

َؽ  ًَ ِٚمَل ايم ذي  ،هَم١من  احل٣مؽِمَد ؽم٣مطِمٌط يمِٛمَِٔمٚمل ،سُمْتٌِْٔمُف َٞمْٖم ًْ ص٣مٌد يمِِٗم

ٚمْ  ًَ ـْ َيُؽ ذيمَِؽ  ،٦ُم زَمكْمَ فِم٣ٌمديوَم ٦ُم َِمٛمْفُ  ،َوََم ًْ  .(6)شَويَمْٝمَس َِمٛمّل ،هَمَٙم

 

 معاني المفردات

ايمتل يتِمقرمه٣م  ،وايمٛمٔمٚم٥م ،احلًد: ضم٣ميم٥م ٞمٖمًّٝم٥م يتٚمٛمك ص٣مضمٌٜم٣م ؽمٙم٤م ايم٘ممل

 فمٛمد أطمر، ؽمقاء أىم٣من يٚمٙم٘مٜم٣م أطمر أم ٓ، وؽمقاء أراده٣م يمٛمٖمًف أم مل يرده٣م. 

ايمٙمذان يٛمتج٣من ايمرنم٥ٌم دم زوال َم٣م يتِمقره  ،ٛمٖمزوايمذل ايم ،أو هق آٞمٗم٣ٌمض

ىمد ٓ يٙمقن  ،أّن ُم٤م يتّمقره احل٤مؾمد ٟمٕمٛم٦م : قمٚماًم وىممٓ فمـ اظمحًقد ،احل٣مؽمد ٞمٔمٚم٥م

وؾمالـم٦م  ،واًم٘متؾ ،واًمرذائؾ، يم٤مًمٗمتؽ ،يمذًمؽ: وم٘مد يتّمقر احل٤مؾمد اًمٜم٘م٤مئص

 ومٞمتٛمٜمك زواهل٤م قمـ اعمحًقد- ،ويمامٓت ،ٟمٕمام ،اًمٚم٤ًمن

ص٤مطم٥م اًمٖمٌٓم٦م يريد اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل قمٜمد  : ٕن٦مواحلًد خيتٚمػ قمـ اًمٖمٌٓم

 أظمر، أن شمٙمقن ًمٜمٗمًف، ُمـ دون أن يتٛمٜمك زواهل٤م قمٜمف-
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زمح٤ًم ضم٣مل اظمحًقد، وزمح٤ًم ضم٣مل احل٣مؽمد،  ،يمٙمحًد أٞمقاع ودرصم٣مت

  وزمح٤ًم ضم٣مل احلًد ذاسمف.

 ، ومٛمثؾ أن حيًد ؿمخّم٤م عم٤م ًمف ُمـ يمامٓت قم٘مٚمّٞم٦م،أَّم٣م َمـ ضمٝم٧م ضم٣مل اظمحًقد

أو ظمّم٤مل محٞمدة، أو عم٤م يتٛمتع سمف ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م واًمٕم٤ٌمدّي٦م، أو ُٕمقر 

أو أن حيًد قمغم ُم٤م ي٘م٤مسمؾ هذه  ،واًمٕمٔمٛم٦م ،واجل٤مه ،ظم٤مرضمّٞم٦م يم٤مُمتاليمف اعم٤مل

 احل٤مٓت ُمـ طمٞم٨م يمقهن٤م ُمـ اًمٙمامل اعمقهقم اعمقضمقد ذم اعمحًقد-

ة، أو ايمت٘مػّم، وأَّم٣م َمـ ضمٝم٧م ضم٣مل احل٣مؽمد، همٗمد يٛمُمٟم احلًد أضمٝم٣مٞم٣م َمـ ايمٔمداو

 أو اخلقف، ونمغم ذيمؽ َمـ إؽم٣ٌمب وايمٔمقاَمؾ ايمتل ؽمٛمذىمره٣م.

َمراسم٤م ىمثغمة، ختتٙمػ  ،وطمٖمتف ،وأَّم٣م َمـ ضمٝم٧م ضم٣مل احلًد ٞمٖمًف، همٙمُمدسمف

 زم٣مطمتالف إؽم٣ٌمب، ىمم ختتٙمػ زم٣مطمتالف أشم٣مر. 

يرصمع أىمثره٣م إلم رؤي٥م ايمذيم٥م دم ايمٛمٖمس، فمعم فم٘مس ًمٚمحًد أؾم٤ٌمب يمثػمة، 

ًٓ  ٘مػم.ايم  ،ٓ جيده ذم همػمه، ومتٜمِم٠م قمٜمده طم٤مًم٦م ُمـ اًمؽمومع إذ جيد اعمتٙمؼم ذم ٟمٗمًف يمام

 واًمتٕم٤مزم- 

 ،وىمد يٜمِم٠م ُمـ شمّمقر ذًّم٦م ذم شم٤ًموي همػمه ُمٕمف، يم٠من حيًد ص٤مطم٥م اًمٙمامل

 ُمثٞمٚمف أو اًمذي يٚمٞمف-  ،واًمٜمٕمٛم٦م

صُمَؾ يَمَٝمْٟميت إِن ايمر  »: ×احلًد ُمرض ىمٚمٌّل ُمٝمٚمؽ، ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر أوٓ:
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َد يَمَٝمْٟمىُمُؾ اإليمن ىَمم سَمْٟمىُمُؾ ايمٛم٣ّمر احَلَْم٤َم  ًَ ُر، َوإن  احَل  هَمُٝمَ٘مٖم 
: وىم٤مل أسمق (1)شزمِٟمي زم٣مِدَرةٍ

د»: ×قمٌد اهلل اًمّم٤مدق ًَ ـِ احَل  - (2)شَوايمَٖمْخرُ  ،وايمُٔمْج٤ُم  ،آهَم٥ُم ايمّدي

٤م وفم٤مهره: إهن ،إن هذه اًمرذيٚم٦م شمٌدو آصم٤مره٤م ذم يمؾ يمٞم٤من اإلٟم٤ًمن: سم٤مـمٜمف

شمّمٞم٥م اًم٘مٚم٥م سم٤محلزن واًمٙمدر، واًمّمدر سم٤مٓظمتٜم٤مق واًمْمٞمؼ، واًمقضمف سم٤مًمٕمٌقس 

 طمّتك متٞم٧م اًم٘مٚم٥م- ،واًمٖمْم٥م: ومتٓمٗمئ ٟمقر اإليامن، ويمٚمام اؿمتدت أوٕمٗمتف

شمٕم٤ممم، ويرى سم٘مًٛمف: أُم٤م احلًقد وم٤ًمظمط قمغم  هللإن اعم١مُمـ حيًـ اًمٔمـ سم٤م

 شمٕم٤ممم، يِمٞمح سمقضمٝمف قمـ شم٘مديراشمف-  هللا

 ٥م اًمدٟمٞم٤م، واحلًقد ُُمٌَْتغم سمِمدة هذا احل٥م- واعم١مُمـ ٓ يٖمٚمٌف طم 

ّٓ  ،وٓ طمزن ،واعم١مُمـ ٓ يداظمٚمف ظمقف  ُمـ سم٤مرئ اخلٚمؼ شمٕم٤ممم، وظمقف إ

 يدوران طمقل اعمحًقد-  ،وطمزٟمف ،احلًقد

 قمٌقس اًمقضمف- ،واعم١مُمـ ـمٚمؼ اعمحٞم٤م، وسمنمه ذم وضمٝمف، واحلًقد ُم٘مٓم٥م اجلٌلم

 ت- ذم ُمٕمٔمؿ احل٤مٓ ،واعم١مُمـ ُمتقاوع، واحلًقد ُمتٙمؼم

 ،وهبذا يتْمح يمٞمػ أن احلًد، آوم٦م اإليامن اًمتل شم٠ميمٚمف، يمام شم٠ميمؾ اًمٜم٤مر احلٓم٥م

٦ُم ََمٛمُْف َويمَْٝمَس َِمٛمّل»واهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل ذم احلدي٨م اًم٘مدد:  ًْ ـَ َيُؽ ىَمذيمَؽ هَمَٙم  ،شوََم

ُمـ ُمّم٤مئ٥م؟ إن ُمـ خيرج قمـ  ،وإقمراوف قمٜم٤ّم ،ومامذا حيٛمؾ ًمٜم٤م شمؼمؤ احلؼ شمٕم٤ممم ُمٜم٤ّم

 ًمـ يٙمقن ًمف أُمؾ ذم اًمٜمج٤مة- ،فمؾ راي٦م أرطمؿ اًمرامحلم ويٓمرد ُمـ ،هللوٓي٦م ا

وإقمراوف قمـ شم٘مديراشمف شمٕم٤ممم:  ،ووزم ٟمٕمٛمتف ،ؾمخط احلًقد قمغم ظم٤مًم٘مف شم٣مٞمٝم٣م:

وشم٘مدير  ،ُمـ سمًط اًمٜمٕمٛم٦م ـُمع أن ُم٤م ضمرى سمف ىمٚمؿ احلٙمٞمؿ اعمٓمٚمؼ ـ ضمّٚم٧م ىمدرشمف 

 وأمجؾ ٟمٔم٤مم- ،وشم٘مًٞمؿ إرزاق، ضم٤مء قمغم ظمػم شم٘مدير ،أضم٤مل
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 ،ُمٌتغًم، وًمف ذم اًم٘مؼم وٞمؼ ،ص٤مطم٥م هذا اخلٚمؼ ذم اًمدٟمٞم٤م ُمٕمذسم٤م يٕمٞمش شم٣ميمث٣م: 

صقرة هذا اخلٚمؼ اًمٗم٤مؾمد اًمرديء، ومٞمٝم٤م  : ٕنوفمٚمٛم٦م، وحينم ذم أظمرة ُمًٙمٞمٜم٤م ُمت٠معم٤م

 أو اٟمنماطمف- ،ُمٜمقط سمْمٞمؼ اًمّمدر ،أو اشم٤ًمقمف ،ويمدر ىمٚمٌل، ووٞمؼ اًم٘مؼم ،وٞمؼ ٟمٗم٤ًمين

واًمِٖمٞم٦ٌم، واًمٜمٛمٞمٛم٦م،  ،ًمٙمؼمشمتقًّمد ُمـ احلًد أُمراض ىمٚمٌّٞم٦م يمثػمة، يم٤مرازمٔم٣م: 

 .هتٚمؽ اإلٟم٤ًمن ،ويمؾ ُمٜمٝم٤م ُمقسم٘م٦م ،واًمِمتؿ، واإِليذاء

 أَّم٣م ايمٔمٙمٚمل هم٣مفمٙمؿ: ،وفمٚمقمّ  ،يمٙمحًد فمالصم٣من: فمٙمٚملّ 

 ًٓ وأظمرة- أُّم٤م ذم  ،سمؾ يٜمٗمٕمف ذم اًمدٟمٞم٤م ،أّن طمًدك ًمـ يي اعمحًقد :أّو

ومٝمق اعمتٜمٕمؿ  ،ًمف ٤موطم٤مؾمده يٕمد ٟمٗمٕمً  ،وأٟم٧م قمدوه ،وطمزٟمؽ ،اًمدٟمٞم٤م ومألن ؿم٘م٤مءك

وٓ ؾمٞمام إذا  ،وأٟم٧م اعمٕمذب هب٤م، وهذه ٟمٕمٛم٦م صم٤مٟمٞم٦م ًمف- وأُّم٤م ذم أظمرة ،سمٜمٕمٛمتف

وشمٕمٓمك  ،ومٞم١مظمذ ُمـ طمًٜم٤مشمؽ ،وؾم٤مئر اًمرذائؾ ،وآومؽماء ،ىم٤مدك احلًد إمم اًمٖمٞم٦ٌم

 وشمزداد أٟم٧م إومالؾم٤م-  ،ومٞمزداد ٟمٕمٛم٦م ،ًمف

إمم ممٚمٙم٦م  ،ٚمٞم٦مأو اًمٕمٛم ،أّن اًمقىمقف دون شمنب اعمٗم٤مؾمد إظمالىمٞم٦ّم شم٣مٞمٝم٣م:

ذًمؽ يتٓمٚم٥م اًمٙمثػم  : ٕنفم٤مهرك وسم٤مـمٜمؽ، أين سمٙمثػم ُمـ إظمراضمٝم٤م سمٕمد شمقهمٚمٝم٤م

واجلٝمد: وإذا شمنسم٧م، وم٢مٟمؽ يمٚمام أظمرت اًمتّمدي إلظمراضمٝم٤م، ازداد  ،ُمـ اًمٕمٜم٤مء

 ووٕمٗم٧م ىمقاك اًمداظمٚمّٞم٦م-  ،اجلٝمد اعمٓمٚمقب ُمٜمؽ

ت ذم وظم٤مُم٦م ُم٤م جيّره قمٚمٞمؽ احلًد ذم أظمرة ُمـ قم٘م٤مب: إن اعمٚمٙم٤مشم٣ميمث٣م: 

ٓ يٛمٙمـ ُمٕمٝم٤م زواهل٤م، ومٞمخٚمد  ،وىمقشمف ،أظمرة قمغم درضم٦م ُمـ ؿمّدة اًمٔمٝمقر

واًمٜمػمان، وم٢من ذًمؽ ىمد  ،واعمِم٤مق ،ص٤مطمٌٝم٤م ذم اًمٜم٤مر: وإذا أُمٙمـ إزاًمتٝم٤م سم٤مًمْمٖمقط

 يًتٖمرق ىمروٟم٤م ـمقيٚم٦م-



د ًَ  11 احلَدي٨م اخل٤َمُِمس: احل

 ،ٕىمدُم٧م قمغم شمٓمٝمػم ٟمٗمًؽ ُمـ هذه اًمرذيٚم٦م ،ًمق أٟمؽ شمدسمرت ذم هذه إُمقر

 ٦م- وأٟم٘مذت ٟمٗمًؽ ُمـ هذه اعمٝمٚمٙم

ؾم٤مقمٞم٤م عمٕم٤مجل٦م  ،وم٠من شمتٙمٚمػ إفمٝم٤مر اعمح٦ٌم ًمٚمٛمحًقد ،وأَم٣م ايمٔمالج ايمٔمٚمقم

 ،ُمروؽ اًم٤ٌمـمٜمل- إن ٟمٗمًؽ شمدقمقك إليذائف، وشمٙمِمػ ًمؽ قمـ ُم٤ًموئف

وامحؾ ًم٤ًمٟمؽ  ،وإضمالًمف ،واطمؽماُمف ،ومٕمٚمٞمؽ خم٤مًمٗمتٝم٤م، واًمؽمطمؿ قمٚمٞمف ،وُمٗم٤مؾمده

، وشمذيّمر وقمغم أظمريـ ،قمغم ذيمر حم٤مؾمٜمف، وأقمرض أقمامًمف اًمّم٤محل٦م قمغم ٟمٗمًؽ

وهمػم  ،صٗم٤مشمف اجلٛمٞمٚم٦م: صحٞمح أن هذا ؾمقف يٙمقن ُمتٙمٚمٗم٤م ذم سم٤مدئ إُمر

وإزاًم٦م هذه اعمٜم٘مّم٦م، وم٢من  ،وًمٙمـ عم٤م يم٤من اهلدف هق إصالح اًمٜمٗمس ،طم٘مٞم٘مّل 

 ٟمٗمًؽ ؾمقف شم٘مؽمب ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ُمـ احل٘مٞم٘م٦م، وخيػ شمٙمٚمٗمؽ ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤م-

ُر دِم شَمالشَم٥ٌم مَلْ »أٟمف ىم٤مل:  ×ورد قمـ أيب قمٌد اهلل ـْ ُدوَٞمُف ايمَتَٖم٘مُّ َيٛم٨ُْم َِمٛمْٜم٣م َٞمٌِلٌّ هَمَٚم

ُد اخَل ايمَقؽْمَقؽَم٥ِم دِم  ًَ ّٓ ْٙمِؼ وايمْمِّغَمُة واحَل َدهُ إ ًَ َتْٔمِٚمُؾ ضَم ًْ ـَ ٓ َي  -(1)شأن  اظم٠ُْمَِم

 هذا احلدي٧م ُيتٚمؾ أيت:

 أٟمف ُمـ سم٤مب اعم٤ٌمًمٖم٦م اًمداًم٦م قمغم يمثرة آسمتالء هب٤م- إول:

ـ يمثرة آسمتالء دون أن يٙمقن اًم٘مّمد هق ُمْمٛمقن اًمتٕمٌػم يمٜم٤مي٦م قم ايمث٣مين:

 اًمٙمالم ٟمٗمًف-

 اعمراد سم٤محلًد أقمؿ ُمـ اًمٖمٌٓم٦م، ُمـ سم٤مب اعمج٤مز- ايمث٣ميم٧م:

: اعمراد سم٤محلًد متٜمّل زوال سمٕمض اًمٜمٕمؿ اعمًتٕمٛمٚم٦م ًمدى اًمٙمٗم٤مر ذم شمروي٩م ايمرازمع

 ُمذهٌٝمؿ اًم٤ٌمـمؾ- 

                                                           

،،، 
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إن اًم٘مٚم٥م سمٛمٕمٜم٤مه احل٘مٞم٘مل:  ،ُمّٓمٝمرون ُمـ احلًد ،وإوًمٞم٤مء ،إّن إٟمٌٞم٤مء

ٓ يٛمٙمـ أن هيٌط قمٚمٞمف اًمقطمل  ،واًم٘مذارات اًم٤ٌمـمٜمّٞم٦م ،اعمٚمقث سم٤معم٤ًموئ إظمالىمّٞم٦م

واإلهل٤مم، وٓ يٙمقن ُمقـمـ اًمتجٚمٞم٤مت اًمذاشمّٞم٦م واًمّمٗم٤مشمّٞم٦م: ومال سُمدَّ ُمـ أن يٗمن هذا 

 -’احلدي٨م سمح٥ًم ُم٤م ذيمر، أو قمغم ٟمحق آظمر، أو يرد قمٚمٛمف إمم ىم٤مئٚمف

 ًٓ  وآظمرا- واحلٛمد هلل أو



ف ٟمْٞم٤م َأيْمؼَمُ مَهَّ ٌََح وَأُْمًك َواًمدُّ ـْ َأْص  احلدي٨م اًم٤ًمدس: َُم
14 

 

 

ٍَنَُّ احلد ًِ َأِصَبَح وَأِمضى َوالدُّىِيا َأْنَبُز   يح الضادظ: َم
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ف ٟمْٞم٤م َأيْمؼَمُ مَهَّ ٌََح وَأُْمًك َواًمدُّ ـْ َأْص  احلدي٨م اًم٤ًمدس: َُم
12 

 

 

 

 

 ىم٤مل:  ×قمـ أيب قمٌداهلل

ف، صَمَٔمَؾ ا» ٞمْٝم٣م َأىْمػَمُ مَه  ٌََح وَأَْمًك َوايمدُّ ـْ َأْص  ،ايمَٖمْٗمَر زَمكْمَ فَمٝمٛمَْٝمفِ  هللََم

ْٞمَٝم٣م  ،َوؾَمت ٦َم َأَْمَرهُ  ـَ ايمدُّ ّٓ َومَلْ َيٛمَْؾ َِم َؿ يَمفُ إ ًِ ٌََح وَ  ،ََم٣م وُم ـْ َأْص ك ،ََم ًَ  ،َوأَْم

ف، صَمَٔمَؾ ا َع يَمُف َأَْمَرهُ  هللَوأطِمرُة َأىْمػَمُ مَه   -(1)شايمِٕمٛمَك دِم وَمْٙمٌِِف َوََجَ

 معاني المفردات

وجم٤مز:  ،وشمٖمػّم  ،اًمتل هل دار شمٍّمم ،اًمدٟمٞم٤م شمٓمٚمؼ قمغم ٟمِم٠مة اًمقضمقد اًمٜم٤مزًم٦م

 ٦م اًمدٟمٞمقّي٦م-وؿمٝمقد: وشمٚمؽ هل ُمرشمٌتف اًمٜم٤مزًم ،وُمٚمؽ ،ومٚمٙمؾ يم٤مئـ ُم٘م٤مم فمٝمقر

 ،وسم٤مـمٜمف ،وأظمرة شمٓمٚمؼ قمغم اًمرضمقع ُمـ هذه اًمٜمِم٠مة إمم ُمٚمٙمقت اإلٟم٤ًمن 

 وهل ُم٘م٤مم سم٤مـمٜمل، وُمٚمٙمقت همٞمٌل-  ،وىمرار ،وظمٚمقد ،وهل دار سم٘م٤مء

وهذه اًمٜمِم٠مة اًمٜم٤مزًم٦م اًمدٟمٞمقّي٦م هل ُمٝمد شمرسمٞم٦م اًمٜمٗمقس اًم٘مدؾمّٞم٦م، ودار حتّمٞمؾ 

هللّ ـ شمٕم٤ممم ـ قمغم هذه اًمٜمِم٠مة اعم٘م٤مُم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م، وُمزرقم٦م أظمرة، وًمقٓ أن يًٚمط ا

واًمتٍّمُم٤مت، عم٤م وصؾ أطمد ُمـ ذوي اًمٜمٗمقس اًمٜم٤مىمّم٦م إمم يمامًمف  ،اًمتٌّدٓت

إمم هذا  ،وصم٤ٌمشمف، وحلّمؾ اًمٜم٘مص اًمٙمكم ذم اعمٚمؽ واعمٚمٙمقت ،ودار ىمراره ،اعمققمقد

ْٞمَٝم٣م َداُر ِصْدٍق »وم٘م٤مل:  ،ردا قمغم ُمـ ذم اًمدٟمٞم٤م ×أؿم٤مر ُمقمم اعمقطمديـ قمكم إّن ايمدُّ

ـْ ظمَِ  َ
َد َِمٛمَْٜم٣م، َوَداُر ََمْقفِمَٓم٥ٍم ظمِ ـْ سَمَزو  َ

ـْ هَمِٜمَؿ فَمٛمَْٜم٣م، َوَداُر نِمٛمًك ظمِ َ
ـْ َصَدوَمٜم٣م، َوَداُر فَم٣مهمَِٝم٥ٍم ظمِ
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٣ٌّمِء ا ِجُد أضِم ًْ ٣م. ََم ، َوََمْتَجُر أْويمَِٝم٣مِء هلل، َوََمْٜمٌَُط َوضْمل اهلل، َوَُمَِمعّم ََمالئَِ٘م٥ِم اهللاسّمَٔمَظ هِبَ

ٌُقا همِ هللا ًَ ٥َم، َوَرزَمُحقا همِٝمَٜم٣م اجَلٛم ٥مَ َٜم٣م ٝم. اىْمَت   (1)ش-ايم رْْحَ

سمؾ  ،وإطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م، هلذه اًمدٟمٞم٤م، ًمٞمس ًمٜمققمٝم٤م ،إن ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

واخلٓم٤مي٤م  ،وهذا هق ُمٜمِم٠م يمّؾ اعمٗم٤مؾمد ،وحمٌتٝم٤م ،واٟمِمداد اًم٘مٚم٥م هب٤م ،ًمٚمتقضمف هل٤م

ْٞمَٝم٣مَرْأُس ىُمّؾ طَمْمِٝمَئ٥ٍم ضُم »: ×ومٕمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ،واًمٔم٤مهرّي٦م ،اًم٘مٚمٌّٞم٦م  -(2)ش٤مُّ ايمدُّ

وم٢من طمٌٝم٤م يٖمرس ذم ىمٚمٌف  ،عم٤م يم٤من اإلٟم٤ًمن اسمـ هذا اعم٤مء واًمؽماب، واًمدٟمٞم٤م أُّمف

 ،ازداد طمٌف هل٤م ،ويمٚمام يمؼم ذم اًمٕمٛمر، وشمٚمذذ سم٤مًم٘مقى اًمِمٝمقاٟمّٞم٦م ،ُمٜمذ ُمٓمٚمع ٟمِمقئف

وأٟمف هم٤مومؾ  ،ي٘مٓمع قمٚمٞمف ًمذاشمف ،وىمقي شمٕمٚم٘مف هب٤م: وٓ ؾمٞمام أّٟمف حي٥ًم اعمقت ومٜم٤مء

 ويمامٓشمف- ،قمـ يمٞمٗمّٞم٦م قم٤ممل أظمرة

أن هذه اًمدٟمٞم٤م هل أدٟمك اًمٕمقامل،  ،ٓ سمٕم٘مٚمف وم٘مط ،وًمق أدرك اإلٟم٤ًمن سم٘مٚمٌف

وأسمدّي٦م، وأهن٤م دار  ،واًمتٖمػّم، واًمٜم٘مص، وأن قمقامل أظمرة سم٤مىمٞم٦م ،وأهن٤م دار اًمٗمٜم٤مء

ًمدٟمٞم٤م- وهبج٦م وهور، ٕطم٥م شمٚمؽ اًمٕمقامل، وٟمٗمر ُمـ هذه ا ،وطمٞم٤مة ،وصم٤ٌمت ،يمامل

ورأى  ،واًمقضمدان ،ووصؾ إمم ُم٘م٤مم اًمِمٝم٤مدة ،وًمق ارشمٗمع اإلٟم٤ًمن قمـ هذا اًمٕم٤ممل

ًمث٘مؾ هذا اًمٕم٤ممل قمٚمٞمف، واؿمت٤مق ًمٚمتخٚمص  ،اًمّمقرة اًم٤ٌمـمٜمٞم٦ّم ًمٕم٤معمل اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

ـَ  هللَوا»: ×ىم٤مل اإلُم٤مم قمكم ،ُمـ ؾمجٜمف اعمٔمٚمؿ ـُ َأيِب ؿَم٣ميم٤ٍِم آَٞمُس زم٣ِمظمَْقِت َِم ٓزْم

فِ ايمْمِّْٖمِؾ زمِثَدِي   -(3)شُأَمِّ
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قمغم اًمرهمؿ ُمـ أهنؿ ٓ  ،إن أيمثر أٟملم إوًمٞم٤مء إٟمام هق أمل ومراق اعمحٌقب

وشمٓمٝمرت  ،أو ُمٚمٙمقيت، وىمد ظمٚمقا ُمـ اًمتٕمٚمؼ سم٤مًمدٟمٞم٤م ،حيجٌٝمؿ طمج٤مب ُُمٚمٙمل

ّٓ ىمٚمقهبؿ ُمـ اخلٓمٞمئ٦م اًمٓمٌٞمٕمّٞم٦م:  شمٚمذذ ـمٌٞمٕمل  ٟمٗمًفأن اًمقىمقع ذم قم٤ممل اًمٓمٌٞمٕم٦م هق إ

ؽ ُمـ سم٤مب احلج٤مب: وذم ذًمؽ ي٘مقل رؾمقل وىمني، وًمق سم٠مىمؾ ُم٘مدار، ومٙم٤من ذًم

اُن فَمعَم وَمْٙمٌِل وإيّن ٕؽَْمَتٕمِٖمُر ا» :’هللا ةً  هلليَمغُمَ ٌْٔمكَم ََمر   -(1)شدِم ىُمؾِّ َيْقٍم ؽَم

ُم٤م شمٜم٤مًمف اًمٜمٗمس ُمـ طمٔمقظ هذه اًمدٟمٞم٤م، يؽمك أصمرا ذم اًم٘مٚم٥م، وهق اًم٥ًٌم ذم 

اًمتٕمٚمؼ ٟمٗمًف ُمٕمّمٞم٦م، وُم٘مٞم٤مس ـمقل سم٘م٤مء اإلٟم٤ًمن ذم قم٤ممل  شمٕمٚم٘مف سم٤مًمدٟمٞم٤م: هذا

 ،يم٤من اًمؼمزخ ،هق هذه اًمتٕمٚم٘م٤مت: ومٙمّٚمام يم٤من اًمتٕمٚمؼ سم٤مًمدٟمٞم٤م أىمؾ ،واًمؼمزخ ،اًم٘مؼم

وأوؾمع، وُمٙم٨م اإلٟم٤ًمن ومٞمف أىمٍم- ًمذًمؽ ورد ذم سمٕمض  ،واًم٘مؼم أيمثر ٟمقرا

ّٟمام يم٤من هذا ٕضمؾ ٓ يزيد قمغم صمالصم٦م أي٤مم، وإ ،اًمرواي٤مت أّن قم٤ممل اًم٘مؼم ٕوًمٞم٤مء اهلل

وىمّٙمم ازداد ايمتٙمذذ زم٣ميمدٞمٝم٣م، واًمٕمالىم٦م اجِلٌِّٚمٞم٦م ٕوًمٞم٤مء اهللّ سم٤مًمٕم٤ممل-  ،اًمتٕمٚمؼ اًمٓمٌٞمٕمل

إلم أن يتجف ىُمّٙمٝم٣م ٞمحقه٣م، وهذا َمٌٔم٧م ايم٘مثغم َمـ  ،وسمٔمٙمٗمف هب٣م ،اؾمتد سمٟمشمر ايمٗمٙم٤م

 وَمٛمٜم٣م:  ،اظمٖم٣مؽمد

ؾمؽ، ويقهـ واعمٜم٤م ،واًمٕم٤ٌمدات ،يٛمٜمع اإلٟم٤ًمن ُمـ اًمري٤مو٤مت اًمنمقمّٞم٦م أوٓ:

هق أن  ،واًمري٤مو٤مت اًمنمقمّٞم٦م ،وإرادشمف، قمٚمام أن ُمـ أيمؼم أهار اًمٕم٤ٌمدات ،قمزُمف

ومٞمخْمع اجلًؿ ٕواُمر  ،وُمٜم٘م٤مدة ًمٚمروح ،شم٤مسمٕم٦م ،وىمقاه اًمٓمٌٞمٕمٞم٦ّم ،دمٕمؾ اجلًؿ

ًمٚمٛمٚمٙمقت  ،وُمًّخرا ،وىمقاه اًمٔم٤مهرة ُم٘مٝمقرا ،اإلرادة، ويّمٌح ُُمٚمؽ اجلًؿ

 وٓ قمٜم٤مء- ،ومٞم٘مقم سمام يريد سمال ُمِم٘م٦م
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 ف يٗمرق سمٞمٜمف وسملم ُم٤م حي٥م-: ٕٟمجيٕمؾ اإلٟم٤ًمن خي٤مف اعمقت ٞمٝم٣م:شم٣م

أّن اهلل شمٕم٤ممم يٗمّمؾ سمٞمٜمف وسملم حمٌقسمف، ومٞمٖم٤مدر اًمدٟمٞم٤م  ،يٜمٙمِمػ ًمف قمٜمد اعمقت شم٣ميمث٣م:

 شمٕم٤ممم- هللؾم٤مظمٓم٤م قمغم وزم ٟمٕمٛمتف: وًمٞمس أطمد يٕمرف صقرة هذا اًمًخط، همػم ا

ؼ اًمٙمامل اًمت٤مم اعمٓمٚمؼ، ويتقضمف ىمٚمٌف يٕمِم ،اإلٟم٤ًمن، سمح٥ًم ومٓمرشمف إصٞمٚم٦م

ؿمٓمر اجلٛمٞمؾ اًمٙم٤مُمؾ ُمـ مجٞمع اًمقضمقه: وهذا ُمـ ومٓمرة اهلل اًمتل ومٓمر اًمٜم٤مس 

وهبذا احل٥م ًمٚمٙمامل، شمتح٘مؼ أؾم٤ٌمب وصقل قمِّم٤مق اجلامل اعمٓمٚمؼ إمم  ،قمٚمٞمٝم٤م

وُم٘م٤مُمف،  ،ُمٕمِمقىمٝمؿ: همػم أن يمؾ اُمرئ يرى اًمٙمامل ذم رء ُم٤م، سمح٥ًم طم٤مًمف

 ومٞمتقضمف ىمٚمٌف إًمٞمف-

ويمّٚمام ازداد  ،أظمرة يرون اًمٙمامل ذم درضم٤مهت٤م، وم٘مٚمقهبؿ ُمتقضمٝم٦م إًمٞمٝم٤م وم٠مهؾ

واهتامُمٝمؿ هلذه اًمدٟمٞم٤م، وشمالؿم٧م طم٤مضمتٝمؿ إًمٞمٝم٤م،  ،شمقضمٝمٝمؿ ٟمحقه٤م، ىمّؾ اًمتٗم٤مهتؿ

ويمّٚمام ازدادوا ىمرسم٤م ُمـ دار  ،وفمٝمر ذم ىمٚمقهبؿ اًمِٖمٜمك، وزهدوا ذم اًمدٟمٞم٤م وزظم٤مرومٝم٤م

وًمقٓ أن اهلل ىمد قملم هلؿ آضم٤مهلؿ عم٤م  يمرم اهلل، ازدادت ىمٚمقهبؿ هورا واـمٛمئٜم٤مٟم٤م:

يَم٦ْم »: ×ُمٙمثقا ذم هذه اًمدٟمٞم٤م حلٔم٦م واطمدة- وَمُٝمؿ، يمام ي٘مقل أُمػم اعم١مُمٜملم ُٞمزِّ

 ًُ طَم٣مِء، َويَمْقٓ إصََمُؾ ايم ِذي ىَمَت٤َم اَأْٞمُٖم يَم٦ْم دِم ايمر  ٌَالِء، ىَم٣ميم تِل ُٞمزِّ فَمَٙمٝمٜمؿ، مَلْ  هللُٜمؿ دِم ايم

َتِٗمر ّأْرَواضُمُٜمؿ دِم َأصْم  ًْ ٣مدِهؿ ؿَمرْ سَم ؿ يرون اًمٙمامل ٕهن :(1)شإلَِم ايمث َقاِب  ٣مهَم٥َم فَمكْمٍ ؾَمْقومً ًَ

ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿ومٞم٘مقًمقن:  ،ذم مج٤مًمف، واجلامل ذم يمامًمف ؾمٌح٤مٟمف

 . (2)﴾ھ ھ

                                                           

،

 



ف ٟمْٞم٤م َأيْمؼَمُ مَهَّ ٌََح وَأُْمًك َواًمدُّ ـْ َأْص  احلدي٨م اًم٤ًمدس: َُم
11 

ومٞمزداد وًمٕمٝمؿ هب٤م،  ،وأهؾ اًمدٟمٞم٤م يٕمت٘مدون أن اًمدٟمٞم٤م وزظم٤مرومٝم٤م هل اًمٙمامل

: ×ومٕمـ أيب قمٌداهلل ،ٝم٤موشمِمتد طم٤مضمتٝمؿ إًمٞمٝم٤م، ويتجغّم أُم٤مم أسمّم٤مرهؿ وم٘مرهؿ إًمٞم

َب َِمٛمُْف ايمٔمْمُم٣مُن ازداَد فَمَْمًُم » ٞمٝم٣م ىَمَٚمَثِؾ َم٣مِء ايمٌحِر ىُمٙم م َذِ  ،(1)شضَمت ك يٗمتٙمف ٣مََمَثُؾ ايمدُّ

ازدادت طم٤مضمتؽ إًمٞمٝم٤م، وسم٤من اًمٗم٘مر ذم  ،ومٙمّٚمام ٟمٔمرَت إمم هذه اًمدٟمٞم٤م سمٕملم اعمح٦ٌم

ّٙمـ اًمٞم٠مس واًمتحّن، ومت ،وهمٚمٌؽ اًمٖمؿ ،وقمغم فم٤مهرك، وشمِمت٧ّم أُمقرك ،سم٤مـمٜمؽ

ٌُُف زمِثَالِث »: ×ُمـ ىمٚمٌؽ: ضم٤مء قمـ اًمّم٤مدق َؼ وَمْٙم ْٞمٝم٣م سَمَٔمٙم  ٌُُف زم٣ِميمدُّ ـْ سَمَٔمٙم ؼ وَمْٙم ََم

 -(2)شَوَرصَم٣مٍء ٓ ُيٛم٣مُل  ،َوَأََمٍؾ َٓ ُيْدَركُ  ،طِمَِم٣مٍل: َهؿر َٓ َيْٖمٛمَك

ومٞم٤م قمزيزي، سمٕمد أن قمروم٧م ُمٗم٤مؾمد طم٥م اًمدٟمٞم٤م، ؿمّٛمر قمـ ؾم٤مقمد اجلد، واىمتٚمع 

وهذه  ،أن يٕمٞمٜمؽ قمغم اخلالص ُمـ هذا اًمٕمذاب هللواؾم٠مل ا ضمذوره ُمـ ٟمٗمًؽ،

 -﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿اعمحٜم٦م، وجيٕمؾ ىمٚمٌؽ ي٠مٟمس سمداِر يمرُمف شمٕم٤ممم: 
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٤مسمع: اًمٖمْم٥م ًَ  11 احلَدي٨م اًم

 

 

 احَلديح الَضابع: الغضب
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٤مسمع: اًمٖمْم٥م ًَ  14 احلَدي٨م اًم

 

 

 

 :×ىم٤مل أسمق قمٌداهلل

 (6)شايمَٕمّم٤ُم َِمْٖمت٣مُح ىُمِؾ َذ »

 معاني المفردات

نمٙمٝم٣من دم ايمٗمٙم٤م  ضمرىم٥م يمٙمٛمٖمس ُيدث هب٣م»: قمّرف اسمـ ُمًٙمقيف اًمٖمْم٥م سم٠مّٟمف

 .(2)شؾمٜمقة يمالٞمتٗم٣مم

 

 ًٓ  ،اًمتل يٛمٙمـ هب٤م قمامرة اًمدٟمٞم٤م ،همريزة اًمٖمْم٥م ُمـ اًمٜمٕمؿ اإلهلّٞم٦م :أّو

واًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مئكم،  ،واجلٜمس اًمٌنمي ،وأظمرة، وهب٤م يتّؿ احلٗم٤مظ قمغم سم٘م٤مء اًمٗمرد

 ٤مء وآوٛمحالل- ه٤م عم٤م ىم٤مم احلٞمقان سم٤مًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمًف، ؤل أُمره إمم اًمٗمٜمومٚمقٓ

ًمقٓ وضمقده٤م ذم اإلٟم٤ًمن، عم٤م اؾمتٓم٤مع اًمقصقل إمم يمثػم ُمـ ُمراشم٥م  شم٣مٞمٝم٣م:

ويمامٓشمف: وسمٜم٘مّمٝم٤م قمـ طمد آقمتدال حيّمؾ اًمْمٕمػ، واًمؽماظمل،  ،شمٓمقره

واًمتٙم٤مؾمؾ، واًمٓمٛمع، وىمٚم٦م اًمّمؼم، وقمدم اًمث٤ٌمت ذم اعمقاىمػ اًمتل شمتٓمٚم٥م اًمث٤ٌمت، 

وىمد وصػ اهلل ؾمٌح٤مٟمف  ،اًمٕمزيٛم٦مواخلٛمقد، واخلٜمقع، واٟمٕمدام اًمٖمػمة، وظمقر 

 -(3)﴾پ پ پ ڀ ڀ﴿اعم١مُمٜملم سم٠مهنؿ: 
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 ،واًمتٕمزيرات ،واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وشمٜمٗمٞمذ احلدود ،اًم٘مٞم٤مم سم٤مُٕمر اعمٕمروف شم٣ميمث٣م:

ّٓ واًمٕم٘مٚمٞم٦ّم، ٓ يتؿ  ،وؾم٤مئر اًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م اًمديٜمّٞم٦م  ذم فمؾ اًم٘مقة اًمٖمْمٌٞم٦ّم اًمنميٗم٦م- إ

ُمقدقم٦م ذم سم٤مـمٜمف، وًمٙمٜمٝم٤م ذم سمٕمْمٝمؿ ظم٤مُمدة  ،همريزة ًمدى يمؾ إٟم٤ًمناًمٖمْم٥م 

 ،واًمْمٕمػ ،ومٕمغم ُمـ يٚمحظ ذم ٟمٗمًف طم٤مل اخلٛمقل ،ُمٜمٙمٛمِم٦م، يم٤مًمٜم٤مر حت٧م اًمرُم٤مد

 أن يٕم٤مًم٩م احل٤مًم٦م سمْمده٤م، وخيرج ٟمٗمًف مم٤م هل ومٞمف إمم طم٤مل آقمتدال-  ،واٟمٕمدام اًمٖمػمة

دام قمغم إُمقر وحتريٙمٝم٤م: ُمثؾ اإلىم ،ٝم٤مفمإلي٘م٤م ،وهٜم٤مك ُمٕم٤مجل٤مت قمٛمٚمّٞم٦م

اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمخٞمٗم٦م، واًمذه٤مب إمم ُمٞم٤مديـ احلرب، وضمٝم٤مد أقمداء اهلل: وم٘مد ُٟم٘مؾ قمـ 

ويٚم٘مل سمٜمٗمًف  ،ويٚم٨ٌم ومٞمٝم٤م ىمٚمٞمال ،سمٕمض اعمتٗمٚمًٗملم أٟمف يم٤من يرشم٤مد إُم٤ميمـ اعمخقوم٦م

ذم اعمخ٤مـمر اًمٕمٔمٞمٛم٦م، ويريم٥م اًمٌحر ذم أوج شمالـمؿ أُمقاضمف، وذًمؽ ًمٙمل خيٚمص 

 واًمٙمًؾ- ،تحرر ُمـ اًمْمٕمػوي ،ٟمٗمًف ُمـ اًمِمٕمقر سم٤مخلقف

، وإـمٗم٤مء ٟمقر هللىمد يّمؾ اًمٖمْم٥م سم٤مإلٟم٤ًمن إمم طمد آرشمداد قمـ ديـ ا أوٓ:

اًمذي ٟمتٞمجتف اهلالك إسمدي، صمؿ يٜمتٌف قمغم ٟمٗمًف سمٕمد  ،اإليامن، واًمٙمٗمر اجلحقدي

ًِ »: ’هللىم٤مل رؾمقل ا ،ومقات إوان ُد اإِليمَن ىمم ُيْٖم ًِ َؾ ايمَٕمَّم٤ُم ُيْٖم ًَ  (1)شُد اخَلؾُّ ايمَٔم

ويٛمٙمـ أن شمٙمقن ٟم٤مر اًمٖمْم٥م، مجرة اًمِمٞمٓم٤من، اًمتل وردت ذم يمالم اإلُم٤مم 

ْٝمْم٣منِ »:×اًم٤ٌمىمر َرٌة َِمـ َ ايمُم  ـِ آَدمَ  ،إن  َهذا ايمَٕمَّم٤م ََجْ  ،(2)شسُمقوَمُد دم وَمْٙم٤ِم ازْم

 وصقرهت٤م ذم ذًمؽ اًمٕم٤ممل، صقرة ٟم٤مر اًمٖمْم٥م اإلهلل-
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ايَمتْقراِة همٝمم ٞم٣مصَمك اهللُ فمّز وصمّؾ َُمقؽمك: ي٣م ََمْ٘مُتقٌب دِم » :×وورد فمـ ايم٣ٌمومر

ْ٘مُتَؽ فَمَٙمْٝمِف أىُمػ  فَمٛمَْؽ نَمَّمٌِل ،َُمقؽمك ـْ ََمٙم  ٌََؽ فَمٚم  ْؽ نَمَّم
ًِ وٓ قمذاب  ،(6)شَأَْم

ومٚمٕمؾ ٟم٤مر اًمٖمْم٥م اإلهلل شمٜمٌٕم٨م ُمـ سم٤مـمـ اًم٘مٚم٥م،  ،هللأؿمد ُمـ ٟم٤مر همْم٥م ا

 ،يم٤مًمٕملم ،ء اًمٔم٤مهرّي٦موشمني إمم اًمٔم٤مهر، وخترج أًمًٜم٦م ٟمػماهن٤م اعم١معم٦م ُمـ إقمْم٤م

وحتٞمط ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ إقمامل ذم فم٤مهر ضمًد اإلٟم٤ًمن، ًمتتجف إمم  ،واًمٚم٤ًمن ،وإذن

شمؼمز ُمـ سم٤مـمـ  إضمدامه٣م:واًمِمّدة سملم ضمٝمٜمٛملم:  ،سم٤مـمٜمف، ومٞم٘مع اإلٟم٤ًمن ذم اًمٕمذاب

 شمتّم٤مقمد ٟمػماهن٤م ُمـ اًمٔم٤مهر إمم اًم٤ٌمـمـ- وإطمرى:اًم٘مٚم٥م إمم قم٤ممل اجلًؿ: 

أو  ،واعم٘مدؾم٤مت ،ٖمْم٥م ُمٕم٤مص أظمرى، يم٥ًّم إٟمٌٞم٤مءيمثرُم٤م يًتتٌع اًم شم٣مٞمٝم٣م: 

 وأظمرة-  ،ىمتؾ ٟمٗمس سمريئ٦م، أو هتؽ طمرُم٤مت، ومٞمخن اًمدٟمٞم٤م

يم٤محل٘مد قمغم قم٤ٌمد اهلل، وىمد يٜمتٝمل سمف  ،شمتقًمد ُمـ اًمٖمْم٥م ُمٗم٤مؾمد أظمالىمّٞم٦م شم٣ميمث٣م:

 إُمر إمم احل٘مد قمغم إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء، سمؾ قمغم اهلل وزّم اًمٜمٕمؿ-

 ،يم٤مًمتٗمقه سمام ومٞمف آرشمداد ،ُمٗم٤مؾمد شم١مصمر ذم إقماملشمتقًمد ُمـ اًمٖمْم٥م  رازمٔم٣م:

أو هتؽ احلرُم٤مت اإِلهلّٞم٦م، وظمرق اًمٜمقاُمٞمس اعم٘مدؾم٦م، وىمتؾ إٟمٗمس اًمزيمّٞم٦م، 

أسمك »: ×واًمذل: ضم٤مء قمـ اًمّم٤مدق ،وآومؽماء قمغم اًمٜم٤مس سمام يّمٛمٝمؿ سم٤مًمٕم٤مر

ـُ ايم٣ٌمدَِي٥َم هَمَٔمٙمِّٚمْ  ٛمِل صَمقاَِمَع ايمَ٘مالِم هَمٗم٣مَل: َرؽُمقَل اهللِ َرصُمٌؾ زَمَدِوٌي، هَمٗم٣مَل: إيّن أؽْمُ٘م

صُمُؾ  َٟميَم٥َم شَمالَث ََمّراٍت ضَمّتك َرصَمَع ايمر  ًْ آَُمُرَك َأْن َٓ سَمْٕمَّم٤َم. هَمٟمفم٣مَد فَمَٙمْٝمِف إفْمَرايِبُّ اظمَ

ـْ ْرء زَمْٔمَد هَذا. َم٣م أََمَريِن َرؽُمقُل اهللِ  ف. هَمٗم٣مَل: ٓ َأؽْمَٟمُل فَم
ًِ ّٓ إلَِم َٞمْٖم . وم٣مَل: ٣مخَل زمِ إ غْمِ

صُمَؾ يَمَٝمْٕمَّم٤ُم هَمٝمَْٗمُتُؾ ايمٛم ْٖمَس َوىم٣مَن أَ  ـَ ايمَٕمَّم٤ِم؟ إِن  ايمر  ٍء أؾَمدُّ َِم يب َيُٗمقُل: َأيُّ َرْ

م اهللُ َوَيْٗمِذُف اظمُْحَِمَٛم٥مَ   (2)شايم تل ضَمر 
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 وُمٗمت٤مح يمؾ ذ-  ،ًمذا يٛمٙمـ أن شمقصػ هذه اًمًجٞم٦ّم سم٠مهن٤م أم إُمراض اًمٜمٗمًّٞم٦م

 وقمٛمكّم- ،: قمٚمٛمّل إن ًمٚمٖمْم٥م اعمِمتٕمؾ قمالضملم

أُّم٤م اًمٕمٚمٛمّل وم٠من يتٗمّٙمر اإِلٟم٤ًمن ذم شمٚمؽ إُمقر اًمتل ذيمرت، ويٛمٙمـ أن ُيٕمّد 

 هذا ُمـ اًمٕمالج اًمٕمٛمكّم أيْم٤م-

اًمٖمْم٥م  : ٕنسف ايمٛمٖمس فمـ ايمٕمّم٤م فمٛمد أّول ـمٜمقرهوأُّم٤م اًمٕمٛمكّم وم٠ممّهف 

ف أؿمٌف سم٤مًمٜم٤مر، ومٝمق يزداد ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤م ويِمّتد، طمتك يتٕم٤ممم هلٞمٌف، وشمرشمٗمع طمرارشم

 ويٗمٚم٧م اًمٕمٜم٤من ُمـ يد اإلٟم٤ًمن، وخيٛمد ٟمقر اًمٕم٘مؾ واإليامن-

ويًٝمؾ يمٌح مج٤مح اًمٖمْم٥م ذم سمداي٦م فمٝمقره: وهلذا اًمٕمٛمؾ ذم هذه اعمرطمٚم٦م 

اعمٕم٤مجل٦م  وايمث٣مٞمٝم٥م:وشم٘مٚمٞمؾ اؿمتٕم٤مل اًمٖمْم٥م:  ،هتدئ٦م اًمٜمٗمس إولم:ٟمتٞمجت٤من: 

 اجلذرّي٦م ًمٚمٜمٗمس- 

 ،شمٖمػّمت طم٤مًمف شمٖمػما يُمٚمٞم٤م ،وم٢مذا راىم٥م اإلٟم٤ًمن طم٤مًمف وقم٤مُمؾ ٟمٗمًف هبذه اعمٕم٤مُمٚم٦م

إِن  َهَذا ايمَٕمَّم٤َم »أّٟمف ىم٤مل: ،×وادمٝم٧م ٟمحق آقمتدال: وىمد ورد قمـ أيب ضمٕمٗمر

ٝمْم٣منِ  ـَ ايمُم  َرٌة َِم ـِ آَدمَ  ،ََجْ ْت فَمْٝمٛم٣مهُ  ،سُمقوَمُد دم وَمْٙم٤ِم ازْم  ،وإِن  أضَمَدىُمْؿ إِذا نمِّم٤َم اْْحَر 

ْٝمْم٣مُن همٝمف، ،َواْٞمَتَٖمَخ٦ْم أْوَداصُمفُ  ـْ َٞمْٖمًفِ  َوَدطَمَؾ ايمُم   ،هَم١مِذا طم٣مف َأضَمُدىُمْؿ ذيمَِؽ َِم

ْٝمْم٣مِن َيْذَه٤ُم فَمٛمُْف فِمٛمَْد ذيمَِؽ  ،هَمْٙمَٝمْٙمَزِم إْرَض   -(6)شهَم١من  ِرصْمَز ايمُم 

صَمؾ يَمَٝمْٕمّم٤ُم هَمم يرى أزمًد » ىم٤مل: ،وذم طمدي٨م آظمر ك َيْدطُمَؾ ايمٛم٣ّمر ت  ضم اإِن  ايمر 

ـْ هَمْقِره ذيمَِؽ  هَمَٟميُّم َرصُمٍؾ نَمَّم٤م فَمعم وَمْقٍم َوُهَق وم٣مئِؿٌ  ُف ؽَمَٝمْذَه٤ُم فَمٛمُْف  ،هَمْٙمَٝمْجٙمِْس َِم هَم١مٞم 

ْٝمْم٣منِ  ضِمَؿ،  ،ِرصْمُز ايمُم  ف، هَم١من  ايمر   ً َوَأيُّم َرصُمٍؾ نَمِّم٤َم فَمعم ذي َرضِمٍؿ هَمْٙمٝمَْدُن َِمٛمُْف هَمْٙمَٝمَٚم
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٦م، ؽَمَ٘مٛم٦َْم   ً  - (1)شإذا َُم

ٗمًف يٗم٤مد ُمـ هذا احلدي٨م اًمنميػ قمالضم٤من قمٛمٚمٞم٤من ي٘مقم هب٤م اًمٖم٤مو٥م ًمٜم 

قم٤مم، وهق اجلٚمقس ُمـ اًم٘مٞم٤مم، أي شمٖمٞمػم ووع أضمدمه٣م: طم٤مل فمٝمقر اًمٖمْم٥م: 

 ًً قمٜمد اًمٖمْم٥م ومٚمٞم٘مؿ واىمٗم٤م:  ٤ماإِلٟم٤ًمن اجلًٛمل، ومٗمل طمدي٨م آظمر أٟمف إذا يم٤من ضم٤مًم

ف وأطمر: ًّ  ومٞمًٙمـ همْمٌف- ،ظم٤مص سم٤مٕرطم٤مم، وهق أن يٛم

أُّم٤م إذا أراد أظمرون ُمٕم٤مجل٦م اًمٖم٤مو٥م ومٕمٜمد فمٝمقر سمقادر اًمٖمْم٥م، قمٚمٞمٝمؿ أن 

وًمٙمـ إذا اؿمتدت طم٤مًمف  ،واًمٕمٛمٚمّٞم٦م اعمذيمقرة ،يٕم٤مجلقه سم٢مطمدى اًمٓمرق اًمٕمٚمٛمّٞم٦م

واؿمتٕمؾ همْمٌف، وم٢من اًمٜمّم٤مئح شمٜمت٩م قمٙمس اعمٓمٚمقب: ومٞمّمػم قمالضمف سم٠من خيٞمٗمف 

اًمٖم٤مو٥م إٟمام يٖمْم٥م قمٜمدُم٤م يرى ٟمٗمًف أىمقى ممـ  : ٕنوخيِم٤مه ،ؿمخص هي٤مسمف

 يٖمْم٥م قمٚمٞمف، أو ي٤ًمويف ذم اًم٘مقة- 

 ومه٣م:  ،يتّؿ اومتالع صمذور ايمٕمّم٤م زم١مزايم٥م ؽمٌٌٝمف

واًمتًٚمط:  ،واًمٜمٗمقذ ،واًمنمف ،واجل٤مه ،طم٥ّم اًمذات، ويتٗمّرع ُمٜمف: طم٥م اعم٤مل أوٓ:

ـ  وم٢مذا واضمف صٕمقسم٦م ذم واطمدة ُمٜمٝم٤م، أو أطمس سم٠من هٜم٤مك ُمـ يٜم٤مومًف ومٞمٝم٤م، اٟمت٤مسمتف طم٤مًم٦م ُم

ٓمٛمع وؾم٤مئر اًمرذائؾ سمال ؾم٥ٌم فم٤مهر، ومال يٕمقد يٛمٚمؽ ٟمٗمًف، ويًتقزم قمٚمٞمف اًم ،اًمٖمْم٥م

 اًمٜم٤ممج٦م قمـ طم٥م اًمذات واجل٤مه ومتًؽ سمزُم٤مُمف، وحتٞمد سم٠مقمامًمف قمـ ضم٤مدة اًمٕم٘مؾ واًمنمع- 

ىمد ئمـ اًمٖمْم٥م، وُم٤م يّمدر قمٜمف ُمـ ؾم٤مئر  ،وم٢من اجل٤مهؾ ،اجلٝمؾ شم٣مٞمٝم٣م:

واحلؼ أن اًمِمج٤مقم٦م همػم  ،واًمرذائؾ اًم٤ًمومٚم٦م، يمامٓ، وؿمج٤مقم٦م ،إقمامل اًم٘مٌٞمح٦م

 اًمٖمْم٥م، ُمـ ضمٝمتلم: 
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وىمٚم٦م  ،واإليامن ،وآقمتدال ،واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ،ٌدأ اًمِمج٤مقم٦م ىمقة اًمٜمٗمسُم إضمدامه٣م:

 ،وشم٘مٚم٤ٌمهت٤م: أُّم٤م اًمٖمْم٥م ومٜم٤مؿمئ قمـ وٕمػ اًمٜمٗمس ،اعم٤ٌمٓة سمزظم٤مرف اًمدٟمٞم٤م

إّن أصح٤مب  ،وشمزًمزهل٤م، وىمٚم٦م اإِليامن، وقمدم آقمتدال ذم اًمروح، وطم٥م اًمدٟمٞم٤م

إذا  ،٤مأهع إمم اًمٖمْم٥م ُمـ أصح٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، وم٤مًمٌخٞمؾ أهع همْمٌ ،اًمرذائؾ

 شمٕمّرض ُم٤مًمف ًمٚمخٓمر-

ومٗمل طم٤مل صمقرة اًمٖمْم٥م، يٙمقن اًمٖم٤مو٥م أؿمٌف  ،واًمٜمت٤مئ٩م ،أصم٤مر وإطمرى:

سم٤معمجٜمقن، ويم٤محلٞمقان اعمٗمؽمس اًمذي ٓ هتّٛمف قمقاىم٥م إُمقر، وم٘مد يٖمْم٥م قمغم 

طمتك أٟمف ًمق أقمٓمل ُمرآة، خلجؾ ُمـ صقرشمف اًمتل يراه٤م  ،واجلامدات ،احلٞمقاٟم٤مت

وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ٟمٗمس: يٖمْم٥م ذم حمٚمف، وحيٚمؿ ذم  ،روّي٦مومٞمٝم٤م: أُّم٤م اًمِمج٤مع وم٠مقمامًمف قمـ 

وٓ شمٖمْمٌف- وإذا همْم٥م همْم٥م سمٛم٘مدار، ويٜمت٘مؿ سمٕم٘مؾ،  ،حمٚمف، ٓ هتّزه اًمتقاومف

ويٕمرف يمٞمػ يٜمت٘مؿ وُمتك وممـ؟ ويمٞمػ يٕمٗمق وُمتك وممـ؟ وذم طم٤مل همْمٌف ٓ 

يٗم٘مد زُم٤مم ٟمٗمًف، وٓ ي٤ٌمدر سم٤مًمٙمالم اًمٌذيء وٓ سم٤مٕقمامل اًم٘مٌٞمح٦م، ويزن يمؾ 

ٛمٞمزان اًمٕم٘مؾ واًمنمع واًمٕمدل واإِلٟمّم٤مف، وخيٓمق ظمٓمقات ٓ يٜمدم قمٚمٞمٝم٤م أقمامًمف سم

 سمٕمد ذًمؽ-

 ،واًمٙمؼمي٤مء ،واًمزهق ،وهٜم٤مك أؾم٤ٌمب أظمرى ذيمروه٤م ًمٚمٖمْم٥م، ُمثؾ: اًمُٕمج٥م

أيمثره٤م يٜمٓمقي حت٧م هذيـ اعمقوققملم اعمذيمقريـ قمغم  ،واعمزاح ،واًمٕمٜم٤مد ،واعمراء

 أو همػم ُم٤ٌمذ- واحلٛمد هلل- ،ٟمحق ُم٤ٌمذ



 11 احلَدي٨م اًمَث٤مُمـ: اًمٕمّمٌّٞم٦م

 

 

 الَجامً: العصبّية احَلديح
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 :’ىم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ

ـْ طَمْردلٍ » ٌ ٥ٌم َِم ـِ ىم٣مَن دم وَمْٙمٌف ضَم ٌَٝم ٥ٍم، زَمَٔمَثُف اهللُ َيْقَم  (6)ََم ـْ فَمَِم َِم

 -(2)شايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ََمَع َأفْمراِب اجَل٣مِهٙمٝم ٥مِ 

 معاني المفردات

واًمٕمّمٌّل: هق اًمذي يٕملم ىمقُمف قمغم  ،اًمتٕمّم٥م سمٛمٕمٜمك: احلامي٦م واًمدوم٤مع

 وحي٤مُمل قمٜمٝمؿ- ،(3)ويٖمْم٥م ًمٕمّمٌتف ،ًمٔمٚمؿا

وُمـ آصم٤مره٤م اًمدوم٤مع قمـ  ،واًمٕمّمٌّٞم٦م واطمدة ُمـ اًمًج٤مي٤م اًم٤ٌمـمٜمّٞم٦م اًمٜمٗم٤ًمٟمّٞم٦م

 وهمػم ذًمؽ ُمـ ارشم٤ٌمط-  ،أو وـمٜم٤م ،أو ُمذه٤ٌم ،أو ديٜم٤م ،إىم٤مرب، ٟم٤ًٌم

واًمدوم٤مع قمٜمف، ومٝمذا أُّم٤م أٟمف ًمٞمس  ،إٓ إذا يم٤مٟم٧م إلفمٝم٤مر احلؼ ،واًمٕمّمٌٞم٦ّم ُمذُمقُم٦م

وإوًمٞم٤مء:  ،وهق ُمـ ظمٚمؼ إٟمٌٞم٤مء ،وأُّم٤م أٟمف ًمٞمس شمٕمّم٤ٌم ُمذُمقُم٤مُمـ اًمتٕمّم٥م، 

 وقمالُمتف اعمٛمٞمزة هق أن يٛمٞمؾ اإلٟم٤ًمن إمم طمٞم٨م يٛمٞمؾ احلؼ، وان يم٤من إمم ضم٤مٟم٥م أقمدائف- 

واًمٕمّمٌّٞم٦م ُمـ ؾمج٤مي٤م أقمراب اجل٤مهٚمٞم٦ّم، وهؿ ومئ٦م ُمـ أقمراب اًمٌقادي ىمٌؾ 

: إن اهلل ×١مُمٜملموم٘مد ورد ذم احلدي٨م اًمنميػ قمـ إُم٤مم أُمػم اعم ،اإلؾمالم

ٌََقاِدي زم٣ِميمَٔمَِمٌِٝم ٥ِم...»ؾمٌح٤مٟمف يٕمذب ـمقائػ ؾمت٦م سم٠مُمقر ؾمت٦م:   -(4)شَأْهَؾ ايم
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 يُم٣ٌمب إرزمٔمقن ضمديًث٣م يمإلَم٣مم اخلٚمٝمٛمل+
12 

أّن اًمٕمّمٌّٞم٦م ُمـ اعمٝمٚمٙم٤مت اًم٤ٌمقمث٦م قمغم  ،يٗم٤مد ُمـ أطم٤مدي٨م أهؾ اًمٌٞم٧م ^

 واخلروج ُمـ قمّمٛم٦م اإليامن، وأهن٤م ُمـ ذُم٤مئؿ أظمالق اًمِمٞمٓم٤من- ،ؾمقء اًمٕم٤مىم٦ٌم

ـْ » :×دقوم٣مل ايمِم٣م ٤َم يَمُف هَمَٗمْد طُمٙمَِع ِرزْمُؼ اإليمن َِم ٤َم أْو سُمُٔمِمِّ ـْ سَمَٔمِمر ََم

٥م ًمف، ومٞمِم٤مرك (1)شفُمٛمُِٗمف - أي أن اعمتٕمّم٥م سمتٕمّمٌف خيرج ُمـ إيامٟمف، وأُّم٤م اعمتٕمّمَّ

ٌَُف اهللُ زمِٔمِم٣مزَم٥ٍم »: ×ًمرو٤مه سمٕمٛمٚمف: وقمٜمف ،اعمتٕمّم٥م ذم اًمٕم٘م٤مب ٤َم فَمِم  ـْ سَمَٔمِم  ََم

ـَ ايمٛم٣ّمرِ   -(2)شَِم

واًمتٕمّم٥م اًم٘مقُمل  ،وإرطم٤مم ،ٚم٥م إذا همّٓم٤مه صدأ طم٥م اًمذاتإن اًم٘م

وخيْمع هل٤م، ويرى  ،وم٤معم١مُمـ يًتًٚمؿ ًمٚمح٘م٤مئؼ ،اجل٤مهكم، ٓ ُمٙم٤من ومٞمف ًمٜمقر اإِليامن

وسم٢مرادشمف ذم  ،أهداومف، ُمٝمام قمٔمٛم٧م، وم٤مٟمٞم٦م ذم أهداف وزم ٟمٕمٛمتف، ويْمحل سمٜمٗمًف

 ،ٗمدي إىمرسم٤مءؾمٌٞمؾ إرادة ُمقٓه ؾمٌح٤مٟمف: ومال يٕمرف اًمٕمّمٌّٞم٦م اجل٤مهٚمّٞم٦م، سمؾ ي

 قمغم أقمت٤مب وزم اًمٜمٕمؿ اعمٓمٚمؼ-  ،وإطم٦ٌم

أُمقر  ،واًمٕمالىم٤مت ،إن اإلٟم٤ًمن اًمٕم٤مرف سم٤محل٘م٤مئؼ يٕمٚمؿ أن مجٞمع اًمٕمّمٌٞم٤مت

واعمخٚمقق، ومٝمل أُمر ذايت همػم ىم٤مسمؾ  ،قمروٞم٦ّم زائٚم٦م، إٓ شمٚمؽ اًمٕمالىم٦م سملم اخل٤مًمؼ

 وأؾمٛمك ُمـ يمؾ ٟم٥ًم- ،ًمٚمزوال، وهل أوصمؼ ُمـ يمؾ ارشم٤ٌمط، وأىمقى ُمـ يمؾ طم٥ًم

٤ٍم َُمٛمَْٗمْمٌِع َيْقَم ايمِٗمٝم٣مََم٥ِم » :’وم٣مل رؽمقل اهلل ًَ ٤ٍم َوَٞم ًَ ّٓ ىُمؾ  ضَم ٌل إ ًَ ضَم

ٌل ًَ سم٤مق، سمٕمٞمد ُمـ مجٞمع اًمٕمّمٌّٞم٤مت  ،روطم٤مين ،’ذًمؽ ٕن طمًٌف ،(3)شَوَٞم

 اجل٤مهٚمّٞم٦م، وهذا احل٥ًم واًمٜم٥ًم اًمروطم٤مٟمٞم٤من ئمٝمران ذم ذًمؽ اًمٕم٤ممل-

                                                           

،



 14 احلَدي٨م اًمَث٤مُمـ: اًمٕمّمٌّٞم٦م

هق اعمٚمٙم٤مت، ومذًمؽ  ،وذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،واًمؼمزظمّٞم٦م ،ٙمقشمّٞم٦ماعمٕمٞم٤مر ذم اًمّمقر اعمٚم

اًمٕم٤ممل هق حمؾ فمٝمقر ؾمٚمٓم٤من اًمٜمٗمس اًمذي ٓ يٕميص ًمف اجلًؿ أُمرا: وىمد حينم 

يرى  ،ذم اًمٕم٤ممل أظمر ،ًمذا ،أو ؿمٞمٓم٤من ،اإِلٟم٤ًمن ذم ذًمؽ اًمٕم٤ممل قمغم صقرة طمٞمقان

وٓ سم٤مًمٜمٌقة  ،ُمـ همػم إيامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم ،اعمتٕمّم٥م ٟمٗمًف ُمـ أقمراب اجل٤مهٚمّٞم٦م

 ،وعم٤م يم٤مٟم٧م هذه اًمًجّٞم٦م ُمـ ؾمج٤مي٤م اًمِمٞمٓم٤من، ومٚمٕمؾ أقمراب اجل٤مهٚمّٞم٦م ،واًمرؾم٤مًم٦م

 حينمون يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم هٞمئ٦م اًمِمٞم٤مـملم- ،وأصح٤مب اًمٕمّمٌٞم٦ّم

 هل ٟمٗمًٝم٤م ؾم٥ٌم هالك اإلٟم٤ًمن- ،أّن هذه اًمرذيٚم٦م أوٓ:

 قمامل اًم٘مٌٞمح٦م-وإ ،أهّن٤م ُمٜمِم٠م اًمٙمثػم ُمـ اعمٗم٤مؾمد إظمالىمّٞم٦م شم٣مٞمٝم٣م:

ُمـ مجٚم٦م قمّمٌٞم٤مت اجل٤مهٚمٞم٦ّم هق اًمٕمٜم٤مد ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، واًمدوم٤مع قمـ يمٚمٛم٦م 

وإسمٓم٤مل  ،أو ؿمٞمخف، ُمـ دون اًمٜمٔمر إمم إطم٘م٤مق احلؼ ،أو ُمـ ُمٕمٚمٛمف ،صدرت ُمٜمف

أن ُمثؾ هذا اًمتٕمّم٥م أىمٌح ُمـ يمثػم ُمـ اًمٕمّمٌٞم٤مت ذم اًم٤ٌمـمؾ- وٓ ؿمؽ 

 عم٤م ي٠ميت: ،إظمرى

أن أهؾ اًمٕمٚمؿ يٜمٌٖمل أن يٙمقٟمقا هؿ اعمرسملم ٕسمٜم٤مء اًمٌنم، سمقصٗمٝمؿ  ول:إ

 وقم٘م٤مهبؿ أؿمد-  ،ومروع ؿمجرة اًمٜمٌقة واًمقٓي٦م، ًمذا يم٤مٟم٧م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ أشمؿ

واًمٗم٤ًمد اًمذي يت٥ًٌم ذم ُمٗم٤مؾمد  ،أن وم٤ًمد اًمٕم٤ممِل ي١مدي إمم وم٤ًمد إُم٦م ايمث٣مين:

 يتٕمّدى إمم همػمه- أقمٔمؿ قمٜمد وزّم اًمٜمِٕمؿ ُمـ اًمٗم٤ًمد اجلزئل اًمذي ٓ ،أظمرى
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ُمـ يتٕمّّم٥م  : ٕنودم٤مهؾ حل٘مف ،أن هذه اًمٕمّمٌٞم٦ّم ظمٞم٤مٟم٦م ُٕم٤مٟم٦م اًمٕمٚمؿ ايمث٣ميم٧م:

ويرشمٙم٥م اًمٔمٚمؿ واًمٕمدوان، وهذه سمحد ذاهت٤م  ،شمٕمّّم٥م اجل٤مهٚمّٞم٦م خيقن إُم٤مٟم٦م

 ظمٓمٞمئ٦م يمؼمى-

وٓ ؾمٞمام إذا يم٤من اًمتٕمّّم٥م ذم  ،ذم اًمتٕمّّم٥م إه٤مٟم٦م ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ايمرازمع:

وهتٙمٝمؿ  ،اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمقدائع اإلهلّٞم٦م اًمتل جي٥م اطمؽماُمٝم٤م وأهؾ ،اعم٤ٌمطم٨م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م

 هتؽ حلرُم٤مت اهلل- 

اًمذيـ يٛمٞمٚمقن إمم  ،اًمتٕمّم٥م يقضم٥م قم٘مقق اعمِم٤ميخ اعمتٕمّّم٥م هلؿ اخل٣مَمس:

أؿمد ُمـ  ،ضم٤مٟم٥م احلؼ، وهيرسمقن ُمـ اًم٤ٌمـمؾ، وٓ ؿمؽ ذم أن اًمٕم٘مقق اًمروطمل

 ًٛمٞم٦ّم-اًمٕم٘مقق اجلًٛمل، وطمؼ إسمقة اًمروطمٞم٦ّم أؾمٛمك ُمـ طمؼ إسمقة اجل

ًمذا قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ أن يزيٜمقا أٟمٗمًٝمؿ سمحٚمٞم٦م إظمالق اًمٙمريٛم٦م، وأن ٓ يٜمزًمقا 

قمـ اعمريمز اًمنميػ اًمذي أٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمف قمٚمٞمٝمؿ، إذ أن ُمدى اخلنان ذم ذًمؽ 

 ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل- واًمًالم-
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ـْ َأيِب   ، ىم٤مَل:×اًمّم٤مدق قمٌد اهللقَم

ـْ » ٣مَٞمكْمِ صَم٣مَء َيْقَم  ََم ًَ
ٙمِِٚمكم زمَِقصْمَٜمكْمِ َويمِ ًْ يَمِٗمَل اظمُ

ـْ َٞم٣مرٍ  ٣مَٞم٣مِن َِم ًَ
 .(6)شايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َويَمُف يمِ

 معاني مفردات

ًم٘م٤مء اعمًٚمٛملم سمقضمٝملم: أن يٌدي هلؿ فم٤مهرا ظمالف ُم٤م يٌٓمـ : وهذا هق 

 اًمٜمٗم٤مق اًمٕمٛمكم- 

 ،يتٛمٚمؼ ًمفو ،ويٛمتدطمف ،وذو اًمٚم٤ًمٟملم: اًمذي يثٜمل قمغم يمؾ ُمـ يٚم٘م٤مه ُمٜمٝمؿ

 - شاًمٜمٗم٤مق اًم٘مقزم»ويٖمت٤مسمف- وهذا هق  ،وئمٝمر اعمح٦ٌم ًمف، وذم همٞم٤مسمف يٙمذسمف

وأًمّم٘مٝم٤م هبؿ، ًمذا اىمتٍم  ،وه٤مشم٤من احل٤مًمت٤من ُمـ أفمٝمر صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم

 احلدي٨م اًمنميػ قمغم ذيمره٤م ظم٤مّص٦م-

 ،أو ايممميٖم٥م، درصم٣مت ،واظمٙم٘م٣مت اخلٌٝمث٥م ،يمٙمٛمٖم٣مق، َمثؾ ؽم٣مئر إوص٣مف

: ويمؾ رذيٚم٦م شمِمتد إذا مل شُمٕم٤مًَم٩م سم٤مًمٕمالج أو ايمّمٔمػ ،ختتٙمػ َمـ ضمٝم٧م ايمٗمقة ،وَمراسم٤م

 ،وٓ شم٘مػ قمٜمد طمدّ  ،اًمٜم٤مضمع، ودرضم٤مت اؿمتداد اًمرذائؾ، واًمٗمْم٤مئؾ، همػم ُمتٜم٤مهٞم٦م

، وم٢مذا (2)﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿واًمٜمٗم٤مق رذيٚم٦م ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦ّم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
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قرة اؾمتًٚمٛم٧م ممٚمٙم٦م اإِلٟم٤ًمن ًمٚمِمٞمٓم٤من، وأصٌح٧م اًمّم ،ذم اًمٜمٗمس ٧ماؾمتحٙمٛم

وضمقهره٤م، صقرة ًمٚمِمٞمٓم٤من، وىمد شمّمٌح صقرشمف  ،وذاهت٤م ،وسم٤مـمٜمٝم٤م ،إظمػمة ًمٚمٜمٗمس

 اًمٔم٤مهرة ذم اًمدٟمٞم٤م أيْم٤م يمّمقرة اًمِمٞمٓم٤من، وإن يم٤مٟم٧م ُمالحمف هٜم٤م سمنمّي٦م-

وومد ي٘مقن دم  ،همٗمد ي٘مقن ايمٛمٖم٣مق دم ديـ اهلل ،وخيتٙمػ ايمٛمٖم٣مق زم٣مطمتالف َمتٔمّٙمٗمف

واظمٛم٣مؽمؽ  ،ن دم إفممل ايمِم٣محل٥موايمٖمّم٣مئؾ إطمالومّٝم٥م، وومد ي٘مق ،ايمًج٣مي٣م احلًٛم٥م

 اإِلهلّٝم٥م، وومد ي٘مقن دم إَمقر ايمٔمرهمّٝم٥م. 

 ،، أو َمع أئٚم٥م اهلدى ^، أو َمع إويمٝم٣مء’وومد يٛم٣مهمؼ اظمرء َمع رؽمقل اهلل

وؽم٣مئر طمٙمؼ اهلل َمـ اظمٙمؾ  ،واظم٠مَمٛمكم، وومد يتًع ايمٛمٖم٣مق يمٝمُمٚمؾ اظمًٙمٚمكم ،وايمٔمٙممء

 إطمرى.

ُمـ اًمّمٗم٤مت اًم٘مٌٞمح٦م اًمتل  ،ذم أٟمٗمًٝمام ،شمّم٤مف سمذي اًمقضمٝملموآ ،اًمٜمٗم٤مق أوٓ:

ذم هذه اًمدٟمٞم٤م أُم٤مم  ،واًمذل ،ٓ يتّمػ هب٤م اإلٟم٤ًمن اًمنميػ، ويٌٕمث٤من قمغم اًمٗمْمٞمح٦م

وم٘مد ضم٤مء ذم إصح٤مب وإىمران، ويقضم٤ٌمن اًمذل واًمٕمذاب إًمٞمؿ ذم أظمرة 

ـْ َأٞم ُف َُيْ » :ـاحلدي٨م اًمنميػ وصػ صقرة اعمٜم٤مومؼ ذم ذًمؽ اًمٕم٤ممل سم ٣مَٞمكْمِ َِم ًَ
مَمُ زمِٙمِ

وم٣مل  ،وإمل أؿمدّ  ،وإذا أصٌح ضمقهر اجلًؿ ضمقهر اًمٜم٤مر، يم٤من اإلطم٤ًمس أىمقى ،شَٞم٣مرٍ 

ـْ وُمّداَِمِف  ٣مَُيِلُء َيْقَم ايمِٗمٝم٣َمََم٥ِم ُذو ايمَقصْمَٜمكْمِ َدايمِٔمً »: ’رؽمقل اهلل ٣مَٞمُف دِم وَمَٖم٣مُه َوآطَمُر َِم ًَ
يمِ

َد  اَيْٙمتَِٜم٣ٌَمِن َٞم٣مرً  ًَ ْٞمٝم٣َم َذا َوصْمَٜمكْمِ ضَمت ك َيْٙمَٜم٣ٌَم صَم ي ىَم٣مَن دِم ايمدُّ ٣مَٞمكْمِ  ،ُه. شُمؿ  ُيَٗم٣مُل هَذا ايمذ  ًَ
 ،َويمِ

﮳ ﴿. َويُمٚمؾ زم٣ِمَٔي٥ِم ايممِميَٖم٥م: (6)شُئْمَرُف زمَِذيمَِؽ َيْقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  ﮲   ے ے ۓ ۓ

﮽ ﮾ ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮶﮷  ﮵   -(2)﴾﮴ 
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شمٗمٜمل اًمتل  ،واعمٝم٤مًمؽ ،ُمّمدر يمثػم ُمـ اعمٗم٤مؾمد ،وذو اًمقضمٝملم ،اًمٜمٗم٤مق شم٣مٞمٝم٣م:

ڀ ڀ ﴿اًمتل يٜمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم أهّن٤م  ،وآظمرشمف، يم٤مًمٗمتٜم٦م ،دٟمٞم٤م اإِلٟم٤ًمن

َم٥ٌم اجَلٛم ٥ُم فَمعَم ايمَٗمت٣َمسمكِم »: ×واًمٜمٛمٞمٛم٦م اًمتل ي٘مقل قمٜمٝم٤م اإِلُم٤مم اًم٤ٌمىمر ،(1)﴾ڀ حُمَر 

ـَ ايمزِّ »: ’واًمٖمٞم٦ٌم اًمتل ىم٤مل قمٜمٝم٤م رؾمقل اهلل ،(2)شاظمَُّم٣مئكِم زم٣ميمٛم ِٚمٝمَٚم٥مِ  ٣َم َأؾَمدُّ َِم  - (3)شَٞم٣مإَِّن 

واًمٙمٜم٤مي٤مت  ،واًمٚمٛمز ،مجٚم٦م أُمقر هل: اًمٖمٛمز ،وذي اًمقضمٝملم ،وشمٜمدرج ذم اًمٜمٗم٤مق

 واًمّمداىم٦م احلٛمٞمٛم٦م-  ،اًمتل يٓمٚم٘مٝم٤م سمٕمض قمغم سمٕمض، قمغم اًمرهمؿ ُمـ إفمٝم٤مر اعمح٦ٌم

 اقمٚمؿ أن ًمٕمالج هذه اخلٓمٞمئ٦م اًمٙمٌػمة ـمري٘ملم:

ذًمؽ أن اإِلٟم٤ًمن ذم هذه هق اًمتٗمٙمػم ذم اعمٗم٤مؾمد اًمتل شمٜمت٩م ُمٜمٝم٤م:  أضمدمه٣م:

 ،اًمدٟمٞم٤م إذا قُمرف هبذه اًمّمٗم٦م سملم اًمٜم٤مس ؾم٘مط ُمـ أٟمٔم٤مرهؿ، واومتْمح سملم اخل٤مص٦م

 واًمٕم٤مُم٦م، ووم٘مد يمراُمتف سملم أصح٤مسمف، ومٕمغم اإِلٟم٤ًمن اًمنميػ أن يٓمّٝمر ٟمٗمًف ُمٜمٝم٤م 

ؾمٚمقب اًمٕمٛمكم ًمٕمالج اًمٜمٗمس وأطمر:  ،وهق أن يراىم٥م اإِلٟم٤ًمن طمريم٤مشمف ،وهق ٕا

عمّدة ُمـ اًمقىم٧م، وأن يٕمٛمد إمم اًمٕمٛمؾ سمام خي٤مًمػ هقى  ،ومتحٞمصسمٙمؾ دىم٦م  ،وؾمٙمٜم٤مشمف

وأن يٌتٕمد قمـ  ،واطمدة ،واًم٤ٌمـمـ ،ذم اًمٔم٤مهر ،وأىمقاًمف ،اًمٜمٗمس، وأن جي٤مهد ذم ضمٕمؾ أقمامًمف

واًمتدًمٞمس ذم طمٞم٤مشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦ّم، وأن يٓمٚم٥م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، ظمالل ذًمؽ، اًمتقومٞمؼ  ،اًمتٔم٤مهر

ُّم٤مرة شمف اًمٕمالضمٞم٦ّم- و ،واًمٜمج٤مح ذم اًمتٖمٚم٥م قمغم اًمٜمٗمس ٕا  أهقائٝم٤م، ويٕمٞمٜمف ذم حم٤مو
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واًمتقضمف  ،وذي اًمٚم٤ًمٟملم واًمقضمٝملم، اًمٜمٗم٤مق ُمع اهلل شمٕم٤ممم ،ُمـ ُمراشم٥م اًمٜمٗم٤مق

 إمم ُم٤مًمؽ اعمٚمقك ووزّم اًمٜمِٕمؿ سمقضمٝملم- 

 ،واًمزهد ،واإِليامن ،اّدقمك اإِلؾمالم ،وم٢مذا يم٤من اعمٜم٤مومؼ ُمـ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس

 واخلٚمقص- 

وظمالوم٦م  ،واًمقٓي٦م ،واًمٗم٘مف، اّدقمك يمامل اإِلظمالص ،أهؾ اًمٕمٚمؿوإِذا يم٤من ُمـ 

، (1)شايمٙمُٜمؿ  اْرضَمْؿ طُمَٙمَٖم٣مئِل»أٟمف ىم٤مل:  ’اًمرؾمقل، ُمتِمٌثلم سمام ٟم٘مؾ قمـ رؾمقل اهلل

 - (2)شإَّّنؿ ضمّجتل»وسم٘مقل اإِلُم٤مم ص٤مطم٥م اًمزُم٤من روطمل ًمف اًمٗمداء: 

ؼمهـ، وزقمؿ أٟمف وإذا يم٤من ُمـ أهؾ اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمّٞم٦م، ادقمك اإِليامن احل٘مٞم٘مل اعم

يٛمٚمؽ قمٚمؿ اًمٞم٘ملم، وقملم اًمٞم٘ملم، وطمؼ اًمٞم٘ملم، ُمٕمت٘مدا أن ؾم٤مئر ظمٚمؼ اهلل ٟم٤مىمّمق 

 وإيامن- ،قمٚمؿ

وآٟمجذاب  ،واًمتّمقف، ادقمك اعمٕم٤مرف اإلهلّٞم٦م ،وإذا يم٤من ُمـ أهؾ اًمٕمروم٤من

 واًمٗمٜم٤مء ذم اهلل، واًمٌ٘م٤مء سم٤مهلل، ووٓي٦م إُمر- ،اًمروطمل

ـْ ؽَمٙمَِؿ » أٞمف وم٣مل: ’ل اهللومد ورد فمـ رؽمق ،ومٞم٤م ُمـ شمدقمل اإلؾمالم ٙمُِؿ ََم ًْ اظمُ

٣مٞمِفِ  ًَ
ـْ َيِدِه َويمِ ٙمُِٚمقَن َِم ًْ  ،وٓ متتٜمع قمـ فمٚمٛمٝمؿ ،ومٚمامذا شم١مذي اعمًٚمٛملم (3)شاظمُ

وم٤مدقم٤مؤك اإِلؾمالم خم٤مًمػ ًمٚمح٘مٞم٘م٦م، وسم٤مـمٜمؽ خي٤مًمػ  اواإِلضمح٤مف سمح٘مٝمؿ؟ إذً 

 وُمـ ذوي اًمقضمٝملم- ،فم٤مهرك، وأٟمؽ ُمـ زُمرة اعمٜم٤موم٘ملم

وظمْمقع اًم٘مٚم٥م ذم طمية اهلل ذي اجلالل، إذا يمٜم٧م  ،يامنوي٤م ُمـ شمّدقمل اإلِ 
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شم١مُمـ سمٙمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد، وٓ يٕمٌد ىمٚمٌؽ همػم اًمقاطمد، وٓ يٓمٚم٥م همػمه، وٓ شمرى 

ّٓ إًمقهٞم٦ّم شمًتحؼ  ًمذاشمف اعم٘مدؾم٦م، ومٚمامذا خيْمع ىمٚمٌؽ ٕهؾ اًمدٟمٞم٤م يمؾ هذا إ

، وشمرى أّن ذم هذا اًمٕم٤ممل ااخلْمقع؟ عم٤مذا شمٕمٌدهؿ؟ أًمٞمس ذًمؽ ٕٟمؽ شمرى هلؿ شم٠مصمػمً 

إرادهتؿ هل اًمٜم٤مومذة، وشمرى أّن اعم٤مل واًم٘مقة مه٤م اًمٓم٤مىم٦م اعم١مصمرة واًمٗم٤مقمٚم٦م؟ وأ ن ُم٤م ٓ 

ذم هذا اًمٕم٤ممل هق إرادة احلؼ شمٕم٤ممم، ومتخْمع جلٛمٞمع إؾم٤ٌمب اًمٔم٤مهرّي٦م،  شمراه وم٤مقماًل 

وقمـ ُم٥ًٌم مجٞمع إؾم٤ٌمب، وُمع يمؾ ذًمؽ شمّدقمل  ،وشمٖمٗمؾ قمـ اعم١مصمر احل٘مٞم٘مل

ظم٤مرج قمـ زُمرة اعم١مُمٜملم، وداظمؾ ذم  ٤م، وم٠مٟم٧م أيًْم اطمٞمد- إذً اإِليامن سمٙمٚمٛم٦م اًمتق

 وحمِمقر ُمع أصح٤مب اًمٚم٤ًمٟملم- ،زُمرة اعمٜم٤موم٘ملم

 ،وأٟم٧م ي٤م ُمـ شمّدقمل اًمزهد واإِلظمالص، إذا يمٜم٧م خمٚمّم٤م طم٘م٤م، وأٟمؽ ٕضمؾ اهلل

وٕضمؾ دار يمراُمتف شمزهد قمـ ُمِمتٝمٞم٤مت اًمدٟمٞم٤م، ومام اًمذي حيٛمٚمؽ قمغم أن شمٗمرح سمٛمدح 

واًمًداد؟ ومٞمٛمأل اًمنور  ،سم٘مقهلؿ: إٟمؽ ُمـ أهؾ اًمّمالح ،قمٚمٞمؽواًمثٜم٤مء  ،اًمٜم٤مس ًمؽ

ىمٚمٌؽ، وعم٤مذا ٓ شمٌخؾ سمٌمء ذم ؾمٌٞمؾ جم٤مًم٦ًم أهؾ اًمدٟمٞم٤م وذم ؾمٌٞمؾ زظم٤مرومٝم٤م، وشمٗمّر 

 ُمـ اًمٗم٘مراء واعم٤ًميملم؟

وم٤مقمٚمؿ أن زهدك وإظمالصؽ ًمٞم٤ًم طم٘مٞم٘مٞملم، سمؾ أن زهدك ذم اًمدٟمٞم٤م هق ُمـ 

، وأٟمؽ يم٤مذب ذم دقمقاك، وأٟمؽ أضمؾ اًمدٟمٞم٤م، وأن ىمٚمٌؽ ًمٞمس ظم٤مًمّم٤م ًمقضمف اهلل

 ُمـ اعمتٚمّقٟملم اعمٜم٤موم٘ملم-
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 يُم٣ٌمب إرزمٔمقن ضمديًث٣م يمإلَم٣مم اخلٚمٝمٛمل+
420 
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 :×ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم

٣ٌَمع اهَلقى» : اسمِّ ٣ٌمُع  ،إِٞم م أطَم٣مُف فَمَٙمْٝمُ٘مُؿ اشْمٛمََتكْمِ َوؿُمقَل إََمِؾ، أَّم٣م إسمِّ

ـِ احَلؼِّ  ،اهَلقى ُف َيُِمدُّ فَم ُف يِٛمِز أطمرة ،٣م ؿُمقُل إَََمؾَوأَمّ  ،هَم١مِٞم   .(6)شهَم١مِٞم 

 معاني المفردات

 واؿمتٝم٤مؤه  ،: طم٥م اًمٌمءاهلقى

 : اعمٜمع وآٟمٍماف قمـ اًمٌمءايمِمّد 

 ،طمٞمقان سم٤مًمٗمٕمؾ، ٓ ُمٕمٞم٤مر ًمف ؾمقى ذيٕم٦م احلٞمقاٟم٤مت ،طملم وٓدشمف ،اإلٟم٤ًمن

ًم٘مقشملم، يٚمتج٠م ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤م إمم واًمٖمْم٥م: وًمٙمل يدسّمر ه٤مشملم ا ،اًمتل شمديره٤م اًمِمٝمقة

 واًمٜمٛمٞمٛم٦م- ،واًمٜمٗم٤مق ،واخلديٕم٦م ،اؾمتٕمامل اًمّمٗم٤مت اًمِمٞمٓم٤مٟمّٞم٦م، يم٤مًمٙمذب

أو ُمٕمٚمؿ، وم٢مٟمف يّمٌح قمٜمد  ،وإذا مل شم٘مع ىمقى اإلٟم٤ًمن اًمٜمٗمًّٞم٦م حت٧م شم٠مصمػم ُمرّب 

 ،يٗمقق ؾم٤مئر احلٞمقاٟم٤مت ذم احلٞمقاٟمّٞم٦م ،وؿمٞمٓم٤مٟم٤م قمجٞم٤ٌم ،طمٞمقاٟم٤م ،واًمٌٚمقغ ،اًمرؿمد

اًمِمٞمٓمٜم٦م، وإذا ُم٤م اؾمتٛمر قمغم هذه احل٤مل ًمـ يؼمز ومٞمف رء ُمـ  وؾم٤مئر اًمِمٞم٤مـملم ذم

وإقمامل اًمّم٤محل٦م، سمؾ شمٜمٓمٗمئ ومٞمف مجٞمع  ،وإظمالق اًمٗم٤موٚم٦م ،اعمٕم٤مرف اإلهلّٞم٦م

اًمتل حتقل دون أن يتجغّم ومٞمف  ،وي٘مع حت٧م أىمدام إهقاء اًمٜمٗمًّٞم٦م ،إٟمقار اًمٗمٓمرّي٦م

 وإقمامل اًمّم٤محل٦م- ،وإظمالق اًمٗم٤موٚم٦م ،عمٕم٤مرف اإلهلّٞم٦ماُمـ ظمالل  ،احلؼ
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وُم٤ًموم٦م هذا اًمٌٕمد حيدده٤م  ،هق إشم٤ٌمع هقى اًمٜمٗمس ،إن ُمٞمزان اًمٌٕمد ُمـ احلؼ

 ،واًمٕم٘مؾ ،هق ُمت٤مسمٕم٦م اًمنمع ،وؾمٞم٤مدشمف ،ُم٘مدار هذه آشم٤ٌمع: وُمٞمزان اضمتذاب احلؼ

وم٢مٟمف ٓ يٛميض قمٚمٞمف وىم٧م ـمقيؾ طمتك شمٔمٝمر  ،وم٢مذا رسّمك اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف سمتٕم٤مًمٞمؿ إٟمٌٞم٤مء

 ،٤ًمٟمٞم٦ّم، اًمتل أودقم٧م ومٞمف إمم اًمٕمٞم٤من، وشمرضمع مجٞمع ؿم١مون ممٚمٙمتفاًم٘مقة اًمٙم٤مُمٚم٦م اإلٟم

وم٣مل رؽمقل  ،طمتّك جيٕمؾ ؿمٞمٓم٤من ٟمٗمًف ي١مُمـ قمغم يديف ،إمم ؿم٠من اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م ،وىمقاه٤م

ـَ زمِٝمَدي»: ’اهلل طمٞمقاٟمٞمتف إلٟم٤ًمٟمٞمتف، طمتك شمّمٌح ُمٓمّٞمف  همتًتًٙمؿ ،(6)شإن  ؾَمٝمْْم٣َميِن آََم

سمراىم٤م يرشم٤مد اًمًامء ٟمحق أظمرة، ويٛمتٜمع واًمرىمل، و ،قمغم ـمريؼ قم٤ممل اًمٙمامل ،ُمرّوو٦م

 ومترد-  ،قمـ يمؾ ُمٕم٤مٟمدة

واًمتٌٕمّٞم٦م اًمت٤مُم٦م اعمٓمٚم٘م٦م  ،وسملم هذيـ اعم٘مٞم٤مؾملم: اًمتٌٕمّٞم٦م اًمت٤مُّم٦م هلقى اًمٜمٗمس

 ُمٜم٤مزل همػم ُمتٜم٤مهٞم٦م- ،ًمٚمٕم٘مؾ

 ،(2)﴾حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿وىمد ذم اهلل شمٕم٤ممم إشم٤ٌمع اهلقى، وم٘م٤مل: 

 -(3)﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(: هللَيُٗمقُل ا»: ’٤مء قمـ رؾمقل اهللوضم يِت َوصَمالرِم َوفَمَٓمَٚمتِل  )فَمز  وصَمؾ  َوفِمز 

ٌٌْد َهقاُه فمعم َهقاَي  ي٣مئِل َوُٞمقِري َوفُمٙمّقي َواْرسمَِٖم٣مِع ََمَ٘م٣ميِن ٓ ُي٠ْمشمُِر فَم ّٓ َوىمػِْمِ ؾَمت ٦مُّ إ

ٌَُف هِبَ  ٦ُم فَمَٙمْٝمِف ُدْٞمٝم٣َمُه َوؾَمَٕمْٙم٦ُم وَمْٙم ًْ  ٌ ّٓ ٣م َومَلْ أوسمِِف َِمٛمْٜم٣م فَمٙمٝمِف َأَْمُرُه َويَم يِت إ ْرُت يَمُف َوفِمز  َم٣م ومد 

ٌٌْد َهقاَي فَمعَم َهقاُه  ّٓ َوصَماَلرِم َوفَمَٓمَٚمتِل َوُٞمقِري َوفُمُٙمّقي َواْرسمَِٖم٣مع ََمَ٘م٣ميِن ٓ ُي٠ْمشمُِر فَم إ

َٚمقاِت وإَْرَوكَم ِرْزوَم٥ُم َوىُمٛم٦ُْم يَمُف َِمـ   ً ْٙم٦ُم ايم َوَراِء جِت٣مرةِ اؽْمَتْحَٖمَٓمْتُف ََمالئَِ٘متِل َوىَمٖم 

ْٞمَٝم٣م َوِهَل رانِمَٚم٥مٌ   -(4)شىُمؾِّ سَم٣مصِمٍر َوأسَمْتُف ايمدُّ
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أو هم٤مي٦م: وم٢مذا اشمٌٕمٝم٤م  ،وٓ شمّمؾ إمم طمد ،ٓ شمٜمتٝمل ،وآُم٤مهل٤م ،إن رهم٤ٌمت اًمٜمٗمس

وًمق سمخٓمقة واطمدة، ومًقف يْمٓمر إمم أن يتٌع شمٚمؽ اخلٓمقة ظمٓمقات، وإٟمؽ  ،اإلٟم٤ًمن

ذم قمدد ُمـ اعمٗم٤مؾمد، ومتٌتغم سمآٓف  شمقىمٕمٝم٤م ،سمٛمت٤مسمٕمتؽ هقى واطمدا ُمـ أهقاء اًمٜمٗمس

ودمٕمٚمؽ ُمقوع قم٘مقق أسمٞمؽ احل٘مٞم٘مل، أي  ،اعمٝم٤مًمؽ، اًمتل ىمد شمٚم٘مل سمؽ إمم هّقة اًمٗمٜم٤مء

)صٚمقات اهلل قمٚمٞمف  ، وم٢مذا يمٜم٧م حم٤ٌم طم٘مٞم٘مٞم٤م ًمٚمرؾمقل وأهؾ سمٞمتف’اًمٜمٌل اًمٙمريؿ

 وم٤مؾْمَع ًمٙمل شمزيؾ قمـ ىمٚمقهبؿ اعم٤ٌمريم٦م اًم٘مٚمؼ وآوٓمراب: وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،وقمٚمٞمٝمؿ(

 ’- وضم٤مء ذم احلدي٨م اًمنميػ أن اًمٜمٌل(1)﴾...ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿

َتْٛمِل ؽُمقَرُة ُهقد»ىم٤مل:   إذ ـمٚم٥م ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف اؾمت٘م٤مُم٦م إُم٦م- ،عمََِٙم٤مِن هِذِه أي٦مِ  (2)شؾَمٝمٌ 

ذم  ،وأرواطمٝمؿ ،اًمذيـ سمذًمقا أُمقاهلؿ ،ومٞم٤م ُمـ شمٔمٚمؿ ٟمٗمًؽ! يمٞمػ شمٙم٤مومئ أوًمٞم٤مءك

 ،اًم٘متؾ، وأىمًك اًمًٌل ًمٜم٤ًمئٝمؿ ؾمٌٞمؾ هدايتؽ، وحتّٛمٚمقا أؿمد اعمّم٤مئ٥م، وأومٔمع

وحتٗمظ  ،ُمـ أضمؾ إرؿم٤مدك وٟمج٤مشمؽ؟ ومٌدٓ ُمـ أن شمِمٙمرهؿ قمغم ُم٤م ومٕمٚمقا ،وأـمٗم٤مهلؿ

هلؿ أي٤مدهيؿ اًمٌٞمض قمٚمٞمؽ، شمٔمٚمٛمٝمؿ فمٜم٤م ُمٜمؽ أٟمؽ إٟمام شمٔمٚمؿ ٟمٗمًؽ وطمده٤م! اؾمتٞم٘مظ 

 ،ُمـ ٟمقم اًمٖمٗمٚم٦م، واظمجؾ ُمـ ٟمٗمًؽ، ومحًٌٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمؿ ُم٤م حتّٛمٚمقه ُمـ أقمداء اًمديـ

 وأيمثر ىمٌح٤م!- ،اًمٔمٚمؿ ُمـ اعمح٥م أؿمد أعم٤م : ٕنفمالُمتٝمؿ فمالُم٦م أظمرى قمغم شمزدومال 

وشمّمّد قمـ ـمري٘مف، وًمٙمٜمٝم٤م قمغم  ،شمِمؽمك أهقاء اًمٜمٗمس ذم أهن٤م مجٞمٕم٤م متٜمع احلؼ

 ودرضم٤مت، وُمٜمٝم٤م: ،ُمراشم٥م

 ،وهمػمهؿ ،اًمذيـ يتخذون أهل٦م ُمـ اًمذه٥م ،أصح٤مب إهقاء اًم٤ٌمـمٚم٦م إولم:

                                                           

 



 يُم٣ٌمب إرزمٔمقن ضمديًث٣م يمإلَم٣مم اخلٚمٝمٛمل+
421 

 (1)﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿أظمؼم اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمٜمٝمؿ ذم ىمقًمف  وهؿ اًمذيـ

ذم  ،وإسم٤مـمٞمؾ اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦ّم ،أشْم٤ٌَمع إهقاء اًمٜمٗمًّٞم٦م ايمث٣مٞمٝم٥م:ٗم٦م ـوهمػمه٤م ُمـ أي٤مت اًمنمي

 ،أصح٤مب اعمٕم٤ميص اًمٙمٌػمة ايمث٣ميمث٥م:وأظمالىمٝمؿ اًمٗم٤مؾمدة-  ،قم٘م٤مئدهؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م

 شمٌتٝم٤م- وُمر ،يمؾ سمح٥ًم درضم٦م اعمٕمّمٞم٦م ،واعمٝمٚمٙم٤مت ،واعمقسم٘م٤مت ،واًمّمٖمػمة

وآهنامك  ،ُمع آٟمِمٖم٤مل ،أهؾ إهقاء ذم اًمرهم٤ٌمت اًمٜمٗمًّٞم٦م اعم٤ٌمطم٦م ايمرازمٔم٥م:

 ومٞمتخّٚمٗمقن قمـ ؾمٌٞمؾ احلؼ-  ،ومٞمٝم٤م

اًمذيـ يٕمٌدون ُمـ أضمؾ  ،واًمٓم٤مقم٤مت اًمٔم٤مهرّي٦م ،أهؾ اعمٜم٤مؾمؽ اخل٣مَم٥ًم:

واًمٜمج٤مة  ،أو اخلِمٞم٦م ُمـ اًمٕمذاب إًمٞمؿ ،وشمٚمٌٞم٦م اًمِمٝمقات اًمٜمٗمًّٞم٦م ،قمٛمران أظمرة

 ومٞمحتجٌقن قمـ احلؼ وؾمٌٞمٚمف- ،يم٤مت اًمًٗمغمُمـ اًمدر

أصح٤مب هتذي٥م اًمٜمٗمس وشمرويْمٝم٤م، إلفمٝم٤مر ىمدرهت٤م واًمقصقل إمم  ايم٣ًمدؽم٥م:

 وًم٘م٤مئف- ،ضمٜم٦م اًمّمٗم٤مت، ومٞمٗمّمٚمقن قمـ احلؼ

اًمذيـ  ،وُم٘م٤مُم٤مت اًمٕم٤مروملم ،وآٟمجذاب ،واًمًٚمقك ،أهؾ اًمٕمروم٤من ايم٣ًمزمع:

قن قمـ احلؼ واًمقصقل إمم ُم٘م٤مم اًم٘مرب، ومٞمحتجٌ ،ٓ هيٛمٝمؿ ؾمقى ًم٘م٤مء احلؼ

 اًمتٚمّقن وآصم٤مر وضمقده اخل٤مص ٓ يزال قمٜمدهؿ ُمقضمقدا- : ٕنودمٚمٞم٤مشمف اخل٤مص٦م

وم٢من قمغم أصح٤مب هذه اعمراشم٥م أن يراىمٌقا سمدىم٦م طم٤مهلؿ، وأن يٓمّٝمروا أٟمٗمًٝمؿ 

وئمّٚمقا قمـ ُم٤ًمًمؽ احل٘مٞم٘م٦م، طمتك شمٔمّؾ  ،ُمـ إهقاء ًمئال يتخّٚمٗمقا قمـ ـمريؼ اهلل

 ـ ُم٘م٤مُم٤مهتؿ وُمٜم٤مزهلؿ- أسمقاب اًمرمح٦م ُمٗمتقطم٦م قمٚمٞمٝمؿ، ُمٝمام شمٙم

ٓسمّد ًمإلٟم٤ًمن أن يٜمتٌف إمم أٟمف ُم٤ًمومر، ٓ سُمدَّ ًمف ُمـ اًمًػم إمم هدف ممٙمـ اًمٌٚمقغ، 
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421 

واإلرادة، أن  ،ًمٚمتحرك: وأهؿ ُم٤م ي١مدي إمم إُم٤مشم٦م اًمٕمزم ،واإلرادة ،ًمٞمحّمؾ ًمف اًمٕمزم

سم٤مًمتحرك ٟمحق ئمـ اإلٟم٤ًمن أن ذم اًمقىم٧م ُمتًٕم٤م ًمٚمٌدء سم٤مًمًػم، وأٟمف إذا مل يٌدأ 

وهذا هق ـمقل إُمؾ اًمذي يٛمٜمع اإلٟم٤ًمن ُمـ  ،اعم٘مّمد اًمٞمقم، ومًقف يٌدأه همدا

 وهتٞمئ٦م اًمزاد ًمٚمٓمريؼ-  ،واخت٤مذ اًمّمديؼ ،وًمزوم اًمًػم ،اًمتٗمٙمػم ذم أظمرة

أن أَم٣مَمؽ رضمٙم٥م طمْمرة ٓ َمٛم٣مص يمؽ َمٛمٜم٣م، وأن َم٣م ، أهي٤م اًمٕمزيز، ااقمٚمؿ إذً 

- وهل رطمٚم٦م ايمٔمٙمؿ وايمٔمٚمؾ ايمِم٣ميمحهق  ،وراضمٙم٥م ،وزاد ،وفمدد ،يٙمزَمٜم٣م َمـ فمّدة

ًمٞمس هل٤م ُمققمد ُمٕملم، وم٤مإلٟم٤ًمن ٓ يٕمٚمؿ ُمتك ي٘مرع ٟم٤مىمقس اًمرطمٞمؾ ًمالٟمٓمالق 

شم٠مصمػم ُمٕمٙمقس طمّتك أصٌح٧م  ،وقمٚمٛمٜم٤م ،ومقرا: ومام اًمذي طمّمؾ طمتك يم٤من ًمٕمٛمٚمٜم٤م

ىمٚمقسمٜم٤م أصٚم٥م ُمـ اًمّمخر اًم٘م٤مد؟ ُم٤م اًمذي ضمٜمٞمٜم٤مه ُمـ اًمّمالة اًمتل هل ُمٕمراج 

 شمٚمؽ اخلِمٞم٦م اعمالزُم٦م ًمٚمٕمٚمؿ؟- اعم١مُمٜملم؟ أيـ ذًمؽ اخلقف و

اٟمٔمر أهي٤م إخ إمم ُم٤م ي٘مقًمف اإلُم٤مم ذم دقم٤مء يمٛمٞمؾ وهق يٜم٤مضمل احلؼ )قمزَّ 

:)  وضمؾَّ

٣م» ْٞمَٝم٣م َوفُمُٗمقزَم٣مِِتَ ـْ زَماَلِء ايمدُّ ـْ وَمٙمِٝمٍؾ َِم َوهَذا »إمم أن ي٘مقل:  شَوَأْٞم٦َم سَمْٔمَٙمُؿ َؤْمِٖمل فَم

َٚمَقاُت َوإَْرُض   ً ى ُم٤م هذا اًمٕمذاب اًمذي ٓ شمٓمٞم٘مف - شمرشََم٣م ٓ سَمُٗمقُم يَمُف ايم

اًمًاموات وإرض، اًمذي ىمد أقمّد ًمؽ؟ أومال شمًتٞم٘مظ وشمٜمتٌف، سمؾ شمزداد يمؾ يقم 

 ذم اًمٜمقم واًمٖمٗمٚم٦م؟ ٤ماؾمتٖمراىمً 

هَمَٗمْد ُٞمقِدَي »ومٞم٤م أهي٤م اًم٘مٚم٥م اًمٖم٤مومؾ! اهنض ُمـ ٟمقُمؽ وأقمّد قمدشمؽ ًمٚمًٗمر، 

ضِمٝمؾِ  ٙمـ ذم يمؾ حلٔم٦م أن ، وقماّمل قمزرائٞمؾ ُمٜمٝمٛمٙمقن ذم اًمٕمٛمؾ ويٛمشهمِٝمُ٘مْؿ زم٣ِميمر 

 ذم اجلٝمؾ واًمٖمٗمٚم٦م؟ ٤مإمم اًمٕم٤ممل أظمر- وٓ شمزال هم٤مرىمً  ٤ميًقىمقك ؾمقىمً 

وِر يمٙمٜما» ُ ـْ َداِر ايمُٕمُروِر، َواإِلَٞم٣مزَم٥َم إلَِم داِر ايمنُّ ؿ  إيِّن َأؽْمَٟميُمَؽ ايمت َج٣مدِمَ فَم

ٌَْؾ ضُمُٙمقِل   -شَٖمْقِت ايموآؽْمتِْٔمَداَد يمِْٙمَٚمْقِت وَم
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 َز: الفطزة احَلديح احَلادي عغ
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(:  ×قمـ ُزراَرَة ىم٤مل:ؾم٠مًم٧ُم أسَم٤م قمٌد اهلل ـْ ىَمْقِل اهللِ )قَمزَّ وضَمؾَّ ۆ ۆ ﴿قَم

 - ىم٤مل: ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ

 (6)شفمعم ايمّتقضمٝمد ٣مهَمَْمَرُهؿ ََجٝمٔمً »

 معاني المفردات

يم٠من اخلٚمؼ أؿمٌف سمِمؼ  ،وُمّزق ،اخِلٚم٘م٦م: واًمٗمٕمؾ )وَمَٓمَر( يٕمٜمل: ؿمّؼ  ايمِٖمْمرة:

ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ﴿ٕم٤ممم: واًمٖمٞم٥م: ىم٤مل شم ،طمج٥م اًمٕمدم

ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى 

 -(2)﴾ائ ائ ەئ

 

اًمتل ظمٚمؼ اًمٜم٤مس وهؿ  ،واًمٙمٞمٗمّٞم٦م ،: احل٤ملهمِْْمَرة اهلل ايمتل همْمر ايمٛم٣مس فمٙمٝمٜم٣م

وهل ُمـ إًمٓم٤مف اًمتل ظمّص اهلل شمٕم٤ممم هب٤م اإلٟم٤ًمن ُمـ سملم مجٞمع  ،ُمّتّمٗمقن هب٤م

إَّم٣م أَّن٣م ٓ متٙمؽ َمثؾ هذه  ،، هم٣مظمقصمقدات إطمرى نمغم اإلٞم٣ًمناعمخٚمقىم٤مت

 .٣موئٝمال َمٛمٜمً  ٣موإَّم٣م أن هل٣م ضمٓمً  ،ايمٖمْمرة

واعمٕمروم٦م،  ،وذم أطم٤مدي٨م أظمرى وُمّنت سمـ٤مإلؾمالم ،وشمٗمًػم اًمٗمٓمرة سم٤مًمتقطمٞمد

ُمـ ىمٌٞمؾ سمٞم٤من اعمّمداق، أو اًمتٗمًػم سم٠مذف أضمزاء اًمٌمء: وم٤مٔي٦م اًمنميٗم٦م قمّدت 

 ظمرى-واعم٤ٌمدئ إ ،واًمديـ يِمٛمؾ اًمتقطمٞمد ،اًمديـ ومٓمرة اهلل
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 ،قمغم اظمتالف أقمراىمٝمؿ ،وإطمٙم٤مم اًمٗمٓمرّي٦م ٓ خيتٚمػ ومٞمٝم٤م اصمٜم٤من ُمـ اًمٌنم

 :﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿وًمذًمؽ شم٘مقل أي٦م:  ،وصم٘م٤موم٤مهتؿ ،وأًمقاهنؿ ،وأضمٜم٤مؾمٝمؿ

وهل أيمثر سمداه٦م ُمـ  ،اًمتل ختّٛمرت ذم أصؾ ظمٚم٘متٝمؿ ،ٕهّن٤م ُمـ ًمقازم وضمقدهؿ

ھ ھ ے ﴿وًمذًمؽ شم٘مقل أي٦م:  ،وًمٙمٜمٝمؿ يٖمٗمٚمقن قمٜمٝم٤م ،يمؾ سمدهيل

 مم٤ّم يًتٚمزم شمٜمٌٞمٝمٝمؿ-  ،﴾ۓ ے

 

واخلالف سملم اًمٜم٤مس ومٞمام يروٟمف ُمـ  ،اإلٟم٤ًمن ُمٗمٓمقر قمغم قمِمؼ اًمٙمامل

 أن ذًمؽ هق اًمٙمامل-  ٤مومٙمٌؾ جيد ُمٕمِمقىمف ذم رء، فم٤مٟمً  ،ٓ ذم اًمٙمامل ٟمٗمًف ،اًمٙمامل

وزظم٤مرومٝم٤م حيًٌقن اًمٙمامل ذم حتّمٞمٚمٝم٤م، وجيدون ُمٕمِمقىمٝمؿ  ،إن أهؾ اًمدٟمٞم٤م

٤م، ذم طملم يرى أهؾ أظمرة همػم ذًمؽ: وجيٛمٕمٝمؿ أهنؿ يًٕمقن ٟمحق ُم٤م ومٞمٝم

 ًٓ  - يٕمت٘مدوٟمف يمام

وًمق رضمع اإلٟم٤ًمن إمم ومٓمرشمف ًمقضمد أن ىمٚمٌف ذم اًمقىم٧م اًمذي ئمٝمر اًمٕمِمؼ 

 ُّم٤م
ٍ
إذا وضمد اًمث٤مين أيمٛمؾ ُمـ  ،وم٢مٟمف يتحّقل قمـ هذا اعمٕمِمقق إمم همػمه ،ًمٌمء

ًمث٤مين واٟمت٘مؾ سمحٌف إمم إيمٛمؾ ُمٜمف، إول، صمؿ إذا قمثر قمغم أيمٛمؾ ُمـ اًمث٤مين، شمرك ا

 ًٓ طمتك ٓ يٕمقد ىمٚمٌف يٚم٘مك سمرطم٤مًمف ذم أي٦م درضم٦م ُمـ  سمؾ إّن ٟمػمان قمِم٘مف ًمتزداد اؿمتٕم٤م

 ُمـ احلدود- وٓ يرى سم٠مي طمد   ،اًمدرضم٤مت

وٟمْم٤مرة اًمقضمقه، وقمثرت قمغم ذًمؽ قمٜمد  ،، إذا يمٜم٧َم حت٥م مج٤مل اًم٘مدودُمثاًل 

ح ًمؽ مج٤مٌل أمجؾ، ٓ ؿمؽ ذم أٟمؽ ُمـ شمراه٤م يمذًمؽ، شمقضّمف ىمٚمٌؽ ٟمحقه٤م- وم٢مذا ٓ

، وُمع ٤مؾمقف شمتقضمف إمم اجلٛمٞمؾ إمجؾ، أو أٟمؽ قمغم إىمؾ شمٓمٚم٥م آصمٜملم ُمٕمً 

ذًمؽ ٓ ختٛمد ٟم٤مر آؿمتٞم٤مق قمٜمدك، وًم٤ًمن طم٤مل ومٓمرشمؽ ي٘مقل: يمٞمػ اًمًٌٞمؾ 
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 ٤م؟ وًمٙمـ اًمقاىمع هق أٟمؽ شمٓمٚم٥م يمؾ مجٞمؾ شمراه أمجؾ، سمؾ ىمد شمزداد اؿمتٞم٤مىمً ٤مإًمٞمٝمام ُمٕمً 

أمجؾ ُمـ يمؾ ُم٤م شمراه سمٕمٞمٜمؽ، ذم ُمٙم٤من ُم٤م،  ؾ أن هٜم٤مك مجٞماًل خٞمّ ؾ، وم٘مد شمتسم٤مًمتخٞمّ 

إمم سمٚمد احلٌٞم٥م، وًم٤ًمن طم٤مًمؽ ي٘مقل: أٟم٤م سملم اجلٛمع وىمٚمٌل ذم  اؼ ىمٚمٌؽ ـم٤مئرً ومٞمحٚمّ 

 ُمٙم٤من آظمر- 

واشم٤ًمع اعمٚمؽ، يّتجف  ،واًمٜمٗمقذ ،وهٙمذا اًمذيـ يرون اًمٙمامل ذم اًمًٚمٓم٤من

دوًم٦م واطمدة، شمقضّمٝم٧م طمٌٝمؿ واؿمتٞم٤مىمٝمؿ إمم ذًمؽ: وم٢مذا سمًٓمقا ؾمٚمٓم٤مهنؿ قمغم 

ٕم٧م حت٧م ؾمٞمٓمرهتؿ، شمٓمٚمّ  ٤مأٟمٔم٤مرهؿ إمم دوًم٦م أظمرى، وم٢مذا دظمٚم٧م شمٚمؽ اًمدوًم٦م أيًْم 

أقمٞمٜمٝمؿ إمم أيمثر ُمـ ذًمؽ: وإذا سمًٓمقا ؾمٚمٓم٤مهنؿ قمغم إرض يمٚمٝم٤م، وختٞمٚمقا 

إُمٙم٤من سمًط ؾمٚمٓمتٝمؿ قمغم اًمٙمقايم٥م إظمرى، متٜم٧ّم ىمٚمقهبؿ ًمق يم٤من سم٤مإلُمٙم٤من أن 

 قه٤م ًمًٞمٓمرهتؿ-يمل خيْمٕم :يٓمػموا إمم شمٚمؽ اًمٕمقامل

، ومٜمقر اًمٗمٓمرة ىمد هداٟم٤م إمم أن ٟمٕمرف أن ىمٚمقب مجٞمع أسمٜم٤مء اًمٌنم شمتقضمف اإذً 

سم٤مًمٗمٓمرة إمم اًمٙمامل اًمذي ٓ ٟم٘مص ومٞمف، واًمٕمٚمؿ اًمذي ٓ ضمٝمؾ ومٞمف، واًم٘مدرة اًمتل ٓ 

هق ُمٕمِمقق  شاًمٙمامل اعمٓمٚمؼ»شمٕمجز قمـ رء، واحلٞم٤مة اًمتل ٓ ُمقت ومٞمٝم٤م، أي أن 

وُمٓمٚمؼ اجلامل،  ،واخلٞم٤مل، يم٤مئـ ُمٓمٚمؼ اًمٙمامل ،ًمقاىمعاجلٛمٞمع: ومٝمؾ هٜم٤مك ذم قم٤ممل ا

ؾمقى اهلل شم٘مدؾم٧م أؾمامؤه، ُمٌدأ اًمٕم٤ممل ضمّٚم٧م قمٔمٛمتف؟ وهؾ اجلٛمٞمؾ قمغم اإلـمالق 

ّٓ اًمذي ٓ ٟم٘مص ومٞمف   ذًمؽ اعمحٌقب اعمٓمٚمؼ؟إ

ٓ  ٤مٓ يزول، وُمٕمِمقىمً  ٤مسم٠من ًمؽ حمٌقسمً  ٤مواؾمتٌنم ومرطًم  ،شمٞمّ٘مظ ُمـ ٟمقم اًمٖمٗمٚم٦م

، وأن حمٌقسمؽ ذو إطم٤مـم٦م (1)﴾ہ ھ ھ ھ﴿ٟم٘مص ومٞمف، هق اًمٜمقر:

ٖمعم يمَ »واؾمٕم٦م:  ًُّ ٌٍْؾ إلِم إروكم ايم : إذن يًتقضم٥م (2)شٌَْْمُتْؿ فمعم اهللٜمَ ـيمق ُديّمٝمُتْؿ زمَِح
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، وم٤مًمٕمِمؼ احل٘مٞم٘مل ٓ يٙمقن ُمتخٞماًل  ٤م، ٓ ُمتقمهً ٤مطم٘مٞم٘مٞمً  ٤مقمِم٘مؽ احل٘مٞم٘مل ُمٕمِمقىمً 

ُمـ دون ُمٕمِمقق، وٓزم قمِمؼ اًمٙمامل اعمٓمٚمؼ وضمقد هذا اًمٙمامل: وىمد ؾمٌؼ أن 

ڭ ڭ ۇ ﴿ أووح ُمـ مجٞمع اًمٌدهيٞم٤مت: ،وًمقازُمٝم٤م ،قمرومٜم٤م أن أطمٙم٤مم اًمٗمٓمرة

 .(1)﴾ۇ ۆ ۆ

 

واًمٜمٗمقر ُمـ اًمٜم٘مص، وُمـ ه٤مشملم اًمٗمٓمرشملم يٛمٙمـ  ،ُمـ اًمٗمٓمرة: طم٥م اًمٙمامل

وم٤مؾمتجامع اهلل جلٛمٞمع اًمٙمامٓت، وظمٚمق ذاشمف اعم٘مدؾم٦م ُمـ يمؾ  ،إصم٤ٌمت اًمتقطمٞمد

د اعم٤ٌمريم٦م شمٌلّم ٟم٥ًم احلؼ اعمتٕم٤مزم، وؾمقرة اًمتقطمٞم ،ٟم٘مص، ىمد صم٧ٌم سم٤مًمٗمٓمرة

وسمح٥ًم رأي ؿمٞمخٜم٤م اًمِمٞمخ حمٛمد قمكم اًمِم٤مه آسم٤مدي )روطمل ومداه( أّن اهلقّي٦م 

اعمٓمٚم٘م٦م، اًمتل شمتقضمف إًمٞمٝم٤م اًمٗمٓمرة، واًمتل ُأؿمػم إًمٞمٝم٤م ذم صدر ؾمقرة اًمتقطمٞمد 

 اعم٤ٌمريم٦م، سمره٤من قمغم اًمّمٗم٤مت اًم٧ًّم اعمذيمقرة سمٕمد ذًمؽ-  شهق»اعم٤ٌمريم٦م سمٙمٚمٛم٦م 

٧م ذات اهلل اعم٘مدؾم٦م هقّي٦م ُمٓمٚم٘م٦م، واهلقّي٦م اعمٓمٚم٘م٦م جي٥م أن شمٙمقن ومٚماّم يم٤مٟم

ّٓ يم٤مُمٚم٦م ُمٓمٚم٘م٦م، و ًمٙم٤مٟم٧م حمدودة، ومل شمٙمـ ُمٓمٚم٘م٦م، ومٝمق ُمًتجٛمع جلٛمٞمع إ

 - شاهلُل»اًمٙمامٓت، ومٝمق 

ّٓ ، و٤مواعمًتجٛمع جلٛمٞمع اًمٙمامٓت ٓ سمد ُمـ أن يٙمقن سمًٞمٓمً  وم٤مهلقّي٦م ٓ إ

 اًمقاطمدّي٦م- وٓزم إطمدّي٦م هق ،شمٙمقن ُمٓمٚم٘م٦م، ومٝمق أطمد

ه٦م قمـ مجٞمع ٤م يم٤مٟم٧م اهلقّي٦م اعمٓمٚم٘م٦م اعمًتجٛمٕم٦م جلٛمٞمع اًمٙمامٓت ُمٜمزّ وعمّ 

َٛمدْ  ااًمٜم٘م٤مئص، اًمتل شمٕمقد سم٠ممجٕمٝم٤م إمم اعم٤مهّٞم٦م، إذً   ،ومتٚمؽ اًمذات اعم٘مدؾم٦م هل اًمّمَّ

 وًمٞم٧ًم ضمقوم٤مء- 
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وٓ يٜمٗمّمؾ قمٜمٝم٤م رء، وٓ  ،٤م يم٤مٟم٧م اهلقّي٦م ُمٓمٚم٘م٦م، ومٚمـ يتقًمد ُمٜمٝم٤م رءوعمّ 

 ،وإٟمام هق ُمٌدأ يمؾ رء ،﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿ء: يٜمٗمّمؾ هق قمـ ر

 وُمرضمع مجٞمع اعمقضمقدات، ُمـ دون آٟمٗمّم٤مل اًمذي يقضم٥م اًمٜم٘مّم٤من- 

 ،إذ ٓ يٛمٙمـ شمّمقر اًمتٙمرار ذم اًمٙمامل اًمٍمف ،ًمٞمس هل٤م يمٗمق ٤مواهلقّي٦م اعمٓمٚم٘م٦م أيًْم 

 وًمٌٞم٤من ٟم٥ًم احلؼ اعمتٕم٤مل- ،ظمالص( ُمـ أطمٙم٤مم اًمٗمٓمرةوم٤مًمًقرة اعم٤ٌمريم٦م )اإل اإذً 

 

٤مه اًمٜم٤مس ُمـ أومٕم٤مهلؿ إٟمام هق ومٙمؾ ُم٤م يتقظّم  ،طم٥م اًمراطم٦م :ُمـ اًمٗمٓمرة

 ًمراطمتٝمؿ، واًمٖم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مئّٞم٦م هق اًمراطم٦م اعمٓمٚم٘م٦م اخل٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٕمٜم٤مء- 

ُمٗم٘مقدة ذم  ،وٓ يِمقهب٤م أمل ،اًمتل ٓ مت٤مزضمٝم٤م ُمِم٘م٦م ،٤م يم٤مٟم٧م هذه اًمراطم٦موعمّ 

وشمٕم٥م، راطم٦م  ،وقمذاب ،ملُمـ أ ،هذا اًمٕم٤ممل، ومال سُمدَّ ُمـ دار ٓ شمِمقب راطمتف ؿم٤مئ٦ٌم

ٓ يٕمتقره  ،ظم٤مًمص ،، هور دائؿءواًمِم٘م٤م ،ُمٓمٚم٘م٦م ٓ خي٤مًمٓمٝم٤م رء ُمـ اًمٕمٜم٤مء

  يمرم ذات اهلل اعم٘مدؾم٦م-وقم٤مملَ  ،وٓ هّؿ: ذًمؽ اًمٕم٤ممل هق دار ٟمٕمٞمؿ اهلل ،طمزن

اعمقضمقدة ذم ومٓمرة يمؾ  ،وٟمٗمقذ اإلرادة ،هذا اًمٕم٤ممل يٛمٙمـ إصم٤ٌمشمف سمٗمٓمرة احلرّي٦م

مم٤م يًتٕميص قمغم  ،واًمْمٞمؼ ،وُم٤م سمف ُمـ اًمٕمن ،د هذا اًمٕم٤ممل يم٤مٟم٧م ُمقاإٟم٤ًمن: ومٚماّم 

اإلرادة ومٞمف ٟم٤مومذة،  ،وإرادشمف، ومال سُمدَّ ُمـ أن يٙمقن هٜم٤مك قم٤ممل آظمر ،طمرّي٦م اإلٟم٤ًمن

 وطم٤ميمؿ سمام يريد، سمح٥ًم ُم٤م شم٘متْمٞمف اًمٗمٓمرة- ،واإلٟم٤ًمن ومٞمف ومّٕم٤مل عم٤م يِم٤مء

 اإلٟم٤ًمن، سمٛمقضم٥م مه٤م اجل٤مٟم٤ٌمن اعمقدقم٤من ذم ،وقمِمؼ احلرّي٦م ،، قمِمؼ اًمراطم٦ماإذً 

 إمم اهلل- ٤مُمت٘مرسمً  ، اعمٚمٙمقت إقمغمؼ هبام ذم قم٤مملَ ومٓمرة اهلل اًمتل ٓ شمتٌدل، ومٞمحٚمّ 

يم٤مًمٜمٌقة، وإٟمزال اًمٙمت٥م  --إلصم٤ٌمت اعمٕم٤مرف احلّ٘مف ،ظمروذم اعم٘م٤مم ومٓمرات أُ 

 اًمًاموّي٦م: وًمٙمٜمٜم٤م ٟمٙمتٗمل هبذا اًم٘مدر اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمحدي٨م اًمنميػ- واحلٛمد هلل-
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 ىم٤مل: ،×قمـ أيب قمٌد اهلل

ـِ  ×ىم٣من أَمغم اظم٠مَمٛمكم» ٌََؽ؛ َوصم٣مِف فَم ٌ ْف زَم٣ميمتٖمّ٘مر وَمْٙم يٗمقل: َٞم

ِؼ اهللَ َرزم َؽ  ٌََؽ؛ َواسم  ْٝمِؾ صَمٛمْ  .(6)شايمٙم 

 معاني المفردات

 ×أي أن اإِلُم٤مم ،واًمدوام ،يٗمٞمد آؾمتٛمرار َيُٗمقُل: ×ىَم٣مَن أَمغم اظم٠مَمٛمكم

 اًمٙمالم- يم٤من يٙمرر هذا 

 ي٘م٤مظ ُمـ اًمٜمقم- واإل ،اإلظمراج ُمـ اًمٖمٗمٚم٦م ايمت ٛمٌِْٝمُف:

إقمامل اًمٗمٙمر، وهق شمرشمٞم٥م إُمقر اعمٕمٚمقُم٦م ًمٚمقصقل إمم اًمٜمت٤مئ٩م  ايمتٖمّ٘مر:

وُمٕمٚمقم أن ُمٓمٚمقسم٤مت اًم٘مٚم٥م هل اعمٕم٤مرف، وم٤معمراد هٜم٤م سم٤مًمتٗمّٙمر هق  ،اعمجٝمقًم٦م

 وطمٞم٤مهت٤م- ،اعمٕمٜمك اخل٤مص اًمذي يٕمقد إمم اًم٘مٚمقب

وهق اعمراد ذم هذا  ،قمٜمد احلٙمامء قمغم سمٕمض ُم٘م٤مُم٤مت اًمٜمٗمس ُيٓمَٚمؼ ايمٗمٙم٤م:

 احلدي٨م اًمنميػ-

ٌُٕمد اجلٖم٣مء: ٌََؽ: : ×وىمقًمف ،اًم ْٝمِؾ صَمٛمْ ـِ ايمٙم  ٚمٜمٝمقض قمـ ًميمٜم٤مي٦م َوصم٣مِف فَم

 ومراش اًمٜمقم ذم اًمٚمٞمؾ ُمـ أضمؾ اًمٕم٤ٌمدة- 

 

 واًمٕمٚمقم، وهق ُم٘مّدُم٦م ،وظمزائـ اًمٙمامٓت ،اًمتٗمّٙمر ُمٗمت٤مح أسمقاب اعمٕم٤مرف
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ًمٚمًٚمقك اإلٟم٤ًمين، وًمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وإطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م  ،وطمتٛمٞم٦ّم ،ٓزُم٦م

: ×ومتجٞمد يم٤مُمؾ، وشم٤مريمف ُمٕمػّم وُمذُمقم- ومٕمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ،شمٕمٔمٞمؿ سمٚمٞمغ

٣ٌَمَدِة إدَم٣مُن ايمتٖمّ٘مر دِم اهللايمأهْمَّمُؾ » سمٖمّ٘مر ؽَم٣مفَم٥ٍم »: : وذم طمدي٨م آظمر(1)شَودِم وُمْدَرسمِفِ  ،ِٔم

ـْ ومِٝم٣مِم يمَ   .(2)شْٝمَٙم٥مٍ طَمغْمٌ َِم

٣ٌَمَدِة ؽَمٛم٥َمٍ »: ’ودم ضمدي٧م فمـ رؽمقل اهلل ـْ فِم - وذم (3)شإِن  سمٖمّ٘مر ؽَم٣مفَم٥ٍم طَمغْمٌ َِم

ٌِْٔمكَم ؽَمٛم٥َمٍ »، ودم رواي٥م: (3)شؽِمتِّكَم ؽَمٛم٥َمٍ »طمدي٨م صم٤من:  وقمـ سمٕمض قمٚمامء اًمٗم٘مف ، (5)شؽَم

 -شَػ ؽَمٛم٥َمٍ ايم»: واحلدي٨م

، وؽمقف ٞمتٛم٣مول أو ٞمت٣مئ٨م ،وَمراسم٤م، ويم٘مؾ َمرسم٥ٌم ٞمتٝمج٥م ،ويمٙمتٖمّ٘مر درصم٣مت

 زمٔمّمٜم٣م.

وىممٓسمف؛ وٞمتٝمج٥م ذيمؽ هق  ،وصٖم٣مسمف ،ايمتٖمّ٘مر دم احلّؼ سمٔم٣ملم، وأؽممئف إول:

 ،واظمٓم٣مهر اخل٣مرصمّٝم٥م ،ايمٔمٙمؿ زمقصمقده وزمٟمٞمقاع جتٙمٝم٣مسمف، ايمتل َمٛمٜم٣م إفمٝم٣من ايمقاومٔمّٝم٥م

 - وهذا هق زمره٣من ايمِمّديٗمكم

 ؼمه٤من- وهق أومْمؾ ُمراشم٥م اًمتٗمّٙمر، وأقمغم ُمراشم٥م اًمٕمٚمقم، وأشم٘مـ ُمراشم٥م اًم

هق اًمتٗمّٙمر ذم ايمتٜم٤مه  ،وُمـ اجلدير سم٤مًمذيمر أن اًمتٗمّٙمر اعمٛمٜمقع ذم هذا اعمج٤مل

: أُّم٤م اًمٜمٔمر ذم ذات (6)ويمٞمٗمٞمتٝم٤م، سمح٥ًم ُم٤م يٗم٤مد ُمـ إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م ،اًمذات
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وشم٘مديًف، ومٝمق اًمٖم٤مي٦م ُمـ إرؾم٤مل  ،وشمٜمزهيف ،وشمقطمٞمده ،ًمٖمرض إصم٤ٌمت وضمقده ،اهلل

وم٤مًمذيـ هلؿ آؾمتٕمداد وإهٚمٞم٦ّم، ُمـ اًمراضمح  واعم٘مّمد ُٔم٤مل اًمٕمروم٤مء: ،إٟمٌٞم٤مء

 هلؿ اًمتٗمّٙمر، سمؾ هق أومْمؾ ُمـ مجٞمع اًمٕم٤ٌمدات-

أُّم٤م همػم اعم١مّهؾ، وم٘مد ُيٛمٜمع ُمـ اًمٜمٔمر ذم سمٕمض اعمٕم٤مرف ذات اعم٘مدُم٤مت 

 اًمدىمٞم٘م٦م- 

( فَمٙمَِؿ »قمـ اًمتقطمٞمد، وم٘م٤مل:  ÷وىمد ؾُمئؾ قمكم سمـ احلًلم  إن  اهللَ )فَمز  وصَمؾ 

ُف َيُ٘مقُن دِم  ََم٣مِن أوْمقاٌم َمتٔمٚمٗمقن هَمَٟمْٞمَزَل اهللُ سمٔم٣ملم:  َأٞم  ، ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿آطمِر ايمز 

ـْ ؽُمقرَة احَلديِد إلِم وَمْقيمِِف:  ـْ راَم َوراَء  ،﴾ڑ ڑ ک ک﴿وأي٣مِت َِم هَمَٚم

 -(1)شذيمؽ هَمَٗمْد َهَٙمَؽ 

، يتْمح أّن هذه أي٤مت اًمتل شمِمػم إمم اًمتقطمٞمد، وشمٜمزيف اهلل، واًمٌٕم٨م، اإذً 

وأهؾ اًمتٗمٙمػم اًمٕمٛمٞمؼ: ومٝمؾ ُمع يمؾ  ،ٟمزًم٧م ًمٚمٛمتٕمٛم٘ملم ،هللورضمقع اًمٙم٤مئٜم٤مت إمم ا

هذا يٛمٙمـ اًم٘مقل: إن اًمتٗمّٙمر ذم ذات اهلل طمرام؟ أي طمٙمٞمؿ أو قم٤مرف ضم٤مء 

سمٛمٕم٤مرف أيمثر مم٤م ضم٤مء ذم أول )ؾمقرة احلديد(؟ إن ُمٜمتٝمك ُمٕمرومتٝمؿ هق اًمقصقل 

ذم وصػ  ٤م- هؾ هٜم٤مك أومْمؾ سمٞم٤مٟمً ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ﴿ودمكّم ذاشمف اعم٘مدؾم٦م ُمـ أي٦م اًمنميٗم٦م:  ،اهلل شمٕم٤ممم

 -(2)﴾ىئ ىئ ی ی

 

ودىم٤مئؼ اخلٚمؼ، سمام  ،واشم٘م٤مٟمف ،ُمـ ُمراشم٥م اًمتٗمّٙمر، اًمتٗمّٙمر ذم روائع اًمّمٜمع
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يٜم٤مؾم٥م ُم٤م يٛمٚمٙمف اإلٟم٤ًمن ُمـ ـم٤مىم٦م ًمٚمتٗمّٙمر: وٟمتٞمج٦م هذا اًمتٗمّٙمر هل ُمٕمروم٦م اعمٌدأ 

إذ إّن ُمٌدأ  ،ا قمغم اًمٕمٙمس ُمـ سمره٤من اًمّمّدي٘ملمواًمّم٤مٟمع احلٙمٞمؿ، وهذ ،اًمٙم٤مُمؾ

 ،هق احلؼ شمٕم٤ممم قمزَّ اؾمٛمف، وُمٜمف حيّمؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمتجّٚمٞم٤مت ،اًمؼمه٤من ذم ذاك اعم٘م٤مم

ومٛمٌدأ اًمؼمه٤من هق اعمخٚمقىم٤مت اًمتل ُمـ  ،وأي٤مت: أُّم٤م ذم هذا اعم٘م٤مم ،واعمٔم٤مهر

 واًمّم٤مٟمع-  ،ـمري٘مٝم٤م يتؿ اًمٕمٚمؿ سم٤معمٌدأ

اًمذيـ ٓطمّظ هلؿ ُمـ سمره٤من اًمّمّدي٘ملم:  ،سهذا اًمؼمه٤من ًمٚمٕم٤مُم٦م ُمـ اًمٜم٤م

وهلذا، ىمد يٜمٙمر اًمٙمثػمون أن يّمٌح اًمتٗمّٙمر ذم احلؼ ُمٌدأ اًمٕمٚمؿ سمف، وأن ي١مدي 

 اًمٕمٚمؿ سم٤معمٌدأ إمم اًمٕمٚمؿ سم٤معمخٚمقق-

مل يتٞمّن  ،سمح٥ًم اًمقاىمع ،وأهار اخلٚمٞم٘م٦م ،ـمالع قمغم ًمٓم٤مئػ اًمّمٜمٕم٦مإن آ

وُمـ اجلامل  ،اًمدىم٦م وآؾمتحٙم٤ممًمٚمٌنم طمتك أن- إن أؾم٤مس اخلٚمٞم٘م٦م وٟمٔم٤مُمٝم٤م ُمـ 

، اذم ُمًتقى ًمق أن اإلٟم٤ًمن أُمٕمـ اًمٜمٔمر ذم أي يم٤مئـ ُمٝمام يم٤من طم٘مػمً  ،واًمٙمامل

ىمرون، عم٤م اؾمتٓم٤مع أن يٓمٚمع قمغم ٟم٦ًٌم واطمد ذم يمؾ قمٚمقُمف اًمتل ايمتًٌٝم٤م  ٤مُمًتخدُمً 

 ٤مُمـ إًمػ ُمـ ذًمؽ، ومٙمٞمػ ًمف أن يتٛمٙمـ ُمـ إدراك اًمٜمٔم٤مم اًمٙمكم اجلٛمٞمؾ، ؾم٤مقمٞمً 

 ٙم٤مر اًمٌنمّي٦م اجلزئّٞم٦م اًمٜم٤مىمّم٦م، ًمٗمٝمؿ سمدائٕمف ودىم٤مئ٘مف؟! قمـ ـمريؼ إوم

أو ٟم٘مّم٧م،  ،وشم٠مُمؾ ذم اعم٤ًموم٦م سملم إرض واًمِمٛمس، اًمتل ًمق زادت ،اٟمٔمر

 سمٛم٘مدار ُمٕملّم ٟٓمٕمدُم٧م احلٞم٤مة قمغم إرض-

شمٗمّٙمر ذم ظمٚم٘مؽ أٟم٧م، ذم احلقاس اًمٔم٤مهرة اًمتل ُصٜمٕم٧م سمام يٜم٤مؾم٥م 

اعمدريم٤مت ذم هذا اًمٕم٤ممل ىمقة  واعمحًقؾم٤مت، إذ إن ًمٙمؾ جمٛمققم٦م ُمـ ،اعمدريم٤مت

 واًمؽمشمٞم٥م اعمحػّميـ ًمٚمٕم٘مقل- ،سم٠مدق ُم٤م شمٙمقن ُمـ اًمدىم٦م ،ُمدريم٦م

وسمٜم٤مئٝم٤م اًمٓمٌٞمٕمل، وظمّم٤مئص يمؾ قمْمق ُمـ  ،وشمنمحيٝم٤م ،اٟمٔمر إمم قمٚمؿ إسمدان

 وُم٤م أقمج٥م هذا اًمؽمشمٞم٥م؟!  ،واًم٤ٌمـمٜمّٞم٦م: ُم٤م أهمرب هذا اًمٜمٔم٤مم ،إقمْم٤مء: اًمٔم٤مهرّي٦م
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سم٢مزاء اعمٜمٔمقُم٦م اًمِمٛمًّٞم٦م، وأن  ٤مٓ شمٕمدل ؿمٞمئً  اقمٚمؿ أن إرض ومجٞمع يم٤مئٜم٤مهت٤م،

يمؾ ُمٜمٔمقُمتٜم٤م اًمِمٛمًّٞم٦م ٓ وزن هل٤م سم٢مزاء اعمٜمٔمقُم٤مت اًمِمٛمًّٞم٦م إظمرى، وأن يمؾ 

هذه اعمٜمٔمقُم٤مت، اًمٙمٌػمة ُمٜمٝم٤م واًمّمٖمػمة، ُمٌٜمٞم٦ّم قمغم وومؼ شمرشمٞم٥م ُمٜمّٔمؿ، وٟمٔم٤مم 

 ُمرشم٥م- 

، ٤مقم٤معمً  ٤مومٝمؾ سمٕمد هذا اًمتٗمّٙمر حيت٤مج قم٘مٚمؽ إمم دًمٞمؾ آظمر ًمٞمذقمـ سم٠من يم٤مئٜمً 

 ،، ٓ شمِمٌٝمف اًمٙم٤مئٜم٤مت إظمرى، هق اًمذي أوضمد هذه اًمٙم٤مئٜم٤مت سمٙمؾ طمٙمٛم٦مطمٙمٞماًم 

- ومٚمتٕمَؿ (1)﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿واشم٘م٤من؟:  ،وشمرشمٞم٥م ،وٟمٔم٤مم

قملم اًم٘مٚم٥م اًمتل ٓ شمرى اهلل، وٓ شمِم٤مهد مج٤مل مجٞمٚمف ذم هذه اعمخٚمقىم٤مت! وًمٞمٛمحؼ 

 اًمذي يٌ٘مك ذم اًمِمؽ واًمؽمدد سمٕمد يمؾ هذه أي٤مت وأصم٤مر- 

 

  :ُمٜمٝم٤م ،وُمٕم٤مرف قمديدة ،اًمتٗمّٙمر ذم أطمقال اًمٜمٗمس ي١مدي إمم ٟمت٤مئ٩م يمثػمة

 ًٓ  : ايمٔمٙمؿ زمٝمقم اظمٔم٣مد.أو

، أي اًمٜمٌقة اًمٕم٤مُم٦م، واًمنمائع وإٞمزال ايم٘مت٤م ،ايمٔمٙمؿ زم١مرؽم٣مل ايمرؽمؾ :٣مشم٣مٞمٝمً 

 ٦م-احل٘مّ 

قمغم ذًمؽ أن ىمقى اإلٟم٤ًمن  ومٛمـ طم٤مٓت اًمٜمٗمس دمّرده٤م، وطمًٌٜم٤م دًمٞماًل 

واًمٜم٘مّم٤من، ذم طملم  سمِمٙمؾ شمدرجيل ٟمحق اإلٟمحداراجلًٛمّٞم٦م سمٕمد اًمثالصملم، شم٠مظمذ 

 ًٓ هذا يدّل قمغم و: اوؾمدادً  ،٤مورىمٞمً  ،شمزداد اًم٘مقى اًمروطمّٞم٦م واإلدرايم٤مت اًمٕم٘مٚمّٞم٦م يمام

أن اًم٘مقى اًمٕم٘مٚمّٞم٦م ًمٞم٧ًم ضمًامٟمّٞم٦م، إذ ًمق يم٤مٟم٧م ضمًامٟمّٞم٦م ٟٓمحدرت، ُمثؾ ؾم٤مئر 

 ىمقى اجلًؿ، ٟمحق اًمْمٕمػ واًمقهـ- 
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 ،قمغم اًمٜم٘مٞمض ُمـ ظمّم٤مئص إضم٤ًمم ،وأومٕم٤مهل٤م ،وآصم٤مره٤م ،٤مئص اًمٜمٗمسإن ظمّم

 - : وهذا دًمٞمؾ قمغم أن اًمٜمٗمس ًمٞم٧ًم ضمًاًم ٤موأومٕم٤مهل٤م ُمٓمٚم٘مً  ،وآصم٤مره٤م

ٕن اًمٗم٤ًمد ٓ يٙمقن ُمـ دون ُم٤مدة ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٗم٤ًمد،  :واعمجردات ٓ شمٗمًد

ل ومٝم ،٤م يم٤مٟم٧م اًمٜمٗمس ُمـ اعمجرداتوعمّ  ،ه٦م قمـ ُم٤مدة ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٗم٤ًمدواعمجردات ُمٜمزّ 

وهذا هق  ،وسمٛمٗم٤مرىمتٝم٤م ًمف، سمؾ شمٌ٘مك ذم قم٤ممل آظمر، وٓ شمٗمٜمك ،ٓ شمٗمًد سمٗم٤ًمد اًمٌدن

إمم أن يِم٤مء اهلل هل٤م أن شمٕمقد  ،ىمٌؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،اعمٕم٤مد اًمروطمل ًمٚمٜمٗمقس وإرواح

 إمم إسمدان- 

، اووم٤ًمدً  ٤م، وصالطًم ٤موُمرًو  وٓ سُمدَّ ُمـ أن ٟمٕمرف أن ُمٕمروم٦م اًمٜمٗمقس: صّح٦مً 

ٓ يتًٜمّك ٕطمد  ،وُمٗم٤مؾمده٤م ،ودىم٤مئؼ ُمّم٤محلٝم٤م ،راك ـمرىمٝم٤م، وإدوؿم٘م٤مءً  وؾمٕم٤مدةً 

ؾمقى ذات اهلل اعم٘مدؾم٦م: ًمذًمؽ ٓ يٛمٙمـ أن هيٛمؾ اهلل اًمٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿ اًم٘مدير 

سمٞم٤من ـمرق اًمًٕم٤مدة واًمِم٘م٤مء، واًمٓمرق اهل٤مدي٦م إمم اًمّمالح واًمٗم٤ًمد،  ،اًمٙمريؿ

أو  ،وـمرق قمالج اًمٜمٗمقس، إذ إن ُمثؾ هذا اإلمه٤مل ي٘متيض اًمٜم٘مص ذم اًمٕمٚمؿ

٦م قمـ يمؾ ذًمؽ، ومٝمق هوذات اهلل اعم٘مدؾم٦م ُمٜمزّ  ،واًمٌخؾ ،ًم٘مدرة، أو وضمقد اًمٔمٚمؿا

 واعمٗمٞمض قمغم اإلـمالق- ،ـمالقاًمٙم٤مُمؾ قمغم اإل

 ٞمًتٛمت٨م َمـ هذا ايمٌح٧م ٞمتٝمجت٣من، مه٣م:

ّٓ  وهذه همػم ُمقضمقدة ،اًمقصٗم٦م اخل٤مص٦م سم٢مصالح إُمراض اًمٜمٗمًّٞم٦م إولم: إ

 وهل اًمنميٕم٦م- ،قمٜمد ذات احلؼ اعم٘مدس

 - أن اهلل شمٕم٤ممم يٕمٚمٜمٝم٤م ـ اًمنميٕم٦م ـ طمتاًم  وايمث٣مٞمٝم٥م:

اًمذي يٕمجز قمـ إدرايمف أقم٘مؾ اًمٕم٘مالء، واًمذي  ،إّن هذا اًمٕمٚمؿ اًمٙم٤مُمؾ اًمدىمٞمؼ

وشم٠مصمػم اًمّمقر اعمٚمٙمّٞم٦م ذم سم٤مـمـ اًمٜمٗمس، ٓ ي٘مع ٕطمد  ،يرسمط سملم اعمُٚمؽ واعمٚمٙمقت

 ّٓ  يٙمقن شمٕمٚمٞمٛمف ُمـ ضم٤مٟم٥م احلؼ شمٕم٤ممم، هل٤مم: ومٞمج٥م أنواإل ُمـ ـمريؼ اًمقطملإ
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سمدهيل أّن قم٤مُّم٦م اًمٌنم ًمٞمًقا ظمٚمٞم٘ملم سمٛمثؾ هذه اهل٦ٌم، وًمٙمـ ئمٝمر ذم سمْمٕم٦م ىمرون و

ًمٞمٌلّم ًمٚمٜم٤مس  ،سم٤مٓوٓمالع سمٛمثؾ هذه اعمٝمٛم٦م، ومٞمٌٕمثف احلؼ شمٕم٤ممم ايٙمقن ضمديرً  ـْ ُمَ 

وهذه هل  ،ًمٞمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس يمٞمػ يّمٚمحقن أٟمٗمًٝمؿ :ـمريؼ اًمًٕم٤مدة وـمريؼ اًمِم٘م٤مء

 ايمٛمٌقة ايمٔم٣مَم٥م.

ُمـ طم٤مضم٦م  اسمتداءً  ،سم٤ًمئر إدي٤من وسمٛم٘م٤مرٟمتف ،ُملوسم٤مًمتٛمّٕمـ ذم اًمديـ اإلؾمال

واعمٕم٤مرف اًمٜمٗم٤ًمٟمّٞم٦م، طمتك سمٚمقغ اًمقاضم٤ٌمت اًمٜمققمّٞم٦م:  ،اإِلٟم٤ًمن إمم اعمٚمٙم٤مت احلّ٘م٦م

وآضمتامقمّٞم٦م، شمث٧ٌم أطم٘مّٞم٦م اإلؾمالم- وهذا ُمٕمٜمك ُمـ ُمٕم٤مين احلدي٨م  ،اًمٗمردّي٦م

 -(1)شَوٓ ُئْمعَم فمٙمٝمف ،اإِلؽْمالُم َئْمُٙمق»اًمنميػ: 

ٌََؽ »: ’ذم هذا احلدي٨م اًمنميػ ي٘مقل اإلُم٤مم ٝمِْؾ صَمٛمْ ـِ ايمٙم  ِؼ اهلَل  ،صم٣مِف فَم َواسم 

ٌّف، وشم٘مقى اهلل شمٕم٤ممم، سم٢مطمٞم٤مء اًمٚمٞمؾ  ،ومٞم٘مرن إقمامل اًم٘مٚمٌّٞم٦م ،شَرزم َؽ  واًمتٗمّٙمر اعمٜم

 وأمهٞمتٝم٤م-  ،وومْمٞمٚمتٝم٤م ،وهذا دًمٞمؾ قمغم يمامل صالة اًمٚمٞمؾ ،ًمٚمٕم٤ٌمدة ،وجم٤موم٤مة اًمٗمراش

ذم ومْمٚمٝم٤م،  ٤موأرسمٕمقن طمديثً  إطمدى شوؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م»٤مء ذم يمت٤مب ًم٘مد ضم

 ـ واًمتؼمك ٟمقرد سمٕمْمٝم٤م:واًمٕمديد ُمـ إطم٤مدي٨م ذم يمراهٞم٦م شمريمٝم٤م- وًمٚمتٞمٛمّ 

ٌْد اهللِ ـِ قَماّمِر ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم أسم٤م قَم ـْ ُُمٕم٤مِوَي٦َم سْم ىم٣مَن دِم َوِصٝم ٥ِم »َيُ٘مقُل:  ×قَم

! أوصٝم ’ايمٛم ٌِلِّ  َؽ زمِِخِم٣مٍل هَم٣مضْمَٖمْٓمَٜم٣م، إلم أْن وم٣مَل: يمَِٔمقمر ومقيمف: ي٣م فَمقِمُّ ًِ َؽ دم َٞمْٖم

ْٝمؾِ  ْٝمؾِ  ،َوفَمَٙمْٝمَؽ زمَِِمالِة ايمٙم  ْٝمؾ ،َوفَمَٙمٝمَْؽ زمَِِمالِة ايمٙم   -(2)شَوفَمَٙمْٝمَؽ زمَِِمالِة ايمٙم 

ـْ أيب قَمٌِْد اهللِ ُد  ’وم٣مَل ايمٛم ٌلُّ »ىم٤مَل:  ×وقَم ئٝمَؾ: فِمْٓمٛمِل، هَمٗم٣مَل: ي٣م حُمَٚم  ػْمَ
جِلَ
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١مِٞم َؽ ََمٝم٦ٌِّم، وأضْم٤ٌِْم َم٣م ؾِمْئ٦َم هَم١مِٞم َؽ َُمٖم٣مِروُمُف، َوافْمَٚمْؾ َم٣م ؾِمْئ٦َم هَم١مٞم َؽ فِمْش ََم٣م ؾِمْئ٦َم همَ 

ْٝمؾِ  ـِ ومٝم٣مَُمُف زم٣ِميمٙم  َف اظم٠ُْمَِم ٝمِف، َوافْمَٙمْؿ َأن  َذَ
ـْ َأفْمراِض ايمٛم ٣مسِ  ،َُمالومِ ُف فَم ُه ىَمٖمُّ  -(1)شَوفِمز 

 ُمف ذم هذا اعم٘م٤مم-وًمق يم٤من ضمؼمائٞمؾ إُملم يرى أمهٞم٦ّم أيمؼم ٕضمر آظمر ًمٙم٤من ىمدّ 

َذ اهللُ إزْمراهٝمَؿ طَمٙمٝماًل »: ’وم٣مل َرؽُمقَل اهللِ َ ّٓ  ََم٣م اخت  الِة  ،إلؿْمٔم٣مِم ايمْم ٔم٣ممِ إ َوايمِم 

ْٝمِؾ َوايمٛم٣ّمُس ٞمِٝم٣ممٌ   ،- وًمق مل شمٙمـ ًمّمالة اًمٚمٞمؾ ؾمقى شمٚمؽ اًمٗمْمٞمٚم٦م ٕهٚمٝم٤م(2)شزم٣ِميمٙم 

اخت٤مذ اهلل شمٕم٤ممم  وُم٤م يٕمٜمل ُم٘م٤مم ،قمـ قمٔمٛم٦م رداء اخلَّٚم٦م ٤مًمٙمٗمتٝم٤م، إٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ ؿمٞمئً 

 - وظمٚمٞماًل  ،٤ماًمٕمٌد طمٌٞمًٌ 

 

 سمٛمٕمٜمك: اعمح٤مومٔم٦م-  شاًمقىم٤مي٦م»اًمت٘مقى ًمٖم٦م ُمـ 

ووم٣مي٥م ايمٛمٖمس »شمٕمٜمل:  ،وذم ُمّمٓمٚمح إظم٤ٌمر وإطم٤مدي٨م ،وهل ذم اًمٕمرف

ضمٖمظ »وم٧م سم٠مهن٤م: ُم٤م قُمرّ  اويمثػمً  شوَم٣م يٚمٛمع رو٣مه ،وٞمقاهٝمف ،َمـ فمِمٝم٣من أواَمر اهلل

ـْ »وم٘مد ىمٞمؾ:  ،شقع دم اظمحٓمقرات زمؼمك ايمُمٌٜم٣متفمـ ايمقوم ٣مسم٣مَمً  ٣مايمٛمٖمس ضمٖمٓمً  َوََم

ٌَٜم٣مِت  َم٣مِت  ،َأطَمَذ زم٣ِميمُمُّ ـْ ضَمْٝم٧ُم ٓ َئْمَٙمؿُ  ،َووَمَع دِم اظمَُحر  ـْ َرسَمَع ضَمْقَل » (3)شَوَهَٙمَؽ َِم هَمَٚم

 -(4)شاحِلٚمك أوؾِمَؽ َأْن َيَٗمَع همٝمفِ 

 

صم٦م ُم٧م ُمٚمقّ ٕن اًمٜمٗمس ُم٤م دا :ٓ يٛمٙمـ ُمـ دون اًمت٘مقى سمٚمقغ أي ُم٘م٤مم

                                                           

،
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 سم٤معمحرُم٤مت، ٓ شمٙمقن داظمٚم٦م ذم اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م، وٓ ؾم٤مًمٙم٦م ـمري٘مٝم٤م- 

وشمًتٓمٞم٥م طمالوهت٤م، ًمـ  ،واًمٚمذائذ اًمٜمٗمًّٞم٦م ،اًمِمٝمقاتوُم٤م داُم٧م متٞمؾ إمم 

 شمّمؾ إمم أول ُم٘م٤مُم٤مت اًمٙمامل اإلٟم٤ًمين-

وُم٤م دام طم٥م اًمدٟمٞم٤م واًمتٕمٚمؼ هب٤م ذم اًم٘مٚم٥م، ومال يٛمٙمـ أن يّمؾ إمم ُم٘م٤مم  

 -اعمتقؾمٓملم واًمزاهديـ

 ًمـ يٜم٤مل ُم٘م٤مم اعمخٚمّملم واعمحٌلم- ،ذم دظمٞمٚم٦م ذاشمف ٤موُم٤م دام طم٥م اًمذات سم٤مىمٞمً 

 وُم٤م داُم٧م اًمٙمثرة اعمُٚمٙمّٞم٦م واعمٚمٙمقشمّٞم٦م فم٤مهرة ذم ىمٚمٌف، ًمـ يٜم٤مل ُم٘م٤مم اعمٜمجذسملم-

 وُم٤م داُم٧م يمثرة إؾمامء ُمتجٚمٞم٦م ذم سم٤مـمٜمف، ًمـ يّمؾ إمم اًمٗمٜم٤مء اًمٙمكم-

 ُم٘م٤مم يمامل اًمٗمٜم٤مء-وُم٤م دام اًم٘مٚم٥م يٚمتٗم٧م إمم اعم٘م٤مُم٤مت، ًمـ يٌٚمغ 

 وًمـ شمتجغم ذم ّهه اًمذات ،وُم٤م دام هٜم٤مك شمٚمقيـ، ًمـ يّمؾ إمم ُم٘م٤مم اًمتٛمٙملم

 - ٤موأسمديً  ٤مأزًمٞمً  ٤مذم ُم٘م٤مم آؾمؿ اًمذايت دمٚمٞمً 

سمٗمقى ايمٔم٣مَم٥م َمـ اظمحرَم٣مت، وسمٗمقى اخل٣مص٥م َمـ اظمُمتٜمٝم٣مت، وسمٗمقى ايمزاهديـ 

ٗمقى اظمٛمجذزمكم َمـ ىمثرة َمـ ضم٤م ايمدٞمٝم٣م، وسمٗمقى اظمخٙمِمكم َمـ ضم٤م ايمذات، وسم

ـمٜمقر إهمٔم٣مل، وسمٗمقى ايمٖم٣مٞمكم َمـ ىمثرة إؽممء، وسمٗمقى ايمقاصٙمكم َمـ ايمتقصمف إلم 

 .(6)﴾ڈ ژ ژ﴿ايمٖمٛم٣مء، وسمٗمقى اظمتٚم٘مٛمكم َمـ ايمتٙمقيٛم٣مت: 

 

إن اًمتقضمف إمم اًمدٟمٞم٤م واًمتٕمٚمؼ هب٤م، يم٤معمخدر اًمذي يًٚم٥م اإلٟم٤ًمن ؿمٕمقره 
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وح سمدٟمٞم٤م اًمٌدن، يرضمع إًمٞمٝم٤م اًمِمٕمقر سمذاهت٤م، وُمـ سمٜمٗمًف: ومٕمٜمدُم٤م يزول ارشم٤ٌمط اًمر

سمٕمد  ،وإؾم٘م٤مم، اًمتل يم٤مٟم٧م ذم سم٤مـمٜمٝم٤م، ومتٔمٝمر ُمٝم٤ممج٦م هل٤م ،صَمّؿ اإلطم٤ًمس سم٤مٔٓم

أن يم٤مٟم٧م خمتٗمٞم٦م يم٤مًمٜم٤مر حت٧م اًمرُم٤مد: وشمٚمؽ أٓم وإؾم٘م٤مم إُّم٤م أن شمٙمقن ُمالزُم٦م 

وذم هذه احل٤مل  ،، وإُّم٤م أن شمٙمقن ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمزوالاهل٤م )ًمٚمروح(، وٓ شمزول قمٜمٝم٤م أسمدً 

وآطمؽماق ىمٌؾ أن  ،واًمٜم٤مر ،واًمٕمٜم٤مء ،ي٘متيض أن شمٌ٘مك آٓف اًمًٜملم حت٧م اًمْمٖمط

ک ک ک گ گ گ ﴿شمزول، إذ إن آظمر اًمدواء اًمٙمل- ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 -(1)﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 إن وؽمٝمٙم٥م اخلالص َمـ ايمٔمذاب سمٛمحٌم دم أَمريـ: 

 وجيٕمٚمٝم٤م ؾمٚمٞمٛم٦م-  ،شمٞم٤من سمام يّمٚمح اًمٜمٗمسآ أضمدمه٣م:

 وي١معمٝم٤م- ،ه٤مُمتٜم٤مع قمـ يمؾ ُم٤م يّي آ وأطمر:

 آظمر اوُمـ اعمٕمٚمقم أن ضر اعمحرُم٤مت أيمثر شم٠مصمػمً 
ٍ
 :ذم اًمٜمٗمس ُمـ أي رء

وهلذا يم٤مٟم٧م  :ذم صالح إُمقراًمٙمٌػم وهلذا يم٤مٟم٧م حمّرُم٦م، وأن اًمقاضم٤ٌمت هل٤م إصمر 

وأومْمؾ ُمـ أي رء، وُم٘مدُم٦م قمغم يمؾ هدف، وممٝمدة ًمٚمتٓمقر إمم ُم٤م هق  ،واضم٦ٌم

 أطمًـ-

ُمـ ظمالل ه٤مشملم  يٛمرّ  ،واعمدارج اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م ،اًمقطمٞمد إمم اعم٘م٤مُم٤مت إن اًمٓمريؼ

وأن  ،اعمرطمٚمتلم: ومٛمـ وافم٥م قمٚمٞمٝمام ٟمج٤م وؾمٕمد، وأمهٝمام اًمت٘مقى ُمـ اعمحرُم٤مت

أهؾ اًمًٚمقك حيًٌقن هذه اعمرطمٚم٦م ُم٘مدُم٦م قمغم اعمرطمٚم٦م إومم، ويتْمح ُمـ أظم٤ٌمر 

٤م سمدىم٦م، وم٢مذا أشم٘مٜم٧م ومٕمٚمٞمؽ أن شمث٤مسمر قمٚمٞمٝم ،اعمٕمّمقُملم ^ اهتامُمٝمؿ هلذه اعمرطمٚم٦م

، وىمقي إُمؾ سمقصقًمؽ إمم ُم٘م٤مُم٤مت أظمرى، ٤مىمقيً  ٤مسمٜمٞم٧م أؾم٤مؾًم  ،اخلٓمقة إومم

                                                           

 



 
401 

ّٓ و  اُمتٜمع اًمقصقل، وصٕم٧ٌم اًمٜمج٤مة-إ

يم٤من ؿمٞمخٜم٤م اًمٕم٤مرف اجلٚمٞمؾ ي٘مقل: إن اعمث٤مسمرة قمغم شمالوة آظمر آي٤مت ؾمقرة 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿احلنم اعم٤ٌمريم٦م، ُمـ أي٦م اًمنميٗم٦م: 

اًمًقرة اعم٤ٌمريم٦م، ُمع شمدسمر ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، ذم شمٕم٘مٞم٤ٌمت - إمم آظمر (1)﴾ٿ ٹ

ذم  اإذ يٙمقن اًم٘مٚم٥م وم٤مرغ اًم٤ٌمل، ُم١مصمرة ضمدً  ،اًمّمٚمقات، وٓ ؾمّٞمام ذم أواظمر اًمٚمٞمؾ

 واًمِمٞمٓم٤من-  ،إصالح اًمٜمٗمس، وذم اًمقىم٤مي٦م ُمـ ذ اًمٜمٗمس

 -شسمّزة ضمٜمدي»: إن اًمقوقء ُمثؾ ويم٤من يقيص سمدوام طم٤مل اًمقوقء، ىم٤مئاًل 

جلالل، ُمـ اهلل اعمتٕم٤مل ضمّؾ ٥م ُمـ اًم٘م٤مدر ذي اوقمغم يمؾ طم٤مل، قمٚمٞمؽ أن شمٓمٚم

، ُمع اًمتيع واًمٌٙم٤مء وآًمتامس أن يقوم٘مؽ ذم هذه اعمرطمٚم٦م ويٕمٞمٜمؽ ذم ضمالًمف

 احلّمقل قمغم ظمّمٚم٦م اًمت٘مقى-

واقمٚمؿ، أن سمداي٤مت إُمر صٕم٦ٌم وؿم٤مىم٦م، وًمٙمـ سمٕمد ُمدة ُمـ آؾمتٛمرار 

إمم ًمذة روطمّٞم٦م، وٓ واعمث٤مسمرة شمتحقل اعمِم٘م٦م إمم راطم٦م، واًمٕمن إمم ُين، سمؾ شمتٌدل 

 ؾمّٞمام أن أصح٤مب هذه اًمٚمذة ٓ يًتٌدًمقهن٤م سمجٛمٞمع اًمٚمذائذ- 

واًمت٘مقى اًمت٤مُم٦م، يٛمٙمـ أن شمٜمت٘مؾ إن ؿم٤مء اهلل إمم ُم٘م٤مم  ،وسمٕمد اعمقافم٦ٌم اًمِمديدة

شم٘مقى اخل٤مص٦م- وهل اًمت٘مقى اًمتل شمتٚمذذ اًمروح هب٤م- إذ إٟمؽ سمٕمد أن شمذوق ـمٕمؿ 

ئذ اجلًدّي٦م ودمتٜمٌٝم٤م- وقمٜمدئٍذ يًٝمؾ قمٚمٞمؽ اًمٚمذا ٤مومِمٞمئً  ٤ماًمٚمذة اًمروطمّٞم٦م شمؽمك ؿمٞمئً 

ًمٚمذات اجلًدّي٦م اًمزائٚم٦م، سمؾ شمٜمٗمر ُمٜمٝم٤م، وشم٘مٌح  ٤ماعمًػم طمتك ٓ شمٕمقد شم٘مٞمؿ وزٟمً 

زظم٤مرف اًمدٟمٞم٤م ذم قمٞمٜمٞمؽ، وشمٜمٔمر ذم سم٤مـمٜمؽ ومتجد أن يمؾ ًمذة ُمـ ًمّذات هذا اًمٕم٤ممل 

شمٌٕم٨م قمغم ؿمدة  ،وأسم٘م٧م ذم اًم٘مٚم٥م ًمٓمخ٦م ؾمقداء ،اىمد أوضمدت ذم اًمٜمٗمس أصمرً 

 ،واًمتٕمٚمؼ هب٤م: وهذه ٟمٗمًٝم٤م هل ؾم٥ٌم اإلظمالد إمم إرض ،س هبذه اًمدٟمٞم٤ماإلٟم
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ومّمٕمقسم٦م ؾمٙمرات  ،وقمٜمد ؾمٙمرات اعمقت شمتٌدل إمم صٕمقسم٦م وُمِم٘م٦م وُمٕم٤مٟم٤مة

وطم٥م اًمدٟمٞم٤م- وم٢مذا  ،ٟم٤ممج٦م قمـ هذه اًمٚمذات ،وطم٤مًم٦م اًمٜمزع إظمػم اًم٘م٤مؾمٞم٦م ،اعمقت

ٟمٗمر ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ، و٤مأدرك اإلٟم٤ًمن هذا اعمٕمٜمك ؾم٘مٓم٧م ًمذات اًمٕم٤ممل ُمـ قمٞمٜمف يمٚمٞمً 

 ومٞمٝم٤م ُمـ ُم٤ٌمه٩م وزظم٤مرف، وهذا هق اًمت٘مدم اًمث٤مين إمم اعم٘م٤مم اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمت٘مقى-

 ا، وـمريؼ اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م ٟمػّمً اُمٞمًقرً  وسمذًمؽ يّمٌح ؾمٌٞمؾ اًمًٚمقك إمم اهلل ؾمٝماًل 

ظمٓمقة احلؼ، وري٤موتف ري٤مو٦م احلؼ، ويتٝمرب  ٤مومِمٞمئً  ٤م، وشمّمٌح ظمٓمقشمف ؿمٞمئً ٤مواؾمٕمً 

اره٤م: إذ جيد ذم ذاشمف قمِمؼ ًمٚمحؼ، ومال يٕمقد ي٘مٜمع وأـمق ،وآصم٤مره٤م ،ُمـ اًمٜمٗمس

آظمر، ويٜمٗمر ُمـ  اواًم٘مّمقر، سمؾ يّمػم ُم٘مّمقده أُمرً  ،واحلقر اًمٕملم ،سمققمقد اجلٜم٦م

وأٟم٤مٟمٞمتف: وهذا ُم٘م٤مم قمغم  ،ويت٘مل ذاشمف ،ومٞمت٘مل طم٥م اًمٜمٗمس ،وطم٥م اًمذات ،إٟم٤مٟمّٞم٦م

ف ىمدر يمٌػم ُمـ اًمِمٛمقخ واًمرومٕم٦م، وهق أول ُمراشم٥م هٌقب ٟمًٞمؿ اًمقٓي٦م، ومٞمدرضم

 وجيٕمٚمف ُمقوع أًمٓم٤مومف اخل٤مص٦م- ،ويٕمٞمٜمف ،احلؼ اعمتٕم٤مل ذم يمٜمػ ًمٓمٗمف

 أُّم٤م ُم٤م حيدث ًمٚم٤ًمًمؽ سمٕمد ذًمؽ ومخ٤مرج قمـ ىمدرة اًم٘مٚمؿ- 

 ًٓ ، واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف ٤موسم٤مـمٜمً  اوفم٤مهرً  اوآظمرً  واحلٛمد هلل أو

 اًمٓم٤مهريـ-



 424 احلَدي٨م اًمَث٤مًم٨ِم قمنَم: اًمتقيّمؾ

 

 

 احَلديح الَجاِلح عغَز: التوّنل
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 422 احلَدي٨م اًمَث٤مًم٨ِم قمنَم: اًمتقيّمؾ

 

 

 

ـِ ؾُم  ـْ قَمكِمِّ سْم لِ قَم ـِ إَوَّ ًَ ـْ َأيِب احلَ ـْ ىَمْقِل اهللًم٠مىم٤مَل: ؾَم  ،×َقْيٍد، قَم )قَمزَّ  ُتُف قَم

 :)  وَمَ٘م٤َمل: ،(1)﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿وضَمؾَّ

ُؾ فَمعَم اهللِ َدَرصَم٣مٌت » ْؾ فَمعَم اهللِ دِم ُأَُمقِرَك  ،ايمت َقىمُّ َِمٛمَْٜم٣م: َأْن سَمَتَقىم 

َٜم٣م ُف َٓ َيْٟميُمقَك طَمغْمً سمَ  ،٣مهَمَم هَمَٔمَؾ زمَِؽ ىُمٛم٦َْم فَمْٛمُف راِوٝمً  ،ىُمٙمِّ  ،أْمَٙمُؿ َأٞم 

ْؾ فَمعَم اهللِ زمَِتْٖمقيِض  ،َوهَمّْماًل  َوسَمْٔمَٙمُؿ َأن  احُلْ٘مَؿ دِم ذيمَِؽ يَمُف؛ هَمَتَقىم 

َه٣م ،َوشمِْؼ زمِِف همِٝمَٜم٣م ،ذيمَِؽ إيَِمْٝمفِ   -(2)شَودِم نَمغْمِ

 معاني المفردات

سم٠ميب  ٤مويٙمٜمك أيًْم  ،×اإلُم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر اًمٙم٤مفمؿ أزمق احلًـ إول:

 احلًـ اعمٓمٚمؼ- 

وآقمتامد قمغم ـمرف آظمر: واشمٙمٚم٧م قمغم  ،ذم اًمٚمٖم٦م، إفمٝم٤مر اًمٕمجز ايمتقىّمؾ:

 ومالن ذم أُمر: اقمتٛمدشمف- 

 يم٤مومٞمف- ضمًٌف:

(- يٕمٜمل: اًمت٘مّمػم- وىمد ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: إذا قمّدي هذا اُمـ )أٓ، ي٠مًمق، أًمقً  يٟميمقك:

 ن أؾمٚمس-ٕن اعمٕمٜمك يٙمق ؛قًملم شمْمّٛمـ ُمٕمٜمك اعمٜمع، وهذا طمًـاًمٗمٕمؾ إمم ُمٗمٕم
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ايمتقىّمؾ: ىمِٙم٥م إَْمِر ىُمّٙمِف »ىم٤مئال:  ،اًمتقيّمؾ شُمٜم٤مزل اًم٤ًمئريـ»يٕمرف ص٤مطم٥م 

 - شَوايمت ْٔمِقيُؾ فَمعَم ِوىَم٣ميَمتِفِ  ،إلَِم ََم٣ميمِ٘مِفِ 

٥مِ »وي٘مقل سمٕمض أصح٤مب اًمٕمروم٤من:  ٌُقِدي  ٌََدِن دِم ايمُٔم ُؼ  ،ايمتقىّمؾ ؿَمْرُح ايم َوسَمَٔمٙمُّ

زمُ   - شقزمِٝم ٥مِ ايمَٗمْٙم٤ِم زم٣ِميمرُّ

ـَ »وىم٤مل آظمرون:  ٌِْد دِم ََجِٝمِع ََم٣م َيْٟمَُمُٙمُف َِم ايمتقىّمؾ فَمعَم اهللِ: اْٞمِٗمَْم٣مُع ايمَٔم

 -شاظمَْخُٙمقومكِمَ 

اعمٌٜمٞم٦م قمغم ُمٕمرومتٝمؿ  ،وًمٚمتقيّمؾ درضم٤مت خمتٚمٗم٦م سمح٥ًم اظمتالف ُم٘م٤مُم٤مت اًمٕم٤ٌمد 

ىّمؾ وهؿ دم ايمتق ،ويمٞمٗمّٞم٦م شمٍمومف ذم إُمقر ،وُم٤مًمٙمٞمتف ،سمرسمقسمّٞم٦م احلؼ ضمّؾ ضمالًمف

 فمعم شمالث ؿمقائػ:

 ،وؾمٚمٓمٜمتف ،طمج٧ٌم إؾم٤ٌمب اًمٔم٤مهرة قمٜمٝمؿ رسمقسمٞم٦ّم احلؼ ايمْم٣مئٖم٥م إولم:

 ،شمراهؿ ذم إُمقر اًمدٟمٞمقّي٦م يتِمٌثقن سم٤مٕؾم٤ٌمب اًمٔم٤مهرّي٦م ،ومٞمدقمقن اًمتقيّمؾ ادقم٤مء

وؾم٠مًمقه طم٤مضم٦م،  ،وإذا ُم٤م اشمٗمؼ أن شمقضمٝمقا إمم احلؼ شمٕم٤ممم ،واعم١مصمرات اًمٙمقٟمّٞم٦م

 إهنؿ ٓ يرون ذم ذًمؽ ضرً  :ُمـ سم٤مب آطمتٞم٤مط ومذًمؽ ُمـ سم٤مب اًمت٘مٚمٞمد، أو

وًمٙمٜمٝمؿ  ،قمٚمٞمٝمؿ، سمؾ رسمام حيتٛمٚمقن ومٞمف اًمٗم٤مئدة: وذم هذه احل٤مل شُمِمّؿ رائح٦م اًمتقيّمؾ

وقمـ  ،قمـ اهلل شمٕم٤ممم ٤مإذا رأوا إؾم٤ٌمب اًمٔم٤مهرة ُمالئٛم٦م ٕهقائٝمؿ همٗمٚمقا يمٚمٞمً 

 شمٍميٗمف ًمألُمقر- 

 يٜم٤مومٞم٤من اًمتقيّمؾ، وذم ي٘مقًمقن ذم اًمِم١مون اًمدٟمٞمقّي٦م: إن اًمًٕمل واًمٕمٛمؾ ٓ

واًمتقيّمؾ قمٚمٞمف: وُم٤م هذا  ،إُمقر إظمروّي٦م يرون اًمًٕمل واًمٕمٛمؾ يٜم٤مومٞم٤من آقمتامد

 ّٓ  ُمـ ُمٙم٤مئد اًمٜمٗمس واًمِمٞمٓم٤من- إ



 421 احلَدي٨م اًمَث٤مًم٨ِم قمنَم: اًمتقيّمؾ

إن ُم٘مقًم٦م: اًمتقيّمؾ ٓ يٜم٤مذم اًمٕمٛمؾ واًمتٙم٥ًم، صحٞمح٦م، سمؾ هل ُمٓم٤مسم٘م٦م 

 وقمدّ  ،وشمٍميٗمف ًمألُمقر ،ًمٚمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ، وًمٙمـ آطمتج٤مب قمـ رسمقسمّٞم٦م احلؼ

 إؾم٤ٌمب ُمًت٘مٚم٦م، يٜم٤مذم اًمتقيّمؾ-

ر  ايمْم٣مئٖم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م: ىمٜمٕمقا سم٤مًمؼمه٤من أو اًمٜم٘مؾ، وصّدىمقا سم٠من احلؼ شمٕم٤ممم هق ُم٘مدِّ

٥ٌّم إؾم٤ٌمب، واعم١مصمر ذم اًمقضمقد، وٓ طمدود ًم٘مدرشمف وشمٍّمومف:  إُمقر، وُمً

وم٘مد  ،ه١مٓء يتقيّمٚمقن قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمـ ـمريؼ اًمٕم٘مؾ، ًم٘مٞم٤مم إدًم٦م قمغم ذًمؽ

 ريم٤من اًمتقيّمؾ، اًمتل هل: أصمٌتقا أ

 أن احلؼ شمٕم٤ممم قم٤مملٌ سمح٤مضم٤مت اًمٕم٤ٌمد- إول:

 أٟمف ىم٤مدر قمغم شمٚمٌٞم٦م شمٚمؽ احل٤مضم٤مت- ايمث٣مين:

 أٟمف ًمٞمس ذم ذاشمف اعم٘مدؾم٦م سمخؾ- ايمث٣ميم٧م:

 رؤوف هبؿ- ،أٟمف رطمٞمؿ سم٤مًمٕم٤ٌمد ايمرازمع:

رطمٞمؿ سم٤مًمٕم٤ٌمد، ىم٤مئؿ سمٛمّم٤محلٝمؿ، ٓ  ،يمريؿ ،ىمدير ،ًمذا جي٥م اًمتقيّمؾ قمغم قم٤ممل

 ومٞمٝم٤م، وإن مل يٛمٞمزوا سملم ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ وُم٤م ييهؿ-  ٤مٚمٞمٝمؿ ؿمٞمئً يٗمّقت قم

ّٓ ، ٤مه١مٓء ُمـ اعمتقيّمٚملم قمٛمٚمٞمً  أهّنؿ مل يٌٚمٖمقا ُمرشم٦ٌم اإليامن: ًمذا هؿ إ

ٕهّن٤م  :ُمْمٓمرسمقن ذم اخت٤مذ أُمر ُمـ أُمقرهؿ، وقم٘مقهلؿ ُمٖمٚمقسم٦م ذم ساع ىمٚمقهبؿ

ه١مٓء هؿ و ،سم٤مٕؾم٤ٌمب ُمتٕمٚم٘م٦م، وقمـ شمٍمف احلؼ ؾمٌح٤مٟمف ذم إؿمٞم٤مء حمجقسم٦م

 ٕٟمف ضمٕمؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ُم٤ٌمدئ اًمتقيّمؾ- :اعم٘مّمقدون ذم احلدي٨م اًمنميػ

اًمذيـ شمقّصٚمقا سم٘مٚمقهبؿ إمم ُمٕمروم٦م شمٍّمف احلؼ شمٕم٤ممم ذم  ايمْم٣مئٖم٥م ايمث٣ميمث٥م:

اًمٙم٤مئٜم٤مت، ومآُمٜم٧م شمٚمؽ اًم٘مٚمقب سم٠من ُم٘مّدر إُمقر، واًمًٚمٓم٤من، وُم٤مًمؽ إؿمٞم٤مء، 

قب أريم٤من اًمتقيّمؾ- ه١مٓء هؿ هق احلؼ شمٕم٤ممم، ويمتٌقا سم٘مٚمؿ اًمٕم٘مؾ قمغم أًمقاح اًم٘مٚم

 أصح٤مب ُم٘م٤مم اًمتقيّمؾ-
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ّٓ وُم٤م ىمٚمٜم٤مه يّمّح إذا يم٤من اًم٘مٚم٥م ذم ُم٘م٤مم اًمٙمثرة إومٕم٤مًمّٞم٦م، و  وم٢مٟمف يتج٤موز إ

 ُم٘م٤مم اًمتقيّمؾ وخيرج قمـ اعم٘مّمقد-

 ،ّٕن اعمتقيّمؾ يٓمٚم٥م اخلػم :شاًمتقيّمؾ»أؾمٛمك ُمـ ُم٘م٤مم  شاًمرو٤م»ُم٘م٤مم 

ومٞمقيمؾ احلؼ شمٕم٤ممم، سمّمٗمتف وم٤مقمؾ اخلػم، ًمٚمحّمقل قمغم اخلػم واًمّمالح ًمٜمٗمًف، 

- ٤موم٘مد أومٜمك إرادشمف ذم إرادة اهلل، ومال خيت٤مر ًمٜمٗمًف ؿمٞمئً  شاًمرايض»أُّم٤م  ،واًمّمالح

ومٛمٓمٚمقسمف  ،شُأِريُد َأْن ٓ ُأِريدَ »- وَمَ٘م٤مَل: شَُم٤م شُمِريُد؟»وًم٘مد ؾُمِئؾ سمٕمض أهؾ اًمًٚمقك: 

 هق ُم٘م٤مم اًمرو٤م- 

وم٢مٟمف ٓ  ،ش٣مهَمَم هَمَٔمَؾ زمَِؽ ىُمٛم٦َْم فَمٛمُْف َراِوٝمً »ًمنميػ: أُّم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم احلدي٨م ا

ُف َٓ َيْٟميُمقَك طَمغمً »يٕمٜمل ُم٘م٤مم اًمرو٤م، وًمذًمؽ ضم٤مء سمٕمد ذًمؽ ىمقًمف:   ،اسَمْٔمَٙمُؿ َأٞم 

أراد أن يقضمد ذم اًم٤ًمُمع ُم٘م٤مم اًمتقيّمؾ، وذًمؽ سمقوع  ×، ويم٠مٟمفشَوهَمّمال

 ًٓ سمٔمٙمؿ أن »صمؿ ىم٤مل:  شوهمّماًل  ،اسمٔمٙمؿ أٞمف ٓ يٟميمقك طمغمً »: اعم٘مدُم٤مت، وم٘م٤مل أو

وُمـ يٕمٚمؿ أن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مدر قمغم يمؾ رء، وأٟمف ٓ يٗمّقت قمغم  ،شاحل٘مؿ دم ذيمؽ يمف

وومْمٚمف، وم٢من ُم٘م٤مم اًمتقيّمؾ حيّمؾ ًمف، وذًمؽ ّٕن ريمٜمل اًمتقيّمؾ  ،ٟمٗمًف ظمػمه

 ًمقوقطمٝمام- ،أو اًمثالصم٦م إظمرى ،إؾم٤مؾمٞملم ىمد ذيمرمه٤م، ذم طملم مل يذيمر اًمريمٜملم

ّٕن ومٞمف اخلػم  :ٕمٚمف احلؼ شمٕم٤ممم يٌٕم٨م قمغم اًمرو٤م واًمنوراخلالص٦م: أّن ُم٤م يٗم

 -شهمتقىّمؾ فمعم اهلل»سم٘مقًمف:  ×واًمّمالح، وسمذًمؽ حيّمؾ ُم٘م٤مم اًمتقيّمؾ: وًمذًمؽ ومّرع

ًٓ اعمٗمقّ  ذم رء، ويرى احلؼ شمٕم٤ممم  ٤موٓ ىمقة، وٓ شمٍمومً  ض ٓ يرى ًمٜمٗمًف طمق

ُم٘م٤مُمف ذم  أُّم٤م اعمتقيّمؾ ومٞمجٕمؾ احلؼ ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مئاًم  ،هق اعمتٍمف ذم يمؾ إُمقر



 421 احلَدي٨م اًمَث٤مًم٨ِم قمنَم: اًمتقيّمؾ

 واضمتالب اخلػم واًمّمالح- ،اًمتٍمف

، ي٘مقل اخلقاضم٦م قمٌداهلل شاًمتٗمقيض»و شاًمتقيّمؾ»ومٝمل همػم  شاًمث٘م٦م»وأُّم٤م 

َرِة ايمت ْٖمِقيِض، َوؽُمَقْيداُء وَمْٙم٤ِم »إٟمّم٤مري: 
ايمثَِٗم٥ُم ؽَمَقاُد فَمكْمِ ايمتقىّمؾ، َوُٞمْٗمَْم٥ُم َدائِ

ٙمِٝمؿِ  ًْ  -شايمت 

، سمؾ إن روح شمٚمؽ اعم٘م٤مُم٤مت شصم٘م٦م»أي أن اعم٘م٤مُم٤مت اًمثالصم٦م ٓ حتّمؾ ُمـ دون 

، سمٕمد اًمتقيّمؾ ’هل اًمث٘م٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم- وسمذًمؽ يتٌلّم اًمّن ذم ىمقل رؾمقل اهلل

َه٣م»واًمتٗمقيض:   -ششمِْؼ زمِِف همِْٝمَٜم٣م ودِم نَمغْمِ
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ـِ  ـِ احل٤َمِرِث سْم ٌِْدا ،اعمَُٖمػَمةِ  قَم ـْ َأيِب قَم ىم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم ًَمُف: َُم٤م يَم٤مَن ذِم  ،×هللَأْو َأسمِٞمِف، قَم

 َوِصٞم٦َِّم ًُمْ٘ماَمَن؟ ىم٤مَل:

َوىَم٣مَن َأفْمَج٤َم ََم٣م ىَم٣مَن همِٝمَٜم٣م َأْن وَم٣مَل ٓزْمٛمِِف: طَمِػ  ،ىَم٣مَن همِٝمَٜم٣م إفََم٣مصِمٝم٤ُم »

( طمٝمٖم٥ًم يَمْق صِمْئَتُف زمػِِمِّ ايمثِّٗمَ  هللا زَمَؽ، َواْرُج ا)فَمز  وصَمؾ  َرصم٣مًء يَمْق  هللَٙمكْمِ يَمَٔمذ 

ٌِْد ا  يَمَرِْحََؽ. شُمؿ  وَم٣مَل أزمق فَم
ىم٣من أيِب َيُٗمقُل:  ×هللصِمْئَتُف زمُِذُٞمقِب ايمثَِّٗمَٙمكْمِ

ـٍ  ٌٍْد َُم٠ْمَِم ـْ فَم ُف يَمْٝمَس َِم ّٓ إٞم  وُٞمقُر َرصَم٣مًء، يَمْق  ،َودِم وَمْٙمٌِف ُٞمقَراِن: ُٞمقُر طَمٝمَٖم٥مٍ إ

 .(6)شَويَمْق ُوِزَن هَذا مَلْ َيِزْد فَمعَم هَذا ،ِزْد فَمعَم هَذاُوِزَن هَذا مَلْ يَ 

 معاني المفردات 

 ًمٚمتٕمج٥م- ارً ٤مُمث ،وإقْمُجقسم٦م: ُم٤م يٙمقن طمًٜمف أو ىمٌحف ،: مجع ُأقْمُجقسَم٦مأفم٣مصمٝم٤م

: ُّ  يٕمٜمل: يٓمٞمٕمف-  ،ووُمالن َيؼِمّ ظَم٤مًمَ٘مف ،ظمالف اًمٕم٘مقق وايمػمِّ

 : اجلـ واإلٟمس- وايمثٗمالن

واعمّٓمٚمع قمغم اًمٜم٦ًٌم سملم اعمٛمٙمـ واًمقاضم٥م ضمّؾ  ،ٟم٤ًمن اًمٕم٤مرف سم٤محل٘م٤مئؼًمإل

 ٟمٔمرشم٤من:  ،وقمال
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ومٝمق يدرك ذم  ،وإمم ٟم٘مص مجٞمع اعمٛمٙمٜم٤مت ،ٟمٔمرشمف إمم ٟم٘مّمف اًمذايت إضمدامه٣م:

ًٓ  ،واًمٜم٘مص ،، أن اعمٛمٙمـ هم٤مرق ذم اًمذلأو قمٚماًم  ،٤مهذه اًمٜمٔمرة، قمٞمٜمً   واًمٗم٘مر أز

، وهق حمض ٓ رء، وهق ذم هذه اًمٜمٔمرة ٤مإـمالىمً  ٤مؿمٞمئً  وأٟمف ٓ يٛمٚمؽ سمذاشمف ،اوأسمدً 

واعمٕم٤مرف، ومٚمـ  ،واًمٕمٚمقم ،واًمٓم٤مقم٤مت ،ًمق شم٘مدم إمم أقمت٤مب اًمرسمقسمّٞم٦م سمٙمؾ اًمٕم٤ٌمدات

ًٓ  ،رأؾمف ظَمَجال ئيٙمقن أُم٤مُمف ؾمقى أن يٓم٠مـم ، ومام هذه اًمٕم٤ٌمدة ٤موظمقومً  ،وذ

 واًمٓم٤مقم٦م؟ ممـ؟ وعمـ؟ إن يمؾ اعمح٤مُمد شمٕمقد إًمٞمف شمٕم٤ممم-

شمف إمم اًمٙمامل اًمقاضم٥م، وسمًط رمحتف، وؾمٕم٦م ًمٓمٗمف شمٕم٤ممم ٟمٔمر وإطمرى:

وقمٜم٤ميتف- ومٝمق يرى أٟمف ؾمٌح٤مٟمف ىمد سمًط هذه اًمٜمِٕمؿ واًمرمح٤مت اعمتٜمققم٦م، اًمتل ٓ 

وهتٞم١م ُمًٌؼ هل٤م:  ،يٛمٙمـ اإلطم٤مـم٦م هب٤م وٓ طمٍمه٤م وحتديده٤م، ُمـ دون اؾمتٕمداد

 ُمـ دون اؾمتح٘م٤مق-  ،وإٟمف ىمد ومتح أسمقاب ًمٓمٗمف وقمٗمقه قمغم اًمٕم٤ٌمد

٤مًمؽ ٓ شمٜم٘مص ُمـ ُمٚمٙمف اًمقاؾمع ُمٕمّمٞم٦م اًمٕم٤مصلم، وٓ شمزيده ـم٤مقم٦م هذا اعم

اعمٓمٞمٕملم، سمؾ إن هداي٦م ذاشمف اعم٘مدؾم٦م ًمٜم٤م إمم ـمرق اًمٓم٤مقم٤مت، وُمٜمٕمف إّي٤مٟم٤م قمـ 

أضمؾ وصقًمٜم٤م إمم ُم٘م٤مُم٤مت ُمـ  ،اًمٕمّمٞم٤من، إٟمام هق ُمـ قمٜم٤مي٤مشمف اًمٙمريٛم٦م وٟمٕمٛمف

 اًمٙمامل وُمدارضمف اًمرومٞمٕم٦م، وًمٚمتٜمزه قمـ اًمٜم٘مص واًم٘مٌح واًمتِمقه- 

، أن يؽمدد سملم ه٤مشملم اًمٜمٔمرشملم: ومال هق يٖمٛمض قمٞمٜمٞمف قماّم اومٕمغم اإلٟم٤ًمن، إذً 

ذم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕمٌقدّي٦م، وٓ هق يٜمًك ؾمٕم٦م رمح٦م احلؼ ضمّؾ  ،ومٞمف ُمـ ٟم٘مص وىمّمقر

 وؿمٛمقًمٞمتٝمام-  ،ضمالًمف وقمٜم٤ميتف

زمح٤ًم ضم٣مٓت ايمٔم٣ٌمد وَمراسم٤م  ،ودرصم٣مت ،َمراسم٤م ،وايمرصم٣مء ،ويمٙمخقف

وطمقف اخل٣مص٥م َمـ ايمٔمت٣مب، وطمقف  ،بَمٔمرهمتٜمؿ؛ همخقف ايمٔم٣مَم٥م َمـ ايمٔمذا

 - أطمص اخل٣مص٥م َمـ آضمتج٣مب
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إذ ًمٞمس أطمد ُمـ  ،اًم٘مّمقر قمـ اًم٘مٞم٤مم سمقاضم٥م اًمٕمٌقدّي٦مايم٤ًٌم إّول: 

ٕن اًمٕم٤ٌمدة هل اًمثٜم٤مء قمغم  :طمؼ قم٤ٌمدشمف ،سم٘م٤مدٍر قمغم قم٤ٌمدة احلؼ شمٕم٤ممم ،اعمخٚمقىم٤مت

ـ ُيثٜمل قمٚمٞمف: وعم٤ّم يم٤مٟم٧م ُم٘م٤مم ذات اهلل اعم٘مدؾم٦م، وصمٜم٤مء يمؾ ؿمخص ومرع ُمٕمرومتف سمٛم

ريـ قمغم اًمثٜم٤مء قمغم مج٤مًمف قم٘مقل اًمٕم٤ٌمد شم٘مٍم قمـ ُمٕمروم٦م ذاشمف اعمتٕم٤مل، ومٝمؿ همػم ىم٤مد

 ،وأقمرف اًمٙم٤مئٜم٤مت سمٛم٘م٤مم اًمرسمقسمّٞم٦م ،وىمد اقمؽمف سمذًمؽ أذف اخلالئؼ وضمالًمف،

٣ٌَمَدسمَِؽ »: ’وم٘م٤مل ٌَْدَٞم٣مَك ضَمؼ  فِم ذ إّن اجلٛمٚم٦م إ ،(1)شَوََم٣م فَمَرهْمٛم٣َمَك ضَمؼ  ََمْٔمِرهَمتَِؽ  ،ََم٣م فَم

َؽ »اًمث٤مٟمٞم٦م سمٛمٜمزًم٦م اًمتٕمٚمٞمؾ ًمٚمجٛمٚم٦م إومم، إذ ىم٤مل:  ًِ  - (2)شَأْٞم٦َم ىَمَم َأشْمٛمَْٝم٦َم فَمعَم َٞمْٖم

، وم٤مًم٘مّمقر اًمذايت ؾمٛم٦م اعمٛمٙمـ، واًمٕمٚمق اًمذايت ظم٤مص سمذات يمؼمي٤مء اهلل ضمّؾ اإذً 

 ُمـ اًمرمح٦م واًمرقم٤مي٦م ٤مسم٤مسمً  ،ضمالًمف- وىمد ومتح اهلل شمٕم٤ممم سمٚمٓمٗمف اًمِم٤مُمؾ ورمحتف اًمقاؾمٕم٦م

 ذًمٙمؿ هق سم٤مب اًمٕم٤ٌمدة واعمٕمروم٦م: ومٕمّٚمؿ اًمٕم٤ٌمد ـمرق قم٤ٌمدشمف، وومتح هلؿ ؾمٌٞماًل  ،سم٤مًمٕم٤ٌمد

 ،ًمٙمل يًٕمقا ًمٜمٞمؾ اًمٙمامٓت اعمٛمٙمٜم٦م، وهيتدوا سم٠مؿمٕم٦م ٟمقر اًمٕمٌقدّي٦م :إمم اعمٕم٤مرف

وضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ، سمؾ إمم  ،واًمرحي٤من ،ًمٚمقصقل إمم قم٤ممل يمراُم٦م احلؼ، وإمم اًمروح

اًمتل ٓ  ،واًمٕمٌقدّي٦م ُمـ اًمٜمِٕمؿ اًمٙمؼمى ،ح سم٤مب اًمٕم٤ٌمدةًمذا يم٤من ومت ،روقان اهلل إيمؼم

ٓ شم٘مدر قمغم  ،شمًتٓمٞمع اًمٙم٤مئٜم٤مت ؿمٙمره٤م، سمؾ إن يمؾ ؿمٙمر هق ومتح سم٤مب يمراُم٦م

- وم٢مذا قمٚمؿ اإلٟم٤ًمن ُمنمسمف هذا، واـّمٚمع ىمٚمٌف قمٚمٞمف، ظم٤مف واقمؽمف ٤مؿمٙمره أيًْم 

 واعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم-  ،ٟمسواإل وًمق شم٘مدم سمٕم٤ٌمدة اجلـ ،سمت٘مّمػمه

إّٟمام ٟمريد ُمّم٤محلٜم٤م اخل٤مص٦م، وداومٕمٜم٤م إًمٞمٝم٤م هق طم٥ّم  ،قم٤ٌمدشمٜم٤م وـم٤مقمتٜم٤م إٟمٜم٤م ذم يمؾ

ّٓ اًمٜمٗمس: وُم٤م اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م  ُمـ أضمؾ أظمرة- ومٚمق ذهٌٜم٤م سمٕم٤ٌمدة إ

                                                           

، 
، 
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اًمث٘مٚملم إمم حمي ىمدؾمف اًمرسمقيب، عم٤م يم٤من اؾمتح٘م٤مىمٜم٤م ؾمقى اًمٌٕمد قمـ ؾم٤مطمتف 

٣ٌَم»: ’اعم٘مدؾم٦م- ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َرَك َوسَمَٔم٣ملَم: َٓ َيت ٘مُِؾ ايمَٔم٣مَِمُٙمقَن رِم فَمعَم وَم٣مَل اهلل سَم

ُٜمْؿ ـ أفممَرُهْؿ ـ دم  ًَ ٌُقا َأْٞمُٖم ُْؿ يَمِق اصْمَتَٜمُدوا َوَأسْمَٔم ُؿ ايم تِل َئْمَٚمُٙمقََّن٣م يمَِثقايِب، هَم١مَِّن 
َأفْمَمهِلِ

ـَ  ي ِ ٣ٌَمَديِت ىَم٣مُٞمقا َُمَٗمٌمِّ ٣ٌَمدَ  ،فِم ٣ٌَمَدِِتِْؿ ىُمٛمَْف فِم ـْ نَمغْمَ زم٣ميمَِٕمكَم دِم فِم ٌُقَن فِمٛمِْدي َِم يِت همِٝمَم َيْْمُٙم

ـْ زمَِرْْحَتِل  ،َوايمٛم ِٔمٝمِؿ دِم صَمٛم٣ّميِت  ،ىَمَراََمتِل
َرصَم٣مِت ايمُٔمعَم دِم صِمقاِري، َويم٘مِ َوَرهمِٝمِع ايمد 

تِل فِمٛمَْد ذيمَِؽ  ٛمُّقا، هَم١مِن  َرْْحَ
ـِ يِب هَمْٙمَٝمْْمَٚمئِ ـِ ايمٓم  ًْ صُمقا، َوإلَِم ضُم هَمْٙمَٝمثُِٗمقا، َوهَمّْمقِم هَمْٙمغَمْ

ـُ ْدِرىُمُٜمْؿ، َوَمَ سمُ  ُٜمْؿ فَمْٖمقي، هَم١ميِنِّ َأَٞم٣م اهلل ايمّرْْح ًُ ُٕمُٜمْؿ ِرْوقايِن، َوََمْٕمِٖمَريِت سُمْٙمٌِ ٌْٙمِّ ٛمّل ُي

ّٚمْٝم٦ُم  ًَ ضمٝمُؿ، َوزمِذيمَِؽ سَم  -(1)شايمر 

اًمتٗمّٙمر ذم ؿمدة سم٠مس اهلل شمٕم٤ممم، وذم دىم٦م ؾمٚمقك ـمريؼ أظمرة،  ايم٤ًٌم ايمث٣مين:

 وقمٜمد ُمقشمف، وُمِم٤مّق اًمؼمزخ، ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م- ،وإظمٓم٤مر اًمتل حتٞمط سم٤مإلٟم٤ًمن ذم طمٞم٤مشمف

أي٤مت وإظم٤ٌمر اًمتل شمٜمٌئ قماّم وقمد اهلل شمٕم٤ممم قم٤ٌمده، حُتٞمل يم٤مُمؾ إُمؾ 

أن احلؼ شمٕم٤ممم يًٌط يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٤ًمط رمحتف  :واًمرضم٤مء: ًم٘مد ضم٤مء ذم إطم٤مدي٨م

يٌٕم٨م إمم هذا وأٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم مل  ،قمغم ٟمحق يٓمٛمع طمتك اًمِمٞمٓم٤من سم٤معمٖمٗمرة ُمٜمف

ّٓ اًمٕم٤ممل رمحتف  ، وم٠ميمٛمْؾ طمًـ فمٜمؽ اسمٛم٘مدار ذرة سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٕمقامل إظمرى، إذً إ

ومٚمٞمًتٌنم ىمٚمٌؽ سمرمحتف اًمت٤مُم٦م:  ،(2)﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﴿وصمؼ سمٗمْمٚمف  ،سم٤مهلل

ٿ ﴿وًمقٓ ؿمٛمقًمؽ سمرمحتف اًمقاؾمٕم٦م عم٤م ظمٚم٘مؽ، ومٙمؾ خمٚمقق ُمرطمقم: 

 -(3)﴾ٹ ٹ ٹ
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 يمرصم٣مء ذؿم٣من: يمتحٗمؼ ا

أن ي٘مقم اًم٘مٚم٥م سمقاضم٥م اًمٕمٌقدّي٦م واًمٓم٤مقم٦م: ٕن شمٕمٔمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ  أضمدمه٣م:

 ُمـ إُمقر اًمٗمٓمرّي٦م اًمتل ٓ ظمالف ومٞمٝم٤م- ،وقم٤ٌمدشمف ،اعمٜمٕمؿ

 أن ٓ يٙمقن ذم أداء واضم٤ٌمت اًمٕمٌقدّي٦م ُمٕمتٛمدا قمغم أقمامًمف، سمؾ آُماًل  وأطمر: 

 ٓمٚمؼ- قمغم رمح٦م اجلقاد اعم ارمح٦م اهلل وومْمٚمف وقمٓم٤مءه، ُمٕمتٛمدً 

وآؾمتٝم٤مٟم٦م سمتٕم٤مًمٞمٛمف، ومٝمق اًمٖمرور احل٤مصؾ  ،أُّم٤م اًمتٝم٤مون ذم أواُمر احلؼ شمٕم٤ممم

 ٓهمػم-  ،ُمـ ُمٙم٤مئد اًمِمٞمٓم٤من، واًمٜمٗمس إُّم٤مرة سم٤مًمًقء

ـْ َأيِب   ،وُمْٙم٦ُم يَمُف: وَمْقٌم َئْمَٚمُٙمقَن زم٣ِمظمََٔم٣ميِص َوَيٗمقيُمقَن: َٞمْرصُمق»وم٣مَل:  ×فمٌد اهللهمَٔم

ُحقَن دِم إَََم٣ميِن. هَماَل َيَزايمقَن ىَمذيمَِؽ ضَمّتك  صم  َيْٟمسمِٝمَُٜمُؿ اظمَْقُت. همَٗم٣مَل: ه٠ُمَِٓء وَمْقٌم َيؼَمَ

ـْ َرصَم٣م ؾَمْٝمئً  قا زمَِراصِمكَم؛ إِن  ََم ًُ ٍء َهَرَب َِمٛمْفُ  ٣مىَمَذزُمقا يَمْٝم ـْ َرْ ـْ طَم٣مَف َِم ٌَُف؛ َوََم  -(1)شؿَمَٙم

اًمرضم٤مء اعمًتحًـ هق هتٞمئ٦م إؾم٤ٌمب اًمتل يٛمتٚمٙمٝم٤م اإلٟم٤ًمن قمغم اًمٜمحق اًمذي 

ده هب٤م احلؼ اعمتٕم٤مل سمٕمٜم٤ميتف اًمٙم٤مُمٚم٦م، واؾمتٖمالهل٤م سمح٥ًم اًم٘مدرة اًمتل زوّ  ،أُمر اهلل سمف

واًمٗم٤ًمد، صمؿ يٜمتٔمر ويرضمق احلؼ اعمتٕم٤مل أن يتّؿ قمٜم٤ميتف  ،وهدايتف إمم ـمرق اًمّمالح

اًم٤ًمسم٘م٦م دم٤مه إؾم٤ٌمب اًمتل ووّمره٤م ُمـ ىمٌؾ، وحي٘مؼ إؾم٤ٌمب اًمتل ٓ شمدظمؾ حت٧م 

ے ۓ ﴿زيؾ اعمقاٟمع واعمٗم٤مؾمد: ىم٤مل شمٕم٤ممم: واظمتٞم٤مره ُمـ سمٕمد، وي ،إرادشمف

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ 

 -(2)﴾﮿
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إن اإلٟم٤ًمن قمٜمدُم٤م يدرك ُمٜمتٝمك ىمّمقره ذم اًمٜمٝمقض سم٤مًمٕمٌقدّي٦م، ويرى 

سمال  ،ويٗمٙمر ذم ُمـ ُم٤مت ىمٌٚمف ،صٕمقسم٦م ـمريؼ أظمرة، وقمٜمدُم٤م يًتحي ذٟمقسمف

ـُ »: ىم٤مل: ×اخلقف- ومٕمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدقوقمٛمؾ ص٤مًمح، يِمتّد ومٞمف  ،إيامن اظم٠ُْمَِم

: َذْٞم٤ِم وَمْد ََم٢َم َٓ َيْدِري ََم٣م َصٛمََع ا َوفُمْٚمٍر وَمْد زَمِٗمَل َٓ َيْدِري ََم٣م  ،همِٝمفِ  هللزَمكْمَ خَم٣َمهَمَتكْمِ

ـَ اظمََٜم٣ميمِِؽ؛ هَمُٜمَق َٓ ُيِْمٌُح  ٤ُم همِٝمِف َِم
ًِ ّٓ َيْ٘مَت ّٓ طَم٣مئِٖم٣م؛ َوَٓ ُيِْمٙمُِحُف إ  - (1)شاخَلْقُف إ

يرى اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف ذم ُمٜمتٝمك اًمٜم٘مص واًمت٘مّمػم، ويرى احلؼ ذم ُمٜمتٝمك 

 ،اًمٕمٔمٛم٦م واجلالل، وؾمٕم٦م اًمرمح٦م واًمٕمٓم٤مء، ويٕمٞمش اًمٕمٌد سملم ه٤مشملم اًمٜمٔمرشملم دائاًم 

الة قمغم احلٛمد هلل قمغم مج٤مًمف وضمالًمف واًمّمو ،ذم طم٤مل ُمتقازي٦م سملم اخلقف واًمرضم٤مء

 حمّٛمد وآًمف- 
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 لبالءاحَلديح اخَلاِمط عَغز: ا
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ٌِْد اهللِ ـْ أيب قَم ت٤مب قَمكم   ،×قَم
 :×ىم٤مَل: إنَّ ذم يمِ

شُمؿ  إََْمَثُؾ هَم٣مََْٕمَثُؾ؛  ،شُمؿ  ايمَقِصٝمُّقنَ  ،ايمٛم ٌِٝمُّقنَ  ،إِن  َأؾَمّد ايمٛم٣ّمِس زَمالءً »

ـَ  ًُ ـْ َصح  ِديٛمُُف َوضَم ٛم٥َِم؛ هَمَٚم ًَ ـُ فَمعم وَمدِر َأفْمميمِِف احَل ٌَْتعَم اظم٠ُْمَِم م ُي َوإِٞم 

ْٞمٝم٣م شَمقازمً  َٔمِؾ ايمدُّ ـٍ  ٣مفَمَٚمُٙمُف، اؾْمَتد  زَمالُؤه؛ َوذيمَِؽ أن  اهللَ )سَمٔم٣ملم( مَلْ َُيْ  ،ظم٠ُِْمَِم

ـْ ؽَمُخَػ ديٛمُفُ  َوَؤُمَػ فَمْٗمُٙمُف، وَمؾ  زَمالؤُه؛ َوإِن   ،َوٓ فُمُٗمقزَم٥ًم يمِ٘م٣مهمٍِر؛ َوََم

ـَ  ـِ ايمت ِٗملِّ َِم ُع إلَِم اظم٠ُْمَِم ٌَالء أْهَ  .(6)شِر إْْرضِ َْمِر إلِم وَمرااظمَ ايم

 معاني المفردات:

 قمٛمقم اًمٌنم-  ايمٛم٣مس:

ومٙمؾ ُم٤م يٛمتحـ سمف احلؼ )ضمؾ  ،ذم احلًـ واًم٘مٌح آظمت٤ٌمر وآُمتح٤من ايمٌاَلَء:

أو سمام ي٘م٤مسمؾ  ،ؾمقاًء يم٤من سم٤مُٕمراض وإدسم٤مر اًمدٟمٞم٤م ،أو اسمتالءً  ،ضمالًمف( قم٤ٌمده ُيدقمك سمالءً 

: وًمٙمـ ُمتك ُم٤م ُذيمر (2)﴾ٿ ٿ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،واعم٤مل ،ٟمحق: اجل٤مه ،هذه إُمقر

 سمّمقرة ُمٓمٚم٘م٦م اٟمٍمف اًمذهـ إمم اعمٕمٜمك إول-  ،أو آسمتالء ،أو اًمٌٚمٞم٦م ،اًمٌالء

إََْمَثْؾ صُمؿَّ »ومٛمٕمٜمك:  ،وأذف: وأُم٤مصمؾ اًمٜم٤مس: ظمٞم٤مرهؿ ،: أومْمؾَأَْمَثْؾ 

سمٕمد إئٛم٦م إوصٞم٤مء ^ ـ ومٌالؤه  ـوأطمًـ  ،: هق أّن ُمـ يم٤من أومْمؾشهَم٣مََْٕمَثُؾ 

ـْ يم٤من ـ ُمـ همػم اًمٗمئ٦م اعمذيمقرة ـ أومْمؾ ومٌالؤه أيمثر ُمـ أؿمّد ُمـ أظمري ـ- وَُم
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 ومٛمراشم٥م آسمتالء قمغم ىمدر درضم٤مت اًمٗمْمؾ قمٜمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف-  ،همػمه ُمـ اًمٜم٤مس

ْخَػ: ًُ  وظمٗمتف-  ،وٕمػ اًمٕم٘مؾ ايم

 واعمٙم٤من- ،اًمَ٘مَراَر: اعمًت٘مر

 

 ،اًم٘مقة ،٤مٕضم٤ًمد، وهٌقـمٝم٤م إمم قم٤ممل اعم٤مدةًمٚمٜمٗمقس اًمٌنمي٦م ُمٜمذ شمٕمٚم٘مٝم٤م سم

 ،وآشمّم٤مف سم٤معمٚمٙم٤مت احلًٜم٦م ،واعمٕم٤مرف ،ًمتٚم٘مل اًمٕمٚمقم ،واًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ،وإهٚمٞم٦م

، ُمـ اإلدرايم٤مت ٤مومِمٞمئً  ٤مواًمًٞمئ٦م، صمؿ شمتدرج سمٕمٜم٤مي٦م اهلل شمٕم٤ممم ٟمحق اًمٗمٕمٚمّٞم٦م ؿمٞمئً 

صمؿ شمٔمٝمر  ،واحلقاس اًمٔم٤مهري٦م إظمرى ،اًمْمٕمٞمٗم٦م اجلزئٞم٦م ٟمحق: طم٤مؾم٦م اًمٚمٛمس

 - ٤ماإلدرايم٤مت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ُمتدرضم٦م أيًْم  ٤مٟمٞمً صم٤م

 ،إّن اعمٚمٙم٤مت ُمقضمقدة ذم اًمٜمٗمس سم٤مًم٘مقة، وم٢من مل شمتٗمّجر ومٞمٝم٤م اًمٓم٤مىم٤مت اخلػمة

وحتّقل اإلٟم٤ًمن إمم طمٞمقان  ،واٟمٕمٓمٗم٧م ٟمحق اًم٘م٤ٌمئح ،حت٘م٘م٧م اعمٚمٙم٤مت اًمٗم٤مؾمدة

يٓمػم هبام ُمـ  ،وؿمٞمٓم٤من همري٥م: ًمذا ضمٕمؾ احلّؼ ؾمٌح٤مٟمف ُمرسمٞملم ًمإلٟم٤ًمن ،قمجٞم٥م

 مه٤م:  ،إمم أوج اًمٕمٚمؿ واًمٙمامل ،ٝمؾ واًمٜم٘مصطمْمٞمض اجل

 ًٓ  اعمريب اًم٤ٌمـمٜمل اعمتجًد ذم اًمٕم٘مؾ اعمٛمّٞمز سملم احلًـ واًم٘مٌح-  :أو

 : اعمريب اخل٤مرضمل اعمتجًد ذم إٟمٌٞم٤مء وإدّٓء قمغم ـمرق اًمًٕم٤مدة- ٣مشم٣مٞمٝمً 

 ويماِل اعمرسمَٞملَمِ ٓ ي١مدي دوره ُمـ دون أظمر-

، ومٕمـ اواظمت٤ٌمرً  ٤مٛمتلم اًمٙمٌػمشملم ًمٜم٤م اُمتح٤مٟمً وىمد وهٌٜم٤م احلؼ اعمتٕم٤مزم ه٤مشملم اًمٜمٕم

ُِمقا»: ×اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ـْ َأْن ُيَٚمح  تَْخَرج  ،َوُيَٕمْرزَمُٙمقا ،َوُيَٚمٝم ُزوا ،َٓ زُمد  يمٙمٛم٣ّمِس َِم ًْ َوُي

 -(1)شدِم ايمِٕمْرزم٣مِل طَمْٙمٌؼ ىَمثغمُ 
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 ومٜمتٞمج٦م آظمت٤ٌمر هق ومّمؾ اًمًٕمٞمد قمـ اًمِم٘مل قمغم صٕمٞمد اخل٤مرج اًمقاىمٕمل- 

 

ًمٚمٜمٗمس،  ٤مشمذيّمر أن يمؾ ُم٤م ي٘مع ُمـ اإلٟم٤ًمن ذم قم٤ممل ُُمٚمؽ اجلًؿ، ويم٤من ُُمدَريمً 

وٟم٘مٓم٦م  ،، وىمد قُمؼّم قمـ هذا إصمر ذم إظم٤ٌمر سمٜم٘مٓم٦م سمٞمْم٤مء٤مأو ؾمٞمّئً  ،٤مطمًٜمً  ايؽمك أصمرً 

 ،نموسم٤متأو اعم ،: إن يمؾ ًمذة مم٤م يٚمتذ اإلٟم٤ًمن سمف ُمـ اعمٓمٕمقُم٤متومٛمثاًل  ،(1)ؾمقداء

وُمع اًمتٙمرار شمؽمسمك  ،سمف ٤مذم اًمٜمٗمس، وشمٕمٚم٘مً  اأو همػمه٤م، يؽمك أصمرً  ،أو اعمٜمٙمقطم٤مت

طمّتك إذا ريمٜم٧م  ،وشمٖمٗمؾ قمـ احلؼ شمٕم٤ممم وقم٤ممل أظمرة ،اًمٜمٗمس قمغم اًمتٕمٚمؼ سم٤مًمدٟمٞم٤م

، واٟمحٓم٧م إمم ٤مودار اًمٙمراُم٦م هن٤مئٞمً  ،اٟمٍموم٧م قمـ احلؼ اعمتٕم٤مل ،٤مإمم اًمدٟمٞم٤م يمٚمٞمً 

 - (2)﴾ے ے ۓ ۓ ﮲﴿ درك:

اإلٟم٤ًمن ُمـ رء ٟمٗمر ُمٜمف، ويمٚمام يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمّمقرة ذم اًمٜمٗمس اؾمت٤مء إذا و

: إذا اسمُتكم اإلٟم٤ًمن سم٠مؾم٘م٤مم وآٓم ذم أىمقى يم٤من اًمٜمٗمقر وآٟمزضم٤مر ُمٜمٝم٤م أيمثر- ومٛمثاًل 

 ،يمرهف وٟمٗمر ُمٜمف: وم٤مإلٟم٤ًمن إذا قم٤مش مهقم اًمدٟمٞم٤م وآُٓمٝم٤م ظمّػ شمٕمٚم٘مف هب٤م ،سمٚمد

قمت٘مد سمقضمقد قم٤ممل آظمر ظم٤مل ُمـ مجٞمع وٟمٗمر ىمٚمٌف ُمٜمٝم٤م: وإذا ا ،وىمؾ ريمقٟمف إًمٞمٝم٤م

واًمتٕم٤مؾم٦م، ارحتؾ إًمٞمف: وإذا مل يتٛمٙمـ ُمـ اًمًٗمر سمجًٛمف ذه٥م  ،أٟمقاع اًمِم٘م٤مء

 وسمٕم٨م سم٘مٚمٌف إمم ذًمؽ اًمٕم٤ممل-  ،سمروطمف

أيمثر، أسمٕمده قمـ  ٤ميمٚمام ؿمٛمٚم٧م ؿمخًّم  ،وقمٜم٤ميتف ،إن ًمٓمػ احلؼ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم
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ٝمفووضّم  ،هذا اًمٕم٤ممل وزظمرومف أيمثر، طمتك شمٜم٘مٚمع رهمٌتف ذم اًمدٟمٞم٤م سمح٥ًم  ،ف وضمَّ

ـْ أيِب ضَمْٕمَٗمرٍ  ،إمم قم٤ممل أظمرة درضم٦م إيامٟمف : ×وارشمٌٓم٧م روطمف سمذًمؽ اًمٕم٤ممل: ومَٕم

ـَ زم» ٥ٌَمِ ٣ميمإن  اهلل سَمٔم٣ملَم يَمَٝمَتٔم٣مَهَد اظم٠مَِم ـَ ايمَٕمٝم ٥َم َِم صُمُؾ أْهَٙمُف زم٣ِمهَلِدي   ،ٌَالِء ىَمم َيتَٔم٣مَهُد ايمر 

ْٞمٝم٣م ىَمم َُيِْٚمل ايمْم ٌٝم٤ُم   - (1)شريَض اظمَ َوُْيِٚمٝمِف ايمدُّ

 ،٤موشمقومػم سمقاقم٨م اًمتقومٞمؼ، َُمَثُؾ إٟم٤ًمن ىمد محؾ ُمّم٤ٌمطًم  ،إن َُمَثَؾ اإليامن

واهتدى ًمٚمخٓمقة اًمالطم٘م٦م-  ،ومٙمٚمام شم٘مدم ظمٓمقة، أو٤مء أُم٤مُمف ،ُمٔمٚماًم  ٤موؾمٚمؽ ـمري٘مً 

ٟمحق قم٤ممل أظمرة، اشمْمح ًمف اًمًٌٞمؾ أيمثر، وهمٛمرشمف  ٤مومٙمٚمام رومع اإلٟم٤ًمن ىمدُمً 

 قمٜم٤مي٤مت احلؼ قمغم ٟمحق أيمؼم-

يٙمقن إيث٤مر إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء ًمٚمٗم٘مر قمغم اًمٖمٜمك، واعمٕم٤مٟم٤مة قمغم  ويٛمٙمـ أن

قمغم أّن  ،واعمٙم٤مؿمٗم٤مت اًمروطم٤مٟمٞم٦م ،ؿ وىمٗمقا ُمـ ظمالل اًمٜمقر اًم٤ٌمـمٜمل: ٕهناًمراطم٦م

 -(2)وٓ إمم زظم٤مرومف ،احلؼ اعمتٕم٤مزم ٓ يٜمٔمر سمٕملم اًمٚمٓمػ إمم هذا اًمٕم٤ممل

ّٓ ٤م وُمـ ومقائد ؿمدة اسمتالء اعم١مُمٜملم، أن هلؿ درضم٤مت ٓ يٜم٤مًمقهن سمتحٛمؾ إ

وأٓم: وحيتٛمؾ أن شمٙمقن هذه اًمٗمقائد صقرة همٞمٌٞم٦م  ،وإؾم٘م٤مم ،اعمّم٤مئ٥م

واإلىم٤ٌمل قمغم احلؼ اعمتٕم٤مزم: ويٛمٙمـ أن شمٙمقن صقرة  ،ًمإلقمراض قمـ اًمدٟمٞم٤م

ىم٤مل: × ُمٚمٙمقشمٞم٦م هلذه اعمحـ سمٕمد اسمتالء اإلٟم٤ًمن هب٤م، وم٘مد ورد قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

ٌِْد ََمٛمْزِ » ُف يَمَٝمُ٘مقُن يمِْٙمَٔم ّٓ يَم٥ُم فِمٛمَْد اهللِ هَمَم َيٛم٣مهُل٣م إِٞم  : إَّم٣م زمَِذه٣مِب َم٣ملِ إ  ،زم١ِمضِْمَدى اخلِْمَٙمَتكْمِ

ِدهِ  ًَ ٌَٙمِٝم ٥ٍم دم صَم  -(3)شأْو زمِ

                                                           

«،

،

،×

 ،ش
 



 412 احلَدي٨م اخل٤َمُِمس قمنَم: اًمٌالء

 ’أّٟمف رأى ضمده رؾمقل اهلل ،×وذم رواي٦م ؿمٝم٤مدة اإلُم٤مم أيب قمٌد اهلل احلًلم

٣م »ذم اعمٜم٤مم وأظمؼمه سمـ ّٓ َأن  يَمَؽ َدَرصَم٥ًم دِم اجَلٛم ٥ِم َٓ سَمٛم٣َمهُلَ َٜم٣مَدةِ  إ وُمـ اعمٕمٚمقم أن  ،(1)شزم٣ِميمُم 

ّٓ اًمّمقرة اعمٚمٙمقشمٞم٦م ًمٚمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل مل حتّمؾ  سمٕمد وىمقع اًمِمٝم٤مدة ذم قم٤ممل إ

 اعمٚمؽ ـ قم٤معمٜم٤م احل٤مض ـ يمام سمرهـ قمغم ذًمؽ ذم اًمٕمٚمقم اًمٕم٤مًمٞم٦م- 

 

وصٞم٤مءٞمفـ  إروقان اهلل قمٚم ـأؿم٤مر قمدد ُمـ قمٚمامء اإلؾمالم  ٟمٌٞم٤مء وٕا ذم ^ مم أن ا

ٕضمرهؿ اًمذي  شمٕمٔمٞماًم  ،سمؾ هؿ أومم هب٤م ُمـ همػمهؿ ،إُمراض اجلًٛمٞم٦ّم يمٖمػمهؿ

 وٓ ي٘مدح ذًمؽ ذم رشمٌتٝمؿ- ،يقضم٥م اًمتٗم٤موؾ ذم اًمدرضم٤مت

 ،وأؿم٤مر آظمرون إمم أّن إٟمٌٞم٤مء ُمٜمّزهقن قمـ إُمراض اعمٜمّٗمرة يم٤مجلذام

 ًمٚمٖمرض ُمـ اًمٌٕمث٦م- ٤مومٞمً ٕن ذًمؽ يمٚمف مم٤م يٜمٗمر قمٜمف ومٞمٙمقن ُمٜم٤م :واًمؼمص

 ،وًمٙمؾ وضمف، وم٢مّن قمقام اًمٜم٤مس ٓ يٗمرىمقن سملم اعم٘م٤مُم٤مت اجلًٛمٞم٦م واًمروطمٞم٦م

وحيًٌقن أن اًمٜم٘مص اجلًامين ٟمتٞمج٦م اًمٜم٘مص اًمروطم٤مين أو ُمالزم ًمف، ويٕمت٘مدون أن 

ُمـ قمٜم٤مي٦م احلؼ )ؾمٌح٤مٟمف( أن ٓ يّمٞم٥م إٟمٌٞم٤مء أصح٤مب اًمنميٕم٦م واعمٌٕمقصملم 

واؾمتٞمح٤مش اًمٜم٤مس: ومٕمدم اسمتالئٝمؿ ٓ  ،اًمٓم٤ٌمعسم٤مًمرؾم٤مًم٦م، سم٠مُمراض شم٥ًٌم ٟمٗمرة 

أضمؾ إيمامل شمٌٚمٞمغ اًمٜم٤مس ُمـ حتّط ُمـ ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة، سمؾ  ،ٕن هذه اعمّم٤مئ٥م واًمٌالي٤م

وإرؿم٤مدهؿ- وقمٚمٞمف ٓ ُم٤مٟمع ُمـ اسمتالء سمٕمض إٟمٌٞم٤مء اًمذيـ مل حئمقا سم٤مًمنميٕم٦م، 

 واسمتالء إوًمٞم٤مء اًمٙم٤ٌمر واعم١مُمٜملم سمٛمثؾ هذه اعمحـ- 

ذم × ومٕمـ أيب قمٌد اهلل ،×ثػمة ذم اسمتالء اًمٜمٌل أيقبوىمد وردت أطم٤مدي٨م يم

ٙم ْمَُف فَمعم زَمَدٞمِِف َم٣م طَمال فَمْٗمَٙمفُ »ىم٤مل:  ،طمدي٨م ـمقيؾ ًَ َوفَمْٝمٛمَْٝمِف؛ هَمٛمََٖمَخ همِٝمِف إزْمٙمِٝمُس  ،هَم
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ـْ وَمْرٞمِف إلِم وَمَدَِمفِ  ٌَِٗمَل دم ذيمَِؽ َدْهرً  ،هَمِم٣مَر وُمْرضَم٥ًم واضِمَدًة َِم  ،َُيَْٚمُد اهللَ ،ؿَمقياًل  اهَم

ودُ  ،ُْمُ٘مُرهُ َويَ  دُّه٣م ،ضَمّتك َووَمَع دم زَمَدٞمِِف ايمدُّ ـْ زَمَدٞمِِف هَمغَمُ ُرُج َِم َوَيُٗمقُل هَل٣م:  ،َوىم٣مَٞم٦ْم خَتْ

ـَ  ،ايم ذي طَمَٙمَٗمِؽ اهللُ َِمٛمْفُ  ،اْرصِمٔمل إلم ََمْقِؤِمِؽ  ـَ ضَمّتك أطْمَرصَمُف أْهُؾ ايمَٗمْرَي٥ِم َِم َوَٞمَت

 - (1)شْرَي٥مِ ٗمْقُه دم اظمَْززَمَٙم٥ِم طم٣مِرَج ايمٗمَ ايموَ  ،ايمَٗمْرَي٥مِ 

ـْ أيب قَمٌِْد اهلل ـْ أيب سَمّمػٍم، قَم ڱ ں ں ﴿وُمْٙم٦ُم يَمُف: »ىم٤مَل:  ،×وقَم

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  * ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

دٍ  ،(2)﴾ے ے ٙم طُ  ،هَمَٗم٣مل: ي٣م َأزَم٣م حُمَٚم  ًَ ـِ فَمعم زَمَدٞمِفِ  ،َواهللِ ،ُي ـَ اظُم٠ْمَِم  ،َِم

ٙم ُط فَمعم ِديٛمِف؛ وَمْد ؽُمٙمَِّط فَمعم أيُّقَب  ًَ ٙم ْط فَمعم ِديٛمِف؛ َووَمْد  ،طَمْٙمَٗمفُ  همُمّقهَوٓ ُي ًَ ْ ُي َومَل

ـَ اظم٠ُْمَِمٛمكَم فَمعم َأزْمداَِّنِؿْ  ْط َِم ٙم  ًَ ٙم ُط فَمعم ِديٛمِِٜمؿ ،ُي ًَ   (3)شَوٓ ُي

 

 ،ًمٞمس سمدار يمراُم٦م ،هذا اًمٕم٤ممل اًمدٟمٞمقي عم٤م ومٞمف ُمـ اًمٜم٘مص واًم٘مّمقر واًمْمٕمػ

ٕن دار يمراُم٦م احلؼ )قمز  :وٓ حمّؾ قمذاسمف وقم٘م٤مسمف ،حلؼ ؾمٌح٤مٟمفوٓ حمؾ صمقاب ا

وهذا  ،همػم ُمِمقسم٦م سم٤مًمٜم٘مؿ، وراطمتف همػم خمٚمقـم٦م سم٤مًمِم٘م٤مء ،وضمؾ( قم٤ممل ٟمٕمٛمف ظم٤مًمّم٦م

وٟمٕمٛمف حمٗمقوم٦م سم٠مٟمقاع ُمـ اًمٕمذاب وأٓم واعمحـ- سمؾ ىم٤مل  ،اًمٕم٤ممل دار شمزاطمؿ وساع

 ،ٕمل اجلقع ٤مأًمٞمس إيمؾ دومٕمً  ،ماحلٙمامء: إنَّ طم٘مٞم٘م٦م ًمّذات هذا اًمٕم٤ممل هل دومع ًممٓ

ًمٞمس  ،ذم هذا اًمٕم٤ممل ،ٕمل اًمٕمٓمش؟ ويمذًمؽ اًمٕمذاب واًمِم٘م٤مء ٤مواًمنمب دومٕمً 

 وم٘مد يتٕمّذب ُمـ ضم٤مٟم٥م ويتٜمٕمؿ ُمـ آظمر- ،سمخ٤مًمص، سمؾ حمٗمقف سمٜمٕمٛم٦م أو ٟمٕمؿ
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واًمٕمذاب اخل٤مًمص  ،إن ُم٤مّدة هذا اًمٕم٤ممل شمتٛمّرد قمغم ىمٌقل اًمرمح٦م اخل٤مًمّم٦م

وهق ُم٤م  ،٤موٓ قم٘م٤مسمً  ،٤مٓ صمقاسمً  ،ار ضمزاء ظم٤مًمصومال يّمٚمح ٕن يٙمقن د ،اعمٓمٚمؼ

ْٞمٝم٣م شَمقازمً »أؿم٤مر إًمٞمف احلدي٨م اًمنميػ:  َٔمِؾ ايمدُّ ـٍ  ٣مأن  اهللَ مَلْ َُيْ َوٓ فُمُٗمقزَم٥ًم  ،ظم٠ُِْمَِم

سملم اعمٓمٞمع واًمٕم٤ميص، وقم٤ممل فمٝمقر  ،: إن هذه اًمدار دار اُمتح٤من وشمٗمريؼشيمِ٘م٣مهمِرٍ 

- وإذا شمرك احلؼ ٤مواعمٚمٙم٤مت مت٤مُمً اًمٗمٕم٤مًمٞم٤مت: وًمٞم٧ًم سمدار شمٌلّم ٟمت٤مئ٩م إقمامل 

ىم٤مل اهلل  ،٤ماعمتٕم٤مزم أهؾ اعمقسم٘م٤مت واًمٔمٚمؿ ذم والهلؿ وهمّٞمٝمؿ، يم٤من ذًمؽ اؾمتدراضًم 

- وي٘مقل: (1)﴾ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ * ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ؾمٌح٤مٟمف: 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ﴿

ًٌ ايمإِذا أضْمَدَث »أٟمف ىم٤مل: × - وقمـ اًمّم٤مدق(2)﴾ہ ہ ٌُْد َذْٞم َد يَمفُ  ،٣مَٔم  صُمدِّ

 -(3)شهَمُٜمَق آؽمتدراُج  ،هَمَٝمَدُع آؽمتٕمٖم٣مرَ  ،ٞمِْٔمَٚم٥مٌ 

 

ـْ ؽَمُخَػ ديٛمُف»ئمٝمر ُمـ هن٤مي٦م احلدي٨م اًمنميػ  َوَؤُمَػ فَمْٗمُٙمُف، وَمؾ   ،َوََم

أن اًمٌٚمّٞم٦م شمٕمّؿ اجلًامٟمٞم٦م واًمروطم٤مٟمٞم٦م، وم٢من إؿمخ٤مص اًمْمٕم٤مف ذم قم٘مقهلؿ  شزَمالُؤهُ 

وآٟمزقم٤مضم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م، قمغم ظمالف ُمـ  ،ذم أُم٤من ُمـ اعمٕم٤مٟم٤مة اًمروطمٞم٦م وإدرايمٝمؿ

واإلدراك احلذق، إذ شمزداد ُمٕم٤مٟم٤مشمف وُمّم٤مئٌف- وُمـ  ،يتٛمتع سم٤مًمٕم٘مؾ اًمٙم٤مُمؾ

ََم٣م ُأوِذَي َٞمٌِلٌّ َِمْثَؾ ََم٣م »اًم٘م٤مئؾ:  ’اعمحتٛمؾ أن يٕمقد إمم هذا اعمٕمٜمك يمالم اًمرؾمقل

تف أيمثر، وي٘مػ قمغم اعم٘م٤مم وقمٔمٛم ،ٕن يمؾ ُمـ يدرك ضمالل اًمرّب  (4)شأوذي٦ُم 
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اعم٘مدس ًمٚمحؼ )ضمؾ وقمال( قمغم ٟمحق أقمٛمؼ، يت٠ممل ويتٕمّذب ُمـ ضمراء قمّمٞم٤من 

وهتٙمٝمؿ ًمٚمحرُم٦م أيمثر- ويمؾ ُمـ يم٤مٟم٧م رمحتف وقمٜم٤ميتف وؿمٗم٘متف قمغم قم٤ٌمد  ،اًمٕم٤ٌمد

 ’يم٤من ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم ٤موؿم٘م٤مئٝمؿ أيمثر- وىمٓمٕمً  ،اهلل أيمثر، شم٠مذَّى ُمـ اقمقضم٤مج اًمٕم٤ٌمد

ٜم٤مزل اًمٙمامًمٞم٦م أيمٛمؾ ُمـ مجٞمع اًمٜمٌٞملم وإوًمٞم٤مء وسمٜمل ذم يمؾ هذه اعم٘م٤مُم٤مت واعم

 ومتٙمقن حمٜمف وآُٓمف أقمٛمؼ-  ،اإلٟم٤ًمن

 ف احلٛمد-وًم
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 يُم٣ٌمب إرزمٔمقن ضمديًث٣م يمإلَم٣مم اخلٚمٝمٛمل+
411 



ؼم ٤مدِس قمنَم: اًمّمَّ ًَ  411 احلَدي٨م اًم

 

 

 

ٌِْد اهلل ـْ َأيِب سَمِّمػم ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأسَم٤م قَم  َيُ٘مقُل: ×قَم

٦ْم فَمَٙمْٝمِف إن  احُلر  ضُمرٌّ فَمعَم ََجِٝمِع َأضْمَقايمِِف، إِْن َٞم٣مزمَ » ٣م، َوإِْن سَمَداىم  ٥ٌٌَم َصػَمَ هَلَ
ْتُف َٞم٣مئِ

ٌِْدَل زم٣ِميمُٝمْن فُمْنً  ُه، َوإِْن ُأِهَ َووُمِٜمَر، َواؽْمُت ، ىَمَم ىَم٣مَن ُيقؽُمُػ ااظمََِم٣مئ٤ُِم مَلْ سَمْ٘مِنْ

رْ  َتُف َأِن اؽمُتْٔمٌَِد َووَمُٜمَر، َوُأِهَ َومَلْ سُمْيِ ْر ضُمِري  ّديُؼ إَمكُم مَلْ ُيْيِ ُه ـُمْٙمَٚم٥ُم ايمِمِّ

ًٌْد  ٌ ٣مَر ايمَٔم٣ميِتَ يَمَف فَم ـ  اهللُ فَمَٙمْٝمِف هَمَجَٔمَؾ اجَل زَمْٔمَد إِْذ  ااجُل٤مِّ َوَوضْمَُمُتُف َوََم٣م َٞم٣ميَمُف أْن ََم

٥مً  ،، هَمَٟمْرؽَمَٙمفُ ٣م[ ََم٣ميمِ٘مً يَمفُ ىَم٣مِن ] ػْمُ ُئَمٗم٤ُِّم طَمغْمً  ،َوَرضِمَؿ زمِِف ُأَم  َؽ ايمِم 
؛ اَوىَمذيمِ

وا ٛمُقا أْٞمٖمُ  ،هَم٣مْصػِمُ ػْمِ َوَوؿمِّ ُ٘مْؿ فَمعَم ايمِم   .(6)شسُم٠مصَمُروا ،ًَ

 معاني المفردات:

٥ٌَُم:
 واًمٙمقارث اًمٜم٤مزًم٦م-  ،وهل احلقادث ،ُمٗمرد ٟمقائ٥م َٞم٣مئِ

 وآزدطم٤مم-  ،سمٛمٕمٜمك: آضمتامع ٤مواؾمتٕمٛمٚم٧م أيًْم  ،: شمداىم٧موسمداىّم٦م فمٙمٝمف

هلٞمٛمٜم٦م  اإذا أصٌح ُم٘مٝمقرً  ـم٤مقم٦م: واإلٟم٤ًمنوآ اًمٕمٌقدي٦م هل اخلْمقع اًمت٤مم

وقمٌقديتف سمٛم٘مدار ُم٘مٝمقريتف ًمتٚمؽ  ،هل٤م اواعمٞمقل اًمٜمٗمًٞم٦م، يم٤من قمٌدً  ،اًمِمٝمقة

اًمًٚمٓم٤مت احل٤ميمٛم٦م قمٚمٞمف، ويٌٚمغ إُمر إمم ُمًتقًى يٗمّْمؾ ـم٤مقمتٝم٤م قمغم ـم٤مقم٦م رسّمف، 
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ومٞمخْمع ٕهؾ اًمدٟمٞم٤م، ويٜمحٜمل ىمٚمٌف أُم٤مم ذوي  ،يٗم٘مد قمزشمف ويمراُمتف وطمريتف قمٜمدئذٍ 

عمجرد اطمتامل ٟمٞمؾ ُم٤م يٌتٖمٞمف طمتك  ،وي٘مٌؾ اُمتٜم٤من يمؾ ووٞمع قمٜمدهاجل٤مه واحلِمٛم٦م، 

ذم اعمذًّم٦م  ُمـ أشمٗمف إٟم٤ًمن: هذا إه واًمرق ُمـ إُمقر اًمتل دمٕمؾ اإلٟم٤ًمن دائاًم 

إمم يمؾ  أن يٚمتجئ واًمٕمذاب واًمٜمََّم٥م: ومٞمج٥م قمغم ُمـ يتقق ًمٚمٜمٌؾ واًمٙمراُم٦م

 وؾمٞمٚم٦م ًمتٓمٝمػم ٟمٗمًف ُمٜمٝم٤م- 

واًمٕمٛمؾ  ،ٛمٕم٤مجل٦م اًمٜمٗمس سمٓمري٘مل: اًمٕمٚمؿويتؿ اًمتٓمٝمػم ُمـ هذه اًم٘مذارات سم

 اًمٜم٤مضمع- 

اًمٜمٗمس ُمّدة يتؿ ومٞمٝم٤م وزع  وسمٛمخ٤مًمٗم٦م ،أُّم٤م اًمٕمٛمؾ ومٞمتّؿ سم٤مًمري٤مو٦م اًمنمقمٞم٦م

 ودومٕمٝم٤م ٟمحق اًمٙمامٓت-  ،اًمٜمٗمس قمـ احل٥م اعمٗمرط ًمٚمدٟمٞم٤م

وأُّم٤م اًمٕمٚمؿ ومٞمتؿ سمتٚم٘ملم اًمٜمٗمس: أن اًمٜم٤مس أظمريـ يْم٤مهقٟمف ذم اًمٗم٘مر 

واًمٙمٚمٞم٦م:  ،اًم٘م٤مدر قمغم مجٞمع إُمقر: اجلزئٞم٦م ،عمٓمٚمؼإمم اًمٖمٜمّل ا ،واًمْمٕمػ واحل٤مضم٦م

وأهنؿ أشمٗمف ُمـ أن شمٜمٕمٓمػ اًمٜمٗمس  ،اوأهنؿ همػم ىم٤مدريـ قمغم إٟمج٤مز طم٤مضم٦م أطمد أسمدً 

ن اًم٘م٤مدر اًمذي ُمٜمحٝمؿ اًمٕمزة واًمنمف واعم٤مل أو ،إًمٞمٝمؿ، وخيِمع اًم٘مٚم٥م أُم٤مُمٝمؿ

ؾمٌٞمؾ  وُمـ اًمٕم٤مر قمغم اإلٟم٤ًمن أن يتذًّمؾ ذم ،واًمقضم٤مه٦م، ىم٤مدر قمغم ُمٜمح ُمـ يِم٤مء

 وٓ وقمل-  ،وٓ قمٚمؿ ،ويتحٛمؾ آُمتٜم٤من ُمـ خمٚمقق وم٘مػم ذًمٞمؾ ٓ طمقل ًمف ،ؿمٝمقشمف

إذا أردت ـ أهي٤م اإلٟم٤ًمن ـ أن شم٘مٌؾ اعمٜم٦ّم ومٚمتٙمـ ُمـ اًمٖمٜمل اعمٓمٚمؼ ؾمٌح٤مٟمف، 

حتّررت ُمـ  ،وم٢مٟمؽ إذا وضمٝم٧م وضمٝمؽ إمم ذاشمف اعم٘مدؾم٦م، وظمِمع ذم حميه ىمٚمٌؽ

، شمٜمجؿ طم٤مًم٦م ذم اًم٘مٚم٥م شم٘مٝمر اًمٕمقامل قمٌقدي٦م ؾمقاه- إّن اًمٕمٌقدي٦م ًمف وطمده ؾمٌح٤مٟمف

ّٓ  ،شم٠مسمك ـم٤مقم٦م ؾمقاه ،وشمٔمٝمر ًمٚمروح طم٤مًم٦م ُمـ اًمِمٛمقخ واًمٕمٔمٛم٦م ،إظمرى َُمـ إ

إذ مل  ،ـم٤مقمتٝمؿ ـم٤مقم٦م ذات احلؼ اعم٘مدس: هٙمذا يم٤من ؿم٠من اًمٜمٌل يقؾمػ وًم٘مامن

قمٌقديتٝمام اًمٔم٤مهري٦م قمغم طمري٦م ٟمٗمًٞمٝمام: ذم طملم يمؿ ُمـ أصح٤مب  ٤مشمٜمٕمٙمس ؾمٚمًٌ 
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ومٙم٤مٟمقا أذٓء  ،مل يًتٜمِم٘مقا ٟمًٞمؿ احلري٦م احل٘مٞم٘مّٞم٦م ،٤مهري٦ماًم٘مدرة واًمًٚمٓم٦م اًمٔم

ًمٚمٜمٗمس وأهقائٝم٤م، ويتزًمٗمقن إمم اعمخٚمقق اًمت٤مومف- ُٟمِ٘مؾ قمـ اإلُم٤مم قمكم سمـ  اوقمٌٞمدً 

ـْ طَم٣ميمِِٗمَٜم٣م»ُم٘مقًم٦م:  ÷احلًلم ْٞمَٝم٣م َِم ـْ خَمُْٙمقٍق  ،إيّن ّٔٞمُػ أْن أؿْمُٙم٤َم ايمدُّ هَمَ٘مْٝمَػ َِم

 -(1)شَِمْثقِم؟!

٧م اًمّمقرة وإذا ارشمٗمٕم٧م احلج٥م دمٚمّ  ،هق اًمذل اًمدٟمٞمقيإن يمّؾ ُم٤م ذيمرٟم٤مه، 

وأهّن٤م يمٞمػ  ،اعمٚمٙمقشمٞم٦م ًمأله ذم أهمالل اًمِمٝمقات، وؾمالؾمؾ اًمرهم٤ٌمت اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م

، واًمتل أظمؼم قمٜمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ٤مشمٙمقن؟ وًمٕمؾ هذه اًمًٚمًٚم٦م اًمتل ـمقهل٤م ؾمٌٕمقن ذراقمً 

ًٓ  اواًمتل شمٙمقن أصٗم٤مدً  شمٞم٦م هلذا إه ًمٜم٤م ذم يقم أظمرة هل اًمّمقرة اعمٚمٙمق وأهمال

گ گ گ ﴿ذم فمؾ أواُمر اًم٘مقة اًمِمٝمقّي٦م واًمٖمْمٌٞم٦م- ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ،واًمرق

- ومام يّمؾ إًمٞمٜم٤م ذم ذًمؽ (3)﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿- وىم٤مل: (2)﴾گ

 اًمٕم٤ممل هق صقر أقمامًمٜم٤م- 

وًمٞمس  ،أهي٤م اًمٕمزيز قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن هذا اًمٕم٤ممل ًمٞمس سمدار اجلزاء واعمٙم٤موم٠مة

، ومٚمق حتررت ُمـ أه (4)زم، وإٟمام هق ؾمجـ اعم١مُمـسمٛمحؾ ًمٔمٝمقر ؾمٚمٓم٦م احلؼ اعمتٕم٤م

، وأضمٚمٞم٧م ُمرآة اًمٚمحؼ اعمتٕم٤مزم، وضمٕمٚم٧م اًم٘مٚم٥م ُمقطمدً  ااًمٜمٗمس، وأصٌح٧م قمٌدً 

صمٜمٞمٜمّٞم٦م، وأرؾمٚم٧م ىمٚمٌؽ إمم اًمٜم٘مٓم٦م اعمريمزي٦م ًمٚمٙمامل روطمؽ ُمـ هم٤ٌمر اًمٜمٗم٤مق واإل

 اعمٓمٚمؼ، ًمِم٤مهدت سمٕمٞمٜمؽ آصم٤مر ذًمؽ ذم هذا اًمٕم٤ممل، وًمتقؾمع ىمٚمٌؽ سم٘مدر يٖمدو حماًل 

َٓ »إذ شمّمػم ُم٤ًمطمتف أوؾمع ُمـ مجٞمع اًمٕمقامل:  ،ًمٔمٝمقر اًمًٚمٓمٜم٦م اًمت٤مُم٦م اإلهلٞم٦م

                                                           

،،،ش»×

، 
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ٌِْدي اظم٠ُْمَِمـ ،َوَٓ ؽَمَمئِل ،َئًُمٛمل َأْرِِض  ُٔمٛمِل وَمْٙم٤ُم فَم ًَ ـْ َي
 وًمِمٕمرت همٜمًك  ،(1)شَويم٘مِ

ذم اًمٜمٗمس، إذ مل شمٕم٠ٌم سمٙمؾ اًمٕمقامل اًمٖمٞمٌٞم٦م واعم٤مدي٦م، وٕصٌح٧م إرادشمؽ  ٤مواوحً 

 واعمٚمٙمقت، ومل دمد هلام اًمٚمٞم٤مىم٦م ٓطمتْم٤مٟمؽ-  ،ذم قم٤معمل: اعمُٚمؽ ىمقي٦م، إذ مل شمٗمّٙمر

سمٞم٧م ؿمٕمر: هؾ رأي٧م حتٚمٞمؼ اًمٓمػم؟ اٟمًٚمخ ُمـ أهمالل اًمِمٝمقة طمتك شمرى 

 (2)حتٚمٞمؼ اإلٟم٤ًمن!

اَمتٛم٣مع وأّٟمف:  ،(3)ىمّػ ايمٛمٖمس فمـ اجلزع فمٛمد ضمٙمقل َم٘مروهقُمّرف اًمّمؼم سم٠مّٟمف: 

 -(4)ظمًتقرايمٛمٖمس فمـ ايمُم٘مقى فمعم اجلزع ا

ُمٜمٝم٤م ُم٤م ضم٤مء قمـ اإلُم٤مم  ،وىمد ورد ذم إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م صمٜم٤مٌء سمٚمٞمٌغ قمغم اًمّمؼم

ْأُس، »: ×اًمّم٤مدق ِد؛ هَم١مَِذا َذَه٤َم ايمر  ًَ ـَ اجَل ْأِس َِم ـَ اإلْيَمِن زمَِٚمٛمِْزيَم٥ِم ايمر  ػْمُ َِم ايمِم 

، َذَه٤َم اإِلْيَمنُ  ػْمُ ُد؛ َوىَمذيمَِؽ إَذا َذَه٤َم ايمِم  ًَ  - (5)شَذَه٤َم اجَل

ويمالمه٤م  ،واًمّمؼم ُم٘م٤مم دون ُم٘م٤مم اًمرو٤م سم٤مًم٘مْم٤مء، وآسمتٝم٤مج سم٢مىم٤ٌمل اعمّم٤مئ٥م

ٕن اًمٜمٗمس ُم٤م داُم٧م شمٙمره اعمّم٤مئ٥م واًمٌٚمّٞم٤مت، ودمزع  :ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت اعمتقؾمٓملم

: وم٢مّن اًمّمؼم قمغم اًمٓم٤مقم٦م، ُمـ ضمراء ٟم٘مص اعمٕمروم٦م ٤مُمٜمٝم٤م، وم٢مّن ُم٘م٤مم ُمٕمرومتٝم٤م ٟم٤مىمًّم 

إّن اإلٟم٤ًمن إذا أدرك طم٘مٞم٘م٦م اًمٕم٤ٌمدة  ويمذًمؽ اًمّمؼم قمـ اعمٕم٤ميص- ،سم٠مهار اًمٕم٤ٌمدة

سمؾ  ،وآُمـ سم٤مًمّمقر اًمؼمزظمٞم٦م ًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م، مل يٙمـ ًمٚمّمؼم قمٚمٞمٝمام ُمقوع ،واعمٕمّمٞم٦م
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 وذم ومٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م- ،تف ذم شمرك اًمٕم٤ٌمدةوشمّمٌح سمٚمٞمّ  ،٤مإُمر يٖمدو ُمٕمٙمقؾًم 

أو إٟمٌٞم٤مء اًمٕمٔم٤مم ُمـ ٟمٕمتٝمؿ سم٤مًمّمؼم، ومٛمـ  ،أُّم٤م ُم٤م ورد ذم أئٛم٦م اهلدى

ّمؼم قمغم أٓم اجلًدي٦م اًمتل شم٥ًٌم آٟمٗمٕم٤مل واًمت٠مصمر ـ سمح٥ًم اعمحتٛمؾ أٟمف ُمـ اًم

وهق طمٞمٜمئٍذ ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت اًمٙمٌػمة  ،ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن ـ أو ُمـ اًمّمؼم قمغم ومراق إطم٦ٌم

أو  ،ومٞمّمّح احلدي٨م قمٜمف ذم شمراضمؿ طمٞم٤مهتؿ- وأُّم٤م اًمّمؼم قمغم اًمٓم٤مقم٤مت ،ًمٚمٛمحٌلم

وٓ ذم طمؼ  ،ٝمؿذم طم٘مّ  ومال ُمٕمٜمك ًمف ،قمدا أٓم اجلًٛمٞم٦م ،أو اًمٜمقائ٥م ،اعمٕم٤ميص

 ؿمٞمٕمتٝمؿ- 

قمغم اًمرهمؿ  ^وإئٛم٦م اعمٕمّمقُملم ،ويٌدو ُمـ شمراضمؿ طمٞم٤مة إٟمٌٞم٤مء اًمٕمٔم٤مم

أهّنؿ مل  ،واًمتًٚمٞمؿ ،وُم٘م٤مم اًمرو٤م ،ُمـ أن ُم٘م٤مُم٤مهتؿ يم٤مٟم٧م أرومع ُمـ ُم٘م٤مم اًمّمؼم

واًمٕمجز أُم٤مم اعمٕمٌقد: ويم٤مٟمقا ي٠ًمًمقن طم٤مضم٤مهتؿ  ،واًمتّيع ،يٛمتٜمٕمقا ُمـ اًمدقم٤مء

 ،وهذا ٓ يٖم٤مير اعم٘م٤مُم٤مت اًمروطمٞم٦م، سمؾ إن شمذيمر احلؼ ضمؾ وقمالُمـ احلؼ ؾمٌح٤مٟمف- 

أُم٤مم قمٔمٛم٦م اًمٙم٤مُمؾ  ،واًمذل ،وإفمٝم٤مر اًمٕمٌقدي٦م ،وُمٜم٤مضم٤مة اعمحٌقب ،واخلٚمقة

 وصمٛمرة ؾمٚمقك اًم٤ًمًمٙملم- ،اعمٓمٚمؼ، هم٤مي٦م آُم٤مل اًمٕم٤مروملم

وقمغم  ،وم٢مذا صؼم اإلٟم٤ًمن قمـ اعمٕمّمٞم٦م ،سمرويض ايمٛمٖمس وسمرزمٝمتٜم٣م أوٓ:

ًٓ  ،اًمٓم٤مقم٦م وختّٚم٧م  ،، واقمت٤مدت٤مومِمٞمئً  ٤مو٧م ٟمٗمًف ؿمٞمئً ٕواُمر وزّم اًمٜمٕمؿ، شمروّ  اُمتث٤م

 ،قمـ ـمٖمٞم٤مهن٤م، وطمّمٚم٧م هل٤م ُمٚمٙم٦م راؾمخ٦م ٟمقري٦م، هب٤م يتج٤موز اإلٟم٤ًمن ُم٘م٤مم اًمّمؼم

ًمٞمٌٚمغ اعم٘م٤مُم٤مت إظمرى اًمِم٤مخم٦م: وم٤مًمّمؼم قمـ اعمٕمّمٞم٦م يٌٕم٨م قمغم شم٘مقي٦م اًمٜمٗمس، 

وضمؾ، واًمّمؼم قمغم اًمٌالي٤م واًمّمؼم قمغم اًمٓم٤مقم٦م ي٥ًٌم آؾمتٞمٜم٤مس سم٤محلؼ قمز 

يقضم٥م اًمرو٤م سم٤مًم٘مْم٤مء اإلهلل، ويمؾ ذًمؽ ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت اًمِم٤مخم٦م ٕهؾ اإليامن، سمؾ 
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 ٕهؾ اًمٕمروم٤من- 

ومٝمام قمٞم٥م يم٤مؿمػ قمـ وٕمػ اًمٜمٗمس، وجيٕمؾ اإلٟم٤ًمن  ،واجلزع ،أُّم٤م اًمٗمزع

 ويمٚمٝم٤م ُمّم٤مئ٥م قمٔمٞمٛم٦م-  ،٤مواًمٕم٘مؾ ُمقهقٟمً  ،، واإلرادة وٕمٞمٗم٦م٤مُمْمٓمرسمً 

واًمٌالي٤م، وشمٜمتٍم  ،، ويتٖمّٚم٥م اًم٘مٚم٥م قمغم اًمٜمقائ٥مرزّي٥م: زم٣ميمِمػم ختّػ ايم٣مشم٣مٞمٝمً 

وٓ يّمػم اإلٟم٤ًمن ُمـ أهؾ اًمِمٙم٤مي٦م ًمٚمٜم٤مس،  ،إرادة اإلٟم٤ًمن قمغم اعمّم٤مئ٥م

وحُيَّط ُمـ يمراُمتف  ،وقمدم اجلالدة، ويً٘مط ُمـ أقملم اًمٜم٤مس ،ومٞمٗمتْمح سم٤مًمْمٕمػ

ّٕٟمف  ؛ٓ إيامن ًمف ،ًمدى ُمالئٙم٦م اهلل، وأُم٤مم ضمالل اًم٘مدس اًمرسمقيب: ومٛمـ ٓ صؼم ًمف

سم٤محلية اًمرسمقسمٞم٦م، ويرى جم٤مري إُمقر سمٞمد ىمدرشمف اًمٙم٤مُمٚم٦م، عم٤م  ٤مًمق يم٤من ُم١مُمٜمً 

ًمٖمػم احلؼ شمٕم٤ممم، سمؾ ٓؾمت٘مٌٚمٝم٤م سمٙمؾ  ،واًمٌٚمّٞم٤مت ،اؿمتٙمك ُمـ طمقادث إي٤مم

 وؿمٙمر ٟمٕمؿ احلؼ ؾمٌح٤مٟمف-  ،وشمٙمريؿ ،طمٗم٤موة

 ،واحلريم٤مت همػم اًمالئ٘م٦م ،واًمِمٙم٤موى اًمٚم٤ًمٟمٞم٦م ،إّن آوٓمراسم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م

 ا٠مٟمٜم٤م ًمًٜم٤م ُمـ ذوي اإليامن: ومام داُم٧م اًمٜمٕمٛم٦م ُمقومقرة، ؿمٙمرٟم٤م رسمٜم٤م ؿمٙمرً شمِمٝمد سم

اؿمتٙمٞمٜم٤م ُمـ  ،سم٤مًمزي٤مدة: وم٢مذا واضمٝمٜم٤م ُمّمٞم٦ٌم واطمدة ٤مٓ ًم٥ّم ًمف، سمؾ ـمٛمٕمً  ٤مفم٤مهريً 

ذم  ،واًمٗمزع ،واجلزع ،طمّتك شمتحّقل اًمِمٙم٤موى ،احلؼ اعمتٕم٤مزم ًمدى مجٞمع اًمٜم٤مس

 ،٤مومِمٞمئً  ٤مل، صمؿ يٜمٛمق ؿمٞمئً واًم٘مْم٤مء اإلهل ،إمم سمذور اًمٌٖمض دم٤مه احلؼ ،اًمٜمٗمس

طمتك يتحقل إمم ُمٚمٙم٦م، سمؾ ىمد شمتحقل اًمّمقرة اًمداظمٚمٞم٦م ًمٚمذات إمم صقرة  ،ويِمتد

اًمٌٖمض ًم٘مْم٤مء احلؼ، واًمٕمداء ًمٚمذات اعم٘مدس: وىمد ٟمٜمت٘مؾ ُمـ هذا اًمٕم٤ممل وٟمحـ 

 واًمٔمالم اًمدائؿ- ،عم٤مًمؽ اًمٜمٕمؿ، ومٜمٌُتغم سم٤مًمِم٘م٤مء إسمدي ،واًمٕمداء ،ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٌٖمض

 ،واًمث٤ٌمت ُمـ ـمٌٞمٕمتؽ أُم٤مم طمقادث إي٤مم ،ضمٕمؾ اًمّمؼموم٤مسمذل اجلٝمد وا

قمٞم٤ٌمن وم٤مدطم٤من، وٓ ضمدوى ُمـ ورائٝمام عمقاضمٝم٦م  ،واًمٗمزع ،ـ اًمٜمٗمس سم٠من اجلزعوًم٘مّ 

اعمّم٤مئ٥م واًمٌٚمٞم٤مت، وٓ وم٤مئدة ُمـ اًمِمٙمقى قمغم اًم٘مْم٤مء اإلهلل أُم٤مم اعمخٚمقق 
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ـْ  ،اًمْمٕمٞمػ اًمذي ٓ طمقل ًمف وٓ ىمقة ـَ ُِمْٝمَراَن، قَم ـْ ؾَماَمقَم٦َم سْم ـِ  ومَٕم ًَ  ×َأيِب احلَ

ـٌ »ىم٤مَل:  ؟ وَم٣مَل: وُمْٙم٦ُم: صْمِٔمْٙم٦ُم همَِداَك، َووَمَع فَمقَم  َدْي ـِ احَل٨مِّ َؽ فَم ًَ ٌَ وَم٣مَل رِم: ََم٣م ضَم

ـْ َذَه٣مِب ََم٣مرِم، هَمَٙمْقَٓ َأن   ،ىَمثغِمٌ  َوَذَه٤َم ََم٣مرِم، َوَدْيٛمِل ايم ذي وَمّد يَمَزََمٛمِل ُهَق َأفْمَٓمُؿ َِم

ـْ َأْصَح٣مزمِٛم٣َم َأطْم  َرصُماًل  ٌَطْ َِم ّٓ و ،َرصَمٛمِل ََم٣م وَمَدْرُت َأْن َأطْمُرَج، هَمَٗم٣مَل رِم: إِْن سَمِْمػِمْ سُمْٕمتَ إ

 (1)ش٣مىُمٛم٦َْم َأْم ىَم٣مِرهً  ٣مَراِوٝمً  ،هُ سَمِْمػِمْ ُيٛمِْٖمِذ اهللُ ََمَٗم٣مِديرَ 

واًمّمقرة  ،وإضمر اجلٛمٞمؾ ،هلام اًمثقاب اجلزيؾ ،واجلالدة ،واقمٚمؿ سم٠من اًمّمؼم

احلدي٨م اًمنميػ اًمذي ٟمحـ  ٤م ورد ذم ذيؾوهذا ُم ،اًمٌٝمّٞم٦م اًمؼمزظمٞم٦م اًمنميٗم٦م

ػْمُ ُئَمٗم٤ُِّم طَمغْمً »إذ ي٘مقل:  ،سمّمدد ذطمف وااَوىَمذيمَِؽ ايمِم  ُ٘مْؿ  ،؛ هَم٣مْصػِمُ ًَ ٛمُقا َأْٞمُٖم َوَوؿمِّ

ػْمِ   - شسُم٠مصَمُروا ،فَمعَم ايمِم 

إَِذا َدطَمَؾ »أّٟمف ىم٤مل:  ،×وقمـ اًمّمقرة اًمٌٝمٞم٦ّم ًمٚمّمؼم ورد قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

ـُ دِم وَمػْمِ  ـْ َيِٚمٝمٛمِفِ  ،هِ اظم٠ُْمَِم اَلُة فَم ٣مِرهِ  ،ىَم٣مَٞم٦ِم ايمِم  ًَ ـْ َي ىَم٣مُة فَم وايمػِمُّ َُمْمؾٌّ فَمَٙمْٝمِف؛  ،َوايمز 

ػْمُ  ٣مَءيَمَتُف وَم٣مَل ايمِم  ًَ َٝم٣مِن َُم
َذاِن َيٙمِ ػْمُ َٞم٣مضِمٝم٥ًم؛ هَم١مَِذا َدطَمَؾ فَمَٙمْٝمِف اظمََٙمَ٘م٣مَن ايمٙم  ك ايمِم  َوَيَتٛمَح 

الةِ  ىَم٣مةِ  ،يمِٙمِم  : ُدوٞمَ  ،َوايمز  ٌَُ٘مؿْ َوايمػِمِّ  -(2)شهَم١مِْن فَمَجْزسُمْؿ َِمٛمُْف هَمَٟمَٞم٣م ُدوَٞمفُ  ،ُ٘مْؿ َص٣مضِم

: ’قل اهللِوم٘مد ضم٤مء قمـ َرؾم ،أقماله٤م اًمّمؼم قمـ اعمٕمّمٞم٦م ،ًمٚمّمؼم درضم٤مت

٥ٌَمِ » ػْمُ شَماَلشَم٥ٌم: َصػْمٌ فِمٛمَْد اظمُِِمٝم ـِ اظمَْٔمِِمَٝم٥ِم.  ،َوَصػْمٌ فَمعَم ايمْم ٣مفَم٥مِ  ،ايمِم  ـْ َوَصػْمٌ فَم هَمَٚم

َٜم٣م، ىَمَت٤َم اهللُ يَمُف ؽِمت ِمَئ٥ِم َدَرصَم٥مٍ 
ـِ فَمَزائِ ًْ َه٣م زمُِح ٥ٌَِم ضَمّتك َيُرد  ََم٣م زَمكْمَ  ،َصػَمَ فَمعَم اظُمِِمٝم

ـْ َصػَمَ فَمعَم ايمْم ٣مفَم٥ِم ىَمَت٤َم اهللُ يَمُف  َمِء َوإَْرِض، َوََم  ً َرصَم٥ِم ىَمَم زَمكْمَ ايم َرصَم٥ِم إلَِم ايمد  ايمد 
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ـْ ؽِمت ِمَئ٥ِم َدَرصَم  قِم إَْرِض إلَِم ايمَٔمْرِش؛ َوََم َرصَم٥ِم ىَمَم زَمكْمَ خُتُ َرصَم٥ِم إلَِم ايمد  ٥ٍم ََم٣م زَمكْمَ ايمد 

َٔمِمَئ٥ِم َدَرصَم٥مٍ  ًْ
ـِ اظمَْٔمِِمَٝم٥م ىَمت٤ََم اهللُ يمَُف سمِ َرصَم٥ِم ىَمَم زَمكْمَ  ،َصػَمَ فَم َرصَم٥ِم إلَِم ايمد  َم٣م زَمكْمَ ايمد 

قِم إَْرِض إلَِم َُمٛمَْتَٜمك ايمَٔمْرشِ  وم٘مد ضمٕمؾ احلدي٨م اًمنميػ هل٤م اًمدرضم٤مت . (6)شخُتُ

ويمامهل٤م:  ،واجلٜم٦ّم اعم٘مّمقدة هل ضمٜم٦م إظمالق، اًمتل ُم٘مٞم٤مؾمٝم٤م ىمّقة اإلرادة ،إيمثر

وهل همػم حمدودة سمحّد: هذه اجلٜم٦ّم أقمٔمؿ ُمـ ضمٜم٦ّم إقمامل اًمتل قمروٝم٤م اًمًٛمقات 

 وإرض- 

ّٓ َٓ ُيٛم٣َمُل همِٝمِف اظمُْٙمُؽ  ؽَمٝمَٟميِْت فَمعَم ايمٛم ٣مِس َزََم٣منٌ »: ’وىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  زم٣ِميمَٗمْتِؾ إ

، َوَٓ ايمِٕمٛمَك  ِ ّٓ َوايمت َجػمِّ ٌ ٥ُم إ ٌُْخِؾ، َوَٓ اظمََح ّٓ زم٣ِميمَٕمِْم٤ِم َوايم ٣ٌَمِع إ ـِ َواسمِّ ي زم٣ِمؽْمتِْخَراِج ايمد 

ََم٣مَن هَمَِمػَمَ فَمعَم ايمَٖمْٗمِر َوُهَق َيْٗمِدُر فَمعَم ايمِٕمٛمَك؛ ـْ َأْدَرَك ذيمَِؽ ايمز  َوَصػَم فَمعَم  اهَلقى، هَمَٚم

؛ آسَم٣مُه اهللُ شَمَقاَب  لِّ َوُهَق َيْٗمِدُر فَمعَم ايمِٔمزِّ ٌ ٥ِم؛ َوَصػَمَ فَمعَم ايمذُّ ايمٌِْٕمَّم٥ِم َوُهَق َيْٗمِدُر فَمعَم اظمََح

يٗمً  كَم ِصدِّ
ًِ َق يِب  ٣مََخْ ـْ َصد   .(2)شِِم 

ٙمكم ،وايمٔمرهم٣مء ،يمِمػم أهؾ ايمًٙمقك  َمٛمٜم٣م:  ،درصم٣مت ،ويمٝم٣مءوإ ،وايمُ٘مٚم 

وشمرك ُم٤م شمٕم٤مرف قمٚمٞمف  ،وهق اًمث٤ٌمت ذم اعمج٤مهدة ،إولم: ايمَِمػْمُ دِم اهللِ اظمرسم٥ٌم

 سمؾ شمرك ٟمٗمًف ذم ؾمٌٞمؾ احلٌٞم٥م: وهذا ُم٘م٤مم أهؾ اًمًٚمقك-  ،وأًمٗمقه ،اًمٜم٤مس

طملم  ،وُمِم٤مهدي اجلامل ،وهق ٕهؾ احلْمقر ،ايمَِمػْمُ ََمِع اهللِ: ايمث٣مٞمٝم٥م اظمرسم٥ٌم

وًمدى  ،واًمّمٗم٤مت ،اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، واًمتجرد قمـ ُمالسمس إومٕم٤مل اخلروج ُمـ ضمٚم٤ٌمب

واهلٞم٦ٌم،  ،واًمّمٗم٤مت، وشمقارد واردات إُٟمس ،دمكم اًم٘مٚم٥م سمتجٚمٞم٤مت إؾمامء
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 واًمِمٝمقد- ،ٟم٤مت، واًمٖمٞم٤مب قمـ ُم٘م٤مم إٟمسقّ وطمٗمظ اًمٜمٗمس ُمـ اًمتٚم

ـِ اهللِ اظمرسم٥ٌم ايمث٣ميمث٥م: واعمِمت٤مىملم ُمـ أهؾ  ،وهق ُمـ درضم٤مت اًمٕمِم٤مق ،ايمَِمػْمُ فَم

ويرضمٕمقن إمم قم٤ممل اًمٙمثرات  ،قمٜمدُم٤م يٕمقدون إمم قم٤معمَِٝمؿ ،ِمٝمقد واًمٕمٞم٤مناًم

 واًمّمحق-

وأىمًك اعم٘م٤مُم٤مت- وىمد أؿم٤مر إمم هذه اعمرشم٦ٌم ُمقمم  ،وهذا ُمـ أصٕم٥م ُمراشم٥م اًمّمؼم

 ،َوؽَمٝمِّدي ،هَمٜمٌٛمل َي٣م إهِلل»ذم دقم٤مئف:  ×أُمػم اعم١مُمٜملم ،ٚملموإُم٤مم اًمُٙمٛمّ  ،اًم٤ًمًمٙملم

ُت فَمعَم  ،َوََمْقَٓيَ   .شفَمَذازمِؽ؛ هَمَ٘مْٝمَػ أْصػِمُ فَمعَم همَِراومَِؽ؟َصػَمْ

ػْمُ زم٣مهللِ إذ حيّمؾ سمٕمد  ،وآؾمت٘م٤مُم٦م ،وهق ٕهؾ اًمتٛمٙملم ،اظمرسم٥ٌم ايمرازمٔم٥م: ايمِم 

ّٓ وسمٕمد اًمتخّٚمؼ سم٠مظمالق اهلل، وٓ ٟمّمٞم٥م ومٞمف  ،اًمّمحق واًمٌ٘م٤مء سم٤مهلل  ٚملم-ًمٚمٙمٛمّ إ

 ًٓ  وصغم اهلل قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ- اوآظمرً  واحلٛمد هلل أو
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ٌِْد اهللِ ـِ َوَه٥ٍم ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأسَم٤م قَم ـْ ُُمَٕم٤مِوَي٦َم سْم  َيُ٘مقُل: ×قَم

ٌُْد سَمْقزَم٥ًم َٞمُِمقضًم » ْٞمَٝم٣م َوأطِمَرِة.  ٣مإَِذا سَم٣مَب ايمَٔم ؼَمَ فَمَٙمْٝمِف دِم ايمدُّ ًَ ٌ ُف اهللُ هَم َأضَم

ؼُمُ فَمَٙمْٝمِف؟ ومَ  ًْ ـَ هَمُٗمْٙم٦ُم: َوىَمْٝمَػ َي ٣ٌَم فَمَٙمْٝمِف َِم ٣مَل: ُيٛمْز ََمَٙمَ٘مْٝمِف ََم٣م ىَمَت

ُٞمقب، شُمؿ  ُيقضمل إلَِم صَمَقاِرضِمِف: اىْمُتِٚمل فَمَٙمْٝمِف ُذُٞمقزَمُف؛ وُيقضمل إلِم زمَِٗم٣مِع  ايمذُّ

ُٞمقِب؛ هَمَٝمْٙمَٗمك اهلل  ـَ ايمذُّ إَْرِض: اىْمُتِٚمل فَمَٙمْٝمِف ََم٣م ىَم٣مَن َئْمَٚمُؾ فَمَٙمْٝمِؽ َِم

ُٞمقِب ضِمكْمَ َيْٙمَٗم٣مُه ويَمْٝمَس َرْ  ـَ ايمذُّ ٍء ٍَم  .(6)شٌء َيُْمَٜمُد فَمَٙمْٝمف زمًَِمْ

اًمٜمٗمس ذم سمدء ومٓمرهت٤م صٗمح٦م ٟم٘مٞم٦م ُمـ يمؾ رؾمؿ وٟم٘مش، ظم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٙمامٓت 

واًمقوٞمٕم٦م،  ،وًمٙمـ ومٞمٝم٤م ٟمقر آؾمتٕمداد ًمٚمٛم٘م٤مُم٤مت: اًمرومٞمٕم٦م ،وأوداده٤م ،اًمروطمٞم٦م

 ذاشمٞم٦م- وُأٟمِم٠مت ومٓمرهت٤م قمغم آؾمت٘م٤مُم٦م، وقمجٜم٧م ـمٞمٜمتٝم٤م سم٤مٕٟمقار اًم

يزداد سم٤مزدي٤مد  ،قمٜمدُم٤م دمؽمح اًمٜمٗمس ؾمٞمئ٦م، حتّمؾ ذم اًم٘مٚم٥م فمٚمٛم٦م وؾمقاد

اعمٕم٤ميص، وم٢مذا اٟمتٌف اإلٟم٤ًمن ىمٌؾ أن يًتققم٥م اًمٔمالم اًم٘مٚم٥م يمٚمف، صمؿ اضمت٤مز ُمٜمزل 

واؾمتقرم طمٔمقظ هذا اعمٜمزل زاًم٧م احل٤مٓت  ،ودظمؾ ُمٜمزل اًمتقسم٦م ،اًمٞم٘مٔم٦م

وىمد ورد  ،واًمروطم٤مٟمٞم٦م اًمذاشمٞم٦م  ،ٞمٚم٦موقم٤مد إمم احل٤مًم٦م اًمٗمٓمري٦م اًمٜمقري٦م إص ،اًمٔمٚمامٟمٞم٦م

ـْ َٓ َذْٞم٤َم يمَفُ »ذم احلدي٨م اًمنميػ:  ْٞم٤ِم ىَمَٚم ـَ ايمذ   -(2)شايمت ٣مِئ٤ُم َِم

                                                           



 يُم٣ٌمب إرزمٔمقن ضمديًث٣م يمإلَم٣مم اخلٚمٝمٛمل+
410 

 ،وُمْم٤مقمٗم٤مهت٤م ،وآصم٤مره٤م ،وهبذا شمٌلم أن طم٘مٞم٘م٦م اًمتقسم٦م هل اًمرضمقع ُمـ قم٤ممل اًمٓمٌٞمٕم٦م

 سمٕمد أن طُمج٧ٌم سمٖمِم٤موات فمٚمامٟمٞم٦م ُمـ ضمراء اًمذٟمقب-  ،إمم قم٤ممل اًمروطم٤مٟمٞم٦م واًمٗمٓمرة

ٕن اًمذٟمقب  :ورسمٞمٕمٝم٤م هل ُمرطمٚم٦م اًمِم٤ٌمب ،أومْمؾ أي٤مم اًمتقسم٦م ايمٛمٗمْم٥م إولم:

 وؿمقائ٥م اًم٘مٚم٥م وفمٚمامت اًم٤ٌمـمؾ أظمػ، وذوط اًمتقسم٦م أؾمٝمؾ وأين- ،أىمؾ

 عم٤م ي٠ميت: ،ومال شمًّقف ذم اًمتقسم٦م

ومٗمل اعمديٜم٦م اًمتل يٌٚمغ شمٕمداده٤م  ،ٓ وامن ًمٌٚمقهمؽ ُمرطمٚم٦م اًمِمٞمخقظم٦م أوٓ:

 !٤ميٜم٤مهز أطمدهؿ صمامٟملم قم٤مُمً  ٤مٛم٦م مل ٟمجد مخًلم ؿمٞمخً مخًلم أًمػ ٟمً

سمف طم٤مضم٦م إمم  ،واًمٕمزم قمغم قمدم اًمٕمقدة إمم اًمذٟم٥م ،اًمرضمقع إمم اهلل شم٣مٞمٝم٣م:

أو  ،ُم٤م حيدث ًمإلٟم٤ًمن أن يٗمٙمر ًمقطمده سم٤مًمتقسم٦م اري٤مو٦م قمٚمٛمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٦م، وٟم٤مدرً 

وحتّٙمٛم٧م  ،وم٢مذا ىمقي٧م ؿمجرة اعمٕم٤ميص ذم ُمزرقم٦م ىمٚم٥م اإلٟم٤ًمن ،ؼ إًمٞمٝم٤مُيقومّ 

 ٤مقمـ اًمتٗمٙمػم ذم اًمتقسم٦م، وإذا شمذيمره٤م أطمٞم٤مٟمً  ٤موره٤م، سوم٧م اإلٟم٤ًمن يمٚمٞمً ضمذ

 شمٙم٤مؾمؾ ذم إضمرائٝم٤م-

واًمٜمقر  ،ٓ يًتٕمٞمد اًمِمخص اًمت٤مئ٥م اًمّمٗم٤مء اًمداظمكم اًمروطم٤مين ايمٛمٗمْم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م:

ؾمّقدت صٗمح٦م سمٞمْم٤مء صمؿ طم٤موًم٧م أن شمٕم٤مًم٩م  يمام أٟمؽ ًمق ،اخل٤مًمص اًمٗمٙمري اًم٤ًمسمؼ

 إمم طم٤مًمتٝم٤م إومم ُمـ اًمٌٞم٤مض اًمٜم٤مصع-  اًمًقاد وشمزيٚمف قمٜمٝم٤م مل شمٕمد اًمّمٗمح٦م

وأطم٤مدي٨م ظم٤مشمؿ  ،أهي٤م اًمٕمزيز! ومّٙمر ذم طم٤مًمؽ وقم٤مىم٦ٌم أُمرك، وراضمع يمت٤مب اهلل

وأطمٙم٤مم اًمٕم٘مؾ اًمقضمداٟمٞم٦م- اومتح قمغم  ،ويمٚمامت قمٚمامء إُم٦م ^وأئٛم٦م اهلدى ،إٟمٌٞم٤مء

اًمذي هق ُمٗمت٤مح إسمقاب إظمرى، واؾمتٕمـ سمروطم٤مٟمٞم٦م اًمرؾمقل  ،ٟمٗمًؽ سم٤مب اًمتقسم٦م

 - #إُم٤مم اًمٕمٍم ،وٟم٤مُمقس اًمدهر ،واًمتجئ إمم وزم إُمر ^يمرم وأئٛم٦م اهلدىإ
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 يمٙمتقزم٥م رىمٛم٣من أؽم٣مؽمّٝم٣من:

 اًمت٘مّمػم ذم أداء اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م- قمغم و ،اًمٜمداُم٦م قمغم اًمذٟمقب أضمدمه٣م:

 - ٤مهن٤مئٞمً  اًمٕمزم قمغم قمدم اًمٕمقدة إمم اًمذٟمقب وأطمر:

 ومٝمام ُمـ ُم٘مقُم٤مهت٤م اًمذاشمٞم٦م-  ،ًمتقسم٦مهذان اًمريمٜم٤من حي٘م٘م٤من طم٘مٞم٘م٦م ا

وقمٜمدُم٤م يتقاومر هذان اًمريمٜم٤من، يتٞمّن أُمر ؾم٤مًمؽ ـمريؼ أظمرة، وشمٖمٛمره اًمتقومٞم٘م٤مت 

 - (1)﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿ًمٞمّمٌح سمح٥ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ؛اإلهلٞم٦م

ومٞمج٥م قمغم اإلٟم٤ًمن أن يٗمٝمؿ سم٠من اعمحٌقسمٞم٦م قمٜمد اهلل ٓ شم٘مّدر ذم طم٤ًمب: واهلل 

ٕمٜمقي٦م شمٚمؽ اًمٕمقامل ُمـ أي ٟمقع ُمـ إٟمقار اعميٕمٚمؿ سم٠من صقرة طم٥م احلؼ ذم 

 ---واًمتجّٚمٞم٤مت اًمٙم٤مُمٚم٦م شمٙمقن؟

سم٠من يٗمّٙمر ذم أصم٤مر  ،وجي٥م قمغم اإلٟم٤ًمن أن ي٘مقي ذم ىمٚمٌف صقرة اًمٜمداُم٦م 

چ چ ﴿وييم ٟم٤مر اًمٜمداُم٦م ذم ىمٚمٌف قمغم همرار:  ،وقمقاىمٌٝم٤م ،اعمقطمِم٦م ًمٚمٛمٕم٤ميص

وًمٞمٕمٚمؿ أٟمف إذا  وشمزول اًمٙمدورة قمـ اًم٘مٚم٥م: ،طمتك حتؽمق مجٞمع اعمٕم٤ميص ﴾ڇ

قم٤مشمٞم٦م، وشمٗمتح  اومٕمٜمدُم٤م يٜمت٘مؾ ُمـ هذا اًمٕم٤ممل ؾمٞمجد ٟم٤مرً  ،مل ييم سمٜمٗمًف ٟم٤مر اًمٜمداُم٦م

 وشمقصد ذم وضمٝمف أسمقاب اجلٜم٦م واًمرمح٦م- ،ذم وضمٝمف أسمقاب ضمٝمٜمؿ

ٌَاَلهَم٦ِم َأنَّ ىَم٤مِئاًل  شمِفِ  ُرِوَي ذِم هَن٩ِْم اًم  ٤مَل ًَمُف:: َأؾْمَتْٖمِٗمُر اهللَ، وَم٘مَ ×ىَم٤مَل سمَِحْيَ

َؽ َأسَمْدِري ََم٣م آؽمتٕمٖم٣مُر؟ إن  آؽْمتِْٕمَٖم٣مَر َدَرصَم٥ُم ايمِٔمٙمٝمِّكمَ » َوُهَق اؽمٌؿ َواومٌِع  ،شَم٘مَِٙمْتؽ ُأَمُّ

٣م: ايمٛم َدُم فَمعَم ََم٣م ََم٢َم. وايمث ٣ميِن: ايمَٔمْزُم فَمعَم سَمْرِك ايمَٔمْقِد إيِمَْٝمِف َأزَمًد  هُلَ . افَمعَم ؽِمت ٥ِم ََمَٔم٣مٍن: َأو 
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ٌَْح٣مَٞمُف َأَْمَٙمَس يَمْٝمَس  وايمث ٣ميم٧ُِم: َأنْ  َي إلَِم اظمَْخُٙمقومكَِم ضُمُٗمقوَمُٜمْؿ ضَمت ك سَمْٙمَٗمك اهللَ ؽُم سُم٠َمدِّ

َٜم٣م.  َي ضَمٗم  ازمُع: َأْن سَمْٔمِٚمَد إلَِم ىُمؾِّ هَمِريَّم٥ٍم فَمَٙمْٝمَؽ َوٝم ْٔمَتَٜم٣م هَمُت٠َمدِّ فَمَٙمْٝمَؽ سَمٌَِٔم٥ٌم. وايمر 

ْح٦ِم هَمُتذِ ي ٞمَ واخَل٣مَِمُس: َأْن سَمْٔمِٚمَد إلَِم ايمٙم ْحِؿ ايم ذِ  ًُّ ٌَُف زم٣ِمٕضَْمَزاِن ضَمّتك ٦ٌََم فَمعَم ايم ي

َؿ َأمَلَ  ًْ ٣مدُِس: َأْن سُمِذيَؼ اجِل ًّ ٌؿ صَمِديٌد. وايم سُمْٙمِِمَؼ اجِلْٙمَد زم٣ِميمَٔمْٓمِؿ َوَيٛمَُْمٟمَ زَمْٝمٛمَُٜمَم حَلْ

 -(1)شايمْم ٣مفَم٥ِم ىَمَم َأَذوْمَتُف ضَماَلَوَة اظمَْٔمِِمَٝم٥ِم؛ هَمِٔمٛمَْد ذيمَِؽ سَمُٗمقُل: أؽْمَتْٕمِٖمُر اهللَ

وايمٔمزم فمعم فمدم  ،يُمتٚمؾ هذا احلدي٧م ايممميػ فمعم رىمٛمل ايمتقزم٥م: ايمٛمداَم٥م

 مه٣م: ،وفمعم ذؿمكم َمٜمٚمكم يمٙمٗمٌقل ،ايمٔمقدة إيمٝمف

إرضم٤مع طم٘مقق اعمخٚمقق ٕهٚمف: ومٕمغم اًمت٤مئ٥م أن يردَّ يمؾ ُم٤م أظمذه ُمـ  إّول:

 ،أظمرى ًمٚمٜم٤مس ذم ذُمتف ٤موإذا وضمد طم٘مقىمً  ،اًمٜم٤مس ُمـ دون طمؼ إمم أصح٤مسمف

أو يٓمٚم٥م اًمًامح ُمٜمٝمؿ، ومٞمج٥م أن ٓ يتقاٟمك ذم  ،ن ي١مدهي٤م إمم أصح٤مهب٤مواؾمتٓم٤مع أ

ذًمؽ: وإذا شمٕمذر قمٚمٞمف إٟمج٤مز ذًمؽ أّدى اعم٘مدار اعمٞمًقر ُمٜمف- وًمٞمٕمٚمؿ أن ًمٙمؾ هذه 

سم٠مؿمؼ إطمقال وًمٞمس ًمف ذم  ،احل٘مقق أصح٤مب ؾمٞمٓم٤مًمٌقٟمف هب٤م ذم اًمٜمِم٠مة إظمرى

ّٓ أن يتحّٛمؾ ذٟمقب أظمريـ، ويدومع  ذًمؽ اًمٕم٤ممل وؾمٞمٚم٦م ٕداء هذه احل٘مقق، إ

 ،ًمٚمخالص ٤موٓ يٛمٚمؽ ـمري٘مً  ،٤موؿم٘مٞمً  ،اومٞمّمػم طمٞمٜمذاك قم٤مضمزً  ،إًمٞمٝمؿ أقمامًمف احلًٜم٦م

 وُمٚمج٠م ًمالؾمتخالص- 

 ومٞم٘ميض يمؾ اًمٗمرائض اإلهلٞم٦م أو ي١مدهي٤م- ،رّد طم٘مقق اخل٤مًمؼ هلل ؾمٌح٤مٟمف ايمث٣مين:

 ،إي٤مك أن شمًٛمح ًمٚمِمٞمٓم٤من واًمٜمٗمس إُم٤مرة سم٤مهلٞمٛمٜم٦م قمٚمٞمؽ !أهي٤م اًمٕمزيز

ويٍموم٤مٟمؽ قمـ  ،وؿم٤مىم٦م ،ران ًمؽ اًمٕمٛمٚمٞم٦م ضمًٞمٛم٦مومٞمّمقّ  ،٦م ذم ىمٚمٌؽواًمقؾمقؾم

اًمتقسم٦م- إي٤مك أن شمٞم٠مس ُمـ رمح٦م اهلل وًمٓمٗمف، وإن يم٤مٟم٧م قمٚمٞمؽ صالة يمثػمة وصٞم٤مم همػم 

ىمٚمٞمؾ، ويمٗم٤مرات قمديدة، وطم٘مقق إهلٞم٦م يمثػمة، وذٟمقب ُمؽمايمٛم٦م، وطم٘مقق اًمٜم٤مس ٓ 
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اًمٓمريؼ قمٜمدُم٤م شم٘مقم شمٕمّد، واخلٓم٤مي٤م ٓ حتَم: ٕن احلؼ اعمتٕم٤مزم يًّٝمؾ قمٚمٞمؽ 

سمخٓمقات سمح٥ًم ىمدرشمؽ ذم ادم٤مهف، وهيديؽ ؾمٌٞمؾ اًمٜمج٤مة- واقمٚمؿ سم٠مّن اًمٞم٠مس ُمـ 

ذم اًمٜمٗمس ُمـ  اأؾمقأ وأؿمّد شم٠مصمػمً  ٤مرمح٦م احلؼ ُمـ أقمٔمؿ اًمذٟمقب، وٓ أفمـ أن هٜم٤مك ذٟمًٌ 

اًم٘مٜمقط ُمـ رمح٦م اهلل- وم٢مّن اًمٔمالم اًمداُمس إذا همٌم ىمٚم٥م اإلٟم٤ًمن اًمٞم٤مئس ُمـ اًمرمح٦م 

ل إمم ـم٤مهمٞم٦م، ٓ ؾمٌٞمؾ ًمٚمٝمٞمٛمٜم٦م قمٚمٞمف- اإلهلٞم٦م، ٓ ي  ٛمٙمـ إصالطمف، وًمتحقَّ

وًمٙمـ احلؼ ضمّؾ وقمال، ىمد وهٌؽ ٟمٕمٛم٦م اًمقضمقد  ،ذم همٞم٤مه٥م اًمٕمدم ٜم٧َم ًم٘مد يمُ 

ر ًمؽ اعمقضمقدات، واًمٞمقم ٓ يٙمقن ووٕمؽ أؾمقأ ُمـ اًمٞمقم اًمذي وؾمخّ  ،ويمامٓشمف

ُم٤مم ظمٓمقة م إمم إ- إن اهلل ىمد وقمد سم٤مًمرمح٦م واعمٖمٗمرة- شم٘مدّ ٤مسومً  ٤ميمٜم٧م ومٞمف قمدُمً 

وم٢من مل شمًتٓمع أن  ،واطمدة، سم٤مدم٤مه قمت٦ٌم ىمدؾمف: وم٢مٟمف ؾمٞم٠مظمذ سمٞمدك ُمٝمام يمّٚمػ إُمر

 وإن مل شمًتٓمع دومع طم٘مقق اًمٜم٤مس، وم٢مٟمف ؾمٞمجؼمه٤م- ،شم١مدي طم٘مقىمف، ؾمٞمتٜم٤مزل قمٜمٝم٤م

إّن ـمريؼ احلؼ ؾمٝمؾ، وًمٙمٜمّف حيت٤مج إمم اٟمت٤ٌمه يًػم، ومٞمج٥م قمٚمٞمؽ اًمٕمٛمؾ، 

 واًمٕمزم قمغم إصالح اًمٜمٗمس-

: سم٘مقًمف: ×ل اًمتقسم٦م وم٘مد ذيمرمه٤م اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملمأُّم٤م ذـم٤م يمام

ْح٦ِم هَمتُ » ًُّ ٦ٌََم فَمعَم ايم ٌَُف زم٣ِمٕضَْمَزاِن ضَمتّك ذِ واخَل٣مَِمُس: َأْن سَمْٔمِٚمَد إلَِم ايمٙم ْحِؿ ايم ِذي َٞم ي

ؿَ  ًْ ٣مدُِس: َأْن سُمِذيَؼ اجِل ًّ ٌؿ صَمِديٌد. وايم َأمَلَ  سُمْٙمِِمَؼ اجِلْٙمَد زم٣ِميمَٔمْٓمِؿ َوَيٛمَُْمٟمَ زَمْٝمٛمَُٜمَم حَلْ

 شايمْم ٣مفَم٥ِم ىَمَم َأَذوْمَتُف ضَماَلَوَة اظمَْٔمِِمَٝم٥مِ 

 ،ومال سمد ُمـ شمدارك اًمٚمذائذ اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م اًمتل حل٘م٧م سمف أي٤مم أصم٤مم واعمٕم٤ميص

اًمتل طمّمٚم٧م ذم ممٚمٙم٦م  ،واًمروطمٞم٦م ،وذًمؽ سم٤مًمًٕمل عمحق يمؾ أصم٤مر اجلًٛمٞم٦م

ُٕمر، طمتك شمٕمقد اًمٜمٗمس ُمّم٘مقًم٦م يمام يم٤مٟم٧م ذم سمدء ا ،ضمًٛمف وٟمٗمًف ُمـ ضمرائٝم٤م

 وحتّمؾ ًمف اًمٓمٝم٤مرة اًمٙم٤مُمٚم٦م- ،وشمٕمقد اًمٗمٓمرة إمم روطم٤مٟمٞمتٝم٤م إصٚمٞم٦م

ـ ـمريؼ مم٤مرؾم٦م اًمري٤مو٦م اجلًٛمٞم٦م: اإلُم٤ًمك قمـ أيمؾ اعم٘مقي٤مت، واعمٜمِمٓم٤مت، ومٕم
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واًمّمٞم٤مم، يذي٥م اًمٚمحقم اًمتل ٟمِم٠مت قمغم ضمًٛمف ُمـ احلرام واعمٕمّمٞم٦م أي٤مم اخلٓم٤مي٤م 

 وأصم٤مم-

اعمٜم٤مؾمؽ يتدارك اًمٚمذائذ وُمـ ـمريؼ اًمري٤مو٦م اًمروطمٞم٦م ُمـ اًمٕم٤ٌمدات و

ٕن صقرة اعمتع اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ٓ شمزال ُم٤مصمٚم٦م ذم ذائ٘م٦م اًمٜمٗمس، وُم٤م داُم٧م  :اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م

وخُيِمك ُمـ حلٔم٦م ـمٖمٞم٤من  ،قم٤مًم٘م٦م هب٤م وم٢من اًمٜمٗمس شمرهم٥م إًمٞمٝم٤م، ويٕمِم٘مٝم٤م اًم٘مٚم٥م

واًمت٤مئ٥م قمـ  ،ومتّرده٤م قمغم ص٤مطمٌٝم٤م- ومال سمد قمغم اًم٤ًمًمؽ ًمًٌٞمؾ أظمرة ،اًمٜمٗمس

وُمِمّ٘م٦م اًمٕم٤ٌمدة- وم٢مذا ؾمٝمر ًمٞمٚم٦م ذم  ،وح أمل اًمري٤مو٦م اًمروطمٞم٦مأن ُيذيؼ اًمر ،اعمٕم٤ميص

 ،ُمع اًمٚمذائذ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اواطمدً  ٤مشمداريمٝم٤م سمٚمٞمٚم٦م ُمـ اًمٕم٤ٌمدة- وإذا قم٤مش يقُمً  ،اعمٕمّمٞم٦م

اًمتل  ،واعمًتح٤ٌمت اعمٜم٤مؾم٦ٌم طمتك شمٓمٝمر اًمٜمٗمس ُمـ آصم٤مر اعمٕم٤ميص ،شمداريمف سم٤مًمّمقم

 ورؾمقظمف ومٞمٝم٤م- ،هل شمٕمٚمؼ طم٥م اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمٜمٗمس

وأي  ،ٜم٤م إمم ضمالل اهلدف وقمٔمٛمتف، شمذًمَّٚم٧م مجٞمع اًمّمٕم٤مب ُمـ أضمٚمفوإذا اٟمتٌٝم

واًمرحي٤من اًمدائٛملم؟ وأي سمالء أقمٔمؿ ُمـ  ،واًمروح ،رء أقمٔمؿ ُمـ اًمٜمج٤مة إسمدي٦م

ىمد  ،واًمت٠مضمٞمؾ ،واًمتًقيػ ،واًمِم٘م٤مء اًمنُمدي؟ وُمع شمرك اًمتقسم٦م ،اهلالك اًمدائؿ

ك اًمدائؿ- وقمٜمد اًمقرود واهلال ،واًمٕمذاب اخل٤مًمد ،يٌٚمغ اإلٟم٤ًمن إمم اًمِم٘م٤مء إسمدّي 

قمغم ُم٘م٤مم اًمتقسم٦م ىمد يتحّقل اإلٟم٤ًمن إمم ؾمٕمٞمد ُمٓمٚمؼ، وحمٌقب ًمٚمحؼ ؾمٌح٤مٟمف- 

قمغم هذا اعمًتقى، ومال سم٠مس ُمـ اعمٕم٤مٟم٤مة وأٓم ٕي٤مم  وم٢مذا يم٤من اهلدف ضمٚمٞماًل 

 يًػمة-

وٓ شمٕمرض  ،وإذا مل شمًتٓمع أن حت٘مؼ اًمتقسم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م، ومال شمٕمدل قمـ اًمتقسم٦م

 واعمٛمٙمـ- ،٘م٘مٝم٤م سم٤معمًتقى اعمًتٓم٤معوطم٤مول أن حت ،قمٜمٝم٤م



٤مسمع قمنَم: اًمتقسم٦م ًَ  411 احلدي٨م اًم

 ،يًتدقمل ؾمؽم اًمٕمٞمقب ،ًمٚمذات اعم٘مدس ،واًمًت٤مري٦م ،إن ُم٘م٤مم اًمٖمٗم٤مري٦م

ٕن اًمّمقر اعمٚمٙمقشمٞم٦م ًمألقمامل سمٛمٜمزًم٦م وًمٞمد اإلٟم٤ًمن، سمؾ  ؛وهمٗمران شمٌٕم٤مت اًمذٟمقب

 وٟمٗمل ،ٕم٤منسمٛمٜمزًم٦م اًمٚمِ  ،ويمٚمامت آؾمتٖمٗم٤مر ،أًمّمؼ ُمـ ذًمؽ- وإن طم٘مٞم٘م٦م اًمتقسم٦م

وُمٕمروم٦م عم٘م٤مم احلؼ اعم٘مدس  ،وطمٞم٤مة ،اًمقًمد: وأن ًمٙمؾ واطمد ُمـ اعمقضمقدات قمٚمؿ

واًمقطمل إمم إقمْم٤مء واجلقارح وسم٘م٤مع إرض سم٤مًمٙمتامن وإـم٤مقمتٝم٤م  ،ضمؾ وقمال

 ،دًمٞمؾ قمغم قمٚمؿ وؿمٕمقر ،ًمألُمر اإلهلل، وشمًٌٞمح اعمقضمقدات سم٠مهه٤م هلل شمٕم٤ممم

خل٤مًمؼ واعمخٚمقق، ٓ وطمٞم٤مة ًمٚمٛمقضمقدات، سمؾ دًمٞمؾ قمغم آرشم٤ٌمط اخل٤مص سملم ا

ّٓ ذاشمف اعم٘مدس )ضمؾ وقمال( وُمـ ارشم٣م ُمـ قم٤ٌمده-  يٓمٚمع قمٚمٞمف أطمد إ

ـَ »وذم احلدي٨م اًمنميػ اًمذي ٟمنمطمف:  ٣ٌَم فَمَٙمْٝمِف َِم ُيٛمِْز ََمَٙمَ٘مْٝمف ََم٣م ىَمَت

ُٞمقب  :وهذا حيتٛمؾ أيت ،شايمذُّ

 ًٓ وسم٘م٤مع إرض، سمٙمتامن ُمٕم٤ميص  ،واجلقارح ،وطمٞمف شمٕم٤ممم ًمألقمْم٤مء :أو

 اًمت٤مئ٥م- 

 إُمر سمٕمدم اإلدٓء سم٤مًمِمٝم٤مدة-  شم٣مٞمٝم٣م:

واًمتل هب٤م شمتؿ اًمِمٝم٤مدة  ،رومع أصم٤مر اًمتل شمريمتٝم٤م اعمٕم٤ميص قمغم إقمْم٤مء شم٣ميمث٣م:

 اًمتٙمقيٜمٞم٦م-

 وًمق مل يت٥م ُٕمٙمـ أن يِمٝمد يمؾ قمْمق سمٚم٤ًمن ُم٘م٤مًمف أو طم٤مًمف قمغم أومٕم٤مًمف إصمٞمٛم٦م-

مل أن ٓ شمِمٝمد وٟمحـ ذم هذا اًمٕم٤م ،ويمام أن ُم٘م٤مم اًمٖمّٗم٤مري٦م واًمًّت٤مري٦م اىمت٣م أن

وأن يًؽم اًمزُم٤من واعمٙم٤من أومٕم٤مًمٜم٤م اعمِمٞمٜم٦م، يمذًمؽ  ،وضمقارطمٜم٤م ودٟم٤م ،أقمْم٤مؤٟم٤م

وٟمًتٖمٗمر  ،ي٘متيض ؾمؽم أقمامًمٜم٤م ذم اًمٕمقامل إظمرى قمٜمدُم٤م ٟمتقب شمقسم٦م صحٞمح٦م

 وٟمرطمؾ ُمـ هذا اًمٕم٤ممل، أو أن اًمٜم٤مس حيجٌقن قمـ أقمامًمٜم٤م- ،٤مظم٤مًمًّم  ااؾمتٖمٗم٤مرً 
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ك ٓ يٙمقن اإلٟم٤ًمن طمت ،اًمث٤مين وًمٕمؾ ُم٘مت٣م يمراُم٦م احلؼ )ضمؾ ضمالًمف( هق

 واهلل اًمٕم٤ممل- ،أُم٤مم أظمريـ ٤موُمٗمْمقطًم  ،رأؾمف ٤ماًمت٤مئ٥م ُمٓم٠ْمـمً 

 :(1)شمٕمددت أىمقال اعمٗمنيـ ذم شمٗمًػم اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح قمغم اًمٜمحق أيت

أي شمدقمقهؿ إمم أن ي٠مشمقا سمٛمثٚمٝم٤م ًمٔمٝمقر آصم٤مره٤م  ،أهن٤م شمقسم٦م شمٜمّمح اًمٜم٤مس إول:

 -اأو يٜمّمح ص٤مطمٌٝم٤م ومٞم٘مٚمع قمـ اًمذٟمقب صمؿ ٓ يٕمقد إًمٞمٝم٤م أسمدً  ،اجلٛمٞمٚم٦م ذم ص٤مطمٌٝم٤م

ُمـ ىمقهلؿ: قمًؾ  ،اًمٜمّمقح ُم٤م يم٤مٟم٧م ظم٤مًمّم٦م ًمقضمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف ايمث٣مين:

ُمـ اًمِمٛمع، سم٠من يٜمدم قمغم اًمذٟمقب ًم٘مٌحٝم٤م، ويمقهن٤م  ٤مإذا يم٤من ظم٤مًمًّم  ،ٟمّمقح

 -ظمالف رو٤م اهلل شمٕم٤ممم ٓ خلقف اًمٜم٤مر ُمثاًل 

ٕهن٤م شمٜمّمح ُمـ اًمديـ ُم٤م  ؛ٞم٤مـم٦موهل اخل ،اًمٜمّمقح ُمـ اًمٜمّم٤مطم٦م ايمث٣ميم٧م:

يمام دمٛمع اخلٞم٤مـم٦م سملم  ،أو جيٛمع سملم اًمت٤مئ٥م وسملم أوًمٞم٤مئف وأطم٤ٌمئف ،ىمتف اًمذٟمقبُمزّ 

 ىمٓمع اًمثقب-

ُمـ ىمٌٞمؾ اإلؾمٜم٤مد  ،وإؾمٜم٤مده إمم اًمتقسم٦م ،اًمٜمّمقح وصػ ًمٚمت٤مئ٥م ايمرازمع:

أي: شمقسم٦م شمٜمّمحقن هب٤م أٟمٗمًٙمؿ سم٠من شم٠مشمقا هب٤م قمغم أيمٛمؾ ُم٤م يٜمٌٖمل أن  ،اعمج٤مزي

 طمتك شمٙمقن ىم٤مًمٕم٦م ٔصم٤مر اًمذٟمقب ُمـ اًم٘مٚمقب سم٤مًمٙمٚمٞم٦م-  ،قمٚمٞمف شمٙمقن
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ـْ َأيب ضَمْٕمَٗمرَ   ىم٤مَل: ×قَم

: َأن  َُمقؽمك» فُ  ×ََمْ٘مُتقٌب دِم ايمت قراِة ايم تل مَلْ سُمَٕمغم  هَمٗم٣مَل: ي٣م َربِّ  ،ؽَمَٟمل َرزم 

(  ،)فَمز   هللٌد هَمُٟمٞم٣مديَؽ؟ هَمَٟمْوضَمك اَأوَمري٤ٌم أْٞم٦َم َِمٛمّل هَمُٟمٞم٣مصمٝمؽ، أْم زَمٔمٝم وصَمؾ 

ك ـْ دم ؽِمؼْمِ ـْ َذىَمَريِن. هَمٗم٣مَل َُمقؽمك: هَمَٚم َيْقَم  ،إيَمْٝمِف: ي٣م َُمقؽمك َأَٞم٣م صَمٙمٝمُس ََم

ّٓ ٓ ؽِمؼْمَ  ـَ َيْذىُمُروَٞمٛمل هَمَٟمْذىُمُرُهؿْ إ َك. هَمٗم٣مَل: ايم ذي َوَيتح٣مزمُّقَن دِم   ،ؽِمؼْمُ

ٌُُّٜمؿْ  قءٍ هَم٣مُؤيمئَِؽ ايم ذ ،هَمُٟمضِم ًُ ـَ إِذا أَرْدُت أْن ُأصٝم٤َم أْهَؾ إْرِض زمِ  ،ي

 .(6)شهَمَدهَمْٔم٦ُم فَمٛمُْٜمْؿ هِبِؿ ،َذىَمْرُِتُؿْ 

 ،يٕمرض قمجزه قمـ يمٞمٗمٞم٦م دقم٤مئف هلل شمٕم٤ممم ×ُمـ اعمحتٛمؾ أن اًمٜمٌل ُمقؾمك

ومٞم٘مقل: إهلل أٟم٧م ُمٜمّزه ُمـ آشمّم٤مف سم٤مًم٘مرب واًمٌٕمد طمتك أدقمقك دقم٤مء ُمـ يٙمقن 

 ،وٓ أضمد دقم٤مًء يٚمٞمؼ سمٕمٔمٛمتؽ وضمالًمؽ ،٠مٟم٤م ُمؽمّدد ذم أُمري، وم٤مأو ىم٤مصٞمً  ٤مداٟمٞمً 

واهدين إمم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م ُم٘م٤مم ىمدؾمؽ: وم٠مشمك اجلقاب ُمـ  ،ومٕمّٚمٛمٜمل يمٞمٗمٞم٦م ٟمدائؽ

وأن هذه  ،ُمّمدر اجلالل واًمٕمّزة: سم٠مٟمٜمل طم٤مض طمْمقر اًم٘مٞمقُمٞم٦م ذم مجٞمع اًمٜمِمآت

 -وٟمديؿ ُمـ يتحدث ُمٕمل ،اًمٕمقامل سم٠مهه٤م طم٤مضة ًمدّي- أٟم٤م ضمٚمٞمس ُمـ يذيمرين
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رضمح٤من ذيمر اهلل اخلٗمّل،  ،أظمرى وأطم٤مدي٨م ،ٗم٤مد ُمـ هذا احلدي٨مًتوي

ۉ ۉ ې ې ې ﴿واؾمتح٤ٌمب اًمذيمر اًمّني واًم٘مٚمٌل، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ذم طم٤مٓت وُم٘م٤مُم٤مت،  ٤م- وىمد يٙمقن اإلضمٝم٤مر ذم اًمذيمر وإفمٝم٤مره راضمحً (1)﴾ې

ٌِْد اهللُِمثؾ اًمذيمر ًمدى أهؾ اًمٖمٗمٚم٦م ًمٙمل يٜمتٌٝمقا:  اىمِرِ »: ×وَم٣مَل َأزُمق فَم هلِل )فَمز   ايمذ 

( دِم ايمَٕم٣مهمِٙمكَِم، ىَم٣مظمَُٗم٣مسمُِؾ دِم اظمَُح٣مِرزمكِمَ  ِلُّ : (2)شوصَمؾ  ـْ َذىَمَر اهللَ دِم »: ’وُٞمٗمؾ فمـ ايمٛمٌ  ََم

قِق خُمْٙمًِِم  ًُّ ٛم٥َمٍ ايمىَمت٤ََم اهللُ يَمُف  ،فِمٛمَْد نَمْٖمَٙم٥ِم ايمٛم ٣مِس َوؾُمْٕمٙمِِٜمْؿ زمِم همِٝمفِ  ٣مايم ًَ َونَمَٖمر اهلُل  ،َػ ضَم

ُْمْر فَمعم وَمْٙم٤ِم زَممَمٍ يَمُف َيْقَم ايمِٗمٝم  - (3)ش٣مََم٥ِم ََمْٕمِٖمَرًة مَلْ خَتْ

 وهمػمه٤م- ،واخلٓم٦ٌم ،ويمذًمؽ يًتَح٥م اإلضمٝم٤مر سم٤مًمذيمر ذم أذان اإلقمالم

ذيمر اًمٕمٌد هلل، يٌٕم٨م قمغم ذيمر اهلل ًمٕمٌده، وي٘م٤مسمؾ هذا اًمذيمر اًمٜمًٞم٤من، وىمد ىم٤مل 

ٻ ٻ ٻ ٻپ پ ﴿ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمـ اًمٜم٤مد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: 

 -(4)﴾پ پ

إّن شمذيّمر آي٤مت اهلل سم٤مقم٨م قمغم طمّدة ذم اًمٌّمػمة، وإزاطم٦م ًمٚمحج٥م، سم٘مدر ىمقة 

وصػمورة هذا اًمتذيمر ُمٚمٙم٦م راؾمخ٦م ذم اإلٟم٤ًمن جيٕمؾ ًمٌّمػمشمف  ،اًمتذيمر وٟمقراٟمٞمتف

 ىمّقة، ومػمى ُمـ ظمالل أي٤مت مج٤مل احلؼ-

ؾمامء واًمّمٗم٤مت يٌٕم٨م قمغم ُمِم٤مهدة احلّؼ ذم دمّٚمٞم٤مت أؾمامئف وصٗم٤مشمف-  وإن شمذيّمر ٕا

ؾمامء واًمّمٗم٤مت، يقضم٥م رومع  وإن شمذيمر اًمذات )قمّز ؿم٠مٟمف( ُمـ دون طمج٤مب أي٤مت وٕا
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ـ دون همِم٤مء وطمج٤مب- ،احلج٥م سم٠مهه٤م  وُمِم٤مهدة احلٌٞم٥م ُم

اًمتل هل ىمرة قملم اًمٕمروم٤مء  ،هذا اًمتٗمًػم أطمد شمٗمًػمات اًمٗمتقطم٤مت اًمثالصم٦م

اًمذي هق ومتح  ،ٓمٚمؼواًمٗمتح اعم ،واًمٗمتح اعمٌلم ،وهل: اًمٗمتح اًم٘مري٥م ،وإوًمٞم٤مء

 اًمٗمتقح-

واًمذات( شمزيؾ  ،وإؾمامء واًمّمٗم٤مت ،ويمام أن اًمتذيّمرات اًمثالصم٦م )أي٤مت

احلج٥م اًمثالصم٦م، يمذًمؽ اًمتح٤مسم٥م سملم اًمٜم٤مس ذم اهلل ؾم٥ٌم عمح٦ٌم اهلل، وٟمتٞمجتف رومع 

 احلج٥م سمح٥ًم ُم٤م ي٘مقًمف اًمٕمروم٤مء اًمِم٤مخمقن-

ًمٚمح٥ّم ذم  وُمـ اًمقاوح أن ًمٚمتح٤مسم٥م سملم اًمٜم٤مس ُمراشم٥م ودرضم٤مت، يمام أن

ودرضم٤مٍت قمديدٍة  ،اهلل ُمـ ضمٝم٦م اخلٚمقص واخلٚمقِّ ُمـ اًمِمقائ٥م ُمراشم٥م يمثػمة

، واحل٥م اخل٤مًمص اًمت٤مم هق احل٥م اعمحض اًمٗم٤مرغ ُمـ ؿمقب يمثرات إؾمامء ٤مأيًْم 

واًمّمٗم٤مت، وهق اعمقضم٥م حلّمقل احل٥م اًمت٤مم- واعمحٌقب اعمٓمٚمؼ ذم ذيٕم٦م 

 -٤موسملم حمٌقسمف طمج٤مسمً قمـ اًمقص٤مل، وٓ يٌ٘مك سمٞمٜمف  ٤ماًمٕمِم٤مق ٓ يٙمقن حمجقسمً 

قمٜمدُم٤م  ×ف: ٕٟم×وهبذا اًمٌٞم٤من ٟمًتٓمٞمع أن ٟمقوّمؼ سملم ؾم١مازم اًمٜمٌل ُمقؾمك

س ُمـ ذيمره، وؾمٛمع ُمـ حمٌقسمف، ؾمٛمع ُمـ طميشمف شمٕم٤ممم سم٠مٟمف )قمّز وضمّؾ( ضمٚمٞم

ٞمتف ُمـ اًمققمد سم٤مًمقص٤مل واًمقصقل إمم اجلامل، أراد أن يًت٘ميص أهؾ اًمقص٤مل ُأُمٜم

َك »عمتقضم٦ٌم قمٚمٞمف، وم٘م٤مل: طمتك يٜمٝمض سم٤معم١ًموًمٞم٦م ُمع مجٞمع اًمِم١مون ا ـْ دم ؽِمؼْمِ هَمَٚم

ّٓ َيْقَم ٓ ؽِمؼْمَ  َك، إ ِؼ زمِٕمغْمِ ـَ ايمَتَٔمٙمُّ ٙم َص َِم َك، زَمْٔمَد َإّن خَتَ ـْ َيُ٘مقُن دِم ؽِمؼْمِ َك؟ َوََم ؽِمؼْمُ

وم٘م٤مل هؿ ـم٤مئٗمت٤من: اًمذيـ  ش؟َوضَمْم َؿ وُمُٝمقَد احُلَج٤ِم، َوَوَصَؾ إلَِم ََج٣َميمَِؽ اجَلِٚمٝمؾِ 

ذم ُمٔمٝمر مج٤مزم اًمت٤مم،  اإذ يٙمقن شمذيمرً  ،واًمذيـ يتح٤مسّمقن ٕضمكم يذيمروٟمٜمل اسمتداًء،

 وأٟم٤م ضمٚمٞمًٝمؿ- ،اًمذي هق اإلٟم٤ًمن- إّن اًمٓم٤مئٗمتلم ذم ُم٠مُمٜمل وضمٚم٤ًمئل

ومتٌلم أن هلذيـ اًمٓم٤مئٗمتلم ظمّمٚم٦م واطمدة قمٔمٞمٛم٦م، وهل٤م ٟمت٤مج قمٔمٞمؿ آظمر، إذ 
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تف أهنؿ وٟمتٞمج ،سمذيمرهؿ ًمف ـ حمٌقسملم ًمٚمحؼ اعمتٕم٤مزم ـهنؿ يذيمرون اهلل ومٞمٜم٘مٚمٌقا إ

يقم ٓ ؾمؽم ومٞمف، وخيتكم هبؿ احلؼ )قمز  ،وُمٚمجئف ،ون ذم ؾمؽمه )ؾمٌح٤مٟمف(يًت٘مرّ 

 ويرومع ًمٙمراُمتٝمؿ اًمٕمذاب قمـ قم٤ٌمده- ،وضمّؾ( ذم اعمحّؾ إرومع

،

وم٤مًمتٗمّٙمر ـمٚم٥م  ،اًمتذيّمر ُمـ ٟمت٤مئ٩م اًمتٗمّٙمر، وهلذا ي٘مّدم ُم٘م٤مم اًمث٤مين قمغم إول

ومٝمق  ،وُم٤م دام اإلٟم٤ًمن يٓمٚم٥م ويٌح٨م ،واًمتذيمر طمّمقل ًمٚمٛمٓمٚمقب ،ًمٚمٛمحٌقب

 وقمٜمدُم٤م يّمؾ إمم حمٌقسمف يتحّرر ُمـ قمٜم٤مء اًمٌح٨م واًمتٗمتٞمش- ،حمجقب قمـ ُمٓمٚمقسمف

أو  ،أو ؾمتلم ،وذم إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م أن شمٗمّٙمر ؾم٤مقم٦م أومْمؾ ُمـ قم٤ٌمدة ؾمٜم٦م

ٓ ُمـ اعمٕم٤مرف قمغم اًم٤ًمًمؽ،  ٤مؾمٌٕملم- ومٚمٕمّؾ شمٗمّٙمر ؾم٤مقم٦م واطمدة يٗمتح أسمقاسمً 

شمٗمتحٝم٤م قم٤ٌمدة ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م، أو حيّمؾ ومٞمف ُمـ اًمتذيّمر ُم٤م ٓ حيّمؾ ُمـ اعم٤ًمقمل 

 اعمجٝمدة ًمًٜملم قمديدة-

، يثٛمر ٟمت٤مئ٩م يمثػمة ًمٙمؾ واقمٚمؿ أهي٤م اًمٕمزيز أن شمذيمر احلٌٞم٥م واًمتٗمّٙمر ومٞمف دائاًم 

وم٢من شمذيّمر احلٌٞم٥م ذم ٟمٗمًف هم٤مي٦م  ،واًمٕمروم٤مء ،وإوًمٞم٤مء ،اًمٓمٌ٘م٤مت: أُّم٤م اًمُٙمّٛمٚمقن

ن ُمٜمٝمؿ، ومٝمق قواعمتقؾمٓم ،ّٚمف يٌٚمٖمقن مج٤مل طمٌٞمٌٝمؿ: وأُّم٤م قمٛمقم اًمٜم٤مسآُم٤مهلؿ وذم فم

 وًمٚمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ- ،أومْمؾ ُمّمٚمح ًمألظمالق واًمًٚمقك

 اإن شمذيمر احلؼ )ضمّؾ ؿم٠مٟمف( يٌٕم٨م قمغم صٗم٤مء اًمٜمٗمس وص٘مٚمٝم٤م، وجيٕمٚمٝم٤م ُمٔمٝمًر 

ويقضم٥م صٗم٤مء اًمروح وٟم٘م٤مئٝم٤م، وحيّرر اإلٟم٤ًمن ُمـ أهمالل إه،  ،ًمٚمٛمحٌقب

وُمّمدر اًمًٞمئ٤مت ُمـ اًم٘مٚم٥م، وجيٕمؾ  ،اًمذي هق رأس اخلٓم٤مي٤م وخُيرج طم٥م اًمدٟمٞم٤م

ًمقرود ص٤مطمٌف احلؼ ضمّؾ وقمال: وم٢مذا يمٜم٧م  ،اوـم٤مهرً  ٤م، واًم٘مٚم٥م ٟمٔمٞمٗمً اواطمدً  ٤ماهلٛمقم مهً 

إمم  اوُم٤ًمومرً  ،اوُمٝم٤مضمرً  ،ًمٓمريؼ أظمرة ٤مواعمٕمٜمقي٦م وؾم٤مًمٙمً  ،ًمٚمٙمامٓت اًمّمقري٦م ٤مـم٤مًمًٌ 

 قمجـ ىمٚمٌؽ ُمع ذيمره-قمغم شمذيّمر اعمحٌقب، وا ااهلل، اضمٕمؾ ىمٚمٌؽ ُمٕمت٤مدً 
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 ًٓ  ،وٞم٣مهمع ،وهق جمدٍ  ،وهق أدٟمك ُمراشم٥م اًمذيمر اًمٜم٤مومع ،اًمذيمر اًمٚم٤ًمين وم٘مط :أو

 َٕمريـ: 

ًٌ  ،ىم٤مم اًمٚم٤ًمن سمقفمٞمٗمتف سم٤مًمذيمر أضمدمه٣م:  ٓ روح ًمف- ٤موإن يم٤من هذا اًمذيمر ىم٤مًم

ًٌ  وأطمر: ُمـ اعمقافم٦ٌم  ًمتٗمّتح ًم٤ًمن اًم٘مٚم٥م سمٕمد ُمّدة ٤ميٛمٙمـ أن يّمػم هذا اًمذيمر ؾمٌ

وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ ورد  ،ومٞم٘مقد اإلٟم٤ًمن ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف إمم احل٘مٞم٘م٦م ،قمٚمٞمف سمنموـمف

ذم إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م ُمدح قمٔمٞمؿ ًمٚمذيمر اًمٚم٤ًمين- إّن شمذيمر احلؼ ذم يمؾ ُمرشم٦ٌم 

 حمٌقب وُمٓمٚمقب- 

وهق أدٟمك ُمراشم٥م اًمذيمر اًمذي شمؽمشم٥م قمٚمٞمف ُم٤م ذيمروه ُمـ  ،: ايمذىمر ايمٗمٙمٌل٣مشم٣مٞمٝمً 

 ومقائد-

 وهق أومْمؾ ُمـ ؾم٤مسم٘مف- ،: ايمذىمر ايمٗمٙمٌّل ايمذي ئمٗمٌف ذىمر يم٣ًمين٣مشم٣ميمثً 

، اجل٤مري قمغم فم٤مهر ايمذىمر ايم٣ًمري دم ىمّؾ ٞمُمآت َمراسم٤م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م :٣مرازمٔمً 

وومٞمف شمٜمٗمتح أىم٤مًمٞمؿ  ،وهق أيمٛمؾ ُمراشم٥م اًمذيمر يم٤موّم٦م ،اإلٟم٤ًمن وسم٤مـمٜمف، ّهه وقمٚمٜمف

وُمٕمف ٓ شمٗمٕمؾ  اإلٟم٤ًمن اًمًٌٕم٦م اًمٔم٤مهري٦م، واعمامًمؽ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، قمغم ذيمر احلؼ،

اًم٘مقى اًمٔم٤مهري٦م واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ذم اإلٟم٤ًمن ُم٤م خي٤مًمػ اًمقفم٤مئػ اًمنمقمٞم٦م- ومتٙمقن 

ک گ گ ﴿طمريم٤مهت٤م وؾمٙمٜم٤مهت٤م ُمٌدّوة وخمتقُم٦م سمذيمر احلؼ، وشَمٜمُْٗمُذ: 

ذم مجٞمع أـمراف اعمٛمٚمٙم٦م: ويتحّقل اإلٟم٤ًمن إمم طم٘مٞم٘م٦م إؾمامء  (1)﴾گ

هل اًمٖم٤مي٦م اًم٘مّمقى واًمّمٗم٤مت، سمؾ إمم صقرة اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ وُمٔمٝمره- وهذه 

 وُمٜمتٝمك رضم٤مء أهؾ اهلل-  ،ًمٙمامل اإلٟم٤ًمن
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وإذا طمّمؾ اٟمخٗم٤مض قمـ هذا اعمًتقى اًمرومٞمع، اٟمت٘مص سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمٗمًٝم٤م يمامل 

ٕن ٟمِمآت وضمقد  ذم أظمر: اإلٟم٤ًمن، وأصّمر ٟم٘مّم٤من يمؾ ُمـ اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ

 وُمت٠مصمرة سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض- ،اإلٟم٤ًمن ُمؽماسمٓم٦م

 ،اًمذايمر أن يٕمٚمؿ ىمٚمٌف اًمذيمر سمتٙمرارهوضم٥م قمغم  ،وإذا مل يٜمٗمتح ًم٤ًمن اًم٘مٚم٥م

وم٢مذا اٟمٗمتح ًم٤ًمن اًم٘مٚم٥م شمٌٕمف ًم٤ًمن اًمٗمؿ، ومٞمزول شمٕم٥م اًمتٙمرار وقمٜم٤مؤه- ذم اًمٌدء 

، وسمٕمد اٟمٗمت٤مح ًم٤ًمن اًم٘مٚم٥م، يّمػم ًم٤ًمن اًمٗمؿ ٤مواًم٘مٚم٥م شم٤مسمٕمً  ،ايم٤من اًمٚم٤ًمن ذايمرً 

 ، يًتٛمد اًمذيمر ُمـ اًم٘مٚم٥م، أو ُمـ اًمٖمٞم٥م-٤مشم٤مسمٕمً 

َتِٚمُع همِٝمِف أزْمراٌر َوهُمّج٣مرٌ » :×فمٌد اهللَل أزمق وم٣م إول: ـْ جَمْٙمٍِس َُيْ هَمَٝمُٗمقَُمقَن  ،َم٣م َِم

 ) ّٓ فَمعم نَمغْمِ ِذىْمِر اهللِ )فَمز  وصمؾ  ًة فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َيْقَم ايمِٗمٝم٣مََم٥مِ إ  -(1)شىم٣مَن ضَمْنَ

 طمنة اإلٟم٤ًمن قمغم ُم٤م وم٤مشمف ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمذيمر اهلل، وٓ يًتٓمٞمع شمداريمٝم٤م-

ـْ أيب صَمْٔمَٖمرٍ  ين:ايمث٣م ـْ َأراَد أْن َيْ٘مت٣مَل زمِ  :×فَم ْ٘مٝم٣مِل هَمْٙمٝمَُٗمْؾ إذا أراَد أْن َيُٗمقَم ٣مظمِ ََم

ف:  ًِ ـْ جَمْٙمِ * حئ مئ ىئ * ىئ ىئ ی ی ی ی ﴿َِم

 -(2)﴾جب حب خب مب

ـْ َأَراَد َأْن َيْ٘مقَن َيقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ىَمْٝمُٙمُف سَم٣مَمر »: ×ىم٤مل َأُِمػَم اعم١ُمُِمٜملِمَ  ايمث٣ميم٧م: ـَ  ٣مََم َِم

٣ٌَمَرىم٥ِم: ؽمٌح٣من رزمؽ إلم آطمره ـ دِم َدزْمِر ىُمؾِّ َصالةٍ  ،اِب ايمث قَ   -(3)شهَمْٙمَٝمْتُؾ هِذِه أَي٣مِت اظمُ

٣مِدِق  ايمرازمع: ـِ ايمِم  ٣مَراُت اظمََج٣ميمِِس َأْن سَمُٗمقَل فِمٛمَْد ومَٝم٣مَِمَؽ َِمٛمَْٜم٣م: »: ×فَم ىَمٖم 
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جب حب * حئ مئ ىئ * ىئ ىئ ی ی ی ی ﴿

 -(1)ش﴾خب مب

(» اخل٣مَمس: ْؽ  ،: َي٣م فِمٝمًك×يمِِٔمٝمًك وَم٣مَل اهللُ )فَمز  وصَمؾ  ًِ  ،اْذىُمْريِن دِم َٞمْٖم

ـْ ََمأل أَدَمّٝمكَم. ي٣م  ،َواْذىُمْريِن دِم ََمٙمئؽ ،أْذىُمْرَك دم َٞمْٖمِز  أْذىُمْرَك دِم َمأل طَمغْمٍ َِم

ٌََؽ  ،فمٝمًك ـْ رم وَمْٙم
ٌَِْمٌَِص  ،َوأىْمثِْر ِذىْمري دِم اخَلَٙمقاِت  ،أيمِ وري أْن سُم َوافْمَٙمْؿ أن  ُهُ

ـْ  ،إرَِم   ـْ ََمٝمِّتً  ،٣مدِم ذيمَِؽ ضَمٝمر َوىُم  -(2)ش٣مَوٓ سَمُ٘م

طمريم٦م ذٟم٥م اًمٙمٚم٥م ٟمتٞمج٦م اخلقف أو اًمٓمٛمع- وهذا يمٜم٤مي٦م قمـ  ايمتٌِمٌص:

 ؿمّدة آًمتامس واعمًٙمٜم٦م- 

ـْ دِم ذيمَِؽ ضَمٝمر  ـْ ََمٝمِّتً  ٣مىُم  وطمْمقره-  ،سمٛمٕمٜمك: اٟمت٤ٌمه اًم٘مٚم٥م :٣مَوٓ سَمُ٘م

ٌِْد اهللِ  ايم٣ًمدس: ـْ أيِب فَم ـْ ؾُمِٕمَؾ  ،ز  إن  اهللَ )فمَ » وم٣مَل: ×فَم ( َيُٗمقُل: ََم وصَمؾ 

َٟميَمتِل ًْ ـْ ََم ـْ ؽَمَٟميَمٛمِل ،زمِِذىْمِري فَم  -(3)شَأفْمَْمْٝمُتُف َأهْمَّمَؾ ََم٣م ُأفْمْمِل ََم

ـْ َرؾُمقِل اهللِ  ايم٣ًمزمع: ... َوافْمَٙمُٚمقا أن  طَمغْمَ أفْمميمُ٘مْؿ فِمٛمَْد »ىم٤مَل:  ’قَم

ْٚمُس  َوطَمغْمَ  ،َوأْرهَمَٔمٜم٣م دم َدَرصم٣مسمُِ٘مؿ ،َوأْزىم٣مه٣م ،ََمٙمٝم٘مُِ٘مؿْ  ِذىْمُر  ،َم٣م ؿَمَٙمَٔم٦ْم فَمَٙمْٝمِف ايمُم 

ـْ َذىَمَريِن  ،اهللِ )ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم( ف هَمٗم٣مَل: َأَٞم٣م صَمٙمٝمُس ََم
ًِ ـْ َٞمْٖم ف أطْمػَم فَم  -(4)شهَم١مِٞم 

  ًٓ  -٤موسم٤مـمٜمً  اوفم٤مهرً  اوآظمرً  واحلٛمد هلل أّو
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 :’ىم٤مل َرؾُمقُل اهللِ

ُع » ـَ إىَْمَٙم٥ِم دِم صَمْقهمفايمِٕمٝم٥ٌَُم َأْهَ ٙمِِؿ َِم ًْ صُمِؾ اظمُ ـِ ايمر   .شدم دي

 :’َوىم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ

ِجد » ًْ الِة فِم٣ٌمَدٌة َم٣م مَلْ ُُيِْدْث. ومٝمَؾ: ي٣م َرؽُم اِ اجُلُٙمقُس دِم اظمَ  ،قَل اهللْٞمتِٓم٣مَر ايمِم 

 .(6)شوم٣مَل: آنمتٝم٣مِب  ،َوَم٣م ُُيْدُث؟

 معاني المفرادت

 - شاهْمتَِٞم٤مب»ر ًمـ ، واؾمؿ ُمّمدشهم٤مب»ُمّمدر  ايمٕمٝم٥ٌم:

قمٜمدُم٤م حيّؾ ذم إقمْم٤مء إيمٚم٦م وُمرض  ،ي٠مشَمٙمُِؾ ُمٜمف ،داٌء ذم اًمٕمْمق وإىَمَٙم٥ُم:

 وي٘ميض قمٚمٞمف- ،ي٠ميمٚمف سمنقم٦م ،ُمثؾ اًم٤ٌمـمـ ُمٜمف ،اًمٚمٓمٞمٗم٦م ُمـ اجلًؿ

 ورد يمٙمٕمٝم٥ٌم سمٔمريٖم٣من: 

ٌََتُف إيمَ » أضمدمه٣م: ًْ
ٌَتِف زمِم َيْ٘مَرُه ٞمِ دِم  ٣مِِم٣ّم ُئَمدُّ ُٞمْٗمِم٣مٞمً  ،ٝمْفِ ِذىْمُر اإلْٞم٣ًمِن ضم٣مَل نَمْٝم

مِّ  ،زمَِٗمِْمِد آْٞمتِٗم٣مص ،ايمُٔمْرِف   -شَوايمذ 

ٌََتُف إيَِمْٝمفِ » وأطمر: ًْ
ل-  شايمت ٛمٌِْٝمُف فَمعَم ََم٣م َيْ٘مَرُه ٞمِ  َوُهَق َأقمؿ ُمـ إَوَّ
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 ،واًمٙمت٤مسم٦م ،يٚمحظ أّن اًمتٜمٌٞمف اعمذيمقر ذم اًمتٕمريػ اًمث٤مين أقمّؿ ُمـ اًم٘مقل

 ئر ـمرق اًمتٗمٝمٞمؿ- وهمػمه٤م ُمـ ؾم٤م ،واحلٙم٤مي٦م

 -(1)شِذىْمُرَك أطم٣مَك زمِم َيْ٘مَرهُ »سم٠مهن٤م: ،اًمٖمٞم٦ٌم ’وىمد قمّرف اًمٜمٌل

وٓسمّد ُمـ أن يٙمقن اًمذيمر سم٘مّمد آٟمت٘م٤مص: وم٢من يم٤من سم٘مّمد اًمِمٗم٘م٦م قمٚمٞمف مل  

 طمتك حيت٤مج إمم ـمٚم٥م اعمٖمٗمرة-  ،يٙمـ همٞم٦ٌم

وٓ يٌٕمد أن يٙمقن إفمٝم٤مر اعمًتقر ُمـ قمٞمقب اعم١مُمٜملم قمٜمد قمدم رو٤مهؿ 

 ُمٜمٝمؿ-  ٙمـ هٜم٤مك ىمّمد ًمالٟمت٘م٤مص، وإن مل ي٤مّرُمً سمذًمؽ حم

هلذه اخلٓمٞمئ٦م اًمٙمٌػمة ذم قم٤ممل اًمٖمٞم٥م، وراء طمج٤مب اعمٚمٙمقت، صقرة ُمِمقه٦م 

 ،وًمدى حمي إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ،سمِمٕم٦م، شمٌٕم٨م قمغم اًمٗمْمٞمح٦م ذم اعمأل إقمغم

ٺ ٺ ٿٿ  ٺ﴿واعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم- وصقرهت٤م اعمٚمٙمقشمٞم٦م ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: 

- إن اعمٖمت٤مب يْم٤مهل (2)﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

اًمٙمالب اجل٤مرطم٦م ذم اومؽماؾمف ٕقمراض اًمٜم٤مس وحلقُمٝمؿ، وؾمؽمضمع إًمٞمف اًمّمقرة 

 اعمٚمٙمقشمٞم٦م هلذا اًمٕمٛمؾ: يمٚم٥م يٜمٝمش حلؿ اعمٞم٧م ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ-

ىم٤مل رضمؾ ًمّم٤مطمٌف:  ،عم٤ّم رضمؿ اًمرضمؾ ذم اًمزٟم٤م ’وذم رواي٦م أن رؾمقل اهلل

هَمَٚمر  ايمٛم ٌِّل ََمَٔمُٜمم زمِجٝمَٖم٥ٍم هَمٗم٣مَل: إَِّْنَُم٣م َِمٛمْٜم٣م،  ،ْٗمَٔمُص ايمَ٘مْٙم٤ُم ىَمم يُ  (4)هذا ُأوْمِٔمَص »

ـْ هِذه ـُ َِم ـْ أطمٝمُ٘مم أْٞمَت ٌُْتم َِم  -(4)شهَمٗم٣مٓ: ي٣م َرؽْمقَل اهللِ ٞمِٛمَْٜمُش صمٝمَٖم٥ًم؟ هَمٗم٣مَل: َم٣م أَص
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ٌّٙم٤مزم ٥ٌَمَ »ىم٤مل:  ،×قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم ،وذم رواي٦م ٟمقف اًم ٣م  ،اصْمَتٛم٤ِْم ايمٕمٝم هَم١مَّنِّ

ـْ ضَمالٍل َوهَق َيْٟمىُمُؾ الِب ايمٛم ٣مِر؛ شُمؿ  وم٣مَل: ي٣م ٞمدام ىمِ أ َد َِم
ُف ُويمِ ـِ َزفَمَؿ أٞم  قُف ىَمَذَب ََم

٥ٌَمِ  قَم ايمٛم٣ّمس زم٣ِميمٕمْٝم  (1)شحُلُ

وٓ هت٤موم٧م سملم هذه إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م: إذ يٛمٙمـ أن يتح٘مؼ يمؾ ذًمؽ: ي٠ميمؾ 

ٞم٠ميمؾ اجلٞمٗم٦م، ويٙمقن قمغم صقرة اًمٙمٚم٥م وم ،وي٠ميمؾ حلؿ ضمًده ،اعمٖمت٤مب حلؿ اعمٞمت٦م

ويٙمقن قمغم صقرة اعمٞمت٦م شم٠ميمٚمف يمالب ضمٝمٜمؿ: وم٤مًمّمقر ذم قم٤ممل أظمرة شم٤مسمٕم٦م 

 ومٞمٛمٙمـ أن شمٙمقن عمقضمقد واطمد صقٌر خمتٚمٗم٦م-  ،حلٞمثٞم٤مت اًمٗم٤مقمؾ

٥ٌَِم أطمٝمفِ »: ’وفمـ رؽمقل اهلل ـْ ََمُمك دم نمٝم ىم٣مَٞم٦ْم  ،َوىَمُْمِػ فَمْقَرسمِفِ  ،.. َوََم

ُل طُمْْمَقٍة طَمْم٣مه٣م  -(2)شَوىَمَُمَػ اهللُ فَمْقَرسَمُف فَمعم ُرؤوِس اخَلالئؼ َوَؤَمٜم٣م دم صَمٜمٛمَؿ   ،َأو 

: ’وروي ذم سمٞم٤من طم٤مل اعمٖمت٤مب ذم اًمؼمزخ قمـ َأَٟمٍس ىم٤مَل: ىم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ

ائٝمَؾ! » َي يِب فَمعم وَمْقٍم خَيِْٚمُُمقَن ُوصُمقَهُٜمْؿ زمِٟمـَم٣مهمغِِمِهْؿ، هَمُٗمْٙم٦ُم: ي٣م صَمػْمَ
ََمَرْرُت يَمْٝمَٙم٥َم ُأْهِ

ـْ ه٠ُمِٓء؟ وَم٣مَل  ـَ َيْٕمت٣مزُمقَن ايمٛم ٣مَس ََم  -(3)شَوَيَٗمُٔمقَن دم َأفْمراِوِٜمؿْ  ،: ه٠مٓء ايم ذي

َي زم٣ِميمٛم ٌِلّ  ظم٣ّموم٣مَل: »: ×وقمـ أيب ضمٕمٗمر ـِ  ’ُأْهِ وم٣مَل: ي٣مَربِّ َم٣م ضم٣مُل اظُم٠ْمَِم

ُد  ـْ أه٣مَن رم َويمٝمر  ،فِمٛمَْدَك: وم٣مَل: ي٣م حُمَٚم  ُع ]  ،ح٣مَرزَم٥مِ ٣مظمُ هَمَٗمْد زم٣مَرَزين زمِ  ٣مََم ٍء [ َوأَٞم٣م أْهَ َرْ

ة أْويمِٝم٣مئل  (4)شإلِم ُٞمٌْمَ

ـْ انْمت٣مزَمُف زمِم همٝمفِ »أٟمف ىم٤مل:  ×وقمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق  ـْ ِوَٓي٥ِم  ،َوََم هَمُٜمَق طم٣مِرٌج َِم

ْٝمْم٣منِ  ،اهللِ )سَمٔم٣ملَم( وُمـ خيرج قمـ وٓي٦م اهلل شمٕم٤ممم ويدظمؾ  ،(5)شداطِمٌؾ دم وَٓي٥ِم ايمُم 
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 ن- ذم وٓي٦م اًمِمٞمٓم٤من، ٓ يٙمقن ُمـ أهؾ اًمٜمج٤مة واإليام

طم٘مٞم٘م٦م اإليامن إن اضمؽماطمٜم٤م هذه اعمٕمّمٞم٦م يدّل قمغم أّن أؾم٤مؾمٜم٤م همػم ؾمٚمٞمؿ، وأن 

 واًمّن واًمٕمٚمـ- ،ٕن آصم٤مره شمتنب إمم اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ مل شمدظمؾ ذم ىمٚمقسمٜم٤م:

ذم  ٤مواٟمحراومً  ،ذم إظمالق اي٥ًٌم وم٤ًمدً  ،وقمدم ظمٚمقصف ،إن وٕمػ اإليامن

 يامن سمؾ زواًمف- ذم اإل ٤مإقمامل، واعمٗم٤مؾمد إظمالىمٞم٦م شم٥ًٌم ٟم٘مًّم 

أؿمد ُمـ يمؾ اعمٕم٤ميص، وآصم٤مره٤م  ،ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ،واقمٚمؿ أن هذه اعمٕمّمٞم٦م

- ٤مٕهن٤م متّس طم٘مقق اهلل، وطم٘مقق اًمٜم٤مس أيًْم  :أظمٓمر ُمـ آصم٤مر اًمذٟمقب إظمرى

ـِ ايمٛم ٌلّ  ،وٓ يٖمٗمر اهلل ًمٚمٛمٖمت٤مب طمتك يرى ص٤مطم٥م اًمٖمٞم٦ٌم ، فَم دم  ’همٔمـ أيب َذرر

َ ذاَك ي٣م ي٣م أزم٣م ذَ »: َوِصٝم ٥ٍم يَمُف وَم٣مَل  ٞم٣م. وُمْٙم٦ُم: َومِل ـَ ايمزِّ ٥ٌََم أؾَمدُّ َِم ٥ٌََم، هَم١من  ايمٕمٝم رر إِّي٣مَك َوايمٕمٝم

صُمَؾ َيْزين هَمَٝمُتقُب إلَِم اهللِ هَمَٝمُتقُب اهللُ فَمَٙمْٝمفِ  ٥ٌَُم ٓ سُمْٕمَٖمُر  ،َرؽُمقَل اهللِ؟ وم٣مَل: ٕن  ايمر  َوايمٕمٝم

 -(1)شضَمّتك َيْٕمِٖمَره٣م ص٣مضمٌٜم٣م

٤مًمٙمريؿ اًمرطمٞمؿ اًمذي ٓ يتٓمرق إمم ؾم٤مطمتف ذم طم٘مقق اهلل قمالىم٦م اإلٟم٤ًمن سم

واًمتِمٗمل: وذم طم٘مقق اًمٕم٤ٌمد ىمد  ،واًمٕمداوة ،واًمْمٖمٞمٜم٦م ،اًم٘مدؾمٞم٦م رء ُمـ اًمٌٖمض

أو ٓ يرى  ،ومال يتج٤موز قمٜمف سمنقم٦م ،يرشمٌط سم٢مٟم٤ًمن ومٞمف شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت اًمٗم٤مؾمدة

 -٤مقمٜمف هن٤مئٞمً 

ِّل  ـِ اًمٜمٌَّ سم٤م ٤مأٟمَُّف ظَمَٓم٥َم َيْقُمً  ’ُرِوَي قَم إن  »قَمٔمََّؿ ؿَم٠ْمَٟمُف وَم٘م٤مَل: وَ  ،وَمَذيَمَر اًمرِّ

ـْ ؽَم٦مِّ َوشَمالشمكَم َزْٞمَٝم٥مً  زم٣م أفمْٓمُؿ َِم ـَ ايمرِّ صُمُؾ َِم ٌُُف ايمر  زم٣م  ،ايمدْرَهَؿ ُيِمٝم َوإِن  أْرزمك ايمر 

ٙمِؿِ  ًْ صُمِؾ اظمُ  -(2)شفِمْرُض ايمر 

ـِ ايمٛم ٌِلّ  (  ُيقوَمُػ زَمكْمَ َيَدِي ايمربِّ )فَمز   ،ُي٠ْمسمك زمِٟمضَمٍد َيْقَم ايمِٗمٝم٣مََم٥مِ »: ’َوفَم وصَمؾ 
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ٛم٣مسمِِف همٝمفِ  ًَ هَمٝمَُٗمقُل: إهلل يَمٝمَْس هذا ىمِت٣ميِب ] هم١ميّن [ ٓ  ،َوُيْدهَمُع إيَمْٝمِف ىمِت٣مزُمُف هَمال َيرى ضَم

ٛم٣ميت. هَمُٝمٗم٣مُل يَمُف: إن  َرزم َؽ ٓ َيِّمؾُّ  ًَ َذَه٤َم فَمَٚمُٙمَؽ زم٣ِمنْمتِٝم٣مِب  ،َوٓ َيٛمًْك ،أرى همٝمِف ضَم

هَمغَمى همٝمِف ؿم٣مفم٣مٍت ىَمثغمًة هَمَٝمُٗمقُل: إهلل َم٣م  ،ْٝمِف ىمِت٣مزُمفُ ايمٛم٣ّمِس. شُمؿ  ُي٠ْمسمك زمِآطَمَر َوُيْدهَمُع إيمَ 

هَمُدهمَِع  ،انْمت٣مزَمَؽ  ٣مهَم١ميّن َم٣م فَمِٚمْٙم٦ُم هِذِه ايمّْم٣مفم٣مِت، هَمُٝمَٗم٣مُل يَمُف: إن  هُمالٞمً  ،هذا ىمِت٣ميب

ٛم٣مسُمُف إيَِمْٝمَؽ  ًَ   (1)شضَم

 ،وهٜم٤مك قمٜم٤مويـ أظمرى ُمـ اعمٕم٤ميص ُمذيمقرة ذم اًمرواي٤مت شمٜمٓمٌؼ قمغم اًمٖمٞم٦ٌم

وإطم٤مدي٨م ذم  ،شمٚمؽ أصم٤مم ُمع ُمْم٤مقمٗم٤مهت٤م اًمٗم٤مؾمدة ُمثؾ: إه٤مٟم٦م اعم١مُمـ وشمٕمّٛمٝم٤م

 شمِمٜمٞمع يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م ىم٤مصٛم٦م ًمٚمٔمٝمر-

شمقطمٞمد  ^وإٟمٌٞم٤مء اًمٕمٔم٤مم ،إن ُمـ إهداف اًمٙمٌػمة ًمٚمنمائع اإلهلٞم٦م

اًمٙمٚمٛم٦م، وشمقطمٞمد اًمٕم٘مٞمدة، واحلّد ُمـ فمٚمؿ اجل٤مئريـ اًم٤ٌمقم٨م قمغم وم٤ًمد سمٜمل 

ودُم٤مر اعمديٜم٦م اًمٗم٤موٚم٦م، وٓ يتح٘مؼ هذا اهلدف اًمٙمٌػم اعمّمٚمح ًمٚمٛمجتٛمع  ،ٟم٤ًمناإل

واًمٗمرد إٓ ذم فمؾ اًمتآًمػ واًمتآظمل، واًمّمداىم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م واًمّمٗم٤مء اًم٤ٌمـمٜمل 

 واًمٔم٤مهري، وشمرسمٞم٦م أومراد اعمجتٛمع قمغم اإلظم٤مء واًمتٕم٤مون-

إن ٟمٌل اإلؾمالم ىمد أضمرى قم٘مد إظمقة ذم إي٤مم إومم سملم اعمًٚمٛملم، 

 - (2)﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿٤مدت إظمّقة سمح٥ًم أي٦م اًمٙمريٛم٦م: ومً

 ،َُمَتقاِصٙمكمَ  ،َوىُمقُٞمقا إطِْمَقًة زَمَرَرًة دِم اهللِ ،اسم ُٗمقا اهللَ » :×قمٌد اهللوقمـ أيب 

 -(3)شَوأضْمُٝمقهُ  ،َوسَمذاىَمُروا أَْمَرٞم٣م ،َوسَمالوَمْقا ،َُمؼَماِْحكَم. سَمزاَوُروا

                                                           

 
،،
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ٙمِِٚمكَم ا»ىم٤مَل: × َوقَمٜمْف ًْ َوايمت ٔم٣مُوُن فَمعَم  ،إلصْمتِٜم٣مُد دِم ايمتقاُصؾِ َُيِؼُّ فَمعَم اظُم

ضَمت ك سَمُ٘مقُٞمقا  ،َوسَمٔم٣مؿُمِػ زَمْٔمِّمِٜمْؿ فَمعم زَمْٔمضٍ  ،َواظمُقاؽَم٣مِة َْٕهِؾ احل٣مصَم٥م ،ايمت ٔم٣مؿُمِػ 

 :)  -(1)ش...﴾ڀ ڀ﴿ىَمم أََمَرىُمُؿ اهللُ )فَمز  وصَمؾ 

وا ،سَمقاَصُٙمقا»: ×وقمٜمف ىَمم أََمَرىُمُؿ اهلُل  ،ًة زَمَرَرةً َوىُمقُٞمقا إطِْمقَ  ،َوسَمراَْحُقا ،َوسَم٣ٌمرُّ

)  -(2)ش)فَمز  َوصَمؾ 

 ،ًمٚمْمٖمٞمٜم٦م ٤موُمـ اًمقاوح أن هذه اًمٖمٞم٦ٌم إذا أؿمٞمٕم٧م ذم اعمجتٛمع، أصٌح٧م ؾمًٌٌ 

وشمرؾمٞمخ ضمذور اًمٗم٤ًمد ومٞمف، وهمرس ؿمجرة اًمٜمٗم٤مق  ،واًمٌٖمض ،واًمٕمداوة ،واحلًد

زداد ذم وذم اًمٜمٝم٤مي٦م شم ،ومٞمف، ووٕمْمٕم٦م وطمدة اعمجتٛمع وشمْم٤مُمٜمف، ووهـ أؾم٤مس اًمدي٤مٟم٦م

اعمجتٛمع اًم٘م٤ٌمئح واًمٗم٤ًمد: ومٞمج٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ همٞمقر ُمٚمتزم صٞم٤مٟم٦م ٟمٗمًف ُمـ 

وأن  ،واعمح٤مومٔم٦م قمغم اعمجتٛمع اإلؾمالُمل ووطمدشمف ،اًمٗم٤ًمد، وأهؾ ديٜمف ُمـ اًمٜمٗم٤مق

يٌتٕمد قمـ هذه اًمرذيٚم٦م ًمتحٙمٞمؿ قم٘مد إظمقة، ويٛمٜمع اعمٖمت٤مسملم ُمـ هذه اعمقسم٘م٦م 

ـْ اهمت٤مسمف إذا اًم٘مٌٞمح٦م، ويتقب إمم اهلل ُمـ هذا اًمٕمٛمؾ ا ًمٙمريف، إذا اسمتكُم سمف، ويًؽميض َُم

، و ّٓ أُمٙمـ، ُمـ دون أن يٗميض إمم ُمِمٙمٚم٦م، ويًتحّٚمف وم٢مذا ضمٕمٚمف ذم طمؾ  اؾمتٖمٗمر ًمف- إ

وختغّم قمـ هذه اخلٓمٞمئ٦م، وأٟمٕمش ُمـ ضمديد ذم ىمٚمٌف ضمذور اًمّمداىم٦م وآحت٤مد، طمتك 

 رؿم٤مد-واهلل اهل٤مدي إمم ؾمٌٞمؾ اًم ،يّمٌح ُمـ إقمْم٤مء اًمّم٤محللم ذم اعمجتٛمع

اقمٚمؿ أن ُمٕم٤مجل٦م هذه اخلٓمٞمئ٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م وهمػمه٤م ُمـ اخلٓم٤مي٤م شمٙمٛمـ ذم اًمٕمٚمؿ 

 واًمٕمٛمؾ- ،اًمٜم٤مومع
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ومٝمق أن يٗمٙمر اإلٟم٤ًمن ذم أصم٤مر اًمٜم٤مضمٕم٦م اًمتل شمؽمشم٥م قمغم  أَّم٣م ايمٔمٙمؿ ايمٛم٣مهمع

اًمتل شمؽمشم٥م  ،وأصم٤مر اًمِمٜمٞمٕم٦م ،ُمٕم٤مجل٦م هذه اعمقسم٘م٦م، وي٘م٤مرهن٤م سم٤معمْم٤مقمٗم٤مت اًمًٞمئ٦م

ويًتٝمديف عم٤م ومٞمف احلًـ واخلػم  ،ًمٖمٞم٦ٌم، صمؿ يٕمرض يمال إُمريـ قمغم اًمٕم٘مؾقمغم ا

 واًمّمالح-

وقمدم  ،إّن ُمـ آصم٤مره٤م اًمِمٜمٞمٕم٦م ذم هذا اًمٕم٤ممل ؾم٘مقط اإلٟم٤ًمن ُمـ أقملم اًمٜم٤مس

وإقمراض، وهمػمه،  ،صم٘متٝمؿ سمف: ٕن اًمٜم٤مس يٗمّرىمقن سملم ُمـ جيتٜم٥م هتؽ إؾمت٤مر

 ومْماًل  ،ٙمٝم٤م، ومْمحف اهلل ذم هذه اًمدٟمٞم٤مودم٤موز احلدود ذم هت ،وإذا مت٤مدى اإلٟم٤ًمن

سم٤مإلٟم٤ًمن إمم ؾمقء يٗميض ويمِمػ قمقراهتؿ  ،قمـ أن هتؽ طمرُم٤مت اعم١مُمٜملم

 اإذا أصٌح ُمٚمٙم٦م راؾمخ٦م ًمدى اإلٟم٤ًمن، شمرك آصم٤مرً  ،اًمٕم٤مىم٦ٌم: ٕن هذا اًمٕمٛمؾ اًمِمٜمٞمع

 ،٤مومِمٞمئً  ٤ماًمتل شمزداد ؿمٞمئً  ،دم٤مه اعمًتٖم٤مب ،واًمٕمداوة ،ُمٜمٝم٤م: اًمْمٖمٞمٜم٦م ،ذم اًمٜمٗمس

ٟمق ُمٜمف إضمؾ، وشمٜمٙمِمػ قمٜمف طمج٥م اعمٚمٙمقت، ويرى اعم٘م٤مُم٤مت اًمِم٤مخم٦م ومٕمٜمدُم٤م يد

ٕن  :وشمٕمٔمٞمؿ احلؼ هلؿ، ىمد حتّمؾ قمٜمده اًمٙمراهٞم٦م ًمٚمحؼ ؾمٌح٤مٟمف ،ًمٚمذيـ اهمت٤مهبؿ

اإلٟم٤ًمن يٕم٤مدي اعمح٥م ًمٕمدوه، ويٌٖمض اعمح٥م عمٌٖمقوف، ومٞمخرج ُمـ اًمدٟمٞم٤م وهق 

 ؿ-واًمِم٘م٤مء اًمدائ ،ويٛمٜمك سم٤مخلذٓن إسمدي ،يم٤مره ًمٚمحؼ واعمالئٙم٦م

إن اعم١مُمٜملم أوًمٞم٤مء احلؼ، واًمتح٤مّب ُمٕمٝمؿ حت٤مّب ُمع احلؼ، واًمتخ٤مصؿ ُمٕمٝمؿ 

 خت٤مصؿ ُمع احلؼ- 

وازن سملم رسمع ؾم٤مقم٦م ُمـ اًمٚمٖمق ذم احلدي٨م واًمثرصمرة ذم فمؾ حت٘مٞمؼ رهم٦ٌم  

وارحتٚم٧م قمـ  ،ومهّٞم٦م، وسملم آٓف اًمًٜملم ُمـ اعمٕم٤مٟم٤مة، إذا يمٜم٧م ُمـ أهؾ اًمٜمج٤مة

ُمـ أهؾ اإليامن واًمٜمج٤مة ومقازن شمٚمؽ اًمدىم٤مئؼ  هذه اًمدٟمٞم٤م ُمع اإليامن: وإن مل شمٙمـ

 واًمٕمذاب إًمٞمؿ-  ،اًمٞمًػمة سم٤مخلٚمقد ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ

ومال سمد ُمـ يمّػ اًمٜمٗمس قمـ هذه اعمٕمّمٞم٦م ًمٌٕمض  وأَّم٣م َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٔمٚمٙمّٝم٥م
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، وجلؿ اًمٚم٤ًمن، واعمراىم٦ٌم اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمٜمٗمس، وُمٕم٤مهدة اًمٜمٗمس ٤ماًمقىم٧م ُمٝمام يم٤من صٕمًٌ 

واحلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م وحم٤مؾمٌتٝم٤م- إذ يٛمٙمـ أن  ،ُمراىمٌتٝم٤مقمغم قمدم اىمؽماف هذه اخلٓمٞمئ٦م و

واؾمتئّم٤مل ُم٤مدة هذا  ،يتؿ إصالح اًمٜمٗمس سمٕمد ُميض ُمّدة ىمّمػمة سمٛمِمٞمئتف شمٕم٤ممم

- وسمٕمد ُمدة حتّس سم٠مٟمؽ شمتٜمٗمر ُمٜمٝم٤م ىمٚمٞماًل  اًمٗم٤ًمد، ويًٝمؾ قمٚمٞمؽ إُمر ىمٚمٞماًل 

وشمٜمزضمر قمٜمٝم٤م: صمؿ شمٙمقن راطم٦م اًمٜمٗمس وُمتٕمتٝم٤م ذم شمرك هذه  ،سمح٥ًم ـمٌٞمٕمتؽ

 اعمٕمّمٞم٦م-

شمٌٚمغ  ،ُمقارد ُمـ طمرُم٦م اًمٖمٞم٦ٌم ،واًمٗم٘مٝم٤مء )روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ( ،اؾمتثٜمك اًمٕمٚمامء

ُمـ ُمٙم٤مئد اًمٜمٗمس،  اذم يمٚمامت سمٕمْمٝمؿ اًمٕمنمة: وًمٙمـ قمغم اعم١مُمـ أن ٓ يٓمٛمئـ أسمدً 

سمؾ جي٥م أن يتحرك ذم ُمٜمتٝمك احلذر وآطمتٞم٤مط: ّٕن ُمٙم٤مئد اًمٜمٗمس سم٤مًمٖم٦م اًمدىم٦م، 

 ٤من قمـ ـمريؼ اًمنمع، وشمزضّمف ذم ُمٝمٚمٙم٦م- ومٞمٛمٙمـ أن خَتدع اإلٟمً

إن همٞم٦ٌم اعمتج٤مهر سم٤مًمٗمًؼ ضم٤مئزة، وإذا شمقىمػ ردقمف سمٕمض إطمٞم٤من قمغم 

اؾمتٖم٤مسمتف وضم٧ٌم همٞمٌتف ُمـ سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وًمٙمـ جي٥م أن يت٠مُمؾ اإلٟم٤ًمن 

أو أن  ، اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر،سم٠من اًمداومع اًمٜمٗمز ًمٖمٞمٌتف هق اًمداقمل اًمنمقمل اإلهلل

يم٤من  ،وم٢من يم٤من اهلدف اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،ٓم٤مٟمٞم٦م، ورهم٦ٌم ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦ماًم٤ٌمقم٨م أهقاء ؿمٞم

قمٛمٚمف ُمـ اًمٕم٤ٌمدات، سمؾ يم٤مٟم٧م همٞمٌتف هذه سمٜمٞم٦ّم إصالح اعمتج٤مهر سم٤مًمٗمًؼ واإلؾم٤مءة 

وإن مل يِمٕمر اعمٖمت٤مب سمذًمؽ-  ،واإلٟمٕم٤مم قمٚمٞمف ،إًمٞمف ُمـ أووح ُمّم٤مديؼ اإلطم٤ًمن

سمد ُمـ ختٚمٞمص اًمٜمٞم٦م ـ سم٤مًمٗم٤ًمد واعمٞمقل اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م، ومال  ٤موًمٙمـ إذا يم٤من ىمّمده ُمِمقسمً 

ُمـ همػم اًمداومع اإلهلل ـ واًمّمٗمح قمـ أقمراض اًمٜم٤مس وطمرُم٤مهتؿ قمٜمد اٟمٕمدام 

 اهلدف اًمّمحٞمح-
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ٕن  :٤موإّن شمٕمقيد اًمٜمٗمس قمغم اًمٖمٞم٦ٌم ذم إطمقال اجل٤مئزة، يّي سمح٤مهل٤م أيًْم 

ُمـ  ارويدً  ااًمٜمٗمس متٞمؾ ٟمحق اًمنمور واًم٘م٤ٌمئح، ومٛمـ اعمحتٛمؾ أن يٜمجّر رويدً 

وأن اًمدظمقل ذم اًمِمٌٝم٤مت  ،إمم ُمرطمٚم٦م أظمرى وهل اعمقارد اعمحرُم٦ماعمقارد اجل٤مئزة 

واىمتح٤مم احلٛمك ىمد يٗميض إمم  ،ٕهّن٤م محك اعمحرُم٤مت :همػم حمٛمقد، قمغم رهمؿ ضمقازه

 اًمدظمقل ذم اعمحرُم٤مت- 

هبدف  ،ذم إطمقال اًمتل دم٥م اًمٖمٞم٦ٌم ومٞمٝم٤م، ُمثؾ همٞم٦ٌم اعمتج٤مهر سم٤مًمٗمًؼٟمٕمؿ، 

قارد إظمرى اًمتل ذيمره٤م اًمٕمٚمامء، ومال سمد ُمـ ُمٜمٕمف إذا يم٤من ٓ يرشمدع إٓ هب٤م، واعم

وُمت٤مسمٕم٦م  ،اإلىمدام قمٚمٞمٝم٤م، ُمع اًمًٕمل احلثٞم٨م ًمتخٚمٞمص اًمٜمٞم٦م قمـ هقى اًمٜمٗمس

اًمِمٞمٓم٤من- وًمٙمـ شمرك اًمٖمٞم٦ٌم ذم اعمقارد اجل٤مئزة أومم وأطمًـ: وُمـ إضمدر أن ٓ 

ٗمس واًمِمٞمٓم٤من قمٛمؾ ضم٤مئز وٓ ؾمّٞمام إُمقر اًمتل يٙمقن ومٞمٝم٤م عمٙم٤مئد اًمٜم ٟمٗمٕمؾ يمؾ

  سم٤مرز-دور 

ـُ »دم احلدي٧م:  ك زْم ًَ َوََمَٔمُف احَلَقاِريُّقَن فَمعَم صِمْٝمَٖم٥ِم ىَمْٙم٤ٍم، هَمَٗم٣مَل × ََمْرَيؿَ  ََمر  فِمْٝم

ـَ ِرْيَح هَذا ايمَ٘مْٙم٤ِم  ك ،احَلَقاِريُّقَن ََم٣م َأْٞمَت ًَ - (1)ش!: ََم٣م َأؾَمد  زَمَٝم٣مَض َأؽْمٛم٣َمٞمِفِ ×هَمَٗم٣مَل فِمْٝم

ذا ٟمٗمس ـم٤مهرة ٟم٘مٞم٦ّم- وىمد روي قمـ  ف ًمإلٟم٤ًمن ٓ سمّد ُمـ أن يٙمقن واعمقضّم إن اعمريّب 

ـْ فُمُٝمقِب ايمٛم ٣مسِ »ىمقًمف:  ’رؾمقل اهلل ٌُُف فَم ـْ ؾَمَٕمَٙمُف فَمْٝم َ
 -(2)شؿمقزمك ظمِ

ى قمـ قمٞمقب  ُمـ اجلدير سم٤مإلٟم٤ًمن أن يٌح٨م قمـ قمٞمقسمف ىمٚمٞماًل  سمٛمثؾ ُم٤م يتحرَّ

اًمٜم٤مس: ويمؿ هق ىمٌٞمح قمغم اإلٟم٤ًمن اًمذي ومٞمف آٓف اًمٕمٞمقب أن يٖمٗمؾ قمـ قمٞمقسمف، 

ًٌ  ،أظمريـ ويتٜمٌف ًمٕمٞمقب  آظمر قمغم قمٞمقسمف-  ٤موسمذًمؽ يزيد قمٞم
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آؾمتامع إمم اًمٖمٞم٦ٌم حمّرم، واعمًتٛمع ُمثؾ اعمٖمت٤مب ذم يمؾ إُمقر طمتك وضمقب 

َتِٚمُع أضَمُد اظمُْٕمت٣مزَمكْمِ »: ’اًمت٤ًمُمح ُمٜمف، وإٟمف ُمـ اًمٙم٤ٌمئر: ومٕمـ اًمٜمٌل ًْ سمؾ  ،(1)شاظمُ

 ئمٝمر ُمـ اًمرواي٤مت اًمٙمثػمة وضمقب رّد اًمٖمٞم٦ٌم-

ـِ ايمِّم٣مِدِق  ٥ٌَمِ  ’أن  َرؽُمقَل اهلل»: ×وفَم ـِ ايمٕمْٝم إلِم أْن  ،واإِلؽْمتِمِع إيَِمْٝمٜم٣م ،ََّنك فَم

ه٣م فَمٛمْفُ  ٥ٌٍَم ؽَمِٚمَٔمٜم٣م همٝمِف دم جْمْٙمٍس هَمَرد  َل فَمعم َأطمٝمف دم نِمْٝم ـْ سَمَْمق  َرد  اهللُ فَمٛمُْف  ،وم٣مَل: أٓ َوََم

ْٞمٝم٣م َوأطِمَرِة؛ ايم ِّ دِم ايمدُّ ـَ ايممم  ه٣م َوُهقَ هَم١مْن ُهَق ]َػ زم٣مٍب َِم [ وم٣مِدٌر فَمعَم َردِّه٣م ىم٣مَن مَلْ َيُرد 

ةً  ٌِْٔمكَم ََمر  ـِ انْمت٣مزَمُف ؽَم  - (2)شفَمَٙمْٝمِف ىَمِقْزَر ََم

ٙمُِؿ هَم٣مؽْمَتْم٣مَع »: ÷ودم َوِصٝم ٥ِم ايمٛمٌِلِّ يمٔمقمّ  ًْ ـِ انْمتٝم٤َم فِمٛمَْدُه أطُمقُه اظمً ! ََم ي٣م فَمقِمُّ

ُه طَمَذيَمُف اهللُ  ُه هَمَٙمْؿ َيٛمٌُْمْ ْٞمٝم٣م َوأطِمَرةِ َٞمٌْمَ  -(3)شدِم ايمدُّ

واًمٔم٤مهر أن اًمرّد همػم اًمٜمٝمل قمـ اًمٖمٞم٦ٌم، واعمراد سمف آٟمتّم٤مر ًمٚمٖم٤مئ٥م سمام »

ًٌ  ،يٜم٤مؾم٥م شمٚمؽ اًمٖمٞم٦ٌم اٟمتٍم ًمف سم٠من اًمٕمٞم٥م ًمٞمس إٓ ُم٤م قم٤مب اهلل  ٤مدٟمٞمقيً  ٤موم٢من يم٤من قمٞم

ًٌ  ،سمف ُمـ اعمٕم٤ميص اًمتل ُمـ أيمؼمه٤م ذيمرك أظم٤مك سمام مل يٕم٠ٌم اهلل سمف  ،٤مٜمٞمً دي ٤موإن يم٤من قمٞم

وم٢من مل ي٘مٌؾ اًمتقضمٞمف اٟمتٍم ًمف سم٠من اعم١مُمـ ىمد  ،وضّمٝمف سمٛمح٤مُمؾ خترضمف قمـ اعمٕمّمٞم٦م

وهتتؿ ًمف ٓ أن شمٕمػمه، وًمٕمؾ شمٕمٞمػمك إي٤مه  ،ومٞمٜمٌٖمل أن شمًتٖمٗمر ًمف ،يٌتغم سم٤معمٕمّمٞم٦م

  (4)شأقمٔمؿ قمٜمد اهلل ُمـ ُمٕمّمٞمتف

قمـ أّٟمف مل يٛمٜمع اًمٖمٞم٦ٌم، يٕمٛمد إمم شمِمجٞمع  أن اعمًتٛمع ومْماًل  ٤مويٚمحظ أطمٞم٤مٟمً 
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عمًتٖمٞم٥م ُمـ ظمالل ُمِم٤مريمتف ذم آؾمتٖم٤مسم٦م، وإذا يم٤من اعمًتٛمع ُمـ أهؾ اًمّمالح، ا

وهل  ،رهّم٥م اعمًتٖمٞم٥م ذم آؾمتٖم٤مسم٦م ُمـ ظمالل آؿمتٖم٤مل سمذيمر اهلل أو آؾمتٖمٗم٤مر

ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ًمدومع اعمًتٖمٞم٥م إمم آؾمتٖم٤مسم٦م: وُمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقن 

ٌٕملم ُمّرة سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم وزر احلدي٨م اًمنميػ اًمذي يْم٤مقمػ وزر اعمًتٛمع ًمٚمٖمٞم٦ٌم ؾم

 اعمًتٖمٞم٥م، إؿم٤مرة هل١مٓء إؿمخ٤مص-

ًمٚمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ واعمح٘مؼ اًمٕمٔمٞمؿ اًمِمٝمٞمد اًمًٕمٞمد اًمث٤مين )روقان اهلل قمٚمٞمف( 

 ،وُمـ أّض أٟمقاع اًمٖمٞم٦ٌم همٞم٦ٌم اعمّتًٛملم سم٤مًمٗمٝمؿ»ل: ق٘ميإذ  ،يمالم ٟمختؿ سمف هذا اعم٘م٤مم

 ،٦م أهؾ اًمّمالح واًمت٘مقىوم٢مهنؿ يٗمٝمٛمقن اعم٘مّمقد إمم صٗم ،اعمرائلم ،واًمٕمٚمؿ

وٓ يدرون  ،ويٗمٝمٛمقن اعم٘مّمقد ،ًمٞمٔمٝمروا ُمـ أٟمٗمًٝمؿ اًمتٕمّٗمػ قمـ اًمٖمٞم٦ٌم

سمجٝمٚمٝمؿ أهنؿ مجٕمقا سملم وم٤مطمِمتلم: اًمري٤مء، واًمٖمٞم٦ٌم، وذًمؽ ُمثؾ أن يذيمر قمٜمده 

أو  ،أو طم٥ّم اًمدٟمٞم٤م ،ومٞم٘مقل: احلٛمد هلل اًمذي مل يٌتٚمٞمٜم٤م سمح٥م اًمرّي٤مؾم٦م ،إٟم٤ًمن

أو ُمـ ؾمقء  ،و ي٘مقل: ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ىمّٚم٦م احلٞم٤مءسم٤مًمتٙمٞمػ سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م، أ

سمؾ جمرد احلٛمد قمغم رء إذا قمٚمؿ ُمٜمف  ،أو ٟم٠ًمل اهلل أن يٕمّمٛمٜم٤م ُمـ يمذا ،اًمتقومٞمؼ

وؾَمْٛم٧ِم  ،وم٢مٟمف يٖمت٤مسمف سمٚمٗمظ اًمدقم٤مء ،وٟمحق ذًمؽ ،اشمّم٤مف اعمحّدث قمٜمف سمام يٜم٤مومٞمف

 ،ًمٖمٞم٦ٌمأهؾ اًمّمالح- وإٟمام ىمّمده أن يذيمر قمٞمٌف سميب ُمـ اًمٙمالم اعمِمتٛمؾ قمغم ا

 ،واًمري٤مء، ودقمقى اخلالص ُمـ اًمرذائؾ، وهق قمٜمقان اًمقىمقع ومٞمٝم٤م، سمؾ ذم أومحِمٝم٤م

ُم٤م  ،ومٞم٘مقل: ُم٤م أطمًـ أطمقال ومالن ،وُمـ ذًمؽ أّٟمف ىمد ُي٘مّدم ُمدح ُمـ يريد همٞمٌتف

وهق ىمّٚم٦م  ،واسمُتكم سمام ُيٌتغم سمف يمّٚمٜم٤م ،يم٤من ي٘مٍّم ذم اًمٕم٤ٌمدات، وًمٙمـ ىمد اقمؽماه ومتقر

ٌّف ومٞمذيمر ٟمٗمًف سم٤مًمذمّ  ،اًمّمؼم ، وُم٘مّمقده أن يذم همػمه، وأن يٛمدح ٟمٗمًف سم٤مًمتِم
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ٟمٗمًف، ومٞمجٛمع سملم صمالث  ٤م، ُمزيّمٞمً ٤مُمرائٞمً  ٤مسم٤مًمّم٤محللم ذم ذّم أٟمٗمًٝمؿ ومٞمٙمقن ُمٖمت٤مسمً 

ـّ سمجٝمٚمف أٟمف ُمـ اًمّم٤محللم اعمتٕمٗمٗملم قمـ اًمٖمٞم٦ٌم: هٙمذا يٚمٕم٥م  ومقاطمش، وهق ئم

 ،ًمٓمريؼُمـ همػم أن يت٘مٜمقا ا ،واًمٕمٛمؾ إذا اؿمتٖمٚمقا سم٤مًمٕمٚمؿ ،اًمِمٞمٓم٤من سم٠مهؾ اجلٝمؾ

 ويًخر ُمٜمٝمؿ- ،ويْمحؽ قمٚمٞمٝمؿ ،وحيٌط سمٛمٙم٤مئده قمٛمٚمٝمؿ ،ومٞمتٌٕمٝمؿ

ومٞم٘مقل:  ،ومال يٜمتٌف ًمف سمٕمض احل٤مضيـ ،وُمـ ذًمؽ أن يذيمر ذايمر قمٞم٥م إٟم٤ًمن

ويٕمٚمؿ ُم٤م ي٘مقًمف،  ،ُم٤م أقمج٥م هذا!! طمتك ُيّمٖمل اًمٖم٤مومؾ إمم اعمٖمت٤مب ،ؾمٌح٤مٟمف اهلل

ـّ قمغم اهلل  ،فومٞمذيمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف، ويًتٕمٛمؾ اؾمٛمف آًم٦م ذم حت٘مٞمؼ ظمٌثف وسم٤مـمٚم وهق يٛم

واسمُتكم سمٙمذا، سمؾ  ،- وُمـ ذًمؽ أن ي٘مقل: ضمرى ُمـ ومالن يمذااوهمرورً  سمذيمره ضمٝماًل 

 ،ي٘مقل: ضمرى ًمّم٤مطمٌٜم٤م أو صدي٘مٜم٤م يمذا، شم٤مب اهلل قمٚمٞمف وقمٚمٞمٜم٤م، ئمٝمر اًمدقم٤مء ًمف

ووم٤ًمد وٛمػمه،  ،واًمّمح٦ٌم: واهلل ُمٓمٚمع قمغم ظم٨ٌم هيرشمف ،واًمّمداىم٦م ،واًمت٠ممل

د شمٕمّرض عم٘م٧م أقمٔمؿ مم٤م يتٕمّرض ًمف اجلّٝم٤مل إذا ضم٤مهروا وهق سمجٝمٚمف ٓ يدري أّٟمف ىم

 سم٤مًمٖمٞم٦ٌم-

وُمـ أىم٤ًمُمٝم٤م اخلٗمّٞم٦م اإلصٖم٤مء إمم اًمٖمٞم٦ٌم قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٕمج٥م: وم٢مٟمف إٟمام ئمٝمر 

ًمٞمزيد ٟمِم٤مط اعمٖمت٤مب ذم اًمٖمٞم٦ٌم، ومٞمزيد ومٞمٝم٤م: ومٙم٠مّٟمف يًتخرج ُمٜمف اًمٖمٞم٦ٌم  ،اًمتٕمج٥م

ُم٤م يمٜم٧م  ،ذًمؽ إمم أنُم٤م يمٜم٧م أقمٚمؿ سم ،هبذا اًمٓمريؼ: ومٞم٘مقل: قمج٧ٌم مم٤ّم ذيمرشمف

أقمرف ُمـ ومالن ذًمؽ، يريد سمذًمؽ شمّمديؼ اعمٖمت٤مب، واؾمتدقم٤مء اًمزي٤مدة ُمٜمف 

 - (1)شسم٤مًمٚمٓمػ واًمتّمديؼ هل٤م، سمؾ اإلصٖم٤مء إًمٞمٝم٤م، سمؾ اًمًٙمقت قمٜمد ؾمامقمٝم٤م
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ـْ أيب    - ىم٤مَل:(1)﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ذم ىَمْقِل اهللِ شَمٕم٤ممم:  ×قمٌد اهللقَم

ـْ أْصَقزَمُ٘مْؿ فَمَٚماًل َئْمٛمل أىْمَثَرىُمْؿ فَمَٚماًل  يَمْٝمَس »
م ؛ َويم٘مِ . َوإٞم 

َواخَلُْمَٝم٥ُم. شُمؿ  وم٣مَل: اإلزْمٗم٣مُء  ،َوايمٛمِّٝم ٥ُم ايمِم٣مِدوَم٥مُ  ،اإلص٣مزَم٥ُم طَمُْمَٝم٥ُم اهللِ

ُٙمَص  ـَ ايمَٔمَٚمؾِ  ،فَمعَم ايمَٔمَٚمِؾ ضمّتك خَيْ  ،َوايمَٔمَٚمُؾ اخل٣ميمُِص  ،أؾَمدُّ َِم

ّٓ َك فَمَٙمْٝمِف أضِمٌد ايم ذي ٓ سُمريُد أْن َُيَْٚمَد  ـَ  ،اهللُ سَمٔم٣ملمإ َأهْمَّمُؾ َِم

(:  ،ايمَٔمَٚمِؾ. أٓ َوإن  ايمٛمِّٝم ٥َم ِهَل ايمَٔمَٚمُؾ  ۉ ﴿شُمؿ  سَمال وَمْقيَمُف )فَمز  وصَمؾ 

 -(2)شئّمٛمل فَمعم ٞمِٝم تف ﴾ۉ ې ې ې

 معاني المفردات:

 : آظمت٤ٌمر واًمتٛمحٞمص- ايمٌالء

 : ٟم٘مٞمض اخلٓم٠م- ايمَِمقاب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿: إؿم٤مرة إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴾ٺ  ﴿

 -(3)﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ*  پ
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: آٟمت٘م٤مل ُمـ اًمٜمِم٠مة اًمٔم٤مهرّي٦م اعمُٚمٙمٞم٦م )اًمدٟمٞم٤م( إمم اًمٜمِم٠مة اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م واظمقت

 اعمٚمٙمقشمٞم٦م- 

أو أٟمف احلٞم٤مة اًمث٤مٟمٞم٦م اعمٚمٙمقشمٞم٦م سمٕمد احلٞم٤مة إومم اعمُٚمٙمٞم٦م اًمدٟمٞمقي٦م- وقمغم يمؾ 

ٕن احلٞم٤مة  ؛سمؾ هق أشمؿ ُمـ اًمقضمقد اعمُٚمٙمل ،٤موضمقديً  ايٙمقن اعمقت أُمرً  شم٘مدير

وطمٞم٤مهت٤م قمروٞم٦م وزائٚم٦م- ذم طملم أن  ،اعمُٚمٙمٞم٦م اًمدٟمٞمقي٦م ُمِمقسم٦م سم٤معمقاد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعمٞمت٦م

احلٞم٤مة اًمذاشمٞم٦م اعمٚمٙمقشمٞم٦م اًمتل حتّمؾ هٜم٤مك شمٌٕم٨م قمغم اؾمت٘مالًمٞم٦م اًمٜمٗمقس، وشمٙمقن 

ة- وأن إسمدان اعمث٤مًمٞم٦م اًمؼمزظمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م شمٚمؽ اًمدار، دار طمٞم٤مة وُمـ ًمقازم احلٞم٤م

- ُمثؾ ىمٞم٤مم اعمٕمٚمقل سم٤مًمٕمٚم٦م- وسم٤مجلٛمٚم٦م: احلٞم٤مة اعمٚمٙمقشمٞم٦م، ٤مصدوريً  ٤مسم٤مًمٜمٗمقس ىمٞم٤مُمً 

 وحت٧م ىمدرة اًمذات اعم٘مدس- ،اًمتل ُيٕمؼّم قمٜمٝم٤م سم٤معمقت ُمتٕمٚمؼ ًمٚمجٕمؾ واًمتٙمقيـ

د واًمتٗمرىم٦م سملم اًمًٕمٞم ،إّن اهلدف ُمـ شمٙمّقن احلٞم٤مة اعمُٚمٙمٞم٦م هق متحٞمص اًمٜمٗمقس

 ُمٜمٝم٤م واًمِم٘مل- وقمٚمٞمف شمّتْمح اًمٖم٤مي٦م اعمٜمِمقدة ُمـ وراء اظمت٤ٌمر اًمٜم٤مس-

سملم اًمًٕمٞمد  ،دظمٞمؾ ذم هذا اًمٗمرز واًمتٗمريؼ ٤مومٝمق أيًْم  ،وأُم٤م ظمٚمؼ اعمقت

إلن اعم٘مٞم٤مس ذم اًمٗمٕمٚمّٞم٤مت هل اًمّمقر  :واًمِم٘مل، سمؾ هق اجلزء إظمػم ُمـ اًمٕمّٚم٦م

 -اعمٚمٙمقشمٞم٦م إظمػمة اًمتل يٜمت٘مؾ هب٤م اإلٟم٤ًمن ُمـ هذا اًمٕم٤ممل

وظمالص٦م اًمٙمالم أّن اعم٘مٞم٤مس ذم اًمتٗمرىم٦م هق اًمّمقر إظمروي٦م اعمٚمٙمقشمٞم٦م، وهل 

وإومٕم٤مل آظمتٞم٤مري٦م اًمدٟمٞمقي٦م اعمُٚمٙمٞم٦م-  ،ٓ حتّمؾ إٓ سمقاؾمٓم٦م احلريم٤مت اجلقهري٦م

وم٤مشّمْمح٧م اًمٖم٤مي٦م اعمٜمِمقدة ُمـ آُمتح٤من وآظمت٤ٌمر اعمؽمشّم٥م قمغم ظمٚمؼ اعمقت 

 واحلٞم٤مة-

ط ٟمتٞمج٦م آُمتح٤من سم٠مطمًـ اًمذي رسم ،﴾ٺ ٺ ٿ﴿وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: 

ٕٟمف  ذيمقر- وقمٚمٞمف يٗمّن احلدي٨م اًمنميػ:إمم هذا اعمٕمٜمك اعم ٤مإقمامل، يٕمقد أيًْم 

واًمٜمٞم٦م اًمّم٤مدىم٦م: وهل اًمّمقر  ،ومن إطمًـ سم٤مٕصقب، وإصقب سمخِمٞم٦م اهلل
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أو أهن٤م ُمـ ُمٔم٤مهر  قمث٦م قمغم اًمتٗمّرق احل٘مٞم٘مل ًمألرواح،اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ًمٚمٜمٗمس، واًم٤ٌم

اًمٖمٞمٌٞم٦م ًمٚمٜمٗمس- سمؾ سمٜم٤مًء قمغم شم٠مصمر اًم٘مٚم٥م واًم٤ٌمـمـ سم٤مٕقمامل  ،آظمتالوم٤مت اجلقهري٦م

 -٤م: وم٤مُمتح٤من إقمامل، اظمت٤ٌمر ًمٚمذاشمٞم٤مت أيًْم ٤ماًمٔم٤مهري٦م، حيّمؾ اًمتٗمّرق سم٤مٕقمامل أيًْم 

وإذا ومّنٟم٤م أي٦م اعم٤ٌمريم٦م سمح٥ًم فم٤مهره٤م، وىمٓمٕمٜم٤م اًمٜمٔمر قمـ شمٗمًػم 

ر ذم هذه اًمٜمِم٠مة هبذا اعمٕمٜمك اعمذيمقر: ٕن احلْمق ٤م، يم٤من آظمت٤ٌمر أيًْم ×اإلُم٤مم

وظمٚمؼ اعمقت واحلٞم٤مة، سم٤مقمث٤من قمغم ومرز إقمامل احلًٜم٦م قمـ إقمامل  ،اًمدٟمٞمقي٦م

ٕهن٤م ؾم٥ٌم اًمٜمٝمقض واحلريم٦م  :اًمًٞمئ٦م- أُم٤م ؾمٌٌٞم٦م ظمٚمؼ احلٞم٤مة ذم ذًمؽ ومٛمٕمٚمقم

واًمٕمٛمؾ- أُم٤م ظمٚمؼ اعمقت، ومٛمع اًمٕمٚمؿ سمٕمدم اؾمت٘مرار احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقي٦م، وشمٞم٘مـ 

٤مٟمٞم٦م، ختتٚمػ إقمامل ُمـ إٟم٤ًمن ٔظمر، ويتؿ طمّمقل آرحت٤مل ُمـ هذه اًمٜمِم٠مة اًمٗم

 اًمٗمرز سملم ص٤محلٝم٤م وـم٤محلٝم٤م-

 زمٟمَمريـ ذيٖمكم: ،وضمًٛمف ،احلدي٧م ايممميػ أٞم٣مط صقاب ايمٔمٚمؾ

 : اخلقف واخلِمٞم٦م ُمـ احلؼ اعمتٕم٤مزم- أضمدمه٣م 

وهل إّن اخلقف واًمٗمزع ُمـ احلؼ اعمتٕم٤مزم يقضم٥م ظمِمٞم٦م اًمٜمٗمس وشم٘مقاه٤م، 

شمٌٕم٨م قمغم زي٤مدة ىمٌقل آصم٤مر إقمامل أيمثر- وإّن أصمر اًمٕم٤ٌمدات واعمٜم٤مؾمؽ هق ظمْمقع 

ىمقى اإلٟم٤ًمن ًمٚمٕم٘مؾ، وىم٤مهري٦م ُمٚمٙمقشمٞم٦م اًمٜمٗمس ًمٚمُٛمٚمؽ، طمتك سمٚمقغ اجلذسم٦م 

واًمقصقل إمم اعم٘مّمقد إصكم: وىمٞمٛم٦م يمؾ قمٛمؾ شمتحّدد سمام ًمف ُمـ دور  ،اًمروطمٞم٦م

أهْمَّمُؾ إفْممِل »دي٨م اعمٕمروف: وحت٧م هذا اعم٘مٞم٤مس يٜمدرج احل ٠مصمػم،ذم هذا اًمت

 - (1)شأَْحُزه٣م
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إن اًمت٘مقى شمزيّمل اًمٜمٗمس وشمٓمّٝمره٤م ُمـ اًمدٟمس واًم٘مذارات: وظمِمٞم٦م احلؼ 

اًمتل هل ُمـ اًمٕمقاُمؾ اًمٙمٌػمة إلصالح  ،ؾمٌح٤مٟمف هل٤م اًمت٠مصمػم اًمت٤مم ذم شم٘مقى اًمٜمٗمقس

 اًمٜمٗمقس، وإص٤مسم٦م إقمامل وطمًٜمٝم٤م ويمامهل٤م: وهل٤م ىمدرة ومّٕم٤مًم٦م ذم شم٠مصمػم إقمامل

ڳ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ،اًم٘مٚمٌٞم٦م واًم٘م٤مًمٌٞم٦م اًمٔم٤مهري٦م ًمإلٟم٤ًمن، وهل ؾم٥ٌم ًم٘مٌقهل٤م

 - (1)﴾ڱ ڱ ڱ ڱ

ومٙمامل اًمٕم٤ٌمدات وٟم٘مّمٝم٤م  ،اًمٜمٞم٦م اًمّم٤مدىم٦م واإلرادة اخل٤مًمّم٦م وأطمر:

يمٜم٦ًٌم إرواح إمم  ،شم٤مسمع هل٤م: وٟم٦ًٌم اًمٜمّٞم٤مت إمم إقمامل ،٤مووم٤ًمده٤م يمٚمٞمً  ،وصّحتٝم٤م

وٓ شم٘مٌؾ قم٤ٌمدة اًمٌت٦م قمٜمد احلؼ اعمتٕم٤مزم ُمـ دون  ،واًمٜمٗمقس إمم إضم٤ًمد ،إسمدان

ُمـ ي١مدي ًمًٕم٦م رزىمف  إذ ٓ ُمالزُم٦م سملم صّح٦م اًمٕم٤ٌمدة وىمٌقهل٤م، ومٛمثاًل  ،ٟمٞم٦م ظم٤مًمّم٦م

هذه اًمٕم٤ٌمدات  ،صالة اًمٚمٞمؾ، أو يتّمّدق ًمدومع اًمٌٚمّٞم٦م، أو ي٘مّدم اًمزيم٤مة ًمتٜمٛمٞم٦م أُمقاًمف

أضمزائٝم٤م وذائٓمٝم٤م- صحٞمح٦م وجمزي٦م، وشمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م شمٚمؽ أصم٤مر إذا اؿمتٛمٚم٧م قمغم 

هل قم٤ٌمدة  ،وٓ إرادة ظم٤مًمّم٦م ،ومال ٟمٞم٦م ص٤مدىم٦م ،وًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم قم٤ٌمدة ًمٚمحؼ اعمتٕم٤مزم

ُمـ اًمٜم٤مر،  ٤مويمذًمؽ اًمٕم٤ٌمدات اًمتل شُم١مدَّى ظمقومً  ،ًمٜمٞمؾ اًمرهم٤ٌمت اًمٜمٗمًٞم٦م اًمدٟمٞمقي٦م

ٕن ُمـ ىم٤مم هب٤م مل ُيرد رو٤م احلؼ ؾمٌح٤مٟمف، طمتك يتح٘مؼ اًمنمك،  :إمم اجلٜم٦م ٤مأوؿمقىمً 

ٌََد   صٜمؿ اًمٜمٗمس-وإٟمام قَم

ورمحتف اًمقاؾمٕم٦م،  ،إن اهلل )ؾمٌح٤مٟمف( ي٘مٌؾ أُمث٤مل هذه اًمٕم٤ٌمدات سم٥ًٌم قمجزٟم٤م

سمدرضم٦م واطمدة: هذا هق طم٤مل قم٤ٌمدة اًمٕمٌٞمد وإضُمراء- وأُم٤م قم٤ٌمدة إطمرار اًمذيـ 

وًمٌحثٝمؿ قمـ اًمذات اعم٘مدؾم٦م، ومٝمل أول ُم٘م٤مم  ،يٕمٌدون اهلل حلٌٝمؿ احلؼ اعمتٕم٤مزم

 إوًمٞم٤مء وإطمرار- 
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ورد ذم احلدي٨م  ،٤ماًم٘مٚم٥م هلل )شمٕم٤ممم( طمتك يٙمقن ظم٤مًمًّم  جي٥م أن خيٚمق

ُف َويَمْٝمَس همِٝمِف أضَمٌد ؽِمقاهُ »اًمنميػ:  ٙمٝمُؿ: ايم ذي َيْٙمَٗمك َرزم   ً وم٣مل: َوىُمؾُّ وَمْٙم٤ٍم  ،ايمَٗمْٙم٤ُم ايم

كٌ  ْٞمٝم٣م ،أْو ؾَمؽٌّ  ،همٝمِف ِذْ ْهِد دِم ايمدُّ ٌط؛ َوإِٞم م أراَد زم٣ِميمزُّ
ْؿ  ،هَمُٜمَق ؽم٣مومِ يمِتَْٖمَرَغ وُمٌٙمقهُبُ

 -(1)شيمِمطِمَرةِ 

وومد  ،واًمريمقن إمم همػم احلؼ ،وإن ُمـ اًمنمك اخلٗمل آقمتامد قمغم إؾم٤ٌمب

ـْ َدزمِٝم٤ِم ايمٛم ْٚمؾِ »: ×ورد فمـ أيب فمٌد اهلل ِقيُؾ » َووَم٣مَل: ،شَأّن ايممّمَك َأطْمَٖمك َِم َِمٛمُْف حَتْ

ٌِْف هَذا ،اخَل٣مسَمِؿ يَمَٝمْذىُمَر احَل٣مصَم٥مَ   اًم٘مٚم٥م ُمـ - ودظمقل همػم احلؼ اعمتٕم٤مزم إمم(2)شَوؾِم

اًمنمك اخلٗمل: وإظمالص اًمٜمٞم٦م هق: إظمراج همػم احلؼ ؾمٌح٤مٟمف ُمـ اًم٘مٚم٥م ُم٘م٤مم 

 اًمذات اعم٘مدس-

وحتّمؾ هذه اعمراشم٥م ٟمتٞمج٦م  ،، ومٛمٜمف اجلكم، وُمٜمف اخلٗمل٤موًمٚمِمؽ ُمراشم٥م أيًْم 

وٟم٘مّم٤من ذم اإليامن- واًم٘مٚم٥م اًمًٚمٞمؿ، هق اًم٘مٚم٥م اًمٗم٤مرغ ُمـ ُمٓمٚمؼ  ،وٕمػ اًمٞم٘ملم

قمٜمٝم٤م،  ٤مومِمٞمئً  ٤مد ذم اًمدٟمٞم٤م هق اٟمٍماف اًم٘مٚم٥م ؿمٞمئً اًمنمك واًمِمؽ- واًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمزه

واعمٓمٚمقب اًمقاىمٕمل- إّن اًمتقضّمف إمم همػم احلؼ  ،وشمقضمٝمف إمم اعم٘مّمقد إصكم

وحيرم ُمـ أظمرة احل٘مٞم٘مٞم٦م، وضمٜم٦ّم اًمٚم٘م٤مء اًمتل  ،اعمتٕم٤مزم يٕمّد ُمـ قمٛمؾ أهؾ اًمدٟمٞم٤م

 ،قي٦مهل أقمغم ُمراشم٥م اجلٜم٦م، وإن يم٤مٟم٧م هلؿ ُمراشم٥م أظمرى ُمـ اًمٙمامٓت اعمٕمٜم

 واجلٜم٤من اًمرومٞمٕم٦م- 

اإلظمالص: شمّمٗمٞم٦م »ىم٤مل اًمٕم٤مرف احلٙمٞمؿ اًم٤ًمًمؽ ظمقاضمف قمٌداهلل إٟمّم٤مري +: 
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 أي سمِمقب رو٤م ٟمٗمًف، أو رو٤م همػمه ُمـ اعمخٚمقىم٤مت- ،(1)شاًمٕمٛمؾ ُمـ يمّؾ ؿمقب

إن قم٤ٌمدة أرسم٤مب اإلظمالص هل رؾمؿ دمّٚمٞم٤مت اعمحٌقب، وٓ يقضمد ذم 

د: ُمع أن أومؼ اإلُمٙم٤من ىمد اشمّمؾ سم٤مًمقضمقب، ىمٚمقهبؿ ؾمقى احلؼ اعمتٕم٤مزم اًمقاطم

وإن اًمتدزّم اًمذايت، واًمدٟمق اعمٓمٚمؼ احل٘مٞم٘مل ىمد طمّمؾ هلؿ، وإن رؾمؿ اًمٖمػمي٦م ىمد 

ارشمٗمع سم٤مًمٙمٚمٞم٦م قمٜمٝمؿ، ومٝمؿ ي٘مقُمقن سمجٛمٞمع وفم٤مئػ اًمٕمٌقدي٦م- وٓ شمٙمقن قم٤ٌمدهتؿ 

سم٤مًمرّوي٦م واًمتٗمّٙمر، سمؾ سم٤مًمتجكّم- وىمد أؿمػم إمم هذا اعمٕمٜمك ذم صالة ًمٞمٚم٦م ُمٕمراج 

 -’رؾمقل اهلل

ـْ أيب صَمْٔمَٖمرٍ  ُف وَم٣مَل  ×فَم ـَ ايمَٔمَٚمِؾ. وم٣مَل: َوََم٣م »: أٞم  اإلزْمٗم٣مُء فَمعَم ايمَٔمَٚمِؾ أؾَمدُّ َِم

صُمُؾ زمِِِمَٙم٥مٍ   ،ٓ َذيَؽ يَمفُ  ،َوضْمَدهُ  هللَوُيٛمِْٖمُؼ َٞمَٖمَٗم٥ًم  ،اإلزْمٗم٣مُء فَمعَم ايمَٔمَٚمِؾ؟ وم٣مَل: َيِِمُؾ ايمر 

هَمتُْ٘مَت٤ُم يَمُف  ،شُمؿ  َيْذىُمُره٣م ،ُتْٚمحك هَمُتْ٘مَت٤ُم يَمُف فِمالَٞمٝم٥مً همَ  ،شُمؿ  َيْذىُمُره٣م ،اهَمُ٘مت٤َِم يَمُف ِهر 

واعمقافم٦ٌم قمغم إقمامل  ،ومٗمل احلدي٨م اًمنميػ: طم٨ّم قمغم ًمزوم اعمح٤مومٔم٦م ،(2)شِري٣مءً 

وسمٕمد حت٘م٘مٝم٤م، إذ ىمد ي٠ميت اإلٟم٤ًمن سم٤مًمٕمٛمؾ  ،اًمتل شمّمدر ُمـ اإلٟم٤ًمن، طملم إٟمج٤مزه٤م

ٕمد اًمٕمٛمؾ ُيٕم٤مب سم٤مًمري٤مء سمذيمره وهمػمه: وًمٙمٜمف سم ،ظم٤مٍل ُمـ اًمري٤مء واًمُٕمج٥م

إذا أراد أن يٙمِمػ قمـ أدائف  وىمد يتّؿ اإلفمٝم٤مر سم٤مإليامء واًمتٚمقيح: ومٛمثاًل  ،ًممظمريـ

َحرِ  ،صالة اًمٚمٞمؾ ًَ  ،اًمتج٠م إمم أؾم٤مًمٞم٥م اًمٚمّػ واًمدوران، ومتحّدث قمـ طمًـ ضمّق اًم

 ووّٞمع قمٛمٚمف ُمـ ضمّراء اعمٙم٤مئد اخلٗمّٞم٦م ًمٚمٜمٗمس- ،أو رداءشمف

 ،ٞمص اًمٜمٞم٦م ُمـ مجٞمع ُمراشم٥م اًمنمك واًمري٤مء وهمػمه٤موٓ سمد ُمـ ُمٕمروم٦م أن ختٚم

، سمؾ إن سمٕمض اواعمٝمٛم٦م ضمدً  ،ُمـ إُمقر اًمّمٕم٦ٌم ،واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م ،وُمراىمٌتٝم٤م

ٕن اًمٜمٞم٦م هل اإلرادة اًم٤ٌمقمث٦م  :ُمراشمٌٝم٤م ٓ يتٞمن إٓ ًمٚمخّٚمص ُمـ أوًمٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم
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ف: وإن يمامل ٟمحق اًمٕمٛمؾ، وشمتٌع اعمٚمٙم٤مت اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م اًمتل هل سم٤مـمـ اإلٟم٤ًمن وؿم٤ميمٚمت

ٕن اًمٜمّٞم٦م هل اًمّمقرة اًمٗمٕمٚمٞم٦م،  :إقمامل وٟم٘مّمٝم٤م شم٤مسمع ًمٙمامل اًمٜمٞم٦م وٟم٘مّمٝم٤م

 واًمٜم٤مطمٞم٦م اعمٚمٙمقشمٞم٦م ًمٚمٕمٛمؾ- 

 ،، وفم٤مهر صالة اعمٜم٤مومؼ ُمتْم٤مهٞم٤من ذم إضمزاء×إن فم٤مهر صالة أُمػم اعم١مُمٜملم

واًمِمٙمؾ اًمٔم٤مهري، وًمٙمـ هذا يٕمرج سمٕمٛمٚمف إمم اهلل، وًمّمالشمف صقرة  ،واًمنمائط

 قمغم، وذاك يٖمقر ذم أقمامق ضمٝمٜمؿ، وًمّمالشمف صقرة ُمٚمٙمقشمٞم٦م ؾمٗمٚمّٞم٦م-ُمٚمٙمقشمٞم٦م أ

ومجٞمع اًمٜم٤مس: وهلذا قمٜمدُم٤م يم٤من  ،’إٟمف ٓ ومرق سملم اعمٔمٝمر اخل٤مرضمل ًمٚمٜمٌل

يدظمؾ ؿمخص ُمـ ظم٤مرج اعمديٜم٦م، ي٠ًمل: أيٙمؿ اًمٜمٌل؟ إن اًمذي يٗمّْمٚمف قمغم همػمه، 

 - وسمدٟمف اًمنميػ ،ٓ ضمًٛمف اعم٤ٌمرك ،هق روطمف اًمٙمٌػمة اًم٘مقي٦م اًمٚمٓمٞمٗم٦م

 ذم هذا احلدي٨م )اًمٕمنميـ(: ×ًم٘مد سملّم اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

 ًٓ أن اًمٜمٞم٦م أومْمؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ، واعمٕمٜمك: أن سمٕمد شمٕمٚمؼ اًمٜمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ،  :أو

يتح٘مؼ قمٛمؾ واطمد، وضمًؿ واطمد، وأن يمؾ واطمد ُمـ اجلزء  ،واًمروح سم٤مجلًؿ

: ُمـ اًمٜمٞم٦م واًمٕمٛمؾ، أضمدمه٣ماًمّمقري اعمٚمٙمقيت ذم هذيـ اعمزجيلم اخلٚمٞمٓملم: 

ُمـ اًمروح واجلًؿ، أومْمؾ ُمـ اجلزء اعم٤مدي اعمُٚمٙمل- وهذا هق ُمٕمٜمك  :وأطمر

ـْ فَمَٚمٙمِفِ »احلدي٨م اعمِمٝمقر:  ـِ طَمغْمٌ َِم  -(1)شٞمِٝم ٥ُم اظم٠ُْمَِم

 ،إن اًمٕمٛمؾ وم٤مٍن ذم اًمٜمٞم٦م، واعمُٚمؽ ذم اعمٚمٙمقت، واعمٔمٝمر ذم اًمٔم٤مهر :٣مشم٣مٞمٝمً 

وأن مجٞمع وٓ يقضمد رء آظمر قمدا اًمٜمٞم٦م،  شأٓ وإّن ايمٛمّٝم٥م هل ايمٔمٚمؾ»: ×وىم٤مل

ۉ ۉ ې ﴿إقمامل وم٤مٟمٞم٦م ذم اًمٜمٞم٦م، وٓ اؾمت٘مالًمٞم٦م هل٤م- صمؿ اؾمتِمٝمد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

وإن إقمامل شم٤مسمٕم٦م ًمِم٤ميمٚم٦م اًمٜمٗمس، وؿم٤ميمٚم٦م اًمٜمٗمس وإن يم٤مٟم٧م اهلٞم٠مة  ،﴾ې ې

 اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ًمٚمروح، واعمٚمٙم٤مت اعمخٛمرة ومٞمٝم٤م، ًمٙمـ اًمٜمٞم٦م هل اًمِم٤ميمٚم٦م اًمٔم٤مهري٦م ًمٚمٜمٗمس-
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٤مت هل اًمِم٤ميمٚم٦م إوًمٞم٦م ًمٚمٜمٗمس: واًمٜمٞمّ  سم٠من اعمٚمٙم٤مت هل :وٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل

 -×يمام ىم٤مل اًمّم٤مدق ،وإقمامل شمتٌٕمٝم٤م ،اًمِم٤ميمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م هل٤م

واًمري٤مء  ،وُمـ هٜم٤م يتٌلم سم٠من ـمريؼ ختٚمٞمص إقمامل ُمـ مجٞمع ُمراشم٥م اًمنمك

ًمٙمؾ  ٤موهمػمه٤م يٜمحٍم ذم إصالح اًمٜمٗمس وُمٚمٙم٤مهت٤م، ويٙمقن ذًمؽ ُمٕمٞمٜمً 

 ٓت-جلٛمٞمع اعمٕم٤مرج واًمٙمام ااإلصالطم٤مت، وُمّمدرً 

ُمـ ىمٚمٌف،  ،وم٢مذا أظمرج اإلٟم٤ًمن طم٥م اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمؽمويض اًمٕمٚمٛمل أو اًمٕمٛمكمّ 

آظمر همػم اًمدٟمٞم٤م، وظمٚمّم٧م أقمامًمف ُمـ اًمنمك إقمٔمؿ  ٤ميم٤مٟم٧م هم٤ميتف اعمٜمِمقدة ؿمٞمئً 

ويم٥ًم ُمقىمع ًمدهيؿ، وـمٝمرت ٟمٞمتف، وشم٤ًموى  ،اًمذي هق ضمٚم٥م أٟمٔم٤مر أهؾ اًمدٟمٞم٤م

 ذم اًمن أو اًمٕمٚمـ- ،قمٜمده اًمٕمٛمؾ ذم اجلٚمقة أو اخلٚمقة
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 احَلديح احلادي َوالعغزوٌ: الغهز
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 ىم٤مل: ×قمـ أيب ضمٕمٗمر

هَمٗم٣ميَم٦ْم: َي٣م َرؽمقَل اهلل مِلَ  ،فِمٛمَْد فَم٣مئَُِم٥َم يَمْٝمَٙمَتٜم٣م ’ىَم٣مَن َرؽمقُل اهلل»

َر؟  ـْ َذْٞمٌَِؽ َوََم٣م سَمٟمطم  َم َِم َؽ َووَمْد نَمَٖمَر اهلل يَمَؽ ََم٣م سَمَٗمد  ًَ سُمْتِٔم٤ُم َٞمْٖم

ًٌْد  هَمٗم٣مَل: َي٣م فَم٣مئَُِم٥م أٓ أىمقنُ  ؟؛ وم٣مل: َوىم٣مَن َرؽمقُل اؾَم٘مقرً  افَم

ٌَْح٣مَٞمُف  ’اهلل َيٗمقُم فَمعم أؿْمراِف أص٣مزمِع ِرصْمَٙمْٝمِف هَمَٟمْٞمَزَل اهلل ؽُم

 .(6)﴾ڃ ڃ ڃ چ چ* ڄ ﴿َوسَمَٔم٣ملم: 

 معاني المفردات

پ پ پ ڀ  *ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿إؿم٤مرة إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وَمْد نَمَٖمَر اهلل يَمَؽ:

 -(2)﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 

يٕمٜمل: ومتح احلّؼ ؾمٌح٤مٟمف ٕسمقاب  ،إن اًمٗمتح ذم ُمنمب أهؾ اًمٕمروم٤من

سمٕمد أن يم٤مٟم٧م  ،قمغم اإلٟم٤ًمن ،واعمٙم٤مؿمٗم٤مت ،واًمٕمٚمقم ،واًمٕمقارف ،اعمٕم٤مرف

 وايمٖمتقح شمالشم٥م:وُمٖمٚم٘م٦م قمٚمٞمف-  ،ُمقصدة ذم وضمٝمف
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ومٕمٜمدُم٤م يٖم٤مدر اًم٤ًمًمؽ  ،وهق أول اًمٗمتقطم٤مت وأىمرهب٤م ،إّول: ايمٖمتح ايمٗمري٤م

َٚمؿ ًمٚمٜمٗمس سمؼميم٦م شمرويْمٝم٤م، واضمتٞم٤مز ُمٜم٤مزهل٤م، وأٟمقار اهلداي٦م، شمٜمٗمتح اًمٌٞم٧م اعُمٔم

أسمقاب ىمٚمٌف ومتٚم٘مك ومٞمف اعمٕم٤مرف، ويّمٌح ُمـ ذوي ُم٘م٤مم اًم٘مٚم٥م- وي٘م٤مل سم٠مّن أي٦م 

وُمٕمف شمٜمٗمتح أسمقاب  ،شمِمػم إمم هذا اًمٗمتح (1)﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿اعم٤ٌمريم٦م 

 اعمٕم٤مرف اًم٘مٚمٌٞم٦م، وشمٖمٗمر اًمذٟمقب اًمٜمٗمًٞم٦م- 

وومٞمف يٜمٗمتح قمغم اًم٤ًمًمؽ سم٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت، وشمرشمٗمع  ،ايمث٣مين: ايمٖمتح اظمٌكم

 ،اًمٜم٘مقش اعمت٘مدُم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م، واعمت٠مظمرة اًم٘مٚمٌٞم٦م، وشُمٖمٗمر ذٟمقسمف ذم فمّؾ همٗم٤مري٦م إؾمامء

پ پ پ ڀ ڀ ڀ * ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿وؾمّت٤مريتٝم٤م- وي٘م٤مل سم٠َمنَّ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 ،ءوُمٕمٜم٤مه: إٟم٤م ومتحٜم٤م قمٚمٞمؽ قم٤ممل إؾمام ،شمٚمقيح إمم هذا اًمٗمتح ﴾ڀ ٺ ٺ

، طمتك ٟمٖمٗمر ًمؽ ذم فمؾ همٗم٤مري٦م إؾمامء اإلهلٞم٦م، اًمذٟمقب ٤مُمٌٞمٜمً  ٤مومتحً  ،واًمّمٗم٤مت

اعمت٘مدُم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م، واًم٘مٚمٌٞم٦م اعمت٠مظمرة: وهذا ومتح ًم٤ٌمب اًمقٓي٦م: وُمٕمف شمٜمٗمتح أسمقاب 

 اًمتجٚمٞم٤مت اإلهلٞم٦م- 

 واعمٌلم يتٞمنان ًمألٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء واًمٕمروم٤مء ،واًمٗمتح٤من: اًم٘مري٥م

٤م دام اًم٤ًمًمؽ ذم طمج٤مب يمثرات إؾمامء، وشمٕمّٞمٜم٤مت ُم ،ايمث٣ميم٧م: ايمٖمتح اظمْمٙمؼ

اًمّمٗم٤مت، شمٙمقن أسمقاب اًمتجٚمٞم٤مت اًمذاشمٞم٦م ُمٖمٚم٘م٦م ذم وضمٝمف- وطمٞمٜمام شمتؿ اًمتجٚمٞم٤مت 

اًمذاشمٞم٦م إطمدي٦م قمٚمٞمف، وشُم٤ٌمد اًمٜم٘مقش اخلٚم٘مٞم٦م وإُمري٦م سم٠مهه٤م ُمـ ىمٚمٌف، ويٖمرق اًمٕمٌد 

تت٤مر سمقاؾمٓم٦م واؾم ،وهُمٗمران اًمذٟم٥م اعمٓمٚمؼ شاًمٗمتح اعمٓمٚمؼ»يٙمقن  ،ذم قملم اجلٛمع

ُوضُمقِدَك َذْٟم٥ٌم َٓ »اًمتجكم إطمدي قمغم اًمذٟم٥م اًمذايت اًمذي هق ُمّمدر يمؾ اًمذٟمقب 

- إؿم٤مرة (2)﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿وي٘م٤مل سم٠من ىمقًمف شمٕم٤ممم:  شُيَ٘م٤مُس سمِِف َذْٟم٥ُم 
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وهق ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت اخل٤مص٦م سمٛمرشم٦ٌم ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم: وإذا طمّمؾ ذًمؽ  ،إمم هذا اًمٗمتح

 -’٤مقم٦م اًمٜمٌل إيمرموسم٥ًٌم ؿمٗم ،ًمِمخص، وم٢مٟمام هق سم٤مًمتٌع

ومحًٜم٤مت إسمرار ُمـ ؾمٞمئ٤مت  ،ويتْمح ُمـ اًمٌٞم٤من اًم٤ًمسمؼ أن ًمٚمذٟم٥م ُمراشم٥م

اُن » يٗمقل: ’وىم٣من رؽمقل اهللاعمخٚمّملم-  فَمعَم وَمْٙمٌِل، َوإيِنِّ  ـأو يمَُٝمَٕم٣مُن  ـيَمغُمَ

ةً  ٌِْٔمكَم ََمر  يـ: اًمٖمؼمة (1)شٕؽَْمَتْٕمِٖمُر اهلل دِم ىُمؾِّ َيْقٍم ؽَم  قم٤ممل وهق آًمتٗم٤مت إمم ،اًمرَّ

ٓ يٗمقم َمـ  ’أن رؽمقل اهلل»وًمٙمٜمف هقم٤من ُم٤م يزول: وذم احلدي٨م  ،اًمٙمثرة

 ًً  -(2)شوفممميـ َمرة ٣مجمٙمس وإن طمّػ ضمتك يًتٕمٖمر اهلل َخ

ًمدى قم٤مُم٦م  ٤مومٚمٞم٧ًم اعمٖمٗمرة واًمذٟم٥م ذم أي٦م هل اعمّمٓمٚمح قمٚمٞمٝمام قمرومً 

ذٟمقب ٕن همٗمران اًم :سمؾ شم١ميمده٤م ،وٓ شمٜم٤مذم اعم٘م٤مُم٤مت اعمٕمٜمقي٦م ُمـ اًمٕمّمٛم٦م ،اًمٜم٤مس

واًمقصقل إمم أوج اًمٙمامل  ،واضمتٞم٤مز اعمدارج ،ُمـ ًمقازم اًمًٚمقك اًمروطم٤مين

 ،واعم٤مدة اجلًٛمٞم٦م ،ّٕن يمؾ ُمقضمقد ذم هذا اًمٕم٤ممل ٟمت٤مج هذه اًمٜمِم٠مة اعمُٚمٙمٞم٦م :اإلٟم٤ًمين

وًمف مجٞمع اًمِم١مون اعمُٚمٙمٞم٦م: احلٞمقاٟمٞم٦ّم: واًمٌنمّي٦م: واإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م: اعمتقاومرة سمٕمْمٝم٤م 

ا أراد اًمًٗمر ُمـ هذا اًمٕم٤ممل إمم قم٤ممل آظمر، وُمٜمف إمم وسمٕمْمٝم٤م سم٤مًم٘مقة: وم٢مذ ،سم٤مًمٗمٕمؾ

ُم٘م٤مم اًم٘مرب اعمٓمٚمؼ، ٓ سمد ُمـ اضمتٞم٤مز هذه اعمدارج، واًمٕمٌقر ُمـ ُمٜم٤مزل اًمٓمريؼ، 

وهٙمذا طمتك شمٖمٗمر ًمف مجٞمع  ،وقمٜمدُم٤م يّمؾ إمم ُمرشم٦ٌم، شمٖمٗمر ًمف ذٟمقب اعمرشم٦ٌم اًم٤ًمسم٘م٦م

ي اًمذي هق اًمذٟمقب ذم فمؾ اًمتجٚمٞم٤مت اًمذاشمٞم٦م إطمدي٦م، ويًتؽم اًمذٟم٥م اًمقضمقد

ُمٜمِم٠م مجٞمع اًمذٟمقب ذم فمؾ اًمٙمؼمي٤مء إطمدي- وهذه هل هم٤مي٦م قمروج يمامل 

واًمٗمٜم٤مء اًمت٤مم- وهلذا قمٜمدُم٤م ٟمزًم٧م أي٦م  ،اعمقضمقد- وحيدث ذم هذا اعم٘م٤مم اعمقت
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ن هذه »إىم٤مل:  ’قمغم رؾمقل اهلل ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿اًمنميٗم٦م: 

 - واهلل اًمٕم٤ممل-(1)شايمًقرة سمٛمٌئ زمٚمقيت

 

وهق: ضم٣ميم٥م  ،ويمف آشم٣مر ومٙمٌّٝم٥م ويم٣ًمٞمّٝم٥م وأهمٔم٣ميمّٝم٥م ،ٗمدير ٞمٔمٚم٥م اظمٛمٔمؿسم ايمُم٘مر:

وصدور ىمؾ ٞمٔمٚم٥م َمٛمف؛ وسُمٛمت٨م َمـ هذه  ،ٞمٖمًٝم٥م ٞم٣مَج٥م فمـ َمٔمرهم٥م اظمٛمٔمؿ وايمٛمٔمٚم٥م

 - احل٣مل إفممل ايمٗمٙمٌٝم٥م وايمٗم٣ميمٌٝم٥م

 :(2)يمٙمُم٘مر أرىم٣من شمالشم٥م

ل: يمّٚمٝم٤م:  ،ره٤م ُمٜمفوُمٕمروم٦م اًمٜمٕمٛم٦م ُمـ طمٞم٨م صدو ،ُمٕمروم٦م اعمٜمٕمؿ وصٗم٤مشمف إو 

 ،: وأنَّ اخلٚمؼ يمّٚمٝمؿ ُمٜم٘م٤مدون حلٙمٛمفومٝمق اعمٜمٕمؿ احل٘مٞم٘مل ،وظمٗمّٞمٝم٤م ،ضمٚمّٞمٝم٤م

 ُمًّخرون ُٕمره-

 ،واًمتقاوع ،احل٤مل اًمتل هل صمٛمرة شمٚمؽ اعمٕمروم٦م، وهل: اخلْمقع ايمث٣مين:

واًمنور سم٤مًمٜمٕمؿ، ُمـ طمٞم٨م إهّن٤م هدي٦م داًّم٦م قمغم قمٜم٤مي٦م اعمٜمٕمؿ سمؽ، وقمالُم٦م ذًمؽ أن 

ٟم ّٓ ٞم٤م ٓ شمٗمرح ُمـ اًمدُّ  سمام يقضم٥م اًم٘مرب ُمٜمف-إ

وم٢منَّ شمٚمؽ احل٤مل إذا طمّمٚم٧م ذم اًم٘مٚم٥م طمّمؾ ومٞمف ٟمِم٤مط  ،اًمٕمٛمؾ ايمث٣ميم٧م:

 :أؾمٝم٣مء وهذا ايمٔمٚمؾ يتٔمّٙمؼ زمثالشم٥ماعمقضم٥م ًمٚم٘مرب ُمٜمف،  ،ًمٚمٕمٛمؾ

ومتجٞمده، واًمتٗمّٙمر ذم  ،وحتٛمٞمده ،وقمٛمٚمف: ىمّمد شمٕمٔمٞمٛمف شمٕم٤ممم ،اًم٘مٚم٥م أّوهل٣م:

 اإلطم٤ًمن إمم ظمٚم٘مف يم٤موّم٦م-  وآصم٤مر ًمٓمٗمف، واًمٕمزم قمغم ،وأومٕم٤مًمف ،صٜم٤مئٕمف
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 ،وقمٛمٚمف: إفمٝم٤مر ذًمؽ اعم٘مّمقد سم٤مًمتحٛمٞمد واًمتٛمجٞمد ،اًمّٚم٤ًمن وشم٣مٞمٝمٜم٣م:

 وٟمحق ذًمؽ-  ،واًمتًٌٞمح واًمتٝمٚمٞمؾ، وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر

وقمٛمٚمٝم٤م اؾمتٕمامل اًمٜمٕمٛم٦م اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م ذم ـم٤مقمتف  ،اجلقارح وشم٣ميمثٜم٣م:

ّمٜمققم٤مشمف، وشمالوة يمت٤مسمف، وشمذيّمر اًمٕمٚمقم وقم٤ٌمدشمف، ٟمحق: اؾمتٕمامل اًمٕملم ذم ىمراءة ُم

 ويمذا ؾم٤مئر اجلقارح- ،اعم٠مصمقرة قمـ إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء ^

 

مل يًتٓمع  ،مل يٕمرومف طمؼ ُمٕمرومتف ااًمِمٙمر يتٌع ُمٕمروم٦م اعمٜمٕمؿ وإطم٤ًمٟمف، وّٕن أطمدً 

ويم٤من ُمٜمتٝمك ؿمٙمر اإلٟم٤ًمن ُمٕمرومتف سمٕمجزه قمـ  ،أطمد ؿمٙمره ؾمٌح٤مٟمف طمؼ ؿمٙمره

سم٤مًمٕمجز، قمغم  ’احلؼ: وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ اقمؽمف اًمرؾمقل إيمرماًمٜمٝمقض هبذا 

ومل يٕمٌده، سمٛمثؾ ؿمٙمر ذًمؽ اًمقضمقد اعم٘مدس  ،مل يِمٙمر رسمف ٤ماًمرهمؿ ُمـ أن ؿمخًّم 

 وقمٌقديتف-

إن اًمذي يٚمتٗم٧م إمم إؾم٤ٌمب، ويرى شم٠مصمػماهت٤م ُمًت٘مٚم٦م، يم٤مومر سمٜمٕمؿ احلؼ 

 - اصمرً ُم١م اوضمٕمؾ ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م دورً  ٤مٟمح٧م أصٜم٤مُمً  ف ىمدٕٟم :اعمتٕم٤مزم

إمم ُمتك شمٙمٗمر ىمٚمقسمٜم٤م اعمٞمت٦م سمٜمٕمؿ احلؼ ؾمٌح٤مٟمف، وشمتٕمٚمؼ هبذا اًمٕم٤ممل وفمروومف 

وإؾمدال  ،وأؿمخ٤مصف؟ إن هذه اًمتٕمٚم٘م٤مت واًمتقضمٝم٤مت، يمٗمران ًمٜمٕمؿ ذاشمف اعم٘مدس

 ؾمت٤مر قمغم رمحتف-

ختتٚمػ ُمراشم٥م ؿمٙمر اًمٕم٤ٌمد سم٤مظمتالف ُمًتقي٤مت ُمٕمرومتٝمؿ ُمـ ضم٤مٟم٥م، 

 واظمتالف اًمٜمٕمؿ ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر- 
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ومٚمٚمٜمٕمؿ اًمٔم٤مهري٦م ُمرشم٦ٌم ُمـ اًمِمٙمر، وًمٚمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف ُمرشم٦ٌم، وًمتجّٚمٞم٤مت 

 إؾمامء ُمرشم٦ٌم، وًمٚمتجٚمٞم٤مت اًمذاشمٞم٦م إطمدي٦م ُمرشم٦ٌم- 

وعم٤م يم٤مٟم٧م مجٞمع ُمراشم٥م اًمٜمٕمؿ ُمتقاومرة ًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٕم٤ٌمد، يم٤من اًمٜمٝمقض سم٠مداء 

ٕملم اًمِمٙمر قمغم مجٞمع اعمًتقي٤مت ًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٕم٤ٌمد، وهؿ اخلُّٚمص ُمـ إوًمٞم٤مء اجل٤مُم

جلٛمٞمع احليات، واًمذيـ هؿ سمرزخ اًمؼمازخ، واحل٤مومٔملم ًمٙمؾ اعمراشم٥م اًمٔم٤مهرة 

 واًمّنّي٦م- ،واًم٤ٌمـمٜم٦م ،واًم٤ٌمـمٜم٦م، وهلذا يٙمقن ؿمٙمرهؿ ُمع مجٞمع إًمًٜم٦م: اًمٔم٤مهرة

إٟمف ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت اًمٕم٤مُّم٦م: وًمٙمـ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م يتخّّمص  :واًمِمٙمر وإن ىم٤مًمقا

اًمٕم٤مرف اخلقاضم٦م إٟمّم٤مري:  سمؾ ًمٚمٙمّٛمٚملم: وهلذا ىم٤مل اًمِمٞمخ ،إُمر ًمٚمُخّٚمص

َرضَم٦ُم اًمَث٤مًمَِث٦ُم َأْن ٓ َيِْمَٝمَد » ٌُْد اًمَواًمدَّ ّٓ َٕم ٜمِْٕمَؿ قُمٌقدي٦ًم اؾْمَتْٕمَٔمَؿ اعمُ وَم٢مَِذا ؿَمِٝمَد  ،ٜمِْٕمؿَ اعمُ إ

  ٌ ة، َوإَِذا ؿَمِٝمَدُه شَمْٗمريدً  ،٤مُِمٜمُْف اًمٜمِّْٕمَٛم٦َم، َوإَِذا ؿَمِٝمَدُه طُم دَّ ْ َيِْمَٝمدْ  ااؾْمَتْحغَم ُِمٜمُْف اًمِمِّ ُِمٜمُْف  مَل

ةً   -(1)شٟمٕمٛم٦م َوَٓ ؿِمدَّ

ُمِم٤مهدة اًمٕمٌد جلامل اعمٜمٕمؿ  لشمقوٞمحف: إن اًمدرضم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمِمٙمر ه

 وًمف ُم٘م٤مُم٤مت صمالصم٦م: ،واًمت٠مُمؾ ومٞمف

أن يِم٤مهد مج٤مل اعمٜمٕمؿ ُمِم٤مهدة اًمٕمٌد اًمذًمٞمؾ عمقٓه، ويٖمٗمؾ قمـ ٟمٗمًف  إول:

قمٚمٞمف ذم اًمٚمحٔم٤مت : وم٢مذا أٟمٕمؿ اويًتٖمرق ذم آداب احلْمقر، وٓ يرى ًمٜمٗمًف اقمت٤ٌمرً 

 اؾمتٕمٔمٛمٝم٤م، ووضمد ٟمٗمًف همػم ُم١مهؾ ًمتٚمؽ اًمٜمٕمٛم٦م- ،اًمتل ومٞمٝم٤م حيت٘مر ٟمٗمًف سمٜمٕمٛم٦م

أن يِم٤مهده ُمِم٤مهدة اًمّمديؼ ًمّمدي٘مف، وذم هذه احل٤مل يًتٖمرق ذم  ايمث٣مين:

ُمٜمف، طمتك إذا يم٤من  ٤موُمًتٛمتٕمً  ،ًمديف ٤ممج٤مل حمٌقسمف، ويمؾ ُم٤م يرى ُمٜمف يٙمقن حمٌقسمً 

 -اوجمٝمدً  ٤مؿم٤مىمً 

ُمـ دون شمٕمّٞمٜم٤مت إؾمامء، سمؾ يِم٤مهد  ،٤مهدة اًمتٗمريديِم٤مهده ُمِم ايمث٣ميم٧م:

                                                           

،،



 004 احلَدي٨م احل٤مدي َواًمٕمنمون: اًمِمٙمر

ًمف إٓ ذات احلؼ  ااًمذات ٟمٗمًٝم٤م، ومٞمٖمٗمؾ قمـ ٟمٗمًف وقمـ همػمه، وٓ يٙمقن ُمِمٝمقدً 

 أو يِم٤مهد ؿمّدة- ،ُمـ دون أن يرى ٟمٕمٛم٦مً 

 

ـَ إصَْمِر ىَمَٟمصْم »: ’ىم٤مل َرؾمقُل اهلل ٤ِم. اظمُ ِر ايمِّم٣مئِِؿ ايمْم ٣مفِمُؿ ايمُّم٣مىمُِر يَمُف َِم ًِ ْحَت

٣مزمِِر. وَ اظمُ وَ  ٌَْتعم ايمِم  ـَ إصَْمِر ىَمَٟمصْمِر اظمُ ـَ إصَْمِر اظمُ ٔم٣مذَم ايمُّم٣مىمُِر يَمُف َِم ْٔمْمك ايمُّم٣مىمُِر يَمُف َِم

 -(1)شَٗم٣مٞمِعِ ايمْحُروِم اظمَ ىَمَٟمصْمِر 

ٌِْداهلل فَم٣مُء فِمٛمَْد » :×وىم٤مل َأسَمق قَم ٌء: ايمدُّ ـ  َرْ ايمَ٘مْرِب،  شَمالٌث َٓ َيُيُّ ََمَٔمُٜم

ْ٘مُر فِمٛمَْد ايمٛمِّْٔمَٚم٥مِ  ُٞمقِب، َوايمُمُّ  -(2)شَوآؽْمتِْٕمَٖم٣مُر فَمعَم ايمذُّ

٣م اجَلٛم ٥َم. » :×وىم٤مل ـَ اظم٣َمِء هَمٝمقصِم٤ُم اهلل يَمُف هِبَ زَم٥َم َِم ْ ُب ايممم  صُمَؾ َِمٛمُْ٘مْؿ يَمَٝممْمَ إن  ايمر 

ُف يمََٝمْٟمطُمُذ اإلَٞم٣مءَ  ٚمِّ  ،هَمَٝمَّمُٔمُف فَمعَم همِٝمفِ  ،شمؿ وم٣مَل: إٞم  ًَ ُب هَمُٝم ٝمفِ  ،ل؛ شُمؿ  َيمْمَ َوُهَق  ،هَمُٝمٛمَحِّ

ٝمفِ  ،هَمَٝمْحَٚمُد اهلل؛ شُمؿ  َئمقدُ  ،َيُْمَتِٜمٝمفِ  ُب؛ شُمؿ  ُيٛمَحِّ ُب؛  ،هَمَٝمْحَٚمُد اهلل؛ شُمؿ  َئمقدُ  ،هَمَٝممْمَ هَمَٝممْمَ

ٝمفِ  ٣م يَمُف اجَلٛم ٥مَ  ،هَمٝمقصِم٤ُم اهلل )فَمز   ،هَمَٝمْحَٚمُد اهلل ،شُمؿ  ُيٛمَحِّ ( هِبَ  -(3)شوصَمؾ 

ؾُمْ٘مُر ىُمؾِّ ٞمِْٔمَٚم٥ٍم َوإِْن »: ×وم٘مد ورد قمـ َأيب قَمٌِْداهلل ، ي٤ًموي اًمِمٙمرومحد اهلل

َٚمَد اهلل فَمز  َوصَمؾ  فَمَٙمْٝمٜم٣م ؾُمْ٘مُر ايمٛمِّْٔمَٚم٥ِم: اصْمتِٛم٣َمُب اظمََح٣مِرِم، َومَت٣َمُم »و ،(3)شفَمُٓمَٚم٦ْم َأْن حَتْ

صُمِؾ: احَلْٚمُد هللِ َربِّ ايمَٔم٣مظَمكِمَ  ْ٘مِر وَمْقُل ايمر  ـْ  ،(5)شايمُمُّ طَمَرَج »مَح٤َمِد سمِـ قُمْثاَمَن ىَم٤مَل:  وقَم

ٌِْداهلل ـَ  ×أزُمق فَم َه٣م اهلل فَمقَم  ٕؾَْمُ٘مَرن  اهلل اظمَ َِم ـْ َرد 
ُتُف هَمَٗم٣مَل: يَمئِ ِجِد َووَمْد و٣مفَم٦ْم َدازم  ًْ
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٣م، هَمَٗم٣مَل: احَلْٚمُد هللِ. هَمٗم٣مَل يَمُف وَم٣مئٌِؾ: صُمٔمِ  ْٙم٦ُم همَِداَك ضَمؼ  ؾُمْ٘مِرِه. وم٣مَل: هَمَم يَم٧ٌَِم َأْن ُأيِتَ هِبَ

ٌِْداهلل َٚمْٔمٛمِل وُمْٙم٦ُم: ×َأيَمْٝمَس وُمْٙم٦ُم: ٕؾَْمُ٘مَرن  اهلل ضَمؼ  ؾُمْ٘مِرِه؟ هَمَٗم٣مَل َأزُمق فَم ًْ ْ سَم : َأمَل

: ويٗمٝمؿ ُمـ هذا احلدي٨م، أن محد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ أومْمؾ (1)شاحَلْٚمُد هللِ 

 ُمّم٤مديؼ اًمِمٙمر سم٤مًمٚم٤ًمن-

ـْ » : وم٣مل:×إلَم٣مم ايمِم٣مدقهمٔمـ اوُمـ آصم٤مر اًمِمٙمر زي٤مدة اًمٜمٕمٛم٦م ووومقره٤م،  ََم

ْ٘مرَ  َي٣مَدَة، َيُٗمقُل اهلل )فَمز   ،ُأفْمْمَِل ايمُمُّ (:  ،ُأفْمْمَِل ايمزِّ ڦ ڦ ﴿وصمؾ 

 -(2)ش﴾ڄ

 

٧ٌم سم٠من ّه اًمٕم٤ٌمدات يٜمحٍم ذم اخلقف ُمـ اًمٕمذاب ا ًِ قمٚمؿ أن قم٤مئِم٦م ىمد طَم

أو ذم حمق اًمًٞمئ٤مت، وهلذا سم٤مدرت إمم آقمؽماض قمٚمٞمف ىم٤مئٚم٦م: عم٤مذا دمٝمد ٟمٗمًؽ؟ 

وىمد ٟمِم٠م هذا اًمٔمـ ُمـ ضمراء ضمٝمٚمٝم٤م ُم٘م٤مم اًمٕمٌقدي٦م واًمرؾم٤مًم٦م، وعم٤ّم يم٤من ٓ يٛمٙمـ 

ُمرشم٦ٌم  ،حتدي٨م قم٤مئِم٦م سمجقاب ُمٗمحؿ، سملّم )قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم( سمجقاب ُم٘مٜمع

طمتك شمٕمرف سم٠مّن قم٤ٌمدات طميشمف ًمٞم٧ًم هلذه إُمقر  ،ُمـ اعمراشم٥م اًمٜم٤مزًم٦م ًمٚمٕم٤ٌمدة

 اًمدٟمٞم٦م احل٘مػمة- واحلٛمد هلل-
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 ىم٤مل: ×قمـ أيب قمٌِداهلل

ُ٘مْؿ » صم٣مء َرصُمٌؾ إلم أيب َذرر هَمٗم٣مَل: ي٣م أزم٣م َذرر َم٣م يَمٛم٣م َٞم٘مَرُه اظمَْقَت؟ هَمٗم٣مَل: َٕٞم 

ْٞمٝم٣م وَأطْمَرزْمُتؿ أطِمَرَة، هَمَتْ٘مَرُهقَن َأْن سُمٛمَْٗمُٙمقا َِمـ فِمْٚمراٍن إلم  ْرسُمُؿ ايمدُّ فَمٚم 

ـُ طَمر
ًِ ٣م اظمُْح اٍب، هَمَٗم٣مَل يَمُف: هَمَ٘مْٝمَػ سَمرى وُمُدوََمٛم٣م فَمعَم اهلل؟ هَمٗم٣مَل: أَم 

٣م اظُمِزُء َِمٛمُْ٘مْؿ هَمَ٘م٣مٔزمِِؼ ُيَردُّ فَمعَم  َِمٛمُْ٘مْؿ هَمَ٘م٣ميمَٕم٣مئ٤ِِم َيْٗمُدُم فَمعَم أْهٙمِِف، َوَأَم 

ْؿ فَمعَم وقا َأفْمَميَم٘مُ فْمرََمْقَُٓه. وم٣مَل: هَمَ٘مْٝمَػ سَمرى ضم٣ميَمٛم٣م فِمٛمَْد اهلل؟ وم٣مَل: ا

. (6)﴾ک ک ک گ*  ژ ژ ڑ ڑ﴿ايم٘مَِت٣مب، إن  اهلل َيٗمقُل: 

ـَ  ٥ُم اهلل؟ وم٣مَل: َرْْح٥َم اهلل وَمِري٤ٌم َِم ـَ َرْْحَ صُمُؾ: هَمَٟمْي وم٣مل: هَمٗم٣مَل ايمر 

ٛمكمَ  ًِ ٌْداهللشاظمُْح َوىَمَت٤َم َرصُمٌؾ إلم أيب َذرر ـ َرِِضَ اهلل »: ×. وَم٣مَل أزمق فَم

: أؿْمِرهمْ  ـَ ايمِٔمْٙمِؿ. هَمَ٘مَت٤َم إيَمْٝمِف: إن  ايمِٔمْٙمَؿ ىَمثغِمٌ فَمٛمُْف ـ: َي٣م َأزَم٣م َذرر ٍء َِم  ،ٛمِل زمًَِمْ

صُمُؾ: َوَهْؾ  ٌُُّف هَم٣مهْمَٔمْؾ. هَمٗم٣مَل يَمُف ايمر 
ـْ حُتِ ـْ إْن وَمَدْرَت أْن َٓ سُمزء إلم ََم

َويم٘مِ

َؽ َأضَم٤مُّ إْٞمُٖمسِ  اَرَأْي٦َم َأضَمًد  ًُ ٌُُّف؟ هَمٗم٣مَل يَمُف: َٞمَٔمْؿ، َٞمْٖم
ـْ ُُيِ  ُيزُء إلم ََم

 .(2)شهمٗمد َأؽَمَٟمت إيَمْٝمَٜم٣م ،إيَمْٝمَؽ؛ هَم١مَِذا َأْٞم٦َم فَمَِمْٝم٦َم اهلل
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 ،أوم٣ًمم: ٞم٣مومِمقن ٥مشمالشم فمعمايمٛم٣مس يٛمٗمًٚمقن دم ىمراهٝم٥م اظمقت واخلقف َمٛمف، 

 وىمّٚمؾ. ،وَمتقؽمْمقن

وم٤مإلٟم٤ًمن سمح٥ًم ومٓمرشمف اًمتل ومٓمره٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف  ،ايمٗمًؿ إول: ايمٛم٣مومِمقن

يٜمٗمر ُمـ اًمٗمٜم٤مء واعمامت، ًمذا حي٥م ويٕمِمؼ ُم٤م يرى ومٞمف قمٚمٞمٝم٤م، حي٥م اًمٌ٘م٤مء واحلٞم٤مة، و

اًمٌ٘م٤مء واحلٞم٤مة اخل٤مًمدة، وعم٤ّم يمٜم٤ّم ٟمحـ اًمٜم٤مىمّملم ٓ ٟم١مُمـ سمٕم٤ممل أظمرة، وٓ شمٓمٛمئـ 

ىمٚمقسمٜم٤م ًمٚمٌ٘م٤مء اًمنُمدي ًمذًمؽ اًمٕم٤ممل، ٟمح٥م هذا اًمٕم٤ممل اًمذي ٟمحـ ومٞمف، وهنرب ُمـ 

 سمح٥ًم شمٚمؽ اًمٗمٓمرة- ،اعمقت

أو  ،وآـمٛمئٜم٤من اًم٘مٚمٌل: ٟمحـ ٟمدرك قم٘ماًل إن اإلدراك اًمٕم٘مكم همػم اإليامن 

ٌّدً  ، سم٠من اعمقت اٟمت٘م٤مل ُمـ اًمٜمِم٠مة اًمٜم٤مزًم٦م اعمٔمٚمٛم٦م اعمُٚمٙمٞم٦م اٟمّمدق أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء شمٕم

إمم قم٤ممل طمٞم٤مة دائٛم٦م ٟمقراٟمٞم٦م، وٟمِم٠مة سم٤مىمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمٚمٙمقشمٞم٦م، وًمٙمـ ىمٚمقسمٜم٤م ٓ حتٔمك 

دي٦م، قُمنْم إيامٟمٜم٤م سمٌمء ُمـ هذه اعمٕمروم٦م، وًمق أٟمٜم٤م آُمٜم٤م سمٕم٤ممل أظمرة واحلٞم٤مة إسم

سمحٞم٤مة هذا اًمٕم٤ممل وسم٘م٤مئف، ًمتٕمٚم٘م٧م ىمٚمقسمٜم٤م سمذًمؽ اًمٕم٤ممل أيمثر وًمٕمِم٘مٜم٤مه، وًمًٕمٞمٜم٤م 

ذم إصالح اًمٓمريؼ وشمرُمٞمٛمف: وقمٚمٞمف يٜمحٍم اًمٕمالج احل٤مؾمؿ ذم إدظم٤مل  ىمٚمٞماًل 

 واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح- ،واًمٕمٚمؿ ،واًمذيمر اًمٜم٤مومع ،اإليامن إمم اًم٘مٚم٥م سم٤مًمتٗمٙمػم

أي اًمذيـ ٓ ي١مُمٜمقن سمٕم٤ممل  ،ًمٚمٛمقتوأُّم٤م ظمقف اعمتقؾمٓملم، ويمراهتٝمؿ 

أظمرة، ومألن ىمٚمقهبؿ اٟمِمّدت إمم شمٕمٛمػم اًمدٟمٞم٤م، وهمٗمٚم٧م قمـ شمٕمٛمػم أظمرة، وهلذا 

ٓ يرهمٌقن ذم آٟمت٘م٤مل ُمـ ُمٙم٤من ومٞمف اًمٕمٛمران وآزده٤مر إمم ُمٙم٤من ومٞمف اًمدُم٤مر 

، مل يًٛمح ًمٜمٗمًف أن يِمتٖمؾ سم٠مُمقره واخلراب: وًمق يم٤من إيامن اإلٟم٤ًمن يم٤مُماًل 

وًمق طم٤مؾمٌٜم٤م أٟمٗمًٜم٤م عم٤م واضمٝمٜم٤م صٕمقسم٦م ذم  ،اعمٜمحّٓم٦م ويٖمٗمؾ قمـ سمٜم٤مء أظمرةاًمدٟمٞمقي٦م 

ومٕمـ اإلُم٤مم ُمقؾمك سمـ  ،ُمقىمٗمٜم٤م يقم احل٤ًمب، وعم٤م دظمؾ قمٚمٞمٜم٤م اخلقف واًمٗمزع
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ٛمً »ىم٤مل:  ×ضمٕمٗمر ًَ ُف دِم ىُمؾِّ َيْقٍم، هَم١مْن فَمِٚمَؾ ضَم ًَ ـْ مَلْ ُُي٣َمؽِم٤ْم َٞمْٖم اؽْمَتَزاَد  ،٣ميَمْٝمَس َِمٛم٣ّم ََم

 -(1)شَوسَم٣مَب إيَِمْٝمفِ  ،اؽْمَتْٕمَٖمَر اهلل َِمٛمْفُ  ،٣مَؾ ؽَمٝمِّئً اهلل؛ َوإْن فَمٚمِ 

إذا اٟمتٝمج٧م ذم هذا اًمٕم٤ممل ساط اًمٜمٌقة، ومل شمٜمحرف قمـ حمج٦م وٓي٦م قمكم سمـ 

، ومل شمٜمزًمؼ أىمداُمؽ، مل يٙمـ قمٚمٞمؽ سم٠مس طملم اضمتٞم٤مزك اًمٍماط يقم ×أيب ـم٤مًم٥م

اًمزي٤مرة اعم٤ٌمريم٦م ومٗمل  ،اًم٘مٞم٤مُم٦م: ٕن طم٘مٞم٘م٦م اًمٍماط هل اًمّمقرة اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ًمٚمقٓي٦م

اُط إوَْمَقمُ »اجل٤مُمٕم٦م اًمٙمٌػمة:  َ ٌٝمُؾ إفَْمَٓمُؿ َوايمٌمِّ  ً - ومٛمـ اؾمت٘م٤مم قمغم هذا شَأْٞمُتُؿ ايم

مل شمْمٓمرب أىمداُمف قمغم  ،اًمٍماط ذم طمريمتف ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، ومل يْمٓمرب ىمٚمٌف

اًمٍماط ذم احلٞم٤مة أظمرة، وإٟمام جيت٤مزه يم٤مًمؼمق اخل٤مـمػ- إذا يم٤مٟم٧م ُمٚمٙم٤مشمف 

وٟمقراٟمٞم٦م، يم٤من ذم ُم٠مُمـ ُمـ فمٚمٛم٦م اًم٘مؼم ووطمِمتف، وقم٤ممل اًم٘مٞم٤مُم٦م  ُمًت٘مٞمٛم٦م

 وأهقاهل٤م، ومل يٙمـ قمٚمٞمف ظمقف ُمـ شمٚمؽ اًمٜمِمآت- 

وًمٙمٜمٝمؿ  ،، وم٢مهنؿ ٓ يٙمرهقن اعمقتأَّم٣م ايمُ٘مّٚمٙمقن، واظم٠مَمٛمقن اظمْمٚمئٛمقن

يًتقطمِمقٟمف وخي٤مومقٟمف: ٕهنؿ خيِمقن قمٔمٛم٦م احلؼ اعمتٕم٤مزم، وضمالل ذاشمف اعم٘مدس، 

ـَ َهْقُل اظمُْم َٙمِع؟»: ’ىم٤مل رؾمقل اهلل ًمٞمٚم٦م اًمت٤مؾمع  ×ويمام يم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم (2)شهَمَٟمْي

، قمغم اًمرهمؿ ُمـ أّٟمف يم٤من ٤مدهِم٦م قمٔمٞمٛم٦م وومزقمً  ٤مقمنم ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من ُمٜمدهًِم 

ف»ي٘مقل:  ـَ ايمْمٖمِؾ زمِثَْدي ُأَمِّ ـُ أيِب ؿَم٣ميم٤ٍِم آَٞمُس زم٣ِمظمَْقِت َِم  -(3)شَواهلل ٓزْم

ُمٜمتٝمك آظمتالف ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ذم ىمٌقل  إن ىمٚمقب أوًمٞم٤مء اهلل ُمـ ضمّراء اخلقف ذم

وأّن احلؼ اعمتٕم٤مزم يتجغّم ذم شمٚمؽ  ،دمٚمٞم٤مت إؾمامء: ومٌٕمْمٝم٤م ىمٚمقب قمِم٘مٞم٦م وؿمقىمٞم٦ّم

اًم٘مٚمقب ُمـ ظمالل أؾمامئف اجلامًمٞم٦م، وذاك اًمتجكم يٌٕم٨م قمغم اًمِمقق واخلقف، وم٢من 

                                                           

،،،
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اخلقف ُمـ ُمْم٤مقمٗم٤مت دمكّم قمٔمٛمتف ؾمٌح٤مٟمف وسمٕمْمٝم٤م ىمٚمقب ظمقومٞم٦م وطمزيٜم٦م، وأن 

تٕم٤مزم يتجغم ذم شمٚمؽ اًم٘مٚمقب سمقاؾمٓم٦م إؾمامء اجلالًمٞم٦م واًمٕمٔمٛم٦م، ومٞمحّمؾ احلؼ اعم

اعمِمقب سم٤مخلقف، واحلػمة اعمِمقسم٦م سم٤محلزن- وذم احلدي٨م  ،واحل٥م اًمِمديد ،اًمَقضْمد

: أسمٟمَمـ َم٘مر اهلل يّمحؽ، همٔم٣مسمٌف وم٣مئاًل  ×ايمٛمٌل فمٝمًك ٣مرأى يقَمً  ×أن ايمٛمٌل ُيٝمك

ّمٙمف؟ همٟموضمك اهلل ؽمٌح٣مٞمف : أأٞم٦م آيس َمـ رْح٥م اهلل وهم×وفمذازمف، همٟمصم٣مب فمٝمًك

ًم٘مد دمغّم احلؼ  إيمٝمٜمم: َمـ ىم٣من َمٛم٘مم ُيًـ ايمٓمـ يب أىمثر همٜمق حمٌقب فمٛمدي أىمثر.

ًمٚمٜمٌل  ٤مًٌ ، وُم١مٟمّ ٤مومٙم٤من ظم٤مئٗمً  ،ُمـ ظمالل إؾمامء اجلالًمٞم٦م ×اعمتٕم٤مزم ذم ىمٚم٥م حيٞمك

 ×سمتٚمؽ اًمِمدة: وًمٙمـ احلؼ ىمد دمغّم سم٠مؾمامئف اجلامًمٞم٦م ذم ىمٚم٥م قمٞمًك ×قمٞمًك

 ٞم٤مت اًمرمح٦م- وم٠مضم٤مب سمح٥ًم دمٚمّ 

 

وأطمػمهؿ أن اجلٛم٥م َم٣مؤه٣م  ،اومرأ أَمتؽ فمٛمل ايمًالم ،ي٣م حمٚمد»ذم احلدي٨م 

وٓ إيمف  ،واحلٚمد هلل ،نمرؽمٜم٣م: ؽمٌح٣من اهلل ،وسمرزمتٜم٣م ؿمٝم٥ٌم، همٝمٜم٣م ومٝمٔم٣من زمٝمض ،فمذب

 - (1)شهمٚمر أَمتؽ همٙمٝم٘مثروا َمـ نمرؽمٜم٣م ،وٓ ضمقل وٓ ومقة إٓ زم٣مهلل ،واهلل أىمػم ،إٓ اهلل

 ،دطمٙم٦م اجلٛم٥م ،ظم٣م ُأهي يب إلم ايمًمء» :’ىم٤مل رؾمقل اهلل ،وذم احلدي٨م

ويمٌٛم٥م َمـ همّم٥م؛  ،يمٌٛم٥م َمـ ذه٤م ،ورأي٦م همٝمٜم٣م َمالئ٘م٥م يٌٛمقن ،همرأي٦م همٝمٜم٣م ومٝمٔم٣من

ورزّمم أَمً٘مقا؛ همٗمٙم٦م هلؿ: َم٣م زم٣ميم٘مؿ ومد أَمً٘متؿ؟!. همٗم٣ميمقا: ضمّتك جتٝمئٛم٣م ايمٛمٖمٗم٥م. 

 ،وٓ إيمف إٓ اهلل ،واحلٚمد هلل ،ح٣من اهللهمٗمٙم٦م: وَم٣م ٞمٖمٗمت٘مؿ؟ وم٣ميمقا: ومقل اظم٠مَمـ: ؽمٌ

 -(2)شواهلل أىمػم؛ هم١مذا وم٣مل زمٛمٝمٛم٣م، وإذا ؽم٘م٦م أَمً٘مٛم٣م
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هل صقر  ،اجلًامٟمٞمتلم اعم٤مديتلم ،أن صقرة اجلٜم٦م وضمٝمٜمؿ :وظمالص٦م احلدي٨م

وأي٤مت اًمنميٗم٦م  ،ًمٌٜمل آدم: إذ شمٕمقد إًمٞمٝمؿ يقم أظمرة ،إقمامل احلًٜم٦م واًمًٞمئ٦م

َم »وىمقًمف:  ،(1)﴾گ گ گ گ﴿ف شمٕم٤ممم: ُمثؾ ىمقًم ،ىمد أؿم٤مرت إمم ذًمؽ إِٞم 

 - (2)شِهَل َأفْمَميُمُ٘مْؿ سُمَردُّ إيَمٝمُْ٘مؿْ 

وُمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقن قم٤ممل اجلٜم٦م وقم٤ممل ضمٝمٜمؿ ٟمِم٠مشملم وداريـ ُمًت٘مٚملم 

يتحرك إًمٞمٝمام سم٤محلريم٦م اجلقهري٦م، واًمدواومع اعمٚمٙمقشمٞم٦م واحلريم٤مت اإلرادي٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

 ُمـ صقر أقمامل أٟمٗمًٝمؿ-واخلُٚم٘مٞم٦م- وإن يم٤مٟم٧م طمٔمقظ يمؾ اًمٜم٤مس 

 وهبذا اًمٌٞم٤من ٟمجٛمع سملم فمقاهر اًمٙمت٤مب وإظم٤ٌمر اعمختٚمٗملم سمح٥ًم اًمٔم٤مهر-

ٓ خيٗمك أن طمدي٨م أيب ذر )روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف( ذم هذا اعم٘م٤مم، طمدي٨م 

افمروقا أفمميم٘مؿ فمعم ضم٤مُمع، ويمالم ُمتلم، ٓ سمد ُمـ اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف، وم٢مٟمف عم٤م ىم٤مل: 

- متًؽ ﴾ک ک ک گ*  ژ ژ ڑ ڑ﴿ ت٣مب ايم٘مريؿ ضمٝم٧م يٗمقل:ايم٘م

وٓ  ،: وم٠ميـ رمح٦م اهلل؟ ىم٤مل أسمق ذر: ًمٞم٧ًم رمح٦م احلؼ سمال ىمٞمداًمرضمؾ سم٤مًمرمح٦م ىم٤مئاًل 

 سمؾ هل ىمري٦ٌم ُمـ اعمحًٜملم-  ،ذط

آظمر وؾمٞمٚم٦م يٚمتجئ إًمٞمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من اعمٚمٕمقن، واًمٜمٗمس إُم٤مرة سم٤مًمًقء هل 

ٕمف سمذًمؽ قمـ اعميض ذم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، شمٖمرير اإلٟم٤ًمن سمرمح٦م احلؼ ؾمٌح٤مٟمف، وُمٜم

إٟمٜم٤م ذم ىمْم٤مي٤مٟم٤م اًمدٟمٞمقي٦م، ٓ ٟمٕمتٛمد قمغم رمح٦م احلؼ ؾمٌح٤مٟمف سمؾ ٟمرى اًمٕمقاُمؾ 

ويم٠مٟمف ٓ أصمر ذم اًمقضمقد إٓ ًمألؾم٤ٌمب  ،اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واًمٔم٤مهري٦م، ُمًت٘مٚم٦م وُم١مصمرة
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 ًٌ سمح٥ًم زقمٛمٜم٤م قمغم رمح٦م احلؼ  ٤ماًمٔم٤مهري٦م- وًمٙمٜمٜم٤م ذم إُمقر إظمروي٦م ٟمتٙمؾ هم٤مًم

وظمالص٦م اًمٙمالم: ٟمٙمقن ذم ؿم١موٟمٜم٤م اًمدٟمٞمقي٦م ُمـ  ،وٟمٖمٗمؾ قمـ شمقضمٞمٝمف ًمٜم٤مؾمٌح٤مٟمف، 

اعمٗمقو٦م، وذم ؿم١موٟمٜم٤م إظمروي٦م ُمـ اجلؼميلم، هم٤مومٚملم قمـ أن هذيـ اعمًٚمٙملم 

 ×زيـ اًمٕم٤مسمديـ اإلُم٤مم وأدقمٞم٦م ،^ادرْس ؾمػم إٟمٌٞم٤مء ،سم٤مـمالن ووم٤مؾمدان

يٚم٘مل ٟمٔمرة قمغم وشمدسّمر: ُم٤مذا يم٤من يٗمٕمؾ ذم ُم٘م٤مم اًمٕمٌقدي٦م؟ وقمغم رهمؿ ذًمؽ قمٜمدُم٤م 

 أؾمٗمف، وئمٝمر قمجزه ! ي، يٌد×صحٞمٗم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم

ومل ي١مُمٜمقا سمرمح٦م  ،ومٜمحـ إُّم٤م أن ٟمٙمّذهبؿ ـ ٟمٕمقذ سم٤مهلل ـ وٟم٘مقل سم٠مهنؿ مل يٓمٛمئٜمقا

أو ٟمٙمّذب أٟمٗمًٜم٤م، وٟمٗمٝمؿ سم٠من هذه إىمقال اًمتل ٟمتٗمّقه هب٤م ُمـ  ،احلؼ ؾمٌح٤مٟمف

قمـ اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ- ُمٙم٤مئد اًمِمٞمٓم٤من وإهمراءات اًمٜمٗمس، إذ يريدان شمْمٚمٞمٚمٜم٤م 

ًٓ احلَ ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذمه٤م- وَ   - اَوآظِمرً  ْٛمُد هللِ َأوَّ



ًمَث٤مًم٨م َواًمٕمنمون: اعمراء واجلدلاحلَدي٨م ا  
024 

 

 

 احَلديح الَجالح َوالعغزوٌ: املزاء واجلدل
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ٌِْد اهلل  ىم٤مَل: ×قَمـ أيب قَم

٥ٌَُم » ٌُُف  ،هَم٣ْمفمرهْمُٜمْؿ زمِٟمفْمٝم٣مَِّنِؿْ  ،ِٔمْٙمِؿ شَمالشم٥مٌ ايمؿَمَٙم َوِصَٖم٣مِِتِْؿ: ِصٛمٌْػ َيْْمُٙم

ٌُُف يماِلاظمِ وَ  ،يمِْٙمَجْٜمؾِ  ٌُُف اخلَ وَ  ،ؽْمتَِْم٣ميَم٥مِ َراِء؛ َوِصٛمٌْػ َيْْمُٙم ْتِؾ؛ َوِصٛمٌْػ َيْْمُٙم

ٌض يمِْٙمَٚمٗم٣مِل دم  ،ُِم٣مرٍ  ،َراِء َمقذٍ اظمِ ْٜمِؾ وَ اجلَ َٔمْٗمِؾ. هَمِم٣مضِم٤ُم ايموَ  ،يمِْٙمِٖمْٗمفِ  َُمَتَٔمرِّ

صَم٣مِل زمَِتذاىُمِر  زَمَؾ زمِ احلَ َوِصَٖم٥ِم  ،ِٔمْٙمؿِ ايمأْٞمِدَي٥ِم ايمرِّ عّم  ،ُمقعِ ٣مخلُ ْٙمِؿ، وَمْد سَمَنْ َوخَتَ

ـَ  ـْ هذا طَمْٝمُمقََمفُ ايمَِم َووَمَْمع َِمٛمُْف ضَمْٝمُزوََمُف. َوص٣مضِم٤ُم  ،َقَرِع؛ هَمَدق  اهلل َِم

٣ٌَمِهفِ  ،ْتؾِ اخلَ وَ  ،آؽْمتَِْم٣ميَم٥مِ  ـْ أؾْم ِف َِم
َتْمِٝمُؾ فمعم َِمْثٙمِ ًْ  ،ُذو طِم٤مر وََمٙمٍؼ، َي

ْٙمقائِِٜمِؿ  ـْ دوٞمِِف، هَمُٜمَق حِلَ َويمِديٛمِِف ضم٣مؿمِؿ،  ،ه٣مِوؿٌ َوَيَتقاَوُع يمأِلنْمٛمَِٝم٣مِء َِم

هُ  ـْ آشم٣مِر  ،هَمٟمفْمَٚمك اهلل فَمعم هذا طُمػْمَ ُٔمَٙمِمء أشَمَرُه. َوص٣مضِم٤ُم ايمَووَمَْمَع َِم

فِ  ،ُذو ىَمآزَم٥ٍم َوضُمْزنٍ  ،َٔمْٗمؾِ ايموَ  ،ِٖمْٗمفِ ايم ًِ ٛم َؽ دم زُمْرُٞم َووَم٣مَم  ،َوؽَمَٜمٍر، وَمْد حَتَ

ْٝمَؾ دم ضِمٛمِْدؽِمِف؛ َئْمَٚمُؾ  فَمعم  َُمْٗمٌاًِل  ،٣مَُمُْمِٖمٗمً  ،٣مفِمٝمً دا ،َوصِماًل  ،َوخَيُْمك ،ايمٙم 

َتْقضِمًُم  ،زمِٟمْهِؾ َزََم٣مٞمِفِ  ٣مفم٣مِرهمً  ،ؾَمْٟمٞمِفِ  ًْ ـْ  ٣مَُم ـْ أْوشَمِؼ إطْمقاٞمِف، هَمَُمد  اهلل َِم َِم

 .(6)شهذا أْرىم٣مَٞمُف َوأفْمْم٣مُه َيْقَم ايمِٗمٝم٣مََم٥ِم أَم٣مَٞمفُ 
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 معاني المفردات:

وٓ  ،ِمّخّمقاويت ،: أقمرومٝمؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ طمتك يتحّددواهَم٣ْمفمرهْمُٜمْؿ زمِٟمفْمٝم٣مَِّنؿْ 

 يٚمتًٌقا قمٚمٞمؽ-

 ،احل٤مٓت اًمتل شمتٌع اعمٚمٙم٤مت وإقمراض هلذه اًمّمٗم٤مت اًمثالصم٦م ْؿ:ِصٖم٣مِتِ 

ُمثؾ: ُم١مذ، ُمراء، ُمتٕمرض: ومٌٝمذه إوص٤مف يتؿ شمٕمريػ أطمقاهلؿ ويتِمخّمقن 

 سم٠مقمٞم٤مهنؿ-

 ،أو دم٤مهٚمف ،ظمالف اًمٕمٚمؿ، وًمٕمؾ اعم٘مّمقد ُمٜمف هٜم٤م، إظمٗم٤مء احلؼ :اجَلْٜمؾ

 ورومض ىمٌقل احلؼ- 

 : اجلدال ذم اًمرأي واحلدي٨ماظمراء

 : ـمٚم٥م اًمرومٕم٦م- آؽْمتَِْم٣ميَم٥م

 : اخلدقم٦م واعمٙمر-اخَلْتؾ

ٌض يمِْٙمَٚمٗم٣مل  -: أي إفمٝم٤مر اعم٘م٤ملَُمَتَٔمرِّ

 وهق حمؾ اضمتامع اًم٘مقم، وجمٚمس اًمتداول ًم٘مْم٤مي٤مهؿ- شاًمٜم٤مدي»: مجع إْٞمِدَي٥م

 : اًمٔمرف إُم٤م ُمتٕمٚمؼ سم٤معم٘م٤مل أو سمدل قمـ اعم٘م٤مل- ِٔمْٙمؿِ ايمزمَِتَذاىُمِر 

 ُمٕمٓمقوم٦م قمغم شمذايمر اًمٕمٚمؿ-  ْٙمِؿ:احلِ َٖم٥ِم ِص 

 ،: يتذايمرون اًمٕمٚمؿ طمتك جيٕمٚمقا أٟمٗمًٝمؿ ُمـ اعمٜمتٛملم إًمٞمف: ويّمٗمقن احلٚمؿأي

 طمتك ُيٕمّدوا ُمـ احلٙمامء- ،ويًتحًٜمقه

زَمَؾ  زَمَؾ زمِ  ،: ًَمٌَِس اًمنسم٤مل سَمَنْ أي ارشمدى ًم٤ٌمس اخلِمقع،  ُمقع:٣مخُل َوسَمَنْ

يالزُمف- ذم طملم أٟمف ظم٤مٍل قمٜمف، وأفمٝمر ُمالزُمتف يمام يٚمّمؼ اًمثقب سم٤مجلًؿ و

 يم٤مًمثقب اًمذي يٙمقن اؾمتٕم٤مرة قمغم اجلًؿ-
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 واعمِمتٌٝم٤مت- ،واضمتٜم٤مب اعمحرُم٤مت ،آسمتٕم٤مد ايمَقَرع:

 أو أّٟمف اؾمؿ صقت- ،: ىمرعَدق  

ـْ هَذا  : ُمـ أضمؾ يمؾ واطمد ُمـ هذه اخلّم٤مل-َِم

أقمغم إٟمػ- ودّق اخلٞمِمقم: يمٜم٤مي٦م قمـ اًمذل واهلقان: أي أن اهلل  واخَلْٝمُمقم:

 وشمٕم٤ممم( ٕضمؾ شمٚمؽ اخلّم٤مل يذهّلؿ-  ،)ؾمٌح٤مٟمف

 ْحَزْم- اعمَ ُم٤م يْمؿ قمٚمٞمف احلزام  ْٝمُزوم:احَل وَ 

 واًمٖمش- ،واخل٨ٌُم ،اخلدقم٦م ٤ّم:اخلِ و

 ُمتزًمِّػ- وََمٙمٌِؼ:

ْٙمقائِٜمْؿ: اًمتل أٟمجزه٤م هلؿ، وًمتٜم٤مزًمف  ،ُم٤م يدومع ًمف إهمٜمٞم٤مء ُمٙم٤موم٠مة ٕقمامًمف حِلَ

 قمـ ُمقاىمٗمف اًمديٜمٞم٦م-

 اًمٙمن- ْْمؿ:احَل 

حيتٛمؾ أن شمٙمقن سمْمؿ اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م وؾمٙمقن اًم٤ٌمء سمٛمٕمٜمك اخلؼمة  ُه:طُمػْمَ 

يم٤من  ،واًمٌّمػمة- وحيتٛمؾ أن يٙمقن سمٗمتح اخل٤مء واًم٤ٌمء- وعم٤ّم يم٤من اًمٗمٕمؾ ُمٜمًقب إًمٞمف

 ٓ خيٚمق قمـ وضمف- ،وإن يم٤من اعمٕمٜمك اًمث٤مين ،اعمٕمٜمك إّول أٟم٥ًم

 ؾمقء احل٤مل واًمذسمقل ُمـ ؿمّدة اهلّؿ واحلزن- َ٘مآزَم٥م:ايمو

ٛم َؽ   يٕمٜمل ضمٕمؾ حت٧م احلٜمؽ )اًمٓمرف ُمـ اًمٕمامُم٦م قمغم اًمرأس(- : حَتَ

ىمٚمٜمًقة ـمقيٚم٦م يم٤من أهؾ اًمٕم٤ٌمدة ذم صدر اإلؾمالم يْمٕمقهن٤م قمغم  ايمػُمُٞمس:

 رؤوؾمٝمؿ- 

 اًمٚمٞمؾ اًمِمديد اًمٔمالم- ٛمِْدس:احلِ وَ 

هق اًمذي ُيٕمتٛمد وُي٘م٤مم  شاًمُريْمـ» ،: ُي٘م٤مل: ؿمّد قمْمده أي ىمّقاههَمَُمد  اهلل أْرىم٣مَٞمفُ 

 قمٚمٞمف- 
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ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمقم ًمٚمٛم٘مدُم٤مت دور إقمدادي ًمٚمٜمٗمس، ًمتٚم٘مل اًمٕمٚمقم اعمٗم٤مو٦م 

ِٔمْٙمُؿ ايميَمْٝمَس »قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اعم٤ٌمدئ اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م: وىمد ورد ذم احلدي٨م اًمنميػ: 

ـْ َيَُم٣مءُ  اًمٜمٗمس ذات - وم٢مذا يم٤مٟم٧م (1)شزمَِ٘مْثَرِة ايمت ْٔمٙمِٝمِؿ زَمْؾ ُهَق ُٞمقٌر َيْٗمِذهُمُف اهللُ دِم وَمْٙم٤ِم ََم

وقم٤ممل اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم، يم٤مٟم٧م اإلًم٘م٤مءات إًمٞمٝم٤م ُمـ ٟمقع  ،ارشم٤ٌمط سم٤معمٚمٙمقت إقمغم

وُمـ قم٤ممل  ،اًمٗمٞمقو٤مت اعمٚمٙمّٞم٦م، واًمٕمٚمقم اًمتل شمٗم٤مض قمٚمٞمٝم٤م هل ُمـ اًمٕمٚمقم احل٘مٞم٘مٞم٦م

اعمالئٙم٦م- وإذا يم٤مٟم٧م اًمٜمٗمس ُمٜمِمّدة إمم قم٤ممل اعمٚمٙمقت اًمًٗمكم، وقم٤ممل اجلـ 

وُمـ ىمٌٞمؾ اجلٝمؾ  ،، يم٤مٟم٧م اإلًم٘م٤مءات إًمٞمٝم٤م ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦مواًمٜمٗمقس اخلٌٞمث٦م ،واًمِمٞمٓم٤من

 اعمريم٥م، واحُلج٥م اعمٔمٚمٛم٦م- 

وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ يرى أصح٤مب اًمٕمٚمقم احل٘مٞم٘مٞم٦م أن شمٓمٝمػم اًمٜمٗمقس، 

وٓ ؾمٞمّام ذم دراؾم٦م اعمٕم٤مرف احل٘م٦م واًمٕمٚمقم  ،وإظمالص اًمٜمٞم٦م ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ

ٜمدُم٤م ي٘مقل اًمرب اًمنمقمٞم٦م، هق اًمنمط إول ذم ذًمؽ، وي١ميمدوٟمف ًمٚمٛمتٕمٚمٛملم، وقم

اًمت٘مقى شمزيّمل اًمٜمٗمس ومذًمؽ ٕن  (2)﴾ېئ ىئىئ ىئ ی﴿ضمّؾ ضمالًمف: 

- وطملم ٤مواإلًم٘م٤مء رمح٤مٟمٞم   ،٤مومٞمٙمقن اًمتٕمٚمٞمؿ إهلٞم   ،وشمرسمٓمٝم٤م سمٕم٤ممل اًمٖمٞم٥م اعم٘مدس

وأٟم٤مٟمّٞمتف اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م،  ،وُمنمسمف ،أضمؾ شمٕمٛمػم ٟمٗمًف وُم٠ميمٚمفُمـ يٓمٚم٥م اإلٟم٤ًمن اًمٕمٚمؿ 

 ٞمٓم٤مٟمٞم٦م-يٖمدو اهلدف همػم إهلل، وشمّمٌح اإلًم٘م٤مءات ؿم

إن اعم٘مٞم٤مس ذم اًمٕمٚمؿ ًمٞمس دمٛمٞمع اعمٗم٤مهٞمؿ اًمٙمٚمٞم٦م، وآصٓمالطم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

سمؾ رومع احلج٥م قمـ قملم اًمٌّمػمة ًمٚمٜمٗمس، وومتح سم٤مب ُمٕمروم٦م اهلل، إذ يٙمقن اًمٕمٚمؿ 

احل٘مٞم٘مل هق ُمّم٤ٌمح هداي٦م اعمٚمٙمقت، واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ، ًمٚمت٘مرب إمم احلؼ، ودار 
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 - ٚمٞمٔم٦م وإن ؾمّٛمٞم٧م قمٚماًم يمراُمت٦م: ويمؾ ُم٤م قمدا ذًمؽ هق ُمـ احلج٥م اًمٖم

 ؿم٣مئٖمتكم:إلم إّن ؿمالب ايمٔمٙمؿ يٛمٗمًٚمقن فمعم ٞمحق ىمقّم أّورّم 

 َُمـ هدومٝمؿ ُمـ وراء ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ إهلل- إضمدامه٣م:

َُمـ ُم٘مّمقدهؿ ُمـ وراء اًمدراؾم٦م أُمقر ٟمٗمًٞم٦م: واًمٕمٚمقم اًمّمقري٦م  وإطمرى:

 واحلج٥م اعمٚمٙمقشمٞم٦م- ،اًمتل حتّمؾ ًمدهيؿ، طم٘مٞم٘متٝم٤م اجلٝمؾ اعمريم٥م

اًمٜم٤مس قمغم صمالصم٦م أصٜم٤مف ـ قمغم  ×اي٦م ضمٕمؾ اإلُم٤مم اًمّم٤مدقوذم هذه اًمرو

اًمرهمؿ ُمـ أهنؿ سمح٥ًم اًمت٘مًٞمؿ إومم اًمُٙمكّم صٜمٗم٤من يدوران سملم اًمٜمٗمل 

واإلصم٤ٌمت، ٕضمؾ اًمتٜمٌٞمف إمم هذيـ اًمّمٜمٗملم اًمٚمذيـ يٕمقد إًمٞمٝمام ُمٕمٔمؿ أصح٤مب 

همػم اجلٝمؾ سم٤معمٕمٜمك اًمٕمرذم،  ،×اجلٝمؾ واًمْمالل: واجلٝمؾ اًمذي قمٜم٤مه اإلُم٤مم

وقمدم  ،٘مّمقد سمف: إُم٤م اًمت٤ٌمس إُمقر، وإًم٘م٤مء اًمٜم٤مس ذم اجلٝم٤مًم٦م، وإُّم٤م اًمتج٤مهؾواعم

 اإلذقم٤من ًمٚمحؼ- 

، يّمٜمػ ـمالب اًمٕمٚمقم ×وهلذا ٟمجد ذم رواي٦م أظمرى اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

ـْ أراَد »ومٞم٘مقل:  ،صٜمٗملم ـْ احَل ََم ـْ يمَُف دِم أطِمَرِة َٞمِمٝم٤ُم. وََم ْٞمٝم٣م مَلْ َيُ٘م َٛمَْٖمَٔم٥ِم ايمدُّ
ِدي٧َم ظمِ

ْٞمَٝم٣م وأطِمَرةِ أراَد   -(1)شزمِِف طَمغْمَ أطِمَرِة أفْمَْم٣مُه اهلل طَمغْمَ ايمدُّ

 

ُم ُيْٚمِرو٣مِن  ،ُِمقََم٥مَ اخُل وَ  ،راءَ اظمِ إّي٣مىُمْؿ وَ » :×٠ْمَِمٛمكِمَ اظمُ وم٣مَل أَمغُم  ُٗمٙمقَب ايمهَم١مَّن 

٦ٌُُم فَمَٙمْٝمُٜمم ايمٛمَِّٖم٣مُق   -(2)شفَمعَم اإلطْمقاِن َوَيٛمْ

ذم اًم٤ٌمـمـ واًم٘مٚم٥م، شمٜم٤مؾم٥م شمٚمؽ إقمامل،  اري٦م شمؽمك آصم٤مرً إّن إقمامل اًمٔم٤مه
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اإلٟم٤ًمن ٟمت٤مج قم٤ممل اًمٓمٌٞمٕم٦م- وأن  : ٕنوشم٠مصمػم إقمامل اًمًٞمئ٦م ذم اًم٘مٚم٥م أهع وأيمثر

وشمتٍّمف ومٞمف، وىمد ورد ذم  ،اًم٘مقى اًمِمٝمقّي٦م واًمٖمْمٌّٞم٦م واًمِمٞمٓم٤مٟمّٞم٦م شمراوم٘مف

ـْ زمَ »احلدي٨م:  ِم َِم ْٝمْم٣مَن َُيْري جَمَْرى ايمد  ، وهلذا يتجف اًم٘مٚم٥م ٟمحق (1)شٛمل آَدمَ إِن  ايمُم 

، ئأو صديؼ ُمٜمحرف ؾمٞم ،اعمٗم٤مؾمد، وًمدى وصقل أىمؾ ُمدد ُمـ أقمْم٤مء اإلٟم٤ًمن

همٗم٣مَل أَمغم  ،وىمد ورد اًمٜمٝمل قمـ صداىم٦م اعمٜمحروملم ،يتح٘مؼ إصمر اًمِمديد ذم اًم٘مٚم٥م

ٌَٕمل يمِْٙمَٚمْرِء » :×٠مَِمٛمكمَ اظمُ  ٙمِِؿ أن ُيقاطِمَل اظمُ ٓ َيٛمْ ُف يُ ايمًْ ـَ يَمُف همِْٔمَٙمفُ َٖم٣مصِمَر هَم١مِٞم  َوُُي٤ِمُّ  ،َزيِّ

ـْ  ،َوٓ أَْمِر ََمٔم٣مِدِه، َوََمْدطَمُٙمفُ  ،َوٓ ُئمٝمٛمُُف فَمعم أَْمِر ُدْٞمَٝم٣مهُ  ،أْن َيُ٘مقَن َِمْثَٙمفُ  إيَمْٝمِف َوخَمَْرصُمُف َِم

: واًمٜمٙمت٦م اعمٝمٛم٦م ذم اًمٜمٝمل قمـ خم٤مًمٓمتٝمؿ هل شم٠مصمػم أظمالىمٝمؿ ذم (2)شفِمٛمِْدِه ؾَمكْمٌ فَمَٙمْٝمفِ 

هم١من دم ِم٣مرؽم٥م ومٙمٝمٙم٥م ـ يمؾ ذًمؽ هق شم٠مصّمر روح اإلٟم٤ًمن سم٠مقمامًمف، اإلٟم٤ًمن: وإهؿ ُم

 يمألفممل ايمًٝمئ٥م، سمٟمشمغم ىمٌغم دم ايمروح، ومد ٓ يٚم٘مـ سمْمٜمغمه٣م َمٛمف دم ؽمٛمكم ؿمقيٙم٥م.

إّن اإلٟم٤ًمن إذا اٟمٍمف إمم اعمراء واخلّمقُم٦م طمّمٚم٧م سمٕمد ُمّدة فمٚمٛم٦م ُمقطمِم٦م 

 ،ًم٘مٚمٌٞم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦مذم اًم٘مٚم٥م، وأومْم٧م اخلّمقُم٦م اًمٚم٤ًمٟمٞم٦م اًمٔم٤مهري٦م إمم اخلّمقُم٦م ا

وهذا هق اًم٥ًٌم اًمٙمٌػم ًمٚمٜمٗم٤مق واًمتٚمقن- ومال سمد ُمـ ُمٕمروم٦م أن ُمٗم٤مؾمد اًمٜمٗم٤مق شمٕمقد 

 - ٤مإمم ُمٗم٤مؾمد اعمراء واجلدال أيًْم 

 ُمٜمٝم٤م: ،وقمالئؿ ًمّم٤مطم٥م اجلٝمؾ واعمراء اآصم٤مرً  ×وذيمر اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

واعمٗم٤مؾمد  ،إيذاء اًمٜم٤مس، وؾمقء جمٚمًف، وهذه ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمذُمٞمٛم٦م أوٓ:

ـْ آذى رم َويمٝم ٣م»٥ٌم هالك اإلٟم٤ًمن: وذم احلدي٨م اًمنميػ: اًمتل شمً هَمَٗمْد زم٣مَرَزين  ،ََم

 -(3)شَح٣مَرزَم٥مَ ٣مظمُ زمِ 
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أضمؾ اًمتٖمٚم٥م قمغم ُمـ واًمتّمّدي ًمٚمحدي٨م واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل  اعمراء :٣مشم٣مٞمٝمً 

 أظمريـ، وإفمٝم٤مر قمٚمٛمف- 

اعمراء قمالُم٦م قمغم اعمراء، ومٞمٛمٙمـ أن يٙمقن اعم٘مّمقد ُمـ اعمراء  ’أُم٤م ضمٕمٚمف

 وُمٚمٙمتف اخلٌٞمث٦م، وُمـ اًمث٤مين: إصمر اًمٔم٤مهر ُمٜمف- ،ًمّمٗم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦مإول: ا

، وهذا هق اًمٜمٗم٤مق، وذو اًمقضمٝملم ٤مأن ئمٝمر آشمّم٤مف سم٤محلٚمؿ يمذسمً  :٣مشم٣ميمثً 

واًمري٤مء واًمنمك، وإن إفمٝم٤مر اخلِمقع قمغم اًمرهمؿ ُمـ اخلٚمق ُمـ اًمقرع ُمـ أووح 

 ُمّم٤مديؼ اًمنمك واًمري٤مء واًمٜمٗم٤مق واًمتٚمّقن-

ؿ فمٝمره، وهل أن ّم٘مٟمٓ اإلٟم٤ًمن وشم٠مُمؾ ومٞمٝم٤م وهٜم٤م ٟمٙمت٦م ًمق وىمػ قمٜمده٤م

ـْ هذا طَمْٝمُُمقََمُف »ي٘مقل سمٕمد ذيمره هلذه اًمٕمالُم٦م:  ،×اإلُم٤مم اًمّم٤مدق هَمَدق  اهلل َِم

وهذه اجلٛمٚم٦م إُم٤م إظم٤ٌمر أو دقم٤مء؟ وقمغم أي طم٤مل وم٢مهن٤م  شَووَمَْمَع َِمٛمُْف ضَمْٝمزوََمفُ 

 يم٤مٟم٧م دقم٤مءً  ُمّمّدق، وإذا ، وم٢مهن٤م إظم٤ٌمر ص٤مدقا٤م إذا يم٤مٟم٧م إظم٤ٌمرً : ٕهنؾمتتح٘مؼ

وهذا يمٜم٤مي٦م قمـ اًمذل واهلقان  ،ومٝمق دقم٤مء ُمٕمّمقم ووزّم اهلل، وهق ُمًتج٤مب

هُ »واًمٗمْمٞمح٦م- وُمثٚمف ُم٤م ذم آظمر احلدي٨م:  ـْ آشم٣مِر  ،هَمَٟمفْمَٚمك اهلل فَمعم هذا طُمػْمَ َووَمَْمَع َِم

 -شُٔمَٙممِء أشَمَرهُ ايم

 

هل ٟمت٤مج شمٚمؽ  ،وُمٚمٙم٦م ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م، وًمف ُمرشم٦ٌم فم٤مهري٦م ،إّن ًمٚمٛمراء ُمرشم٦ٌم سم٤مـمٜمٞم٦م

 ،اعمرشم٦ٌم اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، وآي٦م وقمالُم٦م قمٚمٞمٝم٤م- ومٛمـ يم٤مٟم٧م ًمف ُمٚمٙم٦م آؾمتٓم٤مًم٦م واًمؽمومع

يم٤مٟم٧م هل٤م قمالُم٤مت وآصم٤مر فم٤مهري٦م  ،وظمداع اًمٜم٤مس ،وطم٥م اًمرئ٤مؾم٦م، واًمتزوير

وهل: اخلدقم٦م وآطمتٞم٤مل قمغم اًمٜم٤مس، وم٢مٟمف  ×، ذيمر سمٕمْمٝم٤م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق٤مأيًْم 

ٕمؾ ٟمٗمًف ُمـ أهؾ اًمّمالح ذم طملم أّٟمف ذم احل٘مٞم٘م٦م مل يٙمـ ُمٜمٝمؿ- وه١مٓء اًمٜم٤مس جي
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ٚمؼ اهلل، ذئ٤مب ذم زي احلََٛمؾ اًمقديع، وؿمٞم٤مـملم ذم هٞمٙمؾ اإلٟم٤ًمن: وإهنؿ أؾمقأ ظم

 أيمثر ُمـ إؾم٤مءة ضمٞمقش اعمخ٤مًمٗملم إقمداء- وإؾم٤مءهتؿ إمم ديـ اًمٜم٤مس

َك اًمتدًمٞمس هنؿ يتقاأ إول: وٕمقن عمـ يٓمٛمٕمقن ومٞمف، ويٜمّمٌقن ًمف َذَ

واًمتٛمٚمؼ، ومٝمؿ يدومٕمقن سمديٜمٝمؿ وإيامهنؿ، يمل يٗمٞمدوا ُمـ دٟمٞم٤مهؿ، وه١مٓء ُمـ 

ـْ َأْهِؾ ايمٛم ٣مِر »اًمذيـ ورد ومٞمٝمؿ احلدي٨م:  ـْ َأهِؾ اجَلٛم ٥ِم إلم وَمقٍم َِم َيْْمَٙمُع وَمْقٌم َِم

َوسَمَٟمدِيٌُِ٘مْؿ؛  ،طَمْٙمٛم٣َم اجَلٛم٥َّم زمَِٖمّْمِؾ سَمٔمٙمِٝمِٚمُ٘مؿْ هَمَٝمُٗمقيُمقَن: َم٣م َأْدطَمَٙمُ٘مُؿ ايمٛم ٣مَر وإَٞمَم دَ 

 -(1)شَوَٓ َٞمْٖمَٔمَٙمفُ  ،هَمَٝمُٗمقيمقَن: إَِٞم٣م ىُمٛم٣َم َٞمَٟمَُمرىُمْؿ زم٣ِمخَلغمِ 

وًمٙمٜمٝمؿ  ٤مهنؿ يتٙمؼمون قمغم أُمث٤مهلؿ اًمذيـ ٓ يٓمٛمٕمقن ومٞمٝمؿ دٟمٞمقيً إ ايمث٣مين:

ؿ خيِمقن أن : ٕهنيروهنؿ قمثرات ذم ـمريؼ شم٘مدُمٝمؿ، ومٞمؽّمومٕمقن قمٚمٞمٝمؿ وحيّ٘مروهنؿ

 ُمـ إي٤مم- ٤ميٜم٤مومًقهؿ يقُمً 

 

قمغم  ،واعمت٘ملم ،واًمزه٤مد ،ُمـ أصٕم٥م إُمقر، وأىمًك إؿمٞم٤مء، حم٤مومٔم٦م اًمٕمٚمامء

ديٜمٝمؿ وُمراىم٦ٌم ىمٚمقهبؿ ذم طمٞم٤مهتؿ: وهلذا إذا هنض ؿمخص ُمـ هذه اًمٓمٌ٘م٦م 

يم٤من ُمـ اعم٘مرسملم  واًمت٘مك، ،وؾمٚمؽ ـمريؼ اًمٕمٚمؿ، واًمزهد ،سمقفم٤مئٗمف سم٢مظمالص ٟمٞم٦م

ٙمِؿٍ  ،ُزراَرةُ » :×وم٣مل اإلَم٣مم ايمِم٣مدق ،واًم٤ًمسم٘ملم ًْ ـُ َُم د زْم  ،َوأزُمق زَمِِمغمٍ  ،وحُمَٚم 

ـَ وَم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:  ،َوزُمَرْيٌد  ـَ ايم ِذي  -(2)ش﴾ۆ ۆ*  ڭ ۇ﴿َِم
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ـْ صم٣مَءُه »: ’ويٙمٗمل ومْمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ احلدي٨م اعمٜم٘مقل قمـ رؾمقل اهلل ََم

يمِٝمُْحٝمَِل زمِِف اإلؽْماَلَم ىم٣مَن زَمْٝمٛمَُف َوزَمكْمَ إْٞمٌِٝم٣مِء َدَرصَم٥ٌم واضِمَدٌة دِم  ِٔمْٙمؿَ ايمْقُت َوُهَق َيْْمُٙم٤ُم اظمَ 

 -(1)شٛم ٥مِ اجَل 

وإذا اٟمحرف اًمٕم٤ممل ـ ٓ ؾمٛمح اهلل ـ قمـ ـمريؼ اإلظمالص، وؾمٚمؽ ـمريؼ 

وىمد وردت ومٞمٝمؿ  ،اًمذيـ هؿ أؾمقأ ظمٚمؼ اهلل ،اًم٤ٌمـمؾ، قُمّد ُمـ قمٚمامء اًمًقء

 ٦م-أطم٤مدي٨م ؿمديدة، وشمٕمٌػمات ىم٤مؾمٞم

وجي٥م قمغم ـمالب اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م، واًم٤ًمًمٙملم هلذا اًمًٌٞمؾ اعمحٗمقف 

سم٤معمخ٤مـمر، أن يٙمقن أول ُم٤م يْمٕمقٟمف سمٕملم آقمت٤ٌمر، إصالح أٟمٗمًٝمؿ ذم أصمٜم٤مء 

 ،ف أوضم٥م يمؾ اًمقاضم٤ٌمت اًمٕم٘مٚمّٞم٦م: ٕٟماًمدراؾم٦م وأن يٗمّْمٚمقه قمغم يمؾ رء

 وأصٕمٌٝم٤م- ،واًمٗمرائض اًمنمقمّٞم٦م

واعمٕم٤مرف، اؾمتٞم٘مٔمقا ُمـ ٟمقُمٙمؿ،  ،ٓتومٞم٤م ـمالب اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م، واًمٙمام

احلج٦م قمٚمٞمٙمؿ أيمثر، وؾمٞمح٤مؾمٌٙمؿ أؿمّد، ويٙمقن ُمٞمزان  واقمٚمٛمقا أن اهلل ىمد أشمؿّ 

عمٞمزان مجٞمع اًمٕم٤ٌمد، وساـمٙمؿ أرق وأدق،  ٤ميمٚمٞمً  اأقمامًمٙمؿ وقمٚمقُمٙمؿ ُمٖم٤ميرً 

إذا سمٕم٨م قمٚمٛمف ذم ىمٚمٌف اًمٔمٚمٛم٦م  اهلل ًمٙمؿ أقمٔمؿ- واًمقيؾ ًمٓم٤مًم٥م قمٚمؿوحم٤مؾم٦ٌم 

 واًمٙمدرة- 

 

 ،اًمذيـ ي٘مّمدون اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ وإدراك احل٘م٤مئؼ ،ٕصح٤مب اًمٗم٘مف واًمٕم٘مؾ

 :×قمالُم٤مت وآصم٤مر، قمٛمدهت٤م ُم٤م ذيمره اإلُم٤مم

وآٟمٙم٤ًمر، اًمٜم٤ممج٦م قمـ اخلقف ُمـ اعمٕم٤مد، واًمت٘مّمػم ذم  ،واهلؿّ  ،احلزن َمٛمٜم٣م:
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ومه٤م ُمٌدأ إصالح  وفم٤مئػ اًمٕمٌقدي٦م- إّن آٟمٙم٤ًمر واحلزن يٜمػمان اًم٘مٚم٥م وجيّٚمٞم٤مٟمف،

اًمٜمٗمس، وُمٜمِم٠م اًمٜمٝمقض سمقفم٤مئػ اًمٕمٌقدي٦م- وإن هذا اًمٜمقر ـ ٟمقر اًم٘مٚم٥م ـ يًٚم٥م 

ومٞمحٞمل  ذم ُمٜم٤مضم٤مة احلؼ اعمتٕم٤مزم ٤ماًمًٙمقن واًم٘مرار ُمـ اًمٜمٗمس، وجيٕمٚمف ُمًتٛمتٕمً 

ْٝمَؾ دم ضِمٛمِْدؽِمفِ »: ×وم٣ملًمٞم٤مًمٞمف سمقفم٤مئػ اًمٕمٌقدي٦م:  ِف، َووم٣مَم ايمٙم 
ًِ ٛم َؽ دم زُمْرُٞم  شوَمْد حَتَ

 جلٛمٚم٦م إومم يمٜم٤مي٦م قمـ ُمالزُم٦م اًمٕم٤ٌمدة-وم٢من ا

 : ٕن: أّٟمف قمغم اًمرهمؿ ُمـ ىمٞم٤مُمف سمقفم٤مئػ اًمٕمٌقدي٦م يٕمٞمش طم٤مًم٦م اًمٗمزعوَمٛمٜم٣م

ٟمقر اًمٕمٚمؿ هيديف إمم أٟمف يمٚمام أّدى وفم٤مئٗمف، ؿمٕمر سم٤مًم٘مّمقر أو اًمت٘مّمػم، ومٞمٛمتٚمئ ىمٚمٌف 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ضمالًمف ومٞمٝمؿ:  وظمِمٞم٦م- وىمد ىم٤مل احلؼ ضمّؾ  ٤مظمقومً 

 -(1)﴾ۉ

ؿ يٌٕم٨م قمغم اخلِمٞم٦م واحلزن، وص٤مطمٌف قمغم اًمرهمؿ ُمـ إىم٤ٌمًمف قمغم إّن ٟمقر اًمٕمٚم

ٓ ي٘مّر ًمف ىمرار ُمـ ضمراء ظمقومف ُمـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ويدومٕمف ٟمحق  ،إصالح ٟمٗمًف

اًمٓمٚم٥م ُمـ اهلل ذم أن يّمٚمحف: وحيّذره ُمـ آٟمِمٖم٤مل سمٖمػم احلؼ: ويٌٕمده قمـ أهؾ 

مم اهلل، ويزّيٜمقا زُم٤مٟمف، وجيٕمؾ ه٤مضمًف اخلقف ُمـ أهؾ اًمدٟمٞم٤م أن يٛمٜمٕمقه ُمـ اًمًػم إ

اًمدٟمٞم٤م وًمذائذه٤م ذم قمٞمٜمف: واحلؼ ؾمٌح٤مٟمف ي١ميد ُمثؾ هذا اًمٕم٤ممل اًمرسم٤مين، وي٘مّقي 

 ويٜمٕمؿ قمٚمٞمف سم٤مُٕم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م-  ،وضمقده

ًٓ احلَ - وَ قَمٔمٞماًم  اوَمَٞم٤م ًَمْٞمَتٜم٤َم يُمٜم٤َّم َُمَٕمُٝمْؿ وَمٜمَُٗمقَز وَمْقزً  َوَصغمَّ اهلل قَمغَم  اَوآظمرً  ْٛمُد هلل أوَّ

ٍد َوآًمفِ  - حُمٛمَّ ـَ  اًمٓم٤مِهري
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ـِ ُمقؾمك  ىم٤مَل: ×قمـ أيب احلً

ِجَد، هَم١مَِذا ََج٣َمفَم٥ٌم وَمْد َأؿَم٣مهُمقا زمَِرصُمٍؾ، هَمَٗم٣مَل: اظمَ  ’َدطَمَؾ َرؽُمقُل اهلل» ًْ

ٛم ٣مِس َٔمال ََم٥ُم؟ هَمَٗم٣ميُمقا يَمُف: َأفْمَٙمُؿ ايمايمََم٣م هَذا؟ هَمٗمٝمَؾ: فَمال ََم٥ٌم، هَمَٗم٣مَل: َوََم٣م 

٣مِب ايمَٔمَرِب  ًَ َوإؾَْمَٔم٣مِر ايمَٔمَرزمِٝم ٥ِم،  ،َوَأّي٣مِم اجَل٣مِهٙمِٝم ٥مِ  ،َوَووَم٣مئِِٔمَٜم٣م ،زمَِٟمْٞم

ـْ ’وَم٣مِل: هَمَٗم٣مَل ايمٛم ٌلُّ  ـْ صَمِٜمَٙمُف َوَٓ َيٛمَْٖمُع ََم : ذاَك فِمْٙمٌؿ َٓ َيُيُّ ََم

م ايمِٔمْٙمُؿ شَماَلشَم٥ٌم: آَي٥ٌم حُمْ ’فَمٙمَِٚمُف، شُمؿ  وَم٣مَل ايمٛم ٌلُّ  َأْو هَمِريَّم٥ٌم  ،َ٘مَٚم٥مٌ : إٞم 

ـ  هَمُٜمق هَمّْمٌؾ  ،فَم٣مِديَم٥مٌ   .(6)شَأْو ؽُمٛم ٥ٌم وَم٣مئَِٚم٥ٌم؛ َوََم٣م طَمالُه

 معاني المفردات

 ٚمتح٘مػم-ًم: َم٣م هذا

 -ا: صٞمٖم٦م ُم٤ٌمًمٖم٦م، واعمٕمٜمك: يمثػم اًمٕمٚمؿ ضمدً وايمَٔماّلَم٥م

: ًمٚم١ًمال قمـ اًمِمخص: وُم٤م: ًمٚم١ًمال قمـ احل٘مٞم٘م٦م: أو قمـ ذح آؾمؿ ََمـ 

قا: إن هذا اًمرضمؾ قماّلُم٦م، شمٕمٚمؼ همرض ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم سمٛمٕمروم٦م وُمٗمٝمقُمف: وعم٤ّم ىم٤مًم

ُم٦م؟ أو: ُم٦م؟ ومل ي٘مؾ: ُمـ اًمٕماّل وم٘م٤مل: وُم٤م اًمٕماّل  ،طم٘مٞم٘م٦م اًمقصػ سمح٥ًم زقمٛمٝمؿ

 ُم٦م؟-ُم٦م؟ أو: ُم٤م اًم٥ًٌم ذم يمقٟمف قماّل عم٤مذا ي٘م٤مل ًمف اًمٕماّل 
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 : شمالث أوم٣ًممفمعم ايمٔمٙمقم ايمٛم٣مهمٔم٥م سمٛمٗمًؿ 

اًمٙمامٓت اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمقفم٤مئػ اًمروطمٞم٦م: اًمٕمٚمؿ سم٤مًمذات  قمٚمؿ راضمع إمم إول:

اعم٘مدس احلؼ ضمّؾ وقمال، وُمٕمروم٦م أوص٤مومف اجلامًمٞم٦م واجلالًمٞم٦م، واًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمقامل اًمٖمٞمٌٞم٦م 

اعمجردة ُمثؾ اعمالئٙم٦م وأصٜم٤مومٝمؿ ُمـ أقمغم ُمراشم٥م اجلؼموت إقمغم واعمٚمٙمقت 

ؼ ؾمٌح٤مٟمف- واًمٕمٚمؿ إقمغم إمم هن٤مي٦م اعمٚمٙمقت اًمًٗمكم واعمالئٙم٦م إروٞم٦م وضمٜمقد احل

سم٤مٕٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء وُم٘م٤مُم٤مهتؿ وُمدارضمٝمؿ، واًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م، ويمٞمٗمٞم٦م ٟمزول 

اًمقطمل، وشمٜمزل اعمالئٙم٦م واًمروح- واًمٕمٚمؿ سمٜمِم٠مة أظمرة ويمٞمٗمٞم٦م قمقدة اعمقضمقدات 

 إمم قم٤ممل اًمٖمٞم٥م، وطم٘مٞم٘م٦م قم٤ممل اًمؼمزخ واًم٘مٞم٤مُم٦م، وشمٗم٤مصٞمؾ ذًمؽ- 

ُمـ  واًمٕمٔمامءوإوًمٞم٤مء، اًمٗمالؾمٗم٦م،  ،٤مءويتٙمٗمؾ سمٞم٤من هذا اًمٕمٚمؿ سمٕمد إٟمٌٞم 

 احلٙمامء، وأصح٤مب اعمٕمروم٦م، واًمٕمروم٤من-

وهق اًمٕمٚمؿ سم٤معُمٜمجٞم٤مت  ،قمٚمؿ راضمع إمم إقمامل اًم٘مٚمٌٞم٦م ووفم٤مئٗمٝم٤م ايمث٣مين:

وأؾم٤ٌمب  ،اخلُٚمُ٘مّٞم٦م واعمٝمٚمٙم٤مت، أي اًمٕمٚمؿ سمٛمح٤مؾمـ إظمالق ويمٞمٗمٞم٦م حتّمٞمٚمٝم٤م

وُم٤ٌمدئٝم٤م، ويمٞمٗمٞم٦ّم اًمتٜمزه  واًمٕمٚمؿ سم٘م٤ٌمئح إظمالق ،طمّمقهل٤م وُم٤ٌمدئٝم٤م وذائٓمٝم٤م

 قمٜمٝم٤م- 

صمؿ قمٚمامء  ،^وإوصٞم٤مء ،إٟمٌٞم٤مء ٤مواًمذي يتقمّم سمٞم٤من هذه إُمقر أيًْم 

 وأصح٤مب اًمري٤مو٦م اًمروطمٞم٦م وذوي اعمٕم٤مرف- ،إظمالق

 ،قمٚمؿ شمٜم٤مط سمف شمرسمٞم٦م اًمٔم٤مهر، ٟمحق: قمٚمقم: اًمٗم٘مف، وآداب اعمٕم٤مذة ايمث٣ميم٧م:

٤م إٟمٌٞم٤مء صمؿ إوًمٞم٤مء^ صمؿ قمٚمامء وشمدسمػم اعمٜمزل، وؾمٞم٤مؾم٦م اعُمُدن: ويتٙمٗمؾ سمنمطمٝم

 اًمٔم٤مهر ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واعمحّدصملم- 
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س آصم٤مر يمؾ ُمرشم٦ٌم ٤موٓسمد ُمـ ُمٕمروم٦م شمراسمط هذه اعمراشم٥م اًمثالث ًمدرضم٦م اٟمٕمٙم

قمغم إظمرى ُمـ دون ومرق ذم ذًمؽ سملم إُمقر اًمٙمامًمٞم٦م، أو إُمقر اًم٘مٌٞمح٦م 

 اعمٕمٞم٦ٌم-

 اشمؽمك آصم٤مرً  ،ُمت٤مٟم٦م اًمٕم٘م٤مئدو ،وحتًلم اًم٤ٌمـمـ، ويمامل اإليامن ،إّن هتذي٥م اخلٚمؼ

سمؾ إن اًمٕمقامل  ،ًمِمدة آرشم٤ٌمط سملم اًمٕمقامل اًمثالصم٦م :قمغم ٟمِم٠ميت: اًمؼمزخ واًم٘مٞم٤مُم٦م

اًمثالصم٦م طم٘مٞم٘م٦م واطمدة، ذات ُمٔم٤مهر صمالصم٦م- ومٞمٚمزم قمغم ـم٤مًم٥م اًمًٗمر إمم قم٤ممل 

أن يتّٛمٕمـ ذم يمؾ واطمدة ُمـ اعمراشم٥م اًمثالث، ويِمدد ُمراىمٌتٝم٤م،  ،أظمرة

وٓ  ،قضمٝمف قمـ يمؾ واطمد ُمـ اًمٙمامٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦مويّمٚمحٝم٤م، وٓ يٚمقي سم

 يٙمتٗمل سم٢مطمداه٤م-

ًّ  ’إن رؾمقل اهلل أىم٤ًمم-  ٦مصمالصم قمغمؿ ذم هذا احلدي٨م اًمنميػ اًمٕمٚمقم ىمد ىم

شمِمٝمد سمذًمؽ  ،وٓؿمؽ ذم أن هذه اًمٕمٚمقم اًمثالصم٦م ُمرشمٌٓم٦م هبذه اعمراشم٥م اًمثالث

 -^عمٕمّمقُملماًمٕمٚمقم اًم٤ًمئدة ذم اًمٙمت٥م اإلهلٞم٦م وؾمٜمـ إٟمٌٞم٤مء وأطم٤مدي٨م ا

إن قمٚمقم اًمنميٕم٦م ُمٜمحٍمة ذم هذه إىم٤ًمم اًمثالصم٦م، سمح٥ًم طم٤مضم٤مت 

اإلٟم٤ًمن، واعم٘م٤مُم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمثالصم٦م- وٓ حيّؼ ٕطمد ُمـ اًمٕمٚمامء ذم هذه اًمٕمٚمقم 

 ،أن يٙمذسمف اًمثالصم٦م أن يٓمٕمـ ذم أظمر، وٓ جي٥م قمغم اإلٟم٤ًمن إذا ضمٝمؾ قمٚماًم 

(: أٟمتؿ مل ف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وىم٤مل )ُمثاًل ويتٓم٤مول قمغم ص٤مطمٌف: وم٢مذا ؾم٠مًمٜم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟم

سمح٥ًم ُمًٚمؽ احلٙمامء، ومل شمتٕمّٚمٛمقه ُمـ  ،شمٙمقٟمقا شمٕمرومقن ُمٕمٜمك وطمدة اًمقضمقد

وص٤مطم٥م ذًمؽ اًمٗمـ: ومل حتّمٚمقا قمغم قمٚمؿ  ،اإلٟم٤ًمن اعمتخّمص ذم ذًمؽ اًمٕمٚمؿ

ومٚمامذا أهٜمتؿ اًم٘م٤مئؾ هب٤م ويمّٗمرمتقه ُمـ دون ُمٕمروم٦م؟ ومامذا ٟمٛمٚمؽ  ،اًمٗمٚمًٗم٦م وُم٘مدُم٤مهت٤م

؟- إن ًمٙمؾ ُم٤مم ؾم٤مطم٦م ىمدؾمف، قمدا أن ٟمٓم٠مـمئ اًمرأس طمٞم٤مًء وظمجاًل ُمـ ضمقاب أ

 سمٕمد اؾمتٞمٕم٤مب شمٚمؽ ّٓ إوٓ يتًػم ومٝمؿ ذًمؽ اًمٕمٚمؿ  ،قمٚمؿ ُم٤ٌمدئ وُم٘مدُم٤مت
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اعم٘مدُم٤مت، وٓ ؾمّٞمام ُمثؾ هذه اعم٠ًمًم٦م اًمدىمٞم٘م٦م اًمتل اؾمتٜمزوم٧م ضمٝمقد أضمٞم٤مل شمٚمق 

 ٞمؼ-أضمٞم٤مل، وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ يّمٕم٥م ومٝمؿ أصؾ احل٘مٞم٘م٦م وُمٖمزاه٤م قمغم ٟمحق دىم

، عم٤مذا ضمٕمٚم٧م ٤مُمتّمٜمّٕمً  ٤مأو قم٤مرومً  ،٤موهٙمذا إذا ؾم٠مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف طمٙمٞمام ُمتٗمٚمًٗمً 

وـمٕمٜم٧م ومٞمف؟ سمؾ ُم٤م اعمًّقغ اًمنمقمل ًم٘مدطمؽ ذم  ٤موفم٤مهريً  ٤ماًمٕم٤ممل اًمٗم٘مٞمف ىمنميً 

^ ُمـ رهبؿ ًمتٙمٛمٞمؾ اًمٜمٗمقس اًمنمقمٞم٦م، اًمتل ضم٤مء هب٤م إٟمٌٞم٤مء ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمقم

 وذم شمٙمذيٌؽ إّي٤مه٤م وإه٤مٟمتٝم٤م؟ ،اًمٌنمي٦م

 َٕمريـ: ،واظمٔم٣مرف اإلهلٝم٥م ،وايمٔمٗم٣مئد احلٗم٥م ،ايمٔمٙمقم ايمٔمٗمٙمٝم٥م هل: ٥م،أي٥م اظمح٘مٚم

أن يمٚمٛم٦م )آي٦م( سمٛمٕمٜمك: اًمٕمالُم٦م، وشمٜم٤مؾم٥م اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م  أضمدمه٣م:

 ،هذه اًمٕمٚمقم هل قمالُم٤مت اًمذات وإؾمامء واعمٕم٤مرف إظمرى : ٕنآقمت٘م٤مدي٦م

جده٤م ذم ُمقارد يمثػمة ُمـ اًمٙمت٤مب اإلهلل، سمٕمد اؾمتٕمراض اًمؼمه٤من قمغم وضمقد ومٜم

وقم٤ممل  ،ويمٞمٗمٞمّتٝم٤م ،أو قمغم وىمقع اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وصٗم٤مشمف ،أو أؾمامئف ،اًمّم٤مٟمع اعم٘مدس

ی ی ﴿، أو (1)﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿ٟمحق: ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،واًمؼمزخ ،اًمٖمٞم٥م

أن  ، وهذا شمٕمٌػم ؿم٤مئع سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم هذه اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف: ذم طملم(2)﴾ی

 ،أو أصؾ ُمـ إصقل إظمالىمٞم٦م ،يمٚمٛم٦م )آي٦م( ًمق ذيمرت إصمر ُم٠ًمًم٦م وم٘مٝمٞم٦م ذقمٞم٦م

 ُمـ خمتّم٤مت قمٚمقم اعمٕم٤مرف اإلهلٞم٦م-  ،واًمٕمالُم٦م ،- ومُٕمٚمِؿ أن )أي٦م(٤مًمٙم٤من ُمًتٝمجٜمً 

هذه  : ٕنحٙمٛم٦م( مم٤م يٜمًجؿ ُمع هذه اًمٕمٚمقمأن اًمتقصٞمػ سمـ)اعمُ  وأطمر:

عمحٙمٛم٦م: وأُم٤م سم٘مٞم٦م اًمٕمٚمقم ومال يقضمد اًمٕمٚمقم ختْمع ًمٚمٛمقازيـ اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمؼماهلم ا
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 ًٌ  دًمٞمؾ ىم٤مـمع وُمتلم- ٤مهل٤م هم٤مًم

 ُٕمريـ:  ،وشمٓمٝمػم اًم٘مٚمقب ،قمٚمؿ إظمالق وايمٖمريّم٥م ايمٔم٣مديم٥م:

اخلٚمؼ احلًـ ذم قمٚمؿ إظمالق هق آقمتدال  : ٕنوصٗمٝم٤م سم٤مًمٕم٤مدًم٦م أضمدمه٣م:

ُمٜمٝمام ُمذُمقم وُمِملم، وم٤مًمِمج٤مقم٦م هل  اًل ن يمُ ٢موم ،سملم طمّدي: اإلومراط واًمتٗمريط

ُمقرد  ذم٤مًم٦م اعمٕمتدًم٦م سملم اإلومراط، اًمذي ُيٕمؼّم قمٜمف سم٤مًمَتَٝمّقر )وهق قمدم اخلقف احل

ٌـ )وهق اخلقف ذم ُمقارد ٓ  قمٜمف سم٤مجلُ واًمتٗمريط اًمذي يٕمؼّم  ،يٜمٌٖمل اخلقف ومٞمف(

 يٜمٌٖمل اخلقف ومٞمٝم٤م(-

ٜم٦ّم ٤مأن يمٚمٛم٦م )اًمٗمريْم٦م( شُمِمٕمر سمذًمؽ أيًْم  وأطمر: ًُ : ٕن اًمٗمريْم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚم

، يمام هق ؿم٠من قمٚمؿ جيد اًمٕم٘مؾ إمم اؾمتٞمٕم٤مهب٤م ؾمٌٞماًل  ،ًؿ اًمث٤مًم٨ماًمراضمٕم٦م إمم اًم٘م

ٌّدً  ٜم٦ّم اًمتل شمٙمقن شمٕم ًُ قمـ  اويٙمقن اًمٕم٘مؾ قم٤مضمزً  ٤مسومً  اإظمالق، قمغم ظمالف اًم

 إدرايمف-

 قمٜمٝم٤م اًمتل يٕمؼّم  ،شمٕمقد إمم اًمٕمٚمقم اًمتٕمٌدي٦م، وأداب اًمنمقمٞم٦م وايمًٛم٥م ايمٗم٣مئٚم٥م:

 ـ: ُٕمري ،وشم٘مريره( ،وىمقًمف ،سم٤مًمًٜم٦م )ومٕمؾ اعمٕمّمقم

ًٌ  أضمدمه٣م:  ،ومٞمٜمحٍم ـمريؼ إصم٤ٌمهت٤م وومٝمٛمٝم٤م ،قمـ إدرايمٝم٤م ٤مشمٕمجز اًمٕم٘مقل هم٤مًم

 سم٤مًمًٜم٦م- 

اًمتٕمٌػم سم٢مىم٤مُم٦م  : ٕنشمقصٞمٗمٝم٤م سم٤مًم٘م٤مئٛم٦م يٜم٤مؾم٥م اًمقاضم٤ٌمت اًمنمقمٞم٦م وأطمر:

ُمـ اًمتٕم٤مسمػم اًمِم٤مئٕم٦م اًمّمحٞمح٦م:  وهمػممه٤م ،اًمقاضم٤ٌمت ُمـ اًمّمٚمقات واًمزيمقات

 أظمريـ- ذم طملم أن هذه اًمٙمٚمٛم٦م مل شمًتٕمٛمؾ ذم اًمٕمٚمٛملم

واًمّن ذم  ،ًم٘مد قمؼّم احلدي٨م اًمنميػ قمـ قمٚمؿ اًمٕم٘م٤مئد واعمٕم٤مرف سمـ )أي٦م(



 يُم٣ٌمب إرزمٔمقن ضمديًث٣م يمإلَم٣مم اخلٚمٝمٛمل+
012 

ذًمؽ أن اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م، واحل٘م٤مئؼ آقمت٘م٤مدي٦م إذا شمّؿ حتّمٞمٚمٝم٤م ٕضمؾ ٟمٗمًٝم٤م وٕضمؾ 

دمٛمٞمع اعمٗم٤مهٞمؿ واعمّمٓمٚمح٤مت واحلّمقل قمغم اعم٘م٤مُم٤مت اًمدٟمٞمقي٦م، ٓ شمٙمقن ُمـ 

اإلٟم٤ًمن إذا مل يٌتغ  : ٕنٙمٛم٦م، وإٟمام هل طمج٥م همٚمٞمٔم٦م وأوه٤مم واهٞم٦مأي٤مت اعمح

ُمـ وراء ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمقصقل إمم احلؼ، واًمتح٘مؼ سم٠مؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف، واًمتخٚمؼ 

وشمٕمٛمل  ،سم٠مظمالق اهلل، ؾمتتحقل إدرايم٤مشمف إمم دريم٤مت، وطمج٥م ُمٔمٚمٛم٦م، شمًّقد ىمٚمٌف

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿سمّمػمشمف، ويّمٌح ُمـ ُمّم٤مديؼ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  *ىئ ی ی ی ىئ ىئ 

: وم٢من اعم٘مٞم٤مس ذم اًمٌٍم (1)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ* خب 

 ذم قم٤ممل أظمرة، هق سمّمػمة اًم٘مٚم٥م، وأن اجلًؿ واًم٘مقى شم٤مسمٕم٦م ًمف-

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿إّن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد ذيمر ُم٘مٞم٤مس ُمٕمروم٦م اًمٕمٚمامء: 

وذم احلدي٨م اًمنميػ:  ،ومٛمـ ٓ خيِمك احلؼ اعمتٕم٤مزم ًمٞمس ُمـ اًمٕمٚمامء ﴾ۉ

إن يمٙمٔمٙمؿ هَمَّم٣مئَِؾ ىَمثغِمٍة، هَمَرأؽُمُف  ،ي٣م ؿم٣ميم٤م ايمٔمٙمؿ»ي٘مقل:  ×ُمػم اعم١مُمٜملميم٤من أ

دُق؛ وضِمْٖمُٓمُف  ٣مُٞمُف ايمِمِّ ًَ
ِد؛ وأُذُٞمُف ايمَٖمْٜمُؿ؛ َويمِ ًَ ـَ احَل اَءُة َِم ايمت قاُوُع؛ َوفَمْٝمٛمُُف ايمػَمَ

ـُ ايمٛمِّٝم ٥ِم؛ َوفَمْٗمُٙمُف ََمْٔمِرهَم٥ُم إؾْمَٝم٣مِء َوإُ  ًْ ٌُُف ضُم ْْح٥َُم؛ َوِرصْمُٙمُف ايمَٖمْحُص؛ َووَمْٙم َُمقِر؛ َوَيُدُه ايمر 

ُه ايمٛم َج٣مُة؛، َووَم٣مئُدُه ايمَٔم٣مهمَِٝم٥ُم؛  َتَٗمرُّ ًْ اَلََم٥ُم؛ َوضِمْ٘مَٚمُتُف ايمَقَرُع؛ َوَُم  ً ُتُف ايم ِزَي٣مَرُة ايمُٔمَٙمَمِء؛ َومِه 

َو٣م؛ َووَمْقؽُمُف اظمَُد  ٌُُف ايمَقهَم٣مُء؛ َوؽِمالضُمُف يمكُِم ايمَ٘مٙمَِٚم٥ِم؛ َوؽَمْٝمُٖمُف ايمرِّ اَراُة؛ َوصَمْٝمُُمُف َوََمْرىَم

ٞمقِب؛ َوَزاُدُه اظمَْٔمُروُف؛ َوََم٣مُؤُه  حُم٣َمَوَرُة ايمُٔمَٙمَمِء؛ َوََم٣ميُمُف إَدُب؛ َوَذطِمغَمسُمُف اصْمتِٛم٣َمُب ايمذُّ

ٌ ٥ُم إطْمَٝم٣مرِ   -(2)شاظمُقاَدفَم٥ُم؛ َوَديمٝمُٙمُف اهُلَدى؛ َوَرهمِٝمُٗمُف حَمَ

طمّمؾ قمغم  هق قمالُم٤مت اًمٕمٚمامء، ومٛمـ ×إن ُم٤م اؾمتٕمروف أُمػم اعم١مُمٜملم 
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اًمٕمٚمقم اًم٤ًمئدة وظمكم ُمٜمٝم٤م، ومٚمٞمٕمٚمؿ سم٠مٟمف ٓطمظ ًمف ُمـ اًمٕمٚمؿ، سمؾ هق ُمـ أصح٤مب 

 اجلٝمؾ واًمْمالل-

 ،ًمٜمقراٟمٞمتف ،حٙمٛم٦م( ّٕن اًمٕمٚمؿ اًمّمحٞمح)اعمُ قمـ اًمٕمٚمؿ سمـ × اإلُم٤ممصمؿ قمؼّم  

 ووٞم٤مئف ذم اًم٘مٚم٥م، يقضم٥م آـمٛمئٜم٤من، ويدطمض اًمري٥م واًمِمؽ-

ـْ َأطْمَٙمَص »ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمنميػ:  ٣ٌَمضًم  هللََم صَمَرْت َيٛم٣َمزمِٝمُع  ٣مأْرزَمٔمكَم َص

٣مٞمِفِ  ًَ
ـْ وَمْٙمٌِِف فَمعَم يمِ - وم٢مذا يمٜم٧م ٤م: هذه آصم٤مر اإلظمالص ذم أرسمٕملم يقُمً (1)شاحِلْ٘مَٚم٥ِم َِم

أو أيمثر ذم ؾمٌٞمؾ دمٛمٞمع اعمّمٓمٚمح٤مت واعمٗم٤مهٞمؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ٤مسمذًم٧م اجلٝمد أرسمٕملم قم٤مُمً 

 ذم ىمٚمٌؽ، وٓ ـمٕماًم  ًمٚمحٙمٛم٦م اوُمـ ضمٜمقد اهلل، ومل دمد أصمرً  ،وطم٧ًٌم ٟمٗمًؽ قماّلُم٦م

وم٤مقمٚمؿ سم٠من دراؾمتؽ وشمٕمٌؽ مل ي٘مؽمٟم٤م سم٤مإلظمالص سمؾ إٟمام اضمتٝمدت  ،هل٤م قمغم ًم٤ًمٟمؽ

 ًمٚمِمٞمٓم٤من واًمرهم٤ٌمت اًمٜمٗمًٞم٦م- 

وم٤ٌمدر ٟمحق إظمالص اًمٜمٞم٦م وشمّمٗمٞم٦م اًم٘مٚم٥م ُمـ اًمرذائؾ واًمٙمدر، وم٢مذا عم٧ًم 

أضمؾ آظمت٤ٌمر يم٤مٟم٧م ُمـ ذم ذًمؽ أيمثر: وإن يم٤مٟم٧م اًمتّمٗمٞم٦م  طم٤مول أن شمًتٛمر اأصمرً 

 ُمـ ٟمقره٤م هيديؽ- ٤مه اًمٜمٞم٦م ُمٜم٤مومٞم٦م ًمإلظمالص، وًمٙمـ ُمـ اعمحتٛمؾ أن سمّمٞمًّم هذ

ُمـ اًمٕمٚمقم شمٜمدرج قمغم شم٘مدير ذم ىمًؿ ُمـ إىم٤ًمم اًمثالصم٦م اًمتل  اإقمٚمؿ أن يمثػمً 

 ،: إن قمٚمؿ اًمٓم٥مذيمره٤م رؾمقل اهلل، وقمغم شم٘مدير آظمر ذم ىمًؿ آظمر- ُمثاًل 

وُم٤م يْم٤مهٞمٝم٤م، إذا ضمٕمٚمٜم٤مه٤م آي٦م وقمالُم٦م، ويمذًمؽ  ،ومالكوإ ،واًمٜمجقم ،واًمتنميح

قمٚمؿ اًمت٤مريخ وأُمث٤مًمف، إذا أًم٘مٞمٜم٤م قمٚمٞمف ٟمٔمرة اقمت٤ٌمر واشّمٕم٤مظ، اٟمدرج مجٞمٕمٝم٤م ذم أي٦م 

وىمد يٜمدرج  أو سم٤معمٕم٤مد، ،أو يت٠ميمد اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل ،ف حيّمؾ سمقاؾمٓمتٝم٤م: ٕٟماعمحٙمٛم٦م
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 ئٛم٦م-٦م اًم٘م٤موىمد يٜمدرج حت٧م اًمًٜمّ  حتّمٞمٚمٝم٤م ذم اًمٗمريْم٦م اًمٕم٤مدًم٦م،

وأُم٤م إذا يم٤مٟم٧م دراؾم٦م هذه اًمٕمٚمقم ٕضمؾ ذاهت٤م أو ٕضمؾ أهداف أظمرى، وم٢مْن  

ٜم٤م قمـ قمٚمقم أظمرة، يم٤مٟم٧م ُمذُمقُم٦م سم٤مًمٕمرض، وإن مل شمِمٖمٚمٜم٤م قمـ قمٚمقم ٚمتَ ٖمَ ؿَم 

 فمعمهم٣ميمٔمٙمقم سمٛمٗمًؿ - ’أظمرة ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م ضر أو ٟمٗمع، وهق ُم٤م ىم٤مًمف رؾمقل اهلل

 أوم٣ًمم: ٥مشمالشم

٥ًم أطمقاًمف ذم اًمٜمِمآت إظمرى اًمتل يٕمد ًمإلٟم٤ًمن سمح ٤مُم٤م يم٤من ٟم٤مومٕمً  إول:

اًمقصقل إًمٞمٝم٤م هم٤مي٦م اًمتٙمقيـ واًمٙم٤مئٜم٤مت: وهذا اًم٘مًؿ هق اًمذي ضمٕمٚمف رؾمقل 

ٛمف قمٚماًم  ’اهلل ًّ  إىم٤ًمم اًمثالصم٦م اًمتل وردت ذم احلدي٨م اًمنميػ- قمغم، وىم

وهذا اًم٘مًؿ ُمـ  ،ُم٤م يي سم٤مإلٟم٤ًمن ويٍمومف قمـ وفم٤مئٗمف اًمالزُم٦م ايمث٣مين:

ٟمحق: قمٚمؿ اًمًحر،  ،٥م قمغم اإلٟم٤ًمن أن ٓ ي٘مؽمب ُمٜمٝم٤ماًمٕمٚمقم اعمذُمقُم٦م اًمتل جي

 واًمِمٕمقذة-

ُم٤م ٓ ضر ومٞمٝم٤م وٓ ٟمٗمع، ومٞمٝمدر اإلٟم٤ًمن وىمتف قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمتًكّم واًمتٚمّٝمل،  ايمث٣ميم٧م:

وإذا اؾمتٓم٤مع اإلٟم٤ًمن أن ُيدظمؾ هذا  ،ُمثؾ قمٚمؿ اعمقؾمٞم٘مك وقمٚمؿ إٟم٤ًمب واحل٤ًمب

- وإذا مل يتٛمٙمـ ُمـ ذًمؽ، اًمٜمقع ُمـ اًمٕمٚمؿ حت٧م واطمد ُمـ اًمٕمٚمقم اًمثالصم٦م يم٤من أومْمؾ

 يمل ٓ هيدر اًمٕمٛمر اًم٘مّمػم- :ومٕمدم آؿمتٖم٤مل طمًـ

إن أٟمٗمع اًمٕمٚمقم وأمهٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم طمٞم٤مشمف إسمدي٦م اخل٤مًمدة هق اًمٕمٚمؿ اًمذي أُمر 

قا اًمٜم٤مس قمغم شمٕمّٚمٛمف، وهق هذه اًمٕمٚمقم اًمثالصم٦م اًمتل سمف إٟمٌٞم٤مء ^ وإوًمٞم٤مء، وطمثّ 

 ذيمرٟم٤مه٤م- 

 واحلٛمد هلل شمٕم٤ممم-
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ـِ ؾِمٜم٤مٍن ىم٤مَل:  قمـ قمٌداهللِ سم

  َرضُماًل  ×قمٌد اهللَذيَمْرُت ٕيَِب »
ِ
اَلةِ  ،ُُمٌْتغًَم سم٤ِمًمُقُوقء َوىُمْٚم٧ُم:  ،َواًمّمَّ

َوُهَق ُيْمٝمُع  ،َوأيُّ فَمْٗمٍؾ يمَفُ  :×قمٌد اهللُهَق َرضُمٌؾ قَم٤مىِمٌؾ- وَم٘م٤مَل أسمق 

ٝمْْم٣َمَن؟  ٞمَْٓم٤مَن؟وَمُ٘مْٚم٧ُم ًمَ ايمُم  هَذا ايم ِذي  ،: ؽَمْٙمفُ وَم٘م٤مَل  ُف: َويَمٞمَْػ ُيٓمٞمُع اًمِمَّ

ٝمْْم٣َمنِ  ـْ فَمَٚمِؾ ايمُم  ُف َيُٗمقُل يمََؽ: َِم ٍء ُهَق؟ هَم١مِٞم  ـْ َأيِّ َرْ  .(6)شَيٟمسمِٝمِف َِم

 مقدمة

إن ىمٚم٥م اإلٟم٤ًمن رء ًمٓمٞمػ ُمتقؾمط سملم ٟمِم٠مة اعمُٚمؽ وٟمِم٠مة اعمٚمٙمقت، قملم 

ٕمّٛمر هذا اًمٕم٤ممل، وقملم أظمرى ُمٜمف ٟمحق قم٤ممل ُمٜمف ٟمحق قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م واعمُٚمؽ، وهب٤م ي

أظمرة واعمٚمٙمقت واًمٖمٞم٥م، وهب٤م يٕمّٛمر قم٤ممل أظمرة واعمٚمٙمقت- وم٢مذا يم٤مٟم٧م وضمٝم٦م 

اًم٘مٚم٥م ٟمحق قم٤ممل اًمِمٞمٓم٤من، يم٤مٟم٧م اإلًم٘م٤مءات ذم اًم٘مٚم٥م ُمـ ؾمٜمخ اجلٝمؾ اعمريم٥م 

 ،واًمنمك ،واًمِمؽ ،اًمِمٞمٓم٤مين، وذم اًمٜمٝم٤مي٦م شمًتنمي ُمـ سم٤مـمـ اًمذات، اًمقؾمقؾم٦م

وشمني ذم يمؾ أٟمح٤مء اجلًؿ- وإذا يم٤مٟم٧م وضمٝم٦م اًم٘مٚم٥م ٟمحق  ،اًم٤ٌمـمٚم٦م واًمِمٌٝم٤مت

شمٕمٛمػم أظمرة، واعمٕم٤مرف احل٘م٦م، همدت اخلقاـمر ُمـ اإلًم٘م٤مءات اإلهلٞم٦م، وشمٓمٝمر ُمـ 

ـٍ » :’- ىم٤مل رؾمقل اهللاًمِمؽ واًمنمك وشمٜمزه ُمٜمٝمام ـْ َُم٠ْمَِم ّٓ ََم٣م َِم َويمَِٗمْٙمٌِِف دِم إ

ُد اهلُل  ،٣م اظمََٙمُؽ َصْدِرِه ُأُذَٞم٣مِن: ُأُذٌن َيٛمُْٖم٧ُم همِٝمٜمَ  َوُأُذٌن َيٛمُْٖم٧ُم همِٝمَٜم٣م ايمَقؽْمَقاُس اخَلٛم٣ّمُس، ُي٠َميِّ

ـَ زم٣ِمظمََٙمِؽ  َدُهْؿ زمُِروٍح َِمٛمْفُ  ،اظم٠ُْمَِم ٌَْح٣مَٞمُف: َوَأي   -(2)شَوُهَق وَمْقيُمُف ؽُم
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٦م خم٤مًمٗمتٝم٤م ٕطمٙم٤مم اًمنميٕم ،إن اًمِم٤مهد قمغم أن اًمقؾم٤موس ُمـ أًمٕم٤مب اًمِمٞمٓم٤من

 وأظم٤ٌمر أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م واًمٓمٝم٤مرة-

أهن٤م يم٤مٟم٧م همًٚم٦م واطمدة- وُمـ  ’: ورد ذم يمٞمٗمٞم٦م ووقء رؾمقل اهللُمثاًل 

ضوري٤مت اًمٗم٘مف إضمزاء هَمروم٦م واطمدة ًمٚمقضمف، وهمروم٦م ًمٖمًؾ اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك وهَمروم٦م ًمٖمًؾ 

سم٠من ٟمّم٥ّم اعم٤مء ذم يمؾ ُمرة قمغم أن يًتققم٥م اعم٤مء  ،اًمٞمد اًمٞمنى: واًمَٖمًؾ صمالث ُمرات

إذا ُمًح سمرـمقسم٦م  ،ٖمًقل سمدقم٦م وطمرام ُمـ دون أي حمذور، يٌٓمؾ ووقؤهاًمٕمْمق اعم

اًمٖمًٚم٦م اًمث٤مًمث٦م: وذم أظم٤ٌمر أهؾ اًمٌٞم٧م ^ أن اًمٖمًٚم٦م اًمث٤مًمث٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م ذم 

ـّ اإلٟم٤ًمن اجل٤مهؾ اعمٌتغم سم٤مًمقؾمقؾم٦م، يٖمًؾ أقمْم٤مء اًمقوقء أيمثر ُمـ قمنم  اًمٜم٤مر: ًمٙم

اًمذي ُيريد أن يٖمًٚمف سمدىم٦م وذم يمؾ ُمرة يقصؾ اعم٤مء إمم يمؾ أـمراف اًمٕمْمق  ،ُمرات

ُمتٜم٤مهٞم٦م، سمؾ يٖمًؾ اًمٕمْمق طمتك جيري ُم٤مء اًمقوقء ويتح٘مؼ اًمٖمًؾ اًمنمقمل صمؿ 

يٙمرر اًمٖمًؾ ُمرات قمديدة، ومٕمغم أي ُم٘مٞم٤مس ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٓمٌؼ قمٛمٚمف هذا؟ وُمع أي 

سمٛمثؾ  ،أو أيمثر ،٤مطمدي٨م أو ومتقى وم٘مٞمف يتٓم٤مسمؼ قمٛمٚمف؟ ًم٘مد صغّم اعمًٙملم قمنميـ قم٤مُمً 

 ٔم٤مهر أُم٤مم اًمٜم٤مس أٟمف ذم ُمٜمتٝمك اًم٘مدؾمٞم٦م واًمٓمٝم٤مرة- هذا اًمقوقء اًم٤ٌمـمؾ، وشم

وم٢مذا يم٤مٟم٧م هذه اًمقؾمقؾم٦م ُمـ ضمراء ُمٜمتٝمك اًمت٘مقى وآطمتٞم٤مط ذم اًمديـ ومٚمامذا 

ٟمجد اًمٙمثػم ُمـ ذوي اًمقؾمقؾم٦م اًمتل ٓ ُمًّقغ هل٤م واجلٝمٚم٦م اعمتٜمًٙملم، ٓ حيت٤مـمقن 

يٕمٞمش طم٤مًم٦م  اذم ُمقاوع جي٥م آطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م أو يًتح٥م؟ هؾ ؾمٛمٕم٧م أطمدً 

قؾم٦م ذم اًمِمٌٝم٤مت اعم٤مًمٞم٦م؟ َُمـ ُمـ اًمقؾمقاؾملم دومع اًمزيم٤مة واخلٛمس ُمرات اًمقؾم

قمديدة؟ وذه٥م إمم احل٩م ٕداء اًمقاضم٥م ُمرات ُمتٙمررة؟ وأقمرض قمـ اًمٓمٕم٤مم 

اعمِمتٌف؟ عم٤مذا يم٤مٟم٧م أص٤مًم٦م احلٚمٞم٦م ذم إـمٕمٛم٦م اعمِمتٌف ضم٤مري٦م وأص٤مًم٦م اًمٓمٝم٤مرة ذم 

ـ اًمراضمح ُمِمٙمقك اًمٜمج٤مؾم٦م همػم ضم٤مري٦م؟ ُمع أٟمف ذم سم٤مب ُمِمٙمقك احلٚمٞم٦م ُم
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ٌ ُرؾْمُد »:×آضمتٜم٤مب: ومٕمـ أيب قمٌداهلل ٌَعْ  ،هُ وإٞمم إَمقر شمالشم٥م: َأَْمٌر زَمكمِّ َوَأَْمٌر  ،هَمُٝمت 

ٌ نَمٝمُّفُ  - وذم سم٤مب (1)شَوإلَِم َرؽُمقيمِفِ  ،ُيَردُّ فِمْٙمُٚمُف إلَِم اهللِ ،َوَأَْمٌر َُمُْم٘مٌِؾ  ،هَمُٝمْجَتٛم٤َْم  ،زَمكمِّ

ٍء يَمَؽ ؿَم٣مِهرٌ اًمٓمٝم٤مرة قمٙمس ذًمؽ  ُف َٞمِجٌس  ىُمؾُّ َرْ  -ضَمت ك سَمْٔمَٙمَؿ َأٞم 

يم٤من أطمد إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم^ إذا ذه٥م ًم٘مْم٤مء طم٤مضمتف رش اعم٤مء قمغم ومخذيف، 

ومٝمق  ،طمتك إذا شمرؿمح٧م ًمدى آؾمتؼماء أو آؾمتٜمج٤مء ىمٓمرات ُمـ اعم٤مء مل حيٌس سمذًمؽ

طمذو اإلُم٤مم  ٤ممل حيتط ومل يتقؾمقس- وهذا اعمًٙملم اًمذي يرى ٟمٗمًف حمتذيً 

يٜمف ُمٜمف، ٓ يت٘مل ًمدى اًمتٍمف ذم إُمقال، وٓ حيت٤مط دم٤مه د اوآظمذً  ×اعمٕمّمقم

اًمٓمٕم٤مم سمؾ يتّٙمؾ قمغم ىم٤مقمدة أص٤مًم٦م اًمٓمٝم٤مرة وي٠ميمؾ، صمؿ ي٘مقم ويٖمًؾ ومٛمف ويديف- إٟمف 

 وسمٕمد أن يِمٌع ي٘مقل: يمؾ رء ٟمجس-  ،طملم إيمؾ يتٛمًؽ سم٠مص٤مًم٦م اًمٓمٝم٤مرة

ة وشمٙمٌػم ،وأؾمقأ ُمـ يمؾ ذًمؽ وأيمثر ومْمٞمح٦م، وؾمقؾم٦م سمٕمْمٝمؿ ذم ٟمٞم٦م اًمّمالة

ف يرشمٙم٥م قمدة ُمـ حمرُم٤مت، ويٕمّد ٟمٗمًف ُمـ اعم٘مدؾملم، ويرى هبذا : ٕٟماإلطمرام

 اًمٕمٛمؾ ُمزّي٦م ًمٜمٗمًف- 

 ٤موُمـ ؿم١مون اًمقؾمقؾم٦م قمدم آىمتداء سم٠مؿمخ٤مص طمٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٕمداًم٦م ٟمًّم 

وومتقًى، وم٢من فم٤مهرهؿ ُمـ أهؾ اًمّمالح وُمـ اعمح٤مومٔملم قمغم إقمامل اًمنمقمٞم٦م 

قم قمٜمد اهلل، وٓ جي٥م قمٚمٞمٜم٤م اًمٌح٨م واًمتٗمتٞمش اًمدىمٞمؼ قمٜمٝمؿ، سمؾ ٓ وسم٤مـمٜمٝمؿ ُمٕمٚم

جيقز اًمٌح٨م واًمتحّري قمٜمٝمؿ وُمع ذًمؽ ٟمرى اًمِمٞمٓم٤من يٚمجٛمف وي٘مقده إمم زاوي٦م 

 ًٓ مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم ومٞمّمكم ومرادى ويٕمٚمؾ قمدم اًمتح٤مىمف  ُمـ زواي٤م اعمًجد ُمٕمتز

ٜمف ٓ يتْم٤ميؼ ُمـ ٟمحق اجلامقم٦م وًمٙم ٤مىمٚمٌٞمً  ٤مسم٤مجلامقم٦م سم٠مٟمٜمل أطمت٤مط وٓ أضمد شمقضمٝمً 

واإلُم٤مُم٦م أصٕم٥م، وحمؾ اًمت٤ٌمؾمٝم٤م أيمثر وًمٙمـ عم٤َّم يم٤مٟم٧م اإلُم٤مُم٦م  ،إُم٤مُمتف ًمٚمجامقم٦م

 ُمقاوم٘م٦م ًمٚمرهم٤ٌمت اًمٜمٗمًٞم٦م ٓ حيت٤مط ذم ذًمؽ-
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اًمقؾمقؾم٦م ذم ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ذم  ،وُمـ ؿم١مون اًمقؾمقؾم٦م اًمتل يٙمثر آسمتالء هب٤م

ٝم٤م ُمـ اًم٘مقاقمد وشمٗمخٞمٛم ،أو اًمٙمٚمامت ،إذ ىمد خترج ٟمتٞمج٦م شمٙمرار احلروف ،اًمّمالة

ًمٚمٛم١مُمـ،  ٤م- إن اًمّمالة اًمتل شمٕمّد ُمٕمراضًم ٤موىمد شمتٖمػم صقرة اًمٙمٚمٛم٦م يمٚمٞمً  ،اًمتجقيدي٦م

ًمٚمديـ شمٗمرغ ُمـ يمؾ ؿم١موهن٤م اعمٕمٜمقي٦م وأهاره٤م اإلهلٞم٦م  اًمٚمٛمت٘ملم، وقمٛمقدً  ٤موىمرسم٤مٟمً 

وشمتحقل إمم يمٚمامت يراد هل٤م اًمتجقيد، وُمـ صمؿَّ يٜمجّر دمقيد اًمٙمٚمامت، إمم وم٤ًمده٤م 

ح٥ًم فم٤مهر اًمنمع- ومٝمؾ يٕمٞمش ه١مٓء وؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤من أو وقمدم إضمزائٝم٤م سم

 شمٖمٛمرهؿ ومٞمقو٤مت اًمرمحـ؟: إّن هذا اعمًٙملم قمرف ُمـ طمْمقر اًم٘مٚم٥م قمٚماًم 

اًم٘مدر اًمالزم،  أيمثر ُمـ ﴾ ڄ ڄ ﴿وُمّد يمٚمٛم٦م  ،: اًمقؾمقؾم٦م ذم اًمٜمٞم٦موقمٛماًل 

 وشمٖمٞمػم شم٘م٤مؾمٞمؿ اًمقضمف واًمٗمؿ طملم شمٚمٗمظ اًمٙمٚمامت-

ن ضمٝمٚم٦م يٓمرون قمغم هذا وىمد حتدث اًمقؾمقؾم٦م أو شمِمتد ُمـ ضمّراء أ

ة ديٜمف وشم٘مقاه  ،اًمقؾمقاد ويٕمّدون وؾمقؾمتف ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ، ىم٤مئٚملم: إٟمف ٟمتٞمج٦م ؿمدَّ

وُمـ صمامر اجلٝمؾ- ًم٘مد قُمٚمؿ:  ،، واحلؼ أن اًمقؾمقؾم٦م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمديـ٤مأصٌح وؾمقاؾمٞمً 

سم٠من هذه اًمقؾم٤موس ُمـ اًمِمٞمٓم٤من، اًمذي يٗمًد قمٛمٚمٜم٤م، ويٍمف  ،وومٕماًل  ،ٟم٘ماًل 

سمؾ ىمد يدظمؾ اًمقؾمقؾم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمديـ، ويٌٕمد ديٜمؽ  ،ىمٚمقسمٜم٤م قمـ احلؼ اعمتٕم٤مزم

 واعمٕم٤مد: ويدومٕمؽ إمم اًمِم٘م٤مء إسمدي-  ،ذم اعمٌدأ ٤موجيٕمٚمؽ ؿم٤ميمً  ،قمـ ديـ اهلل

 

سمٙمؾ ؾمٝمقًم٦ٍم ويٍن:  ،واًمٕمٛمؾ ،إّن ُمٕم٤مجل٦م هذه أوم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م شمتؿ سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع

 ًٓ ًٕمك ذم ؾمٌٞمؾ اعمٕم٤مجل٦م- وًمٙمـ أن يِمٕمر اإلٟم٤ًمن سم٠مٟمف ؾم٘مٞمؿ، طمتك ي ومٞمج٥م أو

اًمٜم٘مص يٙمٛمـ ذم أن اًمِمٞمٓم٤من ىمد يزيـ ًمف إُمقر قمغم ُمًتقى ٓ يرى ومٞمف هذا 

 -٤ماعمًٙملم ٟمٗمًف ُمريًْم 
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اعمٕم٤مجل٦م سم٤مًمٕمٚمؿ ُمـ ظمالل اًمتٗمّٙمر ذم أن هذا اًمٕمٛمؾ اًمذي يريد أن يٜمجزه 

هلل شمٕم٤ممم ُمـ أي ُمّمدر ي١مظمذ طمتك شمٙمقن يمٞمٗمٞمتف قمغم ذًمؽ  ٤مويريد أن جيٕمٚمف ُمروٞمً 

ًمٜمحق اعمخّمقص؟ وُمـ اًمقاوح أن اًمٕمقام ُمـ اًمٜم٤مس ي٠مظمذون ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ا

وُمراضمع اًمت٘مٚمٞمد يًتٜمٌٓمقهن٤م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م-  ،يمٞمٗمٞم٦م اًمٕمٛمؾ

وقمٜمدُم٤م ٟمرضمع إمم اًمٗم٘مٝم٤مء ٟمًٛمع ُمٜمٝمؿ اًم٘مدح ذم قمٛمؾ اًمقؾمقاد، ويرون سمٕمض 

٤مب اإلهلل ٟمجد سم٠من أقمامًمف سم٤مـمٚم٦م، وقمٜمدُم٤م ٟمرضمع إمم إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م، واًمٙمت

- إن اإلٟم٤ًمن اًمٕم٤مىمؾ إذا ومٙمر وشمدسمر ىمٚمٞمال ٤مقمٛمٚمف ُمـ اًمِمٞمٓم٤من وجيٕمؾ ص٤مطمٌف جمٜمقٟمً 

ىمٌؾ أن هيٞمٛمـ اًمِمٞمٓم٤من قمغم قم٘مٚمف أوضم٥م قمغم ٟمٗمًف اإلىمالع قمـ هذا اًمٕمٛمؾ 

 قمٜمد احلؼ اعمتٕم٤مل- ٤ماًمٗم٤مؾمد، وؾمٕمك ًمتّمحٞمح قمٛمٚمف طمتك يٙمقن ُمروٞمً 

واًمٕمٛمدة  ،ُمرطمٚم٦م اًمٕمٛمؾ قمٜمدُم٤م يدرك اًمقؾمقاد ضورة اإلصالح، يدظمؾ

إذا يم٤من اسمتالؤه  ذم هذه اعمرطمٚم٦م قمدم آهتامم سم٤مًمقؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م- ومٛمثاًل 

سم٤مًمقؾمقؾم٦م ذم اًمقوقء، ومٚمٞمتقو٠م سمَٖمروم٦م واطمدة قمغم رهمؿ وؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤من- إن 

وي٘مقل: إن هذا اًمٕمٛمؾ ًمٞمس سمّمحٞمح: وًمٙمـ يقاضمٝمف سم٠مّن قمٛمكم  ،اًمِمٞمٓم٤من يقؾمقس

^ وإئٛم٦م اًمٓم٤مهريـ ’يٙمقن قمٛمؾ رؾمقل اهللًمقضم٥م أن ٓ  ٤مًمق مل يٙمـ صحٞمحً 

وإئٛم٦م اًمٓم٤مهريـ ىمد شمقو٠موا ذم ُمّدة  ’- ٕن رؾمقل اهلل٤مصحٞمحً  ٤مواًمٗم٘مٝم٤مء مجٞمٕمً 

ـمقيٚم٦م شم٘مرب ُمـ صمالصمامئ٦م ؾمٜم٦م، ويم٤مٟم٧م يمٞمٗمٞم٦م ووقء مجٞمٕمٝمؿ واطمدة- وم٢مذا يم٤من 

 عمجتٝمد، ومٞمجٞم٥م اًمِمٞمٓم٤من ا- وإذا يم٤من ُم٘مٚمدً ٤مأيًْم  ، ومٚمٞمٙمـ قمٛمكم سم٤مـماًل قمٛمٚمٝمؿ سم٤مـماًل 

، ومال ي١ماظمذين ريب سم٠مٟمٜمل أقمٛمؾ ذم وقء ومتقى اعمجتٝمد، وم٢مذا يم٤من ووقئل سم٤مـماًل 

سم٠من  قمٚمٞمف، وٓ شمٙمقن قمكّم طمجتف- وإذا أوىمٕمؽ اًمِمٞمٓم٤من اعمٚمٕمقن ذم اًمِمؽ ىم٤مئاًل 

اعمجتٝمد مل ي٘مؾ هٙمذا وم٤مومتح رؾم٤مًمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م وشم٠ميمد ُمـ صح٦م اًمٕمٛمؾ، وم٢مذا مل يٕم٠ٌم 

ًً  ،أيفوقمٛمٚم٧م قمغم ظمالف ر ،سم٢مًم٘م٤مءاشمف ُمرات قمديدة ُمٜمؽ- وٟمرضمق أن  ٤مهمدا آي



 يُم٣ٌمب إرزمٔمقن ضمديًث٣م يمإلَم٣مم اخلٚمٝمٛمل+
012 

شمٙمقن اعمٕم٤مجل٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م عمروؽ- وىمد ورد هذا اعمٕمٜمك ذم إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م: ومٕمـ 

ضُمُؾ َيُِمُؽ يَمثػمً »ىم٤مٓ:  ،وأيب سمّمػم ،زرارة ذم َصاَلشمِِف طَمتَّك ٓ َيْدري يَمْؿ  اىُمْٚمٜم٤َم ًَمُف: اًمرَّ

- ىُمْٚمٜمَ ُئمٝمُد.  َصغّم َوَٓ َُم٤م سمِِ٘مَل قَمَٚمٞمِْف؟ ىَم٤مَل: ُف َيْٙمُثر قَمَٚمْٞمِف ذًمَِؽ، يُمٚمَّاَم َأقَم٤مَد ؿَمؽَّ ٤م ًَمُف: وَم٢مِٟمَّ

ُ٘مْؿ زمِٛمَْٗمِض ايمِّمالِة  ىَم٤مَل: ًِ ـْ َأْٞمُٖم ُدوا اخَلٌِٝم٧َم َِم ِف، شُمؿ  وَم٣مَل: َٓ سُمَٔمقِّ َيْٚمِِض دِم ؾَم٘مِّ

َد، هَمْٙمَٝمْٚمِض َأضَمُدىُمؿْ  ْٝمْم٣َمَن طَمٌِٝم٧ٌم َئْمت٣َمُد ظم٣َِم فُمقِّ دِم ايمَقْهِؿ َوَٓ ُيْ٘مثَِرن   هَمُتْمِْٚمٔمقُه هَم١مِن  ايمُم 

 . ؽُّ ْ َئُمْد إيَِمْٝمِف ايمُم  ُف إَِذا هَمَٔمَؾ ذيمَِؽ ََمّراٍت مَل اَلِة هَم١مِٞم  َم  ىَم٤مَل ُزَراَرُة: صُمؿَّ ىَم٤مَل:َٞمْٗمَض ايمِم  إِٞم 

 -(1)شُيريُد اخَلٌٝم٧ُم َأْن ُيْم٣مَع هَم١مَِذا فُمِِصَ ملْ َئُمْد إلَِم َأضَمِدىُمؿْ 

ًٓ وإذا ظم٤مًمٗم٧م اًمِمٞمٓم٤من ُمدّ  ًمقؾم٤موؾمف، اٟم٘مٓمع ـمٛمٕمف  ة ُمـ اًمزُم٤من، ومل شمٚمؼ سم٤م

وًمٙمـ ذم همْمقن أي٤مم شمّمّديؽ  ،قمٜمؽ، وقم٤مدت اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واًمًٙمقن إمم ٟمٗمًؽ

ًمٚمِمٞمٓم٤من، شمّيع إمم ؾم٤مطم٦م احلؼ اعمتٕم٤مزم واًمتجئ إمم ذاشمف اعم٘مدس ُمـ ّذ ذاك 

 اعمٚمٕمقن وذ اًمٜمٗمس-

َرؽمقَل اهللِ أؾم٘مق  همٗم٣مَل: ي٣م ’أسمك َرصُمٌؾ ايمٛم ٌل  » ىم٤مل:× قمـ أيب قمٌد اهلل

ـْ ِزَي٣مَدٍة َأْو  ْٝم٦ُم َِم ـَ ايمَقؽْمَقؽَم٥ِم دِم َصاَليِت ضَمّتك َٓ َأْدِري ََم٣م َصٙم  إيَمْٝمَؽ ََم٣م أيمٗمَك َِم

ٌَِٔمَؽ ايمُٝمْٚمٛمَك  ـْ هَمِخَذَك إَْيَنَ زمِٟمْص ُٞمْٗمَِم٣مٍن، هَمٗم٣مَل إَِذا َدطَمْٙم٦َم دِم َصاَلسمَِؽ هَم٣مؿْمَٔم

ِؿ اهلل ًْ ٌَِّح٥ِم شُمؿ  وُمْؾ: زمِ ًَ ـَ  اظمُ ِٚمٝمع ايمَٔمٙمِٝمِؿ َِم  ً ْٙم٦ُم فَمعَم اهلل، أفمقُذ زم٣ِمهلل ايم َوزم٣ِمهلل، سَمَقىم 

َؽ سَمٛمَْحُرُه َوسَمْْمُرُدهُ  صِمٝمؿ، هَم١مِٞم  ْٝمَْم٣مِن ايمر   -(2)شايمُم 

 ًٓ الم قمغم حمّٛمٍد وآًمف ٤موسم٤مـمٜمً  اوفم٤مهرً  اَوأظمرً  واحلٛمد هلل َأوَّ ًّ الة واًم ، واًمّمَّ

 اًمٓم٤مهريـ-

                                                           

،،،
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 طالب العله احَلديح الَضاِدظ َوالعغزوٌ:
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٤مِدس َواًمٕمنمون: ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ًَ  012 احلَدي٨م اًم

 

 

 :’ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ×قمـ أيب قمٌد اهلل

ـْ ؽَمَٙمَؽ ؿَمريٗمً » ٛم ٥ِم، َوإن  اجلَ إلَم  ٣مؽَمَٙمَؽ اهللُ زمِِف ؿَمريٗمً  َيْْمُٙم٤ُم همٝمِف فِمْٙمًم  ٣مََم

َتْٕمِٖمُر  ٣مِٔمْٙمِؿ ِرًو ايمالئَِ٘م٥َم يَمَتَّمُع أصْمٛمَِحَتٜم٣م يمِْم٣ميم٤ِِم اظمَ  ًْ ف َي زمِِف، َوإٞم 

ـْ ايميمِْم٣ميم٤ِِم  ـْ دِم إرِض ضَمت ك احلقِت دم ِٔمْٙمِؿ ََم ٌَْحِر. ايمدِم ايمًمِء َوََم

ِر ايمٛمُّجقِم يَمْٝمَٙم٥َم ايمٔم٣مزمِِد ىَمَٖمّْمِؾ ايمٔم٣ممِلِ فَمعَم ايمَوهَمّْمُؾ 
ٌَْدِر ايمَٗمَٚمِر فَمعم ؽم٣مئِ

شُمقا ديٛم٣مرً ايمَوإن   ؛ ٣موٓ ِدْرمهً  ،أُمَٙممَء َوَرشَم٥ُم إْٞمٌٝم٣مِء، َوإن  إْٞمٌٝم٣مَء مَلْ ُيَقرِّ

ـْ أطَمَذ َِمٛمُْف أطَمَذ زمَِحظر واهمرٍ ايمشمقا َويمِْ٘مـ َور    .(6)شِٔمْٙمَؿ، هَمَٚم

 

اعمراد ُمـ اًمٕمٚمؿ ذم احلدي٨م اًمنميػ قمٚمقم أظمرة اًمتل ي٘مّمد ُمٜمٝم٤م اًمٌٚمقغ إمم 

وىمد ُمّر أن مجٞمع اًمٕمٚمقم إظمروي٦م ٓ خترج قمـ  ،اعم٘م٤مُم٤مت واًمدرضم٤مت اعمٚمٙمقشمٞم٦م

وقمٚمؿ هتذي٥م  ،ٞم٦م، وهم٤ميتف ضمٜم٦م اًمذاتإـم٤مر اًمٕمٚمقم اًمثالصم٦م: اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل واعمٕم٤مرف اإلهل

 ،وقمٚمؿ أداب وؾمٜمـ اًمٕمٌقدي٦م ،اًمٜمٗمس واًمًٚمقك إمم اهلل، وهم٤ميتف ضمٜم٦م اًمّمٗم٤مت

وهل صقرة أداء اًمٕمٌقدي٦م وآصم٤مره٤م، وهذه اجلٜم٤مت ًمٞم٧ًم  ،وهم٤ميتف ضمٜم٦ّم إقمامل

 ،ومٙمام أن أرايض اًمٜمٗمس ذم سمدء إُمر ُمًتقي٦م وٓ رء ومٞمٝم٤م ،سمٛمٕمٛمقرة وُمِمّٞمدة

 وقمٛمراهن٤م شم٤مسمع ًمٕمٛمران اًمٜمٗمس- ،وُمًتقي٦م ،٦م إقمامل ىم٤مع ُمًّٓمح٦ميمذًمؽ أرض ضمٜم
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وإن مل ُيٕمّٛمر ُم٘م٤مم اًمٖمٞم٥م ًمٚمٜمٗمس سم٤معمٕم٤مرف اإلهلٞم٦م، واجلذسم٤مت اًمٖمٞمٌٞم٦م اًمذاشمٞم٦م، 

- وإن مل هيّذب اًم٤ٌمـمـ، ومل يتحّؾ اًمداظمؾ، 
ِ
مل حتّمؾ ًمإلٟم٤ًمن ضَمٜم٦َّم اًمذاَت َواًمٚمِّ٘م٤مء

ؾ دمؾ  ًمألؾمامء واًمّمٗم٤مت، مل شمٙمـ ضَمٜم٦َُّم ومل شم٘مّق اإلرادة واًمٕمزم ومل يٙمـ اًم٘مٚم٥م حم

ٗم٤مت اًمتل هل اجلٜم٦ّم اعمتقؾمٓم٦م، ًمإلٟم٤ًمن- وإن مل يٜمٝمض اإلٟم٤ًمن   َواًمّمِّ
ِ
إؾَْماَمء

سم٤مًمٕمٌقدي٦م، ومل شمٓم٤مسمؼ أقمامًمف وأومٕم٤مًمف وطمريم٤مشمف وؾمٙمٜم٤مشمف أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م، مل حيّمؾ 

 -(1)﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿قمغم ضَمٜم٦َِّم إقَْمامل اًمتل 

قمٚمؿ ُمـ هذه اًمٕمٚمقم ؾمٌٞمؾ ًمٚمقصقل إمم اجلٜم٦م اًمتل وهبذا يتْمح أّن يمؾ 

شمٜم٤مؾمٌف، وؾم٤مًمؽ ؾمٌٞمٚمف، ؾم٤مًمؽ ًمٓمريؼ ُمـ ـمرق اجلٜم٦م- وأّن يمؾ قمٚمؿ ـمريؼ إمم 

اًمٕمٛمؾ اًمذي يٜم٤مؾمٌف، وم٤مٕقمامل اًمتل شمٜمجؿ ُمـ قمٚمؿ اعمٕم٤مرف، أقمامل ىمٚمٌٞم٦م، 

 وضمذسم٤مت سم٤مـمٜمٞم٦م، ٟمتٞمجتٝم٤م ضمٜم٦م اًمذات واًمٚم٘م٤مء- 

 

ُمالئٙم٦م قم٤ممل اعمث٤مل واعمقضمقدات اعمٚمٙمقشمٞم٦م اًمؼمزظمٞم٦م، وُمـ ُمـ اعمالئٙم٦م 

اعمحتٛمؾ أن شمٙمقن هلذه اًمٓم٤مئٗم٦م ضمقارح وأقمْم٤مء وأضمٜمح٦م وري٤مش وهمػمه٤م، وعم٤ّم 

يم٤مٟمقا ُمـ قم٤ممل اعمث٤مل واًمؼمزخ، ويم٤من هلذا اًمٕم٤ممل يمٛمّٞم٦م ويمٞمٗمٞم٦م، يم٤من هلذه اًمٓم٤مئٗم٦م ىمدر 

 ہ ہ﴿- (2)﴾ٱ ٻ﴿ وإّن ىمقًمف شمٕم٤ممم: ،ظم٤مص، وضمقارح خمّمقص٦م

- يرشمٌط هبذه اًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اعمالئٙم٦م- وًمٙمـ ًمٚمٛمالئٙم٦م اعم٘مرسملم (3)﴾ہ ھ ھ

واًم٘م٤مـمٜملم ذم اجلؼموت إقمغم، اإلطم٤مـم٦م اًمقضمقدي٦م اًم٘مّٞمقُمٞم٦م، ومٝمؿ يًتٓمٞمٕمقن، أن 
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يتٛمثٚمقا ذم يمؾ واطمد ُمـ اًمٕمقامل هبٞم٠مة وصقرة شمٜم٤مؾم٥م ذًمؽ اًمٕم٤ممل: ومٙم٤من ضمؼمائٞمؾ 

، وطم٤مُمؾ اًمقطمل اإلهلل، وُمـ إُملم، اًمذي هق ُمـ اعم٘مرسملم ًمٚم٤ًمطم٦م اعم٘مدؾم٦م

، ذم اعمث٤مل اعم٘مٞمد ’أقمغم ُمراشم٥م ُمقضمقدات ؾُمّٙم٤من اجلؼموت، يتٛمثؾ ًمرؾمقل اهلل

، وذم قم٤ممل اعمُٚمؽ ذم صقرة ٤م، وذم اعمث٤مل اعمٓمٚمؼ، ُمرشملم، وذم قم٤ممل اعمُٚمؽ طمٞمٜمً دائاًم 

 اًمذي يم٤من أمجؾ اًمٜم٤مس- ’دطمٞم٦م اًمٙمٚمٌل روٞمع رؾمقل اهلل

ٚمٙمل ًمٚمٛمالئٙم٦م، ٓ يِمٌف اعمقضمقدات اعمُٚمٙمٞم٦م، وٓسمد ُمـ ُمٕمروم٦م أّن اًمتٛمّثؾ اعم

يمل يراه٤م يمؾ ؾمٚمٞمؿ احلس واًمٌٍم، سمؾ اجل٤مٟم٥م اعمٚمٙمقيت ًمٚمٛمالئٙم٦م يٖمٚم٥م اجل٤مٟم٥م 

اعمُٚمٙمل: وهلذا ٓ يراهؿ اًمٜم٤مس ُمع أسمّم٤مرهؿ اعمُٚمٙمٞم٦م، سمؾ رأى سمٕمض أصح٤مب 

ضمؼمائٞمؾ وهق ذم صقرة دطمٞم٦م اًمٙمٚمٌل، سمٕمد شم٠ميٞمد ُمـ احلؼ اعمتٕم٤مزم،  ’رؾمقل اهلل

 -’٤مرة ُمـ ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مءوإؿم

إن ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ واعمٕم٤مرف، واعمتقضمٝملم إمم احلؼ واحل٘مٞم٘م٦م، ممـ ٓ يزاًمقن ذم 

وإّن ُمثؾ هذا اعمُٚمٙمل اًمذي  ،وشم٠ميٞمدهؿ ،حمّؾ قمٜم٤مي٦م ُمالئٙم٦م اهلل، ورقم٤ميتٝمؿ ،اًمٓمريؼ

ىمد وـم٠مت أىمداُمف، أضمٜمح٦م  ٤محتّقل إمم ُمٚمٙمقيت، وهذا إريض اًمذي أصٌح ؾمامويً 

قمغم  ااٟمٗمتح٧م قملم سمّمػمشمف اعمٚمٙمقشمٞم٦م واعمث٤مًمٞم٦م رأى ٟمٗمًف ُمًت٘مرً  اعمالئٙم٦م، وم٢مذا

 أضمٜمح٦م اعمالئٙم٦م، وإٟمف يٓمقي اعم٤ًموم٤مت سمٗمْمؾ شم٠ميٞمداهتؿ-

أُم٤م اًمذيـ، ٓ يزاًمقن يٕمٞمِمقن ذم قم٤ممل اعمٚمؽ، ومل يٓمرىمقا قم٤ممل اعمٚمٙمقت، ومٛمـ 

 ٤ماعمٛمٙمـ أن يٙمقٟمقا حمؾ شم٠ميٞمد وًمٓمػ اعمٚمٙمقشمٞملم، إذ يٗمؽمؿمقن أضمٜمحتٝمؿ شمقاوٕمً 

الئَِ٘م٥م يَمَتَّمُع اظمَ إن »هبؿ وسم٠مقمامهلؿ، وذم احلدي٨م اًمٜمٌقي اًمنميػ: ٤مؿ واسمتٝم٤مضًم هل

 -(1)شزمِفِ  ٣مِٔمْٙمِؿ ضَمتك َيَْمٟم فَمَٙمْٝمٜم٣م ِرًو ايمَأصْمٛمَِحَتٜم٣م يمِْم٣ميم٤ِِم 
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ومٕمٚمؿ أن اخلٓمقة إومم إمم اهلل وإمم ُمرو٤مشمف، ووع إىمدام قمغم أيمت٤مف 

اًمدراؾم٦م، وطمّمقل اًمٕمٚمؿ  اعمالئٙم٦م، واجلٚمقس قمغم أضمٜمحتٝمؿ، طمتك هن٤مي٦م ُمراشم٥م

واعمٕم٤مرف، وًمٙمـ اًمدرضم٤مت ختتٚمػ، واعمالئٙم٦م اعم١ميديـ هلذا اًم٤ًمًمؽ ذم ؾمٌٞمؾ 

اًمٕمٚمؿ يتٌدًمقن، سمح٥ًم شمٌدل اعمراشم٥م، ويّمؾ اًم٤ًمًمؽ إمم ُمرطمٚم٦م، يرومع ىمدُمف ُمـ 

، ٓ يًتٓمٞمع أن يدٟمق ٤م، ويٓمقي ُمراشمًٌ ٤مقمغم رأس اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم، وجيت٤مز قمقاعمً 

سمقن، سمؾ يٌدي ضمؼمائٞمؾ أُملم اًمقطمل قمجزه قمـ اًمقصقل إمم ُمٜمٝم٤م اعمالئٙم٦م اعم٘مر

وْم٦ُم »شمٚمؽ اًمدرضم٤مت إذ ي٘مقل:   -(1)شيَمْق َدَٞمْقُت أْٞمُٚمَٙم٥ًم ٓضْمؼَمَ

 

واًمّمٗم٤مت، واًمقضمقد  ،وإؾمامء ،إّن طم٘مٞم٘م٦م اًمقضمقد، قملم مجٞمع اًمٙمامٓت

عمتٕم٤مزم ضمؾ ؿم٠مٟمف اخل٤مًمص اعمحض قملم اًمٙمامل اعمحض اخل٤مًمص- وعم٤ّم يم٤من احلؼ ا

وضمقد سف، ومٝمق يمامل سف، وأٟمف ؾمٌح٤مٟمف قملم مجٞمع إؾمامء واًمّمٗم٤مت 

فُ »اجلامًمٞم٦م واجلالًمٞم٦م- وذم احلدي٨م:  ُف، وُمْدَرٌة ىُمٙمُّ  -(2)شفِمْٙمٌؿ ىُمٙمُّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿وىمد أؿم٤مر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم شمًٌٞمح اعمقضمقدات سم٠مهه٤م: 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿، (3)﴾ٻ پ پ پ

 -(4)﴾ڻ

واعمٕمروم٦م عم٘م٤مم اًمذات اعم٘مدس ًمٚمحؼ  ،واًمثٜم٤مء، يتٓمّٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،واًمت٘مديس ،واًمتًٌٞمح

 ومتًٌٞمح اعمقضمقدات ًمٚمحؼ اعمتٕم٤مزم ٓ سمّد ُمـ أن يٙمقن قمـ وقمل وؿمٕمقر-  ،ضمؾ ؿم٠مٟمف
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قمـ  ٤موطمج٤مسمً  اوي٘مقل أهؾ اعمٕمروم٦م: إّن اإلٟم٤ًمن أيمثر اعمقضمقدات سُمٕمدً 

 ،تٖم٤مًمف أيمثر ُمـ مجٞمٕمٝم٤ماؿم : ٕنسمٕم٤ممل اعمُٚمؽ وؿم١موٟمف ٤مُم٤م دام ُُمٜمٝمٛمٙمً  ،اعمٚمٙمقت

وأىمقى: وم٤مطمتج٤مسمف أيمثر ُمـ اجلٛمٞمع، وطمرُم٤مٟمف قمـ اًمقصقل إمم قم٤ممل اعمٚمٙمقت 

 أقمٔمؿ-

وٕن مجٞمع اعمقضمقدات ذات وضمٝم٦م ُمٚمٙمقشمٞم٦م، شمٙمت٥ًم هب٤م احلٞم٤مة، واًمٕمٚمؿ، 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿واًمِم١مون احلٞم٤مشمٞم٦م، 

: وهذا اًمدًمٞمؾ وضمف آظمر ًمتح٘مؼ اًمٕمٚمؿ واحلٞم٤مة ذم اعمقضمقدات (1)﴾ڤ

 هه٤م- سم٠م

وُمـ ضمٝم٦م أظمرى  ،وأؾمامه٤م ،وعم٤ّم يم٤من اإلٟم٤ًمن ُمـ ضمٝم٦م أرومع اعمخٚمقىم٤مت 

حمجقب قمـ قم٤ممل اعمٚمٙمقت، ومال حيّمؾ ًمف اًمٕمٚمؿ سمحٞم٤مة اعمقضمقدات وؿم١موهن٤م، ومال 

ُم٤مٟمع ُمـ اًم٘مقل سم٤مؾمتٖمٗم٤مر يمؾ ُم٤م ذم اًمًامء وإرض ًمٚم٤ًمًمؽ ـمريؼ اًمٕمٚمؿ، اعمتقضمف 

 إمم احلؼ اعمتٕم٤مزم-

وهق أن اًمٙم٤مئٜم٤مت إظمرى شمٕمٚمؿ، سم٠من اًمقصقل إمم وٓ ُم٤مٟمع ُمـ اطمتامل آظمر 

ُم٘م٤مم ومٜم٤مء ذات اإلٟم٤ًمن اعم٘مدس، واًمٖمرق ذم سمحر اًمٙمامل، ٓ يتٞمن إٓ سمتٌع ذات 

اإلٟم٤ًمن اعم٘مدس اًمٙم٤مُمؾ اًمٕم٤ممل سم٤مهلل، اًمٕم٤مرف سم٤معمٕم٤مرف اإلهلٞم٦م، اجل٤مُمع ًمٚمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ 

حيّمؾ سم٤مًمٖمرق ذم  ـ ومٛمـ هذه اجلٝم٦م ي٠ًمًمقن احلؼ ؾمٌح٤مٟمف، اًمٙمامل اإلٟم٤ًمين، اًمذي

 سمحر همٗم٤مري٦م احلؼ، طمتك يٜم٤مًمقا سمقؾم٤مـمتف يمامٓهتؿ اًمالئ٘م٦م هبؿ: واهلل اًمٕم٤ممل-

 

وهل ًمٞم٤مزم  ،ومْمؾ اًمٕم٤ممل قمغم اًمٕم٤مسمد يمٗمْمؾ اًم٘مٛمر قمغم ؾم٤مئر اًمٜمجقم ًمٞمٚم٦م اًمٌدر
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واإليامن اًمذي يت٘مّقم  ،ومح٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمؿ ،اًمث٤مًم٨م قمنم واًمراسمع قمنم واخل٤مُمس قمنم

اًمٙم٤مؿمػ  ،اعمٙمِمقف سم٤مًمذات، اعُمٔمِٝمر ،اًمٜمقر هق اًمٔم٤مهر : ٕنٕمٚمؿ، هل اًمٜمقرسم٤مًم

ـْ اًمّم٤مِدققمـ همػمه،  ہ ھ ﴿ : ذم شمٗمًػم آي٦م اًمٜمقر اعم٤ٌمريم٦م: ىم٤مل:×ومَٕم

(» ﴾ھ ھ ٌد  ﴾ے ے﴿ ،وم٣مل: ىَمذيمَِؽ اهللُ )فَمز  َوصَمؾ   ’وم٣مَل: حُمَٚم 

دٍ  ﴾ۓ﴿ َئْمٛمل:  ِٔمْٙمؿ،ايموم٣مَل همٝمِف ٞمقُر  ،﴾ۓ ﮲﴿ ’وم٣مَل: َصْدُر حُمَٚم 

َة؛  ٌُق   - (1)ش، وم٣مَل: فِمْٙمُؿ َرؽمقِل اهلل َصَدَر إلم وَمْٙم٤ِم فَمقِمر ﴾﮴ ﮵ ﮶﴿ايمٛمُّ

ـْ َيُم٣مءُ ايم»وورد ذم احلدي٨م اعمٕمروف:   -(2)شِٔمْٙمُؿ ٞمقٌر َيْٗمِذهُمُف اهللُ دم وَمْٙم٤ِم ََم

 وقمٚمٛمٝمؿ- ،وهلذا اًمٜمقر ُمراشم٥م، سمح٥ًم ُمراشم٥م إيامن ذوي اًمٜمقر

حل٘مٞم٘مل اعمقضمقد ذم ىمٚمقب أهؾ اإليامن وٓسمد ُمـ ُمٕمروم٦م أن هذا اًمٜمقر ا

واًمٕمٚمؿ، عّم٤م يم٤من ُمـ أٟمقار قم٤ممل أظمرة، يٜمػم ذم قم٤ممل أظمرة سمح٥ًم ومٕم٤مًمٞم٦م اًمٜمٗمس 

 ،سم٤مًمٜمقر احلّز: هذا اًمٜمقر هق اًمذي يٜمػم اًمٍماط، ًمذا ٟمقر ـم٤مئٗم٦م ُمثؾ ٟمقر اًمِمٛمس

 طمتك يٜمتٝمل إُمر إمم ٟمقر ييضء أُم٤مم ىمدُمٞمف وم٘مط- ،وأظمرى ُمثؾ ٟمقر اًم٘مٛمر

٤م يم٤مٟم٧م اًمٕم٤ٌمدة ٓ شمتح٘مؼ سمال قمٚمؿ، ومٚمٙمؾ قم٤مسمد ٟمقر خمّمقص سمف، وًمٙمـ وعمّ 

ٟمقر اًمٕم٤مسمد، ييضء ًمٜمٗمًف، ويٜمػم حت٧م أىمداُمف، وٓ يٜمػم ًممظمريـ، ومٛمثؾ اًمٕم٤مسمد 

ُمـ اعم٤ًمطم٦م اعمحٞمٓم٦م  اطمتك يٜمػم ىمدرً  ،أُم٤مم اًمٕم٤ممل، ًمٞمس ُمثؾ اًمٜمجٛم٦م ذم اًمٚمٞمؾ اعمٔمٚمؿ

ٟمقره٤م أُم٤مم ٟمقر اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر، ومٝمل  وإّٟمام ُمثؾ اًمٜمجٛم٦م ًمٞمٚم٦م اًمٌدر، إذ خيتٗمل ،سمف

 آظمر- ،فم٤مهرة
ٍ
 وًمٙمـ همػم ُمٔمٝمرة ًمٌمء

اعم٘مّمقد ُمـ اًمٕم٤ممل ذم هذا احلدي٨م اًمنميػ همػم اًمٕم٤ممل » +ىم٤مل صدر اعمت٠مهللم

يمام هق ؿم٠من قمٚمؿ  ،سمقاؾمٓم٦م اعمقه٦ٌم اإلهلٞم٦م وطم٤مصاًل  ٤ماًمرسم٤مين ممّـ يٙمقن قمٚمٛمف ًَمُدٟمٞم  
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دقمٞمف متثٞمٚمف سم٤مًم٘مٛمر إذ ًمق يم٤من اعم٘مّمقد ُمـ ^، ويدّل قمغم ُم٤م ٟمإٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء

اًمٕمٚمؿ، اًمٚمدين ُمٜمف، ًمٙم٤من ُمـ اجلدير سمف أن يٛمثؾ سم٤مًمِمٛمس ٕن ٟمقره٤م سم٢موم٤مو٦م ُمـ 

 -شاحلؼ اعمتٕم٤مل ُمـ دون واؾمٓم٦م رء آظمر ُمـ ٟمققمف أو ضمٜمًف

^ 

ٚمؽ وُمٜمِم٠م شم ،واجلًٛمٞم٦م، وًمٞمد اعمُٚمؽ واًمٓمٌٞمٕم٦م ،اإلٟم٤ًمن سمح٥ًم ٟمِم٠مشمف اعُمٚمٙمٞم٦م

وسمٕمد شمرسمٞم٦م إٟمٌٞم٤مء، وطمّمقل ُم٘م٤مم اًم٘مٚم٥م ًمف،  ،اًمقٓدة اعم٤مدي٦م، إب اجلًامين

شمتح٘مؼ ًمف وٓدة ُمٚمٙمقشمٞم٦م: ومٞمٙمقن إٟمٌٞم٤مء آسم٤مءه اًمروطم٤مٟمٞملم، واًمقراصم٦م وراصم٦م 

روطم٤مٟمٞم٦م سم٤مـمٜمٞم٦م، واًمقٓدة وٓدة صم٤مٟمقي٦م ُمٚمٙمقشمٞم٦م- واًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ سمٕمد إٟمٌٞم٤مء 

^ سمح٥ًم هذا اعم٘م٤مم ٦م إٟمٌٞم٤مء- إن إٟمٌٞم٤مءـ هؿ ورصمُمـ ؿم١مون اًمٕمٚمامء، اًمذي

يَمُتٝمؿ اًمٕمٚمؿ واعمٕم٤مرف وإن يم٤مٟمقا  ،اوٓ ديٜم٤مرً  ٤ماًمروطم٤مين ٓ يٛمٚمٙمقن درمهً  ومؽَمِ

 - (1)﴾يئ جب حب خب مب﴿سمح٥ًم وٓدهتؿ اعمُٚمٙمٞم٦م حيتقون يمؾ احلٞمثٞم٤مت اًمٌنمي٦م 

سم٠مّن اًمقراصم٦م هل اًمروطم٤مٟمٞم٦م اًمتل  ،سمؾ سحي٦م ،وهذه اًمرواي٦م اًمنميٗم٦م فم٤مهرة

ـُ »ُمـ احلدي٨م اعمٜمًقب إًمٞمف:  ’٤مه٤م- ويٙمقن ُم٘مّمقد اًمرؾمقل إيمرمذيمرٟم َٞمْح

ُث  ُم٤م يرشمٌط سمِم٠من  ’- قمغم ومرض صح٦م صدوره قمٜمف(2)شََمٔم٣مِذ إْٞمٌِٝم٣مِء ٓ ُٞمَقرِّ

ًٓ  ،واًمقراصم٦م اًمروطم٤مٟمٞم٦م ،اًمٜمٌقة ًٓ  ومال يقرصمقن ُم٤م الم-وٓ ُمٜم٤م ًّ  ، سمؾ يقرصمقن اًمٕمٚمؿ- واًم
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 ىم٤مل: ×قمـ أيب قمٌد اهلل

ٌََؽ نِمٛمًك، َوَٓ دِم » ٣ٌََمديِت أَمأُل وَمْٙم ْغ يمِٔم ـَ آَدَم سَمَٖمر  ايمت قراِة ََمْ٘متقٌب َي٣م زْم

ٌََؽ طَمْقهمً  َمٛمِّل.  ٣مأىمُِٙمَؽ إلم ؿَمَٙمٌَؽ، َوفَمقَم  َأْن َأؽُمد  هَم٣موَمَتَؽ َوأَْمأَل وَمْٙم

ْغ يمِِٔم٣ٌمَديِت َأَْمأل  ٌََؽ ؾُمْٕماًل َوإِْن ٓ سَمَٖمر  ْٞمَٝم٣م شُمؿ  ٓ أؽُمدُّ هَم٣موَمَتَؽ  وَمْٙم زم٣ِميمدُّ

 .(6)شَوَأىمُِٙمَؽ إلَِم ؿَمَٙمٌَِؽ 

 معاني المفردات

: إظمالؤه ُمـ آٟمت٤ٌمه ٕي رء آظمر طمتك يٜمِمٖمؾ سم٤مًمٕم٤ٌمدة سمٖمرغ ايمٗمٙم٤م يمٙمٔم٣ٌمده

 ظم٤مص٦م-

 : َوَوَع ومِٞمِف سمَِ٘مْدِر َُم٤م َي٠مظُمُذُه- َوََمأل اإلٞم٣مَء َم٣مءً 

َُْمَر(صٞمٖم٦م ُُمتَٙمَ  َوأىمُِؾ: ـْ )َويَمَؾ إًَِمٞمِْف ٕا َوُف َوشَمَريَمُف إًَمٞمِْف َوايمتَٗمك سمِِف-  ،ٚمِّؿ ُِم  أي: ؾَمٚمََّٛمُف َووَمقَّ

  واًمٗم٘مر- ،احل٤مضم٦م ايمٖم٣موم٥م:

 

ٓسمد ًمإلٟم٤ًمن ُمـ ختّمٞمص وىم٧م يتٗمّرغ ومٞمف ًمٚمٕم٤ٌمدات، طمتك يتٞمّن ًمف  

 ،أن حي٤مومظ قمغم أوىم٤مت اًمّمالةطمْمقر اًم٘مٚم٥م اًمذي هق سمٛمٜمزًم٦م اًمٚم٥ّم واجلقهر: و
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وم٢من أظّمره٤م  ،وأن ي١مدهي٤م ذم وىم٧م اًمٗمْمٞمٚم٦م، وٓ يٜمِمٖمؾ سمٕمٛمؾ آظمر ،أهّؿ اًمٕم٤ٌمدات

إمم آظمر اًمقىم٧م، وأشمك هب٤م سمٗمتقر وٟم٘مص، يم٤مٟم٧م هذه اًمٕم٤ٌمدة ٓ ٟمقراٟمٞم٦م هل٤م، سمؾ ُمث٤مر 

 ذم أُمره٤م-  ٤موُمتٝم٤موٟمً  ،سم٤مًمّمالة ٤مؾمخط اهلل، ويم٤من ُمًتخٗمً 

ل  َٓ سمَ » ىم٤مل: ×قمـ أيب ضمٕمٗمرٍ  وم٣مَل فِمٛمَْد ََمْقسمِِف: يمَٝمَْس  ’تََٜم٣مَوْن زمَِِمالسَمَِؽ هَم١مَِن ايمٛمٌ 

٘مرً  ًْ َب َُم ـْ َذِ ـِ اؽْمتََخػ  زمَِِمالسَمِِف، يمَٝمَْس َِمٛمِّل ََم  -(1)ش، َٓ َيِرُد فَمقم  احَلْقَض ٓ َواهللِ اَِمٛمِّل ََم

ل ْت أيِبَ ايمَقهَم٣مُة وَم٣مَل رِم: َي٣م  ظم٣ّم» :×وىم٤مَل أسمق احلًـ إوَّ زُمٛمَل  َٓ َيٛم٣مُل ضَمَيَ

اَلةِ  ـِ اؽْمَتَخػ  زم٣ميمِم   -(2)شؾَمَٖم٣مفَمَتٛم٣َم ََم

إّن شم٠مظمػم اًمّمالة إمم هن٤مي٦م وىمتٝم٤م ُمـ دون ُمًّقغ، وقمدم اعمح٤مومٔم٦م قمغم طمدوده٤م، 

وأي ُمّمٞم٦ٌم أقمٔمؿ ُمـ آٟم٘مٓم٤مع  ،ُمـ اًمتٝم٤مون وآؾمتخٗم٤مف هب٤م: إهن٤م ُمّمٞم٦ٌم قمٔمٛمك

 ؾ سمٞمتف اًمٕمٔم٤مم!، واحلرُم٤من ُمـ ؿمٗم٤مقمتف وؿمٗم٤مقم٦م أه’قمـ اًمرؾمقل إيمرم

، سمؾ هق ُم٘مدُم٦م ًمتٗمريغ اًم٘مٚم٥م- إّن ؿم٘م٤مءٟم٤م وإهؿ َمـ سمٖمريغ ايمقوم٦م، سمٖمريغ ايمٗمٙم٤م

ذم أٟمٜم٤م قمٜمدُم٤م ٟمٙمؼّم شمٙمٌػمة إطمرام اًمّمالة، ومٙم٠مٟمٜم٤م ومتحٜم٤م سم٤مب اعمتجر، أو دومؽم احل٤ًمب، 

قمـ اًمٕمٛمؾ  ٤مأو يمت٤مب اًمدرس، وٟمرؾمؾ اًم٘مٚم٥م ًمالٟمٍماف إمم أُمقر أظمرى، وٟمٖمٗمؾ يمٚمٞمً 

، ٤م!- قمج٤ٌم إذا يمّٚمٛم٧م صدي٘مً ٤ٌمدة ٟمجد أٟمٗمًٜم٤م ذم هن٤مي٦م اًمّمالة٤م ٟمٜمتٌف ًمٚمٕماًمٕم٤ٌمدي، وقمٜمدُم

اٟمٍمف ىمٚمٌؽ إًمٞمف قمـ همػمه، وإذا يمّٚمٛم٧م وٟم٤مضمٞم٧م وزم اًمٜمٕمؿ، ورب  ٤مهمريًٌ  ٤مسمؾ ؿمخًّم 

اًمٕم٤معملم، همٗمٚم٧م قمٜمف واٟمٍموم٧م إمم همػمه؟ هؾ ًمٚمٕم٤ٌمد ذم ٟمٗمًؽ ُمٙم٤مٟم٦م أقمٔمؿ ُمـ اًمذات 

 ُمٜم٤مضم٤مة ىم٤ميض احل٤مضم٤مت؟- اعم٘مدس ًمٚمحؼ؟: أو أن اًمٙمالم ُمٕمٝمؿ أهمغم ُمـ

قمٚمٞمٜم٤م، ًمذا ٟٓمرى هل٤م أمهٞمف: ومال سمد  ٤مإٟمٜم٤م ٟمرى اًمتٙم٤مًمٞمػ اإلهلٞم٦م يمٚمٗم٦م، وومرًو 

ُمـ إصالح اًمٞمٜمٌقع، واًمٕمثقر قمغم اإليامن سم٤مهلل، إلصالح إُمقر- إن إيامن اًمًٞمد 
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احلؼ اعمتٕم٤مل ىمد  : ٕناسمـ ـم٤مووس )ريض اهلل قمٜمف(، يدومٕمف ًمالطمتٗم٤مل سمٞمقم سمٚمقهمف

ٜم٤مضم٤مة، وزّيٜمف سمزيٜم٦م اًمتٙمٚمٞمػ واخلٓم٤مب- وإذا مل يٙمـ قمٛمؾ هذا اًمًٞمد رظّمص ًمف سم٤معم

اجلٚمٞمؾ طمج٦م ًمؽ، ومٕمٛمؾ ؾمٞمد اعمقطمديـ وأوٓده اعمٕمّمقُملم طمج٦م قمٚمٞمؽ، ومت٠مُمؾ 

ذم طمٞم٤مهتؿ ويمٞمٗمٞم٦م قم٤ٌمداهتؿ وُمٜم٤مضم٤مهتؿ، إذ يم٤من ًمقن وضمف سمٕمْمٝمؿ يتٖمػم ًمدى 

٤مم قمكم سمـ طمٚمقل وىم٧م اًمّمالة، وشمْمٓمرب ومرائّمف ظمِمٞم٦م هلل: وىمد ؿُمٝمر قمـ اإلُم

ىمد أص٤مب ىمدُمف اعم٤ٌمرك، ومٚمؿ يًتٓمع أن يتحّٛمؾ أمل اٟمتزاقمف  أن ؾمٝماًم  ×أيب ـم٤مًم٥م

 -ُمـ رضمٚمف، وم٘م٤مم وصغم وذم أصمٜم٤مء اؿمتٖم٤مًمف سم٤مًمّمالة، اٟمتزع اًمًٝمؿ ومل يٜمتٌف أصاًل 

: إن قمدم إدراك إمل طملم اًمتقضمف إمم رء آظمر ًمٞمس ُمـ إُمقر فمزيزي

ٟمحق شم٤مّم إمم رء شمٖمٗمؾ قمـ ُُمٚمؽ اًمٌدن،  اعمٛمتٜمٕم٦م، وم٢من اًمٜمٗمس قمٜمدُم٤م شمٚمتٗم٧م قمغم

 ، آ ٟمحق قم٤ٌمدة اهلل-٤مشم٤مُمً  ٤مإٟمٜم٤م ٟمتقضمف ٟمحق يمؾ رء شمقضمٝمً  ٤موأؾمٗمً 

إن شمٗمريغ اًم٘مٚم٥م ُمـ همػم احلؼ ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م، اًمتل قمغم اإلٟم٤ًمن أن 

حي٘م٘مٝم٤م ُمٝمام يمٚمػ اًمثٛمـ، واًمًٌٞمؾ إمم حتّمٞمٚمف ُمٞمًقر وؾمٝمؾ، ومٛمع ىمدر ىمٚمٞمؾ ُمـ 

ًتٓمٞمع أن ٟمٜمجزه وٟمح٘م٘مف- جي٥م قمغم اإلٟم٤ًمن اًمذي يريد آٟمت٤ٌمه واعمراىم٦ٌم ٟم

اًمًٚمقك إمم اهلل إُم٤ًمك اخلٞم٤مل وإجل٤مُمف، وسمٕمد ُميض ُمّدة ُمـ اًمزُم٤من ذم اعمراىم٦ٌم، 

ـ اخلٞم٤مل ويّمػم اخلػم ُمـ قم٤مدشمف ـ واخلػم  ،وشمزول قمٜمف طم٤مًم٦م اًمتِمت٧م ،وهيدأ ،ُيَدضمَّ

 قم٤مدة ـ ومٞمٜمٍمف وم٤مرغ اًم٤ٌمل إمم اًمتقضمف ٟمحق احلؼ واًمٕم٤ٌمدة-

اُم ىم٤مٓ ÷ومٕمـ أيب ضمٕمٗمر وأيب قمٌد اهللإّن طمْمقر اًم٘مٚم٥م روح اًمٕم٤ٌمدة،   :أهنَّ

٣م » ـْ آَداهِبَ ٜم٣م ىُمٙم ٜم٣م أْو نَمَٖمَؾ فَم ٌَْٙم٦َم فَمَٙمْٝمِف َِمٛمَْٜم٣م، هَم١مِْن َأْومَهَ ـْ َصاَلسمَِؽ ََم٣م َأوْم إّٞمم يَمَؽ َِم

٣م َوصْمُف َص٣مضِمٌَِٜم٣م َب هِبَ ٦ْم هَمُيِ  -(1)شيُمٖم 
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كْمِ َرأيْ »وقمـ اًمثُّامزمِّ ىم٤مَل:  ًَ ـَ احُل ـْ ََمٛمْ٘مٌِِف  ÷٦ُم فَمقِم  زْم َٗمَط ِرداُؤُه فَم ًَ ُيَِمقمِّ هَم

 ًَ ـْ َصاَلسمِِف. وَم٣مَل: هَم ِه ضَمّتك هَمَرَغ َِم قِّ ًَ ـْ ذيمَِؽ، هَمٗم٣مَل: َوُْيََؽ َأسَمْدِري زَمكْمَ ٣ميمهَمَٙمْؿ ُي ُتُف فَم

ٌَُؾ َِمٛمُُف َصالٌَة  ـْ ىُمٛم٦ُْم؟ إِن  ايمَٔمٌَْد َٓ ُيْٗم ّٓ َيَدْي ََم ٌََؾ فَمَٙمْٝمِف َِمٛمَْٜم٣م. هَمُٗمْٙم٦ُم: صُمِٔمْٙم٦ُم ََم٣م أومْ إ

ٌؿ ذيمَِؽ يمِْٙمُٚم٠مَِمٛمكَم زم٣ميمٛم قاهمِؾِ   -(1)شهمَِداَك َهَٙمْ٘مٛم٣َم. وَم٣مَل: ىَماَل، إِن  اهللَ َُمَتٚمِّ

ٍع خَي٣مُف َأْن َٓ » :×وىم٤مل أسمق قمٌد اهلل ْٝم٦َم هَمَِمؾِّ َصاَلَة َُمَقدِّ ي٣م فَمٌَْد اهللِ إذا َصٙم 

ـْ َيِٚمٝمٛمَؽ  ، شُمؿ  اَئُمقَد إيَمْٝمَٜم٣م أزَمًد  ـْ فَم َك إلَِم ََمْقِوِع ؽُمجقِدَك، هَمَٙمق سَمْٔمَٙمُؿ ََم ْف زمٌٌََِمِ اْسِ

ـْ َيَراَك َوَٓ سَمَراهُ  َؽ زَمكْمَ َيَدْي ََم ٛم٦َْم َصاَلسَمَؽ، َوافْمَٙمْؿ َأٞم  ًَ  -(2)شَوؾِمميمَِؽ ٕضَْم

ـِ َِمٛمْ٘مُ » ذم طمدي٨م أٟمَُّف ىم٤مَل: ×وقمـ أيب قمٌد اهلل صُمِؾ اظم٠ُْمَِم ْؿ إَِذا وَم٣مَم ٕضُِم٤مُّ يمِٙمر 

ٌٍْد  ـْ فَم ْٞمَٝم٣م، هَمَٙمْٝمس َِم ٌَُف زمِٟمََْمِر ايمدُّ دِم َصاَلة هَمِريَّم٥ٍم َأْن ُيْٗمٌَِؾ زمَِٗمْٙمٌِِف إلَِم اهللِ َوَٓ َيُْمُٕمَؾ وَمْٙم

ّٓ ُيْٗمٌُؾ زمَِٗمْٙمٌِِف دِم َصالَسمِِف إلَِم اهللِ سَمٔم٣ملم  ٌََؾ زمُِٗمٙمقِب اظم٠ُمَِمٛمكمَ إ ٌََؾ اهللُ إيَمٝمف زمَِقصْمِٜمِف َوَأوْم  َأوْم

ٌ ٥ِم زَمْٔمِد ضُم٤مِّ اهللِ إَي٣مهُ   -(3)شإيَمْٝمِف زم٣ِمظمََح

إٟمٜم٤م ٟمحـ اعم٤ًميملم اعمحجقسملم قمـ اعمٕمروم٦م، اعمحروُملم ُمـ اًمتقضمف إمم احلؼ 

قمـ صداىم٦م ذاشمف اعم٘مدس ًمٜم٤م وإىم٤ٌمًمف قمٚمٞمٜم٤م وٟم٘مٞمس صداىم٦م  ٤ماعمتٕم٤مزم، ٓ ٟمٕمرف ؿمٞمئً 

تٕم٤مزم يرومع احلج٥م احلؼ قمغم صداىم٦م اًمٕم٤ٌمد- إن أهؾ اعمٕمروم٦م ي٘مقًمقن سم٠من احلؼ اعم

عمحٌقسمف، ويٕمٚمؿ اهلل ُم٤م ذم هذا اًمرومع ًمٚمحج٥م ُمـ اًمٙمراُم٤مت! إٟمف هم٤مي٦م آُم٤مل 

 إوًمٞم٤مء: وأىمَم ُأُمٜمٞم٤مهتؿ رومع هذه احلج٥م-

إهلل َه٤ْم رِم ىَمَمَل آْٞمِٗمَْم٣مع إيَمْٝمَؽ، »وذم اعمٜم٤مضم٤مة اًمِمٕم٤ٌمٟمٞم٦م ٕئٛم٦م اهلدى ^: 

ِرَق َأزْمَِم٣مُر ايمُٗمُٙمقِب ضُمَج٤َم ايمٛمُّقِر، َوَأْٞمَر َأزْمَِم٣مَر وُمُٙمقزمِٛم٣َم زمِِّمٝم٣مِء َٞمٓمَرهَ  ٣م إيَمٝمَْؽ، ضَمت ك خَتْ
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َٗم٥ًم زمِٔمزِّ وُمْدؽِمَؽ  - إهلل ُم٤م هذه (1)شهَمَتِِمَؾ إلَِم ََمْٔمِدِن ايمَٔمَٓمَٚم٥ِم، َوسَمِمغَم َأْرَواضُمٛم٣َم َُمَٔمٙم 

احلج٥م اًمٜمقراٟمٞم٦م؟ وُم٤م ُمٕمدن اًمٕمٔمٛم٦م واجلالل وقمز اًم٘مدس واًمٙمامل، اًمذي هق 

ر، وٟمحـ حمروُمقن طمتك ُمـ اؾمتٞمٕم٤مسمف اًمٕمٚمٛمل ومٙمٞمػ ُمٜمتٝمك ـمٚم٥م ه١مٓء اًمٙم٤ٌم

سمتذوىمف وؿمٝمقده؟- يٙمٗمل ٕهؾ اعمٕمروم٦م هذا احلدي٨م اًمقاطمد، طمتك يٜمٗم٘مقا ضمؾ 

 قمٛمرهؿ، ًمتحّمٞمؾ احل٥م اإلهلل، ويتٛمتٕمقا سم٤مإلىم٤ٌمل قمغم اهلل- 

َف َويَمْٝمَس » :×وقمـ أيب قمٌداهلل  َئْمَٙمُؿ ََم٣م َيٗمقُل همِٝمِٜمم، اْٞمٌَمَ
ـْ َصعّم َرىْمَٔمَتكْمِ  ََم

ّٓ زَمْٝمٛمَُف َوزَمكْمَ اهللِ َذْٞم٤ٌم   -(2)شنَمَٖمَر يَمفُ إ

 

وعم٤ّم يم٤من أطمد ٓ يًتٓمٞمع أن يٙمتِمػ يمٞمٗمٞم٦م اًمثٜم٤مء قمغم  ،اًمٕم٤ٌمدة صمٜم٤مء قمغم اعمٕمٌقد

وُمٕمروم٦م صٗم٤مهت٤م، ويمٞمٗمٞم٦م  ،اًمثٜم٤مء ىم٤مئؿ قمغم ُمٕمرومتٝم٤م : ٕناًمذات إطمدي اعم٘مدس

ًمذا يم٤مٟم٧م اًمٕم٤ٌمدات شمقىمٞمٗمٞمف، ومال حيّؼ آرشم٤ٌمط سملم قم٤معمل: اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة، 

وٓ اقمت٤ٌمر ٕؾم٤مًمٞم٥م شمقاوع اًمٜم٤مس ًمٚمٙم٤ٌمر  ،ٕطمد أن ينّمع قم٤ٌمدة ُمـ قمٜمده

أن يتٚم٘مك ُمـ واًمًالـملم، أُم٤مم قمٔمٛم٦م ؾم٤مطم٦م ىمدس رب اًمٕم٤معملم: ومال سمد ًمإلٟم٤ًمن 

 يمٞمٗمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدة واًمٕمٌقدي٦م ُمـ اًمقطمل واًمرؾم٤مًم٦م، ُمـ دون شمٍّمف-

 روح ايمٔم٣ٌمدة فمعم ومًٚمكم:  ايمذي هق ،ويٛمٗمًؿ ضمّمقر ايمٗمٙم٤م

 ضمّمقر ايمٗمٙم٤م دم ايمٔم٣ٌمدة، ويمف َمراسم٤م، وفمٚمدِت٣م َمرسمٌت٣من: أضمدمه٣م:

ًٓ  إولم: : وهق أن اإلٟم٤ًمن ًمدى إٟمج٤مزه أي٦م طمْمقر اًم٘مٚم٥م ذم اًمٕم٤ٌمدة إمج٤م

قم٤ٌمدة يٕمرف إمج٤مٓ سم٠مٟمف يثٜمل قمغم اعمٕمٌقد، قمغم اًمرهمؿ ُمـ قمدم ُمٕمرومتف أي صمٜم٤مء 
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ٟمٛمدح  ،ذم قم٤ٌمدشمٜم٤م سمٛمٜمزًم٦م إـمٗم٤مل ،يدقمق- ٟمحـأو أي اؾمؿ ُمـ أؾمامء احلؼ  ،يثٜمل

احلؼ، ُمـ دون أن ٟمٕمرف أهاره٤م؟ وُم٤م إؾمامء اًمتل شمرشمٌط هب٤م؟ ويمٞمػ شمٙمقن 

 ًٓ سم٠مهن٤م صمٜم٤مء قمغم اًمٙم٤مُمؾ  صمٜم٤مًء ًمٚمحؼ ضمؾ وقمال؟ وًمٙمـ ٓسمد ُمـ أن ٟمٕمرف إمج٤م

 واعمٛمدوح اعمٓمٚمؼ، قمغم اًمٜمحق اًمذي أصمٜمك هق سمٜمٗمًف قمغم ،واعمٕمٌقد اعمٓمٚمؼ ،اعمٓمٚمؼ

 ٟمٗمًف، وأُمرٟم٤م أن ٟمثٜمل أُم٤مم ؾم٤مطمتف اعم٘مدؾم٦م هبذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م-

: وٓ شمتٞمن ٕطمد اعمرشم٦ٌم اًمٙم٤مُمٚم٦م ُمٜمٝم٤م إٓ ٤مطمْمقر اًم٘مٚم٥م شمٗمّمٞمٚمٞم   ايمث٣مٞمٝم٥م:

 ًمٚمخٚمص ُمـ أوًمٞم٤مئف، وٕهؾ اعمٕمروم٦م، وًمٙمـ اعمراشم٥م اًمداٟمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ُمتٞمنة ًممظمريـ-

 واًمدقم٤مء-  ،ؾ اًمّمالةآًمتٗم٤مت إمم ُمٕم٤مين إًمٗم٤مظ ذم ُمث هم٣مظمرسم٥ٌم إولم َمٛمٜم٣م: 

أن يٕمرف سمح٥ًم اإلُمٙم٤من أهار اًمٕم٤ٌمدة، ويمٞمٗمٞم٦م صمٜم٤مء اعمٕمٌقد  واظمرسم٥ٌم ايمث٣مٞمٝم٥م:

 ذم يمؾ إوو٤مع وإطمقال-

 وفمٚمدِت٣م شمالشم٥م: إولم: ،٣موأطمر: ضمّمقر ايمٗمٙم٤م دم اظمٔمٌقد: ويمف َمراسم٤م أيًّم 

امء طمْمقر اًم٘مٚم٥م ذم دمّٚمٞم٤مت إؾم وايمث٣مٞمٝم٥م:طمْمقر اًم٘مٚم٥م ذم دمّٚمٞم٤مت إومٕم٤مل- 

ويم٘مؾ واضمدة َمـ هذه طمْمقر اًم٘مٚم٥م ذم دمّٚمٞم٤مت اًمذات-  وايمث٣ميمث٥م:واًمّمٗم٤مت- 

اظمراسم٤م ايمثالث فمعم ٞمحق ىمقّم أرزمع َمراسم٤م: اظمرسم٥ٌم ايمٔمٙمٚمٝم٥م، واظمرسم٥ٌم اإليمٞمٝم٥م، 

 - واظمرسم٥ٌم ايمُمٜمقدي٥م، واظمرسم٥ٌم ايمٖمٛم٣مئٝم٥م

واعم٘مّمقد ُمـ طمْمقر اًم٘مٚم٥م ذم دمّٚمٞم٤مت إومٕم٤مل اًمٕمٚمٛمٞم٦م، هق أن اًمِمخص 

اًم٤ًمًمؽ يدرك قمـ ي٘ملم وسمره٤من سم٠من ُمراشم٥م اًمقضمقد يم٤موم٦م، ىمٌس ُمـ اًمٕم٤مسمد 

ومٞمقو٤مت دمكم اًمذات إىمدس، وأن يمؾ رء طم٤مض قمٜمد ؾم٤مطم٦م ىمدؾمف، سمحْمقر 

واطمد، وأن اجلٛمٞمع ؿمٕم٤مع ُمٔمٝمر ُمِمٞمئتف- وم٢مذا قمٚمؿ اًمٕم٤مسمد هذا اعمٕمٜمك قمـ قمٚمؿ 

 ودًمٞمؾ، ومِٝمَؿ سم٠مٟمف هق وقم٤ٌمدشمف وقمٚمٛمف وإرادشمف وىمٚمٌف وطمريم٤مت ىمٚمٌف وفم٤مهره

 وسم٤مـمٜمف واجلٛمٞمع طم٤مضون ذم ؾم٤مطم٦م ىمدؾمف سمؾ يمّٚمٝم٤م قملم احلْمقر-
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وإذا ؾَمّجؾ ىمٚمؿ اًمٕم٘مؾ هذا اعمٕمٜمك اًمث٤مين سم٤مًمدًمٞمؾ، قمغم ًمقح اًم٘مٚم٥م، واقمت٘مد 

سم٤مًمؽمويض اًمٕمٚمٛمل واًمٕمٛمكم، هبذه اًم٘مْمٞم٦م اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م اإليامٟمٞم٦م، سمٚمغ طمْمقر اًم٘مٚم٥م 

دة واًمؽمويض ُمرشم٦ٌم دمكم اإليامن- وسمٕمد طمّمقل اًمٙمامل هلذا اإليامن واعمج٤مه

ُمـ دمٚمٞم٤مت  اواًمت٘مقى اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚم٘مٚم٥م، شمِمٛمٚمف اهلداي٦م اإلهلٞم٦م، وحيّمؾ ذم ىمٚمٌف ىمدرً 

ُمرآة ًمٚمتجٚمٞم٤مت،  ٤مواًمِمٝمقد، صمؿ يتٙم٤مُمؾ طمتك يّمٌح اًم٘مٚم٥م يمٚمٞمً  ،إومٕم٤مل سم٤مًمٕمٞم٤من

وحيّمؾ ًمٚم٤ًمًمؽ اًمّمٕمؼ واًمٗمٜم٤مء- وهذه هل اعمرشم٦ٌم إظمػمة ًمٚمحْمقر، اًمتل 

إومٕم٤مل- ويمثػم ُمـ أهؾ اًمًٚمقك يٌ٘مقن ذم هذا  شمٜمتٝمل إمم ومٜم٤مء احل٤مض ذم دمٚمٞم٤مت

 اًمّمٕمؼ إمم إسمد وٓ يّمحقن-

ٕيمثر ُمـ ذًمؽ ُمـ ضمراء إؿمٕم٤مع اًمٗمٞمض إىمدس  وإذا يم٤من ىمٚم٥م اًم٤ًمًمؽ ُم١مهاًل 

ذم قم٤ممل إزل، يّمحق اًم٤ًمًمؽ ُمـ اًمّمٕم٘م٦م، وحيّمؾ ًمف اإلٟمس ويٕمقد إمم قم٤معمف 

ٕرسمٕم٦م، ويّمؾ إمم ُمرطمٚم٦م ًمتجّٚمٞم٤مت إؾمامء، ويٓمقي شمٚمؽ اعمراشم٥م ا اويٙمقن ُمقردً 

 ااًمٗمٜم٤مء ذم اًمّمٗم٤مت، وسمٛمٜم٤مؾم٦ٌم قمٞمٜمف اًمث٤مسمت٦م يٗمٜمك ذم اؾمؿ ُمـ إؾمامء اإلهلٞم٦م- وإن يمثػمً 

ُمـ أهؾ اًمًٚمقك يٌ٘مقن ذم هذا اًمٗمٜم٤مء إؾمامئل وٓ يّمحقن- وًمٕمؾ اًمٙمٚمٛم٦م اًم٘م٤مئٚم٦م: 

 ًمٞم٤مء-- إؿم٤مرة إمم ه١مٓء إو(1)شإن  أويمٝم٣مئل حَت٦َْم وم٣ٌميب ٓ َئْمِرهُمُٜمْؿ نَمغْمي»

وإذا يم٤من هٜم٤مك اؾمتٕمداد أيمثر ُمـ ضمراء دمكم اًمٗمٞمض إىمدس ذم قم٤ممل إزل، 

ًمٚمتجٚمٞم٤مت  ويّمحق، ويّمػم حماًل  ٤محيّمؾ ًمٚم٤ًمًمؽ سمٕمد اًمّمٕم٘م٦م واًمٗمٜم٤مء، إٟمس أيًْم 

اًمذاشمٞم٦م ويٓمقي اعمراطمؾ إرسمٕم٦م طمتك ُمرشم٦ٌم اًمٗمٜم٤مء اًمذايت، واًمّمٕمؼ اًمٙمكم ومٞمٜمتٝمل اًمًػم 

ې ى ى ائ ﴿ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ إن أي٦م اًمٙمريٛم٦م: إمم اهلل وحيّمؾ اًمٗمٜم٤مء اًمت٤مم: 

- شمِمػم إمم هذه اًمٓم٤مئٗم٦م (2)﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ
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 ُمـ أوًمٞم٤مء اهلل واًم٤ًمًمٙملم إًمٞمف وأضمرهؿ ٓ يٙمقن إٓ قمغم اًمذات اعم٘مدس شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم-

وىمد يتٗمؼ أن يٗمٞمؼ اًم٤ًمًمؽ ُمـ ومٜم٤مئف ومٞمٜمٝمض سمح٥ًم اؾمتٕمداده، وىمدر إطم٤مـم٦م 

 - (1)﴾ے ۓ* ھ ھ ﴿٤مس: قمٞمٜمف اًمث٤مسمت٦م، هلداي٦م اًمٜم

ُمـ  اوٓسمد ُمـ ُمٕمروم٦م أن اًمٕم٤ٌمدات واًمٙمٞمٗمٞم٤مت اعمٕمٜمقي٦م هل٤م، ختتٚمػ يمثػمً 

ؿمخص ٔظمر ُمـ أصح٤مب اعم٘م٤مُم٤مت اعمذيمقرة وشمتٗم٤موت، ومٚمٙمؾ ُمٜمٝمؿ طمّظ 

 وٟمّمٞم٥م ُمـ ُمٜم٤مضم٤مة احلؼ اعمتٕم٤مزم- 

ًمدى اًمٕم٤ٌمدة ٓ يٛمٙمـ أن حيّمؾ ًممظمريـ:  ×إّن ُم٤م طمّمؾ ًمإلُم٤مم اًمّم٤مدق

د ايمِم٣مدَق هَمَٗمْد ُروَي » ـَ حمٚم  ىم٣مَن َيْتُٙمق ايمُٗمرآن دم َصالَسمِِف  ×َأن  ََمْقََٓٞم٣م صَمْٔمَٖمَر زم

أهَم٣مَق ؽُمئَِؾ: ََم٣م ايم ِذي َأْوصَم٤َم ََم٣م اْٞمَتَٜم٦ْم ضَم٣ميُمَؽ إيَِمْٝمِف؟ هَمٗم٣مَل ََم٣م  ٙمّم هَمُٕمًِمَ فَمَٙمْٝمِف، همَ 

ُر آي٣مِت ايمُٗمْرآِن ضَمّتك زَمَٙمْٕم٦ُم إلَِم ضَم  ـْ ََمْٔمٛم٣َمُه: ََم٣م ِزيْم٦ُم ُأىَمرِّ ٣مٍل ىَمَٟمٞم ٛمِل ؽَمِٚمْٔمُتَٜم٣م َُمَُم٣مهَمَٜم٥ًم ِِم 

ّي٥ُم زمُِٚمَ٘م٣مؾَمَٖم٥ِم اجَلاَليَم٥ِم اإِلهِلٝم ٥مِ  ٌَمَمِ ُة ايم ٣م فَمعَم اظمَُ٘م٣مؾَمَٖم٥ِم َوايمِٔمٝم٣مِن، هَمَٙمْؿ سَمُٗمِؿ ايمُٗمق   -(2)شَأْٞمَزهَلَ

وم٘مد  ،، مل حتّمؾ ٕطمد ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت’واحل٤مًم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م حتّمؾ ًمرؾمقل اهلل

ٌب َوٓ َٞمٌٌِل َُمْرؽَمٌؾ »ٝمقر:ورد ذم احلدي٨م اعمِم َٔمُف ََمَٙمُؽ َُمَٗمر  ًَ  - (3)شرِم ََمَع اهلل ضم٣مٌل ٓ َي

قمٚمٞمٜم٤م أن ٓ ٟمجحد هذه اعم٘م٤مُم٤مت سمؾ ٟمًّٚمؿ هب٤م وم٢من ذم اًمتًٚمٞمؿ ُٕمر إوًمٞم٤مء 

ٚمٌِّؿ َُْٕمِرِهؿْ ًمٚمٝموذم اإلٟمٙم٤مر واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ُمٗم٤مؾمد- ا ،ومقائد يمثػمة ًَ  -^ؿَّ إيِنِّ ُُم

 

ُمّر أّن ًمألقمامل احلًٜم٦م وإومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمدي٦م صقرة سم٤مـمٜمٞم٦م ُمٚمٙمقشمٞم٦م، وأصمر ذم ىمٚم٥م 
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 : ٕناًمٕم٤مسمد، أُم٤م اًمّمقرة اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ومٝمل اًمتل شمٕمّٛمر اًمٕمقامل اًمؼمزظمٞم٦م واجلٜم٦م اجلًامٟمٞم٦م

 وأن إذيم٤مر وإقمامل ُمقاّد إٟمِم٤مء وسمٜم٤مء هل٤م-  ،أرض اجلٜم٦م ىم٤مع ظم٤مًمٞم٦م ُمـ يمؾ رء

ِل َووْمتَِٜم٣م » ىم٤مل: ×اهلل قمـ أيب قمٌد َٙمقاِت اظمَْٖمروو٣مِت دم َأو  ـْ َصعّم ايمِم  ََم

مِء زَمْٝمّم٣مَء َٞمِٗمٝم ًف سَمٗمقُل: ضَمِٖمَٓمَؽ اهللُ ىَمَم   ً َوَأوَم٣مَم ضُمدوَده٣م، َرهَمَٔمَٜم٣م اظمََٙمُؽ إلَِم ايم

ـْ َصاّله٣م زَمْٔمَد َووْمتِٜمَ  ـْ ضَمِٖمْٓمَتٛمِل، واؽمتقدفمؽ اهلل ىمم اؽمتقدفمتٛمل َمٙم٘م٣م ىمريم. َوََم ٣م َِم

تُِػ زمِِف: َوٝم ْٔمَتٛمِل  ْ ُيِٗمْؿ ضُمدوَده٣م، َرهَمَٔمَٜم٣م اظمََٙمُؽ ؽَمْقداَء َُمْٓمٙمَِٚم٥ًم َوِهَل َِتْ ٥ٍم َومَل  فِمٙم 
نَمغْمٍ

 -(1)شَوٝم َٔمؽ اهللُ ىَمَم َوٝم ْٔمتَٛمِل َوَٓ َرفَم٣مَك اهللُ ىَمَم مَلْ سَمْرفَمٛمِل

ًمٚمٕمٛمؾ،  ويٗم٤مد ُمـ هذا احلدي٨م اًمنميػ ومْمال قمـ حت٘مؼ اًمّمقرة اعمٚمٙمقشمٞم٦م

، وهذا ضب ُمـ اًمؼمه٤من قمغم ٤مطمٞم٤مة اًمّمقرة اعمٚمٙمقشمٞم٦م وؿم١موهن٤م احلٞم٤مشمٞم٦م أيًْم 

دمًؿ إقمامل- وإظم٤ٌمر شمدل قمغم أن جلٛمٞمع اعمقضمقدات طمٞم٤مة ُمٚمٙمقشمٞم٦م، وأن قم٤ممل 

 -(2)﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿اعمٚمٙمقت يمٚمف طمٞم٤مة وقمٚمؿ- 

ـْ ومَ »وفمـ أيب فمٌد اهلل دم ضمدي٧م ؿمقيؾ:  ـَ َِم ِه طَمَرَج ََمَٔمُف إذا زَمَٔم٧َم اهللُ اظم٠ُمَِم ػْمِ

 ًٓ ـُ َهْق ـْ َأْهَقاِل َيْقِم ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم وَم٣مَل يَمُف اظمِث٣مُل: َٓ سَمْٖمَزْع  َِمث٣مٌل يِْٗمُدُم َأََم٣مََمُف، ىَمٙم َم َيَرى اظم٠ُْمَِم َِم

ـَ اهللِ )فَمز   وِر َوايمَ٘مَراََم٥ِم َِم َزْن َوَأزْممِمْ زم٣ميمنُّ (، ضَمتك َيِٗمَػ زَمكْمَ َيَدي ا ،َوَٓ حَتْ هلِل َوصَمؾ 

ٌُُف ضِم٣ًمزمً  ،)فَمز   ( هَمُٝمَح٣مؽِم َوَيْٟمَُمُر زمِِف إلَِم اجَلٛم ٥ِم َواظمِث٣مُل َأََم٣مََمُف، هَمَٝمٗمقُل يَمُف  اَيًغمً  ٣مَوصَمؾ 

ور  ُ يِن زم٣ِميمنُّ ُ ٌَممِّ ي َوََم٣م ِزيْم٦َم سُم
ـْ وَمػْمِ : َيْرَْحَُؽ اهللُ ٞمِْٔمَؿ اخَل٣مِرُج، طَمَرصْم٦َم ََمٔمل َِم ـُ اظُم٠ْمَِم

ـَ اهللِ  وُر ايم ِذي  َوايمَ٘مَراََم٥ِم َِم ُ ـْ أْٞم٦َم؟ هَمَٝمُٗمقُل: َأَٞم٣م ايمنُّ ضَمّتك َرأْي٦ُم ذيمَِؽ، هَمَٝمُٗمقُل: ََم

ْٞمٝم٣َم، طَمَٙمَٗمٛمِل اهللُ )فَمز   ـِ دِم ايمدُّ كَ  ،ىُمٛم٦َْم َأْدطَمْٙمَتُف فَمعَم أطمٝمَؽ اظم٠ُْمَِم َ ( َِمٛمُْف ٕزَُمممِّ - (3)شَوصَمؾ 
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ًتحًٜم٦م ُمقضم٦ٌم ٟمقراٟمٞم٦م ُم اوم٤مٕقمامل اًمّم٤محل٦م وآقمت٘م٤مدات اًمّمحٞمح٦م شمٔمٝمر صقرً »

ًمّم٤مطمٌٝم٤م يمامل اًمنور وآسمتٝم٤مج، وإقمامل اًمًٞمئ٦م وآقمت٘م٤مدات اًم٤ٌمـمٚم٦م شمٔمٝمر 

: ومٕمغم يمؾ ُم١مُمـ سمٕم٤ممل اًمٖمٞم٥م (1)شفمٚمامٟمٞم٦م ُمًت٘مٌح٦م شمقضم٥م هم٤مي٦م احلزن واًمت٠ممل اصقرً 

وسم٠مطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء وأهؾ اعمٕمروم٦م، أن يّمٚمح أقمامًمف، ويٌذل اجلٝمد طمتك 

ىمؾ ُمع شمقضمف اًم٘مٚم٥م، وجيؼم قمٞمقهب٤م سم٤مًمٜمقاومؾ: ومٕمـ أيب ي٠ميت سم٤مًمٗمرائض قمغم إ

ـَ ايمَٖمِريَّم٥مِ »ىم٤مل:  ×ضمٕمٗمر ُد َِم ًُ ٣م ََم٣م َيْٖم وقمـ أيب  ،(2)شإٞم م صُمِٔمَٙم٦ِم ايمٛم٣ّمهمَِٙم٥ُم يمَِٝمتِؿ  هِبَ

كْمِ »: ×ضمٕمٗمر ًَ ـُ احُل ْٝمَٙم٥ِم  ÷ىم٣مَن فمقمُّ زْم َػ َرىْمَٔم٥ٍم َوىَم٣مَٞم٦ِم ايمُيَِمقمِّ دِم ايمَٝمْقِم َوايمٙم 

 َ يُح مُت ٌَُٙم٥مِ ايمرِّ ٛمْ ًُّ  -(3)شٝمُِّٙمُف َِمْثَؾ ايم

 

أُم٤مم ؾم٤مطم٦م احلؼ )ضمّؾ ضمالًمف( اعم٘مدؾم٦م اًمٖمٜمّل  ٤مطم٘مٞم٘مٞمً  ٤معم٤ّم مل يٙمـ أطمد همٜمٞمً 

سم٤مًمذات، ويم٤مٟم٧م اعمقضمقدات يمٚمٝم٤م وم٘مػمة وحمت٤مضم٦م: ًمذا يمٚمام يم٤من شمٕمٚمؼ اًم٘مٚم٥م سمٖمػم 

حل٤مضم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م، واًمٗم٘مر اًمروطمل، ومقاوح احلؼ أؿمّد، يم٤مٟم٧م احل٤مضم٦م أيمثر، أُم٤م أُمر ا

 : ٕن٤ماًمتٕمٚمؼ واًمتقضمف ٟمٗمًف وم٘مر: وأُم٤م احل٤مضم٦م اخل٤مرضمٞم٦م وم٠ميمثر ووقطًم  : ٕناضمدً 

ٓ يًتٓمٞمع اًمٜمٝمقض سم٠مقمامًمف سمٜمٗمًف، ومٞمحت٤مج ذم ذًمؽ إمم همػمه: وإصمري٤مء وإن  اأطمدً 

فمٝمروا ذم ُمٔمٝمر اًمٖمٜمك وًمٙمـ سم٤مًمتٛمٕمـ يتٌلم أن طم٤مضمتٝمؿ شمتْم٤مقمػ قمغم ىمدر شمزايد 

 صمرواهتؿ: وم٤مٕصمري٤مء وم٘مراء ذم ُمٔمٝمر إهمٜمٞم٤مء، وحمت٤مضمقن ذم زّي ُمـ ٓ حيت٤مج-

ويمّٚمام َريَمَؾ اإلٟم٤ًمن سم٘مدُمف اًمتٕمٚمؼ سم٤مًمدٟمٞم٤م، حتّقل وضمف ىمٚمٌف إمم اًمٖمٜمّل اعمٓمٚمؼ، 

ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت ٓ يٛمٚمؽ ًمٜمٗمًف  اوآُمـ سم٤مًمٗم٘مر اًمذايت ًمٚمٛمقضمقدات، وقمرف سم٠من أطمدً 
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واًمًالـملم ىمد ؾمٛمٕمقا سم٘مٚمقهبؿ أُم٤مم ؾم٤مطم٦م ، وأن مجٞمع إىمقي٤مء وإقمّزاء ٤مؿمٞمئً 

ۀ ہ ﴿احلؼ اعم٘مدؾم٦م ُمـ اهل٤مشمػ اعمٚمٙمقيت، واًمٚم٤ًمن اًمٖمٞمٌل، أي٦م اًمٙمريٛم٦م: 

 - (1)﴾ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے

ورد ذم احلدي٨م أن ضمؼمائٞمؾ ىمد هٌط سمٛمٗم٤مشمٞمح ظمزائـ إرض خل٤مشمؿ 

 ومل ي٘مٌٚمٝم٤م واومتخر سمٗم٘مره- ’، ومتقاوع’اًمٜمٌٞملم

ـْ َوَروَم٥ٍم دِم هَمِؿ صَمراَدٍة َوإ»: ×ويٗمقل أَمغم اظم٠مَمٛمكم ّن ُدْٞمَٝم٣مىٌمْؿ فِمٛمِْدي ْٕهَقُن َِم

َأؽْمَتٛمْ٘مُػ أْن َأؿْمُٙم٤َم ايمُدٞمٝم٣م َِمـ » ×ويٗمقل اإلَم٣مم فمقم زمـ احلًكم ،(2)شسَمْٗمّمُٚمَٜم٣م

 -(3)شطَم٣ميمَِٗمَٜم٣م هَمَ٘مٝمَػ زمَِْمَٙمٌَِٜم٣م َِمـ خَمُْٙمقٍق َمثقم

جل٤مه وجم٤مًم٦ًم إن أهؾ احلؼ يٕمرومقن أن اًمتقضمف ٟمحق ظمزائـ اًمدٟمٞم٤م واعم٤مل وا

ويمٞمػ يٌٕم٨م قمغم اًمقهـ  ،أهٚمٝم٤م ي٥ًٌّم أي ٟمقع ُمـ اًمٙمدورة واًمٔمالم ذم اًم٘مٚم٥م

واًمٗمتقر ذم اًمٕمزيٛم٦م، ويقضم٥م وم٘مر اًم٘مٚم٥م، ويٍمومف قمـ آٟمت٤ٌمه إمم اًمٜم٘مٓم٦م اعمريمزي٦م 

اًمٙم٤مُمٚم٦م سمّمقرة ُمٓمٚم٘م٦م؟ وًمٙمـ قمٜمدُم٤م أقمٓمٞم٧م اًم٘مٚم٥م إمم أهٚمف وأقمرو٧م قمـ همػمه 

اعمٓمٚمؼ، يدومع إمم اًمٖمٜمك اعمٓمٚمؼ، ويٖمرق اًم٘مٚم٥م ذم دمغّم ومٞمف ص٤مطمٌف: ودمكم اًمَٖمٜمّل 

ويتقمم ص٤مطم٥م اًمٌٞم٧م إدارة  ،(4)﴾گ گ ڳ ڳ﴿سمحر اًمٕمزة: 

ؿم١مون قمٌده، سمؾ يّمٌح هق ؾمٛمٕمف وسمٍمه ويده ورضمٚمف، وشمتح٘مؼ صمٛمرة اًمت٘مرب 

ُب إرَِم  زم٣ِميمٛم ٣مهمَِٙم٥ِم ضَمتّك » دم ضمدي٧م ومدد: ×همٔمـ أيب صمٔمٖمرسم٤مًمٜمقاومؾ،  ُف يَمٝمَتََٗمر  َوإِٞم 

  ٌ ٣مَٞمُف ايم ِذي أضِم ًَ
ٌٌِْمُ زمِِف َويمِ ُه ايم ِذي ُي َٚمع زمِِف َوزَمٌَمَ ًْ ٌُْتُف ىُمٛم٦ُْم ؽَمْٚمَٔمُف ايم ِذي َي ٌَ ُف، هَم١مَِذا َأضْم
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 يُم٣ٌمب إرزمٔمقن ضمديًث٣م يمإلَم٣مم اخلٚمٝمٛمل+
011 

٣م ٌْْمُِش هِبَ ويًتٖمٜمل قمـ  ٤م- ومتقصد سم٤مب وم٘مر اًمٕمٌد ووم٤مىمتف هن٤مئٞمً (1)شَيٛمْْمُِؼ زمِِف َوَيَدُه ايم تِل َي

ـ مجٞمع اًمٙم٤مئٜم٤مت، وحيؾَّ اخلقف ُمـ اًمٕم٤معملم- ويرشمٗمع ُمـ وراء هذا اًمتجكم اخلقف ُم

احلؼ اعمتٕم٤مزم حمٚمف، ومتأل اًم٘مٚم٥م قمٔمٛم٦م احلؼ وهٞمٌتف، وٓ يرى ًمٖمػم احلؼ قمٔمٛم٦م 

ّٓ ٓ َُم٠مشمر دِم ايمُقصمقِد »، ويدرك طم٘مٞم٘م٦م ٤موشمٍّمومً  ٤مواطمتِم٤مُمً   سمٙمؾ ىمٚمٌف-  شاهللإ

أُّم٤م همٗمٚم٦م اًم٘مٚم٥م قمـ آؿمتٖم٤مل سم٤محلؼ ومٝمل أؾم٤مس يمؾ اًمِم٘م٤مء، ويٜمٌقع يمّؾ 

وُمٌٕم٨م يمّؾ إُمراض اًمٜمٗمًٞم٦م، ومٞمحقل سملم اًم٘مٚم٥م واحلؼ اعمتٕم٤مزم فمالٌم اًمٜم٘م٤مئص 

دايمـ ويمدورة ؿمديدة وطمج٥م همٚمٞمٔم٦م متٜمع ُمـ شمٖمٚمٖمؾ ٟمقر اهلداي٦م ومٞمف، وحترُمف ُمـ 

ويٌتٕمد ذم يمؾ  ،اًمتقومٞم٘م٤مت اإلهلٞم٦م، ومٞمٜمٕمٓمػ اًم٘مٚم٥م يمٚمّٞم٤م إمم اًمدٟمٞم٤م وُمٚمذاهت٤م

اخلذٓن- وهق ُم٤م شمقمم طمريم٤مشمف وؾمٙمٜم٤مشمف قمـ ؾم٤مطم٦م احلؼ اعمتٕم٤مزم، ومٞمٙمقن ٟمّمٞمٌف 

ٌََؽ ؾُمْٕماًل »احلدي٨م اًمنميػ سمٞم٤مٟمف:  ٣ٌَمَديِت َأَْمأل وَمْٙم ْٞمَٝم٣م َوإْن َٓ سَمْٖمَرْغ يمِٔم شُمؿ  َٓ َأؽُمدُّ  ،زم٣ِميمدُّ

 -شَوَأىمُِٙمَؽ إلَِم ؿَمَٙمٌَِؽ  ،هَم٣موَمَتَؽ 

 

اعم٘مّمقد ُمـ إيٙم٤مل إُمر إمم اًمٕمٌد )َأيمُِٚمَؽ إمم ـَمَٚمٌَِؽ(، ًمٞمس شمٗمقيض إُمر 

هذا اعمًٚمؽ سم٤مـمؾ: إذ ٓ يقضمد يم٤مئـ ظم٤مرج قمـ ٟمٓم٤مق شمٍمف احلؼ  ن: ٕإًمٞمف

وشمٖمٚم٥م  ،ؾمٌح٤مٟمف، واًمتٕمٌػم سم٢ميٙم٤مل إُمر إمم اًمٕمٌد إؿم٤مرة إمم اًمتقضّمف إمم اًمدٟمٞم٤م

ُم٘م٤مسمؾ اًمذي يقزم وضمٝمف ٟمحق احلؼ واعمٚمٙمقت إقمغم، ومٞمٖمٛمر  ،إٟم٤مٟمٞم٦م قمٚمٞمف

سمٕمض ُمراطمؾ ، سمؾ يتحقل ذم ٤مضمقاٟم٥م ىمٚمٌف ٟمقر احلؼ، وشمٙمقن شمٍموم٤مشمف طم٘مً 

وىمد أؿمػم إمم سمٕمض هذه اعم٘م٤مُم٤مت ذم طمدي٨م اًمت٘مرب إمم  ،وضمقده إمم وضمقد احلؼ

 اهلل سم٤مًمٜمقاومؾ- واهلل اًمٕم٤ممل-
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ٛمد سمـ سمِمػم، قمـ سمٕمض أصح٤مسمف، قمـ أيب قمٌد اهلل  ىم٤مل: ،×قمـ قمٌد اًمّمَّ

ـْ أضَم٤م  » ـْ وُمْٙم٦َم أْصَٙمَحَؽ اهللُ: ََم يمِٗم٣مء اهللِ أضم٤ّم اهلل يمَِٗم٣مءُه َوََم

أزْمَٕمَض يمَِٗم٣مء اهللِ أزْمَٕمض اهلل يمِٗم٣مءُه؟ وم٣مَل: َٞمَٔمْؿ، وُمْٙم٦ُم: هَمَقاهللِ إّٞم٣م يَمٛمَْ٘مَرُه 

ٔم٣مَيٛم٥َِم إذا اظمُ ْقَت: هَمٗم٣مَل: يَمْٝمَس ذيمَِؽ ضَمْٝم٧ُم سَمْذَه٤ُم، إٞم م ذيمَِؽ فِمٛمَْد اظمَ 

ٌء أضَم٤م  إيَمٝمْ  ـْ أْن َيْٗمِدَم فَمعَم اهللِ، َواهللُ َرأى َم٣م ُُي٤ِمُّ هَمَٙمْٝمَس َرْ ِف َِم

َوُهَق ُُي٤ِمُّ يمِٗم٣مَء اهلِل ضمٝمٛمَئٍِذ، َوإذا َرأى َم٣م يِْ٘مَرُه  ،سَمٔم٣ملم ُُي٤ِمُّ يمِٗم٣مَءهُ 

ـْ يمِٗم٣مِء اهللِ ٌء أزْمَٕمَض إيَمْٝمِف َِم ٌِْٕمُض يمِٗم٣مَءهُ  ،هَمَٙمْٝمَس َرْ  .(6)شَواهللُ ُي

 معاني المفردات

ذم  وهق ُمًتح٥م وإن يم٤من ُمْمٛمقٟمف طم٤مصاًل  دقم٤مء ذم اخلػم، أْصَٙمَحَؽ اهلل:

 اعمدقمق ًمف- 

َء قِمٞم٤مٟمً  ،ُمّمدر ُمـ سم٤مب اعمٗم٤مقمٚم٦م اظمَُٔم٣مَيٛم٥َِم: ْ : إذا َرَأْيَتُف سمَِٕمْٞمٜمَِؽ- ٤موقم٤مَيٜم٧ُْم اًمٌمَّ

اعمّٞم٧م يِم٤مهد آصم٤مر قم٤ممل أظمرة  : ٕنويًٛمك طملم اًمٜمزع وآطمتْم٤مر سم٤معمٕم٤ميٜم٦م

 ٙمِمػ ًمف ٟمٌذة ُمـ أطمقال اعمٚمٙمقت-سمٕمٞمٜمف، إذ شمٜمٗمتح قمٞمقٟمف اًمٖمٞمٌٞم٦م اعمٚمٙمقشمٞم٦م، وشمٜم

اعم٘مّمقد سمٛم٘م٤مم ًم٘م٤مء اهلل ًمدى ُمـ يدقمٞمف: أٟمف سمٕمد طمّمقل اًمت٘مقى اًمت٤مُم٦م 
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قمـ مجٞمع اًمٕمقامل، ورومض اًمتقضمف ٟمحق  ٤مواًمٙم٤مُمٚم٦م، واٟمٍماف اًم٘مٚم٥م هن٤مئٞمً 

اًمٜمِم٠مشملم: اعُمٚمؽ، واعمٚمٙمقت- ووـم٠م إٟم٤مٟمٞم٦م واإلٟمّٞم٦م، واإلىم٤ٌمل اًمٙمكم ٟمحق احلؼ 

ٌّف، ا عمتٕم٤مزم وأؾمامء ذاشمف اعم٘مدس وصٗم٤مشمف، وآٟمّمٝم٤مر ذم قمِمؼ ذاشمف اعم٘مدس وطم

وحتّٛمؾ ضمٝمد شمرويض اًم٘مٚم٥م، حيّمؾ صٗم٤مء ذم اًم٘مٚم٥م ًمدى اًم٤ًمًمؽ يٌٕم٨م قمغم 

 ،وصٗم٤مشمف، ومتّزق احلج٥م اًمٖمٚمٞمٔم٦م اًمتل أؾمدًم٧م سملم اًمٕمٌد ُمـ ضمٝم٦م ،دمكّم أؾمامئف

اًمّمٗم٤مت، واًمتٕمٚمؼ سمٕمّز وإؾمامء واًمّمٗم٤مت ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، واًمٗمٜم٤مء ذم إؾمامء و

ىمدؾمف وضمالًمف واًمتدزّم اًمت٤مم سمذاشمف- وذم هذا احل٤مل ٓ يقضمد طم٤مضمز سملم روح 

 اًم٤ًمًمؽ اعم٘مدؾم٦م واحلؼ اعمتٕم٤مزم ؾمقى طمج٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت-

ويٛمٙمـ أن يرومع اًمًت٤مر اًمٜمقري ًمألؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٌٕمض أرسم٤مب اًمًٚمقك 

سم٤مًمذات  ٤موُمتٕمٚم٘مً  ٤مُمتدًمٞمً  ، ويٜم٤مل اًمتجٚمٞم٤مت اًمذاشمٞم٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م، ويرى ٟمٗمًف٤مأيًْم 

اعم٘مدس، ويِمٝمد اإلطم٤مـم٦م اًم٘مٞمقُمٞم٦م ًمٚمحؼ واًمٗمٜم٤مء اًمذايت ًمٜمٗمًف، ويرى سم٤مًمٕمٞم٤من أن 

 ًمٚمحؼ اعمتٕم٤مزم- وضمقده ووضمقد مجٞمع اًمٙم٤مئٜم٤مت، فماًل 

 ،اعمقضمقدات اعمجردة سمؾ اضمت٤مزه٤م ،وإطم٤مـمتف ،هذا اًم٘مٚم٥م اًمذي سمٚمغ ذم ؾمٕمتف

ؼ اعمتٕم٤مزم: ورد ذم احلدي٨م ووـم٠م سم٠مىمداُمف رؤوؾمٝم٤م، ومال طمج٤مب سمٞمٜمف وسملم احل

ًٓ »اًمنميػ:  ـِ ٕؾََمدُّ اسمِِّم٣م ْٚمِس  إن  ُروَح اظم٠ُْمَِم ـْ اسمِِّم٣مِل ؾُمٔم٣مِع ايمُم  زمُِروِح اهللِ َِم

٣م هلل َه٤ْم رِم ىَمَمَل آْٞمِٗمَْم٣مع إيَِمْٝمَؽ، َوَأْٞمِر َأزْمَِم٣مَر إ»وذم اعمٜم٤مضم٤مة اًمِمٕم٤ٌمٟمٞم٦م:  ،(1)شهِبَ

ِرَق َأزْمَِم٣مُر ايمُٗمٙمقِب ضُمُج٤َم ايمٛمُّقِر هَمَتِِمَؾ إلَِم  وُمٙمقزمِٛم٣َم زمِِّمٝم٣مِء َٞمٓمَِره٣م إيَِمٝمَْؽ  ضَمّتك خَتْ

ـْ َٞم٣مَدْيَتُف  َٗم٥ًم زمِِٔمزِّ وُمْدؽِمَؽ. إهِِلل َواصْمَٔمْٙمٛمِل ِِم  ََمْٔمِدِن ايمَٔمَٓمَٚم٥ِم َوسَمِِمغَم أْرَواضُمٛم٣َم َُمَٔمٙم 

اليمَِؽ هَمٛم٣مصَمْٝمَتُف ِهر  - وذم اًمٙمت٤مب (2)شارً وفَمِٚمَؾ يمََؽ صَمٜمْ  اهمٟمصم٣مزَمَؽ َوٓضَمْٓمَتُف هَمَِمِٔمَؼ جِلَ
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ڃ *  ڄ ڄ ڄ﴿: ’اإلهلل اًمنميػ، ًمدى طمٙم٤مي٦م ُمٕمراج اًمرؾمقل إيمرم

ٌْٛمل »: ×- هؾ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمقضمف ىمقل أُمػم اعم١مُمٜملم(1)﴾ڃ ڃ ڃ چ هَمَٜم

ُت فَمعم فَمذازمَِؽ هَمَ٘مْٝمَػ أْصػِمُ فَمعم همِراومَِؽ؟ َم٣م »- وهؾ يٛمٙمـ شمٗمًػم: (2)شَصػَمْ

ٌَْدسُمَؽ طَمْقهمً  ـْ ٞم٣مِركَ  ٣مفَم  ،يمِْٙمِٔم٣ٌمَدِة هَمَٔمٌَْدسُمَؽ  زَمْؾ َوصَمْدسُمَؽ َأْهاًل  ،دِم صَمٛم تَِؽ  ٣مؿَمَٚمٔمً  َوٓ ،َِم

 قمغم أّن هذا إٟملم ُمـ ضمّراء ومراق اجلٜمف وأـمٕمٛمتٝم٤م؟ هٞمٝم٤مت- (3)شفِم٣ٌمَدَة إضَْمرارِ 

هؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل أن دمكّم مج٤مل احلؼ ؾمٌح٤مٟمف ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج، واعمجٚمس اًمذي أىمٞمؿ ذم 

أو يٓمٚمع قمغم أهاره، طمتك أُملم  ،أطمد ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ُمـ دون أن حييه

اًمقطمل ضمؼمائٞمؾ، سم٠مٟمف ُمِم٤مهدة ًمٚمجٜم٦م وىمّمقره٤م اعمِمٞمّدة، وأن أٟمقار اًمٕمٔمٛم٦م واجلالل 

هل رؤي٦م ًمٜمٕمؿ احلؼ؟- ُمـ اعم١مؾمػ أٟمٜم٤م ٟمحـ اعم٤ًميملم، اعمًجقٟملم ذم احلج٥م اعمٔمٚمٛم٦م، 

ّٓ ٓ ٟمٗمٝمؿ  وإذا أراد ومٞمٚمًقف أو واعمٜمٙمقطم٤مت وأُمث٤مهل٤م،  ،اعمٓمٕمقُم٤مت واعمنموسم٤متإ

، وُم٤م دُمٜم٤م ُمًجقٟملم ذم اًمٌئر ٤مقم٤مرف أن يرومع هذه احلج٥م، رأيٜم٤م ؾمٕمٞمف هذا همٚمٓمً 

 مل ٟمًتققم٥م ؿمٞمئ٤م ُمـ أصح٤مب اعمٕم٤مرف واعمِم٤مهدات- ،اعمٔمٚمؿ، قم٤ممل اعمُٚمؽ

وأهؾ اعمٕم٤مرف- إن  ،وًمٙمـ قمزيزي: ٓ شمٔمـ سم٠من ىمٚمٌؽ يْم٤مهل ىمٚمقب إٟمٌٞم٤مء

وإن اٟمٖمامؾمٜم٤م ذم اًمِمٝمقات يٛمٜمع  ،٤م، وُمٚمذاهت٤مىمٚمقسمٜم٤م ُمِمحقٟم٦م سمٖم٤ٌمر اًمتٕمٚمؼ سم٤مًمدٟمٞم

ومٜمٗمتح  ،ًمٔمٝمقر اعمحٌقب ىمٚمقسمٜم٤م ُمـ أن شمٙمقن ُمرآة ًمتجكم احلّؼ ؾمٌح٤مٟمف، وحماًل 

ّٓ  ٣مََم٣م َرَأْي٦ُم ؾَمْٝمئً »: ×ومٜمٗمن ىمقل اإلُم٤مم ،سم٤مب اًمت٠مويؾ، وٟمًّد سم٤مب ُمٕمروم٦م اهلل إ

ٌَْٙمفُ  ،َوَرَأْي٦ُم اهللَ ََمَٔمفُ  ٌُْد َرزمر »٤مر- وىمقًمف:قمغم رؤي٦م أصم (4)شَوهمِٝمفِ  ،َووَم ْ َأفْم ْ َأَرهُ  ٣ممَل  (5)شمَل
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سم٤مًمٕمٚمؿ سم٤معمٗم٤مهٞمؿ اًمٙمٚمٞم٦م اًمتل شمْم٤مرع قمٚمقُمٜم٤م، وشم٠مّوه إوًمٞم٤مء وحتّرىمٝمؿ ذم ُمٕم٤مٟم٤مة 

ًمًٜم٤م رضم٤مل شمٚمؽ اًم٤ًمطم٤مت،  ،ٟمٕمؿ ،اًمٗمراق، سم٤مًمٌٕمد قمـ احلقر اًمٕملم، وـمٞمقر اجلٜم٦م

 عمٕم٤مرف- وٓ ٟمٗمٝمؿ إٓ اعمتع احلٞمقاٟمٞم٦م واجلًامٟمٞم٦م، وهلذا ٟمٜمٙمر مجٞمع ا

، وٟمٚمٕمـ ُمـ يٍمخ ’إٟمٜم٤م ٟمؽمك ًمٕمـ ُمٚمٕمقٟملم قمغم ًم٤ًمن اهلل ورؾمقًمف

سم٤مإليامن سم٤مهلل ورؾمقًمف وإئٛم٦م اهل٤مديـ^- وإٟمٜمل أقمٚمؿ سم٠من هذا اًمٚمٕمـ واًمتقهلم 

ٓ يزء إمم ُم٘م٤مُمٝمؿ، سمؾ ىمد يْم٤مقمػ طمًٜم٤مهتؿ ويرومع ُمـ درضم٤مهتؿ، وًمٙمٜمف يًٞمئ 

 إًمٞمٜم٤م وىمد يٌٕم٨م قمغم اخلذٓن وؾمٚم٥م اًمتقومٞمؼ ُمٜم٤ّم-

إنَّ اًمٕمٚمؿ اًمذي ٓ يٗميض إمم اإليامن هق احلج٤مب إيمؼم: وًمٙمـ إذا مل ُٟمِرد 

ُم٤م  آ ٟمتٛمّٙمـ ُمـ ظمرىمف- إن اًمٕمٚمقم سمذور اعمِم٤مهدات- وٟم٤مدرً  ،ومل ٟمتٕمٚمؿ ،احلج٤مب

حيّمؾ أن يٌٚمغ اإلٟم٤ًمن إمم ُم٘م٤مُم٤مت ؿم٤مخم٦م ُمـ دون شمٕمّٚمؿ طمج٤مب اعمّمٓمٚمح٤مت 

هق آسمتداء سم٢مٟمٗم٤مق وىم٧م ذم اًمتٗمٙمر  ،فوـمٚمٌ ،واًمٕمٚمقم: وم٤مًمٓمريؼ اعم٠مًمقف عمٕمروم٦م اهلل

 ،وصٗم٤مشمف ،وأؾمامء ذاشمف اعم٘مدس ،سم٤محلؼ ؾمٌح٤مٟمف، واحلّمقل قمغم اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل

سم٤مًمتٚمٛمذة قمغم يد رضم٤مل ذًمؽ اًمٕمٚمؿ، صمؿ اًمتزّود ُمـ اعمٕم٤مرف سمقاؾمٓم٦م اًمري٤مو٦م 

 إمم اًمٜمتٞمج٦م اعمٜمِمقدة- ويٜمتٝمل سمذًمؽ طمتاًم  ،واًمٕمٛمٚمٞم٦م ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م

اعمّمٓمٚمح٤مت ـ اًمٕمٚمؿ ـ يًتٓمٞمع أن يّمؾ إمم  وإن مل يٙمـ اإلٟم٤ًمن ُمـ أهؾ

اًمٜمتٞمج٦م ُمـ ظمالل شمذيّمر اعمحٌقب، واٟمِمٖم٤مل اًم٘مٚم٥م سم٤مًمذات اعم٘مّدس: ومٛمـ اعمٕمٚمقم 

ًٌ  ،أنَّ ُمثؾ هذا آٟمِمٖم٤مل اًم٘مٚمٌل ًمٚمٝمداي٦م سمٕمقٟمف  ٤مواًمتقضمف اًم٤ٌمـمٜمل ؾمٞمٙمقن ؾمٌ

 ٕمؿ-إٟمف وزّم اًمٜم ،ُمـ اعمٕم٤مرف ٤مشمٕم٤ممم، وًمٕمّؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يٗمتح قمٚمٞمف سم٤مسمً 

 

 ،يِم٤مهد صقر أقمامًمف ،وآطمتْم٤مر ،إّن اإلٟم٤ًمن ًمدى ؾمٙمرات اعمقت

أو اًمققمٞمد سم٤مًمٜم٤مر: وشمٜمٙمِمػ ًمف آصم٤مر  ،وآصم٤مره٤م، ويًٛمع ُمـ ُمٚمؽ اعمقت سمِم٤مرة اجلٜم٦م
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ووٞمؼ  ،ُمـ: اًمٔمالم ،أو أوداده٤م ،وذح اًمّمدر ،أقمامًمف ذم ىمٚمٌف، ُمـ: اًمٜمقراٟمٞم٦م

يم٤من ُمـ أهؾ اإليامن واًمًٕم٤مدة، يًتٕمد ىمٚمٌف قمٜمد ُمٕم٤ميٜمف اًمؼمزخ  اًمّمدر: وم٢من

عمِم٤مهدة اًمٜمٗمح٤مت اًمٚمٓمٞمٗم٦م اًمُٚمٓمٗمّٞم٦م واجلامل، وشمٔمٝمر ومٞمف آصم٤مر دمّٚمٞم٤مهت٤م، ومٞم٠مظمذ 

 اًم٘مٚم٥م ذم طم٥م ًم٘م٤مء اهلل-

وإن يم٤من ُمـ أهؾ اإليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، أهمدىم٧م قمٚمٞمف ُمـ يمراُم٤مت احلؼ 

ويرحتؾ ُمـ  ،وًم٘م٤مء يمراُم٤مت احلؼ ،إمم اعمقت اعمتٕم٤مزم سم٘مدر إيامٟمف وأقمامًمف، ومٞمتقق

 هذا اًمٕم٤ممل سم٤مًمٌٝمج٦م واًمروح واًمرحي٤من-

وُم٤م  ،اٟمٙمِمػ قمٚمٞمف سم٘مدر ٟمّمٞمٌف ُمـ دار اًمدٟمٞم٤م ،وإن يم٤من ُمـ أهؾ اًمِم٘م٤مء

ومال  ،واًم٘مٝمر، ومٞمدظمؾ اًمذقمر ذم ٟمٗمًف ،ايمتًٌف ًمٜمٗمًف ُمٜمٝم٤م، ُمـ آصم٤مر اًمًخط اإلهلل

واًم٘م٤مهرة، ًمٚمحؼ اعمتٕم٤مزم-  ،يٙمقن قمٜمده رء أسمٖمض ُمـ اًمتجٚمٞم٤مت اجلالًمٞم٦م

واًمٙم٤ٌمئر، سم٘مدر اضمؽماطمٝمؿ ًمٚمًٞمئ٤مت، أٟمٛمقذج ُمـ  ،ويٜمٙمِمػ قمغم أهؾ اعمٕم٤ميص

ضمٝمٜمٛمٝمؿ، ومال يٙمقن رء قمٜمدهؿ أسمٖمض ُمـ اًمرطمٞمؾ ُمـ هذا اًمٕم٤ممل، ومػُمطّمٚمقن 

 سمٙمؾ قمٜمػ وىمًقة وقمذاب- 

ُف ىَم٤مَل:  ×وقمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم ـَ ضَمَراٌم فَمعَم ىُمؾِّ َٞمْٖمٍس أن خَتْ »أٟمَّ ُرَج َِم

ـْ أْهِؾ ايمٛم ٣مر ـْ َأْهِؾ اجَلٛم ٥ِم ِهَل أْم َِم ٣َم َِم ْٞمٝم٣م ضَمّتك سَمْٔمَٙمَؿ أَّن   -(6)شايمدُّ

ـِ ُمرواَن ىم٤مَل:  ٤ٌّمِد سم ـْ قَم ٌَُؾ، » َيُ٘مقُل: ×قمٌد اهللؾَمِٛمْٕم٧ُم أسَم٤م وقَم َِمٛمُْ٘مْؿ َواهللِ ُيْٗم

ُف يَمْٝمَس زَمكْمَ أضَمِدىُمْؿ َوزَمكْمَ  ة  َويَمُ٘مْؿ َواهللِ ُيْٕمَٖمُر، إِٞم  ور َووُمر  ٌَط َوَيَرى ايمنُّ َٔمكْمِ ايمأْن ُيْٕمتَ

 ّٓ ُف هُٜمٛم٣م ـ َوأْوَمك زمَِٝمِدِه إلَِم ضَمْٙمِٗمف.إ ًُ ٌُْٙمَغ َٞمْٖم  أْن سَم

ه َرؽُمقُل اهللِ ×:صُمؿَّ ىَم٤مَل   ، ضَمَيَ ُف إذا ىم٣مَن ذيمَِؽ َواضْمَتَيَ  ،َوفَمقِمٌّ  ’إٞم 

٥مُ  ئٝمُؾ  ،َوإئٚم  همٝمٗمقل  ،×^، هَمَٝمْدُٞمق َِمٛمُْف صَمػْمئٝمؾْقِت اظمَ َوَمٝم٘م٣مئٝمُؾ َوََمَٙمُؽ  ،َوصَمػْمَ
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ٌُُّ٘مْؿ أْهَؾ ’يمَِرؽمقل اهلل
ٌ ُف، هَمٝمٗمقُل َرؽمقُل اهللايم: إن  هذا ىَم٣مَن ُُيِ : ي٣م ’ٌَْٝم٦ِم هَمٟمضِم

ئٝمُؾ: ي٣م ََمَٙمَؽ  ٌ ُف، هَمٝمٗمقُل صَمػْمَ ئٝمُؾ إن  هذا ىَم٣مَن ُُي٤ِمُّ اهللَ َوَرؽُمقيَمُف َوأْهَؾ زَمْٝمتِِف هَمَٟمضِم صَمػْمَ

ٌ ُف َواْرهُمْؼ زمِِف. هَمَٝمْدُٞمق َِمٛمُْف ََمَٙمُؽ  ْقِت إن  اظمَ  هذا ىم٣مَن ُُي٤ِمُّ اهللَ َوَرؽمقيَمُف وآَل َرؽمقيمِِف هَمٟمضِم

ٌَْداهللِ أطَمْذَت همِ٘م٣مَك َرومٌتَِؽ؟ أطَمْذَت أَم٣مَن زَمراَءسمَِؽ؟  ،×اظمَْقِت  هَمٝمٗمقُل: ي٣م فَم

ْ٘م٦َم زمِ   ً َ ٗمفُ ايمِٔمِْمَٚم٥ِم ٣ميممَت ْٞمٝم٣م؟ هَمُٝمقهمِّ اهللُ هَمَٝمُٗمقل: َٞمَٔمْؿ، هَمٝمَُٗمقُل يَمُف: َوََم٣م  ُ٘مػْمى دِم احَلَٝم٣مِة ايمدُّ

ـِ أيب ؿم٣ميم٤ِم َذُر ×ذاَك؟ هَمٝمُٗمقُل: ِوََٓي٥ُم فَمقَمِّ زْم ٣م ايم ذي ىُمٛم٦َْم حَتْ ، هَمَٝمٗمقُل: َصَدوْم٦َم، أَم 

َٙمِػ ايمِم٣ميمِِح َُمراهَمَٗم٥ِم   ً هَمَٗمد آََمٛمََؽ اهلل، وأَّم٣م ايم ِذي ىُمٛم٦َْم سَمْرصمق هَمَٗمد َأْدَرىْم٦َم، أزْممْم زم٣ِميم

ـْ ُويْمِدِه ^. ،َوفَمقمر  ’قُل اهللَِرؽُم  ٥ِم َِم  َوإئٚم 

ُف ؽَماًل   ًَ ؾُّ َٞمْٖم ًُ ِؽ  ٣مَرهمٝمٗمً  شُمؿ  َي ًْ
ـَ اجَلٛم ٥ِم وضُمٛمقؿُمُف ضُمٛمقُط ىَم٣مظمِ شُمؿ  َيٛمِْزُل زمَِ٘مْٖمٛمِِف َِم

ـُ زمِذيمَِؽ  ٥ًم َصْٖمَراَء َمِ ايمإْذهَمِر هَمُٝمْ٘مَٖم ـِ َوُُيْٛمَُط زمِذيمَِؽ احُلٛمُقِط، شُمؿ ُيْ٘مًك ضُمٙم  ـْ َ٘مَٖم

ـْ  ـْ أزْمَقاِب اجَلٛم ٥ِم َيْدطُمُؾ فَمَٙمْٝمِف َِم ِه هُمتَِح يَمُف زم٣مٌب َِم ضُمَٙمِؾ اجَلٛم ٥ِم. هَم١مذا ُوِوَع دِم وَمػْمِ

َرْوضِمَٜم٣م َوَرُي٣مَِّن٣َم شُمؿ ُيٗم٣مُل يَمُف: َٞمْؿ َٞمقََم٥َم ايمَٔمروِس فَمعم همَِراؾمَٜم٣م، أزْممِمْ زمَِرْوٍح َوَرُْي٣مٍن 

 -٣منَ َوصَمٛم ٥ِم َٞمٔمٝمٍؿ َوَربر نَمغْمَ نَمّْمٌَ 

ُه َرؽُمقُل اهلِل صعّم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمّٙمؿ  ِت ايمَ٘م٣مهمَِر ايمَقهَم٣مُة ضَمَيَ وَم٣مَل: َوإَِذا ضَمَيَ

يُؾ َوَمٝم٘م٣مئٝمُؾ َوََمَٙمُؽ  ٥ُم َوصَمػْمَ ْقِت ^، هَمٝمَْدُٞمق َِمٛمُْف صَمػْمئٝمؾ هَمٝمَٗمقُل: ي٣م اظمَ َوفَمقّم َوإئٚم 

: ي٣م ’هَمٟمزْمِٕمّْمُف، هَمٝمَُٗمقُل َرؽُمقُل اهللِ  ٌَٝم٦ِْم ايميمَُ٘مْؿ أْهَؾ  ٣مَرؽمقَل اهلِل إن  هذا ىم٣من َُمٌِٕمًّم 

ئٝمُؾ إِن  هذا ُيٌِْٕمُض اهلَل َوَرؽُمقيَمُف َوأْهَؾ زَمٝم٦ِْم َرؽمقيمِِف هَمٟمزْمِٕمّْمُف: هَمٝمَُٗمقُل صَمػْمئٝمُؾ: َي٣م  صَمػْمَ

 َٙمٝمِْف.ْقِت َإن  هذا ُيٌِْٕمُض اهللَ َوَرؽمقيمَُف َوأْهَؾ زَمٝم٦ِْم َرؽمقيمِِف ^ هَمٟمزْمِٕمّْمُف َوافْمٛمُْػ فمَ اظمَ ََمَٙمُؽ 

ٌَتَِؽ؟ أطَمْذَت اظمَ هَمَٝمْدُٞمق َِمٛمُْف ََمَٙمُؽ  ٌَْداهللِ أطَمْذَت همِ٘م٣مَك َروَم ْقِت هَمَٝمُٗمقُل: َي٣م فَم

ْ٘م٦َم زم٣ِميمِٔمِْمَٚم٥ِم   ً َ ْٞمٝم٣م؟ هَمَٝمٗمقُل: ٓ، هَمَٝمٗمقُل يَمُف: َأزْممْم احَل ُ٘مػْمى دِم ايمزَمراَءة؟ أَم٣م مَت َٝم٣مِة ايمدُّ

َخِط فَمَذازمِِف َوايمٛم   ًَ ٣م ايم ذي ىُمٛم٦َْم َي٣م فَمُدو  اهللِ زمِ ٣م ايم ذي ىُمٛم٦َْم سَمْرصمق هَمَٗمْد هَم٣مسَمَؽ، َوأَم  ٣مر، أَم 
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ُف ؽماًل  ًَ ؾُّ َٞمْٖم ًُ َذُر هَمَٗمْد َٞمَزَل زمَِؽ. شُمؿ  َي ُؾ زمُِروضِمِف شَمالشَممَئِف ؾَمٝمْْم٣مٍن ٣مفَمٛمِٝمٖمً  حَتْ ، شُمؿ  ُيَقىمِّ

ِه همُ  ٌُْزومقَن دِم َوصْمِٜمِف ِويَِتٟمّذى زمِرُيِِف، هم١مذا ُوِوَع دِم وَمػْمِ ـْ أزْمقاِب ايمٛم ٣مِر َي تَِح يَمُف زَم٣مُب َِم

ٌَِٜم٣م ـْ همِٝمح ِرُيَِٜم٣م َوهَلَ  -(1)شَيْدطُمُؾ فَمَٙمْٝمِف َِم

قمغم وضمف أهؾ  ٤مُمٚم٘مًك قمغم قمٞمقسمٜم٤م، وطمج٤مسمً  اإن احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقي٦م، يم٤مٟم٧م ؾمت٤مرً 

اعمٕم٤مرف، وقمٜمدُم٤م يزاح هذا اًمًت٤مر، وخُيؽمق هذا احلج٤مب، يرى اإلٟم٤ًمن 

ڎ ﴿ذم × ٤م يم٤من ومٞمف: ومٕمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم، مم٤م أقمّده ًمٜمٗمًف، ومم٤مأٟمٛمقذضًم 

 ’ُٗمرآِن َوىَم٣مَن َرؽُمقُل اهللِايمأضْمَ٘مُؿ آَي٥ٍم دِم »: (2)﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ

ٝمَٜم٣م:  ٚمِّ ًَ  -(3)ش٣مَِمَٔم٥مَ اجَل ُي

إذن ُمـ اعمٝمؿ اًمًٕمل ًمتٓمقير طم٤مًم٦م اًم٘مٚم٥م، وضمٕمٚمٝم٤م إهلٞم٦م، وشمقضمٞمٝمٝم٤م ٟمحق 

سمقاؾمٓم٦م اًمتٗمٙمر ذم آٓء اًمذات  ٤ماحلؼ اعمتٕم٤مزم وأوًمٞم٤مئف ودار يمراُمتف، ويتّؿ هذا ىمٓمٕمً 

اعم٘مدس، وٟمٕمامئف واعمح٤مومٔم٦م قمغم ـم٤مقمتف وقم٤ٌمدشمف- ُمع آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل ذم مجٞمع 

إطمقال، وٓؾمٞمّام ذم طم٤مٓت اخلٚمقة ُمع اهلل سمٙمؾ شمذًّمؾ وشمّيع وسمٙم٤مء، ويٓمٚم٥م 

ٌّف ذم ىمٚمٌف وُم٤م قمَدا اهلل ُمـ ىمٚمٌف، وسمٕمد اًمتٛمٕمـ  ،وخيرج طم٥م اًمدٟمٞم٤م ،ُمٜمف أن يٚم٘مل طم

ؽ ُمّدة ُمـ اًمزُمـ، واعمراىم٦ٌم، وإومٝم٤مم اًم٘مٚم٥م اًمٜمت٤مئ٩م احلًٜم٦م عمح٦ٌم اهلل، ذم ذًم

 واًمٜمت٤مئ٩م اًمًٞمئ٦م حل٥م اًمدٟمٞم٤م، يتح٘مؼ ذًمؽ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم-

 

 ،إّن ٟم٦ًٌم احل٥م واًمٌٖمض وأُمث٤مهل٤م ًمٚمحؼ اعمتٕم٤مزم، اًمقاردة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

ٓزُمٝم٤م آٟمٗمٕم٤مل  : ٕناعمتٗم٤مهؿ اًمٕمرذم وإطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م، ًمٞم٧ًم سمٛمٕمٜم٤مه٤م
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 اًمٜمٗمز اًمذي يتٜمّزه احلؼ ؾمٌح٤مٟمف ُمٜمف- 

ٌّف ًمف،  إّن ؾمخط احلؼ اعمتٕم٤مزم قمغم قمٌده، هق فمٝمقر اًم٘مّٝم٤مري٦م وآٟمت٘م٤مم: وطم

هق فمٝمقر سم٤مًمرمح٦م واًمٙمراُم٦م- وقمٚمٞمف ٟم٘مقل: إن أُمث٤مل هذه إوص٤مف وإطمقال 

ل، شمقضمد ذم اًمٕمقامل اًمٖمٞمٌٞم٦م، واًمٜمِمآت اًمتل شمالزم ذم قم٤ممل اعمُٚمؽ، اًمتجدد وآٟمٗمٕم٤م

اًمتجردي٦م وٓ ؾمّٞمام ذم قم٤ممل إؾمامء وُم٘م٤مم اًمقاطمدي٦م، ذم صقرة ُمٜمّزه٦م وسمٕمٞمدة قمـ 

مجٞمع اًمٜم٘م٤مئص، ويٙمقن اًمتٕمٌػم قمـ شمٚمؽ اًمّمقر، سمح٥ًم اًمٜمِم٠مة اًمتجردي٦م 

 قمـ اًمتٕمٌػم قمٜمٝم٤م ذم هذا اًمٕم٤ممل- اواًمّم٘مع اًمرسمقيب ُمٖم٤ميرً 

ٞمٛمٞم٦م إذا فمٝمرت ذم هذا اًمٕم٤ممل، يم٤مٟم٧م ذم صقرة إن اًمتجٚمٞم٤مت اًمرمح٤مٟمٞم٦م واًمرطم

احل٥م واًمرمح٦م واًمٚمٓمػ، اعمالزُم٦م ًمالٟمٗمٕم٤مل واًمت٠مصمر، وذًمؽ ٟمتٞمج٦م وٞمؼ هذا 

ُمٜمٝم٤م ىمد هٌط إمم هذا  اواطمدً  ااًمٕم٤ممل- ومٗمل احلدي٨م أن ًمٚمرمح٦م ُمئ٦م ضمزء، وإن ضمزءً 

 - اًمٕم٤ممل، وحت٘م٘م٧م سمف يمؾ اًمرمح٦م ومٞمف، ٟمحق اًمرمح٦م احل٤مصٚم٦م سملم إوٓد وإسمقيـ

اًمتل هل ُمـ دمٚمٞم٤مت اجلالل، شمٔمٝمر ذم هذا  ،واًمتجّٚمٞم٤مت اًم٘م٤مهري٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م

 -٤ماًمٕم٤ممل ذم صقرة اًمٌٖمض واًمٖمْم٥م اعمالزُملم ًمالٟمٗمٕم٤مل واًمت٠مصمر أيًْم 

٤مري٦م ،واًمٖمْم٥م: اًمرمح٤مٟمٞم٦م ،واًمٌٖمض ،إن سم٤مـمـ احل٥م ودمّٚمٞم٤مت  ،واًم٘مٝمَّ

واًمتجّدد واجلالل، ُمقضمقدة سمٕملم اًمذات، وٓ شمتٓمرق إًمٞمٝم٤م اًمٙمثرة  ،اجلامل

ذم اًمٔم٤مهر: )اًمرمح٤مٟمٞم٦م  ٤مواًمٌٖمض( وم٤مٟمٞمً  ،وآٟمٗمٕم٤مل- وعم٤م يم٤من اعمٔمٝمر: )احل٥م

واًم٘مٝم٤مري٦م(: واًمٔم٤مهر يتجغم ذم اعمٔمٝمر، يّمّح ذم سمٕمض اعم٘م٤مُم٤مت اًمتٕمٌػم قمـ 

سم٤مًم٘مّٝم٤مري٦م  اأطمدمه٤م سم٤مٔظمر- وقمٚمٞمف يٙمقن ؾمخط احلؼ اعمتٕم٤مزم ًمٕمٌده، فمٝمقرً 

 راُم٦م- واهلل اًمٕم٤ممل-وآٟمت٘م٤مم، وفمٝمقر طمٌف ًمف، سم٤مًمرمح٦م واًمٙم
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ٜمد اعمّتّمؾ قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ قماّمٍر ىم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم أسم٤م قمٌِد اهللِ ًَّ  ي٘مقُل: ×سم٤مًم

َؽ  ×يمَِٔمقمر  ’ىم٣مَن دِم َوصٝم ٥ِم ايمٛم ٌِلِّ » ًِ أْن وم٣مَل: َي٣م فَمقِمُّ أوصٝمَؽ دم َٞمْٖم

ْدُق َوَٓ يمٙمٜم٣م فَمٛمِّل، شُمؿ  وم٣مَل: ازمِِخِم٣مٍل هَم٣مضْمَٖمْٓمٜمَ  ٣م إَولم: هَم٣ميمِمِّ ؿ  َأفِمٛمُْف. َأَم 

ـْ همٝمَؽ ىمِْذزم٥ٌم أزَمًد  ـ  َِم ُرصَم ْئ فَمعَم طِمَٝم٣مَٞم٥ٍم َأزَمًد اخَيْ ؼَمِ . ا. وايمّث٣مٞمَِٝم٥ُم: ايمَقَرُع َوَٓ جَتْ

ـَ اهللِ فَمز  ِذىْمُرُه ىَمَٟمٞم َؽ سَمَراُه. َوايمّرازمِٔمَ  ـْ ِوايمّث٣ميمَِث٥ُم: اخَلْقُف َِم ٌَُ٘م٣مِء َِم ٥ُم: ىَمْثَرُة ايم

ٌْٛمَك يَمَؽ زمُِ٘مؾِّ َدَْمَٔم٥ٍم  ٥ُم: زمِْذيُمَؽ ايمطَمُْمَٝم٥ِم اهللِ سَمَٔم٣ملم ُي ًَ ُػ زَمْٝم٦ٍم دِم اجَلٛم ٥ِم. َواخَل٣مَِم

ٛم تل دم َصاليت ًُ ٣مِدؽَم٥ُم: إطَْمذ زمِ ًّ  ،َوَصْقَمل ،ََم٣ميَمَؽ َوَدََمَؽ ُدوَن ِديٛمََؽ. َوايم

الُة هَم٣مخَلٚمْ  ٣م ايمِم  ْٜمِر: َوَصَدوَمتل، َأَم  ٝم٣مُم هَمَثالشَم٥ُم َأّي٣مٍم دِم ايمُم  ٣م ايمِمِّ قَن َرىْمَٔم٥ًم، َوَأَم  ًُ

يمِفِ  َدوَم٥ُم  ،ٔم٣مُء دم َوؽَمْمِفِ َوإَْرزم ،اخَلِٚمٝمُس دِم َأو  ٣م ايمِم  َواخَلِٚمٝمُس دِم آطِمِرِه، وَأَم 

هْم٦َم  ف. ،هَمُجْٜمُدَك ضَمّتك سَمٗمقَل: وَمْد َأْهَ  َومَلْ سُمْنِ

ْٝمؾِ وَ  ،َوفَمَٙمْٝمَؽ زمَِِمالِة ايمّٙمْٝمؾِ  ْٝمِؾ،  ،فَمَٙمْٝمَؽ زمَِِماَلِة ايمٙم  َوفَمَٙمْٝمَؽ زمَِِماَلِة ايمٙم 

والِ  واِل، َوفَمَٙمْٝمَؽ زمَِِماَلِة ايمز  َوالِ  ،َوفَمَٙمْٝمَؽ زمَِِماَلِة ايمز   ،َوفَمَٙمْٝمَؽ زمَِِماَلِة ايمز 

َوفَمَٙمْٝمَؽ زمِتاَِلَوِة ايمُٗمْرآِن فَمعَم ىُمؾِّ ضم٣مٍل، َوفَمَٙمْٝمَؽ زمَِرهْمِع َيَدْيَؽ دِم َصاَلسمِِؽ 

ـِ إطَْماَلِق َوسمَ  َقاِك فِمٛمَْد ىُمؾِّ ُووقٍء، َوفَمَٙمْٝمَؽ زمَِٚمَح٣مؽِم ًِّ ْٗمٙمِٝمٌِِٜمَم، َوفَمَٙمْٝمَؽ زم٣ِميم

ـ   ٌَْٜم٣م، هَم١مِْن مَلْ سَمْٖمَٔمْؾ هَماَل سَمُٙمقََم
ٌَْٜم٣م َوََم٣ًمِوئ إطَْماَلِق هَم٣مصْمَتٛمِ ّٓ هَم٣مْرىَم َؽ إ ًَ  .(6)شٞمْٖم
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  معاني المفردات

٤مسمٕم٦م ُمـ اًمًجٞم٦م، وهق ُم٤م ذم وُمٕمٜم٤مه٤م: اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمٜم ،مجع ظمّمٚم٦م اخلِم٣مل:

ح٤مح( وقمٚمٞمف يٙمقن اؾمتٕمامهل٤م ذم ُمٓمٚمؼ إومٕم٤مل واخلٚمؼ، يمام ذم هذا احلدي٨م  ،)اًمّمِّ

اًمنميػ وهمػمه، ُمـ سم٤مب اعمج٤مز- وُمـ اعمٛمٙمـ أن شمٙمقن اخلّمٚم٦م، أقمؿ ُمـ 

اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمراؾمخ٦م ذم ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن، ومٞمٙمقن اؾمتٕمامهل٤م ذم ُمثؾ هذه اعمقارد ُمـ 

 سم٤مب احل٘مٞم٘م٦م-

قم٦م( ،سمٗمتح اًمراء ايمقَرع:  ،ُمّمدران ًَمـ )وِرع َيِرع سمٙمن اًمراء ومٞمٝمام( ،و)اًمرِّ

وُمٕمٜم٤مه: اًمت٘مقى أو ؿمّدة اًمت٘مقى وُمٜمتٝمك احلذر- وُمـ اعمحتٛمؾ أن يٙمقن اعمٕمٜمك 

اًمقرع ذم احل٘مٞم٘م٦م، يمّػ اًمٜمٗمس،  : ٕن(، أي: يمٗمٗمتف٤مُمـ )وّرقمتف شمقريٕمً  اُم٠مظمقذً 

سمٛمٕمٜمك اًمرد، ي٘م٤مل: وّرقم٧م  وُمٜمٕمٝم٤م ُمـ ختّٓمل طمدود اًمنمع واًمٕم٘مؾ- أو ُمـ وّرع

 ٟمٗمًف قمـ اًمِمٝمقات واًمقًمقج ومٞمٝم٤م- اعم١مُمـ يردّ  : ٕناإلسمؾ قمـ اعم٤مء إذا رددهت٤م

ئْ  ؼَمِ : ُمـ سم٤مب آومتٕم٤مل، سمٛمٕمٜمك اجل٤ًمرة واًمِمج٤مقم٦م، ويمثرة اإلىمدام ذم ٓ جَتْ

 إُمقر- 

٦ُم، ُي٘م٤مُل: ضَمٝمَ  ،وومتحٝم٤م: اًمٓم٤مىَم٦مُ  ،: اجلُْٝمُد سمْمّؿ اجلٞمؿهَمُجْٜمُدكَ  َتُف واعمََِم٘مَّ َد داسمَّ

سمٛمٕمٜمك: اجلّدي٦م واإلسار-  ٤مَوَأضْمَٝمَدَه٤م، إذا اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م أيمثر ُمـ ـم٤مىمتٝم٤م- واجلٝمد أيًْم 

 وهذه اعمٕم٤مين شمٜم٤مؾم٥م هذه اًمرواي٦م-

 ،أو ذم حمؾ اًمٗمٕمؾ اعمتٕمدي ،: اؾمؿ ومٕمؾ، شمًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اًمٗمٕمؾ اعمتٕمديفَمَٙمْٝمَؽ 

٦م- وىم٤مل ذم ٓ ًمٚمتٕمدي ،أي: اًمزُمقا، وقمٚمٞمف شمٙمقن اًم٤ٌمء ًمٚمت٠ميمٞمد (1)﴾ڦ ڦ﴿

 جمٛمع اًمٌحريـ: إذا شمٕمّدت قمٚمٞمؽ سم٤مًم٤ٌمء يم٤من ُمٕمٜم٤مه٤م: اؾمتٛمًؽ ُمع إوم٤مدة اعم٤ٌمًمٖم٦م-
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 هل: ،يتّمح أمهّٝم٥م هذه ايمقص٣مي٣م َمـ ٞمقاح فمديدة

سم٤مًمقصٞم٦م يٙمِمػ قمـ  ٤مخم٤مـمًٌ  ×أن يمقن اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم إولم:

امل إرادة إومٝم٤مم وأمهٞمتٝم٤م: إذ أوص هب٤م ُمـ يٕمرف أٟمف ٓ يتٝم٤مون هب٤م: واطمت ،قمٔمٛمتٝم٤م

٤مَك َأقْمٜمِك وأؾمَٛمِٕمل َي٤م ضَم٤مرَة( سمٕمٞمد ؾمٞم٤مق احلدي٨م يدّل  : ٕنأظمريـ، ُمـ ىمٌٞمؾ )إيَّ

َؽ( ًِ َؿ َأقِمٜمُْف(- وىمد ًمٚمٝمو)ا ،و)اطْمَٗمْٔمٝم٤َم( ،قمغم أّٟمف اعم٘مّمقد ُم٤ٌمذة، ٟمحق: )ذِم َٟمْٗم

إمم وًمديف اإلُم٤مُملم  ×ورد ذم إطمدى وص٤مي٤م اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

ـْ زَمَٙمَٕمُف ىمَِت٣ميِب أُ »: ÷احلًٜملم وشمٙمِمػ هذه اًمقص٤مي٤م  ،شوِصٝمُ٘مَم َوَأْهَؾ زَمْٝمتِل َوََم

 قمـ ؿمدة اهتامم اعمٕمّمقُملم ^ سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض-

 ،أؾم٤مًمٞم٥م اًمت٠ميمٞمد ذم اًمقصٞم٦م قمغم رهمؿ اًمٕمٚمؿ سمٕمدم دم٤موزه٤م ىمٞمد أٟمٛمٚم٦م ايمث٣مٞمٝم٥م:

٤مء: واًمدقم ،و)وَم٤مطْمِٗمْٔمٝم٤م قَمٜمِّل( ،ٟمحق: )ي٤م قَمكّم ُأوِصٞمَؽ( ،وقمدم اًمقهـ دم٤مهٝم٤م

 وٟمقن اًمت٠ميمٞمد، واًمتٙمرار-  ،ؿ َأقِمٜمْف(ًمٚمٝم)ا

 ،وإن يم٤من ذم إصؾ هق اعمخ٤مـم٥م، وًمٙمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ قم٤مُم٦م ×واإلُم٤مم

وُمِمؽميم٦م سملم اجلٛمٞمع، إذ ٓ شمٕمٓمؾ سمرطمٞمؾ اعمخ٤مـم٥م، سمؾ هل ُمتقاصٚم٦م ُمع 

 إضمٞم٤مل-

 

ٌدأ وًمٜم ،إّن شم٘مديؿ اًمقصّٞم٦م سم٤مًمّمدق يدّل قمغم أمهٞمّتف قمغم اًمقص٤مي٤م إظمرى

 ،واًمٜم٘مؾ قمغم ىمٌحٝم٤م ،وم٤مًمٙمذب رذيٚم٦م اشمٗمؼ اًمٕم٘مؾ ،سم٤محلدي٨م قمـ ُمٗم٤مؾمد اًمٙمذب

واعمٕم٤ميص اًمٙمٌػمة، وىمد شمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م  ،ووم٤ًمده٤م، وهل ذم ٟمٗمًٝم٤م ُمـ اًمٗمقاطمش

ٓ شم٘مّؾ قمٜمٝم٤م، وىمد يً٘مط اإلٟم٤ًمن ُمـ أقملم اًمٜم٤مس ذم اًمقؾمط  ،ُمٗم٤مؾمد أظمرى
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مم هن٤مي٦م اًمٕمٛمر أن آضمتامقمل إصمر يمذسم٦م واطمدة قمٜمدُم٤م شُمٙمتِمػ، وٓ يًتٓمٞمع إ

 جيؼمه٤م- 

ًٓ » ىم٤مل: ×قمـ أيب ضمٕمٗمر ِّ أومٖم٣م َوصَمَٔمؾ  ،إن  اهللَ )فَمز  َوصَمؾ( صَمَٔمَؾ يمِٙممم 

اِب  ،ََمٖم٣مسمٝمَح سمِْٙمَؽ إوْمٖم٣ملِ  َ ـَ ايممم  اَب؛ َوايم٘مِْذُب أَذُّ َِم  -(1)شايممم 

 .(2)شايم٘مِْذُب ُهَق طَمَراُب اإِليمنِ »ىم٤مَل:  ×وقمٜمف

ُمـ ضمّراء ؿمٞمققمٝم٤م  ٤مل وُم٘مد اإلطم٤ًمس سم٘مٌحٝم٤م هن٤مئٞمً إن اًمٙمذب ُمـ اعمٗم٤مؾمد، اًمت

سملم اًمٜم٤مس، وًمٙمـ ؾمٞم٠ميت وىم٧م ٟمرى ومٞمف أن اإليامن اًمذي هق رأس ُم٤مل طمٞم٤مة قم٤ممل 

 -اأظمرة، ىمد زال ُمـ أيديٜم٤م ُمـ ضمراء آؾمتٝم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمذب ومل ٟمِمٕمر سمذًمؽ أسمدً 

ـُ صَمٌَ  ’ؽُمئَِؾ َرؽُمقُل اهلل»ىم٤مل:  ×وقمـ أيب احلًـ اًمرو٤م ؟ ٣م٣مٞمً َيُ٘مقُن اظم٠مَِم

ازمً وَم٣مَل: َٞمَٔمْؿ، ومِٝمَؾ َوَيُ٘مقُن زَمخٝماًل   -(3)ش؟ وم٣مل: ٣ٓم؟ وم٣مَل: َٞمَٔمْؿ، ومِٝمَؾ: وَيُ٘مقُن ىَمذ 

 ،٤موًم٘مد اؾمتٜمٙمرت إظم٤ٌمر اًمٙمذب طمتك هزًمف، وأومتك اًمٕمٚمامء سمحرُمتف أيًْم 

÷ ىم٣مَن فَمقّم زمـ احُلًكم»ىم٤مَل:  ×- وقمـ أيب ضمٕمٗمر(4)وُمٜمٝمؿ ص٤مطم٥م اًمقؾم٤مئؾ

صُمِؾ إذا يٗمقُل يمَِقيمِِده: اسمِّٗمُ  قا ايمَ٘مِذَب، ايمَِمٕمغَم َِمٛمْف َوايم٘مٌغِم دِم ىمؾ صِمّد َوَهْزٍل هَم١مَن ايمر 

ٌَُد  ’ىَمِذَب دم ايمَِمٕمغِم اصْمؼَمَئ دم ايمَ٘مٌغِم أََم٣م فَمٙمِْٚمُتْؿ َأن  رؽمقل اهللِ  وم٣مل: ََم٣م َيَزاَل ايمٔم

يٗمً  ٌُْد َيْ٘مِذُب ضَمت   ،٣مَيِمُدَق ضَمت ك َيْ٘مُتٌُف اهلل َصدِّ ازمً َوََم٣م َيَزاَل ايمَٔم  -(5)ش٣مك َيْ٘مُتٌُف اهللُ ىَمذ 
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َك ايم٘مِْذَب: َهْزيَمفُ » :×وىم٤مَل أُمػُم اعم١مُمٜملم ٌٌْد ؿَمْٔمَؿ اإِليمِن ضَمّتك َيؼْمُ  ،َٓ َُيُِد فَم

هُ   -(1)شَوصِمد 

ُث هَمَٝمْ٘مِذُب »ٕيب ذر:  ’وذم وص٤مي٤م رؾمقل اهلل ، َوْيٌؾ يمِٙم ذي ُُيَدِّ  ،َي٣م أزَم٣م َذرر

 - (2)شٌؾ يَمُف، َوْيٌؾ يَمفُ يمُِٝمّْمِحَؽ زمِِف ايمَٗمْقَم، َويْ 

وم٣مل:  ×همٔمـ أيب فمٌد اهلل- ٤مسمٚمٞمٖمً  اوأصمٜم٧م أظم٤ٌمر أهؾ اًمٌٞم٧م قمغم اًمّمدق صمٜم٤مءً 

ْوا َِمٛمُْ٘مُؿ آصْمتَِٜم٣مدَ ايمىُمقُٞمقا ُدفم٣مًة يمِٙمٛم٣ّمِس زم٣ِمخَلغْمِ زمَِٕمغْمِ » ٛمَتُِ٘مْؿ، يمغَِمَ
ْدَق  ،ًِ  ،َوايمِمِّ

 -(3)شَوايمَقَرعَ 

ٌَُ٘مْؿ فمقم  ؾَمَٖم٣مفَم٥ًم،  ،اْؿ َِمٛمل نمًد إِن  َأوْمَرزَم٘مُ » :’وىم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ َوأْوصَم

٣مٞمً  ًَ
ٛمَُ٘مْؿ طُمُٙمٗمً  ،، وآداىمؿ يمأِلََم٣مٞم٥مِ ٣مأْصَدوَمُ٘مْؿ يمِ ًَ ـَ ايمٛم ٣مسِ  ،٣مَوأضْم  -(4)شَوأوْمَرزَم٘مُؿ َِم

 

يمٙمقرع َمراسم٤م ىمثغمة: همقرع ايمٔمقام: آصمتٛم٣مب فمـ ايم٘م٣ٌمئر؛ وورع اخلقاّص: 

ايمقومقع دم اظمحرَم٣مت؛ وورع أهؾ ايمزهد: آصمتٛم٣مب  آزمتٔم٣مد فمـ ايمُمٌٜم٣مت طمُمٝم٥م

فمـ اظم٣ٌمضم٣مت يمالزمتٔم٣مد فمـ وزره٣م؛ وورع أهؾ ايمًٙمقك: سمرك ايمٛمٓمر إلم ايمدٞمٝم٣م 

أصمؾ ايمقصقل َمـ ؛ وورع اظمجذوزمكم: سمرك اظمٗم٣مَم٣مت ٕصمؾ ايمقصقل إلم اظمٗم٣مَم٣مت

 إلم زم٣مب اهلل، وَمُم٣مهدة َج٣ميمف؛ وورع إويمٝم٣مء، اصمتٛم٣مب ايمتقصّمف إلم ايمٕم٣مي٣مت.

وهق أؾم٤مس يمّؾ اًمٙمامٓت اعمٕمٜمقي٦م، يقضم٥م صٗم٤مء اًمٜمٗمقس وضمالءه٤م، وهق 

 ُمـ أهّؿ ُمٜم٤مزل اًمٕمقام، وُمـ أومْمؾ زاد اعم٤ًمومر إمم أظمرة- 

                                                           

 
 

،،،،،
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َوآصْمتَِٜم٣مِد؛ َوافْمَٙمْؿ  ،َقَرعِ ايموَ  ،أوصٝمَؽ زمِتَْٗمَقى اهللِ»ىم٤مَل:  ×قمـ أيب قمٌد اهلل

ُف َٓ َيٛمَْٖمُع اصْمتَِٜم٣مٌد َٓ َوَرَع همِٝمفِ  - وم٤مًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمٕم٤ٌمدات شمرويض اًمٜمٗمس، وجلٛمٝم٤م، (1)شَأٞم 

ّٓ وىمٝمر اعمٚمٙمقت ًمٚمُٛمٚمؽ واًمٓمٌٞمٕم٦م، وهذا ٓ حيّمؾ  سم٤مًمقرع اًمِمديد، واًمت٘مقى إ

إٓ سمٕمد شمٜمٔمٞمٗمٝم٤م  اًمٙم٤مُمٚم٦م- إن اًمٜمٗمقس اعمدٟم٦ًم سم٤معمٕمّمٞم٦م، ٓ شم٘مٌؾ صقرة وٓ رؾماًم 

 ُمـ اًمٙمدر-

ُف َٓ »:×وىم٤مل أسمق قمٌد اهلل ّٓ ُيٛم٣مُل ََم٣م فِمٛمَْد اهللِ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ زم٣ِميمَقَرِع هَم١مِٞم   ،(2)شزم٣ِميمَقَرعِ إ

وهذا احلرُم٤من ُمـ  ،ومٛمـ ٓ ورع ًمف حُيَرم ُمـ اًمٙمراُم٤مت اًمتل وقمده٤م اهلل ًمٕم٤ٌمده

 أقمٔمؿ اخلذٓن واًمِم٘م٤مء- 

ّٓ َٓ سُمٛم٣مُل ِوََٓيتُٛم٣َم » :×وقمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر وقمـ اإلُم٤مم  ،(3)شزم٣ِميمَٔمَٚمِؾ َوايمَقَرعِ إ

ـْ ىم٣مَن دِم َِمٌْمٍ همِٝمف َم٣مَئ٥ُم  يَمْٝمَس َِمٛم ٣م َوٓ» اًمّم٤مدق: ٍػ َأْو َيِزيُدوَن َوىم٣مَن دم ايمىَمراََم٥ُم ََم

 -(4)شَذيمَؽ اظمٌِْم أضَمٌد أْوَرع َِمٛمْف

إن اعم٘مٞم٤مس ذم يمامل اًمقرع ذم وقء اًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م، هق آضمتٜم٤مب قمـ  

، وم٤مإلٟم٤ًمن سم٤مًمؽمويض اضم٤ٌمرً  احمرُم٤مت اهلل، هذا آضمتٜم٤مب ٓ يًتدقمل ضمٝمدً 

ًمٕمٛمؾ، يًتٓمٞمع أن يؽمك مجٞمع اعمحرُم٤مت، ذيٓم٦م إرادشمف قمغم أن يٙمقن وا ،اًمٜمٗمز

 ُمـ أهؾ اًمًٕم٤مدة واًمٜمج٤مة، وُمـ أهؾ اًمقٓي٦م ًمألئٛم٦م إـمٝم٤مر ويمراُم٦م احلؼ اعمتٕم٤ممم- 

 

ىء فَمعَم »ومّرع قمٚمٞمف ىم٤مئال:  ،سم٤مًمقرع ’سمٕمد أن أوص رؾمقل اهلل ؼَمِ َوٓ جَتْ
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قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اًمقرع أقمؿ ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م، وقمٚمٞمف ٓ سمد ُمـ شَمٗمًػم  ،شاطِمٝم٣مَٞم٥ٍم أزَمًد 

أو  ،اخلٞم٤مٟم٦م سمٛمٕمٜمك أقمؿ ُمـ اًمتٗم٤مهؿ اًمٕمرذم هل٤م، سم٠من ٟم٘مقل: إن ُمٓمٚمؼ اعمٕمّمٞم٦م

اًمتٙم٤مًمٞمػ اإلهلٞم٦م أُم٤مٟم٤مت ًمٚمحؼ  : ٕناىمؽماف ُمٓمٚمؼ ُم٤م يٛمٜمع اًمًػم إمم اهلل ظمٞم٤مٟم٦م

ذ : إ(1)﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿ورد ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م:  ،ؾمٌح٤مٟمف

ومّن سمٕمض اعمٗمنيـ إُم٤مٟم٦م سم٤مًمتٙم٤مًمٞمػ اإلهلٞم٦م، سمؾ إن مجٞمع إقمْم٤مء، واجلقارح، 

واؾمتٕمامهل٤م قمغم ظمالف رو٤م احلؼ ؾمٌح٤مٟمف،  ،واًم٘مقى، أُم٤مٟم٤مت ًمٚمحؼ اعمتٕم٤مزم

ظمٞم٤مٟم٦م، وشمقضمٞمف اًم٘مٚم٥م إمم همػم احلؼ ظمٞم٤مٟم٦م- أو أن اعم٘مّمقد ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م اعمٕمٜمك 

هق  ،يمؾ اًمقرع ،ومٙم٠مّن اًمقرع ،هب٤ماعمتٕم٤مرف، وختّمٞمّمٝم٤م سم٤مًمذيمر ًمِمدة آهتامم 

 آسمتٕم٤مد قمـ ظمٞم٤مٟم٦م إُم٤مٟم٦م-

وشمرك  ،إن اًمريمٞمزة إؾم٤مؾمٞم٦م ًمالقمتامد اعمت٤ٌمدل سملم اًمٜم٤مس ىم٤مئٛم٦م قمغم إُم٤مٟم٦م

اخلٞم٤مٟم٦م، ومال حئمك اخل٤مئـ سم٤مٓـمٛمئٜم٤من ًمدى اًمٜم٤مس: إن ُمثؾ هذا اإلٟم٤ًمن يٕمٞمش 

 طمٞم٤مة وٜمَٙم٤م-

صُمِؾ َوؽُمُجقِدِه هَم١مِن  َٓ سَمٛمُْٓمُروا إلم ؿم»ىم٤مل:  ،×قمـ أيب قمٌداهلل قِل ُرىمقِع ايمر 

ـِ اْٞمُٓمُروا إلَِم ِصْدِق ضَمِديثِِف  ٌء افْمَت٣مَدُه هَمَٙمْق سَمَرىَمُف اؽْمَتْقضَمَش يمَِذيمَِؽ، َويم٘مِ ذيمَِؽ َرْ

 -(2)شَوَأَداِء َأََم٣مَٞمتِفِ 

ضِمُؿ وإَم٣مَٞم٥ُم، هَم١مِذَ » :’وقمـ َرؾُمقَل اهللِ اط َيْقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ايمر  ت٣م ايمٌمِّ ا ََمر  ضم٣مهم 

ـُ يمأَِلََم٣مَٞم٥ِم ايمَٗمُْمقُع 
ضِمِؿ اظُم٠َمدِّي يمأَِلََم٣مَٞم٥ِم َٞمَٖمَذ إلَم اجَلٛم ٥ِم، َوإَِذا ََمر  اخَل٣مئِ ايمقصقُل يمِٙمر 

اُط دِم ايمٛم٣ّمر ضِمِؿ مَلْ َيٛمَْٖمْٔمُف ََمَٔمُٜمَم فَمَٚمٌؾ َوسَمْ٘مَٖمُٟم زمِِف ايمٌمِّ  -(3)شيمِٙمر 
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ْٝمِػ َووَم٣مسمَِٙمُف  ×َو٣مِرَب فَمقِمر  افْمَٙمْؿ أن  » ذم وصٞمَّتِِف ًَمُف: ×وقمـ أيب قمٌد اهلل  ً زم٣ِميم

ْي٦ُم إيِمَْٝمِف إَََم٣مَٞم٥م  -(1)شيَمق ائَتَٚمٛمَٛمل َواؽْمَتٛمَِْمَحٛمِل َواؽْمَتَُم٣مَريِن شُمؿ  وَمٌِْٙم٦ُم ذيمِؽ َِمٛمُْف َٕد 

لِّ  ـْ طَم٣مَن َأََم٣مَٞم٥ًم » ذم طمدي٨ِم اعمَٜم٤مهل: ’وقمـ اًمٜمٌَّ ـِ اخِلَٝم٣مَٞم٥ِم َووم٣مَل: ََم ُف ََّنَك فَم َأٞم 

تِل َوَيْٙمَٗمك اهللَ َوُهَق دِم ايمدُّ  َه٣م إلَِم َأْهٙمَِٜم٣م شُمؿ  َأْدَرىَمُف اظمَْقُت ََم٣مَت فَمعَم نَمغْمِ َِمٙم  ْٞمَٝم٣م َومَلْ َيُرد 

ى طِمَٝم٣مَٞم٥ًم َوُهَق َئْمَٙمُؿ هَمُٜمَق ىَم٣ميم ِذي طَم٣مََّن٣َم ـَ اؾْمؼَمَ ٣ٌَمُن َوَِم  -(2)شفَمَٙمْٝمِف نَمّْم

ـْ طَم٣مَن َأََم٣مَٞم٥م دِم ايمدُّ » :’وقمـ اًمٜمٌلِّ   ٞمَٝم٣م َومَلْ َيُرّده٣م فَمعَم َأْهٙمَِٜم٣م ََم٣مَت فَمعَم نَمغْمِ ََم

٣ٌَمٌن هَمُٝم٠ْمََمُر زمِِف إلَِم ايمٛم ٣مِر هَمَٝمَٜمقى زمِِف دِم ؾَمِٖمغم  ـِ اإلؽمالِم َويَمِٗمَل اهللَ َوُهَق فَمَٙمْٝمِف نَمّْم ِدي

 ،- وُمـ اعمٕمٚمقم أن ظمٞم٤مٟم٦م اعم١مُمٜملم شمٕمّؿ اخلٞم٤مٟم٦م اعم٤مًمٞم٦م وهمػمه٤م(3)شصَمَٜمٛم ؿ َأزَمد أزمِديـ

 مم٤م هق أيمؼم ُمٜمٝم٤م- 

ُٔمٛمِل وَمْٙم٤ُم »وذم احلدي٨م اًم٘مدد:  ًَ ـْ َي
ُٔمٛمِل َأْرِِض َوٓ ؽَمَمئِل َويم٘مِ ًُ ٓ َي

ـِ  ٌْدَي اظم٠ُْمَِم : وم٢من ىمٚم٥م اعم١مُمـ قمرش احلؼ اعمتٕم٤مزم، وإٟمف ؾمٌح٤مٟمف ص٤مطم٥م هذا (4)شفَم

وًمٖمػم أوًمٞم٤مئف  ،اًمٌٞم٧م، وم٤مًٓمتٗم٤مت إمم همػمه ظمٞم٤مٟم٦م ًمف، واحل٥م ًمٖمػم ذاشمف إىمدس

ٌّف ؾمٌح٤مٟمف، ظمٞم٤مٟم٦م ًمدى اًمٕمروم٤مء-اًمذي ٌّٝمؿ طم  ـ ُيٕمّد طم

وإن وٓي٦م أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م واًمٓمٝم٤مرة، وُمقّدهتؿ، وُمٕمروم٦م ُمرشمٌتٝمؿ 

قمٚمٞمٜم٤م رقم٤ميتٝم٤م سم٤معمِم٤ميٕم٦م واًمتٌٕمٞم٦م احل٘مٞم٘مّٞم٦م: إذ ُمـ  ،اعم٘مدؾم٦م، أُم٤مٟم٦م ُمـ احلؼ ؾمٌح٤مٟمف

 ،واًمقطمِم٦م ،ُمـ ضمراء اًمذهقل ×اعمٛمٙمـ أن يٜمًك اإلٟم٤ًمن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 واعم١مُمٜملم-  ،صٚمتلم سمٕمد اعمقت ًمٖمػم اعمخٚمّملماحل٤م
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قمزيزي إٟمؽ قمٜمدُم٤م شمٕم٤مين ُمـ ُمرض سمًٞمط، شمٜمًك يمؾ قمٚمقُمؽ وصم٘م٤موم٤مشمؽ، 

ومٙمٞمػ سمؽ قمٜمدُم٤م شمقاضمف اًمّمٕم٤مب واًمْمٖمقط واعمّم٤مئ٥م وإهقال اًمتل شمراومؼ 

اعمقت وؾمٙمراشمف؟ وإذا ومروٜم٤م أٟمؽ رطمٚم٧م ُمـ هذا اًمٕم٤ممل قمغم طم٥م حمٛمد وآًمف، 

اًم٘مٞم٤مُم٦م وُمّمػمك اًمًٕم٤مدة، وًمٙمٜمؽ ذم ُمٕم٤مٟم٤مة ًمدى وم٠مٟم٧م ُمـ أهؾ اًمٜمج٤مة يقم 

ـْ »وأهقال اعمقت واحلنم ومٗمل احلدي٨م:  ،اًمؼمزخ
ٛم٣م ؾُمَٖمٔم٣مُؤىُمْؿ َيْقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َويم٘مِ إِٞم 

وا يَمػْمَزطِمُ٘مؿ  -(1)شسَمَزودُّ

 

اخلقف ُمـ احلؼ ُمـ اًمٙمامٓت اعمٕمٜمقي٦م، وهق ُمٜمِم٠م يمثػم ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ 

واعمٝم٤مضمر إمم اهلل،  ،ٜمٗمًٞم٦م، وُمّمدر مجٞمع إصالطم٤مت اًمٜمٗمس- وجي٥م قمغم اًم٤ًمًمؽاًم

أن ُي٘مٌؾ سمقضمٝمف أيمثر وم٠ميمثر قمغم ُم٤م يٌٕم٨م اخلِمٞم٦م ُمـ اهلل ذم اًم٘مٚم٥م، ويٕمّٛمؼ ضمذوره 

وشمذيّمر قمٔمٛم٦م  ،وسمٕمد اعمقت ،وؿمّدة أهقال اعمقت ،ومٞمف، ٟمحق: اًمتٗمٙمر ذم اًمٕمذاب

 وؾمٚمٓم٤مٟمف- ،وىمٝمره ،وضمالًمف ،احلؼ اعمتٕم٤مزم

ـِ قماّمرٍ قم َؽ » :×ىم٤مَل: ىم٤مَل أسمق قمٌد اهلل ،ـ إؾمح٤مق سم ي٣م إؽْمح٣مُق، طَمِػ اهللَ ىَمّٟمٞم 

ُف َٓ َيَراَك هَمَٗمْد ىَمَٖمْرَت، َوإِْن  ُف َيَراَك، َوإِْن ىُمٛم٦َْم سَمَرى َأٞم  سَمراُه، وإِْن ىُمٛم٦َْم َٓ سَمَراُه هَم١مِٞم 

ُف َيراَك شُمؿ  زَمَرْزَت يَمُف زم٣ِمظمَْٔمِِم  ـَ ىُمٛم٦َْم سَمْٔمَٙمُؿ َأٞم  ـْ َأهَقِن ايمٛم ٣مـمِري ٝم٥ِم هَمَٗمْد صَمَٔمْٙمتَُف َِم

 -(2)شفَمَٙمْٝمَؽ 

وإذا قمرف ؿمخص يمٞمٗمٞم٦م دمكم احلؼ ذم اعمُٚمؽ واعمٚمٙمقت، وفمٝمقر اًمذات  

اعم٘مدس ذم اًمًٛمقات وإرولم، سمقاؾمٓم٦م اعمِم٤مهدة احلْمقري٦م، أو اعمٙم٤مؿمٗم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م، 
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ن، وُمـ اعمٕمٚمقم، أن قمرف سم٠من احلؼ اعمتٕم٤مزم طم٤مض ذم يمؾ ُمٙم٤م ،أو اإليامن احل٘مٞم٘مل

 : ٕناًم٤ًمًمؽ ذم أي ُم٘م٤مم يم٤من، يراقمل طمْمقر احلؼ، ويٛمتٜمع قمـ خم٤مًمٗم٦م ذاشمف اعم٘مدس

ُمراقم٤مة احلْمقر واعمحي ُمـ إُمقر اًمٗمٓمري٦م اًمتل ضمٌؾ قمٚمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن، وم٢مٟمف ُمٝمام 

وُمـ دون طمٞم٤مء، ومّرق سملم طمْمقر اًمٓمرف أظمر وهمٞم٤مسمف، ومٙمٞمػ إذا  ايم٤من ُمًتٝمؽمً 

 ومٓمرة اإلٟم٤ًمن شمراقمل طمْمقر يمؾ رء- : ٕنًمٕمٔمٞمؿ اًمٙم٤مُمؾًمٚمٛمٜمٕمؿ ا ايم٤من طمْمقرً 

 

وذوي  ،واًمًٚمقك ،ًمٚمخقف ُمراشم٥م سمح٥ًم اظمتالف ُمراشم٥م أهؾ اإليامن

وأرسم٤مب اًمٕمروم٤من: ومٙمؾٌّ يراقمل طمْمقر احلؼ ؾمٌح٤مٟمف سمح٥ًم  ،شمرويض اًمٜمٗمس

وقمال( سم٤مُمتث٤مل  ،)ضمّؾ  ُمرشمٌتف اًمتل ختّّمف، وم٢من اعم١مُمٜملم واعمت٘ملم يراقمقن طمْمقره

وشمرك اًمٜمقاهل- واعمجذوسملم سمٕمدم آًمتٗم٤مت إمم همػمه، وآٟم٘مٓم٤مع اًمت٤مم  ،إواُمر

 وإزه٤مق إٟم٤مٟمٞم٦م-  ،اًمٙم٤مُمؾ قمـ همػمه- وإوًمٞم٤مء اًمٙمّٛمٚملم سمٜمٗمل همػمه

إمم اعم٘م٤مم إول ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت اخلقف: ُمِم٤مهدة طمْمقر  ’وأؿم٤مر رؾمقل اهلل

ـَ »سمـ٘مقًمف:  ،احلؼ ؾمٌح٤مٟمف - وأؿم٤مر اإلُم٤مم شاهللِ )فَمز  ِذىْمُرُه( ىَمٟمَٞم َؽ سَمَراهُ  اخَلْقُف َِم

 ،وهق ُمِم٤مهدة يمٞمٗمٞم٦م اًمٕمٚمؿ اًمٗمٕمكم ًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،إمم اعم٘م٤مم اًمث٤مين ×اًمّم٤مدق

ُف َيَراكَ »سم٘مقًمف:  وإمم ومٓمري٦م رقم٤مي٦م حميه ؾمٌح٤مٟمف،  ،شَوإِْن ىُمٛم٦َْم َٓ سَمَراُه هَم١مِٞم 

ُف »سم٘مقًمف:  اًمخ- شَيَراكَ َوإِْن ىُمٛم٦َْم سَمْٔمَٙمُؿ َأٞم 

 

ٌْٛمَك »، يمام ورد ذم هذا احلدي٨م: ايمٌػمً  إن ًمٚمٌٙم٤مء ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف ومْماًل  ُي

 -شَػ زَمْٝم٦ٍم دِم اجَلٛم٥ِّميمأيَمَؽ زمُِ٘مؾِّ َدَْمَٔم٥م 
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ـْ طَمُْمَٝم٥ِم اهلِل، » ذم طمدي٨م اعمٜم٤مهل ىم٤مَل: ’وقمـ اًمٜمٌل ـْ َذُرهَم٦ْم فَمٝمْٛم٣َمُه َِم َوََم

ِر واجَلْقَهِر، همِٝمِف ََم٣م َٓ فَمكْمٌ ىَم٣مَن يَمُف زمُِ٘مؾِّ وَمْمْ  ـْ ُدَُمقفِمِف وَمٌْمٌ دِم اجلٛم ٥ِم َُمَ٘مٙم ٌؾ زم٣ِميمدُّ  َِم
َرةٍ

 -(1)شَرأت َوَٓ ُأْذٌن ؽَمِٚمَٔم٦ْم، َوَٓ طَمَْمَر فَمعَم وَمْٙم٤ِم زَممَمٍ 

٤مِدُق  صُمَؾ يَمَٝمُ٘مقن زَمٝمْٛمَُف َوزَمكْمَ اجَلٛم ٥ِم َأىْمَثَر ِِم ٣م زَمكْمَ »: ×وىَم٤مَل اًمّمَّ ايمث رى أن  ايمر 

ّٓ َٔمرِش يمَِ٘مثَْرةِ ُذُٞمقزمِِف هَمَم ُهَق ايموَ  ـْ طَمُْمَٝم٥ِم اهللِ فَمز  وصمؾ  َٞمَدَمً إ ٌْ٘مِل َِم فَمَٙمْٝمَٜم٣م ضَمت ك  ٣مَأْن َي

ـْ صِمْٖمٛمِف إلم َُمْٗمَٙمتِفِ   -(2)شَيِِمغَم زَمْٝمٛمَُف َوزَمٝمْٛمََٜم٣م َأوْمَرُب َِم

ٍء »ىم٤مل:  ×وقمـ أيب قمٌد اهلل ـْ َرْ ّٓ ََم٣م َِم ّٓ َوْزٌن َويَمُف ىَمْٝمٌؾ وَ إ َُمقَع هَم١مِن  إ ايمدُّ

ـْ َٞم٣مٍر َويَمْق َأنِّ زَم٣مىمِٝمً  اايمَٗمْْمَرة سُمْْمِٖمل زمَِح٣مرً  ٥ٍم يَمُرِْحُقا ٣مَِم  -(3)شزَمَ٘مك دِم ُأَم 

 

يٕمؽمض سمٕمْمٝمؿ قمغم ُم٤م ورد ذم إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م ُمـ اعمٙم٤موم٠مة اًمٕمٔمٞمٛم٦م يقم 

 ة، وًمرد آقمؽماض:اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم أُمقر ضمزئٞم٦م يًػم

قمغم أن صقرشمف اًمٖمٞمٌٞم٦م اعمٚمٙمقشمٞم٦م شم٤مومٝم٦م:  شمٗم٤مه٦م رء قمٜمدٟم٤م ٓ شم٘مقم دًمٞماًل  أوٓ:

، ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت اًمّمٖمػمة ذم ’وم٤مًمِمٙمؾ اخل٤مرضمل جلًؿ اًمرؾمقل إيمرم اعمٕمٔمؿ

هذا اًمٕم٤ممل، وًمٙمـ روطمف اعم٘مدؾم٦م يم٤مٟم٧م حتٞمط سم٤معُمٚمؽ واعمٚمٙمقت، وهق واؾمٓم٦م 

احلٙمؿ قمغم صٖمر اًمّمقرة اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اعمٚمٙمقشمٞم٦م  إجي٤مد اًمًاموات وإرولم- إنّ 

ًمٌمء، يتٗمّرع قمغم اًمٕمٚمؿ سمٕم٤ممل اعمٚمٙمقت، وسمقاـمـ إؿمٞم٤مء، وٓ حيّؼ ُٕمث٤مًمٜم٤م إصدار 

 ُمثؾ هذا احلٙمؿ- 
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 وسمًط رمحتف همػم اعمتٜم٤مهٞم٦م- ،ذًمؽ اًمٕم٤ممل ىم٤مئؿ قمغم شمٗمّْمؾ احلّؼ ؾمٌح٤مٟمف شم٣مٞمٝم٣م:

واًمتل شمٕمجز اًمٕم٘مقل  ،٤مملاًمٜمٕمؿ اًمتل ُمٜمحٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف ًمٕم٤ٌمده ذم هذا اًمٕم شم٣ميمث٣م:

ُمٜمحٝم٤م ُمـ دون ـمٚم٥م واؾمتح٘م٤مق، ومام  ،قمـ إطمّم٤مء يمٚمّٞم٤مهت٤م، ومْمال قمـ ُمٗمرداهت٤م

أن يتٗمّْمؾ احلؼ ؾمٌح٤مٟمف قمغم قم٤ٌمده، سم٠موٕم٤مف ُمْم٤مقمٗم٦م ُمـ إضمر  قمـ اعم٤مٟمع

وٓ طمّد  ؛(1)﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿واعمثقسم٦م؟ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٔظمرة: وظمٚمؼ إرادة حمدود عمِمتٝمٞم٤مت اإلٟم٤ًمن: إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمد ظمٚمؼ قم٤ممل ا

 ًمتح٘مؼ ذًمؽ اًمٌمء سم٢مرادشمف ٟمٗمًٝم٤م-  ٤ماإلٟم٤ًمن: قمغم ٟمحق ًمق أراد اإلٟم٤ًمن ؿمٞمئً 

ومٜمحـ سمٛمٜمزًم٦م ُمـ ىمد ؾمٛمع  ،وم٤مىم٧م أطم٤مدي٨م هذه اعمثقسم٤مت طمّد اًمتقاشمر رازمٔم٣م:

وُمٜمتٝمك اجلٝم٤مًم٦م:  ،احلدي٨م سم٠مذٟمف ُمـ اعمٕمّمقُملم^، وم٢مٟمٙم٤مره٤م ُمـ وٕمػ اإليامن

اًمّمٖمػم إمم إُمقر اًمٖمٞمٌٞم٦م إظمروي٦م، واًمتٕمٌدي٦م  وًمق أراد اإلٟم٤ًمن أن يتٓمرق سمٕم٘مٚمف

ف يٜمجّر ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ : ٕٟمتٝمك أُمره إمم إٟمٙم٤مر اًميورّي٤مت واعمًّٚمامتٟم: ٓاًمنمقمٞم٦م

 ، طمتك يٗميض سمف إُمر إمم ضمحقد سمدهيٞم٤مت اًمديـ-ارويدً  اإمم اًمٙمثػم رويدً 

 ًً ٕم٤ممم: ُٕمث٤مل هذه اعمثقسم٤مت، ٟمحق ىمقًمف شم اذم اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ٟمجد ذيمًر  :٣مطم٣مَم

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ - وىمقًمف شمٕم٤ممم:(2)﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿

 -(3)﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ

قمغم اجلٜم٦م اًمتل خيّٚمد اإلٟم٤ًمن ذم  ،واًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م ،أمل يٜمّص اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ

ٟمٕمٛمٝم٤م وروم٤مهٝم٤م، ُم٘م٤مسمؾ ـم٤مقم٦م حمدودة ٓ شمتج٤موز قمٛمر اإلٟم٤ًمن؟- إن اًم٘مْمٞم٦م 

 طمّد هل٤م-ُمٜمقـم٦م سم٤مًمرمح٦م اإلهلٞم٦م اًمتل ٓ 
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الُة هم»ُمـ ىمقًمف:  ’إن ُم٘مّمقد رؾمقل اهلل ٣م ايمِم  قَن َرىْمَٔم٥م٣مخَل أَم  ًُ اعمقاومؼ  شْٚم

ٛمَتِل دِم َصاَليِت »ًمًٜمتف:  ًُ ، هق اًمّمٚمقات ُمـ ومرائْمٝم٤م وٟمقاومٚمٝم٤م قمدا شأطِمُذ زمِ

ريمٕمتلم سمٕمد صالة اًمٕمِم٤مء شم١مدي٤من ُمـ ضمٚمقس وشمٕمّدان ريمٕم٦م واطمدة، ومٞمٙمقن 

 ًمريمٕم٤مت ُمع ه٤مشملم اًمريمٕمتلم ُمـ ضمٚمقس إطمدى ومخًلم ريمٕم٦م- جمٛمقع قمدد ا

وذم سمٕمض آظمر أن اهلل  ،وذم سمٕمض اًمرواي٤مت أّن ُمـ اعمٕم٤ميص شمرك اًمٜم٤مومٚم٦م

 ،وذم سمٕمْمٝم٤م شمٍميح سمقضمقب اًمٜمقاومؾ ،ؾمٌح٤مٟمف ؾمٞمٕمّذب اإلٟم٤ًمن قمغم شمرك اًمًٜم٦ّم

ؾِمٝمَٔمتٛم٣م َأْصَح٣مُب »: ×وقمـ اًمّم٤مدق ،ًمت٠ميمٞمد اإلشمٞم٤من هب٤م، واًمردع قمـ شمريمٝم٤م

كَم َرىْمَٔم٥م ًِ وذم طمدي٨م قمالُم٤مت اعم١مُمـ قمـ احلًـ سمـ قمكم  ،(1)شاإلضْمدى َوََخْ

كماظمُ فَماَلََم٣مُت »ىَم٤مَل:  ×اًمٕمًٙمري ًِ ـْ ََخْس، َوفمد  َِمٛمٜم٣م َصالة اإلضْمدى َوََخْ  -(2)ش٠ْمَِم

 

ف ذم وسملم اًمٕمٚمامء إقمالم ظمال ،ورد ذم ومْمؾ ذًمؽ ُم٤م يتج٤موز أرسمٕملم رواي٦م

واًمذي ؿُمٝمر سمٞمٜمٝمؿ هق: أول مخٞمس ُمـ اًمِمٝمر، وهق يقم قمرض  ،يمٞمٗمٞم٦م ذًمؽ

وإرسمٕم٤مء إول ُمـ اًمٕمنمة اًمث٤مٟمٞم٦م وهق يقم ٟمحس ُمًتٛمر، ويقم ٟمزول  ،إقمامل

- وذم ٤ماًمٕمذاب: واخلٛمٞمس إظمػم ُمـ اًمِمٝمر اًمذي هق يقم قمرض إقمامل أيًْم 

ٌَْٙمٛم٣َم»: ×فمـ أيب فمٌد اهللاًمرواي٦م  ـْ وَم ـْ إََُمؿ ىَم٣مُٞمقا إَِذا َٞمَزَل فَمعَم َأضَمِدِهؿ  َٕن  ََم َِم

٣مِم هَمَِم٣مَم َرؽُمقُل اهللِايم ٣مَم  ’َٔمَذاَب، َٞمَزَل دِم هِذِه إَي  ٣َم إَي  ٣مَم ََّٕن  - (3)شَخقهَم٥مِ اظمَ هِذِه إَي 

ـ  ـ ص»وذم صدر هذا احلدي٨م:  ْهرِ  ٝم٣مم شمالشم٥م أي٣مم دم ايمُمٜمر ـ َصْقمَ َووَم٣مَل يمَِٝمْٔمِديَم . شايمد 
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 -(1)﴾ک ک ک ک گ گ﴿: وقمّٚمؾ ذم سمٕمض اًمرواي٤مت سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م

 

ٜم٦م اًمث٤مًمث٦م ًمرؾمقل اهلل ًُّ هْم٦ُم »: ’اًم َدوَم٥َم هَمُجٜمُدَك ضَمت ك سَمُٗمقَل: وَمْد َأْهَ ٣م ايمِم   ،َأَم 

ف ْ سُمْنِ وهل ُمـ اعمًتح٤ٌمت، اًمتل ىمّؾ أن يٌٚمغ ُمثقسمتٝم٤م ذم إضمر واًمثقاب،  ،شَومَل

ظم٤ٌمر ذم اًمتّمدق طمتك قمغم ُمـ ٓ يقاوم٘مٜم٤م ذم اًمديـ، وقمغم قمٛمؾ آظمر- وإ

 واًمٌحرّي٦م، وهذا سمٕمْمٝم٤م:  ،احلٞمقاٟم٤مت: اًمؼمّي٦م

، »: ×ىَم٤مَل أسمق قمٌد اهلل ـِ َدوَم٥ِم فَمعَم اظُم٠ْمَِم ـَ ايمِم  ْٝمَْم٣مِن َِم ٌء َأشْمَٗمَؾ فَمعَم ايمُم  يمَْٝمَس َرْ

٣ٌَمَركَ  بِّ )سَم ٌْ  ،َوِهَل سَمَٗمُع دِم َيِد ايمر  ٌْدِ َوسَمَٔم٣ملَم( وَم  -(2)شَؾ َأْن سَمَٗمَع دِم َيِد ايمَٔم

ُٙمْؼ ؾَمْٝمئً » ذم طمدي٨م ىم٤مَل: ×وقمـ أيب قمٌد اهلل ّٓ  ٣مإن  اهللَ مَلْ خَيْ ُزُٞمُف إ َويَمُف طَم٣مِزٌن خَيْ

 ّٓ َدوَم٥مَ إ ِف؛ َوىَم٣مَن َأيِب إَِذا سمِمدق زمًمء ،ايمِم  ًِ ب  َيٙمِٝمَٜم٣م زمِٛمَْٖم وؤمف دم يد  ،هَم١مِن  ايمر 

 -(3)ششمؿ رّده دم يد ايم٣ًمئؾ ،وؾمّٚمف ،ٗمٌٙمفهم ،شمؿ ارسمده َمٛمف ،ايم٣ًمئؾ

إن شمدسمر هذا احلدي٨م اًمنميػ يِمػم إمم أّن اإلٟم٤ًمن قمٜمدُم٤م يتّمدق سمٞمده إذا 

 ًٓ ـّ قمغم اًمٗم٘مػم أو أؾم٤مء إًمٞمف واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، يم٤مٟم٧م ُمٜمّتف وإؾم٤مءشمف أو إمم اهلل شمٕم٤ممم  ُم

 يم٤من ،إمم اًمٗم٘مػم: وإذا ظمِمع وشمقاوع وأسمدى ُمٜمتٝمك اًمذل واعمًٙمٜم٦م ٤موصم٤مٟمٞمً 

 ًٓ  - ٤مصمؿ ًمٚمٗم٘مػم اعم١مُمـ صم٤مٟمٞمً  ظمْمققمف وذًمف وظمِمققمف هلل أو

ـِ هَم١مِن  َصَدوَمتَُف سُمٓمِٙمُّفُ اظمُ ِٗمٝم٣ِمََم٥ِم َٞم٣مٌر ََم٣م طَماَل ـمِؾ  ايمأْرُض » :’ىم٤مَل رؾمقل اهلل  ،(4)ش٠ْمَِم

ٍء، َوىَمْٙم٦ُم زم٣ِمٕؾَْم  :وم٣مَل اهللُ سَم٣ٌَمَرَك َوسَمَٔم٣ملَم »ىم٤مل:  ×وقمـ أيب ضمٕمٗمر َٝم٣مِء َأَٞم٣م طَم٣ميمُِؼ ىُمؾ  َرْ
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ي  ّٓ نَمغْمِ زمِّٝمٜم٣م يَمُف إ ٥ِم ايمتَْٚمَرة هَمُٟمر  َق زمُِِمٗم  صُمَؾ َيتََِمد  َدوَم٥َم هَم١ميِنِّ َأوْمٌُّمَٜم٣م زمِٝمَِدي، ضَمت ك َأن  ايمر  ايمِم 

ـْ ُأضمدٍ  ىَمُف َيْقَم ايمِٗمٝم٣َمََم٥ِم َأفْمٓمَؿَ َوهمِْٙمَقُه ضَمت ك َأسْمرُ  فيبِّ ايمَرصُمُؾ َِمٛمُْ٘مْؿ هَمِِمٝمٙمَ ىَمَم ُيَر   - (1)شَِم

قءِ ايم»: ’ أطم٤مدي٨م يمثػمة قمـ رؾمقل اهللوورد ذم ًُّ  ،(2)شَِمَدوَم٥ُم سَمْدهَمُع َِمٝمَت٥َم ايم

ٌِْٔمكَم َِمٝمَت٥َم ؽُمقءٍ ايمػِمُّ وَ ايم»و  ،(3)شَِمَدوَم٥ُم َيٛمِْٖمَٝم٣مِن ايمَٖمْٗمَر، َوَيِزيَداِن دِم ايمُٔمْٚمِر، َوَيْدهَمَٔم٣مِن ؽَم

ي٣مر وسَمزيداِن دم إَ »و راِن ايمدِّ ضمِؿ سُمَٔمٚمِّ دوم٥َم وصٙم٥م ايمر  َدوَم٥م »و ،(4)شفْممرِ إن  ايمِم  إِن  ايمِم 

ّٓ َٓ سَمِزيُد اظم٣َمَل  َدوَم٥مِ ايماؽْمَتٛمِْزيُمقا »ىَم٤مَل:  ×وقمـ أيب احلًـ (5)شىَمثَْرةً إ  ،(6)شِرْزَق زم٣ِميمِم 

ـَ »ىَم٤مَل:  ×وقمـ أيب قمٌداهلل َدوَم٥ِم َيْٗمِِض ايمَدْي ـُ ايمِم  ًْ إِٟمَُّف  ×: وقمـ أيب ضمٕمٗمر(7)شضُم

٥مِ ايم»ىَم٤مَل:  ًَ َدوَم٥ُم فَمعَم  َِمَدوَم٥ُم فَمعَم ََخْ ة َوهَل ايمِم  َدوَم٥ِم همِٝمِف زمَِٔممْمَ َأصْمَزاٍء، صُمْزِء ايمِم 

٥ِم. َووَم٣مَل سَمَٔم٣ملَم:  َدوَم٥ِم همِٝمِف  ﴾ک ک ک ک گ گ﴿ايمَٔم٣مَم  َوصُمْزُء ايمِم 

ٌَْٔمَمَئ٥ِم َوِهَل  ًَ َدوَم٥ِم همِٝمِف زمِ ٌِْٔمكَم َوِهَل ايمَِمَدوَم٥ُم فَمعَم َذِوي ايمَٔم٣مَه٣مِت، َوصُمْزُء ايمِم  ًَ زمِ

َدوَم٥مُ  ٌَْٔم٥ِم آٍٓف َوِهَل ايمفَمعَم َذِوي إَْرضَم٣مِم، َوصُمْزُء  ايمِم  ًَ َِمَدوَم٥ُم فَمعَم ايمُٔمَٙمَمِء ايمَِمَدوَم٥ِم زمِ

ٌِْٔمكَم  ًَ َدوَم٥ِم زمِ َدوَم٥ُم فَمعَم  ٣مٖمً ايمَوصُمْزُء ايمِم  أٟمف  ×- وقمـ أيب قمٌد اهلل(8)شقسمكاظمَ َوِهَل ايمِم 

٣م، هَمَم َمِ »ىم٤مل: ُروا هِبَ َدوَم٥ِم َوزَم٘مِّ ٌُقا دِم ايمِم  ُق زمَِِمَدوَم٥ٍم ضِمكَم ُيِْمٌُح اْرنَم  ،ـْ َُم٠ْمَِمـ َيَتَِمد 

٣م ََم٣م فِمٛمَْد اهللِ،  ّٓ ُيِريُد هِبَ َمِء دِم ذيمَِؽ إ  ً ـَ ايم ٣م فَمٛمُْف َذ  ََم٣م َيٛمِْزُل َِم َأْو  ،َٝمْقمايمَدهَمَع اهللُ هِبَ
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َمِء دِم ذيمَِؽ   ً ـَ ايم  - (1)شَٝمقمِ ايموَم٣مَل: َووَم٣مُه اهللُ َذ  ََم٣م َيٛمِْزُل َِم

 -(2)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ورد ذم أي٦م اًمنميٗم٦م ىمقًمف:  

وَم٣مِن ÷: وذم احلدي٨م قمـ احلًلم سمـ قمكم، واًمّم٤مدق َُم ىَم٣مَٞم٣م َيَتَِمد  َأَّن 

ُف َأضم٤مُّ إؾَْمَٝم٣مِء إيَِمٝمْٛم٣َم َووَمْد وَم٣مَل اهلل سَمَٔم٣ملَم:  ِر َوَيُٗمقِٓن إِٞم  ٘م  ًُ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿زم٣ِميم

 -(3)﴾ٻ پ پ

ٌَفُ  ،٣مشَمْقزمً  ×اؾْمؼَمى فَمقِمٌّ »ىم٤مَل:  ،قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ وذم احلدي٨م َق  ،هَمَٟمفْمَج هَمَتَِمد 

فِ  ’زمِِف؛ َووَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل اهللِ ًِ ـْ آشَمَر فَمعَم َٞمْٖم آشَمَرُه اهلل َيْقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم  ،َيُٗمقُل: ََم

ـْ َأضَم٤َم ؾَمْٝمئً  ٣ٌَمُد وَم٣مَل اهلل )سَمَٔم٣ملَم( يَ  هللهَمَجَٔمَٙمُف  ،٣مزم٣ِمجَلٛم ٥ِم؛ َوََم ْقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم: وَمْد ىَم٣مَن ايمِٔم

 -(4)شٛم ٥مِ ٣مجَل َٝمقَم زمِ ايمَوَأَٞم٣م ُأىَم٣مهمِٝمَؽ  ،ْٔمُروِف ٣مظمَ ُيَ٘م٣مهمُِئقَن همِٝمَم زَمْٝمٛمَُٜمؿ زمِ 

ـَ فَمقِم احَل إِن  »و ـَ زم اٍت ضَمت ك َٞمْٔماًل  ×ًَ ُف شَمالَث ََمر   ٣مَوشَمْقزمً  ،َوٞمْٔماًل  وَم٣مؽَمَؿ َرزم 

 -(5)شاَوِديٛم٣مرً  اوِديٛم٣َمرً  ،٣مَوشَمْقزمً 

ؽَمَٟمَل َرصُمٌؾ »ُمٜمٝم٤م:  ،وٓ شمتٝم٤موم٧م هذه اًمرواي٤مت اعمذيمقرة ُمع أطم٤مدي٨م أظمرى

ٌِْدا ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈۈ ﴿وصمّؾ(:  ،فمـ ومقل اهلل )فمزّ  ×هللَأزَم٣م فَم

هُ  ،﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ـُ هُماَلٍن إَْٞمَِم٣مِري ؽَمم  َوىَم٣مَن يَمُف  ،هَمَٗم٣مَل: ىَم٣مَن هُماَلُن زْم

ُق زمِ  ٍء هَمَجَٔمَؾ اضَمْرٌث هَمَ٘م٣مَن إَِذا ضَمؾ  َيتََِمد   َرْ
ٌَْٗمك ُهَق َوفَمَٝم٣ميُمُف زمَِٕمغْمِ (  هللِف هَمٝمَ )فَمز  وصَمؾ 

                                                           

 
 
،،،،

 



 242 احلَدي٨م اًمت٤مؾِمع واًمٕمنمون: وصّٞم٦م اًمٜمٌل ًمٕمكّم سمخّم٤مل

همً   -(1)ش٣مذيمَِؽ َهَ

ـَ ُيَردُّ ُدفم٣مؤُهؿْ » :×هللوقمـ أيب قمٌدا ـَ ايمث اَلشَم٥ِم ايم ِذي ـْ  ،... هَمٝمَُ٘مقُن َِم وُمْٙم٦ُم: ََم

 ،شُمؿ  وَم٣مَل: َي٣م َربِّ ُأْرُزوْمٛمِل ،ِٜمفِ ُهْؿ؟ وَم٣مَل: َأضَمُدُهْؿ َرصُمٌؾ ىَم٣مَن يَمُف ََم٣مٌل هَمٟمَْٞمَٖمَٗمُف دِم َوصْم 

 -(2)شرْزِق؟ايمإلَِم ؿَمَٙم٤ِم  هَمُٝمَٗم٣مُل يَمُف: َأمَلْ َأصْمَٔمْؾ يَمَؽ ؽَمٌِٝماًل 

ووضمف قمدم اًمتٝم٤موم٧م هق أن اإليمث٤مر ذم اًمتّمدق ىمد ٓ يٌٚمغ ُمرطمٚم٦م اًمتْمٞمٞمؼ 

قمغم إهؾ واًمٕمٞم٤مل: إذ رسمام أؿمخ٤مص يتّمدىمقن سمٜمّمػ أُمقاهلؿ أو أيمثر ُمع 

 قمغم يمٗم٤مف أهٚمٝمؿ، وقمدم دومٕمٝمؿ ٟمحق اًمْمٞمؼ واًمٕمن-اعمح٤مومٔم٦م 

 

وىمد اٟمٕمٙمس هذا اًمتٕمٚمؼ قمغم ىمٚمٌف،  ،ٟمِم٠م اإلٟم٤ًمن وشمرسّمك قمغم طم٥ّم اعم٤مل

أن  ،أو اإليث٤مر قمغم اًمٜمٗمس ،وم٢مذا اؾمتٓم٤مع اإلٟم٤ًمن سمقاؾمٓم٦م اًمّمدىم٤مت ،وشمٕمّٛمؼ ومٞمف

 ،ُمـ اضمتث٤مث ُم٤مدة اًمٗم٤ًمدأو خيٗمػ ُمٜمف، متٙمـ  ،يًت٠مصؾ ُمـ ىمٚمٌف هذا اًمتٕمٚمؼ

وومتح أسمقاب اعمٕم٤مرف اإلهلٞم٦م، وقم٤ممل اًمٖمٞم٥م  ،وُمّمدر إقمامل اعمِمٞمٜم٦م ُمّدة طمٞم٤مشمف

واعمٚمٙمقت، واعمٚمٙم٤مت اًمٗم٤موٚم٦م، قمغم ٟمٗمًف- وهذا ُمـ إُمقر اعمٝمّٛم٦م ذم اإلٟمٗم٤مق 

 وٓ ؾمٞمّام اعمًتح٥م إذ ٓ سمد ُمـ اإلىمالع قمـ اًمتٕمٚمؼ سم٤مًمدٟمٞم٤م طمتك يتؿ اًمٌذل-  ،اعم٤مزم

 

ىم٤مل:  ،×دىم٦م اًمن أومْمؾ ُمـ صدىم٦م اًمٕمالٟمٞم٦م، ومٕمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدقص

ِّ َواا» َدوَم٥ُم دِم ايمنِّ َدوَم٥ِم دِم ايمَٔماَلٞمَِٝم٥ِم َوىَمذيمَِؽ َوا هلليمِم  ـَ ايمِم  ِّ  هللَأهْمَّمُؾ َِم ٣ٌَمَدُة دِم ايمنِّ ايمِٔم

َّ شمٙمٛمـ:(3)شَأهْمَّمُؾ َِمٛمَْٜم٣م دِم ايمَٔماَلٞمَِٝم٥مِ   - وًمٕمؾ ٟمٙمت٦م أومْمٚمٞم٦م صدىم٦م اًمنِّ
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 ًٓ  : ذم أّن قم٤ٌمدة اًمن أسمٕمد ُمـ اًمري٤مء، وأىمرب إمم اإلظمالص-أو

 ذم أّن صدىم٦م اًمّن حت٤مومظ قمغم يمراُم٦م اًمٗم٘مراء- :٣مشم٣مٞمٝمً 

 : ٕنواًمتّمّدق قمغم إرطم٤مم وإىمرسم٤مء أومْمؾ ُمـ اًمتّمدق قمغم همػمهؿ

قمٜمقان صٚم٦م اًمرطمؿ اًمذي هق ُمـ أومْمؾ اًمٕم٤ٌمدات يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف: ومٗمل احلدي٨م قمـ 

َدوَم٥ِم َأهْمَّمُؾ؟ وَم٣مَل فَمعَم ِذي ’ؽُمئَِؾ َرؽُمقُل اهللِ»ىَم٤مَل:  ×أيب قمٌداهلل : َأيُّ ايمِم 

ضِمِؿ ايمَ٘م٣مؾِمِح   - (1)شايمر 

 

وفمٙمٝمؽ زمِمالة »اهتّؿ هذا احلدي٨م اًمنميػ ًمّمالة اًمٚمٞمؾ، ومٙمّرر صمالصم٤م: 

 : وهذه سمٕمض اًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م اعم٠مصمقرة ذم ومْمٞمٚم٦م صالة اًمٚمٞمؾ-شايمٙمٝمؾ

همٗم٣مل: ي٣م حمٚمد:  ،جلػمائٝمؾ: فمٓمٛمل ’وم٣مل ايمٛمٌل» ىم٤مل:× قمـ أيب قمٌد اهلل

فمش َم٣م ؾمئ٦م هم١مّٞمؽ َمٝم٦م؛ وأضم٤ٌم َم٣م ؾمئ٦م هم١مٞمؽ َمٖم٣مرومف؛ وافمٚمؾ َم٣م ؾمئ٦م هم١مٞمؽ 

 - (2)شوفمزه ىمّٖمف فمـ أفمراض ايمٛم٣مس ،َمالومٝمف؛ وافمٙمؿ أّن ذف اظم٠مَمـ صالسمف زم٣ميمٙمٝمؾ

إذا وم٣مم ايمٔمٌد َمـ يمذيذ َمّمجٔمف وايمٛمٔم٣مس دم فمٝمٛمٝمف » :’وىم٤مل رؾمقل اهلل

ووم٣مل: أَم٣م سمرون فمٌدي هذا ومد وم٣مم  ،زم٣مهك اهلل زمف اظمالئ٘م٥م ، رزمف زمِمالة يمٝمٙمفيمغمِض

 -(3)شاؾمٜمدوا أين ومد نمٖمرت يمف ،َمـ يمذيذ َمّمجٔمف يمِمالٍة مل أهمروٜم٣م فمٙمٝمف

 

هق ٟمقاومؾ صالة  ،شوفمٙمٝمؽ زمِمالة ايمزوال»اعم٘مّمقد ُمـ صالة اًمزوال ذم: 

                                                           

 



 241 احلَدي٨م اًمت٤مؾِمع واًمٕمنمون: وصّٞم٦م اًمٜمٌل ًمٕمكّم سمخّم٤مل

أو  ،٤م ذم هذه اًمٜمقاومؾ ُمـ ظمّمقصٞم٦معم ،اًمٔمٝمر، وهق ُم٤م ّسطم٧م هب٤م إطم٤مدي٨م

 وُمـ سمقاقم٨م ىمٌقهل٤م- ،ٕهن٤م ُمـ شمقاسمع اًمّمالة اًمقؾمٓمك، وُمتّٛمامهت٤م

اًمتل شُمدقمك  ،ويٛمٙمـ أن يٙمقن اعم٘مّمقد ُمـ صالة اًمزوال صالة اًمٔمٝمر ٟمٗمًٝم٤م

سم٤مًمّمالة اًمقؾمٓمك، ًمقىمققمٝم٤م ذم وؾمط اًمّمٚمقات اًمٞمقُمٞم٦م، وىمد أُمر احلؼ  ٤مأيًْم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: ىم٤مئاًل اعمتٕم٤مزم سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم إىم٤مُمتٝم٤م 

 -(1)﴾پ پ پ

 وي٠ميد هذا آضمتمل: 

 ًٓ  أٟمف اعمِمٝمقر سملم اًمٗم٘مٝم٤مء )روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ(- :أو

ـ اًمرواي٤مت :٣موشم٣مٞمٝمً   فمٝمر ُم ظمرى-  ،أٟمّف ٕا  إذ حتٔمك سمخّم٤مئص زائدة قمغم اًمّمٚمقات ٕا

: أهن٤م اًمّمالة إومم اًمتل أٟمزهل٤م احلؼ ؾمٌح٤مٟمف سمقاؾمٓم٦م ضمؼمائٞمؾ قمغم آدم ٣موشم٣ميمثً 

  اًمٌنم )قمغم ٟمٌٞمٜم٤م وآًمف وقمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم(-أيب

 ،وٟمقاومٚمٝم٤م ،وطمدوده٤م ،واًمٔم٤مهر أن آهتامم هل٤م ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم ذوـمٝم٤م

وأوىم٤مهت٤م، وىمد وردت أطم٤مدي٨م يمثػمة ُم٠مصمقرة قمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م ^، شم٠مُمرٟم٤م 

سم٤معمح٤مومٔم٦م سم٤مإلشمٞم٤من سم٤مًمّمٚمقات ذم وىم٧م ومْمٞمٚمتٝم٤م، ومت٠مظمػمه٤م قمـ وىم٧م اًمٗمْمٞمٚم٦م ُمـ 

ُمـ ُيٕمٜمك سمٌمء، أٟمجزه ذم أهع وىم٧م وذم  : ٕنغ، ُمـ اًمتٝم٤مون ومٞمٝم٤مدون ُمًقّ 

ِجد إْذ اظمَ صَم٣ميمٌِس دِم  ’زَمْٝمٛم٣َم َرؽُمقُل اهللِ »ىم٤مل:  ×أومْمؾ هٞم٠مة: وقمـ أيب ضمٕمٗمر ًْ

َٞمٗمٌر ىَمٛمَْٗمِر ايمُٕمَراِب  ×َدطَمَؾ َرصُمٌؾ هَمَٗم٣مَم ُيَِمقمِّ هَمَٙمْؿ ُيتِؿ  ُرىُمقفَمُف َوَٓ ؽُمُجقَدُه هَمَٗم٣مَل 

ـْ َمَ 
: سمؾ ىمد يٗميض إُمر (2)شـ  فَمعَم نَمغْمِ ِديٛمِلَذا َوهَ٘مَذا َصالَسُمُف يَمَٝمُٚمقسم٣مَت هيَمئِ

 سم٤مإلٟم٤ًمن ُمـ ضمراء آؾمتخٗم٤مف سم٤مًمّمالة، إمم شمريمٝم٤م- 
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إٟمٜم٤م ىمّٚمام يٕمؽميٜم٤م اًمٜمًٞم٤من ذم أُمر دٟمٞمقي ُمٝمّؿ، ٓؾمتٕمٔم٤مم ٟمٗمقؾمٜم٤م ًمف، وشمٕمّٚم٘مٝم٤م 

وّٕن ُمرشمٙمزات  ،ٟمٜم٤م سم٤مًمٖمٞم٥مسمف، ومٚمامذا اًمٗمتقر ذم إُمقر اًمديٜمٞم٦م؟ إٟمف ًمٕمدم إيام

 قم٘م٤مئدٟم٤م واهٞم٦م، واًمٜمتٞمج٦م أن مجٞمع إُمقر اًمديٜمٞم٦م قمٜمدٟم٤م شم٤مومٝم٦م وُمقهقٟم٦م-

وٓ يٕمٚمؿ  ،إن هذه اًمّمٚمقات اخلٛم٦ًم قمٛمقد اًمديـ، واًم٘م٤مقمدة اًمّمٚم٦ٌم ًمإليامن 

إذ شمدومع سم٤مإلٟم٤ًمن إمم شمقصمٞمؼ  ،واخلقاص ُمـ قم٤ٌمده ،قمٔمٛمتٝم٤م إٓ احلؼ ؾمٌح٤مٟمف

وي٘مقي ؿمجرة اًمتقطمٞمد اًمٓمٞم٦ٌم، ويٕمّٛم٘مٝم٤م ذم  ،عمتٕم٤مزمإواس سمٞمٜمف وسملم احلؼ ا

اًمٜمٗمس قمغم ٟمحق ٓ يٛمٙمـ اىمتالقمٝم٤م: ومٞمٗمٚمح ذم اظمت٤ٌمر احلؼ اعمتٕم٤مزم ًمف ًمدى 

وُمِم٤مهدة رء ُمـ قم٤ممل اًمٖمٞم٥م، ويقضم٥م  ،وأهقال اعمّٓمٚمع ،ؾمٙمرات اعمقت

ًمٚمزوال طمتك يّم٤مب  وىم٤مسماًل  ٤ماؾمت٘مرار ديٜمف وصم٤ٌمشمف، ُمـ دون أن يٙمقن ُمًتقدقمً 

 ، ًمدى أىمؾ وٖمط-سم٤مًمٜمًٞم٤من

 

: إن قم٘مٚمٜم٤م شَوفَمَٙمْٝمَؽ زمِتَاَلَوِة ايمُٗمْرآِن فَمعَم ىُمؾِّ ضَم٣مل»ذم احلدي٨م اًمنميػ: 

ؽ سمف واًمتدسمَّر ذم  ًّ ِٛمِف واًمتٛم اًم٘م٤مس ٓ يًتققم٥م ومْمٞمٚم٦م شمالوة اًم٘مرآن ومحٚمف َوشَمَٕمٚمُّ

 وهذا سمٕمض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ: ،ُمٕم٤مٟمٞمف وأهاره

ٙمِِؿ  هللايمُٗمْرآُن فَمْٜمُد ا»: وم٣مَل  ×اهلل فمـ أيب فمٌد ًْ ٌَِٕمل يمِْٙمَٚمْرِء اظمُ إلَِم طَمْٙمِٗمِف هَمَٗمْد َيٛمْ

كَم آَي٥مً  ًِ  -(1)شَأْن َيٛمُْٓمَر دِم فَمْٜمِدِه َوَأْن َيْٗمَرَأ َِمٛمُْف دِم ىُمؾِّ َيْقٍم ََخْ

ـَ احلًلمِ  َم هُمتَِح٦ْم طَمِزيٛم٥ٌَم » ىم٤مل: ÷وقمـ قَمكَمَّ سم ـُ هَمُ٘مٙم 
آي٣مُت ايمُٗمْرآِن طَمَزائِ

ٌَِٕمل يَمَؽ َأْن سَمٛمُْٓمَر همِٝمَٜم٣ميَ   -(2)شٛمْ

واعمٗم٤مد ُمـ هذيـ احلديثلم أٟمف طمرّي سم٘مّراء اًم٘مرآن اًمتدسّمر ذم آي٤مشمف، واًمتٗمّٙمر ذم 
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ک ﴿ويٙمٗمٞمٜم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،ُمٕم٤مٟمٞمف، وهذا ًمٞمس ُمـ اًمتٗمًػم سم٤مًمرأي اعمٜمٝمل قمٜمف

 - (1)﴾گ گ گ گ ڳ ڳ

ـْ وَمَرَأ فَممْمَ آي٣مٍت دِم يمَ » :’وىم٤مَل رؾمقل اهلل ـْ ََم ـَ ايمَٕم٣مهمِٙمكَِم، َوََم ْٝمَٙم٥ٍم مَلْ ُيْ٘مَت٤ْم َِم

ـْ وَمَرَأ  ـَ ايمَٗم٣مٞمِتكَِم، َوََم ـْ وَمَرَأ َِم٣مَئ٥َم آَي٥ٍم ىُمت٤َِم َِم ، َوََم ـَ ـَ ايمّذاىمِِري كَم آَي٥ًم ىُمت٤َِم َِم
ًِ وَمَرَأ ََخْ

ـَ ايمَٖم٣مئِ  ـْ وَمَرَأ شَماَلشْمِمَئ٥ِم آَي٥ٍم ىُمت٤َِم َِم ـَ اخَل٣مؾِمِٔمكَم، َوََم ـْ وَمَرَأ َِم٣مئتل آَي٥ٍم ىُمت٤َِم َِم ، َوََم ـَ ِزي

ـْ وَمَرَأ  ، َوََم ـَ ـَ اظمُْجَتِٜمِدي ِمَئ٥ِم آَي٥ٍم ىُمت٤َِم َِم ًَ ، ايمِٗمٛمَْْم٣مُر ايمََخْ ـْ زمِرِّ ٛمَْْم٣مٌر َِم
َػ آَي٥ٍم ىُمت٤َِم يمَُف ومِ

٥َم فَممَمَ  ًَ وَن ومِغماؿمً ايمََخْ ـْ َذٍه٤م، َواظمِْثَٗم٣مُل َأْرزَمَٔم٥ٌم َوفِممْمُ : أْصَٕمُرَه٣م َِمْثُؾ ٣مَػ َِمْثَٗم٣مٍل َِم

ٌَؾِ  َمِء َوإَْرضِ  ،ُأضُمدٍ  صَم  ً َه٣م ََم٣م زَمكْمَ ايم  -(2)شَوَأىْمػَمُ

 

إّن اعمٌتَٖمك ُمـ شمالوة اًم٘مرآن هق ارشم٤ًمم صقرة اًم٘مرآن ذم اًم٘مٚم٥م، وشم٠مصمػم 

إواُمر واًمٜمقاهل ومٞمف، وًمٞمس اًمٖم٤مي٦م آهتامم اًم٤ٌمًمغ سمٛمخ٤مرج إًمٗم٤مظ، وأداء 

اعم١مُمـ إمم آظمر قمٛمره سم٠مًمٗم٤مظ اًم٘مرآن،  احلروف، ومٛمـ ُمٙم٤مئد اًمِمٞمٓم٤من أن يٜمِمٖمؾ

اؾمتٞمٕم٤مب هِّ ٟمزوًمف، وطم٘مٞم٘م٦م إواُمر واًمٜمقاهل، واًمدقمقة إمم  ٤مويٜمًك هن٤مئٞمً 

 اعمٕم٤مرف احل٘م٦م، واخلٚمؼ اًمٗم٤موؾ احلًـ-

صمك،  ،إن  هذَا ايمُٗمْرآَن همِٝمِف ََمٛم٣َمُر اهُلدى» :×قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق َوََمَِم٣مزمِٝمُح ايمدُّ

هُ  ٌَِِمغمِ وَ  ،هَمْٙمَٝمُجْؾ صَم٣مٍل زَمٌَمَ ر ضَمٝم٣مُة وَمْٙم٤ِم ايم َٝم٣مِء َٞمٓمََرُه، هَم١مِن  ايمت َٖم٘مُّ ىَمَم  ،َيْٖمَتْح يمِٙمّمِّ

َتٛمغُِم دِم ايمٓمُُّٙمَمِت زم٣ِميمٛمُّقر ًْ  -(3)شَيْٚمًم اظمُ
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قيٌػ َأْصَٕمْقا » ًمٚمٛمتَِّ٘ملَم: ×وذم وصػ أُمػم اعم١مُمٜملم وا زمِآَي٥ٍم همِٝمَٜم٣م خَتْ َوإَِذا ََمرُّ

٣مَِمَع وُمُٙمقهِبِْؿ وَ  ًَ ْؿ هَمَٓمٛمُّقا إيَِمْٝمَٜم٣م ََم ْت َِمٛمَْٜم٣م صُمُٙمقُدُهْؿ َوَوصِمَٙم٦ْم وُمُٙمقهُبُ َأزْمَِم٣مِرِهْؿ هَم٣موَمَُمَٔمر 

وا زمِآَي٥ٍم همِٝمَٜم٣م سَمُْمقيٌؼ  َأن  َصِٜمٝمَؾ صَمَٜمٛم َؿ َوَزهمغَِمَه٣م َوؾَمِٜمٝمَٗمَٜم٣م دِم أصقِل آَذاَِّنِْؿ، َوإَِذا ََمرُّ

ُٜمْؿ إيَِمْٝمٜمَ  ٣مَرىَمٛمُقا إيَِمْٝمَٜم٣م ؿَمَٚمٔمً  ًُ َٔم٦ْم َأْٞمُٖم ٣َم ُٞمِْم٤َم َأفْمُٝمٛمِِٜمؿْ  ٣م٣م ؾَمْقومً َوسَمَْمٙم  - ومٛمـ (1)شَوـَمٛمُّقا َأَّن 

: وإن ٤مومِمٞمئً  ٤ميتدسمر ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، يت٠مصمر ىمٚمٌف، ويٌٚمغ ُم٘م٤مم اعمت٘ملم ؿمٞمئً 

طمٔمل سمتقومٞمؼ وؾمداد ُمـ اهلل، حتّقل يمؾ قمْمق ُمٜمف إمم آي٦م ُمـ أي٤مت اإلهلٞم٦م، 

إمم ُمًتقى إدراك طم٘مٞم٘م٦م  وًمٕمّؾ ضَمَذَواَت ظمٓم٤مب اهلل وضمذسم٤مشمف، شمرومٕمف وشمٌٚمغ سمف

ذم هذا اًمٕم٤ممل، واٟمتٝمك إمم ُمرطمٚم٦م ؾمامع اًمٙمالم ُمـ اعمتٙمٚمؿ ُمـ  ،(2)شاوْمَرْأ واْصَٔمْد »

 دون واؾمٓم٦م، وحتّقل إمم ُمقضمقد ٓ يًع اإلٟم٤ًمن ومٝمٛمف واؾمتٞمٕم٤مسمف-

 

َذُه زمَِّم٣مفَم٥مً وُمّراُء ايمُٗمْرآِن شَمالَشَم٥ٌم: َرصُمٌؾ وَمَرَأ ايمٗمرآَن هَم٣م»وم٣مَل:  ×فمـ أيب صمٔمٖمر َ  ،خت 

 ،هَمَحِٖمَظ ضُمُروهَمفُ  ،َواؽْمَتَْم٣مل زمِِف فَمعَم ايمٛم ٣مِس؛ َوَرصُمٌؾ وَمَرَأ ايمُٗمْرآنُ  ،َواؽْمَتَدر  زمِِف اظمُُٙمقكَ 

َٙم٥ِم ايمُٗمْرآِن؛ َوَرصُمٌؾ  هللَوَأوَم٣مََمُف إوَِم٣مََم٥ُم ايمَٗمَدِح؛ هَماَل ىَمث ر ا ،َوَوٝم َع ضُمُدوَدهُ  ـْ َْحَ ه٠ُمَِٓء َِم

َووَم٣مَم  ،َوَأـْمَٚمَٟم زمِِف ََّن٣َمَرهُ  ،هَمَٟمؽْمَٜمَر زمِِف يَمْٝمَٙمفُ  ،هَمَقَوَع َدَواَء ايمُٗمْرآِن فَمعَم َداِء وَمْٙمٌِفِ  ،آنَ وَمَرَأ ايمُٗمرْ 

٣مصِمِدهِ  ًَ ـْ همَِراؾِمِف؛ هَمٌُِٟمْويمئَِؽ َيْدهَمُع ا ،زمِِف دِم ََم ٣مذَم زمِِف فَم ٌَاَلَء؛  هللَوجَتَ ٣ٌّمُر ايم ايمَٔمِزيُز اجَل

َؽ ُيٛمِْزُل اَمِ  هللَوزمُِٟمويمئَِؽ ُيِديُؾ ا
َمِء؛ هَمَقا هللـَ إفَْمَداِء؛ َوزمُِٟمويمئِ  ً ـَ ايم هَل٠ُمَِٓء  هللايمَٕمْٝم٧َم َِم

ي٦ِم إَْْحَرِ  ـَ ايم٘مػِْمِ  -(3)شدِم وُمّراء ايمُٗمْرآِن َأفَمزُّ َِم
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َؿ ايمُٗمْرآَن هَمَٙمْؿ َئْمَٚمْؾ زمِِف »ذم طمدي٨م ىم٤مَل:  ’وسم٢مؾمٜم٤مده قمـ رؾمقل اهلل ـْ سَمَٔمٙم  ََم

ْٞمَٝم٣م َوِزيٛمَتََٜم٣م اؽْمَتْقصَم٤َم ؽَمَخَط ا َوآشَمَر فَمَٙمْٝمِف ضُم٤م   َرصَم٥ِم ََمَع ايمَٝمٜمقِد  هللايمدُّ َوىَم٣مَن دِم ايمد 

ـَ َيٛمٌُِْذوَن ىمَِت٣مَب ا ـْ وَمَرَأ ايمُٗمْرآَن ُيِريُد زمِِف  هللَوايمٛم َِم٣مَرى ايم ِذي َوَراَء ـُمُٜمقِرِهْؿ. َوََم

ْٞمٝم٣َم يَمِٗمَل ا ٌؿ َوَزج  َيْقَم ايمِٗمَٝم٣مَمَ  هللؽُمْٚمَٔمًف َوايمتَِمَس ايمدُّ ٥ِم َوَوصْمُٜمُف فَمٓمٌْؿ يَمْٝمَس فَمَٙمْٝمِف حَلْ

ـْ وَمَرَأ ايمُٗمْرآَن َومَلْ  ـْ َهَقى. َوََم ايمُٗمْرآُن دِم وَمَٖم٣مُه ضَمت ك ُيْدطِمَٙمُف ايمٛم ٣مَر َوَيَْقي همِٝمَٜم٣م ََمَع ََم

ُه ا سَمٛمِ  هللَئْمَٚمْؾ زمِِف ضَممَمَ ل َأفْمَٚمك َووَمْد ىُمٛم٦ُْم َيْقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َأفْمٚمك هَمَٝمُٗمقُل: َي٣م َربِّ مِلَ ضَممَمْ

ك هَمُٝم٠ْمََمُر زمِِف إلَِم ايمٛم ٣مِر. ازَمِِمغمً  ًَ ٝمَتَٜم٣م َوىَمذيمَِؽ ايمَٝمْقَم سُمٛمْ
ًِ
، وَم٣مَل: ىَمذيمَِؽ َأسَمْتَؽ آَي٣مسُمٛم٣َم هَمٛمَ

ـْ وَمَرَأ ايمُٗمْرآَن ازْمتَِٕم٣مَء َوصْمِف ا ٜمً  هللَوََم ـَ ايمث َقاِب َِمْثُؾ ََجِٝمِع َمَ  ٣مَوسَمَٖمٗمُّ ـِ ىَم٣مَن يَمُف َِم ي ٣م دِم ايمدِّ

َؿ ايمُٗمْرآَن ُيِريُد زمِِف ِري٣مًء َوؽُمْٚمَٔم٥ًم  ـْ سَمَٔمٙم  َ٘م٥ُم َوإَْٞمٌٝم٣ِمُء واظمُْرؽَمُٙمقَن. َوََم
ُأفْمْمِل اظمَاَلئِ

َد ا ْٞمَٝم٣م زَمد  َٖمَٜم٣مَء َوُي٣ٌَمِهَل زمِِف ايمُٔمَٙمَمَء َوَيْْمُٙم٤َم زمِِف ايمدُّ ًُّ فِمَٓم٣مََمُف َيْقَم ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم  هلليمُِٝمَمِرَي زمِِف ايم

ـْ  ـْ َأْٞمَقاِع ايمَٔمَذاِب  ٣مدِم ايمٛم ٣مِر َأؾَمدُّ فَمَذازمً َومَلْ َيُ٘م ّٓ َِمٛمُْف، َويَمْٝمَس َٞمْقٌع َِم ـْ إ ُب زمِِف َِم ؽَمُٝمَٔمذ 

ِة نَمَّم٤ِم ا ٣ٌَمَد  هللؾِمد  َؿ فِم َؿ ايمُٗمْرآَن َوسَمَقاَوَع دِم ايمِٔمْٙمِؿ َوفَمٙم  ـْ سَمَٔمٙم  فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَخْمِِف. َوََم

ـْ دِم اجَلٛم ٥ِم َأفْمَٓمُؿ شَمقازمً  مَلْ  هللَوُهَق ُيِريُد ََم٣م فِمٛمَْد ا هللا َِمٛمُْف َوَٓ َأفْمَٓمُؿ ََمٛمِْزيَم٥ًم َِمٛمُْف َومَلْ  ٣مَيُ٘م

٥ٌم  ًَ ـْ دِم اجَلٛم ٥ِم ََمٛمِْزٌل َوَٓ َدَرصَم٥ٌم َرهمِٝمَٔم٥ٌم َوَٓ َٞمِٖمٝم ّٓ َيُ٘م َوىَم٣مَن يَمُف همِٝمَٜم٣م َأْوهَمُر ايمٛم ِِمٝم٤ِم إ

ُف اظمَٛم٣َمِزلِ   -(1)شَوَأْذَ

 

ىمراءة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي يٌٕم٨م قمغم اًمت٠مصمػم ذم اًمٜمٗمس، اًمؽمشمٞمؾ ذم وُمـ آداب 

 اًمتالوة، وهق: احلد اًمقؾمط سملم اًمنقم٦م، واًمت٠مين اعمٗمرط اعمقضم٥م ًمتٗمّرق اًمٙمٚمامت-
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وم٤مإلٟم٤ًمن اًمذي يريد أن يتٚمق يمالم اهلل، ويداوي ىمٚمٌف اًم٘م٤مد، ويٓمقي ـمريؼ 

 سمد ًمف ُمـ شمقومػم إؾم٤ٌمب اًمقصقل إمم اعم٘م٤مُم٤مت إظمروي٦م واعمدارج اًمٙمامًمٞم٦م، ٓ

وىمد ورد ذم إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م، إُمر سم٘مراءة اًم٘مرآن  ،واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ،اًمٔم٤مهري٦م

ـُ احُلًكم»سمّمقت طمزيـ ومجٞمؾ:  هَمُرزّمم ََمر  زمِف اظم٣مّر هَمَِمِٔمَؼ  ،ىم٣مَن َيْٗمرأُ  ÷إِن  فَمقم زم

ـْ ذيمَِؽ ؾَمٝمئً  ـِ َصْقسمِف، وَأن  اإِلَم٣مَم يَمْق َأـْمَٜمَر َِم ًْ ـْ ضُم ـْ ظمَ  ٣مَِم ٣م اضْمَتَٚمَٙمُف ايمٛم ٣مُس َِم

ٛمِف ًْ  -(1)شضُم

 

َوفَمَٙمْٝمَؽ زمَِرهْمِع َيَدْيَؽ دِم َصالسمَِؽ »إن ُم٤م ورد ذم هذا احلدي٨م اًمنميػ: 

ودم َمٔمٛمك فم٤مهر ذم رومع اًمٞمديـ ًمدى اًمتٙمٌػمات ذم أصمٜم٤مء اًمّمالة-  شَوسَمْٗمٙمِٝمٌٜمم

  :سمٗمٙمٝم٤م ايمٝمديـ اضمتمٓن

 ضمٕمؾ سم٤مـمـ اًمٙمٗملم ٟمحق اًم٘مٌٚم٦م، قمٜمد رومع اًمٞمديـ ًمدى اًمتٙمٌػم- أضمدمه٣م:

رومع اًمٞمديـ ًمدى اًم٘مٜمقت، ومٞمجٕمؾ سم٤مـمـ اًمٙمٗملم ٟمحق اًمًامء، اًمذي  وأطمر: 

أومتك سم٤مؾمتح٤ٌمسمف اًمٗم٘مٝم٤مء روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ، وإفمٝمر ُمـ هذه اًمرواي٦م 

 اًمنميٗم٦م، هق آطمتامل إول-

إمم  ااًمٞمديـ قمٜمد اًمتٙمٌػم ذم اًمّمالة ُمًتٜمدً وذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم وضمقب رومع 

ژ ژ ﴿وإظم٤ٌمر، اًمتل وردت ذم شمٗمًػم أي٦م اًمنميٗم٦م:  ،إواُمر

سم٠من اعم٘مّمقد ُمـ اًمٜمحر هق رومع اًمٞمديـ قمٜمد اًمتٙمٌػم- وُم٘مت٣م اجلٛمع  (2)﴾ڑ

سملم اًمرواي٤مت اًمٍمحي٦م ذم آؾمتح٤ٌمب، هق محؾ اًمرواي٤مت قمغم آؾمتح٤ٌمب 
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وٓ ؾمٞمّام أن ُمـ اًمٕمٚمامء  ،وُم٘مت٣م آطمتٞم٤مط قمدم شمريمفًمٚمٜمص قمغم اًمٔم٤مهر:  حتٙمٞماًم 

 ُمـ ي٘مقل سمقضمقسمف-

 ظم٣ّم»ىم٤مَل:  ،×وذم رومع اًمٞمديـ ًمدى اًمتٙمٌػم ذم اًمّمالة، ورد قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

ة  ،﴾ژ ژ ڑ﴿: ’َٞمَزيَم٦ْم فَمعَم ايمٛم ٌل ٝمُؾ َم٣م هِذِه ايمٛمَُّحغْمَ
وم٣مَل ي٣م صِمػْمائِ

؟ وم٣مَل ي٣م حُمَٚم   ََم٦م  ،ُد ايم تِل َأََمَر هِب٣م َريبِّ ر  َة، َويم٘مِٛمّف َيٟمَُمُرَك إذا حَتَ ٦ْم زمِٛمَُحغْمَ ًَ ٣م يَمْٝم إَّن 

َت  ْ الِة َأْن سَمْرهَمَع َيَدْيَؽ إِذا ىَمػم  ىمقعِ  ،وإذا َرىَمْٔم٦َم  ،يمْٙمِم  ـْ ايمرُّ  ،وإِذا َرهَمْٔم٦َم َرْأؽَمَؽ َِم

٣م َصالسُمٛم٣م ٌْ اظمَ َوَصالُة  ،وإِذا ؽَمَجْدَت؛ هَم١مَِّن   ً مواِت ايم  ً َ٘م٥ِم دِم ايم
ِع؛ وَأن  يمُِ٘مؾِّ رٍء الئِ

الِة َرهْمَع إَْيِدي فِمٛمَْد ىُمؾِّ سَمْ٘مٌغَِمة ،ِزيٛم٥َم  -(1)شوإِن  ِزيٛم٥ََم ايمِم 

ـِ ايمإِٞم م سُمْرهَمُع ايمَٝمداِن زم٣ِميمت ْ٘مٌغِِم َٕن  َرهْمَع »ىمقًمف:  ×وٟم٘مؾ قمـ اإلُم٤مم اًمرو٤م َٝمَدي

ـْ آزْمتِٜم٣ملِ  ٌب َِم ٌَتُّؾايموَ  ،رَضْ ع؛ هَمَٟمضَم  ،َت ( َأْن يُ٘مقَن  ،)فَمز   هلل٤م  اَوايمت َيُّ ٌُْد دِم ايمَوصَمؾ  َٔم

ٌَتِّاًل  فَم٣م؛ َوَٕن  دِم َرهْمِع  َووْم٦ِم ِذىْمِره يَمُف َُمَت ـِ إضِْمّم٣مُر ايمٛمَِّٝم٥مِ ايمَُمَتَيِّ  - (2)شَٗمْٙم٤ِم ايمَوإوْم٣ٌمُل  ،َٝمَدْي

وي٘مقل سمٕمض أهؾ اعمٕمروم٦م ذم ومٚمًٗم٦م رومع اًمٞمديـ ًمدى اًمتٙمٌػم: إّٟمف ُمـ إًم٘م٤مء 

ء فمٝمره، واىمتالع أؿمقاك ـمريؼ اًمقصقل إمم احلٌٞم٥م، وضمٕمؾ ٟمٗمًف همػم اهلل ورا

 ًمٞمٌدأ ُمٕمراضمف احل٘مٞم٘مل اًمروطم٤مين، واًمًٗمر إمم اهلل-  ،ظم٤مًمّم٦م خمٚمّم٦م ًمف

واعمٚمٙمقشمّٞم٦م  ،وُمع اًمتٙمٌػمات اًمًٌٕم٦م آومتت٤مطمٞم٦م ٟمخرق احلج٥م اًمًٌٕم٦م اعمٚمٙمّٞم٦م

ػ قمٚمٞمٝمؿ ومٗمل يمؾ شمٙمٌػمة ُمٜمٝم٤م ُمـ صالة إوًمٞم٤مء ظمرق حلج٤مب: صمؿ يٜمٙمِم ،٤مهن٤مئٞمً 

، وم٤ٌمًمتٙمٌػم اًمالطمؼ جيت٨م ٤مشم٘مٞمٞمديً  ٤مطمج٤مب آظمر، ويتجغّم هلؿ قمغم ىمٚمقهبؿ، دمٚمٞمً 

 ٤مإؿمقاك ُمـ اًمٓمريؼ، ويم٠مّن سم٤مـمـ ىمٚمقهبؿ هيتػ: اهلل أيمؼم ُمـ أن يتجغم دمٚمٞمً 

، وم٤مًم٤ًمًمؽ إمم اهلل، واعم٤ًمومر إمم ؾم٤مطم٦م احلٌٞم٥م، واعمجذوب ًمٓمريؼ ٤مشم٘مٞمٞمديً 
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سمٕمد آظمر، طمتك يٜمتٝمل إمم اًمتٙمٌػم  ادً اًمقصقل إمم اعمٕمِمقق، خيرق احلج٥م واطم

ہ ہ ﴿وي٘مقل:  ،إظمػم، ومٞمخرق سمف احلج٤مب اًم٤ًمسمع، ويرومض ُم٤م ؾمقاه

- يمام ىم٤مًمف (1)﴾ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ

اًمٜمٌل إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ- صمؿ شمٜمٗمتح قمٚمٞمف إسمقاب، وشمٜمٙمِمػ ًمف ؾمٌح٤مت 

 ؿ-اجلالل، ومٞمًتٕمٞمذ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ، ويٌدأ سمًٌؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞم

ٌْٔمً  هللإِن  ا»ىَم٤مَل:  ،×وقمـ أيب احلًـ ُمقؾمك مواِت ؽَم  ً َوإَْرَوكَم  ٣مطَمَٙمَؼ ايم

ٌْٔمً  ٌْٔمً احُل وَ  ٣مؽَم ى زم٣ِميمٛم ٌل ٙمّم ، همَ ٣مُج٤ُم ؽَم ِف وم٣مَب وَمْقؽَمكْمِ َأْو َأْدٞمك ’َأْهَ ـْ َرزم  ، هَم٘م٣مَن َِم

َ َرؽُمقَل ا ـْ ضُمُجٌِِف هَمَ٘مػم  َ٘مٙمِمِت ايم تِل سُمٗم٣مُل ايم َوصَمَٔمَؾ َيُٗمقُل  ’هللَرهمَع يمف ضِمج٣مُب ََم

َ  ٙمّم دِم آهْمتِت٣مِح، همَ  ٌَْع ضُمُج٤ٍم هَمَ٘مػم  َ هَمَٙمْؿ َيزْل ىَمذيمَِؽ ضمت ك زَمَٙمَغ ؽَم َرهَمَع يَمُف ايمث ٣مين ىَمػم 

ٌَْع سَمْ٘مٌغِماٍت، هَمٙمِتٙمَِؽ  ٌَْع سَمْ٘مٌغِماٍت ايمؽَم الِة ؽَم ُ يمالهْمتِت٣مح دِم ايمِم  ٥ِم ُيَ٘مػمِّ  -(2)شِٔمٙم 

وُمٕمراضمٜم٤م، هم٤مي٦م  ،ُمثؾ صالشمٜم٤م ،إوًمٞم٤مء وُمٕمراضمٝمؿ ٟمحـ ٟمتقهؿ سم٠من صالة

وإٟمج٤مز  ،إُمر أٟمٜم٤م ٟمتّمقر سم٠من صالهتؿ شمٗمقق صٚمقاشمٜم٤م ُمـ ضمٝم٦م طمًـ اًم٘مراءة

واًمنمائط، وأهن٤م ظم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمنمك واًمري٤مء واًمُٕمج٥م، أو أن قم٤ٌمدة إوًمٞم٤مء  ،أداب

ؽ، ذم طملم أن وراء ذًم ٤مذم اجلٜم٦م وٓ ٟمتّمقر ؿمٞمئً  ٤مٓ شمٙمقن ظمِمٞم٦ًم ُمـ اًمٜم٤مر أو ـمٛمٕمً 

ًمّمالهتؿ وُمٕمراضمٝمؿ اًمروطم٤مين ُم٘م٤مُم٤مت ؾم٤مُمٞم٦م أظمرى، ٓ شمرىمك إًمٞمٝم٤م أوه٤مُمٜم٤م- جي٥م 

أن ٟمٜمتٌف إمم أن أؾمقأ إؿمقاك ذم ـمريؼ اًمٙمامل واًمقصقل إمم اعم٘م٤مُم٤مت اًمروطم٤مٟمٞم٦م، 

هق إٟمٙم٤مر اعم٘م٤مُم٤مت واعمدارج اًمٖمٞمٌٞم٦م اًمروطمٞم٦م: هذا اجلحقد رأس ُم٤مل يمؾ إو٤مًمٞمؾ 

قف واخلٛمقد قمـ احلريم٦م واًمت٘مدم، وإُم٤مشم٦م ًمروح اًمِمقق واجلٝم٤مٓت، وؾم٥ٌم ًمٚمقىم

اًمتل هل ُمريم٥م إمم يمؾ اًمٙمامٓت: وقمغم اًمٕمٙمس إذا آُمـ اإلٟم٤ًمن سم٤معم٘م٤مُم٤مت 
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ومٛمـ اعمٛمٙمـ أن هذا اإليامن ُيٚمٝم٥م ضمذوة اًمٕمِمؼ  ،واعمٕم٤مرج اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م ،اًمروطم٤مٟمٞم٦م

ومٞمٜمدومع اًمٗمٓمرّي اهل٤مُمد حت٧م رُم٤مد اًمرهم٤ٌمت اًمٜمٗمًٞم٦م، ويِمٕمؾ ٟمقر اًمِمقق ذم اًم٘مٚم٥م، 

 ٟمحق اًمٓمٚم٥م واًمٜمٝمقض سم٤مجلٝم٤مد، ومتِمٛمٚمف هداي٦م احلؼ- ٤مومِمٞمئً  ٤مؿمٞمئً 

 

قاِك فِمٛمَْد ىُمؾِّ ُوُوقءٍ »ذم هذا احلدي٨م اًمنميػ  ًِّ ويت٠ميمد ىمٌؾ  ،شَوفَمَٙمٝمَْؽ زم٣ِميم

 وًمدى اًم٘مٞم٤مم ُمـ اًمٜمقم-  ،وطملم اًمًحر ،وقمٜمد ىمراءة اًم٘مرآن ،وىمٌؾ اًمّمالة ،اًمقوقء

ٛم ٥ِم » ىم٤مَل: ×قمـ أيب قمٌد اهلل ًُّ ـَ ايم َة طمِْمَٙم٥ًم: ُهَق َِم قاِك اشْمٛمََت٣م فَممْمَ ًِّ دِم ايم

ب  َوَيْذَه٤ُم زمِ  ٌَْٙمَٕمِؿ َوَيِزيُد دِم احِلْٖمِظ ٣ميمَوََمْْمَٜمَرٌة يمِْٙمَٖمِؿ وجَمْالٌة يمِْٙمٌٌََمِ َوُيْرِِض ايمر 

ٛم٣َمِت َوَيْذَه٤ُم زم٣ِمحَلْٖمِر َوَيُُمدُّ ايمٙمِّ  ًَ ٌَٝمُِّض إؽَْمٛم٣َمَن َوُيَّم٣مفِمُػ احَل ل ايمْم ٔم٣مَم َوُي َث٥َم َوُيَُمٜمِّ

- واحلٗمر: آًمتٝم٤مسم٤مت اًمتل ىمد حتّمؾ ذم أصقل إؾمٜم٤من ُمـ (1)شَوَيْٖمَرُح زمِِف اظمَالئَِ٘م٥مُ 

اًمٚمث٦م اًمتل شمقضم٥م اًمت٘مٞمح واًمتٕمٗمـ، إذ خيتٚمط اًم٘مٞمح اًمذي يٜمز ُمٜمف، سم٤مًمٓمٕم٤مم 

 -٤موي٥ًٌم أُمراًو  ،اعمٛمْمقغ

صحتف ويٜمٔمػ ومٛمـ احلّري سم٤مٕٟم٤ًمن أن يقافم٥م قمغم اًمًقاك اًمذي يٗمٞمد 

 أؾمٜم٤مٟمف، ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ إُمقر اًمٖمٞمٌٞم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمتل أقمٔمٛمٝم٤م رو٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف-

قاِك ضَمت ك طِمْٖم٦ُم فَمعَم َأؽْمٛم٣ميِن » :’هللىم٤مَل رؾُمقُل ا ًِّ ؛ و (2)شَأْوص٣ميِن صِمػْمائٝمُؾ زم٣ِميم

قاِك فِمٛمَْد ُوُوقِء ىُمؾِّ » ًِّ ْؿ زم٣ِميم تِل ََْٕمرَِتُ  -(3)شَصالةٍ  يَمْقٓ َأْن َأؾُمؼ  فَمعم ُأَم 

ىم٣مَن إِذا َصعم   ’هللإِن  َرؽُمقَل ا»ىم٤مَل:  ×وذم احلدي٨م قمـ أيب قمٌد اهلل
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وُمُد َم٣م ؾم٣مء اهلل شُمؿ  ايم ف َوؽِمقاىمِِف ُيقَوُع فِمٛمَْد َرَأؽِمِف خمٚمرا هَمغَمْ
ِٔمُم٣مَء أطِمَر َأََمر زمُِقُوقئِ

وُٟم َوُيَِمقمِّ َأْرزَمَع َرىَمٔم٣مٍت شُمؿ   ْت٣مَك َويتق  ًَ وُٟم َيُٗمقُم همَٝم ت٣مُك َويتق  ًْ َيْروُمُد شُمؿ  َيُٗمقُم هَمٝمَ

 -(2)ش(6)﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿َوُيَِمقمِّ شُمؿ  وم٣مَل: 

 

اخلُٚمؼ طم٤مًم٦م ٟمٗمًٞم٦م، شمدومع اإلٟم٤ًمن ٟمحق اًمٕمٛمؾ ُمـ دون شَمرو  وشمٗمّٙمر: وم٤مًمذي 

مم شمٜمٔمٞمؿ يتٛمتع سم٤مًمًخ٤مء، يدومٕمف ظمٚم٘مف هذا إمم اجلقد واإلٟمٗم٤مق ُمـ دون طم٤مضم٦م إ

ُم٘مدُم٤مت، وشمرشمٞم٥م ُمرضمح٤مت: ويم٠مّن هذا اخلُٚمؼ همدا ُمـ إُمقر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمإلٟم٤ًمن 

ـّ ىمقًمٜم٤م: إن اخلٚمؼ اًمٜمٗمًٞم٦م، ـمٌٞمٕمٞم٦م ،ُمثؾ اًمٜمٔمر واًمًٛمع وومٓمري٦م، ٓ يٕمٜمل أهّن٤م  ،ًمٙم

ذاشمٞم٦م وهمػم ظم٤موٕم٦م ًمٚمتٖمٞمػم، سمؾ إن مجٞمع اعمٚمٙم٤مت واخلُٚمؼ اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م، ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٌّدل 

ٜمٗمس شمٕمٞمش ذم هذا اًمٕم٤ممل، قم٤ممل احلريم٦م واًمتٖمٞمػم، وختْمع واًمتحّقل، ُم٤م داُم٧م اًم

ًمٚمزُم٤من واًمتجدد، ومتٚمؽ اهلٞمقمم واًم٘مقة، ويًتٓمٞمع اإلٟم٤ًمن أن ُيٖمػّم ظُمُٚم٘مف اًمٜمٗمز 

، دقمقة ٤موحيّقًمف إمم أوداده- وومْمال قمـ اًمؼماهلم واًمتجرسم٦م، شمدل قمغم ذًمؽ أيًْم 

 ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ُمـ اخلٚمؼ اًمزء-إٟمٌٞم٤مء اًمٜم٤مس، ًمٚمتخٚمؼ سم٤مًمّمٗم٤مت احلٛمٞمدة، وآسمتٕم٤مد قمام 

 وىمد أرضمع قمٚمامء إظمالق اًمٗمْم٤مئؾ اًمٜمٗمًٞم٦م يم٤موم٦م، إمم أُمقر أرسمٕم٦م هل: 

 احلٙمٛم٦م، وهل ومْمٞمٚم٦م ًمٚمٜمٗمس اًمٜم٤مـم٘م٦م اًمتل مُتّٞمز اإلٟم٤ًمن ُمـ همػمه- إولم:

 وهل ُمـ ومْم٤مئؾ اًمٜمٗمس اًمِمٝمقي٦م- ،اًمٕمٗم٦م ايمث٣مٞمٝم٥م:

 وهل ُمـ ومْم٤مئؾ اًمٜمٗمس اًمٖمْمٌٞم٦م- ،اًمِمج٤مقم٦م ايمث٣ميمث٥م:

 اًمٕمداًم٦م، وهل شمرقمك اًمٗمْم٤مئؾ اًمثالصم٦م- :ايمرازمٔم٥م 
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َِّؿ ََمَ٘م٣مِرَم إطَْماَلق»إّن اعمٗم٤مد ُمـ احلدي٨م اًمنميػ:  أّن ؾم٥ٌم  (1)شزُمِٔمْث٦ُم ٕمَُت

، هق إيمامل ُمٙم٤مرم إظمالق- وَأّن ’سمٕم٨م إٟمٌٞم٤مء، واًمداومع ًمدقمقة ظم٤ممتٝمؿ

 ًٓ الق سمٛمٙم٤مرم إظم وشمٗمّمٞماًل  إظم٤ٌمر اًمنميٗم٦م ىمد أسمدت آهتامم اًمٙمٌػم، إمج٤م

أيمثر ُمـ أي رء آظمر سمٕمد آهتامم سم٤معمٕم٤مرف اإلهلٞم٦م- وأمهٞم٦م اًمٗمْم٤مئؾ اخلٚم٘مٞم٦م أيمؼم 

ُمـ ىمدرشمٜم٤م قمغم ذطمٝم٤م وسمًط احلدي٨م ومٞمٝم٤م، وًمٙمـ ٓسمد ُمـ أن ٟم٘مقل سم٠مّن أؾم٤مس 

احلٞم٤مة إسمدي٦م إظمروي٦م، ورأس ُم٤مهل٤م اخلٚمؼ اًمٗم٤موؾ، وأن اجلٜم٦م اعمٛمٜمقطم٦م 

سمجٜم٦ّم اًمّمٗم٤مت، أومْمؾ سمٙمثػم ُمـ ضمٜم٦ّم ًمإلٟم٤ًمن ُمـ ضمراء ظمٚم٘مف اًمٙمريؿ اعمًامة 

 إقمامل اجلًامٟمٞم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ُم٤م ـم٤مب وًمّذ-

وىمد وردت رواي٤مت يمثػمة ٓ حتَم ذم ُمٙم٤مرم إظمالق، واًمتحذير ُمـ 

 اًمّمٗم٤مت اًمتل شم٘م٤مسمٚمٝم٤م، وٟمحـ ؾم٤مهقن وٓهقن قمـ ُمراضمٕم٦م شمٚمؽ إطم٤مدي٨م-

ومراضمع يمت٤مب ذم دراؾم٦م إظم٤ٌمر وإطم٤مدي٨م،  ٤مومٞم٤م أهي٤م اًمٕمزيز: إن يمٜم٧م راهمًٌ 

 )أصقل اًمٙم٤مذم( طمتك شمٕمرف ُمدى اهتامم اعمٕمّمقُملم ^ ًمٚمخٚمؼ اًمٙمريؿ- 

وإن يمٜم٧م ُمـ اًمت٤مئ٘ملم ًمٚمٌٞم٤من اًمٕمٚمٛمل ويمٚمامت اًمٕمٚمامء ومراضمع اًمٙمت٥م 

َٙمَقْيف ًْ ويمت٥م اعمرطمقم ومٞمض  ،إظمالىمٞم٦م، ٟمحق: يمت٤مب )ـمٝم٤مرة إقمراق( ٓسمـ ُُم

 - (2)اًمٙم٤مؿم٤مين ويمت٥م اعمجٚمز ويمت٥م اًمٜمراىمٞمَّلم

ت ٟمٗمًؽ ذم همٜمًك قمـ اىمتٜم٤مء اًمٗمْمٞمٚم٦م، وضورة آسمتٕم٤مد قمـ اخلٚمؼ وإن وضمد

 اًمًٞمئ، ومٕم٤مًم٩م ضمٝمٚمؽ اًمذي هق رأس إُمراض-

زمَِٚمَ٘م٣مِرِم إطَْماَلِق  ’إن  اهلل طَمص  َرؽمقيَمفُ » ىم٤مَل: ×قمـ أيب قمٌد اهلل
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ُ٘مْؿ، هَم١مِْن ىَم٣مَٞم٦ْم همِٝمُ٘مْؿ هَم٣مْْحَُدوا ا ًَ ٌُقا إيِمَ  هللهَم٣مَْمَتِحٛمُقا َأْٞمُٖم َي٣مَدِة َِمٛمَْٜم٣م؛ َواْرنَم ْٝمِف دِم ايمز 

ًة: ايمَٝمٗمكمُ  ػْمُ  ،َوايمَٗمٛم٣َمفَم٥مُ  ،هَمَذىَمَرَه٣م فَممْمَ ْ٘مرُ  ،َوايمِم  ـُ اخُلْٙمِؼ  ،َواحِلْٙمؿُ  ،َوايمُمُّ ًْ  ،َوضُم

َخ٣مء  ً َج٣مفَم٥مُ  ،َوايمِٕمغَمةُ  ،َوايم ةُ  ،َوايمُم   -(1)شَواظمُُرو 

ـُ اخُلُٙمِؼ  ،ػِمُّ ايم» ىَم٤مَل: ×وقمـ أيب قمٌد اهلل ًْ َي٣مرَ ُئَمٚم   ،وضُم َوَيِزيداِن دِم  ،راِن ايمدِّ

٣ٌَمَركَ  هللإِن  ا»ىم٤مَل:  ×وقمٜمف -(2)شإفَْمَمرِ  ـَ ايمث َقاِب فَمعَم ايمَوسَمَٔم٣ملَم( يَمُٝمْٔمْمِل  ،)سَم ٌَْد َِم َٔم

ـِ اخُلُٙمِؼ ىَمَم ُئْمْمِل اظمَُج٣مِهَد دِم ؽَمٌِٝمِؾ ا ًْ  -(3)شَيْٕمُدوا فَمَٙمْٝمِف َوَيُروُح  هللضُم

إليامن، وصم٘مؾ اعمٞمزان، واًمدظمقل ذم اجلٜم٤من، إّن طمًـ اخلٚمؼ يقضم٥م يمامل ا

همٔمـ أيب فمٌد وؾمقء اخلٚمؼ يٗمًد اإليامن، ويٚم٘مل سمّم٤مطمٌف ذم اًمٕمذاب إًمٞمؿ- 

َؾ » وم٣مل: ×اهلل ًَ ُد اخَلؾُّ ايمَٔم
ًِ ُد اإلْيَمَن ىَمَم ُيْٖم ًِ  -(4)شإِن  ؽمقَء اخُلُٙمِؼ يَمُٝمْٖم

( يمَِِم٣مضِم٤ِم  ،)فَمز   هلل: َأزَمك ا’وَم٣مَل ايمٛم ٌِلُّ » ىَم٤مَل: ×وقمـ أيب قمٌد اهلل َوصَمؾ 

ٝمئ زمِ   ً ـْ َذْٞم٤ٍم هللومِٝمَؾ: َوىمَٝمْػ ذيمَِؽ َي٣م َرؽُمقَل ا ،َتْقزَم٥مِ ٣ميماخُلُٙمِؼ ايم ُف إَِذا سَم٣مَب َِم ؟ وَم٣مَل: َٕٞمِّ

 - (5)شَووَمَع دِم َذْٞم٤ٍم َأفْمَٓمَؿ َِمٛمْفُ 

، ويٌٕم٨م قمغم اًمٕمذاب واًمٔمٚمامت- إّن اخلٚمؼ اًمًٞمئ يٕمذب اإلٟم٤ًمن دائاًم 

 -اوآظِمرً  ًٓ َأوَّ  هللواحلٛمُد 
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 ىم٤مَل: ×سمًٜمدي اعمتّّمؾ قمـ أيب ضمٕمٗمرٍ 

إن  ايمُٗمٙمقَب أْرزَمَٔم٥ٌم: وَمْٙم٤ٌم همٝمف ٞمِٖم٣مٌق َوإيمٌن َووَمْٙم٤ٌم ََمٛمْ٘مقٌس، َووَمْٙم٤ٌم »

ٌُقٌع، َووَمْٙم٤ٌم أْزَهُر أصْمَرُد. هَمُٗمْٙم٦ُم ََم٣م إْزَهُر؟ وَم٣مَل: همِٝمِف ىَمَٜمْٝمَئ٥مِ   ََمْْم

٣م  اِج، هَمَٟمَم  َ ، إْن اظمَ ايمنِّ ـِ ٣م إْزَهُر هَمَٗمْٙم٤ُم اظم٠ُْمَِم ٌُقُع هَمَٗمْٙم٤ُم اظمُٛم٣َمهمِِؼ، َوأَم  ْْم

٣م  ، َوأَم  ك، شُمؿ  وَمَرَأ هِذِه اظمٛم٘مقس أفمْم٣مُه ؾَمَ٘مَر َوإْن ازمتاَلُه َصػَمَ هَمَٗمْٙم٤ُم اظُممْمِ

 (6)﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿أَي٥َم: 

٣م  ف إيمٌن َوٞمِٖم٣مٌق هَمُٜمْؿ ىم٣مُٞمقا زم٣ِميمّْم٣مئِِػ هَم١مْن أْدَرَك َٗمْٙم٤ُم ايم ذي همٝمايمهَمَٟمَم 

 .شأضَمَدُهْؿ أصَمُٙمُف فَمعم ٞمَِٖم٣موِمِف َهَٙمَؽ، َوإْن أْدَرىَمُف فَمعم إْيَمٞمِِف َٞمج٣م

 معاني المفردات

 اعم٘مٚمقب  اظمٛم٘مقس:

ٌر 
اإليم٤ٌمب: اًمً٘مقط قمغم اًمقضمف، وهق يمٜم٤مي٦م قمـ أن ىمٚمقب  فَمعم َوصْمِٜمف: ٣مَُم٘مِ

 قسم٦م، وإن طمريمتٝمؿ وؾمػمهؿ شمٙمقن قمغم همػم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ-أهؾ اًمنمك، ُم٘مٚم

َٟمُس وَ اعمَ  اظمْمٌقع: ٙمقِن: اخلَْتُؿ، َوسم٤مًمتَّْحِريِؽ اًمدَّ ًُّ ٌُْع سم٤ِمًم َقؾَمُخ- اًمْختقُم، َواًمٓمَّ

وم٢مذا يم٤من سمٛمٕمٜمك اعمختقم يم٤من يمٜم٤مي٦م قمـ قمدم شمٖمٚمٖمؾ يمٚمٛم٦م احلؼ واحل٘م٤مئؼ اإلهلٞم٦م ذم 
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وٓ يٙمقن سمٛمٕمٜمك أن احلؼ ؾمٌح٤مٟمف حيج٥م  ىمٚمقهبؿ، ورومْمٝم٤م ًمت٘مٌؾ شمٚمؽ احل٘م٤مئؼ،

وًمٙمـ  ،٤مصحٞمحً  ٤مأًمٓم٤مومف اخل٤مص٦م قمـ شمٚمؽ اًم٘مٚمقب، وإن يم٤من هذا اًمتٗمًػم أيًْم 

 اعمٕمٜمك إول هق إٟم٥ًم-

تَٜمػمُ اعمُ إسْمَٞمُض  إْزَهُر: ْٛمُس وَ  ،ًْ َ٘مَٛمُر، َوَرضُمٌؾ أْزَهُر أْي اًموإَْزَهَراِن: اًمِمَّ

ُق  ْهَراُء-رْ اعمَ َقضْمِف وَ اًمأسْمَٞمُض ُُمنْمِ  َأُة: اًمزَّ

ِذي ًَمْٞمَس ذِم سَمَدٟمِِف ؿَمْٕمٌر- وهذه يمٜم٤مي٦م قمـ قمدم شمٕمّٚمؼ ىمٚمٌف سم٤مًمدٟمٞم٤م أو  إصْمَرُد: اًمَّ

 واًمٖمّش- ،ُمـ ظمٚمّقه ُمـ اًمٖمّؾ 

 

ووم٤ًمده٤م،  ،وصالطمٝم٤م ،وُمروٝم٤م ،وصّحتٝم٤م ،إّن ىمٞمٛم٦م قمٚمؿ أطمقال اًم٘مٚمقب

واإلصالح: أُّم٤م اإلطم٤مـم٦م هبذه إُمقر  ،ذم أّٟمف ُم٘مدُم٦م ًمٚمٕمٛمؾ، وأداة ًمٚمٕمالج

واؾمتٞمٕم٤مهب٤م ومال ُيٕمّد ُمـ اًمٙمامٓت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م: ًمذا ٓسمد ًمإلٟم٤ًمن ُمـ أن يريّمز اٟمت٤ٌمهف 

طمتك يٜم٤مل ُمٜمتٝمك اًمًٕم٤مدة اًمروطم٤مٟمٞم٦م،  ،ذم إصالح اًم٘مٚم٥م، وجيٕمؾ ُمٌتٖم٤مه يمامًمف

 واعمراشم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م- 

 

 ،دي٨م اًمنميػ قمغم أؾم٤مس شمٌٚمقره٤م وحتريمٝم٤م اعمٕمٜمقّي شم٘مًٞمؿ اًم٘مٚمقب ذم احل

وهذا احلدي٨م  ،ًمٚمتْم٤مرب سملم رواي٤مت اًمٗمٓمرة ٤مدون اًمتحرك اًمٗمٓمرّي، دومٕمً 

 اًمنميػ-

إن اإلٟم٤ًمن ُم٤مدام ذم قم٤ممل اًمتٖمػم واًمتٌدل يًتٓمٞمع أن يٜم٘مذ ٟمٗمًف ُمـ يمؾ ُمرشم٦ٌم 

ع وٓ يتْم٤مرب هذا اًم٘مقل، ُم ،ُمـ ُمراشم٥م اًمٜم٘مص، ويٌٚمغ هب٤م ُمراشم٥م اًمٙمامٓت
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فِ »احلدي٨م اعمٕمروف  ـِ ُأَمِّ ِٗملُّ ؾَمِٗملٌّ دم زَمْْم إذ ٟمًتٓمٞمع اًم٘مقل: إّن اعمراد ُمـ  (1)شايمُم 

وُمِمٞمٛم٦م ًمؽمسمٞم٦م ُم٤م  ،)سمٓمـ إم( قم٤ممل اًمٓمٌٞمٕم٦م اعم٤مدي٦م، اًمتل هل ُأّم ًمٙمؾ رء ُم٤مدي

: هق ُمـ اًمٓمٌٞمٕم٦م، وٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٗمن سمٓمـ إم سمح٥ًم اعمتٕم٤مرف ًمدى اًمٜم٤مس

واعمٗمٝمقم ُمـ احلدي٨م أهّن٤م ؾمٕم٤مدة  ،م سم٤مًم٘مّقة ٓ سم٤مًمٗمٕمؾاًمًٕم٤مدة ذم سمٓمـ إ ٕن

 ومال سمد ُمـ خم٤مًمٗم٦م فم٤مهر احلدي٨م اًمنميػ- ،ومٕمٚمّٞم٦م

 

وإُّم٤م ٓ: وقمغم إّول إُّم٤م أن  ’إّن اًم٘مٚم٥م إُم٤م أن ي١مُمـ سمٙمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمٌل

رهمؿ قمغم آظمر  ٤مطمٞمٜمً  ، ويؽماضمع٤ميًت٘مر ومٞمف اإليامن ُمـ دون شمزًمزل، أو ي١مُمـ طمٞمٜمً 

 : وقمغم اًمث٤مين إُّم٤م أن ُئمٝمر إيامٟمف وإُّم٤م ٓ-٤مإومّم٤مطمف قمـ اإليامن أيًْم 

ويٗم٤مد ُمـ ذيؾ هذا احلدي٨م أن شمقسم٦م ُمـ يتحقل ُمـ اإليامن إمم اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق 

 ُم٘مٌقًم٦م، ُمٝمام ٟم٘مض اًمتقسم٦م، ويمرّر هذا اًمؽماضمع واًمتحقل-

شَمالشَم٥ٌم: وَمْٙم٤ٌم ََمٛمُْ٘مقٌس ُٗمٙمقُب ايم»ىم٤مَل:  ×وذم طمدي٨م آظمر قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

ـَ اخَلغْمِ  ٣مَٓ َئمل ؾَمْٝمئً  غُم َوايممَمُّ همِٝمِف ٣مخلِ َوُهَق وَمْٙم٤ُم ايمَ٘م٣مهمِِر، ووَمْٙم٤ٌم همِٝمِف ُٞمْ٘مَت٥ٌم ؽَمقَداٌء همَ  ،َِم

سَمْزَهُر َوَٓ َيْْمَٖمٟمُ  َئْمَتٙمِج٣مَن هَمٟمّيُم ىَم٣مَٞم٦ْم َِمٛمُْف نَمَٙم٤َم فَمْٙمَٝمف، َووَمْٙم٤ٌم ََمْٖمُتقٌح همِٝمِف ََمِم٣مزمِٝمٌح 

ـِ َقرُ ٞمُ   - (2)شُه إلم َيقِم ايمِٗمٝم٣مََم٥ِم َوهق وَمْٙم٤ُم اظم٠ُْمَِم

اًم٘مًؿ إول ُمٜمٝم٤م يٕمّؿ ىمًٛملم ُمـ ذًمؽ  : ٕنوٓ شمٜم٤مذم سملم اًمروايتلم

ىمٚمقب اًمٓمقائػ اًمثالصم٦م: اعمنمك،  : ٕنوىمٚم٥م اعمٜم٤مومؼ ،مه٤م: ىمٚم٥م اعمنمك ،احلدي٨م

 واعمٜم٤مومؼ، واًمٙم٤مومر، ُمٜمٙمقؾم٦م-
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أن طم٘مٞم٘م٦م  ،واعمٕم٤مرف اإلهلٞم٦م احل٘م٦م ،اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ًم٘مد صم٧ٌم ذم اًمٕمٚمقم

اًمقضمقد، هل طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمقر، وأن يمؾ يمامل قم٤مئد إمم اًمقضمقد سمٕمٞمٜمف: وهذا ُمـ 

 اعم٤ٌمدئ إؾم٤مؾمٞم٦م اعم٤ٌمريم٦م اًمتل ُمـ شمنّمف هب٤م اٟمٗمتح٧م قمٚمٞمف أسمقاب اعمٕم٤مرف- 

صؾ وُمـ اًمٙمامٓت اعمٓمٚم٘م٦م، يم٤من أ ،وعم٤ّم يم٤من اإليامن سم٤مهلل ُمـ ٟمقع اًمٕمٚمؿ

وهبذا  ،وُم٤م ؾمقاه ُمٚمحؼ سمٔمٚمامت إقمدام واعم٤مهٞم٤مت ،اًمقضمقد، وأصؾ طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمقر

صُمَؾ ٓ ايمجَتُِد »ىم٤مل:  ×ومٕمـ أيب قمٌداهلل اًمّم٤مدق ،اًمٌٞم٤من يتٌلّم أن ىمٚم٥م اعم١مُمـ أزهر ر 

 ًٌ ْٝمِؾ اظمُْٓمٙمِؿِ  ٣مَُمِْمِٗمٔمً  ٣مخُيْْمكُء زماِلٍم َوَٓ واٍو طَمْمِٝم ـْ ايمٙم  ٌُُف أؾَمّد ـُمْٙمَٚم٥ًم َِم ، َوجَتَِد ويمَٗمْٙم

َتْمِٝمَع أْن ُئَمػّم فَمَم دِم وَمْٙمٌِِف زمِٙم٣ًِمٞمِف َووَمٙمٌِف َيْزَهُر ىَمَم َيْزَهُر اظمَِْم٣ٌمَح  ًْ صُمَؾ ٓ َي  -(1)شايمر 

ٗمت٤مطمف قمغم ُم٤م ُيٚم٘مك قمٚمٞمف ٟم: ٓ(2)وقمؼّم قمـ ىمٚم٥م اعم١مُمـ ذم طمدي٨م سمـ )اعمٗمتقح(

٤مرة إمم اًمٗمتقطم٤مت أو إؿم ،ومٞمتٚمّ٘م٤مه٤م سم٤مًم٘مٌقل ،واعمٕم٤مرف احل٘م٦م ،ُمـ طم٘م٤مئؼ اإليامن

 واعمٓمٚمؼ- ،واعمٌلم ،اًمثالصم٦م: اًم٘مري٥م

 إّن اعم١مُمـ يٜمتٝم٩م ذم ؾمػمه اًمروطم٤مين اجل٤مدة اًمًقي٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م: عم٤م ي٠ميت:

 ًٓ اًمتل هل اًمتقضمف وآٟمِمداد إمم  ،ؾمػم اعم١مُمـ ذم وقء ومٓمرة اًمتقطمٞمد :أّو

٤م واجلامل اًمت٤مم، أُم٤م اًم٘مٚمقب إظمرى ومٝمل ظم٤مرضم٦م قمـ ومٓمرهت ،اًمٙمامل اعمٓمٚمؼ

 وجم٤مٟم٦ٌم ًمٚمًٌٞمؾ اعمًت٘مٞمؿ- 

اًمذي هق ُمٔمٝمر مجٞمع إؾمامء واًمّمٗم٤مت،  ،اعم١مُمـ يتٌع اإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ :٣مشم٣مٞمٝمً  

أو همػم اعمحٞمٓم٦م،  ،أُم٤م اًمٙم٤مئٜم٤مت إظمرى ومٙمؾٌّ ُمٜمٝم٤م ُمٔمٝمر ٓؾمؿ ُمـ إؾمامء اعمحٞمٓم٦م
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ومٞمف، وهق قمغم اًمٍماط اًمذي هيٞمٛمـ قمٚمٞمف رب اإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ، ودور  ٤موُمتٍمومً 

أُّم٤م اعمقضمقدات إظمرى،  ،ٙم٤مُمؾ، اعمرسمقسمٞم٦م واعمٔمٝمري٦م ًمٚمٛمخٚمققاإلٟم٤ًمن اًم

واًم٤ًمئرون إمم اهلل، ومال شمٜمتٝم٩م اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ، سمؾ شمٜمزع إُّم٤م ٟمحق ضم٤مٟم٥م اًمٚمٓمػ 

 واجلامل، وإُّم٤م ٟمحق ضم٤مٟم٥م اًم٘مٝمر واجلالل-

وواوٕملم ظمٓم٤مهؿ ذم  ،وعم٤ّم يم٤من اعم١مُمٜمقن شم٤مسمٕملم ذم ُمًػمهتؿ ًمإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ

ؾم٤مئريـ ذم وقء ٟمقر هدايتف وُمٕمرومتف، همػم ُمٕمتٛمديـ قمغم و ،ُمقوع أىمداُمف

أٟمٗمًٝمؿ ظمٓمقة واطمدة ذم ؾمػمهؿ اًمروطم٤مين إمم اهلل، يم٤من اعم١مُمٜمقن قمغم اًمٍماط 

اعمًت٘مٞمؿ، وحينمون ُمع اإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ، ذط حم٤مومٔمتٝمؿ قمغم صٗم٤مء ىمٚمقهبؿ ُمـ 

ن اًمٙم٤مُمؾ ًمإلٟم٤ًم ٤مشمٍّمف اًمِمٞم٤مـملم واإلٟمٞم٦م وإٟم٤مٟمٞم٦م، وآؾمتًالم ذم اعمًػم يمٚمٞمً 

 وُم٘م٤مم اخل٤ممّتٞم٦م-

وُمـ إسمداع اًمِمٞمٓم٤من اعمقؾمقس ذم صدور اًمٜم٤مس، اًمٗمريد ُمـ ٟمققمف، هق أٟمف 

ُمع سمٞم٤من قمذب وُمٚمٞمح، وأقمامل ُمٖمري٦م، ىمد يٕمٚمؼ سمٕمض اعمِم٤مئخ سمِمحٛم٦م أذن وم٤مشمٜم٦م 

سمؾ هذا ُمـ اًمنمك ًمدى اًمٕمروم٤مء، سم٠من اًم٘مٚم٥م  ،ويًّقغ هذه اعمٕمّمٞم٦م اًمٙمٌػمة ،مجٞمٚم٦م

طمد، اؾمتٓم٤مع أن ي٘مٓمع قمالىم٤مشمف سم٤مٔظمريـ أهع، ومػميّمز سمٌمء وا ٤مإذا يم٤من ُمتٕمٚم٘مً 

 ًٓ صمؿ ي٘مٓمع هذا آرشم٤ٌمط اًمقطمٞمد ويريّمز ىمٚمٌف ذم  ،ذم اًمٗمت٤مة اجلٛمٞمٚم٦م يمّؾ شمقضمٝمف أو

احلؼ اعمتٕم٤مزم- وىمد يدومع اًمِمٞمٓم٤من سم٢مٟم٤ًمن أسمٚمف ٟمحق هذا اعمرؿمد اًمِمٞمخ اعمّٙم٤مر 

ومال  ،ـملم إمم اعمقتسمقصٗمف اإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ، ومٞمٚمتحؼ يّمؾ ُمٜمٝمام سمٕم٤ممل اجلـ واًمِمٞم٤م

 شمٜمًٚمخ اًمٕمٚم٘م٦م احلٞمقاٟمٞم٦م قمـ هذا اعمرؿمد، وٓ يٌٚمغ اإلٟم٤ًمن إسمٚمف ُمٜمِمقده وُمٌتٖم٤مه-

ىمٚم٥م اعمنمك ىمد ظمرج قمـ اًمٗمٓمرة اإلهلٞم٦م، واٟمحرف قمـ اًمٜم٘مٓم٦م اعمريمزي٦م 
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واًمقزم اًمٙم٤مُمؾ، ًمذا حينم ذم صقرة  ،ًمٚمٙمامل، واسمتٕمد قمـ اًمتٌٕمٞم٦م ًمٚمٝم٤مدي اعمٓمٚمؼ

اًمّمقرة ذم ذًمؽ اًمٕم٤ممل شمتٌع اًم٘مٚمقب، وأن اًم٘منم  : ٕناًمرأسطمٞمقان ُمٜمٙمقس 

اٟمٕمٙم٤مس ًمٚم٥ّم- إّن اًم٘مٚمقب اًمتل أقمرو٧م قمـ احلؼ واحل٘مٞم٘م٦م، وظمرضم٧م قمـ 

وأىمٌٚم٧م قمغم اًمدٟمٞم٤م، أًم٘م٧م سمٔمالهل٤م قمغم ذًمؽ اًمٕم٤ممل إذ خيرج  ،ومٓمرهت٤م اعمًت٘مٞمٛم٦م

 قمغم ٤مأصح٤مهب٤م هٜم٤مك ُمـ آقمتدال ُمٜمٙمقؾملم، ومٛمـ اعمحتٛمؾ أن يٛمٌم سمٕمض ُمٙمًٌ 

ورضمٚمٞمف،  ،ويٛمٌم سمٕمض قمغم سمٓمٜمف، وسمٕمض قمغم يديف ،وؾم٤مىمف ٟمحق إقمغم ،وضمٝمف

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿يمام يم٤من ادم٤مهف ذم هذا اًمٕم٤ممل: 

َب ََمَثاًل »: ×أي٦م اًمتل ىم٤مل ومٞمٝم٤م أسمق احلًـ اعم٤ميض ،(1)﴾ۈئ ، َمـ إن  اهللَ رَضَ

ـْ ِوََٓي٥ِم فَمقِمر  ـْ َيْٚمًم فَمعم َوصْمِٜمفِ  ×ضَم٣مَد فَم ـْ سَمٌَِٔمُف  ىَمَٚم َتِدي ََْٕمِرِه، َوصَمَٔمَؾ ََم ٓ َيْ

اُط  ٣مؽَمِقير  َتِٗمٝمٍؿ، َوايمٌمِّ ًْ اٍط َُم َتِٗمٝمُؿ أَمغُم اظمُ فَمعم ِسَ  -(2)ش×٠ْمَِمٛمكماظمُ ًْ

عم٤ّم يم٤من ىمٚم٥م اعمٜم٤مومؼ ىمد قمٚم٘م٧م ومٞمف إىمذار واًمٔمٚمامت اًمتل شمٜم٤مذم ومٓمرة 

 ٤مهمدا خمتقُمً  ،وطم٥ّم اًمٜمٗمس ٟمحق: اًمتٕمّّم٥م اجل٤مهكم، واخلٚمؼ اًمذُمٞمؿ، ،اإلٟم٤ًمن

، ومٝمق صٗمح٦م ؾمقداء ٓ دمدي اًمرؾمقم ٤مًمٙمالم احلؼ هن٤مئٞمً  ٤موراومًْم  ٤موُمٓمٌققمً  ٤موُمٖمٚم٘مً 

 قمٚمٞمٝم٤م، وشمٔم٤مهره سم٤مًمدي٤مٟم٦م وؾمٞمٚم٦م ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ًمتًٞمػم أُمقر دٟمٞم٤مه-

ويمالمه٤م ُمٜمٙمقس، ذم أن اعمنمك ًمدى قم٤ٌمدشمف  ،واظمتالومف قمـ ىمٚم٥م اعمنمك

ًمٙمدر  ٤م اًمٙمامل اعمٓمٚمؼ، ومٞمٙمقن ظمِمققمف ؾمًٌٌ وًمٖمػم ،خيِمع ىمٚمٌف ًمٖمػم اعمٕمٌقد احل٘مٞم٘مل

ومٞم٤ًموي اعمنميملم ذم  ،٤ماًم٘مٚم٥م وٟم٘مّمف: أُّم٤م اعمٜم٤مومؼ وم٘مد يٙمقن ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمنميمً 

                                                           



 221 احلَدي٨م اًمَثالصمقن: أىم٤ًمم اًم٘مٚمقب

ُمٜمٙمقس  ٤م، جلٛمٞمع اًمنمائع، ومٝمق أيًْم اوضم٤مطمدً  ااٟمتٙم٤مس ىمٚمٌف، وىمد يٙمقن يم٤مومرً 

ويٕمٞمش ُمع اعم١مُمٜملم،  ،ااًم٘مٚم٥م- وذم اعمٜم٤مومؼ ظمّمقصٞم٦م أّٟمف يّمٖمل إمم احلؼ فم٤مهرً 

 وجيحده- ،يرومض احلّؼ  ،ٙمٜمّف سم٥ًٌم اًمٙمدر واًمٔمٚمامت اعمحٞمٓم٦م سم٘مٚمٌفوًم

 

إّن اًمٜمٗمقس اعمٜمٙم٦ٌّم قمغم اًمدٟمٞم٤م، ُمٜمٙمقؾم٦م، قمغم اًمرهمؿ ُمـ اقمتٜم٤مىمٝم٤م اإليامن 

وآٟمِمٖم٤مل  ،اعم٘مٞم٤مس ذم اٟمتٙم٤مس اًم٘مٚمقب، هق اًمٖمٗمٚم٦م قمـ احلؼ : ٕنسم٤معمٌدأ واعمٕم٤مد

 ،وشمٕمٛمػمه٤م: وهذا اإليامن اًمذي ٓ يدومع سمّم٤مطمٌف إمم قمٛمؾ اجلقارح ،ًمدٟمٞم٤مسم٤م

أو يٕمّد ٟمٗم٤مىم٤م: ويٛمٙمـ أن يٙمقن َُمَثؾ ه١مٓء  ،وإريم٤من، ٓ يٕمّد إيامٟم٤م طم٘مٞم٘مّٞم٤م

وهق ُم٤م ورد ذم احلدي٨م: إن أدرك  ،اعم١مُمٜملم اًمِمٙمٚمٞملم، َُمَثَؾ ىمقم يم٤مٟمقا سم٤مًمٓم٤مئػ

 إيامٟمف ٟمج٤م-  وإن أدريمف قمغم ،أطمدهؿ أضمٚمف قمغم ٟمٗم٤مىمف هٚمؽ

 ،واًمّن  ،واًم٤ٌمـمـ ،وٓ سمّد ُمـ أن ٟمحرص قمغم شمٕمٛمٞمؼ اإليامن ذم اًمٔم٤مهر

واًمٕمٚمـ، طمتك يتجذر ذم اًم٘مٚم٥م ومال يزول طمّتك يتّؿ شمًٚمٞمؿ هذه إُم٤مٟم٦م اإلهلٞم٦م، 

اًمذي ختٛمر سم٤مًمٗمٓمرة اإلهلّٞم٦م إمم اًمذات اعم٘مدس ُمـ دون  ،واًم٘مٚم٥م اًمٓم٤مهر اعمٚمٙمقيت

ًٓ أن متتد إًمٞمف يد اًمِمٞمٓم٤من واخلٞم  -اوآظمرً  ٤مٟم٦م- واحلٛمد هلل أو
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( ٓ يقصػاحلدي٨م احل٤مدي واًمثالصمقن: إن اهلل )قمزَّ و ضمؾَّ  
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 احلديح احلادي والجالثوٌ: إٌ اهلل )عشَّ وجلَّ( ال يوصف
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( ٓ يقصػ  احلدي٨م احل٤مدي واًمثالصمقن: إن اهلل )قمزَّ وضمؾَّ
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ٜمد اعمتَّّمؾ قمـ أيب ضمٕمٗمر ًَّ  ىم٤مل: ×سم٤مًم

( ٓ ُيقَصُػ، َوىَمْٝمَػ َيقَصُػ  ،إن  اهللَ )فَمز  » َووم٣مَل دِم ىمَِت٣مزمِِف:  شَوصَمؾ 

ّٓ هَمال يقَصُػ زمَِٗمَدٍر  (6)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ ـْ ىم٣مإ َن أفْمَٓمَؿ َِم

ٌٌْد اضْمَتَج٤َم اهللُ  ’ذيمَِؽ. َوإن  ايمٛم ٌلِّ  ٓ يقَصُػ، َوىَمْٝمَػ يقَصُػ فَم

ٌْعٍ  ،)فَمز   ًَ ( زمِ مءِ  ،َوصَمؾ   ً هَمٗم٣مَل:  ،َوصَمَٔمَؾ ؿم٣مفَمَتُف دِم إْرِض ىَمْم٣مفَمتِِف دِم ايم

ـْ أؿَم٣مَع هذا ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿ ؛ َوََم

ـْ فَمِم٣مُه هَمَٗمْد  ،هَمَٗمْد أؿم٣مفَمٛمل َض إيَمْٝمِف. َوإّٞم٣م ٓ ٞمقَصُػ، َوََم فَمِم٣مين، َوهَمق 

. وَ  ؽُّ صْمَس وُهَق ايمُم  ـُ ٓ اظمُ َوىَمْٝمَػ يقَصُػ وَمْقٌم َرهَمَع اهللُ فَمٛمُْٜمُؿ ايمرِّ ٠ْمَِم

ـَ يَمَٝمْٙمٗمك أطم٣مُه هَمُٝمِم٣مهمُِحُف هَمال َيزاُل اهلُل َيٛمُْٓمُر إيَمْٝمِٜمم اظمُ َوإن   ،يقَصُػ  ٠ْمَِم

ـْ ُوصمقه ُٞمقُب سَمَتح٣متُّ فَم َجرِ ايمٜمم ىَمم َيَتح٣متُّ َوايمذُّ ـِ ايمُم   .(2)شَقَرُق فَم

 معاني المفردات:

: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ًمٖمػمه، وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٤ميمقن اًمٌمء ُم٤ًمويً  ايمٗمدر:

 يمٜم٤مي٦م قمـ قمدم اًم٘مدرة قمغم شمقصٞمػ اهلل وشمٕمٔمٞمٛمف قمغم اًمٜمحق اًمذي جيدر سمف ؾمٌح٤مٟمف-
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: ـَ اًم: طَمؽُّ ٦مُّ احَل  سَمَتح٣متُّ ـِ اًمَقَرِق ُِم  -(1)ًمٌمء: شَمٜم٤مصَمرَ وحَت٤متَّ ا ،ُٖمّْم

 

ًمٞمس اعم٘مّمقد ُمـ ٟمٗمل شمقصٞمػ احلؼ ؾمٌح٤مٟمف قمدم اًمتٗمّٙمر ذم صٗم٤مشمف، وقمدم 

، سمؾ اعم٘مّمقد قمدم شمقصٞمٗمف سمام ٓ يٚمٞمؼ سمذاشمف اعم٘مدؾم٦م، ٟمحق: إصم٤ٌمت ٤مشمقصٞمٗمف ُمٓمٚم٘مً 

شمٕم٤ممم اهلل  ،وهمػمه٤م ُمـ صٗم٤مت اعمخٚمقىملم، اًمتل شمالزم اإلُمٙم٤من واًمٜم٘مص ،اًمّمقرة

 ف-قمٜم

وأُم٤م شمقصٞمػ احلؼ، اعمتٕم٤مزم، سمام يٚمٞمؼ وجيدر سمذاشمف اعم٘مدس، واًمذي أىمٞمٛم٧م 

قمٚمٞمف اًمؼماهلم اًمّمحٞمح٦م ذم اًمٕمٚمقم اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م، ومٝمق أُمر ُمٓمٚمقب، وم٢من يمت٤مب 

: ×وُمٜمٝم٤م ىمقل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ،واًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م ُمِمحقٟم٦م ُمـ ذًمؽ ،اهلل ؾمٌح٤مٟمف

ِحٝمِح دِم ايمت  اظمَ ... أن  » ـْ ِصٖم٣مِت اهللِ سَمٔم٣ملم، ايمْقضِمٝمِد َم٣م َٞمَزَل زمِِف ْذَه٤َم ايمِم  ُٗمْرآُن َِم

ـِ اهللِ  ْقصُمقُد، سَمٔم٣ملم اظمَ ٌُْمْالَن َوايمت ُْمٌٝمَف، هَمال َٞمْٖمَل َوٓ سَمُْمٌٝمَف، ُهَق اهللُ ايمّث٣مزم٦ُِم ايمهَم٣مْٞمِػ فَم

وم٤محلدي٨م اًمنميػ  ،(2)شٌََٝم٣منِ ايمُٗمْرآَن هَمَتِّمٙمُّقا زَمْٔمَد ايمَقاِصُٖمقَن، َوٓ سمْٔمُدوا ايمفَمّم َيِِمُٖمُف 

شمقضمٞمف عمـ ٓ يًتققمٌقن اعم٘مٞم٤مس ُمـ صٗم٤مت اهلل ؾمٌح٤مٟمف، وًمٞمس سمٛمٜمع شمقصٞمػ 

يٜمٕم٧م احلؼ  ’اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمّمٗم٤مت مل شمذيمر ذم يمت٤مب اهلل، وهلذا ٟمرى سم٠من اإلُم٤مم

 واعمقضمقد- ،سمّمٗمتلم مل يٕمٝمد هبام ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومه٤م: اًمث٤مسم٧م

قصػ ُمـ وطمل قم٘مٚمف اًم٘م٤مس ٟمٕمؿ إذا أراد ؿمخص أن يّمػ احلؼ اعمتٕم٤مزم سم

اعمِمقب سم٤مٕوه٤مم، ُمـ دون أن يًتٜمػم سمٜمقر اعمٕمروم٦م واًمًداد اًمٖمٞمٌل، ومٞمً٘مط ذم 

 والل اًمتٕمٓمٞمؾ واًمٌٓمالن، أو ذم هالك اًمتِمٌٞمف- 
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وضمالًمؽ، وأٟمر  ،: شمٗمّْمؾ قمٚمٞمٜم٤م ويمـ ذم قمقٟمٜم٤م، وأهدٟم٤م إمم أٟمقار مج٤مًمؽإهلٛم٣م

 ىمٚمقسمٜم٤م سمْمٞم٤مء أؾمامئؽ وصٗم٤مشمؽ-

 

ٓ خيٗمك قمغم أطمد سم٠من اؾمتٞمٕم٤مب طم٘مٞم٘م٦م أوص٤مف احلؼ، واإلطم٤مـم٦م هب٤م 

وسمٙمٞمٗمٞم٤مهت٤م، ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل شم٘مٍم يد اًمؼمه٤من قمـ اًمقصقل إمم ىمٛمٛمٝم٤م، وآُم٤مل 

اًمٕم٤مروملم ُم٘مٓمققم٦م قمـ اًمٌٚمقغ إمم ُمٖمزاه٤م- وُم٤م ذيمر ُمـ اًمؼماهلم وأراء اًمدىمٞم٘م٦م 

ذم أسمح٤مث إؾمامء واًمّمٗم٤مت ٕرسم٤مب قمغم يد قمٚمامء احلٙمٛم٦م واًمٗمٚمًٗم٦م أو 

اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م، صحٞمح سمح٥ًم ُمًٚمٙمٝمؿ وُم٤ٌمدئٝمؿ، اًمتل يٜمٓمٚم٘مقن ُمٜمٝم٤م، 

وًمٙمـ اًمٕمٚمؿ ٟمٗمًف طمج٤مب همٚمٞمظ، وم٢مذا مل خيرق هذا احلج٤مب سمتقومٞمؼ ُمـ اهلل 

ؾمٌح٤مٟمف ذم فمؾ اًمت٘مقى اًمٙم٤مُمٚم٦م واًمؽمويض اعمجٝمد ًمٚمٜمٗمس، وآٟم٘مٓم٤مع اًمت٤مم هلل 

ف، مل شُمنمق ذم ىمٚم٥م اًم٤ًمًمؽ أٟمقار اجلامل واجلالل، ومل يِمٝمد واعمٜم٤مضم٤مة اًمّم٤مدىم٦م ُمٕم

ىمٚم٥م اعمٝم٤مضمر إمم اهلل، اعمِم٤مهدات اًمٖمٞمٌٞم٦م، ومل يتٛمتع سم٤محلْمقر اًمٕمٞمٜمل ًمتجّٚمٞم٤مت 

قمـ احلٔمقة سم٤مًمتجٚمٞم٤مت اًمذاشمٞم٦م- وهذا اعمٕمٜمك جي٥م أن ٓ  إؾمامء واًمّمٗم٤مت، ومْماًل 

ح٤مٟمف- إذ إّن ُمـ حُيجؿ اإلٟم٤ًمن قمـ اًمٌح٨م واًمٓمٚم٥م اًمذي هق شمذيمر ًمٚمحؼ ؾمٌ

، همرس اًمِمجرة اًمٓمٞم٦ٌم ًمٚمٛمٕمروم٦م ذم اًم٘مٚم٥م أو إٟمٕم٤مؿمٝم٤م ُمـ دون سمذر ااًمٜم٤مدر ضمدً 

قمٚمقم طم٘م٦م ُمع يمّؾ ذائٓمٝم٤م اعمٕمٝمقدة، وم٤مإلٟم٤ًمن ٓ سمد ُمـ أن يقافم٥م ذم سمدء إُمر 

ُمع اًمٜمٝمقض سمجٛمٞمع ذائٓمٝم٤م وُمتّٛمامهت٤م، وٓ يًح٥م يده  ،قمغم اًمري٤مو٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

- وإذا مل شمٜمت٩م اًمٕمٚمقم ذم هذا اًمٕم٤ممل ٕضمؾ شاعمِم٤مهداتاًمٕمٚمقم سمذر »وم٘م٤مًمقا:  ،ُمٜمٝم٤م

اًمٕمقائؼ، ٟمتٞمج٦م جمدي٦م وشم٤مُم٦م، أصمٛمرت ذم قمقامل أظمرى صمٛمرات ـمٞم٦ٌم، وًمٙمـ اعمٝمؿ 

 هق اًمٜمٝمقض سمنمائٓمٝمام وُم٘مدُم٤مهت٤م-
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إٟمٌٞم٤مء ^  وشمٌٕمف ؾم٤مئر ،(وم٣مَب وَمْقؽَمكِم أْو َأْدٞمكُم٘م٤مم ) ’سمٚمغ اًمٜمٌّل إقمٔمؿ

 ،^ ،وإوًمٞم٤مء اعمٕمّمقُملم ،ًمذا ٓ يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م ُم٘م٤مم إٟمٌٞم٤مء اًمٕمٔم٤مم ،ومٞمف

ذًمؽ  : ٕنسمؾ ٓ يٛمٙمـ إدراك ٟمقراٟمٞمتٝمؿ، واظمتالف ُمٕم٤مرضمٝمؿ ،واًمتدسّمر ،سم٤مًمتٗمّٙمر

 وضمذسم٦م إهلٞم٦م- ،يٗمت٘مر إمم ٟمقراٟمٞم٦م سم٤مـمٜمٞم٦م

ـْ فِمْٙمِؿ ٣ميمؽَم » ىم٤مل: ،×قمـ ضم٤مسمر، قمـ أيب ضمٕمٗمر ٣مَل رم: ي٣م صم٣مزمُِر، ٔم٣ممِلِ، هَمٗمايمُتُف فَم

٥َم أْرَواٍح: روَح  ًَ ٝمقةِ احلُٗمُدِس ُوروَح اإلْيمِن وُروَح ايمإن  دِم إْٞمٌِٝم٣مِء وإْوصٝم٣مِء ََخْ

ْٜمَقِة. هَمػِموِح  ِة ُوروَح ايمُم  ٦َم ايمَوُروُح ايمُٗمق  َٔمرِش إلم ايمُٗمُدِس ـ ي٣م صم٣مزمُِر ـ فَمَرهُمقا َم٣م حَتْ

٦َم ايمث رى. شُمؿ  وم٣مَل: ي٣م صم٣مزمِ  ٌَُٜم٣م َم٣م حَتْ ّٓ دشم٣مُن احلُر، إن  هذه إْرزَمَٔم٥َم أْرواٍح ُيِمٝم روَح إ

٣م ٓ سَمْٙمٜمق َوٓ سَمْٙمَٔم٤ُم ايم  - (1)شُٗمُدِس هَم١مَّن 

ـْ وَمْقِل اهللِ سَم٣ٌمَرَك وسَمٔم٣ملم:  ×فمٌد اهلل٦ُم أزم٣م ٣ميمؽَم وقمـ أيب سمّمػم ىم٤مل:  فَم

ـْ أَْمِرٞم٣م َم٣م ىُمٛم٦َْم سَمْدري ََم٣م  ٣مَوىمذيمَِؽ أْوضَمٝمٛم٣ْم إيَمْٝمَؽ روضًم » ، شت٣مُب َوَٓ اإلْيمنُ ٘مِ ايمَِم

ئٝمَؾ َوَمٝم٘م٣مئٝمَؾ، ىم٣مَن ََمَع »وم٣مَل:  ـْ صَمػْمَ ٣ٌَمَرَك َوسَمَٔم٣ملم أفْمَٓمُؿ َِم ـْ طَمْٙمِؼ اهللِ سَم طَمْٙمٌؼ َِم

ـْ زَمْٔمِدهِ  ’َرؽُمقِل اهللِ ٥ِم َِم ُدُه َوُهَق ََمَع إئِٚم  دِّ ًَ ُه َوُي ػِمُ  - (2)ش^خُيْ

ُمـ  ٤مؿم٤مخمً  ٤موإوصٞم٤مء ^ ُم٘م٤مُمً  ًمألٟمٌٞم٤مءيٗمٝمؿ ُمـ احلدي٨م إول، أن 

ُمـ ظمالًمف يتٛمتٕمقن سم٤مإلطم٤مـم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مّٞمقُمٞم٦م  ،اًمروطم٤مٟمٞم٦م يدقمك سمـ)روح اًم٘مدس(

 - اطمتك ذّراهت٤م اًمّمٖمػمة ضمد   ،سمجٛمٞمع اًمٙم٤مئٜم٤مت

ويٗم٤مد ُمـ احلدي٨م اًمث٤مين، أن شمٚمؽ اًمروح اعمجردة اًمٙم٤مُمٚم٦م، أقمٔمؿ ُمـ ضمؼمائٞمؾ 

 اجلؼموت- قمغم اًمرهمؿ ُمـ أهّنام أقمٔمؿ اًم٘م٤مـمٜملم ذم ُم٘م٤مم ىمرب ÷وُمٞمٙم٤مئٞمؾ
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ٌْعٍ »ُُيتٚمؾ دم َمٔمٛمك:  ًَ ٌٌْد اضْمَتَج٤َم اهللُ فَمز  َوصَمؾ  زمِ  َم٣م يٟميت: شىَمْٝمَػ يقَصُػ فَم

ورد ذم احلدي٨م أن هلل ؾمٌٕملم أًمػ طمج٤مب ُمـ ٟمقر وفمٚمٛم٦م:  آضمتمل إول:

ًمق يمِمٗمٝم٤م ٕطمرىم٧م ؾمٌح٤مت وضمٝمف ُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف سمٍمه- وقمغم هذا ومٞمحتٛمؾ أن 

ىمد ارشمٗمٕم٧م احلج٥م سمٞمٜمف وسملم اهلل شمٕم٤ممم طمتك سم٘مل ُمـ  ’ن اعمٕمٜمك: أٟمفيٙمق

 -(1)ؾمٌع ٤ماًمًٌٕملم أًمٗمً 

ُمـ  ،وًمٙمٜمف ٓ خيٚمق ُمـ ُمٜم٤مىمِم٦م ،وهذا آطمتامل وإن يم٤من أومْمؾ آطمتامٓت

 ضمٝمتلم:

 ،واًمتٕمريػ هق ٟمٗمل احلج٥م ،وم٤معمٜم٤مؾم٥م ذم ُم٘م٤مم اًمتقصٞمػ ،ًمٗمٔمّٞم٦م إولم:

ـِ اهللِ »سم٠من ي٘م٤مل  ّٓ  َم٣م اضْمَتَج٤َم فَم ٌْعٍ إ ًَ ّٓ َم٣م اضمتج٤م اهللُ فَمٛمُْف »أو  شزمِ  -شزمًٌِعإ

أىمرب إمم اهلل ُمـ ٟمقر اًمرؾمقل  ،إذ ي٘متيض أن هذه احلج٥م اًمًٌع ،ُمٕمٜمقّي٦م ايمث٣مٞمٝم٥م:

 واعمخٚمقق إول- ،هل احلج٤مب إىمرب ’اًمٓم٤مهر، وىمد صم٧ٌم أن ذاشمف ’إيمرم

اهلل قمـ اخلٚمؼ  أّن هذه اجلٛمٚم٦م متٝمٞمد عم٤م سمٕمده٤م: أي: اطمتج٥م آضمتمل ايمث٣مين:

ظمٚمٞمٗم٦م ذم قم٤ٌمده، وأٟم٤مط ـم٤مقمتف سمٓم٤مقمتف، وم٤مطمتج٤مسمف  ’وضمٕمٚمف ،سمًٌع ؾماموات

سم٤مًمًٌع يمٜم٤مي٦م قمـ قمدم فمٝمقر وطمٞمف وأُمره وهنٞمف وشم٘مديراشمف إٓ ُمـ ومقق ؾمٌع 

 (2)-’وإٟمام ئمٝمر ًمٜم٤م مجٞمع ذًمؽ سمٌٞم٤مٟمف ،ؾماموات

يمٞمػ يقصػ قمٌد، اطمتجٌف احلؼ اعمتٕم٤مزم سمحج٥م ؾمٌٕم٦م،  آضمتمل ايمث٣ميم٧م:

 ،ؾمٌٕم٦م ٤موروطم٤مٟمٞمتف، طمجًٌ  ’ٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف إلسمراز مج٤مل قمٌده حمٛمد سمـ قمٌداهللوضم

وـمٌٞمٕمتف،  ’ُمـ قم٤ممل ُُمٚمٙمف ااسمتداًء ُمـ اًمٓمٌٞمٕم٦م واٟمتٝم٤مًء سم٤معمِمّٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م، أو اسمتداءً 
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 ُمع قم٤ممل اعمِمّٞم٦م- طمتك ُم٘م٤مم همٞم٥م هقيتف، وذًمؽ ُمٜمًجاًم 

ـّ صّحتف شمتقىمػ قمغم ضمقاز أّن اًمٗم ،وهق اطمتامل شم٘مٌٚمف اًمٜمٗمس ٕمؾ ًمٙم

 ،- أو أن ٟمجّقز شمٕمديف سم٤مًم٤ٌمء اجل٤مّرة٤م، ومٙم٤من ُمتٕمديً شطَمَج٥َم »سمٛمٕمٜمك:  شاطْمَتَج٥َم »

 -٤محمذوومً  اويٙمقن اعمٗمٕمقل قمغم يمال آطمتامًملم ُم٘مّدرً 

 

 يمٙمتٖمقيض َمٔمٛمٝم٣من: 

أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمد قمزل ٟمٗمًف ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ قمـ اًمتٍمف اًم٘مٞمقُمّل  أضمدمه٣م:

 ،واًمتٙمقيـ، وومّقض أُمر ذًمؽ إمم ُمقضمقد ؾمقاه ،إُمقر ُمـ قم٤ممل اخلٚمؼ ذم يمؾ

ّٕٟمف يًتٚمزم  وايمتٖمقيض هبذا اظمٔمٛمك زم٣مؿمؾوُمًت٘مّؾ-  ،يتٍمف سمف قمغم ٟمحق شم٤مم

واإلُمٙم٤من ذم واضم٥م اًمقضمقد ُمـ ضم٤مٟم٥م، وٟمٗمل اإلُمٙم٤من واحل٤مضم٦م ذم  ،اًمٜم٘مص

 اعمٛمٙمـ ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر-

ي٘متيض ٟمٗمل أصم٤مر اخل٤مّص٦م قمـ  اًمذي ،وي٘م٤مسمؾ اًمتٗمقيض هبذا اعمٕمٜمك، اجلؼم

وهق  ،٤م، وإًمٖم٤مء اًمقؾم٤مئط يمّٚمٞم  ٤مواعم٤ًٌٌمت هن٤مئٞمً  ،وٟمٗمل إؾم٤ٌمب ،ُمراشم٥م اًمقضمقد

 سم٤مـمؾ أيْم٤م-

ّٓ أزَمك اهللُ أْن ُُيِْرَي إَُُمقَر »أّٟمف  وأطمر: ٣ٌَمهِب٣مإ ويمام أٟمٜم٤م اًمٕم٤ٌمد  ،(1)شزمَِٟمؽْم

وم٢من اًمٕم٤ٌمد ُمثؾ: احلريم٦م واًمًٙمقن،  ،اًمْمٕم٤مف ىم٤مدرون قمغم أقمامل يًػمة

واعمالئٙم٦م اعمجرديـ، ىم٤مدرون قمغم أقمامل قمٔمٞمٛم٦م ٟمحق:  ،اعمخٚمّملم هلل ؾمٌح٤مٟمف

واًمرزق واإلجي٤مد واإلقمدام- ويمام أن ُمٚمؽ اعمقت ُمقيمؾ  ،واإلُم٤مشم٦م ،اإلطمٞم٤مء
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وقمٛمٚمٝمؿ هذا ًمٞمس ُمـ ىمٌٞمؾ اؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء،  ،سم٤مإلُم٤مشم٦م، وإهاومٞمؾ سم٤مإلطمٞم٤مء

٦م، ُمثؾ ٟمٗمقس إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء، يمذًمؽ اًمقزم اًمٙم٤مُمؾ، واًمٜمٗمقس اًمزيمٞم٦م اًم٘مقيّ 

وايمتٖمقيض ىم٤مدرة قمغم اإلقمدام واإلجي٤مد واإلُم٤مشم٦م واإلطمٞم٤مء، سم٘مدرة احلؼ اعمتٕم٤مل: 

 ،َٔمكْمِ ايمِدَي٥َم  ’وم٣مَل َوَوَع َرؽُمقُل اهلل»:×صم٣مء فمـ أيب صمٔمٖمر وزمف: ضمّؼ  هبذا اظمٔمٛمك

٘مٍِر، هَمَٗم٣مَل يمَ  ،ي٥َِم ايمٛم ْٖمسِ َودِ  ًْ ـْ  ’ُف َرصُمٌؾ َوَوَع َرؽُمقُل اهللَوضَمّرَم ايمٛم ٌِٝمَذ َوىَمّؾ َُم َِم

ـْ َئْمِِمٝمفِ  ،نَمغْمِ أْن َي٘مُقَن صم٣مَء همِٝمف َرء؟ وَم٣مَل: َٞمَٔمؿْ  ؽُمقَل ِِم  ـْ ُيْمِِع ايمر   - (1)شيمِٝمََٔمٙمَؿ ََم

زاد ريمٕم٤مت قمغم اًمّمٚمقات، وضمٕمؾ  ’وُمثٚمف رواي٤مت أظمرى سم٠من رؾمقل اهلل

 -٤مؿمٝمر ُمًتحًٌ وصٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ  ،٤ماًمّمٞم٤مم ذم ؿمٝمر ؿمٕم٤ٌمن ُمًتحًٌ 

^ 

 ’يِم٤مريمقن اًمرؾمقل إيمرم ^ورد ذم إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م، أّن إئٛم٦م

ٌّح وشم٘مدس ًمٚمذات اعمتٕم٤مل ىمٌؾ  ،ُم٘م٤مم اًمروطم٤مٟمٞم٦م وأن أٟمقارهؿ اعمٓمٝمرة يم٤مٟم٧م شمً

د سمـ ؾمٜم٤من ىم٤مَل:  هَمٟمصْمَرْي٦ُم  ×ىُمٛم٦ُْم فمٛمَْد أيب صمٔمٖمر ايمّث٣مين»ظمٚمؼ اًمٕم٤ممل: ومٕمـ حمٛمَّ

ٝمٔمَ  ٣ٌَمَركَ  ،٥مِ اطْمتاِلَف ايمُمِّ ُد، إن  اهللَ )سَم دً  ،هَمٗم٣مَل: ي٣م حُمَٚم  زمَِقضْمداٞمِٝم تِِف،  اَوسَمَٔم٣ملم( مَلْ َيَزْل َُمَتَٖمرِّ

ًد   ،َػ َدْهٍر؛ شُمؿ  طَمَٙمَؼ ََجٝمَع إؾْمٝم٣مءِ يمأهَمَٚم٘مُثقا  ،َوهم٣مؿمَِٚم٥مَ  ،٣مَوفَمٙمِٝمر  ،اشُمؿ  طَمَٙمَؼ حُمَٚم 

َض ُأَمقَره٣م إيمَْٝمِٜمْؿ، هَمُٜمْؿ ُُيِٙمُّقَن َم٣م  ،ٜم٣مَوأصْمرى ؿم٣مفَمَتُٜمْؿ فَمَٙمٝمْ  ،هَمٟمؾْمَٜمَدُهْؿ طَمْٙمَٗمٜم٣م َوهَمق 

َمقَن َم٣م َيُم٣مُؤونَ  ،َيُم٣مُؤونَ  ـْ َيُْم٣مُؤوا  ،َوُُيَرِّ ّٓ َويَم  أْن َيُم٣مَء اهللُ سَمٔم٣ملم.إ

َؼ،  ٙم َػ فَمٛمْٜم٣م حُمِ ـْ خَتَ ََمٜم٣م ََمَرَق، َوََم ـْ سَمَٗمد  َي٣مَٞم٥ُم ايم تل ََم ُد، هِذِه ايمدِّ شُمؿ  وم٣مَل: ي٣م حُمَٚم 

ـْ  ُد  َوََم َؼ، طُمْذه٣م إيَمٝمَْؽ ي٣م حُمَٚم 
 - (2)شيَمِزََمٜم٣م حَلِ
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ـِ  ِؾ ىم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم ٕيب اعمُ وقَم ىَمْٝمَػ ىُمٛمُْتْؿ ضَمْٝم٧ُم ىُمٛمُْتْؿ دِم » :×قمٌد اهللَٗمْمَّ

٥ٍم طَمْياء،  ٞم٣م دِم ـمِٙم  ٛم٣م، يمَْٝمَس فِمٛمَْدُه أضَمٌد نَمغْمُ ُؾ، ىُمٛم٣ّم فِمٛمَْد َرزمِّ ٥ِم؟ هَمٗم٣مَل: ي٣م َُمَٖمّم  إـمِٙم 

ٌُِّحُف  ًَ ٞم٣م ضَمّتك ُٞم ٍب َوٓ ذي ُروٍح نَمغْمِ ـْ ََمَٙمٍؽ َُمَٗمر  ُدُه، َوَم٣م َِم ُٙمُف َوُٞمٚمجِّ ؽُمُف َوَُّنَٙمِّ َوُٞمَٗمدِّ

ـَ  ِهْؿ، شُمؿ  أَّْنك اظمَ زَمدا يَمُف دِم طَمْٙمِؼ إؾْمٝم٣مء هَمَخَٙمَؼ َم٣م ؾم٣مَء ىَمْٝمَػ ؾم٣مَء َِم َ٘م٥ِم َونَمغْمِ
الئِ

 -(1)شفِمْٙمَؿ ذيمَِؽ إيَمْٝمٛم٣م

ٝمؿ يمثػمة شمٌٕم٨م قمغم حتػم اًمٕم٘مقل، ومل ي٘مػ إن إطم٤مدي٨م اعم٠مصمقرة ذم ومْم٤مئٚم

ذم احلدي٨م اًمذي  ×إٓ أٟمٗمًٝمؿ- وذم ىمقًمف ^أطمد قمغم طم٘م٤مئ٘مٝمؿ وأهارهؿ

صْمَس »ٟمنمطمف:  ؽُّ  ،َوىَمْٝمَػ يقَصُػ وَمْقٌم َرهَمَع اهللُ فَمٛمُْٜمُؿ ايمرِّ إيامء إمم  شوُهَق ايمُم 

ڈ  ڎ﴿ومْمٞمٚم٦م واطمدة ُمـ ومْم٤مئٚمٝمؿ، وهذه اًمٗمْمٞمٚم٦م هل آي٦م اًمتٓمٝمػم اعم٤ٌمريم٦م: 

- وذم وقء اشمٗم٤مق (2)﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

اًمِمٞمٕم٦م وإظم٤ٌمر اعمًتٗمٞمْم٦م أو اعمتقاشمرة اعم٠مصمقرة ذم شمٗمًػمه٤م، اعمراد هبؿ هؿ آل 

 سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م واًمٓمٝم٤مرة-

 

ذم هذا احلدي٨م اًمنميػ وَأطم٤مدي٨م أظمرى، سم٤مًمِمؽ، وذم  شرصْمسِ ايم»ًم٘مد وُمن 

واحلّؼ أّن ٟمٗمل اًمِمؽ يًتٚمزم، ومٝمؿ ُمٓمٝمّرون قمٜمٝم٤م-  ،أطم٤مدي٨م سم٤مًمٕمٞمقب سم٠مهه٤م

ٟمٗمل اًمٕمٞمقب اًم٘مٚمٌٞم٦م واًم٘م٤مًمٌٞم٦م، سمؾ يًتٚمزم اًمٕمّمٛم٦م، اًمتل هل طم٤مًم٦م ٟمٗمًٞم٦م، وأٟمقار 

 وآـمٛمئٜم٤من اًمت٤مم- ،سم٤مـمٜمٞم٦م شمتٗمّجر ُمـ ٟمقر اًمٞم٘ملم اًمٙم٤مُمؾ

واإليامن- إن ي٘ملم  ،إن ُمّمدر مجٞمع ظمٓم٤مي٤م اإلٟم٤ًمن، هق اًمٜم٘مص ذم اًمٞم٘ملم
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َواهلل يَمْق ُأفْمْمِٝم٦ُم »إمم ُمًتقى ي٘مقل: ىمد أسمٚمٖمف  ×اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

ٌُٜم٣م صَمْٙم٤َم ؾَمِٔمغمٍة َم٣م  ٦َم أهْمالىمِٜم٣م فَمعم أْن َأفْمِص اهلل دم َٞمْٚمَٙم٥ٍم أؽْمُٙم ٌَْٔم٥ِم زمِم حَتْ  ً إوم٣ميمِٝمَؿ ايم

 -(1)شهَمَٔمٙمُتفُ 

إّن زوال اًمنمك واًمِمؽ واًمتٓمٝمػم ُمـ أرضم٤مس قم٤ممل اًمٓمٌٞمٕم٦م وظم٤ٌمئثٝم٤م وُمـ 

٠مٟمف، جيٕمؾ ص٤مطمٌف سمح٥ًم اإلرادة إزًمٞم٦م، ُمـ فمٚمامت اًمتٕمٚمؼ سمٖمػم احلؼ شمٕم٤ممم ؿم

إٟمقار اًم٘مدؾمٞم٦م اإلهلٞم٦م، وأي٤مت اًمت٤مُم٦م اًمرسمقسمٞم٦م، واخل٤مًمّملم اعمخٚمّملم هلل 

ٓ يٛمٙمـ إظمْم٤مقمف ًمٚمقصػ  ٤مرومٞمٕمً  ٤مؾمٌح٤مٟمف، وُمثؾ هذا اإلٟم٤ًمن حي٘مؼ ُم٘م٤مُمً 

 واًمٌٞم٤من، وٓ شمٜم٤مل أي٤مدي أُم٤مل ىمٛم٦م ضمالًمف-

 

اًمروطمٞم٦م، اًمتل ىمٚمام يدرك أطمد طم٘مٞم٘متٝم٤م اًمٜمقري٦م، طمتك  اإليامن ُمـ اًمٙمامٓت

قمـ ٟمقراٟمٞم٦م إيامهنؿ، واًمٙمراُم٤مت اًمتل شمٜمتٔمرهؿ ًمدى  ٤مأن اعم١مُمٜملم مل يٕمرومقا ؿمٞمئً 

 ؾم٤مطم٦م ىمدؾمف اعمتٕم٤مزم، ُم٤م داُمقا ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م، وفمالم اًمٓمٌٞمٕم٦م-

وذم هذا احلدي٨م اًمنميػ، ذيمر ًمٙمراُم٦م ُمـ يمراُم٤مت اعم١مُمٜملم اًمتل ٓ شم٘م٤مس 

صح٤مب اعمٕمروم٦م وأرسم٤مب اًم٘مٚمقب، سم٠مي رء آظمر، وٓ شمدظمؾ ذم أي ُمٞمزان ًمدى أ

ـَ يَمَٝمْٙمٗمك أطم٣مُه هَمُٝمِم٣مهمُِحُف، هَمال َيزاُل اهللُ َيٛمُْٓمُر إيَمٝمِْٜمماظمُ َوإن  »وُم٘مٞم٤مس، وهل:   -ش٠ْمَِم

ٌَؾ اهللُ سَمٔم٣ملم ايم٠ْمَِمٛمكَِم إَذا اظمإن  »وم٣مل:  ×وفمـ أيب صمٔمٖمر َتَٗمٝم٣م هَمَتِم٣مهَمح٣م، أوْم

٣موَمُط  فَمَٙمْٝمِٜمم ًَ ُٞمقُب ىَمم َيَت َجرِ ايمزمَِقصْمِٜمِف َوسَم٣ًموَمْم٦ْم فَمٛمُْٜمَم ايمذ  ـَ ايمُم   .(2)شَقَرُق َِم

ومامذا يٜمجؿ ُمـ شمقضمف احلؼ اعمتٕم٤مزم وإىم٤ٌمًمف ؾمٌح٤مٟمف سمقضمٝمف اًمٙمريؿ قمغم اعم١مُمـ  
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قمٜمد ُمّم٤مومحتف ٕظمٞمف اعم١مُمـ ُمـ اًمٜمقر واًمٙمراُم٦م، وُمـ اًمٕمٜم٤مي٤مت اًمرسم٤مٟمٞم٦م اًمتل 

ه: واًمن ذم ذًمؽ هق: حتٙمؿ اًمقد واعمح٦ٌم ذم اهلل، ودمديد شمٜمزل قمغم اعم١مُمـ وشمٜمجد

 قمٝمد إظمقة ذم اهلل- 

َتَٗمٝم٣م َوسَمِم٣مهَمح٣م، أْدطَمَؾ اهللُ َيَدُه زَمكْمَ ايم٠ْمَِمٛمكَْمَ إذا اظمُ إن  »وم٣مَل:  ×وفمـ أيب صمٔمٖمر

ٌر  مُه٣م ضُم  -(1)شيمِِم٣مضِمٌِف ٣مأْيِديم هَمِم٣مهَمَح أؾَمد 

ٌْداهللِ»٤مَل: وذم رواي٦م أظمرى قمـ إؾمح٤مق سمـ قماّمر ىمَ  إلم  ×َدطَمْٙم٦ُم فَمعم أيِب فَم

٥َم ايمأن وم٣مل: َأو ََم٣م فَمٙمِْٚم٦َم أّن اظم٠ُْمَِمٛمكِم إذا  َتَٗمٝم٣م هَمَتَِم٣مهَمح٣م أْٞمَزَل اهلل )فَمز  َوصَمّؾ( ايمَرْْحَ

ٌر  مِه٣م ضُم ٔمكَم ٕؾَمدِّ ًْ
َٔم٥ُم َوسمِ ًْ
هَم١مذا سَمقاهَمٗم٣م نَمَٚمَرِْتُم  ،يَمِم٣مضِمٌف ٣مفَمَٙمٝمٜمَم هَم٘م٣مَٞم٦ْم سمِ

ْْح٥َمايم ًٓ (2)شر   -اوآظمرً  - واحلٛمد هلل أو
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ٜمد اعمّتّمؾ قمـ أيب قمٌد اهلل ًَّ  ىم٤مل: ×سم٤مًم

٥ِم َيٗمكِم » ـْ ِصح  َخِط اهللِ، َوٓ اظمُ ْرِء اظمَ َِم ًَ ٙمِِؿ أْن ٓ ُيْرِِضَ ايمٛم٣ّمَس زمِ ًْ

ْزَق ٓ يَ  ًقوُمُف ضِمْرُص َيٙمقََمُٜمْؿ فَمعم َم٣م مَلْ ي٠مسمف اهللُ، هَم١من  ايمرِّ

ـْ ِرْزوِمِف ىَمم  ُه ىَمراِهَٝم٥ُم ىم٣مرٍه، َويَمْق َأن  أضَمَدىُمْؿ هَمر  َِم ضَمريٍص، َوٓ َيُردُّ

ـَ  ْقُت. شُمؿ  وم٣مَل: إن  اهللَ اظمَ ْقِت َْٕدَرىَمُف ِرْزوُمُف ىَمم ُيْدِرىُمُف اظمَ َيِٖمرُّ َِم

ْوَح َوايمّراضَم٥َم دِم  ْمِِف صَمَٔمَؾ ايمر  ًْ و٣م، َوصَمَٔمَؾ َٝمٗمايمزمَِٔمْديمِِف َووِم كِم َوايمرِّ

َخطِ احلُ ؿ  وَ اهلَ   ً ؽِّ َوايم  -(1)شْزَن دِم ايمُم 

 معاني المفردات

َخط: ًَ  ظمالف اًمرو٤م-  ايم

ُط:ايم ًْ ْمِفِ ×: وىمقًمف ،اًمٕمدل ِٗم ًْ
 : ُمـ اًمٕمٓمػ اًمتٗمًػمي- إن  اهلل زمَِٔمْديمِف َوومِ

ْوُح َوايمّراضَم٥ُم: أو  ،واًمٕمٓمػ شمٗمًػمي ،آؾمؽماطم٦م، وهق ىمقل اجلقهري ايمر 

سمٛمٕمٜمك: اؾمؽماطم٦م اًمٌدن- وهق ىمقل  شاًمراطم٦م»سمٛمٕمٜمك: راطم٦م اًم٘مٚم٥م: و شاًمَرْوح»

 اعمجٚمز- 

: »واًمٕمٓمػ شمٗمًػمي: أو  ،وهق ىمقل اجلقهري ،ُمؽمادوم٤من ْزُن:احُل ؿُّ وَ اهلَ وَ  اهلؿُّ

 وهق ىمقل اعمجٚمز- شاوٓمراب اًمٜمٗمس قمٜمد حتّمٞمٚمف- واحلزن ضمزقمٝم٤م واهمتامُمٝم٤م سمٕمد ومقاشمف
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 شعم َم٣م مل ي٠مسمف اهللوٓ يٙمقَمٜمؿ فم»: ×َمٔمٛمك ومقيمف

شم١ميّمد إومم أّن اًمرزق  ،شمقاضمٝمٜم٤م ذم ُمقوقع اًمرزق ـم٤مئٗمت٤من ُمـ إطم٤مدي٨م

وحت٨م اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم  ،ُم٘مًقم وُم٘مدر، وهق اعمٗم٤مد ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اعم٤ٌمريم٦م أيْم٤م

ـُ »: ×ومٕمـ قمكّم سمـ قمٌد اًمٕمزيز ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل ،ـمٚم٥م اًمرزق َم٣م هَمَٔمَؾ فُمَٚمُر زْم

ٙمٍِؿ؟ وُمٙمْ  ًْ ٌََؾ فَمعم َُم ُف، أَم٣م فَمٙمَِؿ ايم٦ُم: صُمِٔمْٙم٦ُم همِداَك أوْم ِٔم٣ٌمَدِة َوسَمَرَك ايمتِّج٣مَرَة. هَمٗم٣مَل: َوُْيَ

َتج٣مُب يَمُف َدفْمَقٌة؟ إن  وَمْقَمً  ًْ ـْ أْصح٣مِب َرؽُمقِل اهللِ ٣مأن  سم٣مِرَك ايمْم َٙم٤ِم ٓ ُي  ظم٣ّم ’َِم

أنْمَٙمُٗمقا إزْمقاَب  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿َٞمَزيَم٦ْم 

ٌَُٙمق ٌََٙمَغ ذيمَِؽ ايمٛم ٌِلِّ ايما فَمعَم َوأوْم ٣ٌَمَدِة َووم٣ميُمقا: وَمْد ىُمٖمٝمٛم٣م، هَم هَمَٟمْرؽَمَؾ إيَمْٝمِٜمْؿ هَمٗم٣مَل: َم٣م  ’ِٔم

ٌَْٙمٛم٣م فَمعَم  ٛم٣م هَمٟموْم
َؾ اهللُ زمِٟمْرزاومِ َٙمُ٘مْؿ فَمعم َم٣م َصٛمَْٔمُتْؿ؟ هَمٗم٣ميُمقا: ي٣م َرؽمقَل اهللِ سَمَ٘مٖم  ٣ٌَمَدةِ، ايمَْحَ ِٔم

تََج  ًْ ـْ هَمَٔمؾ ذيمَِؽ مَلْ ُي : - وٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم اًمٓم٤مئٗمتلم(1)ش٤ْم يَمُف، فَمَٙمٝمُْ٘مْؿ زم٣ِميمْم َٙم٤ِم هَمٗم٣مَل: ََم

وإُمقر إظمرى اًمتل  ،وأُّم٤م ُم٤م سمٕمده ُمـ إرزاق ،ـمٚم٥م اًمرزق ُمـ اإلٟم٤ًمن ٕن

ذم ضمٚم٥م  وٓ يٙمٗمل ـمٚمٌٜم٤م ًمقطمده ُمًت٘ماًل  ،ومٗمل يد احلؼ اعمتٕم٤مزم ،حتػ سم٤مًمرزق

وٓ ذم  ،آظمر ذم اًمقضمقديمؾ رء ُمـ احلؼ اعمتٕم٤مزم، وٓ ي١مصمر ُمقضمقد  : ٕناًمرزق

يمامٓت اًمقضمقد: إن اًمٓم٤مًم٥م واًمٓمٚم٥م واعمٓمٚمقب، ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف: أي: أّن ـمٚم٥م 

وهمػم  ،وشمرشمٞم٥م إؾم٤ٌمب اًمٔم٤مهري٦م ،اًمرزق ُمـ وفمٞمٗم٦م اًمٕم٤ٌمد: وشمٜمٔمٞمؿ إُمقر

 يٙمقن سمت٘مدير ُمـ اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم-  ،٤ماًمٔم٤مهري٦م اًمتل خترج قمـ اظمتٞم٤مر اًمٕم٤ٌمد هم٤مًمًٌ 

ْ ُي٠ْمسمِِف اهللَُوٓ َيٙمقََمُٜمْؿ فمَ »: ×وم٘مقًمف ُمٕمٜم٤مه: إذا يم٤من هٜم٤مك ـمٚم٥م  ،شعم َم٣م مَل

سم٤مًم٘مدر اعمتٕم٤مرف ومال يٚمقُمٝمؿ قمغم ُم٤م مل ي١مشمف اهلل، وهذا ٓ يٜم٤مذم رضمح٤من شمقسمٞمخ ُمـ 

 شم٘م٤مقمس قمـ اًمٓمٚم٥م طمتك يدومٕمف ٟمحق اًمرزق- 

                                                           



زق  212 احلَدي٨م اًمَث٤مين َواًمَثالصمقن: اًمرِّ

 ضمٕمؾ هذا احلدي٨م اًمنميػ، قمالُمتلم ًمّمح٦م اًمٞم٘ملم وؾمالُمتف: 

 اًمٜم٤مس سمًخط اهلل-  ٓ ُيريض إضمدامه٣م:

 ٓ يٚمقم اًمٜم٤مس قمغم ُم٤م مل ي١مشمف اهلل-  وإطمرى:

 إن ايمٛم٣مس يٛمٗمًٚمقن دم هذه ايمدٞمٝم٣م فمعم ؿمٌٗمتكم: 

ي٘مقدهؿ ي٘مٞمٜمٝمؿ إمم آقمت٘م٤مد سم٠من إؾم٤ٌمب اًمٔم٤مهري٦م، واعم١مصمرات  ايمْم٣مئٖم٥م إولم:

 احلؼ، ًمٖمػم اُمًخرة حت٧م اإلرادة اإلهلٞم٦ّم اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمقضمقسمٞم٦م، ومال جيدون دورً  ،اًمِمٙمٚمٞم٦م

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿ُمردديـ:  ،٤موٓ يٚمتٛمًقن ُمـ همػمه ؿمٞمئً 

- وُمـ اًمٌدهيل أن أسمقاب اعمٕم٤مرف شمٜمٗمتح قمغم ه١مٓء (1)﴾ک ک ک گ

وٓ سمًخٓمٝمؿ،  ،إؿمخ٤مص، وشمتحّقل ىمٚمقهبؿ إمم ىمٚمقب إهلٞم٦م، ٓ يٕم٠ٌمون سمرو٤م اًمٜم٤مس

ّٓ وٓ يروُمقن  ّٓ رو٤م احلؼ اعمتٕم٤مزم، وٓ يٓمٛمٕمقن إ ّٓ ن ومٞمف وٓ يٓمٚمٌقإ  ُمٜمف- إ

يم٤مٟم٧م ُمٕمرومتٝمؿ  ٤م، وإذا قمٚمٛمقا ؿمٞمئً ٤مٓ يٕمرومقن قمـ احلؼ ؿمٞمئً  ايمْم٣مئٖم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م:

وإيامهنؿ همػم شم٤مم، وعم٤ّم يم٤من اٟمت٤ٌمهٝمؿ إمم اًمٙمثرات وإؾم٤ٌمب اًمٔم٤مهري٦م ىمد  ،ٟم٤مىمّم٦م

٥ٌّم إؾم٤ٌمب، فمّٚمقا يًٕمقن ًمٙم٥ًم رو٤م اعمخٚمقق، وىمد يٜمتٝمل  أهمٗمٚمٝمؿ قمـ ُمً

، سمًخط وهمْم٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف: اق اًمْمٕمٞمػ ضمدً هبؿ إُمر إمم ذاء رو٤م اعمخٚمق

سم٠من يٕمٚمٜمقا ُمقاوم٘متٝمؿ عمٕمّمٞم٦م اًمٕمّم٤مة، أو يؽميمقا إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر 

أضمؾ ُمـ أو يٖمت٤مسمقا اعم١مُمٜملم وَيْٗمؽموا قمٚمٞمٝمؿ  ،ذم وىمتف اعمٜم٤مؾم٥م، أو يٗمتقا سم٤مًم٤ٌمـمؾ

ِم٠م ُمـ يم٥ًم ُمقّدة أهؾ اًمدٟمٞم٤م، ورقم٤مي٦م أصح٤مب اعمٜم٤مص٥م اًمٔم٤مهري٦م:- يمؾ ذًمؽ يٜم

ُمٜمٝم٤م ُم٤م  ،شُمٗميض إمم ُمٝم٤مًمؽ يمثػمة ،وٕمػ اإليامن، سمؾ هق ُمرشم٦ٌم ُمـ ُمراشم٥م اًمنمك

 ورد ذم هذا احلدي٨م اًمنميػ ُمـ إؾم٤مءة اًمٜمٔمر إمم قم٤ٌمد اهلل وُمٕم٤مداهتؿ وشم٠مٟمٞمٌٝمؿ-
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ٛمتع ، ويٕمتٛمد قمغم ُمـ يت٤مي٘مٞمٜمٞمً  اإّن اإلٟم٤ًمن اًمذي يٕمت٘مد سم٤محلؼ وشم٘مديره اقمت٘م٤مدً 

إّن ُمثؾ هذا اًمٞم٘ملم-  ،واجلقد اعمٓمٚمؼ ،سم٤مًم٘مدرة اعمٓمٚم٘م٦م، واًمرمح٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م اعمٓمٚم٘م٦م

ذم ـمٚمٌف ًمٚمٛمٕمٞمِمتف  اوهتقن أُم٤مُمف اعمّم٤مئ٥م، وخيتٚمػ يمثػمً  ،شمتذًمؾ اًمّمٕم٤مب قمٜمده

واًمنمك: ذم طملم يٕمٞمش اًمذيـ يٕمتٛمدون قمغم  ،وأهؾ اًمِمؽ ،قمـ أهؾ اًمدٟمٞم٤م

٘مٚمؼ وآوٓمراب، وإذا اصٓمدُمقا إؾم٤ٌمب اًمٔم٤مهري٦م ذم ـمٚم٥م اًمرزق طم٤مًم٦م ُمـ اًم

وو٤مىم٧م احلٞم٤مة ذم أقمٞمٜمٝمؿ: ٕهنؿ ٓ يروهن٤م حمٗمقوم٦م  ،سمٛمِمٙمٚم٦م، قمٔمٛم٧م قمٜمدهؿ

 وجيٝمٚمٝم٤م اإلٟم٤ًمن-  ،سم٤معمّم٤مًمح اًمٖمٞمٌٞم٦م اًمتل يٕمٚمٛمٝم٤م اهلل

إن ُمـ يرى ؾمٕم٤مدشمف، ذم حتّمٞمؾ هذه اًمدٟمٞم٤م، يقاضمف أٓم واًمَٕمٜم٤مء، وشُمًٚم٥م 

 شمف ذم هذا اًمٓمٚم٥م- إّن أهؾ اًمدٟمٞم٤م دائاًم واًمٌٝمج٦م، وشمًتٜمزف ىمقاه وـم٤مىم٤م ،قمٜمف اًمراطم٦م

واؾمت٘مرار ذم اجلًؿ، وإذا  ،ذم شمٕم٥م وٟمّم٥م، وًمـ يتٛمتٕمقا سم٤مـمٛمئٜم٤من ذم اًمروح

وصؼمهؿ: ًمٕمدم  ،وزال ضمٚمدهؿ ،وطمٞمقيتٝمؿ ،طمّٚم٧م هبؿ ُمّمٞم٦ٌم، ظم٤مرت ىمقاهؿ

 وقمدًمف-  ،إيامهنؿ سم٤مًم٘مْم٤مء اإلهلل

 ًٓ  -اوآظمرً  َواحلٛمد هلل أّو



^ َواًمَثالصمقن: وٓي٦م أهؾ اًمٌٞم٧ماحلَدي٨م اًمَث٤مًم٨ِم   
211 
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يب قَمٌِْد اهللِ 
ِٕ د سمـ ُم٤مرد ىم٤مل: ىُمْٚم٧ُم  ٜمد اعمتَّّمؾ قمـ حمٛمَّ ًَّ  : ×سم٤مًم

ضَمدي٧ٌم ُروَي يمَٛم٣م أٞم َؽ وُمْٙم٦َم: إذا فَمَرهْم٦َم هَم٣مفْمَٚمْؾ َم٣م ؾِمئ٦َْم، هَمٗم٣مَل: »

زُمقا  وُمقا َوإْن َذِ وَمْد وُمْٙم٦ُم ذيمَِؽ، وم٣مَل: وُمْٙم٦ُم: َوإْن َزَٞمْقا َوإْن َهَ

َوإّٞم٣م إيمَٝمِْف راصِمُٔمقَن، َواهللِ َم٣م أْٞمَِمُٖمقٞم٣م أْن  هللْٚمَر؟ هَمَٗم٣مَل رم: إّٞم٣م اخَل 

َٔمَٚمِؾ َوُوِوَع فَمٛمُْٜمْؿ! إٞم م وُمْٙم٦ُم: إذا فَمَرهْم٦َم هَم٣مفْمَٚمْؾ ٣ميمَٞمُ٘مقَن ُأطِمْذٞم٣م زمِ 

ـْ وَمٙمٝمِؾ   .(6)شغْمِ َوىَمثغِِمِه هَم١مٞم ُف ُيْٗمٌَُؾ َِمٛمَْؽ اخلَ َم٣م ؾِمئ٦َْم َِم

 معاني المفردات:

 - ×: ُمٕمروم٦م اإلُم٤ممإذا فَمَرهْم٦َم 

 أي: إذا قمرومقا ومٚمٞمٕمٛمٚمقا ُم٤م ؿم٤مؤوا وإن يم٤من ُمـ اًمٙم٤ٌمئر-  وإْن َزَٞمْقا:

ضمع وقمٔمؿ اخلٓم٥م، اؾمؽم ،يمٚمٛم٦م آؾمؽمضم٤مع، وشم٘م٤مل ًمدى ؿمّدة اعمّمٞم٦ٌم :هللإّٞم٣م 

 ه قمٜمٝم٤م- اإلُم٤مم طمتك يث٧ٌم ُمٜمتٝمك سُمْٕمد

ُم٠مظمقذيـ قمغم و ،أي: أهنؿ مل يٜمّمٗمقٟم٤م ذم أن ٟمٙمقن ُمٙمٚمٗملم أْن َٞمُ٘مقَن:

 ٕم٘مٞمدهتؿ ومٞمٜم٤م مل يٙمٚمٗمقا ومل ي١مظمذوا قمغم أقمامهلؿ- اًمتٙم٤مًمٞمػ، وهؿ ًم
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 ٟمقاضمف ذم هذا اعمقوقع ـم٤مئٗمتلم ُمـ إطم٤مدي٨م: 

شمّمػ قم٤ٌمدة اًمرؾمقل وأهؾ  ،ُمئ٤مت ُمـ إطم٤مدي٨م اعمتقاشمرة ايمْم٣مئٖم٥م إولم:

 ،ًمٌٕمضووص٤مي٤مهؿ: سمٕمْمٝمؿ  ،وؿمدة شميقمٝمؿ واؾمتٙم٤مٟمتٝمؿ هلل شمٕم٤ممم ،^سمٞمتف

ؾمٝمَٔمتُٛم٣م ]ُهؿ[ ايمُّم٣مضِمٌُقن ايمّذازمُِٙمقَن »ىم٤مل:  ×وخلقاص ؿمٞمٕمتٝمؿ: ُمٜمٝم٤م: قمـ أيب قمٌد اهلل

ـَ إذا صَمٛم ُٜمُؿ ايمٙم ٝمُْؾ اؽْمتَْٗمٌَٙمقُه زمُِحْزنٍ  ، أٟمَُّف ىم٤مَل ×وقمـ أيب ضمٕمٗمر ،(6)شايمٛم٣ّمضِمُٙمقَن ايم ِذي

ـَ اهلل ؾمٝمئً »: خِلَٞمْثََٛم٦مَ  ّٓ ، َوَأزْمٙمِْغ ؾمٝمَٔمتَٛم٣م َأٞم ُف ٓ ُيٛم٣مُل َم٣م فِمٛمَْد اهلِل ٣مأزْمٙمِْغ ؾِمٝمَٔمتَٛم٣م، أّٞم٣م ٓ ُٞمْٕمٛمل َِم إ

ًة َيْقَم ٣ميمزمِ  ًٓ ايمَٔمَٚمِؾ، َوأزْمٙمِْغ ؾَمٝمَْٔمتَٛم٣م أّن أفْمٓمََؿ ايمٛم٣ّمِس ضَمْنَ ـْ َوَصَػ فَمْد شُمؿ  طم٣ميمَٖمُف  ِٗمٝم٣مََم٥ِم ََم

ُْؿ ُهؿُ  ُْؿ إذا وم٣مَُمقا زمِم ُأَِمُروا أَّن  هِ، َوَأزْمٙمِْغ ؾمٝمَٔمتَٛم٣م َأَّن   - (2)شِٗمٝم٣مََم٥مِ ايمٖم٣مئُِزوَن َيْقَم ايم إلم نَمغْمِ

ـْ َيٛمَْتِحُؾ » ىم٤مل: ىم٤مل زم: ×وقمـ ضم٤مسمر، قمـ أيب ضمٕمٗمر ي٣م صم٣مزمُِر أَيْ٘مَتٖمل ََم

ٌِّٛم٣م أْهَؾ  ّٓ ٌَْٝم٦ِم؟ هَمَقاهللِ َم٣م ؾمٝمَٔمُتٛم٣م ايمايمت َُمٝمَُّع أْن َيٗمقَل زمُِح ـِ اسم ٗمك اهللَ َوأؿم٣مفَمُف ـ إلم إ ََم

ظم٣ِم فِمٛمَْد اهللِ، يَمْٝمَس زَمكْمَ اهللِ َوٓ زَمكْمَ أضَمٍد وَمرازم٥ٌم، أضَم٤مُّ  أن وم٣مل: هم٣مسم ٗمقا اهللَ َوافْمَٚمُٙمقا

٣ٌَمِد إلَم اهللِ سَمٔم٣ملم َوأىْمَرَُمُٜمْؿ فَمَٙمْٝمِف أسْمٗم٣مُهْؿ َوأفْمَٚمُٙمُٜمْؿ زمِْم٣مفَمتِِف. ي٣م صم٣مزمُِر َواهللِ َم٣م ايم ِٔم

ُب إلَم اهللِ سَمٔم٣ملم  ّٓ َٞمَتَٗمر  ـَ ايمٛمّ إ ـْ زم٣ِميمْم٣مفَم٥ِم، َم٣م ََمَٔمٛم٣م زَمراَءٌة َِم ضَمٍد َِم
ِٕ ٣مِر َوٓ فَمعَم اهللِ 

ـْ ىم٣مَن  ٥ٍم، ََم ـْ ىم٣مَن  ٣مَُمْمٝمٔمً  هللضُمج  ، َوََم ، وَم٣م سُمٛم٣مُل  ٣مفم٣مصٝمً  هللهَمُٜمَق يَمٛم٣م َورمٌّ هَمُٜمَق يَمٛم٣م فَمُدوٌّ

ّٓ ِوَٓيُتٛم٣م   (3)شَقَرعِ ايمَٔمَٚمِؾ وَ ٣ميمزمِ إ

ـ يْمقف َمـ ايمٔمُم٣مء إلم  ×رَأيتف ـ اإلَم٣مم زيـ ايمٔم٣مزمديـ» ىم٤مل ـم٤مووس اًمٗم٘مٞمف:

رَمؼ ايمًمء زمْمرهمف، ووم٣مل: إهلل نم٣مرت ٞمجقم ؽممواسمؽ،  احر ويتٔمٌّد، همٙمّم مل ير أضمًد ايمً
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 ،وسمرْحٛمل ،وهجٔم٦م فمٝمقن أٞم٣مَمؽ، وأزمقازمؽ َمٖمتّح٣مت يمٙم٣ًمئٙمكم، صمئتؽ يمتٕمٖمر رم

ي حمّٚمد سمؽ وصماليمؽ  ،دم فمرص٣مت ايمٗمٝم٣مَم٥م، شمؿ  زم٘مك ’وسمريٛمل وصمف صمدِّ ووم٣مل: وفمز 

، َم٣م أردت زمٚمٔمِمٝمتل خم٣ميمٖمتؽ، وَم٣م فمِمٝمتؽ إذ وٓ زمٛم٘م٣ميمؽ  فمِمٝمتؽ وأٞم٣م زمؽ ؾم٣مكٌّ

صم٣مهؾ، وٓ يمٔمٗمقزمتؽ َمتٔمّرض، ويم٘مـ ؽمّقيم٦م رم ٞمٖمز وأفم٣مٞمٛمل فمعم ذيمؽ ؽمؼمك 

، هم٣مٔن َمـ فمذازمؽ َمـ يًتٛمٗمذين؟ وزمحٌؾ َمـ أفمتِمؿ إن ومْمٔم٦م  اظمرطمك زمف فمقم 

ضمٌٙمؽ فمٛمّل؟ همقا ؽمقأسم٣مه نمدا َمـ ايمقومقف زمكم يديؽ، إذا ومٝمؾ يمٙمٚمخّٖمكم صُمقزوا، 

َمع اظمخّٖمكم أصمقز؟ أم َمع اظمثٗمٙمكم أضمّط؟ ويقم ىمّٙمم ؿم٣مل فمٚمري ويمٙمٚمثٗمٙمكم ضمْمّقا، أ

 ىمثرت طمْم٣مي٣مي ومل أسم٤م، أَم٣م آن رم أن أؽمتحٝمل َمـ ريّب؟! شمّؿ زم٘مك وأٞمُمٟم يٗمقل: 

 أسمـــحرومٛمل زم٣ميمٛمـــ٣مر يــ٣م نم٣ميــ٥م اظمٛمــك

 

ــل  ٌّت ــــ حم ــؿ  أي ــــ رصمــ٣مئل شم  همٟمي

 أسمٝمـــ٦م زمـــٟمفممل ومٌـــ٣مح زرّيـــ٥م 

 

 وَم٣م دم ايمقرى طمٙمؼ صمٛمك ىمجٛم٣ميتل 

زم٘مك ووم٣مل: ؽمٌح٣مٞمؽ سُمٔمٍم ىمٟمٞمؽ ٓ سمرى وحتٙمؿ ىمٟمّٞمؽ مل سمٔمص سمتقّدد إلم شمؿ   

طمٙمٗمؽ زمحًـ ايمِمٛمٝمع ىمٟمن  زمؽ احل٣مصم٥م إيمٝمٜمؿ، وأٞم٦م ي٣م ؽمّٝمدي ايمٕمٛملُّ فمٛمٜمؿ شمؿ  طمر  

؟ وم٣مل: همدٞمقت َمٛمف ورهمٔم٦م رأؽمف ووؤمتف فمعم رىمٌتل اإلم إَرض ؽم٣مصمًد 

 ًً ه، هم٣مؽمتقى صم٣ميم َمـ ايّمذي ؾمٕمٙمٛمل ووم٣مل:  ٣موزم٘مٝم٦م ضمّتك صمرت دَمقفمل فمعم طمدِّ

فمـ ذىمر ريّب؟ همٗمٙم٦م: أٞم٣م ؿم٣موس ي٣م ازمـ رؽمقل اهلل َم٣م هذا اجلزع وايمٖمزع؟ وٞمحـ 

يٙمزَمٛم٣م أن ٞمٖمٔمؾ َمثؾ هذا وٞمحـ فم٣مصقن صم٣مٞمقن، أزمقك احلًكم زمـ فمقّم وُأَّمؽ 

ك رؽمقل اهلل ووم٣مل: هٝمٜم٣مت هٝمٜم٣مت  ،؟! وم٣مل: هم٣ميمتٖم٦م إرمّ ’هم٣مؿمٚم٥م ايمزهراء، وصمدُّ

ي طمٙمؼ اهلل اجلٛم٥ّم ظمـ أؿم٣مفمف وأضمًـ،  ي٣م ؿم٣موس دع فمٛمّل ضمدي٧م أيب وُأَّمل وصمدِّ

أَم٣م ؽمٚمٔم٦م  ٣مومرؾمٝمر  ا، وطمٙمؼ ايمٛم٣مر ظمـ فمِم٣مه ويمق ىم٣من ويمًد ٣مضمٌُمٝمر  اويمق ىم٣من فمًٌد 

 ،؛ واهلل﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿ومقيمف سمٔم٣ملم: 

ّٓ  آ يٛمٖمٔمؽ نمًد  َمٜم٣م َمـ فمٚمؾ ص٣ميمحإ  - (6)شسمٗمدَم٥م سمٗمدِّ

                                                           



 يُم٣ٌمب إرزمٔمقن ضمديًث٣م يمإلَم٣مم اخلٚمٝمٛمل+
212 

ٔي٤مت اًمٙمريٛم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م طم٤مدي٨م، ا جب حب خب ﴿ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وشمٜمْمؿ إمم شمٚمؽ ٕا

ک *  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿: وىمقًمف شمٕم٤ممم: (1)﴾مب ىب

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿: وىمقًمف شمٕم٤ممم: (2)﴾ک ک ک گ گ

ٔي٤مت اًمنميٗم٦م(3)﴾ۉ ـ ا مه٤م  ،واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ،اًمتل شمّدل قمغم أن اًمقرع ،: وهمػمه٤م ُم

٤من ظم٤ٌمر ،ريمٞمزشم٤م ٟمج٤مة اإلًٟم ـ شم٠مويؾ هذه ٕا ٓ يٛمٙم نو  ذًمؽ قمغم ظمالف اًميورة-  :ٕ 

رواي٤مت يٜم٤مذم فم٤مهره٤م أطم٤مدي٨م اًمٓم٤مئٗم٦م إومم: وم٢من أُمٙمـ  ْم٣مئٖم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م:ايم

شم٠مويؾ أظم٤ٌمر اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم ٟمحق ٓ شمتْم٤مرب ُمع شمٚمؽ إطم٤مدي٨م اًمٍمحي٦م 

اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمتل شمٕمّد ُمـ ضوري٤مت اًمديـ، أظمذٟم٤م سم٤مًمت٠مويؾ: وإن أُمٙمـ اجلٛمع سملم 

٤مت، ىمٛمٜم٤م هبذا اجلٛمع، وإن مل ه٤مشملم اًمٓم٤مئٗمتلم قمغم أؾم٤مس اجلٛمع اًمٕمرذم سملم اًمرواي

فمـ أيب فمٌد يٛمٙمـ اًمت٠مويؾ وٓ اجلٛمع اًمٕمرذم، أرضمٕمٜم٤م قمٚمٛمٝم٤م إمم ىم٤مئٚمٝم٤م: ُمٜمٝم٤م: 

 -(4)شُ٘مْٖمُر ٓ َيٛمَْٖمُع ََمَٔمف فَمَٚمؾايمَوىمذيمَِؽ  ،اإلْيمُن ٓ َيُيُّ ََمَٔمُف فَمَٚمٌؾ » وم٣مل: ×اهلل

٤مًمتقسم٦م، ومٝمذه ويٛمٙمـ شمٗمًػم هذا اخلؼم وٟمٔم٤مئره، سم٠من ٟمقر اإليامن يٕم٤مًم٩م اإلصمؿ سم

همٔمـ أيب فمٌد إظم٤ٌمر حتٗمز اإلٟم٤ًمن قمغم اًمتٛمًؽ سم٤مإليامن، واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف: 

٣َم ايمٛم٣ّمُس ديٛمَُ٘مْؿ  اىَمثغمً  ×٠ْمَِمٛمكمَ اظمُ ىم٣مَن أَمغُم »: وم٣مل ×اهلل ٌَتِِف: ي٣م أيُّ َم٣م َيُٗمقُل دم طُمْْم

ـَ  ٝمَِّئ٥َم همٝمِف طَمغْمٌ َِم  ً ِه، َوااحَل ديٛمَُ٘مْؿ، هَم١من  ايم ٛم٥َِم دم نَمغْمِ ٝمَِّئ٥ُم همِٝمِف سُمْٕمَٖمرُ ًَ  ً ٛم٥َُم دم احَل وَ  ،يم ًَ

ٌَُؾ  ِه ٓ سُمْٗم ٥م  ،وأُمث٤مًمف ُمـ إظم٤ٌمر ،- ويدل هذا احلدي٨م اًمنميػ(5)شنَمغْمِ اًمتل شمرهمَّ

وذوي اًمديـ احلؼ، شم١مول إمم  ،قمغم ُمالزُم٦م اًمدي٤مٟم٦م احلّ٘م٦م، قمغم أّن ظمٓم٤مي٤م اعم١مُمٜملم
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﮴ ﴿ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ،اعمٖمٗمرة ٓمٞمع أن - وهلذا ٟمًت(1)﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳

، سمؾ اٟم٘مقل سم٠من ؾمٞمئ٤مت اعم١مُمٜملم أومْمؾ ُمـ طمًٜم٤مت أظمريـ اًمتل ٓ شم٘مٌؾ أسمدً 

ًمٕمّؾ احلًٜم٤مت اًمتل ٓ حتتقي قمغم ذائط اًم٘مٌقل ُمثؾ اإليامن واًمقٓي٦م، شمٜمٓمقي 

اًمذيـ يٕمٞمِمقن ذم طم٤مل اخلقف  ،قمغم فمٚمامت أيمثر ُمـ فمٚمامت ؾمّٞمئ٤مت اعم١مُمٜملم

ؿ- وقمغم أّي طم٤مل ٓ يّدل هذا احلدي٨م ٟمتٞمج٦م ٟمقر اإليامن اعمِمّع ذم ىمٚمقهب ،واًمرضم٤مء

 يمام هق اًمٔم٤مهر-  ،قمغم أن أهؾ اإليامن ٓ حُي٤مؾَمٌقن قمغم ؾمٞمئ٤مهتؿ

ضُم٤مُّ »احلدي٨م اًم٘م٤مئؾ:  ،وُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل ي٘م٤مل إهّن٤م ُمِمٝمقرة سملم اًمٗمري٘ملم

ٛم٥ٌَم ٓ َيُيُّ ََمَٔمٜم٣م ؽَمٝمِّئ٥ٌَم، َوزُمْٕمُّمُف ؽَمٝمَِّئ٥ٌم ٓ َيٛمَْٖمْع ََمَٔمٜم٣م ضَم  ًَ ٛم٥َمٌ فَمقمر ضَم وُمٕمٜم٤مه: إُّم٤م  ،(2)شًَ

ُم٤م ذيمره اعمرطمقم اعمجٚمز ُمـ أن اعم٘مّمقد ُمـ اًمير اعمٜمٗمل هق اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر أو 

 ،وإيمامًمف ،اًمذي هق أؾم٤مس اإليامن ،×اًمدظمقل ومٞمٝم٤م، ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك: طم٥ّم قمكمّ 

يقضم٥م سمقاؾمٓم٦م ؿمٗم٤مقم٦م اًمِم٤مومٕملم، اًمتخٚمص ُمـ اًمٜم٤مر- وقمٚمٞمف يمام ىمٚمٜم٤م ٓ  ،وإمت٤مُمف

تامل أًمقان اًمٕمذاب ذم قم٤ممل اًمؼمزخ- وىمد ورد ذم ذًمؽ قمـ يٜم٤مذم هذا آطم

ّٓ َواهللِ َم٣م أطم٣مُف فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ »: ×اًمّم٤مدق ـُ ايمإ ْزَخ هَمَٟمَّم٣م إِذا َص٣مَر إََْمُر إيِمْٝمٛم٣م هَمٛمَْح ػَمْ

يٌٕم٨م قمغم ٟمقر وإيامن جيٜم٤ٌّمن  ×- أو ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ أن طم٥ّم اإلُم٤مم قمكمشَأْولم زمُِ٘مؿْ 

مم اًمتقسم٦م واإلٟم٤مسم٦م إذا اسمُتكم سم٤معمٕمّمٞم٦م ُمـ دون أن يٗمًح ص٤مطمٌٝمام أصم٤مم، ويدومٕم٤مٟمف إ

 اعمج٤مل أُم٤مُمف ًمٚمتامدي ذم اًمٖمّل واًمٕمّمٞم٤من- 

وُمـ شمٚمؽ إطم٤مدي٨م، إظم٤ٌمر اًمقاردة ذم شمٗمًػم أي٤مت اًمنميٗم٦م اعمذيمقرة ذم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿ؾمقرة اًمٗمرىم٤من- ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ٹ ڤ *  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ * ڦ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

- وٟمحـ ٟم٘متٍم قمغم (1)﴾ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

د سمـ ُمًٚمؿ  ٤م٤م مجٞمٕمً : ٕهنذيمر واطمدة ُمـ شمٚمؽ إظم٤ٌمر ُمت٘م٤مرسم٦م ذم اعمْمٛمقن: قمـ حمٛمَّ

ـَ فَمقمر يمٟمؽَم »ىم٤مل:  ،اًمّث٘مٗمل َد زْم ـْ وَمقل اهلل )فَمز   ÷٦ُم أزم٣م صَمْٔمَٖمٍر حُمَٚم  (: ،فَم  َوصَمؾ 

٠ْمسمك يُ  :×همٗم٣مل ،﴾ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿

ـِ ٣مظمُ زمِ  ٗمٝم٣مََم٥ِم ضَمتّك ُيٗم٣مَم زمَِٚمْقومِػ احِل٣ًمِب، هَمَٝمُ٘مقُن اهللُ )سَمٔم٣ملم( ُهَق ايمْذٞم٤ِِم َيْقَم اظمُ ٠ْمَِم

هُمُف ُذٞمقزَمُف ضَمتّك إذا أوَمر   اايم ذي َيتََقلّم ضِم٣ًمزَمُف ٓ ُيْْمٙمُع فَمعم ضِم٣ًمزمِِف َأضَمًد  ـَ يمِٙمٛم٣ّمِس، هَمُٝمَٔمرِّ َِم

ٝمِّئ٣مسمِِف وم٣مَل اهللُ )فَمز  وَ  ًَ ٛم٣مٍت َوأـْمٜمروه٣م يمِٙمٛم٣ّمِس، هَمَٝمُٗمقُل زمِ ًَ يمقه٣م ضَم ٥ٌَِم: زمِدِّ ( يمِْٙمَ٘مَت صَمؾ 

ٌِْد ؽَمٝمَِّئ٥ٌم َواضِمَدٌة! شُمؿ  َيْٟمَُمُر اهللُ زمِِف إلم ايمايمٛم٣ّمُس ضمٝمٛمَئٍِذ: َم٣م ىم٣مَن هِلذا  ٛم ٥ِم، هَمٜمذا سَمْٟمويُؾ اجَل َٔم

٥مً اظمُ أَي٥ِم، َوِهَل دِم  ـْ ؾمٝمَٔمتِٛم٣م طم٣مص  ٨م قمغم ذيمر أي٤مت اًمٙمريٛم٦م واًم٤ٌمقم ،(2)شْذٞمٌِكَم َِم

ُمـ اخلٓم٤ٌمء ىمد ؿمقّهقا  اوإـم٤مًم٦م اًمٙمالم هٜم٤م، هق أن اًمٌح٨م ُمٝمّؿ، وأّن يمثػمً  ،سم٠مهه٤م

ّٓ ُمٕمٜمك هذه إظم٤ٌمر ًمٚمٜم٤مس، وأن رسمط اخلؼم سم٤مٔي٦م ٓ ُيٗمَٝمؿ  إذا ذيمرٟم٤م أي٦م ٟمٗمًٝم٤م- إ

 ٤مٞمٕمً وُمـ ي٘مرأ أي٤مت اعمذيمقرة اًمثالصم٦م ُمـ أوهل٤م إمم آظمره٤م، يٗمٝمؿ سم٠من اًمٜم٤مس مج

ّٓ وحُي٤مؾَمٌقن قمغم ىم٤ٌمئحٝم٤م،  ،ُمٓمّقىمقن سم٠مقمامهلؿ اًمذيـ آُمٜمقا، وشم٤مسمقا ُمـ ضمرائرهؿ، إ

ومٙمؾ ُمـ شمقاومرت ومٞمف هذه إُمقر اًمثالصم٦م، وم٤مز وؿمٛمٚمتف أًمٓم٤مف  ٤مص٤محلً  وقمٛمٚمقا قمٛماًل 

أُم٤مم ؾم٤مطم٦م ىمدؾمف، ومتتحقل ؾمٞمئ٤مشمف وآصم٤مُمف إمم طمًٜم٤مت-  ٤ماهلل ؾمٌح٤مٟمف وأصٌح ُمٙمّرُمً 

، وضمٕمؾ يمٞمٗمٞم٦م طم٤ًمب ٤مأي٦م اعم٤ٌمريم٦م هبذا اًمتٗمًػم أيًْم  ×وىمد ومّن اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر

ه١مٓء إؿمخ٤مص وُمقىمٗمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم اًمِمٙمؾ اًمذي ذيمرٟم٤مه- وُمـ اعمٕمٚمقم أن 

هذا إُمر خيتص سمِمٞمٕم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م، وحيرم ُمٜمف اًمٜم٤مس أظمرون- ٕن اإليامن ٓ 
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ّٓ حيّمؾ  ٓ ي٘مٌؾ  سمقاؾمٓم٦م وٓي٦م قمكّم وأوصٞم٤مئف اعمٕمّمقُملم اًمٓم٤مهريـ^، سمؾإ

 ،اإليامن سم٤مهلل ورؾمقًمف ُمـ دون اًمقٓي٦م- إذن ٓ سمد ُمـ اقمت٤ٌمر هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م

٤م شمدّل قمغم : ٕهنوإظم٤ٌمر اًمتل وردت ذم شمٗمًػمه٤م، ُمـ اًمٓم٤مئٗم٦م إومم ُمـ اًمرواي٤مت

أن اًمِمخص إذا يم٤من ُم١مُمٜم٤م ومل حي٤مول اًم٘مْم٤مء قمغم ؾمٞمئ٤مشمف سم٤مًمتقسم٦م واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح 

ٛم٦م- ومٞم٤م أهي٤م اًمٕمزيز ٓ يٖمّرٟمؽ اًمِمٞمٓم٤من، وٓ ختدقمٜمّؽ إهقاء ٓ شمِمٛمٚمف أي٦م اًمٙمري

 ،واجل٤مه ،وطم٥ّم اًمدٟمٞم٤م ،اًمٜمٗمًٞم٦م، وُمـ اعمٕمٚمقم أن اإلٟم٤ًمن اخل٤مُمؾ اعمٌَتغم سم٤مًمِمٝمقات

يٌح٨م قمـ ُمًّقغ خلٛمقًمف، وي٘مٌؾ قمغم يمؾ ُم٤م يقاومؼ ؿمٝمقاشمف، ويدقمؿ رهم٤ٌمشمف  ،واعم٤مل

قمغم ُمثؾ هذه إظم٤ٌمر، ُمـ دون وأوه٤مُمف اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م، ويٜمٗمتح سمٙمؾ وضمقده  ،اًمٜمٗمًٞم٦م

 أن يٗمحص قمـ ُمٖمزاه٤م، أو يت٠مُّمؾ ذم إظم٤ٌمر إظمر اًمتل شمٕم٤مروٝم٤م وشم٘م٤مسمٚمٝم٤م- 

وطم٥ّم أهؾ سمٞم٧م اًمٓمٝم٤مرة  ،إن هذا اعمًٙملم ئمـ أن جمرد إدقم٤مء اًمتِمٞمع

واًمٕمّمٛم٦م، يًّقغ ًمف ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ اىمؽماف يمؾ حمّرم ُمـ اعمحٔمقرات اًمنمقمٞم٦م، 

إن هذا اًمزء احلظ مل يٜمتٌف إمم أّن اًمِمٞمٓم٤من ىمد أًمٌس  ويرومع قمٜمف ىمٚمؿ اًمتٙمٚمٞمػ-

إُمر قمٚمٞمف، وخُيِمك قمٚمٞمف ذم هن٤مي٦م قمٛمره أن شُمًٚم٥م ُمٜمف هذه اعمح٦ٌم اجلقوم٤مء اًمتل ٓ 

وٓ شمٜمٗمع، وحينم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م صٗمر اًمٞمديـ وذم صٗمقف ٟمقاص٥م أهؾ  ،دمدي

 ًٓ ٟمف ٓ يٛمٙمـ - إاًمٌٞم٧م^- إن إدقم٤مء اعمح٦ٌم ُمـ دون دًمٞمؾ وسمٞمّٜم٦م، ٓ يٙمقن ُم٘مٌق

أن أيمقن صدي٘مؽ وأوٛمر ًمؽ احل٥ّم واإلظمالص، وأىمقم سمٙمؾ ُم٤م هق ُمٜم٤مىمض 

ًمرهم٤ٌمشمؽ وأهداومؽ- إن ؿمجرة اعمح٦ٌم شمٜمت٩م وشمثٛمر اًمٕمٛمؾ ذم اعمح٥ّم، سمح٥ًم 

٦ٌّم ومهٞم٦م- ٦ٌّم وُمًتقاه٤م، وإن مل حتٛمؾ شمٚمؽ اًمِمجرة هذه اًمثٛمرة ومٝمل حم  درضم٦م اعمح

ٞم٤مهتؿ ذم ٟمنم إطمٙم٤مم ، ىمد سمذًمقا طم^إن اًمٜمٌل إيمرم وأهؾ سمٞمتف اًمٕمٔم٤مم

اًمنمقمٞم٦م واًمٕم٘م٤مئد وإظمالق، وأرادوا ذم ذًمؽ اًمٌٚمقغ إمم ُمٜمِمقدهؿ اًمقطمٞمد وهق 

إسمالغ أطمٙم٤مم اهلل وإصالح اإلٟم٤ًمن وهتذيٌف، واؾمت٤ًمهمقا ذم هذا اًمًٌٞمؾ اًمنميػ أٟمقاع 
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اًمًٚم٥م واًم٘متؾ واإلذٓل واإله٤مٟم٦م، ومل يتقاٟمقا ذم ذًمؽ- ومٛمح٥م أهؾ اًمٌٞم٧م، هق اًمذي 

 أهداومٝمؿ، ويٕمٛمؾ ذم وقء أظم٤ٌمرهؿ وآصم٤مرهؿ- إن ُم٤م ذيمر ذم إظم٤ٌمر يِم٤مريمٝمؿ ذم

ُمـ دقم٤مئؿ اإليامن، هق سمٞم٤من ًمّن  ،واًمٕمٛمؾ سم٤مٕريم٤من ،اًمنميٗم٦م ُمـ أن اإلىمرار سم٤مًمٚم٤ًمن

طم٘مٞم٘م٦م اإليامن، شمالزم اًمٕمٛمؾ- إن اًمٕم٤مؿمؼ ذم ضمقهر  : ٕنـمٌٞمٕمل، وًمًٜم٦م اهلل اجل٤مري٦م

ل سمف، وإن اعم١مُمـ إذا مل يٕمٛمؾ سمٛمتٓمٚم٤ٌمت ـمٌٞمٕمتف، ئمٝمر اًمٕمِمؼ دم٤مه اعمٕمِمقق ويتٖمزّ 

  ٌ - وإن هذا اإليامن اًمِمٙمكم ٤ماإليامن وُم٤م شمًتدقمٞمف حم٦ٌم اهلل وأوًمٞم٤مئف، مل يٙمـ ُم١مُمٜم٤م وحم

 ،واعمح٦ٌّم اجلقوم٤مء، ُمـ دون ضمقهر وُمْمٛمقن، يٜمتٗمل ويزول أُم٤مم طمقادث صٖمػمة

 ووٖمقط يًػمة، ويٜمت٘مؾ هذا اعمح٥ّم إمم دار ضمزاء إقمامل، صٗمر اًمٞمديـ-

 

أّن وٓي٦م أهؾ اًمٌٞم٧م وُمٕمرومتٝمؿ  ،ُمـ ضوري٤مت ُمذه٥م اًمتِمٞمع اعم٘مدس

 - ’ذط ذم ىمٌقل إقمامل: سمؾ هق ذط ذم ىمٌقل اإليامن سم٤مهلل واًمٜمٌل إيمرم

ِذْرَوُة إََْمِر َوؽَمٛم٣مَُمُف َوَِمْٖمت٣مضُمُف َوزم٣مُب إؾْمٝم٣مِء َوِرَو٣م » : وم٣مل:×همٔمـ أيب صمٔمٖمر

ـِ ايمّْم٣مفَم٥ُم يمإِلَم٣مِم زَمْٔمَد ََمْٔمِرهَمتِِف... أَم٣م يَمْق أن  َرصُماًل ايمر   َق  ْْح وم٣مَم يَمْٝمَٙمُف َوص٣مَم ََّن٣مَرُه َوسَمَِمد 

زمَِجِٚمٝمَع َم٣ميمِِف َوضَم٨م  ََجٝمَع َدْهِرِه َومَلْ َئْمِرْف ِوَٓي٥َم َورِمِّ اهللِ هَمٝمُقايمَِٝمُف َوسَمُ٘مقن ََجٝمُع أفْمميمِِف 

ـْ أْهِؾ اإلْيمنِ  ،ىم٣مَن يمف فَمعَم اهللِ ضمؼٌّ دم شَمقازمِفِ زمَِدٓيَمتِِف إيَمْٝمِف، َم٣م   -(1)شَوٓ ىم٣مَن َِم

ْ َيْٟمِت اهللَ فَمز  َوصَمؾ  َيْقَم » وم٣مل: ×وزم١مؽمٛم٣مده فَمـ أيب فمٌد اهلل  ـْ مَل ٗمٝم٣مََم٥ِم زمِم ايمََم

ٛم٥ٌَم َومَلْ ُيَتج٣مَوْز يَمُف فمـ ؽَمٝمَِّئ٥مٌ  ًَ ٌ ْؾ َِمٛمُْف ضَم  -(2)شأْٞمُتْؿ فَمَٙمْٝمِف، مَلْ ُيتََٗم

 واحلٛمد هلل أّوٓ وآظمرا-
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ٜمد اعمتَّّمؾ ًَّ  ىم٤مل: ×قَمـ أيب ضمٕمٗمر ،سم٤مًم

َي زم٣ِميمٛم ٌِلِّ  ظم٣ّم» ـِ فِمٛمَْدَك؟ وم٣مَل: ي٣م اظمُ وم٣مَل: ي٣م َربِّ َم٣م ضم٣مُل  ’ُأْهِ ٠ْمَِم

ـْ أه٣من رم َويمِٝمر  ُد، ََم ٍء إلم َح٣مَرزَم٥مِ ٣مظمُ هَمَٗمْد زم٣مَرَزين زمِ  ٣محُمَٚم  ُع َرْ ، َوأَٞم٣م أْهَ

دُّدي دم وهَم٣مِة  ٍء أَٞم٣م هم٣مفِمُٙمُف ىَمؼَمَ ْدُت دم َرْ ِة أويمٝم٣مئل، َوَم٣م سَمَرد  ُٞمٌْمَ

ـْ فِم٣ٌمِدَي اظمُ  ، َيْ٘مَرُه اظمقت وأىمرُه ََم٣ًمءسَمُف. َوإن  َِم ـِ ـْ ٓ اظمُ ٠ْمَِم ٠ْمَِمٛمكَم ََم

ّٓ ُيِْمٙمُِحُف  هْمُتُف إلم نَمغْمِ ذيمَِؽ ايمإ ـْ فِم٣ٌمِدَي ِٕمٛمك، َويَمْق َسَ َٙمَؽ، َوإن  َِم هَلَ

ـْ ٓ ُيِْمٙمُِحُف اظمُ  ّٓ ٠ْمَِمٛمكَم ََم َٙمَؽ. ايمإ هْمُتُف إلم نمغم ذيمَِؽ هَلَ َٖمْٗمُر، َويَمْق َسَ

ْو٦ُم فَمَٙمْٝمِف،  ٍء أضَم٤م  إرَم  ِِم ٣م اهْمؼَمَ ـْ فِم٣ٌمدي زمًَِمْ ٌٌْد َِم ُب إرَم  فَم َوََم٣م َيَتَٗمر 

ُب إرَم  زم٣ِميمٛم٣مهمَِٙم٥مِ  ُف َيَتَٗمر  ٌُْتف ىُمٛم٦ُْم إذً  َوإٞم  ٌَ ٌ ُف، هم١مذا أضْم ؽَمْٚمَٔمُف  اضَمّتك أضِم

ٌٌِْمُ زمِِف ويم٣ًمٞمف ايّمذي يٛمْمؼ زمِِف َوَيَدُه  ُه ايم ذي ُي َٚمُع زمِِف َوزَمٌَمَ ًْ ايم ذي َي

ٌُْتُف، َوإْن ؽَمَٟميَمٛمل أفْمَْمْٝمُتفُ  ٌْْمُِش هِب٣م، إْن َدفم٣مين َأصَم  .(6)شايم تل َي

 معاني المفردات 

يَ »  ذم اًمٚمٞمؾ-  : اًمنى: اًمًػمشُأْهِ

ـِ اظمُ َم٣م ضم٣مُل   وُم٤م ُمٜمزًمتف؟ ،؟: ُم٤م ؿم٠من اعم١مُمـ٠ْمَِم
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ـْ أه٣مَن رم َويمِٝمر  أه٤مٟمف: اؾْمتََخػَّ سمِِف، واًمالم ذم يمٚمٛم٦م ـ زم ـ يٛمٙمـ أن يٙمقن  :٣مََم

، وٕضمؾ احلؼ هلل، وقمٚمٞمف شمٙمقن إه٤مٟم٦م اعم١مُمـ إليامٟمف سم٤مشأه٤من»سمٗمٕمؾ  ٤مُمتٕمٚم٘مً 

يٙمقن اعم٘مّمقد هق إه٤مٟم٦م اعم١مُمـ سم٠مي  وقمٚمٞمف شوزمّ »اعمتٕم٤مزم- ويٛمٙمـ أن يتٕمٚمؼ سم٤مًمـ 

(: اعمح٥م-  هدف يم٤من- واًمـ )َوزِمّ

ُز زُمروزً  صُمُؾ َيػْمُ : أْي ظَمَرَج- واعم٤ٌمرزة سم٤معمح٤مرسم٦م: اخلروج ازم٣مَرَزين: زَمَرَز ايمر 

 أو إفمٝم٤مره- ،ًمٚمحرب

 أي: أيمرهف-  ،ُمّمدر ُمٞمٛمل ُمـ ؾم٤مءهُ  ََم٣ًمَءسَمُف: 

ـْ ٓ ُيِْمٙمُِحفُ ومجٚم٦م )  ـْ فِم٣ٌمِدي ََم ّٓ  إن  َِم ًمإلضم٤مسم٦م قمغم ؾم١مال ىمد  ،(ِٕمٛمكايمإ

ُيٓمرح ممـ ٓ يٕمرومقن اًمٜمٔم٤مم إشمؿ، واًم٘مْم٤مء اإلهلل اعمٙمٜمقن، وهق: إذا يم٤من 

إمم ؾم٤مطم٦م احلؼ شمٕم٤ممم سمدرضم٦م شمٙمقن إه٤مٟمتف، حم٤مرسم٦م هلل ؾمٌح٤مٟمف ومٚمامذا  ٤ماعم١مُمـ ُم٘مّرسمً 

واحل٤مضم٦م؟ وم٠مضم٤مب احلؼ ؾمٌح٤مٟمف سم٠من احل٤مٓت اًمٜمٗمًٞم٦م ًمٕم٤ٌمدي  ،ُيٌتغم سم٤مًمٗم٘مر

إٓ ذم فمروف اًم١ٌمس واًمٗم٘مر،  ٤متٚمٗم٦م، وىمٚمقهبؿ ُمتٖم٤ميرة، ومٌٕمْمٝمؿ ٓ يّمػم ص٤محلً خم

وم٠ُموم٘مره طمتك شمّمٚمح أطمقاًمف- وسمٕمْمٝمؿ حيت٤مج إمم اًمِٖمٜمك واًمثروة طمتك يتحقل إمم 

ُم١مُمـ ص٤مًمح، وم٠ُمهمٜمٞمٝمؿ، وه٤مشم٤من احل٤مًمت٤من ُمـ يمراُم٦م اعم١مُمـ وقمّزة ضم٤مهف ذم ؾم٤مطم٦م 

 ىمدس احلؼ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم-

 هل: ،ؿ اظم٠مَمٛمكم فمعم شمالث ؿمقائػ فمٛمد أهؾ اظمٔمرهم٥مواحلدي٧م ايممميػ يٗمً

ْدُت دم أَْمرٍ »اعمتحّدث قمٜمٝمؿ ذم مجٚم٦م:  ،اعم١مُمٜمقن قمغم ٟمحق قم٤مم إولم:  شَم٣م سَمَرد 

ُب إرَم  »طمتك ىمقًمف  واًمٖمٜمك واًمٗم٘مر يٕمٌث٤من  ،: ٕهنؿ يٙمرهقن اعمقتشَم٣م َيَتَٗمر 

 ٚملم ُمٜمٝمؿ- ٓ اًمٙمٛمّ  ،سم٘مٚمقهبؿ، وه٤مشم٤من ظمّمٞمّمت٤م اعمتٕم٤مرف ُمـ أهؾ اإليامن

َم٣م »اعم١مُمٜمقن اًمٙمّٛمٚمقن وىمد حتّدث قمٜمٝمؿ احلدي٨م اعمذيمقر ُمـ ىمقًمف:  ايمث٣مٞمٝم٥م:

ٌٌْد... ُب إرَم  فَم وومد ومًؿ أهؾ اظمٔمرهم٥م هذا ايمُمْمر َمـ إمم آظمر احلدي٨م-  شَيَتَٗمر 
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 احلدي٧م فمعم ؿم٣مئٖمتكم: 

 اًمذيـ يت٘مرسمقن إمم اهلل سم٤مًمٗمرائض-  إضمدامه٣م:

 سم٤مًمٜمقاومؾ- اًمذيـ يت٘مرسمقن إمم اهلل وإطمرى:

ٌْٓمُِش: اعمراد سمف هٜم٤م: ُمٓمٚمؼ إظمذ  إقمؿ ُمـ إظمذ سم٤مًمٕمٜمػ أو اًمٚملم- ،َي

 

 ،إن مجٞمع اًمٙم٤مئٜم٤مت همػم ُمًت٘مٚم٦م ذم ذاهت٤م، وإٟمام هل قملم اًمٗم٘مر إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف

- إن هذا (1)﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،ُمًخرات سم٠مُمره

إؿم٤مرة إمم ُم٘م٤مم إُمر سملم إُمريـ،  ﴾پ پ پ ڀ﴿اإلصم٤ٌمت واًمٜمٗمل 

سمٛمٕمٜمك: إّٟمؽ رُمٞم٧م، وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف إّٟمؽ مل شمرم سم٘مدرشمؽ اعمًت٘مٚم٦م، سمؾ إٟمام 

طمّمؾ اًمرُمل سمقاؾمٓم٦م فمٝمقر ىمدرة احلؼ ذم ُمرآشمؽ، وٟمٗمقذ ىمدرشمف ذم قم٤ممل ُُمٚمٙمؽ 

 وُمٚمٙمقشمؽ- 

وُمٚمؽ اعمقت هق  ،(2)﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

س- وهٙمذا اًمٜمٗمخ٦م اإلهلٞم٦م ُمـ صقر إهاومٞمؾ: إذ شمقضمد اعم١ًمول قمـ شمقذم اًمٜمٗمق

إذ إّن  ،واًمقطمدة ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ،ُمـ ضمٝم٦م ،وٟمٗمخ٦م إهاومٞمٚمٞم٦م ،شمٕمددي٦م: ٟمٗمخ٦م إهلٞم٦ّم

 وإًمٞمف-  ،اجلٛمٞمع ُمٜمف

ُم٘م٤مسمؾ ُُمٚمؽ اعمَٚمِؽ ُمٓمٚم٘م٤م، وُم٘م٤مسمؾ  ٤مومٛمـ ُمٜمٔم٤مر اًمقطمدة ٓ ُيٜم٥ًم ٕطمد ؿمٞمئً 

 -(3)﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ﴿إرادة احلؼ اًمٜم٤مومذة 
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 ،وآٟمت٤ٌمه إمم إؾم٤ٌمب واعم٤ًٌٌّمت، مجٞمع إؾم٤ٌمب صحٞمح٦م ،وُمـ ُمٜمٔم٤مر اًمٙمثرة

وذات دور وم٤مقمؾ، وم٤مًمٜمٔم٤مم اًمٙمقين إشمؿ ىم٤مئؿ قمغم أؾم٤مس ٟمٔمؿ وشمٜمًٞمؼ سملم إؾم٤ٌمب 

واعم٤ًٌٌمت، ومٚمق شمٕمٓمؾ ؾم٥ٌٍم وواؾمٓم٦م ذم شمًٚمًؾ إؾم٤ٌمب واًمقؾم٤مئط ذم هذا اًمٙمقن 

 ًمتقىمٗم٧م قمجٚم٦م اًمقضمقد-

وسم٘مٌض أرواطمٝمؿ  ،عمالئٙم٦م اعمقيمٚملم سمٜمٗمقس اعم١مُمٜملموقمٜمدُم٤م يرى سمٕمض ا

اعم٘مدؾم٦م، ُم٘م٤مم اعم١مُمٜملم ًمدى حمي احلؼ اعم٘مدس اعمتٕم٤مزم، ويرون ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر 

واًمؽمدد- وىمد ٟم٥ًم  ،أن اعم١مُمٜملم يٙمرهقن اعمقت، شمٜمت٤مهبؿ طم٤مًم٦م ُمـ اًمتزًمزل

دُت دِم َرٍء أٞم٣م هَم٣مفمِ »)ؾمٌح٤مٟمف( هذه احل٤مًم٦م إمم ٟمٗمًف:  ىَمؼَمد دي دِم َوهم٣مِة  ُٙمفَوَم٣م سَمَرد 

ـِ اظمُ   يمام ٟم٥ًم إمم ٟمٗمًف اًمتقذم- ،ش٠مَِم

وهق أن اًمٕم٤ٌمد  ،وًمٜم٦ًٌم اًمؽمدد إمم اهلل شمٕم٤ممم ذم احلدي٨م اًمنميػ شمقضمٞمف آظمر

 صمالصم٦م:

إُّم٤م أوًمٞم٤مء هلل، ٓ يٚمتٗمتقن إمم همػمه ؾمٌح٤مٟمف ُمـ اًمٕمقامل، سمؾ ٓ يٗمٙمرون ذم 

 أٟمٗمًٝمؿ ويمامٓهتؿ-

 وهؿ اعمٚمحدون ذم أؾمامء اهلل- ،وفمٚمامهت٤م ،ٞم٤موإُّم٤م ُمٜمٖمٛمرون ذم زظم٤مرف اًمدٟم 

وإُّم٠م ُم١مُمٜمقن يٜمتٌٝمقن إمم اًمٕم٤ممل إرومع ٟمتٞمج٦م ٟمقر إيامهنؿ، ويٙمرهقن اعمقت 

ًٓمتٗم٤مهتؿ إمم هذا اًمٕم٤ممل- وىمد قمؼّم اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمـ هذا اًمتج٤مذب سملم اعمُٚمؽ 

 واعمٚمٙمقت، واًمٖمٞم٥م واعم٤مدة وأظمرة واًمدٟمٞم٤م، سم٤مًمؽمّدد: وٟم٦ًٌم هذا اًمتج٤مذب

 واًمؽمدد إمم احلؼ ؾمٌح٤مٟمف قمغم أؾم٤مس ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم اًمقضمف اًم٤ًمسمؼ- 

 

إن يمؾ ُم٤م يقومره احلؼ ؾمٌح٤مٟمف ًمٚمٛم١مُمٜملم ُمـ اًمٖمٜمك واًمٗم٘مر، واًمّمح٦م واعمرض 
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وصػمورة ىمٚمقهبؿ  ،وإُمـ وآوٓمراب وهمػم ذًمؽ، ومٝمق ٕضمؾ إصالح اعم١مُمٜملم

َف ذم ذًمؽ َُمثؾ اًمٓمٌٞم٥م اًمذي يٕم٤مًم٩م ُمرو٤مه إلسمٕم٤مدهؿ قمام ٓ َُمَثٚمَ  ،هلل ؾمٌح٤مٟمف

 يّمٚمحٝمؿ-

وٓ يٜم٤مذم هذا احلدي٨م اًمنميػ إطم٤مدي٨م إظمرى اًمٙمثػمة اًمقاردة ذم سم٤مب 

احلؼ اعمتٕم٤مزم ٟمتٞمج٦م ًمرمحتف اًمقاؾمٕم٦م، يٕم٤مُمؾ يمؾ ُم١مُمـ  : ٕنؿمّدة اسمتالء اعم١مُمٜملم

طمد صمروة، وذم اًمقىم٧م ُمـ اًمدٟمٞم٤م- وم٘مد يٕمٓمل ٕ اطمتك يٙمقن سمٕمٞمدً  ،سمح٥ًم طم٤مًمتف

ووٕمٗمف، سمؾ إّن صمروشمف وهمٜم٤مه حتّػ  ،ٟمٗمًف يّمٞمٌف سمٌالي٤م أظمر سمح٥ًم ؿمدة إيامٟمف

ٌّٝم٤م، ومٚمق يم٤من وم٘مػمً  : ٕصٌح ُمـ اهل٤مًمٙملم اسمٛمّم٤مئ٥م وحمـ شمٍمومف قمـ اًمدٟمٞم٤م وطم

ويٜمٝمٛمؽ ومٞمٝم٤م، وًمٙمٜمف ًمق  ،ف يرى اًمًٕم٤مدة ذم اعم٤مل واجل٤مه، ومٞمتقضمف إمم اًمدٟمٞم٤مٕٟم

 وم٦م سم٤معمٙم٤مره وأٓم اخل٤مرضمٞم٦م واًمداظمٚمٞم٦م ٟٓمٍمف قمٜمٝم٤م-متٙمـ ُمـ اًمدٟمٞم٤م، اعمحٗمق

يم٤من أطمد ُمِم٤مخيٜم٤م اًمٕمٔم٤مم ي٘مقل: حي٥ًم اإلٟم٤ًمن أن ذم شمٕمدد اًمزوضم٤مت 

 ًٓ ذم اًمدٟمٞم٤م ورهم٦ٌم ومٞمٝم٤م، وًمٙمٜمّف قمٜمدُم٤م يدظمؾ وُيٌتغم هب٤م خيرج ُمٜمٝم٤م ويٜمٍمف  دظمق

 قمٜمٝم٤م-

 

 إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق سمٞم٧م اًمٜمٗمس اعمٔمٚمؿ- وُمٜم٤مزل هذه إن ُمٌدأ اًمًٗمر اًمروطم٤مين

واعمراطمؾ إٟمٗمًٞم٦م: وهن٤مي٦م هذا اًمًٗمر اًمذات احلؼ  ،اًمرطمٚم٦م: اعمراشم٥م أوم٤مىمٞم٦م

 ،اًمذات ُمع مجٞمع اًمّمٗم٤مت ،إذ يٙمقن ًمإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ ذم اعمرطمٚم٦م إومم ،اعم٘مدس

ٗم٤مت: وًمٖمػم واًمّم ،ومٞمف إؾمامء وإؾمامء- وذم اعمرطمٚم٦م إظمػمة اًمذات ُمْمٛمحاًل 

 ،واًمّمٗم٤مت ،اإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ اًمذات اعم٘مدس ُمع اؾمؿ وصٗم٦م وشمٕملّم ُمـ إؾمامء

 واًمتٕمّٞمٜم٤مت-
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ۀ ﴿وأٟم٤مٟمٞمتف، ويٌٚمغ ُمًتقى:  ،وسمٕمد أن يٓم٠م اًم٤ًمًمؽ سمِرضْمِٚمِف ه٤مُم٦م إٟمٞمتف

 ،- ويٗمٜمك ذم إؾمامء(1)﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ

وحيّمؾ وإومٕم٤مل- وسمٕمد هذه اعمراطمؾ اًمتل جيت٤مزه٤م، يٜمًٚمخ قمـ ٟمٗمًف  ،واًمذات

 ًٓ : ومٞمًٛمع ًمف اعمحق اًمٙمكم وشمٔمٝمر ًمف طم٤مًم٦م اًمّمٕمؼ، ويّمػم احلؼ اعمتٕم٤مزم ومٞمف ومّٕم٤م

ويٜمٓمؼ سمٚم٤ًمن احلؼ،  ،ويٌٓمش سمٞمد ىمدرة احلؼ ،ويٌٍم سمٕملم احلؼ ،سمًٛمع احلؼ

 ،ومٝمق دم٤مه همػم احلؼ أقمٛمك ،وٓ يرى همػمه، ويتٙمٚمؿ سم٤محلؼ دون همػمه ،ويرى احلؼ

وٟم٤مـمؼ- وٓ حيّمؾ هذا اعم٘م٤مم إٓ ُمع  ،وؾمٛمٞمع ،وأسمٙمؿ: ودم٤مه احلؼ سمّمػم ،وأصؿ

ٕمػ سمقاؾمٓم٦م اجلذسم٦م اًمرسمقسمٞم٦م اًمتل حتّمؾ إصمر طم٥ّم اًمذات  ،اجلذب اًمرسمقيب ًْ وُي

اًمتل هل  ،وهمػمه٤م ،اعم٘مدس، طمتك ٓ يٜمزًمؼ ذم وادي احلػمة، وٓ ُيٌتغم سم٤مًمِمٓمح٤مت

ُب إ»ُمـ رواؾم٥م إٟم٤مٟمٞم٦م- وىمد أؿمػم إمم هذيـ إُمريـ ذم ىمقًمف:  ُف َيَتَٗمر  رَم  َوإٞم 

ٌ فُ   .شزم٣ِميمٛم٣ّمهمَِٙم٥ِم ضَمّتك ُأضِم

ىُمٛم٦ُْم ؽَمْٚمَٔمُف ايّمِذي »وشمٙمقن ٟمتٞمجتف:  ،ومٞمقضم٥م اًمت٘مرب سم٤مًمٜمقاومؾ، اًمٗمٜم٤مء اًمٙمكم

َٚمُع زمِِف ـ  ًْ وسمٕمد هذا اًمٗمٜم٤مء اًمت٤مم، واعمحق اًمٙمكم، واعمحؼ اعمٓمٚمؼ، واًمّمٕمؼ  شإًمخَي

ف ويٕمؽميف اًمت٤مم، ىمد شمِمٛمٚمف اًمٕمٜم٤مي٦م إزًمٞم٦م ويرضمع إًمٞمف وقمٞمف، ويٕمٞمده إمم قم٤معم

ٌُح٤مت اجلامل  اًمّمحق، وحتّمؾ ًمف طم٤مل إٟمس واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م، وشمٜمٙمِمػ ًمف ؾُم

وومٞمٝم٤م  ،واجلالل، وذم هذه احل٤مل ُمـ اًمّمحق شمتجغم ذم ُمرآة اًمذات، اًمّمٗم٤مت

وًمقازُمٝم٤م، ويٙمقن ووع أهؾ اًمًٚمقك ذم هذا اعم٘م٤مم ُمثؾ  ،شمٜمٙمِمػ إقمٞم٤من اًمث٤مسمت٦م

ؾمؿ اًمذي شمتٌٕمف، وشمٌ٘مك ُمٕمف ويٜمٙمِمػ اعم٘م٤مم إول ذم أن قمٞمٜمف اًمث٤مسمت٦م، شمٗمٜمك ذم آ

 قمٚمٞمف طملم اًمّمحق آؾمؿ ٟمٗمًف واًمٕملم اًمث٤مسمت٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمذًمؽ آؾمؿ-
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إذن شمٜمٙمِمػ قمـ اإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ، اعمٜمٓمقي حت٧م آؾمؿ اجل٤مُمع إقمٔمؿ، 

 ًٓ ، وشمٜمٙمِمػ ًمف طم٤مٓت اًمٙم٤مئٜم٤مت اوأسمدً  ُمٓمٚمؼ إقمٞم٤من اًمث٤مسمت٦م ُمع ًمقازُمٝم٤م أز

ـمري٘م٦م وصقهل٤م وشمٚمٞمؼ سمف زيٜم٦م اخل٤ممتٞم٦م واًمٜمٌقة واؾمتٕمداداهت٤م، ويمٞمٗمٞم٦م ؾمٚمقيمٝم٤م و

اخل٤ممت٦م اًمٚمت٤من شمٙمّقٟمت٤م ٟمتٞمج٦م اًمٙمِمػ اعمٓمٚمؼ، وشمٜمٙمِمػ قمغم سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء يمّؾ 

سمح٥ًم ُمٔمٝمريتف ٓؾمؿ ُمـ إؾمامء اإلهلٞم٦م: وسمح٥ًم إطم٤مـم٦م ذًمؽ آؾمؿ وؾمٕمتف، 

شمٜمٙمِمػ إقمٞم٤من اًمت٤مسمٕم٦م ًمذًمؽ اإلؾمؿ، وشمٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م ؾمٕم٦م دائرة اًمدقمقة ووٞم٘مٝم٤م، 

 ًمٙمامل واًمٜم٘مص، وإذومٞم٦م وهمػمه٤م، وشمٕمقد إمم اًمتٌٕمٞم٦م ًمألؾمامء اإلهلٞم٦م- وا

وجمٛمؾ اًمٙمالم، سمٕمد أن يتح٘مؼ اًمّمحق سمٕمد اعمحق، يتحّقل وضمقده إمم وضمقد 

طمؼ، يرى احلؼ ؾمٌح٤مٟمف ذم ُمرآة مج٤مًمف، اعمقضمقدات إظمرى، سمؾ يتحقل إمم 

ع اعمِمٞمئ٦م اعمٓمٚم٘م٦م، ، اٟمًجؿ ُمُمقضمقد ُمٜمًجؿ ُمع اعمِمٞمئ٦م- وإذا يم٤من اإلٟم٤ًمن يم٤مُماًل 

وص٤مرت روطم٤مٟمٞمتف قملم ُم٘م٤مم اًمٔمٝمقر اًمٗمٕمكم ًمٚمحؼ قمز وضمؾ- وذم هذه اًمّمقرة 

يرى سمف احلؼ اعمتٕم٤مزم ويًٛمع ويٌٓمش، ويّمػم هق اإلرادة اًمٜم٤مومذة ًمٚمحؼ وُمِمٞمئتف 

َٛمُع سمِفِ ٤محلَ اًمٙم٤مُمٚم٦م، وقمٚمٛمف اًمٗمٕمكم ومَ  ًْ ٌٍِْمُ سمِِف،  ،ؼُّ َي  فَمقِمٌّ فَمكْمُ اهللِ َوؽَمْٚمُع اهللِ »َوُي

 إمم همػم ذًمؽ- شَوصَمٛم٤ُْم اهللِ

إذن اًمت٘مرب سم٤مًمٗمرائض ي٘مقد اإلٟم٤ًمن إمم اًمّمحق سمٕمد اعمحق، وصمامره ُم٤م 

 ؾمٛمٕمتف-

، واًم٘مرب احل٤مصؾ ٤مإؾمٛمٞمً  اوٟمًتٓمٞمع أن ٟمٕمّد اًم٘مرب احل٤مصؾ سم٤مًمٜمقاومؾ ومٜم٤مءً 

، وقمٚمٞمف شمٙمقن اًمٜمتٞمج٦م ًمٚمت٘مرب قمـ ـمريؼ اًمٗمرائض اعمحق ٤مسم٤مًمٗمرائض، ومٜم٤مًء ذاشمٞمً 

 اعمٓمٚمؼ-

اخلقاضمف ٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقد  ،ْمؾ اعمت٠مظمريـ، وأيمٛمؾ اعمت٘مدُملموىم٤مل أوم

رأى يمّؾ  ،واشمّمؾ سم٤محلؼ ،اًمٕم٤مرف إذا اٟم٘مٓمع قمـ ٟمٗمًف»)ىمّدس ّهه اًم٘مدود(: 
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ذم قمٚمٛمف  ٤مىمدرة ُمًتٖمرىم٦م ذم ىمدرشمف اعمتٕمٚم٘م٦م سمجٛمٞمع اعم٘مدورات، ويمؾ قمٚمؿ ُمًتٖمرىمً 

ادشمف اًمتل ٓ اًمذي ٓ يٕمزب قمٜمف رء ُمـ اعمقضمقدات ويمؾ إرادة ُمًتٖمرىم٦م ذم إر

يت٠مسمك قمٜمٝم٤م رء ُمـ اعمٛمٙمٜم٤مت، سمؾ يمؾ وضمقد ويمؾ يمامل وضمقد ومٝمق ص٤مدر قمٜمف 

وم٤مئض ُمـ ًمدٟمف- ومّم٤مر احلؼ طمٞمٜمئٍذ سمٍمه اًمذي يٌٍم سمف وؾمٛمٕمف اًمذي يًٛمع سمف 

وىمدرشمف اًمتل يٗمٕمؾ هب٤م وقمٚمٛمف اًمذي يٕمٚمؿ سمف، وضمقده اًمذي جيقد سمف، ومّم٤مر 

ًٓ (1)ش٦مسم٠مظمالق اهلل ذم احل٘مٞم٘م ٤ماًمٕم٤مرف طمٞمٜمئًذ ُمتخٚم٘مً   -اوآظمرً  - واحلٛمد هلل أّو

                                                           

،،،،، 



ٞمئ٤مت ُمـ اإلٟم٤ًمناحلَدي٨م اخل ًَّ ٤مُِمس َواًمَثالصمقن: احلًٜم٤مت ُمـ اهلل واًم  
211 

 

 

 احَلديح اخلاِمط َوالَجالثوٌ: احلضيات مً اهلل والضَّيئات مً اإلىضاٌ
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ٞمئ٤مت ُمـ اإلٟم٤ًمن ًَّ  211 احلَدي٨م اخل٤مُِمس َواًمَثالصمقن: احلًٜم٤مت ُمـ اهلل واًم

 

 

 

و٤م  :×ىم٤مل أسمق احلًـ اًمرِّ

َؽ ََم٣م سَمَُم٣مُء، » ًِ ـَ آَدَم زمَِٚمُِمٝمَئتِل ىُمٛم٦َْم َأْٞم٦َم ايم ِذي سَمَُم٣مُء يمِٛمَْٖم وم٣مَل اهللُ: َي٣م ازْم

ْي٦َم همَ  يِت َأد   ٣مَرائِِِض َوزمِٛمِْٔمَٚمتِل وَمقي٦َم فَمعَم ََمَٔمِِمَٝمتِل، صَمَٔمْٙمُتَؽ ؽَمِٚمٝمٔمً َوزمُِٗمق 

ـْ ؽَمٝمَِّئ٥ٍم ٣موَمقير  ازَمِِمغمً  ـَ اهللِ، َوََم٣م َأَص٣مزَمَؽ َِم ٛم٥ٍَم هَمِٚم ًَ ـْ ضَم ، ََم٣م َأَص٣مزَمَؽ َِم

ٝمَِّئ٣مسمَِؽ  ًَ ٛم٣َمسمَِؽ َِمٛمَْؽ، َوَأْٞم٦َم َأْولَم زمِ ًَ َؽ، َوذيمَِؽ َأيّن أْولم زمَِح
ًِ ـْ َٞمْٖم هَمِٚم

َٟميمقنَ َِمٛمِّ  ًْ  .(6)شل، َوذاك َأٞم ٛمل ٓ ُأؽْمَٟمُل فَمّم َأهْمَٔمُؾ َوُهْؿ ُي

 

 ؽممء احلؼ اظمتٔم٣مرم َمٗم٣مَم٣من: ٕ

ُم٘م٤مم إؾمامء واًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م: وم٤مًمذات اعم٘مدس اًمقاضم٥م اًمقضمقد  أضمدمه٣م:

واًمّمٗم٤مت، وقملم  ،سمحٞمثٞم٦م واطمدة، وضمٝم٦م سمًٞمٓم٦م حمْم٦م، ُمًتجٛمع جلٛمٞمع إؾمامء

 ؾ اًمٙمامٓت: ويمؾ ُم٤م وراء اًمقضمقد ٟم٘مص وىمّمقر وقمدم-يم

ُم٘م٤مم إؾمامء واًمّمٗم٤مت اًمٗمٕمٚمٞم٦م، اًمذي هق ُم٘م٤مم اًمٔمٝمقر سم٤مٕؾمامء  وأطمر:

واًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م، وُمرشم٦ٌم اًمتجكم سم٤مًمّمٗم٤مت اجلامًمٞم٦م واجلالًمٞم٦م- وهذا اعم٘م٤مم هق 

ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿- وُم٘م٤مم وضمف اهلل: (2)﴾ڦ ڦ﴿ُم٘م٤مم ُمٕمٞم٦ّم اًم٘مٞمقُمّٞم٦م: 

                                                           



 يُم٣ٌمب إرزمٔمقن ضمديًث٣م يمإلَم٣مم اخلٚمٝمٛمل+
211 

- وُم٘م٤مم اعمِمٞمئ٦م اعمٓمٚم٘م٦م: (2)﴾ہ ھ ھ ھ﴿م اًمٜمقري٦م: - وُم٘م٤م(1)﴾ڱ

ُِمٝم ٥ِم ٣مظمَ طَمَٙمَؼ اهللُ إؾَْمَٝم٣مَء زمِ »- (3)﴾ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿

َٜم٣م ًِ  ، وهلذا اعم٘م٤مم اصٓمالطم٤مت وأًم٘م٤مب أظمرى قمغم أًمًٜم٦م أهؾ اهلل-(4)شواظمُمّٝم٥م زمِٛمَْٖم

ۈئ ۈئ ﴿ل: وىمد أؿمػم إمم هذيـ اعم٘م٤مُملم ذم أي٦م اًمنميٗم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب اإلهل

 .(5)﴾ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی

إن ُم٘م٤مم اعمِمٞمئ٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م، ذو إطم٤مـم٦م ىمٞمقُمٞم٦م سمجٛمٞمع اعمقضمقدات اعمُٚمٙمٞم٦م 

وُمـ ُمٔم٤مهره ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م  ،واعمٚمٙمقشمٞم٦م- وإن مجٞمع اعمقضمقدات ُمـ شمٕمٞمٜم٤مشم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م

 ،أظمرى- إن يمؾ ُم٤م حيّمؾ ذم هذا اًمٕم٤ممل اًمقضمقدي يتح٘مؼ سم٘مّٞمقُمّٞم٦م احلؼ ؾمٌح٤مٟمف

ْي٦َم هَمَرائِِِض »وإطم٤مـم٦م ىمقشمف- وقمٚمٞمف يّمح اًم٘مقل:  ،وٟمٗمقذ ىمدرشمف يِت َأد  : وُم٘م٤مم شزمُِٗمق 

َوزمِٛمِْٔمَٚمتِل »يمام ي٘مقل:  ،واًمٜمٕمٛم٦م اجل٤مُمٕم٦م ،اعمِمٞمئ٦م اعمٓمٚم٘م٦م هق ُم٘م٤مم اًمرمح٦م اًمقاؾمٕم٦م

 -شوَمقي٦َم فَمعَم ََمْٔمِِمَٝمتِل

 

د، وذم ذم هذا احلدي٨م اًمنميػ اعمِمٞمئ٦م واًم٘مقة ًمٚمٕمٌ ×أصم٧ٌم اإلُم٤مم اًمرو٤م

ـَ آدَم زمَِٚمُْمٝمئ تل ىُمٛم٦َْم أْٞم٦َم » اًمقىم٧م ٟمٗمًف ضمٕمٚمٝم٤م ُمِمٞمئ٦م احلؼ ؾمٌح٤مٟمف- ىم٤مئاًل  َي٣م ازْم

ي٦َم هَمرائِِِض وزمِٛمِٔمَٚمتِل وَمقي٦َم فَمعم ََمٔمِِمَٝمتِلايم يِت أد  َؽ ََم٣م سَمُم٣مُء َوزمُِٗمق 
ًِ ي سَمُم٣مُء يمِٛمَْٖم  شذ 

إلٟم٤ًمن ومال شمٜمتٗمل إومٕم٤مل وإوص٤مف واًمقضمقدات قمغم ٟمحق ُمٓمٚمؼ، وٓ يث٧ٌم ًم
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 يمؾ شمٚمؽ إُمقر قمغم ٟمحق ُمٓمٚمؼ- 

وىمد ُيٕمؽَمَض سم٠مٟمف سمٜم٤مًء قمغم هذا اًمٕمرض شمٜم٥ًم إمم احلؼ اعمتٕم٤مزم اًمٜم٘م٤مئص 

قمغم هذا  ×وم٠مضم٤مب ،يمام شمٜم٥ًم اًمٙمامٓت واًمٗمْم٤مئؾ ٤مواًمرذائؾ واعمٕم٤ميص أيًْم 

وضمّؾ( عم٤ّم يم٤من يمامل سف وظمػم حمض وقملم اجلامل  ،اًمزقمؿ سم٠من احلؼ )قمزّ 

ٓت واخلػمات ُمـ ٟم٤مطمٞمتف: وُم٤م يٕمقد إمم اًمٜم٘مص واًمرذيٚمف واًمٌٝم٤مء، يم٤مٟم٧م اًمٙمام

 ،وهق همػم جمٕمقلٍ  ،واًمنّم واًمقسم٤مل، ومٝمق قم٤مئد إمم اًمٕمدم واًمتٕملّم وُمـ ًمقازم اعم٤مهٞم٦م

 وهمػم ُمٗم٤مٍض ُمـ احلؼ ؾمٌح٤مٟمف-

مجٞمع أٟمقاع اًمًٕم٤مدة اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦م، ومجٞمع أٟمقاع اخلػم اعمُٚمٙمٞم٦م  ،إذن

قع اخلػم واًمًٕم٤مدة: وإن مجٞمع أٟمقاع اًمِم٘م٤مء اًمدٟمٞمقي واعمٚمٙمقشمٞم٦م ىمد أومٞمْم٧م ُمـ يٜمٌ

وإظمروي وذور هذا اًمٕم٤ممل واًمٕمقامل إظمرى ُمـ اًم٘مّمقر اًمذايت ًمٚمٛمقضمقدات 

 وٟم٘مّمٝم٤م- 

وىمد ي٘م٤مل: إٟمٜم٤م سمح٥ًم اًمٌٞم٤من اعمذيمقر قمزًمٜم٤م اًمٙم٤مئٜم٤مت اعمقضمقدة قمـ اخلػم 

وضمٕمٚمٜم٤م اًمنّم  واًمًٕم٤مدة، قمٜمدُم٤م رسمٓمٜم٤مه٤م سم٤محلؼ اعمتٕم٤مزم وهذا ُمـ اجلؼم اعمرومقض:

 ،واًمِم٘م٤مء ُمـ اإلٟم٤ًمن وقمزًمٜم٤مه٤م قمـ اًم٘مدرة اًمقاضم٦ٌم وهذا ُمـ اًمتٗمقيض اعمًتٜمٙمر

ومٙمٞمػ يتّؿ اًمتقومٞمؼ سملم اًمٙمالم اًم٤ًمسمؼ وُم٤م يالزُمف ُمـ اجلؼم أو اًمتٗمقيض؟- وم٠مضم٤مب 

وهؿ أومم سم٤مًمًٞمئ٤مت ُمـ  ،: إن احلؼ اعمتٕم٤مل أومم سم٤محلًٜم٤مت ُمـ اًمٕم٤ٌمد’اإلُم٤مم

 صم٤ٌمت ه٤مشملم، إصم٤ٌمت آٟمت٤ًمب إمم اًمٓمروملم-اًمذات اعم٘مدس ًمٚمحؼ، وذم إ

ٟم٦ًٌم اخلػم إمم ُمٌدأ  نألومأُم٤م سمٞم٤من أوًمقي٦م احلؼ ؾمٌح٤مٟمف ذم اخلػم ُمـ قم٤ٌمده، 

اعم٤ٌمدئ سمٜمٞم٦م وضمقدي٦م سم٤مًمذات، وم٢من اخلػم ذايت اًمقضمقد وهق ذم اًمقاضم٥م قملم 

اًمذات، وذم اعمٛمٙمـ سم٤مجلٕمؾ واإلوم٤مو٦م، وقمٚمٞمف يٙمقن ُمّمدر إوم٤مو٦م اخلػم ُمـ 

مم، وًمٙمـ ُمرآة فمٝمقره، وَُمْٔمٝمره هق اعمٛمٙمـ- وشمٚمؽ اًمٜم٦ًٌم اًمٔم٤مهري٦م اًمقاضم٥م شمٕم٤م
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 واعمٗمٞمْم٦م، أشمّؿ ُمـ هذه اًمٜم٦ًٌم اعمٔمٝمري٦م واًم٘م٤مسمٚمٞم٦م-

وأُم٤م ذم اًمًٞمئ٤مت واًمنمور وم٤مُٕمر ُمٕمٙمقس ٕن ُم٤م يٗم٤مض ُمـ احلؼ يٙمقن 

ومتٙمقن ٟم٦ًٌم اًمنم إمم  ،، ويالزُمف ختّٚمؾ اًمنّم قمغم أؾم٤مس آٟمجرار واًمتٌٕمٞم٦ماظمػمً 

وإمم اعم٤مهٞم٦م سم٤مًمذات ًمٜم٘مّم٤مهن٤م وىمّمقره٤م- وىمد شمقًم٧م أي٦م  ،ٕمرضاحلؼ سم٤مًم

وشمتالؿمك اًمٙمثرات  ،اًمٙمريٛم٦م سمٞم٤من ه٤مشملم اًمٜمًٌتلم- ومٕمٜمدُم٤م شمتحٙمؿ اًمقطمدة

: وًمدى ُمراقم٤مة اًمٙمثرات (1)﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف:  ،واًمٜم٘م٤مئص

 -(2)﴾جب حب خب مب ىب يب﴿سم٤مًمٕمرض واًمقؾم٤مئط ي٘مقل اهلل )قمز وضمؾ(: 

 

 ذيمؽ يمألؽم٣ٌمب أسمٝم٥م:

ًٓ  أوٓ: ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت-  ٤مسم٤مًمذات، يم٤من واضمًٌ  ٤موواضمًٌ  ٤مُمٓمٚم٘مً  ُم٤م يم٤من يمام

 وم٠مومٕم٤مًمف يمذاشمف سمٕمٞمدة قمـ شمقضمٞمف اًم١ًمال ٟمحقه٤م: قمغم ظمالف ؾم٤مئر اعمقضمقدات-

، ص٤مر يمٕم٦ٌم آُم٤مل ٤مُمٓمٚم٘مً  ومجٞماًل  ٤مُمٓمٚم٘مً  عم٤م يم٤من ذاشمف اعم٘مدس يم٤مُماًل  شم٣مًٞمٝم٣م:

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿ضمقدات، ذم طملم ٓ يمٕم٦ٌم ُٔم٤مًمف وراء ذاشمف اعم٘مدس: اعمق

 -(3)﴾ۆئ

عم٤ّم يم٤من ذاشمف اعم٘مدس ذم اعمٜمتٝمك إىمَم ُمـ اجلامل واًمٙمامل، يم٤من ٟمٔم٤مم  :٣مشم٣ميمثً 

اًمذي هق فمؾ مج٤مل احلؼ ؾمٌح٤مٟمف، ذم اًمٖم٤مي٦م اًم٘مّمقى ُمـ اًمٙمامل  ،دائرة اًمقضمقد

م قمـ اًمٖم٤مي٦م واًمٗم٤مئدة، ُمٜمٌٕم٨م اعمٛمٙمـ، وٟمٔم٤مُمف أشمؿ إٟمٔمٛم٦م اعمتّمقرة، وم٤مٓؾمتٗمٝم٤م

 قمـ اجلٝمؾ واًمٜم٘مص، ذم طملم أن اعمقضمقدات إظمرى شُم٠ًمل ٕهن٤م ًمٞم٧ًم يمذًمؽ- 
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وأصؾ  ،يمؾ ُم٤م يّمدر ُمـ وضمقده اعم٘مدس، ص٤مدر ُمـ طم٘مٞم٘م٦م ذاشمف :٣مرازمٔمً 

أُّم٤م اعمقضمقدات إظمرى  ،طم٘مٞم٘متف، ومٝمق وم٤مقمؾ سم٤مًمذات ومال يّمح اًم١ًمال قمـ ومٕمٚمف

قمـ ومٕمٚمٝم٤م- وعم٤م يم٤مٟم٧م اإلرادة، واعمِمٞمئ٦م، ومٝمل وم٤مقمٚم٦م سم٤مًمٕمرض ويّمح اًم١ًمال 

 واًم٘مدرة قملم ذاشمف اعم٘مدس، يم٤مٟم٧م اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م سم٤مًمذات قملم اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م سم٤مإلرادة واًم٘مدرة- 

ويٗم٤مد ُمـ اًمٌٞم٤من اًمذي ذيمرٟم٤مه، ارشم٤ٌمط اجلٛمؾ اعمذيمقرة ذم احلدي٨م اًمنميػ 

سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض قمغم أؾم٤مس اًمراسمٓم٦م اًمٕمٚمٞم٦م، وذًمؽ أن احلؼ ٓ ُي٠ًمل قمـ ومٕمٚمف ٕن 

ٕمٚمف يم٤مُمؾ شم٤مم، حيتقي قمغم ٟمٔم٤مم أشمؿ، وأُم٤م أظمرون ومٚمٞمًقا يمذًمؽ ومٞم٠ًمًمقن وم

واًمٕمٌد أومم سم٤مًمًٞمئ٤مت وهق قمّٚم٦م ًمّمدور  ،وذًمؽ ٕٟمف ؾمٌح٤مٟمف أومم سم٤محلًٜم٤مت

 وأُم٤م احلًٜم٤مت ومٛمـ احلؼ قمّز وضمّؾ- ،اًمًٞمئ٤مت

  ًٓ  -اوآظِمرً  واحلٛمد هلل َأوَّ
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٤مِدس َواًمَثالصمقن: اًمّمٗم٤مت اًمذاشمّٞم٦م هلل ؾمٌح٤مٟمف ًَ  212 احلَدي٨م اًم

 

 

 ة هلل صبحاىُاحَلديح الَضاِدظ َوالَجالثوٌ: الصفات الذاتّي
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٤مِدس َواًمَثالصمقن: اًمّمٗم٤مت اًمذاشمّٞم٦م هلل ؾمٌح٤مٟمف ًَ  211 احلَدي٨م اًم

 

 

 

 َي٘مقُل: ×قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم أسم٤م قمٌداهلل

ٛم٣َم وَ » ( َرزم  ْٚمُع ايممَلْ َيَزِل اهلل )فَمز  َوصَمؾ   ً ِٔمْٙمُؿ َذاسُمُف َوَٓ ََمْٔمٙمقَم، َوايم

ُٚمقَع، وَ  ًْ ، وَ ايمَذاسُمُف َوَٓ ََم ٌٌَْمَ ُٗمْدَرُة َذاسُمُف َوَٓ ايمٌٌََمُ َذاسُمُف َوَٓ َُم

ٙمّم َأضْمَدَث إؾَْمَٝم٣مء َوىَم٣مَن اظمَْٔمُٙمقُم َووَمَع ايمِٔمْٙمُؿ َِمٛمُْف فَمعَم ََمْٗمدوَر؛ همَ 

ٚمقِع وَ  ًْ ْٚمُع فَمعَم اظمَ  ً ٌٌَْمِ َوايمُٗمْدَرُة فَمعَم ايماظمَْٔمٙمقِم َوايم ٌٌََمُ فَمعَم اظمُ

ىمً  ؟ وم٣مَل: هَمٗم٣مَل: سَمٔم٣ملَم اهللُ ٣ماظمَْٗمدوِر. وم٣مَل: وُمْٙم٦م: هَمَٙمْؿ َيَزِل اهللُ َُمَتَحرِّ

ـْ ذيمِ  َؽ، إن  احَلَرىَم٥َم ِصَٖم٥ٌم حُمَْدشَم٥ٌم زم٣ميمِٖمْٔمِؾ. وم٣مل: هَمُٗمْٙم٦ُم: هَمَٙمْؿ َيَزِل فَم

ًم  ٦ْم زمَِٟمَزيمِٝم ٥ٍم ىَم٣مَن اهللُ َُمَتَ٘مٙمِّ ًَ ؟ وَم٣مَل: هَمٗم٣مَل: إن  ايمَ٘ماَلَم ِصَٖم٥ٌم حُمَْدشَم٥ٌم يَمْٝم

( َوٓ َُمَتَ٘مٙمِّؿَ   .(6)شاهللُ )فَمز  َوصَمؾ 

 معاني المفردات

ٛم٣َم مَلْ َيَزِل اهللُ فَمز    : اعمراد: إصم٤ٌمت إزًمٞم٦م ًمٚمٕمٚمؿ- َوصَمؾ  َرزم 

 وُمٕمٜم٤مه٤م: عم٤ّم أوضمد إؿمٞم٤مء وحت٘مؼ اعمٕمٚمقم- ،: يم٤من هٜم٤م شم٤مُم٦مْٔمُٙمقمُ اظمَ َوىَم٣مَن 

: اًمّمٗم٦م اًمتل شمتح٘مؼ سم٤مإلجي٤مد واخلٚمؼ، ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن صٗم٦م ِٖمْٔمؾِ ٣ميمحُمَْدشَم٥ٌم زمِ 

 ًمٚمخ٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف-
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 دم هذا اظمقوقع وم٣مفمدسم٣من:

هق سمٜمٗمًف مجٞمع اًمٙمامٓت ُمـ طمٞمثٞم٦م  ،أّن اًمًٌٞمط ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت إولم:

واطمدة، وضمٝم٦م ومريدة، ومٛمـ احلٞمثٞم٦ّم اًمتل هب٤م ص٤مر اًمًٌٞمط ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت 

 ،: ويّمدق قمٚمٞمف مجٞمع إؾمامءاوُمريدً  ،٤موطمٞمً  ،اوىم٤مدرً  ،٤م، يٙمقن قم٤معمً اُمقضمقدً 

اجلالًمٞم٦ّم: ومٝمق قم٤ممل ُمـ طمٞم٨م إٟمف ىم٤مدر، وىم٤مدر ُمـ طمٞم٨م إّٟمف و ،واًمّمٗم٤مت: اجلامًمّٞم٦م

قم٤ممل ُمـ دون أدٟمك اظمتالف طمتك ًمدى اًمٕم٘مؾ- إّن سمًٞمط احل٘مٞم٘م٦م، سمًٞمط ُمـ مجٞمع 

وقمٚمٞمف ٓ سمد ُمـ اٟمتزاع يمؾ اعمٗم٤مهٞمؿ اًمٙمامًمٞم٦م ُمـ طمٞمثٞم٦م واطمدة- وإذا  ،اجلٝم٤مت

ق ؿم٠من سمٕمض وُمّم٤مدر ُمتٕمددة )يمام ه ،اٟمتزقم٧م ُمٗم٤مهٞمؿ اًمٙمامل ُمـ طمٞمثٞم٤مت خمتٚمٗم٦م

ُمـ شمٜمّزل طم٘مٞم٘م٦م اًمقضمقد،  ٤موٟم٤مدمً  ،٤مـم٤مرئً  ،٤مقم٤مرًو  ااعمٛمٙمٜم٤مت(، يم٤من هذا اًمتٖم٤مير أُمرً 

 وشمِم٤مسمٙمف ُمع اًمٕمدم سم٤مًمٕمرض-

ٓ سمد ُمـ  ،وُم٤م هق سف اًمٙمامل واخلػم ،إن اًمٙم٤مُمؾ ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت ايمث٣مٞمٝم٥م:

 ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت- ٤مأن يٙمقن سمًٞمٓمً 

  زم٣ميمتٌع وم٣مفمدسم٣من: ٣موسُمٖم٣مد أيًّم 

ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت، إذ إن  ّن اعمريم٥م ُمٝمام يم٤من ٟمققمف، ٓ يٙمقن يم٤مُماًل أ إضمدامه٣م:

 اًمٜم٘مص واًمٕمدم ىمد شمّنسم٤م إًمٞمف-

 -٤مُمٓمٚم٘مً  ٤مأّن اًمٜم٤مىمص ٓ يٙمقن سمًٞمٓمً  وإطمرى:

 ،يمؾ اًمٌٕمد قمام يًتٚمزم اإلُمٙم٤من ا، وسمٕمٞمدً ٤مشم٤مُمً  ٤مإذن عم٤م يم٤من احلؼ اعمتٕم٤مزم سمًٞمٓمً 

قمغم مجٞمع  ٝم٤مت، وُمِمتٛماًل ُمـ مجٞمع اجل واًمتٕمّٚمؼ سمٖمػمه، يم٤من يم٤مُماًل  ،واًمٗم٘مر

ُمـ دون أن خي٤مُمره همػم  ٤مسحيً  اواًمّمٗم٤مت، وطم٘مٞم٘م٦م أصٞمٚم٦م، ووضمقدً  ،إؾمامء

اًمقضمقد، وخي٤مًمط اًمٙمامل همػم اًمٙمامل، ومٝمق وضمقد سف، إذ ًمق شمدظمؾ همػم 
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وسف  ،اًمقضمقد ومٞمف ًمتح٘مؼ اًمؽمايم٥م سملم اًمقضمقد واًمٕمدم- ومٝمق سف اًمٕمٚمؿ

ومجٞمع اًمٙمامٓت- وقمٚمٞمف يّمّح  ،ٛمعواًمً ،وسف اًمٌٍم ،وسف اًم٘مدرة ،احلٞم٤مة

ْٚمعُ  ،ِٔمْٙمُؿ َذاسُمُف؛ َوايمُٗمْدَرةُ ايموَ »: ×يمالم اإلُم٤مم اًمّم٤مدق  ً  -شَذاسُمفُ  ،ٌٌََمُ ايموَ  ،َوايم

 

 ٕوص٣مف ايمذات إومدس َمرسمٌت٣من:

وإوص٤مف اًمذاشمٞم٦م، وٟمًتٓمٞمع أن ٟمٜمتزع ُمـ هذه  ،ُمرشم٦ٌم اًمذات إضمدامه٣م:

 واًم٘م٤مدري٦م- ،واًم٘مدرة ،واًمٕم٤معمِٞم٦م ،رشم٦ٌم اًمٕمٚمؿاعم

وم٢مهن٤م  ،وإؾمامء اًمتٜمزهيٞم٦م ،واًمًٌقح ،ُمثؾ: اًم٘مدوس ،وأُم٤م إوص٤مف اًمًٚمٌٞم٦م

سم٤مًمٕمرض ًمتٚمؽ  ٤مُمـ ًمقازم اًمذات اعم٘مدس، ويٙمقن اًمذات اعم٘مدس ُمّمداىمً 

احلؼ اعمتٕم٤مزم يمامل ُمٓمٚمؼ ويّمدق قمٚمٞمف ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمامل  : ٕنإوص٤مف اًمًٚمٌٞم٦م

ٕٟمف ؾمٌح٤مٟمف أؾم٤مس احل٘مٞم٘م٦م وأصٚمٝم٤م، وُمـ ًمقازُمف  ـٓ سم٤مًمٕمرض  ـًمذات اعمٓمٚمؼ سم٤م

 ًمًٚم٥م اًمٜم٘م٤مئص- ٤مقمروٞمً  ٤مؾمٚم٥م اًمٜم٘م٤مئص، ومٞمٙمقن اًمٙمامل ُمّمداىمً 

ويرى أهؾ اعمٕمروم٦م وأصح٤مب اًم٘مٚمقب أن ُم٘م٤مم اًمتجكم سم٤مًمٗمٞمض إىمدس ُمٌدأ 

ًمألؾمامء اًمذاشمٞم٦م- وأن ُم٘م٤مم اًمتجكم سم٤مًمٗمٞمض اعم٘مدس، ُمٌدأ ًمألوص٤مف اًمٗمٕمٚمٞم٦م، 

 يمام ٓ يٙمقن قملم اًمذات- ،ت٘مدون سم٠من هذا اعم٘م٤مم ٓ يٙمقن همػم اًمذاتويٕم

 

هذا احلدي٨م اًمنميػ ىمد أوُم٠م إمم أن اًمٕمٚمؿ سم٤معمٕمٚمقم ىمد يم٤من ذم إزل ىمٌؾ 

وًمٞمس  ،اإلجي٤مد، وأن هذا اًمٕمٚمؿ قملم اًمذات اعم٘مدس، وأن قمٚمٛمف ؾمٌح٤مٟمف شمٗمّمٞمكم

ْٚمُع ذاسُمُف »إذ ىم٤مل:  ،سم٢ممج٤مزم  ً ُٚمقَع، وَ َوايم ًْ ٌٌَْمَ ايمَوَٓ ََم وُمـ ؛ شٌٌََمُ ذاسُمُف َوٓ َُم
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ذم  ٤م- وأؿمػم أيًْم ٤ماًمقاوح أن اًمٌٍم واًمًٛمع ؿمٝمقد ًمٚمٛمٌٍم واعمًٛمقع شمٗمّمٞمٚمٞمً 

هَم١مَذا َأضْمَدث إؾَْمَٝم٣مَء »: ×هذا احلدي٨م إمم قمٚمٛمف اًمتٗمّمٞمكم ؾمٌح٤مٟمف قمٜمدُم٤م ىم٤مل

ٕٟمف ؾمٌح٤مٟمف مل جيدد قمٚمٛمف سمٕمد  شقِم ـ إيمخْٔمٙمُ اظمَ ِٔمْٙمُؿ َِمٛمُْف فَمعَم ايمْٔمٙمقُم َووَمَع اظمَ َوىَم٣مَن 

 اإلجي٤مد، وإٟمام وىمع اًمٕمٚمؿ ُمٜمف قمغم اعمٕمٚمقم سمٕمد طمدوصمف-

إن قمّٚمٞم٦م واضم٥م اًمقضمقد شمٕم٤ممم ؿم٠مٟمف، وُمٌدئٞمتف، ختتٚمػ قمـ قمّٚمٞم٦م اًمٗم٤مقمؾ 

اًمٓمٌٞمٕمل، إذ إن اًمٕمٚم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م شمريّم٥م اعمقاد اعمقضمقدة، ودمّزأه٤م، ُمثؾ اًمٜمّج٤مر اًمذي 

٦م، ومٞمزيد ىمٓمٕم٦م ويٜم٘مص أظمرى- وُمثؾ اًمٌٜم٤ّمء اًمذي جيٛمع يٖمػّم اًم٘مٓمٕم٦م اخلِمٌٞم

ـّ احلؼ اعمتٕم٤مزم وم٤مقمؾ إهلل خيٚمؼ إؿمٞم٤مء سم٢مرادشمف ُمـ  ويريم٥م اعمقاد اعمقضمقدة، وًمٙم

دون طم٤مضم٦م إمم ُمقاد أوًمٞم٦م ُمًٌ٘م٦م، وأن قمٚمٛمف وإرادشمف قمٚم٦م فمٝمقر إؿمٞم٤مء 

اهلل  ووضمقده٤م، ومدار اًمتح٘مؼ حم٤مـم٦م سمٕمٚمٛمف، وخترج ُمـ همٞم٥م اهلقي٦م، قمٜمدُم٤م يريد

 -(1)﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿ؾمٌح٤مٟمف إفمٝم٤مره٤م: 

ڄ ڄ ڄ ﴿ومجٛمٞمع اًمٕمقامل اعمقضمقدة حم٤مـم٦م سمٕمٚمٛمف، وشمٔمٝمر ُمٜمف، وشمٕمقد إًمٞمف: 

 -(2)﴾ڃ ڃ

وسمٕم٤ٌمرة أووح: إن اًمٕمٚمؿ سم٥ًٌم اًمٌمء وقمّٚمتف اًمت٤مُم٦م، يًتٚمزم اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ 

اًمٌمء، وم٢من قمٚمؿ اعمٜمجؿ سم٤مخلًقف واًمٙمًقف ذم ؾم٤مقم٦م حمّددة ُمـ يقم ُمٕمٚمقم، 

ٟمتٞمج٦م قمٚمٛمف سم٤مٕؾم٤ٌمب، إذ يرصد طمريم٦م اًمِمٛمس واًم٘مٛمر، وطمٞمٚمقًم٦م اًم٘مٛمر يٙمقن 

سملم إرض واًمِمٛمس، ومٞمحّمؾ ًمف اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمًقف واخلًقف، وإذا يم٤من رصده 

 َٓ يتخّٚمػ اًمٙمًقف واخلًقف قمـ قمٚمٛمف- ٤مدىمٞم٘مً 

يم٤مٟم٧م طمٚم٘م٤مت إؾم٤ٌمب واعم٤ًٌٌمت ُمـ هذا اًمٕمٚمؿ شمٜمتٝمل إمم اًمذات  عم٤ّمو

                                                           

( )

( )
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سمذاشمف، وأن قمٚمٛمف سمذاشمف اًمذي  ٤مئ، ويم٤من احلؼ ؾمٌح٤مٟمف قم٤معمً اعم٘مدس اعمٌدأ ًمٙمؾ اعم٤ٌمد

، وعم٤ّم يم٤مٟم٧م يمذًمؽ، يم٤من اهلل ٤مهق ؾم٥ٌم جلٛمٞمع اعمقضمقدات، قمٚمؿ سم٤معم٥ًٌم أيًْم 

ًٌ  ٤مؾمٌح٤مٟمف قم٤معمً   خلٚمؼ مجٞمع إؿمٞم٤مء- ٤مسمٙمؾ إؿمٞم٤مء، ويم٤من قمٚمٛمف سمٜمٗمًف ؾمٌ

 

أصؾ اًمٕمٚمؿ، وأهنام يٖم٤ميران طم٘مٞم٘م٦م إن اًمًٛمع واًمٌٍم ُمـ اًمٕمٚمقم اًمزائدة قمغم 

اًمٕمٚمؿ ويٕمّدان ُمـ اًمٙمامٓت اعمٓمٚم٘م٦م ًمٚمقضمقد، ومال سمد ُمـ إصم٤ٌمهتام ًمٚمحؼ اعمتٕم٤مزم 

 ًمٙمامٓشمف- اًمٚمقضمقد، وُمّمدرً  ااًمذي يٕمّد ُمٌدءً 

وإّن اًمقطمدة يمٚمام يم٤مٟم٧م ذم اًمقضمقد أىمقى وأشمّؿ، يم٤من صدق ُمٗم٤مهٞمؿ اًمٙمامل 

- وقمغم اًمٕمٙمس، يمٚمام يم٤من اعمقضمقد قمٚمٞمف أورم، وقمدد إؾمامء واًمّمٗم٤مت ومٞمف أوومر

إمم اًمٙمثرات أىمرب، يم٤من صدق ُمٗم٤مهٞمؿ اًمٙمامل قمٚمٞمف أىمؾ ويم٤من ُم٤م يّمدق قمٚمٞمف 

ويمّؾ ذًمؽ ُمـ أضمؾ  ـدون احل٘مٞم٘م٦م  ـُمـ ُمٗم٤مهٞمؿ اًمٙمامل أوهك- وأىمرب إمم اعمج٤مز 

أن اًمقطمدة شم٤ًموي اًمقضمقد، وشُمٕمّد ُمـ يمامٓت اعمقضمقد سمام هق ُمقضمقد، وُمٕمٜمك 

، وًمٙمـ ٤مضمقد، هق أن اًمقضمقد ُمع اًمقطمدة وإن اظمتٚمٗمت٤م ُمٗمٝمقُمً ُم٤ًمواة اًمقطمدة ًمٚمق

طم٘مٞم٘م٦م اًمقضمقد هل طم٘مٞم٘م٦م اًمقطمدة ذم اخل٤مرج، يمام أٟمف أيٜمام يم٤مٟم٧م اًمٙمثرات يم٤من 

 هٜم٤مك اًمٜم٘مص واًمٕمدم واًمنّم واًمْمٕمػ واًمٗمتقر-

وهلذا يمٚمام هت٤موى اًمقضمقد ذم ُمٜمحدر اعمراشم٥م اًمٜم٤مزًم٦م يم٤مٟم٧م اًمٙمثرات أيمثر ُمـ 

 ،وؾم٤مطمتف اعم٘مدؾم٦م )ضمؾ وقمال( ،قمٚمٞمف يتٜمزه ُم٘م٤مم اًمرسمقسمٞم٦ممجٞمع ُمراشم٥م اًمقضمقد: و

اًمذي هق سف اًمقطمدة واًم٤ًٌمـم٦م قمـ اًمٙمثرة واًمؽميمٞم٥م- وم٤محلؼ اعمتٕم٤مزم يًتجٛمع 

مجٞمع اًمٙمامٓت وإؾمامء واًمّمٗم٤مت، ُمـ دون رضمقع إطمداه٤م إمم إظمرى، سمؾ 

يّمدق طم٘مٞم٘م٦م يمؾ ُمـ اًمٙمامٓت وإؾمامء واًمّمٗم٤مت قمغم اًمذات اعم٘مدس ومٙمؾ 
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ٛمٕمف ؾمٌح٤مٟمف وسمٍمه وإرادشمف وقمٚمٛمف- يِمتٛمؾ قمغم ُمداًمٞمٚمف وُمٕم٤مٟمٞمف قمغم ٟمحق ُمـ ؾم

احل٘مٞم٘م٦م، ويّمدق قمغم اًمذات )قمز وضمؾ( يمؾ ُمٜمٝم٤م طم٘مٞم٘م٦م ُمـ دون أن شمًتٚمزم 

ٜمَك َوإَُْمَث٤مُل احلُ يمثرة ذم ذاشمف )ؾمٌح٤مٟمف( سمقضمف ُمـ اًمقضمقه- وَمَٚمُف إؾَْماَمُء  ُٕمْٚمَٞم٤م اًمًْ

َي٤مُء َوأُٓء-اًموَ   ٙمؼِْمِ

 

ذم وقء ُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف ُمـ ىمٌؾ، شمٜمٙمِمػ قمغم احلؼ اعمتٕم٤مزم ُمـ ظمالل قمٚمٛمف 

ويتّؿ ًمف ؾمٌح٤مٟمف  ،واًمٙمِمػ اًمقاطمد إززم، مجٞمع اعمقضمقدات ،اًمًٌٞمط اًمذايت

قمغم  ٤م، يٙمقن شمٗمّمٞمٚمٞمً ٤مشم٤مُمً  اوواطمدً  ،٤ماًمٕمٚمؿ: وهذا اًمٙمِمػ قمغم رهمؿ يمقٟمف سمًٞمٓمً 

ؾمٌح٤مٟمف ذّرة ُمـ ؾماموات إرواح، وأرايض  ٟمحق ٓ خترج قمـ طمٞمٓم٦م قمٚمٛمف

 ًٓ - وهذا اًمٕمٚمؿ واًمٙمِمػ يٙمقن ُمٜمذ إزل، ويٙمقن قملم ذاشمف اوأسمدً  إؿم٤ٌمح أز

اعم٘مدس- واعمٕمٚمقم اعمتٕملم واعمحدود، اًمذي يٕمقد شمٕمٞمٞمٜمف وحتديده إمم اًمٕمدم 

سم٤مًمٕمرض،  ٤مواًمٜم٘مص، يتح٘مؼ سم٤مًمٕمرض قمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ سمف اإلجي٤مد، ويّمػم ُمٕمٚمقُمً 

الم( ذم هذا ومٞمٙمقن اًمت ًّ ٕمّٚمؼ سم٤مًمٕمرض سمٕمد اإلجي٤مد- وأؿم٤مر )قمٚمٞمف اًمّمالة واًم

ِٔمْٙمُؿ ايمْٔمُٙمقُم َووَمَع اظمَ َأضْمَدَث إؾَْمَٝم٣مَء َوىَم٣من  ٙمّم همَ »قمٜمدُم٤م ىم٤مل:  ،احلدي٨م إمم هذا اعمٕمٜمك

سِ  ٙمّم همَ : وقمٚمٞمف يٙمقن ُمٕمٜمك هذه اجلٛمٚم٦م: شْٔمُٙمقمِ اظمَ َِمٛمُْف فَمعَم  عّم زمِٖمْٝمِّمِف اظمَُٗمد  َٜمَر َوـمَ  ،جَتَ

َتٗمٞمِض اعمُ َٗمْٞمُض ذِم ُِمْرآِة اًم َأْي فَمَٝمرَ ْٔمُٙمقِم؛ اظمَ ِٔمْٙمُؿ فَمعَم ايمَووَمَع  ،َٔمَرضِ ٣ميمَ٘مْقُن زمِ ايم ًْ

 َٕمَرِض-٤مًمسمِ 

اًمذي حيّمؾ ٟمتٞمج٦م  ،وحُيتَٛمؾ أن شمٙمقن هذه اجلٛمؾ إؿم٤مرة إمم اًمٕمٚمؿ اًمٗمٕمكم 

ق اًمتجكم ًمٚمٗمٞمض اعم٘مدس- ويٙمقن اعم٘مّمقد ُمـ اعمٕمٚمقم، اعمٕمٚمقم سم٤مًمذات، اًمذي ه

هقّي٤مت وضمقدي٦م ىمد شمٕمٚمؼ هب٤م اًمٗمٞمض اعم٘مدس، ودمٍؾ، فمٝمقري، ٟمقري: وقمٚمٞمف 



٤مِدس َواًمَثالصمقن: اًمّمٗم٤مت اًمذاشمّٞم٦م هلل ؾمٌح٤مٟمف ًَ  214 احلَدي٨م اًم

عّم زمَِٖمْٝمِّمِف  ٙمّم همَ يٙمقن اعمٕمٜمك:  ِس َوـَمَٜمَر ُوصمقُد اظمُ جَتَ َ٘مْقِن زم٣ِميمّذاِت، َأّي زماِل ضَمْٝمثِٝم ٥ٍم ايمَٗمد 

٥ٍم َووَمَع  اِت.اظمُ َٖمْٝمُض فَمعَم ايمسَمْٗمٝمٝمِدي  َتِٖمٝمِض زم٣ِميمذ  ًْ 

لم، ٓ يٙمقن هذا اًمتجكم اًمذي حيّمؾ سم٤مًمٗمٞمض اعم٘مدس ُمـ وقمغم يمال آطمتامًم

ضمّراء احلقادث اًمزُم٤مٟمٞم٦م واًمٔمروف اعمتٖمػمة، وم٢من إجي٤مد احلؼ ؾمٌح٤مٟمف ُم٘مدس وُمٜمّزه 

ُمـ يمؾ ُم٤م ومٞمف ؿم٤مئ٦ٌم احلدوث واًمتٖمٞمػم سمؾ اًمتٕملّم واًمتحديد- ومٙمام أن اًمٕمٚمؿ اًمذايت 

اًمٗمٕمكم اًمذي هق  سمًٞمط ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت، وحمٞمط سمتامم احلٞمثٞم٤مت، ومٙمذًمؽ اًمٕمٚمؿ

، ٤مشم٤مُمً  ٤مآي٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمحؼ اعمتٕم٤مزم، وفمٝمقر ًمٕمٚمٛمف اًمذايت وُمرآة ًمف، يٙمقن سمًٞمٓمً 

سمجٛمٞمع دائرة اًمٙمقن واًمتحّ٘مؼ، ُمـ دون أن حيدث ومٞمف  ٤مسم٤معمٓمٚمؼ، وحمٞمٓمً  اوواطمدً 

شمٕملّم ودمّدد وشمريمٞم٥م، هم٤مي٦م إُمر أن هذا اًمٕمٚمؿ اًمٗمٕمكم ُمت٘مّقم سم٤مًمذات سمذاشمف 

وضمّؾ(  ،ذم يمؼمي٤مء احلؼ )قمزّ  ٤مّٚمؼ حمض- وهلذا يٙمقن وم٤مٟمٞمً اعم٘مدس ؾمٌح٤مٟمف، وأٟمف شمٕم

ذم حمي ذي اجلالل- وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ يٕمّدوٟمف قمٚمؿ احلؼ ؾمٌح٤مٟمف- يمام  اوطمْمقرً 

أٟمف إجي٤مد اًمٜمٗمس اًمٜم٤مـم٘م٦م ًمٚمح٘م٤مئؼ اًمٕم٘مٚمٞم٦م ذم قم٤ممل اًمٕم٘مؾ واعُمُثؾ اخلٞم٤مًمٞم٦م ذم ًمقح 

 اخلٞم٤مل، قمٚمؿ ومٕمكم ًمٚمٜمٗمس ووم٤مٍن ومٞمٝم٤م-

ٟم٦ًٌم قم٤ممل إُمر إمم احلؼ ؾمٌح٤مٟمف، شمْم٤مهل ٟم٦ًٌم اًمّمقر  وىم٤مل احلٙمامء: إن

اًمٕمٚمٛمٞم٦م إمم اًمٜمٗمس- وُمـ أضمؾ هذه اإلطم٤مـم٦م واًمًٕم٦م واًم٤ًٌمـم٦م واًمٜمٗمقذ ًمٚمحؼ 

ؾمٌح٤مٟمف، ذهٌقا إمم أن احلؼ اعمتٕم٤مزم يٕمٚمؿ اجلزئٞم٤مت سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٙمكم أي أن ضمزئٞم٦م 

ف ؾمٌح٤مٟمف: اعمٕمٚمقم وحمدوديتف وحم٤مـّمٞمتف، ٓ شمٌٕم٨م قمغم حمدودي٦م ذم اًمٕمٚمؿ- ومٕمٚمٛم

 حمٞمط وىمديؿ وأززم وهمػم ُمتٖمػّم وأُم٤م اعمٕمٚمقم ومٝمق حم٤مط وحمدود وطم٤مدث وُمتٖمػم- 

 

إن اًمّمٗم٤مت اًمثٌقشمّٞم٦م ًمق مل شمث٧ٌم ًمٚمذات اعم٘مدس ًمٚمزم إُم٤م أن ٓ يٙمقن اًمذات 
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مج٤مل- ، أو ٓ يٙمقن اًمقضمقد اًمٍمف حمض يمامل و٤موحمًْم  ٤مسومً  ااعمتٕم٤مزم، وضمقدً 

 وهذان إُمران سم٤مـمالن ًمدى اًمٕمروم٤مء واحلٙمامء- 

وإن يمؾ صٗم٦م ٓ شُمٕمّد ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمقضمقد، سمؾ شمرضمع إمم اعم٤مهٞم٦م، هل ُمـ 

اًمذات  : ٕناًمّمٗم٤مت اعمًٚمقسم٦م اًمتل يٛمتٜمع حت٘م٘مٝم٤م ذم اًمذات اًمٙم٤مُمؾ اعمٓمٚمؼ

ًمٚمٙمامل اًمٍمف، يٙمقن  ٤ماًمٙم٤مُمؾ اعمٓمٚمؼ واًمقضمقد اًمٍمف يمام يٙمقن ُمّمداىمً 

 ٚم٥م اًمٜم٘م٤مئص واحلدود وإقمدام واعم٤مهٞم٤مت-ًمً ٤مُمّمداىمً 

وسمٕمدُم٤م اشمْمح اعم٘مٞم٤مس ذم اًمّمٗم٤مت اًمثٌقشمٞم٦م واًمًٚمٌٞم٦م، ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٗمٝمؿ سم٠من  

احلريم٦م اًمتل شمت٘مقم سم٤مًم٘مقة واهلٞمقمم، واحلدوث واًمتجدد اعمتٖمٚمٖمؾ ذم ذات اًم٘مقة، ٓ 

 شمتنب إمم ذاشمف اعم٘مدس ضمؾ ضمالًمف-

حمؾ ؾم١مال اًمراوي ذم احلدي٨م اًمذي هق  ،واًمتٙمّٚمؿ سمٛمٕمٜم٤مه اًمدارج اًمٕمرذم

ـّ طم٘مٞم٘م٦م اًمتٙمٚمؿ، ٓ  ،اًمنميػ هق صٗم٦م حمدصم٦م ُمتجددة يتٜمزه احلؼ اعمتٕم٤مل قمٜمٝم٤م: ًمٙم

شمتقىمػ قمغم ظمروج إطمرف ُمـ اعمخ٤مرج اخل٤مص٦م ذم احلٜمجرة واًمٗمؿ: وُم٤م هق 

ؿم٤مئع ًمدى أسمٜم٤مء اًمٚمٖم٦م وقمرف اجلٛمٝمقر ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ أن اًمتٙمٚمؿ يت٘مٞمد ويٜمٍمف 

وأٟمس ذهـ اًمٜم٤مس  ،دي٦م ُمـ خم٤مرضمٝم٤م، ٟم٤مشم٩م ُمـ اًمٕم٤مدةإمم ظمروج إطمرف إسمج

 -اوأُم٤م أصؾ ُمٕمٜمك اًمتٙمٚمؿ ومال يت٘مّٞمد سم٤مٕطمرف أسمدً  ،سمٛمثؾ هذا اًمتٗمًػم

إن طم٘مٞم٘م٦م اًمٙمالم هل إفمٝم٤مر ُم٤م ذم اًمْمٛمػم، سم٤مٕدوات اعم٤مدي٦م احلًٞم٦ّم أو ُمـ 

اًمٔمٝمقر  : ٕندوهن٤م، وقمٚمٞمف يٙمقن اًمٙمالم ُمـ إوص٤مف اًمٙمامًمٞم٦م ًمٚمقضمقد

ويٕمقدان إمم طم٘مٞم٘م٦م اًمقضمقد- ويمّٚمام يم٤من اًمقضمقد  ،ـ طم٘مٞم٘م٦م اًمقضمقدواإلفمٝم٤مر ُم

أيمٛمؾ وأىمقى يمٚمام يم٤من اًمٔمٝمقر واإلفمٝم٤مر أيمثر، إمم أن يّمؾ إُمر إمم إومؼ 

إقمغم واعم٘م٤مم اًمقاضم٥م إؾمٜمك، اًمذي هق ٟمقر إٟمقار وٟمقر قمغم ٟمقر، وفمٝمقر 

 ) ـْ ٦ماًمقمغم فمٝمقر- وسمقاؾمٓم٦م اًمٗمٞمض اعم٘مدس ويمٚمٛم٦م )يُم يتؿ إفمٝم٤مر ُم٤م ذم  قضُمُقِديَّ
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اًمٖمٞم٥م ُمـ ُم٘م٤مم اًمقاطمدي٦م- وُمـ ظمالل اًمٗمٞمض إىمدس واًمتجكم اًمذايت إطمدي، 

يتؿ إفمٝم٤مر اًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ، وُم٘م٤مم اًمالُم٘م٤مم ُمـ إطمدي٦م، وذم هذا اًمتجكم إطمدي، 

 ،يٙمقن اعمتٙمٚمؿ: هق اًمذات اعم٘مدس إطمدي، واًمٙمالم: هق اًمٗمٞمض إىمدس

واًمّمٗم٤مت- وهبذا اًمتجكم ٟمٗمًف شمتؿ ـم٤مقم٦م  واًمتجكم اًمذايت، واًم٤ًمُمع: إؾمامء

- وذم اًمتجكم اًمقاطمدي سم٤مًمٗمٞمض ٤مشمٕمّٞمٜم٤مت إؾمامء واًمّمٗم٤مت وشمتح٘مؼ قمٚمٛمٞمً 

اعم٘مدس يٙمقن اعمتٙمٚمؿ، اًمذات اعم٘مدس اًمقاطمد اعمًتجٛمع جلٛمٞمع إؾمامء 

واًمّمٗم٤مت، واًمٙمالم، ٟمٗمس اًمتجكّم، واًم٤ًمُمع واعمٓمٞمع مه٤م حت٘مٞمؼ إقمٞم٤من اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

 ٤مقمٞمٜمٞمً  ٤مظم٤مرضمٞمً  ٤محت٘م٘مً  شيُمـ»واًمّمٗم٤مت واًمٚمذان حت٘م٘م٤م سمقاؾمٓم٦م أُمر  اعمالزُم٦م ًمألؾمامء

ُؼ » ٞمُع إَُْمَر اإِلهللِّ وَمَٞمُٙمقُن َوَيَتَح٘مَّ
، وَمُٞمٓمِ ـْ  - شوَم٢مَِذا ىَم٤مَل ًمُِٙمؾِّ قَملْمٍ َأَراَد إجَِي٤مَدَه٤م: يُم

 ًٓ  -اوآظمرً  واحلٛمد هلل أوَّ
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٤مسمع َواًمَثالصمقن: ُمٕمروم٦م اهلل سم٤مهلل واًمرؾمقل ًَ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م احلدي٨م اًم  
211 

 

 

  باهلل والزصول بالزصالةاحلديح الَضابع َوالَجالثوٌ: معزفة اهلل
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٤مسمع َواًمَثالصمقن: ُمٕمروم٦م اهلل سم٤مهلل واًمرؾمقل سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ًَ  211 احلدي٨م اًم

 

 

 :×ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم

ؽم٣ميَم٥ِم، وُأورم إَْمِر زم٣ِمَْٕمِر » ؽُمقَل زم٣ِميمرِّ افْمِرهُمقا اهللَ زم٣ِمهللِ، َوايمر 

٣منِ  ًَ  .(6)شزم٣ِمظمَْٔمروِف َوايمَٔمْدِل َواإلضْم

 معاني المفردات

 وايمٔمرهم٣من أو اظمٔمرهم٥م َم٣م يٟميت: ،ومٝمؾ دم ايمٖمرق زمكم ايمٔمٙمؿ افْمِرهُمقا:

 ،وم٤مًمٗمرق ذم اعمتٕمٚمؼ ،واعمٕمروم٦م سم٤مجلزئٞم٤مت ،خيتص اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٞم٤مت :أّوٓ

وي٘م٤مل: إن اًمٕم٤مرف سم٤مهلل هق اًمذي يتٕمرف احلؼ ؾمٌح٤مٟمف سم٤معمِم٤مهدة احلْمقري٦م، 

 واًمٕم٤ممل سم٤مهلل هق اًمذي يٜمتٝمل إمم احلؼ ؾمٌح٤مٟمف ُمـ ظمالل اًمؼماهلم اًمٗمٚمًٗمٞم٦م-

 ،ومُٖمٗمؾ قمٜمف ٤م٤م يم٤من ُمٕمٚمقُمً واعمٕمروم٦م ُم ،ااًمٕمٚمؿ هق ُم٤م يدريمف اإلٟم٤ًمن اسمتداءً  :٣مشم٣مٞمٝمً 

ف يتذيمر اًمٜمِمآت اًم٤ًمسم٘م٦م قمغم يمقٟمف : ٕٟم٤موإٟمام ي٘م٤مل ًمٚمٕم٤مرف قم٤مرومً  ،صمؿ ُأدرك ،وُٟمز

 ٦مهؾ اًمًٚمقك اًمٕمروم٤مء أن ؾم٥ٌم اًمتًٛمٞمواّدقمك سمٕمض أ ،وٟمِم٠مشمف اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ،اعمُٚمٙمل

هق شمذيمر قم٤ممل اًمذّر، وي٘مقل سم٠مٟمف ًمق أزيح طمج٤مب اًمٓمٌٞمٕمف اًم٤ٌمقم٨م قمغم اًمٖمٗمٚم٦م 

 أقملم اًم٤ًمًمؽ، ًمتذيّمر اًمٕمقامل اًم٤ًمسم٘م٦م-واًمٜمًٞم٤من قمـ 

 

ًمٚمذات اعم٘مدس احلؼ )قمز ضمالًمف( اقمت٤ٌمرات، وًمٙمؾ اقمت٤ٌمر اصٓمالح ظم٤مص 

 سمف: هل:
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وُمـ دون إُمٙم٤من سمٚمقغ  ،اقمت٤ٌمر اًمذات ُمـ طمٞم٨م هق، سمال اؾمؿ أو رؾمؿ إّول:

ًمدى أرسم٤مب  ٤م: وىمد يٕمؼّم قمٜمف طمٞمٜمً آُم٤مل اًمٕمروم٤مء، وذوي اًم٘مٚمقب وإوًمٞم٤مء إًمٞمف

 اعمٕمروم٦م سمٕمٜم٘م٤مء اعمُٖمِرب- ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 أي٣م ايمِمٝم٣مد اٞمتٌف زمٟمن ايمٔمٛمٗم٣مء ٓ

 

 يًٗمط دم ايمٖمخ هم٣مؽمح٤م َمِمٝمدسمؽ 

ِلِّ  ،سم٤مًمٕمامء ٤مصم٤مٟمٞمً  ٤موطمٞمٜمً   ٌَْؾ »: ’أو اًمٕمٛمك، ُرِوَي أٟمَُّف ىمٞمَؾ ًمِٚمٜمٌَّ َؽ وَم ـَ ىم٣مَن َرزمُّ أْي

ُٙمَؼ  واًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ:  ،سمٖمٞم٥م اًمٖمٞمقب ٤مصم٤مًمثً  ٤م- وطمٞمٜمً (1)شفَممءٍ  ْٙمَؼ؟ وم٣مَل: دماخَل أْن خَيْ

 ويمؾ هذه اعمّمٓمٚمح٤مت، ىم٤مسة قمـ أداء اعمٕمٜمك- 

اقمت٤ٌمر اًمذات سمح٥ًم ُم٘م٤مم اًمتٕملم اًمٖمٞمٌل، وقمدم اًمٔمٝمقر اعمٓمٚمؼ،  ايمث٣مين:

اعمًّٛمك سمٛم٘م٤مم إطمدي٦م- واًمتٕمٌػمات اعمذيمقرة ذم آقمت٤ٌمر اًم٤ًمسمؼ شمالئؿ هذا اعم٘م٤مم- 

ا اعم٘م٤مم اقمت٤ٌمر إؾمامء اًمذاشمٞم٦م، سمح٥ًم اصٓمالح اًمٕمٚمامء، إمم ويتحّقل ذم هذ

ٟمحق: اًم٤ٌمـمـ اعمٓمٚمؼ، وإول اعمٓمٚمؼ، واًمٕمكّم واًمٕمٔمٞمؿ، يمام يٗم٤مد ُمـ  ،إؾمامء

 طمدي٨م )اًمٙم٤مذم(: أن أول اؾمؿ اختذه احلؼ ًمٜمٗمًف هق اًمَٕمكّم واًمٕمٔمٞمؿ-

ّمٗم٤مت، اقمت٤ٌمر اًمذات سمح٥ًم ُم٘م٤مم اًمقاطمدي٦م، وُم٘م٤مم مجع إؾمامء واًم ايمث٣ميم٧م:

 -شاهلل»وآؾمؿ اجل٤مُمع  ،وهق ُم٘م٤مم آؾمؿ إقمٔمؿ

اقمت٤ٌمر اًمذات سمح٥ًم ُمرشم٦ٌم اًمتجكّم سم٤مًمٗمٞمض اعم٘مدس، وُم٘م٤مم فمٝمقر  ايمرازمع:

واًمّمٗم٤مت ذم ُمرائل إقمٞم٤من، يمام يٙمقن ُم٘م٤مم اًمقاطمدي٦م سم٥ًٌم دمكم  ،إؾمامء

اًمٗمٞمض إىمدس- ُم٘م٤مم فمٝمقر إؾمامء هذا، ي٘م٤مل ًمف: ُم٘م٤مم اًمٔمٝمقر اإلـمالىمل 

 م إًمقهٞم٦م-وُم٘م٤م

إّن هذه آقمت٤ٌمرات اعمذيمقرة قمغم أًمًٜم٦م أهؾ اعمٕمروم٦م وأصح٤مب اًم٘مٚمقب، 

إظم٤ٌمر قمـ دور دمٚمٞم٤مت احلؼ ؾمٌح٤مٟمف قمغم ىمٚمقهبؿ اًمّم٤مومٞم٦م، وشمٙمقن شمٚمؽ 

                                                           

،،،،



٤مسمع َواًمَثالصمقن: ُمٕمروم٦م اهلل سم٤مهلل واًمرؾمقل سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ًَ  211 احلدي٨م اًم

اًمتجٚمٞم٤مت سمح٥ًم ُمراشم٥م وُم٘م٤مُم٤مت ؾمٚمقك إوًمٞم٤مء، وطم٥ًم ُمٜم٤مزل ؾمػم 

ٗم٤مت، اًمذي هق اًم٤ًمئريـ إمم اهلل وُمراطمٚمف، ُمٌتدئ٦م ُمـ ُم٘م٤مم فمٝمقر إؾمامء واًمّم

ہ ھ ھ ھھ ے ﴿وأي٦م اًمٙمريٛم٦م:  شاهلل»ُم٘م٤مم اإلًمقهٞم٦م واعمًٛمك سمـ 

ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ 

﮿ ﯀ ﯁              

 ،(1)﴾  ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ

إؿم٤مرة إمم ذًمؽ، وُمٜمتٝمٞم٦م سمٛم٘م٤مم اًمٖمٞم٥م إطمدي، وُمرشم٦ٌم إؾمامء اًمذاشمٞم٦م وآؾمؿ 

ي هق هن٤مي٦م اًمًػم واعم٘مّمد- ويٛمٙمـ أن يٙمقن ىمقًمف شمٕم٤ممم: اعمًت٠مصمر، اًمذ

 - إؿم٤مرة إمم هذا اعم٘م٤مم- (2)﴾چ ڃ﴿

وؾمػمه إمم اهلل،  ،وقمٜمدُم٤م يٚمج٠م اإلٟم٤ًمن إمم اًمٗمٙمر واًمؼمه٤من ذم ـمٚمٌف ًمٚمحؼ

، وٓ يٙمقن ُمـ ٟمقع ؾمػم أهؾ اعمٕمروم٦م وأرسم٤مب اًمٕمروم٤من- ٤مقمٛمٚمٞمً  ٤ميٙمقن ؾمػمه قم٘مٚمٞمً 

هلل، هق اخلروج ُمـ اًمٌٞم٧م اعمٔمٚمؿ ًمٚمٜمٗمس واظمتٗم٤مء إن اًمنمط إول ذم اًمًػم إمم ا

ف ُم٤م داُم٧م آصم٤مر اًمتٕمٞمٜم٤مت ُمِمٝمقدة وأصقات اًمٙمثرات : ٕٟمآصم٤مره٤م وُمٕم٤معمٝم٤م

ې ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ،، سمؾ يتخٞمؾ اًمًٗمراُمًٛمققم٦م، ٓ يٙمقن اإلٟم٤ًمن ُم٤ًمومرً 

 -(3)﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

يتح٘مؼ ًمف اًمًٗمر إمم اهلل وسمٕمد أن يٖم٤مدر اًم٤ًمًمؽ إمم اهلل سمٞم٧م اًمٜمٗمس، و

 ،سم٤مًٕمقهٞم٦م ،ؾمٌح٤مٟمف، يتجغم ًمف احلؼ اعمتٕم٤مزم ىمٌؾ يمؾ رء، قمغم ىمٚمٌف اعم٘مدس

 اُمرورً  ،وُم٘م٤مم فمٝمقر إؾمامء واًمّمٗم٤مت- هذا اًمتجكم يٜمٓمٚمؼ ُمـ إؾمامء اعمح٤مـم٦م
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 ،ووٕمٗمف: وسمح٥ًم ىمقة ىمٚم٥م اًم٤ًمًمؽ ،سمح٥ًم ؿمّدة اًمًػم ،سم٤مٕؾمامء اعمحٞمٓم٦م

يمؾ شمٕمٞمٜم٤مت قم٤ممل اًمقضمقد ؾمقاء يم٤مٟم٧م شمٕمٞمٜم٤مت طمتك يٜمتٝمل إمم رومض  ،ووٕمٗمف

وسمٕمد اًمرومض اعمٓمٚمؼ، يتؿ اًمتجكم  ،شمٕمقد إمم ٟمٗمًف أو شمٕمٞمٜم٤مت راضمٕم٦م إمم همػمه

افمِرهُمقا »سم٤مًٕمقهٞم٦م، وُم٘م٤مم اهلل اًمذي هق ُم٘م٤مم أطمدي٦م مجع فمٝمقر إؾمامء، وشمٔمٝمر 

 ذم ُمرشمٌتٝم٤م إومم اًمٜم٤مزًم٦م- شاهللَ زم٣ِمهللِ

م واعمٜمزًم٦م، يٗمٜمك ذم هذا اًمتجكم، وم٢مذا وًمدى وصقل اًمٕم٤مرف إمم هذا اعم٘م٤م

، وزاًم٧م ٤موؾمٕمتف اًمٕمٜم٤مي٦م إزًمٞم٦م، طمّمؾ ًمٚمٕم٤مرف اًمٗم٤مين ذم هذا اًمتجكّم، اؾمتٞمٜم٤مؾًم 

قمٜمف وطمِم٦م اًمٓمريؼ وَٟمَّم٥م اًمًٗمر، واؾمتٗم٤مق، ومٚمؿ ي٘مٜمع هبذا اعم٘م٤مم، ويًتٛمر 

سمخٓمقات ُمٚم١مه٤م اًمِمقق واًمٕمِمؼ، وذم ؾمٗمر اًمٕمِمؼ هذا يٙمقن احلؼ اعمتٕم٤مزم ُمٌدأ 

ًم٤ٌمقم٨م قمغم اًمًٗمر وهن٤مي٦م اًمًٗمر، وشمتّؿ ظمٓمقاشمف ذم أٟمقار اًمتجكّم، ومٞمًٛمع اًمًٗمر وا

مْ »ي٘مقل ًمف:  ٤مه٤مشمٗمً  ويًتٛمر ذم اًمت٘مدم إمم أن شمتجغّم ذم ىمٚمٌف سمّمقرة ُمرشم٦ٌم  ششَمَ٘مدَّ

وَُم٘م٤مم  ،وُمٜمٔمٛم٦م، إؾمامء واًمّمٗم٤مت ذم ُم٘م٤مم اًمقاطمدّي٦م، طمتك يٌٚمغ ُم٘م٤مم إطمدّي٦م

ذم  شافْمِرهُمقا اهللَ زم٣ِمهللِ»٘مؼ ذم هذا اعم٘م٤مم اًمذي هق اؾمؿ اهلل، ومٞمتح ،آؾمؿ إقمٔمؿ

 ُمرشم٦ٌم قم٤مًمٞم٦م- 

 

ُم٘مّمقدٟم٤م ُمـ ذح احلدي٨م اًمنميػ ذم وقء ُمًٚمؽ أهؾ اًمٕمروم٤من، ًمدومع 

شمقهؿ طمٍم ُمٕم٤مين إطم٤مدي٨م اعمٜم٘مقًم٦م ذم سم٤مب ُمٕم٤مرف أصقل اًمديـ، ذم اعمٕم٤مين 

حتتقي قمغم أدق اعمٕم٤مين اًمٗمٚمًٗمٞم٦م، وىمٛم٦م ُمٕم٤مرف أهؾ  ٤م: ٕهناًمرائج٦م اًمٕمرومٞم٦م

 اعمٕمروم٦م- 

وٓ يٜم٤مذم هذا اًمتٗمًػم اًمدىمٞمؼ اًمٕمروم٤مين صٞم٤مهم٦م أئٛم٦م أهؾ اعمٕمروم٦م، اًمٕمٚمامء سم٤مهلل 



٤مسمع َواًمَثالصمقن: ُمٕمروم٦م اهلل سم٤مهلل واًمرؾمقل سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ًَ  124 احلدي٨م اًم

 اًمٙمالُمٝمؿ اًمنميػ ذم أؾمٚمقب ضم٤مُمع، شم٘مٓمػ يمؾ ـم٤مئٗم٦م سمح٥ًم ُمًٚمٙمٝم٤م ىمدرً 

سم٠من  ٤مرائجً  ٤مقمرومٞمً  ٤مُمـ اًمثامر، ومٜمًتٓمٞمع أن ٟمنمح احلدي٨م اًمنميػ اعمذيمقر ذطًم 

ومٝمام  ،واشم٘م٤من قمٛمٚمف ،هق: اقمرومقا اهلل سمآصم٤مر صٜمٕمف شافْمِرهُمقا اهللَ زم٣ِمهللِ»ٟم٘مقل: ُمٕمٜمك: 

 ُمـ آصم٤مر إًمقهٞم٦م- 

وجي٥م ُمٕمروم٦م اًمٜمٌل سم٤مًمرؾم٤مًم٦م وآصم٤مره اعمت٘مٜم٦م ًمدقمقشمف، وُمٕمروم٦م أوزم إُمر سمٙمٞمٗمٞم٦م 

صح٤مهب٤م- أقمامهلؿ ُمـ ىمٌٞمؾ إُمر سم٤معمٕمروف واًمٕمداًم٦م: إذ ٟمتٕمرف ُمـ ظمالل أصم٤مر أ

ووضمقد ُمٕمٜمك  ،وهذا ٓ يٜم٤مذم وضمقد ُمٕمٜمك أدق ًمٚمحدي٨م، يٙمقن سمٛمٜمزًم٦م اًمٌٓمـ ًمف

 آظمر أدق ُمـ اعمٕمٜمك اًمث٤مين سمٛمٜمزًم٦م سمٓمـ اًمٌٓمـ-

ـَ اًمّزًَمِؾ وَ  ِؾ، وَ اًمَٗمَِمِؾ وَ اًمَوأؾْمَتِٖمٗمُر اهللَ ُِم ًَ ًٓ احلَ َٙم  اَوآظِمرً  ْٛمُد هلل أو
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اًمثالصمقن: ان اهلل ظمٚمؼ آدم قمغم صقرشمفاحلَدي٨م اًمث٤مُمـ و  
122 

 

 

 ى صورتُاحَلديح الجامً والجالثوٌ: اٌ اهلل خلل آدو عل
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 121 احلَدي٨م اًمث٤مُمـ واًمثالصمقن: ان اهلل ظمٚمؼ آدم قمغم صقرشمف

 

 

 

د سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل: ؾَم   ×قماّم َيْرُووَن َأنَّ اهللَ ظَمَٚمَؼ آَدمَ  ×٧ُم أسم٤م ضمٕمٗمرًم٠مقمـ حمٛمَّ

 قَمغَم صقَرشمِِف، وَم٘م٤مَل:

ِهَل صقَرٌة حُمَْدشَم٥ٌم خَمُْٙمقوَم٥ٌم ]و[ اْصَْمَٖم٣مَه٣م اهللُ َواطْمَت٣مَرَه٣م فَمعَم ؽَم٣مئِِر »

 ًِ َقِر اظمُْخَتٙمَِٖم٥ِم هَمَٟمَو٣مهَمَٜم٣م إلَِم َٞمْٖم ِف ايمِف ىَمَم َأَو٣مَف ايمِمُّ ًِ ٥ٌََم إلَِم َٞمْٖم َ٘مْٔم

ِف هَمَٗم٣مَل:  ًِ وَح إلَِم َٞمْٖم  .(6)ش﴾وئ وئ ۇئ ۇئ﴿و شزَمْٝمتل»َوايمرُّ

 معاني المفردات

يم٤من أؾمٛمر  ×حيتٛمؾ أن يٙمقن وضمف شمًٛمٞم٦م أيب اًمٌنم سمـ)آَدَم( هق أٟمف آَدَم:

ـَ ايمٛم ٣مسِ ومٗمل  ،اًمٚمقن أن ؾم٥ٌم : إؾَْمَٛمُر- وذم سمٕمض اًمرواي٤مت ايمٙمٕم٥م: أَدُم َِم

 اًمتًٛمٞم٦م سمآدم هق: أٟمف ُمـ أديؿ إرض أي ُمـ قمغم وضمف إرض-

 : اًمّمقرة ذم اًمٚمٖم٦م، سمٛمٕمٜمك: اعمثؾ واهلٞم٠مة- فَمعَم ُصقَرسمِفِ 

 ،سمٛمٕمٜمك: اخل٤مًمص ُمـ اًمِمقائ٥م، واًمّم٤مذم ُمـ اًمٙمدر شاًمّمٗمقة» اصْمٖم٣مه٣م:

 : هق أظمذ اخل٤مًمص واًمّم٤مذم هق يالزم اخل٤مًمص- وآصْمٖم٣مء

أو  ،واٟمام ؾُمٛمل سم٤مًمٙمٕم٦ٌم ّٕٟمف يْم٤مهل اجلًؿ اعمٙمٕم٥ماؾمؿ ًمٌٞم٧م اهلل:  ايم٘مٔم٥ٌم:

- واعمٙمٕم٥م ًمدى اًمري٤موٞملم هق اجلًؿ اعمحٗمقف سمًٓمقح ؾمت٦م شمٙمقن ٤مًمٙمقٟمف ُمرسمٕمً 

 اًمزواي٤م ومٞمٝم٤م ىم٤مئٛم٦م-
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اًمروح ًمدى إـم٤ٌمء: اًمٌخ٤مر اًمٚمٓمٞمػ اًمٜم٤مضمؿ قمـ طمرارة دم احلٞمقان  وايمروح:

اًمذي جيري ذم إوردة،  ،ذم اًم٘مٚم٥م: وىمد شمٓمٚمؼ اًمروح قمغم اًمدم اعمتجٛمع ذم اًمٙمٌد

ويًٛمك سم٤مًمروح اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م- وىمد شمًتٕمٛمؾ اًمروح ذم ُمّمٓمٚمح احلٙمامء، ذم اًمروح 

وُمرشم٦ٌم  ااًمٜمٗمًٞم٦م اًمتل شمٜمٌٕم٨م ُمـ اًمدُم٤مغ، ودمري ذم إقمّم٤مب، وشمٙمقن ُمٔمٝمرً 

ٟم٤مزًم٦م ُمـ اًمروح اعمجرد، اًمتل هل اًمّن اًمًٌح٤مين، وروح اهلل اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م سم٘مقًمف 

 - (1)﴾وئ وئ ۇئ ۇئ﴿شمٕم٤ممم: 

 

اإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ ُمٔمٝمر آؾمؿ اجل٤مُمع، وُمرآة دمكم آؾمؿ إقمٔمؿ، وىمد أؿمػم 

ڦ ڦ ڄ ﴿- ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: اإمم هذا اعمٕمٜمك ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يمثػمً 

- وىمد شمّؿ هذا اًمتٕمٚمٞمؿ اإلهلل قمغم يدي اجلامل واجلالل دم٤مه سم٤مـمـ آدم (2)﴾ڄ

ٓم٦م اًمتخٛمػم اًمٖمٞمٌل اجلٛمٕمل ًمدى احلية اًمقاطمدي٦م، وشمؿ اًمتٕمٚمٞمؿ اإلهلل دم٤مه سمقاؾم

صقرة آدم وفم٤مهره، ذم قم٤ممل اًمِمٝم٤مدة سمٛمٔمٝمره اًمٓمٌٞمٕمل اعم٤مدي، سمقاؾمٓم٦م فمٝمقر 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿يدي اجلالل واجلامل- ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 -(3)﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

 يٚمٞمؼ هب٤م همػم اإلٟم٤ًمن، وهذه وإُم٤مٟم٦م ًمدى اًمٕمروم٤مء: اًمقٓي٦م اعمٓمٚم٘م٦م اًمتل ٓ

اًمقٓي٦م اعمٓمٚم٘م٦م، هل ُم٘م٤مم اًمٗمٞمض اعم٘مدس- وىمد أؿمػم إًمٞمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٘مقًمف 

ـُ ضُمّج٥ُم اهللِ، »: ×- وقمـ أيب ضمٕمٗمر(4)﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿شمٕم٤ممم:  ٞمْح
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ـُ فَمكْمُ اهلل دِم  ـُ َوصْمُف اهللِ َوَٞمْح ٣مُن اهللِ َوَٞمْح ًَ
ـُ يمِ ـُ زَم٣مُب اهللِ، َوَٞمْح ـُ َوَٞمْح طَمْٙمِٗمِف َوَٞمْح

٣ٌَمِدهِ  ُف إيَِمْٝمِف إَْويمَِٝم٣مُء؟ »ودم دفم٣مء ايمٛمدزم٥م:  (1)شُوُٓة َأَْمِر اهللِ دِم فِم ـَ َوصْمُف اهللِ ايم ِذي َيَتَقصم  َأْي

َمءِ   ً ٤ٌَُم اظمُت ِِمُؾ زَمكْمَ َأْهِؾ إَْرِض َوايم  ً ـَ ايم وذم زي٤مرة اجل٤مُمٕم٦م اًمٙمٌػمة:  ،(2)شَأْي

- وهذا اعمثؾ إقمغم وذًمؽ اًمقضمف اإلهلل، هق اًمقارد ذم احلدي٨م (3)شَثُؾ إفَْمعَم اظمَ وَ »

وُمٕمٜم٤مه: أن اإلٟم٤ًمن هق اعمثؾ إقمغم  شإِن  اهلَل طَمَٙمَؼ آَدَم فَمعَم ُصَقرسمِفِ »اًمنميػ: 

ًمٚمحؼ ؾمٌح٤مٟمف، وآيتف اًمٙمؼمى، وُمٔمٝمره إشمؿ، وأٟمف ُمرآة ًمتجكم إؾمامء 

ٌٌِْمُ »وضمٜم٥م اهلل،  ،ويد اهلل ،وقملم اهلل ،وأٟمف وضمف اهلل ،واًمّمٗم٤مت َٚمُع َوُي ًْ ُهَق َي

ٌْْمُِش زمِفِ  َٚمُع َوَي ًْ ٌٌِْمُ َوَي ٌْْمُِش زم٣ِمهللِ، واهللُ ُي - ووضمف اهلل هذا هق اًمٜمقر اعمذيمقر ذم شَوَي

 - (4)﴾ہ ھ ھ ھ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

قمـ ىمقل اهلل )قمز وضمؾ(: × ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر ،وقمـ أيب ظم٤مًمد اًمٙم٤مسمكم

٣م َأزَم٣م طَم٣ميمِد ايمٛمُّقُر واهللِ ُٞمقُر إئَِٚم٥ِم يَ »وَمَ٘م٤مَل:  ،﴾ې ې ې ې ى ى﴿

ـْ آِل حُمَّٚمٍد )َصعم  ا َؿ( إلَِم َيْقِم ايمَِٗمَٝم٣مَِم٥م هللَِم َوُهْؿ َواهللِ ُٞمقُر اهللِ ايم ِذي َأْٞمَزَل،  ،فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙم 

َٚمَقاِت َوإَْرضِ   ً اب وقمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر )روطمل ًمؽم (5)شَوُهْؿ َواهللِ ُٞمقُر اهللِ دِم ايم

وم٣مل:  ﴾ٻ ٻ پ*  ٱ ٻ﴿ًممي٦م اًمنميٗم٦م:  ×ُم٘مدُمف اًمٗمداء( ذم شمٗمًػمه

سَمَٔم٣ملَم آَي٥ٌم ِهَل َأىْمػَمُ َِمٛمِّل،  هللَيٗمقُل: ََم٣م  ’ِهَل دِم أَمغِم اظُم٠ْمَِمٛمكَِم، ىَم٣مَن َأَِمغُم اظُم٠ْمَِمٛمكَِم »

ٌَٟمٍ َأفْمَٓمُؿ َِمٛمِّل هللَوَٓ  ـْ َٞم  -(6)شَِم
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ُمٜمف،  اٙمقن آدم أسمق اًمٌنم ومردً وُمٚمخص احلدي٨م: أن اإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ اًمذي ي

أيمؼم آي٦م وُمٔمٝمر ٕؾمامء وصٗم٤مت احلؼ ؾمٌح٤مٟمف، وأٟمف َُمَثؾ احلؼ اعمتٕم٤مزم وآيتف- 

وٓ يٚمزم شمٜمزيف ذاشمف  ،وٓسمد ُمـ شمٜمزيف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشم٘مديًف قمـ اعمِْثؾ سمٛمٕمٜمك: اًمِمٌف

 -(1)﴾ڃ ڃ ڃ﴿ اعم٘مدس قمـ اعمََثؾ اًمذي هق سمٛمٕمٜمك: أي٦م: واًمٕمالُم٦م:

ت اًمٙمقن، آي٤مت وُمرآة دمكم ذاك اجلامل اجلٛمٞمؾ قمّز وضمّؾ يمؾ إن مجٞمع ذّرا

٤مَن  ًَ َٙم٤مُِمَؾ َوأَدَم اًمسمح٥ًم طمجٛمف وُمٜمزًمتف اًمقضمقدي٦م- وَم٤مهلُل شَمَٕم٤ممَم ظَمَٚمَؼ اإِلْٟم

َل قَمغَم ُصقَرشمِِف  ًٓ اجلَ إَوَّ  -اوآظِمرً  ٤مُِمَٕم٦َم َوضَمَٕمَٚمُف ُِمْرآة أؾْماَمِئِف َوِصَٗم٤مشمِِف- واحلٛمد هلل أوَّ
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 يُم٣ٌمب إرزمٔمقن ضمديًث٣م يمإلَم٣مم اخلٚمٝمٛمل+
142 
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144 

 

 

 

ـِ وه٥م ىم٤مل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم أسم٤م قمٌد اهلل  ي٘مقُل: ×سم٤مًمًٜمد اعمّتّمؾ قمـ ُمٕم٤مِوَي٦م سم

ّٓ ٓ إيِمَف  هللينِّ َأَٞم٣م اإَوَأْٞمَزَل فَمَٙمٝمِْف دِم ايمت ْقَراِة:  ×إلَِم َمقؽمك هللإن  ِِم٣ّم َأْوضَمك ا» إ

ـْ خَل اْٙمَؼ َوطَمَٙمْٗم٦ُم اخَل َأَٞم٣م، طَمَٙمْٗم٦ُم  َ
، هَمْمقزمك ظمِ ـْ ْأضِم٤مُّ غْمَ َوأصْمَرْيتُُف فَمعَم َيَدْي ََم

ّٓ ٓ إيمَف  هللَأصْمَرْيتُُف فَمعَم َيَدْيِف، َوَأَٞم٣م ا َأَٞم٣م، طَمَٙمْٗم٦َم اخَلْٙمَؼ َوطَمَٙمْٗم٦َم ايممم   إ

ـْ َأصْمَرْيتُُف فَمعَم َيَدْيفِ  َ
ـْ ُأريُدُه، هَمَقْيٌؾ ظمِ  .(6)شَوأصْمَرْيتُُف فَمعَم َيَدْي ََم

 اني المفرداتمع

ًٌ  إيمَف: ذم ًم٤ًمن أهؾ اهلل ـ اًمٕمروم٤مء ـ قمغم ُم٘م٤مم اًمتجكم  ٤مشمٓمٚمؼ اإلهلٞم٦م وإًمقهٞم٦م هم٤مًم

قمغم  ٤مسم٤مًمٗمٕمؾ، وقمغم ُم٘م٤مم اًمٗمٞمض اعم٘مدس- ويٓمٚمؼ قمٜمدهؿ اؾمؿ اجلالًم٦م: اهلل، هم٤مًمًٌ 

ُم٘م٤مم اًمذات اعمًتجٛمع ًمٚمّمٗم٤مت- وىمد يًتٕمٛمٚمقن قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ ـ ومتٓمٚمؼ 

ُم٘م٤مم اًمذات واهلل قمغم ُم٘م٤مم اًمتجكم سم٤مًمٗمٕمؾ وُم٘م٤مم اًمٗمٞمض إًمقهٞم٦م واإلهلٞم٦م قمغم 

اعم٘مدس- وحيتٛمؾ أن يٙمقن )اإلًمف( ذم هذا احلدي٨م اًمنميػ سمٛمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقي اًمٕمرذم 

أي: أٟم٤م اعمٕمٌقد وٓ ُمٕمٌقد همػمي: وقمٚمٞمف يٙمقن ىمٍم اًمٕمٌقدي٦م ذم اهلل ؾمٌح٤مٟمف إُم٤م قمغم 

- وإُّم٤م قمغم اهمػمه ُمٕمٌقدً ورأوا  ،أؾم٤مس أن همػمه ٓ يًتحؼ اًمٕم٤ٌمدة وإن أظمٓم٠م اًمٜم٤مس

وأرسم٤مب اعمٕمروم٦م ُمـ أن اًمٕم٤ٌمدة ذم أي صقرة وُمٔمٝمر يم٤مٟم٧م،  ،ُمذه٥م أهؾ اًم٘مٚمقب

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿شمٙمقن ًمٚمٙم٤مُمؾ اعمٓمٚمؼ، وأن اإلٟم٤ًمن سمح٥ًم 
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قمـ هذه اًمٗمٓمرة،  ٤ميٓمٚم٥م اجلٛمٞمؾ اعمٓمٚمؼ، وإن يم٤من اإلٟم٤ًمن اًمٕم٤مسمد حمجقسمً  (1)﴾ۋ

 همػم اإلًمف ؾمٌح٤مٟمف- أٟمف ىمد ارشمٌط سم٤معمتٕملم واعمحدود ـ ُمـ وزاقماًم 

وًمٕمّؾ اعم٘مّمقد ُمـ اإلًمف سمح٥ًم ُم٤م ورد ذم ذيؾ احلدي٨م اًمنميػ ُمـ ٟم٦ًٌم 

وهق إؿم٤مرة إمم ُم٘م٤مم شمقطمٞمد  ،اخلػم واًمنم إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف، هق ُم٘م٤مم إًمقهٞم٦م

َر دِم إومٕم٤مل، اًمذي قمؼّم قمٜمف احلٙمامء اًمٕمٔم٤مم سم٘مقهلؿ:  ّٓ ُقصُمقِد ايمٓ َُم٠ْمشمِّ  -هللاإ

 ،ذم اًمذات ،واًمٜم٘مص ،ُمقارد اؾمتٕمامًمٞمٝمام سمٛمٕمٜمك: اًمٙمامل اخلػم واًمنم ذم اخلغم:

وذم اًمقضمقد ويمامٓشمف، وأن مجٞمع ُم٤م هق ظمػم سمح٥ًم ذاشمف، ومٝمق قم٤مئد  ،أو اًمّمٗم٤مت

وإذا أـمٚمؼ قمغم همػمه، ومٝمق ُمـ أضمؾ اًمقضمقد- واًمنمَّ سم٤مًمذات،  ،إمم طم٘مٞم٘م٦م اًمقضمقد

ات اعم١مذي٦م هق اًمٕمدم أو قمدم يمامل اًمقضمقد، وإـمالىمف قمغم همػم ذًمؽ ُمثؾ اعمقضمقد

 واحلٞمقاٟم٤مت اًمْم٤مّرة، وم٢مٟمام هق إـمالق سم٤مًمٕمرض واعمج٤مز ٓ سم٤مًمذات واحل٘مٞم٘م٦م- 

 ،ُمٜمٝم٤م: ُمِمت٘م٦م ُمـ اًمٓمّٞم٥م، وُمٜمٝم٤م: ـمٞم٥م اًمٕمٞمش، واخلػم ،ومٞمٝم٤م أىمقال ؿمقزمك:

وُمٜمٝم٤م: ؿمجرة ذم اجلٜم٦م- وذم  ،وُمٜمٝم٤م: اؾمؿ ًمٚمجٜم٦م سمٚمٖم٦م أهؾ اهلٜمد ،و: أىمَم إُمٜمٞم٦م

دِم اجَلٛم ٥ِم أْصُٙمٜم٣م دِم داِري َوهَمْرفُمٜم٣م دِم داِر فَمقٍم  ؿُمقزمك ؾَمَجرةً »: ’اخلؼم قمـ اًمٜمٌل

 -(2)شٛم ٥ِم زمَِٚمَ٘م٣مٍن َواضِمدٍ اجَل هَمِٗمٝمَؾ يمَُف دِم ذيمَِؽ هَمٗم٣مَل رِم: داِري َوداِر فَمقمر دِم 

: وىمٞمؾ: إهن٤م واد ذم ضمٝمٜمؿ ًمق أرؾمٚم٧م ومٞمف اجل٤ٌمل (3)ىمٞمؾ إهن٤م يمٚمٛم٦م قمذاب ويؾ:

 -(5)ذم ضمٝمٜمؿ : وىمٞمؾ إٟمف اؾمؿ سمئر(4)ًمذاسم٧م ُمـ طمّره
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ىمد صم٧ٌم ذم اًمٗمٚمًٗم٦م اعمتٕم٤مًمٞم٦م، أن ٟمٔم٤مم اًمٙمقن ذم أؾمٛمك ُمرشم٦ٌم ُمـ اًمٙمامل واخلػم، 

وأىمَم درضم٦م ُمـ احلًـ واجلامل- إّن يمّؾ اًمٙمامٓت ٟمتٞمج٦م مج٤مل اجلٛمٞمؾ اعمٓمٚمؼ، 

، ووم٘مر ٤مٟمٗمًٝمأودمكم اًمٜمقر اعم٘مدس ًمٚمٙم٤مُمؾ اعمٓمٚمؼ: وأُم٤م اًمٙم٤مئٜم٤مت إظمرى ومٝمالك ذم 

 ض وسمٓمالن ُمٓمٚمؼ- ومجٛمٞمع اًمٙمامٓت شمّمدر ُمـ اًمقضمقد وشمٕمقد إمم اًمقضمقد-حم

إن مجٞمع اًمنمور وآظمؽمام ـ اعمقت اعمٌٙمر ـ واهلالك وإُمراض واحلقادث 

اًمٖمري٦ٌم واعمٝمٚمٙم٦م واحلٞمقاٟم٤مت اعم١مذي٦م وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمّم٤مئ٥م وأٓم اعمقضمقدة ذم 

اعمٔمٚمٛم٦م، يٜمِم٠م ُمـ اًمتْم٤مّد  هذا اًمٕم٤ممل اعم٤مدي اًمٓمٌٞمٕمل، وذم هذه اهل٤موي٦م اًمْمٞم٘م٦م

وآصٓمدام احل٤مصؾ سملم اعمقضمقدات، هذا اًمتْم٤مد، مل يٙمـ ٟمتٞمج٦م اجلٝم٦م اًمقضمقدي٦م 

ًمٚمٛمقضمقدات سمؾ حيّمؾ ُمـ ضمّراء اًمٜم٘مص ذم هذه اًمٜمِم٠مة ووٞمؼ اعمحّؾ 

ًمٚمٛمقضمقدات، ويٕمقد ذًمؽ إمم احلدود واًمٜم٘م٤مئص اخل٤مرضم٦م قمـ إـم٤مر ٟمقر اجلٕمؾ 

 سمؾ هل ذم احل٘مٞم٘م٦م دون اجلٕمؾ-

ُم٤م هق خمٚمقق وجمٕمقل سم٤مًمذات هلل ؾمٌح٤مٟمف هق اخلػم واًمٙمامل، وإنَّ ختٚمُّؾ إّن 

اًمنمور واعمْم٤مّر وهمػمه٤م ذم اًم٘مْم٤مء اإلهلل، يٙمقن سم٤مًمتٌع وآٟمجرار- وىمد أؿم٤مر ىمقًمف 

إمم اعم٘م٤مم إول:  (1)﴾جب حب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت جث﴿شمٕم٤ممم: 

إمم اعم٘م٤مم اًمث٤مين:  -(2)﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿اًمقضمقد ُمّمدر اخلػم واًمٙمامل: وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

اخلػم جمٕمقل سم٤مًمذات، واًمنمور واًمٜم٘م٤مئص جمٕمقًم٦م سم٤مًمٕمرض- ووردت ذم أي٤مت 

اًمنميٗم٦م وأطم٤مدي٨م أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م^ إؿم٤مرات يمثػمة إمم هذيـ آقمت٤ٌمريـ، وُمـ 

َ »شمٚمؽ إظم٤ٌمر هذا احلدي٨م اًمنميػ:   -شطَمَٙمْٗم٦ُم اخَلْٙمَؼ َوطَمَٙمْٗم٦ُم ايممم 
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ّٓ ذم قمٛمؾ ُمـ إقمامل،  ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمقضمقد ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت ُمًت٘ماًل  إ

سمٕمد أن يٜمٝمض اعمقضمد واًمٗم٤مقمؾ، سمًّد يمؾ أسمقاب اًمٕمدم اًمتل ىمد شمٜمٗمتح قمغم 

، وىم٤مُم٧م اًمٕمٚم٦م سمتقومػم إذا يم٤من ًمقضمقد ُمٕمٚمقل وحت٘م٘مف ُمئ٦م ذط ُمثاًل  اعمٕمٚمقل- ُمثاًل 

ُمـ اًمٕمدم اعمٜمٗمتح٦م قمغم  ٤مهمالق شمًع وشمًٕملم سم٤مسمً ، أي سم٢م٤مشمًع وشمًٕملم ذـمً 

ّٓ سم٤مب  اعمٕمٚمقل اعمٗمروض ـ إذ ذم قمدم حت٘مؼ يمؾ ذط قمدم ًمٚمٛمٕمٚمقل ـ ومل يٌؼ إ

واطمد، عم٤م أُمٙمـ أن شمٙمقن اًمٕمٚم٦م ُمًت٘مٚم٦م ذم إجي٤مد اعمٕمٚمقل، وم٤مٓؾمت٘مالل ذم اًمٕمٚمّٞم٦م 

 -٤مهن٤مئٞمً  اؾمد  يتقىّمػ قمغم ىمٞم٤مم اًمٕمّٚم٦م سمًّد أسمقاب اًمٕمدم اعمٛمٙمـ ومتحٝم٤م قمغم اعمٕمٚمقل 

وُمـ اعمٕمٚمقم سم٤مًميورة واًمؼمه٤من، أن اًم٘مقى اًمٗمّٕم٤مًم٦م اًمٔم٤مهري٦م واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ُمـ 

مجٞمع اعمٛمٙمٜم٤مت ذم هذا اًمٕم٤ممل ُمـ أهؾ قم٤ممل اجلؼموت اًمٕمٔمٛمك واعمٚمٙمقت اًمٕمٚمٞم٤م 

: طمتك ؾُمّٙم٤من قم٤ممل اعمُٚمؽ واعم٤مدة، ىم٤مسون وقم٤مضمزون قمـ اًم٘مٞم٤مم سمٛمثؾ هذا اًمٕمٛمؾ

أن يٜمٗمتح قمغم اعمٕمٚمقل، هق قمدم اعمٕمٚمقل قمٜمد قمدم اًمٕمدم إول اًمذي يٛمٙمـ  ٕن

يًتٓمٞمع أن يٖمٚمؼ  اقمٚمتف اًمٗم٤مقمٚم٦م واعم١مصمرة، وٓ دمد ذم ؾمٚمًٚم٦م اعمٛمٙمٜم٤مت، ُمقضمقدً 

ذًمؽ يقضم٥م اٟم٘مالب ُم٤م هق ممٙمـ سم٤مًمذات إمم ُم٤م هق  : ٕنهذا اًم٤ٌمب سمٜمٗمًف

واضم٥م سم٤مًمذات، وظمروج اعمٛمٙمـ قمـ طمدود سم٘مٕم٦م اإلُمٙم٤من، وهق حم٤مل سم٤مًمٌداه٦م 

ة، ًمدى اًمٕم٘مؾ- وم٤مشمْمح سم٠من آؾمت٘مالل ذم اإلجي٤مد يتٓمٚم٥م آؾمت٘مالل ذم واًميور

اًمقضمقد، وهذا اًمٌمء ٓ يتح٘مؼ ذم قم٤ممل اعمٛمٙمٜم٤مت: وٓ يٛمٙمـ اًمتٗمقيض ذم 

اإلجي٤مد، ذم أي ؿم٠من ُمـ اًمِم١مون اًمقضمقدي٦م، ٕي ُمقضمقد، ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت، وأّن 

قمدم اُمٙم٤من وسمذًمؽ يث٧ٌم  ،قمدم اإلُمٙم٤من هذا، يٕمّؿ اعمٙمّٚمػ وأومٕم٤مًمف وهمػممه٤م

 اًمتٗمقيض ذم أي أُمر ُمـ إُمقر، وٕي ُمقضمقد ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت-
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ٓؿمؽ ذم أن اعمقضمقدات ختتٚمػ ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م شم٘مٌؾ اًمقضمقد، ومٌٕمض 

 ًٓ ُمثؾ اجلقاهر، وسمٕمض اعمقضمقدات ٓ  اعمقضمقدات، شم٘مٌؾ اًمقضمقد اسمتداًء واؾمت٘مال

ّٓ سمٕمد ُمقضمقدي٦م رء آظمر، وشمٌٕمً  عمقضمقد آظمر، ُمثؾ إقمراض،  ٤مشم٘مٌؾ اًمقضمقد إ

ّٓ وإؿمٞم٤مء اًمتل وضمقده٤م وٕمٞمػ، ٟمحق: شمٙمٚمؿ زيد، إذ ٓ يتح٘مؼ وٓ يقضمد  إ

ًمزيد- وُمثؾ إقمراض وإوص٤مف اًمتل شم٠مسمك اًمقضمقد ُمـ دون وضمقد  ٤مشمٌٕمً 

اجلقاهر واعمقصقوم٤مت، وشمرومض اًمتح٘مؼ ًمقطمده٤م- هذا اًمرومض ٟمتٞمج٦م اًمٜم٘مص 

د، وًمٞمس ُمـ آصم٤مر ٟم٘مص اًمٗم٤مقمؾ وُمقضمدي٦م اًمذايت، واًمٜم٘مص اًمقضمقدي هلذا اعمقضمق

احلؼ شمٕم٤ممم ؿم٠مٟمف- ومتٌلم أن اجلؼم وٟمٗمل اًمقؾم٤مئط اًمقضمقدي٦م همػم ممٙمـ ذم ؾمٚمًٚم٦م 

 اًمٙم٤مئٜم٤مت اعمقضمقدة سمؾ هٜم٤مك وؾم٤مئط ذم اإلجي٤مد-

وُمـ اًمؼماهلم اًم٘مقي٦م اًمًديدة ذم ُمقوقع سمٓمالن اجلؼم هق أن اعم٤مهٞم٤مت ذم 

ًم٦م سم٤مًمذات، ذم طملم أن طم٘مٞم٘م٦م اًمقضمقد ٟمٗمًٝم٤م قمديٛم٦م اًمت٠مصمػم واًمت٠مصمر، وهمػم جمٕمق

سمذاشمف ُمٜمِم٠م ًمٚمت٠مصمػم، وأن ؾمٚم٥م اًمت٠مصمػم قمٜمف ُمٓمٚم٘م٤م يًتٚمزم آٟم٘مالب اًمذايت أي 

ؾمٚم٥م ُم٤م هق ُمـ ذاشمف اًمت٠مصمػم قمـ ذاشمف يمل يتحقل إمم قمدم اًمت٠مصمػم- وم٢مجي٤مد ُمراشم٥م 

، همػم ممٙمـ، وُمقضم٥م ًمٜمٗمل اًمٌمء ٤مُمـ اًمقضمقد همػم ُم١مصمرة وُمًٚمقسم٦م اًمت٠مصمػم يمٚمٞمً 

 سمؾ شمٙمقن ُم١مصمرة وُمقضمدة سمح٥ًم اًمقؾم٤مئط واعمراشم٥م- قمـ ذاشمف

 ًٓ أن ُمذه٥م اًمتٗمقيض واجلؼم ٟمتٞمج٦م اًمؼماهلم اًم٘م٤مـمٕم٦م، واعم٘م٤ميٞمس  ومتٌلم إمج٤م

اًمٕم٘مٚمٞم٦م سم٤مـمالن وممتٜمٕم٤من، وأن ُمذه٥م إُمر سملم إُمريـ ًمدى أهؾ اعمٕمروم٦م 

 واًمٗمٚمًٗم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م هق اًمث٤مسم٧م واًمّمحٞمح-

اظمتٚمٗمقا ذم ُمٕمٜمك إُمر سملم إُمريـ  همػم أن اًمٕمٚمامء )روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ( ىمد

، واًم٘مقل اًمًديد اعمت٘مـ، إسمٕمد ُمـ اعمٜم٤مىمِم٤مت، وإىمرب إمم قمٔمٞماًم  ٤ماظمتالومً 
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اًمتقطمٞمد، هق رأي اًمٕمروم٤مء اًمِم٤مخملم وأصح٤مب اًم٘مٚمقب- وًمٙمـ ُمًٚمؽ اًمٕمروم٤مء 

ذم يمؾ ُمقوقع ُمـ اعمٕم٤مرف اإلهلٞم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ )اًمًٝمؾ اعمٛمتٜمع( إذ ٓ يٛمٙمـ ومٝمٛمف 

ح٨م واًمؼمه٤من، وٓ اؾمتٞمٕم٤مسمف ُمـ دون اًمت٘مقى اًمٙم٤مُمٚم٦م واًمًداد قمغم أؾم٤مس اًمٌ

اإلهلل، وهلذا ٟمؽميمف ٕهٚمف اًمذيـ هؿ أوًمٞم٤مء احلؼ ؾمٌح٤مٟمف، وٟمًٚمؽ ُمٜمٝم٩م 

ُمـ اًمتٗمقيض اًمذي هق اؾمت٘مالل  إصح٤مب ذم اًمٌح٨م وهق: أٟمٜم٤م ٟمرومض يماًل 

 وٟم١مُمـ ٤ماعمقضمقدات ذم اًمت٠مصمػم، واجلؼم اًمذي هق قمدم شم٠مصمػم اعمقضمقدات هن٤مئٞمً 

سم٤معمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم اًمتل هل إصم٤ٌمت اًمت٠مصمػم وٟمٗمل آؾمت٘مالل ذم اًمت٠مصمػم، وٟم٘مقل: إن 

ُمٜمزًم٦م اإلجي٤مد ُمثؾ اًمقضمقد وأوص٤مومف، ومٙمام أن اًمٙم٤مئٜم٤مت ُمقضمقدة وًمٞم٧ًم 

سمٛمًت٘مٚم٦م ذم اًمقضمقد، وأن إوص٤مف صم٤مسمت٦م هل٤م وهمػم ُمًت٘مٚم٦م ومٞمٝم٤م، وأن أصم٤مر 

همػم ُمًت٘مٚم٦م ذم اًمقضمقد، ومٙمذًمؽ وإومٕم٤مل صم٤مسمت٦م ومٞمٝم٤م وص٤مدرة قمٜمٝم٤م وًمٙمٜمٝم٤م 

 اًمٗم٤مقمؾ واعمقضمد، يٗمٕمؾ ويقضمد وًمٙمٜمف همػم ُمًت٘مؾ ذم اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م واإلجي٤مد-

ُمـ اخلػم واًمنم يّمحُّ أن يٜمت٥ًم إمم يمؾ ُمـ احلؼ واخلٚمؼ، وهلذا  إن يماًل 

ـْ ُأضم٤ّم هَمُْمقزمك اخَل َوطَمَٙمْٗم٦ُم »ذم احلدي٨م اًمنميػ  ×ىم٤مل غْمَ وأصْمَريُتف فَمعم َيدي ََم

ـْ أصْمَري َ
ّٓ ُتف فَمعم َيَدْيف، وأٞم٣م اهلل ٓ إيمَف ظمِ ْٙمَؼ َوطَمَٙمْٗم٦ُم ايممم   َوَأصْمريُتف اخَل أَٞم٣م طَمْٙمٗم٦ُم إ

ـْ ُأِريُد  وُمع ذًمؽ شمٙمقن ٟم٦ًٌم اخلػم إمم احلؼ ؾمٌح٤مٟمف، سم٤مًمذات، وإمم  شفَمعم َيَدْي ََم

اًمٕم٤ٌمد واًمٙم٤مئٜم٤مت، سم٤مًمٕمرض، ذم طملم أن ٟم٦ًٌم اًمنمور إمم اعمقضمقدات إظمرى 

احلؼ ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمٕمرض، وىمد أؿم٤مر إمم هذا اعمٕمٜمك احلدي٨م  سم٤مًمذات، وإمم

ٝمَِئ٣مسمَِؽ َمٛمّل ي٣م»اًم٘مدد: ًَ ٛم٣مسمَِؽ َِمٛمْؽ وأْٞم٦َم أَولم زمِ ًَ - واحلٛمد (1)شازمـ آَدْم أَٞم٣م أولم زمَِح

 ًٓ  -اوآظِمرً  هلل أوَّ
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ػم ؾمقرة  ًِ اًمتقطمٞمد َوأَي٤مت إومم ُمـ ؾمقرة احلديداحلَدي٨م اعمَقرّم ًمألرسَمٕملم: شمٗم  
141 

 

 

ـُ  ٜمد اعمّتّمؾ قمـ قم٤مصؿ سمـ مُحَٞمد ىم٤مَل: ؾُمِئَؾ قَمكمُّ سْم ًّ لْمِ احلُ سم٤مًم ـِ  ÷ًَ قَم

 اًمتَّْقطمٞمِد، ومَ٘م٤مل:

َم٣مِن أوْمقاٌم  هللإن  ا» ُف ؽَمَٝمُ٘مقُن دم آطِمِر ايمز  )فَمز  َوصَمَؾ( فَمٙمَِؿ أٞم 

ٗمقَن هَمٟمْٞمَزَل ا ـْ  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿سَمٔم٣ملم:  هللَُمَتَٔمٚمِّ َوأي٣مِت َِم

ـْ راَم َوراء  ﴾ڑ ڑ ک ک﴿ومْقيمِِف: ديِد إلم احلؽمقَرِة  هَمَٚم

 .(6)شذيمَِؽ هَمَٗمْد َهَٙمَؽ 

 معاني المفردات

 آٟمت٤ًمب إمم اًمقطمدة- ايمتقضمٝمد:

ُٗمقَن: اًمَٕمٛمؼ واًمُٕمٛمؼ ـ سمٗمتح اًمٕملم ووّٛمٝم٤م ـ ىمٕمر اًمٌئر، يم٠مّن ًمألسمح٤مث  َُمَتَٔمٚمِّ

اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمٛمؼ وىمٕمر، واًمِمخص اعمتٕمٛمؼ: اًمدىمٞمؼ اًمٜمٔمر، يٖمقر ذم اًمٕمٛمؼ، 

 حل٘م٤مئؼ ُمٜمف-ويًتخرج ا

 ـمٚم٥م- راَم:

 ظمٚمػ-  َوَراء:

 

ٟمٌذة ُمـ أهار طمروف اًمّمٛمد  ’سمٕمد قمروف ×قمـ اإلُم٤مم سم٤مىمر اًمٕمٚمقم
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فَمّز َوصَمّؾ يَمٛممََمُت ايمَتقضمٝمَد  هلليمق َوصَمْدُت يمِِٔمْٙمِٚمل ايّمذي آسَم٣مين ا»اعم٤ٌمريم٦م أٟمف ىم٤مل: 

ٚمدِ واإلؽْمالَم واإليمَن َوايم ـَ ايمِم  ـَ َوايممّمائَع َم  -(1)شدي

وىم٤مل اًمٗمٞمٚمًقف اًمٙمٌػم صدر اعمت٠مهللم ذم ظمّمقص أي٤مت إومم ُمـ ؾمقرة 

اقمٚمؿ أن يمؾ آي٦م ُمـ أي٤مت اًم٧ًم اًمتل أؿمػم إًمٞمٝم٤م ذم هذا احلدي٨م، »احلديد: 

شمِمتٛمؾ قمغم قمٚمؿ همزير ذم اًمتقطمٞمد وإًمقهّٞم٦م وشمتْمٛمـ ُمٕم٤مرف يمثػمة ُمـ اًمٕمٚمقم 

 ٤مإهلٞمً  ، أو طمٙمٞماًم ٤مرسّم٤مٟمٞمً  ٤م٦م، ومٚمق ؾم٤مقمد اًمزُم٤من وأقم٤من اًمدهر قم٤مرومً اًمّمٛمدي٦م واًمرسمقسمٞم

اًمذي اؾمتقطمك قمٚمٛمف ُمـ ُمِمٙم٤مة اًمٜمٌّقة اعمحٛمدّي٦م )قمغم اًمّم٤مدع هب٤م وآًمف أومْمؾ 

، ^اًمًالم واًمتحٞم٦ّم(، واؾمت٘مك ومٚمًٗمتف ُمـ أطم٤مدي٨م أهؾ اًمٕمّمٛم٦م واًمٓمٝم٤مرة

ْمع ًمتٗمًػم ًمٙم٤من ُمـ طَمّؼ ذًمؽ اًمٕم٤مرف أو احلٙمٞمؿ وُمـ طمؼ شمٚمؽ أي٤مت، أن ي

 -(2)شسمؾ جمّٚمدات يمثػمة ٤مواؾمٕمً  ايمؾ آي٦م جمّٚمدً 

ِؿ اهلل( ُمـ يمؾ ؾمقرة، شمتٕمٚمؼ قمغم ُمذه٥م أهؾ اًمٕمروم٤من سم٤مًمًقرة اعمٌدوءة  ًْ )سمِ

 هب٤م ٟمٗمًٝم٤م، وًمٞمس سمـ )أؾْمَتِٕملُم( أو أُمث٤مًمف- 

وم٤مًم٤ًمًمؽ إمم اهلل واًمٕم٤مرف سم٤مهلل يرى ُمـ ضمٝم٦م، فمٝمقر اعمِمٞمئ٦م اعمٓمٚم٘م٦م ذم مجٞمع 

ات وومٜم٤مء شمٚمؽ اعمِمٞمئ٦م ومٞمٝم٤م، ويرى ُمـ ظمالل هذا اعمٜمٔم٤مر هٞمٛمٜم٦م إومٕم٤مل واعمقضمقد

 ،وإقمامل ،ؾمٚمٓم٤من اًمقطمدة، ويٙمقن ًمديف )سمًؿ اهلل( ذم مجٞمع اًمًقر اًم٘مرآٟمٞم٦م

سمٛمٕمٜمك واطمد- وُمـ ضمٝم٦م أظمرى قمٜمدُم٤م يٚمتٗم٧م إمم قم٤ممل اًمٗمرق ـ اًمٙمثرة  ،وإومٕم٤مل

يمؾ ؾمقرة  وآظمتالف ـ وومرق اًمٗمرق، يرى ًمٙمؾ واطمد ُمـ )سمًؿ اهلل( ذم أول

 وسمدء يمؾ قمٛمؾ، ُمٕمٜمك يٖم٤مير اعمٕمٜمك أظمر-

دمٛمع سملم إطمدي٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م،  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿وعم٤ّم يم٤مٟم٧م أي٦م اًمنميٗم٦م 

                                                           

،،،، 
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وهق ُم٘م٤مم  ،وإًمقهٞم٦م إؾمامئٞم٦م، يم٤من اعم٘مّمقد ُمـ )اؾمؿ اهلل(، اعم٘م٤مم اًمث٤مًم٨م

 ،اًمذي هق ُم٘م٤مم اعمِمٞمئ٦م اعمٓمٚم٘م٦م ،اًمتل هل ُمٔمٝمر اؾمؿ اهلل ،اًمؼمزظمٞم٦م اًمٙمؼمى

وص٤مطم٥م اًمًٌط ذم اًمقىم٧م  ،وفمٝمقر اًمرمح٤مٟمٞم٦م ذم قملم اًمرطمٞمٛمٞم٦م ،اًمتٕملّم وص٤مطم٥م 

 ٟمٗمًف اًمذي هق ص٤مطم٥م اًم٘مٌض-

إمم اًم٘مٚم٥م اًمت٘مل اًمٜم٘مل  ٤مصمؿ ي٠ميت اخلٓم٤مب سمٕمد ُم٘م٤مم اًمٖمٞم٥م إطمدي، ُمتقضمٝمً 

 .﴾ٱ﴿ إطمدي إمحدي اعمحٛمدي، ىم٤مئاًل 

هل هذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمنميٗم٦م، إؿم٤مرة إمم ُم٘م٤مم اهلقي٦م اعمٓمٚم٘م٦م ُمـ طمٞم٨م هل  هق:

ُمـ دون أن شمتٕملم سمتٕملم اًمّمٗم٤مت، أو شمتجغم سمتجكم إؾمامء، طمتك إؾمامء اًمذاشمٞم٦م 

اًمتل شُمٕمّد ذم ُم٘م٤مم إطمدي٦م، وٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن هذه اإلؿم٤مرة ُمـ همػم ص٤مطم٥م 

ذًمؽ اًم٘مٚم٥م اًمت٘مل اًمٜم٘مل إطمدي إمحدي وُمـ همػم ص٤مطم٥م هذا اعم٘م٤مم اًمٕمٔمٞمؿ، 

احلؼ اعمتٕم٤مزم، عم٤م شمٗمّقه هبذه  سم٢مفمٝم٤مر ٟم٥ًم اُم٠مُمقرً  ’وًمق مل يٙمـ اًمٜمٌل حمٛمد

وإسمد- وًمٙمـ ضمرى ذم ىمْم٤مء اهلل ؾمٌح٤مٟمف أن يٜمٓمؼ  ،اًمٙمٚمٛم٦م اًمنميٗم٦م ذم إزل

 ، هبذه اإلؿم٤مرة )هق(-’اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ

 هللا: ’ذم اجلذسم٦م اعمٓمٚم٘م٦م، وطم٤مز قمغم ُم٘م٤مم اًمؼمزظمٞم٦م ىم٤مل ’وعم٤م مل يًتٛمر

 أضَمٌد.

خ٤مشمؿ- وإن ُم٤م شمرى اًمٕملم هق آؾمؿ، اجل٤مُمع إقمٔمؿ، ًمٚمرب اعمٓمٚمؼ، ًمٚم :هللا

اًمؼمزظمٞم٦م، ُمـ يمثرة إؾمامء ذم ُم٘م٤مم فمٝمقر اًمقاطمدي٦م، هق ٟمٗمس اًمتجكم اًمٖمٞمٌل 

اخلٗمل ذم ُم٘م٤مم إطمدي٦م، ومال همٚم٦ٌم، ذم ىمٚم٥م ُمثؾ هذا اًم٤ًمًمؽ عم٘م٤مم إطمدي٦م قمغم 

 ُم٘م٤مم اًمقاطمدي٦م، وٓ همٚم٦ٌم عم٘م٤مم اًمقاطمدي٦م قمغم ُم٘م٤مم إطمدي٦م-

ٜمف آُم٤مل اًمٕم٤مروملم وإيامءاهتؿ، ويت٘مّدس إؿم٤مرة إمم ُم٘م٤مم ِاٟم٘مٓمٕم٧م قم إّن )هق(

 قمـ يمؾ اؾمؿ ورؾمؿ ويتٜمّزه قمـ يمؾ دمؾ  وفمٝمقر- 
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 إؿم٤مرة إمم دمكم إؾمامء اًمٔم٤مهري٦م-  و)اهلل(

 إؿم٤مرة إمم دمكم إؾمامء اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م-  و)أضمد(:

اهلل ـ أطمد ـ شمتحّمؾ آقمت٤ٌمرات إوًمٞم٦م حلية  ـهق  ـوهبذه إُمقر اًمثالصم٦م: 

 اًمرسمقسمٞم٦م- 

 ـ امل يٙمـ ًمف يمٗمقءً  ـمل يقًمد  ـمل يٚمد  ـاًمّمٛمد  ـوأن إؾمامء إرسمٕم٦م إظمرى 

 ٤مهل٤م، ُمـ إؾمامء اًمًٚمٌٞم٦م اًمتٜمزهيٞم٦م، اًمتل شُمٕمّد شمٌٕمً  ٤مضم٤مُمٕمً  )ايمِمٚمد(اًمتل يٙمقن 

 ًمألؾمامء اًمثٌقشمٞم٦م اجلامًمٞم٦م، وىمد أؿمػم إًمٞمف ذم هن٤مي٦م طمدي٨م ُمـ إطم٤مدي٨م اعمت٘مدُم٦م-

 )وُمْؾ(.ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمنميٗم٦م  اهلل()زمًؿ هذا يمٚمف قمغم اًم٘مقل سم٠من 

سمٙمؾ واطمد ُمـ يمٚمامت هذه اًمًقرة  ٤مُمتٕمٚم٘مً  )زمًؿ اهلل(وٟمًتٓمٞمع أن ٟمجٕمؾ 

 اعم٤ٌمريم٦م وقمٚمٞمف خيتٚمػ شمٗمًػم هذه اًمًقرة وشمٗمًػم )سمًؿ اهلل( ُمـ ُمتٕمٚمؼ إمم آظمر- 

 

شمدل  ﴾ۉ ې ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ﴿أي٦م اًمنميٗم٦م إومم: 

 ؾمٌح٤مٟمف-  هللقمغم شمًٌٞمح مجٞمع اًمٙم٤مئٜم٤مت طمتك اًمٜم٤ٌمشم٤مت واجلامدات 

إّن طم٘مٞم٘م٦م اًمقضمقد قملم اًمِمٕمقر واًمٕمٚمؿ واإلرادة واًم٘مدرة واحلٞم٤مة ويمّؾ 

 قمٚمؿ وٓ طمٞم٤مة هن٤مئٞمً 
ٍ
ومٚمٞمس ًمف وضمقد- وُمـ  ٤ماًمِم١مون احلٞم٤مشمٞم٦م، وم٢مذا مل يٙمـ ًمٌمء

 ُمًٚمؽ اًمٕمروم٤مء ُمثؾ ذاق ـمٕمؿ طم٘مٞم٘م٦م أص٤مًم٦م اًمقضمقد واؿمؽمايمف اعمٕمٜمقي، قمغم

اًمٕمٚمؿ واإلرادة واًمتٙمٚمؿ و--- وإذا سمٚمغ ُم٘م٤مم اعمِم٤مهدة سمؽمويض اًمٜمٗمس واحل٤مٓت 

اعمٕمٜمقي٦م، ؿم٤مهد سم٠مم قمٞمٜمف وؾمٛمع َدوّي شمًٌٞمح اعمقضمقدات وشم٘مديًٝم٤م- وُمـ 

اعم١مؾمػ أن ؾُمٙمر اعم٤مدة واًمٓمٌٞمٕم٦م ىمد أوهـ اًمٕملم واًمًٛمع واحلقاس إظمرى- 

ٞمحٝم٤م قمـ وقمل وإدراك، ُمـ اًمٌدهيٞم٤مت ومالسمد ُمـ قمّد طمٞم٤مة اًمٙم٤مئٜم٤مت وشمًٌ



ػم ؾمقرة اًمتقطمٞمد َوأَي٤مت إومم ُمـ ؾمقرة احلديد ًِ  102 احلَدي٨م اعمَقرّم ًمألرسَمٕملم: شمٗم

واًميوري٤مت ذم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م، وُمـ ُمًّٚمامت أصح٤مب اًمنمائع واًمٕمروم٤من- 

وًمٙمـ ًمٙمٞمٗمٞم٦م شمًٌٞمح يمؾ ُمقضمقد، وإذيم٤مر اخل٤مص٦م سمٙمؾ يم٤مئـ، وأن ًمإلٟم٤ًمن 

وًمٚمٛمقضمقدات يم٤موم٦م أذيم٤مر شمٜم٤مؾم٥م ٟمِم٠مهت٤م وشمٙمقيٜمٝم٤م، ويمٞمٗمٞم٦م شمًٌٞمح  ،اًمذيمر اجل٤مُمع

 ٤مقمٚمٛمٞمً  ٤مأسمح٤مث ودراؾم٤مت: إمج٤مهل٤م أن هٜم٤مك ُم٘مٞم٤مؾًم يمؾ ُمقضمقد: ًمٙمؾ ذًمؽ 

 ،وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م يرشمٌط سم٤مًمٕمٚمقم اًمتل شمِمٝمد سم٤مًمٕمٞم٤من ،يرشمٌط سمٕمٚمؿ إؾمامء ٤موقمروم٤مٟمٞمً 

 وشمٙمِمػ قمغم اإلٟم٤ًمن، وهل خمتّم٦م سم٤مٕوًمٞم٤مء اًمٙم٤مُمٚملم-

وىمد سمٞمٜم٤م ذم اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمؼ سم٠من )سمًؿ اهلل( ُمـ يمؾ ؾمقرة، يتٕمٚمؼ سم٤مًمًقرة 

 ٤م)سمًؿ اهلل( ُمـ هذه اًمًقرة، ؾمقرة احلديد، ُمتٕمٚم٘مً  اعمٌدوءة سمف، وقمٚمٞمف يٙمقن

 - ﴾ۈ ۈ﴿سمـ

ومٞمٝم٤م  : ٕنويٗم٤مد ُمـ أي٦م اعم٤ٌمريم٦م اعمذه٥م احلؼ ذم ُم٠ًمًم٦م اجلؼم واًمتٗمقيض

اًمذي هق ُم٘م٤مم اعمِمٞمئ٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م، وٟم٦ًٌم إمم إؿمٞم٤مء اعمقضمقدة  هللٟمًٌتلم: ٟم٦ًٌم إمم ا

سم٤مب اًمِمٝمقد واعمٕمروم٦م- ذم اًمًاموات وإرض، سمّمقره ًمٓمٞمٗمف شمٕمّد ُمٜمتٝمك يمِمػ أر

 ومٝم٤مم ىمٞمقُمٞم٦م احلؼ-إل هللوشم٘مديؿ اًمٜم٦ًٌم إمم ُمِمٞمئ٦م ا

ې ې ى ىائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ﴿وأُم٤م أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمنميٗم٦م: 

- ومٝمل إؿم٤مرة إمم ُم٤مًمٙمٞم٦م احلؼ )ضمؾ ضمالًمف( عمٚمٙمقت اًمًاموات ﴾ۇئ ۆئ

وإرض- وُمـ اعمٕمٚمقم أٟمف يتؿ اإلطمٞم٤مء واإلُم٤مشم٦م واًمٔمٝمقر واًمرضمقع واًمًٌط 

هلذه اعم٤مًمٙمٞم٦م، واإلطم٤مـم٦م ذم اًمًٚمٓم٦م، وٟمٗمقذ اًم٘مدرة واًمتٍمف-  ٤مٕمً واًم٘مٌض، شمٌ

وهذه اًمٜمٔمرة شمًتقضم٥م اوٛمحالل مجٞمع اًمتٍموم٤مت وأٟمقاع اًمتدسمػم، ذم شمٍمف 

احلؼ وشمدسمػمه، اًمذي يٙمقن ُمٜمتٝمك اًمتقطمٞمد اًمٗمٕمكم- وهلذا ٟم٥ًم إمم ٟمٗمًف: ُم٤مًمٙمٞم٦م 

اعمٔم٤مهر اًمٕمٔمٞمٛم٦م  اًمذات اعم٘مدس، اإلطمٞم٤مء واإلُم٤مشم٦م ـ إُمريـ اًمٚمذيـ يٕمّدان ُمـ

ًمٚمتٍمف اعمٚمٙمقيت أو مه٤م اًم٘مٌض واًمًٌط ـ وٟم٦ًٌم إطمٞم٤مء واإلُم٤مشم٦م إمم اعم٤مًمٙمٞم٦م: 
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قمغم رهمؿ أن اإلطمٞم٤مء ُمـ ؿم١مون  ﴾ې ې ى ىائ ائ ەئ﴿

اًمرمح٤مٟمٞم٦م واإلُم٤مشم٦م ُمـ اًمِم١مون اعم٤مًمٙمٞم٦م، يٛمٙمـ أن يٙمقن ًمٚمتٜمٌٞمف إمم أُمر قمروم٤مين 

إطمدي٦م، واجلٝم٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م ضمٚمٞمؾ، وهق اؾمتجامع يمؾ اؾمؿ جلٛمٞمع إؾمامء قمغم وضمف 

 -اًمتل ٓ جم٤مل ًمذيمره٤م ومٕماًل 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ﴿وأُم٤م أي٦م اًمث٤مًمث٦م اعم٤ٌمريم٦م: 

وم٘مد قمٚمؿ اًمٕم٤مرف سم٤معمٕم٤مرف احل٘م٦م ٕصح٤مب اعمٕمروم٦م واًمٞم٘ملم، واًم٤ًمًمؽ  ﴾ی

ًمٓمريؼ أصح٤مب اًم٘مٚمقب واًم٤ًمًمٙملم، أن ُمٜمتٝمك ؾمٚمقك اًم٤ًمًمٙملم، وهم٤مي٦م آُم٤مل 

اًم اًمٕم٤مروملم، هق ومٝمؿ هذه أي٦م ا ًَ سمذاشمف اًمٕمزيز، ٓ شمقضمد  ًمنميٗم٦م اعمحٙمٛم٦م- وىَم

ًمٚمتٕمٌػم قمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمتقطمٞمد اًمذايت، أؾمٛمك وأومْمؾ ُمـ هذا اًمتٕمٌػم- ويٜمٌٖمل قمغم يمؾ 

، وأُم٤مم ’أصح٤مب اعمٕم٤مرف، اًمًجقد أُم٤مم هذا اًمٕمروم٤من اًمت٤مم اًمٜمٌقّي اعمحٛمدي

ًمؽماب هذا اًمٙمِمػ اجل٤مُمع إمحدي وهذه أي٦م اعمحٙمٛم٦م اإلهلٞم٦م، واًمً٘مقط قمغم ا

 ًٓ اًم  إذٓ ًَ سمح٘مٞم٘م٦م اًمٕمروم٤من واًمٕمِمؼ، إن اًمٕم٤مرف اعمجذوب واًمٕم٤مؿمؼ جلامل  هل٤م- وىَم

اعمحٌقب، قمٜمدُم٤م يًٛمع هذه أي٦م اًمنميٗم٦م، شمًتقزم قمٚمٞمف هزة ُمٚمٙمقشمٞم٦م، واٟم٤ًٌمط 

إهلل، ي٘مٍم قمـ اؾمتٞمٕم٤مسمف أي ُمقضمقد ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت، ويٕمجز قمـ ذطمف اًمٌٞم٤من- 

ُه وأقمزَّ ضمٜم٤مسَمف!-ومًٌح٤من اهلل ُم٤م أقمٔمَؿ ؿم٠مَٟمف وأضمؾَّ   ؾمٚمٓم٤مٟمف َوأيمَرَم ىَمْدَره َوأُمٜمَع قِمزَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿وأُم٤م أي٦م اًمنميٗم٦م اًمراسمٕم٦م: 

پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

- ومٝمل إؿم٤مرة إمم ظمٚمؼ اًمًٛمقات ﴾ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 وإرض ذم ؾمت٦م أي٤مم واؾمتقائف ؾمٌح٤مٟمف قمغم اًمٕمرش-

ه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م قم٘مقل أرسم٤مب اًمٕم٘مؾ وم٤مختذ يمؾ ًم٘مد حتػّمت ذم شمٗمًػم هذ

 هلذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م-  اشمٗمًػمً  ،وهقاه ذم اًمٕمروم٤من ،سمح٥ًم ُمًٚمٙمف ذم اًمٕمٚمؿ
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اًمذيـ يرون ًمٚمقضمقد ُمراشم٥م ٟم٤مزًم٦م، طمتك  ،وذم وقء ُمًٚمؽ سمٕمض اًمٕمروم٤مء

آظمر ُمرشم٦ٌم ُمٜمٝم٤م، وهل ُمرشم٦ٌم اطمتج٤مب ؿمٛمس اًمقضمقد ذم طمج٥م اًمتٕمٞمٜم٤مت، وهل 

واسمتداء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ اعمرشم٦ٌم إومم ُمٜمف إمم ُمرشم٦ٌم رضمقع اعمُٚمؽ  ،طم٘مٞم٘م٦م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر

إمم اعمٚمٙمقت، وظمرق طمج٥م اًمتٕمٞمٜم٤مت طمتك هن٤مي٦م ُمراشم٥م اًمٔمٝمقر واًمرضمقع اًمذي 

هق اًمٔمٝمقر اًمت٤مم ًمٚم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى ـ وم٢من هذه إي٤مم اًمًت٦م اًمتل شمّؿ ومٞمٝم٤م ظمٚمؼ 

ذي هق هم٤مي٦م هم٤مي٤مت اًمًٛمقات وإرض واٟمتٝمك سمف إُمر إمم قمرش اهلل اًمرمحـ اًم

آؾمتٞمالء وآؾمتقاء واًم٘مٝم٤مري٦م ًمٚمحؼ اعمتٕم٤مزم، هذه إي٤مم اًمًت٦م اًمّمٕمقدي٦م ذم 

اًمٕم٤ممل اًمٙمٌػم- قمرش اؾمتقاء احلؼ، اًمٔم٤مهر سم٤مًم٘مٝم٤مري٦م اًمت٤مُم٦م واعمٚمٙمٞم٦م، وهل ُمرشم٦ٌم 

اعمِمٞمئ٦م واًمٗمٞمض اعم٘مدس اًمرمح٤مين اًمذي هق اًمٔمٝمقر اًمت٤مم سمٕمد اٟمًالخ اًمتٕمٞمٜم٤مت 

ًٛمقات وإرولم- وُم٤م داُم٧م اًمًاموات وإروقن واًمٗمراغ ُمـ ظمٚمؼ اًم

ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿ُمقضمقدة، مل يتؿ ظمٚم٘مٝم٤م قمٜمد أهؾ اعمٕمروم٦م، سمح٥ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 وسمح٥ًم قمدم طمّمقل اًمتٙمرر ذم اًمتجكم-- (1)﴾ڱ

وشمٙمقن اعمراشم٥م اًمًّت٦م ذم اإلٟم٤ًمن اًمٙمٌػم واًمٕم٤ممل إيمؼم ُمـ اعمرشم٦ٌم اًم٤ًمسمٕم٦م 

 ُمرشم٦ٌم اًم٘مٚم٥م احل٘مٞم٘مل- اًمٚمٓمٞمٗم٦م اًمتل هل قمرش اًمرمحـ واًمذي هق 

وهٜم٤م اطمتامل آظمر ٓ يٜم٤مذم ُم٤م ذيمره اًمٕمروم٤مء، ويٜمًجؿ ُمع اًمٕمٚمقم احلديث٦م، وهق 

أن وراء ُمٜمٔمقُمتٜم٤م اًمِمٛمًٞم٦م، ُمٜمٔمقُم٤مت ؿمٛمًٞم٦م أظمرى يمثػمة، ٓ حييص قمدده٤م إٓ 

وم٤معم٘مّمقد ُمـ اًمًٛمقات وإرض: هذه اعمٜمٔمقُم٦م اًمِمٛمًٞم٦م ويمقايمٌٝم٤م  ،اهلل

أي٤مم اعمحددة ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م، إي٤مم اًمًت٦م ذم وأوماليمٝم٤م، واعم٘مّمقد ُمـ اًمًت٦م 

وقء ُمٜمٔمقُم٦م ؿمٛمًٞم٦م أظمرى- وهذا آطمتامل أىمرب إمم اًمٔم٤مهر واًمٗمٝمؿ ُمـ مجٞمع 
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ف ُيٕمدُّ : ٕٟمآطمتامٓت إظمرى ُمـ دون أن يتْم٤مرب ُمع آطمتامٓت اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م

 ُمـ سمٓمقن اًم٘مرآن- ٤مسمٓمٜمً 

إمم قمٚمؿ احلؼ  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿وأؿمػم ذم هن٤مي٦م أي٦م اعم٤ٌمريم٦م سم٘مقًمف: 

اعمتٕم٤مزم سمٙمؾ ضمزئل ُمـ ُمراشم٥م اًمقضمقد ذم ؾمٚمًٚم٦م قم٤ممل اًمٖمٞم٥م واًمِمٝمقد ذم ىمقس 

إمم اعمٕمٞم٦م اًم٘مٞمقُمٞم٦م ًمٚمحؼ ؾمٌح٤مٟمف-  ﴾ڦ ڦ﴿اًمٜمزول واًمّمٕمقد- وأؿمػم سم٘مقًمف: 

وٓ يٕمرف أطمد يمٞمٗمٞم٦م قمٚمؿ احلؼ ؾمٌح٤مٟمف سم٤مجلزئٞم٤مت، اًمذي يٙمقن قمغم أؾم٤مس 

ؽ ٓ يٕمرف أطمد إدراك طم٘مٞم٘م٦م هذه اإلطم٤مـم٦م اًمقضمقدي٦م، واًمًٕم٦م اًم٘مٞمقُمٞم٦م، ويمذًم

 اًم٘مٞمقُمٞم٦م ًمٚمحؼ ؾمٌح٤مٟمف، إٓ اخلقاص ُمـ أوًمٞم٤مئف شمٕم٤ممم-

 ﴾ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿وأُم٤م أي٦م اعم٤ٌمريم٦م اخل٤مُم٦ًم: 

ومٝمل إؿم٤مرة إمم ُم٤مًمٙمٞمف احلؼ، وقمقد يمؾ ٟمٔم٤مم دائرة اًمقضمقد إًمٞمف قمّز وضمّؾ، وإؿم٤مرة 

ذم ؾمقرة احلٛمد اعم٤ٌمريم٦م: إمم أن ٟمٔم٤مم اًمقضمقد راضمع وُمرشمٌط سم٤مؾمؿ اعم٤مًمؽ- يمام ذيمر 

 -﴾ٺ ٺ ٺ﴿

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ﴿أُم٤م أي٦م اًمنميٗم٦م اًم٤ًمدؾم٦م: 

- ومٝمل إؿم٤مرة إمم اظمتالف اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر وأن اًم٘مدر اًمذي يٜم٘مص ﴾ک ک

ُمـ أطمدمه٤م يزاد قمغم أظمر، وأن يمؾ ُم٤م يزاد قمغم أطمدمه٤م يٜم٘مص ُمـ أظمر، وذم 

 هذا آظمتالف ُمٜم٤مومع يمثػمة- 

 ُمٕمٜمك قمروم٤مينُّ آظمر اُمتٜمٕمٜم٤م قمـ ذيمره-وًممي٦م اًمنميٗم٦م 

 

ـْ َراَم َوَراَء ذيمَِؽ هَمَٗمْد »: ×إن ُم٤م ورد ذم ذيؾ احلدي٨م اًمنميػ ُمـ ىمقًمف ََم

 ،إؿم٤مرة إمم أن هذا اعمًتقى ُمـ اعمٕم٤مرف اعمذيمقرة ذم هذه أي٤مت اًمنميٗم٦م ،شَهَٙمَؽ 
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- ومٚمق فمـ وؾمقرة اًمتقطمٞمد اعم٤ٌمريم٦م، هق ُمٜمتٝمك اًمٕمٚمقم اًمٌنمي٦م، وهم٤ميتٝم٤م اًم٘مّمقى

أطمد سم٠من ومقق هذا اعمًتقى ُمـ اعمٕم٤مرف، ُمٕم٤مرف أظمرى ًمً٘مط ذم اخلٓم٠م- وإىمؾ 

ُمـ  ٤مُمـ هذا اعمًتقى ُمـ اعمٕم٤مرف اًمتل شمتقاومر ذم هذه أي٤مت اعم٤ٌمريم٦م، ُيٕمد أيًْم 

 اهلالك واعمقت وُمـ اجلٝمؾ سمٛم٘م٤مم اًمرسمقسمٞم٦م-

ر وُمـ اًمقاوح أن هذا احلدي٨م اًمنميػ حي٨ّم اإلٟم٤ًمن قمغم اًمت٠مُمؾ واًمتٗمٙم

ذم هذه أي٤مت اعم٤ٌمريم٤مت: وًمٙمـ ًمٙمؾ قمٚمؿ، أهؾ: وًمٙمؾ ُمٞمدان، وم٤مرس: وٓ 

حيًٌـ إٟم٤ًمن سم٠مٟمف يًتٓمٞمع اؾمتٞمٕم٤مب آي٤مت اًمتقطمٞمد سمٗمٙمره وشم٠مُمٚمف قمغم أؾم٤مس 

 واًمًٜم٦م اًمنميٗم٦م-  ،اًمٔمٝمقر اًمٕمرذم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

إٟمٜمل ٓ أروم ُمـ هذا اًمٙمالم  اواهلل ؿمٝمٞمد قمغم ُم٤م أىمقل ويمٗمك سمف ؿمٝمٞمدً 

قمغم دراؾم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م أو اًمٕمروم٤من اًمت٘مٚمٞمدي، سمؾ اعم٘مّمقد، دومع  اًمتِمجٞمع

إظمقاين اعم١مُمٜملم وٓ ؾمٞمّام أهؾ اًمٕمٚمؿ، ٟمحق ُمٕم٤مرف أهؾ اًمٌٞم٧م^، وطمثٝمؿ قمغم 

وقمدم آسمتٕم٤مد قمٜمف، وم٢من اهلدف إهؿ وإؾمٛمك ًمٌٕمث٦م اًمرؾمؾ  ،ىمراءة اًم٘مرآن

ة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة- وًمٙمـ وإٟمزال اًمٙمت٥م هق ُمٕمروم٦م اهلل، اًمتل شمتقاومر ذم فمٚمٝم٤م ؾمٕم٤مد

اعم١مؾمػ أن اإلٟم٤ًمن ُم٤م دام يٕمٞمش ذم هذا اًمٕم٤ممل، ومٝمق واىمع ذم احلج٥م اعمختٚمٗم٦م، 

اًمتل متٜمٕمف ُمـ رؤي٦م ـمريؼ اًمًٕم٤مدة- ويمٚمام دقم٤مه إوًمٞم٤مء وإٟمٌٞم٤مء واًمٕمٚمامء 

وٟمّمحقه مل يٗمؼ ُمـ ٟمقُمف، ومل يّمغ هلذه اإلرؿم٤مدات- وقمٜمدُم٤م يًتٞم٘مظ، جيد 

 يف وٓ يٛمٚمؽ إٓ احلنة واًمٜمداُم٦م-اًمًٕم٤مدة ىمد أومٚمت٧م ُمـ يد
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101 

 

 

 

 دعاء وختاو
 

إهلل أٟم٧م اًمذي ُمألت ىمٚمقب إوًمٞم٤مء سمٜمقر اعمح٦ٌم، وأظمرؾم٧م أًمًٜم٦م قمِم٤مق 

اجلامل ُمـ اًمتحدث قمـ أٟمٗمًٝمؿ وأظمريـ- وأسمٕمدت أي٤مدي إٟم٤مٟمٞملم اعمٜمحٓملم 

قمـ أذي٤مل يمؼمي٤مئؽ- إهلل أي٘مٔمٜم٤م ُمـ ؾمٙمر همرور اًمدٟمٞم٤م، ُمـ اًمٜمقم اًمٕمٛمٞمؼ اًمذي 

همٛمرٟم٤م ُمـ ضمراء آٟمٖمامس ذم قم٤ممل اعم٤مدة واًمٓمٌٞمٕم٦م، وُمّزق ًمٜم٤م سم٢مؿم٤مرة واطمدة 

احلج٥م اًمٖمٚمٞمٔم٦م واًمًت٤مئر اًمًٛمٞمٙم٦م ُمـ اإلقمج٤مب واًمذاشمٞم٦م، وظمذ سم٠ميديٜم٤م إمم 

جمٚمس اًمٓم٤مهريـ ًمدى ؾم٤مطمتؽ، وحمٗمؾ اعمخٚمّملم اعم٘مدؾملم، وأسمٕمد قمٜم٤م ذاؾم٦م 

وأىمرن طمريم٤مشمٜم٤م  اًمٓمٌٞمٕم٦م وؾمقء اخلٚمؼ، وهمٚمظ اًمٚم٤ًمن، واًمٜمٗم٤مق وآٟمحراف،

 وؾمٙمٜم٤مشمٜم٤م وأومٕم٤مًمٜم٤م وأقمامًمٜم٤م وأوًمٜم٤م وآظمرٟم٤م وفم٤مهرٟم٤م وسم٤مـمٜمٜم٤م سم٤مإلظمالص واًمّمٗم٤مء-

ًمف(   يِمؽمط قمٓم٤مء احلؼ سم٘م٤مسمٚمٞم٦م اعمٕمٓمكإهلل إن ٟمٕمٛمؽ ىمد اسمتدأت قمٚمٞمٜم٤م )ٓ

وقمٓم٤مي٤مك همػم ُمتٜم٤مهٞم٦م وسم٤مب رمحتؽ ُمنموع وُم٤مئدة ٟمٕمٛمؽ همػم اعمتٜم٤مهٞم٦م 

 ًٓ ٓ  ٤مشمذرف اًمدُمقع، ورأؾًم  ٤موقمٞمٜمً  ٤مُمٚمتٝمًٌ  ٤م، وىمٚمًٌ ٤مُمْمٓمرسمً  ُمًٌقـم٦م، ه٥م ًمٜم٤م طم٤م

يٜمٗم٨م سم٤مهلٛمقم وأٓم واظمتؿ طمٞم٤مشمٜم٤م سم٤مإلظمالص إًمٞمؽ  ايٕمرف اًم٘مرار، وصدرً 

وطم٥م ظمقاص ؾم٤مطمتؽ وهؿ ُم٘مدُم٦م يمت٤مب اًمقضمقد وظم٤ممتف ٟمٔم٤مم اًمٖمٞم٥م واًمِمٝمقد 

ًٓ (صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم) حمٛمد وأهؾ سمٞمتف اًمٓم٤مهريـ  - واحلٛمد هلل أوَّ

 -٤موسم٤مـمٜمً  افم٤مهرً و اوآظِمرً 
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 املصادر
 

 - اًمٙمريؿ اًم٘مرآن,

 (-هـ505 ت) ًمٚمٖمزازم: اًمديـ قمٚمقم إطمٞم٤مء ,

 اعمٗمٞمد ًمٚمِمٞمخ آرؿم٤مد، ,

 - اًمٙمٚمٞمٜمل يٕم٘مقب سمـ حمٛمد، ًمٚمٙمٚمٞمٜمل:  اًمٙم٤مذم أصقل ,

 -  ق1203، سمػموت،  اًمٕمريب اًمؽماث إطمٞم٤مء دار،  ًمٚمٛمجٚمز: إٟمقار سمح٤مر ,

 شمٗمًػم ,(-هـ1107 ت) اًمٌحراين ه٤مؿمؿ ًٞمدًمٚم اًم٘مرآن، شمٗمًػم ذم اًمؼمه٤من ,

 ه٤مؿمؿ اًمًٞمد:  وشمٕمٚمٞمؼ شمّمحٞمح ،(هـ1112 ت)  احلقيزي ًمٚمِمٞمخ اًمث٘مٚملم، ٟمقر

 ،4 ط ىمؿ، – واًمتقزيع واًمٜمنم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م إؾمامقمٞمٚمٞم٤من ُم١مؾم٦ًم اعمحاليت، اًمرؾمقزم

 ٓسمـ إظمالق، هتذي٥م ,ش 1370 , 1412 إؾمامقمٞمٚمٞم٤من، ُم١مؾم٦ًم ُمٓمٌٕم٦م

 ُمًٙمقيف

 ه٤مؿمؿ اًمًٞمد:  وشمٕمٚمٞمؼ شمّمحٞمح ،(هـ381 ت) اًمّمدوق ًمٚمِمٞمخ اًمتقطمٞمد، ,

 -اعم٘مدؾم٦م ىمؿ ذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلقزة ذم اعمدرؾملم مج٤مقم٦م ُمٜمِمقرات اًمٓمٝمراين، احلًٞمٜمل

 ،(هــ381 ت) اًمّمدوق ًمٚمِمٞمخ إقمامل، صمقاب ,

 (-هـ 911 ت) اًمًٞمقـمل اًمديـ جلالل اًمّمٖمػم، اجل٤مُمع ,

 أيمؼم قمكم : وشمٕمٚمٞمؼ شمّمحٞمح(، هـ381 ت) اًمّمدوق ًمٚمِمٞمخ، اخلّم٤مل ,

 1403،  اعم٘مدؾم٦م ىمؿ ذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلقزة ذم اعمدرؾملم مج٤مقم٦م ُمٜمِمقرات، اًمٖمٗم٤مري

 -ش 1362 , هـ
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 صحٞمح ,(- هـ 255 ت)  اًمدارُمل اًمرمحـ سمـ اهلل ًمٕمٌد اًمدارُمل، ؾمٜمـ ,

 ـمٌٕم٦م ًمٌٜم٤من، – سمػموت , اًمٗمٙمر دار ،(هـ261 ت) اًمٜمٞم٤ًمسمقري، عمًٚمؿ ُمًٚمؿ،

 -ُمٕمتٛمدة ًخوٟم خمٓمقـم٤مت قمدة قمغم وُم٘م٤مسمٚم٦م ُمّمحح٦م

 اعمقطمدي امحد:  شمّمحٞمح ،(هـ841 ت) احلكم ومٝمد ٓسمـ اًمداقمل، قمدة ,

 -ىمؿ – وضمداين ُمٙمت٦ٌم اًم٘مٛمل،

 -ش1385،ىمؿ، سمٞمدار اٟمتِم٤مرات، اًمٙم٤مؿم٤مين ُمرشم٣م سمـ حمٛمد:  اًمٞم٘ملم قمٚمؿ ,

 ،(هـ381 ت) اًمّمدوق ًمٚمِمٞمخ اًمنمائع، قمٚمؾ ,

 اًمًٞمد: ٘مديؿشم ،(هـ 880 ت) إطم٤ًمئل مجٝمقر أيب ٓسمـ اًمٚمئ٤مزم، قمقازم ,

 ُمٓمٌٕم٦م ، 1ط اًمٕمراىمل، جمتٌك آىم٤م احل٤مج: حت٘مٞمؼ  اعمرقمٌم، اًمٜمجٗمل اًمديـ ؿمٝم٤مب

 -  م 1983 , 1403 اعم٘مدؾم٦م، ىمؿ ، اًمِمٝمداء ؾمٞمد

، ـمٝمران،  اإلؾمالُمٞم٦م اًمٙمت٥م دار، اًمٙمٚمٞمٜمل يٕم٘مقب سمـ حمٛمد:  اًمٙم٤مذم ومروع ,

 - ش1347

 ُمرآة , (-هـ965 ت) اًمث٤مين ًمٚمِمٝمٞمد اًمٖمٞم٦ٌم، أطمٙم٤مم قمـ اًمري٦ٌم يمِمػ ,

 إظمراج ،(هـ 1111 ت) اعمجٚمز ًمٚمٕمالُم٦م اًمرؾمقل، آل أظم٤ٌمر ذح ذم اًمٕم٘مقل

 ُمٓمٌٕم٦م ،2ط اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار ، احلًٞمٜمل ضمٕمٗمر اًمًٞمد وشمّمحٞمح وُم٘م٤مسمٚم٦م

 -هـ 1400 ـمٝمران، احلٞمدري،

 أمحد اًمًٞمد: حت٘مٞمؼ ،(هـ1085 ت) اًمٓمرحيل ًمٚمِمٞمخ اًمٌحريـ، جمٛمع ,

 اعمٕم٤مضمؿ ـمري٘م٦م قمغم سمٕمده وُم٤م اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ إول احلرف قمغم سمٜم٤مءه أقم٤مد احلًٞمٜمل،

 , هـ 1408 ،2ط اإلؾمالُمٞم٦م، اًمث٘م٤موم٦م اًمٜمنم ُمٙمت٥م قم٤مدل، حمٛمقد:  اًمٕمٍمي٦م

 -ش 1367

 ،(هـ548 ت)اًمٓمؼمد احلًـ سمـ ًمٗمْمؾ اًمٌٞم٤من، جمٛمع , 
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 -اًمٙم٤مؿم٤مين ًمٚمٗمٞمض اًمٌٞمْم٤مء، اعمحج٦م ,

 -ًمٌٜم٤من – سمػموت , ص٤مدر دار ،(ـه241 ت) طمٜمٌؾ، سمـ ٓمحد امحد، ُمًٜمد ,

 -اًم٘مٛمل قم٤ٌمس ًمٚمِمٞمخ اجلٜم٤من، ُمٗم٤مشمٞمح ,

 إٟمّم٤مري اهلل قمٌد ًمٚمخقاضم٦م اًم٤ًمئريـ، ُمٜم٤مزل ,

 ،(هـ 606 ت)إصمػم ٕسمـ احلدي٨م، همري٥م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ,

 دار: قمٌده، حمٛمد اًمِمٞمخ:  ذح ،×قمكم اإلُم٤مم ظمٓم٥م اًمٌالهم٦م، هن٩م ,

 -ش 1370 , 1412  ىمؿ، – اًمٜمٝمْم٦م ُمٓمٌٕم٦م ،1ط ايران، – ىمؿ , اًمذظم٤مئر

 حت٘مٞمؼ ،(هـ1104 ت) اًمٕم٤مُمكم ًمٚمحر ،( اإلؾمالُمٞم٦م)  اًمِمٞمٕم٦م وؾم٤مئؾ ,

 إطمٞم٤مء دار ، 5ط اًمِمػمازي، اًمرسم٤مين اًمرطمٞمؿ قمٌد اًمِمٞمخ:  وشمذيٞمؾ وشمّمحٞمح

 -م 1983 , 1403 ًمٌٜم٤من – سمػموت , اًمٕمريب اًمؽماث
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ػم ٣مدِس فممَم: ايمِم  ًَ  651 .............................................................. احَلدي٧م ايم

 159 ---------------------------------------------------------------------- ُمٕم٤مين اعمٗمردات:

 159 ------------------------------------------------ اًمٌالء وأؾم٤مس أه يمؾ ُمّمدرٌ  اًمِمٝمقة أه

 162 --------------------------------------------------------------------- ًمتفوُمٜمز اًمّمؼم ُمٕمٜمك

 163 -------------------------------------------------------------------------- اًمّمؼم ٟمت٤مئ٩م ذم

 165 ---------------------------------------------------------------اعمتقؾّمٓملم صؼم درضم٤مت ذم

 166 --------------------------------------------------------- اعمٕمروم٦م أهؾ صؼم رضم٤متد سمٞم٤من ذم

٣مزمع فممَم: ايمتقزم٥م ًَ  619 ................................................................. احلدي٧م ايم

 171 ---------------------------------------------------------------------------- اًمتقسم٦م طم٘مٞم٘م٦م

 172 -------------------------------------------------------------------------- ُمٝمّٛمت٤من ٟم٘مٓمت٤من

 173 -------------------------------------------------------------------- وذائٓمٝم٤م اًمتقسم٦م ريمٜم٤م

 173 ---------------------------------------------------------------------- اًمتقسم٦م ىمٌقل ذوط

 177 ---------------------------------------------------------------------- آؾمتٖمٗم٤مر ٟمتٞمج٦م ذم

 178 -------------------------------------------------------------------------- اًمٜمّمقح اًمتقسم٦م

ىمر  619 ................................................................. احَلدي٧م ايمَث٣مَِمـ فممَم: ايمذِّ

 181 --------------------------------------------------------------------------------- اهلل ذيمر

 182 ------------------------------------------------------------------ شمٕم٤ممم اهلل ذيمر ظمّم٤مئص

 184 ----------------------------------------------------- واًمتذيّمر اًمتٗمّٙمر، ُم٘م٤مُمل: سملم اًمٗمرق ذم

 185 --------------------------------------------------------------- آصم٤مره سمح٥ًم اًمذيمر ُمراشم٥م

 186 ---------------------------------------------------------------- اهلل ذيمر ومْمؾ ذم أطم٤مدي٨م

 679 ................................................................. احلدي٧م ايمت٣مؽمع فممَم: ايمٕمٝم٥ٌم

 191 ----------------------------------------------------------------------- ُمٕم٤مين اعمٗمرادت
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 191 --------------------------------------------------------------------------- اًمٖمٞم٦ٌم شمٕمريػ

 192 ------------------------------------------------------------------------ اًمٖمٞم٦ٌم ُم٤ًموئ ذم

 195 ---------------------------------------------------------------- ًمٚمٖمٞم٦ٌم آضمتامقمٞم٦م اعمٗم٤مؾمد

 196 -------------------------------------------------------------------------- اًمٖمٞم٦ٌم قمالج ذم

 198 ----------------------------------------------------------------------- اًمٖمٞم٦ٌم ضمقاز ُمقارد

 200 -------------------------------------------------------------------------- اًمٖمٞم٦ٌم اؾمتامع ذم

 201 ----------------------------------------------------------------------------------- شمتٛمٞمؿ

 204 ..................................................................... احَلدي٧م ايمٔمممون: ايمٛمٝم ٥م

 205 ---------------------------------------------------------------------- ُمٕم٤مين اعمٗمردات:

 205 --------------------------------------------------------------- شمٕم٤ممم احلؼ إمم آسمتالء ٟم٦ًٌم

 207 -------------------------------------------------- إقمامل وصقاب ٦ماًمّم٤مدىم واًمٜمٞم٦م اخلِمٞم٦م

 209 --------------------------------------------------------------------------- اإلظمالص ذم

 264 .......................................................... احَلدي٧م احل٣مدي َوايمٔمممون: ايمُم٘مر

 215 ----------------------------------------------------------------------- ُمٕم٤مين اعمٗمردات

 215 -------------------------------------------------------------- اًمنميٗم٦م ًممي٦م قمروم٤مين شمقضمٞمف

 218 ------------------------------------------------------------------------- اًمِمٙمر طم٘مٞم٘م٦م ذم

 218 ---------------------------------------------------------------------------- اًمِمٙمر أريم٤من

 219 -------------------------------------------------------------------------- اًمِمٙمر يمٞمٗمٞم٦م ذم

 219 --------------------------------------------------------------------------- اًمِمٙمر ُمراشم٥م

 221 --------------------------------------------------- اعم٠مصمقرة إظم٤ٌمر ذم وآصم٤مره اًمِمٙمر ْمٞمٚم٦موم

 222 ----------------------------------------------------------------------------------- شمتٛمٞمؿ

 224 .......................................... احَلدي٧م ايمَث٣مين َوايمٔمممون: اإلٞم٣ًمن وىمراهتف يمٙمٚمقت

 226 ---------------------------------------------------------------------------- اعمقت يمراه٦م
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 228 -------------------------------------------------------------- اإلٟم٤ًمن وأقمامل واًمٜم٤مر اجلٜم٦م

 229 ------------------------------------------------------------------ واًمٜمٗمس اًمِمٞمٓم٤من شمٖمرير

 246 .................................................... احَلدي٧م ايمَث٣ميم٧م َوايمٔمممون: اظمراء واجلدل

 234 ---------------------------------------------------------------------- ُمٕم٤مين اعمٗمردات:

 236 ------------------------------------------------------------ اًمّمحٞمح ٕمٚمؿاًم طمّمقل يمٞمٗمٞم٦م

 237 --------------------------------------------------------------------- واجلدل اعمراء ُمٗم٤مؾمد

 239 ---------------------------------------------- وآصم٤مره٤م ًمٚمٛمراء واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمٔم٤مهري٦م اعمراشم٥م ذم

 240 ------------------------------------------------------- واعمراء ًمٚمجٝمؾ اًمٔم٤مهري٦م أصم٤مر وُمـ

 240 -------------------------------------------------------- وآٟمحراف آؾمت٘م٤مُم٦م سملم اًمٕمٚمامء

 241 ------------------------------------------------------------ واًمٗمٚمًٗم٦م اًمٗم٘مف أهؾ قمالُم٤مت

 234 ............................................................ احَلدي٧م ايمرازمَع وايمٔمممون: ايمِٔمْٙمؿ

 245 ----------------------------------------------------------------------- ُمٕم٤مين اعمٗمردات

 246 --------------------------------------------------------------------- اًمٜم٤مومٕم٦م ًمٕمٚمقما أىم٤ًمم

 248 ------------------------------------------ اًم٘م٤مئٛم٦م واًمًٜم٦ّم اًمٕم٤مدًم٦م، واًمٗمريْم٦م اعمحٙمٛم٦م، أي٦م

 249 ------------------------------------------------------------------ اًمٜم٤مومٕم٦م اًمٕمٚمقم قمالُم٤مت

 251 --------------------------------------------------- اًمنميػ احلدي٨م سمح٥ًم اًمٕمٚمقم أىم٤ًمم

 254 .............................................. احَلدي٧م اخل٣مَِمس َوايمٔمممون: ايمُمؽ وايمقؽمقؽم٥م

 255 ------------------------------------------------------------------------------- ُم٘مدُم٦م

 256 ---------------------------------------------------------- اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م إقمامل ُمـ اًمقؾمقؾم٦م

 258 ------------------------------------------------------------------------ اًمقؾمقؾم٦م ُمٕم٤مجل٦م

٣مِدس ًَ  216 ................................................... َوايمٔمممون: ؿم٣ميم٤م ايمٔمٙمؿ احَلدي٧م ايم

 263 ----------------------------------------------------------------------------------- اًمٕمٚمؿ
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 264 ------------------------------------------------------------------- اًمٕمٚمؿ وـم٤مًم٥م اعمالئٙم٦م

 266 ----------------------------------------------------------------- اًمٕمٚمؿ ًمٓم٤مًم٥م ؾمتٖمٗم٤مرآ

 267 ------------------------------------------------------------------- اًمٕم٤مسمد قمغم اًمٕم٤ممل ومْمؾ

 269 ----------------------------------------------------------------- ^ إٟمٌٞم٤مء ورصم٦م اًمٕمٚمامء

٣مزمع َوايمٔمممون: ضمّمقر ايمٗمٙم٤م ًَ  216 .................................................. احَلدي٧م ايم

 273 ----------------------------------------------------------------------- ُمٕم٤مين اعمٗمردات

 273 ------------------------------------------------------------- ًمٚمٕم٤ٌمدة اًمتٗمرغ طمّمقل يمٞمٗمٞم٦م

 277 ------------------------------------------------------------------- اًم٘مٚم٥م طمْمقر ُمراشم٥م

 280 -------------------------------------------------------- إقمامل ودمًٞمؿ اًمٕم٤ٌمدة أهار ُمـ

 282 -------------------------------------------------- اًم٘مٚم٥م ذم اًمٖمٜمك يقضم٥م اًمٕم٤ٌمدة ذم اًمتٗمرغ

 284 ------------------------------------------------------------------------------------ شمٜمٌٞمف

 275 .......................................................... احَلدي٧م ايمَث٣مَِمـ َوايمٔمممون: يمٗم٣مء اهلل

 287 ----------------------------------------------------------------------- ُمٕم٤مين اعمٗمردات

 287 ------------------------------------------------------------------------- ويمٞمٗمّٞمتف اهلل ًم٘م٤مء

 290 ----------------------------------------------- اعمقت ًمدى اًمٖمٞمٌّٞم٦م إطمقال سمٕمض اٟمٙمِم٤مف

 293 ---------------------------------------------------------- وسمٖمْمف اعمتٕم٤مزم احلؼ طم٥ّم  ُمٕمٜمك

 295 ........................................ احَلدي٧م ايمت٣مؽِمع وايمٔمممون: وصّٝم٥م ايمٛمٌل يمٔمقّم زمخِم٣مل

 298 ----------------------------------------------------------------------- ُمٕم٤مين اعمٗمردات

 299 ---------------------------------------------------------------------------------- ُم٘مدُم٦م

 299 ----------------------------------------------------------------------- اًمٙمذب ُمٗم٤مؾمد ذم

 301 ------------------------------------------------------------------ وُمراشمٌف اًمقرع طم٘مٞم٘م٦م ذم

 302 ------------------------------------------------------------ إُم٤مٟم٦م وطم٘مٞم٘م٦م اخلٞم٤مٟم٦م ُمٗم٤مؾمد
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 305 ----------------------------------------------------------- اعمتٕم٤مزم احلؼ ُمـ اخلقف سمٞم٤من ذم

 306 ----------------------------------------------------احلؼ طمْمقر ُمراقم٤مة ذم اًمٜم٤مس اظمتالف

 306 -------------------------------------------------------------------------- اًمٌٙم٤مء ومْمؾ ذم

 307 ------------------------------------------------------ اًمٞمًػمة إقمامل قمغم اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمٙم٤موم٠مة

 309 ---------------------------------------------------------------------- اًمٜمقاومؾ قمدد سمٞم٤من ذم

 309 --------------------------------------------------- ؿمٝمر يمؾ ُمـ أي٤مم صمالصم٦م صقم اؾمتح٤ٌمب

 310 ------------------------------------------------------------------------- اًمّمدىم٦م أومْمٚمّٞم٦م

 312 ---------------------------------------------------------------------آظمر دىمٞمؼ أُمر سمٞم٤من ذم

 313 ------------------------------------------------------------ اًمّمدىم٦م أهار ُمـ ّه  سمٞم٤من ذم

 313 ------------------------------------------------------------------------------------ شمتّٛم٦م

 314 -------------------------------------------------------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ومْمٞمٚم٦م ذم

 314 ----------------------------------------------------------------- اًمقؾمٓمك اًمّمالة سمٞم٤من ذم

 316 -------------------------------------------------------------------- اًم٘مرآن شمالوة ومْمؾ ذم

 317 -------------------------------------------------------------------- اًم٘مرآن شمالوة آداب ذم

 318 -------------------------------------------------------------------- اًم٘مراءة ذم اإلظمالص

 319 ------------------------------------------------------------------------- اًمؽمشمٞمؾ ُمٕمٜمك ذم

 320 ------------------------------------------------ وشم٘مٚمٞمٌٝمام اًمّمالة ذم اًمٞمديـ رومع ّه  سمٞم٤من ذم

 323 ------------------------------------------------------------------------- اًمًقاك ومْمؾ ذم

 324 -------------------------------------------------------- وُم٤ًموئٝم٤م إظمالق حم٤مؾمـ ئُم٤ٌمد

 421 ............................................................ احَلدي٧م ايمَثالشمقن: أوم٣ًمم ايمٗمٙمقب

 329 ----------------------------------------------------------------------- ُمٕم٤مين اعمٗمردات

 330 ------------------------------------------------------------ اًمٜمٗمس إصالح ذم اًمؽمهمٞم٥م ذم



 اعمحتقي٤مت
111 

 330 ------------------------------------------------------------------ وُمراشمٌٝم٤م اًم٘مٚمقب أىم٤ًمم

 331 ------------------------------------------------------- أرسمٕم٦م ذم اًم٘مٚمقب أىم٤ًمم طمٍم وضمف

 332 ------------------------------------------------------------------------ أزهر اعم١مُمـ ىمٚم٥م

 333 ----------------------------------------------------------------------------- اعمنمك ىمٚم٥م

 334 ----------------------------------------------------------------------------- اعمٜم٤مومؼ ىمٚم٥م

 335 ----------------------------------------- اًم٘مٚم٥م اٟمتٙم٤مؾم٦م قمغم شمٌٕم٨م اعمتٕم٤مزم احلؼ قمـ اًمٖمٗمٚم٦م

( ٓ يقصػ  441 ..................................... احلدي٧م احل٣مدي وايمثالشمقن: إن اهلل )فمز  وصمؾ 

 339 ---------------------------------------------------------------------- ُمٕم٤مين اعمٗمردات:

 340 --------------------------------------------------------------- اعمتٕم٤مزم احلؼ شمقصٞمػ قمدم

 341 ---------------------------------------------- ُمٞمًقر همػم واًمّمٗم٤مت إؾمامء سمح٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمؿ

 342 -------------------------------------------------- وإوًمٞم٤مء إٟمٌٞم٤مء روطم٤مٟمٞم٦م سمح٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمؿ

 343 --------------------------------------------------------------- سمًٌع اًمٕمٌد اطمتج٤مب ُمٕمٜمك

 344 ---------------------------------------------------- ’اهلل رؾمقل إمم إُمر شمٗمقيض ُمٕمٜمك

 345 ------------------------------------------------------------------------- إئٛم٦م^ ُم٘م٤مم

 346 -------------------------------------------------------------------------- اًمٕمّمٛم٦م طم٘مٞم٘م٦م

 347 ----------------------------------------------------------------------- يقصػ ٓ اإليامن

زق  439 ............................................................. احَلدي٧م ايمَث٣مين َوايمَثالشمقن: ايمرِّ

 351 ----------------------------------------------------------------------- ُمٕم٤مين اعمٗمردات

 353 -------------------------------------------------------------------- اًمٞم٘ملم صّح٦م قمالُم٤مت

 354 --------------------------------------------------------- اًمِمّؽ  ذم واًم٘مٚمؼ اًمٞم٘ملم ذم اًمراطم٦م

 455 ............................................. ^احَلدي٧م ايمَث٣ميم٧ِم َوايمَثالشمقن: وٓي٥م أهؾ ايمٌٝم٦م

 357 ---------------------------------------------------------------------- ُمٕم٤مين اعمٗمردات:
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 358 ------------------------------------------------------------------------- اًمقٓي٦م أطم٤مدي٨م

 364 ----------------------------------------------------- إقمامل ىمٌقل ذط اًمٌٞم٧م أهؾ وٓي٦م

 415 ............................................................ احَلدي٧م ايمرازمع َوايمَثالشمقن: اظم٠مَمـ

 367 ----------------------------------------------------------------------- ُمٕم٤مين اعمٗمردات

 369 ------------------------------------------------------ اعمتٕم٤مزم احلؼ إمم واًمتحػم اًمؽمّدد ٟم٦ًٌم

 370 ------------------------------------------------ اعم١مُمٜملم أطمقال اعمتٕم٤مزم احلؼ إصالح يمٞمٗمٞم٦م

 371 ------------------------------------------------- اهلل ُمـ اإلٟم٤ًمن شُم٘مّرب واًمٜمقاومؾ اًمٗمرائض

ٝمئ٣مت َمـ اإلٞم٣ًمن  ً  415 .......................... احَلدي٧م اخل٣مَِمس َوايمَثالشمقن: احلًٛم٣مت َمـ اهلل وايم

 377 ----------------------------------------------------------------- ؾمٌح٤مٟمف احلؼ أؾمامء ُم٘م٤مُم٤م

 378 ------------------------------------------------------------------------- واًمتٗمقيض اجلؼم

 380 ------------------------------------------------ ُي٠ًمًمقن وهؿ يٗمٕمؾ قمام ُي٠ًمل ٓ شمٕم٤ممم احلؼ

٣مِدس َوايمَثالشمقن:  ًَ  474 ......................................ايمِمٖم٣مت ايمذاسمّٝم٥م هلل ؽمٌح٣مٞمفاحَلدي٧م ايم

 385 ----------------------------------------------------------------------- ُمٕم٤مين اعمٗمردات

 386 ---------------------------------------------- اعمتٕم٤مزم اًمذات ُمع ؾمٌح٤مٟمف احلؼ صٗم٤مت قمٞمٜمّٞم٦م

 387 ------------------------------------------------ اعم٘مدؾم٦م اًمذات ُمع اًمّمٗم٤مت قمٞمٜمٞم٦م حت٘مٞمؼ ذم

 387 ------------------------------------------------------------------------ اإلجي٤مد ىمٌؾ اًمٕمٚمؿ

 389 --------------------------------------------------------- وسمٍمه ؾمٌح٤مٟمف احلؼ ؾمٛمع ُمٕمٜمك

 390 -------------------------------------------------------- سم٤معمٕمٚمقم ؾمٌح٤مٟمف قمٚمٛمف شمٕمٚمؼ يمٞمٗمٞم٦م

 391 ----------------------------------------------------- واًمًٚمٌّٞم٦م اًمثٌقشمّٞم٦م اًمّمٗم٤مت ذم اعم٘مٞم٤مس

٣مزمع َوايمَثالشمقن: َمٔمرهم٥م اهلل زم٣مهلل وايمرؽمقل زم٣ميمرؽم٣ميم٥م ًَ  495 ................................. احلدي٧م ايم

 397 ----------------------------------------------------------------------- ُمٕم٤مين اعمٗمردات

 397 --------------------------------------------------------- سم٤ِمهللِ  هللَا اقِْمِروُمقا ىمقًمف: ُمـ اعم٘مّمقد



 اعمحتقي٤مت
111 

 400 ------------------------------------------- اًمدارضم٦م اعمٕم٤مين قمغم اعم٠مصمقرة إطم٤مدي٨م محؾ قمدم

 304 ....................................... احَلدي٧م ايمث٣مَمـ وايمثالشمقن: ان اهلل طمٙمؼ آدم فمعم صقرسمف

 405 ----------------------------------------------------------------------- ُمٕم٤مين اعمٗمردات

 406 ---------------------------------- وقمال( )ضمؾ ًمٚمحؼ إقمٔمؿ وآؾمؿ هلل شم٤ممّ  ُمٔمٝمر اإلٟم٤ًمن

 309 ...................................................... احلدي٧م ايمَت٣مؽِمع َوايمَثالشمقن: اخلغم وايممم

 411 ----------------------------------------------------------------------- ُمٕم٤مين اعمٗمردات

 413 ------------------------------------------------------------------------ واًمنم اخلػم ظمٚمؼ

 414 ------------------------------------ قم٤ٌمده أي٤مدي قمغم واًمنم اخلػم ؾمٌح٤مٟمف احلؼ إضمراء يمٞمٗمٞم٦م

 415 --------------------------------------------------------------------------- اجلؼم إسمٓم٤مل ذم

غم ؽمقرة ايمتقضمٝمد َوأَي٣مت إولم َمـ ؽمقرة احلديداحَلدي٧م اظمَقذّم يمألرزَمٔمكم:  ًِ  361 ............... سمٖم

 419 ----------------------------------------------------------------------- ُمٕم٤مين اعمٗمردات

 419 -------------------------------------------- اعم٤ٌمريم٦م اًمتقطمٞمد ؾمقرة شمٗمًػم إمم خمتٍمة إؿم٤مرة

 422 -------------------------------------------- اًمنميٗم٦م اًمًت٦م أي٤مت شمٗمًػم إمم خمتٍمة إؿم٤مرة

 426 ---------------------------------------------------------------------------------- ظم٤ممت٦م:

 329 ................................................................................ مدفم٣مء وطمت٣م

 346 .................................................................................... اظمِم٣مدر

 345 ................................................................................. اظمحتقي٣مت

 


