
 اجلامع اللبري
 

 خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد
 بً ٍادٖ الْادعٕ الٔناىٕ مكبل

 رمحُ اهلل تعاىل
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 4 بضه اهلل الزمحً الزسٔه

طمده ٓ احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، محدًا يمثػمًا ـمٞم٤ًٌم ُم٤ٌمريم٤ًم ومٞمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل و

 .ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف 

 أُم٤م سمٕمد:

،  ومٝمذا اًمٙمت٤مب اعم٤ٌمرك اًمذي هق ظُمٓم٥م ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم، وُمـ ؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

أًم٘م٤مه٤م ومْمٞمٚم٦م ؿمٞمخٜم٤م ذم دار احلدي٨م سمدُم٤مج وهمػمه٤م، وىمد ُٟمنم ُمٜمٝم٤م ُم٤م ُٟمنم ذم يمتٌف 

 "ومْم٤مئح وٟمّم٤مئح"و "٤مٟمدىمٛمع اعمٕم"و "اعمّم٤مرقم٦م"و "هم٤مرة إذـم٦م"اعمٓمٌققم٦م، ُمثؾ: 

 وهمػمه٤م. "اًمٗمقايمف اجلٜمٞم٦م"و

، وشمرشمٌٞمٝم٤م قمغم وإين رأي٧م أن مجع هذه اخلٓم٥م واعمح٤مرضات ذم يمت٤مب واطمد

 إسمقاب هبذا حيّمؾ ظمػم يمثػم وٟمٗمع قمٛمٞمؿ ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم.

 وم٤ٌمدرت إمم ذًمؽ، وظمرضم٧م إطم٤مدي٨م وقمزوهت٤م إمم ُمّم٤مدره٤م.

 وضمٕمٚم٧م اًمؽمشمٞم٥م يم٤مٔيت:

 دة واًمًٜم٦م.سم٤مب اًمٕم٘مٞم -

 سم٤مب اًمٕمٚمؿ. -

 سم٤مب اًمٕم٤ٌمدات واًمرىم٤مئؼ وٟمحقه٤م. -

                                                        

 ريمتفا أيمثر مما ذيمرهتا، وإن ؿماء اهلل شمعامم ؾمـقاصؾ اعمقوقع.مع اًمتـٌقف أين مل أؾمتقذم، سمؾ ًمعؾ ما شم (866)
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 سم٤مب ذم ذح اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م. -

 اخلٓم٥م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜم٤ًمء. -

 وىمدُم٧م ذًمؽ سمؽممج٦م خمتٍمة ًمإلُم٤مم اًمقادقمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم، وصمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف.

ؾمٞمام وهبذا أيمقن ىمد احتٗم٧م إظمقاين أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م هبذه اًمتحٗم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م ٓ 

 اخلٓم٤ٌمء واًمققم٤مظ، واهلل اعمقومؼ.

 

 ٌفىمت

 اهلل اظمِمٛمٔمل  أزمق فمٌد

 زمٚمٔمػم -هـ دار احلدي٧م 6241فم٣مم 



 6 [أٍنٔ٘ مْاعظ اإلماو الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل ]

قمغم اًم٘مٚمقب، ومٙمؿ  -سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم –إن ُمقاقمظ ؿمٞمخٜم٤م رمحف اهلل شمٕم٤ممم هل٤م أصمر قمٔمٞمؿ 

هدى اهلل شمٕم٤ممم سمف ُمـ اعمًٚمٛملم ذم اًمٞمٛمـ وظم٤مرج اًمٞمٛمـ، وذاسم٧م أُم٤مم يمٚمامشمف يمثػم ُمـ 

وأىمٌٚم٧م اًم٘مٚمقب قمغم حم٤مرضاشمف، واًمتٗم٧م طمقًمف اجلٛمقع، ومال شمٙم٤مد  اًمٌدع واًمْمالٓت،

ُمديٜم٦م شمًٛمع سمٜمزول هذا اإلُم٤مم قمٜمده٤م حم٤مرضًا طمتك دمتٛمع أٓف، ومال شمًٕمٝمؿ 

اعم٤ًمضمد8 ًمٙمثرهتؿ، ومٞمجتٛمع هبؿ ذم اًم٤ًمطم٤مت اًمٙمٌػمة، )وُمالقم٥م اًمٙمرة( ومُٞمٚم٘مل قمٚمٞمٝمؿ 

، ومال يٜمتٝمل ُمـ جمٚمًف إٓ  اعمقاقمظ اًمتل هل ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم، وُمـ ؾمٜم٦م رؾمقًمف 

وىمد اىمتٜمع اًمٙمثػم سم٤مإلىم٤ٌمل قمغم اًمًٜم٦م، وٟمٌذ اًمٌدقم٦م واًمنميمٞم٤مت واًمٕمٗمٜم٦م، ومٕمؿ اًمتقطمٞمد 

واٟمتنمت اًمًٜم٦م، وذه٧ٌم دوًم٦م أهؾ اًمٌدع واًمنميمٞم٤مت واًمِمٞمٕم٦م واًمّمقومٞم٦م واحلزسمٞم٤مت، 

 ومٚمٚمف دره ُمـ إُم٤مم واقمظ وحمدث ٟم٤مسمغ، ووم٘مٞمف سمال ُمداومع، ورمحف اهلل رمح٦م واؾمٕم٦م.
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يمٚمام يمررت ىمراءة هذه اخلٓم٥م واعمح٤مرضات، قمٔمٛم٧م ذم صدري، ويمؼمت ذم 

قمٞمٜمل8 عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٖمػمة قمغم اًمديـ، وىمقة اًمّمدع سم٤محلؼ اعمٌلم، وُمٕم٤مجل٦م ًمقاىمع 

اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ، وؾمٜم٦م اًمٜمٌل إُملم، اعمًٚمٛملم، وحتذير ُمـ اًمنمك واعمنميملم، وٟمٍمة 

وىمٛمع اًمٌدع واعمٌتدقملم، واحلزسمٞم٦م واحلزسمٞملم، ُمع يمثرة إدًم٦م، ويمِمػ اًمِمٌف، وسمٞم٤من 

احلؼ واًمدقمقة إًمٞمف، واًمث٤ٌمت قمٚمٞمف.. ومرطمؿ اهلل شمٕم٤ممم هذا اإلُم٤مم اًمٌحر اًمزاظمر واًمقاقمظ 

 اعم١مصمر.
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 زمًؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ

  امسُ ّىضب9ُ

هق اإلُم٤مم اعمجدد ، اًمٕم٤مسمد اًمزاهد، اًمٕمالُم٦م اًمقرع، اعمحدث اًمٜمحرير اعمّمٚمح اًمٙمٌػم، 

اًمرمحـ  ًٚمػ اًمّم٤مًمح: أسمق قمٌداًمٜم٤مىمد اًمٌّمػم، اًمٕم٤ممل اًمٗم٘مٞمف، اًمّم٤مرم اعمًٚمقل، سم٘مٞم٦م اًم

 .ـ ىمٌٞمٚم٦م آل راؿمدسمـ ىم٤ميده اهلٛمداين اًمقادقمل اخِلالزم ُم سمـ ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي ُم٘مٌؾ

ُمديٜم٦م صٕمدة  ضمٜمقبووادقم٦م شم٘مع ذم ذق صٕمدة، وىمري٦م اًمِمٞمخ دُم٤مج شم٘مع ذق  - 

 قمغم سمٕمد ؾم٤مقمتلم وٟمّمػ ًمٚمراضمؾ، ٟمحق ؾمٌٕم٦م يمٞمٚمقُمؽم شم٘مري٤ًٌم.

 وومٞمٝم٤م ُمريمز ؿمٞمخٜم٤م ) ُمٕمٝمد دُم٤مج ( اًمٕم٤مُمر سم٤مًمٕمٚمؿ واخلػمات. -

 مْلدِ ّىغأت9ُ

 .شم٘مري٤ًٌم ذم ىمري٦م دُم٤مج (هـ2531)وًمد اًمِمٞمخ قم٤مم 

 .وُم٤مشم٧م أُمف ىمٌؾ أن يٌٚمغ ؾمـ آطمتالم ٤م يتٞماًم وم٘مد شمقذم أسمقه وهق ـمٗمؾ،وٟمِم٠م هب

                                                        

(.17( ذيمر هذا ذم شمرمجتف ص )1)  

( يمام يذيمر ذًمؽ همػم واطمد مـ أهؾ سمؾده.2)  
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 طلبُ للعله9

ومتٕمٚمؿ اًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م وطمٗمظ ُمـ  ،سمدأ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ذم اعمٙمت٥م ذم ىمري٦م دُم٤مج

اًم٘مرآن ُمـ اًمٌ٘مرة إمم ؾمقرة اًمٙمٝمػ، صمؿ اٟمت٘مؾ إمم ُمًجد اهل٤مدي8 ومٌ٘مل ومٞمف ومؽمة يًػمة، 

اعمقاصٚم٦م، ويم٤من اًمِمٞمخ رمحف اهلل ي٘مقل: يمٜم٧م حم٤ًٌم ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمٜمذ يمٜم٧م ومل يتٞمن ًمف 

 ، وهلذا يم٤من يٗمقق أىمراٟمف سمّمقرة واوح٦م شمٜم٘مٓمع دوٟمف آُم٤مل إىمران.صٖمػماً 

صمؿ اٟمت٘مؾ اًمِمٞمخ إمم اعمٛمٚمٙم٦م ًمٚمٕمٛمؾ هب٤م8 ومقضمد ذم شمٚمٙمؿ اًمٌالد اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م8 

تٜمّمحف اًمِمٞمخ: ُم٤م هل اًمٙمت٥م اعمٗمٞمدة ومًٛمع هب٤م سمٕمض اًمقاقمٔملم يرؿمد ومٞمٝم٤م إمم اخلػم وم٤مؾم

، وري٣مض ايمِم٣محلكم، وزمٙمقغ اظمرام، صحٝمح ايمٌخ٣مريطمتك أؿمؽمهي٤م8 وم٠مرؿمدين إمم 

، وأقمٓم٤مين ٟمًٞمخ٤مت ُمـ ُم٘مرر اًمتقطمٞمد، ويمٜم٧م طم٤مرؾم٤ًم ذم قمامرة ذم اجلقن وهمتح اظمجٝمد

سمٛمٙم٦م، وقمٙمٗم٧م قمغم شمٚمؽ اًمٙمت٥م، ويم٤مٟم٧م شمٕمٚمؼ سم٤مًمذهـ8 ٕن اًمٕمٛمؾ ذم سمٚمدٟم٤م قمغم 

ٝم٤م، ظمّمقص٤ًم )ومتح اعمجٞمد (، وسمٕمد ُمدة ُمـ اًمزُمـ رضمٕم٧م إمم سمٚمدي أٟمٙمر ُم٤م ظمالف ُم٤م ومٞم

رأيتف خي٤مًمػ ُم٤م ذم شمٚمؽ اًمٙمت٥م ُمـ اًمذسمح ًمٖمػم اهلل، وسمٜم٤مء اًم٘م٤ٌمب قمغم إُمقات، وٟمداء 

إُمقات8 ومٌٚمغ اًمِمٞمٕم٦م ذًمؽ، وم٠مٟمٙمروا ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف وم٘م٤مئؾ ُمٜمٝمؿ ي٘مقل: ُمـ سمدل ديٜمف 

وسمٕمد ذًمؽ ىمرروا أن  إن مل متٛمٔمقه همًٛمًجٛمفل: وم٤مىمتٚمقه، وآظمر يرؾمؾ إمم أىمرسم٤مئل وي٘مق

يدظمٚمقين ضم٤مُمع اهل٤مدي ُمـ أضمؾ اًمدراؾم٦م قمٜمدهؿ إلزاًم٦م اًمِمٌٝم٤مت اًمتل قمٚم٘م٧م سم٘مٚمٌل 

وسمٕمد ذًمؽ دظمٚم٧م ًمٚمدراؾم٦م قمٜمدهؿ،وأٟم٤م أيمتؿ قم٘مٞمديت8 ومٚمام رأي٧م اًمٙمت٥م اعمدرؾم٦م همػم 

 ُمرارًا قمغم: ومْمر ايمٛمدىُمٗمٞمد طم٤مؿم٤م اًمٜمحق8 ىمررت اإلىم٤ٌمل قمغم اًمٜمحق ومدرؾم٧م: 

                                                        

 ذيط اًمًػمة اًمذاشمقة. (869)
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رمحف اهلل شمٕم٤ممم طمتك ىم٤مُم٧م اًمثقرة وشمريمٜم٤م اًمٌالد وٟمزًمٜم٤م إمم ٟمجران،  إؽمامفمٝمؾ ضمْم٥ٌم

وُمٙمث٧م ومٞمٝم٤م ىمدر ؾمٜمتلم8 صمؿ اٟمت٘مٚم٧م إمم ٟمجد، وؾمٙمٜم٧م هب٤م ىمدر ؿمٝمر وٟمّمػ ذم ُمدرؾم٦م 

احلدائل8 ومتٖمػم قمكمَّ اجلق سم٤مًمري٤مض،  زمـ ؽمٛم٣من حمٚمدحتٗمٞمظ اًم٘مرآن اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمِمٞمخ: 

اؿمتٖمؾ إن وضمدت ؿمٖماًل، وأـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ذم اًمٚمٞمؾ،  وقمزُم٧م قمغم اًمًٗمر إمم ُمٙم٦م8 ومٙمٜم٧م

 ايمٌخ٣مري، وسمٖمًغم ازمـ ىمثغمذم  زمـ فمثامن ايم٣ٌمىمًت٣مين حيٝمكوأطمي دروس اًمِمٞمخ: 

ًمع ذم اًمٙمت٥م، صمؿ ومتح ُمٕمٝمد احلرم، وشم٘مدُم٧م ًمالظمت٤ٌمر ُمع جمٛمققم٦م ُمـ ٤موأـم َمًٙمؿو

 ، ويم٤من يدرس ذم اعمٕمٝمد ص٤ٌمطم٤ًم وذم احلرمـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ8 ومٜمجح٧م واحلٛمد اهلل

 ُم٤ًمًء.

، ايمٔمزيز ايمًٌٝمؾ فمٌدوشمٚم٘مك اًمِمٞمخ ذم هذه اًمٗمؽمة قمغم قمدة ُمِم٤ميخ ُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ: 

، واًمِمٞمخ: حمٚمد ايمًٌٝمؾ، واًمِمٞمخ: زمـ محٝمد زمـ حمٚمد اهلل فمٌدواًمِمٞمخ: 

 .. وهمػمهؿ.اهلل ايمِمقَم٣مرم زمـ فمٌد حمٚمد، واًمِمٞمخ: زمـ راؾمد ايمٛمجدي ايمٔمزيز فمٌد

ؿ هم٤مي٦م آهتامم، ويم٤من رمحف اهلل وُمٙم٨م ذم اعمٕمٝمد واحلرم ؾم٧م ؾمٜمقات ُمٝمتاًم سم٤مًمٕمٚم

 شمٕم٤ممم يًٙمـ ذم سمٞم٧م ُمـ زٟمؽ ذم ضمٌؾ قمٛمر، ويٕمٛمؾ سمٞمده أطمٞم٤مٟم٤ًم إن اوٓمر إمم اعم٤مل.

صمؿ اٟمت٘مؾ إمم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م8 ومدرس ذم يمٚمٞم٦م اًمدقمقة وأصقل اًمديـ ويمٚمٞم٦م 

اًمنميٕم٦م ومٚمام اٟمتٝمك ُمـ دراؾمتٝم٤م8 اٟمت٘مؾ إمم دارؾم٦م اعم٤مضمًتػم8 وهل ختّمص ذم قمٚمؿ 

 ٨م )واعمدة يمٚمف ؾمٌع ؾمٜمقات(.احلدي

، ايمًٝمد حمٚمد احل٘مٝمؿ اظمٌمية ُمِم٤ميخ ُمٜمٝمؿ: دقموشمٚم٘مك اًمِمٞمخ ذم ُمدة اجل٤مُمٕم٦م قمغم 

                                                        

 .18شمرمجتف ص  (870)
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زمـ حمٚمد  مح٣مد، وحمٚمد إَمكم اظمٌمي، وزمـ وم٣مئد اظمٌمي ايمقه٣مب زمـ فمٌد حمٚمقدو

 ذم ضمٚم٤ًمشمف اخل٤مص٦م[. إيم٣ٌمينذم احلرم اعمدين واًمِمٞمخ  ازمـ زم٣مز، ]واًمِمٞمخ إٞمِم٣مري

محف اهلل شمٕم٤ممم إمم ضم٤مٟم٥م دراؾمتف ُيدرس إظمقاٟمف ذم اًمٜمحق واعمّمٓمٚمح ويم٤من ر -

ذم سمٞمتف سمٕمد اًمٕمٍم، إمم ضم٤مٟم٥م اًمدقمقة واًمرطمالت  صم٣مَمع ايمؼمَمذيواحلدي٨م ويدرس: 

 – ايمِمحٝمح اظمًٛمد َمـ أؽم٣ٌمب ايمٛمزولاًمدقمقي٦م طمتك اٟمتنم ظمػم يمثػم، وأًمػ هٜم٤مك: 

سمح٨م طمقل اًم٘م٦ٌم اعمٌٜمٞم٦م قمغم  – ذفمٝم٥م ايمِمالة دم ايمٛمٔم٣مل – حتٗمٝمؼ اإليمزاَم٣مت وايمتتٌع

 . اًمرؾمقل ىمؼم 

 ردْعُ إىل الٔن9ً

 سمٕمض أُمرت احلٙمقُم٦م سمؽمطمٞمؾصمٜمٝمامنوسمٕمد ومتٜم٦م اًمٙمت٥م اًمتل ٟمنمه٤م اعمدقمق: 

 اًمٖمرسم٤مء وُمٜمٝمؿ ؿمٞمخٜم٤م رمحف اهلل شمٕم٤ممم.

وصٚم٧م إمم صٜمٕم٤مء ومِمٕمرت سم٤مًمقطمِم٦م، صمؿ رضمٕم٧م إمم ىمريتل وُمٙمث٧م  يٗمقل ايمُمٝمخ:

ؿمٕمرت إٓ سمتٙم٤مًم٥م اًمدٟمٞم٤م قمكّم ومٙم٠مين ظمرضم٧م خلراب اًمٌالد  هب٤م أقمٚمؿ إوٓد اًم٘مرآن ومام

 .واًمديـ واحلٙمؿ8 وم٠مىمقل: طمًٌل اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ

وي٘مقل: رضمٕم٧م إمم اًمٞمٛمـ وأهؾ اًمًٜم٦م يتخ٤مومتقن سم٤مًمًٜم٦م خم٤مومت٦م8 خي٤مومقن قمغم 

 أٟمٗمًٝمؿ.

صمؿ إن اًمِمٞمخ رأى أٟمف ٓ سمد ُمـ ٟمنم احلؼ وسم٨م اًمٕمٚمؿ وًمق أدى ذًمؽ إمم ساع ُمع 

                                                        

 ويمان شمؽػػميًا وًمف ؿمطحات ًمقس هذا مقوع سمقاهنا. (871)

  هـ( سمؾ ىمٌؾف سمعام. 1400( ويمان ظمروضمف كحق )27شمرمجتف ص) (872)



 02 تزمج٘ اإلماو اجملدد9 مكبل بً ٍادٚ الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل

  وهذا ٓ سمد ُمٜمف قمغم ُمدار اًمت٤مريخ.اعمٌٓمٚملم

وم٠مظمذ يدقمق إمم اًمًٜم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ، ويٜمنم اًمدقمقة سم٤محلٙمٛم٦م، ويتًٚمح قمغم ذًمؽ سمدرع 

 اًمّمؼم واًمث٤ٌمت ُمًتٕمٞمٜم٤ًم سم٤مهلل قمز وضمؾ.

ومحّمؾ ُمـ اًمٍماع ُم٤م ٓ يٜم٤ًمه اًمت٤مريخ وشمآُمر اعمٌٓمٚمقن ًمقئد اًمدقمقة ذم ُمٝمده٤م 

قا ذم ذًمؽ دقم٤مي٤مت فم٤معم٦م، وأظم٤ٌمر وشمٕم٤مون اًمِمٞمٕم٦م قمغم وضمف اخلّمقص ُمع يمؾ ُمٌٓمؾ وسمث

)احل٘مؿ ( ، )َمـ ومتؾ وه٣مزمٝم٣ًم دطمؾ اجلٛم٥ميم٤مذسم٦م وطمٙم٤مي٤مت ُمزيٗم٦م ومٛمـ شم٘مقٓهتؿ أصمٛم٦م: 

)صم٣مءوا ،  )ايمقه٣مزمٝم٥م أرض فمؾ اإلؽمالم َمـ ايمُمٝمقفمٝم٥م(،  ؼماصمع(زم٣مإلفمدام فمعم َمـ مل ي

 ... اًمخ. )َمـ زمدل ديٛمف هم٣مومتٙمقه(،  زمديـ صمديد(

 ٌح٤مٟمؽ هذا هبت٤من قمٔمٞمؿ(.أٓ شمت٠مُمؾ إمم هذا اعمٜمٓمؼ، )ؾم

وًم٘مد يم٤من ًمٍماخ اًمِمٞمٕم٦م وٟمٕمٞم٘مٝم٤م، دورًا سم٤مًمٖم٤ًم ذم ؿمٝمرة أُمر اًمِمٞمخ ودقمقشمف8 ومم٤م 

أدى إمم شمٙم٤مشمػ ىمٌٞمٚمتف وادقم٦م طمقاًمف، ومم٤م أدى إمم ُمٕمروم٦م اًمدقمقة قمٜمد يمثػم ُمـ حمٌل 

اخلػم8 ومرطمٚمقا إمم دُم٤مج وهب٤م ؿمٞمخٝم٤م اًمّم٤مسمر اعمحت٥ًم، ذم ُمًجٍد صٖمػم ُمـ ًمٌـ، 

ػمة، وىمد شمقاومد إًمٞمف سمٕمض ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ُمـ ُمٍم واًمٙمقي٧م واًمٞمٛمـ، وم٤مؾمتٛمر وُمٙمت٦ٌم صٖم

إين زمحٚمد اهلل َمـ ازمتدائل دم ايمْمٙم٤م يٕمٚمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م زاهد ذم اًمدٟمٞم٤م، وهق اًم٘م٤مئؾ: 

ٓ يٖمٙمح أضمد َمـ ؿمٙم٥ٌم ايمٔمٙمؿ إٓ ، وىم٤مل أيْم٤ًم: ٓ أضم٤م إٓ فمٙمؿ ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م

وإين زمحٚمد اهلل أضم٤م ىمت٣مب ريب وايمًٛم٥م  ، وىم٤مل:إذا صمٔمؾ ايمدٞمٝم٣م يمقوم٦م همرانمف

                                                        

 .52اًمؽممجة ص (873)

 .138اًمػقايمف اجلـقة ص  (874)



 03 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

، وهبذا احل٥م ، واًم٘مراءة ومٞمٝمام قمٜمدي أطمغم ًمذة ذم اًمدٟمٞم٤مايمِمحٝمحكم، ؾمٞمام ايمٕمراء

اًمّم٤مدق ًمٚمٕمٚمؿ وآضمتٝم٤مد اعمث٤مزم، واإلظمالص هلل قمز وضمؾ8 ٟمنم اًمِمٞمخ اًمًٜم٦م ذم مجٞمع 

 اًمٌالد سمٗمْمؾ اهلل قمز وضمؾ.

 ّأما طالب9ُ

ٚمد، وُمـ يمؾ طمدب وصقب طمتك يمثروا وشمٙم٤مصمروا وم٘مد شمقاومد قمٚمٞمف اًمٓمالب ُمـ يمؾ سم

وازدمحقا ومٙمٚمام سمٜمل ُمًجدًا ازدطمؿ هبؿ، صمؿ يٌٜمك أيمؼم ُمٜمف طمتك سمٚمغ قمددهؿ ومقق إًمػ 

 ُمـ اًمرضم٤مل إمم همػم ذًمؽ ُمـ إـمٗم٤مل واًمٜم٤ًمء.

 ّمً أبزس طالب الغٔذ9 
حيٝمك ، واًمِمٞمخ: حمٚمد اإلَم٣مم، واًمِمٞمخ: ايمقه٣مب ايمقص٣ميب زمـ فمٌد حمٚمداًمِمٞمخ: 

، واًمِمٞمخ: ايمرمحـ ايمٔمدين فمٌد، واًمِمٞمخ: ايمٔمزيز ايمػمفمل فمٌد، واًمِمٞمخ:  ياحلجقر

، واًمِمٞمخ: حمٚمد ايمِمقَمقم، واًمِمٞمخ : أمحد ايمُمحل، واًمِمٞمخ: زمـ فمثامن اهلل فمٌد

ـمالب اًمٕمٚمؿ واعم١مًمٗملم، واعمح٘م٘ملم، واخلٓم٤ٌمء، اًمٕمٚمامء و، ومجع همٗمػم ُمـ فمثامن ايم٣ًمظمل

 واًمدقم٤مة واعمدرؾملم.

ًمِمٞمخ إمم دقمقة واؾمٕم٦م، وأظم٤ٌمر رائٕم٦م8 وم٘مد ُمألت اًمًٝمؾ وسمٕمد هذا وم٘مد آل أُمر ا

 واجلٌؾ واٟمتنمت ذم إظمي واًمٞم٤مسمس، وذم اعمدن واًم٘مرى، واًمٌٚمدان وإُمّم٤مر.

                                                        

 .6 - 5مؼدمة اًمصحقح اعمًـد ص  (875)



 04 تزمج٘ اإلماو اجملدد9 مكبل بً ٍادٚ الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل

  ىبذٗ سْل سٍد الغٔذ رمحُ اهلل تعاىل9

يم٤من رمحف اهلل شمٕم٤ممم زاهدًا ورقم٤ًم أٟمٗمؼ يمؾ ُم٤م يٛمٚمٙمف ذم ؾمٌٞمؾ اًمٕمٚمؿ وذم اًمٜمٗم٘م٦م قمغم 

ُٕمقال ًمٞمًتٌدل سمٞمتف اًمٚمٌـ سمٌٞم٧م آظمر8 ومٞمٜمٗم٘مٝم٤م قمغم ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، ـمالسمف ويم٤مٟم٧م شم٠مشمٞمف ا

 ويم٤من ي٘مقل: ٓ يتٝمٞم٠م اًمٕمٚمؿ إٓ سمزهد.

 عله احلدٓح عيد الغٔذ رمحُ هلل تعاىل9

ًم٘مد يم٤من اًمِمٞمخ ؿمديد اًمٕمٜم٤مي٦م سمٕمٚمؿ احلدي٨م يمثػم اًمؽمهمٞم٥م ذم شمٕمٚمٞمٛمف ُمرددًا احل٨م 

يًقق ومٞمٝم٤م إؾم٤مٟمٞمد ويتٙمٚمؿ  قمغم شمٕمٚمٛمف ٟم٤مصح٤ًم ـمالسمف سمذًمؽ، ويمتٌف يمٚمٝم٤م يمت٥م طمدي٨م8

 أٟمف حيٗمظ آٓف ُمـ أؾمامء اًمرضم٤مل. ًمٕمٚمٛم٧مقمغم اًمرضم٤مل، وحي٘مؼ ومٞمٝم٤م اعمتقن، وًمق ؾمٛمٕمتف 

ومْم٤مه٤م سمذًمؽ وُم٤مذا شمريد أن أىمقل ذم رضمؾ أضم٤مد قمٚمؿ احلدي٨م وأًمػ اًمّمحٞمح

أئٛم٦م اعمت٘مدُملم يم٤مًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، سمؾ ووم٤مق صحٞمحف يمثػمًا ُمـ اًمّمح٤مح يمّمحٞمح اسمـ 

 زيٛم٦م.طم٤ٌمن واسمـ ظم

 8 وم٘م٤مرب يمت٤مب اسمـ أيب طم٤مشمؿ وقمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل.ويمذًمؽ أًمػ ذم اًمٕمٚمؾ

واًمتزم أٓ يذيمر  )حمدث اجلزيرة(وشمٙمٚمؿ قمغم إطم٤مدي٨م صح٦م ووٕمٗم٤ًم وًُم٘م٥م سمـ: 

 طمديث٤ًم حمتج٤ًم سمف إٓ صحٞمح٤ًم. ومٚمٚمف دره ُمـ إُم٤مم.

                                                        

 اًمصحقح اعمًـد، واجلامع اًمصحقح. (876)

  أطماديث معؾة فماهرها اًمصحة.(877)



 05 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

 9اجلزح ّالتعدٓل 
امء اًمرضم٤مل واًمرواة ومٕمٜمده يم٤من اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم آي٦م ذم ُمـ أي٤مت ذم طمٗمظ أؾم

ُمٚمٙم٦م ىمقي٦م ذم ذًمؽ، وومٝمؿ دىمٞمؼ صم٤مىم٥م، وقمٚمؿ واؾمع سم٘مقاقمد هذا اًمٗمـ8 ومٙم٤من يمالُمف قمغم 

 اًمرضم٤مل ذم هم٤مي٦م اإلشم٘م٤من.

وأُم٤م يمالُمف ودمرحيف ٕهؾ اًمٌدع، وم٘مد يم٤من رمحف اهلل شمٕم٤ممم يرى أن ذًمؽ واضم٥م قمٚمٞمف 

ًٚمػ ىمد أمجٕمقا قمغم ٟمّمح٤ًم ًمديـ اهلل قمز وضمؾ وًمٚمٛمًٚمٛملم، ويم٤من يذيمر أن قمٚمامء اًم

 وضمقب سمٞم٤من والل أهؾ إهقاء.

 .همٛمحـ ٓ ٞمتٙمذذ وٓ ٞمًؼميح زم٣ميم٘مالم دم ايمٛم٣مس ويم٘مٛمف َمـ زم٣مب ايمٛمِمحوي٘مقل: 

وٞمحـ واهلل َم٣م ٞمح٤م أن يُم٣مىمقا زمُمقىم٥م، ويم٘مـ هذه ايمدومدوم٥م دم وي٘مقل: 

 .رؤوؽمٜمؿ يمغمصمٔمقا إلم احلؼ همٜمل َمـ َمِمٙمحتٜمؿ

إهقاء اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ اعمٕم٤مسيـ  وىمد شمٙمٚمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم قمغم مجع ُمـ أهؾ

 (. 132ومٌٚمغ قمدد اعمجروطملم اًمذيـ شمٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ ومقق اعم٤مئتلم ومخًلم ) 

 .ٓ زمد َمـ ىمت٣مب دم اجلرح وايمتٔمديؾ يمٙمٚمٔم٣مسيـويم٤من ي٘مقل: 

يمق سمرىمٛم٣م اجلرح وايمتٔمديؾ يم٘م٣مٞم٦م ىمٙمٚم٥م اظمٌتدع َمثؾ ىمالم ايمُمٝمخ ازمـ زم٣مز وي٘مقل: 

اهلل ؿمٞمخٜم٤م ًم٘مد يم٤من وم٤مرس هذا اعمٞمدان وطم٤مُمؾ ًمقاء اجلٝم٤مد ود ومرطمؿ ، رمحف اهلل سمٔم٣ملم

 ُمـ يريد إوم٤ًمد اًمديـ أو اعمًٚمٛملم.

                                                        

 وىمد مـ اهلل قمكمَّ سماًمعؿؾ ذم اعمجروطملم كًلل اهلل اًمؽريؿ أن يتؿفا سمخػم.(878)



 06 ادعٕ رمحُ اهلل تعاىلتزمج٘ اإلماو اجملدد9 مكبل بً ٍادٚ الْ

 ميَر الغٔذ رمحُ اهلل تعاىل9

 قم٘مٞمدةو اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم يًػم قمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح قمٚماًم وقمٛمالً 

ؾمتٗم٤مدة ُمـ ُمٕمّٔمؿ ٕئٛم٦م اًمًٚمػ اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ ٟم٤مصح٤ًم سم٤مًٓمتٗم٤مف طمقهلؿ وآ

 يمتٌٝمؿ.

ويم٤من اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُمٕمّٔماًم ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ُمٜم٘م٤مدًا ًمٚمحؼ، ُمتجردًا ًمألظمذ 

اًمًٚمٗمل هق ُمـ متًؽ سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م  سم٤مًمدًمٞمؾ وىّم٤موم٤ًم قمٜمد أي٦م واحلدي٨م، ُمرددًا:

ويم٤من اًمِمٞمخ ًمّم٤مًمح، وًمٞم٧ًم اًمًٚمٗمٞم٦م جمرد دقم٤موى، قمغم ومٝمؿ اًمًٚمػ ا  رؾمقل اهلل

مم يٜمٙمر اًمت٘مٚمٞمد واًمتٛمذه٥م واًمتٕمّم٥م وي٘مقل: ًمق يمٜم٤م ُم٘مٚمديـ أطمدًا ًم٘مٚمدٟم٤م رمحف اهلل شمٕم٤م

 أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف.

 .أٞم٣م زمحٚمد اهلل أزمٕمض ايمتٗمٙمٝمد َمٛمذ زمدأت ايمدراؽم٥موي٘مقل: 

٤مهدهؿ سمٚم٤ًمٟمف وىمٚمٛمف وىم٤مل: ىمقًمقا جيويم٤من يٌٖمض اًمٌدع وأهٚمٝم٤م ويٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ و

ردود قمٚمٞمٝمؿ يمت٤ًٌم، ويمذا أظمرج ذم ٟمّمحٝمؿ ٕهؾ اًمٌدع إٟم٤م ًمٙمؿ سم٤معمرص٤مد، وأًمػ ذم اًم

 أذـم٦م يمثػمة.

ويم٤من رمحف اهلل شمٕم٤ممم حيذر مم٤م خي٤مًمػ اإلؾمالم يم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م واإلٟمتخ٤مسم٤مت وي٘مقل: 

 اًمديٛم٘مراـمٞم٦م يمٗمر، ويمؾ ُم٤م ظم٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٝمق حت٧م أىمداُمٜم٤م.

 9ُفكَـ

ٕدًم٦م سمٛمٝم٤مرة اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ًمف طمظ واومر ذم اًمٗم٘مف واؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم ُمـ ا

                                                        

قان اًمعؼقدة ) هذه دقمقشمـا وقمؼقدشمـا ( وىمد ىمؿت سمنمطمفا وهلل احلؿد واعمـة.( وًمف رؾماًمة ىمقؿة ذم سم1)  
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 اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اًمًٚمػ قمجٞم٦ٌم، وُمٚمٙم٦م ىمقي٦م، وـمري٘م٦م ؾمديدة، يمام هق ؿم٠من اعمحدصملم

سمـ طمٜمٌؾ، واًمٚمٞم٨م، وُم٤مًمؽ، وهمػمهؿ، ويمت٤مسم٦م اجل٤مُمع اًمّمحٞمح شمرشمٞمٌف  اًمّم٤مًمح يم٠ممحد

وشمراضمؿ أسمقاسمف، شمدل قمغم ومٝمؿ دىمٞمؼ ًمٚمٗم٘مف واحلدي٨م، ويمذًمؽ ومت٤مواه اعمٜمثقرة ذم يمتٌف 

 وهم٤مرة إذـم٦م وحتٗم٦م اعمجٞم٥م وهمػمه٤م.إظمرى8 يم٢مضم٤مسم٦م اًم٤ًمئؾ، 

 اللغ٘ العزب9٘ٔ

ًم٘مد أقمٓمل اًمِمٞمخ طمٔم٤ًم يمٌػمًا ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م ٓ ؾمٞمام اًمٜمحق، ويم٤من حي٥م اًمٜمحق ضمدًا 

 ويذايمر اًمٓمالب ومٞمف يمثػمًا طمتك ذم ُمرض ُمقشمف.

 األعزطــ9٘ ّ التألٔف

ة ـمٞم٦ٌم ضُمٚمٝم٤م ذم اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُمٝمتؿ سم٤مًمت٠مًمٞمػ هم٤مي٦م آهتامم وىمد أًمػ يمت٤ًٌم يمثػم

سم٤مب اًمٕم٘مٞمدة يمري٤مض اجلٜم٦م، ودٓئؾ اًمٜمٌقة وصٕم٘م٦م اًمزًمزال، واًم٘مدر واًمِمٗم٤مقم٦م، 

واعمخرج ُمـ اًمٗمتٜم٦م، واإلحل٤مد اخلٞمٛمٜمل ذم أرض احلرُملم،.. وهمػمه٤م، وًمف اعم١مًمػ 

.. وًمف ُمـ  اجل٣مَمع ايمِمحٝمح، و: ايمِمحٝمح اظمًٛمد مم٣م يمٝمس دم ايمِمحٝمحكماًمٕمٔمٞمؿ: 

نم٣مرة ، وإصم٣مزم٥م ايم٣ًمئؾد ومرغ ضمزء ُمٜمٝم٤م وـمٌع ذم : ( ذيط وىم2322إذـم٦م ٟمحق)

وهمػمه٤م وُمع  ومٚمع اظمٔم٣مٞمد، وايمٖمقاىمف اجلٛمٝم٥م، واظمِم٣مرفم٥مو حتٖم٥م اظمجٝم٤م، وإذؿم٥م

أٞم٣م يم٦ًم راٍض فمـ ٞمٖمز دم ايمتٟميمٝمػ؛ قمٙمقومف قمغم اًمٙمت٥م واًمٙمت٤مسم٦م وم٘مد يم٤من ي٘مقل: 

جئمؾ دم  همٜمل ومٙمٝمٙم٥م؛ ٕين َمُمٕمقل زم٣ميمتٔمٙمٝمؿ، وايمدفمقة وايمٖمت٣موى، يم٘مـ يمٔمؾ اهلل أن

هٙمذا ي٘مقل سمٕمد أن أطمٞم٤م اهلل سمف أُم٦م وٟمٗمع سمف وسمٙمتٌف وأذـمتف . أو هبذا اعمٕمٜمك، ذيمؽ طمغماً 
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 اإلؾمالم واعمًٚمٛملم، ومال ٟم٤مُم٧م أقملم اجلٝم٤مل واعمٌتدقملم اعمثٌٓمٌـ قمـ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل.

 9ُٛ العلناٛ علٔثيا

ايمُمٝمخ َمٗمٌؾ هذا رصمؾ أفمٙمؿ َمٛملىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمحف اهلل شمٕم٤ممم: 

 ./ ٟم٘ماًل قمـ شمرمج٦م اًمٕمديٜمل.دثحُمح 

ايمُمٝمخ ايمدافمل إلم ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥م وإلم َم٣م ىم٣من ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين رمحف اهلل شمٕم٤ممم: 

 . / ذيط.فمٙمٝمف ايمًٙمػ ايمِم٣ميمح

./ ٟم٘مٚمف اًمِمٞمخ ايمُمٝمخ َمٗمٌؾ إَم٣مم إَم٣مم إَم٣مموىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم: 

 سمـ قمثامن. اهلل قمٌد

زمـ ه٣مدي فم٣ممل  إن همّمٝمٙم٥م ايمُمٝمخ َمٗمٌؾٛمل طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم: وىم٤مل اًمِمٞمخ أمحد اًمٜمج

ؽمٙمٖمل ومرر َمٛمٜم٨م ايمًٙمػ ايمِم٣ميمح دم ىمتٌف ودفم٣م إيمٝمف وفمٙمؿ سمالَمذسمف هذا اظمٛمٜم٨م 

 ./ اًمؽممج٦م.ايمًٙمٖمل

ضم٣مَمؾ يمقاء ايمًٛم٥م وايمتقضمٝمد ذايم٘مؿ ايمدافمل إلم وىم٤مل اًمِمٞمخ رسمٞمع طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم: 

قرع ايمِم٣ميمح اظمحدث ايمذي داس ايمدٞمٝم٣م اهلل اظمجدد زمحؼ دم زمالد ايمٝمٚمـ.. ايمزاهد ايم

 / ُمٜمِمقرة اًمتٕمزي٦م.وزطم٣مرهمٜم٣م حت٦م ومدَمٝمف...

ايمرمحـ  إن ؾمٝمخٛم٣م أزم٣م فمٌداًمقه٤مب طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم:  سمـ قمٌد وىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد

زمـ ه٣مدي ايمقادفمل َمـ ىم٣ٌمر ايمٔمٙمامء دم هذا ايمٔمٌم، وإَم٣مم دم اجلرح وايمتٔمديؾ،  َمٗمٌؾ

                                                        

 هذا مـ شمقاوع اًمشقخ اسمـ سماز رمحف اهلل شمعامم. (880)
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إلَم٣مم اظمحدث، ايمزاهد ايمِم٣مزمر ايمدافمل إلم زمؾ هق ضم٣مَمؾ يمقائف دم هذا ايمٔمٌم، وهق ا

اهلل فمعم زمِمغمة، ٞم٣مس ايمًٛم٥م ووم٣مَمع ايمٌدفم٥م، وجمدد دفمقة أهؾ ايمًٛم٥م دم ايمٝمٚمـ، وهق 

 .احل٣مهمظ ايمث٦ٌم ايمثٗم٥م ايمٔم٣ممل زمٔمٙمؾ احلدي٧م ايمٌِمغم زمٖمٗمف ايمقاومع

ايمُمٝمخ َمٗمٌؾ فم٣ممل وحمدث، هق درة دم وىم٤مل اًمِمٞمخ قمكم طمًـ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم: 

ايمُمٝمخ َمٗمٌؾ وىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٞمد حمٛمد احلٙمٞمؿ اعمٍمي رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ، زمٙمدة اإليامن

/ هم٤مرة إذـم٦م ُمٜم٤مىمِم٦م رصمؾ ٞمًٝم٨م وضمده رصمؾ ٓ جتد َمثٙمف دم هذا ايمٔمٌم

 اعم٤مضمًتػم. وهبذا أيمتٗمل خمتٍمًا واهلل اعمًتٕم٤من.

  تعاىل9ّفاٗ الغٔذ رمحُ اهلل

/ مج٤مدى أومم 2ٚم٦م ًم٘مد شمقذم ؿمٞمخٜم٤م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم ًمٞمٚم٦م إطمد اًمتل هل ًمٞم

( يقُم٤ًم وىمؼم سمٛم٘مؼمة اًمٕمدل سمٛمٙم٦م 577هـ( وىم٧م اًمٕمِم٤مء سمٕمد ُمرض دام ٟمحق )2211)

 اعمٙمرُم٦م ضمقار اًمِمٞمخ: اسمـ سم٤مز، واًمِمٞمخ: اسمـ قمثٞمٛملم رمحٝمؿ اهلل مجٞمٕم٤ًم.

وُم٤م ُم٤مت طمتك ظمٚمػ رضم٤مًٓ وأسمٓم٤مًٓ وقمٚمامء وُم١مًمٗملم وحم٘م٘ملم، وظمٓم٤ٌمء، وطمٗم٤مظ 

  ظمػم وٓ شمزال إمم إومْمؾ.وم٤مًمدقمقة ٓ شمزال قمغم وأئٛم٦م ُم٤ًمضمد.

ومدُم٤مج ٓ شمزال سطم٤ًم ؿم٤مخم٤ًم ًمٚمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ، وٓ شمزال ؾمٝم٤مم احلؼ شمّمٞم٥م ُم٘م٤مشمؾ 

 اًم٤ٌمـمؾ.

ــػمهت٤م ــ٤مري ُمً ــ٤مرك اًمٌ ــقة سم ــ٤م دقم  ي

 

ـــدر  ـــقب وٓ يم ـــ٤م هبـــ٤م ؿم ـــ٦م ُم  ٟم٘مٞم

 شمؿ سمحٛمد اهلل وشمقومٞم٘مف.   

*** 
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 اخلطب٘ األّىل
، ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م إن احلٛمد هلل

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف 

 إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ُٗمقا اهللَ ضَمؼح سُمٗمَ  ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ٙمُِٚمقَن﴾﴿َي٣م َأُّيه ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ]آل ٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم

  [221قمٛمران:

ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح  ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح ﴿َي٣م َأُّيه

٣مءَ  ًَ ٣مًء َواسمحُٗمقا اهللَ ايمحِذي سَم ًَ
َْرضَم٣مَم إِنح اهللَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ ْٕ يُمقَن زمِِف َوا

  [2]اًمٜم٤ًمء:َروِمٝم٣ًٌم﴾

ـَ آََمٛمُقا اسمحُٗمقا اهللَ َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع اهللَ َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مزَ    .[52-52]إطمزاب: هَمْقزًا فَمٓمِٝماًم﴾ ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

 أُم٤م سمٕمد: 

 قمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: وم٘مد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام

َٟميُمقَن َرؽُمقَل اهللِ « ًْ غْمِ  ىَم٣مَن ايمٛمح٣مُس َي ـْ اخْلَ ِّ خَم٣َمهَم٥َم َأْن  ،فَم ـْ ايمممح َوىُمٛم٦ُْم َأؽْمَٟميُمُف فَم

٣م ىُمٛمح٣م دِم صَم٣مِهٙمِٝمح٥ٍم َوَذر َي٣م رَ  :هَمُٗمْٙم٦ُم  ،ُيْدِرىَمٛمِل غْمِ  ،ؽُمقَل اهللِ إِٞمح َذا اخْلَ هَمَٜمْؾ زَمْٔمَد  ،هَمَج٣مَءَٞم٣م اهللُ ِِبَ

ـْ َذر  غْمِ َِم ـْ طَمغْمٍ  :وُمْٙم٦ُم  ،َٞمَٔمؿْ  :وَم٣مَل  ؟َهَذا اخْلَ ِّ َِم َٞمَٔمْؿ َوهمِٝمِف  :وَم٣مَل  ؟َوَهْؾ زَمْٔمَد َذيمَِؽ ايمممح

                                                        

 (.4847( )م 3606)خ ( 881)
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ـٌ  هَمَٜمْؾ  :وُمْٙم٦ُم  ،وَمْقٌم َُّيُْدوَن زمَِٕمغْمِ َهْدِيل سَمْٔمِرُف َِمٛمُْٜمْؿ َوسُمٛمْ٘مِرُ  :وَم٣مَل  ؟َوََم٣م َدطَمٛمُفُ  :وُمْٙم٦ُم  ،َدطَم

ـْ َذر  غْمِ َِم ْؿ إيَِمْٝمَٜم٣م وَمَذهُمقُه همِٝمَٜم٣م ،َٞمَٔمؿْ  :وَم٣مَل  ؟زَمْٔمَد َذيمَِؽ اخْلَ ـْ َأصَم٣مَِبُ  ،ُدفَم٣مٌة إلَِم َأزْمَقاِب صَمَٜمٛمحَؿ ََم

ٛمَتِٛم٣َم :٣مَل هَمٗمَ  ،َي٣م َرؽُمقَل اهلِل ِصْٖمُٜمْؿ يَمٛم٣َم :وُمْٙم٦ُم 
ًِ ـْ صِمْٙمَدسمِٛم٣َم َوَيَتَ٘مٙمحُٚمقَن زمَِٟميْم هَماَم  :وُمْٙم٦ُم  ،ُهْؿ َِم

ٙمِِٚمكَم َوإََِم٣مََمُٜمؿْ  :وَم٣مَل  ؟سَمْٟمَُمُريِن إِْن َأْدَرىَمٛمِل َذيمَِؽ  ًْ ْؿ  :وُمْٙم٦ُم  ،سَمْٙمَزُم ََج٣َمفَم٥َم اظمُْ ـْ ََلُ ْ َيُ٘م هَم١مِْن مَل

َٓ إََِم٣ممٌ  َٜم٣مهَم٣مفْمَتِزْل سمِْٙمَؽ ايمْ  :وَم٣مَل  ؟ََج٣َمفَم٥ٌم َو َويَمْق َأْن سَمَٔمضح زمَِٟمْصِؾ ؾَمَجَرٍة ضَمتحك  ،ِٖمَرَق ىُمٙمح

 .»ُيْدِرىَمَؽ اظمَْْقُت َوَأْٞم٦َم فَمعَم َذيمَِؽ 

ُمـ اًمتٝم٤مون  ذم هذا احلدي٨م قمٚمؿ ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة وم٘مد وىمع ُم٤م أظمؼم سمف اًمٜمٌل 

٤ًٌم ًمٚمٗمتٜم٦م8 ٕن سمًٜمتف، واًمتٝم٤مون سمًٜم٦م رؾمقل اهلل  اهلل  يٕمتؼم سمٕمًدا قمـ اهلل قمزوضمؾ وؾمٌ

ٌَُٜمْؿ همِْتٛم٥ٌَم َأْو ﴿قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـْ َأَْمِرِه َأْن سُمِِمٝم ـَ ُُي٣َميمُِٖمقَن فَم هَمْٙمَٝمْحَذِر ايمحِذي

ٌَُٜمْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمٌؿ﴾  [45]اًمٜمقر:ُيِِمٝم

ىمد أصٌح٧م همري٦ٌم سملم فمٝمراين اعمًٚمٛملم أصٌح٧م همري٦ٌم ذم  وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

سمٕمض اًمًٜمـ اًمٔم٤مهرة وم٢مهن٤م ُمـ اًمًٜمـ، وًمٙمـ  جمتٛمٕم٤مت اعمًٚمٛملم، وًم٧ًم أقمٜمل سم٤مًمًٜم٦م

َّٓ «ي٘مقل:  واًمٜمٌل  ،أقمٜمل سم٤مًمًٜم٦م ـمري٘م٦م رؾمقل اهلل  تِل َيْدظُمُٚمقَن اجْلَٜم٦ََّم إِ يُمؾُّ ُأُمَّ

ـْ َأسَمك ـْ َي٠ْمسَمك َي٤م َرؾُمقَل  ىمٞمؾ: ،»َُم ٛمح٥مَ « :ىَم٤مَل  ؟اهللِ َوَُم ـْ َأؿَم٣مفَمٛمِل َدطَمَؾ اجْلَ ـْ فَمَِم٣ميِن  ،ََم َوََم

 .»هَمَٗمْد َأزَمك

شمٕمتؼم ُمـ اًمًٜم٦م وًمٞم٧ًم اًمًٜم٦م سم٤مٔراء وٓ إىم٤مويؾ، سمؾ  ومٓم٤مقم٦م رؾمقل اهلل 

ًُ اًمًٜم٦م اشم٤ٌمع ُم٤م ضم٤مء سمف رؾمقل اهلل  ٜمٞم٦م سم٤مٓؾمتح٤ًمن، وًمق ىم٤مل ىم٤مئؾ: إن ، وًمٞم٧ًم اًم

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.7280)خ ( 882)
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شمِمٛمؾ طمٞم٤مشمف وشمِمٛمؾ صحتف، وشمِمٛمؾ أيًْم٤م  اًمًٜم٦م هل اإلؾمالم، ومًٜم٦م رؾمقل اهلل 

، وُمـ ؾ اًمًػم، يمؾ ظمػم ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل اعمٖم٤مزى، وشمِمٛمؾ دٓئؾ اًمٜمٌقة، وشمِمٛم

ـْ ؽُمٛمحتِل هَمَٙمْٝمَس َِمٛمِّل«: صمؿ ي٘مقل اًمٜمٌل  ـْ َرنِم٤َم فَم ، ومٛمـ رهم٥م قمـ ؾمٜم٦م »ََم

إمم ىمقاٟملم  إمم إؾمالف وإقمراف، أو رهم٥م قمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  رؾمقل اهلل 

ؾمٜم٦م ، وإمم اهلقى ومٚمٞمس ُمـ رؾمقل اهلل  ووٕمٞم٦م، أو رهم٥م قمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

شم١مظمذ ُمـ سمٓمقن اًمٙمت٥م وقمـ أهؾ اًمًٜم٦م، واعمًٚمؿ ذم هذا اًمزُم٤من اًمذي  رؾمقل اهلل 

 .يٙم٤مد اإلؾمالم أن يذوب ومٞمف ُمٓم٤مًم٥م سم٢مفمٝم٤مر ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

إن يم٘مؾ فمٚمؾ ذة، ويم٘مؾ ذة همؼمة، همٚمـ ىم٣مٞم٦م همؼمسمف إلم ؽمٛمتل «: ي٘مقل اًمٜمٌل 

يم٤مٟم٧م ومؽمشمف إمم ، ُمـ »همٗمد اهتدى، وَمـ ىم٣مٞم٦م همؼمسمف إلم نمغم ذيمؽ همٗمد هٙمؽ

ُم٤م قمٚمٞمف اعمجتٛمع، أو ومؽمشمف إمم إؾمالف وإقمراف، أو ومؽمشمف إمم  إمم إهقاء أو ومؽمشمف

اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م، أو ومؽمشمف إمم إهم٤مين ي٠ًمم ُمـ اًمًٜم٦م وُمـ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمًٜم٦م، صمؿ يٛمٞمؾ إمم 

ٝمٚمٝم٤م اهلل إهم٤مين إمم همػم ذًمٙمؿ، وُمـ أٟمقاع اعمٞمققم٦م، ٕن اًمًٜم٦م شمٕمتؼم صم٘مٞمٚم٦م، إٓ قمغم ُمـ ؾم

َٜمَقاِت «: ي٘مقل قمٚمٞمف اًمٜمٌل  ٦ٌَْم ايمٛمح٣مُر زم٣ِميمُمح ٛمح٥ُم زم٣ِمظمََْ٘م٣مِرهِ  ،ضُمِج ٦ٌَْم اجْلَ  .»َوضُمِج

هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم، ومٞمٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمحرص يمؾ احلرص قمغم اًمٕمٛمؾ سمًٜم٦م رؾمقل 

اًمذي هق طمٌٞمٌٜم٤م وطمٌٞمٌٙمؿ، وؿمٗمٞمٕمٜم٤م وؿمٗمٞمٕمٙمؿ، وطمريص أيًْم٤م قمغم أن ٓ  اهلل 

ـْ ٜم٤مر، ي٘مقل اهلل قمزوضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: يدظمؾ أطمد ُمٜم٤م اًم ﴿يَمَٗمْد صَم٣مَءىُمْؿ َرؽُمقٌل َِم

                                                        

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.1401( )م 5063)خ ( 883)

 "اجلامع اًمصحقح" ذم اهلل سمـ قمؿرو ريض اهلل قمـفام، وهقؿمايمر( قمـ قمٌد 6958رواه أمحد )( 884)

(1/76.) 
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ُ٘مْؿ فَمِزيٌز فَمَٙمْٝمِف ََم٣م فَمٛمِتهْؿ ضَمِريٌص فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ زم٣ِمظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َرُؤوٌف َرضِمٝمؿٌ  ًِ   [216]اًمتقسم٦م:﴾َأْٞمُٖم

َمثقم وَمثٙم٘مؿ ىمٚمثؾ رصمؾ اؽمتقومد ٞم٣مًرا همجٔمؾ ايمٖمراش واجلٛم٣مدب «: وي٘مقل اًمرؾمقل 

  ، وهق اًم٘م٤مئؾ»همٝمٜم٣م وهق يذِبـ همٟمٞم٣م آطمذ زمحجزىمؿ، وأٞمتؿ سمتٖمٙمتقن َمٛمليٗمٔمـ 

، وهٙمذا أيًْم٤م ي٘مقل ذم قمرص٤مت »ي٣م رب أَمتل ي٣م رب أَمتل«: ذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م

 .»ي٣م رب أَمتل ي٣م رب أَمتل ي٣م رب أَمتل«اًم٘مٞم٤مُم٦م: 

اهلل  اعمٕم٤ميص وٓ يٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمتٗمٚم٧م إمم ُم٤م يٖمْم٥م إممومال يٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمتٗمٚم٧م 

، قمزوضمؾ، يٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمح٘مؼ ُم٤م أراده اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وُم٤م أراده رؾمقل اهلل 

 .طمتك ٟمحٔمك سمِمٗم٤مقم٦م رؾمقل اهلل 

واًمِمٗم٤مقم٦م طمؼ جي٥م قمغم يمؾ ُم١مُمـ أن ي١مُمـ هب٤م، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يرزىمٜم٤م 

 .اًمتٛمًؽ سمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

 اخلطب٘ الجاىٔ٘ 
 ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، وأؿمٝمد احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل قمغم

أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف، اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم 

حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد، اًمٚمٝمؿ 

                                                        

 (.193/326( )م7510)خ ( 885)

( قمـ ضماسمر ريض اهلل 2285( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، ورواه مًؾؿ )2284( )م 3426)خ  (886)

  قمـف.

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.193( )م 5710)خ  (887)
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 سمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد.سم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إ

 أُم٤م سمٕمد:

 أىمقاًُم٤م وٟمِمتؿ أىمقاًُم٤م، ومٚمٞمس ُمٕمٜم٤مه أٟمٜم٤م ٟمٕمػِم  ومٜمحـ إذا دقمقٟم٤م إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

، ، اًمتل طمرص صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل وًمٙمـ ُمٕمٜم٤مه أٟمٜم٤م ٟمدقمق إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ، ومٕمكموطمرص أيًْم٤م أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة قمغم اًمٕمٛمؾ سمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

، وم٘مد اظمتّمؿ هق اهلل قمٜمف يم٤من ُمـ أطمرص اًمٜم٤مس قمغم اًمٕمٛمؾ سمًٜم٦م رؾمقل اهلل  ريض

سمـ أيب ـم٤مًم٥م: ُم٤م  ذم ؿم٠من اًم٘مران ذم احل٩م، وم٘م٤مل قمكم، اظمتّمام ٝماموقمثامن ريض اهلل قمٜم

 .ٕضمؾ أطمد يمٜم٧م ٕدع ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

سمـ قمكم،  سمـ قمكم، وزيد سمـ احلًلم، وحمٛمد ا احلًـ واحلًلم، وهٙمذا قمكموهٙمذ

هنؿ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ورمحٝمؿ اهلل ُمـ أطمرص اًمٜم٤مس قمغم اًمٕمٛمؾ سمًٜم٦م رؾمقل اهلل وم٢م

ذم طمدي٨م اًمٖمدير، ويم٤من راضمًٕم٤م ُمـ طمج٦م اًمقداع، صمؿ  ، وُمـ صمؿ ي٘مقل اًمٜمٌل 

أُّي٣م ايمٛم٣مس، إين سم٣مرك همٝم٘مؿ شمٗمٙمكم «ي٘مقل:  "صحٞمح ُمًٚمؿ"ظمٓم٥م اًمٜم٤مس يمام ذم 

وأهؾ «قمغم يمت٤مب اهلل، صمؿ ىم٤مل:  وطم٨مَّ ، ورهم٥م »أضمدمه٣م ىمت٣مب اهلل همٝمف اَلدى وايمٛمقر

 .»زمٝمتل أذىمرىمؿ اهلل دم أهؾ زمٝمتل، أذىمرىمؿ اهلل دم أهؾ زمٝمتل، أذىمرىمؿ اهلل دم أهؾ زمٝمتل

 ، واًمٜمٌل وم٠مهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة ُمـ أطمرص اًمٜم٤مس قمغم اًمٕمٛمؾ سمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

يم٤من ذم طمجرة أم ؾمٚمٛم٦م، وًمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل هذا اًمٙمالم ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمف 

ذم طمجرة أم ؾمٚمٛم٦م،  اهلل ٓ ٟم٘مقًمف ُمـ أضمؾ ومالن أو ُمـ أضمؾ ومالن، يم٤من اًمٜمٌل 

                                                        

 (.1223( )م1569-1563)خ ( 888)

 .(2408)م ( 889)
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ايمٙمٜمؿ إن ه٠مٓء أهؾ زمٝمتل، «ومدظمؾ احلًٜم٤من صمؿ دظمؾ قمكم ووم٤مـمٛم٦م، وووع يم٤ًمء وم٘م٤مل: 

ٓ حيٌؽ إٓ «ذم قمكم:  ، وي٘مقل اًمٜمٌل »همٟمذه٤م فمٛمٜمؿ ايمرصمس وؿمٜمرهؿ سمْمٜمغما

٤ًٌم ذقمًٞم٤م،  ، وم٠مهؾ اًمًٜم٦م»َم٠مَمـ وٓ يٌٕمّمؽ إٓ َمٛم٣مهمؼ حيٌقن أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة طم

يقم اًمٖمدير اًمذي حتتٗمؾ سمف اًمراومْم٦م ذم يمثػم ُمـ اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م وشمرشمٙم٥م سمدقم٦م، ُم٤م صم٧ٌم 

 هذا يقم اًمٖمدير.

يمام ؾمٛمٕمتؿ، أُم٤م أٟمٜم٤م ٟمجتٛمع صمؿ ٟمحتٗمؾ اطمتٗم٤مٓت، ومٚمٞمس اًمديـ  ظمٓم٥م اًمٜمٌل 

﴿ايْمَٝمْقَم َأىْمَٚمْٙم٦ُم يَمُ٘مْؿ : سم٤مًمرأي، وًمٞمس اًمديـ سم٤مهلقى8 رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ

ؽْمالَم ِديٛم٣ًم﴾ ِ ْٕ  .[5]اعم٤مئدة:ِديٛمَُ٘مْؿ َوَأمْتَْٚم٦ُم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ٞمِْٔمَٚمتِل َوَرِوٝم٦ُم يَمُ٘مُؿ ا

 ًمًٜم٤م ٟمتٜم٘مص أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة وهٙمذا أيًْم٤م احلًٜملم ريض اهلل قمٜمٝمام، اًمٜمٌل 

احلًٜملم وُمـ ، ومٞمٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمح٥م »ايمٙمٜمؿ إين أضمٌٜمام همٟمضم٤م َمـ حيٌٜمام«ي٘مقل: 

أهن٤م  يم٤من ص٤محل٤ًم ُمـ أوٓد احلًٜملم، وهٙمذا وم٤مـمٛم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م، أظمؼم اًمٜمٌل 

هم٣مؿمٚم٥م زمّمٔم٥م َمٛمل يٕمّمٌٛمل َم٣م يٕمّمٌٜم٣م، «: ، وي٘مقل اًمٜمٌل اعم١مُمٜملمؾمٞمدة ٟم٤ًمء 

                                                        

( قمـ قمؿر سمـ أيب ؾمؾؿة، وىمال اًمؽممذي: هذا طمديث 8295(، واًمطؼماين )3218رواه اًمؽممذي )( 890)

 .، وصححف اًمعالمة إًمٌاين وًمف ؿمقاهد يصح هباهمريب

 ( قمـ قمكم ريض اهلل قمـف.78)م ( 891)
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 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا. 2450( )م 3624)خ  (893)
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 .»ويريٌٛمل َم٣م يريٌٜم٣م

احلزاي٤م، وًمٞمس ُمـ إىم٤مصٞمص، سمؾ رواه اًمٌخ٤مري  ُمـ واحلدي٨م رواه اًمٌخ٤مري ًمٞمس

 صحٞمحف، وهٙمذا أيًْم٤م ي٘مقل أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف: ارىمٌقا حمٛمًدا ذم أهؾ ذم

أطم٥م إزم ُمـ أن أصؾ  ، وي٘مقل: ومقاهلل ٕن أصؾ ىمراسم٦م رؾمقل اهلل سمٞمتف

 .ىمراسمتل

ويمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م ممٚمقءة سمٗمْم٤مئؾ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، وسمام أن أهؾ اًمًٜم٦م يٜمزًمقن أهؾ 

ؿ، ومٝمؿ ٓ يٖمٚمقن ومٞمٝمؿ وٓ ي٘مقًمقن يمام ي٘مقل إُم٤مم اًمْمالًم٦م سمٞم٧م اًمٜمٌقة ُمٜمزًمتٝمؿ اًمالئ٘م٦م هب

اخلٛمٞمٜمل8 ي٘مقل: إن ٕئٛمتٜم٤م ُمٜمزًم٦م ٓ يٜم٤مهل٤م ٟمٌل ُمرؾمؾ وٓ ُمٚمؽ ُم٘مرب، وي٘مقل أيًْم٤م: إن 

ٟمّمقص أئٛمتٜم٤م يم٤مًم٘مرآن8 ذًمؽ والل ُمٌلم، ٟمٕمت٘مد أهنؿ سمنم يّمٞمٌقن وخيٓمئقن، 

 .ُم٦م حمٛمد وجيٝمٚمقن ويٕمٚمٛمقن، وأن اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمٝمٞمٛمٜم٤من قمغم مجٞمع أ

ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن ينمح صدورٟم٤م ًمٚمحؼ، وأن يرزىمٜم٤م اشم٤ٌمقمف، واحلٛمد هلل رب 

 اًمٕم٤معملم.

* * * 

                                                        

 ( قمـ اعمًقر ريض اهلل قمـف.2449( )م 5230)خ ( 894)

 (.3713)خ ( 895)

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.1759( )م 3712)خ ( 896)
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إن احلٛمد هلل، ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م، 

ٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعم

 إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ٙمُِٚمقنَ  ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ُٗمقا اهللَ ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ]آل ﴾﴿َي٣م َأُّيه

  [221قمٛمران:

٣َم ايمٛمح٣مُس اسمحُٗمق  ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح ﴿َي٣م َأُّيه ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ا َرزمح

َْرضَم٣مَم إِنح اهللَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ٣مًء َواسمحُٗمقا اهللَ ايمحِذي سَم ًَ
َِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ

  [2]اًمٜم٤ًمء:﴾َروِمٝم٣ٌمً 

٣َم ايمحِذي  ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  ـَ آََمٛمُقا اسمحُٗمقا اهللَ َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع اهللَ َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝماًم﴾  .[52-52]إطمزاب: ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

 أُم٤م سمٕمد:

ٌْٙمَِؽ ﴿َويَمَٗمْد  ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـْ وَم َأْرؽَمْٙمٛم٣َم إلَِم ُأََمٍؿ َِم

فُمقنَ  ُٜمْؿ َيَتَيح اِء يَمَٔمٙمح ح ٌَْٟمؽَم٣مِء َوايميح ـْ *  هَمَٟمطَمْذَٞم٣مُهْؿ زم٣ِميْم
فُمقا َويَم٘مِ هَمَٙمْقٓ إِْذ صَم٣مَءُهْؿ زَمْٟمؽُمٛم٣َم سَمَيح

ْٝمَْم٣مُن ََم٣م ىَم٣مُٞمقا َئْمَٚمُٙمقَن﴾ ُؿ ايمُمح ـَ ََلُ ْؿ َوَزيح ٦ْم وُمُٙمقُِبُ ًَ   .[25-21]إٟمٕم٤مم: وَم

ذم ه٤مشملم أيتلم سمٞم٤من ُمـ اهلل قمزوضمؾ أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يرؾمؾ اًمرؾمؾ ًمٕم٤ٌمده 

وخلٚم٘مف ُمـ أضمؾ أن يرضمٕمقا إًمٞمف، وم٢مذا مل يرضمٕمقا إًمٞمف وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يٜمت٘مؿ ُمٜمٝمؿ 
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يمام طمّمؾ ًمٙمثػم ُمـ إُمؿ اعمت٘مدُم٦م، وذم هذا ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ْٝمَح٥ُم َوَِمٛمُْٜمْؿ ﴿هَمُ٘ماًل  ـْ َأطَمَذسْمُف ايمِمح ـْ َأْرؽَمْٙمٛم٣َم فَمَٙمْٝمِف ضَم٣مِص٣ًٌم َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم َأطَمْذَٞم٣م زمَِذْٞمٌِِف هَمِٚمٛمُْٜمْؿ ََم

ُٜمْؿ  ًَ ـْ ىَم٣مُٞمقا َأْٞمُٖم
ـْ َأنْمَروْمٛم٣َم َوََم٣م ىَم٣مَن اهللُ يمَِٝمْٓمٙمَِٚمُٜمْؿ َويَم٘مِ َْرَض َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم ْٕ ْٖمٛم٣َم زمِِف ا ًَ ـْ طَم ََم

  [22ٌقت:]اًمٕمٜمٙم﴾َيْٓمٙمُِٚمقنَ 

وٟمحـ سمحٛمد اهلل ىمد ُمـ اهلل قمٚمٞمٜم٤م وقمغم سمٚمدٟم٤م سمام مل ٟمٕمرومف وٓ يٕمرومف آسم٤مؤٟم٤م وأضمدادٟم٤م، 

يزيدٟم٤م ُمـ ومْمٚمف يمام ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف  وم٢مٟمفاخلػم، وم٢من ؿمٙمرٟم٤م اهلل قمزوضمؾ  هبذاُمـ اهلل قمٚمٞمٜم٤م 

َِزيَدٞمحُ٘مؿْ ﴿وشمٕم٤ممم:  َٕ ـْ ؾَمَ٘مْرسُمْؿ 
 [5]اسمراهٞمؿ:﴾يَمئِ

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد ىمص قمٚمٞمٜم٤م أطمقال إُمؿ اعمت٘مدُم٦م ُمع وإن يم٤مٟم٧م إظمرى وم٢من اهلل 

رؾمٚمٝمؿ، وٟمحـ إذا ٟمٔمرٟم٤م إمم جمتٛمٕمٜم٤م8 سمؾ إمم اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م يمٚمٝم٤م، وضمدٟم٤م أٟمٗمًٜم٤م 

سمٕمٞمديـ قمـ شمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم، وقمـ اًمتٛمًؽ سم٤مإلؾمالم، ووضمدٟم٤م أٟمٗمًٜم٤م ذاك ي٠مظمذ 

ٝمٚمف وي٠مسمك أن سم٠مؾمالف وأقمراف، وذاك ي٠مظمذ سم٘مقاٟملم ووٕمٞم٦م، وذاك يٛمٌم قمغم ضم

، وُم٤م يٜمتٔمر سمٕمد هذا ي٤م أُم٦م حمٛمد، واًمٕمؼم يًتًٚمؿ ًمٙمت٤مب اهلل وًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

ؾ أن شمٗمتح راديق إٓ وشمًٛمع ومتٜم٦م، أو شمًٛمع ومٞمْم٤مٟم٤مت، أو شمًٛمع زٓزل يمثػمة وم٢مٟمؽ ىمَ 

إمم همػم ذًمٙمؿ، قمؼم واٟمت٘م٤مُم٤مت ُمـ اعمجرُملم، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ُ٘مْؿ َواؾْمُ٘مُروا ﴿يَمَٗمْد ىمَ  ـْ ِرْزِق َرزمِّ ـْ َيِٚمكٍم َوؾِماَمٍل ىُمُٙمقا َِم َ٘مٛمِِٜمْؿ آَي٥ٌم صَمٛمحَت٣مِن فَم ًْ ٌَٟمٍ دِم ََم ًَ
٣مَن يمِ

٥ٌٌَم َوَربٌّ نَمُٖمقرٌ  يْمٛم٣َمُهْؿ زمَِجٛمحَتْٝمِٜمْؿ *  يَمُف زَمْٙمَدٌة ؿَمٝمِّ هَمَٟمفْمَرُوقا هَمَٟمْرؽَمْٙمٛم٣َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ؽَمْٝمَؾ ايْمَٔمِرِم َوزَمدح

ـْ ؽِمْدٍر وَمٙمِٝمؾٍ صَمٛمحَتكْمِ َذوَ  ٍء َِم   [24-23]﴾اََتْ ُأىُمٍؾ ََخٍْط َوَأشْمٍؾ َوَرْ

٤م هب٤م8 وم٢من اهلل إًمٞمٜم٤م وأٟمٕمؿ قمٚمٞمٜمهٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم إذا مل ٟمًت٘مٌؾ هذه اًمٜمٕمؿ اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م 

اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٞم٧ًم ًمديف حم٤مسم٤مة وًمًٜم٤م سم٠مقمز قمغم اهلل ُمـ إظمقاٟمٜم٤م اًمًقداٟملم، وٓ 



 21 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

٤ميمًت٤من أو اعمج٤مورة هل٤م ُمـ اًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت وُمـ إُمٓم٤مر، ورب اًمٕمزة أيًْم٤م مم٤م ؾمٛمٕمتؿ ذم سم

٥ٌٍَم هَمٌاَِم  ٓ ئمٚمؿ أطمًدا: ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـْ َُمِِمٝم ﴿َوََم٣م َأَص٣مزَمُ٘مْؿ َِم

ـْ ىَمثغِمٍ  ٦ٌَْم َأْيِديُ٘مْؿ َوَئْمُٖمق فَم ًَ ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف  ،[52]اًمِمقرى:﴾ىَم

ـْ زَمْٔمِدِهْؿ ﴿اًمٙمريؿ:  ـْ َِم َ٘م ًْ ْ سُم ٣مىمِٛمُُٜمْؿ مَل ًَ ـْ وَمْرَي٥ٍم زَمْمَِرْت ََمِٔمٝمَُمَتَٜم٣م هَمتِْٙمَؽ ََم َوىَمْؿ َأْهَٙمْ٘مٛم٣َم َِم

ـُ ايْمَقاِرشمكِمَ  ٓح وَمٙمِٝماًل َوىُمٛمح٣م َٞمْح َؽ َُمْٜمٙمَِؽ ايْمُٗمَرى إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  [36]اًم٘مّمص:﴾إِ ﴿َوََم٣م ىَم٣مَن َرزمه

َٜم٣م َرؽُمقًٓ  ٌَْٔم٧َم دِم ُأَمِّ ٓح َوَأْهُٙمَٜم٣م  ضَمتحك َي َيْتُٙمق فَمَٙمْٝمِٜمْؿ آَي٣مسمِٛم٣َم َوََم٣م ىُمٛمح٣م َُمْٜمٙمِ٘مِل ايْمُٗمَرى إِ

 . [37]اًم٘مّمص:﴾ـَم٣مظمُِقنَ 

وأُم٤م ومتـ اًم٘متؾ واًم٘مت٤مل ومال شم٠ًمل قمٜمٝم٤م، وإٟمٜم٤م ٟمخِمك قمغم سمٚمدٟم٤م اًمتل أصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٌل 

ٙماَِم « ومٞمٝم٤م: ، ٟمخِمك قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٗمتـ ومتـ ىمٌٚمٞم٦م اًمتل ىم٤مل اًمٜمٌل  ًْ  ٝم٣مايْمَتٗمَ  إذا نِ اظمُْ

ْٝمَٖمْٝمِٜماَم هَم٣ميْمَٗم٣مسمُِؾ َواظمَْْٗمُتقُل دِم ايمٛمح٣مرِ  ًَ اًم٘م٤مشمؾ ومام سم٤مل اعم٘متقل؟ ىم٤مل:  ، ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل هذا»زمِ

ُف ىَم٣مَن ضَمِريًِم٣م فَمعَم وَمْتِؾ « ـْ  َٓ «، وىم٤مل اًمٜمٌل أيًْم٤م: »أطمٝمفِ إِٞمح َح٥ٍم َِم ًْ ـُ دِم هُم َيَزاَل اظم٠ُْْمَِم

ـْ َيْٗمُتْؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم ، سمؾ اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: »٤ْم َدًَم٣م ضَمَراًَم٣مِديٛمِِف ََم٣م مَلْ ُيِِم  ﴿َوََم

دًا هَمَجَزاُؤُه صَمَٜمٛمحُؿ طَم٣ميمِدًا همِٝمَٜم٣م َونَمِّم٤َم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َويَمَٔمٛمَُف َوَأفَمدح يَمُف فَمَذازم٣ًم  َُمَتَٔمٚمِّ

 .[75]اًمٜم٤ًمء:﴾فَمٓمِٝمامً 

إظمقاٟمٜم٤م اعمًٚمٛملم أن يًتٌدًمقا  ٟمٜمل أٟمّمحإوم٤مًمرضمقع اًمرضمقع أهي٤م اعمًٚمٛمقن، و

، سم٤مًمتٕمّم٥م اجل٤مهكم، أن يًتٌدًمقا سمف اًمتٕمّم٥م ًمٙمت٤مب اهلل وًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

يتٕمّمٌقن ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ىمؾ ُمـ دمده يتٕمّم٥م ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، أُم٤م ًمألؾمالف 
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وإقمراف وإُم٤م ًمٚم٘مٌٚمٞم٦م، واًم٘مٌٚمٞم٦م ظمػم ُمـ اًمِمٞمققمٞم٦م واًمٌٕمثٞم٦م، ًمًٜم٤م هن٤مضمؿ اًم٘مٌٚمٞم٦م وًمٙمٜمٜم٤م 

، روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم ُم٤م ظم٤مًمػ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل هن٤مضمؿ 

قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أن أٟمّم٤مرًي٤م وُمٝم٤مضمرًي٤م اظمتّمام، وم٘م٤مل  "صحٞمحٞمٝمام"

َدفْمَقى أزم« :إٟمّم٤مري: ي٤م ًمالٟمّم٤مر، وىم٤مل اعمٝم٤مضمري: ي٤م ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

٣مِهٙمِٝمح٥مِ  ٣َم َُمٛمْتِٛم٥َمٌ  ،اجْلَ يمٝمس َمٛم٣م َمـ وم٣مسمؾ «: ، وي٘مقل اًمٜمٌل »َدفُمقَه٣م هَم١مَِّنح

، ىم٤مل رضمؾ: أٟمٍمه »اْٞمٌُمْ َأطَم٣مَك ـَم٣مظم٣ًِم َأْو ََمْٓمُٙمقًَم٣م«: ، وعم٤م ىم٤مل اًمٜمٌل »يمٔمِمٌٝم٥م

حتجزه فمـ «ي٤م رؾمقل اهلل إذا يم٤من ُمٔمٚمقًُم٤م، ومٙمٞمػ أٟمٍمه إذا يم٤من فم٤معم٤ًم؟ ىم٤مل: 

سمف اًمٙمريؿ: ، شم٘مقل ًمف: أىمٍم قمـ هذا اًمٕمٛمؾ، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤م»ايمٓمٙمؿ

شْمِؿ َوايْمُٔمْدَوانِ  ِ ْٕ وإٟمٜم٤م ٟمدقمق  [1]اعم٤مئدة:﴾﴿َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ايْمػِمِّ َوايمتحْٗمَقى َوٓ سَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ا

وزارة اإلقمالم أن شمٙمثػ ذم ُمٕم٤مجل٦م اعمِم٤ميمؾ اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمتل ي٘متتؾ إخ وأظمقه ي٘متتالن 

 .اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل  سمٙمت٤مب قمٜمٝم٤م ٕشمٗمف إؾم٤ٌمب، ٟمٕمرات ضم٤مهٚمٞم٦م ىمد أسمدًمٜم٤م اهلل

 ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م، وأن يتقومٜم٤م ُمًٚمٛملم.

*** 
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد إُملم، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف 

 ا قمٌده ورؾمقًمف.أمجٕملم، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدً 

 أُم٤م سمٕمد:

وم٢من ؾمٌؾ اخلػم يمثػمة، وأسمقاسمف أيًْم٤م يمثػمة ٓ يدري اعمتٙمٚمؿ سم٠مي رء يٌدأ، وًمٙمـ 

ي٘مقل:  مج٤مع ذًمؽ هق ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، أقمٜمل ُم٤م جيٛمع ذًمؽ هق ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، ٕن اًمٜمٌل 

ـْ ؽَمَٙمَؽ ؿَمِريًٗم٣م  « ٛمح٥مِ يٙمتٚمس همٝمف ََم َؾ اهللُ يَمُف ؿَمِريًٗم٣م إلَِم اجْلَ ، ومجامع اخلػم هق »فِمْٙماًم ؽَمٜمح

ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمذي يٜمٌٖمل أن ٟمدقمق إًمٞمف، واًمذي يٜمٌٖمل أن يرهم٥م ومٞمف هق 

، وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يِمؼ قمٚمٞمف إذا دقمك إمم شمٕمٚمؿ يمت٤مب اهلل، وشمٕمٚمؿ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

اًمٕمٚمؿ، وئمـ أن ُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمف يرومض دٟمٞم٤مه، وأٟمف يتخغم قمـ وـمٜمف، وهذا ًمًٜم٤م ٟمدقمق 

ضمرص فمعم َم٣م يٛمٖمٔمؽ، واؽمتٔمـ زم٣مهلل وٓ ا«ي٘مقل:  ٜم٤م حمٛمًدا إًمٞمف، وم٢من ٟمٌٞم

  .»سمٔمجزن

وًمٙمـ اًمذي ٟمدقمق إًمٞمف أن اعمًٚمؿ إذا أراد أن يّمكم وضم٥م قمٚمٞمف أن يٕمٚمؿ يمٞمػ صغم 

، وإذا ، وإذا أراد أن حي٩م وضم٥م قمٚمٞمف أن يٕمٚمؿ يمٞمػ طم٩م رؾمقل اهلل اهلل رؾمقل 

 ت أقمداء اهلل.صٗم٤م يٕمٚمؿأراد أن جي٤مهد أقمداء اهلل وضم٥م قمٚمٞمف أن 
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هٙمذا جي٥م قمٚمٞمف أن يتٕمٚمؿ اعم٤ًمئؾ اًمتل يزاوهل٤م وواضم٥م، وهذا هق اعمٕمٜمك سم٘مقًمف 

 .»ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ همريّم٥م فمعم ىمؾ َمًٙمؿ«: 

َؿ «ي٘مقل:  ورأس اًمٕمٚمؿ هق شمٕمٚمؿ يمت٤مب اهلل، ٕن ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمًدا  ـْ سَمَٔمٙمح ىُمْؿ ََم طَمغْمُ

َٚمفُ  ومرأ ضمرهًم٣م َمـ ايمٗمرآن همٙمف زمف ضمًٛم٥م،  َمـ«ي٘مقل:  ، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد »ايْمُٗمْرآَن َوفَمٙمح

وٓم ضمرف وَمٝمؿ  فواحلًٛم٥م زمٔممم أَمث٣مَل٣م، ٓ أومقل آمل ضمرف، ويم٘مـ أيمػ ضمر

َرةِ ايمًٖمرة اظم٣َْمِهُر زم٣ِميْمُٗمْرآِن ََمَع «أٟمف ىم٤مل:  ، وصم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل »ضمرف ، ايْم٘مَِراِم ايْمػَمَ

ٕصح٤مسمف  ، وىم٤مل اًمٜمٌل »وايمذي يٗمرأه ويتتٔمتع همٝمف هق فمٙمٝمف ؾم٣مق يمف أصمران

أي٘مؿ حي٤م أن يٕمدو إلم زمْمح٣من أو إلم ايمٔمٗمٝمؼ همٝمٟمَت زمٛم٣مومتكم ىمقَم٣مويـ؟ أي «ذات يقم: 

وم٘م٤مًمقا: يمٚمٜم٤م ٟمح٥م ذًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل،  »فمٓمٝمٚمتك ايمًٛم٣مم، َمـ نمغم إشمؿ وٓ ومْمٝمٔم٥م رضمؿ

ٕن يٕمدو أضمدىمؿ إلم اظمًجد، همٝمتٔمٙمؿ آي٥م طمغم يمف َمـ ٞم٣موم٥م، وآيتكم طمغم يمف َمـ «ىم٤مل: 

 .»رزمع طمغم يمف َمـ أفمدادهـٞم٣مومتكم، وشمالث وأ

ًمق همدا أطمدٟم٤م إمم اعمًجد ُمـ سمٕمد صالة اًمٗمجر ي٘مرأ اًم٘مرآن، وسملم ُمٖمرب وقمِم٤مء 

ؾمٜم٦م واطمدة، وم٢مذا هق ُمـ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس إذا يم٤من ي٘مرأ يمت٤مب اهلل ويتٕمٚمؿ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 
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، ًمٞمس ُمٕمٜمك هذا أٟمؽ شمٗمٜمل قمٛمرك ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ هذا أيًْم٤م ومْمٞمٚم٦م، وًمٙمـ ُمٕمٜم٤مه 

٧م اًمقىم٧م اًمذي يِمتٖمؾ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ذم اؾمتامع أت اًمٚمٝمق واًمٓمرب، أٟمف ًمق ومرهم

ويِمتٖمؾ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل، ًمق ومرهم٧م هذيـ اًمقىمتلم ومٗمل ؾمٜم٦م واطمدة 

شمًتٓمٞمع سمحٛمد اهلل أن شمٕمرف أُمقر ديٜمؽ، وظمّمقًص٤م ُمـ أُمث٤مل اًمِم٤ٌمب، وظمّمقًص٤م ُمـ 

يمٗمرآن وفمٚمؾ زمف أيمٌس سم٣مصًم٣م َمـ ومرأ ا«ي٘مقل:  أُمث٤مل إوٓد اًمّمٖم٤مر، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

وقؤه أضمًـ َمـ وقء ايمُمٚمس يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، وي٘مًك وايمداه ضمٙمتكم ٓ سمٗمقم َلام ايمدٞمٝم٣م، 

 .»همٝمٗمقٓن: زمؿ ىمًٝمٛم٣م هذا؟ همٝمٗم٣مل: زمٟمطمذ ويمدىمام ايمٗمرآن

اًم٘مرآن اًمذي أصٌح أسمٜم٤مء اعمًٚمٛملم حمروُملم ُمـ شمٕمٚمٛمف ذم يمثػم ُمـ إىمٓم٤مر 

يمت٤مب اهلل، وم٘مد يم٤من قمٚمامؤٟم٤م إوًمقن رمحٝمؿ اهلل  اإلؾمالُمٞم٦م، أصٌحقا حمروُملم ُمـ شمٕمٚمؿ

يٌدأون ذم شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ سمحٗمظ يمت٤مب اهلل، وسم٘مراءة يمت٤مب اهلل، صمؿ سمحٗمظ رء ُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل 

 .اهلل 

وُمّمٞم٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م ده٧م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل يمٚمف، وهق شمٖمٞمػم اعمٜم٤مه٩م اًمدراؾمٞم٦م خترج ؿم٤ٌمسًم٤م 

 د يِمٕمرون، خترج ؿم٤ٌمسًم٤م أوٓؿمٞمققمٞملم وهؿ ٓ يِمٕمرون، خترج ؿم٤ٌمسًم٤م سمٕمثٞملم وهؿ ٓ

اًمًقق ظمػم ُمٜمٝمؿ، وم٘مد وضمدٟم٤مهؿ سم٠مرض احلرُملم يت٤ًمسمٌقن يمام يت٤ًمسم٥م أوٓد اًمًقق، 

 وىمد وضمدٟم٤مهؿ ذم ُمٍم ذم طم٤مًم٦م ُمزري٦م، واًم٥ًٌم هق اًمٗم٤ًمد يمٚمف ُمـ ىمٌؾ اعمدارس.

وٟمحـ ُمٕمنم اًمٞمٛمٜمٞملم ًمٜم٤م ىمًٓمٜم٤م اًمقاومر ُمـ ذًمٙمؿ اًمٗم٤ًمد وُمـ ذًمٙمؿ اًمْمالل، وٟمٌٞمٜم٤م 
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اٞمٗمْمع فمٚمٙمف إٓ َمـ شمالث: صدوم٥م صم٣مري٥م، أو  إذا َم٣مت ازمـ آدم«٘مقل: ي حمٛمد 

، وومرق يمٌػم سملم أن شمؽمك وًمدك عمدرس ي٠ميت »فمٙمؿ يٛمتٖمع زمف، أو ويمد ص٣ميمح يدفمق يمف

ُمـ أي أرض، عم٤مذا أشمك إمم اًمٞمٛمـ؟ أشمك ُمـ أضمؾ اعم٤مدة، وسملم أن شم٠ميت سمٛمدرس ُمـ أهؾ 

٤ًٌم ًمّمالطمؽ.اخلػم يٕمٚمؿ وًمدك ذم ُمدة ىمّمػمة، يٙمقن وًمد  ك ؾمٌ

وواهلل ٕن يٙمقن وًمدك قم٤معم٤ًم ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم، يدقمق إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م 

أؾمٗم٤مه روٞمٜم٤م سم٠من اظمػم ًمؽ ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م، وًمٙمٜمٜم٤م ُمٕمنم اًم٘م٤ٌمئؾ و رؾمقل اهلل 

اقًم٤م، وروٞمٜم٤م أن شمْمٞمع أقمامرٟم٤م، ومقاهلل إهن٤م رَّ ٟمٙمقن رقم٤مة همٜمؿ، وروٞمٜم٤م سم٠من ٟمٙمقن زُ 

ـِ «ي٘مقل:  ٛم٦م، ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد خل٤ًمرة قمٔمٞم ي ْٜمُف دِم ايمدِّ ا ُيَٖمٗمِّ ـْ ُيِرْد اهللُ زمِِف طَمغْمً  .»ََم

ًمق يمٜم٤م ُمتٗم٘مٝملم ذم اًمديـ عم٤م أصٌح يمثػم ُمـ أسمٜم٤مئٜم٤م ي٤ًمٟمدون اًمِمٞمققمٞم٦م، وي٤ًمٟمدون 

، ي٘مقل ويٌنمٟم٤م سم٤مًمرضمقع إمم أقمداء اإلؾمالم، وٟمحـ ٟمٔمٜمٝمؿ قمغم هدي ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

ياَمُن َياَمنٍ «اًمٞمٛمٜمٞملم: اهلل، ظمّمقًص٤م ٟمحـ ُمٕمنم  ْ٘مَٚم٥ُم َياَمٞمَِٝم٥مٌ  وايمِٖمْٗمُف َياَمنٍ  اإْلِ ، »َواحْلِ

 .»ْؿ َأَرقه َأهْمئَِدًة َوَأيْمكَمُ وُمُٙمقزًم٣مإَّنُ «ذم ؿم٠من أهؾ اًمٞمٛمـ:  وي٘مقل اًمٜمٌل 

اشمٛم٣م فممم أيمًٖم٣م يٗم٣مسمٙمقن دم ؽمٌٝمؾ  أزمكم ُيرج َمـ فمدن«وصم٧ٌم ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح: 

                                                        

 ذم مًؾؿ اإلكًان.( 909)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.1631)م ( 910)

 ( قمـ معاوية ريض اهلل قمـف.1037/100( )م 71خ (( 911)

 يرة ريض اهلل قمـف.( قمـ أيب هر52/82/90( )م 4390-4388)خ ( 912)

 هق ىمطعف مـ احلديث اًمذي ىمٌؾف.( 913)
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 .»٣ملوزمٝمٛمٜمؿ َمـ إومٝم ، هؿ طمغم َمـ زمٝمٛملاهلل

ومٚمٕمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يقىمٔمٜم٤م ُمٕمنم اًمٞمٛمٜمٞملم، وم٢من اًمٞمٛمـ واطمد، وُم٤م ىمًٛمتف إٓ 

اًمًٞم٤مؾم٤مت اعمٜمحروم٦م، وُم٤م ىمًٛمتف إٓ إهقاء، وًمٕمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يقىمٔمٜم٤م، أطم٤مدي٨م 

سم٢ميامن أهؾ اًمٞمٛمـ ُمـ همػم ىمت٤مل ؾمجد هلل ؿمٙمًرا، وىم٤مل:  دُم٤م أظمؼم اًمٜمٌل ٜميمثػمة قم

ْ٘مَٚم٥ُم َياَمٞمَِٝم٥مٌ « ياَمُن َياَمٍن َواحْلِ ر ضمقيض أذود ايمٛم٣مس ٕهؾ ٗمْ ٔمُ إين يمٌِ «، وىم٤مل: »اإْلِ

 .»ايمٝمٚمـ

ي٘مػ سمحقوف وقمّم٤مه  اًمٜمٌل  ،عمـ هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م ٟمتحدى هب٤م، أي سمٚمدة يم٤مٟم٧م

سمٞمٛمٞمٜمف وسمٞمده، طمتك ي٘مرع اًمٜم٤مس ًمئال يزامحقا أهؾ اًمٞمٛمـ قمغم اًمنمب ُمـ احلقض 

ُمـ يمراُم٦م؟ واحلدي٨م رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، ومجديرسمٜم٤م أن ٟمٕمض قمغم اعمقرود، ي٤م هل٤م 

هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن  وم٢مٟم٤مهذا اًمديـ سم٤مًمٜمقاضمذ، وطمذار طمذار أن ٟمٙمقن أشم٤ٌمع يمؾ ٟم٤مقمؼ، 

ايمٙمُٜمؿح زَم٣مِرْك «ي٘مقل:  ُم٤م يمٜم٤م ٟمٔمـ ُمٕمنم إظمقة أن ٟمتدهقر هذا اًمتدهقر، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

ايمٙمُٜمؿح زَم٣مِرْك يَمٛم٣َم دِم ؾَم٣مَِمٛم٣َم « :ىَم٤مَل ي٤م رؾمقل اهلل؟ َوذِم َٟمْجِدَٟم٤م  :ىَم٤مًُمقا ،»يَمٛم٣َم دِم ؾَم٣مَِمٛم٣َم َودِم َيَٚمٛمِٛم٣َم

ـُ َمٛمف « :ىَم٤مَل  ي٤م رؾمقل اهلل؟ َوذِم َٟمْجِدَٟم٤م :ىَم٤مًُمقا ،»َودِم َيَٚمٛمِٛم٣َم ِزُل َوايْمِٖمَت َٓ َيْْمُٙمُع وَمْرُن وَمٛمف  ،ايمزح

ْٝمَْم٣منِ   .»ايمُمح

                                                        

( 4/161) "اجلامع اًمصحقح"( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام وهق ذم 1/333رواه أمحد )( 914)

 وصححف اًمعالمة إًمٌاين.

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.52( )م4390/ 4388)خ (915)

 ( قمـ صمقسمان ريض اهلل قمـف.2301)م ( 916)

 ـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـف.( قم7094)خ ( 917)
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ٞمٛمل، أشمدرون ُم٤مذا ىم٤مل رؾمقل اهلل قمٜمد أن وقمٜمد أن ىمدم اًمقومد اًمٞمٛمٜمل واًمقومد اًمتٛم

ى َي٣م زَمٛمِل مَتِٝمؿٍ «؟ ىم٤مل: ىمدُمقا قمغم رؾمقل اهلل  ٌُمْمَ ٌَُٙمقا ايْم ، ىم٤مًمقا: سمنمشمٜم٤م وم٠مقمٓمٜم٤م، »اوْم

ى َي٣م زَمٛمِل مَتِٝمؿٍ ا«ىم٤مل:  ٌُمْمَ ٌَُٙمقا ايْم ى َي٣م « ، ىم٤مًمقا: سمنمشمٜم٤م وم٠مقمٓمٜم٤م، ىم٤مل:»وْم ٌُمْمَ ٌَُٙمقا ايْم َأْهَؾ اوْم

ـِ   ، وسمٜمق متٞمؿ هؿ ـم٤مئٗم٦م ُمـ ؾم٤ميمٜمل ٟمجد.د ىمٌٚمٜم٤مه٤م ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مًمقا: ىم»ايمَٝمَٚم

، صم٧ٌم ذم جمٚمس وإطم٤مدي٨م ذم ومْم٤مئؾ اًمٞمٛمـ أيمثر ُمـ أن يًتٓمٞمع ُمتٙمٚمؿ أن حيّمٞمٝم٤م

أسم٣مىمؿ أهؾ ايمٝمٚمـ «عم٤م أظمؼم سم٘مدوم أهؾ اًمٞمٛمـ ىم٤مل:  ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح أن اًمٜمٌل 

أسم٣مىمؿ «رؾمقل اهلل، ىم٤مل:  ، ىم٤مل رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر: إٓ ٟمحـ ي٤م»هؿ طمغم أهؾ إرض

، وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر: إٓ ٟمحـ ي٤م رؾمقل اهلل، »إرضأهؾ  أهؾ ايمٝمٚمـ هؿ طمغم

، وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر: إٓ ٟمحـ ي٤م »أسم٣مىمؿ أهؾ ايمٝمٚمـ هؿ طمغم أهؾ إرض«وم٘م٤مل: 

 .»إٓ أٞمتؿ«ىمٙمٚم٥م طمٖمٝمٖم٥م : رؾمقل اهلل، ىم٤مل اًمٜمٌل 

يمثػم  ٤مرة ي٘متدون سمٛمٍم وىمد ومًدت أظمالقشم وُمع هذا وم٘مد أصٌح اًمٞمٛمٜمٞمقن أذٟم٤مسًم٤م،

ُمـ أهؾ ُمٍم، وشم٤مرة ي٘متدون سم٤مًمٜمجديلم وىمد ومًدت أظمالق يمثػم ُمـ اًمٜمجديلم سمٜمجد، 

وأصٌحٜم٤م ٓ ٟمِمٕمر سم٠مٟمٗمًٜم٤م وٓ سمٛمٕمٜمقيتٜم٤م، وأن اًمٞمٛمـ هؿ أصؾ اًمٕمرب، وأن اًمٞمٛمـ يثٜمل 

 .قمٚمٞمف رؾمقل اهلل 

 وىم٧م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ، وُم٤م أيمثر اعمٕم٤مرك اًمتل ظم٤موٝم٤م اًمٞمٛمٜمٞمقن ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ذم

سمـ ومالن اخلقٓين  ِمؼ، أو ذم شم٤مريخ اًمِم٤مم، ٟمجد ومالنوُمـ صمؿ إذا ىمرأٟم٤م ذم شم٤مريخ دُم

ومتِمت٧م اًمٞمٛمٜمٞمقن ذم يمثػم ُمـ إىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م،  قملسمـ ومالن اًمقاد وآظمر ومالن

                                                        

 ( قمـ أيب مقؾمك ريض اهلل قمـف.2497( )م 4328)خ ( 918)

 (.4/159) "اجلامع اًمصحقح"( قمـ ضمٌػم سمـ مطعؿ ريض اهلل قمـف، وهق ذم 4/84رواه أمحد )( 919)
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واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ أهنؿ مل يٙمقٟمقا ـمالب ُمٕمٞمِم٦م يمام هق أن، اًمٞمٛمٜمٞمقن ُمِمتتلم ذم يمثػم 

 ٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م ـمالب ُمٕمٞمِم٦م.ُمـ إىم

أطمدهؿ إمم سمٚمده ومػماسمط  يّمؾأُم٤م أوًمئؽ ومٓمالب ؿمٝم٤مدة، وـمالب قمز ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، 

ومٞمٝم٤م طمتك يتقوم٤مه اهلل، ورسمام يم٤من ًمف أوٓد ومٌ٘مقا هٜم٤مًمؽ، وُمـ صمؿ ٟمجد ذم إٟمدًمس أٟم٤مؾًم٤م 

ٟمجد  لم، وٟمجد ذم اعمٖمرب أٟم٤مؾًم٤م يٛمٜمٞملم، وذم ُمٍم وذم يمثػم ُمـ إىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦مٞميٛمٜم

يمثػًما ُمـ اًمٞمٛمٜمٞملم أٟم٤ًمهبؿ ذم اًمٙمت٥م، وخيؼمٟم٤م أيًْم٤م أسمٜم٤مؤهؿ سم٠من أصٚمٝمؿ يٛمٜمٞمقن، وم٘مد 

أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف، سمـ  ٟمٍم اهلل هبؿ اًمديـ، وٟم٤مسوا قمكمومتحقا ومتقطم٤مت، و

سمـ أيب  ، قمكمسمـ أيب ـم٤مًم٥م يم٤من ُمـ أطمرص اًمٜم٤مس قمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  وًمٙمـ قمكم

ىمؼًما ُمنموًم٤م إٓ ؾمقاه، وٓ صقرة إٓ ـمٛمًٝم٤م، وم٠مرؾمؾ  أٓ يدع ـم٤مًم٥م أُمره اًمرؾمقل 

، قمكم أسم٤م اهلٞم٤مج وأُمره أٓ يدع ىمؼًما ُمنموًم٤م إٓ ؾمقاه، وٓ صقرة إٓ ـمٛمًٝم٤م

وم٠موًمئٙمؿ اًمذيـ يدقمقن أهنؿ ُمـ أشم٤ٌمع قمكم وهؿ يتٛمًحقن سم٠مشمرسم٦م اعمقشمك، وهؿ يٜمجٛمقن 

أقمامهلؿ، وم٢مٟمف يم٤من ُمـ  سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف سمريء ُمٜمٝمؿ وُمـ قمكم وهؿ يِمٕمقذون،

 .أطمرص اًمٜم٤مس قمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

* * * 

                                                        

 (.969)م ( 920)
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إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م 

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ 

 ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف. إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ

 أُم٤م سمٕمد:

سمـ صم٤مسم٧م واسمـ ُمًٕمقد وهمػممه٤م، واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب أن  وم٘مد ضم٤مء ذم اًمًٜمـ قمـ زيد

ٞمي اهلل اَمرًءا ؽمٚمع َمٗم٣ميمتل همقفم٣مه٣م، شمؿ أداه٣م ىمام ؽمٚمٔمٜم٣م، همرب ضم٣مَمؾ «ىم٤مل:  اًمٜمٌل 

ومٙم٤م اَمرىء  همٗمف إلم َمـ هق أهمٗمف َمٛمف، ورب ضم٣مَمؾ همٗمف يمٝمس زمٖمٗمٝمف، شمالث ٓ يٕمؾ فمٙمٝمٜمـ

َمًٙمؿ: إطمالص ايمٔمٚمؾ هلل، وَمٛم٣مصح٥م َمـ وٓه اهلل أَمرىمؿ، ويمزوم َج٣مفم٥م اظمًٙمٚمكم، هم١من 

وَمـ ىم٣مٞم٦م أطمرة ٞمٝمتف َجع اهلل ؾمٚمٙمف، «: ، صمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل »دفمقهتؿ حتٝمط َمـ وراءهؿ

وصمٔمؾ نمٛم٣مه دم ومٙمٌف، وأسمتف ايمدٞمٝم٣م وهل رانمٚم٥م، وَمـ ىم٣مٞم٦م ايمدٞمٝم٣م ٞمٝمتف همرق اهلل فمٙمٝمف 

 .»ره دم ومٙمٌف، ومل يٟمسمف َمـ ايمدٞمٝم٣م إٓ َم٣م ىمت٤م يمفؾمٚمٙمف، وصمٔمؾ همٗم

هذا احلدي٨م ُمـ إطم٤مدي٨م اعمتقاشمرة، واحلدي٨م اعمتقاشمر هق: ُم٤م رواه مج٤مقم٦م قمـ 

مج٤مقم٦م يًتحٞمؾ ذم اًمٕم٤مدة شمقاـم١مهؿ قمغم اًمٙمذب طمتك يٌٚمغ إمم ُمٜمتٝم٤مه، ويًتٜمدون إمم 

ُم٤م ي٘متْمٞمف ُمـ  رء حمًقس، واًمٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م اعمتقاشمر قمٜمد مجٞمع اًمٕمٚمامء قمغم طم٥ًم

                                                        

اجلامع "( قمـ اسمـ مًعقد ريض اهلل قمـف، وهق ذم 2660( قمـ زيد واًمؽممذي )5/183رواه أمحد ) (921)

(، واًمؾػظ حلديث زيد وطمديث اسمـ مًعقد 404) "اًمصحقحة"( قمـ زيد و1/12) "ًمصحقحا

 خمتٍم.
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 وضمقب، أو ٟمدب، أو إسم٤مطم٦م إمم همػم ذًمؽ، صمؿ هذا احلدي٨م اًمذي ؾمٛمٕمٜم٤مه قمـ اًمٜمٌل 

ىمد أومرده سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمت٠مًمٞمػ، أومرده سمٕمض اعمت٘مدُملم سم٤مًمت٠مًمٞمػ، وُم٤م ٟمٔمـ شمآًمٞمٗمٝمؿ 

ُمقضمقدة ذم اعمٙم٤مشم٥م، وأومرده اًمِمٞمخ/قمٌد اعمحًـ اًمٕم٤ٌمد ُمـ ُمدرد اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

 ٤مسمف ُمٜمِمقر ُمٓمٌقع ُمتداول، ومٞمف ُمـ اًمٗمقائد يٜمٌٖمل ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن ي٘متٜمٞمف.سم٤مًمت٠مًمٞمػ، ويمت

، وومٞمف احل٨م غ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل هذا احلدي٨م اًمذي ؾمٛمٕمتٛمقه ومٞمف اًمدقم٤مء عمـ سمٚمّ 

اًمذي اًم٘مٚمقب ُمتجٝم٦م إمم ُم٤م ي٘مقل، واًمّمح٤مسم٦م  قمغم اًمتٌٚمٞمغ، وإذا يم٤من ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

٤م ي٘مقل، واًمذي يٗمتح اهلل ًمف أؾمامع روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ طمريّمقن قمغم أن يٜم٘مٚمقا يمؾ ُم

ذم طمج٦م اًمقداع، ومٗمتح اهلل ًمف أؾمامع  اًمٜم٤مس ذم سمٕمض اخلٓم٥م، وم٘مد ظمٓم٥م اًمٜمٌل 

 "ؾمٜمـ أيب داود"اًمٜم٤مس، ومٙم٤مٟمقا يًٛمٕمقٟمف ُمـ اخلٞم٤مم ُمـ ُمٙم٤من سمٕمٞمد، هٙمذا ورد ذم 

اًمذي ومتح اهلل ًمف أؾمامع  سمـ ُمٕم٤مذ، إذا يم٤من هذا رؾمقل اهلل  اًمرمحـ ُمـ طمدي٨م قمٌد

ٜم٤مس، ومٜمحـ ُمٕمنم اعمًٚمٛملم أضمدر سم٠من ٟمٙمقن طمريّملم قمغم شمٌٚمٞمغ ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤مه ُمـ ؾمٜم٦م اًم

، وًمق طمرص اعمًٚمٛمقن قمغم ذًمؽ أي قمغم اًمتٌٚمٞمغ ًمذاسم٧م يمثػم ُمـ رؾمقل اهلل 

 اعمٗم٤مؾمد، وٕصٌح٧م اًمٌٞمقت ُمدارس، وٕصٌح٧م اًمًٞم٤مرات ُمدارس، اًمٜمٌل 

 .»ٞمي اهلل اَمرءًا ؽمٚمع َمٗم٣ميمتل همقفم٣مه٣م«ي٘مقل: 

سم٠من جيٕمؾ اهلل وضمٝمؽ ذا طمًـ وهبج٦م طمًٜم٦م، إذا ؾمٛمٕم٧م  ل اهلل يدقمق ًمؽ رؾمق

، ويمٜم٧م طمريًّم٤م قمغم شمٌٚمٞمٖمف، ومٞمٜمٌٖمل ًمؽ أن حترص قمغم ومٝمؿ طمدي٨م رؾمقل اهلل 

، صمؿ قمغم طمٗمٔمف، صمؿ قمغم اًمٕمٛمؾ سمف صمؿ قمغم شمٌٚمٞمٖمف، هذا ظمػم ًمؽ طمدي٨م رؾمقل اهلل 

                                                        
(922)

 (.899)»اًمصحقح اعمًـد«( وهق ذم 5/436رواه أسمق داود ) 
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ؽ اعمًٚمٛملم، ُمـ أن شمٙمرر احلدي٨م قمنميـ ُمرة إذا قمٛمٚم٧م سم٤محلدي٨م، وسمٚمٖمتف إلظمقاٟم

وُمـ اًمذي ي٘مقم سم٤مًمتٌٚمٞمغ؟ هق اًمذي هيٛمف أُمر اعمًٚمٛملم، وم٢من هذا حيٗمزه قمغم أن يرهمؿ 

، وقمغم شمٌٚمٞمٖمٝم٤م، وًم٘مد يم٤من اًمّمح٤مسم٦م روقان ٟمٗمًف قمغم طمٗمظ أطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل 

، حيرصقن اهلل قمٚمٞمٝمؿ حيرصقن يمؾ احلرص قمغم شمٌٚمٞمغ ُم٤م ؾمٛمٕمقه ُمـ رؾمقل اهلل 

ن خيٓم٥م قمغم اعمٜمؼم، ويم٤من قمٜمده ظم٤مشمؿ ُمـ ذه٥م ىمٌؾ أن قمغم ذًمٙمؿ، طمتك إٟمف ذات يقم يم٤م

اخل٤مشمؿ، ومٜمزع  حيرم اًمذه٥م قمغم اًمرضم٤مل، يم٤من ذم أصٌٕمف ظم٤مشمؿ ُمـ ذه٥م، ومٜمزع اًمٜمٌل 

 .ذم أي رء يٗمٕمٚمف اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ظمقامتٝمؿ اىمتداء سمرؾمقل اهلل 

ٕم٤ممم قمٜمف أن ذم ؾمٜمٜمف قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل شم روى اإلُم٤مم أسمق داود

يم٤من يّمكم هبؿ )أي اًمّمح٤مسم٦م( ومخٚمع ٟمٕمٚمٞمف ومخٚمع اًمّمح٤مسم٦م ٟمٕم٤مهلؿ، ومٚمام اٟمتٝمك  اًمٜمٌل 

ي٤م رؾمقل اهلل  ىم٤مًمقا: رأيٜم٤مك »َم٣م يم٘مؿ طمٙمٔمتؿ ٞمٔم٣ميم٘مؿ؟«ُمـ اًمّمالة، ىم٤مل:  اًمٜمٌل 

 .»إن صمػمائٝمؾ أطمػمين أن ِبام أذى«ظمٚمٕم٧م ٟمٕمٚمٞمؽ ومخٚمٕمٜم٤م ٟمٕم٤مًمٜم٤م، ىم٤مل: 

يٕمٛمؾ  وقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ إذا رأوا رؾمقل اهلل ؿم٤مهدٟم٤م ُمـ احلدي٨م أن اًمّمح٤مسم٦م ر

 ؿمٞمًئ٤م ي٤ٌمدرون إمم قمٛمؾ ذًمٙمؿ اًمٌمء، وإُمثٚم٦م يمثػمة وُمـ شم٠مظمر قمـ ىمقل رؾمقل اهلل 

 طمرم ظمػًما يمثػًما.

دظمؾ قمغم ُمريض وهق ؿمٞمخ  أن اًمٜمٌل  وم٘مد روى اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف

ا ىم٤مل ذًمٙمؿ ًمؽ، ومامذأي ضمٕمؾ اهلل هذا اعمرض ـمٝمقًرا  »ؿمٜمقر«: يمٌػم، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل 

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفا.2091( )م 6651خ (( 923)

 . "اجلامع اًمصحقح"( وهق ذم 3/20( وأمحد )2/353رواه أسمق داود )( 924)

 ( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـف.7470)خ ( 925)
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 .»همٛمٔمؿ إذن«: ؟ ىم٤مل: سمؾ محك شمٗمقر قمغم ؿمٞمخ يمٌػم شمزيره اًم٘مٌقر، ىم٤مل اًمٜمٌل اًمِمٞمخ

سمـ إيمقع ريض اهلل  قمـ ؾمٚمٛم٦م روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم صحٞمحف

ىم٤مل:  »ىمؾ زمٝمٚمٝمٛمؽ«: رأى رضماًل ي٠ميمؾ سمِمامًمف، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  شمٕم٤ممم قمٜمف أن اًمٜمٌل 

ومام رومع يده إمم ومٞمف إُم٤م  »ٓ اؽمتْمٔم٦م«: ٕمف إٓ اًمٙمؼم، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل ٓ أؾمتٓمٞمع ُم٤م ُمٜم

 أن شمٙمقن اسمتٚمٞم٧م سم٤مًمِمٚمؾ وإُم٤م أن شمٙمقن اسمتٚمٞم٧م سم٤مًمّمالسم٦م، طمتك مل يًتٓمع أن يرومع يديف.

سمـ ؿمٕم٦ٌم، وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمٝمام واعمٕمٜمك  قمـ اعمٖمػمة وذم اًمّمحٞمح

٧م إطمدامه٤م إظمرى وم٠مؾم٘مٓم٧م8 ومتخ٤مصؿ ُمت٘م٤مرب أن اُمرأشملم ُمـ هذيؾ اىمتتٚمت٤م، وميسم

هذا  ي ومٞمف قمٌد، أ»أو أَم٥م همٝمف نمرة فمٌد«: ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل أوًمٞم٤مؤهـ إمم رؾمقل اهلل 

، يمٞمػ ٟمدى ُمـ ٓ ذب سمـ اًمٜم٤مسمٖم٦م: ي٤م رؾمقل اهلل  سمـ ُم٤مًمؽ اًمً٘مط، صمؿ ىم٤مل محؾ

ـْ «: وٓ أيمؾ وٓ ص٤مح وٓ اؾمتٝمؾ ومٛمثؾ ذًمؽ يٓمؾ؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌل  اَم َهَذا َِم إطِْمَقاِن إِٞمح

٣منِ   .»ايْمُ٘مٜمح

وإن يمثػما ُمـ اًمٕمٍميلم ًمٞمٜمٛم٘مقن اًمٙمالم قمٜمد طمٙم٤مم اعمًٚمٛملم ويٖمروهنؿ، ويٌدًمقن 

 أطمٙم٤مم اهلل، يمثػم ُمـ اًمٕمٍميلم اًمدارؾملم رسمام يٜمٛم٘مقن اًمٙمالم، وًمٙمـ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

اَم «ُم٤مذا ىم٤مل:  ٣منِ  إِٞمح ـْ إطِْمَقاِن ايْمُ٘مٜمح  ، ُمـ أضمؾ ؾمجٕمف.»َهَذا َِم

ذم ُمرض  صحٞمحف قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م أن اًمٜمٌل روى اًمٌخ٤مري ذم 

وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ي٤م رؾمقل اهلل إن أسم٤م سمٙمر رضمؾ  »َمروا أزم٣م زم٘مر همٙمٝمِمؾ زم٣ميمٛم٣مس«ُمقشمف ىم٤مل: 

                                                        

 (.2021)م ( 926)

( قمـ 1682( )م 6905/7317( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، و)خ 1681( )م 5758)خ ( 927)

 اعمغػمة ريض اهلل قمـف، وًمقس ذم طمديث اعمغػمة ذيمر اًمؼصة ذم اًمٌخاري، سمؾ هل ذم مًؾؿ.
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؟ أؾمٞمػ أي يٌٙمل ٓ يًتٓمٞمع أن ي١مم اًمٜم٤مس، ُمر قمٛمر، ومامذا يم٤من ضمقاب اًمرؾمقل 

 .»صقاضم٤م يقؽمػ إٞم٘مـ«ىم٤مل: 

، يٜمٌٖمل أن يزضمر وأن ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف، ٕهن٤م هٙمذا ُمـ قم٤مرض ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

اًمذي ٓ يٜمٓمؼ قمـ اهلقى، وٕن رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ٌَُٜمْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمٌؿ﴾﴿ ٌَُٜمْؿ همِْتٛم٥ٌَم َأْو ُيِِمٝم ـْ َأَْمِرِه َأْن سُمِِمٝم ـَ ُُي٣َميمُِٖمقَن فَم  .[45]اًمٜمقر:هَمْٙمَٝمْحَذِر ايمحِذي

ٓرشمٗمٕم٧م قمٜم٤م يمثػم ُمـ   ًمق رضمٕمٜم٤م إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل وٟمحـ ُمٕمنم اعمًٚمٛملم

أو ٓ ٟمِمٕمر، اعمًٚمٛمقن ُمٗمتقٟمقن ؿمٕمروا أم مل يِمٕمروا، ومتٜم٦م  ٟمِمٕمراًمٗمتـ، وٟمحـ ُمٗمتقٟمقن 

 ومتٜم٦م اًمٌٜمقك اًمرسمقي٦م. ،اًمتؼمج واًمًٗمقر ،اًمدٟمٞم٤م

وُم٤م أيمثر اًمٗمتـ، ًمٞمس هلذا قمالج، إٟمف ًمـ يٕم٤مًم٩م سم٤مخلٓم٤مسم٦م وًمٙمـ يٕم٤مًم٩م سمرضمققمٜم٤م إمم 

سمتقسمتٜم٤م مجٞمًٕم٤م إمم اهلل، طمٙم٤مًُم٤م وحمٙمقُملم ٟمتقب إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طمتك يرومع قمٜم٤م  اهلل،

هذا اًمٕمذاب، وأيًْم٤م ومتٜم٦م ىمتؾ وىمت٤مل، وومتٜم٦م شم٤ٌمهمض وحت٤مؾمد، واًمٗمتـ ًمٞمس هل٤م طمد، 

، وأن ٟمتٛمًؽ هب٤م سم٤مًمٜمقاضمذ، طمتك قمالج هذا أن ٟمرضمع إمم اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

أن رأيؽ أو رأي ومالن أو ومالن يّمٚمح هلذا اًمٕمٍم، وأن  ي٧َم ًمق رأ وًمق اؾمتحًٜم٧م أُمراً 

اًمًٜم٦م ٓ شمّمٚمح هلذا اًمٕمٍم، وم٠مرضب سمرأيؽ ورأي ومالن ذم احل٤مئط، واًمزم ؾمٜم٦م رؾمقل 

 .اهلل 

قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ضم٤مء صمالصم٦م  روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام

وا سمٕم٤ٌمدشمف يم٠مهنؿ شم٘م٤مًمقه٤م، ًمٞم٠ًمًمقا قمـ قم٤ٌمدشمف، ومٚمام أظمؼم ٟمٗمر إمم سمٞمقت رؾمقل اهلل 

                                                        

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.418/94( )م 723)خ ( 928)

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.1401)م  (5063خ (( 929)
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ىمد همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف وُم٤م شم٠مظمر، وم٘م٤مل أطمدهؿ: أُم٤م أٟم٤م  وم٘م٤مًمقا: إن رؾمقل اهلل 

وم٠مىمقم اًمٚمٞمؾ وٓ أٟم٤مم، وأُم٤م أظمر وم٘م٤مل: أُم٤م أٟم٤م ومال أشمزوج اًمٜم٤ًمء، وىم٤مل اًمث٤مًم٨م: وأُم٤م أٟم٤م 

ٙمقن ىمذا أٞمتؿ ايمٗم٣مئ«ومٌٚمغ سمذًمؽ، وم٘م٤مل:  وم٠مصقم اًمٜمٝم٤مر وٓ أومٓمر، ومج٤مء اًمٜمٌل 

أَم٣م واهلل إين أطمُم٣مىمؿ هلل وأسمٗم٣مىمؿ يمف، ويم٘مٛمل أومقم وأٞم٣مم، «ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، ىم٤مل:  »وىمذا؟

 .»وأصقم وأهمْمر، وأسمزوج ايمٛم٣ًمء همٚمـ رنم٤م فمـ ؽمٛمتل همٙمٝمس َمٛمل

ٓ جيقز ٕطمد ُمٜم٤م أن يًتحًـ ي٤م أُم٦م حمٛمد، وًمق ومتحٜم٤م سم٤مب آؾمتح٤ًمن ًمذاسم٧م 

وروى اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم ُمًٜمده قمـ  ،-  - اًمنميٕم٦م، وًمذاب ُم٤م أشم٤مٟم٤م سمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد

إن يم٘مؾ «: -  - ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل - ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف - سمـ قمٛمرو قمٌداهلل

فمٚمؾ ذة ويم٘مؾ ذة همؼمة، همٚمـ ىم٣مٞم٦م همؼمسمف إلم ؽمٛمتل همٗمد اهتدى، وَمـ ىم٣مٞم٦م همؼمسمف 

 ،وهذا أُمر حمًقس -أي ٟمِم٤مـًم٤م - ذة قمٛمؾٍ  ، إن ًمٙمؾ»إلم نمغم ذيمؽ همٗمد هٙمؽ

، وم٢مذا يم٤من سمف ٟمِم٤مط ومٚمٞمٖمتٜمؿ،  شم٤مرة أطمدٟم٤م ًٓ جيد ٟمٗمًف ٟمِمٞمًٓم٤م ًمٚمٕمٛمؾ وشم٤مرة جيد ٟمٗمًف يمًق

صحٞمح "وإذا يم٤من سمف يمًؾ ٓ يذه٥م إمم آٓت اًمٚمٝمق واًمٓمرب، شمٕم٥م ُمـ ىمراءة ذم 

أو ُمـ طمٗمظ آي٤مت ىمرآٟمٞم٦م أو ُمـ قم٤ٌمدة شمٕم٥م، وهق ُمٕمٜمك  "صحٞمح ُمًٚمؿ"أو  "اًمٌخ٤مري

ًمٙمـ أيـ ؾم٤مقم٦م رسمٜم٤م؟ إن دظمٚم٧م حلٜمٔمٚم٦م،  ىم٤مًمف اًمٜمٌل  »ؽم٣مفم٥م هم٣ًمفم٥م«طمدي٨م: 

ُمِم٤مئخ  ، إن ذه٧ٌم إمم-  - ؾ أن شمًٛمع ىم٤مل اهلل ىم٤مل اًمرؾمقلاًمدوائر احلٙمقُمٞم٦م ىمَ 

اًم٘م٤ٌمئؾ هم٤مًم٥م طمديثٝمؿ يؼمُمقن ًمٗمالن، وُمتك يٜمت٘مٛمقن ُمـ ومالن؟ إن ذه٧ٌم إمم اًمٕم٤مُمل 

٣مىُمُؿ ايمتحَ٘م٣مشُمرُ ومٙم٠مٟمف ظمٚمؼ ًمٚمدٟمٞم٤م:    .[2]اًمتٙم٤مصمر:﴾﴿َأَْلَ

                                                        

 (.1/76) "اجلامع اًمصحقح"/ؿمايمر( وهق ذم 6958ورواه أيًضا أمحد )( 930)

 (3750)م ( 931)
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 أيـ ؾم٤مقم٦م رسمٜم٤م؟ صمؿ ؾم٤مقم٦م ىمٚمٌؽ شمًؽميح إذا طمّمؾ ًمؽ ُمٚمؾ. ٓ يٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمٖم٤مًمط،

أم أٟمؽ شمًؽميح وؾم٤مقم٦م ىمٚمٌؽ دمٕمٚمٝم٤م ًمٚمٝمق واًمٓمرب اًمتل شمٗمًد اًم٘مٚمقب، أو دمٕمٚمٝم٤م 

 ًمٚم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل، وومالن ـمقيؾ وومالن ُمٜم٤مومؼ يمذا ويمذا.

يٜمٌٖمل أن ٟمٍمف ؾم٤مقم٤مت ىمٚمقسمٜم٤م ذم ُم٤م يريض اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، صمؿ سمٕمد ذًمؽ 

ُمـ أوًمف إمم آظمره، وىمرأ  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"ىمرأ  اًمذيذه٥م، ومٛمـ اًمقىم٧م أهمغم ُمـ اًم

، وىمرأ صحٞمح ُمًٚمؿ وىمرأ وىمرأ، طمتك ي٘م٤مل: ؾم٤مقم٦م ًم٘مٚمٌل وؾم٤مقم٦م "شمٗمًػم اسمـ يمثػم"

ًمريب، ومٕمٚمٞمٜم٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم إذا أردٟم٤م اًمًٕم٤مدة أن ٟمًٚمؽ ُمًٚمؽ اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل 

هذه إُم٦م إٓ ُم٤م أصٚمح أوهل٤م، قمٚمٞمٝمؿ، ورطمؿ اهلل اإلُم٤مم ُم٤مًمًٙم٤م إذ ي٘مقل: ٓ يّمٚمح آظمر 

وُم٤م هق اًمذي أصٚمح أوهل٤م؟ اًمتٛمًؽ هبذا اًمديـ، آقمتامد قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ـمٚم٥م 

ُة ََجِٝمٔم٣ًم﴾اًمٕمزة ُمـ اهلل، ـمٚم٥م اًمٜمٍم ُمـ اهلل،  ِف ايْمِٔمزح َة هَمٙمِٙمح ـْ ىَم٣مَن ُيِريُد ايْمِٔمزح  ،[22]وم٤مـمر:﴿ََم

ُة َويمَِرؽُمقيمِِف َويمِٙمْ ﴿  .[6]اعمٜم٤موم٘مقن:﴾ُٚم٠ْمَِمٛمكِمَ َوهللِحِ ايْمِٔمزح

جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمٚمؿ أن اًمٜمٍم وأن اًمٕمزة ُمـ قمٜمد اهلل ًمٞم٧ًم ُمـ قمٜمد أُمريٙم٤م وًمٞم٧ًم 

ُمـ قمٜمد روؾمٞم٤م سم٤مؾمتػماد أومٙم٤مر ُمٚمٕمقٟم٦م سمٕمثٞم٦م، شمريدون اًمٕمزة ُمٕمنم اعمًٚمٛملم، وٓ ؾمٞمام 

د وم٢من سمٚمديمؿ يم٤مًمّمٜمدوق ىمد أقمٞم٧م إقمداء، وم٘مد هزم إشمراك، وىم ،أٟمتؿ ُمٕمنم اًمٞمٛمٜمٞملم

هزم همػم اًمؽمك، وًمقٓ أن يمثػًما ُمـ اًمٞمٛمٜمٞملم ىمٓمع ىمٚمقهبؿ اًمٓمٛمع عم٤م اؾمتٓم٤مع أطمد ُمـ 

سمٚمدٟم٤م، وًمٙمـ ُمـ اًمٞمٛمٜمٞملم ُمـ هق ُمًتٕمد أن يٌٞمع وـمٜمف سمآزم، أن يٌٞمع رضمقًمتف، أن يٌٞمع 

يمراُمتف، أن يٌٞمع قمزشمف، أن يٌٞمع سمٞمتف، ُم٤مًمف وهق يِمٕمر أو ٓ يِمٕمر سمآزم!! ُمـ ىمٌؾ اًمِمٞمققمٞم٦م 

 اإلؾمالم!!. وُمـ ىمٌؾ أقمداء

 -  - إذا يمٜم٤م ٟمريد اًمٕمزة ومٚمٜمٓمٚمٌٝم٤م ُمـ اهلل قمز وضمؾ، وًمٜمتٛمًؽ سمًٜم٦م رؾمقل اهلل
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، ومٝمق اهل٤مدي -  - ، وًمٜمحٛمد اهلل اًمذي ووم٘مٜم٤م إلشم٤ٌمع رؾمقل اهللؾمٚمٗمٜم٤م يمام متًؽ هب٤م

هم١مٞمف َمـ ئمش «اًم٘م٤مئؾ ومٞمٝم٤م:  وهق اعمٞمن، واًمٗمْمؾ ذم هذا مجٞمًٕم٤م ًمف، ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

الهًم٣م ىمثغما همٔمٙمٝم٘مؿ زمًٛمتل وؽمٛم٥م اخلٙمٖم٣مء ايمراؾمديـ اظمٜمديكم فمّمقا َمٛم٘مؿ همًغمى اطمت

 هل قم٤ٌمرة قمـ أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف وشم٘مريراشمف. ، وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل »فمٙمٝمٜم٣م زم٣ميمٛمقاصمذ

 - ؟ ُمـ اًمذي قمٜمك سمًٜم٦م رؾمقل اهلل-  - قمٜمك سمحٗمظ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل اًمذي وُمـ

ذم حتّمٞمؾ احلدي٨م ًمٞماًل ؟ إهنؿ اعمحدصمقن، إهنؿ قمٚمامء احلدي٨م، اًمذيـ يدأسمقن - 

، وم٤مًمّمح٤ميب إذا طمدث سمحدي٨م وهن٤مًرا، هؿ اعمحدصمقن وأوائٚمٝمؿ صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

اًمْمٌع صٞمد )سمـ قمٌداهلل وم٘م٤مل:  اًمّمح٤ميب ًمٞمس سمحج٦م، وم٘مد طمدث ضم٤مسمر ٕن ىمقل ٠ً8مليُ 

؟ ىم٤مل: -  - ، ىمٞمؾ ًمف: أؾمٛمٕم٧م هذا ُمـ رؾمقل اهلل(وإذا ص٤مده اعمحرم ومٗمٞمف ؿم٤مة

ىم٤مل: ٟمٕمؿ، صمؿ قمقرض ومامذا؟ ًمٕمٚمف حيثق اًمؽماب ذم وضمف اعمٕم٤مرض ، وًمٙمـ إذا ٟمٕمؿ

٤ًٌم ؿمديًدا8 وم٘مد روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم صحٞمحف قمـ  أو يًٌف ؾم

َٓ مَتْٛمَُٔمقا إََِم٣مَء اهلِل «: -  - ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام  سمـ قمٛمر قمٌداهلل

٣مصِمَد اهللِ  ًَ ٤ًٌم ؿمديًدا، وىم٤مل: أىمقل ًمؽ ىم٤مل رؾمقل ، وم٘م٤مل وًمده: واهلل ًمٜمٛمٜمٕم»ََم ٝمـ، ومًٌف ؾم

، وشم٘مقل: واهلل ًمٜمٛمٜمٕمٝمـ؟! هٙمذا يم٤من اًمّمح٤مسم٦م ويم٤من اًمًٚمػ يٜمٙمرون قمغم -  - اهلل

 .، قمغم ُمـ أسمك أن ي٘مٌؾ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل - - ُمـ قم٤مٟمد ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

                                                        

( وهمػممها قمـ اًمعرسماض سمـ ؾمارية ريض اهلل قمـف وهق 2676( واًمؽممذي )4607رواه أسمق داود )( 932)

 ( وصححف اًمعالمة إًمٌاين ذم اًمًــ.5/24) »اجلامع اًمصحقح«ذم 

(933)
 (.214) »اًمصحقح اعمًـد«اكظر  

 ( دون اًمؼصة.900( وهق ذم )خ 442)م ( 934)
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سمـ طمّملم ريض اهلل شمٕم٤ممم  قمـ قمٛمران روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام

سمـ يمٕم٥م: إٟمٜم٤م ٟمجد ذم  ، وم٘م٤مل سمِمػم»احلٝم٣مء طمغم ىمٙمف«: : ىم٤مل رؾمقل اهلل قمٜمف، ىم٤مل

 اًمتقراة: أن ُمٜمف ؾمٙمٞمٜم٦م ووىم٤مًرا وأن ُمٜمف وٕمًٗم٤م، وم٘م٤مل: أطمدصمؽ قمـ رؾمقل اهلل 

٤ًٌم ؿمديًدا.  وحتدصمٜمل قمـ صحٗمؽ وطمٚمػ أن ٓ يٙمٚمٛمف وؾمٌف ؾم

وهؿ  إظمقاين ذم اهلل، مل يٙمقٟمقا ي٘مقًمقن عمـ متًؽ سم٤مًمًٜم٦م أٟمف أشمك سمديـ ضمديد

اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ هؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا طمديثل قمٝمد سمج٤مهٚمٞم٦م وسمٙمٗمر، وًمٙمـ ٟمحـ 

ىمد ضمٝمٚمٝم٤م اعمًٚمٛمقن ي٘مقًمقن: هذا  إذا أشمك ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ سمًٜم٦م ُمـ ؾمٜمـ رؾمقل اهلل 

 أشمك سمديـ ضمديد، وًمٞمس سمديـ ضمديد.

وذم  "ؾمٜمـ أيب داود"وذم  "صحٞمح ُمًٚمؿ"وذم  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"هق ُمدون ذم 

، وًمٙمـ: أشمٓمٞم٥م أٟمٗمًٜم٤م أن ٟمٗمْمؾ اجلٝمؾ قمغم اًمٕمٚمؿ، وأن شم٘مدم اًمٌدقم٦م قمغم "دُمًٜمد أمح"

 اًمًٜم٦م، ٓ واهلل ًمـ ٟمؽمك اًمٕمٚمؿ ًمٚمجٝمؾ وًمـ ٟمؽمك اًمًٜم٦م إن ؿم٤مء اهلل ًمٚمٌدقم٦م.

، وُم٤م قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ سمحٛمد اهلل ىمد قمرومٜم٤م اًمًٜم٦م وىمد قمرومٜم٤م ُم٤م قمٚمٞمف رؾمقل اهلل 

 شمٕمٔمٞمؿ اًمًٜم٦م.

سمـ ي٤ًمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف  قمـ ُمٕم٘مؾ امروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝم

، »إٞمف ٓ يٗمتؾ صٝمًدا وٓ يٛم٘مٟم فمدًوا«قمـ اخلذف وىم٤مل:  ىم٤مل: هنك رؾمقل اهلل 

: أظمذ طمّم٤مة وىم٤مل ىمري٤ًٌم ًمف ، وم٘م٤ملورُمٞمٝم٤م واخلذف هق: ووع طمّم٤مة سملم أصٌٕملم

                                                        

احلقاء ٓ يليت إٓ «( واًمؾػظ مع اًمؼصة شمػرد سمف مًؾؿ واًمؾػظ اعمتػؼ قمؾقف: 37( )م 6117)خ ( 935)

 .»سمخػم

 (.1954( )م 5479)خ ( 936)
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 ، صمؿ شم٘مقل: هٙمذا، واهلل ٓ أيمٚمٛمؽ أسمًدا، هٙمذاهٙمذا، ىم٤مل: أطمدصمؽ قمـ رؾمقل اهلل 

ومٛمـ  ، يم٤من اًمّمح٤مسم٦م يٕمٔمٛمقن ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل يم٤مٟمقا يٕمٔمٛمقن ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

، وم٘مد طمدث سمٕمدهؿ إمم أن وصٚمقا إمم أشم٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم وهؿ يٕمٔمٛمقن ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم سمحدي٨م وم٘م٤مل ًمف اًم٘م٤مئؾ: أهق صحٞمح؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: 

ة وشمّم٥ٌم ُمٜمف اًمٕمرق ظمقوًم٤م ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف أشم٘مقل سمف؟ وم٠مظمذت اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رقمد

صمؿ شم٘مقل زم: أىمق ل سمف، ُمـ أٟم٤م  وشمٕم٤ممم، وىم٤مل: ويٚمؽ أىمقل ًمؽ سمحدي٨م رؾمقل اهلل 

 ، أؿمٝمديمؿ أٟمٜمل إذا ظم٤مًمٗم٧م ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل طمتك أظم٤مًمػ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 ًمرأيل، وم٢من قم٘مكم ىمد ذه٥م.

ع، وجم٤مُمٚم٦م ًمألُمػم أو هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم ُم٤م يم٤مٟمقا يؽميمقن اًمًٜم٦م جم٤مُمٚم٦م ًمٚمٛمجتٛم

سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمٚمٖمف  أن قمكم ًمٚمرئٞمس أو ًمٚمخٚمٞمٗم٦م، روى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف

، أي اًم٘مران سملم احل٩م واًمٕمٛمرة وي٠مُمر سم٤مإلومراد، ومذه٥م إًمٞمف اًم٘مرانأن قمثامن يٜمٝمك قمـ 

، ىم٤مل قمثامن: ٟمٕمؿ، أٟم٧م ُم٤م شمريد إٓ قمكم وىم٤مل ًمف: أشمٜمٝمك قمـ رء ومٕمٚمف رؾمقل اهلل 

وقمثامن يم٤من هق اخلٚمٞمٗم٦م وقمكم يم٤من ُمـ رقمٞم٦م قمثامن، وًمٙمـ ُم٤مذا يم٤من ُمقىمػ قمكم؟ ظمالذم، 

 ىم٤مل: )ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمؽ ًمٌٞمؽ سمح٩م وقمٛمرة( صمؿ ىم٤مل: ُم٤م يمٜم٧م ٕدع ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ٕطمد، وًمٕمٛمر اضمتٝم٤مدات  ُمـ أضمؾ أطمد، هٙمذا ُم٤م يم٤مٟمقا يدقمقن ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 ٛمر مل شمٌٚمٖمف إدًم٦م.خي٤مًمٗمف سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ومٞمٝم٤م ٕن قمٜمدهؿ إدًم٦م وقم

هؿ اعمحدصمقن اًمذيـ يم٤مٟمقا يدأسمقن ًمًٜم٦م  هٙمذا وم٤محل٤مومٔمقن ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

                                                        

 .(1223( )م1563)خ متػؼ قمؾقف مع اظمتالف ذم سمعض إًمػاظ (937)
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٤ًٌم ُمـ اعمذاه٥م، اعمحدث ٓ يرى أن ي٘م٤مل إٟمف رؾمقل اهلل  ، واًمذيـ مل يٜمٍموا ُمذه

ؿم٤مومٕمل، أو أن ي٘م٤مل إٟمف ُم٤مًمٙمل وٓ إٟمف طمٜمٌكم، أي اعمحدصملم اًمذيـ دوٟمقا وإن وضمد ُمـ 

شمرى أسمقاسمف وشمرامجف رُمقز  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"قمذر، ًمٙمـ إذا ىمرأت ذم  اعمت٠مظمريـ ومٚمٝمؿ

قمٚمؿ، طمتك ىمٞمؾ: إن وم٘مف اًمٌخ٤مري ذم شمرامجف، وهٙمذا أيًْم٤م اإلُم٤مم اًمؽمُمذي، وهٙمذا أيًْم٤م 

، أُم٤م اإلُم٤مم ُمًٚمؿ وم٘مد هد إطم٤مدي٨م هًدا رمحف اهلل شمٕم٤ممم سمح٥ًم "ؾمٜمـ أيب داود"

 اعمٜم٤مؾم٤ٌمت.

ُمـ يم٤من ذم قمٍم اًمٌخ٤مري ُم٤م يم٤من يرى أن يٜمت٥ًم ًمٙمـ اًمٕمٚمامء اعمحدصملم ظمّمقًص٤م 

، وم٤مًم٘مدح ذم اعمحدصملم يٕمتؼم ىمدطًم٤م ذم اًمنميٕم٦م، ذم اعمحدصملم -  - إٓ إمم رؾمقل اهلل

 طمتك ىم٤مل احل٤مومظ اًمّمقري: اًمذيـ طمٗمٔمقا ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ــحك ــدي٨م وأو ــد احل ـــ قم٤مٟم ــؾ عم  ىم

 

ــــف  ـــــ يدقمٞم ــــف وُم ــــ٤م أهٚم ًٌ  قم٤مئ

ـــــ زم  ــــذا أسم ــــقل ه ــــؿ شم٘م  أسمٕمٚم

 

ــؾ  ــٗمٞمف أم سمجٝم ــؼ اًمً ــؾ ظمٚم  وم٤مجلٝم

ــد  ــقا اًم ــؿ طمٗمٔم ــذيـ ه ــ٤مب اًم  أيٕم

 

 يــــ ُمــــ اًمؽمهـــ٤مت واًمتٛمقيـــف 

ـــــد رووه  ـــــ٤م ىم ـــــقهلؿ وُم  وإمم ىم

 

 يمـــــؾ قمـــــ٤ممل ووم٘مٞمـــــف عراضمـــــ 

 
 سمـ إؾمامقمٞمؾ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين رمحف اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل: وىم٤مل قم٤معمٜم٤م حمٛمد

 ؾمالم قمـغم أهـؾ احلـدي٨م ومـ٢مٟمٜمل

 

ٟمِمــ٠مت قمــغم طمــ٥م إطم٤مديــ٨م ُمـــ  

 ُمٝمــــــــــــــــــــــــــــــدي

 
 طمٗمــظ ؾمــٜم٦م أمحــدمهــق سمــذًمقا ذم 

 

 وشمٜم٘مٞمحٝم٤م ُمـ ضمٝمدهؿ هم٤ميـ٦م اجلٝمـد 

 وأقمٜمــل هبــؿ أؾمــالف ؾمــٜم٦م أمحــد 

 

 أوًمئؽ ذم سمٞم٧م اًم٘مّمٞمد مهق ىمّمـدي 

 أوًمئؽ أُمثـ٤مل اًمٌخـ٤مري وُمًـٚمؿ 

 

 وأمحد أهـؾ اجلـد ذم اًمٕمٚمـؿ واجلـد 

 سمحقر وطم٤مؿم٤مهؿ قمـ اجلزر وإٟمـام 

 

ـــد  ــــ اهلل سم٤معم ـــ٠ميت ُم ـــدد ي ـــؿ ُم  هل

 رووا وارشمقوا ُمـ سمحر قمٚمؿ حمٛمـد 

 

 ٞم٧ًم هلؿ شمٚمؽ اعمذاه٥م ُمــ وردوًم 
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هٙمذا يم٤من اعمحدصمقن رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم، وهذه اعمذاه٥م اًمتل ومرىم٧م اًمٜم٤مس، أصح٤مهب٤م 

سمرآء ُمـ هذا اًمتٕمّم٥م، اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل سمريء ُمـ هذا اًمتٕمّم٥م، واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمريء 

ًمتٕمّم٥م، ُم٤م ُمٜمٝمؿ أطمد دقم٤م ُمـ هذا اًمتٕمّم٥م، وأسمق طمٜمٞمٗم٦م أيًْم٤م وأمحد سمريئ٤من ُمـ هذا ا

ّم٥م وإمم شم٘مٚمٞمده، سمؾ هنك يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ قمـ شم٘مٚمٞمده هنك يمؾ واطمد، وأُمر اًمتٕمإمم 

إئٛم٦م ذم واد، إئٛم٦م ذم واد وأشم٤ٌمقمف أن ي٠مظمذوا سم٤مًمدًمٞمؾ، وًمٙمـ أصٌح اعمت٠مظمرون ذم واد 

 ٕهنؿ أهؾ ؾمٜم٦م ويٜمٍمون اًمًٜم٦م وُمـ طمٗمٔم٦م احلدي٨م.

٤ًٌم أقمٛمك أرض سمديٜمٜم٤م،  وًمق ىمرأت ذم أُم٤م اعمت٠مظمرون وم٠مصٌح يمثػم ُمٜمٝمؿ يتٕمّم٥م شمٕمّم

ًمٚمح٤مومظ اسمـ يمثػم ًمرأي٧م ُم٤م يذهٚمؽ وُم٤م شمٜمدهش ُمٜمف ُمـ اًمٍماع سملم  "اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م"

احلٜم٤مسمٚم٦م وسملم اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ اًمٍماع سملم أهؾ اًمًٜم٦م وسملم اًمِمٞمٕم٦م، وًمٙمـ ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

، واًمّمح٤مسم٦م وهٙمذا أيًْم٤م ُمـ سمٕمدهؿ ٓ يدقمقن أطمًدا إمم شم٘مٚمٞمدهؿ، وم٘مد ىم٤مل 

اًمٕم٤ٌمد ىم٤مل ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ: ٟمريد أن ٟمجٛمع اًمٜم٤مس قمغم ُمقـمئؽ وًمق  اعمٜمّمقر وهق اخلٚمٞمٗم٦م

 يم٤من ُمـ اًمٕمٍميلم اعمتٕمّمٌلم ًمّمٗمؼ، وإٟمام يم٤من اًمتّمٗمٞمؼ ًمٚمٜم٤ًمء وًمٞمس ًمٚمرضم٤مل.

أقمٜمل ُم٤م يٗمٕمٚمف اًمٙمثػم ذم آطمتٗم٤مٓت ُمـ اًمتّمٗمٞمؼ هذا ًمٞمس ُمـ اًمًٜم٦م، سمؾ اًمرؾمقل 

 .»ايمتِمٖمٝمؼ يمٙمٛم٣ًمء«ي٘مقل:  

ذا اًم٘مقل: إٟمف جيٛمع اًمٜم٤مس ُمنمىمٝم٤م وُمٖمرهب٤م، ؿم٤مُمٝم٤م هلؼ ومٚمق يم٤من ُمـ اعمتٕمّمٌلم ًمّمٗم

ويٛمٜمٝم٤م، جيٛمٕمٝمؿ قمغم اعمقـم٠م، ًمٙمـ ُم٤مذا ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل شمٕم٤ممم؟ ىم٤مل: ي٤م أُمػم 

اعم١مُمٜملم إن اًمّمح٤مسم٦م ىمد شمٗمرىمقا ذم اًمٌٚمدان، وًمٕمٚمٝم٤م سمٚمٖم٧م أظمريـ ؾمٜمـ مل شمٌٚمٖمٜم٤م، ومدع 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.422م ( )1203خ (( 938)
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٤مًمٜم٤م ُمٕمنم اعمت٠مظمريـ، يِمٛم٧م ُمٜم٤م يماًل يٕمٛمؾ سمام قمٜمده، هذا هق اإلٟمّم٤مف، ًمٞمس يمح

اًمِمٞمققمٞمقن واًمٌٕمثٞمقن واًمٜم٤مسيقن وحي٤مرؿمقن سملم اعمّمٚملم ُمـ أضمؾ ُم٤مذا؟ ُمـ أضمؾ: 

 أضمٝمر سمـ )سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ(، أم أه هب٤م!

وُم٤م هٜم٤مك قم٤ممل ُمـ اًمٕمٚمامء ي٘مقل: إن صالشمؽ سم٤مـمٚم٦م إذا ضمٝمرت هب٤م، أو أهرت، 

امء اعمت٘مدُملم ي٘مقل: إن صالشمؽ سم٤مـمٚم٦م إذا أحتدى أي واطمد ي٘مقل: إن قم٤معم٤ًم ُمـ اًمٕمٚم

اًمِمٞمققمٞمقن يريدون أن دؾم٤مئس ، أهرت، وًمٙمٜمٝم٤م دظم٤مئؾ ودؾم٤مئسضمٝمرت هب٤م أو 

 حي٤مرؿمقا سملم اعمّمٚملم، وهٙمذا اًمٌٕمثٞمقن واًمٜم٤مسيقن.

هذا ضم٤مء خي٤مًمػ ديٜمٙمؿ!! ٟمحـ ٟمّمكم ظمٚمػ إظمقاٟمٜم٤م اًمِمٞمٕم٦م وٟمرى أن اًمّمالة 

قا هم١من أص٣مزمقا همٙم٘مؿ وَلؿ، وإن أطمْمٟموا صٙم«ي٘مقل:  -  - صحٞمح٦م عم٤مذا؟ ٕن اًمٜمٌل

 .»همٙم٘مؿ وفمٙمٝمٜمؿ

أو هق ىمقًمف: شم٤مرك اًمّمالة ظمٚمػ  وؿم٤مرح اًمٓمح٤موي٦م يٜم٘مؾ قمـ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿِ 

، ٟمٕمؿ إن اؾمتٓمٕم٧م أن شمذه٥م إمم ُمًجد شم٘م٤مم سمف اًمًٜم٦م ومٕمٚم٧م، وإن ُمٌتدع اعمٌتدع

ذم سمٞمتؽ،  ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م، وم٢مي٤مك أن شمّمكم .اؾمتٓمٕم٧م أن شم٘مٞمؿ ُمًجًدا شم٘م٤مم ومٞمف اًمًٜم٦م ومٕمٚم٧م

 أو شمّمكم ذم زاوي٦م اعمًجد واًمٜم٤مس يّمٚمقن مج٤مقم٦م، شمّمكم ُمع مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم.

، إٓ أن يٙمقن اإلُم٤مم ُمٜمجاًم8 وم٢من اًمتٜمجٞمؿ ٟمقع ُمـ -  - هذه ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

عم٤م رواه أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  ،اًمًحر

 .»جقم همٗمد اومتٌس ؾمٔم٥ٌم َمـ ايمًحر زاد َم٣م زادَمـ اومتٌس ؾمٔم٥ٌم َمـ ايمٛم«: اهلل 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.694)خ ( 939)

(، 6/317) "اجلامع اًمصحقح"( وهق ذم 2/1228( واسمـ ماضمة )10/400رواه أسمق داود )( 940)
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َٝم٣مؿمكُِم فَمعَم َُمْٙمِؽ ؽُمَٙمْٝماَمَن َوََم٣م واًمًحر يمٗمر يمام ذم آي٦م اًمٌ٘مرة:  ٌَُٔمقا ََم٣م سَمْتُٙمقا ايمُمح ﴿َواسمح

ْحرَ  ًِّ َٝم٣مؿمكَِم ىَمَٖمُروا ُئَمٙمُِّٚمقَن ايمٛمح٣مَس ايم ـح ايمُمح
 .[221]اًمٌ٘مرة:﴾ىَمَٖمَر ؽُمَٙمْٝماَمُن َويَم٘مِ

 واًمتٜمجٞمؿ ٟمقع ُمـ اًمًحر.وم٤مًمًحر يمٗمر، 

هٙمذا يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ، وُمـ اعم١مؾمػ ضمًدا، ومم٤م حيزن ًمف ىمٚم٥م يمؾ ُمًٚمؿ أٟمف أظمؼمٟم٤م 

سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م أن ُمـ اًمرُم٤مٓت اًمدضم٤مٓت اًمٙم٤مهٜم٤مت ُمـ وضمدت ذم اًمًٙمؽ قمغم 

، وأىمٌح ُمـ هذا يمٚمف: ُم٤م ُمرأى وُمًٛمع ُمـ اًمٞمٛمٜمٞملم اًمذيـ أصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ اًمرؾمقل 

قمالم، وهق ٟمًخ٦م ذًمٙمؿ اًمدضم٤مل اًمذي ُمـ سمٞم٧م يقزع سمرظمّم٦م ُمـ وزارة اإل

 اًمٗم٘مٞمف/ُمٝمدي أُملم، هذا ادقم٤مء ًمٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م وطمرام أن يقزع ذم سمٚمدٟم٤م، طمرام طمرام.

ُ ايْمَٕمْٝم٤ِم هَمال ُيْٓمِٜمُر فَمعَم نَمْٝمٌِِف َأضَمداً  ٣مفَم٥ِم  ،[14]اجلــ:﴾﴿فَم٣ممِل ًح ﴿إِنح اهللَ فِمٛمَْدُه فِمْٙمُؿ ايم

ُل ايْمَٕمْٝم٧َم َوَئْمَٙمُؿ َمَ  ٤ُم نَمدًا َوََم٣م سَمْدِري َٞمْٖمٌس َوُيٛمَزِّ ًِ َْرضَم٣مِم َوََم٣م سَمْدِري َٞمْٖمٌس ََم٣مَذا سَمْ٘م ْٕ ٣م دِم ا

 .[52]ًم٘مامن:﴾زمَِٟميِّ َأْرٍض مَتُقُت 

أو هبذا اعمٕمٜمك، ٓ  »وَمـ ادفمك فمٙمٚمٜم٣م همٜمق ىم٣مذب«ي٘مقل ذم هذه اخلٛمس:  اًمٜمٌل 

هذا، جي٥م يٕمٚمٛمٝم٤م ٟمٌل ُمرؾمؾ وٓ ُمٚمؽ ُم٘مرب، ومٚمٕمؾ إظمقاٟمٜم٤م اعمًئقًملم ًمٕمٚمٝمؿ جيٝمٚمقن 

 أن يٌٚمٖمقا وأن يٙمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ إًمٞمٝمؿ.

اًمِمٞمٕم٦م وأهؾ اًمًٜم٦م جمٛمٕمقن قمغم أن هذا طمرام، وهذا ي٤م إظمقاين ذم اهلل طمتك اعمٚمقك 

واًمرؤؾم٤مء ي٘مذف ذم ىمٚمقهبؿ اًمقهؿ: ؾمت٘مقم قمٚمٞمؽ اٟم٘مالسم٤مت، وؾمٞمحدث يمذا ويمذا 

شمٚمٙمؿ ويٌ٘مك ُمتخقوًم٤م، ورسمام ييهؿ وي٘مقل: ؾمتدوم رئ٤مؾمتؽ قمنميـ ؾمٜم٦م، وهٙمذا ُمـ 

اًمتْمٚمٞمالت، وُمـ شمٚمٙمؿ إيم٤مذي٥م ُم٤م يم٤من اخلٚمٗم٤مء إوًمقن يّمدىمقن ه١مٓء اًمدضم٤مًملم 
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اعمٜمجٛملم، وم٘مد ضم٤مء ُمٜمجؿ إمم اعمٕمتّمؿ وىم٤مل ًمف: إن ظمرضم٧م ذم هذه اًمًٗمرة ومًتٙمقن 

 اًمدائرة قمٚمٞمؽ، صمؿ سمٕمد ذًمؽ شمقيمؾ قمغم اهلل وظمرج، ومحّمؾ ٟمٍم يمٌػم مل حيّمؾ ُمثٚمف.

ُمًٚمؿ أن يٕمت٘مد هذا، أٟمف ٓ يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م إٓ  هذه ُمـ أُمقر اًمٕم٘مٞمدة، جي٥م قمغم يمؾ

اهلل، واًمذه٤مب إمم اًمدضم٤مل وإمم اعمٜمجٛملم وإمم اًمٙمٝم٤من وإمم اًمٕمراوملم يمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر 

 وخيؾ سم٤مًمٕم٘مٞمدة، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

* * * 
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أمجٕملم،  احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف

وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف، اًمٚمٝمؿ 

صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد، 

اًمٚمٝمؿ سم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد 

 جمٞمد.

 :أُم٤م سمٕمد

صَمٜم٤َم وم٘مد ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مب اًمٗمتـ ُمـ صحٞمحف:  طَمدَّ

دُ  ـُ اعمَُْثٜمَّك حُمَٛمَّ صَمٜم٤َم اًْمَقًمِٞمدُ  ،سْم ٚمِؿٍ  طَمدَّ ًْ ـُ ُُم ـُ ضَم٤مسمِرٍ  ،سْم صَمٜم٤َم اسْم ٌَْٞمِد  سُمْنُ  قمـ طَمدَّ ـُ قُم  اهللِ سْم

 َٓ ُف ؾَمِٛمَع َأسَم٤م إِْدِريَس اخْلَْق ُِملُّ َأٟمَّ ُف ؾَمِٛمَع طُمَذْيَٗم٦مَ  يِنَّ احْلَْيَ ـَ اًْمَٞماَمِن َيُ٘مقُل  َأٟمَّ يَم٤مَن اًمٜم٤َّمُس  :سْم

٠َمًُمقَن َرؾُمقَل  ًْ ـْ اخْلػَْمِ   اهللَِي ِ خَم٤َموَم٦َم َأْن ُيْدِريَمٜمِل ،قَم ـْ اًمنمَّ َي٤م  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،َويُمٜم٧ُْم َأؾْم٠َمًُمُف قَم

٤م يُمٜم٤َّم ذِم ضَم٤مِهٚمِٞم٦ٍَّم َوَذٍّ وَمَج٤مَءَٟم٤م  اهللِ َرؾُمقَل  ـْ َذٍّ  ،هِبََذا اخْلػَْمِ  اهللُ إِٟمَّ  ؟وَمَٝمْؾ سَمْٕمَد َهَذا اخْلػَْمِ ُِم

ـْ ظَمػْمٍ ي٤م رؾمقل اهلل:  :ىُمْٚم٧ُم  »َٞمَٔمؿْ « :ىَم٤مَل  ِ ُِم ـٌ « :ىَم٤مَل  ؟َوَهْؾ سَمْٕمَد َذًمَِؽ اًمنمَّ  ،»َٞمَٔمْؿ َوهمِٝمِف َدطَم

 ،َهْديِلتدون زمٕمغم ؽمٛمتل، وُّيوَمْقٌم َُّيُْدوَن زمَِٕمغْمِ « :ىَم٤مَل ي٤م رؾمقل اهلل؟ َوَُم٤م َدظَمٜمُُف  :ىُمْٚم٧ُم 

ـْ َذٍّ  :ىُمْٚم٧ُم  ،»سَمْٔمِرُف َِمٛمُْٜمْؿ َوسُمٛمْ٘مِرُ  َٞمَٔمْؿ ُدفَم٣مٌة فَمعَم َأزْمَقاِب « :ىَم٤مَل  ؟وَمَٝمْؾ سَمْٕمَد َذًمَِؽ اخْلػَْمِ ُِم

ْؿ إيَِمْٝمَٜم٣م وَمَذهُمقُه همِٝمَٜم٣م ـْ َأصَم٣مَِبُ ـْ  :ىَم٤مَل  ،ِصْٗمُٝمْؿ ًَمٜم٤َم اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :ىُمْٚم٧ُم  ،»صَمَٜمٛمحَؿ ََم ُهْؿ ُِم

ٜمَتِٜم٤َمضمِ  ًِ سَمْٙمَزُم ََج٣َمفَم٥َم « :ىَم٤مَل  ؟وَماَم شَم٠ْمُُمُريِن إِْن َأْدَريَمٜمِل َذًمَِؽ  :ىُمْٚم٧ُم  ،ْٚمَدشمِٜم٤َم َوَيَتَٙمٚمَُّٛمقَن سم٠َِمًْم

ٙمِِٚمكَم َوإََِم٣مََمُٜمؿْ  ًْ َٓ إَُِم٤ممٌ  :ىُمْٚم٧ُم  »اظمُْ ـْ هَلُْؿ مَج٤َمقَم٦ٌم َو ْ َيُٙم شمِْٚمَؽ اًْمِٗمَرَق شمٕمتزل  :ىَم٤مَل  ؟وَم٢مِْن مَل
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 .»ْق َأْن شَمَٕمضَّ سم٠َِمْصِؾ ؿَمَجَرةٍ َوًمَ  ،يُمٚمََّٝم٤م

دون شمٓمقيؾ، أُم٤م وسمام أين أرى وضمقه ـمٚم٦ٌم قمٚمؿ وم٢مٟمٜمل أشمٙمٚمؿ قمغم اإلؾمٜم٤مد يمالًُم٤م سم

سمـ  ًمٕمٜمزي، وأُم٤م ؿمٞمخ ؿمٞمخف وهق اًمقًمٞمدسمـ اعمثٜمك ومٝمق أسمق ُمقؾمك ا ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري حمٛمد

٤م وأُمشمدًمٞمس اًمتًقي٦م،  ًمسُمًٚمؿ ومٝمق أسمق اًمٕم٤ٌمس اًمدُمِم٘مل طم٤مومظ يمٌػم وهق ُمدًمس يد

سمـ  سمـ يزيد اًمرمحـ سمـ ضم٤مسمر، وأُم٤م ؿمٞمخ قمٌد سمـ يزيد اًمرمحـ ؿمٞمخف اسمـ ضم٤مسمر وم٢مٟمف قمٌد

سمـ قمٌٞمداهلل احليُمل اًمِم٤مُمل، ويمٞمػ يٙمقن طميُمًٞم٤م ؿم٤مُمًٞم٤م  ضم٤مسمر ومٝمق سمن

وطميُمقت ُمـ اًمٞمٛمـ واًمِم٤مم ُمٕمرووم٦م ًمديٙمؿ؟ يمثػم ُمـ اًمٞمٛمٜمٞملم قمٜمد اًمٗمتقطم٤مت 

اعمًٚمٛملم، أُم٤م أسمق إدريس اخلقٓين ومٝمق: قم٤مئذ اإلؾمالُمٞم٦م اٟمت٘مٚمقا إمم سمالد ؿمتك ُمـ سمالد 

سمـ اًمٞمامن صح٤ميب احلدي٨م وم٢مٟمف ص٤مطم٥م ه  ، ويم٤من ُمـ إوم٤موؾ، وأُم٤م طمذيٗم٦ماهلل

، وهق أقمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م سم٠مطم٤مدي٨م اًمٗمتـ، ويم٤من ُمتخّمًّم٤م ذم أطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل 

 اًمٗمتـ، وإًمٞمف اعمرضمع ذم يمثػم ُمٜمٝم٤م.

، وىمد اًمتٛمًؽ سمًٜم٦م رؾمقل اهلل  هذا احلدي٨م اعم٤ٌمرك اًمذي ؾمٛمٕمتٛمقه حيثٜم٤م قمغم

أٟمف  سمـ قمٌداهلل ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل  ، قمـ ضم٤مسمرروى اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده

، ىم٤مل: وُم٤م إُم٤مرة اًمًٗمٝم٤مء ي٤م »زمـ فمجرة أفم٣مذك اهلل َمـ إَم٣مرة ايمًٖمٜم٣مء ي٣م ىمٔم٤م«ىم٤مل: 

ومقم ٓ يًتٛمقن زمًٛمتل وٓ ُّيتدون ِبديل، همٚمـ صدومٜمؿ زم٘مذِبؿ «رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

أفم٣مَّنؿ فمعم ـمٙمٚمٜمؿ همٟمويمئؽ يمٝمًقا َمٛمل ويم٦ًم َمٛمٜمؿ، وٓ يردون فمقم احلقض، وَمـ مل و

، وؽمغمدون فمقم َمٛمٜمؿ يِمدومٜمؿ زم٘مذِبؿ ومل ئمٛمٜمؿ فمعم ـمٙمٚمٜمؿ همٟمويمئؽ َمٛمل وأٞم٣م

                                                        

 (. 1847( )م 3606)خ  (941)

 (.1302( صحقح اعمقارد )4/522( وهق ذم اجلامع )3/321رواه أمحد )( 942)
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، وهذا احلدي٨م اًمذي ؾمٛمٕمتٛمقه أيًْم٤م يدل قمغم أن ُمـ شمٜمٙم٥م قمـ ؾمٜم٦م رؾمقل »احلقض

ي وآؾمتح٤ًمن، وم٘مد ورد ذم احلدي٨م وم٢من ُمآًمف إمم اهلالك، وًمق شمٜمٙم٥م إمم اًمرأ اهلل 

ومتٜمزه قمٜمٝم٤م ذم أؿمٞم٤مء  ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: رظمص رؾمقل اهلل  قمـ اًمٜمٌل 

 .»أَم٣م واهلل إين أطمُم٣مىمؿ هلل وأفمٙمٚم٘مؿ زمف«، وم٘م٤مل: أٟم٤مس، ومٌٚمغ رؾمقل اهلل 

ذم ومتح ُمٙم٦م، ويم٤من ذم رُمْم٤من يم٤من قمٜمد  وورد ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح أن اًمٜمٌل 

ن يٗمٓمروا ُمـ أضمؾ أن يت٘مقوا قمٜمد ًم٘م٤مء اًمٕمدو، ومّم٤مم أٟم٤مس ومٌٚمغ ىمدوُمف أُمر أصح٤مسمف أ

 .»أويمئؽ ايمٔمِم٣مة، أويمئؽ ايمٔمِم٣مة، أويمئؽ ايمٔمِم٣مة«، وم٘م٤مل: اًمٜمٌل 

 .عمـ أراد أن يًتحًـ ويؽمك ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  هذا ىمقل رؾمقل اهلل 

سمـ إيمقع ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: أيمؾ  قمـ ؾمٚمٛم٦م روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف

، ىم٤مل: ٓ أؾمتٓمٞمع، ىم٤مل: »ىمؾ زمٝمٚمٝمٛمؽ«: سمِمامًمف، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل  اًمٜمٌل  رضمؾ قمٜمد

، ومام رومٕمٝم٤م إمم ومٞمف، ٓ أدري أأسمتٚمٞم٧م يده سم٤مًمِمٚمؾ؟ ومٚمؿ »ٓ اؽمتْمٔم٦م، َم٣م َمٛمٔمف إٓ ايم٘مػم«

 يًتٓمع أن يرومٕمٝم٤م إمم ومٞمف، أم شمّمٚم٧ٌم ومال يًتٓمٞمع أن يٕمٓمٗمٝم٤م.

 .ُمـ أضمؾ أٟمف مل يذقمـ ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

دظمؾ  ذم صحٞمحف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل  روى اًمٌخ٤مري

، وم٘م٤مل اًمِمٞمخ: »ؿمٜمقر«: قمغم ؿمٞمخ يمٌػم ذم اًمًـ يٕمقده وهق ُمريض، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل 

                                                        

 (.2356( )م 7301)خ ( 943)

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.1114)م ( 944)

 (.2021رواه مًؾؿ سمرىمؿ )( 945)

 (.7470)خ ( 946)
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 ًمدقمقةاطمرم  »همٛمٔمؿ إًذا«: سمؾ محك شمٗمقر قمغم ؿمٞمخ يمٌػم شمزيره اًم٘مٌقر، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 .رض ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ٤مأٟمف قم سم٥ًٌم اًمٜمٌقي٦م8

ريض اهلل  –سمـ اعمٖمػمة  ُمًٚمؿ ذم صحٞمحٝمام قمـ أيب هريرة، وُمًٚمؿروى اًمٌخ٤مري و

وميسم٧م  - -أن أُمراشملم اىمتتٚمت٤م قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل  :–واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب  –قمٜمٝمام 

أو  همٝمف نمرة فمٌد«: إطمدامه٤م إظمرى سمٕمقد ُمٕمٝم٤م، وم٠مؾم٘مٓم٧م إظمرى، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 أو أُم٦م. ، يٕمٜمل ذم هذا اًمً٘مط قمٌد»أَم٥م

سمـ ُم٤مًمؽ اًمٜم٤مسمٖم٦م ويم٤من ذيمًٞم٤م، اٟمٔمروا عم٤م أراد أن يٕم٤مرض اًمًٜم٦م  ومج٤مء رضمؾ وهق محؾ

سمذيم٤مء، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل أٟمدى ُمـ ٓ ذب وٓ أيمؾ وٓ سخ وٓ اؾمتٝمؾ ومٛمثؾ 

ىمد ذب وٓ ىمد أيمؾ وٓ سخ وٓ اؾمتٝمؾ ُم٤م  ذًمؽ يٓمؾ؟ ىم٤مل: يمٞمػ ٟمدى ُمقًمقًدا

ُمـ أضمؾ  »ان ايم٘مٜم٣منإٞمام هذا َمـ إطمق«: ومٛمثؾ ذًمؽ يٓمؾ أي هيدر، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 .ؾمجٕمف

، وهٙمذا -  - يٜمٙمر قمغم ُمـ قم٤مرض ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل -  - ومٝمٙمذا يم٤من اًمٜمٌل

ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح واًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ، يٜمٙمرون هم٤مي٦م اإلٟمٙم٤مر قمغم ُمـ رد ؾمٜم٦م 

 سمرأيف. -  - رؾمقل اهلل

ل: أٟمف ىم٤م ريض اهلل قمٜمف  سمـ قمٛمر ذم صحٞمحف قمـ قمٌداهلل روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ

، يٕمٜمل إذا ـمٚم٧ٌم ُمٜمؽ اُمرأشمؽ »ٓ متٛمٔمقا إَم٣مء اهلل َم٣ًمصمد اهلل«: -  - ىم٤مل رؾمقل اهلل

                                                        

( 1682( خمتًٍما )م 6905/7317( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف و )خ 1681( )م5758)خ ( 947)

 قمـ اعمغػمة واًمؼصة ذم طمديث اعمغػمة مـ أومراد مًؾؿ.

 ( دون اًمؼصة.900( وهق ذم )خ 442)م ( 948)
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أو أظمتؽ أن شمذه٥م إمم اعمًجد ومال متٜمٕمٝم٤م إمم اعمًجد، ومال متٜمٕمٝم٤م وصالهت٤م ذم سمٞمتٝم٤م ظمػم 

هل٤م، وم٘م٤مل وًمده: إذن يتخذٟمف دهمال، أي شم٘مقل اعمرأة: إٟمٜمل أريد أن أذه٥م إمم اعمًجد 

٤ًٌم ؿمديًدا  ظمر، واهلل ًمٜمٛمٜمٕمٝمـ، ومًٌف قمٌداهللذه٥م إمم ُمٙم٤من آوهل شمريد أن شم سمـ قمٛمر ؾم

، وذم صحٞمح ُمًٚمؿ أن ، صمؿ شم٘مقل: ًمٜمٛمٜمٕمٝمـ-  - وىم٤مل: أطمدصمؽ قمـ رؾمقل اهلل

ث قمـ رؾمقل اهلل  سمـ يمٕم٥م: إٟمٜم٤م ٟمجد  سمِمػم وم٘م٤مل »احلٝم٣مءطمغم ىمٙمف«ىم٤مل:  قمٛمران طمدَّ

وحتدصمٜمل  دصمؽ قمـ رؾمقل اهلل ذم اًمتقراة: أن ُمٜمف وٕمًٗم٤م وأن ُمٜمف وىم٤مًرا، وم٘م٤مل: أطم

 .قمـ صحٗمؽ، واهلل ٓ أيمٚمٛمؽ أسمًدا

هٙمذا يم٤من اًمًٚمػ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ يٜمٙمرون هم٤مي٦م اإلٟمٙم٤مر قمغم ُمـ اؾمتحًـ 

، وم٢مهنؿ يٙمتٗمقن -  - سم٤مؾمتح٤ًمٟمف عم٤م شمٚم٘مقه ُمـ اًمٜمٌل وقم٤مرض ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 . اًمٜمٌلومٕمؾ أُمًرا ومٕمٚمقه ومل يًتٗمنوا  -  - سم٤مًمٗمٕمؾ، إذا رأوا اًمٜمٌل

يم٤من خيٓم٥م اًمٜم٤مس قمغم اعمٜمؼم ويم٤من ىمد اختذ  -  - أن اًمٜمٌل ومٗمل اًمّمحٞمحلم

ظم٤ممت٤ًم ُمـ ذه٥م، أي ىمٌؾ أن حيرم ظم٤مشمؿ اًمذه٥م، وم٤مختذ اًمٜم٤مس ظمقاشمٞمؿ ُمـ ذه٥م، ومٜمزع 

 ظم٤ممتف، ومٜمزع اًمّمح٤مسم٦م ظمقاشمٞمٛمٝمؿ. -  - اًمٜمٌل

٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ذم ؾمٜمٜمف قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل شمٕم روى اإلُم٤مم أسمق داود

، وصٚمٞمٜم٤م ظمٚمٗمف ومخٚمع ٟمٕمٚمٞمف، ومخٚمٕمٜم٤م ٟمٕم٤مًمٜم٤م، ومٚمام اٟمتٝمك -  - صغم سمٜم٤م رؾمقل اهلل

                                                        

 ( واًمؾػظ شمػرد سمف مًؾؿ، وأصؾف ذم اًمصحقحلم.37)م( 949)

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.2091( )م 6651)خ ( 950)

(، 3/20( وأمحد )2/64(، وقمٌد سمـ محقد )1/370( واًمدارمل )2/353رواه أسمق داود )( 951)

 .(413) »اًمصحقح اعمًـد«وهمػمهؿ وهق ذم 
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ىم٤مًمقا: رأيٜم٤مك ي٤م رؾمقل اهلل  »مل طمٙمٔمتؿ ٞمٔم٣ميم٘مؿ؟«ُمـ اًمّمالة، ىم٤مل:  -  - اًمٜمٌل

إن صمػمائٝمؾ أسم٣مين همٟمطمػمين أن ِبام «: ظمٚمٕم٧م ٟمٕمٚمٞمؽ ومخٕمٚمٜم٤م ٟمٕم٤مًمٜم٤م، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 .»أذى

إدًم٦م اًمتل ؾمٛمٕمتٛمقه٤م أن اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ يم٤مٟمقا ؿم٤مهدٟم٤م ُمـ هذه 

، ويٓمٌ٘مقن ُم٤م ي٘مقل أقمٔمؿ ُمـ شمٓمٌٞمؼ اعمريض ًمٙمالم -  - يّمدىمقن رؾمقل اهلل

أؿمد  -  - اًمديمتقر، ومٙم٤من اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذم ىمٌقهلؿ ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمٌل

 - رؾمقل اهلل ُمـ ىمٌقل اعمريض ًمٙمالم اًمديمتقر اًمٓمٌٞم٥م، وٟمحـ ُمٕمنم اعمًٚمٛملم ؾمٜم٦م

ىمد أصٌح٧م ُمٝمجقرة، وهل ُمٞمنة سمحٛمد اهلل ذم هذه إزُمٜم٦م أيمثر ُمٜمٝم٤م ذم  - 

اًمزُمـ اعمت٘مدم، ومٙم٠من ُمـ قمٚمامئٜم٤م اعمت٘مدُملم ُمـ رسمام يٍمع ُمـ اجلقع، ورسمام ي١مضمر ٟمٗمًف 

 . ُمـ أضمؾ مجع ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

ًم٘مرن وىمد ىمدُمقا ًمإلؾمالم ظمدُم٦م ًمٞمس هل٤م ٟمٔمػم، طمتك أن سمديع اًمزُم٤من، ويم٤من ذم ا

اًمراسمع، ىم٤مل: ُم٤م هق اعمحدصمقن ه١مٓء؟ طمدصمٜم٤م ومالن، وأظمؼمٟم٤م ومالن، طمدصمٜم٤م ومالن وأظمؼمٟم٤م 

ومالن، ويم٤من سمديع اًمزُم٤من آي٦م ذم احلٗمظ وم٠مشمك إًمٞمف احل٤ميمؿ أسمق قمٌداهلل ص٤مطم٥م اعمًتدرك 

سمٙمراؾمف، وىم٤مل: ًمؽ أؾمٌقع وم٢مذا طمٗمٔمتٝم٤م ومٚمؽ طمؼ أن شمتٙمٚمؿ ذم اعمحدصملم، ومٌ٘مك أؾمٌققًم٤م 

ومٜمحـ  . حيٗمٔمٝم٤م، ىم٤مل: ُم٤م هذا؟ أؾمامء ُمتِم٤مهب٦م!! ىم٤مل ًمف: وم٠مقمرف ىمدركورده٤م يمام هل ومل

ُمٕمنم اعمًٚمٛملم إذا أردٟم٤م اًمٕمزة وهل ُمٞمنة سمحٛمد اهلل، ومٚمٜمرضمع إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف 

 ، صمؿ اًمت٤مسمٕمقن روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ.اًمّمح٤مسم٦م ُمـ شم٘مدير وقمزة ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

اعمحدث ُم٤م يزيد قمغم أًمػ  ذم جمٚمس قمٚمٞمف، وم٘مد يم٤من جيتٛمع أٟمٌفوهذا أُمر أريد أن 

رضمؾ، ورسمام يزيدون قمغم قمنميـ أًمػ رضمؾ، ويمٞمػ ومل يٙمـ هٜم٤مك ُمٙمرومقٟم٤مت؟ يم٤من 



 51 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

جيٚمس اًمرضمؾ ُمدى صقت اعمحدث ويًٛمع ُمٜمف ويٌٚمٖمف، وآظمر جيٚمس ذم هذه اجلٝم٦م، ومل 

يٙمـ هٜم٤مًمؽ اظمتالط رضم٤مل وٟم٤ًمء، وم٘مد ؾمٛمع سمٕمض اًمًٚمػ قمـ سمٕمض اًمٜم٤ًمء ُمـ وراء 

قمـ سمٕمض اًمًٚمػ ُمـ وراء طمج٤مب، أُم٤م ٟمحـ وم٢مؾم٤مءة طمج٤مب، وؾمٛمع سمٕمض اًمٜم٤ًمء 

يمٌػمة أؾم٠مٟم٤م إمم اًمتٕمٚمٞمؿ ُمٕمنم اعمًٚمٛملم، ؾمقاء أيم٤من اًمٜم٤مس سمٛمٍم أم يم٤من اًمٜم٤مس ذم همػم 

ُمٍم، وطمتك رسمام ذم اًمٞمٛمـ، ُم٠ًمًم٦م آظمتالط ذم اعمدارس إؾم٤مءة إمم اًمتٕمٚمٞمؿ، ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

٣مزم َمـ َم٣م سمرىم٦م َمـ ٞم٣مومِم٣مت فمٗمؾ وديـ أذه٤م يمٙم٤م ايمرصمؾ احل«ي٘مقل:  

، »َم٣م سمرىم٦م همتٛم٥م أرض فمعم ايمرصم٣مل َمـ ايمٛم٣ًمء«: ، وي٘مقل اًمٜمٌل »إضمداىمـ

ومألن متقت اسمٜمتؽ ظمػم ُمـ أن شمذه٥م هب٤م إمم ضم٤مُمٕم٦م، أو إمم ُمدرؾم٦م وختتٚمط سم٤مًمِم٤ٌمب، 

ٟمٕمؿ ُمقهت٤م ظمػم ُمـ أن شمذه٥م إمم ضم٤مُمٕم٦م أو إمم ُمدرؾم٦م وختتٚمط سم٤مًمِم٤ٌمب، ٕن اهلل 

ؿم٠من ٟم٤ًمء اًمٜمٌل اًماليت هـ ظمػم ُمـ ٟم٤ًمئٜم٤م، وذم ؿم٠من  قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ذم

ـْ َوَراِء ﴿ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ هؿ ظمػم ُمٜم٤م: ـح َِم ـح ََمَت٣مفم٣ًم هَم٣مؽْمَٟميمقُه َوإَِذا ؽَمَٟميْمُتُٚمقُه

٣َم ايمٛمحٌِله وُمْؾ ، وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: [35]إطمزاب:﴾ضِمَج٣مٍب  ﴿َي٣م َأُّيه

َْزَواصِمَؽ َوزَمٛم٣َمسمَِؽ  ـَ هَمال  ِٕ ـح َذيمَِؽ َأْدَٞمك َأْن ُئْمَرهْم ـْ صَمالزمِٝمٌِِٜم ـح َِم ٣مِء اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ُيْدٞمكَِم فَمَٙمْٝمِٜم ًَ
َوٞمِ

ـَ   .[37]إطمزاب:﴾ُي٠ْمَذْي

ومتٜم٦م اسمتكم هب٤م اعمًٚمٛمقن وهل ُمٕمرووم٦م ًمدى يمؾ قم٤مىمؾ، ٓ يًتٓمٞمع أطمد أن يٙم٤مسمر ذم 

إي٣مىمؿ «: ىم٤مل حلمسمـ قم٤مُمر ذم اًمّمحٞم يمام ذم طمدي٨م قم٘م٦ٌم هذا إُمر، اًمٜمٌل 

                                                        

 ( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـفام.80( )م 304 )خ( 952)

 ( قمـ أؾمامة سمـ زيد ريض اهلل قمـف.2740( )م 5096)خ ( 953)

 (.2172( )م5232)خ ( 954)
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، »احلٚمق اظمقت«: ، وم٘م٤مل رضمؾ: أومرأي٧م احلٛمق؟ ىم٤مل اًمٜمٌل »وايمدطمقل فمعم ايمٛم٣ًمء

ضمٕمؾ ٤م، وي٘مٚمـ ًمف: ي٤م رؾمقل اهلل ذه٥م اًمرضم٤مل سمؽ، ومواًمٜم٤ًمء ي٠مشملم إمم رؾمقل اهلل 

ًمٜم٤م يقًُم٤م قمٚمٛمٜم٤م مم٤م قمٚمٛمؽ اهلل، ُم٤مذا يًتٗم٤مد ُمـ ىمقهلـ: ذه٥م اًمرضم٤مل سمؽ ي٤م أُم٦م حمٛمد؟ 

، صمؿ أشم٤مهـ وم٘م٤مل: يم٤من يٕمٚمؿ اًمرضم٤مل ُمٜمٗمرديـ، ومققمدهـ اًمٜمٌل  اًمٜمٌل  يًتٗم٤مد أن

٣مْء « ًَ ـح َأىْمَثَر َأْهِؾ ايمٛمح٣مرِ َي٣م ََمْٔممَمَ ايمٛمِّ ـَ هَم١ميِنِّ ُأِريُتُ٘م وْم ىمٞمؾ: وُمؿ ذاك ي٤م رؾمقل اهلل؟  ،»سَمَِمدح

ُم٤م  ًمق أطمًٜم٧م إمم إطمداهـ اًمدهر، صمؿ رأت ُمٜمؽ ؾمقًءا، ىم٤مًم٧م:ْٙمُٗمْرَن اًْمَٕمِِمػَم ي :ىَم٤مَل 

َم٣م َمٛم٘مـ َمـ اَمرأة سمٗمدم شمالشم٥م َمـ ايمقيمد إٓ «: ، صمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل »رأي٧م ُمٜمؽ ظمػًما ىمط

 .»واشمٛمكم«، وم٘م٤مًم٧م اُمرأة: واصمٜملم ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: »ىم٣مٞمقا َل٣م ضمج٣مزًم٣م َمـ ايمٛم٣مر

صحٞمح "وطمتك ذم اًمّمالة يّمٚمقن واًمٜم٤ًمء ذم اًمّمٗمقف إظمرى يّمٚملم يمام ذم 

َه٣م آطِمُرَه٣م«ُمـ طمدي٨م أيب هريرة:  "ُمًٚمؿ ٣م َوَذه َُلَ صَم٣مِل َأوح َوطَمغْمُ  ،طَمغْمُ ُصُٖمقِف ايمرِّ

٣م َُلَ َه٣م َأوح ٣مِء آطِمُرَه٣م َوَذه ًَ  .»ُصُٖمقِف ايمٛمِّ

وٓ ٟمزيد قمغم ذًمؽ، وم٢مٟمٜم٤م ًمًٜم٤م ُمٗمقولم ذم ديـ اهلل،  فاًمذي أسم٤مطمف اإلؾمالم ٟمٌٞمح

 وهٙمذا آظمتالط ذم اًمٓمقاف، إُمر اًمذي أسم٤مطمف اإلؾمالم ي٤ٌمح.

 غم اعمًٚمؿ وقمغم اعمًٚمٛم٦م أن يمؾ ُمٜمٝمام يٖمض ـمرومف يمام ي٘مقل اهلل قمزوضمؾ: وجي٥م قم

َٖمُٓمقا هُمُروصَمُٜمؿْ  ـْ َأزْمَِم٣مِرِهْؿ َوحَيْ قا َِم ﴿َووُمْؾ ، وي٘مقل: [52]اًمٜمقر:﴾﴿وُمْؾ يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َيُٕمّمه

                                                        

ما شمريمت كاىمصات... «ويمػران اًمعشػم وىمع ذم اًمعقد، وشمؼدم خترجيف آكًػا  ةهذا احلديث سمذيمر اًمصدىم( 955)

( قمـ أيب ؾمعقد ريض 2633( )م 101)خ  ، وذيمر اًمققمد سماًمعؾؿ ومقت إوٓد ذم طمديث آظمر»إًمخ

 اهلل قمـف واهلل أقمؾؿ.

 (.440)م ( 956)
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ـح  ـَ هُمُروصَمُٜم َٖمْٓم ـح َوحَيْ ـْ َأزْمَِم٣مِرِه ـَ َِم  .[52]اًمٜمقر:﴾يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛم٣َمِت َيْٕمُّمّْم

ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل   اًمّمحٞمحلموذم

َٓ حَم٣َميَم٥مَ «: اهلل  َٞم٣م َُمْدِرٌك َذيمَِؽ  ـْ ايمزِّ ٌُُف َِم ـِ آَدَم َٞمِِمٝم ٣م ايمٛمحَٓمرُ  ،ىُمت٤َِم فَمعَم ازْم  ،ايْمَٔمْٝمٛم٣َمِن ِزَٞم٣ممُهَ

ؽْمتاَِمعُ  ِٓ ٣م ا ُُذَٞم٣مِن ِزَٞم٣ممُهَ ْٕ ٌَْمْ  ،َوا صْمُؾ ِزَٞم٣مَه٣م  ،ُش َوايْمَٝمُد ِزَٞم٣مَه٣م ايْم َوايْمَٗمْٙم٤ُم َُّيَْقى اظمًم، َوايمرِّ

ُق َذيمَِؽ ايْمَٖمْرُج  ،َوَيَتَٚمٛمحك زُمفُ  وَ أَوُيَِمدِّ سمـ  أن ضمرير "صحٞمح ُمًٚمؿ"، وذم »ُيَ٘مذِّ

: قمـ ٟمٔمرة اًمٗمج٠مة، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل  قمٌداهلل ريض اهلل قمٜمف ؾم٠مل رؾمقل اهلل 

وٓ أن شمٕمٚمٛمٝم٤م اًم٘مرآن، وىم٤مل أة ، وىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ: ٓ ختٚمقن سم٤مُمر»أسف زمٌمك«

واهلل ًمق اؤمتٜم٧م قمغم يمذا ويمذا ُمـ اًمذه٥م8 ًمقضمدُت سمـ اعمًٞم٥م رمحف اهلل شمٕم٤ممم:  ؾمٕمٞمد

 واهلل ًمق اؤمتٜم٧م قمغم ضم٤مري٦م ؾمقداء عم٤م وضمدت ٟمٗمز قمٚمٞمٝم٤م أُمٞمٜم٤ًم!!!ٟمٗمز قمٚمٞمٝم٤م أُمٞمٜم٤ًم، 

ٓ جيقز ًمٜم٤م أن ٟمٖم٤مًمط، يمالم ظم٤مـمكء، وُمٖم٤مًمٓم٦م فم٤مهرة ؾمٛمٕمٜم٤مه٤م ُمـ سمٕمض 

ذوًملم ي٘مقل: إن اًمرضم٤مل إذا اظمتٚمٓمقا سم٤مًمٜم٤ًمء يذه٥م قمٜمٝمؿ ُم٤م جيدوٟمف، صمؿ ُمع اعمخ

آؾمتٛمرار ٓ ي٤ٌمزم، وهذا يمذب ُمٗمْمقح، أطمدٟم٤م جي٤مًمس اُمرأشمف ؾمتلم ؾمٜم٦م صمؿ سمٕمد ذًمؽ 

ُم٤مذا؟ أيذه٥م ُم٤م هبام ومال يقؾمقس أطمدمه٤م ذم أظمر، أم ُم٤مذا؟ يمالم يمذب ُمٗمْمقح، 

 وُمٖم٤مًمٓم٦م فم٤مهرة.

رضمٕمقا إمم يمت٤مب اهلل، وإي٤ميمؿ ووؾم٤موس اًمِمٞم٤مـملم ا، وشم٘مقا اهلل أهي٤م اعمًٚمٛمقن٤موم

اًمذيـ يريدون أن يْمٚمقيمؿ قمـ ديٜمٙمؿ، ٓ اؾمتح٤ًمن ذم اًمديـ، وٓ شم٘مٚمٞمد ذم اًمديـ، 

، طمتك إن اًمرضمؾ ي٠ميت إمم ذم زُمـ حمٛمد  ديٜمٜم٤م اًمذي أصٚمح اهلل سمف أُم٦م حمٛمد 

                                                        

 (.2657( )م 6243)خ ( 957)

 (، سمؾػظ: ] وملمرين أن أرصف سمٍمي[ واًمؾػظ اًمذي ذيمره اًمشقخ ذم اًمًــ.2159)م ( 958)
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ُمـ  حٞمحلمومٞم٘مقل: ي٤م رؾمقل اهلل إين ىمٌٚم٧م اُمرأة، واحلدي٨م ذم اًمّم رؾمقل اهلل 

﴿ََأوِمِؿ طمتك أٟمزل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد، ومٞمًٙم٧م رؾمقل اهلل 

ٝمَِّئ٣مِت  ًح ـَ ايم ٌْ ٛم٣َمِت ُيْذِه ًَ ْٝمِؾ إِنح احْلَ ـَ ايمٙمح الَة ؿَمَردَمِ ايمٛمحَٜم٣مِر َوُزيَمٖم٣ًم َِم  .[222]هقد:﴾ايمِمح

ٕم٤ممم قمّمٛمف وُم٤م ٟمقه اهلل سمِم٠من ىمّم٦م يقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم، إٓ ٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشم

وشم٠مظمر، وم٠مٟمزل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم آي٤مت شمتغم ذم يمت٤مسمف صمٜم٤مء قمغم يقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم، 

وهٙمذا أيًْم٤م اًمثالصم٦م اًمذيـ اٟمٓمٌ٘م٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمّمخرة، وم٠ًمًمقا اهلل سمّم٤مًمح أقمامهلؿ، ومٙم٤من 

، وم٠مسمك إٓ أن متٙمٜمف ُمـ ٟمٗمًٝم٤م، صمؿ  ًٓ ُمٜمٝمؿ رضمؾ ًمف ُم٤مل، وم٠مشمتف اسمٜم٦م قمٛمف شمٓمٚم٥م ُمٜمف ُم٤م

٘م٧م قمغم أن متٙمٜمف ُمـ ٟمٗمًٝم٤م، ومٚمام ضمٚمس اًمرضمؾ ُمٜمٝم٤م جمٚمس اًمرضمؾ ُمـ اوٓمرت ومقاوم

يم٤من ُمـ دقم٤مئف: اًمٚمٝمؿ واُمرأشمف، ىم٤مًم٧م ًمف: اشمؼ اهلل وٓ شمٗمض اخل٤مشمؿ إٓ سمح٘مف وم٘م٤مم قمٜمٝم٤م، 

 .إن يمٜم٧م ومٕمٚم٧م ذًمؽ اسمتٖم٤مء ُمرو٤مشمؽ، وم٠مومرج قمٜم٤م ُم٤م يمٜم٤م ومٞمف

جير إمم ُم٤م سمٕمده،  صمؿ سمٕمد ذًمٙمؿ أهي٤م اعمًٚمٛمقن إُمر ظمٓمػم يمام ؾمٛمٕمتؿ، رسمام اًمٜمٔمر

ورسمام حيّمؾ رؾمقب ذم آظمت٤ٌمرات سم٥ًٌم آظمتالط، ورسمام حيّمؾ إمه٤مل ذم حتّمٞمؾ 

 اًمٕمٚمؿ، ٕن اًمٜمٔمر ؾمٝمؿ ُمـ ؾمٝم٤مم إسمٚمٞمس ُمًٛمقم، وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل:

 ضمؾ احلقادث ُمٌدؤه٤م ُمــ اًمٜمٔمـر

 

 وُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مر ُمـ ُمًتّمٖمر اًمنمـر 

 ومٕمٚم٧م ذم ىمٚم٥م صـ٤مطمٌٝم٤م يمؿ ٟمٔمرة 

 

 وٓ وشمـرومٕمؾ اًمًٝم٤مم سمـال ىمـقس  

 أه ُم٘مٚمتــــف ُمــــ٤م رض ُمٝمجتــــف 

 

 ٓ ُمرطمٌــ٤م سمنــور ضمــ٤مء سم٤مًميــر 

 وي٘مقل آظمر: 

                                                        
(959)

 (.2763( )م4687)خ 

 (.2743( )م2272)خ( 960)



 55 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

ـــــالم ـــــ٤مُم٦م ومً  ٟمٔمـــــرة وم٤مسمتً

 

ـــــ٤مء  ـــــد ومٚم٘م ـــــالم ومٛمققم  ومٙم

اًمٗمتٜم٦م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم ًمٞمس هل٤م طمد إٓ أن ٟمرضمع إمم يمت٤مب اهلل، وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  

ـَ زمَِٟمْرصُمٙمِٜمِ ﴿، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  زْم ـْ َوٓ َيْيِ ـح يمُِٝمْٔمَٙمَؿ ََم٣م ُُيِْٖمكَم َِم

ـح  ـَ زم٣ِميْمَٗمْقِل هَمَٝمْْمَٚمَع ايمحِذي دِم ﴿، وي٘مقل أيًْم٤م ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: [52]اًمٜمقر:﴾ِزيٛمَتِِٜم َّمْٔم هَمال ََتْ

ـَ وَمْقًٓ ََمْٔمُروهم٣ًم﴾﴿، وي٘مقل أيًْم٤م: [51]إطمزاب:﴾وَمْٙمٌِِف ََمَرٌض  ، اهلل أقمٚمؿ [51]إطمزاب:َووُمْٙم

 سمْمٕمػ قم٤ٌمده. سمٛمّم٤مًمح قم٤ٌمده، وأقمٚمؿ

ي٤م أُم٦م حمٛمد، إٟمف جي٥م قمٚمٞمٜم٤م مجٞمًٕم٤م أن ٟمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأن ٓ ٟمٕمرض ؿم٤ٌمسمٜم٤م 

وأن ٓ ٟمٕمرض أيًْم٤م سمٜم٤مشمٜم٤م ًمٚمٗمتٜم٦م، وم٢مهن٤م ومتٜم٦م ًمًٜم٤م ممـ حي٤مرب اًمٕمٚمؿ سمؾ ٟمِمجع قمغم اًمٕمٚمؿ، 

 وٟم٘مقل أيًْم٤م: إن اعمًٚمٛملم حمت٤مضمقن إمم أـم٤ٌمء، وحمت٤مضمقن إمم ُمٝمٜمدؾملم، وحمت٤مضمقن إمم

ذًمٙمؿ، ًمٙمـ أٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمٓمٌٞم٥م ُمٚمتزًُم٤م  ـمٞم٤مريـ، وحمت٤مضمقن أيًْم٤م إمم همػم

سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، واعمٝمٜمدس يمذًمؽ، واًمٓمٞم٤مر يمذًمؽ يمام يم٤من اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل 

 قمٚمٞمٝمؿ ذم أؾمٗم٤مرهؿ.

اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ قمٜمدُم٤م يم٤مٟمقا ذم احلٌِم٦م، يمت٤مب وؾمٜم٦م ي٤م أُم٦م حمٛمد إذا 

سمـ اًمٕم٤مص وص٤مطم٥م ًمف إمم  ، قمٜمدُم٤م يم٤مٟمقا سم٤محلٌِم٦م ذه٥م قمٛمروأردشمؿ أن يٕمزيمؿ اهلل

اًمٜمج٤مر ُمـ أضمؾ أن يرد إًمٞمٝمؿ ُمٝم٤مضمرة احلٌِم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم، وًمًٜم٤م سمّمدد ذيمر اًم٘مّم٦م 

ُم٤م طمّمؾ، ويم٤من سمٙم٤مُمٚمٝم٤م، وًمٙمٜمٜم٤م ٟمريد أن ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م قمؼمة ذم ىمّم٦م اًمّمح٤مسم٦م وًمق طمّمؾ 

ٜمج٤مر أن يردهؿ ذه٥م إمم سمـ اًمٕم٤مص داهٞم٦م، ومام أقمٞمتف احلٞمؾ ومل ي٘مٌؾ ُمٜمف اًم قمٛمرو

ًٓ قمٔمٞماًم ذم قمٞمًك ومٝمؿ  خي٤مًمٗمقٟمؽ، ومدقمك هبؿ وم٘م٤مًمقا اًمٜمج٤مر وىم٤مل: إهنؿ ي٘مقًمقن ىمق

سمـ أيب ـم٤مًم٥م: ُم٤مذا شم٘مقًمقن؟ واحلدي٨م ذم ُمًٜمد أمحد سمًٜمد طمًـ، ىم٤مل: ٟم٘مقل  جلٕمٗمر
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، وم٘مرأ قمٚمٞمف ؾمقرة ُمريؿ، وم٠مظمذ اًمٜمج٤مر قمقًدا، وىم٤مل: واهلل ُم٤م يمام قمٚمٛمٜم٤م رؾمقل اهلل 

، ومٝمٙمذا يم٤مٟمقا أهؾ صدق، مل قمغم ُم٤م ذم اإلٟمجٞمؾ ؿمٞمًئ٤م، أو ٟمحق هذا اًمٙمالمزاد 

 يٙمقٟمقا ُمتٚمقٟملم، أو شمٕمّمػ هبؿ اًمٕمقاصػ يمام هق ؿم٠من يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم.

يمٜم٧م سم٤معمديٜم٦م وأضمد سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م اًمٓمٞمٌلم أهؾ اًمٚمحك رسمام يٚمقي قمامُمتف قمغم اًمٚمحٞم٦م 

رووملم سمٙمؾ سمالد، أو يٛمر سمٗمً٘م٦م ورسمام ُمـ أضمؾ أٟمف يٛمر سمجٜمدي ُمـ اجلٜمقد اًمٗم٤مؾم٘ملم اعمٕم

دظمؾ سمثقسمؽ وادظمؾ اأدظمؾ سمٚمحٞمتؽ و ٓ، أٟم٧م ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م، ،يًخرون سمٚمحٞمتف

وًمق يمٜم٧م سم٠مُمريٙم٤م، وأطمد  8إذا يمٜم٧م خمٚمًّم٤م ،سمٕمامُمتؽ، وأٟم٧م شمٕمد قمغم اهلٞمئ٦م اإلؾمالُمٞم٦م

اًمٕمٚمامء اًمٞمٛمٜمٞملم أظمؼمين هق ٟمٗمًف، ىم٤مل: ذه٥م ُمع أٟم٤مس ممـ هلؿ ُمٙم٤مٟم٦م، وقمٜمد أن ىمرب 

ًمٌس وم٢من ومالًٟم٤م ٓ ااًمٓم٤مئرة ىمرسمقا ًمف اًمٌٜمٓمٚمقن، وىم٤مًمقا ًمف: اًمٌس، ىم٤مل: ُم٤م أًمٌس، ىم٤مًمقا:  إمم

أطم٥م أن أؾمٛمٞمف ومٝمق قم٤ممل ذم ٟمٔمرهؿ، إذا ذه٥م هٜم٤مك ًمٌس اًمٌٜمٓمٚمقن وطمتك ٓ شمّمػم 

؟ ىم٤مًمقا: ٓ وم٘مط ٟمخ٤مف أن ي٠ميت اًمٜم٤مس ومرضم٦م ًمٚمٜم٤مس، ىم٤مل: عم٤مذا؟ أأٟمتؿ خت٤مومقن قمكمَّ 

وهق سمثقسمف وهق سمٕمامُمتف وسمٚمحٞمتف، ىم٤مل: أذن ٓ قمٚمٞمٙمؿ، ويتجٛمٕمقن يتٗمرضمقن قمٚمٞمؽ، 

ىم٤مل: ومقصٚمٜم٤م إمم ًمٜمدن وأوًمئؽ ُمتِمٌٝمقن سم٠مقمداء اإلؾمالم، ىم٤مل: وأٟم٤م أدظمؾ إمم اعمتحػ 

٤ًٌم ُمـ اعمتحػ :اًمؼميٓم٤مين وأدظمؾ، طمتك ىم٤مل سمدون ُم٘م٤مسمؾ وأٟم٤م ٓ  إهنؿ يّمقرون زم يمت

وم٘مٚم٧م هلؿ: ًم٘مد أهٜمتؿ ًمٌس اًمٌٜمٓمٚمقن إأريد، ومرضمٕم٧م إمم أوًمئؽ اًمذيـ ىم٤مًمقا زم: 

أٟمٗمًٙمؿ، ٟمٕمؿ ص٤مروا ي٘مدروٟمف هم٤مي٦م اًمت٘مدير، ُمتك يٌٖمْمقن اًمِمخص؟ إذا يم٤من ذا حلٞم٦م 

وهق همِم٤مش، وهق ٓ ي٘مقم سمٕمٛمٚمف اًمذي أوضم٥م  ،وهق ينق ،وهق خيقن ،وهق يٙمذب

                                                        

 (. 1/99) "اجلامع اًمصحقح"ـفا وهق ذم /ؿمايمر( قمـ أم ؾمؾؿة ريض اهلل قم1740رواه أمحد )( 961)
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 اهلل قمٚمٞمف، ًمٙمـ ًمٞمس اًمذٟم٥م ذٟم٥م اًمٚمحٞم٦م، اًمذٟم٥م ذٟم٥م اًمِمخص ٟمٗمًف.

، ويمام ىمٚم٧م ب اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل ومٕمٚمٞمٜم٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم أن ٟمًتٛمًؽ سمٙمت٤م

ًمٙمؿ ىمٌؾ: إُمر ُمٞمن، إٟمف ٓ شمّمٚمح دقمقة سمدون قمٚمؿ، وٓ يّمٚمح ىمت٤مل سمدون قمٚمؿ، وٓ 

ي٘مقل ذم اًمّمالة:  يّمٚمح طم٩م سمدون قمٚمؿ، وٓ شمّمٚمح صالة سمدون قمٚمؿ، ٕن اًمٜمٌل 

، »طمذوا فمٛمل َمٛم٣مؽم٘م٘مؿ«، وي٘مقل أيًْم٤م ذم احل٩م: »صٙمقا ىمام رأيتٚمقين أصقم«

أٟمؽ شمتٗمرغ ـمقل قمٛمرك، ممٙمـ أن شمٕمرف أطمٙم٤مم اجلٝم٤مد ذم صمالصم٦م أي٤مم، ذم  أىمّمد ٧مًمً

ذم ؾم٤مقمتلم أو ذم ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م،  أرسمٕم٦م أي٤مم، ممٙمـ أن شمٕمرف يمٞمػ صغم رؾمقل اهلل 

 وهٙمذا أيًْم٤م ؾم٤مئر اًمٕم٤ٌمدات.

وأرومع ُمـ هذا ي٤م أهي٤م اًمِم٤ٌمب اًمٞمٛمٜمل، وم٢مٟمٜم٤م واهلل طمريّمقن قمغم هنْم٦م قمٚمٛمٞم٦م ذم 

 ّمقن ضمًدا، ًمـ يٜمجٞمٜم٤م إٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم صمؿ اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ.سمٚمدٟم٤م، ٟمحـ طمري

ر ر قمٚمامء، ٟمحـ أن ٟمّمدَّ ٟمحـ طمريّمقن قمغم هنْم٦م قمٚمٛمٞم٦م ذم سمٚمدٟم٤م، وقمغم أن ٟمّمدَّ 

وإمم وإمم ُمـ اًمٌالد اًمتل شمٕمرومقهن٤م، ٟمحـ ٟمريد أن  ،وإمم اًمًٕمقدي٦م ،ؿمٖم٤مًملم إمم أُمريٙم٤م

، وإمم ًمٜمدن، وإمم همػم ذًمؽ، طمتك إمم اًمًٕمقدي٦م، ر قمٚمامء ودقم٤مة إمم اهلل إمم إُمريٙم٤مٟمّمدَّ 

ومٜمحـ ٟمريد أن ٟمّمدر دقم٤مة إمم اهلل وإُمر ُمٞمن، واًمدقم٤مة إمم اهلل يٜمٌٖمل أن خترج اجلامقم٦م 

 وًمدهيؿ ُمٗمتل، ٕن اًمٜم٤مس ي٠مشمقن ويًتٗمتقهنؿ، ومال سمد ُمـ اؾمتٗمت٤مء.

ع، وأُم٤م وسمحٛمد اهلل يمام ذطمٜم٤م إلظمقاٟم٤م سم٤مًم٤ٌمرطم٦م، ٟمحـ ٟمرى أن اًمتٕمٚمٞمؿ أٟمٗمع وأٟمٗم

يم٤مًمتٕمٚمٞمؿ، ٓ أىمقل أٟمف ًمٞمس هل٤م أصمر، ومٛمـ سمريم٦م  ًمٞمساخلٓم٤مسم٦م ذم اعم٤ًمضمد وم٠مصمره٤م ىمٚمٞمؾ 

                                                        

 ( قمـ ماًمؽ سمـ احلقيرث ريض اهلل قمـف.631)خ ( 962)

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.1297)( 963)
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اخلٓم٤مسم٦م ذم اعم٤ًمضمد ظمٓم٥م سمٕمض اًمٜم٤مس، ومت٠مصمرت سمف ومذه٧ٌم أـمٚم٥م قمٚماًم، ًمٙمٜمل أىمقل: 

ًمٞمس أصمره٤م يم٤مًمتٕمٚمٞمؿ اًمذي ىمد أصٌح ُمٞمًنا سمحٛمد اهلل، جي٤مًمًٜم٤م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُمدة ؿمٝمر، 

 أن يٌح٨م وهق يٕمرف صحٞمح احلدي٨م ُمـ ؾم٘مٞمٛمف. صمؿ يرضمع وهق يًتٓمٞمع

اًمٕمٚمامء  وم٤محلٛمد هلل اًمٕمٚمؿ ُمٞمن ذم هذه إزُمٜم٦م، وإن يم٤مٟم٧م اهلٛمؿ ًمٞم٧ًم يمٝمٛمؿ

سمـ  ٞمٛمـ اعمٕم٤مسيـ ُم٤م ضم٤مءوا ُمثؾ حمٛمداعمت٘مدُملم، أىمقل: يٛمٙمـ ًمق مجع اًمٞمٛمٜمٞمقن قمٚمامء اًم

ُم٤م أسمٕمدت قمـ  إسمراهٞمؿ اًمقزير اًمذي ىم٤مل اًمِمقيم٤مين: ًمق ىمٚم٧م: إن اًمٞمٛمـ ُم٤م أٟمج٧ٌم ُمثٚمف

 اًمّمقاب، وم٤محلٛمد هلل.

قمٚمٛمقا أٟمٙمؿ ىمد ؾمٌ٘متؿ ًمٚمٕمٚمؿ اًمديٜمل، اومٞم٤م ؿم٤ٌمب اإلؾمالم، وي٤م ؿم٤ٌمب اًمٞمٛمـ، 

وًمٕمٚمٙمؿ شم٘مرأون ومتجدون ُم١مًمٗم٤مت أًمٗمٝم٤م ـمٚم٦ٌم قمٚمؿ ُمـ أرض احلرُملم، أو ٟمجد، وهٙمذا 

ذم ُمٍم، وؿم٤ٌمسمٜم٤م ضمزاهؿ اهلل ظمػًما ذم اًمٖم٤مًم٥م ُم٤م وضمٝمقا إمم هذا اًمٕمٚمؿ وإٓ وم٤مًمرؾمقل 

، وًمق وضمٝمقا إمم هذا اًمٕمٚمؿ ًمرأي٧م ؿم٤ٌمسًم٤م ُمـ اًمٞمٛمٜمٞملم ذم »ايمٖمٗمف يامن«ي٘مقل:  

 .هم٤مي٦م ُمـ آؾمت٘م٤مُم٦م، وذم هم٤مي٦م ُمـ اًمتح٘مٞمؼ

وم٢مٟمٜم٤م ٟمٜمّمح إظمقاٟمٜم٤م ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ أن حيرصقا يمؾ احلرص، وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أٟمٜم٤م ٟمدقمقيمؿ 

أن يتٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ، هيٛمٜم٤م إمم اشم٤ٌمقمٜم٤م، ٟمحـ ٟمدقمقيمؿ إمم أن ٟمتٌع ٟمحـ وأٟمتؿ رؾمقل اهلل 

 وًمق سم٘مٞمٜم٤م وطمٞمديـ، أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يقوم٘مٜم٤م وإي٤ميمؿ عم٤م حي٥م ويرى.

                                                        

 شمؼدم. متػؼ قمؾقف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف. (964)

(965)
 وسمعد أن اكتنم اًمعؾؿ قمغم يد ؿمقخـا رمحف اهلل شمعامم يمثر مـ ـمالسمف اعممًمػلم واعمحؼؼلم، طمتك سمؾغت: 

 )ممًمػات اًمشقخ وـمالسمف( ومقق إًمػ يمام ذم يمتاسمـا )ممًمػات اًمشقخ وـمالسمف(.
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، ُم٤مًمؽ يقم اًمديـ، واًمّمالة واًمًالم قمغم 

وطمده ٓ ذيؽ ًمف،  إٓ اهلل ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف

 وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد...

ـْ َدفَم٣م إلَِم اهللِ ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ح ـُ وَمْقًٓ مِم ًَ ـْ َأضْم ﴿َوََم

ٙمِِٚمكمَ  ًْ ـَ اظمُْ ٛمِل َِم اًمدقمقة إمم اهلل هل وفمٞمٗم٦م إٟمٌٞم٤مء:  ،[55]ومّمٚم٧م:﴾َوفَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم َووَم٣مَل إِٞمح

ًا َوَٞمِذيراً  ﴿َي٣م ٌَممِّ ٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك ؾَم٣مِهدًا َوَُم ٣م ايمٛمحٌِله إِٞمح َ اصم٣ًم *  َأُّيه َوَدافِمٝم٣ًم إلَِم اهلِل زم١ِمِْذٞمِِف َوِهَ

 . [24-23]إطمزاب: َُمٛمغِمًا﴾

اًمدقمقة إمم اهلل ذم هذه إزُمٜم٦م ُمـ أومْمؾ اًم٘مرسم٤مت، ًمٞم٧ًم إمم طمزسمٞم٦م، وٓ إمم مجٕمٞم٦م 

 دقمقة إمم اهلل شمٕمتؼم ُمـ أومْمؾ اًم٘مرسم٤مت.خيتٚمس هب٤م أُمقال اًمٜم٤مس، وًمٙمـ 

وعم٤م يم٤من اًمداقمل إمم اهلل، وأُمر سم٤معمٕمروف، واًمٜم٤مهل قمـ اعمٜمٙمر ٓ سمد أن حيّمؾ ًمف 

ٕهن٤م درضم٦م قم٤مًمٞم٦م رومٞمٕم٦م، وـمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمدقم٤مة إمم اهلل قمغم اًمّمؼم  8ُمـ إذى

ـَ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ِرصَم٣مٌل َصَدوُمقا ََم٣م فَم٣مهَ وآطمت٤ًمب:  ٌَُف ﴿َِم ـْ وَم٢َم َٞمْح ُدوا اهللَ فَمَٙمْٝمِف هَمِٚمٛمُْٜمْؿ ََم

ٌِْديالً  يُمقا سَم ـْ َيٛمَْتٓمُِر َوََم٣م زَمدح فَْمَٙمْقَن  ،[15]إطمزاب:﴾َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم ْٕ َزُٞمقا َوَأْٞمُتُؿ ا ﴿َوٓ هَتِٛمُقا َوٓ حَتْ

ُ٘مْؿ وَمْرٌح هَمَٗمْد ََمسح ايْمَٗمْقَم وَمْرٌح *  إِْن ىُمٛمُْتْؿ َُم٠ْمَِمٛمكِمَ  ًْ ًَ ٣م زَمكْمَ  إِْن َيْٚم ٣مُم ُٞمَداِوَُلَ َيح ْٕ َِمْثُٙمُف َوسمِْٙمَؽ ا

ٛمح٥َم َوظمَح٣م ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: [222-257]آل قمٛمران: ايمٛمح٣مِس﴾ ٌُْتْؿ َأْن سَمْدطُمُٙمقا اجْلَ
ًِ ﴿َأْم ضَم

﴾ ـَ ٣مزمِِري ـَ صَم٣مَهُدوا َِمٛمُْ٘مْؿ َوَئْمَٙمَؿ ايمِمح ْم ﴿أَ ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: [221]آل قمٛمران:َئْمَٙمِؿ اهللُ ايمحِذي



 60 دعْٗ أٍل الضي٘ إىل الجبات علٙ الضي٘ (6

ٌَْٟمؽَم٣مُء وَ  ْتُٜمُؿ ايْم ًح ٌْٙمُِ٘مْؿ ََم ـْ وَم ـَ طَمَٙمْقا َِم ٛمح٥َم َوظَمح٣م َيْٟمسمُِ٘مْؿ ََمَثُؾ ايمحِذي ٌُْتْؿ َأْن سَمْدطُمُٙمقا اجْلَ
ًِ اُء ضَم ح ايميح

ـَ آََمٛمُقا ََمَٔمُف ََمَتك َٞمٌْمُ اهللِ َأٓ إِنح َٞمٌْمَ اهلِل  ؽُمقُل َوايمحِذي َوُزيْمِزيُمقا ضَمتحك َيُٗمقَل ايمرح

 .[122]اًمٌ٘مرة:﴾وَمِري٤ٌم 

وإٟمٜمل أمحد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومدقمقة أهؾ اًمًٜم٦م شمٕمتؼم آي٦م ُمـ آي٤مت اهلل، واًمٗمْمؾ 

ًمٞمس هل٤م ُمـ يذود قمٜمٝم٤م، وًمٞمس هل٤م ُمـ ي٤ًمقمده٤م، ًمٙمـ رسمٜم٤م قمزوضمؾ ضمٕمؾ  ،ًمف وطمده

 .اًمؼميم٦م ومٞمٝم٤م

وعم٤م يم٤من إُمر يمذًمؽ، وٓ سمد ُمـ آسمتالء واًمتحٛمؾ، ي٘مقل اهلل قمزوضمؾ ذم يمت٤مسمف 

ىُمقا َأْن َيُٗمقيُمقا آََمٛمح٣م َوُهْؿ ٓ ُيْٖمَتٛمُقنَ *  ﴿امليؿ: اًمٙمر ٤َم ايمٛمح٣مُس َأْن ُيؼْمَ ًِ َويَمَٗمْد هَمَتٛمح٣م *  َأضَم

ـح ايْمَ٘م٣مِذزمكَِم﴾ ـَ َصَدوُمقا َويَمَٝمْٔمَٙمَٚم ـح اهللُ ايمحِذي ٌْٙمِِٜمْؿ هَمَٙمَٝمْٔمَٙمَٚم ـْ وَم ـَ َِم ، وي٘مقل [5-2]اًمٕمٜمٙمٌقت:ايمحِذي

ُْؿ يؿ: ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمر ﴿َوٓ هَتِٛمُقا دِم ازْمتَِٕم٣مِء ايْمَٗمْقِم إِْن سَمُ٘مقُٞمقا سَمْٟمظمَُقَن هَم١مَِّنح

ـَ اهللِ ََم٣م ٓ َيْرصُمقَن﴾  .[222]اًمٜم٤ًمء:َيْٟمظمَُقَن ىَماَم سَمْٟمظمَُقَن َوسَمْرصُمقَن َِم

شمثٌٞم٧م ًمؽ أهي٤م اًمًٜمل قمغم احلؼ، وأٓ شم٤ٌمزم سمٛمـ ظم٤مًمٗمؽ، وٓ سمٛمـ أرضمػ قمٚمٞمؽ: 

ـْ مَلْ َيٛمْتَ 
ـَ دِم وُمُٙمقِِبِْؿ ََمَرٌض َواظمُْْرصِمُٖمقَن دِم اظمَِْديٛم٥َِم يَمٛمُْٕمِرَيٛمحَؽ ِِبِْؿ شُمؿح ٓ ﴿يَمئِ ِف اظمُْٛم٣َمهمُِٗمقَن َوايمحِذي

ٓح وَمٙمِٝمالً   .[42-42]إطمزاب: ََمْٙمُٔمقٞمكَِم َأْيٛمَاَم شُمِٗمُٖمقا ُأطِمُذوا َووُمتُِّٙمقا سَمْٗمتِٝماًل﴾*  جُي٣َمِوُروَٞمَؽ همِٝمَٜم٣م إِ

﴿إِنح اهللَ ُيَداهمُِع اهلل قمزوضمؾ قمٚمٞمؽ أهي٤م اًمًٜمل، أن اهلل يداومع قمٜمؽ: ومٝمذه ٟمٕمٛم٦م ُمـ 

ـَ آََمٛمُقا ـِ ايمحِذي ، ومٙمؿ طم٤مول إقمداء شمِمقيف اًمدقمقة سم٤مًمٙمذب، وسم٤مًمّمح٤موم٦م [56]احل٩م:﴾فَم

 اًمٙمذاسم٦م، ومٚمام رأوا هذا همػم ُم١مصمر ذم اًمدقمقة، سمؾ شمزداد سمحٛمد اهلل يمام ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ:

ـــ٤م ـــل هب ـــٞم٦ٌم أُمٜم ــــ ُمّم ـــ٤م ُم  ُم

 

ــــ٤مزمإٓ   ــــع طم ــــومٜمل وشمروم  شمنم

وم٠مي شمِمقيف يريد أقمداء اًمدقمقة إحل٤مىمف سم٤مًمدقمقة، شمّمػم رومٕم٦م ًمٚمًٜم٦م وٕهؾ اًمًٜم٦م، وم٘مد  
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ًمٖمٛمقا ُمًجد إظمقاٟمٜم٤م آل مجٞمدة، وسمحٛمد اهلل ص٤مر شمٚمٖمٞمٛمف ٟمًٍما ًمٚمًٜم٦م، ورضسمقا قمغم 

إظمقاٟمٜم٤م ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ذم اعمزرقم٦م سم٤مًم٤ٌمزويم٤م، وسمحٛمد اهلل مل شم١مصمر، ومل يتزقمزع أهؾ اًمًٜم٦م، 

 ص٤مر طم٤مهلؿ يمام ىمٞمؾ:و

 ودمٚمــــدي ًمٚمِمــــ٤مُمتلم أرهيــــؿ

 

ـــزع  ـــدهر ٓ أشمزقم ـــ٥م اًم  أين ًمري

 وىمقل أظمر: 

ــ٧م ــئ٧م وضم٤مؿم ــام ضمِم ــقزم يمٚم  وىم

 

 ُمٙم٤مٟمـــؽ حتٛمـــدي أو شمًـــؽمحيل 

وأٟم٧م سمحٛمد اهلل ًمؽ إطمدى احلًٜمٞملم، وم٠مٟم٧م قمغم ظمػم إن ُم٧م، وإن سم٘مٞم٧م ٟمٍمت  

 .ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

حلزسمٞم٦م اعمٛم٘مقشم٦م، واًمديٛم٘مراـمٞم٦م واًمًٗمٝم٤مء يٜمٍمون اًمتِمٞمع اعمخذول، ويٜمٍمون ا

اًمٙمٗمري٦م، ومٝمذا يزيدك صم٤ٌمشًم٤م، وأطم٥م أن شمٕمٚمؿ أٟمؽ قمغم احلؼ، وهق ُم٤م أـم٤مًمٌؽ سمف، وإي٤مك 

إي٤مك أن شم٘مدم إمم اعمٕمريم٦م وأٟم٧م ُمزقمزع ٓ شمدري هؾ احلؼ ُمٕمؽ؟ أم احلؼ ُمع اًمٓمرف 

أظمر؟ ورسمام إذا يم٤من إُمر يمذًمؽ ًمق ؾمجٜم٧م يقًُم٤م أو يقُملم ظمرضم٧م وشمريم٧م اًمدقمقة 

 إمم اهلل.

ومال سمد أن ٟمّمؼم وٟمحت٥ًم، وٟمحـ سمحٛمد اهلل ًمًٜم٤م ـمٚم٦ٌم يمراد، وٓ ـمٚم٦ٌم دٟمٞم٤م، وٓ 

ُمٗمقولم ذم أُمر اهلل، وٓ ٟمًتٓمٞمع أن هندي همػمٟم٤م، سمؾ ٟم٠ًمل اهلل اهلداي٦م ًمٜم٤م وٕصح٤مسمٜم٤م، 

وإظمقاٟمٜم٤م أهؾ اًمًٜم٦م وًم٤ًمئر اعمًٚمٛملم، ٟم٠ًمل اهلل أن حيٗمٔمٝمؿ ذم مجٞمع اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م، 

 قمٜمٝمؿ يمؾ ؾمقء وُمٙمروه. وأن يدومع

، وطم٤ميمًٞم٤م قمٜمف: يٜمٌٖمل أن يٙمقن ًم٤ًمن طم٤مًمؽ يمام ي٘مقل رسمٜم٤م قمزوضمؾ ًمٜمٌٞمف حمٛمد 

كمَ  ٣محِلِ َل ايْم٘مَِت٣مَب َوُهَق َيَتَقلمح ايمِمح   [274]ٕقمراف:﴾﴿إِنح َويمِٝمَِّل اهللُ ايمحِذي َٞمزح
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عم٤م ضم٤مء سمف ٟم٠ًمل اهلل أن يّمٚمح ىمٚمقسمٜم٤م، وأن يّمٚمح ٟمقاي٤مٟم٤م، وأن جيٕمؾ أقمامًمٜم٤م ُمٓم٤مسم٘م٦م 

 ، ظم٤مًمّم٦م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ.اًمٜمٌل 

واعم٠ًمًم٦م ذم سمٚمدٟم٤م اًمٞمٛمٜمٞم٦م ُم٤ًمسم٘م٦م ومٞمٝم٤م اًمِمٞمققمل، طمٗمٜم٦م ؿمٞمققمٞمقن وي٘مقُمقن سمحزب 

َمـ زمدل ديٛمف «اؿمؽمايمل، ي٤م طمٌذا إذا مل شمًتٓمع احلٙمقُم٦م أن دمري ومٞمٝمؿ طمٙمؿ اهلل: 

دوًم٦م، ، أن يرؾمٚمقا هبؿ إمم إظمقاهنؿ اًمِمٞمققمٞملم، وٓ يٌ٘مقن يِمقهقن اًم»همٟمومتٙمقه

 ويِمقهقن اإلؾمالم.

واًمٕمٚمامٟمٞمقن أيًْم٤م، وأُمريٙم٤م دُمر اهلل قمٚمٞمٝم٤م، وم٘مد وٞم٘م٧م قمغم اعمًٚمٛملم ذم ىمراهؿ، 

 وهٙمذا إهائٞمؾ.

َيْرهَمِع ﴿وم٠ممحدوا اهلل ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م، ومٝمق اًمذي رومٕمٙمؿ سمقاؾمٓم٦م اًمٕمٚمؿ اًمذي شمٕمٚمٛمتٛمقه: 

ـَ ُأوسُمقا ايْمِٔمْٙمَؿ  ـَ آََمٛمُقا َِمٛمُْ٘مْؿ َوايمحِذي  .[22]اعمج٤مدًم٦م:﴾َدَرصَم٣مٍت اهللُ ايمحِذي

وهلل در احلًـ اًمٌٍمي طمٞم٨م ي٘مقل: إٟمٜم٤م ذم راطم٦م، ًمق يٕمٚمؿ اعمٚمقك وأسمٜم٤مء اعمٚمقك 

ُـّ اًْمُ٘مُٚمقُب  اهللَِأٓ سمِِذيْمِر ﴿ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م،  .جل٤مًمدوٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمًٞمقف ، ومال [16اًمرقمد:]﴾شَمْٓمَٛمِئ

تٛمع، وُمـ ختِمك أن شم٘مقم قمٚمٞمؽ صمقرة أو اٟم٘مالب، وأهؾ اًمًٜم٦م دقمقهتؿ ُمـ ص٤مًمح اعمج

ٜم٤مم، ومرسمام شم٠ميت ٟمص٤مًمح احلٙمقُم٦م، وٟمتحدى ُمـ ي٘مقل سمٖمػم ذًمؽ، وًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمٜم٤م 

أُمريٙم٤م وشمْمٖمط قمغم احلٙمقُم٦م وشمٜمٗمذ هل٤م ُم٤م ٓ جيقز، جي٥م أن ٟم٤ًمسمؼ طمتك احلٙمقُم٦م، ٟمحـ 

سمـ اخلٓم٤مب،  ىم٤مل قمٛمرٓ ٟمريد يمراؾمٞمٝمؿ، سمؾ ٟمريد اًمٕمٚمؿ واإلؾمالم اًمذي هق قمزٟم٤م، يمام 

وهق ذاه٥م ًمٚمّمٚمح ُمع اًمٜمّم٤مرى سمٌٞم٧م اعم٘مدس، ورآه وصمقسمف ُمرىمع، وىمد رآه أسمق قمٌٞمدة 
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ويم٤من هٜم٤مك ُم٤مء ومٜمزل ُمـ قمغم سمٕمػمه، وووع ٟمٕمٚمٞمف ذم رأس قمّم٤مه، وضمٕمٚمٝم٤م قمغم يمتٗمف، 

وم٘م٤مل أسمق قمٌٞمدة: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم وددت أهنؿ ًمق رأوك قمغم طم٤مًم٦م أطمًـ، وم٘م٤مل ًمف قمٛمر: 

، إٟم٤م أ ًٓ ُم٦م أقمزٟم٤م اهلل سم٤مإلؾمالم، وم٢مذا اًمتٛمًٜم٤م اًمٕمزة ًمق همػمك ىم٤مهل٤م ي٤م أسم٤م قمٌٞمدة جلٕمٚمتف ٟمٙم٤م

ْؿ فَمَذازم٣ًم َأيمِٝمامً : ُمـ همػمه ذًمٚمٜم٤م ِ اظمُْٛم٣َمهمِِٗمكَم زمَِٟمنح ََلُ ـَ *  ﴿زَمممِّ ـَ َيتحِخُذوَن ايْمَ٘م٣مهمِِري ايمحِذي

َة هللِحِ َة هَم١مِنح ايْمِٔمزح ٌَْتُٕمقَن فِمٛمَْدُهُؿ ايْمِٔمزح ـْ ُدوِن اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َأَي   .[257-256]اًمٜم٤ًمء:  ََجِٝمٔم٣ًم﴾َأْويمَِٝم٣مَء َِم

وي٤م طمٌذا ًمق ين اهلل ًمٚمٛمًٚمٛملم سمح٤ميمؿ سمٓمؾ، وٟم٠ًمل اهلل أن هيدي اًمرئٞمس قمكم 

 قمٌداهلل ص٤مًمح8 وم٤مًمّمحٞمح أن قمٜمده ؿمج٤مقم٦م، ومٜم٠ًمل اهلل ًمف اهلداي٦م واًمّمالح.

اعمًٚمٛمقن ُمـ مجٞمع  وًمالًمتػومٚمق ضم٤مء طم٤ميمؿ سمٓمؾ ًمدوخ أُمريٙم٤م وًمدوخ إهائٞمؾ، 

 ؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.حت٧م رأيتف، سمنمط أن حيٙمِ  اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م

وٟمحـ ص٤مدىمقن ذم  ،وٟمحـ وإن ىمٚمٜم٤م: إن دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م دقمقة ٓ شمريد اًمٙمراد

هذا، ًمٙمـ يمام ىمٚمٜم٤م ؾم٤مسمً٘م٤م: ٓ ٟمٜم٤مم، سمؾ ٟم٤ًمسمؼ اًمٕمٚمامٟمٞملم إمم اًمٌدو، وٟم٤ًمسمؼ آؿمؽمايمٞملم 

٤مل، ٟمحذر اعمًٚمٛملم ُمـ إمم اًم٘مرى، وٟم٤ًمسمؼ إقمالم أُمريٙم٤م، وٟم٤ًمسمؼ إهائٞمؾ إمم ىمٛمؿ اجلٌ

يمٞمد أقمداء اإلؾمالم8 وإٟمٜمل أمحد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٘مد قمٚمٛم٧م احلٙمقُم٦م أن دقمقشمٜم٤م 

ق يم٤مٟم٧م صقرة اًمرئٞمس، وم٘مد أظمذ دقمقة إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وم٤مًمّمقرة ٟمٓمٛمًٝم٤م وًم

ٛمًٜم٤م اعمجٞمد اًمزٟمداين صحٞمٗم٦م قمٜمد أن يمٜم٤م قمٜمد اًمرئٞمس، ًمػمى اًمرئٞمس أٟمٜم٤م ىمد ـم قمٌد

، - يٕمٜمل أن اًمّمقر طمرام ـ اعمجٞمد: أُم٤م أٟم٤م ومٛمع اًمِمٞمخ ٝم٤م، وم٘م٤مل قمٌداًمّمقرة اًمتل ومٞم

اًمرئٞمس ُمٓمٛمقؾم٦م ذم  ةوهذا همػم صحٞمح وم٢مٟمف ًمٞمس ُمٕمل، ويم٤مٟم٧م صقر -ويٕمٜمل أٟمف ُمٕمل
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اجلريدة، يٕمرومقن أٟمٜم٤م ٟمٓمٛمس اًمّمقر، وأٟمٜم٤م ٟمٜمٙمر يمؾ رء خي٤مًمػ اًمديـ، ًمٙمـ ٟمتحدى 

إٞم٘مؿ ؽمتجدون «ي٘مقل:  ًمٜمٌل ويث٧ٌم هذا، وا ،ُمـ ي٘مقل: إٟمٜم٤م دقم٤مة صمقرة واٟم٘مالسم٤مت

أدوا احلؼ ايمذي فمٙمٝم٘مؿ، «، ىم٤مًمقا: ومام شم٠مُمرٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: »أشمرة وأَمقًرا سمٛم٘مروَّن٣م

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد »وؽمٙمقا اهلل احلؼ ايمذي يم٘مؿ

ْٛمِع َواًمٓم٤َّمقَم٦ِم ذِم   اهللِ سَم٤مَيْٕمٜم٤َم َرؾُمقَل سمـ اًمّم٤مُم٧م:  وي٘مقل قم٤ٌمدة ًَّ  اًمُٕمْنِ قَمغَم اًم

َُْمَر َأْهَٚمُف  ،اعمَْٜمَِْمطِ وَواعمَْْٙمَرِه َواًمُٞمْن،  ْٕ َٓ ُٟمٜم٤َمِزَع ا  ؿ ومٞمفِ ديمُ ٜمْ إٓ أن شمروا يمٗمًرا سمقاطًم٤م قمِ َوَأْن 

َٓ َٟمَخ٤مُف ذِم ، ٤منٌ هَ رْ سمُ  اهللِ ـَ ُمِ  ِئؿٍ  اهللِ َوَأْن َٟمُ٘مقَل  َٓ  .ًَمْقَُم٦َم 

ىمؿ َجٝمع يريد أن يٖمرق َمـ أسم٣مىمؿ وأَمر«: ومٜمحـ ٓ ٟمٜم٤مزع إُمر أهٚمف، ي٘مقل اًمٜمٌل 

 .رواه ُمًٚمؿ ،»زمٝمٛم٘مؿ هم٣مرضزمقا فمٛمٗمف ىم٣مئٛم٣م َمـ ىم٣من

وهل٤م ضمقاؾمٞمس، وم٘مد ضم٤مءٟم٤م ُمدير إُمـ اًمًٞم٤مد، وىم٤مل:  ،وًمٕمؾ احلٙمقُم٦م ىمد ضمرسم٧م

ؾم٘مٓم٧م اًمًامء قمغم إرض، ٕٟمٙمؿ  ومٚمقشمًٚمؿ اًمٖمرسم٤مء ًمٜم٤م، ىمٚم٧م: أُم٤م أٟمٜم٤م ٟمًٚمٛمٝمؿ 

ل ًمؽ: ًمق أشمٞمتؿ سم٤محلرار وظمرسمتؿ ُمقن، وهؿ همرسم٤مء وًمٙمـ أىمققشمٕمتؼمون فمٚمٛم٦م وهؿ ُمٔمٚم

 سمٞمتل أو ظمرسمتؿ ُمًجدي، ومقاهلل ٓ يرشمٗمع ذم وضمقهٙمؿ سمٜمدىمٞم٦م.

وأرؾمؾ إًمٞمٜم٤م اًمرئٞمس قمكم قمٌداهلل ص٤مًمح ُمـ اًمِمٞمخ ص٤مًمح هٜمدي دهم٤ًمن وذيمر زم 

: إذا يم٤من يرى ذم سم٘م٤مئل ذم اًمٞمٛمـ ومتٜم٦م، وم٠مٟم٤م ُمًتٕمد أن آظمذ ًمفيمالًُم٤م، وم٘مٚم٧م ًمف: ىمؾ 

ٚمٞمس زم ذم اًمٞمٛمـ إٓ اعمٙمت٦ٌم، ومٚمام رضمع إًمٞمف اًمرؾمقل ىم٤مل ُمٙمتٌتل وأرطمؾ قمـ اًمٞمٛمـ، وم
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 اًمرئٞمس: أهذا يمالم ُم٘مٌؾ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ يمالم ُم٘مٌؾ، وم٘م٤مل: ىمؾ ًمف: يٕمٛمؾ اًمذي يريد.

وًمٕمؾ سمٕمْمٙمؿ يٕمرف ىمّم٦م اًمٕمٛمري ُمع ه٤مرون اًمرؿمٞمد، وم٘مد يم٤من اًمٕمٛمري رضماًل 

ُمٙمقن ُمـ  زاهًدا وم٤مواًل، يم٤من إذا ىمدم قمغم ه٤مرون اًمرؿمٞمد خي٤مف ُمٜمف أقمٔمؿ ُمـ ضمٞمش

ُم٤مئ٦م أًمػ، وي٘مقل: ىمقًمقا ًمف: ومٚمٞمٌؼ ذم اعمديٜم٦م، وم٘مد شمريمٜم٤مه ذم اعمديٜم٦م ي٘مقل ُم٤م يِم٤مء، وٓ 

ي٠ميت إمم هٜم٤م يٗمًد قمكم ضمٜمدي، وم٢مٟمٜمل ٓ أؾمتٓمٞمع أن أصؼم قمٚمٞمف، وم٘م٤مل أىمرسم٤مؤه: وٟمحـ ٓ 

ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٙمٚمٛمف، صمؿ ذه٥م إمم ـمرؾمقس أو إمم همػمه٤م صمؿ رضمع واقمتزل ًمٕمٚمف ذم 

إًمٞمف اخلٚمٞمٗم٦م اًمقزراء وسمٕمض ُمـ خيتؼمه وىم٤مًمقا ًمف: أن اُمتألت اًمدٟمٞم٤م  اًمرسمذة، وم٠مرؾمؾ

٤ًٌم  فمٚماًم وضمقًرا ووم٤ًمًدا، وٟمحـ ٟمريد أن خترج وٟمحـ ُمٕمؽ، وم٘م٤مل: ٓ واهلل ٓ أيمقن ؾمٌ

ًمًٗمؽ دُم٤مء اعمًٚمٛملم، ىم٤مًمقا: ومٝمذه أُمقال شمٍمومٝم٤م عمـ شمريد، ىم٤مل: أٟمتؿ أسمٍم هب٤م ورده٤م 

 ىم٤مل ىم٤مل: أُم٤م أن ومٚمٞمتٙمٚمؿ سمام يريد.هلؿ، ومٚمام سمٚمغ ه٤مرون اًمرؿمٞمد ُم٤م 

أو يٜم٤مزقمٝمؿ قمٚمٞمف، وىمؾ ُم٤م ؿمئ٧م سمٕمد ذًمؽ،  ،وم٠مىمقل: ٓ يتٙمٚمؿ اًمِمخص قمغم اًمٙمرد

 قمغم أٟمٜم٤م ٟمرى اًمٕمٚمؿ أومْمؾ وأرومع سمحٛمد اهلل ُمـ اعمٚمؽ واًمري٤مؾم٦م.

ُم٤م إظمقاٟمٜم٤م ذم قمدن ومٜمٜمّمحٝمؿ سم٤مٓؾمتٛمرار قمغم اًمدقمقة إمم اهلل قمزوضمؾ، وم٤مًمٜم٤مس أو

، وٟمٜمّمحٝمؿ سم٤مإلىم٤ٌمل قمغم اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ، وأٓ يّمٓمدُمقا ُمع ُمًتجٞمٌقن وُمٜمدومٕمقن

احلٙمقُم٦م، وإٟمٜم٤م سمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٗمل ًمٞمٚم٦م احل٤مدث أي: طم٤مدث اًمتٚمٖمٞمؿ ذم 

ُمًجد اًمرمحـ ذم قمدن، وىمد ىمتؾ ومٞمف واطمد ُمـ مج٤مقم٦م اًمٗم٤ًمد، وهؿ ممـ يًٛمقن أٟمٗمًٝمؿ 

رصقن قمغم ىمتؾ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ سمجامقم٦م اجلٝم٤مد وم٠مف هلؿ وجلٝم٤مدهؿ، جي٤مهدون اعمًٚمٛملم وحي

 واًمتٚمٖمٞمؿ ًمٚمٛمّمٚملم.

وىمٚم٧م ًمف:  ،8 ضمزاه اهلل ظمػًماسم٘مٚمٞمؾ سم٠مظمٞمٜم٤م ُمدير إُمـ ذم قمدن وم٤مشمّمٚم٧م سمٕمد احل٤مدث
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إذا يم٤من سم٘م٤مؤٟم٤م ؾمٞم٥ًٌم ًمٙمؿ ومتٜم٤ًم أو يِمؼ قمٚمٞمٙمؿ ومًٜمرطمؾ؟ وم٘م٤مل: ٓ، سمؾ اسم٘مقا وأظمؼموٟم٤م 

 د سمٚمديمؿ.سم٤معمح٤مرضة أيـ ؾمتٙمقن ُمـ أضمؾ أن ٟم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل سمحرس واًمٌٚم

ن ٟمّمٓمدم ُمع اعمًئقًملم، ٟمحـ سمحٛمد اهلل ٟمٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ يمؾ ُم٤م أوم٤مىمقل: ٓ يٜمٌٖمل 

خي٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، جمٚمس اًمٜمقاب ـم٤مهمقيت، واًمدؾمتقر ٓ ي٤ًموي قمٜمدٟم٤م سمّمٚم٦م، سمؾ 

 .دؾمتقرٟم٤م يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 سمرومؼ وم٢مظمقاٟمٜم٤م أهؾ قمدن وأهؾ ًمقدر ي٘مٌٚمقن قمغم اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ واًمدقمقة إمم اهلل

 وًملم.

وإٟمٜم٤م سمحٛمد اهلل ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م، وم٢من احلزسمٞملم واًمّمقومٞم٦م واًمِمٞمٕم٦م يتٛمٜمقن أن حتّمؾ هلؿ 

هبج٦م "اًمؼم ذم يمت٤مسمف  طم٤مهلؿ يم٤مًم٘مّم٦م اًمتل ذيمره٤م اسمـ قمٌدشمٚمؽ آضمتامقم٤مت، و

: أن ىم٤موًٞم٤م يم٤من طمًقًدا ومٛمر سمِمخص واًمٜم٤مس جمتٛمٕمقن قمٚمٞمف ُمـ أضمؾ أن "اعمج٤مًمس

أو ذم همػم ذًمؽ، وم٘مٞمؾ ًمٚم٘م٤ميض: أحتًده قمكم رء؟ ىم٤مل: ي٘متٚمقه، ٓ أدري ذم ىمّم٤مص 

 ٟمٕمؿ، قمغم هذا اجلٛمع اًمٙمثػم.

وسمحٛمد اهلل وم٘مد ص٤مرت هذه إؿمٞم٤مء دقم٤مي٦م ًمٚمًٜم٦م، وم٤مًمّمحٗمل اًمذي أشمك إمم هٜم٤م 

وي٘مقل: إٟمف ُمـ إذاقم٦م ًمٜمدن شمردد يقُملم ُمـ أضمؾ أن أشمٙمٚمؿ ُمٕمف سمٙمٚمٛم٦م واطمدة ذم 

، وم٘م٤مل: أريد أن شمٙمقن هذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم اعمٙمرومقن، وم٘مد حتدصم٧م ُمٕمف ذم همػم اعمٙمرومقن

ًٓ جي٥م أن شمًٚمؿ، وم٢من اإلؾمالم أىمدم ُمـ هذه اًمٙمٚمٛم٦م.  اعمٙمرومقن، وم٘مٚم٧م ًمف: ٓ، سمؾ أو

أُم٤م إخ اًمذي ىمتؾ وًمده ذم هذا احل٤مدث ذم قمدن، ويم٤من ىمد أشمك سم٠مظمقاشمف اًمثالث 

٤ًٌم ُمٜمف وم٘م٣م اهلل قمٚمٞمف رمحف اهلل، وم٘مد أظمؼمت  وسم٘مل ذم اخل٤مرج، صمؿ اٟمٗمجر اًمٚمٖمؿ ويم٤من ىمري

أن اعمًئقًملم يًتدقمقن واًمده ُمـ أضمؾ اًمتح٘مٞمؼ ويتٝمٛمقن واًمده، وم٠مىمقل: هذا إخ 
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 ؾمٜمل ويذه٥م ًمٞمٚمٖمؿ ُمًجد أهؾ اًمًٜم٦م؟ ومٝمذا ٓ يٙمقن.

ومٜمٜمّمح اإلظمقة اعمًئقًملم أٓ جيٛمٕمقا ًمقاًمده سملم احلزن واًمٗمجٞمٕم٦م واًمتٝمٛم٦م، وم٘مد 

ذيـ هرسمقا ذم اًمِمٕم٤مب سمٕمد اٟمتٝم٧م اًم٘مْمٞم٦م، وهؿ يٕمرومقن ُمـ اًمذي ىم٤مم سم٤مًمتٗمجػم، وهؿ اًم

 اٟمٗمج٤مر اًمٚمٖمؿ.

ويمذًمؽ سمٕمض اإلظمقة ؿمٙمقا إزم وأرؾمٚمقا إزم وهؿ ذم اًمًجـ أو ذم اعمًتِمٗمك 

 وإُمـ اًمًٞم٤مد يؽمدد إًمٞمٝمؿ، وي٘مقًمقن: ىمد أًمّم٘مقا سمٜم٤م هتٛم٦م.

ومٜم٘مقل: إن اًمًٜمل ًمٞمس ُمٖمٗماًل أن يْمع اًمٚمٖمؿ ذم احل٤مئط وجيٚمس سمج٤مٟمٌف، ومٛمثؾ ه١مٓء 

سملم اًمٗمجٞمٕم٦م واجلراطم٤مت واًمتٝمٛم٦م، ومٜمٜمّمح اعمًئقًملم سم٢مظمراضمٝمؿ ٓ جيقز أن جيٛمع هلؿ 

 آُمٜملم.

ويمذًمؽ أظمؼمت أن سمٕمض اإلظمقة اًمٚمٞمٌٞملم يٌٙمل وي٘مقل: إن إُمـ اًمًٞم٤مد يريد أن 

 يٚمّمؼ اًمتٝمٛم٦م يب، وذًمؽ ذم طم٤مدث آٟمٗمج٤مر اًمذي طمّمؾ ذم ُمًجد اخلػم سمّمٜمٕم٤مء.

ن أهؾ اًمًٜم٦م ًمٞمًقا ومٜمٜم٤مؿمد اهلل اعمًئقًملم أٓ يتٕمروقا ًمًٜمل، وٟمحـ ٟم٘مقل: إ

سمٛمٕمّمقُملم، وم٢مٟمف ُمـ اعمٛمٙمـ أن يدظمؾ ذم اًمًٜم٦م ؿمخص ويٙمقن ؿمٞمققمًٞم٤م يٓمٚمؼ حلٞمتف 

وي٘مٍم اًمثقب إمم وؾمط اًم٤ًمق، ويمذًمؽ اجل٤مؾمقس، وًمٙمـ ٓ أدري هؾ اجلقاؾمٞمس 

ي١مدون سم٠مُم٤مٟم٦م أم ٓ؟ وأُم٤م ًمق ٟمٕمٚمؿ هبؿ ًمٓمردٟم٤مهؿ ٓ ٕضمؾ أٟمٜم٤م ٟمخ٤مف ُمٜمٝمؿ أن قمٜمدٟم٤م 

، واعمًئقًمقن اًمٙم٤ٌمر يٕمٚمٛمقن  يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل أهاًرا، ومٚمٞمس قمٜمدٟم٤م إٓ

 هذا، ًمٙمـ ٕٟمٜم٤م ٟمٙمره هذا اًمٜمقع.

وم٤مًمتجًس قمغم اعمًٚمٛملم ٓ يٙمقن، سمؾ يٙمقن قمغم أقمداء اإلؾمالم، أُم٤م قمغم اعمًٚمٛملم 
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اهلل  ، سمؾ»وٓ جتًًقا«ي٘مقل ذم طمدي٨م أيب هريرة وهمػمه:  ومحرام، واًمٜمٌل 

ـِ إِنَّ سَمْٕمَض ﴿ؿ: قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمري ـَ اًمٔمَّ ٌُقا يَمثػِمًا ُِم
ـَ آَُمٜمُقا اضْمَتٜمِ ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيُّ

قا  ًُ ًَّ ـِ إصِْمٌؿ َوٓ دَمَ  .[21احلجرات: ]﴾اًمٔمَّ

وم٤مًمقاضم٥م قمغم اإلظمقة اعمًئقًملم أن يت٠مٟمقا، وأن ي٠ًمًمقا إظمقاهنؿ أهؾ اًمًٜم٦م: هؾ هذا 

 اًمِمخص ُمـ مج٤مقمتٙمؿ أم ٓ؟

قمٜمد أن يم٤من ذم صٕمدة ضمزاه اهلل ظمػًما، وم٘مد أرؾمؾ إًمٞمٜم٤م  ويٕمجٌٜمل ُم٤م ومٕمٚمف )اًمذه٥م(

سمثالصم٦م أؿمخ٤مص أو أرسمٕم٦م، وىمد يم٤مٟمقا يريدون أن يذهٌقا إمم احل٩م، صمؿ ىمٌْمقا قمٚمٞمٝمؿ، 

سمـ ه٤مدي اًمقادقمل،  اًمرمحـ ُم٘مٌؾ ٟمحـ ُمـ ـمٚم٦ٌم أيب قمٌدوم٘م٤مًمقا: ٟمحـ ظمرضمٜم٤م دقمقة و

ٚم٧م: هذا ٓ أقمرومف، ومج٤مءوا هبؿ وقمروم٧م ُمٜمٝمؿ اصمٜملم أو صمالصم٦م وواطمد ُم٤م قمرومتف، وم٘م

 وه١مٓء أقمرومٝمؿ، صمؿ أـمٚم٘مٝمؿ ضمزاه اهلل ظمػًما.

وأهؾ اًمًٜم٦م هؿ أول ُمـ يٜمت٘مٛمقن ممـ يريد أن خيرب، ٕٟمٜم٤م ُم٠مُمقرون سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم 

إُمـ، وٓ شمتؿ ًمٜم٤م دقمقة وٓ شمٕمٚمٞمؿ إٓ إذا اؾمت٘مر إُمـ، وإٓ ومٛمـ اًمذي يًتٓمٞمع أن 

ـ اًمٜم٤مومذة، ومال سمد ُمـ إُمـ ُمـ أضمؾ ي٘مقل: ىم٤مل اًمٌخ٤مري رمحف اهلل واًمرص٤مص يدظمؾ ُم

أن ي١مًمػ اعم١مًمػ، واًمداقمل إمم اهلل يدقمق إمم اهلل، ومجٞمع ُمـ ًمف قمٛمؾ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ي٘مقم 

 سمف وهق آُمـ.

 ٟم٠ًمل اهلل أن يٛمـ قمغم سمٚمدٟم٤م سم٤مُٕمـ، وأن يٜمت٘مؿ ممـ يروع اعمًٚمٛملم.

سمـ  داهللا ُمـ ٟمِم٤مـمٝمؿ، وٓ ٟمًتٛمع ًمٕمٌوٟمٜمّمح اإلظمقة أهؾ اًمًٜم٦م مجٞمًٕم٤م أن يزيدو
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 ومٞمّمؾ إهدل اًمذي ي٘مقل: اًمًٚمٗمٞمقن واًمٕمٚمامٟمٞمقن وضمٝم٤من ًمٕمٛمٚم٦م واطمدة.

وهق ي٘مّمد أٟمٜم٤م عم٤مذا ٓ ٟمدقمق اًمٜم٤مس إمم اخلروج قمغم احلٙمقُم٦م، ومٜم٘مقل ًمف: ٓ، ومٚمـ 

 يٙمقن هذا.

وإخ اًمرئٞمس ضمزاه اهلل ظمػًما ي٘مقل ًمٜم٤م: ادقمقا إمم اهلل، وأُمروا سم٤معمٕمروف واهنقا قمـ 

طمتك ٓ حتدث ومتـ وأٟم٤م اًمذي ىمٚم٧م: طمتك ٓ حتدث  .ػموا سم٠ميديٙمؿاعمٜمٙمر وًمٙمـ ٓ شمٖم

 ومتـ.

وم٠مىمقل: ٟمحـ ُم٤م ىمد وصٚمٜم٤م إمم اًمتٖمٞمػم سم٤مًمٞمد، وٟمحـ ٟمرى أن اًمدقمقة أسمٚمغ ُمـ اًمتٖمٞمػم 

 سم٤مًمٞمد، سمؾ ٟمرى اًمدقمقة أسمٚمغ ُمـ اعمدومع واًمرؿم٤مش، وٟمحـ ذم سمٚمد ُمًٚمؿ، واًمٜمٌل 

 .»اإليامن يامن واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م«ي٘مقل: 

ىم٤مًمف ذًمؽ اًمّمحٗمل: ُم٤م هذه اًمقصم٦ٌم اًمتل وصمٌتٝم٤م اًمًٚمٗمٞم٦م ذم سمالد اًمٞمٛمـ، ُمع  ويم٤من مم٤م

تِمٞمع هق اًمذي أهنؿ يم٤مٟمقا ؿمٞمٕم٦م، ومام ُمٕمٜمك هذا؟ وم٘مٚم٧م ًمف: ٓ، ومٝمذا هق إصؾ، وم٢من اًم

سمـ ضمٌؾ  ًمٞمٛمـ يم٤من ؾمٜمًٞم٤م، وُمٕم٤مذسمـ أيب ـم٤مًم٥م اًمذي أرؾمؾ إمم ا هق ـم٤مرئ، وإٓ ومٕمكم

ؾمٜمًٞم٤م، واؾمتٛمر هذا إُمر إمم أن ظمرج اهل٤مدي وأٟم٤م يم٤من ؾمٜمًٞم٤م، وأسمق ُمقؾمك إؿمٕمري يم٤من 

ره اهل٤مدي، ومٚمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م وأسمٖمْمف، ٕٟمف ًمقث اًمٞمٛمـ وؾمٗمؽ دُم٤مء اًمٞمٛمٜمٞملم، يمأ

إن ىم٤مل وأدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ آقمتزال واًمتِمٞمع، وم٘مد يم٤من اًمٞمٛمـ سمالد ؾمٜم٦م طمتك ضم٤مء اهل٤مدي، و

، وأىمرأوا اًمت٤مريخ، د اهل٤مديسمـ اًمٗمْمؾ يم٤من سمٕم سمـ اًمٗمْمؾ؟ ومٜم٘مقل: قمكم ىم٤مئؾ: وقمكم

 سمـ اًمٗمْمؾ ىمرُمٓمل يم٤مومر. وقمكم

صحٞمح "، و"شمٗمًػم اسمـ يمثػم"ومٕمغم اإلظمقة سم٤مجلد وآضمتٝم٤مد، ودروؾمٝمؿ 

اًمقه٤مب  سمـ قمٌد ٕظمٞمٜم٤م حمٛمد "اًم٘مقل اعمٗمٞمد"و "صحٞمح ُمًٚمؿ"، و"اًمٌخ٤مري
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اًمقه٤مب  سمـ قمٌد ًمٚمِمٞمخ حمٛمد "ومتح اعمجٞمد"وذطمف،  "يمت٤مب اًمتقطمٞمد"اًمقص٤ميب، و

 ، وحلٗمٞمده.اًمٜمجدي رمحف اهلل

وأهؾ اًمًٜم٦م يتٛمتٕمقن سمٜمٕمٛم٦م ذم اًمٞمٛمـ ٓ يِم٤مريمٝمؿ ومٞمٝم٤م أطمد، جي٥م أن حيٛمدوا اهلل 

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم هذه اًمٜمٕمٛم٦م، وشمتٙمٚمٛمقن سم٤محلؼ وشمتٕمٚمٛمقن وشمدقمقن إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

 وشمٕم٤ممم.

٤ًٌم ذم هزيٛم٦م دقمقشمٜم٤م، وأن ٟم٤ًمقمد إقمداء ذم هذا، ومٚمق  ومال يٜمٌٖمل أن ٟمٙمقن ؾمٌ

وم٤مًمِمٞمققمل واًمٌٕمثل واحلداصمل واًمٜم٤مسي واًمِمٞمٕمل واإلظمقاين  طمّمٚم٧م أي ٟمٙم٦ٌم،

 وأصح٤مب مجٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م واإلطم٤ًمن واًمّمقذم، يمؾ ه١مٓء يِمٛمتقن سمٜم٤م.

ومٞمٜمٌٖمل أن ٟمٛمٌم سمٌطء ورومؼ وًملم، واًمرومؼ ُم٤م يم٤من ذم رء إٓ زاٟمف، وُم٤م ٟمزع ُمـ 

 رء إٓ ؿم٤مٟمف.

هلؿ سم٠مهنؿ ظمػم أهؾ ودقم٤م هلؿ، وؿمٝمد  وسمحٛمد اهلل وم٠مهؾ اًمٞمٛمـ أصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٌل 

 .سمـ ُمٓمٕمؿ، رواه اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده ض إٓ إٟمّم٤مر، يمام ذم طمدي٨م ضمٌػمإر

وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمتٛمد قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وٟمتقيمؾ قمٚمٞمف، وأٓ ٟمٌ٘مك ىمٚم٘ملم، وشمٕمجٌٜمل 

يمٚمٛم٦م اًمِمٞمخ أمحد قم٤مـمػ طمٗمٔمف اهلل قمٜمد أن طمّمؾ ُم٤م طمّمؾ ذم ُمًجد إب، وم٘م٤مل: أُم٤م 

يمقن اًمِمخص ذم يمؾ ُمرة يّم٤ميح قمٚمٞمٜم٤م صمؿ ٟمؽمك اعمح٤مرضة وٟمٛمٌم، وعم٤م إذا ُمٙمٜم٤مهؿ ومٞمؽم

طمّمٚم٧م اًمتٗمجػمات ذم قمدن، ىم٤مل: أو يمٚمام أشمقا سم٘مرٟمٞمح٦م هرسمٜم٤م ُمٜمٝمؿ؟ ومال، سمؾ ؾمٜمٌ٘مك 

 ؿ وٓ ٟم٤ٌمزم:ٕمٚمِ وٟمدقمق إمم اهلل وٟمُ 

                                                        

ًٌا.( 972)  شمؼدم ىمري
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أؾمد ايمٛم٣مس زمالء إٞمٌٝم٣مء، شمؿ إَمثؾ هم٣مَٕمثؾ، يٌتعم ايمرصمؾ فمعم «: وي٘مقل اًمٜمٌل 

ْٙمِؿ َوَأْٞمُتُؿ ﴿ ، وي٘مقل اهلل قمزوضمؾ:»ضم٤ًم ديٛمف ًح هَمال هَتِٛمُقا َوسَمْدفُمقا إلَِم ايم

فَْمَٙمْقنَ  ْٕ حٛمد اهلل ُمقـمٜمقن سموم٠مٟم٧م أهي٤م اًمًٜمل إقمغم سمحٛمد اهلل، وٟمحـ  ،[53]حمٛمد: ﴾ا

أٟمٗمًٜم٤م أهن٤م ًمق اٟمٓمٌ٘م٧م اًمًامء قمغم إرض ومال ٟم٤ٌمزم، وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أٟمٜم٤م ٓ ٟم٠مظمذ طمذرٟم٤م، 

٤م طمٗمٔمٝمؿ اهلل أن ي٠مظمذوا طمذرهؿ، وُم٤م دام أوًمئؽ ٓ ي٤ٌمًمقن سمدُم٤مء سمؾ جي٥م قمغم إظمقاٟمٜم

ْ ُيِِم٤ْم َدًَم٣م  ٓ«ي٘مقل:  اعمًٚمٛملم، واًمٜمٌل  ـْ ِديٛمِِف ََم٣م مَل َح٥ٍم َِم ًْ ـُ دِم هُم َيَزاَل اظم٠ُْْمَِم

 .»ضَمَراًَم٣م

أٞمف ي٠مسمك زم٣مظمٗمتقل حيٚمؾ رأؽمف سمٛمتٖمخ أوداصمف دًَم٣م، همٝمٗمقل: ي٣م رب ؽمؾ «وي٘مقل أيًْم٤م: 

 .»ومتٙمٛمل؟ همٝم٠مطمذ زمف ويزج إلم ايمٛم٣مر هذا همٝمام

ومام داُمقا يًتحٚمقن دُم٤مء اعمًٚمٛملم ذم اعم٤ًمضمد، ومال يٛمٜمع أن يًتحٚمقا دُمؽ أهي٤م 

 اًمداقمل إمم اهلل، وأن يْمٕمقا حت٧م اًمًٞم٤مرة اًمٚمٖمؿ، أو يٚمّم٘مقه هب٤م.

ومٕمغم اإلظمقان مجٞمًٕم٤م أن يٜمتٌٝمقا وأن يتحرزوا، وم٤مًمًٜمل قمٜمدٟم٤م ي٤ًموي اًمدٟمٞم٤م، ًمٙمـ 

 ؽمك اًمدقمقة إمم اهلل.ٟمأن ٟمتْمٕمْمع وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه 

وىمد أظمؼمت أن سمٕمض اًمٜم٤مس ي٘مقل: أن ٓ يقضمد ضمٝم٤مد، ومدقمقٟم٤م ٟمذه٥م ٟمّمكم 

 اجلٛمٕم٦م ذم ُمًجد اخلػم ًمٕمٚمٜم٤م ٟمرزق اًمِمٝم٤مدة.

                                                        

 (.2/218( قمـ ؾمعد ريض اهلل قمـف، وهق ذم اجلامع )2/1334 رواه اسمـ ماضمة)( 973)

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.6862)خ ( 974)

اجلامع " ( قمـ ضمـدب ريض اهلل قمـف كحقه، وهق ذم7/84( واًمـًائل )5/367رواه أمحد )( 975)

 (.3/153) "اًمصحقح
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وأظمؼمت أن ؿمخًّم٤م قمٜمد اطمتْم٤مره ي٘مقل: إن ًمٚمٛمقت ؾمٙمرات، ٓ إًمف إٓ اهلل، 

٧م سمام أصٞم٥م سمف، وهق ٓ يٕمرومف وآظمر أظمؼم أٟمف ي٘مقل: ي٤م ًمٞمتٜمل أٟم٤م اعمجروح واًمذي أصٌ

 وٓ يدري ُمـ أيـ هق؟ ًمٙمـ عم٤م رآه رضمع إمم اهلل قمزوضمؾ قمٜمد اعمقت.

اَم اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن إطِْمَقٌة ﴿ واهلل قمزوضمؾ ي٘مقل: وُم٤م اٟمتنمت دقمقة أهؾ  [22]احلجرات: ﴾إِٞمح

اًمًٜم٦م إٓ ًمٙمقهن٤م ٓ شمٗمرق سملم قمريب وقمجٛمل، وأسمٞمض وأؾمقد، وذيمر وأٟمثك، ًمٙمـ ًمٞمس 

أٟمؽ ٓ شمٗمرق سملم ذيمر وأٟمثك، ومّمقت اعمرأة ُمثؾ صقت اًمرضمؾ، ٓ، وم٤مًمتّمقي٧م  ُمٕمٜم٤مه

ـم٤مهمقيت، وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه يمام ي٘مقل اعمجرُمقن: أن اعمرأة شمٕمٓمل ُمثؾ ٟمّمٞم٥م اًمرضمؾ ذم 

اعمػماث، سمؾ ُمٕمٜم٤مه أهنؿ يٙمرُمقن اعمرأة وٓ هيٞمٜمقهن٤م، ويٕمزوهن٤م وخيدُمقهن٤م، ُمـ أضمؾ هذا 

اًمزواج ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م سمحٛمد اهلل، وهذه ٟمٕمٛم٦م ومٙمثػم ُمـ اًمٗمتٞم٤مت اًمّم٤محل٤مت يرهمٌـ ذم 

 ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

وٟم٘مقل ٕصح٤مب اًمتٗمجػمات: ائتدوا ومٚمـ حتقًمقا سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمدقمقة، طمتك ًمق ىمتٚمٜم٤م 

،ـ ومٜمحـ ٓ ٟم٤ٌمزم هبذا، ويمؾ رء حيّمؾ ٕهؾ اًمًٜم٦م يٕمتؼم دقمقة إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ن، أو ُمـ صٕمدة أو ُمـ اعمحقي٧م إٓ وُم٤م أشم٤مين آت ُمـ ي٤مومع، وٓ ُمـ طميُمقت أو قمد

وهؿ ي٘مقًمقن: اًمٜم٤مس يتٕمٓمِمقن ًمدقمقشمٙمؿ ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م، وٟمريد ُمٜمٙمؿ ُمـ ي٠ميت ويٕمظ 

 اًمٜم٤مس.

واحلزيب ي٠ميت إمم اعمًجد وي٘مقم وىمٚمٌف يرضمػ، ٕٟمف ؾمٞم٘مقل: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م 

 اهلل، ويٜمٍمف اًمٜم٤مس ويؽميمقٟمف خيٓم٥م ًمٚمًقاري.

ؼ، وم٢من اًمرومؼ ُم٤م يم٤من ذم رء إٓ زاٟمف، وُم٤م ٟمزع ُمـ وأٟم٤م أٟمّمح اإلظمقان مجٞمًٕم٤م سم٤مًمروم

رء إٓ ؿم٤مٟمف، وسم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم أٟمّمح اعمًئقًملم سم٤مًمرومؼ، ظمّمقًص٤م إظمقاٟمٜم٤م اجلٜمقسمٞملم ومٝمؿ سمٕمد 
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اًمِمٞمققمٞم٦م اًمتل ىمد أزقمجتٝمؿ وـمردهتؿ ُمـ سمٚمدهؿ، وىمتٚم٧م يمثػًما ُمـ رضم٤مهلؿ واٟمتٝمٙم٧م 

 أقمراوٝمؿ.

 أو ُمدير ٟم٤مطمٞم٦م وهق ُمرشمش، وم٘مد وقمغم اإلظمقة اعمًئقًملم أٓ ي٠مشمقا سم٘م٤مض أو طم٤ميمؿ

سمـ حيٞمك ُمـ سمٞم٧م اًمِم٤مُمل، ٓ يًٛمٞمف أهؾ صٕمدة  يم٤من قمٜمدٟم٤م طم٤ميمؿ سمّمٕمدة اؾمٛمف حمٛمد

إٓ أيقب ـم٤مرش، وأٟمتؿ شمٕمرومقن ُمـ هق أيقب ـم٤مرش، ومذهٌٜم٤م ٟمّمٞمح قمٜمد اعمًئقًملم 

ومرومٕمقه، وًمٙمـ إمم أيـ؟ إمم ؿمٌقة ومال، ُمثؾ هذا يٜمٌٖمل أن يٕمزل، ؾمقاء أيم٤من و٤مسمًٓم٤م أم 

٤موًٞم٤م، طمتك وًمق يم٤من ضمٜمدًي٤م وهق يرشمٌم، جي٥م أن يٌٕمد وم٢مٟمف يمام ىمٞمؾ: إن اًمرؿمقة إذا يم٤من ىم

اِر «ي٘مقل:  دظمٚم٧م ُمـ اًم٤ٌمب ظمرج اًمٕمدل ُمـ اًمٜم٤مومذة، واًمٜمٌل  ـَ اهللِ ايمرح يَمَٔم

 .»َواظمُْْرسَمًِم 

ومٜمريد أن ٟم٘مٓمع أًمًٜم٦م اًمِمٞمققمٞملم اًمذيـ ي٘مقُمقن سمٛمٔم٤مهرات، وأن ٟمري إظمقاٟمٜم٤م 

 وي٘مقل.، اإلؾمالم، إن اهلل ي٠مُمر سم٤مًمٕمدل واإلطم٤ًمن، وي٘مقل اجلٜمقسمٞملم قمداًم٦م

وأيًْم٤م ٓ شمتحٙمؿ أُمريٙم٤م ذم سمٚمدٟم٤م وشمرومع إؾمٕم٤مر قمغم اًمٞمٛمٜمٞملم، سمؾ جي٥م قمغم 

اًمٞمٛمٜمٞملم أن يتحٙمٛمقا ذم سمٚمدهؿ، ويٕمتذروا ُٕمريٙم٤م إن يم٤مٟمقا خي٤مومقن ُمٜمٝم٤م، وي٘مقًمقن: إن 

 .اًمِمٕم٥م ه٤مئ٩م ومال ٟمًتٓمٞمع أن ٟمّمٓمدم ُمٕمف سم٥ًٌم هذا اًمٖمالء

 أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م وأن يتقوم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

*** 

                                                        

اجلامع «وهق ذم  –ريض اهلل قمـفام  –/اًمعقن( قمـ قمٌد اهلل سمـ قمؿرو 9/495رواه أسمق داود ) (976)

 (.5/74) »اًمصحقح



 74 (0ىصٔشيت ألٍل الضي٘ ) (7

٤ًٌم ُم٤ٌمريًم٤م ومٞمف، يمام حي٥م رسمٜم٤م ويرى، وأؿمٝمد أٓ إًمف إٓ اهلل  احلٛمد هلل محًدا يمثػًما ـمٞم

حمٛمد وقمغم آل  وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف، اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم

حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد، اًمٚمٝمؿ سم٤مرك قمغم حمٛمد 

 وقمغم آل حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد...

 أُم٤م سمٕمد:

ومٗمل ًمٞمٚمتٜم٤م هذه اعم٤ٌمريم٦م ًمٞمٚم٦م شمًع وقمنميـ ُمـ رسمٞمع إول ٟمتٙمٚمؿ قمغم ٟمّمٞمح٦م أهؾ 

ًٓ أوًمًٞم٤م ذم ُم٤م ضم٤مء ذم اًمًٜم٦م طمٗمٔمٝمؿ اهلل ، ودومع قمٜمٝمؿ يمؾ ؾمقء وُمٙمروه، اًمداظمٚمقن دظمق

ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م وهق ُمروي ُمـ طمدي٨م مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم  "اًمّمحٞمحلم"

ـَ «: "اًمّمحٞمحلم"وذم همػم  "اًمّمحٞمحلم" ؼِّ ـَم٣مِهِري تِل فَمعَم احْلَ ـْ ُأَمح َٓ  ،َٓ سَمَزاُل ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم َِم

ـْ  ُهْؿ ََم ؿْ  َمـ طم٣ميمٖمٜمؿ وَٓيُيه  .»فمعم ذيمؽضَمتحك َيْٟمَِتَ َأَْمُر اهللِ َوُهْؿ  ،طَمَذََلُ

ًٓ أوًمًٞم٤م ذم ُم٤م رواه أسمق داود  "ؾمٜمٜمف"ذم  أهؾ اًمًٜم٦م اًمذي يرضمك أن يدظمٚمقا دظمق

: سمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب هريرة قمـ اًمٜمٌل  سمـ قمٛمرو ُمـ طمدي٨م حمٛمد

ٌِْٔمكمَ « وَم٦ْم ايْمَٝمُٜمقُد فَمعَم إضِْمَدى َوؽَم وَم٦ْم ايمٛمحَِم٣مَرى فَمعَم و ،همِْروَم٥مً  اهْمؼَمَ ٌِْٔمكَم همِْروَم٥مً ااهْمؼَمَ  ،شمِٛمَْتكْمِ َوؽَم

ٌِْٔمكَم همِْروَم٥مً ؽموَ  تِل فَمعَم شَماَلٍث َوؽَم ُق ُأَمح  .»َتْٖمؼَمِ

                                                        

 (.174( )م/اإلمارة/3641)خ ( 977)

(، وصححف اًمعالمة 1/134) "اجلامع اًمصحقح"( وهق ذم 16/240أسمق داود مع اًمعقن )( 978)

 إًمٌاين أيًضا.
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ًٓ أوًمًٞم٤م، إهنؿ هؿ  إن أهؾ اًمًٜم٦م هؿ رأس هذه اًمٗمرىم٦م، وهؿ اًمداظمٚمقن ومٞمٝم٤م دظمق

ام ذم طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمجرة يم ًمٙمٕم٥م اًمذيـ يّمدق قمٚمٞمٝمؿ ىمقل رؾمقل اهلل 

ة اًمًٗمٝم٤مء؟ ىم٤مل: ر، ىم٤مل: وُم٤م إُم٤م»أفم٣مذك اهلل َمـ إَم٣مرة ايمًٖمٜم٣مء«سمـ قمجرة:  ويمٕم٥م

تدون ِبديل وٓ يًتٛمقن زمًٛمتل، همٚمـ صدومٜمؿ زم٘مذِبؿ أَمراء ي٘مقٞمقن زمٔمدي، ٓ ُّي«

وأفم٣مَّنؿ فمعم ـمٙمٚمٜمؿ؛ همٟمويمئؽ يمٝمًقا َمٛمل ويم٦ًم َمٛمٜمؿ، وٓ يردوا فمقم ضمقيض، وَمـ مل 

ٜمؿ فمعم ـمٙمٚمٜمؿ؛ همٟمويمئؽ َمٛمل وأٞم٣م َمٛمٜمؿ، وؽمغمدوا فمقم يِمدومٜمؿ زم٘مذِبؿ ومل ئمٛم

 .»ضمقيض

إن قمٚمامء اًمًٜم٦م يٕمتؼمون رءوس إُم٦م، روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم 

: سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ قمٌداهلل "صحٞمحٞمٝمام"

َٓ َيْٗمٌُِض ايْمِٔمْٙمَؿ اْٞمتَِزافًم٣م َيٛمَْتِزفُمفُ « ـْ يَ  ،إِنح اهللَ 
ٌِْض ايْمُٔمَٙماَمءِ  فْٗمٌُِّم َويَم٘مِ ٌِْؼ فَم٣مظم٣ًِم  ،زمَِٗم ضَمتحك إَِذا مَلْ ُي

 ًٓ ٣م َذ ايمٛمح٣مُس ُرُءوؽًم٣م صُمٜمح َ ئُِٙمقا هَمَٟمهْمَتْقا زمَِٕمغْمِ فِمْٙمؿٍ  ،اَتح ًُ  .»هَمَّمٙمهقا َوَأَوٙمهقا ،هَم

إن اًمٕمٚمامء هؿ اًمذيـ يْمٕمقن إؿمٞم٤مء ُمقاوٕمٝم٤م، يمام ي٘مقل رسمٜم٤م قمزوضمؾ ذم ؿم٠من 

 ىم٤مرون:

 أصم٧ٌم اهلل هلؿ اًمٕم٘مقل اًمًٚمٞمٛم٦م: ومٝمؿ اًمذيـ يٕم٘مٚمقن آي٤مت اهلل: إهنؿ اًمذيـ 

إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طمٗمظ اًمديـ سم٠مهؾ اًمًٜم٦م8 وم٤معمٕمتزًم٦م اؿمتٖمٚمقا سم٤مًمٗمٚمًٗم٦م وٟمٌذوا 

ذع اهلل، واًمراومْم٦م يمتٌٝمؿ شمِمٌف يمت٥م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ًمٞمس هل٤م أؾم٤مٟمٞمد: )وىم٤مل قمٚمٞمف 

                                                        

اجلامع "( قمـ يمعب كحقه، ويمالمها ذم 40/243( قمـ ضماسمر، ورواه )3/321رواه أمحد )( 979)

 (، واًمؾػظ جلاسمر.324-4/321) "اًمصحقح

 (.2673( )م 100)خ ( 980)



 76 (0ىصٔشيت ألٍل الضي٘ ) (7

أؾمٜمدوا ومٕمـ راوميض قمـ ىمٌقري قمـ  اًمًالم، وىم٤مل أسمق قمٌداهلل قمٚمٞمف اًمًالم(، وإن

 ضمقهيؾ قمـ يمذاب، أٟم٤مس جمٝمقًمقن أؾم٤مٟمٞمدهؿ جمٝمقًم٦م.

سمـ احلج٤مج، ؾمٗمٞم٤من اًمثقري،  ؿ يم٠مهن٤م اًمٜمجقم ذم اًمًامء: ؿمٕم٦ٌموأهؾ اًمًٜم٦م رضم٤مهل

 سمـ اعمًٞم٥م، وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل: سمـ ُمًٚمؿ اًمزهري، ؾمٕمٞمد حمٛمد

ــؾ ــدقمتٝمؿ ه ــقم ذم سم ــ٤م ىم ــؿ ي  هل

 

ــــع  ــــ٤مم يتٌ ــــف أو إُم ـــــ وم٘مٞم  ُم

 إسمٞم٤مت ُمـ أوهل٤م:ٟمذيمر  

ــدع ــح٤مب اًمٌ ــ٦م أص ــ٧م دوًم  ذهٌ

 

ـــع  ـــؿ اٟم٘مٓم ـــٌٚمٝمؿ صم ـــك طم  ووه

ــــؿ  ــــام مجٕمٝم ــــداقمك سم٤مٟمٍم  وشم

 

ــع  ــ٤من مج ــذي يم ــٞمس اًم ــع إسمٚم  مج

ــدقمتٝمؿ  ــقم ذم سم ــ٤م ىم ــؿ ي ــؾ هل  ه

 

ــــع  ــــ٤مم يتٌ ــــف أو إُم ـــــ وم٘مٞم  ُم

 اًمـذي يُمثؾ ؾمٗمٞم٤من أظمـل اًمثـقر 

 

 قمٚمــؿ اًمٜمــ٤مس دىمٞم٘مــ٤مت اًمــقرع 

 أو ؾمــٚمٞمامن أظمــل اًمتــٞمؿ اًمــذي 

 

 اعمٓمٚمــــعشمـــرك اًمٜمــــقم هلـــقل  

ــدا  ــل أمح ــالم أقمٜم ــك اإلؾم  أو ومت

 

ـــرا  ـــق ىم٤مرقمـــف اًم٘م ـــرع عذاك ًم  ىم

ـــقا  ـــقـمٝمؿ إذ ظمقوم ـــػ ؾم  مل خي

 

ــــع  ــــلم عم ــــٞمٗمٝمؿ طم  ٓ، وٓ ؾم

، وُمـ صمؿ دمدهؿ إن أقمداء اًمًٜم٦م ُمـ زُمـ ىمديؿ يتآُمرون قمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  

 ، ُم٤مُمٗمتقٟملم، صاًم سمٙماًم قمٛمًٞم٤م ومٝمؿ ٓ يٕم٘مٚمقن، يتآُمرون قمغم أهؾ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

سمـ قمٌٞمد،  سمـ حمٛمد، وإسمراهٞمؿ اًمٜمٔم٤مم، وقمٛمرو ٤ٌمرطم٦م، أسمق اهلذيؾ حمٛمدأؿمٌف اًمٚمٞمٚم٦م سم٤مًم

، وًمٙمـ أيـ سمـ قمٓم٤مء، ه١مٓء مهٝمؿ اًمقطمٞمد هق طمرب ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  وواصؾ

، ويمؿ ُمـ إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اًمٞمٛمـ ٟمّم٥م طمرسًم٤م ضم٤مءوا؟ ُم٤مشمقا وسم٘مٞم٧م ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

سمـ ؾمٚمٞمامن، وحيٞمك ذف  ـ محزة، وأمحدسم وٕهؾ اًمًٜم٦م: يم٤مهل٤مدي، وقمٌداهلل ًمٚمًٜم٦م
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، اًمديـ، وسمٕمد ذًمؽ أيـ ضم٤مءوا؟ ُم٤مشمقا وُم٤مشم٧م ومٙمرهتؿ وسم٘مٞم٧م ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

٣مهمُِٓمقنَ ﴿ وصدق رسمٜم٤م إذ ي٘مقل: ٣م يَمُف حَلَ ىْمَر َوإِٞمح يْمٛم٣َم ايمذِّ ـُ َٞمزح ٣م َٞمْح   .[7]احلجر: ﴾إِٞمح

ًٓ حيٗمٔمقٟمف، وذم زُمٜمٜم٤م هذا شمٙم٤مًم٥م   اًمِمٞمٕم٦م واًمّمقومٞم٦م اهلل طمٗمظ اًمذيمر وىمٞمض رضم٤م

 .واإلظمقان اعمٗمٚمًقن ومج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ وأصح٤مب مجٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م قمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

أيًْم٤م احلزب آؿمؽمايمل اًمذي أذاق إظمقاٟمٜم٤م أهؾ اجلٜمقب اعمر، وًمألؾمػ سمٕمض 

اعمٖمٗمٚملم إذا رأى إؾمٕم٤مر ارشمٗمٕم٧م، ىم٤مل: ؾمالم اهلل قمغم احلزب، واهلل إٟمؽ ُمٖمٗمؾ، 

ُمـ سمٞمتؽ إمم ُمّمٜمع اًمٖمزل واًمٜمًٞم٩م، واُمرأشمؽ ًمٞمس ًمؽ  احلزب ي٤م هذا ي٠مظمذ اسمٜمتؽ

ؾمٌٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م، خترج إمم اًمٜمقادي وٓ شمًتٓمٞمع أن متٜمٕمٝم٤م، وإذا قمرومقا ُمٜمؽ ؿمٝم٤مُم٦م 

ورضمقًم٦م، هوا إًمٞمؽ ذم اًمٚمٞمؾ، وسمٕمده٤م أيمٚمؽ اًمٚمٞمؾ! ُم٤م يدري طمل أٟم٧م أم ُمٞم٧م؟ أذم 

 سمر أم ذم سمحر؟ أم طمٗمروا ًمؽ سم٤محلٗم٤مر ودومٜمقك!!

ؾمٕم٤مر قمٜمد احلٙمقُم٦م، وأي رء قمٜمد هذه احلٙمقُم٦م خي٤مًمػ ٟمحـ ٟمٜمٙمر ارشمٗم٤مع إ

 اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٟمحـ ٟمٜمٙمره، ًمٙمـ يمام ي٘م٤مل:

 أسم٤م ُمٜمـذر أومٜمٞمـ٧م وم٤مؾمـتٌؼ سمٕمْمـٜم٤م

 

طمٜم٤مٟمٞمؽ سمٕمـض اًمنمـ أهـقن ُمــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــض  سمٕم

 
اًمٕمزيز اعم٘م٤مًمح وذووه يًخرون ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، ويمذًمؽ  واحلداصمٞمقن: قمٌد

 ب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:اًمٕمٚمامٟمٞمقن يمٚمٝمؿ يتآُمرون قمغم أهؾ اًمًٜم٦م، وًمٙمـ ر

فَْمَٙمْقَن إِْن ىُمٛمُْتْؿ َُم٠ْمَِمٛمكِمَ  ْٕ َزُٞمقا َوَأْٞمُتُؿ ا ُ٘مْؿ وَمْرٌح هَمَٗمْد ََمسح *  ﴿َوٓ هَتِٛمُقا َوٓ حَتْ ًْ ًَ إِْن َيْٚم

٣م زَمكْمَ ايمٛمح٣مِس﴾ ٣مُم ُٞمَداِوَُلَ َيح ْٕ وي٘مقل  .[222-257آل قمٛمران: ]ايْمَٗمْقَم وَمْرٌح َِمْثُٙمُف َوسمِْٙمَؽ ا

ُؿ ايمٛمح٣مُس إِنح ايمٛمح٣مَس وَمْد ََجَُٔمقا يَمُ٘مْؿ هَم٣مطْمَُمْقُهْؿ هَمَزاَدُهْؿ إِياَمٞم٣ًم َووَم٣ميُمقا  يًْم٤م:أ ـَ وَم٣مَل ََلُ ﴿ايمحِذي

ٌُٛم٣َم  ًْ ـَ *  َوٞمِْٔمَؿ ايْمَقىمِٝمُؾ  اهللُضَم ٌُقا زمِٛمِْٔمَٚم٥ٍم َِم ٌَُٔمقا  اهللِ هَم٣مْٞمَٗمَٙم ُٜمْؿ ؽُمقٌء َواسمح ًْ ًَ ْ َيْٚم َوهَمّْمٍؾ مَل
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٣مهُمقُهْؿ *  ُذو هَمّْمٍؾ فَمٓمِٝمؿٍ  اهللُ وَ  اهللِِرْوَقاَن  ُف َأْويمَِٝم٣مَءُه هَمال ََتَ ْٝمَْم٣مُن ُُيَقِّ اَم َذيمُِ٘مُؿ ايمُمح إِٞمح

وذًمؽ اًمذي ي٠مظمذ سمٜمدىمٞمتف  ،[253-255آل قمٛمران:]﴾َوطَم٣مهُمقِن إِْن ىُمٛمُْتْؿ َُم٠ْمَِمٛمكِمَ 

ْٝمَْم٣م ويذه٥م يرُمل قمغم أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ أوًمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤من: اَم َذيمُِ٘مُؿ ايمُمح ُف َأْويمَِٝم٣مَءُه ﴿إِٞمح ُن ُُيَقِّ

٣مهُمقُهْؿ َوطَم٣مهُمقِن إِْن ىُمْٛمُتْؿ َُم٠ْمَِمٛمكَِم﴾  .هَمال ََتَ

 وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ،وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمٌٞمٜم٤ًم ًمققمده عمـ اؾمت٘م٤مم قمغم ديٜمف:

٣م ايمح  َْرِض َوََمَٕم٣مِرَِبَ ْٕ َتّْمَٔمُٖمقَن ََمَُم٣مِرَق ا ًْ ـَ ىَم٣مُٞمقا ُي تِل زَم٣مَرىْمٛم٣َم همِٝمَٜم٣م ﴿َوَأْوَرشْمٛم٣َم ايْمَٗمْقَم ايمحِذي

ْرَٞم٣م ََم٣م ىَم٣مَن َيِْمٛمَُع همِْرفَمْقُن  وا َوَدَمح َٛمك فَمعَم زَمٛمِل إِْهائٝمَؾ زماَِم َصػَمُ ًْ َؽ احْلُ ح٦ْم ىَمٙمَِٚم٦ُم َرزمِّ َومَت

﴿وَم٣مَل َُمقؽَمك ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: [255ٕقمراف:ا]َووَمْقَُمُف َوََم٣م ىَم٣مُٞمقا َئْمِرؾُمقَن﴾

٥ٌَُم يمِْٙمُٚمتحِٗمكمَ  ٣مهللِيمَِٗمْقَِمِف اؽْمَتِٔمٝمٛمُقا زمِ  ٣ٌَمِدِه َوايْمَٔم٣موِم ـْ فِم ـْ َيَُم٣مُء َِم َْرَض هللِحِ ُيقِرشُمَٜم٣م ََم ْٕ وا إِنح ا  َواْصػِمُ

ىُمْؿ *  ُ٘مْؿ َأْن ُُّيْٙمَِؽ فَمُدوح ك َرزمه ًَ ـْ زَمْٔمِد ََم٣م صِمْئَتٛم٣َم وَم٣مَل فَم ٌِْؾ َأْن سَمْٟمسمَِٝمٛم٣َم َوَِم ـْ وَم وَم٣ميُمقا ُأوِذيٛم٣َم َِم

َتْخٙمَِٖمُ٘مْؿ دِم  ًْ َْرِض هَمَٝمٛمُْٓمَر ىَمْٝمَػ سَمْٔمَٚمُٙمقَن﴾ َوَي ْٕ   .[217-216ٕقمراف:ا]ا

أٟمتؿ ُمققمقدون ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م سم٤مًمٜمٍم ٕٟمٙمؿ ىمد فمٚمٛمتؿ ذم اًمٞمٛمـ، ومٗمل اًمٞمٛمـ إقمغم  

فمٚمؿ أهؾ اًمًٜم٦م اًمِمٞمٕم٦م، وذم اًمٞمٛمـ إؾمٗمؾ اًمّمقومٞم٦م8 رب ؿمخص جيروٟمف سمٚمحٞمتف هٜم٤م 

٣م زمَ  أو هٜم٤مك: ٣مُم ُٞمَداِوَُلَ َيح ْٕ أُم٤م ٟمحـ ومٚمـ ٟمجريمؿ ُمٕمنم اعمٌتدقم٦م  ،كْمَ ايمٛمح٣مِس﴾﴿َوسمِْٙمَؽ ا

اؾمت٘مٞمٛمقا قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م جي٥م أن  سمٚمح٤ميمؿ، وًمٙمٜمٜم٤م ٟم٘مقل ًمٙمؿ:

َْرِض : حتٛمدوا اهلل يمام ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ْٕ َتّْمَٔمُٖمقَن دِم ا ًْ ﴿َواْذىُمُروا إِْذ َأْٞمُتْؿ وَمٙمِٝمٌؾ َُم

٣مهُمقَن َأْن َيَتَخْمحَٖمُ٘مُؿ ايم ُ٘مْؿ ََتَ ٣ٌَمِت يَمَٔمٙمح ـَ ايمْمحٝمِّ ِه َوَرَزوَمُ٘مْؿ َِم َدىُمْؿ زمَِٛمٌْمِ ٛمح٣مُس هَمآَواىُمْؿ َوَأيح

يمٜمتؿ ُمًتْمٕمٗملم ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م، وأن اٟمتنمت اًمًٜم٦م،  [14ٕٟمٗم٤مل:ا] سَمُْمُ٘مُروَن﴾
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، ومٚمػمطمؾ آؿمؽمايمٞمقن ُمـ اًمٞمٛمـ، وًمػمطمؾ »اإليامن يامن واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م«و

 .»اإليامن يامن واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م«طمؾ اًمرواومض ُمـ اًمٞمٛمـ، احلداصمٞمقن ُمـ اًمٞمٛمـ، وًمػم

ضمٖم٦م اجلٛم٥م زم٣مظم٘م٣مره، «ٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل قمغم أهؾ اًمًٜم٦م وإن طمّمؾ هلؿ ُمت٤مقم٥م، وم٘مد: 

 .»وضمٖم٦م ايمٛم٣مر زم٣ميمُمٜمقات

: "ضم٤مُمٕمف"، واًمؽمُمذي ذم "ُمًٜمده"أيًْم٤م: روى اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم 

أؾمد «أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب:  سمـ أيب وىم٤مص وضم٤مء أيًْم٤م قمـ قمـ ؾمٕمد

ايمٛم٣مس زمالء إٞمٌٝم٣مء، شمؿ إَمثؾ هم٣مَٕمثؾ، يٌتعم ايمرصمؾ فمعم ضم٤ًم ديٛمف، هم١من ىم٣من ديٛمف 

٣ًٌم اؾمتد زمالؤه، وإن ىم٣من دم ديٛمف روم٥م ازمتقم فمعم ضم٤ًم ديٛمف  .»صٙم

ٛمح٥َم َوظمَح٣م َيْٟمسمِ ومال سمد ُمـ آسمتالء:  ٌُْتْؿ َأْن سَمْدطُمُٙمقا اجْلَ
ًِ ـْ ﴿َأْم ضَم ـَ طَمَٙمْقا َِم ُ٘مْؿ ََمَثُؾ ايمحِذي

ـَ آََمٛمُقا ََمَٔمُف ََمَتك َٞمٌْمُ  ؽُمقُل َوايمحِذي اُء َوُزيْمِزيُمقا ضَمتحك َيُٗمقَل ايمرح ح ٌَْٟمؽَم٣مُء َوايميح ْتُٜمُؿ ايْم ًح ٌْٙمُِ٘مْؿ ََم  وَم

ىُمقا*  ﴿امل، [122]اًمٌ٘مرة:اهللِ َأٓ إِنح َٞمٌْمَ اهلِل وَمِري٤ٌم﴾ ٤َم ايمٛمح٣مُس َأْن ُيؼْمَ
ًِ َأْن َيُٗمقيُمقا آََمٛمح٣م  َأضَم

ـح *  َوُهْؿ ٓ ُيْٖمَتٛمُقنَ  ـَ َصَدوُمقا َويَمَٝمْٔمَٙمَٚم ـح اهللُ ايمحِذي ٌْٙمِِٜمْؿ هَمَٙمَٝمْٔمَٙمَٚم ـْ وَم ـَ َِم َويَمَٗمْد هَمَتٛمح٣م ايمحِذي

  .[5-2]اًمٕمٜمٙمٌقت: ايْمَ٘م٣مِذزمكَِم﴾

 ذم اًمرظم٤مء واًمِمدة، وٓ ٟمرى سمًٜم٦م رؾمقل اهلل  وٟمحـ ُمع ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ٌُُد اهللَ واًمذي هق ُمزقمزع اٟمٔمروا إمم ذًمٙمؿ اًمتٛمثٞمؾ اًمٕمجٞم٥م:  سمدياًل، ـْ َئْم ـَ ايمٛمح٣مِس ََم ﴿َوَِم

ْٞمَٝم٣م  فَمعَم ضَمْرٍف هَم١مِْن َأَص٣مزَمُف طَمغْمٌ اؿْمَٚمَٟمنح زمِِف َوإِْن َأَص٣مزَمْتُف همِْتٛم٥ٌَم اْٞمَٗمَٙم٤َم فَمعَم َوصْمِٜمِف طَمِنَ ايمده

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.52( )م 4338/4390)خ ( 981)

 ًمف. (، واًمؾػظ2822( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، وقمـ أكس )م 2823( )م 6487)خ ( 982)

 (.2/218) "اجلامع اًمصحقح"( وهق ذم 2/1334( واسمـ ماضمة )7/78واًمؽممذي ) (983)
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اُن اظمٌُْكِمُ  ْنَ طِمَرَة َذيمَِؽ ُهَق اخْلُ ْٔ ، ُم٤م ٟمٙمقن يمذًمؽ، سمؾ ٟمث٧ٌم قمغم ؾمٜم٦م رؾمقل [22]احل٩م:﴾َوا

 ، ويمٚمام اٟمتنمت اًمًٜم٦م يمثر أقمداؤه٤م ويمثر طم٤ًمده٤م يمام ىمٞمؾ: اهلل 

 وإذا أراد اهلل ٟمنمــــــ ومْمــــــٞمٚم٦م

 

 ـمقيــ٧م أشمــ٤مح هلــ٤م ًمًــ٤من طمًــقد 

ًمــقٓ اؿمــتٕم٤مل اًمٜمــ٤مر ذم ضمــزل  

ـــــــــــــــــــــــــــ٤مء  اًمٖمْم

 

 ُم٤م يم٤من يٕمرف ـمٞمـ٥م ٟمنمـ اًمٕمـقد 

يز اًمؼمقمل ُم٤م يدريٜم٤م أن يٙمقن هذا اًمذي اًمٕمز ُمًجد أظمٞمٜم٤م اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ قمٌد 

حيدث ًمف، واًمرُم٤مي٦م اًمتل شمرُمك قمٚمٞمف، دقم٤مي٦م ويتٕمرف اًمٜم٤مس قمغم ذًمٙمؿ اعمًجد، وم٘مد 

ظمٜمؼ احلزسمٞملم وشمريمٝمؿ يم٠مهنؿ ُمّمٚمقسمقن، ُمـ أضمؾ هذا اؾمتقطمِمقا وىم٤مُمقا سمام ىم٤مُمقا سمف، 

وأقمج٥م وأقمج٥م ي٤م طمٙمقُم٦م أن ُمريمز احلٙمقُم٦م ذم ُم٤ًموم٦م ىمري٦ٌم، آؾمػ، آؾمػ، طمٙمقُم٦م 

وسمج٤مٟمٌٝم٤م سمٞم٧م يرُمك قمٚمٞمف سم٤مًمرص٤مص وهل شمتٗمرج، يرُمك أيًْم٤م قمٚمٞمف سم٤محلج٤مرة ٟمحق صمٚمثل 

 ...ؾم٤مقم٦م وهل شمتٗمرج، واهلل هذه هتٛم٦م ٟمخِمك أن يٙمقٟمقا

أشمٔمٜمقن أٟمٙمؿ شمزقمزقمقن اًمًٜمل قمـ ؾمٜمٞمتف؟! أشمٔمٜمقن أٟمٙمؿ شمًتٓمٞمٕمقن؟! ٓ واهلل 

أن ٟمذه٥م ًمٜمٛمقت  ومج٤مُمع اخلػم ذم أول مجٕم٦م سمٕمد احل٤مدث شمدومؼ اعمّمٚمقن، ىم٤مًمقا: ٟمح٥م

 ذم ضم٤مُمع اخلػم، ومال ضمٝم٤مد ذم هذا اًمقىم٧م.

﴿َوََم٣م ىَم٣مَن يمِٛمَْٖمٍس َأْن ٓ ئمـ أقمداء اًمدقمقة أهنؿ يزقمزقمقٟمٜم٤م سمٛمثؾ هذه إقمامل: 

الً  ٓح زم١ِمِْذِن اهللِ ىمَِت٣مزم٣ًم َُم٠َمصمح ﴿َأْيٛمَاَم سَمُ٘مقُٞمقا ُيْدِرىْمُ٘مُؿ اظمَْْقُت َويَمْق ، [223]آل قمٛمران:﴾مَتُقَت إِ

ـَ ىُمت٤َِم فَمَٙمْٝمِٜمُؿ ﴿، [56]اًمٜم٤ًمء:ْؿ دِم زُمُروٍج َُمَُمٝمحَدٍة﴾ىُمٛمْتُ  َز ايمحِذي وُمْؾ يَمْق ىُمٛمُْتْؿ دِم زُمُٝمقسمُِ٘مْؿ يَمػَمَ

 .[232]آل قمٛمران:﴾ايْمَٗمْتُؾ إلَِم ََمَّم٣مصِمِٔمِٜمؿْ 

ـَ آََمٛمُقاوم٤مهلل هق اًمذي يداومع قمـ أهؾ اًمًٜم٦م:  ـِ ايمحِذي ، [56]احل٩م:﴾﴿إِنح اهللَ ُيَداهمُِع فَم

                                                        

 اخلؼم حمذوف. (984)
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كمَ  ﴿إِنح  ٣محِلِ َل ايْم٘مَِت٣مَب َوُهَق َيَتَقلمح ايمِمح ، ٟم٠ًمل اهلل أن [274]ٕقمراف:﴾َويمِٝمَِّل اهللُ ايمحِذي َٞمزح

حي٘مؼ ومٞمٜم٤م اإليامن واًمّمالح، ٟمحـ ٟمخِمك أن ٟمٙمقن أوشمٞمٜم٤م ُمـ ىمٌؾ ذٟمقسمٜم٤م، أو ُمـ ىمٌؾ 

ٌَتْ ﴿آهمؽمار سم٤مًمٙمثرة وم٢مٟمف ؾم٥ٌم ًمٚمٝمزيٛم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م:  ُ٘مْؿ ىَمْثَرسُمُ٘مْؿ هَمَٙمْؿ َوَيْقَم ضُمٛمَكْمٍ إِْذ َأفْمَج

﴾ ـَ ٦ٌَْم شُمؿح َويمحْٝمُتْؿ َُمْدزمِِري َْرُض زماَِم َرضُم ْٕ ـِ فَمٛمُْ٘مْؿ ؾَمْٝمئ٣ًم َوَو٣موَم٦ْم فَمَٙمْٝمُ٘مُؿ ا  .[13]اًمتقسم٦م:سُمْٕم

أو  يٜمٌٖمل إلظمقاٟمٜم٤م أهؾ إب ؾمقاء يم٤مٟمقا ذم دار احلدي٨م سمدُم٤مج أو دار احلدي٨م سمٛمٕمؼم

قمٌد اًمٕمزيز ُم٤م  اًمٕمزيز ومٚمق هق أًمػ قمٌد داًمٕمزيز، أُم٤م قمٌ سمٖمػمه٤م أن ي١مازروا أظم٤مهؿ قمٌد

يمٗمك، وم٤مًمٜم٤مس يٓمٚمٌقٟمف ُمـ أُم٤ميمـ ؿمتك أن ي٠ميت إًمٞمٝمؿ، وًمٙمٜمف ىمد قمزم قمغم اًمٌ٘م٤مء ذم ُمٗمرق 

طمٌٞمش وًمـ يزقمزقمف أوًمئؽ، وًمف إظمقان ذم اهلل حيٌقٟمف ويٓمٚمٌقن ُمٜم٤م أن ٟم٠مذن هلؿ 

قاضمٌٝم٤م، ًمق يم٤من سم٤مًمذه٤مب، وم٘مٚمٜم٤م: اشمّمٚمقا سمف واهلل اعمًتٕم٤من، قمغم أن احلٙمقُم٦م ُم٤م ىم٤مُم٧م سم

هذا اعمريمز سمٞمٜمف وسملم إب ؾمتلم يمٞمٚمق ُمؽًما سم٤مًمِمٕمقب ممٙمـ أن ي٘م٤مل، أُم٤م سمج٤مٟم٥م اعمريمز! 

 ...صمؿ سمٕمد ذًمؽ يتٗمرضمقن، ؾمٞم٘م٤مل

ىُمْؿ ٟمحـ قمغم وقمد ُمـ رسمٜم٤م أن يٜمٍمٟم٤م:  وا اهللَ َيٛمٌُْمْ ـَ آََمٛمُقا إِْن سَمٛمٌُْمُ ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

٦ٌِّْم َأوْمَداََمُ٘مؿْ  ىُمُؿ اهلُل هَمال نَم٣ميم٤َِم يَمُ٘مْؿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ،[5:]حمٛمد﴾َوُيَث ﴿إِْن َيٛمٌُْمْ

ِؾ اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن﴾ ـْ زَمْٔمِدِه َوفَمعَم اهللِ هَمْٙمَٝمَتَقىمح ىُمْؿ َِم ـْ َذا ايمحِذي َيٛمٌُْمُ ُذيْمُ٘مْؿ هَمَٚم ]آل َوإِْن َُيْ

 .[242قمٛمران:

يمز ُمٗمرق وأهؾ اًمًٜم٦م ُمـ طمرض إمم أىمَم طميُمقت يًتٜمٙمرون آقمتداء قمغم ُمر

طمٌٞمش، وقمغم اًمِمٞمخ اًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ، وٟمحـ يمام ىمٚمٜم٤م ُمققمقدون سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٜمٍم، 

                                                        

ًٌا يشؽرون قمؾقف/ اًمشقخ.( 985)  صمؿ أظمؼمين اًمشقخ اًمػاوؾ أهنؿ سمعد وىمػقا وىمقوًما ـمق
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ىُمْؿ ي٘مقل اهلل قمزوضمؾ:  ـْ َيؼِمَ فَْمَٙمْقَن َواهللُ ََمَٔمُ٘مْؿ َويَم ْٕ ْٙمِؿ َوَأْٞمُتُؿ ا ًح ﴿هَمال هَتِٛمُقا َوسَمْدفُمقا إلَِم ايم

﴿َوٓ هَتِٛمُقا دِم ازْمتَِٕم٣مِء ىمراءشم٤من، وي٘مقل:  [53:]حمٛمدْٙمِؿ﴾ًِّ ﴿إلَِم ايم، أو: [53]حمٛمد:﴾َأفْماَميَمُ٘مؿْ 

ـَ اهللِ ََم٣م ٓ َيْرصُمقَن َوىَم٣منَ  ُْؿ َيْٟمظمَُقَن ىَماَم سَمْٟمظمَُقَن َوسَمْرصُمقَن َِم  اهللُ ايْمَٗمْقِم إِْن سَمُ٘مقُٞمقا سَمْٟمظمَُقَن هَم١مَِّنح

 .[222]اًمٜم٤ًمء:﴾فَمٙمِٝماًم ضَم٘مِٝمامً 

٦م، وٟمحـ واصم٘مقن ُمـ رسمٜم٤م وىمد أراٟم٤م ومٜمحـ سمحٛمد اهلل ٟمحـ ٟمدقمق إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم

اظمؽمىم٧م اًمِمٕم٤مب وصٕمدت  ٜم٤م، إهن٤م ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ٘مر سمف أقمٞمٜمؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُم٤م شم

 إمم رءوس اجل٤ٌمل، سمؾ اظمؽمىم٧م اًمِمٕم٥م اًمٞمٛمٜمل إمم همػمه وؾمٛمع قمٜمٝم٤م.

يٜمٌٖمل أن يٙمت٥م ذم اجلرائد أٟمف اقمتدي قمغم ُمريمز ُمـ ُمرايمز أهؾ اًمًٜم٦م وًمٞمس سمٞمٜمف 

ُمل إٓ ُم٤ًموم٦م ىمري٦ٌم، وم٠مهؾ اًمًٜم٦م ُم٤م قمٜمدهؿ وىم٧م عمٓم٤مردة اًمًٗمٝم٤مء، وسملم اعمريمز احلٙمق

ًمٙمـ احلٙمقُم٦م هل اعمًئقًم٦م قمـ إُمـ أُم٤مم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، إن هذه اًمٗمٕمٚم٦م شمٕمتؼم 

 ومْمٞمح٦م.

ىم٤مل: ًمق ىمد ُم٤مت اًمٕمزيز اًمؼمقمل ىم٤مل: اًمٙمذاب إذ حمٛمد اعمٝمدي  أول ُم٤م ضم٤مء قمٌد

تٔمر إمم أن يٛمقت اًمِمٞمخ وه٤مضمؿ ُم٤م اٟماًمٕمزيز، صمؿ سمٕمد ذًمؽ  اًمِمٞمخ ٕطمرىم٧م قمٌد

 اًمٕمزيز، وسمحٛمد اهلل طم٤مًمف يمام ىمٞمؾ: قمٌد

 طمًدوا اًمٗمتـك إذ مل يٜمـ٤مًمقا ؿمـ٠موه

 

 وم٤مًمٜمـــ٤مس أقمـــداء ًمـــف وظمّمـــقم 

ــ٤م ًمقضمٝمٝمــ٤م   يميــائر احلًــٜم٤مء ىمٚمٜم

 

ــــدُمٞمؿ  ــــف ًم ــــ٤م إٟم ــــ٠م وسمٖمًٞم  فمٚمًٛم

اًمٕمزيز ًمٕمؾ سمٕمْمٙمؿ ٓ يٕمرومف، ُمؼمز ذم قمٚمؿ اًمًٜم٦م وم٘مٞمف قمٜمده اؾمتٜم٤ٌمـم٤مت  اًمِمٞمخ قمٌد 

ٔمٞمٛم٦م، وي٠ميت وي٠ًمًمٜمل قمـ سمٕمض اعم٤ًمئؾ حيػمين ومٞمٝم٤م، وقمٜمده طمٙمٛم٦م ذم اًمدقمقة، قم

ومٌحٛمد اهلل اؾمتٓم٤مع أن يًتٛمٞمؾ إًمٞمف اًمِم٤ٌمب اًمذيـ ُم٤م شمًتٕمٌدهؿ اعم٤مدة، واًمدروس قمٜمده 
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 ذم ُمريمزه قمغم اؾمتٛمرار.

اًمقه٤مب اًمقص٤ميب  سمـ قمٌد ذه هل ـمري٘متٜم٤م ُمـ ىمٌؾ اًمِمٞمخ حمٛمدويٕمجٌٜمل ُم٤م ىم٤مًمف وه

دقم٦م حتريمقا حترك يمؾ ًمٞمٚم٦م ىم٤مل: أرى أن ٓ هيتؿ سم٤معمٌتدقم٦م، وم٘مط شم٠مشمٞمٝمؿ ًمٓمٛم٦م إذا رأى اعمٌت

قمغم اًمٓمريؼ، وهذا هق اًمذي يٜمٌٖمل، اعمٌتدقم٦م ٓ هتتٛمقا هبؿ ويِمٖمٚمقيمؿ قمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، 

شمٙمٗمٞمٝمؿ ًمٓمٛم٦م قمغم اًمٓمريؼ إذا ؾمجٚم٧م ذيًٓم٤م أو ذم درس أو ذم همػمه٤م وإٓ ريمْم٦م أو 

 ٟمٓمح٦م أو همػم ذًمؽ.

ؿ ضمزاك اهلل ظمػًما، ٟمحـ ٟمٕمدك إمم أن شمٙمقن ُمرضمًٕم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم وٓ شمِمٖمؾ ٟمٗمًؽ هب

إمم أن شمٙمقن ُم١مًمًٗم٤م، إمم أن شمٙمقن داقمًٞم٤م إمم اهلل، ومٝمذه هل وفمٞمٗم٦م إٟمٌٞم٤مء، ُم٤م ٟمٕمدك وم٘مط 

ًمٚمرد قمغم اإلظمقان اعمًٚمٛملم وأصح٤مب مجٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م، وُمـ أصح٤مب مجٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م؟ 

 طمتك أٟمٜم٤م ٟمتِم٤مهمؾ هبؿ.

زيز ُم٘مٌؾ قمغم اًمٕمٚمؿ، وأقمٓم٤مه اهلل ومٝماًم وذيم٤مء وسمحٛمد اهلل ىمد اًمٕم وسمحٛمد اهلل إخ قمٌد

 رُمل قمغم سمٞمتف ُمـ ىمٌؾ، وم٘م٤مل أسمٞم٤مشًم٤م:

 ىمٚمٌــل رىمٞمــؼ اًمٓمٌــع يــرطمؿ أُمتــل

 

 وقمــغم قمــدو اًمــديـ يمــ٤من طمديــًدا 

ــ٦م  ــل سمره ــ٤مة ىمٚمٌ ــلم ىمٜم ـــ شمٚم  ٓ ًم

 

 إن ومجروهـــ٤م ٟمحقٟمــــ٤م هتديــــدا 

ــئـ   ــرتوًم ــ٦م شمٗمجَّ ــؾ همٞمٚم  اًم٘مٜم٤مسم

 

ـــديدا  ـــ٤م شمً ـــددوا ًمٜمحقرٟم  أو ؾم

ـــ٤م  ــــ ىمقاذوم ـــامن يم ـــؾ اإلي  وم٘مٜم٤مسم

 

 سم٘مٚمــقهبؿ ُمٚمئــ٧م صــًدا وصــديدا 

 ودمٚمــدي ًمٚمخّمــؿ أؿمــٕمر رهٓمــف 

 

ــٚمٞمدا  ــ٧م ص ــدهر يمٜم ــ٥م اًم  أين ًمري

ـــ٦م  ـــآُمر ُمٝمٜم ـــؾ اًمت ــــ ضمٕم  أف عم

 

ــدا  ــ٦م ومٞم ــ٤مج اًمٔمٕمٞمٜم ــذاك إزقم  ويم

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم 
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وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ  احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل

وآه، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف، 

اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد 

جمٞمد، اًمٚمٝمؿ سم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ 

 ؽ محٞمد جمٞمد، أُم٤م سمٕمد:إٟم

، وم٢مٟم٤م ٟمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ٟمحٛمده قمغم ُم٤م ين ُمـ اٟمتِم٤مر ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

واًمٗمْمؾ ذم هذا هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٚمٞمس ذًمؽ سمحقًمٜم٤م وٓ سم٘مقشمٜم٤م وٓ سمِمج٤مقمتٜم٤م وٓ 

  سمٗمّم٤مطمتٜم٤م ذم اخلٓم٤مسم٦م وٓ سمٙمثرة ُم٤مًمٜم٤م، وًمٙمـ أُمر أراده اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٙم٤من.

ا آٟمتِم٤مر اًمٕمجٞم٥م ومٜمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم اهلدوء اًمذي يًقد أهؾ وُمع هذ

اًمًٜم٦م واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًمتل ين اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وًم٘مد أطمًـ احلًـ اًمٌٍمي إذ ي٘مقل: 

)إٟمٜم٤م ذم ؾمٕم٤مدة ًمق يٕمٚمؿ اعمٚمقك وأسمٜم٤مء اعمٚمقك جل٤مًمدوٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمًٞمقف(، ُمع هذه اًمؼميم٦م 

ٟمف وشمٕم٤ممم ذم دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م، ومًٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘مف أن اًمدقمقة اإلهلٞم٦م اًمتل سم٤مرك اهلل ؾمٌح٤م

 يمٚمام ىمقي٧م واٟمتنمت8 يمثر أقمداءه٤م وطم٤ًمده٤م.

﴿َأْم اسمتالء ُمـ أول اًمدقمقة إمم آظمره٤م وٟمْم٤مل:  وىمد طمّمؾ ًمّمح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

ـْ  ـَ طَمَٙمْقا َِم ٛمح٥َم َوظَمح٣م َيْٟمسمُِ٘مْؿ ََمَثُؾ ايمحِذي ٌُْتْؿ َأْن سَمْدطُمُٙمقا اجْلَ
ًِ اُء ضَم ح ٌَْٟمؽَم٣مُء َوايميح ْتُٜمُؿ ايْم ًح ٌْٙمُِ٘مْؿ ََم وَم

ـَ آََمٛمُقا ََمَٔمُف ََمَتك َٞمٌْمُ اهللِ َأٓ إِنح َٞمٌْمَ اهلِل  ؽُمقُل َوايمحِذي َوُزيْمِزيُمقا ضَمتحك َيُٗمقَل ايمرح

 .[122]اًمٌ٘مرة:﴾وَمِري٤ٌم 
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ضمٖم٦م اجلٛم٥م زم٣مظم٘م٣مره، وضمٖم٦م ايمٛم٣مر «:  قمـ اًمٜمٌل "اًمّمحٞمح"وذم 

إِنح ََمَع ايْمُٔمْنِ *  ﴿هَم١مِنح ََمَع ايْمُٔمْنِ ُيْناً ي٘مقل رسمٜم٤م قمزوضمؾ:  ، ويمام»زم٣ميمُمٜمقات

ـَ آََمٛمُقا إِْن ، ويمام ي٘مقل رسمٜم٤م قمزوضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: [4-3]اًمنمح: ُيْنًا﴾ ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

٦ٌِّْم َأوْمَداََمُ٘مْؿ﴾ ىُمْؿ َوُيَث وا اهللَ َيٛمٌُْمْ  .[5]حمٛمد:سَمٛمٌُْمُ

ـْ َُمِِمٝم٥ٌٍَم ٗمًٜم٤م وقمغم دقمقشمٜم٤م ُمـ ذٟمقسمٜم٤م: وأظمقف ُم٤م ٟمخ٤مف قمغم أٟم ﴿َوََم٣م َأَص٣مزَمُ٘مْؿ َِم

ـْ ىَمثغٍِم﴾ ٦ٌَْم َأْيِديُ٘مْؿ َوَئْمُٖمق فَم ًَ ، وإٓ دقمقة ُمألت اًمدٟمٞم٤م ٓ سمد ُمـ [52]اًمِمقرى:هَمٌاَِم ىَم

 قمقاصػ وٓ سمد ُمـ قمراىمٞمؾ، وًمٙمٜمٜم٤م ٟم٘مقل يمام ي٘مقل اًمِم٤مقمر:

 قمًــك ومــرج يــ٠ميت سمــف اهلل إٟمــف

 

 ف أُمــرًمــف يمــؾ يــقم ذم ظمٚمٞم٘متــ 

 ويمام ىم٤مل آظمر: 

 قمًك اًمٙمرب اًمذي أُمًـٞم٧م ومٞمـف

 

ــــ٥م  ــــرج ىمري ــــقن وراءه وم  يٙم

 ويمام ىم٤مل أظمر: 

 رسمام وـ٤مىم٧م اًمٜمٗمـقس ُمــ إُمـر

 

 ًمــــف ومرضمــــ٦م يمحــــؾ اًمٕم٘مــــ٤مل 

 ويمام ي٘م٤مل: اؿمتدي أزُم٦م شمٜمٗمرضمل. 

وإٟمٜم٤م سمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم شمٚمٙمؿ اًمدقمقة اًمتل ًمٞمس هل٤م إٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، 

 ِمٞمع واًمتّمقف واحلزسمٞم٦م، وطمؼ ًمٜم٤م أن ٟم٘مقل يمام ىم٤مل إول:وم٘مد هزم اًمت

ــدع ــح٤مب اًمٌ ــ٦م أص ــ٧م دوًم  ذهٌ

 

ـــع  ـــؿ اٟم٘مٓم ـــٌٚمٝمؿ صم ـــك طم  ووه

ــــؿ  ــــام مجٕمٝم ــــداقمك سم٤مٟمٍم  وشم

 

ــع  ــ٤من مج ــذي يم ــٞمس اًم ــع إسمٚم  مج

ــدقمتٝمؿ  ــقم ذم سم ــ٤م ىم ــؿ ي ــؾ هل  ه

 

ــــع  ــــ٤مم يتٌ ــــف أو إُم ـــــ وم٘مٞم  ُم

 
                                                        

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.2822)م  (986)
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 اًمـذي يُمثؾ ؾمٗمٞم٤من أظمـل اًمثـقر

 

 قمٚمــؿ اًمٜمــ٤مس دىمٞم٘مــ٤مت اًمــقرع 

 ن أظمــل اًمتــٞمؿ اًمــذيأو ؾمــٚمٞمام 

 

 شمـــرك اًمٜمــــقم هلـــقل اعمٓمٚمــــع 

ــًدا  ــل أمح ــالم أقمٜم ــك اإلؾم  أو ومت

 

ـــرا  ـــق ىم٤مرقمـــف اًم٘م ـــرع عذاك ًم  ىم

ـــقا  ـــقـمٝمؿ إذ ظمقوم ـــػ ؾم  مل خي

 

ــــع  ــــلم عم ــــٞمٗمٝمؿ طم  ٓ، وٓ ؾم

﴿َووُمْؾ ومٜمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هزُم٧م ضمٜمقد اًم٤ٌمـمؾ وطمؼ ًمٜم٤م أن ٟمتٚمقا ىمقل رسمٜم٤م:  

٣ٌَمؿمِ  ؼه َوَزَهَؼ ايْم ٣ٌَمؿمَِؾ ىَم٣مَن َزُهقوم٣مً صَم٣مَء احْلَ زَمُد ﴿، وىمقًمف: [62]آهاء:﴾ُؾ إِنح ايْم ٣م ايمزح هَمَٟمَمح

َْرضِ  ْٕ ٣م ََم٣م َيٛمَْٖمُع ايمٛمح٣مَس هَمَٝمْٚمُ٘م٧ُم دِم ا  .[25]اًمرقمد:﴾هَمَٝمْذَه٤ُم صُمَٖم٣مًء َوَأَمح

سم٤مُٕمس يم٤من ٕصح٤مب اًم٤ٌمـمؾ صقًم٦م وضمقًم٦م، واًمٞمقم سمحٛمد اهلل ٓ يٕمرف اًمٜم٤مس 

هلؿ أٓ يٕمرومقا إٓ إي٤مه٤م، ومٝمل ؾمٜم٦م طمٌٞمٌٜم٤م وطمٌٞمٌٝمؿ، ، وطمؼ إٓ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 .»وَمـ رنم٤م فمـ ؽمٛمتل همٙمٝمس َمٛمل«اًم٘م٤مئؾ:  وؿمٗمٞمٕمٜم٤م وؿمٗمٞمٕمٝمؿ 

اٟمتٙمس اإلظمقان اعمٗمٚمًقن هم٤مي٦م آٟمتٙم٤مؾم٦م، سم٤مُٕمس اًمقزارات سم٠ميدهيؿ، طمتك أن 

سمـ ٟم٤مذ اًمًٗمٞمف اًمٙمذاب يٙمت٥م ذم ضمريدة وخي٤مـمٌٜمل وي٘مقل: وم٢مهنؿ ُمـ وٓة إُمر  قمامر

ََْمِر َِمٛمُْ٘مؿْ ﴿اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل: و ْٕ ؽُمقَل َوُأورِم ا  .[37]اًمٜم٤ًمء:﴾َأؿمِٝمُٔمقا اهللَ َوَأؿمِٝمُٔمقا ايمرح

همكِمَ أهي٤م اعمخذول، إن اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  *  ﴿َوٓ سُمْمِٝمُٔمقا َأَْمَر اظمُْْنِ

َْرِض َوٓ ُيِْمٙمُِحقَن﴾ ْٕ ُدوَن دِم ا ًِ ـَ ُيْٖم ـَ ، وي٘مقل: [231-232]اًمِمٕمراء: ايمحِذي ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ََْمِر َِمٛمُْ٘مْؿ﴾ ْٕ ؽُمقَل َوُأورِم ا ، ومٜمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف [37]اًمٜم٤ًمء:آََمٛمُقا َأؿمِٝمُٔمقا اهللَ َوَأؿمِٝمُٔمقا ايمرح

وشمٕم٤ممم ومؾ مجققمٝمؿ واٟمتٙم٧ًم راي٤مهتؿ، وٟمحـ أن ٟمٜمّمح احلٙمقُم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م وقمغم رأؾمٝم٤م 

قا ؾمٚمٓم٤مهنؿ سم٤مإلظمقان اعمٗمٚمًلم، أهؾ سمـ ص٤مًمح ٟمٜمّمحٝمؿ أٓ يدٟمً سمـ قمٌداهلل قمكم

                                                        

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.1401( )م 5063)خ  (987)
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اًمًٜم٦م ُمـ أىمَم طمرض إمم أىمَم طميُمقت ويريد أن يتحٙمؿ ومٞمٝمؿ اإلظمقان 

اعمٗمٚمًقن: إُم٤م أن شمٜمتخٌقا وإُم٤م أن شمٕمزًمقا قمـ وفم٤مئٗمٙمؿ، ىمٚمٜم٤م إلظمقاٟمٜم٤م: إن هذه 

ـْ قمقاصػ ٓ سمد ُمٜمٝم٤م وإي٤ميمؿ أن شمٙمقٟمقا يمام ىم٤مل رسمٜم٤م ذم سمٕمض اًمٜم٤مس:  ـَ ايمٛمح٣مِس ََم ﴿َوَِم

ٌُُد اهللَ فَمعَم ضَمْرٍف هَم١مِْن َأَص٣مزَمُف طَمغْمٌ اؿْمَٚمَٟمنح زمِِف َوإِْن َأَص٣مزَمْتُف همِتْٛم٥ٌَم اْٞمَٗمَٙم٤َم فَمعَم َوصْمِٜمِف طَمِنَ َئمْ 

اُن اظمٌُْكِمُ  ْنَ طِمَرَة َذيمَِؽ ُهَق اخْلُ ْٔ ْٞمَٝم٣م َوا  .[22]احل٩م:﴾ايمده

رام، صمؿ ُمـ إي٤مك، إي٤مك أن يٙمقن ىمد سمح صقشمؽ سم٤مُٕمس وأٟم٧م شم٘مقل: آٟمتخ٤مسم٤مت طم

أضمؾ اًمقفمٞمٗم٦م أو ُمـ أضمؾ إُم٤مُم٦م ُمًجد8 شمِم٤مرك ذم آٟمتخ٤مسم٤مت، وٓ طم٤مضم٦م إمم ذيمر 

، "اًمٗمتقى ذم اًمقطمدة"إدًم٦م وم٘مد ُمٚمئ٧م هب٤م يمتٌٜم٤م واًمٗمْمؾ ذم هذا هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

 ، وأذـم٦م"هم٤مرة إذـم٦م قمغم أهؾ اجلٝمؾ واًمًٗمًٓم٦م"، "ىمٛمع اعمٕم٤مٟمد"، "اعمّم٤مرقم٦م"

 .»َمـ سمرك ؾمٝمًئ٣م هلل أزمديمف اهلل طمغًما َمٛمف«ذم ذًمٙمؿ و:  يمثػمة وإظمقاٟمٜم٤م ُمِم٤مريمقن

ُم٤م ٟمٓم٤مًم٥م اًمرئٞمس أن يتٜم٤مزل ًمٜم٤م طمتك ٟمحت٤مج إمم آٟمتخ٤مسم٤مت، ٟمحـ ٟمٕمت٘مد أن  وٟمحـ

آٟمتخ٤مسم٤مت حمرُم٦م، ومٚمٞمٌغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م ٟمٕمت٘مده٤م ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد، إٟمٜم٤م ًمًٜم٤م ُمتٚمقٟملم، 

جٞمد اًمزٟمداين ذم يمت٤مسمف اًمذي أًمٗمف، يٙم٤مد اعم ًمًٜم٤م ٟم٠ميت ذم يمتٌٜم٤م سم٤معمتٜم٤مىمْم٤مت يمام ومٕمؾ قمٌد

اعمجٞمد، اًمذي أؿمٌف احل٤ميمؿ اًمٕمٌٞمدي اعمٝمقس ص٤مطم٥م  اًمِمخص يْمحؽ مم٤م ومٕمؾ قمٌد

ُمٍم، شم٤مرة ي٘مقل احل٤ميمؿ اًمٕمٌٞمدي: اعمٚمقظمٞم٦م طمرام وُمـ أيمؾ ُمٚمقظمٞم٦م ؾمٞم٘متؾ، وأظمرى 

ي٘مقل: هل ُم٤ٌمح، وأظمرى ي٘مقل: اًمٙمٜم٤مئس طمرام ويٌٞمد اًمٙمٜم٤مئس ذم ُمٍم، وأظمرى 

 ٙمٜم٤مئس ـمٞم٦ٌم، ويٌٜمل اًمٙمٜم٤مئس اًمتل أسم٤مده٤م.ي٘مقل: اًم

                                                        

إكؽ ًمـ شمدع ؿمقًئا إشمؼاء اهلل: إٓ أقمطاك اهلل ظمػًما «( قمـ رضمؾ مـ اًمصحاسمة سمؾػظ: 5/78د )رواه أمح( 988)

 (.1/19) "اًمضعقػة"( وصححف اًمعالمة إًمٌاين ذم 5/78، وهق ذم اجلامع )»مـف
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رين يذيم "اعمرأة وطم٘مقىمٝم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم اإلؾمالم"اعمجٞمد اًمزٟمداين  إن يمت٤مب قمٌد

سم٤معمخيي٦م8 وم٘مدر صمٚمثل اًمٙمت٤مب يرد قمٚمٞمف، وذًمٙمؿ ص٤مطم٥م اعمخيي٦م اًمذي يم٤من يٌٞمع 

 اًمتل ومٞمٝم٤م اًم٘مال، وذروم٧م سملم ، وذم ذات ُمرة ُمرت سمٖمٚم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمتٜمٙم٦مىمال

ًٓ وُم٤م رأى أطمًدا يراه، وؿمٛمر قمـ ؾم٤مقمده وص٤مر  اًم٘مال، وم٤مًمتٗم٧م ص٤مطم٥م اًم٘مال يٛمٞمٜم٤ًم وؿمام

اعمجٞمد  ي٘مقل: )خميي٦م خميي٦م( ويٌٞمع قمغم اًمٜم٤مس أهن٤م خميي٦م، ومٙمت٤مسمؽ ي٤م قمٌد

 خميي٦م، وًمٜم٤م طمؼ أن ٟم٘مقل:

ــتٛمؾ ــٕمد ُمِم ــٕمد وؾم ــ٤م ؾم  أورده

 

 ُمــ٤م هٙمــذا شمــقرد يــ٤م ؾمــٕمد اإلسمــؾ 

 وٟم٘مقل أيًْم٤م يمام ىم٤مل إول: 

 ومــدع قمٜمــؽ اًمٙمت٤مسمــ٦م ًمًــ٧م ُمٜمٝمــ٤م

 

 وًمــق ؾمــقدت وضمٝمــؽ سم٤معمــدد 

قمغم أن جلٜم٦م هل اًمتل أًمٗمتف، ىمدر صمٚمثل اًمٙمت٤مب أًمٗمف واطمد، واًمتّمحٞمح واًمتْمٕمٞمػ  

أًمٗمف واطمد، يمذًمؽ أيًْم٤م اعمرأة وطم٘مٝم٤م ذم إُمقر اًمًٞم٤مؾمٞم٦م أًمٗمف واطمد، ومٝمل جلٜم٦م شمٕم٤موٟم٧م 

ٜمًخ يٙمت٥م قمغم اًمٖمالف ، وذم سمٕمض اًم"يمت٤مب اًمتقطمٞمد"ُمثؾ اًمٚمجٜم٦م اًمتل شمٕم٤موٟم٧م قمغم 

 سمـ ؾمالُم٦م شمٕم٤موٟمقا يمٚمٝمؿ قمغم هذا. اعمجٞمد اًمزٟمداين، ُمع أن اجلراذم وأمحد قمٌد

اعمٝمؿ أن ٟمٜمّمح اًمرئٞمس أٓ يٛمٙمٜمٝمؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، ُم٤م هلؿ وٕهؾ اًمًٜم٦م، أهؾ اًمًٜم٦م 

ُم٤م يتٚمقٟمقن، ٟمحـ ٟم٘مقل اًمٞمقم وهمًدا وسمٕمد همد: آٟمتخ٤مسم٤مت ـم٤مهمقشمٞم٦م حمرُم٦م، ٟمحـ ُم٤م 

سم٠من يتٜم٤مزل ًمٜم٤م، ُم٤م ٟمٓم٤مًمٌف سمؾ ٟمحـ ٟم٘مقل ًمف: أهي٤م اًمرئٞمس ٟمٓم٤مًمٌؽ ٟمٓم٤مًم٥م اًمرئٞمس 

 .سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م قمغم يمت٤مب اهلل وقمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

                                                        

 وهق اًمػقل اًمذي حيؿس قمغم اًمـار صمؿ يقوع سمقـف رء مـ اًمػالومؾ واعمؾح/اًمشقخ.( 989)

 اًمؼدر اًمذي يطٌخ ومقف.( 990)
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وإٓ ومٙمؿ ٟمٌح قمٌداهلل صٕمؽم، ي٘مقًمقن ًمف: ي٤م ؿمٞمخ اًمذي ٓ يدظمؾ ذم آٟمتخ٤مسم٤مت 

 ويٜمتخ٥م طمزب اإلصالح؟ ىم٤مل: ُمثٚمف يمٛمثؾ اًمذي ٓ يّمكم.

دظمؾ ذم آٟمتخ٤مسم٤مت ويٜمتخ٥م طمزب اإلصالح؟ وآظمر ي٘مقل: ي٤م ؿمٞمخ اًمذي ُم٤م ي

ىم٤مل: ُمثٚمف يمٛمثؾ اًم٘مقاقمد أي اًمٜمًقة اًم٘مقاقمد اًماليت ىمد أصٌحـ قمج٤مئز، وهٙمذا وصٗمٜم٤م 

سم٠مٟمٜم٤م قمٛمالء ًمالؿمؽمايمٞملم، وأٟمٜم٤م قمٛمالء ًمٚمّمٝم٤ميٜم٦م، وأٟمٜم٤م قمٛمالء ُٕمريٙم٤م، واحلٛمد هلل 

٤مٟمف وشمٕم٤ممم، اًمٜم٤مس يٕمرومقن ُمـ هق اعمتٚمقن، وُمـ هق اًمٕمٛمٞمؾ واًمٗمْمؾ ذم هذا هلل ؾمٌح

 وم٢مي٤مك إي٤مك أهي٤م اًمرئٞمس أن متٙمـ ه١مٓء اعمٝمقؾملم.

 واحلزسمٞم٦م إذا ومرو٧م قمٚمٞمٝمؿ أن يٜم٘مٚمٌقا ؾمٞمٜم٘مٚمٌقن اًمٞمقم أو همًدا أو سمٕمد همد.

سم٤مُٕمس ي٘مقًمقن: قمكم قمٌداهلل ص٤مًمح قمٚمامين يم٤مومر، وسم٤مُٕمس ي٘مقًمقن ًمٜم٤م ذم 

هلل ص٤مًمح ؾمٜم٘م٤مشمٚمف، آٟمتخ٤مسم٤مت اًمتل طمّمٚم٧م سمٕمد اًمقطمدة: إذا ومزٟم٤م ومل يًٚمٛمٝم٤م قمكم قمٌدا

ؾمٜم٘م٤مشمٚمف وصٕمؽم ي٘مقل: إذا مل يثٌتقا ذم اًمدؾمتقر )اعمّمدر ًمٚمتنميع هق اًم٘مرآن( أو هبذا 

 اعمٕمٜمك ومٙمؾ واطمد ي٠مظمذ سمٜمدىمٞمتف وقمغم رأس ضمٌؾ.

واحلٙمقُم٦م شمٕمرومٝمؿ شم٘مقل: هل ٟم٤مىم٦م وًمق هدرت، اًمٜم٤مىم٦م هتدر صمؿ سمٕمد ذًمؽ شم٘مرب. 

ُمر، أو ي٘مٚم٥م قمٞمٜمٞمف ومٞمٝمؿ وُم٤م ويٕمٓمقن يمرؾمًٞم٤م، ويٕمٓمقن ؾمٞم٤مرات أو يمذا واٟمتٝمك إ

 شمدري وهؿ ظم٤مرضمقن ي٘مقًمقن: ٓ واهلل اجلق ُمٙمٝمرب.

ومٜمٜمّمح اإلظمقة أهؾ اًمًٜم٦م ؾمقاء أيمٜم٧م ُمدرؾم٤ًم أم يمٜم٧م ُمدير ُمدرؾم٦م أم يمٜم٧م إُم٤مم 

ُمًجد أو همػم ذًمؽ ٟمٜمّمحؽ أٓ شمِم٤مرك ذم آٟمتخ٤مسم٤مت وإٓ ومًٜمٞمتؽ ُمزقمزقم٦م، شمؽميمٝم٤م 
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 هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.ٓ ًمئال يٕمػمك إظمقاٟمؽ، وًمٙمـ شمؽميمٝم٤م  هلل

إُمر اًمث٤مين: اًمٗم٤ًمد اعمٜمتنم ذم قمدن ضم٤مءشمٜمل رؾم٤مئؾ ُمـ إظمقة أوم٤موؾ ُمـ أصح٤مب 

قمدن: أن اخلٛمر ي٤ٌمع قمالٟمٞم٦م، وأن اًمزٟم٤م ًمف سمٞمقت، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

غْمِ َوَيْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َويَ  ٥ٌم َيْدفُمقَن إلَِم اخْلَ ـْ َِمٛمُْ٘مْؿ ُأَمح ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ ﴿َويْمَتُ٘م ٛمَْٜمْقَن فَم

ـْ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: [222]آل قمٛمران:﴾اظمُْْٖمٙمُِحقنَ  ﴿ٓ طَمغْمَ دِم ىَمثغٍِم َِم

ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ ازْمتِٕمَ  ـْ َأََمَر زمَِِمَدوَم٥ٍم َأْو ََمْٔمُروٍف َأْو إِْصالٍح زَمكْمَ ايمٛمح٣مِس َوََم ٓح ََم ٣مَء َٞمْجَقاُهْؿ إِ

ْقَف ُٞم٠ْمسمِٝمِف َأصْمرًا فَمٓمِٝمامً  ًَ  .[222]اًمٜم٤ًمء:﴾ََمْرَو٣مِت اهلِل هَم

أوًمئؽ اًمذيـ يذهٌقن وي٘متٚمقن إٟمٗمس اًمؼميئ٦م ُمـ ُمِم٤ميخ اًم٘م٤ٌمئؾ وُمـ همػمهؿ مل ٓ 

ي٘مقل:  يدظمٚمقن إمم اًمرئٞمس وي٘مقًمقن: ٟمحـ ُمًٚمٛمقن وسمٚمدٟم٤م ُمًٚمٛم٦م، واًمرؾمقل 

إَّنؿ أرق أهمئدة «وي٘مقل ذم أهؾ اًمٞمٛمـ:  ،»اإليامن يامن واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م وايمٖمٗمف يامن«

، ىم٤مل: ىم٤مًمقا:وذم »ايمٙمٜمؿ زم٣مرك يمٛم٣م دم ؾم٣مَمٛم٣م ودم يٚمٛمٛم٣م«: ، وي٘مقل أيًْم٤م»وأيمكم ومٙمقزًم٣م

 .»هٛم٣مك ايمزٓزل وايمٖمتـ، وِب٣م يْمٙمع ومرن ايمُمٝمْم٣من«ٟمجدٟم٤م، ىم٤مل: ىم٤مل: 

ٌالد ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م سمٕمدن! سمريٓم٤مٟمٞم٤م وأٟمتؿ شمٕمرومقن ُم٤م ومٕمٚم٧م سمٕمدن وسمٖمػمه٤م ُمـ اًم

اجلٜمقسمٞم٦م، أيًْم٤م سمٕمده٤م اًمِمٞمققمٞم٦م أهٚمٙم٧م احلرث واًمٜمًؾ وؾم٧ٌم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

ضمٝم٤مًرا وؾمٗمٙم٧م دُم٤مء إسمري٤مء وذدهتؿ ُمـ دي٤مرهؿ ودومٜم٧م اًمٜم٤مس أطمٞم٤مء، صمؿ أن 

                                                        

 يعـل آكتخاسمات.( 991)

ًٌا متػؼ قمؾقف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.( 992)  شمؼدم ىمري

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.52/90( )م 4388)خ ( 993)

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.7094)خ ( 994)
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أشم٤ميمؿ سمحٛمد اهلل إُمـ وإُم٤من، وًمٙمـ هذا اعمٜمٙمر اًمذي دمهٙمؿ سمقاؾمٓم٦م اعمٜمٓم٘م٦م احلرة 

٤مء ذم اعم٤ًمضمد وأن شمِمٕمروا اًمٜم٤مس هبذا إُمر اًمٕمٔمٞمؿ: جي٥م قمٚمٞمٙمؿ أن شم٘مقُمقا ًمف ظمٓمٌ

ـِ ََمْرَيَؿ َذيمَِؽ زماَِم فَمَِمْقا  ك ازْم ًَ ٣مِن َداُوَد َوفِمٝم ًَ
ـْ زَمٛمِل إِْهائٝمَؾ فَمعَم يمِ ـَ ىَمَٖمُروا َِم ـَ ايمحِذي ﴿يُمِٔم

ـْ َُمٛمَْ٘مٍر هَمَٔمُٙمقُه يمٌَِْئَس ََم٣م ىَم٣مٞمُ *  َوىَم٣مُٞمقا َئْمَتُدونَ  -56]اعم٤مئدة: قا َيْٖمَٔمُٙمقَن﴾ىَم٣مُٞمقا ٓ َيَتٛم٣َمَهْقَن فَم

ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر ، [57 ﴿َواظم٠ُْْمَِمٛمُقَن َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمُت زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمَِٝم٣مُء زَمْٔمٍض َيْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن فَم

مَحُُٜمؿُ  ىَم٣مَة َوُيْمِٝمُٔمقَن اهللَ َوَرؽُمقيَمُف ُأويَمئَِؽ ؽَمغَمْ الَة َوُي٠ْمسُمقَن ايمزح اهللُ إِنح اهلَل فَمِزيٌز  َوُيِٗمٝمُٚمقَن ايمِمح

 .[52]اًمتقسم٦م:ضَم٘مِٝمٌؿ﴾

شم٘مقُمقن وي٘مقم إظمقاٟمٙمؿ أهؾ اًمًٜم٦م ذم مجٞمع اًمٌالد اًمٞمٛمٜمٞم٦م سم٢مٟمٙم٤مر هذا اعمٜمٙمر اًمداهؿ 

اًمذي يٗمًد اًمديـ ويٗمًد إظمالق ويٗمًد أيًْم٤م ؿم٤ٌمسمٜم٤م وسمٜم٤مشمٜم٤م إوم٤ًمًدا أقمٔمؿ ُمـ 

 اًمنـم٤من.

ُمـ اخل٤مرج عمٙم٤مومح٦م هذا  ًمق ضم٤مء ُمرض ُمـ إُمراض ًمرأيتٝمؿ يًتقردون إـم٤ٌمء

ي٘مقل:  اعمرض، ومام هلؿ أن ُم٤م يٜمٝمقن قمـ هذا اعمرض اخلٓمػم )اخلٛمر( واًمرؾمقل 

 أسم٣مين صمػميؾ همٗم٣مل: ي٣م حمٚمد إن اهلل فمز وصمؾ ومد يمٔمـ اخلٚمر وفم٣مسه٣م وَمٔمتٌمه٣م«

، وي٘مقل »وزم٣مئٔمٜم٣م وَمٌت٣مفمٜم٣م وؽم٣مومٝمٜم٣م وَمًتٗمٝمٜم٣م وؾم٣مرِب٣م وضم٣مَمٙمٜم٣م واظمحٚمقيم٥م إيمٝمف

ٓ يزين ايمزاين ضمكم يزين «أيب هريرة:  طمدي٨م ُمـ "اًمّمحٞمحلم"ذم يمام  اًمٜمٌل 

وهق َم٠مَمـ، وٓ ينق ايم٣ًمرق ضمكم ينق وهق َم٠مَمـ، وٓ يممب اخلٚمر ضمكم يممِب٣م 

 .»وهق َم٠مَمـ، وٓ يٛمتٜم٤م َّن٥ٌم ذات ذف يرهمع ايمٛم٣مس إيمٝمٜم٣م أزمِم٣مرهؿ وهق َم٠مَمـ

                                                        

  ؾمقليت رواه اسمـ ماضمف وهمػمه قمـ اسمـ قمؿر وأكس ريض اهلل قمـفؿ. (995)

 (.57( )م 6772)خ ( 996)
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أُم٤م ٟمحـ ومٞمج٥م أن  ٟمحـ ُمًٚمٛمقن، أقمداء اإلؾمالم ىمد ؾمئٛمقا هذه احلٞم٤مة اًمٌٝمٞمٛمٞم٦م،

ايِن هَم٣مصْمٙمُِدوا ىُمؾح َواضِمٍد َِمٛمُْٜماَم َِم٣مَئ٥َم صَمْٙمَدةٍ  شم٘م٤مم احلدود: اٞمَِٝم٥ُم َوايمزح  .[1]اًمٜمقر:﴾﴿ايمزح

، وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يؽميمٜم٤م وإٟمٜم٤م إذا ُمٚمٜم٤م قمـ يمت٤مب رسمٜم٤م وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

َ وؿم٠مٟمٜم٤م:  ٌَكمح ـْ زَمْٔمِد ََم٣م سَم ؽُمقَل َِم ـْ ُيَُم٣موِمِؼ ايمرح َدى َوَيتحٌِْع نَمغْمَ ؽَمٌِٝمِؾ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ُٞمَقيمِِّف ﴿َوََم  يَمُف اَْلُ

 .[223]اًمٜم٤ًمء:﴾ََم٣م سَمَقلمح َوُٞمِْمٙمِِف صَمَٜمٛمحَؿ َوؽَم٣مَءْت ََمِِمغماً 

وم٢من وومؼ اهلل اعمًئقًملم وهنقا قمـ هذا إُمر ومذًمٙمؿ ُم٤م يمٜم٤م ٟمٌٖمل، وأصؾ احلٙمقُم٦م 

قمـ اعمٜمٙمر، ُم٤م شم٠ميت سم٤معمٜمٙمر شمْمع ووٕم٧م ذم اًمنمع اإلؾمالُمل ًمألُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل 

 اًمٕمًٙمري سمًالطمف قمٜمد سم٤مب اعمٜمٙمر حيٛمٞمف!

وإن مل يقوم٘مٝمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٠مٟمّمح اإلظمقة إوم٤موؾ أهؾ قمدن وسم٘مٞم٦م أهؾ 

اًمًٜم٦م أن جيتٛمٕمقا سمّمٜمٕم٤مء ويٓمٚمٌقا اًمدظمقل إمم اًمرئٞمس، وسمٕمد ذًمؽ إن ؿم٤مء اهلل ؾمػمون 

 ُم٤م ينهؿ، ومٝمذا أُمر صم٤من.

طمّمؾ شم٠مصمػم سم٤معمح٤مرضات وٓ طمّمؾ شم٠مصمػم سمدظمقهلؿ أو ُم٤م شمٞمن هلؿ أُمر صم٤مًم٨م: ُم٤م 

دظمقهلؿ قمغم اًمرئٞمس، ومٚمًٜم٤م ٟم٘مقل إلظمقاٟمٜم٤م ٓ شم٠مُمروا سم٤معمٕمروف وٓ شمٜمٝمقا قمـ اعمٜمٙمر، 

ََم٦ْم ﴿وم٢من اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  دِّ ٌَْٔمٍض ََلُ َويَمْقٓ َدهْمُع اهللِ ايمٛمح٣مَس زَمْٔمَّمُٜمْؿ زمِ

ُه إِنح  َصَقاَِمُع َوزمَِٝمعٌ  ـْ َيٛمٌُْمُ نح اهللُ ََم ٣مصِمُد ُيْذىَمُر همِٝمَٜم٣م اؽْمُؿ اهللِ ىَمثغِمًا َويَمَٝمٛمٌُْمَ ًَ َوَصَٙمَقاٌت َوََم

ىَم٣مَة َوَأََمُروا *  اهللَ يَمَٗمِقيٌّ فَمِزيزٌ  الَة َوآسَمُقا ايمزح َْرِض َأوَم٣مَُمقا ايمِمح ْٕ ٛمح٣مُهْؿ دِم ا ـَ إِْن ََم٘مح ايمحِذي

ـِ  َُُمقِر﴾زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوََّنَْقا فَم ْٕ ٥ٌَُم ا ـَ آََمٛمُقا ، [22-22]احل٩م: اظمُْٛمَْ٘مِر َوهللِحِ فَم٣موِم ﴿َوفَمَد اهللُ ايمحِذي

ٌْٙمِِٜمْؿ  ـْ وَم ـَ َِم َْرِض ىَماَم اؽْمَتْخَٙمَػ ايمحِذي ْٕ َتْخٙمَِٖمٛمحُٜمْؿ دِم ا ًْ ٣مِت يَمَٝم ٣محِلَ َِمٛمُْ٘مْؿ َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمح

ْؿ ِديٛمَُٜمُؿ ايمحِذي اْرسَم٢َم َلَُ  ـح ََلُ ٛمَ ٌُُدوَٞمٛمِل ٓ َويَمُٝمَٚم٘مِّ ـْ زَمْٔمِد طَمْقهمِِٜمْؿ َأَْمٛم٣ًم َئْم يَمٛمحُٜمْؿ َِم ٌَدِّ ْؿ َويَمُٝم
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ـْ ىَمَٖمَر زَمْٔمَد َذيمَِؽ هَمُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ ايْمَٖم٣مؽِمُٗمقَن﴾ ىُمقَن يِب ؾَمْٝمئ٣ًم َوََم  .[33]اًمٜمقر:ُيمْمِ

َمـ رأى َمٛم٘مؿ َمٛم٘مًرا همٙمٝمٕمغمه زمٝمده، هم١من مل يًتْمع همٌٙم٣ًمٞمف، هم١من مل «وإُمر يمام ىمٚمٜم٤م: 

ُمـ اؾمتٓم٤مع أن يدظمؾ وهق  ، وهذه ومتقى»همٌٗمٙمٌف وذيمؽ أؤمػ اإليامن يًتْمع

 ىمقي وىمد وـمـ ٟمٗمًف ُمـ أول إُمر قمغم أي سمالء حيدث ًمف وم٢مٟمف ؾمٞمّمؼم وحيت٥ًم

 ومٚمف ذًمؽ، ًمٙمـ سمنمط أٓ ي١مدي اعمٜمٙمر إمم ُم٤م هق أٟمٙمر ُمٜمف.

ٓ جيقز ًمف أن  وُمـ أىمدم قمغم شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر ومال جيقز إلظمقاٟمف أن يرُمقه سم٤مًمتٝمقر، يمام أٟمف

ْؿ ََم٣م اؽْمَتَْمْٔمُتْؿ﴾يرُمل إظمقاٟمف سم٤مجلٌـ وم٢من اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل:  وا ََلُ ، [42ٕٟمٗم٤مل:ا]﴿َوَأفِمده

َمـ رأى َمٛم٘مؿ َمٛم٘مًرا همٙمٝمٕمغمه زمٝمده، هم١من مل يًتْمع همٌٙم٣ًمٞمف، هم١من مل «ي٘مقل:  واًمرؾمقل 

 .»يًتْمع همٌٗمٙمٌف وذيمؽ أؤمػ اإليامن

وَن اهللَ  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: وٓ شمٔمٜمقا أن اخلامريـ صقاريخ! ي٘مقل اهلل ـَ حُي٣َمده ﴿إِنح ايمحِذي

ََذيمِّكمَ  ْٕ ، ًمق أص٤مب أطمدهؿ قمّم٤م أو قمّمقان أو دوؾم٦م [12]اعمج٤مدًم٦م:﴾َوَرؽُمقيَمُف ُأويَمئَِؽ دِم ا

قمغم رىم٦ٌم أو يمن ُمٜمف قمْمق8 ُم٤م رأي٧م مخ٤مًرا أذل ُمٜمف، وهٙمذا أيًْم٤م أصح٤مب اعمٕم٤ميص 

إن مهٚمج٧م هبؿ اًمٌٖم٤مل وم٢من ذل اعمٕمّمٞم٦م ٓ أذٓء، وًم٘مد صدق احلًـ إذ ي٘مقل: )إهنؿ و

                                                        

 ( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف.49)م ( 997)

ما يؽقن يمشخص ذم زمـ اسمـ مجاقمة يمان يتؽؾؿ قمغم اًمًؾطان سمؽالم ىماس، وماًمًؾطان اؾمتشار ( 998)

طماؿمقتف أن يؼطع ًمًاكف طمتك ٓ خياـمب اًمًؾطان سمؿثؾ هذا اخلطاب اًمؼاد، ومرضمع يصقح مرة أظمرى، 

سمؽاك؟ ىمال: هذا اًمرضمؾ اًمذي هق وملشمك رضمؾ ذيمل ضمًدا ودظمؾ قمغم اًمًؾطان وهق يٌؽل ىمال: ما اًمذي أ

كاؿمػ اًمدماغ يتؽؾؿ سماًمؽالم اًمذي ٓ يـٌغل أن يتؽؾؿ سمف ويًقؤكا أن يؼتؾ قمامل مـ قمؾامء اعمًؾؿلم وملكا 

 أـمؾب مـؽ أن شمعػق قمـف، ىمال: ىمد قمػقت قمـف/اًمشقخ.
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 يٗم٤مرىمٝمؿ(.

وم٤مًمٕم٤ميص ذًمٞمؾ، ذل اعمٕمّمٞم٦م ٓ يٗم٤مرىمف8 ُمـ أضمؾ هذا ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم 

٦ٌِّْم َأوْمَداََمُ٘مؿْ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ىُمْؿ َوُيَث وا اهلَل َيٛمٌُْمْ ـَ آََمٛمُقا إِْن سَمٛمٌُْمُ ٣م ايمحِذي َ ، [5]حمٛمد:﴾﴿َي٣م َأُّيه

ـْ  ﴿إِنْ وي٘مقل أيًْم٤م:  ىُمْؿ َِم ـْ َذا ايمحِذي َيْٛمٌُمُ ُذيْمُ٘مْؿ هَمَٚم ىُمُؿ اهلُل هَمال نَم٣ميم٤َِم يَمُ٘مْؿ َوإِْن َُيْ َيٛمٌُْمْ

ِؾ اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ   .[242]آل قمٛمران:﴾زَمْٔمِدِه َوفَمعَم اهللِ هَمْٙمَٝمَتَقىمح

ٟمحـ ٟم٘مقل وشمٚمٙمؿ ىم٦ٌم اهل٤مدي سمجقارٟم٤م: ٟمتٛمٜمك ٟمتٛمٜمك أن ىمد رأيٜم٤م اعم٤ًمطمل ذم فمٝمره٤م 

مم إرض، ًمٙمـ ٟمرى أن ًمٞمس ًمديٜم٤م ىمدرة، ومٜمحـ إن ؿم٤مء اهلل ٟم١مضمؾ هذا إمم أن شمّمؾ إ

 ًمٖمد أو سمٕمد همد، وهٙمذا سمٕمض اعمٜمٙمرات.

واخلٛمر واًمزٟم٤م أرض قمغم اًمِمٕم٥م ُمـ جمٛمققم٦م يتٛمًحقن سم٠مشمرسم٦م اعمقشمك طمتك طم٤مًمؼ 

اًمٚمحٞم٦م يٛمر هبؿ وهؿ يتٛمًحقن سمؽماب اهل٤مدي حيت٘مرهؿ ويًتخػ هبؿ طمتك اعمٚمحد إذا 

 حقن سم٘مؼم اهل٤مدي ي٘مقل: ه١مٓء ظمراومٞمقن.ُمر هبؿ وهق يتٛمً

وم٤مًمٜم٤مس يٜمٙمرون قمٚمٞمٝمؿ هذا سمخالف وم٤ًمد اخلٛمر واًمزٟم٤م، رسمام يٙمقن اًمرضمؾ ص٤محل٤ًم 

 وُم٤م شمدري وىمد اٟمجرف، وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل:

 ىمــؾ ًمٚمٛمٚمٞمحــ٦م ذم اخلــامر إؾمــقد

 

ـــد  ـــ٧م سمٜم٤مؾمـــؽ ُمتٕمٌ  ُمـــ٤مذا ومٕمٚم

ــف  ــالة صمٞم٤مسم ــٛمر ًمٚمّم ــ٤من ؿم ــد يم  ىم

 

 طمتك قمرو٧م ًمـف سمٌـ٤مب اعمًـجد 

ـــٞم٤مُمف ردي  ـــالشمف وص ـــف ص  قمٚمٞم

 

ــــد  ــــؼ رب حمٛم ــــف سمح  ٓ شمٗمتٜمٞم

 وُمـ ىم٤مل أيًْم٤م: 

 سمٞمْمــ٤مء شمّمــٓم٤مد اًمٖمــقي وشمًــتٌل

 

 سم٤محلًـــ ىمٚمــ٥م اعمًــٚمؿ اًم٘مــراء 

قمٜمد أن ُمرت اُمرأة دظمؾ سمٞمتف وظمرج واعم٤مء ي٘مٓمر ُمـ رأؾمف ىمد أشمك  وذًمٙمؿ اًمٜمٌل  
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إن اظمرأة إذا «ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر:  "صحٞمح ُمًٚمؿ"أهٚمف واهمتًؾ، وىم٤مل يمام ذم 

ومٌٙم٦م أومٌٙم٦م دم صقرة ؾمٝمْم٣من، هم١مذا رأى أضمدىمؿ اَمرأة همٟمفمجٌتف همٙمٝمٟمت أهٙمف هم١من َمٔمٜم٣م أ

ىمت٤م فمعم «ُمـ طمدي٨م أيب هريرة:  أيًْم٤م "اًمّمحٞمحلم"، وذم »َمثؾ ايمذي َمٔمٜم٣م

ازمـ آدم ٞمِمٝمٌف َمـ ايمزٞم٣م َمدرك ذيمؽ ٓ حم٣ميم٥م؛ ايمٔمٝمٛم٣من زٞم٣ممه٣م ايمٛمٓمر، وإذٞم٣من زٞم٣ممه٣م 

يمٝمد زٞم٣مه٣م ايمٌْمش، وايمرصمؾ زٞم٣مه٣م اخلْم٣م، وايمٗمٙم٤م آؽمتامع، وايمٙم٣ًمن زٞم٣مه ايم٘مالم، وا

 .»ُّيقى ويتٚمٛمك، ويِمدق ذيمؽ ايمٖمرج وي٘مذزمف

٣م يَمْقٓ َأْن َرأى زُمْرَه٣مَن وذيمرت ؿمٞمًئ٤م ُمٝماًم وهق ىمّم٦م يقؾمػ:  ٦ْم زمِِف َوَهؿح ِِبَ ﴿َويَمَٗمْد مَهح

ظمذ ، وُمـ ىم٤مل: إٟمف هؿ سميهب٤م8 وم٤مٕصؾ هق قمدم اًمت٘مدير وم٤مهلؿ همػم ُم١ما[12]يقؾمػ:َرزمِِّف﴾

َم٣م «ي٘مقل:  سمف وقمّمٛم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٠من رأى سمره٤مًٟم٤م رسمف، وهٙمذا اًمرؾمقل 

 .»رأي٦م َمـ ٞم٣مومِم٣مت فمٗمؾ وديـ أذه٤م يمٙم٤م ايمرصمؾ احل٣مزم َمـ إضمداىمـ

أيمثر اإلظمقة اًمٓمٞمٌلم اًمذيـ يذهٌقن إمم أُمريٙم٤م أو إمم سمريٓم٤مٟمٞم٤م أو إمم أُمٙمٜم٦م ُمـ هذه 

ن داقمًٞم٤م ورسمام يٜمزًمؼ، ذم ذات ُمرة يم٤مٟم٧م شم٠مشمٞمٜمل إُم٤ميمـ إٓ ُم٤م رطمؿ اهلل وقمّمٛمف اهلل يٙمق

ُمـ أعم٤مٟمٞم٤م أظم٤ٌمر أخ ـمٞم٥م ُمـ أرض اهلل اًمقاؾمٕم٦م، وم٘مدم ؿمٞمخ ُمـ أعم٤مٟمٞم٤م وم٘مٚم٧م: أيـ 

ومالن؟ ىم٤مل: ومالن ىمد اٟمتٙمس، ىمٚم٧م ًمف: اٟمتٙمس؟! ذاك اًمذي سمٚمٖمتٜم٤م أظم٤ٌمره اًمٓمٞم٦ٌم! ىم٤مل: 

 ٟمٕمؿ، ىمد أصٌح ؾم٤مرىًم٤م ًمًّم٤م.

رض ايمٖمتـ فمعم ايمٗمٙمقب ىم٣محلِمغم فمقًدا سمٔم«اًمٗم٤ًمد رضره قمٔمٞمؿ قمغم اًم٘مٚمقب، 

                                                        

 (.1403( رىمؿ )10رواه مًؾؿ )اًمـؽاح/ (999)

 (.2657( )م 6243)خ ( 1000)

  ؾمعقد ريض اهلل قمـف.( قمـ أيب80( )م 304خ (( 1001)
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فمقًدا، همٟمي ومٙم٤م أذِب٣م ٞم٘م٦م همٝمف ٞم٘مت٥م ؽمقداء، وأي ومٙم٤م أٞم٘مره٣م ٞم٘م٦م همٝمف ٞم٘مت٥م زمٝمّم٣مء، 

ضمتك سمِمغم فمعم ومٙمٌكم فمعم أزمٝمض َمثؾ ايمِمٖم٣م همال سميه همتٛم٥م َم٣م داَم٦م ايمًٚمقات 

٣م وإرض، وأطمر أؽمقد َمرزم٣مًدا ىم٣ميم٘مقز جمخٝم٣م ٓ ئمرف َمٔمروهم٣م وٓ يٛم٘مر َمٛم٘مًرا إٓ َم

 ُمـ طمدي٨م طمذيٗم٦م. رواه ُمًٚمؿ »أذب َمـ هقاه

وم٤مُٕمر ظمٓمػم ىمٚمٌل وىمٚمٌؽ ًمٞم٤ًم سم٠ميديٜم٤م، رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ هؿ 

ـح ﴿اًماليت هـ أـمٝمر ىمٚمقسًم٤م ُمـ ٟم٤ًمئٜم٤م:  أـمٝمر ىمٚمقسًم٤م ُمٜم٤م وذم ٟم٤ًمء اًمٜمٌل  َوإَِذا ؽَمَٟميْمُتُٚمقُه

ـْ َوَراِء ضِمَج٣مٍب َذيمِ  ـح َِم ـح ََمَت٣مفم٣ًم هَم٣مؽْمَٟميمقُه ، [35]إطمزاب:﴾ُ٘مْؿ َأؿْمَٜمُر يمُِٗمُٙمقزمُِ٘مْؿ َووُمُٙمقِِبِ

َم٣م سمرىم٦م زمٔمدي همتٛم٥م «سمـ زيد اعمتٗمؼ قمٚمٞمف:  ي٘مقل يمام ذم طمدي٨م أؾم٤مُم٦م واًمرؾمقل 

، وًمٙمـ أٟمٜمتٔمر ُمـ اإلظمقان اعمٗمٚمًلم اًمذيـ يدقمقن »أرض فمعم ايمرصم٣مل َمـ ايمٛم٣ًمء

٦م، وإذا ىمدم )جمٚمس إمم آظمتالط، وإمم )جمٚمس ؿمٞمخ٤مت اًمٞمٛمـ(! ي٤م هل٤م ُمـ ومْمٞمح

، يًت٘مٌٚمف اًمِمٞمقخ إُمريٙمل( يًت٘مٌٚمف ٟم٤ًمء اإلظمقان اعمٗمٚمًلم وُمـ أوٚمقهـ

٤ًٌم وأهاًل وؾمٝماًل قمغم إرض اًمٞمٛمٜمٞم٦م:  ٥ٌٌَم َوَربٌّ ﴿)جمٚمس ؿمٞمخ٤مت اًمٞمٛمـ(: ُمرطم زَمْٙمَدٌة ؿَمٝمِّ

اعمجٞمد  واهلل اعمًتٕم٤من، إن هذه اًمدقمقة ومْمٞمح٦م، ُم٤م أفمـ أٟمف ىمد ؾمٌؼ قمٌد [23]:نَمُٖمقٌر﴾

 ذم هذا اًمتٗمٙمػم أطمد، واهلل اعمًتٕم٤من، هذا وأؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمٔمٜم٤م وإي٤ميمؿ.

                                                        

 (.144)م ( 1002)

 (.2740( )م 5096)خ ( 1003)

ومعادات احلؽقمات أن اًمـظػم يًتؼٌؾ كظػمه، وزير اًمداظمؾقة يًتؼٌؾف وزير اًمداظمؾقة، ووزير ( 1004)

 اخلارضمقة يًتؼٌؾف وزير اخلارضمقة، ورئقس اًمقزراء يًتؼٌؾف رئقس اًمقزراء.
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احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ وآه، وأؿمٝمد 

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف قمـ  قمـ "صحٞمحٞمٝمام"ى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم أُم٤م سمٕمد: وم٘مد رو

ٓ سمزال ؿم٣مئٖم٥م َمـ أَمتل فمعم احلؼ ـم٣مهريـ، ٓ ييهؿ َمـ طم٣ميمٖمٜمؿ، «أٟمف ىم٤مل:  اًمٜمٌل 

 .»وٓ َمـ طمذَلؿ ضمتك يٟمَت أَمر اهلل وهؿ فمعم ذيمؽ

اًمّمحٞمح "احلدي٨م ُمروي قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وىمد ذيمرٟم٤م سمٕمْمٝمؿ ذم  وهذا

، ٕٟمف يٕمتؼم قمٚماًم ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة، وم٘مد وىمع ُم٤م أظمؼم سمف اًمٜمٌل "دٓئؾ اًمٜمٌقةاعمًٜمد ُمـ 

، ومام أيمثر اًمتآُمر قمغم اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة، وأٟم٧م إذا ىمرأت اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ُمـ زُمـ 

ىمديؿ شمرى أن يمثػًما ُمـ أهؾ اًمٌدع يٙمٞمدون هلذه اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة، أُم٤م شمٗمًػمه٤م وم٘مد ىم٤مل 

 : وهؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ."صحٞمحف"هلل ذم اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري رمحف ا

 وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل: إن مل يٙمقٟمقا أهؾ احلدي٨م ومال أدري ُمـ هؿ.

، وم٤ٌمًمرهمؿ مم٤م هٜم٤مًمؽ ُمـ شمآُمر وسمحٛمد اهلل وم٘مد وىمع ُمّمداق ُم٤م ىم٤مل رؾمقل اهلل 

قمغم هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ زُمـ ىمديؿ: ُمـ اًمّمقذم، وُمـ اًمِمٞمٕمل، وُمـ اخل٤مرضمل، وُمـ 

 ع أقمدء اإلؾمالم واًمًٜم٦م.اعمالطمدة، وُمـ مجٞم

ـَ وسمحٛمد اهلل وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يدومع ذًمؽ اًمتآُمر:  ـِ ايمحِذي ﴿إِنح اهللَ ُيَداهمُِع فَم

 .[56]احل٩م:﴾آََمٛمُقا

                                                        

ًٌا.( 1005)  شمؼدم ذم اًمـصقحة إومم ىمري
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 قمـ أيب هريرة "صحٞمح ُمًٚمؿ"وأهؾ احلدي٨م هؿ أؾمٕمد اًمٜم٤مس سمام ضم٤مء ذم 

 اهلل فمٙمٝمف ِب٣م َمـ صعم فمقم صالة واضمدة صعم«: ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .»فممما

ويّمٚمقن قمٚمٞمف، وهؿ  ومٝمؿ ي٘مرءون يمت٥م احلدي٨م، ويٛمر هبؿ ذيمر رؾمقل اهلل 

ًٓ أوًمًٞم٤م ذم اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة، إن مل ٟم٘مؾ: إهن٤م ُم٘مّمقرة قمغم أهؾ احلدي٨م،  داظمٚمقن دظمق

ًٓ أوًمًٞم٤م ذم اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م اًمتل ي٘مقل ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل  اهمؼموم٦م ايمٝمٜمقد «: وداظمٚمقن دظمق

وؽمٌٔمكم همروم٥م، واهمؼموم٦م ايمٛمِم٣مرى فمعم اشمٛمتكم وؽمٌٔمٌـ همروم٥م، وؽمتٖمؼمق هذه  فمعم إضمدى

 .»إَم٥م فمعم شمالث وؽمٌٔمكم همروم٥م

 .رواه أسمق داود ُمـ طمدي٨م أيب هريرة

وىمد ضم٤مء شمٗمًػم هذه اًمٗمرىم٦م سم٠مهن٤م اجلامقم٦م8 أي: مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم واعمراد هبؿ أهؾ احلؼ، 

 يمام ومن ذًمؽ همػم واطمد ُمـ اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل.

سمـ ُمٓمٕمؿ وهمػمه ُمـ  هؾ احلدي٨م هؿ أؾمٕمد اًمٜم٤مس سمام ضم٤مء ذم اًمًٜمـ قمـ ضمٌػموأ

اعمحًـ اًمٕم٤ٌمد ومٞمف  اًمّمح٤مسم٦م، سمؾ ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ: إٟمف ُمتقاشمر، وأًمػ اًمِمٞمخ قمٌد

ٞمي اهلل اَمرًءا ؽمٚمع َمٗم٣ميمتل همقفم٣مه٣م، شمؿ أداه٣م ىمام «: ضمزًءا، ذًمؽ احلدي٨م هق ىمقًمف 

 .»ؽمٚمٔمٜم٣م

هؿ سم٤مذًمقن أٟمٗمًٝمؿ ذم ظمدُم٦م هذا اًمديـ، وًمقٓ اهلل احلدي٨م ُمـ زُمـ ىمديؿ و وأهؾ

                                                        

 (.408)م  (1006)

ًٌا.( 1007)  شمؼدم ذم اًمـصقحة إومم ىمري

 (، وصححف اًمعالمة إًمٌاين.2/353(، وأمحد )3/20رواه اسمـ ماضمة )( 1008)
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ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم صمؿ وضمقد أهؾ احلدي٨م ًمْم٤مع اًمديـ اإلؾمالُمل، أىمقل هذا قمـ اقمت٘م٤مد، 

ٕن اعمٕمتززم يدقمق إمم اقمتزاًمف، واًمٗم٘مٞمف يًقد ًمؽ صٗمح٤مت سمٜم٤مء قمغم طمدي٨م وٕمٞمػ، 

ًٜم٦م، واخل٤مرضمل وًم٧ًم أقمٜمل اًمٗم٘مٞمف اعمحدث، وهٙمذا اًمِمٞمٕمل يدقمق اًمٜم٤مس إمم حم٤مرسم٦م اًم

يدقمق اًمٜم٤مس إمم حم٤مرسم٦م اًمًٜم٦م، وًمٙمـ أهؾ احلدي٨م سمذًمقا أٟمٗمًٝمؿ وىمٓمٕمقا اًمٗمٞم٤مذم 

٤ًٌم وطمٗمًٔم٤م وحم٤مومٔم٦م قمغم طمدي٨م رؾمقل  واًم٘مٗم٤مر، ووم٤مرىمقا إوـم٤من واًمزوضم٤مت واًمٌٜملم ـمٚم

، وقمغم هذا اًمديـ اًمذي أظمؼمٟم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أٟمف طمٗمٔمف، وىمد طمٗمٔمف سم٠مهؾ اهلل 

٣مهمُِٓمقنَ ﴿إِٞمح احلدي٨م:  ٣م يَمُف حَلَ ىْمَر َوإِٞمح يْمٛم٣َم ايمذِّ ـُ َٞمزح  .[7]احلجر:﴾٣م َٞمْح

واقمت٘مد أٟمف ٓ يامري أطمد، وٓ يِمؽ أطمد ذم أن أهؾ احلدي٨م هؿ اًمذيـ طمٗمظ اهلل 

 سمـ إؾمامقمٞمؾ إُمػم رمحف اهلل إذ ي٘مقل: هبؿ هذا اًمديـ، وًم٘مد أطمًـ حمٛمد

 ؾمالم قمـغم أهـؾ احلـدي٨م ومـ٢مٟمٜمل

 

ُمــ ٟمِم٠مت قمـغم طمـ٥م إطم٤مديـ٨م  

 ُمٝمــــــــــــــــــــــــــــــدي

 
ــظ ؾمــٜم٦م أمحــد ــذًمقا ذم طمٗم  هــؿ سم

 

ـــ٦م اجلٝمـــد   وشمٜم٘مٞمحٝمـــ٤م ُمـــٜمٝمؿ هم٤مي

 وأقمٜمــل هبــؿ أؾمــالف ؾمــٜم٦م أمحــد 

 

 أوًمئؽ ذم سمٞم٧م اًم٘مّمٞمد هؿ ىمّمدي 

 أوًمئؽ أُمثـ٤مل اًمٌخـ٤مري وُمًـٚمؿ 

 

 وأمحد أهـؾ اجلـد ذم اًمٕمٚمـؿ واجلـد 

 سمحقر وطم٤مؿم٤مهؿ قمــ اجلـزر إٟمـام 

 

ـــ٠ميت ُمــــ اهلل سم٤معمـــد   هلـــؿ ُمـــدد ي

 حر قمٚمؿ حمٛمـدرووا وارشمقوا ُمـ سم 

 

 وًمٞم٧ًم هلؿ شمٚمؽ اعمذاه٥م ُمــ ورد 

 وي٘مقل احل٤مومظ اًمّمقري أيًْم٤م: 

 ىمؾ عمـ قم٤مٟمـد احلـدي٨م وأوـحك

 

 أهٚمــــف وُمـــــ يدقمٞمــــف ٤مً ٌــــئقم٤م 

 أسمٕمٚمـــؿ شم٘مـــقل هـــذا أسمــــ زم 

 

 أم سمجٝمــؾ وم٤مجلٝمــؾ ظمٚمــؼ اًمًــٗمٞمف 

 أيٕم٤مب اًمـذيـ هـؿ طمٗمٔمـقا اًمديــ 

 

 ـــــ ُمــــ اًمؽمهـــ٤مت واًمتٛمقيـــف 
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ــــد ر ــــ٤م ىم ــــقهلؿ وُم  وهووإمم ىم

 

ــــفرا  ــــ٤ممل ووم٘مٞم ــــؾ قم ــــع يم  ضم

 ومحٗمظ اهلل هبؿ هذا اًمديـ، ويم٤مٟمقا رمحٝمؿ اهلل ٓ شم٠مظمذهؿ ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ. 

 أُم٤م اعمٌتدقم٦م وم٠مقمدى أقمدائٝمؿ هؿ أهؾ اًمًٜم٦م وأهؾ احلدي٨م طمتك ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ:

ــ٤مهؿ ــدي٨م وه ــؾ احل ــدقمقن أه  ي

 

 ٓ يٙمـــ٤مدون يٗم٘مٝمـــقن طمـــديًث٤م 

 وىم٤مل آظمر ذم ذم اعمحدصملم: 

 ٜمـدهؿزواُمؾ ًمألظمٌـ٤مر ٓ قمٚمـؿ قم

 

ــــ٤مقمر  ــــؿ إسم ــــده٤م إٓ يمٕمٚم  جيٞم

 ًمٕمٛمرك ُم٤م يـدري اعمٓمـل إذا همـدا 

 

ـــر  ـــ٤م ذم اًمٖمرائ ـــف أو راح ُم  سم٠ممح٤مًم

ومٝمق يِمٌٝمٝمؿ سم٤مًمزاُمٚم٦م اًمتل شمقوع قمغم اًمٌٕمػم ويقوع سمداظمٚمٝم٤م اًمٙمت٥م، واًمٌٕمػم ٓ  

صحٞمح "يدري ُم٤م ومٞمٝم٤م. ويمذب ويمذب، وم٢مٟمؽ إذا ىمرأت ذم شمراضمؿ اًمٙمت٥م ُمثؾ: 

ؾمٜمـ اسمـ "، و"ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل"، و"ضم٤مُمع اًمؽمُمذي"، و"ؾمٜمـ أيب داود"، و"اًمٌخ٤مري

، دمد أن "ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل"، و"صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن"، و"صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م"، و"ُم٤مضمف

شمٚمؽ اًمؽماضمؿ شمدل قمغم وم٘مف قمٛمٞمؼ، وم٢من اًمؽماضمؿ مل شم٠مت قمٗمًقا، سمؾ ضم٤مءت سمتٗمٙمػم وشمرشمٞم٥م 

 قمجٞم٥م.

ره٤م، ويم٤مٟمقا ذم هم٤مي٦م وُم٤مذا قمٜمد اعمٕمتزًم٦م ُمـ اهلذي٤من، وم٘مد ُم٤مشم٧م اعمٕمتزًم٦م وُم٤مشم٧م أومٙم٤م

٤ًٌم ُمّم٘مًٕم٤م، ويم٤مٟم٧م سمف  ُمـ اًمذيم٤مء طمتك إن أول ُمٕمتززم وهق واصؾ سمـ قمٓم٤مء يم٤من ظمٓمٞم

ًمثٖم٦م ذم ًم٤ًمٟمف ومال يًتٓمٞمع أن يٜمٓمؼ سم٤مًمراء، ومٙم٤من يتجٜم٥م اًمٜمٓمؼ سم٤مًمراء ذم أهع وىم٧م 

 طمتك ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ:

ــومف ــ٤م ذم شمٍم ــؼم ىمٛمًح ــؾ اًم  وجيٕم

 

 وظم٤مًمػ اًمراء طمتك اطمت٤مل ًمٚمِمـٕمر 

 ؾ وإسمراهٞمؿ اًمٜمٔم٤مم وهمػمهؿ ُمـ إذيمٞم٤مءوهٙمذا أسمق هذي 
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ويمذًمؽ اًمٓمٌٞم٥م اعمٚمحد وسمٕمْمٝمؿ يًٛمٞمف اًمٓمٌٞم٥م اعمًٚمؿ اسمـ ؾمٞمٜم٤مء ذم هم٤مي٦م ُمـ 

اًمذيم٤مء، وم٠ميـ ذه٧ٌم قمٚمقُمٝمؿ اًمتل طم٤مرسمقا هب٤م هذا اًمديـ؟ وم٘مد ُم٤مشمقا وُم٤مشم٧م قمٚمقُمٝمؿ 

 طمتك ىم٤مل سمٕمض اعمتٗمٚمًٗم٦م، وهق اًمرازي:

ـــ٤مل ـــقل قم٘م ـــدام اًمٕم٘م ـــ٦م إىم  هن٤مي

 

ــ٤معم  ــٕمل اًمٕم ــ٦م ؾم ــاللوهم٤مي  لم و

 وأرواطمٜم٤م ذم وطمِم٦م ُمـ ضمًـقُمٜم٤م 

 

ــــ٤مل  ــــ٤م أذى ووسم ــــ٦م دٟمٞم٤مٟم  وهم٤مي

 ومل ٟمًتٗمد ُمـ سمحثٜم٤م ـمـقل قمٛمرٟمـ٤م 

 

 ؾمقى أن مجٕمٜمـ٤م ومٞمـف ىمٞمـؾ وىمـ٤مًمقا 

 وم٠مرواطمٝمؿ ذم وطمِم٦م، سمخالف اعمحدث وم٢مٟمف ذم ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم مجٞمع أوىم٤مشمف. 

 وي٘مقل اًمِمٝمرؾمت٤مين:

 ًمٕمٛمري ًم٘مد ـمٗمـ٧م اعمٕم٤مهـد يمٚمٝمـ٤م

 

 عمٕمـ٤مملشمٚمـؽ ا وؾمػمت ـمـرذم سمـلم 

ــ٤مئر  ــػ طم ــًٕم٤م يم ــؿ أر إٓ واو  ومٚم

 

ــ٤مدم  ـــ ٟم ــ٤م ؾم ـــ أو ىم٤مرقًم ــغم ذىم  قم

٤ًٌم قمغم هذيـ اًمٌٞمتلم: "ديقاٟمف"وم٘م٤مل اًمّمٜمٕم٤مين رمحف اهلل ذم      ُمٕم٘م

 ًمٕمٚمؽ أمهٚم٧م اًمٓمقاف سمٛمٕمٝمد اًمــ

 

 ـرؾمقل وُمـ وآه ُمــ يمـؾ قمـ٤ممل 

 ومام طم٤مر ُمــ هيـدي هبـدي حمٛمـد 

 

ــ٤مدم  ـــ ٟم ــ٤م ؾم ــراه ىم٤مرقًم ــ٧م شم  وًمً

راب وىمٚمؼ، وهٙمذا طم٤مًم٦م اعمٌتدقم٦م اًمٕمٍميلم ذم اوٓمراب وىمٚمؼ، ومح٤مًمتٝمؿ ذم اوٓم 

واًمًٜمل يتٛمتع سمراطم٦م وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ٓ شمٕم٤مدهل٤م اًمٙمراد وٓ اًمٜمجامت اًمٕمًٙمري٦م، وٓ 

 أصح٤مب إُمقال واًمتج٤مر.

وًم٘مد أطمًـ احلًـ اًمٌٍمي رمحف اهلل إذ ي٘مقل: إٟمٜم٤م ذم راطم٦م وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ًمق يٕمٚمؿ 

 جل٤مًمدوٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمًٞمقف.اعمٚمقك وأسمٜم٤مء اعمٚمقك ُم٤م ٟمحـ قمٚمٞمف 

ومٕمغم اًمًٜمل أن حيٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمذي ووم٘مف هلذا، وأن يٕمٚمؿ أن هذه اًمدٟمٞم٤م 
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ىُمقا َأْن َيُٗمقيُمقا آََمٛمح٣م *  امل﴿دار اسمتالء، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ٤َم ايمٛمح٣مُس َأْن ُيؼْمَ
ًِ َأضَم

ـَ َمِ *  َوُهْؿ ٓ ُيْٖمَتٛمُقنَ  ـح َويَمَٗمْد هَمَتٛمح٣م ايمحِذي ـَ َصَدوُمقا َويَمَٝمْٔمَٙمَٚم ـح اهللُ ايمحِذي ٌْٙمِِٜمْؿ هَمَٙمَٝمْٔمَٙمَٚم ـْ وَم

ٌُْتْؿ َأْن : ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمّمح٤مسم٦م حمٛمد [5-1]اًمٕمٜمٙمٌقت: ﴾ايْمَ٘م٣مِذزمكِمَ 
ًِ ﴿َأْم ضَم

ْتُٜمُؿ ايمْ  ًح ٌْٙمُِ٘مْؿ ََم ـْ وَم ـَ طَمَٙمْقا َِم ٛمح٥َم َوظمَح٣م َيْٟمسمُِ٘مْؿ ََمَثُؾ ايمحِذي اُء َوُزيْمِزيُمقا سَمْدطُمُٙمقا اجْلَ ح ٌَْٟمؽَم٣مُء َوايميح

ـَ آََمٛمُقا ََمَٔمُف ََمَتك َٞمٌْمُ اهلِل َأٓ إِنح َٞمٌْمَ اهللِ وَمِري٤ٌم  ؽُمقُل َوايمحِذي ، [122]اًمٌ٘مرة:﴾ضَمتحك َيُٗمقَل ايمرح

 .[5]اًمٓمالق:ؽَمَٝمْجَٔمُؾ اهللُ زَمْٔمَد فُمْنٍ ُيْنًا﴾﴿وي٘مقل رب اًمٕمزة أيًْم٤م: 

  .[4-3]اًمنمح: إِنح ََمَع ايْمُٔمْنِ ُيْنًا﴾*  ََمَع ايْمُٔمْنِ ُيْناً  ﴿هَم١مِنح وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 

وم٢مذا شمٙم٤مًم٥م قمٚمٞمؽ أهي٤م اًمًٜمل أقمداء اًمًٜم٦م ُمـ هٜم٤م وهٜم٤مك، ومٕمٚمٞمؽ أن شم١مُمـ سم٤مًم٘مدر 

ٍء طَمَٙمْٗمٛم٣َمُه زمَِٗمَدرٍ وسم٘مقل اهلل قمزوضمؾ:  ٣م ىُمؾح َرْ ﴿ََم٣م ، وىمقل اهلل قمزوضمؾ: [27]اًم٘مٛمر:﴾﴿إِٞمح

ـْ َُمِِم  َأَه٣م إِنح َذيمَِؽ َأَص٣مَب َِم ٌِْؾ َأْن َٞمػْمَ ـْ وَم ٓح دِم ىمَِت٣مٍب َِم ُ٘مْؿ إِ ًِ َْرِض َوٓ دِم َأْٞمُٖم ْٕ ٥ٌٍَم دِم ا ٝم

غمٌ  ًِ ، قمٚمٞمؽ [15-11]احلديد: يمَِ٘مْٝمال سَمْٟمؽَمْقا فَمعَم ََم٣م هَم٣مسَمُ٘مْؿ َوٓ سَمْٖمَرضُمقا زماَِم آسَم٣مىُمْؿ﴾*  فَمعَم اهللِ َي

﴿َوْأَُمْر ٦م ًمٚمت٘مقى، يمام ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: أن حتٛمد اهلل، وأن شمّمؼم وشمٕمٚمؿ أن اًمٕم٤مىمٌ

٥ٌَُم  ـُ َٞمْرُزوُمَؽ َوايْمَٔم٣موِم َٟميُمَؽ ِرْزوم٣ًم َٞمْح ًْ الِة َواْصَْمػِمْ فَمَٙمْٝمَٜم٣م ٓ َٞم َأْهَٙمَؽ زم٣ِميمِمح

 .[251]ـمـف:﴾يمِٙمتحْٗمَقى

َ وىم٤مل:  ْٕ ـَ ٓ ُيِريُدوَن فُمُٙمّقًا دِم ا ِذي طِمَرُة َٞمْجَٔمُٙمَٜم٣م يمِٙمح ْٔ اُر ا ٣مدًا ﴿سمِْٙمَؽ ايمدح ًَ ْرِض َوٓ هَم

٥ٌَُم يمِْٙمُٚمتحِٗمكمَ  وا ، وىم٤مل أيًْم٤م: [65]اًم٘مّمص:﴾َوايْمَٔم٣موِم ﴿وَم٣مَل َُمقؽَمك يمَِٗمْقَِمِف اؽْمَتِٔمٝمٛمُقا زم٣ِمهللِ َواْصػِمُ

٥ٌَُم يمِْٙمُٚمتحِٗمكمَ  ٣ٌَمِدِه َوايْمَٔم٣موِم ـْ فِم ـْ َيَُم٣مُء َِم َْرَض هللِحِ ُيقِرشُمَٜم٣م ََم ْٕ ، وىم٤مل أيًْم٤م: [216]ٕقمراف:﴾إِنح ا

٥ًم َوَٞمْجَٔمَٙمُٜمُؿ ﴿َوٞمُ  َْرِض َوَٞمْجَٔمَٙمُٜمْؿ َأئِٚمح ْٕ ـَ اؽْمُتّْمِٔمُٖمقا دِم ا ـح فَمعَم ايمحِذي ِريُد َأْن َٞمُٚم

 .[3]اًم٘مّمص:﴾ايْمَقاِرشمكِمَ 
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ومٚمق طمّمٚم٧م ًمؽ أزُم٤مت ومٞمج٥م أن شمّمؼم وحتت٥ًم، وؾمتٜمجكم ويمام ي٘مقل اًمٜمٌل 

صم٤مسم٧م  ، إن أقمداء اًمًٜم٦م يتآُمرون قمٚمٞمؽ أهي٤م اًمًٜمل، ٕٟمؽ»ايمِمػم وٝم٣مء«: 

قمغم ديٜمؽ وًمـ شمتزطمزح، وًمـ شم١مصمر ومٞمؽ اًمدوٓرات وٓ اًمًٞم٤مرات وٓ اعمٜم٤مص٥م، 

، ومديٜمؽ شمتٛمًؽ سمف، وٓ شم٤ٌمل سمزظم٤مرف اًمدٟمٞم٤م، يٜمٌٖمل أن شمٕمٚمؿ طم٤مًم٦م رؾمقل اهلل 

وصؼمه قمغم اًمِمدائد، وصؼم أصح٤مسمف أيًْم٤م قمغم آؾمتْمٕم٤مف سمٛمٙم٦م طمتك أٟمف رسمام ي٠ميت 

أن يٗمؽ قمٜمف، ومّمؼموا قمغم آؾمتْمٕم٤مف اعمنمك وييب أطمدهؿ وٓ يًتٓمٞمع أطمد 

 سمٛمٙم٦م، وصؼموا قمغم اهلجرة وُمٗم٤مرىم٦م اًمقـمـ وًمٞم٧ًم سم٤مًمًٝمٚم٦م.

ـْ ِدَي٣مِرىُمْؿ ي٘مقل اهلل قمزوضمؾ:  ُ٘مْؿ َأِو اطْمُرصُمقا َِم ًَ ٌْٛم٣َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َأِن اوْمُتُٙمقا َأْٞمُٖم ٣م ىَمَت ﴿َويَمْق َأٞمح

ٓح وَمٙمِٝمٌؾ َِمٛمُْٜمؿْ   .[44]اًمٜم٤ًمء:﴾ََم٣م هَمَٔمُٙمقُه إِ

واًمّمح٤مسم٦م قمغم اًمِمدائد، وصؼموا قمغم اًمقسم٤مء اًمذي طمّمؾ هلؿ ذم  ًمٜمٌل ومّمؼم ا

 اعمديٜم٦م، طمتك يم٤من أسمق سمٙمر قمٜمد أن ُمرض ي٘مقل:

 يمــــؾ اُمــــرئ ُمّمــــٌح ذم أهٚمــــف

 

 واعمـــقت أدٟمـــك ُمــــ ذاك ٟمٕمٚمـــف 

   ويم٤من سمالل يت٠موه عمٙم٦م وؿمٕم٤مهب٤م وضم٤ٌمهل٤م وهق ُمريض سم٤معمديٜم٦م ومٞم٘مقل: 

 أٓ ًمٞم٧م ؿمـٕمري هـؾ أسمٞمـتـ ًمٞمٚمـ٦م

 

 زم إذظمـــر وضمٚمٞمـــؾسمـــقاد وطمـــق 

ـــ٦م  ـــ٤مه جمٜم ـــ٤م ُمٞم ـــؾ أردن يقًُم  وه

 

ـــــ٤مُم٦م   ـــــدون زم ؿم ـــــؾ يٌ وه

 وـمٗمٞمــــــــــــــــــــؾ

 
وصؼموا قمغم آوٓمراسم٤مت ذم اعمديٜم٦م، ومت٤مرة يٜم٘مض اًمٞمٝمقد اًمٕمٝمقد، وشم٤مرة اعمٜم٤موم٘مقن 

 ومٞم٘مقل ىم٤مئٚمٝمؿ: ُم٤م ُمثٚمٜم٤م وُمثؾ حمٛمد وأصح٤مسمف إٓ يمام ىمٞمؾ: ؾمٛمـ يمٚمٌؽ ي٠ميمٚمؽ.

                                                        

 ( قمـ أيب ماًمؽ إؿمعري ريض اهلل قمـف.223رواه مًؾؿ )( 1009)

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.3926)خ ( 1010)
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، وصؼموا قمغم اجلقع، ومرسمام يٍمع وصؼموا قمغم اعمخ٤موف، وقمغم اًم٘متؾ واًم٘مت٤مل

 رسمام يرسمط احلجر قمغم سمٓمٜمف ُمـ اجلقع. أطمدهؿ ُمـ اجلقع، وهٙمذا اًمٜمٌل 

واًمّمح٤مسم٦م:  سم٤مًمٜمٌل  صمؿ ٟمٍم اهلل هبؿ اًمديـ، وم٢مذا يمٜم٧م ؾمٜمًٞم٤م طم٘مٞم٘مًٞم٤م أن شم٘متدي

ْٙمِؿ ىَم٣مهمح٥ًم﴾ ًِّ ـَ آََمٛمُقا اْدطُمُٙمقا دِم ايم ٣م ايمحِذي َ ا اإلؾمالم ُمـ مجٞمع ، أي: ظمذو[126]اًمٌ٘مرة:﴿َي٣م َأُّيه

 ضمقاٟمٌف.

وأهؾ اًمًٜم٦م سمحٛمد اهلل ُم٤ًمعمقن، ٕهنؿ يرون أن هذا اًمزُمـ ٓ يّمٚمح ًمٚمثقرات 

وآٟم٘مالسم٤مت، سمؾ ٓ حيٌقن أن يّمٓمدُمقا ُمع أقمدائٝمؿ، ٕٟمٜم٤م ٟمٕمتؼم سمٕمض اًمّمقومٞم٦م ُمًٚماًم، 

 أُم٤م اًمذي يدقمق همػم اهلل ويٕمت٘مد ذم همػم اهلل ومٝمق يم٤مومر، واًمِمٞمٕمل يمذًمؽ ٟمٕمتؼمه ُمًٚماًم ٓ

ٟمًتٌٞمح دُمف وٓ ُم٤مًمف وٓ قمروف، ويمذًمؽ احلزيب اًمذي ُم٤م سمٚمغ طمد اًمٙمٗمر ٓ ٟمًتٌٞمح دُمف 

 وٓ ُم٤مًمف وٓ قمروف.

 وم٠مهؾ اًمًٜم٦م ُم٤ًمعمقن، وًمٙمـ يمام ي٘م٤مل:

ــ٦م ــروب ٟمٕم٤مُم ــكم وذم احل ــد قم  أؾم

 

 ومتخ٤مء هترب ُمــ صـٗمػم اًمّمـ٤مومر 

يمام  وم٢مذا رأوا أهؾ اًمًٜم٦م ٓ يريدون اًمٗمتـ حتٛمس أوًمئؽ وىمدُمقا قمٚمٞمٝمؿ، وًمٙمٜمٝمؿ 

ي٘م٤مل: ومقرة، اشمريمقهؿ وؿم٠مهنؿ ومًٞمٛمقت اًمتِمٞمع واًمتّمقف ذم اًمٞمٛمـ إن ؿم٤مء اهلل، 

ومتقت احلزسمٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ، وًمٙمـ جي٥م قمغم أهؾ اًمًٜم٦م أن حيًٜمقا اًمتٍمف، ويمٚمام 

و٤مي٘مٝمؿ أقمداء اًمًٜم٦م أىمٌٚمقا قمغم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، وص٤مروا ي٘مقًمقن هلؿ: دٟمٞم٤ميمؿ ًمٙمؿ 

ٞمؿ، وم٢مذا يم٤من أهؾ اًمًٜم٦م يّمؼمون ومٝمؿ ٓ ويمراؾمٞمٙمؿ ًمٙمؿ، واشمريمقٟم٤م ًمٚمٕمٚمؿ واًمتٕمٚم

﴿َواْذىُمُروا إِْذ َأْٞمُتْؿ وَمٙمِٝمٌؾ يّمؼمون قمـ ىمٚم٦م، وإن هذا ًمٞمذيمرين سم٘مقل اهلل قمزوضمؾ: 

ِه َوَرَزوَمُ٘مْؿ  َدىُمْؿ زمَِٛمٌْمِ ٣مهُمقَن َأْن َيَتَخْمحَٖمُ٘مُؿ ايمٛمح٣مُس هَمآَواىُمْؿ َوَأيح َْرِض ََتَ ْٕ َتّْمَٔمُٖمقَن دِم ا ًْ َُم
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٣ٌَم ـَ ايمْمحٝمِّ ُ٘مْؿ سَمُْمُ٘مُرونَ َِم  .[14]ٕٟمٗم٤مل:﴾ِت يَمَٔمٙمح

واحلٛمد هلل وم٢من اًمًٜم٦م ُمـ طمرض إمم أىمَم طميُمقت، واحلزسمٞم٦م ىمد أصٌح٧م 

 ُمٌٖمقو٦م، واًمتّمقف ىمد أصٌح ُمٌٖمقًو٤م، ويمذًمؽ اًمتِمٞمع.

وأُم٤م احلداصمل واًمٌٕمثل واًمٜم٤مسي واًمِمٞمققمل، ومٛمثؾ اًمٞمٝمقد قمٜمد يمثػم ُمـ اًمٞمٛمٜمٞملم، 

 ٞمٝمؿ ضمِمع وُمًتٕمد أن يٜمت٘مؾ ُمـ طمزب إمم طمزب.ومٚمٞم٧ًم إٓ اعم٤مدة، وم٢من اًمٞمٛمٜمٞملم وم

وًمق يمٜم٤م ُمًت٘مٞمٛملم واًمدوًم٦م ُمقوم٘م٦م وأرظمّم٧م اعمحروىم٤مت واًمٌْم٤مئع وينت 

ًمٚمتج٤مر اًمتج٤مرة، خلن اًمذيـ ي٠مشمقن سم٠مُمقاهلؿ إمم اًمٞمٛمـ، وأٟمّمح اًمدوًم٦م أن شمٕم٤مُمؾ 

اعمقاـمٜملم ُمٕم٤مُمٚم٦م ـمٞم٦ٌم، وهٙمذا أهؾ اًمًٜم٦م، وم٢من اًمدوًم٦م دمٕمٚمٝمؿ يم٠مهنؿ ذم ُمٙم٤من ؿمؽ 

٦ٌم، ومٗمل ُمًجد أهؾ اًمًٜم٦م ذم احلديدة أرسمٕم٦م أو ؾمت٦م ٟمٗمر ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م يدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ وري

٤ًٌم ييسمقهنؿ سم٠مؾمالك اًمٙمٝمرسم٤مء، وهٙمذا ذم وادي ُمقر، وذم شمٕمز ُمدير  طمقازم ؾمتقن ـم٤مًم

 إُمـ يرؾمؾ ُمـ ي٘متؾ اعمًٚمؿ اعمّمكم ذم اعمًجد.

ن ُمـ قمكم وم٠مىمقل: ًمٞم٧ًم اعم٠ًمًم٦م ُم٠ًمًم٦م اإلصالح، وم٢من اإلظمقان اعمٗمٚمًلم خي٤مومق

 قمٌداهلل ص٤مًمح، ومٚمق ىم٤مل هلؿ: اشمريمقا، وم٢مهنؿ يؽميمقن ذم أهع وىم٧م.

وىمد يم٤مٟمقا يريدون أن ي٠مظمذوا سمٕمض اعم٤ًمضمد قمغم سمٕمض اإلظمقة قمٜمد أن يم٤مٟمقا هؿ 

 اًمذيـ يتٍمومقن، ومٙمٜم٧م أيمت٥م هلؿ ومٞمًٙمتقن ويردوهن٤م.

ا ومٝمذا ُمـ ىمٌؾ احلٙمقُم٦م وًمٞمس ُمـ ىمٌؾ اإلظمقان اعمٗمٚمًلم ومٝمؿ أذٓء، وىمد أصٌحق

ُمٌٖمقولم ًمدى اعمجتٛمع اًمٞمٛمٜمل ٕضمؾ أن أىمقاهلؿ خت٤مًمػ أومٕم٤مهلؿ، يمام ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

ُ٘مْؿ َوَأْٞمُتْؿ سَمْتُٙمقَن وشمٕم٤ممم ذم ؿم٠من أهؾ اًمٙمت٤مب:  ًَ ْقَن َأْٞمُٖم ًَ ﴿َأسَمْٟمَُمُروَن ايمٛمح٣مَس زم٣ِميْمػِمِّ َوسَمٛمْ

ـَ آ، [22]اًمٌ٘مرة:﴾ايْم٘مَِت٣مَب َأهَمال سَمْٔمِٗمُٙمقنَ  ٣م ايمحِذي َ َ سَمُٗمقيُمقَن ََم٣م ٓ سَمْٖمَٔمُٙمقنَ ﴿َي٣م َأُّيه ىَمػُمَ *  ََمٛمُقا مِل
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 . [5-1]اًمّمػ: ََمْٗمت٣ًم فِمٛمَْد اهلِل َأْن سَمُٗمقيُمقا ََم٣م ٓ سَمْٖمَٔمُٙمقَن﴾

وم٠مٟم٤م أىمقل: إن أي رء حيّمؾ قمغم أهؾ اًمًٜم٦م، وم٢من احلٙمقُم٦م هل اعمًئقًم٦م قمٜمف، وًمٞمس 

 قمزوضمؾ، واًمٜمٌل ُمٕمٜمك هذا أٟمٜم٤م ٟمخرج قمٚمٞمٝم٤م سم٤معمدومع واًمرؿم٤مش، وًمٙمـ ٟمِمٙمقه٤م إمم اهلل

 .»ىمٙم٘مؿ راع وىمٙم٘مؿ َمًئقل فمـ رفمٝمتف«ي٘مقل:  

وم٠ميـ اعمًئقًمٞم٦م قمـ اًمرقمٞم٦م وأهؾ اًمًٜم٦م يٓمردون ُمـ اعم٤ًمضمد؟ ومقزير إوىم٤مف إظمقاين، 

واعمًئقًمقن إظمقاٟمٞمقن، وأقمدى إقمداء قمٜمدهؿ هؿ أهؾ اًمًٜم٦م، وٓ شمٔمٜمقا أن هذا 

قمٜمد أن ٟمّمحف إخ قمٌداهلل ه٦ٌم  اًمٙمالم ًمٞمس سمّمحٞمح، وم٘مد ىم٤مًمف ُمدير ُمٕمٝمد ذم احلديدة

 وم٘م٤مل هذا اعمدير: ًمق أن ًمٜم٤م ُمـ إُمر ؿمٞمًئ٤م ًمٌدأٟم٤م سمٙمؿ ىمٌؾ اًمِمٞمققمٞم٦م.

وم٤محلزسمٞم٦م هذه سمالء دظمٚم٧م قمغم اًمٞمٛمـ، وهٙمذا ُم٤ًمضمد يث٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمّمقومٞم٦م ذم 

 طميُمقت وقمدن.

وم٠مىمقل: اعمًئقًمٞم٦م ُمًئقًمٞم٦م اًمدوًم٦م وًمٞم٧ًم ُم٠ًمًم٦م اًمّمقومٞم٦م، وم٘مد ُم٤مشم٧م اًمّمقومٞم٦م، 

يّمكم قمٚمٞمٝم٤م صالة اجلٜم٤مزة، واًمتِمٞمع قمٜمدٟم٤م سمّمٕمدة ىمد ُم٤مت، وًمٙمـ ي٠ميت ذم وسم٘مل أن 

سمٕمض إوىم٤مت ُم١ًمول يٜمٕمِمف، وهذا ُمـ ىمٌؾ احلٙمقُم٤مت يم٠مهن٤م شمريد شمٙم٤موم١م اجلامقم٤مت، 

وُم٤مذا شمريد ُمـ شمٙم٤موم١م اجلامقم٤مت، وىمد ىم٤مُمقا ُمع يمؾ ُمـ يٜم٤موئ اًمٌٚمد ُمـ أُمث٤مل )قمكم ؾم٤ممل 

 اًمٌٞمض( وهمػمه.

أصح٤مهب٤م، وقمدم رهمٌتٝمؿ ذم اًمٗمتـ وًمق يمٜم٤م ٟمريد ُم٤م اطمتؾ وم٤مًمًٜم٦م رهمؿ ىمٚم٦م ُم٤م سمٞمدي 

 قمٚمٞمٜم٤م وٓ ُمًجد ُمـ ومْمؾ اهلل، ًمٙمـ ٟم٘مقل: ٟمحـ ٓ ٟمريد اًمٗمتـ.

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفؿ.1829( )م 5188)خ ( 1011)
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وأُم٤م اإلظمقان اعمٗمٚمًقن ومٝمؿ دقم٤مة ومتـ، وم٤مٟمٔمروا إمم ُم٤م ومٕمٚمقا ذم )يمٜمر( ٓ ضمزاهؿ اهلل 

 ظمػًما.

اًمًٜم٦م ًمـ وأٟم٤م أىمقل: إهنؿ يٛمٝمدون ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ُٕمقر، ومٝمؿ يٕمرومقن أن أهؾ 

يروقا هب٤م، صمؿ ي٠ميت )طمٙمٛمتٞم٤مر( ٓ سم٤مرك اهلل ومٞمف، وٓ ضمزاه اهلل ظمػًما، وىمد ومٕمؾ، وهيجؿ 

 قمغم )يمٜمر(، وًمق اؾمتٓم٤مقمقا أن ي٘متٚمقا اًمًٜمل ًمٗمٕمٚمقا، ًمٙمـ ًمٞمس سم٠ميدهيؿ ىمدرة.

اظمًٙمؿ أطمق اظمًٙمؿ ٓ يٓمٙمٚمف، وٓ «: أُم٤م أهؾ اًمًٜم٦م وم٢مهنؿ ي٘مقًمقن يمام ىم٤مل اًمٜمٌل 

ايمتٗمقى هٜمٛم٣م، زمح٤ًم اَمرئ َمـ ايممم أن حيٗمر أطم٣مه، ىمؾ اظمًٙمؿ فمعم  ُيذيمف، وٓ حيٗمره،

 .»اظمًٙمؿ ضمرام، دَمف وَم٣ميمف وفمروف

، »اظم٠مَمـ يمٙمٚم٠مَمـ ىم٣ميمٌٛمٝم٣من يُمد زمٔمّمف زمٔمًّم٣م«أيًْم٤م:  وي٘مقل اًمٜمٌل 

َمثؾ اظم٠مَمٛمكم دم سمقادهؿ وسمرامحٜمؿ وسمٔم٣مؿمٖمٜمؿ ىمٚمثؾ اجلًد إذا اؾمت٘مك «وي٘مقل أيًْم٤م: 

 .»اجلًد زم٣محلٚمك وايمًٜمر َمٛمف فمّمق سمدافمك يمف ؽم٣مئر

اَم اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن إطِْمَقٌة﴾سمؾ رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ، وي٘مقل: [22]احلجرات:﴿إِٞمح

ـْ  ٣مٌء َِم ًَ
ك َأْن َيُ٘مقُٞمقا طَمغْمًا َِمٛمُْٜمْؿ َوٓ ٞمِ ًَ ـْ وَمْقٍم فَم َخْر وَمْقٌم َِم ًْ ـَ آََمٛمُقا ٓ َي ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ك َأْن َي٘مُ  ًَ ٣مٍء فَم ًَ
ـح ٞمِ  .[22]احلجرات:﴾ـح طَمغْمًا َِمْٛمُٜم

ومٞم٤م أهي٤م اإلظمقان اعمٗمٚمًقن: قمغم ٟمٗمًٝم٤م سمراىمش دمٜمل، وم٢من اًمِمٕم٥م اًمٞمٛمٜمل إذا رآيمؿ 

ًٓ قمغم  شمٔمٚمٛمقن إظمقاٟمٙمؿ اًمًٜمٞملم اًمذيـ ٓ يريدون اًمٗمتـ يِمٛمئز ُمٜمٙمؿ، وإًمٞمؽ ُمث٤م

                                                        

 قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.( 2564م (( 1012)

 ( قمـ أيب مقؾمك ريض اهلل قمـف.2585( )م 481/6026)خ ( 1013)

 ( قمـ اًمـعامن ريض اهلل قمـف.2586( )م 6012)خ ( 1014)
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دقم٤مة ذًمؽ: ومٕمٜمد أن يمٜم٧م ذم ُمقديف أؿم٤مقمقا أهن٤م ؾمتٙمقن ومتٜم٦م، وم٘مٚم٧م: أُم٤م ٟمحـ ومٚمًٜم٤م 

ومتـ، وشمريم٧م اعمح٤مرضة، صمؿ رضسمقا أظًم٤م ًمٜم٤م ُمـ قمدن ذم ذًمؽ اعمًجد، ورضسمقا أظًم٤م آظمر 

يمذًمؽ، وم٤مؿمٛم٠مز اًمٜم٤مس ُمٜمٝمؿ وىم٤مًمقا: ه١مٓء يريدون أٓ يٕمٚمٛمٜم٤م اًمٜم٤مس وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، ٓ 

يريدون إٓ أن ٟمْمٞمع يمام و٤مقمقا، يريدون أن يِمٖمٚمقا اًمِم٤ٌمب سم٤مًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت واًمًٛمر 

وم٘مد شمٗمٚم٧م اًمِم٤ٌمب ُمـ أيدهيؿ، ومام أيمثر اًمِم٤ٌمب اًمذيـ ي٠مشمقن  واعمٝمرضم٤مٟم٤مت، وسمحٛمد اهلل

ُمـ مجٞمع اعمدن اًمٞمٛمٜمٞم٦م، وٓ يٌ٘مك ُمٕمٝمؿ ؿمخص إٓ ُمـ أضمؾ اًمِمٝم٤مدة، أو ُمـ أضمؾ 

 اعمرشم٥م، وم٢مذا يمٜم٧م إظمقاٟمًٞم٤م وم٠مسمنم سمثالث وفم٤مئػ.

وٟمحـ إذ ٟمدقمق إظمقاٟمٜم٤م إمم اعم٤ًمعم٦م، وم٢مٟمٜم٤م ٟمٜمّمح أهؾ اًمًٜم٦م يمٚمٝمؿ أٓ حييوا 

قان اعمٗمٚمًلم، وٓ اًمِمٞمٕم٦م، وٓ اًمّمقومٞم٦م، وٓ همػمهؿ ُمـ أصح٤مب حم٤مرضات اإلظم

 اًمٌدع واحل٤مىمديـ قمغم اًمًٜم٦م.

ويٕمجٌٜمل ُم٤م ومٕمٚمف سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م سمٕمدن، وم٘مد قمٚمٛمقا سمٕمٌد اهلل صٕمؽم آشمًٞم٤م إمم اعمًجد، 

 ومٌٕمْمٝمؿ ُمِمك ىمٌؾ اعمٖمرب وسمٕمْمٝمؿ صغم اعمٖمرب صمؿ ذه٥م.

ذا شمٙمثرون ؾمقادهؿ وهؿ ي٘متٚمقن وأٟم٤م أريد ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م أن يؽميمقا احلزسمٞملم، ومٚمام

إظمقاٟمٙمؿ، وييسمقن إظمقاٟمٙمؿ، وي٠مظمذون اعم٤ًمضمد ُمـ حت٧م أيديٙمؿ، ويًحٌقن 

وٕم٤مف إٟمٗمس ُمـ ؿم٤ٌمسمٙمؿ سم٤معم٤مدة، واًمًٜمل اًمذي ي٘مقل: ٟمتٕم٤مون ومٞمام اشمٗم٘مٜم٤م قمٚمٞمف 

 وًمٞمٕمذر سمٕمْمٜم٤م سمٕمًْم٤م ومٞمام اظمتٚمٗمٜم٤م ومٞمف، اقمتؼمه ُمٖمٗماًل.

إمم اإلظمقان اعمٗمٚمًلم، وؾمتذيمرون وأصح٤مب مجٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م ؾمٞمٜمْمٛمقن سمٕمد ىمٚمٞمؾ 

هذا، وم٢مهنؿ يمؾ وىم٧م وهؿ ذم شمدهقر وذم ظم٤ًمرة، وأٟم٤م أؾم٠مًمٙمؿ: ُمـ أظمن اًمٜم٤مس ُمـ 

اًم٘م٤مدر اًمِمٞم٤ٌمين، وم٘مٚم٧م: ٓ، ومٕمٌد  أصح٤مب مجٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م؟ ي٘مقل أطمد اإلظمقة: قمٌد
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اًم٘م٤مدر اًمِمٞم٤ٌمين و٤ميع ُم٤ميع ُمـ أوًمف إمم آظمره، وًمٙمـ اخل٤مه هق حمٛمد اعمٝمدي، اًمذي مل 

يٙمـ أطمد ذم سمٚمد أـمقع ُمـ أهؾ أب عمحٛمد اعمٝمدي، وم٘مد يم٤مٟمقا يٚمتٗمقن طمقًمف، واًمذي 

سم٘مل ُمٕمف أن قمامرة مجٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م، أُم٤م اًمِم٤ٌمب وم٤محلٛمد هلل ىمد اٟمٍمومقا قمٜمف، ومٝمق اًمذي 

٤ًٌم وؾمحٌف إمم اجلٛمٕمٞم٦م، وهق  اعمجٞمد اًمريٛمل سمٕمد أن يم٤من قمٌد أوؾ قمٌد اعمجٞمد رضماًل ـمٞم

 ؾمحٌف إمم اجلٛمٕمٞم٦م.اًمذي أوؾ حمٛمد اًمٌٞمْم٤مين و

 سمـ ه٤مدي ٓ يٗمرق سملم اجلامقم٤مت واجلٛمٕمٞم٦م. وسمٕمده٤م ي٘مقل: ه١مٓء ُمٖمٗمٚمقن، ُم٘مٌؾ

وم٠مىمقل: إن اجلٛمٕمٞم٦م هل ضمزء ُمـ اجلامقم٤مت، وأُم٤م طمٗمر أسم٤مر وسمٜم٤مء اعم٤ًمضمد ومٝمل 

وؾمٞمٚم٦م إمم إيمؾ، وىمد ىم٤مل زم سمٕمض اًمذيـ طميهؿ وهؿ ي٘متًٛمقن إُمقال، ٕهنؿ ذم 

ٛمٖمؽمسملم، وم٠مطمدهؿ ي٘مقل: واًمٕم٤مُمٚملم قمٚمٞمٝم٤م، وأظمر ي٘مقل: صٜمٕم٤مء يم٤مٟمقا يٓمٚمٌقن ًمٚم

 واًمٕم٤مُمٚملم قمٚمٞمٝم٤م، وٓ أدري ُم٤م هق اًمذي وصؾ إمم اعمٖمؽمسملم.

 ومٜم٘مقل: أصٚمحٙمؿ اهلل، اًمٕم٤مُمٚمقن قمٚمٞمٝم٤م هلؿ ىمًط ُمـ صمامٟمٞم٦م أىم٤ًمط.

وم٠مٟمّمح أهؾ اًمًٜم٦م سم٤مٓسمتٕم٤مد قمـ أصح٤مب هذه اجلٛمٕمٞم٤مت، وأٟمّمحٝمؿ أٓ 

ذا أٟمٙمؿ ٓ شم٠مُمرون سم٤معمٕمروف وٓ شمٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر، يّمٓمدُمقا ُمع أطمد، وًمٞمس ُمٕمٜمك ه

 سمؾ ُمٕمٜم٤مه أٟمٙمؿ ٓ شمثػمون ومتٜم٤ًم، وشم٘مٌٚمقن قمغم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع.

ي٘مقل احلزسمٞمقن: قمٜمدٟم٤م حم٤مرضة ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ، أو ومْمٞمٚم٦م اًمديمتقر، وُم٤م هل هذه 

 اعمح٤مرضة؟

 اًمًقدان دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م ًمٞمس هل٤م ٟمٔمػم، واًمًقدان واًمًقدان.

 ـ ومٞمٝم٤م إٓ اًمؽمايب شمرب اهلل وضمٝمف ًمٙم٤من يم٤مومًٞم٤م ذم والهل٤م.واًمًقدان ًمق مل يٙم

وُمـ اعمح٤مرضات اًمتل شمٚم٘مك: صٕمقد اًم٘مٛمر، وم٢من اًمٜم٤مس ىمد صٕمدوا اًم٘مٛمر، وأٟمتؿ 
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 سمٕمد طمدصمٜم٤م وأظمؼمٟم٤م، وهذا طمدي٨م صحٞمح، وهذا طمدي٨م وٕمٞمػ.

 .وُمـ اعمح٤مرضات: اًمِمٛمس صم٤مسمت٦م وإرض شمدور

حيت٤مضمقن إمم أن حتذروهؿ ُمـ اًمرؿمقة،  ومٝمؾ حيت٤مج اعمًٚمٛمقن إمم هذا اًمٙمالم؟ أم

وُمـ اعمٕم٤مُمالت اًمرسمقسمٞم٦م، وُمـ احلًد واًمٌٖمْم٤مء ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، وُمـ همزو اعمدرؾملم، وم٢من 

اعمدرؾملم ومٞمٝمؿ اًمٌٕمثل اخلٌٞم٨م، وومٞمٝمؿ اًمٜم٤مسي، واًمِمٞمققمل، واًمّمقذم، واًمِمٞمٕمل ُمـ 

٤مد يمؾ سمالء، وحتذروهنؿ ُمـ آظمتالط ذم اجل٤مُمٕم٤مت، وُمـ اًمٗم٤ًمد اعمٜمتنم، وُمـ ومً

 وؾم٤مئؾ اإلقمالم.

وحتثقهنؿ قمغم احلد وآضمتٝم٤مد ومٞمام هؿ ومٞمف، ُمـ شمٕمٚمؿ اًمٓم٥م خيرج ًمٜم٤م أـم٤ٌمء 

 ُمًتٗمٞمدون، ومٜمحـ سمح٤مضم٦م إمم اًمٓمٌٞم٥م اعمًٚمؿ.

وٟمٜمّمح إظمقاٟمٜم٤م أهؾ اًمًٜم٦م سم٤مًمتزاور، وسمح٨م إظمقاهنؿ قمغم زي٤مرات ُمرايمز أهؾ 

ؿ أهؾ اًمًٜم٦م ذم مجٞمع اًمًٜم٦م، يمام أٟمٜم٤م ٟمٜمّمح اإلظمقة اًمداقملم إمم اهلل قمغم زي٤مرات إظمقاهن

 اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م، وذم همػم اًمٌالد اًمٞمٛمٜمٞم٦م.

أىمقل ىمقزم هذا وأؾمتٖمٗمر اهلل زم وًمٙمؿ، وًم٤ًمئر اعمًٚمٛملم، وم٤مؾمتٖمٗمروه إٟمف هق اًمٖمٗمقر 

 اًمرطمٞمؿ.

*** 

                                                        

َْرَض ىَمَرارًا ﴾]اًمـؿؾ: وهذا مـ ضمفؾ احلزسمقلم وإٓ ومإرض صماسمتة  (1015) ْٕ ـْ ضَمَعَؾ ا ، [61﴿َأمَّ

ًْ واًمشؿس شمًػم  ِري عمُِ ْؿُس دَمْ   ، وصعقد اًمؼؿر ٓ دًمقؾ قمؾقفا.[38َتَؼرٍّ ََلَا ﴾]ّيـس: ﴿َواًمشَّ
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 احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقًمف وقمغم آًمف وصحٌف. 

 أُم٤م سمٕمد:

اًمٕمّمٞم٥م اًمذي شمتآُمر ومٞمف ىمقى اًمنم يمٚمٝم٤م قمغم إسم٤مدة أهؾ اًمًٜم٦م ذم هذا اًمقىم٧م 

 ودقمقهتؿ، ٕهن٤م هل اًمقطمٞمدة اًمتل شمقاضمف اًمنم وشمدطمْمف قمغم سمّمػمة.

 أشم٘مدم سمٜمّمٞمحتل اًمث٤مٟمٞم٦م إلظمقاين أهؾ اًمًٜم٦م وم٠مٟمّمحٝمؿ سم٠مُمقر:

﴾اإلظمالص هلل:  -2 ـَ ي ٌُُدوا اهللَ خُمْٙمِِِمكَم يَمُف ايمدِّ ٓح يمَِٝمْٔم  [3اًمٌٞمٜم٦م:]﴿َوََم٣م ُأَِمُروا إِ

ىُمْؿ ىَمْٝمُدُهْؿ ؾَمْٝمئ٣مً ﴿اًمّمؼم واًمت٘مقى:  -5، 1 وا َوسَمتحُٗمقا ٓ َيُيه  ﴾َوإِْن سَمِْمػِمُ

 [212قمٛمران: ]آل

٣مِر ُرمَح٣َمُء  اًمّمح٦ٌم ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ: -2 اُء فَمعَم ايْمُ٘مٖمح ـَ ََمَٔمُف َأؾِمدح ٌد َرؽُمقُل اهلِل َوايمحِذي ﴿حُمَٚمح

 [17]اًمٗمتح:زَمْٝمٛمَُٜمْؿ﴾

أٟمف  سمـ سمِمػم ريض اهلل قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل  ٜمٕمامن: قمـ اًم"اًمّمحٞمحلم"وذم 

َمثؾ اظم٠مَمٛمكم دم سمقادهؿ وسمرامحٜمؿ ىمٚمثؾ اجلًد إذا اؾمت٘مك َمٛمف فمّمق سمدافمك يمف «ىم٤مل: 

 .»ؽم٣مئر اجلًد زم٣محلٚمك وايمًٜمر

ومٕمغم هذا ُٟمِْمِٕمر يمؾ ؾمٜمل ذم مجٞمع أرض اهلل أٟمٜم٤م ُمٕمف سم٤مًم٘مٚمؿ واًمٚم٤ًمن وهمػم هذيـ ذم 

 ذع اهلل.طمدود ُم٤م ٟمًتٓمٞمع، وذم طمدود 

                                                        
(1016)

َـّ اهلل شمعامم قمكمَّ وووعُت ذطمًا مجقاًل قمغم هذه اًمـصقحة، )متام اعمـة سمنمح كصقحتل ٕهؾ   وىمد َم

 اًمًـة(.

 شمؼدم. (1017)
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اًمتّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م: ومال ُيْٗمرح سمٛمٌتدع ذم صٗمقف أهؾ احلؼ، سمؾ رسمام يٙمقن ٟمٙم٦ٌم  -3

وقم٘م٦ٌم ذم ـمريؼ ؾمػمهؿ، وذم اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل اًمٙمثػم ُمـ هذا يم٘مّم٦م )اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل(، 

و)ٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقد( وظمٞم٤مٟمتٝمام اخلالوم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م، سمؾ ٟمٙم٦ٌم اخلالوم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م قمغم 

 أيدهيام.

ؿمٞمٕم٦م اًمٞمٛمـ ودم٤موهب٤م ُمع إطمزاب اًمٙم٤مومرة ُمـ أضمؾ اًم٘مْم٤مء قمغم أهؾ  وًمق رأي٧م

اًمًٜم٦م، ًمرأي٧م ُم٤م يذهٚمؽ وُم٤م يدهِمؽ، وُم٤م شمٔمـ أن هذا يّمدر قمـ ُمًٚمٛملم يمٗم٤مٟم٤م اهلل 

 ذهؿ، وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ.

، وذم اًمٕمن واًمٞمن، وأُم٤م اًمؽمسمٞم٦م: ومؽمسمٞم٦م اعمًٚمؿ قمغم اًمّمؼم ذم اًمناء واًمياء

وىمد  واعمٙمره واعمٜمِمط، وقمغم اًمقىمقف ُمع اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وإن ظم٤مًمػ اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ،

اإلحل٤مد اخلٛمٞمٜمل "ذيمرٟم٤م ؿمٞمًئ٤م ُمـ صؼم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ قمغم اًمِمدائد ذم يمت٤مسمٜم٤م: 

، "إرؿم٤مد ذوي اًمٗمٓمـ إلسمٕم٤مد همالة اًمرواومض ُمـ اًمٞمٛمـ": ، وذم يمت٤مسمٜم٤م"ذم أرض احلرُملم

 أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ اٟمدؾم٤مس اعمٜم٤موم٘ملم ذم صٗمقومٝمؿ. وحيذر

٣ٌَمًٓ ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ٓح طَم  .[25]اًمتقسم٦م:﴾﴿يَمْق طَمَرصُمقا همِٝمُ٘مْؿ ََم٣م َزاُدوىُمْؿ إِ

ُهُؿ ايْمَٔمُدوه ﴿إمم زُمٜمٜم٤م هذا:  وُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًمدقمقة إمم اهلل ُمٕمروف ُمـ قمٝمد اًمٜمٌل 

 .[2]اعمٜم٤موم٘مقن:ُ٘مقَن﴾هَم٣مضْمَذْرُهْؿ وَم٣مسَمَٙمُٜمُؿ اهللُ َأٞمحك ُي٠ْمهمَ 

ويمٞمػ يٛمٙمـ ُمٕمرومتٝمؿ؟ يٛمٙمـ ُمٕمرومتٝمؿ سم٠من يًٜمد إُمر إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ أٟم٤مر 

﴿َوإَِذا اهلل سمّمػمهتؿ، ومٝمؿ اًمذيـ يْمٕمقن إؿمٞم٤مء ُمقاوٕمٝم٤م، ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 

وُه إلَِم  ْقِف َأَذافُمقا زمِِف َويَمْق َرده ـِ َأِو اخْلَ ََْم ْٕ ـَ ا ََْمِر َِمٛمُْٜمْؿ صَم٣مَءُهْؿ َأَْمٌر َِم ْٕ ؽُمقِل َوإلَِم ُأورِم ا  ايمرح

َتٛمٌُِْْمقَٞمُف َِمٛمُْٜمْؿ﴾ ًْ ـَ َي  .[65]اًمٜم٤ًمء:يَمَٔمٙمَِٚمُف ايمحِذي
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ـَ ُيِريُدوَن وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ؿم٠من ىم٤مرون:  ﴿هَمَخَرَج فَمعَم وَمْقَِمِف دِم ِزيٛمَتِِف وَم٣مَل ايمحِذي

ْٞمَٝم٣م َي٣م يَمْٝم٦َم يمَٛم٣َم َِمْثَؾ ََم٣م َٝم٣مَة ايمده ُف يَمُذو ضَمظر فَمٓمِٝمؿٍ  احْلَ ـَ ُأوسُمقا ايْمِٔمْٙمَؿ *  ُأوَِتَ وَم٣مُروُن إِٞمح َووَم٣مَل ايمحِذي

٣مزمُِرونَ  ٓح ايمِمح ٣مَه٣م إِ ـَ َوفَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم َوٓ ُيَٙمٗمح ـْ آََم -57]اًم٘مّمص:﴾َوْيَٙمُ٘مْؿ شَمَقاُب اهلِل طَمغْمٌ ظمَِ

62]. 

أىمّمد أن وًم٧ًم أىمّمد أٓ يقوع اًمرضمؾ اعمٜم٤مؾم٥م ذم اًمٕمٛمؾ اعمٜم٤مؾم٥م، وًمٙمـ 

اًمٙمالم ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤محلالل واحلرام واًمٕم٘مٞمدة واعمٕم٤مُمالت يٙمقن إمم اًمٕمٚمامء، وُم٤م ختٌط 

اعمًٚمٛمقن إٓ سمٕمد أن أقمروقا قمـ اًمٕمٚمامء، وًم٧ًم أقمٜمل قمٚمامء احلٙمقُم٤مت وٓ احلزسمٞملم 

اًمذيـ قمٜمدهؿ احلالل ُم٤م أطمٚمف احلزب، واحلرام ُم٤م طمرُمف احلزب، ومٕمغم أهؾ اًمًٜم٦م 

 عمًتجدة وؾم١مال اًمٕمٚمامء قمٜمٝم٤م.اًمتث٧ٌم ذم إُمقر ا

يم٘مؾ أَم٥م همتٛم٥م «أٟمف ىم٤مل:  قمدم آهتامم سمحٔمقظ اًمدٟمٞم٤م: وم٘مد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  -4

ـْ ِذىْمِرَٞم٣م َومَلْ ، سمؾ اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل: »وهمتٛم٥م أَمتل اظم٣مل ـْ سَمَقلمح فَم ـْ ََم ﴿هَمَٟمفْمِرْض فَم

ْٞمَٝم٣م َٝم٣مَة ايمده ٓح احْلَ ـَ *  ُيِرْد إِ ٌَْٙمُٕمُٜمْؿ َِم  .[52-17ًمٜمجؿ: ا]ايْمِٔمْٙمِؿ﴾ َذيمَِؽ ََم

ْؿ زم٣ِميْمَٕمَداِة َوايْمَٔمًِمِّ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ُ ـَ َيْدفُمقَن َرِبح َؽ ََمَع ايمحِذي ًَ ﴿َواْصػِمْ َٞمْٖم

ٌَفُ  ـْ َأنْمَٖمْٙمٛم٣َم وَمْٙم ْٞمَٝم٣م َوٓ سُمْمِْع ََم َٝم٣مِة ايمده ـْ  ُيِريُدوَن َوصْمَٜمُف َوٓ سَمْٔمُد فَمْٝمٛم٣َمَك فَمٛمُْٜمْؿ سُمِريُد ِزيٛم٥ََم احْلَ فَم

ٌََع َهَقاُه َوىَم٣مَن َأَْمُرُه هُمُرؿم٣مً  ٞمحَؽ ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: [16]اًمٙمٝمػ:﴾ِذىْمِرَٞم٣م َواسمح ﴿ٓ َيُٕمرح

ـَ ىَمَٖمُروا دِم ايْمٌاِلدِ  ]آل قمٛمران: ََمَت٣مٌع وَمٙمِٝمٌؾ شُمؿح ََمْٟمَواُهْؿ صَمَٜمٛمحُؿ َوزمِْئَس اظمَِْٜم٣مُد﴾*  سَمَٗمٙمه٤ُم ايمحِذي

َن فَمْٝمٛمَْٝمَؽ إلَِم ََم٣م ََمتحْٔمٛم٣َم زمِِف َأْزَواصم٣ًم َِمٛمُْٜمْؿ َزْهَرَة : ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم[274-275 ﴿َوٓ مَتُدح

                                                        

اجلامع «/إطمقذي( قمـ يمعب سمـ قمقاض ـ ريض اهلل قمـف ـ وهق ذم 6/629رواه اًمؽممذي ) (1018)

 (.42-1/41) »حاًمصحق
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ْٞمَٝم٣م يمِٛمَْٖمتِٛمَُٜمْؿ همِٝمِف َوِرْزُق َرزمَِّؽ طَمغْمٌ َوَأزْمَٗمك َٝم٣مِة ايمده  .[252]ـمـف:﴾احْلَ

وُم٤م أيمثر اجلامقم٤مت اًمتل ىمد شمٗمرىم٧م، سمؾ ذاسم٧م ُمـ أضمؾ طمٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م، وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف 

قن، سمؾ وُم٤م أيمثر ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمًتٗمٞمديـ، ويرضمك أن يٜمٗمع اهلل هبؿ راضمٕم

اإلؾمالم واعمًٚمٛملم، ومٞمقؾمقس هلؿ اًمِمٞمٓم٤من وي٘مٓمٕمٝمؿ قمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وصدق اهلل إذ 

ْٝمَْم٣مُن َئِمُدىُمُؿ ايْمَٖمْٗمَر َوَيْٟمَُمُرىُمْؿ زم٣ِميْمَٖمْحَُم٣مِء َواهللُ َئِمُدىُمْؿ ََمْٕمِٖمَرًة َِمٛمُْف َوهمَ ي٘مقل:  ّْماًل َواهلُل ﴿ايمُمح

 .[146]اًمٌ٘مرة:﴾َواؽِمٌع فَمٙمِٝمؿٌ 

ىمٞم٤مم جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ًمتٗم٘مد أطمقال مجٞمع أهؾ اًمًٜم٦م ذم مجٞمع اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م8  -5

ًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مهؾ ودومع ؿمٌٝم٤مت اعمٚمًٌلم وشمثٌٞم٧م أهؾ اًمًٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م، وإٟمِم٤مء طمٚم٘م٤مت ذم 

ن إًمٞمف ُمـ اًمقؾم٤مئؾ: ، وُم٤م حيت٤مضم٤مسمٞمقت اهلل يدرس ومٞمٝم٤م يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

يم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ُمع آهتامم سمدراؾم٦م قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمـ يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م 

 "اًمتقطمٞمد"ًممضمري، و "اًمنميٕم٦م"سمـ طمٜمٌؾ، و سمـ أمحد ًمٕمٌداهلل "اًمًٜم٦م"واجلامقم٦م: يمـ 

سمـ ٟمٍم اعمروزي، وهمػم  عمحٛمد "اًمًٜم٦م"ٓسمـ أيب قم٤مصؿ، و "اًمًٜم٦م"ٓسمـ ظمزيٛم٦م، و

  ًمتل أًمٗمٝم٤م قمٚمامؤٟم٤م رمحٝمؿ اهلل.هذه اًمٙمت٥م ا

ٟمدقمق مجٞمع أهؾ اًمًٜم٦م إمم اًمدقمقة إمم اهلل، ويمِمػ أسم٤مـمٞمؾ احلزسمٞملم سم٤محلج٦م، وم٢من  -6

٣مَر َواظمُْٛم٣َمهمِِٗمكَم َوانْمُٙمْظ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوََمْٟمَواُهْؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل:  ٣َم ايمٛمحٌِله صَم٣مِهِد ايْمُ٘مٖمح ﴿َي٣م َأُّيه

 .[55]اًمتقسم٦م:﴾غمُ صَمَٜمٛمحُؿ َوزمِْئَس اظمَِِْم 

ومٝمذه احلزسمٞم٤مت ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٙمذب واخلداع واًمتٚمٌٞمس وىمٚم٥م احل٘م٤مئؼ، وم٤مًمقاضم٥م قمغم 

أهؾ اًمٕمٚمؿ أن يٙمِمٗمقا قمقاره٤م، وحيذروا اعمًٚمٛملم ُمٜمٝم٤م، وم٘مد ُمًخ٧م ؿم٤ٌمب اعمًٚمٛملم 

ووٞمٕم٧م أقمامرهؿ وؿمت٧م ؿمٛمٚمٝمؿ، وصػمهتؿ ؿمٞمًٕم٤م وأطمزاسًم٤م، وؿمٖمٚمقا اعمًٚمٛملم 
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هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن، وإمم اهلل اعمِمتٙمك وإًمٞمف اعمرضمع سم٠مٟمٗمًٝمؿ قمـ أقمدائٝمؿ، وم٢مٟم٤م 

 واعمآب.

*** 

احلٛمد اهلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ وآه، 

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف، أُم٤م سمٕمد:

سمـ قمٌداهلل  قمـ ضمرير "صحٞمحٝمام"ُم٤مم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم وم٘مد روى اإل

قمغم إىم٤مم اًمّمالة، وإيت٤مء اًمزيم٤مة، واًمٜمّمح ًمٙمؾ ُمًٚمؿ،  ىم٤مل: سم٤ميٕم٧م رؾمقل اهلل 

قمـ أيب رىمٞم٦م متٞمؿ اًمداري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  "صحٞمحف"وروى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم 

ت٣مزمف ويمرؽمقيمف وٕئٚم٥م هلل ويم٘م«، ىمٚمٜم٤م: عمـ؟ ىم٤مل: »ايمديـ ايمٛمِمٝمح٥م«: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .»اظمًٙمٚمكم وفم٣مَمتٜمؿ

َوَأْٞمَِمُح ﴿ومٝمؿ ٟم٤مصحقن ٕممٝمؿ وم٘م٤مئؾ ُمٜمٝمؿ ي٘مقل:  وهٙمذا أٟمٌٞم٤مء اهلل

ٌهقَن ﴿ ، وي٘مقل آظمر:[41]ٕقمراف:﴾يَمُ٘مؿْ 
ـْ ٓ حُتِ

َوَٞمَِمْح٦ُم يَمُ٘مْؿ َويَم٘مِ

 .[57]ٕقمراف:ايمٛمح٣مِصِحكَم﴾

ٜمل آدم ومٞمٝمؿ اًمّم٤محلقن وٟمّمٞمحتٜم٤م هٜم٤م إلظمقاٟمٜم٤م أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ اجلـ، واجلـ هؿ يمٌ

                                                        

 (.56( )م 57)خ ( 1019)

 (.55)م ( 1020)
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٣م َِمٛمح٣م وومٞمٝمؿ اًمٗم٤مؾمدون إذار اعمردة، يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طم٤ميمًٞم٤م قمٜمٝمؿ:  ﴿َوَأٞمح

قَن َوَِمٛمح٣م ُدوَن َذيمَِؽ ىُمٛمح٣م ؿَمَرائَِؼ وِمَدداً  ٣محِلُ ٣م َِمٛمح٣م ، وذم آي٦م أظمرى: [22]اجلــ:﴾ايمِمح ﴿َوَأٞمح

ـْ َأؽْم  ٙمُِٚمقَن َوَِمٛمح٣م ايْمَٗم٣مؽِمُْمقَن هَمَٚم ًْ ْوا َرؾَمداً اظمُْ رح  .[22]اجلــ:﴾َٙمَؿ هَمُٟمويَمئَِؽ حَتَ

وومٞمٝمؿ  ومٛمٜمٝمؿ اًمٙم٤مومر اًمنمير اعمٗمًد، وومٞمٝمؿ اجل٤مهؾ، وومٞمٝمؿ اًمًٜمل، وومٞمٝمؿ اًمِمٞمٕمل،

اًمّمقذم، وىمد ضم٤مء ضمٜمل إمم إقمٛمش وم٠مذن ًمف إقمٛمش أن ي٠ميمؾ ـمٕم٤مًُم٤م، صمؿ ؾم٠مًمف 

ل: ٟمٕمؿ، إقمٛمش: أومٞمٙمؿ أطمد أو رء ُمـ هذه اًمٜمحؾ؟ أي ُمـ أصح٤مب إهقاء، ىم٤م

 وٟمجد ذهؿ اًمراومْم٦م.

 ويم٤مٟمقا رسمام ي٠مشمقن إمم اًمٕمرب، وم٘مد ىم٤مل ىم٤مئؾ اًمٕمرب:

ـــتؿ؟ ـــقن أٟم ـــ٤مري وم٘مٚمـــ٧م: ُمٜم ـــقا ٟم  أشم

 

 وم٘مــ٤مًمقا: اجلـــ، ىمٚمــ٧م: قمٛمــقا صــ٤ٌمطًم٤م  

، وم٘مد أرؾمٚمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من قمٜمد أن ُمٜمٕمقا ُمـ اؾمؽماق ويم٤مٟمقا ي٠مشمقن إمم اًمٜمٌل  

ـَ اًمٙمريؿ: اًمًٛمع ُمـ اًمًامء، ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف  هْمٛم٣َم إيَِمْٝمَؽ َٞمَٖمرًا َِم ﴿َوإِْذ َسَ

ـَ  وُه وَم٣ميُمقا َأْٞمِِمُتقا هَمَٙمامح وُمِِضَ َويمحْقا إلَِم وَمْقَِمِٜمْؿ َُمٛمِْذِري َتِٚمُٔمقَن ايْمُٗمْرآَن هَمَٙمامح ضَمَيُ ًْ ِـّ َي *  اجْلِ

ـْ زَمْٔمِد َُمقؽَمك َُمَِم  ٣م ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم ىمَِت٣مزم٣ًم ُأْٞمِزَل َِم ؼِّ وَم٣ميُمقا َي٣م وَمْقََمٛم٣َم إِٞمح وم٣ًم ظم٣َِم زَمكْمَ َيَدْيِف َُّيِْدي إلَِم احْلَ دِّ

َتِٗمٝمؿٍ  ًْ ـْ ُذُٞمقزمُِ٘مْؿ َوجُيِْرىُمْؿ *  َوإلَِم ؿَمِريٍؼ َُم ٌُقا َدافِمَل اهلِل َوآَِمٛمُقا زمِِف َيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ َِم َي٣م وَمْقََمٛم٣َم َأصِمٝم

ـْ فَمَذاٍب َأيمِٝمؿٍ  ـْ ٓ جُي٤ِْم َدافِمَل اهللِ هَمَٙمْٝمَس زمُِٚمْٔمِجٍز دِم *  َِم ـْ ُدوٞمِِف َوََم َْرِض َويَمْٝمَس يَمُف َِم ْٕ  ا

  .[51-17]آطم٘م٤مف: ﴾َأْويمَِٝم٣مُء ُأويَمئَِؽ دِم َوالٍل َُمٌكِمٍ 

ومٚمام أرؾمٚمٝمؿ إسمٚمٞمس ًمٞمٜمٔمروا ُم٤م اًمذي طمدث وُمٜمٕمقا سمًٌٌف ُمـ اؾمؽماق اًمًٛمع وُمـ 

يّمكم سم٠مصح٤مسمف سمقادي ٟمخٚم٦م وهق واد سملم  اًمّمٕمقد إمم اًمًامء، رأوا اًمٜمٌل 

﴿وُمْؾ  ؼمٟم٤م رسمٜم٤م ذم أي٤مت اًمتل شم٘مدُم٧م، وأيًْم٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:ُمٙم٦مواًمٓم٤مئػ يمام أظم
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٣م ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم وُمْرآٞم٣ًم فَمَج٣ٌمً  ِـّ هَمَٗم٣ميُمقا إِٞمح ـَ اجْلِ ُف اؽْمَتَٚمَع َٞمَٖمٌر َِم ؾْمِد هَمآََمٛمح٣م *  ُأوضِمَل إرَِمح َأٞمح َُّيِْدي إلَِم ايمره

ٛم٣َم َأضَمدًا﴾ َك زمَِرزمِّ ـْ ُٞممْمِ وشم٠مصمروا سم٘مراءشمف،  ج٤مسمقا ًمٚمٜمٌل ، وم٘مد اؾمت[1-2]اجلــ: زمِِف َويَم

 .ورضمٕمقا دقم٤مة إمم اهلل سم٥ًٌم ؾمامع اًم٘مرآن

صحٞمح "ومٚمؿ خُيْؼَم هبؿ إٓ أٟمف أظمؼمشمف ؿمجرة يمام ضم٤مء ذم  وأُم٤م اًمٜمٌل 

ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد، واهلل ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مدر قمغم أن يٜمٓمؼ اًمِمجرة،  "اًمٌخ٤مري

 ًمف: زوسمٕم٦م.، وىمد يم٤مٟمقا شمًٕم٦م أطمدهؿ ي٘م٤مل وجيٕمٚمٝم٤م شمٙمٚمؿ اًمٜمٌل 

ُمًٜمد "ويمام أظمؼمٟم٤م اهلل قمز وضمؾ ومٛمٜمٝمؿ اًمّم٤محلقن وُمٜمٝمؿ دون ذًمؽ، وم٘مد ضم٤مء ذم 

قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ظمرج رضمؾ ُمـ ظمٞمؼم وم٤مشمٌٕمف رضمالن وآظمر  "اإلُم٤مم أمحد

يتٚمقمه٤م ي٘مقل: ارضمٕم٤م ارضمٕم٤م طمتك ردمه٤م، صمؿ حلؼ اًمرضمؾ وم٘م٤مل: إن هذيـ ؿمٞمٓم٤مٟم٤من، وإين 

وم٠مىمرئف اًمًالم وأظمؼمه أٟم٤م ه٤مهٜم٤م  -  -أشمٞم٧م رؾمقل اهلل  مل أزل هبام طمتك رددهتام، وم٢مذا

 ذم مجع صدىم٤مشمٜم٤م، وًمق يم٤مٟم٧م شمّمٚمح ًمف ًمٌٕمثٜم٤م هب٤م إًمٞمف.

ـْ ُدوٞمِِف هَمال وُمٜمٝمؿ ُمـ أؾمٚمؿ يمام أظمؼمٟم٤م اهلل قمزوضمؾ:  ـَ َزفَمْٚمُتْؿ َِم ﴿وُمِؾ اْدفُمقا ايمحِذي

ِقيالً  ِّ فَمٛمُْ٘مْؿ َوٓ حَتْ ُِؿ ايْمَقؽِمٝمَٙم٥َم  ُأويَمئَِؽ *  َيْٚمٙمُِ٘مقَن ىَمُْمَػ ايميه ٌَْتُٕمقَن إلَِم َرِبِّ ـَ َيْدفُمقَن َي ايمحِذي

َتُف َوَُي٣َمهُمقَن فَمَذازَمُف إِنح فَمَذاَب َرزمَِّؽ ىَم٣مَن حَمُْذوراً  ُْؿ َأوْمَرُب َوَيْرصُمقَن َرمْحَ -34]آهاء: ﴾َأُّيه

35]. 

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام.449( )م 4921خ (( 1021)

 (. 450/153( )م 3859)خ  (1022)

 (.1/368/ؿمايمر(، وهق ذم اجلامع )2510اعمًـد )( 1023)



 018 ىصٔشيت ألٍل الضي٘ مً اجلً (11

ُمـ طمدي٨م اسمـ  "صحٞمح ُمًٚمؿ"وىمد يم٤من اإلٟمس يٕمٌدون اجلـ يمام ذم 

اجلٜمٞمقن واإلٟمس ٓ يٕمٚمٛمقن سمذًمؽ، ومٌ٘مل إٟمس قمغم قم٤ٌمدهتؿ ًمٚمجـ،  ُمًٕمقد وم٠مؾمٚمؿ

َف اإلٟمس اًمذيـ يٕمٌدون اجلـ، وي٘مقل رسمٜم٤م قمزوضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  وم٠مظمؼم اهلل وؾمٗمَّ

ـَ  ْٞمِس َووَم٣مَل َأْويمَِٝم٣مُؤُهْؿ َِم ِ ْٕ ـَ ا ِـّ وَمِد اؽْمَتْ٘مَثْرسُمْؿ َِم ُهْؿ ََجِٝمٔم٣ًم َي٣م ََمْٔممَمَ اجْلِ ْٞمِس  ﴿َوَيْقَم حَيْمُمُ ِ ْٕ ا

ـَ  ْٙم٦َم يَمٛم٣َم وَم٣مَل ايمٛمح٣مُر ََمْثَقاىُمْؿ طَم٣ميمِِدي ٌَْٔمٍض َوزَمَٙمْٕمٛم٣َم َأصَمَٙمٛم٣َم ايمحِذي َأصمح ٛم٣َم اؽْمَتْٚمَتَع زَمْٔمُّمٛم٣َم زمِ َرزمح

 .[216]إٟمٕم٤مم:همِٝمَٜم٣م﴾

قنَ وىم٤مل ذم آي٦م سمٕمده٤م:  ْ َيْٟمسمُِ٘مْؿ ُرؽُمٌؾ َِمٛمُْ٘مْؿ َيُٗمِمه ْٞمِس َأمَل ِ ْٕ ِـّ َوا فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  ﴿َي٣م ََمْٔممَمَ اجْلِ

ْٞمَٝم٣م وَ  َٝم٣مُة ايمده ُؿ احْلَ هْتُ ٛم٣َم َونَمرح
ًِ ؾَمِٜمُدوا آَي٣مَِت َوُيٛمِْذُروَٞمُ٘مْؿ يمَِٗم٣مَء َيْقَِمُ٘مْؿ َهَذا وَم٣ميُمقا ؾَمِٜمْدَٞم٣م فَمعَم َأْٞمُٖم

ـَ  ُْؿ ىَم٣مُٞمقا ىَم٣مهمِِري ِٜمْؿ َأَّنح ًِ  .[252]إٟمٕم٤مم:﴾فَمعَم َأْٞمُٖم

اًمٕمٚمامء هؾ ُمـ اجلـ رؾمؾ؟ أم  ومٗمل هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م أٟمف أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ، وىمد اظمتٚمػ

 ، وٓ ييٟم٤م ذًمؽ.اًمرؾمؾ ُمـ اإلٟمس؟ وفم٤مهر أي٦م أن ُمٜمٝمؿ رؾماًل 

وهؿ جمزيقن وحم٤مؾمٌقن إن أطمًٜمقا دظمٚمقا اجلٜم٦م، ٕن سمٕمض اًمٜم٤مس ي٘مقل: إن اجلـ 

 ٓ يدظمٚمقن اجلٜم٦م، وًمٞمس قمٜمده دًمٞمؾ ٓ ُمـ اًمٙمت٤مب وٓ ُمـ اًمًٜم٦م.

قَن  ﴿َي٣م ََمْٔممَمَ وىمد شم٘مدم ىمقل اهلل قمزوضمؾ:  ْٞمِس َأمَلْ َيْٟمسمُِ٘مْؿ ُرؽُمٌؾ َِمٛمُْ٘مْؿ َيُٗمِمه ِ ْٕ ِـّ َوا اجْلِ

﴿َويمُِ٘مؾر ، ومٞم٘مقل سمٕمده٤م: [252]إٟمٕم٤مم:فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ آَي٣مَِت َوُيٛمِْذُروَٞمُ٘مْؿ يمَِٗم٣مَء َيْقَِمُ٘مْؿ َهَذا﴾

ح٣م فَمِٚمُٙمقا﴾  .[251]إٟمٕم٤مم:َدَرصَم٣مٌت مِم

اَمَواوىمقل اهلل قمزوضمؾ:  ًح ْٝمِؾ َوايمٛمحَٜم٣مِر ﴿إِنح دِم طَمْٙمِؼ ايم َْرِض َواطْمتاِلِف ايمٙمح ْٕ ِت َوا
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 اًمصحقح مـ ذًمؽ أن اًمرؾمؾ مـ اإلكس ومؼط وهق ىمقل اجلؿفقر. (1025)
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٣ٌَمِب  يَْم ْٕ ُورِم ا ِٕ ي٣مٍت  ْؿ َأينِّ ٓ ُأِوٝمُع  ، صمؿ سمٕمده٤م:[272]آل قمٛمران:﴾َٔ ُ ْؿ َرِبه ﴿هَم٣مؽْمَتَج٣مَب ََلُ

ـْ زَمْٔمٍض﴾ ـْ َذىَمٍر َأْو ُأْٞمَثك زَمْٔمُّمُ٘مْؿ َِم ، وي٘مقل قمزوضمؾ [273]آل قمٛمران:فَمَٚمَؾ فَم٣مَِمٍؾ َِمٛمُْ٘مْؿ َِم

ٌَُٜمُؿ  يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ذم َْرِض َهْقٞم٣ًم َوإَِذا طَم٣مؿَم ْٕ ـَ َيْٚمُُمقَن فَمعَم ا ـِ ايمحِذي مْحَ ٣ٌَمُد ايمرح ﴿َوفِم

٣مِهُٙمقَن وَم٣ميُمقا ؽَمالَم٣مً  ْقَن ، إمم ىمقًمف: [45]اًمٗمرىم٤من:﴾اجْلَ وا َوُيَٙمٗمح َزْوَن ايْمُٕمْرهَم٥َم زماَِم َصػَمُ ﴿ُأويَمِئَؽ جُيْ

ٝمح٥ًم َوؽَمالَم٣مً 
٣مِت  ، وي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:[53]اًمٗمرىم٤من:﴾همِٝمَٜم٣م حَتِ ٣محِلَ ـَ آََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمح ﴿إِنح ايمحِذي

ْؿ صَمٛمح٣مُت ايْمِٖمْرَدْوِس ُٞمُزًٓ   .[225]اًمٙمٝمػ:﴾ىَم٣مَٞم٦ْم ََلُ

*  ﴿وَمْد َأهْمَٙمَح اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ ومٛمـ اجلـ ُم١مُمٜمقن، وهؿ ُمٙمٚمٗمقن شمِمٛمٚمٝمؿ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م: 

ـَ ُهْؿ دِم َصالهِتِْؿ طَم٣مؾِمُٔمقنَ   ﴿ُأويَمئَِؽ ُهُؿ ايْمَقاِرشُمقنَ ، إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم: [1-2]اعم١مُمٜمقن:﴾ايمحِذي

ـَ َيِرشُمقَن ايْمِٖمْرَدْوَس ُهْؿ همِٝمَٜم٣م طَم٣ميمُِدوَن﴾*   .[22-22]اعم١مُمٜمقن: ايمحِذي

 وم٤مًم٘مقل سم٠مهنؿ ٓ يدظمٚمقن اجلٜم٦م هق ىمقل سم٤مـمؾ، ًمٞمس هٜم٤مك دًمٞمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

 "سمٚمقغ اعمرام"ظمرج يمت٤مسًم٤م ُمثؾ: وُمقوقع اجلـ ُمقوقع ـمقيؾ، ًمق يمت٥م ومٞمف يم٤مشم٥م ٕ

ُمـ طمٞم٨م اٟم٘م٤ًمُمٝمؿ إمم ُمًٚمٛملم ويم٤مومريـ، وُمـ شمًٚمط  "ري٤مض اًمّم٤محللم"أو 

اًمِمٞم٤مـملم واجلـ قمغم سمٜمل آدم، وُمـ طمٞم٨م وؾمقؾم٦م اًمِمٞم٤مـملم ًمٌٜمل آدم، وم٢من اعمٕمتزًم٦م 

ـَ ي٘مقًمقن: إن اجلـ ٓ يًٚمٓمقن قمغم سمٜمل آدم، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ﴿ايمحِذي

﴾َيْٟمىمُ  ـَ اظمَْسِّ ٝمَْْم٣مُن َِم ٌحُْمُف ايمُمح ٓح ىَماَم َيُٗمقُم ايمحِذي َيَتَخ زم٣م ٓ َيُٗمقَُمقَن إِ  .[153]اًمٌ٘مرة:ُٙمقَن ايمرِّ

سمـ أيب رسم٤مح ىم٤مل: ىم٤مل زم اسمـ قم٤ٌمس أٓ  قمـ قمٓم٤مء "صحٞمح اًمٌخ٤مري"وذم 

: وم٘م٤مًم٧م أريؽ اُمرأة ُمـ أهؾ اجلٜم٦م؟ ىمٚم٧م: سمغم، ىم٤مل: هذه اعمرأة اًمًقداء أشم٧م اًمٜمٌل 
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إن ؾمئ٦م صػمت ويمؽ اجلٛم٥م، وإن ؾمئ٦م «إين أسع وإين أشمٙمِمػ، وم٤مدع اهلل زم، ىم٤مل: 

، وم٘م٤مًم٧م: أصؼم، وم٘م٤مًم٧م: إين أشمٙمِمػ وم٤مدع اهلل زم أٓ أشمٙمِمػ، »دفمقت اهلل أن ئم٣مهمٝمؽ

 ومدقم٤م هل٤م.

إيْم٤مح اًمدًٓم٦م ذم قمٛمقم "وًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل رؾم٤مًم٦م سمٕمٜمقان: 

 رؾمقل إمم اجلـ واإلٟمس. ٌل سمٛمٕمٜمك أن اًمٜم "اًمرؾم٤مًم٦م

وجيقز أن يتٚمٌس اجلٜمل سم٤مإلٟمز، وهذا يمام ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم 

: ًمق مل يرد دًمٞمؾ عم٤م يم٤من ًمٜم٤م أن ٟمٜمٙمره، ٕن اإلٟمٙم٤مر خي٤مًمػ اًمقاىمع، "إيْم٤مح اًمدًٓم٦م"

 وخي٤مًمػ اًمدًمٞمؾ.

 َم٣م َمـ َمقيمقد يقيمد إٓ«: ي٘مقل اًمٜمٌل  وذم طمدي٨م أيب هريرة اعمتٗمؼ قمٚمٞمف

، صمؿ »وايمُمٝمْم٣من يٚمًف ضمكم يقيمد، همٝمًتٜمؾ ص٣مرطًم٣م َمـ َمس ايمُمٝمْم٣من إي٣مه إٓ َمريؿ وازمٛمٜم٣م

ْٝمَْم٣مِن ﴿ي٘مقل أسمق هريرة: واىمرءوا إن ؿمئتؿ:  ـَ ايمُمح َتَٜم٣م َِم يح َوإيِنِّ ُأفِمٝمُذَه٣م زمَِؽ َوُذرِّ

صِمٝمِؿ﴾  .[54]آل قمٛمران:ايمرح

وىم٤مل: إن اجلـ  واًمٗمالؾمٗم٦م يٜمٙمرون وضمقد اجلـ، وىمد اٟمزًمؼ حمٛمد رؿمٞمد رو٤م ذم هذا

قم٤ٌمرة قمـ اجلراصمٞمؿ، ٕهن٤م ٓ شمرى إٓ سمقاؾمٓم٦م اعمٙمؼم، وهق ي٘مقل هذا اًمٙمالم طمتك يقاومؼ 

 اعمًتنمىملم ُمـ أقمداء اإلؾمالم اًمذيـ ٓ ي١مُمٜمقن إٓ سم٤معمحًقؾم٤مت.

صمؿ شمٌع اًمٗمالؾمٗم٦م ُمـ شمٌٕمٝمؿ ُمـ أومراظمٝمؿ، صمؿ اعمٕمتزًم٦م أٟمٙمروا شمًٚمط اجلـ، وإن يم٤مٟمقا 

ًمرضمؾ اؾمٛمف درويش  "صٞمح٦م احلؼ"ٜم٤مك يمت٤مب ىمٞمؿ سمٕمٜمقان مل يٜمٙمروا وضمقد اجلـ، وه
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شمٙمٚمؿ قمغم اًمتقطمٞمد، وًمٙمٜمف زًمؼ أيًْم٤م وأٟمٙمر أن يتٚمٌس اجلٜمل سم٤مإلٟمز، وأىمقل: يمٞمػ 

يٜمٙمر هذا وأُمث٤مًمف، ورب ُمٍموع ٓ حيٗمظ اًم٘مرآن ودمده ي٘مرأ اًم٘مرآن، ورب ُمٍموع ٓ 

ًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م وم٢مذا حيًـ اًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م ودمده يتٙمٚمؿ هب٤م، ورب ُمٍموع ٓ حيًـ ا

 سقمف اجلٜمل شمٙمٚمؿ هب٤م، واًمٍمع قمالضمف إذيم٤مر.

وسم٘مل: هؾ اجلـ يٕمٚمٛمقن اًمٖمٞم٥م أم ٓ؟ هؿ ٓ يٕمٚمٛمقن اًمٖمٞم٥م يمام ي٘مقل رسمٜم٤م قمزوضمؾ 

َْرِض سَمْٟمىُمُؾ َِمٛمْ ذم ؿم٠من ؾمٚمٞمامن:  ْٕ ٥ُم ا ٓح َدازمح ْؿ فَمعَم ََمْقسمِِف إِ َٟمسَمُف ﴿هَمَٙمامح وَمَّمْٝمٛم٣َم فَمَٙمْٝمِف اظمَْْقَت ََم٣م َدَلحُ ًَ

ـه َأْن يَمْق ىَم٣مُٞمقا َئْمَٙمُٚمقَن ايْمَٕمْٝم٤َم ََم٣م يَمٌُِثقا دِم ايْمَٔمَذاِب اظمُِْٜمكمِ  ٌَٝمحٛم٦َِم اجْلِ  .[22]ؾمـ٠ٌم:﴾هَمَٙمامح طَمرح سَم

وٟمرضمع إمم ٟمّمٞمحتٜم٤م ٕهؾ اًمًٜم٦م ُمـ اجلـ، وم٘مد يقضمد ُمـ اجلـ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ 

 .هق ضم٤مهؾ، يمام يقضمد ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ اإلٟمس ُمـ هق ضم٤مهؾ

٣َم ومٜمٜمّمحٝمؿ سمت٘مقى اهلل قمزوضمؾ، وم٢من اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ﴿َي٣م َأُّيه

ـَ آََمٛمُقا اسمحُٗمقا اهللَ َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  ُٗمقا اهللَ  ،[52]إطمزاب:﴾ايمحِذي ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ََم٦ْم يمَِٕمدٍ   .[26]احلنم:﴾َويْمَتٛمُْٓمْر َٞمْٖمٌس ََم٣م وَمدح

ٌْٙمُِ٘مْؿ ﴿ٟمّمٞمح٦م اهلل قمزوضمؾ ًمٕم٤ٌمده:  وهل ـْ وَم ـَ ُأوسُمقا ايْم٘مَِت٣مَب َِم ْٝمٛم٣َم ايمحِذي َويَمَٗمْد َوصح

٣مىُمْؿ َأِن اسمحُٗمقا اهللَ﴾  .[252]اًمٜم٤ًمء:َوإِيح

ـْ َأؽْمَٙمَؿ هَمُٟمويَمئَِؽ وىمد شم٘مدم ىمقل اهلل قمزوضمؾ:  ٙمُِٚمقَن َوَِمٛمح٣م ايْمَٗم٣مؽِمُْمقَن هَمَٚم ًْ ٣م َِمٛمح٣م اظمُْ ﴿َوَأٞمح

وْ  رح َٜمٛمحَؿ ضَمَْم٣ًٌم﴾*  ا َرؾَمداً حَتَ ٣م ايْمَٗم٣مؽِمُْمقَن هَمَ٘م٣مُٞمقا جِلَ   .[23-22]اجلــ: َوَأَمح

ـْ َأوْمَْم٣مِر وي٘مقل رسمٜم٤م قمزوضمؾ:  ْٞمِس إِِن اؽْمَتَْمْٔمُتْؿ َأْن سَمٛمُْٖمُذوا َِم ِ ْٕ ِـّ َوا ﴿َي٣م ََمْٔممَمَ اجْلِ

ْٙمَْم٣منٍ  ًُ ٓح زمِ َْرِض هَم٣مْٞمُٖمُذوا ٓ سَمٛمُْٖمُذوَن إِ ْٕ اَمَواِت َوا ًح زَم٣منِ *  ايم ُ٘ماَم سُمَ٘مذِّ ُيْرؽَمُؾ *  هَمٌَِٟميِّ آِٓء َرزمِّ

انِ  ـْ َٞم٣مٍر َوُٞمَح٣مٌس هَمال سَمٛمَْتٌِمَ زَم٣منِ *  فَمَٙمْٝمُ٘ماَم ؾُمَقاٌظ َِم ُ٘ماَم سُمَ٘مذِّ -55]اًمرمحـ: ﴾هَمٌَِٟميِّ آِٓء َرزمِّ
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54].  

َقى َوٓ َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ايْمػِمِّ َوايمتحٗمْ ﴿ومٜمحـ ٟمتقاىص سمت٘مقى اهلل قمزوضمؾ، صمؿ سم٤مًمتٕم٤مون: 

شْمِؿ َوايْمُٔمْدَوانِ  ِ ْٕ  .[1]اعم٤مئدة:﴾سَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ا

، وىمد يٙمقن »َمـ يرد اهلل طمغًما يٖمٗمٜمف دم ايمديـ«وٟمٜمّمحٝمؿ سم٤مًمتٗم٘مف ذم ديـ اهلل: 

اًمِمخص ُمٜمٝمؿ ضم٤مهاًل، ومرسمام ي١مذي إظمقاٟمف وهق ئمـ أٟمف ؾمٜمل، أو أٟمف ُم١مُمـ ُمـ اعم١مُمٜملم 

ذي إظمقاٟمف يمام حيدث ًمٙمثػم ُمـ اعمٍموقملم، اًمّم٤محللم، وىمد يٙمقن ُم١مُمٜم٤ًم وم٤مؾمً٘م٤م ومٞم١م

ومرسمام ي٘مرأ قمٚمٞمف اًم٘مرآن واًمذي سمداظمٚمف ي٤ًمسمؼ سم٤مًم٘مرآن، هذا إذا يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم ص٤محل٤ًم، أُم٤م إذا 

سمـ ىم٤مرب رآه قمٛمر وم٘م٤مل: إن هذا قمغم ديـ اجل٤مهٚمٞم٦م أو يم٤من يم٤مهـ  يم٤من ؿمٞمٓم٤مًٟم٤م ومًقاد

أو يمٜم٧م يم٤مهٜم٤ًم ىمٌؾ، وم٘م٤مل  ىمقُمف قمكم سمف؟ وم٠مشمك سمف، وم٘م٤مل ًمف قمٛمر: إٟمؽ قمغم ديـ اجل٤مهٚمٞم٦م

اًمرضمؾ: ُم٤م رأي٧م ًذا ُم٤م ىمقسمؾ سمف رضمؾ ُمًٚمؿ ُمثؾ اًمٞمقم، وم٘م٤مل ًمف قمٛمر: ىمد يمٜم٤م قمغم ذ 

ُمـ ذًمؽ، وم٘م٤مل: أُم٤م أين يمٜم٧م يم٤مهـ ىمقُمل، صمؿ ىم٤مل ًمف قمٛمر: ُمتك شمريمؽ ضمٜمٞمؽ؟ ىم٤مل: 

 .اًم٘مرآن ومٚمؿ ي٠مشمٜمل قمٜمد أن ىمرأت

هلل، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف ومٝمذا أُمر ُمٝمؿ أن يتٗم٘مف اجلـ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ذم ديـ ا

ـْ  ، وي٘مقل:[222]ـمـف:﴿َووُمْؾ َربِّ ِزْديِن فِمْٙماًم﴾اًمٙمريؿ:  اَم ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمَؽ َِم ـْ َئْمَٙمُؿ َأٞمح ﴿َأهَمَٚم

ـْ ُهَق َأفْمَٚمك﴾ ؼه ىَمَٚم  .[27]اًمرقمد:َرزمَِّؽ احْلَ

 ويمٞمػ يًتٓمٞمع اجلـ أن يٛمٞمزوا سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ إذا مل يتٗم٘مٝمقا ذم ديـ اهلل،

                                                        

 .(100(، )م/اًمزيماة/71)خمتػؼ قمؾقف قمـ معاوية، ( 1028)

 ( قمـ أيب ذر ريض خترجيف.1661( )م 6050خ (( 1028) 

(1029)
 (، قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.3866)خ 
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 ظمّمقص٤ًم وٟمحـ ذم هذا اًمٕمٍم اعمٔمٚمؿ، ومال سمد ُمـ اًمتٗم٘مف ذم ديـ اهلل.

وم٘مد اهمؽم يمثػم ُمـ اإلٟمس سمٌٕمض اًمدقم٤مة إمم اهلل، ومػمون اًمٚمحٞم٦م اعمحٜم٤مة واًمثقب إمم 

وؾمط اًم٤ًمق واًمٕمامُم٦م اعمؼموُم٦م، صمؿ ي٘مقًمقن: هذا هق اًمداقمل إمم اهلل، وٓ سمد أٟمف يقضمد ذم 

إُمثٚم٦م ُمـ اإلٟمس، احلزسمٞملم اًمذيـ يقضمدون قمٜمدٟم٤م اجلـ ُمـ هذا اًمٜمقع وأٟم٤م أرضب ًمٙمؿ 

 واًمذيـ حيرومقن اًمٙمٚمؿ قمـ ُمقاوٕمف.

يمٜم٧م وقمٌد اعمجٞمد قمٜمد اًمرئٞمس، وم٘مٚم٧م هلام: أٟم٤م أحتدايمام أن شمثٌت٤م سمره٤مًٟم٤م قمغم أٟمٜم٤م 

ُمتِمددون، ٕهنؿ ي٘مقًمقن أن أهؾ اًمًٜم٦م ُمتِمددون، ومًٙم٧م اًمرئٞمس ويِمٙمر قمغم ذًمؽ، 

أٟم٤م ومٕمٜمدي يمالُمؽ ذم إؿمخ٤مص، وم٘مٚم٧م ًمف: إن اًمٜمٌل اعمجٞمد اًمزٟمداين: أُم٤م  وم٘م٤مل قمٌد

إٞمؽ اَمرؤ همٝمؽ «ٕيب ذر:  ، وي٘مقل»أهمت٣من أٞم٦م ي٣م َمٔم٣مذ؟«ي٘مقل عمٕم٤مذ:  

اعمجٞمد اًمزٟمداين سمٛمٕمٜمك ُم٤م هق ضمقاسمؽ؟ ومام يم٤من  ، وم٤مًمتٗم٧م اًمرئٞمس إمم قمٌد»صم٣مهٙمٝم٥م

 اعمجٞمد اًمزٟمداين إٓ أن ىم٤مل: إن هذه إدًم٦م ُمٜمًقظم٦م. ُمـ قمٌد

شمًجؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م هٜم٤م ًمٞمٕمرومٝم٤م قمٚمامء اعمًٚمٛملم اًمذيـ يداومٕمقن قمـ  وأريد أن

اعمجٞمد؟ وىم٤مل: إن هذه إدًم٦م  احلزسمٞملم يمٞمػ حيٙمٛمقن قمغم إدًم٦م، ُمـ ؾمٌ٘مؽ ي٤م قمٌد

ُمٜمًقظم٦م؟ اؾم٠مل اًمٕمٚمامء ًمق يمٜم٧م ُمقومً٘م٤م، وم٘مد ُمٙمث٧م ذم اًمًٕمقدي٦م ؾمٜملم، وىمد ٟمّمح٧م 

 ويًتٗمٞمد. أظًم٤م يٜمّمحف أن يدظمؾ ذم ضم٤مُمٕم٦م

د اجلـ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م أن يرومٕمٝمؿ اهلل8 ومٕمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمتٛمًؽ سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م وإذا أرا

                                                        

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.465( )م 750)خ ( 1030)

 .( قمـ أيب ذر ريض اهلل قمـف1661( )م 6050خ (( 1031)
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 يعـل ذم اًمًعقدية. 
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 .»َمـ رنم٤م فمـ ؽمٛمتل همٙمٝمس َمٛمل«ي٘مقل:  ، وم٢من اًمٜمٌل رؾمقًمف 

ٌٜمل يمٚمٛم٦م ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل وهل أٟمف ىم٤مل: إٟمام يرومع اهلل وشمٕمج

 .اًمِمخص سم٘مدر متًٙمف سمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

وىم٤مف هم٤مًم٥م اًم٘مرر، وإمم محقد ه٤مؿمؿ يمذًمؽ، وم٥ًٌٌم وإذا ٟمٔمرت إمم وزير إ

إقمراوٝمام قمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل، وسم٥ًٌم شمٕم٤موهنام قمغم ؾمح٥م اعم٤ًمضمد ُمـ أيدي أهؾ 

اًمًٜم٦م وضمدهتام ذم ظمزي وذل، وهم٤مًم٥م اًم٘مرر ًمٞمس إٓ وزير صقرة أُم٤مم اًمٜم٤مس، يمام 

 :ي٘م٤مل: أُمػم وُمٙمتػ، ومٚمٞمس ًمف ُمـ اًمقزارة رء، ومٝمل سمٞمد همػمه، وهق يمام ي٘م٤مل

ــ٦م ــروب ٟمٕم٤مُم ــكم وذم احل ــد قم  أؾم

 

 ومتخ٤مء هترب ُمــ صـٗمػم اًمّمـ٤مومر 

ومٝمؿ أؾمقد قمغم أهؾ اًمًٜم٦م اًمذيـ ٓ يريدون اعمِم٤ميمؾ، ي٘مقًمقن: أظمرضمقهؿ ُمـ  

اعم٤ًمضمد ومٌ٘م٤مؤهؿ ظمٓمر، ومًٞمتٙمٚمٛمقن وىم٧م آٟمتخ٤مسم٤مت، ومٝمٜم٤مك ُمًجد ذم سمػم قمٌٞمد 

 ومٞمف سم٠من يًٚمؿ سمّمٜمٕم٤مء سمٜمل هلل قمزوضمؾ، صمؿ شم٠ميت إواُمر ُمـ محقد ه٤مؿمؿ ٓ سم٤مرك اهلل

 اعمًجد ًمإلظمقان اعمًٚمٛملم، وأن يًجـ اًم٘م٤مئٛمقن قمٚمٞمف.

وىمد ىمٚمٜم٤م هل١مٓء اعم٤ًميملم ىمٌؾ: إن احلٙمقُم٦م شمريد أن حت٤مرش سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ومٝمؾ يٗم٘مٝمقن 

أم ٓ؟ ويم٠مين سمحٛمقد ه٤مؿمؿ وهم٤مًم٥م اًم٘مرر سمٕمد أي٤مم وىمد قمزل يمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمـ 

اًمقزارة، يمؾ ُمٜمٝمام حيٛمؾ زٟمٌٞمٚمف ذم  وفمٞمٗمتف، ومذاك ىمد قمزل قمـ اعمح٤مومٔم٦م، وأظمر قمـ

 اًمًقق.

هم١مٞمف َمـ ئمش َمٛم٘مؿ زمٔمدي «ي٘مقل:  ، وم٢من اًمٜمٌل ومٚمٜمتٛمًؽ سمًٜم٦م رؾمقل اهلل  

همًغمى اطمتالهًم٣م ىمثغًما، همٔمٙمٝم٘مؿ زمًٛمتل وؽمٛم٥م اخلٙمٖم٣مء اظمٜمديكم ايمراؾمديـ، متً٘مقا ِب٣م 

                                                        

 متػؼ قمؾقف قمـ أكس ريض اهلل قمـف، وىمد شمؼدم مرات.( 1033)
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 .»وفمّمقا فمٙمٝمٜم٣م زم٣ميمٛمقاصمذ

سمـ ٟم٤مذ  ؾم٘مط، واٟمٔمروا إمم قمامر وسمحٛمد اهلل ومام ىم٤مم أطمد هي٤مضمؿ أهؾ اًمًٜم٦م إٓ

اًمًٗمٞمف اًمٙمذاب عم٤م ٟمنم ذًمؽ اعم٘م٤مل ص٤مر ٟمٙم٦ٌم قمٚمٞمٝمؿ، وقمٌد اعمجٞمد اًمريٛمل عم٤م ٟمنم 

هذه دقمقشمٜم٤م "ذيًٓم٤م ص٤مر ٟمٙم٦ٌم قمٚمٞمٝمؿ، ويٕمٚمؿ أٟمٜمل أىمرأ ىمّم٤مئده اًمتل ذم يمت٤مب 

، وأىمقل: آؾمػ آؾمػ قمغم هذا اًمرضمؾ اًمذي ي٘مقل ذم سمٕمْمٝم٤م: صقومٞم٦م اًم٘مقم "وقم٘مٞمدشمٜم٤م

 اعمجٞمد إمم اًمًٜم٦م رًدا مجٞماًل. سم٠مرضمٚمٙمؿ، ومٜم٠ًمل اهلل أن يردك ي٤م قمٌد دوؾمقه٤م

ـَ ومٛمـ طم٤مرب اًمًٜم٦م اٟمتٙمس، ٕن اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ﴿ََمَثُؾ ايمحِذي

اَمِر حَيِْٚمُؾ َأؽْمَٖم٣مراً   .[3]اجلٛمٕم٦م:﴾مُحُِّٙمقا ايمتحْقَراَة شُمؿح مَلْ حَيِْٚمُٙمقَه٣م ىَمَٚمَثِؾ احْلِ

٘مٌٞمح٦م أن يٙمقن اًمِمخص هيز اعمٜم٤مسمر ويداومع قمـ اًمًٜم٦م، وسمٕمد أي٤مم وُمـ إؿمٞم٤مء اًم

وٕهؾ اًمًٜم٦م، ومٞم٤م هل٤م ُمـ ظم٤ًمرة، وصدق  وم٢مذا هق يٜمّم٥م اًمٕمداوة ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

سمٔمرض ايمٖمتـ فمعم ايمٗمٙمقب ىم٣محلِمغم فمقًدا فمقًدا، همٟمي ومٙم٤م أذِب٣م «إذ ي٘مقل:  اًمٜمٌل 

زمٝمّم٣مء، ضمتك سمِمٌح فمعم ومٙمٌكم:  ٞم٘م٦م همٝمف ٞم٘مت٥م ؽمقداء، وأي ومٙم٤م أٞم٘مره٣م ٞم٘م٦م همٝمف ٞم٘مت٥م

فمعم أزمٝمض َمثؾ ايمِمٖم٣م همال سميه همتٛم٥م َم٣م داَم٦م ايمًٚمقات وإرض، وأطمر أؽمقد َمرزم٣مًدا 

 .»ىم٣ميم٘مقز جمخٝم٣م ٓ ئمرف َمٔمروهًم٣م وٓ يٛم٘مر َمٛم٘مًرا إٓ َم٣م أذب َمـ هقاه

 وهؿ يٕمرومقن أهنؿ حمؽمىمقن، ومٞمذهٌقن يْم٤مرسمقن إظمقاٟمٜم٤م ذم احلًٞمٜمٞم٦م يمام ىمٞمؾ:

ــــــــــقين وُم٤م ــــــــــ٤ماىمتٚم  ًمًٙم

 

 واىمتٚمــــــقا ُم٤مًمًٙمــــــ٤م ُمٕمــــــل 

 ويمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

                                                        

 رواه أسمق داود قمـ اًمعرسماض سمـ ؾمارية ريض اهلل قمـف، وىمد شمؼدم خترجيف.( 1034)

 ( قمـ طمذيػة ريض اهلل قمـف.144)م ( 1035)
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 ًمٞمس ُمــ ُمـ٤مت وم٤مؾمـؽماح سمٛمٞمـ٧م

 

 إٟمـــام اعمٞمـــ٧م ُمٞمـــ٧م إطمٞمـــ٤مء 

ًٌــ٤م   إٟمــام اعمٞمــ٧م ُمـــ يٕمــٞمش يمئٞم

 

ـــ٤مء  ـــؾ اًمرضم ـــف ىمٚمٞم ـــًٗم٤م سم٤مًم  يم٤مؾم

ٟمريد قم٘مٞماًل اعم٘مٓمري وذوي قم٘مٞمؾ أن يٛمِمقا أطمٞم٤مء ذم اًمٜم٤مس وهؿ أُمقات، ٕهنؿ  

يم٘مؾ أَم٥م همتٛم٥م «إذ ي٘مقل:  اًمدٟمٞم٤م، وصدق اًمٜمٌل قم٤مدوا إظمقاهنؿ أهؾ اًمًٜم٦م وُم٤مًمقا إمم 

 .»وهمتٛم٥م أَمتل اظم٣مل

واهلل َم٣م ايمٖمٗمر أطمُمك فمٙمٝم٘مؿ، ويم٘مـ أطمُمك فمٙمٝم٘مؿ أن سمًٌط فمٙمٝم٘مؿ «وي٘مقل أيًْم٤م: 

ايمدٞمٝم٣م ىمام زمًْم٦م فمعم َمـ ىم٣من ومٌٙم٘مؿ، همتٛم٣مهمًقه٣م ىمام سمٛم٣مهمًقه٣م وهتٙم٘م٘مؿ ىمام 

 .»أهٙم٘متٜمؿ

أن حييوا دروس اًمٕمٚمؿ، وًمٕمؾ سمٕمض  وٟمرضمع إمم ٟمّمٞمح٦م إظمقاٟمٜم٤م اجلـ، ومٜمٜمّمحٝمؿ

اًمٜم٤مس ئمٜمقن أهنؿ ٓ حييون دروس اًمٕمٚمؿ، وم٘مد يم٤من هٜم٤مك رضمؾ سمّمٕمدة ي٠مشمٞمف ضمٜمل 

ويتدارس ُمٕمف اًم٘مرآن، ًمٙمـ اجلٜمل ضم٤مهؾ، ورسمام يٙمقن ؿمٞمٓم٤مًٟم٤م، وًمٙمٜمف يٚمٕم٥م قمغم 

ص٤مطمٌٜم٤م اًمّمٕمدي، وم٢مذا ُمرض أطمد ىم٤مل ًمف اجلٜمل: ٓ سمد أن يذسمحقا ديًٙم٤م أؾمقد، وم٘م٤مل 

 ا ٓ جيقز، ومٞم٘مقل اجلٜمل: إن هذا اًمداء ٓ خيرج إٓ سمذسمح ديؽ أؾمقد.ًمف: هذ

وآظمر يم٤من يدرس ذم اًمري٤مض وشم٠مشمٞمف ومت٤مة ضمٜمٞم٦م طمٗمٔم٧م قمٚمٞمف اًم٘مرآن، ومٙم٤مٟم٧م دمٚمس 

ظمٚمٗمف ومٞمٕمٓمٞمٝم٤م اًم٘مٝمقة، وشمتٜم٤مول اًم٘مٝمقة وشمنمهب٤م، وآظمر يم٤من يدرس ذم طمٚم٘م٤مت اًمٕمٚمؿ، 

احلْمقر ٓ يدرون ُمـ اعمتٙمٚمؿ، ومام ؿمٕمر ذات يقم إٓ وصقت ي٘مقل: ي٤م ؿمٞمخ ي٤م ؿمٞمخ، و

                                                        

 "اجلامع اًمصحقح"( قمـ يمعب سمـ قمقاض ريض اهلل قمـف، وهق ذم 6/629رواه اًمؽممذي )( 1036)

(1/42.) 

 ( قمـ قمؿرو سمـ قمقف ريض اهلل قمـف.2961( )م 6425)خ ( 1037)
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وم٘م٤مل اًمِمٞمخ: ٟمٕمؿ ُم٤مذا شمريد؟ وم٘م٤مل اجلٜمل: أصح٤مسمؽ ه١مٓء ُمـ أشمك ُمٜمٝمؿ رُمل سمٕمّم٤مه 

 وهل ٓ شم٘مع إٓ قمٚمٞمٜم٤م.

ومال يٛمٜمع أن حيي اجلـ طمٚم٘م٤مت اًمٕمٚمؿ، وىمد أظمؼمين أخ أٟمف قم٤مًم٩م ؿمخًّم٤م ُمٍموقًم٤م، 

ه٤مدي اًمقادقمل، وهذا  سمـ اًمرمحـ ُم٘مٌؾ وم٘م٤مل ًمف: أٟم٧م شم٘مرأ قمكم وأٟم٤م ُمـ شمالُمٞمذ أيب قمٌد

إخ اعمٕم٤مًم٩م هق إخ ٟم٤مس اًمٙمريٛمل، صمؿ ي٘مقل ًمف اجلٜمل: يم٤من سمٞمتؽ حت٧م اجلٌؾ، وهذا 

صحٞمح وم٘مد يم٤من إخ ٟم٤مس ؾم٤ميمـ حت٧م اجلٌؾ قمٜمد أن يم٤من هٜم٤م ذم دُم٤مج، وؿمخص آظمر 

 سمـ ه٤مدي اًمقادقمل. اًمرمحـ ُم٘مٌؾ ذم أومٖم٤مٟمًت٤من يمذًمؽ ي٘مقل: أٟم٤م ُمـ شمالُمٞمذ أيب قمٌد

٤ًٌم هبؿ، ًمٙمـ اًمذي ومال يٛمٜمع أن  يقضمد ُمٜمٝمؿ ُمـ حيي اًمدروس، وٟم٘مقل هلؿ: ُمرطم

َٝم٣مؿمكِمِ ي١مذي اًمِمٞم٤مـملم:  َزاِت ايمُمح ـْ مَهَ َوَأفُمقُذ زمَِؽ َربِّ َأْن *  ﴿َووُمْؾ َربِّ َأفُمقُذ زمَِؽ َِم

وِن﴾ ْٙمِؿ ىَم٣مهمح٥مً ﴿ ،[76-75]اعم١مُمٜمقن: حَيُْيُ ًِّ ، أي: ظمذوا اإلؾمالم [126]اًمٌ٘مرة:﴾اْدطُمُٙمقا دِم ايم

 ٞمع ضمقاٟمٌف.سمجٛم

*** 
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احلٛمد هلل، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ وآه، وأؿمٝمد 

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف، أُم٤م سمٕمد:

ٜمٝمؿ ومٝمذه رؾم٤مًمتل إمم إظمقاين ذم اهلل أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ أهؾ قمدن طمٗمٔمٝمؿ اهلل، ودومع قم

 يمؾ ؾمقء وُمٙمروه، اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف:

وحمٌقن  إٟمٜمل أمحد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومٗمل قمدن إظمقان حمٌقن ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

ًمٚمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، ويٕمٚمؿ اهلل أٟمٜمل أمتٜمك ذم يمثػم ُمـ إوىم٤مت أٟمٜمل أؾمٙمـ قمٜمدهؿ ذم إي٤مم 

٦م، وإٟمٜم٤م ٟمًتٌنم سم٘مقل اًمٜمٌل اًم٤ٌمردة ُمـ أضمؾ إوم٤مدهتؿ، وُمـ أضمؾ اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمّمح

ُيرج َمـ فمدن أزمكم اشمٛم٣م فممم أيمًٖم٣م يٛمٌمون اهلل ورؽمقيمف هؿ طمغم َمـ زمٝمٛمل «: 

ق أن حي٘مؼ اهلل ذًمؽ احلدي٨م ذم ذًمؽ اًمِم٤ٌمب اعم٤ٌمرك اًمذيـ أٟم٘مذهؿ ومٜمرضم »وزمٝمٛمٜمؿ

 اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ اًمِمٞمققمٞم٦م، وٟمحـ ٟمٗمرح هلؿ إذ أٟم٘مذهؿ اهلل ُمـ اًمِمٞمققمٞم٦م.

َمثؾ اظم٠مَمٛمكم دم سمقادهؿ وسمرامحٜمؿ وسمٔم٣مؿمٖمٜمؿ َمثؾ اجلًد إذا «ي٘مقل:  واًمٜمٌل 

 .»اؾمت٘مك َمٛمف فمّمق سمدافمك يمف ؽم٣مئر اجلًد زم٣ميمًٜمر واحلٚمك

اَم اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن إطِْمَقٌة﴾ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ، وي٘مقل [22]احلجرات:﴿إِٞمح

َخْر وَمقْ أيًْم٤م:  ًْ ـَ آََمٛمُقا ٓ َي ٣م ايمحِذي َ ك َأْن َيُ٘مقُٞمقا طَمغْمًا ﴿َي٣م َأُّيه ًَ ـْ وَمْقٍم فَم ٌم َِم

                                                        

ًٌا رواه أمحد قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام.( 1038)  شمؼدم ىمري

ًٌا.( 1039)  متػؼ قمؾقف قمـ اًمـعامن ريض اهلل قمـف، وىمد شمؼدم ىمري
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ـْ َذىَمٍر َوُأْٞمَثك  ، وي٘مقل أيًْم٤م:[22]احلجرات:َِمٛمُْٜمْؿ﴾ ٣م طَمَٙمْٗمٛم٣َمىُمْؿ َِم ٣َم ايمٛمح٣مُس إِٞمح ﴿َي٣م َأُّيه

٣ٌَمئَِؾ يمَِتَٔم٣مَرهُمقا إِنح َأىْمَرََمُ٘مْؿ فِمٛمَْد اهللِ َأسْمَٗم٣مىُمْؿ﴾  .[25]احلجرات:َوصَمَٔمْٙمٛم٣َمىُمْؿ ؾُمُٔمقزم٣ًم َووَم

، سمحٛمد اهلل ومِم٤ٌمب قمدن اًمذيـ صؼموا ذم اًمناء واًمياء قمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل و

وقمغم شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن ذم زُمـ اًمِمٞمققمٞم٦م اًمتل أهٚمٙم٧م احلرث واًمٜمًؾ، ذم ذًمؽ اًمقىم٧م 

اًمذي مل يٙمـ هٜم٤مك إظمقان ُمٗمٚمًقن، وٓ مجٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م وٓ اإلطم٤ًمن اًمٚمت٤من هيٛمٝمام 

ؽ اًمقىم٧م يًدا واطمدة وضمًًدا واطمًدا، اظمتالس أُمقال اًمٜم٤مس، وم٘مد يم٤من اًمِم٤ٌمب ذم ذًم

ومٚمام طمّمؾ إُمـ شم٤مىم٧م سمٕمض اًمٜمٗمقس إمم اًمدٟمٞم٤م وإمم اعم٤مل، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف 

ْؿ زم٣ِميْمَٕمَداِة َوايْمَٔمًِمِّ ُيِريُدوَن َوصْمَٜمُف َوٓ سَمْٔمُد  اًمٙمريؿ: ُ ـَ َيْدفُمقَن َرِبح َؽ ََمَع ايمحِذي ًَ ﴿َواْصػِمْ َٞمْٖم

ٌََع َهَقاُه َوىَم٣مَن فَمْٝمٛم٣َمَك فَمٛمُْٜمْؿ سُمرِ  ـْ ِذىْمِرَٞم٣م َواسمح ٌَُف فَم ـْ َأنْمَٖمْٙمٛم٣َم وَمْٙم ْٞمَٝم٣م َوٓ سُمْمِْع ََم َٝم٣مِة ايمده يُد ِزيٛم٥ََم احْلَ

ـَ ىَمَٖمُروا  ، وي٘مقل أيًْم٤م ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:[16]اًمٙمٝمػ:َأَْمُرُه هُمُرؿم٣ًم﴾ َؽ سَمَٗمٙمه٤ُم ايمحِذي ٞمح ﴿ٓ َيُٕمرح

، وي٘مقل [275-274]آل قمٛمران: ََمْٟمَواُهْؿ صَمَٜمٛمحُؿ َوزمِْئَس اظمَِْٜم٣مُد﴾ََمَت٣مٌع وَمٙمِٝمٌؾ شُمؿح *  دِم ايْمٌاِلدِ 

ْٞمَٝم٣م أيًْم٤م: َٝم٣مَة ايمده ٓح احْلَ ْ ُيِرْد إِ ـْ ِذىْمِرَٞم٣م َومَل ـْ سَمَقلمح فَم ـْ ََم ـَ *  ﴿هَمَٟمفْمِرْض فَم ٌَْٙمُٕمُٜمْؿ َِم َذيمَِؽ ََم

ـْ ؽَمٌِٝمٙمِفِ  ـْ َوؾح فَم َؽ ُهَق َأفْمَٙمُؿ زمَِٚم ـِ اْهَتَدى﴾ ايْمِٔمْٙمِؿ إِنح َرزمح   .[52-17]ًمٜمجؿ: َوُهَق َأفْمَٙمُؿ زمَِٚم

إٟمؽ إذا ٟمٔمرت إمم هذه احلزسمٞم٤مت وضمدهت٤م ٓ شمريد إٓ احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، وإذا ٟمٔمرت 

يمذًمؽ إمم أصح٤مب احلزسمٞم٤مت اعمٖمٚمٗم٦م اًمذيـ خيتٚمًقن أُمقال اًمٜم٤مس، صمؿ حي٤مرسمقن هب٤م ؾمٜم٦م 

 ًمقضمدهتؿ ُم٤مئٚملم إمم اًمدٟمٞم٤م. رؾمقل اهلل 

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٤مًمِم٤ٌمب سمؾ واًمِمٞمقخ ذم قمدن أصٌحقا ُمتجٝملم  وإٟمٜمل أمحد اهلل

، وًمـ أٟمًك شمٚمؽ اعمٜم٤مفمر ، وٓ يريدون إٓ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

وشمٚمؽ اجلٛمقع اًمٙمثػمة، وسمؾ وذًمؽ آزدطم٤مم طمتك ذم اًمْمحك وىم٧م إيمؾ قمٜمد أن زرٟم٤م 
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 إظمقاٟمٜم٤م ذم قمدن طمٗمٔمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم.

سمؾ وًمٚمِمٞمقخ وًمٚمٕم٤مُم٦م أن يتٛمًٙمقا سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م  ومٜمّمٞمحتل ًمٚمِم٤ٌمب اًمٕمدين،

، وأن يٌتٕمدوا قمـ أهؾ اًمدٟمٞم٤م، وًم٧ًم أىمّمد أٓ حتؽمف وأٓ شم٠ميمؾ ُمـ رؾمقل اهلل 

احلالل، أو ٓ شمٌٞمع وٓ شمِمؽمي، أو ٓ شمزرع، سمؾ أىمّمد أن شمٌتٕمد قمـ أصح٤مب احلزسمٞم٤مت 

 اًمذيـ يٕمدوٟمٙمؿ سم٤مًمققمقد ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ص٤مدىم٦م أم يم٤مذسم٦م.

ي ٟمّمح٧م سمف إظمقاين أهؾ اًمًٜم٦م ذم ذيط )ٟمّمٞمحتل ٕهؾ اًمًٜم٦م( هق وإُمر اًمذ

إُمر اًمذي أٟمّمح سمف إظمقاين ذم اهلل أهؾ قمدن، وهق أن ٟمٕم٤مُمؾ اعمخ٤مًمٗملم ُمٕم٤مُمٚم٦م 

اعمًٚمٛملم ٕهنؿ ُمت٠موًمقن، طمتك وإن يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: ٟمحـ ديٛم٘مراـمٞمقن، وإذا يم٤من يٕمت٘مد 

ًٓ ٕضمؾ ُمٓم٤مُمع اًمدٟمٞم٤م ومٝمق أن اًمديٛم٘مراـمٞم٦م طمؼ وي١مُمـ هب٤م ومٝمق يم٤مومر، ًمٙمـ إذا يم٤م ن ُمت٠مو

 و٤مل.

ومٛمثؾ أوًمئؽ أصح٤مب احلزسمٞم٤مت، وأصح٤مب اجلٛمٕمٞم٤مت اعمٖمٚمٗم٦م، أٟمّمح اإلظمقة أٓ 

حييوا حم٤مرضاهتؿ، وأٓ يٛمٙمٜمقهؿ ُمـ اعمٜم٤مىمِم٦م ُمٕمٝمؿ، وم٘مد ضم٤مء رضمؾ إمم اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ 

إلُم٤مم وىم٤مل: إين أريد أن أٟم٤مفمرك! ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ: وم٢من همٚمٌتٜمل؟ ىم٤مل: اشمٌٕمتٜمل، ىم٤مل ا

ُم٤مًمؽ: وم٢من ضم٤مء رضمؾ آظمر وٟم٤مفمرين وهمٚمٌٜمل؟ ىم٤مل: اشمٌٕمَتف، ىم٤مل: إًذا يّمػم ديٜمٜم٤م قمرو٦م 

 ًمٚمتٜم٘مؾ، اذه٥م إمم ؿم٤مك ُمثٚمؽ، وم٢مين قمغم صم٤ٌمت ُمـ ديٜمل.

وإٟمٜمل أمحد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٤مًمِم٤ٌمب سمؾ واًمِمٞمقخ ذم قمدن أصٌحقا ُمتجٝملم 

٤معم٠ًمًم٦م ُم٠ًمًم٦م ُم٤مدة، ، وم، وٓ يريدون إٓ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

وم٠مصح٤مب مجٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م ومجٕمٞم٦م اإلطم٤ًمن أيمثرهؿ درؾمقا قمٜمدٟم٤م ويٕمرومقن ُم٤م ٟمحـ 

إهنؿ مل يًتٓمٞمٕمقا أن يّمؼموا قمغم ُم٤م صؼم قمٚمٞمف ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ه٤مهٜم٤م،  قمٚمٞمف، ومٚمامذا ُم٤مًمقا؟
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 وٓ قمغم ُم٤م صؼم قمٚمٞمف اإلظمقة اًمٕمدٟمٞمقن.

أرض احلرُملم ي٘مقًمقن:  سمؾ يريمْمقن ريمًْم٤م ُمـ شمٕمز، وإب، وصٜمٕم٤مء إمم ىمٓمر، وإمم

ـْ طَمغْمٍ ﴿، وي٘مقًمقن أيًْم٤م: »أٞم٣م وىم٣مهمؾ ايمٝمتٝمؿ ىمٜم٣مسمكم« ُ٘مْؿ َِم ًِ َْٞمُٖم ِٕ َُمقا  َوََم٣م سُمَٗمدِّ

، وًمٙمـ اًمذي هيٛمٝمؿ هق احلّمقل قمغم [12]اعمزُمؾ:جَتُِدوُه فِمٛمَْد اهللِ ُهَق طَمغْمًا َوَأفْمَٓمَؿ َأصْمرًا﴾

 اًمدوٓرات.

أضمؾ هذا ؾم٘مٓمقا، ومجٕمٞم٦م اإلصالح أردى  وم٠مىمقل: أفٍّ ًمٕمٚمؿ قم٤مىمٌتف اًمِمح٤مذة8 ُمـ

وأردى ذم اًمتٚمّمص، طمتك ٓ ئمـ سمٕمض اًمٜم٤مس أٟمٜم٤م ؾم٤ميمتقن قمـ مجٕمٞم٦م اإلصالح، وًمٜم٤م 

يريمْمقن وًمٞمس هلؿ هؿ إٓ مجع  ، عم٤م رأيٜم٤مهؿ"ذم اعم٠ًمًم٦م"رؾم٤مًم٦م سمحٛمد اهلل سمٕمٜمقان 

 .إُمقال، وسمٕمد ذًمؽ حي٤مرسمقن هب٤م ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ٕمٝمؿ ُمٖمٗمٚمقن، ومٝمؾ ٟمًقا أٟمٜم٤م ىمد اضمتٛمٕمٜم٤م ُمٕمٝمؿ ذم دُم٤مج وإظمقاٟمٜم٤م اًمذيـ اضمتٛمٕمقا ُم

 ؟ وهؾ"مت٤مم اعمٜم٦م ذم اضمتامع أهؾ اًمًٜم٦م"ويمتٌٜم٤م ُمٕمٝمؿ ورىم٦م وظمرج ذيط سمٕمٜمقان: 

اًمرمحـ أٟم٤م ٓ أظم٤مًمٗمؽ صمؿ  ٟمًقا قمٜمد أن أشمك إزمَّ )قم٘مٞمؾ( وأٟم٤م ذم شمٕمز وىم٤مل: ي٤م أسم٤م قمٌد

 مجٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م. ُمِمك ُمٕمل ذم سم٘مٞم٦م اًمرطمٚم٦م، صمؿ ىم٤مم وىم٤مل: أٟم٤م ىمد ظمرضم٧م ُمـ

وم٠مىمقل: إهنؿ إذا رأوا أٟمٗمًٝمؿ ىمد اطمؽمىمقا، ىم٤مًمقا: ٟمريد اضمتامقًم٤م، ومٜمحـ سمرآء ُمـ هذا 

آضمتامع اًمٗم٤مؿمؾ وؾمٞمّمٌح وُم٤م ًمف صمٛمرة، ٟمحـ ٟمٓم٤مًمٌٝمؿ أن يتقسمقا إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

 وشمٕم٤ممم، وأن يرضمٕمقا إمم إظمقاهنؿ أهؾ اًمًٜم٦م.

واضمتامقم٤مت احلزسمٞملم، يمام أُم٤م إظمقاٟمٜم٤م ذم قمدن وم٠مٟمّمحٝمؿ أٓ حييوا حم٤مرضات 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2983)م ( 1040)
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شم٘مدم ذًمؽ ذم )ٟمّمٞمحتل ٕهؾ اًمًٜم٦م(، وأريد ُمـ إظمقاين ذم اهلل أن يٕم٤مُمٚمقهؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م 

 اعمًٚمٛملم: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ.. وقمٚمٞمٙمؿ اًمًالم.

وإذا ضم٤مء طمزيب إمم أخ ذم اهلل وىم٤مل: أريد أن أٟم٤مىمِمؽ؟ ومٚمٞم٘مؾ ًمف: ًمٞمس قمٜمدي وىم٧م 

 شمٕمز وىمٚم٧م هلؿ: أٟم٤م قمٜمدي دقمقة إمم وم٠مٟم٧م رضمؾ وم٤مرغ، وأٟم٤م ىمد ـمردهتؿ قمٜمد أن يمٜم٧م ذم

اهلل، وقمٜمدي شم٠مًمٞمػ وشمٕمٚمٞمؿ وأطم٥م أن أشمزود ُمـ اًمٕمٚمؿ، وأٟمتؿ ُم٤م قمٜمديمؿ إٓ هذا، ومام 

قمٜمدي وىم٧م عمٜم٤مىمِمتٙمؿ، شمقسمقا إمم اهلل ومٞمام سمٞمٜمٙمؿ وسملم اهلل قمزوضمؾ وأٟمتؿ إظمقاٟمٜم٤م وٓ 

 ٟمريد أن ٟمخنيمؿ.

ٌٚمقا قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، ويمذًمؽ ٟمٜمّمح إظمقاٟمٜم٤م ذم قمدن أٓ يٙمثروا اجلدل، سمؾ ي٘م

وًمٞمٜمٔمروا إمم دراؾمتٜم٤م ذم دُم٤مج يمٞمػ أزقمج٧م اًمدٟمٞم٤م، وٟمٌنم إظمقاٟمٜم٤م وم٤مًمٞمقم هق 

هـ( وٟمحـ سمحٛمد اهلل سمخػم واعمًجد ممتٚمئ سمٓمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، 2224/مج٤مدي إومم/52)

 واًمدقمقة ُمًتٛمرة قمغم أطمًـ طم٤مل واًمٗمْمؾ ذم هذا هلل قمزوضمؾ.

ع ذيط )ضمٚم٦ًم ىمّمػمة ُمع قمٛمٞم٤من أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمّمحػ اًمًخٞمٗم٦م، وم٠مرضمق أن يراضم

إمم أن ٟمرد يمؾ يقم  ومال ٟمحت٤مج "اعمّم٤مرقم٦م"اًمٌّمػمة( وهذا اًمنميط ُمٙمتقب ذم يمت٤مب 

قمغم هذه اًمّمحػ اًمًخٞمٗم٦م، ومٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ًمٞمس ًمديف وىم٧م هلذه اعمٝم٤مشمرات، ومٜمحـ هنٞمئف 

ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمتح٘مٞمؼ واًمدقمقة إمم اهلل قمزوضمؾ، وأن يٙمقن اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ يٕمدل أًمًٗم٤م ممـ 

 ًمقا إمم اًمدٟمٞم٤م، ومٞمٜمٌٖمل أن ٟم٘مٌؾ قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وٟمؽمك اجلدل.ُم٤م

قمـ  "ضم٤مُمٕمف"وأىمقل إلظمقاٟمٜم٤م ذم قمدن: اشمريمقا اجلدل، وم٘مد روى اًمؽمُمذي ذم 

                                                        

 (.1/106) "اجلامع اًمصحقح"( وهق ذم 9/130)ت ( 1041)
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زمٔمد هدى ىم٣مٞمقا فمٙمٝمف إٓ  ومقم َم٣م وؾ«: أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ٓح صَمَدًٓ زَمْؾ ُهْؿ وَمْقٌم ََم٣م ﴿هذه أي٦م:  ، صمؿ شمال رؾمقل اهلل »أوسمقا اجلدل زُمقُه يَمَؽ إِ رَضَ

٣مِديُمقا  ، وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل:[36]اًمزظمرف:طَمِِمُٚمقَن﴾ ﴿َوٓ جُتَ

ـُ  ًَ ٓح زم٣ِميمحتِل ِهَل َأضْم ، ومٝمذا إذا قمٚمٛم٧م اًمثٛمرة، أُم٤م أن ي٠ميت [24]اًمٕمٜمٙمٌقت:﴾َأْهَؾ ايْم٘مَِت٣مِب إِ

، وؾمػمة ام و٤مع، ومال، اىمرأ ؾمػمة رؾمقل اهلل ؿمخص ويريد أن ي٠مظمذك ويْمٞمٕمؽ يم

٤َم ايمٛمح٣مُس َأْن امل * ﴿اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ، واىمرأ ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ًِ َأضَم

ىُمقا َأْن َيُٗمقيُمقا آََمٛمح٣م َوُهْؿ ٓ ُيْٖمَتٛمُقنَ  ـَ *  ُيؼْمَ ـح اهللُ ايمحِذي ٌْٙمِِٜمْؿ هَمَٙمَٝمْٔمَٙمَٚم ـْ وَم ـَ َِم  َويَمَٗمْد هَمَتٛمح٣م ايمحِذي

ـح ايْمَ٘م٣مِذزمكَِم﴾ سمـ أيب وىم٤مص  ، وضم٤مء ُمـ طمدي٨م ؾمٕمد[5-2]اًمٕمٜمٙمٌقت: َصَدوُمقا َويَمَٝمْٔمَٙمَٚم

إٞمٌٝم٣مء، شمؿ إَمثؾ «أي اًمٜم٤مس أؿمد سمالء؟ ىم٤مل: وم٘م٤مل:  ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمرؾمقل اهلل 

٣ًٌم اؾمتد زمالؤه، وإن ىم٣من دم ديٛمف  هم٣مَٕمثؾ، يٌتعم ايمرصمؾ فمعم ضم٤ًم ديٛمف، هم١من ىم٣من ديٛمف صٙم

ضم٤ًم ديٛمف، همام يػمح ايمٌالء زم٣ميمٔمٌد ضمتك يؼمىمف يٚمًم فمعم إرض َم٣م فمٙمٝمف روم٥م ازمتقم فمعم 

 .»طمْمٝمئ٥م

، ومٝمؾ شمٕمٚمؿ أهنؿ وإن »إن يم٘مؾ أَم٥م همتٛم٥م وهمتٛم٥م أَمتل اظم٣مل«ي٘مقل:  واًمٜمٌل 

 أقمٓمقك أرسمٕم٦م آٓف، ومرسمام يت٘م٤موقن صمامٟمٞم٦م آٓف، ومٕمٚمٞمؽ أن شمًتٖمٜمل سم٤مهلل واًمٜمٌل 

 .»يًتٔمٖمػ ئمٖمف اهللوَمـ يًتٕمـ يٕمٛمف اهلل وَمـ «ي٘مقل: 

وا َوَص٣مزمُِروا َوَرازمُِْمقا ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ورب اًمٕمزة ـَ آََمٛمُقا اْصػِمُ ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

                                                        

 (.2/218(، وهق ذم اجلامع )7/78(، واًمؽممذي )2/1334رواه اسمـ ماضمة )( 1042)

 (.42-1/41) "اجلامع اًمصحقح"( مـ طمديث يمعب سمـ قمقاض، وهق ذم 6/629)ت ( 1043)

 (.1053( )م 6470متػؼ قمؾقف قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف )خ ( 1044)
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ُ٘مْؿ سُمْٖمٙمُِحقنَ   .[122]آل قمٛمران:﴾َواسمحُٗمقا اهللَ يَمَٔمٙمح

شمٕمٚمؿ  أومٛمـ أضمؾ أن شمٌ٘مك إُم٤مم ُمًجد شمدظمؾ ُمٕمٝمؿ ذم اًمٌدع وشمّم٤مٟمع أهؾ اًمٌدع؟

اًمٕمٚمؿ وسمٕمد ذًمؽ ًمق أردت ُم٤مئ٦م ُمًجد ُمـ ومْمؾ اهلل، ومال شمّم٤مٟمع أهؾ اًمٌدع وأىمٌؾ قمغم 

وٓ شمدظمؾ ُمٕمٝمؿ، ُمـ أضمؾ أن يٌ٘مقك إُم٤مًُم٤م ًمٚمّمالة، وًمـ شمٌ٘مك وزارة إوىم٤مف ُمع 

 )هم٤مًم٥م اًم٘مرر(، سمؾ ؾمتتحقل قمٜمف ذم يقم ُمـ إي٤مم ويٙمقن اًمٜم٤مس سم٢مذن اهلل ؾمقاؾمٞم٦م.

د اًمريٛمل(، وإمم طم٤مًم٦م )حمٛمد اًمٌٞمْم٤مين(، واٟمٔمروا سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ إمم طم٤مًم٦م )قمٌد اعمجٞم

وإمم طم٤مًم٦م )حمٛمد اعمٝمدي(، وإمم طم٤مًم٦م )قم٘مٞمؾ اعم٘مٓمري(، وم٘مد يم٤مٟمقا ُمـ أسمرز ـمالسمٜم٤م، 

وسمٕمد ذًمؽ أصٌحقا ُمٖمٚمٗملم قمغم أٟمٗمًٝمؿ، ي٘مقًمقن: اٟمتٌٝمقا، وهذا ضم٤مؾمقس، وإذا 

اضمتٛمٕمٜم٤م ومٚمٞم٠مت يمؾ واطمد ُمـ ؿم٤مرع، واًمًٞم٤مرات ٓ شمٌ٘مك قمٜمد سم٤مب اًمٌٞم٧م اًمذي ٟمحـ 

سمٗمقا ٣مهم«إذ ي٘مقل:  ومٞمف، وهٙمذا و٤مقمقا واًمدٟمٞم٤م هل اًمتل وٞمٕمتٝمؿ، وصدق اًمٜمٌل 

أهن٤م شم٠مشمٞمٝمؿ أُمقال وخٛم٦م ُمـ ه٤مهٜم٤م وُمـ هٜم٤مك،  أقمٚمؿ ، وأٟم٤م»سمٗمقا ايمٛم٣ًمءاايمدٞمٝم٣م و

، وعم٤م يم٤من ومٚمتٙمـ قمٜمدٟم٤م ُمثؾ اًمٌٕمر، وم٢مهن٤م ًمق يم٤مٟم٧م يمراُم٦م ٕيمرم اهلل هب٤م ٟمٌٞمف حمٛمًدا 

، وعم٤م يم٤من أصح٤مسمف خيرون قمغم وضمقهٝمؿ ويٖمِمك قمٚمٞمٝمؿ، جيقع ويرسمط احلجر قمغم سمٓمٜمف

 وئمـ اًمٔم٤من أن هبؿ ضمٜمقًٟم٤م وُم٤م هبؿ ُمـ ضمٜمقن.

ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمرى سم٤محل٤مًم٦م اًمتل ٟمحـ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ومْمؾ اهلل، واٟمٔمروا إمم ُمًجد دُم٤مج، 

ي٘مقل:  وٓ أىمقل ُمٕمٝمد دُم٤مج وٓ دار احلدي٨م سمدُم٤مج، سمؾ هق ُمًجد، ٕن اًمٜمٌل 

َمـ زمٝمقت اهلل يتٙمقن ىمت٣مب اهلل ويتدارؽمقٞمف زمٝمٛمٜمؿ؛ إٓ ٞمزيم٦م  وَم٣م اصمتٚمع ومقم دم زمٝم٦م«

                                                        

 ( قمـ أؾمامة ريض اهلل قمـف.2740( )م 5096)خ ( 1045)
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 .»فمٙمٝمٜمؿ ايمً٘مٝمٛم٥م ونمُمٝمتٜمؿ ايمرمح٥م وضمٖمتٜمؿ اظمالئ٘م٥م، وذىمرهؿ اهلل همٝمٚمـ فمٛمده

ُمًجًدا وُمٙمت٦ٌم طمتك إذا وومؼ اهلل وأشمٞمٜم٤م ٟمٌ٘مك ذم اًمٌح٨م ُمع  وأٟم٤م أود أن ذم قمدن

ًمٕمٚمؿ اًمذي ٓ يٛمٚمؽ أطمدهؿ إظمقاٟمٜم٤م وآؾمتٗم٤مدة ُمٕمٝمؿ، وأف ًمٙمثػمُمـ اًمتج٤مر، ومٓمٚم٦ٌم ا

صمٛمـ اًمريمقب ذم اًم٤ٌمص ًمٚمذه٤مب إمم اعمح٤مرضة، واًمّمقذم يٕمٓمل اًمّمقومٞملم، واحلزيب 

يٕمٓمل احلزسمٞملم، وأهؾ اًمًٜم٦م طم٤مًمتٝمؿ يٕمٚمٛمٝم٤م اهلل، وًمٙمـ ًمٕمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اظمت٤مر 

 ًمٜم٤م هذه احل٤مًم٦م، ومٚمق يم٤من قمٜمدٟم٤م أُمقال رسمام حيّمؾ ًمٜم٤م ُمثؾ همػمٟم٤م، واهلل اعمًتٕم٤من.

سمـ قمثامن طمٗمٔمف  ٛمد اهلل ومٞمقضمد ذم قمدن ـمٚم٦ٌم قمٚمؿ ُمًتٗمٞمدون ُمٜمٝمؿ إخ أمحدوسمح

وهمػممه٤م، أٟمّمح إظمقاين ذم اهلل أهؾ قمدن  اًمٕمزيز اًمدراوردي اهلل، وإخ قمٌد

سم٤مًٓمتٗم٤مف طمقل ه١مٓء اإلظمقة ودمٚمًقن ُمٕمٝمؿ، وشمٗمتحقن دروؾًم٤م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، 

إذا ضم٤مءيمؿ ُمـ يريد أن يٍمومٙمؿ قمـ هذا وذم قمٚمؿ احلدي٨م وذم اعمّمٓمٚمح وذم اًمٕم٘مٞمدة، و

َوإَِذا ﴿وم٘مقًمقا ًمف: ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ ٓ ٟمٌتٖمل اجل٤مهٚملم، وىمقًمقا يمام ىم٤مل رسمٜم٤م قمزوضمؾ: 

٣مِهُٙمقَن وَم٣ميُمقا ؽَمالَم٣ًم﴾ ٌَُٜمُؿ اجْلَ ، ويمام ىم٤مل رسمٜم٤م قمزوضمؾ ذم صٗم٦م قم٤ٌمد [45]اًمٗمرىم٤من:طَم٣مؿَم

وا ىمَِراَم٣مً ﴿ اًمرمحـ: ْٕمِق ََمره وا زم٣ِميمٙمح : ويمام ىم٤مل رسمٜم٤م ًمٜمٌٞمف حمٛمد  ،[51ًمٗمرىم٤من:]ا﴾َوإَِذا ََمره

٣مِهٙمكِمَ  ـِ اجْلَ ، وم٢من ؿم٤مء اهلل شمٓمٚمٌقن [277]ٕقمراف:﴾﴿طُمِذ ايْمَٔمْٖمَق َوْأَُمْر زم٣ِميْمُٔمْرِف َوَأفْمِرْض فَم

اًمٕمٚمؿ، واًمٕمٚمؿ ُمٞمن ُمـ ومْمؾ اهلل ودمٚمًقن إلظمقاٟمٙمؿ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، وٟمحـ إن ؿم٤مء اهلل 

إجي٤مد ُمٙمت٦ٌم وسمٞم٧م ًمٚم٘م٤مدُملم اًمدقم٤مة إمم اهلل، ؾمٜمزوريمؿ، وٓ سمد ُمـ أن يًٕمك إظمقاٟمٜم٤م ذم 

 طمتك ٓ يِمٖمٚمقا إظمقاهنؿ، وٟم٠ًمل اهلل أن يقوم٘مٜم٤م وإي٤ميمؿ عم٤م حي٥م ويرى.

                                                        

 يب هريرة ريض اهلل قمـف وىمد شمؼدم.رواه مًؾؿ قمـ أ( 1046)

(1047)
 اًمداروردي مع أيب احلًـ اعمٍمي. 
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*** 

احلٛمد هلل وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ وآه، وأؿمٝمد أن 

 ده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.ٓ إًمف إٓ اهلل وطم

اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ 

محٞمد جمٞمد، اًمٚمٝمؿ سم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل 

 إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد.

 أُم٤م سمٕمد:

، وأؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ هذه اًمقضمقه ومٜمٕمتذر إمم اإلظمقة إوم٤موؾ طمٞم٤مهؿ اهلل

اًمٙمريٛم٦م، وأن يدومع قمٜمٝمؿ يمؾ ؾمقء وُمٙمروه، ٟمٕمتذر إًمٞمٝمؿ قمام طمّمؾ ُمـ اًمتٗمتٞمش، 

ومقاهلل ًمٞمس اعم٘مّمقد اعمح٤مومٔم٦م قمغم أٟمٗمًٜم٤م وم٘مط، سمؾ اعم٘مّمقد اعمح٤مومٔم٦م قمغم اجلٛمٞمع 

ٟمف وشمٕم٤ممم، طمٗمٔمٝمؿ اهلل، وإمم اهلل اعمِمتٙمك، وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتقاىص مجٞمًٕم٤م سمت٘مقى اهلل ؾمٌح٤م

، وم٢مهن٤م ؾمٜم٦م طمٌٞمٌٜم٤م وطمٌٞمٌٙمؿ، وٟمحٛمد اهلل اًمذي ووم٘مٜم٤م ًمٚمتٛمًؽ سمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

وَمـ رنم٤م فمـ ؽمٛمتل همٙمٝمس «، وهل اًمتل ىم٤مل ومٞمٝم٤م: وؿمٗمٞمٕمٜم٤م وؿمٗمٞمٕمٙمؿ 

 .»َمٛمل

                                                        

 متػؼ قمؾقف قمـ أكس ريض اهلل قمـف، وىمد شمؼدم.( 1048)
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إن يم٘مؾ فمٚمؾ ذة ويم٘مؾ ذة همؼمة، همٚمـ ىم٣مٞم٦م «أيًْم٤م:  واًمتل ىم٤مل ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل 

 .»٦م همؼمسمف إلم نمغم ذيمؽ همٗمد هٙمؽهمؼمسمف إلم ؽمٛمتل همٗمد اهتدى، وَمـ ىم٣مٞم

سمـ  سمـ قمجرة وضم٤مسمر ـ طمدي٨م يمٕم٥مُم "ُمًٜمده"وُم٤م رواه اإلُم٤مم أمحد ذم 

زمـ فمجرة أفم٣مذك  ي٣م ىمٔم٤م«ىم٤مل:  قمٌداهلل ريض اهلل قمٜمٝمؿ واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب، أن اًمٜمٌل 

أَمراء ي٘مقٞمقن َمـ «ىمٞمؾ: وُم٤م إُم٤مرة اًمًٗمٝم٤مء ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل:  »اهلل َمـ إَم٣مرة ايمًٖمٜم٣مء

وٓ ُّيتدون ِبديل، همٚمـ «، وهذا هق ؿم٤مهدٟم٤م ُمـ احلدي٨م »ٔمدي ٓ يًتٛمقن زمًٛمتلزم

صدومٜمؿ زم٘مذِبؿ وأفم٣مَّنؿ فمعم ـمٙمٚمٜمؿ؛ همٟمويمئؽ يمٝمًقا َمٛمل ويم٦ًم َمٛمٜمؿ وٓ يردون فمقم 

احلقض، وَمـ مل يِمدومٜمؿ زم٘مذِبؿ ومل ئمٛمٜمؿ فمعم ـمٙمٚمٜمؿ همٟمويمئؽ َمٛمل وأٞم٣م َمٛمٜمؿ، 

 .»وؽمغمدون فمقم احلقض

رمح٦م ُمـ اهلل قمزوضمؾ8 ٕن رسمٜم٤م قمزوضمؾ ي٘مقل ذم ٟمٌٞمٜم٤م  إن دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م شمٕمتؼم

٥ًم يمِْٙمَٔم٣مظمَكِمَ : حمٛمد  ٓح َرمْحَ  .[225]آٟمٌٞم٤مء:﴾﴿َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك إِ

َوإِْن ﴿ىمد شمقرم وم٢من ؾمٜمتف سم٤مىمٞم٦م، اًمتل هل قمّمٛم٦م ُمـ اًمْمالل:  وٕن يم٤من اًمٜمٌل 

َتُدوا﴾  اهتديٜم٤م.  ، أي: إذا أـمٕمٜم٤م رؾمقل اهلل[32]اًمٜمقر:سُمْمِٝمُٔمقُه هَتْ

إٞمف َمـ «اًمتل هل أُم٤من ُمـ اًمزيغ واًمٗمرىم٦م، وهل ؾمٌٞمؾ اهلداي٦م:  ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 ئمش َمٛم٘مؿ همًغمى اطمتالهًم٣م ىمثغًما همٔمٙمٝم٘مؿ زمًٛمتل وؽمٛم٥م اخلٙمٖم٣مء ايمراؾمديـ اظمٜمديكم

                                                        

 رواه أمحد قمـ قمٌداهلل سمـ قمؿرو، وىمد شمؼدم ومقام ؾمٌؼ مرات. (1049)

(، وطمديث يمعب قمـد أمحد 245(، وهق ذم اًمصحقح اعمًـد )3/321طمديث ضماسمر قمـد أمحد )( 1050)

 (.1092(، وهق ذم اًمصحقح اعمًـد )6/537، واًمؽممذي )(4/243)
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 .»فمّمقا فمٙمٝمٜم٣م زم٣ميمٛمقاصمذ، وإي٣مىمؿ وحمدشم٣مت إَمقرمتً٘مقا ِب٣م و

ٓ «ي٘مقل:  قب اعم١مُمٜملم، ومٜمٌٞمٜم٤م حمٛمد اعمحٌقسم٦م إمم ىمٚم إهن٤م ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 .»ي٠مَمـ أضمدىمؿ ضمتك أىمقن أضم٤م إيمٝمف َمـ أهٙمف وَم٣ميمف وويمده وايمٛم٣مس أَجٔمكم

حمٌقسم٦م ًمدى اًمٜم٤مس،  وإٟمٜم٤م سمحٛمد اهلل قمزوضمؾ، وم٢مهن٤م مل شمزل ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

خيدُمٝم٤م اًمٕمٚمامء سم٤مًمت٠مًمٞمػ واًمذب قمٜمٝم٤م، واًمرد قمغم أصح٤مب اًمٌدع، ويدأسمقن ًمٞماًل وهن٤مًرا 

ٓ سمزال ؿم٣مئٖم٥م َمـ أَمتل فمعم احلؼ ـم٣مهريـ ٓ «إذ ي٘مقل:  ذم طمٗمٔمٝم٤م، وصدق اًمٜمٌل 

 .»ييهؿ َمـ طم٣ميمٖمٜمؿ وٓ َمـ طمذَلؿ ضمتك ي٣مَت أَمر اهلل وهؿ فمعم ذيمؽ

صدىم٧م ي٤م رؾمقل اهلل، ومٗمل هذه إزُمٜم٦م اعمت٠مظمرة اًمتل اؿمتٕمٚم٧م ومٞمٝم٤م اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمٗمتـ، 

ؾمالُمٞم٦م، سمؾ اٟمتنمت ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم مجٞمع إىمٓم٤مر اإل اٟمتنمت ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

وأُمريٙم٤م وومرٟم٤ًم، وذم يمثػم ُمـ اًمٌالد اًمتل هب٤م ُمًٚمٛمقن، وؾمئؿ اًمٜم٤مس ويئًقا أن يٜمتٍم 

سمـ إؾمامقمٞمؾ إُمػم ذم  اإلؾمالم سم٤مًمٌدع واًمتٕمّم٥م اعمذهٌل اعمٌتدع، واًمذي ي٘مقل حمٛمد

إٓ سمٕمد  : إن هذه اعمذاه٥م ُم٤م طمدصم٧م"إرؿم٤مد اًمٜم٘م٤مد إمم شمٞمًػم آضمتٝم٤مد"يمت٤مسمف اًم٘مٞمؿ: 

 اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م.

وًم٘مد أظمؼمين أخ وم٤موؾ ُمـ اًمدقم٤مة إمم اهلل ىم٤مل: يمٜم٤م سمٞم٤مومع ويٕمٚمؿ اهلل أٟمٜم٤م ٟمٓمٚمع سمٕمض 

 رؤوس اجل٤ٌمل ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م إٓ صمالث سمٞمقت وم٢مذا اًمًٜم٦م ىمد ؾمٌ٘متٜم٤م إًمٞمٝم٤م.

وم٤ممحدوا رسمٙمؿ ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م، وم٢من اهلل هق اًمذي ين ٟمنمه٤م، ٓ سمحقًمٜم٤م وٓ سم٘مقشمٜم٤م وٓ 

                                                        

 رواه أسمق داود قمـ اًمعرسماض، وصححف اًمشقخان وشمؼدم خترجيف.( 1051)

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.44( )م 15)خ  (1052)

 متػؼ قمؾقف قمـ معاوية ريض اهلل قمـف، وىمد شمؼدم ذم أول اًمؽتاب.( 1053)
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 ُم٤مًمٜم٤م، وٓ سمِمج٤مقمتٜم٤م وٓ سمٗمّم٤مطمتٜم٤م وٓ سمٙمثرة ُم٤مًمٜم٤م، وًمٙمٜمف أُمر أراده اهلل. سمٙمثرة

ومٛمـ اًمذي يًتٓمٞمع أن يرد إرادة اهلل ذم ُمثؾ هذا ومٚمٞمتٜم٤مومس اعمتٜم٤مومًقن، ذم ٟمٍمة ؾمٜم٦م 

، ٓ ؾمٞمام وٟمحـ ذم هذا اًمزُمـ وآؿمؽمايمل يتٌجح سم٤مؿمؽمايمٞمتف، واًمٌٕمثل رؾمقل اهلل 

طمتك  سمٌدقمتف، أٓ هن٥م ذم ٟمٍم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  يتٌجح سمٌٕمثٞمتف، واعمٌتدع يتٌجح

 يرومٕمٜم٤م اهلل، أٟم٤م أىمقل ًمٙمؿ إٟمٜم٤م حمت٤مضمقن إمم اًمًٜم٦م أيمثر ُمـ طم٤مضمتٝم٤م إًمٞمٜم٤م.

شْمِؿ ﴿ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ِ ْٕ َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ايْمػِمِّ َوايمتحْٗمَقى َوٓ سَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ا

 .[1]اعم٤مئدة:﴾َوايْمُٔمْدَوانِ 

ٌْتُْؿ  ٤مسمٜم٤م وم٢من رسمٜم٤م قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:صمؿ ٟمّمؼم وٟمحت٥ًم ُم٤م أص
ًِ ﴿َأْم ضَم

اءُ  ح ٌَْٟمؽَم٣مُء َوايميح ْتُٜمُؿ ايْم ًح ٌْٙمُِ٘مْؿ ََم ـْ وَم ـَ طَمَٙمْقا َِم ٛمح٥َم َوظمَح٣م َيْٟمسمُِ٘مْؿ ََمَثُؾ ايمحِذي  َوُزيْمِزيُمقا َأْن سَمْدطُمُٙمقا اجْلَ

ـَ آََمٛمُقا ََمَٔمُف ََمتَ  ؽُمقُل َوايمحِذي   .[122]اًمٌ٘مرة:﴾ك َٞمٌْمُ اهللِ َأٓ إِنح َٞمٌْمَ اهللِ وَمِري٤ٌم ضَمتحك َيُٗمقَل ايمرح

ىُمقا َأْن َيُٗمقيُمقا آََمٛمح٣م َوُهْؿ ٓ ُيْٖمَتٛمُقنَ امل ﴿وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ٤َم ايمٛمح٣مُس َأْن ُيؼْمَ
ًِ *  َأضَم

ـَ َصَدوُمقا وَ  ـح اهلُل ايمحِذي ٌْٙمِِٜمْؿ هَمَٙمَٝمْٔمَٙمَٚم ـْ وَم ـَ َِم ـح ايْمَ٘م٣مِذزمكَِم﴾َويَمَٗمْد هَمَتٛمح٣م ايمحِذي -1]اًمٕمٜمٙمٌقت: يَمَٝمْٔمَٙمَٚم

5].  

وأهؾ اًمًٜم٦م ًمٞمس هلؿ إٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومٜمحـ ٓ ٟمٕمد اًمٜم٤مس سمرشم٥م قمًٙمري٦م، وٓ 

سمقزارة، سمؾ ٟمرضمق ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن حي٘مؼ ذًمؽ سمجٜم٦م قمروٝم٤م اًمًاموات 

 وإرض.

ر طم٤مهلؿ يمام ىم٤مل رسمٜم٤م وأهؾ اًمدٟمٞم٤م واعمّم٤مًمح إن يم٤مٟم٧م دقمقة سمٕمده٤م ُمّمٚمح٦م، وإٓ ص٤م

ٌُُد اهللَ فَمعَم ضَمْرٍف هَم١مِْن َأَص٣مزَمُف طَمغْمٌ اؿْمَٚمَٟمنح زمِِف َوإِْن َأَص٣مزَمْتُف قمزوضمؾ:  ـْ َئْم ـَ ايمٛمح٣مِس ََم ﴿َوَِم

طِمَرَة﴾ ْٔ ْٞمَٝم٣م َوا  .[22]احل٩م:همِْتٛم٥ٌَم اْٞمَٗمَٙم٤َم فَمعَم َوصْمِٜمِف طَمِنَ ايمده
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ـْ ويمام ىم٤مل رسمٜم٤م قمزوضمؾ:  ـَ ايمٛمح٣مِس ََم َيُٗمقُل آََمٛمح٣م زم٣ِمهللِ هَم١مَِذا ُأوِذَي دِم اهلِل صَمَٔمَؾ همِْتٛم٥ََم ﴿َوَِم

 .[22]اًمٕمٜمٙمٌقت:ايمٛمح٣مِس ىَمَٔمَذاِب اهللِ﴾

ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمٗمتـ، وًمًٜم٤م دقم٤مة ومتـ، وٓ صمقرات واٟم٘مالسم٤مت، وىمد قمٚمؿ أهؾ اًمًٜم٦م 

٤م وقمٚمؿ إظمقاٟمٜم٤م اعمًئقًمقن أن دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م ًمٞم٧ًم دقمقة صمقرات وٓ اٟم٘مالسم٤مت، إهن

َمـ أسم٣مىمؿ وأَمرىمؿ َجٝمع «: قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م ًمٞم٧ًم قم٘مٞمدة اعمٌتدقم٦م، ي٘مقل اًمٜمٌل 

 .رواه ُمًٚمؿ »يريد أن يٖمرق زمٝمٛم٘مؿ همٟمرضزمقا فمٛمٗمف ىم٣مئٛم٣ًم َمـ ىم٣من

 رواه ُمًٚمؿ. »إذا زمقيع خلٙمٝمٖمتكم هم٣مرضزمقا فمٛمؼ أطمر َمٛمٜمام«وي٘مقل: 

٘مقل: إن أي سمٚمد شمتٛمتع ومٜمحٛمد اهلل ومٜمحـ ذم اًمٞمٛمـ ٟمتٛمتع سم٤مًمدقمقة، وُمـ يًتٓمٞمع أن ي

سم٤مًمدقمقة يمام شمتٛمتع هب٤م اًمٌالد اًمٞمٛمٜمٞم٦م، وضمزى اهلل إظمقاٟمٜم٤م اعمًئقًملم ظمػًما، وٟمحـ ٟم٘مقل: 

 إهنؿ ًمٞمًقا سمٛمٕمّمقُملم، يّمٞمٌقن وخيٓمئقن وٟمٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ظمٓم٠مهؿ ُمثؾ اًمٌٜمقك

، وُمثؾ احلزسمٞم٦م، وُمثؾ جمٚمس  ًٓ اًمرسمقي٦م، وآظمتالط ذم اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت ٟم٤ًمء ورضم٤م

ٟمحـ ٟمٜمٙمر يمؾ رء خي٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ًمٙمٜمٜم٤م ٟمرى أٟمف جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن اًمٜمقاب، 

 ٟمتٕم٤مون ُمٕمٝمؿ حلامي٦م اًمٌٚمد.

وأيًْم٤م وم٤مًمّمحٞمح أن إخ اًمرئٞمس صدره واؾمع، وم٘مد وؾمع اًمِمٞمققمل واًمٌٕمثل 

واًمٜم٤مسي واًمًٜمل واًمّمقذم واًمِمٞمٕمل، وي٤م طمٌذا ًمق ي٘متٍم قمغم ٟمٍمة اًمًٜم٦م يٜمٍمه اهلل 

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

مجٞمًٕم٤م أن ٟمدقمق اهلل أن حيٗمظ سمٚمدٟم٤م، وأن يٕمٞمذٟم٤م ُمـ اًمٗمتـ، وأن اهلل يٜمٍم  يٜمٌٖمل ًمٜم٤م

                                                        

 ( قمـ قمرومجة ريض اهلل قمـف.1852)م ( 1054)

 قمـ أيب ؾمعقد اخلدري ريض اهلل قمـف. (1853)م ( 1055)



 041 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م، ومٝمٜم٤مك أيم٤مذي٥م قمغم أهؾ اًمًٜم٦م ُمٜمٝم٤م أهنؿ ُمتِمددون، واًمتِمدد جي٥م 

إن هذا «: "صحٞمح اًمٌخ٤مري"ي٘مقل يمام ذم  قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أن يتؼمأ ُمٜمف، واًمٜمٌل 

 .»ايمديـ ين، ويمـ يُم٣مد ايمديـ أضمد إٓ نمٙمٌف

صحٞمح "، وي٘مقل أيًْم٤م يمام ذم »زمٔمث٦م زم٣محلٛمٝمٖمٝم٥م ايمًٚمح٥م«: وي٘مقل اًمٜمٌل 

هٙمؽ اظمتٛمْمٔمقن، هٙمؽ اظمتٛمْمٔمقن، هٙمؽ « ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد: "ُمًٚمؿ

 .»اظمتٛمْمٔمقن

وهؿ اعمتٕمٛم٘مقن ذم إؿمٞم٤مء واًمٌح٨م قمـ إؿمٞم٤مء اًمتل يرومٕمقهن٤م ُمـ اإلسم٤مطم٦م إمم 

 اًمٙمراه٦م.

ًٚمٛملم يمام يٗمٕمؾ اخلقارج اًمذيـ هؿ ذم اًمٌٞمْم٤مء، وُمـ اًمتِمدد أيًْم٤م إسم٤مطم٦م دم اعم

 وضمزى اهلل اعمقاـمٜملم واحلٙمقُم٦م ظمػًما، وم٘مد ـمردهتؿ.

يٚمرومقن َمـ ايمديـ ىمام يٚمرق ايمًٜمؿ َمـ ايمرَمٝم٥م، «: اخلقارج اًمذيـ ي٘مقل اًمٜمٌل 

، وي٘مقل ذم اخلقارج »حتٗمرون صالسم٘مؿ َمع صالهتؿ وصٝم٣مَم٘مؿ َمع صٝم٣مَمٜمؿ

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.39)خ ( 1056)

( قمـ أيب أمامة ريض اهلل قمـف، وؿماهد قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا قمـد أمحد 5/266رواه أمحد )( 1057)

( 387) "إدب اعمػرد"(، واًمٌخاري ذم 1/236(، وؿماهد آظمر قمـ اسمـ قمٌاس قمـد أمحد )6/116)

 (.881)وهق ذم اًمصحقحة 

 (.2670)م ( 1058)

 ( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف.1064/147( )م 5058)خ ( 1059)
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 .»٣مراخلقارج ىمالب أهؾ ايمٛم«أيًْم٤م: 

ومٝمؿ يًتٌٞمحقن دُم٤مء اعمًٚمٛملم، وًمٞمس اخلقارج أن ذم اًمٞمٛمـ وم٘مط، سمؾ هٜم٤مك سمٛمٍم 

وسم٤مًمًقدان واجلزائر وًمٞمٌٞم٤م وذم اًمٙمقي٧م وسم٠مرض احلرُملم وٟمجد، وم٠ميـ هؿ وأيـ 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م؟ ومّمحٞمح أهنؿ يم٤مٟمقا ص٤مدىمقن ذم  اخلقارج اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم زُمـ قمكم

ًٚمٛملم، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: دقمقهتؿ، وإن يم٤مٟمقا يًتٌٞمحقن دُم٤مء اعم

دًا هَمَجَزاُؤُه صَمَٜمٛمحُؿ طَم٣ميمِدًا همِٝمَٜم٣م َونَمِّم٤َم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َويَمَٔمٛمَُف َوَأفَمدح يمَ  ـْ َيْٗمُتْؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َُمَتَٔمٚمِّ ُف ﴿َوََم

 .[75]اًمٜم٤ًمء:﴾فَمَذازم٣ًم فَمٓمِٝمامً 

سمدقم٦م، ومٜمحـ أن  أُم٤م دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م ومٝمؿ هيتٛمقن سم٤مًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ، ويٜمٙمرون يمؾ

أٟم٤م أحتدى ُمـ ي٘مقل: إن أهؾ اًمًٜم٦م أو أٟمٜمل  ٟمٜمٙمر اًمٌدع واحلزسمٞم٦م ًمٙمـ ٓ ٟمٙمٗمر ُمًٚماًم،

َمـ وم٣مل ٕطمٝمف ي٣م «ي٘مقل:  وقمٚمامء اًمًٜم٦م إوم٤موؾ يٙمٗمرون ُمًٚماًم8 يمٞمػ واًمٜمٌل 

 .»ىم٣مهمر هم١من ىم٣من ىمام وم٣مل وإٓ رصمع فمٙمٝمف

سمف سمدقمتف إمم اًمٙمٗمر ُمثؾ:  ٓ ٟمٙمٗمر ُمًٚماًم طمتك وإن يم٤من ُمٌتدقًم٤م، إٓ إذا أدت

 اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م )اعمٙم٤مرُم٦م( وم٢مهنؿ أيمٗمر ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى.

وىمد أراين أخ ورىم٦م ومٞمٝم٤م ومتقى ًمٌٕمض اًمٜم٤مس سم٠مهنؿ إظمقاٟمٜم٤م، وم٠مريد ُمٜمف اًمقرىم٦م ُمـ 

أضمؾ أن أؾمٓمره٤م ذم يمت٤مب، وٟمٌلم أن قمٚمامء اًمٞمٛمـ حيٙمٛمقن سمٙمٗمرهؿ، اإلُم٤مم اعمٝمدي 

سمـ  إهنؿ ًمٞمًقا ُمـ ومرق اإلؾمالم، واإلُم٤مم حيٞمك ي٘مقل: "اًمٗمرق"سمـ حيٞمك ذم يمت٤مسمف  أمحد

                                                        

 "اجلامع اًمصحقح"( قمـ أيب أمامة وهق ذم 5/253(، وأمحد )2/404رواه احلؿقدي ) (1060)

(1/199-200.) 

 ( سمؿعـاه.6045/3508( )خ 61( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام، وهق قمـ أيب ذر )م60)م ( 1061)
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 محزة اعم٘مٌقر سمذُم٤مر ًمف يمت٤مب ي٘مقل ومٞمف: إهنؿ ًمٞمًقا ُمـ ومرق اإلؾمالم.

وهٜم٤مك رضمؾ ُمـ سمٞم٧م اًمديٚمٛمل ٓ أذيمر اؾمٛمف يٙمٗمر أوًمئؽ، ٕهنؿ ذم اًمقاىمع ٓ 

ن ي١مُمٜمقن سمٙمت٤مب وٓ ؾمٜم٦م، سمؾ أىمٌح ُمـ هذا يًتٌٞمحقن مجٞمع ُم٤م طمرم اهلل، ومٝمؿ يتقصٚمق

، »ٓ ٞم٘م٣مح إٓ زمقرم وؾم٣مهدي فمدل«ىم٤مل:  إمم إسم٤مطم٦م اًمزٟم٤م سمحدي٨م أن اًمٜمٌل 

ومٝمؿ ي٘مقًمقن ُمـ أضمؾ اؾمت٤ٌمطم٦م اًمزٟم٤م: اًمقزم هق اًمذيمر وؿم٤مهدي قمدل مه٤م اخلّمٞمت٤من، 

 واٟمتٝمك إُمر.

ومٛمثؾ ه١مٓء ٟمٙمٗمرهؿ وٓ يمراُم٦م، وم٘مد يمٗمرهؿ اًمٕمٚمامء، وم٘مد أًمػ أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم 

 يتًؽمون سم٤مًمرومض وهؿ يٌٓمٜمقن اًمٙمٗمر اعمحض.يمت٤مسًم٤م وىم٤مل ومٞمف: إهنؿ 

أُم٤م اعمًٚمٛمقن ومال ٟمٙمٗمرهؿ يمام شم٘مدم، وإن يمٜم٧م أىمقل: إن جمٚمس اًمٜمقاب ـم٤مهمقيت وٓ 

أزال أىمقل هذا، ًمٙمـ ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أن إومراد ـم٤مهمقشمٞمقن، إٓ أن ذم يمؾ ؿمخص ضمزء ُمـ 

  اًمٓم٤مهمقشمٞم٦م سمح٥ًم وٓئف.

يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: إٟمٜم٤م قمٛمالء  وإيم٤مذي٥م وإسم٤مـمٞمؾ اًمتل ذه٧ٌم ُمع اًمِمٞمققمٞملم وم٘مد

ًمٚمًٕمقدي٦م، أُم٤م ٟمحـ ومٚمًٜم٤م ُمًتٕمديـ أن ٟمٌٞمع ديٜمٜم٤م وٓ ٟمٌٞمع دقمقشمٜم٤م وًمق أقمٓمٞمٜم٤م اًمٞمٛمـ 

 يمٚمف.

وم٤مًمدقمقة قمٜمدٟم٤م أقمز ُمـ أٟمٗمًٜم٤م وُمـ أهٚمٜم٤م وأُمقاًمٜم٤م، وُمًتٕمدون أن ٟم٠ميمؾ وًمق اًمؽماب 

يم٤مومر قمٜمد ٓ ٟمخقن ديٜمٜم٤م وسمٚمدٟم٤م وٓ ٟمتٚمقن، اًمتٚمقن ًمٞمس ُمـ ؿمٞمٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م، وم٤مًمٙم٤مومر 

 أهؾ اًمًٜم٦م اًمٞمقم وهمًدا وسمٕمد همد.

                                                        

 (.1845) »اء اًمغؾقؾإرو «اكظر ( 1062)
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وأهؾ اًمًٜم٦م يدقمقن اًمٜم٤مس وٓ يريدون ُمٜمٝمؿ ضمزاء وٓ ؿمٙمقرا، سمؾ يريدون أن 

يتٗم٘مٝمقا ذم ديـ اهلل ٕٟمٗمًٝمؿ، ٓ يدقمقهنؿ إمم اشم٤ٌمقمٝمؿ، وم٢من أهؾ اًمًٜم٦م ي٘مقًمقن وأٟم٤م أىمقل 

رسمٜم٤م وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد واهلل قمـ اقمت٘م٤مد: أٟمٜمل ًم٧ًم أهاًل ٕن أشمٌع، وًمٙمـ ٟمتٌع مجٞمًٕم٤م يمت٤مب 

إين سم٣مرك همٝم٘مؿ َم٣م إن افمتِمٚمتؿ زمف يمـ «: "صحٞمح ُمًٚمؿ"اًم٘م٤مئؾ يمام ذم  

 .»سمّمٙمقا ىمت٣مب اهلل

وم٤مُٕم٤من هق يمت٤مب رسمٜم٤م وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م، ويٜمٌٖمل أن ٟمجتٝمد ُمع أسمٜم٤مئٜم٤م وأن ٟمحرص قمغم 

 شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ يمت٤مب رسمٜم٤م وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م، ومٝمذا هق اعمًت٘مٌؾ اًمذي يٜمٌٖمل أن ٟمتٜم٤مومس ومٞمف، ي٘مقل

َمـ ومرأ ايمٗمرآن وفمٚمؾ زمف أيمٌس سم٣مصًم٣م وقؤه أضمًـ َمـ وقء ايمُمٚمس يقم «: اًمٜمٌل 

ايمٗمٝم٣مَم٥م، وي٘مًك وايمداه ضمٙمتكم ٓ سمٗمقم َلام ايمدٞمٝم٣م، همٝمٗمقٓن: زمام ىمًٝمٛم٣م هذا؟ همٝمٗم٣مل: زمٟمطمذ 

يٗم٣مل يمِم٣مضم٤م ايمٗمرآن: اومرأ وارسمؼ ورسمؾ «: ، وي٘مقل اًمٜمٌل »ويمدىمام ايمٗمرآن

 .»هم١من َمٛمزيمتؽ فمٛمد آطمر آي٥م سمٗمرؤه٣م

وم٢مين أظم٤مف أن يّمٞمٌٝمؿ اهلل سم٤مًمذل واًمّمٖم٤مر ُمـ  أُم٤م اعمٜمٗمرون قمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 ، وًمًٜم٤م ٟمدقمق إمم ؾمٜم٦م آسم٤مئٜم٤م وأضمدادٟم٤م.قمٜمده، ٕٟمٜم٤م ٟمدقمق إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

وإين ٕقمج٥م ُمـ أٟم٤مس حي٤مرسمقن اًمًٜم٦م، وٟمحـ ٟمدقمق اًمٜم٤مس إمم ؾمٜم٦م ضمدهؿ ويٕمتؼم 

                                                        

 ( قمـ زيد سمـ أرىمؿ ريض اهلل قمـف.2408م (( 1063)

(، 1434ة ريض اهلل قمـف، وصححف اًمعالمة إًمٌاين )اًمؽمهمقب/( قمـ سمريد1/568رواه احلايمؿ )( 1064)

 (.2829) "اًمصحقحة"وذيمر ًمف ؿماهد ذم 

 "ًمصحقحاجلامع ا"( قمـ قمٌداهلل سمـ قمؿرو ريض اهلل قمـفا، وهق ذم 8/232رواه اًمؽممذي )( 1065)

(1/48.) 
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 .ذوًم٤م هلؿ إذا اشمٌٕمقا رؾمقل اهلل 

أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م، وأن يتقومٜم٤م ُمًٚمٛملم، وأن حيٗمظ سمٚمدٟم٤م وأن 

يٕمٞمذٟم٤م ُمـ اًمٗمتـ، وٟم٠ًمًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن ي٘مّمؿ فمٝمقر أوًمئؽ اًمذيـ يرقمٌقن 

اعمًٚمٛملم ذم اعم٤ًمضمد8 ٟم٠ًمل اهلل أن يٗمْمحٝمؿ، وأن يٙمٗمل اعمًٚمٛملم ذهؿ، وطمًٌٜم٤م اهلل 

  سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ.وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ

* * * 
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 اخلطب٘ األّىل
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت 

أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل 

 ف.وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًم

ٙمُِٚمقنَ  ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ُٗمقا اهللَ ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ]آل ﴾﴿َي٣م َأُّيه

  .[221قمٛمران:

ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح  ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح ﴿َي٣م َأُّيه

َْرضَم٣مَم إِنح اهللَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  َِمٛمُْٜماَم  ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ٣مًء َواسمحُٗمقا اهللَ ايمحِذي سَم ًَ
ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ

  .[2]اًمٜم٤ًمء:﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ـَ آََمٛمُقا اسمحُٗمقا اهللَ َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  ٣م ايمحِذي َ ُ٘مْؿ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يمَ *  ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع اهللَ َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝماًم﴾   .[52-52]إطمزاب: ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

 أُم٤م سمٕمد:

سمـ ُمًٚمؿ  ُمـ ـمريؼ اًمقًمٞمد "صحٞمحٞمٝمام"وم٘مد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم 

سمـ قمٌٞمداهلل احليُمل أٟمف  سمـ ضم٤مسمر، ىم٤مل: طمدصمٜمل سمن سمـ يزيد اًمرمحـ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد

سمـ اًمٞمامن ي٘مقل: يم٤من اًمٜم٤مس ي٠ًمًمقن رؾمقل  إدريس اخلقٓين أٟمف ؾمٛمع طمذيٗم٦مؾمٛمع أسم٤م 

                                                        

 (.1847( )م 3606)خ  (1066)
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قمـ اخلػم8 ويمٜم٧م أؾم٠مًمف قمـ اًمنم خم٤مًمٗم٦م أن يدريمٜمل، وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل! إٟم٤م  اهلل 

، »ٞمٔمؿ«يمٜم٤م ذم ضم٤مهٚمٞم٦م وذ، ومج٤مءٟم٤م اهلل هبذا اخلػم، ومٝمؾ سمٕمد هذا اخلػم ُمـ ذ؟ ىم٤مل: 

، ىمٚم٧م: وُم٤م دظمٜمف؟ ىم٤مل: »ٞمٔمؿ وهمٝمف دطمـ«٤مل: ىمٚم٧م: وهؾ سمٕمد ذًمؽ اًمنم ُمـ ظمػم؟ ىم

، ىمٚم٧م: ومٝمؾ سمٕمد ذًمؽ اخلػم ُمـ ذ؟ ىم٤مل: »ومقم ُّيدون زمٕمغم هديل سمٔمرف َمٛمٜمؿ وسمٛم٘مر«

ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل! صٗمٝمؿ  »ٞمٔمؿ دفم٣مة فمعم أزمقاب صمٜمٛمؿ َمـ أصم٣مِبؿ إيمٝمٜم٣م ومذهمقه همٝمٜم٣م«

ريمٜمل ذًمؽ؟ ، ىمٚم٧م: ومام شم٠مُمرين إن أد»هؿ َمـ صمٙمدسمٛم٣م ويت٘مٙمٚمقن زمٟميمًٛمتٛم٣م«ًمٜم٤م؟ ىم٤مل: 

، ىمٚم٧م: وم٢من مل يٙمـ هلؿ مج٤مقم٦م وٓ إُم٤مم؟ ىم٤مل: »سمٙمزم َج٣مفم٥م اظمًٙمٚمكم وإَم٣مَمٜمؿ«ىم٤مل: 

هم٣مفمتزل سمٙمؽ ايمٖمرق ىمٙمٜم٣م، ويمق أن سمٔمض زمٟمصؾ ؾمجرة ضمتك يدرىمؽ اظمقت وأٞم٦م فمعم «

 .»ذيمؽ

دفم٣مة «: هذا احلدي٨م يٕمتؼم قمٚماًم ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة، وم٘مد وىمع ُم٤م أظمؼم سمف اًمرؾمقل 

 .، يمام أظمؼم اًمٜمٌل »أصم٣مِبؿ إيمٝمٜم٣م ومذهمقه همٝمٜم٣مفمعم أزمقاب صمٜمٛمؿ َمـ 

ومدقم٤مة آؿمؽمايمٞم٦م واًمٌٕمثٞم٦م واًمٜم٤مسي٦م، دقم٤مة قمغم أسمقاب ضمٝمٜمؿ ُمـ أضم٤مهبؿ إًمٞمٝم٤م 

ىمذومقه ومٞمٝم٤م، وسمام أن أهؾ اًمًٜم٦م ىمد أظمذوا هبذا احلدي٨م وسمٖمػمه ُمـ إطم٤مدي٨م اعمتٙم٤مصمرة 

ؾمالم مل شم٘مر أقمٞمٜمٝمؿ ذم اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمٕمزًم٦م ذم وىم٧م اًمٗمتـ، وم٢من أقمداء اإل قمـ اًمٜمٌل 

 وٓ يٕمجٌٝمؿ ذًمؽ طمتك يِم٤مريمقهؿ ذم سم٤مـمٚمٝمؿ.

﴿وُمْؾ َهِذِه ؽَمٌِٝمقِم َأْدفُمق إلَِم اهللِ وم٠مهؾ اًمًٜم٦م اقمتزًمقا ذًمؽ، ومل يؽميمقا اًمدقمقة إمم اهلل: 

ىمكِمَ  ـَ اظْمُمْمِ ٌَْح٣مَن اهلِل َوََم٣م َأَٞم٣م َِم ٌََٔمٛمِل َوؽُم ـِ اسمح  .[226]يقؾمػ:﴾فَمعَم زَمِِمغَمٍة َأَٞم٣م َوََم

ٝمذا أُمر ُمٝمؿ ذم ؿم٠من هذه أي٦م، دقمقة إمم اهلل قمغم سمّمػمة، واقمتزال وسمٕمد قمـ وم

 اعمنميملم، وهٙمذا جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يٌتٕمد قمـ اعمنميملم وقمـ اًمنمك وأهٚمف.
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ومدقم٤مة اًمديٛم٘مراـمٞم٦م يدقمقن إمم اًمنمك8 ٕن ُمٕمٜم٤مه٤م: اًمِمٕم٥م حيٙمؿ ٟمٗمًف سمٜمٗمًف، 

 ومٚمٞم٧ًم هٜم٤مك طم٤ميمٛمٞم٦م هلل قمزوضمؾ، سمؾ احلٙمؿ ًمٚمٌنم.

ٕمغم اعمًٚمؿ أن يت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وأن يٕمتزل اًمٗمتـ، ؿمٞمخ اًم٘مٌٞمٚم٦م ًمٞمس قمٜمدك وم

وٓ يٜمٔمر إًمٞمؽ، أُمقال ُمـ هٜم٤م وهٜم٤مك شم٠مشمٞمف طمتك يٛمٞمؾ إمم هذه إسم٤مـمٞمؾ، واعمًئقل 

 أيًْم٤م هيٛمف يمرؾمٞمف، ومٕمٚمٞمؽ أن شمًتٌٍم وشمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

لم اعمًئقًملم، وأهؾ اًمًٜم٦م أُمر قمجٞم٥م ىمروض قمغم اًمٞمٛمـ شمتٗمرق قمغم اعمِم٤مئخ وسم

سمحٛمد اهلل سمٕمٞمدون قمـ هذا، وُمع هذا مل يروٝمؿ ذًمؽ، إٓ أن يِم٤مريمقهؿ ذم سم٤مـمٚمٝمؿ، يمام 

َٜمَقاِت َأْن ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ـَ َيتحٌُِٔمقَن ايمُمح ﴿َواهللُ ُيِريُد َأْن َيُتقَب فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َوُيِريُد ايمحِذي

 .[15]اًمٜم٤ًمء:﴾مَتِٝمُٙمقا ََمْٝماًل فَمٓمِٝمامً 

 ػ اجل٣ٌملٔم: نمٛمؿ يتتٌع ِب٣م ؾماظمًٙمؿيقؾمؽ أن ي٘مقن طمغم َم٣مل «ي٘مقل:  إن اًمٜمٌل 

يٙمقن قمٜمده شمٚمٗمزيقن، وم٢مذا يم٤من قمٜمده  ، ًمٙمـ ٓ»يٖمر زمديٛمف َمـ ايمٖمتـ وَمقاومع ايمٗمْمر

 شمٚمٗمزيقن ذم رأس اجلٌؾ وم٘مد دقم٤م اًمٗمتـ إمم سمٞمتف.

هلل سمـ قمٛمرو ريض ا قمـ قمٌداهلل "صحٞمحٞمٝمام"روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم 

إن اهلل ٓ يٗمٌض ايمٔمٙمؿ اٞمتزافًم٣م يٛمتزفمف، ويم٘مـ يٗمٌّمف «: قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ًٓ همًئٙمقا همٟمهمتقا زمٕمغم فمٙمؿ  يٗمٌض ايمٔمٙمامء، ضمتك إذا مل يٌؼ فم٣ممل اَتذ ايمٛم٣مس رءوؽًم٣م صمٜم٣م

 .»همّمٙمقا وأوٙمقا

ائتقين سمٕم٤ممل واطمد يٙمقن حمرًرا جلريدة ُمـ ضمرائد اًمٞمٛمـ اًمتل شم٘مقل اًمزور وهت٤مضمؿ 

                                                        

 ( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف.19)خ ( 1067)

 (.2673( )م 100)خ ( 1068)
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 هؾ اًمًٜم٦م ٕهنؿ ٓ يِم٤مريمقن ذم اًم٤ٌمـمؾ.أ

، همًئٙمقا همٟمهمتقا زمٕمغم فمٙمؿ همّمٙمقا «صدىم٧م ي٤م رؾمقل اهلل:  ًٓ اَتذ ايمٛم٣مس رءوؽًم٣م صمٜم٣م

 .»وأوٙمقا

سمالء وقمذاب ُمـ اهلل قمزوضمؾ قمغم اًمٞمٛمٜمٞملم وؾمٌٌف: شم٘مّمػمهؿ ذم إُمر سم٤معمٕمروف 

ُٗمقا همِ واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، ومرب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـَ ﴿َواسمح ـح ايمحِذي ٌَ ْتٛم٥ًَم ٓ سُمِِمٝم

٥ًم﴾  .[13ٕٟمٗم٤مل:ا]ـَمَٙمُٚمقا َِمٛمُْ٘مْؿ طَم٣مصح

إهن٤م ذٟمقب اًمٞمٛمٜمٞملم اًمتل ُمألت اًمٌٚمد سم٤مٕطمزاب اعمٜمحروم٦م، يمؾ إطمزاب ُمٜمحروم٦م، 

ٕن اًمٜم٤مس يٜم٘مًٛمقن إمم ىمًٛملم: إمم طمزب اًمرمحـ وإمم طمزب اًمِمٞمٓم٤من، وم٠مي طمزب 

سمٕمد اًمٙمراد وسمٕمد اًمدٟمٞم٤م، وشمِمتٕمؾ اًمٜم٤مر ي٘م٤مل ُمـ هذه إطمزاب إٟمف طمزب اًمرمحـ؟ إهن٤م 

ذم اًمٞمٛمـ قمغم طم٤ًمب اًمت٘مٚمٞمد ٕقمداء اإلؾمالم، ومرو٧م قمٚمٞمٜم٤م أُمريٙم٤م أن يٙمقن ذم سمٚمدٟم٤م 

أطمزاسًم٤م ُمـ أضمٚمد اًمت٘مٚمٞمد ٕقمداء اإلؾمالم، وومرو٧م قمٚمٞمٜم٤م اًمتٕمددي٦م، وومرو٧م قمٚمٞمٜم٤م 

 اًمديٛم٘مراـمٞم٦م، وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن، وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ.

ٌح اًمٜم٤مس ذم ومزع وىمٚمؼ سم٥ًٌم هذه إطمزاب اعمًت٠مضمرة8 يمؾ طمزب ُمـ هذه أص

إطمزاب يٚمج٠م إمم دوًم٦م ُمـ اًمدول، واًمدائرة شمٙمقن قمغم ؿمٕمٌٜم٤م اعمًٚمؿ اًمذي ىم٤مل ومٞمف 

 .»اإليامن يامن واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م«: اًمٜمٌل 

حتريم٧م إطمزاب وُمـ أيـ هل٤م اًمتحرك؟ إهن٤م أُمقال ظم٤مرضمٞم٦م، سمٕمض اإلظمقان ي٠مشمٞمٜم٤م 

صٜمٕم٤مء وي٘مقل: حترك اًمِمٞمٕم٦م، وم٠مىمقل هلؿ: ٓ، سمؾ حتريم٧م اًمٜم٘مقد اإليراٟمٞم٦م وحتريم٧م  ُمـ

                                                        

 متػؼ قمؾقف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، وىمد شمؼدم مرات.( 1069)
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سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًمذي ي٘مقل: ي٤م دٟمٞم٤م همري همػمي، ويٙمٜمس سمٞم٧م اعم٤مل  احلزسمٞم٦م، أُم٤م ؿمٞمٕم٦م قمكم

ُمراًرا ومل يدظمر قمـ اعمًٚمٛملم ؿمٞمًئ٤م وم٢مهنؿ سمراء ُمـ آؿمؽمايمٞم٦م، وُمـ اًمٙمذب، وُمـ متجٞمد 

احلًـ اعمٚم٘م٥م سم٤مًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م رمحف اهلل، وضمٕمٗمر اًمّم٤مدق،  سمـ اعمٌٓمٚملم، أيـ حمٛمد

 سمـ احلًلم، واحلًٜم٤من ووم٤مـمٛم٦م، أئٛم٦م هدى ريض اهلل قمٜمٝمؿ. وقمكم

أن يدظمؾ طمجرة وم٤مـمٛم٦م وُمٕمف ممٚمقك ُمـ اعمامًمٞمؽ، وص٤مر ُمٕمٝم٤م صمقب  أراد اًمٜمٌل 

إن همٓم٧م سمف رأؾمٝم٤م اٟمٙمِمٗم٧م ىمدُم٤مه٤م وإن همٓم٧م سمف ىمدُمٞمٝم٤م اٟمٙمِمػ رأؾمٝم٤م، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 ، أسمق هبذا اعمٕمٜمك.»ٓ فمٙمٝمؽ، إٞمام هق أزمقك وطم٣مدَمؽ«: 

طمجرهت٤م ومٞمٖمْم٥م  وم٤مـمٛم٦م اًمتل اختذت ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اًمذه٥م ويدظمؾ اًمٜمٌل 

دظمؾ طمجرهت٤م وهمْم٥م، ورضمع، صمؿ أظمؼمه أٟمف  ويرضمع، وي٠ميت قمكم ومتخؼمه أن اًمٜمٌل 

 رضمع ُمـ أضمؾ اًمًٚمًٚم٦م، وم٘م٤مًم٧م: أشمقب إمم اهلل، وسم٤مقمتٝم٤م واؿمؽمت هب٤م قمًٌدا وم٠مقمت٘متف،

 .»احلٚمد هلل ايمذي أٞمٗمذ هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م حمٚمد َمـ ايمٛم٣مر«: وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

زهد أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة ُمٕمروف، ومال يرُمقن أٟمٗمًٝمؿ ذم أطمْم٤من اًمِمٞمققمٞملم 

وآؿمؽمايمٞملم اًمٙمٗم٤مر8 ٕن اًمذي يٕمت٘مد أن آؿمؽمايمٞم٦م طمؼ وهق قم٤ممل سمح٘مٞم٘متٝم٤م يٕمتؼم 

ْٚمٛم٣َم  ﴿َأُهؿْ يم٤مومًرا8 ٕن اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ًَ ـُ وَم َؽ َٞمْح ُٚمقَن َرمْح٦ََم َرزمِّ ًِ َيْٗم

ْٞمَٝم٣م َوَرهَمْٔمٛم٣َم زَمْٔمَّمُٜمْؿ هَمْقَق زَمْٔمٍض َدَرصَم٣مٍت يمَِٝمتحِخَذ زَمْٔمُّمُٜمْؿ  َٝم٣مِة ايمده زَمْٝمٛمَُٜمْؿ ََمِٔمٝمَُمَتُٜمْؿ دِم احْلَ

ح٣م جَيَْٚمُٔمقنَ  َؽ طَمغْمٌ مِم   .[51]اًمزظمرف:﴾زَمْٔمّم٣ًم ؽُمْخِرّي٣ًم َوَرمْح٦َُم َرزمِّ

                                                        

 (.4/313) "اجلامع اًمصحقح"( قمـ أكس ريض اهلل قمـف، وهق ذم 11/164رواه أسمق داود )( 1070)

ايمر( قمـ صمقسمان ريض اهلل قمـف، وصححف اًمعالمة إًمٌاين ذم (/ؿم22398رواه أمحد )( 1071)

 (.23ص) "آداب اًمزوماف"و  "اًمصحقحة"
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ْٙمٛم٣َم زَمْٔمَّمُٜمْؿ فَمعَم زَمْٔمٍض َويَمْمطِمَرُة َأىْمػَمُ َدَرصَم٣مٍت َوَأىْمػَمُ ﴿اٞمْ وي٘مقل:  ُٓمْر ىَمْٝمَػ هَمّمح

  .[12]آهاء:﴾سَمْٖمِّمٝمالً 

ْزِق﴾وي٘مقل:  َؾ زَمْٔمَّمُ٘مْؿ فَمعَم زَمْٔمٍض دِم ايمرِّ  .[52]اًمٜمحؾ:﴿َواهللُ هَمّمح

ػمه٤م ُمـ ومٝمذه ومجٞمٕم٦م ًمٚمٞمٛمٜمٞملم أن شمّمٌح سمٚمدهؿ ُمثؾ اًمّمقُم٤مل، وُمثؾ ًمٌٜم٤من وُمثؾ هم

٦ٌَْم َأْيِديُ٘مْؿ َوَئْمُٖمق  اًمٌالد اعمٜمٙمقسم٦م سم٥ًٌم اإلضمرام: ًَ ٥ٌٍَم هَمٌاَِم ىَم ـْ َُمِِمٝم ﴿َوََم٣م َأَص٣مزَمُ٘مْؿ َِم

ـْ ىَمثغِمٍ    .[52]اًمِمقرى:﴾فَم

قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتقب إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طمتك يرومٕمٜم٤م اهلل ويرومع سمٚمدٟم٤م، ويرومع قمـ سمٚمدٟم٤م 

  سم٥ًٌم أقمامًمٜم٤م.اًمٕمذاب وم٢مٟمف قمذاب ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

َمثؾ ايمٗم٣مئؿ فمعم «: سمـ سمِمػم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ اًمٜمٕمامن

ضمدود اهلل وايمقاومع همٝمٜم٣م: ىمٚمثؾ ومقم اؽمتٜمٚمقا فمعم ؽمٖمٝمٛم٥م، همٟمص٣مب زمٔمّمٜمؿ أفماله٣م 

وزمٔمّمٜمؿ أؽمٖمٙمٜم٣م، هم٘م٣من ايمذيـ دم أؽمٖمٙمٜم٣م إذا اؽمتٗمقا َمـ اظم٣مء َمروا فمعم َمـ همقومٜمؿ، 

ٞمِمٝمٌٛم٣م طمروًم٣م ومل ٞم٠مذ َمـ همقومٛم٣م، هم١من سمرىمقهؿ وَم٣م أرادوا هٙم٘مقا همٗم٣ميمقا: يمق أٞم٣م طمرومٛم٣م دم 

 .»َجٝمًٔم٣م، وإن أطمذوا فمعم أيدُّيؿ ٞمجقا وٞمجقا َجٝمًٔم٣م

ٟمريد ُمـ اًمِمٕم٥م اًمٞمٛمٜمل إفمٝم٤مر اًمؼماءة ُمـ هذه احلزسمٞم٦م، وقمدم اعمِم٤مريم٦م ذم 

 آٟمتخ٤مسم٤مت واًمتّمقيت٤مت، واًمرضمقع إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ًمٙمـ ٓ سم٤معمٔم٤مهرات8 وم٢من

اعمٔم٤مهرات ًمٞم٧ًم سمٛمنموقم٦م، وهٙمذا اإلرضاسم٤مت ًمٞم٧ًم ُمنموقم٦م، وًمٙمـ ًمٞمٚمزم يمؾ 

 ُمًٚمؿ سمٞمتف، ويتؼمأ ُمـ هذه اًمتّمقيت٤مت وآٟمتخ٤مسم٤مت.

                                                        

 (.2493)خ ( 1072)
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أُم٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ وىمد وىمع ىمٌؾ وىمٌؾ وىمٌؾ: أٟم٤م اًمِمٞمخ، ىم٤مل: ٓ أٟم٤م اًمِمٞمخ ويقضمف يمؾ 

٥م وذم واطمد سمٜمدىمٞمتف إمم أظمر، وم٘مد طمدث هذا ذم سمالد ظمقٓن، وطمدث هذا ذم أرطم

 همػم سمٚمد ُمـ اًمٌالد اًمٞمٛمٜمٞم٦م، ومحًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ.

 اخلطب٘ الجاىٔ٘
احلٛمد هلل وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ وآه، وأؿمٝمد 

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

، وهمػمه٤م ُمـ إطمزاب نأُم٤م سمٕمد: ومدقم٤مة اإلصالح ودقم٤مة طمزب طمؼ اًمؼمدىم٤م

أىمقى وأيمثر وأصدق ًمإلؾمالم ُمـ ه١مٓء  وأهؾ اجلزائر8 جي٥م أن يٕمتؼموا سم٤مجلزائر

اعمزيٗملم، وأن يتؼمءوا إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم مم٤م ي١مدي إمم إؿمٕم٤مل طمريؼ اًمٗمتٜم٦م ذم سمٚمدٟم٤م 

أرق  أسم٣مىمؿ أهؾ ايمٝمٚمـ هؿ«، وأصمٜمك قمغم أهٚمٝم٤م وم٘م٤مل: اعمًٚمٛم٦م8 اًمتل أصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٌل 

 .»أهمئدة وأيمكم ومٙمقزًم٣م

، ىم٤مًمقا: وذم ٟمجدٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟ »ايمٙمٜمؿ زم٣مرك يمٛم٣م دم ؾم٣مَمٛم٣م ودم يٚمٛمٛم٣م«وىم٤مل أيًْم٤م: 

ايمٙمٜمؿ «، ىم٤مًمقا: وذم ٟمجدٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: »ايمٙمٜمؿ زم٣مرك يمٛم٣م دم ؾم٣مَمٛم٣م ودم يٚمٛمٛم٣م«ىم٤مل: 

َمٛمف ايمزٓزل «٤مل: ، ىم٤مًمقا: وذم ٟمجدٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم»زم٣مرك يمٛم٣م دم ؾم٣مَمٛم٣م ودم يٚمٛمٛم٣م

 .»وايمٖمتـ، وَمٛمف يْمٙمع ومرن ايمُمٝمْم٣من

                                                        

 وهؿ اًمشقعة.( 1073)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.52( )م 4388)خ ( 1074)

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.7094)خ ( 1075)
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إين يمٌٔمٗمر ضمقيض أذود ايمٛم٣مس زمٔمِم٣مي ٕهؾ ايمٝمٚمـ ضمتك «: وي٘مقل اًمٜمٌل 

 .»يرهمض

ي٘مػ سمٕمّم٤مه ي٘مرع اًمٜم٤مس  ومٝمذا احلدي٨م يدل قمغم ومْمٞمٚم٦م أهؾ اًمٞمٛمـ، وأن اًمٜمٌل 

 اهلل قمٜمف. طمتك ٓ يزامحقا أهؾ اًمٞمٛمـ، واحلدي٨م رواه ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م صمقسم٤من ريض

أسم٣مىمؿ أهؾ «سمـ ُمٓمٕمؿ:  يمام ذم طمدي٨م ضمٌػم وي٘مقل ًمألٟمّم٤مر سمٛمديٜم٦م رؾمقل اهلل 

أسم٣مىمؿ أهؾ «، وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر: إٓ ٟمحـ؟ ىم٤مل: »ايمٝمٚمـ هؿ طمغم أهؾ إرض

، وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر: إٓ ٟمحـ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: »ايمٝمٚمـ هؿ طمغم أهؾ إرض

، وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر: إٓ ٟمحـ ي٤م رؾمقل »رضأسم٣مىمؿ أهؾ ايمٝمٚمـ هؿ طمغم أهؾ إ«

 .يمٚمٛم٦م ظمٗمٞمٗم٦م »إٓ أٞمتؿ«اهلل؟ وم٘م٤مل: 

إن هذه إطم٤مدي٨م ٓ شمٕمٜمل اًمذيـ يتٛمًحقن سم٠مشمرسم٦م اعمقشمك، وٓ اًمذيـ يِمٞمدون 

اًم٘م٤ٌمب قمغم اًم٘مٌقر، وٓ اًمّمقومٞم٦م أصح٤مب اهلٞمٛمٜم٦م، وٓ اًمذيـ يًٌقن صح٤مسم٦م رؾمقل 

، وٓ اًمذيـ يرطمٌقن سم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م، قل اهلل ، وٓ اًمذيـ يتٜمٙمرون ًمًٜم٦م رؾماهلل 

طمتك شم٠مشمٞمٝمؿ آضم٤مهلؿ  سمؾ يٕمٜمل أٟم٤مؾًم٤م ص٤محللم يتٛمًٙمقن سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

 وهؿ قمغم ذًمؽ.

ومٞمج٥م أن ٟمتقب إمم اهلل، وأن ٟمٕم٤مًم٩م ىمْم٤مي٤مٟم٤م ىمٌؾ أن ي٠ميت اعمًؽم )ضمٞمٛمس سمٞمٙمر( 

سمٜم٤م همػمه، وم٠مطم٥م رء قمٜمده أن أظمزاه اهلل وهق ُمتٝمؿ سم٘مْمٞم٦م اًمٞمٛمـ ىم٤مشمٚمف اهلل، أو يِمٛم٧م 

 يٙمقن اًمٌٞم٧م يرُمل اًمٌٞم٧م، وأن شمِمتٕمؾ اًمٗمتٜم٦م ذم اًمٞمٛمـ.

                                                        

 ( قمـ صمقسمان ريض اهلل قمـف.2301)م ( 1076)

 (.4/159وهق ذم اجلامع ) ( وهمػمه،4/84رواه أمحد )( 1077)
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، ٓ قمغم جي٥م أن ٟمٕم٤مًم٩م ىمْم٤مي٤مٟم٤م سم٠مٟمٗمًٜم٤م قمغم سم٤ًمط يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

سم٤ًمط اًمتٕمددي٦م، وٓ قمغم سم٤ًمط اًمديٛم٘مراـمٞم٦م، وٓ قمغم سم٤ًمط جمٚمس اًمٜمقاب اًمٗم٤مضمر: 

ـْ  ٍء هَمُحْ٘مُٚمُف إلَِم اهللِ﴾﴿َوََم٣م اطْمَتَٙمْٖمُتْؿ همِٝمِف َِم هَم١مِْن ﴿ ، ومٝمذا هق اًمٕمالج:[22]اًمِمقرى:َرْ

ؽُمقِل﴾ وُه إلَِم اهللِ َوايمرح ٍء هَمُرده  .[37]اًمٜم٤ًمء:سَمٛم٣َمَزفْمُتْؿ دِم َرْ

وٟم٘مقل: يمٗمرٟم٤م سم٘مقل سمقش وىمد أسمٕمده اهلل إذ ي٘مقل: إن اًمًٕمقدي٦م واًمٙمقي٧م مل يٓمٌ٘م٤م 

اًمٞمٛمٜمل أن ي٘ميض قمٚمٞمٝمؿ، ٕن اًمٌٕمثٞم٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م، وطمٗمٜم٦م ؿمٞمققمٞملم يًتٓمٞمع اًمِمٕم٥م 

واًمٜم٤مسي٦م هؿ داظمٚمقن ذم اًمِمٞمققمٞملم، وٓ حيرىمقا سمٚمدٟم٤م، وٟم٘مقل ًمإلصالح: ًم٧ًم 

سم٢مصالح سمؾ أٟم٧م إوم٤ًمد، وٟم٘مقل أيًْم٤م ًمٚمٛم١ممتر: يمٗمك يمٗمك ظمداقًم٤م، وٟم٘مقل حلزب طمؼ 

اًمؼمدىم٤من: دقمقٟم٤م ُمـ اًمدضمؾ واًمِمٕمقذة واًمٙمذب، وٟم٘مقل ًمٚمّمحػ اًمٕمٛمٞمٚم٦م اًمتل هت٤مضمؿ 

إمم اهلل: يمٗمك دضماًل ويمذسًم٤م، وم٘مد سم٤من يمذسمٙمؿ ودضمٚمٙمؿ، وأٟمف يٛمٙمـ أن شمٌٞمٕمقا  اًمدقم٤مة

 اًمٌالد سمخزاٟم٦م ىم٤مت، ويقىمػ يمؾ ُمٌٓمؾ قمٜمد طمده.

 أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يرمحٜم٤م وأن يتقب قمٚمٞمٜم٤م.

* * * 
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حمٛمد وقمغم آًمف احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م 

وأصح٤مسمف أمجٕملم، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده 

 ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد: ومٝمذا أطمد اإلظمقة ي٠ًمل وي٘مقل:

ْٚمٛم٣َم ؾم١مال: ُم٤م وضمف اًمدًٓم٦م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًَ ـُ وَم ُٚمقَن َرمْح٦ََم َرزمَِّؽ َٞمْح ًِ ﴿َأُهْؿ َيْٗم

ْٞمَٝم٣م َوَرهَمْٔمٛم٣َم زَمْٔمَّمُٜمْؿ هَمْقَق زَمْٔمٍض َدَرصَم٣مٍت يمَِٝمتحِخَذ زَمْٔمُّمُٜمْؿ  زَمْٝمٛمَُٜمْؿ ََمِٔمٝمَُمَتُٜمْؿ دِم  َٝم٣مِة ايمده احْلَ

ح٣م جَيَْٚمُٔمقنَ  َؽ طَمغْمٌ مِم ، ومام وضمف اًمدًٓم٦م ُمـ أي٦م [51]اًمزظمرف:﴾زَمْٔمّم٣ًم ؽُمْخِرّي٣ًم َوَرمْح٦َُم َرزمِّ

 قمغم شمٙمٗمػم آؿمؽمايمٞملم؟

 ىمدر أن يٙمقن هذا همٜمًٞم٤م وهذا وم٘مػًما، وًمق ضمقاب: وضمف اًمدًٓم٦م أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

يم٤من اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ أهمٜمٞم٤مء ومٛمـ يٙمقن زراقًم٤م؟ وُمـ يٙمقن سمٞم٤مقًم٤م ًمٚمخيوات؟ وُمـ يٙمقن 

ظم٤مدًُم٤م؟ إمم همػم ذًمؽ، ومتتٕمٓمؾ ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم، وًمٙمـ ىمدر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذًمؽ، 

ػم طم٤مضمتف وٓ يًتٓمٞمع اًمِمخص أن ي٘مقم سمجٛمٞمع ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ُمـ همػم شمٕم٤مون، وُمـ هم

 إمم أظمريـ.

ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس وأيب سمٙمرة  "اًمّمحٞمحلم"ي٘مقل يمام ذم  واًمٜمٌل 

إن دَم٣مءىمؿ وأَمقايم٘مؿ وأفمراو٘مؿ فمٙمٝم٘مؿ ضمرام؛ ىمحرَم٥م يقَم٘مؿ هذا، دم «وهمػممه٤م: 

                                                        

( قمـ اسمـ قمٌاس ريض 1739( قمـ أيب سمؽرة ريض اهلل قمـف واًمؾػظ ًمف، و )خ 1679( )م 105)خ  (1078)

 اهلل قمـفام.
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 .»ؾمٜمرىمؿ هذا، دم زمٙمدىمؿ هذا

وآؿمؽمايمٞمقن ُمٌٜمٞم٦م دقمقهتؿ قمغم اًمٙمذب واًمتٚمٌٞمس، ي٠مشمقن إمم اًمٌدوي وي٘مقًمقن ًمف: 

ريد أن شمدظمؾ ُمٕمٜم٤م ذم احلزب آؿمؽمايمل، ومٞم٘مقل: ُم٤م ُمٕمٜمك احلزب آؿمؽمايمل؟ ىم٤مًمقا: ٟم

أن شمٙمقن أٟم٧م واًمرئٞمس واطمًدا، ومٞمٙمقن ًمؽ ؾمٞم٤مرة ُمثؾ ؾمٞم٤مرة اًمرئٞمس، وقمامرة ُمثؾ 

قمامرة اًمرئٞمس، وأُمقال ُمثؾ أُمقال اًمرئٞمس، وم٤مًمٌدوي إمحؼ اجل٤مهؾ اعمٖمٗمؾ ئمـ أن هذا 

ذب واًمتٚمٌٞمس، ومٝمق ٓ يدري أهنؿ يريدون أن صحٞمح، ومٝمذه دقمقة ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٙم

 يًتٕمٌدوه، واحلٛمد هلل ومْمح٧م دقمقهتؿ.

ذم أول إُمر ؿمخص ذه٥م إمم ص٤مطم٥م ديم٤من سمّمٕمدة وم٘م٤مل: أريد أن يدظمؾ أوٓدك 

ُمٕمٜم٤م ذم احلزب آؿمؽمايمل، وٟمزوضمٝمؿ وٟمٌٜمل هلؿ اًمٌٞمقت، وٟمٕمٓمٞمٝمؿ اًمًٞم٤مرات، وم٘م٤مل 

ة ؾمٜم٦م، وم٘م٤مل ًمف: وم٠مٟم٤م ٓ أقمرومؽ إٓ ًمف: يمؿ ًمؽ ذم احلزب آؿمؽمايمل؟ ىم٤مل: مخس قمنم

ههًي٤م ذم إؾمقاق ًمٞم٧ًم ًمؽ زوضم٦م وٓ ؾمٞم٤مرة وًمٞمس ًمؽ سمٞم٧م، ومٚمامذا أوٓدي 

 شمٕمٓمقهنؿ ؾمٞم٤مرة وسمٞمًت٤م ويمذا ويمذا؟!

ومٝمذه ٟمٙم٦ٌم قمغم اًمٞمٛمـ وهق أن شمريد آؿمؽمايمٞم٦م واًمِمٞمققمٞم٦م، ويريد اخلامرون قمٜمدٟم٤م أن 

 ٚمٞمس هلؿ إٓ اخلٞم٦ٌم.جيروا سمذيؾ اًمدسمقر ويٗمروقه٤م قمغم اًمٞمٛمٜمٞملم وم

وم٤محلٛمد اهلل اًمِم٤ٌمب سمحيُمقت وسمٞمح٤من وسمٕمدن يٌٖمْمقن اًمِمٞمققمٞم٦م وآؿمؽمايمٞم٦م 

أقمٔمؿ ُمـ اًمِم٤ٌمب قمٜمدٟم٤م اعمٖمٗمؾ، ومٚمق ىمد ؿمٜمؼ سم٠مذٟمف وؿمٜم٘متف اًمِمٞمققمٞم٦م وأظمرضمتف ُمـ سمٞمتف 

 وؾمحٌتف سمرضمٚمف وىمتٚم٧م أظم٤مه وأسم٤مه، واؾمتٕمٌدشمف ًمٕمرف ُم٤م هل اًمِمٞمققمٞم٦م.

وم٤مًمِمٕم٥م ذم طمػمة، وم٘مد سمٚمٖمٜمل قمـ سمٕمض  ومٜمّمٞمحتل ًمٚمِمٕم٥م اًمٞمٛمٜمل احل٤مئر،

أصح٤مب اًمنميم٤مت ذم صٜمٕم٤مء أٟمف مجد اًمنميم٦م ويدومع ًمٚمٕمامل ٟم٘مقًدا ُمـ أضمؾ أهنؿ ىمد 
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 أصٌحقا طمٞم٤مرى، وسمٕمض اًمٜم٤مس ي٠مظمذ أُمقاًمف ُمـ اًمٌٜمؽ يٜمتٔمرون ُم٤مذا حيدث.

وإن طمدث أُمر وقمًك أٓ يٙمقن، ومال يٙمقن ذم صٜمٕم٤مء وم٘مط، أو سمٕمدن وم٘مط، وم٘مد 

 ك ذم اًم٘مرى، ومٝمذه ومتٜم٦م جي٥م أن ٟمًتٕمٞمذ سم٤مهلل ُمٜمٝم٤م.شمٖمٚمٖمٚم٧م إطمزاب طمت

ايمٙمٜمؿ إين أفمقذ زمؽ َمـ «يًتٕمٞمذ سم٤مهلل ُمـ اًمٗمتـ ذم آظمر شمِمٝمده:  ويم٤من اًمٜمٌل 

فمذاب صمٜمٛمؿ، وَمـ فمذاب ايمٗمػم، وَمـ همتٛم٥م اظمحٝم٣م واظمامت، وَمـ همتٛم٥م اظمًٝمح 

 .»ايمدصم٣مل

ظم٣مر، إَّن٣م ؽمت٘مقن همتـ: ي٘مقن ايمٗم٣مفمد همٝمٜم٣م طمغم َمـ ا«ي٘مقل:  واًمٜمٌل 

 ، وذيمر سم٘مٞم٦م احلدي٨م، ومٗمٞمف آقمتزال ذم وىم٧م اًمٗمتـ.»واظمّمْمجع طمغم َمـ ايمٗم٣مفمد

وم٠مهؾ اًمًٜم٦م ُمٕمتزًمقن ًمٚمٗمتـ، ًمٙمـ ٓ يم٤مقمتزال اًمّمقومٞم٦م اًمٌٚمف، صقومٞم٦م طميُمقت 

سمـ طمزم رمحف اهلل  وصقومٞم٦م قمدن اًمذيـ أصٌحقا ضمقاؾمٞمس ًمٚمِمٞمققمٞم٦م، وصدق أسمق حمٛمد

 هلل اإلؾمالم سمٛمٌتدع.ُم٤م ٟمٍم ا :"اًمٗمّمؾ"إذ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف 

يٕمتزًمقن اًمٗمتـ، وي٘مقُمقن سم٤مًمدقمقة ذم طمدود ُم٤م يًتٓمٞمٕمقن، أُم٤م  ومٝمؿ

اإلصالح ويمذا اعم١ممتر ويمذا طمزب طمؼ اًمؼمدىم٤من، وسم٘مٞم٦م إطمزاب وم٢مهن٤م ُمٖمٛمّم٦م ذم 

 اًمٗمتٜم٦م، واًمدقمقة إمم احلزسمٞم٦م: دقمقة إمم اًمدُم٤مر.

ت واطمد: يمٗمرٟم٤م سمٙمؿ وم٠مٟم٤م أىمقل: إٟمف جي٥م قمغم اعمقاـمٜملم اًمٞمٛمٜمٞملم أن يٍمظمقا سمّمق

وسمحزسمٞمتٙمؿ، وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أٟمٜم٤م ٟمٙمٗمر أصح٤مب إطمزاب يمٚمٝمؿ، ومٛمـ ىم٤مل وأىمر سم٘مرارات 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.588( )م 1377)خ ( 1079)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2886( )م 3601)خ ( 1080)

 أي: أهؾ اًمًـة. (1081)
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إُمؿ اعمتحدة وُم٤م ُمـ طمزب إٓ ومٞمف: أٟمف خيْمع ًم٘مرارات إُمؿ اعمتحدة وهق يٕمرف 

ًَ ىمرارات إُمؿ اعمتحدة وم٢مٟمف يٕمتؼم يم٤مومًرا:  ـْ َأضْم ٌُْٕمقَن َوََم ٣مِهٙمِٝمح٥ِم َي ـَ اهللِ ﴿َأهَمُحْ٘مَؿ اجْلَ ـُ َِم

ْ َيْٟمَذْن زمِِف  ،[32]اعم٤مئدة:﴾ضُمْ٘ماًم يمَِٗمْقٍم ُيقوِمٛمُقنَ  ـِ ََم٣م مَل ي ـَ ايمدِّ ْؿ َِم فُمقا ََلُ ىَم٣مُء َذَ ْؿ ُذَ ﴿َأْم ََلُ

 .[12]اًمِمقرى:اهللُ﴾

أٟم٤م ُمت٠ميمد أن سمٕمض اعمًئقًملم اًمٕم٘مالء يقد أن ي٘ميض قمغم هذه إطمزاب8 ٕهنؿ 

طمديًث٤م قمـ اًمٗمتـ،  "ؾمٜمٜمف"ىمد روى أسمق داود ذم يتخقومقن ومتٜم٦م شم٠ميمؾ إظمي واًمٞم٤مسمس، و

إن ايمًٔمٝمد ظمـ صمٛم٤م «: سمـ إؾمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ومٕمـ اعم٘مداد

ايمٖمتـ، إن ايمًٔمٝمد ظمـ صمٛم٤م ايمٖمتـ، إن ايمًٔمٝمد ظمـ صمٛم٤م ايمٖمتـ، وظمـ ازمتقم همِمػم 

٤ًٌم ًمف اًمذي يٌتغم ويّمؼم.»همقاه٣م  ، أي: قمج

ُمـ اًمّمحػ اًمٙمذاسم٦م اًمٕمٛمٞمٚم٦م ٕقمداء اإلؾمالم، أن اًمذي  صمؿ اإلرضم٤موم٤مت واًمدقم٤مي٤مت

ٓ يٚمتحؼ سمحزب ٓ يًتٓمٞمع أن يٕمٞمش ذم اًمٌٚمد، وم٤مًم٘مٛمح سمٌٓم٤مىم٦م ُمـ احلزب، وسم٘مٞم٦م 

إُمقر اعمحت٤مج إًمٞمٝم٤م سمٌٓم٤مىم٦م ُمـ احلزب، ٓ، يمذب، وم٢من ؿم٤مء اهلل سمٕمد أؿمٝمر شمذوب هذه 

ٞم٧ًم ًمديؽ سمٓم٤مىم٦م ُمـ إطمزاب ويٌ٘مك اإلؾمالم، ومام رد أطمد ُمـ سم٤مب ديم٤من وىمٞمؾ ًمف: ًم

احلزب، وًمٙمٜمٝم٤م اًمدقم٤مي٤مت اعمٚمٕمقٟم٦م ُمـ ىمٌؾ أقمداء اإلؾمالم، وسم٥ًٌم شم٤مظمر اًمققمل ذم 

سمٚمدٟم٤م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، سمٕمْمٝمؿ رسمام ي٠مظمذ ًمف قمنم سمٓم٤مىم٤مت: سمٓم٤مىم٦م ُمـ اإلصالح، وأظمرى ُمـ 

اعم١ممتر، وأظمرى ُمـ آؿمؽمايمل، وأظمرى ُمـ طمزب طمؼ اًمؼمدىم٤من، وأظمرى ُمـ طمزب 

 ٤م ُمـ هذا احلزب ُم٤م ظمٌٜم٤م ُمـ هذا احلزب.إهرار، وي٘مقل: إذا ظمٌٜم

                                                        

 (.5/90) "اجلامع"(، وهق ذم 11/344أسمق داود )رواه ( 1082)
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وم٘مد ظم٧ٌم ُمٜمٝم٤م يمٚمٝم٤م، وُم٤م وم٤مشمؽ ُمـ ديٜمؽ أقمٔمؿ، وم٢من اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف 

شْمِؿ َوايْمُٔمْدَوانِ ﴿اًمٙمريؿ:  ِ ْٕ  .[1]اعم٤مئدة:﴾َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ايْمػِمِّ َوايمتحْٗمَقى َوٓ سَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ا

ه اًمقطمدة اجل٤مهٚمٞم٦م8 ٕهن٤م مل شم٘مؿ قمغم وسمحٛمد اهلل ُمـ أول إُمر وٟمحـ ٟمرومض هذ

أؾم٤مس ديٜمل، صمؿ ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمقطمدة، وأٟم٤م آؾمػ يمثػًما ُمـ ُمِم٤ميخ اًم٘م٤ٌمئؾ ٓ سم٤مرك اهلل 

 ومٞمٝمؿ، ومٗمل أول إُمر وهق ي٘مقل: ٓ سمد ُمـ اًمتٕمددي٦م، ومال شمٌ٘مك اعم٠ًمًم٦م ديمت٤مشمقري٦م.

 ضم٤مء سمف اًمٜمٌل ومٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ًمٞمًقا ُم٘متٜمٕملم سم٤مإلؾمالم وٓ سمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم، وٓ سمام

 ، ًمٙمـ يٜمٔمرون إمم أقمداء اإلؾمالم سمٛمٜمٔم٤مر همػم ُمٜم٤مفمرهؿ إمم اإلؾمالم.

صمؿ سمٕمد هذا: اًمّمحػ اًمٙمذاسم٦م، واإلذاقم٤مت اًمٙمذاسم٦م ومٞمج٥م أن ٟم٠مظمذ قمؼًما ُمـ 

وؾم٤مئؾ اإلقمالم وأٓ ٟمّمدىمٝم٤م ذم رء، وإٟمٜمل أمحد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومٕمٜمد أن 

، ومت٘مر قمٞمٜمل هبذا، طمتك أن سمٕمض اإلظمقة أصٌح٧م هذه اًمّمحػ هت٤مضمؿ اًمدقم٤مة إمم اهلل

ي٘مقل: أٟم٧م ٓ شمرد قمغم اًمّمحػ اًمتل شمٙمت٥م قمٜمؽ؟ وم٠مىمقل هلؿ: رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم 

٣مِهٙمكِمَ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـِ اجْلَ ، [277]ٕقمراف:﴾﴿طُمِذ ايْمَٔمْٖمَق َوْأَُمْر زم٣ِميْمُٔمْرِف َوَأفْمِرْض فَم

٣مِهٙمكَِم﴾﴿ وي٘مقل: ٌَْتِٕمل اجْلَ ٌَُٜمُؿ ، وي٘مقل: [33ًم٘مّمص:]اؽَمالٌم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ٓ َٞم ﴿َوإَِذا طَم٣مؿَم

٣مِهُٙمقَن وَم٣ميُمقا ؽَمالَم٣ًم﴾ وا ﴿، وي٘مقل: [45]اًمٗمرىم٤من:اجْلَ ْٕمِق ََمره وا زم٣ِميمٙمح َوإَِذا ََمره

 .[51]اًمٗمرىم٤من:ىمَِراَم٣ًم﴾

 وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل:

 ًمق يمؾ يمٚم٥م قمقى أًم٘مٛمتـف طمجـًرا

 

 يمــ٤من احلَمــ يمــؾ ُمث٘مــ٤مل سمــديٜم٤مر 

 وي٘مقل آظمر: 

 شمــفأو يمٚمــام ـمـــ اًمــذسم٤مب زضمر

 

ــــذسم٤مب إًذاإن   ــــريؿ اًم ــــكم يم  قم
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وم٘مقًمقا جلريدة اًمٜمٝمْم٦م اًمٙمذاسم٦م وجلريدة إُم٦م سمؾ هل اًمٖمٛم٦م، وجلريدة اًمٗمرغ، اًمتل 

يًٛمقهن٤م اًمٌالغ: ومٚمتٙمت٥م ُم٤م شمريد، وم٢من هذا ُمـ ص٤مًمح دقمقشمٜم٤م، وم٘مد طمّمؾ ًمٜم٤م مخقل 

 وومتقر ذم اًمدقمقة، ومٜمحـ ٟمٕمتؼم ٟمنمهؿ ُمـ يمتٌٜم٤م وٟمنمهؿ قمٜم٤م ٟمٕمتؼمه دقمقة.

ٚم٦م قمغم هذا ىمٌؾ ٟمٙم٦ٌم اًمٙمقي٧م يم٤من هٜم٤مك أخ ىم٤مم خيٓم٥م ذم ضم٤مُمع يمٌػم ُمـ وُمـ إُمث

أضمؾ دمٜمٞمد اًمٜم٤ًمء أهنؿ ذم اًمٙمقي٧م أرادوا أن جيٜمدوا اًمٜم٤ًمء، وسمٕمد ذًمؽ اخلٓم٦ٌم ؾمتٙمقن 

ٕهؾ اعمًجد، ومٝم٥م أن ومٞمف أًمًٗم٤م أو أًمٗملم أو صمالصم٦م، ومٞم٠ميت ؿمخص ذيمل وًمق أٟمف أيد ومٙمرشمف 

: اعم٤ًمضمد ىمد أصٌح٧م ومقى، رضمؾ خيٓم٥م ذم ُم٤م ٟمنمشمف اجلرائد، ًمٙمـ ي٠ميت وي٘مقل

اعمًجد وي٘مقل: إهنؿ يريدون أن جيٜمدوا اًمٜم٤ًمء، ومٚمام ٓ شم٠مظمذ وزارة إوىم٤مف قمغم أيدي 

 ه١مٓء اًمذيـ خيٓمٌقن ذم اعم٤ًمضمد طمتك ٓ ي٘مقًمقا ُم٤م خي٤مًمػ اًمًٞم٤مؾم٦م.

ومٕمٚمؿ اًمِمٕم٥م ُمـ اجلريدة وأٟمٙمر هذا اعمقوقع، ورده وإن يم٤مٟم٧م أظمؼمت أهنؿ أن 

ومّمؾ اخلٓم٤مب ذم اًمرد قمغم اعمٗمؽمي "ـمقا ذم هذا، وُمثؾ يمت٤مب ًمٚمِمٞمٕم٦م سمٕمٜمقان: ىمد شمقر

، وهؿ يٕمٜمقين، ي٘مقًمقن: أٟم٧م ي٤م ُم٘مٌؾ يمذا ويمذا، وم٠مىمقل: إي واهلل أٟم٤م أىمقل يمذا "اًمٙمذاب

ري٤مض "ويمذا، واحلٛمد هلل ًمق أن زم ٟم٘مقًدا ًمٜمنمت ذًمؽ اًمٙمت٤مب ٕٟمف يٕمتؼم دقم٤مي٦م ًمٙمت٤ميب: 

 ."اجلٜم٦م

]آل ﴾وُمْؾ َُمقسُمقا زمَِٕمْٝمٓمُِ٘مؿْ ﴿اًمٖمٞمظ إمم هذا احلد ٟم٘مقل هلؿ:  وُم٤م دام ىمد سمٚمغ هبؿ

 ، سم٢مؿم٤ٌمع اًمقاو يٕمٜمل: ٟمٛمد اًمقاو ذم ُمقشمقا.[227قمٛمران:

واحلٛمد هلل ٟمحـ ٓ ٟمت٠مصمر، أُم٤م أٟم٧م أهي٤م اًمّمحٗمل اعمًٙملم ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ يِمؽمي 

 صحٞمٗمتؽ ٓ يريد أن ي٘مرأ ومٞمٝم٤م، ًمٙمـ ًمٞمْمع ومٞمٝم٤م اًمًٛمؽ، وآظمر يْمع ومٞمٝم٤م احلٚمقى.

وسمٕمض إوىم٤مت يٙمقن ًمدى ه١مٓء اًمّمحٗمٞملم ومراغ، ومال يدرون ُم٤م ي٘مقًمقن: وم٘مد 
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أظمؼمين ُمـ اؿمتٖمؾ ذم ضمريدة ذم قمدن ىم٤مل: رسمام سمٕمض إوىم٤مت ي٠مشمقن سمخٌز ويّمقروٟمف 

ومٞمٝم٤م، ومٚمٞمس قمٜمدهؿ ُم٤م ي٘مقًمقن ومٞمٝم٤م، وم٠مٟم٧م ذم ضمريدشمؽ هذه ؾمُتْ٘مرأ َوشُمرُمك إمم اًمزسم٤مًم٦م، 

ىمّمػمة ُمع قمٛمٞم٤من اًمٌّمػمة، اًمٞمقم أو همًدا أو سمٕمد  وأُم٤م إذا مل شمٙمٗمقا ومًٜمٕمٓمل ًمٙمؿ ضمٚم٦ًم

 همد إن ؿم٤مء اهلل.

، وم٘مد ـمٌع سمحٛمد اهلل "اعمّم٤مرقم٦م"وىمقًمقا هل١مٓء اعمدسمريـ: أشم٤ميمؿ يمت٤مب 

ىمٛمع اعمٕم٤مٟمد وزضمر احل٤مىمد "، وأشم٤ميمؿ "ومتقى أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمقطمدة"وأشم٤ميمؿ سمحٛمد اهلل 

 ."احل٤مؾمد

تٙمؿ قمٜم٤م وقمـ يمتٌٜم٤م ٟمنًما، ٕٟمٙمؿ وإن واًمًٜم٦م سمحٛمد اهلل ُمٜمتنمة، وٟمحـ ٟمٕمتؼم يمت٤مسم

 ؾمٌٞمتٛمقٟم٤م وم٤مًمٜم٤مس يدرون ُمـ ٟمحـ، ويدرون ُمـ أٟمتؿ8 ويمام ي٘مقل اًمِم٤مقمر:

 وإذا أراد اهلل ٟمنمــــــ ومْمــــــٞمٚم٦م

 

 ـمقيــ٧م أشمــ٤مح هلــ٤م ًمًــ٤من طمًــقد 

 ًمقٓ اؿمتٕم٤مل اًمٜم٤مر ذم ضمزل اًمٖم٣م 

 

 ُم٤م يم٤من يٕمرف ـمٞمـ٥م ٟمنمـ اًمٕمـقد 

ؿم٤ٌمسمٙمؿ، دقمقشمؿ اًمٜم٤مس  ٟم٘مقل ًمإلظمقان اعمٗمٚمًلم: وٞمٕمتؿ أوىم٤مشمٙمؿ وأوىم٤مت 

ًمالٟمتخ٤مسم٤مت ذم اعمج٤مًمس اعمحٚمٞم٦م، وجم٤مًمس اًمتٓمقير، واًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م، وم٠مٟمتؿ سمٕمامئٛمٙمؿ 

وسمٕمْمٝمؿ سم٤مًمٌٜمٓمٚمقن وطمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م دمٚمًقن قمغم اًمٙمراد وسمٜم٧م اًمًقؾمقة شمٚم٘مل إًمٞمٙمؿ 

ُمٕمٚمقُم٤مت، وهتزون رءوؾمٙمؿ ذم اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م، وهٙمذا احلياٟمٞم٦م وومالٟم٦م وومالٟم٦م، وىمد 

 أي٤مم ىمري٦ٌم أن ومت٤مة ُمـ قمدن أرادت أن شمتٙمٚمؿ ذم جمٚمس اًمٜمقاب ويم٤من هٜم٤مك أظمؼمت ذم

ًمٖمط ومت٘مقل: أؾمٙمتقا وُمـ مل يًٙم٧م ومٚمٞمخرج، وم٢مٟمٜمل أريد أن أسملم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف، وذيمرت 

 اًم٘متؾ واًم٘مت٤مل ذم ؿمٌقة وذم همػمه٤م.

                                                        

 وىمد ىمؿت سمتحؼقؼف وهلل احلؿد واعمـة. (1083)
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وم٠مٟمتؿ ذم ذل وأهؾ اًمًٜم٦م ذم قمز، ومٝمؿ ص٤مٟمقا أٟمٗمًٝمؿ قمام أٟمتؿ ومٞمف ُمـ اًمذل، ودع 

 وٞم٤مع أقمامريمؿ وقمـ وٞم٤مع ديٜمٙمؿ، وقمـ أٟمٙمؿ أصٌحتؿ ؾمخري٦م ًمٚمٗمتٞم٤مت.قمٜمؽ قمـ 

واُمرأة شمٙمقن ىمٚمٞمٚم٦م طمٞم٤مء شمزضمر اًمرضمؾ أن يتٙمٚمؿ وشمٕم٤مروف، دع قمٜمؽ اخلامريـ 

 واًمِمٞمققمٞملم وهمػمهؿ، ومٚم٘مد أهٜمتؿ اًمديـ.

ي٘مقًمقن: عم٤مذا شمتٙمٚمؿ ذم اإلصالح وٓ شمتٙمٚمؿ ذم اعم١ممتر؟ وم٠مٟم٤م أىمقل: إطمزاب يمٚمٝم٤م 

ٛم٧م ذم اعم١ممتر سمحٛمد اهلل، ًمٙمـ مل ي٘مؾ أصح٤مب اعم١ممتر: ُمـ مل يدظمؾ ُمٕمٜم٤م سم٤مـمٚم٦م، وىمد شمٙمٚم

ومٝمق ُمـ اًم٘مقاقمد، وُمـ مل يدظمؾ ُمٕمٜم٤م ومٝمق ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم، وُمـ مل يدظمؾ ذم طمزسمٜم٤م ومٙم٠مٟمف ٓ 

 يّمكم، ومام ىم٤مًمقا هذا.

أُم٤م أٟمتؿ وم٤مًمذي حيٛمٚمٜم٤م قمغم اًمٙمالم قمٚمٞمٙمؿ وطمديمؿ هل اًمدقم٤مي٤مت سم٤مؾمؿ اًمديـ، 

وشمٕم٤ممم وم٘مد اٟمٙمِمٗم٧م احل٘مٞم٘م٦م، وم٘مد أشمتٜمل رؾم٤مًم٦م ُمـ اًمٕمديـ ُمـ إخ وٟمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

سمـ محقد اعمٚمٞمٙمل، وي٘مقل: إٟمف أشم٤مٟم٤م دقم٤مة ُمـ اإلصالح ي٘مقًمقن: ٓ سمد وواضم٥م  ىم٤مئد

 قمٚمٞمٙمؿ أن شمًجٚمقا ذم اإلصالح، ومامذا؟

وم٠مىمقل ًمؽ ي٤م أخ ىم٤مئد: ىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمغم آٟمتخ٤مسم٤مت وقمغم اًمتًجٞمالت ذم همػم ُمرة، 

ن ٟمرد ٕهنؿ ُمتٗمرهمقن هلذا، وسمٕمده٤م ي٠ميت قمٌداهلل صٕمؽم وٟمحـ ذم ُمًجد وٓ ٟمًتٓمٞمع أ

اًمدقمقة وي٘مقل: واهلل ًم٧ًم ُمًجاًل ُمع اإلظمقان، أو ي٘مقل: ًم٧ًم ُمـ اإلظمقان وًمٙمٜمل 

ُمتٕم٤مون ُمٕمٝمؿ، ومال أدري ُم٤م سم٘مل ي٤م قمٌداهلل ُمـ ضمٝمدك، وم٘مد ه٤ممج٧م أهؾ اًمًٜم٦م ويمذسم٧م 

إهنؿ ي٘مقًمقن: اًمتجٛمع ـم٤مهمقيت سمدقم٦م، قمغم أهؾ اًمًٜم٦م، واومؽمي٧م قمغم أهؾ اًمًٜم٦م، وىمٚم٧م: 

 وأُم٤م ُمّمٜمع اخلٛمر واًمٗمتٞم٤مت اعمتؼمضم٤مت ومًٜم٦م.

ومٝمؾ يٕم٘مؾ أن ُمًٚماًم ي٘مقل هذا، دع قمٜمؽ قمـ ؾمٜمل يدرس يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل 
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ي٘مقل: إن ُمّمٜمع اخلٛمر واًمٗمتٞم٤مت اعمتؼمضم٤مت ؾمٜم٦م، ومٝمذا ي٤م قمٌداهلل ُمـ  اهلل 

اًمنميط سمٕمد ُم٤م ىم٤مل هذا، وم٘مٚم٧م: ًمق أن  آومؽماءات وُمـ اًمٙمذب، وسمحٛمد اهلل ُأرؾِمَؾ إزمَّ 

ًٓ ًمقزقم٧م هذا اًمنميط قمغم طم٤ًميب، طمتك يٕمرف اًمٜم٤مس ُمدى احلزسمٞم٦م.  زم ُم٤م

*** 

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل قمغم حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم، وأؿمٝمد أن ٓ 

 قمٌده ورؾمقًمف. إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا

 أُم٤م سمٕمد: 

وم٢مين أطمٞمٙمؿ سمتحٞم٦م اإلؾمالم: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف، وسمٕمد أيًْم٤م: وم٘مد 

سمـ  طمدصمٜم٤م قمٌداهلل :"ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن"ذم يمت٤مب  "صحٞمحف"ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم 

سمـ أيب ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي قمـ أسمٞمف  سمـ ؾمٕمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد يقؾمػ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م

َم٣م َمـ إٞمٌٝم٣مء ٞمٌل إٓ «:  اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ أيب هريرة ريض

وومد أوَت َمـ أي٣مت َم٣م َمثٙمف آَمـ فمٙمٝمف ايمٌمم، وإٞمام أوسمٝم٦م وضمًٝم٣م وأرصمق أن أىمقن 

سمف أن إٟمٌٞم٤مء ىمٌٚمف ىمد  ، وذم هذا احلدي٨م اعم٤ٌمرك اًمذي أظمؼم اًمٜمٌل »أىمثرهؿ سم٣مزمًٔم٣م

اًمٌنم، ومٞمف سمٞم٤من ُمٕمجزات إٟمٌٞم٤مء واعم١مُمٜمقن أوشمقا ُمـ أي٤مت قمغم ُم٤م ُمثٚمف آُمـ قمٚمٞمف 

ظمٚمؼ يمثػم، ومذاك  يّمدىمقن سمٛمٕمجزات إٟمٌٞم٤مء وىمد آُمـ سم٥ًٌم ُمٕمجزات ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 
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: أذه٥م إمم شمٚمؽ اًمِمجرة، وىمؾ هل٤م شم٠ميت صمؿ يذه٥م إًمٞمٝم٤م وي٘مقل هل٤م: ي٘مقل ًمف اًمٜمٌل 

رؾمقل اهلل ي٠مُمرك أن شم٠ميت، ومت٠ميت ختد إرض سمٕمروىمٝم٤م طمتك شم٘مػ قمٜمد  إن رؾمقل اهلل 

 .أن شمرضمع ومرضمٕم٧م ، صمؿ أُمره٤م اًمٜمٌل 

وي٠ًمًمف آي٦م وأقمٔمؿ اعمٕمجزات هل  وهٙمذا همػم واطمد ي٠ميت إمم رؾمقل اهلل 

، وأقمٔمٛمٝم٤م اًم٘مرآن اًمذي حتدى اهلل سمف اًمٗمّمح٤مء اًمذيـ يًتٓمٞمع ُمٕمجزات ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

أن ي٠مشمقا أطمدهؿ أن يٜمِمكء اًم٘مّمٞمدة اًمرٟم٤مٟم٦م ذم جمٚمًف، وحتداهؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

ْٞمُس  سم٘مرآن ُمثٚمف يمام ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ِ ْٕ ـِ اصْمَتَٚمَٔم٦ِم ا ﴿وُمْؾ يَمئِ

ٌَْٔمٍض 
ـه فَمعَم َأْن َيْٟمسُمقا زمِِٚمْثِؾ َهَذا ايْمُٗمْرآِن ٓ َيْٟمسُمقَن زمِِٚمْثٙمِِف َويَمْق ىَم٣مَن زَمْٔمُّمُٜمْؿ يمِ َواجْلِ

سمٕمنم ؾمقر ُمثٚمف ُمٗمؽمي٤مت يمام ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف ، صمؿ حتداهؿ أن ي٠مشمقا [66]آهاء:﴾ـَمِٜمغماً 

ـْ  وشمٕم٤ممم: ـِ اؽْمَتَْمْٔمُتْؿ َِم َي٣مٍت َواْدفُمقا ََم اُه وُمْؾ هَمْٟمسُمقا زمَِٔممْمِ ؽُمَقٍر َِمْثٙمِِف َُمْٖمؼَمَ ﴿َأْم َيُٗمقيُمقَن اهْمؼَمَ

ف ، صمؿ حتداهؿ أن ي٠مشمقا سمًقرة ُمثٚمف يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟم[25]هقد:﴾ُدوِن اهلِل إِْن ىُمٛمُْتْؿ َص٣مِدوِمكمَ 

ـْ ُدوِن اهللِ إِْن  وشمٕم٤ممم: ـِ اؽْمَتَْمْٔمُتْؿ َِم قَرٍة َِمْثٙمِِف َواْدفُمقا ََم ًُ اُه وُمْؾ هَمْٟمسُمقا زمِ ﴿َأْم َيُٗمقيُمقَن اهْمؼَمَ

، ومّمح٤مء ىمريش وصٜم٤مديدهؿ اًمذيـ مل خيْمع يمثػم ُمٜمٝمؿ [56]يقٟمس:﴾ىُمٛمُْتْؿ َص٣مِدوِمكمَ 

عمديٜم٦م، أي ُمـ ا سمـ ُمٓمٕمؿ: ىمدُم٧م إمم رؾمقل اهلل  ًمٚمًٞمػ ي٘مقل ىم٤مئٚمٝمؿ وهق ضمٌػم

أن يٓمٚمؼ أهاهؿ  أضمؾ أهى سمدر ٕٟمف يم٤من ُمنميًم٤م، وأراد أن يٓمٚم٥م ُمـ رؾمقل اهلل 

سم٤مًمٗمدى، ىم٤مل: وم٘مدُم٧م وهق يّمكم سم٠مصح٤مسمف اعمٖمرب، وهق ي٘مرأ هبؿ ؾمقرة اًمٓمقر، ومٚمام 

٣ميمُِٗمقنَ  سمٚمغ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ٍء َأْم ُهُؿ اخْلَ ـْ نَمغْمِ َرْ د ىمٚمٌل ، ىم٤مل: ومٙم٤م[53]اًمٓمقر:﴾﴿َأْم طُمٙمُِٗمقا َِم

                                                        
(1085)

 »اًمصحقح اعمًـد«( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـف، وهق ذم 1/26( واًمدارمل )1954رواه أمحد ) 

(636.) 
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  .أن يٓمػم، وذم رواي٦م: ومقىمع اإليامن ذم ىمٚمٌل

ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"وهٙمذا اًمِمٞم٤مـملم يمام ذم 

عم٤م سمٕم٨م وأراد اًمِمٞم٤مـملم أن يًؽمىمقا اًمًٛمع رُمقا سم٤مًمِمٝم٥م،  شمٕم٤ممم قمٜمف أن اًمٜمٌل 

ييسمقن وم٘م٤مل إسمٚمٞمس: إٟمٙمؿ ُم٤م ُمٜمٕمتؿ ُمـ اؾمؽماق اًمًٛمع إٓ ُٕمر، ومٌٕم٨م ضمٜمقده 

 ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مرهب٤م ًمٞمٜمٔمروا هذا اًمٜم٠ٌم اًمذي ُمٜمٕمقا ُمـ أضمٚمف، ويم٤من اًمٜمٌل 

يّمكم سم٠مصح٤مسمف سمقادي ٟمخٚم٦م وهق ُمٕمروف ىمري٥م سملم ُمٙم٦م واًمٓم٤مئػ، وهق إمم ُمٙم٦م 

أىمرب، يّمكم هبؿ صالة اًمٗمجر، ومًٛمٕمقا ىمراءشمف وهؿ ضمـ، سمؾ هؿ ؿمٞم٤مـملم وم٘م٤مًمقا: هذا 

 اًمذي طم٤مل سمٞمٜمٙمؿ وسملم ظمؼم اًمًامء.

قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أٟمف ؾمئؾ ُمـ  "صحٞمح اًمٌخ٤مري" وذم

 أن اجلـ طميوا صالشمف ىم٤مل: أظمؼمشمف ؿمجرة ٟم١مُمـ هبذا. أظمؼم اًمٜمٌل 

سم٠من اجلـ  ٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىم٤مدر قمغم أن يٜمٓمؼ اًمِمجرة وختؼم رؾمقل اهلل 

﴿وُمْؾ ُأوضِمَل شم٠مصمرهؿ: طميوا صالشمف وؿمٝمدوا ىمراءشمف، صمؿ سمٕمد ذًمؽ يٜمزل اهلل اًم٘مرآن سمٕمد 

٣م ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم وُمْرآٞم٣ًم فَمَج٣ٌمً  ِـّ هَمَٗم٣ميُمقا إِٞمح ـَ اجْلِ ُف اؽْمَتَٚمَع َٞمَٖمٌر َِم ـْ *  إرَِمح َأٞمح ؾْمِد هَمآََمٛمح٣م زمِِف َويَم َُّيِْدي إلَِم ايمره

ٛم٣َم َأضَمدًا﴾ َك زمَِرزمِّ ؿمٞم٤مـملم حتقًمقا ذم أهع وىم٧م إمم ُم١مُمٜملم، إمم دقم٤مة إمم  ،[1-2]اجلــ: ُٞممْمِ

هْمَٛم٣م إيَِمْٝمَؽ  سم٥ًٌم إقمج٤مز اًم٘مرآن يمام ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: اهلل ﴿َوإِْذ َسَ

وُه وَم٣ميُمقا َأْٞمِِمُتقا هَمَٙمامح وُمِِضَ َويمحْقا إلَِم وَمْقَِمِٜمؿْ  َتِٚمُٔمقَن ايْمُٗمْرآَن هَمَٙمامح ضَمَيُ ًْ ِـّ َي ـَ اجْلِ  َٞمَٖمرًا َِم
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ـَ  وم٣ًم ظم٣َِم زَمكْمَ َيَدْيِف َُّيِْدي وَم٣ميُمقا َي٣م وَمْقََمٛم٣َم إِٞمح *  َُمٛمِْذِري ـْ زَمْٔمِد َُمقؽَمك َُمَِمدِّ ٣م ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم ىمَِت٣مزم٣ًم ُأْٞمِزَل َِم

َتِٗمٝمؿٍ  ًْ ؼِّ َوإلَِم ؿَمِريٍؼ َُم ـْ ُذُٞمقزمُِ٘مْؿ *  إلَِم احْلَ ٌُقا َدافِمَل اهللِ َوآَِمٛمُقا زمِِف َيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ َِم َي٣م وَمْقََمٛم٣َم َأصِمٝم

ـْ فَمَذاٍب َأيمِٝمٍؿ﴾  .[52-17آطم٘م٤مف: ]َوجُيِْرىُمْؿ َِم

وٟمحـ هبذا اًم٘مرآن ٟمًتٓمٞمع أن ٟمتحدى روؾمٞم٤م، وأن ٟمتحدى أُمريٙم٤م أن ي٠مشمقا سم٘مرآن 

، وإٟمؽ إذا ىمرأت اٟمت٘م٤مم اهلل ُمثٚمف آي٦م وُمٕمجزة، سمؾ هق أيمؼم ُمٕمجزات رؾمقل اهلل 

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٕوًمٞم٤مئف ومٙم٠من اًم٘مرآن خي٤مـمٌؽ أن، دع قمٜمؽ ُم٤م أظمؼمشمف قمـ إُمؿ 

اًمٞمٝمقد وهؿ أهؾ يمت٤مب أن ي٘مقًمقا: يمذسم٧م ي٤م حمٛمد، وهٙمذا أيًْم٤م  اعمت٘مدُم٦م، ومٚمؿ يًتٓمع

 ، أو ُم٤م أظمؼم سمف اًم٘مرآن، ومقىمع يمام أظمؼم، وُمٕمجزات اًمٜمٌل ُم٤م أظمؼم سمف اًمٜمٌل 

 يمثػمة ُمٜمٝم٤م ٟمٌع اعم٤مء ُمـ سملم أص٤مسمٕمف، ٟمحـ ُم١مُمٜمقن.

ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: سمٞمٜمام ٟمحـ  قمـ أٟمس "صحٞمحف"روى اًمٌخ٤مري ذم 

ُم٤مء ذم خمْم٥م صٖمػم ٓ  مل ٟمجد ُم٤مء ًمٜمتقو٠م سمف، وم٠مظمرج اًمٜمٌل  قمٜمد اًمٜمٌل 

أص٤مسمٕمف ذم اعمخْم٥م، وم٢مذا اعم٤مء يٗمقر ُمـ سملم أص٤مسمٕمف، ومتقو٠م  يٙمٗمك، ومقوع اًمٜمٌل 

اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ، ىمٞمؾ ٕٟمس يمؿ يمٜمتؿ؟ ىم٤مل: يمٜم٤م صمامٟملم وًمق يمٜم٤م يمذا ويمذا ًمٙمٗم٤مٟم٤م، وذم رواي٦م 

 وهل ذم همزوة ُمـ اًمٖمزوات "صحٞمح اًمٌخ٤مري"ذم 

قمـ أٟمس ٟمحق هذا، ًمٙمـ ىمٞمؾ ٕٟمس: ويمؿ يمٜمتؿ؟ ىم٤مل: يمٜم٤م صمالصمامئ٦م، ي٘مقل احل٤مومظ اسمـ 

طمجر رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ٓ شمٜم٤مذم سملم اًم٘مّمتلم وٓ شمٕم٤مرض سملم اًم٘مّمتلم، وم٢من ىمّم٦م 

                                                        

 (.2279( )م 200)خ ( 1089)

 (.2279/6( )م 3572)خ ( 1090)
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 .اًمثالصمامئ٦م يم٤مٟم٧م ذم همزوة ُمـ اًمٖمزوات، وىمّم٦م اًمثامٟملم يم٤مٟمقا ذم اعمديٜم٦م

ّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ يم٤مٟمقا ُمع أن اًم روى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف

سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ذم همزوة ُمـ اًمٖمزوات، وم٤مٟم٘مٓمقا ُمـ اعم٤مء، وم٠مرؾمؾ قمكم رؾمقل اهلل 

سمـ اًمٕمقام ورضماًل آظمر يٚمتٛمًقن اعم٤مء، ومقضمدوا اُمرأة سملم ُمزادشملم قمغم راطمٚمتٝم٤م  واًمزسمػم

قل اهلل وم٘م٤مًمقا هل٤م: ُمتك قمٝمدك سم٤معم٤مء، ىم٤مًم٧م: هذا اًمقىم٧م سم٤مُٕمس وم٘م٤مًمقا: هٚمٛمل إمم رؾم

 ، وم٘م٤مًم٧م: إمم أيـ إمم اًمّم٤مسمكء؟ ىم٤مًمقا: هق اًمذي شمٕمٜمٞمف، وم٠مشمقا هب٤م إمم اًمٜمٌل 

وأظمؼموه اخلؼم أي أن اعم٤مء سمٕمٞمد صمؿ سمٕمد ذًمؽ سمريم٧م ٟم٤مىمتٝم٤م وأٟمزًمقا ىمرسمتٞمٝم٤م وومٙمقا 

٤ًٌم، صمؿ دقمك اًمٜمٌل  قمزاًمٞمٝم٤م، ومتقو٠م اًم٘مقم يمٚمٝمؿ وذسمقا واقمٓمقا اًمرضمؾ اًمذي يم٤من ضمٜم

إٞم٣م يمـ ٞمرزأ ومرزمتؽ أو َم٣مءك ؾمٝمًئ٣م إٞمام «: ٤م وىم٤مل هل٤م اًمٜمٌل وم٢مذا اًم٘مرسمت٤من يمام مه 

، صمؿ أُمر صح٤مسمتف أن جيٛمٕمقا هل٤م ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمٓمٕم٤مم ومجٛمٕمقا هل٤م ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمٓمٕم٤مم، »أؽمٗم٣مٞم٣م اهلل

ومٚمام وصٚم٧م إمم ىمقُمٝم٤م ويم٤مٟمقا ىمد شم٤ٌمـمئقه٤م ىم٤مًمقا: ُم٤م هذا؟ وم٘م٤مًم٧م: ضمئُتُٙمؿ ُمـ قمٜمد 

هق وصح٤مسمتف روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌلُّ أؾمحر اًمٜم٤مس، أو هق ٟمٌل، وسمٕمد ذًمؽ يم٤من 

يٛمرون هب٤م وسم٠مهؾ ظم٤ٌمئٝم٤م وُمـ طمقهل٤م ومل يٕمروقا هلؿ سمٌمء، وم٘م٤مًم٧م: ي٤م ىمقم إهنؿ مل 

 يؽميمقيمؿ إٓ ُٕمر وم٠مؾمٚمٛم٧م هل وأهؾ ظم٤ٌمئٝم٤م يمٚمٝمؿ.

                                                        

اًمصقاب أن ىمصة اًمثالصمامئة ذم اعمديـة يمام ذم صحقح اًمٌخاري ومًؾؿ، وًمعؾف ؾمٌؼ ًمًان مـ ( 1091)

 اًمشقخ رمحف اهلل شمعامم. 

 (3574( وذم اًمًػر يمام ذم رواية )3575أيًضا طمصؾت ذم اعمديـة مرة يمام ذم اًمٌخاري )خ  وىمصة اًمثامكلم

 ذم اًمًػر واحلي وهذا هق احلؼ وقمؾقف أدًمة يمثػمة. أيةواًمظاهر شمعدد هذه 

 ( قمـ قمؿران ريض اهلل قمـف.682( )م 3571)خ ( 1092)
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هذا قمٚمؿ ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة، وُم٤م أيمثر ُم٤م ي٤ٌمرك اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم اعم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ، 

وأصح٤مسمف يم٤مٟمقا ذم همزوة ُمـ   أن اًمٜمٌل "صحٞمحف" روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم

أيـ ص٣مضم٤م «: اًمٖمزوات وم٤مٟم٘مٓمع هبؿ اعم٤مء ومل يٌؼ إٓ رء ىمٚمٞمؾ ذم ىمرسمف، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

، صمؿ اٟم٘مٓمع قمٜمٝمؿ اعم٤مء وم٘م٤مل ًمٚمرضمؾ: ائتٜمل »ايمٗمرزم٥م اضمتٖمظ زمامءك هذا هم١مٞمف ؽمٝم٘مقن يمف ؾمٟمن

اعم٤مء ومنمسمقا يمٚمٝمؿ وشمقوئقا، وهٙمذا  وسم٤مرك اهلل ذم سم٤مًم٘مرسم٦م وم٠مشم٤مه هب٤م ومٜمٗم٨م ومٞمف اًمٜمٌل 

قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"أيًْم٤م ذم همزوة احلديٌٞم٦م، وم٘مد ضم٤مء ذم 

 ىمدم إمم همزوة احلديٌٞم٦م وم٤مٟم٘مٓمٕم٧م هبؿ اًمٌئر، ومج٤مء اًمٜمٌل  شمٕم٤ممم قمٜمف أن اًمٜمٌل 

ؿ؟ ىم٤مل: سمـ قمٌداهلل: يمؿ يمٜمت وٟمٗم٨م ومٞمٝم٤م وسم٤مرك اهلل ذم اعم٤مء طمتك ذسمقا مجٞمًٕم٤م، وم٘مٞمؾ جل٤مسمر

أرسمع قمنمة ُم٤مئف، وذم رواي٦م: مخس قمنمة ُم٤مئ٦م، وٓ شمٜم٤مذم سملم اًمروايتلم، ومٝمذه سمريم٦م ُمـ 

قمـ ضم٤مسمر  "صحٞمحٞمٝمام"اهلل قمزوضمؾ ذم اعم٤مء، وىمد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم 

 سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب، يم٤من اًمٜمٌل  اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، وقمـ ؾمٝمؾ ريض

٧م اُمرأة ُمـ إٟمّم٤مر إن زم همالًُم٤م ومٝمؾ حت٥م أن يّمٜمع خيٓم٥م إمم ضمذع يٕمتٛمد قمٚمٞمف، وم٘م٤مًم

ُمٜمؼًما )ُمـ  ومج٤مء اًمٖمالم وصٜمع ًمرؾمقل اهلل  »إن ؾمئ٦م هم٣مهمٔمقم«ًمؽ ُمٜمؼًما، وم٘م٤مل: 

يقم اجلٛمٕم٦م  صمالث درج هٙمذا ذم اًمدارُمل ُمـ صمالث درج(، صمؿ صٕمد اًمٜمٌل 

،  ًمٞمخٓم٥م قمغم اعمٜمؼم ومًٛمٕمقا ًمٚمجذع طمٜمٞمٜم٤ًم يمحٜملم اًمٗمّمٞمؾ حيـ ًمٗمراق رؾمقل اهلل

                                                        

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف كحقه.3013)م ( 1093)

 ( قمـ اًمؼماء سمؾػظ )أرسمعة قمنم مائف(.3577(، وذم )خ 1856/72( )م 3576خ (( 1094)

( قمـ ؾمفؾ دون 544( )م917ا وومقف طمـلم اجلذع، ورواه )خ ( )م قمـ ضماسمر خمتًٍم 3584)خ  (1095)

 ذيمر طمـلم اجلذع.
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 .ُمـ قمغم اعمٜمؼم ووؿ ذًمٙمؿ اجلذع ومًٙم٧م اجلذع ومٜمزل اًمٜمٌل 

شمٚمٙمؿ إطم٤مدي٨م اًمتل ٟمحدصمٙمؿ هب٤م ًمٞم٧ًم ُمـ اًم٘مّمص اًمتل شم٘مّمٝم٤م اًمٕمج٤مئز أو 

  ."صحٞمح ُمًٚمؿ"، وذم "صحٞمح اًمٌخ٤مري"ي٘مّمٝم٤م اًمٗم٤مرهمقن، وًمٙمٜمٝم٤م صم٤مسمت٦م ذم 

 يٓمٕمـ ذم اإلؾمالم اعم١مُمـ يزداد هبذا إيامًٟم٤م، واعمٜم٤مومؼ واًمِم٤مك واعمرشم٤مب واعمٚمحد رسمام

سمقاؾمٓم٦م هذا، سمؾ ُم٤م هق أىمٌح ُمـ هذا رسمام يٓمٕمـ ذم اإلؾمالم سمقاؾمٓم٦م سمٕمض اعمٕمجزات 

اًمقاردة ذم يمت٤مب اهلل، أُم٤م اعم١مُمٜمقن وم٢مهنؿ ي١مُمٜمقن سمام ضم٤مء قمـ اهلل وضم٤مء قمـ رؾمقل اهلل 

. 

قمٜمد أن أهي سمف ورضمع ُمـ  أن اًمٜمٌل  روى اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده

، وم٘م٤مل اًمٜمٌل ق ضمٝمؾ وم٘م٤مل: هؾ ُمـ ظمؼم؟ ويم٤من ُمًتٝمزًئ٤م سم٤مًمٜمٌل اإلهاء، ُمر سمف أسم

، ومخِمك أسمق ضمٝمؾ أٟمف إذا دقم٤م اًمٜم٤مس »ٞمٔمؿ أهي يب ايم٣ٌمرضم٥م إلم زمٝم٦م اظمٗمدس«: 

، ومدقم٤م أسمق ضمٝمؾ ىم٤ٌمئؾ ىمريش ويم٤مٟمقا طمٚم٘م٤م طمٚم٘م٤م ًمٞمخؼمهؿ هبذا أن يٜمٙمر رؾمقل اهلل 

: ذا اخلؼم، وم٘م٤مل اًمٜمٌل سم٤محلرم: ي٤م ُمٕمنم ىمريش ومحيوا، وم٘م٤مل: طمدصمٝمؿ ي٤م حمٛمد هب

، ومّم٤مروا سملم ُمّمٗمؼ وسملم و٤مطمؽ، وىم٤مًمقا: يٌ٘مك أطمدٟم٤م »إٞمف أهي يب إلم زمٝم٦م اظمٗمدس«

ؿمٝمًرا ومال يّمؾ وأٟم٧م شمّمؾ ذم ًمٞمٚمتؽ أرٟم٤م آي٦م، صػ ًمٜم٤م سمٞم٧م اعم٘مدس، ومقصػ اًمٜمٌل 

سمٞم٧م اعم٘مدس ويم٤من دظمٚمف ًمٞماًل، ومتحػم ذم سمٕمض وصٗمف ومرومع اهلل سمٞم٧م اعم٘مدس قمغم  

يّمػ هلؿ سمٞم٧م اعم٘مدس، وم٘م٤مًمقا: أُم٤م اًمقصػ وم٘مد أص٤مب  ّم٤مر اًمٜمٌل ضمٌؾ ىمٌٞمس، وم

                                                        

( قمـ ؾمفؾ 544( )م 917( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف خمتًٍما، وومقف: طمـلم اجلذع و )خ 3584)خ  (1096)

 سمـ ؾمعد دون ذيمر طمـلم اجلذع.

 (.1/262( ؿمايمر/وهمػمه قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام وهق ذم اجلامع )2820رواه أمحد )( 1097)
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 اًمقصػ.

ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل شمٕم٤ممم  "صحٞمحف"روى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم 

 وم٘م٤مًمقا: ي٤م حمٛمد أرٟم٤م آي٦م، صمؿ سمٕمد ذًمٙمؿ ؾم٠مل اًمٜمٌل  قمٜمف أن ىمريًِم٤م أشمقا إمم اًمٜمٌل 

ًم٘مٛمر ىمد اٟمٗمٚمؼ ومٚم٘متلم، ومٚمؼ قمغم ضمٌؾ إٓ سم٤م رسمف آي٦م، وذم ذات ًمٞمٚم٦م ُم٤م ؿمٕمر اًمٜمٌل 

: ىمٌٞمس وإظمرى قمغم ضمٌؾ ىمٞم٘مٕم٤من اًمذي ي٘م٤مسمؾ ضمٌؾ ىمٌٞمس، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

٣مفَم٥ُم َواْٞمَُمؼح ايْمَٗمَٚمرُ ، وم٠مٟمزل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: »اؾمٜمدوا« ًح زَم٦ِم ايم َوإِْن َيَرْوا آَي٥ًم *  ﴿اوْمؼَمَ

َتِٚمرٌّ  ًْ زُمقا*  ُئْمِرُوقا َوَيُٗمقيُمقا ؽِمْحٌر َُم ﴾ َوىَمذح َتِٗمرٌّ ًْ ٌَُٔمقا َأْهَقاَءُهْؿ َوىُمؾه َأَْمٍر َُم -2]اًم٘مٛمر: َواسمح

، ٟم١مُمـ هبذا، اقمٚمٛمقا أٟمف ىمد وضمد يُمت٤َّمب ُمـ اعمًٚمٛملم ُمٜمحرومقن ٓ يثٌتقن ُمـ هذه [5

اعمٕمجزات اًمتل يم٤مٟم٧م أيمؼم ؾم٥ٌم ذم إؾمالم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، ويم٤مٟم٧م أيًْم٤م أيمؼم ؾم٥ٌم ذم 

ْمٞمؼ صدورهؿ هبذه اعمٕمجزات، وًمق ؿمئ٧م ديٛمقُم٦م هذا اًمديـ، يمثػم ُمـ اًمُٙمت٤َّمب شم

سمـ قمٌده اعمٍمي ومج٤مل  ًمًٛمٞم٧م ًمٙمؿ وإن أطمٌٌتؿ أن أؾمٛمل ومٝمق أومْمؾ، هٜم٤مك حمٛمد

اًمديـ إومٖم٤مين وحمٛمد رؿمٞمد رو٤م، وه١مٓء هؿ اًمذيـ ؾمٜمقا اًمتٝمجؿ عمـ سمٕمدهؿ قمغم ؾمٜم٦م 

، طمتك إن ؿمٚمتقت أٟمٙمر يمثػًما ُمـ هذه اعمٕمجزات، وىمد رد قمٚمٞمف سمٕمض رؾمقل اهلل 

 ."إقمالم إٟم٤مم سمٛمخ٤مًمٗم٦م ؿمٞمخ إزهر ؿمٚمتقت اإلؾمالم"امء سمٙمت٤مب ىمٞمؿ سمٕمٜمقان: اًمٕمٚم

ومٜمحـ ُم١مُمٜمقن ٟم١مُمـ هبذا وًمق و٤مىم٧م قم٘مقل إُمريٙمٞملم، وقم٘مقل اعمنميملم وقم٘مقل 

اًمِمٞمققمٞملم ًمق و٤مىم٧م قم٘مقهلؿ قمـ هذا، ٟمحـ ُمًٚمٛمقن واًمٕم٘مؾ قمٜمدٟم٤م ظم٤موع ًمٙمت٤مب 

حيذرون ُمـ اًمّمٞم٧م، ٕن  ، ذيمرت هذا ُمـ أضمؾ أن ىمقُمٜم٤مملسو هيلع هللا ىلصاهلل وًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 
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اًمٕم٤مُم٦م ُمٗمتقٟمقن سم٤مًمّمٞم٧م إذا اؿمتٝمر اًمٕم٤ممل أظمذوا قمٜمف يمؾ رء، واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

٣م حيذرٟم٤م قمـ آهمؽمار سمٕمٚمامء اًمًقء، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َ ﴿َي٣م َأُّيه

٣ٌَمِن يَمٝمَ  ْه ٣ٌَمِر َوايمره ضَْم ْٕ ـَ ا ـَ آََمٛمُقا إِنح ىَمثغِمًا َِم ـْ ايمحِذي وَن فَم ٣ٌَمؿمِِؾ َوَيُِمده ْٟمىُمُٙمقَن َأَْمَقاَل ايمٛمح٣مِس زم٣ِميْم

سمـ  يمام ذم ُمًٜمد أمحد ُمـ طمدي٨م قمٛمران ، وي٘مقل اًمٜمٌل [52]اًمتقسم٦م:﴾ؽَمٌِٝمِؾ اهللِ

أطمقف َم٣م أطم٣مف فمعم أَمتل َمٛم٣مهمؼ فمٙمٝمؿ «طمّملم وُمـ طمدي٨م قمٛمر واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب: 

سمـ  سمـ قمٛمرو ٌداهلليمام ذم ُمًٜمد أمحد ُمـ طمدي٨م قم ، وي٘مقل اًمٜمٌل »ايمٙم٣ًمن

 .»أىمثر َمٛم٣مهمٗمل أَمتل ومراؤه٣م«اًمٕم٤مص: 

٤م  وم٤مًمذي يريد أن يٓمٕمـ ذم ُمٕمجزات رؾمقل اهلل  ًً وإن قمٔمؿ ىمدره، وإن يم٤من رئٞم

يمام ؾمخر سمقرىمٞم٦ٌم ٓ ضمزاه اهلل ظمػًما، وؾمخر اًم٘مذاذم ُمـ شم٘مٌٞمؾ اعمًٚمٛملم ًمٚمحجر إؾمقد، 

اهلل إين ٕقمٚمؿ أٟمؽ طمجر ٓ سمـ اخلٓم٤مب إذ ي٘مقل: و وىم٤مٓ: إٟمف وصمـ. ورطمؿ اهلل قمٛمر

 .ي٘مٌٚمؽ ُم٤م ىمٌٚمتؽ شمي وٓ شمٜمٗمع، وًمقٓ أين رأي٧م رؾمقل اهلل 

إٟمف جي٥م قمغم اًمٕمٚمامء إذا وضمدوا زيًٖم٤م ممـ يم٤من أن ي٤ٌمدروا سم٤مًمرد قمٚمٞمف ويٙمقن اًمرد هلل، 

ٓ يٙمقن رًدا ؾمٞم٤مؾمًٞم٤م، اًمردود اًمًٞم٤مؾمٞم٦م مم٘مقشم٦م قمٜمد اًمٕم٤مُم٦م، ومم٘مقشم٦م قمٜمد اعمًٚمٛملم أن 

                                                        

(، وطمديث قمؿران 1/37) "اجلامع اًمصحقح"/ؿمايمر(، وهق ذم 143طمديث قمؿر ذم اعمًـد )( 1099)

 ( واًمؾػظ حلديث قمؿر1/37يمشػ إؾمتار(، وهق ذم اجلامع اًمصحقح ) 1/97رواه اًمٌزار )

 .وصححف اًمعالمة إًمٌاين

 اهلل قمـفام، وًمف ؿماهد قمـ قمؼٌة سمـ قمامر ريض ( قمـ قمٌداهلل سمـ قمؿرو ريض2/175رواه أمحد )( 1100)

 (، وصححف اًمعالمة إًمٌاين.4/151اهلل قمـف قمـد أمحد أيًضا )

(1101)
 (.1270(، )م1597)خ 
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ًمدوًم٦م شمٙمت٥م ذم ُمقوقع يمذا ويمذا ومتٙمت٥م، وًم٧ًم أىمقل سمٗمّمؾ اًمديـ قمـ حتريمؽ ا

اًمًٞم٤مؾم٦م، وم٤مًمًٞم٤مؾم٦م ُمـ اًمديـ، ًمٙمٜمٜمل أىمّمد ٓ يٙمقن اًمٕم٤ممل آًم٦م إن روٞم٧م اًمدول رى 

وإن همْم٧ٌم اًمدول همْم٥م، وم٢من اعمًٚمٛملم ويُمت٤َّمب أهؾ اًمًٜم٦م جي٥م قمٚمٞمٝمؿ اعم٤ٌمدرة، 

قم٤مت ي٤م طمٌذا ًمق يم٤من قمٜمده وىمراء اًمّمحػ، وىمراء اعمجالت، واًمذيـ يًتٛمٕمقن ًمإلذا

دومؽم، يمٚمام ؾمٛمع ؿمٞمًئ٤م خي٤مًمػ ديـ اهلل يمت٥م ومٞمف طمتك حيذر اعمًٚمٛملم وم٢مهنؿ قمغم ظمٓمر، وم٢من 

إذاقم٤مت اعمًٚمٛملم وإقمالُمٝمؿ ٓ متثؾ اإلؾمالم ذم مجٞمع اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م، إذاقم٤مت 

 اعمًٚمٛملم وإقمالُمٝمؿ ٓ يٛمثالن اإلؾمالم، اًمذي يٛمثؾ اإلؾمالم هق يمت٤مسم٦م اًمٕمٚمامء اًمذيـ

 يٙمتٌقن يمت٤مسم٦م ظم٤مًمّم٦م ًمقضمف اهلل.

إُم٤مم اًمْمالًم٦م اخلٛمٞمٜمل إذا اؾمتٛمٕم٧م إذاقمتٝمؿ، وإذا ٟمٔمرت إمم ختٓمٞمٓم٤مهتؿ وإرؾم٤مهلؿ 

اًمًٗمراء قمٚمامء، اؾمتٛمع اإلذاقم٦م، ومام شمِمٕمر إٓ سم٘مقهلؿ ظمٓم٥م ومالن اسمـ ومالن ذم أُمريٙم٤م، 

 وذاك ظمٓم٥م ذم أٟمدوٟمًٞم٤م، ويم٤من طمٙم٤مُمٜم٤م يرؾمٚمقن اًمًٗمراء دقم٤مة إمم اهلل، ومٗمل ىمْم٤مة

إٟمدًمس أن أسم٤م سمٙمر اًم٤ٌمىمالين أرؾمٚمف اعمٕمتْمد إمم اًمروم، أرؾمٚمف ؾمٗمػًما ُمـ أضمؾ أٟمف سمٚمٖمف 

أن اًمروم يتٙمٚمٛمقن ذم اإلؾمالم، صمؿ وصؾ إًمٞمٝمؿ ذًمٙمؿ اًمًٗمػم قمٜمد أن ىمدم إًمٞمٝمؿ، أذيمر 

ىمّم٦م واطمدة ُمـ ىمّمّمف سمٕمد أن أقمجزهؿ يمٚمٝمؿ أشمق يمٚمٝمؿ، أشمق سمٌٓمريؼ وهق يٕمتؼم 

٤ًٌم قم٤معمٝمؿ، وم٘م٤مل ًمف أسمق سمٙمر اًمٌ ٤مىمالين: يمٞمػ طم٤مًمؽ ويمٞمػ طم٤مل أوٓدك؟ ومٖمْمٌقا همْم

ؿمديًدا، يمٞمػ شم٘مقل إن اًمٌٓمريؼ يتزوج ويٜمج٥م؟ وم٘م٤مل: ؾمٌح٤من اهلل ويمٞمػ شمٖمْمٌقن أن 

صمؿ اؾمتِم٤مر طم٤ميمٛمٝمؿ  يتزوج اًمٌٓمريؼ ويٜمج٥م، وشمٜمًٌقن اًمقًمد إمم اهلل قمزوضمؾ؟

حتًـ إًمٞمف اًمٌٓمريؼ، ُم٤مذا شمرى ذم هذا اًمرضمؾ؟ ىم٤مل: أرى أن شمٍمومف سوًم٤م ؾمٚمٞماًم، وأن 

وٓ شمٌ٘مٞمف ذم سمٚمدك، وم٢من أسم٘مٞمتف ذم سمٚمدك أومًد قمٚمٞمؽ سمٚمدك وؿمٕمٌؽ، هٙمذا ُمٕمنم 
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اعمًٚمٛملم ومٙمام ىمٚمٜم٤م إُم٤مم اًمْمالًم٦م اخلٛمٞمٜمل يرؾمؾ قمٚمامء وحيٚمؾ حتٚمٞمالت، وًمٕمؾ سمٕمْمٙمؿ 

ي٘مقل: عم٤مذا شم٘مقًمقن إُم٤مم اًمْمالًم٦م وهق يتحدث سم٤مؾمؿ اإلؾمالم؟ وم٠مىمقل: اؾمٛمع سم٤مرك اهلل 

اإلؾمالُمٞم٦م( ي٘مقل: إن ٕئٛمتٜم٤م ُمٜمزًم٦م ٓ يٜم٤مهل٤م ٟمٌل ُمرؾمؾ وٓ ومٞمؽ ذم يمت٤مب )احلٙمقُم٦م 

احلٙمقُم٦م "ُمٚمؽ ُم٘مرب. واًمٙمت٤مب ُمِمٝمقر ُمٜمِمقر، صمؿ سمٕمد ذًمٙمؿ أيًْم٤م ذم يمت٤مب 

 ي٘مقل: "اإلؾمالُمٞم٦م

إن ٟمّمقص أئٛمتٜم٤م يمٜمّمقص اًم٘مرآن. صمؿ سمٕمد ذًمٙمؿ ي٘مقل ُمـ اإلذاقم٦م: إن إٟمٌٞم٤مء وأئٛم٦م 

ح ذم ُمٝمٛمتف هق اعمٝمدي. وشمدرون ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م مل يٜمجحقا ذم ُمٝمٛمتٝمؿ واًمذي ؾمٞمٜمج

سمـ احلًـ اًمٕمًٙمري اًمذي مل  يٕمٜمل سم٤معمٝمدي، يٕمٜمل سمف ظمراومتٝمؿ ص٤مطم٥م اًمنداب حمٛمد

خيٚمؼ ومل خيٚم٘مف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، طمتك ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمًٜم٦م ُمٜمٙمًرا قمٚمٞمٝمؿ وهؿ 

 يٜمتٔمرون وي٘مقًمقن: قمجؾ اهلل ومرضمؽ، ي٘مقل:

 ًمٚمنــداب أن يٚمــد اًمــذي آٟمــ٤مُمــ٤م 

 

ـــقه سمج  ـــ٤م يمٚمٗمتٛم ـــؿ ُم ـــ٤مٝمٚمٙم  آٟم

ــ٢مٟمٙمؿ  ــ٤مء وم ــقًمٙمؿ اًمٕمٗم ــغم قم٘م  ومٕم

 

 صمٚمثــــتؿ اًمٕمٜم٘مــــ٤مء واًمٖمٞمالٟمـــــ٤م 

ي٘مّمد ذًمٙمؿ اًمًٜمل أهنؿ أشمقا سمخراوم٦م يمام ي٘مقل اًمٜم٤مس قمٜم٘م٤مء ُمٖمرب وًمٞمس ًمٚمٕمٜم٘م٤مء  

، وم٤مًمقاضم٥م »ٓ نمقل«ي٘مقل:  وضمقد، ويمام ي٘مقل اًمٜم٤مس اًمٖمٞمالن، واًمرؾمقل 

ُمر ظمٓمػم ضمًدا، أن ينمطمقا قمغم يُمت٤َّمب أهؾ اًمًٜم٦م أن ينمطمقا أطمقال اًمراومْم٦م، إ

أطمقال اًمراومْم٦م اًمذيـ يٖم٤مًمقن ذم قمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م واٟمتنمت يمتٌٝمؿ ذم اًمٞمٛمـ، ًم٘مد 

أذهٚمٜمل ُم٤م رأي٧م سمّمٕمدة، وُم٤م يمٜم٧م أفمـ أن يقضمد سمّمٕمدة )اًمٙم٤مذم( وهق قمٜمدهؿ 

ٌُخ٤مري صمامٟمٞم٦م جمٚمدات يم٤ٌمر اؿمؽميٜم٤مه ُمـ ُمٙمت٦ٌم ُمـ إٟمقار سمّمٕمدة، وقمٜمدٟم٤م وم٤مشمقرشمف  يم٤مًم

                                                        

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.2222م (( 1102)
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ٙمر. ُمـ أيـ دظمؾ قمٚمٞمٜم٤م هذا اًمٌالء، ومٞمف حتريػ اًم٘مرآن، ومٞمف ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م، طمتك ٓ يٜم

 "قمٞمقن اعمٕمجزات"سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ومٞمف يمؾ سمالء، يمت٤مب آظمر سمٕمٜمقان  ومٞمف اًمٖمٚمق ذم قمكم

سمـ أيب  اؿمؽميٜم٤مه ُمـ صٕمده اؾمٛمٕمقا ُم٤مذا ومٞمف، ُم٤م شم٘مِمٕمر ُمٜمف اجلٚمقد، ومٞمف وصػ قمكم

٤مًم٥م وم٘م٤مًم٧م: هق إول وأظمر، سمـ أيب ـم ـم٤مًم٥م، ومٞمف أن اًمِمٛمس ؾمٚمٛم٧م قمغم قمكم

 واًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ وهق سمٙمؾ رء قمٚمٞمؿ.

 ي٤م أُم٦م حمٛمد، سمٚمدٟم٤م اًمٓم٤مهرة شمدظمٚمٝم٤م هذه اخلراوم٤مت، سمٚمدٟم٤م اًمتل أصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٌل 

َف قمٚمٞم٤ًّم  وقمغم أهٚمٝم٤م، وهذا ًمٞمس سمٛمًتٖمرب وىمراء اًمت٤مريخ يٕمٚمٛمقن أن ُمـ اًمراومْم٦م ُمـ َأًمَّ

ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف: ارضمٕمقا إٟمام أٟم٤م سمنم، ومٚمام أسمق سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ذم طمٞم٤مشمف وم٘م٤مل هلؿ قمكم

أن يرضمٕمقا أُمر سمخد أظم٤مديد وأرضُمٝم٤م ٟم٤مًرا صمؿ ىم٤مل هلؿ: إن مل شمرضمٕمقا وم٢ممم احلٗمرشملم وىم٤مل 

 أيًْم٤م:

ــًرا ــًرا ُمٜمٙم ــر أُم ــ٧م إُم ــ٤م رأي  عم

 

ــؼًما  ــقت ىمٜم ــ٤مري ودقم ــ٧م ٟم  أضمج

ن ٟمٜمٙمره٤م، شمٚمٙمؿ اًمٙمت٥م اًمتل شم٤ٌمع سمّمٜمٕم٤مء، وشم٤ٌمع سمّمٕمدة، واضم٥م قمٚمٞمٜم٤م مجٞمًٕم٤م أ 

وواضم٥م قمغم إظمقاٟمٜم٤م اعم١ًموًملم ووم٘مٝمؿ اهلل ًمٙمؾ ظمػم أن يرقمقا اًمٌٚمد وأن حيرؾمقا اًمٌٚمد 

ُمـ هذه اًمٙمت٥م اًمزائٖم٦م، وًمئـ يمٜم٤م ُمٌتٚملم سم٤مًمِمٞمٕم٦م وم٠مٟمتؿ ُمٌتٚمقن أيًْم٤م سم٤مًمّمقومٞم٦م، ؾمٜم٦م 

وؾمط سملم اًمٖم٤مزم واجل٤مذم، يمت٤مب اهلل ًمٞمس ومٞمف ؿمٞمٕمل، يمت٤مب اهلل ومٞمف ذم  رؾمقل اهلل 

اَم َأَْمُرُهْؿ إلَِم ﴿إِ اًمتِمٞمع:  ٍء إِٞمح ٦َم َِمٛمُْٜمْؿ دِم َرْ ًْ وُمقا ِديٛمَُٜمْؿ َوىَم٣مُٞمقا ؾِمَٝمٔم٣ًم يَم ـَ هَمرح نح ايمحِذي

ـْ  شمّمقف، ، ًمٞمس ومٞمف شمّمقف وًمٞمس ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل [237]إٟمٕم٤مم:اهللِ﴾ ﴿َوََم

ٛمِل َمِ  ـْ َدفَم٣م إلَِم اهلِل َوفَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم َووَم٣مَل إِٞمح ح ـُ وَمْقًٓ مِم ًَ ٙمِِٚمكمَ َأضْم ًْ  .[55]ومّمٚم٧م:﴾ـَ اظمُْ

ديٜمٜم٤م ي٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتؼ اهلل وجي٥م قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ أن ي٘مٗمقا أُم٤مم 
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اعمٌتدقم٦م، وم٢مٟمف إذا مل ي٘مػ أهؾ اًمٕمٚمؿ أُم٤مم اعمٌتدقم٦م، وم٢من اًمٕم٤مُم٦م أشم٤ٌمع يمؾ ٟم٤مقمؼ، ُمـ رأوه 

ومٞمٝمؿ، وذا قمامُم٦م ذا حلٞم٦م يمٌػمة وهل ؾمٜم٦م، ًم٧ًم أىمقل هذا ؿمامشم٦م سم٠مهؾ اًمٚمحك سم٤مرك اهلل 

وذا صمقب أسمٞمض ىمرسمقا ُمٜمف ؾمقاء يم٤من ؿمٞمٕمًٞم٤م أم يم٤من صقومًٞم٤م أم يم٤من ظم٤مرضمًٞم٤م، جي٥م قمغم 

أهؾ اًمٕمٚمؿ وظمّمقًص٤م أهؾ اًمًٜم٦م اًمذيـ أٟم٘مذ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هبؿ اعمجتٛمع ُمـ زُمـ 

ىمديؿ، جي٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يٌٞمٜمقا ًمٚمٜم٤مس شمٚمٙمؿ اًمٜمح٦ٌم، ٟمح٦ٌم اًمّمقومٞم٦م اًمتل أصٌح٧م ومْمٞمح٦م 

تنمق أو رآه٤م أُمريٙمل أو ؿمٞمققمل يّمٗمؼ هل٤م، وإن يم٤من اًمتّمٗمٞمؼ قمٜمدٟم٤م إذا رآه٤م ُمً

 ايمتِمٖمٝمؼايمتًٌٝمح يمٙمرصم٣مل و«ي٘مقل:  ُمٕمنم اعمًٚمٛملم ُمـ ؿم٠من اًمٜم٤ًمء، ٕن اًمٜمٌل 

، وًمٙمٜمٝمؿ يّمٗم٘مقن ومٕمٚمٞمٜم٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم أن ٟمرضمع إمم اهلل وإمم يمت٤مب »يمٙمٛم٣ًمء

ّم٤مل سمٛمٕمجزات اًمٜمٌقة، ٟم١مُمـ هب٤م ويمراُم٤مت إوًمٞم٤مء هل٤م اشم اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

وم٠مهؾ اًمًٜم٦م ي١مُمٜمقن سمٙمراُم٤مت إوًمٞم٤مء وٓ يٜمٙمره٤م إٓ اعمٌتدقم٦م، وًمٙمـ ًمٞمس ُمـ إوًمٞم٤مء 

ُمـ خيرج قمري٤مًٟم٤م سملم اًمٜم٤مس، هذا ُمـ أوًمٞم٤مء اًمِمٞم٤مـملم، أيمؼم يمراُم٦م ًمؽ ي٤م قمٌداهلل أن 

رأي٧م ُمـ  يرزىمؽ اهلل آؾمت٘م٤مُم٦م، ًمق ـمرت ذم اهلقاء أو ُمِمٞم٧م قمغم اًمٌحر أو رأي٧م ُم٤م

اًمرؤي٤م أيمؼم يمراُم٦م ًمؽ أن يرزىمؽ اهلل اإلؾمت٘م٤مُم٦م قمغم يمت٤مب اهلل وقمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

٣مهُمقا َوٓ :  ٓح ََتَ ُل فَمَٙمْٝمِٜمُؿ اظماَْلئَِ٘م٥ُم َأ ٛم٣َم اهللُ شُمؿح اؽْمَتَٗم٣مَُمقا سَمَتٛمَزح ـَ وَم٣ميُمقا َرزمه ﴿إِنح ايمحِذي

َزُٞمقا﴾  .[52]ومّمٚم٧م:حَتْ

ظمػم ًمؽ  َتَٝم٤م واإلؾمتًالم ًمٙمت٤مب اهلل وًمًٜم٦م رؾمقل اهلل ومتٚمٙمؿ آؾمت٘م٤مُم٦م إذا ُرِزىمْ 

ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م، أُم٤م شمراه٤مت اعمِمٕمقذيـ اًمذيـ أوٚمقا سمٚمدٟم٤م اًمٞمٛمٜمٞم٦م اًمتل أصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م 

                                                        

 .(422( )م1203)خ متػؼ قمؾقف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف (1103)
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ظمراوم٤مهتؿ جي٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أىمؾ رء أن يرومْمٝم٤م إذا مل يًتٓمع  رؾمقل اهلل 

ه زمٝمده، هم١من مل يًتْمع همٌٙم٣ًمٞمف، َمـ رأى َمٛم٘مؿ َمٛم٘مًرا همٙمٝمٕمغم«: شمٖمٞمػمه٤م، يمام ىم٤مل اًمٜمٌل 

رء أن حيذر ُمٜمٝم٤م وأن  ، أىمؾ»هم١من مل يًتْمع همٌٗمٙمٌف، وذيمؽ أؤمػ اإليامن

ي٘مقل ومٞمام يرويف قمـ  يرومْمٝم٤م، وًمًٜم٤م سمحٛمد اهلل مِمَـّ يٕم٤مدي أوًمٞم٤مء اهلل، وم٢من اًمٜمٌل 

، وًمٙمـ اًمذيـ يرشمزىمقن قمغم طم٤ًمب »َمـ فم٣مدى ويمًٝم٣م همٗمد آذٞمتف زم٣محلرب«رسمف: 

ع سم٤مًمدضمؾ واًمِمٕمقذة اًمقاضم٥م هق إظمذ قمغم يدهيؿ، سمٚمدٟم٤م ُمًٚمٛم٦م ٓ جيقز أن اعمجتٛم

شمقزع ٟمنمات ُمٝمدي أُملم اًمدضم٤مل، ذم جمتٛمٕمٜم٤م اعمًٚمؿ، دضم٤مل يدضمؾ دضماًل ُمٗمْمقطًم٤م ُم٤م 

رأي٧م أيمذب ُمٜمف، وُم٤م رأي٧م أىمؾ طمٞم٤مء ُمـ يمذسمف، أٟم٤م آيت ًمٙمؿ سم٠مُمثٚم٦م ىمرأت ؿمٞمًئ٤م ُمـ 

ٞم٥م، ورئٞمس اًمقزراء يٌنم سم٤معمًت٘مٌؾ اًمٓمٞم٥م، ٟمنمشمف ي٘مقل: واًمرئٞمس يٌنم سم٤معمًت٘مٌؾ اًمٓم

وومالن إمم أن يّمؾ وُمدير اًمٜم٤مطمٞم٦م يٌنم سم٤معمًت٘مٌؾ اًمٓمٞم٥م، وهٙمذا يمؾ اًمٜم٤مس يٌنمون 

سم٤معمًت٘مٌؾ اًمٓمٞم٥م ُم٤م ومٞمٝمؿ واطمد حيّمؾ شمٕم٤مؾم٦م، وحيّمؾ يمذب ُمٗمْمقح ٓ جيقز سمح٤مل 

 َمـ آسمك فمراهًم٣م«ي٘مقل:  ُمـ إطمقال، صمؿ إٟمف يدظمؾ إوه٤مم واًمِمٙمقك، واًمرؾمقل 

، واعمًٚمٛمقن ًمـ يًتٓمٞمٕمقا أن »همًٟميمف فمـ رء مل سمٗمٌؾ يمف صالة أرزمٔمكم يمٝمٙم٥م

يٕمٛمٚمقا ؿمٞمًئ٤م ًمٌٚمدهؿ إٓ سم٤مًمتٕم٤مون ذم طمدود اًمنمع، وًمًٜم٤م ٟمدقمق سمحٛمد اهلل إمم 

اعمٔم٤مهرات، وٓ إمم اًمثقرات، وٓ إمم آٟم٘مالسم٤مت ٕٟمٜم٤م ذم ؿمٕم٥م ُمًٚمؿ وذم دوًم٦م 

إظمذ قمغم أيدي أوًمئؽ اًمذيـ ًمٕمٌقا سمٕم٘مقل ُمًٚمٛم٦م، سمؾ ٟمٜم٤مؿمد إظمقاٟمٜم٤م اعمًئقًملم ذم 

                                                        

 ( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف.49)م ( 1104)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.6502 )خ( 1105)

 .( قمـ سمعض أزواج اًمـٌل 2230رواه مًؾؿ )( 1106)
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الَة أُمتٜم٤م، رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َْرِض َأوَم٣مَُمقا ايمِمح ْٕ ٛمح٣مُهْؿ دِم ا ـَ إِْن ََم٘مح ﴿ايمحِذي

َُُمقرِ  ْٕ ٥ٌَُم ا ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر َوهللِحِ فَم٣موِم ىَم٣مَة َوَأََمُروا زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوََّنَْقا فَم  .[22]احل٩م:﴾َوآسَمُقا ايمزح

 أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يثٌتٜم٤م وإي٤ميمؿ سم٤مًم٘مقل اًمث٤مسم٧م، وأن يتقومٜم٤م ُمًٚمٛملم.

*** 

 اخلطب٘ األّىل
إن احلٛمد هلل، ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م 

ٓ وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن 

ـَ آََمٛمُقا إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف:  ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ٙمُِٚمقنَ  ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ   [221]آل قمٛمران:﴾اسمحُٗمقا اهللَ ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم

ـْ َٞمٖمْ  ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح ٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح ﴿َي٣م َأُّيه

َْرضَم٣مَم إِنح اهللَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ٣مًء َواسمحُٗمقا اهللَ ايمحِذي سَم ًَ
َِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ

  .[2]اًمٜم٤ًمء:﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ـَ آََمٛمُقا اسمحُٗمقا اهللَ َووُمقيُمقا وَمقْ  ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  ًٓ ؽَمِديداً ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع اهللَ َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝماًم﴾   .[52-52]إطمزاب: ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

ُ٘مُؿ اْدفُمقيِن َأؽْمَتِج٤ْم أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ﴿َووَم٣مَل َرزمه

﴾يَمُ٘مْؿ إِ  ـَ ٣ٌَمَدَِت ؽَمَٝمْدطُمُٙمقَن صَمَٜمٛمحَؿ َداطِمِري ـْ فِم وَن فَم َتْ٘مػِمُ ًْ ـَ َي ، وىم٤مل [42]هم٤مومر:نح ايمحِذي
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اِع إَِذا َدفَم٣مِن  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ٣ٌَمِدي فَمٛمِّل هَم١ميِنِّ وَمِري٤ٌم ُأصِمٝم٤ُم َدفْمَقَة ايمدح ﴿َوإَِذا ؽَمَٟميَمَؽ فِم

ٌُقا رِم َويْمُٝم٠ْمَِمٛمُقا يِب يَمَٔمٙمحُٜمؿْ  َتِجٝم ًْ  .[264]اًمٌ٘مرة:﴾َيْرؾُمُدونَ  هَمْٙمَٝم

ذم ه٤مشملم أيتلم اعم٤ٌمريمتلم إُمر واحل٨م قمغم اًمدقم٤مء، وىمد روى اإلُم٤مم اًمؽمُمذي ذم 

فَم٣مُء ُهَق «: سمـ سمِمػم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ضم٤مُمٕمف قمـ اًمٜمٕمامن ايمده

٣ٌَمَدةُ  ُ٘مُؿ اْدفُمقيِن َأؽْمَتِج٤ْم يَمُ٘مؿْ ، صمؿ ىمرأ: »ايمِٔم ، واًمدقم٤مء يٕمتؼم [42]هم٤مومر:﴾﴿َووَم٣مَل َرزمه

ذم اًمِمدائد وذم اًمناء يٗمزع  ُمـ أومْمؾ اًم٘مرسم٤مت، ويٕمتؼم ؾمالطًم٤م ًمٚمٛم١مُمـ واًمٜمٌل 

إمم اهلل قمزوضمؾ ويدقمق رسمف، ويًتجٞم٥م اهلل ًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم8 ومٗمل همزوة سمدر اًمتل 

ايمٙمٜمؿ إن «يّمكم ويدقمق رسمف ويرومع يديف، وي٘مقل:  شمٕمتؼم يقم اًمٗمرىم٤من ىم٤مم اًمٜمٌل 

، وذم همزوة ُمـ اًمٖمزوات اٟم٘م٣م قمغم »هذه ايمٔمِم٣مزم٥م ٓ سمٔمٌد زمٔمد ايمٝمقم هتٙمؽ

سمام سم٘مك قمٜمدهؿ ُمـ اًمٓمٕم٤مم ومجع صمؿ  اًمّمح٤مسم٦م اًمٓمٕم٤مم وومٜمك ـمٕم٤مُمٝمؿ، وم٠مُمر اًمٜمٌل 

رسمف أن ي٤ٌمرك ومٞمف، وم٤ٌمرك اهلل ذم ذًمٙمؿ اًمٓمٕم٤مم وم٠ميمٚمقا طمتك ؿمٌٕمقا، وسم٘مك  دقم٤م اًمٜمٌل 

زع إمم رسمف وهٙمذا أٟمٌٞم٤مء اهلل، ي٘مقل اهلل يٗم وم٤مًمٜمٌل  ذم أوقمٞمتٝمؿ اخلػم اًمٙمثػم

امِحكِمَ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ه َوَأْٞم٦َم َأْرضَمُؿ ايمرح ٛمَِل ايميه ًح ُف َأينِّ ََم *  ﴿َوَأيهقَب إِْذ َٞم٣مَدى َرزمح

ـْ رُضر َوآسَمْٝمٛم٣َمُه َأْهَٙمُف َوَِمْثَٙمُٜمْؿ ََمَٔمُٜمْؿ﴾ ٌْٛم٣َم يَمُف هَمَ٘مَُمْٖمٛم٣َم ََم٣م زمِِف َِم ، وي٘مقل [62-65]آٟمٌٞم٤مء:هَم٣مؽْمَتَج

ـْ َٞمْٗمِدَر فَمَٙمْٝمِف هَمٛم٣َمَدى دِم  اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ـح َأْن يَم ﴿َوَذا ايمٛمهقِن إِْذ َذَه٤َم َُمَٕم٣مِو٣ًٌم هَمَٓم

ـَ ايمٓمح٣مظمكِِمَ  ٌَْح٣مَٞمَؽ إيِنِّ ىُمٛم٦ُْم َِم ٓح َأْٞم٦َم ؽُم ـَ *  ايمٓمهُٙماَمِت َأْن ٓ إيَِمَف إِ ْٝمٛم٣َمُه َِم ٌْٛم٣َم يَمُف َوَٞمجح هَم٣مؽْمَتَج

                                                        

 (.6/293( وهق ذم اجلامع )8/308)ت ( 1107)

 ( قمـ قمؿر ريض اهلل قمـف.1763)م ( 1108)

 ( قمـ أيب هريرة، أو قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـفام. وذم رواية قمـ أيب هريرة مـ دون ؿمؽ.27)م  (1109)
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 .[66-65]آٟمٌٞم٤مء: َوىَمَذيمَِؽ ُٞمٛمِْجل اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم﴾ ايْمَٕمؿِّ 

ٟمٕمؿ يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ أن يٗمزع إمم اهلل قمزوضمؾ وىمّم٦م أصح٤مب اًمّمخرة اًمذيـ ٟم٠مى 

هبؿ اعمٌٞم٧م ذم هم٤مر، وم٤مٟمزًم٘م٧م صخرة قمغم ومؿ اًمٖم٤مر، وقمٚمٛمقا أٟمف ٓ ُمٚمج٠م هلؿ إٓ أن 

٤مًمح أقمامهلؿ واٟمٗمرضم٧م يتقؾمٚمقا إمم اهلل سمّم٤مًمح أقمامهلؿ، ومدقمق اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمّم

يمام ذم  ، وضم٤مءت اُمرأة إمم رؾمقل اهلل اًمّمخرة وظمرضمقا يٛمِمقن

ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل إين أسع وم٠مدع اهلل أن  "اًمّمحٞمح"

، »إن ؾمئ٦م صػمت ويمؽ اجلٛم٥م، وإن ؾمئ٦م دفمقت اهلل يمؽ«: يِمٗمٞمٜمل وم٘م٤مل هل٤م اًمٜمٌل 

سمـ أيب  ٠مدع اهلل أن ٓ أشمٙمِمػ، وأشمك سمٕمكمىم٤مًم٧م: أصؼم وزم اجلٜم٦م وًمٙمٜمل أشمٙمِمػ وم

ذم قمٞمٜمٞمف ودقم٤م ًمف، ومؼمأ  ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف وهق أرُمد ذم همزوة ظمٞمؼم، ومٌّمؼ اًمٜمٌل 

، سم٤مب قمٔمٞمؿ همٗمؾ اًمٜم٤مس قمٜمف قمـ اًمدقم٤مء وأصٌحقا قمكم يم٠من مل يٙمـ سمف وضمع

يٚمتٛمًقن اخلػم إُم٤م ُمـ ُمٜمجؿ وإُم٤م ُمـ ص٤مطم٥م طمروز وقمزائؿ، وإُم٤م ُمـ ص٤مطم٥م ىمؼم، 

أيمثر اًمٌالي٤م اًمتل يٙمِمٗمٝم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ويٕمجز قمٜمٝم٤م إـم٤ٌمء ويٕمجز قمٜمٝم٤م  وُم٤م

احلٙمامء، ومٞمٚمج٠م اًمِمخص ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ُمرًو٤م أم همػم ُمرض، يٚمج٠م اًمِمخص إمم اهلل 

قمزوضمؾ ويٙمِمػ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُم٤م سمف ُمـ رض، ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٚمج٠م إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

٤ممم، واًمداقمل يٕمتؼم ُمتذًماًل وُمٜمٙمًنا سملم يدي اهلل وشمٕم٤ممم، وأن ٟمرضمع إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم

قمزوضمؾ، وُم٤م أطماله٤م أن شمٔمٝمر آومت٘م٤مر واًمذل واًمٕمجز إمم اهلل قمزوضمؾ، ٟمٕمؿ يٜمٌٖمل 

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام، وضماء قمـ أكس واًمـعامن سمـ سمشػم ومجاقمة. 2743( )م 2215)خ  (1110)

 شمؼدم متػؼ قمؾقف.( 1111)

 ( قمـ ؾمفؾ سمـ ؾمعد ريض اهلل قمـف. 2406( )م 3009/3701)خ  (1112)
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 "اًمّمحٞمحلم"يمام ذم طمدي٨م أٟمس ذم  ًمٙمؾ ُمًٚمؿ أن يٗمٕمؾ ذًمؽ واًمٜمٌل 

َٛم٥ًم َودِم يمثػًما ُم٤م يم٤من يدقمق سم٘مقًمف:  ًَ ْٞمَٝم٣م ضَم ٛم٣َم آسمِٛم٣َم دِم ايمده ٛم٥ًَم َووِمٛم٣َم فَمَذاَب ﴿َرزمح ًَ طِمَرِة ضَم ْٔ  ا

، إٟمؽ إذا ٟمٔمرت إمم هذا اًمدقم٤مء اًمٕمٔمٞمؿ وضمدشمف ىمد مجع يمؾ ظمػم، [122]اًمٌ٘مرة:ايمٛمح٣مِر﴾

ايمٙمٜمؿ أفمٛمل فمعم ذىمرك وؾم٘مرك وضمًـ «ويم٤من ي٘مقل أيًْم٤م قم٘م٥م اًمّمٚمقات: 

 ، يمٚمامت يًتٓمٞمع يمؾ أطمد أن حيٗمٔمٝم٤م، وضم٤مء أقمرايب إمم اًمٜمٌل »فم٣ٌمدسمؽ

ٓ «ؾمقل اهلل إن ذائع اإلؾمالم ىمد يمثرت، ومدًمٜمل قمغم رء أشمِم٨ٌم سمف، ىم٤مل: وم٘م٤مل: ي٤م ر

٣ًٌم َمـ ذىمر اهلل ﴿وُمْؾ َأفُمقُذ زمَِربِّ  ، وُم٤م أيمثر أدقمٞم٦م اًم٘مرآن:»يزال يم٣ًمٞمؽ رؿم

، وُم٤م أيمثر أيًْم٤م أدقمٞم٦م أٟمٌٞم٤مء اهلل، يٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمجٕمؾ ًمٜم٤م وىمًت٤م، وإذا [2]اًمٗمٚمؼ:﴾ايْمَٖمَٙمِؼ 

ٟمف شمٙمتٌف وحتٗمٔمف ٓ أن شمٕمٚم٘مف ذم ؾم٤مقمدك، أو شمٕمٚم٘مف ذم رىم٦ٌم أقمجٌؽ اًمدقم٤مء يٜمٌٖمل أ

 قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"وًمدك، ضم٤مء ذم 

أفمٝمذىمام زم٘مٙمامت اهلل ايمت٣مَم٥م َمـ ىمؾ فمكم َٓم٥م وَمـ «أٟمف يم٤من يٕمقذ طمًٜم٤ًم وطمًٞمٜم٤ًم، وي٘مقل: 

ًٓ همٗم٣مل: أفمقذ زم٘مٙمامت َمـ ٞمزل َمٛم«أٟمف ىم٤مل:  ، وصم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل »ىمؾ ؾمٝمْم٣من وه٣مَم٥م ز

، طمروز إهلٞم٦م وٟمٌقي٦م ًمٞم٧ًم ُمـ طمروز »اهلل ايمت٣مَم٥م َمـ ذ َم٣م طمٙمؼ مل ييه رء

اًمدضم٤مًملم وًمٞم٧ًم ُمـ طمروز اعمٜمجٛملم، وًمٞم٧ًم ُمـ طمروز اعمختٚمًلم، وًمٙمٜمٝم٤م طمروز 

                                                        

 (. 2690( )م 6389)خ  (1113)

 (.2/130) "اجلامع اًمصحقح"( قمـ معاذ ريض اهلل قمـف، وهق ذم 4/384رواه أسمق داود )( 1114)

 (.2/522( قمـ قمٌداهلل سمـ سمن، وهق ذم اجلامع )3375ه اًمؽممذي )روا( 1115)

 (.3371)خ  (1116)

 ( قمـ ظمقًمة سمـت طمؽقؿ ريض اهلل قمـفا.2708)م ( 1117)
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 ُمْمٛمقٟم٦م ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يثٌتٜم٤م وأن حيٗمٔمٜم٤م، وحيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م.

 اخلطب٘ الجاىٔ٘
رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، وأؿمٝمد احلٛمد هلل 

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

َمـ ومرأ أيتكم َمـ «أٟمف ىم٤مل:   قمـ اًمٜمٌل "اًمّمحٞمح"أُم٤م سمٕمد: وم٘مد صم٧ٌم ذم 

ؽُمقُل زماَِم ـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ، وأيت٤من ُمٌدؤمه٤م ُم»آطمر ؽمقرة ايمٌٗمرة َمـ يمٝمٙمتف ىمٖمت٣مه ـَ ايمرح ﴿آََم

ِف َواظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  ـْ َرزمِّ قمـ أيب هريرة  "اًمّمحٞمحلم"، وصم٧ٌم ذم [163]اًمٌ٘مرة:﴾ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمِف َِم

َمـ وم٣مل ضمكم يِمٌح ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ «أٟمف ىم٤مل:  ريض اهلل قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل 

َم٣مئ٥م َمرة ىمت٦ٌم يمف َم٣مئ٥م ضمًٛم٥م  ذيؽ يمف يمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد وهق فمعم ىمؾ رء ومدير

وضمْم٦م فمٛمف َم٣مئ٥م ؽمٝمئ٥م، وىم٣مٞم٦م يمف ضمرزً ِا َمـ ايمُمٝمْم٣من دم يقَمف ذيمؽ ضمتك يٚمز، ومل يٟمت 

 .»أضمد زمٟمهمّمؾ مم٣م صم٣مء زمف إٓ رصمؾ وم٣مل ىمام وم٣مل

َمـ «: قمـ قمثامن ريض اهلل قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل  "ضم٤مُمٕمف"وروى اًمؽمُمذي ذم 

ف رء دم إرض وٓ دم ايمًامء وهق وم٣مل ضمكم يِمٌح: زم٣مؽمؿ اهلل ايمذي ٓ يي َمع اؽمٚم

ايمًٚمٝمع ايمٔمٙمٝمؿ شمالث َمرات مل ييه رء ضمتك يٚمز، وإذا وم٣مَلـ دم اظم٣ًمء مل ييه رء 

                                                        

 ( قمـ أيب مًعقد ريض اهلل قمـف..807/808( )م 5008/5009)خ ( 1118)

 (.2691( )م 6403)خ ( 1119)

هؿ قمـ قمثامن ريض اهلل قمـف، ( وهمػم3869( واسمـ ماضمة )5088( وأسمق داود )3385اًمؽممذي )( 1120)

 (.2/533وهق ذم اجلامع اًمصحقح )
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، ومٝمذه احلروز وهذه اًمدقمقات اعم٤ٌمريم٦م يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن حيرص قمغم »ضمتك يِمٌح

طمٗمٔمٝم٤م وٓ ي٘مقل أٟم٤م قم٤مُمل، أٟم٧م قم٤مُمل حتٗمظ إهمٜمٞم٦م ذم أهع وىم٧م، أٟم٧م قم٤مُمل حتٗمظ 

اًمزاُمؾ أيًْم٤م ذم أهع وىم٧م، أٟم٧م قم٤مُمل حتٗمظ ُمـ وؾم٤مئؾ وُمـ احل٤مضم٤مت اًمتل شمٜمٗمٕمؽ 

ذم دٟمٞم٤مك أو ٓ شمٜمٗمٕمؽ ذم أهع وىم٧م، يٜمٌٖمل أن ٟمٙمقن طمريّملم قمغم إدقمٞم٦م أطمرص 

ُمٜم٤م قمغم اًمذه٥م واًمٗمْم٦م، رسمام دقم٤مء يٜم٘مذك اهلل سمف ويٜمجٞمؽ اهلل سمًٌٌف، واعم٤مل ىمد يٜمٗمٕمؽ 

 وىمد ٓ يٜمٗمٕمؽ. 

ـْ غم إدقمٞم٦م اعم٤ٌمريم٦م ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمحرص قم ﴿َأَمح

َْرضِ  ْٕ َٔمُٙمُ٘مْؿ طُمَٙمَٖم٣مَء ا قَء َوجَيْ ًه ، هق اهلل [41]اًمٜمٛمؾ:﴾جُيِٝم٤ُم اظمُّْْمَْمرح إَِذا َدفَم٣مُه َوَيْ٘مُِمُػ ايم

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمذي جيٞم٥م اعمْمٓمر إذا دقم٤مه، وسمحٛمد اهلل يمٚمٜم٤م ٟم١مُمـ هبذا وًمٙمـ ُمـ 

٘مقل يمٚمٛم٦م يمٌػمة ويمٚمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ٓ سمد أن يٜمٌف قمٚمٞمٝم٤م، ي٘مقل: أٟم٤م أقمٚمؿ أٟمف ٓ اًمٜم٤مس ُمـ ي

يٜمٗمع وٓ يي إٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وًمٙمـ اهلل وُمٕمف، ٓ. واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ يرى 

ايمٙمٜمؿ اؾمػ «يم٤من ي٘مقل:  أن يٙمقن ُمٕمف ذيؽ، سمؾ اهلل وطمده هق اًمِم٤مذم، اًمٜمٌل 

﴿َوإَِذا ، وإسمراهٞمؿ ي٘مقل: » ٓ ؾمٖم٣مء إٓ ؾمٖم٣مؤكؾمٖم٣مء ٓ يٕم٣مدر ؽمٗمٝماًم، أٞم٦م ايمُم٣مدم

، وهذه اًمٕمالضم٤مت ُمـ اعمًتِمٗمٞم٤مت هل ؾم٥ٌم وم٘مط، [62]اًمِمٕمراء:﴾ََمِرْو٦ُم هَمُٜمَق َيُْمِٖمكمِ 

ًمًٜم٤م ٟمحرم قمغم اًمٜم٤مس ؿمٞمًئ٤م أطمٚمف اهلل هلؿ، ومرق سملم اًمتداوي ذم اعمًتِمٗمك وسملم اًمتداوي 

د دضم٤مل سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف، اًمٕمالج سمّمٕمدة، أو قمٜم سمرداع، واخلٓمٞم٥م قمٜمد اًمٕمقسمكم

                                                        

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفام.2191( )م 5675/5743)خ ( 1121)

 ؾماطمر. (1122)

 ؾماطمر. (1123)
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سمداووا هم١من اهلل «ي٘مقل:  ذم اعمًتِمٗمك ُمنموع ُم٤م مل يٙمـ اًمدواء حمرًُم٤م، وم٢من اًمرؾمقل 

يم٤من يٜمٗم٨م ذم  وُمـ اًمٕمالج اًم٘مرآن، اًمٜمٌل  »َم٣م أٞمزل داء إٓ وأٞمزل يمف دواء

ْؾ ﴿ومُ  ،[2]آظمالص:﴾﴿وُمْؾ ُهَق اهللُ َأضَمٌد  ُمرض ُمقشمف صمالث ُمرات، ويٛمًح سمٞمده وي٘مرأ:

، ومٝمق ُمـ اًمٕمالج اًمٜم٤مومع [2]اًمٜم٤مس:﴾﴿وُمْؾ َأفُمقُذ زمَِربِّ ايمٛمح٣مسِ  ،[2]اًمٗمٚمؼ:َأفُمقُذ زمَِربِّ ايْمَٖمَٙمِؼ﴾

سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مرآن، وًمٙمـ يمٞمػ ٟمتٕم٤مًم٩م سم٤مًم٘مرآن؟ أٟمرسمٓمف ذم طمٚمقىمٜم٤م أم ذم أطم٘م٤موٟم٤م أم 

ن ٟم٘مقل ذم اًمٕمْمد؟ ٓ، ٟم٘مرأ وإذا مل ٟمٙمـ ٟم٘مرأ ٓ سم٠مس أن ٟمذه٥م إمم اًمرضمؾ اًمٗم٤موؾ وأ

ًمف: أٟم٤م ُمريض أريد أن شم٘مرأ قمكم ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًم٘مرآن أو إمم وًمدك أو إمم ضم٤مرك ي٘مرأ قمٚمٞمؽ 

ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًم٘مرآن مم٤م يتٜم٤مؾم٥م، أم أن ُمريًْم٤م يٕمٓمك أًمػ ري٤مل عمـ ي٘مرأ قمٚمٞمف اًم٘مرآن يمٚمف 

قهُ وي٘مرأ قمٚمٞمف:  ِحٝمَؿ َصٙمهقهُ *  ﴿طُمُذوُه هَمُٕمٙمه َٙم٥ٍم َذْرفمُ *  شُمؿح اجْلَ ًِ ٌُْٔمقَن ِذَرافم٣ًم شُمؿح دِم ؽِمْٙم َٜم٣م ؽَم

 . [51-52]احل٤مىم٦م: هَم٣مؽْمُٙمُ٘مقُه﴾

وهٙمذا ُمـ شمٚمٙمؿ أي٤مت، ٓ ي٤م إظمقاٟمٜم٤م إذا أردت أن شمتٕم٤مًم٩م قمٜمد اًمٓمٌٞم٥م، وأُمرك أن 

شم٠ميمؾ ذم اًمٞمقم صمالث طم٤ٌمت وىمٚم٧م: وضمٕمل ؿمديد أٟم٤م آيمؾ ذم اًمٞمقم ؾمٌع طم٤ٌمت، خيِمك 

طم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م، قمغم أن قمٚمٞمؽ ُمـ اهلالك، وهٙمذا اًمٕمالج سم٤مًم٘مرآن، وهٙمذا اًمٕمالج سم٤مٕ

اًمدقم٤مء ٓ يٜمٌٖمل أن ي٘متٍم قمغم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م، ومٚمؽ أن شمدقمق سمام ذم ٟمٗمًؽ، وذم 

، ىمٞمؾ: ويمٞمػ ي٤م »إٞمف يًتج٣مب ٕضمدىمؿ َم٣م مل ئمجؾ«ىم٤مل:  أن اًمٜمٌل  "اًمّمحٞمح"

، وم٠مٟم٧م شمدقمق واإلضم٤مسم٦م ُمـ اهلل »دفمقت همٙمؿ يًتج٤م رم«رؾمقل اهلل؟ ي٘مقل: 

                                                        

اجلامع "( قمـ أؾمامة سمـ ذيؽ ريض اهلل قمـف، وهق ذم 109) "إدب اعمػرد"رواه اًمٌخاري ذم ( 1124)

 (.4/486) "اًمصحقح

 أيب هريرة ريض اهلل قمـف. ( قمـ2735( )م 6340)خ ( 1125)
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قمقت ومل يًتج٥م زم، ومرسمام أٟم٧م اًم٥ًٌم، رسمام يٙمقن ُمٓمٕمٛمؽ قمزوضمؾ، وٓ شم٘مؾ يمؿ د

طمرام وُمنمسمؽ طمرام وُمٚمًٌؽ طمرام، ورسمام أيًْم٤م يٙمقن ىمٚمٌؽ هم٤موماًل، أٟم٧م شمدقمق 

وىمٚمٌؽ ذم اعمزرقم٦م أو ىمٚمٌؽ ذم اًمديم٤من أو ىمٚمٌؽ ذم اًمِمج٤مر، ٓ سمد أن حتي ىمٚمٌؽ قمٜمد 

وىم٤مت اًمدقم٤مء، وم٢مذا أطميت ىمٚمٌؽ وأٟمّمحؽ أن شمتحرى وىم٧م آؾمتج٤مسم٦م، أو أ

يدقمق اهلل ؿمٞمًئ٤م إٓ  آؾمتج٤مسم٦م، وُمـ أوىم٤مت آؾمتج٤مسم٦م ؾم٤مقم٦م يقم اجلٛمٕم٦م ٓ يقاوم٘مٝم٤م قمٌد

اؾمتجٞم٥م ًمف، وأرضمك ُم٤م شمٙمقن هذه اًم٤ًمقم٦م ىمٌؾ همروب اًمِمٛمس سم٘مٚمٞمؾ، وُمـ أوىم٤مت 

آؾمتج٤مسم٦م اًمثٚم٨م إظمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ، وم٢من اهلل يٜمزل إمم ؾمامء اًمدٟمٞم٤م وي٘مقل: هؾ ُمـ 

ئؾ وم٠مقمٓمٞمف ؾم١ماًمف؟ هؾ ُمـ داع وم٠مؾمتجٞم٥م ًمف؟ وإذا يمٜم٧م ُمًتٖمٗمر وم٠مهمٗمر ًمف؟ هؾ ُمـ ؾم٤م

ىمد دقمقت وأٟم٧م واصمؼ ُمـ ٟمٗمًؽ أن ُمٓمٕمٛمؽ طمالل، وأٟمؽ يمٜم٧م طم٤مرض اًم٘مٚم٥م ومرسمام 

حتّمؾ اإلضم٤مسم٦م ذم اًمقىم٧م، ورسمام يٍمف اهلل قمٜمؽ سمالء أيمؼم مم٤م أٟم٧م ومٞمف، ورسمام يدظمره اهلل 

أوم٣ًمم: إَم٣م أن  ايمدفم٣مء فمعم شمالشم٥م«أٟمف ىم٤مل:  ًمؽ ذم أظمرة يمام صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

يًتج٣مب، وأَم٣م أن يٌمف اهلل فمٛمؽ َمـ ايمٌالء َم٣م هق أفمٓمؿ، وإَم٣م أن يدطمر اهلل يمؽ أصمره 

، ٟمٕمؿ يٜمٌٖمل أن ٟمحرص وأن ٟمٙمثر ُمـ اًمدقم٤مء، وُمـ إفمٝم٤مر آومت٘م٤مر هلل »دم أطمرة

قمز وضمؾ وم٠مٟم٧م إذا أفمٝمرت آومت٘م٤مر عمخٚمقق واحل٤مضم٦م عمخٚمقق شمٜم٘مص ُمـ قمٞمٜمف، ًمٙمـ إذا 

ز وضمؾ يٕمٔمؿ ىمدرك قمٜمد اهلل قمزوضمؾ، إذا أفمٝمرت إومت٘م٤مر هلل قمزوضمؾ أفمٝمرشمف هلل قم

واًمذل واخلِمٞم٦م واًمرهم٦ٌم واًمره٦ٌم شمٔمٝمره٤م هلل قمزوضمؾ شمزداد يمراُم٦م قمغم اهلل قمزوضمؾ، 

اِت َوَيْدفُمقَٞمٛم٣َم ﴿وهٙمذا أٟمٌٞم٤مء اهلل ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  غْمَ ٣مِرفُمقَن دِم اخْلَ ًَ ُْؿ ىَم٣مُٞمقا ُي إَِّنح

                                                        

 (.2/468) "اجلامع اًمصحقح"( وهمػمه قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف، وهق ذم 3/18رواه أمحد )( 1126)
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 .[72]آٟمٌٞم٤مء:٣ًٌم َوىَم٣مُٞمقا يَمٛم٣َم طَم٣مؾِمِٔمكَم﴾َرنَم٣ًٌم َوَرهَ 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م أٟمف  صمؿ سمٕمد ذًمؽ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم هن٩م اًمٌالهم٦م اعمٙمذوب قمغم قمكم

ٓ، شمٗمزع  ىم٤مل: قمٚمٛمف سمح٤مزم يٖمٜمٞمف قمـ ؾم١مازم، وسمٕمْمٝمؿ يرويف قمـ راسمٕم٦م اًمٕمدوي٦م

إمم اهلل قمزوضمؾ ذم  سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمريء ُمـ هذا اًم٘مقل، سمؾ شمٗمزع إمم اهلل قمز وضمؾ، وقمكم

مجٞمع أطمقاًمؽ، ذم اًمناء واًمياء إي٤مك إي٤مك أن شم٘متٍم قمغم اًمرضمقع إمم اهلل وقمغم اًمٗمزع 

إمم اهلل ذم اًمياء، سمؾ شمٗمزع إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم اًمناء واًمياء، قمغم أٟمؽ ًمق 

 ومزقم٧م أيًْم٤م ذم اًمناء ورضمٕم٧م إمم اهلل قمزوضمؾ وم٠مرضمق أن يًتج٤مب ًمؽ.

ٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜمٜم٤م ديٜمٜم٤م وأن يتقوم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم، وٟم٠ًمًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أؾم٠مل اهلل اًمٕم

 أن يٚمٝمٛمٜم٤م رؿمدٟم٤م وأن يٕمٞمذٟم٤م ويٕمٞمذ سمٚمدٟم٤م ُمـ اًمٗمتـ، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

* * * 

                                                        

 مـ اعمعروومات سماًمضالل طمتك ىمال أسمق داود: وراسمعة راسمعتفؿ ذم اًمزكدىمة. (1127)
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 ف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.وأؿمٝمد أن ٓ إًم

 أُم٤م سمٕمد:

٣مِن َوإِيَت٣مِء ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ًَ ضْم ِ ْٕ ﴿إِنح اهللَ َيْٟمَُمُر زم٣ِميْمَٔمْدِل َوا

ٌَْٕمِل َئِمُٓمُ٘مْؿ يَمَٔمٙمح٘مُ  ـِ ايْمَٖمْحَُم٣مِء َواظمُْٛمَْ٘مِر َوايْم ُرونَ ِذي ايْمُٗمْرزَمك َوَيٛمَْٜمك فَم  .[72]اًمٜمحؾ:﴾ْؿ سَمَذىمح

ذم هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م سمٞم٤من أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٠مُمر سم٤مًمٕمدل، واًمٕمدل هق: ووع  

إؿمٞم٤مء ذم ُمقاوٕمٝم٤م، يمام أن اًمٔمٚمؿ هق: ووع إؿمٞم٤مء ذم همػم ُمقاوٕمٝم٤م، واعمًٚمٛمقن 

ف اٟمتٍموا ويم٤من ُمـ ؾم٥ٌم اٟمتّم٤مرهؿ اًمٕمداًم٦م ذم أي سمالد يٗمتحقهن٤م، وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟم

 .[231]إٟمٕم٤مم:َوإَِذا وُمْٙمُتْؿ هَم٣مفْمِديُمقا﴾﴿وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ِط  وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ًْ اَِمكَم زم٣ِميْمِٗم ـَ آََمٛمُقا ىُمقُٞمقا وَمقح ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

وَْمَرزمكَِم إِنْ  ْٕ ـِ َوا ُ٘مْؿ َأِو ايْمَقايمَِدْي ًِ ـْ نَمٛمِّٝم٣ًم َأْو هَمِٗمغمًا هَم٣مهلُل َأْولَم ِِباَِم  ؾُمَٜمَداَء هلِلحِ َويَمْق فَمعَم َأْٞمُٖم َيُ٘م

َقى َأْن سَمْٔمِديُمقا﴾ ِرََمٛمحُ٘مْؿ ؾَمٛمَآُن ﴿ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[253]اًمٜم٤ًمء:هَمال سَمتحٌُِٔمقا اَْلَ َوٓ جَيْ

َراِم َأْن سَمْٔمَتُدوا َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ايْمػِمِّ  ِجِد احْلَ ًْ ـِ اظمَْ وىُمْؿ فَم  .[1]اعم٤مئدة:َوايمتحْٗمَقى﴾ وَمْقٍم َأْن َصده

ُمـ أؾمٕمد اًمٜم٤مس، سمؾ أؾمٕمد اًمٜم٤مس هب١مٓء أي٤مت اًماليت  وأهؾ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ؾمٛمٕمتٛمقهـ، وم٢مهنؿ يالزُمقن اًمٕمداًم٦م ُمع اًم٘مري٥م واًمٌٕمٞمد، ُمع اًمّمديؼ واًمٕمدو، اًمٜمٌل 
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 .ي٠مُمر أسم٤م ذر أن ي٘مقل احلؼ وًمق يم٤من ُمًرا رواه أمحد ذم ُمًٜمده 

ذم يمت٤مسم٤مهتؿ وذم ظمٓمٌٝمؿ وذم شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ حيرصقن هم٤مي٦م  أهؾ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

احلرص قمغم ُمالزُم٦م اًمٕمداًم٦م، ومال يٙمٗمرون ُمًٚماًم ُمـ أضمؾ اهلقى وُمـ أضمؾ أٟمف ظم٤مًمٗمٝمؿ، 

ورطمؿ اهلل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم إذ ي٘مقل، وىمد ـمٚم٧ٌم ُمٜمف ومتقى أن 

اإلؾمالم، اسمـ خمٚمقف  يٗمتل سم٘متؾ اسمـ خمٚمقف اًم٘م٤ميض اعم٤مًمٙمل اًمذي أومتك سم٘متؾ ؿمٞمخ

اًم٘م٤ميض اعم٤مًمٙمل أومتك سم٘متؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ومٚمام ضم٤مء طم٤ميمؿ آظمر ويم٤من يٌٖمض 

اسمـ خمٚمقف، ومٓمٚم٥م ُمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم أن يّمدر ومتقى سم٘متؾ اسمـ خمٚمقف ُمـ أضمؾ أن 

٤ًٌم: أقمٞمذك سم٤مهلل قمـ ؾمٗمؽ  ي٘متؾ اسمـ خمٚمقف ًمٌمء ذم ٟمٗمًف، وم٘م٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ُمٖمْم

ُم٤م يتٕمٚمؼ يب وم٘مد ووٕمتف هلل قمزوضمؾ، وأُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مهلل وم٢مٟمف ٓ  دُم٤مء اعمًٚمٛملم، أُم٤م

يقضم٥م ىمتٚمف. هذه هل سمٕمض قمداًم٦م ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ سمخالف أقمداء 

٤ًٌم اظمتٚم٘مقا يمام هق ؿم٠من اًمراومْم٦م اًمذيـ شمٕمروقا ًمّمح٤مسم٦م  اًمًٜم٦م، وم٢مهنؿ إن مل جيدوا قمٞم

 ٕومْمؾ إُم٦م. رؾمقل اهلل 

طمّملم سمـ  قمـ قمٛمران "صحٞمحٞمٝمام"ُمًٚمؿ ذم وروى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري و

طمغم ايمٛم٣مس ومرين شمؿ ايمذيـ يٙمقَّنؿ شمؿ ايمذيـ «أٟمف ىم٤مل:  ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل 

يٙمقَّنؿ، شمؿ يٟمت أومقام يُمٜمدون وٓ يًتُمٜمدون، وُيقٞمقن وٓ ي٠ممتٛمقن، ويٛمذرون وٓ 

ُمروي قمـ  ، وهق ُمروي أيًْم٤م ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد، سمؾ»يقهمقن ويٓمٜمر همٝمٜمؿ ايمًٚمـ

                                                        

 (.5/197( قمـ أيب ذر ريض اهلل قمـف، وهق ذم اجلامع اًمصحقح )5/159رواه أمحد ) (1128)

( قمـ اسمـ مًعقد ريض اهلل قمـف، وذم مًؾؿ 2633( )م 2652)خ ( و2535( )م 2651)خ ( 1129)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2634)
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اًمذي يٓمٕمـ ومٞمٝمؿ أو يتٜمٙم٥م ـمري٘مٝمؿ ومٝمق  مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ومّمح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

َ يَمُف و٤مل ُمْمؾ، دًمٞمكم ُمـ يمت٤مب اهلل ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٌَكمح ـْ زَمْٔمِد ََم٣م سَم ؽُمقَل َِم ـْ ُيَُم٣موِمِؼ ايمرح ﴿َوََم

َدى َوَيتحٌِْع نَمغْمَ ؽَمٌِٝمِؾ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ُٞمَقيمِِّف ََم٣م سَمَقلمح وَ  ُٞمِْمٙمِِف صَمَٜمٛمحَؿ َوؽَم٣مَءْت اَْلُ

 اعم١مُمٜملم وهبؿ أقمز اهلل اإلؾمالم. ، وهؿ رؤوس[223]اًمٜم٤ًمء:﴾ََمِِمغماً 

قمـ أيب ؾمٕمٞمد قمـ اًمٜمٌل  "صحٞمحٞمٝمام"وروى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم 

يٕمزو ومقم همٝمٗم٣مل: هؾ همٝم٘مؿ َمـ صح٤م حمٚمد؟ همٝمٗمقيمقن: ٞمٔمؿ همٝمٖمتح َلؿ، شمؿ «ىم٤مل:  

ؿ َمـ صح٤م ص٣مضم٤م حمٚمد؟ همٝمٗم٣مل: ٞمٔمؿ همٝمٖمتح َلؿ، شمؿ يٕمزو ومقم ويٗم٣مل َلؿ: هؾ همٝم٘م

يٕمزو ومقم همٝمٗم٣مل َلؿ: هؾ همٝم٘مؿ َمـ صح٤م َمـ صح٤م َمـ صح٤م َمـ صح٤م حمٚمًدا؟ 

 .»همٝمٗمقيمقن: ٞمٔمؿ

ي٘مقل احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف شمٕم٤ممم ذم هذا احلدي٨م: قمٚمؿ ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة، وم٢مٟمف مل 

ًم٨م مل يزل ىمقًي٤م ُمًت٘مٞماًم، صمؿ يزل أُمر اعمًٚمٛملم ذم اًم٘مرن إول واًم٘مرن اًمث٤مين واًم٘مرن اًمث٤م

سمٕمد ذًمؽ ُم٤م زال اًمتدهقر ذم سمٚمد اعمًٚمٛملم، واًمٜم٘مص طمتك ص٤مر قمدوهؿ يٖمزوهؿ ذم قم٘مر 

 اًم٤ًمقم٦م اًمقاطمدة ُمٜمٝمؿ شمٕمدل قم٤ٌمدة أطمدٟم٤م ـمقل قمٛمره. دارهؿ، ومّمح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف،  قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري "صحٞمحٞمٝمام"روى اًمٌخ٤مري ذم 

٣ًٌم َم٣م زمٙمغ «أٟمف ىم٤مل:  قمـ اًمٜمٌل  ٓ سمًٌقا أصح٣ميب، هم١من أضمدىمؿ يمق أٞمٖمؼ َمثؾ أضمد ذه

 .»َمد أضمدهؿ وٓ ٞمِمٝمٖمف

٤ًٌم ُم٤م سمٚمغ ُمد أطمدهؿ، اًمّمٗمح٦م أو  وُمٕمٜمك احلدي٨م أن أطمدٟم٤م ًمق أٟمٗمؼ ُمثؾ أطمد ذه

                                                        

 (.2532( )م 2897خ (( 1130)

 (.2541( )م 3673)خ ( 1131)
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 اًمّمٗمحتلم ُم٤م سمٚمغ ُمد أطمدهؿ وٓ ٟمّمٞمٗمف.

، ضم٤مء اهلل ومٜمحـ أن ٟمٕمتؼم طمث٤مًم٦م، ٟمٕمؿ ٟمٕمتؼم طمث٤مًم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم صح٤مسم٦م رؾمقل 

ُّيٙمؽ ايمِم٣محلقن إول هم٣مٕول، شمؿ سمٌٗمك ضمث٣ميم٥م «أٟمف ىم٤مل:  قمـ اًمٜمٌل  "اًمّمحٞمح"ذم 

، وإدًم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م شمِمٝمد ، هٙمذا ورد قمـ اًمٜمٌل »أو ضمٖم٣ميم٥م ٓ ي٣ٌميمٝمٜمؿ اهلل زم٣ميمف

 سمٕمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م.

يٜمٌٖمل أٟمٜم٤م ٟمِمتٖمؾ سم٠مٟمٗمًٜم٤م وسمٕمٞمقسمٜم٤م، وم٢من هذا سم٤مب ُمـ أسمقاب اًمِمٞمٓم٤من، وُمدظمؾ ُمـ 

داظمؾ اًمِمٞمٓم٤من أن ٟمٌ٘مك ُمِمتٖمٚملم إُم٤م سمٕمٞمقب وىمٕم٧م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ٕهنؿ ًمٞمًقا ُم

سمٛمٕمّمقُملم وإُم٤م سمٙمذب ُمٙمذوب قمٚمٞمٝمؿ، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ـَ َأٞمْ ﴿ ـَ ايمحِذي ٌِْؾ ايْمَٖمْتِح َووَم٣مسَمَؾ ُأويَمئَِؽ َأفْمَٓمُؿ َدَرصَم٥ًم َِم ـْ وَم ـْ َأْٞمَٖمَؼ َِم َتِقي َِمٛمُْ٘مْؿ ََم ًْ َٖمُٗمقا ٓ َي

ٛمَك ًْ ـْ زَمْٔمُد َووَم٣مسَمُٙمقا َوىُماًل َوفَمَد اهللُ احْلُ  .[22]احلديد:﴾َِم

يمؾ ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ أًمٗم٤مظ اًمٕمٛمقم، وم٤مًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ ُمققمقدون سم٤محلًٜمك، 

ـَ آََمٛمُقا ﴿وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َيْقَم ٓ ُُيِْزي اهللُ ايمٛمحٌِلح َوايمحِذي

 .[6يؿ:]اًمتحر﴾ََمَٔمفُ 

وأقمداء اًمًٜم٦م يزقمٛمقن أن اهلل ؾمٞمخزي ٟمٌٞمف ذم صح٤مسمتف روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ، اًمذيـ 

 أصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ رب اًمٕمزة.

وأٟم٧م إذا ىمرأت يمت٤مب: )وم٤مـمٛم٦م ُمـ اعمٝمد إمم اًمٚمحد( دمد أهنؿ ىمد صقروا اًمّمح٤مسم٦م 

ذم صقرة وطمِمٞم٦م إمم اًمٜمٝم٤مي٦م، ذاك أظمذ ُم٤مل وم٤مـمٛم٦م، وذاك رضب وم٤مـمٛم٦م، وظمٓمٌتٝم٤م 

                                                        

 .ريض اهلل قمـف ( قمـ مرداس إؾمؾؿل6434)خ ( 1132)
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ٌتٝم٤م اًمتل شم٘مقل ومٞمٝم٤م ًمألٟمّم٤مر: إٟمٙمؿ ىمد أظمٚمدشمؿ إمم اًمدٟمٞم٤م وروٞمتؿ سم٤مًمدٟمٞم٤م اعمٙمذوسم٦م، ظمٓم

 وهذا يمذب.

اُء فَمعَم  اهلل وصػ اًمّمح٤مسم٦م سم٠مهنؿ رمح٤مء سمٞمٜمٝمؿ: ـَ ََمَٔمُف َأؾِمدح ٌد َرؽُمقُل اهلِل َوايمحِذي ﴿حُمَٚمح

٣مُء زَمْٝمٛمَُٜمْؿ﴾ ٣مِر ُرمَحَ ومْم٦م اًمذيـ يٓمٕمٜمقن ذم ، آُمٜم٤م سم٤مهلل وسمٙمت٤مب اهلل ويمذسمٜم٤م اًمرا[17]اًمٗمتح:ايْمُ٘مٖمح

 .صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

هذا إُمر اًمذي هق اًمٙمالم ذم اًمّمح٤مسم٦م، ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ يٙمرهقن 

وهق  "ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م"اًمٙمالم ذم اًمّمح٤مسم٦م وحيذرون قمٜمف، روى اإلُم٤مم أمحد ذم 

 جمٚمدان ٟمٜمّمح يمؾ أخ أن ي٘متٜمل هذا اًمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ، روي قمـ ُمٞمٛمقن ريض اهلل شمٕم٤ممم

قمٜمف وهق شم٤مسمٕمل ي٘مقل: صمالث أيمرهٝمـ ًمٜمٗمز وإلظمقاين: اًمٙمالم ذم اًمقًمدان يٕمٜمل أهؿ 

، رب ذم اجلٜم٦م أم ًمٞمًقا ذم اجلٜم٦م، واًمٙمالم ذم اًم٘مدر، واًمٙمالم ذم صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

﴿يَمَٗمْد اًمٕمزة يٌلم ًمٜم٤م أن اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ىمد رى اهلل قمٜمٝمؿ، أي٦م اًمتل هل: 

ـِ  َجَرِة﴾ َريِضَ اهلُل فَم ٦َم ايمُمح ٣ٌَمئُِمقَٞمَؽ حَتْ ، ًمٕمٚمٝمؿ ي٘مقًمقن: إهن٤م [26]اًمٗمتح:اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم إِْذ ُي

ظم٤مص٦م سم٠مهؾ احلديٌٞم٦م، ًمٙمـ أي٦م اًمتل سمًقرة احلديد اًمتل شم٘مدم ذيمره٤م، وهٙمذا ىمقل اهلل 

ـَ اسمح  قمزوضمؾ: َْٞمَِم٣مِر ايمحِذي ْٕ ـَ َوا ِة ﴿يَمَٗمْد سَم٣مَب اهللُ فَمعَم ايمٛمحٌِلِّ َواظمَُْٜم٣مصِمِري ٌَُٔمقُه دِم ؽَم٣مفَم٥ِم ايْمُٔمْنَ

ـْ زَمْٔمِد ََم٣م ىَم٣مَد َيِزيُغ وُمُٙمقُب هَمِريٍؼ َِمٛمُْٜمْؿ شُمؿح سَم٣مَب فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ، وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف [225]اًمتقسم٦م:﴾َِم

ٌَُٔمقهُ  وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـَ اسمح َْٞمَِم٣مِر َوايمحِذي ْٕ ـَ َوا ـَ اظمَُْٜم٣مصِمِري يُمقَن َِم َوح ْٕ ٣مزمُِٗمقَن ا ًح ْؿ ﴿َوايم

ـَ همِٝمَٜم٣م  ََّْن٣َمُر طَم٣ميمِِدي ْٕ َتَٜم٣م ا ِري حَتْ ْؿ صَمٛمح٣مٍت جَتْ ٣مٍن َريِضَ اهللُ فَمٛمُْٜمْؿ َوَرُوقا فَمٛمُْف َوَأفَمدح ََلُ ًَ زم١ِمضِْم

 .[222]اًمتقسم٦م:﴾َأزَمدًا َذيمَِؽ ايْمَٖمْقُز ايْمَٔمٓمِٝمؿُ 

اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ يرى أن اًمذي ي٥ًم اًمّمح٤مسم٦م ٓ ي٠مظمذ ومٞمًئ٤م ُمـ ومٞمكء اعمًٚمٛملم، عم٤مذا؟ 
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﴿يمِْٙمُٖمَٗمَراِء ن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمًؿ اًمٗمٞمكء سملم صمالث ـمقائػ، وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ٕ

ـَ اهلِل َوِرْوَقاٞم٣ًم  ٌَْتُٕمقَن هَمّْماًل َِم ْؿ َي ـْ ِدَي٣مِرِهْؿ َوَأَْمَقاَِلِ ـَ ُأطْمِرصُمقا َِم ـَ ايمحِذي اظمَُْٜم٣مصِمِري

٣مِدوُمقنَ  وَن اهللَ َوَرؽُمقيَمُف ُأويَمِئَؽ ُهُؿ ايمِمح ٌْٙمِِٜمْؿ *  َوَيٛمٌُْمُ ـْ وَم ياَمَن َِم ِ ْٕ اَر َوا ُأوا ايمدح ٌَقح ـَ سَم َوايمحِذي

ِٜمْؿ  ًِ ح٣م ُأوسُمقا َوُي٠ْمشمُِروَن فَمعَم َأْٞمُٖم ـْ َه٣مصَمَر إيَِمْٝمِٜمْؿ َوٓ جَيُِدوَن دِم ُصُدوِرِهْؿ ضَم٣مصَم٥ًم مِم ٌهقَن ََم
حُيِ

ِف هَمُٟمويَمئِ  ًِ ـْ ُيقَق ؾُمحح َٞمْٖم ، صمؿ [7-6]احلنم: ﴾َؽ ُهُؿ اظمُْْٖمٙمُِحقنَ َويَمْق ىَم٣مَن ِِبِْؿ طَمَِم٣مَص٥ٌم َوََم

ٌَُٗمقَٞم٣م  ىم٤مل: ـَ ؽَم طْمَقاٞمِٛم٣َم ايمحِذي ٛم٣َم انْمِٖمْر يَمٛم٣َم َوإِلِ ـْ زَمْٔمِدِهْؿ َيُٗمقيُمقَن َرزمح ـَ صَم٣مُءوا َِم ﴿َوايمحِذي

ياَمنِ  ِ ْٕ  .[22]احلنم:﴾زم٣ِم

، ويٜمٔمر ذم صحتف وًمٙمٜمٜم٤م ٟمذيمره ٕن "اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م"وىمد ذيمر اهلٞمثٛمل ذم 

أي٤مت قمٚمٞمف ضم٤مء رضمؾ إمم زيـ اًمٕم٤مسمديـ )أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة احلًـ واحلًلم اًمثالث 

سمـ  سمـ قمكم وضمٕمٗمر اًمّم٤مدق وزيد سمـ احلًلم وحمٛمد سمـ أيب ـم٤مًم٥م ووم٤مـمٛم٦م وقمكم وقمكم

سمـ  (، ومج٤مء أٟم٤مس ومقىمٕمقا قمٜمد قمكمقمكم يمؾ ه١مٓء سمرآء ُمـ ؾم٥م صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

ريـ اًمذيـ أظمرضمقا ُمـ دي٤مرهؿ احلًلم ذم أيب سمٙمر وقمٛمر وم٘م٤مل: أأٟمتؿ ُمـ اعمٝم٤مضم

وأُمقاهلؿ يٌتٖمقن ومْماًل ُمـ اهلل وروقاٟم٤م؟ ىم٤مًمقا: ٓ، ىم٤مل: أأٟمتؿ ُمـ إٟمّم٤مر اًمذيـ 

شمٌقءوا اًمدار واإليامن حيٌقن ُمـ ه٤مضمر إًمٞمٝمؿ؟ ىم٤مًمقا: ٓ، وىم٤مل: وأٟم٤م أؿمٝمد أٟمٙمؿ ًمًتؿ 

سم٤مإليامن،  ُمـ اًمذيـ ضم٤مءوا ُمـ سمٕمدهؿ ي٘مقًمقن: رسمٜم٤م اهمٗمر ًمٜم٤م وإلظمقاٟمٜم٤م اًمذيـ ؾمٌ٘مقٟم٤م ذم

 .اذهٌقا

وهٙمذا ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ىمٞمؾ ًمف: أشم٥ًم أسم٤م سمٙمر؟ ىم٤مل: وهؾ ي٥ًم اًمرضمؾ ضمده، إن أسم٤م 

                                                        

( 41/389( واسمـ قمًايمر )40) ( واًمدار ىمطـل ذم ومضائؾ اًمصحاسمة3/137رواه أسمق ُكعقؿ ) (1133)

 (.93ذيمره اًمشقخ حمؿد اإلمام ذم يمتاسمف: )راومضة اًمقؿـ ص 
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 سمٙمر ضمدي يٕمٜمل ُمـ ىمٌؾ أُمف.

سمـ ؾم٠ٌم اًمذي يٜمٙمره سمٕمض اعمخذوًملم  هل ؾمٜم٦م قمٌداهلل وم٥ًم صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

٥م اًمٞمٛمٜمٞملم ُمـ اًمراومْم٦م وي٘مقل: إن قمٌداهلل اسمـ ؾم٠ٌم ظمراوم٦م ٓ وضمقد هل٤م ذم اًمت٤مريخ ويمت

ويمت٥م همػم اًمٞمٛمٜمٞملم واًمتقاريخ شمث٧ٌم دوره اًمًٞمكء وومتٜمتف اخلٌٞمث٦م، وهق هيقدي ُمـ هيقد 

سمـ أيب  صٜمٕم٤مء شمٔم٤مهر سم٤مإلؾمالم صمؿ ظمرج ذم قمٝمد قمٛمر إمم آظمر دوره، وىمد أراد قمكم

سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٜمد أن سمٚمٖمتف ُم٘م٤مًم٦م  ـم٤مًم٥م أن حيرىمف ُمع ُمـ أطمرق صمؿ ؿمٗمع ومٞمف، وإٓ ومٕمكم

سمـ ؾم٠ٌم أُمر أو وقمٔمٝمؿ وىم٤مل هلؿ: إين أيمؾ يمام شم٠ميمٚمقن  وُمـ ُمع قمٌداهللسمـ ؾم٠ٌم  قمٌداهلل

وأذب يمام شمنمسمقن ويٕمؽميٜمل ُم٤م يٕمؽميٙمؿ وم٤مرضمٕمقا، وم٠مسمقا أن يرضمٕمقا، ومخد أظم٤مديد صمؿ 

 أرضم ومٞمٝم٤م اًمٜمػمان وىم٤مل:

ــًرا ــًرا ُمٜمٙم ــر أُم ــ٧م إُم ــ٤م رأي  عم

 

ــؼًما  ــقت ىمٜم ــ٤مري ودقم ــ٧م ٟم  أضمج

إمم اعمدائـ، أو ومر إمم ىمرىمٞمًٞم٤م يمام ذم يمت٥م  سمـ ؾم٠ٌم أو ومر صمؿ أطمرىمٝمؿ وؿمٗمع ًمٕمٌداهلل 

 .اًمت٤مريخ، صمؿ سمٕمد ذًمؽ أصم٤مر ُم٤م أصم٤مر ُمـ اًمٗمتـ

 اًمٙمالم ومٞمٝمؿ هق ـمٕمـ ذم اًمديـ. ومّمح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م ُمٕمنم اًمٞمٛمٜمٞملم أن ٟمٓمٝمر سمٚمدٟم٤م ممـ ي٥ًم أسم٤م سمٙمر وقمٛمر، شمٚمٙمؿ اًمٌٚمد 

                                                        

( واًمؽممذي 4351( خمتٍم، ورواه سملـمقل أسمق داود )6922ىمصة إطمراق اًمًٌئقة ذم اًمٌخاري ) (1134)

( وهمػمهؿ، وىمال 7/104( واًمـًائل )9413/18706( وقمٌد اًمرزاق )1/282( وأمحد )1458)

( / وذيمره 147ًمػتح(: ؾمـده طمًـ، وًمف ؿماهد آظمر قمـد اًمطؼمي ذم أصمار )/ ا12/270احلاومظ )

(، وصححف، وىمصة ـمرده إمم اعمدائـ ذيمره 45-44اًمشقخ حمؿد اإلمام ذم يمتاسمف: )راومضة اًمقؿـ ص 

 (.46( يمام ذم )راومضة اًمقؿـ ص 3/344احلاومظ ذم اًمؾًان )
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سم٘مقًمف:  تل أصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٌل ، واًماًمٓم٤مهرة اًمتل ُم٤م قمروم٧م إٓ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 .»اإليامن يامن واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م«

، »ايمٙمٜمؿ زم٣مرك يمٛم٣م دم ؾم٣مَمٛم٣م ودم يٚمٛمٛم٣م«: ي٘مقل اًمًٞمقـمل: إٟمف ُمتقاشمر، وي٘مقل اًمٜمٌل 

َمٛمف ايمزٓزل وايمٖمتـ، «ىم٤مًمقا: وذم ٟمجدٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ذيمر هذا صمالصًم٤م صمؿ ىم٤مل ذم اًمثالصم٦م: 

 .»وَمٛمف يْمٙمع ومرن ايمُمٝمْم٣من

 .سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٗمتـ ُمـ طمدي٨م قمٌداهللرواه 

طمتك ضم٤مءه٤م اًمرومض، يم٤من  شمٚمٙمؿ اًمٌٚمد اًمٓم٤مهرة ُم٤م قمروم٧م إٓ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

هٜم٤مك أٟم٤مس ُمـ اًمزيدي٦م ُمٕمتدًمقن يٕمتؼمون ص٤محلٞم٦م، ُمٕمتدًمقن وإن ومْمٚمقا قمٚمًٞم٤م قمغم أيب 

ُمٕمتدًملم، طمتك ـمٖم٧م قمٚمٞمٜم٤م  سمٙمر وقمٛمر، وهق ىمقل خي٤مًمػ ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م ًمٙمـ يم٤مٟمقا

سمـ إؾمامقمٞمؾ إُمػم رضمؾ أقمجٛمل ي٘م٤مل  يمت٥م إيران ُمـ زُمـ ىمديؿ، ظمرج ذم قمٍم حمٛمد

ًمف: اًمًٞمد يقؾمػ ومخرج وهق يٛمكم ؾم٥م أيب سمٙمر وقمٛمر وي٘مقل: اًمًاموات شمًع. واهلل 

ٌَْع ؽَماَمَواٍت ﴿ي٘مقل:  ، وهق ي٘مقل: شمًع ؾماموات؟ يمٞمػ ذاك؟ ي٘مقل: ؾمٌع [17]اًمٌ٘مرة:﴾ؽَم

 ًمٕمرش واًمٙمرد وهٙمذا أشمك ًمف سم٤مصٓمالح.ؾماموات وا

 سمـ إؾمامقمٞمؾ وأسمك أن يٌ٘مك سمّمٜمٕم٤مء طمتك رطمؾ ذًمٙمؿ اخلٌٞم٨م. صمؿ هرب حمٛمد

، ويِمقه أهؾ صمؿ سمٕمد ذًمؽ ذم زُمٜمٜم٤م هذا ي٤ميت ُمـ يريد أن يِمقه ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

اًمًٜم٦م سم٠مهنؿ يٌٖمْمقن أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، ُمٝماًل ُمٝماًل أهي٤م اًمِمٞمققمل اخلٌٞم٨م وأهي٤م اًمٌٕمثل 

٨م، إٟمؽ ٓ شمًتٓمٞمع أن شمٗمرق سملم اعمًٚمٛملم وٓ شمًتٓمٞمع أن شمدٟمس دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م، اخلٌٞم

                                                        

 متػؼ قمؾقف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، شمؼدم خترجيف.( 1135)

 (.7094)خ ( 1136)
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 إن أهؾ اًمًٜم٦م ىمد اُمتألت يمتٌٝمؿ سمٗمْم٤مئؾ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، وروى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ

سمامء يدقمك مخ٤م صمؿ ىم٤مل:  سمـ أرىمؿ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ظمٓمٌٜم٤م رؾمقل اهلل  قمـ زيد

، وطم٨م قمغم يمت٤مب اهلل »اهلل همٝمف اَلدى وايمٛمقر إين سم٣مرك همٝم٘مؿ شمٗمٙمكم أضمدمه٣م ىمت٣مب«

وأهؾ زمٝمتل أذىمرىمؿ اهلل دم أهؾ زمٝمتل، أذىمرىمؿ اهلل دم أهؾ زمٝمتل، «ورهم٥م ومٞمف صمؿ ىم٤مل: 

 .»أذىمرىمؿ اهلل دم أهؾ زمٝمتل

وروى اًمٌخ٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم قمـ أيب سمٙمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أٟمف ىم٤مل: )ارىمٌقا 

أطم٥م إزم ُمـ  هلل ٕن أصؾ ىمراسم٦م رؾمقل اهلل وىم٤مل: )ومقا حمٛمًدا ذم أهؾ سمٞمتف(

ومٚمٞمس اخلّم٤مم سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمراومْم٦م، واًمِمٞمققمٞملم اًمذيـ يًتثػمون  أصؾ ىمراسمتل(

قمٚمٞمٜم٤م اًمراومْم٦م، ًمٞمس اخلّم٤مم سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ذم ؿم٠من أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، روى اًمٌخ٤مري 

قل اسمـ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾم قمـ ؾمٝمؾ "صحٞمحٞمٝمام"وُمًٚمؿ ذم 

ٕفمْمكم ايمراي٥م نمًدا رصماًل حي٤م اهلل ورؽمقيمف وحيٌف اهلل ورؽمقيمف يٖمتح اهلل فمعم «: اهلل 

، ىم٤مل: وم٤ٌمت اًمٜم٤مس يدويمقن ًمٞمٚمتٝمؿ أهيؿ يٕمٓم٤مه٤م، ومٚمام أصٌحقا همدوا إمم رؾمقل »يديف

ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل هق  »زمـ أيب ؿم٣ميم٤م؟ أيـ فمقم«يمٚمٝمؿ يريد أن يٕمٓم٤مه٤م، وم٘م٤مل:  اهلل 

وم٠مويت سمف ومٌّمؼ ذم قمٞمٜمٞمف ومؼمأ يم٠من مل يٙمـ سمف وضمع، صمؿ أقمٓم٤مه اًمراي٦م  أرُمد يِمتٙمل قمٞمٜمٞمف،

ٞمٖمذ فمعم رؽمٙمؽ شمؿ ادفمٜمؿ إلم اإلؽمالم، همقاهلل ٕن ُّيدي اهلل فمعم يديؽ رصماًل ا«وم٘م٤مل ًمف: 

                                                        

 (.2408)م  (1137)

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام. 3713)خ  (1138)

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا. 1759( )م 3711)خ  (1139)

 (.2406( )م 3701)خ ( 1140)
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 .»واضمًدا طمغم يمؽ َمـ محر ايمٛمٔمؿ

أٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ «أٟمف ىم٤مل ًمٕمكم:  قمـ اًمٜمٌل  "اًمّمحٞمحلم"وذم 

 .»َمقؽمك

اهلل طمرُم٧م اًمراومْم٦م سمريم٦م اًمقطمٞملم، دمد يمتٌٝمؿ ُمـ شمٚمٙمؿ إىم٤مصٞمص  ُم٤م ؿم٤مء

اعمٙمذوسم٦م )قمكم ظمػم اًمٌنم ُمـ أسمك وم٘مد يمٗمر( أشمدرون ُم٤مذا ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم سمٕمد أن 

ذيمره ذم اًمٌداي٦م ي٘مقل: ُمقوقع ىمٌح اهلل راومْمًٞم٤م ووٕمف، عم٤مذا؟ هق ُمقوقع ُمـ طمٞم٨م 

أيًْم٤م ُمقوقع ُمـ طمٞم٨م اعمتـ، ٕٟمف  اًمًٜمد وىمد ذيمره اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت ًمٙمٜمف

 يدل قمغم أن قمٚمًٞم٤م أومْمؾ ُمـ إٟمٌٞم٤مء.

ٓ يدطمؾ اجلٛم٥م أضمد إٓ زمجقاز َمـ «وهٙمذا أيًْم٤م ذم اعمقوققم٤مت ٓسمـ اجلقزي: 

سمـ  ، وًمٕمؾ اإلىم٤مُم٦م ُمـ اعمٝمدي ص٤مطم٥م اًمنداب، اجلقاز ُمـ قمكم»زمـ أيب ؿم٣ميم٤م فمقم

ًمنداب أُم٤م اعمٝمدي اًمذي أيب ـم٤مًم٥م واإلىم٤مُم٦م ُمـ اخلراوم٦م طم٘مٝمؿ اعمٝمدي ص٤مطم٥م ا

 ضم٤مءت سمف يمت٥م اًمًٜم٦م ومحؼ.

اَم ُيِريُد اهلُل ﴿ُمٕمنم اعمًٚمٛملم ًم٘مد رومع اهلل ؿم٠من أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، ي٘مقل اهلل قمزوضمؾ:  إِٞمح

َرىُمْؿ سَمْْمِٜمغمًا﴾ ٌَْٝم٦ِم َوُيَْمٜمِّ صْمَس َأْهَؾ ايْم مجع  ، اًمٜمٌل [55]إطمزاب:يمُِٝمْذِه٤َم فَمٛمُْ٘مُؿ ايمرِّ

واحلًـ واحلًلم وضمٚمس ُمٕمٝمؿ صمؿ أدار قمٚمٞمٝمؿ يم٤ًمء صمؿ  سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٤مـمٛم٦م وقمكم

، رواه »ايمٙمٜمؿ إن ه٠مٓء أهؾ زمٝمتل همٟمذه٤م فمٛمٜمؿ ايمرصمس وؿمٜمرهؿ سمْمٜمغما«ىم٤مل: 

                                                        

 (.2404( )م 4416)خ ( 1141)

هذا اًمؾػظ اًمذي ذيمره اًمشقخ )قمـ أم ؾمؾؿة(، ومتؼدم اًمؽالم قمؾقف ذم يمتاب اًمًـة )ظمطٌة ذم (1142)

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا خمتًٍما.2424ق ذم مًؾؿ )اًمًـة(، وه
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 ."شمٗمًػم اسمـ يمثػم"ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف وًمف ـمرق ُمتٙم٤مصمرة يمام ذم 

هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم وٚم٧م أُم٦م وشمريم٧م يمت٤مب اهلل، سمؾ واهلل ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمـ هذا، 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وُمـ زاد طمروًم٤م ُمـ اًم٘مرآن أو  يمت٤مب اهلل آي٤مت ومٞمٝم٤م ذيمر قمكمأدظمٚمقا ذم 

 ٟم٘مص ُمـ همػم رواي٦م ومٝمق يٕمتؼم يم٤مومًرا.

ومٗمْم٤مئؾ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة أيمثر ُمـ أن حيّمٞمٝم٤م ُمتٙمٚمؿ، وهٜم٤مك يمت٤مب أٟمٌف قمٚمٞمف ٕن 

ُم١مًمٗمف ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، ٟمٜمٌف أن ومٞمف إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م واًمّمحٞمح٦م واحل٤ًمن 

إذا أردت أن شمٕمرف ومْم٤مئؾ أهؾ  "ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك ذم ُمٜم٤مىم٥م ذوي اًم٘مرسمك"ت٤مب: وهق يم

ُمًٜمد "، وذم "صحٞمح ُمًٚمؿ"وذم  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"سمٞم٧م اًمٜمٌقة ومٕمٚمٞمؽ أن شم٘مرأ ذم 

 ًمإلُم٤مم أمحد. "ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م"وذم  "ُمًتدرك احل٤ميمؿ"وذم  "أمحد

أن  "خ٤مريصحٞمح اًمٌ"صمؿ سمٕمد ذًمؽ خيتٚم٘مقن ُمِم٤ميمؾ سملم اًمّمح٤مسم٦م وهؿ سمرآء، ومٗمل 

يم٤من ُمًجك سمٕمد ُم٤م ىمتؾ قمغم هيره واًمٜم٤مس ي٠مشمقن ويدقمقن ًمٕمٛمر، وم٢مذا رضمؾ ُمـ  قمٛمر

ظمٚمٗمل أي ظمٚمػ اسمـ قم٤ٌمس راوي إصمر ي٘مقل: ُم٤م أطمد أطم٥م إزم أن أًم٘مك اهلل سمٛمثؾ قمٛمؾ 

 .سمـ أيب ـم٤مًم٥م هذا، ىم٤مل: وم٤مًمتٗم٧م وم٢مذا هق قمكم

ٟمف يمن وٚمٕمٝم٤م، ي٘مقل ذم قمٛمر اًمذيـ يزقمٛمقن أٟمف ًَمَٙمَؿ وم٤مـمٛم٦م وأ وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل 

يمق ؽمٙم٘م٦م همًج٣م يمًٙمؽ ايمُمٝمْم٣من همًج٣م «: "صحٞمح اًمٌخ٤مري"ذم قمٛمر يمام ذم  اًمٜمٌل 

إٞمف ىم٣من ممـ ومٌٙم٘مؿ حمدشمقن هم١من ي٘مـ دم أَمتل «، وي٘مقل: »نمغم همجؽ

                                                        

 (.2389( )م 3685)خ  (1143)

 ( قمـ ؾمعد ريض اهلل قمـف.2396( )م 3294خ (( 1144)
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، وُمٕمٜمك حمدصمقن ُمٚمٝمٛمقن وهق ُمٚمٝمؿ ىمد ضم٤مء اًم٘مرآن سمٛمقاوم٘متف، وم٘مد ٟمّمح »همٔمٚمر

رؾمقل اهلل ًمق اختذت سمٛم٘م٤مم إسمراهٞمؿ ُمّمغم،  أن حيج٥م ٟم٤ًمءه وىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل 

، وم٠مٟمزل اهلل اًم٘مرآن سمٛمقاوم٘م٦م قمٛمر اعمٚمٝمؿ، وهٙمذا أيًْم٤م وىم٤مل ًمف ذم ؿم٠من إهى

 ومتح اهلل اًمٗمتقطم٤مت قمغم يدي قمٛمر، صمؿ سمٕمد ذًمٙمؿ أيًْم٤م ؾمخ٤موم٤مت قمجٞم٦ٌم قمجٞم٦ٌم.

ًٛمل أن سمٕمض اًمراومْم٦م رسمام ي "ُمٜمٝم٤مج اعمًٚمؿ"ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم يمت٤مسمف 

يمٚمٌف أو مح٤مره سم٠ميب سمٙمر أو قمٛمر صمؿ ييسمف وي٘مقل: ُم٤م رضسم٧م إٓ أسم٤م سمٙمر، ييب اًمداسم٦م، 

وهٙمذا يًٛمقن ؿم٤مة محراء أو همػم ذًمؽ يًٛمقهن٤م سمٕم٤مئِم٦م صمؿ يٜمتٗمقن ؿمٕمره٤م، وي٘مقًمقن: ي٤م 

ًمِمٞمخ  "ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م"محػما ٟمٜمّمح إظمقاٟمٜم٤م أن ي٘متٜمقا هذا اًمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي هق: 

 .اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

دير سم٠مهؾ اًمًٜم٦م أن يٕمرومقا يمت٥م اًمًٜم٦م، ًمًٜم٤م ٟم٘مقل: يٙمتٗمل أهؾ اًمًٜم٦م سمٛمجرد ضم

شم٘مّمػم اًمثٞم٤مب، أو سمٛمجرد إقمٗم٤مء اًمٚمحٞم٦م وىمص اًمِم٤مرب هذه ُمـ اًمًٜم٦م وشمريمٝم٤م )أىمّمد 

خم٤مًمٗم٦م هذا( شمٙمقن ُمٕمّمٞم٦م، ًمٙمـ ًمٞمس اىمتّم٤مرٟم٤م قمغم هذا أو قمغم سمرم اًمٕمامُم٦م، ٓ يٜمٌٖمل أن 

 يم٤مٟم٧م اًمٕمامُم٦م ؾمٜم٦م وىمد قمٛمؿ اًمٜمٌل  يٙمقن اىمتّم٤مرٟم٤م قمغم سمرم اًمٕمامُم٦م وإن

سمـ قمقف ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، ًمٙمـ ٓ سمد أن شمٙمقن ؾمٜمًٞم٤م شمٕمرف ؾمٜم٦م رؾمقل  اًمرمحـ قمٌد

ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م، طمتك إذا وضمدت ؿمٞمققمًٞم٤م أو سمٕمثًٞم٤م أو ٟم٤مسًي٤م يريد أن يٚمًٌؽ  اهلل 

سمام رواه صمقسًم٤م همػم صمقسمؽ، وأن يٜمٗمر قمـ دقمقشمؽ سم٠مٟمؽ شمٌٖمض أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، شمرد قمٚمٞمف 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.3689( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا، وهق ذم )خ 2398)م ( 1145)

: ]ذيمر أؾمارى سمدر[ قمـ اسمـ ( خمتًٍما وزاد ومقف2399( وًمقس ومقف ذيمر أهى سمدر، )م 4483)خ  (1146)

 قمؿر ريض اهلل قمـفام.



 118 فطاٜل الصشاب٘ (18

 قمـ اًمٜمٌل "صحٞمح اًمٌخ٤مري"اًمٌخ٤مري سمام رواه ُمًٚمؿ سمام شمٙم٤مصمر ذم يمت٥م اًمًٜم٦م، وذم 

، وأهؾ اًمًٜم٦م »َم٣م يٕمّمٌٜم٣م ويريٌٛمل َم٣م يريٌٜم٣ميٕمّمٌٛمل هم٣مؿمٚم٥م َمٛمل «أٟمف ىم٤مل:  

ُمع هذه اًمٗمْم٤مئؾ ٓ يٕمت٘مدون قمّمٛم٦م صح٤ميب وٓ قمّمٛم٦م أطمد ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة 

اخلٛمٞمٜمل يمام ذم احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ي٘مقل: إن سمخالف اًمراومْم٦م اًمذيـ ي٘مقل إُم٤مُمٝمؿ 

 ٟمّمقص أئٛمتٜم٤م يمٜمّمقص اًم٘مرآن.

ُ٘مْؿ َوٓ سَمتحٌُِٔمقا وٟمحـ ٟم٘مقل: ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ـْ َرزمِّ ٌُِٔمقا ََم٣م ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمُ٘مْؿ َِم ﴿اسمح

ُرونَ  ـْ ُدوٞمِِف َأْويمَِٝم٣مَء وَمٙمِٝماًل ََم٣م سَمَذىمح ََم٣م اطْمَتَٙمْٖمُتْؿ همِٝمِف ﴿وَ  ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[5]ٕقمراف:﴾َِم

ٍء هَمُحْ٘مُٚمُف إلَِم اهللِ ـْ َرْ ٍء ﴿ ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[22]اًمِمقرى:﴾َِم هَم١مِْن سَمٛم٣َمَزفْمُتْؿ دِم َرْ

طِمرِ  ْٔ ؽُمقِل إِْن ىُمٛمُْتْؿ سُم٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمهللِ َوايْمَٝمْقِم ا وُه إلَِم اهللِ َوايمرح  .[37]اًمٜم٤ًمء:﴾هَمُرده

أن يت٘مقا اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وومٞمٝمؿ ُمـ هق ص٤مًمح، وُمـ جي٥م قمغم إظمقاٟمٜم٤م اهل٤مؿمٛمٞملم 

هق أهمػم قمغم ديـ اهلل ُمٜمل، ًمٙمـ أقمٜمل اًمذيـ ىمد شمٚمقصم٧م أومٙم٤مرهؿ، وم٢من اًمِمٞمققمٞملم هؿ 

اًمذيـ يدومٕمقهنؿ ًمالصٓمدام سم٠مهؾ اًمًٜم٦م، ٕن اًمِمٞمققمل ٓ يًتٓمٞمع أن ي٠ميت وي٘مقل: هذا 

يمام أٟمف جي٥م قمغم أهؾ اًمًٜم٦م  يدقمق إمم اإلؾمالم وم٤مطمذروه، وًمٙمـ يًتثػم قمٚمٞمٜم٤م اعمٖمٗمٚملم،

أيًْم٤م أن يت٘مقا اهلل ذم إظمقاهنؿ اًمذيـ هبؿ رء ُمـ اًمتِمٞمع، وم٢مٟمٜم٤م ٟمخِمك قمٚمٞمٝمؿ أذ مم٤م 

وىمٕمقا ومٞمف، عم٤مذا؟ ٟمخِمك أذ ُمـ هذا، وم٘مد أصٌحقا يًتقردون يمت٥م إيران، هٜم٤مك 

، اؿمؽميٜم٤مه ُمـ ُمٙمت٦ٌم صٕمدة ويم٤من ي٤ٌمع سمّمٜمٕم٤مء، "قمٞمقن اعمٕمجزات"يمت٤مب سمٕمٜمقان 

ُم٤مذا ومٞمف ذم صٗم٦م قمكم؟ ومٞمف: هق إول وأظمر واًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ وهق سمٙمؾ رء أشمدرون 

                                                        

 ( قمـ اعمًقر ريض اهلل قمـف.2449( )م 5230)خ ( 1147)
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قمٚمٞمؿ، اهلل اعمًتٕم٤من شمًتقرد إمم سمٚمدٟم٤م اًمٙمت٥م اًمْم٤مًم٦م وأهؾ اًمًٜم٦م هم٤مومٚمقن ٟمٕمؿ أٟم٤م يمٜم٧م 

ُمـ اًمٖم٤مومٚملم إمم ُمدة ىمري٦ٌم إمم اًمرطمٚم٦م إومم اًمتل زرٟم٤ميمؿ ه٤مهٜم٤م، وم٢مذا ـم٤مًم٥م قمٚمؿ 

ُمٜمف اجلٚمقد، يٌٙمل ًمٌٚمدٟم٤م اإلؾمالُمٞم٦م يمؾ ُمـ ذم ىمٚمٌف يٕمٓمٞمٜمل هذا اًمٙمت٤مب اًمذي شم٘مِمٕمر 

إيامن أن شمًتقرد هذه اًمٙمت٥م اًمزائٖم٦م إمم سمٚمدٟم٤م، إن سمٚمدٟم٤م همٜمٞم٦م قمـ شمٚمٙمؿ اخلراوم٤مت، أُم٦م 

شم٘مقل صحٞمح اًمٌخ٤مري طمتك سمٕمض اًمٕم٤ًميمر ٓ ضمزاهؿ اهلل ظمػًما ي٠مشمقٟمٜم٤م ذم اًمٜم٘مط 

صحٞمح "أو  "ػمشمٗمًػم اسمـ يمث"أو  "ري٤مض اًمّم٤محللم" أو "صحٞمح اًمٌخ٤مري"وقمٜمدي 

وي٘مقًمقن: هذه يمت٥م وه٤مسمٞم٦م، يمت٥م وه٤مسمٞم٦م؟ يمت٥م اًمًٜم٦م يمت٥م ، "ُمًٜمد أمحد"أو  "ُمًٚمؿ

وه٤مسمٞم٦م؟ ويمت٥م اًمْمالل ويمت٥م اًمًحر وٟمنمة ُمٝمدي أُملم اًمتل ومٞمٝم٤م اخلراوم٤مت، وومٞمٝم٤م 

اًمٙمذب شم٤ٌمع ذم إؾمقاق وقمغم اًمًٙمؽ، وُم٤م رأي٧م أؾمٛم٩م ُمـ يمالم ُمٝمدي أُملم ًمٙمـ 

ي٘مقل: ُمًت٘مٌٚمٝمؿ ـمٞم٥م، طمتك ُمدير اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمًت٘مٌٚمف  ؿمٕم٥م ُمٖمٗمؾ يٕمٜمل اعمقفمٗملم يمٚمٝمؿ

ـمٞم٥م، ـمٞم٥م ُم٤م ومٞمف واطمد ُمًت٘مٌٚمف دء ُمـ ه١مٓء اًمذيـ ذم يمت٤مسمؽ يمٚمف، ُم٤م هذه اجلرأة 

قمغم اًمديـ؟ وُم٤م هذه اًمًخ٤موم٦م؟ شم٤ٌمع هذه اًمٙمت٥م سمٛمرأى وُمًٛمع ُمـ جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م 

٦م؟ إهنؿ اإلؾمالُمٞم٦م، وقمٚمامؤٟم٤م ؾم٤ميمتقن، أشمدرون ُم٤م ُمقىمػ قمٚمامء اًمزيدي٦م ُمـ اًمراومْم

يًٛمقهنؿ اعم٤مرىم٦م إن هذا ُمقضمقد ذم يمت٥م اهل٤مدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم سم٠مهنؿ اعم٤مرىم٦م وسم٠مهنؿ 

 اًمراومْم٦م، وإهنؿ حيذرون ُمٜمٝمؿ يمام حيذرون ُمـ إسمٚمٞمس.

ومٞمٜمٌٖمل ٕهؾ اًمًٜم٦م أن يت٘مقا اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أيًْم٤م وأن خيٗمٗمقا ىمٚمٞماًل قمغم اًمِمٞمٕم٦م، 

 ي يًتقرد ُمثؾ هذه اًمٙمت٥م ًمِم٤ٌمسمٜم٤م.وم٢مٟمٜم٤م ٟمخِمك أن جيرهؿ هذا إمم اًمٙمٗمر، اًمذ

صمؿ سمٕمد ذًمؽ أيًْم٤م ي٠ميت راوميض أو ؿمٞمققمل أو سمٕمثل ي٘مقل: إن دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م ظمٓمر 

قمغم اعمجتٛمع، وظمٓمر قمغم اًمدوًم٦م، يمذسم٧م أهي٤م اًمراوميض وأهي٤م اًمِمٞمققمل واًمٌٕمثل 
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 واًمٜم٤مسي، إن دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م دقمقة ؾمالم.

ٌقن هل٤م اخلػم ويدقمقن هل٤م سم٤مًمّمالح يرون حلٙمقُمتٜم٤م هداه٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وحي

واًمتقومٞمؼ واهلداي٦م، ويرون أن دقمقهتؿ أرومع ُمـ اًمٙمراد، واًمذي ذم قم٘مٞمديت أٟمٜم٤م إن ؿم٤مء 

اهلل ُم٤م ٟمزاطمؿ ص٤مطم٥م يمرد قمغم يمرؾمٞمف، يمام ي٘مقل اًم٘م٤ٌمئؾ: إذا ومٕمٚم٧م يمذا ويمذا 

٤مٟم٤م، وم٤مطمٚم٘مقا حلٞمتل، ٟمحـ ٟم٘مقل ٕهؾ اًمٙمراد: إذا زامحٜم٤ميمؿ قمغم يمراؾمٞمٙمؿ وم٤مطمٚم٘مقا حل

 وٟمحـ ٟمٕمت٘مد أن طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م ُمٕمّمٞم٦م وومًؼ وأٟمف ضمريٛم٦م.

اًمدقمقة قمٜمدٟم٤م أرومع ُمـ اًمٙمراد، ومال يًقغ ًمِمٞمققمل أو سمٕمثل أو ًمٜم٤مسي أن جيٕمؾ 

ومجقة سملم اًمدقم٤مة إمم اهلل وسملم طمٙمقُمتٝمؿ، سمؾ اًمدقم٤مة إمم اهلل ُمـ طمٙمقُمتٝمؿ وطمٙمقُمتٝمؿ 

 وم٢من سمٚمدٟم٤م ُمٕمرو٦م ٕظمٓم٤مر.ُمـ اًمدقم٤مة إمم اهلل، وٟمتٕم٤مون مجٞمًٕم٤م قمغم إصالح سمٚمدٟم٤م، 

سمـ ؾم٠ٌم وُمـ  وأقمٔمؿ إصالح أن يتٗم٘مف اًمٜم٤مس ذم ديـ اهلل طمتك يٕمرومقا ُمـ قمٌداهلل

سمـ  سمـ اًمٗمْمؾ اًمراوميض اًمذي ي١مًمػ سمٕمض اعمخذوًملم يمت٤مسًم٤م سمٕمٜمقان )ؾمٞمػ قمكم قمكم

اًمٗمْمؾ اًمث٤مئر(، ٟمٕمؿ إٟمف صم٤مر قمغم اإلؾمالم صم٤مر قمغم اًمٞمٛمٜمٞملم ذم ُمذخيرة ُمٜمٓم٘م٦م ذم اًمٕمديـ 

وذسمح اًمٞمٛمٜمٞملم ذم صٜمٕم٤مء وأطمؾَّ اعمحرُم٤مت سمجٛمٞمع أٟمقاقمٝم٤م، ومال ٟمحت٤مج أن  ًمقاء إب

، وًمٙمـ هٜم٤مك أٟم٤مس يتًؽمون إُم٤م "سمـ اًمٗمْمؾ اًمث٤مئر ؾمٞمػ قمكم"ٟمٙمت٥م يمت٤مسًم٤م سمٕمٜمقان: 

سمقـمٜمٞم٦م وإُم٤م حت٧م ؾمت٤مر أؿمخ٤مص يٛمٜمٞملم هي٤مسمقن أن يدقمقا اًمٜم٤مس إمم أومٙم٤مر ُم٤مريمس 

 سمـ اًمٗمْمؾ. قد اًمٕمٜمز وإُم٤م قمكموًمٞمٜملم صمؿ ي٠مشمقن ًمٜم٤م سمِمخّمٞم٦م يٛمٜمٞم٦م: إُم٤م إؾم

إٟمف جي٥م قمٚمٞمٜم٤م مجٞمًٕم٤م أن ٟمتٗم٘مف ذم ديـ اهلل طمتك إذا ٟمنم ذم صحٞمٗم٦م رء يٌٖمْمف 

اًمٞمٛمٜمٞمقن يمٚمٝمؿ إذا يم٤مٟمقا ُمتٗم٘مٝملم وي٘مقًمقن: هذا واهلل قمدو اًمٞمٛمـ، إذا أراد أن جيٕمؾ 

هن٤م ومجقة سملم اًمدقم٤مة إمم اهلل وسملم طمٙمقُمتٝمؿ، طمٙمقُمتٜم٤م يمام ٟمرى هل٤م اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ٕ
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طمٙمقُم٦م ُمًٚمٛم٦م وًمًٜم٤م ٟمؼمؤه٤م ُمـ إظمٓم٤مء وًمٙمـ ًمق شمٕم٤موٟم٤م مجٞمًٕم٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم 

 ٓؾمتٓمٕمٜم٤م أن ٟمّمٚمح إظمٓم٤مء.

سمـ قمٛمر  ويمام ىمٚم٧م ًمٙمؿ ىمٌؾ: إن دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م ًمٞم٧ًم دقمقة ومتـ، دقمل قمٌداهلل

قمٜمدُم٤م اظمتٚمػ قمكم وُمٕم٤موي٦م وم٘مٞمؾ ًمف: إن اًمٜم٤مس يرهمٌقن ومٞمؽ وىمد يمرهقا هذيـ سمام يم٤مٟم٤م 

٤ًٌم ًم ًٗمؽ اًمدُم٤مء ومتٕم٤مل طمتك ي٤ٌميٕمؽ اًمٜم٤مس، وم٘م٤مل: ٓ يًٗمؽ ومٞمٝم٤م دم، وٟمحـ ذم ؾمٌ

قمٍمٟم٤م هذا ًمق ومٕمٚمٜم٤م إطمّم٤مئٞم٤مت ذم آٟم٘مالسم٤مت واًمثقرات ًمقضمدٟم٤م أهؾ اعم٤ًمضمد أسمٕمد 

 اًمٜم٤مس قمـ هذا.

ًٓ ٟمذيمره  آٟم٘مالسم٤مت ذم اًمٖم٤مًم٥م شمٙمقن ُمـ اًمِمٞمققمٞملم وُمـ اًمٌٕمثٞملم، وإًمٞمٙمؿ ُمث٤م

 وأٟم٤م سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وهق طمٌٌم اؾمٛمف: حمٛمد، طمتك ٟمحذر مجٞمًٕم٤م: يم٤من زم زُمٞماًل 

ؾم٤مومر ذم اًمٕمٓمٚم٦م وم٘مٚم٧م ًمف: ي٤م حمٛمد ُم٤مذا ومٕمٚم٧م؟ ىم٤مل: صمرٟم٤م قمغم اًمٓمٖمٞم٤من، وًمٕمٚمف ص٤مدق 

أهنؿ صم٤مروا قمغم اًمٓمٖمٞم٤من، ًمٙمـ ُم٤م هل إٓ ُمدة ؿمٝمريـ أو صمالصم٦م وم٢مذا احلٌِم٦م ؿمٞمققمٞم٦م 

 محراء.

تٕم٘مؾ وأن ٓ ٟمٙمقن آًم٦م، وأن ومٞمٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمتٕم٘مؾ ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م، يٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟم

حيذر ُمـ  ٟمحرص يمؾ احلرص قمغم أن ٓ ٟمٙمقن آًم٦م ًمِمٞمققمل وٓ آًم٦م ًمٌٕمثل، واًمٜمٌل 

ُمـ طمدي٨م  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"اًمٗمتـ، ويم٤من يًتٕمٞمذ سم٤مهلل ُمـ اًمٗمتـ وي٘مقل يمام ذم 

ُمٕمٜمك  »ٓ يزال اظم٠مَمـ دم همًح٥م َمـ ديٛمف َم٣م مل يِم٤م دًَم٣م ضمراًَم٣م«سمـ قمٛمر:  قمٌداهلل

ن اعم١مُمـ ٓ شمزال أسمقاب اخلػم ُمتٞمنة وُمٜمٗمتح٦م أُم٤مُمف، وم٢مذا أص٤مب دًُم٤م طمراًُم٤م احلدي٨م: أ

                                                        

 (.6862خ (( 1148)
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وٞمؼ قمٚمٞمف، طمتك إن سمٕمْمٝمؿ رسمام ي٘متؾ ٟمٗمًف، شمْمٞمؼ سمف اًمدٟمٞم٤م سمٕمد أن ي٘متؾ صمؿ ي٘متؾ 

 .ٟمٗمًف، صدق رؾمقل اهلل 

ومٜمحـ ًمًٜم٤م دقم٤مة ومتـ، وُمع هذا ومال ٟمرى سمٗم٤ًمد ذم سمٚمدٟم٤م وٟمٜم٤مؿمد إظمقاٟمٜم٤م اعمًئقًملم 

ُم٤م حيدث ُمـ اًمتؼمج واًمًٗمقر وُمـ آظمتالط وُمـ اًمٌٜمقك اًمرسمقي٦م وُمـ أي  أن يزيٚمقا

 رء، طمتك ُمـ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م، احلٙمقُم٦م ووٕم٧م ًمردع اجل٤مين اعمجرم.

واًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم أن يًٛمٕمقا ويٓمٞمٕمقا، ٓ ٟمح٥م أن ٟمًٛمع ذم سمٚمدٟم٤م ؾم٥م أيب 

ٌُّقا، وأظمؼميمؿ أن ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م وؾم٥م أيب سمٙمر وقمٛمر وؾمٞمٚم٦م  سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وم٘مد ؾُم

ًمٚمِمٝمرؾمت٤مين  "اعمٚمؾ واًمٜمحؾ"إمم شمٕمٓمٞمؾ اًمنمع، أسمق يم٤مُمؾ ُمـ اًمراومْم٦م وًمف شمرمج٦م ذم 

أسمق يم٤مُمؾ هذا هٜم٤مك ـم٤مئٗم٦م شمٜمت٥ًم إًمٞمف  ًمٚمٌٖمدادي، "اًمٗمرق سملم اًمٗمرق"وشمرمج٦م أيًْم٤م ذم 

شمًٛمك سمـ )اًمٙم٤مُمٚمٞم٦م( ي٘مقل: إن اًمّمح٤مسم٦م يمٗمروا طمٞم٨م أظمذوا طمؼ قمكم وإن قمٚمًٞم٤م يمٗمر 

 ف.طمٞم٨م مل يٓم٤مًم٥م سمح٘م

ٟمٕمؿ هذه هل اًمٖم٤مي٦م، وم٘مد وىمػ سمٕمض اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ُمـ اًمٕمٌٞمديلم ُمـ أصح٤مب ُمٍم، 

وىمػ قمٜمد احلجر سمدسمقس ورضب سمف احلجر إؾمقد صمؿ ص٤مر ييب سمف احلجٞم٩م 

ذم يمت٤مسمٜم٤م اعمًٛمك:  وي٘مقل: ٓ حمٛمد وٓ قمكم وهذا ُمقضمقد ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، وىمد ٟم٘مٚمٜم٤م

ع سمحٛمد اهلل ذم ُمٍم وهق ي٤ٌمع ذم ُمٍم، ، وىمد ـمٌ"اإلحل٤مد اخلٛمٞمٜمل ذم أرض احلرُملم"

 وًمٙمـ ٓ أدري إذا ـمٚمٌٜم٤مه إمم اًمٞمٛمـ أحيتجز أم يؽمك؟

اًمٚمٝمؿ أهد أصح٤مسمٜم٤م وأسومٝمؿ ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم، اًمٙمت٤مب ي٤ٌمع ذم ُمٍم وٟمنمه 

                                                        

 وىمد ضماء إمم اًمقؿـ وأقمقدت ـمٌاقمتف ذم اًمقؿـ مع ؾمائر يمتب اًمشقخ رمحف اهلل شمعامم.  (1149)
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ُمٙمت٥م احلرُملم، واحلٛمد هلل ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ أيًْم٤م سمجدة وسم٤مًمري٤مض وسمٛمٙم٦م وذم مجٞمع اًمٌالد 

، وًمٙمـ ىمد ـمٚمٌٜم٤م ومٚمٜمٜمٔمر أحيجزه أصح٤مسمٜم٤م أم يؽميمقٟمف، ٟم٠ًمل اهلل اإلؾمالُمٞم٦م يرهمٌقن ومٞمف

أن هيدهيؿ وأن يٕمٞمذهؿ ُمـ احلزسمٞملم ُمـ سمٕمثٞملم، اًمٚمٝمؿ ـمٝمر دوائرٟم٤م ي٤م رب اًمٕم٤معملم ُمـ 

احلزسمٞملم وُمـ اًمٌٕمثٞملم واًمٜم٤مسيلم، اًمٚمٝمؿ أهدهؿ أو اىمٓمع داسمرهؿ ي٤م رب اًمٕم٤معملم، 

شمٜم٤م ُمـ اًمِمٞمققمٞملم واًمٌٕمثٞملم واًمٜم٤مسيلم اًمٚمٝمؿ ـمٝمر دوائرٟم٤م ي٤م رب اًمٕم٤معملم وطمٙمقُم٤م

 اًمذيـ يريدون ًمٌٚمدٟم٤م اخلراب ويريدون ًمٌٚمدٟم٤م اًمٜمٙم٦ٌم.

 أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يقوم٘مٜمل وإي٤ميمؿ عم٤م حي٥م ويرى.

* * * 
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ـَ اْصَْمَٖمك﴿ ٣ٌَمِدِه ايمحِذي ْٚمُد هلِلحِ َوؽَمالٌم فَمعَم فِم م قمغم واًمّمالة واًمًال ،[37]اًمٜمٛمؾ:﴾احْلَ

ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف اًمٙمرام اًمنموم٤مء، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ 

 ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف، أُم٤م سمٕمد:

ـح ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َْزَواصِمَؽ إِْن ىُمْٛمُت ِٕ ٣َم ايمٛمحٌِله وُمْؾ  ﴿َي٣م َأُّيه

َٝم٣مَة ايمده  اضم٣ًم ََجِٝمالً سُمِرْدَن احْلَ ـح َهَ ضْمُ٘م ـح َوُأَهِّ ـح سُمِرْدَن *  ْٞمَٝم٣م َوِزيٛمََتَٜم٣م هَمَتَٔم٣ميَمكْمَ ُأََمتِّْٔمُ٘م َوإِْن ىُمٛمُْت

ـح َأصْمرًا فَمٓمِٝمامً  ٛم٣َمِت َِمٛمُْ٘م
ًِ طِمَرَة هَم١مِنح اهللَ َأفَمدح يمِْٙمُٚمْح ْٔ اَر ا ِلِّ *  اهللَ َوَرؽُمقيَمُف َوايمدح ٣مَء ايمٛمٌح ًَ

َي٣م ٞمِ

ـْ َيْٟمِت َمِ  غماً ََم ًِ ٣م ايْمَٔمَذاُب ِؤْمَٖمكْمِ َوىَم٣مَن َذيمَِؽ فَمعَم اهلِل َي ٌَٝمِّٛم٥ٍَم ُيَّم٣مفَمْػ ََلَ ـح زمَِٖم٣مضِمَُم٥ٍم َُم *  ٛمُْ٘م

٣م ِرْزوم٣مً  سَمكْمِ َوَأفْمَتْدَٞم٣م ََلَ ٣م َأصْمَرَه٣م ََمرح ـح هللِحِ َوَرؽُمقيمِِف َوسَمْٔمَٚمْؾ َص٣محِل٣ًم ُٞم٠ْمهِتَ ـْ َيْٗمٛم٦ُْم َِمٛمُْ٘م  ىَمِريامً  َوََم

٣مءَ *  ًَ
ـَ زم٣ِميْمَٗمْقِل هَمَٝمْْمَٚمَع ايمحِذي دِم  َي٣م ٞمِ َّمْٔم ـح هَمال ََتْ َٗمْٝمُت ٣مِء إِِن اسمح ًَ ـَ ايمٛمِّ ـح ىَمَٟمضَمٍد َِم ُت ًْ ايمٛمحٌِلِّ يَم

ـَ وَمْقًٓ ََمْٔمُروهم٣مً  ُولَم *  وَمْٙمٌِِف ََمَرٌض َووُمْٙم ْٕ ٣مِهٙمِٝمح٥ِم ا َج اجْلَ ـَ سَمػَمه صْم ـح َوٓ سَمػَمح َووَمْرَن دِم زُمُٝمقسمُِ٘م

ـَ ايمِمح  صْمَس َوَأوِمْٚم اَم ُيِريُد اهللُ يمُِٝمْذِه٤َم فَمٛمُْ٘مُؿ ايمرِّ ـَ اهللَ َوَرؽُمقيَمُف إِٞمح ىَم٣مَة َوَأؿمِْٔم الَة َوآسمكَِم ايمزح

َرىُمْؿ سَمْْمِٜمغماً  ٌَْٝم٦ِم َوُيَْمٜمِّ ْ٘مَٚم٥ِم إِنح اهللَ *  َأْهَؾ ايْم ـْ آَي٣مِت اهللِ َواحْلِ ـح َِم َواْذىُمْرَن ََم٣م ُيْتعَم دِم زُمٝمُقسمُِ٘م

 .[52-16]إطمزاب: ﴾ٌغِماً ىَم٣مَن يَمْمِٝمٖم٣ًم طَم 

سمـ أرىمؿ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل  قمـ زيد "صحٞمحف"وروى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم 

وأٞم٣م سم٣مرك همٝم٘مؿ شمٗمٙمكم أوَلام ىمت٣مب اهلل همٝمف اَلدى وايمٛمقر همخذوا «: رؾمقل اهلل 

                                                        

ًٌا.( 1150)  شمؼدم ىمري
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وأهؾ زمٝمتل «، ومح٨م قمغم يمت٤مب اهلل ورهم٥م ومٞمف صمؿ ىم٤مل: »زم٘مت٣مب اهلل واؽمتٚمً٘مقا زمف

 .»أهؾ زمٝمتل، أذىمرىمؿ اهلل دم أهؾ زمٝمتل، أذىمرىمؿ اهلل دم أهؾ زمٝمتلأذىمرىمؿ اهلل دم 

قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف ُمقىمقوًم٤م قمٚمٞمف:  "صحٞمحف"وروى اًمٌخ٤مري ذم 

، وىم٤مل أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف: )واهلل ٕن أصؾ ذم أهؾ سمٞمتف( )ارىمٌقا حمٛمًدا 

 .أطم٥م إزم ُمـ أصؾ ىمراسمتل( ىمراسم٦م رؾمقل اهلل 

ذا دًمٞمؾ قمغم قمٚمق ُمٜمزًم٦م أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، وروى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم ومٗمل ه

 "صحٞمحف"

وم٤مـمٛم٦م وطمًٜم٤ًم وطمًٞمٜم٤ًم ومجٚمٚمٝمؿ سمٙم٤ًمء وقمكم  قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: دقم٤م اًمٜمٌل  

ايمٙمٜمؿ ه٠مٓء أهؾ زمٝمتل همٟمذه٤م فمٛمٜمؿ ايمرصمس «ظمٚمػ فمٝمره ومجٚمٚمف سمٙم٤ًمء صمؿ ىم٤مل: 

 .»وؿمٜمرهؿ سمْمٜمغما

ؿمٞم٦ٌم وىمد ىم٤مل ومٞمف اًمٜم٤ًمئل: إٟمف ُمٜمٙمر احلدي٨م،  سمـ وهذا احلدي٨م ُمـ ـمريؼ ُمّمٕم٥م

سمـ إيمقع هبذا اعمٕمٜمك، وضم٤مء أيًْم٤م قمـ مج٤مقم٦م ُمـ  ًمٙمـ احلدي٨م ُمروي قمـ ؾمٚمٛم٦م

سمـ ؿمٞم٦ٌم وإن يم٤من ىم٤مل ومٞمف اًمٜم٤ًمئل: إٟمف  وُمّمٕم٥م، "شمٗمًػم اسمـ يمثػم"اًمّمح٤مسم٦م يمام ذم 

ًمٌخ٤مري ُمٜمٙمر احلدي٨م وم٘مد وصم٘مف همػمه، وزي٤مدة قمغم هذا أن اًمدارىمٓمٜمل اٟمت٘مد قمغم ا

 وُمًٚمؿ أطم٤مدي٨م، ومل يٜمت٘مد هذا احلدي٨م.

وهذا احلدي٨م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل شمدل قمغم ُمٜمزًم٦م أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة اًمرومٞمٕم٦م وذًمؽ 

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.3713)خ  (1151)

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا. 1759)م ( 3712)خ  (1152)

ًٌا وهق جمؿقع مـ طمديثلم.( 1153)  شمؼدم اًمؽالم قمؾقف ىمري
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ي٘مقل ذم ؿم٠من  وسمٕمده إمم أن ي٠ميت اعمٝمدي، وم٢من اًمٜمٌل  اًمٗمْمؾ ذم زُمـ اًمٜمٌل 

إٞمف ؽمٝمخرج ويٚمأل «أي يٜمت٥ًم إمم وم٤مـمٛم٦م وقمكم:  اعمٝمدي وهق ُمـ وًمد اًمٜمٌل 

ًٓ ىمام َمٙمئ٦م ـمٙماًم وصمقًراإ  .»رض ومًًْم٣م وفمد

مل  وذم هذا احلدي٨م رد قمغم ُمـ ىم٤مل إن أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة ىمد اٟم٘مروقا، وأن اًمٜمٌل 

ـْ خيٚمػ أطمًدا، واؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سم٘مقل اهلل قمزوضمؾ:  ٌد َأزَم٣م َأضَمٍد َِم ﴿ََم٣م ىَم٣مَن حُمَٚمح

 خيٚمػ أطمًدا وٓ جيقز أن مل ، وي٘مقًمقن: ومٕمغم هذا وم٤مًمٜمٌل [22]إطمزاب:﴾ِرصَم٣ميمُِ٘مؿْ 

 يٜمت٥ًم إًمٞمف أطمد.

إن ازمٛمل هذا «: وًمٙمـ هذه ًمٚمحًـ واحلًلم وعمـ اٟمت٥ًم إًمٞمٝمام، وم٘مد ىم٤مل اًمٜمٌل 

 .»ؽمٝمد، ويمٔمؾ اهلل أن يِمٙمح زمف زمكم همئتكم فمٓمٝمٚمتكم َمـ اظمًٙمٚمكم

وهذا احلدي٨م يٕمتؼم قمٚماًم ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة، وم٘مد طم٘مـ اهلل دُم٤مء اعمًٚمٛملم سم٥ًٌم 

قمكم، وم٘مد وضمد ضمٞمِم٤من ضمٞمش ُمع احلًـ وضمٞمش ُمع ُمٕم٤موي٦م، ومرأى احلًـ سمـ  احلًـ

 أٟمف ؾمٞمٗمٜمل اعمًٚمٛمقن وشمٜم٤مزل هلل قمزوضمؾ وشمرك اإلُم٤مرة عمٕم٤موي٦م.

 .ومٝمذا دًمٞمؾ قمغم أن احلًـ واحلًلم يٜمت٤ًٌمن إمم رؾمقل اهلل 

ذم اعمٜم٤مم  قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: رأي٧م اًمٜمٌل  "ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد"وضم٤مء ذم 

ؿمٕم٨م أهمؼم ُمٕمف ىم٤مروة ومٞمٝم٤م دم يٚمت٘مٓمف أو يتتٌع ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤م، ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م سمٜمّمػ اًمٜمٝم٤مر أ

                                                        

 (.4/164( وهمػمه قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف، وهق ذم اجلامع )3/36رواه أمحد )( 1154)

 ( قمـ أيب سمؽرة ريض اهلل قمـف.2704)خ ( 1155)

( اعمشؽاة 4/60) "قحاجلامع اًمصح"(، وهق ذم 2/778) "ومضائؾ اًمصحاسمة"رواه أمحد ( 1156)

(6172.) 
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 .»دم احلًكم وأصح٣مزمف، مل أزل أسمتٌٔمف َمٛمذ ايمٝمقم«رؾمقل اهلل ُم٤م هذا؟ ىم٤مل: 

، سمخالف سم٘مٞم٦م اًمٜم٤مس وم٢من ومٝمذا دًمٞمؾ قمغم أن احلًلم دمقز ٟمًٌتٝمام إمم رؾمقل اهلل 

 اًمِم٤مقمر ي٘مقل:

ــــ٤م ــــ٤م وسمٜم٤مشمٜم ــــق أسمٜم٤مئٜم  سمٜمقٟمــــ٤م سمٜم

 

ــقه  ــدسمٜم ــ٤مل إسم٤مقم ــ٤مء اًمرضم  ـ أسمٜم

يٕمٜمل: سمٜمقٟم٤م أوٓد أسمٜم٤مئٜم٤م هؿ أوٓدٟم٤م، أُم٤م سمٜم٤مشمٜم٤م إذا شمزوضمـ وم٠موٓدهـ أوٓد  

 أزواضمٝمـ، ًمٙمـ هذه ظمّمقصٞم٦م ًمٚمحًٜملم.

خيٓمٌٜم٤م ومج٤مء احلًـ  رؾمقل اهلل  : يم٤من"ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد"وضم٤مء ذم 

ُمـ اعمٜمؼم   واحلًلم قمٚمٞمٝمام ىمٛمٞمّم٤من أمحران يٛمِمٞم٤من ويٕمثران، ومٜمزل رؾمقل اهلل

اَم َأَْمَقايُمُ٘مْؿ َوَأْوُٓدىُمْؿ صدق اهلل: «ومحٛمٚمٝمام ومقوٕمٝمام سملم يديف، صمؿ ىم٤مل:  ﴿َأٞمح

، ٞمٓمرت إلم هذيـ ايمِمٌٝمكم يٚمُمٝم٣من وئمثران همٙمؿ أصػم ضمتك ومْمٔم٦م [42]ٕٞمٖم٣مل:همِْتٛم٥ٌَم﴾

 .»ضمديثل ورهمٔمتٜمام

: أن رضماًل ؾم٠مل اسمـ قمٛمر قمـ دم اًمٌٕمقض إذا "صحٞمح اًمٌخ٤مري"وضم٤مء ذم 

ىمتٚمف اًمِمخص وهق حمرم وم٠مص٤مسمف اًمدم، وم٘م٤مل: ممـ أٟم٧م، وم٘م٤مل: ُمـ أهؾ اًمٕمراق، ىم٤مل: 

 وؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل  اٟمٔمروا إمم هذا ي٠ًمًمٜمل قمـ دم اًمٌٕمقض وىمد ىمتٚمقا اسمـ اًمٜمٌل 

 .»مه٣م رحي٣مٞمت٣مي َمـ ايمدٞمٝم٣م«ي٘مقل: 

ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: رأي٧م  ءااًمؼم ُمـ طمدي٨م "صحٞمح اًمٌخ٤مري"وضم٤مء ذم 

                                                        

 / صحقح اًمًــ( قمـ سمريدة ريض اهلل قمـف. 981ورواه أسمق داود )( 1157)

 (. 3753)خ  (1158)

 (.2421( )م 5884)خ ( 1159)
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ضم٤مُمع "، وضم٤مء ذم »ايمٙمٜمؿ إين أضمٌف همٟمضمٌف«سمـ قمكم قمغم قم٤مشم٘مف ي٘مقل:  واحلًـ اًمٜمٌل 

احلًـ واحلًكم ؽمٝمدا ؾم٣ٌمب أهؾ «ىم٤مل:  ُمـ طمدي٨م طمذيٗم٦م أن اًمٜمٌل  "اًمؽمُمذي

 .»اجلٛم٥م

ومٛمٜمزًمتٝمام رومٞمٕم٦م، وىمد ذيمر اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل اًمٌمء اًمٙمثػم ُمـ ُمٜم٤مىم٥م أهؾ سمٞم٧م 

 ُمٜمزًمتٝمؿ رومٞمٕم٦م.اًمٜمٌقة، وم٤محلًـ واحلًلم وذريتٝمؿ اعمًت٘مٞمٛملم 

 سمرى أن سم٘مقن َمٛمل أٓ«ي٘مقل:  سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف، وم٢من اًمٜمٌل  أُم٤م قمكم

 ، رواه اًمٌخ٤مري.»زمـ َمقؽمك إٓ أٞمف يمٝمس ٞمٌل زمٔمدي زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون

ومٝمذا احلدي٨م يدل قمغم ومْمؾ قمكم، وٓ يدل قمغم أٟمف أطمؼ سم٤مخلالوم٦م، وم٢من ه٤مرون يم٤من 

 .»ٛمل وأٞم٣م َمٛمؽأٞم٦م َم«ًمٕمكم:  ٟمًٌٞم٤م، وي٘مقل اًمٜمٌل 

 .»فمقم َمٛمل وأٞم٣م َمٛمف وهق يٗمِض ديٛمل«: وي٘مقل اًمٜمٌل 

سمـ أيب وىم٤مص ًمٞم٥ًم قمٚمًٞم٤م ومام ومٕمؾ، ىم٤مًمقا: ُم٤م ُمٜمٕمؽ أن  ودقم٤م سمٕمض إُمقيلم ؾمٕمد

ومٚمـ أؾمٌف8 ٕن شمٙمقن زم  شم٥ًم قمٚمًٞم٤م؟ ىم٤مل: أُم٤م ُم٤م ذيمرت صمالصًم٤م ىم٤مهلـ ًمف رؾمقل اهلل 

ي٘مقل ًمف ظمٚمٗمف ذم سمٕمض  رؾمقل اهلل  واطمدة ُمٜمٝمـ أطم٥م إزم ُمـ محر اًمٜمٕمؿ، ؾمٛمٕم٧م

ُمٖم٤مزيف، وم٘م٤مل ًمف قمكم: ي٤م رؾمقل اهلل ظمٚمٗمتٜمل ُمع اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من!! وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل 

، »أٓ سمرى أن سم٘مقن َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك إٓ أٞمف يمٝمس ٞمٌل زمٔمدي«: 

                                                        

 ( قمـ أيب ؾمعقد وصححف اًمشقخان.3/166( )طمؿ 3768)ت ( 1160)

ًٌا متػؼ قمؾقف قمـ ؾمعد ريض اهلل قمـف.( 1161)  شمؼدم ىمري

 قمـف.( قمـ اًمؼماء ريض اهلل 2699)خ ( 1162)

 (.4/45( قمـ طمٌٌم سمـ ضمـادة ريض اهلل قمـف، وهق ذم اجلامع )4/164رواه أمحد )( 1163)
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، »قيمفٕفمْمكم ايمراي٥م رصماًل حي٤م اهلل ورؽمقيمف، وحيٌف اهلل ورؽم«وؾمٛمٕمتف ي٘مقل يقم ظمٞمؼم: 

وم٠ميت سمف أرُمد ومٌّمؼ ذم قمٞمٜمف ودومع اًمرايف إًمٞمف،  »ادفمقا رم فمٙمًٝم٣م«ىم٤مل: ومتٓم٤موًمٜم٤م هل٤م، وم٘م٤مل: 

، [42]آل قمٛمران:﴿هَمُٗمْؾ سَمَٔم٣ميَمْقا َٞمْدُع َأزْمٛم٣َمَءَٞم٣م َوَأزْمٛم٣َمَءىُمْؿ﴾ومٗمتح اهلل قمٚمٞمف وعم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م: 

 .»ه٠مٓء أهقمايمٙمٜمؿ «قمٚمًٞم٤م ووم٤مـمٛم٦م وطمًٜم٤ًم وطمًٞمٜم٤ًم، وم٘م٤مل:  دقم٤م رؾمقل اهلل 

سمـ ؾمٕمد ريض  ؾمٝمؾ ُمـ طمدي٨م "اًمّمحٞمحلم"أُم٤م احلدي٨م إول ومٝمق ذم 

ٕفمْمكم ايمراي٥م نمًدا رصماًل يٖمتح فمعم يديف حي٤م اهلل «ىم٤مل يقم ظمٞمؼم:  اهلل قمٜمف: أن اًمٜمٌل 

، وم٤ٌمت اًمٜم٤مس ًمٞمٚمتٝمؿ أهيؿ يٕمٓمك، ومٖمدوا يمٚمٝمؿ يرضمقه، »ورؽمقيمف وحيٌف اهلل ورؽمقيمف

: يِمتٙمل قمٞمٜمٞمف، ومٌّمؼ ذم قمٞمٜمٞمف ودقم٤م ًمف ومؼمأ يم٠من مل يٙمـ سمف وم٘مٞمؾ »أيـ فمقم؟«وم٘م٤مل: 

اٞمٖمذ فمعم رؽمٙمؽ ضمتك سمٛمزل «وضمع، وم٠مقمٓم٤مه وم٘م٤مل: أىم٤مشمٚمٝمؿ طمتك يٙمقٟمقا ُمثٚمٜم٤م؟ وم٘م٤مل: 

زم٣ًمضمتٜمؿ، شمؿ ادفمٜمؿ إلم اإلؽمالم وأطمػمهؿ زمام جي٤م فمٙمٝمٜمؿ، همقاهلل ٕن ُّيدي اهلل زمؽ 

 يٕمتؼم قمٚماًم ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة. وهذا احلدي٨م »رصماًل طمغم يمؽ َمـ أن ي٘مقن يمؽ محر ايمٛمٔمؿ

سمـ  سمـ احل٤ٌمب، طمدصمٜمل احلًلم صمٜم٤م زيدىم٤مل: طمد "ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد"وذم 

سمـ سمريدة، طمدصمٜمل أيب سمريدة، ىم٤مل: طم٤مسٟم٤م ظمٞمؼم وم٠مظمذ اًمٚمقاء أسمق  واىمد، طمدصمٜمل قمٌداهلل

سمٙمر وم٤مٟمٍمف ومل يٗمتح ًمف، صمؿ أظمذه ُمـ اًمٖمد ومخرج ومرضمع ومل يٗمتح ًمف، وأص٤مب اًمٜم٤مس 

إين داهمع ايمٙمقاء نمًدا إلم رصمؾ حيٌف اهلل «: ئذ ؿمدة وضمٝمد، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل يقُم

، ومٌتٜم٤م ـمٞم٦ٌم أٟمٗمًٜم٤م أن اًمٗمتح همًدا، »ورؽمقيمف، وحي٤م اهلل ورؽمقيمف ٓ يرصمع ضمتك يٖمتح يمف

                                                        

 (.2404/32)م ( 1164)

ًٌا.( 1165)  شمؼدم ىمري

 (.5/353) "اجلامع اًمصحقح"( وهق ذم 5/353رواه أمحد )( 1166)
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صغم اًمٖمداة صمؿ ىم٤مم ىم٤مئاًم ومدقم٤م سم٤مًمٚمقاء واًمٜم٤مس قمغم  ومٚمام أن أصٌح رؾمقل اهلل 

ؾ ذم قمٞمٜمٞمف ودومع إًمٞمف اًمٚمقاء، وومتح ًمف، ىم٤مل سمريدة: ُمّم٤مومٝمؿ، ومدقم٤م قمٚمًٞم٤م وهق أرُمد ومتٗم

 وأٟم٤م ومٞمٛمـ شمٓم٤مول هل٤م.

أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف: أن  ُمـ طمدي٨م "ُمًٜمد أيب يٕمغم"وضم٤مء ذم 

، صمؿ »أَمط«وم٘م٤مل اًمزسمػم: أٟم٤م، وم٘م٤مل:  »َمـ يٟمطمذه٣م؟«أظمذ اًمراي٦م وم٘م٤مل:  رؾمقل اهلل 

صمؿ ىم٤مل  »أَمط«: ٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل وم٘م٤مل رضمؾ: أٟم٤م، وم »َمـ يٟمطمذه٣م؟«: ىم٤مل اًمٜمٌل 

سمـ أيب  وم٠مقمٓم٤مه٤م قمكم »أَمط«وم٘م٤مل رضمؾ آظمر: أٟم٤م، وم٘م٤مل:  »َمـ يٟمطمذه٣م؟«: اًمٜمٌل 

 ـم٤مًم٥م وومتح اهلل قمغم يديف ظمٞمؼم.

 وىمد ظمرج ُمرطم٥م وهق ؾمٞمد أهؾ ظمٞمؼم خيٓمر سمًٞمٗمف وي٘مقل:

ـــ٥م ـــؼم أين ُمرطم ـــ٧م ظمٞم ـــد قمٚمٛم  ىم

 

ـــرب  ـــؾ جم ـــالح سمٓم ـــ٤ميمل اًمً  ؿم

 

 سمـ إيمقع وم٘م٤مل: ٤مُمرومؼمز ًمف قم

ـــ٤مُمر ـــؼم أين قم ـــ٧م ظمٞم ـــد قمٚمٛم  ىم

 

 ؿمــ٤ميمل اًمًــالح سمٓمــؾ ُمٖمــ٤مُمر 

ىم٤مل: وم٤مظمتٚمٗم٤م رضسمتلم ومقىمع ؾمٞمػ ُمرطم٥م ذم شمرس قم٤مُمر، وذه٥م قم٤مُمر يًٗمؾ ًمف،  

 ومرضمع ؾمٞمٗمف قمغم ٟمٗمًف وم٘مٓمع أيمحٚمف، ومٙم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م ٟمٗمًف.

 ومخرج قمكم وم٘م٤مل:

 أٟمــ٤م اًمــذي ؾمــٛمتٜمل أُمــل طمٞمــدرة

 

 يمٚمٞمـــ٨م هم٤مسمـــ٤مت يمريـــف اعمٜمٔمـــره 

 

                                                        

 (.4/44(، وهق ذم اجلامع )2/499أسمق يعغم )( 1167)
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 .ىم٤مل: وميب رأس ُمرطم٥م وم٘متٚمف، صمؿ يم٤من اًمٗمتح قمغم يديف

وؿم٤مرك ذم ىمتؾ  سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمـ ود اًمٕم٤مُمري وم٘مد ىمتٚمف قمكم وهٙمذا قمٛمرو

﴿َهَذاِن طَمِْماَمِن اطْمَتَِمُٚمقا دِم صمالصم٦م ُمـ صٜم٤مديد ىمريش، وأٟمزل اهلل قمزوضمؾ: 

ِؿْ   .[27]احل٩م:﴾َرِبِّ

ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف واًمذي اضمتٛمٕم٧م ومٞمف اًمِمج٤مقم٦م واًمٗم٘مف ذم سمـ أيب  ومٝمذا هق قمكم

اًمديـ واًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م، وارشمٗمٕم٧م ُمٜمزًمتف طمتك ص٤مر ُمًتِم٤مًرا ٕيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل 

 قمٜمٝمام سم٥ًٌم ُم٤م أقمٓم٤مه اهلل ُمـ اًمٗم٘مف.

 .»َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه«سمـ أيب ـم٤مًم٥م:  ذم قمكم وي٘مقل اًمٜمٌل 

َمـ ىمٛم٦م «سمـ أرىمؿ، وضم٤مء قمـ ؾمت٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م:  رواه اًمؽمُمذي ُمـ طمدي٨م زيد

 .»ويمٝمف همٔمقم ويمٝمف

مل يقص سم٤مخلالوم٦م،  وًمٞمس ذم هذا احلدي٨م أن قمٚمًٞم٤م أطمؼ سم٤مخلالوم٦م، ٕن اًمٜمٌل 

ادفمل رم أزم٣مك «ىم٤مل:  وإٟمام أؿم٤مر أهن٤م ٕيب سمٙمر اًمّمديؼ وهق طمدي٨م قم٤مئِم٦م أن اًمٜمٌل 

ويٗمقل وم٣مئؾ: أٞم٣م أولم، ويٟمزمك اهلل وأطم٣مك ضمتك أىمت٤م ىمت٣مزًم٣م، هم١مين أطم٣مف أن يتٚمٛمك َمتٚمـ 

                                                        

 ( واًمؾػظ عمًؾؿ.4196/2477)خ  18029)م ( 1168)

 .(4390(، )4389رواه احلايمؿ ) (1169)

 ( قمـ أيب ذر ريض اهلل قمـف.3033( )م 3966)خ ( 1170)

 (.4/46(، وهق ذم اجلامع )10/214رواه اًمؽممذي )( 1171)

( 4/47) "اجلامع"( قمـ سمريدة أيًضا، وهق ذم 12/57رواه اسمـ أيب ؿمقٌة )( 1172)

 (.1750)اًمصحقحة/
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 .»واظم٠مَمٛمقن إٓ أزم٣م زم٘مر

يمام ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل واًمٓمح٤موي رمحٝمام اهلل: إن احلدي٨م ٓ يدل  وهذا

ٝمهُ٘مُؿ اهللُ قمغم أن قمٚمًٞم٤م أطمؼ سم٤مخلالوم٦م، وإٟمام هق وٓء اإلؾمالم يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 
اَم َويمِ ﴿إِٞمح

ـَ آََمٛمُقا ايمح  ىَم٣مَة َوُهْؿ َراىمُِٔمقنَ َوَرؽُمقيُمُف َوايمحِذي الَة َوُي٠ْمسُمقَن ايمزح ـَ ُيِٗمٝمُٚمقَن ايمِمح ، [33]اعم٤مئدة:﴾ِذي

، وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: [52]اًمتقسم٦م:﴿َواظم٠ُْْمَِمٛمُقَن َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمُت زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمَِٝم٣مُء زَمْٔمٍض﴾ويم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 ومٚمؿ ظمص قمكم؟ وم٤مجلقاب: أن ظمّمقصٞم٦م قمكم دًمٞمؾ قمغم ُمٜمزًمتف اًمرومٞمٕم٦م.

 قمٚمق اعمٜمزًم٦م وسملم آؾمتح٘م٤مق ًمٚمخالوم٦م، ومٝمذه سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ومٗمرق سملم

 ومْمؾ قمكم ريض اهلل قمٜمف.

هم٣مؿمٚم٥م زمٔمّم٥م َمٛمل يٕمّمٌٛمل َم٣م يٕمّمٌٜم٣م، ويريٌٛمل «ي٘مقل:  وأُم٤م وم٤مـمٛم٦م وم٢من اًمٜمٌل 

 سمـ خمرُم٦م. ُمـ طمدي٨م ُمًقر رواه اًمٌخ٤مري »َم٣م أراِب٣م

زمٛم٦م طمقيٙمد، وهم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م  أهمّمؾ ٞم٣ًمء أهؾ اجلٛم٥م: طمدجي٥م«: وي٘مقل رؾمقل اهلل 

ريض اهلل قمٜمٝمـ  »حمٚمد، وآؽمٝم٥م زمٛم٦م َمزاضمؿ اَمرأة همرفمقن، وَمريؿ ازمٛم٥م فمٚمران

 أمجٕملم.

                                                        

 قمـفا. ( قمـ قمائشة ريض اهلل2387( خمتًٍما )م 5666)خ ( 1173)

 يعـل: طمديث زيد. (1174)

ًٌا.( 1175)  متػؼ قمؾقف وىمد شمؼدم ىمري

(، 1508/ؿمايمر( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام، وهق ذم )اًمصحقحة/2668رواه أمحد )( 1176)

 (.1/170) "اجلامع اًمصحقح"و
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ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م:  "ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد"وضم٤مء ذم 

٣ًٌم ي٣م زمٛمتل«وم٘م٤مل:  وم٤مـمٛم٦م متٌم يم٠من ُمِمٞمتٝم٤م ُمِمٞم٦م رؾمقل اهلل  أىمٌٚم٧م صمؿ أضمٚمًٝم٤م  »َمرضم

ـ ؿمامًمف، صمؿ إٟمف أه إًمٞمٝم٤م طمديًث٤م ومٌٙم٧م، وم٘م٤مًم٧م هل٤م: اؾمتخّمؽ رؾمقل قمـ يٛمٞمٜمف أو قم

طمديثف صمؿ شمٌٙملم، صمؿ إٟمف أه إًمٞمٝم٤م طمديًث٤م ومْمحٙم٧م، وم٘مٚم٧م: ُم٤م رأي٧م يم٤مًمٞمقم  اهلل 

، ومرطًم٤م أىمرب ُمـ طمزن، وم٠ًمًمتٝم٤م قمام ىم٤مل، وم٘م٤مًم٧م: ُم٤م يمٜم٧م ٕومٌم ه رؾمقل اهلل 

إن صمػميؾ فمٙمٝمف ايمًالم «٘م٤مل: ؾم٠مًمتٝم٤م وم٘م٤مًم٧م: إٟمف أه إزم وم طمتك إذا ىمٌض اًمٜمٌل 

ىم٣من ئم٣مروٛمل زم٣ميمٗمرآن دم ىمؾ فم٣مم َمرة، وإٞمف فم٣مروٛمل زمف ايمٔم٣مم َمرسمكم، وٓ أراه إٓ ومد 

ومٌٙمٞم٧م ًمذًمؽ، صمؿ  »ضمي أصمقم، وإٞمؽ أول أهؾ زمٝمتل حلقوًم٣م يب، وٞمٔمؿ ايمًٙمػ أٞم٣م يمؽ

ىم٤مًم٧م: ومْمحٙم٧م  »أٓ سمروكم أن سم٘مقين ؽمٝمدة ٞم٣ًمء هذه إَم٥م، أو ٞم٣ًمء اظم٠مَمٛمكم؟«ىم٤مل: 

 ًمذًمؽ.

ومٝمذه وم٤مـمٛم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ذم هم٤مي٦م ُمـ اًمزهد واظمت٤مر اهلل قمزوضمؾ هل٤م قمكم اسمـ أيب 

ي٘مقل:  ـم٤مًم٥م، وم٘مد ظمٓمٌٝم٤م همػم واطمد، ُمٜمٝمؿ: أسمق سمٙمر، وظمٓمٌٝم٤م سمٕمده قمٛمر، واًمٜمٌل 

 .سمـ أيب ـم٤مًم٥م ومزوضمف هب٤م صمؿ ظمٓمٌٝم٤م قمكم »إَّن٣م صٕمغمة«

 سمـ أيب ـم٤مًم٥م احلٓمٛمٞم٦م. ويم٤من ُمٝمره٤م درع قمكم

 عمتٙم٤مصمرة شمدل قمغم ومْمؾ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة.ومٝمذه إدًم٦م ا

 وسم٘مل: ُمـ هؿ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة؟

                                                        

 ( واًمؾػظ عمًؾؿ.6285/6286( واًمٌخاري )2450/98هق ذم مًؾؿ )( 1177)

( صحقح اًمـًائل 3/65 اهلل قمـف، وهق ذم اجلامع )ة ريض( قمـ سمريد6/62رواه اًمـًائل )( 1178)

(3020.) 
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إهنؿ: آل قمكم، وآل قم٘مٞمؾ، وآل قم٤ٌمس، وُمـ طمرُم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمّمدىم٦م، وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: 

وأؿم٤مر إمم وم٤مـمٛم٦م وقمكم واحلًـ  »ايمٙمٜمؿ ه٠مٓء أهؾ زمٝمتل«ي٘مقل:  وم٢من اًمٜمٌل 

يدل قمغم أن أظمريـ ًمٞمًقا ُمـ واحلًلم، ومٝمذا يدل قمغم ُمٜمزًمتٝمؿ اًمرومٞمٕم٦م، وًمٙمٜمف ٓ 

أهؾ اًمٌٞم٧م، وٟم٤ًمؤه أيًْم٤م داظمالت ذم أهؾ اًمٌٞم٧م ٕهنـ ذم اًمًٞم٤مق، طمتك يم٤من قمٙمرُم٦م 

ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس خيرج ذم إؾمقاق ويّمٞمح: ُمـ ؿم٤مء سم٤مهٚمتف أن أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة هؿ 

 ٟم٤ًمؤه ومال، ًمٞمس إُمر يمام ي٘مقل قمٙمرُم٦م، سمؾ ٟم٤ًمؤه ُمـ أهؾ سمٞمتف.

اَم ُيِريُد اهللُ ﴿ؤه ُمـ أهؾ سمٞمتف ًم٘م٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ًمق يم٤من ٟم٤ًم إِٞمح

صْمَس  ، وٕشمك سمْمٛمػم اعم١مٟم٨م )قمٜمٙمـ(، وم٤مجلقاب: أن [55]إطمزاب:﴾يمُِٝمْذِه٤َم فَمٛمُْ٘مُؿ ايمرِّ

﴿َوَأوِمٝمُٚمقا  أهؾ اًمٌٞم٧م ذيمقر وإٟم٤مث، وهمٚم٥م اًمذيمقر يمِم٠من يمثػم ُمـ أي٤مت يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

ىَم٣مةَ  الَة َوآسُمقا ايمزح  ، يِمٛمؾ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء.[25]اًمٌ٘مرة:﴾ايمِمح

وهذه اًمٗمْم٤مئؾ اعمت٘مدُم٦م هؾ هل شمِمٛمؾ ُمـ مل يٙمـ ُمًت٘مٞماًم؟ وم٢مُم٤م أن يٙمقن ُمٌٖمًْم٤م 

ًمٚمًٜم٦م، وإُم٤م أن يٙمقن ه٤مؿمٛمًٞم٤م وىمد أصٌح ؿمٞمققمًٞم٤م، أو سمٕمثًٞم٤م، أو ُمرشمِمًٞم٤م، أو ُمديًرا 

٤م ٓ ًمٚميائ٥م واجلامرك، أو ُمقفمًٗم٤م ذم اًمٌٜمؽ اًمرسمقي، ومٝمؾ يِمٛمٚمف هذا؟ وم٠مىمقل: إٟمٜم

، ًمٙمـ اًمٗمْمٞمٚم٦م ٓ شمِمٛمٚمف، سمؾ اًمٗمْمٞمٚم٦م ًمٚمٛمتٛمًٙملم ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٜمٗمل ٟمًٌف إمم اًمٜمٌل 

ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، وأؾمٕمد اًمٜم٤مس ُمـ يم٤من ُمـ أهؾ  سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

 سمٞم٧م اًمٜمٌقة وهق ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م.

 ، أُم٤م إذا يم٤من ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة وهق ُم٘مدامومٜمحـ ٟمدقمقهؿ إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

                                                        

 ( قمـ ؾمعد ريض اهلل قمـف.2404/32)م ( 1179)
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ذم اًمنم، ومٌٜمق ه٤مؿمؿ هؿ أول ُمـ أدظمؾ اًمتٚمٗمزيقن إمم ُمٜمٓم٘م٦م )دُم٤مج(، وهؿ أول ُمـ أشمك 

سمٜم٤ًمئٝمؿ إمم آٟمتخ٤مسم٤مت ذم )دُم٤مج(، وأُم٤م اًم٘م٤ٌمئؾ وم٘مد أصٌحقا يًتحٞمقن ُمـ هذا 

 اًمٗمٕمؾ.

وم٢مذا يم٤من إُمر يمذًمؽ ومٝمؾ ٟم٘مقل: إن ه١مٓء هلؿ ذف أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة؟ ٓ، ٓ، ٓ، 

ـْ َأْهقِم َوإِنح َوفْمَدَك ﴿ذم ؿم٠من ٟمقح قمٜمد أن ىم٤مل: ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  َربِّ إِنح ازْمٛمِل َِم

٣مىمِِٚمكَم﴾ ؼه َوَأْٞم٦َم َأضْمَ٘مُؿ احْلَ ُف فَمَٚمٌؾ نَمغْمُ  [23]هقد:احْلَ ـْ َأْهٙمَِؽ إِٞمح ُف يَمْٝمَس َِم ﴿وَم٣مَل َي٣م ُٞمقُح إِٞمح

ـِ ََم٣م يَمْٝمَس يَمَؽ زمِِف فِمْٙمٌؿ إيِنِّ َأفِمٓمُ  َٟميْم ًْ ٣مِهٙمِكمَ َص٣ميمٍِح هَمال سَم ـَ اجْلَ  ،[24]هقد:﴾َؽ َأْن سَمُ٘مقَن َِم

٣مَب زَمْٝمٛمَُٜمْؿ َيْقََمئٍِذ َوٓ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ًَ قِر هَمال َأْٞم ﴿هَم١مَِذا ُٞمِٖمَخ دِم ايمِمه

٣مَءيُمقنَ  ًَ   .[222]اعم١مُمٜمقن:﴾َيَت

ـح زمِ وىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـْ َيْٟمِت َِمٛمُْ٘م ٣مَء ايمٛمحٌِلِّ ََم ًَ
َٖم٣مضِمَُم٥ٍم ﴿َي٣م ٞمِ

٣م ايْمَٔمَذاُب ِؤْمَٖمكْمِ  ٌَٝمِّٛم٥ٍَم ُيَّم٣مفَمْػ ََلَ َب  ، وىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[52]إطمزاب:﴾َُم ﴿رَضَ

كْمِ  ٣ٌَمِدَٞم٣م َص٣محِلَ ـْ فِم ـِ َِم ٌَْدْي ٦َم فَم ـَ ىَمَٖمُروا اَْمَرَأَت ُٞمقٍح َواَْمَرَأَت يُمقٍط ىَم٣مَٞمَت٣م حَتْ ِذي اهللُ ََمَثاًل يمِٙمح

٣م هَمَٙمْؿ ُيٕمْ  اطِمٙمكِمَ هَمَخ٣مَٞمَت٣ممُهَ ـَ اهللِ ؾَمْٝمئ٣ًم َووِمٝمَؾ اْدطُمال ايمٛمح٣مَر ََمَع ايمدح  .[22]اًمتحريؿ:﴾ٛمَِٝم٣م فَمٛمُْٜماَم َِم

، وي٘مقل أيًْم٤م ًمٌٜمل »َمـ زمْمٟم زمف فمٚمٙمف مل ينع زمف ٞمًٌف«ي٘مقل:  واًمٜمٌل 

ُمـ  "اًمّمحٞمحلم"، وذم »ٓ يٟمسمٝمٛمل ايمٛم٣مس زمٟمفمامَلؿ، وسمٟمسمقين زمٟمٞم٣ًمزم٘مؿ«ه٤مؿمؿ: 

إن آل أيب همالن يمٝمًقا زمٟمويمٝم٣مئل، إٞمام ويمٝمل «ىم٤مل:  ن اًمٜمٌل سمـ اًمٕم٤مص أ طمدي٨م قمٛمرو

 أصٚمٝم٤م سمّمٚمتٝم٤م. يٕمٜمل »ٜم٣م زمٌاله٣مٙماهلل وص٣ميمح اظم٠مَمٛمكم، ويم٘مـ َلؿ رضمؿ أزم
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، وفم٤مهره »ىمؾ ؽم٤ٌم وٞم٤ًم يٛمٗمْمع إٓ ؽمٌٌل وٞمًٌل«وأُم٤م طمدي٨م: 

٣مَب زَمٝمْ اًمتٕم٤مرض ُمع ىمقًمف اهلل قمزوضمؾ:  ًَ قِر هَمال َأْٞم ٛمَُٜمْؿ َيْقََمئٍِذ َوٓ ﴿هَم١مَِذا ُٞمِٖمَخ دِم ايمِمه

٣مَءيُمقنَ  ًَ ، وهق طمدي٨م صحٞمح وىمد يمٜم٧م أىمقل سمْمٕمٗمف ٕٟمٜمل مل [222]اعم١مُمٜمقن:﴾َيَت

اؾمتققم٥م ـمرىمف، وهذا احلدي٨م يدل قمغم أن ُمـ يم٤من ُمًت٘مٞماًم ذم هذا اًمزُمـ وم٢مٟمف يِمٛمٚمف 

 هذا احلدي٨م، وًمٞمس جمرد زهد وهق خيتٚمس أُمقال اًمٜم٤مس سم٤محلروز واًمٕمزائؿ.

ووم٤مـمٛم٦م اًمزاهدة اًمت٘مٞم٦م، وهٙمذا احلًـ  ؽ رؾمقل اهلل ومٜمريد أن ٟمًٚمؽ ُمًٚم

 واحلًلم ريض اهلل قمٜمٝمام.

واًمذي ي٥ًم اًمّمح٤مسم٦م ًمٞمس ًمف ٟمّمٞم٥م ذم هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم 

ٌِْؾ ايْمَٖمْتِح َووَم٣مسَمَؾ ُأويَمئَِؽ َأفْمَٓمُؿ َدَرصَم٥ًم ﴿ؿم٠من اًمّمح٤مسم٦م:  ـْ وَم ـْ َأْٞمَٖمَؼ َِم َتِقي َِمٛمُْ٘مْؿ ََم ًْ ٓ َي

ٛمَك ًْ ـْ زَمْٔمُد َووَم٣مسَمُٙمقا َوىُماًل َوفَمَد اهلُل احْلُ ـَ َأْٞمَٖمُٗمقا َِم ـَ ايمحِذي  .[22]احلديد:﴾َِم

ومال يِمٖمٚمقك سمٛمٕم٤موي٦م وٓ سمٗمالن وومالن، سمؾ اؿمتٖمؾ سمٜمٗمًؽ ومٝمؾ أٟم٧م راض قمـ 

 ٟمٗمًؽ؟ وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل:

 ًمٕمٛمـــرك إن ذم ذٟمٌـــل ًمِمـــٖماًل 

 

ــ٦م  ــل أُمٞم ــقب سمٜم ـــ ذٟم ــ قم  سمٜمٗمز

ــــغم ريب طمًــــ٤مهبؿ مجٞمًٕمــــ   ٤مقم

 

ــــف  ــــؽ ٓ إًمٞم ــــؿ ذًم ــــف قمٚم  إًمٞم

ــقه  ــد أشم ــ٤م ىم ــ٤مئري ُم ــٞمس سمْم  وًم

 

 إذا ُمــــ٤م اهلل يٖمٗمــــر ُمــــ٤م ًمديــــف 

ـَ أُم٤م ُم٠ًمًم٦م ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م وم٢من اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل:   يُمقَن َِم َوح ْٕ ٣مزمُِٗمقَن ا ًح ﴿َوايم

٣مٍن َريِضَ اهللُ فَمٛمُْٜمْؿ َوَرُوق ًَ ٌَُٔمقُهْؿ زم١ِمضِْم ـَ اسمح َْٞمَِم٣مِر َوايمحِذي ْٕ ـَ َوا ْؿ اظمَُْٜم٣مصِمِري ا فَمٛمُْف َوَأفَمدح ََلُ

                                                        

( قمـ قمؿر ريض اهلل قمـف، وًمف 3/37(، واًمطؼماين )3/142(، واحلايمؿ )7/114رواه اًمٌقفؼل )( 1182)
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ـَ همِٝمَٜم٣م َأزَمداً  ََّْن٣َمُر طَم٣ميمِِدي ْٕ َتَٜم٣م ا ِري حَتْ ﴿يَمَٗمْد سَم٣مَب اهللُ فَمعَم  ، وي٘مقل:[222]اًمتقسم٦م:﴾صَمٛمح٣مٍت جَتْ

ـْ زَمْٔمِد ََم٣م ىَم٣مَد َيِزي ِة َِم ٌَُٔمقُه دِم ؽَم٣مفَم٥ِم ايْمُٔمْنَ ـَ اسمح َْٞمَِم٣مِر ايمحِذي ْٕ ـَ َوا ُغ وُمُٙمقُب ايمٛمحٌِلِّ َواظمَُْٜم٣مصِمِري

  .[225]اًمتقسم٦م:﴾هَمِريٍؼ َِمٛمُْٜمْؿ شُمؿح سَم٣مَب فَمَٙمْٝمِٜمؿْ 

ٓ يدظمؾ ذم هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م، ويمذًمؽ اًمذي  وم٤مًمذي ي٥ًم صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

ي٥ًم اًمًٜم٦م ويتؼمم ُمـ اًمًٜم٦م وي١مذي أهؾ اًمًٜم٦م، وُم٤م زال اًمٕمٚمامء ذم اًمٞمٛمـ ُمٜمذ اًم٘مدم 

ع وآقمتزال إمم اًمٞمٛمـ هق وهؿ يٕم٤مٟمقن ُمـ إذى ُمـ اًمِمٞمٕم٦م، وأول ُمـ أدظمؾ اًمتِمٞم

ًٓ  اهل٤مدي اعم٘مٌقر سمّمٕمدة، وىمد دظمؾ ذم زُمـ قمٌد اًمرزاق ىمٌؾ اهل٤مدي ًمٙمٜمف دظمؾ دظمق

 ظمّمقصًٞم٤م ًمٕمٌد اًمرزاق ٟمٗمًف، أُم٤م اًمذي ٟمنمه ذم اًمٞمٛمـ ومٝمق اهل٤مدي.

، ٕن اًمتِمٞمع أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمتِمٞمع ومٞمج٥م أن ٟمٙمقن يمٚمٜم٤م ُمـ ؿمٞمٕم٦م رؾمقل اهلل 

 .٤مع رؾمقل اهلل سمٛمٕمٜمك اإلشم٤ٌمع، ومٜمحـ ُمـ أشمٌ

وم٢مٟمف طمدي٨م ُمقوقع، ذيمره اسمـ  »ي٣م فمقم أٞم٦م وؾمٝمٔمتؽ دم اجلٛم٥م«وأُم٤م طمدي٨م: 

اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت، وأُم٤م آقمتزال ومٝمق ٟمًػ ًمٚمٕم٘مٞمدة، وم٢من اعمٕمتزًم٦م ٓ ي١مُمٜمقن 

سم٠مؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف يمام هل، وهؿ ىمريٌقن ُمـ اخلقارج حيٙمٛمقن قمغم ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة 

ُيرج َمـ ايمٛم٣مر َمـ وم٣مل: ٓ إيمف إٓ اهلل، ودم ومٙمٌف «ي٘مقل:   سم٠مٟمف خمٚمد ذم اًمٜم٤مر، واًمٜمٌل

 .»وزن ذرة َمـ طمغم

أهؾ «وإدًم٦م اعمت٘مدُم٦م ظمػم ُمـ إيم٤مذي٥م واًمؽمه٤مت اًمتل شمٚم٘مك قمٚمٞمٜم٤م ُمـ أُمث٤مل: 

فمقم طمغم «، وُمثؾ: »زمٝمتل ىمًٖمٝمٛم٥م ٞمقح، َمـ رىمٌٜم٣م ٞمج٣م وَمـ َتٙمػ فمٛمٜم٣م نمرق وهقى
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 هذا ومٕمكم ظمػم ُمـ إٟمٌٞم٤مء واًمٜم٤مس أمجٕملم.، وقمغم ىمقهلؿ »ايمٌمم، َمـ أزمك همٗمد ىمٖمر

وهذا اًمذي شم٘مدم ُمـ ومْم٤مئؾ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة هق ىمٓمرة ُمـ ُمٓمرة، ٕن حم٤مرضة 

اًمذري٦م "واطمدة ًمـ شمًتققم٥م ومْم٤مئؾ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، وم٘مد أًمػ اًمدوٓيب يمت٤مسًم٤م سمٕمٜمقان: 

ومْم٤مئؾ  اإلُم٤مم أمحد يمت٤مسًم٤م ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م وذيمر اًمٌمء اًمٙمثػم ُمـ وأًمػ ،"اًمٓم٤مهرة

ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌل ذم ومْم٤مئؾ ذوي "أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، وأًمػ اعمح٥م اًمٓمؼمي يمت٤مسًم٤م سمٕمٜمقان 

، وهق يمت٤مب مجع ومٞمف اًمّمحٞمح واًمْمٕمٞمػ واعمقوقع وُم٤م ٓ أصؾ ًمف، ٕن "اًم٘مرسمك

در اًمًح٤مسم٦م ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م "ص٤مطمٌف ًمٞمس سمٛمحدث، واًمِمقيم٤مين ًمف يمت٤مب سمٕمٜمقان: 

ٞمح٦م، ُمـ أضمؾ هذا ٟمتٛمٜمك أن اهلل يقومؼ ـم٤مًم٥م قمٚمؿ ، ومل يتحر إطم٤مدي٨م اًمّمح"واًم٘مراسم٦م

اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ ومْم٤مئؾ أهؾ سمٞم٧م "ويٙمت٥م ذم ومْم٤مئؾ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة سمٕمٜمقان 

 ."اًمٜمٌقة

٤ًٌم ذقمًٞم٤م، ومٝمؿ حيٌقن قمكموم٠مهؾ اًمًٜم٦م  سمـ أيب ـم٤مًم٥م  حيٌقن أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة طم

سمـ قمكم  حمٛمدسمـ احلًلم اعمٚم٘م٥م سمزيـ اًمٕم٤مسمديـ، و وحيٌقن احلًٜملم ووم٤مـمٛم٦م وقمكم

٤ًٌم ذقمًٞم٤م، وٟمٕمتؼمهؿ ُمـ أئٛمتٜم٤م8  اعم٘مٚم٥م سم٤مًم٤ٌمىمر وضمٕمٗمر اًمّم٤مدق وزيد سمـ قمكم حيٌقهنؿ طم

سمـ  ومٚمؿ يٙمـ قمٜمدهؿ شمِمٞمع وٓ اقمتزال، ُمـ أضمؾ هذا وم٘مد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ًمٕمكم

سمـ  احلًلم، وحمٛمد اًم٤ٌمىمر وروى ُمًٚمؿ جلٕمٗمر اًمّم٤مدق، وروى أصح٤مب اًمًٜمـ ًمزيد

ًٕم٤م، وىمد ذيمرٟم٤م ؿمٞمًئ٤م ُمـ ومْم٤مئٚمٝمؿ وصمٜم٤مء أهؾ اًمٕمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ ذم قمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ مجٞم

 ."إرؿم٤مد ذوي اًمٗمٓمـ إلسمٕم٤مد همالة اًمرواومض ُمـ اًمٞمٛمـ"يمت٤مسمٜم٤م: 

                                                        

 اهلل ظمػًما. صمؿ ىمد وومؼ اهلل أم ؿمعقب اًمقادقمقة ضمزاها( 1184)
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 "احلٙمٛم٦م اًمدري٦م"سمـ ؾمٚمٞمامن ُمـ أئٛم٦م اًمزيدي٦م ًمف يمت٤مسم٤من سمٕمٜمقان:  أُم٤م يمٗم٤مٟم٤م أن أمحد

قرد ُمـ يمت٥م ، ومٞمٝمام اًم٥ًم اًمٍماح ٕيب سمٙمر وقمٛمر، طمتك ٟمًت"طم٘م٤مئؼ اعمٕمروم٦م"واًمث٤مين 

أهؾ إيران، وًمٙمـ هذه اًمٙمت٥م اًمتل شمًتقرد ُمـ يمت٥م أهؾ إيران شمٕمتؼم دقمقة ٕهؾ 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م: اًمًالم  اًمًٜم٦م ٕن ومٞمٝم٤م اًمٙمٗمر واًمنمك، ومٗمٞمٝم٤م: أن اًمِمٛمس ىم٤مًم٧م ًمٕمكم

 قمٚمٞمؽ ي٤م أول ي٤م آظمر ي٤م فم٤مهر ي٤م سم٤مـمـ ي٤م ُمـ هق سمٙمؾ رء قمٚمٞمؿ.

قمٚمًٞم٤م أن ي٘مقل: أُم٤م شمٕمٚمؿ أٟمٜمل أقمٚمؿ سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىم٤مل وطم٤مؿم٤م  وومٞمٝم٤م أيًْم٤م أن قمكم

اًمن وأظمٗمك، وإٟمٜمل أقمٚمؿ ُم٤م ذم إرطم٤مم، وإذا أردت أن حتّمؾ قمغم اًمٙمت٤مب اًمذي ومٞمف 

هذا اًمٙمالم ومٙمٚمؿ ؿمخًّم٤م طم٤مًمؼ حلٞم٦م ُمٖمؼم يديف يم٠مٟمف يِمتٖمؾ ذم إؾمٛمٜم٧م، وم٢مهنؿ ًمـ 

 يٕمٓمقك إذا يمٜم٧م ذا حلٞم٦م، صمؿ يذه٥م إمم اعمٙمت٤ٌمت ذم صٕمدة وي٘مقل هلؿ: أريد يمت٤مب

ذم جمٚمديـ،  ، وهق يمت٤مب"ؾمٚمقين ىمٌؾ أن شمٗم٘مدوين"، ويمذًمؽ يمت٤مب "قمٞمقن اعمٕمجزات"

 سمـ أيب ـم٤مًم٥م: وهذا اًمٙمت٤مب اًمْم٤مل ومٞمف وهق يّمػ قمكم

ــف ــقد سمدواهٞم ــ٤مًدا وصمٛم ــؽ قم  أهٚم

 

 يمٚمؿ ُمقؾمك ومقق ـمـقر إذ يٜم٤مضمٞمـف 

وومٞمف أن رضمٚملم اظمتّمام: هؾ قمكم أومْمؾ أم أسمق سمٙمر؟ وروٞم٤م سم٠مول داظمؾ يدظمؾ ُمـ  

احلٙمؿ، ومدظمؾ داظمؾ وىم٤مٓ ًمف: إٟمٜم٤م ىمد اظمتّمٛمٜم٤م أهيام أومْمؾ أسمق سمٙمر أم قمكم؟ اًم٤ٌمب أٟمف 

 وم٘م٤مل: قمكم أومْمؾ ٕٟمف ظمٚمؼ أسم٤م سمٙمر!

واًمٙمت٤مب ي٤ٌمع، شمٌٞمٕمف ذم صٜمٕم٤مء )ُمٙمت٦ٌم اًمٞمٛمـ اًمٙمؼمى( قمجؾ اهلل سم٢مطمراىمٝم٤م، وم٢مهن٤م 

 شمريد أن شمزقمزع قم٘مٞمدة اًمٞمٛمٜمٞملم.

سمٙمؿ اًمذي أٟمج٤ميمؿ ُمـ ومتٜم٦م ، وامحدوا رومٞم٤م أهؾ اًمًٜم٦م متًٙمقا سمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

آٟمتخ٤مسم٤مت، وم٢من سمٕمْمٝمؿ ًمٞمس قمٜمده ديـ وٓ ؿمٞمٛم٦م وٓ ىمٌٞمٚم٦م، ي٠مظمذ اُمرأشمف ُمٕمف ومتٛمًؽ 
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 ـم٤مسمقًرا أُم٤مم صٜم٤مديؼ آٟمتخ٤مسم٤مت.

وم٠مهؾ اًمًٜم٦م أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ واًمٗمْمؾ ذم هذا هلل وطمده، ًمٞمس سمحقًمٜم٤م وٓ سم٘مقشمٜم٤م، 

٤ًٌم ذقمًٞم٤م وٟمٕمؽمف سمٗمْم٤مئٚمٝمؿ طمتك ُمـ يم٤من ُمقضمقًدا أن  وم٠مهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة ٟمحٌٝمؿ طم

وهق ُمًت٘مٞمؿ جي٥م أن ٟمحؽمُمف وٟمرقمك طم٘مف، وٟمٕمرف ًمف ُمٜمزًمتف وىمرسمف ُمـ رؾمقل اهلل 

. 

أُم٤م اًمذي أصٌح ي٥ًم اًمدقم٤مة إمم اهلل وي٘مقل: ه١مٓء وه٤مسمٞم٦م ضم٤مءوا سمديـ ضمديد، 

وهق ٓ يٕمرف ؿمٞمًئ٤م قمـ اًمديـ وىمٚمٌف ُمٕمٚمؼ سم٤معمحٙمٛم٦م، وًمص ُمـ اًمٚمّمقص ذم اظمتالس 

٘مد يم٤من هٜم٤مك طم٤ميمؿ )سم٤مًمّمٗمراء( ي٠ميمؾ أُمقال اًم٘م٤ٌمئؾ، وم٘مٞمؾ ًمف: طمرام أُمقال اًمٜم٤مس، وم

قمٚمٞمؽ! وم٘م٤مل: ٓ، وم٤مًم٘مٌٞمكم ي٘مقل: هق هيقدي ُم٤م يٗمٕمؾ ويٗمٕمؾ، واًم٘مٌٞمكم ي٘مقل: اُمرأشمف 

ـم٤مًمؼ ُم٤م يٗمٕمؾ ويٗمٕمؾ، واًم٘مٌٞمكم ي٘مقل يمذا ويمذا، وم٠مُمقاهلؿ طمالل ًمٜم٤م، وأقمٔمؿ ُمـ هذا أن 

الًدا ظمراضمٞم٦م سمٛمٕمٜمك أهن٤م ُمٚمٙمٝمؿ ٕهنؿ اعمٝمدي ص٤مطم٥م اعمقاه٥م يٕمتؼم سمالد اًمٞمٛمـ سم

 ـمٝمروه٤م ُمـ اعمٓمرومٞم٦م.

إذ  "اًمروض اًم٤ٌمؾمؿ ذم اًمذب قمـ ؾمٜم٦م أيب اًم٘م٤مؾمؿ"وهٙمذا قمٚمؿ اًمٙمالم، واىمرءوا 

اًمٕمٞم٤مين: إن اًم٘م٤مؾمؿ اًمٕمٞم٤مين ي٘مقل: يمالُمل أٟمٗمع ًمٚمٜم٤مس ُمـ يمالم اهلل،  ي٘مقل قمـ اًم٘م٤مؾمؿ

ٕين  أومْمؾ ُمـ رؾمقل اهلل  ٕهنؿ ىمد أمجٕمقا قمغم أن قمٚمؿ اًمٙمالم أذف اًمٕمٚمقم، وأٟم٤م

 أقمٚمؿ ُمٜمف سمٕمٚمؿ اًمٙمالم.

قمٚمؿ اًمٙمالم اًمذي ي٘مقل ومٞمف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل: طمٙمٛمل أن ييب أهؾ قمٚمؿ اًمٙمالم 
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 .سم٤مجلريد وي٘م٤مل: هذا ضمزاء ُمـ شمرك اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

ودظمؾ اًمٌالء طمتك قمغم اعمذه٥م، ومٝمؿ ي٘مقًمقن: إهنؿ اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م، وقمغم ُمٗمٝمقُمٝمؿ 

، وهل اًمتل ؾمتدظمؾ ضمٞم٦م ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م )اًمٕمٛمِمٞم٦م( إمم )وحٞم٤من(هذا وم٤مًمٗمرىم٦م اًمٜم٤م

 اجلٜم٦م.

سمـ إؾمامقمٞمؾ إُمػم ومه٤م  سمـ إسمراهٞمؿ اًمقزير، وحمٛمد أُم٤م اًمٕمٚمامء إوم٤موؾ يمٛمحٛمد

ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة وهلؿ ردود قمغم يمت٥م اًمزيدي٦م واعمٕمتزًم٦م، طمتك أن حمٛمد اسمـ إؾمامقمٞمؾ 

ٌٕمقن؟ ومت٤مرة ي٘مقًمقن ًمٚمٝم٤مدي، وأظمرى إُمػم يم٤من ي٘مقل ٕصح٤مسمف: ٓ ٟمدري ُمـ ٟمحـ ُمت

 سمـ اعمتقيمؾ وىم٤مل: سمـ قمكم، ومٜمٔمٛمف إؾمح٤مق ًمزيد

ـــ٤مداشمٜم٤م ــــ ؾم ـــالم ُم ـــ٤م إقم  أهي

 

 وُمّمـــ٤مسمٞمح ديـــ٤مضمل اعمِمـــٙمؾ 

ــذه٥م  ـــ ُم ــ٤م ُم ــؾ ًمٜم ــ٤م ه  ظمؼموٟم

 

 ي٘متٗمـــك ذم اًم٘مـــقل أو ذم اًمٕمٛمـــؾ 

ـــال  ـــك سم ـــاًل ٟمرقم ـــ٤م مه  أم شمريمٜم

 

ـــٌؾ  ـــ٩م اًمً ـــقه هن ـــ٤مئؿ ٟم٘مٗمٝم  ؾم

ـــؾ: ٓ،  ـــك ىمٞم ـــ٤م ًمٞمحٞم ـــ٢مذا ىمٚمٜم  وم

 

 سمــــ قمـــكم ٜمـــ٤م اًمـــٜمص ًمزيـــدهٝم 

ــ٤م  ًٓ ظم٤مرضًم ــق ــذه٥م ىم ــرروا اعم  ىم

 

 قمـ ٟمّمقص أل وم٠مسمح٨م وؾمـؾ 

ــ٤مدل أو رام  ــ٤مفمر أو ضم ـــ ٟم ــؿ ُم  صم

 

ـــــؾ  ـــــذى مل يٜمج ـــــًٗم٤م ًم٘م  يمِم

ــــذوا  ــــف واخت ــــدطمقا ذم ديٜم  ىم

 

ــؾ  ــٝم٤مم اعمٜمّم ــك ؾم ــف ُمرُم  قمرو

 وي٘مقل سمٕمْمٝمؿ: ائتٜمل سمزيدي صٖمػم أظمرج ًمؽ ُمٜمف راومْمًٞم٤م يمٌػم. 

اًمًالم  سمـ قمٌد سمـ أمحد ٕمراق، وم٤مًم٘م٤ميض ضمٕمٗمرومٓمٖم٧م قمٚمٞمٜم٤م يمت٥م اًمراومْم٦م ُمـ اًم

                                                        
(1185)

 (، وهمػمه وؾمـده صحقح.720) »ذم اًمؽالم«رواه اَلروي ذم  

 اؾمامن عمقوعلم مـ ًمقاء صعدة.( 1186)
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ًمٕمٚمف ُمـ قمٚمامء اًم٘مرن اًم٤ًمدس أو اًم٤ًمسمع ذه٥م يدرس ذم اًمٕمراق، واًمذي أرؾمٚمف هق 

سمـ ؾمٚمٞمامن وُم٤م رضمع إٓ سمنم ُمًتٓمػم، وأهؾ اًمٕمراق اًمذيـ يٕمتؼمون ُمـ قمٌدة ىمؼم  أمحد

ٕمد سمـ ؾم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وُمـ اًمٖمالة ذم ضمٕمٗمر، طمتك إن ه٤مرون احلًلم وىمؼم قمكم

 اًمٕمجكم ي٘مقل وىمد يم٤من ؿمٞمٕمًٞم٤م:

 أمل شمـــرى أن اًمراومْمـــلم شمٗمرىمـــقا

 

ــًرا  ــ٤مل ُمٜمٙم ــر ىم ــؿ ذم ضمٕمٗم  ومٙمٚمٝم

 ُمـــ٤مم وُمـــٜمٝمؿإومٓم٤مئٗمـــ٦م ىم٤مًمـــ٧م:  

 

ــرا  ــل اعمٓمٝم ــٛمتف اًمٜمٌ ــػ ؾم  ـمقائ

 وُمـ قمج٥م مل أىمْمف ضمٚمد ضمٗمرهؿ 

 

 سمرئــ٧م إمم اًمــرمحـ ممـــ دمٗمــرا 

 سمرئ٧م إمم اًمرمحـ ُمـ يمـؾ راومـض 

 

 سمّمػم سمٕملم اًمٙمٗمـر سم٤مًمـديـ أقمـقرا 

 إذا يمػ أهؾ احلؼ قمـ سمدقم٦م همـدا 

 

 قمٚمٞمٝم٤م وأن يٖمدوا إمم احلـؼ ىمٍمـا 

 وًمق ىمٞمؾ إن اًمٗمٞمؾ و٥م ًمّمـدىمقا 

 

ــرا  ــقل أمح ــل حت ــؾ زٟمج ــق ىمٞم  وًم

ــف  ــػم وم٢مٟم ــقل اًمٌٕم ـــ سم  وأظمٚمــػ ُم

 

 إذا هق وضمف ًمإلىمٌـ٤مل وضمـف أدسمـرا 

 وم٘مـــٌح أىمـــقام رُمـــقه سمٗمريـــ٦م 

 

ــ٤مل ذم قمٞمًــك اًمٗمــرى ُمـــ   يمــام ىم

 شمٜمٍمـــــــــــــــــــــــــــــا

 
وفمٚمٛمقا اعمتٛمًٙملم سم٤مًمًٜم٦م، وم٘مد يم٤من هٜم٤مك رضمؾ ذم ذُم٤مر واعمت٠مظمرون همػموا وسمدًمقا 

ُمـ سمٞم٧م اًمديٚمٛمل ُمتٛمًؽ سم٤مًمًٜم٦م، ومج٤مء إًمٞمف رضمؾ ُمـ سمٞم٧م قم٘م٤ٌمت وهق يدرس ذم 

اًمٌخ٤مري ومٚمٓمٛمف صمؿ شمْم٤مرسم٤م ذم اعمًجد، ومخرج اًمِمٞمٕمل يّمٞمح ذم إؾمقاق: اًمٌخ٤مري ذم 

ي٘متٚمف اًمٕم٤مُم٦م، اعمًجد ومج٤مء اًمٕم٤مُم٦م ويم٤من اعمًجد ىمد أهمٚمؼ ظمقوًم٤م قمغم اًمديٚمٛمل ُمـ أن 

ويم٤من ىمد ذه٥م ُمع اًمٕم٤مُم٦م ؿمخص وهق ٓ يدري ُم٤م هؿ قمٚمٞمف، وم٘م٤مًمقا: ُم٤م هق اًمٌخ٤مري؟ 

 (.ىم٤مل: )ؾم٤مع اًمدم ُمٝمٗمؾ

                                                        

 ؾ.سماًمؾغة اًمعامقة ومعـاه: مثؾ اَلر ؿمعره ـمقي( 1187)
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ومٝمؿ فمٚمٛمقا أهؾ اًمًٜم٦م، وُم٤م اٟمتنمت اًمًٜم٦م إٓ ذم هذه إزُمٜم٦م، وهذا ُمـ ومْمؾ اهلل 

اَم ُيِريُد اهللُ يمِ ﴿شمٕم٤ممم وم٠مهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ:  صْمَس َأْهَؾ إِٞمح ُٝمْذِه٤َم فَمٛمُْ٘مُؿ ايمرِّ

َرىُمْؿ سَمْْمِٜمغمًا﴾ ٌَْٝم٦ِم َوُيَْمٜمِّ ، واًمرضمس: اإلصمؿ واًمٕمّمٞم٤من، وًمٙمـ هؾ هذه [55]إطمزاب:ايْم

إرادة يمقٟمٞم٦م أم إرادة ذقمٞم٦م؟ واجلقاب: إهن٤م إرادة ذقمٞم٦م وًمق يم٤مٟم٧م إرادة يمقٟمٞم٦م ًمقىمٕم٧م 

 يمام أراد رسمٜم٤م قمزوضمؾ.

ـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة أن حيٛمدوا اهلل وم٢مٟمٜم٤م ٟمدقمقهؿ واًمذي أٟمّمح سمف إظمقاٟمٜم٤م إوم٤موؾ ُم

إمم اًمتٛمًؽ سمًٜم٦م ضمدهؿ، وٓ ٟم٘مقل هلؿ: متًٙمقا سمًٜم٦م ضمدٟم٤م، ومٛمـ ٟمحـ وٓ ٟمًتحؼ أن 

ٟمدقمق إمم اًمتٛمًؽ سمًٜمتٜم٤م وٓ سمًٜم٦م أضمدادٟم٤م، ًمٙمـ ٟم٘مقل هلؿ: شمٕم٤مًمقا طمتك ٟمتٛمًؽ سمًٜم٦م 

 اًمذي هق ضمديمؿ ويٕمتؼم ذوًم٤م ًمٙمؿ. رؾمقل اهلل 

تح٘مقا سمٛمٕم٤مىمؾ اًمٕمٚمؿ ويدرؾمقا اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ومام رومع اهلل ؿم٠من يمام ٟمٜمّمحٝمؿ أن يٚم

سمـ ُمٝمدي اًمٜمٕمٛمل،  سمـ إؾمامقمٞمؾ إُمػم، وطمًلم سمـ إسمراهٞمؿ اًمقزير، وحمٛمد حمٛمد

سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين وهق ىم٤مٍض، ُم٤م رومع اهلل  وه١مٓء اًمثالصم٦م ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، وحمٛمد

 .ؿم٠مهنؿ إٓ سم٤مًمٕمٚمؿ ومتًٙمٝمؿ سمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

ٓ يدطمؾ اجلٛم٥م َمـ ىم٣من دم ومٙمٌف َمثٗم٣مل ذرة «ي٘مقل:  ًمتحٙمؿ واًمٙمؼم وم٢من اًمٜمٌل أُم٤م ا

 .»َمـ ىمػم

سمـ  ومؽمى اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ ًمف سمٜم٤مت رسمام ُيٕمِجزن وٓ يزوج اًم٘م٤ٌمئؾ، وًم٘مد ىم٤مل حمٛمد

إؾمامقمٞمؾ إُمػم قمٜمد أن ذيمر أن اًمٙمٗم٤مءة ذم اًمديـ: اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمؼمأ إًمٞمؽ ُمـ ذط رسم٤مه 

                                                        

 ( قمـ اسمـ مًعقد ريض اهلل قمـف.105)رواه مًؾؿ( 1188)
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، ًمٙمؼمي٤مء، ذط ًمٞمس ذم يمت٤مب اهلل وٓ ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل اهلقى، ووًمده اجلٝمؾ وا

وًم٘مد طمرُم٧م اًمٗم٤مـمٛمٞم٤مت ذم يٛمٜمٜم٤م ُم٤م أطمؾ اهلل هلـ، صمؿ ذيمر طمدي٨م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ىمٞمس 

 ، وأؾم٤مُم٦م ًمٞمس سم٘مرر.», أٞم٘محل أؽم٣مَم٥م«: اًمتل ىم٤مل هل٤م اًمٜمٌل 

 ، ويم٤من أسم٤م»ي٣م زمٛمل زمٝم٣مو٥م أٞم٘محقا أزم٣م هٛمد وأٞم٘محقا إيمٝمف«: وي٘مقل اًمٜمٌل 

ُمـ اًمٜم٤ًمء  ، وإذا مجع"اعمحؼم"هٜمد رضماًل طمج٤مًُم٤م، وًم٘مد ىمرأت ذم يمت٤مب اؾمٛمف 

اًمٗم٤مـمٛمٞم٤مت ىمد شمزوضمـ سمٛمـ ًمٞمس سمٗم٤مـمٛمل، وهذا أُمر خي٤مًمػ طمتك اعمذه٥م اًمزيدي، قمغم 

أٟمٜم٤م ٟم٘مقل: إن اعمذه٥م اًمزيدي ُمٌٜمل قمغم اهلٞم٤مم وًمٜم٤م ذيط ذم ذًمؽ، ومٗمل ُم٤م ىمرأٟم٤مه ذم 

، ىمٞمؾ: إٓ اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م(، سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريض: )ىمٞمؾ: إٓ : )واًمٙمٗم٤مءة ذم اًمديـ"ُمتـ إزه٤مر"

ـْ َذىَمٍر اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م(، وإٓ وم٤مًمٙمٗم٤مءة ذم اًمديـ ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ٣م طَمَٙمْٗمٛم٣َمىُمْؿ َِم ٣َم ايمٛمح٣مُس إِٞمح ﴿َي٣م َأُّيه

٣ٌَمئَِؾ يمَِتَٔم٣مَرهُمقا إِنح َأىْمَرََمُ٘مْؿ فِمٛمَْد اهللِ َأسْمَٗم٣مىمُ  ، [25]احلجرات:ْؿ﴾َوُأْٞمَثك َوصَمَٔمْٙمٛم٣َمىُمْؿ ؾُمُٔمقزم٣ًم َووَم

زوج اسمٜمتف سمٕمثامن ومٚمام  سمـ اخلٓم٤مب، واًمٜمٌل  سمـ أيب ـم٤مًم٥م زوج اسمٜمتف سمٕمٛمر وقمكم

يمق أن يمٛم٣م نمغمه٣م يمزوصمٛم٣مك ي٣م «شمقومٞم٧م زوضمف إظمرى، ومٚمام شمقومٞم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م ىم٤مل: 

 .»فمثامن

ومٝمذا فمٚمؿ ًمٚمٗم٤مـمٛمٞم٤مت، وهؿ يًٛمقهن٤م قمٜمدٟم٤م )ذيٗم٦م(، ًمٙمـ إذا ضم٤مءت آٟمتخ٤مسم٤مت 

 .وهؿ أول ُمـ ؾمـ هذه اًمًٜم٦م اًمًٞمئ٦مظمرضمقا إًمٞمٝم٤م 

                                                        

 ( قمـ وماـمؿة سمـت ىمقس ريض اهلل قمـفا.1480م (( 1189)

 (.3/58( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف وهق ذم اجلامع )6/129رواه أسمق داود )( 1190)

 وهق وعقػ ضمًدا واهلل أقمؾؿ. "اًمًػم"ذيمره اًمذهٌل ذم ( 1191)

آكتخاسمات إومم سمًٌب ما شمدومؼ مـ كًاء سمـل هاؿمؿ  طمتك يماد يًؼط اًمشقخ ومقصؾ مـاع ذم( 1192)
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وم٢مذا أراد إظمقاٟمٜم٤م أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة أن ٟمحٌٝمؿ وأن ٟمٕمٔمٛمٝمؿ ومٚمٞمًٚمٙمقا ُمًٚمؽ رؾمقل 

 .اهلل 

شمٜمٌٞمف: ىمد ي٠ًمل ؾم٤مئؾ قمـ ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م ٟم٤مصٌل، ومٜم٘مقل: هق ُمـ ٟمّم٥م اًمٕمداوة ٔل 

هؾ أو احلرب ؾمقاء سمٞمده أم سمٚم٤ًمٟمف، ومٝمذا ُمٕمٜمك اًمٜم٤مصٌل، واعمحدصمقن وأ سمٞم٧م حمٛمد 

 اًمًٜم٦م يٕمدون اًمٜم٤مصٌل ُمٌتدقًم٤م يمام يٕمدون اًمِمٞمٕمل ُمٌتدقًم٤م.

إذا زمقيع خلٙمٝمٖمتكم هم٣مومتٙمقا أطمر َمٛمٜمام ىم٣مئٛم٣ًم َمـ «ي٘مقل:  اًمٜمٌل  :تنبيه آخر

سمـ أيب ـم٤مًم٥م صمؿ ظمرج قمٚمٞمف ُمـ ظمرج روقان اهلل  ، وىمد يم٤من سمقيع ًمٕمكم»ىم٣من

، ومٛمٕم٤موي٦م »نمٝم٥مأزممم فمامر سمٗمتٙمؽ ايمٖمئ٥م ايم٣ٌم«: قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم، وي٘مقل اًمٜمٌل 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م وهق أطمؼ سم٤مخلالوم٦م، ًمٙمـ  وأصح٤مسمف يٕمتؼمون سمٖم٤مة ٕهنؿ ظمرضمقا قمغم قمكم

ـَ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ٓ خيرضمٝمؿ سمٖمٞمٝمؿ قمـ اإلؾمالم ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ﴿َوإِْن ؿَم٣مئَِٖمَت٣مِن َِم

إذا ايمتٗمك «: ٜمٌل ، ومًامهؿ ُم١مُمٜملم، وىم٤مل اًم[7]احلجرات:اوْمَتَتُٙمقا هَمَٟمْصٙمُِحقا زَمْٝمٛمَُٜماَم﴾

 ومًامهؿ ُمًٚمٛملم، وي٘مقل اًمٜمٌل  »اظمًٙمامن زمًٝمٖمٝمٜمام هم٣ميمٗم٣مسمؾ واظمٗمتقل دم ايمٛم٣مر

ذم اخلقارج اًمذيـ يٛمرىمقن ُمـ اًمديـ يمام يٛمرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م، ي٘مقل ذم آظمر 

                                                                                                                                                      

 )اًمنمايػ(.

ًٌا وهق ذم مًؾؿ( 1193)  قمـ قمرومجة ريض اهلل قمـف. (1852) شمؼدم ىمري

، واًمصحقح (710) "اًمصحقحة"( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، وهق ذم 3800رواه اًمؽممذي )( 1194)

 .(1269اعمًـد )

 قمـف. ( قمـ أيب سمؽرة ريض اهلل2888( )م 31)خ ( 1195)
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سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل  ، وم٘متٚمٝمؿ قمكم»سمٗمتٙمٜمؿ أولم ايمْم٣مئٖمتكم زم٣محلؼ«احلدي٨م: 

اًمٕمزيز  سمـ قمٌد ـم٤مًم٥م هق اعمّمٞم٥م ذم مجٞمع طمروسمف، ورطمؿ اهلل قمٛمر سمـ أيب قمٜمف، ومٕمكم

 وىمد ؾمئؾ قمـ هذه اًمٗمتـ وم٘م٤مل: شمٚمؽ ومتٜم٦م ـمٝمر اهلل ُمٜمٝم٤م ؾمٞمقومٜم٤م، ومال ٟم٘مذر هب٤م أًمًٜمتٜم٤م.

٤م سمٕمد: ومٝمذه شمٙمٛمٚم٦م  احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقًمف وآًمف وصحٌف أُمَّ

ُمقوقع واؾمع إـمراف ٓ شمٗمل سمف حم٤مرضة وٓ حم٤مرضشم٤من وٓ صمالث ًمٚمٛمقوقع وهق 

وٓ أرسمع، وذًمؽ أٟمف ًمٞمس ُم٘متًٍما قمغم ومْم٤مئؾ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، سمؾ ومٞمف شمٕمرض عمـ سمدل 

 وهمػم ُمٜمٝمؿ.

رمحف اهلل أٟمف ىم٤مل: أهؾ اًمًٜم٦م يٙمتٌقن ُم٤م هلؿ  سمـ اجلراح وم٘مد ضم٤مء قمـ ويمٞمع

٤م هلؿ، وم٠مهؾ اًمًٜم٦م يالزُمقن اًمٕمداًم٦م ىم٤مل اهلل وُم٤م قمٚمٞمٝمؿ، وأهؾ اًمٌدقم٦م ٓ يٙمتٌقن إٓ ُم

ُ٘مْؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ًِ ِط ؾُمَٜمَداَء هللِحِ َويَمْق فَمعَم َأْٞمُٖم ًْ اَِمكَم زم٣ِميْمِٗم ـَ آََمٛمُقا ىُمقُٞمقا وَمقح ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ نَمٛمِّٝم٣ًم َأْو هَمِٗمغمًا هَم٣مهللُ َأْولَم ِِبِ  وَْمَرزمكَِم إِْن َيُ٘م ْٕ ـِ َوا َقى َأْن سَمْٔمِديُمقا َأِو ايْمَقايمَِدْي اَم هَمال سَمتحٌُِٔمقا اَْلَ

وىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف  ،[253]اًمٜم٤ًمء:﴾َوإِْن سَمْٙمُقوا َأْو سُمْٔمِرُوقا هَم١مِنح اهللَ ىَم٣مَن زماَِم سَمْٔمَٚمُٙمقَن طَمٌغِماً 

َٔمْدِل ﴿إِنح اهللَ َيْٟمَُمُر زم٣ِميمْ  ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[231]إٟمٕم٤مم:َوإَِذا وُمْٙمُتْؿ هَم٣مفْمِديُمقا﴾﴿وشمٕم٤ممم:

٣منِ  ًَ ضْم ِ ْٕ  .[72]اًمٜمحؾ:﴾َوا

                                                        

 ( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف.1065)م ( 1196)

(1197)
 (، وؾمـده وعقػ.1080) »ذم اًمؽالم«رواه اَلروي ذم  
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ٓح سَمْٔمِديُمقا افْمِديُمقا ُهَق َأوْمَرُب ﴿ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ِرََمٛمحُ٘مْؿ ؾَمٛمَآُن وَمْقٍم فَمعَم َأ َوٓ جَيْ

 .[6]اعم٤مئدة:﴾يمِٙمتحْٗمَقى

زم٣مئمٛم٣م رؽمقل اهلل «ىم٤مل:  سمـ اًمّم٤مُم٧م ُمـ طمدي٨م قم٤ٌمدة "اًمّمحٞمحلم"وذم 

ُٔمن وايمٝمن، واظمٛمُمط واظم٘مره، وفمعم أشمرة فمٙمٝمٛم٣م، وفمعم أن فمعم ايمًٚمع وايمْم٣مفم٥م، دم ايم 

، وذم »ٓ ٞمٛم٣مزع إَمر أهٙمف، وفمعم أن ٞمٗمقل احلؼ أيٛمام ىمٛم٣م، ٓ ٞمخ٣مف دم اهلل يمقَم٥م ٓئؿ

 .أُمره أن ي٘مقل احلؼ وًمق يم٤من ُمًرا ملسو هيلع هللا ىلصُمـ طمدي٨م أيب ذر أن اًمٜمٌل  "ُمًٜمد أمحد"

ي، ومال ي٘مدطمقن إٓ ومٞمٛمـ وم٠مهؾ اًمًٜم٦م ذم اًم٘مديؿ واحلدي٨م يتحرون هم٤مي٦م اًمتحر

يًتحؼ اًم٘مدح، وٓ ُيَٕمِدًُمقن إٓ عمـ يًتحؼ اًمتٕمديؾ، ُمـ أضمؾ هذا أُمٜمٝمؿ اًمٜم٤مس واقمتد 

ًُمقه ومٝمق اعمٕمدل، ٕهنؿ ًمٞمس هلؿ  اًمٜم٤مس سم٠مىمقاهلؿ، ومٛمـ ضمرطمقه ومٝمق اعمجروح، وُمـ قمدَّ

أهمراض، وسمام أن إُمر يمذًمؽ وم٘مد سم٘مٞم٧م أطم٤مدي٨م ٟمذيمره٤م ذم ومْم٤مئؾ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة 

 ٜمٝم٤م:ُم

وايمذي همٙمؼ «أٟمف ىم٤مل:  قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف "صحٞمحف"ُم٤م روى ُمًٚمؿ ذم 

إرم أن ٓ حيٌٛمل إٓ َم٠مَمـ وٓ يٌٕمّمٛمل إٓ  احل٥ٌم وزمرأ ايمٛمًٚم٥م إٞمف يمٔمٜمد ايمٛمٌل إَمل 

، وُمٕمٜمك احلدي٨م أٟمف ٓ حي٥م قمٚمًٞم٤م ًمٙمقٟمف ٟم٤مس اإلؾمالم إٓ ُم١مُمـ وٓ يٌٖمض »َمٛم٣مهمؼ

ٓ «ُمٜم٤مومؼ، وىمد ضم٤مء ذم ومْم٤مئؾ إٟمّم٤مر ذًمؽ احلدي٨م: قمٚمًٞم٤م ًمٙمقٟمف ٟم٤مس اإلؾمالم إٓ 

                                                        

 (.41/42( )م/اإلمارة/7199/7200)خ ( 1198)

 (.1/187( وهق ذم اًمصحقح اعمًـد )5/159)طمؿ ( 1199)

 (.78)م ( 1200)
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 »حيٌٜمؿ إٓ َم٠مَمـ، وٓ يٌٕمّمٜمؿ إٓ َمٛم٣مهمؼ

قمٚمًٞم٤م إمم ظم٤مًمد  ىم٤مل سمٕم٨م اًمٜمٌل  قمـ سمريدة: "صحٞمح اًمٌخ٤مري"وضم٤مء ذم 

ًمٞم٘مٌض اخلٛمس، ويمٜم٧م أسمٖمض قمٚمًٞم٤م ىم٤مل: وم٠مظمذ قمكم ضم٤مري٦م ُمـ اخلٛمس ًمٜمٗمًف وم٘م٤مل 

ضمئ٧م أطمدصمف سمام يم٤من، صمؿ ىمٚم٧م:  ىمدُمٜم٤م قمغم اًمٜمٌل سمـ اًمقًمٞمد: دوٟمؽ ىم٤مل: ومٚمام  ظم٤مًمد

ىم٤مل: ومرومٕم٧م رأد  إن قمٚمًٞم٤م أظمذ ضم٤مري٦م ُمـ اخلٛمس، ىم٤مل: )ويمٜم٧م رضماًل ُمٙم٤ٌمسًم٤م(

وم٘مٚم٧م: ٟمٕمؿ، ىم٤مل:  »ي٣م زمريدة أسمٌٕمض فمٙمًٝم٣م؟«ىمد شمٖمػم! وم٘م٤مل:  وم٢مذا وضمف رؾمقل اهلل 

٣ًٌم هم١من يمف دم اخلٚمس أىمثر َمـ «  .»ذيمؽٓ سمٌٕمّمف وإن ىمٛم٦م حتٌف هم٣مزدد يمف ضم

يم٤من يّمكم ومج٤مء وضمٚمس قمغم فمٝمر اًمٜمٌل  ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌلوورد ذم ومْم٤مئؾ أطمد احلًٜملم 

اًمًجقد، وم٠ًمًمف اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد اٟمتٝم٤مء اًمّمالة قمـ إـم٤مًمتف اًمًجقد  وم٠مـم٤مل اًمٜمٌل  

 .»يم٘مـ ازمٛمل ارحتٙمٛمل هم٘مره٦م أن أفمجٙمف«وم٘م٤مل: 

يٕمقذ   قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: يم٤من اًمٜمٌل "صحٞمح اًمٌخ٤مري"وورد ذم 

إن أزم٣مىمام ىم٣من ئمقذ ِب٣م إؽمامفمٝمؾ وإؽمح٣مق، أفمٝمذىمام زم٘مٙمامت «ًـ واحلًلم، وي٘مقل:8 احل

                                                        

 ( قمـ اًمؼماء ريض اهلل قمـف.15( )م 3783)خ ( 1201)

مع  (4/334( اًمصحقحة )2473) "اجلامع اًمصحقح"( وهق ذم 5/350( واعمًـد )4350)خ ( 1202)

 .اظمتالف ذم سمعض إًمػاظ

 وأكظر إمم إرض. وهذه اًمؾػظة ظمارج اًمصحقح، ومعـك مؽٌاسًما أي: ٓ أكظر إمم وضمف اًمـٌل ( 1203)

( قمـ قمٌداهلل سمـ ؿمداد قمـ أسمقف، وهق ذم اجلامع 2/229( واًمـًائل )3/494رواه أمحد )( 1204)

 (.2/131اًمصحقح )

 (.3371)خ ( 1205)
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 .»اهلل ايمت٣مَم٥م َمـ ىمؾ ؾمٝمْم٣من وه٣مَم٥م وَمـ ىمؾ فمكم َٓم٥م

 ومٝمذه ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ اًمتل شمدل قمغم ومْم٤مئؾ احلًٜملم ريض اهلل قمٜمٝمام.

ضمٕمٚم٧م ؾمت٤مًرا يتًؽم هب٤م اًمراوميض، واًمراومْم٦م أئٛم٦م ؿمٞمٕم٦م  وحم٦ٌم أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌل 

ٞمٛمـ يْمٚمٚمقهنؿ، سمؾ قمدهؿ اإلُم٤مم اعمٝمدي ُمـ اًمثٜمتلم واًمًٌٕملم ومرىم٦م اهل٤مًمٙم٦م، وم٤مًمراومْم٦م اًم

 هلؿ ىمرآن ومٞمف زي٤مدة قمغم يمت٤مب اهلل، ويٕمتؼمون ؾم٤ٌمسملم ًمٚمّمح٤مسم٦م.

سمـ ؾمٚمٞمامن،  أُم٤م أئٛم٦م ؿمٞمٕم٦م اًمٞمٛمـ اًمذيـ هؿ ُم٘متدون هبؿ ومٛمثؾ: اهل٤مدي، وأمحد

ي٘مدم اًمرأي قمغم اًمٜمص، وم٘مد ىمرأت ذم سمـ محزة، وم٠مُم٤م اهل٤مدي وم٢مٟمف رائل،  واعمٝمدي، وحيٞمك

ومٞم٘مقل اهل٤مدي: إذا ضم٤مءت  »ع ضم٣مرض يم٣ٌمدٌيوٓ «ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصسمٕمض يمتٌف أن اًمٜمٌل 

اُمرأة وم٤مٕطمًـ أن شمْمع سمْم٤مقمتٝم٤م ذم ديم٤من احل٤مرض، واحلدي٨م ٓ ٟمدري أيّمح أم ٓ 

 .يّمح. أهـ يمالُمف وهذا احلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

٤م يِم٤مءون ويْمٕمٗمقن ويًتدًمقن سم٠مطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م وُمقوققم٦م يّمححقن ُم

يمٝم٦ًم ؾمٖم٣مفمتل ٕهؾ ايم٘م٣ٌمئر « وم٘مد زادوا ذم طمدي٨م: "اًمّمحٞمحلم"إطم٤مدي٨م اًمتل ذم 

وهذا ذم سمٕمض يمتٌٝمؿ اًمّمٖمػمة اًمتل هل قمغم ـمري٘م٦م  »يمٝم٦ًم«، ومزادوا: »َمـ أَمتل

 اًم١ًمال واجلقاب، ىمرأٟم٤مه ذم )ضم٤مُمع اهل٤مدي( قمٜمد أن يمٜم٧م أدرس قمٜمدهؿ.

سمـ أيب ظم٤مًمد قمـ  ًمقن: ٓ يّمح، إؾمامقمٞمؾويٕمٛمدون إمم أطم٤مدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م وي٘مق

                                                        

/ سمؿعـاه( قمـ اسمـ 1521( )م 2158( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، و )خ 1520( )م 2150)خ  (1206)

( قمـ اسمـ قمؿر ريض 2159( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف وسمؿعـاه )خ 1522قمٌاس ريض اهلل قمـفام، و )م 

 . ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف وضماء قمـ همػمهؿ1523( )م 2161اهلل قمـفام، و )خ 

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.1520( )م 2150)خ ( 1207)
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إذ ٟمٔمر إمم اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م  سمـ أيب طم٤مزم قمـ ضمرير ىم٤مل: يمٜم٤م ضمٚمقؾًم٤م قمٜمد اًمٜمٌل  ىمٞمس

 .»إٞم٘مؿ ؽمؼمون رزم٘مؿ ىمام سمرون هذا ايمٗمٚمر ٓ سمّم٣مَمقن دم رؤيتف«اًمٌدر ىم٤مل: 

سمـ قمٌداهلل يم٤من  ٓ يّمح، ضمرير : طمدي٨م"ذح اًمثالصملم اعم٠ًمًم٦م"وم٘م٤مل طم٤مسمس ذم 

أُمػم اعم١مُمٜملم، أىمقل: وطم٤مؿم٤م ضمريًرا ُمـ ظمٞم٤مٟم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم، سمؾ هق ُمـ حمٌل أُمػم خيقن 

 سمـ أيب طم٤مزم ٟم٤مصٌل. اعم١مُمٜملم ذم طمٞم٤مة قمكم وسمٕمد ووم٤مشمف، وىم٤مل أيًْم٤م: ىمٞمس

ىمٚم٧م: واحلدي٨م ُمروي قمـ أيب هريرة وأيب ؾمٕمٞمد، سمؾ يٛمٙمـ أٟمف ضم٤مء قمـ ٟمحق 

ًمٚمح٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل،  "ٕومراحطم٤مدي إرواح إمم سمالد ا"صمالصملم صح٤مسمًٞم٤م يمام ذم 

يم٤من ُمقاومً٘م٤م ٕهقائٝمؿ ويْمٕمٗمقن احلدي٨م إذا يم٤من خي٤مًمػ  ومٝمؿ يّمححقن احلدي٨م إذا

 ُمٕمت٘مدهؿ وًمق يم٤من ذم هم٤مي٦م ُمـ اًمّمح٦م.

سمـ اعمٜمذر أيب اجل٤مرود، وهق  وؿمٞمٕم٦م اًمٞمٛمـ اًمذيـ يًٌقن اًمّمح٤مسم٦م ي٘متدون سمزي٤مد

ٟمزل إمم اًمٙمقوم٦م أو ٟمزل أهٚمف إمم اًمٙمقوم٦م، يمقذم وىمد ىمٞمؾ إٟمف مهداين، ومال يٛمٜمع أن يٙمقن 

وىمد ىم٤مل هذا اًمٙمالم  "ُمٞمزان آقمتدال"ومٝمق يمذاب ؾم٤ٌمب ؿمت٤مم يمام ذم شمرمجتف ُمـ 

 "اًمرؾم٤مًم٦م اًمقازقم٦م ًمٚمٛمٕمتديـ ذم ؾم٥م صح٤مسم٦م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم" سمـ محزة ذم يمت٤مسمف حيٞمك

وسمٛمـ يامصمٚمف سمـ اعمٜمذر  اًمٞمٛمـ وًمٙمٜمٝمؿ ُم٘متدون سمزي٤مد ىم٤مل: إن اًم٤ًٌمسم٦م ًمٞمًقا ُم٘متديـ سم٠مئٛم٦م

 ُمـ اًمٙمقومٞملم.

وم٤مًمتِمٞمع ضمٕمؾ ؾمت٤مًرا، وم٤معمٙم٤مرُم٦م اًمذيـ هؿ أيمٗمر ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى يتًؽمون 

سم٤مًمرومض وهؿ يًٙمٜمقن سمٜمجران وُمٜمٝمؿ أٟم٤مس يًٙمٜمقن سمٜم٘مؿ سمّمٜمٕم٤مء، وذم طمراز وقمراس 

                                                        

 (.633( )م 7434خ (( 1208)



 131 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

 "اًمٗمرق سملم اًمٗمرق"وٓ ومرق سملم اعمٙمرُمل واًمِمٞمققمل واعمٚمحد، ويًٛمٞمٝمؿ اًمٌٖمدادي ذم 

 ًمٕمٚمامء سم٤مًمدهري٦م.وٟم٘مؾ ذًمؽ قمـ ا

وي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم اًمٜمّمػمي٦م: إهنؿ يتًؽمون سم٤مًمرومض وهؿ يٌٓمٜمقن اًمٙمٗمر 

اعمحض، وهؿ يتًؽمون سمٛمح٦ٌم أهؾ اًمٌٞم٧م، وإذا ؾمٛمٕمقا اًمرقمد ىم٤مًمقا: ؾمٌح٤مٟمؽ هذا 

 سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اًمًح٤مب، وي٘مقًمقن سمتٜم٤مؾمخ إرواح. قمكم

 ومٝم١مٓء يتًؽمون سمٛمح٦ٌم أهؾ اًمٌٞم٧م:

ــىم٦م وهت ُم ــ٤مرت ُمنم ــ٤مؾم  ٖمرسًم

 

 ؿمـــت٤من سمـــلم ُمنمـــق وُمٖمـــرب 

 ومِمت٤من سملم أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة وسملم أوًمئؽ اًمذيـ يت٠ميمٚمقن سم٤مًمديـ. 

﴿َي٣م واخلٛمٞمٜمل وُمـ قمغم ؿم٤ميمٚمتف وقمٌدة اًم٘مٌقر، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ـْ ُدوِن اهللِ ـَ سَمْدفُمقَن َِم َب ََمَثٌؾ هَم٣مؽْمَتِٚمُٔمقا يَمُف إِنح ايمحِذي ٣َم ايمٛمح٣مُس رُضِ ُٙمُٗمقا ُذزَم٣مزم٣ًم َويَمِق  َأُّيه ـْ َُيْ يَم

َتٛمِْٗمُذوُه َِمٛمُْف َؤُمَػ ايمْمح٣ميم٤ُِم  ًْ زَم٣مُب ؾَمْٝمئ٣ًم ٓ َي ٌُْٜمُؿ ايمذه ُٙم ًْ اصْمَتَٚمُٔمقا يَمُف َوإِْن َي

ـْ ُدوٞمِِف ََم٣م َيْٚمٙمُِ٘مقَن  ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[55]احل٩م:﴾َواظمَْْْمُٙمقُب  ـَ سَمْدفُمقَن َِم ﴿َوايمحِذي

ـْ وِمْْمِٚمغمٍ  َٚمُٔمقا ُدفَم٣مَءىُمْؿ َويَمْق ؽَمِٚمُٔمقا ََم٣م اؽْمَتَج٣مزُمقا يَمُ٘مْؿ َوَيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم إِْن سمَ *  َِم ًْ ْدفُمقُهْؿ ٓ َي

ٌِّئَُؽ َِمْثُؾ طَمٌغٍِم﴾ ىمُِ٘مْؿ َوٓ ُيٛمَ  .[22-25]وم٤مـمر: َيْ٘مُٖمُروَن زممِِمْ

وىمد درؾم٧م سمّمٕمدة ىمدر صمالث ؾمٜمقات، ومام وضمدهتؿ إٓ صاًم سمٙماًم قمٛمًٞم٤م ومٝمؿ ٓ 

ىمد ىم٤مل ؾمٞمدي ومالن، وىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ وىم٤مل يمذا ويمذا، أُم٤م ىمقل اهلل يٕم٘مٚمقن، ي٘مقًمقن: 

 ومال يقضمد قمٜمدهؿ. وىمقل رؾمقل ااهلل 

، ومٜمًتٓمٞمع »ىمؾ زمدفم٥م واليم٥م وىمؾ واليم٥م دم ايمٛم٣مر«ي٘مقل:  وسمام أن اًمٜمٌل 

                                                        

 رواه أسمق داود وهمػمه قمـ اًمعرسماض سمـ ؾمارية ريض اهلل قمـف وىمد شمؼدم مرات.( 1209)
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وٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل: اًمرومض ذم اًمٜم٤مر  أن ٟم٘مقل: اًمتِمٞمع ذم اًمٜم٤مر وًمًٜم٤م ٟمٕمٜمل أومراد اًمِمٞمٕم٦م،

راد اًمراومْم٦م، وٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل: اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ذم اًمٜم٤مر، وم٤مًمذي يٕمرف اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م وًمًٜم٤م ٟمٕمٜمل أوم

 ويٕمت٘مد ُمذهٌٝم٤م ويٕمتٜم٘مف وم٤مٕومراد ذم اًمٜم٤مر ٕهنؿ يٕمتؼمون يمٗم٤مًرا.

واعمٌتدقم٦م إن شمٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ أهؾ اًمًٜم٦م يٌ٘مقن طمٞم٤مرى، ومٝمؿ إن ردوا ص٤مروا ُمداومٕملم 

ك احلزسمٞمقن وإن قمـ ومْم٤مئحٝمؿ، وقمٚمؿ اًمٜم٤مس أن هذه اًمٗمْم٤مئح ُمقضمقدة قمٜمدهؿ طمت

ؾمٙمتقا قمٚمؿ اًمٜم٤مس أهنؿ قم٤مضمزون ُمٌٓمٚمقن، وم٠مٟمتؿ قمغم ظمػم ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م، طمتك ردودهؿ 

 .شمٕمتؼم ٟمًٍما ورومٕم٦م ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

ومرسمام جيـ ومٝمق ذم طمػمة،  وٓ شم٠ًمل قمـ طم٤مًم٦م اًمًٗمٞمف اًمٙمذاب حمٛمد اعمٝمدي

ٙمٜمف خيِمك ُمـ ومٙمثػم ممـ يم٤مٟمقا ُمٕمف ذهٌقا ودظمٚمقا ذم آٟمتخ٤مسم٤مت، وهق حي٥م هذا ًم

 ًمٓمامت أهؾ اًمًٜم٦م.

ومٞمج٥م أن حتٛمدوا اهلل ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م، وم٤مهلل هق اًمذي ٟمٍميمؿ وأيديمؿ ومٚمٞمس سم٘مقشمٙمؿ 

وٓ ومّم٤مطمتٙمؿ وٓ يمثرة قمٚمٛمٙمؿ، وم٢من رد قمٚمٞمٙمؿ ظمّمقُمٙمؿ ص٤مر ٟمًٍم ِا ًمٙمؿ، وم٘مد أشم٤مين 

ذات ُمرة أخ سمنميط ًمٚمٛمٙم٤مرُم٦م اًمذيـ ذم ٟمجران رد قمكم، وهذا إخ اعمًٙملم ي٘مقل: ٟمريد 

ؽ أن شمرد قمغم هذا اًمنميط، ومٚمام ؾمٛمٕمتف وم٢مذا هق ذيط ؾمٗمٞمف ُمـ ؾمٗمٞمف وم٘مٚم٧م: أأرد ُمٜم

 قمغم ُمثؾ هذا، وأن ُم٤مت اًمنميط وًمٞمس ًمف ذيمر.

 "ومّمؾ اخلٓم٤مب ذم اًمرد قمغم اعمٗمؽمي اًمٙمذاب"وراومْم٦م صٕمدة أًمٗمقا يمت٤مسًم٤م سمٕمٜمقان: 

                                                        

احلؿد هلل ووح أمر هذا اًمًػقف اًمؽذاب، ومحؽؿ ذم ىمضقة هق واصمـان معف وطمؽؿقا قمغم اعمخطئ ( 1210)

أرسمعة أصمقار وهذا ذسمح ًمغػم اهلل، واهلل أقمؾؿ ما هل هناية حمؿد اعمفدي / أن يذسمح قمـد اعمخطل قمؾقف 

 اًمشقخ.
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 هذا، وأٟم٤م سمٕمض اإلظمقة وىم٤مًمقا: ٟمريد ُمٜمؽ أن شمرد قمغم هذا؟ وم٘مٚم٧م: أُمثكم يرد قمغم ومج٤مء

 يٕمجٌٜمل اهلجقم وًمٞمس اعمداومٕم٦م، صمؿ سمكم اًمٙمت٤مب وو٤مع واحلٛمد هلل.

أُم٤م اًمٌٞمْم٤مين اعمًٙملم وم٘مد أًمػ يمت٤مسًم٤م وضم٤مء سمٕمض اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن: شمراضمع ي٤م أسم٤م 

اًمرمحـ قمـ هذا ىمٌؾ أن خيرج اًمٙمت٤مب، ومٚمام ىمرأت اًمٙمت٤مب إذا هق هراء ويمذب  قمٌد

، ومٜمحـ ٓ ٟمّمكم، [2]اعم٤مقمقن:﴾ٌؾ يمِْٙمُٚمَِمٙمِّكمَ ﴿هَمَقيْ وطم٤مًمف يمام ىمٚمٜم٤م ىمٌؾ ُمثؾ اًمذي ي٘مقل: 

 ويمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

ـــ٤م ـــ٤مد شمٕمٛمره ـــ٤مضمد ًمٚمٕمٌ  دع اعمً

 

 واقمٛمــد سمٜمــ٤م طم٤مٟمــ٦م اخلــامر يًــ٘مٞمٜم٤م 

 ُم٤م ىم٤مل رسمؽ ويـؾ ًمـالمم ؾمـٙمروا 

 

ـــٚمٞمٜم٤م  ـــؾ ًمٚمٛمّم ـــ٤مل: وي ـــام ىم  وإٟم

وسمٞم٤مًٟم٤م ٕطمقاهلؿ، واًمذي أٟمّمح سمف أهؾ اًمًٜم٦م أن  وٟمحـ سمحٛمد اهلل ٟمٕمتؼمه ٟمًٍما ًمٚمًٜم٦م 

 الزُمقا اًمٕمداًم٦م.ي

: اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وُمـ ومْم٤مئؾ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ ُمع اًمٜمٌل 

وقمغم آل حمٛمد، وٟمحـ سمحٛمد اهلل ٟمٙمتٌٝم٤م ذم يمتٌٜم٤م وٟمذيمره٤م ذم ظمٓمٌٜم٤م، واإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل 

 ي٘مقل:

 ي٤م أهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل طمٌٙمؿ

 

 ومرض ُمـ اهلل ذم اًم٘مرآن أٟمزًمف 

 يمٗم٤ميمؿ ُمـ قمٔمٞمؿ اًم٘مدر أٟمٙمؿ 

 

مل يّمؾ قمٚمٞمٙمؿ ٓ صالة  ُمـ 

 ًمف

 
وأُم٤م اًمّمدىم٤مت اًمتل أيمٚمٝم٤م أصح٤مب رطم٤ٌمن وأهؾ صٕمدة ه٤مؿمٛمل قمٚمقي وهق ي٠مظمذ 

 اًمزيمقات ًمٚمنميٗم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م واًمنميٗم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م.

يمام ذم  اًمّمدىم٦م قمٚمٞمٝمؿ، ومٝمق يٕمتؼم شمنميًٗم٤م هلؿ، ٕن اًمٜمٌل  وىمد طمرم اًمٜمٌل 
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ـ قمكم وىمد أيمؾ مترة ُمـ سم وىمد رأى احلًـ "اًمّمحٞمحلم"طمدي٨م أيب هريرة ذم 

ىمخ ىمخ، أَم٣م سمٔمرف أٞم٣م ٓ ٞمٟمىمؾ «اًمّمدىم٦م وم٠مدظمؾ إصٌٕمف ذم ومٞمف وأظمرضمٝم٤م وىم٤مل: 

إذا دقم٤م  ، وص٤مر حتريٛمٝم٤م قمغم أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة ًمٌمء آظمر وهق أن اًمٜمٌل »ايمِمدوم٥م

اًمٜم٤مس يتّمدىمقن وأظمذ ُمٜمٝم٤م ومرسمام ي٘مقل اعمٜم٤موم٘مقن واًمذيـ ذم ىمٚمقهبؿ ُمرض: وهق يدقمق 

َٟميْمُ٘مْؿ َأَْمَقايَمُ٘مؿْ ﴿وهق ي٠مظمذه٤م يمام ي٘مقل اهلل قمزوضمؾ:  اًمٜم٤مس إمم اًمّمدىم٦م ًْ إِْن *  َوٓ َي

ٌَْخُٙمقا َوُُيِْرْج َأْوَٕم٣مَٞمُ٘مؿْ  َٟميْمُ٘مُٚمقَه٣م هَمُٝمْحِٖمُ٘مْؿ سَم ًْ ، ومتحريؿ اًمّمدىم٦م قمغم [55-54]حمٛمد:﴾َي

 اًمٜمٌقة يٕمتؼم ذوًم٤م هلؿ. أهؾ سمٞم٧م

حمٛمد، ويمؾ إُم٦م  وسم٘مل رء وهق أن سمٕمض اًمٜم٤مس ي٘مقل: إن إشم٤ٌمع يمٚمٝمؿ ُمـ آل

َأْدطِمُٙمقا آَل همِْرفَمْقَن َأؾَمدح ﴿ُمـ آل حمٛمد ٕهنؿ يٕمتؼمون اشم٤ٌمقًم٤م ًمف، واؾمتدًمقا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ايمٙمٜمؿ ه٠مٓء «ىم٤مل:  ، ومٝمذا اؾمتدٓل ًمٞمس سمّمحٞمح ٕن اًمٜمٌل [24]هم٤مومر:ايْمَٔمَذاِب﴾

 طمرم اًمّمدىم٦م قمغم أهؾ سمٞمتف، ومٕمغم هذا ومٝمل حمرُم٦م قمغم ، واًمٜمٌل »أهؾ زمٝمتل

 مجٞمع اعمًٚمٛملم ٕهنؿ يٕمتؼمون ُمـ آل حمٛمد ومٝمق اؾمتدٓل ذم همػم ُمقوٕمف.

إن ىمتؾ «سمـ ود اًمٕم٤مُمري، وأُم٤م طمدي٨م:  وُمـ ومْم٤مئؾ قمكم ريض اهلل قمٜمف ىمتؾ قمٛمرو

، وم٘مد ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمذهٌل »سمـ ود اًمٕم٤مُمري يٕمدل قم٤ٌمدة اًمث٘مٚملم قمٛمرو

ظمؾ ومٞمٝم٤م إٟمٌٞم٤مء، ويدظمؾ ومٞمٝم٤م أهؾ سمٞم٧م وهمػم واطمد: إٟمف ُمقوقع، ٕن قم٤ٌمدة اًمث٘مٚملم يد

 اًمٜمٌقة.

ُمًتدرك "وم٤محلدي٨م ُمقوقع، وأُم٤م أصؾ اًم٘مّم٦م ومٚمٝم٤م ـمرق ُمتٙم٤مصمرة ذم 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.1069( )م 1491خ (( 1211)

ًٌا.( 1212)  شمؼدم ىمري
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 أن ٟمحٙمؿ سمْمٕمٗمٝم٤م سمؾ هل صم٤مسمت٦م إن ؿم٤مء اهلل. ٟمًتٓمٞمع ٓ "احل٤ميمؿ

*** 

                                                        
(1213)

 (، وهمػمها.4390(، )4389سمتحؼقؼ اًمشقخ ) »اعمًتدرك« 
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ف أمجٕملم، احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسم

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ 

 محٞمد جمٞمد.

اًمٚمٝمؿ سم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ 

 محٞمد جمٞمد.

: وم٢مٟم٤م ٟمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم ُم٤م ووم٘مٜم٤م ًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ صٞم٤مم هذا أُم٤م سمٕمد

َمـ ص٣مم رَمّم٣من إيامًٞم٣م واضمت٣ًمزًم٣م نمٖمر يمف «: اًمِمٝمر اعم٤ٌمرك اًمذي ي٘مقل ومٞمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 .»َم٣م سمٗمدم َمـ ذٞمٌف

 .صٞم٤مم رُمْم٤من اًمذي هق أطمد أريم٤من اإلؾمالم يمام أظمؼم سمذًمؽ اًمٜمٌل 

٤ممم اًمذي ووم٘مٜم٤م ًمذًمؽ، وٟم٠ًمل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن حي٘مؼ ومٜمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم

ومٞمٜم٤م ُم٤م أراده ُمـ ومروٞم٦م هذا اًمِمٝمر اعم٤ٌمرك أٓ وهق اًمت٘مقى، وهق اُمتث٤مل أواُمر اهلل 

واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف، اًمت٘مقى اًمتل هل اُمتث٤مل أواُمر اهلل واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف، صمؿ ٟم٠ًمل اهلل 

٤م ذم رُمْم٤من ُمـ اًمٕم٤ٌمدة، وم٢مٟمف سمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن يقوم٘مٜم٤م ًمالؾمتٛمرار قمغم ُم٤م أًمٗمٜم

يٙمقن اعمًٚمؿ ٟمِمٞمًٓم٤م ًمٚمٕم٤ٌمدة ذم رُمْم٤من ٕٟمف ذم رُمْم٤من شمٖمٚمٖمؾ اًمِمٞم٤مـملم يمام أظمؼم سمذًمؽ 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.759( )م 38)خ ( 1214)
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إذا دطمؾ رَمّم٣من همتح٦م أزمقاب اجلٛم٥م ونمٙمٗم٦م أزمقاب ايمٛم٣مر «ذم ىمقًمف:  اًمٜمٌل 

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة، واعمراد سم٤مًمِمٞم٤مـملم هٜم٤م:  »وصٖمدت ايمُمٝم٣مؿمكم

عمردة يمام ضم٤مء شم٘مٞمٞمده ذم صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م سم٠من اعمراد هبؿ اعمردة، ومٛمـ أًمػ قم٤ٌمدة ُمـ ا

اًمٕم٤ٌمدات يم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ومٕمٚمٞمف أن حي٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م اؾمتٓم٤مع، وُمـ أًمػ اًمّمقم ومٕمٚمٞمف أن 

َمـ وم٣مم رَمّم٣من «ي٘مقل ذم ؿم٠من ىمٞم٤مم رُمْم٤من:  يتٜمٗمؾ ُمـ اًمّمقم ُم٤م اؾمتٓم٤مع، واًمٜمٌل 

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة،  »سمٗمدم َمـ ذٞمٌفإيامًٞم٣م واضمت٣ًمزًم٣م نمٖمر يمف َم٣م 

َمـ ص٣مم رَمّم٣من شمؿ أسمٌٔمف ؽمًت٣م َمـ «: وهٙمذا اًمّمقم، صقم اًمتٜمٗمؾ ي٘مقل اًمرؾمقل 

 .»ؾمقال هم٘مٟمٞمام ص٣مم ايمدهر ىمٙمف

واًم٧ًم ُمـ ؿمقال ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمـ أوًمف أم يم٤مٟم٧م ُمـ وؾمٓمف أم يم٤مٟم٧م ُمـ آظمره، 

َمـ ص٣مم شمالشم٥م أي٣مم َمـ ىمؾ ؾمٜمر «: أيم٤مٟم٧م جمتٛمٕم٦م أم يم٤مٟم٧م ُمتٗمرىم٦م، وي٘مقل اًمٜمٌل 

 ، وحم٤مومٔم٦م قمغم صحتؽ سم٤مًمّمقم. »هم٘مٟمٞمام ص٣مم ايمدهر ىمٙمف

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.1079( )م 1899)خ ( 1215)

 (.759( )م 37خ (( 1216)

 ( قمـ أيب أيقب ريض اهلل قمـف.1164)م ( 1217)

( قمـ أيب 4/218( قمـ قمٌداهلل سمـ قمؿرو وكحقه قمـد اًمـًائل )1159/182( )م 1975)خ ( 1218)

 (.946) "اإلرواء"( 2/439) "اجلامع"هريرة ريض اهلل قمـف وهق ذم 
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إَّنام يقَم٣من «يّمقم يقم إصمٜملم واخلٛمٞمس ومًئؾ قمـ ذًمؽ؟ وم٘م٤مل:  ويم٤من اًمٜمٌل 

 .»يرهمع همٝمٜمام ايمٔمٚمؾ همٟمضم٤م أن يرهمع فمٚمقم وأٞم٣م ص٣مئؿ

صمٞم٤مسمؽ عم٤م ضم٤مء ذم وذم هذا اًمٞمقم اعم٤ٌمرك ينمع أن شمتجٛمؾ ومٞمف وأن شمٚمٌس أطمًـ 

رأى طمٚم٦م شم٤ٌمع وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ًمق اؿمؽميتٝم٤م ًمتتجٛمؾ هب٤م ذم اًمٕمٞمد  أن قمٛمر "اًمّمحٞمح"

إٞمام يٙمٌس ذيمؽ َمـ ٓ «: وًمٚمقومقد أو هبذا اعمٕمٜمك، ويم٤مٟم٧م طمٚم٦م ُمـ طمرير، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 .»طمالق يمف

ذا اًمٌٞم٧م ويٜمٌٖمل أن يٙمثر ومٞمف ُمـ ذيمر اهلل، ومال يِمٖمٚمٜم٤م اًمذه٤مب ُمـ هذا اًمٌٞم٧م إمم ه

قمـ ذيمر اهلل وقمـ اًمتٗمرغ ًمذيمر اهلل، ومم٤م ينمع أيًْم٤م ذم هذا اًمٞمقم أن شم٠ميت إمم اعمّمغم ُمـ 

، ومم٤م ينمع أيًْم٤م ومٞمف أداء اًمّمالة ـمريؼ وأن شمرضمع ُمـ ـمريؼ أظمرى يمام ومٕمؾ اًمٜمٌل 

مل يٗمٕمؾ ذًمؽ، وٓ أذان هل٤م وٓ إىم٤مُم٦م  ريمٕمتلم وٓ يّمغم ىمٌٚمٝم٤م وٓ سمٕمده٤م، وم٢من اًمٜمٌل 

، واًمّمقم قم٤ٌمدة ٓ جيقز ّمٚمقات اًمتل شم١مدهي٤م حترص أن شم١مدهي٤م يمام أداه٤م اًمٜمٌل صمؿ اًم

 أن شمّمقم ًمٖمػم اهلل.

وُمـ اًمٕمٜم٤مد اعمٗمْمقح أٟمف ىمٞمؾ ًمٕم٤مُمل وىمد أُمر أن يّمقم ُمـ أضمؾ )صدام( صدُمف اهلل 

سم٤مًمٌالء ىمٞمؾ ًمف: صؿ هلل، ىم٤مل: ؾم٠مصقم ًمّمدام، وم٤مًمذي يّمقم ًمِمخص أو يًجد 

 يٓم٤مف طمقل اًمٙمٕم٦ٌم ُمع اًمٕم٘مٞمدة يٕمتؼم ُمنميًم٤م.ًمِمخص أو يٓمقف طمقل ىمؼم يمام 

                                                        

سمشقاهده وطمًـف اًمشقخ إًمٌاين  صحقحيض اهلل قمـف، وهق طمديث ( قمـ أيب هريرة ر747)ت ( 1219)

( مـ طمديث أؾمامة ريض اهلل 19) »اًمصحقح اعمًـد«، وصححف اًمعالمة اًمقادقمل ذم رمحف اهلل شمعامم

 .قمـف

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.2068( )م 886/2612)خ ( 1220)
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أُمر ُمٝمؿ ضمًدا أن ٟمخٚمص اًمٕم٤ٌمدات ُمـ اًمدٟمس اًمذي يٚمقصمٝم٤م، وٟمخٚمّمٝم٤م ُمـ أىمٌح ُمـ 

ـْ ذًمؽ وأقمٔمؿ أٓ وهق اًمنمك سم٤مهلل:  َك زمِِف َوَيْٕمِٖمُر ََم٣م ُدوَن َذيمَِؽ ظمَِ ﴿إِنح اهللَ ٓ َيْٕمِٖمُر َأْن ُيمْمَ

ـْ ﴿ ،[26]اًمٜم٤ًمء:َيَُم٣مُء﴾ ُف ََم ٛمح٥َم َوََمْٟمَواُه ايمٛمح٣مُر َوََم٣م يمِٙمٓمح٣مظمكَِِم  إِٞمح َم اهلُل فَمَٙمْٝمِف اجْلَ ْك زم٣ِمهلِل هَمَٗمْد ضَمرح ُيمْمِ

ـْ َأْٞمَِم٣مٍر﴾  .[51]اعم٤مئدة:َِم

أُمر ُمٝمؿ أن حت٤مومظ قمغم قم٤ٌمدشمؽ وأن حترس قم٤ٌمدشمؽ ُمـ اًمنميمٞم٤مت، ومرسمام شم٘مع ذم 

ؾمٛمٕمقا اًمتحذير ُمـ  اًمنمك وأٟم٧م ٓ شمٕمٚمؿ، ومم٤م ي١مؾمػ ًمف أن إظمقاٟمٜم٤م سمحٛمد اهلل ىمد

اًمنمك، وىمد قمرومقا يمثػًما ُمـ أٟمقاع اًمنمك صمؿ ٓ شمدري إٓ وص٤مطمٌٜم٤م اعمّمكم اًمذي يْمع 

يده اًمٞمٛمٜمك قمغم يده اًمٞمنى ذم اًمّمالة وهل ؾمٜم٦م ىمد أصٌح هيرول إمم اًمٕمقسمكم أو هيرول 

َمـ «: إمم قمٙمقان، يمٚمام اٟمتٝمك واومتْمح دضم٤مل ٟمٌغ ًمٜم٤م دضم٤مل أو دضم٤مًم٦م، وي٘مقل اًمٜمٌل 

، واهلل واهلل إن شمرك »راهًم٣م همًٟميمف فمـ رء مل سمٗمٌؾ يمف صالة أرزمٔمكم يمٝمٙم٥مأسمك فم

اًمذه٤مب إًمٞمٝمؿ أومْمؾ ُمـ أن شمتّمدق سمٕمنميـ أًمًٗم٤م، سمؾ أومْمؾ ُمـ أن شمتّمدق سمٛمٚمٞمقن، 

شم٘مقل: أٟم٤م أشمّمدق سمٛمٚمٞمقن وأذه٥م إمم اًمدضم٤مًملم ُمـ أضمؾ أن ي١مًمػ سملم اًمرضمؾ واُمرأشمف، 

َْرِض ََجِٝمٔم٣ًم ََم٣م َأيمحْٖم٦َم ﴿َوَأيمحَػ زمَ  ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ْٕ كْمَ وُمُٙمقِِبِْؿ يَمْق َأْٞمَٖمْٗم٦َم ََم٣م دِم ا

ـح اهللَ َأيمحَػ زَمْٝمٛمَُٜمْؿ﴾
 .[45]ٕٟمٗم٤مل:زَمكْمَ وُمُٙمقِِبِْؿ َويَم٘مِ

َواْذىُمُروا ٞمِْٔمَٚم٦َم اهللِ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ إِْذ ىُمٛمُْتْؿ َأفْمَداًء هَمَٟميمحَػ زَمكْمَ ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:

ـَ ايمٛمح٣مِر هَمَٟمْٞمَٗمَذىُمْؿ َِمٛمَْٜم٣موُمُٙمقزمُِ٘مْؿ همَ  ٌَْحُتْؿ زمِٛمِْٔمَٚمتِِف إطِْمَقاٞم٣ًم َوىُمٛمُْتْؿ فَمعَم ؾَمَٖم٣م ضُمْٖمَرٍة َِم ]آل ﴾َٟمْص

 .[225قمٛمران:

                                                        

 .( قمـ سمعض أزواج اًمـٌل 2230)م ( 1221)
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وم٤مشم٘مقا اهلل أهي٤م اعمًٚمٛمقن، اشم٘مقا اهلل ذم صٞم٤مُمٙمؿ، اشم٘مقا اهلل ذم صالشمٙمؿ، اشم٘مقا اهلل ذم 

ٕقمامل وذم همػمه٤م وم٢من اًمنمك طمجٙمؿ، اشم٘مقا اهلل ذم صدىم٤مشمٙمؿ، اشم٘مقا اهلل ذم هذه ا

ـح فَمَٚمُٙمَؽ  يٌٓمٚمٝم٤م: ٌََْم ىْم٦َم يَمَٝمْح ـْ َأْذَ
ٌْٙمَِؽ يَمئِ ـْ وَم ـَ َِم ﴿َويَمَٗمْد ُأوضِمَل إيَِمْٝمَؽ َوإلَِم ايمحِذي

ـَ  ي ٣مِهِ ـَ اخْلَ ـح َِم  .[43]اًمزُمر:﴾َويَمَتُ٘مقَٞم

وواهلل وواهلل ٕن يٛمقت اًمقًمد وٕن هترب اًمزوضم٦م وٕن ينق ُم٤مًمؽ، ومال شمدري 

ًمذي هىمف ظمػم ًمؽ ُمـ أن شمذه٥م إمم اًمدضم٤مًملم، ٟمٜمّمحٙمؿ ٟمّمٞمح٦م اعمِمٗمؼ اعمح٥م ُمـ ا

ًمٙمؿ، وم٢من اجلٜم٦م طمٗم٧م سم٤معمٙم٤مره وطمٗم٧م اًمٜم٤مر سم٤مًمِمٝمقات، ٓ سمد أن حيّمؾ ًمؽ ذم طمٞم٤مشمؽ 

ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمحذر يمؾ احلذر ُمـ  ُم٤م شمٙمره وًمٙمـ اًمّمؼم قمغم اعمٙم٤مره ُمٗم٤مزة وٟمج٤مة،

اٟمٜم٤م اًمذيـ مل يٕمٚمٛمقا ومل يًٛمٕمقا، رسمام اًمنميمٞم٤مت، وإذا قمٚمٛمٜم٤م ؿمٞمًئ٤م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٌٚمغ ضمػم

يً٘مط أطمدهؿ أو وًمده ومٞم٘مقل: ي٤م ه٤مدي٤مه، ي٤م اسمـ قمٚمقان، ي٤م اخلٛم٦ًم، إن اهلل ٓ يًتحٞمل 

ُمـ احلؼ، ىمد يمٜم٤م ٟمٜمذر ًمٚمٝم٤مدي ويمٜم٤م ذم رضم٥م ٟمذسمح قمغم اًمٌٞم٧م وٟمٔمـ أٟمٜم٤م إذا مل ٟمذسمح 

 .»يمٔمـ اهلل َمـ ذزمح يمٕمغم اهلل«: ؾمتٛمقت اًمٖمٜمؿ، ي٘مقل اًمٜمٌل 

َؽ َواْٞمَحرْ رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: و َرزمِّ
، وي٘مقل [1]اًمٙمقصمر:﴾﴿هَمَِمؾِّ يمِ

٘مِل َوحَمَْٝم٣مَي َومَم٣َمَِت هللِحِ َربِّ ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ًُ يَؽ *  ﴿وُمْؾ إِنح َصالَِت َوُٞم ٓ َذِ

 .[245]إٟمٕم٤مم:يَمُف﴾

أهؾ سمٚمد ـم٤مهمقت يدقمقٟمف، ومٗمل شمّمٗمٞم٦م اًمٕم٘مٞمدة ُمـ اًمنميمٞم٤مت أُمر ُمٝمؿ ضمًدا، وًمُِٙمِؾ 

ُمٍم ـمقاهمٞم٧م، وذم اًمًقدان ـمقاهمٞم٧م، وذم اًمٞمٛمـ ـمقاهمٞم٧م، إذا دقمقت ذًمؽ اعمٞم٧م 

                                                        

 يض اهلل قمـف.( قمـ قمكم ر1978)م ( 1222)
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ؼِّ  ومٚمٞمس سمٛمجٞم٥م ًمؽ: اعمًٙملم رمحف اهلل  أي هلل، [22]اًمرقمد:﴾﴿يَمُف َدفْمَقُة احْلَ

٣ٌَم﴿ ٓح ىَم ٍء إِ ْؿ زمًَِمْ ٌُقَن ََلُ َتِجٝم ًْ ـْ ُدوٞمِِف ٓ َي ـَ َيْدفُمقَن َِم ٌُْٙمَغ هَم٣مُه َوََم٣م َوايمحِذي ْٝمِف إلَِم اظم٣َْمِء يمَِٝم ؽِمِط ىَمٖمح

ٓح دِم َوالٍل﴾ ـَ إِ ٣ٌَميمِِٕمِف َوََم٣م ُدفَم٣مُء ايْمَ٘م٣مهمِِري  .[22]اًمرقمد:ُهَق زمِ

ُمثؾ اًمذي ي٘مقل: ي٤م ه٤مدي٤مه، ي٤م اسمـ قمٚمقان يمٛمثؾ رضمؾ ضمٚمس قمغم اًمٌئر وي٘مقل: شمٕم٤مل 

 ي رمحف اهلل أو يدقمق اسمـ قمٚمقان.ي٤م ُم٤مء شمٕم٤مل ي٤م ُم٤مء أي٠مشمٞمف اعم٤مء، ومٙمذًمؽ اًمذي يدقمق اهل٤مد

 ويمٜم٤م ىمد شمريمٜم٤م هذا اًم٤ٌمب وفمٜمٜم٤م أن ىمقُمٜم٤م ىمد قم٘مٚمقا، وأن اًمنمك ىمد ارحتؾ ُمـ دُم٤مج.

يمٔمٛم٥م اهلل فمعم ايمٝمٜمقد «وهق ذم ؾمٙمرات اعمقت حيذر ُمـ اًمنمك، وي٘مقل:  ملسو هيلع هللا ىلصواًمٜمٌل 

 .»وايمٛمِم٣مرى اَتذوا ومٌقر أٞمٌٝم٣مئٜمؿ َم٣ًمصمد

 قم٤ٌمدشمف اًمتل شمٕم٥م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمنميمٞم٤مت. أُمر ُمٝمؿ ذم مجٞمع طمٞم٤مة اعمًٚمؿ أن خيٚمص

، يم٤من اًمٜم٤مس هيروًمقن إمم اُمرأة هٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت أن شمًتٓمٞمع ص٤مطم٦ٌم قمٙمقان

ىمٌٚمٝم٤م صمؿ إمم ص٤مطم٦ٌم قمٙمقان، يمٚمام اومتْمح دضم٤مل ذه٥م اعمًٚمٛمقن إمم دضم٤مل آظمر، ويٙمقن 

أصمر اًمّمالة ذم ضمٌٝمتف ويذه٥م إمم اعمنمك اًمٜمجس، وم٤مشم٘مقا اهلل ي٤م قم٤ٌمد اهلل وأظمٚمّمقا 

٣مضِمُر ﴿ داشمٙمؿ ُمـ اًمنميمٞم٤مت، وم٢من اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم ؿم٠من اًمًحرة:قم٤ٌم ًح َوٓ ُيْٖمٙمُِح ايم

 .[47]ـمـف:ضَمْٝم٧ُم َأسَمك﴾

ومٛمـ ىمد ذه٥م إمم اًمدضم٤مًملم واًمٙمٝم٤من وؾمحر اُمرأشمف أو همػم ذًمؽ ومٕمٚمٞمف أن يتقب إمم 

ؾمحر وضمٕمؾ ذم سمئر ذم ُمِمط وُمِم٤مـم٦م رء ُمـ اًمِمٕمر، صمؿ ص٤مر اًمٜمٌل  اهلل، واًمٜمٌل 

                                                        

 إن يمان مًؾاًم. (1223)

 ( قمـ قمائشة واسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام.531( )م 435/436خ (( 1224)

 هل دضماًمة مـ اًمدضمآت اًمؽاهـات.( 1225)
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ًمٞمف أٟمف ي٠ميت أهٚمف وٓ ي٠ميت أهٚمف، ئمـ أن سمف ىمدرة قمغم أن ي٠ميت أهٚمف وًمٞمس سمف خيٞمؾ إ 

سمحٛمد اهلل، ومٞمج٥م  ىمدرة طمتك ٟمزل إًمٞمف ُمٚمٙم٤من وأظمؼماه سم٤مًمًحر وأظمرج اًمًحر

قمغم اعمًٚمؿ أن يت٘مل اهلل ومرسمام اعمرأة شمًحر زوضمٝم٤م طمتك ختٌٚمف، ورسمام اًمرضمؾ يًحر اعمرأة 

٤مٟملم سم٥ًٌم ؾمحر اًمدضم٤مًملم ويٙمقن ىمد ىمدر اهلل، وإٓ طمتك خيٌٚمٝم٤م، وشمٙمقن ُمـ مجٚم٦م اعمج

 ومال ي٘مع إٓ ُم٤م ىمدر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

 "اًمّمحٞمحلم"يمام ذم  ومٕمٚمٞمٜم٤م أن َٟمْحَذَر وُٟمَحِذَر ُمـ اًمنميمٞم٤مت، واًمٜمٌل 

أيب سمِمػم ريض اهلل قمٜمف، ويم٤مٟمقا ُمٕمف ذم همزوة أُمر أن ٓ شمٌ٘مك ذم رىم٦ٌم سمٕمػم  ُمـ طمدي٨م

 ٕم٧م.ىمالدة ُمـ وشمر إٓ ىمٓم

وم٢مذا رأي٧م وًمًدا ُمقىمًرا سم٤مًمٕمزائؿ واحلروز شمداريف سمٌمء ُمـ اًمٜم٘مقد أو سمٌمء ُمـ اعم٤مل 

 وشم٘مٓمع شمٚمؽ اًمنميمٞم٤مت.

 .»َمـ فمٙمؼ متٝمٚم٥م همٗمد أذك«ي٘مقل:  اًمرؾمقل 

ظمرزة يٕمٚم٘مٝم٤م ذم فمٝمره ٕضمؾ أن شمدومع اًمٕملم، ورسمام جيٕمٚمف صؼًما وطم٦ٌم ؾمقداء وُم٤م 

 ذاء( ذم ؾمٞم٤مرشمف إمم همػم ذًمؽ ُمـ أضمؾ اًمٕملم.أؿمٌف ذًمؽ ُمـ أضمؾ اًمٕملم، ورسمام يٕمٚمؼ )احل

ـْ ُدوِن اهللِ إِْن َأَراَديِنَ اهللُ زمُِير ﴿اقمتٛمدوا قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف:  وُمْؾ َأهَمَرَأْيُتْؿ ََم٣م سَمْدفُمقَن َِم

ٌَِل  ًْ تِِف وُمْؾ ضَم َ٘م٣مُت َرمْحَ ًِ
ْ ـح مُم ٥ٍم َهْؾ ُه ِه َأْو َأَراَديِن زمَِرمْحَ ـح ىَم٣مؾِمَٖم٣مُت رُضِّ َهْؾ ُه

 ، يٙمٗمٞمٜم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.[56]اًمزُمر:﴾هللُا

                                                        

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.2189( )م 5766)خ ( 1226)

 (.2115( )م 3005)خ ( 1227)

  عالمة إًمٌاين.( قمـ قمؼٌة ريض اهلل قمـف وؾمـده طمًـ وصححف اًم4/156رواه أمحد ) (1228)
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وُمـ اسمتكم سمٌمء ُمـ اًمًحر ومال يذه٥م إمم اًمدضم٤مًم٦م وي٘مقل: أريد ُمٜمؽ أن ختؼميٜمل 

أيـ ُمقوع اًمًحر؟ ىم٤مًم٧م: أدظمؾ يدك ذم ُمقوع يمذا ويمذا وؾمتجده، ومال يذه٥م إًمٞمٝم٤م، 

﴿وُمْؾ  ، و[2]اًمٗمٚمؼ:﴾يْمَٖمَٙمِؼ ﴿وُمْؾ َأفُمقُذ زمَِربِّ ا ، و[2]آظمالص:﴾﴿وُمْؾ ُهَق اهللُ َأضَمٌد ي٘مرأ: 

ْحُر إِنح اهللَ ﴿ ، وآي٦م اًمٙمرد، و[2]اًمٜم٤مس:﴾َأفُمقُذ زمَِربِّ ايمٛمح٣مسِ  ًِّ ََم٣م صِمْئُتْؿ زمِِف ايم

ٌْْمُِٙمفُ   .[62]يقٟمس:﴾ؽَمُٝم

يذيمر اهلل قمزوضمؾ وٓ يذه٥م إمم اًمٙمٝم٤من واعمٜمجٛملم، وأرضمق أن يقوم٘مٙمؿ اهلل ًمتٌٚمٞمغ 

 قمغم قم٘م٤مئد اعمًٚمٛملم ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م. هذا اًمٙمالم ًمٙمؾ ُمـ شمروٟمف، وم٢من اعمح٤مومٔم٦م

وذم ُمٍم ي٘مقًمقن: ي٤م ؾمٞمدي طمًلم ُمدد، وذم اًمًقدان أيًْم٤م ُمـ اخلراوم٤مت، جي٥م 

قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ وقمغم اًمدقم٤مة إمم اهلل أن حيذروا ُمـ هذه اًمٌدع واخلراوم٤مت، وأن خيٚمّمقا 

 اًمٕم٤ٌمدة هلل، وأن يدقمق إمم إظمالص اًمٕم٤ٌمدة هلل.

ـَ ﴿ ُمٞم٧م ىمد ُم٤مت ٓ يرضمق هذا إٓ رضمؾ ُمٖمٗمؾ: ُمـ يرضمق اًمٜمٗمع أو اًمي ُمـ َوايمحِذي

ـْ وِمْْمِٚمغمٍ  ـْ ُدوٞمِِف ََم٣م َيْٚمٙمُِ٘مقَن َِم َٚمُٔمقا ُدفَم٣مَءىُمْؿ َويَمْق ؽَمِٚمُٔمقا *  سَمْدفُمقَن َِم ًْ إِْن سَمْدفُمقُهْؿ ٓ َي

ٌُِّئَؽ َمِ  ىمُِ٘مْؿ َوٓ ُيٛمَ  .[22-25]وم٤مـمر: ْثُؾ طَمٌغٍِم﴾ََم٣م اؽْمَتَج٣مزُمقا يَمُ٘مْؿ َوَيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َيْ٘مُٖمُروَن زممِِمْ

شمٚم٘مك اهلل وأٟم٧م ُمنمك وىمد سُمِٚمْٖم٧َم، وم٢ممم اًمٜم٤مر واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، أقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ 

وٟم٠ًمل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن يتقب  همْمٌف وُمـ قم٘م٤مسمف، وأقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ اًمٜم٤مر،

ًمف ؾمٌح٤مٟمف قمٚمٞمٜم٤م وأن يت٘مٌؾ قم٤ٌمدشمٜم٤م وأن يدومع قمٜم٤م وقمـ سمٚمدٟم٤م يمؾ ؾمقء وُمٙمروه، وٟم٠ًم

 وشمٕم٤ممم أن يٕمٞمذٟم٤م ُمـ اًمٗمتـ.

 وأرضمق أن يٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م طمتك ي١مضمريمؿ اهلل، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

* * * 
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احلٛمد هلل وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، وأؿمٝمد أن  

 ؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأ

 .أُم٤م سمٕمد: ومٝمذا شمٙمٛمٞمؾ عمقوقع ظمٓم٦ٌم اًمٕمٞمد

وآهتامم سمِم٠من اًمٕم٘مٞمدة أُمر ُمٝمؿ ضمًدا، وم٤معمًٚمؿ سمدون قم٘مٞمدة ٓ يًتٓمٞمع أن يث٧ٌم 

سمدأ  أُم٤مم أقمدائف وٓ أن يتٍمف شمٍموًم٤م إؾمالُمًٞم٤م، ومٛمـ أضمؾ هذا ومٜمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 طمٙم٤مم ُمتخٚمٚم٦م ًمذًمؽ وإقمامل.سم٤مًمٕم٘مٞمدة وطمٞم٤مشمف يمٚمٝم٤م دقمقة إمم اًمٕم٘مٞمدة وإ

ودقمقة همػمه ُمـ إٟمٌٞم٤مء دقمقة إمم اًمٕم٘مٞمدة، ًمٞمس هٜم٤مك أوؾ  ومدقمقة ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

ـْ َيْدفُمق ممـ يٕمت٘مد ذم همػم اهلل، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ح ـْ َأَوؾه مِم ﴿َوََم

َتِجٝم٤ُم يَمُف إلَِم َيْقِم ايْمٗمِ  ًْ ـْ ٓ َي ـْ ُدوِن اهلِل ََم ـْ ُدفَم٣مئِِٜمْؿ نَم٣مهمُِٙمقنَ َِم َوإَِذا ضُممِمَ *  َٝم٣مََم٥ِم َوُهْؿ فَم

﴾ ـَ ٣ٌَمَدهِتِْؿ ىَم٣مهمِِري ْؿ َأفْمَداًء َوىَم٣مُٞمقا زمِِٔم   .[4-3]آطم٘م٤مف: ايمٛمح٣مُس ىَم٣مُٞمقا ََلُ

يقضمد سمتٝم٤مُم٦م سم٘م٤مي٤م وسم٘م٤مي٤م ًمٚمنمك إيمؼم، وم٤مسمـ اًمٕمجٞمؾ يٜم٤مدى ُمـ دون اهلل، وأؾمامء يمثػمة  

تّمقوم٦م أصح٤مب اًم٘م٤مت هيزون رؤوؾمٝمؿ واًمنميمٞم٤مت سمج٤مٟمٌٝمؿ، شمٜم٤مدي ُمـ دون اهلل، واعم

سمؾ أصٌحقا دقم٤مة ذك وي٠ميمٚمقن ُمـ اًمذسم٤مئح اًمتل شمذسمح قمٜمد إٟمّم٤مب، وهٙمذا اًمذيـ 

يزقمٛمقن أهنؿ ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة: أهؾ سمٞمتل يمًٗمٞمٜم٦م ٟمقح ُمـ ريمٌٝم٤م ٟمج٤م وُمـ ختٚمػ قمٜمٝم٤م 

ًٗمٞمٜم٦م ٟمقح، سمؾ همرق وهقى، ٟمٕمؿ أٟمتؿ ؾمٗمٞمٜم٦م وًمٙمٜمٝم٤م خمرىم٦م أهمرىم٧م أصح٤مهب٤م، ومٚمًتؿ يم

                                                        
(1229)

وظمطٌة اًمعقد ظمطٌة واطمدة وشمؽؿؾتفا أن هق سملم مغرب وقمشاء طمتك ٓ يظـ أهنا ظمطٌتان، وماًمذي  

 أكف ظمطب اًمرضمال صمؿ ذهب إمم اًمـًاء وظمطٌفـ.صمٌت قمـ اًمـٌل
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ؾمٗمٞمٜم٦م ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م يّمدق قمٚمٞمٙمؿ ويّمدق قمغم ؾمٗمٞمٜمتٙمؿ ُم٤م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمـ اًمِمٞمٓم٤من، 

ٌُْتْؿ رِم ﴿ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ٓح َأْن َدفَمْقسُمُ٘مْؿ هَم٣مؽْمَتَج ـْ ؽُمْٙمَْم٣مٍن إِ َوََم٣م ىَم٣مَن رِمَ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َِم

ُ٘مْؿ ََم٣م َأَٞم٣م زمُِٚمٌْمِ  ًَ طِملح هَمال سَمُٙمقَُمقيِن َويُمقَُمقا َأْٞمُٖم  ،[11]اسمراهٞمؿ:﴾طِمُ٘مْؿ َوََم٣م َأْٞمُتْؿ زمُِٚمٌْمِ

ؾمت٘مقًمقن ًمٚمٛم٤ًميملم اعمٖمرر هبؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: ٟمحـ دقمقٟم٤ميمؿ ُمـ أضمؾ أن ٟمٖمريمؿ ُمـ أضمؾ 

طمٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م، أُم٤م اًمديـ ومقاوح أٟمف ًمٞمس ومٞمف دقمقة اهل٤مدي وًمٞمس ومٞمف دقمقة أيب ـمػم 

 وًمٞمس ومٞمف دقمقة ومالن وومالن.

َك هَم١مِْن هَمَٔمْٙم٦َم ﴿وَ ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ـْ ُدوِن اهلِل ََم٣م ٓ َيٛمَْٖمُٔمَؽ َوٓ َيُيه ٓ سَمْدُع َِم

ـَ ايمٓمح٣مظمكِِمَ  ٓح ُهَق َوإِْن ُيِرْدَك زمَِخغْمٍ هَمال *  هَم١مِٞمحَؽ إِذًا َِم َؽ اهللُ زمُِير هَمال ىَم٣مؾِمَػ يَمُف إِ ًْ ًَ َوإِْن َيْٚم

ـْ فمِ  ـْ َيَُم٣مُء َِم  .[225-224]يقٟمس: ٣ٌَمِدِه﴾َرادح يمَِٖمّْمٙمِِف ُيِِمٝم٤ُم زمِِف ََم

ـَ  وأوًمئؽ اًمذيـ يٜم٤مدون ُمـ دون اهلل ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ﴿وُمِؾ اْدفُمقا ايمحِذي

ِقيالً  ِّ فَمٛمُْ٘مْؿ َوٓ حَتْ ـْ ُدوٞمِِف هَمال َيْٚمٙمُِ٘مقَن ىَمُْمَػ ايميه   .[34]آهاء:﴾َزفَمْٚمُتْؿ َِم

٣م ايموي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َ َب ََمَثٌؾ هَم٣مؽْمَتِٚمُٔمقا يَمُف إِنح ﴿َي٣م َأُّيه ٛمح٣مُس رُضِ

زَم٣مُب ؾَمْٝمئ٣ًم  ٌُْٜمُؿ ايمذه ُٙم ًْ ُٙمُٗمقا ُذزَم٣مزم٣ًم َويَمِق اصْمَتَٚمُٔمقا يَمُف َوإِْن َي ـْ َُيْ ـْ ُدوِن اهللِ يَم ـَ سَمْدفُمقَن َِم ٓ ايمحِذي

َتٛمِْٗمُذوُه َِمٛمُْف َؤُمَػ ايمْمح٣ميم٤ُِم َواظمَْْْمُٙمقُب  ًْ   .[55]احل٩م:﴾َي

ْؽ هَمال شمٕم٤ممم: وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف و ًِ ٣م َوََم٣م ُيْٚم َؽ ََلَ ًِ
ْ ٥ٍم هَمال مُم ـْ َرمْحَ ﴿ََم٣م َيْٖمَتِح اهللُ يمِٙمٛمح٣مِس َِم

ـْ زَمْٔمِدِه﴾  .[1]وم٤مـمر:َُمْرؽِمَؾ يَمُف َِم

ـْ طَم٣ميمٍِؼ نَمغْمُ اهللِ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  .[5]وم٤مـمر:﴾َهْؾ َِم

ـْ جُيِٝم٤ُم اظمُّْْمَْمرح إَِذا َدفَم٣مهُ  وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: َٔمُٙمُ٘مْؿ  ﴿َأَمح قَء َوجَيْ ًه َوَيْ٘مُِمُػ ايم

َْرِض َأإيَِمٌف ََمَع اهلِل﴾ ْٕ  .[41]اًمٜمٛمؾ:طُمَٙمَٖم٣مَء ا
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وم٤محل٤مصؾ أهن٤م ظمراوم٦م ٟمٗم٘م٧م قمغم قم٘مقل اعمتّمقوم٦م واعمتِمٞمٕم٦م ذم ؿمٕمٌٜم٤م اًمٞمٛمٜمل اجل٤مهؾ، 

ومٚمؿ ٟمٙمـ ٟمًٛمع إٓ: )قمغم ظمػم اًمٌنم ُمـ أسمك وم٘مد يمٗمر(، وإذا وضمدٟم٤م طمجًرا ُمِم٘مقىًم٤م 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ورسمام يٙمقن ضمٌاًل ُمِم٘مقىًم٤م، ومل ٟمٙمـ ٟمًٛمع ىم٤مل  كمىم٤مًمقا: هذا سمًٞمػ قم

، وهٙمذا اعمتّمقوم٦م ومال يٕمرومقن ، وٓ ٟمٕمرف إٓ اخلٛم٦ًمملسو هيلع هللا ىلصاهلل، ىم٤مل رؾمقل اهلل 

إٓ هزة اًمرؤوس واًمدٟمدٟم٦م، وم٤مًمّمحٞمح أهن٤م ُمْم٧م ومؽمة قمغم اًمِمٕم٥م اًمٞمٛمٜمل وهق ٓ 

ة، ودمدهؿ أن قمٜمد أن وم٘مف يٕمرف ُمـ اًمديـ إٓ هزة اًمرأس أو اًمٖمٚمق ذم أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌق

يمثػم ُمٜمٝمؿ8 يتؼمأون ُمـ أوًمئؽ ويتؼمأون ُمـ أصح٤مب احلروز واًمٕمزائؿ، وأٟم٧م ذم 

إيامٟمؽ ظمٚمؾ يمٌػم إذا ذه٧ٌم إمم أصح٤مب احلروز واًمٕمزائؿ، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 

ٓح دِم ىمَِت٣مٍب  ُ٘مْؿ إِ ًِ َْرِض َوٓ دِم َأْٞمُٖم ْٕ ٥ٌٍَم دِم ا ـْ َُمِِمٝم َأَه٣م إِنح  ﴿ََم٣م َأَص٣مَب َِم ٌِْؾ َأْن َٞمػْمَ ـْ وَم َِم

غمٌ  ًِ  .[15-11]احلديد: يمَِ٘مْٝمال سَمْٟمؽَمْقا فَمعَم ََم٣م هَم٣مسَمُ٘مْؿ َوٓ سَمْٖمَرضُمقا زماَِم آسَم٣مىُمْؿ﴾*  َذيمَِؽ فَمعَم اهلِل َي

يٜمٌٖمل أن شمٕمٚمؿ أن ذم قم٘مٞمدشمؽ ظمٚماًل يمٌػًما، وًمق يمٜم٧م شم١مُمـ سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه ُم٤م 

ؾمٞمدك )اًمٓم٤مًمٌل(، وٓ ذه٧ٌم إمم )اخلٓمٞم٥م( ُمـ  ذه٧ٌم إمم اًمدضم٤مًملم وٓ ذه٧ٌم إمم

 دضم٤مضمٚم٦م اًمٕمٍم، وٓ ذه٧ٌم إمم ص٤مطم٥م سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف دضم٤مل اًمٕمٍم.

ًمق يمٜم٧م شم١مُمـ سم٤مًم٘مدر وأن ُم٤م أص٤مسمؽ مل يٙمـ ًمٞمخٓمئؽ، وُم٤م أظمٓم٠مك مل يٙمـ 

ًمٞمّمٞمٌؽ، وًمق يمٜم٧م شم١مُمـ سم٘مقل اهلل قمزوضمؾ اًمتل ؾمٜمذيمره٤م ُم٤م آصمرت وًمدك، وُم٤م آصمرت 

﴿وُمْؾ إِْن ىَم٣مَن آزَم٣مُؤىُمْؿ  ٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:اُمرأشمؽ قمغم رو٤م اهلل، ي

٣مَدهَ  ًَ َُمْقَن ىَم ٣مَرٌة ََتْ هْمُتُٚمقَه٣م َوجِتَ ٣م َوَأزْمٛم٣َمُؤىُمْؿ َوإطِْمَقاُٞمُ٘مْؿ َوَأْزَواصُمُ٘مْؿ َوفَمُِمغَمسُمُ٘مْؿ َوَأَْمَقاٌل اوْمؼَمَ

                                                        

وقمؾًقا ووماـمؿة وطمًـًا وطمًقـًا ريض اهلل قمـفؿ، واًمؼٌقريقن يدقمقهنؿ يعـقن سماخلؿًة: اًمـٌل( 1230)

 ون اهلل شمعامم.مـ د
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ـَ اهللِ َوَرؽُمقيمِ  ـُ سَمْرَوْقََّن٣َم َأضَم٤مح إيَِمْٝمُ٘مْؿ َِم
٣مىمِ ًَ زمحُِمقا ضَمتحك َيْٟمَِتَ اهلُل َوََم ِف َوصِمَٜم٣مٍد دِم ؽَمٌِٝمٙمِِف هَمؼَمَ

 .[12]اًمتقسم٦م:زمَِٟمَْمِرِه﴾

وٓ ٟمٜمًك احلداد ص٤مطم٥م طميُمقت، واهلدار ص٤مطم٥م اًمٌٞمْم٤مء اًمذي هدر قمغم 

 أصح٤مب اًمٌٞمْم٤مء طمتك ضمٝمٚمٝمؿ وأسمٕمدهؿ قمـ ديـ اهلل اًمّمحٞمح.

هلدار، وقمغم وذم ذات ُمرة يمٜم٧م أشمٙمٚمؿ ذم ُمًجد إؾمقدي ذم احلديدة قمغم ا

أصح٤مب اًمٌٞمْم٤مء وم٢مذا هل شمٙم٤مد أن شم٠مظمذهؿ محٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م، ىمقًمقا: إن ذم صٕمدة 

ظمراوم٤مت وم٤مٟمٔمروا هؾ شم٠مظمذٟم٤م محٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م، وىمقًمقا: إٟمف يتٛمًح سم٠مشمرسم٦م اعمقشمك سمؽماب 

اهل٤مدي وهمػمه، واٟمٔمروا هؾ شم٠مظمذٟم٤م محٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م، ىمقًمقا: إٟمف يدار قمغم ىمؼم اهل٤مدي يمام 

هلل. واٟمٔمروا هؾ شم٠مظمذٟم٤م محٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م، سمؾ ٟم٘مقل: ٟمحـ ٟمؼمأ إمم اهلل مم٤م يٓم٤مف قمغم سمٞم٧م ا

يٕمٛمؾ هٜم٤مًمؽ، وًمق متٙمٜم٤م خلرسمٜم٤م شمٚمٙمؿ اًم٘م٦ٌم اعمِمٞمدة، وًمًقيٜم٤م اًم٘مؼم سم٤مٕرض ٕن اًمٜمٌل 

، سمـ أيب ـم٤مًم٥م: أٓ يدع ىمؼًما ُمنموًم٤م إٓ ؾمقاه وٓ صقرة إٓ ـمٛمًٝم٤م أُمر قمكم 

٘مؿ ىم٣مٞمقا يتخذون ايمٗمٌقر َم٣ًمصمد، أٓ همال سمتخذوا أٓ وإن َمـ ىم٣من ومٌٙم«وىم٤مل أيًْم٤م: 

يمٔمٛم٥م اهلل فمقم ايمٝمٜمقد وايمٛمِم٣مرى «، وي٘مقل: »ايمٗمٌقر َم٣ًمصمد هم١مين أَّن٣مىمؿ فمـ ذيمؽ

، ؾمٚمقا اهلل أن يٛمٙمـ أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ أضمؾ أن يرويمؿ »اَتذوا ومٌقر أٞمٌٝم٣مئٜمؿ َم٣ًمصمد

٤ًمطمل إن ؿم٤مء اهلل اًمتقطمٞمد اخل٤مًمص، وشمٚمؽ اًم٘م٤ٌمب خترب ٓ أىمقال )سم٤محلرار( وًمٙمـ سم٤معم

ًٓ ًم٘مقل رؾمقل اهلل   .اُمتث٤م

                                                        

 ( قمـ قمكم ريض اهلل قمـف.969رواه مًؾؿ ) (1231)

 ( قمـ ضمـدب ريض اهلل قمـف.532)م ( 1232)

ًٌا.( 1233)  شمؼدم ىمري
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وذًمؽ اًمدضم٤مل اعمِمٕمقذ أيًْم٤م يًجـ وإن سمَٚمَغ سمف اًمنمك إن شم٤مب وإٓ ىمتؾ، ٕن اهلل 

ىَم٣مَة هَمَخٙمهقا ﴿قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  الَة َوآسَمُقا ايمزح هَم١مِْن سَم٣مزُمقا َوَأوَم٣مَُمقا ايمِمح

يتقسمقا ُمـ اًمنمك وي٘مٞمٛمقا اًمّمالة وي١مشمقا اًمزيم٤مة ومال ، ُمٗمٝمقُمف: إذا مل [3]اًمتقسم٦م:﴾ؽَمٌِٝمَٙمُٜمؿْ 

 خيغم ؾمٌٞمٚمٝمؿ.

ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  سمـ قمٛمر قمـ قمٌداهلل "اًمّمحٞمحلم"وذم 

أَمرت أن أوم٣مسمؾ ايمٛم٣مس ضمتك يُمٜمدوا أن ٓ إيمف إٓ اهلل وأن حمٚمًدا رؽمقل اهلل، «: 

قا َمٛمل دَم٣مءهؿ وأَمقاَلؿ إٓ زمحؼ ويٗمٝمٚمقا ايمِمالة وي٠مسمقا ايمزىم٣مة، هم١مذا همٔمٙمقا ذيمؽ فمِمٚم

 .»اإلؽمالم وضم٣ًمِبؿ فمعم اهلل

وهٜم٤مك ـمقاهمٞم٧م أطمٞم٤مء طمرام أن ي٘مروا قمغم أرض اًمٞمٛمـ اًمتل ي٘مقل ومٞمٝم٤م اًمرؾمقل 

 .»اإليامن يامن واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م«: 

وُمقَن طَمغْمٌ َأِم اهللُ ﴿يم٤مًمٕمقسمكم وآظمرون أيًْم٤م سمتٝم٤مُم٦م، وهٙمذا سم٤مًمٕمديـ:  َأَأْرزَم٣مٌب َُمَتَٖمرِّ

٣مُر﴾ا  .[57]يقؾمػ:يْمَقاضِمُد ايْمَٗمٜمح

ٓ سمد ُمـ أُمر سم٤معمٕمروف وهنل قمـ اعمٜمٙمر ودقمقة إمم اهلل، واعمًئقًمٞم٦م قمٚمٞمٙمؿ وقمغم 

قمقاشم٘مٙمؿ ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م، ٓ شمٜمتٔمروا ضمريدة )اعمًت٘مٌؾ( اًمِمٞمققمٞم٦م أهن٤م ؾمتحذر ُمـ 

اًمنمك، وٓ شمٜمتٔمروا ضمريدة )صقت اًمٕمامل اًمِمٞمققمٞم٦م( إهن٤م ؾمتحذر ُمـ اًمنمك، وٓ 

ٔمروا هذه اجلريدة اًمْم٤مًم٦م ضمريدة )اعم٤ًمر( إهن٤م ؾمتحذر ُمـ اًمنمك، سمؾ شمدقمق إمم شمٜمت

اًمنمك، إمم ذك اًمرسمقي٦م وإمم ذك إًمقهٞم٦م، وشمدقمق إمم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م وشمدقمق إمم 

                                                        

 (.22( )م 25)خ ( 1234)

 متػؼ قمؾقف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، وىمد شمؼدم ذم أول اًمؽتاب.( 1235)
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اًمدؾمتقر اًمٓم٤مهمقيت، وشمدقمق إمم اًمتٕمددي٦م، ومٝمل ضمرائد ـم٤مهمقشمٞم٦م واًم٘م٤مئٛمقن قمٚمٞمٝم٤م ؾمٗمٝم٤مء، 

 .غم أروٜم٤م اًمٞمٛمٜمٞم٦م اًمتل أصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٌل طمرام طمرام أن شمٜمنم شمٚمؽ اًمًٗم٤مه٦م قم

 هذا وٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يٖمٗمر ًمٜم٤م وًمٙمؿ وًم٤ًمئر اعمًٚمٛملم واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

* * * 
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 اخلطب٘ األّىل
إن احلٛمد هلل، ُمـ هيدي اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف 

ُٗمقا  اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف، إٓ ـَ آََمُٛمقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ٙمُِٚمقنَ  ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ُ٘مُؿ  ،[221]آل قمٛمران:﴾اهللَ ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ َٞمْٖمٍس َواضمِ  ُٗمقا ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ٣مًء َواسمح ًَ
َدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح َِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ

َْرضَم٣مَم إِنح اهللَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َروِمٝم٣ٌمً  ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ـَ آََمٛمُقا  ،[2]اًمٜم٤ًمء:﴾اهللَ ايمحِذي سَم ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع اهللَ *  داً اسمحُٗمقا اهللَ َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِدي ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

  .[52-52]إطمزاب: َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝماًم﴾

 أُم٤م سمٕمد:

ـَ آََمٛمُقا َأؿمِٝمُٔمقا اهللَ َوَرؽُمقيَمفُ ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٣م ايمحِذي َ  ﴿َي٣م َأُّيه

َٚمُٔمقنَ  ًْ َٚمُٔمقنَ *  َوٓ سَمَقيمحْقا فَمٛمُْف َوَأْٞمُتْؿ سَم ًْ ـَ وَم٣ميُمقا ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم َوُهْؿ ٓ َي إِنح *  َوٓ سَمُ٘مقُٞمقا ىَم٣ميمحِذي

ـَ ٓ َئْمِٗمُٙمقنَ  ٌُْ٘مُؿ ايمحِذي ؿه ايْم َوابِّ فِمٛمَْد اهلِل ايمِمه ؽْمَٚمَٔمُٜمْؿ *  َذح ايمدح َٕ َويَمْق فَمٙمَِؿ اهلُل همِٝمِٜمْؿ طَمغْمًا 

ؽُمقِل إَِذا *  ْق َأؽْمَٚمَٔمُٜمْؿ يَمَتَقيمحْقا َوُهْؿ َُمْٔمِرُوقنَ َويمَ  ٌُقا هللِحِ َويمِٙمرح ـَ آََمٛمُقا اؽْمَتِجٝم ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ونَ  مَمُ ُف إيَِمْٝمِف حُتْ ٝمِٝمُ٘مْؿ َوافْمَٙمُٚمقا َأنح اهللَ حَيُقُل زَمكْمَ اظمَْْرِء َووَمْٙمٌِِف َوَأٞمح ُٗمقا همِ *  َدفَم٣مىُمْؿ ظم٣َِم حُيْ ْتٛم٥ًَم ٓ َواسمح

٥ًم َوافْمَٙمُٚمقا َأنح اهللَ ؾَمِديُد ايْمِٔمَٗم٣مِب﴾ ـَ ـَمَٙمُٚمقا َِمٛمُْ٘مْؿ طَم٣مصح ـح ايمحِذي ٌَ   .[13-12ٕٟمٗم٤مل: ا]سُمِِمٝم

ذم ه١مٓء أي٤مت اعم٤ٌمريم٤مت سمٞم٤من أٟمف ٓ ؾمٕم٤مدة ًمٚمٛمًٚمٛملم، وٓ ؾمٕم٤مدة أيًْم٤م ًمٚمٛمجتٛمٕم٤مت 

وآٟم٘مٞم٤مد هلل قمزوضمؾ،  سم٤مخلْمقع يمٚمٝم٤م إٓ سم٤مشم٤ٌمع يمت٤مب اهلل واشم٤ٌمع ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 
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ُٗمقا همِْتٛم٥ًَم ٓ وإٓ وم٤مًمققمٞمد اًمققمٞمد سم٤مًمٗمتٜم٦م8 وم٢من اهلل قمزوضمؾ ظمتؿ أي٤مت سم٘مقًمف:  ﴿َواسمح

٥ًم َوافْمَٙمُٚمقا َأنح اهللَ ؾَمِديُد ايْمِٔمَٗم٣مِب﴾ ـَ ـَمَٙمُٚمقا َِمٛمُْ٘مْؿ طَم٣مصح ـح ايمحِذي ٌَ ، سمٕمد أن [13ٕٟمٗم٤مل:ا]سُمِِمٝم

ـ اًمٗمتٜم٦م، وهق ؿمدة قم٘م٤مسمف، ومٕمٚمٞمٜم٤م إذا أردٟم٤م أن ٟمحٞم٤م شمققمد اهلل سم٤مًمٗمتٜم٦م شمققمد سمام هق أقمٔمؿ ُم

، وأن ٟمًتًٚمؿ طمٞم٤مة ؾمٕمٞمدة أن ٟمرضمع إمم يمت٤مب اهلل، وأن ٟمرضمع إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

، وقمٜمد أن أقمرض هلام، وأن ٟمخْمع هلام، يمام أراد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ويمام أراد ٟمٌٞمف 

ًمٗمتـ ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م، ىمتؾ دمهتٝمؿ ا اعمًٚمٛمقن قمـ يمت٤مب اهلل وقمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

وىمت٤مل وسمٖمْم٤مء وطمًد إمم همػم ذًمٙمؿ ُمـ ُم٤ًموىء، جمتٛمٕمٜم٤م اًمذي ٟمٕمٞمش ومٞمف، سمؾ ؿم٘م٤موة 

، ٓ يرومٕمٝم٤م إٓ اًمرضمقع إمم اهلل قمزوضمؾ، اًمرضمقع إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

إَّن٣م ؽمت٘مقن همتـ ايمٗم٣مفمد همٝمٜم٣م طمغم َمـ «حيذر أُمتف ُمـ اًمٗمتـ، وي٘مقل:  إن اًمٜمٌل 

همٚمـ وصمد َمٔم٣مًذا همٙمٝمٔمذ زمف، وَمـ وصمد «، إمم أن ىم٤مل: »وايمٗم٣مئؿ طمغم َمـ اظم٣مرايمٗم٣مئؿ، 

يقؾمؽ أن ي٘مقن طمغم َم٣مل ايمرصمؾ اظمًٙمؿ «: ، وي٘مقل اًمٜمٌل »َمٙمًج٣م همٙمٝمٙمجٟم إيمٝمف

، ومٜمحـ ٟمٕمٞمش ذم قمٍم اًمٗمتـ وذم »نمٛمؿ يتتٌع ِب٣م ؾمٔمػ اجل٣ٌمل يٖمر زمديٛمف َمـ ايمٖمتـ

ًمٞمس ظمٓم٤ميب ظم٤مًص٤م سم٠مهؾ اعمًجد، وًمٙمـ قمٍم اًمٌالي٤م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمرضمع إمم اهلل، و

ًمٚمٛمجتٛمع اإلؾمالُمل يمٚمف، وم٢مٟمف حمت٤مج إمم أن يرضمع إمم اهلل قمزوضمؾ طمتك يرومع اهلل قمٜمف 

 اًمٕمذاب.

أظمؼم أن  وم٢من اعمجتٛمع اإلؾمالُمل يٕمتؼم ُمٕمذسًم٤م واوٓمراسم٤مت وزٓزل، ٟمٕمؿ اًمٜمٌل 

يمزٓزل ؽمت٘مثر ا«سمـ ٟمٗمٞمؾ اًمًٙمقين:  اًمزٓزل ؾمتٙمثر ذم آظمر اًمزُم٤من يمام ذم طمدي٨م ؾمٚمٛم٦م

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2886( )م 3601خ (( 1236)

  ؾمعقد ريض اهلل قمـف.( قمـ أيب19)خ ( 1237)
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، وأٟم٧م إذا اؾمتٛمٕم٧م إمم اإلذاقم٤مت شمًٛمع ُمـ اًمزٓزل ذم يمثػم ُمـ »دم آطمر ايمزَم٣من

 .إىمٓم٤مر وذم يمثػم ُمـ اًمٕم٤ممل، ويمؾ هذا أظمؼم سمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

ذم ىمقًمف ومٞمام رواه ُمًٚمؿ ذم  ُم٠ًمًم٦م اًم٘متؾ واًم٘مت٤مل أظمؼم هب٤م اًمٜمٌل 

 يدري ايمٗم٣مسمؾ ٕي رء يٟمَت فمعم ايمٛم٣مس زَم٣من ٓ« قمـ أيب هريرة: "صحٞمحف"

، ٟمٕمؿ اًمٗمتـ اًمتل متقج يمٛمقج اًمٌحر شمريم٧م يمثػًما »ومتؾ، وٓ يدري اظمٗمتقل ٕي رء ومتؾ

٤م ُمـ ٟمٗمًف، ومٜمٕمٞمذيمؿ سم٤مهلل أن شمٙمقٟمقا  ًً ُمـ اًمٕم٘مالء طمٞم٤مرى، وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ىمد أصٌح آي

آيًلم ُمـ أٟمٗمًٙمؿ، ومٚمٞمس سمٞمٜمٙمؿ وسملم اخلػم إٓ اًمرضمقع إمم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

، اًمرضمقع إمم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف، وإٓ ومٙمؾ يقم وٟمحـ ٟمًٛمع سمٗمتٜم٦م ذم ٛمد حم

٦ٌَْم َأْيِديُ٘مْؿ سمٚمد يمذا ويمذا، ىمتؾ وىمت٤مل ذم سمٚمد يمذا:  ًَ ٥ٌٍَم هَمٌاَِم ىَم ـْ َُمِِمٝم ﴿َوََم٣م َأَص٣مزَمُ٘مْؿ َِم

ـْ ىَمثغٍِم﴾ ، يٜمٌٖمل أن ٟمٜمٔمر إمم أوًمئٙمؿ اًمذيـ اسمتٚمقا سم٤مًمٗمتـ أهؿ [52]اًمِمقرى:َوَئْمُٖمق فَم

أم هق  ًتٕمدون أن حُيِٙمٛمقا يمت٤مب اهلل؟ أهؿ ُمًتٕمدون أن حُيِٙمٛمقا ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ُم

اهلقى؟ ومذاك ًمٞمس ُمًتٕمًدا أن حيٙمؿ ذع اهلل وُم٤مل إمم اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م اعمًتقردة ُمـ 

ىمٌؾ ومرٟم٤ًم، وذاك ًمٞمس ُمًتٕمًدا أن حيٙمؿ ذع اهلل ومامل إمم إؾمالف وإقمراف، قمٚمٞمٜم٤م 

 ع إمم اهلل قمزوضمؾ طمتك يرومع اهلل قمٜم٤م اًمٌالء اًمذي حيٞمط سمٜم٤م.ُمٕمنم اعمًٚمٛملم أن ٟمرضم

ُم٤م ُمٜم٤م أطمد إٓ وىمد ومتـ، وًمٙمـ سملم ُمًت٘مؾ وُمًتٙمثر إٓ وهق ُمٖمٛمقس ذم اًمٌالء، 

ٟمرضمع إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طمتك يٗمرج قمٜم٤م، وطمتك يرومع قمٜم٤م اًمٕمذاب، ويرومع قمٜم٤م اًمٌالء 

إن ُمٝمدت اًمٓمرق ًمًٜم٤م سمخػم، وإن ٕٟمٜم٤م ًمًٜم٤م سمخػم، وإن ؿمٞمدت اعم٤ٌمين ًمًٜم٤م سمخػم، و

                                                        

 ( سمؿعـاه.5/106) "اجلامع اًمصحقح"( وهق ذم 4/104رواه أمحد )( 1238)

 (.2908)م ( 1239)
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يمثرت اًمزراقم٤مت، ٓ، ٓ، ًمًٜم٤م سمخػم طمتك ٟمرضمع إمم اهلل، وطمتك يٌٕم٨م اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

وشمٕم٤ممم اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واًمٕمزة ذم ىمٚمقسمٜم٤م، أُم٤م إذا يم٤من أطمدٟم٤م خيرج ُمـ سمٞمتف ٓ يدري أيرضمع إمم 

ـْ َيْٗمُتْؾ  سمٞمتف أم ٓ، ومتٜم٦م ُم١مذٟم٦م سمٕمذاب وسمٕم٘مقسم٦م، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ﴿َوََم

دًا هَمَجَزاُؤُه صَمَٜمٛمحُؿ طَم٣ميمِدًا همِٝمَٜم٣م َونَمِّم٤َم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َويَمَٔمٛمَُف َوَأفَمدح يَمُف فَمَذازم٣ًم  َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َُمَتَٔمٚمِّ

ـَ ٓ َيْدفُمقَن ََمَع اهللِ  ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:[75]اًمٜم٤ًمء:فَمٓمِٝماًم﴾ ﴿َوايمحِذي

ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ َيْٙمَؼ َأشَم٣مَم٣مً إََِل٣ًم آطَمَر َوٓ َيٗمْ  ؼِّ َوٓ َيْزُٞمقَن َوََم ٓح زم٣ِمحْلَ َم اهللُ إِ  ُتُٙمقَن ايمٛمحْٖمَس ايمحتِل ضَمرح

ُٙمْد همِٝمِف َُمَٜم٣مٞم٣مً *  ـَ َوفَمِٚمَؾ فَمَٚماًل *  ُيَّم٣مفَمْػ يَمُف ايْمَٔمَذاُب َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َوَُيْ ـْ سَم٣مَب َوآََم ٓح ََم إِ

 ٌَ ٛم٣َمٍت﴾َص٣محِل٣ًم هَمُٟمويَمئَِؽ ُي ًَ ُل اهلُل ؽَمٝمَِّئ٣مهِتِْؿ ضَم  .[52-46]اًمٗمرىم٤من: دِّ

ي٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم إُمر ظمٓمػم، إُمر ظمٓمػم إذا مل ٟمًتًٚمؿ ًمٙمت٤مب اهلل وًمًٜم٦م حمٛمد 

، وًمٜمٕمتؼم سمٚمٌٜم٤من وًمٜمٕمتؼم سمٗمٚمًٓملم، وم٢مٟمٜم٤م ًمًٜم٤م أقمز قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ 

 تقسم٦م إٟمف قمغم يمؾ رء ىمدير.أوًمئؽ، أؾم٠مل اهلل أن يتقب قمٚمٞمٜم٤م، وأن يقوم٘مٜم٤م إمم اًم

 اخلطب٘ الجاىٔ٘
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

ف هبؿ، وأقمٞمذيمؿ سم٤مهلل ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ؿم٠من اعمٜم٤موم٘ملم، وٟمٕمقذ سم٤مهلل أن ٟمتِمٌ

﴿َوَيُٗمقيُمقَن آََمٛمح٣م زم٣ِمهللِ  أن شمتِمٌٝمقا هبؿ أيًْم٤م، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

ـْ زَمْٔمِد َذيمَِؽ َوََم٣م ُأويَمئَِؽ زم٣ِمظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ؽُمقِل َوَأؿَمْٔمٛم٣َم شُمؿح َيَتَقلمح هَمِريٌؼ َِمٛمُْٜمْؿ َِم َوإَِذا ُدفُمقا *  َوزم٣ِميمرح
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ؼه َيْٟمسُمقا إيَِمْٝمِف *  َوَرؽُمقيمِِف يمَِٝمْحُ٘مَؿ زَمْٝمٛمَُٜمْؿ إَِذا هَمِريٌؼ َِمٛمُْٜمْؿ َُمْٔمِرُوقنَ إلَِم اهللِ  ُؿ احْلَ ـْ ََلُ َوإِْن َيُ٘م

َأدِم وُمُٙمقِِبِْؿ ََمَرٌض َأِم اْرسَم٣مزُمقا َأْم َُي٣َمهُمقَن َأْن حَيِٝمَػ اهللُ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوَرؽُمقيُمُف زَمْؾ ُأويَمئَِؽ *  َُمْذفِمٛمكِمَ 

اَم ىَم٣مَن وَمْقَل اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم إَِذا ُدفُمقا إلَِم اهلِل َوَرؽُمقيمِِف يمَِٝمْحُ٘مَؿ زَمْٝمٛمَُٜمْؿ َأْن َيُٗمقيُمقا *  ٣مظمُِقنَ ُهُؿ ايمٓمح  إِٞمح

ـْ ُيْمِِع اهللَ َوَرؽُمقيَمُف َوَُيَْش اهللَ َوَيتحْٗمِف هَمُٟمويَمئَِؽ *  ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم َوَأؿَمْٔمٛم٣َم َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْْٖمٙمُِحقنَ  َوََم

 .[31-25]اًمٜمقر: ﴾يْمَٖم٣مئُِزونَ ُهُؿ ا

 شمٚمٙمؿ صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ إذا قمرومقا أن احلٙمؿ ذم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

، وإذا قمرومقا أن احلٙمؿ يٙمقن قمٚمٞمٝمؿ وم٢مهنؿ ًمّم٤محلٝمؿ هيروًمقن ويٓمٚمٌقن ُمـ اًمٜمٌل 

 .هيرسمقن ُمـ اًمتح٤ميمؿ إمم يمت٤مب اهلل، وُمـ اًمتح٤ميمؿ إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 وشمققمدهؿ، وأظمؼم أهنؿ ذم اًمدرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر، ومٕمٚمٞمٜم٤م وُمـ صمؿ قم٤مىمٌٝمؿ اهلل

ُمٕمنم اعمًٚمٛملم أن ٟمٜم٘م٤مد هلل قمزوضمؾ، وأن ٟمت٘مٌؾ ذع اهلل سمٜمٗمقس ُمٓمٛمئٜم٦م راوٞم٦م، وم٢من 

ُٚمقَك همِٝماَم ؾَمَجَر اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ﴿هَمال َوَرزمَِّؽ ٓ ُي٠ْمَِمٛمُقَن ضَمتحك حُيَ٘مِّ

ٙمِٝمامً زَمْٝمٛمَُٜمْؿ شُمؿح ٓ جَيُِد  ًْ ٙمُِّٚمقا سَم ًَ ح٣م وَمَّمْٝم٦َم َوُي ِٜمْؿ ضَمَرصم٣ًم مِم ًِ ، وي٘مقل [43]اًمٜم٤ًمء:﴾وا دِم َأْٞمُٖم

ٌَُٜمْؿ فَمَذاٌب أيًْم٤م:  ٌَُٜمْؿ همِْتٛم٥ٌَم َأْو ُيِِمٝم ـْ َأَْمِرِه َأْن سُمِِمٝم ـَ ُُي٣َميمُِٖمقَن فَم ﴿هَمْٙمَٝمْحَذِر ايمحِذي

 .[45]اًمٜمقر:َأيمِٝمٌؿ﴾

٤مًمٗمتـ أم ًمًٜم٤م ُمّم٤مسملم سم٤مًمٗمتـ؟ وُمتك يٜمٌٖمل أن ٟمٜمٔمر إمم واىمٕمٜم٤م، أٟمحـ ُمّم٤مسمقن سم

ٟمٕمرف ذاك؟ إذا ىم٤مرٟم٤م جمتٛمٕمٜم٤م سمٕمٍم اًمّمح٤مسم٦م، قمٍم اًمٕمزة، قمٍم اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م، قمٍم 

 اًمرىمك احل٘مٞم٘مل.

ومٕمٚمٞمٜم٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم أن ٟمتقب إمم اهلل، صمؿ إي٤مك إي٤مك أن شمٖمؽم وحتت٩م سمٛمجتٛمٕمؽ، 

ف ٓ حيٙمؿ اًمٙمت٤مب وم٢مٟمؽ شمٕمٞمش ذم جمتٛمع ضم٤مهكم وًم٧ًم أىمقل إٟمف يم٤مومر وًمٙمٜمف ضم٤مهكم، ٕٟم
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واًمًٜم٦م، سمؾ حيٙمؿ إهقاء، إي٤مك إي٤مك أيًْم٤م أن شمٖمؽم سمام شمًٛمٕمف ُمـ اإلذاقم٤مت، 

وم٤مإلذاقم٤مت ووؾم٤مئؾ اإلقمالم أدظمٚم٧م قمغم اعمًٚمٛملم ًذا ُمًتٓمػًما، آٓت هلق وـمرب، 

ؿمٌٝم٤مت قمغم اعمًٚمٛملم يتًٚمٛمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ إوىم٤مت أقمداء اإلؾمالم ُمـ طمداصمٞملم وسمٕمثٞملم 

 ، وم٢من اًمرؾمقل ٞمٙمـ آىمتداء سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف حمٛمد وُمـ ٟم٤مسيلم، ومٚم

رواه ُمًٚمؿ ذم  »سمرىم٦م همٝم٘مؿ َم٣م إن افمتِمٚمتؿ زمف همٙمـ سمّمٙمقا ىمت٣مب اهلل«ي٘مقل: 

 يمت٤مب احل٩م.

، وم٢مٟمٜم٤م ؾمٜمٕمٞمش قمٞمِم٦م ؾمٕمٞمدة، وم٢مذا متًٙمٜم٤م سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف حمٛمد 

ٛمٕمٜم٤م، وإٓ ومرب ؿمخص ىمد وؾمٜمٓمٛم٠من قمغم أٟمٗمًٜم٤م وقمغم أوٓدٟم٤م وقمغم سمٜم٤مشمٜم٤م وقمغم جمت

أصٌح ؿمٞمًخ٤م يمٌػًما وىمد أصٌح ؿمٞم٦ٌم، رسمام أٟمف ٓ خيِمك قمٚمٞمف ُمـ آٟمحراف، ًمٙمـ وًمدك 

ُمٕمرض ًمالٟمحراف، سمٜمتؽ ُمٕمرو٦م ًمالٟمحراف سم٥ًٌم وؾم٤مئؾ اإلقمالم، وسم٥ًٌم آٓت 

ب( وإٓ ومٚمٞمذه٥م إمم قمدن، وًمٞمذه٥م إمم ًمٌٜم٤من،  ب ضمرَّ اًمٚمٝمق واًمٓمرب، )وُمـ يمذَّ

تل ىمد أصٌح٧م ىمد ـمٛم٧ًم سمّم٤مئر يمثػم ُمٜمٝمؿ، يرى اًمٗمت٤مة يم٤مؾمٞم٦م وًمٞمذه٥م إمم اًمٌالد اًم

قم٤مري٦م وٓ يٜمٙمره ُُمٜمٙمِر وٓ يًتٜمٙمره ُُمًتٜمٙمِر، سمؾ أصٌح ؾمٜم٦م وًمق هُمػمت ًم٘مٞمؾ همػمت 

سمٔمرض ايمٖمتـ فمعم ايمٗمٙمقب ىمٔمرض احلِمغم «إذ ي٘مقل:  اًمًٜم٦م، وصدق اًمرؾمقل 

أٞم٘مره٣م ٞم٘مت٦م همٝمف ٞم٘مت٥م  فمقًدا فمقَدا، همٟميام ومٙم٤م أذِب٣م ٞم٘مت٦م همٝمف ٞم٘مت٥م ؽمقداء، وأيام ومٙم٤م

زمٝمّم٣مء، ضمتك سمِمغم فمعم ومٙمٌكم: أزمٝمض َمثؾ ايمِمٖم٣م ٓ سميه همتٛم٥م َم٣م داَم٦م ايمًاموات 

وإرض، وأطمر أؽمقد َمرزم٣مًدا ىم٣ميم٘مقز جمخٝم٣م ٓ ئمرف َمٔمروهًم٣م وٓ يٛم٘مر َمٛم٘مًرا إٓ َم٣م 

                                                        

 .( وؿـ طمديث ضماسمر ذم صػة طمجة اًمـٌل 1218)م ( 1240)
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، ُمـ يم٤من ئمـ أن خترج اًمٗمت٤مة ذم صٜمٕم٤مء يم٤مؿمٗم٦م اًمرأس يم٤مؿمٗم٦م »أذب َمـ هقاه

يثٜمل قمغم أهؾ اًمٞمٛمـ وي٘مقل:  ديـ؟ ُمـ يم٤من ئمـ هذا؟ واًمرؾمقل اًمّمدر واًمٕمْم

، إٟمٜم٤م إذا مل ٟمتدارك اًمقوع ؾمٞمحدث ذم صٕمدة، »إَّنؿ أرق أهمئدة وأيمكم ومٙمقزًم٣م«

وؾمٞمحدث ذم ُم٠مرب، وحيدث سمٖمػمه٤م، إذا مل يٜم٤مؿمد اًمٕمٚمامء اإلظمقة اعمًئقًملم ذم يمػ 

ل، وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمرضمع وأن ٓ مج٤مح هذا اًمنم اعمتدهقر اًمذي ي١مذن سمتدهقر واٟمحالل ظمٚم٘م

 ٟم٘متدي إٓ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

 أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م وأن يتقومٜم٤م ُمًٚمٛملم.

* * * 

                                                        

 ( قمـ طمذيػة ريض اهلل قمـف.144)م ( 1241)

 متػؼ قمؾقف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف. (1242)
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 ؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأ

 أُم٤م سمٕمد:

يم٤من يًتٕمٞمذ سم٤مهلل ُمـ اًمٗمتـ وي٠مُمر ٟم٤ًمءه أيًْم٤م أن يًتٕمذن سم٤مهلل ُمـ  وم٢من اًمٜمٌل 

اًمٗمتـ، وي٠مُمر أصح٤مسمف أيًْم٤م أن يًتٕمٞمذوا سم٤مهلل ُمـ اًمٗمتـ، سمؾ ي٠مُمر أُمتف يمٚمٝم٤م أن شمًتٕمٞمذ 

سمع ذم آظمر صالشمٜم٤م، أن ي٠مُمرٟم٤م أن ٟمًتٕمٞمذ سم٤مهلل ُمـ أر سم٤مهلل ُمـ اًمٗمتـ، وم٢من ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمًدا 

ٟم٘مقل: اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ قمذاب ضمٝمٜمؿ، وُمـ قمذاب اًم٘مؼم، وُمـ ومتٜم٦م اعمحٞم٤م 

، وومتٜم٦م اعمحٞم٤م واعمامت شمتٜم٤مول طمٞم٤مشمٜم٤م وأُمقرٟم٤م واعمامت، وُمـ ومتٜم٦م اعمًٞمح اًمدضم٤مل

 يمٚمٝم٤م.

ومٜمٜمّمح يمؾ ُمًٚمؿ أن يًتٕمٞمذ سم٤مهلل ُمـ اًمٗمتـ، وأن يٌتٕمد قمـ اًمٗمتـ، وم٢من اًمٗمتـ ذم هذا 

ُم٤من ٓ دمد هل٤م ُمـ حيٚمٝم٤م، سمؾ إن يم٤مٟم٧م سملم دوًمتلم دمد اًمٜم٤مس واًمدول إظمرى اًمز

يزيدون اًمٓملم سمٚم٦م، وإن يم٤من سملم ىمٌٞمٚمتلم يمذًمؽ، وإن يم٤من سملم ؿمخّملم يمذًمؽ، ومٕمغم 

اعمًٚمؿ أن يٌتٕمد قمـ اًمٗمتـ، وإٟمف ًمقاضم٥م قمغم قمٚمامء اعمًٚمٛملم وهؿ أهؾ ًمذًمؽ أيًْم٤م أٓ 

 أم يم٤مٟم٧م سملم ىمٌٞمٚمتلم، أم يم٤مٟم٧م سملم رضمٚملم إٓ يٕمٚمٛمقا سمٗمتٜم٦م ؾمقاء أيم٤مٟم٧م سملم دوًمتلم

واضم٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يًٕمقا ذم إزاًم٦م اًمٗمتـ، وم٤مًمٕمٚمامء هؿ اًمذيـ يْمٕمقن إؿمٞم٤مء ُمقاوٕمٝم٤م، 

                                                        

 قمـفا، وذيمر إمر مـ أومراد مًؾؿ. ( قمـ قمائشة ريض اهلل589( )م 832)خ ( 1243)
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يمام أٟمف واضم٥م قمٚمٞمٜم٤م أيًْم٤م أن ٟمت٘مٌؾ شمقضمٞمٝم٤مت قمٚمامئٜم٤م، وٓ ٟمٓمٚمؼ إًمًٜم٦م ذم قمٚمامئٜم٤م يمام 

طم٤مًم٦م يرصمك هل٤م، قمٚمامؤهؿ ذم  هق ؿم٠من يمثػم ُمـ اعمخذوًملم، وم٢مٟمف ىمد أصٌح طم٤مل اعمًٚمٛملم

ٟمٔمرهؿ قمٛمالء، ودقم٤مهتؿ أيًْم٤م ذم ٟمٔمرهؿ ُمًت٠مضمرون، وُمـ هق اًمذي حيؾ اًم٘مْم٤مي٤م؟ هق 

جمٚمس إُمـ اعمٙمقن ُمـ هيقدي وٟمٍماين وؿمٞمققمل إمم همػم ذًمؽ، ومْمٞمح٦م ذم اعمًٚمٛملم، 

ءٍ ومْمٞمح٦م ومْمٞمح٦م، رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـْ َرْ هَمُحْ٘مُٚمُف  ﴿َوََم٣م اطْمَتَٙمْٖمُتْؿ همِٝمِف َِم

ؽُمقِل إِْن ﴿ ، وي٘مقل أيًْم٤م:[22]اًمِمقرى:إلَِم اهللِ﴾ وُه إلَِم اهللِ َوايمرح ٍء هَمُرده هَم١مِْن سَمٛم٣َمَزفْمُتْؿ دِم َرْ

طِمِر﴾ ْٔ ، قم٤مر قمٚمٞمٝمؿ أن يتح٤ميمٛمقا إمم جمٚمس إُمـ، [37]اًمٜم٤ًمء:ىُمٛمُْتْؿ سُم٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمهللِ َوايْمَٝمْقِم ا

ٝمؿ، وىمد أٟمزل اهلل إًمٞمٜم٤م يمت٤مسًم٤م ومٞمف شمٌٞم٤من يمؾ رء، وأن يٞم٠مؾمقا ُمـ أٟمٗمًٝمؿ وُمـ قمٚمامئ

ًٓ ُم٤م شمرك ظمػًما إٓ دًمٜم٤م قمٚمٞمف، وٓ شمرك ًذا إٓ هن٤مٟم٤م وطمذرٟم٤م ُمٜمف،  وأرؾمؾ إًمٞمٜم٤م رؾمق

ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمرضمع إمم اهلل واًمٕمؼم يمثػمة، اًمرضمقع أهي٤م اعمًٚمٛمقن إمم اهلل قمزوضمؾ ىمٌؾ أن حيؾ 

 ُمـ زٓزل وومٞمْم٤مٟم٤مت إمم همػم ذًمؽ.سمٜم٤م ُم٤م طمؾ سم٢مظمقاٟمٜم٤م اًمذيـ شمًٛمٕمقن أظم٤ٌمرهؿ 

وم٢مٟمٜم٤م ًمًٜم٤م سم٠مقمز قمغم اهلل ُمـ أوًمئؽ، وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ يٕمز إٓ ُمـ ٟمٍم ديٜمف، 

، وُم٤م هل إٓ حلٔم٦م قملم صمؿ سمٕمد ذًمؽ شمٖمػمت وُمـ متًؽ سمٙمت٤مسمف وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف حمٛمد 

 أن اًمزٓزل شمٙمثر ذم آظمر اًمزُم٤من، وإُم٤م إطمقال، إُم٤م سمزًمزال وىمد أظمؼم اًمٜمٌل 

سمٗمٞمْم٤مٟم٤مت، وإُم٤م سمريح وم٢من هلل ضمٜمقًدا ٓ ٟمٕمٚمٛمٝم٤م، وم٘مد أهٚمؽ قم٤مًدا سم٤مًمريح، وأصح٤مب 

ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر  اًمٗمٞمؾ سمٓمػم، وإُم٤م سم٠مُمراض شمٜمتنم ذم اعمجتٛمع يمام ىم٤مل اًمٜمٌل 

وَم٣م همُم٦م ايمٖم٣مضمُم٥م دم ومقم ومط ضمتك ئمٙمٛمقا ِب٣م «اًمذي رواه احل٤ميمؿ ذم ُمًتدريمف، وومٞمف: 
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، وىمد وضمدت أُمراض »ايمتل مل سم٘مـ دم أؽمالهمٜمؿإٓ ازمتٙمقا زم٣مٕوصم٣مع وإَمراض 

طمػمت إـم٤ٌمء، ومٛمرض )اإليدز( اًمذي ذم أُمريٙم٤م اًمذي اسمتٚمقا سمف طمػم إـم٤ٌمء سم٥ًٌم 

اٟمتِم٤مر اًمٗم٤مطمِم٦م، وهؿ يٜمت٘مدون قمٚمٞمٜم٤م إذا رمجٜم٤م زاٟمًٞم٤م حمّمٜم٤ًم، أو ىمتٚمٜم٤م ىم٤مشماًل أو أٟمٜم٤م ىمٓمٕمٜم٤م 

ٜم٤م يٌتٚمٞمٝمؿ سم٤معماليلم طمتك إن يد ؾم٤مرق ُمـ أضمؾ شمٓمٝمػمه، وُمـ أضمؾ إصالح اعمجتٛمع، ورسم

سمٕمْمٝمؿ ىمد أصٌح خي٤مف ُمـ زوضمتف أن شمٙمقن ُمّم٤مسم٦م سمٛمرض )اإليدز( ويٙمقن ظم٤مئًٗم٤م 

أيًْم٤م ُمـ أظمٞمف وُمـ ضم٤مره طمتك ٓ يٕمدى اسمتالهؿ اهلل، ومٚمٚمف ضمٜمقد ٓ ٟمٕمٚمٛمٝم٤م وٓ ٟمٕمرومٝم٤م 

وٓ يًٕمٜم٤م إٓ اًمرضمقع إمم اهلل قمزوضمؾ وشمرك اًمتٙمؼم واحلًد إمم همػم ذًمٙمؿ، ٟمخْمع 

 هلل قمزوضمؾ، وٓ ٟمتٙمؼم قمغم اهلل وم٢من اهلل ؿمديد اًمٕم٘م٤مب، أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن وٟمٜمٙمن

 حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م وأن يتقوم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

*** 

                                                        

( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام، 4/540) "اعمًتدرك"(، واحلايمؿ ذم 4019رواه اسمـ ماضمة )( 1244)

 ( اًمصحقحة.106وصححف اًمعالمة إًمٌاين )



 160 ذلاضزٗ يف الْالٛ ّالرباٛ (25

إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م 

ًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمام

 إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ٙمُِٚمقنَ  ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ُٗمقا اهللَ ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ]آل ﴾﴿َي٣م َأُّيه

  [221قمٛمران:

 َ ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح ﴿َي٣م َأُّيه ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣م ايمٛمح٣مُس اسمح

َْرضَم٣مَم إِنح اهللَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ٣مًء َواسمحُٗمقا اهللَ ايمحِذي سَم ًَ
َِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ

  .[2]اًمٜم٤ًمء:﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ـَ آََمٛمُقا اسمحُٗمقا اهللَ َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع اهللَ َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝماًم﴾  .[52-52]إطمزاب: ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

 أُم٤م سمٕمد:

سمـ اعمثٜمك، طمدصمٜم٤م  : طمدصمٜم٤م حمٛمد"صحٞمحف"شمٕم٤ممم ذم  ومٞم٘مقل اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري رمحف اهلل

 سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل  اًمقه٤مب قمـ أيقب قمـ أيب ىمالسم٦م، قمـ أٟمس قمٌد

شمالث َمـ ىمـ همٝمف وصمد ِبـ ضمالوة اإليامن: أن ي٘مقن اهلل ورؽمقيمف أضم٤م إيمٝمف مم٣م «أٟمف ىم٤مل: 

إلم ايم٘مٖمر زمٔمد إذ أٞمٗمذه اهلل َمٛمف  ؽمقامه٣م، وأن حي٤م اظمرء ٓ حيٌف إٓ هلل، وأن ي٘مره أن ئمقد

ٟمٛمر قمغم  ، هذا احلدي٨م اعم٤ٌمرك اًمث٤مسم٧م قمـ اًمٜمٌل »ىمام ي٘مره أن يٗمذف دم ايمٛم٣مر
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رضم٤مًمف ُمًرا هيًٕم٤م ٕٟمٜم٤م ٟمٕمتؼميمؿ ـمٚم٦ٌم قمٚمؿ شمتٚمذذون وشمٜمنمح صدوريمؿ سمذيمر شمراضمؿ 

 سمـ اعمثٜمك ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري ومٝمق: أسمق ُمقؾمك اًمرضم٤مل يمام يم٤من ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح، أُم٤م حمٛمد

اعمجٞمد  سمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمقه٤مب ومٝمق: قمٌد اًمٕمٜمزي اعمٚم٘م٥م سم٤مًمزُمـ، وأُم٤م ؿمٞمخف قمٌد

اًمث٘مٗمل اظمتٚمط سمآظمره ومٚمؿ يي اظمتالـمف ٕن أوٓده طمجٌقه، وأُم٤م ؿمٞمخف أيقب ومٝمق: 

٤ًٌم ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل  أيقب وُمٌٖمًْم٤م ٕهؾ اًمٌدع  سمـ أيب متٞمٛم٦م اًمًختٞم٤مين يم٤من حم

سمـ زيد اجلرُمل وهق  ٝمق أسمق ىمالسم٦م: قمٌداهللوحيذر ُمـ أهؾ اًمٌدع، وأُم٤م ؿمٞمخ أيقب وم

شم٤مسمٕمل ضمٚمٞمؾ إٓ أٟمف اهتؿ سم٤مًمٜمّم٥م، أي ٟمّم٥م اًمٕمداوة ٔل حمٛمد ؾمقاء أيم٤من سم٤مًمٚم٤ًمن أم 

سمـ  سم٤مًمٞمد أو همػم ذًمؽ، واًمٜمّم٥م سمدقم٦م يمام أن اًمتِمٞمع يٕمتؼم سمدقم٦م ُمـ اًمٌدع، وأُم٤م أٟمس

وًمده، وم٠مظمؼم ذم أن اهلل يٙمثر ُم٤مًمف و ، دقم٤م ًمف اًمٜمٌل ُم٤مًمؽ وم٢مٟمف ظم٤مدم رؾمقل اهلل 

، اؾمتج٤مب اهلل اًمدقمقة اًمٜمٌقي٦م قمٍم احلج٤مج أٟمف ىمد دومـ ُمـ صٚمٌف ُم٤مئ٦م ٟمٗمس

أن يدظمٚمف اهلل اجلٜم٦م، ىم٤مل: وم٘مد وىمٕم٧م اصمٜمت٤من  وهٙمذا اعم٤مل، وأيًْم٤م ُمـ دقم٤مء اًمٜمٌل 

 وإين ٕرضمق أن حتّمؾ اًمث٤مًمث٦م.

اَم َويمِٝمهُ٘مُؿ اهللُ ﴿إِٞمح ذم هذا احلدي٨م اعم٤ٌمرك اًمقٓء هلل قمزوضمؾ، صمؿ اًمقٓء ًمٚمٛم١مُمٜملم: 

ىَم٣مَة َوُهْؿ َراىمُِٔمقنَ  الَة َوُي٠ْمسُمقَن ايمزح ـَ ُيِٗمٝمُٚمقَن ايمِمح ـَ آََمٛمُقا ايمحِذي  ،[33]اعم٤مئدة:﴾َوَرؽُمقيُمُف َوايمحِذي

وم٤مًمقٓء هلل قمزوضمؾ واضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ، آٟم٘مٞم٤مد هلل قمزوضمؾ وهٙمذا أيًْم٤م 

ـْ وَمْقٍم ﴿َي٣م أَ ًمٚمٛمًٚمٛملم، رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َخْر وَمْقٌم َِم ًْ ـَ آََمٛمُقا ٓ َي ٣م ايمحِذي َ ُّيه

ـح َوٓ سَمْٙمِٚمُزوا  ـح طَمغْمًا َِمٛمُْٜم ك َأْن َيُ٘م ًَ ٣مٍء فَم ًَ
ـْ ٞمِ ٣مٌء َِم ًَ

ك َأْن َيُ٘مقُٞمقا طَمغْمًا َِمٛمُْٜمْؿ َوٓ ٞمِ ًَ فَم
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 ِ ْٕ قُق زَمْٔمَد ا ًُ ؽْمُؿ ايْمُٖم ِٓ يَْمَٗم٣مِب زمِْئَس ا ْٕ ُ٘مْؿ َوٓ سَمٛم٣َمزَمُزوا زم٣ِم ًَ ، وذم [22]احلجرات:﴾ياَمنِ َأْٞمُٖم

قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أٟمف اظمتّمؿ ُمٝم٤مضمري وأٟمّم٤مري ذم همزوة  "اًمّمحٞمحلم"

ُمـ اًمٖمزوات قمغم طمقض ُم٤مء ُمـ اًمذي يً٘مل إول، ومٚمام اظمتّمام ىم٤مل إٟمّم٤مري: ي٤م 

أزمدفمقى «وم٘م٤مل:  ًمألٟمّم٤مر، وىم٤مل اعمٝم٤مضمري: ي٤م ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ، ومًٛمع ذًمٙمؿ اًمٜمٌل 

يٗمقل دم ؾمٟمن وٓء  ايمٛمٌل  »أـمٜمرىمؿ دفمقه٣م هم١مَّن٣م َمٛمتٛم٥م اجل٣مهٙمٝم٥م وأٞم٣م زمكم

اظمًٙمؿ أطمق اظمًٙمؿ ٓ «وايمٙمٖمظ ظمًٙمؿ:  "ايمِمحٝمحكم"اظمًٙمٚمكم زمٔمّمٜمؿ يمٌٔمض ىمام دم 

يٓمٙمٚمف وٓ ُيذيمف وٓ حيٗمره، ايمتٗمقى ه٣م هٛم٣م زمح٤ًم اَمرىء َمـ ايممم أن حيٗمر أطم٣مه، ىمؾ 

يمقٓء يمٝمس يمٙمقن، ويمٝمس ، ذيم٘مؿ ا»اظمًٙمؿ فمعم اظمًٙمؿ ضمرام دَمف وَم٣ميمف وفمروف

 يمٙمٕم٥م ويمٝمس يمٙم٣ًمن.

ايمقٓء هلل شمؿ يمٙمٚم٠مَمٛمكم، ؽمقاء أىم٣من َمـ زمٙمدىمؿ أىمٛم٦م سمٔمرهمف أم ٓ سمٔمرهمف وهق َم٠مَمـ، 

﴿َواظم٠ُْْمَِمٛمُقَن َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمُت زَمْٔمُّمُٜمْؿ سمقارم اظم٠مَمٛمكم هم١من رب ايمٔمزة يٗمقل دم ىمت٣مزمف ايم٘مريؿ: 

 .[52]اًمتقسم٦م:َأْويمَِٝم٣مُء زَمْٔمٍض﴾

ومٌٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض، ـم٤ٌمئٕمٝمؿ ذم هم٤مي٦م ُمـ اخل٦ًم، يٛمٙمـ أن يٕمدك أُم٤م اعمٜم٤موم٘مقن 

وخيٚمػ وأن حيدصمؽ ويٙمذب، إمم همػم ذًمٙمؿ ُمـ أُم٤مرات اعمٜم٤موم٘ملم، أُم٤م اعم١مُمٜمقن ومٌٕمْمٝمؿ 

 أوًمٞم٤مء سمٕمض ي٠مُمرون سم٤معمٕمروف ويٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر.

وسم٤مب اًمقٓء واًمؼماء يٙم٤مد أن يٙمقن ُمٗم٘مقًدا، أو يٙم٤مد اًمقٓء واًمؼماء قمٜمدٟم٤م أن أن 

ٙمقن ٕضمؾ اعم٤مدة وٕضمؾ اًمدٟمٞم٤م وٕضمؾ اًم٘مراسم٦م، إمم همػم ذًمٙمؿ، رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم ي
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ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـْ ُدوِن اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َوََم ـَ َأْويمَِٝم٣مَء َِم ﴿ٓ َيتحِخِذ اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن ايْمَ٘م٣مهمِِري

ٓح َأْن سَمتحُٗمقا َِمٛمُْٜمْؿ سمُ  ٍء إِ ـَ اهلِل دِم َرْ فُ هَمَٙمْٝمَس َِم ًَ ُرىُمُؿ اهلُل َٞمْٖم ، طمتك [16]آل قمٛمران:﴾َٗم٣مًة َوحُيَذِّ

ـَ آََمٛمُقا ٓ سَمتحِخُذوا آزَم٣مَءىُمْؿ  وًمق يم٤من وًمدك أو يم٤من أظم٤مك أو يم٤من صدي٘مؽ: ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ْؿ َِمٛمُْ٘مؿْ  ـْ َيَتَقَلحُ ياَمِن َوََم ِ ْٕ ٌهقا ايْمُ٘مْٖمَر فَمعَم ا هَمُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ  َوإطِْمَقاَٞمُ٘مْؿ َأْويمَِٝم٣مَء إِِن اؽْمَتَح

 .[15]اًمتقسم٦م:﴾ايمٓمح٣مظمُِقنَ 

اًمقٓء واًمؼماء ؾمقاء أيم٤مٟم٧م طمٙمقُم٦م أم يم٤من ومرًدا ُمـ إومراد، اًمقٓء هلل قمزوضمؾ صمؿ  

ًمٚمٛم١مُمٜملم، وقمٚمامؤٟم٤م اعمت٘مدُمقن رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ىمد اهتٛمقا هبذا إُمر ذم سم٤مب اًمقٓء 

٤م ومٞمف أو سم٤مسًم٤م ُمـ أضمؾ أن اعمًٚمؿ ٓ واًمؼماء، ىمؾ أن دمد يمت٤مسًم٤م ُم١مًمًٗم٤م إٓ وىمد ووٕمقا يمت٤مسمً 

يٙمقن وٓؤه حلزب إٓ حلزب اهلل اإلؾمالُمل، طمتك وإن قمرومٜم٤م أن سم٤محلزب اإلؾمالُمل 

اٟمحراوًم٤م ومٚمٜمرضمع إمم اًمقٓء هلل قمزوضمؾ، ٓ ٟمٖمؽم سم٤مًمدقم٤مي٤مت، اًمقٓء هلل قمزوضمؾ ٓ حلزب 

 وٓ ًمدوًم٦م وٓ عمجتٛمع وٓ ًم٘مٌٞمٚم٦م.

وٓئف هلل، وم٢مٟمف يًتٌٍم ًمديٜمف، أُم٤م إذا يم٤من إُمٕم٦م أُمر ُمٝمؿ ضمًدا أن حيرص اعمًٚمؿ قمغم 

ومامذا؟ أوًمئٙمؿ اًمذيـ يقاًمقن أقمداء اهلل ؾمٞمتؼمأون ُمٜمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ويتالقمٜمقن وهؿ ذم 

ٌَُٔمقا اًمٜم٤مر، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـَ اسمح ـَ ايمحِذي ٌُِٔمقا َِم ـَ اسمه َأ ايمحِذي ﴿إِْذ سَمػَمح

٣ٌَمُب َوَرَأُوا ايْمَٔمَذ  ؽَْم ْٕ َأ َِمٛمُْٜمْؿ *  اَب َوسَمَٗمْمحَٔم٦ْم ِِبُِؿ ا ًة هَمٛمََتػَمح ٌَُٔمقا يَمْق َأنح يَمٛم٣َم ىَمرح ـَ اسمح َووَم٣مَل ايمحِذي

ـَ  اٍت فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوََم٣م ُهْؿ زمَِخ٣مِرصِمكَم َِم ْؿ ضَمَنَ ُأوا َِمٛمح٣م ىَمَذيمَِؽ ُيِرُّيُِؿ اهلُل َأفْماَمََلُ ىَماَم سَمػَمح

  .[245-244]اًمٌ٘مرة: ايمٛمح٣مِر﴾

وم٤مًمذي يقازم اًمِمٞمققمٞملم شم٠ميمدوا أهنؿ ؾمٞمتؼمأون ُمٜمف، واًمذي يقازم اًمٌٕمثٞملم وم٢من اًمٌٕمثٞم٦م 

هل قمت٦ٌم اًمِمٞمققمٞم٦م، وم٤مقمٚمٛمقا أهنؿ ؾمٞمتؼمأون ممـ اشمٌٕمٝمؿ، واًمذي يقازم اًمٜم٤مسي٦م وم٢من 
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اًمٜم٤مسي٦م أيًْم٤م قمت٦ٌم أظمرى ًمٚمِمٞمققمٞم٦م، وم٤مقمٚمٛمقا أهنؿ ؾمٞمتؼمأون ُمٜمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، 

٥ٌم يَمَٔمٛم٦َْم ُأطْمَتَٜم٣م﴿ذم اًمٜم٤مر:  وشمًٛمٕمقن ُمـ اًمٚمٕمـ وهؿ اَم َدطَمَٙم٦ْم ُأَمح  ،[56]ٕقمراف:﴾ىُمٙمح

ؽُمقِل ؽَمٌِٝمالً  ْذُت ََمَع ايمرح َ َي٣م َوْيَٙمَتك يَمْٝمَتٛمِل *  ﴿َوَيْقَم َئَمضه ايمٓمح٣ممِلُ فَمعَم َيَدْيِف َيُٗمقُل َي٣م يَمْٝمتَٛمِل اَتح

ِْذ هُمالٞم٣ًم طَمٙمِٝمالً  ْ َأَتح ـِ ا*  مَل ٛمِل فَم ٣مِن يَمَٗمْد َأَوٙمح ًَ ْٞم ْٝمَْم٣مُن يمِْْلِ ىْمِر زَمْٔمَد إِْذ صَم٣مَءيِن َوىَم٣مَن ايمُمح يمذِّ

ٓح  ،[17-15]اًمٗمرىم٤من: طَمُذوًٓ﴾ ٌَْٔمٍض فَمُدوٌّ إِ
ُء َيْقََمئٍِذ زَمْٔمُّمُٜمْؿ يمِ طَِمالح ْٕ ﴿ا

  .»اظمتٗمقن فمعم َمٛم٣مزمر َمـ ٞمقر يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م«، [45]اًمزظمرف:﴾اظمُْتحِٗمكمَ 

ٌََؾ زَمْٔمُّمُٜمْؿ فَمعَم زَمْٔمٍض قمٚمٞمف ومامذا؟  أُم٤م اًمذيـ اصٓمحٌقا قمغم اًم٤ٌمـمؾ وشمآظمقا ﴿هَمَٟموْم

٣مَءيُمقنَ  ًَ ـٌ  أي أهؾ اجلٜم٦م: [32]اًمّم٤موم٤مت:﴾َيَت َيُٗمقُل َأإِٞمحَؽ *  ﴿وَم٣مَل وَم٣مئٌِؾ َِمٛمُْٜمْؿ إيِنِّ ىَم٣مَن رِم وَمِري

وِمكمَ  ـَ اظمَُِْمدِّ
ِ ٣م ظمََِديٛمُقنَ *  ظمَ *  ٣مَل َهْؾ َأْٞمُتْؿ َُمْمحٙمُِٔمقنَ ومَ *  َأإَِذا َِمْتٛم٣َم َوىُمٛمح٣م سُمَرازم٣ًم َوفِمَٓم٣مَم٣ًم َأإِٞمح

ِحٝمؿِ  َٙمَع هَمَرآُه دِم ؽَمَقاِء اجْلَ ﴿وَم٣مَل سَم٣مهللِ إِْن ىمِْدَت  ، ذم وؾمط اجلحٞمؿ:[33-32]اًمّم٤موم٤مت: ﴾هَم٣مؿمح

ـِ  ِدي ﴾*  يَمؼُمْ ـَ ي ـَ اظمُْْحَيِ ، وقمٞمد ؿمديد ي٤م أُم٦م [35-34]اًمّم٤موم٤مت: َويَمْقٓ ٞمِْٔمَٚم٥ُم َريبِّ يَمُ٘مٛم٦ُْم َِم

ـ جم٤مًم٦ًم أهؾ اًمنم وُمـ جم٤مًم٦ًم احلزسمٞملم اًمذيـ ًمٞمس هلؿ هؿ إٓ حمٛمد وحتذير أيمٞمد ُم

إهمقاؤيمؿ، ومٝمؿ ضمٜمقد إسمٚمٞمس، ؾمقاء أيم٤مٟمقا ؿمٞمققمٞملم أم يم٤مٟمقا سمٕمثٞملم أم يم٤مٟمقا ٟم٤مسيلم، 

ُ٘مْؿ رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٥ًم َواضِمَدًة َوَأَٞم٣م َرزمه ُتُ٘مْؿ ُأَمح ﴿َوإِنح َهِذِه ُأَمح

 .[31]اعم١مُمٜمقن:﴾هَم٣مسمحُٗمقنِ 

ٓ جيقز ًمًٞم٤مؾم٦م أن شمٗمرق اعمًٚمٛملم، وٓ جيقز سمح٤مل ُمـ إطمقال، وٓ جيقز ًمٕمروسم٦م 

أن شمٗمرق اعمًٚمٛملم وٓ جيقز ًم٘مقُمٞم٦م أن شمٗمرق اعمًٚمٛملم، وًمـ جيٛمع اعمًٚمٛملم إٓ اًمرضمقع 

 إمم يمت٤مب اهلل وإمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح ُمـ اًمقٓء هلل قمزوضمؾ.
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سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل شمٕم٤ممم  ؾمٕمد قمـ "صحٞمحف"روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم 

قمٜمف أٟمف أؾمٚمؿ وم٘م٤مًم٧م ًمف أُمف: أمل ي٠مُمرك اهلل أن شمٓمٞمٕمٜمل؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، وم٘م٤مًم٧م: إين ٓ أرى 

أن شمًٚمؿ، وم٠مسمك ؾمٕمد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أن جيٞمٌٝم٤م وأىمًؿ هل٤م سم٤مهلل أٟمف ًمـ يرشمد قمـ ديٜمف، 

يرشمد قمـ ديٜمف، صمؿ  سمـ أيب وىم٤مص اًمذي هق أطمد اًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م ي٠مسمك أن ؾمٕمد

ْٞمَٝم٣م ََمْٔمُروهم٣ًم﴾﴿يٜمزل اهلل أي٦م:  ٌُْٜماَم دِم ايمده ، ص٤مطمٌٝمام ذم اًمدٟمٞم٤م ُمٕمرووًم٤م، [23]ًم٘مامن:َوَص٣مضِم

أُم٤م إذا ـمٚم٥م ُمٜمؽ واًمدك أن شمٕميص اهلل، أو ـمٚم٥م ُمٜمؽ أُمػمك أن شمٕميص اهلل ومال ـم٤مقم٦م 

 عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ.

 سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمـ قمكم "ٞمحفصح"روى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم 

سمٕم٨م سمٕمًث٤م ذم همزوة ُمـ اًمٖمزوات، وأُمر قمٚمٞمٝمؿ أُمػًما  ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أن اًمٜمٌل 

٤ًٌم صمؿ سمٕمد ذًمٙمؿ ىم٤مل:  ٤ًٌم، ومجٛمٕمقا طمٓم ومٙم٠مهنؿ أهمْمٌقا أُمػمهؿ وم٘م٤مل هلؿ: أمجٕمقا طمٓم

سمٓم٤مقمتل؟ ىم٤مًمقا: سمغم،  أوىمدوه وم٠موىمدوا ذًمٙمؿ احلٓم٥م، ىم٤مل: أمل ي٠مُمريمؿ رؾمقل اهلل 

٤مل: أدظمٚمقا ذم اًمٜم٤مر، وم٠مراد سمٕمْمٝمؿ أن يدظمؾ، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: ُم٤م أؾمٚمٛمٜم٤م إٓ ومراًرا ُمـ ىم

يمق دطمٙمقه٣م َم٣م طمرصمقا َمٛمٜم٣م، إٞمام «وم٘م٤مل:  اًمٜم٤مر، ومٚمام رضمٕمقا أظمؼموا رؾمقل اهلل 

 .، هٙمذا ي٘مقل اًمٜمٌل »ايمْم٣مفم٥م دم اظمٔمروف

، ـم٤مقم٦م سمام يٌٚمٖمف قمـ اهلل وم٤مًمٓم٤مقم٦م اعمٓمٚم٘م٦م هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وًمٚمرؾمقل 

أيًْم٤م يمذًمؽ ـم٤مقمتف ُمٓمٚم٘م٦م، وإن يم٤من  وًمٚمقاًمديـ أيًْم٤م ـم٤مقم٦م ُم٘مٞمدة، صمؿ إن اًمٜمٌل 

 رسمام يٙمقن اضمتٝم٤مًدا ُمٜمف، وًمٞمس هذا وىم٧م ًمٜمٌلم اضمتٝم٤مداشمف، ًمًٜم٤م سمّمدد ذًمؽ.

                                                        

 (.1748)م ( 1249)

 (.1840( )م 7257)خ ( 1250)



 166 الْالٛ ّالرباٛ ذلاضزٗ يف (25

﴿ََمثَُؾ ومٓم٤مقم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وُمٜمٝم٤م ُم٤م ؾمٛمٕمتؿ: اًمقٓء واًمؼماء هلل قمزوضمؾ: 

ـْ ُدوِن اهللِ ُذوا َِم َ ـَ اَتح ٌَْٝم٦ُم ايمحِذي ٌُُٝمقِت يَم ـَ ايْم َذْت زَمْٝمت٣ًم َوإِنح َأْوَه َ ٌُقِت اَتح  َأْويمَِٝم٣مَء ىَمَٚمَثِؾ ايْمَٔمٛمَْ٘م

ٌُقِت يَمْق ىَم٣مُٞمقا َئْمَٙمُٚمقنَ    .[22]اًمٕمٜمٙمٌقت:﴾ايْمَٔمٛمَْ٘م

وم٤مًمذي يقازم أُمريٙم٤م أو يقازم روؾمٞم٤م أو يقازم همػممه٤م ُمـ دول اًمٙمٗمر ُمثؾ اًمٕمٜمٙمٌقت 

ًمٌٞمقت ًمٌٞم٧م اًمٕمٜمٙمٌقت، سمؾ ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ، يٙمٚمف اًمذي اختذت سمٞمًت٤م، وإن أوهـ ا

َدى َوَيتحٌِْع نَمغْمَ ؽَمٌِٝمِؾ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم اهلل إمم ٟمٗمًف:  َ يَمُف اَْلُ ٌَكمح ـْ زَمْٔمِد ََم٣م سَم ؽُمقَل َِم ـْ ُيَُم٣موِمِؼ ايمرح ﴿َوََم

  .[223]اًمٜم٤ًمء:﴾ُٞمَقيمِِّف ََم٣م سَمَقلمح َوُٞمِْمٙمِِف صَمَٜمٛمحَؿ َوؽَم٣مَءْت ََمِِمغماً 

ٟمٕمؿ وىمد ويمؾ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس إمم أٟمٗمًٝمؿ، أٓ شمًٛمٕمقن، ُمـ اؾمتٛمع اإلذاقم٤مت ٟمٕمؿ 

يًٛمع اًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب، وؾمقاء إهائٞمؾ أو همػمه٤م ُمـ اًمدول شميب اعمًٚمٛملم، وإمم 

ُمـ يٗمزع اعمًٚمٛمقن؟ إمم جمٚمس إُمـ!! ٟمحـ ٟمِمج٥م، وٟمحـ ٟمٜمٙمر سم٘مقة، وٟمحـ يمذا 

؟ وم٢مٟمٜم٤م اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ويمذا، أٓ يٗمزقمقن إمم اهلل؟ أٓ يٗمزقمقن إمم يمت٤مب 

أُم٦م أقمزٟم٤م اهلل سم٤مإلؾمالم وًمـ يٕمزٟم٤م اهلل إٓ سمف، وأُم٤م أوًمئٙمؿ ُم٤مذا؟ أٟمٜمتٔمر ُمٜمٝمؿ أن يٜم٘مذوٟم٤م 

ـَ آََمٛمُقا ٓ سَمتحِخُذوا وأن حيٚمقا ُمِم٤ميمٚمٜم٤م؟ رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ ُدوٞمُِ٘مْؿ ٓ َيْٟميُمقَٞم٘مُ  ـْ َأهْمَقاِهِٜمْؿ َوََم٣م زمَِْم٣مَٞم٥ًم َِم ٌَْٕمَّم٣مُء َِم وا ََم٣م فَمٛمِتهْؿ وَمْد زَمَدِت ايْم ٣ٌَمًٓ َوده ْؿ طَم

ي٣مِت إِْن ىُمٛمُْتْؿ سَمْٔمِٗمُٙمقنَ  ْٔ ِٖمل ُصُدوُرُهْؿ َأىْمػَمُ وَمْد زَمٝمحٛمح٣م يَمُ٘مُؿ ا  .[226]آل قمٛمران:﴾َُتْ

م اًمذي ٓ يٕمٚمؿ أن أُمريٙم٤م وأن روؾمٞم٤م وأن همػممه٤م ُمـ دول اًمٙمٗمر يٙمٞمدون ًمإلؾمال

ـْ َأْهِؾ ايْم٘مَِت٣مِب َوٓ ومٝمق ُمٖمٗمؾ ُمٖمٗمؾ ُمٖمٗمؾ، أؿمٌف سم٤مًمٌٝم٤مئؿ:  ـَ ىَمَٖمُروا َِم ﴿ََم٣م َيَقده ايمحِذي

ـْ َيَُم٣مُء﴾ تِِف ََم ُ٘مْؿ َواهللُ َُيَْتصه زمَِرمْحَ ـْ َرزمِّ ـْ طَمغْمٍ َِم َل فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َِم ىمكَِم َأْن ُيٛمَزح  .[223]اًمٌ٘مرة:اظمُْمْمِ

، ُمـ زُمـ ىمديؿ، ُمٜمذ وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  ارضمٕمقا ي٤م أُم٦م حمٛمد إمم يمت٤مب اهلل
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سمـ ٟمقومؾ؟ ىم٤مل  ومل يًت٘مؿ إُمر إٓ سم٤مًمقٓء واًمؼماء، ُم٤مذا ىم٤مل ورىم٦م سمٕم٨م اًمٜمٌل 

ي٤م ًمٞمتٜمل أيمقن ُمٕمؽ إذ خيرضمؽ  ي٘مقل: "صحٞمح اًمٌخ٤مري"يمام ذم  ًمٚمٜمٌل 

 ىم٤مل: ُم٤م أشمك أطمد سمٛمثؾ ُم٤م أشمٞم٧م سمف إٓ قمقدي. »أو خمرصمل هؿ؟«ىمقُمؽ، ىم٤مل: 

، صمؿ ُمع ٕمنم اعمًٚمٛملم ٟمٙمقن ُمع اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، صمؿ ُمع رؾمقًمف هٙمذا ُم

 اعم١مُمٜملم، وٓء هلل قمزوضمؾ.

٤ًٌم أن شمٚمزم اعمجتٛمٕم٤مت أن ختٚمص  ٤ًٌم أن شمٚمزم احلٙمقُم٤مت وًم٧ًم ُمٓم٤مًم وًم٧ًم ُمٓم٤مًم

ـْ َوؾح إَِذا ﴿اًمقٓء هلل قمزوضمؾ، أىمّمد:  ىُمْؿ ََم ُ٘مْؿ ٓ َيُيه ًَ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َأْٞمُٖم

 .[٤223مئدة:]اعماْهَتَدْيُتْؿ﴾

صمؿ شمٜمّمح عمجتٛمٕمؽ وشم٠مُمر سم٤معمٕمروف وشمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر، أىمّمد أٟمؽ شمٌدأ سمٜمٗمًؽ 

وًم٧ًم أىمّمد أٟمؽ شمؽمك إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمّمٞمح٦م، ٓ شم٘مؾ: اًمدول أصٌح٧م ُمقاًمٞم٦م 

ُٕمريٙم٤م وًمروؾمٞم٤م واعمجتٛمٕم٤مت، وٟمحـ ٟمًتٛمد ُمٜمٝمؿ سمْم٤مقم٤مشمٜم٤م إمم همػم ذًمؽ، ٓ شم٘مؾ 

ؾ، وم٢مٟمؽ إن اشم٘مٞم٧م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومًٞمجٕمؾ هذا، قمٚمٞمؽ أن ختتص اًمقٓء هلل قمزوضم

َٔمْؾ يَمُ٘مْؿ ًمؽ ومرضًم٤م وخمرضم٤م، ومًٞمجٕمؾ ًمؽ ٟمقًرا:  ـَ آََمٛمُقا إِْن سَمتحُٗمقا اهلَل جَيْ ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ذم طم٤مًمتف وُمع صح٤مسمتف روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ مل يٙمقٟمقا ُمـ  ، واًمٜمٌل [17]ٕٟمٗم٤مل:﴾هُمْروَم٣مٞم٣مً 

اهلل قمغم اًمٗم٘مر اعمدىمع، وقمغم اجلقع وقمغم اًمٕمرى، وُمـ  ذوي إُمقال، وصؼموا ذم ؾمٌٞمؾ

 ىمرأ ؾمػمة اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ شمٌلم ذًمؽ ًمف. ٕٟمف حت٘مؼ ومٞمٝمؿ اًمقٓء هلل قمزوضمؾ.

: سمـ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف قمـ ؾمٝمؾ "صحٞمحٞمٝمام"روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم 

                                                        

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.160( )م 3)خ ( 1251)

 ( قمـ ؾمفؾ سمـ ؾمعد ريض اهلل قمـفام.441( )م 362)خ ( 1252)
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ومٌؾ ي٣م َمٔممم ايمٛم٣ًمء ٓ سمرهمٔمـ رؤوؽم٘مـ أي ووم٦م ايمِمالة «ىم٤مل:  أن اًمٜمٌل 

 .»ايمرصم٣مل

ذًمؽ؟ ىم٤مل ذًمؽ ٕن اعمًٚمٛملم أزرهؿ وٞم٘م٦م ومرسمام ُمـ اًمًجقد  عم٤مذا ىم٤مل اًمٜمٌل 

 ومتٜمٙمِمػ قمقرشمف.

سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أظمؼم  وهٙمذا اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ، ؾمٕمد

٤ًٌم وأيمٚمتف،  قمـ ذات ًمٞمٚم٦م أٟمف ضم٤مع طمتك ص٤مر ٓ يّمؼم قمغم رء، ىم٤مل: وم٠مظمذت ؿمٞمًئ٤م رـم

دري ُم٤م هق إمم أن، أظمذ ؿمٞمًئ٤م وأيمٚمف ٓ يدري أو داسم٦م أم ُم٤مذا، ُم٤م اًمذي محٚمٝمؿ واهلل ٓ أ

 قمغم هذا؟ هق آىمتٜم٤مع سم٤مًمقٓء هلل قمزوضمؾ.

وٟمحـ ُمٕمنم اعمًٚمٛملم رسمام يتحقل وٓء أطمدٟم٤م ٕضمؾ آزم، يذه٥م إمم اًمِمٞمققمٞم٦م 

اًمٌٕمثٞم٦م  ومتٕمٓمٞمف آًمًٞم٤م ومٞمتحقل ؿمٞمققمًٞم٤م ٓ قمـ قم٘مٞمدة، وم٤محلٛمد هلل أهن٤م مل شمتنب، وهٙمذا

ومٌٕمثٞمتٜم٤م ه٤مهٜم٤م سمٕمثٞم٦م ُم٤مدة وًمٞم٧ًم سمٕمثٞم٦م اقمت٘م٤مد، ًمٞم٧ًم سمٕمثٞم٦م اًمٕم٘مٞمدة، ُمٞمِمٞمؾ قمٗمٚمؼ 

اًمٜمٍماين اًمذي أراد أن يِمٙمؽ اعمًٚمٛملم ذم ديٜمٝمؿ، وزقمؿ أٟمف يريد أن جيٛمع اًمٕمرب، 

 وهل أيًْم٤م أي اًمٌٕمثٞم٦م ـمري٘م٦م إمم اًمٙمٗمر سم٤مهلل طمتك ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ:

 ٓ شمًـــؾ قمــــ ُمٚمتـــل قمــــ ُمـــذهٌل

 

ـــــ  ـــــل اؿم ـــــ٤م سمٕمث ـــــريبأٟم  ؽمايمل قم

 وي٘مقل آظمر: 

 ومحــــل قمــــغم يمٗمــــر يقطمــــد سمٞمٜمٜمــــ٤م

 

ــــٜمؿ  ــــده سمجٝم ــــٝماًل سمٕم ــــاًل وؾم  وأه

قم٘م٤مئد ظمٌٞمث٦م شمنسم٧م إمم قمقام اعمًٚمٛملم وإمم ؿم٤ٌمب اعمًٚمٛملم، جي٥م قمغم اعمًٚمٛملم  

وقمغم قمٚمامء اعمًٚمٛملم أن حي٤مومٔمقا قمغم اًمٕم٘مٞمدة، وأن يٌثقا ُم٤م ًمدهيؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ ذم هذا 

ـَ َيْ٘مُتُٚمقَن ََم٣م رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: اًمزُمـ، وإن مل يٗمٕمٚمقا ومامذا؟  ﴿إِنح ايمحِذي
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ـْ زَمْٔمِد ََم٣م زَمٝمحٛمح٣مُه يمِٙمٛمح٣مِس دِم ايْم٘مَِت٣مِب ُأويَمئَِؽ َيْٙمَٔمٛمُُٜمُؿ اهللُ وَ  َدى َِم ٌَٝمِّٛم٣َمِت َواَْلُ ـَ ايْم َيْٙمَٔمٛمُُٜمُؿ َأْٞمَزيْمٛم٣َم َِم

فِمٛمُقنَ  ـَ سَم٣مزُمقا َوَأْصَٙمُحقا*  ايمالح ٓح ايمحِذي اُب  إِ َوزَمٝمحٛمُقا هَمُٟمويَمئَِؽ َأسُمقُب فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوَأَٞم٣م ايمتحقح

ضِمٝمُؿ﴾  .[242-237]اًمٌ٘مرة: ايمرح

هٙمذا جي٥م قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ أن يٙمقٟمقا طمراؾًم٤م ًمٚمٕم٘مٞمدة، وإذا مل ي٘مؿ اًمٕمٚمامء سمحراؾم٦م 

 اًمٕم٘مٞمدة وم٢من اًمٕم٤مُم٦م وإن ؿم٤ٌمسمٜم٤م أيًْم٤م ؾمٞمٙمقٟمقن ومري٦ًم ًمألومٙم٤مر اإلحل٤مدي٦م.

٤مذ سم٤مهلل اًمِمٞمققمٞمقن ُم٤م اؾمتٓم٤مع أطمدٟم٤م أن ي٘مػ ذم ُمًجد، وُم٤م وًمق ىمد متٙمـ واًمٕمٞم

اؾمتٓم٤مع أطمدٟم٤م أن خيٓم٥م، وُم٤م اؾمتٓم٤مع أطمدٟم٤م أن يٜمٙمر آؿمؽمايمٞم٦م، وهٙمذا أيًْم٤م ًمق 

متٙمٜمقا واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ٕومًدوا جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م سم٤مإلهمراءات ؾمقاء أيم٤مٟم٧م إهمراءات ذم اًمرشم٥م 

 ات ذم همػم ذًمٙمؿ.واعمٜم٤مص٥م أم يم٤مٟم٧م إهمراءات ذم اًمٜم٤ًمء، أم يم٤مٟم٧م إهمراء

وإن اًمديـ ٓ ي٠ًمل قمٜمف اًمٕمٚمامء وم٘مط، سمؾ اعمًٚمٛمقن أمجع ُمًئقًمقن قمـ هذا اًمديـ، 

وقمـ اًمقٓء هلل قمزوضمؾ، وٟمحـ إذا اؾمت٘مٛمٜم٤م وواًمٞمٜم٤م هلل قمزوضمؾ ُم٤م يدريٜم٤م أن يرضمع 

اًمِمٞمققمٞمقن قمـ ومٙمرهتتؿ ويرضمع اًمٌٕمثٞمقن قمـ ومٙمرهتؿ يمام ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 

ك اهللُ َأنْ  ًَ ًة﴾ ﴿فَم ـَ فَم٣مَدْيُتْؿ َِمٛمُْٜمْؿ ََمَقدح َٔمَؾ زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ َوزَمكْمَ ايمحِذي  .[5]اعمٛمتحٜم٦م:جَيْ

ومٜمحـ إذا قم٤مديٜم٤م هلل قمزوضمؾ ُم٤م قم٤مديٜم٤م ٕضمؾ اعمٜم٤مص٥م، وٓ ٕضمؾ اعم٤مل، وٓ ٕضمؾ 

اًمٕمروسم٦م، وٓ ٕضمؾ اًم٘مقُمٞم٦م، إذا قم٤مديٜم٤مهؿ هلل قمزوضمؾ ومام يدريٜم٤م ي٤م أُم٦م حمٛمد أن اهلل 

 جيٕمٚمٝمؿ يٗمٙمرون ذم إُمر.ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م قم٘مٞمدشمٜم٤م ُمزقمزقم٦م شمٕمّمػ هب٤م اًمٕمقاصػ وم٢مهنؿ يمام طمّمؾ ًمٙمثػم ُمـ 

اًمٜم٤مس يدقمك إمم اإلؾمالم ؾمقاء أيم٤من هيقدًي٤م أم يم٤من ٟمٍماٟمًٞم٤م ومٞم٘مقل: أٟمتؿ أهي٤م اعمًٚمٛمقن 

ُم٤م قمٛمٚمتؿ ًمإلؾمالم؟ ومٚمامذا شمدقمقن إًمٞمف؟ اإلؾمالم حيرم اًمٙمذب وأٟمتؿ شمٙمذسمقن! اإلؾمالم 
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م اًمنىم٦م وأٟمتؿ شمنىمقن! اإلؾمالم حيرم اظمتالس ُم٤مل اًمٖمػم وأٟمتؿ ختتٚمًقن! حير

 اإلؾمالم حيرم اخلٞم٤مٟم٦م وأٟمتؿ ختقٟمقن!.

ومٜمحـ ٟم٘مقل: اًمٕمٞم٥م ذم اعمًٚمٛملم ٓ ذم اإلؾمالم، ي٤م أُم٦م حمٛمد، اإلؾمالم أشمك سمٙمؾ 

ون ديـ ظمػم، ويمام ىمٚمٜم٤م ًمٙمؿ: إٟمٜم٤م إذا شم٘م٤مقمًٜم٤م قمـ ٟمٍمة ديـ اهلل ومرسمام ي٠ميت اهلل سم٘مقم يٜمٍم

اهلل، ومٚم٘مد أظمؼمت أن هٜم٤مك سم٠مُمريٙم٤م ُمًٚمٛملم ذم هم٤مي٦م ُمـ آؾمت٘م٤مُم٦م، وزار سمٕمض اًمٕمٚمامء 

 أُمريٙم٤م وم٤مؾمت٘مٌٚمقه أقمٔمؿ مم٤م يًت٘مٌؾ اًمرئٞمس وأيمرُمقه هم٤مي٦م اإليمرام.

 ومٜمحـ ُمٕمنم اعمًٚمٛملم اًمٞمٛمٜمٞملم ُمـ أطمؼ اًمٜم٤مس إن مل ٟمٙمـ أطم٘مٝمؿ، ٕن اًمٜمٌل 

أرق أهمئدة «: "اًمّمحٞمحلم"يمام ذم  أصمٜمك قمغم أهؾ اًمٞمٛمـ، وأظمؼم أن أهؾ اًمٞمٛمـ

يمام ذم  ، وىم٤مل اًمٜمٌل »اإليامن يامن واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م وايمٖمٗمف يامن«، وىم٤مل: »وأيمكم ومٙمقزًم٣م

ايمٙمٜمؿ زم٣مرك يمٛم٣م دم ؾم٣مَمٛم٣م ودم «سمـ قمٛمر:  قمٌداهلل ُمـ طمدي٨م "صحٞمح اًمٌخ٤مري"

، ىم٤مًمقا: »٣م ودم يٚمٛمٛم٣مايمٙمٜمؿ زم٣مرك يمٛم٣م دم ؾم٣مَمٛم«، ىم٤مًمقا: وذم ٟمجدٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: »يٚمٛمٛم٣م

، ىم٤مًمقا: وذم ٟمجدٟم٤م ي٤م »ايمٙمٜمؿ زم٣مرك يمٛم٣م دم ؾم٣مَمٛم٣م ودم يٚمٛمٛم٣م«وذم ٟمجدٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

، وىم٤مل أيًْم٤م يمام ذم »َمٛمف ايمزٓزل وايمٖمتـ، وَمٛمف يْمٙمع ومرن ايمُمٝمْم٣من«رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

ًٙمٜمقن ، وسمٜمق متٞمؿ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ ي»اومٌٙمقا ايمٌممى ي٣م زمٛمل متٝمؿ«: "اًمّمحٞمح"

، ىم٤مًمقا: سمنمشمٜم٤م وم٠مقمٓمٜم٤م، »اومٌٙمقا ايمٌممى ي٣م زمٛمل متٝمؿ«سمٜمجد، ىم٤مًمقا: سمنمشمٜم٤م وم٠مقمٓمٜم٤م؟ ىم٤مل: 

                                                        

 قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.( 84/89-52/82( )م 4388/4390خ (( 1253)

 (.7094)خ ( 1254)

( قمـ أيب مقؾمك ريض اهلل 2497( )م 4328( قمـ قمؿران ريض اهلل قمـف، وذم )خ 4365)خ ( 1255)

 قمـف.
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اومٌٙمقا ايمٌممى ي٣م أهؾ «، ىم٤مًمقا: سمنمشمٜم٤م وم٠مقمٓمٜم٤م، ىم٤مل: »أومٌٙمقا ايمٌممى ي٣م زمٛمل متٝمؿ«ىم٤مل: 

 هم٤مي٦م اًمنور. ، ىم٤مًمقا: ىمد ىمٌٚمٜم٤مه٤م، ومن اًمٜمٌل »ايمٝمٚمـ

ده اهلل ورؾمقًمف، وهٜم٤مك ظمّمٞمّم٦م ًمٙمؿ ُمٕمنم ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمح٘مؼ هذا اًمذي أرا

ريض اهلل شمٕم٤ممم  قمـ صمقسم٤من "صحٞمحف"اًمٞمٛمٜمٞملم ٓ يِم٤مريمٙمؿ ومٞمٝم٤م أطمد، روى ُمًٚمؿ ذم 

إين يمٌٔمٗمر ضمقيض أذود ايمٛم٣مس زمٔمِم٣مي ٕهؾ «: قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 ، وُمٕمٜمك احلدي٨م أن اًمٜم٤مس يزدمحقن قمغم احلقض، ومٞم٠ميت اًمٜمٌل »ايمٝمٚمـ

 س طمتك ٓ يزامحقا أهؾ اًمٞمٛمـ، ُمٜم٘م٦ٌم يمٌػمة.سمٕمّم٤مه ي٘مرع اًمٜم٤م

جي٥م أن ٟمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأن ٟمح٤مومظ قمغم هذا اًمديـ، وأن ٟمحرص يمؾ 

احلرص قمغم أن ٟمّمدر هذا اًمديـ إمم أُمريٙم٤م وإمم روؾمٞم٤م وإمم همػمه٤م ُمـ اًمٌالد 

اإلؾمالُمٞم٦م، ٟمحـ ٟمّمدر أن قم٤مُمٚملم وؿمٖم٤مًملم، ٟمريد أن ٟمّمدر هذا اًمديـ، وُمتك يٙمقن 

ذًمؽ؟ إذا صٚمحٜم٤م ذم أٟمٗمًٜم٤م ٓ سمٜمقك رسمقي٦م، ٓ شمؼمج وٓ ؾمٗمقر، ٓ آٓت هلق وـمرب، ٓ 

 وٓء ًمِمٞمققمٞم٦م، وٓ وٓء ًمٌٕمثٞم٦م وٓ وٓء ًمٜم٤مسي٦م.

ٟمحـ ٟم٘مقل إلظمقاٟمٜم٤م اعمًٚمٛملم وإلظمقاٟمٜم٤م اًمٞمٛمٜمٞملم، إٟمٜم٤م ٟمدقمقيمؿ ًمٞمٙمقن وٓؤٟم٤م هلل 

وُمْؾ َي٣م َأْهَؾ ايْم٘مَِت٣مِب سَمَٔم٣ميَمْقا إلَِم ﴿قمزوضمؾ، يمام ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

َك زمِِف ؾَمْٝمئ٣ًم َوٓ َيتحِخَذ زَمْٔمُّمٛم٣َم زَمٔمْ  ٓح اهللَ َوٓ ُٞممْمِ ٌَُد إِ ٓح َٞمْٔم ّم٣ًم َأْرزَم٣مزم٣ًم ىَمٙمَِٚم٥ٍم ؽَمَقاٍء زَمْٝمٛمَٛم٣َم َوزَمْٝمٛمَُ٘مْؿ َأ

ـْ ُدوِن اهللِ﴾  .[42]آل قمٛمران:َِم

ح٦ٌم واًمقئ٤مم، ٕن اإلؾمالم يٜمٝمك قمـ شمٚمٙمؿ هل قمداًم٦م اإلؾمالم، شمٚمٙمؿ هل أيًْم٤م اعم

                                                        

 (.2301)م ( 1256)
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اًمتٙمؼم، واإلؾمالم يٜمٝمك قمـ اًمتجؼم، اإلؾمالم يٜمٝمك أيًْم٤م قمـ اؾمتٖمالل طم٘مقق اًمٖمػم، 

وًمٙمـ ًمٞمس يمام ي٘مقل اًمِمٞمققمٞمقن قمٚمٞمٝمؿ ًمٕم٤مئـ اهلل، اًمذيـ يًتثػمون اًمٗم٘مراء قمغم 

ًٚماًم، إهمٜمٞم٤مء يًتثػموهنؿ، ًمٞمس يمام ي٘مقًمقن ومٝمؿ ٓ حيٌقن اًمٗم٘مػم وٓ اًمٖمٜمل إذا يم٤من ُم

 وًمٞمس أيًْم٤م يمام ي٘مقل آؿمؽمايمٞمقن.

وهٙمذا أيًْم٤م ُمـ اعمٖم٤مًمٓم٦م اًمقاوح٦م ُم٤م يٙمقن سمٛمٍم وٓ أدري أيقضمد ذم اًمٞمٛمـ أم 

ٓ؟ يقضمد ذم اًمٕمراق، ي٘مقل أطمدهؿ: أٟم٤م ُمًٚمؿ ؿمٞمققمل، وي٘مقل أظمر: أٟم٤م سمٕمثل 

إؾمالُمل، وآظمر ي٘مقل: أٟم٤م اؿمؽمايمل ُمًٚمؿ، ُمٖم٤مًمٓم٤مت وشمٚمٌٞم٤ًمت، اإلؾمالم سمريء ُمـ 

ء وجي٥م أن شمؼمأ ُمٜمٝمؿ، ُمتك ي٘مقًمقن هذا؟ إذا مل شمٙمـ هلؿ ؾمٚمٓم٦م، أُم٤م إذا طمّمٚم٧م ه١مٓ

هلؿ اًمًٚمٓم٦م وم٢مهنؿ ي٘مٚمٌقن ًمٚمٜم٤مس فمٝمر اعمجـ، وأيـ اعمًٚمٛمقن سم٤مًم٘مقىم٤مز؟ وأيـ اعمًٚمٛمقن 

أيًْم٤م سمٌالد سمجٛمٝمقري٤مت ؾمٌع؟ أيـ اعمًٚمٛمقن وأيـ أشمقا هبؿ؟ أشمدرون أن اًمِمٞمققمٞم٦م إذا 

 رسمام شمرطمؾ أهؾ اًمٌٚمد إمم سمٚمد أظمرى ُمـ أضمؾ أن شمٜم٘مٓمع اؾمتقًم٧م قمغم سمٚمد اؾمتٞمالء يم٤مُماًل 

اًمّمالت سملم إرطم٤مم، ورسمام يرطمٚمقن اًمقًمد إمم سمٚمد أظمرى، ورسمام يرطمٚمقن اًمٌٜم٧م، ورسمام 

ب(، وإن  ب ضمرَّ يرطمٚمقن اًمِمٞمخ إمم همػم ذًمٙمؿ، ذًمٙمؿ واهلل ًمٞمس سم٤مٕراضمٞمػ، )وُمـ يمذَّ

٤مُماًل، وإٓ ًمق ىمد اؾمتقًم٧م ًمٗمٕمٚم٧م يم٤من إمم أن سمحٛمد اهلل مل شمًتقل قمغم قمدن اؾمتٞمالء يم

ب(، ومٚمٞمذه٥م إمم قمدن  ب ضمرَّ هذا، وٟم٠ًمل اهلل أٓ يٛمٙمٜمٝم٤م، وًمٙمـ أيًْم٤م أىمقل: )ُمـ يمذَّ

وًمٞمٜمٔمر ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ اًمٗم٘مر اعمدىمع وُمـ اخلقف اعمزقم٩م، وُمـ اإله٤مٟم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم، دع 

ٕمد أٟمٗمًٜم٤م قمٜمؽ اعمًٚمٛملم سمروؾمٞم٤م، ودع قمٜمؽ اعمًٚمٛملم ذم سمالد اًمٙمٗمر، ومٕمٚمٞمٜم٤م مجٞمًٕم٤م أن ٟم

 ضمٜمقًدا هلل.

وهذا اًمذي أىمقًمف ًمٙمؿ واهلل ًمٞمس ُمـ سم٤مب إراضمٞمػ، وًمٞمس ُمـ سم٤مب اإلره٤مب، 
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وًمٙمٜمٝم٤م احل٘م٤مئؼ اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م اًمٕمدول ؾمقاء أذهٌقا يدرؾمقن سمروؾمٞم٤م، قمدول يٜم٘مٚمقٟمف ًمٞمس 

قمـ اًمٙمت٥م، طمتك ُم٤م شمٔمٜمقا أن ومالًٟم٤م يمت٥م وىمٚمٜم٤م ًمٙمؿ سمام يمت٥م ورسمام يٙمقن ًمف همرض، ُمـ 

ويدرؾمقن ذم روؾمٞم٤م ويٜم٘مٚمقن احل٘م٤مئؼ ُمـ اعمٝم٤مٟم٦م، وُمـ حتقيؾ اعم٤ًمضمد أٟم٤مس يذهٌقن 

إمم اصٓمٌالت إمم أُم٤ميمـ ًمٚمٌٖم٤مل واحلٛمػم، وُمـ حتقيؾ اعم٤ًمضمد إمم ُم٘م٤مهل، وهذا ىمد 

وىمع أيًْم٤م ذم قمدن حتقيؾ اعم٤ًمضمد إمم ُمٜمتدي٤مت وإمم ُم٘م٤مهل، وهٙمذا أيًْم٤م اًمٌٕم٨م، 

م ذه٥م قمًٙمرًي٤م، وًمٙمـ اقمٚمٛمقا أن ومًٚمقا اًمذيـ يذهٌقن إمم هٜم٤مك ؾمقاء أذه٥م يدرس أ

ُمـ اٟمتٔمؿ ذم احلزب ي٘مقل: أٟم٤م ٓ أومٌم ه احلزب، أىمّمد ُمـ هذا ٓ ي٤ميت ًمؽ واطمد ُمـ 

اًمٕمراق وي٘مقل ًمؽ: إن اخلٛمر ًمٞمس سمٛم٤ٌمح، وي٘مقل ًمؽ: إن اًمزٟم٤م ًمٞمس ُم٤ٌمطًم٤م، وي٘مقل ًمؽ 

 يمذا ويمذا.

 اًمٜمٝم٤مي٦م وهٙمذا أيًْم٤م ٓ ي٠ميت يمام طمّمٚم٧م اًمً٘مٓم٦م ُمـ ُمٗمتل اجلٛمٝمقري٦م، ؾم٘مٓم٦م إمم

ُمٗمتل مجٝمقريتٜم٤م وي٘مقل: إن اعمًٚمٛملم ذم آحت٤مد اًمًقومٞمتل سم٤محلري٦م وسمٙمذا وسمٙمذا، ي٤م 

ُمًٙملم ًمٕمٚمٝمؿ ىمرسمقا ًمؽ ُمًٚمٛملم أو صمالصم٦م شمريمقهؿ ومرضم٦م طمتك شم٠ميت أٟم٧م وأُمث٤مًمؽ 

يروٟمؽ إي٤مهؿ، أو ًمٕمٚمف شمّمقر ًمؽ ؿمٞمققمل سمٚمحٞمتف، وهق ممٙمـ أن يرظمل حلٞمتف طمتك متأل 

ػ اًم٤ًمق ويؼمم قمامُمتف ويزقمؿ أٟمف ُمًٚمؿ، وًمٙمٜمف خي٤مدقمؽ صدره، وي٘مٍم صمقسمف إمم ٟمّم

 وي٘مقل: إن اعمًٚمٛملم يمذا وإن اعمًٚمٛملم.

ُمـ أراد أن يٕمرف احل٘مٞم٘م٦م ومػمضمع إمم إطمّم٤مئٞم٤مت احل٩م، دمدون احل٤مضملم ُمـ روؾمٞم٤م 

يٕمدون قمغم إص٤مسمع، ودمدون احل٤مضملم ُمـ أُمريٙم٤م وُمـ همػمه٤م دمدوهنؿ يمثػًما، هٙمذا 

 ُمٕمنم اعمًٚمٛملم.

ٞمٜم٤م أن ٟمتٜم٤مصح وأن حيذر سمٕمْمٜم٤م سمٕمًْم٤م، وٟمحـ طمريّمقن هم٤مي٦م احلرص واضم٥م قمٚم
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ي٘مقل يمام  قمغم أن ٓ ٟمٜمت٘مؾ ُمـ هذه اًمٌٚمد اعم٤ٌمريم٦م إٓ وىمد شمٜم٤مىمِمٜم٤م ىمقُمٜم٤م، وم٢من اًمٜمٌل 

اظم٠مَمـ يمٙمٚم٠مَمـ ىم٣ميمٌٛمٝم٣من يُمد زمٔمّمف «ُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك:  "اًمّمحٞمحلم"ذم 

وسمٔم٣مؿمٖمٜمؿ ىمٚمثؾ اجلًد إذا اؾمت٘مك  َمثؾ اظم٠مَمٛمكم دم سمقادهؿ وسمرامحٜمؿ«، وي٘مقل: »زمٔمًّم٣م

 .»َمٛمف فمّمق سمدافمك يمف ؽم٣مئر اجلًد زم٣ميمًٜمر واحلٚمك

واقمٚمٛمقا أٟمف ًمـ يث٧ٌم أُم٤مم اًمِمٞمققمٞملم اخلامرون ٓ يثٌتقن أُم٤مم اًمِمٞمققمٞملم، اًمذي 

يث٧ٌم أُم٤مم اًمِمٞمققمٞملم هؿ اعمّمٚمقن اًمذيـ يٕمٛمٚمقن سمديٜمٝمؿ، وُمـ صمؿ وم٤مًمِمٞمققمٞمقن سمٕمدن 

ؿ وسملم أهؾ اًمًٜم٦م؟ هل ىم٤مُم٧م وٟمِم٠مت دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م يٜمٗمرون قمـ أهؾ اًمًٜم٦م، يمؿ سمٞمٜمٝم

سمدُم٤مج ًمٙمـ ُم٤مذا؟ ضم٤مء ىم٤مض ُمـ هٜم٤مًمؽ ومٞم٘مقل: أطمٌٌٜم٤ميمؿ ُمـ ىمٌؾ أن ٟمرايمؿ، عم٤مذا ي٤م 

أظم٤مٟم٤م اًم٘م٤ميض، ىم٤مل: اًمِمٞمققمٞمقن ي٘مقًمقن: فمٝمر ٟم٤مس ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م إذا صٚمقا يْمٕمقن 

٤مس ص٤محللم، ومٝمؿ أيدهيؿ قمغم رىم٤مهبؿ!! ومٕمرومٜم٤م أهنؿ ٓ يًٌقن وٓ يٜمٗمرون إٓ قمـ أٟم

 ، وخي٤مومقن ُمـ هذا اًمديـ.خي٤مومقن ُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

وإن متًحقا سمٌٕمض اًم٘مْم٤مي٤م اعمٌتدقم٦م، ىمد ٟم٘مقل: إهنؿ يٜمِمئقن اعمقاًمد وإهنؿ يِمجٕمقن 

اًمّمقومٞم٦م، وإهنؿ يمذا ويمذا، أىمقل ًمؽ: هؿ يٕمٚمٛمقن أن اعمقاًمد ًمٞم٧ًم ُمـ اإلؾمالم 

ٞمت٦م ودقمقة ُمٌتدقم٦م ٕن اإلؾمالم ومٞمتًؽمون هبذا، ويٕمٚمٛمقن أن دقمقة اًمّمقومٞم٦م دقمقة ُم

 ًمٞمس ومٞمف شمّمقف.

ٙمِِٚمكمَ ﴿ؾمامٟم٤م اهلل ُمًٚمٛملم:  ًْ ىُمُؿ اظمُْ ٥َم َأزمِٝمُ٘مْؿ إزِْمَراِهٝمَؿ ُهَق ؽَمامح ، إسمراهٞمؿ [56]احل٩م:﴾َِمٙمح

قمٚمٞمف اًمًالم هق ؾمامٟم٤م اعمًٚمٛملم، هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم اإلؾمالم ًمٞمس ومٞمف ُمقاًمد طمتك 

                                                        

 (.2585( )م 2446)خ  (1257)

 ( قمـ اًمـعامن ريض اهلل قمـف.2586( )م 6011)خ ( 1258)



 175 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

 ٟمٖمؽم سم٢مذاقم٦م وٟم٘مقل إهن٤م حتؽمم اًمديـ.

، أحيت٤مج إمم أن يٜمِمكء ُمقاًمد؟ هق ًمٞمس ُم١مُمٜم٤ًم سم٤مًمٜمٌل  اًمذي ٓ ي١مُمـ سم٤مًمٜمٌل 

اقم٘مٚمقا سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ ًمٞمس ُم١مُمٜم٤ًم سمٙمت٤مب اهلل وًمٞمس ُم١مُمٜم٤ًم هبذا اًمديـ، يرى أن اًمديـ 

ظمراوم٦م وأٟمف أومٞمقن اًمِمٕمقب، اقم٘مٚمقا طمتك ٓ ٟمٖمؽم، ٕهنؿ ذم إذاقمتٝمؿ أٟم٤م اؾمتٛمع إًمٞمٝم٤م 

ٚم٦م، ومٛمـ يم٤من ضم٤مهاًل ًمديٜمٜم٤م ومرسمام يٖمؽم، وًمٙمـ يمام ىم٤مل اًمٜمٌل حيٚمٚمقن ىمْم٤مي٤م ويقردون أؾمئ

 .»يمٝمس اخلػم ىم٣مظمٔم٣ميٛم٥م«: 

 ويمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

ـــدٟمقا ومتٌٍمـــ ــــ اًمٙمـــرام أٓ شم ـــ٤م اسم  ي

 

ــٛمٕم٤م  ـــ ؾم ــام راء يمٛم ــدصمقك وم ــد طم ــ٤م ىم  ُم

 أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م وأن يتقوم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم. 

*** 

 ألّىلاخلطب٘ ا
َٔمْؾ يَمُف فِمَقصَم٣م ٌِْدِه ايْم٘مَِت٣مَب َومَلْ جَيْ ْٚمُد هللِحِ ايمحِذي َأْٞمَزَل فَمعَم فَم وَمٝمِّاًم يمُِٝمٛمِْذَر زَمْٟمؽم٣ًم ؾَمِديدًا *  ﴿احْلَ

ٛم٣مً  ًَ ْؿ َأصْمرًا ضَم ٣مِت َأنح ََلُ ٣محِلَ ـَ َئْمَٚمُٙمقَن ايمِمح َ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ايمحِذي ٌَممِّ ـْ يَمُدْٞمُف َوُي  ٝمِف َأزَمداً ََم٣مىمِثكَِم همِ *  َِم

َذ اهللُ َويَمداً *  َ ـَ وَم٣ميُمقا اَتح ُرُج *  َوُيٛمِْذَر ايمحِذي ْت ىَمٙمَِٚم٥ًم ََتْ زَم٣مئِِٜمْؿ ىَمػُمَ ِٔ ـْ فِمْٙمٍؿ َوٓ  ْؿ زمِِف َِم ََم٣م ََلُ

                                                        

اجلامع "اس ريض اهلل قمـفام، وهق ذم (/ؿمايمر( وهمػمه قمـ اسمـ قم2447/1842ٌرواه أمحد )( 1259)

 (.31-6/30) "اًمصحقح
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ٓح ىَمِذزم٣ًم﴾ ـْ َأهْمَقاِهِٜمْؿ إِْن َيُٗمقيُمقَن إِ  .[3-2]اًمٙمٝمػ: َِم

٦م ًمٚمٕم٤معملم، وأؿمٝمد أن ٓ ، ُمـ أرؾمٚمف اهلل رمحواًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ـَ آََمٛمُقا اسمحُٗمقا اهللَ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ٙمُِٚمقنَ  ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ وُمقا َوافْمَتِِمٚمُ *  ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم ٌِْؾ اهللِ ََجِٝمٔم٣ًم َوٓ سَمَٖمرح قا زمَِح

ٌَْحُتْؿ زمِٛمِْٔمَٚمتِِف إطِْمقَ  اٞم٣ًم َواْذىُمُروا ٞمِْٔمَٚم٦َم اهللِ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ إِْذ ىُمٛمُْتْؿ َأفْمَداًء هَمَٟميمحَػ زَمكْمَ وُمُٙمقزمُِ٘مْؿ هَمَٟمْص

ـَ ايمٛمح٣مِر هَمَٟمْٞمَٗمَذىُمْؿ َِمٛمَْٜم٣م  .[225-221]آل قمٛمران: ﴾َوىُمٛمُْتْؿ فَمعَم ؾَمَٖم٣م ضُمْٖمَرٍة َِم

ذم ه٤مشملم أيتلم اعم٤ٌمريمتلم إُمر ًمٚمٛم١مُمٜملم سمت٘مقى اهلل قمزوضمؾ، وإُمر هلؿ أيًْم٤م 

سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م وهنٞمٝمؿ قمـ أن يرشمدوا، واعمٗمٝمقم ُمٜمف أن يثٌتقا قمغم اإلؾمالم، وم٢من اخلٓم٤مب 

 ًمٚمٛم١مُمٜملم واخلٓم٤مب ًمٚمٛمًٚمٛملم، وم٤معم٘مّمقد ُمٜمف أن يثٌتقا قمغم اإلؾمالم.

، وآقمتّم٤مم سمٙمت٤مب سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل وومٞمف أيًْم٤م إُمر سم٤مٓقمتّم٤مم 

ؿم٠من اعم١مُمٜملم، وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أيمرُمٜم٤م وأٟمزل إًمٞمٜم٤م يمت٤مسًم٤م ٓ  اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

ي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾ ُمـ سملم يديف وٓ ُمـ ظمٚمٗمف، أٟمزًمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ؿمٗم٤مء ًمّمدورٟم٤م، 

أظمرضمٜم٤م اهلل سمف ُمـ اًمٔمٚمامت إمم  وؿمٗم٤مء ٕضم٤ًمُمٜم٤م، ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتدسمر هذا اًمٙمت٤مب اًمذي

 اًمٜمقر.

واعمًٚمٛمقن سملم ُمًت٘مؾ وُمًتٙمثر ذم اإلقمراض قمـ هذا اًمٙمت٤مب، وم٘مد ـمٖم٧م قمغم 

هذا اًمٙمت٤مب اعم٤ٌمرك اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م، وـمٖم٧م قمغم هذا اًمٙمت٤مب اعم٤ٌمرك إؾمالف 

 وإقمراف واًمٕم٤مدات واًمِمٝمقات، وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن.

 .هلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمرضمع إمم يمت٤مب ا
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وهٜم٤مك أُمقر ُمـ أُمقر اجل٤مهٚمٞم٦م، وىمٌؾ أن ٟمتٙمٚمؿ قمغم أُمقر اجل٤مهٚمٞم٦م: وم٤مجل٤مهٚمٞم٦م ُم٤م 

 ظم٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ؾمقاء أيم٤من ُمـ اجل٤مهٚمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م، أم يم٤من ُمـ اجل٤مهٚمٞم٦م احلديث٦م.

ًَ ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ـْ َأضْم ٌُْٕمقَن َوََم ٣مِهٙمِٝمح٥ِم َي ـَ اهللِ ضُمْ٘ماًم يمَِٗمْقٍم ﴿َأهَمُحْ٘مَؿ اجْلَ ـُ َِم

 .[32]اعم٤مئدة:﴾ُيقوِمٛمُقنَ 

وطمٙمؿ اجل٤مهٚمٞم٦م يٜمدرج ومٞمف: إؾمالف وإقمراف، اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، 

 ويٜمدرج ومٞمف اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م، اعمًتقردة ُمـ ىمٌؾ أقمداء اإلؾمالم.

وًمٗمٔم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م مم٘مقشم٦م ًمدى اعمًٚمٛملم، ومٙمؾ أطمد ُمٜم٤م يًتٜمٙمػ إذا ىمٞمؾ ًمف: أٟم٧م 

 ٤مهكم، وهٜم٤مك سم٘م٤مي٤م ُمـ إُمقر اجل٤مهٚمٞم٦م ٓ يًتٓمٞمع أن يتخٚمص ُمٜمٝم٤م إٓ ُم٤م رطمؿ اهلل.ضم

إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف  قمـ أيب ُم٤مًمؽ "صحٞمحف"روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم 

أرزمع دم أَمتل َمـ أَمقر اجل٣مهٙمٝم٥م ٓ يؼمىمقَّنـ: ايمٖمخر «: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .»ٛمجقم، وايمٛمٝم٣مضم٥م فمعم اظمٝم٦مزم٣مٕضم٣ًمب، وايمْمٔمـ دم إٞم٣ًمب، وآؽمتًٗم٣مء زم٣ميم

وروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل 

يمٝمس َمٛم٣م َمـ رضب اخلدود، وؾمؼ اجلٝمقب، ودفم٣م زمدفم٣مء «: رؾمقل اهلل 

 .»اجل٣مهٙمٝم٥م

ودقم٤مء اجل٤مهٚمٞم٦م يِمٛمؾ اًمتٕمّم٥م اعمذهٌل، واًمتٕمّم٥م اًم٘مٌكم، يمام ىم٤مًمف اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف 

 اهلل.

                                                        

 (.934)م ( 1260)

 (.103( )م 1297)خ ( 1261)
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قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل  "صحٞمحف"ٌخ٤مري ذم وروى اًم

أزمٕمض ايمٛم٣مس إلم اهلل شمالشم٥م: َمٙمحد دم احلرم، وَمٌتغ دم اإلؽمالم ؽمٛم٥م «: رؾمقل اهلل 

 .»اجل٣مهٙمٝم٥م، وَمْمٙم٤م دم اَمرىء َمًٙمؿ يمٝمٜمريؼ دَمف

 ؿم٤مهدٟم٤م ُمـ هذا ىمقًمف: ُمٌتغ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م.

ذا دقمل إمم حتٙمٞمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، أشمٓمٞم٥م ٟمٗمًف وًمػمضمع يمؾ واطمد ُمٜم٤م إمم ٟمٗمًف، إ

سمتحٙمٞمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م؟ أم ي٠مسمك إٓ اًمتح٤ميمؿ إمم اًمٓمقاهمٞم٧م؟ ؾمقاء أيم٤من اًمٓمقاهمٞم٧م 

ُمـ ىمٌؾ اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م، أم يم٤مٟمقا ُمـ ىمٌؾ طمٙم٤مم اجل٤مهٚمٞم٦م اًمذيـ حيٙمٛمقن سم٤مٕؾمالف 

 .وإقمراف اعمخ٤مًمٗملم ًمٙمت٤مب اهلل وًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

ُولَم ﴿قل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ورب اًمٕمزة ي٘م ْٕ ٣مِهٙمِٝمح٥ِم ا َج اجْلَ ـَ سَمػَمه صْم  ﴾َوٓ سَمػَمح

 .[55]إطمزاب:

ومٚمٞمٜمٜمٔمر إمم أؾمقاىمٜم٤م وإمم دوائرٟم٤م، وإمم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م، وإمم ٟم٤ًمئٜم٤م يمٞمػ إُمر؟ أُمر 

﴿إِْذ صَمَٔمَؾ وهٙمذا احلٛمٞم٦م محٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م:  ضم٤مهكم ٓ يٜمٙمره إٓ ُمـ أقمٛمك اهلل سمّمػمشمف،

ـَ  ٣مِهٙمِٝمح٥ِم﴾ ايمحِذي ِٚمٝمح٥َم مَحِٝمح٥َم اجْلَ  .[14]اًمٗمتح:ىَمَٖمُروا دِم وُمُٙمقِِبُِؿ احْلَ

ومجدير سمٜم٤م ُمٕمنم اًم٘م٤ٌمئؾ أن ٟمتٗم٘مد أٟمٗمًٜم٤م، هؾ سم٘مك سمٜم٤م آصم٤مر ُمـ آصم٤مر اجل٤مهٚمٞم٦م؟ وهؾ 

٤ًٌم؟ أم يٙمقن ُمع احلؼ؟ يٙمقن ُمع  أطمدٟم٤م ي٘مقم ُمع ص٤مطمٌف ؾمقاء أيم٤من خمٓمًئ٤م أم يم٤من ُمّمٞم

 .هلل يمت٤مب اهلل وُمع ؾمٜم٦م رؾمقل ا

يمٝمس َمٛم٣م َمـ وم٣مسمؾ يمٔمِمٌف، ويٕمّم٤م يمٔمِم٥ٌم، ويٛمٌم «ذم احلدي٨م:  ي٘مقل اًمٜمٌل 

                                                        

 (.6882)خ ( 1262)
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 .، ومٝمذه ُمـ ظمّم٤مل اجل٤مهٚمٞم٦م»فمِم٥ٌم

وأسمق ذر اًمٖمٗم٤مري ريض اهلل قمٜمف أهمْمٌف رضمؾ ُمـ اعمقازم وم٘م٤مل ًمف: ي٤م اسمـ اًمًقداء، 

 ، ٕٟمف ىم٤مل ًمف: ي٤م اسمـ اًمًقداء.»إٞمؽ اَمرؤ همٝمؽ صم٣مهٙمٝم٥م«: وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل 

أٟمّم٤مري وُمٝم٤مضمري، وم٘م٤مل أٟمف اظمتّمؿ  :قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف "اًمّمحٞمحلم" وذم

أزمدفمقى «: إٟمّم٤مري: ي٤م ًمألٟمّم٤مر، وىم٤مل اعمٝم٤مضمري: ي٤م ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 .»اجل٣مهٙمٝم٥م وأٞم٣م زمكم أـمٜمرىمؿ، دفمقه٣م هم١مَّن٣م َمٛمتٛم٥م

ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أٓ يٜمت٥ًم إٟمّم٤مري إمم إٟمّم٤مر، واعمٝم٤مضمري إمم اعمٝم٤مضمريـ، 

احل٤مؿمدي إمم طم٤مؿمد، واًمقادقمل إمم وادقم٦م، وإرطمٌل إمم أرطم٥م، وًمٙمـ ُمٕمٜم٤مه أٓ و

يٗمتخر سمٜمًٌف قمغم أظمريـ، وأٓ حيت٘مر أظمريـ، أُم٤م أن يٜمت٥ًم إمم ٟمًٌف ومٝمذا ٓ يٕمد 

سمٔمٙمٚمقا َمـ أٞم٣ًمزم٘مؿ َم٣م سمِمٙمقن زمف «أٟمف ىم٤مل:  ُمـ أُمر اجل٤مهٚمٞم٦م، سمؾ ىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

 .»أرضم٣مَم٘مؿ

ٚمٞم٦م اًمتل سمح٧م أصقات اًمدقم٤مة إمم اهلل ذم اإلٟمٙم٤مر هل٤م، وىمد ورد إزمَّ وُمـ أُمقر اجل٤مه

ؾم١مال ُمـ ٟمجد هبذا اعمقوقع واًم٤ًمئؾ يٛمٜمل، ُمٜمٝم٤م: ُم٤م اقمتدمتقه ُمٕمنم اًم٘م٤ٌمئؾ ُمـ اًمذسمح 

قمٜمد اًمٖمػم، ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ يًٛمٞمف )ُمٜمّمًدا(، وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يًٛمٞمف )هجًرا(، ومٝمذه ُمـ 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف كحقه.1848)م ( 1263)

  ( قمـ أيب ذر ريض اهلل قمـف.1661/40( )م 30خ (1264)

 شمؼدم ذم مقوقع )اًمقٓء واًمؼماء( آكًػا.( 1265)

 "اجلامع اًمصحقح"( وهمػمه قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام، وهق ذم 1/89رواه احلايمؿ )( 1266)

(1/48.) 
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، ورب اًمٕمزة ي٘مقل »هلل َمـ ذزمح يمٕمغم اهلليمٔمـ ا«ي٘مقل:  أُمقر اجل٤مهٚمٞم٦م، واًمٜمٌل 

َرزمَِّؽ َواْٞمَحرْ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 
  .[1]اًمٙمقصمر:﴾﴿هَمَِمؾِّ يمِ

٘مِل َوحَمَْٝم٣مَي َومَم٣َمَِت هللِحِ َربِّ ايْمَٔم٣مظمَكِمَ وي٘مقل أيًْم٤م:  ًُ يَؽ *  ﴿وُمْؾ إِنح َصالَِت َوُٞم ٓ َذِ

 .[245-241]إٟمٕم٤مم: يَمُف﴾

حف قمٜمد أهؾ اًمزوضم٦م إذا رضسمتٝم٤م أو أؾم٠مت إًمٞمٝم٤م، أو ومال شم٠مظمذ اًمٙمٌش وشمذه٥م شمذسم

 شمذسمحف قمٜمد ُمـ أظمٓم٠مت قمٚمٞمف، ومتّمػم ُمٚمٕمقًٟم٤م.

، ومل ي٠مُمر أن يذسمح قمٜمد ُمـ أظمٓم٠م قمٚمٞمف، وم٘مد وىمد طمدصم٧م أُمقر قمغم قمٝمد اًمٜمٌل 

، أي ص٤مر اًمدم فم٤مهًرا مل يٛمٜمٕمف ُمـ رضب رضمؾ اُمرأشمف طمتك ظمي ضمٚمده٤م

: جي٥م أن شمذه٥م وشمذسمح قمٜمد ًمف اًمٜمٌل  اخلروج إٓ اجلٚمد سم٥ًٌم اًميب ومٚمؿ ي٘مؾ

 أهٚمٝم٤م.

ُمـ أضمؾ ىمْمٞم٦م اإلومؽ  ووىمع ظمّم٤مم سملم إٟمّم٤مر أٟمٗمًٝمؿ ذم ُمًجد رؾمقل اهلل 

، ومل سمـ قم٤ٌمدة: إٟمؽ ُمٜم٤مومؼ دم٤مدل قمـ اعمٜم٤موم٘ملم سمـ طمْمػم ًمًٕمد طمتك ىم٤مل: أؾمٞمد

سمـ قم٤ٌمدة، ومل يٚمزُمٝمؿ وي٘مقل: يٚمزم أن شمٓمٝمروا  أن يذسمح قمٜمد ؾمٕمد ي٠مُمره اًمٜمٌل 

سمـ أيب وىمٌٞمٚم٦م  ُمًجدي وشمذسمحقا ومٞمف، وطمدث ظمّم٤مم سملم إٟمّم٤مر سملم ىمٌٞمٚم٦م قمٌداهلل

: يٚمزم أن شمذسمحقا ومٚمؿ ي٘مؾ اًمٜمٌل  سمـ رواطم٦م، طمتك شمْم٤مرسمقا سم٤مجلريد قمٌداهلل

                                                        

 رواه مًؾؿ قمـ قمكم ريض اهلل قمـف / شمؼدم. (1267)

 رواه اًمٌخاري.  (1268)

  (، قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.2770(، )م4748/ 4748)خ (1269)

(1270)
 (، قمـ أؾمامة ريض اهلل قمـف.1798(، )م6207)خ 
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وأن شمٓمٞمٌقا ٟمٗمس ومالن، وأن شمٓمٝمروا اعمجٚمس، وأىمٌح ُمـ هذا أن حيٙمؿ اًم٘م٤ميض هبذا 

، وٓ قمغم قمٝمد ذا قمغم قمٝمد اًمٜمٌل اهلجر، وهذا اًمذسمح ىمٌٞمح، ىمٌٞمح ُم٤م طمدث ه

 اًمّمح٤مسم٦م.

وُم٠ًمًم٦م اًمْمامن، أٟمّمح يمؾ أخ حي٥م اهلل ورؾمقًمف أن يتؼمأ ُمٜمف، إٓ إذا يم٤من قمغم 

 اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

أُم٤م سمٕمد أي٤مم شمٜمّم٥م ًمؽ )اًمًقداء( وشمذه٥م وشمذسمح أو همػم ذًمؽ، شمؼمأ إمم اهلل وديٜمؽ 

سمتكم سمف اًمٞمٛمٜمٞمقن، وٓ أهمغم ُمـ يمؾ رء، ٓ شمٔمٜمقا أن هذا ظم٤مص سمٌالد )صٕمدة( سمؾ ا

 أقمٚمؿ أطمًدا ؿم٤مرك اًمٞمٛمٜمٞملم ذم هذا اعمٜمٙمر.

ٍء هَمُحْ٘مُٚمُف إلَِم واهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـْ َرْ ﴿َوََم٣م اطْمَتَٙمْٖمُتْؿ همِٝمِف َِم

ؽُمقِل إِْن ىُمٛمْ ﴿ ، وي٘مقل:[22]اًمِمقرى:اهللِ﴾ وُه إلَِم اهللِ َوايمرح ٍء هَمُرده ُتْؿ هَم١مِْن سَمٛم٣َمَزفْمُتْؿ دِم َرْ

طِمرِ  ْٔ  .[37]اًمٜم٤ًمء:﴾سُم٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمهللِ َوايْمَٝمْقِم ا

 ًمٞمس إمم إؾمالف وإقمراف، جي٥م أن ٟمرضمع إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

ي٤م ُمٕمنم اًم٘م٤ٌمئؾ، اًمِمٞمققمٞم٦م شمريد أن شمٚمتٝمٛمٙمؿ وشمٚمتٝمؿ اًم٘مٌٞمٚم٦م، واًم٘مٌٞمٚم٦م ومٞمٝم٤م طمؼ 

هلل ؾمٌح٤مٟمف وسم٤مـمؾ، وٟمحـ ىمد أٟم٘مذٟم٤م اهلل سم٤مإلؾمالم، وم٘مد يم٤من اًمٕمرب ُمٜمٝمؿ ُمـ يٜمٙمر ا

ٓح ﴿وشمٕم٤ممم ي٘مقًمقن:  ُ٘مٛم٣َم إِ
ٙمِ ْٞمَٝم٣م َٞمُٚمقُت َوَٞمْحَٝم٣م َوََم٣م ُُّيْ ٓح ضَمَٝم٣مسُمٛم٣َم ايمده ََم٣م ِهَل إِ

ْهرُ   ، وُمٜمٝمؿ اًم٘مٌٞمٚم٦م دمٕمؾ هل٤م صٜماًم يم٤مًمالت واًمٕمزى وُمٜم٤مة.[12]اجل٤مصمـٞم٦م:﴾ايمدح

ريؿ: وُمٜمٝمؿ ُمـ يّمٜمع ًمف صٜماًم وطمده، يمام ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙم

 .[35]اعم١مُمٜمقن:﴾﴿هَمَتَٗمْمحُٔمقا َأَْمَرُهْؿ زَمْٝمٛمَُٜمْؿ ُززُمرًا ىُمؾه ضِمْزٍب زماَِم يَمَدُّْيِْؿ هَمِرضُمقنَ 

ُم٤م أؿمٌف اًمٚمٞمٚم٦م سم٤مًم٤ٌمرطم٦م، أطمزاب يمام يم٤من اًمٕمرب ذم اجل٤مهٚمٞم٦م يتحزسمقن، سمؾ ًمٕمؾ 
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 أطمزاسمٜم٤م ىمد زادت ورسم٧م قمغم أطمزاب اجل٤مهٚمٞم٦م.

قمـ أقمداء اإلؾمالم اًمذيـ يريدون إذاسم٦م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٌتٕمد قمـ إطمزاب، وأن ٟمٌتٕمد 

 اًم٘مٌٞمٚم٦م.

 وُمـ إُمقر اعمحٛمقدة قمٜمد اًم٘م٤ٌمئؾ طمٗمظ اجلقار وإيمرام اًمْمٞمػ واًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد.

واًمِمٞمققمٞمقن يريدون إذاسمتٝم٤م وأقمداء اإلؾمالم، ومتٜمٌٝمقا ُمٕمنم اًم٘م٤ٌمئؾ، ويمثػًما ُم٤م 

 ن ٟمتٜمٌف هلذا.ؿمٖمٚمٜم٤م سم٤محلزسمٞم٤مت وؿمٖمٚمٜم٤م سم٤معمًتحدصم٤مت وٟمًٞمٜم٤م قمٞمقسمٜم٤م وأظمٓم٤مؤٟم٤م، جي٥م أ

 أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م وأن يتقوم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم.

 اخلطب٘ الجاىٔ٘
احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، وأؿمٝمد أن 

 ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

٤من اًمٜم٤ًمء ُمـ ُمػماصمٝمـ، وهذه ؿم٤مئٕم٦م ذائٕم٦م سملم أُم٤م سمٕمد: ومٛمـ إُمقر اجل٤مهٚمٞم٦م: طمرُم

اًم٘م٤ٌمئؾ، وُمـ أضمؾ هذا يًٚمط اهلل قمٚمٞمٝمؿ أقمداءهؿ، وسم٘مقا ذم هم٤مي٦م ُمـ اًمذل سم٥ًٌم قمدم 

 .اؾمتًالُمٝمؿ ًمٙمت٤مب اهلل، وًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

ىَمِر َِمْثُؾ ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ﴿ُيقِصٝمُ٘مُؿ اهلُل دِم َأْوِٓدىُمْؿ يمِٙمذح

ُْٞمَثَٝمكْمِ ضَم  ْٕ ْؿ َأوْمَرُب يَمُ٘مْؿ ﴿ ، إمم أن ىم٤مل:[22]اًمٜم٤ًمء:﴾ظِّ ا ُ آزَم٣مُؤىُمْؿ َوَأزْمَٛم٣مُؤىُمْؿ ٓ سَمْدُروَن َأُّيه

 .[22]اًمٜم٤ًمء:﴾َٞمْٖمٔم٣مً 

﴿سمِْٙمَؽ وم٤معمرأة هل٤م طمؼ شمتٍمف ومٞمف ُمـ اهلل قمزوضمؾ، وىم٤مل ذم آظمر آي٦م اعمقاري٨م: 

ـْ ُيْمِِع اهللَ َوَرؽُمقيَمُف يُ  ـَ همِٝمَٜم٣م ضُمُدوُد اهللِ َوََم ََّْن٣َمُر طَم٣ميمِِدي ْٕ تَِٜم٣م ا ـْ حَتْ ِري َِم ْدطِمْٙمُف صَمٛمح٣مٍت جَتْ
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ـْ َئْمِص اهللَ َوَرؽُمقيَمُف َوَيَتَٔمدح ضُمُدوَدُه ُيْدطِمْٙمُف َٞم٣مرًا طَم٣ميمِدًا همِٝمَٜم٣م َويَمُف *  َوَذيمَِؽ ايْمَٖمْقُز ايْمَٔمٓمِٝمؿُ  َوََم

  .[22-25]اًمٜم٤ًمء: فَمَذاٌب َُمِٜمكٌم﴾

اًمذي يٖمٜمٞمؽ، وهق اًمذي ي٤ٌمرك ًمؽ، وهق اًمذي ي٘مٜمٕمؽ اًمٞمًػم، وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق 

إن دَم٣مءىمؿ «ي٘مقل:  أُم٤م أن شمٚمتٝمؿ ُمػماث اًمٜم٤ًمء ومٝمذه ؾمٜم٦م ضم٤مهٚمٞم٦م، واًمرؾمقل 

وأَمقايم٘مؿ وأفمراو٘مؿ فمٙمٝم٘مؿ ضمرام ىمحرَم٥م يقَم٘مؿ هذا، دم ؾمٜمرىمؿ هذا دم زمٙمدىمؿ 

 .»هذا

َؾ اهلُل زمِِف زَمْٔمَّمُ٘مْؿ فمَ  ٣مِء ﴿َوٓ سَمَتَٚمٛمحْقا ََم٣م هَمّمح ًَ ٌُقا َويمِٙمٛمِّ ًَ ح٣م اىْمَت صَم٣مِل َٞمِِمٝم٤ٌم مِم عَم زَمْٔمٍض يمِٙمرِّ

ـَ  ٌْ ًَ ح٣م اىْمَت  .[51]اًمٜم٤ًمء:﴾َٞمِِمٝم٤ٌم مِم

يمام أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمرأة أن شمّمؼم قمغم ُم٤م ىمدر هل٤م ُمـ اعمػماث وٓ شم٘مقل: يٜمٌٖمل أن أقمٓمك 

 ُمثؾ اًمرضمؾ، وم٤مهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ سمٛمّم٤مًمح قم٤ٌمده.

ًمرضمؾ اًمؽميم٦م وهل طمل وحيرم اًمٜم٤ًمء ومٞمِم٤مرك ذم وُمـ اًم٘مٌٞمح سمؾ واعمٜمٙمر أن ي٘مًؿ ا

اإلصمؿ، ٟمٗمز ٟمٗمز، أٟم٧م ىم٤مدم قمغم اهلل، ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ يتحٚمؾ ُمـ هذا إُمر، وًمق أراد 

َمـ اومتْمع ؾمػًما َمـ إرض ؿمقومف اهلل َمـ ؽمٌع «أسمقه أن حيرم سمٕمض اًمقرصم٦م: 

 ، ويٜمٌٖمل أن شمدومع ُمػماث اًمٜم٤ًمء ـمٞم٦ٌم ٟمٗمًؽ هلل قمزوضمؾ ومال طمٞمؾ،»أراوكم

 وًمٞمس قمغم اعمرأة قمٞم٥م أن شم٠مظمذ ُمػماصمٝم٤م وهل٤م أن شمتٜم٤مزل قمٜمف.

أُم٤م أن شمؽميمف طمٞم٤مء ومال، ومجدير سمٙمؾ ُمًٚمؿ أن يت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأٓ حيٞمػ 

  ذم وصٞمتف، وأٓ حيرم اًمٜم٤ًمء ُمـ ُمػماصمٝمـ.

                                                        

 ريض اهلل قمـف. ُمتََّػٌؼ قمؾقف قمـ أيب سمؽرة (1271)

 ( قمـ ؾمعقد سمـ زيد ريض اهلل قمـف.1610( )م 3198خ (( 1272)
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ي٠ميت اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٜمٝمؿ ُمـ يٌٚمغ اًمٕمرق إمم يمٕمٌٞمف، وُمٜمٝمؿ ُمـ يٌٚمغ إمم ريمٌتٞمف، 

 ؿ ُمـ يٌٚمغ إمم طم٘مقه، وُمٜمٝمؿ ُمـ يٌٚمغ إمم شمرىمقشمف، وُمٜمٝمؿ ُمـ يٚمجٛمف اًمٕمرق إجل٤مًُم٤م.وُمٜمٝم

ومام فمٜمؽ إذا يم٤مٟم٧م أرًو٤م، أو يتحٛمؾ اعمآصمؿ،  يٙمره اًمِمخص قمّم٤مه أو أىمؾ رء،

جي٥م أن ٟمت٘مل اهلل وأن ٟمخْمع هلذا اًمنمع اًمذي أيمرُمٜم٤م اهلل سمف، ومٚم٘مد أصٌح اعمًٚمٛمقن 

ُمًتٝمدومقن وم٘مد ضم٤مءت اًمِمٞمققمٞم٦م ٓ سم٤مرك اهلل  وأصٌح اًم٘م٤ٌمئؾ ذم هم٤مي٦م ُمـ اًمذل، ومٝمؿ

ومٞمٝم٤م وىمٓمع اهلل داسمره٤م إمم إظمقاٟمٜم٤م اًمٕمدٟمٞملم واحليُمٞملم واًمٌٞمح٤مٟمٞملم واظمتٚم٧ًم 

أُمقاهلؿ، وهٙمذا ذم اًمٕمراق وذم همػم سمٚمد سمقاؾمٓم٦م آؿمؽمايمٞم٦م، وم٠مٟم٧م شمٌخؾ قمغم أظمتؽ أو 

 يمٚمف. شمٌخؾ قمغم قمٛمتؽ سم٤مًمٌمء اًمٞمًػم، ورسمام يًٚمط اهلل قمٚمٞمؽ ُمـ ي٠مظمذ اعم٤مل

ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمًتًٚمؿ ًمٙمت٤مب اهلل وًمًٜم٦م رؾمقل اهلل طمتك إذا أص٤مسمٜم٤م أُمر شمٙمقن أٟمٗمًٜم٤م 

 ـمٞم٦ٌم، ومال ٟم٘مقل: رسمام ورسمام.

ىمؾ أَمر اجل٣مهٙمٝم٥م َمقوقع «ي٘مقل ذم ؿم٠من اجل٤مهٚمٞم٦م ذم طمج٦م اًمقداع:  واًمرؾمقل 

 .»حت٦م ومدَمل

 سم٘مل إٓ اخلقف وم٤مقمت٘مد أٟمف مل يٌؼ أطمد جيٝمؾ هذا إُمر، ٕٟمٜم٤م ىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م وشمٙمٚمٛمٜم٤م ومام

 ُمـ اهلل قمزوضمؾ وآٟم٘مٞم٤مد ًمٙمت٤مب اهلل وًمًٜم٦م رؾمقل اهلل، واًمتؼمؤ ُمـ أُمقر اجل٤مهٚمٞم٦م.

ذم إًمػ واطمد  وُمـ أُمقر اجل٤مهٚمٞم٦م: اًمت٘مٚمٞمد، وًمٕمٚمف ٓ يقضمد ذم أُم٦م حمٛمد 

اًمذي ًمٞمس سمٛم٘مٚمد، ومذاك ُم٘مٚمد ًمٚمٛمذاه٥م، وذاك ُم٘مٚمد ًمِمٞمخف، وذاك ُم٘مٚمد ًمرئٞمس 

دوًمتف، وم٤مًمت٘مٚمٞمد ُمـ أُمقر اجل٤مهٚمٞم٦م، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  اًم٘مٌٞمٚم٦م، وذاك ُم٘مٚمد ًمرئٞمس

                                                        

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.1218م (( 1273)
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ُ٘مقنَ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ًِ َتْٚم ًْ ٌْٙمِِف هَمُٜمْؿ زمِِف َُم ـْ وَم ٣م َوصَمْدَٞم٣م *  ﴿َأْم آسَمْٝمٛم٣َمُهْؿ ىمَِت٣مزم٣ًم َِم زَمْؾ وَم٣ميُمقا إِٞمح

٣م فَمعَم آشَم٣مِرِهْؿ َُمْٜمَتُدوَن﴾ ٥ٍم َوإِٞمح  .[11-12]اًمزظمرف: آزَم٣مَءَٞم٣م فَمعَم ُأَمح

ومام يم٤من قمٚمٞمف أسم٤مء وهق خم٤مًمػ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، يٜمٌٖمل أن شم٘مقل رمحٝمؿ اهلل وأن 

شمًتٖمٗمر هلؿ، أُم٤م أن شمتٌٕمٝمؿ قمغم خم٤مًمٗم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، واعمجٚمدات اًمتل ومٞمٝم٤م إؾمالف 

  وإقمراف اًمتل خت٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وُي٘م٣َم هب٤م جي٥م أن شمقوع حت٧م إىمدام.

ًٜم٦م جي٥م أن شمقوع حت٧م إىمدام، ٟمؼمأ إمم اهلل ُمـ يمؾ وم٤مًم٘مقاٟملم اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٙمت٤مب واًم

 .رء خي٤مًمػ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م وأن يتقومٜم٤م ُمًٚمٛملم.

* * * 
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 اخلطب٘ األّىل
ُمـ ؾمٞمئ٤مت إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م و

أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتد، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده 

 ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ٙمُِٚمقنَ  ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ُٗمقا اهللَ ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ]آل ﴾﴿َي٣م َأُّيه

 . [221قمٛمران:

ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح  ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح ﴿َي٣م َأُّيه

َْرضَم٣مَم إِنح اهللَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ٣مًء َواسمحُٗمقا اهللَ ايمحِذي سَم ًَ
َِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ

 . [2]اًمٜم٤ًمء:﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ـَ آََمٛمُقا اسمحُٗمقا اهللَ َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع اهللَ َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝماًم﴾  .[52-52]إطمزاب: ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

ح٣م دِم وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف ٣َم ايمٛمح٣مُس ىُمُٙمقا مِم ﴿َي٣م َأُّيه

ُف يَمُ٘مْؿ فَمُدوٌّ َُمٌكِمٌ  ْٝمَْم٣مِن إِٞمح َْرِض ضَمالًٓ ؿَمٝم٣ًٌِّم َوٓ سَمتحٌُِٔمقا طُمُْمَقاِت ايمُمح ْٕ اَم َيْٟمَُمُرىُمْؿ *  ا إِٞمح

قِء َوايْمَٖمْحَُم٣مِء َوَأْن سَمُٗمقيُمقا فَمعَم اهللِ ََم٣م ٓ سَمْٔمٙمَ  ًه   .[247-246]اًمٌ٘مرة: ُٚمقَن﴾زم٣ِميم

ذم ه٤مشملم أيتلم اعم٤ٌمريمتلم سمٞم٤من رء ُمـ ظمداع اًمِمٞمٓم٤من وهمروره وأواُمره سم٤مًمًقء 

واًمٗمحِم٤مء، وذم آي٦م أظمرى ذم ؾمقرة آل قمٛمران، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف 

٣مهُمقُهؿْ اًمٙمريؿ:  ُف َأْويمَِٝم٣مَءُه هَمال ََتَ ْٝمَْم٣مُن ُُيَقِّ اَم َذيمُِ٘مُؿ ايمُمح ]آل ﴾َوطَم٣مهُمقِن إِْن ىُمٛمُْتْؿ َُم٠ْمَِمٛمكِمَ  ﴿إِٞمح
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  .[253قمٛمران:

وُمٕمٜمك هذا أن اًمِمٞمٓم٤من خيقومٙمؿ أوًمٞم٤مءه أهي٤م اعمًٚمٛمقن، وؾمقاء أيم٤من أوًمٞم٤مؤه ُمـ اجلـ، 

 أم يم٤مٟمقا ُمـ اإلٟمس ومٝمق حي٤مول أن جيٕمؾ ذم ىمٚمقسمٙمؿ ره٦ٌم ُمٜمٝمؿ.

ْٝمَْم٣منُ وآي٦م صم٤مًمث٦م ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َئِمُدىُمُؿ ايْمَٖمْٗمَر  ﴿ايمُمح

  .[146]اًمٌ٘مرة:﴾َوَيْٟمَُمُرىُمْؿ زم٣ِميْمَٖمْحَُم٣مِء َواهلُل َئِمُدىُمْؿ ََمْٕمِٖمَرًة َِمٛمُْف َوهَمّْماًل َواهللُ َواؽِمٌع فَمٙمِٝمؿٌ 

وم٢مذا يمٜم٧م شمريد أن شمتّمدق أو شمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ أو دم٤مهد، ومًٞمٗمتح قمٚمٞمؽ اًمِمٞمٓم٤من سم٤مب 

يمؿ اًمِمٞمٓم٤من سم٤مًمٗم٘مر وي٠مُمريمؿ اًمٗم٘مر طمتك شمتٙم٤مؾمؾ قمـ ذًمؽ اًمٕمٛمؾ اخلػمي، وهٙمذا يٕمد

سم٤مًمٗمحِم٤مء، وم٠مومٙم٤مر اًمِمٞمٓم٤من ذيرة، ومٝمق ي٠مُمرك أن شم٘متؾ أظم٤مك اعمًٚمؿ، وي٠مُمرك أن شمزين، 

وي٠مُمرك أن شمنق، وي٠مُمرك أن شمٙمقن ُمع احلزب آؿمؽمايمل اًمٙم٤مومر، وي٠مُمرك أن شمٙمقن 

 ُمع احلزب اًمٌٕمثل اًمٙم٤مومر، وي٠مُمرك أن شمٙمقن قمٚمامٟمًٞم٤م.

خط اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وقم٤ٌمدة ًمٚمِمٞمٓم٤من، وم٠مٟم٧م إذا ومٝمذه أواُمر ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ومٞمام يً

سمـ قمٚمقان أو ىمٚم٧م: ي٤م أسم٤م  ىمٚم٧م: ي٤م ه٤مدي٤مه، وشمٕمٜمل اهل٤مدي اعم٘مٌقر سمّمٕمدة، أو ىمٚم٧م: ي٤م

ـمػم، أو ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، وم٠مٟم٧م شمدقمق اًمِمٞمٓم٤من، ٕن اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف 

ٓح إَِٞم٣مشم٣ًم وَ اًمٙمريؿ:  ـْ ُدوٞمِِف إِ ٓح ؾَمْٝمَْم٣مٞم٣ًم ََمِريداً ﴿إِْن َيْدفُمقَن َِم يَمَٔمٛمَُف اهللُ َووَم٣مَل *  إِْن َيْدفُمقَن إِ

٣ٌَمِدَك َٞمِِمٝم٣ًٌم ََمْٖمُروو٣مً  ـْ فِم َِذنح َِم ََتح ـح آَذاَن *  َٕ ٌَتُِّ٘م ُْؿ هَمَٙمُٝم َُمَرَّنح َٔ ََُمٛمَِّٝمٛمحُٜمْؿ َو َٕ ٛمحُٜمْؿ َو ُِوٙمح َٕ َو

نح طَمْٙمَؼ اهللِ ُ ُْؿ هَمَٙمُٝمَٕمغمِّ َُمَرَّنح َٔ َْٞمَٔم٣مِم َو ْٕ واًمذي يٜمجق ُمـ هذه إواُمر  ،[227-225]اًمٜم٤ًمء: ﴾ا

هق اعمتٛمًؽ سمٙمت٤مب اهلل، واعمخٚمص هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٝمق اًمذي يٜمجق ُمـ هذه إواُمر 

اًمنميرة اًمٗم٤مؾمدة، طمتك إن اًمِمٞمٓم٤من يِمٛم٧م قمٚمٞمؽ إذا ؾم٘مٓم٧م ُمـ قمغم راطمٚمتؽ أو ُمـ 

ٗمخ وشمٙمؼم وم٢مذا قمغم ؾمٞم٤مرشمؽ إذ ىمٚم٧م: شمٕمس اًمِمٞمٓم٤من، ىم٤مل: أٟم٤م سقم٧م اسمـ آدم واٟمت
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 ىمٚم٧م: سمًؿ اهلل، شمّم٤مهمر وشمْم٤مءل.

٣ٌَمِدي يَمْٝمَس يَمَؽ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ومٝمذه قمالضم٤مت وطمروز ٟمٌقي٦م ُمْمٛمقٟم٦م ُمـ رب اًمٕمزة:  ﴿إِنح فِم

، ومٚمٞمس ًمف ؾمٚمٓم٤من قمغم قمٌداهلل اعمتٛمًؽ سمديٜمف اعمخٚمص هلل قمزوضمؾ، [21]احلجر:ؽُمْٙمَْم٣مٌن﴾

ٓح  ومٝمق ىمد أىمًؿ أن يٖمقي إُم٦م واًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ صمؿ ىم٤مل: ٣ٌَمَدَك َِمٛمُْٜمُؿ ﴿إِ  فِم

﴿َووُمْؾ َربِّ َأفُمقُذ زمَِؽ  ، وم٤معمخٚمص هلل قمزوضمؾ واًمذي يٕمتّمؿ سم٤مهلل:[65]ّص:﴾اظمُْْخَٙمِِمكمَ 

َٝم٣مؿمِكمِ  َزاِت ايمُمح ـْ مَهَ وِن﴾*  َِم ، ومٝمذا ًمٞمس [76-75]اعم١مُمٜمقن: َوَأفُمقُذ زمَِؽ َربِّ َأْن حَيُْيُ

محرت قمٞمٜم٤مه واٟمتٗمخ٧م رأى رضماًل ىمد همْم٥م وأ ًمٚمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمف ؾمٚمٓم٤من، واًمٜمٌل 

إين ٕفمٙمؿ ىمٙمٚم٥م يمق وم٣مَل٣م يمذه٤م فمٛمف َم٣م جيد، أفمقذ زم٣مهلل َمـ ايمُمٝمْم٣من «أوداضمف، وم٘م٤مل: 

 .سمـ سد ، ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م ؾمٚمٞمامن»ايمرصمٝمؿ

ُروا هَم١مَِذا  ومتٕمتّمؿ سم٤مهلل قمزوضمؾ: ْٝمَْم٣مِن سَمَذىمح ـَ ايمُمح ُٜمْؿ ؿَم٣مئٌِػ َِم ًح َٗمْقا إَِذا ََم ـَ اسمح ﴿إِنح ايمحِذي

ونَ ُهْؿ  ٌٌِْمُ وَن﴾*  َُم وََّنُْؿ دِم ايْمَٕملِّ شُمؿح ٓ ُيْٗمٌِمُ ، [121-122ٕقمراف: ا]َوإطِْمَقاَُّنُْؿ َيُٚمده

 وم٢مظمقان اًمِمٞم٤مـملم ي٘مقدهؿ إمم اًمٙمٗمر سم٤مهلل وإمم اًمنمك سم٤مهلل وإمم أذي٦م اعمًٚمٛملم.

، وىمد سمٕمثف اهلل وأصٌح٧م اًمِمٞم٤مـملم شمرُمك ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم ؿم٠من ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

اًمًامء، وم٘م٤مل يمٌػمهؿ إسمٚمٞمس: ُم٤م طم٤مل سمٞمٜمٙمؿ وسملم ظمؼم اًمًامء إٓ رء ىمد  سم٤مًمٜمجقم ُمـ

، واًمذي أظمؼمه ي٘مرأ ذم وادي ٟمخٚم٦م طمدث ومذه٥م ُمٜمٝمؿ أٟم٤مس ومقضمدوا اًمٜمٌل 

، وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمذي أٟمٓم٘مؽ سمٚمحٛم٦م وهق سمحْمقر اًمِمٞم٤مـملم ؿمجرة

                                                        

 (.2610( )م 3282خ (( 1274)

 ( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام.449( )م 2921)خ  (1275)

( قمـ اسمـ مًعقد وهذا مما وماشمـا خترجيف ذم همارة 4509/153( )م 3859ذيمر اًمشجرة )خ ( 1276)
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اجلـ ضم٤مءوا يًتٛمٕمقن  أن اًمٚم٤ًمن ىم٤مدر قمغم أن يٜمٓمؼ اًمِمجرة، وختؼم رؾمقل اهلل 

َتِٚمُٔمقَن ايْمُٗمْرآَن هَمَٙمامح ًم٘مراءشمف صمؿ يٜمزل اهلل اًمقطمل:  ًْ ِـّ َي ـَ اجْلِ هْمٛم٣َم إيَِمْٝمَؽ َٞمَٖمرًا َِم ﴿َوإِْذ َسَ

ـَ  وُه وَم٣ميُمقا َأْٞمِِمُتقا هَمَٙمامح وُمِِضَ َويمحْقا إلَِم وَمْقَِمِٜمْؿ َُمٛمِْذِري ٣م ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم ىمِ *  ضَمَيُ َت٣مزم٣مً وَم٣ميُمقا َي٣م وَمْقََمٛم٣َم إِٞمح

َتِٗمٝمؿٍ  ًْ ؼِّ َوإلَِم ؿَمِريٍؼ َُم وم٣ًم ظم٣َِم زَمكْمَ َيَدْيِف َُّيِْدي إلَِم احْلَ ـْ زَمْٔمِد َُمقؽَمك َُمَِمدِّ َي٣م وَمْقََمٛم٣َم *  ُأْٞمِزَل َِم

ـْ فَمَذاٍب َأيمِٝمؿٍ  ـْ ُذُٞمقزمُِ٘مْؿ َوجُيِْرىُمْؿ َِم ٌُقا َدافِمَل اهللِ َوآَِمٛمُقا زمِِف َيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ َِم ـْ ٓ *  َأصِمٝم َوََم

ـْ ُدوٞمِِف َأْويمَِٝم٣مُء ُأويَمئَِؽ دِم َوالٍل جُيِ  َْرِض َويَمْٝمَس يَمُف َِم ْٕ ٤ْم َدافِمَل اهللِ هَمَٙمْٝمَس زمُِٚمْٔمِجٍز دِم ا

وم٤مًمِمٞم٤مـملم واجلـ اًمذيـ يرؾمٚمٝمؿ اًمًحرة، أو اًمذيـ يرؾمٚمٝمؿ  ،[51-17]آطم٘م٤مف: ﴾َُمٌكِمٍ 

ٕرض، وم٢من إسمٚمٞمس ًمٞم١مذوا اعمًٚمٛملم سم٤مًمٍمع وسمٖمػم ذًمؽ، أوًمئؽ ًمٞمًقا سمٛمٕمجزيـ ذم ا

 اهلل ىم٤مدر قمغم أن يًحتٝمؿ.

وسمٗمْمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يرضمٕمقن ظم٤مئٌلم ظم٤مهيـ، وم٢مٟمؽ ُم١مُمـ واهلل 

كمَ حيٗمٔمؽ: ٣محِلِ َل ايْم٘مَِت٣مَب َوُهَق َيَتَقلمح ايمِمح ﴿إِنح اهللَ  ،[274]ٕقمراف:﴾﴿إِنح َويمِٝمَِّل اهللُ ايمحِذي َٞمزح

ـَ آََمٛمُقا ـِ ايمحِذي اٍط ﴿ ،[56]احل٩م:﴾ُيَداهمُِع فَم ٓح ُهَق آطِمٌذ زمِٛم٣َمِصَٝمتَِٜم٣م إِنح َريبِّ فَمعَم ِسَ ٥ٍم إِ ـْ َدازمح ََم٣م َِم

َتِٗمٝمٍؿ﴾ ًْ ومٜمقايص اجلـ سمٞمد اهلل، ومال يٜمٌٖمل أن يٌ٘مك ىمٚمٌؽ يردمػ ُمٜمٝمؿ، سمؾ  ،[34]هقد:َُم

إن ايمُمٝمْم٣من يمٝمٖمرق َمٛمؽ «ي٘مقل:  إذا ىمقي إيامٟمؽ ومٝمؿ اًمذيـ خي٤مومقن ُمٜمؽ، واًمٜمٌل 

 .، أي: خي٤مف»ي٣م فمٚمر

يّمكم سم٠مصح٤مسمف، ومٞم٠ميت اًمِمٞمٓم٤من سمِمٕمٚم٦م ٟم٤مر يريد أن يْمٕمٝم٤م ذم وضمف اًمٜمٌل  واًمٜمٌل 

سمرد ًم٤ًمٟمف قمغم  ، صمؿ ُمًٙمف سمرىمٌتف طمتك وضمد اًمٜمٌل »اطمًٟم«: ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

                                                                                                                                                      

 ذـمة.إ

 (.4/30( قمـ سمريدة ريض اهلل قمـف، وهق ذم اجلامع اًمصحقح )5/353رواه أمحد )( 1277)
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يمقٓ دفمقة أطمل ؽمٙمٝمامن ٕصٌح َمرزمقؿًم٣م دم ايم٣ًمري٥م يٙمٔم٤م زمف أوٓد «يده وىم٤مل: 

صمؿ قمٚمٛمف  ًمِمٞمٓم٤من أؾمػًما إمم اًمٜمٌل ، وأسمق هريرة أراد أن ي٠ميت سم٤م»اظمديٛم٥م

ومد «: اًمِمٞمٓم٤من سم٠مٟمف إذا ىمرأ آي٦م اًمٙمرد قمٜمد ُمٜم٤مُمف وم٢مٟمف ٓ ي٘مرسمف ؿمٞمٓم٤من، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 .»صدومؽ وهق ىمذوب

 اخلطب٘ الجاىٔ٘
احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ وآه، وأؿمٝمد 

 ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف. أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ

ُف اؽْمَتَٚمَع َٞمَٖمٌر أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ﴿وُمْؾ ُأوضِمَل إرَِمح َأٞمح

٣م ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم وُمْرآٞم٣ًم فَمَج٣ٌمً  ِـّ هَمَٗم٣ميُمقا إِٞمح ـَ اجْلِ ٛمَ  * َِم َك زمَِرزمِّ ـْ ُٞممْمِ ؾْمِد هَمآََمٛمح٣م زمِِف َويَم ٣م َُّيِْدي إلَِم ايمره

ٙمُِٚمقَن َوَِمٛمح٣م  ، إمم أن ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طم٤ميمًٞم٤م قمٜمٝمؿ:[1-2]اجلــ: ﴾َأضَمداً  ًْ ٣م َِمٛمح٣م اظمُْ ﴿َوَأٞمح

ْوا َرؾَمداً  رح ـْ َأؽْمَٙمَؿ هَمُٟمويَمئَِؽ حَتَ َٜمٛمحَؿ *  ايْمَٗم٣مؽِمُْمقَن هَمَٚم ٣م ايْمَٗم٣مؽِمُْمقَن هَمَ٘م٣مُٞمقا جِلَ َوَأَمح

هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن اعمًٚمؿ وأدُمل إذا ، ومٗمل شمٚمؽ اًمًقرة خيؼم ا[23-22]اجلــ: ضَمَْم٣ًٌم﴾

 ظم٤مف ُمـ اًمِمٞم٤مـملم أو ُمـ اجلـ زادوه ظمقوًم٤م، وإذا اقمتّمؿ سم٤مهلل وم٢مهنؿ خي٤مومقن ُمٜمف:

ِـّ هَمَزاُدوُهْؿ َرَهٗم٣مً  ـَ اجْلِ ْٞمِس َئُمقُذوَن زمِِرصَم٣مٍل َِم ِ ْٕ ـَ ا ُف ىَم٣مَن ِرصَم٣مٌل َِم ، وإٟمٜمل [4]اجلــ:﴾﴿َوَأٞمح

اٟمتنمت اًمًٜم٦م وظم٠ًم ُمٕم٤مروقه٤م ُمـ ؿمٞمٕم٦م وُمـ صقومٞم٦م أمحد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وم٘مد 

وُمـ ؿمٞمققمٞملم وُمـ همػم ذًمؽ، وأن قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمتّمؿ سم٤مهلل قمزوضمؾ ُمـ أذي٦م اًمِمٞم٤مـملم 

                                                        

 ( قمـ أيب اًمدرداء ريض اهلل قمـف.542)م ( 1278)

 ( معؾًؼا، ووصؾف اًمـًائل ذم قمؿؾ اًمققم واًمؾقؾة وؾمـده طمًـ.2311رواه اًمٌخاري )( 1279)
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ىمد ؾمحر طمتك إٟمف خيٞمؾ إًمٞمف  اًمذيـ ي١مذون سمٕمض إـمٗم٤مل أو سمٕمض اًمٜم٤ًمء، واًمٜمٌل 

٤م قمٌداهلل قمٜمدك آي٦م ، صمؿ ؿمٗم٤مه اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٠مٟم٧م يأٟمف ي٠ميت أهٚمف وٓ ي٠مشمٞمٝمؿ

 اًمٙمرد وقمٜمدك اًمٗم٤محت٦م: 

ٓح  ٥ٌم يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َوٓ َيِزيُد ايمٓمح٣مظمكَِِم إِ ـَ ايْمُٗمْرآِن ََم٣م ُهَق ؾِمَٖم٣مٌء َوَرمْحَ ُل َِم ﴿َوُٞمٛمَزِّ

٣مراً  ًَ ٚمُِٛمقا [61]آهاء:﴾طَم ًْ ، وقمٜمدٟم٤م دقمقة اجلـ إمم اإلؾمالم، ٟمحـ ٟمدقمقهؿ إمم أن ُي

َٚمٛمقا ُمـ قم٘م٤مب اهلل و ًْ ُمـ قمذاسمف، وًمـ ييوا ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، وم٢من قمٜمد ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ طمّمٜم٤ًم ًمَٞم

َٚمُد *  ﴿وُمْؾ ُهَق اهللُ َأضَمٌد  طمّمٞمٜم٤ًم وهق يمت٤مب اهلل: ـْ يَمُف *  مَلْ َيٙمِْد َومَلْ ُيقيَمْد *  اهللُ ايمِمح َومَلْ َيُ٘م

  .[2-2]آظمالص: ىُمُٖمقًا َأضَمٌد﴾

ـْ َذِّ ََم٣م طَمٙمَ *  ﴿وُمْؾ َأفُمقُذ زمَِربِّ ايْمَٖمَٙمِؼ  ـْ َذِّ نَم٣مؽِمٍؼ إَِذا َووَم٤َم *  َؼ َِم ـْ َذِّ *  َوَِم َوَِم

٣مشَم٣مِت دِم ايْمُٔمَٗمدِ  َد﴾*  ايمٛمحٖمح ًَ ـْ َذِّ ضَم٣مؽِمٍد إَِذا ضَم   .[3-2]اًمٗمٚمؼ: َوَِم

ٛمح٣مسِ *  إيَِمِف ايمٛمح٣مسِ *  ََمٙمِِؽ ايمٛمح٣مسِ *  ﴿وُمْؾ َأفُمقُذ زمَِربِّ ايمٛمح٣مسِ  ـْ َذِّ ايْمَقؽْمَقاِس اخْلَ *  َِم

ٛمح٥ِم َوايمٛمح٣مِس﴾*  ُس دِم ُصُدوِر ايمٛمح٣مسِ ايمحِذي ُيَقؽْمقِ  ـَ اجْلِ ، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف [4-2]اًمٜم٤مس: َِم

ٌْْمُِٙمُف إِنح اهللَ ٓ ُيِْمٙمُِح فَمَٚمَؾ وشمٕم٤ممم:  ْحُر إِنح اهلَل ؽَمُٝم ًِّ ﴿ََم٣م صِمْئُتْؿ زمِِف ايم

﴾ ـَ ِدي ًِ  .[62]يقٟمس:اظمُْْٖم

ٌُِّئُ٘مؿْ  وسمٕمد هذا ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: َٝم٣مؿمكِمُ  ﴿َهْؾ ُأَٞم ُل ايمُمح ـْ سَمٛمَزح ُل *  فَمعَم ََم سَمٛمَزح

٣مٍك َأشمِٝمؿٍ  ْٚمَع َوَأىْمَثُرُهْؿ ىَم٣مِذزُمقَن﴾*  فَمعَم ىُمؾِّ َأهمح ًح ، وم٢مذا ىم٤مل ًمؽ [115-112]اًمِمٕمراء: ُيْٙمُٗمقَن ايم

اًمِمٞمٓم٤من اًمذي ذم اعمريض: ؾمحره ومالن، ومال شمّمدىمف وشمذه٥م شم٘متؾ ومالًٟم٤م أو شمذه٥م 

                                                        

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.2189( )م 5763)خ ( 1280)
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ي٘مقل ٕيب  سمْم٤مقم٦م اًمِمٞم٤مـملم واجلـ اًمٙمذب، واًمٜمٌل وشمثػم ومتٜم٦م سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف، وم٢من 

 . »صدومؽ وهق ىمذوب«هريرة: 

ومٕمٚمٞمؽ أن شمٕمتٛمد قمغم اهلل وأن حت٤مومظ قمغم إذيم٤مر، طمرز ظمػم ُمـ طمرز اًمٓم٤مًمٌل وُمـ 

َمـ وم٣مل دم ص٣ٌمح يقَمف: ٓ إيمف إٓ اهلل «ي٘مقل:  طمرز اًمِمٝم٤مري، طمرز رسم٤مين، اًمٜمٌل 

ٚمد وهق فمعم ىمؾ رء ومدير َم٣مئ٥م َمرة ىمت٦ٌم يمف َم٣مئ٥م وضمده ٓ ذيؽ يمف يمف اظمٙمؽ ويمف احل

ضمًٛم٥م وحمٝم٦م فمٛمف َم٣مئ٥م ؽمٝمئ٥م، ومل يٟمت أضمد زمٟمهمّمؾ مم٣م صم٣مء زمف إٓ رصمؾ وم٣مل ىمام وم٣مل أو 

، وإذا دظمٚم٧م »زاد وىم٣مٞم٦م يمف ضمرًزا َمـ ايمُمٝمْم٣من دم يقَمف ذيمؽ ضمتك يٚمز

ُمٝمْم٣من أفمقذ زم٣مهلل ايمٔمٓمٝمؿ وزمقصمٜمف ايم٘مريؿ وؽمٙمْم٣مٞمف ايمٗمديؿ َمـ ايم«اعمًجد وىمٚم٧م: 

ي١مشمك إًمٞمف سم٤معمريض ويٜمٗم٨م  ، يم٤مٟم٧م ًمؽ طمرًزا ذم ذًمؽ اًمٞمقم، واًمٜمٌل »ايمرصمٝمؿ

زمًؿ اهلل رزمٛم٣م، سمرزم٥م أروٛم٣م، وريؼ زمٔمّمٛم٣م، «ذم رأس إصٌٕمف ويٛمس هب٤م إرض وي٘مقل: 

 . »ؾمٖم٣مء ظمريّمٛم٣م، زم١مذن رزمٛم٣م

وأيًْم٤م اًمٕمالج سم٤مًم٘مرآن، وأٟمّمح يمؾ أخ أن حي٤مومظ قمغم إذيم٤مر، أذيم٤مر اًمّم٤ٌمح 

ذيم٤مر اعم٤ًمء، وإي٤مك إي٤مك أن شمدقمق اًمِمٞم٤مـملم وُم٤م هل٩م سمف سمٕمض اًمٜم٤ًمء يمٚمام دظمٚم٧م أو وأ

ظمرضم٧م ىم٤مًم٧م: ي٤م ضمٜم٤مه، أو ُم٤م هل٩م سمف سمٕمض اًمّمٌٞم٤من وسمٕمض إـمٗم٤مل ومٕمغم أىمؾ يمالم 

 ي٘مقل ًمؽ: ضمٜمل.

                                                        

 ًػا.شمؼدم آك( 1281)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2691( )م 6403)خ ( 1282)

 (.2/7( قمـ قمٌداهلل سمـ قمؿرو ريض اهلل قمـفام، وهق ذم اجلامع )2/132رواه أسمق داود )( 1283)

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.2194( )م 5745/5746)خ ( 1284)
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ومال، ٓ شمدقمق اجلـ سمؾ اؾمتٕمذ سم٤مهلل ُمـ ذهؿ، واؾمتٕمذ سم٤مهلل ُمٜمٝمؿ واقمتّمؿ سم٤مهلل، ومال 

ؿ ؾمٌٞماًل قمغم ٟمٗمًؽ وقمغم أوٓدك وقمغم أهٚمؽ، سمؾ شمٕمتّمؿ سم٤مهلل يٜمٌٖمل أن دمٕمؾ هل

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وشمٚمج٠م إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

ومٕمغم اجلـ أن يتقسمقا وأن يًٚمٛمقا هلل قمزوضمؾ، وٟمحـ ٟمدقمقهؿ حلْمقر طمٚم٘م٤مت 

﴿ؽَمٛمَْٖمُرُغ يَمُ٘مْؿ اًمٕمٚمؿ ويٙمقٟمقا ـمٚم٦ٌم ُمت٠مدسملم، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

٣َم ايمثحَٗمالنِ أَ  زَم٣منِ *  ُّيه ُ٘ماَم سُمَ٘مذِّ ْٞمِس إِِن اؽْمَتَْمْٔمُتْؿ َأْن سَمٛمُْٖمُذوا *  هَمٌَِٟميِّ آِٓء َرزمِّ ِ ْٕ ِـّ َوا َي٣م ََمْٔممَمَ اجْلِ

ْٙمَْم٣منٍ  ًُ ٓح زمِ َْرِض هَم٣مْٞمُٖمُذوا ٓ سَمٛمُْٖمُذوَن إِ ْٕ اَمَواِت َوا ًح ـْ َأوْمَْم٣مِر ايم ، [55-52]اًمرمحـ: ﴾َِم

زَم٣منِ اهلل قمزوضمؾ: وم٘مدرهتؿ ظم٤موٕم٦م ًم٘مدرة  ُ٘ماَم سُمَ٘مذِّ ُيْرؽَمُؾ فَمَٙمْٝمُ٘ماَم ؾُمَقاٌظ *  ﴿هَمٌَِٟميِّ آِٓء َرزمِّ

انِ  ـْ َٞم٣مٍر َوُٞمَح٣مٌس هَمال سَمٛمَْتٌِمَ زَم٣منِ *  َِم ُ٘ماَم سُمَ٘مذِّ اَمُء هَمَ٘م٣مَٞم٦ْم *  هَمٌَِٟميِّ آِٓء َرزمِّ ًح ٦ِم ايم هَم١مَِذا اْٞمَُمٗمح

َه٣منِ  ُ٘ماَم  * َوْرَدًة ىَم٣ميمدِّ زَم٣منِ هَمٌَِٟميِّ آِٓء َرزمِّ ـْ َذْٞمٌِِف إِْٞمٌس َوٓ *   سُمَ٘مذِّ َٟمُل فَم ًْ هَمَٝمْقََمئٍِذ ٓ ُي

﴾ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ُمٌٞمٜم٤ًم أن اجلـ إذا مل [57-52]اًمرمحـ: صَم٣منٌّ

ـَ يًٚمٛمقا ومٝمؿ ُمـ طمٓم٥م ضمٝمٜمؿ:  ِـّ وَمِد اؽْمَتْ٘مَثْرسُمْؿ َِم ُهْؿ ََجِٝمٔم٣ًم َي٣م ََمْٔممَمَ اجْلِ ﴿َوَيْقَم حَيْمُمُ

ٙمْ ا ٌَْٔمٍض َوزَمَٙمْٕمٛم٣َم َأصَمَٙمٛم٣َم ايمحِذي َأصمح ٛم٣َم اؽْمَتْٚمَتَع زَمْٔمُّمٛم٣َم زمِ ْٞمِس َرزمح ِ ْٕ ـَ ا ْٞمِس َووَم٣مَل َأْويمَِٝم٣مُؤُهْؿ َِم ِ ٦َم ْٕ

ٓح ََم٣م ؾَم٣مَء اهللُ إِنح َرزمحَؽ ضَم٘مِٝمٌؿ فَمٙمِٝمؿٌ  ـَ همِٝمَٜم٣م إِ   [216]إٟمٕم٤مم:﴾يَمٛم٣َم وَم٣مَل ايمٛمح٣مُر ََمْثَقاىُمْؿ طَم٣ميمِِدي

ٌُقنَ ﴿َوىَمَذيمِ 
ًِ ، واعمرشمٙم٥م [217]إٟمٕم٤مم:﴾َؽ ُٞمَقرمِّ زَمْٔمَض ايمٓمح٣مظمكَِِم زَمْٔمّم٣ًم زماَِم ىَم٣مُٞمقا َيْ٘م

ًمٚمٗمقاطمش اًمذي ٓ يت٘مٞمد سمٙمت٤مب اهلل ٓ يٛمتٜمع أن يًٚمط قمٚمٞمف ؿمٞمٓم٤من، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

قنَ وشمٕم٤ممم:  ْٞمِس َأمَلْ َيْٟمسمُِ٘مْؿ ُرؽُمٌؾ َِمٛمُْ٘مْؿ َيُٗمِمه ِ ْٕ ِـّ َوا فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ آَي٣مَِت َوُيٛمِْذُروَٞمُ٘مْؿ  ﴿َي٣م ََمْٔممَمَ اجْلِ

، وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد أرؾمؾ إمم اجلٛمٞمع ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمًدا [252]إٟمٕم٤مم:﴾يمَِٗم٣مَء َيْقَِمُ٘مْؿ َهَذا

، ومٛمـ اسمتٕمد قمـ ديٜمف ؾمقاء أيم٤من إٟمًًٞم٤م أو ضمٜمًٞم٤م، وُمـ أقمرض قمـ ديٜمف ومٛمآًمف إذا يم٤من 
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٤مٟمف وشمٕم٤ممم وٟم٘مقل: طمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ يم٤مومًرا إمم اًمٜم٤مر، ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمتٛمد قمغم اهلل ؾمٌح

يم٤من إذا أويت  اًمقيمٞمؾ، طمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ، طمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ، واًمٜمٌل 

زمًؿ اهلل أرومٝمؽ َمـ ىمؾ رء ي٠مذيؽ، وَمـ ىمؾ ذ أو فمكم ضم٣مؽمد «إًمٞمف سم٤معمريض ىم٤مل: 

وأن ، وقمغم اعمًٚمؿ أن يٚمتزم هب٤م ، ومٝمذه أدقمٞم٦م ُم٠مصمقرة قمـ اًمٜمٌل »اهلل يُمٖمٝمؽ

 يالزُمٝم٤م ذم اًمّم٤ٌمح واعم٤ًمء.

زمًؿ اهلل ايمذي ٓ يي َمع اؽمٚمف رء دم إرض وٓ دم ايمًامء وهق ايمًٚمٝمع «

، وهٙمذا أذيم٤مر اًم٘مرآن:، يم٤من »أفمقذ زم٘مٙمامت اهلل ايمت٣مَم٥م َمـ ذ َم٣م طمٙمؼ«، »ايمٔمٙمٝمؿ

يٓمٚمٌقن ُمٜمف أن ي٠ميت إًمٞمٝمؿ ويٕمٔمٝمؿ، ويم٤مٟمقا حي٤مومٔمقن قمغم  اجلـ قمغم قمٝمد اًمٜمٌل 

، وم٘مد ظمرج رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ ظمٞمؼم، ومتٌٕمف رضمالن وشمٌٕمٝمام رضمؾ ومٞم٘مقل اعم١مُمٜملم

هلام: ارضمٕم٤م ارضمٕم٤م ومرضمٕم٤م، صمؿ أشمك إمم اًمرضمؾ وىم٤مل: هذان ؿمٞمٓم٤مٟم٤من يم٤مٟم٤م يريدان أن 

يقىمٕم٤م سمؽ ورددهتام قمٜمؽ، وم٠مسمٚمغ رؾمقل اهلل اًمًالم وىمؾ ًمف: إٟمٜم٤م ذم مجع صدىم٤مشمٜم٤م وًمق 

 .يم٤مٟم٧م شمّمٚمح ًمف ٕرؾمٚمٜم٤م هب٤م إًمٞمف

واًمّمح٤مسم٦م أىمقي٤مء ذم إيامهنؿ، ومال خي٤مومقن ُمـ اجلـ وٓ خي٤مومقن  ٙمذا يم٤من اًمٜمٌل ومٝم

 إٓ ُمـ اهلل، أُم٤م ُمزقمزع اإليامن إن رأى هًرا ىم٤مل: هذا ؿمٞمٓم٤من ضمٜمل، وإن رأى ـم٤مئًرا ىم٤مل:

                                                        

 ( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف.2186)م  (1285)

( قمـ قمثامن ريض اهلل قمـف، وهق ذم اجلامع اًمصحقح 3388مذي )( واًمؽم5088رواه أسمق داود ) (1286)

(2/533.) 

 "اجلامع اًمصحقح"/ؿمايمر( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام، وهق ذم 2510رواه أمحد )( 1287)

(1/368.) 
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ًمٙمـ ٓ متأل  هذا ؿمٞمٓم٤من ضمٜمل، وٟمٕمؿ إن اًمِمٞم٤مـملم واجلـ يتِمٙمٚمقن يمام أظمؼم اًمٜمٌل 

ؿمٞمًئ٤م يٛمر سمجقارك ىمٚم٧م: ذاك ؿمٞمٓم٤من وذاك ضمٜمل، ومال يٜمٌٖمل  ىمٚمٌؽ أوه٤مًُم٤م، ومٙمٚمام رأي٧م

أن ٟمٕمٓمٞمٝمؿ أيمثر ُمـ ُمٜمزًمتٝمؿ، سمؾ يٜمٌٖمل أن ٟمًتٕمٞمذ سم٤مهلل وأن ٟمٚمج٠م إمم اهلل وأن ٟمٕمتّمؿ 

ايمٙمٜمؿ «ذم مجٞمع ؿمئقٟمف يٕمتّمؿ سم٤مهلل، ومٕمٜمد ٟمقُمف ي٘مقل:  سم٤مهلل قمزوضمؾ، وم٤مًمٜمٌل 

٥ٌم وره٥ٌم إيمٝمؽ ٓ أؽمٙمٚم٦م ٞمٖمز إيمٝمؽ وهمقو٦م أَمري إيمٝمؽ ووصمٜم٦م وصمٜمل إيمٝمؽ، رنم

َمٙمجٟم وٓ َمٛمجٟم َمٛمؽ إٓ إيمٝمؽ، آَمٛم٦م زم٘مت٣مزمؽ ايمذي أٞمزيم٦م وزمٛمٌٝمؽ ايمذي 

 . »أرؽمٙم٦م

وسمحٛمد اهلل يقضمد ُمٕم٤مجلقن ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، وم٘مد يم٤مٟمقا سم٤مُٕمس إذا ذه٧ٌم إمم 

اًمًحرة ىم٤مًمقا: ومٞمؽ ضمٜمل ٓ سمد أن شمذسمح ديًٙم٤م أؾمقد أو شمذسمح يمًٌِم٤م أؾمقد، أُم٤م أن 

اًم٘م٤مرئ اًمًٜمل ي٘مرأ قمٚمٞمؽ آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن ومٞمٍمخ اجلٜمل ساظًم٤م ومٌحٛمد اهلل شمذه٥م إمم 

وي٘مقل: ؾم٠مظمرج، وٓ حيت٤مج إمم أن شمذسمح وشمٙمقن ُمنميًم٤م، ومال شمذسمح ًمٗمالن وٓ ومالن، سمؾ 

 آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن.

واًمٕمقسمكم أظمزاه اهلل وص٤مطم٥م سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف أظمزاه اهلل، اًمًحرة ودقم٤مة اًمٙمٗمر واًمْمالل 

، ٜمٝمؿ ومٕمٜمدٟم٤م يمت٤مب اهلل، وقمٜمدٟم٤م ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ًمًٜم٤م سمح٤مضم٦م هلؿ، وٟمحـ أهمٜمٞم٤مء قم

 وقمٜمدٟم٤م سمحٛمد اهلل إيامن ٟمرضمق سمٗمْمؾ اهلل أن خي٤مف اجلـ ُمـ اإلٟمس إذا يم٤من ًمديف إيامن.

، » همجؽغميمق ؽمٙم٘م٦م همًج٣م يمًٙمؽ ايمُمٝمْم٣من همًج٣م نم«ي٘مقل ًمٕمٛمر:  واًمٜمٌل 

٦م ؾمٜمٞمقن وم٤مًمِمٞمٓم٤من خي٤مف ويرشمٕمد ُمـ قمٛمر وهيرب، وسمحٛمد اهلل. يقضمد ذم هذه إزُمٜم

                                                        

 ( قمـ اًمؼماء ريض اهلل قمـف.2710( )م 247خ (( 1288)

 متػؼ قمؾقف قمـ ؾمعد ريض اهلل قمـف. "ومضائؾ اًمصحاسمة"شمؼدم ذم ( 1289)
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، ويًٚمؿ يمثػم ُمـ اجلـ قمغم أيدهيؿ، يٕم٤مجلقن ُمٕم٤مجل٦م سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

ومٞمٜمٌٖمل أن يدقمك اجلـ إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وإمم اإلؾمالم، وأن يٜم٘مذوا أٟمٗمًٝمؿ ُمـ 

 اًمٜم٤مر، أقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ اًمٜم٤مر، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

* * * 
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ٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ وآه، وأؿمٝمد احل

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

وقمغم إهم٤مفم٦م  وسمٕمد: وم٢مٟم٤م ٟمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم اٟمتِم٤مر ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ٝمؿ هذا أيام إزقم٤مج، وم٘مد رأيٜم٤م همػم اعمخروملم واعمٜمحروملم، طمتك اًمِمٞم٤مـملم يٖمٞمٔمٝمؿ ويزقمج

واطمد ممـ ي٠ميت إمم هٜم٤م أو إمم ُمٕمؼم يٌتغم سم٤معمس، واعمس طمؼ ُمِم٤مهد ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

ـَ وشمٕم٤ممم:  ْٝمَْم٣مُن َِم ٌحُْمُف ايمُمح ٓح ىَماَم َيُٗمقُم ايمحِذي َيَتَخ زم٣م ٓ َيُٗمقَُمقَن إِ ـَ َيْٟمىُمُٙمقَن ايمرِّ ﴿ايمحِذي

﴾  ذا أن آيمؾ اًمرسم٤م ي٘مقم ُمـ ىمؼمه ذم اًمٌٕم٨م يمام ي٘مقم اعمٍموع.، وُمٕمٜمك ه[153]اًمٌ٘مرة:اظمَْسِّ

َم٣م َمـ َمقيمقد يقيمد إٓ ويْمٔمـ ايمُمٝمْم٣من دم «ىم٤مل:  وذم اًمّمحٞمح أن اًمٜمٌل 

ىمقل اُمرأة قمٛمران:  ، صمؿ ىمرأ اًمٜمٌل »طم٣مسسمف همٝمًٚمع يمف ساخ إٓ َمريؿ وازمٛمٜم٣م

ْٝمَْم٣منِ «قمٛمران:  ـَ ايمُمح َتَٜم٣م َِم يح صِمٝمِؿ﴾ ﴿َوإيِنِّ ُأفِمٝمُذَه٣م زمَِؽ َوُذرِّ ، ويمام »[61]آل فمٚمران:ايمرح

شم٘مدم أن هذه اًمدقمقة دقمقة اًمًٜم٦م شمٖمٞمظ طمتك اجلـ، وطمتك اًمًحرة وم٘مد رأي٧م همػم واطمد 

يٍمع وأؾم٠مًمف: يمٞمػ أٟم٧م قمٜمد أن يمٜم٧م شمدرس ذم اعمدارس؟ ي٘مقل: مل يٙمـ يب رء وم٘مد 

 ؾم٠مًم٧م وًمًدا صٖمػًما قمـ هذا، وؾم٠مًم٧م ُمراوم٘مٞمف ومٞم٘مقًمقن: إذا ذه٥م يدرس ذم اعمدارس ُم٤م

 سمف رء، وإذا ذه٥م إمم ُمٕمؼم أو إمم دُم٤مج سع.

 وآظمر يمذًمؽ، وم٠ًمًمتٝمؿ وم٘م٤مًمقا: إذا يم٤من ذم سمٚمده ٓ حيّمؾ ًمف رء.

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2366( )م 3431/4547خ (( 1290)



 218 ذلاضزٗ تابع٘ للدطب٘ (28

وأيًْم٤م ؿم٤مب ُمٍمي أشمك إمم هٝمٜم٤م وي٠ميمؾ اًمؽماب ويًتٗمف ُمـ اًمقادي وخيتؾ قم٘مٚمف، 

ومٚمام ٟمزًم٧م إمم ُمٍم وضمدشمف ذم هٞمئ٦م ـمٞم٦ٌم وؾم٠مًمتف، وؾم٠مًم٧م إظمقاٟمف قمٜمف وم٘م٤مًمقا: إذا ذه٥م 

اعمدارس زال ُم٤م سمف، وىمد ؾم٠مًم٧م إخ حمٛمد اًمذيٗم٤مين قمـ هذه احل٤مٓت وم٘م٤مل: يٙمقن إمم 

اًمِمٞمٓم٤من ُمٕمف ًمٙمـ يٙمقن راوًٞم٤م قمٜمف وهق ُم٤مش ذم اًمْمٞم٤مع، وم٢مذا أشمك إمم طمٚم٘م٤مت اًمٕمٚمؿ 

 يتير.

وأيًْم٤م أخ ذم أي٤مم ىمري٦ٌم ي٘مقل: إذا متًٙم٧م سم٤مًمديـ ضم٤مءشمٜمل أومٙم٤مر ووؾم٤موس 

وأٟم٤م أصكم وًمق ذم هذا اًمٕمٛمؾ أظمر شمزول  وؿمٙمقك، وإذا ُمِمٞم٧م ذم قمٛمؾ آظمر ي٘مقل:

 شمٚمؽ اًمقؾم٤موس واًمِمٙمقك.

وهذا سمحٛمد اهلل مم٤م يثٌتٜم٤م قمغم هذه اًمدقمقة ومم٤م يدًمٜم٤م قمغم أطم٘مٞمتٝم٤م، ويمام شم٘مدم وم٢من 

اًمدقمقة سمحٛمد اهلل ًمٞم٧ًم ظم٤مص٦م يمام يٗمٕمؾ سمٕمض اًمٜم٤مس، يدقمقن اعمث٘مٗملم واًمتج٤مر وُمـ 

يدقمق  ، وم٤مًمٜمٌل اًمٜمٌل اؾمتج٤مب هلؿ ُمـ اعمًئقًملم، وهذه ًمٞم٧ًم هل دقمقة 

اًمٕمجقز، ويدقمقاعمريض، ويدقمق ُمـ اطمتي أضمٚمف، دقمقة قم٤مُم٦م ويدقمق اجلـ أيًْم٤م، 

ٌَْتِغ نَمغْمَ وهٙمذا اًمدقمقة:  ـْ َي ٌََؾ َِمٛمْفُ اإلؽْماَلِم ﴿َوََم ـْ ُيْٗم ، وشم٘مدم ًمٙمؿ [63]آل قمٛمران:﴾ِديٛم٣ًم هَمَٙم

يم٤من ضمٜمًٞم٤م، واًمِم٠من يمؾ  اًمققمٞمد عمـ مترد قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ؾمقاء أيم٤من أٟمًًٞم٤م أم

اًمِم٠من أٓ ٟم٤ٌمزم سمام حيّمؾ وأن ٟمٕمتٛمد قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٠مٟمٌٞم٤مء اهلل اًمذيـ هؿ ىمٛم٦م 

ٌَٝمِّٛم٥ٍَم ذم اًمِمج٤مقم٦م، ي٘مقل هقد قمٜمد أن مترد قمٚمٞمف ىمقُمف وىم٤مًمقا ًمف:  ﴿وَم٣ميُمقا َي٣م ُهقُد ََم٣م صِمْئَتٛم٣َم زمِ

ـْ وَمْقيمَِؽ وَ  تِٛم٣َم فَم ـُ زمَِت٣مِرىمِل آَِلَ ـُ يَمَؽ زمُِٚم٠ْمَِمٛمكِمَ َوََم٣م َٞمْح اَك زَمْٔمُض *  ََم٣م َٞمْح ٓح افْمؼَمَ إِْن َٞمُٗمقُل إِ

ىُمقنَ  ح٣م سُممْمِ قٍء وَم٣مَل إيِنِّ ُأؾْمِٜمُد اهللَ َواؾْمَٜمُدوا َأينِّ زَمِريٌء مِم ًُ تِٛم٣َم زمِ ـْ ُدوٞمِِف هَم٘مِٝمُدويِن ََجِٝمٔم٣ًم *  آَِلَ َِم

ْٙم٦ُم فَمعَم اهللِ رَ *  شُمؿح ٓ سُمٛمْٓمُِرونِ  ٓح ُهَق آطِمٌذ زمِٛم٣َمِصَٝمتَِٜم٣م إِنح َريبِّ إيِنِّ سَمَقىمح ٥ٍم إِ ـْ َدازمح ُ٘مْؿ ََم٣م َِم يبِّ َوَرزمِّ
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َتِٗمٝمٍؿ﴾ ًْ اٍط َُم ، ومٜمقايص اجلـ وٟمقايص اعمردة سمٞمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف [34-35]هقد: فَمعَم ِسَ

ل َي٣م وَمْقِم إِْن ىَم٣مَن ىَمػُمَ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ََمَٗم٣مَمِ ﴿ وشمٕم٤ممم، وٟمقح قمٜمد أن ىم٤مل ًمف ىمقُمف ُم٤م ىم٤مًمقا ىم٤مل:

ـْ َأَْمُرىُمْؿ  ىَم٣مَءىُمْؿ شُمؿح ٓ َيُ٘م ْٙم٦ُم هَمَٟمَْجُِٔمقا َأَْمَرىُمْؿ َوُذَ َوسَمْذىمغِِمي زمِآي٣مِت اهللِ هَمَٔمعَم اهللِ سَمَقىمح

٥ًم شُمؿح اوْمُّمقا إرَِمح َوٓ سُمٛمْٓمُِروِن﴾ ، وقمٚمامؤٟم٤م اعمت٘مدُمقن رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم [52]يقٟمس:فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ نُمٚمح

ذا ومرب ؿمخص حيي ذم طمٚم٘متف اًمٕمٚمٛمٞم٦م اجلٛمع يتحدون اًم٤ٌمـمؾ يمٚمف، وُمـ أضمؾ ه

اًمٙمثػم، وىمد أظمؼمت قمـ ُمدرس يدرس اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م سمٜمجد، ومام ؿمٕمروا إٓ سم٤مًمٙمالم 

وىم٤مًمقا ًمف: ي٤م ؿمٞمخ ـمالسمؽ ُمـ ضم٤مء ُمٜمٝمؿ رُمك سمٕمّم٤مه وهل ٓ شم٘مع إٓ قمٚمٞمٜم٤م أي قمغم 

 اجلـ، ومٛمرهؿ أن يْمٕمقا قمّمٞمٝمؿ سمرومؼ، ومٝمؿ حييون ويًٛمٕمقن ُمـ ذًمؽ اًمِمٞمخ.

أيًْم٤م ومت٤مة ُمـ اجلـ حتي وشم٠ميت ُمـ ظمٚمٗمف ويٕمٓمٞمٝم٤م ومٜمج٤من اًم٘مٝمقة وطمٗمٔم٧م  وآظمر

اًم٘مرآن قمغم يديف، وهٙمذا ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يٕم٤مًم٩م همػم واطمد ُمـ اعمٍموقملم يمام 

ذيمره شمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل، ومخ٤مب أذٟم٤مب اًمٗمالؾمٗم٦م يمٕمكم اًمٓمٜمٓم٤موي وحمٛمد 

ئٕملم اعمٜمٝمزُملم، ومخ٤مسمقا وظمنوا طمٞم٨م اًمٖمزازم وُمـ ؾمٚمؽ ُمًٚمٙمٝمام ُمـ اًمْم٤مئٕملم اعم٤م

اهمؽموا سم٠مىمقال اًمٗمالؾمٗم٦م وسم٠مىمقال اعمٕمتزًم٦م، وىمدم أىمقال أوًمئؽ قمغم يمت٤مب اهلل وقمغم ؾمٜم٦م 

، وأٟم٧م سمحٛمد اهلل يٜمٌٖمل أن شمٕمتؼم ٟمٗمًؽ ُمٚمًٙم٤م ُمع شمقاوع، وم٠مٟم٧م شم٘مرأ رؾمقل اهلل 

ٓت وذم ، وهمػمك يتخٌط ذم اًمْماليمت٤مب اهلل وشمتٛمتع سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

اًمٗمتـ وٓ شمّمغ إمم هذه اًمقؾم٤موس، ومٕمٜمدك ؾمٞمػ سمت٤مر وهق يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

، قمغم أٟمٜمل أٟمّمح اًمذيـ يِمتٖمٚمقن سم٤معمٕم٤مجل٦م أٓ يِمٖمٚمقا قمـ اًمتزود ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، 

وإٟمٜمل واهلل أظمِمك أن يِمٖمٚمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من، ومٞم٠ميت إمم اعمريض وي٘مرأ قمٚمٞمف اعمٕم٤مًم٩م ويزقمؿ 

ق ويٍمح ورسمام يرضمع أو يٖمػم صقشمف وي٘مقل: ىمد ظمرج إول وضم٤مء اًمِمٞمٓم٤من أٟمف حيؽم
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آظمر، وم٤مًمِمٞمٓم٤من يًتٓمٞمع أن يتٙمٞمػ وي٘مقل وي٠ميت اًمًحرة وي٠ميت اًمذيـ خيتٚمًقن أُمقال 

ضمٜمل ُمـ أضمؾ أن يرقمٌؽ وشم٘مقل ًمف: ظمذ هذا اعم٤مل،  اًمٜم٤مس، ىم٤مل ومٞمؽ: مخًقن أًمػ

تٚمس ُٕمقال اًمٜم٤مس، ويٜمٌٖمل أن شمذه٥م أٟم٧م ٟمٗمًؽ وشمٕم٤مًم٩م ذًمؽ اًم٤ًمطمر اعمٗمتقن اعمخ

ومٝمق ُمٍموع أقمٔمؿ ُمٜمؽ، وإن سقمؽ اًمِمٞمٓم٤من وم٤مًمدٟمٞم٤م ص٤مرقمف ًمف ٓ يٗمٞمؼ أسمًدا، واعمرأة 

اًمتل ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس واسمـ اًم٘مٞمؿ ي٘مقل: ًمٕمٚمف سع أظمالط وًمٞمس سمٍمع ضمـ 

إن ؾمئ٦م صػمت ويمؽ اجلٛم٥م، وإن «شم٘مقل: ي٤م رؾمقل اهلل ادع اهلل أن يٙمِمػ ُم٤م يب، وم٘م٤مل: 

وم٘م٤مًم٧م: أصؼم، وًمٙمٜمل أشمٙمِمػ وم٤مدع اهلل أٓ أشمٙمِمػ،  »ؾمئ٦م دفمقت اهلل يمؽ

 ومدقم٤م هل٤م أٓ شمتٙمِمػ.

ويٕمجٌٜمل ُم٤م يٗمٕمٚمف سمٕمض اإلظمقان سم٤مًمًقدان ي٘مقًمقن: ُمٕم٤مًم٩م ؾمٜمل سف، وم٢مذا أشم٤مه 

ؾمٜمل يٕم٤مجلف ُمـ اعمس ي٘مقل ًمف: أٟم٧م ؾمٜمل ومال أقم٤مجلؽ، وم٤مًمًٜمل ٓ يٜمٌٖمل أن يتًٚمط قمٚمٞمف 

ٕمقذات وآي٦م اًمٙمرد وآي٤مت اًمًحر وشمٚمتجئ اًمِمٞمٓم٤من وم٤مُٕمر ؾمٝمؾ، شم٘مرأ قمغم ٟمٗمًؽ اعم

إمم اهلل اًمتج٤مء ص٤مدىًم٤م، وسمٕمض اعمٕم٤مجللم يدظمٚمقن إوه٤مم واًمِمٙمقك قمغم اعمريض، وهذا 

ًمٞمس قمغم ُم٤م يٜمٌٖمل، واًمًٚمػ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ وُم٤م جيرون شمٚمؽ اعم٘م٤مسمٚم٦م اًمٓمقيٚم٦م 

ُمٍموقم٦م، اًمٕمريْم٦م اًمتل رسمام شمًٛمٕمٝم٤م اعمرأة اعمًٙمٞمٜم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م، وُم٤م شمدري إٓ وهل 

ومتًٛمع اًمّمٞم٤مح واًمٍماخ أو يًٛمٕمٝم٤م اًمٓمٗمؾ وٓ ٟمدري إٓ وهق خي٤مف ُمـ فمٚمف إذا ذه٥م 

إمم اًمٔمالم يتقضمس، وهذه ٓ ٟمريده٤م ومال شمًجٚمقن اًمٙمالم متألون ىمٚمقب اًمٜم٤ًمء 

وإـمٗم٤مل أوه٤مًُم٤م وؿمٙمقيًم٤م، سمؾ يٜمٌٖمل أن ٟم١مُمٜمٝمؿ وٟمٓمٛمئٜمٝمؿ وٟمِمٕمرهؿ أن يمٞمد اًمِمٞمٓم٤من 
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ْٝمَْم٣مِن ىَم٣مَن ﴿شمٕم٤ممم: وٕمٞمػ يمام ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف و ْٝمَْم٣مِن إِنح ىَمْٝمَد ايمُمح هَمَٗم٣مسمُِٙمقا َأْويمَِٝم٣مَء ايمُمح

وَن اهلَل َوَرؽُمقيَمُف  ، ويمام ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[54]اًمٜم٤ًمء:َؤِمٝمٖم٣ًم﴾ ٣مده ـَ حُيَ ﴿إِنح ايمحِذي

ََذيمِّكمَ  ْٕ ـْ  ، ويمام ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[12]اعمج٤مدًم٦م:﴾ُأويَمئَِؽ دِم ا ؽُمقَل  ﴿َوََم ُيَُم٣موِمِؼ ايمرح

َدى َوَيتحٌِْع نَمغْمَ ؽَمٌِٝمِؾ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ُٞمَقيمِِّف ََم٣م سَمَقلمح َوُٞمِْمٙمِِف صَمَٜمٛمحؿَ  َ يَمُف اَْلُ ٌَكمح ـْ زَمْٔمِد ََم٣م سَم َوؽَم٣مَءْت  َِم

، ومٞمتٛمتٕمقن اًمِمٞم٤مـملم سم٤مًمٜم٤مر وسمئس اًم٘مرار اًمذيـ ي١مذون اعمًٚمٛملم: [223]اًمٜم٤ًمء:﴾ََمِِمغماً 

ـَ ُي٠مْ  َت٣مٞم٣ًم َوإشِْماًم ﴿َوايمحِذي ٌُقا هَمَٗمِد اضْمَتَٚمُٙمقا ُِبْ ًَ ُذوَن اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمِت زمَِٕمغْمِ ََم٣م اىْمَت

 .[36]إطمزاب:﴾َُمٌِٝمٛم٣مً 

ورسمام يدظمؾ ؿمٞمٓم٤من ظمٌٞم٨م ذم ؿمخص وي٘مقل ًمف: اًم٤ًمطمر اًمٗمالين أرؾمٚمٜمل، 

ـْ واًم٤ًمطمر رسمام ٓ يٕمرف وًمٞمس هق اًمذي أرؾمٚمف، ويِمٛمٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٤ْم  ﴿َوََم ًِ َيْ٘م

َت٣مٞم٣ًم َوإشِْماًم َُمٌِٝمٛم٣مً  وسمٕمده٤م ًمق شم٘مًؿ  ،[221]اًمٜم٤ًمء:﴾طَمْمِٝمَئ٥ًم َأْو إشِْماًم شُمؿح َيْرِم زمِِف زَمِريئ٣ًم هَمَٗمِد اضْمَتَٚمَؾ ُِبْ

زم أًمػ ُمرة ُم٤م صدىمتؽ وم٠مٟم٧م ؿمٞمٓم٤من، وم٘مٌؾ هذا أؾمٚمؿ شمًٚمؿ ُمـ قمذاب اهلل وُمـ 

ـْ ِذىْمِري هَم١مِنح يَمُف َمَ اًمِم٘م٤موة: ـْ َأفْمَرَض فَم ُه َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َأفْمَٚمك﴿َوََم *  ِٔمٝمَُم٥ًم َوٛمْ٘م٣ًم َوَٞمْحمُمُ

سَمٛمِل َأفْمَٚمك َووَمْد ىُمٛم٦ُْم زَمِِمغماً  ٝمَتَٜم٣م َوىَمَذيمَِؽ *  وَم٣مَل َربِّ مِلَ ضَممَمْ ًِ
وَم٣مَل ىَمَذيمَِؽ َأسَمْتَؽ آَي٣مسُمٛم٣َم هَمٛمَ

ك﴾ ًَ ن ، ومٝمل شمِمٛمؾ اعمٕمرولم ُمـ اإلٟمس واجلـ، ومٞمٜمٌٖمل أ[214-212]ـمـف: ايْمَٝمْقَم سُمٛمْ

شمٙمقن واصمً٘م٤م سم٤مهلل قمزوضمؾ ُمٕمتٛمًدا قمٚمٞمف، وإٓ رسمام يتخ٤مـمػ ٟمٔمرك وشمتّمقر اًمِمٞمٓم٤من، أو 

شمتّمقر اهلر يٛمٌم سملم رضمٚمٞمؽ وشم٘مقل: هذا هر يدظمؾ سملم رضمكم وُم٤م ضم٤مء إٓ ٕٟمف 

ؿمٞمٓم٤من أو همػم ذًمؽ، وأريد ُمٜمؽ أن شمٕمرف ُمٜمزًمتؽ قمٜمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأن 

إرضم٤مس إٟمج٤مس، ويمام شم٘مدم وم٤محل٤مومظ اسمـ  ُمٜمزًمتؽ رومٞمٕم٦م وأٟمف ًمـ يًٚمط إٓ قمغم

اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ي٘مقل: إن شمٚمؽ اعمرأة اًمٔم٤مهر أٟمف سع أظمالط أي أقمّم٤مب وًمٞمس سمٍمع 
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ضمـ، وم٤مًمٖم٤مًم٥م أهنؿ ٓ يتٚمًٌقن إٓ سم٤مًمذيـ ٓ يتٜمزهقن قمـ اًمٓمٝم٤مرة، وٓ ي٤ٌمًمقن سم٠ميمؾ 

ـِ اؽْمَتَْمْٔم٦َم َِمٛمُْٜمْؿ ﴿َواؽْمَتٖمْ  احلرام يمام ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ِزْز ََم

َْوِٓد َوفِمْدُهْؿ َوََم٣م  ْٕ ََْمَقاِل َوا ْٕ زمَِِمْقسمَِؽ َوَأصْمٙم٤ِْم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ زمَِخْٝمٙمَِؽ َوَرصِمٙمَِؽ َوؾَم٣مِرىْمُٜمْؿ دِم ا

ٓح نُمُروراً  ْٝمَْم٣مُن إِ ، ومٝمق ممٙمـ ممـ شمٜمٗمؼ قمٚمٞمف شمٚمٌٞم٤ًمت إسمٚمٞمس، [42]آهاء:﴾َئِمُدُهُؿ ايمُمح

ؾ اًمٓمٝم٤مرة، يٌ٘مك يٖمًؾ ومرضمٞمف ىمدر ؾم٤مقمتلم، ومرسمام ي٠مشمٞمف اًمٌقل ُمرة رسمام يِمٖمٚمف ُمـ ىمٌ

  أظمرى وهق يٖمًؾ ومرضمٞمف ومٞمِمٖمٚمف قمـ إهؿ.

وهذا ٟمقع ُمـ اجلـ وم٘مد ىم٤مل رضمؾ ٓسمـ قم٘مٞمؾ احلٜمٌكم: إٟمٜمل أٟمٖمٛمس ذم اًمٌحر وٓ أشمٞم٘مـ 

أٟمٜمل ىمد ـمٝمرت؟ وم٘م٤مل ًمف اسمـ قم٘مٞمؾ: أذه٥م ومٚمٞمس قمٚمٞمؽ صالة، وم٘م٤مل: يمٞمػ ُم٤م قمكم 

رهمع ايمٗمٙمؿ فمـ شمالشم٥م وَمٛمٜمؿ «ي٘مقل:  : ٕٟمؽ أصٌح٧م جمٜمقًٟم٤م، واًمرؾمقل صالة؟ ىم٤مل

، وٟم٘مؾ قمـ إوزاقمل رمحف اهلل أٟمف همًؾ يديف ومِمٙمٙمف »اظمجٛمقن ضمتك يٖمٝمؼ

اًمِمٞمٓم٤من أٟمف مل يٖمًٚمٝم٤م، وم٘م٤مل ًمٚمِمٞمٓم٤من: قمغم اعمدقمل اًمٌٞمٜم٦م وقمغم اعمٜمٙمر اًمٞمٛملم، ومٕمٚمٞمؽ أن 

د همًٚمتٝم٤م، ومٕمٚمامؤٟم٤م طمٙمامء رمحٝمؿ اهلل شم٠ميت سمِم٤مهدي قمدل أٟمٜمل ُم٤م همًٚم٧م يدي وإٓ وم٘م

 شمٕم٤ممم.

وإظمقاٟمٜم٤م اًمذيـ يٕم٤مجلقن أٟمّمحٝمؿ ٟمّمٞمح٦م هلل قمزوضمؾ وهق أن جيٕمٚمقا هلؿ ؾم٤مقم٦م ذم 

اًمٞمقم، واًمِمٗم٤مء ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وإٓ ومرسمام يِمٖمٚمؽ ؿمٞمٓم٤من واطمد ومٞمٜمت٘مؾ ُمـ هذا 

ؾم٤مقم٦م واطمدة ذم اًمٞمقم وم٠مٟمّمحف أن جيٕمؾ ًمف إمم هذا إمم هذا، ويمثر اعمرى ُمـ هذا إُمر.

 وٓ يٍمومف هذا إُمر قمـ اًمٕمٚمؿ وقمـ آؾمتٗم٤مدة.

                                                        

( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـف، وضماء قمـ قمكم وقمائشة كحقه. وصححف 4401رواه أسمق داود )( 1292)

 اًمعالمة إًمٌاين.
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 اخلطب٘ األّىل
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، 

 ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ

 ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ٙمُِٚمقنَ  ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ُٗمقا اهللَ ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ]آل ﴾﴿َي٣م َأُّيه

  .[221قمٛمران:

ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ   ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح  ﴿َي٣م َأُّيه

َْرضَم٣مَم إِنح اهللَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ٣مًء َواسمحُٗمقا اهللَ ايمحِذي سَم ًَ
َِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ

  .[2]اًمٜم٤ًمء:﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ـَ آََمٛمُقا اسمحُٗمقا اهللَ َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً   ٣م ايمحِذي َ ٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ ُيِْم *  ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع اهللَ َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝماًم﴾  .[52-52]إطمزاب: ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

ْؿ َوُهْؿ دِم  أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ٣مُِبُ ًَ َب يمِٙمٛمح٣مِس ضِم ﴿اوْمؼَمَ

ٌُقنَ َمَ *  نَمْٖمَٙم٥ٍم َُمْٔمِرُوقنَ  ٓح اؽْمَتَٚمُٔمقُه َوُهْؿ َيْٙمَٔم ِْؿ حُمَْدٍث إِ ـْ َرِبِّ ـْ ِذىْمٍر َِم ِٓهَٝم٥ًم *  ٣م َيْٟمسمِٝمِٜمْؿ َِم

ْحَر َوَأْٞمُتْؿ  ًِّ ٓح زَممَمٌ َِمْثُٙمُ٘مْؿ َأهَمَتْٟمسُمقَن ايم ـَ ـَمَٙمُٚمقا َهْؾ َهَذا إِ وا ايمٛمحْجَقى ايمحِذي ْؿ َوَأَهه وُمُٙمقُِبُ

وَن﴾ ٌٌِْمُ   .[5-2]آٟمٌٞم٤مء: سُم

 ذم ه١مٓء أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت ذم اًمٖمٗمٚم٦م، وأهن٤م ؾم٥ٌم ًمٚمتخٌط. 

وَن دِم وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ُ ـَ َيَتَ٘مػمح ـْ آَي٣مَِتَ ايمحِذي ُف فَم ﴿ؽَمَٟمْسِ
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ؾْمدِ  ٣م َوإِْن َيَرْوا ؽَمٌِٝمَؾ ايمره ؼِّ َوإِْن َيَرْوا ىُمؾح آَي٥ٍم ٓ ُي٠ْمَِمٛمُقا ِِبَ َْرِض زمَِٕمغْمِ احْلَ ْٕ ٓ َيتحِخُذوُه ؽَمٌِٝماًل  ا

زُمقا زمِآي٣مسمِٛم٣َم َوىَم٣مُٞمقا فَمٛمَْٜم٣م  ُْؿ ىَمذح َوإِْن َيَرْوا ؽَمٌِٝمَؾ ايْمَٕملِّ َيتحِخُذوُه ؽَمٌِٝماًل َذيمَِؽ زمَِٟمَّنح

  .[224ٕقمراف:ا]﴾نَم٣مهمِٙمكِمَ 

اًمٖم٤مومؾ يتخٌط يمتخٌط إقمٛمك، وختٌط أيًْم٤م اًمِمخص ذم اًمٔمالم، وقمٞمد ؿمديد  

ِـّ وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:ًمٚمٖم٤مومٚملم، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف  ـَ اجْلِ َٜمٛمحَؿ ىَمثغِمًا َِم ﴿َويَمَٗمْد َذَرْأَٞم٣م جِلَ

َٚمُٔمقَن ِِب٣َم  ًْ ْؿ آَذاٌن ٓ َي ٣م َوََلُ وَن ِِبَ ٌٌِْمُ ْؿ َأفْمكُمٌ ٓ ُي ٣م َوََلُ ْؿ وُمُٙمقٌب ٓ َيْٖمَٗمُٜمقَن ِِبَ ْٞمِس ََلُ ِ ْٕ َوا

َْٞمَٔم٣مِم زَمْؾ ُهْؿ َأَوؾه ُأويَمئَِؽ هُ  ْٕ   .[257]ٕقمراف:﴾ُؿ ايْمَٕم٣مهمُِٙمقنَ ُأويَمئَِؽ ىَم٣م

واًمٖم٤مومؾ ُمِمٌف سم٤محلٞمقان، سمؾ هق أوؾ ُمـ احلٞمقان، ويٜمٌٖمل أن ٟمتٗم٘مد أٟمٗمًٜم٤م، أٟمحـ  

هم٤مومٚمقن أم ًمًٜم٤م سمٖم٤مومٚملم؟ وم٢من اًمققمٞمد ؿمديد، أٟمحـ ُمتٞم٘مٔمقن؟ أٟمحـ ُمـ زُمرة اًمٕم٘مالء؟ 

 وم٢من اهلل قمزوضمؾ يثٜمل قمغم اًمٕم٘مالء ذم همػم ُم٤م آي٦م، أم ٟمحـ ُمـ زُمرة اًمٖم٤مومٚملم.

﴿َواْذىُمْر ذيمر اهلل ؾم٥ٌم ًمٞم٘مٔمتؽ ُمـ اًمٖمٗمٚم٦م، ي٘مقل اهلل قمزوضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ـَ  ـْ َِم َص٣مِل َوٓ سَمُ٘م ْٔ ـَ ايْمَٗمْقِل زم٣ِميْمُٕمُدوِّ َوا ْٜمِر َِم فم٣ًم َوطِمٝمَٖم٥ًم َوُدوَن اجْلَ َؽ سَمَيه ًِ َرزمحَؽ دِم َٞمْٖم

  .[123ٕقمراف:ا]﴾ايْمَٕم٣مهمِٙمكِمَ 

ٞمف أن يذيمر رسمف، ويتذًمؾ إًمٞمف ظم٤مئًٗم٤م ُمٜمف، ويذيمره ومٛمـ حي٥م أٓ يٙمقن ُمـ اًمٖم٤مومٚملم ومٕمٚم 

أيًْم٤م ذم اًمٖمدو، ذم اًمّم٤ٌمح، وذم أص٤مل وهق آظمر اًمٜمٝم٤مر سمٕمد اًمٕمٍم، وٓ شمٙمـ ُمـ 

 اًمٖم٤مومٚملم.

ـَ ٓ أحتٌقن أن شمدروا ُمـ هؿ أهؾ اًمٖمٗمٚم٦م؟ وم٠مؾمٛمٕمقا ىمقل اهلل قمزوضمؾ:  ﴿إِنح ايمحِذي

َٝم٣مِة ايمده  ـْ آَي٣مسمِٛم٣َم نَم٣مهمُِٙمقنَ َيْرصُمقَن يمَِٗم٣مَءَٞم٣م َوَرُوقا زم٣ِمحْلَ ـَ ُهْؿ فَم ٣م َوايمحِذي ُأويَمئَِؽ  * ْٞمَٝم٣م َواؿْمَٚمَٟمٞمهقا ِِبَ

ٌُقَن﴾
ًِ ، اًم٘مرآن ُمٜمزل ُٕم٦م حمٛمد، سمؾ ًمٚمث٘مٚملم اجلـ [6-5]يقٟمس: ََمْٟمَواُهُؿ ايمٛمح٣مُر زماَِم ىَم٣مُٞمقا َيْ٘م
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ؾ واإلٟمس ٓ خيص ذا وٓ ذاك، ومال شمٔمٜمقا أن أي٦م ذم ومالن أو ومالن، سمؾ يٜمٌٖمل ًمٙم

ؿمخص أن يتٗم٘مد ٟمٗمًف، وأن يقازن سملم اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، ومٝمؾ يمٗم٦م اًمديـ راضمح٦م؟ أم يمٗم٦م 

 ُمٞمزان اًمٖم٤مومٚملم ذم هذه أي٦م. اًمدٟمٞم٤م راضمح٦م؟

وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ُمٌٞمٜم٤ًم أطمقال اًمٖمٗمٚم٦م، اًمٖم٤مومؾ يم٤مًمًٙمران: 

ْؿ زمِ  ُ ـَ َيْدفُمقَن َرِبح َؽ ََمَع ايمحِذي ًَ ٣ميْمَٕمَداِة َوايْمَٔمًِمِّ ُيِريُدوَن َوصْمَٜمُف َوٓ سَمْٔمُد فَمْٝمٛم٣َمَك ﴿َواْصػِمْ َٞمْٖم

ٌََع َهَقاُه َوىَم٣منَ  ـْ ِذىْمِرَٞم٣م َواسمح ٌَُف فَم ـْ َأنْمَٖمْٙمٛم٣َم وَمْٙم ْٞمٝم٣َم َوٓ سُمْمِْع ََم َٝم٣مِة ايمده  َأَْمُرُه فَمٛمُْٜمْؿ سُمِريُد ِزيٛم٥ََم احْلَ

  .[16]اًمٙمٝمػ:﴾هُمُرؿم٣مً 

 ٝم٤مًمؽ، قمٚمٞمؽ أن حتذر ُمـ ذوي اًمٖمٗمٚم٦م.ٓ شمٓمع اًمٖم٤مومؾ، وم٤مًمٖم٤مومؾ ؾمٞمقردك اعم

وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ًمٞمٌلم اًمٖم٤مومؾ، أهق اًمذي ٓ حيًـ أن يزرع؟ 

أم هق اًمذي ٓ حيًـ أن يًقق اًمًٞم٤مرة؟ أم هق اًمذي ٓ حيًـ أن خيؽمع 

طِمَرةِ آظمؽماقم٤مت: ْٔ ـِ ا ْٞمَٝم٣م َوُهْؿ فَم َٝم٣مِة ايمده ـَ احْلَ   .[5]اًمروم:﴾ُهْؿ نَم٣مهمُِٙمقنَ  ﴿َئْمَٙمُٚمقَن ـَم٣مِهرًا َِم

ومٕمغم هذا وم٘مد يٙمقن اًمِمخص ـمٞم٤مًرا، وىمد يٙمقن ُمٝمٜمدؾًم٤م، وىمد يٙمقن خمؽمقًم٤م، وىمد 

طِمَرِة  يٙمقن ُمٚمًٙم٤م، وهق ُمـ زُمرة اًمٖم٤مومٚملم: ْٔ ـِ ا ْٞمَٝم٣م َوُهْؿ فَم َٝم٣مِة ايمده ـَ احْلَ ﴿َئْمَٙمُٚمقَن ـَم٣مِهرًا َِم

  .[5]اًمروم:﴾ُهْؿ نَم٣مهمُِٙمقنَ 

ؾ قمـ ُمٕم٤مده، وقمـ طمٞم٤مشمف اًمدائٛم٦م اًمنُمدي٦م، قمٜمدٟم٤م أمحر اًمٕملم واًمٖم٤مومؾ هق اًمذي يٖمٗم 

هق اًمذي ي٠ميت سم٤معمٙم٤مؾم٥م، واعمٙم٤مؾم٥م واًمٙم٥ًم أُمر ـمٞم٥م، ًمٙمـ ٓ يِمٖمٚمؽ ذًمؽ قمـ 

ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ ديٜمؽ: ـْ ِذىْمِر اهللِ َوََم ـَ آََمٛمُقا ٓ سُمْٙمِٜمُ٘مْؿ َأَْمَقايُمُ٘مْؿ َوٓ َأْوُٓدىُمْؿ فَم ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ونَ هَمُٟمويمَ  ٣مِهُ َوَوْيٌؾ ﴿، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: [7]اعمٜم٤موم٘مقن:﴾ئَِؽ ُهُؿ اخْلَ

ـْ فَمَذاٍب ؾَمِديدٍ  ـَ َِم ـْ *  يمِْٙمَ٘م٣مهمِِري وَن فَم طِمَرِة َوَيُِمده ْٔ ْٞمَٝم٣م فَمعَم ا َٝم٣مَة ايمده ٌهقَن احْلَ َتِح ًْ ـَ َي ايمحِذي
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ٌُْٕمقََّن٣َم فِمَقصم٣ًم ُأويَمئَِؽ دِم    .[5-1]اسمراهٞمؿ: َوالٍل زَمِٔمٝمٍد﴾ ؽَمٌِٝمِؾ اهللِ َوَي

إُمر ظمٓمػم، جي٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أن يتٗم٘مد ٟمٗمًف، آي٤مت ىمرآٟمٞم٦م شمٕمتؼم ُمٞمزاًٟم٤م حلٞم٤مشمؽ طمتك 

شمزن هب٤م طمٞم٤مشمؽ وشمزن هب٤م ٟمٗمًؽ، أأٟم٧م ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمدٟمٞمقي؟ أم أٟم٧م ُمـ اجل٤مٟم٥م 

 أظمروي؟

ؿ ٓ شمزرقمقا، أو ٓ وٓ شمٔمٜمقا أٟمٜم٤م ٟمحرم قمغم اًمٜم٤مس ؿمٞمًئ٤م أطمٚمف اهلل هلؿ، وأٟمٜم٤م ٟم٘مقل هل

شمتجروا، أو ٓ حتؽمومقا، ًمٙمـ ٟم٘مقل: ًمتٙمـ اًمدٟمٞم٤م شم٤مسمٕم٦م ًممظمرة، وُم٤م هق اًمذي يٜمجٞمؽ ُمـ 

﴿َيْقَم سُمَٗمٙمح٤ُم ُوصُمقُهُٜمْؿ  اًمٖمٗمٚم٦م، أهق اشم٤ٌمع اعمٚمقك واًمرؤؾم٤مء؟ وم٤مؾمٛمع ىمقل اهلل قمزوضمؾ:

اَءَٞم٣م *  ؽُمقٓدِم ايمٛمح٣مِر َيُٗمقيُمقَن َي٣م يَمْٝمَتٛم٣َم َأؿَمْٔمٛم٣َم اهللَ َوَأؿَمْٔمٛم٣َم ايمرح  ٣م َأؿَمْٔمٛم٣َم ؽَم٣مَدسَمٛم٣َم َوىُمػَمَ ٛم٣َم إِٞمح َووَم٣ميُمقا َرزمح

ٌِٝمال ًح ـَ ايْمَٔمَذاِب َوايْمَٔمٛمُْٜمْؿ يَمْٔمٛم٣ًم ىَمٌغِماً *  هَمَٟمَوٙمهقَٞم٣م ايم ٛم٣َم آهِتِْؿ ِؤْمَٖمكْمِ َِم -44]إطمزاب: ﴾َرزمح

46].  

َ أم هق اشم٤ٌمع قمٚمامء اًمًقء؟ ي٘مقل اهلل قمزوضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٣ٌَمَرُهْؿ ﴿اَتح ُذوا َأضْم

ـْ ُدوِن اهللِ ٣ٌَمََّنُْؿ َأْرزَم٣مزم٣ًم َِم  .[52]اًمتقسم٦م:﴾َوُرْه

٣ٌَمِن يَمَٝمْٟمىُمُٙمقَن َأَْمَقاَل ايمٛمح٣مِس وي٘مقل:  ْه ٣ٌَمِر َوايمره ضَْم ْٕ ـَ ا ـَ آََمٛمُقا إِنح ىَمثغِمًا َِم ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ ؽَمٌِٝمِؾ اهللِ وَن فَم ٣ٌَمؿمِِؾ َوَيُِمده  .[52]اًمتقسم٦م:﴾زم٣ِميْم

ِٚمُؾ َأؽْمَٖم٣مرًا زمِْئَس ي٘مقل: و اَمِر حَيْ ْ حَيِْٚمُٙمقَه٣م ىَمَٚمَثِؾ احْلِ ـَ مُحُِّٙمقا ايمتحْقَراَة شُمؿح مَل ﴿ََمَثُؾ ايمحِذي

زُمقا زمِآي٣مِت اهللِ﴾ ـَ ىَمذح  .[3]اجلٛمٕم٦م:ََمَثُؾ ايْمَٗمْقِم ايمحِذي

ٌََٟم ايمحِذي آسمَ  وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: َٙمَخ ﴿َواسْمُؾ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َٞم ًَ ْٝمٛم٣َمُه آَي٣مسمِٛم٣َم هَم٣مْٞم

ـَ  ـَ ايْمَٕم٣مِوي ْٝمَْم٣مُن هَمَ٘م٣مَن َِم ٌََٔمُف ايمُمح َْرِض *  َِمٛمَْٜم٣م هَمَٟمسْم ْٕ ٣م َويَم٘مِٛمحُف َأطْمَٙمَد إلَِم ا َويَمْق ؾِمْئٛم٣َم يَمَرهَمْٔمٛم٣َمُه ِِبَ

ىمْ  ِٚمْؾ فَمَٙمْٝمِف َيْٙمَٜم٧ْم َأْو سَمؼْمُ ٌََع َهَقاُه هَمَٚمَثُٙمُف ىَمَٚمَثِؾ ايْمَ٘مْٙم٤ِم إِْن حَتْ -253ٕقمراف: ا]ُف َيْٙمَٜم٧ْم﴾َواسمح
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254]. 

أم هق اشم٤ٌمع اًمٙمثرة؟ وم٘مد قمرومٜم٤م أن اشم٤ٌمع اعمٚمقك واًمرؤؾم٤مء ٓ يٖمٜمل قمٜمؽ ؿمٞمئ٤م، وأن 

﴿َوََم٣م  اشم٤ٌمع قمٚمامء اًمًقء ٓ يٖمٜمل قمٜمؽ ؿمٞمًئ٤م، أم شمتٌع اًمٙمثرة؟ ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:

﴿َوإِْن سُمْمِْع  ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:، و[225]يقؾمػ:﴾َأىْمَثُر ايمٛمح٣مِس َويَمْق ضَمَرْص٦َم زمُِٚم٠ْمَِمٛمكِمَ 

ـْ ؽَمٌِٝمِؾ اهللِ﴾ َْرِض ُيِّمٙمهقَك فَم ْٕ ـْ دِم ا  .[224]إٟمٕم٤مم:َأىْمَثَر ََم

ُ٘مقُر﴾﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ٣ٌَمِدَي ايمُمح ـْ فِم  .[25]ؾمـ٠ٌم:َووَمٙمِٝمٌؾ َِم

أم هق اشم٤ٌمع أسم٤مء وإضمداد وإؾمالف وإقمراف؟ ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 

ٌُِٔمقا ََم٣م َأْٞمَزَل اهللُ وَم٣ميُمقا زَمْؾ َٞمتحٌُِع ََم٣م َأيْمَٖمْٝمٛم٣َم فَمَٙمْٝمِف آزَم٣مَءَٞم٣م َأَويَمْق ىَم٣مَن آزَم٣مُؤهُ ﴿َوإِذَ  ُؿ اسمح ْؿ ٓ ا وِمٝمَؾ ََلُ

َتُدونَ    .[252]اًمٌ٘مرة:﴾َئْمِٗمُٙمقَن ؾَمْٝمئ٣ًم َوٓ َُّيْ

ٌُِٔمقا َمَ  وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ُؿ اسمح ٣م َأْٞمَزَل اهلُل وَم٣ميُمقا زَمْؾ َٞمتحٌُِع ﴿َوإَِذا وِمٝمَؾ ََلُ

ِٔمغمِ  ًح ْٝمَْم٣مُن َيْدفُمقُهْؿ إلَِم فَمَذاِب ايم  .[12]ًم٘مامن:﴾ََم٣م َوصَمْدَٞم٣م فَمَٙمْٝمِف آزَم٣مَءَٞم٣م َأَويَمْق ىَم٣مَن ايمُمح

إًذا ومٛمـ ٟمتٌع؟ أٟم٘مٚمد اًمت٘مٚمٞمد إقمٛمك وٟم٘مٚمد اًمٜم٤مس؟ ي٘مقل اهلل قمزوضمؾ ذم يمت٤مسمف 

ُ اًمٙمريؿ: ؽُمقِل ؽَمٌِٝمالً ﴿َوَيْقَم َئَمضه ايمٓمح٣ممِل ْذُت ََمَع ايمرح َ َي٣م *   فَمعَم َيَدْيِف َيُٗمقُل َي٣م يَمٝمَْتٛمِل اَتح

ِْذ هُمالٞم٣ًم طَمٙمِٝمالً  ْ َأَتح ْٝمَْم٣مُن *  َوْيَٙمَتك يَمْٝمَتٛمِل مَل ىْمِر زَمْٔمَد إِْذ صَم٣مَءيِن َوىَم٣مَن ايمُمح ـِ ايمذِّ ٛمِل فَم يَمَٗمْد َأَوٙمح

٣مِن طَمُذوًٓ﴾ ًَ ْٞم   .[17-15]اًمٗمرىم٤من: يمِْْلِ

ُ٘مقنَ  ٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:وي ًِ َتْٚم ًْ ٌْٙمِِف هَمُٜمْؿ زمِِف َُم ـْ وَم  ﴿َأْم آسَمْٝمٛم٣َمُهْؿ ىمَِت٣مزم٣ًم َِم

٣م فَمعَم آشَم٣مِرِهْؿ َُمْٜمَتُدونَ *  ٥ٍم َوإِٞمح ٣م َوصَمْدَٞم٣م آزَم٣مَءَٞم٣م فَمعَم ُأَمح ـْ *  زَمْؾ وَم٣ميُمقا إِٞمح َوىَمَذيمَِؽ ََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َم َِم

ٌْٙمَِؽ دِم وَمْرَي٥ٍم َمِ  ٣م فَمعَم آشَم٣مِرِهْؿ وَم ٥ٍم َوإِٞمح ٣م َوصَمْدَٞم٣م آزَم٣مَءَٞم٣م فَمعَم ُأَمح هُمقَه٣م إِٞمح ٓح وَم٣مَل َُمؼْمَ ـْ َٞمِذيٍر إِ

ح٣م َوصَمْدسُمْؿ فَمَٙمْٝمِف آزَم٣مَءىُمْؿ﴾*  َُمْٗمَتُدونَ  ، اهلداي٦م [12-12]اًمزظمرف: وَم٣مَل َأَويَمْق صِمْئُتُ٘مْؿ زمَِٟمْهَدى مِم
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﴿َوٓ سَمْٗمُػ ََم٣م يَمْٝمَس يَمَؽ زمِِف  ت٤مسمف اًمٙمريؿ:ذم يمت٤مب اهلل، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يم

 .[54]آهاء:فِمْٙمٌؿ﴾

أٟم٤م وأٟم٧م، وهذا وذاك، خم٤مـمٌقن هبذا اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، يمؾ واطمد ُمٜم٤م يٕمٜمٞمف هذا اًم٘مرآن 

، ٓ شمتٌع ذم ديـ اهلل ُم٤م ًمٞمس ًمؽ سمف [54]آهاء:﴿َوٓ سَمْٗمُػ ََم٣م يَمْٝمَس يَمَؽ زمِِف فِمْٙمٌؿ﴾ اًمٙمريؿ:

ـْ ﴿ :ع يمت٤مب رسمؽ وؾمٜم٦م ٟمٌٞمؽ قمٚمؿ، وًمٙمـ اشمٌِ  ٌََع َأَمح ؼِّ َأضَمؼه َأْن ُيتح ـْ َُّيِْدي إلَِم احْلَ َأهَمَٚم

ُ٘مُٚمقَن﴾ ٓح َأْن ُُّيَْدى هَماَم يَمُ٘مْؿ ىَمْٝمَػ حَتْ ي إِ  .[53]يقٟمس:ٓ َُّيِدِّ

ُم٤مًمٙمؿ أهي٤م اعمًٚمٛمقن يمٞمػ حتٙمٛمقن؟ أصٌحتؿ إُمٕم٦م، أصٌحتؿ أشم٤ٌمع يمؾ ٟم٤مقمؼ، 

ٌٞمٜم٤ًم أن )سمقش(، وأن همػمه ُمـ أرسم٤مب اًمٙمٗمر واًمْمالل ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُم

ـَ  ؾمٞمتؼمأون ممـ اشمٌٕمٝمؿ قمغم اًمٙمٗمر، ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ـَ ايمحِذي ٌُِٔمقا َِم ـَ اسمه َأ ايمحِذي ﴿إِْذ سَمػَمح

٣ٌَمُب  ؽَْم ْٕ ٌَُٔمقا َوَرَأُوا ايْمَٔمَذاَب َوسَمَٗمْمحَٔم٦ْم ِِبُِؿ ا ٌَُٔمقا يَمْق َأنح *  اسمح ـَ اسمح َأ  َووَم٣مَل ايمحِذي ًة هَمٛمََتػَمح يَمٛم٣َم ىَمرح

ـَ  اٍت فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوََم٣م ُهْؿ زمَِخ٣مِرصِمكَم َِم ْؿ ضَمَنَ ُأوا َِمٛمح٣م ىَمَذيمَِؽ ُيِرُّيُِؿ اهللُ َأفْماَمََلُ َِمٛمُْٜمْؿ ىَماَم سَمػَمح

 .[245-244]اًمٌ٘مرة: ايمٛمح٣مِر﴾

ـَ ﴿َوزَمَرُزوا هللِحِ ََجِٝمٔم٣ًم هَمَٗم٣مَل  وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ِذي َٔمَٖم٣مُء يمِٙمح ايمّمه

ٍء وَم٣ميُمقا يَمْق َهَدا ـْ َرْ ـْ فَمَذاِب اهللِ َِم ٌَٔم٣ًم هَمَٜمْؾ َأْٞمُتْؿ َُمْٕمٛمُقَن فَمٛمح٣م َِم ٣م ىُمٛمح٣م يَمُ٘مْؿ سَم وا إِٞمح َٞم٣م اهلُل اؽْمَتْ٘مػَمُ

ٝمصٍ  ـْ حَمِ َٞم٣م ََم٣م يَمٛم٣َم َِم َدْيٛم٣َمىُمْؿ ؽَمَقاٌء فَمَٙمْٝمٛم٣َم َأصَمِزفْمٛم٣َم َأْم َصػَمْ ََْمُر َووَم٣مَل ايمُمح *  ََلَ ْٕ ْٝمَْم٣مُن ظمَح٣م وُمِِضَ ا

ٓح َأنْ  ـْ ؽُمْٙمَْم٣مٍن إِ ؼِّ َوَوفَمْدسُمُ٘مْؿ هَمَٟمطْمَٙمْٖمُتُ٘مْؿ َوََم٣م ىَم٣مَن رِمَ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َِم  إِنح اهلَل َوفَمَدىُمْؿ َوفْمَد احْلَ

طِمُ٘مؿْ  ُ٘مْؿ ََم٣م َأَٞم٣م زمُِٚمٌْمِ ًَ ٌُْتْؿ رِم هَمال سَمُٙمقَُمقيِن َويُمقَُمقا َأْٞمُٖم َوََم٣م َأْٞمُتْؿ  َدفَمْقسُمُ٘مْؿ هَم٣مؽْمَتَج

ْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمؿٌ  ٌُْؾ إِنح ايمٓمح٣مظمكَِِم ََلُ ـْ وَم ىْمُتُٚمقِن َِم طِملح إيِنِّ ىَمَٖمْرُت زماَِم َأْذَ -12]اسمراهٞمؿ:﴾زمُِٚمٌْمِ

11].  
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جي٥م قمٚمٞمؽ أن شمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأن شمٜمٔمر إمم هذا احلقار اًمرهٞم٥م سملم اًمت٤مسمع 

َويَمْق سَمَرى إِِذ ايمٓمح٣مظمُِقَن ََمْقوُمقهُمقَن ﴿  يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:واعمتٌقع، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم

وا يَمْقٓ  ـَ اؽْمَتْ٘مػَمُ ِذي ـَ اؽْمُتّْمِٔمُٖمقا يمِٙمح ِْؿ َيْرصِمُع زَمْٔمُّمُٜمْؿ إلَِم زَمْٔمٍض ايْمَٗمْقَل َيُٗمقُل ايمحِذي فِمٛمَْد َرِبِّ

وا يمِٙمحِذي*  َأْٞمُتْؿ يَمُ٘مٛمح٣م َُم٠ْمَِمٛمكِمَ  ـَ اؽْمَتْ٘مػَمُ َدى وَم٣مَل ايمحِذي ـِ اَْلُ ـُ َصَدْدَٞم٣مىُمْؿ فَم ـَ اؽْمُتّْمِٔمُٖمقا َأَٞمْح

وا زَمْؾ ََمْ٘مُر *  زَمْٔمَد إِْذ صَم٣مَءىُمْؿ زَمْؾ ىُمٛمُْتْؿ جُمِْرَِمكمَ  ـَ اؽْمَتْ٘مػَمُ ِذي ـَ اؽْمُتّْمِٔمُٖمقا يمِٙمح َووَم٣مَل ايمحِذي

ْٝمِؾ َوايمٛمحَٜم٣مِر إِْذ سَمْٟمَُمُروَٞمٛم٣َم َأْن َٞمْ٘مُٖمَر زم٣ِمهلِل َوَٞمْجَٔمَؾ يَمُف أَ  وا ايمٛمحَداََم٥َم ظمَح٣م َرَأُوا ايْمَٔمَذاَب ايمٙمح ْٞمَدادًا َوَأَهه

ٓح ََم٣م ىَم٣مُٞمقا َئْمَٚمُٙمقَن﴾ َزْوَن إِ ـَ ىَمَٖمُروا َهْؾ جُيْ نَْمالَل دِم َأفْمٛم٣َمِق ايمحِذي ْٕ  .[55-52]ؾمـ٠ٌم: َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم ا

 سمراءة وطمقار رهٞم٥م سملم اًمت٤مسمع واعمتٌقع.

 .وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمت٘مل اهلل، وأن ٟمتٌع يمت٤مب اهلل

 أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م، وأن يتقوم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم.

 اخلطب٘ الجاىٔ٘
 احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم.

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حم

 محٞمد جمٞمد.

اًمٚمٝمؿ سم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ 

 محٞمد جمٞمد.

َب اهللُ ََمَثاًل أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ْ سَمَر ىَمْٝمَػ رَضَ ﴿َأمَل
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اَمءِ ىَمٙمَِٚم٥ًم ؿمَ  ًح ٥ٌٍَم َأْصُٙمَٜم٣م شَم٣مزم٦ٌِم َوهَمْرفُمَٜم٣م دِم ايم ٥ًٌَم ىَمَُمَجَرٍة ؿَمٝمِّ سُم٠ْمَِت ُأىُمَٙمَٜم٣م ىُمؾح ضِمكٍم زم١ِمِْذِن *  ٝمِّ

ُرونَ  ُٜمْؿ َيَتَذىمح ٙمٛمح٣مِس يَمَٔمٙمح
ََْمَث٣مَل يمِ ْٕ ُب اهللُ ا ٣م َوَيْيِ َ َوََمَثُؾ ىَمٙمَِٚم٥ٍم طَمٌِٝمَث٥ٍم ىَمَُمَجَرٍة طَمٌِٝمَث٥ٍم *  َرِبِّ

ـْ وَمَرارٍ اصْمُتثح٦ْم َمِ  ٣م َِم َْرِض ََم٣م ََلَ ْٕ َٝم٣مِة *  ـْ هَمْقِق ا ـَ آََمٛمُقا زم٣ِميْمَٗمْقِل ايمثح٣مزم٦ِِم دِم احْلَ ٦ٌُِّم اهللُ ايمحِذي ُيَث

طِمَرِة َوُيِّمؾه اهللُ ايمٓمح٣مظمكَِِم َوَيْٖمَٔمُؾ اهللُ ََم٣م َيَُم٣مءُ  ْٔ ْٞمَٝم٣م َودِم ا يُمقا ٞمِْٔمَٚم٦َم *  ايمده ـَ زَمدح َأمَلْ سَمَر إلَِم ايمحِذي

ٌََقارِ اهللِ َوصَمَٔمُٙمقا هلِلحِ َأْٞمَدادًا *  صَمَٜمٛمحَؿ َيِْمَٙمْقََّن٣َم َوزمِْئَس ايْمَٗمَرارُ *   ىُمْٖمرًا َوَأضَمٙمهقا وَمْقََمُٜمْؿ َداَر ايْم

ـْ ؽَمٌِٝمٙمِِف وُمْؾ مَتَتحُٔمقا هَم١مِنح ََمِِمغَمىُمْؿ إلَِم ايمٛمح٣مِر﴾  .[52-12]اسمراهٞمؿ: يمُِٝمِّمٙمهقا فَم

يم٤مت سمٞم٤من ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذم ه١مٓء أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت اعم٤ٌمر

٤ٌَمع اعمٚمقك  ٧ٌََّم ؿمخًّم٤م وم٢مٟمف يتٌع احلؼ وأهٚمف، وىمد ذيمرٟم٤م ًمؽ ىمٌؾ أن اشِم وشمٕم٤ممم إذا صَم

٤ٌَمَع اًمٙمثرة، وأن اًمت٘مٚمٞمد  ٤ٌَمع أسم٤مء وإؾمالف وإقمراف، وأن اشِم واًمرؤؾم٤مء، وأن اشِم

ؿمٞمًئ٤م، ًمٙمـ إذا صمٌتؽ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أيًْم٤م، يمؾ هذه ذم أظمرة ٓ شمٖمٜمل قمٜمؽ ُمـ اهلل 

إٞمف َمـ ئمش َمٛم٘مؿ «ي٘مقل:  ، وم٢من اًمٜمٌل ومًتتٌع يمت٤مب اهلل، وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

همًغمى اطمتالهًم٣م ىمثغًما، همٔمٙمٝم٘مؿ زمًٛمتل وؽمٛم٥م اخلٙمٖم٣مء ايمراؾمديـ اظمٜمديكم فمّمقا فمٙمٝمٜم٣م 

 .»زم٣ميمٛمقاصمذ

وإُم٤من ُمـ اًمٗمتـ  إُم٤من ُمـ اًمٗمرىم٦م هل اًمًٜم٦م، وإُم٤من ُمـ اًمْمالل هل اًمًٜم٦م،

 هل اًمًٜم٦م، وإُم٤من ُمـ احلػمة هل اًمًٜم٦م.

 وأهؾ اًمًٜم٦م وقمغم رهمؿ أٟمقف احل٤مؾمديـ، وم٢من اهلل صمٌتٝمؿ ذم هذه اًمٗمتـ، واًمٜمٌل 

ٓ سمزال ؿم٣مئٖم٥م َمـ أَمتل فمعم احلؼ «ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م:  "اًمّمحٞمحلم"ي٘مقل يمام ذم 

                                                        

( وهمػمهؿ مـ 4/126(، وأمحد )42(، واسمـ ماضمة )2678(، واًمؽممذي )4607رواه أسمق داود ) (1293)

 طمديث اًمعرسماض سمـ ؾمارية ريض اهلل قمـف، وصححف اًمشقخان إًمٌاين واًمقادقمل.
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 وهؿ فمعم ـم٣مهريـ ٓ ييهؿ َمـ طم٣ميمٖمٜمؿ وٓ َمـ طمذَلؿ، ضمتك يٟمَت أَمر اهلل

 .»ذيمؽ

ومٌحٛمد اهلل شمٚمقن اعمتٚمقٟمقن يم٤مًمراومْم٦م، وؿمٞمٕم٦م صٕمدة شمٚمقٟمقا طمتك اٟمتٝمك هبؿ احل٤مل، 

ومٙم٤مٟمقا ىمٌؾ أُمس يدضمٚمقن قمغم اًمٜم٤مس، سم٠مهؾ سمٞمتل يمًٗمٞمٜم٦م ٟمقح ُمـ ريمٌٝم٤م ٟمج٤م، وُمـ 

 ختٚمػ قمٜمٝم٤م همرق وهقى.

ن هذا مل ومٚمام رأوا أن هذا اًمٙمذب واًمتٚمٌٞمس ٓ يٜمٗمٕم٤من، اٟمًٚمٙمقا ذم احلزسمٞم٦م، قمرومقا أ

 يٌؼ ًمف أصمر، ومدظمٚمقا ذم احلزسمٞم٦م وأصٌحقا طمزسًم٤م ُمـ إطمزاب.

وأهؾ اًمًٜم٦م ص٤مسمرون صم٤مسمتقن سمحٛمد اهلل قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وًمق اضمتٛمع قمٚمٞمٝمؿ ُمـ 

 اضمتٛمع.

واإلظمقان اعمٗمٚمًقن أيًْم٤م يم٤مٟمقا يًٛمقن أٟمٗمًٝمؿ سم٤مإلظمقان اعمًٚمٛملم، ومٚمام رأوا أنَّ 

 ا ُمع طمزب ُمـ إطمزاب.هذه اًمتًٛمٞم٦م ىمد أصٌح٧م سم٤مئرة، اٟمًٚمٙمق

َٚمٗمٞم٦َِّم أيًْم٤م يم٤مٟمقا يًٛمقن أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمًٚمٗمٞملم ًَّ وَن سم٤مًم ؽِمُ ًَ ، ومٚمام رأوا أهن٤م مل واعمَُت

 شمتح٘مؼ ومٞمٝمؿ هذه اًمتًٛمٞم٦م أشمقا هلؿ سمجٛمٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م.

، اًمتل هل أُم٤من ُمـ وأهؾ اًمًٜم٦م أهؾ اًمًٜم٦م، ص٤مسمرون قمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

وم٘مٝمؿ اهلل، وأن ٟمٕمٚمؿ اًمّم٤محللم اعمّمٚمحلم اًمْمالل، ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمًٚمؽ ـمريؼ ُمـ و

 واًمٗم٤مؾمديـ اعمٗمًديـ.

ـَ ُهْؿ دِم *  ﴿وَمْد َأهْمَٙمَح اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ايمحِذي

                                                        

 (.174( )م/اإلمارة/3116)خ ( 1294)

َػة مـ أشمٌاع قمٌد اًمرمحـ قمٌد اخلاًمؼ. (1295)  يعـل هبؿ: أصحاب اًمًؾػقة اعمزيَّ
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ْٕمِق َُمْٔمِرُوقنَ *  َصالهِتِْؿ طَم٣مؾِمُٔمقنَ  ـِ ايمٙمح ـَ ُهْؿ فَم ىَم٣مِة هَم٣مفِمُٙمقنَ  َوايمحِذي ـَ ُهْؿ يمِٙمزح *  َوايمحِذي

ـَ ُهْؿ يمُِٖمُروصِمِٜمْؿ ضَم٣مهمُِٓمقَن﴾  .[3-2]اعم١مُمٜمقن: َوايمحِذي

 إمم آظمر أي٤مت ذم صٗم٤مت اعم١مُمٜملم.

ومٝمؾ ىم٤مل اهلل: ىمد أومٚمح احلزب آؿمؽمايمل اًمٙم٤مومر؟ واحلزب آؿمؽمايمل ُمٖمٗمؾ، أم 

ٓ يٕمٛمؾ ًممظمرة، أم  ىم٤مل: ىمد أومٚمح اًمٌٕمثل؟ واحلزب اًمٌٕمثل ُمٖمٗمؾ8 ٕٟمف يٕمٛمؾ ًمٚمدٟمٞم٤م

ح احلزب اًمٜم٤مسي؟ واحلزب اًمٜم٤مسي ُمٖمٗمؾ8 ٕٟمف ٓ يٕمٛمؾ ًممظمرة، سمؾ ىم٤مل: ىمد أومٚم

يّمدون قمـ أظمرة، يمؾ هذه إطمزاب اًمتل اسمتٚمٞم٧م هب٤م سمٚمدٟم٤م، وٟم٠ًمل اهلل أن يٓمٝمر 

 سمٚمدٟم٤م ُمٜمٝم٤م.

ويمؾ هذه إطمزاب ُمـ يٕمت٘مد قم٘مٞمدة ُم٤مريمس وًمٞمٜملم ُمـ آؿمؽمايمٞملم ومٝمق يم٤مومر، 

ومٝمق يم٤مومر، وُمـ يٕمت٘مد قم٘مٞمدة مج٤مل وُمـ يٕمت٘مد قم٘مٞمدة ُمٞمِمٞمؾ قمٗمٚمؼ ُمـ اًمٌٕمثٞملم 

اًمٜم٤مس ُمـ اًمٜم٤مسيلم ومٝمق يم٤مومر، ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمت٘مل اهلل، وأن ٟمرضمع إمم يمت٤مب اهلل، وإمم  قمٌد

، وأن ٟمٕمٚمـ اًمؼماءة ُمـ هذه إطمزاب يم٤مومره٤م وُمًٚمٛمٝم٤م، ٕن اًمٜم٤مس ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

إلؾمالم يٜم٘مًٛمقن إمم ىمًٛملم: إمم طمزب اهلل )وهق مل يًجؾ، ٕن أوًمئؽ ي٤ًموُمقن سم٤م

اًمذيـ ؾمجٚمقا ذم طمزسمٞم٤مت(، وإمم طمزب اًمِمٞمٓم٤من، وم٢مذا يمٜم٧م ىمد أظمذت سمٓم٤مىم٦م ُمـ ذا أو 

 ذاك وم٢ممم اًمتٜمقر، واًمؼماءة واًمتقسم٦م، أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يتقب قمٚمٞمٜم٤م.

وًمٕمؾ خلٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م شمٙمٛمٚم٦م إن ؿم٤مء اهلل سملم ُمٖمرب وقمِم٤مء، وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمريد أن ٟمٓمٞمؾ 

 ٦م هل اظمتّم٤مر اخلٓم٦ٌم وإـم٤مًم٦م اًمّمالة.قمٚمٞمٙمؿ وٓ أن ٟمِمؼ قمٚمٞمٙمؿ، صمؿ إن اًمًٜم

 أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يتقب قمٚمٞمٜم٤م وأن يتقوم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم.
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 احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ وآه.

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

 سمٕمد: ومٝمذا اًمنميط اًمذي وقمدٟم٤م سمف )إمم اإلٟم٤ًمن اعمٖمٗمؾ(. أُم٤م

واعمٖمٗمؾ يذيمره اعمحدصمقن ويٕمٜمقن سمف اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح اًمذي يٛمٙمـ أن يدظمؾ قمٚمٞمف ذم 

سمـ ؾمٕمد  اًمقه٤مب، صم٘م٦م ُمٖمٗمؾ، وُمثؾ: رؿمديـ اًمرزاق واؾمٛمف قمٌد طمديثف ُمثؾ أظمل قمٌد

٤مش رضمؾ وم٤موؾ ًمٙمٜمف سمـ أيب قمٞم يم٤من ص٤محل٤ًم ذم ديٜمف، ُمٖمٗماًل ذم روايتف، وُمثؾ: أسم٤من

 خيٚمط.

واًمذيـ يٕمتؼمون ُمٖمٗمٚملم يمثػم ومل ٟمٕمـ هذا اًميب، ويمذًمؽ ُم٤م ذيمره اسمـ اجلقزي 

 ، ومٚمؿ ٟمٕمـ هذا اًمٜمقع."احلٛم٘مك واعمٖمٗمٚملم"ذم يمت٤مسمف 

 وًمٙمـ قمٜمٞمٜم٤م ُمـ يٕمرف ديـ اهلل صمؿ يّمد قمٜمف، ومٝمق ذم اًمقاىمع ُمٖمٗمؾ.

 واعمٖمٗمٚمقن يمثػم ُمـ زُمـ ىمديؿ، وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل:

ــــل إن  ــــ٦مأسمٜم ــــ٤مل هبٞمٛم ـــــ اًمرضم  ُم

 

 ذم صـــقرة اًمرضمـــؾ اًمًـــٛمٞمع اعمٌٍمـــ 

 ومٔمـــــ ًمٙمــــؾ ُمّمــــٞم٦ٌم ذم ُم٤مًمــــف 

 

 وإذا أصـــــٞم٥م سمديٜمـــــف مل يِمـــــٕمر 

 وي٘مقل أظمر: 

 ُمـــ٤م اًمٗمـــرق سمـــلم ُم٘مٚمـــد ذم ديٜمـــف

 

ـــــ٤مئر  ـــــقل احل ـــــده اجلٝم  راض سم٘م٤مئ

 وهبٞمٛمــــ٦م قمٛمٞمــــ٤مء ىمــــ٤مد زُم٤مُمٝمــــ٤م 

 

 أقمٛمــك قمــغم قمــقج اًمٓمريــؼ اجلــ٤مئر 

سمـ اعم٤ٌمرك ذم اجلامقم٦م، أي  ؿ ىم٤مل قمٌداهللواًمٙمثرة اًمٙم٤مصمرة ُمـ هذا اًمٜمقع، وُمـ صم 
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 سمـ واىمد، وأسمق محزة اًمًٙمري. سمـ صم٤مسم٧م واحلًلم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم حمٛمد

وم٤مجلامقم٦م اًمذيـ هلؿ ؿم٠من ذم اعمجتٛمع، واًمذيـ يٜمٌٖمل أن يًتح٘مقا اًمثٜم٤مء وآىمتداء هبؿ 

 هؿ أىمؾ ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ.

 وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل:

ــؿ ــ٤م أىمٚمٝم ــؾ ُم ــ٤مس ٓ سم ــر اًمٜم ــ٤م أيمث  ُم

 

ــــــدااهلل ي  ــــــؾ ومٜم ــــــؿ أين مل أىم  ٕمٚم

 إين ٕومـــتح قمٞمٜمـــل طمـــلم أومتحٝمـــ٤م 

 

ـــدا  ــــ ٓ أرى أطم ـــػم وًمٙم ـــغم يمث  قم

وًمٞمس ُمٕمٜمك هذا أن أهؾ اًمًٜم٦م حيت٘مرون ؾم٤مئر اعمجتٛمع، وم٤معمجتٛمع ًمق صٚمح قمٚمامؤه  

ًمّمٚمح اعمجتٛمع، وًمق وومؼ اهلل قمٚمامءه ًمٚمخػم واًمّمالح وإمم اشمٗم٤مق يمٚمٛمتٝمؿ ًمرأي٧م 

 ؿم٠من وم٤ًمد اًمٕمٚمامء أهنؿ إذا ومًدوا ومًد اعمجتٛمع ص٤محل٤ًم، وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل ذم

 اعمجتٛمع:

 يــ٤م ُمٕمنمــ اًم٘مــراء ويــ٤م ُمٚمــح اًمٌٚمــد

 

ـــد  ـــح ومً ـــح إذا اعمٚم ـــٚمح اعمٚم ـــ٤م يّم  ُم

ومٕمٜمد أن اضمتٛمٕم٧م جمٛمققم٦م صٖمػمة ُمـ اًمٕمٚمامء قمغم ُم٘م٤مـمٕم٦م اًمدؾمتقر، رأيٜم٤م ُمـ  

اؾمتج٤مسم٦م اًمٜم٤مس اًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب، وٟمحـ سمحٛمد اهلل ٟمدقمق إمم هذا ُمـ أول سمدء اًمقطمدة، 

قطمدة ٟمٗمًٝم٤م ٟمحـ ٟم٘مقل: أهن٤م وطمدة ُمع يمٗم٤مر، أقمٜمل اًمِمٞمققمٞملم، وأن اإلؾمالم ٓ سمؾ اًم

 ي٘مره٤م.

ومٕمٜمد أن دقم٤م اًمٕمٚمامء إمم ُم٘م٤مـمٕم٦م اًمدؾمتقر اؾمتج٤مب هلؿ اعمجتٛمع، وم٤موٓمرت احلٙمقُم٦م 

إمم أن شمرهمؿ يمثػًما ُمـ اًمٜم٤مس سمتٝم٤مُم٦م وسم٤مجلٜمقب إمم أن يقىمٕمقا )سمٜمٕمؿ(، واوٓمرت 

د إمم أن يقىمٕمقا )سمٜمٕمؿ(، وُمع هذا وم٤مًمِمٕم٥م يمٚمف سمحٛمد احلٙمقُم٦م أيًْم٤م إمم أن شمٚمزم اجلٜمق

اهلل رومض، وًمٕمٚمف مل يًتج٥م هلؿ رسمع اًمٕمنم، وأُم٤م اًمذي يًتجٞم٥م سم٤مٕواُمر أو يًتجٞم٥م 
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سم٤مإلضم٤ٌمر ومٝمذا ًمٞمس حمًقسًم٤م هلؿ، ومٚمق صٚمح اًمٕمٚمامء واشمٗم٘م٧م يمٚمٛمتٝمؿ، وطمٙمٛمقا يمت٤مب اهلل 

 ًمرأيتؿ اعمجتٛمٕم٤مت شمًتجٞم٥م هلؿ. وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

عمٖمٗمؾ اًمتل ٟمٕمٜمٞمٝم٤م هق اًمذي هيرول سمٕمد اعمجتٛمع وٓ يتث٧ٌم، وأصٌح يمام ىم٤مل ومٚمٗمٔم٦م ا

 ذم ؿم٠من اًمِمٕمقب اعمٖمٗمٚم٦م: ؿمقىمل

 أصمــــــــر اًمٌٝمتــــــــ٤من ومٞمــــــــف

 

ـــــــف  ـــــــزور قمٚمٞم ـــــــغم اًم  واٟمٓم

ـــــــ٤م  ـــــــدٟمٞم٤م ساظًم ـــــــأل اًم  ُم

 

 سمحٞمـــــــــــــ٤مة ىم٤مشمٚمٞمـــــــــــــف 

 يـــــــ٤م ًمـــــــف ُمــــــــ سمٌٖمـــــــ٤مء 

 

ـــــــــــــف  ـــــــــــــف ذم أذٟمٞم  قم٘مٚم

 ديٜمٜم٤م ًمرأيٜم٤م اخلػم.وؾم٤مئؾ اإلقمالم أومًدت اعمجتٛمٕم٤مت، وًمق أٟمٜم٤م رضمٕمٜم٤م إمم  

ُ٘مُؿ ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ًح ـَ ـَمَٙمُٚمقا هَمَتَٚم ﴿َوٓ سَمْرىَمٛمُقا إلَِم ايمحِذي

 .[225]هقد:ايمٛمح٣مُر﴾

ـَ ىَمَٖمُروا دِم ايْمٌاِلدِ  وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ٞمحَؽ سَمَٗمٙمه٤ُم ايمحِذي ََمَت٣مٌع وَمٙمِٝمٌؾ شُمؿح *  ﴿ٓ َيُٕمرح

 .[275-274]آل قمٛمران: زمِْئَس اظمَِْٜم٣مُد﴾ََمْٟمَواُهْؿ صَمَٜمٛمحُؿ وَ 

وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ُمٌٞمٜم٤ًم حل٤مًم٦م اًمدٟمٞم٤م اًمتل يٖمؽم هب٤م ىمقُمٜم٤م، ويٛمٙمـ 

أن يٌٞمع اًمديـ سمثالث ٟمجامت، أو يٌٞمع اًمديـ سمٛمٚمٞمقن، وم٤مًمدوٓرات إُمريٙمٞم٦م هل اًمتل 

٤م، وهذا ُمّمداق ًم٘مقل اؿمتٖمٚم٧م وىم٧م اًمقطمدة، ووىمع يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس وًمٞمًقا ُم٘متٜمٕملم هب

واهلل َم٣م ايمٖمٗمر أطمُمك فمٙمٝم٘مؿ، ويم٘مـ أطمُمك أن سمًٌط فمٙمٝم٘مؿ ايمدٞمٝم٣م، «: ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

                                                        

ن اًمشعر(. واكظر سمقان طماًمف ذم )ؿمقطا سمعضفؿؿمقىمل مـ اًمشعراء اًمغاويـ اعمغقيـ، وىمد ؾمامه ( 1296)

 يمتاب: )شمٌصػم احلقارى ًمؾشقخ حمؿد اإلمام / آظمر اًمؽتاب(.
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 .»همتٛم٣مهمًقه٣م ىمام سمٛم٣مهمًقه٣م، همتٜمٙم٘م٘مؿ ىمام أهٙم٘متٜمؿ

شمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م اًمتل ذُم٧م ذم همػم آي٦م، وأقمٜمل سمف ُم٤م يِمٖمؾ قمـ ذيمر اهلل، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

اَم َمَ وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٣ٌَمُت ﴿إِٞمح اَمِء هَم٣مطْمَتَٙمَط زمِِف َٞم ًح ـَ ايم ْٞمَٝم٣م ىَماَمٍء َأْٞمَزيْمٛم٣َمُه َِم َٝم٣مِة ايمده َثُؾ احْلَ

ـح َأْهُٙمَٜم٣م ٛم٦َْم َوـَم يح َْرُض ُزطْمُرهَمَٜم٣م َوازح ْٕ َْٞمَٔم٣مُم ضَمتحك إَِذا َأطَمَذِت ا ْٕ ح٣م َيْٟمىُمُؾ ايمٛمح٣مُس َوا َْرِض مِم ْٕ  ا

ُْؿ وَم٣مِدُروَن فَمَٙمْٝمَٜم٣م َأسَم٣مَه٣م ـَ  َأَّنح ْ سَمْٕم َأَْمُرَٞم٣م يَمْٝماًل َأْو ََّن٣َمرًا هَمَجَٔمْٙمٛم٣َمَه٣م ضَمِِمٝمدًا ىَمَٟمْن مَل

ََْمسِ  ْٕ  .[12]يقٟمس:﴾زم٣ِم

ي٤م ُمًٙملم، شمٌٞمع ديٜمؽ سم٤مًمدوٓرات، أو شمٌٞمع ديٜمؽ سم٤مًمرشم٥م، أو شمٌٞمع ديٜمؽ سمًالُم٦م 

ٟمٗمًؽ، ومال شمًٚمؿ ٟمٗمًؽ وٓ اًمرشم٥م شمًٚمؿ، وأٟم٧م ي٤م أهي٤م اًمِمٞمخ اجل٤مهؾ، أشمٔمـ أهنؿ 

اًمرشم٥م إذا متٙمـ اًمِمٞمققمٞمقن، ؾمٞمٜمتٗمقن حلٞمتؽ سمٕمد اًمرشم٥م، ويًحٌقن سمؽ ؾمٞمؽميمقن ًمؽ 

 ذم اًمِمقارع سمٕمد أن ي٠مظمذوا اًمرشم٥م، ومٙمثػم ُمـ اعمجتٛمع يٕمتؼم ُمٖمٗماًل.

وُمـ اعمٖمٗمٚملم اًمذيـ ئمٜمقن أهنؿ يّمٚمقن إمم اًمًٚمٓم٦م ُمـ ظمالل اًمٕمٛمؾ احلٙمقُمل، أو 

 ُمـ ظمالل آٟمتخ٤مسم٤مت واًمتّمقيت٤مت، ُمٖمٗمٚمقن ُمٖمٗمٚمقن.

 ب اًمًٚمٓم٦م طمتك شمتٛمٙمٜمقا؟أيؽميمٙمؿ أصح٤م

ومٞمٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمتث٧ٌم ذم هذا إُمر، وأن ٟمج٤مًمس اًمٕمٚمامء، وٟم٠ًمل اًمٕمٚمامء، ُم٤مذا ٟمٕمٛمؾ 

إن َمـ ايمٌٝم٣من «ي٘مقل:  إذا ؾمٛمٕمٜم٤م يمالًُم٤م ُمـ اإلذاقم٦م، وم٤مإلذاقم٤مت اًمرؾمقل 

 .»يمًحرا

 وي٘مقل اًمِم٤مقمر:

                                                        

 شمؼدم متػؼ قمؾقف مـ طمديث اعمًقر قمـ قمؿرو سمـ قمقف ريض اهلل قمـف.( 1297)

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام. 5767)خ ( 1298)
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ـــف ـــزيلم ًم٤ٌمـمٚم ـــقل شم ـــرف اًم٘م  ذم زظم

 

ـــػم  ـــقء شمٕمٌ ـــف ؾم ـــد يٕمؽمي ـــؼ ىم  واحل

ـــؾ متدطمـــفشم٘مـــقل هـــ   ذا جمـــ٤مج اًمٜمح

 

 وإن شمِمـــــ٤مء ىمٚمـــــ٧م ذا ذم اًمزٟمـــــ٤مسمػم 

ــ٤موزت   ــ٤م ضم ــ٤م وُم ــدطًم٤م وذًُم ــ٘مٝمامُم  وص

 

ـــػم  ـــقء شمٕمٌ ـــف ؾم ـــد يٕمؽمي ـــؼ ىم  واحل

وم٢مذا ؾمٛمٕم٧م يمالًُم٤م ُمـ اإلذاقم٦م، قمٚمٞمؽ أن شم٠ًمل أهؾ اًمٕمٚمؿ، اًمذيـ يقصمؼ هبؿ ذم  

 ديٜمٝمؿ، وأن شمٗمقض أُمرك إمم اهلل.

و ُمٗمتقًٟم٤م سم٤مًمقفمٞمٗم٦م، وم٠مٟم٧م أن ٟم٤مئ٥م أُم٤م أن شمٙمقن إُمٕم٦م، أو شمٙمقن ُمٗمتقًٟم٤م سم٤مًمرشم٥م، أ

اًمقزير وشمٔمـ أٟمؽ ًمق ظمرضم٧م ذه٧ٌم وفمٞمٗمتؽ، ومٚمق متٙمـ اًمِمٞمققمٞمقن ُم٤م شمريمقا ُمـ 

 ي٘مقًمقن: ٓ إًمف إٓ اهلل.

وأهؾ اًمًٜم٦م سمحٛمد اهلل يٌٞمٜمقن ومْم٤مئح اًمِمٞمققمٞملم، ويٌٞمٜمقن زيٗمٝمؿ، ويمالم أهؾ 

راد، ًمٙمـ اًمذي يريد اًمًٜم٦م ُم٘مٌقل ٕهنؿ ٓ يريدون أن يثٌتقا قمغم اعمٜم٤مص٥م وقمغم اًمٙم

أن يث٧ٌم قمغم اعمٜم٤مص٥م وقمغم اًمٙمراد ُمٕمروف ُم٘مّمده، وطمتك اًمٕم٤مُم٦م ي٘مقًمقن: يٕمٔمقٟم٤م 

طمتك يٌٙمقٟم٤م، وم٢مذا أسمٙمقٟم٤م ىم٤مل ىم٤مئٚمٝمؿ: اٟمتخٌقين، وم٠ميـ ضم٤مءت شمٚمؽ اعمققمٔم٦م اًمتل شمريمض 

 ومٞمٝم٤م وشمٜمٓمح.

 وم٠مهؾ اًمًٜم٦م اًمٙمراد قمٜمدهؿ ٓ شم٤ًموي سمٕمرة، وُمـ صمؿ يمالُمٝمؿ ُم٘مٌقل.

ٗمرون هب٤م ٕهن٤م ُمٌتدقم٦م، وإن يم٤مٟم٧م شمتٗم٤موت ذم اًمٙمٗمر أو ذم اًمْمالل أو واحلزسمٞم٤مت يٙم

 ذم اًمٌدقم٦م، وؾمٞمٙمقن اعمآل إمم ُم٤م ي٘مقًمف أهؾ اًمًٜم٦م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.

سم٘مك ُمع ُمـ؟ ُمع اإلؾمالُمٞملم، إهنؿ ي٘مقًمقن )ُم٘مٌؾ( يتنع، ُمـ اًمذي يتنع؟ اًمذي 

هؿ ييسمقن سمف ُمـ هق سمقق ُٕمرائف، واًمذي هق سمقق ًمٚمحٙمقُم٤مت، واًمذي هق يم٤مًمٙمرة و

هذا اعمٙم٤من إمم هذا اعمٙم٤من، وم٤مإلظمقان اعمٗمٚمًقن يم٤مٟمقا سمٛمٍم ذم طمزب اًمقومد، صمؿ اٟمت٘مٚمقا 
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إمم طمزب اًمٕمٛمؾ، صمؿ ُمـ طمزب اًمٕمٛمؾ إمم طمزب إهرار، ٟمٕمؿ هق طمزب إهرار 

 .وًمٞمس سمحزب إطمرار، ومٚمٞمس قمٜمدٟم٤م أطمزاب، قمٜمدٟم٤م ىم٤مل اهلل، ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 ؾ، وقمغم اخلداع واًمتٚمٌٞمس، وشمزويد إؾمامء هلذه احلزسمٞم٤مت.ويمؾ هذه ُمٌٜمٞم٦م قمغم احلٞم

واحلٛمد هلل، ؾمتذوب اًمٞمقم أو همًدا أو سمٕمد همد، وأهؾ اًمًٜم٦م ُمـ أول إُمر ي٘مقًمقن: 

اًمقطمدة ُمع اًمِمٞمققمٞملم ٓ دمقز، وي٘مقًمقن: ٟمحـ يم٤مومرون هبذا اًمدؾمتقر اًمٓم٤مهمقيت، 

ضمع، واًمِمٕم٥م إن ؿم٤مء وي٘مقًمقن: ٟمحـ ٓ ٟمريد أن ٟمتّم٤مرع ُمع احلٙمقُم٦م، وم٤معمجتٛمع ؾمػم

٧ْم أصقاهتؿ قمٜمد أن ىم٤مم )صدام(  اهلل ؾمػمضمع إمم ُم٤م ي٘مقل أهؾ اًمًٜم٦م، وم٠مهؾ اًمًٜم٦م سُمحَّ

اًمٌٕمثل صدُمف اهلل سم٤مًمٌالء، صمؿ وضمدت اإلظمقان اعمٗمٚمًلم، وسمٕمض أصح٤مب مجٕمٞم٦م 

احلٙمٛم٦م يم٤مٕسمقاق ذم اعم٤ًمضمد، ٟم٠مؾمػ ي٤م أصح٤مب مجٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م، وم٢من ُمٜمٙمؿ ُمـ يٕمرف 

٤ميمؿ أن شمٗمتٜمٙمؿ اًمدٟمٞم٤م، وم٠مٟمتؿ شمٕمٚمٛمقن أن )صداًُم٤م( سمٕمثل، وشمٕمٚمٛمقن ؾمػم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ، إي

احلزب اًمٌٕمثل ذم اًمٞمٛمـ، وأٟمف ًمق متٙمـ ُمٜم٤م وُمٜمٙمؿ ًمًحٌٜم٤م سمٚمح٤مٟم٤م، صمؿ ي٘مقًمقن: ُم٘مٌؾ 

 يتنع.

أٟم٤م أـم٤مًمٌٙمؿ سم٠من حتّمقا اخلّم٤مل اًمتل شمنقم٧م ومٞمٝم٤م، أُم٤م اًمتنع إمم احلؼ، وم٢من اهلل 

َْرُض ﴿َوؽَم٣مِرفُمقا إلَِم قمزوضمؾ ي٘مقل:  ْٕ اَمَواُت َوا ًح ُ٘مْؿ َوصَمٛمح٥ٍم فَمْرُوَٜم٣م ايم ـْ َرزمِّ ََمْٕمِٖمَرٍة َِم

اِت ﴿ ، وي٘مقل:[255]آل قمٛمران:﴾ غْمَ ، وم٤مًمتنع إمم احلؼ ىمٌؾ أن [226]اًمٌ٘مرة:﴾هَم٣مؽْمَتٌُِٗمقا اخْلَ

يٖمؽم اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًم٤ٌمـمؾ هذا أُمر جي٥م قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ أن ي٤ٌمدروا، ويٜمٙمروا اعمٜمٙمر، ويٌٞمٜمقا 

 زيٗمف.

٤من اهلل، اًمِمٞمققمٞمقن واًمٌٕمثٞمقن واًمٜم٤مسيقن ٓ يتج٤مهون أن يتٙمٚمٛمقا ذم ي٤م ؾمٌح

أهؾ اًمًٜم٦م، ٕهنؿ يٕمرومقن ُمٙم٤مٟمتٝمؿ ذم ٟمٗمقس اعمجتٛمع، وأٟمف ؾمٞمحٙمؿ سم٠مهنؿ يمٗم٤مر 
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ُمرشمدون، ًمٙمـ اإلظمقان اعمٗمٚمًقن، وأصح٤مب مجٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م يمؾ وىم٧م وهل شم٠مشمٞمٜم٤م ُمٜمٝمؿ 

ٍء هَمُحْ٘مُٚمُف إلَِم ﴿َوََم٣م اطْمَتَٙمْٖمتُ  آٟمت٘م٤مدات، ورب اًمٕمزة ي٘مقل: ـْ َرْ ْؿ همِٝمِف َِم

 .[22]اًمِمقرى:﴾اهللِ

ؽُمقِل إِْن ىُمٛمُْتْؿ سُم٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمهللِ َوايْمَٝمْقِم ﴿ وي٘مقل: وُه إلَِم اهللِ َوايمرح ٍء هَمُرده هَم١مِْن سَمٛم٣َمَزفْمُتْؿ دِم َرْ

طِمرِ  ْٔ  .[37]اًمٜم٤ًمء:﴾ا

  وًم٧ًم أىمقل: وًمق شمٙم٤مًم٥م اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ:

ًٓ ٟمًــٞمًج٤م  ومٚمــؿ أر همزًمــ٧م هلــؿ همــز

 

ـــت ُمٖمـــززم  ـــ٤مضًم٤م ومٙمن ًَّ ـــززم ٟم  ًمٖم

 أشمٔمٜمقن أن هذا يقاٟمٞمٜم٤م ذم دقمقشمٜم٤م إذا شمٙم٤مًم٥م قمٚمٞمٜم٤م احلزسمٞمقن، سمؾ ٟم٘مقل يمام ىم٤مل اعمتٜمٌل: 

 قمـــغم صـــقغ اًم٘مـــقاذم ُمــــ ُمٕم٤مدهنـــ٤م

 

 

 وُمـــــ٤م قمـــــكم إذا مل شمٗمٝمـــــؿ اًمٌ٘مـــــر 

 

 

وا َوَص٣مزمِرُ وٟم٘مقل يمام ىم٤مل اهلل قمزوضمؾ: ـَ آََمٛمُقا اْصػِمُ ٣م ايمحِذي َ ُٗمقا ﴿َي٣م َأُّيه وا َوَرازمُِْمقا َواسمح

ُ٘مْؿ سُمْٖمٙمُِحقنَ  ، ومٌحٛمد اهلل اًمًٜم٦م ُم٤مؿمٞم٦م، وأهؾ اًمًٜم٦م ذم مجٞمع [122]آل قمٛمران:﴾اهللَ يَمَٔمٙمح

 اًمٌالد اًمٞمٛمٜمٞم٦م، وذم همػم اًمٌالد اًمٞمٛمٜمٞم٦م، ومٚمٞمٛم٧م أقمداء اًمًٜم٦م سمٖمٞمٔمٝمؿ.

يٛمقت أرسم٤مب اًمتِمٞمع اًمذيـ أصٌحقا ومْمٞمح٦م، ذم اعمجتٛمع سم٤مُٕمس: قمكم ظمػم اًمٌنم 

أسمك وم٘مد يمٗمر، ي٤م قمكم أٟم٧م وؿمٞمٕمتؽ ذم اجلٜم٦م، أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م، ي٤م قمكم ًمقٓ ُمـ 

ًٓ ٓ متر  أن شم٘مقل ومٞمؽ ـمقائػ ُمـ أُمتل ُم٤م ىم٤مًم٧م اًمٜمّم٤مرى ذم قمٞمًك، ًم٘مٚم٧م ومٞمؽ ُم٘م٤م

 سم٠مطمد إٓ أظمذ اًمؽماب ُمـ أصمرك ًمٓمٚم٥م اًمؼميم٦م.

 إمم آظمر شمٚمٙمؿ اًمؽمه٤مت.

٣ٌَمؿمُِؾ إِنح  واًمٞمقم يمام ي٘مقًمقن: ذه٧ٌم شمٚمٙمؿ اخلراوم٤مت: ؼه َوَزَهَؼ ايْم ﴿َووُمْؾ صَم٣مَء احْلَ

٣ٌَمؿمَِؾ ىَم٣مَن َزُهقوم٣مً  ، ذه٧ٌم شمٚمؽ اخلراوم٤مت، ومٚمج٠موا إمم احلزسمٞم٦م يمٖمػمهؿ، [62]آهاء:﴾ايْم
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 وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل:

ـــــقاٟمس ـــــقر اًمٕم ـــــؾ... وًمٚم٘مّم  ىم

 

ـــــ٤موس  ـــــ٤مة أؿم ـــــ٤مدة أسم ـــــ٤م ؾم  إٟمٜم

 ؾمـــــٜمٕمٞمد احلٙمـــــؿ ًمإلُمـــــ٤مم إُمـــــ٤م 

 

ــ٤مريمس  ــ٠مصمقاب ُم ــ٤م سم ــل وإُم ــقب اًمٜمٌ  سمث

 وإذا ظم٤مسمـــــ٧م احلجـــــ٤مز وٟمجـــــد 

 

ـــــ٤مرس  ـــــرام سمٗم ـــــقة يم ـــــ٤م إظم  ومٚمٜم

اًمذي  وىمد ٟمنمت سمٕمض اجلرائد ذم ُمٜمك ذم وىم٧م احل٩م قمـ إسمراهٞمؿ اًمقزير 

 ىم٤مل: إن شمريمقٟم٤م ٟمدظمؾ سم٤مًمٕمامُم٦م واًم٘مٛمٞمص، وإٓ دظمٚمٜم٤م سم٤مًمٌٜمٓمٚمقن واًمٙمرومت٦م.

وٟمذيمر إسمراهٞمؿ اًمقزير ًمٕمٚمف يٙمقن قمؼمة ٕصح٤مب اجلٝم٤مد، وم٘مد زاره سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م 

 ضمدة وىم٤مل: ىمد همًٚم٧م يدي ُمـ اًمِمٕم٥م اًمٞمٛمٜمل، وم٘مد أظمذوا اعماليلم، ومل حي٘م٘مق زم ذم

 ؿمٞمًئ٤م.

ومٜم٘مقل جلامقم٦م اجلٝم٤مد: اقمتؼموا سم٢مسمراهٞمؿ اًمقزير اًمِمٞمٕمل اًمراوميض، ؾمٞم٠مشمٞمؽ ي٤م أهي٤م.... 

ؾمٞم٠مشمٞمؽ أٟم٤مس وييسمقن صدوَرُهؿ وي٘مقًمقن: ٟمحـ  -وأشمرك اعمقصقف حمذووًم٤م  -

 أن شمرسمع قمغم ٟمٗمًؽ. ُمًتٕمدون وهيٛمف اًمٜم٘مقد، ومٕمٚمٞمؽ

وٟمحـ ٓ ٟمثٌط اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وًمٙمـ ُمـ ٟمج٤مهد؟ ٟمج٤مهد إهائٞمؾ 

 وٟمج٤مهد اًمِمٞمققمٞملم واًمٌٕمثٞملم واًمٜم٤مسيلم أقمداء اإلؾمالم.

وسمحٛمد اهلل وقمغم رهمؿ أٟمقف اًمذيـ ي٘مقًمقن: ُم٘مٌؾ يتنع، سمددهؿ وؿمتتٝمؿ ُمـ 

 أُمرهؿ. ومْمؾ اهلل، ٕن سمف طم٘م٤مئؼ، وأصٌحقا ُمتٗمرىملم وُمتحػميـ ذم

ومٜمحـ ٓ ٟمثٌط قمـ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وٓ ٟمرى ًمٚمِمٞمققمٞملم واًمٌٕمثٞملم واًمٜم٤مسيلم 

اإليامن «سم٘مقًمف:  أن يٓم٠موا سم٠مىمداُمٝمؿ اًمٜمج٦ًم سمالدٟم٤م اًمٓم٤مهرة، واًمتل أصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٌل 

                                                        

 ؿمقعل أمحؼ. (1299)
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 .»يامن واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م

أهؾ اخلػم أن  ومال ٟمرى ًمٚمِمٞمققمٞملم، وًمٙمٜمٝمؿ قمغم زوال سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم إذا وومؼ اهلل

 يدقمق إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

أٟم٤م أٟمّمحؽ أهي٤م اعمًٚمؿ أن شمدقمق إمم اهلل وًمق ختغم اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ قمـ اًمدقمقة إمم اهلل، 

َٗمَ٘م٧ْم قمغم ُمٞمث٤مق اًمنمف، وُم٤مذا شمٕمٛمؾ واإلظمقان اعمًٚمٛمقن  ومال شم٘مؾ: إطمزاب أن اشمَّ

 .وىمٕمقا قمغم ُمٞمث٤مق اًمنمف اًمٓم٤مهمقيت؟ وؾمؽمون ُم٤م هق أردأ وأؾمقأ

أشمدرون ُم٤م ُمٕمٜمك ُمٞمث٤مق اًمنمف؟ أٓ يتٙمٚمؿ طمزب ذم طمزب، يمام ٟمنمشمف ضمريدة 

)اجلامهػم(، ومٕمٚمٞمؽ أن شمدقمق وأن شمٜمْمؿ إمم إظمقاٟمؽ اًمدقم٤مة إمم اهلل، اًمذيـ ًمٞمًقا دقم٤مة 

 إمم اًمٙمراد، وم٢من اًمقاطمد سمٛمٗمرده ٓ يًتٓمٞمع أن حي٘مؼ ًمإلؾمالم ؿمٞمًئ٤م.

ىمٚمثؾ اجلًد إذا اؾمت٘مك َمٛمف فمّمق  َمثؾ اظم٠مَمٛمكم دم سمقادهؿ وسمرامحٜمؿ وسمٔم٣مؿمٖمٜمؿ«

 .»سمدافمك يمف ؽم٣مئر اجلًد زم٣محلٚمك وايمًٜمر

واقمٚمٛمقا أن اهلل ٓ يٜمٍم هذا اًمديـ إٓ سمٛمـ سمذل ٟمٗمًف وُم٤مًمف ووىمتف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل يمام 

 ومٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ.

، ومٚمق يمٜم٧م ص٤مدىًم٤م  ًٓ أُم٤م أن جيٚمس خمزًٟم٤م ُمدظمٜم٤ًم، خيزن سمامئ٦م ري٤مل أو سمخٛمًلم ري٤م

ٍة ٛمٕمتٝم٤م واؿمؽمي٧م هب٤م سمٜم٤مدق، واؿمؽمي٧م هب٤م ُم١مٟم٦م: جل ـْ وُمقح ْؿ ََم٣م اؽْمَتَْمْٔمُتْؿ َِم وا ََلُ ﴿َوَأفِمده

                                                        

 متػؼ قمؾقف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، وىمد شمؼدم.( 1300)

(1301)
ومـ ذًمؽ مقآهتؿ ًمالؿمؽمايمقلم واًمٌعثقلم واًمـارصيلم واًمراومضة مـ أضمؾ اًمقصقل إمم اًمًؾطة  

 حتت مًؿك )اًمؾؼاء اعمشؽمك(.

(1302)
 متػؼ قمؾقف قمـ اًمـعامن سمـ سمشػم ريض اهلل قمـف/ شمؼدم. 
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ىُمْؿ﴾ ٌُقَن زمِِف فَمُدوح اهلِل َوفَمُدوح ْٝمِؾ سُمْرِه ـْ ِرزَم٣مِط اخْلَ  .[42]ٕٟمٗم٤مل:َوَِم

وًمق يمٜم٧م ص٤مدىًم٤م ٕقمٓمٞمتٝم٤م اًمٗم٘مراء اًمذيـ شمًتٖمٚمٝمؿ اًمِمٞمققمٞم٦م ًمٚم٘مٞم٤مم سم٤مًمثقرات 

 سم٤مت قمغم اعمًٚمٛملم، وًمق يمٜم٧م ص٤مدىًم٤م ًمٙمقٟم٧م هب٤م ُمٙمت٦ٌم شمٜمٗمٕمؽ وشمٜمٗمع اعمجتٛمع.وآٟم٘مال

 وًمق يمٜم٧م ص٤مدىًم٤م ٕقمٓمٞمتٝم٤م اًمدقم٤مة إمم اهلل، أو ظمرضم٧م ًمٚمدقمقة إمم اهلل وأٟمٗم٘متٝم٤م.

أُم٤م أن شمٌ٘مك خمزًٟم٤م، صمؿ حتدصمؽ ٟمٗمًؽ سم٤مجلٝم٤مد، ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م أن شمتٖمٚم٥م قمغم ٟمٗمًؽ، 

 .»اظمج٣مهد َمـ صم٣مهد ٞمٖمًف«ي٘مقل:  واًمرؾمقل 

 أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يقوم٘مٜم٤م وإي٤ميمؿ عم٤م حي٥م ويرى.

*** 
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم، 

ًمٚمٝمؿ وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف، ا

صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وآل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد، 

اًمٚمٝمؿ سم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وآل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد 

 جمٞمد.

 أُم٤م سمٕمد:

وم٢مٟمٜم٤م ٟمحٛمُد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم أن ين ًمٜم٤م، وووم٘مٜم٤م هلذه آضمتامقم٤مت اعم٤ٌمريم٦م، 

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم ذًمؽ، وهذا يٕمتؼم ومْماًل ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم ٟمحٛمد اهلل

، يم٤مٟم٧م ظمٓم٦ٌم يمٚمامت شمٕمد قمغم إص٤مسمع، هٙمذا اًم٤ًمُمع وقمغم اعمتٙمٚمؿ، ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

، وإٟمٜمل أذيمر ظمٓم٦ٌم واطمدة ُمـ أضمؾ أن ٟمٕمرف ىمٍم ظمٓم٥م يم٤مٟم٧م ظمٓم٥م رؾمقل اهلل 

قمـ قمامر ريض اهلل  "صحٞمحف"، وىمٌٚمف ٟمذيمر ُم٤م رواه ُمًٚمؿ ذم رؾمقل اهلل 

، »إن ومٌم طمْم٥ٌم ايمرصمؾ وؿمقل صالسمف َمئٛم٥م فمعم همٗمٜمف«ىم٤مل:  قمـ اًمٜمٌل  شمٕم٤ممم قمٜمف،

قمـ  "صحٞمحٞمٝمام"، روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم وًمٜمرضمع إمم ظمٓم٦ٌم رؾمقل اهلل 

 »أي يقم هذا؟«وم٘م٤مل:  ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ىم٤مل: ظمٓمٌٜم٤م رؾمقل اهلل اسمـ قم٤ٌمس 
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سمٖمػم اؾمٛمف،  قا: اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ، ظمِمقا أن يًٛمٞمف اًمٜمٌل ويم٤من ذم يقم اًمٜمحر، ىم٤مًم

ىم٤مًمقا: اهلل  »أي زمٙمد هذا؟«ٕن احل٘م٤مئؼ اًمنمقمٞم٦م ُم٘مدُم٦م قمغم احل٘م٤مئؼ اًمٚمٖمقي٦م، صمؿ ىم٤مل: 

: ىم٤مًمقا: اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ، صمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل  »أي ؾمٜمر هذا؟«ورؾمقًمف أقمٚمؿ، صمؿ ىم٤مل: 

ن دَم٣مءىمؿ وأَمقايم٘مؿ إ«: اًمٜمٌل  صمؿ ىم٤مل »أيمٝمس زم٣ميمٌٙمد احلرام؟ وزمُمٜمر ذي احلج٥م؟«

، صمؿ »وأفمراو٘مؿ فمٙمٝم٘مؿ ضمرام ىمحرَم٥م يقَم٘مؿ هذا، دم ؾمٜمرىمؿ هذا، دم زمٙمدىمؿ هذا

، هذه ظمٓم٦ٌم ُمـ ظمٓم٥م »ٓ سمرصمٔمقا زمٔمدي ىمٖم٣مًرا ييب زمٔمّم٘مؿ روم٣مب زمٔمض«ىم٤مل: 

، رواه٤م اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس، ورواه٤م اًمٜمٌل 

ُمـ طمدي٨م أيب سمٙمرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف  "صحٞمحٞمٝمام"اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم 

 واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب.

ومال ٟمدري اخلٓم٤ٌمء أصٌحقا سمٕمٞمديـ قمـ اًمّمقاب، ويذهٌقن ويروطمقن ويٙمثرون 

يم٤مٟم٧م يمٚمامت شمٕمد قمغم  اًمٙمالم، أم اًم٤ًمُمٕمقن أصٌحقا ٓ يٗم٘مٝمقن، ٕن ظمٓم٦ٌم اًمٜمٌل 

 إص٤مسمع.

 دي٨م رؾمقل اهلل ومٞمٜمٌٖمل ًمٜم٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم أن ٟمٙمقن طمريّملم قمغم طمٗمظ طم

أطمرص ُمـ اجل٤مؾمقس اًمذي يريد أن يًٛمع ُمٜمؽ يمٚمٛم٦م ًمٞمٌٚمٖمٝم٤م، ٟمٕمؿ يٜمٌٖمل أن شمٙمقن 

أطمرص ُمـ اجل٤مؾمقس اًمذي يريد أن يًٛمع  طمريًّم٤م قمغم طمٗمظ طمدي٨م رؾمقل اهلل 

ٞمي اهلل اَمرأ ؽمٚمع َمٗم٣ميمتل همقفم٣مه٣م شمؿ «ي٘مقل:  ُمٜمؽ يمٚمٛم٦م ومٞمٌٚمٖمٝم٤م، ويم٤من اًمٜمٌل 

                                                        

قمـ أيب سمؽرة ريض اهلل قمـف، وطمديث اسمـ قمٌاس شمػرد سمف اًمٌخاري (1679( )م 105خ (( 1306)
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 .»همٙمٝمٌٙمغ ايمُم٣مهد ايمٕم٣مئ٤م«: ل ، وي٘مقل اًمٜمٌ»أداه٣م ىمام ؽمٚمٔمٜم٣م

 .»رب ضم٣مَمؾ همٗمف إلم َمـ هق أهمٗمف َمٛمف«وي٘مقل أيًْم٤م: 

إٟمف ٓ يًتٌٕمد أن يقضمد ذم اعمًتٛمٕملم ُمـ يٙمقن أطمٗمظ ًمٚمحدي٨م ُمـ اعمتٙمٚمؿ، أو ُمـ 

يٙمقن هيع احلٗمظ، أو ُمـ يٙمقن هيع اًمٗم٘مف، وُمـ يًتٓمٞمع أن يًتٜمٌط ُمـ احلدي٨م 

 ة.اًمذي يذيمره اعمحدث أطمٙم٤مًُم٤م يمثػم

ومجدير سمٜم٤م ُمٕمنم اإلظمقة أن ٟمت٤ًمقمد مجٞمًٕم٤م قمغم ومٝمؿ يمت٤مب اهلل، وقمغم ومٝمؿ ؾمٜم٦م رؾمقل 

 .اهلل 

عم٤م أصٌحٜم٤م ؿمٞمًٕم٤م وأطمزاسًم٤م، وًمق أٟمٜم٤م  وًمق أٟمٜم٤م ومٝمٛمٜم٤م يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

عم٤م أصٌح اعمًٚمؿ ًمًٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ قمـ اًمِمٞمققمل أو  وم٘مٝمٜم٤م يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

، سمؾ ٟمتٙمٚمؿ قمـ اعمًٚمؿ، أصٌح دم أظمٞمف اعمًٚمؿ قمٜمده يم٠مٟمف ينمب اًمٌٕمثل أو اًمٜم٤مسي

 ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر: "صحٞمح اًمٌخ٤مري"ي٘مقل يمام ذم  اًمِم٤مي، ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

، وُمٕمٜمك احلدي٨م أٟمؽ إذا يمٜم٧م »ٓ يزال اظم٠مَمـ دم همًح٥م َمـ ديٛمف َم٣م مل يِم٤م دًَم٣م ضمراًَم٣م«

غم أداء اًمّمٚمقات، وقمغم إظمالص سمٕمٞمًدا قمـ اًمدم احلرام أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يٕمٞمٜمؽ قم

اًمتقطمٞمد، وقمغم اًمّمدىم٦م، وقمغم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ويٞمنك ًمٚمٞمنى، ويٞمن ًمؽ اخلػم 

إذا يمٜم٧م سمٕمٞمًدا قمـ اًمدُم٤مء اعمحرُم٦م، وإذا يمٜم٧م ىمد أص٧ٌم دًُم٤م طمراًُم٤م وم٢مٟمف يْمٞمؼ قمٚمٞمؽ، 
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يد أن شمريد أن شمتّمدق ومال شمًتٓمٞمع، شمريد أن حت٩م ومتتٙم٤مؾمؾ، شمريد أن شمّمكم ومتتٙم٤مؾمؾ، شمر

شمٗمٕمؾ اخلػم، أن شم٠مُمر سم٤معمٕمروف وشمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر، ٓ شمًتٓمٞمع قمغم ومٕمؾ اخلػم، وهذا رسمام 

جيده ىمتٚم٦م إٟمٗمس اعمحرُم٦م ُمـ أٟمٗمًٝمؿ، رسمام شمذه٥م إمم اًمِمخص ُمـ اًمذيـ قمرومقا سم٘متؾ 

إٟمٗمس اعمحرُم٦م وشمذيمر ًمف أي٦م ومتجده ي٤ًمسم٘مؽ هب٤م، وشمذيمر ًمف اًمِمٞمققمٞم٦م ومتجده أقمرف 

ف اًمٌٕمثٞم٦م ومتجده أقمرف هب٤م ُمٜمؽ، وشمذيمر ًمف اًمٜم٤مسي٦م ومتجده أقمرف هب٤م هب٤م ُمٜمؽ، وشمذيمر ًم

ُمٜمؽ، وًمٙمـ هؾ هق ُمًتٕمد ٕن يٗمٕمؾ اخلػم؟ هؾ هق ُمًتٕمد أن ي٠مظمذ قمغم يد احلزسمٞم٤مت 

إن اظمٗمتقل «ي٘مقل حمذًرا أُمتف قمـ اًم٘متؾ:  اًمتل أومًدت اًمدٟمٞم٤م واًمديـ؟ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

٣م، همٝمٗمقل: ي٣م رب ؽمؾ هذا همٝمؿ ومتٙمٛمل؟ يٟمَت يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م حيٚمؾ رأؽمف سمُمخ٤م أوداصمف دَمً 

 ، أو هبذا اعمٕمٜمك.»همٝم٠مَمر زمف إلم ايمٛم٣مر

هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم، ىمتؾ اًمٜمٗمس اعمحرُم٦م اًمتل أصٌح٧م ذم سمالد اعمًٚمٛملم، هذا 

دًمٞمؾ قمغم أن إؾمالُمٝمؿ ُمزقمزع، إؾمالُمٝمؿ ُمزقمزع، يٜمتٔمرون اعمًؽم ومالن واعمًؽم ومالن 

امء اعمًٚمٛملم ورؤؾم٤مء اعمًٚمٛملم وُمٚمقك اعمًٚمٛملم أن ي٠ميت ويّمٚمح سملم إيران واًمٕمراق وقمٚم

، يٜمتٔمرون ُمـ اعمًؽم ومالن ُمـ ؿمٞمققمل أو ٟمٍماين أو سمٕمثل أن واعمًٚمٛمقن أمجع

ـَ ي٠ميت ويّمٚمح سملم اًمٕمراق وإيران، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ﴿َوإِْن ؿَم٣مئَِٖمَت٣مِن َِم

ٌِْٕمل ضَمتحك اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم اوْمَتَتُٙمقا هَمَٟمْصٙمُِحقا زَمْٝمٛمَُٜماَم  طُْمَرى هَمَٗم٣مسمُِٙمقا ايمحتِل سَم ْٕ ٣م فَمعَم ا هَم١مِْن زَمَٕم٦ْم إضِْمَدامُهَ

 .[7]احلجرات:﴾سَمِٖملَء إلَِم َأَْمِر اهللِ

جي٥م أن ٟمٖمػم ووٕمٜم٤م مجٞمًٕم٤م طمٙم٤مًُم٤م وحمٙمقُملم، وأن ٟمتقب إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 
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٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ٟمٕمؿ شمقسم٦م ٟمّمقطم٤م، وأٓ ٟمثؼ سمِمٞمققمل وٓ سمٕمثل وٓ سمٛمجٚمس أُمـ، وٓ سم٤مجل٤مُمٕم

ؿم٤مذزم ىمٚمٞمٌل وي٤مه قمروم٤مت وُم٤م شمًٛمع إٓ اإلذاقم٤مت شمٜمٗمخ ومٞمف، ُم٤م شمٜمٗمخ اإلذاقم٤مت إٓ 

ؿمخًّم٤م ُمِمٙمقيًم٤م ومٞمف، إذا ؾمٛمٕمتؿ اإلذاقم٤مت شمٜمٗمخ ؿمخًّم٤م وشمرومع ؿم٠مٟمف وم٤مطمذروه قمغم 

 ديٜمٙمؿ، رب اًمٕمزة ؾمامٟم٤م ُمًٚمٛملم واًمٕمرب ُأِذًمُّقا يقم سمدر وٟمٍم اهلل اإلؾمالم.

ـ اخلٓم٤مب ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، وىمد ـمٚم٥م ًمٚمّمٚمح ذم اًمِم٤مم سم ومٜمحـ يمام ي٘مقل قمٛمر

أو ذم سمٞم٧م اعم٘مدس ُمـ أضمؾ طمؾ اًم٘مْمٞم٦م، وُمـ أضمؾ أهنؿ ىمد اؾمتًٚمٛمقا، ومٜمزل قمٛمر ذم 

واد ومٞمف ُم٤مء، صمؿ ٟمزل ُمـ قمغم راطمٚمتف، وووع ٟمٕمٚمٞمف ذم قمّم٤مه وقمٚم٘مٝم٤م قمغم ضمٜمٌف، وم٘م٤مل ًمف 

أطمًـ ُمـ هذه، ىم٤مل: ي٤م أسم٤م أسمق قمٌٞمدة: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم وددت أهنؿ رأوك قمغم طم٤مًم٦م 

، إٟم٤م أُم٦م أقمزٟم٤م اهلل سم٤مإلؾمالم وم٢مذا اًمتٛمًٜم٤م اًمٕمزة ُمـ همػمه  ًٓ قمٌٞمدة ًمق همػمك ىم٤مهل٤م جلٕمٚمتف ٟمٙم٤م

 .أذًمٜم٤م، رواه احل٤ميمؿ ذم يمت٤مب اإليامن

وٟمحـ ُمٕمنم اعمًٚمٛملم طمٙم٤مًُم٤م وحمٙمقُملم إذا اًمتٛمًٜم٤م اًمٕمزة ُمـ روؾمٞم٤م أو ُمـ أُمريٙم٤م 

ُة  ٤مسمف اًمٙمريؿ:أذًمٚمٜم٤م، رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت ِف ايْمِٔمزح َة هَمٙمِٙمح ـْ ىَم٣مَن ُيِريُد ايْمِٔمزح ﴿ََم

ْؿ فَمَذازم٣ًم َأيمِٝمامً  ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[22]وم٤مـمر:﴾ََجِٝمٔم٣مً  ِ اظمُْٛم٣َمهمِِٗمكَم زمَِٟمنح ََلُ ـَ *  ﴿زَمممِّ ايمحِذي

ٌَْتُٕمقَن فمِ  ـْ ُدوِن اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َأَي ـَ َأْويمَِٝم٣مَء َِم َة هللِحِ َيتحِخُذوَن ايْمَ٘م٣مهمِِري َة هَم١مِنح ايْمِٔمزح ٛمَْدُهُؿ ايْمِٔمزح

، ٟمٓمٚم٥م اًمٕمزة ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وٟمرضمع مجٞمًٕم٤م إمم اهلل [257-256]اًمٜم٤ًمء: ََجِٝمٔم٣ًم﴾

 وٟمٜمّمح طمٙم٤مُمٜم٤م.

ٓ سمد ُمـ يمت٤مسم٦م اًمٜمّم٤مئح حلٙم٤مُمٜم٤م أن يرضمٕمقا إمم اهلل، وأٓ يتٕمٚمؼ طم٤ميمؿ وٓ حمٙمقم، 

                                                        

 ( وؾمـده صحقح.207( واسمـ اعمٌارك ذم اًمزهد )1/47( وأسمق كعقؿ )1/61رواه احلايمؿ )( 1313)
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اإلؾمالم، ٓ شمتٕمٚمؼ هبؿ، ٓ سمٌمء ُمـ اعمًتقردات،  وأن ٓ يتٕمٚمؼ أيًْم٤م اعمجتٛمع سم٠مقمداء

رسمام  قمغم أٟمٜم٤م ًمق اؾمتقردٟم٤م ؿمٞمًئ٤م ُمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م ٓ طمرج ذم ذًمؽ، وم٘مد يم٤من اًمٜمٌل 

ً، وأن ٟمٙمقن قم٤مًم٦م  يًتقرد اًمٌز أو همػم ذًمؽ، ٓ يٛمٜمع اًمنمع، ًمٙمـ ٓ يٜمٌٖمل أن ٟمٙمقن يَمالَّ

 قمغم أقمدائٜم٤م.

وخيٗمْمقهن٤م سم٤مٓىمتّم٤مد، إذا أطمٌقا أن  ىمد أصٌح أقمداء اإلؾمالم يرومٕمقن اًمِمٕمقب

يْمٞم٘مقا قمغم سمٚمد وٞم٘مقا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مٓىمتّم٤مد، ُم٤م رضٟم٤م وسمٚمدٟم٤م زراقمٞم٦م، وقمٜمدٟم٤م سمحٛمد اهلل 

 اًمزسمٞم٥م، وقمٜمدٟم٤م سمحٛمد اهلل اًمٌ٘مر.

أٟمتؿ شمٕمرومقن اًم٘مِمدة،  إذا همغم اًمٙمريؿ أو همػمه ومٚمٜمرضمع إمم اًمًٛمٜم٦م إمم اًم٘مِمدة

أُمريٙم٤م أو روؾمٞم٤م. ي٤م قم٤ٌمد اهلل، إٟمف ٓ ييٟم٤م أن  ٟمرضمع إمم اًم٘مِمدة ظمػم ُمـ أن شمتحٙمؿ ومٞمٜم٤م

شمتِم٘مؼ صمٞم٤مسمٜم٤م، وٓ ييٟم٤م أن ٟمجقع، ييٟم٤م أن يًٚم٥م ُمٜم٤م ديٜمٜم٤م سمٕمرض ُمـ اًمدٟمٞم٤م، ومٕمٚمٞمٜم٤م 

 ُمٕمنم اعمًٚمٛملم أن ٟمرضمع إمم اهلل.

أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يثٌتٜم٤م وإي٤ميمؿ، وأن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م، وأؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يٛمـ 

ُمـ واإليامن، وأؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن ي٘مٓمع فمٝمر وقمٜمؼ ُمـ يريد إصم٤مرة اًمٗمتـ قمغم سمٚمدٟم٤م سم٤مٕ

 ذم سمٚمدٟم٤م اًمٓم٤مهرة، وٟم٠ًمل اهلل أن ي٘مٓمع داسمر اًمِمٞمققمٞملم واًمٌٕمثٞملم واًمٜم٤مسيلم.

اًمٚمٝمؿ ـمٝمر سمٚمدٟم٤م، وـمٝمر دوائر طمٙمقُمتٜم٤م، وـمٝمر حم٤مومٔم٤مت طمٙمقُم٤مشمٜم٤م ُمـ اًمِمٞمققمٞملم 

ر جمتٛمٕمٜم٤م ُمـ إرضم٤مس إٟمج٤مس اًمذيـ واًمٌٕمثٞملم واًمٜم٤مسيلم، ٟم٠ًمًمؽ ي٤م اهلل أن شمٓمٝم

 دٟمًقا سمالدٟم٤م وأذًمقا اًمٕم٤ٌمد.

                                                        

ْؿـ اًمٌؼري وكحقه، ىمٌؾ اًمؽريؿ: اًمدهان إسمقض اعمعروف، وا( 1314) ًَّ قَّة، واعمراد: اًم ًمؼشدة: ًمغة قمامِّ

 إصالطمف سماًمـار، واهلل أقمؾؿ. 
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 اخلطب٘ األّىل
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م 

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ 

 ف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.إًم

ٙمُِٚمقنَ  ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ُٗمقا اهللَ ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ]آل ﴾﴿َي٣م َأُّيه

 . [221قمٛمران:

ـْ َٞمْٖمٍس  ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح ﴿َي٣م َأُّيه

َْرضَم٣مَم إِنح اهللَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ٣مًء َواسمحُٗمقا اهللَ ايمحِذي سَم ًَ
َِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ

 . [2]اًمٜم٤ًمء:﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ـَ آََمٛمُقا اسمحُٗمقا اهللَ َووُمقيُمقا وَمْقًٓ  ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  ؽَمِديداً  ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع اهللَ َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝماًم﴾  .[52-52]إطمزاب: ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

  أُم٤م سمٕمد:

ٌََٕمك فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ومٞم٘مقل اهلل قمزوضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـْ وَمْقِم َُمقؽَمك هَم ﴿إِنح وَم٣مُروَن ىَم٣مَن َِم

ِة إِْذ وَم٣مَل يَمُف وَمْقَُمُف ٓ سَمٖمْ  ٥ٌَِم ُأورِم ايْمُٗمقح ُف يَمَتٛمُقُء زم٣ِميْمُٔمِْم ـَ ايْمُ٘مٛمُقِز ََم٣م إِنح ََمَٖم٣محِتَ َرْح إِنح اهللَ َوآسَمْٝمٛم٣َمُه َِم

ْٞمَٝم٣م *  ٓ حُي٤ِمه ايْمَٖمِرضِمكمَ  ـَ ايمده ٌََؽ َِم طِمَرَة َوٓ سَمٛمَْس َٞمِِمٝم ْٔ اَر ا ـْ َوازْمَتِغ همِٝماَم آسَم٣مَك اهللُ ايمدح
ًِ َوَأضْم

ـَ  ِدي ًِ َْرِض إِنح اهللَ ٓ حُي٤ِمه اظمُْْٖم ْٕ ٣مَد دِم ا ًَ ٌِْغ ايْمَٖم ـَ اهللُ إيَِمْٝمَؽ َوٓ سَم ًَ اَم ُأوسمِٝمتُُف *  ىَماَم َأضْم وَم٣مَل إِٞمح

ـْ ُهَق َأؾَمده  ـَ ايْمُٗمُروِن ََم ٌْٙمِِف َِم ـْ وَم ْ َئْمَٙمْؿ َأنح اهلَل وَمْد َأْهَٙمَؽ َِم ًة  فَمعَم فِمْٙمٍؿ فِمٛمِْدي َأَومَل َِمٛمُْف وُمقح
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ـْ ُذُٞمقِِبُِؿ اظمُْْجِرَُمقنَ  َٟمُل فَم ًْ ـَ *  َوَأىْمَثُر ََجْٔم٣ًم َوٓ ُي هَمَخَرَج فَمعَم وَمْقَِمِف دِم ِزيٛمَتِِف وَم٣مَل ايمحِذي

ُف يَمُذو ضَمظر فَمٓمِٝمؿٍ  ْٞمَٝم٣م َي٣م يَمْٝم٦َم يَمٛم٣َم َِمْثَؾ ََم٣م ُأوَِتَ وَم٣مُروُن إِٞمح َٝم٣مَة ايمده ـَ َووَم٣مَل ايمح *  ُيِريُدوَن احْلَ ِذي

٣مزمُِرونَ  ٓح ايمِمح ٣مَه٣م إِ ـَ َوفَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم َوٓ ُيَٙمٗمح ـْ آََم *  ُأوسُمقا ايْمِٔمْٙمَؿ َوْيَٙمُ٘مْؿ شَمَقاُب اهللِ طَمغْمٌ ظمَِ

ـَ  ـْ ُدوِن اهللِ َوََم٣م ىَم٣مَن َِم وَٞمُف َِم ـْ همَِئ٥ٍم َيٛمٌُْمُ َْرَض هَماَم ىَم٣مَن يَمُف َِم ْٕ ْٖمٛم٣َم زمِِف َوزمَِداِرِه ا ًَ هَمَخ

ـَ اظمُْٛمَْتٌِمِ  ـْ *  ي ْزَق ظمَِ ُط ايمرِّ ًُ ٌْ ََْمِس َيُٗمقيُمقَن َوْيَ٘مَٟمنح اهللَ َي ْٕ ـَ مَتَٛمحْقا ََمَ٘م٣مَٞمُف زم٣ِم ٌََح ايمحِذي َوَأْص

ُف ٓ ُيْٖمٙمُِح  َػ زمِٛم٣َم َوْيَ٘مَٟمٞمح ًَ ـح اهللُ فَمَٙمْٝمٛم٣َم خَلَ ٣ٌَمِدِه َوَيْٗمِدُر يَمْقٓ َأْن ََم ـْ فِم َيَُم٣مُء َِم

  .[61-54]اًم٘مّمص: ﴾ايْمَ٘م٣مهمُِرونَ 

ي٘مص اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم أُم٦م حمٛمد ىمّمًّم٤م قمـ إُمؿ اعمت٘مدُم٦م ُمـ أضمؾ أن يٕمتؼموا، 

زمٝمٛمام رصمؾ يٚمًم دم ضمٙم٥م «ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمٌل  وىمد صم٧ٌم ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح

َمرصمؾ رأؽمف ُيت٣مل دم َمُمٝمتف إذ طمًػ اهلل زمف إرض، همٜمق يتجٙمجؾ همٝمٜم٣م إلم يقم 

ؼمٟم٤م قمـ إُمؿ اعمت٘مدُم٦م وُم٤م طمؾ هب٤م سم٥ًٌم ، ورب اًمٕمزة خيهٙمذا خيؼم اًمٜمٌل  »ايمٗمٝم٣مَم٥م

أن رومْم٧م ُم٤م ضم٤مء هب٤م رؾمٚمٝم٤م، ومٞمخؼمٟم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمـ إُمؿ اعمت٘مدُم٦م، ي٘مقل اهلل 

ـْ قمزوضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـْ َأْرؽَمْٙمٛم٣َم فَمَٙمْٝمِف ضَم٣مِص٣ًٌم َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم ﴿هَمُ٘ماًل َأطَمْذَٞم٣م زمَِذْٞمٌِِف هَمِٚمٛمُْٜمْؿ ََم

ْٝمَح  ـْ َأنْمَروْمٛم٣َم َوََم٣م ىَم٣مَن اهلُل يمَِٝمْٓمٙمَِٚمُٜمْؿ َأطَمَذسْمُف ايمِمح َْرَض َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم ْٕ ْٖمٛم٣َم زمِِف ا ًَ ـْ طَم ٥ُم َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم

ُٜمْؿ َيْٓمٙمُِٚمقنَ  ًَ ـْ ىَم٣مُٞمقا َأْٞمُٖم
 .[22]اًمٕمٜمٙمٌقت:﴾َويَم٘مِ

إن احلقادث اًمقاىمٕم٦م ذم زُمٜمٜم٤م هذا، وذم أي٤مُمٜم٤م هذه إن اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م يٜم٘مًٛمقن إمم 

ومر، وم٤معم١مُمـ يٕمت٘مد أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٕمؾ ُم٤م ومٕمؾ، وهق قمغم ىمًٛملم: إمم ُم١مُمـ ويم٤م

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2088( )م 5789خ (1315)
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ٓح ﴿ يمؾ رء ىمدير ًمٞمٕمتؼم قم٤ٌمده يمام ي٘مقل اهلل قمزوضمؾ: ي٣مِت إِ ْٔ َوََم٣م ُٞمْرؽِمُؾ زم٣ِم

ِقيٖم٣ًم﴾  .[37]آهاء:ََتْ

وم٤مهلل قمزوضمؾ ُم٤م أرؾمؾ ًمٜم٤م أي٤مت، وُم٤م طمدث ُم٤م طمدث ُمـ زُمـ ىمديؿ إٓ ًمٞمخقف 

إن ايمُمٚمس وايمٗمٚمر «ىم٤مل:  أن اًمٜمٌل  ٨م اًمّمحٞمحقم٤ٌمده يمام صم٧ٌم ذم احلدي

، هٙمذا »آيت٣من َمـ آي٣مت اهلل ٓ يٛم٘مًٖم٣من ظمقت أضمد وٓ حلٝم٣مسمف، ويم٘مـ ُيقف اهلل ِبام فم٣ٌمده

، شمٚمٙمؿ احل٤مدصم٦م اًمتل وىمٕم٧م مم٤م يٌٙمل ًمف اإلؾمالم، جي٥م أن شم١مُمـ سم٠مهن٤م خيؼم اًمٜمٌل 

٥ٌٍَم دِم ا سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره: ـْ َُمِِمٝم ـْ ﴿ََم٣م َأَص٣مَب َِم ٓح دِم ىمَِت٣مٍب َِم ُ٘مْؿ إِ ًِ َْرِض َوٓ دِم َأْٞمُٖم ْٕ

غمٌ  ًِ َأَه٣م إِنح َذيمَِؽ فَمعَم اهللِ َي ٌِْؾ َأْن َٞمػْمَ   .[11]احلديد:﴾وَم

٦ٌَْم وجي٥م أيًْم٤م أن ٟمٕمٚمؿ أهن٤م ُمـ ؾم٥ٌم ذٟمقسمٜم٤م:  ًَ ٥ٌٍَم هَمٌاَِم ىَم ـْ َُمِِمٝم ﴿َوََم٣م َأَص٣مزَمُ٘مْؿ َِم

ـْ ىَمثغِمٍ  ﴿َوإَِذا  ، وي٘مقل اهلل قمزوضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:[52رى:]اًمِمق﴾َأْيِديُ٘مْؿ َوَئْمُٖمق فَم

ْرَٞم٣مَه٣م  ُٗمقا همِٝمَٜم٣م هَمَحؼح فَمَٙمْٝمَٜم٣م ايْمَٗمْقُل هَمَدَمح ًَ همِٝمَٜم٣م هَمَٖم َأَرْدَٞم٣م َأْن َُّنْٙمَِؽ وَمْرَي٥ًم َأََمْرَٞم٣م َُمؼْمَ

 .[24]آهاء:﴾سَمْدَِمغماً 

ريض اهلل  إهن٤م ذٟمقسمٜم٤م، وذٟمقسمٜم٤م أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ، واًمزٓزل ىمد وىمٕم٧م قمغم قمٝمد قمٛمر

قمٜمف وسمٕمد قمٛمر، ومرب زًمزًم٦م يٛمقت ُمٜمٝم٤م أرسمٕمقن أًمًٗم٤م يمام ذيمره اسمـ اجلقزي رمحف اهلل 

، وذًمٙمؿ سم٥ًٌم أقمامًمٜم٤م يمام ؾمٛمٕمتؿ، وإٟمٜم٤م وإن مل ٟمراىم٥م اهلل "اعمدهش"شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف 

ٟمتقىمع ُم٤م هق أؿمد ُمـ ذًمؽ، ومٝمٙمذا يٕمٛمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٤مُٕمؿ اعمت٘مدُم٦م، ُمٜمٝمؿ ُمـ 

٤ًٌم، وُمٜمٝمؿ ُمـ أهمرىمف اهلل.ظمًػ اهلل سمف  ، وُمٜمٝمؿ ُمـ أرؾمؾ قمٚمٞمف طم٤مص

                                                        

 ( قمـ أيب مقؾمك ريض اهلل قمـف.912( )م 1059)خ ( 1316)
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واًم٥ًٌم ذم هذا أهنؿ ردوا ُم٤م ضم٤مءت سمف رؾمٚمٝمؿ، وٟمحـ ذم هذه إزُمٜم٦م ُمٕمنم 

أصٌحٜم٤م ذم ضم٤مهٚمٞم٦م،  اعمًٚمٛملم ذم ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مرهب٤م، ذم ؿم٤مُمٝم٤م ويٛمٜمٝم٤م

 وًم٧ًم أقمٜمل أهنؿ يمٗم٤مر، وًمٙمٜمٜمل أىمقل: إٟمام أصٌحٜم٤م ذم ضم٤مهٚمٞم٦م يمام شمِم٤مهدون.

ومقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م مجٞمًٕم٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم أن ٟمرضمع إمم اهلل، وأن ٟمتقب إمم اهلل، واضم٥م 

قمٚمٞمٜم٤م ىمٌؾ أن حيؾ سمٜم٤م ُم٤م هق أقمٔمؿ، وًمًٜم٤م ٟمِمٛم٧م سمام وىمع ذم إظمقاٟمٜم٤م، وم٢مظمقاٟمٜم٤م اًمذي 

طمّمؾ قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م طمّمؾ، ُمـ يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم ُمٜمٝمؿ يّمكم ويِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل، وي٠ميت سمام 

ي٘مقل:  جي٥م أن هنٜمئف سم٤مًمِمٝم٤مدة، ٕن ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمًدا  أوضم٥م اهلل قمٚمٞمف ومٝمق ؿمٝمٞمد،

ايمُمٜمداء َخ٥ًم: اظمْمٔمقن واظمٌْمقن وايمٕمريؼ وص٣مضم٤م اَلدم وايمُمٜمٝمد دم ؽمٌٝمؾ «

 ، ومّم٤مطم٥م اهلدم يٕمتؼم ؿمٝمٞمًدا هنٜمئف سم٤مًمِمٝم٤مدة ُمـ يم٤من ُمًت٘مٞماًم.»اهلل

هلل وًمٙمـ ٟمخ٤مف أن حيؾ سمٜم٤م ُم٤م هق أقمٔمؿ، وم٢من ذٟمقسمٜم٤م يمثػمة، يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل ا

أصٌح٤م ُمٝمجقريـ، ـمٖم٧م قمٚمٞمٝمام إؾمالف وإقمراف واًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م وهمػم  

 ذًمؽ.

أيٓم٤مًم٥م اًمِمخص ذم ىمْمٞمتف ىمٌؾ قمنم أو ؾمٌع ؾمٜملم؟ ىمٌؾ ؾمٌع ؾمٜملم؟ واًم٘م٤ميض 

يٕمده ويٙمذب، واًم٘م٤ميض ي٘مقل: ٟمريد أن ٟمخرج طمتك ٟمٓمقف اًم٘مْمٞم٦م، وهٙمذا ُمٕمنم 

٤مٕؾمالف وإقمراف، ورب اًمٕمزة اعمًٚمٛملم أُم٤م احلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل ومٛمٝمجقر، وًمٙمـ سم

ـَ اهلِل ضُمْ٘ماًم يمَِٗمْقٍم ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـُ َِم ًَ ـْ َأضْم ٌُْٕمقَن َوََم ٣مِهٙمِٝمح٥ِم َي ﴿َأهَمُحْ٘مَؿ اجْلَ

 .[32]اعم٤مئدة:﴾ُيقوِمٛمُقنَ 

                                                        

 إٓ مـ رطمؿ اهلل شمعامم.  (1317)

 ـف.( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قم1914( )م 653/721خ (( 1318)
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وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمرضمع إمم اهلل، وأن ٟمتقب إمم اهلل شمقسم٦م ٟمّمقطم٤م ىمٌؾ أن حيؾ سمٜم٤م ُم٤م 

 ؾ ًمٞمٚم٦م أو يمؾ أؾمٌقع وهق يرضمع سمزًمزًم٦م.طمؾ سم٢مظمقاٟمٜم٤م، وإٓ ومٙم

صمؿ سمٕمد ذًمؽ ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ: إن ذًمٙمؿ سمريم٤من وإن يم٤من سمريم٤مًٟم٤م وم٢مٟمف سم٢مذن اهلل، وم٢من اهلل 

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد ضمٕمؾ اجل٤ٌمل أوشم٤مًدا، وم٢من اًمذي هق ىم٤مدر أن يٜمًٗمٝم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م هق 

ـِ ىم٤مدر أن حيدصمٝم٤م، وأن يزًمزهل٤م ىم٤مدر قمغم هذا:  َٟميمقَٞمَؽ فَم ًْ ُٖمَٜم٣م َريبِّ  ﴿َوَي ًِ
٣ٌَمِل هَمُٗمْؾ َيٛمْ اجْلِ

ٖم٣مً  ًْ ﴿هَمَٙمْقٓ  ،[225-223]ـمـف: ٓ سَمَرى همِٝمَٜم٣م فِمَقصم٣ًم َوٓ َأَْمت٣ًم﴾*  هَمَٝمَذُرَه٣م وَم٣مفم٣ًم َصْٖمَِمٖم٣مً *  َٞم

ٓح وَمْقَم ُيقُٞمَس ظمَح٣م آََمُٛمقا ىَمَُمْٖمٛم٣َم فَمٛمُْٜمْؿ فَمَذاَب ا ْزِي دِم ىَم٣مَٞم٦ْم وَمْرَي٥ٌم آََمٛم٦َْم هَمٛمََٖمَٔمَٜم٣م إِياَمَُّن٣َم إِ خْلِ

ْٞمَٝم٣م َوََمتحْٔمٛم٣َمُهْؿ إلَِم ضِمكمٍ  َٝم٣مِة ايمده  .[76]يقٟمس:﴾احْلَ

وم٢مٟمٜم٤م ٟمحت٤مج إمم رضمقع إمم اهلل، رضمقع ص٤مدق، ُم٤م يٙمٗمل أطمدٟم٤م أن ي٘مقل سمٚم٤ًمٟمف، ٓ سمد 

ُمـ رضمقع ص٤مدق، ُم٤م أطمقضمٜم٤م أن ٟمرضمع إمم اهلل، ُمِم٤ميخ ورقم٤مي٤م ُم٤م أطمقضمٜم٤م أن ٟمرضمع إمم 

أيًْم٤م اعم١ًموًملم أطمؼ اًمٜم٤مس سم٤مًمرضمقع إمم اهلل، وجي٥م  اهلل طمٙم٤مًُم٤م وحمٙمقُملم، يمذًمؽ

قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتقب إمم اهلل طمتك إذا طمّمؾ أُمر ٟمٙمقن ؿمٝمداء، وم٢من اًمِمٝمداء يمام ؾمٛمٕمتؿ 

ص٤مطم٥م هدم، أىمقل ىمقزم هذا وأؾمتٖمٗمر اهلل زم وًمٙمؿ  مخ٦ًم، وذيمر ُمٜمٝمؿ اًمرؾمقل 

 وًم٤ًمئر اعمًٚمٛملم وم٤مؾمتٖمٗمروه إٟمف همٗمقر رطمٞمؿ.
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 اخلطب٘ الجاىٔ٘
هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد إُملم وقمغم آًمف وأصح٤مسمف احلٛمد 

 أمجٕملم، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

 

 أُم٤م سمٕمد:

َب اهللُ ََمَثاًل وَمْرَي٥ًم ىَم٣مَٞم٦ْم آَِمٛم٥ًَم ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ﴿َورَضَ

قِع َُمْمْ  ٣ٌَمَس اجْلُ
ـْ ىُمؾِّ ََمَ٘م٣مٍن هَمَ٘مَٖمَرْت زمَِٟمْٞمُٔمِؿ اهللِ هَمَٟمَذاوَمَٜم٣م اهللُ يمِ ٛمح٥ًم َيْٟمسمِٝمَٜم٣م ِرْزوُمَٜم٣م َرنَمدًا َِم

َٚمئِ

ْقِف زماَِم ىَم٣مُٞمقا َيِْمٛمَُٔمقنَ   ، وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:[221]اًمٜمحؾ:﴾َواخْلَ

َ٘مٛمِِٜمْؿ آ ًْ ٌَٟمٍ دِم ََم ًَ
ُ٘مْؿ َواؾْمُ٘مُروا ﴿يَمَٗمْد ىَم٣مَن يمِ ـْ ِرْزِق َرزمِّ ـْ َيِٚمكٍم َوؾِماَمٍل ىُمُٙمقا َِم َي٥ٌم صَمٛمحَت٣مِن فَم

٥ٌٌَم َوَربٌّ نَمُٖمقرٌ  يْمٛم٣َمُهْؿ زمَِجٛمحَتْٝمِٜمْؿ *  يَمُف زَمْٙمَدٌة ؿَمٝمِّ هَمَٟمفْمَرُوقا هَمَٟمْرؽَمْٙمٛم٣َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ؽَمْٝمَؾ ايْمَٔمِرِم َوزَمدح

ـْ ؽِمْدٍر وَمٙمِٝمٍؾ﴾صَمٛمحَتكْمِ َذَواََتْ ُأىُمٍؾ ََخٍْط َوَأشْمٍؾ وَ  ٍء َِم  . [24-23]ؾمـ٠ٌم: َرْ

ٟم١مُمـ سم٠من هذا اًمذي وىمع سم٥ًٌم أقمامًمٜم٤م، ٕن اهلل قمزوضمؾ ىمد أظمؼم قمـ إُمؿ اعمت٘مدُم٦م، 

ٌَُحقا دِم َداِرِهْؿ صَم٣مشمِِٚمكَم﴾﴿ومٞم٘مقل ًمٌٕمْمٝمؿ:  سم٥ًٌم اًمّمٞمح٦م اًمتل  [56]ٕقمراف:هَمَٟمْص

 طمٚم٧م هبؿ.

ىمد ىمرأ يمام ذم  د وٟمحـ ي٤م قم٤ٌمد اهلل ًمًٜم٤م ٟم٠مُمـ ذًمؽ، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛم

﴿وُمْؾ ُهَق ايْمَٗم٣مِدُر ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف، ىمرأ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  "اًمّمحٞمحلم"

ـْ هَمْقوِمُ٘مْؿ﴾ ٌَْٔم٧َم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ فَمَذازم٣ًم َِم َأْو ﴿ ، ىم٤مل:»أفمقذ زمقصمٜمؽ«، وم٘م٤مل: [43]إٟمٕم٤مم:فَمعَم َأْن َي

                                                        

 .( شمػرد سمف4628)خ (1319)
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٦ِم َأْرصُمٙمُِ٘مْؿ﴾ ـْ حَتْ ُ٘مْؿ ؾِمَٝمٔم٣ًم َوُيِذيَؼ ﴿ ىم٤مل:، »أفمقذ زمقصمٜمؽ«، ىم٤مل: [43]إٟمٕم٤مم:َِم ًَ َأْو َيْٙمٌِ

، وهل ُمتٗمِمٞم٦م ضمًدا سمٞمٜمٜم٤م »هذه أهقن«: وم٘م٤مل اًمٜمٌل  [43]إٟمٕم٤مم:﴾زَمْٔمَّمُ٘مْؿ زَمْٟمَس زَمْٔمضٍ 

: إهن٤م أهقن أصٌح دم اعمًٚمؿ ذم يٛمٜمٜم٤م وذم أروٜم٤م ٓ ُمٕمنم اعمًٚمٛملم اًمتل ىم٤مل اًمٜمٌل 

غم أشمٗمف إؾم٤ٌمب، سمؾ رب ي٤ًموي ؿمٞمًئ٤م، ُمٕمنم اعمًٚمٛملم ورب سمدوي ي٘متؾ اعمًٚمؿ قم

ؿمٞمخ ىمٌٞمٚم٦م يّمؾ إمم ىمتؾ ُمـ ٓ يٓمٞمٕمف وٓ يٜمٗمذ أُمره، وهٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم جي٥م قمٚمٞمٜم٤م 

ـْ َيْٗمُتْؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم  أن ٟمرضمع إمم اهلل، وأن ٟمتقب إمم اهلل قمزوضمؾ، ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ﴿َوََم

دًا هَمَجَزاُؤُه صَمَٜمٛمحُؿ طَم٣ميمِدًا همِٝمَٜم٣م َونَمِّم٤َم اهللُ   فَمَٙمْٝمِف َويَمَٔمٛمَُف َوَأفَمدح يَمُف فَمَذازم٣ًم َُمَتَٔمٚمِّ

  .[75]اًمٜم٤ًمء:﴾فَمٓمِٝمامً 

ومجدير سمٜم٤م أن ٟمرضمع إمم اهلل سم٢مظمالص، وم٢من اإلظمالص يٜمٗمع، ورد ذم 

اٞمْمٙمؼ «أٟمف ىم٤مل:  ريض اهلل قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل  قمـ اسمـ قمٛمر "اًمّمحٞمحلم"

ْمٌٗم٦م فمٙمٝمٜمؿ صخرة، شمالشم٥م ٞمٖمر ممـ ىم٣من ومٌٙم٘مؿ ضمتك أواهؿ اظمٌٝم٦م، همدطمٙمقا دم نم٣مر هم٣مٞم

همٗم٣مل زمٔمّمٜمؿ يمٌٔمض: إٞمف ٓ يٛمجٝم٘مؿ ضمتك سمدفمقا اهلل زمِم٣ميمح أفماميم٘مؿ، همٗم٣مل أضمدهؿ: 

ايمٙمٜمؿ إٞمف ىم٣من رم أزمقان وىمٛم٦م ٓ أنمٌؼ أي ٓ أؽمٗمل أضمًدا َمـ احلٙمٝم٤م ومٌٙمٜمام أهاًل وٓ 

، شمؿ وم٣مل: يمٌث٦م يمٝمٙمتل واإلٞم٣مء فمعم يدي وايمِمٌٝم٣من أي صٌٝم٣مٞمف وأوٓده يٌ٘مقن وزم٦م  ًٓ َم٣م

ٞمٖمرصم٦م ٣م٣م ايمٙمٜمؿ إن ىمٛم٦م همٔمٙم٦م ذيمؽ ازمتٕم٣مء وصمٜمؽ هم٣مهمرج فمٛم٣م َم٣م ٞمحـ همٝمف، همضمتك وم٣مَم

، هٙمذا دقم٤م اًمث٤مين ودقم٤م اًمث٤مًم٨م دقمقا »ايمِمخرة ؾمٝمًئ٣م نمغم أَّنؿ ٓ يًتْمٝمٔمقن أن ُيرصمقا

 اهلل سمّم٤مًمح أقمامهلؿ وم٤مٟمٗمرضم٧م.

                                                        

 (.2743( )م 2272خ (( 1320)
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ومجدير سمٜم٤م أن ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يرمحٜم٤م وأن يرزىمٜم٤م اإلظمالص، ضمدير سمٜم٤م أن ٟمرضمع 

ُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك  ي٘مقل يمام رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ، واًمٜمٌل إمم اهلل

َؽ : ، صمؿ ىمرأ اًمٜمٌل »إن اهلل يمٝمٚمقم يمٙمٓم٣ممل هم١مذا أطمذه مل يٖمٙمتف«ي٘مقل:  ﴿َوىَمَذيمَِؽ َأطْمُذ َرزمِّ

 .[221]هقد:﴾إَِذا َأطَمَذ ايْمُٗمَرى َوِهَل ـَم٣مظم٥ٌَِم إِنح َأطْمَذُه َأيمِٝمٌؿ ؾَمِديٌد 

هلل، وأن ٟمتقب إمم اهلل، وهذه اًمزٓزل شمٕمد قمٚماًم ُمـ أقمالم ضمدير سمٜم٤م أن ٟمرضمع إمم ا

ٓ سمٗمقم «: ي٘مقل ومٞمام رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام اًمٜمٌقة، ٕن اًمٜمٌل 

، أو هبذا »ايم٣ًمفم٥م ضمتك ُيرج شمالشمقن ىمذازمقن ىمٙمٜمؿ يزفمؿ أٞمف ٞمٌل، وضمتك يٗمٌض ايمٔمٙمؿ

ذيمر احلدي٨م،  ن اًمٜمٌل سمـ ٟمٗمٞمؾ أ قمـ ؾمٚمٛم٦م "ُمًٜمد أمحد"اعمٕمٜمك، وصم٧ٌم أيًْم٤م ذم 

 .وم٤مًمزٓزل أظمؼم هب٤م رؾمقل اهلل  »ؽمتٟمَت ؽمٛمقات ايمزٓزل«وىم٤مل ذم احلدي٨م: 

اعم١مُمـ يزداد إيامًٟم٤م، أُم٤م اعمٚمحد وم٢مٟمف يًتٓمٞمع أن ي٘مقل إهن٤م اًمٓمٌٞمٕم٦م، أُم٤م اعمًٚمٛمقن وم٢مهنؿ 

ي١مُمٜمقن سم٠من اهلل حيدث هذا ًمػمضمع قم٤ٌمده إًمٞمف، أيـ ٟمحـ وأيـ يمت٤مب اهلل ُمٕمنم 

؟ اىمرأ ضمٞمًدا يمت٤مب اهلل، واىمرأ ضمٞمًدا ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ٛملم؟ وأيـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل اعمًٚم

 ذم واٍد. ، دمد يمثػًما ُمـ اًمٜم٤مس ذم واٍد ويمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ضمدير سمٜم٤م مجٞمًٕم٤م أن ٟمرضمع إمم اهلل، وأن ٟمتقب إمم اهلل ىمٌؾ أن حيؾ سمٜم٤م ُم٤م هق أقمٔمؿ، 

اًمذيـ اؾمتِمٝمدوا سم٤معمقت وأن يٖمٗمر هلؿ، وقمًك أن وٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يرطمؿ إظمقاٟمٜم٤م 

                                                        

 (.2583( )م 4686خ (( 1321)

اسملم رواه مًؾؿ )اًمػتـ/ (1322) ( مـ طمديث أيب هريرة ريض اهلل قمـف، وىمٌض اًمعؾؿ ذم )خ 84ذيمر اًمؽذَّ

 (.11( )م/اًمػتـ/7061

 (.5/106) "اجلامع اًمصحقح"(، وهق ذم 4/104شمؼدم رواه أمحد )( 1323)
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 يٙمقن ذم ذًمٙمؿ ذيمرى ًمٚمِمٞمققمٞملم وذيمرى ًمٚمٛمٚمحديـ.

قمًك أن يٙمقن ذم ذًمٙمؿ ذيمرى وذيمرى ًمٚمٛمًتٖمٚملم ًم٘مْم٤مء اًمًقء اًمذيـ يٓمقًمقن 

اًم٘مْمٞم٦م، ؾمٜم٦م وؾمٜمتلم ورب ىمْمٞم٦م شمتٙمٚمػ سم٠مًمػ ري٤مل ومٞمخن اخلّمامن ُم٤م يزيد قمغم 

إهنؿ دقم٤مة اًمِمٞمققمٞم٦م، ىمْم٤مة اًمًقء إهنؿ دقم٤مة احلٙمؿ  قمنميـ أًمًٗم٤م أو زي٤مدة، ىمْم٤مة اًمًقء

سم٤مًمٓم٤مهمقت. يٜمٓمٚمؼ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يذهٌقن إمم اعمِم٤ميخ ًمٞمتح٤ميمٛمقا قمٜمدهؿ سم٤مٕؾمالف 

وإقمراف، وإؾمالف وإقمراف شمٕمتؼم ـم٤مهمقشًم٤م إذا ظم٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، أُم٤م إذا 

ٙمؿ سمام يٕمرومف ُمـ ص٤مًمح اًمِمٞمخ سملم اعمتخ٤مصٛملم سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل ومجزاه اهلل ظمػمًِ ا وطم

، إذا ومٕمؾ ذًمٙمؿ »فمعم اظمدفمل ايمٌٝمٛم٥م وفمعم اظمٛم٘مر ايمٝمٚمكم«: طمدي٨م رؾمقل اهلل 

ومٝمذا ُمرهمقب ومٞمف، ًمٙمـ جي٥م أن يٕمٚمؿ أٟمف إذا ىم٣م سمٌمء وهق ضم٤مهؾ ًمف أٟمف ُمـ ىمْم٤مة 

ايمٗمّم٣مة شمالشم٥م: وم٣موٝم٣من دم ايمٛم٣مر ووم٣مض دم اجلٛم٥م، «ي٘مقل:  ضمٝمٜمؿ8 ٕن اًمٜمٌل 

٣مر أضمدمه٣م فمرف احلؼ ووم٢م زمخالهمف، وايمث٣مين ايمذي وم٢م فمعم هم٣ميمٗم٣موٝم٣من ايمٙمذان دم ايمٛم

 .»صمٜمؾ، وايمث٣ميم٧م ايمذي هق دم اجلٛم٥م هق ايمذي فمرف احلؼ ووم٢م زمف

ٟمٕمؿ، إٟم٤م ًمًٜم٤م ممـ يِمجع اًمِمٞمققمٞم٦م اعمٚمٕمقٟم٦م قمغم اعمِم٤ميخ واًم٘مْم٤مة، وًمٙمٜمٜم٤م أردٟم٤م أن 

ل: ٓ إًمف ٟم٘مقل احلؼ، وم٤مًم٘م٤ميض اًمذي ي٘ميض وي٠مظمذ اًمرؿمقة ظمػم ُمـ اًمِمٞمققمل ٕٟمف ي٘مق

 إٓ اهلل، أُم٤م اًمِمٞمققمل وم٢مٟمف قمدو اًمديـ، وهق قمدو اًمدٟمٞم٤م قمدومه٤م.

ٟمٕمؿ، جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمحذر هذا، وجي٥م قمٚمٞمٜم٤م مجٞمًٕم٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم أن شمتحد يمٚمٛمتٜم٤م 

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمٌاس وؾمـده طمًـ وأصؾف ذم اًمصحقحلم.10/252) رواه اًمٌقفؼل (1324)
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 .حت٧م فمؾ يمت٤مب اهلل، وحت٧م فمؾ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ٞمؾ وطمرام طمرام أن ٟمٚمٛمز اعمتٛمًٙملم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م أهنؿ ُمتِمددون، وم٠مىمؾ اًم٘مٚم

اًمذي يًتٓمٞمع أن يتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ذم هذا اًمزُمـ، ومال أهٚمؽ ي٤ًمقمدوٟمؽ قمغم 

اًمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وٓ جمتٛمٕمؽ ي٤ًمقمدك قمغم اًمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، 

؟ وٟم٘مقل إٟمف ومٙمٞمػ ٟمخذل ُمـ متًؽ سمٙمت٤مب اهلل وُمـ متًؽ سمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

ٜم٤م أن ٟمتقب إمم اهلل ُمـ أقمامق ُمتِمدد، وٟم٘مقل: إٟمف ُمٜمٗمر، وٟم٘مقل وٟم٘مقل، سمؾ جي٥م قمٚمٞم

ىمٚمقسمٜم٤م خمٚمّملم، وأن ٟمرضمع إمم اهلل، وأن ي٠مظمذ سمٕمْمٜم٤م سم٠ميدي سمٕمض، وأن يِمد سمٕمْمٜم٤م 

َمثؾ اظم٠مَمٛمكم دم سمقادهؿ وسمرامحٜمؿ وسمٔم٣مؿمٖمٜمؿ ىمٚمثؾ «ي٘مقل:  سمٕمًْم٤م، ومٜمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد »اجلًد إذا اؾمت٘مك َمٛمف فمّمق سمدافمك يمف ؽم٣مئر اجلًد زم٣محلٚمك وايمًٜمر

ي٘مقل:  وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد  »اظم٠مَمـ يمٙمٚم٠مَمـ ىم٣ميمٌٛمٝم٣من يُمد زمٔمّمف زمٔمّم٣م«قل: ي٘م 

اظمًٙمؿ أطمق اظمًٙمؿ ٓ يٓمٙمٚمف وٓ ُيذيمف وٓ حيٗمره، ايمتٗمقى ه٣مهٛم٣م، زمح٤ًم اَمرىء َمـ «

 .»ايممم أن حيٗمر أطم٣مه، ىمؾ اظمًٙمؿ فمعم اظمًٙمؿ ضمرام، دَمف وَم٣ميمف وفمروف

ٚمٛملم، وم٤مؾمتٖمٗمروه إٟمف همٗمقر رطمٞمؿ، أىمقل ىمقزم هذا وأؾمتٖمٗمر اهلل زم وًمٙمؿ وًم٤ًمئر اعمً

وأؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يقوم٘مٜم٤م ًمٚمتقسم٦م اًمّم٤مدىم٦م، وأؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يرمحٜم٤م، وأن ٓ 

ي١ماظمذٟم٤م سمام ومٕمؾ اًمًٗمٝم٤مء ُمٜم٤م، اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟم٠ًمًمؽ ي٤م اهلل أن شمرمحٜم٤م، وأن ٓ شم١ماظمذٟم٤م سمام ومٕمؾ 

ؿ شم٥م قمٚمٞمٜم٤م، اًمٚمٝمؿ قم٤مومٜم٤م اًمًٗمٝم٤مء ُمٜم٤م، اًمٚمٝمؿ ووم٘مٜم٤م ًمٚمتقسم٦م اًمٜمّمقح، اًمٚمٝمؿ ارمحٜم٤م، اًمٚمٝم
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واقمػ قمٜم٤م، اًمٚمٝمؿ أقمذٟم٤م ُمـ اًمزٓزل واًمٗمتـ، اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمًتٕمٞمذ سمؽ وٟمًتٖمٞم٨م سمؽ 

وٟمٚمج٠م إًمٞمؽ ي٤م رب أن شمٕمٞمذٟم٤م ُمـ اًمزٓزل واًمٗمتـ، وأن شمتقب قمٚمٞمٜم٤م وأن شمرمحٜم٤م، إٟمؽ 

 أٟم٧م اًمتقاب اًمرطمٞمؿ.

* * * 

 زمًؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ

ٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕم

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ 

 إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

أُم٤م سمٕمد:  وم٢من ُمِمٙمالت اعمًٚمٛملم أيمثر ُمـ أن حيّمٞمٝم٤م ُمتٙمٚمؿ، ُمـ أضمؾ هذا ومٜمحـ 

ٙمٚمؿ ذم هم٤مًم٥م ظمٓمٌٜم٤م قمغم أُمر ضم٤مُمع وقمغم ؾمٌٞمؾ اخلػم واهلدى، أٓ وهق اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، ٟمت

ُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك إؿمٕمري  "اًمّمحٞمحلم"ي٘مقل يمام ذم  ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

سمـ ىمٞمس صح٤ميب ُمـ صح٤مسم٦م اًمٞمٛمـ  ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، وأسمق ُمقؾمك إؿمٕمري قمٌداهلل

إذا «: وُمدطمٝمؿ اًمٜمٌل  اًمٜمٌل ، وأصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ اًمذيـ ىمدُمقا قمغم رؾمقل اهلل 

ي٘مقل ذم أيب ُمقؾمك  ، واًمٜمٌل »هم٣مومتًٚمقه زم٣ميمًقي٥مومؾ ؿمٔم٣مَمٜمؿ َجٔمقا أوزادهؿ 
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إن إؿمعريلم إذا أرمؾقا ذم اًمغزو، أو ىمؾَّ ـمعام قمقاَلؿ سماعمديـة: «( وًمػظف: 2500( )م 2486)خ  (1330)
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يمٗمد أوسمٝم٦م «: إؿمٕمري اًمٞمٛمٜمل ُمـ ىمْم٤مء زسمٞمد ُمـ وادي رُم٤مع، ي٘مقل ومٞمف اًمٜمٌل 

ي٘مرأ اًم٘مرآن وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل  ، قمٜمدُم٤م ؾمٛمٕمف اًمٜمٌل »َمزَم٣مًرا َمـ َمزاَمغم آل داود

قمٚمٛم٧م أٟمؽ شمًتٛمع زم حلؼمشمف حتٌػًما، أي زيٜمتف شمزيٞمٜم٤م، وأسمق ُمقؾمك إؿمٕمري اهلل ًمق 

َمثؾ َم٣م زمٔمثٛمل اهلل زمف َمـ اَلدى وايمٔمٙمؿ «أٟمف ىم٤مل:  ريض اهلل قمٜمف يروي قمـ اًمٜمٌل 

ىمٚمثؾ نمٝم٧م أص٣مب أرًو٣م هم٘م٣من َمٛمٜم٣م ؿم٣مئٖم٥م ؿمٝم٥ٌم ومٌٙم٦م اظم٣مء همٟمٞمٌت٦م ايم٘مأل وايمٔمُم٤م 

٣مء همٛمٖمع اهلل ِب٣م ايمٛم٣مس همًٗمقا وزرفمقا، ايم٘مثغم، وىم٣من َمٛمٜم٣م ؿم٣مئٖم٥م أصم٣مدب أَمً٘م٦م اظم

وىم٣من َمٛمٜم٣م ؿم٣مئٖم٥م إٞمام هل ومٝمٔم٣من ٓ متًؽ َم٣مء وٓ سمٛم٦ٌم ىمأل، همذيمؽ َمثؾ َمـ همٗمف دم ديـ 

اهلل همٛمٖمٔمف َم٣م زمٔمثٛمل اهلل زمف َمـ اَلدى وايمٔمٙمؿ، وَمثؾ َمـ مل يرهمع زمذيمؽ رأؽًم٣م ومل يٗمٌؾ هدى 

 . »اهلل ايمذي أرؽمٙم٦م زمف

اًمٜم٤مس إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم، إمم قم٤ممل وإمم قم٤ممل  هذا احلدي٨م اًمٕمٔمٞمؿ ي٘مًؿ اًمٜمٌل 

، هٙمذا ي٘مًؿ اًمٜمٌل  ًٓ اًمٜم٤مس إمم: قم٤ممل  قم٤مُمؾ ُم٘مٍم، وإمم مه٩م رقم٤مع ٓ يٗم٘مٝمقن ىمق

ـَ آََمٛمُقا َِمٛمُْ٘مْؿ ﴿قم٤مُمؾ، واًمٕم٤ممل اًمٕم٤مُمؾ هق اعمٕمٜمل سم٘مقل اهلل قمزوضمؾ:  َيْرهَمِع اهللُ ايمحِذي

ـَ ُأوسُمقا ايْمِٔمْٙمَؿ َدَرصَم٣مٍت  اَم َُيَُْمك ﴿ ، هق اعمٕمٜمك سم٘مقل اهلل قمزوضمؾ:[22دًم٦م:]اعمج٤م﴾َوايمحِذي إِٞمح

٣ٌَمِدِه ايْمُٔمَٙماَمءُ  ـْ فِم ـْ ىُمؾِّ همِْروَم٥ٍم ﴿ ، هق اعمٕمٜمل سم٘مقل اهلل قمزوضمؾ:[16]وم٤مـمر:﴾اهللَ َِم هَمَٙمْقٓ َٞمَٖمَر َِم

ـِ َويمُِٝمٛمِْذُروا وَمْقََمُٜمْؿ إَِذا َرصَمُٔمقا إيِمَ  ي ُٜمقا دِم ايمدِّ ُٜمْؿ َِمٛمُْٜمْؿ ؿَم٣مِئَٖم٥ٌم يمَِٝمَتَٖمٗمح ْٝمِٜمْؿ يَمَٔمٙمح

 .[211]اًمتقسم٦م:حَيَْذُروَن﴾

                                                                                                                                                      

ة، ومفؿ قيَّ ًَّ  .»ِمـِّل وأكا مـفؿ مجعقا ما قمـدهؿ ذم صمقب واطمد، صمؿ اىمتًؿقه سمقـفؿ ذم إكاء واطمد سماًم

  (.793/236( )م 5048)خ  (1331)

 (.2282( )م 79)خ ( 1332)
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واًمٕمٚمامء ىمد أًمٗمقا اًمٙمت٥م ذم أظمالق اًمٕمٚمامء، ٕن ُمـ اًمٕمٚمامء أهي٤م اعمًٚمٛمقن ُمٜمٝمؿ قم٤ممل 

قم٤مُمؾ، وُمٜمٝمؿ ُمـ هق وم٤مؾمؼ، وىمد يقضمد قم٤ممل وهق مخ٤مر، وىمد يقضمد قم٤ممل وهق ُمتٝمؿ 

أن أطمقج ُم٤م  قن، اعمًٚمٛم"ُمٞمزان آقمتدال"سم٠مُمقر يمثػمة، وُمـ ؿمؽ ذم ىمقزم ومٚمٞم٘مرأ 

يٙمقٟمقن إمم ُمٕمروم٦م اًمٕمٚمامء طمتك يردوا ُم٤م اظمتٚمٗمقا ومٞمف إمم قمٚمامئٝمؿ، وم٢من اعمًٚمٛملم اٟمتٝمك 

 هبؿ احل٤مل إمم أن أصٌحقا ٓ يٛمٞمزون سملم اًمٕم٤ممل واعمٜمجؿ، سمؾ سملم اًمٕم٤ممل واًمٗم٤مؾمؼ.

أظمؼمين سمٕمض إظمقاين ذم اهلل ىم٤مل: رأي٧م رضماًل حيٚمؼ حلٞمتف ومٜمّمحتف، صمؿ ىم٤مل: أُم٤م 

 سمـ ومالن وهق أقمٚمؿ اًمٕمٚمامء ذم اًمٞمٛمـ وهق حيٚمؼ حلٞمتف. نرأي٧م ومال

إظمقاين ذم اهلل أصٌحٜم٤م يمام ىمٚمٜم٤م ذم جمتٛمع ٓ يٗمرق سملم اًمٕم٤ممل اًمٕم٤مُمؾ وسملم اًمٗم٤مؾمؼ، 

ٌََٟم ايمحِذي ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ُمٌٞمٜم٤ًم عمٜمزًم٦م اًمٗم٤مؾم٘ملم ي٘مقل:  ﴿َواسْمُؾ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َٞم

ٙمَ  ًَ ـَ آسَمْٝمٛم٣َمُه آَي٣مسمِٛم٣َم هَم٣مْٞم ـَ ايْمَٕم٣مِوي ْٝمَْم٣مُن هَمَ٘م٣مَن َِم ٌََٔمُف ايمُمح ٣م َويَم٘مِٛمحُف *  َخ َِمٛمَْٜم٣م هَمَٟمسْم َويَمْق ؾِمْئٛم٣َم يَمَرهَمْٔمٛم٣َمُه ِِبَ

ىْمُف َيٙمْ  ِٚمْؾ فَمَٙمْٝمِف َيْٙمَٜم٧ْم َأْو سَمؼْمُ ٌََع َهَقاُه هَمَٚمَثُٙمُف ىَمَٚمَثِؾ ايْمَ٘مْٙم٤ِم إِْن حَتْ َْرِض َواسمح ْٕ َٜم٧ْم َأطْمَٙمَد إلَِم ا

زُمقا زمِآي٣مسمِٛم٣َمَذيمَِؽ ََمَثُؾ  ـَ ىَمذح  .[254-253ٕقمراف: ا]﴾ايْمَٗمْقِم ايمحِذي

هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم، شمٞم٘مٔمقا شمٞم٘مٔمقا سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ، ُمث٤مل ؿمٜمٞمع، ويمؿ ُمـ ؿمخص 

واًم٤ًٌٌمس، وهق  ُمٕمنم اعمًٚمٛملم ذم اسمتداء ـمٚمٌف يٞمٌس سمٓمٜمف وأُمٕم٤مؤه ُمـ اًمُٙمَدمْ 

ًّم٤م هٙمذا، ُمث٤مل آظمر أقم٤مذٟم٤م اهلل يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وحيٛمؾ يمتٌف، وم٢مذا شمقمم اعمٜمّم٥م رأيتف ًم

اَمِر حَيِْٚمُؾ  وإي٤ميمؿ أن يّمدق قمٚمٞمٜم٤م: ِٚمُٙمقَه٣م ىَمَٚمَثِؾ احْلِ ْ حَيْ ـَ مُحُِّٙمقا ايمتحْقَراَة شُمؿح مَل ﴿ََمَثُؾ ايمحِذي

 .[3]اجلٛمٕم٦م:﴾َأؽْمَٖم٣مراً 

                                                        

 هق كقع مـ اخلٌز.( 1333)
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ي٘مقل  هذا ُمثؾ ُمٕمنم اعمًٚمٛملم ذم هم٤مي٦م ُمـ اًمتٜمٗمػم ذم قمدم اًمٕمٛمؾ، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

وإٞمام أطم٣مف فمعم أَمتل إئٚم٥م «ُمـ طمدي٨م صمقسم٤من ي٘مقل:  "أيب داودؾمٜمـ "يمام ذم 

، واإلُم٤مم اًمْم٤مل يّمدق قمغم اًم٘مدوة ؾمقاء أيم٤من طم٤ميماًم أم يم٤من قم٤معم٤ًم، »اظمّمٙمكم

سمـ طمّملم وطمدي٨م  ُمـ طمدي٨م قمٛمران "ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد"يمام ذم  وي٘مقل اًمٜمٌل 

 .»أطمقف َم٣م أطم٣مف فمعم أَمتل َمٛم٣مهمؼ فمٙمٝمؿ ايمٙم٣ًمن«سمـ اخلٓم٤مب:  قمٛمر

، وىمقُمٜم٤م وىم٤ٌمئٚمٜم٤م وإظمقاٟمٜم٤م وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ أصٌحقا ٓ أىمقل هٙمذا ي٘مقل اًمٜمٌل 

ىمقُمٜم٤م وم٘مط، سمؾ اعمًٚمٛمقن أصٌحقا ٓ يٗمرىمقن سملم اًمٕم٤ممل واجل٤مهؾ، وم٘مد وضمدهتؿ ذم ُمٜمك 

وقمروم٦م، وضمدت احلجٞم٩م إذا رأوا رضماًل ذا حلٞم٦م اضمتٛمٕمقا قمٚمٞمف ي٠ًمًمقٟمف قمـ ُمٜم٤مؾمؽ 

وم٠مقمٗمك حلٞمتف،  ٙمٜمف قمٛمؾ سمًٜم٦م رؾمقل اهلل احل٩م، واًمرضمؾ ُمًٙملم هق ضم٤مهؾ، ًم

اعمًٚمؿ حمت٤مج إمم أن يٕمرف اًمٕمٚمامء اًمذيـ يرد إًمٞمٝمؿ أؾمئٚمتف، وم٢من رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف 

ىْمِر إِْن ىُمٛمُْتْؿ ٓ سَمْٔمَٙمُٚمقَن﴾﴿اًمٙمريؿ:   .[25]اًمٜمحؾ:هَم٣مؽْمَٟميمقا َأْهَؾ ايمذِّ

قمٚمٞمف إذا ٟمنم ذم جمٚم٦م،  إظمقاين ذم اهلل: اًمٗم٤مؾمؼ ٓ جيقز أن ُي٠ًمل، اًمٗم٤مؾمؼ ٓ يٕمتٛمد

وٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف إذا ٟمنم ذم ضمريدة وٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف إذا شمٙمٚمؿ سم٤مؾمؿ اًمديـ أصٌح يمثػم ُمـ 

اعمًٚمٛملم ٓ يٕم٘مٚمقن، اٟمتٝمك هبؿ احل٤مل إمم أن يًٛمٕمقا ىمقل اعمًؽم ومالن، واعمًؽم ومالن 

                                                        

(، وهمػمهؿ وؾمـده صحقح وًمف 4252(، وأسمق داود )2229واًمؽممذي )( 5/278رواه أمحد )( 1334)

 .ؿمقاهد يمثػمة وصححف اًمعالمة إًمٌاين

( قمـ قمؿران ريض اهلل 1/97ٌزار )/ؿمايمر( قمـ قمؿر ريض اهلل قمـف أظمرج اًم143رواه أمحد )( 1335)

(، وىمد شمراضمع قمـف اًمشقخ ًمؽـ احلديث )طمًـ( ًمشقاهد 1/37) "اجلامع اًمصحقح"المها ذم قمـف، ويم

 يمثػمة مـفا طمديث صمقسمان، وصححف اًمعالمة إًمٌاين.
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، وإن اعمٓم٤مسمع ىمد ، ويٓمٕمـ ذم طمدي٨م رؾمقل اهلل يتٙمٚمؿ ذم طمدي٨م رؾمقل اهلل 

وسم٥ًٌم يمثرهت٤م اٟمتنم اخلػم واًمنم، وسمٚمدٟم٤م حمت٤مضم٦م إمم رىم٤مسم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ ُمـ  يمثرت

أهؾ اًمدٟمٞم٤م، ٓ ُمـ اًمذيـ يتامؿمقن ُمع اًمقفمٞمٗم٦م، حمت٤مضم٦م إمم رىم٤مسم٦م قمغم اجلرائد واعمجالت 

واًمّمحػ واًمٙمت٥م اًمداظمٚم٦م، حمت٤مضم٦م إمم رىم٤مسم٦م واهلل! إن مل حتّمؾ رىم٤مسم٦م ؾمؽمون ُم٤م 

، وهذا أُمر حيتٛمف سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل  يًقؤيمؿ، رىم٤مسم٦م ممـ يتٛمًٙمقن

 اًمديـ قمٚمٞمٙمؿ ُمٕمنم اًمٞمٛمٜمٞملم.

ٟمٕمؿ، إن اًمٞمٛمٜمٞملم هؿ أرق أومئدة وأًملم ىمٚمقسًم٤م، وًمٙمـ شمٓم٤مول قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمٝمد، رسمام ٓ دمد 

أطمًدا قمٜمده إىم٤ٌمل قمغم اًمٕمٚمؿ ُمثؾ ُم٤م دمد قمٜمد اًمٞمٛمٜمٞملم، وم٘مد رأي٧م ذم احلرم اعمٙمل ورأي٧م 

 احلٚم٘م٤مت ُمـ اًمٞمٛمٜمٞملم.ذم احلرم اعمدين هم٤مًم٥م 

وإن يم٤من يقضمد أن ُمـ اًمِم٤ٌمب، يقضمد ُمـ اًمِم٤ٌمب أن ُمـ أصٌح ُمت٠مصمًرا 

سم٤مًمدقم٤مي٤مت ُمـ أقمداء اإلؾمالم، وىمد شم٠مصمر ىمٌٚمٙمؿ اًمِم٤ٌمب اًمًٕمقدي وشم٠مصمر ىمٌٚمٙمؿ اًمِم٤ٌمب 

اعمٍمي، طمتك دىمقا سمرؤوؾمٝمؿ اجلدار ومرضمٕمقا، وٟمحـ ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مػ أُم٤مُمٙمؿ، 

٤م اًمِم٤ٌمب، أصح٤مب اًمٙمرة واًمًٞمٜمام ٓزم شم٠مظمذون ؿمقـًم٤م ٓزم أن شم٠مظمذوا ؿمقـًم٤م أهي

يمام رضمع يمثػم ُمـ  طمتك شمدىمقا سمرؤوؾمٙمؿ اجلدار، وؾمؽمضمٕمقن إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

اًمِم٤ٌمب، ًمٙمٜمف يًقؤٟم٤م ضمًدا أن شمذه٥م أوىم٤مشمٙمؿ ؾمدى وأن شمٔمٚمؿ ىمٚمقسمٙمؿ، وم٢من اعمٕمّمٞم٦م 

 قمٜمف قمـ قمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم "صحٞمحف"شمٔمٚمؿ اًم٘مٚم٥م، روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم 

سمٔمرض ايمٖمتـ فمعم ايمٗمٙمقب ىمٔمرض احلِمغم فمقًدا فمقًدا، همٟميام ومٙم٤م «أٟمف ىم٤مل:  اًمٜمٌل 

أذِب٣م ٞم٘مت٦م همٝمف ٞم٘مت٥م ؽمقداء، وأيام ومٙم٤م أٞم٘مره٣م ٞم٘مت٦م همٝمف ٞم٘مت٥م زمٝمّم٣مء، ضمتك سمِمغم 

فمعم ومٙمٌكم: أزمٝمض َمثؾ ايمِمٖم٣م ٓ سميه همتٛم٥م َم٣م داَم٦م ايمًاموات وإرض، وأطمر أؽمقد 
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 .»ٓ ئمرف َمٔمروهًم٣م وٓ يٛم٘مر َمٛم٘مًرا إٓ َم٣م أذب َمـ هقاهَمرزم٣مًدا ىم٣ميم٘مقز جمخٝم٣م 

ٟمخ٤مف قمغم ؿم٤ٌمسمٜم٤م اعمٗمتقن سم٤مًمٙمرة، اًمٙمرة ٟمٗمًٝم٤م ًمٞم٧ًم حمرُم٦م، ًمٙمـ ُم٤م اعمحرم؟ هق 

أن شمِمٖمٚمؽ ذم أوىم٤مت اًمّمالة، أن شمِمٖمٚمؽ قمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، اعمٗمتقٟمقن سم٤مًمًٞمٜمام اعمٗمتقٟمقن 

 ٟمٜم٤م ٟمٕمظ اًمٜم٤مس.سم٤مًمتٚمٗمزيقن، وأطمذروا ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م، ٓ شمٔمٜمقا أ

أُم٤م ٟمحـ وم٘مد ارشمٗمٕمٜم٤م! اًمٙمالم زم وًمؽ وٕظمل اعمخ٤مـم٥م، يمٚمٜم٤م حمت٤مضمقن إمم أن ٟمحذر 

يمؾ احلذر، ٟمحـ سمٚمدٟم٤م ُمٗمٚم٦ًم ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، وإن يمثرت اًمٙمٚمٞم٤مت، وإن يمثرت 

اعمٕم٤مهد، وإن يمثرت اعمدارس، ًم٧ًم أىمقل أن ًمٞمس ومٞمٝم٤م قمٚمؿ ٟم٤مومع، ًمٙمٜمٜمل أىمقل: إهن٤م 

امء، وظمّمقًص٤م ُمٕمنم اًمٞمٛمٜمٞملم، أٟمتؿ شمًتقردون اعمدرؾملم: ذاك ٓخترج هذه اعمدارس قمٚم

سمٕمثل وذاك ؿمٞمققمل وذاك ٟم٤مسي وذاك ُم٤مدي وذاك خمٚمص هلل، وأسمٜم٤مؤيمؿ شمؽميمقهنؿ 

 وح٤مي٤م ٓ شمتٗم٘مدوهنؿ.

ٟمخِمك ُمـ شمٞم٤مر أقمٔمؿ ُمـ شمٞم٤مر اًمًٞمٜمام، وم٢من ص٤مطم٥م اًمًٞمٜمام ُم٤مئع وؾمػمضمع، ٟمخِمك 

رة ُم٤مئع وؾمػمضمع، وهٙمذا أيًْم٤م ص٤مطم٥م ُمـ شمٞم٤مر أقمٔمؿ ُمـ شمٞم٤مر اًمٙمرة، وم٢من ص٤مطم٥م اًمٙم

 .اًمتٚمٗمزيقن، وًمٙمـ احلزسمٞم٦م هذا احلزيب

احلزسمٞم٦م أرض ُمـ اخلامر، اخلامر ممٙمـ أن يرضمع إمم اخلػم وأن يتقب إمم اهلل، أُم٤م 

احلزسمٞم٦م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم، وٓ شمٔمٜمقا احلزسمٞم٦م سمٕمٞمدة قمٜمٙمؿ، أٟمتؿ شمًتقردون ُمدرؾملم ُمـ 

ن يمٚمٝمؿ يمذًمؽ، وومٞمٝمؿ اًمٌٕمثٞمقن، أشمدرون ُم٤م ؾمقري٤م، وًم٧ًم أقمٜمل أن اإلظمقة اًمًقريق

 اًمٌٕمثٞمقن؟
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 اًمٌٕمثٞمقن ُمـ أشم٤ٌمع ُمٞمِمٞمؾ قمٗمٚمؼ اًمٜمٍماين، اًمذي ي٘مقل سمٕمض أشم٤ٌمقمف:

 ٓ شمًـــؾ قمــــ ُمٚمتـــل قمــــ ُمـــذهٌل

 

 أٟمـــــ٤م سمٕمثـــــل اؿمـــــؽمايمل قمـــــريب 

 وي٘مقل آظمر: 

 ومحــــل قمــــغم يمٗمــــر يقطمــــد سمٞمٜمٜمــــ٤م

 

ــــالً   ــــٝمالً  وأه ــــٜمؿ وؾم ــــده سمجٝم  سمٕم

ُمٞم٦م! شمٚمٙمؿ دقمقة اًمقـمٜمٞم٦م! شمٞم٘مٔمقا شمٞم٘مٔمقا، شمٚمٙمؿ دقمقة اًمٕمروسم٦م! شمٚمٙمؿ دقمقة اًم٘مق 

 ومقاهلل إين ًمٙمؿ ًمٜم٤مصح، شمٞم٘مٔمقا ُمٕمنم اًمٞمٛمٜمٞملم، وي٘مقل آظمر:

 آُمٜمـــ٧م سم٤مًمٌٕمـــ٨م رسًمـــ٤م ٓ ذيـــؽ ًمـــف

 

 

ــــ٤مين  ــــف صم ــــ٤م ُمــــ٤م ًم ــــ٦م ديٜمً  وسم٤مًمٕمروسم

 

 

ُم٤م شمٔمٜمقن أن إُمر يمام ئمـ سمٕمض اعمِم٤مئخ اعمٖمٗمٚملم أن اعم٠ًمًم٦م ُم٤مدة ُمـ اًمٕمراق، ُم٤م 

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم رمحٙمؿ أهي٤م اًمٞمٛمٜمٞمقن. شمٔمٜمقن هذا، وًمقٓ أن اهلل

اؾمٛمٕمقا أىمقل: إن اهلل رمحٙمؿ سم٤مًمٗمتٜم٦م اًمقاىمٕم٦م سملم إيران وسملم اًمٕمراق، يم٤من طمزب 

اًمٌٕم٨م جمٝمًزا ه٤مهٜم٤م ُمقضمقًدا ويم٤من يٜمٔمر ُمتك يرومع رأؾمف، ويم٤من اًمراومْم٦م ُمقضمقديـ 

يٜمٔمرون ُمتك يرومٕمقن رؤوؾمٝمؿ، صمؿ سمٕمد ذًمؽ ؿمٖمؾ اهلل سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض، وإن يم٤من 

 وم٢مهنؿ مجٞمًٕم٤م ُمًٚمٛملم، ًمٙمـ ُم٤م يدريٜم٤م أن اهلل طمٗمظ سمٚمدٟم٤م سم٢مصم٤مرة اًمٗمتـ هٜم٤مًمؽ.يًقؤٟم٤م 

ُمٕمنم اًمٞمٛمٜمٞملم قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمرضمع إمم اهلل، ومتٜم٦م أظمرى سومٝم٤م اهلل قمـ سمٚمديمؿ، يمٜم٤م ٟمٜمتٔمر 

ُمتك شمٜمٗمجر سمٚمدٟم٤م سم٤محلزب اًمِمٞمققمل، يمٜم٤م ٟمٜمتٔمر ٕن سمٕمض أُمقرٟم٤م ًمٞم٧ًم يمام يٜمٌٖمل، 

ن أطمقاهلؿ، أُمقرٟم٤م ًمٞم٧ًم يمام يٜمٌٖمل، ٟمٜمتٔمر ُمتك احل٤ميمؿ ُمرشمٌم، اًم٘م٤ٌمئؾ يمام شمٕمرومق

، شمقسمقا إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، شمٜمٗمجر، ومٞمدومع اهلل قمٜمٙمؿ ويًٚمط اهلل سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض

ارضمٕمقا إمم اهلل، أىمٌٚمقا إمم اهلل سم٘مٚمقسمٙمؿ، وم٢مٟمٜم٤م إذا رضمٕمٜم٤م إمم اهلل وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

طمٙم٤مًُم٤م وحمٙمقُملم، وأن ٟمحذر اًمٗم٤ًمد ؾمٞمٍمف قمـ سمٚمدٟم٤م اًمًقء، جي٥م أن ٟمرضمع إمم اهلل 
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اعمتنب إمم سمٚمدٟم٤م، ؾمقاء أيم٤من وم٤ًمًدا ُمـ ىمٌؾ اًمِمٞمققمٞم٦م ويمت٥م اًمِمٞمققمٞم٦م شم٤ٌمع أن ذم 

إؾمقاق أم يم٤من يمت٤مسًم٤م ُمـ ىمٌؾ اًمٌٕمثٞم٦م ويم٤مٟم٧م يمت٥م صدام صدُمف اهلل شمٕم٤ممم يم٤مٟم٧م شم٤ٌمع ذم 

 اعمٕمرض، وهٙمذا أو يم٤من ُمٕمنم اًمٞمٛمٜمٞملم ُمـ ىمٌؾ اًمٜم٤مسي٦م.

سمٜم٤م اعمٖمٗمٚمقن إمم ُمٍم ًمٞمذه٥م اًمٜم٤مسيقن اعمٖمٗمٚمقن إمم ُمٍم وي٠ًمًمقا ومٚمٞمذه٥م أصح٤م

اًمٜم٤مس سم٤مإلظمقان اعمًٚمٛملم رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم  قمٚمامء ُمٍم يمٞمػ ومٕمؾ اًمٓم٤مهمٞم٦م مج٤مل قمٌد

وسم٤مًمدقم٤مة إمم اهلل؟ يمٞمػ قمٛمؾ إقمامل اًمِمٜمٞمٕم٦م؟ يمٞمػ ومٕمؾ سم٤مجلزائر؟ ويمٞمػ ومٕمؾ 

 سم٤مًمٞمٛمـ؟

، ًمٞمس سم٘مقاٟملم ووٕمٞم٦م، وًمٞمس هلل اًمديـ ي١مظمذ ُمـ يمت٤مب اهلل وُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل ا

سمآراء وًمٞمس... وًمٞمس...، ُمٕمنم اعمًٚمٛملم: وم٤ًمد ُمٜمتنم، وُمـ ذًمٙمؿ اًمٗم٤ًمد آظمتالط 

 ذم اًمدوائر.

ٟمحـ ٟمذيمر ًمٙمؿ هذا وٟمحـ ذم سم٤مب اًمٕمٚمؿ، ٕن اًمٕمٚمؿ أهي٤م اعمًٚمٛمقن ٓ ي٠ميت إٓ عمـ 

ـَ آََمٛمُقا إِْن سَمتحُٗمقا ٟمقر اهلل ىمٚمٌف:  ٣م ايمحِذي َ َٔمْؾ يَمُ٘مْؿ هُمْروَم٣مٞم٣مً ﴿َي٣م َأُّيه  .[17ٕٟمٗم٤مل:ا]﴾اهللَ جَيْ

أٟم٧م ـم٤مًم٥م قمٚمؿ، اًمٗمت٤مة أُم٤مُمؽ وظمٚمٗمؽ أو قمـ ضم٤مٟمٌؽ وشمّمٓمدم ُمٕمٝم٤م ذم اًمدرج 

وأٟم٧م ؿم٤مب ُمؽمف، يمٞمػ شمًتٓمٞمع أن حتّمؾ اًمٕمٚمؿ؟ هذه ضمٜم٤مي٦م إمم اًمٕمٚمؿ وضمٜم٤مي٦م إمم 

ن يٖمػمه، اًمديـ، وم٤مشم٘مقا اهلل، ُمًئقًمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م، واقمٚمٛمقا أن هذا اًمقوع ٓ يًتٓمٞمع أطمد أ

وٓ يًتٓمٞمع اًمٕم٤ممل اًمٗمالين أن يٖمػمه، ٓ سمد، ٓ سمد ُمـ اضمتامع اعمًٚمٛملم، ومٜمحـ يٛمٜمٞمقن 

، »اإليامن يامن واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م«وم٘م٤مل:  وسمالدٟم٤م ُمًٚمٛم٦م، وأصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٌل 
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 .»إَّنؿ أرق أهمئدة وأيمكم ومٙمقزًم٣م«: وي٘مقل اًمٜمٌل 

ذم سمٚمديمؿ، ٓ يٚمٕم٥م قمٚمٞمٙمؿ طمٗمٜم٦م ُمـ  اهلل اهلل ذم سمٚمديمؿ ُمٕمنم اًمٞمٛمٜملم، اهلل اهلل

اًمِمٞمققمٞملم أو طمٗمٜم٦م ُمـ اًمٌٕمثٞملم يٕمدون قمغم إص٤مسمع، أو طمٗمٜم٦م ُمـ اًمٜم٤مسيلم، ومقاهلل 

إهنؿ هيٞمٜمقن هذه اًمقضمقه، أىمًؿ ًمٙمؿ سم٤مهلل ًمق متٙمٜمقا ٕه٤مٟمقا هذه اًمقضمقه، وٕن ٟمخن 

٤ًٌم يم ٤مُماًل، سمٚمدٟم٤م ٓ قمنميـ يٛمٜمًٞم٤م وٟمرطمٚمٝمؿ إمم اًمٌٚمد اًمالئ٘م٦م هبؿ أهقن ُمـ أن ٟمخن ؿمٕم

 جم٤مل ومٞمٝم٤م ًمألومٙم٤مر اًمٌٕمثٞم٦م أو اًمٜم٤مسي٦م.

وهٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم ٓ ٟمٙمـ يمدقم٤مة اًم٘مقُمٞم٦م اعمٖمٗمٚملم، دقم٤مة اًم٘مقُمٞم٦م ُمٖمٗمٚمقن 

ُمٖمٗمٚمقن ُمٖمٗمٚمقن، طمرصقا قمغم ٟمحق قمنميـ أًمًٗم٤م ذم ًمٌٜم٤من ُمـ اًمٜمّم٤مرى وشمريمقا إظمقاهنؿ 

اهنؿ إشمراك، ويمؿ ظمن إٟمدٟمقؾمٞملم وإظمقاهنؿ اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞملم وإظمقاهنؿ اهلٜمقد وإظمق

 اًمٕم٤ممل سم٥ًٌم اًمدقمقة اًم٘مقُمٞم٦م، وسم٥ًٌم اًمدقمقة اًمقـمٜمٞم٦م.

يمت٤مب وؾمٜم٦م ي٤م أُم٦م حمٛمد، أىمٌٚمقا قمغم شمٕمٚمؿ يمت٤مب اهلل، وإُمر ُمٞمن سمحٛمد اهلل، إُمر 

ُمٞمن، ومرسمام ي٠مشمٞمٜم٤م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ ذم هذا هلل قمزوضمؾ، شمٚمٙمؿ اعمدرؾم٦م اًمتل ًمٞمس هل٤م 

احلٙمقُم٤مت أن متده٤م وم٢من احلٙمقُم٤مت ٓ متد إٓ ُمـ خيدم  إٓ اهلل، وًمًٜم٤م ٟمتقىمع ُمـ

وامئره٤م، ًمٙمـ شمٚمٙمؿ اعمدرؾم٦م وضمد سمحٛمد اهلل اًمٓم٤مًم٥م يٌ٘مك يدرس طمتك يٜمتٝمل ُمـ 

اجل٤مُمٕم٦م ىمدر ؾمت٦م قمنم قم٤مًُم٤م، سمٕمده٤م اعم٤مضمًتػم ىمدر قم٤مُملم، سمٕمده٤م اًمديمتقراة ىمدر صمالث 

احلدي٨م وُمٜمٝمؿ ُمـ  ؾمٜملم ىمدر قمنميـ وزي٤مدة، أن قمٜمدٟم٤م سمحٛمد اهلل إظمقان ذم قمٚمؿ

حيٗمظ اًم٘مرآن ًمًٌٕم٦م أؿمٝمر، ذًمؽ ُمـ ومْمؾ اهلل، ٟمحـ ٓ ٟمريد ؾمٙمـ اعمديٜم٦م، اعمديٜم٦م 
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اًمًٞم٤مرات شمزقمجٜم٤م، وأت اًمٚمٝمق واًمٓمرب شمزقمجٜم٤م، واًمٗمْمقًمٞمقن يزقمجقٟمٜم٤م، وأقمداء 

 اًمٕمٚمؿ يزقمجقٟمٜم٤م.

 وم٢من هٜم٤مك أقمداء اًمٕمٚمؿ ٟمِمٙمقهؿ إمم اهلل، ٟمِمٙمقهؿ إمم اهلل، ٟمِمٙمقهؿ إمم اهلل.

ريد أن شمٜمٝمض سمٚمدٟم٤م سمٕمٚمؿ ٟم٤مومع وأن ٟمزاطمؿ اًمٜم٤مس، وأن ٟمقرد يمت٥م، سمٕمض ٟمحـ ٟم

اًمٜم٤مس ي٘مقل: اًمٞمٛمٜمٞمقن حمت٤مضمقن إمم أن يقردوا اًمٕمٚمؿ، ًمٙمـ ُمًٙملم ُم٤م قمٜمده إٓ طمل قمغم 

ظمػم اًمٕمٛمؾ، وإيش شمقرد ي٤م ُمًٙملم؟ ُم٤م قمٜمدك إٓ طمل قمغم ظمػم اًمٕمٛمؾ، اًمٕمٚمؿ ُم٤م ي٘مٌؾ 

 ي وُمـ صحٞمح ُمًٚمؿ.إٓ أن شمٜم٘مؾ أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م ُمـ صحٞمح اًمٌخ٤مر

هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم ُمـ إظمقاٟمٙمؿ سمحٛمد اهلل اًمذي ًمف ىمدر مخس ؾمٜملم، وُمٜمٝمؿ ُمـ 

ًمٞمس ًمف إٓ ىمدر ؾمٜم٦م وٟمّمػ وهق أن ي١مًمػ، ارومٕمقا رؤوؾمٙمؿ ُمٕمنم اًمٞمٛمٜمٞملم، 

وشم٤ًمقمدوا ُمع إظمقاٟمٙمؿ طمتك ٟمٜمٗمض هم٤ٌمر اًمذل واعمًٙمٜم٦م واجلٝمؾ قمـ رؤوؾمٜم٤م، وم٢من 

ـْ ت٤مسمف اًمٙمريؿ: اًمٕمٚمؿ ُمٞمن ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يم ىْمِر هَمَٜمْؾ َِم َٞم٣م ايْمُٗمْرآَن يمِٙمذِّ ْ ﴿َويَمَٗمْد َينح

ىمِرٍ   .»زمٔمث٦م زم٣محلٛمٝمٖمٝم٥م ايمًٚمح٥م«ي٘مقل:  ، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد [25]اًم٘مٛمر:﴾َُمدح

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

*** 

                                                        

، رواه أمحد قمـ قمائشة ريض اهلل شمؼدم أول اًمؽتاب ذم )ظمطٌة ذم ضمامع اخلػم سمعد شمػجػم اًمؾغؿ(( 1339)

 .قمـفا
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وأصح٤مسمف  احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد إُملم وقمغم آًمف

 أمجٕملم، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

سمـ  وسمـ قمٛمر قمـ قمٌداهلل "صحٞمحٞمٝمام"وم٘مد أظمرج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم 

إن اهلل ٓ يٗمٌض ايمٔمٙمؿ اٞمتزافًم٣م «: ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  اًمٕم٤مص

؛ يٛمتزفمف، ويم٘مـ يٗمٌّمف زمٗمٌ ًٓ ض ايمٔمٙمامء، ضمتك إذا مل يٌؼ فم٣ممل اَتذ ايمٛم٣مس رؤوؽم٣مء صمٜم٣م

 .»همًئٙمقا هم٣مهمتقا زمٕمغم فمٙمؿ همّمٙمقا وأوٙمقا

قمـ أٟمس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  "صحٞمحٞمٝمام"وأظمرضم٤م ذم 

إن َمـ فمالَم٣مت ايم٣ًمفم٥م أن يٓمٜمر اجلٜمؾ ويرهمع ايمٔمٙمؿ ويممب اخلٚمر ويٖمُمق ايمزٞم٣م «: 

 .»ايمٛم٣ًمء، ضمتك إٞمف يمٝم٘مقن يمٙمرصمؾ ايمقاضمد َخًكم اَمرأةويٗمؾ ايمرصم٣مل وسم٘مثر 

 ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أن اًمٜمٌل  قمـ أيب هريرة "صحٞمحٞمٝمام"وأظمرضم٤م ذم 

ىمٞمؾ: ي٤م  »يتٗم٣مرب ايمزَم٣من ويٛمٗمص ايمٔمٙمؿ ويٓمٜمر اجلٜمؾ وسم٘مثر ايمٖمتـ وي٘مثر اَلرج«ىم٤مل: 

 ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة، هذه اًمثالصم٦م إطم٤مدي٨م شمٕمتؼم قمٚماًم  »ايمٗمتؾ«رؾمقل اهلل أي ُم٤م هق؟ ىم٤مل: 

ىم٤مهل٤م ذم زُمـ اًمٕمٚمؿ، وىم٤مهل٤م ذم زُمـ ٟمزول اًم٘مرآن، صمؿ وىمع ُم٤م أظمؼم سمف  ٕن اًمٜمٌل 

                                                        

 (.2673( )م 100)خ ( 1340)

 (.2671( )م 81/80)خ ( 1341)

 (.12/ 11( )م / اًمعؾؿ / 7061)خ  (1342)
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أن  "ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد"، ومٌٝم٤م وسم٠مُمث٤مهل٤م يزداد اعم١مُمـ إيامًٟم٤م، وىمد ورد ذم اًمٜمٌل 

وم٘م٤مل رضمؾ: ُمـ صح٤مسمتف روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ  »هذا أوان يرهمع ايمٔمٙمؿ«ىم٤مل:  اًمٜمٌل 

ي٣م همالن إن ىمٛم٦م ٕراك همٗمٝمًٜم٣م، «يرومع اًمٕمٚمؿ ي٤م رؾمقل اهلل وومٞمٜم٤م يمت٤مب اهلل؟ وم٘م٤مل: : أو

 أو هبذا اعمٕمٜمك.  »وومد وؾ زمٛمق إهائٝمؾ وفمٛمدهؿ ايمتقراة

ومٝمذا أيًْم٤م يٕمتؼم قمٚماًم ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة إن اًمٕمٚمؿ رومع، وأقمٔمؿ ُم٤م أصٞم٥م سمف اعمًٚمٛمقن 

ٕمٚمؿ، قمغم أن قمالُم٤مت اًمٜمٌقة يمثػمة ذم مجٞمع إىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م هق ُمقت اًمٕمٚمامء، ىمٚم٦م اًم

٤ًٌم ًمرؾمقل اهلل  ، ُمتٙم٤مصمرة، واعمًٚمؿ حيت٤مج إمم أن يٕمرف ؿمٞمًئ٤م قمٜمٝم٤م، ٕٟمف يزداد هب٤م طم

ُمـ  "اًمّمحٞمحلم"، ومٛمـ قمالُم٤مت اًمٜمٌقة ُم٤م ورد ذم ويزداد إيامًٟم٤م سمرؾمقل اهلل 

ـ ؽمٛمـ يمتتٌٔم«ىم٤مل:  طمدي٨م أيب هريرة وأيب ؾمٕمٞمد اخلدري واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب أن اًمٜمٌل 

، »، ضمتك يمق دطمٙمقا صمحر و٤م يمدطمٙمتٚمقه[ايمٗمذة زم٣ميمٗمذة]َمـ ىم٣من ومٌٙم٘مؿ ضمذو 

 وروى أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف »همٚمـ؟«وم٘م٤مًمقا: اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

اهمؼموم٦م ايمٝمٜمقد فمعم إضمدى «: قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

                                                        

 (.177( )اًمؽمهمقب/1/57( قمـ قمقف سمـ ماًمؽ ريض اهلل قمـف، وهق ذم اجلامع )6/26)طمؿ  (1343)

( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف 7319( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف، و)خ 2669( )م 3456)خ  (1344)

 )سمؿعـاه(.

] ؿمؼمًا سمشؼم وذارقمًا سمذراع[ وًمػظ: ] اًمؼذة[، ورد ذم طمديث ؿمداد سمـ أوس  »اًمصحقحلم«ذم  (1345)

(، وذم ؾمـده ؿمفر سمـ طمقؿمب وعقػ، ومفذه اًمؾػظة ٓ شمصح قمـ 4/125ريض اهلل قمـف، قمـد أمحد )

 .اًمـٌل 

 (.1/134(، وهق ذم اجلامع )4596( رىمؿ )16/240د (( 1346)
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تكم وؽمٌٔمكم همروم٥م، وؽمتٖمؼمق هذه إَم٥م فمعم وؽمٌٔمكم همروم٥م، واهمؼموم٦م ايمٛمِم٣مرى فمعم اشمٛم

 .»شمالث وؽمٌٔمكم همروم٥م ىمٙمٜم٣م دم ايمٛم٣مر إٓ همروم٥م

ُمـ طمدي٨م  "ُمًٜمد أمحد"وذم  "ؾمٜمـ أيب داود"وضم٤مء سمٞم٤من هذه اًمٗمرىم٦م يمام ذم 

ومن اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م سم٠مهن٤م مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم، وأُم٤م  ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أن اًمٜمٌل 

َمـ ىم٣من «ىم٤مل:  وومٞمٝم٤م سمٞم٤من اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م أٟمف  اًمؽمُمذياًمزي٤مدة اًمتل رواه٤م 

سمـ  سمـ زي٤مد اًمرمحـ ، وم٢من هذه اًمزي٤مدة ُمـ ـمريؼ قمٌد»فمعم َمثؾ َم٣م أٞم٣م فمٙمٝمف وأصح٣ميب

 أٟمٕمؿ إومري٘مل وهق دء احلٗمظ وم٤مًمزي٤مدة وٕمٞمٗم٦م.

وُمـ قمالُم٤مت اًمٜمٌقة اًمتل وىمٕم٧م يم٠مٟمٜم٤م ٟمِم٤مهده٤م أُم٤مم أقمٞمٜمٜم٤م ُم٤م رواه اإلُم٤مم أمحد ذم 

زمكم يدي ايم٣ًمفم٥م ؽمٛمقات طمدافم٥م، يِمدق همٝمٜم٣م «ده ُمـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف: ُمًٜم

ايم٘م٣مذب وي٘مذب همٝمٜم٣م ايمِم٣مدق وي٠ممتـ همٝمٜم٣م اخل٣مئـ وُيقن همٝمٜم٣م إَمكم ويٛمْمؼ همٝمٜم٣م 

ايمًٖمٝمف يت٘مٙمؿ دم أَمر «، ىمٞمؾ: وُم٤م اًمرويٌْم٦م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: »ّم٥مٌايمروي

ق ذم أٟمٔم٤مر يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ، وم٤مًمّم٤مد، وهذا واىمع يمام أظمؼم اًمٜمٌل »ايمٔم٣مَم٥م

يم٤مذب، واًمٙم٤مذب ذم أٟمٔم٤مر يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ص٤مدق، وهٙمذا إُملم وم٢من يمثػًما ُمـ أهؾ 

اًمٕمٚمؿ ويمثػًما ُمـ أهؾ اخلػم ظمّمقًص٤م إذا يم٤من ُمتٛمًًٙم٤م هبذا اًمديـ، وداقمًٞم٤م إمم يمت٤مب اهلل 

                                                        

( 2) »اًمًـة«هذه اًمزيادة ] يمؾفا ذم اًمـار إٓ واطمدة[ ذم طمديث معاوية قمـد اسمـ أيب قماصؿ ذم  (1347)

 كٌف اًمشقخ رمحف اهلل شمعامم قمغم هذا همػم مرة.(، وىمد 4597وؾمــ أيب داود )

 ( وصححف اًمعالمة إًمٌاين. 4/102( وأمحد )4597( رىمؿ )16/240أسمق داود ) (1348)

 ( وىمال: هذا طمديث مػن همريب.2646)ت ( 1349)

 (.1/380( قمـ أكس وهق ذم اجلامع )3/220رواه أمحد )( 1350)
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٦م اًمذيـ ، وم٢مٟمف يتٝمؿ ُمـ ىمٌؾ اًمِمٞمققمٞم٦م اعمٚمٕمقٟم٦م، وُمـ ىمٌؾ اعمرشمزىموإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

يرشمزىمقن ُمـ احلروز واًمٕمزائؿ وُمـ أضمؾ اًمدضمؾ واًمِمٕمقذة يتٝمؿ سم٠مٟمف قمٛمٞمؾ، وصدق 

 .رؾمقل اهلل 

ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر أن  قمـ اًمٜمٌل  وروى اإلُم٤مم احل٤ميمؿ ذم ُمًتدريمف

ي٣م َمٔممم اظمٜم٣مصمريـ َخس أفمٝمذىمؿ زم٣مهلل أن سمدرىمقهـ: َم٣م همُم٦م «ىم٤مل:  اًمٜمٌل 

إٓ ازمتٙمقا زم٣ميمْم٣مفمقن وإوصم٣مع ايمتل مل سم٘مـ دم ايمٖم٣مضمُم٥م دم ومقم ومط ضمتك ئمٙمٛمقا ِب٣م 

أؽمالهمٜمؿ، وَم٣م ٞمٗمص ومقم اظم٘مٝم٣مل واظمٝمزان إٓ ازمتٙمقا زم٣ميمًٛمكم وؾمدة اظم٠موٞم٥م وصمقر 

ويمقٓ ايمٌٜم٣مئؿ مل يٚمْمروا، وَم٣م ايمًٙمْم٣من، وَم٣م َمٛمع ومقم ايمزىم٣مة إٓ َمٛمٔمقا ايمٗمْمر َمـ ايمًامء، 

٣م دم أيدُّيؿ، وَم٣م مل ومقم ايمٔمٜمد إٓ ؽمٙمط اهلل فمٙمٝمٜمؿ فمدوهؿ ضمتك يٟمطمذ زمٔمض َم ٞمٗمض

 .»حت٘مؿ أئٚمتٜمؿ زم٘مت٣مب اهلل إٓ صمٔمؾ اهلل زمٟمؽمٜمؿ زمٝمٛمٜمؿ

إن ُمثؾ هذه اًمّمٗم٤مت اخلٛمس ٓ حتت٤مج إمم ذح، وٓ حتت٤مج إمم شمٗمًػم، أرضمق ُمـ 

يمؾ ؾم٤مُمع أن يٓمٌ٘مٝم٤م قمغم اًمقاىمع، وأن يٜمٔمر إمم واىمٕمٜم٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم ذم مجٞمع إىمٓم٤مر 

 اإلؾمالُمٞم٦م.

٤م اعم١مُمـ إيامًٟم٤م، وُمـ صمؿ اقمتٜمك هب٤م قمٚمامؤٟم٤م وأًمٗمقا ذم قمالُم٤مت إن قمالُم٤مت اًمٜمٌقة يزداد هب

اًمٜمٌقة وذم دٓئؾ اًمٜمٌقة، أًمٗمقا شم٠مًمٞمٗم٤مت ُمٜمٝمؿ احل٤مومظ اًمٌٞمٝم٘مل ومٚمف يمت٤مب ىمٞمؿ سمٕمٜمقان 

أسمق ٟمٕمٞمؿ ص٤مطم٥م طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ومٚمف يمت٤مب ىمٞمؿ ذم دٓئؾ  ، وُمٜمٝمؿ احل٤مومظ"دٓئؾ اًمٜمٌقة"

ُمـ ـمري٘مف ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء إٓ أٟمف ذم طمٚمٞم٦م اًمٜمٌقة، وـمري٘مف ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة ىمري٦ٌم 

                                                        

 .(106) »صحقحةاًم«(، وهق ذم 4019(، واسمـ ماضمة )4/540اعمًتدرك )( 1351)
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إوًمٞم٤مء رسمام يذيمر أطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م سمٙمثرة، وأطم٤مدي٨م ُمقوققم٦م ويِمٞمد سمِم٠من اًمتّمقف 

اعمٌتدع، وأسمق ٟمٕمٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم طم٤مومظ ضمٚمٞمؾ وإُم٤مم، ويمت٤مسمف احلٚمٞم٦م يٕمتؼم ُمرضمًٕم٤م ُمـ 

ؾمالم زهد وذم اعمراضمع، وأُم٤م اًمتّمقف وأُم٤م اًمًجع ومٚمٞمس ذم اإلؾمالم شمّمقف، ذم اإل

اإلؾمالم ىمٜم٤مقم٦م، قمغم أهنؿ ىمد اظمتٚمٗمقا هؾ اًمتّمقف ُم٠مظمقذ ُمـ اًمّمٗم٤م؟ أم هق ُم٠مظمقذ ُمـ 

اًمّمٗم٦م؟ أم هق ُم٠مظمقذ ُمـ اًمّمقف؟ وهق ُم٠مظمقذ ُمـ اًمّمقف إذ ًمق يم٤من ُمـ اًمّمٗم٤م 

 وم٘مٞمؾ ومٞمف صٗمقي وًمق يم٤من ُمـ اًمّمٗم٦م ًم٘مٞمؾ ومٞمف صٗمك ومٝمقة ُم٠مظمقذ ُمـ اًمّمقف.

اإلؾمالم، سمؾ هتدم اإلؾمالم طمتك اٟمتٝمك  إن هٜم٤مك سمدقًم٤م قمٜمد اعمتّمقوم٦م ٓ ي٘مره٤م

: أٟمف ٓ طم٤مضم٦م إمم اًمنميٕم٦م ويًتدل "ومتح اًم٤ٌمري"سمٌٕمْمٝمؿ أن ي٘مقل يمام ذيمره احل٤مومظ ذم 

٣م فِمْٙمامً ﴿سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ـْ يَمُدٞمح ْٚمٛم٣َمُه َِم ـْ فِمٛمِْدَٞم٣م َوفَمٙمح ٥ًم َِم ، ي٘مقل طمدصمٜمل [43]اًمٙمٝمػ:﴾آسَمْٝمٛم٣َمُه َرمْحَ

ٌْٓمِؾ ديٜمٙمؿ ي٤م ُمٕمنم وٓ   اعمًٚمٛملم، ُمٕمٜم٤مه أٟمف ٓ حيت٤مج إمم رؾمقل اهلل ىمٚمٌل قمـ ريب ُي

حيت٤مج إمم اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ طمٗمظ اهلل هبؿ اًمديـ، وًمًٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ ذم أوم٤موؾ اًمّمقومٞم٦م 

 وُمـ ٟمحك ٟمحقمه٤م. سمـ أدهؿ واجلٜمٞمد يم٢مسمراهٞمؿ

وًمٙمٜمٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ ذم اعمٌتدقم٦م وٟم٘مقل إن اًمتًٛمٞم٦م ُمٌتدقم٦م، أٓ شمٜمٔمرون إمم اًمِمٞمققمٞم٦م 

شم١ميد اًمّمقومٞم٦م ٕن ُمٚمت٘مك اًمتّمقف واًمِمٞمققمٞم٦م واطمد وهق اإلسم٤مطمٞم٦م ُمٜمتٝمك اعمٚمٕمقٟم٦م رسمام 

اًمتّمقف واًمِمٞمققمٞم٦م واطمد وهل اإلسم٤مطمٞم٦م أٓ شمٕمٚمٛمقن أن سمٕمض اًمّمقومٞم٦م ي٘مقل: إن 

َؽ ضَمتحك اًمٕمٌد إذا سمٚمغ ُمٜمزًم٦م وم٘مد أطمؾ اهلل ًمف يمؾ رء، صمؿ يًتدل سمٕمد ذًمٙمؿ:  ٌُْد َرزمح ﴿َوافْم

وهق ؾمٞمد اعمرؾمٚملم  قمغم أن أي٦م ٟمزًم٧م قمغم رؾمقل اهلل  ،[77]احلجر:﴾َيْٟمسمَِٝمَؽ ايْمَٝمِٗمكمُ 
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وؾمٞمد اعمت٘ملم وهق ذم آظمر قمٛمره وهق ُمريض، وهق خيرج إمم اعمًجد هي٤مدي سملم قمكم 

 .طمتك شمتٗمٓمر ىمدُم٤مه ، وي٘مقم اًمٜمٌل وقم٤ٌمس هي٤مدي إمم اعمًجد

 إن ديٜمٜم٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم وؾمط سملم اًمٖم٤مزم واجل٤مذم، وظمّمقًص٤م أهؾ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

، وم٢مهنؿ وؾمط سملم اًمٖم٤مزم واجل٤مذم، وُمٕمروم٦م اًمٗمرق اًمزائٖم٦م اًمْم٤مًم٦م أُمر ُمٝمؿ، وًم٘مد يمٜم٤م 

وٟمحـ ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٟمًٛمع ُمـ سمٕمض زُمالئٜم٤م أٟمف ي٘مقل: ٓ طم٤مضم٦م سمٜم٤م إمم أن 

ٟمٕمرف أطمقال اعمٕمتزًم٦م وٓ اجلٝمٛمٞم٦م وٓ اعمرضمئ٦م وٓ اخلقارج، طمتك يمدٟم٤م أن ٟمت٠مصمر سم٘مقًمف، 

٢مذا هل شمٔمٝمر مج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم، ومج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم هل ـم٤مئٗم٦م ُمـ اخلقارج ومام هل إٓ أي٤مم وم

هؿ  »أَّنؿ ىمالب أهؾ ايمٛم٣مر«وخيؼم قمٜمٝمؿ:  اًمذيـ ي٘مقل ومٞمٝمؿ رؾمقل اهلل 

أَّنؿ يٚمرومقن َمـ ايمديـ ىمام «: اخلقارج اًمذيـ يٙمٗمرون اعمًٚمٛملم، وخيؼم قمٜمٝمؿ اًمٜمٌل 

قمغم  إن إظم٤ٌمره و ، هٙمذا خيؼم رؾمقل اهلل »يٚمرق ايمًٜمؿ َمـ ايمرَمٝم٥م

سمـ أيب ـم٤مًم٥م ووضمد ومٞمٝمؿ ذا  اخلقارج يٕمد قمٚماًم ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة ٕهنؿ ظمرضمقا قمغم قمكم

 .اًمثدي٦م اًمذي أظمؼم اًمرؾمقل 

وي٘مقل ذم اخلقارج أهنؿ خيرضمقن قمغم ومرىم٦م ُمـ اًمٜم٤مس شم٘متٚمٝمؿ أومم اًمٓم٤مئٗمتلم سم٤محلؼ، 

٤ممم قمٜمٝمام ىمت٤مل، ومٌدأ ، ومخرضمقا وسملم قمكم وُمٕم٤موي٦م ريض اهلل شمٕمووىمع يمام أظمؼم اًمٜمٌل 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف سم٤مخلقارج عم٤م ىمٓمٕمقا اًمًٌٞمؾ وومٕمٚمقا إوم٤مقمٞمؾ،  قمكم

                                                        

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.418(، )م713)خ (1353)
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 .(1064( )م4351/ 3344)خ ُمتََّػٌؼ قمؾقف قمـ أيب ؾمعقد (1356)



 255 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

 وىمتٚمٝمؿ أومم اًمٓم٤مئٗمتلم سم٤محلؼ.

، وهبذا وسم٠مُمثٚم٦م اؾمتدل اًمٕمٚمامء قمغم أن قمٚمًٞم٤م يم٤من اعمّمٞم٥م، وأن يمام أظمؼم اًمٜمٌل 

دٟم٤م ُمـ هذا أن هٜم٤مك ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف يم٤من خمٓمًئ٤م، اضمتٝمد وم٠مظمٓم٠م ؿم٤مه

، اخلقارج ـم٤مئٗم٦م أيًْم٤م أطم٤مدي٨م، وأن هٜم٤مك قمالُم٤مت وىمٕم٧م يمام أظمؼم اًمٜمٌل 

ووضمدت أشمدرون ُمـ هؿ؟ هؿ اًمذيـ يٙمٗمرون اعمًٚمؿ سم٤معمٕمّمٞم٦م، اًمذي يٙمٗمر اعمًٚمؿ 

اًمذي ي٘مقل أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأؿمٝمد أن حمٛمًدا رؾمقل اهلل يٙمٗمره سم٤معمٕمّمٞم٦م، يٕمتؼم 

ج، ٟمٕمؿ إن اًمٕمٚمامء اظمتٚمٗمقا ذم ىم٤مـمع اًمّمالة، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٙمٗمره ؾم٤مًمًٙم٤م ُمًٚمؽ اخلقار

وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يٙمٗمره، وًمٞمس اًمٙمالم قمغم اًمّمالة وٓ قمغم ىم٤مـمع اًمّمالة أهق يم٤مومر أم 

ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر  اًمذي رواه ُمًٚمؿ ًمٞمس سمٙم٤مومر؟ وإن يم٤من طمدي٨م رؾمقل اهلل 

 .»سمرىمٜم٣م همٗمد ىمٖمرزمكم ايمٔمٌد وزمكم ايم٘مٖمر أو ايمممك إٓ ايمِمالة همٚمـ «ي٘ميض سمٙمٗمره: 

إٟمٜم٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم جي٥م أن ٟمٕمرف أهؾ احلؼ، ٕن اًمٗمرىم٦م ىمد طمّمٚم٧م سملم اعمًٚمٛملم 

واحلزسمٞم٤مت اخلٌٞمث٦م يم٤مًمِمٞمققمٞم٦م ويمحزب اًمٌٕم٨م وهمػمه٤م ُمـ إطمزاب، أصٌح٧م شمِمٙمؽ 

اعمًٚمٛملم ذم ديٜمٝمؿ، ومجدير سم٤معمًٚمؿ أن يٕمرف اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ُمـ أضمؾ أن يًٚمؽ 

٤م ُمـ اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ُمـ أضمؾ أن يًٚمؽ ُمًٚمٙمٝم٤م، ويمؾ ُمًٚمٙمٝم٤م، ويمؾ ـم٤مئٗم٦م شمدقمك أهن

، أو ـم٤مئٗم٦م شمدقمل أهن٤م ُمـ اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م، وأٟم٧م إذا ىمرأت ذم طمدي٨م رؾمقل اهلل 

شمرى اًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب، يمؾ ـم٤مئٗم٦م شمدقمل أهن٤م اًمٗمرىم٦م  ذح طمدي٨م رؾمقل اهلل 

ًح٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم اًمٜم٤مضمٞم٦م، واًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ُمٕمرووم٦م ُمـ يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم سم٤مهلل وقم٤مُماًل ص٤محل٤ًم وٟم٤مص

                                                        

 (.82)م ( 1357)
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وم٢مٟمف ُمـ اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ؾمقاء أيم٤من يٛمٜمًٞم٤م أم ُمٍمًي٤م، أسمٞمض أو أؾمقد، قمرسمًٞم٤م أو قمجٛمًٞم٤م، 

 هٙمذا ُمـ يم٤من ُمتٛمًًٙم٤م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وهٙمذا اعمجدد اًمذي ي٘مقل ومٞمف رؾمقل اهلل 

إن اهلل ئٌم٧م َلذه إَم٥م فمعم ىمؾ رأس َم٣مئ٥م ؽمٛم٥م َمـ جيدد َل٣م « :"ؾمٜمـ أيب داود"يمام ذم 

 . »يٛمٜم٣مأَمر د

اظمتٚمػ اًمٜم٤مس وأي اظمتالف ذم اعمجدد، وم٤معمجدد ُمـ يم٤من ُمتٛمًًٙم٤م سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م 

داقمًٞم٤م إًمٞمٝمام وىمد يٙمقن واطمًدا، وىمد يٙمقٟمقا مج٤مقم٦م، وضمدير سمٙمؾ ُمًٚمؿ  رؾمقل اهلل 

أن يٕمتؼم ٟمٗمًف جمدًدا هلذا اًمديـ، ٕن اعمًٚمٛملم إذا مل ي٘مقُمقا قمغم إؾمالُمٝمؿ، وإذا مل يٌذًمقا 

وأُمقاهلؿ ودُم٤مءهؿ، وم٢من إُمر ظمٓمػم ُمـ ىمٌؾ أقمداء اإلؾمالم، وىمد أصٌحقا أٟمٗمًٝمؿ 

حي٤مرسمقن اعمًٚمٛملم سم٤مٕومٙم٤مر، وحي٤مرسمقن اعمًٚمٛملم سم٤مًمدقم٤مي٤مت، وحي٤مرسمقن اعمًٚمٛملم 

سم٤مإلطم٤ًمن إمم وٕمٗم٦م اعمًٚمٛملم، حيًٜمقن إمم سمٕمض وٕمٗم٦م اعمًٚمٛملم طمتك ي٘مقل ىم٤مئٚمٝمؿ: 

اهلل ُمـ أضمؾ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  ن إًمٞمؽ ي٤م قمٌدإن ديـ اًمٜمّم٤مرى ظمػم ُمـ ديـ اعمًٚمٛملم، أحيًٜمق

أم ُمـ أضمؾ اًمديـ أم ُمـ أضمؾ أن يْمٚمقك؟ واإلطم٤ًمن ىمد ضم٤مء سمف ديـ اإلؾمالم، وًمٙمـ 

إِنح اهللَ حُي٤ِمه ﴿ »إن اهلل ىمت٤م اإلضم٣ًمن فمعم ىمؾ رء«اعمًٚمٛملم هؿ اعمًٞمئقن: 

ٛمكَِم﴾ ًِ ٤مق إًمٞمف، وًمٙمـ ُمٕم٤مُمٚم٦م ، ومَ٘مؾ أن دمد أُمًرا طمًٜم٤ًم إٓ واإلؾمالم ؾمٌ[25]اعم٤مئدة:اظمُْْح

اعمًٚمٛملم هل اًمتل أظمرت اعمًٚمٛملم، قم٤معمٜم٤م ٓ ي٘مقم سمام أوضم٥م اهلل قمٚمٞمف، طم٤ميمٛمٜم٤م ٓ ي٘مقم 

سمام أوضم٥م اهلل قمٚمٞمف، شم٤مضمرٟم٤م ٓ ي٘مقم سمام أوضم٥م اهلل قمٚمٞمف، إُمل ٓ ي٘مقم سمام أوضم٥م اهلل 

إًمٞمف راضمٕمقن،  قمٚمٞمف، أصٌحٜم٤م ٟمتقايمؾ وأصٌحٜم٤م أسمٜم٤مء دٟمٞم٤م وًمًٜم٤م سم٠مسمٜم٤مء آظمرة، إٟم٤م هلل وإٟم٤م

                                                        

 (.599) "اًمصحقحة"( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، وهق ذم 4291رواه أسمق داود )( 1358)
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إهن٤م اعمٝم٤مٟم٦م وإٟمف اخلزي وإٟمف اًمٕم٤مر ًمق اؾمتقمم قمٚمٞمٜم٤م أقمداء اإلؾمالم قمغم أٟمٜم٤م سمحٛمد اهلل ذم 

 يٛمٜمٜم٤م اًمٜم٤مس هلؿ ادم٤مه ـمٞم٥م ضمًدا.

واًمت٘مّمػم ُمـ ىمٌؾ اًمٕمٚمامء وُمـ ىمٌؾ ذوي اًمٗمٙمر، وًم٧ًم أىمقل: إن اًمٕمٚمامء وطمدهؿ 

٦م أصٌحقا ُمٝمدديـ، وإن يمٜم٤م هؿ اعم٘مٍمون، ٕن اًمٕمٚمامء ذم يمثػم ُمـ إىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم

سمحٛمد اهلل ه٤مهٜم٤م ممٙمٜملم ٟم٘مقل احلؼ، ٟمحٛمد اهلل قمغم ذًمؽ، وًمٙمـ شمٚمٙمؿ اًمتٝمديدات اًمتل 

حتّمؾ ًمٚمٕمٚمامء ذم يمثػم ُمـ إىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م شمزيد اإلؾمالم اٟمٗمج٤مًرا وىمقة، يمٚمام ؾمجـ 

مج٤مقم٦م ُم٤م ظمرضمقا ُمـ اًمًجـ إٓ وىمد يمثروا، إٓ وىمد شم٤مب أٟم٤مس يمثػم، وًم٘مد أظمؼمين 

ؿمخص أن ُمًجًدا سمٛمٍم أظمذ إُم٤مُمف وُم١مذٟمف، ويم٤مد اعمًجد أن يتٕمٓمؾ، وم٠مظمذت مج٤مقم٦م 

ُمـ اخلامريـ اًمٖمػمة قمغم ديـ اإلؾمالم، وذهٌقا ي١مذٟمقن ويدقمقن اًمٜم٤مس، وهدى اهلل 

أوًمئؽ اخلامريـ، اًمٜم٤مس ؾمقاء أيم٤مٟمقا مخ٤مريـ أم يم٤مٟمقا ُمـ ذوي اعمٞمققم٦م أم ذوي اًمؽمف، 

 ذا ًمق وضمدوا هلؿ قم٤معم٤ًم يرؿمدهؿ إمم اخلػم.اًمٜم٤مس قمٜمدهؿ إطم٤ًمس اإلؾمالم، ي٤م طمٌ

ي٤م طمٌذا ًمق وضمدوا هلؿ قم٤معم٤ًم ممٙمٜم٤ًم يٜم٘مذهؿ ُمـ هذه اًمْمالٓت، وإٟمٜم٤م ًمـ يٜم٘مذٟم٤م اهلل 

، وطمتك ٟمرضمع إمم قمٚمامئٜم٤م، وُمـ هؿ طمتك ٟمرضمع إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ـْ ٓ دون: اًمٕمٚمامء اًمذيـ ٟمرضمع إًمٞمٝمؿ؟ هؿ اًمذيـ ٓ ي٠ًمًمقٟمٙمؿ أضمًرا وهؿ ُمٝمت ٌُِٔمقا ََم ﴿اسمح

َٟميُمُ٘مْؿ َأصْمرًا َوُهْؿ َُمْٜمَتُدونَ  ًْ ، ه١مٓء اًمذيـ ٟمرضمع إًمٞمٝمؿ وٟمًتٗمتٞمٝمؿ، وٟمحـ [12]ّيـس:﴾َي

ُم٠مُمقرون سم١ًماهلؿ، أُم٤م إذا يم٤من اًمٕم٤مُمل ُمٜمٍموًم٤م قمـ اًمٕمٚمؿ، واًمٕم٤ممل ُمٜمزوي ذم سمٞمتف، 

٤م ُمٕمنم اًمٞمٛمٜمٞملم واحلٙمقُم٦م ُمٜمزوي٦م، واًم٘م٤ٌمئؾ ُمٜمزوون قمـ اًمتٕمٚمؿ، إٟمف ًمٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م مجٞمٕمً 

 أن شمٙمقن يمٚمٛمتٜم٤م واطمدة، وأن ٟم٘مٌؾ قمغم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع طمتك ٟمّمدر ُمٕمٚمٛملم.

ٟمحـ أن ذم سمٚمدٟم٤م ٟمّمدر ؿمٖم٤مًملم إمم أُمريٙم٤م وإمم اًمًٕمقدي٦م وإمم يمثػم ُمـ إىمٓم٤مر، 
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، ٟمحـ ٟمريد أن ٟمّمدر ُمٕمٚمٛملم وًمٞمس ذًمٙمؿ قمغم اهلل سمٕمزيز:  ًٓ ﴿َويَمَٗمْد ٟمّمدر ؿمٖم٤مًملم وقمام

َٞم٣م ايْمُٗمرْ  ْ ىمِرٍ َينح ـْ َُمدح ىْمِر هَمَٜمْؾ َِم  .[25]اًم٘مٛمر:﴾آَن يمِٙمذِّ

وم٤مًم٘مرآن ُمٞمن سمحٛمد اهلل، ُمـ أسمٜم٤مءٟم٤م وُمـ ؿم٤ٌمسمٜم٤م ُمـ حيٗمظ اًم٘مرآن ذم ؾمٜم٦م واطمدة، 

وُمـ يًتٓمٞمع أن خُيَِرج وحي٘مؼ ذم اًمٙمت٥م ذم ُمدة يًػمة، وًمق أىمٌؾ اًمِم٤ٌمب قمغم يمت٤مب اهلل 

يم٤من اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل  ، وًمق سمدأ اًمِم٤ٌمب سم٤مإليامن يماموقمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

قمٚمٞمٝمؿ يٗمٕمٚمقن، اًمّمح٤مسم٦م شمٕمٚمٛمقا اإليامن ىمٌؾ أن يتٕمٚمٛمقا اًم٘مرآن وم٤مزدادوا إيامًٟم٤م سمحٗمظ 

 اًم٘مرآن.

ورب طم٤مومظ ىمرآن وهق يتٕم٤مُمؾ ذم اًمٌٜمقك اًمرسمقي٦م، ورب طم٤مومظ ىمرآن وهق رسمام يٙمقن 

 ىم٤مئًدا جلٌٝم٦م ُمـ اجلٌٝم٤مت اعمٜمحروم٦م عم٤مذا؟

سم٤مإليامن، وم٤مًمقاضم٥م أن ٟمٌدأ سم٤مإليامن وٟمحـ أطمقج ُم٤م ٕٟمٜم٤م سمدأٟم٤م سم٤مًمٕمٚمؿ ىمٌؾ أن ٟمٌدأ 

، وإيامن ٟمٙمقن إمم أن ٟمدرس اإليامن، وأن ٟمتٕمٚمؿ ديٜمٜم٤م يمام قمٚمٛمٜم٤م رؾمقل اهلل 

وي٘مقل: ي٤م  اًمّمح٤مسم٦م اًمذي ضمٕمؾ أطمدهؿ إذا ارشمٙم٥م ضمريٛم٦م ي٠ميت إمم رؾمقل اهلل 

ومت٘مقل: ي٤م  رؾمقل اهلل إين أص٧ٌم طمًدا وم٠مىمٛمف قمكم، سمؾ ضم٤مءت اعمرأة إمم رؾمقل اهلل 

سمٕمد أن ووٕم٧م وًمده٤م،  رؾمقل اهلل إين أص٧ٌم طمًدا وم٠مىمٛمف قمكم، ومٞم٠مُمر هب٤م اًمٜمٌل 

ًمٞمّمكم قمٚمٞمٝم٤م، وم٘م٤مل  وسمٕمد أن ومٓمٛم٧م وًمده٤م ي٠مُمر هب٤م أن شمرضمؿ، صمؿ يت٘مدم رؾمقل اهلل 

يمٗمد سم٣مزم٦م سمقزم٥م يمق ومًٚم٦م زمكم «قمٛمر: يمٞمػ شمّمكم قمٚمٞمٝم٤م ي٤م رؾمقل اهلل وهل زاٟمٞم٦م؟ ىم٤مل: 

 .»قؽمٔمتٜمؿؽمٌٔمكم َمـ أهؾ اظمديٛم٥م يم

                                                        

 ( قمـ سمريدة ريض اهلل قمـف.1696)م ( 1360)
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، هق اًمذي ضمٕمؾ أطمدهؿ يرُمل مترات ي٠ميمٚمٝمـ وي٘مقل: هٙمذا ي٘مقل رؾمقل اهلل 

، هق اًمذي ضمٕمؾ أطمدهؿ إذا إهن٤م حلٞم٤مة ـمقيٚم٦م إذا قمِم٧م طمتك آيمؾ هذه اًمتٛمرات

، يم٤مٟمقا ارشمٙم٥م ُمٕمّمٞم٦م ي٘مقل: هٚمٙم٧م ي٤م رؾمقل اهلل، اطمؽمىم٧م ي٤م رؾمقل اهلل

ن وم٢ممم اهلل اعمِمتٙمك، وزاد اًمٓملم سمٚم٦م وؾم٤مئؾ يِمٕمرون سم٠من اعمٕمّمٞم٦م اطمؽماىًم٤م، أُم٤م ٟمحـ أ

إقمالم، ومٛمـ يمثػم ُمـ إىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م ومٙم٠مهن٤م ووٕم٧م إلوم٤ًمد اًمِم٤ٌمب، وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م 

 إًمٞمف راضمٕمقن.

وأٟم٤م أؾم٠مًمٙمؿ أهي٤م اإلظمقة ذم اهلل، أيٜمٍم اًمديـ سم٤مًمرىم٤مصلم؟ أيٜمٍم اًمديـ سم٤معمٖمٜملم؟ 

ىُمْؿ﴾إِْن سَمٛمٌُْمُ ﴿رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـَ  ،[5]حمٛمد:وا اهللَ َيْٛمٌُمْ ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ُ٘مْؿ سُمْٖمٙمُِحقنَ  ٌُُتقا َواْذىُمُروا اهلَل ىَمثغِمًا يَمَٔمٙمح ـَ  ،[23]ٕٟمٗم٤مل:﴾آََمٛمُقا إَِذا يَمِٗمٝمُتْؿ همَِئ٥ًم هَم٣مشْم ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

الِة إِنح اهللَ ََمَع ايمِمح  ػْمِ َوايمِمح ـَ آََمٛمُقا اؽْمَتِٔمٝمٛمُقا زم٣ِميمِمح  .[235]اًمٌ٘مرة:﴾٣مزمِِري

ذم ًمٞمٚم٦م سمدر ي٘مقم ًمٞمٚمتف، ومت٤مرة يّمكم وأظمرى يدقمق رسمف ويٌتٝمؾ إمم  وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

، ويرومع يديف طمتك »ايمٙمٜمؿ إن هتٙمؽ هذه ايمٔمِم٣مزم٥م ٓ سمٔمٌد زمٔمد ايمٝمقم«اهلل وي٘مقل: 

ؾم٘مط رداؤه، وىم٤مل ًمف أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف: طمًٌؽ ي٤م رؾمقل اهلل ُمٜم٤مؿمدشمؽ رسمؽ ومقاهلل 

 جزن اهلل ًمؽ ُم٤م وقمدك.ًمٞمٜم

وأصح٤مسمف روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ يٗمزقمقن إمم اهلل، وُم٤م أطمقضمٜم٤م أن  هٙمذا يم٤من اًمٜمٌل 

ٟمٗمزع إمم اهلل ٕٟمٜم٤م هم٤مرىمقن أن سملم اًمٗمتـ، وًمـ يٜم٘مذٟم٤م إٓ اهلل واًمرضمقع إمم يمت٤مب اهلل 

                                                        

  ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.4046(، )خ1899رواه مًؾؿ ) (1361)

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا. 1112( )م 1935)خ  (1362)

 ( قمـ قمؿر ريض اهلل قمـف كحقه.1763)م ( 1363)
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، ٟمٗمزع إمم اهلل سم٘مٚمقب ص٤مدىم٦م، وٟمٌح٨م ًمٜم٤م قمـ ضمٚم٤ًمء ص٤محللم وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ٞمٜمقٟمٜم٤م قمغم أٟمٗمًٜم٤م، ٕن اجلٚمٞمس اًمّم٤مًمح يت٠مصمر سمف اًمٕمٌد، واجلٚمٞمس اًمزء يت٠مصمر سمف أيًْم٤م: يٕم

ؽُمقِل ؽَمٌِٝمالً  ْذُت ََمَع ايمرح َ َي٣م َوْيَٙمَتك يَمْٝمَتٛمِل *  ﴿َوَيْقَم َئَمضه ايمٓمح٣ممِلُ فَمعَم َيَدْيِف َيُٗمقُل َي٣م يَمْٝمتَٛمِل اَتح

ِْذ هُمالٞم٣ًم طَمٙمِٝمالً  ْ َأَتح ٣مِن يَمَٗمْد َأَو *  مَل ًَ ْٞم ْٝمَْم٣مُن يمِْْلِ ىْمِر زَمْٔمَد إِْذ صَم٣مَءيِن َوىَم٣مَن ايمُمح ـِ ايمذِّ ٛمِل فَم ٙمح

  .[17-15]اًمٗمرىم٤من: طَمُذوًٓ﴾

ؿم٤مهدٟم٤م ُمـ أي٦م أن اعمًٚمؿ ىمد يت٠مصمر، وظمّمقًص٤م إذا يم٤من ضم٤مهاًل، وظمّمقًص٤م إذا رأى 

ُمـ ومً٘م٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ يٗمٕمؾ ذًمؽ، ٕن أهؾ اًمٕمٚمؿ يّمٞمٌقن وخيٓمئقن، وجيٝمٚمقن 

أطمقف َم٣م أطم٣مف فمعم أَمتل َمٛم٣مهمؼ فمٙمٝمؿ «ي٘مقل:  قن، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ويٕمٚمٛم

ـَ ، سمؾ رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: »ايمٙم٣ًمن ـَ آََمٛمُقا إِنح ىَمثغِمًا َِم ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ ؽَمٌِٝمِؾ  وَن فَم ٣ٌَمؿمِِؾ َوَيُِمده ٣ٌَمِن يَمَٝمْٟمىُمُٙمقَن َأَْمَقاَل ايمٛمح٣مِس زم٣ِميْم ْه ٣ٌَمِر َوايمره ضَْم ْٕ  .[52]اًمتقسم٦م:﴾اهللِا

 أٓ شمٙمـ أهي٤م احلريص قمغم ديٜمف، يمذًمؽ إقمرايب اًمذي ضم٤مء إمم رؾمقل اهلل 

ُم٤مًمؽ إذا ذه٧ٌم إمم اًمٕم٤ممل  وم٘م٤مل: )ي٤م حمٛمد أين ؾم٤مئٚمؽ ومٛمِمدد قمٚمٞمؽ ذم اعم٠ًمًم٦م(

ؾمقاء أضمئ٧م إمم ُمٌٓمؾ أم إمم ومالن وومالن، ُم٤م رأيؽ ذم اًمتٕم٤مُمؾ ذم اًمٌٜمقك احل٤مرضة؟ ىم٤مل 

قل: ُم٤م هق اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ؟ ٕن هم٤مًم٥م اًمٌٜمقك أن شمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م، ًمؽ: طمالل ومٜم٘م

ـَ اهللِ﴿ ورب اًمٕمزة حيذرٟم٤م وي٘مقل ذم ىمقًمف: ، ذم ظمٓمر [157]اًمٌ٘مرة:﴾هَمْٟمَذُٞمقا زمَِحْرٍب َِم

 قمٔمٞمؿ، وُم٤م اًمزًمزال ُمٜم٤م سمٌٕمٞمد، وأن اًمذي أهٚمؽ ىمرى ُمـ اًمٞمٛمـ ىم٤مدر قمغم إهالك همػمه٤م.

                                                        

، وهق طمديث صحقح سمؿجؿقع ـمرىمف، وىمد شمراضمع اًمشقخ قمـ رواه أمحد قمـ قمؿر ريض اهلل قمـف (1364)

 .ثرة ؿمقاهدهإٓ أكف اطمتج سمف ذم ومتاويف وحمارضاشمف ًمؽ »اًمصحقح اعمًـد«ذيمره ذم 

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.63)خ  (1365)
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ٌف وقمذاسمف، وأن يتقب قمٚمٞمٜم٤م، وٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يرومع قمٜم٤م همْم

أن حيٞمل ىمٚمقسمٜم٤م، اًمٚمٝمؿ أطمل ىمٚمقسمٜم٤م سم٤مإليامن، اًمٚمٝمؿ أطمل ىمٚمقسمٜم٤م سم٤مإليامن، ٟم٠ًمل اهلل 

اًمٕمٔمٞمؿ أن جيٛمع سملم ىمٚمقسمٜم٤م قمغم احلؼ، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يٚمٝمٛمٜم٤م رؿمدٟم٤م وأن يتقب 

 قمٚمٞمٜم٤م.

*** 
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اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ وآه، وأؿمٝمد  احلٛمد هلل، وصغم

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

 "ؾمٜمٜمف"أُم٤م سمٕمد: وم٢من اومؽماق إُم٦م يٕمتؼم قمٚماًم ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة، عم٤م روى أسمق داود ذم 

هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: سمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب  سمـ قمٛمرو ُمـ ـمريؼ حمٛمد

اهمؼموم٦م ايمٝمٜمقد فمعم إضمدى وؽمٌٔمكم همروم٥م، واهمؼموم٦م ايمٛمِم٣مرى فمعم «: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .»اشمٛمتكم وؽمٌٔمكم همروم٥م، وؽمتٖمؼمق هذه إَم٥م فمعم شمالث وؽمٌٔمكم همروم٥م

ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ، قمـ ُمٕم٤موي٦م"ؾمٜمٜمف"عم٤م روى أسمق داود ذم 

، وذيمر احلدي٨م ٟمحق إول، صمؿ »إضمدى وؽمٌٔمكم همروم٥م...  اهمؼموم٦م ايمٝمٜمقد فمعم«: 

، صمؿ »هؿ اجلامفم٥م«وم٘م٤مل:  ، ومًئؾ قمٜمٝم٤م اًمٜمٌل »ىمٙمٜم٣م دم ايمٛم٣مر إٓ همروم٥م«زاد ذم آظمره: 

، أي: شمدب ذم »إٞمف ؽمٝمٟمَت أومقام سمتج٣مرى ِبؿ إهقاء ىمام يتج٣مرى ايم٘مٙم٤م زمِم٣مضمٌف«ىم٤مل: 

يٜمٗم٨م ومٞمف اًمًؿ ومٞمجري ذم قمروىمٝمؿ إهقاء يمام يدب اًمٙمٚم٥م إذا قمض اًمِمخص، وم٢مٟمف 

 مجٞمع أقمْم٤مئف، وهذا يٕمتؼم قمٚماًم ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة.

سمـ أيب  ؾمٕمٞمد اخلدري وقمكم قمـ أيب "اًمّمحٞمحلم"وقمَٚمَؿ صم٤مًم٨م: ُم٤م ضم٤مء ذم 

                                                        

 شمؼدم ذم اخلطٌة اًمًاسمؼة ذم اًمػرق.( 1366)

 شمؼدم ذم اخلطٌة اًمًاسمؼة ذم اًمػرق.( 1367)

(، وضماء قمـ قمكم وضماسمر 1064/147( )م 5058متػؼ قمؾقف قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف )خ ( 1368)

طمديث أيب ؾمعقد وقمكم  وأيب ذر وؾمفؾ سمـ طمـقػ يمؾفا ذم صحقح مًؾؿ، وأظمرج اًمٌخاري مـفا



 263 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

ذم  "صحٞمحف"ـم٤مًم٥م ومجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وىمد ذيمر ُمًٚمؿ ٟمحق قمنمة أطم٤مدي٨م ذم 

ومقن َمـ ايمديـ ىمام يٚمرق إَّنؿ يٚمر«ىم٤مل:  يمت٤مب اًمزيم٤مة ذم ذم اخلقارج، وأن اًمٜمٌل 

 .»ايمًٜمؿ َمـ ايمرَمٝم٥م، حيٗمر أضمدىمؿ صالسمف َمع صالهتؿ، وصٝم٣مَمف َمع صٝم٣مَمٜمؿ

ُمـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م وقمٌداهلل اسمـ أيب أورم  "ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد"ويمام صم٧ٌم ذم 

، »إَّنؿ ىمالب أهؾ ايمٛم٣مر«ىم٤مل ذم اخلقارج:  واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب أن اًمٜمٌل 

 .هؾ اإليامن، ويؽميمقن أهؾ اإلوصم٤من(سم٠مهنؿ: )ي٘متٚمقن أ ووصٗمٝمؿ اًمٜمٌل 

ومٚمؿ يٕمروقا ًمف،  وىمد وىمع هذا، وم٢مٟمف ُمر هبؿ هيقدي وم٘م٤مًمقا: ذُم٦م ٟمٌٞمٙمؿ حمٛمد 

سمـ إرت وم٘م٤مًمقا: طمدصمٜم٤م قمـ أسمٞمؽ؟ ومحدصمٝمؿ سمحدي٨م ذم  سمـ ظم٤ٌمب وُمر هبؿ قمٌداهلل

اًمتحذير ُمـ اًمٗمتـ، وُمـ ؾمٗمؽ دُم٤مء اعمًٚمٛملم، صمؿ ىمتٚمقه وسم٘مروا سمٓمـ ضم٤مريتف ويم٤مٟم٧م 

 ُماًل.طم٤م

وهلؿ ُمقاىمػ يمثػمة، سمؾ إذا ىمرأت اًمت٤مريخ وضمدهتؿ حي٤مرسمقن أهؾ اإلؾمالم، ويؽميمقن 

أهؾ إوصم٤من، ووضمدهتؿ أيمؼم قمقن ٕقمداء اإلؾمالم قمغم اعمًٚمٛملم، ومرب ُمٕمريم٦م شمٙمقن 

ُمٚمتحٛم٦م سملم اإلؾمالم واًمٙمٗمر، ومٞمخرج اخلقارج ذم اًمٌٚمدة، ومٞمْمٓمر اعمًٚمٛمقن إمم اًمرضمقع 

 اخلقارج.ُمـ أضمؾ مح٤مي٦م أقمراوٝمؿ ُمـ 

وسمدقم٦م اخلقارج شمٕمتؼم أول سمدقم٦م طمدصم٧م ذم اإلؾمالم، وم٢مٟمف أشمك ذو اخلقيٍمة إمم 

ي٘مًؿ اًمٖمٜم٤مئؿ ذم همزوة طمٜملم وم٘م٤مل: أقمدل ي٤م حمٛمد، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ، واًمٜمٌل اًمٜمٌل 

                                                                                                                                                      

 وؾمفؾ.

 (.1/199( قمـ أيب أمامة ريض اهلل قمـف، وهق ذم اجلامع )5/253رواه أمحد )( 1369)

 يمام ذم طمديث أيب ؾمعقد وهمػمه. (1370)
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، وم٘م٤مل سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م: دقمٜمل ي٤م رؾمقل اهلل »ويٙمؽ، َمـ ئمدل إذا مل أفمدل؟«: 

خرج َمـ وئّمئ هذا أي: َمـ صٙمٌف وـمٜمره إٞمف ؽمٝم«: أرضب قمٜم٘مف، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

ومقم حتٗمرون صالسم٘مؿ َمع صالهتؿ، وصٝم٣مَم٘مؿ َمع صٝم٣مَمٜمؿ؛ يٚمرومقن َمـ ايمديـ ىمام 

 .»يٚمرق ايمًٜمؿ َمـ ايمرَمٝم٥م

ًٓ أو مح٤مر وطمش أو همػمه٤م ومرسمام ًمِمدة اًم٘مقس  وُمٕمٜمك هذا أٟمؽ إذا رُمٞم٧م همزا

م وٓ اًمٗمرث، ىمد وهقم٦م اًمًٝمؿ يٜمٗمذ ُمـ اًمرُمٞم٦م اًمتل شمرُمك، وخيرج وًمٞمس ومٞمف أصمر اًمد

 .ؾمٌؼ اًمٗمرث واًمدم يمام أظمؼم سمذًمؽ اًمٜمٌل 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف، وشمريمٝمؿ طمتك ىمتٚمقا  واخلقارج فمٝمروا ذم زُمـ قمكم

سمـ ظم٤ٌمب وىمٓمٕمقا اًمًٌٞمؾ، وظمٌم قمكم ومج٤مقمتف أن يِمتٌٙمقا ُمع ُمٕم٤موي٦م ومج٤مقمتف  قمٌداهلل

ووالٓهتؿ أهنؿ  ومٞمٛمٞمؾ اخلقارج إمم أهؾ قمكم ومج٤مقمتف ويًٌقهنؿ، وُمـ شمره٤مهتؿ

ي٘مقًمقن: ٓ طمٙمؿ إٓ هلل، وأٟم٧م ي٤م قمكم طمٙمٛم٧م اًمرضم٤مل، وم٠مشمك قمكم سمٛمّمحػ وم٠مظمذ 

ييسمف سمٕمقد وي٘مقل: اطمٙمؿ ي٤م ُمّمحػ سملم اًمٜم٤مس، وم٘م٤مًمقا: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم إٟمام هق ورق 

وطمؼم وضمٚمد، ومٙمٞمػ شمٗمٕمؾ ذًمؽ؟ ىم٤مل: ه١مٓء ي٠مُمروين سم٠من أطمٙمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، 

 ٜم٦م هؿ اًمرضم٤مل اًمذيـ يٗمٝمٛمقن اًمنمع.واًمذي حيٙمؿ سم٤مًمٙمت٤مب واًمً

سمـ أيب ـم٤مًم٥م: إن اهلل ضمٕمؾ ذم اًمّمٞمد إذا اصٓم٤مده اعمحرم أن حيٙمؿ ومٞمف  صمؿ ىم٤مل قمكم

﴿َوإِْن طِمْٖمُتْؿ ؾِمَٗم٣مَق زَمْٝمٛمِِٜماَم هَم٣مزْمَٔمُثقا ضَمَ٘ماًم ذوا قمدل ُمٜمٙمؿ، ويمذًمؽ ذم ؿم٠من اعمرأة وزوضمٝم٤م: 

ـْ َأْهٙمَِٜم٣م إِْن ُيِري ـْ َأْهٙمِِف َوضَمَ٘ماًم َِم ِؼ اهلُل زَمْٝمٛمَُٜماَم﴾َِم  .[53]اًمٜم٤ًمء:َدا إِْصالضم٣ًم ُيَقهمِّ

                                                        

 ( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف.1064/148( )م 3610/5058)خ ( 1371)

(1372)
 ( وهمػمه وؾمـده صحقح.1/86أصمر قمكم قمـد أمحد ) 
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ىم٤مل: ومدُم٤مء اعمًٚمٛملم أقمٔمؿ ُمـ اظمتالف رضمؾ ُمع اُمرأشمف، أو أقمٔمؿ ُمـ اًمّمٞمد، صمؿ 

سمـ قم٤ٌمس ًمٞمٜم٤مفمرهؿ، ومٚمام ىمدم إًمٞمٝمؿ ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ٓ شمٜم٤مفمروه وم٢من  أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ قمٌداهلل

، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: [36]اًمزظمرف:ِِمُٚمقَن﴾زَمْؾ ُهْؿ وَمْقٌم طَم ﴿هذا ُمـ اًمذيـ ي٘مقل اهلل ومٞمٝمؿ: 

 .سمـ قم٤ٌمس، ورضمع يمثػم ُمٜمٝمؿ ٕهنؿ ًمٞمس ًمدهيؿ قمٚمؿ ٟمٜم٤مفمره، صمؿ ٟم٤مفمروا قمٌداهلل

وإذا ىمرأت اًمت٤مريخ ُمـ أوًمف إمم آظمره دمدهؿ أٟم٤مؾًم٤م يتحٛمًقن ًمٚمديـ قمغم ضمٝمؾ، 

٤ًٌم سمٛمٗمرده رسمام هيزم اجلٞمش.  طمتك أن ؿمٌٞم

 ومٝمزُمقا إًمٗملم طمتك ىم٤مل ىم٤مئٚمٝمؿ:وىمدم قمٚمٞمٝمؿ ضمٞمش ُمٙمقن ُمـ أًمٗملم وهؿ أرسمٕمقن 

ـــــتؿ ـــــام زقمٛم ـــــ٤مرس يم ـــــ٤م وم  أأًمٗم

 

ــــــ٤م  ــــــؽ أرسمٕمقٟم ــــــزُمٝمؿ سمآؾم  وهي

وىمد اسمتكم اعمًٚمٛمقن سم٤مخلقارج ُمـ زُمـ ىمديؿ، ويٜم٘مٓمٕمقن صمؿ يرضمع أٟم٤مس إمم اًمٗمٙمرة  

 وهؿ يٕمتؼمون أضمٝمؾ اًمٜم٤مس سمديـ اهلل.

 وأهؾ اًمًٜم٦م وؾمط سملم اخلقارج واعمٕمتزًم٦م وسملم اعمرضمئ٦م، يمام ي٘مقل رسمٜم٤م قمزوضمؾ:

٥ًم َوؽَمْم٣ًم﴾  .[225]اًمٌ٘مرة:﴿َوىَمَذيمَِؽ صَمَٔمْٙمٛم٣َمىُمْؿ ُأَمح

وم٤مخلقارج واعمٕمتزًم٦م همٚمقا ذم اًمققمٞمد، واعمرضمئ٦م شم٤ًمهٚمقا ذم اًمققمٞمد وهمٚمقا ذم اإلرضم٤مء، 

ٓح ﴿وهلؿ ؿمٌٝم٤مت ُمـ زُمـ ىمديؿ، وأُم٤م اؾمتدٓهلؿ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ْ٘مُؿ إِ إِِن احْلُ

 أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف يمام شم٘مدم.سمـ  ، وم٘مد رد هذه اًمِمٌٝم٦م قمكم[22]يقؾمػ:هللِحِ﴾

اًمٕمزيز ريض اهلل قمٜمف ًمٚمٛمٜم٤مفمرة وم٠مومحٛمٝمؿ وىم٤مل هلؿ: ٟمٜمٔمر  سمـ قمٌد وىمد ـمٚمٌٝمؿ قمٛمر

إن يم٤من إُمر، أي احلؼ ُمٕمٙمؿ ٟمٔمرٟم٤م ذم أُمرٟم٤م، وإن يم٤من احلؼ ُمٕمٜم٤م دظمٚمتؿ ومٞمام دظمؾ 

                                                        

 ( وهق ذم اجلامع اًمصحقح 195( واًمـًائل ذم اخلصائص ص)10/157رواه قمٌد اًمرزاق ) (1373)

(1/103-105.) 
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يقم اًمٜم٤مس ومٞمف، ومٜم٤مفمرهؿ وأومحٛمٝمؿ، صمؿ ىم٤مًمقا ًمف: مل ٓ شم٥ًم آسم٤مءك اًمٔمٚمٛم٦م قمغم اعمٜمؼم 

اجلٛمٕم٦م؟ وم٘م٤مل قمٛمر: يمؿ ؾم٧ٌٌم ومرقمقن ذم قمٛمرك؟ ي٘مقل هذا ًمٚمخ٤مرضمل، وم٘م٤مل 

اخل٤مرضمل: ٓ رء، ىم٤مل: وم٠مٟم٧م شمٓم٤مًمٌٜمل سمٚمٕمـ آسم٤مئل قمغم اعمٜم٤مسمر اًمذيـ أظمٓمئقا وقمّمقا، 

فَْمعَم﴾﴿ومل شمٚمٕمـ ومرقمقن اًمذي ىم٤مل:  ْٕ ُ٘مُؿ ا  .[12]اًمٜم٤مزقمـ٤مت:َأَٞم٣م َرزمه

ـْ َئْمِص اهلَل َوَرؽُمقيَمُف هَم١مِنح يَمُف َٞم٣مَر ﴿ :وُمـ ؿمٌٝمٝمؿ أيًْم٤م: أهنؿ يًتدًمقن سم٘مقًمف شمٕم٤ممم َوََم

ـَ همِٝمَٜم٣م َأزَمدًا﴾ ، ومٝمذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م حمٛمقًم٦م قمغم ُمـ اؾمتحؾ [15]اجلــ:صَمَٜمٛمحَؿ طَم٣ميمِِدي

اًمٕمّمٞم٤من، واؾمتحؾ ىمتؾ اًمٜمٗمس اعمحرُم٦م، واؾمتحؾ اًمزٟم٤م وم٢مٟمف يٙمقن يم٤مومًرا، أُم٤م إذا مل 

زاه وهؿ ي٘مدرون اعمحذوف ُمـ أضمؾ اجلٛمع يًتحؾ وم٤مًمٕمٚمامء ي٘مدرون حمذووًم٤م أي إن ضم٤م

ـْ  سملم إدًم٦م ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم: َك زمِِف َوَيْٕمِٖمُر ََم٣م ُدوَن َذيمَِؽ ظمَِ ﴿إِنح اهللَ ٓ َيْٕمِٖمُر َأْن ُيمْمَ

ِٜمْؿ ٓ  ، وٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم:[26]اًمٜم٤ًمء:﴾َيَُم٣مءُ  ًِ هُمقا فَمعَم َأْٞمُٖم ـَ َأْهَ ٣ٌَمِدَي ايمحِذي ﴿وُمْؾ َي٣م فِم

ُٞمقَب ََجِٝمٔم٣ًم﴾سَمْٗمٛمَُْمقا َمِ  ٥ِم اهللِ إِنح اهللَ َيْٕمِٖمُر ايمذه  .[35]اًمزُمر:ـْ َرمْحَ

ومجٛمًٕم٤م سملم إدًم٦م مجع اًمٕمٚمامء سمام شم٘مدم، وهؿ ي٠مظمذون أطم٤مدي٨م وآي٤مت اًمققمٞمد، 

 ويؽميمقن أطم٤مدي٨م وآي٤مت اًمرضم٤مء.

دًا هَمَجَزاُؤُه صَمٜمَ  وُمـ أدًمتٝمؿ أيًْم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: ـْ َيْٗمُتْؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َُمَتَٔمٚمِّ ٛمحُؿ طَم٣ميمِدًا همِٝمَٜم٣م ﴿َوََم

 .[75]اًمٜم٤ًمء:﴾َونَمِّم٤َم اهلُل فَمَٙمْٝمِف َويَمَٔمٛمَُف َوَأفَمدح يَمُف فَمَذازم٣ًم فَمٓمِٝمامً 

واخلٚمقد ذم اًمٚمٖم٦م ي٠ميت سمٛمٕمٜمك اًمدوام، وي٠ميت سمٛمٕمٜمك اعمٙم٨م اًمٓمقيؾ يمام ذم 

ي٘مدرون حمذووًم٤م واًمت٘مدير: إن ضم٤مزاه، أو ُمـ يم٤من ُمًتحاًل، سمدًمٞمؾ  ، واًمٕمٚمامء"اًم٘م٤مُمقس"
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ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل  قمـ أيب سمٙمرة "صحٞمحٞمٝمام"واه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم ُم٤م ر

، ي٘مقل اًمٌخ٤مري »اظمًٙمامن إذا ايمتٗمٝم٣م زمًٝمٖمٝمٜمام هم٣ميمٗم٣مسمؾ واظمٗمتقل دم ايمٛم٣مر«: رؾمقل اهلل 

﴿َوإِْن ؿَم٣مئَِٖمَت٣مِن وهٙمذا ىمقًمف شمٕم٤ممم: ومًامهؿ ُمًٚمٛملم، ذم يمت٤مب اإليامن: "صحٞمحف"ذم 

ـَ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم اومْ  ٌِْٕمل َِم طُْمَرى هَمَٗم٣مسمُِٙمقا ايمحتِل سَم ْٕ ٣م فَمعَم ا َتَتُٙمقا هَمَٟمْصٙمُِحقا زَمْٝمٛمَُٜماَم هَم١مِْن زَمَٕم٦ْم إضِْمَدامُهَ

 ، ومًامهؿ اهلل ُم١مُمٜملم.[7]احلجرات:ضَمتحك سَمِٖملَء إلَِم َأَْمِر اهللِ﴾

ٓ يزين ايمزاين ضمكم يزين وهق َم٠مَمـ، «ُمـ طمدي٨م أيب هريرة:  وُمـ أدًمتٝمؿ ىمقًمف 

، ىم٤مل اًمٕمٚمامء ذم هذا احلدي٨م: إن »يم٣ًمرق ضمكم ينق وهق َم٠مَمـوٓ ينق ا

اإليامن يرشمٗمع قمٜمف يم٤مًمٔمٚم٦م، ويٌ٘مك ُمٕمف أصؾ اإلؾمالم، سمدًمٞمؾ ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ 

: ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ أيب ذر اًمٖمٗم٤مري "صحٞمحٞمٝمام"ذم 

، ىم٤مل أسمق ذر: وإن هق »ا رؽمقل اهللٓ يدطمؾ ايمٛم٣مر َمـ ؾمٜمد أن ٓ إيمف إٓ اهلل وأن حمٚمًد «

، ىم٤مل أسمق ذر: وإن هق وإن زٟمك ي٤م »وإن هق وإن زٞمك«وإن زٟمك ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

، ىم٤مل أسمق ذر: وإن هق وإن زٟمك وإن ذب »وإن هق وإن زٞمك«رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

ر، ، ومٙم٤من أسمق ذر حيدث سمف وي٘مقل: وقمغم رهمؿ أٟمػ أيب ذ»اخلٛمر، وقمغم رهمؿ أٟمػ أيب ذر

 .قمـ أيب اًمدرداء ٟمحقه "اًمّمحٞمح"وورد ظم٤مرج 

وًمًٜم٤م ٟمِمجع قمغم اعمٕمّمٞم٦م، وًمٙمـ ٟمذيمر مجع اًمٕمٚمامء اًمذيـ هلؿ ىمدم راؾمخ ذم 

                                                        

 (.2888( )م 31)خ ( 1374)

 (.57( )م 6772)خ ( 1375)

 (.94( )م 5827)خ ( 1376)

 .، صمؿ شمراضمع قمـف(1/270( وهق ذم اجلامع اًمصحقح )2/357( وأمحد )2/374رواه اًمـًائل ) (1377)
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اإلؾمالم، وٟمز اخلقارج اًمٕمٗمق، وهق قمٗمق اهلل، وىمد وصػ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٠مٟمف قمٗمق 

ٌَ ذم همػم ُم٤م آي٦م:  ًَ ٥ٌٍَم هَمٌاَِم ىَم ـْ َُمِِمٝم ـْ ﴿َوََم٣م َأَص٣مزَمُ٘مْؿ َِم ٦ْم َأْيِديُ٘مْؿ َوَئْمُٖمق فَم

 .[52]اًمِمقرى:﴾ىَمثغِمٍ 

ُمـ  "ضم٤مُمٕمف"وهٜم٤مك أُمقر همٗمؾ قمٜمٝم٤م اخلقارج ُمثؾ اًمِمٗم٤مقم٦م، وم٘مد روى اًمؽمُمذي ذم 

اًمرزاق قمـ ُمٕمٛمر قمـ صم٤مسم٧م قمـ أٟمس  اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمٜمؼمي قمـ قمٌد سمـ قمٌد ـمريؼ قم٤ٌمس

 .»ؾمٖم٣مفمتل ٕهؾ ايم٘م٣ٌمئر َمـ أَمتل«: ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ومٕمٗمق اهلل ورمح٦م اهلل واؾمٕم٦م، وه١مٓء يْمٞم٘مقن قمغم اًمٜم٤مس، وُيَ٘مٜمُِٓمقن اًمٜم٤مس ُمـ رمح٦م 

، وم٘م٤مل: »أسمروَّن٣م يمٙمٚم٠مَمٛمكم أم يمٙمخْم٣مئكم اظمتٙمقشمكم؟«قمـ اًمِمٗم٤مقم٦م:  اهلل، وىم٤مل اًمٜمٌل 

 رواه اسمـ ُم٤مضمف. »هل يمٙمخْم٣مئكم اظمتٙمقشمكم«

َٝم٣مؿمكَِم يَمُٝمقضُمق﴿وُمـ ؿمٌٝمٝمؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َن إلَِم َأْويمَِٝم٣مئِِٜمْؿ يمُِٝمَج٣مِديُمقىُمْؿ َوإِْن َوإِنح ايمُمح

ىُمقَن﴾ ُ٘مْؿ ظمَُمْمِ ، وم٢مذا أـمٕم٧م اًمِمٞمٓم٤من ذم حتٚمٞمؾ ُم٤م طمرم اهلل أو [212]إٟمٕم٤مم:َأؿَمْٔمُتُٚمقُهْؿ إِٞمح

حتريؿ ُم٤م أطمؾ اهلل، واقمت٘مدت ذًمؽ شمٙمقن ُمنميًم٤م، وإٓ وم٢من اًمنمك يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم: 

 ُم٤م ضم٤مء قمـ ىمتٞمٚم٦م أن اًمٞمٝمقد أشمقا إمم اًمٜمٌل إمم ذك أصٖمر، وإمم ذك أيمؼم سمدًمٞمؾ 

وم٘م٤مًمقا: إٟمٙمؿ شمنميمقن، إٟمٙمؿ شمٜمددون، شم٘مقًمقن: ُم٤م ؿم٤مء اهلل وؿم٤مء حمٛمد، وشم٘مقًمقن: 

إذا ضمٙمٖمتؿ همٗمقيمقا ورب ايم٘مٔم٥ٌم، وومقيمقا َم٣م ؾم٣مء «ٕصح٤مسمف:  واًمٙمٕم٦ٌم، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

ذًمؽ اًمٜمٗم٤مق ، ومٝمذا دًمٞمؾ قمغم أن اًمنمك يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم، ويم»اهلل شمؿ ؾم٣مء حمٚمد

                                                        

( قمـ أكس ريض اهلل قمـف، وهق 3/213أمحد )( و2436( واًمؽممذي )4739رواه أسمق داود )( 1378)

 طمديث صحقح وصححف اًمعالمة إًمٌاين واًمشقخ مؼٌؾ ذم اًمشػاقمة وهمػمها.

 (.3533(، )صحقح اًمـًائل/6/298) "اجلامع"( وصححف اًمشقخان 7/6رواه اًمـًائل )( 1379)
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 يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم: ٟمٗم٤مق أيمؼم، وٟمٗم٤مق أصٖمر.

وأٟمٗمع قمالج هلؿ هق ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، أُم٤م أن يٌ٘مك أطمدهؿ ضم٤مهاًل ٓ يٕمرف ؿمٞمًئ٤م قمـ 

اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وي٘مقل: ٟمحـ رضم٤مل واًمّمح٤مسم٦م رضم٤مل، ومٜمٕمؿ أٟمتؿ رضم٤مل واًمّمح٤مسم٦م رضم٤مل، 

 إٓ أن اًمٗمرق سمٞمٜمٙمؿ وسملم اًمّمح٤مسم٦م يمام سملم اًمًامء وإرض.

آي٥م اظمٛم٣مهمؼ شمالث: إذا ضمدث ىمذب، وإذا وفمد أطمٙمػ، وإذا اؤمتـ «: اًمٜمٌل  ي٘مقل

 .، ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة»طم٣من

أرزمع َمـ ىمـ همٝمف ىم٣من َمٛم٣مهمًٗم٣م طم٣ميمًِم٣م، «سمـ اًمٕم٤مص:  سمـ قمٛمرو وذم طمدي٨م قمٌداهلل

وَمـ ىم٣مٞم٦م همٝمف طمِمٙم٥م َمٛمٜمـ ىم٣مٞم٦م همٝمف طمِمٙم٥م َمـ ايمٛمٖم٣مق ضمتك يدفمٜم٣م: إذا ضمدث ىمذب، 

، ومٝمؾ ٟم٘مقل: إن ُمـ »د نمدر، وإذا طم٣مصؿ همجر، وإذا اؤمتـ طم٣منوإذا فم٣مه

طمّمٚم٧م ومٞمف هذه اخلّم٤مل يٕمتؼم ُمٜم٤مومً٘م٤م ظم٤مرضًم٤م ُمـ اًمديـ؟ وم٤مًمٜمٗم٤مق يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم: 

سمـ ُأيب وأُمث٤مًمف،  ٟمٗم٤مق أيمؼم وهق أن ئمٝمر اإلؾمالم ويٌٓمـ اًمٙمٗمر، يمام طمّمؾ ُمـ قمٌداهلل

 احلًـ اًمٌٍمي: ُم٤م أُمٜمف إٓ ُمٜم٤مومؼ.وٟمٗم٤مق أصٖمر، وهق اًمٜمٗم٤مق اًمٕمٛمكم اًمذي ىم٤مل ومٞمف 

ومٝم١مٓء قمٜمد أن أقمروقا قمـ اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ، وـمٕمٜمقا ذم اًمٕمٚمامء ي٘مقًمقن: ذاك قمٛمٞمؾ 

ًمٚمحٙمقُم٦م، وذاك ٓ يٕمرف ؿمٞمًئ٤م، وذاك ضم٤مهؾ، وذاك ٓ يٕمرف ؿمٞمًئ٤م قمـ احلدي٨م، ومٕمٜمد 

 أن ىم٤مًمقا هبذا طمرُمقا ظمػًما يمثػًما.

يّمٓم٤مدون اعمتحٛمس ًمٚمديـ قمغم ضمٝمؾ، وُمـ هق اًمذي يّمٓم٤مده مج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم؟ إهنؿ 

ومج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم اًمتل طمدصم٧م ذم هذه إزُمٜم٦م زقمٞمٛمٝم٤م )ؿمٙمري ُمّمٓمٗمك اعمٍمي( اًمذي 

                                                        

 (.59/107( )م 33)خ ( 1380)

 (.59/106( )م 34)خ ( 1381)
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يم٤من ُمـ اإلظمقان اعمٗمٚمًلم، صمؿ اؿمتد قمٚمٞمف اًمٌالء ذم اًمًجـ وشمّمٚم٥م ُمع مج٤مقم٦م، 

واحلٙمقُم٤مت طمريّم٦م قمغم شمٗمرىم٦م يمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم، ويم٤مٟمقا يًٛمقن أٟمٗمًٝمؿ مج٤مقم٦م اهلجرة، 

)ؿمٙمري ُمّمٓمٗمك( رء ُمـ اًمٕمٚمؿ، ومٙم٤من يتحدى إزهريلم ًمٚمٛمٜم٤مفمرة،  ويم٤من قمٜمد

 وإزهريقن خي٤مومقن ًمًٌٌلم:

اًم٥ًٌم إول: أن يمثػًما ُمٜمٝمؿ سمْم٤مقمتف ُمزضم٤مة ذم قمٚمؿ احلدي٨م وقمٚمؿ اًمٙمت٤مب 

 واًمًٜم٦م، ومٝمق إُم٤م ىمقي ذم اًمٜمحق، أو ذم اًمٗم٘مف.

ٝمؿ هق ومج٤مقم٦م صمؿ واًم٥ًٌم اًمث٤مين: أهنؿ خيِمقن أن يٖمٚمٌقه صمؿ يٌٞمتقن ذم اًمٚمٞمؾ، ومٞمٌٞمت

اًمٜم٤مس(، صمؿ اٟمتنمت إمم  ي٘متٚمٝمؿ، وم٤مٟمتنمت هذه اًمٗمرىم٦م ُمٌدؤه٤م ذم ؾمجـ )مج٤مل قمٌد

اًمًقدان وإمم أرض احلرُملم ظمٗمٞم٦م، وإمم اًمٞمٛمـ فم٤مهرة، وىمد ىم٤مُم٧م ىمٞم٤مُم٦م مج٤مقم٦م أٟمّم٤مر 

اًمًٜم٦م سم٤مًمًقدان قمٜمد أن ىمٚم٧م: إن ومٞمٝمؿ أٟم٤مؾًم٤م ُمـ مج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم، ومٞمخِمقن أن يًٛمع هبذا 

 ي٤ًمقمدهؿ اًمٜم٤مس. اًمٙمالم ومال

وىمد ٟم٤مفمرهتؿ ذم سمٞم٧م )ومٞمّمؾ اًمرؿمٞمدي(، ورطمٚم٧م ُمـ اعمديٜم٦م إمم ضمدة ٕٟم٤مفمرهؿ، 

وىمد أشمقين إمم سمٞمتل وومرهم٧م هلؿ اعمٙمت٦ٌم ًمٕمٚمٝمؿ يتٕمٚمٛمقن، ويم٤من ومٞمٝمؿ أخ ي٘م٤مل ًمف: 

ُمّمٓمٗمك، وم٠مىمقل ًمف: سم٘مل رء ي٤م ُمّمٓمٗمك ىم٤مل: سم٘مل، وىمد ؾمجـ ُمّمٓمٗمك ورأيٜم٤مه ذم 

ٚمقا اًمتٚمٗمزيقن ذم اًمًجـ، ويم٤من هذا ذم اعمديٜم٦م ومٞم٘مدم اًمًجـ، ومٙم٤مٟمقا يريدون أن يِمٖم

قمٚمٞمٝمؿ ُمّمٓمٗمك سمٛمٗمرده، وي٘مقل: واهلل ٕىمٚمٕمـ قمٞمٜمؽ دمرقمٜمل اعمٕمّمٞم٦م وأٟم٤م هٝمٜم٤م ومٚمؿ 

 يًتٓمٞمٕمقا، وهق ُمـ اإلظمقة اًمًقداٟمٞملم.

صمؿ يت٠ممل مج٤مقم٦م أٟمّم٤مر اًمًٜم٦م عم٤مذا ىمٚم٧م: إهن٤م اٟمٗمّمٚم٧م ُمٜمٝمؿ مج٤مقم٦م شمٙمٗمػم؟ وٓ هيٛمٜمل 

دقمقهتؿ دقمقة ؿمح٤مذة يِمحذون ُمـ اًمٜم٤مس، صمؿ يٌٜمقن اعم٤ًمضمد شم٠معمٝمؿ، وم٘مد أصٌح٧م 
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 ًمٚمّمقومٞم٦م.

ومجامقم٦م اًمتٙمٗمػم اٟمتنمت طمتك وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م ذم اًمٞمٛمـ، وذهٌٜم٤م ًمٜمُٜم٤َمفمُِرُهؿ ذم اًمذي٤ميمل 

وم٘م٤مًمقا: ٟمحـ ٓ ٟمّمكم سمٕمديمؿ ٕٟمٜم٤م ٟمٕمت٘مديمؿ يمٗم٤مًرا، وم٘مٚمٜم٤م: أُم٤م ٟمحـ ومٜمّمكم سمٕمديمؿ ٕٟمٜم٤م 

اعمٌتدع ومّمٚمقا سمٜم٤م، صمؿ ص٤مروا يٜم٤مىمِمقن ذم ذًمؽ ٟمٕمت٘مد أٟمٙمؿ ُمٌتدقم٦م ودمقز اًمّمالة ظمٚمػ 

ـْ شَمُٗمَٙم٦ْم ََمَقاِزيٛمُُف اعمجٚمس وذم همػمه، وُمـ ىم٤مئؾ ي٘مقل: اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل:  ﴿هَمَٚم

ُٜمؿْ *  هَمُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْْٖمٙمُِحقنَ  ًَ وا َأْٞمُٖم ـَ طَمِنُ ٦ْم ََمَقاِزيٛمُُف هَمُٟمويَمئَِؽ ايمحِذي ـْ طَمٖمح  ﴾َوََم

 .[225-221]اعم١مُمٜمقن: 

ىم٤مًمقا: أٟم٠ًمًمؽ أه١مٓء اًمذيـ شمزقمٛمقن أهنؿ خيرضمقن ُمـ اًمٜم٤مر أهؿ ُمـ اًمذيـ صم٘مٚم٧م 

ُمقازيٜمٝمؿ أم ُمـ اًمذيـ ظمٗم٧م ُمقازيٜمٝمؿ؟ وإُمر ؾمٝمؾ، وم٢من إطم٤مدي٨م ُمتٙم٤مصمرة ذم 

ظمروج اعمقطمديـ ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ طمدي٨م أٟمس وأيب ؾمٕمٞمد اخلدري وأيب هريرة ومجع ُمـ 

 اًمّمح٤مسم٦م. 

ي١مهٚمٝمؿ ًمدظمقل اجلٜم٦م ُمـ أول ُمرة، أم ظمٗم٧م ظمٗم٦م  سم٘مل هؾ صم٘مٚم٧م ُمقازيٜمٝمؿ صم٘ماًل ٓ

ٓ شم١مهٚمٝمؿ ًمدظمقل اجلٜم٦م ُمـ أول ُمرة؟ وم٤مٕطم٤مدي٨م ُمتٙم٤مصمرة ذم ظمروج اعمقطمديـ ُمـ 

 اًمٜم٤مر.

وًمًٜم٤م ٟمج٤مدل قمـ أصح٤مب اًم٤ٌمـمؾ، وم٤مًمذي هق يم٤مومر يٙمٗمره اهلل ورؾمقًمف، ُمـ 

ًٓ وم٢مٟمف يٙمٗمر، وم٢م ن اهلل قمزوضمؾ اؾمتحؾ ُم٤م طمرم اهلل ومل يٙمـ ضم٤مهاًل وٓ ُمٙمرًه٤م وٓ ُمت٠مو

ُٜمؿْ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ًَ َت٣مُٞمقَن َأْٞمُٖم ـَ َُيْ ـِ ايمحِذي ٣مِدْل فَم  .[225]اًمٜم٤ًمء:﴾﴿َوٓ جُتَ

ومٜمحـ ٓ ٟمج٤مدل قمـ أهؾ اًم٤ٌمـمؾ، ًمٙمـ اًمٕم٤ٌمرة اًمتل اختذوه٤م وؾمٞمٚم٦م ًمتٙمٗمػم 

اعمًٚمٛملم قم٤ٌمرة ُمرومقو٦م وهل: ُمـ مل يٙمٗمر اًمٙم٤مومر ومٝمق يم٤مومر، ومتختّمؿ أٟم٧م وهق ذم 
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ٜمٙمر قمٚمٞمف، واحلٙم٤مم ؿم٠مهنؿ ؿم٠من أومراد اعمجتٛمع، ومٛمـ سمٚمغ طمد اًمٙمٗمر ومال طم٤ميمؿ أٟم٧م شم

َمـ وم٣مل ٕطمٝمف ي٣م ىم٣مهمر هم١من ىم٣من «ي٘مقل:  ٟمج٤مدل قمٜمف، وُمـ مل يٌٚمغ طمد اًمٙمٗمر وم٤مًمٜمٌل 

 .»ىمام وم٣مل وإٓ رصمع فمٙمٝمف

ومٝمذه اًم٘م٤مقمدة اًمتل اختذوه٤م ذريٕم٦م ًمتٙمٗمػم اعمًٚمٛملم: ُمـ مل يٙمٗمر اًمٙم٤مومر ومٝمق يم٤مومر، 

الء واحلٛم٘م٤مء، سمؾ ي٠مهي٤م أٓت ًميب اإلؾمالم يٜمٌٖمل أن شمٕمٚمٛمقا أن ُمـ مل ومٞم٠مهي٤م اجلٝم

يٙمٗمر اًمٙم٤مومر اًمذي هق ُمتٗمؼ قمغم يمٗمر ُمثؾ اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين اًمذيـ ىمد يمٗمرهؿ اهلل ذم 

يمت٤مسمف، أُم٤م ُم٠ًمًم٦م هؾ ىم٤مـمع اًمّمالة يم٤مومر أم ٓ؟ ومٝمذه ٓ ي٘م٤مل ومٞمٝم٤م ُمـ مل يٙمٗمر اًمٙم٤مومر ومٝمق 

اًمّمالة يٕمتؼم يم٤مومًرا، وإن شمريمٝم٤م شمٙم٤مؾماًل أو هت٤موًٟم٤م حلدي٨م: يم٤مومر، وإن يمٜم٤م ٟمرى أن ىم٤مـمع 

 .»يمٝمس زمكم ايمٔمٌد وايم٘مٖمر أو ايمممك ايمِمالة«

واًمذي يّمٓم٤مدوٟمف هق اًمِمخص اعمتحٛمس ًمٚمديـ قمغم ضمٝمؾ، وأٟم٤م أحتداهؿ ُمٍمهيؿ 

وؾمقداٟمٞمٝمؿ ويٛمٜمٞمٝمؿ ويمقيتٞمٝمؿ وضمزائرهيؿ أن ي٠مشمقا سمٕم٤ممل ُمٜمٝمؿ، وهؿ ي٘مقًمقن: إهنؿ 

يٙمقن سمٞمٜمٝمؿ قم٤ممل، قمٞم٤مًذا سم٤مهلل ُمـ أن يقاوم٘مٙمؿ قمغم دقمقشمٙمؿ ويٙمقن طمريّمقن قمغم أن 

٤ًٌم ُمـ يمالب اًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ويٛمرق ُمـ اًمديـ يمام يٛمرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م.  يمٚم

َذَر ُمٜمٙمؿ وحُيَِذَر ُمٜمٙمؿ، واًمذي أصمٜمك قمٚمٞمف اًمٜمٌل  ومٞمٜمٌٖمل قمغم اعمجتٛمع اًمٞمٛمٜمل أن حَيْ

، وأظمؼم قمـ اًمٞمٛمٜمٞملم سم٠مهنؿ أرق أومئدة »اإليامن يامن، واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م«سم٘مقًمف:  

 وأًملم ىمٚمقسًم٤م.

                                                        

 ."اًمصحقحلم"ـفام، وأصؾف ذم ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قم60)م ( 1382)

ًٌا.( 1383)  رواه مًؾؿ قمـ ضماسمر وىمد شمؼدم ىمري

 متػؼ قمؾقف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف وىمد شمؼدم مراًرا.( 1384)
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وأٟم٤م أقمج٥م، ومٝمؿ يٙمٗمرون اًمدقم٤مة إمم اهلل، ويٙمٗمرون اعمًٚمٛملم، ويٙمقٟمقن آٓت 

﴿َوََم٣م اطْمَتَٙمْٖمُتْؿ همِٝمِف ًمٚمحٙمقُم٤مت ًميب اًمدقمقات، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ٍء هَمُحْ٘مُٚمُف إلَِم اهللِ﴾ ـْ َرْ وُه إلَِم اهللِ ﴿ قل:، وي٘م[22]اًمِمقرى:َِم ٍء هَمُرده هَم١مِْن سَمٛم٣َمَزفْمُتْؿ دِم َرْ

طِمِر﴾ ْٔ ؽُمقِل إِْن ىُمٛمُْتْؿ سُم٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمهللِ َوايْمَٝمْقِم ا  .[37]اًمٜم٤ًمء:َوايمرح

وُمـ ضمٝم٤مٓهتؿ ووالٓهتؿ وٟمحـ ذم جمٚمس ذم اعمديٜم٦م وم٘م٤مًمقا: أسمق زيد اًمًقداين 

إمم اًمٓم٤مهمقت، ىمٚمٜم٤م هلؿ: ُم٤م دًمٞمٚمٙمؿ؟ ىم٤مًمقا: يم٤مومر، وم٘مٚمٜم٤م هلؿ: عم٤مذا؟ ىم٤مًمقا: ٕٟمف يتح٤ميمؿ 

ٌْٙمَِؽ  ىمقًمف شمٕم٤ممم: ـْ وَم ُْؿ آََمٛمُقا زماَِم ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمَؽ َوََم٣م ُأْٞمِزَل َِم ـَ َيْزفُمُٚمقَن َأَّنح ْ سَمَر إلَِم ايمحِذي ﴿َأمَل

ُٜمْؿ ُيِريُدوَن َأْن َيَتَح٣مىَمُٚمقا إلَِم ايمْمح٣منُمقِت َووَمْد ُأَِمُروا َأْن َيْ٘مُٖمُروا زمِِف َوُيرِ  ْٝمَْم٣مُن َأْن ُيِّمٙمح يُد ايمُمح

  .[42]اًمٜم٤ًمء:﴾َوالًٓ زَمِٔمٝمداً 

وم٘مٚمٜم٤م هلؿ: هؾ أسمق زيد يريد أن يتح٤ميمؿ إمم اًمٓم٤مهمقت، أم هق ُمْمٓمر ٓؾمتخراج طم٘مف؟ 

 ىم٤مًمقا: ٓ هق ٓ يريد، وم٤مٔي٦م اًمتل اطمتجقا هب٤م قمٚمٞمف هل طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ.

٤ٌمـمؾ ُمـ مج٤مقم٦م وهٙمذا أهؾ اًمًٜم٦م طمٗمٔمٝمؿ اهلل، ومٝمؿ اًمذيـ يقاضمٝمقن أهؾ اًم

اًمتٙمٗمػم، وٓ شمٔمـ أٟمٜمل أىمر اجلامقم٤مت إظمرى، وم٠مٟم٤م أقمتؼمه٤م ٟمٕمرات ضم٤مهٚمٞم٦م، وومتٜم٦م ُمـ 

ىمٌؾ أقمداء اإلؾمالم ًمٞمٗمرىمقا مجع اعمًٚمٛملم، وم٠مىمقل جلامقم٦م اًمتٙمٗمػم: جي٥م أن يتقسمقا إمم اهلل 

 هَم٣مؽْمَٟميمقا َأْهَؾ ﴿قمزوضمؾ، وأن ي٠ًمًمقا أهؾ اًمٕمٚمؿ ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ىْمِر إِْن ىُمٛمُْتْؿ ٓ سَمْٔمَٙمُٚمقَن﴾ ، ومتجد أطمدهؿ إذا ىمٚم٧م ًمف: ُم٤م دًمٞمٚمؽ قمغم رومع [25]اًمٜمحؾ:ايمذِّ

اًمٞمديـ؟ ىم٤مل: ٓ أدري، أو شم٘مقل ًمف: ُم٤م دًمٞمٚمؽ قمغم اًمًجقد قمغم إقمْم٤مء اًمًٌٕم٦م؟ ىم٤مل 

 ٓ أدري.

صمؿ سمٕمد ذًمؽ يٜمّم٥م ٟمٗمًف ًمتٙمٗمػم اعمًٚمٛملم، ومٛمٝماًل ي٤م أهي٤م اجلقهيؾ، يمٞمػ شمٜمّم٥م 
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تٙمٗمػم اعمًٚمٛملم؟ وم٢مٟمؽ سمٗمٕمٚمؽ هذا شم٘مر سمف أقملم اًمِمٞمققمٞملم واًمٌٕمثٞملم ٟمٗمًؽ ًم

واًمٜم٤مسيلم واحلٙمقُم٤مت، سمؾ وأقملم أقمداء اإلؾمالم، شمٗمرق مجع اعمًٚمٛملم، وؾمٞمذوسمقن 

سمـ طمٓم٤من وهمػمهؿ ُمـ رءوس اخلقارج،  سمـ إزرق، وقمٛمران يمام ذاب ؿمٌٞم٥م وٟمٗم٤مع

 .وؾمٞمذوب اجلٝمالء هٝمٜم٤م، وشمٌ٘مك ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 قضمد مج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم ُمـ أضمؾ أن حيذر ُمٜمٝم٤م؟وأيـ شم

جمٛمققم٦م طم٘مػمة ًمٞمس  قمٜمدٟم٤م ذم اًمٞمٛمـ، وذم اًمدًمٞمؾ يقضمدون ذم اًمذي٤ميمل

 هلؿ ؿم٠من، ويقضمد أٟم٤مس سم٤مًمٌٞمْم٤مء ىمد هدر قمٚمٞمٝمؿ اهلدار طمتك ضمٝمٚمٝمؿ:

ــــــ٤م ــــــ٤م اهلل هب ــــــ٤م ي ــــــ٤م اهلل هب  ي

 

 يـــــــ٤م اهلل سمحًــــــــ اخل٤ممتـــــــ٦م 

ــــــــؿ  ــــــــل هب ــــــــ٦م أـمٗم  زم مخً

 

ـــــــ٦م  ـــــــك واحل٤مـمٛم ـــــــ٤مر اًمٚمٔم  ٟم

ـــــــــــ  ـــــــــــٓمٗمك واعمرشم٣م  اعمّم

 

ــــــــــــ٦م  ــــــــــــ٤م واًمٗم٤مـمٛم  واسمٜم٤ممه

 وم٘مد اٟمت٘مٚمقا ُمـ سمدقم٦م اًمّمقومٞم٦م إمم سمدقم٦م اخلقارج، وم٤مرضمٕمقا إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  

ـْ ىَم٣مَن َيْرصُمق اًمذي ي٘مقل ومٞمف رسمٜم٤م قمزوضمؾ:  ٛم٥ٌَم ظمَِ ًَ ﴿يَمَٗمْد ىَم٣مَن يَمُ٘مْؿ دِم َرؽُمقِل اهلِل ُأؽْمَقٌة ضَم

طِمَر﴾ ْٔ َمـ رنم٤م فمـ ؽمٛمتل «ومٞمٝم٤م:  ، واًمذي ي٘مقل اًمٜمٌل [12]إطمزاب:اهللَ َوايْمَٝمْقَم ا

وصمٔمٙم٦م ايمذيم٥م وايمِمٕم٣مر فمعم َمـ طم٣ميمػ «، وي٘مقل أيًْم٤م: »همٙمٝمس َمٛمل

 .»أَمري

                                                        

 مـطؼة ضمقار مديـة إب. (1385)

 مـطؼة ضمقار مديـة إب. (1386)

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.1401( )م 5063)خ ( 1387)

 .قمـفام ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل2/50رواه أمحد )( 1388)
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وًمٞمًقا أهاًل ًمٚمٛمٜم٤مفمرة، وم٢مهنؿ ؾمٞمذوسمقن إذا ىم٤مم أهؾ اًمًٜم٦م سمام أوضم٥م اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ 

هتؿ ؿم٠مهنؿ يمام اًمتٕمٚمٞمؿ، وىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م ُمٕمٝمؿ ومٙم٤مٟمقا ي٘مٓمٕمقن قمٚمٞمٜم٤م اًمٙمالم، ويرومٕمقن أصقا

ٌُقَن﴾﴿ ىم٤مل يمٗم٤مر ىمريش:
ُ٘مْؿ سَمْٕمٙمِ َذا ايْمُٗمْرآِن َوايْمَٕمْقا همِٝمِف يَمَٔمٙمح َٚمُٔمقا َِلَ ًْ  .[14]ومّمٚم٧م:ٓ سَم

*** 

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف. وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ

 أُم٤م سمٕمد:

٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك ؾَم٣مِهدًا ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٣َم ايمٛمحٌِله إِٞمح ﴿َي٣م َأُّيه

ًا َوَٞمِذيراً  ٌَممِّ اصم٣ًم َُمٛمغِمًا﴾*  َوَُم  .[24-23]إطمزاب: َوَدافِمٝم٣ًم إلَِم اهللِ زم١ِمِْذٞمِِف َوِهَ

يم٤من يرؾمؾ اًمدقم٤مة إمم اهلل،  هلل هل وفمٞمٗم٦م إٟمٌٞم٤مء، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وم٤مًمدقمقة إمم ا

عم٤م سمٕم٨م ُمٕم٤مًذا إمم اًمٞمٛمـ   أن اًمٜمٌل "صحٞمحٞمٝمام"ومروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم 

إٞمؽ ؽمتٟمَت ومقًَم٣م َمـ أهؾ ايمٝمٚمـ همٙمٝم٘مـ أول َم٣م سمدفمقهؿ إيمٝمف ؾمٜم٣مدة أن ٓ إيمف إٓ «وىم٤مل: 

ا يمذيمؽ همٟمطمػمهؿ أن اهلل اهمؼمض فمٙمٝمٜمؿ َخس هم١من هؿ أصم٣مزمق اهلل، وأن حمٚمًدا رؽمقل اهلل،

هم١من هؿ أصم٣مزمقك يمذيمؽ همٟمطمػمهؿ أن اهلل اهمؼمض فمٙمٝمٜمؿ صدوم٥م  صٙمقات دم ايمٝمقم وايمٙمٝمٙم٥م،

                                                        

( قمـ معاذ ريض اهلل 19( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام، وذم مًؾؿ )19/31( )م 1458)خ ( 1389)

 .، واًمؾػظ ًمفقمـف
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سم٠مطمذ َمـ أنمٛمٝم٣مئٜمؿ همؼمد فمعم همٗمرائٜمؿ، وإي٣مك وىمرائؿ أَمقاَلؿ، واسمؼ دفمقة اظمٓمٙمقم هم١مٞمف 

ٕؿمٕمري قمـ أيب ُمقؾمك ا "صحٞمحٞمٝمام"، وأظمرضم٤م ذم »يمٝمس زمٝمٛمٜم٣م وزمكم اهلل ضمج٣مب

زممما وٓ سمٛمٖمرا «عم٤م سمٕمثف وُمٕم٤مًذا إمم اًمٞمٛمـ ىم٤مل هلام:  ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أن اًمٜمٌل 

 .»وينا وٓ سمٔمنا وسمْم٣موفم٣م وٓ َتتٙمٖم٣م

ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أن اًمٜمٌل  سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي قمـ ؾمٝمؾ "صحٞمحٞمٝمام"وروي٤م ذم 

ؽمقيمف، وحيٌف اهلل ورؽمقيمف ٕفمْمكم ايمراي٥م نمًدا رصماًل حي٤م اهلل ور«ىم٤مل ذم يقم ظمٞمؼم:  

، وم٤ٌمت اًمٜم٤مس يدويمقن ًمٞمٚمتٝمؿ أهيؿ يٕمٓم٤مه٤م، ومٚمام أصٌحقا همدوا قمغم »يٖمتح اهلل فمعم يديف

وم٘مٞمؾ: ي٤م  »أيـ فمقم ازمـ أيب ؿم٣ميم٤م؟«يمٚمٝمؿ يرضمق أن يٕمٓم٤مه٤م، ىم٤مل:  رؾمقل اهلل 

رؾمقل اهلل هق أرُمد يِمتٙمل قمٞمٜمٞمف، وم٠مرؾمؾ إًمٞمف وم٠مشمك سمف ومٌّمؼ ذم قمٞمٜمٞمف ومؼمأ يم٠من مل يٙمـ 

دفمٜمؿ إلم اإلؽمالم همقاهلل ٕن ااٞمٖمذ فمعم رؽمٙمؽ، شمؿ «ف وضمع، صمؿ أقمٓم٤مه اًمراي٦م وم٘م٤مل ًمف: سم

 .»ُّيدي اهلل فمعم يديؽ رصماًل واضمًدا طمغم يمؽ َمـ محر ايمٛمٔمؿ

 يرؾمؾ اًم٘مراء ًمٞمٕمٚمٛمقا اًمٜم٤مس ديٜمٝمؿ. اًمٜمٌل  ويم٤من

قمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أٟمف ىم٤مل: إين مل  وروى اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده

ؾمؾ قمامزم إًمٞمٙمؿ ًمٞم٠ميمٚمقا أُمقاًمٙمؿ وييسمقا أسمِم٤مريمؿ وًمٙمٜمل أرؾمٚمٝمؿ ًمٞمٕمٚمٛمقيمؿ أر

 .»ديٜمٙمؿ

وم٤مًمدقمقة إمم اهلل هل وفمٞمٗم٦م إٟمٌٞم٤مء وهل واضم٦ٌم قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أن يدقمق ذم طمدود ُم٤م 

                                                        

 (.1733( )م 3038)( 1390)

 (.2406( )م 2942خ (( 1391)

(1392)
 (، مـ ـمريؼ معدان سمـ أيب ـمؾحة، قمـ قمؿر ريض اهلل قمـف.49-1/48رواه أمحد ) 
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غْمِ يٕمرف، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٥ٌم َيْدفُمقَن إلَِم اخْلَ ـْ َِمٛمُْ٘مْؿ ُأَمح ﴿َويْمَتُ٘م

ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْْٖمٙمُِحقنَ وَ  ، وي٘مقل [222]آل قمٛمران:﴾َيْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن فَم

ـِ  اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ﴿وُمْؾ َهِذِه ؽَمٌِٝمقِم َأْدفُمق إلَِم اهللِ فَمعَم زَمِِمغَمٍة َأَٞم٣م َوََم

ٌََٔمٛمِل﴾  .[226]يقؾمػ:اسمح

وضم٥م أن يدقمق إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  ٤ٌمع ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ومٛمـ يم٤من ُمـ أشم

﴿اْدُع إلَِم  :ذم طمدود ُم٤م يٕمٚمؿ وذم طمدود سمّمػمشمف، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ًمٜمٌٞمف حمٛمد  

﴾ ـُ ًَ ْؿ زم٣ِميمحتِل ِهَل َأضْم ٛم٥َِم َوصَم٣مِدَْلُ ًَ ْ٘مَٚم٥ِم َواظمَْْقفِمَٓم٥ِم احْلَ  .[213]اًمٜمحؾ:ؽَمٌِٝمِؾ َرزمَِّؽ زم٣ِمحْلِ

ـْ َدفَم٣م إلَِم اهللِ  اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمٜمزًم٦م اًمدقم٤مة اًمرومٞمٕم٦م:سمؾ يٌلم  ح ـُ وَمْقًٓ مِم ًَ ـْ َأضْم ﴿َوََم

ٙمِِٚمكمَ  ًْ ـَ اظمُْ ٛمِل َِم  .[55]ومّمٚم٧م:﴾َوفَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم َووَم٣مَل إِٞمح

وٟمحـ ُمٕمنم اعمًٚمٛملم ًمق ىمٛمٜم٤م سمقاضمٌٜم٤م ٟمحق اًمدقم٤مة إمم اهلل، وىم٤مم اًمٕمٚمامء سمقاضمٌٝمؿ 

عم٤م ختٓمػ ؿم٤ٌمب اعمًٚمٛملم أقمداء اإلؾمالم، وعم٤م فمٝمرت إطمزاب ٟمحق اًمدقمقة إمم اهلل، 

ذم سمٚمدٟم٤م، وفمٝمرت اًمٌدع ذم سمٚمدٟم٤م، وم٢مٟمف يقضمد سمحٛمد اهلل يمثػم ُمـ اًمِم٤ٌمب ًمدهيؿ مح٤مؾم٦م 

هلذا اًمديـ، وٓ يٜم٘مّمٝمؿ إٓ ُمـ يقضمٝمٝمؿ ويٌٍمهؿ احلؼ، وإذا مل شمرع هذه اًمٞم٘مٔم٦م وهذه 

 اًمّمحقة وم٢مٟمف خيِمك قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمِمٓمط وآٟمحراف.

ًٓ ُمقضمقًدا ذم يمثػم ُمـ اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م وؾمٌٌف شم٘مّمػم اًمٕمٚمامء ذم اًم٘مٞم٤مم سمام  وإًمٞمٙمؿ ُمث٤م

أوضم٥م اهلل قمٚمٞمٝمؿ، ذًمٙمؿ اعمث٤مل: هل ومرىم٦م فمٝمرت ُمٜمذ ؾمٜملم وٓ يزال هل٤م سم٘م٤مي٤م، شمٚمٙمؿ 

اًمٗمرىم٦م فمٝمرت سمٛمٍم واُمتدت إمم اًمًقدان، واُمتدت إمم اًمٞمٛمـ وإمم أرض احلرُملم وإمم 

ىمد أصٌح٧م ظم٤مُمٚم٦م سمٕمد آؿمتٝم٤مر، أٓ وهل ومرىم٦م اًمتٙمٗمػم، ُم٤م  اًمٙمقي٧م، وسمحٛمد اهلل

 ؾمٌٌٝم٤م؟
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هؿ أٟم٤مس هبؿ همػمة قمغم اًمديـ، وهبؿ مح٤مؾم٦م قمغم اًمديـ، وهبؿ ؿمج٤مقم٦م أيًْم٤م يمام أظمؼم 

وىمد وردت أطم٤مدي٨م يمثػمة ذم سمٞم٤من صٗم٤مت اخلقارج ي٘مقل:  ذم ؿم٠من اخلقارج اًمٜمٌل 

ؿ، يٚمرومقن َمـ ايمديـ ىمام إٞم٘مؿ حتٗمرون صالسم٘مؿ َمع صالهتؿ وصٝم٣مَم٘مؿ َمع صٝم٣مَمٜم«

 .»يٚمرق ايمًٜمؿ َمـ ايمرَمٝم٥م

، أوًمئٙمؿ اًمذيـ رسمام دمد ذم ضمٌٝم٦م أهنؿ يمالب أهؾ اًمٜم٤مر وأظمؼم اًمٜمٌل 

اًمِمخص ُمٜمٝمؿ ُمـ يمثرة اًمًجقد يم٠مهن٤م ريم٦ٌم سمٕمػم، وأُم٤م اًمِمج٤مقم٦م ومال شم٠ًمل وم٘مد هزم 

 أرسمٕمقن ؿمخًّم٤م ُمـ اخلقارج هزُمقا أًمٗملم ُمـ همػمهؿ ي٘مقًمقن:

ـــــام ـــــ٤مرس يم ـــــ٤م وم ـــــتؿأأًمٗم   زقمٛم

 

ــــــقن  ــــــؽ أرسمٕم ــــــزُمٝمؿ سمآؾم  وهي

ٟمٕمؿ، وؿمج٤مقم٦م ؿمٌٞم٥م وهٙمذا همػم ؿمٌٞم٥م ييب هبؿ اعمثؾ ذم اًمِمج٤مقم٦م، وُمع هذا  

، وسم٠مهنؿ ي٘متٚمقن أهؾ اإلؾمالم ويؽميمقن سم٠مهنؿ يمالب أهؾ اًمٜم٤مر خيؼم اًمٜمٌل 

سمـ إرت هبؿ وُمر  سمـ ظم٤ٌمب ، وىمد طمّمؾ هذا، وم٘مد ُمر قمٌداهللأهؾ إوصم٤من

ومٚمام ُمر قمٌداهلل اسمـ ظم٤ٌمب  ا اًمٞمٝمقدي، وىم٤مًمقا: ذُم٦م ٟمٌٞمٙمؿ حمٛمد ىمٌٚمف هيقدي ومؽميمق

وُمٕمف اُمرأشمف أو ضم٤مريتف وهل طمٌغم عم٤م ُمر هبؿ ىمٌْمقا قمٚمٞمف وىم٤مًمقا: طمدصمٜم٤م طمديًث٤م قمـ 

أسمٞمؽ، ومحدصمٝمؿ طمديًث٤م ذم اًمتحذير ُمـ اًمٗمتـ صمؿ أظمذوه وىمتٚمقه وسم٘مروا سمٓمـ اُمرأشمف أو 

                                                        

 .(147/ 1064( )م5058)خ  قمـفمتػؼ قمؾقف قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل (1393)

 . (482) »اًمصحقح اعمًـد«( وهق ذم 2/404( واحلؿقدي )5/269) رواه أمحد قمـ أيب أمامة (1394)

 شمؼدم آكًػا.( 1395)

 .(1064( )م3344. )خمتػؼ قمؾقف قمـ أيب ؾمعقد( 1396)
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ذم هذا اًمزُمـ سمٛمٍم، واحلٛمد هلل  ، شمٚمٙمؿ هل ؾمػمة اخلقارج اًمتل فمٝمرتضم٤مريتف

 ىمد أصٌح٧م ظم٤مُمٚم٦م سمٛمٍم ٓ ىمٞمٛم٦م هل٤م.

وًمٙمٜمٝم٤م سم٘مك هل٤م آصم٤مر، وم٠مطمد اعمٍميلم اؾمٛمف حمٛمد اًمٌقاب اعمٍمي أشمك إمم اًمذي٤ميمل ُمـ  

مج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم، صمؿ شم٠مصمر سمف سمٕمض أصح٤مب اًمذي٤ميمل، صمؿ سمٕمد أن شم٠مصمروا سمف رضمع إمم ُمٍم 

 سمٜم٤م قمغم ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمٌالء.ومًجـ ومت٤مب حمٛمد قمـ اًمتٙمٗمػم، وسم٘مك أصح٤م

ومج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم هلؿ ؿمٌٝم٤مت يٜمٌٖمل أن شمذيمر، رسمام يًتدًمقن سم٘مقل اهلل قمزوضمؾ: 

ـَ همِٝمَٜم٣م﴿ ـْ َئْمِص اهللَ َوَرؽُمقيَمُف هَم١مِنح يَمُف َٞم٣مَر صَمَٜمٛمحَؿ طَم٣ميمِِدي ـْ َيْٗمُتْؾ  ،[15]اجلــ:﴾َوََم ﴿َوََم

دًا هَمَجَزاُؤُه صَمَٜمٛمحُؿ طَم  ٣ميمِدًا همِٝمَٜم٣م َونَمِّم٤َم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َويَمَٔمٛمَُف َوَأفَمدح يَمُف فَمَذازم٣ًم َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َُمَتَٔمٚمِّ

، وىمد زرٟم٤مهؿ ذم اًمذي٤ميمل ومقضمدٟم٤م ىمقُمٝمؿ ُمٜمٝمؿ ذم قمٜم٤مء، وىمقُمٝمؿ [75]اًمٜم٤ًمء:﴾فَمٓمِٝمامً 

أٟم٤مس ـمٞمٌقن ص٤محلقن، وم٢مذا هؿ ي٘مقًمقن ًمٞمس سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ إٓ ذب اًمدظم٤من، ُمـ ذب 

س ـمٞمٌقن قمٚمٞمٝمؿ ؾمٞمامء اخلػم وقمٚمٞمٝمؿ ؾمٞمامء اًمدظم٤من أصٌح يم٤مومًرا إن ىمقُمٝمؿ أٟم٤م

 اًمّمالح.

وهٙمذا ُمـ شمٚمٙمؿ اًمِمٌٝم٤مت أهنؿ أظمذوا سمآي٤مت اًمققمٞمد وسم٠مطم٤مدي٨م اًمققمٞمد، وشمريمقا 

آي٤مت اًمرضم٤مء وأطم٤مدي٨َم اًمرضم٤مء، وم٠مهؾ اًمًٜم٦م مجٕمقا سملم هذا وهذا، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم 

َك زمِِف َويَ  يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـْ َيَُم٣مُء﴾﴿إِنح اهللَ ٓ َيْٕمِٖمُر َأْن ُيمْمَ ، [26]اًمٜم٤ًمء:ْٕمِٖمُر ََم٣م ُدوَن َذيمَِؽ ظمَِ

٥ِم  وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ـْ َرمْحَ ِٜمْؿ ٓ سَمْٗمٛمَُْمقا َِم ًِ هُمقا فَمعَم َأْٞمُٖم ـَ َأْهَ ٣ٌَمِدَي ايمحِذي ﴿وُمْؾ َي٣م فِم

ُٞمقَب ََجِٝمٔم٣ًم﴾  .[35]اًمزُمر:اهللِ إِنح اهللَ َيْٕمِٖمُر ايمذه

                                                        

 ( وذم ؾمـده جمفقل.6/46) »اًمتاريخ«( واًمطؼمي ذم 5/245رواه اسمـ ؾمعد ) (1397)
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ن سمام رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام ُمـ وهلؿ ؿمٌٝم٤مت أيًْم٤م أظمرى، رسمام يًتدًمق 

 سمـ قمٌداهلل اًمٌجكم وأيب سمٙمرة واسمـ قم٤ٌمس واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب، أن اًمٜمٌل  طمدي٨م ضمرير

، وهٜم٤م أُمر ىمٌؾ أن »ٓ سمرصمٔمقا زمٔمدي ىمٖم٣مًرا ييب زمٔمّم٘مؿ روم٣مب زمٔمض«ي٘مقل: 

أشمٙمٚمؿ قمغم هذا احلدي٨م، أشمدرون ومٞمٛمـ يٓمٛمع مج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم؟ يٓمٛمٕمقن ذم اًمرضمؾ 

عمتديـ اًمٕم٤مسمد اجل٤مهؾ، رضمؾ ُمتديـ قم٤مسمد ضم٤مهؾ رسمام يّمٞمدون هذا، أُم٤م ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ا

اًمذيـ ٟمقر اهلل سمّم٤مئرهؿ، وم٢مهنؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن يّمٞمدوهنؿ هذا احلدي٨م اًمذي 

، اعمراد »ٓ سمرصمٔمقا زمٔمدي ىمٖم٣مًرا ييب زمٔمّم٘مؿ روم٣مب زمٔمض«ؾمٛمٕمتٛمقه وهق طمدي٨م: 

، ٕن اهلل يٜمٝمل قمـ ؾمٗمؽ دم اعمًٚمؿ وإن إن يم٤مٟمقا ُمًتحٚملم ًمدُم٤مء اعمًٚمٛملم ومٝمؿ يم٤مومرون

يم٤مٟمقا همػم ُمًتحٚملم ومٝمق يمٗمر دون يمٗمر، وىمد سمقب اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ذم يمت٤مب 

 اإليامن سم٤مب ُم٤م ضم٤مء يمٗمر دون يمٗمر.

اظمًٙمامن إذا ايمتٗمٝم٣م «: "واؾمتدل سمحدي٨م أيب سمٙمرة اًمذي ذم اًمّمحٞمحلم

ل اهلل، هذا اًم٘م٤مشمؾ ومام سم٤مل اعم٘متقل؟ ىم٤مل: ىمٞمؾ: ي٤م رؾمق »زمًٝمٖمٝمٜمام هم٣ميمٗم٣مسمؾ واظمٗمتقل دم ايمٛم٣مر

، ىم٤مل اًمٌخ٤مري ومًاممه٤م ُمًٚمٛملم واؾمتدل اًمٌخ٤مري »إٞمف ىم٣من ضمريًِم٣م فمعم ومتؾ أطمٝمف«

ـَ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم اوْمَتَتُٙمقا هَمَٟمْصٙمُِحقا زَمْٝمٛمَُٜماَم هَم١مِْن زَمَٕم٦ْم أيْم٤ًم سم٘مقًمف قمزوضمؾ:  ﴿َوإِْن ؿَم٣مئَِٖمَت٣مِن َِم

طُْمَرى همَ  ْٕ ٣م فَمعَم ا ٌِْٕمل ضَمتحك سَمِٖملَء إلَِم َأَْمِر اهللِ﴾إضِْمَدامُهَ ، ىم٤مل [7]احلجرات:َٗم٣مسمُِٙمقا ايمحتِل سَم

 اًمٌخ٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ومًامهؿ ُم١مُمٜملم ومٚمٚمف در اًمٌخ٤مري ُم٤م أوم٘مٝمف.

                                                        

و)خ  ( قمـ ضمرير ريض اهلل قمـف65( )م121اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام و)خقمـ ( 1739خ (( 1398)

 ( قمـ أيب سمؽرة ريض اهلل قمـف.1679( )م 4406و)خ  ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام66( )م 6166

 .(2888( )م31)خ شمؼدم( 1399)
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وهذه اًم٘مْم٤مي٤م ظمّمقًص٤م هذه اًمٌدقم٦م سمدقم٦م اخلقارج، يمؾ ُمًٚمؿ حمت٤مج إمم أن يٕمرف 

ُم٤م يقضمد ذم جمتٛمٕمٜم٤م، ؾمقاء أيم٤من سمٛمٍم  ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمٌدقم٦م، اؾمتدًمقا سمٌمء آظمر وهق

ُم٤م يقضمد ُمـ اًمتؼمج واًمًٗمقر  أم يم٤من سم٠مرض احلرُملم أم يم٤من سم٤مًمًقدان أم يم٤من سم٤مًمٞمٛمـ،

وُم٤م يقضمد ُمـ اًمرؿمقة، وُم٤م يقضمد أيًْم٤م ُمـ اظمتالط اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء، وُم٤م يقضمد أيًْم٤م 

ًٜم٦م، وهذه ُمـ اظمتالط اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء، وُم٤م يقضمد أيًْم٤م ُمـ قمدم آٟم٘مٞم٤مد ًمٚمٙمت٤مب واًم

ُمٕم٤ميص يمٚمٜم٤م ٟمٌٖمْمٝم٤م وجي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٌٖمْمٝم٤م، إٓ أهن٤م ٓ شم١مدي إمم أن يٙمقن اًمِمخص 

 يم٤مومًرا.

٣ٌَمئَِر ََم٣م ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م هق يمٌػمة، ورب اًمٕمزة حيذرٟم٤م ُمـ اًمٙم٤ٌمئر، وي٘مقل:  ٌُقا ىَم
َتٛمِ ﴿إِْن جَتْ

ْر فَمٛمُْ٘مْؿ ؽَمٝمَِّئ٣مسمُِ٘مْؿ﴾ ة هٜم٤مك أُمقر ذيمره٤م ؿمٞمخ ، وًمٙمـ اًمٙمٌػم[52]اًمٜم٤ًمء:سُمٛمَْٜمْقَن فَمٛمُْف ُٞمَ٘مٖمِّ

٤ًٌم ًمٚمٕمٗمق، إُم٤م أن يٕمٗمق اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٜمؽ، وإُم٤م أن  اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىمد شمٙمقن ؾمٌ

 ُيَٕم٤مىَم٥ْم سم٘مدر ذٟمٌف وإُم٤م أيًْم٤م اًمِمٗم٤مقم٦م.

 وم٘مد روى اإلُم٤مم اًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف قمـ أٟمس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أن اًمٜمٌل 

ٌٖمل ٕطمد أن ي٘مٜمط وٓ يٜمٌٖمل ٕطمد أيًْم٤م ، ٓ يٜم»ؾمٖم٣مفمتل ٕهؾ ايم٘م٣ٌمئر َمـ أَمتل«ىم٤مل: 

٤ًٌم قمـ اهلل ذم احلٙمؿ قمغم ومالن سم٤مجلٜم٦م أو سم٤مًمٜم٤مر، اعمحًـ ٟمرضمق ًمف اجلٜم٦م،  أن جيٕمؾ ٟمٗمًف ٟم٤مئ

 واعمزء ٟمخ٤مف قمٚمٞمف ُمـ اًمٜم٤مر.

يمام ذم اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م أيب - واهلل ٓ يٕمٖمر اهلل يمؽ«ىم٤مل رضمؾ ًمّم٤مطم٥م ًمف: 

فمقم أٓ أنمٖمر يمٖمالن، همٗمد نمٖمرت يمف  اظمت٣مرم ، همٗم٣مل اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم: أيـ-هريرة
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 .»وأضمٌْم٦م فمٚمٙمؽ

هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم ٟمرضمق ًمٚمّم٤مًمح اخلػم واجلٜم٦م، وٟمخ٤مف قمغم اعمزء ُمـ اًمٜم٤مر 

 ُمٝمام يم٤من ُمًٚماًم.

ٟمٕمؿ، حتٙمؿ قمغم اًمِمٞمققمل سم٠مٟمف إمم اًمٜم٤مر، وقمغم اًمٌٕمثل سم٠مٟمف إمم اًمٜم٤مر، وقمغم اًمٞمٝمقدي 

٠مٟمف إمم اًمٜم٤مر، وقمغم اعمنمك سم٠مٟمف إمم اًمٜم٤مر، اًمٙمالم قمغم سم٠مٟمف إمم اًمٜم٤مر، وقمغم اًمٜمٍماين سم

اعمًٚمؿ اًمٕم٤ميص ًم٧ًم ُمٗمقًو٤م ذم هذا، وأٟمٌٞم٤مء اهلل يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ذم قمرص٤مت اًم٘مٞم٤مُم٦م 

 ي٘مقل: ٟمٗمز ٟمٗمز ٟمٗمز.

هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم وًمٞمس ُمٕمٜمك هذا أٟمؽ ٓ شمٜمٙمر اعمٜمٙمر وٓ شمٌٖمض اعمٜمٙمر وٓ 

ؽ إذا أردت أن شمًٚمؿ مم٤م ذم زُمٜمٜم٤م هذا ُمـ اًمٌدع وهل دمتٜم٥م اًمٙم٤ٌمئر، ُمٕمٜم٤مه أٟمف ٓ سمد ًم

سمدع ىمديٛم٦م، ُم٤م أقمٚمؿ سمدقم٦م طم٤مدصم٦م إذا أردت أن شمًٚمؿ ُمـ اًمٌدع ومٕمٚمٞمؽ أن شمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، 

أن دمتٝمد ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع اًمذي ىمد يم٤مد أن يٙمقن ُمٗم٘مقًدا، وم٤مًمِم٤ٌمب اعمٍمي 

اًمذي ضمٕمٚمٜم٤م ٟمتخٌط  يتٚمٝمػ إمم قمٚمامء ُمـ قمٚمامء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ٟمٕمؿ وي٘مقًمقن اًم٥ًٌم

هق قمدم اًم٘مدوة اًمّم٤محل٦م، طمتك إن ؿم٤مسًم٤م ي٘مقل زم: قمٜمد أن يمٜم٧م سمٛمٍم ي٘مقل: ىمد شمٜم٘مٚم٧م 

ُمـ اصمٜمتل قمنم مج٤مقم٦م ُمـ هذه اجلامقم٤مت وأُمٙم٨م ُمٕمٝم٤م ُم٤م ؿم٤مء اهلل، صمؿ أضمد قمٜمده٤م 

أظمٓم٤مء وأحتقل إمم مج٤مقم٦م أظمرى ىم٤مل: واٟمتٝمك يب احل٤مل أٓ أٟمْمؿ إمم مج٤مقم٦م وأٟم٤م أدقمق إمم 

، وهق ٓ يٕمٜمل أٟمف يٜمٗمرد قمـ مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم،  وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل يمت٤مب اهلل

ـْ ُيَُم٣موِمِؼ وم٤مٟٓمٗمراد قمـ مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم والل، رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ﴿َوََم

                                                        

 (.2621)م ( 1400)
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َدى َوَيتحٌِْع نَمغْمَ ؽَمٌِٝمِؾ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ُٞمَقيمِِّف ََم٣م سمَ  َ يَمُف اَْلُ ٌَكمح ـْ زَمْٔمِد ََم٣م سَم ؽُمقَل َِم َقلمح َوُٞمِْمٙمِِف صَمَٜمٛمحَؿ ايمرح

 .[223]اًمٜم٤ًمء:﴾َوؽَم٣مَءْت ََمِِمغماً 

شمٗمرىم٦م ُمذهٚم٦م ذم سمالد اإلؾمالم، وؾمٌٌٝم٤م هق اجلٝمؾ، ؾمٌٌٝم٤م أن اًمٕمٚمامء مل جيٚمًقا ذم 

، وهذا يٕمتؼم قمٚماًم ُمـ أقمالم اعم٤ًمضمد يٕمٚمٛمقن اًمٜم٤مس يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 ٚماًم ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة.اًمٜمٌقة، أقمٜمل ىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ ذم هذا اًمزُمـ يٕمتؼم قم

ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف قمـ  قمـ أٟمس "صحٞمحٞمٝمام"روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم 

إن َمـ أذاط ايم٣ًمفم٥م أن يٗمؾ ايمٔمٙمؿ ويٓمٜمر اجلٜمؾ ويٖمُمق ايمزٞم٣م «أٟمف ىم٤مل:  اًمٜمٌل 

، »ويممب اخلٚمر ويٗمؾ ايمرصم٣مل وسم٘مثر ايمٛم٣ًمء ضمتك إٞمف يمٝم٘مقن خلٚمًكم اَمرأة ومٝمؿ واضمد

ٚم٦م اًمٕمٚمؿ، وٓ شمٖمؽموا سمٙمثرة اًمٙمٚمٞم٤مت وسمٙمثرة أيًْم٤م اعم١مؾم٤ًمت قمٚمؿ ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة ىم

اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ٟمريد ُم١مؾم٤ًمت خترج ًمٜم٤م ُمثؾ اًمِمقيم٤مين واًمّمٜمٕم٤مين وُمـ ضمرى جمرامه٤م ُمـ 

 قمٚمامء اإلؾمالم.

وهٙمذا أيًْم٤م وذب اخلٛمر، وم٘مد أصٌح ُم٤ٌمطًم٤م ذم يمثػم ُمـ إىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م، وإمم 

ع اخلٛمر ومتٜمع اعمًٙمرات واعمخدرات حم٤مومٔم٦م اهلل اعمِمتٙمك إن سمٕمض اًمدول اًمٙمٗمري٦م متٜم

قمغم ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م، وهل ٓ شم١مُمـ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وًمٙمٜمٝم٤م متٜمع هذا حم٤مومٔم٦م قمغم ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م، 

 هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم.

وهل شمٕمتؼم قمٚماًم ُمـ  وًمٜمرضمع إمم سمٕمض أطم٤مدي٨م اًمٕمٚمؿ اًمتل أظمؼم هب٤م اًمٜمٌل 

ـ أيب هريرة ريض اهلل قم "صحٞمحٞمٝمام"أقمالم اًمٜمٌقة، روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم 

                                                        

 (.2671( )م 80/81)خ ( 1401)

 (.11( )م/اًمعؾؿ/7061)خ ( 1402)
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يٛمٗمص ايمٔمٙمؿ ويٓمٜمر اجلٜمؾ وسم٘مثر ايمٖمتـ وي٘مثر «: شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .»ايمٗمتؾ ايمٗمتؾ«، ىمٞمؾ: ُم٤م هق ي٤م رؾمقل اهلل؟ يٕمٜمل ُم٤م هق اهلرج ىم٤مل: »اَلرج

 .ووىمع ُم٤م أظمؼم سمف اًمٜمٌل 

وًمٞم٧ًم ومٜمحـ حمت٤مضمقن ُمٕمنم اًمٞمٛمٜمٞملم ًمٚمحٗم٤مظ قمغم سمٚمدٟم٤م إمم هنْم٦م ديٜمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م، 

هنْم٦م طمزسمٞم٦م، ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ إذا ؾمٛمٕمٜم٤م ٟمرهم٥م ذم اًمٕمٚمؿ فمـ أٟمٜم٤م ٟمدقمق إمم احلزسمٞم٦م، ًمًٜم٤م 

ٟمدقمق إمم احلزسمٞم٦م، اًمٜم٤مس قمٜمدٟم٤م يٜم٘مًٛمقن إمم ىمًٛملم يمام ضم٤مء ذم يمت٤مب اهلل وذم ؾمٜم٦م 

إمم طمزب اًمرمحـ وهؿ اًمذيـ يتٛمًٙمقن سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل  رؾمقل اهلل 

ؿ اًمذيـ يٕمت٤مدون أو يت٤ٌمقمدون أو ي٘مٗمقن سم٤معمرص٤مد ًمٙمت٤مب ، وإمم طمزب اًمِمٞمٓم٤من وه

 .اهلل وًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

 يمقٟمقا قمغم طمذر أهي٤م اًمٞمٛمٜمٞمقن وم٢من هٜم٤مك ُمـ حيذريمؿ قمـ ديٜمٙمؿ.

، وُم٤م ذٟمٌٜم٤م إًذا، ٟمحـ ًمًٜم٤م ٟم٠مشمٞمٙمؿ سمٌمء ضمديد، قمٜمدٟم٤م يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

، سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل  إذا ضمٝمٚم٧م إُم٦م يمت٤مب رهب٤م وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٝم٤م صمؿ ذيمرٟم٤مهؿ

 ُم٤م ذٟمٌٜم٤م طمتك ي٘م٤مل إٟمٜم٤م أشمٞمٜم٤م سمٌمء ضمديد؟

أهي٤م اعمًٙملم )وأقمٜمل يمثػًما ُمـ اًمٜم٤مس( ذاك ُمِمٖمقل سمدٟمٞم٤مه، وذاك ُمِمٖمقل سمتج٤مرشمف، 

ٓ يرومع رأؾم٤ًم إمم اًمٕمٚمؿ، وذاك ُمِمٖمقل سمقفمٞمٗمتف، وذاك ُمِمٖمقل سم٤مًمٚمٝمق واًمٓمرب، وم٢مذا 

وخي٤مًمػ ُم٤م قمٚمٞمف أسم٤مء   ىم٤مل رؾمقل اهلل ؾمٛمع اًمدقم٤مة إمم اهلل ي٘مقًمقن: ىم٤مل اهلل

 وإضمداد، اؾمتٖمرسمقا وًمٙمـ آشمك سمٛمجرد ُمث٤مل.

ومامًمٙمؿ ٓ شمًتٖمرسمقن اعمًتقرد اعمخ٤مًمػ ًمإلؾمالم؟ ُم٤مًمٜم٤م ٓ ٟمًتٜمٙمر اعمًتقرد اعمخ٤مًمػ 

ًمإلؾمالم ُمـ شمؼمج وؾمٗمقر، ُمـ اظمتالط رضم٤مل وٟم٤ًمء ُمـ سمٜمقك رسمقي٦م، ُمـ أطمزاب 
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 ؿمٞمققمٞم٦م، ُمـ أطمزاب سمٕمثٞم٦م.

ُمٕمنم اعمًٚمٛملم إذا ضم٤مءٟم٤م اًمداقمل إمم اهلل وىم٤مل ًمٜم٤م: ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ُم٤مًمٜم٤م

قا إمم اشم٤ٌمع رؾمقل اهلل  اًمذي هق ؿمٗمٞمٕمٜم٤م وؿمٗمٞمٕمٙمؿ  هٚمٛمقا إمم يمت٤مب اهلل، َهُٚمٛمُّ

وطمٌٞمٌٜم٤م وطمٌٞمٌٙمؿ، وإمم هذا اًمديـ اًمذي أقمزٟم٤م اهلل سمف، وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُم٤م أقمزٟم٤م 

سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف قمٜمد أن دقمك إمم سمٞم٧م  هلل قمـ قمٛمرإٓ هبذا اًمديـ ورى ا

٤ًٌم قمغم ٟم٤مىمتف ذم صمقب  اعم٘مدس وإمم اًمِم٤مم ُمـ أضمؾ أن يتٗم٤موض ُمع اًمٜمّم٤مرى يم٤من رايم

ُمرىمع، وضم٤مء ُم٤مء ومٚمزم أن يٜمزل قمـ ٟم٤مىمتف، يم٤من هٜم٤مك ُم٤مء ذم اًمٓمريؼ ًمزم أن يٜمزل قمـ 

ل أسمق قمٌٞمدة: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ٟم٤مىمتف صمؿ أظمذ ٟمٕمٚمٞمف ذم يديف وووٕمٝمام قمغم قمّم٤مه هٙمذا، وم٘م٤م

، إٟم٤م  ًٓ وددت أهنؿ مل يروك قمغم هذه احل٤مًم٦م وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م قمٌٞمدة ًمق همػمك ىم٤مهل٤م جلٕمٚمتف ٟمٙم٤م

أُم٦م أقمزٟم٤م اهلل سم٤مإلؾمالم وم٢مذا اًمتٛمًٜم٤م اًمٕمزة ُمـ همػمه أذًمٜم٤م اهلل، وهٙمذا اعمًٚمٛمقن، ورطمؿ 

 أصٚمح أوهل٤م.اهلل اإلُم٤مم ُم٤مًمًٙم٤م إذ ي٘مقل: ٓ يّمٚمح آظمر هذا إُم٦م إٓ ُم٤م 

وم٢مذا أردٟم٤م أن ٟمٜمٝمض سمٌٚمدٟم٤م وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أٟمٜم٤م ٟمؽمك إُمقر اعمًتحدصم٦م اًمتل شمٜمٗمع سمٚمدٟم٤م 

، ًم٧ًم أىمّمد أٟمٜم٤م إذا أردٟم٤م أن ٟمٜمٝمض مم٤م ٓ خي٤مًمػ يمت٤مب اهلل وٓ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

سمٌٚمدٟم٤م ومٚمـ يّمٚمحٜم٤م إٓ ُم٤م أصٚمح اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر يمام ي٘مقل ُم٤مًمؽ: ٓ يّمٚمح آظمر 

 ُم٤م أصٚمح أوهل٤م، قم٘مٞمدة ـمٞم٦ٌم ص٤محل٦م، زهد ذم اًمدٟمٞم٤م، شمؼمع ذم ؾمٌؾ اخلػم هذه إُم٦م إٓ

ذم همزوة سمدر يٌٞم٧م ًمٞمٚمتف يدقمق  وإفمٝم٤مر اًمٗم٘مر واحل٤مضم٦م إمم اهلل قمزوضمؾ، ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

رسمف طمتك ؾم٘مط رداؤه، وم٠مظمذ أسمق سمٙمر ُمِمٗمً٘م٤م قمغم رؾمقل اهلل ُمـ اًمتٕم٥م اًمذي طمّمؾ ًمف، 

ايمٙمٜمؿ إن «ي٘مقل:   ًمؽ ُم٤م وقمدك، واًمٜمٌل وي٘مقل: ي٤م رؾمقل اهلل واهلل ًمٞمٜمجزن اهلل
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 .»هتٙمؽ هذه ايمٔمِم٣مزم٥م ٓ سمٔمٌد زمٔمد ايمٝمقم

وهٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم، وذم ُمقاىمػ ؿمتك اًمّمح٤مسم٦م قمٜمد أن ىم٤مل ىم٤مئٚمٝمؿ: ًمـ ٟمٖمٚم٥م 

اًمٞمقم ُمـ ىمٚم٦م، ُم٤مذا يم٤من إُمر وذًمٙمؿ ذم همزوة طمٜملم؟ ومٝمزُمقا يمام ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

ىُمُؿ اهللُوشمٕم٤ممم:  ـِ ﴿يَمَٗمْد َٞمٌَمَ ٌَْتُ٘مْؿ ىَمْثَرسُمُ٘مْؿ هَمَٙمْؿ سُمْٕم ـَ ىَمثغَِمٍة َوَيْقَم ضُمَٛمكْمٍ إِْذ َأفْمَج
 دِم ََمَقاؿمِ

ـَ  ٦ٌَْم شُمؿح َويمحْٝمُتْؿ َُمْدزمِِري َْرُض زماَِم َرضُم ْٕ   .[13]اًمتقسم٦م:﴾فَمٛمُْ٘مْؿ ؾَمْٝمئ٣ًم َوَو٣موَم٦ْم فَمَٙمْٝمُ٘مُؿ ا

 أقمداء اإلؾمالم، ٓ قمغم ٓ سمد أن ٟمٔمٝمر وم٘مرٟم٤م وطم٤مضمتٜم٤م إمم اهلل قمزوضمؾ، وٓ ٟمٕمتٛمد قمغم

إِْن ﴿ هيقد أو ٟمّم٤مرى أو ؿمٞمققمٞملم إمم همػم ذًمؽ، ٟمٕمتٛمد قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًم٘م٤مئؾ:

ىُمؿْ  وا اهللَ َيٛمٌُْمْ ـَ آََمٛمُقا َِمٛمُْ٘مْؿ َوفَمِٚمُٙمقا  ، واًم٘م٤مئؾ:[5]حمٛمد:﴾سَمٛمٌُْمُ ﴿َوفَمَد اهللُ ايمحِذي

َْرِض  ْٕ َتْخٙمَِٖمٛمحُٜمْؿ دِم ا ًْ ٣مِت يَمَٝم ٣محِلَ ْؿ ِديٛمَُٜمُؿ ايمِمح ـح ََلُ ٛمَ ٌْٙمِِٜمْؿ َويَمُٝمَٚم٘مِّ ـْ وَم ـَ َِم ىَماَم اؽْمَتْخَٙمَػ ايمحِذي

ىُمقَن يِب  ٌُُدوَٞمٛمِل ٓ ُيمْمِ ـْ زَمْٔمِد طَمْقهمِِٜمْؿ َأَْمٛم٣ًم َئْم يَمٛمحُٜمْؿ َِم ٌَدِّ ْؿ َويَمُٝم ايمحِذي اْرسَم٢َم ََلُ

 .[33]اًمٜمقر:ؾَمْٝمئ٣ًم﴾

وضمؾ ٓ سمد أن يٙمقن ُمٕمف قمٚمؿ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمرضمع إمم اهلل، وؾمٌٞمؾ اًمرضمقع إمم اهلل قمز

ٟم٤مومع، أُمر ُمٝمؿ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، وم٢مٟمٜم٤م إذا مل يٙمـ ًمديٜم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ُم٤م ٟمجٕمٚمف ؾمًدا سمٞمٜمٜم٤م 

وسملم أقمداء اإلؾمالم ومرسمام يزيٜمقن ًمٚمٛمرأة اًمت٘مدم واًمتٓمقر إمم همػم ذًمؽ، وخترج اعمرأة 

، واًمتل قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٌل اًمٞمٛمٜمٞم٦م يم٤مؾمٞم٦م قم٤مري٦م، اعمرأة اًمٞمٛمٜمٞم٦م ذم اًمٌٚمد اًمٞمٛمٜمٞم٦م اًمتل أصمٜمك 

ؿمٙمًرا هلل قمٜمد أن أظمؼم سم٢مؾمالم أهؾ اًمٞمٛمـ، أؾمٚمؿ أهؾ اًمٞمٛمـ سمدون ىمتؾ  ؾمجد اًمٜمٌل 

سمـ اًمقًمٞمد  سمـ أيب ـم٤مًم٥م وظم٤مًمد سمـ ضمٌؾ وأسم٤م ُمقؾمك وقمكم وٓ ىمت٤مل، أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ ُمٕم٤مذ

                                                        

 قمـ قمؿر ريض اهلل قمـف. (1763) رواه مًؾؿ( 1403)
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سم٢مؾمالم أهؾ اًمٞمٛمـ، ؾمجد هلل ؿمٙمًرا وقمٜمدُم٤م أظمؼم  أرؾمٚمٝمؿ ومٕمٜمدُم٤م يمت٥م ًمٚمٜمٌل 

أسم٣مىمؿ أهؾ ايمٝمٚمـ هؿ أرق أهمئدة وأيمكم «: ٛمٜمٞملم إمم اعمديٜم٦م، ىم٤مل اًمٜمٌل سم٘مدوم وومد اًمٞم

ايمٙمٜمؿ «: ذم يمت٤مب اًمٗمتـ "صحٞمح اًمٌخ٤مري"، وىم٤مل أيًْم٤م يمام ذم »ومٙمقزًم٣م

ايمٙمٜمؿ زم٣مرك يمٛم٣م دم «، ىم٤مًمقا: وذم ٟمجدٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: »زم٣مرك يمٛم٣م دم ؾم٣مَمٛم٣م ودم يٚمٛمٛم٣م

ايمٙمٜمؿ زم٣مرك يمٛم٣م دم ؾم٣مَمٛم٣م ودم «٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: ، ىم٤مًمقا: وذم ٟمجدٟم»ؾم٣مَمٛم٣م ودم يٚمٛمٛم٣م

َمٛمف ايمزٓزل وايمٖمتـ، وَمٛمف يْمٙمع ومرن «، ىم٤مًمقا: وذم ٟمجدٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: »يٚمٛمٛم٣م

 .»ايمُمٝمْم٣من

اومٌٙمقا ايمٌممى ي٣م زمٛمل «ىم٤مل:  أن اًمٜمٌل  أيًْم٤م "صحٞمح اًمٌخ٤مري"وذم 

، ىم٤مًمقا: سمنمشمٜم٤م وم٠مقمٓمٜم٤م، »زمٛمل متٝمؿاومٌٙمقا ايمٌممى ي٣م «، وسمٜمق متٞمؿ ىمٌٞمٚم٦م شمًٙمـ ٟمجد: »متٝمؿ

اومٌٙمقا ايمٌممى ي٣م أهؾ «، ىم٤مًمقا: سمنمشمٜم٤م وم٠مقمٓمٜم٤م، وم٘م٤مل: »اومٌٙمقا ايمٌممى ي٣م زمٛمل متٝمؿ«ىم٤مل: 

أصمٜمك قمغم اًمٞمٛمٜمٞملم وهؿ ضمديرون سم٠من حي٘م٘مقا هذا  ، ىم٤مًمقا: ىمد ىمٌٚمٜم٤مه٤م، وم٤مًمٜمٌل »ايمٝمٚمـ

َٚمُٝمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمف ُمـ ٟمٍمة ديـ اهلل ، وهٜم٤مك ظمّمٚم٦م شمٕمتؼم إُمر اًمذي َأهَّ

 "صحٞمحف"ظمّمٞمّم٦م سم٤مًمٞمٛمٜمٞملم ٓ يِم٤مريمٝمؿ ومٞمٝم٤م همػمهؿ، روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم 

إين يمٌٔمٗمر ضمقيض أذود ايمٛم٣مس «: رؾمقل اهلل  ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل قمـ صمقسم٤من

، وُمٕمٜمك احلدي٨م أن اًمٜم٤مس يزدمحقن قمغم احلقض ذم قمرص٤مت »زمٔمِم٣مي ٕهؾ ايمٝمٚمـ
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سمٕمّم٤مه ًمٞم٘مرع اًمٜم٤مس طمتك ٓ يزامحقا أهؾ اًمٞمٛمـ، وهذا رواه  اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞم٠ميت اًمٜمٌل 

ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احلقض، ومٛمـ أطم٥م أن يرضمع إمم يمت٤مب احلقض ُمـ صحٞمح ُمًٚمؿ 

أسم٣مىمؿ أهؾ «يمام ذم جمٛمع اًمزوائد:  ومٕمٚمٞمف أن يرضمع ًمٞمجد هذا احلدي٨م، وي٘مقل اًمٜمٌل 

أسم٣مىمؿ «ىم٤مل:  ، وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر: إٓ ٟمحـ ي٤م رؾمقل اهلل؟»هؿ طمغم أهؾ إرض

، وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر: إٓ ٟمحـ ي٤م رؾمقل اهلل؟ »أهؾ ايمٝمٚمـ هؿ طمغم أهؾ إرض

 .»إٓ أٞمتؿ«وم٘م٤مل يمٚمٛم٦م ظمٗمٞمٗم٦م: 

ٟمثر اًمدر "يمثػمة، وىمد أًمػ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يمت٤مسًم٤م سمٕمٜمقان:  ومٗمْم٤مئؾ أهؾ اًمٞمٛمـ

وقع، واعمق هذا اًمٙمت٤مب ومٞمف اًمّمحٞمح واًمْمٕمٞمػ ،"اعمٙمٜمقن ذم ومْم٤مئؾ اًمٞمٛمـ اعمٞمٛمقن

وًمٙمـ هٜم٤م أُمر أريد أن أٟمٌف قمٚمٞمف إذا أشم٤ميمؿ اًمداقمل إمم اهلل، طمذار طمذار أن شمردوا احلؼ 

، ٟمٕمؿ هق طمدي٨م رؾمقل اهلل »اإليامن يامن واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م«وشمًتدًمقا سمحدي٨م: 

. 

ْر إِْن َٞمَٖمَٔم٦ِم : وًمٙمٜمٜم٤م حمت٤مضمقن إمم اًمتذيمػم، ومرب اًمٕمزة ي٘مقل ًمٜمٌٞمف حمٛمد  ﴿هَمَذىمِّ

ىْمَرى ىْمَرى سَمٛمَْٖمُع اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ ، وي٘مقل: [7إقمغم:]﴾ايمذِّ ْر هَم١مِنح ايمذِّ  .[33]اًمذري٤مت:﴾﴿َوَذىمِّ

وٓ يٜم٤مل اًمٕمٚمؿ ُمًتح أو ُمًتٙمؼم، ُم٤م ٟم٘مقل إظمقاين ذم اهلل ٟم٘مٌؾ احلؼ ؾمقاء أضم٤مءٟم٤م 

ُمـ يٛمٜمل أم ضم٤مءٟم٤م ُمـ ٟمجدي، أم ضم٤مءٟم٤م ُمـ ُمٍمي، أم ضم٤مءٟم٤م ُمـ ؾمقداين ُمـ أسمٞمض ُمـ 

حلؼ ُمـ اًمٞمٝمقد، روى اإلُم٤مم اًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف قمـ ىمتٞمٚم٦م ريض ىمٌؾ ا أؾمقد، واًمٜمٌل 

وم٘م٤مًمقا: إٟمٙمؿ شمنميمقن، إٟمٙمؿ  اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ضم٤مء اًمٞمٝمقد إمم رؾمقل اهلل 

                                                        

 (.4/159) "اجلامع اًمصحقح"( وهمػمه قمـ ضمٌػم سمـ مطعؿ ريض اهلل قمـف، وهق ذم 4/84)طمؿ ( 1408)

 هلل قمـف.( قمـ أيب هريرة ريض ا4388( )خ 52)م ( 1409)
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شمٜمددون شم٘مقًمقن ُم٤م ؿم٤مء اهلل وؿم٤مء حمٛمد، وإذا طمٚمٗمتؿ شم٘مقًمقن: واًمٙمٕم٦ٌم، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 .»ا: ورب ايم٘مٔم٥ٌمومقيمقا َم٣م ؾم٣مء اهلل شمؿ ؾم٣مء حمٚمد وإذا ضمٙمٖمتؿ همٗمقيمق«: 

ؾمٜمـ اسمـ "سمـ قمٛمرو ٟمحق هذا وهق ُمقضمقد ذم  وهٙمذا أيًْم٤م ذم طمدي٨م اًمٓمٗمٞمؾ

ٕيب هريرة ذم ؿم٠من اًمِمٞمٓم٤من وىمد ىم٤مل  ، وم٤محلؼ ي٘مٌؾ، وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل "ُم٤مضم٦م

: اًمِمٞمٓم٤من ٕيب هريرة إٟمف إذا ىمرأ آي٦م اًمٙمرد قمٜمد ٟمقُمف ٓ ي٘مرسمف ؿمٞمٓم٤من، ىم٤مل اًمٜمٌل 

ُمـ هذا أٟمؽ شمتٚمٛمذ عمٌتدع، أقمٜمل ُمـ  ، ًم٧ًم أقمٜمل»ٞمٔمؿ، صدومؽ وهق ىمذوب«

هذا أٟمؽ شم٘مٌؾ احلؼ ممـ ضم٤مء سمف، ومرق سملم اًمتتٚمٛمذ وسملم ىمٌقل احلؼ ممـ ضم٤مء سمف، وم٘مد ىم٤مل 

سمـ ؾمػميـ رمحف اهلل شمٕم٤ممم: إن هذا اًمٕمٚمؿ ديـ وم٤مٟمٔمروا قمٛمـ شم٠مظمذون ديٜمٙمؿ  حمٛمد

 ذا حلٞم٦م ـمقيٚم٦م صمؿ ، ُم٤م يم٤من اًمًٚمػ ي٠مظمذون ديٜمٝمؿ ُمـ اًمِمقارع، يٚم٘مك رضماًل قمٜمف

ومٞم٘مقل: ي٤م حمٛمد إين ؾم٤مئٚمؽ  سمٕمد ذًمؽ يًٚمؿ ًمف إُمر، يم٤من ي٠ميت إقمرايب إمم اًمٜمٌل 

 .ومٛمِمدد قمٚمٞمؽ ذم اعم٠ًمًم٦م ومال دمد ذم ٟمٗمًؽ

وًمٞمس ُمٕمٜمك هذا أٟمٜم٤م ٟمدقمق إمم اًمت٘مٚمٞمد وم٤مًمت٘مٚمٞمد داء قمْم٤مل أدظمؾ قمٚمٞمٜم٤م اًمنم 

                                                        

 .(1638) »اًمصحقح اعمًـد«( وهق ذم 7/6اًمـًائل )( 1410)

 (.140سمرىمؿ ) »اجلامع اًمصحقح«( وهق ذم 5/72( وأمحد )2118اسمـ ماضمة ) (1411)

وؾمـده طمًـ وىمد شمؼدم ذم اًمؽالم  "قمؿؾ اًمققم اًمؾقؾة"رواه اًمٌخاري معؾًؼا، ووصؾف اًمـًائل ذم ( 1412)

 قمؾقف.

َمتِف وؾمـده  (1413)  صحقح.رواه مًؾؿ ذم مؼدِّ

( قمـ أكس ريض اهلل قمـف وًمقس هق ذم مًؾؿ هبذا اًمًقاق ومؾقصقب ما ؾمٌؼ ذم همارة 63)خ ( 1414)

 إذـمة مـ ىمقزم متػؼ قمؾقف.
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زل، شمٜم٤مزًمٜم٤م قمـ يمت٤مب اهلل إمم شم٘مٚمٞمد اعمًتٓمػم، أدظمؾ قمٚمٞمٜم٤م اًمتٗمرىم٦م، وأدظمؾ قمٚمٞمٜم٤م اًمتٜم٤م

إئٛم٦م، ذاك ؿم٤مومٕمل، وذاك ُم٤مًمٙمل، صمؿ ُمـ شم٘مٚمٞمد إئٛم٦م رمحٝمؿ اهلل إمم شم٘مٚمٞمد أشم٤ٌمقمٝمؿ، 

صمؿ ُمـ شم٘مٚمٞمد إشم٤ٌمع إمم شم٘مٚمٞمد أشم٤ٌمع إشم٤ٌمع إمم أن اٟمتٝمك سمٜم٤م احل٤مل أن أصٌحٜم٤م ٟم٘مٚمد اًمٞمٝمقد 

 واًمٜمّم٤مرى، ٟمٕمؿ. 

 ق قمغم يمثػم ُمٜمٝمؿ ُم٤م ىم٤مًمف رؾمقل اهلل وإذا ٟمٔمرت إمم واىمع اعمًٚمٛملم دمده يّمد

ا زمُِِمػْم ضمتك يمق دطمٙمقا «: "اًمّمحٞمحلم"يمام ذم  يمتتٌٔمـ ؽمٛمـ َمـ ىم٣من ومٌٙم٘مؿ ؾِمػْمً

 .»همٚمـ«، ىم٤مًمقا: اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى؟ ىم٤مل: »صمحر و٤م يمدطمٙمتٚمقه

وٟمحـ ًمًٜم٤م ذم هذا اعم٘م٤مم ذم ؾمٌٞمؾ شمٕمداد اعمٕم٤ميص، وذم شمٕمداد ُم٤م ىمٚمدٟم٤م ومٞمف أقمداء 

ٟمريد أن يٙمقن ُم٘م٤مم قمٚمؿ وُم٘م٤مم ىم٤مل اهلل، قمغم أن اًمتحذير ُمـ اًمنم ٓ سم٠مس اإلؾمالم ٕٟمٜم٤م 

سمف، وًمًٜم٤م ٟمٜمٙمر قمغم ُمـ طمذر ُمـ اًمنم وذيمر ُم٤م ىمٚمد اعمًٚمٛمقن ومٞمف أقمداءهؿ، سمؾ ٟم٘مقل ًمف 

 ضمزاه اهلل ظمػًما أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يردٟم٤م إمم احلؼ رًدا مجٞمال وأن يتقوم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم.

* * * 

                                                        

، وًمػظ: »ؿمؼًما سمشؼم وذراقًما سمذراع«( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف سمؾػظ: 2669( )م 3456)خ ( 1415)

 ٓ يصح مرومققًما. »اًمؼذة«
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف 

 أمجٕملم، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

أُم٤م سمٕمد: وم٘مد اؾمتٛمٕم٧م إمم ذيٓملم ُمـ رضمؾ إسم٤ميض، وهق اخلٚمٞمكم ُمٗمتل قمامن، 

ٝم٤ممج٦م أهؾ اًمًٜم٦م، واقمت٘مد أهنام ؾمٞمٙمقٟم٤من ؿم١مًُم٤م وهذان اًمنميٓم٤من ومٞمٝمام ُمٝم٤ممج٦م اًمًٜم٦م وُم

قمغم اًمٗمرىم٦م اإلسم٤موٞم٦م8 ٕٟمف ىمد اؾمت٘مر ًمدى أهؾ اًمًٜم٦م أن اإلسم٤موٞم٦م هل أىمرب ـمقائػ 

، اخلقارج إمم أهؾ اًمًٜم٦م، وًمٙمـ اعمٗمتل أسم٤من ًمٜم٤م أن اإلسم٤موٞم٦م شمٕم٤مدي ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ضمزى اهلل هذا اعمٗمتل وأقمت٘مد سمٕمد ُم٤م شم٠مشمٞمٝمؿ اًمردود ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م أهنؿ ؾمٞم٘مقًمقن: ٓ 

ظمػًما إذ ومْمحٜم٤م وٟمٌش ُم٤م يم٤من ُمدومقًٟم٤م، ويٙمقن طم٤مهلؿ يمح٤مل سمٜمل ٟمٛمػم اًمذيـ يم٤من 

 أطمدهؿ إذا ىمٞمؾ ًمف: ُمـ أيـ أٟم٧م؟ ىم٤مل: أٟم٤م ٟمٛمػمي سمٛمد اًمٞم٤مء ومٚمام ىم٤مل ضمرير ًمٌٕمْمٝمؿ:

ـــػم ــــ ٟمٛم ـــؽ ُم ـــرف إٟم ـــض اًمٓم  ومٖم

 

ًٌــــ٤م سمٚمٖمــــ٧م وٓ يمالسًمــــ٤م   ومــــال يمٕم

إمم ىمٌٞمٚم٦م ٟمٛمػم، وهٙمذا أيًْم٤م اًمٗمرىم٦م  أصٌحقا خيجٚمقن ويًتحل أطمدهؿ أن يٜمت٥ًم 

اإلسم٤موٞم٦م إذا ضم٤مءهتؿ ردود أهؾ اًمًٜم٦م، وسمٞم٤من ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمٌدقم٦م وم٢مهنؿ ؾمٞم٘مقًمقن: ٓ 

ضمزى اهلل هذا اعمٗمتل اًمداقمل إمم اًمٗمرىم٦م، واًمداقمل إمم ٟمٌش ُم٤م يم٤من ُمدومقًٟم٤م ٓ ضمزاه اهلل 

ول اًمٌدع طمدصم٧م ذم ظمػًما، واإلسم٤موٞم٦م هل ـم٤مئٗم٦م ُمـ اخلقارج، وسمدقم٦م اخلقارج هل أ

عم٤م ضم٤مء ذم اًمّمحٞمح  ، أصٚمٝم٤م قمغم قمٝمد اًمٜمٌل اإلؾمالم، طمدصم٧م قمغم قمٝمد اًمٜمٌل 

ويٙمؽ «يم٤من ي٘مًؿ همٜم٤مئؿ طمٜملم ومج٤مءه رضمؾ وم٘م٤مل: إقمدل ي٤م حمٛمد، ىم٤مل:  أن اًمٜمٌل 

َت  ٦ٌَْم وطَمِنْ ُت إن مل أفمدل«، وضم٤مء أيًْم٤م: »وَمـ ئمدل؟ طِم ٦ٌُْم وطَمِنْ ، ضم٤مء سمٗمتح »طِم
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سمـ اًمقًمٞمد: دقمٜمل ي٤م رؾمقل اهلل أرضب قمٜم٘مف، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  وم٘م٤مل ظم٤مًمداًمت٤مء وسمْمٛمٝمام، 

إٞمف ؽمٝمخرج َمـ وئِضء هذا، أي َمـ صٙمٌف: «: ، صمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل »يمٔمٙمف يِمقم«: 

ومقم حتٗمرون صالسم٘مؿ َمع صالهتؿ، وصٝم٣مَم٘مؿ َمع صٝم٣مَمٜمؿ؛ يٚمرومقن َمـ ايمديـ ىمام 

 .»يٚمرق ايمًٜمؿ َمـ ايمرَمٝم٥م

  ، ٕن اًمٜمٌل"دٓئؾ اًمٜمٌقة"ه اًمٕمٚمامء ذم ، وم٘مد ذيمرووىمع ُم٤م أظمؼم سمف اًمٜمٌل 

، وضم٤مء أظمؼم قمـ ظمروج اخلقارج، وُم٤م ذًمٙمؿ إٓ أصٚمٝمؿ، ومخرضمقا يمام أظمؼم اًمٜمٌل 

ىم٤مل ذم  قمـ أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، وقمـ قمٌداهلل اسمـ أيب أورم أن اًمٜمٌل 

خلقارج يمام ، وا»إَّنؿ ىمالب أهؾ ايمٛم٣مر«، وذم رواي٦م: »إَّنؿ ىمالب ايمٛم٣مر«اخلقارج: 

، ووىمع ُم٤م أظمؼم سمف »يٗمتٙمقن أهؾ اإليامن ويؼمىمقن أهؾ إوشم٣من«: أظمؼم اًمٜمٌل 

وشمريمقه، وُمر  ، وم٘مد ُمر هيقدي سم٤مخلقارج وىم٤مًمقا: ذُم٦م ٟمٌٞمٙمؿ حمٛمد اًمٜمٌل 

سمـ إرت وُمٕمف ضم٤مريتف وم٘م٤مًمقا: طمدصمٜم٤م ومحدصمٝمؿ سمحدي٨م ذم اًمٗمتـ، صمؿ  سمـ ظم٤ٌمب قمٌداهلل

سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف سمٕمد أن  ُمـ أضمؾ هذا ىم٤مشمٚمٝمؿ قمكمىمتٚمقه وسم٘مروا سمٓمـ ضم٤مريتف، 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م إمم  ىمٓمٕمقا اًمًٌٞمؾ وىمتٚمقا اًمٜمٗمس وطم٤مرسمقا اإلؾمالم، وم٤موٓمر قمكم

 ُمقاضمٝمتٝمؿ سم٤مًم٘مت٤مل.

يٚمرق ؿم٣مئٖم٥م َمـ ايمٛم٣مس سمٗمتٙمٜمؿ أولم ايمْم٣مئٖمتكم «سم٘مقًمف:  وىمد أظمؼم اًمٜمٌل 

                                                        

 قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف. (1064( )م 3344/4351/5058)خ ( 1416)

ًٌا.( 1417)  شمؼدم ىمري

 ىمطعة مـ طمديث أيب ؾمعقد اًمًاسمؼ.( 1418)
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قمٜمف، ومل يٌؼ ُمٜمٝمؿ إٓ ٟمحق  سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل شمٕم٤ممم ، وم٘متٚمٝمؿ قمكم»زم٣محلؼ

سمـ أيب ـم٤مًم٥م إٓ اًمٞمًػم، وم٤مخلقارج  شمًٕم٦م أو ؾمٌٕم٦م أو همػم ذًمؽ، ومل ي٘متؾ ُمـ ىمقم قمكم

سمـ طمزم رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف:  ُمـ اًمٌالي٤م اًمتل اسمتكم هب٤م اإلؾمالم، وىمد ذيمر أسمق حمٛمد

ًُم٤م ُمـ هبؿ اًمديـ يق أن أهؾ اًمٌدقم٦م ُم٤م ٟمٍم اهلل "اًمٗمّمؾ سملم اعمٚمؾ واًمٜمحؾ"

اًمدهر! وصدق ٟمًتٓمٞمع أن ٟمتحدى وأن ٟم٘مقل: ائتقٟم٤م سمٗمرىم٦م ُمـ اخلقارج ىم٤مشمٚم٧م اًمٞمٝمقد 

واًمٜمّم٤مرى أو ىم٤مشمٚم٧م اعمنميملم، أو ائتقٟم٤م سمٗمرىم٦م ُمـ اًمراومْم٦م ىم٤مشمٚم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، 

 أو ىم٤مشمٚم٧م اعمنميملم سمالء ه٤مشملم اًمٓم٤مئٗمتلم قمغم اعمًٚمٛملم.

ؾ اإليامن ويؼمىمقن أهؾ يٗمتٙمقن أهؾ اإلؽمالم أو أه«: يمام أظمؼم اًمٜمٌل 

، اإلسم٤موٞم٦م يمام شم٘مدم ـم٤مئٗم٦م ُمـ اخلقارج، وىمد سم٘مل ًمٜم٤م ٟمّمٞمٌٜم٤م ُمـ »إوشم٣من

اخلقارج ومخ٤مب وظمن ُمـ يم٤من ي٘مقل ًمٜم٤م وٟمحـ ـمالب إذا درؾمٜم٤م يمت٥م اعمٕمتزًم٦م أو 

درؾمٜم٤م اًمردود قمغم اعمٕمتزًم٦م وقمغم اخلقارج وقمغم اًمراومْم٦م ي٘مقل: شمٚمٙمؿ ُمذاه٥م أيمؾ 

٘مْم٧م وُم٤مشم٧م، وم٤مهتٛمقا سم٤مًمِمٞمققمٞم٦م واهتٛمقا سمٙمذا ويمذا، وأٟمتؿ اًمدهر قمٚمٞمٝم٤م وذب واٟم

شمٕمرومقن شمٚمٙمؿ اًمٓم٤مئٗم٦م، أٓ وهؿ ضمٝمٚم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملم، ي٘مقًمقن: إذا أراد أطمدٟم٤م أن 

                                                        

 ( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـفام.1065)م ( 1419)

(، ط. دار اًمػؽر، ىمال رمحف اهلل شمعامم: ] واقمؾؿقا رمحؽؿ اهلل أن مجقع ومرق اًمضالًمة، مل 4/227) (1420)

د اًمؽػر ىمرية وٓ رىمع ًمإلؾمالم هبؿ راية وما زاًمقا يًعقن جير اهلل قمغم أيدهيؿ ظمػمًا وٓ ومتح هبؿ مـ سمال

ذم ىمؾب كظام اعمًؾؿلم ويػرىمقا يمؾؿة اعمممـلم ويًؾقن اًمًقػ قمغم أهؾ اًمديـ ويًعقن ذم إرض 

 مػًديـ.اهـ

 شمؼدم.( 1421)
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هيتؿ سمتحّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ىم٤مًمقا: اسمدؤا سمدراؾم٦م اًمقاىمع، وسمدراؾم٦م يمذا ويمذا إمم آظمر 

 ذًمٙمؿ.

ٛمد هلل ًمق ؾمٛمٕمتؿ اًمنميٓملم حلٙمٛمتؿ اإلسم٤موٞم٦م يمام ؾمٛمٕمتؿ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اخلقارج، واحل

قمغم ىم٤مئٚمٝم٤م سم٠مٟمف ظم٤مرضمل8 ٕٟمٙمؿ سمحٛمد اهلل شمٗمٝمٛمقن وشمٕم٘مٚمقن، وىمد ىمرأت قمٚمٞمٙمؿ سمٞمتلم 

وم٘مٚم٧م ًمٙمؿ: ُمـ ىم٤مل هذيـ اًمٌٞمتلم يٕمٜمل أي ـم٤مئٗم٦م شم٘مقل هذيـ اًمٌٞمتلم ىمٚمتؿ مجٞمًٕم٤م ـم٤مئٗم٦م 

 ُمـ اخلقارج واًمٌٞمت٤من مه٤م:

 أسمــــرأ إمم اهلل ُمـــــ قمٛمــــر وؿمــــٞمٕمتف

 

 أصــح٤مب صــٗملموُمـــ قمــكم وُمـــ  

 وُمــــ ُمٕم٤مويـــ٦م اًمٓمـــ٤مهمل وؿمـــٞمٕمتف 

 

 ٓ سمــــ٤مرك اهلل ذم اًم٘مــــقم اعمالقمــــلم 

ُمـ اإلسم٤موٞم٦م ـم٤مئٗم٦م شمًٛمك سم٤محلٗمّمٞم٦م، شمٚمٙمؿ اًمٓم٤مئٗم٦م احلٗمّمٞم٦م شم٘مقل ذم ىمقل اهلل  

اَن يَمُف َأْصَح٣مٌب َيْدفُمقَٞمُف إلَِم ﴿قمزوضمؾ:  َْرِض ضَمغْمَ ْٕ َٝم٣مؿمكُِم دِم ا ىَم٣ميمحِذي اؽْمَتْٜمَقسْمُف ايمُمح

َدى سمـ أيب ـم٤مًم٥م طمػمان وأصح٤مسمف اًمذيـ يدقمقٟمف إمم  ، ي٘مقًمقن: هق قمكم[52]إٟمٕم٤مم:﴾اَْلُ

سمـ أيب ـم٤مًم٥م إُم٤مم هدى ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف،  اهلدى هؿ اخلقارج، ويمذسمقا ومٕمكم

 واخلقارج أئٛم٦م والًم٦م يٛمرىمقن ُمـ اًمديـ يمام يٛمرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م، وي٘مقًمقن أيًْم٤م:

ٌَُؽ وَمقْ  ـْ ُئْمِج ـَ ايمٛمح٣مِس ََم ْٞمَٝم٣م َوُيُْمِٜمُد اهللَ فَمعَم ََم٣م دِم وَمْٙمٌِِف َوُهَق َأيَمده ﴿َوَِم َٝم٣مِة ايمده يُمُف دِم احْلَ

َِم٣ممِ  ُف ازْمتَِٕم٣مَء  سمـ أيب ـم٤مًم٥م: ، ي٘مقًمقن: قمكم[122]اًمٌ٘مرة:﴾اخْلِ ًَ ي َٞمْٖم ـْ َيمْمِ ـَ ايمٛمح٣مِس ََم ﴿َوَِم

اًمٓم٤مئٗم٦م ي٘مقًمقن: هق اسمـ ُمٚمجؿ. ٟمح٥م أن ٟمٕمرف قمـ هذه  [125]اًمٌ٘مرة:ََمْرَو٣مِت اهللِ﴾

 اخلٌٞمث٦م اعمٌتدقم٦م.

سمـ طمٜمٌؾ يذيمر قمٜمف أسمق  ٓ شمًتٖمرسمقا إذا ىمٚم٧م: إهن٤م ـم٤مئٗم٦م ظمٌٞمث٦م ُمٌتدقم٦م، اإلُم٤مم أمحد

سمـ ه٤مرون يروي قمـ أيب اًمٕمٓمقب قمـ أيب اًمزسمػم، قمـ ضم٤مسمر  سمٙمر اعمروزي أٟمف ىمٞمؾ: يزيد
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ٟمف ومٚمـ أٟمف ىم٤مل: وًمٙمـ اٟمٔمر إمم اجلٌؾ، وم٢من اؾمت٘مر ُمٙم٤مٟمف ومًقف شمراين، وإن مل يًت٘مر ُمٙم٤م

 شمراين ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ ذم أظمرة.

سمـ ه٤مرون  ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: أظمزى اهلل ىم٤مئؾ هذا، هذا ظمٌٞم٨م، وهذا مل يروه يزيد

سمـ ه٤مرون، وي٘مقم  ومٝمق ُمٜمف سمريء، يٕمٜمل أٟمف رواه دضم٤مل ُمـ اًمدضم٤مضمٚم٦م وأًمّم٘مف سمٞمزيد

٤م وىم٤مم وىم٤مل: ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ًً يمت٤مسمف  اإلُم٤مم أمحد وٟمٗمض صمقسمف ويم٤من ضم٤مًم

ةٌ  اًمٙمريؿ: ٣م َٞم٣مـمَِرٌة﴾*  ﴿ُوصُمقٌه َيْقََمئٍِذ َٞم٣مرِضَ َ ، وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف [15-11]اًم٘مٞم٤مُم٦م: إلَِم َرِبِّ

ِْؿ َيْقََمئٍِذ ظَمَْحُجقزُمقَن﴾ وشمٕم٤ممم: ـْ َرِبِّ ُْؿ فَم ، صمؿ ي٘مقل: وهذا اخلٌٞم٨م [23]اعمٓمٗمٗملم:﴿ىَمالح إَِّنح

 أن اهلل ٓ يرى ذم أظمرة، وقمغم أن يزقمؿ أٟمف ٓ يرى اهلل. اإلسم٤موٞم٦م يمٚمٝمؿ جمٛمٕمقن قمغم

 اعمقطمديـ أصح٤مب اًمٙم٤ٌمئر ٓ خيرضمقن ُمـ اًمٜم٤مر، وقمغم أن اًم٘مرآن خمٚمقق.

سمـ أيب ظم٤مًمد، قمـ  سمـ اجلراح رمحف اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل ذم طمدي٨م إؾمامقمٞمؾ ويمٞمع

إٞم٘مؿ ؽمؼمون رزم٘مؿ ىمام سمرون «سمـ قمٌداهلل ذم طمدي٨م:  سمـ أيب طم٤مزم، قمـ ضمرير ىمٞمس

سمـ أيب ظم٤مًمد، قمـ ىمٞمس، قمـ  ، ي٘مقل: ُمـ رد طمدي٨م إؾمامقمٞمؾ»ايمٗمٚمر يمٝمٙم٥م ايمٌدر

ضمرير ومٝمق ضمٝمٛمل، هٙمذا يم٤من قمٚمامؤٟم٤م رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمحٛمد اهلل، وم٤مٟمتٔمروا أهي٤م اإلسم٤موٞم٦م 

محٚم٦م أهؾ اًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٥م اًمتل شمٌلم ومْم٤مئح اإلسم٤موٞم٦م، يمام أشم٧م محٚم٦م أهؾ اًمًٜم٦م سمٕمد زُمـ 

ٞمٜمل، وأصٌح اًمٜم٤مس يٙمرهقن شمٚمٙمؿ ـمقيؾ قمغم اًمراومْم٦م وقمغم إُم٤مم اًمْمالًم٦م اخلٛم

  اًمٓم٤مئٗم٦م.

سمـ أٟمٞم٦ًم وي٘م٤مل اسمـ أيب أٟمٞم٦ًم  ُمـ اإلسم٤موٞم٦م ـم٤مئٗم٦م ُيَ٘م٤مل هلؿ: اًمٞمزيدي٦م ُمـ أشم٤ٌمع يزيد

                                                        

 (.633( )م 7435-7434)خ ( 1422)



 316 مً فطاٜح اإلباضٔ٘ (37

 سمـ أٟمٞم٦ًم: إٟمف ؾمٞمٌٕم٨م ٟمٌل ُمـ اًمٕمجؿ ويٜمًخ ذيٕم٦م رؾمقل اهلل  ي٘مقل يزيد

ٝمق ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، وؿمٝمد أٟمف ُمرؾمؾ إمم اًمٕمرب وم وي٘مقل: ُمـ آُمـ سم٤مًمٜمٌل 

ُم١مُمـ أو هبذا اعمٕمٜمك، وإن مل يتٌٕمف ومٝمق ُم١مُمـ، وًمٙمـ ضمؾ اإلسم٤موٞم٦م يٙمٗمره وُمٜمٝمؿ ُمـ 

 يٜم٘مؾ قمـ يمؾ اإلسم٤موٞم٦م أهنؿ يٙمٗمروٟمف.

سمـ طمٌٞم٥م، هذا اًمٙمت٤مب ضمدير سم٠من حيرق، هق  هلؿ يمت٤مب اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ُمٜمًد رسمٞمع

وهؿ  ُمـ يمت٥م اًمْمالًم٦م يذيمر ومٞمف أن اعمِمٌٝم٦م ي٘متٚمقن ويتٌع ُمدسمرهؿ وجيٝمز قمغم ضمرحيٝمؿ،

يٕمٜمقن سم٤معمِمٌٝم٦م أهؾ اًمًٜم٦م8 ٕهنؿ يثٌتقن هلل أؾمامءه وصٗم٤مشمف، ويثٌتقن سم٠مٟمف ُمًتق قمغم 

سمـ طمٌٞم٥م وهق ًمٞمس سمٛمٕمروف ذم  قمرؿمف اؾمتقاء يٚمٞمؼ سمجالًمف، ُمـ قمج٥م أن ي٠ميت اًمرسمٞمع

سمـ أيب  يمت٥م اعمحدصملم، وُم٤م اقمت٘مده إٓ ؿمٞمٓم٤مًٟم٤م أًمػ هلؿ ذًمؽ اًمٙمت٤مب، يرويف قمـ ُمًٚمؿ

قضمد ًمٚمرضمٚملم شمرمج٦م، هذا اًمٙمت٤مب يٕمتؼم أىمٌح ُمـ اعمجٛمقع اعمٜمًقب يمريٛم٦م أيب قمٌٞمدة مل شم

سمـ قمكم ىمد قمرف ُم١مًمٗمف سم٠مٟمف يمذاب، ًمٙمـ  سمـ قمكم8 ٕن اعمجٛمقع اعمٜمًقب إمم زيد ًمزيد

هذا ُمـ قمج٥م ي٤م رضم٤مل أٟمف يروي اؾمٛمف، أىمّمد ُمـ هذا أٟمف ىمديؿ يروي قمـ أيب قمٌٞمدة، 

سمـ قمٌداهلل، ومٙمؿ سمٞمٜمف وسملم  سمـ زيد، قمـ ضم٤مسمر سمـ أيب يمريٛم٦م قمـ ضم٤مسمر وهق ُمًٚمؿ

اًمّمح٤ميب؟ سمٞمٜمف رضمالن يمٞمػ يٖمٞم٥م هذا قمغم قمٚمامئٜم٤م وحمدصمٞمٜم٤م وهؿ ىمد ذيمروا اًمدضم٤مضمٚم٦م 

وذيمروا اًمث٘م٤مت، وذيمروا إسم٤مًم٦ًم وشمرمجقا ًمُِٙمؾٍّ سمام يًتح٘مف؟ يمٞمػ يٖمٞم٥م قمغم قمٚمامئٜم٤م، 

 سمـ طمٌٞم٥م ومل يؽممجقا ًمِمٞمخف أيب قمٌٞمدة؟ ومل يؽممجقا ًمٚمرسمٞمع

سمـ  سمـ زيد أيب اًمِمٕمث٤مء، وسمٛمج٤مهد، وسمٕمٙمرُم٦م، وقمٛمرو سمج٤مسمروهؿ يًتٙمثرون سمٛمـ 

ديٜم٤مر، وي٘مقًمقن: ه١مٓء إسم٤موٞم٦م ومٜم٘مقل: ًمٞمس سم٢مسم٤موٞم٦م ذيمر هذا إؿمٕمري ذم يمت٤مسمف: 

قُمقنأهنؿ  "ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم" ومٛمثؾ هذا اًمٙمت٤مب  قمغم ه١مٓء سم٠مهنؿ إسم٤موٞم٦م يدَّ
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ٜم٤مهؿ ُمـ اًمٌخ٤مري يٗمْمحٝمؿ، يمٞمػ ذاك؟ ي٠ميت سم٠مطم٤مدي٨م ًمٞمس هل٤م أزُم٦م، وٟمحـ إذا أشمٞم

وُمًٚمؿ ي٘مقًمقن: هذه أطم٤مدي٨م آطم٤مد، أذيمر ًمٙمؿ طمديًث٤م ُمٜمٝم٤م: )ُمـ ىمتؾ ًمف ىمتٞمؾ ومٕمٗم٤م صمؿ 

ىمتؾ سمٕمد اًمٕمٗمق ومٝمق ذم اًمٜم٤مر ظم٤مًمًدا خمٚمًدا( قم٤ٌمرة ُمـ قم٤ٌمرات اعمٕمتزًم٦م هؿ أذٟم٤مب ًمٚمٛمٕمتزًم٦م 

 ذم اًمٕم٘مٞمدة، إٓ ذم ُم٠ًمًم٦م ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد، وم٢من ضمؾ اإلسم٤موٞم٦م يقاوم٘مقن أهؾ اًمًٜم٦م.

وم٘م٤مل: )ي٤م رؾمقل اهلل قمٚمٛمٜمل ُمـ  أيًْم٤م رء آظمر، أن رضماًل أشمك إمم اًمٜمٌل 

(، أو هبذا اعمٕمٜمك، )ٕن اهلل واطمد »هؾ فمرهم٦م أصقل ايمٔمٙمؿ؟«همرائ٥م اًمٕمٚمؿ، وم٘م٤مل ًمف: 

أطمد، ومرد صٛمد، مل يٚمد ومل يقًمد، وًمٞمس ًمف زُم٤من وٓ ُمٙم٤من، ىم٤مل: ٓ( إمم آظمر شمٚمٙمؿ 

 أصؾ ًمف، وإذا أشم٤مهؿ اًمًٜمل سمحدي٨م رؾمقل اهلل اًمؽماه٤مت، يًتدًمقن ذم يمتٌٝمؿ سمام ٓ 

اًمّمحٞمح اًمث٤مسم٧م ىم٤مًمقا: هذا طمدي٨م آطم٤مد ٓ ي٤ٌمًمقن أن ي٘مقًمقا: أطم٤مدي٨م اًمرؤي٦م اًمتل هل 

 ُمتقاشمرة سم٠مهن٤م أطم٤مدي٨م آطم٤مد، وهل ُمتقاشمرة يمام ي٘مقل سمٕمض قمٚمامئٜم٤م:

ـــذب ــــ يم ـــدي٨م ُم ـــقاشمر طم ـــ٤م شم  مم

 

ــــ٥م  ــــ٤م واطمتً ــــك هلل سمٞمًت ـــــ سمٜم  وُم

ــــــقض  ــــــٗم٤مقم٦م واحل ــــــ٦م ؿم  ورؤي

 

ــــضوُم  ــــذه سمٕم ــــلم وه ــــح ظمٗم ً 

أن ذم ضمٚمًتٜم٤م هذه ٟمٜمّمح اإلسم٤موٞم٦م إمم اًمرضمقع إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وًمًٜم٤م ٟم٤ٌمزم  

 ، ًمًٜم٤م ٟم٤ٌمزم سمف ومٜم٘مقل: ُم٤م ُمثٚمف إٓ يمام ىمٞمؾ:سمٛمٗمتٞمٝمؿ هذا اعمخذول

 يمٜمــــ٤مـمح صــــخرة يقًُمــــ٤م ًمٞمقهٜمٝمــــ٤م

 

 

ــؾ  ــف اًمققم ــك ىمرٟم ــه٤م وأوه ــؿ يي  ومٚم

 ويمام ىمٞمؾ: 

ــفيــ٤م أهيــ٤م اًمٜمــ٤مـمح اجلٌــؾ اًمٕمــ٤مزم ًم  ٞمقهٜم

 

 أؿمٗمؼ قمغم اًمرأس ٓ شمِمـٗمؼ قمـغم اجلٌـؾ 

سمـ  ىمد ذه٥م ىمٌٚمؽ أهي٤م اعمخذول إسمراهٞمؿ اًمٜمٔم٤مم، وذه٥م ىمٌٚمؽ اجل٤مطمظ وواصؾ 
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قمٓم٤مء، وذه٥م ىمٌٚمؽ أيًْم٤م ـم٤مئٗم٦م ُمـ اخلقارج يم٤مٟمقا ذم هم٤مي٦م ُمـ اًمِمج٤مقم٦م، وأُم٤م أٟم٧م 

ومٝمؾ اؾمتٓمٕم٧م أن شمٓمٝمر قمامن ُمـ اعمٗم٤مؾمد وُمـ اعمٜمٙمرات طمتك شمتٓم٤مول قمغم أهؾ ؾمٜم٦م 

؟ وشمتحداهؿ ًمٚمٛمٜم٤مفمرة. أٟم٧م ًم٧ًم أهاًل ٕن شمٜم٤مفمر ٕٟمؽ ُمٌتدع، وىمد ؾمقل اهلل ر

ضم٤مء رضمؾ إمم اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وم٘م٤مل: ي٤م ُم٤مًمؽ إين أريد أن أٟم٤مفمرك، ىم٤مل ًمف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ 

رمحف اهلل شمٕم٤ممم: وم٢من همٚمٌتٜمل؟ ىم٤مل: اشمٌٕمتٜمل ىم٤مل: وم٢من ضم٤مءين رضمؾ سمٕمدك آظمر وهمٚمٌٜمل؟ 

، غم صم٤ٌمت ُمـ ديٜمل، وم٤مذه٥م إمم ؿم٤مك ُمثٚمؽىم٤مل: اشمٌٕمَتف، ىم٤مل ُم٤مًمؽ: وم٢مين قم

اًمٕمزيز رمحف اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: ُمـ ضمٕمؾ ديٜمف قمرو٦م ًمٚمخّم٤مم  سمـ قمٌد وهٙمذا أيًْم٤م قمٛمر

، وروى اإلُم٤مم اًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف قمـ أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أيمثر اًمتٜم٘مؾ

 .»دلَم٣م وؾ ومقم زمٔمد هدى ىم٣مٞمقا فمٙمٝمف إٓ أوسمقا اجل«أٟمف ىم٤مل:  قمـ اًمٜمٌل 

ٓح صَمَدًٓ زَمْؾ ُهْؿ وَمْقٌم ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  صمؿ ىمرأ اًمٜمٌل  زُمقُه يَمَؽ إِ ََم٣م رَضَ

 "اًمنميٕم٦م"، واإلُم٤مم أضمري رمحف اهلل يذيمر ذم يمت٤مسمف [36]اًمزظمرف:طَمِِمُٚمقَن﴾

ومّماًل ـمقياًل ذم اًمتحذير ُمـ اجلدل، أٟم٧م ًم٧ًم سم٠مقمٔمؿ ذيم٤مًء ُمـ أيب اهلذيؾ، أيـ ذه٥م 

ٟم٤مصٕم٦م سمٞمْم٤مء ٟم٘مٞم٦م، وًم٧ًم أقمٔمؿ  ٤مخلزي وسم٘مٞم٧م ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل أسمق اهلذيؾ؟ ُم٤مت سم

سمـ قمٓم٤مء اًمذي ىمٞمؾ: إٟمف يم٤من خيٓم٥م وٓ يذيمر ذم ظمٓمٌتف راًء ٕٟمف  أيًْم٤م ذيم٤مًء ُمـ واصؾ

يم٤من يتتٕمتع إذا ذيمر اًمراء، وم٤مؾمتٓم٤مع أن يتجٜم٥م اًمراء وي٠ميت سمحرف همػمه وسمٙمٚمٛم٦م ًمٞمس 
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 ؾمقل اهلل.سمـ قمٓم٤مء سم٤مخلزي وسم٘مٞم٧م ؾمٜم٦م ر ومٞمٝم٤م راء، ُم٤مت واصؾ

ُؿ قمٚمٞمف  وسم٘مل احلًـ اًمٌٍمي اًمذي يم٤من ذم قمٍمه إُم٤مًُم٤م ي٘متدى سمف، وُيؽمطمَّ

وم٠مٟم٧م ًم٧ًم سم٠َِمْذيَمك ُمٜمٝمؿ، وأهؾ اًمًٜم٦م إن شمريمقا ضمداًمؽ ومام هق إٓ ٕٟمؽ ًم٧ًم أهاًل أن 

ْؿ زم٣ِميمحتِل ِهَل ﴿دم٤مدل، قمغم أن اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: َوصَم٣مِدَْلُ

ـُ  ًَ ، وم٢من يمٜم٧م ُمًتٕمًدا سم٤مجلدال ذم طمدود اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وم٠مهؾ اًمًٜم٦م [213]اًمٜمحؾ:﴾َأضْم

يمثػم، وٟمحـ ُمًتٕمدون أيًْم٤م عمٜم٤مفمرشمؽ وعمج٤مدًمتؽ، أُم٤م أن ٟمؽمك إطم٤مدي٨م اعمتقاشمرة 

 اًمٙمثػمة ًمرأي ُمٗم٧م ؾمخٞمػ.

 "طم٤مدي إرواح"أطم٤مدي٨م اًمرؤي٦م يذيمره٤م احل٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف 

ويذيمر أىمقال اًمّمح٤مسم٦م صمؿ أىمقال اًمت٤مسمٕملم صمؿ أشم٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم،  قمـ مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م،

 اؾمت٘مر إُمر قمٜمد اعمًٚمٛملم أن اعم١مُمٜملم يرون رهبؿ ذم أظمرة سمال يمٞمػ، واًمٜمٌل 

، ومال ي٠ميت ًمٜم٤م ، هٙمذا ي٘مقل اًمٜمٌل »إٞم٘مؿ يمـ سمروا رزم٘مؿ ضمتك متقسمقا«ي٘مقل: 

٤ممم ذم اًمدٟمٞم٤م، ًمق يمٜم٤م ٟمراه ذم ُمٕمتززم ُمتٗمٚمًػ وي٘مقل: ُم٤م ًمٜم٤م ٓ ٟمرى اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم

 أظمرة ًمرأيٜم٤مه ذم اًمدٟمٞم٤م، ٓ ٟمحت٤مج إمم ذًمٙمؿ اعمٕمتززم اعمتٗمٚمًػ.

، وأطم٤مدي٨م اًمرؤي٦م ذم »وافمٙمٚمقا أٞم٘مؿ يمـ سمروا رزم٘مؿ ضمتك متقسمقا«ي٘مقل:  وم٤مًمٜمٌل 

سمـ قمٌداهلل، وُمـ طمدي٨م أيب هريرة، وُمـ طمدي٨م  اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م ضمرير

دي٨م مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وًمٙمـ إظمقاين ذم اهلل ُمـ اؾمتحؾ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، وُمـ طم

دُم٤مء اعمًٚمٛملم وىم٤مل: إن دُم٤مء اعمًٚمٛملم أهؾ اًم٘مٌٚم٦م طمالل إذا يم٤مٟم٧م هلؿ ؿمقيم٦م ومٝمل 

                                                        

 أي احلًـ.  (1428)

 ( قمـ سمعض اًمصحاسمة ريض اهلل قمـفؿ.96/ىمٌؾ/2931)م ( 1429)



 300 مً فطاٜح اإلباضٔ٘ (37

طمالل ذم اًمٕمالٟمٞم٦م، اهمتٞم٤مل اإلسم٤ميض ُم٤م جيقز أن ُيٖمت٤مل ٕٟمف ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م، أُم٤م ذم ُمٕمريم٦م 

 دم اَمريء َمًٙمؿ إٓ زم١مضمدى َم٣م أضمؾ اهلل«ي٘مقل:  ُمقاضمٝم٦م ومٞمجقز أن ي٘متٚمف، واًمٜمٌل 

 .»شمالث: ايمثٝم٤م ايمزاين وايمٛمٖمس زم٣ميمٛمٖمس وايمت٣مرك يمديٛمف اظمٖم٣مرق يمٙمجامفم٥م

أُم٤م ٟمحـ ومٜم٘مقل ًمؽ: أهي٤م اإلسم٤ميض اعمٌتدع: اقمٚمؿ أٟمٜم٤م ٓ ٟمًتحؾ ىمتٚمؽ وٓ ُم٤مًمؽ وٓ 

قمروؽ، وًمٙمٜمٜم٤م ٟمٕمت٘مدك ُمٌتدقًم٤م ظمٌٞمًث٤م، ُمـ أضمؾ هذا ومٜمحـ ٟمٜمّمح أهؾ قمامن سم٤مًمتخكم 

سمـ طمٌٞم٥م، وًمـ  ٘مٞمدة اخلٌٞمث٦م، وم٢من هؿ اؾمت٘مروا قمٚمٞمٝم٤م ومٚمـ يٜمٗمٕمٝمؿ اًمرسمٞمعقمـ هذه اًمٕم

سمـ إسم٤مض، قمغم أٟمٜمل أقمٚمؿ ًمٞمس  سمـ أيب يمريٛم٦م، وًمـ يٜمٗمٕمٝمؿ قمٌداهلل يٜمٗمٕمٝمؿ أيًْم٤م ُمًٚمؿ

يمؾ أهؾ قمامن قمغم شمٚمٙمؿ اًمٕم٘مٞمدة، وم٘مد وضمدت ـمٚم٦ٌم قمٚمؿ ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أوم٤موؾ 

ٌقن اًمًٜم٦م وأهؾ اًمًٜم٦م، سمؾ أظمؼمين سمٕمض ، وحيحيٌقن يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 إظمقاين ذم اهلل ُمـ أهؾ قمامن أن أهؾ اًمًٜم٦م ذم قمامن ىمدر اًمثٚمثلم.

أُم٤م أهؾ اًمرأي واإلسم٤موٞم٦م يٕمتؼمون ُمـ أهؾ اًمرأي، وم٢مٟمٜمل أٟمّمح يمؾ أخ ذم اهلل أن  

يٕمرض قمـ أهؾ اًمرأي، وقمـ شمراه٤مهتؿ وقمـ ضمدهلؿ، هؿ اًمْم٤مئٕمقن إي٤ميمؿ أن 

حيذر قمـ اشم٤ٌمع اًمرأي، وم٘مد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  ، واًمٜمٌل يْمٞمٕمقيمؿ ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م

سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام  سمـ قمٛمرو ذم صحٞمحٞمٝمام واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري قمـ قمٌداهلل

إن اهلل ٓ يٗمٌض ايمٔمٙمؿ اٞمتزافًم٣م يٛمتزفمف، ويم٘مـ يٗمٌّمف زمٗمٌض «: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ًٓ همًئٙمقا همٟمهمتقا زمٕمغم فمٙمؿايمٔمٙمامء ضمتك إذا مل يٌؼ فم٣مظم٣ًم اَتذ ايمٛم٣مس رءوؽًم٣م  ، »صمٜم٣م
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، وُم٤م اخت٤مذك ذًمؽ »همٟمهمتقا زمرأُّيؿ همّمٙمقا وأوٙمقا«وذم رواي٦م وهل اًمتل قمٜمٞمتٝم٤م: 

إٓ دًمٞمؾ قمغم أٟمؽ  اعمٜمّم٥م، وهق ُمٜمّم٥م اًمٗمتقى وأٟم٧م قمغم قمٜم٤مدك ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

ك ُمع اعمجتٛمع، وُمع احلٙمقُم٦م اًمْم٤مئٕم٦م ٕٟمٜم٤م ىمد وضمدٟم٤م ذوي إُمر ٓ يتخػم ون ذم شمتٛمِمَّ

 اًمٖم٤مًم٥م إٓ ُم٤م يتٛمِمك ُمع أهقائٝمؿ.

، وإٟمٜمل أذيمر إظمقاٟمٜم٤م أهؾ قمامن سم٘مقل اهلل أُم٤م رأي٧م إٓ أهؾ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

﴿َوَيْقَم َئَمضه ايمٓمح٣ممِلُ فَمعَم َيَدْيِف قمزوضمؾ ُمٌٞمٜم٤ًم هلؿ قمغم أٟمف ًمـ يٜمٗمٕمٝمؿ هذا اعمٗمتل اعمخذول: 

ؽُمقلِ  ْذُت ََمَع ايمرح َ ِْذ هُمالٞم٣ًم طَمٙمِٝمالً *  ؽَمٌِٝمالً  َيُٗمقُل َي٣م يَمْٝمَتٛمِل اَتح ْ َأَتح يَمَٗمْد *  َي٣م َوْيَٙمَتك يَمْٝمَتٛمِل مَل

٣مِن طَمُذوًٓ﴾ ًَ ْٞم ْٝمَْم٣مُن يمِْْلِ ىْمِر زَمْٔمَد إِْذ صَم٣مَءيِن َوىَم٣مَن ايمُمح ـِ ايمذِّ ٛمِل فَم ، [17-15]اًمٗمرىم٤من: َأَوٙمح

ـَ  وي٘مقل اهلل قمزوضمؾ: ـَ ايمحِذي ٌُِٔمقا َِم ـَ اسمه َأ ايمحِذي ٌَُٔمقا َوَرَأُوا ايْمَٔمَذاَب َوسَمَٗمْمحَٔم٦ْم ِِبُِؿ  ﴿إِْذ سَمػَمح اسمح

٣ٌَمُب  ؽَْم ْٕ ُأوا َِمٛمح٣م ىَمَذيمَِؽ ُيِرُّيُِؿ اهللُ *  ا َأ َِمْٛمُٜمْؿ ىَماَم سَمػَمح ًة هَمٛمََتػَمح ٌَُٔمقا يَمْق َأنح يَمٛم٣َم ىَمرح ـَ اسمح  َووَم٣مَل ايمحِذي

اٍت فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوََم٣م ُهْؿ زمَِخ٣مِرصِمكَم َمِ  ْؿ ضَمَنَ   .[245-244]اًمٌ٘مرة: ﴾ـَ ايمٛمح٣مرِ َأفْماَمََلُ

ي٤م ؾمٌح٤من اهلل! ُم٤م رأي٧م إٓ أهؾ اًمًٜم٦م هت٤ممجٝمؿ، واًمِمٞمققمٞم٦م واًمٌٕمثٞم٦م واًمٜم٤مسي٦م 

ُهؿ إُم٤مم اًمْمالًم٦م اخلٛمٞمٜمل يتحدون اعمًٚمٛملم، وأٟم٧م ُم٤م رأي٧م إٓ  ػِمُ ًَ واًمراومْم٦م اًمذيـ ُي

شمي ؾمٜم٦م ، وسمحٛمد اهلل ًمـ أهؾ اًمًٜم٦م شمتحداهؿ وشمتٓم٤مول قمغم أهؾ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

يْمٛم٣َم  ، وم٤مهلل قمزوضمؾ طم٤مومظ ديٜمف ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:رؾمقل اهلل  ـُ َٞمزح ٣م َٞمْح ﴿إِٞمح

٣مهمُِٓمقَن﴾ ٣م يَمُف حَلَ ىْمَر َوإِٞمح يمام ذم اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م  ، وي٘مقل اًمٜمٌل [7]احلجر:ايمذِّ

 ٓ سمزال ؿم٣مئٖم٥م َمـ أَمتل فمعم احلؼ ـم٣مهريـ«سمـ ؿمٕم٦ٌم واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب:  ُمٕم٤موي٦م واعمٖمػمة

                                                        

 (.7307هذه اًمرواية ذم يمتاب اًمتقطمقد )خ ( 1432)
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 .»ٓ ييهؿ َمـ طم٣ميمٖمٜمؿ وٓ َمـ طمذَلؿ ضمتك يٟمسمٝمٜمؿ أَمر اهلل وهؿ فمعم ذيمؽ

وم٠مهؾ اًمًٜم٦م رهمؿ ُم٤م حيّمؾ هلؿ ُمـ إذى، وُم٤م حيّمؾ هلؿ ُمـ اعمت٤مقم٥م، وُم٤م حيّمؾ 

هل اًمتل شمِمؼ  هلؿ ُمـ اًمًجقن إمم همػم ذًمؽ ُمـ زُمـ ىمديؿ، ومًٜم٦م رؾمقل اهلل 

ِمٕم٣مر فمعم َمـ طم٣ميمػ وصمٔمٙم٦م ايمذيم٥م وايم«إذ ي٘مقل:  ـمري٘مٝم٤م، وصدق اًمرؾمقل 

، وي٘مقل أيًْم٤م ذم »همٚمـ رنم٤م فمـ ؽمٛمتل همٙمٝمس َمٛمل«، وي٘مقل: »أَمري

ومقم يًتٛمقن «، ىم٤مل: وُم٤م دظمٜمف ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: »ٞمٔمؿ، وهمٝمف دطمـ«طمدي٨م طمذيٗم٦م: 

سمـ قمجرة  ، وي٘مقل ذم طمدي٨م ضم٤مسمر ويمٕم٥م»زمٕمغم ؽمٛمتل وُّيتدون زمٕمغم هديل

، ىمٞمؾ: وُم٤م إُم٤مرة »اهلل َمـ إَم٣مرة ايمًٖمٜم٣مء زمـ فمجرة أفم٣مذك ي٣م ىمٔم٤م«واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب: 

أَمراء ي٘مقٞمقن َمـ زمٔمدي ٓ يًتٛمقن زمًٛمتل وٓ ُّيتدون ِبديل، همٚمـ «اًمًٗمٝم٤مء؟ ىم٤مل: 

صدومٜمؿ زم٘مذِبؿ وأفم٣مَّنؿ فمعم ـمٙمٚمٜمؿ همٟمويمئؽ يمٝمًقا َمٛمل ويم٦ًم َمٛمٜمؿ وٓ يردون فمقم 

احلقض، وَمـ مل يِمدومٜمؿ زم٘مذِبؿ ومل ئمٛمٜمؿ فمعم ـمٙمٚمٜمؿ همٟمويمئؽ َمٛمل وأٞم٣م َمٛمٜمؿ 

 .»ؽمغمدون فمقم احلقضو

ُم٤م أيمثر اًمذيـ و٤مقمقا وشم٤مهقا ىمٌٚمؽ أهي٤م اعمخذول، ُم٤م أيمثر اًمذيـ قمٛمدوا إمم أراء 

                                                        

 .( قمـ اعمغػمة1921( )م7311(، قمـ معاوية. و)خ174() م/اإلمارة/71/3116)خ (1433)

ًٌا.2/50رواه أمحد )( 1434)  ( قمـ اسمـ قمؿر، وىمد شمؼدم ىمري

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.1401( )م 5063)خ ( 1435)

 متػؼ قمؾقف وىمد شمؼدم ذم أول اًمؽتاب.( 1436)

 "اجلامع اًمصحقح"( ويمالمها ذم 4/243( وطمديث يمعب )3/321طمديث ضماسمر قمـد أمحد )( 1437)

(4/523/524.) 
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، ومذًمٙمؿ اًمرازي قمغم أٟمف ىمد شم٤مب مم٤م هق ومٞمف، ومٝمق قمٜمد أن وشمريمقا ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 شم٤مب ي٘مقل وىمد وٞمع قمٛمره ذم اًمٗمٚمًٗم٦م وذم اًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل ي٘مقل:

 هن٤ميــــ٦م إىمــــدام اًمٕم٘مــــقل قم٘مــــ٤مل

 

ــــالل  ــــ٤معملم و ــــٕمل اًمٕم ــــ٦م ؾم  وهم٤مي

ــ٤م  ــقل قمٛمرٟم ــ٤م ـم ـــ سمحثٜم ــتٗمد ُم  ومل ٟمً

 

 ؾمـــقى أن مجٕمٜمـــ٤م ومٞمـــف ىمٞمـــؾ وىمـــ٤مًمقا 

 وأرواطمٜمـــ٤م ذم وطمِمـــ٦م ُمــــ ضمًـــقُمٜم٤م 

 

ــــــ٤مل  ــــــ٤م أذى ووسم ــــــ٦م دٟمٞم٤مٟم  وهم٤مي

وهٙمذا أيًْم٤م ُمـ ُمٌم سمٕمد اًمرأي وإهقاء وسمٕمد اًمؽمه٤مت، ٟم٠ميت ًمٙمؿ سم٘مّم٦م شمدل   

قن جمٚم٤ًًم إٓ وي٘مقُمقن وهؿ قمغم ؾمخ٤موم٦م اإلسم٤موٞم٦م، وهٙمذا أهؾ اًم٤ٌمـمؾ ُم٤م جيٚمً

يم٤مًمقطمقش، يٙمٗمر سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م، دقم٤م إسمراهٞمؿ ضم٤مري٦م ًمف ًمت٠ميت سمٌمء وم٠مسمٓم٠مت، صمؿ أىمًؿ 

ًمٞمزوضمٜمٝم٤م ذم إقمراب وم٘م٤مل ًمف ُمٞمٛمقن: يمٞمػ شمزوضمٝم٤م ذم إقمراب وهل ُمًٚمٛم٦م؟ وم٘م٤مل: 

هؿ ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م وجيقز ًمٜم٤م أن ٟمزوضمٝمؿ، وم٤مٟم٘مًٛمقا إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم: إسمراهٞمؿ يرى أٟمف 

قز، ُمٞمٛمقن يرى أٟمف ٓ جيقز، اًمٗمرىم٦م اًمث٤مًمث٦م واىمٗم٦م يرون أهنؿ ُمتقىمٗمقن أجيقز؟ ويمتٌقا جي

إمم قمٚمامئٝمؿ يٗمتقهنؿ، وم٘م٤مًمقا: إسمراهٞمؿ قمغم احلؼ واًمٗمرىم٦م اًمقاىمٗم٦م جي٥م أن شمتقب إمم اهلل، 

وُمٞمٛمقن جي٥م أن يتقب إمم اهلل، أُم٤م أسمق سمٞمٝمس ومتدرون سمامذا أومتك؟ سمٙمٗمر اًمثالث 

ُمـ اشمٌٕمف، وُمٞمٛمقن ُمـ اشمٌٕمف، واًمٗمرىم٦م اًمقاىمٗم٦م، أُم٤م يمٗمر ُمٞمٛمقن اًمٓمقائػ، إسمراهٞمؿ و

ومألٟمف يمٞمػ حيرم ؿمٞمًئ٤م ًمٞمس سمحرام، وأُم٤م اًمقاىمٗم٦م ومٚمامذا ٓ شمت٤مسمع إسمراهٞمؿ؟ وأُم٤م إسمراهٞمؿ 

 ومٚمامذا ٓ يٙمٗمر اًمٗمرىم٦م اًمقاىمٗم٦م؟ وأسمق سمٞمٝمس يٙمٗمر اًمثالث اًمٗمرق يمٚمٝم٤م.

إٓ وىمد يمٗمر سمٕمْمٝمؿ هذا ؿم٠من أهؾ اًمٌدع أهنؿ جيٚمًقن ذم اعمجٚمس ُم٤م ي٘مقُمقن 

اجل٤ٌمر اُمرأة ًمتخٓم٥م ًمف اسمٜم٦م صمٕمٚم٦ٌم وىم٤مل: شمٜمٔمر هؾ ىمد  سمٕمْم٤ًم، ىمّم٦م أظمرى أرؾمؾ قمٌد
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، أو يتقىمػ سمٚمٖم٧م أم مل شمٌٚمغ ٕٟمف ٓ جيقز ًمف أن يتزوج هب٤م إذا سمٚمٖم٧م ٕهن٤م يم٤مومرة

ومٞمٝم٤م، وم٘م٤مًم٧م اُمرأة صمٕمٚم٦ٌم: سمٜم٤مشمٜم٤م ُمٜم٤م وٟمحـ ُمًٚمٛمقن، ومًٛمٕمٝمؿ صمٕمٚم٦ٌم وهؿ يتخ٤مصٛمقن 

اجل٤ٌمر يْمٚمؾ صمٕمٚم٦ٌم وصمٕمٚم٦ٌم يْمٚمؾ  سمٜم٤مشمٜم٤م ُمٜم٤م وٟمحـ ُمًٚمٛمقن، صمؿ سمٕمد ذًمؽ قمٌد وم٘م٤مل: ٓ،

 اجل٤ٌمر، واٟم٘مًٛمقا إمم ـم٤مئٗمتلم. قمٌد

هٙمذا أصح٤مب اًمٌدع واًمٓم٤مئٗم٦م اًمقاطمدة ٓ شمدري إٓ وىمد اٟم٘مًٛم٧م مخًلم ومرىم٦م، ًمق 

 ىمرأ اًم٘م٤مريء ذم اخلقارج إمم يمؿ اٟم٘مًٛمقا وذم اًمراومْم٦م إمم يمؿ اٟم٘مًٛمقا.

٤ًٌم ذم ُمٍم وهق ُمـ  ومٛمـ زُمـ اًمٜمٌل أُم٤م أهؾ اًمًٜم٦م  إمم زُمٜمٜم٤م إذا ؾمٛمٕم٧م ظمٓمٞم

٤ًٌم ذم احلرم أو ذم ٟمجد أو ذم اًمٞمٛمـ وهق ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م دمد  أهؾ اًمًٜم٦م وؾمٛمٕم٧م ظمٓمٞم

يمالُمٝمؿ واطمًدا، دمد اًمثٜم٤مء ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦م قمغم أهؾ اًمًٜم٦م، أُم٤م أصح٤مب اًمرأي وم٢مهنؿ 

 شمٕم٤ممم قمٜمف: )ًمق يم٤من اًمديـ سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل أقمداء اًمًٜمـ، وُمـ صمؿ ي٘مقل قمكم

يٛمًح  سم٤مًمرأي ًمٙم٤من أؾمٗمؾ اخلػ أومم سم٤معمًح ُمـ أقماله، وًم٘مد رأي٧م رؾمقل اهلل 

، وىمد ىم٤مل "صحٞمح ُمًٚمؿ"سمـ قمٛمر يمام ذم  وي٘مقل: قمٌداهلل قمغم أقماله(

، وم٘م٤مل »ٓ متٛمٔمقا إَم٣مء اهلل َم٣ًمصمد اهلل«: سمـ قمٛمر: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمٌداهلل

ـ، وُم٘مّمد وًمده طمًـ ىم٤مل: إهنـ يتخذٟمف دهماًل أي شم٘مقل اعمرأة: إهن٤م وًمده: واهلل ًمٜمٛمٜمٕمٝم

٤ًٌم ؿمديًدا، وذم  ضم٤مُمع "ؾمتذه٥م إمم اعمًجد وشمذه٥م إمم ُمٙم٤من آظمر، ىم٤مل: ومًٌف قمٌداهلل ؾم

وأٟم٧م شم٘مقل  ىم٤مل ًمف: ًمٕمٜمؽ اهلل ًمٕمٜمؽ اهلل أىمقل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  "سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف

                                                        

 يعـل: ذم مذهب اخلقارج. (1438)

 (.1/539( وهمػمه وهق ذم اجلامع اًمصحقح )1/278رواه أسمق داود ) (1439)

 ون اًمٌخاري.( واًمؼصة ذم مًؾؿ د442/140( )م 900)خ ( 1440)
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 ًمٜمٛمٜمٕمٝمـ.

سمـ ُمٖمٗمؾ أٟمف ىم٤مل:هنك اًمٜمٌل  قمـ قمٌداهلل "اًمّمحٞمحلم"وهٙمذا أيًْم٤م ومٗمل 

ٟم ايمٔمكم وي٘من ٗمإٞمف ٓ يٗمتؾ صٝمًدا وٓ يٛم٘مٟم فمدًوا، ويم٘مـ يٖم«قمـ اخلذف، وىم٤مل:  

سمـ ُمٖمٗمؾ هٙمذا، وأظمذ طمّم٤مة وم٘م٤مل: أطمدصمؽ قمـ رؾمقل  ، وم٘م٤مل ىمري٥م ًمٕمٌداهلل»ايمًـ

ـ سم سمـ راهقي٦م روى قمٜمف حمٛمد صمؿ شم٘مقل هٙمذا؟ واهلل ٓ أطمدصمؽ أسمًدا، إؾمح٤مق اهلل 

ٟمٍم اعمروزي ىم٤مل: ُمـ سمٚمٖمف طمدي٨م صحٞمح يٕمؽمف سمّمحتف صمؿ رده وم٘مد يمٗمر، وٟمٕمؿ ُم٤م 

وي٘مقًمقن: هذا طمدي٨م آطم٤مد.  ىم٤مل إؾمح٤مق، ُم٤م يم٤مٟمقا يتحٙمٛمقن ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ، واًمت٤مسمٕمقن حيتجقن سم٠مطم٤مدي٨م أطم٤مد روى اسمـ 

سم٧م قمـ أٟمس ريض اهلل شمٕم٤ممم سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ صم٤م ذم يمت٤مب اًمتقطمٞمد قمـ مح٤مد ظمزيٛم٦م

ٌَِؾ صَمَٔمَٙمُف َدىّم٣مً ﴿قمٜمف ىم٤مل ذم شمٗمًػم ىمقل اهلل قمزوضمؾ:  ُف يمِْٙمَج عمح َرزمه ، [225]ٕقمراف:﴾هَمَٙمامح جَتَ

ىم٤مل: وأؿم٤مر سمخٜمٍمه يٕمٜمل ان اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُم٤م دمغم إٓ سمٌمء يًػم ُمٜمف صمؿ سمٕمد 

ٛمد صمؿ سمٕمد ذًمؽ رضب صم٤مسم٧م ذًمؽ ىم٤مل محٞمد: ُم٤م هذا ي٤م أسم٤م حمٛمد؟ حتدث هبذا ي٤م أسم٤م حم

صمؿ شم٘مقل ُم٤م هذا ي٤م أسم٤م  محٞمًدا ذم صدره وىم٤مل: أطمدصمؽ قمـ أٟمس قمـ رؾمقل اهلل 

 حمٛمد؟

سمـ ضمٌػم سمحدي٨م ومج٤مء رضمؾ آظمر ي٘مقل ًمف ذم اًم٘مرآن ُم٤م خي٤مًمػ  وهٙمذا طمدث ؾمٕمٞمد

صمؿ شم٘مقل ذم اًم٘مرآن ُم٤م  سمـ ضمٌػم وىم٤مل: أطمدصمؽ قمـ رؾمقل اهلل  هذا، ومٖمْم٥م ؾمٕمٞمد

،  أقمٚمؿ ُمٜمؽ هبذا، وم٢مذا صم٧ٌم اًمًٜمد إمم رؾمقل اهلل  اهلل  خي٤مًمػ هذا، رؾمقل

                                                        

 (.1954( )م 5479)خ  (1441)

 (.6/371( وهق ذم اجلامع اًمصحقح )8/451( واًمؽممذي )3/125ورواه أمحد أيًضا )( 1442)
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وؾَمٚمَِؿ احلدي٨م ُمـ اًمٕمٚم٦م واًمِمذوذ وضم٥م ىمٌقًمف ؾمقاء أيم٤من يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕم٘مٞمدة أم يتٕمٚمؼ 

سم٤مٕذيم٤مر، أم سم٤مًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م، وسمدقم٦م )طمدي٨م آطم٤مد ( سمدقم٦م ُمٜمٙمرة، ي٘مقل 

، ًمٞمس »غم َمـ اهللٓ ؾمخص أنم«سمـ أمحد يمام ذم زوائد اعمًٜمد قمغم طمدي٨م:  قمٌداهلل

أؿمد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م ُمـ هذا احلدي٨م، وهٙمذا يم٤من قمٚمامءٟم٤م وٓ يزال قمٚمامؤٟم٤م يًتدًمقن 

سم٤مٕطم٤مدي٨م ؾمقاء أيم٤مٟم٧م آطم٤مًدا أم يم٤مٟم٧م ُمًتٗمٞمْم٦م ُمِمٝمقرة، أم يم٤مٟم٧م ُمتقاشمرة يًتدًمقن 

 هب٤م ذم اًمٕم٘مٞمدة.

 وىمد ؾمٛمٕمتؿ ىمٌؾ طمدي٨م صم٤مسم٧م قمـ أٟمس وهق يٕمتؼم ذم اًمٕم٘مٞمدة، وصم٤مسم٧م ييب محٞمًدا

عم٤مذا يٕمؽمض قمٚمٞمف، وُم٤م أيمثر إطم٤مدي٨م اًمتل هل ذم اًمٕم٘مٞمدة ويتٚم٘م٤مه٤م قمٚمامؤٟم٤م سم٤مًم٘مٌقل! 

ُم٤م يتٗمٚمًٗمقن إذا صمٌت٧م، سمؾ اًمتٗمٚمًػ ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمًٜمـ ؿم٠من أهؾ اًمزيغ واًمْمالل، ومٗمل 

سمـ ؿمٕم٦ٌم وطمدي٨م أيب هريرة أن اُمرأشملم اىمتتٚمت٤م  ُمـ طمدي٨م اعمٖمػمة اًمّمحٞمح

، »أو أَم٥م همٝمف نمرة فمٌد«: وم٠مؾم٘مٓم٧م، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  وميسم٧م إطمدامه٤م إظمرى ذم سمٓمٜمٝم٤م

سمـ ُم٤مًمؽ اًمٜم٤مسمٖم٦م وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل  أو أُم٦م أو ىمٞمٛم٦م واطمد ُمٜمٝمام، ومج٤مء محؾ يٕمٜمل ومٞمف قمٌد

يمٞمػ ٟمدي ُمـ ٓ ذب وٓ أيمؾ وٓ ص٤مح وٓ اؾمتٝمؾ؟ ومٛمثؾ ذًمؽ يٓمؾ،  اهلل 

أن  قمٜمد  ُمـ أضمؾ ؾمجٕمف، واًمٜمٌل »إٞمام هذا َمـ إطمقان ايم٘مٜم٣من«: وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

، ىم٤مل ٓ »ىمؾ زمٝمٚمٝمٛمؽ«ًمف:  ىم٤مل "صحٞمح ُمًٚمؿ"رأى رضماًل ي٠ميمؾ سمِمامًمف يمام ذم 

                                                        

( قمـ اعمغػمة ريض اهلل 17( ووصؾف مًؾؿ )اًمؾعان/20( وقمؾؼف )خ/اًمتقطمقد/4/248)طمؿ ( 1443)

 قمـف.

 وىمد شمؼدم ذم )احلث قمغم اًمًـة(.متػؼ قمؾقفام إٓ أن اًمؼصة ذم طمديث اعمغػمة اكػرد هبا مًؾؿ، ( 1444)

 .، قمـ ؾمؾؿة سمـ إيمقع ريض اهلل قمـفشمؼدم أيًضا هـاك( 1445)
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، ومام رومٕمٝم٤م إمم ومٞمف، ُم٤م ُمٜمٕمف إٓ اًمٙمؼم، أي اسمتغم اهلل يده إُم٤م »ٓ اؽمتْمٔم٦م«أؾمتٓمٞمع، ىم٤مل: 

سم٤مًمتّمٚم٥م، وإُم٤م سمِمٚمؾ اهلل أقمٚمؿ ُم٤م هق اًمذي اسمتغم يده طمتك مل يًتٓمع أن يرومع يده إمم 

ذه٥م يٕمقد ؿمٞمًخ٤م يمٌػًما ويم٤من   أن اًمٜمٌل "صحٞمحف"ري ذم ومٞمف، وروى اًمٌخ٤م

، ىم٤مل اًمِمٞمخ: سمؾ محك شمٗمقر قمغم ؿمٞمخ يمٌػم »ؿمٜمقر«: ُمريًْم٤م، وم٘م٤مل ًمف أي اًمٜمٌل 

 شمزيره اًم٘مٌقر.

، هٙمذا طمرم سمريم٦م اًمدقمقة اًمٜمٌقي٦م سم٥ًٌم قمٜم٤مده، وسم٥ًٌم »همٛمٔمؿ إًذا«: ىم٤مل اًمٜمٌل 

 .ضمٝمٚمف سمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

قمٚمٞمٝمؿ إذا سمٚمٖمتٝمؿ اًمًٜم٦م ٓ ي٘مقًمقن: هذا طمدي٨م آطم٤مد، وٓ  وم٤مًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل

، وهٙمذا اًمت٤مسمٕمقن، وشم٤مسمٕمقا اًمت٤مسمٕملم ي٘مقًمقن: ُم٤م يمذا ويمذا، اعمٝمؿ أن يث٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

روى اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده أن قمروة رمحف اهلل ىم٤مل ٓسمـ قم٤ٌمس: ي٤م اسمـ قم٤ٌمس أوٚمٚم٧م 

وة ؾمؾ أُمؽ وم٢مهن٤م متتٕم٧م ُمع رؾمقل اًمٜم٤مس، شمٗمتٞمٝمؿ سم٠من يتٛمتٕمقا سم٤مًمٕمٛمرة؟ وم٘م٤مل: ي٤م قمر

، وم٘م٤مل قمروة: إن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر مل يٗمٕمال ذًمؽ، وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ُم٤م أراهؿ اهلل 

وي٘مقًمقن: ىم٤مل أسمق سمٙمر  ُمٜمتٝملم طمتك يٕمذهبؿ اهلل، أىمقل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .وقمٛمر

أن ؿمخًّم٤م ىم٤مل ًمٚمِم٤مومٕمل  "ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل"وروى اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل ذم يمت٤مسمف: 

حٞمح؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ صحٞمح، ىم٤مل أشم٘مقل سمف؟ ىم٤مل: وم٠مظمذت اًمِم٤مومٕمل طمدي٨م يمذا ص

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام.7470)خ ( 1446)

(، سمؾػظ: ] أراهؿ ؾمقفؾؽقن أىمقل: ىمال رؾمقل اهلل ويؼقل: هنك أسمق سمؽر 1/337رواه أمحد ) (1447)

 وقمؿر[، وذم ؾمـده ذيؽ اًمؼايض وعقػ.
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اًمرطمْم٤مء وضمٕمؾ يردمػ، وم٘م٤مل: أشمراين قمكمَّ ُزٟم٤َّمر أي أشمٔمٜمٜمل هيقدًي٤م؟ أؿمٝمديمؿ أٟمٜمل إذا 

طمديًث٤م وىمد صح ومل أىمؾ سمف، أؿمٝمديمؿ أن قم٘مكم ىمد ذه٥م،  روي٧م قمـ رؾمقل اهلل 

، ن ؾمٜمـ رؾمقل اهلل هٙمذا إظمقاٟمٜم٤م يم٤من ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ يتٚم٘مق

 ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ذم اًمٕم٘م٤مئد، أم يم٤مٟم٧م ذم إطمٙم٤مم، أم يم٤مٟم٧م ذم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م.

مل يٙمقٟمقا يتٗمٚمًٗمقن طمتك فمٝمرت سمدقم٦م اعمٕمتزًم٦م وسمدقم٦م اجلٝمٛمٞم٦م، وأُم٤م اإلسم٤موٞم٦م 

 ومٚمٞمًقا إٓ هق، هىمقا ُمـ ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م.

يمالم اعمٕمتزًم٦م  وهٙمذا أيًْم٤م ؿمٞمٕم٦م اًمٞمٛمـ هؿ هق ُمـ أيـ هؿ هق؟ ينىمقن ُمـ

ويتِمٌٕمقن سمام ًمٞمس ُمـ أومٙم٤مرهؿ، ىم٤مسمؾ سملم يمالم اإلسم٤ميض واًمذي يزقمؿ أٟمف ُمٗمتل وسملم 

يمالم اعمٕمتزًم٦م شمراه ىمد هىمف ُمـ يمت٥م اعمٕمتزًم٦م، ىم٤مسمؾ أيًْم٤م سملم اًمثالصملم اعم٠ًمًم٦م ُمـ يمت٥م 

اًمزيدي٦م، ٓ أىمقل ُمـ يمت٥م اًمزيدي٦م، وًمٙمٜمٜمل أىمقل: ُمـ يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م ؿمٞمٕم٦م اًمٞمٛمـ دمد أهن٤م 

هىم٧م ُمـ يمت٥م اعمٕمتزًم٦م، ومال يٜمٌٖمل ٕطمد أن يتِمٌع سمام ًمٞمس قمٜمده، وهذه أومٙم٤مر  ىمد

قمٗمٜم٦م ٓ يٖمٌط قمٚمٞمٝم٤م ُمٕمتززم، وٓ ُيٖمٌط قمٚمٞمٝم٤م إسم٤ميض، وٓ يٖمٌط قمٚمٞمٝم٤م ؿمٞمٕمل، أومٙم٤مر 

َدى َوَيتحٌِْع نَمغْمَ ؽَمٌِٝمِؾ اظمُْ قمٗمٜم٦م:  َ يَمُف اَْلُ ٌَكمح ـْ زَمْٔمِد ََم٣م سَم ؽُمقَل َِم ـْ ُيَُم٣موِمِؼ ايمرح ٠ْمَِمٛمكَِم ُٞمَقيمِِّف ََم٣م ﴿َوََم

، ٟمٕمؿ هٙمذا ُمـ أقمرض قمـ ؾمٜم٦م رؾمقل [223]اًمٜم٤ًمء:﴾سَمَقلمح َوُٞمِْمٙمِِف صَمَٜمٛمحَؿ َوؽَم٣مَءْت ََمِِمغماً 

ـِ  ٟمقًمف ُم٤م شمقمم وًمـ جيٕمؾ اهلل ًمف ٟمقًرا وٓ سمّمػمة: اهلل  مْحَ ـْ ِذىْمِر ايمرح ـْ َئْمُش فَم ﴿َوََم

ـٌ  ُْؿ  * ُٞمَٗمٝمِّْض يَمُف ؾَمْٝمَْم٣مٞم٣ًم هَمُٜمَق يَمُف وَمِري ٌُقَن َأَّنح ًَ ٌِٝمِؾ َوحَيْ ًح ـِ ايم وََّنُْؿ فَم ُْؿ يَمَٝمُِمده َوإَِّنح

، وُمع هذا ومٙمؾ ـم٤مئٗم٦م ُمـ شمٚمٙمؿ اًمٓمقائػ اًمْم٤مًم٦م شمٔمـ أهن٤م [55-54]اًمزظمرف: َُمْٜمَتُدوَن﴾

َز  اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م: ـْ َئْمَٚمْؾ ؽُمقءًا جُيْ ﴿يَمْٝمَس زمَِٟمََم٣مٞمِٝمُِّ٘مْؿ َوٓ َأََم٣ميِنِّ َأْهِؾ ايْم٘مَِت٣مِب ََم

، وم٢مٟمف ىمد ادقمك أٟم٤مس ىمٌٚمٙمؿ سم٠مهنؿ هؿ اًمٜم٤مضمقن، وم٘م٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف [215]اًمٜم٤ًمء:﴾زمِفِ 
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ـَ َأفْماَمًٓ  وشمٕم٤ممم: ي طَْمَنِ ْٕ ٌُِّئُ٘مْؿ زم٣ِم ْٞمَٝم٣م َوُهْؿ *  ﴿وُمْؾ َهْؾ ُٞمٛمَ َٝم٣مِة ايمده ـَ َوؾح ؽَمْٔمُٝمُٜمْؿ دِم احْلَ ايمحِذي

ٛمُقَن ُصٛمْٔم٣ًم﴾
ًِ

ُْؿ حُيْ ٌُقَن َأَّنح ًَ   .[222-225]اًمٙمٝمػ: حَيْ

ٛم٣مً  وي٘مقل: ًَ ـَ يَمُف ؽُمقُء فَمَٚمٙمِِف هَمَرآُه ضَم ـْ ُزيِّ ، وىمد ذيمرت ٟمٌذي٦م ـمٞم٦ٌم ُمـ هذا [6]وم٤مـمر:﴾﴿َأهَمَٚم

ذم )ردود أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم اًمٓم٤مقمٜملم ذم طمدي٨م اًمًحر، وسمٞم٤من سمٕمد حمٛمد رؿمٞمد رو٤م قمـ 

اًمًٚمٗمٞم٦م( وُمـ حتذير ؾمٚمٗمٜم٤م قمـ اًمرأي اعمخ٤مًمػ ًمٚمدًمٞمؾ، سمؾ ُمـ حتذير اهلل قمزوضمؾ قمـ 

َُمقا زَمكْمَ َيَدِي اهلِل  ومرب اًمٕمزة ي٘مقل ٕيب سمٙمر وقمٛمر: اًمرأي، ـَ آََمٛمُقا ٓ سُمَٗمدِّ ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

، وأسمق سمٙمر وقمٛمر ؾم٥ٌم ٟمزوهل٤م ٕهنام شم٘مدُم٤م قمغم ىمقل رؾمقل اهلل [2]احلجرات:َوَرؽُمقيمِِف﴾

. 

 ؾمٌح٤مٟمف ومٝمذا ي٘مقل أُمر ومالًٟم٤م قمغم وومد سمٜمل متٞمؿ، وذاك ي٘مقل: أُمر ومالًٟم٤م، وم٠مدهبؿ اهلل

َُمقا زَمكْمَ َيَدِي اهللِ َوَرؽُمقيمِفِ  وشمٕم٤ممم: ـَ آََمٛمُقا ٓ سُمَٗمدِّ ٣م ايمحِذي َ ، وهٙمذا [2]احلجرات:﴾﴿َي٣م َأُّيه

ٌَُٜمْؿ فَمَذاٌب أيًْم٤م:  ٌَُٜمْؿ همِْتٛم٥ٌَم َأْو ُيِِمٝم ـْ َأَْمِرِه َأْن سُمِِمٝم ـَ ُُي٣َميمُِٖمقَن فَم ﴿هَمْٙمَٝمْحَذِر ايمحِذي

سمـ طمٌٞم٥م  ب اًمٓمقيؾ اًمٕمريض يمٚمف ُمـ طمدي٨م اًمرسمٞمع، أذًمٙمؿ اًمٙمت٤م[45]اًمٜمقر:َأيمِٝمٌؿ﴾

اًمذي ٓ ُيٕمرف، هٙمذا ي٤م إظمقاٟمٜم٤م ُمـ شمٚمٙمؿ اًمؽماه٤مت يمت٥م قمزي٧م إمم ُم١مًمٗملم مل شمث٧ٌم 

سمـ قمكم، وُمٜمٝم٤م )هن٩م  ٟمًٌتٝم٤م، ُمٜمٝم٤م هذا اًمٙمت٤مب اًم٤ٌمـمؾ، وُمٜمٝم٤م اعمجٛمقع اعمٜمًقب إمم زيد

سمـ احلًلم  قن سمف قمكمسمـ أيب ـم٤مًم٥م، وىمد اهتؿ اعمحدصم اًمٌالهم٦م( وم٢مٟمف ُمٜمًقب إمم قمكم

 اعمٚم٘م٥م سم٤معمرشم٣م يمام ذم ُمٞمزان آقمتدال.

وٟمٜمّمح إظمقاٟمٜم٤م أهؾ اًمًٜم٦م سم٤مرك اهلل ومٞمٝمؿ، ٟمٜمّمحٝمؿ أن يرضمٕمقا إمم يمت٥م اًمًٜم٦م، 

                                                        

 قمـ اسمـ اًمزسمػم ريض اهلل قمـفام.  ومًؾؿ ذم اًمٌخاري (1448)
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وأن يتزودوا ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، طمتك يردوا قمغم اعمٌتدقم٦م قمغم سمّمػمة، يمام أٟمٜم٤م ٟمٜمّمحٝمؿ أن 

يمام طمّمٚم٧م محٚم٦م قمغم إُم٤مم اًمْمالًم٦م ي٘مرأوا يمت٥م اإلسم٤موٞم٦م، وٟمريد ُمٜمٝمؿ محٚم٦م يمٌػمة 

اخلٛمٞمٜمل، ًمٙمـ محٚم٦م ٓ حتريمٝم٤م اًمًٞم٤مؾم٤مت وأراء، محٚم٦م هلل قمزوضمؾ وأدًم٦م ُمـ يمت٤مب اهلل 

وُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل يمام طمّمؾ إلُم٤مم اًمْمالًم٦م اخلٛمٞمٜمل واًمراومْم٦م طمتك أظمزهتؿ، أظمقٟم٤م 

٤ًٌم سمحٛمد اهلل ُمتٙم٤مصمرة ذم اًمرد قمغم اًمراومْم٦م ، وهذا أيًْم٤م حمٛمد ُم٤مل اهلل سم٤مًمٌحريـ أًمػ يمت

إخ إطم٤ًمن إهلل فمٝمػم رمحف اهلل شمٕم٤ممم أًمػ اًمٙمت٥م اعمتٙم٤مصمرة ذم اًمرد قمغم اًمراومْم٦م 

سمخالف ُم٤م قمٚمٞمف إُم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء اًمتل يم٤مٟم٧م شمدقمقا إمم اًمت٘مري٥م سملم ُمذه٥م اًمراومْم٦م وسملم 

ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م، أُم٦م قمٛمٞم٤مء دم٤موزت احلد، ودقم٧م إمم اًمت٘مري٥م سملم اإلؾمالم 

د ذًمٙمؿ يٜمٌٖمل أن يٜمٌف أن اًمذي ي٘مقل: ٟمتحد ٟمحـ وأٟمتؿ قمغم ، صمؿ سمٕمواًمٜمٍماٟمٞم٦م

اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، أهق يدقمق إمم اًمٗمرىم٦م أم اًمذي يريد أن يقزع اعمًٚمٛملم قمغم ُمذاه٥م؟ ذم 

 اًمٞمٛمـ هلؿ ُمذه٥م، ذم ُمٍم هلؿ ُمذه٥م، ذم اًمٕمراق هلؿ ُمذه٥م.

شمٗمرق  وهبذا شم٘مر قملم إسمٚمٞمس، وهبذا شم٘مر قمٞمقن اًمِمٞمققمٞملم واًمٌٕمثٞملم واًمٜم٤مسيلم إذا

﴿َوافْمَتِِمُٚمقا  اعمًٚمٛمقن وأصٌحقا ؿمٞمًٕم٤م وأطمزاسًم٤م، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

وُمقا ٌِْؾ اهلِل ََجِٝمٔم٣ًم َوٓ سَمَٖمرح وُمقا ِديٛمَُٜمْؿ َوىَم٣مُٞمقا  ، وي٘مقل:[225]آل قمٛمران:﴾زمَِح ـَ هَمرح ﴿إِنح ايمحِذي

ٍء﴾ ٦َم َِمٛمُْٜمْؿ دِم َرْ ًْ يدقمق إمم اًمٗمرىم٦م؟ أهق اًمذي ي٘مقل: ، ومٛمـ اًمذي [237]إٟمٕم٤مم:ؾِمَٝمٔم٣ًم يَم

يمؾ يٌ٘مك قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف؟ أم اًمذي ي٘مقل: يتحد اعمًٚمٛمقن حت٧م راي٦م يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م 

؟ وومؼ اهلل اجلٛمٞمع رؾمقل اهلل، ويرضمع اعمًٚمٛمقن إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

                                                        

 وهؿ اإلظمقان اعمًؾؿقن.  (1449)
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 "ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم"عم٤م حي٥م ويرى، وُم٤م حتدصم٧م سمف قمـ اإلسم٤موٞم٦م ومٝمق ُمـ يمت٤مب: 

ًمٚمٌٖمدادي، وُمـ اًمٙمت٤مب  "اًمٗمرق سملم اًمٗمرق"ٕيب احلًـ إؿمٕمري، وُمـ يمت٤مب: 

 اعمٜمًقب إمم اًمرسمٞمع اًمذي مل أىمػ ًمف قمغم شمرمج٦م، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

* * * 
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم، 

  إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف، أُم٤م سمٕمد:وأؿمٝمد أن ٓ

وم٢من سمدقم٦م اًمتّمقف طمدصم٧م سمٕمد ُم٤مئتل ؾمٜم٦م ُمـ اهلجرة، ومل شمٙمـ ُمقضمقدة قمغم قمٝمد 

، وٓ ذم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، صمؿ إهنؿ اظمتٚمٗمقا ذم ٟم٦ًٌم اًمتّمقف، ومٛمٜمٝمؿ اًمٜمٌل 

ـ اجل٤مهٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م شمتٕمٌد، ويمؾ ُمـ شمٕمٌد ُمـ ي٘مقل: إهن٤م ٟم٦ًٌم إمم صقومٞم٦م وهل ىمٌٞمٚم٦م ُم

واٟم٘مٓمع ٟم٥ًم إًمٞمٝم٤م، وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: إٟمف ٟم٦ًٌم إمم اًمّمٗم٦م وهذا ًمٞمس سمّمحٞمح إذ ًمق 

يم٤مٟم٧م ٟم٦ًٌم إمم اًمّمٗم٦م ًم٘مٞمؾ ومٞمف: صٗمل، وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: إٟمف ٟم٦ًٌم إمم اًمّمٗم٤مء وهذا 

أيًْم٤م ًمٞمس سمّمحٞمح، وًمق يم٤من صحٞمًح٤م ًم٘مٞمؾ ومٞمف: صٗمقي، وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: هل ٟم٦ًٌم 

، واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ؾمامٟم٤م ُم١مُمٜملم  اًمّمقف، وقمغم يمؾ ومٝمل ٟم٦ًٌم ُمٌتدقم٦مإمم

إٓ شمًٛمٞم٦م ُم١مُمـ وُمًٚمؿ، ًمًٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ قمـ  وؾمامٟم٤م ُمًٚمٛملم، ومل يٙمـ قمغم قمٝمد اًمٜمٌل 

 اًمٙمٗم٤مر وقمـ اعمٜم٤موم٘ملم.

صمؿ إن اًمّمقومٞم٦م أىم٤ًمم: ُمٜمٝمؿ ُمـ اٟمتٝمك سمف احل٤مل إمم أن ٟمٌذ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وؾمخر 

ص٤مر ي٘مقل: طمدصمٜمل ىمٚمٌل قمـ ريب، ي٘مقل احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ و

ي٘مقل ٟم٘ماًل قمـ اًم٘مرـمٌل: ُمـ اٟمتٝمك سمف احل٤مل إمم  "ومتح اًم٤ٌمري"شمٕم٤ممم ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ُمـ 

هذه احل٤مًم٦م ومٝمق يم٤مومر، وإُمر يمام ي٘مقل رمحف اهلل شمٕم٤ممم اًمذي ئمـ أٟمف يًتٖمٜمل قمـ يمت٤مب 

                                                        

اًمذي وىمػت قمؾقف هق: أهنا كًٌة إمم ـمائػة يقكاكقة اؾمؿفا )ؾمقومقا( شمممـ سمقطمدة اًمقضمقد صمؿ  (1450)

 شمصحػت سماًمعرسمقة إمم )صقومقة(. ] راضمع ًمذًمؽ يمتاب/ قمؼقدة اًمصقومقة وطمدة اًمقضمقد[.
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٤مهلل قمزوضمؾ، وهٙمذا يزهدون ذم اًمٕمٚمؿ ُمـ ومٝمق يم٤مومر سم اهلل وقمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

زُمـ، ورسمام دومـ سمٕمْمٝمؿ يمتٌف، يٙمت٥م اًمٙمت٥م صمؿ يدومٜمٝم٤م واهلل اعمًتٕم٤من، ُمٜمٝمؿ أيًْم٤م ُمـ 

سمـ ُمٜمّمقر احلالج، وشمٌٕمف قمغم هذا أسمق  أصٌح زٟمديً٘م٤م وىمتؾ سم٥ًٌم اًمزٟمدىم٦م وهق احلًلم

سمـ  ًمٕم٤ٌمسسمـ ُمٜمّمقر احلالج، صمؿ سمٕمد زُمـ ىمتؾ أسمق ا سمـ قمٓم٤مء وم٘متؾ احلًلم اًمٕم٤ٌمس

 قمٓم٤مء قمغم اًمزٟمدىم٦م.

سمـ ُمٜمّمقر احلالج رضماًل يتٚمق آي٦م وم٘م٤مل: ًمق ؿمئ٧م ًم٘مٚم٧م ُمثٚمٝم٤م، وهذا  ؾمٛمع احلًلم

، وهٙمذا أيًْم٤م اسمـ اًمٗم٤مرض "شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس"ذيمره اسمـ اجلقزي رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف: 

اًمروض "وم٢مٟمف أيًْم٤م شمزٟمدق وذم شم٤مئٞمتف اًمتل أصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م حمٛمد اسمـ إسمراهٞمؿ اًمقزير ذم يمت٤مسمف 

ومٞمٝم٤م اًمٙمٗمر اًمٍماح، وىمد أظمٓم٠م اسمـ اًمقزير رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمثٜم٤مء قمغم هذا  "اًم٤ٌمؾمؿ

اًمت٤مئٞمف، اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمـ أوًمئٙمؿ اًمذيـ ي٘مقًمقن سم٠مهنؿ همٜمٞمقن قمـ اًمنمع أو يدظمٚمقن ذم 

اًمّمقومٞم٦م صمؿ يتزٟمدىمقن، وُمـ اًمّمقومٞم٦م أهؾ وطمدة اًمقضمقد اًمذيـ ي٘مقل ىم٤مئٚمٝمؿ: أٟم٤م هق 

 ٤م: ُم٤م ذم اًمقضمقد إٓ اهلل، وطمتك ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ:وهق أٟم٤م، وي٘مقل أيًْم 

 وَم٣م ايم٘مٙمـ٤م واخلٛمزيـر إٓ إَلٛمـ٣م

 

 وَم٣م ايمـرب إٓ فم٣مزمـد دم ىمٛمٝمًـتف 

  
 وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: 

 واًمٕمٌـــــــد رب اًمـــــــرب قمٌـــــــد

 

 

ــــ اعمٙمٚمـــػ  ـــٕمري ُم ـــ٧م ؿم ـــ٤م ًمٞم  ي

 

 

سمـ ُمٝمدي اعم٘مٌكم  وهٙمذا أيًْم٤م ذم أؿمٕم٤مرهؿ اًمٙمٗمر اًمٌقاح، وىمد أؿمٌع اًمرد: ص٤مًمح

أؿمٌع اًمرد قمغم ظمراوم٦م وقمغم يمٗمري٤مت اسمـ قمريب  "اًمٕمٚمؿ اًمِم٤مُمخ"يمت٤مسمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم 

)حمٞمل اًمديـ( ذم زقمٛمٝمؿ وهق )ممٞم٧م اًمديـ( اسمـ قمريب، ومٕمٜمده ُمـ اًمٙمٗمر اًمٍماح ذم 

)ومّمقصف( وهٙمذا أيًْم٤م ذم ؾم٤مئر يمتٌف، ودمدوٟمف ُمٕمٔماًم قمٜمد يمثػم ُمـ اًمّمقومٞم٦م، وًمق 
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ومٞم٦م، وىمد أوذي ؿمٞمخ شمٙمٚمٛم٧م ومٞمف وأٟم٧م سم٤مًمِم٤مم ُم٤م ؾمٚمٛم٧م ُمـ اًميب ُمـ اًمّمق

اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وأوذي أيًْم٤م همػمه ُمـ أضمؾ اسمـ قمريب اًمزٟمديؼ اًمذي ي٘مقل: إن 

ومرقمقن ُمقطمد وإن ُمقؾمك ُمنمك، وهٙمذا ي٘مقل ذم ؿم٠من اًمٕمذاب: أٟمف ُم٤م ؾمٛمل قمذاسًم٤م إٓ 

ُمـ قمذوسمتف، شمٕمٓمٞمؾ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وًمنمع اهلل، وزٟمدىم٦م فم٤مهرة، صمؿ ٟمجد ُمـ يداومع قمٜمف 

ـ ظمراوم٤مت اًمّمقومٞم٦م أهنؿ رسمام حيرُمقن قمغم أٟمٗمًٝمؿ ُم٤م أطمؾ اهلل هلؿ ُمـ ُمـ اعمّمٚملم، وُم

﴿َويَمَٗمْد َأْرؽَمْٙمٛم٣َم اًمزواج وهق ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمـ اعمرؾمٚملم، رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

يح٥ًم﴾ ْؿ َأْزَواصم٣ًم َوُذرِّ ٌْٙمَِؽ َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم ََلُ ـْ وَم  .[56]اًمرقمد:ُرؽُماًل َِم

ـ دٞمٝم٣مىمؿ ايمْمٝم٤م وايمٛم٣ًمء وصمٔمٙم٦م ومرة فمٝمٛمل دم ضم٤ٌم إرم َم«ي٘مقل:  وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

، ومٚمام ي٠ًمًمقن قمـ قم٤ٌمدة اًمٜمٌل  ، وىمد ضم٤مء صمالصم٦م ٟمٗمر إمم اًمٜمٌل »ايمِمالة

أظمؼموا يم٠مهنؿ شم٘م٤مًمقه٤م، وم٘م٤مل أطمدهؿ: أُم٤م أٟم٤م وم٠مىمقم اًمٚمٞمؾ وٓ أٟم٤مم، وىم٤مل أظمر: وأٟم٤م 

وم٠مظمؼم هبذا وم٘م٤مل:  أصقم وٓ أومٓمر، وىم٤مل أظمر: وأٟم٤م ٓ أشمزوج اًمٜم٤ًمء، ومج٤مء اًمٜمٌل 

أٞمتؿ ايمٗم٣مئٙمقن ىمذا وىمذا، أَم٣م إين أطمُم٣مىمؿ هلل وأسمٗم٣مىمؿ يمف، ويم٘مٛمل أومقم وأٞم٣مم، وأصقم «

ورب اًمٕمزة ي٘مقل ،  »وأهمْمر، وأسمزوج ايمٛم٣ًمء، همٚمـ رنم٤م فمـ ؽمٛمتل همٙمٝمس َمٛمل

٣ٌَمِت ََم٣م َأضَمؾح اهللُ﴿ :ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ َُمقا ؿَمٝمِّ رِّ ـَ آََمٛمُقا ٓ حُتَ ٣م ايمحِذي َ يَمُ٘مْؿ َوٓ سَمْٔمَتُدوا إِنح  َي٣م َأُّيه

﴾ ـَ  ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:[65]اعم٤مئدة: اهللَ ٓ حُي٤ِمه اظمُْْٔمَتِدي

ُف ٓ حُي٤ِمه   هُمقا إِٞمح زُمقا َوٓ سُمْنِ ِجٍد َوىُمُٙمقا َواْذَ ًْ ﴿َي٣م زَمٛمِل آَدَم طُمُذوا ِزيٛمََتُ٘مْؿ فِمٛمَْد ىُمؾِّ ََم

همكِمَ  ، يٛمتٜمٕمقن ُمـ اًمٜم٤ًمء اىمتداء سمٛمـ؟ اىمتداء سم٤مًم٘م٤ًموؾم٦م وسم٤مًمره٤ٌمن [52]ٕقمراف:﴾اظمُْْنِ

                                                        

 (.3/60ريض اهلل قمـف وهق ذم اجلامع )( قمـ أكس 7/61رواه اًمـًائل )( 1451)

 متػؼ قمؾقف قمـ أكس ريض اهلل قمـف، وىمد شمؼدم ذم أول اًمؽتاب وذم مقاوع يمثػم.( 1452)



 315 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

اًمٜمّم٤مرى، وًمٙمـ يٛمتٜمٕمقن ُمـ اًمٜم٤ًمء وُم٤مذا يٗمٕمٚمقن ي٤م رضم٤مل؟ يٗمتٜمقن سم٤معمردان، طمتك إن 

، ومرق سمٞمٜمٝمام ومتحٞمؾ إمم أن دظمؾ إًمٞمف "شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس"ؿمخًّم٤م شمقًمع سمِمخص أُمرد يمام ذم 

ء واًمد اًمقًمد وىم٤مل: أٟم٤م ىمتٚمتف، وأٟم٤م وىمتٚمف، وضمٕمؾ يٌٙمل قمٜمده واقمؽمف أٟمف ىم٤مشمٚمف، ومج٤م

أؾم٠مًمؽ سم٤مهلل أن شم٘مٞمدين سمف، ومٕمٗم٤م قمٜمف، ومّم٤مر حي٩م ويٜمذر سمثقاب احل٩م ًمذًمٙمؿ اًمقًمد، وأىمٌح 

ُمـ هذا أن ؿمخًّم٤م ارشمٙم٥م اًمٗم٤مطمِم٦م سمّمٌل، صمؿ سمٕمد ذًمؽ ـمٚمع إمم ؾمٓمح سمٞمتف ويم٤من سمٞمتف 

ُ٘مْؿ هَم٣موْمُتُٙمقا هَمُتقزُمقا إلَِم زَم٣مِرئِ ﴿قمغم اًمٌحر ومرُمك سمٜمٗمًف وشمال ىمقل اهلل قمزوضمؾ: 

ُ٘مؿْ  ًَ  .[32]اًمٌ٘مرة:﴾َأْٞمُٖم

هذا ؿم٠من اًمّمقومٞم٦م، وهلؿ ومْم٤مئح وىم٤ٌمئح أيمثر وأيمثر ُمـ هذا، أقمٜمل ذم ؿم٠من اًمٜم٤ًمء، 

ورسمام شم٠ميت اعمرأة إضمٜمٌٞم٦م ويٚمًٌٝم٤م اخلرىم٦م اعمٙمذوسم٦م اعمزقمقُم٦م اعمٗمؽماة قمٜمدهؿ ؾمٜمد ًمٚمخرىم٦م، 

صقومًٞم٤م، وٓ يٚمًٌقهن٤م إٓ يزقمٛمقن أن ُمـ ًمٌس اخلرىم٦م وم٘مد اٟمتٝمك سمف احل٤مل وىمد أصٌح 

ُمـ ىمد ارشم٘مك درضم٦م ذم اًمتّمقف، صمؿ سمٕمد ذًمؽ اًمّمقومٞم٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م يمام هل رء واطمد 

اًمّمقومٞم٦م واإلسم٤مطمٞم٦م واًمِمٞمققمٞم٦م رء واطمد، أٓ شمرون أهنؿ يتٕم٤موٟمقن ُمع اًمِمٞمققمٞم٦م، 

اًمّمقذم قمٜمدهؿ إذا ىمد سمٚمغ رشم٦ٌم قم٤مًمٞم٦م حيؾ قمٜمدهؿ يمؾ رء، ويًتدًمقن سم٘مقل اهلل 

ٌُْد َرزمحَؽ ضَمتحك َيْٟمسمَِٝمَؽ ايْمَٝمِٗمكمُ ﴿َواقمزوضمؾ:  ، وأظمٓم٠موا ذم ومٝمؿ أي٦م، أو [77]احلجر:﴾فْم

أهمال أىمقن «رسمف طمتك شمٗمٓمرت ىمدُم٤مه وىم٤مل:  قمٌد يم٤مسمروا ذم ومٝمؿ أي٦م، وم٢من اًمٜمٌل 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م روقان اهلل  وهٙمذا أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم ،»فمًٌدا ؾم٘مقرا

سمـ أيب  ذيمرهؿ، ذم ذيمر أيب سمٙمر وذيمر قمٛمر وذيمر قمكمقمٚمٞمٝمؿ، اًمذيـ أؾم٤مء أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 

                                                        

 ( قمـ اعمغػمة ريض اهلل قمـف.2819( )م 1130)خ ( 1453)
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 ـم٤مًم٥م، وذم ذيمر أيب ذر وىم٤مل: إهنؿ صقومٞم٦م، أظمٓم٠مت ي٤م أسم٤م ٟمٕمٞمؿ رمحؽ اهلل شمٕم٤ممم.

، وٓ قمغم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م،  ُم٤م يم٤مٟم٧م اًمّمقومٞم٦م ُمقضمقدة قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل

ًْم٤م يمام وم٠مظمٓم٠م ذم ذيمرهؿ طمٞم٨م ذيمرهؿ ذم احلٚمٞم٦م ومٝمؿ سمرآء ُمـ هذه اًمؽمه٤مت، اًمّمقومٞم٦م أي

يم٤من  ؾمٛمٕمتؿ طمرُمقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ ُم٤م أطمؾ اهلل هلؿ، وم٘مد ضم٤مء أن أسم٤م يزيد اًمًٌٓم٤مُمل

 قمٜمده ىمدر ؾمتلم أو ؾمٌٕملم ديٜم٤مًرا وم٤مؿمتٖمؾ هب٤م ىمٚمٌف وم٠مظمذه٤م ورُم٤مه٤م ذم اًمٌحر، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد

همكِمَ ﴿، سمؾ رب اًمٕمزة ي٘مقل: ُف ٓ حُي٤ِمه اظمُْْنِ هُمقا إِٞمح  قل:، وي٘م[222]إٟمٕم٤مم:﴾َوٓ سُمْنِ

َٝم٣مؿمكِِم﴾ ـَ ىَم٣مُٞمقا إطِْمَقاَن ايمُمح ِري ٌَذِّ هنك قمـ إو٤مقم٦م  ، واًمٜمٌل [15]آهاء:﴿إِنح اظمُْ

فمـ َم٣ميمف َمـ أيـ «، وأظمؼم أن اًمٕمٌد ٓ شمزل ىمدُمف طمتك ي٤ًمل قمـ أرسمع وُمٜمٝم٤م: اعم٤مل

، وهمٚمق اًمّمقومٞم٦م أُمر ًمٞمس ًمف ٟمٔمػم، يٓمٚمٌقن ُمـ اعمريد أن »اىمتًٌف وهمٝمؿ أٞمٖمٗمف

، ي ُمريده يم٤معمٞم٧م سملم يدي اًمٖم٤مؾمؾ، وهذا ُم٤م يم٤من قمغم قمٝمد اًمٜمٌل جيٚمس سملم يد

سمـ أيب ومٞم٠مظمذ قمٛمر سمردائف وي٘مقل: ي٤م رؾمقل اهلل أشمّمكم  يت٘مدم يريد أن يّمكم قمغم قمٌداهلل

وهٙمذا أيًْم٤م يريد ُمـ إٟمّم٤مر أن يٕمٓمقا ؿمٞمًئ٤م ُمـ أُمقاهلؿ  قمٚمٞمف وهق ُمنمك؟

ذا أُمر ُمـ قمٜمد اهلل أم هق رومؼ سمٜم٤م ٕصح٤مب إطمزاب ُمـ أضمؾ أن يرضمٕمقا، وىم٤مًمقا: أه

 ىم٤مًمقا: ٓ واهلل ٓ ٟمٕمٓمل ؿمٞمًئ٤م. »رهمؼ زم٘مؿ«ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

                                                        

 أسمق يزيد اًمًٌطامل طمؾقزم يممـ سمقطمدة اًمقضمقد وًمف يمػريات وزكدىمة رصحية. (1454)

 ة ريض اهلل قمـف.( قمـ اعمغػم593( )م 7292)خ ( 1455)

( وهمػمه قمـ أيب سمرزة ريض اهلل قمـف وًمف ؿمقاهد حيًـ هبا واكظر 2417رواه اًمؽممذي )( 1456)

 (.946)اًمصحقحة/

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.2400/2774( )م 4670/4671خ (( 1457)
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، مل وهٙمذا قم٤مئِم٦م وطمٗمّم٦م وهمػم واطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُيٜم٤َمىِمُِمقَن رؾمقل اهلل 

يٙمقٟمقا يمح٤مل اًمّمقومٞم٦م اعمٌتدقملم اًمذيـ يٕمٔمٛمقن ُمريدهيؿ أقمٔمؿ ُمـ شمٕمٔمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م 

يمام ؾمٛمٕمتؿ حيرُمقن ُم٤م أطمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومرسمام يٌ٘مك ، اًمّمقومٞم٦م ًمرؾمقل اهلل 

أطمدهؿ زُمٜم٤ًم سمدون أيمؾ، شمِمتٝمل ٟمٗمًف اًمٓمٕم٤مم ومٞم٠مسمك أن يٓمٕمٛمٝم٤م، ورسمام شمِمتٝمل ٟمٗمًف ُم٤مء 

سم٤مرًدا ومٞمنمب ُم٤مء طم٤مًرا، ورسمام شمِمتٝمل ٟمٗمًف وم٤ميمٝم٦م ُمـ اًمٗمقايمف ومٞمحرُمٝم٤م، وهٙمذا 

أطمقال اًمٜمّم٤مرى وأطمقال وم٤مًم٘مّمد أٟمؽ إذا ٟمٔمرت إمم أطمقال اًمّمقومٞم٦م وضمدهت٤م شمِمٌف 

اًمزٟم٤مدىم٦م وأطمقال اعمٚمحديـ، وُمـ اًمّمقومٞم٦م ذم آظمر اًمزُمـ ُمـ أصٌح يتٛمتع ويدقمل 

اًمتّمقف، يم٤من قمٛمر يرىمع صمقسمف عم٤مذا؟ ُمـ اًمٕمدم، ًمٙمـ اًمّمقذم ُم٤مذا يٕمٛمؾ؟ ُمـ أضمؾ أن 

يٌ٘مك قمغم صقومٞمتف ويٌ٘مك أيًْم٤م قمغم شمرومف ي٠مظمذ رىمٕم٦م ضمديدة ُمـ ًمقن ورىمٕم٦م ضمديدة ُمـ 

ة ُمـ ًمقن ورىمٕم٦م ضمديدة وخيرج سملم اًمٜم٤مس وهق ومْمٞمح٦م ي٤م إظمقاٟمٜم٤م، ًمقن ورىمٕم٦م ضمديد

وطم٤مر سمقا اًمٗمٓمر  هٙمذا سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ اًم٘مّمد أهنؿ شمريمقا يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 اًمًٚمٞمٛم٦م.

: أن رضماًل اؿمتٝمر سم٤مخلػم ومّم٤مر "شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس"يمام ذم  ذيمر أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم

ُمٜمف، صمؿ ُم٤مذا قمٛمؾ؟ أن وضمد رضماًل يٖمتًؾ  اًمٜم٤مس يثٜمقن قمٚمٞمف، وص٤مر اًمٜم٤مس يت٘مرسمقن

وىمد شمرك صمٞم٤مسمف ظم٤مرج احلامم، وذه٥م وأظمذ صمٞم٤مسمف وظمرج، ومخرج اًمرضمؾ وم٢مذا هق ٓ جيد 

صمٞم٤مسًم٤م، صمؿ ـم٤مردوا ذًمٙمؿ اًمّمقذم وحل٘مقه ورضسمقه صمؿ سمٕمد ذًمؽ ُم٤مذا؟ ص٤مر يًٛمك ًمص 

ف ي٘مقل ُمـ أضمؾ أن يدرأ قمـ ٟمٗمً ؟ أم اًمٜمٌل احلامم! أهذا ُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

                                                        

 ذيمره اًمغزازم مادطمًا ًمف وهذا مـ سماليا اًمغزازم وًمف ؿمطحات يمثػمة. (1458)
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سمدرء اًمتٝمؿ، وي٠مُمرٟم٤م أيًْم٤م سمحًـ  ، وي٠مُمرٟم٤م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد »إَّن٣م صٖمٝم٥م«اًمتٝمٛم٦م: 

رأى رضماًل  اًمٚم٤ٌمس، وم٘مد صم٧ٌم ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح يمام ذم ُمًٜمد أمحد أن اًمٜمٌل 

وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ ي٤م رؾمقل اهلل قمٜمدي ُمـ اإلسمؾ  »هؾ يمؽ َمـ َم٣مل؟«أؿمٕم٨م اًمرأس وم٘م٤مل ًمف: 

، »همٙمغمى أشمره فمٙمٝمؽ«: ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل وُمـ اًمٖمٜمؿ ُمـ يمؾ اعم٤مل، ىمد آشم٤مين اهلل

، إن وضمد قمٜمدهؿ رء أيمٚمقا وإن مل يقضمد قمٜمدهؿ رء هٙمذا اًمّمح٤مسم٦م واًمٜمٌل 

شمريمقا سمخالف اعمتّمقوم٦م، وم٢مُم٤م أن يٜمٙمٌقا قمغم اًمدٟمٞم٤م اٟمٙم٤ٌمسًم٤م يمٚمًٞم٤م طمتك أصٌحقا ومْمٞمح٦م، 

٤م؟ يّمٌح خمٚمًٓم٤م وإُم٤م أن يتزهد واًمتزهد رسمام جير سمٕمْمٝمؿ إمم اعم٤مظمقًمٞم٤م، وُم٤م هل اعم٤مظمقًمٞم

سم٥ًٌم أٟمف شمرك اًمٓمٕم٤مم أي٤مًُم٤م واًمنماب أي٤مًُم٤م واعمٚمٌس اًمٓمٞم٥م، ُم٤م يدري إٓ وىمد أصٞم٥م ذم 

ومال سمد أن  قم٘مٚمف، وىمد أص٤مسمتف اًمًقداء، وهٙمذا يمؾ ُمـ ظمرج قمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 يرؿمد أُمتف إمم ُم٤م ومٞمف صالطمٝمؿ، وإمم ُم٤م ومٞمف ظمػمهؿ. يتخٌط، اًمٜمٌل 

ُمـ وم٢مهنؿ أصٌحقا صقومٞم٦م ُمقاًمد وأيمؾ وذب أُم٤م صقومٞم٦م اًمٞمٛمـ ذم هذا اًمز

واظمتالس ُٕمقال اًمٜم٤مس، يمام ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ذم اًمّمقومٞم٦م اعمت٘مدُملم اًمذيـ يم٤مٟمقا ي٠ميمٚمقن 

 ويزقمٛمقن أهنؿ يٓمرسمقن ُمـ قمِمؼ اهلل، وُمـ ًمذة اهلل، ىم٤مل:

 ىمـــــ٤مًمقا ؾمـــــٙمرٟم٤م سمحـــــ٥م اإلًمـــــف

 

ــــع  ــــقم إٓ اًم٘مّم ــــٙمر اًم٘م  وُمــــ٤م أؾم

س، سمٕمض اًمّمقومٞم٦م ٓ أذيمر اؾمٛمف ذيمرت ؿمٞمًئ٤م ورسمام ضمرت قمغم أًمًٜم٦م سمٕمض اًمٜم٤م 

أن ي٘مقل: أٟم٤م ىمد قمِم٘م٧م ريب، وهذه اًمٙمٚمٛم٦م ي٤م إظمقاين ذم اهلل ظمٌٞمث٦م، إذ ؾمٛمٕمتٛمقه٤م ُمـ 

                                                        

 ( قمـ صػقة ريض اهلل قمـفا.2175( )م 2039)خ ( 1459)

( قمـ ماًمؽ سمـ كضؾة ريض اهلل قمـف وهق ذم 6/143( واًمؽممذي )11/112رواه أسمق داود )( 1460)

 (.4/278اجلامع )



 321 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

واقمظ ومٝمق ضم٤مهؾ، ي٘مقل ومالن ُمـ قمِم٤مق اًمٕمٚمؿ، اًمٕمِمؼ ًمٚمٜم٤ًمء، يٕمِمؼ اًمرضمؾ اعمرأة، 

، شمًٛمٕمقن سمٕمض اًمٜم٤مس: ي٤م قمِم٤مق اًمٜمٌل أو قمِم٤مق أُم٤م ومالن ُمـ قمِم٤مق اًمٜمٌل 

وٓ قمـ اًمّمح٤مسم٦م،  ي٤م قمِم٤مق اجلٜم٦م، يمؾ هذا مل يث٧ٌم ومل يرد قمـ اًمٜمٌل  اًمٕمٚمؿ، أو

وإٟمام هل يمٚمامت صقومٞم٦م، ومٛمـ ؾمٛمٕمتٛمقه ي٘مقل هذه اعم٘م٤مًم٦م وم٤مٟمّمحقه، رء آظمر ذيمرشمف: 

أهنؿ رسمام ي٘مقًمقن: إن اهلل حيؾ ذم اًمّمقرة اجلٛمٞمٚم٦م، ويٜمٔمرون إمم همالم أُمرد وي٠مشمقن سمف 

٤ٌمح ي٤م إظمقان، ٓ يت٘مٞمدون سمٙمت٤مب وٓ سمًٜم٦م، وىمد يٖمٜمٞمٝمؿ وؾمط احلٚم٘م٦م، واًمٖمٜم٤مء قمٜمدهؿ ُم

سمـ ـم٤مهر يمت٤مسًم٤م ذم طمؾ اًمٖمٜم٤مء وم٠مظمٓم٠م ومٞمف وضم٤مزف، ي٠مشمقن سمِمخص يٖمٜمل  أًمػ حمٛمد

وي٘مقًمقن: )إن اهلل ىمد طمؾ ومٞمف( حيؾ قمٜمدهؿ ذم اًمّمقر، طمتك إن ؿمخًّم٤م واًمٖمالم سمٞمٜمٝمؿ 

وم٘م٤مل: ٓ إًمف إٓ اهلل،  ذم وؾمط احلٚم٘م٦م ىم٤مل ًمف: ي٤م همالم؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ىمؾ ٓ إًمف إٓ اهلل،

ومذه٥م ذًمٙمؿ اًمرضمؾ وىمد يم٤من أطم٥م أن ي٘مٌٚمف ويؼمر ُمقىمٗمف، ومذه٥م ذًمٙمؿ اًمرضمؾ ي٘مٌٚمف 

ذم ومٛمف وي٘مقل: أٟم٤م ُم٤م ىمٌٚم٧م إٓ وماًم ىم٤مل: ٓ إًمف إٓ اهلل، اًم٘مّمد إظمقاين ذم اهلل أن اًمّمقومٞم٦م 

 ذم هم٤مي٦م ُمـ اًم٘مذارة، ذم هم٤مي٦م ُمـ اخل٦ًم، ذم هم٤مي٦م ُمـ اًمرداءة.

ن وم٘مد أصٌحقا آًم٦م ًمٚمِمٞمققمٞم٦م، وأصٌحقا آًم٦م ًمٚمٌٕمثٞم٦م، وآًم٦م ًمٚمٜم٤مسي٦م، أُم٤م صقومٞم٦م أ

ومٝمؿ ضمقاؾمٞمس ذم قمدن ًمٚمِمٞمققمٞم٦م، يٌٚمٖمقن اًمِمٞمققمٞم٦م قمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اًمذيـ ي٘مرءون 

اًم٘مرآن، ويم٤مٟمقا ضمقاؾمٞمس ذم اعمٜم٤مـمؼ اًمقؾمٓمك ًمٚمِمٞمققمٞم٦م، يٌٚمٖمقن اًمِمٞمققمٞم٦م ُمـ ي٠مُمر 

٦م ُمـ اخل٦ًم يمام ىمٚمٜم٤م همػم واطمد ُمـ سم٤معمٕمروف ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر ويدقمق إمم اهلل، وذم هم٤مي

اًمّمقومٞم٦م، ي٤م رضم٤مل يٜمتٝمل سمف احل٤مل إمم أن يٌ٘مك قمري٤مًٟم٤م ذم سمٞمتف ٓ يّمكم وٓ يِمٝمد مج٤مقم٦م 

وٓ مجٕم٦م، ويٌ٘مك ذم هم٤مي٦م ُمـ اخلزي، واعمخذوًمقن اعمٖمٗمٚمقن ي٘مقًمقن: ُمـ يّمكم ذم 

 ل ؟ ٟمٕمؿ، إن اهلل أهي سمف وقمرج سمف، ًمٙمـ يمقن اًمٜمٌاحلرم، أيم٤مٟم٧م هذه ًمٚمٜمٌل 
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 يٙمقن سم٤معمديٜم٦م صمؿ يذه٥م يّمكم ذم احلرم؟

اًم٘مّمد أن اعمذه٥م اًمّمقذم داء قمْم٤مل جي٥م قمغم اعمًٚمٛملم أن يتخٚمّمقا ُمٜمف، ورب 

، اًمّمقذم [54]آهاء:﴿َوٓ سَمْٗمُػ ََم٣م يَمْٝمَس يَمَؽ زمِِف فِمْٙمٌؿ﴾اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

يده أن يرشمٙم٥م ُمٕمف ُمًتٕمد أن يٗمٕمؾ ُم٤م ىم٤مًمف ؿمٞمخف، طمتك واهلل ي٤م رضم٤مل ًمق أراد ُمر

اًمٗم٤مطمِم٦م وي٘مقًمقن:  اًمٗم٤مطمِم٦م، سمؾ أظمؼمت أن سمٕمض اًمّمقومٞم٦م يٗمٕمؾ سم٤محلامرة

ظمٚمص هذا ىمد رومع قمٜمف اًم٘مٚمؿ وىمد ومٕمٚمقا، اًم٘مّمد أهنؿ أه٤مٟمقا اإلؾمالم، وُمـ صمؿ 

وم٤مًمِمٞمققمٞم٦م واًمٌٕمثٞم٦م واًمٜم٤مسي٦م وهمػمه٤م ُمـ اعمٚمحديـ يرومٕمقن ُمـ ؿم٠من اًمّمقومٞم٦م ُمـ 

 "شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس"ذا ًمًٜم٤م ٟمت٘مقًمف، سمؾ هم٤مًمٌف ذم يمت٤مب أضمؾ أن ييسمقا اإلؾمالم هبذا، ه

إظمقاٟمٜم٤م سم٘مراءشمف ًمػموا شمٚمٌٞمًف قمغم اًمّمقومٞم٦م، وم٢من هذا اًمذي يمٚمٛمٜم٤ميمؿ سمف هق  واًمذي ٟمٜمّمح

 ىمٓمرة ُمـ ُمٓمرة.

أُم٤م ه١مٓء اًمّمقومٞم٦م اعمٕم٤مسون وم٢مٟمٜم٤م ٟمدقمقهؿ إمم اًمرضمقع إمم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

إًمٞمٝمؿ، ومرب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ، وٟمحذر إظمقاٟمٜم٤م اعمقاـمٜملم ُمـ اإلصٖم٤مء 

 . [54]آهاء:﴿َوٓ سَمْٗمُػ ََم٣م يَمْٝمَس يَمَؽ زمِِف فِمْٙمٌؿ﴾

ـْ ُدوٞمِِف َأْويمَِٝم٣مَء  وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ُ٘مْؿ َوٓ سَمتحٌُِٔمقا َِم ـْ َرزمِّ ٌُِٔمقا ََم٣م ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمُ٘مْؿ َِم ﴿اسمح

ُرونَ   . [5]ٕقمراف:﴾وَمٙمِٝماًل ََم٣م سَمَذىمح

قمغم اعمقاـمٜملم مجٞمًٕم٤م أن حيذروا يمؾ احلذر ُمـ اًمّمقومٞم٦م، وحيذرون وم٤مًمقاضم٥م 

إظمقاهنؿ، وأن ي٠مظمذوا قمغم أيدي أوًمئؽ اًمٕم٤مسمثلم سم٠مُمقال اإلهمٌٞم٤مء، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم 

                                                        

 ذم ـمٌؼاشمف قمـ ؿمقخ ًمف. -وهق صقذم ظمٌقث –إشمان، وهذا ذيمره اًمشعراين  (1461)
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ـِ  يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: غْمِ َوَيْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن فَم ٥ٌم َيْدفُمقَن إلَِم اخْلَ ـْ َِمٛمُْ٘مْؿ ُأَمح ﴿َويْمَتُ٘م

 . [222]آل قمٛمران:﴾ظمُْٛمَْ٘مِر َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْْٖمٙمُِحقنَ ا

ـْ َأََمَر  وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ٓح ََم ـْ َٞمْجَقاُهْؿ إِ ﴿ٓ طَمغْمَ دِم ىَمثغٍِم َِم

ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ ازْمتَِٕم٣مَء ََمْرَو٣مِت  ْقَف زمَِِمَدوَم٥ٍم َأْو ََمْٔمُروٍف َأْو إِْصالٍح زَمكْمَ ايمٛمح٣مِس َوََم ًَ اهللِ هَم

 . [222]اًمٜم٤ًمء:﴾ُٞم٠ْمسمِٝمِف َأصْمرًا فَمٓمِٝمامً 

وإٟمٜم٤م ٟمٓم٤مًم٥م طمٙمقُمتٜم٤م ووم٘مٝم٤م اهلل ًمٙمؾ ظمػم أن شم٠مظمذ قمغم أيدي ه١مٓء اًمٕم٤مسمثلم اًمذيـ 

 أوٚمقا يمثػًما ُمـ اعمجتٛمٕم٤مت، واحلٛمد هلل هؿ ذم اعمجتٛمع اًمٞمٛمٜمل أىمؾ ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ.

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

* * * 
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احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ 

 ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ 

هٞمؿ وقمغم آل محٞمد جمٞمد، اًمٚمٝمؿ سم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمرا

 إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد.

ـْ أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٌُِٔمقا ََم٣م ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمُ٘مْؿ َِم ﴿اسمح

ُرونَ  ـْ ُدوٞمِِف َأْويمَِٝم٣مَء وَمٙمِٝماًل ََم٣م سَمَذىمح ُ٘مْؿ َوٓ سَمتحٌُِٔمقا َِم ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: [5]ٕقمراف:﴾َرزمِّ

ـْ ؽَمٌِٝمٙمِِف َذيمُِ٘مْؿ ﴿َوَأنح َهَذا ِسَ  َق زمُِ٘مْؿ فَم ٌَُؾ هَمَتَٖمرح ًه ٌُِٔمقُه َوٓ سَمتحٌُِٔمقا ايم َتِٗمٝماًم هَم٣مسمح ًْ اؿمِل َُم

ُ٘مْؿ سَمتحُٗمقنَ  ٣مىُمْؿ زمِِف يَمَٔمٙمح ، يم٤من اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذم قمٝمد [235]إٟمٕم٤مم:﴾َوصح

ض طمتك ذم سمٕم حيرصقن يمؾ احلرص قمغم آىمتداء سمرؾمقل اهلل  رؾمقل اهلل 

يتتٌع اًمدسم٤مء  سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل: رأي٧م رؾمقل اهلل  إُمقر اجلٌٚمٞم٦م، وم٠مٟمس

، واًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أـمراف اًم٘مّمٕم٦م، ىم٤مل أٟمس: ومام أزال أطمٌف

، ورأوا رؾمقل ظمٚمع ظم٤ممتف وهق قمغم اعمٜمؼم ومخٚمٕمقا ظمقاشمٞمٛمٝمؿ رأوا رؾمقل اهلل 

 .ٚمٕمقا ٟمٕم٤مهلؿظمٚمع ٟمٕمٚمٞمف وهق ذم اًمّمالة ومخ اهلل 

                                                        

 (.2041( )م 5435)خ ( 1462)

 قمـفام.( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل 2091( )م 6651)خ ( 1463)

 شمؼدم ذم أول اًمؽتاب ذم )احلث قمغم اًمًـة( رواه أسمق داود قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف.( 1464)
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ومل يزل اًمًٚمػ قمغم ذًمؽ طمتك فمٝمر أهؾ اًمٌدع ووٚمقا قمـ ؾمقاء اًمًٌٞمؾ، واًمٓم٤مئٗم٦م 

 اعمٜمّمقرة ٓ شمزال قمغم ظمػم وقمغم هدى.

ٓ سمزال ؿم٣مئٖم٥م َمـ أَمتل فمعم احلؼ ـم٣مهريـ ٓ ييهؿ َمـ «ي٘مقل:  وم٤مًمٜمٌل 

ٓمريؼ ، وُمـ زاغ قمـ اًم»طم٣ميمٖمٜمؿ وٓ َمـ طمذَلؿ ضمتك يٟمَت أَمر اهلل وهؿ فمعم ذيمؽ

 زاغ إمم احلػمة وإمم اًمِمؽ، ومذًمؽ اًمرازي ي٘مقل:

ــــقل قم٘مــــ٤مل ــــ٦م إىمــــدام اًمٕم٘م  هن٤مي

 

 وهم٤ميــــ٦م ؾمــــٕمل اًمٕمــــ٤معملم وــــالل 

 وأرواطمٜمــ٤م ذم وطمِمــ٦م ُمـــ ضمًــقُمٜم٤م 

 

ــــــ٤مل  ــــــ٤م أذى ووسم ــــــ٦م دٟمٞم٤مٟم  وهم٤مي

ــ٤م  ــقل قمٛمرٟم ــ٤م ـم ـــ سمحثٜم ــتٗمد ُم  ومل ٟمً

 

 ؾمـــقى أن مجٕمٜمـــ٤م ومٞمـــف ىمٞمـــؾ وىمـــ٤مًمقا 

ن ايمرازي َمـ أئٚم٥م ايمٌدع ويٗمقل ايمُمٜمرؽمت٣مين وهق َمـ أئٚم٥م ايمٌدع ىمام أ 

 ويم٘مٛمف سم٣مب، همٛمرصمق أن يتقب اهلل فمٙمٝمف، يٗمقل ايمُمٜمرؽمت٣مين:

 ًمٕمٛمــري ًم٘مــد ـمٗمــ٧م اعمٕم٤مهــد يمٚمٝمــ٤م

 

 وؾمـــػمت ـمـــرذم سمـــلم شمٚمـــؽ اعمٕمـــ٤ممل 

 ومٚمــــؿ أر إٓ واوــــًٕم٤م يمــــػ طمــــ٤مئر 

 

ـــ٤مدم  ــــ ٟم ـــ٤م ؾم ــــ أو ىم٤مرقًم ـــغم ذىم  قم

ٞم٤مرى، ُم٤م ي٘مقل: إٟمف ُمِمك ذم إرض وؾمؼم اعمدارس واعمٕم٤مهد، ومام رأى إٓ أٟم٤مؾًم٤م طم 

 سمـ إؾمامقمٞمؾ إُمػم رمحف اهلل سم٘مقًمف: هدوا إمم ـمري٘م٦م، وًم٘مد قم٘م٥م قمٚمٞمف حمٛمد

 ــــــقل وُمــــ وآه ُمــــ يمـــؾ قمـــ٤ممل  ًمٕمٚمؽ أمهٚم٧م اًمٓمريؼ إمم ُمٕمٝمد اًمرؾمــ

 

 

ــام طمــ٤مر ُمـــ هيــدي هبــدي حمٛمــد  وم

 

ـــ٤مدم  ــــ ٟم ـــ٤م ؾم ـــراه ىم٤مرقًم ـــ٧م شم  وًمً

أؾمف ويٜمٌح ٟم٤ٌمح ومٝم١مٓء أشمتٝمؿ احلػمة واًمِمٙمقك، ومذاك يٕمتزل ًمف ذم زاوي٦م هيز ر 

                                                        

 ( قمـ معاوية ريض اهلل قمـف.174( )م/اإلمارة/3116)خ ( 1465)
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، وذاك يٜمتٝمل اًمٙمالب: هق هق هق، وذاك ي٘مقل: ُم٤م ذم اجل٦ٌم إٓ اهلل، يٕمٜمل ٟمٗمًف

سمـ اًم٘م٤مؾمؿ  ، وذًمؽ هق احلًلمسمف احل٤مل إمم أن ي٘مقل: إٟمف أومْمؾ ُمـ رؾمقل اهلل 

اًمٕمٞم٤مين ُمـ أئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م، وأن يمتٌف أٟمٗمع ًمٚمٜم٤مس ُمـ اًم٘مرآن، يمٞمػ ذًمؽ؟ ي٘مقل: أًمٞمس 

ٕمٚمقم؟ ومٞم٘مقل ظمّمٛمف اًمذي يقاوم٘مف: ٟمٕمؿ، ومٞم٘مقل: اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمٚمؿ اًمٙمالم أذف اًم

ُم٤م شمٙمٚمؿ قمغم قمٚمؿ اًمٙمالم، وم٠مٟم٤م ىمد شمٙمٚمٛم٧م، ومٝمق  مل يتٙمٚمام قمغم قمٚمؿ اًمٙمالم، واًمٜمٌل 

 ، ويرى أن يمتٌف أٟمٗمع ًمإلؾمالم ُمـ اًم٘مرآن.يرى أٟمف أومْمؾ ُمـ رؾمقل اهلل 

الم أن يٓم٤مف هبؿ ذم ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم: طمٙمٛمل ذم أهؾ قمٚمؿ اًمٙم

إؾمقاق، وأن ييسمقا سم٤مًمًٞم٤مط وي٘م٤مل: هذا ضمزاء ُمـ أقمرض قمـ يمت٤مب اهلل وقمدل إمم 

 ، وٟمٕمؿ ُم٤م ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل.قمٚمؿ اًمٙمالم

وذاك ي٘مقل: إن إهم٤مين أٟمٗمع ُمـ اًم٘مرآن ُمـ ؾمٌٕم٦م أوضمف: ي٘مقل: اًم٘مرآن يؽمدد 

أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم اًمذي يٚم٘م٥م وإهم٤مين شم٠ميت ـمري٦م ويت٠مصمر هب٤م اًمِمخص ويٌٙمل، وهق 

سمحج٦م اإلؾمالم، وًمٞمس سمحج٦م اإلؾمالم سمؾ هق ُمٌتدع و٤مل، وقمًك أن يٙمقن ىمد شم٤مب 

 ومٞمتقب اهلل قمٚمٞمف.

وذاك ي٘مقل: إن اهلل ُم٤م يٕمٚمؿ ُمـ ٟمٗمًف إٓ ُم٤م يٕمٚمؿ، وهق أسمق ه٤مؿمؿ اعمٌتدع اًمْم٤مل 

وشمٕم٤ممم ي٘مقل:  اعمٕمتززم ي٘مقل: إٟمف يٕمٚمؿ ٟمٗمس اهلل يمٕمٚمؿ اهلل هب٤م، ويمذب وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف

، وي٘مقل طم٤ميمًٞم٤م قمـ [222]ـمـف:﴾﴿َئْمَٙمُؿ ََم٣م زَمكْمَ َأْيِدُّيِْؿ َوََم٣م طَمْٙمَٖمُٜمْؿ َوٓ حُيِٝمُْمقَن زمِِف فِمْٙمامً 

َؽ ﴿ قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم: ًِ  .[224]اعم٤مئدة:﴾سَمْٔمَٙمُؿ ََم٣م دِم َٞمْٖمِز َوٓ َأفْمَٙمُؿ ََم٣م دِم َٞمْٖم

                                                        

 هق أسمق يزيد اًمًٌطامل. (1466)

 ( وهمػمه وؾمـده صحقح.1142رواه اَلروي ذم ذم اًمؽالم ) (1467)
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اهلل سمٖمػم قمٚمؿ، ومٛمـ اٟمحرف قمـ  وهٙمذا شمٜمتٝمل إهقاء سم٠مصح٤مهب٤م إمم أن ي٘مقًمقا قمغم

، إذا "ٟمٞمؾ إوـم٤مر"ٓ سمد أن يتخٌط، وشمٕمجٌٜمل يمٚمامت اًمِمقيم٤مين ذم  ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

أٟمف يتخٌط  رأى ختٌط اًمِمٞمٕم٦م ي٘مقل: هذا ؿم٠من ُمـ اٟمحرف قمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 ويْمٞمع ويتٞمف، يمام طمٙمقا قمـ أٟمٗمًٝمؿ:

 ومٚمـــؿ أر إٓ واوـــًٕم٤م يمـــػ طمـــ٤مئر

 

ــــ   ـــ٤م ؾم ــــ أو ىم٤مرقًم ـــغم ذىم ـــ٤مدمقم  ٟم

وم٘مد طمٙمقا قمـ أٟمٗمًٝمؿ أهنؿ أهؾ طمػمة، وأهنؿ ذم طمػمة، وًمٙمـ ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ اعمٌتدئ  

ـَ يمؾ يقم وهق يزداد هدى:  اًمذي يدرس يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  ُل َِم ﴿َوُٞمٛمَزِّ

٣مراً  ًَ ٓح طَم ٥ٌم يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َوٓ َيِزيُد ايمٓمح٣مظمكَِِم إِ  .[61آهاء:]﴾ايْمُٗمْرآِن ََم٣م ُهَق ؾِمَٖم٣مٌء َوَرمْحَ

، ويمؾ يقم وهق يزداد إيامًٟم٤م سم٥ًٌم دراؾمتف ًمٙمت٤مب اهلل وًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

، إٓ أن يقوم٘مٝمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  ًٓ واعمٌتدقم٦م يمام ىمٚمٜم٤م يزدادون يمؾ يقم طمػمة ووال

، صمؿ ُمـ اعمٌتدقم٦م ُمـ يٙمقن ُمـ أهؾ إهقاء ٓشم٤ٌمع يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

يمام يٕمرومقن أسمٜم٤مءهؿ،  ء سمٜمل إهائٞمؾ يٕمرومقن رؾمقل اهلل يم٤مًمرءوس8 يمام طمّمؾ ًمٕمٚمام

 طمًًدا وسمٖمًٞم٤م. وُمع هذا وم٘مد أٟمٙمروا ٟمٌقة رؾمقل اهلل 

ومٛمـ رءوس اجلامقم٤مت ُمـ يٕمرف ُم٤م أهؾ اًمًٜم٦م قمٚمٞمف ُمـ اخلػم واهلدى واًمٓمري٘م٦م 

ـْ هَمّْمٙمِ اعمًت٘مٞمٛم٦م ًمٙمـ احلًد:  ُدوَن ايمٛمح٣مَس فَمعَم ََم٣م آسَم٣مُهُؿ اهللُ َِم ًُ ، [32]اًمٜم٤ًمء:ِف﴾﴿َأْم حَيْ

ِٜمؿْ  ًِ ـْ فِمٛمِْد َأْٞمُٖم دًا َِم ًَ ٣مرًا ضَم ـْ زَمْٔمِد إِياَمٞمُِ٘مْؿ ىُمٖمح وَٞمُ٘مْؿ َِم ـْ َأْهِؾ ايْم٘مَِت٣مِب يَمْق َيُرده  ﴿َودح ىَمثغٌِم َِم

ؼه  ُؿ احْلَ َ ََلُ ٌَكمح ـْ زَمْٔمِد ََم٣م سَم ، وأٟمتؿ أهي٤م إشم٤ٌمع ؾمقاء أيمٜمتؿ ُمـ أشم٤ٌمع مج٤مقم٦م [227]اًمٌ٘مرة:﴾َِم

ُمـ أشم٤ٌمع اًمّمقومٞم٦م، أو ُمـ أشم٤ٌمع اإلظمقان اعمٗمٚمًلم جي٥م أن شمت٘مقا اهلل ؾمٌح٤مٟمف اًمتٌٚمٞمغ، أو 

ؽُمقِل  وشمٕم٤ممم ذم أٟمٗمًٙمؿ: ْذُت ََمَع ايمرح َ ُ فَمعَم َيَدْيِف َيُٗمقُل َي٣م يَمْٝمَتٛمِل اَتح ﴿َوَيْقَم َئَمضه ايمٓمح٣ممِل
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ِْذ هُمالٞم٣ًم طَمٙمِٝمالً *  ؽَمٌِٝمالً  ىْمِر زَمْٔمَد إِْذ صَم٣مَءيِن َوىَم٣مَن يَمٗمَ *  َي٣م َوْيَٙمَتك يَمْٝمَتٛمِل مَلْ َأَتح ـِ ايمذِّ ٛمِل فَم ْد َأَوٙمح

٣مِن طَمُذوًٓ﴾ ًَ ْٞم ْٝمَْم٣مُن يمِْْلِ ٌَُٔمقا  ،[17-15]اًمٗمرىم٤من: ايمُمح ـَ اسمح ـَ ايمحِذي ٌُِٔمقا َِم ـَ اسمه َأ ايمحِذي ﴿إِْذ سَمػَمح

٣ٌَمُب  ؽَْم ْٕ ٌَ *  َوَرَأُوا ايْمَٔمَذاَب َوسَمَٗمْمحَٔم٦ْم ِِبُِؿ ا ـَ اسمح َأ َِمٛمُْٜمْؿ َووَم٣مَل ايمحِذي ًة هَمٛمََتػَمح ُٔمقا يَمْق َأنح يَمٛم٣َم ىَمرح

ـَ  اٍت فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوََم٣م ُهْؿ زمَِخ٣مِرصِمكَم َِم ْؿ ضَمَنَ ُأوا َِمٛمح٣م ىَمَذيمَِؽ ُيِرُّيُِؿ اهلُل َأفْماَمََلُ ىَماَم سَمػَمح

 .[245-244]اًمٌ٘مرة: ﴾ايمٛمح٣مرِ 

ٟٓمتخ٤مسم٤مت ورسمام شمٔمٝمر احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وظمّمقًص٤م اإلظمقان اعمٗمٚمًلم، ومٌٕمد ا

ِقُدون وضمقهٝمؿ قمٜمد أشم٤ٌمقمٝمؿ اًمذيـ يٛمٜمقهنؿ سم٠مهنؿ يريدون أن ي٘مٞمٛمقا دوًم٦م  ًَ ؾمُٞم

إؾمالُمٞم٦م، وذاك يتؼمع سمٛمٚمٞمقٟملم وذاك سمٛمٚمٞمقن ُمـ أضمؾ إىم٤مُم٦م دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م، ويّمػمون 

 يمام ىمٞمؾ:

ــــ٤مر ــــرى إذا اٟمجــــغم اًمٖمٌ  ؾمــــقى شم

 

ـــــــ٤مر  ـــــــؽ أم مح ـــــــرس حتت  أوم

 ٕم٤ممم، وأٓ يٙمقٟمقا يمام ىمٞمؾ:ومٞمج٥م قمغم إشم٤ٌمع أن يت٘مقا اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشم 

ـــــــــــــص ـــــــــــــ٦م ذم ىمٗم  ظمٚمٞمٗم

 

 سمــــــــلم وصــــــــٞمػ وسمٖمــــــــ٤م 

ـــــــف  ـــــــ٤مٓ ًم ـــــــ٤م ىم ـــــــقل ُم  ي٘م

 

ـــــــــ٤م  ـــــــــقل اًمٌٌٖم ـــــــــام شم٘م  يم

وم٢مذا ىم٤مل: ُمٔم٤مهرة ىم٤مًمقا: ُمٔم٤مهرة، وظمرضمقا يم٤مٕٟمٕم٤مم اًم٤ًمئ٦ٌم ذم اًمِمقارع، أو ٟمٕمؿ  

ًمٚمقطمدة وٓ ًمٚمدؾمتقر، ٟمٕمؿ ًمٚمقطمدة وٓ ًمٚمدؾمتقر، أو ٟمريد وطمدة إؾمالُمٞم٦م، ٟمريد وطمدة 

 إؾمالُمٞم٦م.

إن اهلل ٓ يٗمٌض ايمٔمٙمؿ اٞمتزافًم٣م يٛمتزفمف ويم٘مـ يٗمٌّمف «ىم٧م ي٤م رؾمقل اهلل إذ شم٘مقل: صد

ًٓ همًئٙمقا همٟمهمتقا زمٕمغم فمٙمؿ  زمٗمٌض ايمٔمٙمامء ضمتك إذا مل يٌؼ فم٣ممل اَتذ ايمٛم٣مس رءوؽًم٣م صمٜم٣م
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 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمرو »همّمٙمقا وأوٙمقا

اًمِمٞمٕم٦م، وأوٚمٚمتؿ أوٚمٚمتؿ اًمٜم٤مس أهي٤م اإلظمقان اعمٗمٚمًقن، وأوٚمٚمتؿ اًمٜم٤مس أهي٤م 

اًمٜم٤مس أهي٤م اًمّمقومٞم٦م سم٤مٕيم٤مذي٥م واًمتٚمٌٞم٤ًمت، وضمٝمٚمتؿ اًمٜم٤مس ي٤م مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ، قمقدوا 

ىمٌؾ أن شمٌغم اًمنائر وحت٤مؾمٌقن،  إمم احلؼ وإمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

وحتٛمٚمقا أوزاريمؿ يم٤مُمٚم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وُمـ أوزار اًمذيـ شمْمٚمقهنؿ سمٖمػم قمٚمؿ، وإٓ 

ي٘مقل يمام ذم احلدي٨م  ٝمؿ ُمًئقًمقن قمـ أقمامرهؿ وقمـ أُمقاهلؿ، وم٤مًمٜمٌل وم٤مٕشم٤ٌمع أٟمٗمً

يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ضمتك يًٟمل فمـ أرزمع: فمـ َم٣ميمف َمـ أيـ  ٓ سمزول ومدَم٣م فمٌد«: "اًمّمحٞمح"

، ؾمٞم٘مقل: أٟمٗم٘متف ٕوًمئؽ اًمذيـ خيرضمقن ذم اًمِمقارع »أىمتًٌف وهمٝمام أٞمٖمٗمف؟

شمٜمٌح اًمٙمالب ويزقمٛمقن أٟمف ُمـ يم٤مٕٟمٕم٤مم اًم٤ًمئ٦ٌم، وأٟمٗم٘متف ٕوًمئؽ اًمذيـ يٜمٌحقن يمام 

ًٓ  ؟ ومٞم٘مقل:"صحٞمح اًمٌخ٤مري"إذيم٤مر، وهٙمذا قمـ قمٛمره، عم٤مذا ٓ شمدرس  يمٜم٧م ُمِمٖمق

ًٓ سم٤مٕٟم٤مؿمٞمد، وعم٤مذا شمٗمٚم٧م اًم٘مرآن قمٚمٞمؽ وىمد  ًٓ سم٤مًمًٛمر، وُمِمٖمق سم٤مًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت، وُمِمٖمق

طمٗمٔمتف؟ ي٘مقل: اًمٜم٤مس ذم ضمٝم٤مد وأٟمتؿ سمٕمد طمدصمٜم٤م وأظمؼمٟم٤م، ومامذا قمٛمٚم٧م ي٤م ُمًٙملم؟ 

مخس أو أرسمع ؾمٜمقات أىمقل: إن اإلظمقان اعمٗمٚمًلم ؾمٞمٜمٙمٌقن اجلٝم٤مد إومٖم٤مين، وم٘مٌؾ 

 واحلٛمد هلل طم٘مؼ اهلل ُم٤م ىمٚم٧م، احلزسمٞم٦م شمٜمٙم٥م.

مج٤مقم٦م احلٙمٛم٦م اًمذيـ يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ هق ُم١مًمػ، وُمـ هق حم٘مؼ، وُمـ هق ُم١مهؾ، 

ؿمٖمٚمقا أٟمٗمًٝمؿ سمجٛمع إُمقال، وأٟم٤م آؾمػ قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن يِمتٖمؾ سم٤مًمِمح٤مذة ؾمقاء 

﴿َيْرهَمِع ُمـ اإلظمقان اعمٗمٚمًلم أم يم٤من ُمـ مج٤مقم٦م ُمرقمل أم يم٤من ُمـ مج٤مقم٦م احلٙمٛم٦م، أيم٤من 

                                                        

 .شمؼدم خترجيف ذم اخلطٌة اعماوقة( 1468)

ًٌا ذم اخلطٌة اعماوقة. (1469)  رواه اًمؽممذي قمـ أيب سمرزة ريض اهلل قمـف وىمد شمؼدم ىمري
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ـَ ُأوسُمقا ايْمِٔمْٙمَؿ َدَرصَم٣مٍت  ـَ آََمٛمُقا َِمٛمُْ٘مْؿ َوايمحِذي  ، صمؿ حيٗمظ أي٤مت:[22]اعمج٤مدًم٦م:﴾اهللُ ايمحِذي

ـْ طَمغْمٍ ُيَقفح إيَِمْٝمُ٘مؿْ ﴿ ـْ طَمغْمٍ جَتُِدوُه َوََم٣م سُمَٗمدِّ ﴿ ،[151]اًمٌ٘مرة:﴾َوََم٣م سُمٛمِْٖمُٗمقا َِم ُ٘مْؿ َِم ًِ َْٞمُٖم ِٕ َُمقا 

، حيٗمظ هذه أي٤مت ويت٘مٜمٝم٤م وي٘مقم هب٤م ذم [12]اعمزُمؾ:﴾فِمٛمَْد اهللِ ُهَق طَمغْمًا َوَأفْمَٓمَؿ َأصْمراً 

اعم٤ًمضمد، وم٤مؾمتحٞمقا وأيمرُمقا اًمٕمٚمؿ، وضمزى اهلل أظم٤مٟم٤م ؾمٕمًدا احلّملم ظمػًما إذ ي٘مقل ذم 

ص جلٛمع إُمقال، وم٤مًمٜم٤مس ىمد أصٌحقا يمتٞم٥م ًمف: إن اإلظمقان اعمٗمٚمًلم يٜمتٝمزن اًمٗمر

آيًلم ُمـ اجلٝم٤مد إومٖم٤مين وؾمتٙمقن ومٞمف دوًم٦م قمٚمامٟمٞم٦م يمٖمػمه، ومحّمٚم٧م هبؿ همٜمٞمٛم٦م طمٞم٨م 

 ىم٤مم اجلٝم٤مد ذم )اًمٌقؾمٜم٦م واهلرؾمؽ( ُمـ أضمؾ أن جيددوا اًمِمح٤مذة.

، »َمـ صمٜمز صمٝمش ايمٔمنة همٙمف اجلٛم٥م«إذا طمدث أُمر ي٘مقل:  يم٤من اًمٜمٌل 

 ، ومٝمذا هق اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ظمذوا ًمٙمؿ»وَمـ صمٜمز نم٣مزًي٣م همٗمد نمزا«

ُمٙمؼم صقت وأظمرضمقا ذم اًمِمقارع، أُم٤م سمٞمقت اهلل ومٚمؿ شمٌـ إٓ ًمذيمر اهلل، ومل شمٌـ 

ًمٚمِمح٤مذة، وأىمقل: إٟمف يٜمٌٖمل أن خيرج ُمـ اعمًجد هذا اًمذي ي٘مقم ذم سمٞم٧م اهلل ًمٚمِمح٤مذة، 

 ٤م.صمؿ سمٕمد أن جيٛمٕمقا إُمقال خيزٟمقن هب٤م، ورسمام أرؾمٚمقا سمٌمء ُمٜمٝم

وىمد أظمؼمين سمٕمض ُمـ طمي، أٟمف سمٕمد أن مجٕم٧م إُمقال ُمـ أضمؾ ُم٤ًمقمدة اعمٖمؽمسملم 

 .[42]اًمتقسم٦م:َوايْمَٔم٣مَِمٙمكَِم فَمَٙمْٝمَٜم٣م﴾﴿وم٢مذا يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ي٘مقل: 

وم٢من ىمٚمتؿ ومٝم٤م أٟمتؿ قمٜمديمؿ ُمٕمٝمد يْمؿ أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م قم٤مئٚم٦م، وٟمحق مخًامئ٦م ـم٤مًم٥م، 

                                                        

( 6/167( واًمٌقفؼل )4/200( قمـ قمثامن ريض اهلل قمـف ُمعؾَّؼًا، ووصؾف اًمدار ىمطـل )2778)خ  (1470)

 وهمػممها وهق طمديث صحقح. 

 ( قمـ زيد سمـ ظماًمد ريض اهلل قمـف. 1895( )م 2843)خ  (1471)

 اب اجلؿعقات. يعـل: أصح (1472)
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صحٞمح، وًمٙمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ومٝمؾ شمٜمٗم٘مقن قمٚمٞمٝمؿ إٓ ُمـ اًمّمدىم٤مت؟ وم٤مجلقاب: هذا 

وشمٕم٤ممم وهلل احلٛمد واعمٜم٦م ي٠ميت هب٤م إمم اًمٌٞم٧م، وسمحٛمد اهلل مل ٟم٘مؿ ذم ُمًجد وٓ يمتٌٜم٤م ٕطمد 

 ذم هذه إي٤مم أٟمٜم٤م ُمٜم٘مٓمٕمقن، سمؾ ي٠ميت اهلل سم٤مخلػم إمم اًمٌٞم٧م، واًمٗمْمؾ ذم هذا هلل وطمده.

إن  وم٤معم٠ًمًم٦م ًمّمقصٞم٦م، ومٛمرقمل ًمص سم٤محلديدة، وًمّمقص اًمدقمقة يمثػم، وأٟم٤م قم٤مزم

 ."ًمّمقص اًمدقمقة"ؿم٤مء اهلل قمغم إظمراج يمت٤مب سمٕمٜمقان: 

وم٤معمرقمل يمام ي٘م٤مل: ٓ قمٚمؿ وٓ سمّمػمة ذم اًمدقمقة، أصٌح خيتٚمس أُمقال اًمتج٤مر 

، وإٓ وم٠مي ظمدُم٦م ىمد ىمدُمٝم٤م ُمرقمل سم٤محلديدة ُمـ أضمؾ حم٤مرسم٦م ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 يط، وًمٙمـ:ًمإلؾمالم؟ وأٟم٤م أحتداه أن يرد قمغم أذـمتل وم٘مد شمٙمٚمٛم٧م ومٞمف ذم همػم ُم٤م ذ

 ُمـــــ شمزيــــ٤م سمٖمــــػم ُمــــ٤م هــــق ومٞمــــف

 

 ومْمـــــحتف ؿمـــــقاهد آُمتحـــــ٤من 

وم٤معمٌتدقم٦م ًمٞمس قمٜمدهؿ إٓ هزة اًمرءوس، ومام قمٜمدهؿ ىم٤مل اهلل وٓ ىم٤مل رؾمقل اهلل  

، وُم٤م هل اًمٜمتٞمج٦م اًمتل أشمك هب٤م ًمإلؾمالم ُمرقمل؟ هل أن سمٜمك ًمف ُمٕمٝمًدا ذم أروٞم٦م 

سمـ ضمٌؾ:  ي٘مقل عمٕم٤مذ ل واؾمٕم٦م وظمرب سمٞمقت اعم٤ًميملم، ي٤م ُمرقمل أيـ اًمديـ؟ واًمٜمٌ

ايمٓمٙمؿ ـمٙمامت يقم «، وي٘مقل: »اسمؼ دفمقة اظمٓمٙمقم هم١مٞمف يمٝمس زمٝمٛمٜم٣م وزمكم اهلل ضمج٣مب«

َمـ اومتْمع ؾمػًما َمـ إرض ؿمقومف اهلل َمـ ؽمٌع «، وي٘مقل أيًْم٤م: »ايمٗمٝم٣مَم٥م

 .»أروكم

                                                        

 وىمد ومعؾ رمحف اهلل شمعامم.  (1473)

 ( قمـ معاذ ريض اهلل قمـف.19( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام ومًؾؿ )2448)خ ( 1474)

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.2579( )م 2447)خ ( 1475)

 ( قمـ ؾمعقد سمـ زيد ريض اهلل قمـف.1610( )م 3198)خ ( 1476)
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أُمـ أضمؾ ُمٕمٝمدك اًمذي شمريد أن حت٤مرب ومٞمف اًمًٜم٦م خترب سمٞمقت اعم٤ًميملم، اشمؼ دقمقة 

هلؿ، وٟمحـ ٓ ٟمتٙمٚمؿ ُمٕمؽ  قم وم٢مهن٤م ًمـ شمٜمٗمٕمؽ اجلٝم٦م اًمتل شمًػمك، ومام أٟم٧م إٓ قمٌداعمٔمٚم

قمغم أٟمٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ ُمع قم٤ممل ُمـ اًمٕمٚمامء، أو قمغم وم٘مٞمف ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء، سمؾ ٟمتٙمٚمؿ ُمٕمؽ قمغم أٟمؽ 

 .ًمص آًم٦م ًمٚمِمٞمققمٞملم واًمٌٕمثٞملم وٕقمداء اإلؾمالم ًميب ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

اظمًٙمؿ أطمق «ي٘مقل:  جقن، واًمرؾمقل ومام ذٟم٥م ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ أن يزج هبؿ ذم اًمً

اظمًٙمؿ ٓ يٓمٙمٚمف وٓ ُيذيمف وٓ حيٗمره، ايمتٗمقى ه٣مهٛم٣م زمح٤ًم اَمرئ َمـ ايممم أن حيٗمر 

 .»أطم٣مه، ىمؾ اظمًٙمؿ فمعم اظمًٙمؿ ضمرام: دَمف وَم٣ميمف وفمروف

جي٥م أن شمٕمٚمؿ أٟمؽ ؾمتٛمقت، وأن اًمًٜم٦م ؾمتٌ٘مك هل اًمِم٤مخم٦م واًمٕم٤مًمٞم٦م سم٤محلديدة ذم 

 اًمٞمٛمـ يمٚمف.

َم٣م اصمتٚمع ومقم دم زمٝم٦م َمـ زمٝمقت اهلل يتٙمقن ىمت٣مب اهلل «٘مقل: ي واًمرؾمقل 

ويتدارؽمقٞمف همٝمام زمٝمٛمٜمؿ؛ إٓ ٞمزيم٦م فمٙمٝمٜمؿ ايمً٘مٝمٛم٥م، وضمٖمتٜمؿ اظمالئ٘م٥م ونمُمٝمتٜمؿ ايمرمح٥م 

أي٘مؿ حي٤م أن يٕمدو إلم زمْمح٣من أو «، وي٘مقل ٕصح٤مسمف: »وذىمرهؿ اهلل همٝمٚمـ فمٛمده

، ىم٤مًمقا: يمٚمٜم٤م حي٥م ذًمؽ »ٝمٔم٥م رضمؿ؟إلم ايمٔمٗمٝمؼ همٝمٟمَت زمٛم٣مومتكم ىمقَم٣مويـ َمـ نمغم إشمؿ وٓ ومْم

ٕن يٕمدو أضمدىمؿ إلم اظمًجد همٝمتٔمٙمؿ آي٥م طمغم يمف َمـ ٞم٣موم٥م، وآيتكم «ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل: 

 .»طمغم يمف َمـ ٞم٣مومتكم

طمغمىمؿ «ي٘مقل:  حت٤مرب ُمدارس اًم٘مرآن اًمت٤مسمٕم٦م ٕهؾ اًمًٜم٦م ذم اعم٤ًمضمد واًمٜمٌل 

                                                        

 هلل قمـف.( قمـ أيب هريرة ريض ا2564رواه مًؾؿ )( 1477)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2699)م ( 1478)

 ( قمـ قمؼٌة سمـ قمامر ريض اهلل قمـف.803)م ( 1479)
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ايمًٖمرة ايم٘مرام ايمػمرة، اظم٣مهر زم٣ميمٗمرآن َمع «، وي٘مقل: »َمـ سمٔمٙمؿ ايمٗمرآن وفمٙمٚمف

، وحت٤مرب يمت٥م ؿمٞمخ »همٝمف وهق فمٙمٝمف ؾم٣مق يمف أصمران تتٔمتعوايمذي يٗمرؤه وي

 اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمتل اٟمتٗمع هب٤م اعمًٚمٛمقن، وحترم سم٘م٤مءه٤م ذم اعم٤ًمضمد.

وأظم٤مف أن يًٛمع يمالُمل ه١مٓء اًمّمقومٞم٦م اًمذيـ ذم اًمًٕمقدي٦م ويٖمدىمقن قمغم ُمرقمل 

ومال ًمٞم٧ًم ًمف صقًم٦م وضمقًم٦م، ومٝمق رضمؾ ُمًٙملم  وي٘مقًمقن: ىمد ص٤مرت ًمف صقًم٦م وضمقًم٦م،

اؾمتٕمٛمٚمف سمٕمض أقمداء اإلؾمالم ًميب دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م سم٤محلديدة، وإٓ وم٠ميـ ُم١مًمٗم٤مشمؽ 

وأذـمتؽ وـمٚمٌتؽ ي٤م ُمرقمل؟ ـمٚم٦ٌم خيرضمقن إمم اعم٤ًمضمد يرهمٌقن اًمٜم٤مس ذم دقمقة همػم 

ف اًمٙمريؿ: اهلل، وحيذروهنؿ ُمـ اًمًٜم٦م، ويرهمٌقهنؿ ذم اًمنميمٞم٤مت ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسم

ـْ وِمْْمِٚمغمٍ ﴿ ـْ ُدوٞمِِف ََم٣م َيْٚمٙمُِ٘مقَن َِم ـَ سَمْدفُمقَن َِم َٚمُٔمقا ُدفَم٣مَءىُمْؿ *  َوايمحِذي ًْ إِْن سَمْدفُمقُهْؿ ٓ َي

ٌِّئَُؽ َِمْثُؾ  ىمُِ٘مْؿ َوٓ ُيٛمَ َويَمْق ؽَمِٚمُٔمقا ََم٣م اؽْمَتَج٣مزُمقا يَمُ٘مْؿ َوَيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َيْ٘مُٖمُروَن زممِِمْ

 .[22-25]وم٤مـمر: ﴾طَمٌغِمٍ 

سمئ٧ًم اًمٌْم٤مقم٦م أن شمٕمٚمؿ ـمٚمٌتؽ حم٤مرسم٦م اًمًٜم٦م، ومٌٕمد أي٤مم ؾمتٔمٝمر هلؿ احل٘م٤مئؼ صمؿ 

ي٘مقًمقن: ىمٌح اهلل ُمرقمًٞم٤م أطمرُمٜم٤م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، يمام أن مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ إذا درس أشم٤ٌمقمٝمؿ ؾمٜم٦م 

ؾمٞم٘مقًمقن: أطمرُمقٟم٤م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع سمٕمد ؾم٧م ظمّم٤مل، ومديدهنؿ هق ؾم٧م  رؾمقل اهلل 

ؽ، وقمغم ومالن اًمٌٞم٤من، ومٗمالن هذا اًمذي ىم٤مم يٌلم ظمّم٤مل وي٤م ُمٕمنم إطم٤ٌمب وهمػم ذًم

رسمام ُم٤م صغم إٓ شمٚمؽ اًمّمالة ُمٕمٝمؿ ذم اعمًجد صمؿ رأوه وم٘م٤مًمقا: قمٚمٞمف اًمٌٞم٤من، ومال يدري 

 ُم٤مذا يٌلم وُم٤مذا ي٘مقل يمؾ إٟم٤مء سمام ومٞمف يٜمْمح.

                                                        

 ( قمـ قمثامن ريض اهلل قمـف.5027)خ ( 1480)

  ( واًمؾػظ ًمف قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.798( )م 4937)خ  (1481)
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وهٙمذا اإلظمقان اعمٗمٚمًقن: وم٘مد ؾمٛمٕم٧م حم٤مرضة ذات ُمرة ًمديمتقر ُمٍمي ًمٕمٚمف ٓ 

قل ًمف: هٙمذا ي٤م ديمتقر، واًمديمتقر ي٘مقل: يمذا ويمذا، وي٘مقل: ي٤ًموي سمٕمرة وأظمر ي٘م

 اًمديمتقر ي٘مقل يمذا ويمذا.

ومجٛمٞمع اًمٓمقائػ خت٤مف قمغم ؿم٤ٌمهب٤م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، أُم٤م اًمًٜمل وَمَٕمِٚمْٛمُف اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمٞم٦ٌم، 

وارم سمف طمٞم٨م ؿمئ٧م ُمـ ومْمؾ اهلل، ومًٞمٙمقن ؾمًدا ُمٜمٞمًٕم٤م، ًمٙمـ أوًمئؽ عم٤م يم٤مٟم٧م اًمدقمقة 

إُم٤مين، يٛمٜمقٟمف سم٤مًمٜمجامت وم٢مذا أظمذه٤م أقمرض قمٜمٝمؿ وأهمٚمؼ اًم٤ٌمب ُمٌٜمٞم٦م قمغم اهلٞم٤مم وقمغم 

ذم وضمقهٝمؿ، وإٓ أظمذهؿ وزج هبؿ إمم اًمًجقن، وهٙمذا مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ ئمٝمرون اًمزهد 

اَم ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمَؽ  واحل٘مٞم٘م٦م أٟمتؿ زاهدون ذم اًمٕمٚمؿ اًمذي ي٘مقل ومٞمف رب اًمٕمزة: ـْ َئْمَٙمُؿ َأٞمح ﴿َأهَمَٚم

ؼه ىمَ  ـْ َرزمَِّؽ احْلَ ـْ ُهَق َأفْمَٚمكَِم ، وم٠مٟمتؿ ؿمٌٞمف اًمٕمٛمٞم٤من وشمزهدون ذم اًمٕمٚمؿ، [27]اًمرقمد:﴾َٚم

وقمٜمديمؿ ظمقف ؿمديد ُمـ اًمٕمٚمؿ، احلذر أن شمذه٥م إمم ُم٘مٌؾ ذم صٕمدة، سمؾ اذه٥م إمم 

ُمرقمل اًمذي ؾمٞمقاوم٘مٜم٤م قمغم سمدقمٜم٤م، ويزيدٟم٤م سمدقًم٤م: اًمتٛمًح سم٠مشمرسم٦م اعمقشمك، دقم٤مء همػم اهلل، 

 حم٤مرسم٦م اًمًٜم٦م.

وشمٕم٤ممم، وم٤مًمدقمقة ىم٤مئٛم٦م وُمٜمتنمة ذم مجٞمع اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م،  وإٟمٜمل أمحد اهلل ؾمٌح٤مٟمف

وُم٤م اقمت٘مد إٓ أٟمف حلؼ ُمرقمل اًمدسمقر، ومٛمرقمل ُمـ رقم٤مي٦م اًمِمٞمٓم٤من، ٕن اًمذي يرقم٤مه اهلل 

، وٓ حي٤مرب أهؾ اًمًٜم٦م، وٓ خيتٚمس أُمقال ويقوم٘مف ٓ حي٤مرب ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ومٕمل إذ ي٘مقل: ًمق أن رضماًل شمّمقف اًمتج٤مر ويٜمٗم٘مٝم٤م قمغم اًمٌدع، ًمٙمـ رطمؿ اهلل اإلُم٤مم اًمِم٤م

 ذم أول اًمٜمٝم٤مر ُم٤م أشمك آظمره إٓ وهق أمحؼ.

وم٤محلٛمد هلل اًمًٜم٦م ُمٜمتنمة ذم مجٞمع اًمٌالد اًمٞمٛمٜمٞم٦م وذم همػم اًمٌالد اًمٞمٛمٜمٞم٦م، وأٟمتؿ ي٤م ـمٚم٦ٌم 

اًمٕمٚمؿ اًمذي يٜم٤مًمٙمؿ ؾمقء ُمـ ُمرقمل ٓ رقم٤مه اهلل، أصؼموا وص٤مسمروا وم٢من اهلل قمزوضمؾ 



 333 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

ىُمقا َأْن َيُٗمقيُمقا آََمٛمح٣م َوُهْؿ ٓ *  أمل﴿ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٤َم ايمٛمح٣مُس َأْن ُيؼْمَ ًِ َأضَم

، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ًمٚمّمح٤مسم٦م روقان اهلل [1-2]اًمٕمٜمٙمٌقت: ُيْٖمَتٛمُقَن﴾

ـْ ومَ  قمٚمٞمٝمؿ: ـَ طَمَٙمْقا َِم ٛمح٥َم َوظمَح٣م َيْٟمسمُِ٘مْؿ ََمَثُؾ ايمحِذي ٌُْتْؿ َأْن سَمْدطُمُٙمقا اجْلَ
ًِ ْتُٜمُؿ ﴿َأْم ضَم ًح ٌْٙمُِ٘مْؿ ََم

ـَ آََمٛمُقا ََمَٔمُف ََمَتك َٞمٌْمُ اهلِل َأٓ إِنح  ؽُمقُل َوايمحِذي اُء َوُزيْمِزيُمقا ضَمتحك َيُٗمقَل ايمرح ح ٌَْٟمؽَم٣مُء َوايميح ايْم

 .[122]اًمٌ٘مرة:﴾َٞمٌْمَ اهلِل وَمِري٤ٌم 

ٟم٤مصٞم٦م ُمرقمل سمٞمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٤مهلل ىم٤مدر قمغم أن يٌتٚمٞمف سم٤مًمِمٚمؾ، وىم٤مدر أن 

 يٌتٚمٞمف سم٤مًمٌٙمؿ، وُم٤م أيمثر اًمذيـ ىمد شمٕمروقا ًمٚمًٜم٦م ومٞمٜمت٘مؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمٜمٝمؿ.

ًمق أن ًمديؽ قمٚماًم ي٤م ُمًٙملم ًمدقمقت ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ وىمٚم٧م هلؿ: رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم 

ٍء هَمُحْ٘مُٚمُف إلَِم اهللِ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـْ َرْ هَم١مِْن ﴿ ، وي٘مقل:[22]اًمِمقرى:﴾﴿َوََم٣م اطْمَتَٙمْٖمُتْؿ همِٝمِف َِم

طِمِر﴾سَمٛمَ  ْٔ ؽُمقِل إِْن ىُمٛمُْتْؿ سُم٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمهللِ َوايْمَٝمْقِم ا وُه إلَِم اهللِ َوايمرح ٍء هَمُرده ، [37]اًمٜم٤ًمء:٣مَزفْمُتْؿ دِم َرْ

وًمٙمـ ي٠مشمٞمؽ ـم٤مًم٥م قمٚمؿ ًمٚمٛمٜم٤مفمرة وي٘مقل: ي٘مقل ُمرقمل: إٟمٙمؿ ًمًتؿ ذم ُمًتقاي طمتك 

 أٟم٤مفمريمؿ.

٤مل اهلل، ىم٤مل رؾمقل اهلل، واًمقاىمع أٟمؽ ًم٧ًم ذم ُمًتقاه، سمؾ أٟم٧م أٟمزل، ٕن قمٜمدهؿ ىم

وحت٤مومظ قمغم ٟم٤مُمقؾمؽ ٓ ئمٝمر ًمٚمٜم٤مس ضمٝمٚمؽ، وأرضمق أٟمف ٓ شم٠ميت ُمدة ىمري٦ٌم إٓ وىمد 

وصمٔمٙم٦م ايمذيم٥م وايمِمٕم٣مر فمعم َمـ طم٣ميمػ «ي٘مقل:  و٤مع ُمرقمل وُم٤مع، ٕن اًمرؾمقل 

ـْ َأَْمِرهِ ﴿ ، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:»أَمري ـَ ُُي٣َميمُِٖمقَن فَم َأْن  هَمْٙمَٝمْحَذِر ايمحِذي

ٌَُٜمْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمٌؿ﴾ ٌَُٜمْؿ همِْتٛم٥ٌَم َأْو ُيِِمٝم ، وًمٕمٚمؽ اهمؽمرت سمٛمٜمِّمٌؽ، ومال شمٜمس [45]اًمٜمقر:سُمِِمٝم
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أهنؿ أقمٓمقك هذا اعمٜمّم٥م ٕٟمؽ شمٜمٗمذ هلؿ ُم٤م يريدون، ومٚمؿ يْمٕمقك ًمٙمثرة قمٚمٛمؽ وٓ 

جل٤مهؽ، سمؾ ٕٟمؽ قمّم٤م وآًم٦م شمٜمٗمذ هلؿ ُم٤م يريدون، وُم٤مذا أىمقل؟ وم٢من ىمٚم٧م: أهد أي٤مت 

ومٞمٝم٤م ذم قمٚمامء اًمًقء ومٝمق مل يٌٚمغ ُمرشم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، وًمٙمٜمل أىمقل أيًْم٤م ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف  اًمتل

وا فَمعَم اهللِ وشمٕم٤ممم:  ٛمَُتُ٘مُؿ ايْمَ٘مِذَب َهَذا ضَمالٌل َوَهَذا ضَمَراٌم يمَِتْٖمؼَمُ
ًِ ﴿َوٓ سَمُٗمقيُمقا ظم٣َِم سَمِِمُػ َأيْم

َ  ريؿ:، وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙم[224]اًمٜمحؾ:ايْمَ٘مِذَب﴾ َم َريبِّ اَم ضَمرح ﴿وُمْؾ إِٞمح

ىُمقا زم٣ِمهللِ ََم٣م مَلْ ُيٛمَ  ؼِّ َوَأْن سُممْمِ ٌَْٕمَل زمَِٕمغْمِ احْلَ شْمَؿ َوايْم ِ ْٕ ـَ َوا ْل زمِِف ايْمَٖمَقاضِمَش ََم٣م ـَمَٜمَر َِمٛمَْٜم٣م َوََم٣م زَمَْم زِّ

 .[55ٕقمراف:ا]﴾ؽُمْٙمَْم٣مٞم٣ًم َوَأْن سَمُٗمقيُمقا فَمعَم اهلِل ََم٣م ٓ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ 

 اهلل سم٠من هذا طمرام وهذا طمالل ؾمٞم٘مّمؿ اهلل فمٝمرك ذم اًمدٟمٞم٤م وجيٕمٚمؽ وم٤مًمت٘مقل قمغم

َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ﴿ قمؼمة ًمٚمٛمٕمتؼميـ، دع قمٜمؽ أظمرة، ومرب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

شْمِؿ َوايْمُٔمْدَوانِ  ِ ْٕ َمثؾ «: ، وي٘مقل اًمٜمٌل [1]اعم٤مئدة:﴾ايْمػِمِّ َوايمتحْٗمَقى َوٓ سَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ا

كم دم سمقادهؿ وسمرامحٜمؿ وسمٔم٣مؿمٖمٜمؿ ىمٚمثؾ اجلًد إذا اؾمت٘مك َمٛمف فمّمقا سمدافمك يمف اظم٠مَمٛم

اظم٠مَمـ يمٙمٚم٠مَمـ ىم٣ميمٌٛمٝم٣من يُمد «، وي٘مقل أيًْم٤م: »ؽم٣مئر اجلًد زم٣محلٚمك وايمًٜمر

، وأٟم٧م هتدم وٓ شمٌٜمل ي٤م ُمرقمل، وهذا ؿم٠من أهؾ اًمٌدع ُمـ زُمـ »زمٔمّمف زمٔمّم٣م

 ًـ ُمـ ىم٤مل:ىمديؿ وًمٙمـ ٟمتٗم٤مءل سمذه٤مب دقمقهتؿ وسمدقمتٝمؿ، وًم٘مد أطم

ــــدع ــــح٤مب اًمٌ ــــ٦م أص ــــ٧م دوًم  ذهٌ

 

 ووهـــــك طمـــــٌٚمٝمؿ صمـــــؿ اٟم٘مٓمـــــع 

 وشمـــــــداقمك سم٤مٟمٍمـــــــام مجٕمٝمـــــــؿ 

 

 مجـــع إسمٚمـــٞمس اًمـــذي يمـــ٤من مجـــع 

                                                         

 يض اهلل قمـفام وىمد شمؼدم.متػؼ قمؾقف قمـ اًمـعامن سمـ سمشػم ر( 1483)

 متػؼ قمؾقف قمـ أيب مقؾمك ريض اهلل قمـف وىمد شمؼدم.( 1484)
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ــــدقمتٝمؿ ــــقم ذم سم ــــ٤م ىم ــــؿ ي ــــؾ هل  ه

 

 ُمـــــــ وم٘مٞمــــــف أو إُمــــــ٤مم يتٌــــــع 

ـــــقر  ـــــل اًمث ـــــٗمٞم٤من أظم ـــــؾ ؾم  يُمث

 

ـــع  ـــقل اعمٓمٚم ـــقم هل ـــرك اًمٜم ـــذي شم  اًم

 أو ؾمـــــٚمٞمامن أظمـــــل اًمتـــــٞمؿ اًمـــــذي 

 

ــــقرع  ــــ٤مت اًم ــــ٤مس دىمٞم٘م ــــؿ اًمٜم  قمٚم

 أو ومتــــك اإلؾمــــالم أقمٜمــــل أمحــــدا 

 

 ىمــــرع عذاك ًمــــق ىم٤مرقمــــف اًم٘مــــرا 

ــــــقا  ــــــقـمٝمؿ إذ ظمقوم ــــــػ ؾم  مل خي

 

 وٓ ؾمـــــــٞمٗمٝمؿ طمـــــــلم عمـــــــع 

وُمـ اإلصمؿ واًمٙمذب وآومؽماء أن خيرج اًمٙمت٤مب اًمذي ومٞمف رد قمغم اسمـ ُمٜمٞمع ًمٚمروم٤مقمل  

صمؿ ي٘مقل: وىمع قمٚمٞمف قمٚمامء احلديدة، سمؾ ىمؾ: وىمع قمٚمٞمف ضمٝم٤مل احلديدة، ووىمع قمٚمٞمف 

حلديدة، أُم٤م قمٚمامء احلديدة وم٠مٟم٤م أؾم٠مًمؽ هؾ وىمع قمٚمٞمف إخ إسمراهٞمؿ اًم٘مريٌل؟ ُمٌتدقم٦م ا

سمـ قمكم ُم٘مٌقل؟  اًمقه٤مب؟ وهؾ وىمع قمٚمٞمف حمٛمد سمـ قمٌد وهؾ وىمع قمٚمٞمف اًمِمٞمخ حمٛمد

اظمتُمٌع زمام «ي٘مقل:  هؾ وىمع قمٚمٞمف إظمقان آظمرون ُمـ زسمٞمد وُمـ همػمهؿ؟ واًمرؾمقل 

ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ )وهق ًمٞمس ُمـ أهؾ  ، وهذا يتِمٌع سم٠مٟمف»مل ئمط ىمالزمس شمقيب زور

اًمٕمٚمؿ( ؿم٠من اًمٕم٤مـمٚملم واًمٌٕمٞمديـ قمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، أُم٤م اًمٕمٚمامء وم٢مهنؿ يتقاوٕمقن صمؿ 

حيٙمٛمقن اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ويٕم٤مجلقن إُمقر سم٤مًمرومؼ واًمٚملم، وأٟم٧م شمٕم٤مًم٩م إُمقر 

 سم٤مًمًٚمٓم٦م، وهق دًمٞمؾ قمغم قمجزك قمـ ُمٜم٤مفمرة أهؾ اًمًٜم٦م.

ٌتٕمدوا قمٜمف وقمـ أسم٤مـمٞمٚمف، يمام أٟمٜم٤م ٟمٜمّمح إظمقاٟمٜم٤م ومٜمٜمّمح إظمقاٟمٜم٤م أهؾ احلديدة أن ي

ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اًمت٤مسمٕملم جلامقم٦م اًمتٌٚمٞمغ أن يرطمٚمقا ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ طمتك يٕمٌدوا اهلل قمغم سمّمػمة، 

وطمتك يًتٓمٞمٕمقا أن يٛمٞمزوا اعمحؼ ُمـ اعمٌٓمؾ، واحلٛمد هلل ىمد أشم٤مٟم٤م همػم واطمد ُمـ إظمقاٟمٜم٤م 

ر اًمدقم٤مة إمم اهلل قمٜمدٟم٤م، وم٢مي٤ميمؿ إي٤ميمؿ ُمـ مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ وٟمٗمع اهلل هبؿ، وأصٌحقا ُمـ يم٤ٌم
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أن حيرُمٙمؿ اعمٗمتقٟمقن ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، ومٛمـ رئٞمس مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ سم٤محلديدة؟ إٟمف 

ويمذًمؽ اعمرقمل ضمقهيؾ ًمق أٟمف ُمًتٕمد ًمٚمٛمٜم٤مفمرة ومٜمحـ ُمًتٕمدون أن  ضمقهيؾ

ٟمرؾمؾ إظمقاًٟم٤م يٜم٤مفمروٟمف طمتك يٕمرف احلؼ، وهذا ومرقمقن يدقمق ُمقؾمك ويتٙمٚمؿ وحي٤موره 

فَْمعَم﴾﴿ ي٘مقل:اًمذي  ْٕ ُ٘مُؿ ا ، أُم٤م ذًمؽ اعمًٙملم اعمتٖمٓمرس اعمح٤مومظ [12]اًمٜم٤مزقمـ٤مت:َأَٞم٣م َرزمه

قمغم ٟم٤مُمقؾمف وم٢مٟمف ي٠مسمك أن يتٜم٤مزل ًمٓمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ويٜم٤مفمرهؿ، وهذه سمٕمض اًمتٜمٌٞمٝم٤مت ُمـ 

 أصح٤مب احلديدة:

ي٘مقل إخ: طمّمؾ اضمتامع جلامقم٦م اًمتٌٚمٞمغ وم٘م٤مُمقا سم٤مًمؽمشمٞم٥م وووٕمقا اًمٕمٚمامء ذم 

ا ُمرقمًٞم٤م ذم همروم٦م ظم٤مص٦م سمف، واًمتج٤مر قمغم طمدة إذا ضم٤مءهؿ اًمزائر ىم٤مل: أريد ٟم٤مطمٞم٦م، وضمٕمٚمق

 اًمٕمٚمامء يذهٌقن سمف إمم همروم٦م ُمرقمل اًمتل ىمد أقمدوه٤م ًمف. اٟمتٝمك

اًمرمحـ: مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ واإلظمقان اعمٗمٚمًقن واحلٙمقُم٤مت خي٤مومقن ُمـ  ىم٤مل أسمق قمٌد

ٝم٦م، ومٗمل ذات ُمرة يم٤من اًمٕمٚمؿ هم٤مي٦م اخلقف، وحيٌقن أن يتِمٌٕمقا سم٤مًمٕمٚمامء ومٞمجٕمٚمقهنؿ واضم

هٜم٤مك ؿمخص سمف رء ُمـ اًمتّمقف يٛمٌم ُمع اإلظمقان اعمًٚمٛملم وم٤مًمت٘مقا يب وىم٤مًمقا زم: ٓ 

 شمٔمـ أن ومالًٟم٤م ُمٜم٤م، وم٘مط ٟم٠مظمذه ُمـ أضمؾ أن ٟمجٛمع سمف اًمٜم٤مس.

ي٘مقل ص٤مطم٥م اًمتٜمٌٞمف: ًم٘مد ضم٤مء يٕمٜمل ُمرقمًٞم٤م ذم سمٕمض ىمرى ٟم٤مطمٞم٦م سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف سمحج٦م 

سمٕمد اعم٘مدُم٦م ىم٤مل: إن اًمٜم٤مس يم٤مٟم٧م قمٜمدهؿ رواشم٥م  أٟمف ضم٤مء ًمٚمدقمقة، ومٕمٜمد أن صٕمد اعمٜمؼم

يٕمٛمٚمقن هب٤م أي أذيم٤مر، ومج٤مء ه١مٓء اًمقه٤مسمٞمقن وىم٤مًمقا هلؿ: هذا ٓ جيقز، واًمذيمر سمٕمد 

اًمّمالة ٓ جيقز، صمؿ اؾمتٛمر يمالُمف قمغم ٟمحق هذا، صمؿ ىم٤مل: ُم٤م ضمئٜم٤ميمؿ إٓ ًمٜم٘مٞمؿ قمٚمٞمٙمؿ 

                                                        

ك )صاًمح( وىمد شمريمقه وضماءوا سمآظمريـ. ( 1486)  هق رضمٌؾ يًؿَّ
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ٕمد قمـ اًم٘مؼم ىمٚمٞماًل، احلج٦م، وقمٜمدُم٤م ؾمئؾ قمـ اًمذسمح قمغم اًم٘مٌقر ىم٤مل: اذسمح وًمٙمـ اسمت

وم٘م٤مل ًمف أطمد اإلظمقة: ٟمريد دًمٞماًل قمغم أن اًمذسمح قمغم اًم٘مٌقر ضم٤مئز، وقمغم أن اعمقًمد ًمٞمس 

سمٌدقم٦م؟ وم٘م٤مل: أٟمتؿ يٜمٌٖمل أن شم٠ًمًمقا اًمٕمٚمامء وٓ شمٓم٤مًمٌقا سم٤مًمدًمٞمؾ، ٕٟمٙمؿ ضمٝم٤مل ٓ 

: إٟمؽ ٟمٕمٓمٞمٙمؿ دًمٞماًل يمام ي٘م٤مل: ٓ شمٜمثر اًمدر قمغم اًمٖمٜمؿ، ومٌ٘مل أطمد اإلظمقة يٜم٤مىمِم٦م وم٘م٤مل ًمف

إن سم٘مٞم٧م قمغم هذه احل٤مًم٦م وم٢مٟمؽ شم٘مقد ٟمٗمًؽ إمم اًمٜم٤مر، ومٖمْم٥م وٟمزل، وقمٜمدُم٤م ىمٞمؾ ًمف: 

 ًٓ هؾ اًمرؾمقل وأصح٤مسمف ُمـ سمٕمده يم٤مٟمقا ي٘مرون اعمقًمد؟ وم٘م٤مل: إن اًمرؾمقل يم٤من ُمِمٖمق

َمـ ؽمـ دم اإلؽمالم ضمًٛم٥م همٙمف أصمره٣م وأصمر َمـ فمٚمؾ ِب٣م «سم٤مجلٝم٤مد، واؾمتدل سمحدي٨م: 

٤م: قمٜمدُم٤م ضم٤مء ه١مٓء اًمقه٤مسمٞمقن اٟم٘مٓمع اعمٓمر، ومٙم٤من ، وىم٤مل أيًْم »إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

سمٕمض إوائؾ ي٠مظمذ اًمٙمٌش ويذسمحف قمٜمد اًم٘مؼم ومال يرضمع إٓ واعمٓمر ىمد ٟمزل، ويًتدل 

ُه اًمْم٤مل ُمرقمل قمغم هذا سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ﴿ُيقهُمقَن زم٣ِميمٛمحْذِر َوَُي٣َمهُمقَن َيْقَم٣ًم ىَم٣مَن َذه

َتْمغِماً  ًْ  ، اٟمتٝمك.[5]آٟم٤ًمن:﴾َُم

اًمرمحـ: ومٕمغم هذا وم٘مد ص٤مر ُمرقمل أرومع مم٤م ذيمرٟم٤م ذم اًمْمالل، سمؾ يٌٚمغ  قمٌد ىم٤مل أسمق

يمٔمـ اهلل َمـ «ي٘مقل:  سمف إمم طمد اًمنمك ُم٤م دام أٟمف يٌٞمح اًمذسمح ًمٖمػم اهلل، واًمرؾمقل 

َؽ َواْٞمَحرْ  ، وي٘مقل اهلل قمزوضمؾ:»ذزمح يمٕمغم اهلل ، وم٘مرن [1]اًمٙمقصمر:﴾﴿هَمَِمؾِّ يمَِرزمِّ

﴿وُمْؾ إِنح  أن شمٍمف ًمٖمػم اهلل، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: اًمٜمحر سم٤مًمّمالة اًمتل ٓ جيقز

٘مِل َوحَمَْٝم٣مَي َومَم٣َمَِت هللِحِ َربِّ ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  ًُ يَؽ يَمُف﴾*  َصالَِت َوُٞم ، وىمد [245-241]إٟمٕم٤مم: ٓ َذِ

ذم أطمد إوضمف أن اعمراد هب٤م: اًمذسم٤مئح، ويمٚمٜم٤م هلل واًمذسم٤مئح هلل  {ٟمًٙمل}ومن ىمقًمف: 

                                                        

 ( قمـ ضمرير ريض اهلل قمـف.1017م (( 1487)

 ( قمـ قمكم ريض اهلل قمـف.1978)م ( 1488)
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 رضمؾ أوؾ مم٤م وصٗمٜم٤م ويمام ي٘م٤مل:قمزوضمؾ، ومّم٤مر اًم

 وص٤مطم٥م اًمٌٞم٧م أدرى سم٤مًمذي ومٞمف

وم٠مهؾ احلديدة أدرى سمْمالل ُمرقمل ُمٜم٤م، واحلٛمد هلل اًمذي أصٌح حيٓمؿ ٟمٗمًف سمٜمٗمًف، 

ومٝمؾ شمٔمـ أن شمره٤مشمؽ ؾمتٜمٗمؼ وأهؾ اًمًٜم٦م ذم يمؾ ُمًجد وذم يمؾ ىمري٦م، وذم مجٞمع 

 إىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م.

قمٚمٞمؽ، ومٝمق رضمؾ ضم٤مهكم، طمٞم٨م إٟمف  وم٠مٟم٧م حتٓمؿ ٟمٗمًؽ سمٜمٗمًؽ ومال حتت٤مج إمم أن يرد

، شمٓمػم سم٠مهؾ اًمًٜم٦م، وهٙمذا ىمقم ُمقؾمك شمٓمػموا سمٛمقؾمك، وىمريش شمٓمػموا سم٤مًمٜمٌل 

ومٝمذا رضمؾ ضم٤مهكم وىمد اشمْمح٧م احل٘مٞم٘م٦م واحلٛمد هلل، وأُم٤م إذا ـم٤مًمٌف ؿمخص سم٤مًمدًمٞمؾ 

ٌُِٔمقا ََم٣م ُأْٞمِزَل إيِمَ ومألٟمف ضم٤مهؾ سم٤مًمدًمٞمؾ، وإٓ وم٤مًمٕم٤مُم٦م ممـ يِمٛمٚمٝمؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـْ ﴿اسمح ْٝمُ٘مْؿ َِم

ُرونَ  ـْ ُدوٞمِِف َأْويمَِٝم٣مَء وَمٙمِٝماًل ََم٣م سَمَذىمح ُ٘مْؿ َوٓ سَمتحٌُِٔمقا َِم ، وممـ يِمٛمٚمٝمؿ أيًْم٤م [5]ٕقمراف:﴾َرزمِّ

ؽُمقُل هَمُخُذوُه َوََم٣م ََّن٣َمىُمْؿ فَمٛمُْف هَم٣مْٞمَتُٜمقا﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ، ومٝمق قم٤مـمؾ [5]احلنم:﴾َوََم٣م آسَم٣مىُمُؿ ايمرح

 ف دًمٞمؾ، ُمـ أضمؾ هذا ومٝمق يٚمٌس قمغم اًمٜم٤مس. وٓ حي٥م أن يٕمرف اًمٜم٤مس أن ًمٞمس ًمدي

ي٘مقل ص٤مطم٥م اًمتٜمٌٞمف: إن اعمدرؾملم قمٜمد ُمرقمل إذا شمٙمٚمٛمقا وؾمئٚمقا قمـ اًمدًمٞمؾ ىم٤مًمقا 

ًم٤ًمئٚمٝمؿ: اذه٥م واؿمؽميف ُمـ اًمديم٤من، وأول ُم٤م يدرؾمقن أىم٤ًمم اًمٌدع وهل مخ٦ًم أٟمقاع: 

٘مٌقر8 ٕن واضم٦ٌم، طمرام، ُمٜمدوسم٦م، ُمٙمروه٦م، ُم٤ٌمطم٦م، وي٘مقًمقن: إٟم٤م ٟمجٞمز اًمذسمح قمٜمد اًم

 اًمٜم٤مس حيٌقن ذًمؽ وٟمجٛمٕمٝمؿ هبذا، سمدقم٦م دمٛمٕمٝمؿ وٓ ؾمٜم٦م شمٗمرىمٝمؿ، اٟمتٝمك.

، اًمرمحـ: إُمر أن قمٜمدهؿ اؾمتخٗم٤موًم٤م سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل  ىم٤مل أسمق قمٌد

ومٝم١مٓء ىمد أصٌحقا سمٛمٜمزًم٦م ُمـ ٓ يٜمٌٖمل أن يٕم٠ٌم هبؿ، وم٢مهنؿ ؾمٞمدُمرون أٟمٗمًٝمؿ، وأُم٤م 

هنؿ يريدون أن يذسمح اًمٜم٤مس قمٜمد اًم٘مٌقر ُمـ أضمؾ أن اًمذسمح ًمٖمػم اهلل ومٝمق دًمٞمؾ قمغم أ
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ي٠ميمٚمقا، وهذا ؿم٠من ؾمدٟم٦م اًم٘مٌقر، ومٝم١مٓء ًمٞمًقا قمٜمد اًمديـ ذم رء، وُمـ قمرف إدًم٦م 

ومل يرضمع قمـ ىمقًمف ومٝمق يٕمتؼم ُمنميًم٤م، وهق يرهم٥م ذم اًمذسمح ًمٖمػم اهلل، وإٓ ومٚمٞمٕمذر 

روم٧م شمٍمومف أٟمف ضم٤مهؾ، سمجٝمٚمف إن يم٤من ضم٤مهاًل، وأٟم٤م ُم٤م ضم٤مًم٧ًم ُمرقمًٞم٤م يمام يٜمٌٖمل، ًمٙمـ قم

وهذه ًمٞم٧ًم  ومال أدري أهق ضم٤مهؾ يٕمذر سمجٝمٚمف، أم هق ًمديف ُمٕمروم٦م ومٞمٕمتؼم ُمنميًم٤م!

 ُم٤ٌمًمٖم٦م، اًمذسمح ًمٖمػم اهلل ودقم٤مء همػم اهلل، ورد اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

 ؾم١مال: هؾ يٙمٗمر ُمرقمل إذا أىمٞمٛم٧م قمٚمٞمف احلج٦م ذم ُم٠ًمًم٦م اًمذسمح؟

، واًمذسمح قم٤ٌمدة وسومف »هلليمٔمـ اهلل َمـ ذزمح يمٕمغم ا«ضمقاب: اًمذي ئمٝمر أٟمف يٙمٗمر، 

 ًمٖمػم اهلل يٕمتؼم ذيًم٤م.

وقمًك أن يٌٚمٖمف هذا اًمنميط ويرضمع ويتقب إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وي٠ميت يٓمٚم٥م 

اًمٕمٚمؿ قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م، ومال شمتٙمؼم ُمثؾ إسمٚمٞمس، ًمٙمـ شمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ممـ أشمك سمف، وممـ يم٤من 

سم٤مًمرضمقع إمم اهلل  قمٜمده، وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ومريْم٦م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ، ويمام شم٘مدم ٟمٜمّمح إشم٤ٌمع

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، صمؿ ٟمٜمّمحٝمؿ سم٤مًمتؼمي ُمـ هذه اًمٕم٘مٞمدة اخلٌٞمث٦م، وُمـ هذه اًمدقمقات 

 اجل٤مهٚمٞم٦م، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمتقب إًمٞمف وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م 

ال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وٟمِمٝمد أن ٓ وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل وم

إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وٟمِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن 

 حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.
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ٙمُِٚمقنَ  ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ُٗمقا اهللَ ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ آل ]﴾﴿َي٣م َأُّيه

 . [221قمٛمران:

ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح  ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح ﴿َي٣م َأُّيه

َْرضَم٣مَم إِنح اهللَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝم٘مُ  ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ٣مًء َواسمحُٗمقا اهللَ ايمحِذي سَم ًَ
ْؿ َِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ

  .[2]اًمٜم٤ًمء:﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ـَ آََمٛمُقا اسمحُٗمقا اهللَ َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع اهللَ َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝماًم﴾  .[52-52]إطمزاب: ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

 أُم٤م سمٕمد:

، وذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م، دق احلدي٨م يمت٤مب اهلل وظمػم اهلدي هدي حمٛمد وم٢من أص

 وم٢من يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م، ويمؾ والًم٦م ذم اًمٜم٤مر أقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ اًمٜم٤مر.

وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اسمتغم اعمجتٛمع اإلؾمالُمل سم٤مًمراومْم٦م اًمذيـ يٓمٚم٘مقن أًمًٜمتٝمؿ ذم 

اًمديـ، واًمٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م يٕمتؼم ـمٕمٜم٤ًم ذم ديٜمٜم٤م، اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ يٕمتؼمون محٚم٦م هذا 

ٓ سمًٌقا أصح٣ميب هم١من أضمدىمؿ يمق «ي٘مقل:  "اًمّمحٞمحلم"ي٘مقل يمام ذم  وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

٣ًٌم َم٣م زمٙمغ َمد أضمدهؿ وٓ ٞمِمٝمٖمف  .»أٞمٖمؼ َمثؾ أضمد ذه

سمـ  سمـ قمكم وىمتؾ احلًلم اًمراومْم٦م هؿ أقمداء أهؾ اًمٌٞم٧م، ُمـ اًمذي ظمذل احلًـ

سمـ أيب ـم٤مًم٥م؟ إٟمف قمٌداهلل اسمـ ؾم٠ٌم ومج٤مقم٦م ُمـ رؤوس  إلُم٤مم قمكمقمكم؟ ُمـ اًمذي ظمذل ا

سمـ  سمـ قمكم؟ هؿ اًمراومْم٦م، دقمقه وىم٤مًمقا: إنَّ هِم٤مم اًمرواومض، ُمـ اًمذي ىمتؾ زيد

                                                        

 ( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف.2541 ( )م3673)خ  (1489)
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اعمٚمؽ ىمد ُمأل اًمدٟمٞم٤م فمٚماًم وضمقًرا، وم٤مظمرج وٟمحـ ُمٕمؽ، ومٚمام ظمرج ورأى قمدوه أُم٤مم  قمٌد

إهنام وزيرا ضمدي وٓ أىمقل ومٞمٝمام  قمٞمٜمف ىم٤مًمقا ًمف: ُم٤م شم٘مقل ذم أيب سمٙمر وقمٛمر؟ ىم٤مل: أىمقل

إٓ ظمػًما، ىم٤مًمقا: إًذا ٟمرومْمؽ، ىم٤مل: اذهٌقا وم٠مٟمتؿ اًمراومْم٦م8 ومٝمؿ أقمداء أهؾ اًمٌٞم٧م وهؿ 

 أقمداء ديٜمٜم٤م، وهؿ أقمداء أهؾ اًمًٜم٦م يت٘مرسمقن إمم اهلل سمدُم٤مء أهؾ اًمًٜم٦م.

اًمٌداي٦م "، واحل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم "ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م"ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم 

، ذيمروا أن هلؿ ُمقاىمػ ُمع اًمٞمٝمقد "خمتٍم اعمٜمٝم٤مج"، واحل٤مومظ اًمذهٌل ذم "ٜمٝم٤مي٦مواًم

 واًمٜمّم٤مرى ود اعمًٚمٛملم، ُم٤م أؿمٌف اًمٚمٞمٚم٦م سم٤مًم٤ٌمرطم٦م.

أن ًمق متٙمٜمقا ُمٜمٙمؿ ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م ًمًحٌقيمؿ سمٚمح٤ميمؿ، شم٠ميمدوا ُمـ هذا، وإن يمٜمتؿ 

ا قمٛمٚمف اًمٕمٌٞمديقن ، ُم٤مذ"اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م"شمِمٙمقن ذم ىمقزم وم٤مىمرأوا اًمت٤مريخ، اىمرأوا ذم 

سمـ أيب قمٌٞمد  سمٛمٍم؟ وحيًـ سمٜم٤م أن ٟمحدصمٙمؿ سمزقمامء اًمراومْم٦م هؾ شمًٛمٕمقن سم٤معمخت٤مر

اًمث٘مٗمل، ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ يًٛمٕمقن سمف، هؾ شمدرون ُم٤م أول دقمقشمف؟ آٟمتّم٤مر ٕهؾ اًمٌٞم٧م، 

سمـ قمكم، هذه أول دقمقشمف، ومٚمام اضمتٛمع اًمٜم٤مس قمٜمده ويم٤من ي٘مقل: إن  وإظمذ سمث٠مر احلًلم

هق اعمٝمدي، ويم٤من قمغم حمٛمد اسمـ احلٜمٗمٞم٦م وٖمط ُمـ اسمـ اًمزسمػم، وُمـ  سمـ احلٜمٗمٞم٦م حمٛمد

سمـ  احلج٤مزيلم وم٠مراد أن يتحقل إمم اعمخت٤مر، وم٢مذا وصؾ إمم اعمخت٤مر سمٓمٚم٧م أسم٤مـمٞمؾ اعمخت٤مر

سمـ احلٜمٗمٞم٦م وأٟمف اعمٝمدي، وًمٙمـ اعمخت٤مر ىم٤مل:  أيب قمٌٞمد8 ٕٟمف يدقمق اًمٜم٤مس سم٤مؾمؿ حمٛمد

 ه، وقمٚمؿ حمٛمد أٟمف ًمق ىمدم قمٚمٞمف ًم٘متؾ.قمالُم٦م اعمٝمدي أن يرُمك سم٤مًمًٝم٤مم ومال شمي

صمؿ سمٕمد ذًمؽ شمرك اًم٘مدوم قمغم اعمخت٤مر ويم٤من اعمخت٤مر سمٕمد ذًمٙمؿ يزقمؿ أٟمف يٜمزل قمٚمٞمف 

اًمقطمل، طمتك إٟمف ىم٤مل ُمرة ذم هذا سم٤مٕؾمامء احلًٜمك ًمتٜمزًمـ ٟم٤مر ُمـ اًمًامء حترق دار 

ج ُمـ أؾمامء، ويم٤من أؾمامء رضمال ىم٤مل: أٟم٤م وىمد ؾمجع ذم أسمق إؾمح٤مق إن هذا ؾمٞمٙمقن وظمر
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سمٞمتف، قمٚمؿ أٟمف ؾمػمؾمؾ ُمـ حيرق قمٚمٞمف سمٞمتف، صمؿ ظمرج ُمـ سمٞمتف وأرؾمؾ ُمـ حيرق سمٞمتف 

ويزقمؿ أن اهلل أطمرىمف ُمـ اًمًامء، وضملء سمرضمؾ إمم اعمخت٤مر ُمـ إؾم٤مرى اعمًٚمٛملم، ويم٤من 

اًمرضمؾ ذم هم٤مي٦م ُمـ اًمذيم٤مء وم٘م٤مل: ُم٤م أٟمتؿ أهمتقين، وًمٙمـ أهشمٜمل اعمالئٙم٦م ومٌٚمغ 

 ل وم٘م٤مل: أـمٚم٘مقه.سمـ أيب قمٌٞمد اًمدضم٤م اعمخت٤مر

صمؿ سمٕمد ذًمٙمؿ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمتل ىمتٚم٧م احلجٞم٩م، واًمتل اٟمتزقم٧م احلجر إؾمقد وأظمذشمف 

إمم اًمٌحريـ، وُم٤م ردشمف إٓ سمٕمد زُم٤من دظمٚم٧م قمغم اعمًٚمٛملم سم٤مؾمؿ طم٥م أهؾ اًمٌٞم٧م 

 وسم٤مؾمؿ اًمتِمٞمع ذم أهؾ اًمٌٞم٧م.

اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م هؿ واًمِمٞمققمٞم٦م ؾمقاء سمًقاء8 ٕن هن٤ميتٝمؿ هل اإلسم٤مطمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م، 

ؾمامقمٞمٚمٞم٦م ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، وُم٤م أيمثر ُمـ اسمتغم اًمٞمٛمٜمٞمقن ُمـ اًمرومض8 ٕن اًمزيدي٦م واإل

هؿ أىمرب اًمٜم٤مس إمم أهؾ اًمًٜم٦م، وإن يم٤من سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل: ائتٜمل سمزيدي اظمرج ًمؽ ُمٜمف 

 راومْمًٞم٤م يمٌػًما، ًمٙمـ اًمزيدي٦م هؿ أىمرب اًمٜم٤مس إمم أهؾ اًمًٜم٦م.

اًمراومْم٦م، ضم٤مء رضمؾ ي٘م٤مل  ُمـ أيـ دظمؾ قمٚمٞمٜم٤م اًمنم ي٤م أهؾ اًمٞمٛمـ؟ دظمؾ قمٚمٞمٜم٤م ُمـ

سمـ إؾمامقمٞمؾ إُمػم يمام ذم اًمديقان، أشمدرون ُم٤مذا يم٤من  يقؾمػ اًمٕمجٛمل ذم قمٍم حمٛمد

سمـ إؾمامقمٞمؾ إُمػم:  ي٘مقل؟ إن اًمًٛمقات شمًع، ُم٤م أٟم٤م اًمذي أىمقل، اٟمٔمروا ديقان حمٛمد

اًمًٛمقات شمًع هٙمذا، اهلل ي٘مقل إهن٤م ؾمٌع وهق ي٘مقل شمًع، اًمًٛمقات اًمًٌع واًمٕمرش 

 ي٥ًم أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ويْمٚمؾ اًمٞمٛمٜمٞملم.واًمٙمرد، و

وهٙمذا يًتقردون يمت٥م اًمراومْم٦م، أشمدرون ُم٤مذا ي٘مقل اهل٤مدي ذم اًمراومْم٦م؟ إن اهل٤مدي 

يًٛمٞمٝمؿ ُم٤مرىم٦م وإن يمٜم٤م ٟمحـ أٟمٗمًٜم٤م ٓ ٟم٘متدي سم٤مهل٤مدي، وىمد قمد اجلٕمدي ص٤مطم٥م 

 ـمٌ٘م٤مت اًمٞمٛمـ دظمقل اهل٤مدي ومتٜم٦م.
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٦م ؿم٤مومٕمٞم٦م وـم٤مئٗم٦م طمٜمٗمٞم٦م، يم٤من أهؾ اًمٞمٛمـ ذم ذًمؽ اًمقىم٧م أهؾ ؾمٜم٦م، ويم٤من ُمٜمٝمؿ ـم٤مئٗم

صمؿ دظمؾ ُمذه٥م اهل٤مدي إمم اًمٞمٛمـ وؿمٞمدت اًم٘م٤ٌمب، ُمـ اًمذي ؿمٞمد اًم٘م٤ٌمب قمغم اًم٘مٌقر؟ 

 ُمـ اًمذي قمٚمٛمٜم٤م ي٤م مخًت٤مه وي٤م اسمـ قمٚمقان وي٤م أسم٤مـمػم وي٤م رؾمقل اهلل، واًمرؾمقل 

خيؼمٟم٤م قمـ أهؾ اًمٞمٛمـ سم٠مهنؿ أرق أومئدة وأًملم ىمٚمقسًم٤م، ُمـ اًمذي قمٚمٛمٜم٤م هذا؟ هؿ اًمراومْم٦م 

 ومٞم٦م اعمٌتدقم٦م.واًمّمق

أُم٤م أهؾ اًمٞمٛمـ إىم٤ٌمل قمجٞم٥م، وًم٘مد رأي٧م سمحٛمد اهلل ذم هذه اًمرطمٚم٦م ُم٤م ينين، ىمٌٞمٚم٦م 

، وهٙمذا أيًْم٤م سمّمٜمٕم٤مء، وضمدٟم٤م طم٤مؿمد اًمذيـ وضمدٟم٤م ُمٜمٝمؿ أٟمّم٤مًرا ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

ًٓ قمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل   ، وم٤مًمراومْم٦م سمحٛمد اهلل ىمد أُمٞمت٧م واؾمؽميح ُمٜمٝم٤م.إىم٤ٌم

ٞمققمٞم٦م قمـ سمٚمدٟم٤م، وأن خُيزهي٤م ٟم٠ًمل اهلل أن يدطمره٤م وأن جيٛمع ٟم٠ًمل اهلل أن يٌٕمد اًمِم

يمٚمٛمتٜم٤م، وأن جيٕمٚمٜم٤م مجٞمًٕم٤م ُمـ أٟمّم٤مر ديٜمف، إذا أسمٕمد اهلل اًمِمٞمققمٞم٦م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم يٛمٙمـ 

ىمدر ؾمٜمتلم أن يذه٥م اًمتّمقف ويرحتؾ ُمـ اًمٞمٛمـ إن ؿم٤مء اهلل، ويذه٥م اًمتِمٞمع ويرحتؾ 

هل اًم٤ًمئدة عم٤مذا؟ ٕن أيمثر اًمِم٤مومٕمٞم٦م   ُمـ اًمٞمٛمـ إن ؿم٤مء اهلل، وشمٌ٘مك ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

أهؾ ؾمٜم٦م، وأن أسمنميمؿ أهؾ اًمٞمٛمـ اًمذيـ يم٤مٟمقا ؿمٞمٕم٦م أيمثرهؿ هؿ أن يٜم٘مًٛمقن إمم 

صمالصم٦م أىم٤ًمم: أهؾ ؾمٜم٦م وأهؾ سمدقم٦م وشمِمٞمع، واًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م أهؾ دٟمٞم٤م ٓ أهؾ ؾمٜم٦م وٓ 

 أهؾ سمدقم٦م وٓ شمِمٞمع، هؿ ُمع ُمـ ىمقي٧م ؿمقيمتف.

، وم٘مد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم ؾمٜم٦م رؾمقًمف  ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يٜمٍم

ىم٤مل:  ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: عم٤م سمٕم٨م اًمٜمٌل  قمـ اسمـ قم٤ٌمس "صحٞمحٞمٝمام"

                                                        

 .(، واًمؾػظ ًمؾٌخاري19/31(، )م1395/ 1496)خ (1490)
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إٞمؽ ؽمتٟمَت ومقًَم٣م َمـ أهؾ ايم٘مت٣مب همٙمٝم٘مـ أول َم٣م سمدفمقهؿ إيمٝمف ؾمٜم٣مدة أن ٓ إيمف إٓ اهلل «

دم ايمٝمقم وأن حمٚمًدا رؽمقل اهلل، هم١من هؿ أصم٣مزمقك يمذيمؽ همٟمطمػمهؿ أن اهلل اهمؼمض فمٙمٝمٜمؿ 

وايمٙمٝمٙم٥م َخس صٙمقات، هم١من هؿ أصم٣مزمقك يمذيمؽ همٟمطمػمهؿ أن اهلل اهمؼمض فمٙمٝمٜمؿ صدوم٥م 

سم٠مطمذ َمـ أنمٛمٝم٣مئٜمؿ همؼمد فمعم همٗمرائٜمؿ وإي٣مك وىمرائؿ أَمقاَلؿ، واسمؼ دفمقة اظمٓمٙمقم هم١مٞمف 

 .»يمٝمس زمٝمٛمٜم٣م وزمكم اهلل ضمج٣مٍب 

أن  :سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي ريض اهلل قمٜمف قمـ ؾمٝمؾ "صحٞمحٞمٝمام"وأظمرضم٤م ذم 

ٕفمْمكم ايمراي٥م نمًدا رصماًل حي٤م اهلل ورؽمقيمف وحيٌف اهلل ورؽمقيمف يٖمتح اهلل «ىم٤مل:  اًمٜمٌل 

 ، وم٤ٌمت اًمٜم٤مس يدويمقن أهيؿ يٕمٓم٤مه٤م، ومٚمام أصٌحقا همدوا قمغم رؾمقل اهلل »فمٙمٝمف

ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل هق أرُمد يِمتٙمل قمٞمٜمٞمف، وم٠مشمك سمف إمم  »زمـ أيب ؿم٣ميم٤م؟ أيـ فمقم«وم٘م٤مل: 

اٞمٖمذ فمعم «: ٠من مل يٙمـ سمف وضمع، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل ومٌّمؼ ذم قمٞمٜمٞمف ومؼمأ يم اًمٜمٌل 

رؽمٙمؽ شمؿ ادفمٜمؿ إلم اإلؽمالم، همقاهلل ٕن ُّيدي اهلل فمعم يديؽ رصماًل واضمًدا طمغم يمؽ َمـ 

 .»محر ايمٛمٔمؿ

وروى اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده، قمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف إٟمف ىم٤مل: إين مل أسمٕم٨م 

 ريمؿ، وًمٙمٜمل أسمٕمثٝمؿ ًمٞمٕمٚمٛمقيمؿ ديٜمٙمؿ.قمامزم إًمٞمٙمؿ ًمٞم٠ميمٚمقا أُمقاًمٙمؿ، وٓ ًمٞميسمقا أسمِم٤م

واخلٚمٗم٤مء  ذم هذيـ احلديثلم وهذا إصمر اعمروي قمـ قمٛمر اهتامم رؾمقل اهلل 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م  سمـ ضمٌؾ وقمكم ىمد سمٕم٨م إمم اًمٞمٛمـ ُمٕم٤مذ سم٤مًمدقمقة إمم اهلل، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 سمـ اًمقًمٞمد، سمٕم٨م ه١مٓء إمم ىمرى ُمتٗمرىم٦م ُمـ اًمٞمٛمـ، ويم٤من وأسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري وظم٤مًمد

                                                        

 .(2406( )م3701)خ (1491)
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صحٞمح "مم٤م أوىص ُمٕم٤مًذا ويم٤من مم٤م أوص٤مه ُمع أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ُم٤م ضم٤مء ذم 

زممما وٓ سمٛمٖمرا، وينا وٓ سمٔمنا، وسمْم٣موفم٣م «ىم٤مل هلام:   أن اًمٜمٌل "اًمٌخ٤مري

 .»وٓ َتتٙمٖم٣م

سمـ ضمٌؾ وأسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف،  ُمٕم٤مذ هٙمذا يقيص اًمٜمٌل 

ـْ يمؾ ُمًٚمؿ ًمديف سمّمػمة سمح٥ًم اؾمتٓم٤مقمتف،  واًمدقمقة إمم اهلل شمٕمتؼم واضم٦ٌم قمغم ﴿َويْمَتُ٘م

ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر َوُأويمَئَِؽ ُهُؿ  غْمِ َوَيْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن فَم ٥ٌم َيْدفُمقَن إلَِم اخْلَ َِمٛمُْ٘مْؿ ُأَمح

 .[222]آل قمٛمران:﴾اظمُْْٖمٙمُِحقنَ 

 تؿ سم٠مُمر اعمًٚمٛملم:ومٛمـ أراد اًمٗمالح واًمٜمج٤مح واًمٗمقز ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ومٕمٚمٞمف أن هي

ـَ  ٌَْح٣مَن اهللِ َوََم٣م َأَٞم٣م َِم ٌََٔمٛمِل َوؽُم ـِ اسمح ﴿وُمْؾ َهِذِه ؽَمٌِٝمقِم َأْدفُمق إلَِم اهللِ فَمعَم زَمِِمغَمٍة َأَٞم٣م َوََم

ىمكِمَ  ًا َوَٞمِذيراً  ،[226]يقؾمػ:﴾اظمُْمْمِ ٌَممِّ ٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك ؾَم٣مِهدًا َوَُم ٣َم ايمٛمحٌِله إِٞمح إلَِم َوَدافِمٝم٣ًم *  ﴿َي٣م َأُّيه

اصم٣ًم َُمٛمغِمًا﴾  .[24-23]إطمزاب: اهللِ زم١ِمِْذٞمِِف َوِهَ

ًمق ىم٤مم اًمدقم٤مة إمم اهلل، واًمتػ اعمًٚمٛمقن طمقهلؿ عم٤م رأيٜم٤م ذم أسمٜم٤مء اعمًٚمٛملم ُمـ يتٌجح 

ُل  وي٘مقل: إٟمف ؿمٞمققمل وُمـ يتٌجح وي٘مقل: إٟمف سمٕمثل، ٕن يمت٤مب اهلل يٕمتؼم ؿمٗم٤مء: ﴿َوُٞمٛمَزِّ

ـَ ايْمُٗمْرآِن ََم٣م ُهَق ؾِمَٖم٣م ٣مراً َِم ًَ ٓح طَم ٥ٌم يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َوٓ َيِزيُد ايمٓمح٣مظمكَِِم إِ ، [61]آهاء:﴾ٌء َوَرمْحَ

صحٞمح "يمام ذم  ومٙمت٤مب اهلل يٕمتؼم ؿمٗم٤مء ًم٘مٚمقسمٜم٤م ويٕمتؼم ؿمٗم٤مء ٕضم٤ًمُمٜم٤م، وم٢من اًمٜمٌل 

ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م يم٤من إذا أراد أن يٜم٤مم ٟمٗم٨م ذم يديف صمؿ  "اًمٌخ٤مري

أطمد، وىمؾ أقمقذ سمرب اًمٗمٚمؼ، وىمؾ أقمقذ سمرب اًمٜم٤مس، صمؿ يٛمًح ُم٤م ي٘مرأ ىمؾ هق اهلل 

                                                        

 .(1733( )م3038)خ متػؼ قمؾقف (1492)

 شمػرد سمف. (1493)
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اؾمتٓم٤مع ُمـ ضمًده، يٗمٕمؾ ذًمؽ صمالث ُمرات، أُم٤م يمقٟمف ؿمٗم٤مء ٕضم٤ًمُمٜم٤م وم٢من مج٤مقم٦م ُمـ 

اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا ذم همزوة ُمـ اًمٖمزوات ومقصٚمقا إمم سمٚمد وم٤مؾمتْم٤مومقا أهٚمٝم٤م ومٚمؿ يْمٞمٗمقهؿ، 

ف، صمؿ ضم٤مءوا إمم اًمّمح٤مسم٦م وم٘م٤مًمقا ومٚمدغ ؾمٞمد احلل ومام شمريمقا ؿمٞمًئ٤م إٓ رىمقه سمف وقم٤مجلقه سم

هلؿ: هؾ ومٞمٙمؿ ُمـ راق، ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ وًمٙمـ واهلل ٓ ٟمرىمل طمتك دمٕمٚمقا ًمٜم٤م ضمٕماًل، 

وم٠مقمٓمقهؿ ىمٓمٞمًٕم٤م ُمـ اًمٖمٜمؿ، ومذه٥م أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وىمرأ قمٚمٞمف 

 .وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب )ؾمٌع ُمرات( وم٘م٤مم اًمرضمؾ يم٠من مل يٙمـ سمف وضمع

 ء ٕضم٤ًمُمٜم٤م، وًمٙمـ اًمٕمالج يًتٕمٛمؾ يمام وصٗمف رؾمقل اهلل ومٙمت٤مب اهلل يٕمتؼم ؿمٗم٤م

، وم٢مذا وضمد ًمؽ ُمريض ومال ٓ يزاد وٓ يٜم٘مص قمـ اًمٕمالج اًمذي وصٗمف رؾمقل اهلل 

سم٠مس أن شمذه٥م إمم اًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ وشمٓمٚم٥م ُمٜمف أن ي٘مرأ قمٚمٞمف ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًم٘مرآن وأن يدقمق ًمف 

اعمٜمجٛملم وإمم اعمِمٕمقذيـ ممـ هذا ضم٤مئز، أُم٤م أن يذه٥م إمم اًمٙمٝم٤من وإمم اًمٕمراوملم وإمم 

ي٘مقل يمام ذم  ئمـ أهنؿ ُمـ إوًمٞم٤مء وًمٞمس هلؿ ُمـ اًمقٓي٦م رء، ومٜمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

َمـ أسمك فمراهًم٣م مل سمٗمٌؾ يمف صالة أرزمٔمكم «: قمـ سمٕمض أزواج اًمٜمٌل  "صحٞمح ُمًٚمؿ"

 .»يمٝمٙم٥م

ُمـ هق اًمٕمراف؟ هق اًمذي يزقمؿ أٟمف يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م وخيؼمك قمـ أطمقال ُمًت٘مٌٚم٦م، 

ًٓ وخيؼمك  سمٛمقوقع اًمنىم٦م، وخيؼمك سمام حيّمؾ ًمؽ وسمام طمّمؾ ًمؽ، ذًمٙمؿ يٕمتؼم دضم٤م

قمراوًم٤م وجيقز ًمٚمٕم٤ممل اًمٌّمػم أن يذه٥م إمم اًمٕمراف ُمـ أضمؾ أن خيتؼمه، وُمـ أضمؾ أن يٗمٜمد 

 ؿمٌٝمتف.

                                                        

 متػؼ قمؾقف، مـ طمديث أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف، وذيمر اًمًٌع مرات قمـد اًمؽممذي. (1494)

  قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ.( قمـ سمعض أزواج اًمـٌل صغم اهلل2230م (( 1495)
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: إمم اسمـ صٞم٤مد ويم٤من اسمـ صٞم٤مد يزقمؿ أٟمف ٟمٌل، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل  وم٘مد ذه٥م 

 زُمزُم٦م، وأظمؼم اًمٜمٌل  وؾمٛمع ًمف اًمٜمٌل  ، ىم٤مل: أرى ص٤مدىًم٤م ويم٤مذسًم٤م،»َم٣مذا سمرى«

اطمًٟم همٙمـ سمٔمد «أٟمف دضم٤مل وأٟمف يم٤مهـ وم٘م٤مل ًمف:  أٟمف يرى قمرؿًم٤م قمغم اعم٤مء، ومٕمٚمؿ اًمٜمٌل 

، وم٘م٤مل ًمف قمٛمر: دقمٜمل ي٤م رؾمقل اهلل أرضب قمٜم٘مف ، هٙمذا ي٘مقل ًمف اًمرؾمقل »وومدرك

 ي٘مـ هق إن ي٘مـ هق همٙمـ سمًٙمط فمٙمٝمف، وإٓ«يم٤من ئمـ أٟمف اًمدضم٤مل وم٘م٤مل:  ٕن اًمٜمٌل 

 .»همال طمغم يمؽ دم ومتٙمف

هٙمذا إذا وضمد دضم٤مل يم٤مهـ ذم أي سمٚمد ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤ممل اًمٌّمػم أن يذه٥م إمم سمٚمده، وأن 

 يٌلم ًمٚمٜم٤مس ؿمٞمٓم٤مٟمٞمتف، وأٟمف إُم٤م ُمرشمزق وإُم٤م ُمْمٚمؾ، وىمد يٙمقن ُمرشمزىًم٤م وُمْمٚماًل.

وأُم٤م يمقن اًم٘مرآن ؿمٗم٤مء ًمّمدورٟم٤م ومٙمؿ ُمـ يم٤مومر يًٚمؿ سم٥ًٌم ؾمامع اًم٘مرآن، وم٘مد روى 

ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أٟمف ىمدم إمم  سمـ ُمٓمٕمؿ قمـ ضمٌػم "صحٞمحف"ٌخ٤مري ذم اًم

يّمكم  ذم همزوة سمدر ُمـ أضمؾ أؾم٤مرى يم٤مٟمقا ًمف، ومًٛمع رؾمقل اهلل  اهلل  رؾمقل

ـْ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  صالة اعمٖمرب ي٘مرأ ؾمقرة واًمٓمقر، طمتك إذا سمٚمغ اًمٜمٌل  ﴿َأْم طُمٙمُِٗمقا َِم

٣ميمُِٗمقَن﴾ ٍء َأْم ُهُؿ اخْلَ ، ومٙم٤مد ىمٚمٌل أن يتّمدع، وذم رواي٦م: ومقىمع اإليامن [53]اًمٓمقر:نَمغْمِ َرْ

ذم ىمٚمٌل، وم٤مًم٘مرآن يٕمتؼم ؿمٗم٤مء ًمّمدورٟم٤م، ؿمٗم٤مء ٕضم٤ًمُمٜم٤م، ٟمًتٕمٛمٚمف ومٞمام أُمرٟم٤م سمف رسمٜم٤م 

 شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

وًمٙمـ ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ أصٌح يًؽمزق سم٤مًم٘مرآن، شم٤مرة ذم طمروز وقمزائؿ، وشم٤مرة ذم 

إومرأوا ايمٗمرآن وٓ «إذ ي٘مقل:  اهلل  ىمراءة قمغم إُمقات، واؾمٛمٕمقا طمدي٨م رؾمقل

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.2930( )م 3055)خ ( 1496)

 (.463( )م 4023( )خ4854)خ ( 1497)
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، رواه اإلُم٤مم أمحد ذم »سمٟمىمٙمقا زمف، وٓ جتٖمقا فمٛمف، وٓ سمٕمٙمقا همٝمف وٓ سمًت٘مثروا زمف

وىمد اظمتٚمٗم٤م  سمـ ؿمٌؾ، وي٘مقل اًمٜمٌل  اًمرمحـ ُمـ طمدي٨م قمٌد ُمًٜمده

يمذا، وذاك ي٘مقل: أىمرأين  صح٤مسمٞم٤من ذم ؿم٠من اًم٘مراءة، ومذا ي٘مقل: أىمرأين رؾمقل اهلل 

اومرأوا «: ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل يمذا، وم٤مظمتٚمٗم٤م وذه٤ٌم إمم رؾمقل اهلل  اهلل رؾمقل 

 .»هم٘مالىمام حمًـ، هم١مٞمف ؽمٝمٟمَت أومقام يتٔمجٙمقٞمف وٓ يتٟمصمٙمق

اًمذي يدٟمدن سمف ُمـ يدٟمد، وم٢مٟمف طمدي٨م  »اومرأوا فمعم َمقسم٣مىمؿ يس«أُم٤م طمدي٨م: 

قل يرويف قمـ وٕمٞمػ ُٕمريـ: أطمدمه٤م أن ذم ؾمٜمده أسم٤م قمثامن وًمٞمس سم٤مًمٜمٝمدي، وهق جمٝم

سمـ ي٤ًمر اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ، هذا هق احلدي٨م وومٞمف أيًْم٤م  أسمٞمف، وهق جمٝمقل قمـ ُمٕم٘مؾ

 اوٓمراب.

واإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: إن اًم٘مراءة ٓ يّمؾ صمقاهب٤م إمم إُمقات، 

٣مِن ﴿َوَأْن يَمْٝمَس يمِْْلِٞمْ وسمامذا يًتدل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم؟ يًتدل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ًَ

ٓح ََم٣م ؽَمَٔمك  .[57ًمٜمجؿ:ا]﴾إِ

وهذه اًمٌدقم٦م ًمٞم٧ًم ذم اًمٞمٛمـ ومح٥ًم، سمؾ هل ُمقضمقدة سمٛمٍم، خينون ُمئ٤مت 

 اجلٜمٞمٝم٤مت، طمتك إن سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل:

 صمالصمـــــ٦م شمِمـــــ٘مك هبـــــ٤م اًمـــــدار

 

ـــــــزار  ـــــــ٠مشمؿ واًم  اًمٕمـــــــرس واعم

                                                         

( وهمػمه قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ؿمٌؾ ريض اهلل قمـف وهق صحقح، وصححف 3/428رواه أمحد )( 1498)

 اًمشقخان إًمٌاين واًمقادقمل.

 ( قمـ قمٌداهلل سمـ مًعقد ريض اهلل قمـف.5062)خ ( 1499)

 ووعػف اًمدارىمطـل وهمػمه.( 1500)
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اعم٠مشمؿ هق ُم٤م حيّمؾ وىم٧م اًمتٕمزي٦م ُمـ آضمتامع واظمتٞم٤مر اًم٘مراء ًمٞم٘مرأوا، أرأي٧م ًمق 

ُم٤مئتل ري٤مل ٕىمرأ ًمؽ ىمرآٟم٤م وىمرأت ُمـ أضمؾ اعم٤مئتل اًمري٤مل، أأٟم٤م أصم٤مب قمغم هذا أقمٓمٞمتٜمل 

أم ٓ أصم٤مب، ٕٟمف يِمؽمط ذم اًم٘مراءة أو ذم اًمٕمٛمؾ اإلظمالص، ومال اًم٘م٤مرئ يث٤مب وٓ ُمٞمتؽ 

ي٘مقل ومٞمام رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض  يث٤مب، ورؾمقل اهلل 

ٞمٗمْمع فمٚمٙمف إٓ َمـ شمالث: صدوم٥م صم٣مري٥م، أو يمد ص٣ميمح إذا َم٣مت اإلٞم٣ًمن ا«اهلل قمٜمف ي٘مقل: 

 "طمٙمؿ اًم٘مراءة قمغم إُمقات" وم٠مٟمّمح سم٘مراءة يمت٤مب، »يدفمق يمف، أو فمٙمؿ يٛمتٖمع زمف

وهق ي٤ٌمع ذم أرض احلرُملم، وي٤ٌمع أيًْم٤م سمٛمٍم، وم٠مٟمّمح إظمقاين ذم اهلل سم٤مىمتٜم٤مئف، ذًمٙمؿ 

ـ إزهريلم، ىمرظ ذًمٙمؿ اًمٙمت٤مب مج٤مقم٦م ُم، "طمٙمؿ اًم٘مراءة قمغم إُمقات"اًمٙمت٤مب 

 ويم٤مٟم٧م شمقزقمف دار اإلومت٤مء سم٠مرض احلرُملم.

إظمقاين ذم اهلل إن اًمٕمٚمؿ يمثػم، وهذا اًمذي ٟمٚم٘مٞمف ىمٓمرة ُمـ ُمٓمره، وًمًٜم٤م ٟم٘مقل: إٟمٜم٤م 

ٟمٚم٘مل إًمٞمٙمؿ اًم٘مِمقر يمام ي٘مقل سمٕمض اًمٜم٤مس، ًمًٜم٤م ٟم٘مًؿ اًمديـ إمم ىمِمقر وًم٤ٌمب، سمؾ 

قمٚمٞمٙمؿ هق ىمٓمرة ُمٓمرة،  ٟم٘مقل: إن اًمديـ يمٚمف ًم٤ٌمب، وًمٙمٜمٜم٤م ٟم٘مقل: إن هذا اًمذي ٟمٚم٘مٞمف

وٓ سمد عمـ هيٛمف ديٜمف أن يرطمؾ إمم اًمٕمٚمامء اًمذيـ يريدون سمٕمٚمٛمٝمؿ وضمف اهلل، اًمذيـ 

 . يٕمٚمٛمقن يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

إُم٤م أن يرطمؾ إمم اًمٕمٚمامء وإن يم٤من ًمديف ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُم٤م يٙمٗمٞمف ومٙمٞمٗمٞمف، وأن يٙمقن 

هلل، أٟمّمح اعمًٚمؿ اًمذي هيٛمف ديٜمف أن ُيَٙمِقَن ًمف ُمٙمت٦ٌم، إُمقال اًمتل شمٜمٗمؼ ومٞمام ٓ يريض ا

 -ًمف هب٤م ُمٙمت٦ٌم، وم٢مهن٤م ٟمقر يمت٥م اًمًٜم٦م أصٌح٧م ُمٝمجقرة قمٜمد ىمقم، وقمٜمد ىمقم آظمريـ 
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سمحٛمد اهلل أصٌح٧م هل٤م ىمٞمٛم٦م، وأصٌحقا ي٘متٜمقن يمت٥م اًمًٜم٦م  -وهق هم٤مًم٥م اًمِم٤ٌمب 

قل اهلل يمٌػم وسمقن ؿم٤مؾمع سملم ُمـ يريد أن يّمكم قمغم رؾم وي٘مرأون ومٞمٝم٤م ويٌٚمٖمقهن٤م، ومرق

ذًمٙمؿ يّمكم قمغم  "ضمالء إومٝم٤مم ذم اًمّمالة قمغم ظمػم إٟم٤مم"وًمديف يمت٤مب سمٕمٜمقان:  

دٓئؾ " "دٓئؾ اخلػمات"قمغم سمّمػمة وسملم ؿمخص ًمديف يمت٤مب  رؾمقل اهلل 

، ي٘متٜمٞمف يمثػم ُمـ احلجٞم٩م ويمثػم ُمـ إقم٤مضمؿ، ومٞمف اًمّمالة قمغم رؾمقل اهلل  "اخلػمات

تك قم٤معم٤من ضمٚمٞمالن سمتحريؼ ذًمٙمؿ اًمٙمت٤مب أطمدمه٤م وًمٙمـ هم٤مًمٌٝم٤م صٚمقات ُمٌتدقم٦م، وىمد أوم

سمـ إؾمامقمٞمؾ إُمػم رمحٝمام اهلل، أومتٞم٤م  اًمقه٤مب، واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمِمٞمخ حمٛمد

سمتحري٘مف واقمؽمض قمغم إُمػم ىمٞمَؾ ًمف: مِلَ شمٗم٧ِم سمتحري٘مف، وومٞمف اًمّمٚمقات قمغم رؾمقل اهلل 

ف أطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م ، وم٘م٤مل ذم أسمٞم٤مت ُمٕمٜم٤مه٤م أٟمٜمل أومتٞم٧م سمتحري٘مف ُٕمريـ: ٕن ومٞم

وُمقوققم٦م وأطم٤مدي٨م ًمٞمس هل٤م أصؾ، وومٞمف أيًْم٤م صٚمقات ُمٌتدقم٦م ٓ شمث٧ٌم قمـ رؾمقل 

وومرق أيًْم٤م يمٌػم سملم ؿمخص ي٘مرأ ذم يمت٤مب )اًمتقطمٞمد ٓسمـ ظمزيٛم٦م( ذم سمٞم٤من  اهلل 

أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف، وآظمر ي٘مرأ ذم يمت٤مب ذم سمٕمض اًمٙمت٥م اًمٕمٍمي٦م اًمتل شمِمٜمع قمغم اًمدقم٤مة 

ًٚمؿ أو اًمداقمل إمم اهلل إلظمقاٟمف اعمًٚمٛملم اسمتدأوا سم٤مًمٕم٘مٞمدة ي٤م قم٤ٌمد يمام إمم اهلل إذا ىم٤مل اعم

سمـ ضمٌؾ أن يٌدأ سم٤مًمٕم٘مٞمدة يدقمقهؿ إمم ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن  ، ُمٕم٤مذأُمر اًمٜمٌل 

إذا ىم٤مم اًمداقمل يٌدأ سم٤مًمٕم٘مٞمدة زقمؿ أىمقام أٟمف ُمٜمٗمر وأٟمف ُمِمدد،  حمٛمًدا رؾمقل اهلل

دة أىمدم أُمر وذـًم٤م ذم اإليامن، ومتٚمٙمؿ اعمرأة اًمراقمٞم٦م يمام ذم يٕمتؼم ُمٕمروم٦م اًمٕم٘مٞم واًمٜمٌل 

شمٚمٙمؿ اعمرأة اًمراقمٞم٦م اًمتل أظمذ اًمذئ٥م ؿم٤مة قمٚمٞمٝم٤م ومٚمٓمٛمٝم٤م ؾمٞمده٤م  "صحٞمح ُمًٚمؿ"
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: وم٘م٤مل ًمف اًمرؾمقل  سمـ احلٙمؿ اًمًٚمٛمل، صمؿ شم٠مؾمػ واؾمتٗمتك رؾمقل اهلل  ُمٕم٤موي٦م

ذم اًمًامء ضم٤مري٦م راقمٞم٦م همٜمؿ  ، ىم٤مًم٧م:»ي٣م صم٣مري٥م أيـ اهلل«: ، وىم٤مل هل٤م اًمٜمٌل »ائتٛمل ِب٣م«

، يمت٤مب »افمتٗمٜم٣م هم١مَّن٣م َم٠مَمٛم٥م«: أوم٘مف ُمـ يمثػم ُمـ اًمديم٤مشمرة، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

اًمتقطمٞمد ذم إؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٚمح٤مومظ اسمـ ظمزيٛم٦م اًمذي يم٤من يٚم٘م٥م سم٢مُم٤مم إئٛم٦م 

سمـ ظمزيٛم٦م، ُمٙم٤مشم٥م يمثػم ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ختٚمقا قمـ ذًمٙمؿ اًمٙمت٤مب اًم٘مٞمؿ، وىمد وضمد  حمٛمد

ـُ فَمعَم ايْمَٔمْرِش ؿ ُمـ ي٘مقل: إن اهلل ذم يمؾ ُمٙم٤من، وإذا ىمٞمؾ ًمف: ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚم مْحَ ﴿ايمرح

 ، ىم٤مل: اؾمتقمم.[3]ـمـف:﴾اؽْمَتَقى

؟ أهذه قم٘مٞمدة إئٛم٦م إرسمٕم٦م؟ أٟم٤م أؾم٠مًمٙمؿ أهذه قم٘مٞمدة صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

 ويًتدًمقن سم٘مقل إظمٓمؾ:

ـــراق ـــغم اًمٕم ـــ قم ـــتقى سمنم ـــد اؾم  ىم

 

ــــراق  ــــٞمػ ودم ُمٝم ــــػم ؾم ـــــ هم  ُم

سمٛمٕمٜمك اؾمتقمم حتريػ ًمٙمت٤مب اهلل، وإحل٤مد ذم أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف ُمـ وي٘مقل: اؾمتقى  

أضمؾ هذا ومٜمحـ ٟم٘مقل يمام ي٘مقل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل شمٕم٤ممم: إٟمف ٓ يّمٚمح آظمر هذه 

، وًمٜم٠مظمذ اًمٕمٚمؿ إُم٦م إٓ سمام صٚمح سمف أوهل٤م، وم٤معمرضمع هق يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

أم ٟمجدًي٤م أم ؾمقداٟمًٞم٤م ُمـ أي سمٚمد يم٤من ًمٞمس هٜم٤مك قمٛمـ ٟمثؼ سمف ؾمقاء أيم٤من يٛمٜمًٞم٤م أم ُمٍمًي٤م 

ٌُِٔمقا ََم٣م ُأْٞمِزَل : حتجر، وىمد أومتك اعمٗمتل ومالن سمٙمذا وسمٙمذا، ىم٤مل اهلل ىم٤مل رؾمقل اهلل  ﴿اسمح

ُرونَ  ـْ ُدوٞمِِف َأْويمَِٝم٣مَء وَمٙمِٝماًل ََم٣م سَمَذىمح ُ٘مْؿ َوٓ سَمتحٌُِٔمقا َِم ـْ َرزمِّ  .[5ٕقمراف:ا]﴾إيَِمْٝمُ٘مْؿ َِم

ذم قمٍم اًمٗمتـ، هذا أُمر ٓ يٜمٙمره إٓ ُمـ ـمٛمس اهلل سمّمػمشمف، ومرب  وم٢مٟمٜم٤م ٟمحـ أن

اُمرأة ٓ شمٓمٞمع زوضمٝم٤م، ورب وًمد ٓ يٓمٞمع أسم٤مه يٌ٘مك اعمًٚمؿ اعمتٛمًؽ سمديٜمف طمػمان، ومٕمٚمٞمٜم٤م 
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ُمٕمنم اعمًٚمٛملم إذا أردٟم٤م اًمٜمج٤مح أن ٟمرضمع إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف قمٚمامؤٟم٤م اًم٤ًمسم٘مقن يم٤مًمّمح٤مسم٦م 

ٕمقن ومٛمـ سمٕمدهؿ يم٤مٟمقا ُمتٗمرهملم ًمٚمٕمٚمؿ ُم٘مٌٚملم قمغم روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ واًمت٤مسمٕملم، اًمت٤مسم

اًمٕمٚمؿ، يّمؼم أطمدهؿ قمغم يمنة ُمـ اًمٕمٞمش، ورسمام ي٠ميمٚمقن أو رسمام ٓ جيدون ذًمؽ، ٓ 

جيدون ذًمؽ وينمسمقن اعم٤مء ورسمام يٖمِمك قمغم سمٕمْمٝمؿ ُمـ اجلقع، وطمّمٚمقا ًمٜم٤م اًمٙمت٥م 

أهؾ اًمٞمٛمـ اًم٘مٞمٛم٦م اًمتل شمٕمتؼم ُمٕمجزة ُمـ ُمٕمجزات اإلؾمالم، شمٕمتؼم ُمٕمجزة ًمق اضمتٛمع 

يٕمتؼم ُمرضمًٕم٤م ومٚمٜمرضمع إمم  ذم إطمٙم٤مم "ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل"يمٚمٝمؿ عم٤م اؾمتٓم٤مقمقا أن ي١مًمٗمقا ُمثؾ 

يمت٥م إىمدُملم ٕن ومٞمٝم٤م اخلػم اًمٙمثػم، يمت٥م إىمدُملم ًمٞمس ومٞمٝم٤م شمٗمرىم٦م، ًمٞمس ومٞمٝم٤م ذاك 

زيدي وذاك ؿم٤مومٕمل وذاك ُم٤مًمٙمل وذاك طمٜمٌكم، ورسمام ذيمر اعمحدصمقن أىمقال ه١مٓء، 

 ُم٘مٚمديـ ٕوًمئٙمؿ، وم٤مإلُم٤مم اًمٌخ٤مري يم٤من ُمتحرًرا ُمـ اًمت٘مٚمٞمد، وذيمروا أدًمتٝمؿ همػم

 واإلُم٤مم أمحد يم٤من يٜمٝمك قمـ اًمت٘مٚمٞمد.

أُم٤م ٟمحـ أن وم٘مد ىم٣م سمٜم٤م اًمت٘مٚمٞمد إمم شم٘مٚمٞمد اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، يم٤من اًمٜم٤مس ي٘مٚمدون 

إئٛم٦م إرسمٕم٦م وسمٕمد إئٛم٦م إرسمٕم٦م ىمٚمدوا أصح٤مب خمتٍمات صٖمػمة يدٟمدٟمقن هب٤م، 

ختٍمات أصٌح يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ي٘مٚمدون أقمداء اإلؾمالم، أسمقه وسمٕمد أصح٤مب اعم

ُمًٚمؿ وضمده ُمًٚمؿ وهق حيٛمؾ أومٙم٤مًرا رديئ٦م ويمؾ هذا سم٥ًٌم شم٘مّمػمٟم٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم، 

 .وقمدم رضمققمٜم٤م إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ُمـ أوًمف إمم آظمره، دمد ُم٤م يِمٗمك صدرك، وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"اىمرأ 

ًم٘مراءة ذم اًمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م شمِمٖمٚمف قمـ اًمدقمقة إمم اهلل وشمِمٖمٚمف قمـ اجلٝم٤مد ذم ئمـ أن ا

ؾمٌٞمؾ اهلل، وشمِمٖمٚمف أيًْم٤م قمـ دراؾمتف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، وًمٙمـ اًم٘مراءة ذم يمت٥م اًمًٜم٦م دمٕمٚمؽ 

سمـ  ُمًتًٌٍما وداقمًٞم٤م إمم اهلل قمغم سمّمػمة، وُمتك أشمٔمٜمقن أن اًمٕمٚمؿ يِمٖمؾ، وم٘مد يم٤من قمٌداهلل
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يم٤من ؾمٜم٦م يراسمط ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وأظمرى حي٩م، وأسمٞم٤مشمف اًمتل  اعم٤ٌمرك قم٤ممل ظمراؾم٤من وُمٗمتٞمٝم٤م،

سمـ اعم٤ٌمرك ذم همزوة ُمـ اًمٖمزوات  سمـ قمٞم٤مض ُمٕمرووم٦م، يم٤من قمٌداهلل أرؾمٚمٝم٤م إمم اًمٗمْمٞمؾ

سمـ قمٞم٤مض رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم احلرم قم٤ميمًٗم٤م ذم احلرم سمٕمدُم٤م يم٤من اًمٗمْمٞمؾ ًمًّم٤م  واًمٗمْمٞمؾ

 ُمـ اًمٚمّمقص ىمٓم٤مقًم٤م ًمٚمٓمريؼ. 

ـَ آََمٛمُقا ار ًمٞمّمٕمد إمم اُمرأة ومًٛمع ىم٤مرًئ٤م ي٘مرأ: وذم ذات ًمٞمٚم٦م يتًقر اجلد ِذي ﴿َأمَلْ َيْٟمِن يمِٙمح

﴾ ؼِّ ـَ احْلَ ْؿ يمِِذىْمِر اهلِل َوََم٣م َٞمَزَل َِم َُمَع وُمُٙمقُِبُ ، وم٘م٤مل: سمغم ي٤م رب وٟمزل وشم٤مب [24]احلديد:َأْن ََتْ

إمم اهلل، صمؿ وضمد ىم٤مومٚم٦م وهؿ يٛمِمقن، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: ٟمٌٞم٧م ه٤مهٜم٤م، وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: 

ِمك ُمـ ومْمٞمؾ، وم٤مزداد طمنة وٟمداُم٦م صمؿ سمٕمد ذًمؽ شم٤مب إمم اهلل وأصٌح قم٤مسمد ٟمخ

احلرُملم، ومٙم٤من ُمـ قمٚمامئٜم٤م ُمـ يٙمقن حمدصًم٤م ويٙمقن ىم٤مئًدا ًمٚمجٞمقش، إهن٤م ىمد ارشمًٛم٧م 

ومٙمرة ذم أذه٤من سمٕمض اعمخذوًملم ئمٜمقن أن اًمٕمٚمؿ يٌٕم٨م قمغم اجلٌـ، وئمٜمقن أن اعمّمكم 

، ئمٜمقن هذا ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف ضم٤ٌمن، ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ هذه إومٙم٤مر اًمًٞمئ٦م

ُ٘مْؿ اًمٙمريؿ:  ٌُُتقا َواْذىُمُروا اهللَ ىَمثغِمًا يَمَٔمٙمح ـَ آََمٛمُقا إَِذا يَمِٗمٝمُتْؿ همَِئ٥ًم هَم٣مشْم ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

 .[23ٕٟمٗم٤مل:ا]﴾سُمْٖمٙمُِحقنَ 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م: إذا اؿمتدت احلرب ٟمت٘مك  اًمذي هق ىمدوشمٜم٤م ي٘مقل قمغم إن اًمٜمٌل 

ُمـ قمغم سمٖمٚمتف،  ، وقمٜمد أن اهنزم اعمًٚمٛمقن ذم همزوة طمٜملم ٟمزل اًمٜمٌل سمرؾمقل اهلل 

، ومام هق اًمذي يٌٕم٨م قمغم اجلٌـ؟ »اظمْمٙم٤م أٞم٣م ايمٛمٌل ٓ ىمذب أٞم٣م ازمـ فمٌد«وىم٤مل: 

هق ذب اخلٛمر، هق ىمٓمع اًمّمالة، هل اعمٕم٤ميص هل اًمتل دمٕمؾ اًمِمخص همػم ُمًتٜمػم 

                                                        

 ( قمـ اًمؼماء ريض اهلل قمـف.1776( )م 2930)خ ( 1504)
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 وهمػم ُمقصمؼ ذم اًمٕمٚمؿ، همػم صم٤مسم٧م ذم اجلٝم٤مد.

ًمقضمدشمؿ يمثػًما  ضمٕم٧م إُمقر إمم أهٚمٝم٤م وأىمٛمٜم٤م يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل وًمق ر

ذم أسمٜم٤مء اًمٞمٛمـ:  ُمـ اًمِمٞمققمٞملم ُم٘متٜمٕملم، اًمذيـ هؿ ُمـ أسمٜم٤مء اًمٞمٛمـ، اًمذي خيؼم اًمٜمٌل 

)أهنؿ أرق أومئدة وأًملم ىمٚمقسًم٤م( ًمقضمدشمؿ يمثػًما ُمٜمٝمؿ ُم٘متٜمٕملم إذا ُوضِمَدْت ُمٜم٤م اعمٕم٤مُمٚم٦م 

، حم٤مرسم٦م اًمرؿمقة هؿ أن يٜمددون سمٜم٤م8 ٕن ًمديٜم٤م طمٙم٤مًُم٤م احلًٜم٦م، اًمتٛمًؽ سم٤مإلؾمالم

 يرشمِمقن، وٕهن٤م ىمد اٟمتنمت اًمرؿمقة ذم سمٚمدٟم٤م، وًمٙمـ اقمٚمٛمقا أن اإلؾمالم سمريء ُمـ هذا:

ـْ َأَْمَقالِ  ٣مِم يمَِتْٟمىُمُٙمقا هَمِريٗم٣ًم َِم ٘مح ٣م إلَِم احْلُ ٣ٌَمؿمِِؾ َوسُمْديُمقا ِِبَ  ﴿َوٓ سَمْٟمىُمُٙمقا َأَْمَقايَمُ٘مْؿ زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ زم٣ِميْم

شْمِؿ َوَأْٞمُتْؿ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  ِ ْٕ  .[266]اًمٌ٘مرة:﴾ايمٛمح٣مِس زم٣ِم

رسمام  ، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد »يمٔمـ اهلل ايمرار واظمرسمًم«ي٘مقل:  وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

ي١مظمر اًمّمالة قمـ أول وىمتٝم٤م ُمـ أضمؾ اًمّمٚمح سملم اعمًٚمٛملم، يم٤من اخلّمامن حييان قمٜمد 

ٔمؾ زمٔمّم٘مؿ ي٘مقن أحلـ إٞم٘مؿ َتتِمٚمقن يمدي ويم«ومٞمٌدأ سمٛمققمٔمتٝمام وي٘مقل:  اًمٜمٌل 

زمحجتف َمـ زمٔمض، همٚمـ اومتْمٔم٦م يمف ؾمٝمًئ٣م َمـ ضمؼ أطمٝمف هم١مٞمام أومتْمع يمف ومْمٔم٥م َمـ 

َمـ ضمٙمػ فمعم يٚمكم يمٝمٗمْمع ِب٣م َم٣مل أَمرىء َمًٙمؿ همٗمد «: ، وي٘مقل اًمٜمٌل »ٞم٣مر

، ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل، وإن يم٤من ؿمٞمًئ٤م يًػًما؟ ىم٤مل: »ضمرم اهلل فمٙمٝمف اجلٛم٥م وأوصم٤م يمف ايمٛم٣مر

٣ًٌم « إن دَم٣مءىمؿ «، وذم جمٛمع يمٌػم ذم جمٛمع اعمًٚمٛملم ي٘مقل: »َمـ أراكوإن ىم٣من ومّمٝم

وأَمقايم٘مؿ وأفمراو٘مؿ فمٙمٝم٘مؿ ضمرام ىمحرَم٥م يقَم٘مؿ هذا دم ؾمٜمرىمؿ هذا دم زمٙمدىمؿ 

                                                        

 (.5/74( قمـ قمٌداهلل سمـ قمؿرو ريض اهلل قمـفام، وهق ذم اجلامع )9/495رواه أسمق داود )( 1505)

 ( قمـ أم ؾمؾؿة ريض اهلل قمـفا.1713( )م 7181/7185)خ ( 1506)

 ( قمـ أيب أمامة ريض اهلل قمـف.137)م ( 1507)
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 .»هذا

واإلؾمالم سمريء ُمـ اًمرؿمقة، ُم٤م رضك ي٤م قمٌداهلل إن يمٜم٧م شمريد احلؼ ًمق أٟمؽ ىمدُم٧م 

ٙمت٤مب اهلل، طمتك شمًؽمحيقا ُمـ ىمْمٞمتؽ إمم قم٤ممل ُمـ اًمٕمٚمامء ًمٞم٘مض سمٞمٜمؽ وسملم ظمّمٛمؽ سم

اعمرشمِملم، وطمتك شمًؽمحيقا ُمـ اًمتٓمقيؾ، ومرب ىمْمٞم٦م يٛميض قمٚمٞمٝم٤م ؾمٌع ؾمٜملم، يٛميض 

قمٚمٞمٝم٤م قمنم ؾمٜملم، ورب وٕمٞمػ ي١مظمذ طم٘مف وهق يٜمٔمر ٓ يًتٓمٞمع أن يداومع قمـ طم٘مف، 

ًمٙمـ ًمق يمٜم٤م ُمًٚمٛملم طمً٘م٤م عم٤م اطمتجٜم٤م إمم أوًمئٙمؿ اعمرشمِملم، ًمق يمٜم٤م ٟمًتًٚمؿ ًمٙمت٤مب اهلل 

ـْ  طمً٘م٤م، إٟمٜم٤م ٟم٘مقل يمام ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: قل اهلل وًمًٜم٦م رؾم ﴿َوََم٣م َأَص٣مزَمُ٘مْؿ َِم

ـْ ىَمثغِمٍ  ٦ٌَْم َأْيِديُ٘مْؿ َوَئْمُٖمق فَم ًَ ٥ٌٍَم هَمٌاَِم ىَم ﴿َوىَمَذيمَِؽ ُٞمَقرمِّ زَمْٔمَض  ،[52]اًمِمقرى:﴾َُمِِمٝم

ٌُقنَ 
ًِ  . [217]إٟمٕم٤مم:﴾ايمٓمح٣مظمكَِِم زَمْٔمّم٣ًم زماَِم ىَم٣مُٞمقا َيْ٘م

٥ٌم ذٟمقسمٜم٤م، وًمق اؾمت٘مٛمٜم٤م ورضمٕمٜم٤م إمم قمٚمامئٜم٤م وطمٙمٛمٜم٤م قمٚمامءٟم٤م ذم ىمْم٤مي٤مٟم٤م، اعمّم٤مئ٥م سمً

: وهذا أُمر واضم٥م أن ٟمرضمع إمم اًمٕمٚمامء، وأن ٟم٘متٜمع سمام ىم٤مل اهلل، ورسمام ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ٌُْٕمقَن﴾ ٣مِهٙمِٝمح٥ِم َي  .[32]اعم٤مئدة:﴿َأهَمُحْ٘مَؿ اجْلَ

ي٘مقل:  ٢من اًمٜمٌل وطمرام طمرام قمغم اعمًٚمؿ أن يًتْمٕمػ أظم٤مه، وأن ي٠مظمذ طم٘مف، وم

اظمًٙمؿ أطمق اظمًٙمؿ «، وي٘مقل: »ىمؾ اظمًٙمؿ فمعم اظمًٙمؿ ضمرام، دَمف وَم٣ميمف وفمروف«

ٓ يٓمٙمٚمف وٓ ُيذيمف وٓ حيٗمره، ايمتٗمقى ه٣مهٛم٣م زمح٤ًم اَمرىء َمـ ايممم أن حيٗمر 

 .»أطم٣مه

                                                        

 ( قمـ أيب سمؽرة ريض اهلل قمـف.1679( )م 105)خ ( 1508)

 (، قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2564رواه مًؾؿ ) (1509)

 رواه مًؾؿ قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، ]هق ىمطعة مـ احلديث اًمًاسمؼ[.( 1510)
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*** 

 اخلطب٘ األّىل
ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل 

أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل 

ـَ آََمٛمُقا اسمحُٗمقا اهللَ ضَمؼح وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف،  ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ٙمِٚمُ  ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ُ٘مُؿ ايمحِذي  ،[221]آل قمٛمران:﴾قنَ سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح ﴿َي٣م َأُّيه

ُٗمقا اهللَ  ٣مًء َواسمح ًَ
ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح َِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم

َْرضَم٣مَم إِنح اهلَل ىَم٣مَن فَمٙمَ  ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ـَ آََمٛمُقا  ،[2]اًمٜم٤ًمء:﴾ْٝمُ٘مْؿ َروِمٝم٣ٌمً ايمحِذي سَم ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع اهللَ *  اسمحُٗمقا اهللَ َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

 .[52-52]إطمزاب: ﴾َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝمامً 

﴿َواظم٠ُْْمَِمٛمُقَن َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمُت زَمْٔمُّمُٜمْؿ  قل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘م

ـَ  ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[52]اًمتقسم٦م:﴾َأْويمَِٝم٣مُء زَمْٔمضٍ  اَم َويمِٝمهُ٘مُؿ اهللُ َوَرؽُمقيُمُف َوايمحِذي ﴿إِٞمح

ىَم٣مَة َوهُ  الَة َوُي٠ْمسُمقَن ايمزح ـَ ُيِٗمٝمُٚمقَن ايمِمح ، وٓي٦م اعمًٚمٛملم [33]اعم٤مئدة:﴾ْؿ َراىمُِٔمقنَ آََمٛمُقا ايمحِذي

سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض وٓي٦م واضم٦ٌم وُمت٠ميمدة، وًمـ يٗمٚمحقا طمتك يقازم سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م، واًمٜمٌل 

شمالث َمـ ىمـ همٝمف وصمد ِبـ «ُمـ طمدي٨م أٟمس:  "اًمّمحٞمحلم"ي٘مقل يمام ذم  

                                                        

 (.43( )م 16خ (( 1511)
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ٌف إٓ ضمالوة اإليامن: أن ي٘مقن اهلل ورؽمقيمف أضم٤م إيمٝمف مم٣م ؽمقامه٣م، وأن حي٤م اظمرء ٓ حي

 .»هلل، وأن ي٘مره أن ئمقد إلم ايم٘مٖمر زمٔمد إذ أٞمٗمذه اهلل ىمام ي٘مره أن يٗمذف دم ايمٛم٣مر

وإمم ؾمػمة أصح٤مسمف وضمدٟم٤م اعمح٦ٌم اًمّم٤مدىم٦م  إٟمٜم٤م إذا ٟمٔمرٟم٤م إمم ؾمػمة رؾمقل اهلل 

٣مِر ُرمَح٣َمواإلظمالص اًمّم٤مدق:  اُء فَمعَم ايْمُ٘مٖمح ـَ ََمَٔمُف َأؾِمدح ٌد َرؽُمقُل اهللِ َوايمحِذي ُء ﴿حُمَٚمح

، ًمـ يٗمٚمح اعم١مُمٜمقن طمتك يٙمقٟمقا رمح٤مء سمٞمٜمٝمؿ، وىمد طمّمؾ ُم٤م أظمؼم اهلل [17]اًمٗمتح:زَمْٝمٛمَُٜمْؿ﴾

سمف سمٕمد أن ذيمر وٓء اعم١مُمٜملم ًمٚمٛم١مُمٜملم ووٓء اًمٙم٤مومريـ ًمٚمٙم٤مومريـ ذم آظمر ؾمقرة إٟمٗم٤مل 

ـْ همِتْ ي٘مقل:  ٓح سَمْٖمَٔمُٙمقُه سَمُ٘م ـَ ىَمَٖمُروا زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمَِٝم٣مُء زَمْٔمٍض إِ ٣مٌد ﴿َوايمحِذي ًَ َْرِض َوهَم ْٕ ٛم٥ٌَم دِم ا

، ومٝمؾ طمّمٚم٧م اًمٗمتٜم٦م وهؾ طمّمؾ اًمٗم٤ًمد اًمٙمٌػم؟ طمّمٚم٧م اًمٗمتٜم٦م [55ٕٟمٗم٤مل:ا]﴾ىَمٌغِمٌ 

سم٥ًٌم ُمقآة أقمداء اإلؾمالم، وطمّمؾ اًمٗم٤ًمداًمٙمٌػم سم٥ًٌم ُمقآة أقمداء اإلؾمالم 

ُمقآة أقمداء اإلؾمالم طمٙمقُم٤مت وؿمٕمقسًم٤م، اشمًع اخلرق قمغم اًمراىمع، وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف 

 ٕمقن.راضم

ومم٤م ُي١مؾَمػ ًمف وحيَزن ًمف أن يقضمد رضمؾ ُمّمٍؾ حي٤مومظ قمغم اًمّمٚمقات اخلٛمس، 

ويتخٚمؼ سمٌٚمٕمض إظمالق اإلؾمالُمٞم٦م، صمؿ سمٕمد هذا يقازم اًمِمٞمققمٞملم، ومٝمذا أُمر اشمْمح 

وقمٚمؿ ُمـ ُمقآة اًمِمٞمٕم٦م ًمٚمِمٞمققمٞم٦م، وم٤ٌمُٕمس يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن وسمئس ُم٤م ىم٤مًمقا: اًمقه٤مسمٞم٦م 

ٟمٔمـ أهنؿ مل يٕمرومقا اًمِمٞمققمٞم٦م، وًمق قمرومقه٤م ُم٤م  ويمٜم٤م أرض قمغم اإلؾمالم ُمـ اًمِمٞمققمٞم٦م،

ىم٤مًمقا هذا، وم٢مذا هؿ يقاًمقن اًمِمٞمققمٞم٦م وي٘مٗمقن سمج٤مٟمٌٝم٤م، وشم٘مػ سمج٤مٟمٌٝمؿ ورب اًمٕمزة 

ـْ َيْٖمَٔمْؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـْ ُدوِن اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َوََم ـَ َأْويمَِٝم٣مَء َِم ﴿ٓ َيتحِخِذ اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن ايْمَ٘م٣مهمِِري

ـَ  ُف﴾ َذيمَِؽ هَمَٙمْٝمَس َِم ًَ ُرىُمُؿ اهللُ َٞمْٖم ٓح َأْن سَمتحُٗمقا َِمٛمُْٜمْؿ سُمَٗم٣مًة َوحُيَذِّ ٍء إِ ، [16]آل قمٛمران:اهللِ دِم َرْ

ءٍ ﴿ شم٠مُمٚمقا ىمقل اهلل قمزوضمؾ: ـَ اهللِ دِم َرْ ، ُمٕمٜم٤مه: أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف [16]آل قمٛمران:﴾هَمَٙمْٝمَس َِم
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طمّمؾ ُمـ اًمٌدوي اًمذي  وشمٕم٤ممم يؽميمف وؿم٠مٟمف، ومال يقوم٘مف وٓ يدومع قمٜمف، هذا إُمر إٟمف ًمق

ٓ يٕمرف ؿمٞمئ٤ًم قمـ اًمديـ رسمام يٕمذر، وًمٙمـ إذا طمّمؾ ُمـ ؾمٞمدي وُمقٓي وُمـ اًمذيـ 

يمٜم٤م ٟم٘مٌؾ ريمٌٝمؿ، وُمـ اًمذيـ يم٤مٟمقا إذا وقمٔمقٟم٤م أسمٙمقٟم٤م ُمـ وقمٔمٝمؿ، وذم هذه إي٤مم 

ئمٝمرون اًمقٓء ًمٚمِمٞمققمٞملم واًمٕمداء ًمإلؾمالم، وم٢مهنؿ إذا ظمرضمقا وىم٤مًمقا: ٓ وه٤مسمٞم٦م سمٕمد 

٤مه: ٓ إؾمالم سمٕمد اًمٞمقم8 ٕهنؿ يٕمٜمقن اًمدقم٤مة إمم اهلل اًمذيـ يدقمقن إمم يمت٤مب اًمٞمقم ومٛمٕمٜم

، واًمذيـ حي٤مومٔمقن قمغم اًمّمالة ذم وىمتٝم٤م، واًمذيـ ي٘مقُمقن اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 سم٤مٔداب وإظمالق اإلؾمالُمٞم٦م.

ومٞم٤م أهي٤م اعمٖمٗمؾ، ي٤م ص٤مطم٥م اًمٕمامُم٦م اًمٙمٌػمة! أيروٞمؽ ُم٤م ومٕمؾ اًمِمٞمققمٞمقن ذم اعمٜم٤مـمؼ 

ًمقؾمٓمك ُمـ ىمتؾ اعمًٚمٛملم، وُمـ شمًٛمٞمؿ اعمٞم٤مه؟ أيروٞمؽ ُم٤م ومٕمؾ اًمِمٞمققمٞمقن ذم يٛمٜمٜم٤م ا

اًمًٕمٞمد؟ وًمٙمٜمف ذم هذه إي٤مم شمٕمس وًمٞمس سمًٕمٞمد، ؿم٘مل وًمٞمس سمًٕمٞمد، اًمٞمٛمـ اًمذي 

، أيروٞمؽ ُم٤م ومٕمؾ »إَّنؿ أرق أهمئدة وأيمكم ومٙمقزًم٣م«وذم أهٚمف:  ي٘مقل ومٞمف اًمٜمٌل 

ن وطميُمقت وسمٌٞمح٤من؟ صمؿ شم٘مقل أهي٤م اخلٌٞم٨م اًمِمٞمققمٞمقن ُمـ ىمتؾ اًمدقم٤مة إمم اهلل سمٕمد

اًمٜمجس: اًمقه٤مسمٞم٦م أرض قمغم اإلؾمالم ُمـ اًمِمٞمققمٞم٦م، ُم٤مذا قمٛمؾ سمؽ اًمدقم٤مة إمم اهلل؟ 

يدقمقٟمؽ سم٤معمققمٔم٦م واحلٙمٛم٦م وسم٤مًمرومؼ واًمٚملم، وم٢مذا شم٘مدُم٧م شم٠مظمروا ٕهنؿ يٕمٚمٛمقن أٟمؽ 

إمم ُمًٚمؿ ٓ يًتٌٞمحقن دُمؽ وٓ ُم٤مًمؽ وٓ قمروؽ، أيروٞمؽ هدم اعم٤ًمضمد وحتقيٚمٝم٤م 

صمٙمٜم٤مت قمًٙمري٦م؟ سمؾ رسمام ٓ هيدُمقٟمف ويٌ٘مقٟمف يمام هق وحيقًمقٟمف إمم صمٙمٜم٤مت قمًٙمري٦م، 

واًمِمٞمققمٞم٦م ىم٤مشمٚمٝم٤م اهلل ٓ شمزال طم٤مىمدة قمغم اعم٤ًمضمد وقمغم أهؾ اعم٤ًمضمد إمم يقُمٜم٤م هذا، 

                                                        

ًٌا.( 1512)  متػؼ قمؾقف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، شمؼدم ىمري
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وم٘مٌؾ أي٤مم يم٤من هٜم٤مك جمٛمققم٦م ُمـ اًمِم٤ٌمب يٕمٛمرون ؾمقًرا عمًجد، صمؿ شم٠ميت اًمِمٞمققمٞم٦م 

٤م دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م، وشمٓمٚمؼ ٟمػمان ُمدومٕمٝم٤م اًمرؿم٤مش قمٚمٞمٝمؿ وم٘متٚم٧م ىم٤مشمٚمٝم٤م اهلل واًمتل أرقمٌتٝم

أرسمٕم٦م وضمرطم٧م قمنمة، وهل أن شمزج سم٤مًمدقم٤مة إمم اهلل ذم ؾمجقهن٤م سمٕمدن، صمؿ ٟمًٛمع 

ؾمٞمدي ومالن واًم٘م٤ميض ومالن ي٘مقًمقن: اًمقه٤مسمٞم٦م أرض قمغم اإلؾمالم ُمـ اًمِمٞمققمٞم٦م، وم٢مٟم٤م هلل 

 وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن.

٣مصِمَد اهللِ َأْن ُيْذىَمَر همِٝمَٜم٣م  ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ًَ ـْ ََمٛمََع ََم ح ـْ َأـْمَٙمُؿ مِم ﴿َوََم

، ًمٞمس هٜم٤مك أفمٚمؿ ُمـ ه١مٓء اًمِمٞمققمٞملم إرضم٤مس [222]اًمٌ٘مرة:﴾اؽْمُٚمُف َوؽَمَٔمك دِم طَمَراِِب٣َم

إٟمج٤مس، ضمٜم٤مي٦م ضمٜمتٝم٤م طمٙمقُم٦م صٜمٕم٤مء قمغم اًمٞمٛمـ ومٚمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م، طمٞم٨م ذه٧ٌم 

ٝمؿ اًمًٚمٓم٦م: ومذاك رئٞمس جمٚمس اًمٜمقاب، وذاك ٟم٤مئ٥م إمم طمٗمٜم٦م ُمـ اًمِمٞمققمٞملم وؾمٚمٛمت

اًمرئٞمس، وذاك وزير اًمدوم٤مع، وذاك وذاك سمٕمد أن يم٤مٟمقا ذم احلْمٞمض، وىمد شمدهقرت 

اًمِمٞمققمٞم٦م ذم روؾمٞم٤م، ي٠ميت ًمٜم٤م ؿمٞمققمل ويريد أن ي٘مٞمؿ اًمِمٞمققمٞم٦م سمّمٜمٕم٤مء، وأصح٤مسمٜم٤م أهؾ 

٤م احل٘مٞم٘م٦م، اعمٝمؿ صٕمدة ُمًتٕمدون أن يرطمٌقا سم٤مًمٙمٗمر اًمٌقاح، وٓ أىمقل هذا جم٤مزوم٦م وًمٙمٜمٝم

 أن يٕمدهؿ أٟمف ؾمٞم٘ميض قمغم أهؾ اًمًٜم٦م.

ُمـ اًمذي يثؼ سمٙمؿ ويثؼ سمٕمٚمقُمٙمؿ؟ وم٠ميـ: أهؾ سمٞمتل يمًٗمٞمٜم٦م ٟمقح ُمـ ريمٌٝم٤م ٟمج٤م 

وُمـ ختٚمػ قمٜمٝم٤م همرق وهقى، وم٘مد همرىمتؿ وهقيتؿ ومل شمٜمٗمٕمٙمؿ ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح ومل يٜمٗمٕمٙمؿ 

 .أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، وهق طمدي٨م سم٤مـمؾ ٓ يث٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

رطمٌتؿ سم٤مًمٙمٗمر اًمٌقاح ُمـ أضمؾ اًم٘مْم٤مء قمغم اًمدقم٤مة إمم اهلل وقمغم  همرىمتؿ وهقيتؿ،

أهؾ اًمًٜم٦م، ًمق أشمك رئٞمس إهائٞمؾ وأؾمتٓمٞمع أن أىمًؿ سم٤مهلل قمغم هذا اعمٜمؼم وأقمت٘مد ُم٤م 

أىمقل، ووقمدهؿ سم٤مًم٘مْم٤مء قمغم أهؾ اًمًٜم٦م ًم٘م٤مًمقا: ٟمٕمؿ، وًمٞمس هذا سمٖمري٥م ُمٜمٝمؿ، وم٢من 
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ه اًمذهٌل، وشمٚمٛمٞمذه اسمـ يمثػم ذيمروا أن ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم، وشمٚمٛمٞمذ

ًمٚمِمٞمٕم٦م ُمقاىمػ ُمع اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ود اعمًٚمٛملم، قمٙم٤مزان يتٕمٙمز قمٚمٞمٝمام اًمِمٞمققمٞم٦م، 

وم٤مقمٚمٛمقا هذا أهي٤م اعمًٚمٛمقن أطمدمه٤م: اًمِمٞمٕم٦م وأظمر: اًمّمقومٞم٦م، صقومٞم٦م طميُمقت 

أصح٤مب اعمقاًمد وصقومٞم٦م قمدن وصقومٞم٦م اعمٜم٤مـمؼ اًمقؾمٓمك، وم٢مذا ىم٤مل ًمؽ أطمد سم٠مٟمف صقذم 

وم٠مقمٚمؿ أٟمف ُمًتٕمد أن يٌٞمع اإلؾمالم سمخزاٟم٦م أو سمٕمّمٞمدة وؾمٚمت٦م، وهٙمذا أيًْم٤م اًمِمٞمققمٞم٦م 

وم٤مجلد اجلد ُمٕمنم اعمًٚمٛملم ذم اًمدقمقة إمم اهلل، وذم سمٞم٤من ُم٤م قمٚمٞمف اًمّمقومٞم٦م وُم٤م قمٚمٞمف 

 اًمِمٞمٕم٦م وم٢مهنام آًم٦م ًمٚمِمٞمققمٞم٦م.

 أقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ اًمٗمتـ.

 اخلطب٘ الجاىٔ٘
 ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ وآه، وأؿمٝمد احلٛمد هلل، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

أُم٤م سمٕمد: ومال سمد ُمـ شمٜمٌٞمف قمغم ُم٤م ؿم٤مع وذاع، وم٘مد أؿمٞمع سمّمٜمٕم٤مء وسمّمٕمدة وسمٕمدن 

طمٞمل،  وسمٖمػمه٤م ُمـ اًمٌالد اًمٞمٛمٜمٞم٦م أن اًمقادقمل ىمد ُم٤مت، ومرطمؿ اهلل اًمقادقمل إن ُم٤مت وإن

ٓح زم١ِمِْذِن اهللِ ىمَِت٣مزم٣ًم ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ﴿َوََم٣م ىَم٣مَن يمِٛمَْٖمٍس َأْن مَتُقَت إِ

اًل﴾  .[223]آل قمٛمران:َُم٠َمصمح

إن ُم٤مت اًمقادقمل ُم٤م ُم٤مت ديـ اهلل، وإن ُم٤مت اًمقادقمل ُم٤م ُم٤مشم٧م ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ٟم٠ًمل اهلل أن حيًـ ، وإن ُم٤مت اًمقادقمل ُم٤م ُم٤مشم٧م اًمدقمقة ويمؾ ٟمٗمس ذائ٘م٦م اعمقت، 

ظمت٤مُمٜم٤م مجٞمًٕم٤م، وًمٙمـ ُم٤م أدري ُم٤م هق اعمٙم٥ًم هل١مٓء اًمٙمذاسملم؟ ومٗمل وىم٧م اًمقطمدة همػم 
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ُمرة يِمٞمٕمقن سم٠من اًمقادقمل ىمد ىمتؾ، وأٟمف.. وأٟمف...، واحلٛمد هلل ٓ يًتٓمٞمع أطمد أن يٜم٘مص 

 ُمـ قمٛمر أطمد ؿمٞمًئ٤م.

٦م اًمٕمٚمؿ وٟمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طمتك وًمق ُم٧م وم٤مًمٜمٗمس ـمٞم٦ٌم، وسمحٛمد اهلل ـمٚمٌ

]آل ﴿وُمْؾ َُمقسُمقا زمَِٕمْٝمٓمُِ٘مْؿ﴾واًمٙمت٥م واخلػم اًمٙمثػم ىمد اٟمتنم، ومٜم٘مقل ًمٚمٙمذاسملم: 

 .[227قمٛمران:

، وُمـ هداه اهلل ًمًٜم٦م وٟمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمذي هداٟم٤م ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

، ومٚمٞمحٛمد اهلل قمغم ذًمؽ، ًمق مل هيدك اهلل ًمٚمًٜم٦م ًمٙمٜم٧م ُمع أوًمئؽ اًمذيـ رؾمقل اهلل 

روًمقن ذم اًمِمقارع: ٓ وه٤مسمٞم٦م سمٕمد اًمٞمقم، ًمق مل يقوم٘مؽ اهلل ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل ي٘مقًمقن وهي

 ًمٙمٜم٧م طمزسمًٞم٤م ُمع احلزسمٞملم. 

جي٥م أن شمٙمقن  وٟمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمذي ووم٘مٜم٤م ًمٚمًٜم٦م، ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ؽُمقُل هَمُخُذوُه َوََم٣م ََّن٣َمىُمؿْ ﴿ ُمٞمزاًٟم٤م ًمٜم٤م وًمٖمػمٟم٤م ٟمزن اًمٜم٤مس هب٤م: فَمٛمُْف  َوََم٣م آسَم٣مىُمُؿ ايمرح

، وم٢مذا رأي٧م اًمرضمؾ يتٜمٙم٥م ويٌتٕمد قمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل وم٠مقمٚمؿ أٟمف [5]احلنم:﴾هَم٣مْٞمَتُٜمقا

ٌَُٜمْؿ فَمَذاٌب ﴿ ُمٗمتقن: ٌَُٜمْؿ همِْتٛم٥ٌَم َأْو ُيِِمٝم ـْ َأَْمِرِه َأْن سُمِِمٝم ـَ ُُي٣َميمُِٖمقَن فَم هَمْٙمَٝمْحَذِر ايمحِذي

ُٚمقَك همِٝماَم ؾَمَجَر زَمْٝمٛمَُٜمْؿ شُمؿح ٓ جَيُِدوا دِم ﴿هَمال َوَرزمَِّؽ ٓ ُي٠ْمَِمٛمُقَن ضَمتحك حُيَ  ،[45]اًمٜمقر:َأيمِٝمٌؿ﴾ ٘مِّ

ٙمِٝمامً  ًْ ٙمُِّٚمقا سَم ًَ ح٣م وَمَّمْٝم٦َم َوُي ِٜمْؿ ضَمَرصم٣ًم مِم ًِ  .[43]اًمٜم٤ًمء:﴾َأْٞمُٖم

، »وَمـ رنم٤م فمـ ؽمٛمتل همٙمٝمس َمٛمل«اًمتل ي٘مقل ومٞمٝم٤م:  ومًٜم٦م رؾمقل اهلل 

ومٚم٧ًم ُمـ اًمٜمٌل  ًم٘مقل اهل٤مدي اعم٘مٌقر سمّمٕمدة أىمقل ًمؽ: إذا رهم٧ٌم قمـ ؾمٜم٦م اًمٜمٌل 
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. 

، وهٙمذا إذا ًم٘مقل طمًـ اًمٌٜم٤م ومٚم٧ًم ُمـ اًمٜمٌل  وإذا رهم٧ٌم قمـ ؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

﴿إِنح َهَذا ًم٘مقل اؿمؽمايمل أو سمٕمثل أو ٟم٤مسي أو قمٚمامين،  رهم٧ٌم قمـ ؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

تِل ِهَل َأوْمَقمُ   .[7]آهاء:﴾ايْمُٗمْرآَن َُّيِْدي يمِٙمح

 دي ًمٚمتل هل أىمقم.وأصح٤مسمٜم٤م اعمٖمٗمٚمقن ىم٤مًمقا: إن اًمديٛم٘مراـمٞم٦م هت

آُمٜم٤م سمٙمت٤مب اهلل ويمٗمرٟم٤م سمٙمؿ وسمديٛم٘مراـمٞمتٙمؿ، اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمتل ُمٕمٜم٤مه٤م: اًمِمٕم٥م 

حيٙمؿ ٟمٗمًف سمٜمٗمًف، ًمٞمس ذم يمت٤مب وٓ ذم ؾمٜم٦م، إذا رأيتؿ اًمرضمؾ يمخٓمٞم٥م اإلظمقان 

اعمٗمٚمًلم سمّمٕمدة وهق محقد اًمؼمىمل ي٘مقل: ٟمِمٙمر ًمرئٞمًٜم٤م اًمديٛم٘مراـمل وٟمرطم٥م 

ذا رأيتٛمقه يمذًمؽ وم٠مقمٚمٛمقا أٟمف ُمٗمتقن و٤مل ُمْمؾ ، إسم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م ذم اعمجٛمع

؟ أُم٤م يّمٚمحٜم٤م يمت٤مب اهلل أوؾ ُمـ مح٤مر أهٚمف، أُم٤م يٙمٗمٞمٜم٤م يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

؟ ٟمًتٌدل سمديٜمٜم٤م ديٛم٘مراـمٞم٦م وشمٕمددي٦م وهمػم ذاك. اصمٌتقا ي٤م أهؾ وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ذم اعم٤مئ٦م، ومام ُمٜم٤م إٓ اًمًٜم٦م قمغم احلؼ، وم٠مىمًؿ ًمٙمؿ سم٤مهلل إٟمٙمؿ قمغم احلؼ، وًم٧ًم أقمٜمل ُم٤مئ٦م 

وًمف أظمٓم٤مء وًمف ذٟمقب وًمف شم٘مّمػم، ًمٙمـ أٟمتؿ أطمًـ ُمـ همػميمؿ، وم٠مصمٌتقا قمغم ؾمٜم٦م رؾمقل 

 اهلل وأصح٤مب احلزسمٞم٤مت يت٘مٚمٌقن، يُمؾُّ يقم وًمف ُمٌدأ.  طمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ.

* * * 

                                                        

 يملهنا ذم اعمجتؿع. (1514)
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ف وُمـ وآه، وأؿمٝمد احلٛمد هلل، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسم

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

أُم٤م سمٕمد: ومال يٜمٌٖمل أن شمٜمًٞمٜم٤م إطمداث، شم٤مريخ اًمتِمٞمع وُم٤م قمٚمٞمف اًمِمٞمٕم٦م ُمـ حم٤مرسم٦م 

 ذم اًم٘مديؿ واحلدي٨م. ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

اًمذي أفمٝمر  سمـ ؾم٠ٌم اًمٞمٝمقدي اًمذي ظمرج ُمـ صٜمٕم٤مء إمم ُمديٜم٦م رؾمقل اهلل  ومٕمٌداهلل

زهد واًمت٘مك واًمقرع واًمٖمػمة قمغم اًمديـ وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر هق رأس اًم

 اًمٗمتٜم٦م، وهق إُم٤مم اًمِمٞمٕم٦م.

سمـ ؾم٠ٌم  وُمـ اًمًخ٤موم٦م أن ئمـ سمٕمض اًمِمٞمٕم٦م أٟمف يًتٓمٞمع أن يٜمٙمر وضمقد قمٌداهلل

سمـ ؾم٠ٌم ظمراوم٦م ُمـ ظمراوم٤مت اًمت٤مريخ، وم٠مٟم٧م إذا ىمرأت  أصاًل وي٘مقل: إن يمٚمٛم٦م قمٌداهلل

وضمدت سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اًمّمحٞمح٦م  "ًم٤ًمن اعمٞمزان"ـ يمت٥م اًمرضم٤مل وهق يمت٤مب أىمرب ُمرضمع ُم

سمـ ؾم٠ٌم صمؿ ورصمف ُمـ ورصمف، اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م أيًْم٤م اًمذيـ يزقمٛمقن أهنؿ ُمـ ؿمٞمٕم٦م  ُم٤م قمٛمؾ قمٌداهلل

سمـ أيب ـم٤مًم٥م وهؿ أيمٗمر ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى أفمٝمروا اًمٙمٗمر اًمٌقاح سمٛمٍم وىمٌٚمف  قمكم

اًمٕمزيز  حلرث واًمٜمًؾ، صمؿ خيرج قمٌدسمـ اًمٗمْمؾ أهٚمؽ ا سم٤معمٖمرب، وهٙمذا سم٤مًمٞمٛمـ قمكم

، ٟمٕمؿ إٟمف صم٤مئر وًمٙمٜمف صم٤مر قمغم ديـ "سمـ اًمٗمْمؾ اًمث٤مئر ؾمٞمػ قمكم"اعم٘م٤مًمح ديقاًٟم٤م سم٤مؾمؿ: 

 اإلؾمالم.

ٓ يٜمٌٖمل أن ٟمٌتٕمد قمـ دراؾم٦م اًمت٤مريخ، وم٠مٟم٧م إذا ىمرأت ذم يمت٥م اًمت٤مريخ شمرى اًمٕمج٥م 

، ومذًمؽ اًم٤ٌمـمٜمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًمٕمج٤مب ُمـ اٟمحراف اًمِمٞمٕم٦م، وأٟمف ًمٞمس اعم٘مّمقد هق قمكم
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اًمذي ـمٕمـ احلجر إؾمقد سمدسمقؾمف صمؿ اؾمتقى قمغم احلجٞم٩م يٓمٕمـ ُمـ واوم٘مف وهق ي٘مقل: 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف،  وإٟمٙم٤مر ًمٕمكم ٓ حمٛمد وٓ قمكم، إٟمٙم٤مر ًمٚمٜمٌل حمٛمد 

وىمٌٚمف أسمق ـم٤مهر اجلٜم٤ميب اًمذي اىمتٚمع احلجر إؾمقد وىمتؾ ذم ُمٙم٦م ووقاطمٞمٝم٤م ٟمحق صمالصملم 

وُمـ أهؾ ُمٙم٦م، وهق اًم٘م٤مئؾ قمٜمد أن رأى اًم٘متغم ُميضملم سمدُم٤مئٝمؿ سملم  أًمًٗم٤م ُمـ احلجٞم٩م

 اًمريمـ واعم٘م٤مم وزُمزم هق اًم٘م٤مئؾ:

 أٟمـــــــــ٤م واهلل وسمـــــــــ٤مهلل أٟمـــــــــ٤م

 

ـــ٤م  ـــٞمٝمؿ أٟم ـــؼ وأومٜم ـــؼ اخلٚم ـــ٤م أظمٚم  أٟم

سمـ محزة هلؿ ردود قمغم ه١مٓء اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، ًمٙمـ  إن أئٛم٦م اًمزيدي٦م يم٤مًمديٚمٛمل وحيٞمك 

اًمٜمٌقة دظمؾ قمغم اإلؾمالم ذ ُمًتٓمػم،  ُم٘مّمقدٟم٤م ُمـ هذا أٟمف سم٤مؾمؿ اًمتِمٞمع ٕهؾ سمٞم٧م

 وسم٤مؾمؿ اًمتِمٞمع سمٜمٞم٧م اًم٘م٤ٌمب قمغم اًم٘مٌقر، وسم٤مؾمؿ اًمتِمٞمع دقمل همػم اهلل، واًمٜمٌل 

أٓ وإن َمـ ىم٣من ومٌٙم٘مؿ ىم٣مٞمقا يتخذون ايمٗمٌقر َم٣ًمصمد، أٓ همال سمتخذوا ايمٗمٌقر «ي٘مقل: 

 .»َم٣ًمصمد هم١مين أَّن٣مىمؿ فمـ ذيمؽ

، ؾمٜم٦م »ذوا ومٌقر أٞمٌٝم٣مئٜمؿ َم٣ًمصمديمٔمٛم٥م اهلل فمعم ايمٝمٜمقد وايمٛمِم٣مرى اَت«وي٘مقل: 

ُمـ ؾمٜمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى أطمٞمٞمتٛمقه٤م أهي٤م اًمِمٞمٕم٦م، أٓ وهل: سمٜم٤مء اعم٤ًمضمد قمغم اًم٘مٌقر، 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م أٓ يدع ىمؼًما ُمنموًم٤م إٓ ؾمقاه، وٓ صقرة إٓ  أُمر قمكم واًمٜمٌل 

 .ـمٛمًٝم٤م

ه٤مدي٤مه وي٤م اخلٛم٦ًم  أُم٤م دقم٤مء همػم اهلل ومٜمحـ ٟمخؼميمؿ قمـ أٟمٗمًٜم٤م أٟمٜم٤م ُم٤م قمرومٜم٤م إٓ ي٤م
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طمتك ووم٘مٜم٤م اهلل ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وإذا قمدا اًمذئ٥م قمغم اًمٖمٜمؿ ىم٤مل ىم٤مئٚمٜم٤م: ي٤م اهل٤مدي أٟم٤م ٟم٤مذر 

٣َم ايمٛمح٣مُس ًمؽ سمدظم٤مٟم٦م ٓ يٙمقن ُمـ همٜمٛمل، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ ُدوِن اهللِ ـَ سَمْدفُمقَن َِم َب ََمَثٌؾ هَم٣مؽْمَتِٚمُٔمقا يَمُف إِنح ايمحِذي ُٙمُٗمقا ُذزَم٣مزم٣ًم َويَمِق اصْمَتَٚمُٔمقا يَمُف رُضِ ـْ َُيْ  يَم

َتٛمِْٗمُذوُه َِمٛمُْف َؤُمَػ ايمْمح٣ميم٤ُِم َواظمَْْْمُٙمقُب  ًْ زَم٣مُب ؾَمْٝمئ٣ًم ٓ َي ٌُْٜمُؿ ايمذه ُٙم ًْ  .[55]احل٩م:﴾َوإِْن َي

وه١مٓء اعم٤ًميملم جي٤مدًمقن قمـ دقم٤مء همػم اهلل، قمـ اًمتٛمًح سم٠مشمرسم٦م اعمقشمك، يريدون أن 

أُمقاشًم٤م، يريدون أن يًتٕمٌدٟم٤م ُمٞمتٝمؿ وٟمدقمقه وٟمًتٖمٞم٨م سمف ُمـ همػم اهلل، يًتٕمٌدوٟم٤م أطمٞم٤مء و

إُمر سمحٛمد اهلل أن قمٚمامء اًمٞمٛمـ هلؿ اًمٜمّمٞم٥م إوومر ذم اًمرد قمغم اًمِمٞمٕم٦م وسمٞم٤من ُم٤م هؿ 

 .قمٚمٞمف ُمـ آٟمحراف واًمٌٕمد قمـ يمت٤مب اهلل، وقمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ا ي٘مقًمقن: ؾمٜمل، ومٚمام وًمٙمـ ُمـ أراد سمٞم٤من احلؼ وصٗمقه سم٠مٟمف ٟم٤مصٌل، وإول يم٤مٟمق

قمرف اًمٜم٤مس اًمًٜم٦م ص٤مروا ي٘مقًمقن: ؿم٤مومٕمل، ومٚمام قمرف اًمٜم٤مس واظمتٚمٓمقا سم٢مظمقاهنؿ 

اًمقه٤مب وم٤مٟمتٔمروا  سمـ قمٌد اًمِم٤مومٕمٞم٦م ص٤مروا ي٘مقًمقن: وه٤ميب، وإذا قمرف اًمٜم٤مس حمٛمد

أؾمامء ضمديدة أظمرى، وم٢مسمٚمٞمس هق اًمذي يٚم٘مٜمٝمؿ هذه إؾمامء، وهؿ أن ٓ ؾمٜمل وٓ 

قا هيروًمقن سمٕمد احلزب آؿمؽمايمل، وهذه آؿمؽمايمٞم٦م يم٤مٟم٧م ؿمٞمٕمل وٓ وه٤ميب، أصٌح

ذم زُمـ ُمزدك، ًمٙمـ اًمذي ىم٤مم هب٤م ذم هذه إزُمٜم٦م إظمػمة ُم٤مريمس وًمٞمٜملم، صمؿ متٜمٞمٝمؿ 

أٟمٗمًٝمؿ وي٘مقًمقن: ممٙمـ أن ٟمًتٕملم سم٤محلزب آؿمؽمايمل صمؿ شمٜم٘مٚم٥م قمٚمٞمف، وم٠مىمقل: ي٤م أهي٤م 

ٟمتؿ ومرطمؿ اهلل اًمِمٕمٌل إذ ي٘مقل: ًمق إهمٌٞم٤مء احلزب آؿمؽمايمل أيمثر ُمٜمٙمؿ ؾمٞم٤مؾم٦م، وم٠مُم٤م أ

 يم٤مٟم٧م اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًمدواب ًمٙم٤مٟمقا محًرا، وًمق يم٤مٟمقا ُمـ اًمٓمٞمقر ًمٙم٤مٟمقا رمًخ٤م.

 سمـ ؾمٕمد اًمٕمجكم: ويمام ي٘مقل ه٤مرون

ـــف ـــػم وم٢مٟم ـــقل اًمٌٕم ــــ سم ـــػ ُم  وأظمٚم

 

ــــرا  ــــف أدسم ــــ٤مل وضم ــــق ًمإلىمٌ  إذا ه
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اد ٟمٙمٌتٝم٤م وم٤معمٝمؿ أن اًمِمٞمٕم٦م ُمـ زُمـ ىمديؿ ٓ يزاًمقن ذم هم٤ٌمء، اًمدوًم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م سمٌٖمد

سمـ  قمغم يدي اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل اًمِمٞمٕمل، اًمذي ُمٜم٤مه اًمتت٤مر سم٠من اخلالوم٦م ؾمؽمضمع إمم أوٓد قمكم

أيب ـم٤مًم٥م، ُم٤م أؿمٌف اًمٚمٞمٚم٦م سم٤مًم٤ٌمرطم٦م، )ؾم٤ممل ص٤مًمح( ي٘مٞمؿ ذم اًمٕم٤مم اعم٤ميض قمٞمد اًمٖمدير 

، صمؿ ي٘مٞمؿ قمٞمد اًمٖمدير سمـ أيب ـم٤مًم٥م وٓ اًمٜمٌل  سمٕمدن، ًمٞمس قمٜمد اًمديـ وٓ قمٜمد قمكم

ٗمٚملم قمٜمدٟم٤م سمّمٕمدة، ُمـ أضمؾ أن يًت٘مٌٚمقه وىمد اؾمت٘مٌٚمقه سمحرارة، وُمـ ُمـ أضمؾ اعمٖم

أضمؾ أن يًت٘مٌٚمقا )قمكم ؾم٤ممل اًمٌٞمض( وىمد اؾمت٘مٌٚمقه سمحرارة رضم٤مء أن يٜم٘مذهؿ ُمـ دقمقة 

أهؾ اًمًٜم٦م وهٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت، ُم٤م أؿمٌف اًمٚمٞمٚم٦م سم٤مًم٤ٌمرطم٦م اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل ُمٜمقه سم٠مهنؿ ؾمٞمٕمٞمدون 

وظمدع اخلٚمٞمٗم٦م اعمًتٕمّمؿ وذه٥م سمف إمم ُمٚمؽ  سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وم٘م٤مم اخلالوم٦م إمم أوٓد قمكم

اًمتت٤مر، ومٚمام وصؾ إًمٞمٝمؿ رسمط اخلٚمٞمٗم٦م سم٤محل٤ٌمل ُمع اًمٌٖم٤مل واحلٛمػم، صمؿ ىمتؾ صمؿ أهلم اسمـ 

اًمٕمٚم٘مٛمل هم٤مي٦م اعمٝم٤مٟم٦م، وم٘مد يم٤من وزيًرا صمؿ ص٤مر يٛمٌم ذم اًمِمقارع طمتك ُم٤مت ُمـ اًمٖمٞمظ 

ّمؾ ٕهؾ واًمٙمٛمد طمٞم٨م إٟمف ومرط ذم ُمٜمّمٌف هق، دع قمٜمؽ ُم٤م طمّمؾ ًمٚمخالوم٦م وُم٤م طم

 سمٖمداد ُمـ اًم٘متؾ اًمذريع، ومام أسم٘مقا إٓ قمكم ُمـ اٟمٗمٚم٧م وهرب ُمٜمٝمؿ.

واًمّمقومٞم٦م أيًْم٤م، )قمٌداهلل احلداد( اًمذي يمت٥م ذم اجلرائد سم٤مخلط إمحر اًمٕمريض: إن 

اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ٓ شمتٜم٤مرم ُمع اإلؾمالم، ُم٤مذا أىمقل ي٤م أهي٤م اًمّمقومٞم٦م؟ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م شمٌٞمح اًمزٟم٤م 

اًمٚمقاط إذا صقت اًمٜم٤مس قمٚمٞمف، أظمِمك أن شمٙمقن ُمـ أشم٤ٌمع إذا صقت اًمٜم٤مس قمٚمٞمف، وشمٌٞمح 

أوًمئؽ اًمذيـ ي٘مقًمقن وهؿ ُمـ اًمّمقومٞم٦م: وم٤مقمٌد رسمؽ طمتك ي٠مشمٞمؽ اًمٞم٘ملم، وم٢مذا أشم٤مه اًمٞم٘ملم 

وم٘مد أسمٞمح ًمف يمؾ رء، شمٗمتل سم٠من اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ٓ شمتٜم٤مرم ُمع اإلؾمالم، واًمديٛم٘مراـمٞم٦م ومٞمٝم٤م 

ؾمػ ضمًدا أن يٙمقن ُمٗمتك ، وأٟم٤م آشمٕمٓمٞمؾ يمت٤مب اهلل وشمٕمٓمٞمؾ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

طميُمقت، ومٛمثؾ هذا ٓ يّمٚمح إٓ أن يٙمقن راقمًٞم٤م ًمٚمدواب، اًمذي سمٚمغ سمف اجلٝمؾ 
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إذ  واًمٖم٤ٌموة إمم أن ي٘مقل: إن اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ٓ شمتٜم٤مرم ُمع اإلؾمالم، وصدق اًمٜمٌل 

إن اهلل ٓ يٗمٌض ايمٔمٙمؿ «ُمـ طمدي٨م قمٌداهلل اسمـ قمٛمرو:  "اًمّمحٞمحلم"ي٘مقل يمام ذم 

٘مـ يٗمٌّمف زمٗمٌض ايمٔمٙمامء، ضمتك إذا مل يٌؼ فم٣ممل اَتذ ايمٛم٣مس رءوؽًم٣م اٞمتزافًم٣م يٛمتزفمف ويم

ًٓ همًئٙمقا همٟمهمتقا زمٕمغم فمٙمؿ همّمٙمقا وأوٙمقا  .»صمٜم٣م

ومٞم٤م أهي٤م اعمٗمتـ سمٕمداًمت٤مء ٟمقن ًمٞمس سمٕمد اًمت٤مء ي٤مء، اًمديٛم٘مراـمٞم٦م شمٌٞمح ُم٤م طمرم اهلل وشم٘مقل: 

﴿َوٓ اًمٙمريؿ: اًمِمٕم٥م حيٙمؿ ٟمٗمًف سمٜمٗمًف، ومامذا قمـ ومتقاك؟ ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف 

وا فَمعَم اهللِ ايْمَ٘مِذَب إِنح  ٛمَُتُ٘مُؿ ايْمَ٘مِذَب َهَذا ضَمالٌل َوَهَذا ضَمَراٌم يمَِتْٖمؼَمُ
ًِ سَمُٗمقيُمقا ظم٣َِم سَمِِمُػ َأيْم

وَن فَمعَم اهلِل ايْمَ٘مِذَب ٓ ُيْٖمٙمُِحقنَ  ـَ َيْٖمؼَمُ َم ، وي٘مقل أيًْم٤م: [224]اًمٜمحؾ:﴾ايمحِذي اَم ضَمرح ﴿وُمْؾ إِٞمح

َ ايْمَٖمَقا ىُمقا زم٣ِمهللِ ََم٣م مَلْ َريبِّ ؼِّ َوَأْن سُممْمِ ٌَْٕمَل زمَِٕمغْمِ احْلَ شْمَؿ َوايْم ِ ْٕ ـَ َوا ضِمَش ََم٣م ـَمَٜمَر َِمٛمَْٜم٣م َوََم٣م زَمَْم

ْل زمِِف ؽُمْٙمَْم٣مٞم٣ًم َوَأْن سَمُٗمقيُمقا فَمعَم اهلِل ََم٣م ٓ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  ، أُمر قمٔمٞمؿ ارشمٙمٌتف، [55]ٕقمراف:﴾ُيٛمَزِّ

 .»عم أَمتل: َمٛم٣مهمؼ فمٙمٝمؿ ايمٙم٣ًمنأطمقف َم٣م أطم٣مف فم«إذ ي٘مقل:  وصدق اًمٜمٌل 

وىمد ـمٚم٥م ُمٜمف أطمد اإلظمقة ُمٜم٤مفمرة ذم اًمٕم٘مٞمدة وم٤مُمتٜمع قمـ ذًمؽ8 ٕن قم٘مٞمدة اًمّمقومٞم٦م 

ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمرؤي٤م وقمغم وؾمقاس اًمِمٞمٓم٤من، وُمٌٜمٞم٦م قمغم أىمٌح ُمـ هذا: طمدصمٜمل ىمٚمٌل قمـ 

 ريب، ي٘مقًمقن: أٟمتؿ أصح٤مب احل٘مٞم٘م٦م وٟمحـ أصح٤مب اًمٓمري٘م٦م أو هبذا اعمٕمٜمك.

: ًمق أن رضماًل شمّمقف ذم  -ي٤م أهي٤م اًمٖمٌل  -ًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: اإلُم٤مم ا

أول اًمٜمٝم٤مر ُم٤م ضم٤مء آظمر اًمٜمٝم٤مر إٓ وهق أسمٚمف، ومٚمٕمؾ اًمٌاله٦م أص٤مسمتؽ وم٠مومتٞم٧م هبذه اًمٗمتقى 

اًمزائٖم٦م، دع قمٜمؽ حم٤مرسم٦م اًمًٜم٦م وحم٤مرسم٦م أهؾ اًمًٜم٦م، وأىمٛم٧م إرض وأىمٕمدهت٤م ُمـ أضمؾ 
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تقن، وه١مٓء اًمقه٤مسمٞم٦م يٜمٙمرون قمٚمٞمٜم٤م اعمقاًمد، ُم٠ًمًم٦م اًم٘مٜمقت، ه١مٓء اًمقه٤مسمٞم٦م ُم٤م ي٘مٜم

 اعمقاًمد ُم٤م أٟمزل اهلل هب٤م ُمـ ؾمٚمٓم٤من.

أُم٤م ُم٠ًمًم٦م اًم٘مٜمقت ومٝمل ُم٠ًمًم٦م ظمالومٞم٦م سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل، وٕظمٞمٜم٤م ذم اهلل 

)قمكم سم٤موزير( رؾم٤مًم٦م ـمٞم٦ٌم ذم ؿم٠من اًم٘مٜمقت، ومٞمج٥م قمغم اعمجتٛمع أن يتٜمٌف هم٤مي٦م اًمتٜمٌف 

أن يقردوه ذم اعمٝم٤مًمؽ، وىمٌؾ أن يٌٞمٕمقه سم٤مُٕم٤مين وإوه٤مم  ًمٚمّمقومٞم٦م وًمٚمِمٞمٕم٦م ىمٌؾ

واًمقؾم٤موس، واعمًٚمٛمقن سمحٛمد اهلل ُمتٞم٘مٔمقن ويٕمرومقن قمٚمامء اًمًقء اًمذيـ طمذرٟم٤م اًمٜمٌل 

ُمٜمٝمؿ، سمؾ طمذرٟم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمٜمٝمؿ8 ومام أوؾ أهؾ اًمٙمت٤مب إٓ قمٚمامء اًمًقء،  

قمغم اًمٚمٖم٦م  ٟم٤م أىمقل: ي٤م ؾِمٞمديي٤م ؾمٞمدي ومالن أشمٗمتل سم٠من اًمدؾمتقر ٓ هم٤ٌمر قمٚمٞمف وأ

اًمتل يمٜم٤م ٟم٘مقهل٤م وإٓ ومٚمٞم٧ًم ًمؽ ُمـ اًمًٞم٤مدة رء، ٕن اًمًٞمد ُمـ ؾم٤مد ىمقُمف، وأٟم٧م مل 

 شمًد ىمقُمؽ، شمٗمتل قمغم اًمدؾمتقر سم٠مٟمف ٓ هم٤ٌمر قمٚمٞمف.

وذيمرت ؿمٞمًئ٤م ُمٝماًم، ٟمحـ أن وًمق ذهٌٜم٤م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م إمم اًمّمقومٞم٦م وُمـ اًمّمقومٞم٦م إمم 

ر ىم٤مًمقا ٕهؾ طميُمقت: ىمقًمقا: ٟمٕمؿ ًمٚمدؾمتقر، ىم٤مًمقا اًمِمٞمٕم٦م، ومٕمٜمد أن ظمرج اًمدؾمتق

هذا ًمٌٕمض اًمّمقومٞم٦م، وم٘م٤مًمقا هلؿ: سمنمط أن متٜمٕمقا ُمٜم٤م ه١مٓء اًمِم٤ٌمب، وُمـ يٕمٜمل 

، ومٝمؾ يٖمٞمٔمٙمؿ أهي٤م سم٤مًمِم٤ٌمب؟ اًمذيـ يدقمقن إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 ؟اًمّمقومٞم٦م أن يدقمك إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ذم اهلل ذم قمدن وذم طميُمقت سم٤مًمت١مدة واًمت٠مين، ومٌحٛمد اهلل اًمدقمقة  وأٟمّمح إظمقاين

ىمقي٦م واًمٜم٤مس حمٌقن ًمٚمدقمقة، وُم٤م أيمثر اًمذيـ يراؾمٚمقٟم٤م وي٘مقًمقن: ٟمحـ ٟمريد أظًم٤م يٕمٚمٛمٜم٤م 
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وإذا مل يٙمـ ُمزوضًم٤م ؾمٜمزوضمف، وٟمٌٜمل ًمف سمٞمًت٤م، وٟم٘مقم سمجٛمٞمع ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف، شم٠مشمٞمٜم٤م هذه 

8 ٕن قمغم حمٌتٝمؿ ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل  اًمرؾم٤مئؾ ُمـ قمدن وطميُمقت، ومٝمذا دًمٞمؾ

اًمّمقومٞم٦م ُم٤م قمٜمده٤م إٓ اجلٝمؾ، وم٤مٟمٔمروا إمم اهلدار سم٤مًمٌٞمْم٤مء ُم٤مذا قمٚمؿ أهؾ اًمٌٞمْم٤مء 

قمٚمٛمٝمؿ: ي٤م اهلل هب٤م ي٤م اهلل هب٤م ي٤م اهلل سمحًـ اخل٤ممت٦م ُمـ سمٕمد صالة اًمٗمجر إمم سمٕمد ـمٚمقع 

 اًمِمٛمس وهؿ هيٞمٜمٛمقن هبذا، وٟمًٞم٧م ؿمٞمًئ٤م أقمٔمؿ ُمـ هذا وهق ىمقًمف:

 اعمّمٓمٗمك واعمرشم٣م واسمٜم٤ممه٤م واًمٗم٤مـمٛم٦م  ٦ًم أـمٗمل هبؿ ٟم٤مر اًمٚمٔمك واحل٤مـمٛم٦مزم مخ

صمؿ يرؿمد سم٠من يذه٥م إمم اهلدار ؾمٞمٝمدر قمٚمٞمٙمؿ وًمـ يٕمٓمٞمٙمؿ إٓ هذه اًمًٗم٤مؾمػ، ًمق 

سم٘مٞم٧م قمٜمده شمدرس قمٛمر ٟمقح ُم٤م ظمرضم٧م إٓ هبذه اًمتٜم٤مسمؾ وهبذه اًمًٗم٤مؾمػ، و)ُمرقمل( 

إن ؿم٤مء اهلل قمغم إظمراج ذيط ذم أىمرب سم٤محلديدة ٓ سم٤مرك اهلل ومٞمؽ ي٤م ُمرقمل، وأٟم٤م قم٤مزم 

وىم٧م سمٕمٜمقان )رؾم٤مًمتل إمم اًمتج٤مر(، وم٢من أيمثرهؿ قمٛمل ٓ يٕمرومقن أيـ يٜمٗم٘مقن أُمقاهلؿ، 

ومت٤مرة يٜمٗم٘مقهن٤م ذم قمٞمد اًمٖمدير ذم صٕمدة، وشم٤مرة يٜمٗم٘مقهن٤م ًمٚمتّمقف واعمقاًمد، وأظمرى 

، وُمٜمٝمؿ  يٜمٗم٘مقهن٤م عمح٤مرسم٦م اًمًٜم٦م وهؿ ٓ يٕمٚمٛمقن هبذا أهنؿ حي٤مرسمقن ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

ُمـ يٜمٗم٘مٝم٤م ًمت٠ميٞمد احلزسمٞم٦م واًمٗمرىم٦م، ارسمٕمقا قمغم أٟمٗمًٙمؿ أهي٤م اًمتج٤مر، وم٢مٟمٙمؿ ؾمت٠ًمًمقن أُم٤مم 

اهلل قمـ أُمقاًمٙمؿ اًمتل شمٍمف ًمتح٤مرب اًمًٜم٦م، واًمتل شمٍمف ًمٚمٛمقاًمد، واًمتل شمٍمف 

 ًمٕمٞمد اًمٖمدير، واًمتل شمٍمف ًمٚمحزسمٞم٦م.

ٜمٗم٘مف إلطمٞم٤مء اًمٌدع شم٤مضمر حي٥م اخلػم وحي٥م أن يت٘مرب إمم اهلل سم٢مٟمٗم٤مق ُم٤مًمف، وًمٙمٜمف ي

، »إن اهلل ضمج٤م ايمتقزم٥م فمـ ىمؾ ص٣مضم٤م زمدفم٥م ضمتك يدع زمدفمتف«: واًمرؾمقل 

                                                        

( وهمػمه قمـ أكس ريض اهلل قمـف وهق ذم صحقح اًمًـة ٓسمـ أيب 1/21رواه اسمـ أيب قماصؿ ) (1521)

 قماصؿ ًمؾعالمة إًمٌاين.
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 .»ىمؾ زمدفم٥م واليم٥م«وي٘مقل: 

وم٤مًمًٜم٦م رهمؿ يمثرة أقمدائٝم٤م يم٤مًمِمٞمققمٞم٦م، واًمٌٕمثٞم٦م، واًمٜم٤مسي٦م، واحلداصمٞم٦م، واًمٕمٚمامٟمٞم٦م، 

قل اهلل واًمِمٞمٕم٦م، واًمّمقومٞم٦م، واإلظمقان اعمٗمٚمًلم، يمؾ ه١مٓء ي٘مٗمقن ذم وضمف ؾمٜم٦م رؾم

ُمـ قمٚمٞمٝمؿ وشمتٕمداهؿ، ومٛمثاًل ي٘مٗمقن هل٤م ه٤مهٜم٤م سمّمٕمدة  ، صمؿ اًمًٜم٦م شمٜم٘مز

وئمٜمقن أهنؿ ؾمٞمح٤مسون اًمًٜم٦م سمدُم٤مج ومال يدرون إٓ وىمد وصٚم٧م إمم شمٕمز وإمم ذُم٤مر 

وإمم احلديدة وإمم طميُمقت وإمم قمدن، سمؾ إمم أسمٕمد ُمـ ذًمؽ وم٤مرسمٕمقا قمغم أٟمٗمًٙمؿ 

 ويمام ىمٚمٜم٤م ىمٌؾ:

ــفيــ٤م أهيــ٤م اًمٜمــ٤مـمح اجل  ٌــؾ اًمٕمــ٤مزم ًمٞمقهٜم

 

 أؿمٗمؼ قمغم اًمرأس ٓ شمِمـٗمؼ قمـغم اجلٌـؾ 

 ويمام ىم٤مل أظمر: 

 يمٜمــــ٤مـمح صــــخرة يقًُمــــ٤م ًمٞمقهٜمٝمــــ٤م

 

ــؾ  ــف اًمققم ــك ىمرٟم ــه٤م وأوه ــؿ يي  ومٚم

اًمروض اًم٤ٌمؾمؿ ذم اًمذب قمـ ؾمٜم٦م "سمـ إسمراهٞمؿ اًمقزير ذم يمت٤مسمف اًم٘مٞمؿ  ويمام متثؾ حمٛمد 

 :"أيب اًم٘م٤مؾمؿ

ــــٞمٙمؿ ــــ٤م ٕسم ــــٞمٝمؿ ٓ أسم ــــقا قمٚم  أىمٚم

 

 ؾمدوا اعمٙمـ٤من اًمـذي ؾمـدواُمـ اًمٚمقم أو  

ُمـ ومْمؾ اهلل أن اًمًٜم٦م حت٤مرب اًم٤ٌمـمؾ يمٚمف، وحت٤مرب اًمٗم٤ًمد يمٚمف، وشم٠مظمذ اًمديـ ُمـ  

ـَ آََمٛمُقا اْدطُمُٙمقا دِم مجٞمع ضمقاٟمٌف، ٕن اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

٥مً  ْٙمِؿ ىَم٣مهمح ًِّ  ف.، أي: ظمذوا اإلؾمالم ُمـ مجٞمع ضمقاٟمٌ[126]اًمٌ٘مرة:﴾ايم

اإلظمقان اعمٗمٚمًقن أظمذوا سمج٤مٟم٥م أٓ وهق ضم٤مٟم٥م اًمقصمقب قمغم اًمًٚمٓم٦م، وضمٕمٚمقا 

                                                        

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.867)م ( 1522)

 أي: شمؼػز مـ ومقىمفؿ.  (1523)
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ذًمؽ وؾمٞمٚم٦م ٓظمتالس أُمقال اًمتج٤مر اعمٖمٗمٚملم، واًمِمٞمٕم٦م أظمذت سمج٤مٟم٥م أٓ وهق اًمٖمٚمق 

ذم أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، واًمّمقومٞم٦م أظمذوا سمج٤مٟم٥م أٓ وهق اًمٖمٚمقا ذم أوًمٞم٤مئٝمؿ وذم 

ديـ، وأهؾ اًمًٜم٦م قمغم وٕمٗمٝمؿ وقمغم ُمِم٤مئخٝمؿ، وهٙمذا يمؾ ـم٤مئٗم٦م شم٠مظمذ سمج٤مٟم٥م ُمـ اًم

 طم٤مًمتٝمؿ ي٠مظمذون اًمديـ يمٚمف سمح٥ًم ُم٤م يًتٓمٞمٕمقن، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

* * * 
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 اخلطب٘ األّىل
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م 

هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ  وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ

 إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ٙمُِٚمقنَ   ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ُٗمقا اهلَل ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ]آل ﴾﴿َي٣م َأُّيه

 . [221قمٛمران:

٣م َ ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح  ﴿َي٣م َأُّيه ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ايمٛمح٣مُس اسمح

َْرضَم٣مَم إِنح اهللَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ٣مًء َواسمحُٗمقا اهللَ ايمحِذي سَم ًَ
َِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ

 . [2]اًمٜم٤ًمء:﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ـَ آََمٛمُقا اسمحُٗمقا اهللَ َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  ﴿َي٣م ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  َأُّيه

ـْ ُيْمِِع اهللَ َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝماًم﴾  .[52-52]إطمزاب: ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

ريض اهلل  سمـ أرىمؿ ـ زيدقم "صحٞمحف"أُم٤م سمٕمد: وم٘مد روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم 

أُّي٣م ايمٛم٣مس إين سم٣مرك همٝم٘مؿ «سمامء يدقمك مخ٤م وم٘م٤مل:  شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ظمٓمٌٜم٤م رؾمقل اهلل 

، وطم٨م ورهم٥م قمغم يمت٤مب اهلل صمؿ ىم٤مل: »شمٗمٙمكم أضمدمه٣م: ىمت٣مب اهلل همٝمف اَلدى وايمٛمقر

                                                        

 (.2408م (( 1524)
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وأهؾ زمٝمتل أذىمرىمؿ اهلل دم أهؾ زمٝمتل، أذىمرىمؿ اهلل دم أهؾ زمٝمتل، أذىمرىمؿ اهلل دم أهؾ «

 .»زمٝمتل

إٓ  ذم هذا احلدي٨م اعم٤ٌمرك اًمقص٤مي٦م سم٠مهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، وُم٤م وىص هبؿ اًمٜمٌل 

اَم ُيِريُد اهلُل يمُِٝمْذِه٤َم فَمٛمُْ٘مُؿ ﴿عمٜمزًمتٝمؿ اًمرومٞمٕم٦م، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  إِٞمح

َرىُمْؿ سَمْْمِٜمغمًا﴾ ٌَْٝم٦ِم َوُيَْمٜمِّ صْمَس َأْهَؾ ايْم  .[55]إطمزاب:ايمرِّ

دقم٤م سمٙم٤ًمء صمؿ أدظمؾ وم٤مـمٛم٦م وقمٚمًٞم٤م  أن اًمٜمٌل  "صحٞمح ُمًٚمؿ" وضم٤مء ذم

ايمٙمٜمؿ إن ه٠مٓء أهؾ زمٝمتل همٟمذه٤م فمٛمٜمؿ ايمرصمس وؿمٜمرهؿ «وطمًٜم٤ًم وطمًٞمٜم٤ًم صمؿ ىم٤مل: 

 .»سمْمٜمغما

َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم «ُمـ همػم وضمف أٟمف ىم٤مل ذم قمكم:  وصم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

 ىم٤مًمف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ، وهل وٓي٦م اإلؾمالم ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه وٓي٦م اخلالوم٦م يمام»َمقٓه

وىم٤مًمف اًمٓمح٤موي أيًْم٤م، ومٝمل وٓي٦م اإلؾمالم ومٗمٞمف احل٨م قمغم اطمؽمام أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة 

قمـ قمكم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أٟمف  "صحٞمح ُمًٚمؿ"وُمٕمروم٦م ُمٜمزًمتٝمؿ اًمرومٞمٕم٦م، وذم 

إزم أن ٓ حيٌٜمل إٓ ُم١مُمـ  ىم٤مل: واًمذي ومٚمؼ احل٦ٌم وسمرأ اًمٜمًٛم٦م إٟمف ًمٕمٝمد رؾمقل اهلل 

أٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م «ىم٤مل ذم قمكم:  أن اًمٜمٌل  "اًمّمحٞمحلم"ْمٜمل إٓ ُمٜم٤مومؼ، وذم وٓ يٌٖم

                                                        

( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا، وًمؽـ ًمقس ومقف هذا اًمًقاق وىمد شمؼدم اًمؽالم قمؾقف ذم 2424م (( 1525)

 .-يمام شمؼدم  –)ظمطٌة مجعة ذم اًمًـة(، وهذا اًمًقاق مـ طمديث أم ؾمؾؿة قمـد اًمـًائل. 

ذم  /اخلصائص( قمـ زيد سمـ أرىمؿ ريض اهلل قمـف، وهق99( واًمـًائل )10/214رواه اًمؽممذي )( 1526)

 (.4/45اجلامع اًمصحقح )

 (.87)م ( 1527)



 374 ري علٙ أصشاب بدع٘ ْٓو الغدٓزإعالٌ اليل (43

 .»ه٣مرون َمـ َمقؽمك إٓ أٞمف ٓ ٞمٌل زمٔمدي

هم٣مؿمٚم٥م زمّمٔم٥م َمٛمل يٕمّمٌٛمل َم٣م «ىم٤مل ذم وم٤مـمٛم٦م:  أيًْم٤م أن اًمٜمٌل  "اًمّمحٞمح"وذم 

ايمٙمٜمؿ إين أضمٌٜمام «ذم احلًٜملم:  ، وي٘مقل اًمٜمٌل »يٕمّمٌٜم٣م ويريٌٛمل َم٣م يريٌٜم٣م

إن ازمٛمل هذا ؽمٝمد، ويمٔمؾ اهلل يِمٙمح زمف زمكم همئتكم «، وي٘مقل ذم احلًـ: »ٜمامهمٟمضمٌ

 .»فمٓمٝمٚمتكم

وذم احلدي٨م اعمت٘مدم دًمٞمؾ قمغم أن اإلُم٤مُم٦م واخلالوم٦م ًمٞم٧ًم ظم٤مص٦م سم٠مهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة8 

أذىمرىمؿ اهلل دم أهؾ زمٝمتل، أذىمرىمؿ اهلل دم أهؾ زمٝمتل، أذىمرىمؿ اهلل «ىم٤مل:  ٕن اًمٜمٌل 

وًمق يم٤مٟم٧م اخلالوم٦م ومٞمٝمؿ وم٘مط عم٤م اطمت٤مج أن يقيص هبؿ، سمؾ هل ، »دم أهؾ زمٝمتل

، صمؿ سمٕمد هذا قمرومٜم٤م أن أهؾ سمٞم٧م »إئٚم٥م َمـ ومريش«قم٤مُم٦م ذم ىمريش حلدي٨م: 

اًمٜمٌقة هؿ أهؾ اًمٙم٤ًمء، وهٙمذا أيًْم٤م ُمـ شمٜم٤مؾمؾ ُمـ ذريتٝمؿ إمم اعمٝمدي قمٚمٞمف اًمًالم 

ًٓ يمام ُمٚمئ٧م  فمٚماًم وضمقًرا. اًمذي خيرج ذم آظمر اًمزُم٤من يٛمأل إرض ىمًًٓم٤م وقمد

سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ًمٞمس سمٛمٝمدي اًمراومْم٦م اعمختٌئ ذم اًمنداب، وًمٙمٜمف ُمـ ذري٦م قمكم

                                                        

 ( قمـ ؾمعد ريض اهلل قمـف.2404( )م 3706)خ ( 1528)

  ( قمـ اعمًقر ريض اهلل قمـف كحقه.2449( )م 3767)خ  (1529)

 "اجلامع اًمصحقح"( قمـ رضمؾ مـ اًمصحاسمة ريض اهلل قمـفؿ، وهق ذم 5/369رواه أمحد )( 1530)

 (.2589( )اًمصحقحة/4/63)

 (.3746)خ ( 1531)

 آكًػا. شمؼدم( 1532)

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف وهق طمًـ سمؿجؿقع ـمرىمف.3/129رواه أمحد )( 1533)
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مل يٌؼ ًمف ذري٦م ُمـ  ، قمغم أن اًمٜمٌل خيرج ذم آظمر اًمزُم٤من يمام أظمؼم سمذًمٙمؿ ٟمٌل اهلل 

وذري٦م ًمف8  قم٘مٌف، وًمٙمـ احلًـ واحلًلم وُم٤م شمٜم٤مؾمؾ ُمـ ذريتٝمام يٕمتؼمون أسمٜم٤مء ًمٚمٜمٌل 

إن ازمٛمل هذا ؽمٝمد ويمٔمؾ اهلل يِمٙمح زمف زمكم همئتكم «ذم احلًـ: ىم٤مل  ٕن اًمٜمٌل 

 ُمـ طمدي٨م أيب سمٙمرة ريض اهلل قمٜمف. رواه اًمٌخ٤مري »فمٓمٝمٚمتكم

سمـ احلٜمٗمٞم٦م  صمؿ سمٕمد هذا إذا قمروم٧م هلؿ ُمٜمزًمتٝمؿ وُمـ ؾمٚمؽ ُمًٚمٙمٝمؿ: يمٛمحٛمد

سمـ قمكم وُمـ  سمـ حمٛمد وزيد سمـ احلًلم وضمٕمٗمر سمـ قمكم وأسمقه زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمكم وحمٛمد

 ؾ ُمـ ذريتٝمؿ ُمـ اًمّم٤محللم اًمذيـ مل يٖمػموا ومل يٌدًمقا.شمٜم٤مؾم

وم٢مٟمف ًمٞمس  ويتٜمٙمر ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل  أُم٤م ُمـ أصٌح حي٤مرب ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ُف هَمَٗم٣مَل َربِّ ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م، ومرب اًمٕمزة ي٘مقل ًمٜمقح قمٜمد أن ىم٤مل ٟمقح:  ﴿َوَٞم٣مَدى ُٞمقٌح َرزمح

ؼه  ـْ َأْهقِم َوإِنح َوفْمَدَك احْلَ ٣مىمِِٚمكمَ  إِنح ازْمٛمِل َِم ـْ *  َوَأْٞم٦َم َأضْمَ٘مُؿ احْلَ ُف يَمْٝمَس َِم وَم٣مَل َي٣م ُٞمقُح إِٞمح

ُف فَمَٚمٌؾ نَمغْمُ َص٣ميمٍِح﴾ ، ومٛمـ اٟمحرف ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة وؾمقاء [24-23]هقد: َأْهٙمَِؽ إِٞمح

اٟمحرف إمم اًمٌدع واخلراوم٤مت يم٤مًمتٛمًح سم٠مشمرسم٦م اعمقشمك، ودقم٤مء همػم اهلل، وحم٤مرسم٦م ؾمٜم٦م 

رف إمم إطمزاب اًمٙم٤مومرة يم٤مًمٌٕمثٞم٦م أو اًمٜم٤مسي٦م أو اًمِمٞمققمٞم٦م أو ، أم اٟمحرؾمقل اهلل 

 احلداصمٞم٦م إمم همػم ذًمؽ اٟمًٚمخ ُمـ شمٚمٙمؿ اًمٗمْمٞمٚم٦م ومل شمٌؼ ًمف شمٚمٙمؿ اًمٗمْمٞمٚم٦م.

إن آل أيب «ي٘مقل:  وهٙمذا أيًْم٤م ُمـ أصٌح ُمٌتدقًم٤م يدقمق إمم اًمٌدقم٦م وم٢من اًمٜمٌل 

إن «ذم ؿم٠من اًمٌدع:  ٌل ، وي٘مقل اًمٜم»همالن يمٝمًقا زمٟمويمٝم٣مئل، إٞمام أويمٝم٣مئل اظمتٗمقن

                                                        

 شمؼدم آكػًا. (1534)

 ( قمـ قمؿرو سمـ اًمعاص ريض اهلل قمـفام.215( )م 5990)خ ( 1535)
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َمـ «، وي٘مقل أيًْم٤م: »اهلل ضمج٤م ايمتٌقة فمـ ىمؾ ص٣مضم٤م زمدفم٥م ضمتك يدع زمدفمتف

ُمـ طمدي٨م  "اًمّمحٞمحلم"، يمام ذم »أضمدث دم أَمرٞم٣م هذا َم٣م يمٝمس َمٛمف همٜمق رد

  قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.

وهٜم٤م سمدقم٦م ُمٜمٙمرة ٟمٜمٌف إظمقاٟمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م وًمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م8 أٓ وهل: سمدقم٦م قمٞمد 

ًمٖمدير شمقاردت اًمٙمت٥م ُمـ إيران ذم اًمدقمقة إمم قمٞمد اًمٖمدير، وقمٞمد اًمٖمدير مل يٗمٕمٚمف اًمٜمٌل ا

سمـ أيب ـم٤مًم٥م وٓ احلًٜم٤من وٓ  ، ومل يٗمٕمٚمف أسمق سمٙمر وٓ قمٛمر وٓ قمثامن وٓ قمكم

ىمؾ زمدفم٥م «ي٘مقل:  سمـ قمكم، سمدقم٦م وؿمٕم٤مر ُمـ ؿمٕم٤مر اًمتِمٞمع اعمٌتدع، اًمٜمٌل  زيد

  .»واليم٥م

ايْمَٝمْقَم َأىْمَٚمْٙم٦ُم يَمُ٘مْؿ ِديٛمَُ٘مْؿ َوَأمْتَْٚم٦ُم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ﴿يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم 

ؽْمالمَ  ِ ْٕ سمـ اخلٓم٤مب  ، وىمد ضم٤مء هيقدي إمم قمٛمر[5]اعم٤مئدة:ِديٛم٣ًم﴾ ٞمِْٔمَٚمتِل َوَرِوٝم٦ُم يَمُ٘مُؿ ا

ريض اهلل قمٜمف وىم٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ًمق قمٚمٞمٜم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م ٓختذٟم٤م ذًمٙمؿ اًمٞمقم قمٞمًدا، 

، صمؿ ىم٤مل قمٛمر: إين ٕقمٚمؿ أي [5]اعم٤مئدة:﴾ايْمَٝمْقَم َأىْمَٚمْٙم٦ُم يَمُ٘مْؿ ِديٛمَُ٘مؿْ ﴿ ل: أي آي٦م؟ ىم٤مل:وم٘م٤م

 .يقم ٟمزًم٧م، وأي ؾم٤مقم٦م ٟمزًم٧م، وذم أي ُمٙم٤من ٟمزًم٧م، إهن٤م ٟمزًم٧م سمٞمقم قمروم٦م

                                                        

( وهمػمه قمـ أكس ريض اهلل قمـف وصححف اًمشقخ إًمٌاين ذم 1/21رواه اسمـ أيب قماصؿ ذم اًمًـة )( 1536)

 اًمًـة.

  (.1718( )م 2697)خ  (1537)

(، وهق 5/24( قمـ اًمعرسماض ريض اهلل قمـف وهق ذم اجلامع اًمصحقح )12/358رواه أسمق داود )( 1538)

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.867ذم مًؾؿ )

 ( قمـ ـمارق سمـ ؿمفاب.3017( )م 4606)خ ( 1539)
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 قمٞمد اًمٖمدير واًمرؾمقل  صمؿ سمٕمد ذًمؽ ُمـ اًمٙمذب اعمٗمْمقح أن يًٛمك

، وهٙمذا أيًْم٤م رسمام »وفمٝمد ايمٖمْمر يمٝمس يمٛم٣م إٓ فمٝمدان: فمٝمد إوحك«ي٘مقل: 

اًمٕمٞمد وُم٤م صم٧ٌم ٟمِمقر اًمٕمٞمد وسمدع ؿمتك، ومحذار طمذار أهي٤م  ي٘مقًمقن: ٟمِمقر

ُم٤م يٖمٜمل قمـ  اعمًٚمٛمقن أن حتيوا شمٚمٙمؿ اًمٌدع، وذم يمت٤مب اهلل وذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 اًمٌدع.

 ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ عم٤م حي٥م ويرى واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

 اخلطب٘ الجاىٔ٘ 
وأصح٤مسمف وُمـ وآه، وأؿمٝمد أن  احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل 

 ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ 

 محٞمد جمٞمد.

يم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ اًمٚمٝمؿ سم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام سم٤مر

 محٞمد جمٞمد.

                                                        

ًمقغؽم سمف اًمشقعة  "اًمغدير"ومـ اًمعجائب واًمغرائب أن يمًمػ سمقًمس ؾمالمة اًمـٍماين يمتاسًما سمعـقان ( 1540)

ـَْؽ اًْمَقُفقُد يظـقا أهنؿ قمغم رء، وما درى اعمًايملم أكف يريد إسمعادهؿ قمـ اًمديـ احلؼ: و ـْ شَمْرَى قَم ﴿َوًَم

َتُفْؿ﴾   / اًمشقخ.(120اًمٌؼرة:)َوٓ اًمـََّصاَرى طَمتَّك شَمتٌََِّع ِمؾَّ

 مل أىمػ قمؾقف.( 1541)

اسمف يقدقمقن اًمعقد ذم أكف ظمرج مع مجع مـ أصحأي: أهنؿ يقدقمقن اًمعقد، ومل يثٌت قمـ اًمـٌل( 1542)

 اًمققم اًمثامـ قمنم إمم ظمارج اًمٌؾد / اًمشقخ.
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ؽُمقُل هَمُخُذوُه ﴿أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َوََم٣م آسَم٣مىُمُؿ ايمرح

هريرة ريض اهلل  ُمـ طمدي٨م أيب "اًمّمحٞمحلم"، وذم [5]احلنم:﴾َوََم٣م ََّن٣َمىُمْؿ فَمٛمُْف هَم٣مْٞمَتُٜمقا

٣م سمرىمت٘مؿ هم١مٞمام أهٙمؽ َمـ ىم٣من ومٌٙم٘مؿ ىمثرة ذروين َم«: قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

َم٣ًمئٙمٜمؿ واطمتالهمٜمؿ فمعم أٞمٌٝم٣مئٜمؿ، هم١مذا أَمرسم٘مؿ زمٟمَمر همٟمسمقا َمٛمف َم٣م اؽمتْمٔمتؿ، وإذا َّنٝمت٘مؿ 

 .»فمـ رء هم٣مصمتٛمٌقه

ومٜمحـ ًمًٜم٤م ُمٗمْمقيـ ذم ديـ اهلل، سمؾ جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٌع يمت٤مب اهلل وأن ٟمتٌع ؾمٜم٦م 

ـٍ َوٓ َُم٠ْمَِمٛم٥ٍَم سمف اًمٙمريؿ: ، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مرؾمقل اهلل  ﴿َوََم٣م ىَم٣مَن ظم٠ُِْمَِم

ـْ َئْمِص اهللَ َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد  ـْ َأَْمِرِهْؿ َوََم ُة َِم غَمَ
ُؿ اخْلِ إَِذا وَم٢َم اهللُ َوَرؽُمقيُمُف َأَْمرًا َأْن َيُ٘مقَن ََلُ

 .[54]إطمزاب:﴾َوؾح َوالًٓ َُمٌِٝمٛم٣مً 

﴿هَمال َوَرزمَِّؽ  د ُمـ ديـ اهلل ُم٤م شمِم٤مء:ًمٞمس ًمؽ أن شمتخػم ُمـ ديـ اهلل ُم٤م شمِم٤مء، وأن شمر

ح٣م وَمَّمْٝم٦َم  ِٜمْؿ ضَمَرصم٣ًم مِم ًِ ُٚمقَك همِٝماَم ؾَمَجَر زَمْٝمٛمَُٜمْؿ شُمؿح ٓ جَيُِدوا دِم َأْٞمُٖم ٓ ُي٠ْمَِمٛمُقَن ضَمتحك حُيَ٘مِّ

ٙمِٝمامً  ًْ ٙمُِّٚمقا سَم ًَ  .[43]اًمٜم٤ًمء:﴾َوُي

ل اهلل هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمق قمـ أيب "صحٞمح اًمٌخ٤مري"وذم 

َمـ «، ىمٞمؾ: وُمـ ي٠مسمك ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: »ىمؾ أَمتل يدطمٙمقن اجلٛم٥م إٓ َمـ أزمك«: 

أيب  ُمـ طمدي٨م "اًمّمحٞمحلم"، وذم »أؿم٣مفمٛمل دطمؾ اجلٛم٥م وَمـ فمِم٣مين همٗمد أزمك

َمثقم وَمثٙم٘مؿ ىمٚمثؾ رصمؾ أسمك ومقًَم٣م «: ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

، وُمٕمٜمك اًمٜمذير اًمٕمري٤من: أن »ٟمٞم٣م ايمٛمذير ايمٔمري٣منهمٗم٣مل: ي٣م ومقم إين رأي٦م اجلٝمش زمٔمٝمٛمل هم

                                                        

 (.7208)خ ( 1543)

 (.2283( )م 6482)خ ( 1544)
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اًمِمخص إذا رأى اًم٘مقم ومل يتٛمٙمـ ُمـ دقم٤مء ىمقُمف ُمـ أضمؾ أن حيذروا ومل يتٛمٙمـ أن 

يّمؾ إمم ىمقُمف ظمٚمع صمقسمف وسم٘مل قمري٤مًٟم٤م وي٘مقل سمثقسمف هٙمذا، يٚمقي صمقسمف سمٞمده سمٛمٕمٜمك احلذر 

ًغم همٛمجقا، وىمذزم٦م هم٣مؿم٣مفمتف ؿم٣مئٖم٥م همٟمدجلقا أي زم٘مروا دم اظم«: احلذر، ىم٤مل اًمٜمٌل 

همذيمؽ َمثؾ َمـ أؿم٣مفمٛمل «: ، صمؿ ي٘مقل اًمٜمٌل »ؿم٣مئٖم٥م هم٣مصمت٣مضمٜمؿ اجلٝمش وأهٙم٘مٜمؿ

 ، أو هبذا اعمٕمٜمك.»وَمثؾ َمـ ىمذب َم٣م صمئ٦م زمف وفمِم٣مين

ًٓ ومٚمٞمس ًمٜم٤م ـمريؼ إٓ ـمريؼ رؾمقل اهلل  ، وإذا أردٟم٤م أن ٟمٕمدل يٛمٞمٜم٤ًم أو ؿمام

ٌُِٔمقُه َوٓ ﴿َوَأنح هَ وٚمٚمٜم٤م، ي٘مقل اهلل قمزوضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َتِٗمٝماًم هَم٣مسمح ًْ اؿمِل َُم َذا ِسَ

ُ٘مْؿ سَمتحُٗمقنَ  ٣مىُمْؿ زمِِف يَمَٔمٙمح ـْ ؽَمٌِٝمٙمِِف َذيمُِ٘مْؿ َوصح َق زمُِ٘مْؿ فَم ٌَُؾ هَمَتَٖمرح ًه ، [235]إٟمٕم٤مم:﴾سَمتحٌُِٔمقا ايم

يمت٤مب وؾمٜم٦م ي٤م أُم٦م حمٛمد، ٓ حيت٤مج اعمًٚمٛمقن إمم سمدع، وٓ حيت٤مج اعمًٚمٛمقن إمم ىمقاٟملم 

٣م َأْٞمَزيْمَٛم٣م فَمَٙمْٝمَؽ  وهن٤م ُمـ ومرٟم٤ًم أو ُمـ اًمنمق واًمٖمرب:ووٕمٞم٦م يًتقرد ْ َيْ٘مِٖمِٜمْؿ َأٞمح ﴿َأَومَل

، يمٗم٤مٟم٤م يمت٤مب اهلل، أوٓ يٙمٗمٞمٜم٤م يمت٤مب اهلل؟ يمٗم٤مٟم٤م يمت٤مب اهلل، مل [32]اًمٕمٜمٙمٌقت:﴾ايْم٘مَِت٣مَب 

، ومٜمحـ ٟمًتٓمع أن ٟم٘مقم سمام ذم يمت٤مب اهلل وٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقم سمام ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

٤ًٌم ًمْمٞم٤مع إُمقال وإقمامر. همٜمٞمقن قمـ  اًمٌدع اًمتل شمٙمقن ؾمٌ

٤ًٌم ًمٚمٙمؼم واًمٗمخر واًمٌٓمر واخلٞمالء، يمؾ  واًمٜمٌل  هنك قمـ إو٤مقم٦م اعم٤مل وشمٙمقن ؾمٌ

 هذا ُمٜمٝمل قمٜمف ذم ديـ اهلل.

، وأن ٟمحذر ُمـ اًمٌدع وأن ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمرضمع إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

يم٤من ي٘مقل ذم ظمٓمٌف وىمد أقمٓم٤مه اهلل  ٌل ٟمجتٜمٌٝم٤م وًمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م، وم٢من اًمٜم

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًم٘مدرة قمغم اًمتٌٚمٞمغ وومتح ًمف أؾمامع اًمٜم٤مس، يم٤من ي٘مقل ذم طمج٦م اًمقداع: 
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، وومتح اهلل ًمف أؾمامع اًمٜم٤مس طمتك إهنؿ ًمٞمًٛمٕمقٟمف ُمـ »همٙمٝمٌٙمغ ايمُم٣مهد ايمٕم٣مئ٤م«

قل ًمٙمؿ: اخلٞم٤مم اًمٌٕمٞمدة، وُمع هذا يٓمٚم٥م ُمـ اًمٜم٤مس أن يٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م، ومٜمحـ ٟم٘م

ٞمي اهلل اَمرأ ؽمٚمع َمٗم٣ميمتل همقفم٣مه٣م شمؿ «ي٘مقل:  ًمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م وأيًْم٤م اًمٜمٌل 

 .»أداه٣م ىمام ؽمٚمٔمٜم٣م

 أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م وأن يتقوم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم.

* * * 

                                                        

 ( قمـ أيب سمؽرة ريض اهلل قمـف.1979( )م 67)خ ( 1545)

 (.12-1/11( قمـ زيد سمـ صماسمت ريض اهلل قمـف وهق ذم اجلامع )5/183رواه أمحد )( 1546)
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 زمًؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ

وؿم٠من   ؿم٠من اًمتٛمًؽ سمًٜم٦م رؾمقل اهلل وسمٕمد: ومٝمذه شمٙمٛمٚم٦م خلٓمٌتل اجلٛمٕم٦م ذم

همٚمـ رنم٤م فمـ « ُمـ طمدي٨م أٟمس: "ي٘مقل يمام ذم اًمّمحٞمحلم اًمٌدقم٦م، اًمرؾمقل 

سمـ  ، وي٘مقل يمام ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد ُمـ طمدي٨م قمٌداهلل»ؽمٛمتل همٙمٝمس َمٛمل

إن يم٘مؾ فمٚمؾ ذة ويم٘مؾ ذة همؼمة، همٚمـ ىم٣مٞم٦م همؼمسمف إلم ؽمٛمتل همٗمد «سمـ اًمٕم٤مص:  قمٛمرو

 .»همؼمسمف إلم نمغم ذيمؽ همٗمد هٙمؽ اهتدى، وَمـ ىم٣مٞم٦م

وي٘مقل يمام ذم ضم٤مُمع اًمؽمُمذي وؾمٜمـ أيب داود وؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ُمـ طمدي٨م 

إٞمف َمـ ئمش َمٛم٘مؿ همًغمى اطمتالهًم٣م ىمثغًما، همٔمٙمٝم٘مؿ زمًٛمتل وؽمٛم٥م «سمـ ؾم٤مري٦م:  اًمٕمرسم٤مض

 .»اخلٙمٖم٣مء ايمراؾمديـ اظمٜمديكم فمّمقا فمٙمٝمٜم٣م زم٣ميمٛمقاصمذ

، وهٙمذا أيًْم٤م "صحٞمح اًمٌخ٤مري"ـ وأٟمّمح اإلظمقة سم٘مراءة يمت٤مب آقمتّم٤مم ُم

 ًمٚمِم٤مـمٌل رمحف اهلل شمٕم٤ممم. "آقمتّم٤مم"ىمراءة يمت٤مب 

حيذر أُمتف ُمـ اًمٌدع، وهٙمذا أيًْم٤م اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ومٛمـ  واًمٜمٌل 

، ضم٤مء ذم سمٕمدهؿ ومل يزل أهؾ اًمٕمٚمؿ حيذرون ُمـ اًمٌدع ويدقمقن إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

                                                        

 شمؼدم مراًرا. متػؼ قمؾقف قمـ أكس ريض اهلل قمـف وىمد( 1547)

 رواه أمحد قمـ قمٌداهلل سمـ قمؿرو وهمػمه وشمؼدم مرات.( 1548)

 ذم اخلطٌة اعماوقة. »يمؾ حمدصمة سمدقمة« شمؼدم اًمؽالم قمؾقف آكًػا قمـد ىمقًمف:( 1549)
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وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: إٟمف ٟم٤مئؿ،  ئٙم٦م اًمٜمٌل قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: أشم٧م ُمال "اًمّمحٞمحلم"

وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: إن اًمٕملم ٟم٤مئٛم٦م واًم٘مٚم٥م ي٘مٔم٤من صمؿ ىم٤مًمقا: ُمثٚمف يمٛمثؾ رضمؾ سمٜمك داًرا 

وضمٕمؾ ومٞمٝم٤م ُم٠مدسم٦م أي ـمٕم٤مًُم٤م وسمٕم٨م داقمًٞم٤م، ومٛمـ أضم٤مب اًمداقمل دظمؾ اًمدار وأيمؾ ُمـ 

ل اعم٠مدسم٦م، وُمـ مل جي٥م اًمداقمل مل يدظمؾ اًمدار ومل ي٠ميمؾ ُمـ اعم٠مدسم٦م، صمؿ سمٕمد هذا ىم٤م

سمٕمْمٝمؿ: إٟمف ٟم٤مئؿ، وىم٤مل آظمر: إن اًمٕملم ٟم٤مئٛم٦م واًم٘مٚم٥م ي٘مٔم٤من، ىم٤مًمقا: ومنه٤م ًمف يٗم٘مٝمٝم٤م، 

وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: إٟمف ٟم٤مئؿ، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: إن اًمٕملم ٟم٤مئٛم٦م واًم٘مٚم٥م ي٘مٔم٤من، وم٤مًمدار اجلٜم٦م 

همٚمـ أؿم٣مفمٛمل همٗمد أؿم٣مع اهلل، وَمـ فمِم٣مين همٗمد «: ، ي٘مقل اًمٜمٌل واًمداقمل حمٛمد 

َق زمكم ايمٛم٣مس«، وذم رواي٦م: »زمكم ايمٛم٣مس قحمٚمد همرْ «، صمؿ ىم٤مل: »فمٍم اهلل  »حمٚمد همرح

سمتِمديد اًمراء قمغم أٟمف ومٕمؾ ُم٤ميض واعمٕمٜمك واطمد ومرق سملم اًمٜم٤مس اومؽمق اًمٜم٤مس ومٞمف 

ىمًٛملم: ومٛمٜمٝمؿ ُمـ آُمـ سمف وُمٜمٝمؿ ُمـ يمٗمر، وهٙمذا ومرق سملم آسمـ وواًمداه، سمؾ سملم اعمرأة 

اًمزوج واُمرأشمف يم٤مومرة، وهٙمذا وزوضمٝم٤م، ومرسمام شمًٚمؿ اعمرأة وزوضمٝم٤م يم٤مومر، ورسمام يًٚمؿ 

شمٗمٕمؾ اًمدقمقة احل٘م٦م وم٢مٟمؽ دمد اًمٜم٤مس خمتٚمٗملم ومٞمٝم٤م، رسمام خيتٚمػ إب واسمٜمف ومٛمـ اًمٜم٤مس 

ُمـ ي٘مقل: إهن٤م دقمقة طمؼ، وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ي٘مقل: إهن٤م دقمقة سم٤مـمٚم٦م، ورسمام ي٘مقًمقن دقمقة 

ال طمزسمٞم٦م إمم همػم ذًمٙمؿ ُمـ أٟمقاع اًمتٜمٗمػم، وم٢مذا طمّمؾ شمٗمرىم٦م ومتٞمٞمز ذم زُمٜمٜم٤م هذا وم

حمٚمد همرق «: يًتٖمرب، وٓ ئمـ أن اًمدقمقة دقمقة ومتٜم٦م، وم٠مٟمتؿ ىمرأشمؿ ىمقل رؾمقل اهلل 

ومال سمد ُمـ اًمتٛمٞمٞمز طمتك يٕمرف ُمـ هق ُمتٛمًؽ  »وحمٚمد همرق زمكم ايمٛم٣مس« »زمكم ايمٛم٣مس

 .سم٤مًمًٜم٦م وُمـ هق ُمذسمذب، وُمـ هق ُمٕم٤مد ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

                                                        

 ( ومؼط.7281)خ ( 1550)

 سمًؽقن اًمراء واًمتل سمعدها سمتشديدها. (1551)
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ـ ذم زُم٤من اًمٜمٌل أُم٤م ُمتك طمدث قمٞمد اًمٖمدير ومال أدري ُمتك طمدث، هل سمدقم٦م مل شمٙم

، ومل شمٙمـ ذم زُم٤من اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ، ومل ي٘مؿ هب٤م أطمد ُمـ أهؾ سمٞم٧م 

اًمٜمٌقة ذم اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م، ًمٙمٜمٝم٤م سمدقم٦م طمدصم٧م سم٥ًٌم اجلٝمؾ، وسم٥ًٌم سمٕمد اًمٜم٤مس قمـ 

، ٓ أدري أيـ اًمّمحٗمٞمقن ُمـ أوًمئؽ اًمذيـ هؿ يمت٤مب اهلل وقمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

دىمٞم٦م إمم احلجر وإمم اجلٌؾ ُم٤م ذٟم٥م اجلٌؾ؟ أيًْم٤م ذم إيران وذم أؿم٤ٌمه اعمج٤مٟملم يرُمل سم٤مًمٌٜم

اًمٕمراق ذم يقم قم٤مؿمقراء خيرضمقن واًمًٙم٤ميملم ُمٕمٝمؿ وؾمالؾمؾ احلديد ُمٕمٝمؿ واخلِم٥م 

ُمٕمٝمؿ ييسمقن أٟمٗمًٝمؿ ويزقمٛمقن أهنؿ ييسمقن أٟمٗمًٝمؿ طمزًٟم٤م قمغم احلًلم وهٙمذا ذم 

ٟمتؿ اًمذيـ ىمتٚمتٛمقه صمؿ اإلطم٤ًمء، ُم٤م أؾمخٗمٙمؿ ي٤م أهؾ اًمٕمراق؟ ُمـ اًمذي ىمتؾ احلًلم؟ أ

سمٕمد ذًمؽ شمذهٌقن وشميسمقن أٟمٗمًٙمؿ وشمرسمٓمقن أٟمٗمًٙمؿ سم٤مًمًالؾمؾ، وهٙمذا أيًْم٤م همػم 

احلًلم أهؾ اًمٕمراق هؿ اًمذيـ يدقمقن همػم واطمد ُمـ أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ًمٚمٜمٍمة وسمٕمده٤م 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م يم٤من يتحن ُمٜمٝمؿ هم٤مي٦م اًمتحن  خيذًمقٟمف، سمؾ يًٚمٛمقٟمف ًمٕمدوه، ومٕمكم

٤مه اًمرضم٤مل وًمٞمًقا سمرضم٤مل. صمؿ سمٕمد ذًمؽ ييسمقن أٟمٗمًٝمؿ وي٠ميت وي٘مقل: آه آه ي٤م أؿمٌ

اًمّمحٗمٞمقن يّمقرون، أوًمئؽ اًمّمحٗمٞمقن ُمـ أقمداء اإلؾمالم ويٜمنمون هذا ذم أوروسم٤م 

وذم همػم أوروسم٤م يريدون ُمـ هذا أن يِمقهقا اإلؾمالم واعمًٚمٛملم، وإذا زطمٗمقا قمغم 

٤م قمغم أٟمٕم٤مم وقمغم أرايض اعمًٚمٛملم ي٘مقًمقن: ٟمحـ ُم٤م زطمٗمٜم٤م قمغم سمٜمل آدم، ٟمحـ زطمٗمٜم

هب٤مئؿ، ًمٞمس ه١مٓء ُمـ سمٜمل آدم اًمذيـ ييسمقن أٟمٗمًٝمؿ سم٤مخلٜم٤مضمر، واًمذيـ يرسمٓمقن 

أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمًالؾمؾ، وييسمقن أٟمٗمًٝمؿ سم٤مخلِم٥م، وييسمقن أٟمٗمًٝمؿ أيًْم٤م سم٤مًمًالؾمؾ، 

وٟمخِمك أن شمتنب إًمٞمٜم٤م هذه اًمٌدقم٦م، وم٢من ؿمٞمٕم٦م اًمٞمٛمـ ىمد أيًقا ُمـ أٟمٗمًٝمؿ وم٠مصٌحقا 

٦م ُمـ إيران، وىمد شمنب يمثػم ُمـ إيران وىمٌؾ يم٤مٟم٧م اًمزيدي٦م يًتقردون اًمٙمت٥م اًمزائٖم
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يٙمٗمرون اًمراومْم٦م، وًمٙمـ هق إُمر ُم٤م ىمٚمٜم٤م ًمٙمؿ إٟمف هيٛمٝمؿ اًمقصمقب قمغم اًمٙمراد، اعمٝمؿ 

أن يثٌقا قمغم اًمٙمراد، صمؿ هذه اًمتًٛمٞم٤مت اًم٤ٌمـمٚم٦م إن يم٤من اًمِمخص ُمٕمٝمؿ ي٘مقًمقن: قمٞمد 

ي٘مقًمقن: ٟمِمقر اًمٕمٞمد، اًمٕمٞمد  اًمٖمدير وإن مل يٙمـ اًمِمخص ُمٕمٝمؿ ويم٤من ُمـ اهلٛم٩م اًمرقم٤مع

ًمٞمس دائاًم اًمٕمٞمد هق يقم اًمٜمحر وصمالصم٦م أي٤مم سمٕمد يقم اًمٜمحر أي٤مم اًمتنميؼ واٟمتٝمك اًمٕمٞمد، 

خيٓم٥م ذم همدير ظمؿ هق  وًمٙمٜمف اًمدضمؾ وأيًْم٤م ٟمحـ ٓ ٟمٕمرف اًمٞمقم اًمذي ىم٤مم اًمٜمٌل 

ُم٤م يم٤من قمٜمد رضمققمف ُمـ طمج٦م اًمقداع ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م هذا أُمر، إُمر أظمر ًمق قمٚمٛمٜم٤م 

ًمٜم٤م أن ٟمٌتدع اضمتامقم٤مت، هذه شمٕمتؼم شمْمٚمٞماًل قمغم اًمٕم٤مُم٦م، اًمقاضم٥م أن ي٘م٤مل ًمٚمٕم٤مُم٦م: هذا 

أُمر ُم٤م أٟمزل اهلل سمف ُمـ ؾمٚمٓم٤من، صمؿ دمد اًم٘م٤ٌمئؾ اعمٖمٗمٚملم، أُم٤م ُمـ ىمد قمرف ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

وم٢مٟمف يًخر ُمٜمٝمؿ، ًمٙمـ اًمٙمراشملم يذهٌقن ويرُمقن ُمٕمٝمؿ وي١ميدون ُم٤م هؿ قمٚمٞمف،  

سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ن يٜمٌٖمل أن شمٕمٚمؿ أٟمؽ ذم واد وهؿ ذم واد، أٟم٧م ُمع قمكموأٟم٧م أهي٤م اًمٙمرشمق

سمـ أيب ـم٤مًم٥م وٓ قمٜمد وم٤مـمٛم٦م وٓ قمٜمد احلًـ  وهؿ ُمع اًمٙمراد ًمٞمًقا قمٜمد قمكم

 واحلًلم.

أؾمقد دظمؾ إمم احلرم، واحل٤ميمؿ سم٠مُمر اهلل هذا ُمـ  سم٠مُمر اهلل قمٌد ذم قمٝمد احل٤ميمؿ

أؾمقد وُمٕمف  ٍم وهؿ يم٤مذسمقن، ومخرج قمٌداًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا يًٛمقن سم٤مًمٗم٤مـمٛمٞملم سمٛم

دسمقس وميب سمف ذم احلجر وومٚمؼ احلجر إؾمقد، صمؿ سمٕمد هذا اؾمت٘مٌؾ احلجٞم٩م يٓمٕمٜمٝمؿ 

سمًٙمٞمٜم٦م وي٘مقل: ٓ حمٛمد وٓ قمكم، وهٙمذا أيًْم٤م أسمق ـم٤مهر اًم٘مرُمٓمل قمٜمد أن اىمتٚمع احلجر 

ذم إؾمقد وهجؿ قمغم احلجٞم٩م وىمتؾ سم٤محلرم وسمْمقاطمل ُمٙم٦م ٟمحق صمالصملم أًمًٗم٤م، ي٘مقل 

                                                        

 واحلايمؿ اخلٌقث يظفر اًمتشقع./ اًمشقخ.( 1552)
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 احلرم:

 أٟمـــــــــ٤م واهلل وسمـــــــــ٤مهلل أٟمـــــــــ٤م

 

 

ـــ٤م  ـــٞمٝمؿ أٟم ـــؼ وأومٜم ـــؼ اخلٚم ـــ٤م أظمٚم  أٟم

سمـ اًمٗمْمؾ اًم٘مرُمٓمل، هؿ ًمٞمًقا قمٜمد اًمديـ وًمٞمًقا ُمقوم٘ملم،  هذا ؿم٠مهنؿ وهٙمذا قمكم 

أيْم٤ًم إذا ىمرأت ذم اًمت٤مريخ دمدهؿ وح٤مي٤م اًمٙمراد وإن يم٤من سمٕمْمٝمؿ رسمام خيرج قمغم فم٤ممل 

يريد، جي٥م أن ٟمت٠مٟمك ذم هذا إُمر وأن ومال ٟمريد أن ٟمِمٛم٧م سمف، أو أن ٟمح٘مؼ ًمٚمٔم٤ممل ُم٤م 

َمـ رنم٤م فمـ ؽمٛمتل همٙمٝمس «: ، اًمرؾمقل ٟمٜمٔمر اًمذي حي٤مرب ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

وصمٔمٙم٦م ايمذيم٥م وايمِمٕم٣مر فمعم َمـ طم٣ميمػ «: ، وي٘مقل اًمرؾمقل »َمٛمل

، ومٝمؿ ذم واد وديـ اهلل ذم واد، صمؿ سمٕمد هذا أيًْم٤م اًمذي يتٜمٙمر ًمٚمدقم٤مة إمم اهلل »أَمري

أرض قمغم اإلؾمالم ُمـ اًمِمٞمققمٞم٦م أُمرهؿ ُمٗمٝمقم ومال ٟمٓمٞمؾ، واحلٛمد هلل ىمد ي٘مقل: اًمقه٤مسمٞم٦م 

طمقل اًم٘م٦ٌم اعمٌٜمٞم٦م قمغم ىمؼم "وذم  "اًمٓمٚمٞمٕم٦م"وذم  "ري٤مض اجلٜم٦م"ذيمرٟم٤م ؿمٞمًئ٤م ُمـ هذا ذم 

اإلحل٤مد "و "إرؿم٤مد ذوي اًمٗمٓمـ إلسمٕم٤مد همالة اًمرواومض ُمـ اًمٞمٛمـ"وذم  "اًمرؾمقل 

 سمحٛمد اهلل ذم إؾمقاق، ومام سم٘مل ًمٚمتِمٞمعوهذه اًمٙمت٥م شم٤ٌمع  ،"اخلٛمٞمٜمل ذم أرض احلرُملم

ذم سمٚمدٟم٤م جم٤مل، وُم٤م سم٘مل إٓ اهلٛم٩م اًمرقم٤مع سملم ُمتٗمرج وسملم ُمتجًس قمٚمٞمٝمؿ، ُم٤مذا 

 ي٘مقًمقن؟ وسملم يمرشمقن ٓ يدري ؿمامًمف ُمـ يٛمٞمٜمف وٓ يمققمف ُمـ سمققمف.

وم٤محلٛمد هلل أُمرهؿ ُمٜم٘ميض ويٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمجد وٟمجتٝمد ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، وٓ 

 د ىميض أُمرهؿ واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.هنتؿ هبؿ وم٘م

                                                        

 شمؼدم آكًػا.( 1553)

( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام وذم ؾمـده ظمالف شمؼدم اًمؽالم قمؾقف ذم حتؼقؼ 2/50ه أمحد )روا( 1554)

 همارة إذـمة.
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 احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.

أُم٤م سمٕمد: وم٢من زقمامء ورُمز احلداصم٦م اًمذيـ يزقمٛمقن أهنؿ يريدون شمٖمٞمػًما ؿمٛمقًمًٞم٤م، شمٖمٞمػًما 

هذا، وُمـ قمج٥م أن هلؿ زُمٜم٤ًم  ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ذم اًمديـ، ذم مجٞمع ؿمئقن احلٞم٤مة يزقمٛمقن

يٜمنمون ذم أسم٤مـمٞمٚمٝمؿ مل يٚمتٗم٧م إًمٞمٝمؿ أطمد إٓ اًمٜم٤مدر، اؾمتقًمقا قمغم اجلرائد واعمجالت، 

ومٗمل اًمًٕمقدي٦م مل يٌؼ إٓ ضمريدة اًمٜمدوة هل اًمتل مل متٙمٜمٝمؿ ُمـ ظمٌثٝمؿ وُمـ أسم٤مـمٞمٚمٝمؿ، 

ًم٘مٌٚمٞم٦م وهٙمذا قمٜمدٟم٤م يٙمتٌقن سم٤مخلط اًمٕمريض، وأهؾ اًمٕمٚمؿ يريدون أن يٕم٤مجلقا اعمِم٤ميمؾ ا

ويٕم٤مجلقا اعمِم٤ميمؾ وخمٚمٗم٤مت اجلٝمؾ، مل يٛمٙمٜمقا أن يٙمتٌقا ؾمٓمًرا واطمًدا ذم اجلرائد 

واعمجالت، هذا يدل قمغم همٗمٚم٦م يمٌػمة ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ، وىمد ىمٞمض اهلل أظًم٤م يمرياًم ي٘م٤مل 

وأًمػ يمت٤مسًم٤م ذم سمٞم٤من ُم٤م قمٚمٞمف أهؾ احلداصم٦م ُمـ اًمٙمٗمر  سمـ حمٛمد اًم٘مرين ًمف: قمقض

ٟمّمح يمؾ أخ ذم اهلل أن ي٘مرأ ذًمؽ اًمٙمت٤مب، وٟمحـ إذا ىمرأٟم٤م ذم يمت٥م واإلحل٤مد، وإين أ

إدب وضمدٟم٤م أن هم٤مًم٥م أهؾ إدب سملم ُمٌتدع وُمٜمحرف وضم٤مهؾ وو٤مل إمم همػم 

 ذًمٙمؿ، وُمـ ؿمؽ ذم يمالُمل ومٚمٞم٘مرأ ُمٕمجؿ إدسم٤مء ًمٞم٤مىمقت احلٛمقي. 

 ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ُمٌٞمٜم٤ًم ًمِم٠من اًمِمٕمراء أن هم٤مًمٌٝمؿ يٙمقن ُمـ ذوي

َٝم٣مؿمِكمُ  آٟمحراف، ي٘مقل اهلل قمزوضمؾ: ُل ايمُمح ـْ سَمٛمَزح ٌُِّئُ٘مْؿ فَمعَم ََم ُل فَمعَم ىُمؾِّ *  ﴿َهْؾ ُأَٞم سَمٛمَزح

٣مٍك َأشمِٝمؿٍ  ْٚمَع َوَأىْمَثُرُهْؿ ىَم٣مِذزُمقنَ *  َأهمح ًح َٔمَراُء َيتحٌُِٔمُٜمُؿ ايْمَٕم٣مُوونَ *  ُيْٙمُٗمقَن ايم ُْؿ *  َوايمُمه َأمَلْ سَمَر َأَّنح

ُْؿ َيُٗمقيُمقَن ََم٣م ٓ َيْٖمَٔمُٙمقنَ *  ٝمُٚمقنَ دِم ىُمؾِّ َواٍد َُّيِ  ٣مِت *  َوَأَّنح ٣محِلَ ـَ آََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمح ٓح ايمحِذي إِ

                                                        

 إٓ أكف رضمع قمغم قمؼٌة وصار يداومع قمـ سمعض احلداصمقلم. قماوماكا اهلل شمعامم مـ اًمتـاىمض. (1555)
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ـَ ـَمَٙمُٚمقا َأيح َُمٛمَْٗمَٙم٤ٍم  ـْ زَمْٔمِد ََم٣م ـُمٙمُِٚمقا َوؽَمَٝمْٔمَٙمُؿ ايمحِذي وا َِم َوَذىَمُروا اهللَ ىَمثغِمًا َواْٞمَتٌَمُ

ٌُقَن﴾
ـْ  وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:٘مقل ؾمٌح٤مٟمف ، وي[115-112]اًمِمٕمراء: َيٛمَْٗمٙمِ ـَ ايمٛمح٣مِس ََم ﴿َوَِم

ْؿ فَمَذاٌب  ـْ ؽَمٌِٝمِؾ اهللِ زمَِٕمغْمِ فِمْٙمٍؿ َوَيتحِخَذَه٣م ُهُزوًا ُأويَمئَِؽ ََلُ ِدي٧ِم يمُِٝمِّمؾح فَم َق احْلَ ي ََلْ َيُْمؼَمِ

ْ *  َُمِٜمكمٌ  َتْ٘مػِمًا ىَمَٟمْن مَل ًْ ُه َوإَِذا سُمْتعَم فَمَٙمْٝمِف آَي٣مسُمٛم٣َم َولمح َُم ْ ٌَممِّ َٚمْٔمَٜم٣م ىَمَٟمنح دِم ُأُذَٞمْٝمِف َووْمرًا هَم ًْ َي

ـَ آََمٛمُقا  ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:[5-4]ًم٘مامن: زمَِٔمَذاٍب َأيمِٝمٍؿ﴾ ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ـَ ُأوسُمقا ايْم٘مَِت٣مَب َمِ  ـَ ايمحِذي ُذوا ِديٛمَُ٘مْؿ ُهُزوًا َويَمِٔم٣ًٌم َِم َ ـَ اَتح ٣مَر ٓ سَمتحِخُذوا ايمحِذي ٌْٙمُِ٘مْؿ َوايْمُ٘مٖمح ـْ وَم

ُذوَه٣م ُهُزوًا َويَمِٔم٣ًٌم َذيمَِؽ *  َأْويمَِٝم٣مَء َواسمحُٗمقا اهللَ إِْن ىُمٛمُْتْؿ َُم٠ْمَِمٛمكِمَ  َ الِة اَتح َوإَِذا َٞم٣مَدْيُتْؿ إلَِم ايمِمح

ُْؿ وَمْقٌم ٓ َئْمِٗمُٙمقنَ   . [36-35]اعم٤مئدة: ﴾زمَِٟمَّنح

إدب  ذيمر شمٚمٌٞمًف قمغم أهؾ "شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس"وىمد ذيمر اسمـ اجلقزي رمحف اهلل ذم 

وزهدهؿ ذم قمٚمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وهٙمذا أيًْم٤م ذيمر إخ أمحد اًم٘مٓم٤من يمٞمػ يًتقزم 

اًمِمٞمققمٞمقن قمغم أهؾ إدب وجيذسمقهنؿ إًمٞمٝمؿ، وٟمحـ هيٛمٜم٤م اًمذيـ يٕمٞمِمقن سملم أفمٝمرٟم٤م 

ـَ آََمٛمُقا وَم٣مسمُِٙمقا أن، اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ٣م ايمحِذي َ ـَ  ﴿َي٣م َأُّيه ـَ َيُٙمقَٞمُ٘مْؿ َِم ايمحِذي

٣مِر َويْمَٝمِجُدوا همِٝمُ٘مْؿ نِمْٙمَٓم٥ًم﴾ ، ومٞمٝمٛمٜم٤م وإن يمٜم٤م ٟمًتٖمرب هم٤مي٦م آؾمتٖمراب، [215]اًمتقسم٦م:ايْمُ٘مٖمح

يمٞمػ ُمٙمٜمقا ُمـ ضمرائد اًمًٕمقدي٦م وجمالهت٤م؟ ٟمًتٖمرب ضمًدا، هذا يدل قمغم ظمٚمؾ هٜم٤مًمؽ، 

ـَ آََمٛمُقا ؿ: ًمٙمـ هيٛمٜم٤م ُم٤م هق ذم سمٚمدٟم٤م، ٕن اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمري ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

٣مِر َويْمَٝمِجُدوا همِٝمُ٘مْؿ نِمْٙمَٓم٥ًم﴾ ـَ ايْمُ٘مٖمح ـَ َيُٙمقَٞمُ٘مْؿ َِم  ، وم٘مد ذيمر إُخ [215]اًمتقسم٦م:وَم٣مسمُِٙمقا ايمحِذي

 : اًم٤ًمئُؾ 

ٌَْد اًمٕمزيز اعم٘م٤مًمح، وقمٌد اًمٕمزيز اعم٘م٤مًمح يِمٖمؾ ُمٜمّم٥م رئ٤مؾم٦م اجل٤مُمٕم٦م، ويِمٖمؾ  قَم

ٞمٛمٜمٞم٦م، وأيًْم٤م ُمٕمرض اًمٙمت٤مب، وم٢مٟمف يٙمقن ُمٜمّم٥م رئ٤مؾم٦م اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت اًم
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اعمًئقل قمٜمف إذا ٟمٔمرٟم٤م عم٤م يِمٖمٚمف، ومٛمـ اًمذي ُمٙمٜمف ُمـ هذا؟ ُمـ اًمذي ُمٙمٜمف ُمـ رئ٤مؾم٦م 

اجل٤مُمٕم٦م؟ وُمـ اًمذي ُمٙمٜمف أيًْم٤م ُمـ رئ٤مؾم٦م اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمٞمٛمٜمٞم٦م؟ وقمٌد اًمٕمزيز 

 اعم٘م٤مًمح وُمـ دقمك سمدقمقشمف يريدون هدم اًمديـ اإلؾمالُمل.

ًمٖم٦م وؿمٕمًرا طمًرا يزقمٛمقن هذا، وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يريدون هذا، اٟمٔمروا إمم ٓ يريدون إٟمِم٤مء 

سمـ اًمٗمْمؾ؟  سمـ اًمٗمْمؾ اًمث٤مئر، أشمدرون قمغم ُم٤مذا صم٤مر قمكم ُم٤م قمٜمقن سمف ديقاٟمف ؾمٞمػ قمكم

إٟمف صم٤مر قمغم اإلؾمالم، إٟمف صم٤مر قمغم اًمٞمٛمٜمٞملم، ي٘متؾ ويًٚم٥م، وهٙمذا أيًْم٤م اًمديقان وُم٤م 

 .سمـ حمٛمد ب أظمٞمٜم٤م قمقضٟمنمه ي٘مقل ذم ديقاٟمف، وُم٤م ٟمنم قمٜمف ذم يمت٤م

وهٙمذا أيًْم٤م قمٜمد أن رد قمٚمٞمف، وىم٤مم اًمٞمٛمٜمٞمقن ضمزاهؿ اهلل ظمػًما  )أنَّ اهلل رُم٤مد(

ذم يمؾ ُمًجد أفمٝمر أٟمف ىمد شم٤مب إمم اهلل، وسمٕمد ُم٤م أفمٝمر أٟمف ىمد شم٤مب إمم اهلل، فمٝمر أهن٤م شمقسم٦م 

ـَ آََمٛمُقا َوََم٣م َُيَْدفُمقنَ ٟمٗم٤مق، ومٝمؿ:  ُٜمؿْ  ﴿ُُي٣َمِدفُمقَن اهلَل َوايمحِذي ًَ ٓح َأْٞمُٖم ، فمٝمر أهن٤م [7]اًمٌ٘مرة:﴾إِ

شمقسم٦م ٟمٗم٤مق عم٤م ذم هذه اعمجٚم٦م اًمتل شمّمدر ذم صٜمٕم٤مء صدرت هذه اعمجٚم٦م حمرم ؾمٜم٦م ؾم٧م 

وأرسمٕمامئ٦م وأًمػ هجري٦م )اًمٕمدد اًم٤ًمدس( اؾمؿ اعمجٚم٦م )اًمٞمٛمـ اجلديد( هذه اعمجٚم٦م 

ٚم٦م سمٞمٜمٝمؿ وسملم ُم٤م إظمقاٟمٜم٤م هق أطمد اًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م، اًم٘م٤مئٛمقن قمٚمٞمٝم٤م ه١مٓء ؾمتذيمرون اعم٘م٤مسم

سمـ حمٛمد ًمتٕمٚمٛمقا أهنؿ ىمد اؾمتقًمقا قمغم اعمجٚم٦م، واؾمتقًمقا قمغم يمثػم ُمـ  يمتٌف إخ قمقض

اًمٕمزيز اعم٘م٤مًمح ُمـ ُمًتِم٤مري اًمتحرير ذم صٗمح٦م  إقمامل، هذه اعمجٚم٦م يمام ؾمٛمٕمتؿ قمٌد

( إرض دم، إومؼ دم، وهذه ٟمنمت سمٕمد ديقاٟمف سم٠مزُمٜم٦م ًمٙمـ إفمٝم٤مر اًمتقسم٦م ٓ 132)

 ذم هذه إي٤مم اًم٘مري٦ٌم اؾمت٘مدم احلداصمٞملم واًمِمٞمققمٞملمي٘مٌؾ ٕٟمف 

                                                        

 هق اًمؼرين وىمد شمردى طماًمف، وأما يمتاسمف اًمذي شمؽؾؿ ومقف قمغم احلداصمة ومؽتاب ـمقب.( 1556)

 يصػ هذا اعمؾحد وهق اعمؼاًمح يصػ اهلل شمعامم سملكف يمان رمادًا، وأكف مات...إًمخ يمػرياشمف. (1557)
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 قمـــ اعمــرء ٓ شمًــ٠مل وؾمــؾ قمـــ ىمريٜمــف

 

ــــدي  ــــ٤مرن ي٘مت ــــريـ سم٤معم٘م ــــؾ ىم  ومٙم

َمثؾ «ي٘مقل:  يمام ؾمٛمٕمتؿ هق ُمًتقل قمغم اجل٤مُمٕم٦م واًمرؾمقل  قمٌد اًمٕمزيز اعم٘م٤مًمح 

، صمؿ سمٕمد أي٤مم إذا »اجلٙمٝمس ايمِم٣ميمح واجلٙمٝمس ايمًقء ىمح٣مَمؾ اظمًؽ وٞم٣مهمخ ايم٘مغم

ُمًتقًمًٞم٤م قمغم اجل٤مُمٕم٦م وم٘مد رأيٜم٤م ذم اًمِمٕمر رضماًل ُمٍمًي٤م يم٤من يدرس ؿمٕمًرا ومٞمف يمٗمر ٓ يم٤من 

طم٤مضم٦م إمم ذيمره، ومٞمف وصػ اهلل قمزوضمؾ سم٤معمٚمؽ اًمٔم٤ممل اًمٖم٤مؿمؿ، ويم٤من يدرس ذًمٙمؿ 

ذًمٙمؿ اًمٙمت٤مب ومٞمف هتجؿ قمغم  ،"صٝمٞمؾ اجلًد"اًمٙمت٤مب سم٤مجلامقم٦م ورأيٜم٤م يمت٤مسًم٤م آظمر سمٕمٜمقان 

يٕمد يمٗمًرا وهق ُمقضمقد ذم ُمٙمت٦ٌم سم٤مجل٤مُمٕم٦م، وهٜم٤مك آظمرون  يقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم ورُمٞمف سمام

ُمٜمٝمؿ طمًـ اًمٚمقزي اًمذي يٕمتؼم وزير اإلقمالم هق أيًْم٤م ُمـ هذا وإن مل يذيمره إخ 

سمـ حمٛمد اًم٘مرين وم٢من ًمف ذم هذه اعمجٚم٦م اًمٞمٛمـ اجلديد وم٢من ًمف ؿمٕمًرا ذم هم٤مي٦م ُمـ  قمقض

رغ، ُمثٚمف ٓ جيقز أن يٌ٘مك اًمًامضم٦م، وذم هم٤مي٦م ُمـ اًمًخ٤موم٦م، وذيمر اًمٕمِمؼ واًمٙمالم اًمٗم٤م

 قمغم وزارة اإلقمالم ٓ جيقز أن يٛمٙمـ، واًمؼمدوين إقمٛمك اًمذي يمام ىمٞمؾ:

ـــؿ ـــ٤م ًمٙم ـــػًما ٓ أسم ـــقد سمّم ـــك ي٘م  أقمٛم

 

ــف  ــ٤من هتدي ــ٧م اًمٕمٛمٞم ـــ يم٤مٟم ــؾ ُم ــد و  ىم

ويٜمٌٖمل ٕهؾ احلداصم٦م أن يرضمٕمقا إمم اهلل وأن يٕمٚمٛمقا أهنؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن ي١مصمروا  

أسمق اًمٕمالء اعمٕمري وؾمٌ٘مٝمؿ اًمراوٟمدي وؾمٌ٘مٝمؿ أيًْم٤م )ـمف  قمغم جمتٛمٕمٜم٤م ؿمٞمًئ٤م، وم٘مد ؾمٌ٘مٝمؿ

طمًلم( إقمٛمك أقمٛمك اًمٌٍم واًمٌّمػمة اًمذي ي٘مقل: ومٚمتحدصمٜم٤م اًمتقراة وًمٞمحدصمٜم٤م اًم٘مرآن 

قمـ إؾمامقمٞمؾ وإسمراهٞمؿ ُم٤م ؿم٤مءا ومٚمـ ٟمث٧ٌم إٓ ُم٤م أصمٌتف اًمت٤مريخ، واًمذي ي١مًمػ يمت٤مسًم٤م 

قمٛمٞماًل ًمٙمؾ ُمٚمحد يٓمٕمـ ذم سمٕمٜمقان اًمِمٕمر اجل٤مهكم ويِمٙمؽ ذم اًمِمٕمر اجل٤مهكم، ويم٤من 

اإلؾمالم وم٘مد ذه٥م )ـمف طمًلم( وسم٘مل اإلؾمالم سمحٛمد اهلل، وؾمٞمذه٥م )اعم٘م٤مًمح( 

                                                        

 ( قمـ أيب مقؾمك ريض اهلل قمـف.2628( )م 5534خ (( 1558)
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و )اًمٚمقزي( سمؾ ه١مٓء ًمٞمًقا سمٌمء وإن ُمٙمٜمتٝمؿ احلٙمقُم٦م، وم٢مٟمٜم٤م ٟمٜم٤مؿمد  و)اًمؼمدوين(

طمٙمقُمتٜم٤م أن ٟمًتٌدل هبؿ ُمـ ًمٞمس سمحزيب، وُمـ هيٛمف أُمر اعمًٚمٛملم وم٢من ه١مٓء ٓ 

٤مرن سملم ُم٘م٤مسمٚم٦م طمداصمٞم٦م ذم اًمًٕمقدي٦م ًمٌٕمض اًمٞمٛمٜمٞملم، وأىم٤مرن سملم ي١مُمٜمقن، وأريد أن أىم

هذه اعمجٚم٦م اًمتل هل )اًمٞمٛمـ اجلديد( ًمتٕمٚمٛمقا أن سمٚمدٟم٤م ىمد أصٌح٧م ُمٖمِمقؿم٦م، ذم 

 (.22)صٗمح٦م 

ي٘مقل إهن٤م طمّمٚم٧م ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم ضمريدة قمٙم٤مظ طمقار ُمع ؿم٤مقمر يٛمٜمل طمداصمل اؾمٛمف 

سمٕمٌد اًمٕمزيز اعم٘م٤مًمح وقمٌد اًمٙمريؿ )قمٌد اًمٚمٓمٞمػ رسمٞمع( وىمد أؿم٤مد ذم احلقار وسملم إقمج٤مسمف 

اًمرازطمل وقمٌد اًمقدود ؾمٞمػ وقمٌداهلل ىم٤ميض وأمحد ىم٤مؾمؿ دُم٤مج وزيد ُمٓمٞمع وقمٌد 

اًمقزم، اٟمٔمروا اعمنمومقن قمغم هذه اعمجٚم٦م يمٞمػ يتخػمون أصح٤مهبؿ، ُمـ هؿ  اًمٗمت٤مح قمٌد

اًمٕمزيز اعم٘م٤مًمح، قمٌداهلل  ُمًتِم٤مروا اًمتحرير هٜم٤م ي٤م إظمقاٟمٜم٤م؟ ُمًتِم٤مروا اًمتحرير قمٌد

اًم٤ٌمري ـم٤مهر حيٞمك قمكم اإلري٤مين،  اًمقدود ؾمٞمػ، زيد ُمٓمٞمع دُم٤مج، قمٌد ًمؼمدوين، قمٌدا

حمٛمد ردُم٤من اًمزرىم٦م صمؿ اإلظمراج اًمٗمٜمل قمٌداهلل حمٛمد اعمج٤مهد ؾمٙمرشمػم اًمتحرير حمٛمد 

 اًمٙمريؿ صم٤مسم٧م اًمرازطمل. ًمٓمػ هم٤مًم٥م ُمدير اًمتحرير قمٌد

اًمذئ٥م يّمػ قمٌد اًمٙمريؿ اًمرازطمل ذم ؾمٜملم ُمْم٧م يمت٥م ذم ضمريدة سم٤مًمٞمٛمـ، اًمٜمٌل 

 سم٠مٟمف ٟمٌل ذئ٥م. رؾمقل اهلل 

َمـ زمدل ديٛمف «ي٘مقل:  وًمـ ٟمًؽميح ُمـ ه١مٓء إٓ إذا أىمٞمٛم٧م احلدود، وم٢من اًمٜمٌل 

ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤مذ أٟمف  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"، وي٘مقل أيًْم٤م: يمام ذم »هم٣مومتٙمقه

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام.6922خ (( 1559)

  ( قمـ أيب سمردة قمـ أيب مقؾمك ريض اهلل قمـفام.15( )م/اإلمارة/4341/4342)خ  (1560)
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 ضم٤مء إمم أيب ُمقؾمك ومه٤م ذم اًمٞمٛمـ ومرأى ُمٕم٤مذ رضماًل ُمرسمقـًم٤م وم٘م٤مل ُم٤م هذا ي٤م أسم٤م ُمقؾمك؟

َمـ زمدل «ي٘مقل:  ىم٤مل: هذا رضمؾ ارشمد ىم٤مل ُمٕم٤مذ: ًمـ أٟمزل طمتك ي٘متؾ وم٢من اًمرؾمقل 

وم٘م٤مل: ُم٤م رسمٓمٜم٤مه إٓ هلذا، وأُمر سم٘متٚمف وٟمحـ ٟمٓمٛمئـ إظمقاٟمٜم٤م اًمِم٤ٌمب  »ديٛمف هم٣مومتٙمقه

احلج٤مزي واًمِم٤ٌمب اًمٜمجدي، وهٙمذا اًمِم٤ٌمب ذم مجٞمع اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م، ٟمٓمٛمئٜمٝمؿ أن 

يز اعم٘م٤مًمح، وٓ يت٠مصمر سم٤مًمٚمقزي وٓ سم٤مًمؼمدوين، وٓ سمٕمٌد اًمِم٤ٌمب اًمٞمٛمٜمل ٓ يت٠مصمر سمٕمٌد اًمٕمز

اًمٙمريؿ صم٤مسم٧م اًمرازطمل، ُم٤م يت٠مصمر إٓ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وم٢مٟمٜم٤م ٟمخِمك أن ي٘مرأ سمٕمد قمنميـ 

ؾمٜم٦م أو سمٕمد مخًلم ؾمٜم٦م أو سمٕمد ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م ي٘مرأ شم٤مريخ اعم٘م٤مًمح صمؿ ئمـ أن اًمٞمٛمٜمٞملم قمغم هذه 

٦م اجل٤مُمٕم٦م وي٘مقًمقن: ًمٞمس ًمف أصمر قمٚمٞمٜم٤م اًمِم٤ميمٚم٦م، ٓ، ٓ، ىمد زارين همػم واطمد ُمـ ـمٚمٌ

 سمحٛمد اهلل.

ومٌحٛمد اهلل وم٢من اًمِمٕم٥م اًمٞمٛمٜمل ٕن يذيمر هيقدي قمٜمده أهقن ُمـ أن يذيمر 

اًمٕمزيز اعم٘م٤مًمح، إٟمام ومروتف احلٙمقُم٦م جي٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم،  قمٌد

رائده٤م وهٙمذا أيًْم٤م احلٙمقُم٦م اًمًٕمقدي٦م جي٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شمت٘مل اهلل قمزوضمؾ وأن شمٓمٝمر ضم

وجمالهت٤م ُمـ ه١مٓء اخلٌث٤مء اعمٚمحديـ، ٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ـْ  ـْ َأََمَر زمَِِمَدوَم٥ٍم َأْو ََمْٔمُروٍف َأْو إِْصالٍح زَمكْمَ ايمٛمح٣مِس َوََم ٓح ََم ـْ َٞمْجَقاُهْؿ إِ ﴿ٓ طَمغْمَ دِم ىَمثغٍِم َِم

 ًَ ، أيـ اًمقٓء [222]اًمٜم٤ًمء:﴾ْقَف ُٞم٠ْمسمِٝمِف َأصْمرًا فَمٓمِٝمامً َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ ازْمتَِٕم٣مَء ََمْرَو٣مِت اهللِ هَم

واًمؼماء؟ ٟمٛمٙمـ ُمٚمحًدا يدقمل اًمتجديد اعمٙمذوب وهق يريد هدم اًمديـ، ٟمٛمٙمٜمف ُمـ 

اجلرائد واعمجالت واإلذاقم٦م يٙمت٥م ذم اجلريدة سم٤مخلط اًمٕمريض، ويٛمٙمـ أن ي٘مقل ُم٤م 

يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ُمٌٞمٜم٤ًم  يِم٤مء، ٟمٛمٙمٜمف وأهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٌٕمدون قمـ هذا، رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم

ـَ آََمٛمُقا ٓ سَمتحِخُذوا آزَم٣مَءىُمْؿ َوإطِْمَقاَٞمُ٘مْؿ َأْويمَِٝم٣مَء إِِن  ٕطمقال اًمقٓء واًمؼماء: ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه
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ْؿ َِمٛمُْ٘مْؿ هَمُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ ايمٓمح٣مظمُِقنَ  ـْ َيَتَقَلحُ ياَمِن َوََم ِ ْٕ ٌهقا ايْمُ٘مْٖمَر فَمعَم ا ، وي٘مقل [15]اًمتقسم٦م:﴾اؽْمَتَح

ـَ آََمٛمُقا ٓ سَمتحِخُذوا ايْمَٝمُٜمقَد َوايمٛمحَِم٣مَرى ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ُف َِمٛمُْٜمْؿ إِنح اهلَل ٓ َُّيِْدي ايْمَٗمْقَم  ْؿ َِمٛمُْ٘مْؿ هَم١مِٞمح ـْ َيَتَقَلحُ َأْويمَِٝم٣مَء زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمَِٝم٣مُء زَمْٔمٍض َوََم

ـْ  ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:، و[32]اعم٤مئدة:﴾ايمٓمح٣مظمكِِمَ  ـَ آََمٛمُقا ََم ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ٌهقَٞمُف َأِذيمح٥ٍم فَمعَم اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َأفمِ 
ٌهُٜمْؿ َوحُيِ

ْقَف َيْٟمَِت اهللُ زمَِٗمْقٍم حُيِ ًَ ـْ ِديٛمِِف هَم ٍة فَمعَم َيْرسَمدح َِمٛمُْ٘مْؿ فَم زح

ـَ جُي٣َمِهُدوَن دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللِ   .[32]اعم٤مئدة:َوٓ َُي٣َمهُمقَن يَمْقََم٥َم ٓئٍِؿ﴾ايْمَ٘م٣مهمِِري

اًمٞمٛمـ همٜمٞم٦م قمـ اعم٘م٤مًمح وقمـ اًمٚمقزي وقمـ اًمؼمدوين، اًمٞمٛمـ همٜمٞم٦م قمٜمٝمؿ ٓ يّمٚمحقن 

أن يٙمقٟمقا ُمًتِم٤مريـ، وٓ يّمٚمحقن أيًْم٤م أن يٙمقن ُم٠مُمقٟملم قمغم ديٜمٜم٤م، ي٘مقل اهلل 

ـَ آََمٛمُقا ٓ سَمتح  قمزوضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ٣م ايمحِذي َ ـْ ُدوٞمُِ٘مْؿ ٓ َيْٟميُمقَٞمُ٘مْؿ ﴿َي٣م َأُّيه ِخُذوا زمَِْم٣مَٞم٥ًم َِم

ِٖمل ُصُدوُرُهْؿ َأىْمػَمُ﴾ ـْ َأهْمَقاِهِٜمْؿ َوََم٣م َُتْ ٌَْٕمَّم٣مُء َِم وا ََم٣م فَمٛمِتهْؿ وَمْد زَمَدِت ايْم ٣ٌَمًٓ َوده ]آل طَم

 .[226قمٛمران:

وىمد ىمرأت ًمٚمٛم٘م٤مًمح ؿمٞمًئ٤م أو أؿمٞم٤مء، أراه يٛمدح اًمثقرة، ويٛمدح اجلٛمٝمقري٦م ذم أؾمٓمر 

ـ اإلؾمالم سمٕمد ُمدطمف اًمثقرة واجلٛمٝمقري٦م، ٓ، ٓ ي٤م إظمقاٟمٜم٤م اًمثقرة ىمد طم٘م٘م٧م صمؿ يٓمٕم

ظمػًما وهٙمذا أيًْم٤م اجلٛمٝمقري٦م، ًمٙمـ ي٤م إظمقاٟمٜم٤م ُم٤م ٟمحت٤مج إمم ذًمٙمؿ اعمدح، صمؿ سمٕمد ذًمؽ 

يٓمٕمـ اإلؾمالم ُمـ اخلٚمػ، ٓ ٟمحت٤مج إمم هذا، جي٥م أن ٟمت٘مل اهلل ومٜمحـ ذم جمتٛمع ُمًٚمؿ، 

٧م أرطم٥م وقمٜمس وقمٚمؿ ومالن وومالن ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ يمٞمػ ًمق قمٚمٛم٧م طم٤مؿمد وسمٙمٞمؾ وقمٚمٛم

أن اعم٘م٤مًمح يريد أن هيدم ديٜمٝمؿ، إٟمٜم٤م ًمًٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ قمـ طمزسمٞم٦م، وٓ ٟمريد أن ٟمحؾ حمؾ 

اعم٘م٤مًمح ذم اجل٤مُمٕم٦م، ٓ ٟمريد أن ٟمحؾ حمٚمف وًمٙمٜمٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ هلل قمزوضمؾ، وهذا اًمنميط 

 ًمٞمِمٕمروا ؾمٞمّمؾ إن ؿم٤مء اهلل سم٠ميدي اعمِم٤ميخ، ويّمؾ أيًْم٤م سم٠ميدي إظمقاٟمٜم٤م اًمٞمٛمٜمٞملم



 413 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

 سم٤معمًئقًمٞم٦م.

ومٚمًٜم٤م ٟم٘متدي ُمٕمنم اًمٞمٛمٜمٞملم، وٓ جيقز أن ٟم٘متدي سمحج٤مزي أقمٜمل ُمٕم٤مس، أُم٤م 

ومٜمٕمؿ، وٓ ٟم٘متدي أيًْم٤م سمٜمجدي وٓ ٟم٘متدي سمٛمٍمي وٓ ٟم٘متدي  ٟم٘متدي سمرؾمقل اهلل 

، سمؾ اًمدقمقة ٓ شم٘متدي سمٞمٛمٜمل، شم٘متدي سمرؾمقل اهلل سمًقداين، ٟم٘متدي سمرؾمقل اهلل 

جي٥م أن ٟمت٘مل اهلل قمزوضمؾ، اًمٖم٤مًم٥م قمغم إدسم٤مء اًمًخ٤موم٦م،  ، ومٜمحـ ُمٕمنم اعمًٚمٛملم

سمـ قمكم اًمِمٞم٤ٌمين ُمـ اعمجٚمد اًم٤ًمسمع ُمـ ُمٕمجؿ إدسم٤مء،  ًمق ذيمرت ًمٙمؿ ىمّم٦م ُمدرك

٤ًٌم ُمـ إدسم٤مء، ومٗمتـ سمٖمالم  ُمدرك سمـ قمكم اًمِمٞم٤ٌمين يم٤من حيي قمٜمده ـمٚم٦ٌم، ويم٤من أدي

ين، اٟمتٝمك سمف احل٤مل أن ٟمٍماين صمؿ سمٕمد ذًمٙمؿ اٟمتٝمك أُمره إمم قمِمؼ ذًمٙمؿ اًمٖمالم اًمٜمٍما

سمـ قمكم وضملء إمم قمٛمرو اًمٜمٍماين  اًمٜمٍماين اؾمتحٞم٤م ومل حيي جمٚمًف، ومٛمرض ُمدرك

همالم ٟمٍماين وىمٞمؾ ًمف أٟم٘مذ هذا اًمرضمؾ ومذه٥م إًمٞمف، وٟمٔمر إًمٞمف وؿمٝمؼ وُم٤مت، اٟمتٝمك سمف 

احل٤مل إمم هذه، وإذا ىمرأٟم٤م إظمقاٟمٜم٤م ذم اهلل ذم ُمٕمجؿ إدسم٤مء وومٞمف إهم٤مين ٟمرى ُمثؾ ىمّم٦م 

ٟمقاس، وُمثؾ ىمّمص يمثػم ُمـ أصح٤مب اخلالقم٦م، ومٝم١مٓء ُم٤مذا يريدون ًمق يم٤مٟمقا  أيب

ص٤مدىملم؟ وًمٞمًقا سمّم٤مدىملم ًمق يم٤مٟمقا ص٤مدىملم، أهنؿ يريدون شمٖمٞمػم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ًمٙم٤من 

إُمر أهقن قمغم أهنؿ ًمٞمًقا سمّم٤مدىملم، وًمٞمس هبلم سمؾ هق يٕمتؼم يمٗمًرا، اًمذي يريد أن يٖمػم 

﴿وُمْرآٞم٣ًم فَمَرزمِّٝم٣ًم نَمغْمَ ِذي  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ؿم٠من اًم٘مرآن: اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يمٗمًرا، ي٘مقل اهلل

َٔمْؾ يَمُف فِمَقصَم٣م ،[16]اًمزُمر:فِمَقٍج﴾ ْ جَيْ ٌِْدِه ايْم٘مَِت٣مَب َومَل ْٚمُد هلِلحِ ايمحِذي َأْٞمَزَل فَمعَم فَم  ﴿احْلَ

 [.1-2اًمٙمٝمػ:]وَمٝمِّاًم﴾

ًمِمقاهد اًمٜمحقي٦م، سمٚمغ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، أيـ ا وم٤مًم٘مرآن ٟمزل سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًمٜمٌل 

وؿمقاهد اًمتٗمًػم وؿمقاهد اًمٚمٖم٦م؟ ىمؾ أن دمًدا سم٤مسًم٤م إٓ واًمٕمٚمامء ي٘مقًمقن: جمرد ُمث٤مل، سم٤مب 
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احل٩م: اًم٘مّمد، صمؿ ي٠ميت سمٌٞم٧م ُمـ اًمِمٕمر وهق ذم اًمٚمٖم٦م اًم٘مّمد، وهق ذم اًمنمع يمذا، ويمذا 

، اًمّمٞم٤مم ذم اًمٚمٖم٦م اإلُم٤ًمك، وهٙمذا ديٜمٜم٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، يمت٥م اًمتٗمًػم ممٚمقءة سم٤مًمِمقاهد

اًمتٗمًػم سمامذا يٗمن؟ يٗمن اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن، واًم٘مرآن سم٤مًمًٜم٦م، واًم٘مرآن سم٠مىمقال اًمّمح٤مسم٦م 

قمغم ُم٤م شم٘متْمٞمف اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وم٤مًمذي يريد أن ي٠ميت ًمٜم٤م سمخراوم٤مت، أو ي٠ميت ًمٜم٤م هبذي٤من، إذا 

ىمرأت اًم٘مّم٦م وأٟم٤م أرضمق أن ي٘مرأه٤م ذم جمٚم٦م )اًمٞمٛمـ اجلديد(، ي٘مقل: أهذه ىمّم٦م أم هذا 

ـ اجلديد( اًمّم٤مدرة سمٛمحرم ؾمٜم٦م ؾمت٦م وأرسمٕمامئ٦م وأًمػ هجري٦م ُم٤مذا شم٘مقل؟ هذي٤من؟ )اًمٞمٛم

شم٘مقل هذه ىمّم٦م أم هذا هذي٤من؟ وهذا ؿمٕمريمؿ أيًْم٤م وهق يٕمتؼم هذي٤مًٟم٤م، ورسمام شمٕمٛمدوا 

 اًمٖمٛمقض ُمـ أضمؾ إذا أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمٙمر طمٞمٜمئذ يت٠موًمقن شم٠موياًل سمٕمٞمًدا.

أٟم٤مين  أن اًمٜمٌل يمام ٟمنمت ذم ضمريدة ذم اًمٞمٛمـ قمـ سمٚم٘مٞمس احلياٟمٞم٦م، ٟمنمت 

وىمرأه٤م اًمٜم٤مس، وذم اًمٞمقم اًمث٤مين قمٜمد أن وج٧م اعم٤ًمضمد ىم٤مًم٧م: قمٗمًقا، ؾم٘مٓم٧م )قمـ( أو 

ؾم٘مٓم٧م )ُمـ(، أو ؾم٘مٓم٧م ذم اعمجٚم٦م، قمٗمًقا سمٕمدُم٤م سم٤مطمقا سم٤مًمٙمٗمر، وهٙمذا يٜمٗمثقن 

سمًٛمقُمٝمؿ وم٢مذا رأوا اًمٞمٛمٜمٞمٞملم هيزون اعمٜم٤مسمر ويٜمٙمرون هذه إسم٤مـمٞمؾ، قمٗمًقا ُم٤م ٟمٌٖمل 

عم٘م٤مًمح أن يٓمٌع ديقاٟمف ـمٌٕم٦م ضمديدة، وأن حيذف ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمٙمٗمري٤مت قمٗمًقا، ٟمٌٖمل ُمـ ا

وُم٤م ومٞمف ُمـ اإلحل٤مد، وأن ئمٝمر شمقسمتف ذم اعم٘مدُم٦م، أُم٤م شمقسم٦م ذم اجلريدة وسم٤مًم٘مٚمؿ اًمٕمريض 

﴿إِنح اظمُْٛم٣َمهمِِٗمكَم ُُي٣َمِدفُمقَن اهلَل َوُهَق ومٝمذا ٟمٗم٤مق، وم٢من اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

، ومٛمخ٤مدقم٦م اعمًٚمٛملم ُم٤م ٟم٘مٌٚمٝم٤م، ـمٕمٜمٝمؿ ذم اًمِمٕمر يٕمتؼم ضمريٛم٦م، [221ٜم٤ًمء:]اًمطَم٣مِدفُمُٜمْؿ﴾

 أٟمًتٌدل ىمقل اُمرئ اًم٘مٞمس، وهٙمذا أيًْم٤م ىمقل سمِم٤مر اًمذي يٌٕم٨م احلامؾم٦م:

ـــــ٤مضمٕمل ـــــذم ُمْم ـــــل واعمنم  أي٘متٚمٜم

 

ــــقال  ــــ٤مب أهم ــــٜمقٟم٦م زرق يم٠مٟمٞم  وُمً

٘م٤مًمح، أٟمًتٌدًمف هبذي٤من اعم٘م٤مًمح اًمذي ٓ يدري رأؾمف ُمـ ذيٚمف، ُم٤م ٟمًتٌدًمف هبذي٤من اعم 
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وٓ هبذي٤من اًمٚمقزي، وٓ هبذي٤من احلداصمٞملم ذم اًمًٕمقدي٦م، وٓ هبذي٤من طمداصم٦م ُمٍم، وٓ 

هبذي٤من طمداصم٦م اًمٕمراق أو ؾمقري٤م إمم همػم ذًمؽ، وم٢مهنؿ ُم٘متدون سم٠مقمداء اإلؾمالم، وٟمحـ إذا 

ضمٝمٚمٜم٤م ديٜمٜم٤م وضمٝمٚمٜم٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يريدون أن يٚمًٌقا قمٚمٞمٜم٤م ويٓمٕمٜمقن ذم ديٜمٜم٤م وٟمحـ ٓ 

 ومٕمؾ أؾمٞم٤مدهؿ سمقاؾمٓم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ٓ طم٤مضم٦م ًمذيمره٤م ذم هذا، اًمرؾمقل ٟمِمٕمر، وىمد 

، ، واًمِمٕمراء ُمٜمٝمؿ ُمـ ٟم٤مومح قمـ رؾمقل اهلل »إن َمـ ايمُمٔمر حل٘مٚم٥م«ي٘مقل: 

وُمٜمٝمؿ ُمـ ٟم٤مومح قمـ اًمًٜم٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ ٟم٤مومح قمـ اًمٕمٚمامء، وُمٜمٝمؿ ُمـ ٟمٔمؿ اعمٜمٔمقُم٤مت 

قًمٞم٦م، وٟمٔمؿ اعمٜمٔمقُم٤مت اًمتل اًمٜمحقي٦م وٟمٔمؿ اعمٜمٔمقُم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م وٟمٔمؿ اعمٜمٔمقُم٤مت إص

يٙم٤مد اًم٘م٤مري هيتز هل٤م ـمرسًم٤م، وي٠ميت ه١مٓء اًمًٗمٚم٦م يٓمٕمٜمقن ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م!! ُمـ أٟمتؿ ي٤م 

ُم٤ًميملم؟ ُمـ أٟمتؿ طمتك شمِمٙمٙمقٟم٤م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل هل ًمٖم٦م اًم٘مرآن؟ أٟمزل اهلل هب٤م 

إن «: وي٘مقل، »اهجٜمؿ وروح ايمٗمدس َمٔمؽ«ي٘مقل حل٤ًمن:  اًم٘مرآن، واًمٜمٌل 

وُم٤م ؿم٤مء اهلل يمت٥م اًمًٜم٦م ـم٤مومح٦م  ٟمٕمؿ هٙمذا »هجقك َلؿ أؾمد فمٙمٝمٜمؿ َمـ ايمٛمٌؾ

سم٤مٕؿمٕم٤مر، ويمت٥م اًمت٤مريخ ـم٤مومح٦م سم٤مٕؿمٕم٤مر ُم٤م ٟمحت٤مج إمم ـمف طمًلم اعمٚمحد، وٓ ُمـ هق 

ىُمرآٟم٤ًم،  ، وًمًٜم٤م ٟمتخذ اًمِمٕمر اجل٤مهكمُمـ ىمٌؾ ـمف طمًلم، أيِمٙمٙمٜم٤م ذم اًمِمٕمر اجل٤مهكم

ىم٤مل سمٕمد أن ذيمر أيًْم٤م ىمقل اهلل قمزوضمؾ أو أورد قمغم  وًمٙمٜمٜم٤م يمام ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم اإلشم٘م٤من

ًٓ ىم٤مل: ي٘مقل اهلل قمزوضمؾ:  َٔمَراُء َيتحٌُِٔمُٜمُؿ ايْمَٕم٣مُوونَ ٟمٗمًف ؾم١ما ُْؿ دِم ىُمؾِّ *  ﴿َوايمُمه ْ سَمَر َأَّنح َأمَل

                                                        

 ( قمـ أيب سمـ يمعب ريض اهلل قمـف.6145خ (( 1561)

 ( قمـ اًمؼماء ريض اهلل قمـف.2486( )م 3213هذا اًمؾػظ رواه اسمـ طمٌان وهق كحقه ذم )خ ( 1562)

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا كحقه. 2490رواه مًؾؿ )( 1563)
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ُْؿ َيُٗمقيُمقَن ََم٣م ٓ َيْٖمَٔمُٙمقَن﴾*  َواٍد َُّيِٝمُٚمقنَ  ن ، ىم٤مل: وأٟمتؿ شمٗمنو[114-112]اًمِمٕمراء: َوَأَّنح

اًم٘مرآن سم٤مًمِمٕمر، وىمد ىم٤مل اهلل ذم اًمِمٕمراء ُم٤م ىم٤مل، وم٘م٤مل اًمًٞمقـمل إٟمام ٟمٗمٝمؿ سمف اًمٚمٖم٦م 

اًمٕمرسمٞم٦م ًمًٜم٤م ٟمٗمنه أو أٟمٜم٤م ٟم٠مظمذ اًم٘مرآن إمم أن ٟمٛمٞمٚمف وٟم١موًمف قمغم ُم٤م ي٠ميت ذم اًمِمٕمر، ًمٙمٜمٜم٤م 

ٟمٗمٝمؿ سمف اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ومٝمٙمذا اًمِمٕمر، احلٛمد هلل ٓ يزال اًمٕمٚمامء ُمـ ومْمؾ اهلل حمتٗمٔملم 

ٜمٝمؿ وحمتٗمٔملم سم٤مًمدواويـ اعمت٘مدُم٦م، وؾمٞمٛمقت اعم٘م٤مًمح أو يتقب إمم اهلل قمزوضمؾ، سمدواوي

 ودواويـ اًمٕمٚمامء يمديقان اًمّمٜمٕم٤مين اًمٞمامين اًمذي ي٘مقل ومٞمف:

 ؾمـــالم قمـــغم أهـــؾ احلـــدي٨م ومـــ٢مٟمٜمل

 

 ٟمِم٠مت قمغم طم٥م إطم٤مدي٨م ُمــ ُمٝمـدي 

ـــد  ـــٜم٦م أمح ـــالف ؾم ـــؿ أؾم ـــل هب  وأقمٜم

 

 أوًمئــؽ ذم سمٞمــ٧م اًم٘مّمــٞمد هــؿ ىمّمــدي 

ـــ٤مل ا  ـــؽ أُمث ـــٚمؿأوًمئ ـــ٤مري وُمً  ًمٌخ

 

ــد  ــؿ واجل ــد ذم اًمٕمٚم ــؾ اجل ــد أه  وأمح

 سمحــقر وطم٤مؿمــ٤مهؿ قمـــ اجلــزر إٟمــام 

 

 هلــــؿ ُمــــدد يــــ٠ميت ُمـــــ اهلل سم٤معمــــد 

ح سم٠مشمرسم٦م اعمقشمك واًمتحذير ُمـ اًمذسمح ًمٖمػم   ًُّ ويمذا أيًْم٤م ذم ديقاٟمف اًمتحذير ُمـ اًمتََّٛم

راء قمٚمامئٝمؿ اهلل، وٟمٍم اًمًٜم٦م ٟمًٍما ُم١مزًرا، ومل يزل اًمٕمٚمامء سمحٛمد اهلل يرضمٕمقن إمم ؿمٕم

اعمت٘مدُملم ويرووهن٤م ذم شمقارحيٝمؿ، ورب سمٞم٧م يٜمٍم اهلل سمف ؾمٜم٦م وًمٙمـ اًم٘مقم ُم٘مٚمدون، ُم٤م 

هؿ أهؾ قمٌ٘مري٦م، ٓ شمٔمٜمقن أن اعم٘م٤مًمح واًمٚمقزي واًمؼمدوين أهؾ قمٌ٘مري٦م، ٓ، ُم٘مٚمدون 

٣م فَمعَم آشَم٣مِرهِ ﴿ٕقمداء اإلؾمالم ويمام ىمٞمؾ:  ٥ٍم َوإِٞمح ٣م َوصَمْدَٞم٣م آزَم٣مَءَٞم٣م فَمعَم ُأَمح ْؿ إِٞمح

 ، هؿ ُم٘مٚمدون هلؿ وإن مل يٙمقٟمقا آسم٤مءهؿ ويمام ىمٞمؾ:[11]اًمزظمرف:َُمْٜمَتُدوَن﴾

 ُمـــ٤م اًمٗمـــرق سمـــلم ُم٘مٚمـــد ذم ديٜمـــف

 

ـــــ٤مئر  ـــــقل احل ـــــده اجلٝم  راض سم٘م٤مئ

 وهبٞمٛمــــ٦م قمٛمٞمــــ٤مء ىمــــ٤مد زُم٤مُمٝمــــ٤م 

 

 أقمٛمــك قمــغم قمــقج اًمٓمريــؼ اجلــ٤مئر 

هيتز  ٟمٕمؿ ًمـ يزل اًمٕمٚمامء سم٠مؿمٕم٤مرهؿ اًمتل هتز ىمٚمقسمٜم٤م وٟمٓمٛمئـ8 سمؾ يٗمرح اًم٤ٌمطم٨م ورسمام 
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، وًم٘مد اًم٤ٌمطم٨م هل٤م ـمرسًم٤م ذم اعمداومٕم٦م قمـ احلدي٨م، وذم اعمداومٕم٦م قمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 أطمًـ احل٤مومظ اًمّمقري إذ ي٘مقل:

 ىمـــؾ عمــــ قم٤مٟمـــد احلـــدي٨م وأوـــحك

 

ـــــف  ــــــ يدقمٞم ـــــف وُم ـــــ٤م أهٚم ًٌ  قم٤مئ

ــــــ زم  ـــــذا أسم ـــــقل ه ـــــؿ شم٘م  أسمٕمٚم

 

ـــٗمٞمف  ـــؼ اًمً ـــؾ ظمٚم ـــؾ وم٤مجلٝم  أم سمجٝم

 أيٕمــ٤مب اًمــذيـ هــؿ طمٗمٔمــقا اًمــديـ 

 

 اًمتٛمقيـــــــفُمــــــــ اًمؽمهـــــــ٤مت و 

ــــــد رووه  ــــــ٤م ىم ــــــقهلؿ وُم  وإمم ىم

 

 راضمـــــع يمــــــؾ قمـــــ٤ممل ووم٘مٞمــــــف 

أٟمؽمك هذه إؿمٕم٤مر هلذي٤من اعم٘م٤مًمح واًمؼمدوين واًمٚمقزي، ٓ ُم٤م ٟمؽمك هذه إؿمٕم٤مر  

إمم اهلذي٤من اًمذي أصٌحقا سمحٛمد اهلل سمًٌٌف  وٓ ٟمؽمك يمت٤مب رسمٜم٤م وٓ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

ح يم٠مٟمؽ ذيمرت هيقدًي٤م، اًمٚمٝمؿ إٓ ُمـ يم٤مًمٞمٝمقد إذا ذيمرت اًمؼمدوين أو اًمٚمقزي أو اعم٘م٤مًم

 .يم٤من قمغم ؿم٤ميمٚمتف

ٟمحـ ٟمٕمرف أهنؿ يٛمٜمٞمقن، اًمٚمٝمؿ إٓ اًمٚمقزي ومٞمٜمٔمر أهق ُمـ ظمقٓن يمام يدقمل أم 

ًمٞمس ُمـ ظمقٓن، يٜمٔمر هؾ هٜم٤مك ذم ظمقٓن سمٞم٧م اًمٚمقزي، وًمق مل يٙمقٟمقا يٛمٜمٞملم إذا 

ٌٚمف، أُم٤م أن يتًؽموا رضمٕمقا إمم اهلل قمزوضمؾ وم٤مًمتقسم٦م دم٥م ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م، واإلؾمالم جي٥م ُم٤م ىم

حت٧م ؾمت٤مر احلداصم٦م، أو يتًؽموا حت٧م ؾمت٤مر اإلحل٤مد، وم٢من هذه إُمقر وهذه اًمقؾم٤مُم٤مت 

اًمتل يٕمٓم٤مه٤م اعم٘م٤مًمح وهمػمه ؾمتزول، وُم٤م يٌ٘مك إٓ ُم٤م ىمدُمف ُمـ قمٛمؾ ص٤مًمح، ًمـ يٜمٗمٕمف 

وؾم٤مُمف إذا أدظمؾ ىمؼمه، وًمـ يٜمٗمٕمف أيًْم٤م ذم ديٜمف، وًمـ يٜمٗمٕمف أيًْم٤م قمٜمد احل٤ًمب وذم 

ًم٘مٞم٤مُم٦م أي وؾم٤مم أقمٓمل، إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ ي٘مٌؾ إٓ ُم٤م يم٤من ظم٤مًمًّم٤م قمرص٤مت ا

ـَ اظمُْتحِٗمكَم﴾﴿ًمقضمٝمف، وُم٤م يم٤من ص٤محل٤ًم:  ٌحُؾ اهللُ َِم اَم َيَتَٗم ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم [15]اعم٤مئدة:إِٞمح
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٣ٌَمِدَٞم٣م  ُمٌٞمٜم٤ًم ؿم٠من اجلٜم٦م أهن٤م عمـ اشم٘مك: ـْ فِم ٛمح٥ُم ايمحتِل ُٞمقِرُث َِم ـْ ىَم٣مَن ﴿سمِْٙمَؽ اجْلَ ََم

 .[45]ُمريؿ:﴾سَمِٗمّٝم٣مً 

وإن يم٤من فم٤مهره ٓ ي١مُمـ سم٤مجلٜم٦م ومٜمحـ ٟمذيمره سم٤مهلل وٓ ٟمٞم٠مس، وم٘مد أؾمٚمؿ ورضمع ُمـ 

هق أسمٕمد ُمٜمف ويمام ىمٚم٧م ًمٙمؿ: يمؿ ُمـ أدي٥م ىمد ُمأل اًمدٟمٞم٤م ذيمره صمؿ اٟمتٝمك واشمٌع سم٤مًمٚمٕمٜم٦م، 

 ٚمف:ومٙمام ذيمرٟم٤م ًمٙمؿ أسم٤م اًمٕمالء اعمٕمري واًمراوٟمدي اًمذي ىم٤مل ُمٌٞمٜم٤ًم قمـ مح٤مىمتف وضمٝم

 يمـــؿ قمـــ٤ممل قمـــ٤ممل أقمٞمـــ٧م ُمذاهٌـــف

 

 وضم٤مهــــؾ ضم٤مهــــؾ شمٚم٘مــــ٤مه ُمرزوىمــــ٤م 

 هــذا اًمـــذي صــػم إذهـــ٤من طمـــ٤مئرة 

 

ــــدي٘م٤م  ــــر زٟم  وصــــػم اًمٕمــــ٤ممل اًمٜمحري

شمزٟمدق ُمـ أضمؾ أٟمف رأى هيقدًي٤م وقمٜمده ذه٥م ُمؾء اخلرج اًمذي قمغم مح٤مره أو قمغم  

٤ًٌم، دح ذم ىمدر وهق ذم ٟمٔمره قم٤ممل وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م ضم٤مهؾ وقمٜمده وم٘مر، وم٠مصٌح ي٘م راطمٚمتف ذه

اهلل وٓ يرى سم٘مدر اهلل، وهٙمذا أيًْم٤م احلالج هق صقذم ُمٜمحرف ُم٤مرق ويم٤من آي٦م ذم 

اًمِمٕمر وم٠ميـ ذه٥م احلالج؟ وأيًْم٤م يمام ؾمٛمٕمتؿ واىمرأوا ُم٤م يمتٌف أظمقٟم٤م حمٛمد اإلؾمتٜمٌقزم 

قمـ ـمف طمًلم ًمتٕمرومقا ُم٤م هل ظم٤ممت٦م ـمف طمًلم؟ ي٘مدُمقن اإلحل٤مد وسمٕمد ذًمؽ اًمٜمٝم٤مي٦م إمم 

سمـ  واًمٕم٤مر، ومٜمحـ ٟمدقمق ه١مٓء وُمـ ضمرى جمراهؿ يمٕمٌد اًمٙمريؿ اخلنان وإمم اًمذل

صم٤مسم٧م اًمرازطمل، ٟمدقمقهؿ إمم أن يرضمٕمقا إمم اهلل قمزوضمؾ، وأن يتقسمقا إمم اهلل قمزوضمؾ، 

وم٢من اًمتقسم٦م دم٥م ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م، واإلؾمالم جي٥م ُم٤م ىمٌٚمف، وًمٞمٕمٛمٚمقا سمؾ وًمٞمٞم٠مؾمقا أهنؿ ٓ 

أصمٜمك قمغم اًمٞمٛمـ وىم٤مل:  يًتٓمٞمٕمقن أن ي١مصمروا قمغم اًمِمٕم٥م اًمٞمٛمٜمل، وم٢من اًمٜمٌل 

ىم٤مًمقا:  »ايمٙمٜمؿ زم٣مرك يمٛم٣م دم ؾم٣مَمٛم٣م ودم يٚمٛمٛم٣م«، وىم٤مل: »اإليامن يامن واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م«

ىم٤مًمقا: وذم ٟمجدٟم٤م ي٤م  »ايمٙمٜمؿ زم٣مرك يمٛم٣م دم ؾم٣مَمٛم٣م ودم يٚمٛمٛم٣م«وذم ٟمجدٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 
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دٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مًمقا: وذم ٟمج »ايمٙمٜمؿ زم٣مرك يمٛم٣م دم ؾم٣مَمٛم٣م ودم يٚمٛمٛم٣م«رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

 .»َمٛمف ايمزٓزل وايمٖمتـ وَمٛمف يْمٙمع ومرن ايمُمٝمْم٣من«ىم٤مل: 

أُم٤م اعمالطمدة اًمذيـ يٜمنمون ذم اجلرائد واعمجالت ذم اًمًٕمقدي٦م، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم 

ـْ فَمَذاٍب َأيمِٝمٍؿ﴾﴿يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٣مٍد زمُِٓمْٙمٍؿ ُٞمِذوْمُف َِم ـْ ُيِرْد همِٝمِف زم١ِمحِْلَ ، وم٢مٟمف جي٥م أن [13]احل٩م:َوََم

حي٤ميمٛمقا إن يم٤مٟم٧م احلٙمقُم٤مت يمام ي٘مقًمقن أطمًـ طمٙمقُم٦م ذم شمٓمٌٞمؼ اإلؾمالم، حي٤ميمٛمقا 

ه١مٓء اًمذيـ ـمٕمٜمقا ذم اإلؾمالم، وه٤م هل أرىم٤مم اًمّمٗمح٤مت وأرىم٤مم اجلرائد وأرىم٤مم 

اعمجالت اًمتل ٟمنموا ومٞمٝم٤م واؾمت٘مدُمقا احلداصمٞملم ُمـ اًمٞمٛمـ وُمـ اًمٕمراق وُمـ ؾمقري٤م، 

 فمـ أن يٌٚمٖمقا إمم هذا احلد. ويثٜمقن قمغم اعمالطمدة، واهلل ُم٤م يمٜم٧م أ

وىمد ىمٚم٧م ذات ُمرة: إن هٜم٤مك أومٙم٤مًرا ؿمٞمققمٞم٦م ذم اًمري٤مض وم٤مؾمتٖمرب سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م 

ذم اهلل، وإذا يم٤من ُمًتٖمرسًم٤م ومٜمحـ ٟمٜمّمحف أن ي٘مرأ احلداصم٦م ذم ُمٞمزان اإلؾمالم ٕظمٞمٜم٤م 

سمـ حمٛمد اًم٘مرين ٟمٜمّمحف أن ي٘مرأه ًمٞمٕمرف أن إُمر ظمٓمػم، وأٟمف ًمـ شمرحيٜم٤م هذه  قمقض

وٓ اخلٓمٞم٥م أيًْم٤م، وٓ اًمرد قمٚمٞمٝمؿ ذم اجلرائد واعمجالت اًمذي يرحيٜم٤م هق  اخلٓم٦ٌم

احلٙمؿ، هق أن حي٤ميمٛمقا، وإن هؿ شم٤مسمقا شمقسم٦م ص٤مدىم٦م ىمٌٚم٧م شمقسمتٝمؿ وسمرهٜمقا قمغم صدق 

شمقسمتٝمؿ، وُمـ أس قمغم يمٗمره ىمتؾ، وُمـ ٟم٤مومؼ يمٕمٌد اًمٕمزيز اعم٘م٤مًمح وم٢مٟمف ٟم٤مومؼ ومال ي٘متؾ 

ذم يمؾ ُمًجد ىم٤مل: إٟمٜمل شم٧ٌم إمم اهلل وهذا قمٛمٚمتف  ًمٙمـ حيذر ُمٜمف ٕٟمف قمٜمدُم٤م ىم٤مم اخلٓم٤ٌمء

ذم زُمـ ؿم٤ٌميب وذم زُمـ يمذا ويمذا، وأٟم٤م شم٧ٌم إمم اهلل ومٝمذا يٕمتؼم ٟمٗم٤مىًم٤م قمٚمٞمٝمؿ إذا ٟم٤مومؼ 

ًمٙمـ جي٥م أن  ، ُمقضمديـ ومل ي٘متٚمٝمؿ اًمٜمٌل  وم٤معمٜم٤موم٘مقن يم٤مٟمقا قمغم قمٝمد اًمٜمٌل 
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، وُم٤م يدريٜم٤م [2]اعمٜم٤موم٘مقن:﴾ضْمَذْرُهؿْ ُهُؿ ايْمَٔمُدوه هَم٣م﴿ٟمحذرهؿ وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل: 

أن خيؼم سمام ٟمحـ قمٚمٞمف ًمٚمِمٞمققمٞملم سمٕمدن، وأن خيؼم سمام ٟمحـ قمٚمٞمف ًمٖمػم اًمِمٞمققمٞملم سمٕمدن 

ًمٚمٛمالطمدة جي٥م أن ٟمحذره وأٓ ٟمٛمٙمٜمف ُمـ رء ُمـ أظم٤ٌمرٟم٤م وُمـ دوًمتٜم٤م ووم٘مٝم٤م اهلل ًمٙمؾ 

 ظمػم.

سمؾ ٟمحـ ـمٚم٦ٌم قمٚمؿ  وأظمػًما ٟمٜمّمح إظمقاٟمٜم٤م اًمٞمٛمٜمٞملم، وًمًٜم٤م دقم٤مة صمقرات واٟم٘مالسم٤مت،

ـَ أوضم٥م اهلل قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٙمٚمؿ سم٤محلؼ، ي٘مقل اهلل قمزوضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ﴿إِنح ايمحِذي

ـْ زَمْٔمِد ََم٣م زَمٝمحٛمح٣مُه يمِٙمٛمح٣مِس دِم ايْم٘مَِت٣مِب ُأويَمئَِؽ َيٙمْ  َدى َِم ٌَٝمِّٛم٣َمِت َواَْلُ ـَ ايْم َٔمٛمُُٜمُؿ َيْ٘مُتُٚمقَن ََم٣م َأْٞمَزيْمٛم٣َم َِم

فِمٛمُقنَ اهللُ َوَيْٙمَٔمٛمُُٜمُؿ ايم ـَ سَم٣مزُمقا َوَأْصَٙمُحقا َوزَمٝمحٛمُقا هَمُٟمويَمئَِؽ َأسُمقُب فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوَأَٞم٣م *  الح ٓح ايمحِذي إِ

ضِمٝمُؿ﴾ اُب ايمرح  . [242-237]اًمٌ٘مرة: ايمتحقح

ٟمٜمّمحٝمؿ أن حيذروا قمغم أوٓدهؿ ُمـ ه١مٓء اعمٜمحروملم، وٟمٜمّمحٝمؿ أن يٓم٤مًمٌقا ُمـ 

ء، أو هذيـ اًمٜمٗمريـ اًمذيـ مه٤م اعم٘م٤مًمح أظمٞمٜم٤م اًمرئٞمس طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم شمٖمٞمػم ه١مٓ

َر هبؿ،  واًمٚمقزي، وم٢مٟمٜم٤م ٟمخِمك أن يت٠مصمر اجل٤مهؾ، أُم٤م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ، وم٤محلٛمُد هلل ًمـ يت٠مصمَّ

وأٟمّمح إظمقاٟمٜم٤م ُمِم٤ميخ اًم٘م٤ٌمئؾ ويمذا أيْم٤ًم ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ أن حيذروا وحُيَِذُروا ُمـ هذيـ، 

ٕمدون إن ؿم٤مء اهلل إن ًمزم وٟمٓم٤مًم٥م طمٙمقُمتٜم٤م ووم٘مٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم سم٤معمح٤ميمٛم٦م هلؿ، وٟمحـ ُمًت

أٟمٜم٤م ٟمٜم٤مفمرهؿ طمتك يٕمرومقا ُم٤م هؿ قمٚمٞمف، وم٢من شم٤مسمقا شمقسم٦م ص٤مدىم٦م ىمٌٚم٧م ُمٜمٝمؿ، وإن يم٤مٟم٧م 

يمام هق ؿم٠من اعمٜم٤موم٘ملم، وٟمٜمّمح إظمقاٟمٜم٤م اعمًئقًملم ذم  شمقسم٦م ٟمٗم٤مق وظمداع وَم٠ُمضْمُٚمقا

٦م أرض احلرُملم أن يت٘مقا اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأن يٌٕمدوا ه١مٓء اعمدسمريـ، أُم٤م ُم٠ًمًم

                                                        

 أي: ُأظمِرضُمقا مـ سمالد اعمًؾؿلم. (1567)
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اًمتٗمّمٞمؾ ٕطمقال احلداصم٦م ومٝمذا أُمر حيت٤مج إمم جمٚمد، وُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُم٤م يريدون هدُمف وم٢مهنؿ 

 يريدون هدم يمؾ ومْمٞمٚم٦م، ويريدون ٟمنم يمؾ رذيٚم٦م. واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

 اخلطب٘ األّىل
ٜم٤م إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمً

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ 

 إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف، 

ٙمُِٚمقنَ  ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ـَ آََمٛمُقا اسمحُٗمقا اهللَ ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم ٣م ايمحِذي َ  . [221ران:]آل قمٛم﴾﴿َي٣م َأُّيه

ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح  ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح ﴿َي٣م َأُّيه

َْرضَم٣مَم إِنح اهللَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ٣مًء َواسمحُٗمقا اهللَ ايمحِذي سَم ًَ
َِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ

 . [2]اًمٜم٤ًمء:﴾وِمٝم٣ٌمً رَ 

ـَ آََمٛمُقا اسمحُٗمقا اهللَ َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع اهللَ َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝماًم﴾  .[52-52]إطمزاب: ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

ٌُقا ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل  ـَ آََمٛمُقا اؽْمَتِجٝم ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

فُ  ٝمِٝمُ٘مْؿ َوافْمَٙمُٚمقا َأنح اهللَ حَيُقُل زَمكْمَ اظمَْْرِء َووَمْٙمٌِِف َوَأٞمح ؽُمقِل إَِذا َدفَم٣مىُمْؿ ظم٣َِم حُيْ ونَ  هللِحِ َويمِٙمرح مَمُ  إيَِمْٝمِف حُتْ

ـح *  ٌَ ُٗمقا همِْتٛم٥ًَم ٓ سُمِِمٝم ٥ًم َوافْمَٙمُٚمقا َأنح اهلَل ؾَمِديُد  َواسمح ـَ ـَمَٙمُٚمقا َِمٛمُْ٘مْؿ طَم٣مصح ايمحِذي

، ذم ه٤مشملم أيتلم اعم٤ٌمريمتلم ي٠مُمر اهلل قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم أن [13-12ٕٟمٗم٤مل: ا]ايْمِٔمَٗم٣مِب﴾

يًتجٞمٌقا هلل وًمرؾمقًمف، وآؾمتج٤مسم٦م هلل وًمرؾمقًمف ومٞمٝم٤م ؾمٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ومٞمٝم٤م إُمـ 
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آـمٛمئٜم٤من واًمراطم٦م، آؾمتج٤مسم٦م هلل وًمرؾمقًمف آؾمتًالم وآٟم٘مٞم٤مد هلل  وآؾمت٘مرار، ومٞمٝم٤م

 قمزوضمؾ.

ُٗمقا همِْتٛم٥ًَم ٓ  وسمٕمد ذًمٙمؿ وقمٞمد ؿمديد إذا مل شمًتج٥م هلل وًمرؾمقًمف وقمٞمد ؿمديد: ﴿َواسمح

٥ًم َوافْمَٙمُٚمقا َأنح اهلَل ؾَمِديُد ايْمِٔمَٗم٣مِب  ـَ ـَمَٙمُٚمقا َِمٛمُْ٘مْؿ طَم٣مصح ـح ايمحِذي ٌَ وىمع يمام  ،[13]ٕٟمٗم٤مل:﴾سُمِِمٝم

أظمؼم رسمٜم٤م قمزوضمؾ، اًمٗمتٜم٦م شمٕمؿ يمام أظمؼم اهلل قمزوضمؾ، ومرب ُمًٙملم ىم٤مئؿ سمام أوضم٥م اهلل 

قمٚمٞمف شمٕمٛمف اًمٗمتٜم٦م، وروى اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف 

٣َم ايمحذِ أٟمف ىم٤مل: ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس إٟمٙمؿ حتٛمٚمقن هذه أي٦م قمغم همػم حمٛمٚمٝم٤م، صمؿ ىمرأ:  ـَ ﴿َي٣م َأُّيه ي

ـْ َوؾح إَِذا اْهَتَدْيُتْؿ﴾ ىُمْؿ ََم ُ٘مْؿ ٓ َيُيه ًَ ، صمؿ ىم٤مل: إين ؾمٛمٕم٧م [223]اعم٤مئدة:آََمٛمُقا فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َأْٞمُٖم

َم٣م َمـ ومقم ئمٚمؾ زمكم أـمٜمرهؿ اظمٔم٣ميص شمؿ ٓ يٕمغمون؛ إٓ «ي٘مقل:  رؾمقل اهلل 

 .»أوؾمؽ أن ئمٚمٜمؿ اهلل زمٔمٗم٣مب َمـ فمٛمده

اًمٗمتٜم٦م صٖمػمة، ويٌ٘مك اًمٜم٤مس ُمتٗمرضملم ورسمام  شمٙمقن وإُمر يمام ي٘مقل رؾمقل اهلل 

ُٗمقا همِْتٛم٥ًَم ٓ  ي٘مقًمقن يِمٛمتقن سمٛمـ وىمٕم٧م قمٚمٞمف، صمؿ سمٕمد ذًمؽ شمٕمؿ اًمّم٤مًمح واًمٓم٤مًمح: ﴿َواسمح

٥ًم﴾ ـَ ـَمَٙمُٚمقا َِمٛمُْ٘مْؿ طَم٣مصح ـح ايمحِذي ٌَ  "صحٞمحف"، روى اًمٌخ٤مري ذم [13]ٕٟمٗم٤مل:سُمِِمٝم

ُمثؾ اًم٘م٤مئؿ ذم طمدود «أٟمف ىم٤مل:  سمـ سمِمػم ريض اهلل قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل  قمـ اًمٜمٕمامن

واًمقاىمع ومٞمٝم٤م يمٛمثؾ ىمقم اؾمتٝمٛمقا ذم ؾمٗمٞمٜم٦م وم٠مص٤مب سمٕمْمٝمؿ أقماله٤م، وأص٤مب سمٕمْمٝمؿ 

أؾمٗمٚمٝم٤م، ومٙم٤من اًمذيـ ذم أؾمٗمٚمٝم٤م إذا اؾمت٘مقا ُمروا قمغم ُمـ ومقىمٝمؿ وم٘م٤مًمقا: ًمق أٟم٤م ظمرىمٜم٤م ذم 

                                                        

( وهق ذم اجلامع اًمصحقح 11/489( وأسمق داود )6/388( واًمؽممذي )1/2أمحد ) (1568)

(1/123.) 

 (.2493)خ ( 1569)
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ؿ ٟمجقا ٟمّمٞمٌٜم٤م ظمرىًم٤م ومل ٟم١مذ ُمـ ومقىمٜم٤م، وم٢من شمريمقهؿ هٚمٙمقا مجٞمًٕم٤م، وإن أظمذوا قمغم أيدهي

، هٙمذا اًمٗمتـ إذا أظمذ اعمًٚمٛمقن قمغم يدي ص٤مطم٥م اًمٗمتٜم٦م وم٢مهنؿ يٜمجقن ُمـ »وٟمجقا مجٞمًٕم٤م

 ؾمخط اهلل وُمـ قمذاب اهلل وُمـ قم٘مقسم٦م اهلل، يٜمجقن مجٞمًٕم٤م، وإذا شمريمقه هٚمٙمقا مجٞمًٕم٤م.

 وهٜم٤مك ومتٜم٦م دمه٧م سمالد اعمًٚمٛملم ٓ يتٞم٘مظ هل٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس أٓ وهل: ومتٜم٦م اًمٌٕمثٞم٦م.

٤مئؾ رسمام ي٘مقل: إٟمف سمٕمثل وهق ٓ يدري ُم٤م سمٕمثل، اقمٚمٛمقا أن ومتٜم٦م اًمٌٕمثٞم٦م يمثػم ُمـ اًم٘مٌ

يمٗمر سم٤مهلل قمزوضمؾ، أشم٤ٌمع ُمٞمِمٞمؾ قمٗمٚمؼ اًمٜمٍماين اًمذي ـمرد ُمـ ؾمقري٤م إمم اًمٕمراق، 

وأصٌح٧م اعم٘م٤مـمٕم٦م سملم اًمٕمراق وؾمقري٤م ُمـ أضمؾ ُمٞمِمٞمؾ قمٗمٚمؼ ٕٟمف داقمل ومتٜم٦م ٟمٍماين، 

٤م سمٕمثل أٟم٧م ي٤م ُمًٙملم ًم٧ًم سمٕمثًٞم٤م وًمٙمٜمؽ صمؿ يتٌجح سمٕمض اجل٤مهٚملم اًمٞمٛمٜمٞملم وي٘مقل: أٟم

 سمٕمثل ُم٤مدة، أٟم٧م سمٕمثل ومٚمقس وًم٧ًم سمٕمثل قم٘مٞمدة.

وم٤مًمٌٕمثٞم٦م هل وًمٞمدة اًمِمٞمققمٞم٦م، وًمٙمٜمٝم٤م أؾم٤مًمٞم٥م يتحٞمٚمقن هب٤م قمٚمٞمٙمؿ ي٤م أصح٤مب 

اًمٚمحك، ي٤م أهي٤م اعمّمٚمقن، ي٤م أهي٤م اًمّم٤مئٛمقن يتحٞمٚمقن قمٚمٞمٙمؿ، ومت٤مرة ي٠مشمقن سم٤مؾمؿ ؿمٞمققمٞم٦م، 

ؿ ٟم٤مسي٦م وأظمرى سم٤مؾمؿ طمداصم٦م، وأصح٤مسمٜم٤م سمحٛمد اهلل وأظمرى سم٤مؾمؿ سمٕمثٞم٦م، وأظمرى سم٤مؾم

ؾم٤معمقن ُمـ هذه إُمقر، وًمٙمٜمٜم٤م ٟمخِمك قمٚمٞمٝمؿ وٟمحذرهؿ ُمـ سم٤مب ُم٤م روى اًمٌخ٤مري 

قمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: يم٤من اًمٜم٤مس ي٠ًمًمقن  وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام

اهلل  قمـ اخلػم ويمٜم٧م أؾم٠مًمف قمـ اًمنم خم٤موم٦م أن يدريمٜمل وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل رؾمقل اهلل 

 »ٞمٔمؿ«إٟم٤م يمٜم٤م ذم ضم٤مهٚمٞم٦م وذ وم٠مشم٤مٟم٤م اهلل هبذا اخلػم، ومٝمؾ سمٕمد هذا اخلػم ُمـ ذ؟ ىم٤مل: 

، وي٘مقل »ٞمٔمؿ وهمٝمف دطمـ سمٔمرف وسمٛم٘مر«ىمٚم٧م: ومٝمؾ سمٕمد ذًمؽ اًمنم ُمـ ظمػم؟ ىم٤مل: 

                                                        

 شمؼدم ذم أول اًمؽتاب.( 1570)
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ومقم يًتٛمقن زمٕمغم ؽمٛمتل وُّيتدون زمٕمغم هديل «عم٤م ىمٞمؾ: ُم٤م دظمٜمف؟ ىم٤مل:  اًمرؾمقل 

ٞمٔمؿ دفم٣مة «قل اهلل هؾ سمٕمد ذًمؽ اخلػم ُمـ ذ؟ ىم٤مل: ، ىمٚم٧م: ي٤م رؾم»سمٔمرف َمٛمٜمؿ وسمٛم٘مر

هؿ َمـ «ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل صٗمٝمؿ ًمٜم٤م؟ ىم٤مل:  »فمعم أزمقاب صمٜمٛمؿ َمـ أصم٣مِبؿ ومذهمقه همٝمٜم٣م

: أرأي٧م إن يدريمٜمل ذًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل؟ صمؿ ىم٤مل ًمٚمٜمٌل  »صمٙمدسمٛم٣م ويت٘مٙمٚمقن زمٟميمًٛمتٛم٣م

٤مقم٦م وٓ إُم٤مم؟ ىم٤مل: ىم٤مل: وم٢من مل يٙمـ هلؿ مج »سمٙمزم َج٣مفم٥م اظمًٙمٚمكم وإَم٣مَمٜمؿ«ىم٤مل: 

 .»سمٔمتزل سمٙمؽ ايمٖمرق ىمٙمٜم٣م، ويمق أن سمٔمض زمٟمصؾ ؾمجرة«

، وهق ؿمٗمٞمٕمٜم٤م، ومٚمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م وم٢مٟمٜم٤م ٟمحـ إُم٤مُمٜم٤م وىم٤مئدٟم٤م هق رؾمقل اهلل 

ٟمخِمك سمٕمد أي٤مم أن يٙمقٟمقا ىمد ومرهمقا ُمـ ُمقاضمٝم٦م إيران صمؿ يتقضمٝمقا إمم اًمٞمٛمـ، ٟمخِمك 

﴿ٓ جَتُِد وَمْقَم٣ًم ء وسمراء هلل قمزوضمؾ: ُمـ ذًمٙمؿ، إُمر ظمٓمػم يمام ؾمٛمٕمتؿ، وإُمر وٓ

ـْ ضَم٣مدح اهللَ َوَرؽُمقيَمُف َويَمْق ىَم٣مُٞمقا آزَم٣مَءُهْؿ َأْو  وَن ََم طِمِر ُيَقاده ْٔ ُي٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمهللِ َوايْمَٝمْقِم ا

ىُمْؿ َأوْ  ،[11]اعمج٤مدًم٦م:َأزْمٛم٣َمَءُهْؿ﴾ ي َوفَمُدوح ـَ آََمٛمُقا ٓ سَمتحِخُذوا فَمُدوِّ ٣م ايمحِذي َ يمَِٝم٣مَء سُمْٙمُٗمقَن ﴿َي٣م َأُّيه

ِة﴾ ـَ آََمٛمُقا  ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:[2]اعمٛمتحٜم٦م:إيَِمْٝمِٜمْؿ زم٣ِمظمََْقدح ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ْؿ َِمٛمْ  ـْ َيَتَقَلحُ ياَمِن َوََم ِ ْٕ ٌهقا ايْمُ٘مْٖمَر فَمعَم ا  ُ٘مؿْ ٓ سَمتحِخُذوا آزَم٣مَءىُمْؿ َوإطِْمَقاَٞمُ٘مْؿ َأْويمَِٝم٣مَء إِِن اؽْمَتَح

٣م ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: [15]اًمتقسم٦م:﴾هَمُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ ايمٓمح٣مظمُِقنَ  َ ﴿َي٣م َأُّيه

ْؿ َِمٛمْ  ـْ َيَتَقَلحُ ـَ آََمٛمُقا ٓ سَمتحِخُذوا ايْمَٝمُٜمقَد َوايمٛمحَِم٣مَرى َأْويمَِٝم٣مَء زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمَِٝم٣مُء زَمْٔمٍض َوََم ُ٘مْؿ ايمحِذي

ُف َِمٛمُْٜمْؿ إِنح اهللَ  .[32]اعم٤مئدة:﴾ٓ َُّيِْدي ايْمَٗمْقَم ايمٓمح٣مظمكِِمَ  هَم١مِٞمح

هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمقازم هلل قمزوضمؾ وٟمٕم٤مدي هلل، وم٢مذا ؾمٛمٕم٧م ؿمخًّم٤م 

ي٘مقل: إٟمف سمٕمثل وم٤مقمٚمؿ أٟمف ؾم٤مىمط ُمٜمحرف، أو ؿمٞمققمل يم٤مومر سم٤مهلل، وهٙمذا ٟم٤مسي أشم٤ٌمع 

ؿمؽمايمٞم٦م واًمِمٞمققمٞم٦م اًمٜم٤مس اًمذي أطمرق اًم٘مرى ذم اًمٞمٛمـ، اًمذي دقم٤م إمم آ مج٤مل قمٌد
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وأومًد ُمٍم، وأومًد سمالد اعمًٚمٛملم، اًمذي دقم٤م إمم اًمٕمروسم٦م وإمم اًم٘مقُمٞم٦م وإمم همػم ذًمٙمؿ، 

رسمٜم٤م قمزوضمؾ ؾمامٟم٤م ُمًٚمٛملم ومامذا ٟمريد سمٕمد اإلؾمالم؟ ؾمامٟم٤م اهلل ُمًٚمٛملم، ومتٛمًٙمقا 

، وشمآُمروا سم٤معمٕمروف وشمٜم٤مهقا قمـ اعمٜمٙمر وم٢من سم٤مإلؾمالم، ومتًٙمقا سمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

  ج٤مة ُمـ اًمٕمذاب.ومٞمٝمام ٟم

﴿َواظم٠ُْْمَِمٛمُقَن َواظم٠ُْْمَِمَٛم٣مُت زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمَِٝم٣مُء زَمْٔمٍض َيْٟمَُمُروَن  ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

ىَم٣مَة َوُيْمِٝمُٔمقَن اهللَ َوَرؽُمقيَمُف  الَة َوُي٠ْمسُمقَن ايمزح ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر َوُيِٗمٝمُٚمقَن ايمِمح زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن فَم

ُٜمُؿ اهللُ﴾ ُأويَمئَِؽ  مَحُ ، إذا أردشمؿ أن يرمحٙمؿ اهلل وم٤مشمّمٗمقا هبذه اًمّمٗم٤مت أُمر [52]اًمتقسم٦م:ؽَمغَمْ

سمٛمٕمروف، هنل قمـ ُمٜمٙمر، إىم٤مم اًمّمالة، إيت٤مء اًمزيم٤مة، ـم٤مقم٦م هلل وًمرؾمقًمف، إذا أردشمؿ أن 

ـَ واًمِمحٜم٤مء واًمٌٖمْم٤مء  يرمحٙمؿ اهلل وأن يً٘مل سمالديمؿ، وأن يٜمزع ُمـ اًم٘مٚمقب اإِلطَم

ذه اًمّمٗم٤مت اًمتل ؾمٛمٕمتٛمقه٤م، أُم٤م أن ٟمٌ٘مك قمغم طم٤مًمتٜم٤م وم٤مًمقىم٧م ىمد قمٚمٞمٙمؿ أن شمتّمٗمقا هب

شمٖمػم ي٤م قمٌداهلل، شم٠مشمٞمؽ اًمٜمٍماٟمٞم٦م اًم٤ًمئح٦م ذم ذًمؽ اًمٚم٤ٌمس اًمٗم٤موح، وي٠مشمٞمؽ اًمٜمٍماين 

 .ينق قمٚمٞمؽ ديٜمؽ، ويِمٙمؽ ذم اهلل ويِمٙمؽ ذم ٟمٌل اهلل 

٠مًم٦م ُمًح٦م اًمقىم٧م ىمد شمٖمػم ي٤م قمٌداهلل، ٓ سمد أن شمتٜمٌف ًمٜمٗمًؽ، ًمٞم٧ًم اعم٠ًمًم٦م أن ُمً

وزٟمٌٞمؾ وم٘مط، ًمٙمٜمٝم٤م ُم٠ًمًم٦م ُمًح٦م وزٟمٌٞمؾ وطمذر ُمـ اًمنق وُمـ اًمٚمّمقصٞم٦م، 

وم٤مًمٌٕمثٞمقن هق ي٘مقًمقن: ٟمحـ ٟمريد اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ًمٚمٌالد، ٟمحـ ٟمريد آؾمت٘مرار، اًمقوع 

ُمتزقمزع، ٟمريد إُمـ وآؾمت٘مرار، ي٤م ُم٤ًميملم ي٤م ُم٤ًميملم إي٤ميمؿ أن شمدضمٚمقا قمٚمٞمٜم٤م، 

ًمٞم٧ًم ُم٠مظمذوة ُمـ يمتٌٝمؿ8 ٕن يمتٌٝمؿ ُمٚمتقي٦م،  وًمٙمٜمؽ إذا ذه٧ٌم إمم اًمٕمراق وإظم٤ٌمر

وًمٙمٜمٝم٤م ُم٠مظمقذة ُمـ صمالصم٦م أصٜم٤مف: ُمـ صم٘م٤مت اًمٜم٤مس قمٜمدي، ُمٜمٝمؿ ُمـ ذه٥م يتٕمٚمؿ 

ًٓ قمغم ؾمٞم٤مرشمف ذم اًمٕمراق قمٜمد أن ىمٓمع اًمٓمريؼ  هٜم٤مًمؽ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ذه٥م يٜم٘مؾ سمؽمو
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ٛمر قمٚمٞمٝمؿ إيران، وُمٜمٝمؿ ُمـ ذه٥م ويم٤من ضمٜمدًي٤م ي٘مقًمقن: اًمزٟم٤م طمالل هلؿ سمٞمقت ًمٚمزٟم٤م، اخل

ي٤ٌمع ذم إؾمقاق، ىمتؾ اًمٜمٗمس اعمحرُم٦م، أي ؿمخص ًمٞمس ذم طمزب اًمٌٕم٨م ومٚمٞمس ًمف 

 ىمٞمٛم٦م، اًمٕمًٙمري اًمذي هق ذم طمزب اًمٌٕم٨م ٓ يًتٓمٞمع اًمْم٤مسمط أن يتٍمف ومٞمف.

ـَ سمف سمٕمض اعمخذوًملم يدقمق إمم 
هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم طمزب اًمٌٕم٨م اًمذي وُمتِ

ـ طمٞم٨م هل اؿمؽماك وٟمزع أُمقال آؿمؽمايمٞم٦م اًمتل هل وم٤ًمد اًمدٟمٞم٤م واًمديـ، آؿمؽمايمٞم٦م ُم

ُٚمقَن  إهمٜمٞم٤مء حلزب اًمٌٕم٨م ًمٞمس ًمٚمٗم٘مراء، رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ًِ ﴿َأُهْؿ َيْٗم

ْٞمَٝم٣م﴾ َٝم٣مِة ايمده ْٚمٛم٣َم زَمْٝمٛمَُٜمْؿ ََمِٔمٝمَُمَتُٜمْؿ دِم احْلَ ًَ ـُ وَم ، وي٘مقل اهلل [51]اًمزظمرف:َرمْح٦ََم َرزمَِّؽ َٞمْح

ْٙمٛم٣َم زَمْٔمَّمُٜمْؿ فَمعَم زَمْٔمٍض َويَمْمطِمَرُة َأىْمػَمُ َدَرصَم٣مٍت َوَأىْمػَمُ ﴿اْٞمُٓمْر ىَمْٝمَػ هَمّمح  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:

، وم٤مهلل ضمٕمؾ هذا همٜمًٞم٤م وهذا وم٘مػًما ًمٞمٕمٛمر اًمٙمقن، ًمق يم٤من اًمٜم٤مس [12]آهاء:﴾سَمْٖمِّمٝمالً 

 أهمٜمٞم٤مء يمٚمٝمؿ ُمـ يذه٥م ويٌٜمل ًمؽ سمٞمتؽ؟ وُمـ يّمٚمح ًمؽ ؾمٞم٤مرشمؽ؟ إمم همػم ذًمؽ.

ُمدىمع، اٟمٔمروا إمم ًمٞمٌٞم٤م، وهل ُمـ أيمثر اًمٌالد هٙمذا آؿمؽمايمٞمقن ؿمٕمقهبؿ ذم وم٘مر 

اإلؾمالُمٞم٦م شمّمديًرا ًمٚمٌؽمول، وُمع هذا وم٘مد وضمدٟم٤م احلج٤مج اًمٚمٞمٌٞملم ذم وم٘مر ُمدىمع، أي 

سمٚمد شمدظمٚمٝم٤م آؿمؽمايمٞم٦م ومٝمل وم٤ًمد اًمدٟمٞم٤م واًمديـ، اهلل أقمٚمؿ سمٛمّمٚمح٦م قم٤ٌمده، ومٝمق اًمذي 

َط اهلُل ٕم٤ممم: ضمٕمؾ هذا همٜمًٞم٤م وضمٕمؾ هذا وم٘مػًما حلٙمٛم٦م يٕمٚمٛمٝم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشم ًَ ﴿َويَمْق زَم

ُل زمَِٗمَدٍر﴾ ـْ ُيٛمَزِّ
َْرِض َويَم٘مِ ْٕ ٌََٕمْقا دِم ا ٣ٌَمِدِه يَم ْزَق يمِِٔم ، وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم [15]اًمِمقرى:ايمرِّ

اىمتْم٧م طمٙمٛمتف أن يٙمقن هذا همٜمًٞم٤م وأن يٙمقن هذا وم٘مػًما، وًمٙمـ آؿمؽمايمٞملم أسمقا إٓ أن 

اًمٜم٤مس ٓ رمحف اهلل،  ٤مل قمٌديٗم٘مروا اًمِمٕمقب، وًم٘مد اؾمتداٟم٧م ُمٍم ذم زُم٤من مج

اؾمتداٟم٧م واؾمتداٟم٧م ًمق مل شمًدد ديقهن٤م سمٕمض اًمدول ٓؾمتٖمرىم٧م ُمٍم، ٟمٕمؿ ٕن 

آؿمؽمايمٞم٦م شمٕمٓمؾ اًمٕم٘مقل، إذا يمٜم٧م شمٕمٛمؾ واًمٜمتٞمج٦م ًمٖمػمك وشمٕمٛمؾ واعمّمٚمح٦م ًمٖمػمك 
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ؾمتٛمٙمر ذم قمٛمٚمؽ، وشمتقاٟمك ذم قمٛمٚمؽ، أُم٤م إذا يمٜم٧م شمٕمٛمؾ واًمٕمٛمؾ ًمؽ وًمقًمدك ومرسمام 

 ا، واٟمٔمروا إمم قمدن دمدون وَمْ٘مَرًا ُُمدىِمٕم٤ًم وظمقوم٤ًم ُُمْزقِمج٤ًم.شمٕمٛمؾ ًمٞماًل وهن٤مرً 

٠َمُل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن ُيٕمٞمَذَه٤م مم٤م ٟمزل هب٤م، وأرضمقا أيًْم٤م ُمـ إظمقاين اعمًتٛمٕملم أن  ًْ َٟم

يدقمق أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يٗمرج قمـ اعمًٚمٛملم هٜم٤مًمؽ، وأن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم جيٕمؾ 

 هذا اًمقىم٧م، أُم٤م ذم اًمقىم٧م اخلٓم٦ٌم ومٝمق اؾمتامع وم٘مط سم٠مس اًمِمٞمققمٞملم سمٞمٜمٝمؿ، ادقمقه ذم همػم

ًمٞمس وىم٧م دقم٤مء، ًمٙمـ إن ؿم٤مء اهلل وىم٧م اًمًحر، وذم أوىم٤مت شمدقمقن إلظمقاٟمٙمؿ 

  اًمٕمدٟمٞملم أن اهلل يٗمرج قمٜمٝمؿ، ومٝمٜم٤مك طمريم٦م إؾمالُمٞم٦م ودقمقة سمحٛمد اهلل، ظم٤مسم٧م اًمِمٞمققمٞم٦م.

واًمٜم٤مسي٦م ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن جيٕمؾ سم٠مؾمٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ، وم٤مًمِمٞمققمٞم٦م ويمذًمؽ اًمٌٕمثٞم٦م 

جيٕمٚمقن اًم٤ًمىمط اخلٌٞم٨م اخلامر اخل٤مئـ جيٕمٚمقٟمف حم٤مومًٔم٤م وُمدير أُمـ، هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم 

أؾم٘مط اًمٜم٤مس اًمذي يٙمقن هلؿ آًم٦م جيٕمٚمقٟمف هق اًمذي ًمديف احلؾ واًمٕم٘مد، وصدق رؾمقل 

ومٌؾ ايم٣ًمفم٥م ؽمٛمقات طمدافم٥م، يِمدق همٝمٜم٣م ايم٘م٣مذب وي٘مذب همٝمٜم٣م «إذ ي٘مقل:  اهلل 

ىمٞمؾ: وُم٤م  »كم وي٠ممتـ همٝمٜم٣م اخل٣مئـ، ويٛمْمؼ همٝمٜم٣م ايمرويٌّم٥مايمِم٣مدق، وُيقن همٝمٜم٣م إَم

 .»ايمًٖمٝمف يت٘مٙمؿ دم أَمر ايمٔم٣مَم٥م«اًمرويٌْم٦م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

ومٝمذا ؿم٠مهنؿ أن يٜمٔمروا ًمٚمرضمؾ اًم٤ًمىمط اًمًٙمران اًمذي يٙمقن هلؿ آًم٦م، وم٢من مل جيدوا 

٤م قمٚمٛمقا وم٤مُمرأة، وضمد إظمقاٟمٜم٤م ذم ؾمقري٤م اُمرأة وهل طم٤مُمٚم٦م ًمٚمٌٜمدق شمقضمف اًمًٞم٤مرات، ُم

، »ٓ يٖمٙمح ومقم ويمقا أَمرهؿ اَمرأة«ي٘مقل:  أهن٤م اُمرأة إٓ سمثديٞمٝم٤م، واًمرؾمقل 

 ٟم٠ًمل اهلل أن يقزم قمٚمٞمٜم٤م ظمٞم٤مرٟم٤م.
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 اخلطب٘ الجاىٔ٘
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم، 

ن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف، اًمٚمٝمؿ وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أ

صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد، 

اًمٚمٝمؿ سم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد 

 جمٞمد.

 أُم٤م سمٕمد:

واًمنم مل يدمهٝمؿ، ٟمذيمره ٟمذيمر ٕهؾ سمٚمدٟم٤م هذا سم٤مرك اهلل ومٞمٝمؿ، وٟمٕمٚمؿ أن هذا اًمٌالء 

طمذًرا ُمـ اًمٖمد وُمـ سمٕمد اًمٖمد وطمذًرا أيًْم٤م ُمـ أن يٜمتٝمل أوٓدهؿ ُمـ اًمدراؾم٦م صمؿ 

ي٘مقل: أٟم٤م أذه٥م سمقًمدي إمم اًمٕمراق، أٟم٤م أذه٥م سمقًمدي إمم ؾمقري٤م، جي٥م أن شمت٘مل اهلل 

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وأن شمٕمٚمؿ أٟمؽ ُمًئقل أُم٤مم اهلل قمزوضمؾ قمـ وًمدك، وم٢من اهلل قمزوضمؾ 

ُ٘مْؿ َوَأْهٙمِٝمُ٘مْؿ َٞم٣مرًا َووُمقُدَه٣م ايمٛمح٣مُس ٤مسمف اًمٙمريؿ: ي٘مقل ذم يمت ًَ ـَ آََمٛمُقا وُمقا َأْٞمُٖم ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

َج٣مَرُة﴾ الِة  ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:[4]اًمتحريؿ:َواحْلِ ﴿َوْأَُمْر َأْهَٙمَؽ زم٣ِميمِمح

ـُ َٞمْرزُ  َٟميُمَؽ ِرْزوم٣ًم َٞمْح ًْ ٥ٌَُم يمِٙمتحْٗمَقىَواْصَْمػِمْ فَمَٙمْٝمَٜم٣م ٓ َٞم  .[251]ـمـف:﴾وُمَؽ َوايْمَٔم٣موِم

٤ًٌم ًمٗم٤ًمد وًمدك سم٤مٓظمتالط، اظمتالط  طمرام طمرام أن هتٚمؽ وًمدك وأن شمٙمقن ؾمٌ

َم٣م رأي٦م َمـ ٞم٣مومِم٣مت فمٗمؾ وديـ أذه٤م يمٙم٤م ايمرصمؾ «ي٘مقل:  رضم٤مل وٟم٤ًمء واًمٜمٌل 

َم٣م سمرىم٦م همتٛم٥م أرض فمعم ايمرصم٣مل َمـ «: ، وي٘مقل اًمٜمٌل »احل٣مزم َمـ إضمداىمـ
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، ُمٞمققم٦م ُمـ طمزب اًمٌٕم٨م اخلٌٞم٨م، ُمٞمققم٦م ذم اًمٕمراق إمم اًمٜمٝم٤مي٦م، ٟمٕمؿ هذا »ايمٛم٣ًمء

 ؿم٠مهنؿ وىم٤مئٚمٝمؿ ي٘مقل:

 ٓ شمًـــؾ قمــــ ُمٚمتـــل قمــــ ُمـــذهٌل

 

ـــــريب  ـــــؽمايمل قم ـــــل اؿم ـــــ٤م سمٕمث  أٟم

 وي٘مقل آظمر أيًْم٤م: 

ــف ــؽ ًم ــ٤م ٓ ذي ــ٨م رسًم ــ٧م سم٤مًمٌٕم  آُمٜم

 

ـــ٤مين  ـــف صم ـــ٤م ًم ـــ٤م ُم ـــ٦م ديٜمً  وسم٤مًمٕمروسم

 

 وي٘مقل:

 ومحــــل قمــــغم يمٗمــــر يقطمــــد سمٞمٜمٜمــــ٤م

 

ــــٝم  ــــاًل وؾم ــــٜمؿوأه ــــده سمجٝم  اًل سمٕم

هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم، أسمٜم٤مء اعمًٚمٛملم يرطمٚمقن إمم اًمٕمراق ًمٞمٙمٛمٚمقا دراؾمتٝمؿ ذم  

اًمٗم٤ًمد، وًم٘مد أظمؼمين ُمـ ؿم٤مهد ذًمٙمؿ أن سمٕمض اًمِم٤ٌمب ٓ ي٘مقم وزُمٞمٚمتف سمج٤مٟمٌف إٓ وىمد 

أُمٜمك، ٟمٕمؿ ُمٕمنم اعمًٚمٛملم جي٥م أن ٟمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: ه٤م أٟمتؿ 

صٜمٕم٤مء وومٞمٝم٤م اظمتالط، ٟم٘مقل: ٟمحـ ٟمؼمأ إمم اهلل ُمـ آظمتالط اًمذي ذم  قمٜمديمؿ ضم٤مُمٕم٦م

 ضم٤مُمٕم٦م صٜمٕم٤مء.

ًٓ قمٜمٝم٤م،  وٟمحـ ُمت٠ميمدون أن ضم٤مُمٕم٦م صٜمٕم٤مء ًمـ شمٗمٚمح ُم٤م دام قمٌد اًمٕمزيز اعم٘م٤مًمح ُمًئق

وم٤مًم٤ٌمـمؾ واًمنم ٟمٜمٙمره أيٜمام يم٤من، ومقاهلل واهلل ٕن يرقمك وًمدك اًمٖمٜمؿ ظمػم ُمـ أن يٙمٛمٚمف 

ُمٕمٝم٤م ذم اًمدرج، وذم اًمدظمقل واخلروج، وأٟم٧م شمٕمٚمؿ وأٟم٧م واًمٗمت٤مة سمج٤مٟم٦ٌم ويّمٓمدم 

ؿمٞم٦ٌم ًمق رأي٧م شمٚمؽ اًمٗمت٤مة ُم٤م أُمٜم٧م قمغم ٟمٗمًؽ ُمـ اًمٗمتٜم٦م، ومٙمٞمػ سمقًمدك اعمًٙملم؟ جي٥م 

أن شمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وأن حتذر قمغم وًمدك ُمـ اًمٗم٤ًمد، وًمٙمـ يَمثػَِمًا ُمـ اًمٜم٤مس 
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اًمزري٦ٌم جلرى سمٕمده٤م يمل  يرقمك ٟمٕمجتف وهمٜمٛمف وٓ يرقمك أوٓده، اًمٖمٜمؿ ًمق ظمرضم٧م ُمـ

ٓ ي٠مشمٞمٝم٤م اًمذئ٥م، واًمقًمد خيرج ذم اًمّم٤ٌمح وي٠ميت اًم٤ًمقم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٚمٞمؾ وٓ ي٤ٌمزم سمف 

أسمقه، وم٤مشم٘مقا اهلل ُمٕمنم اعمًٚمٛملم واقمٛمروا اعمجتٛمع اعمًٚمؿ، اقمٛمروه سمت٘مقى اهلل، واقمٛمروه 

 .سم٤مًمّمالح وسم٤مًمتٛمًؽ سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

 ٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م، وأن يتقومٜم٤م ُمًٚمٛملم.أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حي

*** 



 411 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ٓ يٕمرومقن ؿمٞمًئ٤م قمـ اعمٙم٤مرُم٦م ومال سمد أن ٟمذيمر ٟمٌذة  سمام أن يمثػًما ُمـ إظمقاٟمٜم٤م ه٤مهٜم٤م

 قمٜمٝمؿ.

اعمٙم٤مرُم٦م أٟم٤مس يتًؽمون سم٤مًمتِمٞمع وسمح٥م أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

وهٙمذا ىم٤مل همػمه ىم٤مل: إهنؿ أي اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ٕن اعمٙم٤مرُم٦م ُمـ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ىم٤مل: إهنؿ يتًؽمون 

ذم اهلل ٓ ي١مُمٜمقن سمٙمت٤مب اهلل وٓ سم٤مًمرومض وهؿ يٌٓمٜمقن اًمٙمٗمر اعمحض، وم٤معمٙم٤مرُم٦م إظمقاين 

اًم٘م٤مدر اًمٌٖمدادي ذم يمت٤مسمف  ، سمؾ ٓ ي١مُمٜمقن سم٤مهلل يمام ذيمره قمٌدسمًٜم٦م رؾمقٓ اهلل 

وىم٤مل: إهنؿ دهري٦م أي يٜمتًٌقن إمم اًمدهر، ويٜمًٌقن إؿمٞم٤مء إمم  "اًمٗمرق سملم اًمٗمرق"

ٓح اًمدهر يمام ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمـ اًمدهريلم:  ْٞمَٝم٣م َٞمُٚمقُت ﴿َووَم٣ميُمقا ََم٣م ِهَل إِ  ضَمَٝم٣مسُمٛم٣َم ايمده

ْهُر﴾ ٓح ايمدح ، ي٘مقل: إهنؿ ذم اًمقاىمع يٜمًٌقن إؿمٞم٤مء إمم [12]اجل٤مصمـٞم٦م:َوَٞمْحَٝم٣م َوََم٣م ُُّيْٙمُِ٘مٛم٣َم إِ

اًمدهر، وذيمر قمٜمٝمؿ أهنؿ يٗمرطمقن إذا اٟمتٍم اعمجقس قمغم اعمًٚمٛملم، ويتقىمٕمقن ٟمٍم همػم 

جلٜم٤ميب وىمتؾ اعمًٚمٛملم ىمتاًل ذريًٕم٤م، صمؿ اعمًٚمٛملم قمغم اعمًٚمٛملم، وىمد أفمٝمر هذا أسمق ؾمٕمٞمد ا

وًمده أسمق ـم٤مهر اجلٜم٤ميب ًمٕمٚمف ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م ومٝمجؿ قمغم احلجٞم٩م ذم سمٞم٧م اهلل وىمتؾ ظمٚمً٘م٤م 

يمثػًما سمٌٞم٧م اهلل، صمؿ ىمتؾ سمْمقاطمل ُمٙم٦م ٟمحق صمالصملم أًمًٗم٤م ُمـ احلجٞم٩م، واٟمتٝمك سمف إُمر أن 

 ي٘مقل:

 أٟمـــــــــ٤م واهلل وسمـــــــــ٤مهلل أٟمـــــــــ٤م

 

ـــٞمٝمؿ أ  ـــؼ وأومٜم ـــؼ اخلٚم ـــ٤م أظمٚم ـــ٤مأٟم  ٟم
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ًمٚمٌٖمدادي، ويمت٤مب آظمر  "اًمٗمرق سملم اًمٗمرق"وُمـ أطمًـ اًمٙمت٥م اًمتل يمت٧ٌم قمٜمٝمؿ 

سمـ محزة، وهٙمذا يمت٤مب أظمٞمٜم٤م إطم٤ًمن إهلل  ًمٚمديٚمٛمل يٛمٜمل، ويمت٤مب آظمر صم٤مًم٨م ًمٞمحٞمك

فمٝمػم، وأٟم٤م ذم ٟمٔمري أن يمت٤مب اًمديٚمٛمل أطمًـ اًمٙمت٥م8 ٕٟمف ذيمر قمٜمٝمؿ أؿمٞم٤مء أهنؿ 

أن ٟمراهؿ سمّمٜمٕم٤مء وأن ٟمًٛمع قمٜمٝمؿ سمحراز حيرومقن اًمّمالة واًمزيم٤مة، وُمـ اعم١مؾمػ ضمًدا 

وسمٕمراس وسمٗمرع اًمٕمديـ، وهلؿ ذم يمؾ سمٚمد شمًٛمٞم٦م: ذم اعمديٜم٦م يًٛمقن سم٤مًمٜمخ٤موًم٦م، 

وسم٤مٕطم٤ًمء سم٤مًمِمٞمٕم٦م، ورسمام يًٛمقن ذم اهلٜمد سم٤مًمٌٝمرة إمم همػم ذًمؽ، ومٚمٝمؿ ذم يمؾ سمٚمد شمًٛمٞم٦م 

 وديٜمٝمؿ ذم يمؾ سمٚمد سمح٥ًم ُم٤م يًتٓمٞمٕمقن، يٕمٜمل إن اؾمتٓم٤مقمقا أن ئمٝمروا اًمٙمٗمر

أفمٝمروه، وإن اؾمتٓم٤مقمقا أن ئمٝمروا اًمرومض أفمٝمروه، وإن اوٓمروا إمم أن يٕمٛمٚمقا 

سم٤مًمديـ قمٛمٚمقا سم٤مًمديـ شم٘مٞم٦م، ومٜمٜمّمح إظمقاٟمٜم٤م اًمذيـ هداهؿ اهلل أن يّمؼموا قمغم ىمراسمتٝمؿ ُم٤م 

اؾمتٓم٤مقمقا، وأُم٤م هؾ يٕم٤مُمٚمقهنؿ سم٤مًمٚملم أم سم٤مًمِمدة؟ ومٚمٙمؾ ُم٘م٤مم ُم٘م٤مل، إن يمٜم٧م أسم٤ًم وىمد 

قمغم ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ومٛمـ اعمٛمٙمـ أن شمٕم٤مُمٚمٝمؿ سم٤مًمِمدة إذا رأي٧م  هداك اهلل وًمؽ أوٓد سم٤مىمقن

أن اًمِمدة شمٜمٗمع، وإن يمٜم٧م وًمدًا وىمد هداك اهلل وأسمقك قمغم ذًمؽ اعمذه٥م ومتٕم٤مُمٚمف سم٤مًمٚملم، 

َم٣م ىم٣من ايمرهمؼ دم رء إٓ زاٞمف وَم٣م ٞمزع َمـ رء إٓ «ي٘مقل:  واًمرؾمقل 

 .»ؾم٣مٞمف

رُم٦م قمغم يمٗمر، وًمق قمرومقا أهنؿ صمؿ يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ أن رضم٤مل ي٤مم ٓ يٕمرومقن أن اعمٙم٤م

قمغم يمٗمر ًمٓمردوهؿ ُمـ ٟمجران، إذًا وم٠مٟم٧م سملم أٟم٤مس ضمٝم٤مل شمٕم٤مُمٚمٝمؿ سم٤مًمرومؼ طمتك هيدهيؿ 

اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، واجل٤مهؾ ًمف طمٙمٛم٦م، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

                                                        

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.2594)م ( 1575)



 413 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

ٌَْٔم٧َم َرؽُمقًٓ﴾﴿ زمكَِم ضَمتحك َٞم ٣مَن اهللُ يمُِٝمِّمؾح وَمْقَم٣ًم زَمْٔمَد إِْذ ﴿َوََم٣م ىمَ ، [23]آهاء:َوََم٣م ىُمٛمح٣م َُمَٔمذِّ

ْؿ ََم٣م َيتحُٗمقَن﴾ َ ََلُ ٌَكمِّ ، وم٠مٟم٧م شمّمؼم قمغم دقمقهتؿ، وًمق وضمدت [223]اًمتقسم٦م:َهَداُهْؿ ضَمتحك ُي

هٜم٤مًمؽ دقمقة ىمقي٦م إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ًمرضمع رضم٤مل ي٤مم، اًمٚمٝمؿ إٓ ُمـ يم٤من ىمد أصٌح قمغم 

ـ أصٌح يٕمت٘مد شمٕمٓمٞمؾ يمت٤مب اهلل وشمٕمٓمٞمؾ ُمذه٥م اعمٙم٤مرُم٦م وم٢مٟمف ٓ يرضمع ويٕمتؼم يم٤مومرًا، ُم

ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ومٝمذا يٕمتؼم يم٤مومرًا، ًمٙمـ أيمثر رضم٤مل ي٤مم ٓ يٕمرومقن ؿمٞمًئ٤م قمـ اعمٙم٤مرُم٦م، 

وم٠مٟمّمحٝمؿ أن يدرؾمقا يمتٌٝمؿ، صمؿ سمٕمد هذا هؿ ٓ يٛمٙمٜمقن اًمٜم٤مس ُمـ يمتٌٝمؿ، وم٠مٟم٤م يمٜم٧م 

ٓ يٛمٙمٜمٜمل، سمٜمجران، سم٘مٞمٜم٤م سمٜمجران ىمدر ؾمٜمتلم ويمٜم٧م أزور رضماًل ُمٜمٝمؿ، ويم٤مٟم٧م ًمف يمت٥م 

إِنح اهلَل ﴿ وذم ذات ًمٞمٚم٦م ذهٌٜم٤م ُمع أهٚمٜم٤م وهق هم٤مئ٥م ومٜمٔمرت ومقضمدت ذم شمٚمٙمؿ اًمٙمت٤مب:

، ىم٤مًمقا: قم٤مئِم٦م، وهذا ُمـ أيمذب اًمٙمذب8 ٕن [45]اًمٌ٘مرة:﴾َيْٟمَُمُرىُمْؿ َأْن سَمْذزَمُحقا زَمَٗمَرةً 

٦ٌِْم َوايمْمح٣منُمقِت﴾ اًم٘مّم٦م ذم ؿم٠من ُمقؾمك وىمقُمف، وأٟم٤م  : أسمق سمٙمر وقمٛمر،[32]اًمٜم٤ًمء:﴿زم٣ِمجْلِ

رأي٧م سمٕمٞمٜمل قمٜمد ذًمٙمؿ اًمرضمؾ طمرزًا ُمثؾ اًمٙمػ ُمٙمتقب سم٤مًم٘مٚمؿ، وومٞمف: أن ُمـ دومـ ُمٕمف 

ذًمؽ احلرز ٓ يٕمذب ذم ىمؼمه، ُم٤م راء يمٛمـ ؾمٛمع، وًمٞمس اخلؼم يم٤معمٕم٤ميٜم٦م، أٟم٤م رأيتف قمٜمد 

رواه  »يمٝمس اخلػم ىم٣مظمٔم٣ميٛم٥م«ي٘مقل:  ذًمؽ اًمرضمؾ وًمق ؿمئ٧م ًمًٛمٞمتف، واًمرؾمقل 

 ."ُمًتدريمف"احل٤ميمؿ ذم 

ىم٤مئؿ قمغم اًمتٚمٌٞمس، وومٞمٝمؿ صالسم٦م قمٚمٞمف وؿمدة، وئمٜمقن أهنؿ هؿ اًمٗمرىم٦م  ٜمٝمؿومدي

ًٓ يمٜم٤م ٟمٕمدهؿ  اًمٜم٤مضمٞم٦م، ي٘مقًمقن: إذا دظمٚمتؿ اًمٜم٤مر ي٤م ه١مٓء ؾمت٘مقًمقن ُم٤م ًمٜم٤م ٓ ٟمرى رضم٤م

ُمـ إذار هق: ٟمحـ، يٕمٜمل ٟمحـ يمٜمتؿ شمٕمدوٟمٜم٤م ُمـ إذار، وأٟمتؿ شمدظمٚمقن اًمٜم٤مر 
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، ٜم٦م، وهٙمذا حيرومقن يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل وأٟمتؿ ٓ شمروٟم٤م ذم اًمٜم٤مر ٕٟمٜم٤م ذم اجل

وُم٤م هدءوا إٓ سم٥ًٌم أهنؿ ُمًتذًمقن، وأيًْم٤م احلٙمقُم٤مت ذم هذا اًمزُم٤من عم٤م يم٤مٟم٧م ٓ 

هيٛمٝمؿ إٓ اًمٙمراد ؾمقاء يم٤من اعمقاـمٜمقن هيقدًا أم ٟمّم٤مرى أم يم٤من اعمقاـمٜمقن ؿمٞمققمٞملم 

ٙمقُم٤مت أن شمدقمق إمم همػم ذًمؽ، هيٛمف أن يٌ٘مك قمغم اًمٙمرد، وإٓ وم٤مًمقاضم٥م قمغم احل

ه١مٓء اًمزٟم٤مدىم٦م أقمٜمل اعمٙم٤مرُم٦م وُمـ هق قمغم قم٘مٞمدهتؿ، أُم٤م اًمذي ًمٞمس قمغم قم٘مٞمدهتؿ 

ٓ جيتٚمع ديٛم٣من دم صمزيرة «ي٘مقل:  ومًٞمٝمتز ويرضمع، شمدقمقهؿ وشم٘مقل اًمرؾمقل 

، وم٢مُم٤م أن شمًٚمٛمقا »أطمرصمقا ايمٝمٜمقد َمـ صمزيرة ايمٔمرب«، وي٘مقل: »ايمٔمرب

ضمٕمقن قمام يم٤مٟمقا قمٚمٞمف، ومتٕم٤مُمٚمقن أىمرسم٤مءيمؿ ذم وإُم٤م اًمًٞمػ، دمدوهنؿ يًٚمٛمقن ويؽما

طمدود ُم٤م شمًتٓمٞمٕمقن،وطمذار طمذار أن شمت٠مصمروا سم٠مىمرسم٤مئٙمؿ8 وم٢من اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم 

ٌهقا يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـَ آََمٛمُقا ٓ سَمتحِخُذوا آزَم٣مَءىُمْؿ َوإطِْمَقاَٞمُ٘مْؿ َأْويمَِٝم٣مَء إِِن اؽْمَتَح ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ياَم  ِ ْٕ ْؿ َِمٛمُْ٘مْؿ هَمُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ ايمٓمح٣مظمُِقنَ ايْمُ٘مْٖمَر فَمعَم ا ـْ َيَتَقَلحُ وُمْؾ إِْن ىَم٣مَن آزَم٣مُؤىُمْؿ *  ِن َوََم

٣مَدهَ  ًَ َُمْقَن ىَم ٣مَرٌة ََتْ هْمُتُٚمقَه٣م َوجِتَ ٣م َوَأزْمٛم٣َمُؤىُمْؿ َوإطِْمَقاُٞمُ٘مْؿ َوَأْزَواصُمُ٘مْؿ َوفَمُِمغَمسُمُ٘مْؿ َوَأَْمَقاٌل اوْمؼَمَ

ـُ سَمْرَوْقََّن٣َم َأضَم٤مح 
٣مىمِ ًَ زمحُِمقا ضَمتحك َيْٟمَِتَ اهلُل  َوََم ـَ اهللِ َوَرؽُمقيمِِف َوصِمَٜم٣مٍد دِم ؽَمٌِٝمٙمِِف هَمؼَمَ إيَِمْٝمُ٘مْؿ َِم

، ومال شمت٠مصمروا سم٠مىمرسم٤مئٙمؿ سمؾ جي٥م [12-15]اًمتقسم٦م: ﴾زمَِٟمَْمِرِه َواهلُل ٓ َُّيِْدي ايْمَٗمْقَم ايْمَٖم٣مؽِمِٗمكمَ 

 قمٚمٞمٙمؿ أن شمًٕمقا ضم٤مهديـ ذم إٟم٘م٤مذ أىمرسم٤مئٙمؿ.

ًمٞمس ًمف قمٛمر إذا ىم٤مُم٧م اًمدقمقة إمم اهلل، واحلٛمد هلل ىمد سمٚمٖمٜمل وديـ سمٜمل قمغم اخلداع 

أن هٜم٤مك أٟم٤مؾًم٤م ُمـ اًمرضم٤مل إوم٤موؾ ذم ٟمجران، )وسمام أٟمٜمل ًمق ؾمٛمٞمتٝمؿ رسمام حيّمؾ هلؿ 
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أذى( ي٘مقُمقن سمدقمقة، وأٟم٤م أٟمّمحٝمؿ أن يًتٛمروا ذم اًمدقمقة وٓ يِمؽمط ذم اًمدقمقة أن 

ٕم٘مٞمدة اًمٓمٞم٦ٌم، وقمٚمٛم٧م اًمٜم٤مس شمتٙمٚمٛمقا قمـ خم٤مزي اعمٙم٤مرُم٦م طمتك ًمق قمٚمٛم٧م اًمٜم٤مس اًم

يمٞمػ يّمٚمقن ويمٞمػ يتقوئقن، وإظمالق اًمٓمٞم٦ٌم، وم٢مذا يمٜم٤م ٟم٘مقل إن اًمِمٞمٕم٦م قمٜمدٟم٤م 

ُٚمقُهؿ، دمدون أهؾ ٟمجران  ُٚمقا اًمٜم٤مس ومْماًل قمـ أهنؿ ضمٝمَّ ُٚمقا اًمٜم٤مس، أوًمئؽ َوٚمَّ ضمٝمَّ

اًمذيـ هؿ سم٤مىمقن قمغم اًمديـ اًم٤ٌمـمٜمل ٓ يٕمرف ُمـ قم٘مٞمدشمف ؿمٞمًئ٤م، ذم ذات ُمرة يم٤مٟمقا 

وهذا ُمت٘مدم وهذا ُمت٠مظمر  ن صالة اًمٕمٞمد وطمدهؿ، ومذهٌٜم٤م ٟمّمكم ُمٕمٝمؿيّمٚمق

وذاك اًمّمػ أقمقج واإلُم٤مم ي٘مقل: هلؿ اؾمتقوا اؾمتقوا اؾمتقوا ومٚمؿ يًتقوا، وم٢مذا سمقاطمد 

خيرج ُمـ ـمرف اًمّمػ وي٘مقل هلؿ: اؾمتقوا ٟمٕمـ أسمٞمٙمؿ اؾمتقوا ٟمٕمـ أسمٞمٙمؿ، أي: ًمٕمـ اهلل 

 ٤م.أسم٤ميمؿ، أُم٦م ضم٤مهٚم٦م ُم٤م قمروم٧م قمـ ديـ اهلل ؿمٞمئً 

، وحترصقن قمغم وم٠مٟمتؿ حترصقن قمغم شمٕمٚمٞمؿ أسمٜم٤مئٝمؿ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

اًمدقمقة سمرومؼ وًملم، وهؿ ؾمٞمذوسمقن ًمق طمّمٚم٧م دقمقة ىمقي٦م مل متر أرسمع ؾمٜمقات وُم٤م يٌ٘مك 

إٓ اعمٙم٤مرُم٦م وُمـ قمغم ؿم٤ميمٚمتٝمؿ وهؿ ًمٞمًقا ُمـ ٟمجران، ي٘م٤مل: إُم٤م أن شمًٚمٛمقا وإُم٤م أن 

ىمد ي٘مقًمقن مل ٓ شمٗمٕمٚمقن أٟمتؿ سم٠مصح٤مب طمراز  شمرطمٚمقا إمم أصح٤مسمٙمؿ سم٤مهلٜمد، ًمٙمـ

وأصح٤مب قمراس وأصح٤مب ومرع اًمٕمديـ، وهٙمذا سمٛمـ يم٤مٟمقا ىمري٥م ٟم٘مؿ، اجلقاب أٟمٜم٤م 

ذم ـمري٘مٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل، واحلٛمد هلل ٟمٌنميمؿ أهنؿ قمٜمدٟم٤م ذم اعمجتٛمع اًمٞمٛمٜمل يم٤مًمٞمٝمقد، 

ؿ ُمذه٥م اعمٙمرُمل وأشم٤ٌمع اعمٙمرُمل قمٜمد قم٤مُم٦م اًمٞمٛمٜمٞملم يم٤مًمٞمٝمقد ًمٞمس هلؿ ديـ وًمٞمس هل

 يتٛمًٙمقن سمف، ومٝمؿ قمٜمد اعمًٚمٛملم يم٤مًمٞمٝمقد واحلٛمد هلل.
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أُم٤م عم٤مذا ذه٧ٌم أصكم ُمٕمٝمؿ ذم اًمٕمٞمد أٟم٤م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م مل أيمـ يمٝمذا اًمقىم٧م، ومل أيمـ 

أقمرف قمـ ديٜمٝمؿ ؿمٞمًئ٤م يمثػًما هذا أُمر، إُمر أظمر أٟمٜم٤م أقمدٟم٤م اًمّمالة ٕٟمٜمل وحٙم٧م 

وحؽ ومل أؾمتٓمع أن أصكم ُمٕمٝمؿ وم٤مهلل قمٜمد أن ىم٤مل: اؾمتقوا ٟمٕمـ أسمٞمٙمؿ ذه٧ٌم إمم سمٕمٞمد أ

 اعمًتٕم٤من، وٟمحـ أقمدٟم٤م اًمّمالة.

أُم٤م يمت٤مب اًمديٚمٛمل ومرأي٧م ومٞمف اًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب، وُم٤م أقمجٌٜمل يمت٤مب ُمثٚمف وم٘مد ذيمر 

ُمـ خم٤مزهيؿ اًمٌمء اًمٙمثػم اًمتل يًتٌٞمحقن هب٤م اعمحرُم٤مت، وٓ يقضمد حمرم ذم ديـ 

يتقصٚمقا إمم اًمزٟم٤م،  اإلؾمالم إٓ وهؿ يًتحٚمقٟمف طمتك إٟمف ذيمر قمٜمٝمؿ ُمـ أضمؾ أن

ي٘مقًمقن: ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم وؿم٤مهدي قمدل، ي٘مقًمقن: اًمقزم اًمذيمر وؿم٤مهدا اًمٕمدل 

اخلّمٞمت٤من، وإظمقاٟمٜم٤م أهؾ ٟمجران إذا ؾمٛمٕمقا ُمٜم٤م هذا اًمٙمالم ي٘مقًمقن: أٟمتؿ واهلل شمٙمذسمقن 

قمٚمٞمٜم٤م، ٟمٕمؿ أٟمتؿ مل شمٕمرومقا ُمذهٌٝمؿ وًمًٜم٤م ٟم٘مقل: إٟمٙمؿ ي٤م رضم٤مل ي٤مم شمٗمٕمٚمقن هذا، هذا هق 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وٓ  اعمٙم٤مرُم٦م اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمذيـ يتًؽمون سمح٥م قمكمُمذه٥م 

شمٔمٜمقا أٟمٜم٤م ٟمٙمذب ومقاهلل ُم٤م ُمٕمٜم٤م وم٤مئدة ُمـ اًمٙمذب قمٚمٞمٝمؿ وٓ قمغم همػمهؿ، ًمٙمٜمٜم٤م ٟمريد أن 

ًٓ ًمٙمـ  يٜم٘مذيمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ اًمْمالل، وم٠مٟمتؿ ي٤م أهؾ ٟمجران شمٕمتؼمون وال

 ٗم٘مقن قمٚمٞمٙمؿ. واهلل اعمًتٕم٤من.اعمٙم٤مرُم٦م يٕمتؼمون يمٗم٤مًرا ومٜمحـ ُمِم

*** 
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إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م 

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ 

ـَ آََمٛمُقا ه ورؾمقًمف، إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌد ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ٙمُِٚمقنَ  ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ  . [221]آل قمٛمران:﴾اسمحُٗمقا اهللَ ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم

ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح  ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح ﴿َي٣م َأُّيه

َْرضَم٣مَم إِنح اهللَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َمِ  ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ٣مًء َواسمحُٗمقا اهللَ ايمحِذي سَم ًَ
ٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ

 .[2]اًمٜم٤ًمء:﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ـَ آََمٛمُقا اسمحُٗمقا اهللَ َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  ٣م ايمحِذي َ ِٖمْر يَمُ٘مْؿ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيٕمْ *  ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع اهللَ َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝماًم﴾  .[52-52]إطمزاب: ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

 أُم٤م سمٕمد:

ؼِّ يمَِتْحُ٘مَؿ زَمكْمَ وم٢من اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٣م َأْٞمَزيْمٛم٣َم إيَِمْٝمَؽ ايْم٘مَِت٣مَب زم٣ِمحْلَ ﴿إِٞمح

*  َواؽْمَتْٕمِٖمِر اهللَ إِنح اهللَ ىَم٣مَن نَمُٖمقرًا َرضِمٝمامً *  ـْ يمِْٙمَخ٣مئِٛمكَِم طَمِِمٝمامً ايمٛمح٣مِس زماَِم َأَراَك اهللُ َوٓ سَم٘مُ 

اٞم٣ًم َأشمِٝمامً  ـْ ىَم٣مَن طَمقح ُٜمْؿ إِنح اهلَل ٓ حُي٤ِمه ََم ًَ َت٣مُٞمقَن َأْٞمُٖم ـَ َُيْ ـِ ايمحِذي ٣مِدْل فَم َتْخُٖمقَن *  َوٓ جُتَ ًْ َي

ـَ اهللِ َتْخُٖمقَن َِم ًْ ـَ ايمٛمح٣مِس َوٓ َي ـَ ايْمَٗمْقِل َوىَم٣مَن اهللُ  َِم ٌَٝمُِّتقَن ََم٣م ٓ َيْرَى َِم َوُهَق ََمَٔمُٜمْؿ إِْذ ُي

ٝمْم٣مً  ـْ جُي٣َمِدُل اهلَل فَمٛمُْٜمْؿ *  زماَِم َئْمَٚمُٙمقَن حُمِ ْٞمَٝم٣م هَمَٚم َٝم٣مِة ايمده َه٣م َأْٞمُتْؿ َه٠ُمِٓء صَم٣مَديْمُتْؿ فَمٛمُْٜمْؿ دِم احْلَ

ـْ َيُ٘مقُن فَمَٙمْٝمِٜمؿْ   .[227-223]اًمٜم٤ًمء: َوىمِٝماًل﴾ َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َأْم ََم

أن جي٤مدل قمـ اعمٌٓمؾ وهل هنل  ذم ه١مٓء أي٤مت اعم٤ٌمريم٤مت هنل ًمٜمٌٞمٜم٤م حمٛمد 
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أن جي٤مدًمقا قمـ اعمٌٓمٚملم، ومال جيقز عمًٚمؿ ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر أن جي٤مدل  ُٕمتف 

 قمـ أهؾ اًم٤ٌمـمؾ أو أن خي٤مصؿ قمـ أهؾ اًم٤ٌمـمؾ.

ٛمٕمٜم٤م اإلؾمالُمل مل شمزل ُمؽمسمّم٦م سم٤معمجتٛمع أىمقل هذا ُمـ أضمؾ ـم٤مئٗم٦م ُمٚمحدة ذم جمت

اإلؾمالُمل اًمدوائر، شمٚمٙمؿ اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٚمحدة اًمتل جي٤مدل قمٜمٝم٤م سمٕمض اًم٘م٤ٌمئؾ، هؿ اًمذيـ 

يًٛمقن أٟمٗمًٝمؿ سم٤معمٙم٤مرُم٦م، أٓ ومٚمٞمٌغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م، واطمتًٌقا إضمر واًمثقاب قمٜمد 

وٓ شم١مُمـ سمٙمت٤مب  اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم شمٌٚمٞمغ ُم٤م شمًٛمٕمقٟمف: شمٚمٙمؿ اًمٓم٤مئٗم٦م ٓ شم١مُمـ سم٤مهلل

اهلل، وٓ شم١مُمـ سم٤مًمٌٕم٨م وٓ شم١مُمـ سم٤مًمٜمِمقر، هذا ُمقضمقد ذم يمتٌٝمؿ، ويًٛمقن أٟمٗمًٝمؿ سمـ 

)اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م(، وهؿ إؾمامقمٞمٚمٞم٦م وىمراُمٓم٦م وسم٤مـمٜمٞم٦م، وًم٧ًم أقمٜمل أشم٤ٌمقمٝمؿ ُمـ ي٤مم، أو 

وهؿ يدقمقهنؿ  أشم٤ٌمقمٝمؿ ُمـ اًمٗمرع، أو أشم٤ٌمقمٝمؿ ُمـ اًمٕم٤مـمٗملم وم٢مهنؿ قمغم طمًـ ٟمٞم٤مهتؿ،

، وأهنؿ حيٌقن أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، ورضم٤مل مهدان سمحٛمد ملسو هيلع هللا ىلصحيٌقن رؾمقل اهلل سم٤مقمت٤ٌمر أهنؿ 

٤ًٌَّم ذقِمٞم٤ًَّم، ُمـ أضمؾ هذا أشم٤مهؿ اعمٙم٤مرُم٦م ُمـ هذا اًم٤ٌمب،  اهلل حيٌقن أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة طُم

 .واختذوا طم٥م أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة ؾمت٤مرًا يتًؽمون سمف، وهؿ ٓ ي١مُمٜمقن سم٤مًمٜمٌل 

أن ٟمٜم٤مفمرهؿ قمغم ذًمٙمؿ، ٓ ي١مُمٜمقن  ٟمحـ ٟمٕمرف قم٘مٞمدهتؿ اخلٌٞمث٦م، وٟمحـ ُمًتٕمدون

سمٛمحٛمد ومذًمٙمؿ أسمق ـم٤مهر اًم٘مرُمٓمل اًمذي قم٤مش ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اقمتدى قمغم احلجٞم٩م، 

 وىمتؾ سم٤محلرم وسمْمقاطمل ُمٙم٦م ٟمحق صمالصملم أًمٗم٤ًم ُمـ احلجٞم٩م واىمتٚمع احلجر إؾمقد، وسم٘مل 

قمٜمدهؿ سم٤مٕطم٤ًمء ٟمحق اصمٜمتلم وقمنميـ ؾمٜم٦م أسمق ـم٤مهر اًم٘مرُمٓمل هيز ؾمٞمٗمف سمحرم اهلل 

 ي٘مقل:و

 أٟمـــــــــ٤م واهلل وسمـــــــــ٤مهلل أٟمـــــــــ٤م

 

ـــ٤م  ـــٞمٝمؿ أٟم ـــؼ وأومٜم ـــؼ اخلٚم ـــ٤م أظمٚم  أٟم

شمٚمٙمؿ قم٘مٞمدهتؿ اخلٌٞمث٦م، وذًمٙمؿ أيًْم٤م اًمٕمٌد اعمٛمٚمقك اًمذي أرؾمٚمف احل٤ميمؿ اًمٕمٌٞمدي ُمـ  
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طمٙم٤مم ُمٍم يدق احلجر إؾمقد سمدسمقس صمؿ ي٠مظمذ ؾمٙمٞمٜمف اعمًٛمقم يٓمٕمـ سمف ُمـ ضم٤موره 

احلج٤مج ي٘مقل: ٓ حمٛمد  ُمـ احلج٤مج، طمتك ىمتٚمف رضمؾ ُمـ اًمٞمٛمـ، وقمٜمد أن يم٤من يٓمٕمـ

سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وٓ يتٌٕمقن حمٛمدًا  وٓ حيٌقن قمكم وٓ قمكم، ٓ ي١مُمٜمقن سمٛمحٛمد 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م وًمٙمٜمٝم٤م اعمٙمٞمدة، ي٠مشمقن رضم٤مل ي٤مم ورضم٤مل وادقم٦م  ، وٓ يتٌٕمقن قمكم

سمٜمجران، ي٠مشمقهنؿ ُمـ ىمٌؾ طم٥م أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، واعمًٚمؿ يت٘مرب إمم اهلل سمح٥م أهؾ سمٞم٧م 

٤مٟمقا سملم ٟمقاص٥م ٕفمٝمروا سمٖمض أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة واؾمت٤ٌمطمقا اعمحرُم٤مت، اًمٜمٌقة وًمق يم

سمـ اًمٗمْمؾ ذم اًمٞمٛمـ ًمٕمٜمف  وإذا يم٤مٟمقا سملم ومج٤مر اؾمت٤ٌمطمق مجٞمع اعمحرُم٤مت8 يمام ومٕمؾ قمكم

اهلل شمٕم٤ممم وم٢مٟمف اؾمت٤ٌمح يمؾ اعمحرُم٤مت، ومٚمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م وًمٞمٌٚمغ إظمقاٟمٜم٤م ُمِم٤مئخ 

ٙم٤مرُم٦م8 ٕن اعمٙم٤مرُم٦م زٟم٤مدىم٦م ُمالطمدة، ٓ جيقز ٟمجران أٟمف ٓ جيقز هلؿ أن يداومٕمقا قمـ اعم

هلؿ أن يداومٕمقا قمٜمٝمؿ، وٓ أن جي٤مدًمقا سم٤ٌمـمؾ وضمدير هبؿ أن يٙمقٟمقا يمٛمِم٤ميخ صٕمدة، 

ُمِم٤ميخ صٕمدة اًم٘م٤ٌمئؾ قمٜمد أن اؿمتٙمك قمٜمدهؿ أهؾ صٕمدة ُمـ اًمقادقمل ىم٤مًمقا: ًمًٜم٤م 

٤من ُمٕمٙمؿ سمٕمٚمامء ومٜمحـ ٟمحيه ًمتج٤مدًمقا اًمقادقمل، وم٢من يم٤من احلؼ ُمٕمف اشمٌٕمٜم٤مه، وإن يم

ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمًٙم٧م اًمقادقمل، هذه هل اًمٕم٘مقل اًمراضمح٦م ٓ أن يٙمقن إُمٕم٦م، إهن٤م قمّمٌٞم٦م 

ضم٤مهٚمٞم٦م جي٥م أن يتقسمقا إمم اهلل قمزوضمؾ، وأن ٓ جي٤مدًمقا قمـ ُمٌٓمؾ وأن ي٘مقًمقا 

ًمٚمٛمٙمرُمل: ٟمحـ ًمًٜم٤م سمٕمٚمامء قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمحي اًمٕمٚمامء وأن دم٤مدهلؿ وشمٜم٤مفمرهؿ، هذا اًمذي 

 أطمٙم٤مم اعمٙم٤مرُم٦م؟يٜمٌٖمل أن يٙمقن سم٘مل: ُم٤م هل 

أطمٙم٤مم اعمٙم٤مرُم٦م أن ُمـ دظمؾ ذم ديٜمٝمؿ واقمت٘مد قم٘مٞمدهتؿ وم٢مٟمف يٕمتؼم ُمرشمًدا8 ٕن اًمٜمٌل 
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، هٙمذا أيًْم٤م إذا دظمؾ اًمرضمؾ ذم ديـ اعمٙم٤مرُم٦م »َمـ زمدل ديٛمف هم٣مومتٙمقه«ي٘مقل:  

٣م واُمرأشمف مل شمدظمؾ وم٢مهن٤م حترم قمٚمٞمف8 ٕن اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َ ﴿َي٣م َأُّيه

ـح هَم١مِْن ايمح  ـح اهللُ َأفْمَٙمُؿ زم١ِمِياَمَِّنِ ـَ آََمٛمُقا إَِذا صَم٣مَءىُمُؿ اظم٠ُْْمَِمٛم٣َمُت َُمَٜم٣مصِمَراٍت هَم٣مَْمَتِحٛمُقُه ِذي

ْؿ َوٓ ُهْؿ حَيِٙمهقَن  ـح ضِمؾٌّ ََلُ ٣مِر ٓ ُه ـح إلَِم ايْمُ٘مٖمح ـح َُم٠ْمَِمٛم٣َمٍت هَمال سَمْرصِمُٔمقُه فَمٙمِْٚمُتُٚمقُه

﴾ ـح ٓ حتؾ ًمٚمٙم٤مومر، واعمًٚمؿ أيًْم٤م ٓ حيؾ ًمف أن يتزوج سم٤مًمٙم٤مومرة، ، اعمًٚمٛم٦م [22]اعمٛمتحٜم٦م:ََلُ

ي٘مقل:  أيًْم٤م إذا ُم٤مت ؿمخص وهق ُمتٌع ًمٚمٛمٙم٤مرُم٦م وم٢مٟمف ٓ يرصمف أىمرسم٤مؤه8 ٕن اًمٜمٌل 

، هٙمذا ي٘مقل اًمٜمٌل أيًْم٤م ٓ حيؾ »ٓ يرث اظمًٙمؿ ايم٘م٣مهمر وٓ يرث ايم٘م٣مهمر اظمًٙمؿ«

ؿ ُمـ أي٦م اعم٤ٌمريم٦م، ٓ جيقز ٕطمد أن ٕطمد أن يزوضمٝمؿ وم٢مهنؿ يٕمتؼمون يمٗم٤مًرا عم٤م ؾمٛمٕمت

 يزوج اعمٙم٤مرُم٦م.

وإٟمٜمل أؾمتٌنم وأسمنميمؿ أن دوًمتٝمؿ، وأن ؾمٛمٕمتٝمؿ ؾمتزول سم٢مذن اهلل قمزوضمؾ8 ٕهنؿ 

 -ُمتامًمئقن مجٞمًٕم٤م قمغم اًمتٚمٖمٞمؿ ًمٚمحجٞم٩م ذم سمٚمد اهلل اعم٤ٌمريم٦م اعمحرُم٦م، سمِم٤مرة ُمـ اهلل 

ىمد ارشمٙمزت رايتٝمؿ،  ؾمٞمذهلؿ ٕهن٤م يم٤مٟم٧م -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  -أن اهلل  -قمزوضمؾ 

٣مصِمَد اهلِل َأْن ُيْذىَمَر  واؾمٛمٕمقا اًمٌِم٤مرة ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ًَ ـْ ََمٛمََع ََم ح ـْ َأـْمَٙمُؿ مِم ﴿َوََم

ْٞمَٝم٣م  ْؿ دِم ايمده ٓح طَم٣مئِِٖمكَم ََلُ ْؿ َأْن َيْدطُمُٙمقَه٣م إِ ٣م ُأويَمئَِؽ ََم٣م ىَم٣مَن ََلُ همِٝمَٜم٣م اؽْمُٚمُف َوؽَمَٔمك دِم طَمَراِِبَ

طِمَرِة فَمَذاٌب فَمٓمِٝمؿٌ طِمْزٌي َوَلَُ  ْٔ ، اًمذي يٚمٖمؿ ًمٚمحجٞم٩م ورب اًمٕمزة [222]اًمٌ٘مرة:﴾ْؿ دِم ا

ـْ َدطَمَٙمُف ىَم٣مَن آَِمٛم٣مً ﴿ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ذم احلرم: ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف [75]آل قمٛمران:﴾َوََم

ـْ ضَمقْ  وشمٕم٤ممم: ٣م صَمَٔمْٙمٛم٣َم ضَمَرَم٣ًم آَِمٛم٣ًم َوُيَتَخْمحُػ ايمٛمح٣مُس َِم ْ َيَرْوا َأٞمح ٣ٌَمؿمِِؾ ُي٠ْمَِمٛمُقَن ﴿َأَومَل ْؿ َأهَم٣ٌِميْم َِلِ

                                                        

  ومضائح احلداصمة.رواه اًمٌخاري قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام شمؼدم ذم (1580)

 ( قمـ أؾمامة ريض اهلل قمـف.1351/1614( )م 6764)خ ( 1581)
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  .[45]اًمٕمٜمٙمٌقت:﴾َوزمِٛمِْٔمَٚم٥ِم اهللِ َيْ٘مُٖمُرونَ 

ْ سَمَر ىَمْٝمَػ هَمَٔمَؾ َرزمهَؽ ُم٤مذا طمّمؾ ٕصح٤مب اًمٗمٞمؾ اًمذيـ أرادوا هدم اًمٙمٕم٦ٌم؟  ﴿َأمَل

َٔمْؾ ىَمْٝمَدُهْؿ دِم سَمّْمٙمِٝمؾٍ *  زمَِٟمْصَح٣مِب ايْمِٖمٝمؾِ  سَمْرَِمٝمِٜمْؿ *  ًا َأزَم٣مزمِٝمَؾ َوَأْرؽَمَؾ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ؿَمغْم *  َأمَلْ جَيْ

ٝمؾٍ  ـْ ؽِمجِّ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: [3-2]اًمٗمٞمؾ: هَمَجَٔمَٙمُٜمْؿ ىَمَٔمِْمٍػ ََمْٟمىُمقٍل﴾*  زمِِحَج٣مَرٍة َِم

يالِف وُمَرْيشٍ  ْٝمِػ *  ﴿إِلِ َت٣مِء َوايمِمح ٌَْٝم٦ِم *  إِيالهمِِٜمْؿ ِرضْمَٙم٥َم ايمُمِّ ٌُُدوا َربح َهَذا ايْم ايمحِذي *  هَمْٙمَٝمْٔم

ـْ  ـْ طَمْقٍف﴾ َأؿْمَٔمَٚمُٜمْؿ َِم ، إٟمٜم٤م ًمًٜم٤م ٟمّمدق وؾم٤مئؾ اإلقمالم [2-2]ىمريش: صُمقٍع َوآََمٛمَُٜمْؿ َِم

وآٓت اإلقمالم وًمٙمٜمٝم٤م ؾمجٞم٦م اًمراومْم٦م إهنؿ يتٜمٙمرون ًمإلؾمالم، وُمـ ؿمؽ ذم هذا 

وىمد ؾمٛمٕمتؿ ُم٤م ومٕمٚمف  ًمٚمح٤مومظ اسمـ يمثػم، "اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م"ومٚمػمضمع إمم يمت٥م اًمت٤مريخ يمـ 

اًم٘مرُمٓمل أهنؿ ي٘مٓمٕمقن اًمٓمريؼ قمغم احلجٞم٩م، أسمق ـم٤مهر اًم٘مرُمٓمل وىمٌٚمف أسمق ؾمٕمٞمد 

وؾمٛمٕمتؿ ُم٤م ومٕمؾ ذًمٙمؿ اًمٕمٌد اًمذي أرؾمٚمف احل٤ميمؿ اًمٕمٌٞمدي وهذا ىمٚمٞمؾ ُمـ يمثػم، وىمد 

ُمٙم٦م واحلجٞم٩م اًمذي ي٘مقل  "اإلحل٤مد اخلٛمٞمٜمل ذم أرض احلرُملم"ذيمرت اًمٌمء اًمٙمثػم ذم 

 ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس "اًمّمحٞمح"ذم ؿم٠من شمٚمٙمؿ اًمٌ٘م٤مع ي٘مقل يمام ذم  اًمٜمٌل 

إن دَم٣مءىمؿ وأَمقايم٘مؿ وأفمراو٘مؿ فمٙمٝم٘مؿ ضمرام ىمحرَم٥م يقَم٘مؿ هذا «وأيب سمٙمرة ي٘مقل: 

، هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم يروع احلجٞم٩م ذم سمٞم٧م اهلل، حي٩م »دم ؾمٜمرىمؿ هذا دم زمٙمدىمؿ هذا

وهق يٜمتٔمر ُمتك يٜمٗمجر اًمٚمٖمؿ؟ وُمتك يٜمٗمْمف اًمٚمٖمؿ؟ ُمّمٞم٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م ٓ يٗمٕمٚمٝم٤م ُمًٚمؿ 

 ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر.

 اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديـ اإلؾمالم وأن يتقومٜم٤م ُمًٚمٛملم.ٟم٠ًمل اهلل 

                                                        

متػؼ قمؾقف قمـ أيب سمؽرة ريض اهلل قمـف، واكػرد اًمٌخاري سمحديث اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام وىمد ( 1582)

 شمؼدما.
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إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت 

أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل 

 حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن 

ٙمُِٚمقنَ  ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ُٗمقا اهللَ ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ]آل ﴾﴿َي٣م َأُّيه

 . [221قمٛمران:

ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م  ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣م ايمٛمح٣مُس اسمح َ َوزَم٧مح ﴿َي٣م َأُّيه

َْرضَم٣مَم إِنح اهللَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ٣مًء َواسمحُٗمقا اهللَ ايمحِذي سَم ًَ
َِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ

  .[2]اًمٜم٤ًمء:﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ـَ آََمٛمُقا اسمحُٗمقا اهللَ َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  ٣م ايمحِذي َ ُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميمَ *  ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع اهللَ َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝماًم﴾   .[52-52]إطمزاب: ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

ٓح أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـْ َٞمْجَقاُهْؿ إِ ﴿ٓ طَمغْمَ دِم ىَمثغٍِم َِم

ـْ َأََمَر زمَِِمَدوَم٥ٍم َأْو ََمْٔمُروٍف َأوْ  ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ ازْمتَِٕم٣مَء ََمْرَو٣مِت اهلِل  ََم إِْصالٍح زَمكْمَ ايمٛمح٣مِس َوََم

ْقَف ُٞم٠ْمسمِٝمِف َأصْمرًا فَمٓمِٝمامً  ًَ َدى َوَيتحٌِْع نَمغْمَ *  هَم َ يَمُف اَْلُ ٌَكمح ـْ زَمْٔمِد ََم٣م سَم ؽُمقَل َِم ـْ ُيَُم٣موِمِؼ ايمرح َوََم

 .[223-222]اًمٜم٤ًمء: صَمَٜمٛمحَؿ َوؽَم٣مَءْت ََمِِمغمًا﴾ ؽَمٌِٝمِؾ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ُٞمَقيمِِّف ََم٣م سَمَقلمح َوُٞمِْمٙمِفِ 

ذم هذه إي٤مم يمثرت شم٤ًمؤٓت إظمقاٟمٜم٤م اًمٞمٛمٜمٞملم وهمػم اًمٞمٛمٜمٞملم قمـ سمٕمض احلزسمٞم٤مت 

اعمٌتدقم٦م، وأُم٤م احلزسمٞم٤مت اًمٙم٤مومرة يم٤محلزب آؿمؽمايمل، واحلزب اًمٌٕمثل، واحلزب 

ًمت٤ًمؤٓت قمـ اًمٜم٤مسي وم٘مد اشمْمح أُمره٤م واشمْمح يمٗمره٤م ًمدى يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، وسم٘مك ا
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ىُمؾه ضِمْزٍب زماَِم ﴿هذه احلزسمٞم٤مت اًمتل يٚمٛمٕمٝم٤م أصح٤مهب٤م، ويّمدق قمٚمٞمٝم٤م ىمقل اهلل قمزوضمؾ: 

 .[35]اعم١مُمٜمقن:يَمَدُّْيِْؿ هَمِرضُمقَن﴾

 وىمقل اًمِم٤مقمر:

 ويمـــــؾ يـــــدقمل وصـــــاًل ًمٚمـــــٞمغم

 

ـــــذاك  ـــــؿ سم ـــــر هل ـــــٞمغم ٓ شم٘م  وًم

طمزب  جي٥م أن ُيٕمٚمؿ أن اعمًٚمٛملم، سمؾ إن اجلـ واإلٟمس يٜم٘مًٛمقن إمم ىمًٛملم: إمم 

اًمرمحـ وإمم طمزب اًمِمٞمٓم٤من، طمزب اًمرمحـ ُم٠مُمقرون سم٤مٓقمتّم٤مم سمحٌؾ اهلل، ي٘مقل اهلل 

وُمقا ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ٌِْؾ اهللِ ََجِٝمٔم٣ًم َوٓ سَمَٖمرح ]آل ﴾﴿َوافْمَتِِمُٚمقا زمَِح

وُمقا ِديٛمَُٜمؿْ  ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:[225قمٛمران: ـَ هَمرح َوىَم٣مُٞمقا  ﴿إِنح ايمحِذي

اَم َأَْمُرُهْؿ إلَِم اهلِل﴾ ٍء إِٞمح ٦َم َِمٛمُْٜمْؿ دِم َرْ ًْ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم [237]إٟمٕم٤مم:ؾِمَٝمٔم٣ًم يَم

ُ٘مْؿ هَم٣مسمحُٗمقنِ  يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ٥ًم َواضِمَدًة َوَأَٞم٣م َرزمه ُتُ٘مْؿ ُأَمح ، وي٘مقل [31]اعم١مُمٜمقن:﴾﴿َوإِنح َهِذِه ُأَمح

ُؿ  :ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ـْ زَمْٔمِد ََم٣م صَم٣مَءهْتُ ٓح َِم ـَ ُأوسُمقا ايْم٘مَِت٣مَب إِ َق ايمحِذي ﴿َوََم٣م سَمَٖمرح

ٌَٝمِّٛم٥َمُ    .[2]اًمٌٞمٜم٦م:﴾ايْم

ـْ *  َوٓ َيَزايُمقَن خُمَْتٙمِِٖمكمَ ﴿اًمٗمرىم٦م قمذاب ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٓح ََم إِ

، ُمٗمٝمقم أي٦م اًمٙمريٛم٦م: أن اًمذيـ رمحٝمؿ [227-226]هقد: َرضِمَؿ َرزمهَؽ َويمَِذيمَِؽ طَمَٙمَٗمُٜمْؿ﴾

 اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ خيتٚمٗمقن.

أٟمف ىم٤مل:  ريض اهلل قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل  قمـ أيب هريرة "اًمّمحٞمحلم"وذم 

ذروين َم٣م سمرىمت٘مؿ هم١مٞمام أهٙمؽ َمـ ىم٣من ومٌٙم٘مؿ ىمثرة َم٣ًمئٙمٜمؿ، واطمتالهمٜمؿ فمعم «

 .»أٞمٌٝم٣مئٜمؿ

                                                        

 (.131-130( )م/اًمػضائؾ/7288)خ ( 1583)
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يم٤من   شمٕم٤ممم قمٜمف أن اًمٜمٌل سمـ سمِمػم ريض اهلل قمـ اًمٜمٕمامن وذم اًمّمحٞمح

زمكم «، وذم سمٕمْمٝم٤م: »اؽمتقوا وٓ َتتٙمٖمقا همٝمخ٣ميمػ اهلل زمكم وصمقه٘مؿ«ي٘مقل ٕصح٤مسمف: 

 ، وهذه ُمٗمنة ٕن ُمٕمٜم٤مه٤م شمٕم٤مىمٌقن وخي٤مًمػ اهلل سملم وضمٝمتٙمؿ.»ومٙمقزم٘مؿ

وهذا هق اًمقاىمع، يمؾ ـم٤مئٗم٦م هل٤م وضمٝم٦م، ختٓمٞمط ُمـ ىمٌؾ أقمداء اإلؾمالم، خي٤مومقن ُمـ 

ـ اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م، وم٠مرادوا أن يٗمرىمقا اعمًٚمٛملم إمم مجٕمٞم٤مت وإمم اعمًٚمٛملم وخي٤مومقن ُم

 طمزسمٞم٤مت ُمٖمٚمٗم٦م واعمًٚمٛمقن ٓ يِمٕمرون هبذا.

، هٜم٤مك قمالج هلذا آظمتالف: هق اًمتح٤ميمؿ إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

وُه إلَِم ﴿ي٘مقل اهلل قمزوضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٍء هَمُرده ؽُمقِل إِْن  هَم١مِْن سَمٛم٣َمَزفْمُتْؿ دِم َرْ اهللِ َوايمرح

طِمرِ  ْٔ  ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:[37]اًمٜم٤ًمء:﴾ىُمٛمُْتْؿ سُم٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمهللِ َوايْمَٝمْقِم ا

ٍء هَمُحْ٘مُٚمُف إلَِم اهللِ﴾ ـْ َرْ  .[22]اًمِمقرى:﴿َوََم٣م اطْمَتَٙمْٖمُتْؿ همِٝمِف َِم

، ومٝمق رؾمقل اهلل  وم٤مًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم أن يتح٤ميمٛمقا إمم يمت٤مب اهلل، وإمم ؾمٜم٦م

 ختٓمٞمط ُمـ ىمٌؾ أقمداء اإلؾمالم ًمتٗمرىم٦م اعمًٚمٛملم ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

 .[24]ٕٟمٗم٤مل:﴾َوٓ سَمٛم٣َمَزفُمقا هَمَتْٖمَُمُٙمقا َوسَمْذَه٤َم ِرحُيُ٘مؿْ ﴿

ْؿ ؾَمتحك﴿وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم أهؾ اًمٙمت٤مب:  ٌُُٜمْؿ ََجِٝمٔم٣ًم َووُمُٙمقُِبُ ًَ ، [22]احلنم:﴾حَتْ

 ٤مئ٥م واًمٖمرائ٥م أن خترج رطمٚم٦م ُمـ سمٚمد إمم سمٚمد ُمـ أضمؾ اًمدقمقة إمم احلزسمٞم٦م.ُمـ اًمٕمج

 اًمتل ي٘مقل ومٞمٝم٤م رب اًمٕمزة: أُم٤م اًمدقمقة إمم اهلل وإمم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ٙمِِٚمكمَ  ًْ ـَ اظمُْ ٛمِل َِم ـْ َدفَم٣م إلَِم اهللِ َوفَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم َووَم٣مَل إِٞمح ح ـُ وَمْقًٓ مِم ًَ ـْ َأضْم ، [55:]ومّمٚم٧م﴾﴿َوََم

                                                        

( 436( )م 717يًضا سمؿعـاه )خ ( قمـ أيب مًعقد ريض اهلل قمـف وقمـ اًمـعامن سمـ سمشػم أ432)م ( 1584)

 آظمره.
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غْمِ َوَيْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ٥ٌم َيْدفُمقَن إلَِم اخْلَ ـْ َِمٛمُْ٘مْؿ ُأَمح ﴿َويْمَتُ٘م

ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْْٖمٙمُِحقنَ  ، ذم اًمزُمـ اًمذي وصم٥م اًمِمٞمققمٞمقن [222]آل قمٛمران:﴾فَم

، وُمٙم٤مشمٌٝمؿ ذم مجٞمع اعمدن اًمٞمٛمٜمٞم٦م، وذم ٟمٗمس واًمٌٕمثٞمقن واًمٜم٤مسيقن قمغم سمٚمدٟم٤م واطمتٚمقه٤م

اًمقىم٧م ٟمرى ُمـ يدقمق إمم اًمٗمرىم٦م، وُمـ يدقمق إمم احلزسمٞم٤مت. ظمػم اهلدي هدي حمٛمد 

. 

قمٜمد ىمدوُمف إمم اعمديٜم٦م إمم احلزسمٞم٦م؟ وهؾ دقم٤م أيًْم٤م ىمٌؾ ىمدوُمف  ومٝمؾ دقم٤م اًمٜمٌل 

، وَمَٚمامَّ رؾمقل اهلل إمم اعمديٜم٦م وهق سمٛمٙم٦م إمم احلزسمٞم٦م؟ أم دقم٤م إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م 

ُْؿ ـُمٙمُِٚمقا َوإِنح اهللَ فَمعَم وضمد سم٤معمًٚمٛملم ىمقة أٟمزل اهلل آي٦م اجلٝم٤مد:  ـَ ُيَٗم٣مسَمُٙمقَن زمَِٟمَّنح ِذي ﴿ُأِذَن يمِٙمح

ِهْؿ يَمَٗمِديرٌ   .[57]احل٩م:﴾َٞمٌْمِ

وإُمر أقمجؾ ُمـ أن شمِمٖمؾ اًمٜم٤مس سم٘مراـمٞمًؽ، جي٥م أن شمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

 سمٚمدٟم٤م، وهٙمذا اًمٌٕمثٞمقن واًمٜم٤مسيقن، وًمق طمدث أُمر ًمرأيتٝمؿ وم٤مًمِمٞمققمٞمقن وصمٌقا قمغم

جيتٛمٕمقن ويٙمقٟمقن يًدا واطمدة ًميب اعمًٚمٛملم، ٓ يٗمرىمقن سملم هذا وٓ سملم ذاك، 

، ًمٞمس زُمـ اًمزُمـ زُمـ إظمالص وزُمـ رضمقع إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ًتحٞمقن أن ي٘مقل طمٞمؾ وًمٞمس زُمـ طمزسمٞم٤مت، وم٘مد سم٤مرت احلزسمٞم٦م وىمد أصٌح احلزسمٞمقن ي

أطمدهؿ: إٟمٜمل طمزيب، أو يٓمٚمؼ قمغم أطمدهؿ سم٠مٟمف طمزيب، وأٟمتؿ شمريدون أن حتٞمقه٤م ٟمٕمرة 

ي٘مقل قمٜمد أن ىم٤مل إٟمّم٤مري: ي٤م ًمألٟمّم٤مر، واعمٝم٤مضمري: ي٤م  ضم٤مهٚمٞم٦م، واًمٜمٌل 

، ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ »أزمدفمقى اجل٣مهٙمٝم٥م وأٞم٣م زمكم أـمٜمرىمؿ، دفمقه٣م هم١مَّن٣م َمٛمتٛم٥م«ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ: 
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 . ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمفسمـ قمٌداهلل طمدي٨م ضم٤مسمر

يمٝمس َمٛم٣م َمـ رضب اخلدود وؾمؼ اجلٝمقب ودفم٣م زمدفمقى «: وي٘مقل اًمٜمٌل 

، دقمقى اجل٤مهٚمٞم٦م يِمٛمؾ اًمدقمقة واًمتٕمّم٥م إمم اعمذه٥م، ويِمٛمؾ »اجل٣مهٙمٝم٥م

اًمتٕمّم٥م إمم اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م، ويِمٛمؾ اًمتٕمّم٥م اًم٘مٌكم، ويِمٛمؾ اًمتٕمّم٥م اعمذهٌل 

 .ي هدي حمٛمد اًمذي همزاٟم٤م سمف أقمداء اإلؾمالم، ظمػم اهلد

وٓ يّمٚمح آظمر هذه إُم٦م إٓ ُم٤م أصٚمح أوهل٤م، ُم٤م ًمٙمؿ ٓ شمدقمقن إمم يمت٤مب اهلل وإمم 

ي٘مقل يمام ذم  ، وشمآظمقا ُمع يمؾ ُمًٚمؿ، اًمرؾمقل ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

اظمًٙمؿ أطمق اظمًٙمؿ ٓ يٓمٙمٚمف وٓ ُيذيمف وٓ حيٗمره، ايمتٗمقى ه٣مهٛم٣م، «: اًمّمحٞمح

اظمًٙمؿ فمعم اظمًٙمؿ ضمرام: دَمف وَم٣ميمف  زمح٤ًم اَمرئ َمـ ايممم أن حيٗمر أطم٣مه، ىمؾ

َمثؾ «سمـ سمِمػم:  ُمـ طمدي٨م اًمٜمٕمامن "اًمّمحٞمحلم"، وي٘مقل أيًْم٤م يمام ذم »وفمروف

اظم٠مَمٛمكم دم سمقادهؿ وسمرامحٜمؿ وسمٔم٣مؿمٖمٜمؿ ىمٚمثؾ اجلًد إذا اؾمت٘مك َمٛمف فمّمق سمدافمك يمف 

 .»ؽم٣مئر اجلًد زم٣محلٚمك وايمًٜمر

إؿمٕمري ريض اهلل ُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك  وي٘مقل أيًْم٤م يمام ذم اًمّمحٞمحلم

 .»اظم٠مَمـ يمٙمٚم٠مَمـ ىم٣ميمٌٛمٝم٣من يُمد زمٔمّمف زمٔمًّم٣م«: قمٜمف ي٘مقل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

                                                        

 شمؼدم مرات.( 1585)

 ( قمـ اسمـ مًعقد ريض اهلل قمـف.103( )م 1294)خ ( 1586)

ًٌا.( 1587)  رواه مًؾؿ قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، شمؼدم ىمري

 (.2586( )م 6011)خ ( 1588)

 (.2585( )م 6026 – 2446)خ ( 1589)
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َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ايْمػِمِّ َوايمتحْٗمَقى َوٓ سَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ﴿ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

شْمِؿ َوايْمُٔمْدَوانِ  ِ ْٕ  .[1]اعم٤مئدة:﴾ا

زسمٞم٤مت اعمٖمٚمٗم٦م، وًمٙمـ وردت إًمٞمٜم٤م أؾمئٚم٦م ُمـ ًمًٜم٤م هنتؿ هبذه اجلٛمٕمٞم٤مت وٓ هبذه احل

أُم٤ميمـ ؿمتك ىمٚمٜم٤م: ًمًٜم٤م هنتؿ هب٤م ٕهن٤م شمتٖمػم، وًمق رأت احلٙمقُم٦م ُمٜمٝم٤م رضًرا ُمـ ذًمؽ 

ـَ ًٕمٖمتٝم٤م ذم أهع وىم٧م، وًمٙمـ احل٤مُمؾ ًمٜم٤م قمغم اإلضم٤مسم٦م هق ىمقل اهلل قمزوضمؾ:  ﴿إِنح ايمحِذي

ٌَٝمِّٛم٣َمِت َواَلُْ  ـَ ايْم ـْ زَمْٔمِد ََم٣م زَمٝمحٛمح٣مُه يمِٙمٛمح٣مِس دِم ايْم٘مَِت٣مِب ُأويَمئَِؽ َيْٙمَٔمٛمُُٜمُؿ َيْ٘مُتُٚمقَن ََم٣م َأْٞمَزيْمٛم٣َم َِم َدى َِم

فِمٛمُقنَ  ـَ سَم٣مزُمقا َوَأْصَٙمُحقا َوزَمٝمحٛمُقا هَمُٟمويَمئَِؽ َأسُمقُب فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوَأَٞم٣م *  اهللُ َوَيْٙمَٔمٛمُُٜمُؿ ايمالح ٓح ايمحِذي إِ

ضِمٝمؿُ  اُب ايمرح ـَ ُأوسُمقا يًْم٤م: ، وىمقًمف أ[242-237]اًمٌ٘مرة: ﴾ايمتحقح ﴿َوإِْذ َأطَمَذ اهللُ َِمٝمَث٣مَق ايمحِذي

ْوا زمِِف شَمَٚمٛم٣ًم وَمٙمِٝماًل همَ  ٌَُذوُه َوَراَء ـُمُٜمقِرِهْؿ َواؾْمؼَمَ ٌِْئَس ََم٣م ايْم٘مَِت٣مَب يَمُتٌَٝمِّٛمُٛمحُف يمِٙمٛمح٣مِس َوٓ سَمْ٘مُتُٚمقَٞمُف هَمٛمَ

ونَ   .[265]آل قمٛمران:﴾َيُْمؼَمُ

أٟمف ىم٤مل:  ريض اهلل قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل  قمـ أيب هريرة وروى أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف

 .»َمـ ؽمئؾ فمـ فمٙمؿ هم٘متٚمف أجلؿ زمٙمج٣مم َمـ ٞم٣مر«

هذا هق احل٤مُمؾ ًمٜم٤م قمغم أن ٟمتٙمٚمؿ ذم هذه اجلٛمٕمٞم٤مت اعمٌتدقم٦م، وإٓ ومٕمٛمره٤م ىمّمػم 

 ًمٞمس هل٤م قمٛمر، سمٕمد ؾمٜم٦م أو ؾمٜمتلم يٌٖمْمٝم٤م اًمٜم٤مس وي٠مشمقن هل٤م سم٤مؾمؿ ضمديد.

٤مب وشمّمدهؿ قمـ يمت٤مب اهلل، وقمـ واًمذي جيٕمٚمٜم٤م ٟمح٤مرب احلزسمٞم٦م أهن٤م متًخ اًمِمٌ

َيْرهَمِع اهلُل ﴿، وشمّمدهؿ قمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع اًمذي ي٘مقل ومٞمف رب اًمٕمزة: ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ـَ ُأوسُمقا ايْمِٔمْٙمَؿ َدَرصَم٣مٍت  ـَ آََمٛمُقا َِمٛمُْ٘مْؿ َوايمحِذي ـْ  ، وي٘مقل أيًْم٤م:[22]اعمج٤مدًم٦م:﴾ايمحِذي ﴿َأهَمَٚم

                                                        

 (.1/32) "اجلامع اًمصحقح"( وهق ذم 7/408( واًمؽممذي )10/91د (( 1590)
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ـْ رَ  اَم ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمَؽ َِم ٣ٌَمِب َئْمَٙمُؿ َأٞمح يَْم ْٕ ُر ُأويُمق ا اَم َيَتَذىمح ـْ ُهَق َأفْمَٚمك إِٞمح ؼه ىَمَٚم َؽ احْلَ   .[27]اًمرقمد:﴾زمِّ

 .»َمـ يرد اهلل زمف طمغًما يٖمٗمٜمف دم ايمديـ«: "اًمّمحٞمحلم"ي٘مقل يمام ذم  واًمٜمٌل 

أقمرف أٟم٤مؾم٤ًم ُمـ ه١مٓء ُمـ أصح٤مب مجٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م يم٤من حي٘مؼ ذم اخلّم٤مئص 

آظمر يم٤من حي٘مؼ ذم ُمًٜمد أمحد حت٘مٞم٘م٤ًم قمجٞم٤ًٌم أيْم٤ًم، وىمد  ًمٚمٜم٤ًمئل حت٘مٞم٘م٤ًم قمجٞم٤ًٌم، وأقمرف

أصمٜمٞم٧م قمغم حت٘مٞم٘مف ذم سمٕمض أذـمتل8 ٕن اإلظمقة اًم٘م٤مئٛملم قمغم مجٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م هؿ سمحٛمد 

ٛم٣َم ٓ اهلل ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ قمٜمدٟم٤م، وًمٙمـ ُم٤مذا ٟمٕمٛمؾ هلؿ إذا اٟمحرومقا ووٚمقا وزاهمقا:  ﴿َرزمح

٣مُب سُمِزْغ وُمُٙمقزَمٛم٣َم زَمْٔمَد إِْذ َهَدْيَتٛم٣َم  َؽ َأْٞم٦َم ايْمَقهح ٥ًم إِٞمح ـْ يَمُدْٞمَؽ َرمْحَ   .[6]آل قمٛمران:﴾َوَه٤ْم يَمٛم٣َم َِم

إن ومٙمقب ايمٔم٣ٌمد زمكم إصٌٔمكم َمـ أص٣مزمع ايمرمحـ يٗمٙمٌٜم٣م ىمٝمػ «ي٘مقل:  واًمٜمٌل 

، وم٠مٟم٤م ٟمٗمز ٓ أُمٚمؽ ًمٜمٗمز هداي٦م، إٟمام هيديٜمل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ويثٌتٜمل »يُم٣مء

هذا هق أن مج٤مقم٦م ُمـ اًمٙمقي٧م أشمقا إمم اًمٞمٛمـ وـمٚمٌقا ُمٜمل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، اًم٥ًٌم ذم 

آٟمْمامم إًمٞمٝمؿ، وم٘مٚم٧م هلؿ: إن أردشمؿ أن شم٤ًمقمدوا اًمدقمقة سمدون ىمٞمد وٓ ذط ومٕمٚمتؿ، 

وإن أردشمؿ أن شمنمـمقا أي ذط )وهؿ ُمـ وم٤مقمكم اخلػم، أُم٤م احلٙمقُم٤مت ومال(، ومٕمٛمدوا 

ؿ ذم جمٚمس ُمـ اعمج٤مًمس إمم سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م اجلِمٕملم واؾمت٘مٌٚمقهؿ قمغم قمالهتؿ طمتك أهن

ي٘مقل سمٕمض اًمٙمقيتٞملم: ُم٤م اٟمٓمٚم٘م٧م دقمقشمٜم٤م إٓ سمٕمد قمدم شم٘مٞمده٤م سم٤مًمٕمٚمامء، وي٘مقل سمٕمض 

اإلظمقة ويم٤من طم٤مرضًا ذم اجلٚم٦ًم: ًم٘مد اىمِمٕمر ضمٚمدي ُمـ هذا اًمٙمالم وأن مل يزل هيرول 

 ُمٕمٝمؿ.

 ومٞمٜمٌٖمل أن يٕمرف ُمقىمٗمٜم٤م أٟمٜم٤م سمريئقن ُمـ احلزسمٞملم يمٚمٝمؿ، أُم٤م احلزب آؿمؽمايمل وم٘مد
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ظمّمّمٜم٤مه سمنميط سمؾ أذـم٦م، وأُم٤م احلزب اًمٌٕمثل وم٘مد ظمّمّمٜم٤مه سمنميٓملم وؾمٞمخرج إن 

، واحلزب آؿمؽمايمل يم٤مومر طمتك ٓ "ظمٓمر اًمٌٕمثٞم٦م"ؿم٤مء اهلل ذم يمت٤مب سمٕمٜمقان: 

ي٘م٤مل أٟمتؿ هت٤ممجقن اًمدقم٤مة إمم اهلل، وهت٤ممجقن إظمقاٟمٙمؿ وشمٖمٗمٚمقن قمـ اًمِمٞمققمٞملم، ومل 

ومقن هذا، وًمـ ٟمٖمٗمؾ إن ؿم٤مء اهلل قمـ ٟمٖمٗمؾ سمحٛمد اهلل قمـ اًمِمٞمققمٞملم وهؿ يٕمر

اًمٜم٤مس ومٝمق يم٤مومر، يمت٤مب  اًمِمٞمققمٞملم، اًمٜم٤مسيقن أيًْم٤م ُمـ يم٤من قمغم ُمٌدأ مج٤مل قمٌد

وؾمٜم٦م وسمراءة ُمـ احلزسمٞم٤مت، وسمحٛمد اهلل ٟمّمٞمحتل ًمٚمٕمٚمامء ىمد اؾمتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م وىمد اٟمتٗمع هب٤م 

ًمٙمـ ُمـ أهؾ  يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ٓ أىمقل ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ واًمٕم٤مُم٦م، وم٘مد اؾمتٗم٤مدوا سمحٛمد اهلل

اًمٕمٚمؿ اؾمتٗم٤مدوا وؿمٕمروا أن احلزسمٞم٦م شمًح٥م قمٚمٞمٝمؿ ـمالهبؿ، وم٘مد ضم٤مءوا إمم ه٤مهٜم٤م 

أصح٤مب اًمٙمقيتٞملم وٓ يًتحٞمقن وٓ خيجٚمقن ووحٙمقا قمغم إظمقاٟمٜم٤م ُمـ أهؾ هت٤مُم٦م، 

وىم٤مًمقا: هٚمٛمقا ٟمحـ ٟمزوضمٙمؿ وٟمٕمٓمٞمٙمؿ وٟمٕمٓمٞمٙمؿ، وعم٤م أظمذوهؿ سمٕمد أي٤مم شمريمقهؿ، 

ل وإؾمقاق وسم٘مٞم٦م إصٜم٤مف ُم٤م ًمٙمؿ ٓ شمدقمقهنؿ إمم ٟمحـ ٟم٘مقل هلؿ: اًمِمقارع واعم٘م٤مه

 طمزسمٞمتٙمؿ، وٓ شمٗمٙمرون إٓ ذم إوالل وزيغ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ.

يٜمٌٖمل ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن يٕمرف، اًمذي طم٘مؼ يمت٤مب اخلّم٤مئص وًمًٜم٤م ٟم٘مقل هذا 

ؿم٤مُمتلم هبؿ( ًمف ىمدر قمنميـ ؾمٜم٦م ُمٜمذ طم٘م٘مٝم٤م، وأن ُم٤مشم٧م اعمٕمٚمقُم٤مت سمٕمد اجلري سمٕمد 

ًف. سمٕمض اًمٜم٤مس اًمذيـ اًمتح٘مقا سم٤مإلظمقان اعمًٚمٛملم يم٤من طم٤مومًٔم٤م احلزسمٞم٦م، وهق يٕمرف ٟمٗم

ًمٙمت٤مب اهلل، وُمـ يم٤ٌمر اًمدقم٤مة إمم اهلل، وُم٤م هل إٓ أي٤مم وم٢مذا هقى يٌٙمل قمغم ٟمٗمًف وقمغم 

 وىمتف وقمغم اًم٘مرآن، وم٘مد أصٌح يتٗمٚم٧م ُمٜمف.
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إُمر أقمجؾ ُمـ أن ٟمِمٖمؾ اًمٜم٤مس سم٘مراـمٞمس، صمؿ إٟمٜمل أٟمّمح مجٞمع أصح٤مب إُمقال 

قمدوا ُمٕمٝمؿ سمٌمء، ٟمّمٞمح٦م ًمقضمف اهلل وٓ ٟم٘مقل ه٤مشمقه٤م ًمٜم٤م، ٕهنؿ يٖمروهنؿ أن ٓ يت٤ًم

إن يم٘مؾ أَم٥م همتٛم٥م، وهمتٛم٥م أَمتل «ي٘مقل:  قمغم مت٤مدهيؿ ذم اًم٤ٌمـمؾ، واًمرؾمقل 

 .»اظم٣مل

وٟمذيمر ًمٙمؿ ىمّم٦م اًمٙمقيتٞملم، ضم٤مءوا إًمٞمٝمؿ ويمتٌقا مجٚم٦م ُمـ اًمدقم٤مة إمم اهلل وأهنؿ 

اجلٚمٞمؾ وقمٌد اًم٘م٤مدر اًمِمٞم٤ٌمين  ا: حمٛمد قمٌدؾمٞمٕمٓمقهنؿ ؿمٞمًئ٤م وي٤ًمقمدوهنؿ، صمؿ سمٕمد هذ

خيتٚم٤ًمهن٤م وُم٤م ُوىِمَػ ًمٚمٛم٤ًمقمدة قمغم قملم وٓ أصمر، سمؾ أصٌح٤م يم٤مًمٙمٚمٌلم قمغم ضمٞمٗم٦م 

اجلٚمٞمؾ واؾم٠مًمف قمـ  يتٝم٤مشمراهن٤م ويت٤ًمسم٤ٌمن ويتِم٤ممت٤من طمتك إمم أن، اذه٥م إمم حمٛمد قمٌد

واؾم٠مًمف قمـ حمٛمد  اًم٘م٤مدر اًمِمٞم٤ٌمين اًم٘م٤مدر اًمِمٞم٤ٌمين ؾمٞم٘مقل: ظمٌٞم٨م، واذه٥م إمم قمٌد قمٌد

واهلل َم٣م ايمٖمٗمر «ي٘مقل:  اجلٚمٞمؾ ؾمٞم٘مقل: ظمٌٞم٨م، هذا ؿم٠من اًمدٟمٞم٤م، اًمرؾمقل  قمٌد

أطمُمك فمٙمٝم٘مؿ، ويم٘مـ أطمُمك أن سمًٌط فمٙمٝم٘مؿ ايمدٞمٝم٣م همتٛم٣مهمًقه٣م ىمام سمٛم٣مهمًقه٣م همتٜمٙم٘م٘مؿ 

اظمت٤مر اهلل ًمف احل٤مًم٦م اًمتل ُمـ  ، هذا هق ؿم٠من اًمدٟمٞم٤م، وم٤مًمٜمٌل »ىمام أهٙم٘متٜمؿ

ًمٜم٤مس، وًمق أقمٓم٤مه اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إُمقال وهذا يٕمٓمٞمف وهذا اعمٛمٙمـ أن يت٠مصمر هب٤م ا

يٕمٓمٞمف، ٟمٕمؿ ًم٘مد يم٤من يٕمٓمٞمف ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ ًمٙمٜمف يم٤من يٜمٗم٘مٝم٤م ذم أهع وىم٧م ًمئال شمٙمقن 

 اًمدقمقة ُم٤مدي٦م ومال شمٙمقن ظم٤مًمّم٦م ًمقضمف اهلل.

ؿمٞمًئ٤م مم٤م ٟمحت٤مج إًمٞمف  وىم٤مًمقا: ٟم٠ًمل رؾمقل اهلل  ذه٥م إٟمّم٤مر إمم رؾمقل اهلل 

ومٓمـ هلؿ وم٘م٤مل:  سم٤مر وُمـ همػم ذًمؽ ويم٤من ىمد أقمز اهلل اإلؾمالم، ومٙم٠من اًمٜمٌل ُمـ آ
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٣ًٌم زم٘مؿ، ٓ سمًٟميمقين ؾمٝمًئ٣م إٓ أفمْمٝمتٚمقه« ، ومتامًمئقا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ وىم٤مًمقا: اًمدٟمٞم٤م وم٤مٟمٞم٦م، »َمرضم

ايمٙمٜمؿ انمٖمر «أن يًتٖمٗمر ًمٜم٤م وم٘م٤مًمقا: اؾمتٖمٗمر ًمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل، وم٘م٤مل:  ٟم٠ًمل رؾمقل اهلل 

، وم٠مٟم٤م أٟمّمح يمؾ أخ أن يرضمع »ٕٞمِم٣مر، وٕزمٛم٣مء أزمٛم٣مء إٞمِم٣مريمألٞمِم٣مر، وٕزمٛم٣مء ا

وأن يتقب إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومرق يمٌػم سملم اإلظمقة قمٜمد أن يم٤مٟمقا يدقمقن إمم اهلل 

قمزوضمؾ وهؿ أصح٤مب مجٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م، ومرق يمٌػم ذم ىمٌقهلؿ ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس، قمٜمد أن 

يدقمقن إمم احلزسمٞم٦م، اًمدقمقة إمم يمت٤مب  يم٤مٟمقا يدقمقن إمم اهلل قمزوضمؾ وقمٜمد طم٤مهلؿ أن إذ

 شمٕمتؼم سمحٛمد اهلل ٟمقرًا ًمؽ أهي٤م اعمًٚمؿ وشمٕمتؼم ذوم٤ًم ًمؽ. اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 ومٞمج٥م أن حتٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إذا هٞم٠مك أن شمٙمقن ُمـ اًمدقم٤مة إمم اهلل.

أُم٤م طمزب اًمتجٛمع اًمٓم٤مهمقيت ـم٤مهمقيت ـم٤مهمقيت، ومٚمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م، وؾمٜمٜمتٔمرهؿ 

إن ؿم٤مء اهلل ىمدر أؾمٌقع وم٢من أشمقا وإٓ أذـم٦م ويمت٥م، وأٟمتؿ ي٤م أصح٤مب مجٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م 

 هٜم٤مك ذيط وؾمٞمزاد قمٚمٞمف إن ؿم٤مء اهلل ويٓمٌع.

ىمقًمقا ًمٚمحزسمٞملم وٕصح٤مب اجلٛمٕمٞم٤مت إٟمٜمل هلؿ سم٤معمرص٤مد، ؾمقاء أيم٤مٟمقا ؿمٞمققمٞملم أو 

ىم٤مئؾ ُم٤مذا  سمٕمثٞملم أو ٟم٤مسيلم أو ُمـ أصح٤مب احلزسمٞم٤مت اعمٖمٚمٗم٦م اعمٌتدقم٦م، وىمد ي٘مقل

ومٞمٝم٤م؟ وي٘مقل: ومٞمٝم٤م سمٜم٤مء ُم٤ًمضمد، ُم٤ًمقمدة أيت٤مم وأومٕم٤مل ظمػمي٦م، أىمقل ًمؽ: ومٞمٝم٤م طمزسمٞم٦م 

ُمٖمٚمٗم٦م ضم٤مءشمٜم٤م ُمـ اًمٙمقي٧م، وإٟمٜمل أٟمّمح إظمقاٟمٜم٤م ذم اهلل أن يٕمتؼموا سم٤مًمٙمقي٧م، واهلل ًمـ 

يٛمٙمٜمٙمؿ وٓ شمًتٓمٞمٕمقن أن شم٘مٗمقا أُم٤مم إقمداء سمحزسمٞم٤مشمٙمؿ هذه8 ٕهن٤م طمزسمٞم٤مت ُم٤مدة، 

ٕمٙمؿ يًجؾ ُمـ أضمؾ أن شمٕمٓمقه، وٓ شمٔمٜمقا أٟمف يًجؾ ُمٕمٙمؿ ُمـ أضمؾ واًمذي يًجؾ ُم
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، اعم٠ًمًم٦م ُم٠ًمًم٦م ُم٤مدة ُمـ ضم٤مٟمٌٙمؿ  ًٓ ًٓ أو قمنميـ ري٤م أن يدومع ًمٙمؿ ذم اًمِمٝمر مخًلم ري٤م

وُمـ ضم٤مٟمٌٝمؿ، ومقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يت٘مقا اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وأن يرضمٕمقا إمم يمت٤مب اهلل 

ٚمقه ٓ سمد أن يرومٕمقا ومٞمف ذم رأس اًمًٜم٦م ، وومٞمٝم٤م أيْم٤ًم أن ُم٤م قمٛموإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

شم٘مريرًا قمغم اعمًئقل ُمـ ضم٤مٟم٥م احلٙمقُم٦م قمـ اجلٛمٕمٞم٦م، وُم٤م يدريٜم٤م أن يٙمقن سمٕمثٞم٤ًَّم أو 

٤ًم ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـَ ـَمَٙمُٚمقا اؿمؽمايمٞم٤ًَّم أو ٟم٤مسيَّ ﴿َوٓ سَمْرىَمٛمُقا إلَِم ايمحِذي

ُ٘مُؿ ايمٛمح٣مُر﴾ ًح ـَ آََمٛمُقا  ٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:، وي٘مقل ؾم[225]هقد:هَمَتَٚم ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ  ٌَْٕمَّم٣مُء َِم وا ََم٣م فَمٛمِتهْؿ وَمْد زَمَدِت ايْم ٣ٌَمًٓ َوده ـْ ُدوٞمُِ٘مْؿ ٓ َيْٟميُمقَٞمُ٘مْؿ طَم ٓ سَمتحِخُذوا زمَِْم٣مَٞم٥ًم َِم

ِٖمل ُصُدوُرُهْؿ َأىْمػَمُ﴾ اعمًئقل قمٚمٞمؽ  ، يمٞمػ إذا يم٤من[226]آل قمٛمران:َأهْمَقاِهِٜمْؿ َوََم٣م َُتْ

وشمٙمقن أٟم٧م اعم٤ًمقمد ًمف؟ ومٞمٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ ُمقاىمػ احلٙمقُم٤مت ُمـ اإلؾمالم ذم مجٞمع 

اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م، وإُمر أظمٓمر ُمـ أن يٚمٌس ُمٚمٌس، ي٠ميت ًمٜم٤م ؿمخص ويٚمٌس ويًتدل 

سمآي٤مت يٕمقضمٝم٤م وهل ىمد أٟمزهل٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم شمٌٞم٤مًٟم٤م، وأٟمزهل٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٞمٌلم 

١مٓء ويًتدًمقن سمآي٤مت وي٘مقًمقن: أهؾ اًمًٜم٦م أهؾ اًمًٜم٦م، ىمقًمقا أهؾ ًمٚمٜم٤مس صمؿ ي٠ميت ه

اًمٌدقم٦م وٓ شم٘مقًمقا أهؾ اًمًٜم٦م، أهؾ اًمًٜم٦م هؿ اًمذيـ يت٘مٞمدون سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل 

، أُم٤م اًمذي ي٘مقل سم٤مًمتّمقي٧م وآٟمتخ٤مسم٤مت ومٓم٤مهمقيت، رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اهلل 

ـْ ىمَ اًمٙمريؿ:  ـْ ىَم٣مَن َُم٠ْمَِمٛم٣ًم ىَمَٚم َتُقونَ ﴿َأهَمَٚم ًْ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف [26]اًمًجدة:﴾٣مَن هَم٣مؽِمٗم٣ًم ٓ َي

ـَ آََمٛمُقا وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٝمَِّئ٣مِت َأْن َٞمْجَٔمَٙمُٜمْؿ ىَم٣ميمحِذي ًح ضُمقا ايم ـَ اصْمؼَمَ ٤َم ايمحِذي ًِ ﴿َأْم ضَم

ْؿ ؽَم٣مَء ََم٣م حَيُْ٘مُٚمقنَ  ٣مِت ؽَمَقاًء حَمَْٝم٣مُهْؿ َومَم٣َمهُتُ ٣محِلَ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف [12]اجل٤مصمـٞم٦م:﴾َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمح

ـَ دِم  وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ أيًْم٤م: ِدي ًِ ٣مِت ىَم٣مظمُْْٖم ٣محِلَ ـَ آََمُٛمقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمح ﴿َأْم َٞمْجَٔمُؾ ايمحِذي

٣مرِ  َْرِض َأْم َٞمْجَٔمُؾ اظمُْتحِٗمكَم ىَم٣ميْمُٖمجح ْٕ   .[16]ّص:﴾ا



 433 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

حٞمٗمتٝمؿ إٓ وومٞمٝم٤م أيًْم٤م: أهنؿ إذا اظمتٚمٗمقا ومٚمأليمثر وإٓ ومٚمٚمرئٞمس، وهذا ُمقضمقد ذم ص

أهن٤م قمٜمدي ٟمج٦ًم، ُمثؾ ُم٤م يم٤من اًمدؾمتقر، يم٤من اًمٜم٤مس يردون قمغم اًمدؾمتقر وأٟم٤م أىمقل: أٟم٤م 

ٓ أؤُِمـ سم٤مًمدؾمتقر ُمـ أوًمف إمم آظمره، ومال حيت٤مج إمم أن أرد قمٚمٞمف، وهذه اًمّمحٞمٗم٦م يمذًمؽ 

إٓ إذا قمزُم٧م أن أيمت٥م يمت٤مسم٤ًم ومال سمد أن آظمذه٤م ًمٚمرد قمٚمٞمٝم٤م وأيًْم٤م ومٞمٝم٤م: أهنؿ إذا اظمتٚمٗمقا 

ذم أُمر وم٤مٕيمثر وم٢من اؾمتقوا وم٤مًمرئٞمس ًمف أن يٗمّمؾ، واهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ٍء هَمُحْ٘مُٚمُف إلَِم اهللِ﴾ ـْ َرْ هَم١مِْن سَمٛم٣َمَزفْمُتْؿ دِم ﴿ ، وي٘مقل:[22]اًمِمقرى:﴿َوََم٣م اطْمَتَٙمْٖمُتْؿ همِٝمِف َِم

ؽُمقِل إِْن ىُمٛمُْتْؿ سُم٠ْمَِمٛمُقنَ  وُه إلَِم اهللِ َوايمرح ٍء هَمُرده طِمرِ  َرْ ْٔ  .[37]اًمٜم٤ًمء:﴾زم٣ِمهللِ َوايْمَٝمْقِم ا

ـْ ُدوٞمِِف  وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ُ٘مْؿ َوٓ سَمتحٌُِٔمقا َِم ـْ َرزمِّ ٌُِٔمقا ََم٣م ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمُ٘مْؿ َِم ﴿اسمح

ُرونَ   .[5ٕقمراف:ا]﴾َأْويمَِٝم٣مَء وَمٙمِٝماًل ََم٣م سَمَذىمح

﴿َوََم٣م ىَم٣مَن : قل اهلل وم٤مًمقاضم٥م أن ٟمرد ُم٤م اظمتٚمٗمٜم٤م ومٞمف إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾم

ـْ َئْمصِ  ـْ َأَْمِرِهْؿ َوََم ُة َِم غَمَ
ُؿ اخْلِ ـٍ َوٓ َُم٠ْمَِمٛم٥ٍَم إَِذا وَم٢َم اهللُ َوَرؽُمقيُمُف َأَْمرًا َأْن َيُ٘مقَن ََلُ  ظم٠ُِْمَِم

 .[54]إطمزاب:﴾اهللَ َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد َوؾح َوالًٓ َُمٌِٝمٛم٣مً 

رئٞمس، أو ُم٤م خيت٤مره إيمثري٦م، رب اًمٕمزة ُم٤م يم٤من ًمؽ أن شم٠مظمذ ُم٤م ختت٤مره أو ُم٤م خيت٤مره اًم

ـْ ؽَمٌِٝمِؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َْرِض ُيِّمٙمهقَك فَم ْٕ ـْ دِم ا ﴿َوإِْن سُمْمِْع َأىْمَثَر ََم

ُ٘مقُر﴾﴿ ، وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[224]إٟمٕم٤مم:اهللِ﴾ ٣ٌَمِدَي ايمُمح ـْ فِم  .[25]ؾمـ٠ٌم:َووَمٙمِٝمٌؾ َِم

آدم أطمرج زمٔم٧م ايمٛم٣مر، همٝمٗمقل: َمـ ىمؿ ي٣م  إٞمف يٗم٣مل ٔدم: ي٣م«: وي٘مقل اًمرؾمقل 

، يٕمٜمل أن اًمذي يٜمجق هق »رب؟ همٝمٗمقل: َمـ ىمؾ أيمػ سمًٔمامئ٥م وسمًٔم٥م وسمًٔمكم

                                                        

 ( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف. 222( )م 6530خ (( 1597)
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 واطمد.

وم٤مٕيمثري٦م ُمذُمقُم٦م ذم يمت٤مب اهلل، وًمٙمٜمف قمٛمك احلزسمٞم٦م وجم٤مراة اًمريم٥م، عم٤مذا شمردون 

ن قمغم أصح٤مب اًمتجٛمع؟ ًمق أظمذه ؿمخص ورد قمٚمٞمٙمؿ أٟمتؿ هبذا اًمرد ًمٙم٤من ص٤مدىًم٤م ٕ

ٓ سمزول «ي٘مقل:  ومٞمف ُمقآة وُمٕم٤مداة، وومٞمف أيًْم٤م وٞم٤مع ٕقمامر اًمِم٤ٌمب، واًمرؾمقل 

 .»فمٚمره همٝمام أهمٛم٣مه«وُمٜمٝم٤م:  »ضمتك يًٟمل فمـ أرزمع فمٌدومدَم٣م 

وم٠مٟم٧م ؾمت٠ًمل أهي٤م اًمِم٤مب قمـ قمٛمرك، وإٟمٜمل أٟمّمح اًمِم٤ٌمب اًمٕمدين ٕهنؿ طمٗمٔمٝمؿ 

 شمٕمٚمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. اهلل هؿ اًمذيـ أرؾمٚمقا رؾم٤مًم٦م ذم هذا أٟمّمحٝمؿ أن ي٘مٌٚمقا قمغم

وٟم٘مقل ًمٙمؿ ًمٞمس قمٜمدٟم٤م ُم٤مدة، وٟم٠ًمل اهلل أن يٞمن سم٠مخ يٕمٚمٛمٙمؿ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م 

، ويٕمٚمٛمٙمؿ يمٞمػ شمٙمقٟمقن إن ؿم٤مء اهلل ُم١مًمٗملم وحم٘م٘ملم ودقم٤مة إمم اهلل، رؾمقل اهلل 

وم٤مُٕمر اًمذي حيٛمٚمٜم٤م قمغم اًمقىمقف أُم٤مم هذه احلزسمٞم٦م أهن٤م ُمًخ٧م اًمِم٤ٌمب، وإٓ ومقاهلل 

أٟم٤م ُمِمٖمقل سمحٛمد اهلل سم٤مًمت٠مًمٞمػ وُمِمٖمقل سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ، وُمِمٖمقل سم٤مًمدقمقة  ًمٞمس ًمدي وىم٧م،

إمم اهلل، وًمٙمـ ٓ سمد ُمـ اًمدوم٤مع ورد ؿمٌٝم٤مت أصح٤مب اًم٤ٌمـمؾ، وٟمٜمّمحٝمؿ أن يرضمٕمقا 

إمم اهلل وأن يت٘مقا اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٢مٟمٜمل أظمِمك سمؾ ىمد وىمع ي٘مقل اهلل ذم يمت٤مسمف 

ـح زمِ  اًمٙمريؿ: ٌَ ـْ ؾِمْئٛم٣َم يَمٛمَْذَه
، إذا مل شمت٘مقا اهلل ؾمٌح٤مٟمف [64]آهاء:٣ميمحِذي َأْوضَمْٝمٛم٣َم إيَِمْٝمَؽ﴾﴿َويَمئِ

اًم٘م٤مدر اًمِمٞم٤ٌمين  وشمٕم٤ممم ؾمٞمٓمٛمس اهلل سمّم٤مئريمؿ، وُم٤م شمدرون إٓ وأٟمتؿ ُمثؾ: قمٌد

اجلٚمٞمؾ، ومٞمج٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يت٘مقا اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وأن يرضمٕمقا إمم  سمـ قمٌد وحمٛمد

ٜم٤م أهاًل ٕن ٟمتٌع، ًمٙمـ ٟمدقمقهؿ إمم أن يمت٤مب اهلل، ًمًٜم٤م ٟمدقمقهؿ إمم أن يتٌٕمقٟم٤م ومٚمً

                                                        

 رواه اًمؽممذي قمـ أيب سمرزة ريض اهلل قمـف وىمد شمؼدم ذم اًمرد قمغم اًمصقومقة.( 1598)
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ٟمتح٤ميمؿ ٟمحـ وهؿ إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل، وٟمدقمقهؿ إمم أن ٟمحٙمؿ يمت٤مب اهلل 

وإٓ وم٤مُٕمر ظمٓمػم، إذا يم٤مٟم٧م اعم٠ًمًم٦م هقى واحلزسمٞمقن قمٜمدهؿ  وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ؿ ىمد هقى، اٟمٔمروا ُمٜمذ أؾمًقا هذه اجلٛمٕمٞم٦م يمٞمػ هم٤مسمقا قمـ دُم٤مج ٕهنؿ يٕمرومقن أهن

أطمدصمقا ذم ديـ اهلل، يم٤مٟمقا يزوروٟم٤م ذم اًمثالصم٦م إؿمٝمر وإرسمٕم٦م إؿمٝمر، ومٜمحـ ٟم٘مقل 

ًمٙمؿ وًمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م: إٟمٜم٤م سمريئقن ُمٜمٙمؿ وُمـ طمزسمٞمتٙمؿ، وإٟمٜم٤م ٟمؼمأ إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

وشمٕم٤ممم ُمـ هذه احلزسمٞم٤مت اًمتل ُمًخ٧م يمثػمًا ُمـ اًمِم٤ٌمب، وأسمٕمدهتؿ قمـ يمت٤مب اهلل 

، صمؿ ٓ ٟم٘مٌؾ آهنزاُمٞم٤مت، اإلظمقان اعمًٚمٛمقن اهنزُمقا وسمٕمد  وقمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

أن اهنزُمقا وأصٌحقا ُمٌٖمقولم قمٜمد اعمجتٛمع ىمٚمٌقا اؾمٛمٝمؿ إمم اًمتجٛمع اًمٞمٛمٜمل 

ًمإلصالح، دقمقٟم٤م ُمـ اًمتٚمٌٞمس قمغم اًمٜم٤مس سم٤مؾمؿ اًمديـ، ىمقًمقا: ٟمحـ طمزسمٞمقن ٟمريد أن 

هلل ظمػمًا، أو ٓ ضمزايمؿ ٟمج٤مري اًمريم٥م وٟمريد أن ٟمج٤مري اعمجتٛمع، ىمقًمقا هٙمذا ضمزايمؿ ا

 اهلل ظمػمًا أطمًـ.

أُم٤م أن شمٚمًٌقا قمغم اًمٜم٤مس سم٤مؾمؿ اًمديـ ومال، وٓ شمٚمًٌقا قمغم اًمٜم٤مس سم٤مؾمؿ اًمًٜم٦م، 

أصٌح٧م اًمًٜم٦م يم٤مجل٦ٌم حيٛمٚمٝم٤م إذا أراد أن حيٛمٚمٝم٤م ويٜمزقمٝم٤م إذا أراد أن يٜمزقمٝم٤م، وٓ سم٤مؾمؿ 

اًمًٚمٗمٞم٦م ُمٚمٙمٜم٤م، ًمٙمـ  اًمًٚمٗمٞم٦م وٓ سم٤مؾمؿ يمذا ويمذا، ٟمحـ ٓ ٟم٘مقل إن اًمًٜم٦م ُمٚمٙمٜم٤م، وٓ إن

اًمًٚمٗمٞم٦م أن شمرضمع إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ، هؾ اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري يم٤من طمزسمًٞم٤م؟ وهؾ اإلُم٤مم 

سمـ اعمًٞم٥م يم٤من  سمـ اعم٤ٌمرك طمزسمًٞم٤م؟ وهؾ ؾمٕمٞمد أمحد يم٤من طمزسمًٞم٤م؟ وهؾ يم٤من قمٌداهلل

 طمزسمًٞم٤م؟ وهؾ أسمق هريرة يم٤من طمزسمًٞم٤م؟ وهؾ يم٤من أسمق سمٙمر طمزسمًٞم٤م؟ مل يٙمقٟمقا طمزسمٞملم، يم٤مٟمقا

سمـ  يدقمقن إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل، وإذا ضم٤مء وىم٧م اجلٝم٤مد ضمٝم٤مد، قمٌداهلل

 اعم٤ٌمرك ذم قم٤مم يراسمط وذم آظمر حي٩م ويٕمٚمؿ، ومٝمذا ؿم٠من ؾمٚمٗمٜم٤م.
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أُم٤م أن ٟمدضمؾ قمغم اًمٜم٤مس سم٤مؾمؿ اًمًٚمٗمٞم٦م أو سم٤مؾمؿ اًمًٜم٦م ومال، اًمًٜم٦م قمٜمٙمؿ سمٕمٞمدة، 

٤مس سم٤مٔي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمًٚمٗمٞم٦م قمٜمٙمؿ سمٕمٞمدة، وأصٌحتؿ طمزسمٞملم شمٚمًٌقن قمغم اًمٜم

وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م، صمؿ ي٘مقل ىم٤مئٚمٝمؿ: إذا ىمٚمٜم٤م يمؾ رء سمدقم٦م ومجٛمع اًم٘مرآن سمدقم٦م إمم 

، هذه هل ؿمٌٝم٦م أصح٤مب اعمقاًمد، ي٤م ؾمٌح٤من اهلل يمٞمػ اٟم٘مٚم٧ٌم ُمـ ؾمٜمل همػم ذًمؽ

وؾمٚمٗمل إمم ُمٌتدع شم٨ٌم ؿمٌٝم٤مت اعمٌتدقملم ذم اعمجتٛمٕم٤مت، ٟمحـ ًمًٜم٤م ٟمحٛمٚمٝمؿ ُم٤م ٓ 

٤م أٟمٗمًٜم٤م ٟمحـ ُم٤م ٓ ٟمٓمٞمؼ؟ ٓ، ٟمدقمق إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل يٓمٞم٘مقن، هؾ حتٛمٚمٜم

، وهؿ يٚمًٌقن قمغم اًمٜم٤مس سم٤مؾمٛمٜم٤م، ومٚمٞمٕمٚمؿ يمؾ أطمد أٟمٜم٤م سمرآء ُمٜمٝمؿ ذم هذا اهلل 

اًمقىم٧م اًمٕمّمٞم٥م، وٟمحـ حمت٤مضمقن إمم يمؾ أخ ذم هذا اًمقىم٧م اًمٕمّمٞم٥م، ًمٙمـ احلزسمٞملم 

ال يٚمًٌقا قمغم اًمٜم٤مس سم٤مؾمٛمٜم٤م، ٟمؼمأ إمم اهلل ُمـ طمزسمٞمتٝمؿ وُمـ شمٚمٌٞمًٝمؿ قمغم اًمٕم٤مُم٦م، وم

ومٚمٞمدقمقا هلؿ سمدقمقة ُمًت٘مٚم٦م وطمزسمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م، وؾمٞمّمدر إن ؿم٤مء اهلل يمت٤مب يٌلم سم٠مٟمٜم٤م ٟمؼمأ 

إمم اهلل ُمـ احلزسمٞم٦م طمتك ٓ ٟمِم٤مريمٝمؿ ذم إصمٛمٝمؿ، ٟمحـ ٟمدقمق إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م 

 واهلل اعمًتٕم٤من. رؾمقل اهلل 

*** 

                                                        

ٌفة اًمًاىمطة أن مجع اًمؼرآن سمعد اًمرؾمقليريد  (1599) ذم قمفد أيب سمؽر سمدقمة، وهذا صاطمب هذه اًمشُّ

ًٌا ذم قمفد اًمرؾمقل ، وما ومعؾف هق إفمفار َلذه اًمًـة مـ ضمفؾف، وإَّٓ وماًمؼرآن يمان جمؿققمًا ُمرشمَّ

 سماًمؽتاسمة ذم مصحػ واطمد صمؿ اًمـًخ مـف. 
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 ٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم.احل

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ـْ َٞمْجَقاُهْؿ أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ﴿ٓ طَمغْمَ دِم ىَمثغٍِم َِم

ـْ َأََمَر  ٓح ََم ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ ازْمتَِٕم٣مَء ََمْرَو٣مِت اهلِل إِ زمَِِمَدوَم٥ٍم َأْو ََمْٔمُروٍف َأْو إِْصالٍح زَمكْمَ ايمٛمح٣مِس َوََم

ْقَف ُٞم٠ْمسمِٝمِف َأصْمرًا فَمٓمِٝمامً  ًَ  .[222]اًمٜم٤ًمء:﴾هَم

 .[2ٕٟمٗم٤مل:ا]﴾هَم٣مسمحُٗمقا اهللَ َوَأْصٙمُِحقا َذاَت زَمْٝمٛمُِ٘مؿْ ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:

اَم اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن إطِْمَقٌة هَمَٟمْصٙمُِحقا زَمكْمَ َأطَمَقْيُ٘مْؿ﴾ :وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  .[22]احلجرات:﴿إِٞمح

أٓ أٞمٌئ٘مؿ «أٟمف ىم٤مل:  وم٤مًمّمٚمح سملم اعم١مُمٜملم ُمـ أومْمؾ اًم٘مرسم٤مت، وصم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

إصالح ذات ايمٌكم «ىم٤مًمقا: سمغم ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل:  »زمٟمهمّمؾ َمـ درصم٥م ايمِمقم وايمِمالة؟

 .»احل٣ميمٗم٥م هم١من هم٣ًمد ذات ايمٌكم هل

شم٠مظمر قمـ صالة ذات يقم قمـ أول وىمتٝم٤م ُمـ أضمؾ أن يّمٚمح سملم أهؾ  واًمٜمٌل 

، ومٝمذا دًمٞمؾ قمغم أن اًمّمٚمح سملم اعمًٚمٛملم ُمـ أومْمؾ ىم٤ٌمء وم٘مد يم٤من سمٞمٜمٝمؿ رء

اًم٘مرسم٤مت، وؾمقاء يم٤من اًمّمٚمح مم٤م يتٕمٚمؼ سم٠مُمقر دٟمٞم٤مهؿ أو يتٕمٚمؼ سم٠مُمقر ديٜمٝمؿ، وإذا يم٤من 

٤مهؿ ُمـ أومْمؾ اًم٘مرسم٤مت وم٠مومْمؾ ُمٜمف ُم٤م يتٕمٚمؼ سمديٜمٝمؿ، ٕن اًمّمٚمح ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مُمقر دٟمٞم

                                                        

مها قمـ أيب اًمدرداء ريض اهلل قمـف وهق ذم ( وهمػم7/211( واًمؽممذي )13/261رواه أسمق داود )( 1600)

 ( وصححف اًمعالمة إًمٌاين.1050اًمصحقح اعمًـد )

 (.421( )م 684)خ  (1601)
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﴿َوٓ  سمتٗمرىم٦م يمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم شمْمٕمػ ىمقهتؿ، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

 .[24ٕٟمٗم٤مل:ا]﴾سَمٛم٣َمَزفُمقا هَمَتْٖمَُمُٙمقا َوسَمْذَه٤َم ِرحُيُ٘مؿْ 

ٌُُٜمْؿ ﴿ وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم أهؾ اًمٙمت٤مب ُمقسمًخ٤م هلؿ: ًَ ْؿ حَتْ ََجِٝمٔم٣ًم َووُمُٙمقُِبُ

 .[22]احلنم:﴾ؾَمتحك

ٌِْؾ اهلِل ََجِٝمٔم٣ًم َوٓ  وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم آُمًرا ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم: ﴿َوافْمَتِِمُٚمقا زمَِح

وُمقا﴾  .[225]آل قمٛمران:سَمَٖمرح

٦َم  وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ذم اًمتٗمرق: ًْ وُمقا ِديٛمَُٜمْؿ َوىَم٣مُٞمقا ؾِمَٝمٔم٣ًم يَم ـَ هَمرح ﴿إِنح ايمحِذي

اَم َأَْمُرُهْؿ إلَِم اهللِ﴾َِمٛمْ  ٍء إِٞمح  .[237]إٟمٕم٤مم:ُٜمْؿ دِم َرْ

سمـ سمِمػم:  ُمـ طمدي٨م اًمٜمٕمامن "اًمّمحٞمحلم"ي٘مقل يمام ذم  وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

َمثؾ اظم٠مَمٛمكم دم سمقادهؿ وسمرامحٜمؿ وسمٔم٣مؿمٖمٜمؿ ىمٚمثؾ اجلًد إذا اؾمت٘مك َمٛمف فمّمق سمدافمك «

 .»يمف ؽم٣مئر اجلًد زم٣محلٚمك وايمًٜمر

ُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل  أيًْم٤م "اًمّمحٞمحلم"وذم 

 .»اظم٠مَمـ يمٙمٚم٠مَمـ ىم٣ميمٌٛمٝم٣من يُمد زمٔمّمف زمٔمًّم٣م«: رؾمقل اهلل 

ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  "صحٞمح ُمًٚمؿ"وذم 

اظمًٙمؿ أطمق اظمًٙمؿ ٓ يٓمٙمٚمف وٓ حيٗمره، ايمتٗمقى ه٣مهٛم٣م، زمح٤ًم اَمرىء َمـ «: اهلل 

 .»أطم٣مه، ىمؾ اظمًٙمؿ فمعم اظمًٙمؿ ضمرام: دَمف وَم٣ميمف وفمرض ايممم أن حيٗمر

                                                        

  شمؼدم ذم اخلطٌة اعماوقة.(1602)

 شمؼدم يمذًمؽ.( 1603)

 (.2564)م  (1604)
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٤ًٌم ًمٚمٗمرىم٦م، ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم  وهنك اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمـ يمؾ رء يٙمقن ؾمٌ

ك َأْن َيُ٘مقُٞمقا طَمغْمًا َِمٛمُْٜمْؿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ًَ ـْ وَمْقٍم فَم َخْر وَمْقٌم َِم ًْ ـَ آََمٛمُقا ٓ َي ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

٣مٌء َمِ  ًَ
يَْمَٗم٣مِب َوٓ ٞمِ ْٕ ُ٘مْؿ َوٓ سَمٛم٣َمزَمُزوا زم٣ِم ًَ ـح َوٓ سَمْٙمِٚمُزوا َأْٞمُٖم ـح طَمغْمًا َِمٛمُْٜم ك َأْن َيُ٘م ًَ ٣مٍء فَم ًَ

ـْ ٞمِ

ياَمِن﴾ ِ ْٕ قُق زَمْٔمَد ا ًُ ؽْمُؿ ايْمُٖم ِٓ  .[22]احلجرات:زمِْئَس ا

ومقاضم٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يًٕمك ذم إصالح ذات اًمٌلم وواضم٥م قمغم اعمًٚمؿ أن حيًـ 

ٝمَِّئ٥ُم اْدهَمْع   قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:إمم إظمقاٟمف وم٢من اهلل ًح ٛم٥َُم َوٓ ايم ًَ َتِقي احْلَ ًْ ﴿َوٓ سَم

ُف َورِمٌّ مَحِٝمؿٌ  ـُ هَم١مَِذا ايمحِذي زَمْٝمٛمََؽ َوزَمْٝمٛمَُف فَمَداَوٌة ىَمَٟمٞمح ًَ  .[52]ومّمٚم٧م:﴾زم٣ِميمحتِل ِهَل َأضْم

٣ٌَمِدي َيُٗمقيُمقاوي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـُ إِنح  ﴿َووُمْؾ يمِِٔم ًَ ايمحتِل ِهَل َأضْم

٣مِن فَمُدّوًا َُمٌِٝمٛم٣مً  ًَ ْٞم ْٝمَْم٣مَن ىَم٣مَن يمِْْلِ ْٝمَْم٣مَن َيٛمَْزُغ زَمْٝمٛمَُٜمْؿ إِنح ايمُمح  .[35]آهاء:﴾ايمُمح

َمـ ىم٣من «أيب هريرة:  ُمـ طمدي٨م "اًمّمحٞمحلم"يمام ذم  وي٘مقل اًمٜمٌل 

 .»ي٠مَمـ زم٣مهلل وايمٝمقم أطمر همٙمٝمٗمؾ طمغمًا أو يمٝمِمٚم٦م

ثٜم٤م قمغم أن ٟم٘مقل اخلػم وأٓ ٟمتٙمٚمؿ سمًقء ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م، ٓ ؾمٞمام ُمع ومٝمذه إدًم٦م حت

َوإَِذا وُمْٙمُتْؿ ﴿اخلّمؿ اعمًٚمؿ، ومال سمد ُمـ ُمالزُم٦م اًمٕمداًم٦م وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل: 

 .[231]إٟمٕم٤مم:هَم٣مفْمِديُمقا﴾

ًْ  وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: اَِمكَم زم٣ِميْمِٗم ـَ آََمٛمُقا ىُمقُٞمقا وَمقح ٣م ايمحِذي َ ِط ؾُمَٜمَداَء هللِحِ َويَمْق ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ نَمٛمِّٝم٣ًم َأْو هَمِٗمغمًا هَم٣مهلُل َأْولَم ِِباَِم هَمال سَمتح  وَْمَرزمكَِم إِْن َيُ٘م ْٕ ـِ َوا ُ٘مْؿ َأِو ايْمَقايمَِدْي ًِ َقى فَمعَم َأْٞمُٖم ٌُِٔمقا اَْلَ

 .[253]اًمٜم٤ًمء:﴾ٌغِماً َأْن سَمْٔمِديُمقا َوإِْن سَمْٙمُقوا َأْو سُمْٔمِرُوقا هَم١مِنح اهللَ ىَم٣مَن زماَِم سَمْٔمَٚمُٙمقَن طَم 
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﴿إِنح اهللَ َيْٟمَُمُر زم٣ِميْمَٔمْدِل  وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

٣منِ  ًَ ضْم ِ ْٕ  .[72]اًمٜمحؾ:﴾َوا

وسمحٛمد اهلل عم٤م يم٤مٟم٧م يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م ويم٤مٟم٧م أذـم٦م أهؾ اًمًٜم٦م ُمالزُم٦م ًمٚمٕمداًم٦م 

 قمغم وٞمؿ. يٌ٘مك اخلّمؿ أُم٤مُمٝم٤م ُم٘مٝمقرًا8 ٕٟمف إن رد ردَّ سم٤ٌمـمؾ وإن ؾمٙم٧م ؾمٙم٧م

ويمالُمٜم٤م قمغم ُم٤م يٕمٜمل سمف يمثػم ُمـ إظمقاٟمٜم٤م أهؾ اًمًٜم٦م وهمػمهؿ ُمـ اًمّمٚمح سمٞمٜمٜم٤م وسملم 

اإلظمقان اعمًٚمٛملم، ومرسمام ي٠ميت أخ ويرحتؾ ُمـ صٜمٕم٤مء وهق يريد ضمٚم٦ًم وطمده ُمـ أضمؾ 

هذا اعمقوقع، صمؿ يذه٥م قمكمَّ وىم٧م ورسمام ٓ أحتٛمؾ وأشمٙمٚمؿ ُمٕمف سمٙمالم ىم٤مس ومػمد 

 اًم٘مْمٞم٦م قمٚمٞمٜم٤م يمام ىمٞمؾ:

 تٜمل سمدائٝم٤م واٟمًٚم٧م.رُم

وم٠مهؾ اًمًٜم٦م ُمٌٖمك قمٚمٞمٝمؿ، ًمٙمـ إذا مل حيّمؾ اًمرؾمقل اًمذي أشمك ُمـ صٜمٕم٤مء أو ُمـ 

شمٕمز أو رؾم٤مًم٦م شم٠ميت ُمـ ٟمجد أو ُمـ همػم ذًمؽ: ارومؼ سم٤مإلظمقان اعمًٚمٛملم، ورسمام أيمقن 

ُمِمٖمقًٓ ومال أطمًـ اًمرد، ومؽمضمع اًم٘مْمٞم٦م قمٚمٞمٜم٤م، ُمـ أضمؾ أن ٟمريح أظم٤مٟم٤م اًمذي يريد أن 

ٞمد أو يٙم٤مشم٥م ٟمح٥م أن يٓمٚمع ويًٛمع اًمنميط، وم٢من وضمد ومٞمف ؿمٞمئ٤ًم ي٠ميت ُمـ ُمٙم٤من سمٕم

خي٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٜمحـ ٟمرضمع قمٜمف، وإن يم٤من صقاسم٤ًم ومٞمٜمٌٖمل أن يرضمع إمم اًمٓمرف 

أظمر، ٓ سمد ُمـ اًمٕمداًم٦م، وًمٞم٧ًم اعم٠ًمًم٦م ُم٠ًمًم٦م ُم٤مل، شم٠ميت وشمّم٤مًمح وشمٙمقن اخلّمقُم٦م 

لم، أو شمٙمقن اخلّمقُم٦م قمغم قمغم قمنميـ َأًمٗم٤ًم وشم٘مقل: ضم٤مهل قمٜمديمؿ أن دمٕمٚمقه٤م ٟمّمٗم

ىمٓمٕم٦م أرض وشم٘مقل: أٟم٤م أـمٚم٥م ُمٜمٙمؿ أن دمٕمٚمقه٤م ٟمّمٗملم، ومٛمثؾ هذا ؾمٝمؾ وُمـ اعمٛمٙمـ 

أن دمٕمؾ ٟمّمٗملم وًمٞمس آظمتالف أيْم٤ًم سمٞمٜمٜم٤م وسملم اإلظمقان اعمًٚمٛمقن يم٤مٓظمتالف سملم 

أمحد واًمِم٤مومٕمل وسملم ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل، وم٤مٓظمتالف قمغم اجلٝمر سمًٌؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ 
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ار هب٤م، أو آظمتالف قمغم هؾ شم١ميمؾ اًمذسمٞمح٦م إذا مل ي٘مؾ: سمًؿ اهلل أم ٓ شم١ميمؾ، أو واإله

 آظمتالف إذا شمقو٠م ومل يذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف ومٚمٞمس آظمتالف ُمـ هذا اًم٤ٌمب.

آظمتالف ذم اًمٕم٘م٤مئد، قمغم أن آظمتالف ذم هذا اًم٤ٌمب ًمٞمس سمًٝمؾ، هذا وإن يم٤من 

شمٜمقع اًمٕم٤ٌمدات ُمثؾ اًمتِمٝمد واًمّمالة  آظمتالف ُمـ طمٞم٨م هق اظمتالف شمٜمقع، يم٤مظمتالف

وم٢مهنام أشمٞم٤م سمٙمٞمٗمٞم٤مت ؿمتك، وُمثؾ اظمتالف إومٝم٤مم، ومٝمذا طمدث  قمغم اًمٜمٌل 

 ًمٚمّمح٤مسم٦م.

، وم٘مد دظمؾ ًمٙمـ اظمتالف اًمتْم٤مد ومٝمذا اًمذي أٟمٙمره اًمّمح٤مسم٦م، سمؾ أٟمٙمره اًمٜمٌل 

، وم٘م٤مل إقمرايب: سمؾ محك شمٗمقر قمغم »ؿمٜمقر«: إمم أقمرايب وهق ُمريض وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 .، وهق ذم اًمٌخ٤مري»همٛمٔمؿ إًذا«: يمٌػم شمزيريف اًم٘مٌقر، وم٘م٤مل اًمٜمٌل ؿمٞمخ 

رأى رضماًل ي٠ميمؾ  أن اًمٜمٌل  "صحٞمح ُمًٚمؿ"سمـ إيمقع ذم  وُمـ طمدي٨م ؾمٚمٛم٦م

ٓ «: ىم٤مل: ٓ أؾمتٓمٞمع، ُم٤م ُمٜمٕمف إٓ اًمٙمؼم، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  »ىمؾ زمٝمٚمٝمٛمؽ«سمِمامًمف وم٘م٤مل ًمف: 

 .، ومام رومٕمٝم٤م إمم ومٞمف»اؽمتْمٔم٦م

أن  ، وأٟمٙمره اًمّمح٤مسم٦م، ومٗمل اًمّمحٞمحأٟمٙمره اًمٜمٌل  دواظمتالف اًمتْم٤م

سمـ يمٕم٥م:  ، وم٘م٤مل سمِمػم»احلٝم٣مء طمغم ىمٙمف«: سمـ طمّملم ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمٛمران

سمـ طمّملم: أطمدصمؽ قمـ  إٟم٤م ٟمجد ذم اًمتقراة أن ُمٜمف وٕمٗم٤ًم وُمٜمف وىم٤مرًا، وم٘م٤مل قمٛمران

 وحتدصمٜمل قمـ صحٗمؽ؟ ٓ طمدصمتؽ أسمدًا. رؾمقل اهلل 

                                                        

 شمؼدم ذم اًمرد قمغم اإلسماوقة.( 1606)

 (.2021)م ( 1607)
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 سمـ ُمٖمٗمؾ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: هنك اًمٜمٌل  قمـ قمٌداهلل "اًمّمحٞمحلم"وذم 

 »إٞمف ٓ يِمٝمد صٝمًدا وٓ يٛم٘مٟم فمدًوا ويم٘مـ يٖمٗمٟم ايمٔمكم وي٘من ايمًـ«قمـ اخلذف وىم٤مل: 

سمـ ُمٖمٗمؾ طمّم٤مة وضمٕمٚمٝم٤م سملم أصٌٕمٞمف وىم٤مل: هٙمذا وم٘م٤مل: أطمدصمؽ  وم٠مظمذ ىمري٥م ًمٕمٌداهلل

 وشم٘مقل: هٙمذا، ٓ يمٚمٛمتؽ أسمدًا. قمـ رؾمقل اهلل 

سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف ىم٤مل: ىم٤مل  قمـ قمٌداهلل "ُمًٚمؿصحٞمح "وذم 

سمـ قمٛمر: إًذا يتخذٟمف  ، وم٘م٤مل وًمد قمٌداهلل»ٓ متٛمٔمقا إَم٣مء اهلل َم٣ًمصمد اهلل«: رؾمقل اهلل 

دهماًل أي شم٘مقل اعمرأة: أريد أن أظمرج إمم اعمًجد وهل ٓ شمريد اخلروج إمم اعمًجد واهلل 

٤ًٌم  صمؿ  ؿمديًدا وىم٤مل: أطمدصمؽ قمـ رؾمقل اهلل ًمٜمٛمٜمٕمٝمـ، ومًٌف قمٌداهلل اسمـ قمٛمر ؾم

 شم٘مقل: واهلل ًمٜمٛمٜمٕمٝمـ.

وهٙمذا اًمًٚمػ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ي٘مقل إوزاقمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم: قمٚمٞمؽ سم٤مًمًٜم٦م 

وإن رومْمؽ اًمٜم٤مس، وإي٤مك واًمٌدقم٦م وإن زظمرومٝم٤م اًمٜم٤مس ًمؽ، واإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل 

أشم٘مقل سمف؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ شمٕم٤ممم ؾمئؾ قمـ طمدي٨م وم٘مٞمؾ: أصحٞمح هق؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىمٞمؾ: 

وأظمذت اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم اًمرطمْم٤مء ورقمدة طمتك شمّم٥ٌم قمرىًم٤م وىم٤مل: 

وهق صحٞمح صمؿ ظم٤مًمٗمتف وم٠مؿمٝمديمؿ أن  أجمٜمقن أٟم٤م، إذا روي٧م طمديًث٤م قمـ رؾمقل اهلل 

٤مَرًا أي أشمٔمـ أٟمٜمل هيقدي أطمدصمؽ قمـ  قم٘مكم ىمد ذه٥م، وذم رواي٦م ىم٤مل: أشمراين طم٤مُماًل ُزٟمَّ

 صمؿ ٓ أقمٛمؾ سمف. رؾمقل اهلل 

 سمـ راهقي٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: ُمـ سمٚمٖمف طمدي٨م قمـ رؾمقل اهلل  وإؾمح٤مق

                                                        

 شمؼدم ذم اًمرد قمغم اإلسماوقة.( 1609)

 شمؼدم ذم اًمرد قمغم اإلسماوقة.( 1610)
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 يٕمؽمف سمّمحتف صمؿ ٓ ي٠مظمذه وٓ ي٘مٌٚمف وم٘مد يمٗمر.

سمـ طمٜمٌؾ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: قمج٧ٌم ًم٘مقم يٕمرومقن اإلؾمٜم٤مد وصحتف  واإلُم٤مم أمحد

ـْ َأَْمِرِه َأْن هَمْٙمَٝمْحَذِر ا﴿ويذهٌقن إمم رأى ؾمٗمٞم٤من صمؿ شمال ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـَ ُُي٣َميمُِٖمقَن فَم يمحِذي

ٌَُٜمْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمٌؿ﴾ ٌَُٜمْؿ همِْتٛم٥ٌَم َأْو ُيِِمٝم  .[45]اًمٜمقر:سُمِِمٝم

 .ومٕمٚمامؤٟم٤م رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم طمذروا ُمـ آومتٞم٤مت قمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

يم٤من ذم همزوة  أن اًمٜمٌل  ومم٤م مل ٟمذيمره ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م عمـ ظم٤مًمػ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

إَّن٣م ؽمتٜم٤م ايمٙمٝمٙم٥م ريح ؾمديدة همال ُيرصمـ «ن يم٤من راضمًٕم٤م ىم٤مل: شمٌقك وقمٜمد أ

، ومخرج رضمالن أو رضمؾ ومج٤مءت اًمريح وأظمذشمف ُمـ ـمريؼ شمٌقك إمم أن »أضمد

أًم٘متف إمم ضمٌؾ ـملء أو ضمٌؾ ـملء وهل اًمتل شمًٛمك أن سمح٤مئؾ، ومٝمذه قم٘مقسم٦م ُمـ 

 .أقمرض قمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ٟمّم٤مًمح سمٞمٜمؽ وسملم اإلظمقان اعمًٚمٛملم، وم٤مًمًٜمل اًمذي ي٠ميت إمم هٜم٤م وي٘مقل: ٟمريد أن 

وم٠مٟم٤م أقمت٘مد أهنؿ أذيمك ُمٜمف وأقمرف وأومٝمؿ، وًمٙمٜمٝمؿ أرؾمٚمقا هذا اًمًٜمل ُمـ أضمؾ أين رسمام 

أشمٙمٚمؿ ُمٕمف سمٙمالم ىم٤مس ومؽمد اًم٘مْمٞم٦م قمٚمٞمٜم٤م، واًمّمٚمح أُمر ُمٝمؿ ومجع اًمٙمٚمٛم٦م، وظمّمقص٤ًم 

رىم٦م ذم هذا اًمزُمـ واضم٥م، وأقمداء اإلؾمالم يؽمسمّمقن سمٜم٤م اًمدوائر، وحيرصقن قمغم شمٗم

 اًمٙمٚمٛم٦م، سمؾ حي٤مرؿمقن ويِمجٕمقن اخلالف.

ومٞمج٥م قمغم اعمًٚمٛملم أن جيٛمٕمقا يمٚمٛمتٝمؿ وأن يتحد رأهيؿ، وهذا يٙمقن سم٠مُمقر ُمٝمٛم٦م 

 ُمٜمٝم٤م:

                                                        

 (قمـ أيب محقد ريض اهلل قمـف.11)م/اًمػضائؾ/( 1611)
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( أٓ خيرج رء إمم اًمِم٤مرع إٓ سمٕمد أن يدرؾمف اًمٕمٚمامء اًمٞمٛمٜمٞمقن يمٚمٝمؿ، ومٛمثاًل 2)

م هل آٟمتخ٤مسم٤مت واًمتّمقيت٤مت جي٥م أن ي٠ًمل اًمٕمٚمامء هؾ آٟمتخ٤مسم٤مت ُمنموقم٦م أ

ـم٤مهمقشمٞم٦م؟ واًمتقصٞمت٤مت ُمنموقم٦م أم هل ـم٤مهمقشمٞم٦م؟ ومٛمـ أراد أن يًٕمك سم٤مًمّمٚمح ومٕمٚمٞمف 

 اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم أهنام ـم٤مهمقشمٞمت٤من. "اعمخرج ُمـ اًمٗمتٜم٦م"أن هيتؿ هبذا، وىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م ذم 

( احت٤مد ُمٜمٝم٤مج اًمدقمقة قمغم وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، أُم٤م أن يٙمقن ذاك ؿمٞمٕمل وذاك 1)

يٙمقن ؿمٞمققمٞم٤ًَّم ُُمًٚماًم ومٞمام يزقمؿ، ومال يتٗم٘مقن هٙمذا، ورسمام صقذم وذاك ؾمٜمل وذاك رسمام 

 يًٚمؿ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم.

( اًمؽميمٞمز قمغم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع وقمدم إيذاء ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، وهذه اعمٕم٤مهد ًمق يم٤مٟم٧م حت٧م 5)

قم٤مِة إمم اهلل8  أيدي أهؾ اًمًٜم٦م ًمٙم٤مٟم٧م ىمد أظمرضم٧م ؿم٤ٌمسم٤ًم ُمًتٗمٞمديـ ودقم٤مة ُمـ يم٤ٌمر اًمدُّ

وأهؾ اًمًٜم٦م قمغم ُم٤م هبؿ ُمـ اًمْمٕمػ ىمد اؾمتٗمٞمد ُمـ  ٕن هل٤م ُمٞمزاٟمٞم٦م وخٛم٦م

 دقمقهتؿ وىمد اٟمتٗمع سمدقمقهتؿ.

( قمدم آؾمتخٗم٤مف سمٓمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ومال ي٘م٤مل: هذا ؿمٖمٚمٜم٤م هبذا طمدي٨م صحٞمح وهذا 2)

طمدي٨م وٕمٞمػ، ومٝمذا اًمٙمالم يٙم٤مد أن يٙمقن ردة، ي٘مقل ويمٞمع اسمـ اجلراح: ُمـ رد 

سمـ قمٌداهلل اًمٌجكم ذم  ضمريرسمـ أيب طم٤مزم قمـ  سمـ أيب ظم٤مًمد قمـ ىمٞمس طمدي٨م إؾمامقمٞمؾ

اًمرؤي٦م أي أن اهلل يرى ذم أظمرة ومٝمق ضمٝمٛمل. وم٤مًمًخري٦م ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اًمذيـ 

ـْ وَمْقٍم يِمتٖمٚمقن سمٕمٚمؿ احلدي٨م شمٙم٤مد أن شمٙمقن ردة:  َخْر وَمْقٌم َِم ًْ ـَ آََمٛمُقا ٓ َي ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ ٞمِ  ٣مٌء َِم ًَ
ك َأْن َيُ٘مقُٞمقا طَمغْمًا َِمٛمُْٜمْؿ َوٓ ٞمِ ًَ ـح طَمغْمًا فَم ك َأْن َيُ٘م ًَ ٣مٍء فَم ًَ

                                                        

 هـ.1423أي: اعمعاهد صمؿ إهنا ُأًمغقت قمام  (1612)



 445 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

ـح   .[22]احلجرات:﴾َِمٛمُْٜم

 "صحٞمح ُمًٚمؿ"و "صحٞمح اًمٌخ٤مري"واًمؽميمٞمز قمغم اًمٕمٚمؿ سمام ومٞمف اًمٕم٘مٞمدة ودراؾم٦م 

وهذه اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت اًمتل وٞمٕم٧م اًمِم٤ٌمب شمرومض ٕهن٤م أىمؾ  واًمًٜمـ وسم٘مٞم٦م يمت٥م اًمًٜم٦م،

ح٥م مج٤مقم٦م أطمقاهل٤م أن شمٙمقن يمذسم٤ًم ورب ؿمخص يّمح٥م اإلظمقان اعمًٚمٛملم أو يّم

اًمتٌٚمٞمغ ىمدر أرسمٕملم ؾمٜم٦م ويٛمقت وهق قمغم قم٘مٞمدشمف اًمٌدقمٞم٦م، أو يٛمقت وهق قمغم قم٘مٞمدشمف 

 اًمنميمٞم٦م، وم٠مُمر ُمٝمؿ أن هيتؿ سم٤مًمٕم٘مٞمدة.

ي٘مقل عمٕم٤مذ عم٤م أراد  وأهؾ اًمًٜم٦م سمحٛمد اهلل هيتٛمقن هب٤م، سمؾ يٌدأون هب٤م8 ٕن اًمٜمٌل 

ـ أول َم٣م سمدفمقهؿ إيمٝمف إٞمؽ ؽمتٟمَت ومقًَم٣م َمـ أهؾ ايم٘مت٣مب همٙمٝم٘م«أن يرؾمٚمف إمم اًمٞمٛمـ: 

، أُم٤م أن يٙمقن »إلم أن يقضمدوا اهلل«، وذم رواي٦م: »ؾمٜم٣مدة أن ٓ إيمف إٓ اهلل

اًمِمخص وهق ُمـ يم٤ٌمر اجلامقم٦م وهق ٓ يٕمرف اًمٕم٘مٞمدة احل٘م٦م وشم٘مقل ًمف: يتٛمًح سم٤مًم٘مٌقر، 

أن ومٞمف ُم٤م هق أهؿ مجع يمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم، وشم٘مقل هلؿ: ذاك قمٜمده  ي٘مقل: )ُمٕمٚمٞمش(

ائؿ، ومال ٟمدري ُم٤م هق اعمٝمؿ قمٜمد اإلظمقان اعمًٚمٛملم، ومٝمؿ هيٛمٝمؿ إٓ أن طمروز وقمز

 يٚمٗمٚمٗمقا.

 واًمتجٛمع اًمٞمٛمٜمل ًمإلصالح زاد اًمٓملم سمٚم٦م.

هَم٣مؽْمَٟميمقا ﴿( قمدم جم٤مراة اعمجتٛمع وُمٜمٝم٤م اعمٔم٤مهرات8 ٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل: 3)

ىْمِر إِْن ىُمٛمُْتْؿ ٓ سَمْٔمَٙمُٚمقَن﴾  .[25]اًمٜمحؾ:َأْهَؾ ايمذِّ

ٞمتف إمم صدره أو متأل صدره ويؼمم اًمٕمامُم٦م صمؿ خيرج ئم٤مهر: )ٟمٗمديؽ ي٤م رضمؾ حل

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام.19/31( )م 1458خ (( 1613)

 أي: ؾمفؾ. (1614)
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صدام سم٤مًمروح واًمدم( ي٤م أؾمٗم٤مه قمغم شمٚمٙمؿ اًمٚمحك وقمغم شمٚمٙمؿ اًمٕمامئؿ، ٟمٕمؿ ىمد يٖمض 

اًمٜمٔمر قمـ اًمِمٞمققمل ٕٟمف ُمٓم٤مًم٥م سم٤مإلؾمالم، وقمـ اًمٌٕمثل ٕٟمف ُمٓم٤مًم٥م سم٤مإلؾمالم، 

س ُمٓم٤مًم٥م سم٤مإلؾمالم، ًمٙمـ هذا اًمٜم٤م ويمذًمؽ اًمٜم٤مسي إذا يم٤من يٕمت٘مد قم٘مٞمدة مج٤مل قمٌد

اعمًٙملم اًمذي خيرج ذم ؿمقارع صٜمٕم٤مء، وؿمقارع صٕمدة، وؿمقارع احلديدة، وؿمقارع 

 إب، وؿمقارع شمٕمز يم٤مًمٖمٜمؿ اًم٤ًمئ٦ٌم.

، ًمٙمـ شمٓمرح ًمٚمٕمٚمامء: هؾ هل ُمنموقم٦م أم اعمٔم٤مهرات مل شمٙمـ قمغم قمٝمد اًمٜمٌل 

 ًمٞم٧ًم سمٛمنموقم٦م؟ وهذه شمٕمتؼم ؾم٘مٓم٦م يمٌػمة واهلل اعمًتٕم٤من.

اًمتحزب واًمتٜمٔمٞمامت اًمتل خت٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وًمٜم٤م أذـم٦م ذم هذا، ( شمرك 4)

وم٤مًمتحزب ُمًخ اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م، ومرب ؿمخص حيٗمظ اًم٘مرآن صمؿ يدظمؾ ُمع احلزسمٞملم 

وُم٤م شمدري إٓ وىمد أصٌح ص٤مطم٥م أٟم٤مؿمٞمد، وص٤مطم٥م ؾمٛمر وشمراه٤مت، وُمـ سم٤مب أومم 

واحلزب اًمٜم٤مسي قمدم آقمؽماف سم٤محلزب اًمِمٞمققمل اًمٙم٤مومر واحلزب اًمٌٕمثل اًمٙم٤مومر 

 اًمٙم٤مومر، وٓ ٟم٘مقل ومٞمٝم٤م اطمؽمام اًمرأي واًمرأي أظمر.

( شمرك اًمقفم٤مئػ احلٙمقُمٞم٦م اًمتل ٓ ي٘مره٤م اًمديـ ُمثؾ جمٚمس اًمٜمقاب، اجل٤مُمٕم٤مت 5)

 اًمتل ومٞمٝم٤م اظمتالط رضم٤مل وٟم٤ًمء، اًمٌٜمقك اًمرسمقي٦م، واًميائ٥م واجلامرك.

خ ُمـ ( ووع اًمرضمؾ اعمٜم٤مؾم٥م ذم اًمٕمٛمؾ اعمٜم٤مؾم٥م، ومال ي٠ميت ؿمخص ممًق6)

اإلظمقان اعمًٚمٛملم وٟمجٕمٚمف اعمًئقل قمـ ؾمػم احلريم٦م سمّمٕمدة أو سمتٕمز، وىمد زارين ـم٤مًم٥م 

ُمـ ـمٚم٦ٌم ضم٤مُمٕم٦م صٜمٕم٤مء وم٘م٤مل ىم٤مًمقا: ٟمخت٤مر ومالًٟم٤م، وم٘م٤مل هق وجمٛمققم٦م ُمٕمف: ًمٞمس 

 سمٛمًت٘مٞمؿ، ىم٤مًمقا: ٟمخت٤مره ٕهن٤م ضم٤مءت إواُمر ُمـ أقمغم أٟمٜم٤م ٟمخت٤مره.

ٟم٠ميت سمٛمخزن وُمدظمـ وُمتٜمتـ ومقوع اًمرضمؾ اعمٜم٤مؾم٥م ذم اًمٕمٛمؾ اعمٜم٤مؾم٥م، وٓ 
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وٟمجٕمٚمف اعمًئقل قمـ اًمدقمقة، ٓ سمد أن يٙمقن اعمًئقل قمـ اًمدقمقة ُمـ يم٤من ًمف ىمدرة 

ويٗمٝمؿ اًمدقمقة، واعمًئقل قمـ اعم٤مل ُمـ هق أُملم وحي٤مومظ قمغم اعم٤مل، واعمًئقل قمـ 

 اًمتٜمٔمٞمؿ ُمـ ًمف ظمؼمة وهق اًمتٜمٔمٞمؿ اًمنمقمل اًمذي ٓ خي٤مًمػ احلؼ.

تقرهؿ اًمٓم٤مهمقيت ُمثؾ اإلؿم٤مدة سم٤مًمقطمدة، وأٟم٤م أقمتؼم ( شمٖمٞمػم إهداف اًمتل ذم دؾم7)

يمؾ ذ يدظمؾ قمغم اًمٞمٛمـ سمًٌٌف اًمقطمدة ُمع اًمِمٞمققمٞملم، واعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٜمٔم٤مم 

اجلٛمٝمقري، وأهداف اًمثقرة واطمؽمام اًمرأي، وىمرارات جمٚمس إُمـ وإُمؿ اعمتحدة 

 ومٝمذه ـم٤مهمقشمٞم٦م يمٚمٝم٤م.

٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل يمام سمـ أيب ـم ( قمدم اًمتحٙمؿ ذم اًمدقمقة سم٤مٔراء، وقمكم22)

ذم اًمًٜمـ: ًمق يم٤من اًمديـ سم٤مًمرأي ًمٙم٤من أؾمٗمؾ اخلػ أومم سم٤معمًح ُمـ أقماله، وًم٘مد رأي٧م 

أو هبذا اعمٕمٜمك، ومال ي٠ميت ؿمخص ويتحٙمؿ ذم  يٛمًح أقمغم اخلػ رؾمقل اهلل 

اًمدقمقة، اطمٚمؼ حلٞمتؽ وادظمؾ ذم اًمٕمًٙمري٦م ُمـ أضمؾ أن شمّمػم ومٜمدُم٤ًم، وأيْم٤ًم ٟمريدك أن 

ر وأن شمدظمؾ ذم هذه اإلدارة وًمق يم٤من ومٞمٝم٤م ُمٜمٙمرات وضمرائؿ ُمـ أضمؾ أن شمٖمض اًمٜمٔم

: شمدقمق، ٓ، ومٜمحـ ًمًٜم٤م ُمٗمقولم ذم ديـ اهلل، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ًمٜمٌٞمف حمٛمد 

٤ًٌم ًمٚمجٌـ [2212]هقد:﴾﴿هَم٣مؽْمَتِٗمْؿ ىَماَم ُأَِمْرَت  ٤ًٌم ًمٚمٝمزيٛم٦م، وؾمٌ ، ورسمام شمٙمقن اعمٕم٤ميص ؾمٌ

وَن  واخلقر: ٣مده ـَ حُيَ ََذيمِّكمَ ﴿إِنح ايمحِذي ْٕ  .[12]اعمج٤مدًم٦م:﴾اهللَ َوَرؽُمقيَمُف ُأويَمئَِؽ دِم ا

( اًمقٓء واًمؼماء، واًمقٓء واًمؼماء قمٜمد اإلظمقان اعمًٚمٛملم ُمٝمزوز إمم اًمٜمٝم٤مي٦م، 22)

ومرسمام يٛمدطمقن اًمرئٞمس ُمثؾ: قمٛمر اًمٌِمػم أو ُمثؾ: وٞم٤مء احلؼ، يٛمدطمقٟمف ويٙمٞمٚمقن 

                                                        

 . -وىمد شمؼدم  –رواه أسمق داود وهمػمه وهق صحقح  (1615)



 448 ضلنني؟كٔف الصلح مع اإلخْاٌ امل (50

قمـ وٞم٤مء احلؼ ي٘مقل: إٟمف يدقمق اعمدائح ًمف وهق قمٛمٞمؾ ٕقمداء اإلؾمالم، ويم٤مشم٥م يٙمت٥م 

 إمم اإلؾمالم سم٘مقًمف، ويدقمق إمم خم٤مًمٗم٦م أُمريٙم٤م سم٘مقًمف، أُم٤م اًمٗمٕمؾ ومام رأيٜم٤مه.

وإظمقة ؾمقداٟمٞمقن ي٘مقًمقن: قمٛمر اًمٌِمػم يدقمق إمم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًم٘مقل، أُم٤م 

اًمٗمٕمؾ ومٚمؿ ٟمره ىمد قمٛمؾ ؿمٞمًئ٤م إٓ اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م، وم٢مٟمف ىمد همػم اًمٌٜمقك إمم سمٜمقك 

٦م، وهذا ًمٕمٚمف ُمـ أضمؾ ص٤مًمح اًمٌٚمد وإٓ وم٘مد يم٤من ُمتح٤مًمًٗم٤م ُمع )اًم٘مذاذم( اًمٙم٤مومر إؾمالُمٞم

اُم٤ًم( اًمٌٕمثل اًمٙم٤مومر، ومال يٙمٗمل إؾمالم سم٤مًم٘مقل، سمؾ ٓ سمد أن ي١مظمذ  صمؿ رضمع يٜم٤مس )صدَّ

ْٙمِؿ ىَم٣مهمح٥ًم﴾اإلؾمالم ُمـ مجٞمع ضمقاٟمٌف:  ًِّ ـَ آََمٛمُقا اْدطُمُٙمقا دِم ايم ٣م ايمحِذي َ ، [126]اًمٌ٘مرة:﴿َي٣م َأُّيه

 اهلل اعمًتٕم٤من.و

َز زمِِف﴾  ـْ َئْمَٚمْؾ ؽُمقءًا جُيْ  .[215]اًمٜم٤ًمء:﴿يَمْٝمَس زمَِٟمََم٣مٞمِٝمُِّ٘مْؿ َوٓ َأََم٣ميِنِّ َأْهِؾ ايْم٘مَِت٣مِب ََم

صمؿ هٜم٤مك جم٤مزوم٦م قمٜمد اإلظمقان اعمًٚمٛملم، رسمام ي٘مقًمقن ًمٚمِمخص: ؿمٞمققمل وًمٞمس 

يٜمتٔمؿ ُمٕمٝمؿ، سمِمٞمققمل، ورسمام ي٘مقًمقن: سمٕمثل وًمٞمس سمٌٕمثل، ومٝمذه جم٤مزوم٦م يمٌػمة قمغم ُمـ مل 

وأيًْم٤م اًمتزهٞمد ذم اًمٕمٚمامء ومٗمالن ٓ يٕمرف قمـ اًمقاىمع ؿمٞمًئ٤م، ورسمام ي٘مقًمقن هذا ًمٚمِمٞمخ 

 )اسمـ سم٤مز( وًمٚمِمٞمخ )إًم٤ٌمين( وًمٗمالن وًمٗمالن، واهلل اعمًتٕم٤من.

 ( آشمٗم٤مق قمغم إُمقر اًمتل ٓ جيقز اخلالف ومٞمٝم٤م، وشم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمف.21)

 اًمذيـ يتٕم٤مـمٗمقن ُمٕمٝمؿ، وهذا أيْم٤ًم شم٘مدم. ( شمرك اًمٖمٚمق ذم رؤؾم٤مئٝمؿ ذم اًمرؤؾم٤مء25)

 ( شمٜم٘مٞم٦م اًمدقمقة ُمـ اًمتّمقف واًمتِمٞمع واعمٌتدقملم.22)

( شمٕمديؾ ىم٤مقمدة طمًـ اًمٌٜم٤م رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ٟمتٕم٤مون ومٞمام اشمٗم٘مٜم٤م قمٚمٞمف وًمٞمٕمذر 23)

 سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم٤ًم ومٞمام اظمتٚمٗمٜم٤م ومٞمف.

سم٤معمٕمروف وٟمتٜم٤مهك شمٕمدل: ٟمتٕم٤مون ومٞمام اشمٗم٘مٜم٤م قمٚمٞمف، وٟمتٜم٤مصح ومٞمام اظمتٚمٗمٜم٤م ومٞمف، وٟمتآُمر 
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 قمـ اعمٜمٙمر ومٞمام اظمتٚمٗمٜم٤م ومٞمف.

( ٓ شمرشمٙم٥م ُمٕمّمٞم٦م ُمـ أضمؾ ُمّمٚمح٦م اًمدقمقة وهذا أيْم٤ًم شم٘مدم، وشم٘مدم اًمؼماءة 24)

ُمـ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م واًمتٕمددي٦م، ومال ٟمدظمؾ ذم اإلذاقم٦م واًمتٚمٗمزيقن، وٟمحدث قمغم سم٤ًمط 

ٛم٘مراـمٞم٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م أو قمغم سم٤ًمط اًمتٕمددي٦م واطمؽمام اًمرأي، سمؾ ٟمحـ يم٤مومرون سم٤مًمدي

 .وٟمحـ يم٤مومرون سم٤مًمتٕمددي٦م وٟمدقمق إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

* * * 
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 اخلطب٘ األّىل
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت 

وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل  أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف،

ـَ آََمٛمُقا اسمحُٗمقا اهللَ ضَمؼح وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف:  ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ٙمُِٚمقنَ  ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ   [221]آل قمٛمران:﴾سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم

ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مؿْ  ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح  ﴿َي٣م َأُّيه َِم

َْرضَم٣مَم إِنح اهللَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ٣مًء َواسمحُٗمقا اهللَ ايمحِذي سَم ًَ
َِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ

 . [2]اًمٜم٤ًمء:﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ـَ آََمٛمُقا اسمحُٗمقا اهللَ َوومُ  ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  قيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع اهللَ َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝماًم﴾   .[52-52]إطمزاب: ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

ُؿ ايمٛمح٣مُس إِنح أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـَ وَم٣مَل ََلُ ايمٛمح٣مَس وَمْد  ﴿ايمحِذي

ٌُٛم٣َم اهللُ َوٞمِْٔمَؿ ايْمَقىمِٝمُؾ  ًْ ـَ *  ََجَُٔمقا يَمُ٘مْؿ هَم٣مطْمَُمْقُهْؿ هَمَزاَدُهْؿ إِياَمٞم٣ًم َووَم٣ميُمقا ضَم ٌُقا زمِٛمِْٔمَٚم٥ٍم َِم هَم٣مْٞمَٗمَٙم

ٌَُٔمقا ِرْوَقاَن اهللِ َواهللُ ُذو هَمّْمٍؾ فَمٓمِٝمؿٍ  ُٜمْؿ ؽُمقٌء َواسمح ًْ ًَ ْ َيْٚم اَم َذيمِ٘مُ *  اهللِ َوهَمّْمٍؾ مَل ُؿ إِٞمح

٣مهُمقُهْؿ َوطَم٣مهُمقِن إِْن ىُمٛمُْتْؿ َُم٠ْمَِمٛمكِمَ  ُف َأْويمَِٝم٣مَءُه هَمال ََتَ ْٝمَْم٣مُن ُُيَقِّ ـَ *  ايمُمح ُزْٞمَؽ ايمحِذي َوٓ حَيْ

طِمَرِة  ْٔ ْؿ ضَمّٓم٣ًم دِم ا َٔمَؾ ََلُ ٓح جَيْ وا اهلَل ؾَمْٝمئ٣ًم ُيِريُد اهلُل َأ ـْ َيُيه ُْؿ يَم ٣مِرفُمقَن دِم ايْمُ٘مْٖمِر إَِّنح ًَ ؿْ ُي  َوََلُ

ْؿ فَمَذاٌب *  فَمَذاٌب فَمٓمِٝمؿٌ  وا اهللَ ؾَمْٝمئ٣ًم َوََلُ ـْ َيُيه ياَمِن يَم ِ ْٕ ُوا ايْمُ٘مْٖمَر زم٣ِم ـَ اؾْمؼَمَ إِنح ايمحِذي

 .[255-255]آل قمٛمران: ﴾َأيمِٝمؿٌ 
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ذم ه١مٓء أي٤مت شمًٚمٞم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم اًمذيـ جي٤مهدون ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، واًمذيـ يدقمقن إمم 

اًمٜم٤مس ًمق اضمتٛمٕمقا قمٚمٞمٝمؿ وًمق مجع قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أن  يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

سم٠مىمٓم٤مره٤م وم٢مهنؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن ييوهؿ ؿمٞمًئ٤م إٓ سمٌمء ىمد يمتٌف اهلل قمٚمٞمٝمؿ، وومٞمٝم٤م 

أيْم٤ًم أن اًمٙمٗم٤مر واعمالطمدة ًمـ ييوا اهلل ؿمٞمًئ٤م، وأٟمف ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يّمٖمقا إمم 

 ٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:إرضم٤مف اًمِمٞمٓم٤من، وإمم إرضم٤مف اعمرضمٗملم، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشم

ـَ دِم وُمُٙمقِِبِْؿ ََمَرٌض َواظمُْْرصِمُٖمقَن دِم اظمَِْديٛم٥َِم يَمٛمُْٕمِرَيٛمحَؽ ِِبِ  ـْ مَلْ َيٛمَْتِف اظمُْٛم٣َمهمُِٗمقَن َوايمحِذي
ْؿ شُمؿح ٓ ﴿يَمئِ

ٓح وَمٙمِٝمالً  ـَ *  ْٗمتِٝمالً ََمْٙمُٔمقٞمكَِم َأْيٛمَاَم شُمِٗمُٖمقا ُأطِمُذوا َووُمتُِّٙمقا سمَ *  جُي٣َمِوُروَٞمَؽ همِٝمَٜم٣م إِ ؽُمٛمح٥َم اهلِل دِم ايمحِذي

ٌِْدياًل﴾ ٛمح٥ِم اهللِ سَم ًُ
ـْ جَتَِد يمِ ٌُْؾ َويَم ـْ وَم   .[41-42]إطمزاب: طَمَٙمْقا َِم

ٟمٕمؿ اعمرضمٗمقن قمغم اعم١مُمٜملم سم٠مهنؿ رضمٕمٞمقن، أو سم٠مهنؿ ُمتحجرون، أو أسم٤مـمٞمؾ ُيْ٘مَذف هب٤م 

َوإَِذا وُمْٙمُتْؿ ﴿اعم١مُمٜمقن وهؿ ُمٜمٝم٤م أسمري٤مء، رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

٣مِن َوإِيَت٣مِء  ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[231]إٟمٕم٤مم:﴾هَم٣مفْمِديُمقا ًَ ضْم ِ ْٕ ﴿إِنح اهللَ َيْٟمَُمُر زم٣ِميْمَٔمْدِل َوا

ًا أن هٜم٤مك [72]اًمٜمحؾ:﴾ِذي ايْمُٗمْرزَمك ، ومٜمحـ ُم٠مُمقرون سم٤مًمٕمداًم٦م، وًمٙمـ ُمـ اعم١مؾمػ ضمدَّ

هن٤م ًمٌِم٤مرة قمٔمٞمٛم٦م أن اًمٙمذاسملم ُأٟم٤مؾم٤ًم يرُمقن اًمدقم٤مة إمم اهلل سم٤مٕسم٤مـمٞمؾ وسم٤مًمٙمذب، إ

ـَ ٓ ُي٠ْمَِمٛمُقَن زمِآي٣مِت اهلِل  ُمٜمدطمرون، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ي ايْمَ٘مِذَب ايمحِذي اَم َيْٖمؼَمِ ﴿إِٞمح

 .[223]اًمٜمحؾ:﴾َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ ايْمَ٘م٣مِذزُمقنَ 

ي٘مقل يمام ذم  ٟمٕمؿ اًمذي يٗمؽمي اًمٙمذب هق اًمذي ٓ ي١مُمـ سمآي٤مت اهلل وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

فمٙمٝم٘مؿ زم٣ميمِمدق هم١من « ُمـ طمدي٨م قمٌداهلل اسمـ ُمًٕمقد ي٘مقل: "حلماًمّمحٞم"
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ايمِمدق ُّيدي إلم ايمػم، وإن ايمػم ُّيدي إلم اجلٛم٥م، وٓ يزال ايمرصمؾ يِمدق ويتحرى 

ايمِمدق ضمتك ي٘مت٤م فمٛمد اهلل صديٗم٣م، وإي٣مىمؿ وايم٘مذب هم١من ايم٘مذب ُّيدي إلم ايمٖمجقر، 

٘مذب ضمتك ي٘مت٤م فمٛمد اهلل وايمٖمجقر ُّيدي إلم ايمٛم٣مر، وٓ يزال ايمرصمؾ ي٘مذب ويتحرى ايم

إن أهمرى ايمٖمرى أن يري ايمرصمؾ فمٝمٛمٝمف َم٣م ٓ «يمام ذم اًمّمحٞمح ي٘مقل:  ، واًمٜمٌل »ىمذازم٣م

، ودقم٤مة اًمتِمٞمع »يٗمقل: أٞم٣م رأي٦م وهق مل ير، أو أٞم٣م ؽمٚمٔم٦م وهق مل يًٚمع سمري٣م

اعمٌتدع مل يٌؼ هلؿ إٓ إيم٤مذي٥م وإسم٤مـمٞمؾ أيم٤مذي٥م وأسم٤مـمٞمؾ، وأهن٤م يمام ؾمٛمٕمتؿ ىمٌؾ 

 قمٔمٞمٛم٦م، وم٢مهنؿ ٓ يٗمٚمحقن سم٥ًٌم يمذهبؿ قمغم أهؾ اًمًٜم٦م. ًمٌِم٤مرة

ذم اعمجتٛمع ؿمٞمققمل، وذم اعمجتٛمع سمٕمثل، وذم اعمجتٛمع ٟم٤مسي، وذم اعمجتٛمع قمٚمامين، 

ويمؾ ه١مٓء و٤مًمقن ومامهلؿ وٕهؾ اًمًٜم٦م؟ ُم٤مل دقم٤مة اًمتِمٞمع وٕهؾ اًمًٜم٦م؟ ُم٤م هلؿ 

أن أذيمر ًمٙمؿ ُم٤م  يٗمؽمون قمٚمٞمٝمؿ اًمٙمذب؟ وي٘مقل ىم٤مئٚمٝمؿ: وًم٘مد ذيمرت سمٞمت٤ًم أذيمره ىمٌؾ

ي٘مقل  »إن َمـ ايمُمٔمر حل٘مٚم٥م«ي٘مقل:  ي٘مقل ىم٤مئٚمٝمؿ سمٞمًت٤م ُمـ اًمِمٕمر واًمرؾمقل 

 اًمِم٤مقمر:

 أؾمــــد قمــــكم وذم احلــــروب ٟمٕم٤مُمــــ٦م

 

 ومتخــ٤مء هتــرب ُمـــ صــٗمػم اًمّمــ٤مومر 

أؾمقد قمغم أهؾ اًمًٜم٦م8 ٕن أهؾ اًمًٜم٦م يت٘مٞمدون سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م هؿ آُمٜمقن ُمـ أهؾ  

ٟمًتحؾ دُم٤مءهؿ وٓ أُمقاهلؿ وٓ أقمراوٝمؿ، ُمـ اًمًٜم٦م، ويٜمٌٖمل أن ي٠مُمٜمقا وم٢مٟمٜم٤م ٓ 

أيم٤مذيٌٝمؿ اًمتل يًتحٞمل قمٜمٝم٤م أو قمـ ذيمره٤م أهنؿ ي٘مقًمقن أن أهؾ اًمًٜم٦م ي٘مقًمقن: إن اهلل 

يٜمزل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم مح٤مر أقمرج، يمذسمقا شمٚمٙمؿ يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م، وشمٚمٙمؿ أذـم٦م أهؾ 
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هقن اهلل ، سمؾ أهؾ اًمًٜم٦م يٜمزاًمًٜم٦م، واعمج٤مًمًقن ٕهؾ اًمًٜم٦م يٕمرومقن يمذهبؿ

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وىمد ورد ذم طمدي٨م ُمقوقع ذيمره اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت أن اهلل 

ٓ يِمؽ ذم يمذسمف،  يٜمزل قمغم مجؾ أمحر وم٘م٤مل اًمٕمٚمامء إٟمف ُمٙمذوب قمغم رؾمقل اهلل 

وصمٔمٙم٦م «ي٘مقل:  واًمرؾمقل  أسم٤مـمٞمؾ ي٤م أُم٦م حمٛمد، دمهتٝمؿ، ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

َمـ رنم٤م فمـ «: ، وي٘مقل اًمرؾمقل »ايمذيم٥م وايمِمٕم٣مر فمعم َمـ طم٣ميمػ أَمري

 .»ؽمٛمتل همٙمٝمس َمٛمل

﴿َي٣م وم٤مًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يتحرى اًمّمدق، وم٢من رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

٣مِدوِمكمَ  ُٗمقا اهلَل َوىُمقُٞمقا ََمَع ايمِمح ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ خيؼم أٟمف  ، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد [227]اًمتقسم٦م:﴾َأُّيه

ضمًؾ ِا ينمذ ؿمدىمف أي يرض طمتك يرضمع إمم ىمٗم٤مه، أو يِمؼ رأى ذات ًمٞمٚم٦م رؤي٤م، رأى ر

هق ايمرصمؾ «طمتك يرضمع إمم ىمٗم٤مه وينمذ أٟمٗمف وشمنمذ قمٞمٜم٤مه ومٞم٘م٤مل: ُمـ هذا؟ وم٘م٤مل: 

، اًمرضمؾ اًمذي يٙمذب قمغم اًمدقم٤مة إمم اهلل، قمغم »ي٘مذب ايم٘مذزم٥م ضمتك سمٌٙمغ أهم٣مق

، ٦م رؾمقل اهلل اعمّمٚمحلم اًمذيـ ٓ هيٛمٝمؿ إٓ أن يتٛمًؽ اًمٜم٤مس سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم

، أهؾ اًمًٜم٦م ي١مُمٜمقن سم٠مؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف يمام وردت ذم يمت٤مب اهلل وذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ومٚمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م سم٠من أهؾ اًمًٜم٦م ي١مُمٜمقن سمٙمت٤مب اهلل، و سم٠مؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف يمام 

                                                        

 أي: يمذب اًمشقعة. (1619)

( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام وذم ؾمـده مؼال، وىمد شمؼدم اًمؽالم قمؾقف ذم أول 2/50رواه أمحد )( 1620)

 اًمؽتاب.

  قمـف شمؼدم.متػؼ قمؾقف قمـ أكس ريض اهلل( 1621)

 ( قمـ ؾمؿرة سمـ ضمـدب ريض اهلل قمـف.7047)خ ( 1622)
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، أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن هيديٜم٤م وأن يّمٚمحٜم٤م وردت ذم يمت٤مب اهلل وذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 ىمٚمقسمٜم٤م.ويّمٚمح 

 اخلطب٘ الجاىٔ٘
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ـَ آََمٛمُقا إِ أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٣م ايمحِذي َ ْن صَم٣مَءىُمْؿ ﴿َي٣م َأُّيه

ٌُقا وَمْقَم٣ًم زمَِجَٜم٣ميَم٥ٍم هَمُتِْمٌُِحقا فَمعَم ََم٣م هَمَٔمْٙمُتْؿ َٞم٣مِدَِمكمَ  ٌَٝمحٛمُقا َأْن سُمِِمٝم ٌَٟمٍ هَمَت  .[4]احلجرات:﴾هَم٣مؽِمٌؼ زمِٛمَ

وم٤مًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمؿ إذا سمٚمٖمف ظمؼم ُمـ إظم٤ٌمر ومٞمام خيتص سم٤مًمدقم٤مة إمم اهلل، وومٞمام 

، قمٚمٞمف أن يتٌلم وأن يتحرى ذم هذا خيتص سم٤معمّمٚمحلم، قمٚمٞمف أن يتحرى ذم هذا إُمر

إُمر، ٓ ؾمٞمام وٟمحـ ذم جمتٛمع يمثر ومٞمف اًمٙمذب ويمثرت ومٞمف اًمدقم٤مي٤مت اخلٌٞمث٦م، وم٠مقمداء 

اإلؾمالم ُمـ ؿمٞمققمٞملم وسمٕمثٞملم وٟم٤مسيلم وقمٚمامٟمٞملم وآظمرون، رسمام ٓ شمٕمٚمٛمقهنؿ هؿ 

ًمقن اًمذيـ ي٘مقًمقن: اًمقه٤مسمٞم٦م أرض قمغم اإلؾمالم ُمـ اًمِمٞمققمٞم٦م، ُمـ زُمـ ىمديؿ وهؿ ي٘مق

﴿َوٓ هذا، ومٞم٘م٤مل هلؿ: أشم٘مقًمقن هذا قمـ شم٘مٚمٞمد، وم٢من اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

 ، أم شم٘مقًمقن هذا قمداوة ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل [54]آهاء:﴾سَمْٗمُػ ََم٣م يَمْٝمَس يَمَؽ زمِِف فِمْٙمؿٌ 

 ُمٜمتنمة ؿمئتؿ أم أسمٞمتؿ. وٕهؾ اًمًٜم٦م، وم٢من ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 اًمٞمٛمـ ومح٥ًم، سمؾ هل ُمٜمتنمة ذم مجٞمع إىمٓم٤مر وم٤مًمًٜم٦م سمحٛمد اهلل ًمٞم٧ًم ُمٜمتنمة ذم

اإلؾمالُمٞم٦م، وًم٘مد أقمٞم٧م أُمريٙم٤م وأقمٞم٧م همػمه٤م يمٞمػ شمتقصؾ ًميب ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

، وًميب أهؾ اًمًٜم٦م وًمـ شمًتٓمٞمع أُمريٙم٤م وٓ همػم أُمريٙم٤م، ٕن اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل 
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هُ ﴿ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـْ َيٛمٌُْمُ نح اهللُ ََم ـَ ل أيًْم٤م: ، وي٘مق[22]احل٩م:﴾َويَمَٝمٛمٌُْمَ ﴿َوفَمَد اهللُ ايمحِذي

ٌْٙمِِٜمْؿ  ـْ وَم ـَ َِم َْرِض ىَماَم اؽْمَتْخَٙمَػ ايمحِذي ْٕ َتْخٙمَِٖمٛمحُٜمْؿ دِم ا ًْ ٣مِت يَمَٝم ٣محِلَ آََمٛمُقا َِمٛمُْ٘مْؿ َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمح

ـْ زَمْٔمِد طَمْقهمِِٜمؿْ  يَمٛمحُٜمْؿ َِم ٌَدِّ ْؿ َويَمُٝم ْؿ ِديٛمَُٜمُؿ ايمحِذي اْرسَم٢َم ََلُ ـح ََلُ ٛمَ ٌُُدوَٞمٛمِل ٓ  َويَمُٝمَٚم٘مِّ َأَْمٛم٣ًم َئْم

ىُمقَن يِب ؾَمْٝمئ٣ًم﴾ ، ومٕمٚمٞمٜم٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم أن ٟمتٛمًؽ سمٙمت٤مب اهلل، وأن [33]اًمٜمقر:ُيمْمِ

ُؿ  ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ٟمتٛمًؽ سمًٜم٦م رؾمقل اهلل  ﴿َوإِنح صُمْٛمَدَٞم٣م ََلُ

ٌُقنَ 
 . [255]اًمّم٤موم٤مت:﴾ايْمَٕم٣ميمِ

٦م اعمزقمج٦م، وؾم٤مئؾ إقمالم شم٘مٚم٥م احل٘م٤مئؼ متًؽ سمٙمت٤مب اهلل ذم هذه اًمٗمتـ اعمدهلٛم

ودمٕمؾ اًمّم٤مًمح ؿمٞمٓم٤مٟم٤ًم ذم ٟمٔمر اعمجتٛمع، واًمِمٞمٓم٤من ص٤محل٤ًم ذم ٟمٔمر اعمجتٛمع، دقم٤مي٤مت 

أيْم٤ًم ُمـ ىمٌؾ اًمِمٞمٕم٦م، واًمِمٞمٕم٦م ًمٜم٤م ُمقىمػ آظمر ًمٕمٚمف إن ؿم٤مء اهلل سملم ُمٖمرب وقمِم٤مء 

اًمذيـ  رؾم٤مًم٦م سمٕمٜمقان: )رؾم٤مًم٦م إمم ؿمٞمخل اعمذسمذب(، ٕن اًمقىم٧م ٓ يتًع ًمذًمؽ، اًمِمٞمٕم٦م

يرطمٌقن سم٤مًمِمٞمققمٞم٦م، ويرطمٌقن سم٤مًمٙمٗمر اًمٍماح، صمؿ سمٕمد ذًمؽ ٟمرضمق ُمـ اًمِمٞمٕم٦م أن 

، ومتٛمًٙمقا سمٙمت٤مب اهلل يٜمٍموا ديـ اهلل، ومٞم٤م أُم٦م حمٛمد يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

واًم٤ًمسم٘مقن اًم٤ًمسم٘مقن، أىمقل ًمٙمؿ اًم٤ًمسم٘مقن اًم٤ًمسم٘مقن إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وم٢مهن٤م إن ؿم٤مء 

َمـ ؽمـ دم اإلؽمالم «ي٘مقل:  ٞمٛمـ يمت٤مب وؾمٜم٦م، واًمرؾمقل اهلل ؾمتٕمؿ اًمٞمٛمـ وهمػم اًم

ؽمٛم٥م ضمًٛم٥م ىم٣من يمف أصمره٣م وأصمر َمـ فمٚمؾ ِب٣م إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ٓ يٛمٗمص َمـ أصمقرهؿ 

ؾمٝمًئ٣م، وَمـ ؽمـ دم اإلؽمالم ؽمٛم٥م ؽمٝمئ٥م ىم٣من فمٙمٝمف وزره٣م ووزر َمـ فمٚمؾ ِب٣م إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م 

 .»ٓ يٛمٗمص َمـ أوزارهؿ ؾمٝمًئ٣م

                                                        

 ( قمـ ضمرير ريض اهلل قمـف.1017م (( 1623)
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*** 

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

أُم٤م سمٕمد: ومٝمذه رؾم٤مًمتل إمم )ؿمٞمخل اعمذسمذب( ذًمٙمؿ اًمِمٞمخ أقمرومف ذم ضم٤مُمع اهل٤مدي 

وأظمذ ورد، حيٛمؾ يمتٌف ُمـ رطم٤ٌمن إمم صٕمدة شمٕمتؼم ويمرًا ًمف، وذم هذه  ُمع اًمٕمٚمامءذم ٟمزاع،

إي٤مم اٟمتٙمس ؿمٞمخٜم٤م يمٜم٧م أقمرف قمٜمف أٟمف ُمٕمتززم ضم٤مُمد، وأٟمف ؿمٞمٕمل حمؽمق يٌٚمغ إمم طمد 

اًمرومض، وأهمض اًمٓمرف قمٜمف وأىمقل ٓ يٛمٜمع هذا أن شمٌ٘مك اًمّمٚم٦م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف، وأن يٌ٘مك 

سمـ سم٤مب  سمـ قمٌٞمد ُمـ اعمٜمّمقر وهق قمٛمروسمـ قمٌٞمد اًمذي يم٤من ذم ز زاهدًا ورقم٤ًم ومٕمٛمرو

هق رأس ُمـ رؤوس اعمٕمتزًم٦م، وُمع هذا ومٙم٤من زاهدًا طمتك قمرض قمٚمٞمف اعمٜمّمقر ُم٤مًٓ 

وم٠مسمك، وىم٤مل ًمف اعمٜمّمقر: ُم٤مذا شمريد؟ ىم٤مل: أريد أن ٓ شمٓمٚمٌٜمل طمتك آشمٞمؽ وم٘م٤مل: إًذا ٓ 

إٓ  ٟمٚمت٘مل ومذه٥م، وص٤مر اعمٜمّمقر يٜمٔمر إًمٞمف وي٘مقل: يمٚمٙمؿ يٓمٚم٥م صٞمد يمٚمٙمؿ يٓمٚم٥م ومٞمد

سمـ قمٌٞمد، ومال يٛمٜمع أن يٙمقن اعمٌتدع زاهدًا، وًمٙمـ ؿمٞمخٜم٤م قمٜمد أن سمٚمٖمٜمل أٟمف وىمع  قمٛمرو

سمـ  قمغم اًمقطمدة ُم٤م يمٜم٧م أصدق طمتك ضملء سمٛمجٚم٦م اإلرؿم٤مد إزم وٟمٔمرت وم٢مذا ومٞمٝم٤م: حيٞمك

﴿ٓ قمٌداهلل راويف ؿمٞمخٜم٤م يقىمع قمغم والل ُمٌلم، رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ٍء  َيتحِخِذ اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  ـَ اهللِ دِم َرْ ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ هَمَٙمْٝمَس َِم ـْ ُدوِن اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َوََم ـَ َأْويمَِٝم٣مَء َِم ايْمَ٘م٣مهمِِري

فُ  ًَ ُرىُمُؿ اهللُ َٞمْٖم ذِّ ٓح َأْن سَمتحُٗمقا َِمٛمُْٜمْؿ سُمَٗم٣مًة َوحُيَ  .[16]آل قمٛمران:﴾إِ
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٤ًم، وأٟم٤م ُمت٠ميمد أن هذا ُمٜمٝمؿ شمالقم٥م سم٤مًمديـ، وم٢مهنؿ يِمؽمـمقن أن يٙمقن اإلُم ٤مم قمٚمقيَّ

هذا ذـمٝمؿ ذم ُمتـ إزه٤مر، ومٚمامذا يقىمٕمقن قمغم وطمدة ُمع ؿمٞمققمٞملم ورب اًمٕمزة ي٘مقل 

ـْ ضَم٣مدح اهلَل  ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: وَن ََم طِمِر ُيَقاده ْٔ ﴿ٓ جَتُِد وَمْقَم٣ًم ُي٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمهللِ َوايْمَٝمْقِم ا

د أن شمذيمرت محٚمف ؟ ذًمٙمؿ اًمِمٞمخ قمٜمد أن رأي٧م شمقىمٞمٕمف، وقمٜم[11]اعمج٤مدًم٦م:﴾َوَرؽُمقيَمفُ 

 ًمٚمٙمت٥م ُمـ رطم٤ٌمن إمم صٕمدة شمذيمرت ىمقل اًمِم٤مقمر:

 قمٜمــقا يٓمٚمٌــقن اًمٕمٚمــؿ ذم يمــؾ سمٚمــدة

 

 

 ؿمــــ٤ٌمسم٤ًم ومٚمــــام طمّمــــٚمقه وطمنمــــوا 

ــــقًمف  ــــٜم٤مده وأص ــــؿ إؾم ــــح هل  وص

 

 وصــ٤مروا ؿمــٞمقظم٤ًم وــٞمٕمقه وأدسمـــروا 

ـــ٤م  ـــدٟمٞم٤م ومٝمـــؿ حيٚمٌقهن ـــقا قمـــغم اًم  ومامًم

 

 سم٠مظمالومٝمـــــ٤م ُمٗمتقطمٝمـــــ٤م ٓ يٍمـــــر 

ـــقًمٙم  ــــ قم٘م ـــقء أي ـــامء اًمً ـــ٤م قمٚم  ؿومٞم

 

 وأيـــــ احلــــدي٨م اعمًــــٜمد اعمتخــــػم 

ـْ زَمْٔمِدِهْؿ طَمْٙمٌػ َوِرشُمقا ايْم٘مَِت٣مَب  ٟمٕمؿ وشمذيمرت ىمقل اهلل قمزوضمؾ:  ﴿هَمَخَٙمَػ َِم

َْدَٞمك َوَيُٗمقيُمقَن ؽَمُٝمْٕمَٖمُر يَمٛم٣َم َوإِْن َيٟمهِْتِْؿ فَمَرٌض َِمْثُٙمُف َيْٟمطُمُذوُه َأمَلْ ُي٠ْمطَم  ْٕ ْذ َيْٟمطُمُذوَن فَمَرَض َهَذا ا

طِمَرُة طَمغْمٌ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َِمٝمثَ  ْٔ اُر ا ؼح َوَدَرؽُمقا ََم٣م همِٝمِف َوايمدح ٓح احْلَ ٣مُق ايْم٘مَِت٣مِب َأْن ٓ َيُٗمقيُمقا فَمعَم اهللِ إِ

ـَ َيتحُٗمقَن َأهَمال سَمْٔمِٗمُٙمقنَ  ِذي   [247ٕقمراف:ا]﴾يمِٙمح

٣م ٓ ُٞمِّمٝمُع َأصْمَر  الَة إِٞمح ُ٘مقَن زم٣ِميْم٘مَِت٣مِب َوَأوَم٣مَُمقا ايمِمح ًِّ ـَ ُيَٚم ﴿َوايمحِذي

ـَ مُحُِّٙمقا ايمتحْقَراَة شُمؿح مَلْ ، شمذيمرت أيًْم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: [252ٕقمراف:ا]﴾ِْمٙمِِحكمَ اظمُْ  ﴿ََمَثُؾ ايمحِذي

ِٚمُؾ َأؽْمَٖم٣مرًا﴾ اَمِر حَيْ ٌََٟم ايمحِذي  ، وىمقًمف شمٕم٤ممم:[3]اجلٛمٕم٦م:حَيِْٚمُٙمقَه٣م ىَمَٚمَثِؾ احْلِ ﴿َواسْمُؾ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َٞم

َٙمَخ َِمٛمْٜمَ  ًَ ـَ آسَمْٝمٛم٣َمُه آَي٣مسمِٛم٣َم هَم٣مْٞم ـَ ايْمَٕم٣مِوي ْٝمَْم٣مُن هَمَ٘م٣مَن َِم ٌََٔمُف ايمُمح ٣م َويَم٘مِٛمحُف *  ٣م هَمَٟمسْم َويَمْق ؾِمْئٛم٣َم يَمَرهَمْٔمٛم٣َمُه ِِبَ

ىْمُف  ِٚمْؾ فَمَٙمْٝمِف َيْٙمَٜم٧ْم َأْو سَمؼْمُ ٌََع َهَقاُه هَمَٚمَثُٙمُف ىَمَٚمَثِؾ ايْمَ٘مْٙم٤ِم إِْن حَتْ َْرِض َواسمح ْٕ َأطْمَٙمَد إلَِم ا

 .[254-253]ٕقمراف: َيْٙمَٜم٧ْم﴾
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أي٤مم يمت٥م إزم وىم٤مل ذم يمت٤مسمف: اًمًالم قمغم ُمـ اشمٌع اهلدى، وحتٛمٚم٧م هذا ٕٟمف ىمٌؾ 

ؿمٞمخل، حتٛمٚم٧م هذا وُم٤م رددت قمٚمٞمف إمم أن أصٌح ي٘مقل: اًمقه٤مسمٞم٦م أرض قمغم اإلؾمالم 

ـَ آََمٛمُقا ىُمقُٞمقا  ُمـ اًمِمٞمققمٞم٦م، أشمٔمـ أهي٤م اعمٖمٗمؾ أهنؿ ؾمػمدون اًمٕمٚمقي٦م؟ ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

طِ  ًْ اَِمكَم زم٣ِميْمِٗم ـْ نَمٛمِّٝم٣ًم َأْو هَمِٗمغمًا  وَمقح وَْمَرزمكَِم إِْن َيُ٘م ْٕ ـِ َوا ُ٘مْؿ َأِو ايْمَقايمَِدْي ًِ ؾُمَٜمَداَء هللِحِ َويَمْق فَمعَم َأْٞمُٖم

َقى َأْن سَمْٔمِديُمقا َوإِْن سَمْٙمُقوا َأْو سُمْٔمِرُوقا هَم١مِنح اهللَ ىَم٣مَن زماَِم سمَ  ْٔمَٚمُٙمقَن هَم٣مهللُ َأْولَم ِِباَِم هَمال سَمتحٌُِٔمقا اَْلَ

 .[253]اًمٜم٤ًمء:﴾ٌغِماً طَم 

ٟمٕمؿ اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأن ٟمح٤مومظ قمغم ؾمالُم٦م سمٚمدٟم٤م ُمـ 

اًمٗمتـ، وم٤مًمٗمتٜم٦م حمٞمٓم٦م سمٌٚمدٟم٤م، وسمٖمػم سمٚمدٟم٤م، قمٚمٞمٜم٤م أيْم٤ًم أن ٟمًٕمك إمم اإلصالح، أُم٤م ٟمٌ٘مك 

هٙمذا ٟمرُمل سم٠مٟمٗمًٜم٤م إمم أطمْم٤من اًمِمٞمققمٞم٦م ٟمٕمؿ إٟمف يقضمد ذم سمٚمدٟم٤م وم٤ًمد يمٌػم ًمٙمـ 

سمـ ؾم٤ممل اًمٌٞمض ؾمٞمٜمٗمٕمؽ  ٟمٞمؽ سمٕمض اًمنم أهقن ُمـ سمٕمض( أشمٔمـ ي٤م ؿمٞمخٜم٤م أن قمكم)طمٜم٤م

ـَ ذم ا ٔظمرة؟ ٓ ُم٤م يٜمٗمٕمؽ ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ـَ ايمحِذي ٌُِٔمقا َِم ـَ اسمه َأ ايمحِذي ﴿إِْذ سَمػَمح

٣ٌَمُب  ؽَْم ْٕ ٌَُٔمقا َوَرَأُوا ايْمَٔمَذاَب َوسَمَٗمْمحَٔم٦ْم ِِبُِؿ ا ـَ ا*  اسمح َأ َووَم٣مَل ايمحِذي ًة هَمٛمََتػَمح ٌَُٔمقا يَمْق َأنح يَمٛم٣َم ىَمرح سمح

ـَ  اٍت فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوََم٣م ُهْؿ زمَِخ٣مِرصِمكَم َِم ْؿ ضَمَنَ ُأوا َِمٛمح٣م ىَمَذيمَِؽ ُيِرُّيُِؿ اهللُ َأفْماَمََلُ َِمٛمُْٜمْؿ ىَماَم سَمػَمح

ـْ ﴿وَم٣مَل اْدطُمُٙمقا دِم ُأََمٍؿ وَمْد طَم ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: [245-244]اًمٌ٘مرة: ﴾ايمٛمح٣مرِ  َٙم٦ْم َِم

اَرىُمقا همِٝمٜمَ  ٥ٌم يَمَٔمٛم٦َْم ُأطْمَتَٜم٣م ضَمتحك إَِذا ادح اَم َدطَمَٙم٦ْم ُأَمح ْٞمِس دِم ايمٛمح٣مِر ىُمٙمح ِ ْٕ ِـّ َوا ـَ اجْلِ ٌْٙمُِ٘مْؿ َِم ٣م وَم

ـَ ايمٛمح٣مِر وَم٣مَل يمِ  ٛم٣َم َه٠ُمِٓء َأَوٙمهقَٞم٣م هَمآهِتِْؿ فَمَذازم٣ًم ِؤْمٖم٣ًم َِم ُوُٓهْؿ َرزمح ِٕ ُ٘مؾر ََجِٝمٔم٣ًم وَم٣ميَم٦ْم ُأطْمَراُهْؿ 

ـْ ٓ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ 
ـْ هَمّْمٍؾ *  ِؤْمٌػ َويَم٘مِ طُْمَراُهْؿ هَماَم ىَم٣مَن يَمُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمٛم٣َم َِم ِٕ َووَم٣ميَم٦ْم ُأوُٓهْؿ 

ٌُقَن﴾
ًِ   .[57-56ٕقمراف: ا]هَمُذووُمقا ايْمَٔمَذاَب زماَِم ىُمٛمُْتْؿ سَمْ٘م

َٔمَٖم٣مُء يمِٙمحذِ ﴿َوزَمَرُزوا هللِِوىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ٣م ىُمٛمح٣م يَمُ٘مْؿ  ََجِٝمٔم٣ًم هَمَٗم٣مَل ايمّمه وا إِٞمح ـَ اؽْمَتْ٘مػَمُ ي
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َدْيٛم٣َمىُمْؿ ؽَمَقاٌء فمَ  ٍء وَم٣ميُمقا يَمْق َهَداَٞم٣م اهلُل ََلَ ـْ َرْ ـْ فَمَذاِب اهللِ َِم ٌَٔم٣ًم هَمَٜمْؾ َأْٞمُتْؿ َُمْٕمٛمُقَن فَمٛمح٣م َِم َٙمْٝمٛم٣َم سَم

ٝمصٍ  ـْ حَمِ َٞم٣م ََم٣م يَمٛم٣َم َِم ْٝمَْم٣مُن ظَمح٣م ومُ *  َأصَمِزفْمٛم٣َم َأْم َصػَمْ ََْمُر إِنح اهلَل َوفَمَدىُمْؿ َوفْمَد َووَم٣مَل ايمُمح ْٕ ِِضَ ا

ٌُْتْؿ  ٓح َأْن َدفَمْقسُمُ٘مْؿ هَم٣مؽْمَتَج ـْ ؽُمْٙمَْم٣مٍن إِ ؼِّ َوَوفَمْدسُمُ٘مْؿ هَمَٟمطْمَٙمْٖمُتُ٘مْؿ َوََم٣م ىَم٣مَن رِمَ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َِم رِم احْلَ

طِمُ٘مْؿ َوََم٣م َأْٞمُتْؿ زمِ  ُ٘مْؿ ََم٣م َأَٞم٣م زمُِٚمٌْمِ ًَ طِملح إيِنِّ ىَمَٖمْرُت زماَِم هَمال سَمُٙمقَُمقيِن َويُمقَُمقا َأْٞمُٖم ُٚمٌْمِ

ٌُْؾ﴾ ـْ وَم ىْمُتُٚمقِن َِم ﴿َويَمْق سَمَرى إِِذ ايمٓمح٣مظمُِقَن  ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[11-12]اسمراهٞمؿ: َأْذَ

ـَ  ِذي ـَ اؽْمُتّْمِٔمُٖمقا يمِٙمح ِْؿ َيْرصِمُع زَمْٔمُّمُٜمْؿ إلَِم زَمْٔمٍض ايْمَٗمْقَل َيُٗمقُل ايمحِذي ََمْقوُمقهُمقَن فِمٛمَْد َرِبِّ

وا يَمْقٓ َأْٞمُتْؿ يَمُ٘مٛمح٣م َُم٠ْمَِمٛمكِمَ اؽْمَت٘مْ  ـُ *  ػَمُ ـَ اؽْمُتّْمِٔمُٖمقا َأَٞمْح ِذي وا يمِٙمح ـَ اؽْمَتْ٘مػَمُ وَم٣مَل ايمحِذي

َدى زَمْٔمَد إِْذ صَم٣مَءىُمْؿ زَمْؾ ىُمٛمُْتْؿ جُمِْرَِمكمَ  ـِ اَْلُ ـَ *  َصَدْدَٞم٣مىُمْؿ فَم ِذي ـَ اؽْمُتّْمِٔمُٖمقا يمِٙمح َووَم٣مَل ايمحِذي

وا زَمْؾ ََمْ٘مرُ  وا  اؽْمَتْ٘مػَمُ ْٝمِؾ َوايمٛمحَٜم٣مِر إِْذ سَمْٟمَُمُروَٞمٛم٣َم َأْن َٞمْ٘مُٖمَر زم٣ِمهللِ َوَٞمْجَٔمَؾ يَمُف َأْٞمَدادًا َوَأَهه ايمٙمح

ٓح ََم٣م ىمَ  َزْوَن إِ ـَ ىَمَٖمُروا َهْؾ جُيْ نَْمالَل دِم َأفْمٛم٣َمِق ايمحِذي ْٕ ٣مُٞمقا ايمٛمحَداََم٥َم ظمَح٣م َرَأُوا ايْمَٔمَذاَب َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم ا

  .[55-52]ؾمـ٠ٌم: َئْمَٚمُٙمقَن﴾

٣م ىُمٛمح٣م وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  وا إِٞمح ـَ اؽْمَتْ٘مػَمُ ِذي َٔمَٖم٣مُء يمِٙمح قَن دِم ايمٛمح٣مِر هَمَٝمُٗمقُل ايمّمه ﴿َوإِْذ َيَتَح٣مصمه

ـَ ايمٛمح٣مرِ  ٌَٔم٣ًم هَمَٜمْؾ َأْٞمُتْؿ َُمْٕمٛمُقَن فَمٛمح٣م َٞمِِمٝم٣ًٌم َِم ٣م ىُمؾٌّ همِٝمَٜم٣م إِنح اهللَ*  يَمُ٘مْؿ سَم وا إِٞمح ـَ اؽْمَتْ٘مػَمُ  وَم٣مَل ايمحِذي

٣ٌَمِد﴾ ، هذا اخلّم٤مم إظمقاين ذم اهلل سملم اًمت٤مسمع واعمتٌقع، هذا [26-25]هم٤مومر: وَمْد ضَمَ٘مَؿ زَمكْمَ ايْمِٔم

سمـ ؾم٤ممل اًمٌٞمض وسملم حيٞمك راوي٦م عم٤مذا؟ يتٌٕمف قمغم  اخلّم٤مم ؾمٞم٠ميت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سملم قمكم

اًمْمالل وقمغم اًمٙمٗمر، ويّمٗمؼ ًمف سم٤مًمقطمدة سمٕمد ُم٤م اطمتٙم٧م ريمٌف قمغم ومراش اعمًجد، 

ريمٌف وهق يٜمت٘مؾ ُمـ هذا اًمٕم٤ممل إمم هذا اًمٕم٤ممل، يمٞمػ ًمق رآك أطمًـ ؾمٝمٞمؾ رمحف  اطمتٙم٧م

اهلل شمٕم٤ممم وأٟم٧م ىمد وىمٕم٧م قمغم اًمقطمدة اًمتل شمٕمتؼم يمٗمرًا ووالًٓ؟ يمٞمػ ًمق رآك أيًْم٤م 

ويمٞمػ ًمق رآك حمٛمد اعمتٛمٞمز وأٟم٧م ىمد  يمذًمؽ حيٞمك ؾمٝمٞمؾ اًمذي يمٜم٧م شمتٌع طمٚم٘م٤مشمف؟
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واًمِمٞمققمٞملم؟ يمٞمػ ًمق رأوك قمغم هذه احل٤مًم٦م وىمٕم٧م قمغم اًمقطمدة: قمغم احت٤مد اعمًٚمٛملم 

ُم٤مذا ي٘مقًمقن؟ ي٘مقًمقن ي٤م ظم٤ًمرشم٤مه، ٟمٕمؿ إهن٤م ي٘مقًمقن: ي٤م ظم٤ًمرشم٤مه وي٤م أؾمٗم٤م قمغم شمٕمٌٜم٤م ُمع 

هذا اًمتٚمٛمٞمذ اعمٜمحرف، ي٤م هل٤م ُمـ ؾمقء ظم٤ممت٦م سمٕمد ُم٤م سمٚمٖم٧م ُمـ اًمٕمٛمر ٟمحق أو زي٤مدة قمغم 

 ظم٤ًمرة وٟمٙم٦ٌم، ؾمتلم ؾمٜم٦م شمذه٥م وشمقىمع وشمرطم٥م سمقطمدة اعمًٚمٛملم ُمع ؿمٞمققمٞملم شمٕمتؼم

َٗمْقا إَِذا وًمٙمـ اًمتقسم٦م دم٥م ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـَ اسمح ﴿إِنح ايمحِذي

ونَ  ٌٌِْمُ ُروا هَم١مَِذا ُهْؿ َُم ْٝمَْم٣مِن سَمَذىمح ـَ ايمُمح ُٜمْؿ ؿَم٣مئٌِػ َِم ًح ، صمؿ هذا اعمدسمر [122]ٕقمراف:﴾ََم

ٓ، ُم٤م ٟمتٗمؼ ُمع اًمِمٞمٕم٦م طمتك وأُمث٤مًمف ُٟمدقمك إمم آحت٤مد ُمٕمٝمؿ وآشمٗم٤مق ُمٕمٝمؿ، ٓ، 

سمـ طمزم: إن اهلل ُم٤م  ، وًم٘مد ىم٤مل أسمق حمٛمديرضمٕمقا إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ٟمٍم اإلؾمالم سمٛمٌتدع، ًمٙمـ هٙمذا يْمٓمرسمقن، وذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم يمت٤مسمف 

 ."ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م"

اًمٌداي٦م "ذم  ، وهٙمذا شمٚمٛمٞمذه اسمـ يمثػم"اعمٜمت٘مك"اًمذهٌل ذم يمت٤مسمف  وهٙمذا شمٚمٛمٞمذه

، ذيمروا أن ًمٚمِمٞمٕم٦م ُمقاىمػ ُمع اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ود اعمًٚمٛملم، سمحٛمد اهلل "واًمٜمٝم٤مي٦م

 أهؾ اًمًٜم٦م وأهؾ احلؼ ٓ ي٤ٌمًمقن سمؽ، وُم٤م ُمٝم٤ممجتؽ ًمٚمًٜم٦م إٓ يمام ىمٞمؾ:

 يمٜمــــ٤مـمح صــــخرة يقُمــــ٤ًم ًمٞمقهٜمٝمــــ٤م

 

 

ــؾ  ــف اًمققم ــك ىمرٟم ــه٤م وأوه ــؿ يي  ومٚم

 ويمام ىمٞمؾ: 

 يــ٤م أهيــ٤م اًمٜمــ٤مـمح اجلٌــؾ اًمٕمــ٤مزم ًمٞمقهٜمــف

 

ـــؾ  ـــغم اجلٌ ـــرأس قم ـــغم اًم ـــٗمؼ قم  أؿم

وأهؾ اًمًٜم٦م ٓ يتزقمزقمقن وهذا اًمذي ٟمتقىمٕمف ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ًمق  ومًٜم٦م رؾمقل اهلل  

وىمع اًمِمٞمٕم٦م قمغم وطمدة أشمدري ي٤م ُمًٙملم قمغم ُم٤مذا وىمٕم٧م؟ وىمٕم٧م قمغم وطمدة ُمع 

اًمِمٞمققمٞملم، وىمٕم٧م قمغم إسمٓم٤مل طمدود اهلل ذم اًمدؾمتقر، وإن يمٜم٧م أيمٗمر سم٤مًمدؾمتقر ُمـ 
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إُمر ًمٚميورة، وىمٕم٧م أيْم٤ًم قمغم أٟمف جيقز ًمٚمٛمرأة أن شمٙمقن رئٞم٦ًم أوًمف إمم آظمره ًمٙمـ 

ُمـ  رواه اًمٌخ٤مري »ٓ يٖمٙمح ومقم ويمقا أَمرهؿ اَمرأة«ي٘مقل:  اًمٌٚمد واًمرؾمقل 

طمدي٨م أيب سمٙمرة، وىمٕم٧م قمغم أٟمف جيقز أن يٙمقن رئٞمس اًمٌٚمد همػم ُمًٚمؿ وىمٕم٧م قمغم هذا، 

سمـ اجل٤موي اًمذي ىم٤مل: إٟمف  ويمؾ هذا شمْمٛمٜمف اًمدؾمتقر اًمٙمٗمري اًمذي ُمـ واوٕمٞمف: قمٛمر

وٞمؼ قمغم اهلل طمتك ظمٜم٘مف، يمٗمر سمقاح دؾمتقر ُمـ اًمذي وىمع قمٚمٞمف؟ رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم 

ـْ ُدوٞمِِف َأْويمَِٝم٣مَء وَمٙمِٝماًل ََم٣م يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ُ٘مْؿ َوٓ سَمتحٌُِٔمقا َِم ـْ َرزمِّ ٌُِٔمقا ََم٣م ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمُ٘مْؿ َِم ﴿اسمح

ُرونَ    .[5]ٕقمراف:﴾سَمَذىمح

، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف [54]آهاء:﴿َوٓ سَمْٗمُػ ََم٣م يَمْٝمَس يَمَؽ زمِِف فِمْٙمٌؿ﴾وشمٕم٤ممم: وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف 

ٍء هَمُحْ٘مُٚمُف إلَِم اهللِ﴾ وشمٕم٤ممم: ـْ َرْ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف [22]اًمِمقرى:﴿َوََم٣م اطْمَتَٙمْٖمُتْؿ همِٝمِف َِم

ؽُمقِل إِْن ىمُ ﴿ وشمٕم٤ممم: وُه إلَِم اهللِ َوايمرح ٍء هَمُرده ٛمُْتْؿ سُم٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمهللِ َوايْمَٝمْقِم هَم١مِْن سَمٛم٣َمَزفْمُتْؿ دِم َرْ

طِمرِ  ْٔ ، ؿم٤مهدٟم٤م ُمـ هذه أي٤مت أٟمف ٓ جيقز ًمٜم٤م إذا شمٜم٤مزقمٜم٤م ذم أُمر أن ٟمرده إمم [37]اًمٜم٤ًمء:﴾ا

اًمدؾمتقر، وٓ أن ٟمرده أيْم٤ًم إمم اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل، سمؾ جي٥م أن ٟمرده إمم يمت٤مب اهلل، وإمم ؾمٜم٦م 

قاضمٌٝمؿ ٟمحق اًمدقمقة إمم اهلل، وم٢مٟمف ٓ ، ٟمٕمؿ إن أهؾ اًمٕمٚمؿ إذا ىم٤مُمقا سمرؾمقل اهلل 

يّمٖمك إمم وؾم٤مئؾ اإلقمالم، وٓ يّمٖمك إمم دقم٤مة اًمقطمدة، وًمٞمذه٥م اًمذاه٥م إمم قمدن 

ًمٞمٜمٔمر ُم٤مذا قمٛمٚم٧م اًمِمٞمققمٞم٦م؟ ومٝمل شمٕمتؼم يمٗمرًا، أُم٤م أٟمؽ شمٔمـ إذا وىمٕم٧م قمغم اًمقطمدة 

وم٢مٟمؽ ىمد صدُم٧م أهؾ اًمًٜم٦م، وأٟمؽ ىمد أـمح٧م سم٠مهؾ اًمًٜم٦م، ومال، أهُؾ اًمًٜم٦م ُمتٛمًٙمقن 

سمٙمت٤مب اهلل قمز وضمؾ، وُمتٛمًٙمقن سمًٜم٦م رؾمقل اهلل ويٕمٚمٛمقن أٟمف ٓ ييهؿ إٓ ُم٤م ىمدر 

                                                        

 (.4425خ (( 1624)
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ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف  "اًمّمحٞمحلم"ي٘مقل يمام ذم  اهلل هلؿ، وأن اًمٜمٌل 

ٓ سمزال ؿم٣مئٖم٥م َمـ أَمتل فمعم احلؼ ـم٣مهريـ «وُمـ طمدي٨م اعمٖمػمة اسمـ ؿمٕم٦ٌم ريض اهلل قمٜمف: 

 .»ؿ ضمتك يٟمَت أَمر اهللٓ ييهؿ َمـ طم٣ميمٖمٜمؿ وٓ َمـ طمذَل

فَْمَٙمْقَن إِْن ٟمٕمؿ أهؾ اًمًٜم٦م يتذيمرون ىمقل اهلل قمزوضمؾ:  ْٕ َزُٞمقا َوَأْٞمُتُؿ ا ﴿َوٓ هَتُِٛمقا َوٓ حَتْ

٣م زَمكْمَ *  ىُمٛمُْتْؿ َُم٠ْمَِمٛمكِمَ  ٣مُم ُٞمَداِوَُلَ َيح ْٕ ُ٘مْؿ وَمْرٌح هَمَٗمْد ََمسح ايْمَٗمْقَم وَمْرٌح َِمْثُٙمُف َوسمِْٙمَؽ ا ًْ ًَ إِْن َيْٚم

ـَ آََمٛمُقا َوَيتحِخَذ َِمٛمُْ٘مْؿ ؾُمَٜمَداَء َواهللُ ٓ حُي٤ِمه ايمٓمح٣مظمكِِمَ ايمٛمح  َص *  ٣مِس َويمَِٝمْٔمَٙمَؿ اهللُ ايمحِذي َويمُِٝمَٚمحِّ

﴾ ـَ ـَ آََمٛمُقا َوَيْٚمَحَؼ ايْمَ٘م٣مهمِِري ، ٟمٕمؿ ومٝمؿ ي١مُمٜمقن هبذا [222-257]آل قمٛمران: اهللُ ايمحِذي

ُْؿ ﴿َوٓ هَتِٛمُ وي١مُمٜمقن أيْم٤ًم سم٘مقل اهلل قمزوضمؾ:  قا دِم ازْمتَِٕم٣مِء ايْمَٗمْقِم إِْن سَمُ٘مقُٞمقا سَمْٟمظمَُقَن هَم١مَِّنح

ـَ اهلِل ََم٣م ٓ َيْرصُمقَن﴾ ، ويتذيمرون ىمقل اهلل [222]اًمٜم٤ًمء:َيْٟمظمَُقَن ىَماَم سَمْٟمظمَُقَن َوسَمْرصُمقَن َِم

فَْمَٙمْقَن َواهلُل ََمَٔم٘مُ  قمزوضمؾ: ْٕ ْٙمِؿ َوَأْٞمُتُؿ ا ًح ىُمْؿ ﴿هَمال هَتِٛمُقا َوسَمْدفُمقا إلَِم ايم ـْ َيؼِمَ ْؿ َويَم

ٝمهقَن ، ويتذيمرون ىمقل اهلل قمزوضمؾ: [53]حمٛمد:﴾َأفْماَميَمُ٘مؿْ  ـْ َٞمٌِلر وَم٣مسَمَؾ ََمَٔمُف ِرزمِّ ـْ َِم ﴿َوىَمَٟميِّ

ْؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ اهللِ َوََم٣م َؤُمُٖمقا َوََم٣م اؽْمَتَ٘م٣مُٞمقا  .[224]آل قمٛمران:﴾ىَمثغٌِم هَماَم َوَهٛمُقا ظم٣َِم َأَص٣مَِبُ

٤م ٓ شمزقمزقمٝمؿ إراضمٞمػ، وٓ شمزقمزقمٝمؿ إسم٤مـمٞمؾ، سمؾ هؿ ومٝمذا ؿم٠من أهؾ اًمًٜم٦م أهن

، أٟم٤م ُمت٠ميمد ضمدًا ضمدًا أن احلٙمقُم٦م شمٕمرف ُمقىمػ أهؾ صم٤مسمتقن قمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

اًمًٜم٦م ُمٜمٝم٤م، وشمٕمرف ُمقىمػ اًمِمٞمٕم٦م ُمٜمٝم٤م ُمت٠ميمد ضمدًا، وأهن٤م شمٕمٚمؿ أٟمف ُم٤م محؾ أهؾ اًمًٜم٦م 

، وؾمٜمٔمؾ إن ٜم٦م رؾمقل اهلل قمغم أن يٜمٙمروا هذا إُمر إٓ ٕٟمف خم٤مًمػ ًمٙمت٤مب اهلل وًمً

ؿم٤مء اهلل وٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يثٌتٜم٤م، ؾمٜمٔمؾ ُمٜمٙمريـ ًمٚمقطمدة ُمع اًمِمٞمققمٞملم إمم أن شم٠مشمٞمٜم٤م 

                                                        

( قمـ اعمغػمة 1921( )م 1921( قمـ معاوية ريض اهلل قمـف و)خ 174( )م/اإلمارة/3116)خ ( 1625)

 ريض اهلل قمـف.
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آضم٤مًمٜم٤م، وًمٙمـ ٟمرضمق وٟم٠مُمؾ أن هذا ٓ يتؿ، ُم٤م هل إٓ زوسمٕم٦م ومٙمر ومٞمٝم٤م سمٕمض اعمًئقًملم 

، هل زوسمٕم٦م واًمِمٞمققمٞمقن، وهل ؾمتذه٥م إن ؿم٤مء اهلل يمام ذه٧ٌم ذم سمالد أظمرى

يريد اًمِمٞمققمٞمقن أن حي٤مرؿمقا سمٞمٜمٜم٤م وسملم طمٙمقُمتٜم٤م، واحلٛمد هلل أهؾ اًمًٜم٦م ُم٤م محٚمقا 

اًمًالح، وأهؾ اًمًٜم٦م ًمٞمًقا دقم٤مة ومتٜم٦م، وأهؾ اًمًٜم٦م ٓ حتدصمٝمؿ أٟمٗمًٝمؿ سم٤مخلروج طمتك 

 وٓ سم٘مت٤مل أهؾ قمدن عم٤مذا؟ ٕن أهؾ قمدن اًمِمٞمققمٞمقن يٕمدون قمغم إص٤مسمع. 

إذا ايمتٗمٝم٣م زمًٝمٖمٝمٜمام هم٣ميمٗم٣مسمؾ واظمٗمتقل  اظمًٙمامن«ي٘مقل:  واًمِمٕم٥م ُمًٚمؿ واًمرؾمقل 

إٞمف ىم٣من ضمريًِم٣م فمعم ومتؾ «، ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل هذا اًم٘م٤مشمؾ ومام سم٤مل اعم٘متقل؟ ىم٤مل: »دم ايمٛم٣مر

 .»أطمٝمف

ومٜمحـ ٟمٜمّمح ؿمٞمخٜم٤م أن يتقب إمم اهلل قمزوضمؾ، واًمتقسم٦م دم٥م ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م، ورب اًمٕمزة 

ـْ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٣مٌر ظمَِ ـَ َوفَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم شُمؿح اْهَتَدى﴿َوإيِنِّ يَمَٕمٖمح ، [61]ـمـف:﴾سَم٣مَب َوآََم

ٟمٕمؿ، ٟمحـ ٓ ٟمٚمقم صالح ومٚمٞمتف ٟمٕمٚمؿ أٟمف رضمؾ رىمٞمؼ اًمديـ، ًمق أن ٕهؾ اًمًٜم٦م ومٚمقؾم٤ًم 

، ًمٙمـ ؿمٞمخٜم٤م اًمذي وٟم٘مقدًا عم٤م ؿمٕمرشمؿ إٓ وهق خيٓم٥م ويدقمق إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 ضم٤مُمع اهل٤مدي سمذًمٙمؿ اطمتٙم٧م ريمٌف وفمٝمر آصم٤مر اًمًجقد قمغم ضمٌٝمتف وص٤مر خيٓم٥م ذم

اًمّمقت اجلٝمقري، َيٌٙمل وُيٌٙمل اًمٜم٤مس اٟمتٙمس ؿمٞمخٜم٤م، ومٞم٤مهل٤م ُمـ ؾمقء ظم٤ممت٦م، 

 .»إٞمام إفمامل زم٣مخلقاسمٝمؿ«ي٘مقل:  واًمرؾمقل 

                                                        

طمزب  –اهلل شمعامم وإن يمان اإلظمقان اعمػؾًقن صمؿ يماكت احلرب ودمر اهلل اًمتَّشقُّع إمم إسمد إن ؿماء  (1626)

 حياًمقن كعش آؿمؽمايمقة حتت مًؿك )اًمؾؼاء اعمشؽمك(. –اإلصالح 

 ( قمـ أيب سمؽرة ريض اهلل قمـف.2888( )م 31)خ ( 1627)

 قمـ ؾمفؾ سمـ ؾمعد ريض اهلل قمـفام.، رواه اًمٌخاري (1628)
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ومٕمٚمٞمؽ أن شمتدارك ٟمٗمًؽ، ٟمٕمؿ ي٤م إظمقاٟمٜم٤م ذم اهلل، اًمِمٞمٕم٦م أُم٦م قمٛمٞم٤مء، وًم٘مد أطمًـ 

ًٜمد اًمّمحٞمح: ًمق يم٤من اًمِمٞمٕم٦م اًمِمٕمٌل إذ ي٘مقل وهذا ُمروي قمٜمف ذم ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد سم٤مًم

ُمـ اًمدواب ًمٙم٤مٟمقا محرًا، وًمق يم٤مٟمقا ُمـ اًمٓمٞمقر ًمٙم٤مٟمقا رمخ٤ًم. ومٝمؿ أسمٕمد اًمٜم٤مس يمام ي٘مقل 

ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، أسمٕمد اًمٜم٤مس قمـ اعمٕم٘مقل، وقمـ اعمٜم٘مقل. يتخٌٓمقن ختٌط 

 قمِمقاء وًمٞم٧ًم ًمدهيؿ قمداًم٦م.

٧م قمامُم٦م اًمِمخص ُمثؾ وسمٕمده٤م إظمقاٟمٜم٤م اًم٘م٤ٌمئؾ جي٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يتثٌتقا، ًمق سمٚمٖم

اًمتقراة8 ومٞمٜمٌٖمل أن يتثٌتقا ذم أُمره طمتك يٙمقن ؾُمٜمِٞم٤ًَّم، وإمم ُمتك ي٤م ُمٕمنم اًم٘م٤ٌمئؾ؟ سمؾ إمم 

، وُمـ ُمتك ي٤م ىم٤ٌمئٚمٜم٤م سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ؟ اًمٜم٤مس اؾمتٞم٘مٔمقا واؾمتًٚمٛمقا ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

شمك، ىم٤ٌمئٚمٜم٤م ُمـ هق سمٕمد ؾمٞمدي وُمقٓي، وسمٕمد شم٘مٌٞمؾ اًمريم٥م وسمٕمد اًمتٛمًح سم٠مشمرسم٦م اعمق

ُمٙمثتؿ أًمػ ؾمٜم٦م وأٟمتؿ سمٕمد اًمتِمٞمع ُم٤مذا شمٕمرومقن، شمٕمرومقن ي٤م ه٤مدي٤مه، وأٟم٤م أيْم٤ًم ُمٜمٙمؿ 

سمـ أيب  يمٜم٧م قمغم ذًمؽ وي٤م اسمـ قمٚمقان، وإذا رأيٜم٤م طمجرًا ُمٗمٓمقرًا ىمٚمٜم٤م هذا ُمـ ؾمٞمػ قمكم

سمـ أيب ـم٤مًم٥م ٟمٕمؿ ي٤م إظمقاٟمٜم٤م، وي٤م  ـم٤مًم٥م، وإذا رأيٜم٤م أصمرًا ذم اًمّمٗم٤م ىمٚمٜم٤م هذا أصمر قمكم

 مخًت٤مه.

ـْ ُمـ شمٚمٙمؿ اًمؽمه٤مت ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: وهٙمذا  ح ـْ َأَوؾه مِم ﴿َوََم

ـْ ُدفَم٣مئِِٜمْؿ نَم٣مهمُِٙمقنَ  َتِجٝم٤ُم يَمُف إلَِم َيْقِم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َوُهْؿ فَم ًْ ـْ ٓ َي ـْ ُدوِن اهللِ ََم َوإَِذا *  َيْدفُمق َِم

٣ٌَمَدهِتِ  ْؿ َأفْمَداًء َوىَم٣مُٞمقا زمِِٔم ﴾ضُممِمَ ايمٛمح٣مُس ىَم٣مُٞمقا ََلُ ـَ  .[4-3]آطم٘م٤مف: ْؿ ىَم٣مهمِِري

وإٟمٜمل أمحد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٠مقمٚمؿ قمٚماًم ي٘مٞمٜم٤ًم أن يمثػمًا ُمـ أهؾ سمٚمدٟم٤م ىمد صٚمح٧م 

قم٘م٤مئدهؿ وىمد أصٌحقا يٜمٙمرون هذه إُمقر، يٜمٙمرون احلروز واًمٕمزائؿ، أُم٤م دقم٤مة اجلٝمؾ 

 واًمْمالل ومٝمؿ يريدون أن شمٌ٘مقا قمٛمٞم٤مٟم٤ًم، ويٙمقن طم٤مًمٙمؿ وطم٤مهلؿ يمام ىمٞمؾ:
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 اًمٗمـــرق سمـــلم ُم٘مٚمـــد ذم ديٜمـــف ُمـــ٤م

 

ـــــ٤مئر  ـــــقل احل ـــــده اجلٝم  راض سم٘م٤مئ

 وهبٞمٛمــــ٦م قمٛمٞمــــ٤مء ىمــــ٤مد زُم٤مُمٝمــــ٤م 

 

 أقمٛمــك قمــغم قمــقج اًمٓمريــؼ اجلــ٤مئر 

 ويمام ىمٞمؾ: 

ـــؿ ـــ٤م ًمٙم ـــػمًا ٓ أسم ـــقد سمّم ـــك ي٘م  أقمٛم

 

ــف  ــ٤من هتدي ــ٧م اًمٕمٛمٞم ـــ يم٤مٟم ــؾ ُم ــد و  ىم

ٟمٕمؿ ٓ ٟمرضمق ُمـ اًمراومْم٦م اًمذيـ يّمٗم٘مقن ًمٚمخٛمٞمٜمل ٓ شمرضمق ُمٜمٝمؿ ظمػمًا، وىمد  

تٜم٤م طمتك سمح٧م أصقاشمٜم٤م وقمٚمٛمٜم٤م، وقمٚمٛم٧م طمٙمقُمتٜم٤م أهنؿ يًٕمقن إلصم٤مرة ٟمّمحٜم٤م طمٙمقُم

اًمٗمتـ ذم اًمٌالد، سمدًمٞمؾ متٓمٞمٓمٝمؿ ًمٚم٘مْم٤مي٤م ذم احلٙمقُم٤مت، وسمدًمٞمؾ أيْم٤ًم أظمذهؿ اًمرؿم٤موي 

إمم همػم ذًمؽ، وًمٙمـ إمم اهلل اعمِمتٙمك وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمت٘مل اهلل، وأن ٟمرضمع إمم ؾمٜم٦م 

 .رؾمقل اهلل 

﴿َووُمْؾ شمٕم٤ممم، وم٘مد ذه٥م اًمتِمٞمع ُمـ اًمٞمٛمـ إمم همػم رضمٕم٦م: وإٟمٜمل أمحد اهلل ؾمٌح٤مٟمف و

٣ٌَمؿمَِؾ ىَم٣مَن َزُهقوم٣مً  ٣ٌَمؿمُِؾ إِنح ايْم ؼه َوَزَهَؼ ايْم ، ٟمٕمؿ إظمقاين ذم اهلل ذه٥م [62]آهاء:﴾صَم٣مَء احْلَ

٥ًٌَم  اًمتِمٞمع وهذا يذيمرٟم٤م سم٘مقل اهلل قمزوضمؾ: َب اهلُل ََمَثاًل ىَمٙمَِٚم٥ًم ؿَمٝمِّ ْ سَمَر ىَمْٝمَػ رَضَ ﴿َأمَل

اَمءِ ىَمَُم  ًح ٥ٌٍَم َأْصُٙمَٜم٣م شَم٣مزم٦ٌِم َوهَمْرفُمَٜم٣م دِم ايم ُب *  َجَرٍة ؿَمٝمِّ ٣م َوَيْيِ َ سُم٠ْمَِت ُأىُمَٙمَٜم٣م ىُمؾح ضِمكٍم زم١ِمِْذِن َرِبِّ

ُرونَ  ُٜمْؿ َيَتَذىمح ََْمَث٣مَل يمِٙمٛمح٣مِس يَمَٔمٙمح ْٕ ـْ هَمْقِق *  اهللُ ا َوََمَثُؾ ىَمٙمَِٚم٥ٍم طَمٌِٝمث٥ٍَم ىَمَُمَجَرٍة طَمٌِٝمَث٥ٍم اصْمتُثح٦ْم َِم

 َ ْٕ ـْ وَمَراٍر﴾ا ٣م َِم ، وؾمٜمٓم٤مرد اًمتِمٞمع ُمـ ٟمجران اعمٙم٤مرُم٦م، وُمـ [14-12]اسمراهٞمؿ: ْرِض ََم٣م ََلَ

 اشمٌٕمٝمؿ قمغم قم٘مٞمدهتؿ اًمذيـ هؿ أيمٗمر ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى.

وأيْم٤ًم يٓم٤مرد اًمتِمٞمع ُمـ مجٞمع اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م وم٢مٟمف داء قمْم٤مل جي٥م اؾمتئّم٤مًمف، وٓ 

ُمـ اًمتِمٞمع، صمؿ ٟمًٛمع ُأٟم٤مؾم٤ًم ممـ ٓ سمّمػمة  يؽمك وم٤محلٛمد اهلل اًمٞمٛمـ أوؿمؽ قمغم اًمٓمٝم٤مرة

هلؿ سم٤مًمٕمٚمؿ ي٘مقًمقن: ٟمتحد ُمع اًمِمٞمٕم٦م، ٟمٕمؿ ٟمتحد ُمع اًمِمٞمٕم٦م قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وأن 
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، وأن ، وأن يؽميمقا اًم٘مدح ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل يؽميمقا ؾم٥م صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

اًمقومد ، وًمٙمـ ٓ همراسم٦م اًمذي يتحد ُمع طمزب يذقمٜمقا ًمٙمت٤مب اهلل وًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

، ٓ ٟمًتٖمرب اعمٜمحرف سمٛمٍم، واًمذي يتحد ُمع طمزب اًمٕمٛمؾ اعمٜمحرف سمٛمٍم

ُمٜمف أن يدقمقٟم٤م إمم آحت٤مد ُمع اًمِمٞمٕم٦م، ٓ همراسم٦م ي٤م إظمقاٟمٜم٤م ذم هذا إُمر، ومٞمٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن 

 .ٟمدقمقهؿ إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

وا  وًمٚمّمح٤مسم٦م: أُم٤م أٟمٜم٤م ٟمً٘مط ُمٕمٝمؿ ومال، وم٢من اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ًمٜمٌٞمف حمٛمد  ﴿َوده

ـُ هَمُٝمْدِهٛمُقنَ  ٌحْتٛم٣َمَك يَمَٗمْد ىمِْدَت  ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[7]اًم٘مٚمؿ:﴾يَمْق سُمْدِه ﴿َويَمْقٓ َأْن شَم

ـُ إيَِمْٝمِٜمْؿ ؾَمْٝمئ٣ًم وَمٙمِٝمالً  َٝم٣مِة َوِؤْمَػ اظمَْاَمِت شُمؿح ٓ جَتُِد يَمَؽ فَمَٙمْٝمٛم٣َم *  سَمْرىَم ََذوْمٛم٣َمَك ِؤْمَػ احْلَ َٕ إِذًا 

، ومدقمقة أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ يمت٤مب اهلل إمم يمت٤مب اهلل، وُمـ ؾمٜم٦م [53-52]آهاء: ﴾َٞمِِمغماً 

ـْ ؾَم٣مَء ﴿ :إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  رؾمقل اهلل  ـْ َوََم ـْ ؾَم٣مَء هَمْٙمُٝم٠ْمَِم هَمَٚم

، دقمقة إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، دقمقة ؾمٚمٛمٞم٦م طم٘مؼ اهلل هب٤م اخلػم اًمٙمثػم، [17]اًمٙمٝمػ:﴾هَمْٙمَٝمْ٘مُٖمرْ 

ت وـم٤مئرات ُم٤م طم٘مؼ اهلل هذا اخلػم اًمذي طم٘م٘مف سمًٜم٦م رؾمقل ًمق أن ًمديٜم٤م ُمداومع ورؿم٤مؿم٤م

ويمت٤مب اهلل أىمقى ُمٜم٤م، ٓ ؾمٞمام وٟمحـ ذم جمتٛمع ُمًٚمؿ  ، ومًٜم٦م رؾمقل اهلل اهلل 

 .يٛمٜمل أصمٜمك قمٚمٞمف اًمٜمٌل 

وأٟم٤م ُمت٠ميمد ضمدًا أن يمثػمًا ُمـ اعمًئقًملم يٙمرهقن اًمقطمدة ُمع اًمِمٞمققمٞملم، ٟمٕمؿ ٕٟمٜم٤م ذم 

                                                        

 وهؿ اإلظمقان اعمػؾًقن وىمد أطمًـ مـ ىمال:  (1629)

ـــــقان سح ه٤مومـــــ  ٧مإن ًمإلظم

 

ــــــ  ـــــف دظم ـــــ٤م ومٞم ـــــؾ ُم  ضُم

ــــــ٤مه  ـــــــ سمٜم ــــــؾ قمٛم  إن شمً

 

ـــــــ  ــــــقذم طمً ــــــف اًمّم  إٟم
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صحٞمٗم٦م اإلرؿم٤مد، ي٤م صحٞمٗم٦م اإلرؿم٤مد أٟم٧م ؿمٕم٥م ُمًٚمؿ، وإن شمٕمج٥م ومٕمج٥م ُمـ 

شمّمدريـ ُمـ وزارة إوىم٤مف، جي٥م أن شمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأن شمٕمٚمٛمل ُم٤م يٙمت٥م 

ومٞمؽ، وم٢مٟمؽ إن أوٚمٚم٧م اعمًٚمٛملم وم٢مٟمؽ ؾمتحٛمٚملم أوزارهؿ ووزر ُمـ يمت٥م، وطمذار 

طمذار أن ٟمٖمؽم سمٌٕمض اإلظمقان اعمًٚمٛملم اًمذيـ ي٘مقًمقن وطمدة وطمدة، ُم٤م قمٜمدهؿ وَمْٝمٌؿ 

 ٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ُم٤م شمتح٘مؼ وطمدة، يمٞمػ شمتح٘مؼ وطمدة ُمع ؿمٞمققمٞملم، اًمرؾمقل ًمٚم

اًمِمٞمققمل ُمًٚمؿ، أو يم٤مومر ُم٤مذا جي٥م  »ٓ جيتٚمع ديٛم٣من همجزيرة ايمٔمرب«ي٘مقل: 

قمٚمٞمٜم٤م إن اؾمتٓمٕمٜم٤م أن ٟم٘مٞمؿ قمٚمٞمف طمد اهلل؟ أن ٟم٘مقل ًمف أؾمٚمؿ شمًٚمؿ، وإٓ رضسم٧م قمٜم٘مؽ 

 .»َمـ زمدل ديٛمف هم٣مومتٙمقه«ي٘مقل:  ٕن اًمرؾمقل 

ٙمذا إظمقاٟمٜم٤م جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وأن ٟمٙمقن ُمع اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ه

ٓ ٟمٖمؽم سمِمٞمٕمل وٓ ٟمٖمؽم سم٢مظمقاين، وٓ ٟمٖمؽم سمدقم٤مة اًمت٘م٤مرب، ٟمدقمق ُمـ يمت٤مب اهلل إمم 

، يٕمٚمؿ اهلل أهنؿ يدقمقن إمم إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  يمت٤مب اهلل، وُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

هلل، وأٟم٤م أظمِمك ُمـ دقمقة اًمت٘م٤مرب، وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمدقمق إمم ُم٤م ٓ يٕم٘مؾ، وٓ يٙمقن ذم ذع ا

 ، وومؼ اهلل اجلٛمٞمع عم٤م حي٥م ويرى.يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

* * * 

                                                        

 (.3/205( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا وهق ذم اجلامع )6/75رواه أمحد )( 1630)

 ( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام.3017خ (( 1631)
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف 

 ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.أمجٕملم، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ 

أُم٤م سمٕمد: وم٢مٟمٜمل أمتٜمك أٟمٜمل رأي٧م هذه اًمقضمقه اًمٓمٞم٦ٌم قمٜمد أن ىمدُم٧م إمم اًمٞمٛمـ، وم٢مٟمٜمل 

 قمٜمد أن ىمدُم٧م إمم اًمٞمٛمـ اؾمتقطمِم٧م وطمِم٦م اهلل يٕمٚمؿ هب٤م.

وذم ذات ُمرة ذه٧ٌم أصكم ذم ضم٤مُمع اهل٤مدي ومرأي٧م ؿم٤مسًم٤م ىمد سمرم اًمٕمامُم٦م وأرؾمؾ 

ومجٚم٧ًم قمٜمده طمتك اٟمتٝمك ُمـ صالشمف، ومٛمـ أضمؾ أهن٤م ؿمٕمرة ومتقؾمٛم٧م ومٞمف أٟمف ؾمٜمل، 

سمـ ه٤مدي اًمقادقمل  شم٠مظمذ اًمٜم٤مس اًمٔمٜمقن ذم هذا اًمزُم٤من ىمٚم٧م ًمف: أٟم٤م أظمقك ذم اهلل ُم٘مٌؾ

سمـ ومالن، وىمد يم٤من ذم ذًمؽ اًمقىم٧م  ُمـ ـمٚم٦ٌم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ومٛمـ أٟم٧م؟ وم٘م٤مل: ومالن

زسمٞملم يمٞمػ يت٘مٚمٌقن، ُمًت٘مٞماًم، صمؿ شمٖمػمت سمف إطمقال وطمٚمؼ حلٞمتف، وأٟمتؿ شمٕمرومقن احل

وىمد ومرطم٧م سمف هم٤مي٦م اًمٗمرح ويم٠مٟمٜمل ُمٚمٙم٧م اًمدٟمٞم٤م إذ رأي٧م ذًمؽ اًمِم٤مب اًمذي فم٤مهره 

 آؾمت٘م٤مُم٦م، واحلٛمد هلل سم٘مٞم٧م اًمزي٤مرات سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف وٟمذه٥م ُمٕمف إمم سمٞمتف.

ومٜمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمذي هداٟم٤م هلذا وُم٤م يمٜم٤م ًمٜمٝمتدي ًمقٓ أن هداٟم٤م اهلل، 

ٟمف وشمٕم٤ممم، وهذه اًمٞم٘مٔم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٞم٧ًم ذم اًمٞمٛمـ وم٘مط، سمؾ واًمٗمْمؾ ذم هذ هلل ؾمٌح٤م

هٜم٤مك ي٘مٔم٦م أرؿمد ُمـ اًمٞم٘مٔم٦م ذم اًمٞمٛمـ، وهق أن يمثػمًا ُمـ اًمِم٤ٌمب سم٠مرض احلرُملم وٟمجد 

سم٥ًٌم جم٤مًمًتٝمؿ ًمٚمٕمٚمامء إوم٤موؾ يم٤مًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز، وُمـ يم٤من قمغم ـمري٘متف وُمـ سمدء 

 .أُمرهؿ قمغم قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد إٓ إذا همػم أو سمدل ومٞمام سمٕمد

ٓ سمزال ؿم٣مئٖم٥م َمـ أَمتل فمعم احلؼ ـم٣مهريـ ٓ ييهؿ َمـ «: وم٘مقل رؾمقل اهلل 
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 طمؼ وصدق. »طم٣ميمٖمٜمؿ وٓ َمـ طمذَلؿ ضمتك يٟمَت أَمر اهلل وهؿ فمعم ذيمؽ

 وم٤مًمٞم٘مٔم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أزقمج٧م أُمريٙم٤م وهمػمه٤م.

وًمٕمٚمٙمؿ ىمد ؾمٛمٕمتؿ أو سمٚمٖمٙمؿ يمالم )اًم٘مذاذم( ىمذومف اهلل سم٤مًمٌالء إذ ي٘مقل: إٟمف أُمر أن 

 قمغم إصقزم ُمـ دون أن يًتٗمٝمؿ ُمٜمف أو ُمٕمف.يرُمك 

ومٝمذا دًمٞمؾ قمغم أٟمف ىمد ىمرب أضمٚمف إن ؿم٤مء اهلل، وهذه اًمٞم٘مٔم٦م ذم مجٞمع اًمٌالد 

اإلؾمالُمٞم٦م، إٓ أن هذه اًمٞم٘مٔم٦م حتت٤مج إمم رقم٤مي٦م، وُمـ اًمذي يرقم٤مه٤م أهؿ احلزسمٞمقن؟ 

٤محت٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن: شمٕم٤مل ؾمجؾ ُمٕمٜم٤م قمغم ُم٤م سمؽ ُمـ اًمٌالء طمتك وًمق يمٜم٧م ٓ حتٗمظ وم

اًمٙمت٤مب، ُمرطم٤ًٌم سمؽ ؾمجؾ ُمٕمٜم٤م شمٙمـ إصالطمٞم٤ًَّم، وهمػم اإلصالطمٞملم يمذًمؽ، ومٚمق يم٤مٟم٧م 

احلٛمػم شمّمقت ٕظمذوه٤م شمّمقت هلؿ، ًمٙمـ اًمذي ؾمػمقمك هذه اًمٞم٘مٔم٦م سم٢مذن اهلل هؿ 

اًمدقم٤مة إمم اهلل واًمٕمٚمامء ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، وإٓ ومًٞمحّمؾ ؿمٓمط ُمـ هذه اًمٞم٘مٔم٦م ويًتٖمؾ 

 سمقن سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض.أقمداء اإلؾمالم ضمٕمؾ هذه اًمٞم٘مٔم٦م ويي

وىمد أشم٤مين آت ُمـ اًمٙمقي٧م ذم هذه إي٤مم وي٘مقل: اؾمتٗمحؾ أُمر مج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم 

سم٤مًمٙمقي٧م، وزارين أخ آظمر ُمـ اإلظمقة اًمًقداٟمٞملم وي٘مقل: مج٤مقم٦م شمزيد قمغم إًمػ 

اٟمٗمّمٚم٧م قمـ مج٤مقم٦م أٟمّم٤مر اًمًٜم٦م وشمٙمٗمر اعمًٚمٛملم، وىمْمٞم٦م اًمٌٞمْم٤مء ُمٕمرووم٦م ًمديٙمؿ وهل 

ػم ومٞمٝم٤م، ومذه٥م ؿم٤مب يريد أن يتزوج وم٠مفمٝمر هلؿ أٟمف ُمٜمٝمؿ أهن٤م اٟمتنمت مج٤مقم٦م اًمتٙمٗم

ومزوضمقه، صمؿ سمٕمد اًمزواج أظمذ اُمرأشمف وهق ؾمٜمل يمام ي٘مقل اإلظمقان ومٚمح٘مقه وىم٤مًمقا: أٟم٧م 

يم٤مومر، وٓ سمد أن شمٓمٚمؼ هذه اعمرأة ٕٟمؽ ارشمددت، صمؿ طمّمؾ ىمتؾ وىمت٤مل سملم اًم٘مٌٞمٚمتلم ُمـ 
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ه٤م ىمٌؾ صمالث ؾمٜمقات أو أرسمع أضمؾ هذا طمتك ـمٚم٘مٝم٤م، وىمد يم٤مٟم٧م مج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم مخؾ ذيمر

صمؿ اؾمتٗمحؾ أُمره٤م سم٤ٌميمًت٤من واٟمت٘مٚم٧م إمم اجلزائر، صمؿ اٟمت٘مٚم٧م إمم اًمًقدان، صمؿ إمم سمالد 

 ؿمتك.

، وإٓ وم٘مد يمٜم٤م ذم يريؿ واًمٌدع شمٔمٝمر إذا مل ي٘مؿ أهؾ اًمًٜم٦م سمٜمنم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

إخ  ومرأيٜم٤م رضماًل اًمٔم٤مهر قمٚمٞمف اًمّمالح، وم٘م٤مل ًمف أخ: هؾ شمذه٥م وشمّمكم ُمٕمٜم٤م؟ وم٢من

ُم٘مٌاًل هق اًمذي ؾمٞمخٓم٥م ويّمكم سمٜم٤م، وم٘م٤مل: ٓ، ًمـ أذه٥م، وم٘م٤مل ًمف إخ: أيـ ؾمتّمكم؟ 

ىم٤مل: ؾم٠مذه٥م أصكم ذم اجلٌؾ وطمدي، عم٤مذا؟ ٕٟمف يرى أٟمٜم٤م يمٗم٤مر ومال شمّمح اًمّمالة 

 سمٕمدٟم٤م.

وذم سمٕمض  "ري٤مض اًمّم٤محللم"صمؿ ضم٤مء سمٕمد ذًمؽ وحتدث ُمٕمٜم٤م وىمرأٟم٤م ٟمحـ وهق ذم 

ذم والل، وم٠مٟم٤م أريد ُمٜمٙمؿ أن شمذهٌقا إمم اًمذي٤ميمل شمٜم٘مذوهؿ اًمٙمت٥م، وم٘م٤مل: واهلل ًم٘مد يمٜم٤م 

يمام أٟم٘مذمتقين، ومذهٌٜم٤م إمم اًمذي٤ميمل وهق ضمٌؾ سملم يريؿ وإب وشمٙمٚمٛم٧م ويٕم٤مروقن، 

وم٠مطمدهؿ ي٘مقل: أؿمٝمد هلل أٟمؽ قمغم سم٤مـمؾ8 وأٟمؽ شمداومع قمـ اًم٤ٌمـمؾ، وأٟم٤م ؾم٤ميم٧م ٓ أرد 

ذن ًمّمالة اًمٕمِم٤مء وىمد قمٚمٞمف، ومٚمٞم٧ًم اعم٠ًمًم٦م ُم٠ًمًم٦م ُمْم٤مرسم٦م وم٤محلج٦م أىمقى، وم٠مذن اعم١م

يم٤مٟمقا أسمقا أن يذهٌقا ُمٕمٜم٤م إمم اعمًجد اًمٙمٌػم اًمذي يًٕمٜم٤م، وىم٤مًمقا: ٓ، ٓسمد أن ٟمّمكم ذم 

ُمًجدٟم٤م هذا، وم٘مٚمٜم٤م هلؿ: ؾمٜمّمكم سمٕمديمؿ وم٠مٟمتؿ ُمٌتدقم٦م واًمّمالة ظمٚمػ اعمٌتدع دمقز، 

 وأُم٤م أٟمتؿ ومؽمون أٟمٜم٤م يمٗم٤مر واًمّمالة ظمٚمػ اًمٙم٤مومر ٓ دمقز.

ًمذي ظم٤مًمٗمٜم٤م أصح٤مسمٜم٤م، ومٜمحـ ٟمرى أٟمٜم٤م ٟم٠مشمٞمؽ إمم سمٚمدك وضم٤مءوا إزم وىم٤مًمقا: ٟمحـ ا

وٟمتٜم٤مفمر ُمٕمؽ وهل طمٞمٚم٦م، وم٢مذا يم٤من احلؼ ُمٕمؽ رضمٕمٜم٤م، وم٘مٚم٧م: هذا صقاب، وم٘م٤مل 

اإلظمقان: ٓ يٙمقن هذا وم٘مٚم٧م: ُم٤م داُمقا أهنؿ ىمد ىم٤مًمقا هٙمذا ومال سم٠مس، صمؿ شم٠مظمرت ذم 
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قم٦م اًمتٙمٗمػم صٜمٕم٤مء وهؿ ضم٤مءوا إمم دُم٤مج ومقضمدوا إظمقاٟم٤ًم ُمٍميلم يم٤من سمٕمْمٝمؿ ذم مج٤م

واًمِم٤ٌمب اعمٍمي قمٜمد يمثػم ُمٜمٝمؿ ؿمدة ومٓمردوهؿ وىم٤مًمقا: اذهٌقا ي٤م ُمٌتدقم٦م، ومل أًمتؼ 

هبؿ، وهؿ ذم اًمذي٤ميمل أصح٤مهبؿ رضم٤مل ص٤محلقن ي٘مقًمقن: اًمٙمالم سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ قمغم 

اًمتدظملم، ومٛمـ ذب اًمدظم٤من ومٝمق يم٤مومر، وأُم٤م اًم٘م٤مت ومٝمؿ خيزٟمقن ُمٕمٜم٤م، وم٤مٟمتٝم٧م مج٤مقم٦م 

( ضمزاه ٓم٦م إذـم٦م، وسمقاؾمٓم٦م دقمقة أظمٞمٜم٤م )حمٛمد اعمٝمدياًمتٙمٗمػم سمحٛمد اهلل سمقاؾم

 اهلل ظمػًما.

وهٙمذا ي٠ميت أٟم٤مس ُمٜمٝمؿ إمم هٜم٤م ويٜم٤مىمِمقن ويرضمٕمقن، وذم اًمٜمٝم٤مي٦م، ىمٚم٧م هلؿ: يمؿ 

 اًم٤ٌمىمل؟ وم٘م٤مًمقا: ىمدر ؾمٌٕم٦م ٟمٗمر.

، وم٠مٟمتؿ وم٢مذا فمٝمرت اًمًٜم٦م وم٢من اًمٌدقم٦م شمرطمؾ ُمـ اًمٌٚمد اًمتل ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ًئقًمقن قمـ مج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم وقمـ اًمِمٞمٕم٦م، واًمتِمٞمع اعمٌتدع، ومٝمؿ ُمٜمذ ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م اعم

قمرومٜم٤مهؿ أهنؿ ًمٞمًقا أهؾ ديـ، وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل، وُمٕمٜمك هذا اًمٙمالم ىمد ىم٤مًمف 

سمـ قمكم اًمقزير ذم احل٩م، وم٘مد يمت٥م ذم ضمريدة ىمٌؾ صمالصم٦م أقمقام ي٘مقل: إن شمريمقٟم٤م  إسمراهٞمؿ

 سم٤مًمٙمرومت٦م واًمٌٜمٓمٚمقن.ٟمدظمؾ سم٤مًمٕمامُم٦م إمم اًمٞمٛمـ واًم٘مٛمٞمص وإٓ دظمٚمٜم٤م 

 ومٝمق اعمٚمؽ واًمرئ٤مؾم٦م وهذه إسمٞم٤مت اهلل أقمٚمؿ سم٘م٤مئٚمٝم٤م:

ـــــقاٟمس ـــــقر اًمٕم ـــــؾ ... وًمٚم٘مّم  ىم

 

ـــــ٤موس  ـــــ٤مة أؿم ـــــ٤مدة أسم ـــــ٤م ؾم  إٟمٜم

 ؾمـــــٜمٕمٞمد احلٙمـــــؿ ًمإلُمـــــ٤مم إُمـــــ٤م 

 

ــ٤مريمس  ــ٠مصمقاب ُم ــ٤م سم ــل وإُم ــقب اًمٜمٌ  سمث

 وإذا ظم٤مسمـــــ٧م احلجـــــ٤مز وٟمجـــــد 

 

ـــــ٤مرس  ـــــرام سمٗم ـــــقة يم ـــــ٤م إظم  ومٚمٜم

اجلٛمٝمقري٦م )زسم٤مرة( وقم٤ٌمس محقداعم١ميد،  وىمد اـمٚمٕم٧م قمغم ورىم٦م ُمقىمع قمٚمٞمٝم٤م ُمٗمتل 
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وحمٛمد حمٛمد اعمٜمّمقر إمم أهؾ صٕمدة أهنؿ يرؿمحقن وُمالٟم٤ًم وم٘م٤مًمقا ذم اًمقرىم٦م، ًمق أشم٤مٟم٤م 

 اخلي وـمٚم٥م ُمٜم٤م أن ٟمرؿمحف عم٤م رؿمحٜم٤م إٓ هذا اًمِمخص.

ٓ  وم٤معم٠ًمًم٦م ًمٞم٧ًم ُم٠ًمًم٦م ديـ، وأيْم٤ًم اًمٜم٤ًمء ي٘مقًمقن: ذيٗم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل 

ء اًم٘م٤ٌمئؾ خيدُمٜمٝم٤م، ًمٙمـ قمٜمد آٟمتخ٤مسم٤مت ي٘مقًمقن: ٓ سم٠مس أن خترج ُمـ اًمٌٞم٧م، وٟم٤ًم

خترج، وىمد أظمؼمت أٟمف ظمرج ٟمحق شمًٕمامئ٦م اُمرأة ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمدائرة اًمتل ومٞمٝم٤م 

 سمـ قمٌداهلل ُمٜم٤مع(.  )ومٞمّمؾ

وم٤مٔن سمحٛمد اهلل وىمتٙمؿ ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م، ًمٙمـ دقمقة سمرومؼ وًملم وسمّمػمة، واهلل قمزوضمؾ 

ـْ َُي٣َمُف َوفِمٝمِد﴾﴿هَمَذىمِّ : ي٘مقل ًمٜمٌٞمف حمٛمد  ، وم٤مًمتذيمػم يٙمقن سمآي٦م [23]ّق:ْر زم٣ِميْمُٗمْرآِن ََم

ىمرآٟمٞم٦م وطمدي٨م ٟمٌقي ذم ومْمؾ ىمراءة اًم٘مرآن وذم ومْمؾ اًمذيمر، وذم ومْمؾ اًمّمالة قمغم 

، وذم ومْمؾ اًمٞمٛمـ، وذم اًمتقطمٞمد، سمحٞم٨م ٓ شمٗمتح ُمِم٤ميمؾ، ومٞمٜمٌٖمل أن شمدقمق اًمٜمٌل 

يـ يدقمقٟمٜم٤م، ومال ٟمذه٥م وٟمّمٓمدم ُمع إمم اهلل سمرومؼ وًملم، وٟمحـ مل ٟم٘مؿ سم٤مًمقاضم٥م قمٜمد اًمذ

ه١مٓء اعمدسمريـ، وم٠مىمقل إلظمقاين ذم اهلل: إٟمف يًقؤين ضمدًا أن شمرضمع ُمـ رطمٚمتؽ وىمد 

ومتح٧م ًمٜم٤م ُمِمٙمٚم٦م، ومال، وم٢مذا يم٤من هٜم٤مك ُمِم٤ميمؾ ومٗمٞمف ُم٤ًمضمد أظمرى وأرض اهلل واؾمٕم٦م، 

ومام  وسمحٛمد اهلل وم٢من أهؾ اًمًٜم٦م ُيٓمٚمٌقن ُمـ مجٞمع اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م وًمٞمس ذم اًمٞمٛمـ وم٘مط

 ؾمددٟم٤م رسمع قمنم اًمٗمراغ.

وىمد سمدأت يمالُمل سمذًمؽ اًمٙمالم ٕؿمٕمريمؿ سم٤معمًئقًمٞم٦م اعمٚم٘م٤مة قمغم يمقاهٚمٙمؿ، ومٞمج٥م 

 أن دمتٝمدوا وشم١مازروا إظمقاٟمٙمؿ، وشمدقمقن إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمرومؼ وًملم.

أُم٤م قمـ هذا اًمزائغ )زسم٤مرة( وم٘مد ذيمر حمٛمد اعمجذوب ذم شمرمج٦م اًمِمٞمخ حمٛمقد وم٤ميد ذم 

أٟمف ؾمٛمع ُمـ إذاقم٦م ُمقؾمٙمق ُمٗمتل اًمٞمٛمـ اًمِمامزم حمٛمد  "ء وُمٗمٙمرون قمرومتٝمؿقمٚمام"يمت٤مسمف 
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أمحد زسم٤مرة ي٘مقل: إن اإلؾمالم قمغم ظمػم ُم٤م يرام ذم فمؾ اًمِمٞمققمٞم٦م اًمتل يٕمٚمـ ـمقاهمٞمتٝم٤م 

قمغم اًمٕم٤ممل أهنؿ أقمداء يمؾ ديـ، وأن اعمًٚمٛملم ذم روؾمٞم٤م اًمِمٞمققمٞم٦م أيمثر اًمٜم٤مس اؾمتٛمت٤مقم٤ًم 

 سمحري٦م اًمديـ.اهـ

وي٘مقل أخ ُمـ إظمقاٟمٜم٤م اًمٞمٛمٜمٞملم اعم٘مٞمٛملم ذم اًمٙمقي٧م: إن اُمرأة  ومٝمذا رضمؾ ُمٗمتقن،

أًم٘م٧م ُمٕمف ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم صحٞمٗم٦م وؾم٠مًمتف: هؾ قمٜمديمؿ ؾمٞمٜمامء؟ وم٘م٤مل: ٓ، وًمٙمٜمٜم٤م ٟمريد ُمـ 

اًمٙمقيتٞملم أن يٕمٓمقٟم٤م ؾمٞمٜمامء، ي٘مقل إخ: وم٠مه٤من اًمٞمٛمـ واًمٞمٛمٜمٞملم إمم اًمٜمٝم٤مي٦م، واهلل ًم٘مد 

اؾمٛمٝم٤م )رءووم٦م طمًـ( ومتقى ذم ؿم٠من ظمزيٜم٤م قمغم أٟمٗمًٜم٤م، وىمد ىمدُم٧م إًمٞمف اُمرأة 

آٟمتخ٤مسم٤مت ودظمقل اعمرأة ذم اعمج٤مًمس اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م وم٘م٤مل: إن اًم٘م٤مٟمقن ٓ يٗمرق سملم اًمرضمؾ 

واعمرأة، وٓ ؾمٞمام إذا يم٤مٟم٧م اعمٜمتخ٦ٌم ُمثؾ )رءووم٦م طمًـ(، وم٢مهن٤م ُمـ أطمؼ ُمـ يرؿمح 

 ويٜمتخ٥م ًمٕمْمقي٦م جمٚمس اًمٜمقاب. ومٝمق رضمؾ ممًقخ.

ؾ سمف أطمد اعمذيٕملم ويم٤من سمف ظمػمًا وم٘م٤مل ًمف: ي٤م ؿمٞمخ وقمٜمد أن ضم٤مء اًمزًمزال ذم ذُم٤مر اشمّم

طمّمؾ زًمزال ومامذا شمٜمّمح اًمٜم٤مس سمف؟ وم٘م٤مل: إن اًمزًمزال أُمر ـمٌٞمٕمل، وم٘م٤مل اعمذيع: وٓ 

 حيت٤مج اًمٜم٤مس إمم ٟمّمٞمح٦م وٓ رء؟ ىم٤مل: ٓ، هق أُمر ـمٌٞمٕمل.

وأظمؼمٟم٤م إخ قمكم اًمّمقذم رمحف اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: واهلل ًم٘مد سمٙمٞم٧م قمٜمدُم٤م ؾمٛمٕم٧م هذا 

ٙمالم، ي٘مقل: إن اعمذيع أضمرى ُمٕمف ُم٘م٤مسمٚم٦م وم٘م٤مل ًمف: ُم٤م رأيؽ ذم اًمِم٤ٌمب؟ ىم٤مل: قمٞمس اًم

قمٞمس أي: ـمٞمٌقن وم٘م٤مل ًمف اعمذيع: ٟمريد ُمٜمؽ أن شمٜمّمحٝمؿ؟ ىم٤مل: هؿ قمٞمس قمٞمس، وٓ 

 حيت٤مضمقن إمم ٟمّمٞمح٦م.

وىمد اًمت٘مٞم٧م سمف ذم ُمٙم٦م حت٧م اعمٙمؼمة ومل أيمـ أقمرف قمٜمف هذه اخلّم٤مل وم٘مٚم٧م ًمف: أريد 

ىمتٜم٤مء يمت٥م وظمٓم٥م، وأٟم٤م ص٤مدق وأىمقل ذم ٟمٗمز هذا ُمٗمتل اًمٞمٛمـ، ُمٜمؽ أن شمٜمّمحٜمل سم٤م
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اًمقه٤مب، ومٚم٘مٞم٧م سمٕمض اًمٜم٤مس  سمـ قمٌد وم٘م٤مل: أٟمّمحؽ سم٤مىمتٜم٤مء يمت٥م اًمِمٞمخ حمٛمد

وأسمنمهؿ أن اهلل ين ًمٜم٤م سمٛمٗم٧م ًمٞمس ًمف ٟمٔمػم وُم٤م ومٞمف أطمًـ ُمٜمف، وم٘م٤مًمقا: ٓ، هذا ُمٜم٤مومؼ 

يم٤من ذم اًمًٕمقدي٦م يتٚمقن،  ًمٞمس سمّمحٞمح، واٟمتٝم٧م اًمٜمٝم٤مي٦م إمم أن اًمرضمؾ ُمٜم٤مومؼ، ومٝمق إذا

 وإذا يم٤من ذم اًمٞمٛمـ همػم ذًمؽ.

ٌَٜمَّك اعم٤مؾمقٟمٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ، وهل ُمٜمٔمٛم٦م هيقدي٦م هي٦م شمًٕمك  وىمد أظمؼمت أٟمف هق اًمذي َيَت

إلوم٤ًمد اًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ، ودمٕمؾ داقمٞم٦م أو قم٤ممل، وهق اًمذي جير اًمِم٤ٌمب إمم هذه 

قمغم سم٤مرًمٞمٜمل ضم٤مردن،  آٟمحراوم٤مت، وىمد رآه سمٕمض اإلظمقان ذم ذيط ومٞمديق وهق يًٚمؿ

وي٘مقل: احلٛمد هلل اًمذي أوصٚمٜم٤م سملم أصدىم٤مئٜم٤م وإظمقاٟمٜم٤م، وٟمتٛمٜمك أن شمّمؾ هذه اجلٛمٕمٞم٦م 

إمم اًمٞمٛمـ وأن ٟمتؼمك هب٤م، وأن ٟمِم٤مرك ومٞمٝم٤م، وهذا اًمنميط سمٕمٜمقان شمقطمٞمد إدي٤من، وىمد 

فمٝمر ذم هذا اًمنميط ُمع اًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد وهق ٓسمس اجل٦ٌم، وهؿ ٓسمًلم اًمٚم٤ٌمس 

اًمٙمريؿ ضمدسم٤من  وفمٝمر سمج٤مٟمٌف ؿمخص آظمر سمٕمامُمتف وضمٌتف، وفمٝمر أيًْم٤م قمٌد اإلومرٟمجل

 وحمٛمد حيٞمك.

ومٝم١مٓء أرسمٕم٦م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم ذيط اًمٗمٞمديق، وهذا اًمنميط ُمقضمقد ذم 

صٕمدة، وم٤مًمِمٞمٕم٦م ٟمٙم٦ٌم قمغم اًمديـ، وًمٙمـ اهلل ظمٞمٌٝمؿ، وم٘مد أظمؼمت أٟمف مل يٗمز ذم 

 هلل. آٟمتخ٤مسم٤مت ُمٜمٝمؿ إٓ ؿمخص واطمد، وم٤محلٛمد

* * * 
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 اخلطب٘ األّىل
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت 

أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إًمف اهلل 

 وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.

ٙمُِٚمقَن﴾﴿َي٣م أَ  ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ُٗمقا اهللَ ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ]آل ُّيه

  [221قمٛمران:

ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح  ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح ﴿َي٣م َأُّيه

َْرضَم٣مَم إِنح اهللَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ  ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ٣مًء َواسمحُٗمقا اهللَ ايمحِذي سَم ًَ
ىَمثغِمًا َوٞمِ

  .[2]اًمٜم٤ًمء:﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ـَ آََمٛمُقا اسمحُٗمقا اهللَ َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  ﴿َي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع اهللَ َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝماًم﴾ُذٞمُ    .[52-52]إطمزاب: قزَمُ٘مْؿ َوََم

ـْ ُدوِن أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـَ َزفَمْٚمُتْؿ َِم ﴿وُمِؾ اْدفُمقا ايمحِذي

 َ ْٕ اَمَواِت َوٓ دِم ا ًح ٍة دِم ايم ٍك َوََم٣م يَمُف اهللِ ٓ َيْٚمٙمُِ٘مقَن َِمْثَٗم٣مَل َذرح ـْ ِذْ ْؿ همِٝمِٜماَم َِم ْرِض َوََم٣م ََلُ

ـْ ـَمِٜمغمٍ  ـْ وُمُٙمقِِبِْؿ وَم٣ميُمقا *  َِمٛمُْٜمْؿ َِم َع فَم ـْ َأِذَن يَمُف ضَمتحك إَِذا هُمزِّ ٓح ظمَِ َٖم٣مفَم٥ُم فِمٛمَْدُه إِ َوٓ سَمٛمَْٖمُع ايمُمح

ؼح َوُهَق ايْمَٔمقِمه ايْمَ٘مٌغُِم﴾ ُ٘مْؿ وَم٣ميُمقا احْلَ ، ذم هذه أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت رد [15-٠11م: ]ؾمـٌََم٣مَذا وَم٣مَل َرزمه

قمغم اعمنميملم اًمذيـ يٜم٤مدون همػم اهلل، وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ه١مٓء أي٤مت يٜمٗمل 

  اًمنميمٞم٦م، ويٜمٗمل اعمٕملم، ويٜمٗمل قمٜمٝمؿ اًمِمٗم٤مقم٦م.
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ـْ ُدوٞمِِف هَمال َيْٚمٙمُِ٘مقوي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـَ َزفَمْٚمُتْؿ َِم َن ﴿وُمِؾ اْدفُمقا ايمحِذي

ِقيالً  ِّ فَمٛمُْ٘مْؿ َوٓ حَتْ ، ومٜمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل: إن إوصم٤من اًمتل شمٕمٌد [34]آهاء:﴾ىَمُْمَػ ايميه

ذم يمثػم ُمـ إىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م ٓ متٚمؽ ٕٟمٗمًٝم٤م ٟمٗمٕم٤ًم وٓ رضًا ومْماًل قمـ أن متٚمؽ ًمؽ 

  ٟمٗمٕم٤ًم أو رضًا.

ـْ ُدوٞمِ ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ُذوا َِم َ ُٙمُٗمقَن ؾَمْٝمئ٣ًم َوُهْؿ ﴿َواَتح ٥ًم ٓ َُيْ ِف آَِلَ

ًا َوٓ َٞمْٖمٔم٣ًم َوٓ َيْٚمٙمُِ٘مقَن ََمْقسم٣ًم َوٓ ضَمَٝم٣مًة َوٓ  ِٜمْؿ رَضّ ًِ َْٞمُٖم ِٕ َٙمُٗمقَن َوٓ َيْٚمٙمُِ٘مقَن  ُُيْ

 .[5]اًمٗمرىم٤من:ُٞمُُمقرًا﴾

وم٤مًمًحرة واًمٙمٝم٤من واعمٜمجٛمقن وهٙمذا إُمقات اًمذيـ يٜم٤مدون ُمع اهلل أو ُمـ دون 

يًتٓمٞمٕمقن أن يدومٕمقا اًمي قمـ أٟمٗمًٝمؿ ًمٗمٕمٚمقا، ومٛم٠ًمًم٦م اًمٕم٘مٞمدة جي٥م أن  اهلل، ًمق يم٤مٟمقا

اًل  شمٙمقن ذم اعم٘مدُم٦م، ومٚمـ شمًتٓمٞمع أن دم٤مهد وقم٘مٞمدشمؽ ُمزقمزقم٦م، وًمـ شمتقيمؾ قمغم اهلل شمقيمُّ

خمٚمّم٤ًم وقم٘مٞمدشمؽ ُمزقمزقم٦م، سمؾ أقمٔمؿ ُمـ ذا وذاك أن اًمذي يٜم٤مدي همػم اهلل، ؾمقاء أيم٤من 

 قمٚمقان، أسم٤م أسم٤م ـمػم، أو اخلٛم٦ًم، أو رؾمقل اهلل  يٜم٤مدي اهل٤مدي اعم٘مٌقر سمّمٕمدة، أو اسمـ

 ُمـ أوؾ ظمٚمؼ اهلل. أو همػم ذًمؽ، ومٝمذا

ـْ ٓ ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـْ ُدوِن اهللِ ََم ـْ َيْدفُمق َِم ح ـْ َأَوؾه مِم ﴿َوََم

ـْ ُدفَم٣مئِِٜمْؿ نَم٣مهمِٙمُ  َتِجٝم٤ُم يَمُف إلَِم َيْقِم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َوُهْؿ فَم ًْ ْؿ *  قنَ َي َوإَِذا ضُممِمَ ايمٛمح٣مُس ىَم٣مُٞمقا ََلُ

﴾ ـَ ٣ٌَمَدهِتِْؿ ىَم٣مهمِِري ، إهن٤م ٓ ختٚمق سمٚمد ُمـ اًمٕم٘م٤مئد اًمزائٖم٦م، [4-3]آطم٘م٤مف: َأفْمَداًء َوىَم٣مُٞمقا زمِِٔم

وإذا يم٤مٟم٧م ىمد ختٚمّم٧م هذه اًمٕم٘م٤مئد اًمزائٖم٦م ُمـ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، وم٢مهن٤م ٓ ختٚمق سمٕمض 

                                                        

 أي: اًمذي يدقمق همػم اهلل. (1634)
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همػم اهلل، وٟمحـ ُم٠مُمقرون سم٠من ٟمخٚمص اًمٕمج٤مئز، وسمٕمض اًمِمٞم٤ٌمت ُمـ اًمٕم٘مٞمدة ذم 

قم٘م٤مئدهؿ اًمنميمٞم٦م، وم٤مًمنمك يم٤محلدث ذم اًمٕم٤ٌمدة، وم٢مذا يمٜم٧م شمتّمدق وحت٩م وشم١مدي 

اًمزيم٤مة، صمؿ شمٕمت٘مد أن اًمقزم يٜمٗمع أو يي، أو أن اًم٤ًمطمر اًمذي ٟم٤مصٞمتف سمٞمد اهلل يٜمٗمع ويي، 

٤م دضم٤مل وُم٤م أيمثر اًمدضم٤مضمٚم٦م واًمٙمٝم٤من واعمٜمجٛملم ذم يمثػم ُمـ إىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م، وقمٜمدٟم

ُمـ اًمدضم٤مضمٚم٦م ذم سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف وآظمر سمرداع ي٘م٤مل ًمف )اًمٕمقسمكم( وإمم اهلل اعمِمتٙمك، وم٘مقُمٜم٤م 

سمحٛمد اهلل ىمد أصٌحقا قمغم سمّمػمة، وًمٙمـ إذا هق ىم٤مت أطمدهؿ ذه٥م إمم اًمٕمقسمكم ىمٓمع 

اَم َصَٛمُٔمقا ىَمْٝمُد اهلل داسمر اًمٕمقسمكم وأظمزاه اهلل وأذًمف، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:   ﴿إِٞمح

٣مضِمُر ضَمْٝم٧ُم َأسَمك﴾ ًح ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طم٤ميمًٞم٤م قمـ ُمقؾمك [47]ـمـف:ؽَم٣مضِمٍر َوٓ ُيْٖمٙمُِح ايم

ٌْْمُِٙمُف إِنح اهللَ ٓ ُيِْمٙمُِح فَمَٚمَؾ  قمٚمٞمف اًمًالم: ْحُر إِنح اهللَ ؽَمُٝم ًِّ ﴿ََم٣م صِمْئُتْؿ زمِِف ايم

﴾ ـَ ِدي ًِ  .[62]يقٟمس:اظمُْْٖم

وُمْؾ َأهَمَرَأْيُتْؿ ََم٣م ﴿ وأن شمتقيمؾ قمغم اهلل: ومٞمج٥م قمٚمٞمؽ أهي٤م اعمًٚمؿ أن شمٕمتٛمد قمغم اهلل،

ـح  ٥ٍم َهْؾ ُه ِه َأْو َأَراَديِن زمَِرمْحَ ـح ىَم٣مؾِمَٖم٣مُت رُضِّ ـْ ُدوِن اهلِل إِْن َأَراَديِنَ اهلُل زمُِير َهْؾ ُه  سَمْدفُمقَن َِم

ُٙمقَن﴾ ُؾ اظمَُْتَقىمِّ ٌَِل اهللُ فَمَٙمْٝمِف َيَتَقىمح ًْ تِِف وُمْؾ ضَم َ٘م٣مُت َرمْحَ ًِ
ْ ، قمٚمٞمؽ أن شمٕمتٛمد قمغم [56ًمزُمر:]امُم

اهلل، ومامذا شمٜمٗمٕمؽ ريمٞمٕم٤مت؟ أو شمٜمٗمٕمؽ ٓ إًمف إٓ اهلل وأٟم٧م شم٠ميت سمام يٜم٤مىمض شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م 

ٓح اهللُ «: اًمٕمٔمٞمٛم٦م؟ اًمتل ي٘مقل ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل  َٓ إيَِمَف إِ ٛمُقا ََمْقسَم٣مىُمْؿ  ، وي٘مقل اًمٜمٌل »يَمٗمِّ

 وأدٞم٣مه٣م إَم٣مؿم٥م إذى فمـ اإليامن زمّمع وؽمتقن ؾمٔم٥ٌم همٟمفماله٣م ٓ إيمف إٓ اهلل«: 

                                                        

 ( قمـ أيب ؾمعقد 916/917م (( 1635)

 وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـفام.
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ٓح  «: ، وي٘مقل اًمٜمٌل »ايمْمريؼ َٓ إيَِمَف إِ ُأَِمْرُت َأْن ُأوَم٣مسمَِؾ ايمٛمح٣مَس ضَمتحك َيُْمَٜمُدوا َأْن 

ًدا َرؽُمقُل اهللِ  ىَم٣مةَ  ،اهللُ َوَأنح حُمَٚمح اَلَة َوُي٠ْمسُمقا ايمزح هَم١مَِذا هَمَٔمُٙمقا فَمَِمُٚمقا َِمٛمِّل  ،َوُيِٗمٝمُٚمقا ايمِمح

ْؿ فَمعَم اهللِ ِدََم٣مَءهُ  ٣مُِبُ ًَ َٜم٣م َوضِم ٓح زمَِحٗمِّ ْؿ إِ  .»ْؿ َوَأَْمَقاََلُ

أُّي٣م ايمٛم٣مس ومقيمقا: ٓ إيمف إٓ اهلل «يٕمرض ٟمٗمًف قمغم اًم٘م٤ٌمئؾ وي٘مقل:  ويم٤من اًمٜمٌل 

، وه٤م أٟمتؿ أن شم٘مقًمقن: ٓ إًمف إٓ اهلل، وًمٙمٜمٜم٤م ٟم٘مقل ًمٙمؿ: أهي٤م اًمٜم٤مس »سمٖمٙمحقا

 ظمٚمّمقه٤م ُمـ ؿمقائ٥م اًمنمك شمٗمٚمحقا.طم٘م٘مقا ٓ إًمف إٓ اهلل شمٗمٚمحقا، وأ

ِٚمٝمُد  ٣َم ايمٛمح٣مُس َأْٞمُتُؿ ايْمُٖمَٗمَراُء إلَِم اهللِ َواهللُ ُهَق ايْمَٕمٛمِله احْلَ ٌُْ٘مْؿ َوَيْٟمِت *  ﴿َي٣م َأُّيه إِْن َيَُمْٟم ُيْذِه

، وم٤مًمٕمقسمكم وم٘مػم إمم اهلل، ومٚمق [25-23]وم٤مـمر: َوََم٣م َذيمَِؽ فَمعَم اهللِ زمَِٔمِزيٍز﴾*  زمَِخْٙمٍؼ صَمِديدٍ 

ٌس اًمٌقل ومٞمف ًمًٛمٕمتف يٍمخ ُساظم٤ًم، وص٤مطم٥م سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف وهٙمذا سم٘مٞم٦م اًمدضم٤مضمٚم٦م طم

وم٘مراء إمم اهلل، ومٚمق طمٌس اًمٌقل ومٞمف ًمًٛمٕمتف يٍمخ ساظم٤ًم، وص٤مطم٥م سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف 

وهٙمذا سم٘مٞم٦م اًمدضم٤مضمٚم٦م وم٘مراء إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، جي٥م أن شمٕمرف ُمٜمزًمتؽ ُمـ اهلل 

﴿َوإَِذا ؽَمَٟميَمَؽ ، وأن شمٚمج٠م إمم اهلل قمز وضمؾ: قمزوضمؾ، وأن اهلل ىم٤مدر قمغم أن يداومع قمٜمؽ

ٌُقا رِم َويْمُٝم٠ْمَِمٛمُقا يِب يَمَٔمٙمحُٜمؿْ  َتِجٝم ًْ اِع إَِذا َدفَم٣مِن هَمْٙمَٝم ٣ٌَمِدي فَمٛمِّل هَم١ميِنِّ وَمِري٤ٌم ُأصِمٝم٤ُم َدفْمَقَة ايمدح  فِم

ُ٘مُؿ ادْ ، وم٤مًمدقم٤مء قم٤ٌمدة واٟمٙم٤ًمر وذل هلل قمزوضمؾ: [264]اًمٌ٘مرة:﴾َيْرؾُمُدونَ  فُمقيِن ﴿َووَم٣مَل َرزمه

ـَ  ٣ٌَمَدَِت ؽَمَٝمْدطُمُٙمقَن صَمَٜمٛمحَؿ َداطِمِري ـْ فِم وَن فَم َتْ٘مػِمُ ًْ ـَ َي   .[42]هم٤مومر:﴾َأؽْمَتِج٤ْم يَمُ٘مْؿ إِنح ايمحِذي

ي٘مقل:  وشمٚمؽ اًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ اًمتل شمذسمح قمٜمد يمثػم ُمـ اًم٘مٌقر شمذسمح ًمٚمِمٞمٓم٤من، واًمٜمٌل 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.53/58م (( 1636)

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.22( )م 25)خ ( 1637)

 (.1/257ذم اجلامع اًمصحقح )( قمـ رسمقعة سمـ قمٌاد ريض اهلل قمـف وهق 3/492رواه أمحد )( 1638)
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ـْ َذزَمَح يمَِٕمغْمِ اهللِ « ـَ اهللُ ََم ـْ ة ذم ؿم٠من اًمدقم٤مء: ، وي٘مقل رب اًمٕمز»يَمَٔم ﴿إِْن َيْدفُمقَن َِم

ٓح ؾَمْٝمَْم٣مٞم٣ًم ََمِريداً  ٓح إَِٞم٣مشم٣ًم َوإِْن َيْدفُمقَن إِ ٣ٌَمِدَك َٞمِِمٝم٣ًٌم *  ُدوٞمِِف إِ ـْ فِم َِذنح َِم ََتح َٕ يَمَٔمٛمَُف اهللُ َووَم٣مَل 

، وم٤مًمذي ي٘مقل ي٤م رؾمقل اهلل، واًمذي ي٘مقل: ي٤م اسمـ قمٚمقان، [226-225]اًمٜم٤ًمء: ََمْٖمُروو٣ًم﴾

 ذي ي٘مقل: ي٤م ه٤مدي٤مه ًمٚمٝم٤مدي اعم٘مٌقر سمّمٕمدة إٟمام يٜم٤مدي اًمِمٞمٓم٤من، وإٓ وم٤مًمٜمٌل أو اًم

ا«شمّمكم قمٚمٞمف ومٝمق اًم٘م٤مئؾ:  ٣م فَممْمً ـْ َصعمح فَمقَمح َصاَلًة َصعمح اهللُ فَمَٙمْٝمِف ِِبَ ، وًمٞم٧ًم »ََم

اعم٠ًمًم٦م ُم٠ًمًم٦م ظمٓم٦ٌم مجٕم٦م، وًمٙمٜمٝم٤م ُمًئقًمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م قمغم يمقاهؾ اعمًتٛمٕملم اًمذيـ 

قمق همػم اهلل، وقمٜمدك آي٤مت ىمرآٟمٞم٦م وأطم٤مدي٨م ٟمٌقي٦م، إذا ختٚم٧م احلٙمقُم٦م يًٛمٕمقن ُمـ يد

 قمـ واضمٌٝم٤م وإظمذ قمغم أيدي اعمِمٕمقذيـ واًمدضم٤مًملم وم٢مٟمف جي٥م أن ي١مظمذ قمغم أيدهيؿ.

َوََم٣م ﴿واًم٤ًمطمر اًمذي يي اعمًٚمٛملم سمًحره ٓ سم٠مس أن يٖمت٤مل، ومٝمق يٕمتؼم يم٤مومًرا: 

ـْ َأضَمٍد ضَمتحك َيُٗمقٓ إِٞمح  اَمِن َِم ـُ همِْتٛم٥ٌَم هَمال سَمْ٘مُٖمرْ ُئَمٙمِّ ، قمغم أن قمٜمدك قمالضم٤ًم [221]اًمٌ٘مرة:﴾اَم َٞمْح

 سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم يدطمره وهق: ىمراءة آي٦م اًمٙمرد واعمٕمقذات واًمٗم٤محت٦م.

وم٢مذا يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ىمٚمقب ص٤مدىم٦م شمٚمج٠م إمم اهلل قمزوضمؾ ومٚمـ ييه٤م اًم٤ًمطمر، وإين أمحد 

٤مًم٩م اعمٍموقملم واعمرى سمآي٤مت اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وم٘مد ين اهلل ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ يٕم

ىمرآٟمٞم٦م وسم٠مدقمٞم٦م ٟمٌقي٦م، وسمٛمح٤مومٔم٦م وؾمالُم٦م قمغم قم٘مٞمدشمؽ، وأوًمئؽ اًمدضم٤مًمقن اًمذي ي٘مقل 

يَمْق ُئْمَْمك «ي٘مقل:  ًمؽ أطمدهؿ: هق ىم٤مشمؽ ومالن وم٢مي٤مك إن شمّمدىمف، ٕن اًمرؾمقل 

ؿْ  فَمك َٞم٣مٌس ِدََم٣مَء ِرصَم٣مٍل َوَأَْمَقاََلُ دح َٓ ـح  ،ايمٛمح٣مُس زمَِدفْمَقاُهْؿ 
فَمك  َويَم٘مِ ايْمَٝمِٚمكَم فَمعَم اظمُْدح

                                                        

 ( قمـ قمكم ريض اهلل قمـف.1978)م ( 1639)

 . -شمؼدم  –( قمـ قمٌداهلل سمـ قمؿرو ريض اهلل قمـفام، وضماء قمـ أيب هريرة ذم مًؾؿ 384)م ( 1640)
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، وأُم٤م اًمدضم٤مل ومٚمٞمس سمث٘م٦م طمتك وًمق شمٙمٚمؿ اجلٜمل قمغم ًم٤ًمن اعمريض وىم٤مل: »فَمَٙمْٝمفِ 

ؾمحرين ومالن ومال شمّمدىمف، وم٢من اًمٖم٤مًم٥م قمغم اجلـ اًمٙمذب، وم٢مذا ىم٤مل ؾمحرين ومالن وم٢مي٤مك 

أن شمذه٥م وشم٘متٚمف أو شم١مذيف، أو ىم٤مل ًمؽ اًم٤ًمطمر: أٟم٧م ُمًحقر وىمد ووع ًمؽ اًمًحر 

٧م اًمٓم٤مىم٦م وذه٧ٌم واؾمتخرضمتف ُمـ حت٧م اًمٓم٤مىم٦م، ومال شمّمدق اًم٤ًمطمر وٓ اجلٜمل وم٢مٟمف حت

حيتٛمؾ أٟمف هق اًمذي ووٕمف ًمٞمح٤مرش سمٞمٜمؽ وسملم ىمريٌؽ، وم٤مًمٕمالج أن شمٙمثر ُمـ ىمراءة آي٦م 

 اًمٙمرد وُمـ ىمراءة اعمٕمقذات، واًمٚمجقء إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

 اخلطب٘ الجاىٔ٘ 
٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ وآه، وأؿمٝمد احلٛمد هلل، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.

أُم٤م سمٕمد: ومتخٚمٞمص اًمٕم٘مٞمدة ُمـ ؿمقائ٥م اًمنمك أومم وأىمدم ُمـ يمثػم ُمـ اًمتل يدٟمدن 

َِت وَمْقًَم٣م إِٞمحَؽ سَمٟمْ  «قمٜمد أن أرؾمؾ ُمٕم٤مذًا إمم اًمٞمٛمـ ىم٤مل ًمف:  هب٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، واًمٜمٌل 

ـْ َأْهِؾ ايْم٘مَِت٣مِب  ٓح اهللُ َوَأينِّ َرؽُمقُل اهللِ  ،َِم َٓ إيَِمَف إِ ، سمؾ اًمٜمٌل »هَم٣مْدفُمُٜمْؿ إلَِم ؾَمَٜم٣مَدِة َأْن 

أُّي٣م ايمٛم٣مس ومقيمقا ٓ إيمف إٓ اهلل «يمام شم٘مدم يٕمرض ٟمٗمًف ذم جم٤مُمع اًمٜم٤مس وي٘مقل هلؿ:  

و سمٕمثل أو ٟم٤مسي أو طمداصمل ، ومٚمـ شمًتٓمٞمع أن شم٘مػ ذم وضمف ؿمٞمققمل أ»سمٖمٙمحقا

                                                        

قمغم اعمدقمل اًمٌقِّـَة، «( سمؾػظ: 10/252(، ورواه اًمٌقفؼل )1711( )م 4552ذم اًمصحقحلم )خ  (1641)

 ه صحقح.، وؾمـد»وقمغم اعمـؽر اًمقؿلم

 ( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام.19/30( )م/1395/1496)خ ( 1642)

 شمؼدم آكًػا.( 1643)



 481 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

ٜم٤ًَم سم٤مًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  إٓ إذا يمٜم٧م حُمّمَّ

ٌُْٙمَغ هَم٣م﴿ ْٝمِف إلَِم اظم٣َْمِء يمَِٝم ٣ٌَمؽِمِط ىَمٖمح ٓح ىَم ٍء إِ ْؿ زمًَِمْ ٌُقَن ََلُ َتِجٝم ًْ ـْ ُدوٞمِِف ٓ َي ـَ َيْدفُمقَن َِم ُه َوََم٣م َوايمحِذي

٣ٌَميمِٕمِ  ٓح دِم َوالٍل﴾ُهَق زمِ ـَ إِ ، واًمذي يٖمش اًمٜم٤مس سم٤محلروز [22]اًمرقمد:ِف َوََم٣م ُدفَم٣مُء ايْمَ٘م٣مهمِِري

واًمٕمزائؿ، أو سم٤مًمًحر واًمِمٕمقذة وشمٗمزع إًمٞمف ُمثٚمؽ يمٛمثؾ ؿمخص قمغم ـمل اًمٌئر، وي٘مقل 

 ًمٚمامء: شمٕم٤مل ي٤م ُم٤مء شمٕم٤مل ي٤م ُم٤مء، وًمٞمس قمٜمده طمٌؾ وٓ دًمق.

ـْ ُدوِن اهلِل ََم٣م ٓ َيٛمَْٖمُٔمَؽ َوٓ  ﴿َوٓ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: سَمْدُع َِم

ـَ ايمٓمح٣مظمكِِمَ  َك هَم١مِْن هَمَٔمْٙم٦َم هَم١مِٞمحَؽ إِذًا َِم ٓح ُهَق *  َيُيه َؽ اهللُ زمُِير هَمال ىَم٣مؾِمَػ يَمُف إِ ًْ ًَ َوإِْن َيْٚم

 ٌَ ـْ فِم ـْ َيَُم٣مُء َِم ٣مِدِه َوُهَق ايْمَٕمُٖمقُر َوإِْن ُيِرْدَك زمَِخغْمٍ هَمال َرادح يمَِٖمّْمٙمِِف ُيِِمٝم٤ُم زمِِف ََم

ضِمٝمُؿ﴾ ، ومٙمت٤مب اهلل شمقطمٞمد يمٚمف، وم٠مٟم٧م إذا ىمرأت اعمٕمقذات وشمدسمرهت٤م [225-224]يقٟمس: ايمرح

 دمده٤م شمقطمٞمًدا يمٚمٝم٤م.

وم٢مذا يمٜم٧م ُمقطمدًا ص٤مدىم٤ًم جي٥م أن خي٤مف ُمٜمؽ اجلٜمل، وأن خي٤مف ُمٜمؽ اعمِمٕمقذ، 

، ، أي: خي٤مف ُمٜمؽ»إن ايمُمٝمْم٣من يمٝمٖمرق َمٛمؽ ي٣م فمٚمر«ي٘مقل:  وم٤مًمرؾمقل 

َٓ َدفْمَقُة  «أُمًؽ اًمِمٞمٓم٤من وظمٜم٘مف طمتك وضمد سمرد ًم٤ًمٟمف قمغم يده، وىم٤مل:  واًمٜمٌل  يَمْق

ٌََح َُمقشَمًٗم٣م َيْٙمَٔم٤ُم زمِِف ِويْمَداُن َأْهِؾ اظمَِْديٛم٥َمِ  َْص َٕ ، وأسمق هريرة أراد أن »َأطِمٝمٛم٣َم ؽُمَٙمْٝماَمَن 

 .ي٠ميت سم٤مًمِمٞمٓم٤من أؾمػمًا إمم اًمٜمٌل 

ُمًٚماًم، وأيمرُمؽ سم٠مدقمٞم٦م وطمروز ُمْمٛمقُم٦م  وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أيمرُمؽ وضمٕمٚمؽ

ـْ «: ًمٞم٧ًم سمحروز )إسمراهٞمؿ اًمِمٝم٤مري(، ي٘مقل اًمٜمٌل  ٌََٗمَرِة ََم ـْ آطِمِر ؽُمقَرِة ايْم َيَت٣مِن َِم ْٔ ا

                                                        

 (.4/30) "اجلامع اًمصحقح"( قمـ سمريدة ريض اهلل قمـف وهق ذم 5/353رواه أمحد )( 1644)

 ( قمـ أيب اًمدرداء ريض اهلل قمـف.542)م ( 1645)
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٣م دِم يَمْٝمَٙم٥ٍم ىَمَٖمَت٣مهُ   .»وَمَرَأمُهَ

َمـ ومرأ آي٥م ايم٘مرد فمٛمد ٞمقَمف مل يٗمرزمف «ومٞمٜمٌٖمل أن شم٘مرأ هبام ذم ًمٞمٚمتؽ: 

َمـ «، وي٘مقل: م ىم٤مًمف اًمِمٞمٓم٤من ٕيب هريرة وأىمره اًمٜمٌل ، وهذا اًمٙمال»ؾمٝمْم٣من

، »وم٣مل: أفمقذ زم٘مٙمامت اهلل ايمت٣مَم٥م َمـ ذ َم٣م طمٙمؼ شمالث َمرات مل ييه رء

َمـ وم٣مل: زمًؿ اهلل ايمذي ٓ يي َمع اؽمٚمف رء دم إرض وٓ دم ايمًامء وهق «وي٘مقل: 

ذا وم٣مَلـ دم اظم٣ًمء مل ايمًٚمٝمع ايمٔمٙمٝمؿ شمالث َمرات دم ايمِم٣ٌمح مل ييه رء ضمتك يٚمز، وإ

 ُأفِمْٝمُذىُماَم «يٕمقذ طمًٜم٤ًم وطمًٞمٜم٤ًم سم٘مقًمف:  ، ويم٤من اًمٜمٌل »ييه رء ضمتك يِمٌح

٥مٍ  َمح َٓ ـْ ىُمؾِّ فَمكْمٍ  ٥ٍم َوَِم ـْ ىُمؾِّ ؾَمْٝمَْم٣مٍن َوَه٣مَمح ٥ِم َِم  .»زمَِ٘مٙماَِمِت اهللِ ايمتح٣مَمح

ـْ «: ٌل ومٝمذه طمروز ظمػم ُمـ طمروز اعمِمٕمقذيـ واًمدضم٤مًملم واعمرشمزىم٦م، ي٘مقل اًمٜم ََم

ٍء وَمِديٌر دِم  ْٚمُد َوُهَق فَمعَم ىُمؾِّ َرْ يَؽ يَمُف يَمُف اظمُْْٙمُؽ َويَمُف احْلَ َٓ َذِ ٓح اهللُ َوضْمَدُه  َٓ إيَِمَف إِ َيْقٍم  وَم٣مَل 

َٝم٦ْم فَمٛمُْف َِم٣مَئ٥ُم ؽَم  ٛم٥ٍَم َوحُمِ ًَ ٦ٌَْم يَمُف َِم٣مَئ٥ُم ضَم
ٍة ىَم٣مَٞم٦ْم يَمُف فَمْدَل فَممْمِ ِروَم٣مٍب َوىُمتِ ٝمَِّئ٥ٍم َوىَم٣مَٞم٦ْم َِم٣مَئ٥َم ََمرح

                                                        

 ( قمـ أيب مًعقد ريض اهلل قمـف.807/808( )م 5009)خ ( 1646)

( 959( معؾًؼا ووصؾف اًمـًائل ذم قمؿؾ اًمققم واًمؾقؾة )2311اًمٌخاري قمـ أيب هريرة ) رواه( 1647)

 وؾمـده طمًـ وصححف اًمعالمة إًمٌاين.

( وهمػممها قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف وصححف 2/290( وأمحد )591/588رواه اًمـًائل )( 1648)

 اًمعالمة إًمٌاين. 

ثامن ريض اهلل قمـف وهق ذم اجلامع اًمصحقح ( قمـ قم3388( واًمؽممذي )5088رواه أسمق داود )( 1649)

(2/533.) 

 ( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام.3371)خ ( 1650)
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ٓح َأضَمٌد  ح٣م صَم٣مَء زمِِف إِ ْ َيْٟمِت َأضَمٌد َأهْمَّمَؾ مِم ْٝمَْم٣مِن َيْقََمُف َذيمَِؽ ضَمتحك ُيْٚمِزَ َومَل ـْ ايمُمح يَمُف ضِمْرًزا َِم

ـْ َذيمَِؽ  رضماًل  ، ومٝمذه ٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، وىمد ؾمٛمع اًمٜمٌل »فَمِٚمَؾ َأىْمَثَر َِم

هلل إطمد اًمّمٛمد اًمذي مل يٚمد ومل يقًمد ومل يٙمـ ًمف ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ سم٠مٟمؽ أٟم٧م ا

أَم٣م هذا همٗمد ؽمٟمل اهلل زم٣مؽمٚمف ايمذي إذا دفمل زمف أصم٣مب، وإذا ؽمئؾ زمف «يمٗمًقا أطمد، وم٘م٤مل: 

 .»أفمْمك

ٕظمٞمٜم٤م  "اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ أذيم٤مر اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م"وإُمر ُمٞمن، ومٛمٛمٙمـ أن شمِمؽمي 

ـ اًمٙمت٥م اًمتل أًمٗم٧م ذم ذًمؽ، وإذا سمـ اًمٕمدوي( طمٗمٔمف اهلل أو همػمه ُم ذم اهلل )ُمّمٓمٗمك

يمٜم٧م ٓ حتٗمظ وم٤محلٛمد هلل اًمذي ضمٕمؾ ًمٜم٤م طمّمٜم٤ًم طمّمٞمٜم٤ًم ُمـ اًمٙمٝم٤من واعمٜمجٞمٛمـ 

َل ايْم٘مَِت٣مَب َوُهَق َيَتَقلمح واعمِمٕمقذيـ وطمٗمظ أوًمٞم٤مءه:  ﴿إِنح َويمِٝمَِّل اهللُ ايمحِذي َٞمزح

كمَ  ٣محِلِ ـْ زَمكْمِ َيَد ، [274ٕقمراف:ا]﴾ايمِمح ٣ٌَمٌت َِم ـْ َأَْمِر ﴿يَمُف َُمَٔمٗمِّ َٖمُٓمقَٞمُف َِم ـْ طَمْٙمِٖمِف حَيْ ْيِف َوَِم

، أي سم٠مُمر اهلل، وم٢مذا يمٜم٧م ُمًت٘مٞماًم جيٕمؾ اهلل ًمؽ ُمالئٙم٦م حيٗمٔمقٟمؽ ُمـ [22]اًمرقمد:اهللِ﴾

اًمٙمٝم٤من وُمـ اعمٜمجٛملم وُمـ اعمِمٕمقذيـ، وم٤معمٜمجٛمقن اعمرشمزىم٦م اًمذيـ ًمٕمٌقا قمغم قم٘مقل يمثػم 

ؿ وي٘م٤مل ًمف: ٓ شمدظمؾ اًمٕمروؾم٦م إٓ ُمـ اًمٜم٤مس، اًمذيـ إيامهنؿ ُمزقمزع، ومرسمام يتزوج أطمده

 سمٕمد أن يٓمٚمع اًمٜمجؿ اًمٗمالين، ومرسمام يٌ٘مقن ذم ًمٞمٚم٦م سم٤مردة يٜمتٔمرون طمتك يٓمٚمع اًمٜمجؿ.

ورسمام شمزوضمٝم٤م واؾمٛمٝم٤م زيٜم٥م ىم٤مل: ٓ، وم٤مؾمؿ زيٜم٥م ٓ يتالءم ُمع ٟمجٛمؽ، ٓ سمد أن 

 شم٘مٚم٥م اؾمٛمٝم٤م إمم وم٤مـمٛم٦م، وهذا حيدث ذم اًمٞمٛمـ إؾمٗمؾ، سمؾ وذم سمٚمدٟم٤م.

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2691( )م 6403)خ ( 1651)

( قمـ سمريدة ريض اهلل قمـف 2/1267( واسمـ ماضمة )9/445( واًمؽممذي )1494رواه أسمق داود )( 1652)

 (.6/250وهق ذم اجلامع )
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ومٛمـ ظمٚمص اهلل قم٘مٞمدشمف ُمـ هذه اخلراوم٤مت جي٥م أن حيٛمد اهلل وأن ؿمٕمقذة ودضمؾ، 

اد، وأقمٜمل سم٤مهلدار اًمّمقذم  ار وٓ طمدَّ يًٕمك ضم٤مهدًا ذم ختٚمٞمص قم٘م٤مئد أظمريـ، ومال هدَّ

اًمذي سم٤مًمٌٞمْم٤مء، وسم٤محلداد اًمدضم٤مل اًمذي سمحيُمقت، وم٤محلٛمد هلل اًمذي رزىمٜم٤م اًمٕم٘مٞمدة 

يمثػم ُمـ اًمِم٤ٌمب يم٤مًمٞمٝمقدي، ومٝمؿ اًمٓمٞم٦ٌم وأي٘مظ اعمًٚمٛملم، وم٘مد أصٌح اعمِمٕمقذ قمٜمد 

يٕمرومقن أٟمف خمرب وُمٗمًد، وًمق وضمدت طمٙمقُم٦م ٕظمذت قمغم يديف وُم٤م شمريمتف يْمؾ 

 اعمًٚمٛملم، ومل شمٕمٓمف اجلٜمقد قمٜمد سم٤مب سمٞمتف.

وم٢ممم اهلل اعمِمتٙمك، وم٢من اًمٕمقسمكم ي١مشمك سم٤مجلٜمقد اًمرؾمٛمٞملم اًمالسمًلم ًم٤ٌمؾم٤ًم رؾمٛمٞم٤ًَّم قمٜمد 

ًمذي هيٛمٜم٤م هق صالح قم٘مٞمدة اعمًٚمٛملم، وم٢مذا سم٤مب سمٞمتف وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن، وا

صٚمح٧م قم٘مٞمدة اعمًٚمٛملم ومًٞمٕمٓمؾ اًمٕمقسمكم أو يٞمن اهلل سمٛمـ يٕمقسمٚمف، وهٙمذا دضم٤مل سمٞم٧م 

اًمٗم٘مٞمف ؾمٞمتٕمٓمؾ سم٢مذن اهلل وشمٌ٘مك اًمٕم٘مٞمدة هلل قمزوضمؾ، صمٌتٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ سم٤مًم٘مقل اًمث٤مسم٧م، 

 وطمٗمٔمٜم٤م وإي٤ميمؿ ُمـ يمؾ يمٞمد ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس واجلـ.

* * * 
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ 

 وآه، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ـَ َزفَمْٚمُتْؿ  أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـْ ﴿وُمِؾ اْدفُمقا ايمحِذي َِم

ٍك َوََم٣م يَمفُ  ـْ ِذْ ْؿ همِٝمِٜماَم َِم َْرِض َوََم٣م ََلُ ْٕ اَمَواِت َوٓ دِم ا ًح ٍة دِم ايم  ُدوِن اهللِ ٓ َيْٚمٙمُِ٘مقَن َِمْثَٗم٣مَل َذرح

ـْ ـَمِٜمغمٍ  ـْ َأِذَن يَمُف﴾*  َِمٛمُْٜمْؿ َِم ٓح ظمَِ َٖم٣مفَم٥ُم فِمٛمَْدُه إِ ، ومٗمل ه٤مشملم [15-11]ؾمـ٠ٌم: َوٓ سَمٛمَْٖمُع ايمُمح

٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ٟمٗمل اعمٚمؽ أهنؿ ٓ يٛمٚمٙمقن أيتلم يمام ي

 ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمًٛمقات وإرض، وٟمٗمل اًمنميمٞم٦م، وٟمٗمل اعمٕملم، وٟمٗمل اًمِمٗم٤مقم٦م.

ـْ ﴿وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـْ ُدوٞمِِف ََم٣م َيْٚمٙمُِ٘مقَن َِم ـَ سَمْدفُمقَن َِم َوايمحِذي

َٚمُٔمقا ُدفَم٣مَءىُمْؿ َويَمْق ؽَمِٚمُٔمقا ََم٣م اؽْمَتَج٣مزُمقا يَمُ٘مْؿ َوَيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم  إِْن سَمْدفُمقُهؿْ *  وِمْْمِٚمغمٍ  ًْ ٓ َي

ٌُِّئَؽ َِمْثُؾ طَمٌغٍِم﴾ ىمُِ٘مْؿ َوٓ ُيٛمَ ـْ  ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[22-25]وم٤مـمر: َيْ٘مُٖمُروَن زممِِمْ ﴿َوََم

اَم  ُف ٓ ُيْٖمٙمُِح َيْدُع ََمَع اهلِل إََِل٣ًم آطَمَر ٓ زُمْرَه٣مَن يَمُف زمِِف هَم١مِٞمح ِف إِٞمح ٣مزُمُف فِمٛمَْد َرزمِّ ًَ ضِم

، ومٝمذا دًمٞمؾ قمغم أن اًمذيـ يدقمقن همػم اهلل ومٞمام ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ [225]اعم١مُمٜمقن:﴾ايْمَ٘م٣مهمُِرونَ 

اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٝمؿ ُمنميمقن، وأهنؿ يمٗم٤مر، ويمثػم ُمـ اًمٕم٤مُم٦م ٓ يٗمرق سملم اًمٕم٤ممل 

اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، واًمتل هن٤مي٦م أُمره٤م  واعمٜمجؿ، ومتٚمٙمؿ إُم٦م اًمْم٤مًم٦م اًمتل هل أيمٗمر ُمـ

 إسم٤مطم٦م مجٞمع ُم٤م طمرم اهلل.

سم٘مٞم٦م اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م،  ذم ذيٓملم، وؾمٞم٠ميت "اعمّم٤مرقم٦م"وسمحٛمد اهلل ىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ذم 

أٓ وهل إُم٦م اًمٙم٤مومرة اًمذيـ يًٛمقن أٟمٗمًٝمؿ )سم٤معمٙم٤مرُم٦م( وًمٞمًقا سمٛمٙم٤مرُم٦م، يًت٘مٌٚمقن 
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مم ُم٤ًمضمد ىمد سمٜمقه٤م ُمع أهنؿ يمٗم٤مر، ويرطم٥م هبؿ ذم اًمٞمٛمـ ويِمٞمد ذيمرهؿ ويٕمٛمدون إ

 ، ومديٜمٝمؿ همػم ديٜمٜم٤م.»ٓ جيتٚمع ديٛم٣من دم صمزيرة ايمٔمرب«ي٘مقل:  واًمرؾمقل 

سم٠من اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ـم٤مئٗم٦م ُمـ  "اًمٗمرق سملم اًمٗمرق"اًم٘م٤مدر اًمٌٖمدادي ذم يمت٤مسمف  وىمد ذيمر قمٌد

 اًمدهري٦م يٜمتٝمل هبؿ احل٤مل إمم إسم٤مطم٦م مجٞمع ُم٤م طمرم اهلل.

، ويمتٌٜم٤م قمٜمٝمؿ ذم "هذه دقمقشمٜم٤م وقم٘مٞمدشمٜم٤م"د أن يمتٌٜم٤م قمٜمٝمؿ ذم وىمد شم٠معمقا هم٤مي٦م اًمت٠ممل قمٜم

 ، وقمٜمد أن ظمرج اًمنميط، سمؾ أرؾمٚمقا ُمـ ي٘متؾ اًمقادقمل وم٘مٚمٜم٤م يمام ىمٞمؾ:"اعمّم٤مرقم٦م"

 زقمؿ اًم٘مـريٛمط أن ؾمـٞم٘متؾ ُم٘مـٌاًل 

 

ــؾ  ــ٤م ُم٘مٌ ــالُم٦م ي ــ٥م ؾم ــ سمٓمٞم  أسمنم

 وأصؾ اًمٌٞم٧م: 

 ُمرسمٕمـ٤مً زقمؿ اًمٗمـرزدق أن ؾمـٞم٘متؾ 

 

ــع  ــ٤م ُمرسم ــالُم٦م ي ــ٥م ؾم ــ سمٓمٞم  أسمنم

حٛمد اهلل أصٌحقا ذم ٟمٔمر يمثػم ُمـ أشم٤ٌمقمٝمؿ أظم٨ٌم ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، طمتك وسم 

أهن٤م أشم٧م رؾم٤مئؾ ُمـ سمٕمض اإلظمقة ي٘مقل: إن سمٕمض اًمٗمتٞم٤مت اًمّم٤محل٤مت يرهمٌـ ذم 

 اًمزواج ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، وًمٙمـ ٓ يدريـ ُم٤مذا يٕمٛمٚمـ سمآسم٤مئٝمـ اجل٤مهٚملم.

هب٤م ذرقم٤ًم، وًمٞمس ومٛمـ ومْمؾ اهلل أن دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م ىمد أىمٚم٘م٧م يمؾ ُمٌٓمؾ، وو٤مىمقا 

هذا سم٥ًٌم يمثرة قمٚمٛمٜم٤م، وٓ سمِمج٤مقمتٜم٤م، وٓ سمٗمّم٤مطمتٜم٤م ذم اخلٓم٤مسم٦م، وًمٙمٜمف احلؼ8 ٕن ؾمٜم٦م 

 طمؼ، ومٞمتحػمون ذم اإلضم٤مسم٦م قمٚمٞمٝم٤م. رؾمقل اهلل 

وىمد وقمدٟم٤م إظمقاٟمٜم٤م سم٤مًمٙمالم قمغم سمٕمض دضم٤مضمٚم٦م اًمٕمٍم ذم اًمٞمٛمـ واعمٙم٤مرُم٦م هؿ 

، ىم٤مًمقا: قم٤مئِم٦م، وأي٦م [45]اًمٌ٘مرة:﴾ْذزَمُحقا زَمَٗمَرةً إِنح اهللَ َيْٟمَُمُرىُمْؿ َأْن سمَ ﴿رءوس اًمدضم٤مضمٚم٦م: 

٦ٌِْم َوايمْمح٣منُمقِت ﴿ ذم ؾمٞم٤مق ىمّم٦م ُمقؾمك وطمقاره ُمع ىمقُمف: ، ىم٤مًمقا: أسمق [32]اًمٜم٤ًمء:﴾زم٣ِمجْلِ

                                                        

ًٌا.رواه أمح( 1653)  د قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا وشمؼدم ىمري
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سمـ اًمٗمْمؾ اًمذي يِمٞمد سمف )قمٌد اًمٕمزيز اعم٘م٤مًمح( ُمـ إسم٤مطم٦م ُم٤م  سمٙمر وقمٛمر، وىمّم٦م قمكم

 ف:طمرم اهلل مجٞمع اعمح٤مرم وؾمقاء يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًم٘مّمٞمدة ًم

 وُمـ ومْمٚمف زاد طمؾ اًمّمٌل  أطمؾ اًمٌٜم٤مت ُمع إُمٝم٤مت

أم ىمٞمٚم٧م حتٙمل اًمقاىمع، وٓ يٛمٜمع أن ُمالطمدة اًمٕمٍم ُمـ ؿمٞمققمٞملم وطمداصمٞملم 

وقمٚمامٟمٞملم ي١ميدون دقمقة اعمٙم٤مرُم٦م، ٕن اًمٜمٝم٤مي٦م واطمدة وهل إسمٓم٤مل طمٙمؿ اهلل ُمـ أرض 

 اهلل.

ٓ أن ىمدم إًمٞمٜم٤م وم٤محلٛمد هلل ىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ سمام يٙمٗمل ذم ذًمؽ اًمٙمت٤مب، وُم٤م هق إ

سمٕمض اإلظمقة وىم٤مل: إهنؿ يًت٘مٌٚمقن ذم ضمٌٚم٦م وذم صٜمٕم٤مء وذم طمراز هم٤مي٦م آؾمت٘م٤ٌمل، 

وهلؿ شمًٛمٞم٤مت خمتٚمٗم٦م ومٕمٜمدٟم٤م يًٛمقن )سم٤معمٙم٤مرُم٦م( وذم اعمديٜم٦م يًٛمقن )سم٤مًمٜمخ٤موًم٦م( وذم 

إطم٤ًمء يًٛمقن)سم٤مًمراومْم٦م(، أي يًٛمٞمٝمؿ همػمهؿ، وذم اًمٌحريـ )سم٤مًمٌح٤مرٟم٦م(، 

٤م اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٙمراد، وإٓ وم٘مد يم٤من اإلُم٤مم أمحد أو اإلُم٤مم وطمٙمقُم٤مت اعمًٚمٛملم هيٛمٝم

 حيٞمك محٞمد اًمديـ أظمذ يمتٌٝمؿ صمؿ رده٤م هلؿ ومٞمام أظمؼمت )قمٌد اًمرمحـ إري٤مين(.

واعمًٚمٛمقن وٕمٗم٤مء اإليامن هؿ اًمذيـ يِمجٕمقن هذه اخلراوم٦م، وم٢مذا ُمرض وًمد 

شم٠ميت إًمٞمف  أطمدهؿ ومٝمق ُمًتٕمد أن يْمحل سمديٜمف وٓ يرى وًمده ُمٍموقم٤ًم، واًمٜمٌل 

ُػ وَم٤مْدُع اُمرأة وشم٘مقل: ي٤م رؾمقل اهلل  ُع َوإيِِن َأشَمَٙمِمَّ إِْن ؾِمْئ٦ِم « :ىَم٤مَل  ؟زِم  اهللَ إيِِن ُأْسَ

ٛمح٥ُم َوإِْن ؾِمْئ٦ِم َدفَمْقُت اهلَل َأْن ُئَم٣مهمَِٝمِؽ  ِت َويَمِؽ اجْلَ ُػ  :ىَم٤مًَم٧ْم  »َصػَمْ َأْصؼِمُ ىَم٤مًَم٧ْم وَم٢مِيِن َأشَمَٙمِمَّ

َٓ  اهللَوَم٤مْدُع  َػ وَمَدقَم٤م هَل٤َمَأْن   . َأشَمَٙمِمَّ

وُم٤م أيمثر إـمٗم٤مل سمؾ واًمٙم٤ٌمر اًمذيـ يٛمقشمقن وهؿ ُمقىمرون طمروزًا وقمزائؿ، وٓ 

                                                        

 (.2576( )م 5652)خ ( 1654)
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ٌَْؾ يَمُف «ي٘مقل:  شمٖمٜمل قمٜمف ؿمٞمئ٤ًم، دع قمٜمؽ أن اًمٜمٌل  ٍء مَلْ سُمْٗم ـْ َرْ َٟميَمُف فَم ًَ اهًم٣م هَم ـْ َأسَمك فَمرح ََم

 .، رواه ُمًٚمؿ»َصاَلٌة َأْرزَمِٔمكَم يَمْٝمَٙم٥مً 

 ٕن يٛمقت وًمدك ومٞمِمٗمع ًمؽ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ظمػم ًمؽ ُمـ أن شمْمحل سمديٜمؽ، ومقاهلل

 وٕن يٛمقت وًمدك ظمػم ًمؽ ُمـ أن يٛمقت ىمٚمٌؽ، وم٘مد يم٤من ي١مشمك سم٤معمريض إمم اًمٜمٌل 

زم٣ِمؽْمِؿ اهلِل سُمْرزَم٥ُم َأْرِوٛم٣َم زمِِريَٗم٥ِم زَمْٔمِّمٛم٣َم «سم٤مًمٜمٗم٨م ذم رأس أصٌٕمف وي٘مقل:  وي٘مقم اًمٜمٌل 

ٛم٣َميمُِٝمُْمَٖمك زمِِف ؽَمِٗمٝمٚمُ  ٣ٌَمَس َربح ايمٛمح٣مِس «: ، وي٘مقل اًمٜمٌل »ٛم٣َم زم١ِمِْذِن َرزمِّ َأْذِه٤ْم ايْم

َٓ ُيَٕم٣مِدُر ؽَمَٗماًم  ٓح ؾِمَٖم٣مُؤَك ؾِمَٖم٣مًء  َٓ ؾِمَٖم٣مَء إِ ٣مدِم  ، ورب اًمٕمزة ي٘مقل »َواؾْمِػ َأْٞم٦َم ايمُمح

قِع َوٞمَ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ْقِف َواجْلُ ـَ اخْلَ ٍء َِم ُ٘مْؿ زمًَِمْ ٌُْٙمَقٞمح َْٞمُٖمِس ﴿َويَمٛمَ ْٕ ََْمَقاِل َوا ْٕ ـَ ا ْٗمٍص َِم

ـَ  ٣مزمِِري ِ ايمِمح ٣م إيَِمْٝمِف َراصِمُٔمقنَ *  َوايمثحَٚمَراِت َوزَمممِّ ٣م هللِحِ َوإِٞمح ٥ٌٌَم وَم٣ميُمقا إِٞمح ـَ إَِذا َأَص٣مزَمْتُٜمْؿ َُمِِمٝم *  ايمحِذي

٥ٌم َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْْٜمتَ  ِْؿ َوَرمْحَ ـْ َرِبِّ ، ي٘مقل [235-233]اًمٌ٘مرة: ُدوَن﴾ُأويَمئَِؽ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َصَٙمَقاٌت َِم

 سمـ اخلٓم٤مب: ٟمٕمؿ اًمٕمدٓن وٟمٕمٛم٧م اًمٕمالوة. قمٛمر

٣م «ي٘مقل:  واًمٜمٌل  ٓح ىَم٣مُٞمقا ََلَ ـْ َويَمِدَه٣م شَماَلشَم٥ًم إِ ٣م َِم ُم زَمكْمَ َيَدُّْيَ ـْ اَْمَرَأٍة سُمَٗمدِّ ـح َِم ََم٣م َِمٛمُْ٘م

ـْ ايمٛمح٣مرِ  ، وي٘مقل »َواشْمٛمكَْمِ « : اهللَِرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  ؟َواصْمٜملَْمِ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم اُْمَرَأةٌ  ،»ضِمَج٣مزًم٣م َِم

ـْ َأْهِؾ «ومٞمام يرويف قمـ رسمف:  اًمٜمٌل  ٌَّْم٦ُم َصِٖمٝمحُف َِم ـِ فِمٛمِْدي صَمَزاٌء إَِذا وَم ٌِْدي اظم٠ُْْمَِم ََم٣م يمَِٔم

                                                        

 .صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ( قمـ سمعض أزواج اًمـٌل 2230)م ( 1655)

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.2194( )م 5745/5746خ (( 1656)

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.2191( )م 5743)خ ( 1657)

 اهلل قمـف. ( قمـ أيب ؾمعقد ريض2633( )م 101)خ ( 1658)
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ٛمح٥مُ  ٓح اجْلَ ٌَُف إِ ًَ ْٞمَٝم٣م شُمؿح اضْمَت ومٞمام يرويف قمـ رسمف:  أو هبذا اعمٕمٜمك، وي٘مقل اًمٜمٌل  »ايمده

ٛمح٥مَ إَِذا « ْوُتُف َِمٛمُْٜماَم اجْلَ ٌََتٝمِْف هَمَِمػَمَ فَمقح ٌِْدي زمَِحٌِٝم ومال يٌ٘مك  ،ُيِريُد قَمْٞمٜمَْٞمفِ  »ازْمَتَٙمْٝم٦ُم فَم

ٍء اعمًٚمؿ يريد أن يًػم طمٞم٤مشمف يمام يريد، ومرب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٣م ىُمؾح َرْ ﴿إِٞمح

َْرِض َوٓ ﴿َمَ  ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[27]اًم٘مٛمر:﴾طَمَٙمْٗمٛم٣َمُه زمَِٗمَدرٍ  ْٕ ٥ٌٍَم دِم ا ـْ َُمِِمٝم ٣م َأَص٣مَب َِم

غمٌ  ًِ َأَه٣م إِنح َذيمَِؽ فَمعَم اهللِ َي ٌِْؾ َأْن َٞمػْمَ ـْ وَم ٓح دِم ىمَِت٣مٍب َِم ُ٘مْؿ إِ ًِ يمَِ٘مْٝمال سَمْٟمؽَمْقا فَمعَم ََم٣م *  دِم َأْٞمُٖم

، ومال سمد ُمـ [15-11]احلديد: ﴾هَم٣مسَمُ٘مْؿ َوٓ سَمْٖمَرضُمقا زماَِم آسَم٣مىُمْؿ َواهلُل ٓ حُي٤ِمه ىُمؾح خُمَْت٣مٍل هَمُخقرٍ 

اًمّمؼم وآطمت٤ًمب، وُمـ ُمٕمروم٦م ُمٜمزًم٦م ه١مٓء اًمدضم٤مضمٚم٦م اًمذيـ يدضمٚمقن قمغم اعمجتٛمع، 

وخيتٚمًقن أُمقال اعمجتٛمع، وٕن يذه٥م سمٕمْمٝمؿ يٙمٜمس ذم اًمِمقارع، أو يٌٞمع سمٕمض 

 إُمقر اًمتل رسمام يت٠مومػ سمٕمض اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م ظمػم ًمف ُمـ أن ي٠ميمؾ أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ.

، رواه اإلُم٤مم أمحد ذم »أيام صمًد ٞم٦ٌم فمعم ؽمح٦م هم٣ميمٛم٣مر أولم زمف«: ًمٜمٌل وي٘مقل ا

 سمـ قمٌداهلل ريض اهلل قمٜمٝمؿ. ضم٤مسمر ُمـ طمدي٨م "ُمًٜمدة"

 ومٝم١مٓء اًمدضم٤مضمٚم٦م ؾمقاء أيم٤مٟمقا ُمـ اًمّمقومٞم٦م اًمذيـ حي٤مرسمقن ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ٓ وي٘مقًمقن: ٓ يٕمتٛمد قمغم رء ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل شم٠ميت ُمـ اًمًٕمقدي٦م، وم٘م٤مل ىم٤مئؾ: و

اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ؟ وم٘م٤مًمقا: وٓ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ٕهنؿ ىمد همػموه٤م، ومٚمٞم٧ًم هل اًمتل 

، وًمـ يم٤مٟم٧م ذم زُمـ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، واًم٘مّمد ُمـ هذا هق حم٤مرسم٦م ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 ٟمٜمًك أهؾ صٕمدة اًمذيـ و٤مىم٧م هبؿ إرض سمام رطم٧ٌم سم٥ًٌم اٟمتِم٤مر يمت٥م اًمًٜم٦م.

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.6424)خ ( 1659)

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.5653)خ ( 1660)

 (.4/522) "اجلامع اًمصحقح"( وهق ذم 3/321رواه أمحد )( 1661)
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 "ُمًٜمد أمحد"وه٤ميب، و "خ٤مريصحٞمح اًمٌ"وه٤ميب، و "شمٗمًػم اسمـ يمثػم"ي٘مقًمقن: 

وه٤ميب، واًمٙمت٤مب اًمٓمٞم٥م قمٜمدهؿ  "شمٗمًػم اًمٓمؼمي"وه٤ميب، و "صحٞمح ُمًٚمؿ"وه٤ميب، و

 هق اًمذي ومٞمف: طمدصمتٜمل ضمديت قمـ قمٛمتل قمـ ظم٤مًمتل، وأُم٤م يمت٥م اًمًٜم٦م قمٜمدهؿ ومقه٤مسمٞم٦م.

سمـ  اًمقه٤مب واًمٌخ٤مري، وسملم حمٛمد سمـ قمٌد ومخٌتؿ وظمنشمؿ، ومٙمؿ سملم حمٛمد

ؾ، وهؿ ٓ يًتحٞمقن وٓ يدرون أهن٤م ؾمتٜمٙمِمػ احل٘م٤مئؼ سمـ طمٜمٌ اًمقه٤مب وأمحد قمٌد

 اًمٞمقم أو همدًا أو سمٕمد همد.

، »وَمـ رنم٤م فمـ ؽمٛمتل همٙمٝمس َمٛمل«إذ ي٘مقل:  وصدق رؾمقل اهلل 

، ومٝمؿ ذم ذًم٦م وذم »وصمٔمٙم٦م ايمذيم٥م وايمِمٕم٣مر فمعم َمـ طم٣ميمػ أَمري«وي٘مقل أيًْم٤م: 

ٟمٞم٤م، واحلٛمد هلل صٖم٤مر ظمّمقص٤ًم سمٕمد آٟمتخ٤مسم٤مت، ومٗمل ساع ُمع اعمِم٤ميخ قمغم اًمد

اؾمؽماح ُمٜمٝمؿ أهؾ اًمًٜم٦م، وم٢من وم٤مز اًمِمٞمٕمل ومٝمل ٟمٙم٦ٌم قمٚمٞمف، ؾمٞمتٕم٤مدى هق واعمِم٤ميخ، وإن 

 ؾم٘مط ومذًمؽ أـمؿ.

وٟمحـ ٟمٕمتؼم ٟمت٤مئ٩م هذه آٟمتخ٤مسم٤مت ُمـ ص٤مًمح أهؾ اًمًٜم٦م، وإن ؿمئ٧م ذه٧ٌم إمم 

طميُمقت أو إمم اًمٕمديـ، أو إمم وادي آل أيب ضم٤ٌمرة، أو إمم صٕمدة، أو إمم طم٤مؿمد ي٘م٤مل 

: أٟم٧م ُمـ دُم٤مج؟ شم٘مقل: ٟمٕمؿ، ومٞم٘م٤مل: ُمرطم٤ًٌم سمٙمؿ، ومٞم٘م٤مل: هؾ اقمتزًم٧م هذه ًمؽ

، وٕن ومٞمٝم٤م ُم٤ًموُم٦م آٟمتخ٤مسم٤مت؟ شم٘مقل: ٟمٕمؿ اقمتزًمٜم٤مه٤م ٕهن٤م مل شمٙمـ قمغم قمٝمد اًمٜمٌل 

﴿َوإِْن سُمْمِْع سم٤مإلؾمالم، وومٞمٝم٤م أن احلٙمؿ ًمأليمثري٦م، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

َْرِض يُ  ْٕ ـْ دِم ا ـْ ؽَمٌِٝمِؾ اهللِ﴾َأىْمَثَر ََم ٣ٌَمِدَي ﴿ ، وي٘مقل:[224]إٟمٕم٤مم:ِّمٙمهقَك فَم ـْ فِم َووَمٙمِٝمٌؾ َِم

                                                        

 شمؼدم متػؼ قمؾقف قمـ أكس.( 1662)

 شمؼدم رواه أمحد قمـ اسمـ قمؿر.( 1663)
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ُ٘مقُر﴾ ، [225]يقؾمػ:﴾﴿َوََم٣م َأىْمَثُر ايمٛمح٣مِس َويَمْق ضَمَرْص٦َم زمُِٚم٠ْمَِمٛمكِمَ  ، وي٘مقل:[25]ؾمـ٠ٌم:ايمُمح

وم٤مقمتزًمٜم٤م هذه آٟمتخ٤مسم٤مت اًمٓم٤مهمقشمٞم٦م وهذا ُمـ ومْمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وي٘م٤مل: شمٗمْمؾ 

اجلٛمٕم٦م وًمٙمٜمٜم٤م يمٜم٤م ٟمٔمـ أٟمؽ ُمـ اإلصالطمٞملم، ومٝمؿ يٕمٔمقٟمٜم٤م طمتك يٌٙمقٟم٤م، وذم  خلٓم٦ٌم

اًمٜمٝم٤مي٦م ي٘مقًمقن: اٟمتخٌقٟم٤م، ومٕمرومٜم٤م اعم٘مّمد ُمـ اعمققمٔم٦م اًمرٟم٤مٟم٦م، ومٙمام شم٘مدم أن اًمٜمت٤مئ٩م ـمٞم٦ٌم 

 .ص٤مرت ٕهؾ اًمًٜم٦م ُمـ ومْمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

أصٌح يمثػم ُمٜمٝمؿ سمحٛمد اهلل ىمد  ومقاضم٥م أهؾ اًمًٜم٦م قمٔمٞمؿ، وه١مٓء اًمدضم٤مًملم

 ُمٌٖمقو٤ًم سمٕمد أن يم٤مٟم٧م شم٘مٌؾ ريمٌٝمؿ وخيْمع هلؿ.

وسمحٛمد اهلل وضمد أٟم٤مس ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م يٕم٤مجلقن سمآي٤مت ىمرآٟمٞم٦م وأطم٤مدي٨م ٟمٌقي٦م ُمٜمٝمؿ: 

اًم٘م٤مدر اًم٘مدد سمّمٜمٕم٤مء، وإخ حمٛمد اإلُم٤مم سمٛمٕمؼم، وحيٞمك اجلٝمراين سمتٕمز،  إخ قمٌد

 ويٕم٘مقب سم٤محلديدة.

ي٘مقل:  يـ اظمتالط رضم٤مل وٟم٤ًمء، واًمٜمٌل ومدقمقة ه١مٓء اًمدضم٤مضمٚم٦م إلوم٤ًمد اًمد

ـح « ـٍ َأنْمَٙم٤َم يمِِذي يُم٤مر َِمٛمُْ٘م ـْ َٞم٣موِمَِم٣مِت فَمْٗمٍؾ َوِدي : ، وي٘مقل اًمٜمٌل »َوََم٣م َرَأْي٦ُم َِم

٣مءِ « ًَ ـْ ايمٛمِّ صَم٣مِل َِم ومقاضم٥م قمغم أهؾ اًمًٜم٦م  ،»ََم٣م سَمَرىْم٦ُم زَمْٔمِدي همِْتٛم٥ًَم ِهَل َأرَضه فَمعَم ايمرِّ

٥ٌم اًمتحذير ُمـ هذا اًمذي يٕمتؼم ضمٜم٤مي٦م قمغم اًمديـ: أن ي٘مقُمقا سمحٛمٚم٦م ذم  ـْ َِمٛمُْ٘مْؿ ُأَمح ﴿َويْمَتُ٘م

ـِ اظْمُٛمَْ٘مِر َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْْٖمٙمُِحقنَ  غْمِ َوَيْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن فَم ]آل ﴾َيْدفُمقَن إلَِم اخْلَ

                                                        

 سمًٌب ؾمؼقط اًمشقعة واإلظمقان اعمػؾًلم.( 1664)

 .يعـل: اعمشعقذيـ (1665)

 ( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف.80( )م 304خ (( 1666)

 ( قمـ أؾمامة ريض اهلل قمـف.2740( )م 1597)خ ( 1667)
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ـْ  ،[222قمٛمران: ٓح ََم ـْ َٞمْجَقاُهْؿ إِ َأََمَر زمَِِمَدوَم٥ٍم َأْو ََمْٔمُروٍف َأْو إِْصالٍح زَمكْمَ  ﴿ٓ طَمغْمَ دِم ىَمثغٍِم َِم

ْقَف ُٞم٠ْمسمِٝمِف َأصْمرًا فَمٓمِٝمامً  ًَ ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ ازْمتَِٕم٣مَء ََمْرَو٣مِت اهللِ هَم  .[222]اًمٜم٤ًمء:﴾ايمٛمح٣مِس َوََم

ياَمُن َياَمٍن َوايمِْٖمْٗمُف «: يمٗمر سيح ذم سمٕمض سمٚمدٟم٤م اًمٓمٞم٦ٌم اًمتل ي٘مقل ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل  اإْلِ

ْ٘مَٚم٥ُم َياَمٞمَِٝم٥مٌ  َياَمنٍ  ايمٙمُٜمؿح زَم٣مِرْك يَمٛم٣َم دِم ؾَمْٟمَِمٛم٣َم ايمٙمُٜمؿح زَم٣مِرْك يَمٛم٣َم «: ، وي٘مقل اًمٜمٌل »َواحْلِ

ايمٙمُٜمؿح زَم٣مِرْك يَمٛم٣َم دِم ؾَمْٟمَِمٛم٣َم ايمٙمُٜمؿح زَم٣مِرْك يَمٛم٣َم « :ىَم٤مَل  ؟َوذِم َٟمْجِدَٟم٤م اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :ىَم٤مًُمقا »دِم َيَٚمٛمِٛم٣َم

ـُ « :وَم٠َمفُمٜمُُّف ىَم٤مَل ذِم اًمث٤َّمًمَِث٦مِ  ؟َوذِم َٟمْجِدَٟم٤م اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :قاىَم٤مًمُ  »دِم َيَٚمٛمِٛم٣َمٍ  ِزُل َوايْمِٖمَت َٓ ُهٛم٣َمَك ايمزح

ٝمَْْم٣منِ  ٣م َيْْمُٙمُع وَمْرُن ايمُمح سمـ أيب  ُمـ ـمريؼ ؾم٤ممل "صحٞمح ُمًٚمؿ"وذم  ،»َوِِبَ

إيِنِّ «:  سمـ أيب ـمٚمح٦م قمـ صمقسم٤من ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اجلٕمد قمـ ُمٕمدان

ـِ  َْهِؾ ايْمَٝمَٚم ِٕ   .»يَمٌُِٔمْٗمِر ضَمْقيِض َأُذوُد ايمٛمح٣مَس 

سمٕمّم٤مه ًمٞم٘مرع اًمٜم٤مس طمتك  وُمٕمٜمك هذا أن اًمٜم٤مس إذا ازدمحقا قمغم طمقوف خيرج 

 ٓ يزامحقا أهؾ اًمٞمٛمـ.

إٓ أن ي٘مقم أهؾ اًمًٜم٦م سمام  وُم٤م سمٞمٜمٜم٤م وسملم زوال هذه اًمؽمه٤مت وإسم٤مـمٞمؾ

٣م هل وفمٞمٗمتٙمؿ، سمؾ هل وفمٞمٗم٦م إٟمٌٞم٤مء: أوضم٥م اهلل قمٚمٞمٝمؿ، وهذه  ٣َم ايمٛمحٌِله إِٞمح ﴿َي٣م َأُّيه

ًا َوَٞمِذيراً  ٌَممِّ اصم٣ًم َُمٛمغِمًا﴾*  َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك ؾَم٣مِهدًا َوَُم ، [24-23]إطمزاب: َوَدافِمٝم٣ًم إلَِم اهللِ زم١ِمِْذٞمِِف َوِهَ

رض ومقاضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أن ي٠مظمذ قمغم أيدي ه١مٓء اعمالطمدة اًمذيـ يٗمًدون ذم إ

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.52( )م 4388)خ ( 1668)

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.7094ـ )خ (1669)

 (.2301)م ( 1670)

 يعـل: اًمتل يـنمها اعمشعقذون. (1671)
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ُه زمَِٝمِدهِ «: وٓ يّمٚمحقن، وي٘مقل اًمٜمٌل  ْ ـْ َرَأى َِمٛمُْ٘مْؿ َُمٛمَْ٘مًرا هَمْٙمُٝمَٕمغمِّ َتْمِْع  ،ََم ًْ ْ َي هَم١مِْن مَل

٣مٞمِفِ  ًَ
ياَمنِ  ،هَمٌِٙمِ َتْمِْع هَمٌَِٗمْٙمٌِِف َوَذيمَِؽ َأْؤَمُػ اإْلِ ًْ ْ َي ، ومٛمـ اؾمتٓم٤مع أن ييب »هَم١مِْن مَل

عم٤ًمضمد وذم اعمجتٛمٕم٤مت، ومٛمـ مل يًتٓمع ٓ اًم٤ًمطمر ومٚمف ذًمؽ، وُمـ مل يًتٓمع ومٌٚم٤ًمٟمف ذم ا

 ًمذا وٓ ذاك ومٌ٘مٚمٌف.

قمغم أٟمف سمحٛمد اهلل ىمد طمّمؾ ظمػم يمثػم ُمـ ومْمؾ اهلل، وأصٌح اًمٜم٤مس يٕمرومقن أن 

ه١مٓء دضم٤مضمٚم٦م، ومٚمؿ يٌؼ إٓ أن ي٘مقم أهؾ اًمًٜم٦م سمقاضمٌٝمؿ، ٓ ؾمٌٞمؾ إمم اًمٙمالم قمغم 

ك رؾم٤مًم٦م ـمٞم٦ٌم ذم اًمرد قمغم ادقم٤مئٝمؿ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م، وم٘مد أًمٗم٧م ومٞمف اعم١مًمٗم٤مت، وٕظمٞمٜم٤م قمٞمً

﴿َوفِمٛمَْدُه ََمَٖم٣مسمُِح ايْمَٕمْٝم٤ِم ٓ  اًمٙمٝم٤من واعمٜمجٛملم اًمذيـ يدقمقن قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م، ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:

ٌَْحِر﴾ ٓح ُهَق َوَئْمَٙمُؿ ََم٣م دِم ايْمػَمِّ َوايْم ﴿وُمْؾ ٓ  ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[37]إٟمٕم٤مم:َئْمَٙمُٚمَٜم٣م إِ

اَمَواِت  ًح ـْ دِم ايم ٌَْٔمُثقنَ  َئْمَٙمُؿ ََم ٣مَن ُي ٓح اهللُ َوََم٣م َيُْمُٔمُروَن َأيح َْرِض ايْمَٕمْٝم٤َم إِ ْٕ ، [43]اًمٜمٛمؾ:﴾َوا

 . »َخس ٓ ئمٙمٚمٜمـ إٓ اهلل«ي٘مقل:  واًمٜمٌل 

َٓ «، وومٞمٝم٤م: »ٓ ئمٙمٚمٜمـ ٞمٌل َمرؽمؾ وٓ َمٙمؽ َمٗمرب«وذم سمٕمض اًمرواي٤مت:  ََخٌْس 

َٓ َئْمَٙمُؿ َأضَمٌد ََم٣م َيُ٘مقنُ  ٓح اهللُ  َٓ سَمْٔمَٙمُؿ  َئْمَٙمُٚمَٜم٣م إِ َْرضَم٣مِم َو ْٕ َٓ َئْمَٙمُؿ َأضَمٌد ََم٣م َيُ٘مقُن دِم ا دِم نَمٍد َو

٤ُم نَمًدا َوََم٣م سَمْدِري َٞمْٖمٌس زمَِٟميِّ َأْرٍض مَتُقُت َوََم٣م َيْدِري َأضَمٌد ََمَتك جَيِلُء  ًِ َٞمْٖمٌس ََم٣مَذا سَمْ٘م

ًمتحذير ، ومقاضم٥م قمغم أهؾ اًمًٜم٦م أن ي٘مقُمقا سم٤مًمٙمت٤مسم٦م ذم هذه إُمقر وسم٤م»اظمََْْمرُ 

 قمٜمٝم٤م طمتك شمْمٛمحؾ، وم٢مهن٤م إذا اٟمتنمت اًمًٜم٦م اوٛمحٚم٧م اًمٌدقم٦م واوٛمحؾ اًمنمك.

                                                        

  قمـف.( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل49)م ( 1672)

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.1039)خ ( 1673)
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*** 

احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ وآه، وأؿمٝمد 

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف، أُم٤م سمٕمد:

ـَ ُأوسُمقا  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ومٞم٘مقل اهلل ـَ ايمحِذي ـَ آََمٛمُقا إِْن سُمْمِٝمُٔمقا هَمِريٗم٣ًم َِم ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

ـَ  وىُمْؿ زَمْٔمَد إِياَمٞمُِ٘مْؿ ىَم٣مهمِِري َوىَمْٝمَػ سَمْ٘مُٖمُروَن َوَأْٞمُتْؿ سُمْتعَم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ آَي٣مُت اهللِ *  ايْم٘مَِت٣مَب َيُرده

ـْ َئْمَتِِمْؿ زمِ  َتِٗمٝمؿٍ َوهمِٝمُ٘مْؿ َرؽُمقيُمُف َوََم ًْ اٍط َُم ـَ آََمٛمُقا اسمحُٗمقا *  ٣مهللِ هَمَٗمْد ُهِدَي إلَِم ِسَ ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ٙمُِٚمقنَ  ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ وُمقا *  اهللَ ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم ٌِْؾ اهللِ ََجِٝمٔم٣ًم َوٓ سَمَٖمرح َوافْمَتِِمُٚمقا زمَِح

ٌَْحُتْؿ زمِٛمِْٔمَٚمتِِف إطِْمَقاٞم٣ًم  َواْذىُمُروا ٞمِْٔمَٚم٦َم اهللِ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ إِذْ  ىُمٛمُْتْؿ َأفْمَداًء هَمَٟميمحَػ زَمكْمَ وُمُٙمقزمُِ٘مْؿ هَمَٟمْص

ـَ ايمٛمح٣مِر هَمَٟمْٞمَٗمَذىُمْؿ َِمٛمَْٜم٣م﴾  .[225-222]آل قمٛمران: َوىُمٛمُْتْؿ فَمعَم ؾَمَٖم٣م ضُمْٖمَرٍة َِم

ـْ َأْهؾِ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـَ ىَمَٖمُروا َِم ايْم٘مَِت٣مِب َوٓ  ﴿ََم٣م َيَقده ايمحِذي

ـْ َيَُم٣مءُ  تِِف ََم ُ٘مْؿ َواهلُل َُيَْتصه زمَِرمْحَ ـْ َرزمِّ ـْ طَمغْمٍ َِم َل فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َِم ىمكَِم َأْن ُيٛمَزح ، [223]اًمٌ٘مرة:﴾اظمُْمْمِ

ـْ زَمْٔمِد  وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: وَٞمُ٘مْؿ َِم ـْ َأْهِؾ ايْم٘مَِت٣مِب يَمْق َيُرده ﴿َودح ىَمثغٌِم َِم

﴾إِياَم  ؼه ُؿ احْلَ َ ََلُ ٌَكمح ـْ زَمْٔمِد ََم٣م سَم ِٜمْؿ َِم ًِ ـْ فِمٛمِْد َأْٞمُٖم دًا َِم ًَ ٣مرًا ضَم ، وي٘مقل [227]اًمٌ٘مرة:ٞمُِ٘مْؿ ىُمٖمح

ـْ ِديٛمُِ٘مْؿ إِِن ﴿ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  وىُمْؿ فَم َوٓ َيَزايُمقَن ُيَٗم٣مسمُِٙمقَٞمُ٘مْؿ ضَمتحك َيُرده

 .[125]اًمٌ٘مرة:﴾اؽْمَتَْم٣مفُمقا

اعم٤ٌمريم٤مت ومٞمٝم٤م اًمتحذير ُمـ اإلصٖم٤مء إمم يمالم أهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ اًمٞمٝمقد هذه أي٤مت 
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ـْ سَمْرَى فَمٛمَْؽ ايْمَٝمُٜمقُد َوٓ ايمٛمحَِم٣مَرى ضَمتحك  واًمٜمّم٤مرى واعمنميملم، ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿َويَم

َتُٜمْؿ﴾ ﴿َوٓ  ، وومٞمٝم٤م اًمتحذير ُمـ اإلصٖم٤مء إمم يمالم أقمداء اإلؾمالم:[212]اًمٌ٘مرة:سَمتحٌَِع َِمٙمح

ُ٘مُؿ ايمٛمح٣مُر﴾سَمْرىمَ  ًح ـَ ـَمَٙمُٚمقا هَمَتَٚم وا يَمْق  ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[225]هقد:ٛمُقا إلَِم ايمحِذي ﴿َوده

ـُ هَمُٝمْدِهٛمُقنَ    .[7]اًم٘مٚمؿ:﴾سُمْدِه

، سمؾ اًمٜمّمح »ايمديـ ايمٛمِمٝمح٥م«ي٘مقل:  ومٛمـ سم٤مب اًمٜمّمح ًمٚمٛمًٚمٛملم واًمٜمٌل 

ـْ ٓ وَ ﴿هق وفمٞمٗم٦م ُمـ وفم٤مئػ إٟمٌٞم٤مء، وم٘مد ىم٤مل سمٕمض أٟمٌٞم٤مء اهلل: 
َٞمَِمْح٦ُم يَمُ٘مْؿ َويَم٘مِ

ٌهقَن ايمٛمح٣مِصِحكَم﴾
 .[57ٕقمراف:ا]حُتِ

شمالث ٓ يٕمؾ فمٙمٝمٜمـ ومٙم٤م َمًٙمؿ. وذىمر َمٛمٜم٣م: َمٛم٣مصح٥م أئٚم٥م «ي٘مقل:  واًمٜمٌل 

وي٘مره يم٘مؿ شمالشًم٣م )وذىمر  إِنح اهللَ َيْرَى يَمُ٘مْؿ شَماَلشًم٣م«: ، وي٘مقل اًمٜمٌل »اظمًٙمٚمكم

 .»اهلل أَمرىمؿَمـ ايمثالث( : أن سمٛم٣مصحقا َمـ وٓه 

وُمـ سم٤مب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر وم٢من اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف 

ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر اًمٙمريؿ:  غْمِ َوَيْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن فَم ٥ٌم َيْدفُمقَن إلَِم اخْلَ ـْ َِمٛمُْ٘مْؿ ُأَمح ﴿َويْمَتُ٘م

﴿َواظم٠ُْْمَِمٛمُقَن َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمُت  ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:، و[222]آل قمٛمران:﴾َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظْمُْٖمٙمُِحقنَ 

ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر﴾ ، سمؾ أقمٔمؿ ُمـ [52]اًمتقسم٦م:زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمَِٝم٣مُء زَمْٔمٍض َيْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن فَم

٣مِن َدا هذا أن رسمٜم٤م قمزوضمؾ ي٘مقل: ًَ
ـْ زَمٛمِل إِْهائٝمَؾ فَمعَم يمِ ـَ ىَمَٖمُروا َِم ـَ ايمحِذي ُوَد ﴿يُمِٔم

                                                        

 ( قمـ متقؿ سمـ أوس اًمداري ريض اهلل قمـف.55م (( 1674)

 (.1/12( وهمػمه قمـ زيد سمـ صماسمت ريض اهلل قمـف وهق ذم اجلامع اًمصحقح )5/183رواه أمحد )( 1675)

 مًـد( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، وذيمر مـاصحة وٓة إمر ظمارج مًؾؿ ذم 1715)م ( 1676)

 .مًتخرج أيب كعقؿ، ومًـد أمحد
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ـِ ََمْرَيَؿ َذيمَِؽ زماَِم فَمَِمْقا َوىَم٣مُٞمقا َئْمَتُدونَ  ك ازْم ًَ ـْ َُمٛمَْ٘مٍر هَمَٔمُٙمقُه *  َوفِمٝم ىَم٣مُٞمقا ٓ َيَتٛم٣َمَهْقَن فَم

  .[57-56]اعم٤مئدة: يَمٌِْئَس ََم٣م ىَم٣مُٞمقا َيْٖمَٔمُٙمقَن﴾

: وُمـ سم٤مب اًم٘مٞم٤مم سمام أوضم٥م اهلل قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ، وم٢من اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ًمٜمٌٞمف 

ىمكِمَ ﴿هَم٣مْصَد  ـِ اظمُْمْمِ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف [72]احلجر:﴾ْع زماَِم سُم٠ْمََمُر َوَأفْمِرْض فَم

ٙمٛمح٣مِس دِم  اًمٙمريؿ:
ـْ زَمْٔمِد ََم٣م زَمٝمحٛمح٣مُه يمِ َدى َِم ٌَٝمِّٛم٣َمِت َواَْلُ ـَ ايْم ـَ َيْ٘مُتُٚمقَن ََم٣م َأْٞمَزيْمٛم٣َم َِم ﴿إِنح ايمحِذي

فِمٛمُقنَ ايْم٘مَِت٣مِب ُأويَمئَِؽ َيْٙمَٔمٛمُُٜمُؿ اهللُ وَ  ـَ سَم٣مزُمقا َوَأْصَٙمُحقا َوزَمٝمحٛمُقا *  َيْٙمَٔمٛمُُٜمُؿ ايمالح ٓح ايمحِذي إِ

ضِمٝمؿُ  اُب ايمرح  .[242-237]اًمٌ٘مرة: ﴾هَمُٟمويَمئَِؽ َأسُمقُب فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوَأَٞم٣م ايمتحقح

وؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ي٘مقل: اًمرد قمغم أهؾ اًمٌدع أقمٔمؿ ُمـ اجلٝم٤مد ذم 

 درضم٤مت اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.ؾمٌٞمؾ اهلل، أو أقمٔمؿ 

، وأهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ يم٤من ئمـ وٟمحـ ذم زُمـ شم٘مٚم٥م ومٞمف احل٘م٤مئؼ يمام أظمؼم اًمٜمٌل 

أهنؿ ؾمٞمداومٕمقن قمـ اإلؾمالم وؾمٞمحٛمقن مح٤مه إذا اإلؾمالم ي١مشمك ُمـ ىمٌٚمٝمؿ، وُم٤م يمٜم٤م ٟمٔمـ 

أن يٌٚمٖمقا إمم هذا احلد، وأن يداومٕمقا قمـ اًمٙمٗمر طمتك جيٕمٚمقه واضم٤ًٌم، دع قمٜمؽ أهنؿ 

ذم ذيمر اًمٗمتـ إذ  قن اًمٌدقم٦م ؾمٜم٦م، واًمْمالل هدى، واًمٖمل رؿمدًا، وصدق اًمٜمٌل جيٕمٚم

ـْ ايْمَٗم٣مئِؿِ «ي٘مقل:  ـٌ ايْمَٗم٣مفِمُد همِٝمَٜم٣م طَمغْمٌ َِم ـْ اظم٣َْمِر  ،ؽَمَتُ٘مقُن همَِت َواظم٣َْمِر  ،َوايْمَٗم٣مئُِؿ همِٝمَٜم٣م طَمغْمٌ َِم

٣مفِمل ًح ـْ ايم هُمفُ  ،همِٝمَٜم٣م طَمغْمٌ َِم َتمْمِ ًْ ٣م سَم َف ََلَ ـْ سَممَمح ـْ َوصَمَد همِٝمَٜم٣م ََمْٙمَجًٟم هَمْٙمَٝمُٔمْذ زمِفِ  ،ََم  ،»َوََم

 وٟمحـ ذم زُمـ اًمٗمتـ ٓ يٜمٙمر هذا إٓ ُمـ أقمٛمك اهلل سمّمػمشمف.

٣ٌَمِن يَمَٝمْٟمىُمُٙمقَن ومٜم٘مقل: إن هلؿ أؾمالوم٤ًم:  ْه ٣ٌَمِر َوايمره ضَْم ْٕ ـَ ا ـَ آََمٛمُقا إِنح ىَمثغِمًا َِم ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2886( )م 3601)خ ( 1677)
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٣ٌَمؿمِؾِ  ـْ ؽَمٌِٝمِؾ اهللِ َأَْمَقاَل ايمٛمح٣مِس زم٣ِميْم وَن فَم ﴿َأهَمَتْْمَٚمُٔمقَن َأْن ُي٠ْمَِمُٛمقا يَمُ٘مْؿ  ،[52]اًمتقسم٦م:﴾َوَيُِمده

ـْ زَمْٔمِد ََم٣م فَمَٗمُٙمقُه َوُهْؿ  هُمقَٞمُف َِم رِّ َٚمُٔمقَن ىَمالَم اهللِ شُمؿح حُيَ ًْ َووَمْد ىَم٣مَن هَمِريٌؼ َِمٛمُْٜمْؿ َي

ـَ ايْم٘مَِت٣مِب ﴿َوإِنح َِمٛمُْٜمْؿ يَمَٖمِريٗم٣ًم َيْٙمُقو ،[53]اًمٌ٘مرة:﴾َئْمَٙمُٚمقنَ  ٌُقُه َِم ًَ ٛمََتُٜمْؿ زم٣ِميْم٘مَِت٣مِب يمَِتْح
ًِ َن َأيْم

ـْ فِمٛمِْد اهللِ َوَيُٗمقيُمقَن فَمعَم اهللِ  ـْ فِمٛمِْد اهللِ َوََم٣م ُهَق َِم ـَ ايْم٘مَِت٣مِب َوَيُٗمقيُمقَن ُهَق َِم َوََم٣م ُهَق َِم

 .[56]آل قمٛمران:﴾ايْمَ٘مِذَب َوُهْؿ َئْمَٙمُٚمقنَ 

دم، وٟمحـ أن ٓ يٜمزل ىمرآن، وإٓ ًمرأي٧م أوًمئؽ ٟمزل سمٕمدهؿ ىمرآن ومٗمْمحٝمؿ يمام شم٘م

أن سمٕمض أصح٤مب اًمٕمامئؿ واًمٚمحك اعمحٜم٤مة واًمثقب اًمذي إمم وؾمط اًم٤ًمق يٛمٙمـ أن 

َٙمَخ َِمٛمَْٜم٣م  سمـ أيب: يٗمْمحف اهلل يمام ومْمح قمٌداهلل ًَ ٌََٟم ايمحِذي آسَمْٝمٛم٣َمُه آَي٣مسمِٛم٣َم هَم٣مْٞم ﴿َواسْمُؾ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َٞم

ٝمَْْم٣مُن هَمَ٘م٣مَن َمِ  ٌََٔمُف ايمُمح ـَ هَمَٟمسْم ٌََع *  ـَ ايْمَٕم٣مِوي َْرِض َواسمح ْٕ ٣م َويَم٘مِٛمحُف َأطْمَٙمَد إلَِم ا َويَمْق ؾِمْئٛم٣َم يَمَرهَمْٔمٛم٣َمُه ِِبَ

ىْمُف َيْٙمَٜم٧ْم﴾ ِٚمْؾ فَمَٙمْٝمِف َيْٙمَٜم٧ْم َأْو سَمؼْمُ  .[254-253]إقمراف:  َهَقاُه هَمَٚمَثُٙمُف ىَمَٚمَثِؾ ايْمَ٘مْٙم٤ِم إِْن حَتْ

ف فمعم أَمتل ىمؾ َمٛم٣مهمؼ فمٙمٝمؿ إن أطمقف َم٣م أطم٣م«أٟمف ىم٤مل:  وصم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

، »إن أطمقف َم٣م أطم٣مف فمٙمٝم٘مؿ إئٚم٥م اظمّمٙمقن«، وي٘مقل أيًْم٤م: »ايمٙم٣ًمن

 .ومٝم١مٓء طمذرٟم٤م ُمٜمٝمؿ رؾمقل اهلل 

ـَ ﴿ومت٤مرة يٛمثٚمف اهلل قمزوضمؾ سم٤مًمٙمٚم٥م شَمٜمِْٗمػْمًا ُُمٜمَِٗمَرًا، وأظمرى يٛمثٚمف سم٤محلامر:  ِذي َُمَثُؾ اًمَّ

اَمِر حَيِْٛمُؾ َأؾْمَٗم٤مراً مُحُِٚمقا اًمتَّْقَراَة صُمؿَّ مَلْ حَيْ   .[3]اجلٛمٕم٦م:﴾ِٛمُٚمقَه٤م يَمَٛمَثِؾ احْلِ

وٓ شمٔمٜمقا أن هذا ذم أهؾ اًمٙمت٤مب وم٘مط، سمؾ إٟمف ذم ُمـ زاغ واٟمحرف ُمـ إئٛم٦م 

                                                        

 (.1/37/ؿمايمر( قمـ قمؿر ريض اهلل قمـف وهق ذم اجلامع اًمصحقح )143رواه أمحد )( 1678)

( قمـ أيب اًمدرداء ريض اهلل قمـف وًمف ؿمقاهد وصححف اًمعالمة إًمٌاين رمحف 6/441رواه أمحد )( 1679)

 اهلل شمعامم.
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 اعمْمٚملم اًمذيـ ؾمئٚمقا ىمٌؾ أُمس قمـ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م، وم٘م٤مًمقا: هل يمٗمر.

ٛم٘مراـمٞم٦م؟ ىم٤مل: وؾمئٚمقا قمٜمد أن ٟمزًمقا إمم اًمٞمٛمـ ذم جمٚم٦م )اعمًت٘مٌؾ(: أشمقاومؼ قمغم اًمدي

 ٟمٕمؿ، أواومؼ قمٚمٞمٝم٤م أٟم٤م وقمٚمامء اًمٞمٛمـ.

ومٝمؾ أٟم٧م قمٚمامء اًمٞمٛمـ طمتك شم٘مقل هذا، ُمـ أضمؾ اًمٜمّمح ًمٚمٛمًٚمٛملم وسمٞم٤من شمٚمٌٞمس 

َمـ «إذ ي٘مقل:  اعمٚمًٌلم، وىمد طمّمؾ اخلػم اًمٙمثػم واشمْمح٧م احل٘مٞم٘م٦م وصدق اًمٜمٌل 

 ، ومال يٙمٗمل أن شمْمع يدك اًمٞمٛمٜمك قمغم يدك اًمٞمنى»رنم٤م فمـ ؽمٛمتل همٙمٝمس َمٛمل

 حت٧م اًمٚمحٞم٦م.

وُم٤م رومع اهلل ؿم٠من أهؾ اًمٕمٚمؿ إٓ ٕهنؿ ي٘مٗمقن أُم٤مم اًم٤ٌمـمؾ وي٘مقًمقن ًمٚمٛمّمٞم٥م: أٟم٧م 

ِط  ُمّمٞم٥م، وًمّم٤مطم٥م اًم٤ٌمـمؾ: أٟم٧م ُمٌٓمؾ، ًْ اَِمكَم زم٣ِميْمِٗم ـَ آََمٛمُقا ىُمقُٞمقا وَمقح ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

وَمْ  ْٕ ـِ َوا ُ٘مْؿ َأِو ايْمَقايمَِدْي ًِ ـْ نَمٛمِّٝم٣ًم َأْو هَمِٗمغمًا هَم٣مهلُل َأْولَم ِِباَِم ؾُمَٜمَداَء هلِلحِ َويَمْق فَمعَم َأْٞمُٖم َرزمكَِم إِْن َيُ٘م

َقى َأْن سَمْٔمِديُمقا َوإِْن سَمْٙمُقوا َأْو سُمْٔمِرُوقا هَم١مِنح اهللَ ىَم٣مَن زماَِم سَمْٔمَٚمُٙمقَن  هَمال سَمتحٌُِٔمقا اَْلَ

٣مِن﴾ ،[253]اًمٜم٤ًمء:﴾طَمٌغِماً  ًَ ضْم ِ ْٕ َوإَِذا وُمْٙمُتْؿ ﴿ ،[72ؾ:]اًمٜمح﴿إِنح اهللَ َيْٟمَُمُر زم٣ِميْمَٔمْدِل َوا

 . [231]إٟمٕم٤مم:هَم٣مفْمِديُمقا﴾

وضمزى اهلل أهؾ اًمًٜم٦م ذم مجٞمع اًمٌ٘م٤مع اًمٞمٛمٜمٞم٦م ظمػمًا، وم٘مد اشمْمح٧م طم٘م٤مئؼ اعمٚمًٌلم 

واعمتٚمقٟملم، واًمذيـ يٗمتقن سم٤مُٕمس سمٗمتقى وهمدًا سمٗمتقى يم٠مهنؿ ُمٗمقوقن ذم ديـ اهلل، 

ٌء َأْو َيُتقَب  ﴿يَمْٝمَس : ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ًمٜمٌٞمف حمٛمد  ََْمِر َرْ ْٕ ـَ ا يَمَؽ َِم

ُْؿ ـَم٣مظمُِقنَ  ْؿ هَم١مَِّنح َِبُ اَم  ، ومٚمًٜم٤م ُمٗمقولم ذم ديـ اهلل:[216]آل قمٛمران:﴾فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َأْو ُئَمذِّ ْر إِٞمح ﴿هَمَذىمِّ

                                                        

ًٌا.( 1680)  شمؼدم ىمري



 501 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

رٌ  ٦َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ زمُِٚمَِمْٝمْمٍِر﴾*  َأْٞم٦َم َُمَذىمِّ ًْ ـْ َُيَ ﴿ ،[11-12]اًمٖم٤مؿمٞم٦م: يَم ْر زم٣ِميْمُٗمْرآِن ََم ٣مُف هَمَذىمِّ

 .[23]ّق:َوفِمٝمِد﴾

وم٤مًمتذيمرة واضم٦ٌم، أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ صػموا اعم٤ًمضمد ًمٚمدقمقات إُمريٙمٞم٦م، اعم٤ًمضمد 

الَة  اًمتل ي٘مقل اهلل ومٞمٝم٤م: طِمِر َوَأوَم٣مَم ايمِمح ْٔ ـَ زم٣ِمهللِ َوايْمَٝمْقِم ا ـْ آََم ٣مصِمَد اهلِل ََم ًَ اَم َئْمُٚمُر ََم ﴿إِٞمح

ٓح اهللَ﴾ ْ َُيَْش إِ ىَم٣مَة َومَل ﴿دِم زُمُٝمقٍت َأِذَن اهللُ َأْن سُمْرهَمَع َوُيْذىَمَر همِٝمَٜم٣م  ،[26]اًمتقسم٦م:َوآسَمك ايمزح

 .[54]اًمٜمقر:﴾اؽْمُٚمفُ 

اَم «: وي٘مقل اًمٜمٌل  َٓ ايْمَٗمَذِر إِٞمح ٌَْقِل َو ـْ َهَذا ايْم ٍء َِم ًَمْ
َٓ سَمِْمُٙمُح يمِ ٣مصِمَد  ًَ إِنح َهِذِه اظمَْ

اَلِة َووِمَراءَ   .»ِة ايْمُٗمْرآنِ ِهَل يمِِذىْمِر اهلِل فَمزح َوصَمؾح َوايمِمح

وم٠مهيام أقمٔمؿ: اًمدقمقة إمم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ذم اعم٤ًمضمد أم ؾم١مال قمـ سمٕمػم؟ وم٘مد و٤مع قمغم 

، وم٠مظمذ ي٘مقل ذم اعمًجد: ُمـ رأى زم اًمٌٕمػم إورق؟ أطمدهؿ سمٕمػم قمغم قمٝمد اًمٜمٌل 

َذا«: وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ـَ َِلَ ٌْ ٣مصِمَد مَلْ سُم ًَ َه٣م اهللُ فَمَٙمْٝمَؽ هَم١مِنح اظمَْ  .»َٓ َردح

ومٚمؿ شمٌـ ًمٚمدقمقة إمم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م، وٓ ىم٤مًم٧م إذاقم٦م ًمٜمدن، وىم٤مًم٧م جمٚم٦م )اعمجٚم٦م(، 

 وىم٤مًم٧م صحٞمٗم٦م )اًمنمق إوؾمط(، وىم٤مًم٧م ضمريدة )اجلٛمٝمقري٦م( أو يمذا ويمذا.

ومٝمذا يمالم ٓ جي٥م اإلٟمّم٤مت ًمف، وم٢مذا رأي٧م اخلٓمٞم٥م يقم اجلٛمٕم٦م يدقمق إمم 

ًمٙمالم، ٕن اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م وإمم آٟمتخ٤مسم٤مت ومال شمًتٛمع عمثؾ هذا ا

ُٚمَٔم٥ِم هَم٣مؽَمَٔمْقا إلَِم ِذىْمِر  يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـْ َيْقِم اجْلُ الِة َِم ـَ آََمٛمُقا إَِذا ُٞمقِدَي يمِٙمِمح ٣م ايمحِذي َ ﴿َي٣م َأُّيه

 ، اعمًٚمٛمقن حمت٤مضمقن إمم ُمـ يٕمٚمٛمٝمؿ ديٜمٝمؿ.[7]اجلٛمٕم٦م:اهللِ﴾

                                                        

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف كحقه.285م (( 1681)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.568)م ( 1682)
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﴾﴿َووَمرْ  :أُم٤م اًمٜم٤ًمء وم٢من اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ًمٜم٤ًمء ٟمٌٞمف  ـح ، [55]إطمزاب:َن دِم زُمُٝمقسمُِ٘م

ـْ َوَراِء ضِمَج٣مٍب ﴿وي٘مقل:  ـح َِم ـح ََمَت٣مفم٣ًم هَم٣مؽْمَٟميمقُه ، وم٤مًم٘مٌٞمكم [35]إطمزاب:﴾َوإَِذا ؽَمَٟميْمُتُٚمقُه

اًمذي هق قمغم اًمٗمٓمرة إذا ؾمٛمع هذا اًمٙمالم يمره أصح٤مب آٟمتخ٤مسم٤مت، وهؿ ٓ 

 يًتحٞمقن ي٠مشمقن هبـ زراوم٤مت ووطمداٟم٤ًم.

ٍر دِم ايمٛمح٣مرِ « ، وي٘مقل:»ِمقريـيمٔمـ اظم«:  واًمٜمٌل  ، »ىُمؾه َُمَِمقِّ

 .»ٓ سمدطمؾ اظمالئ٘م٥م زمٝمًت٣م همٝمف ىمٙم٤م وٓ صقرة«وي٘مقل: 

َٖمُٓمقا  ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـْ َأزْمَِم٣مِرِهْؿ َوحَيْ قا َِم ﴿وُمْؾ يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َيُٕمّمه

يمٚمام اؿمتٝمك ذًمؽ اًمٗمقيًؼ ، وؾمتٌ٘مك هذه اًمّمقرة ذم اعمٚمٗم٤مت [52]اًمٜمقر:هُمُروصَمُٜمْؿ﴾

 اعمًئقل قمـ اعمٚمٗم٤مت ومتح اعمٚمػ يٜمٔمر ويتٛمتع سم٤مًمٜمٔمر إمم صقرة هذه اعمرأة.

ـْ َئِمْش َِمٛمُْ٘مْؿ زَمْٔمِدي «ي٘مقل:  وذم زُمـ اًمٗمتـ ُم٤مذا يٕمٛمؾ اعمًٚمؿ؟ اًمٜمٌل  ُف ََم هَم١مِٞمح

ى اطْمتاَِلهًم٣م ىَمثغًِما غَمَ ًَ َٙمَٖم٣مءِ  ،هَم ٛمحتِل َوؽُمٛمح٥ِم اخْلُ ًُ ٣م  هَمَٔمَٙمْٝمُ٘مْؿ زمِ ُ٘مقا ِِبَ ًح َ ـَ مَت اؾِمِدي كَم ايمرح اظمَْْٜمِديِّ

قا فَمَٙمْٝمَٜم٣م زم٣ِميمٛمحَقاصِمذِ  َُُمقِر هَم١مِنح ىُمؾح حُمَْدشَم٥ٍم زمِْدفَم٥ٌم َوىُمؾح زمِْدفَم٥ٍم  ،َوفَمّمه ْٕ ٣مىُمْؿ َوحُمَْدشَم٣مِت ا َوإِيح

 .، وم٢مذا اًمت٧ًٌم قمٚمٞمؽ إُمقر ومٕمٚمٞمؽ سم٤مًمرضمقع إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل »َواَليَم٥مٌ 

تِل ِهَل ة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ورب اًمٕمز ﴿إِنح َهَذا ايْمُٗمْرآَن َُّيِْدي يمِٙمح

                                                        

 ( قمـ أيب ضمحقػة ريض اهلل قمـف.2086)خ ( 1683)

د هبذا اًمؾػظ مًؾؿ قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام.2110)م  (1684)  ( شمػرَّ

 (.2106( )م3226)خ سمـ قمٌقد اهلل ريض اهلل قمـفُمتََّػٌؼ قمؾقف مـ طمديث ـمؾحة  (1685)

( وهمػممها قمـ اًمعرسماض ريض اهلل قمـف وؾمـده طمًـ 2676( واًمؽممذي )4607رواه أسمق داود )( 1686)

 ( وصححف اًمعالمة إًمٌاين أيًضا.5/24وهق ذم اجلامع )
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٥ٌم يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َوٓ َيِزيُد  ، وي٘مقل:[7]آهاء:َأوْمَقُم﴾ ـَ ايْمُٗمْرآِن ََم٣م ُهَق ؾِمَٖم٣مٌء َوَرمْحَ ُل َِم ﴿َوُٞمٛمَزِّ

٣مراً  ًَ ٓح طَم   .[61]آهاء:﴾ايمٓمح٣مظمكَِِم إِ

م، سمؾ أقمٔمؿ ُمـ هذا أهنؿ يتققمدون أهؾ اًمًٜم٦م وسم٤مؾمؿ اإلؾمالم هيدُمقن اإلؾمال

هَم١مِنح ِدََم٣مَءىُمْؿ َوَأَْمَقايَمُ٘مْؿ َوَأفْمَراَوُ٘مْؿ «ي٘مقل:  وجيٕمٚمقن اعم٤ًمضمد ًمٚمٗمتـ، واًمٜمٌل 

 .»ضَمَرامٌ 

ـْ ومٛمـ أضمؾ اًمٙمراد ي٘متٚمقن أهؾ اًمًٜم٦م، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ﴿َوََم

دًا هَمَج  َزاُؤُه صَمَٜمٛمحُؿ طَم٣ميمِدًا همِٝمَٜم٣م َونَمِّم٤َم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َويَمَٔمٛمَُف َوَأفَمدح يَمُف فَمَذازم٣ًم َيْٗمُتْؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َُمَتَٔمٚمِّ

  .[75]اًمٜم٤ًمء:﴾فَمٓمِٝمامً 

 وىمد ىم٤مل همػم واطمد ُمـ اإلظمقان اعمًٚمٛملم: ه١مٓء أظمٓمر ُمـ اًمِمٞمققمٞملم.

وىم٤مل آظمر: إذا اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمـ اًمِمٞمققمٞملم ؾمٜمرضمع قمٚمٞمٝمؿ، وىم٤مل آظمر: ًمق أن زم ُمـ إُمر 

 ٞمئ٤ًم ًمٌدأٟم٤م سمٙمؿ ىمٌؾ اًمِمٞمققمٞملم.ؿم

 ومٜم٘مقل هلؿ: شمققمديمؿ هذا ٓ يثٜمٞمٜم٤م وٓ ٟم٤ٌمزم سمٙمؿ، وصدق اًم٘م٤مئؾ إذ ي٘مقل:

 ُمرسمٕمـ٤مً زقمؿ اًمٗمـرزدق أن ؾمـٞم٘متؾ 

 

ــع  ــ٤م ُمرسم ــالُم٦م ي ــ٥م ؾم ــ سمٓمٞم  أسمنم

ٍء ﴿وٓ ٟمحت٤مج إمم أن ٟمت٘م٤مشمؾ ٟمحـ وأٟمتؿ، سمؾ اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل:   هَم١مِْن سَمٛم٣َمَزفْمُتْؿ دِم َرْ

وُه إِ  طِمرِ هَمُرده ْٔ ؽُمقِل إِْن ىُمٛمُْتْؿ سُم٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمهلِل َوايْمَٝمْقِم ا ﴿َوََم٣م  ، وي٘مقل:[37]اًمٜم٤ًمء:﴾لَم اهللِ َوايمرح

ٍء هَمُحْ٘مُٚمُف إلَِم اهلِل﴾ ـْ َرْ  .[22]اًمِمقرى:اطْمَتَٙمْٖمُتْؿ همِٝمِف َِم

وه١مٓء يًٚمٓمقن ؾمٗمٝم٤مءهؿ قمغم أهؾ اًمًٜم٦م، وُم٤م قمٛمؾ اعمٌتدقم٦م واحلزسمٞمقن قمٛمالً 

٤ًٌَّم ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل  يْمٞم٘مقن سمف قمغم  وسمّمػمة هبؿ. أهؾ اًمًٜم٦م إٓ ازداد اًمٜم٤مس طُم

                                                        

 ( قمـ أيب سمؽرة ريض اهلل قمـف.1679( )م 105)خ ( 1687)
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وًمق أهنؿ يم٤مٟمقا يٕم٘مٚمقن عم٤م اؾمتٌدًمقا اًمٙمٗمر سم٤مؾمؿ اإلؾمالم، ومٝمذا ٓ يٙمقن سم٠مي طم٤مل 

ُمـ إطمقال، اًمديٛم٘مراـمٞم٦م يمٗمر ٕن ُمٕمٜم٤مه٤م اًمِمٕم٥م حيٙمؿ ٟمٗمًف سمٜمٗمًف، ُمٕمٜم٤مه٤م ٓ يمت٤مب 

، ودوس يمراُم٦م اًمٞمٛمٜمٞملم، وهٞمٝم٤مت أن ي٘مٌؾ وٓ ؾمٜم٦م وٓ إؾمالم، وإسم٤مطم٦م اًمزٟم٤م واًمٚمقاط

، »اإليامن يامن واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م«: شمره٤مشمٙمؿ اًمٞمٛمٜمٞمقن اًمذيـ ي٘مقل ومٞمٝمؿ اًمٜمٌل 

، ويدقمق هلؿ سم٘مقًمف: »أهؾ ايمٝمٚمـ هؿ أرق أهمئدة وأيمكم ومٙمقزًم٣م«وي٘مقل ومٞمٝمؿ أيًْم٤م: 

ؿ زم٣مرك يمٛم٣م دم ؾم٣مَمٛم٣م ايمٙمٜم«، ىم٤مًمقا: وذم ٟمجدٟم٤م؟ ىم٤مل: »ايمٙمٜمؿ زم٣مرك يمٛم٣م دم ؾم٣مَمٛم٣م ودم يٚمٛمٛم٣م«

هٛم٣مك ايمزٓزل وايمٖمتـ، وِب٣م يْمٙمع ومرن «، ىم٤مًمقا: وذم ٟمجدٟم٤م؟ ىم٤مل: »ودم يٚمٛمٛم٣م

 .»ايمُمٝمْم٣من

، وم٘م٤مل ًمف »أسم٣مىمؿ أهؾ ايمٝمٚمـ ىمٗمْمع ايمًح٣مب طمغم أهؾ إرض«: وي٘مقل اًمٜمٌل 

رواه أمحد ذم  »إٓ أٞمتؿ«رضمؾ ممـ يم٤من قمٜمده: وُمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل يمٚمٛم٦م ظمٗمٞم٦م: 

 سمـ ُمٓمٕمؿ. ُمـ طمدي٨م ضمٌػم "ُمًٜمده"

وٓ يٜمٙمر أن ذم اًمٞمٛمٜمٞملم ضمِمٕملم، وىمد أوم٘مروا احلزب اًمٌٕمثل، واحلزب آؿمؽمايمل، 

وىمد أشم٤مين أخ ذم آٟمتخ٤مسم٤مت إومم ُمـ اًمٕمديـ وىمد وزقمقا اًمًٞم٤مرات وإُمقال، وم٘مٚم٧م: 

ُم٤م طم٤مهلؿ هٜم٤مك؟ ىم٤مل: وضمقهٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م همؼمة شمره٘مٝم٤م ىمؽمة، عم٤مذا؟ ٕهن٤م شم٠مظمرت 

 ٤مت وؾمٞمحت٤مضمقن إمم أُمقال أظمرى.آٟمتخ٤مسم

                                                        

 شمؼدم ذم اخلطٌة اعماوقة.( 1688)

 شمؼدم يمذًمؽ.( 1689)

 شمؼدم يمذًمؽ.( 1690)

 (.4/159) "اجلامع اًمصحقح"( وهمػمه وهق ذم 4/84)طمؿ ( 1691)
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وإُمقال شم٠ميت ُمـ أرض احلرُملم وٟمجد ُمـ سمٕمض اعمِم٤ميخ ممـ حيًٜمقن اًمٔمـ سمٌٕمض 

اًمٜم٤مس، وٓ سمد أن ٟمٙمِمػ ُم٤م هؿ قمٚمٞمف، وأن ٟمٙمت٥م هلؿ سمام هؿ قمٚمٞمف ُمـ اخلٓم٤مسم٦م وطم٨م 

اًمٜم٤مس قمغم أن يتٌٕمقا اخلٛمٞمٜمل، صمؿ ُمـ اعمٔم٤مهرات اًمتل خيرضمقن يم٤مٕٟمٕم٤مم اًم٤ًمئ٦ٌم، صمؿ 

 اخلٚمٞم٩م وىمد ظمرضمقا ذم اًمِمقارع: ٟمٗمديؽ ي٤م صدام سم٤مًمروح واًمدم، إًمخ.ىمْمٞم٦م 

صمؿ ؿمٖمؾ اًمٜم٤مس سمٕمٛمر اًمٌِمػم: هذا احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ، واًمذي سمٚمده ذم ظمػم، وم٘م٤مم أخ ُمـ 

 اًمًقدان وم٘م٤مل: أؿمٝمد هلل سم٠مٟمٙمؿ يمذاسمقن، قمٜمدٟم٤م وم٘مر ُمدىمع.

اًمذي ىم٤مل وىمد وهٌٜم٤م أٟمٗمًٜم٤م هلل قمزوضمؾ قمغم أن ٟمٌلم طم٘مٞم٘متٝمؿ، وهؿ اًم٤ٌمدئقن، ومٛمـ 

 ًمٙمؿ شمٜمنمون ُمٜمِمقرًا أن ُم٘مٌاًل جيٞمز آٟمتخ٤مسم٤مت.

َوإِنح ايْمُٖمُجقَر  ،َوإِنح ايْمَ٘مِذَب َُّيِْدي إلَِم ايْمُٖمُجقرِ «ي٘مقل ذم ؿم٠من اًمٙمذب:  واًمٜمٌل 

ازًم٣م ،َُّيِْدي إلَِم ايمٛمح٣مرِ  صُمَؾ يَمَٝمْ٘مِذُب ضَمتحك ُيْ٘مَت٤َم ىَمذح ، وإذا ىمٞمؾ هلؿ: ُم٤م هق »َوإِنح ايمرح

 ع؟ ىم٤مًمقا: يمت٤مب اًمٌٞمْم٤مين.اعمرضم

وأىمقل: إن يمت٤مب اًمٌٞمْم٤مين ؿم٠مٟمف يمِم٠من ذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي ىمٞمؾ ًمف: صؾ، ىم٤مل: ًم٧ًم 

 ، وؿم٠مٟمف يمام ىمٞمؾ:[2]اعم٤مقمقن:﴿هَمَقْيٌؾ يمِْٙمُٚمَِمٙمِّكَم﴾سمٛمّمؾ وم٢من اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل: 

 دع قمٜمؽ اعم٤ًمضمد ًمٚمٕم٤ٌمد شمٕمٛمرهـ٤م

 

 واقمٛمــد سمٜمــ٤م طم٤مٟمــ٦م اخلــامر يًــ٘مٞمٜم٤م 

 ؾمـٙمروا ُم٤م ىم٤مل رسمؽ ويـؾ ًمـألمم 

 

ـــٚمٞمٜم٤م  ـــؾ ًمٚمٛمّم ـــ٤مل: وي ـــام ىم  وإٟم

إِنح *  ﴿َوايْمَٔمٌْمِ وؿم٠مٟمف ؿم٠من اًمذي ي٘مقل: اًمٜم٤مس ذم ظم٤ًمرة ويًتدل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  

﴾ ٣مَن يَمِٖمل طُمْنٍ ًَ ْٞم ِ ْٕ  ، وم٤مًمٜم٤مس قمٜمده ذم ظم٤ًمرة، وًمق أيمٛمؾ اًمًقرة ًمٕمرف:[21]اًمٕمٍم:ا

٣مِت َوسَمَقاَصقْ  ٣محِلَ ـَ آََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمح ٓح ايمحِذي ﴾﴿إِ ػْمِ ؼِّ َوسَمَقاَصْقا زم٣ِميمِمح ، وم٢من [5]اًمٕمٍم:ا زم٣ِمحْلَ

                                                        

 ( قمـ اسمـ مًعقد ريض اهلل قمـف.105(/2607( )م 6094)خ ( 1692)
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 اًمٌٞمْم٤مين ي٘متٓمػ يمٚمٛم٦م ويؽمك سم٘مٞم٦م اًمًٞم٤مق، ومٝمق ي٘متٓمػ هذه إؿمٞم٤مء.

وىمد يمٜم٧م ُمٜمذ ٟمحق ؾم٧م أو ؾمٌع ؾمٜمقات ذم ضم٤مُمع اًمدقمقة سمّمٜمٕم٤مء وىمٚم٧م: إن يم٤من 

د قمرومٜم٤م وٓ سمد ومٚمٞمخت٤مروا اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح، ومٝمذه زًم٦م أؾمتٖمٗمر اهلل ُمٜمٝم٤م، صمؿ إٟمٜم٤م مل ٟمٙمـ ىم

 جمٚمس اًمٜمقاب اًمٓم٤مهمقيت اًمذي ومٞمف اطمؽمام اًمرأي واًمرأي أظمر.

ويمذًمؽ ذم إهداف اًمتل وزقمقه٤م ذم اًمٕم٤مم اعم٤ميض: آقمؽماف سم٘مرارات إُمؿ 

اعمتحدة، وىمد أهمٜم٤مٟم٤م اهلل سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ُم٤مذا شمريد ُمٜم٤م إُمؿ اعمتحدة؟ شمريد ُمٜم٤م أن 

ذم سمٚمدٟم٤م وهل شمٌٞمد اًمِمٕمقب اعمًٚمٛم٦م يمام متًخٜم٤م، وم٠مُمريٙم٤م شمتحٛمس ًمرضمؾ واطمد إذا ىمتؾ 

 ىمٞمؾ:

ــــــ٦م ــــــرئ ذم هم٤مسم ــــــؾ اُم  ىمت

 

 ضمريٛمــــــــــ٦م ٓ شمٖمتٗمــــــــــر 

ــــــؾ  ــــــٕم٥م يم٤مُم ــــــؾ ؿم  وىمت

 

ـــــــر  ـــــــ٤م ٟمٔم ـــــــ٠مًم٦م ومٞمٝم  ُمً

 وٟم٘مقل: إن ىمرارات إُمؿ اعمتحدة وجمٚمس إُمـ حت٧م إىمدام8 ٕن اًمٜمٌل  

٦َم وَمَدََملح ََمْقُوقعٌ «ي٘مقل:  ٣مِهٙمِٝمح٥ِم حَتْ ـْ َأَْمِر اجْلَ ٍء َِم ، وأٟمّمح سم٘مراءة يمت٤مب »ىُمؾه َرْ

ًمتٕمٚمٛمقا  "اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ خم٤مًمٗم٦م أصح٤مب اجلحٞمؿ"ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

  ُم٤م طمّمؾ ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمـ زُمـ ىمديؿ.

واًمٜم٤مس يًٛمقن دقمقة اإلظمقان اعمًٚمٛملم دقمقة ُمقؾمٛمٞم٦م ي٘مقًمقن: إٟمٜم٤م ٓ ٟمراهؿ إٓ 

َََم٣مَٞم٣مِت إلَِم َأْهٙمَِٜم٣م َوإَِذا ﴿إِنح اهللَ َيْٟمَُمُرىُمْؿ أَ قمٜمد آٟمتخ٤مسم٤مت، ي٘مقل ىم٤مئٚمٝمؿ:  ْٕ وا ا ْن سُم٠َمده

ُ٘مُٚمقا زم٣ِميْمَٔمْدِل﴾  .[36]اًمٜم٤ًمء:ضَمَ٘مْٚمُتْؿ زَمكْمَ ايمٛمح٣مِس َأْن حَتْ

صمؿ ي٠ميت اعمرؿمح وي٘مقل: إن ؿم٤مء اهلل ؾم٠مطم٘مؼ ًمٙمؿ يمذا ويمذا، وؾم٠مومٕمؾ يمذا ويمذا، 

                                                        

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.1218)م ( 1693)
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ْمخؿ ي٘مٚم٥م وىمْم٤مي٤ميمؿ أؾمده٤م صمؿ سمٕمد أن يرؿمحف اعم٤ًميملم ويًتٚمؿ اًمًٞم٤مرة واعمرشم٥م اًم

 ( وم٢مذا ىمٞمؾ ًمف: ي٤م ومالن أيـ ُم٤م وقمدشمٜم٤م؟ ومٞم٘مقل: ٓ يقضمد رء.اؾمٛمف )صالطم٤مً 

سَمكْمِ «ي٘مقل:  واًمٜمٌل  ـْ صُمْحٍر َواضِمٍد ََمرح ـُ َِم ، ومٚمامذا ٓ »َٓ ُيْٙمَدُغ اظم٠ُْْمَِم

ي٘مقًمقن: هذه اٟمتخ٤مسم٤مت ومرو٧م قمٚمٞمٜم٤م ُمـ أُمريٙم٤م؟ سمؾ خيدقمقن اًمٜم٤مس وي٘مقًمقن: إهن٤م 

 اإلؾمالم.

ل: أن اًمٜم٤مس قمٜمدهؿ شمٗمٙمػم، وإن يم٤من ًمدى سمٕمْمٝمؿ ضمِمع، وم٘مد ىم٤مل ىم٤مئٚمٝمؿ وأىمق

وىمد يم٤من سمٕمض اإلظمقان اعمٗمٚمًلم يًتّمح٥م ُمٕمف سمٞمْم٦م ذم آٟمتخ٤مسم٤مت إومم وي٘مقل: 

اعمجٞمد يمٜم٧م شم٘مقل  اًمٌٞمْم٦م سمخٛم٦ًم ري٤مٓت وذًمؽ اًمرضمؾ ٟم٤مسي وم٘م٤مل: ي٤م قمٌد

، ومامذا قمٛمٚمتؿ؟ وىمٌٞمكم سم٤مُٕمس: إن اًمٌٞمْم٦م سمخٛم٦ًم ري٤مٓت وه٤مهل أن سمٕمنمة ري٤مٓت

 آظمر ذم ذُم٤مر ىم٤مل: ىمد قمرومٜم٤ميمؿ ُم٤مذا قمٛمٚمتؿ ًمٜم٤م؟

وم٤مٟٓمتخ٤مسم٤مت ٓ دٟمٞم٤م وٓ آظمرة، ومامذا قمٛمٚم٧م آٟمتخ٤مسم٤مت ذم اجلزائر؟ اٟمتٝمٙم٧م 

طمرُم٤مت اهلل وىم٣م قمغم اًمدقمقة ذم اجلزائر، ويم٤مٟم٧م اًمدقمقة ذم اجلزائرة ُمـ أطمًـ سمالد 

اًمذي  -شمرب اهلل وضمٝمف  -٤م سم٤مًمؽمايب اعمًٚمٛملم، وهٙمذا اًمًقدان وم٤مٟٓمتخ٤مسم٤مت أشم٧م ًمٜم

ويًخر ُمٜمف وي٘مقل: أٟم٤م آظمذ سم٘مقل اًمٜمٍماين ذم أن اًمذسم٤مب إذا وىمع ذم  ي٥ًم اًمٜمٌل 

، ي٘مقل هذا ويْمحؽ، اًم٘مٝمقة أصٌٝم٤م ٕٟمف حيٛمؾ اجلراصمٞمؿ وٓ آظمذ سم٘مقل اًمٜمٌل 

 .سمٛمٕمٜمك أٟمف يًخر ُمـ اًمٜمٌل 

 دي٤من.وأيْم٤ًم ُم٠ًمًم٦م آظمتالط واحلج٤مب واًمدقمقة إمم وطمدة إ

                                                        

 مثؾ صعدي عمـ حتقل سمعد ىمضاء طماضمتف ومفق هيع اًمتؾقن/ اًمشقخ. (1694)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2998( )م 6133)خ ( 1695)
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وسمٕمض اخلٌث٤مء ي٘مقل: طمقار ُمع إدي٤من، وًمٙمـ اًمّمحػ اًمًقداٟمٞم٦م واًمؽمايب قمٜمد أن 

ذه٥م إمم اخل٤مرج ي٘مقل: ؾمٜمدقمق إمم وطمدة إدي٤من وٟميب سمٞمد ُمـ طمديد قمغم ُمـ 

 وىمػ ذم ـمري٘مٜم٤م.

وآظمر ي٘مقل ذم اًمّمحٞمٗم٦م وىمد ىمٞمؾ ًمف: عم٤مذا اظمتػم اًمًقدان سم٤مًمذات؟ ىم٤مل: ٕن هٜم٤مك 

 ومٜمح٥م أن يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس أٟمف ٓ ومرق سملم اعمًٚمؿ واًمٜمٍماين.ؿمٌٝم٤مت طمقل اًمًقدان 

ٙمِِٚمكَم ىَم٣مظمُْْجِرَِمكمَ ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ًْ ََم٣م يَمُ٘مْؿ ىَمْٝمَػ *  ﴿َأهَمٛمَْجَٔمُؾ اظمُْ

ُ٘مُٚمقَن﴾ ـَ آََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا  ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[54-53]اًم٘مٚمؿ: حَتْ ﴿َأْم َٞمْجَٔمُؾ ايمحِذي

٣مِت  ٣محِلَ ٣مرِ  ايمِمح َْرِض َأْم َٞمْجَٔمُؾ اظمُْتحِٗمكَم ىَم٣ميْمُٖمجح ْٕ ـَ دِم ا ِدي ًِ   .[16]ّص:﴾ىَم٣مظمُْْٖم

ـْ ىَم٣مَن  ومٜم٘مقل ٕهؾ آٟمتخ٤مسم٤مت: اؾمٛمٕمقا يمالم رسمٙمؿ وم٢من اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل: ﴿َأهَمَٚم

َتُقوَن﴾ ًْ ـْ ىَم٣مَن هَم٣مؽِمٗم٣ًم ٓ َي ٤َم  ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[26]اًمًجدة:َُم٠ْمَِمٛم٣ًم ىَمَٚم ًِ ﴿َأْم ضَم

٣مِت ؽَمَقاًء حَمَْٝم٣مُهْؿ ا ٣محِلَ ـَ آََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمح ٝمَِّئ٣مِت َأْن َٞمْجَٔمَٙمُٜمْؿ ىَم٣ميمحِذي ًح ضُمقا ايم ـَ اصْمؼَمَ يمحِذي

ْؿ ؽَم٣مَء ََم٣م حَيُْ٘مُٚمقنَ   .[12]اجل٤مصمـٞم٦م:﴾َومَم٣َمهُتُ

ومّمقت اًمِمٞمققمل واًمٌٕمثل واًمٜم٤مسي واًمٕمٚمامين وصقت اًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ واطمد، واهلل 

ـَ ٓ َئْمَٙمُٚمقنَ ﴿قل: ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘م ـَ َئْمَٙمُٚمقَن َوايمحِذي َتِقي ايمحِذي ًْ ، [7]اًمزُمر:﴾وُمْؾ َهْؾ َي

َوابِّ فِمٛمَْد اهلِل  ورسمام يٙمقن أٟمجس ُمـ اًمٙمٚم٥م، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ﴿إِنح َذح ايمدح

ـَ ٓ َئْمِٗمُٙمقنَ  ٌُْ٘مُؿ ايمحِذي ؿه ايْم ـَ ىمَ  ، وي٘مقل:[11]ٕٟمٗم٤مل:﴾ايمِمه ـْ َأْهِؾ ايْم٘مَِت٣مِب ﴿إِنح ايمحِذي َٖمُروا َِم

٥مِ  يح ـَ همِٝمَٜم٣م ُأويَمئَِؽ ُهْؿ َذه ايْمػَمِ ىمكَِم دِم َٞم٣مِر صَمَٜمٛمحَؿ طَم٣ميمِِدي   .[4]اًمٌٞمٜم٦م:﴾َواظمُْمْمِ

﴿َوٓ  ومت٠ميت أُمريٙم٤م وشمٗمرض قمٚمٞمٜم٤م آٟمتخ٤مسم٤مت، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

همكِمَ  ـَ ُيٖمْ *  سُمْمِٝمُٔمقا َأَْمَر اظمُْْنِ َْرِض َوٓ ُيِْمٙمُِحقَن﴾ايمحِذي ْٕ ُدوَن دِم ا ًِ
، [231-232]اًمِمٕمراء: 
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وشمٗمرض قمٚمٞمٜم٤م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمتل ُمٕمٜم٤مه٤م إسمٓم٤مل اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم 

ُ٘مقُر﴾﴿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ٣ٌَمِدَي ايمُمح ـْ فِم ﴿َوََم٣م  ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[25]ؾمـ٠ٌم:َووَمٙمِٝمٌؾ َِم

 ، وه١مٓء يٕمتؼمون سم٤مًمٙمثرة.[225]يقؾمػ:زمُِٚم٠ْمَِمٛمكَِم﴾ َأىْمَثُر ايمٛمح٣مِس َويَمْق ضَمَرْص٦َم 

إهن٤م ُمّمٞم٦ٌم وُم٤ًموُم٦م سم٤مإلؾمالم، وم٤معمًٚمؿ اعمّمكم واعمتٛمًؽ سمديٜمف خي٤مف ُمٜمف أقمداء 

 اإلؾمالم أقمٔمؿ مم٤م خي٤مومقن ُمـ ـم٤مئراشمٜم٤م وُمداومٕمٜم٤م ورؿم٤مؿم٤مشمٜم٤م وجمٚمس ٟمقاسمٜم٤م.

ََْمرِ َوؾَم ﴿ وم٠مٟم٤م أىمقل: إهن٤م حترم آٟمتخ٤مسم٤مت وىمد أسمدًمٜم٤م اهلل اًمِمقرى: ْٕ ]آل ﴾٣مِوْرُهْؿ دِم ا

 .[56]اًمِمقرى:﴾َوَأَْمُرُهْؿ ؾُمقَرى زَمْٝمٛمَُٜمؿْ ﴿ ،[237قمٛمران:

ْقِف َأَذافُمقا زمِِف  واًمِمقرى سملم أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد: ـِ َأِو اخْلَ ََْم ْٕ ـَ ا ﴿َوإَِذا صَم٣مَءُهْؿ َأَْمٌر َِم

ََْمِر َِمٛمُْٜمْؿ يَمٔمَ  ْٕ ؽُمقِل َوإلَِم ُأورِم ا وُه إلَِم ايمرح َتٛمٌُِْْمقَٞمُف َِمٛمُْٜمْؿ﴾َويَمْق َرده ًْ ـَ َي  .[65]اًمٜم٤ًمء:ٙمَِٚمُف ايمحِذي

وم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ واحلؾ واًمٕم٘مد هؿ اًمذيـ يٌتقن ذم إُمر، وٓ شم٠ميت ًمٜم٤م اُمرأة ُمت٠مصمرة 

ٓ «ي٘مقل:  سم٤مٕومٙم٤مر اًمِمٞمققمٞم٦م أو اًمٌٕمثٞم٦م أو اًمٕمٚمامٟمٞم٦م صمؿ ٟمجٕمٚمٝم٤م ٟم٤مئ٦ٌم، واًمرؾمقل 

 .»يٗمٚمح ىمقم وًمقا اُمرهؿ اُمرأة

ًمٗم٤مضمرة وصقت اًمٕم٤ممل واطمد! وصقت اًمٕم٤ممل واخلامر واطمد قمٜمدهؿ، ومّمقت اعمٖمٜمٞم٦م ا

ُْٞمَثك﴿ وصقت اًمذيمر وإٟمثك قمٜمدهؿ واطمد! واهلل ي٘مقل: ْٕ ىَمُر ىَم٣م ]آل ﴾َويَمْٝمَس ايمذح

 .[54قمٛمران:

وأهؾ اًمنم أيمثر ذم اعمجتٛمع اإلؾمالُمل يمٚمف، ومٝمذه دؾمٞم٦ًم ضم٤مءشمٜم٤م ُمـ ىمٌؾ أقمداء 

 .اإلؾمالم ُمـ أضمؾ أن يٜمٗمذوا هلؿ خمٓمٓم٤مهتؿ

                                                        

 رواه اًمٌخاري قمـ أيب سمؽرة ريض اهلل قمـف شمؼدم مرات.( 1696)
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ومٝمؿ حمؽمىمقن وٟم٘مقل هلؿ: ٓ دمٕمٚمقا ُم٤م ذم صدوريمؿ قمغم أهؾ اًمًٜم٦م ٕٟمٙمؿ 

شمًتْمٕمٗمقهنؿ، ومٞم٠مسمك اهلل واعم١مُمٜمقن، وُم٤م ُمـ أطمد ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م إٓ وهق ُمـ ىمٌٞمٚم٦م، ومال 

 ئمٜمقا أن اعم٠ًمًم٦م ومقى وأهؾ اًمًٜم٦م يٕمٛمٚمقن ًمقضمف اهلل وٓ يٕمٛمٚمقن ٕضمؾ اًمٙمراد:

ٛم٥َمِ ﴿اْدُع إلَِم ؽَمٌِٝمِؾ َرزمَِّؽ زم٣ِمحلِْ  ًَ  .[213]اًمٜمحؾ:﴾ْ٘مَٚم٥ِم َواظمَْْقفِمَٓم٥ِم احْلَ

وه١مٓء ي٘مقًمقن: ادع إمم أن يٜمتخ٥م ومالن، وظمذ هذا اًمٙمٞمس سمؾ إيمٞم٤مس ووزقمٝم٤م 

قمغم اًمٜم٤مس ُمـ أضمؾ أن يٜمتخٌقا ومالٟم٤ًم، وم٤مًمذي يًتحؼ ؾمٞم٤مرة يٕمٓمل ؾمٞم٤مرة، واًمذي 

 يًتحؼ قمنمة أًمػ أو قمنميـ أو صمالصملم أًمٗم٤ًم أقمٓمقه.

ُمـ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ ي٘مقل وىمد أقمٓمل صمالصمامئ٦م أًمػ: ٓ،  وىمد أظمؼمت قمـ ؿمخص

ىمد أقمٓمقين صمالصمامئ٦م أًمػ ومٛمـ أقمٓمك أيمثر صقت ًمف، أومٛمثؾ هذا جيقز أن ي١مُمـ قمغم ديـ 

اهلل؟وهق ُمًتٕمد أن يٌٞمع اإلؾمالم سم٠مرسمٕمامئ٦م أًمػ أو سمخٛمًامئ٦م أًمػ ًمف وًم٘مٌٞمٚمتف8 

 راـمٞم٦م؟واًمدوٓرات إُمريٙمٞم٦م شمتحرك وىم٧م آٟمتخ٤مسم٤مت وم٠ميـ اًمديٛم٘م

وىمد ىم٤مل ىم٤مئٚمٝمؿ: ًمقٓ ٟمحـ عم٤م يمٜمتؿ ذم اعم٤ًمضمد، وم٠مؿمٝمد اهلل سم٠من هذا اًم٘م٤مئؾ يمذاب، 

ومٚمؿ رضسمقا إظمقاٟمٜم٤م سم٤محلديدة؟ ومل ىمتٚمتؿ أظم٤ًم ذم شمٕمز؟ وعم٤مذا أظمذشمؿ ُمًجد حمٛمد 

اعمحقيتل؟ وعم٤مذا حت٤موًمقن أظمذ ُمًجد قم٤مدل اًمٕمٞمزري؟ وعم٤مذا حت٤موًمقن أظمذ ُمًجد 

 اًمًٜم٦م.ي٘مقم ومٞمف حمٛمد مجٞمدة سمٜمنم 

ومٚمق شمقًمقا قمٚمٞمٜم٤م عم٤م سم٘مل هذا اجلٛمع اعم٤ٌمرك، وًمٙمـ اهلل هق اًمذي حيٛمل أهؾ اًمًٜم٦م 

ـَ آََمٛمُقا﴾ويداومع قمٜمٝمؿ:  ـِ ايمحِذي  .[56]احل٩م:﴿إِنح اهللَ ُيَداهمُِع فَم

ودقمقة أهؾ اًمًٜم٦م حمٌقسم٦م ًمدى اًمٜم٤مس ٕهنؿ يٕمٚمٛمقهنؿ اًمٕم٘مٞمدة وسمر اًمقاًمديـ 

واًم٘مت٤مل سملم اًم٘م٤ٌمئؾ طمرام، وؾمٗمؽ دُم٤مء  وطم٘مقق اجل٤مر، وي٘مقًمقن هلؿ: إن اًم٘متؾ
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اعمًٚمٛملم طمرام8 ٕهنؿ يٌذًمقن أٟمٗمًٝمؿ ُمـ أضمؾ ٟمٍم ديـ اهلل ٓ ُمـ أضمؾ أن يتٌٕمٝمؿ 

 اًمٜم٤مس.

ومٚمًٜم٤م أهاًل  ٟمحـ ٟم٘مقل ًمٚمٜم٤مس: شمٕم٤مًمقا ٟمتٌع ٟمحـ وأٟمتؿ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  

 .ٕن ٟمتٌع، وًمًتؿ أهاًل ٕن شُمتٌَّٕمقا، سمؾ أٟمتؿ أردى ُمٜم٤م سمٙمثػم

وسمحٛمد اهلل وم٘مد ُم٤مشم٧م دقمقة اإلظمقان اعمٗمٚمًلم، ٓ شمقضمد إٓ سمٕمض اعم٤مدة شمدقمؿ 

دقمقهتؿ ُمـ سمٕمض ؿمٞمقخ ٟمجد ؾمٞم٠ًمًمقن قمٜمٝم٤م أُم٤مم اهلل قمزوضمؾ، وٟمحـ ؾمٜمٙمت٥م هلؿ 

وٟمٌلم احل٘مٞم٘م٦م، وأُم٤م دقمقة أصح٤مب اجلٛمٕمٞم٤مت احلزسمٞم٤مت اًمٔم٤مهرة وم٘مد يمٜم٤م ٟم٘مقل 

وؾمٞم٘مقًمقن: شمٜم٤مىمْمتؿ ومال قمٚمٞمٜم٤م  سم٤مُٕمس: إهن٤م طمزسمٞم٤مت ُمٖمٚمٗم٦م وأن طمزسمٞم٤مت فم٤مهرة،

 ُمٜمٝمؿ.

 وٟمحـ يمام ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ:

 طمجـراً ًمق يمؾ يمٚم٥م قمقى أًم٘مٛمتـف 

 

 يمــ٤من احلَمــ يمــؾ ُمث٘مــ٤مل سمــديٜم٤مر 

 وىم٤مل آظمر: 

 أو يمٚمــام ـمـــ اًمــذسم٤مب زضمرشمــف

 

 قمــــكم يمــــريؿ إذنإن اًمـــذسم٤مب  

ومقاهلل ٓ ٟم٤ٌمزم سمّمحٞمٗم٦م وٓ سم٢مذاقم٦م وٓ سمٛمجٚم٦م، وٓ ٟم٤ٌمزم سمراد قمٚمٞمٜم٤م ذم يمت٤مب، سمؾ إن  

سمٕمض إؿمٞم٤مء ٟمٗمرح هب٤م ُمـ أضمؾ أن شمتْمح احل٘م٤مئؼ ٕوًمئؽ اًمراديـ، ٕن هذه دقمقة اهلل 

وهق اًمذي أوضمده٤م، ومٚمٞم٧ًم سمدقمقشمٜم٤م، ومٛمـ ٟمحـ طمتك ي٘م٤مل: إٟمٜم٤م ٟمحـ اًمذيـ اؾمتٓمٕمٜم٤م 

سمحٛمد اهلل أن ٟمخرج ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ؟ وأٟم٤مس يم٤مٟمقا ُمراضمع ذم اًمٌالد اًمٞمٛمٜمٞم٦م، ومٝمذا أُمر أراده 

 ٤مءه ومًٞمٌ٘مك وقمغم رهمؿ أٟمقف احل٤مؾمديـ احل٤مىمديـ.اهلل، وإذا أراد اهلل سم٘م

*** 
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 اخلطب٘ األّىل
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده، وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م، وُمـ 

ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف 

 ف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف. إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًم

ُ٘مقا ﴿ ـَ آَُمٜمُقا اشمَّ ِذي ٤َم اًمَّ ٚمُِٛمقنَ  اهللََي٤م َأهيُّ ًْ َّٓ َوَأْٟمُتْؿ ُُم َـّ إِ قمٛمران: ]آل  ﴾طَمؼَّ شُمَ٘م٤مشمِِف َوٓ مَتُقشُم

221] 

ـْ َٟمْٗمٍس َواطِمَدٍة َوظَمَٚمَؼ ُِمٜمْٝمَ ﴿ ُٙمُؿ اًمَِّذي ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ ُِم ُ٘مقا َرسمَّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ ٤م َزْوضَمَٝم٤م َوسَم٨مَّ َي٤م َأهيُّ

ُ٘مقا  ٤مًء َواشمَّ ًَ
َْرطَم٤مَم إِنَّ  اهللَُِمٜمُْٝماَم ِرضَم٤مًٓ يَمثػِمًا َوٟمِ ْٕ ٤مَءًُمقَن سمِِف َوا ًَ يَم٤مَن قَمَٚمْٞمُٙمْؿ  اهللَاًمَِّذي شَم

  [2]اًمٜم٤ًمء:﴾َرىِمٞم٤ٌمً 

ُ٘مقا ﴿ ـَ آَُمٜمُقا اشمَّ ِذي ٤َم اًمَّ ْؿ َأقْماَمًَمُٙمْؿ َوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ ُيّْمٚمِْح ًَمٙمُ *  َوىُمقًُمقا ىَمْقًٓ ؾَمِديداً  اهللََي٤م َأهيُّ

ـْ ُيِٓمِع    [52-52]إطمزاب:﴾َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد وَم٤مَز وَمْقزًا قَمٔمِٞمامً  اهللَ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َوَُم

أُم٤م سمٕمد: ومٗمل ه١مٓء أي٤مت اًمثالث إُمر سمت٘مقى اهلل، وُمٕمٜمك اًمت٘مقى: اُمتث٤مل أواُمر اهلل، 

ثػًما ُمـ اًمٕم٤ٌمدات يٕمٚمؾ اهلل ومروٞمتٝم٤م واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف، وأٟم٧م إذا ىمرأت يمت٤مب اهلل8 دمد يم

ٌْٚمُِٙمْؿ ﴿سم٤مًمت٘مقى:  ـْ ىَم ـَ ُِم ِذي ـَ آَُمٜمُقا يُمت٥َِم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اًمِّمَٞم٤مُم يَماَم يُمت٥َِم قَمغَم اًمَّ ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيُّ

 .[265]اًمٌ٘مرة: ﴾ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شَمتَُّ٘مقنَ 

اِد اًمتَّْ٘مَقى﴿وي٘مقل ذم احل٩م:  ُدوا وَم٢مِنَّ ظَمػْمَ اًمزَّ  .[275ًمٌ٘مرة:]ا﴾َوشَمَزوَّ

ومِم٠من اعمت٘مل أن يٛمتثؾ أواُمر اهلل، وأن جيتٜم٥م ٟمقاهٞمف، وذًمٙمؿ ؿم٠من اعمًٚمؿ، وم٢من 
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 اإلؾمالم ُمٕمٜم٤مه ذم اًمٚمٖم٦م: آٟم٘مٞم٤مد، وآؾمتًالم هلل قمز وضمؾ. 

يٌلِم، ويذيمر ًمٜم٤م  يمٜم٧م ُمًٚماًم شمٜم٘م٤مد هلل قمز وضمؾ، وشمٜم٘م٤مد ًمنمع اهلل، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 ي٘مقل يمام ذم اًمّمحٞمحلم أظمؼم سمف اًمٜمٌل قمٚماًم ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة، وىمد وىمع ُم٤م 

أُّي٣م ايمٛم٣مس إٞم٘مؿ «وم٘م٤مل:  ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام: ظمٓمٌٜم٤م رؾمقل اهلل 

ل اخلالئؼ ُي٘مًك  حمُمقرون إلم اهلل ضمٖم٣مٌة فُمراٌة نُمرًٓ ىمام زمدأٞم٣م أول طمٙمؼ ٞمٔمٝمده، أٓ وإنح أوح

امل، همٟمومقل: يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م إزمراهٝمؿ، أٓ وإٞمف ؽمُٝمج٣مء زمرصم٣مل َمـ أَمتل ؛ همُٝم٠مطَمذ ِبؿ ذات ايمُمِّ

ي٣م رب، أَمتل، ي٣م رب، أَمتل، همٝمٗم٣مل: إٞمؽ ٓ سمدري َم٣م أضمدشمقا زمٔمدك، همٟمومقل ىمام وم٣مل 

وِمٝم٤َم ايمٔمٌد ايمِم٣ميمح:  ْٝمَتٛمِل ىُمٛم٦َْم َأْٞم٦َم ايمرح ﴿َوىُمٛم٦ُْم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ؾَمِٜمٝمدًا ََم٣م ُدَْم٦ُم همِٝمِٜمْؿ هَمَٙمامح سَمَقهمح

َؽ َأْٞم٦َم  ٍء ؾَمِٜمٝمٌد فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوَأْٞم٦َم فَمعَم ىُمؾِّ َرْ  ْؿ هَم١مِٞمح ٣ٌَمُدَك َوإِْن سَمْٕمِٖمْر ََلُ ُْؿ فِم ْؿ هَم١مَِّنح ِْبُ إِْن سُمَٔمذِّ

٘مِٝمُؿ﴾ ]اظم٣مئدة: ، همُٝمٗم٣مل: إَّنؿ َم٣م زايمقا َمرسمديـ فمعم أدزم٣مرهؿ َمٛمذ [662-661ايْمَٔمِزيُز احْلَ

 .»هم٣مرومتٜمؿ

 ؽُمْحًٗم٣م«ي٘مقل:  أيًْم٤م اًمٜمٌل  وذم همػم هذا احلدي٨م، وهق ذم اًمّمحٞمح

َ وزمدل  . »ؽُمْحًٗم٣م ظمـ نمغمح

ُمـ  ومذًمؽ احلدي٨م ُيٕمتؼم قمٚماًم ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة، وم٘مد وىمع ُم٤م أظمؼم سمف اًمٜمٌل 

 اًمِردة. 

واًمِردُة اًمتل ذم أوؾم٤مط إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م ويٕم٘مٚمٝم٤م ويٗمٝمٛمٝم٤م إَّٓ ُمـ رزىمُف اهلل 

َل ديٛمف؛ «:  قمٚماًم ٟم٤مومًٕم٤م هؿ اًمذيـ يِمٕمرون سم٤مًمِردة اًمتل ي٘مقل ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل  َمـ زمدح

                                                        

 (.2860( )م 4625)خ ( 1697)

 ( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف. 2290( )م 6584)خ ( 1698)
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 .»هم٣مومتٙمقه

وًمق أىم٤مم اعمًٚمٛمقن طمدَّ اًمِردة8 عم٤م فمٝمرت ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م دقم٤مي٤مت، وفمٝمر ذم جمتٛمٕمٜم٤م 

 يمٗمٌر سمقاح. 

ٕم٥ُم حيُٙمُؿ ٟمٗمًف سمٜمٗمًف شُمٕمَتؼُم يمٗمًرا، وُمـ دقم٤م إمم  اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمتل ُمٕمٜم٤مه٤م: اًمِمَّ

ُف يدقمق  ٕم٥ُم ذيًٙم٤م ُمع اًمديٛم٘مراـمٞم٦م، وهق يٕمرف ُمٕمٜم٤مه٤م8 ومٝمق يم٤مومر، ٕٟمَّ إمم أن يٙمقن اًمِمَّ

ة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ِف هَمْٙمَٝمْٔمَٚمْؾ اهلل قمز وضمؾ، وربُّ اًمِٕمزَّ ـْ ىَم٣مَن َيْرصُمقا يمَِٗم٣مَء َرزمِّ ﴿هَمَٚم

ِف َأضَمدًا﴾ ٣ٌَمَدِة َرزمِّ ْك زمِِٔم  . [222]اًمٙمٝمػ:فَمَٚماًل َص٣محِل٣ًم َوٓ ُيمْمِ

ِ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ْٕ ـح َوا ٌُُدوِن﴾﴿َوََم٣م طَمَٙمْٗم٦ُم اجْلِ ٓح يمَِٝمْٔم   [34]اًمذري٤مت: ْٞمَس إِ

ُك زمِِف َأضَمدًا﴾ظمٚم٘مٜم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٕم٤ٌمدشمف وطمده:  اَم َأْدفُمق َريبِّ َوٓ ُأْذِ  ﴿وُمْؾ إِٞمح

ُك دِم ضُمْ٘مِٚمِف ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: [12]اجلــ: ـْ َورِمر َوٓ ُيمْمِ ـْ ُدوٞمِِف َِم ْؿ َِم ﴿ََم٣م ََلُ

 . [14]اًمٙمٝمػ:َأضَمدًا﴾

ٌِْدِه﴾هلل:  قمٌدٌ  وٟمٌٞمُّٜم٤َم حمٛمد  ى زمَِٔم ٌَْح٣مَن ايمحِذي َأْهَ  .[2]آهاء: ﴿ؽُم

ـِ وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  مْحَ ٓح آَِت ايمرح َْرِض إِ ْٕ اَمَواِت َوا ًح ـْ دِم ايم ﴿إِْن ىُمؾه ََم

ٌْدًا﴾ همُ ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: [75]ُمريؿ: فَم ـَ َأْهَ ٣ٌَمِدَي ايمحِذي ِٜمْؿ ٓ ﴿وُمْؾ َي٣م فِم ًِ قا فَمعَم َأْٞمُٖم

٥ِم  ـْ َرمْحَ  . [35]اًمزُمر:﴾اهللِسَمْٗمٛمَُْمقا َِم

٘مِل َوحَمَْٝم٣مَي َومَم٣َمَِت هللِحِ يمٚمٜم٤م قمٌٞمد هلل ظم٤موٕمقن هلل، ممٚمقيمقن هلل:  ًُ ﴿وُمْؾ إِنح َصالَِت َوُٞم

يَؽ يَمُف﴾*  َربِّ ايْمَٔم٣مظمَكِمَ   . [245-241]إٟمٕم٤مم: ٓ َذِ

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـف. 6922)خ ( 1699)



 513 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

 قمز وضمؾ، مجٞمع طم٤مٓشمؽ هلل قمز وضمؾ، وسمٕمد ُمقشمؽ قم٤ٌمدشمؽ هلل قمز وضمؾ، اًمذسمح هلل

أٟم٧م ُمٚمٌؽ هلل قمز وضمؾ، يمٚمٜم٤م قمٌٞمد هلل قمز وضمؾ، يمٗمرٟم٤م سم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمتل دمٕمٚمٜم٤م ذيم٤مء 

ُمع اهلل، وسمٛمـ دقم٤م إًمٞمٝم٤م أظمزى اهلل سمقش أظمزى اهلل سمقش، ُيٜم٤مدى وُي٘م٤مل قمغم ًم٤ًمٟمف: إنَّ 

ٌَِ٘م٤م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م، ي ُٕمقدي٦َّم واًمٙمقي٧م مل شُمٓم ًُّ ًقؤه أن ٟمٙمقن ُمًٚمٛملم ي٤م أُم٦َم حمٛمد، واهلل اًم

ٟم٤م ُمًٚمٛملم:  َتُٜمْؿ﴾ؾمامَّ ـْ سَمْرَى فَمٛمَْؽ ايْمَٝمُٜمقُد َوٓ ايمٛمحَِم٣مَرى ضَمتحك سَمتحٌَِع َِمٙمح  . [212]اًمٌ٘مرة:﴿َويَم

ُ٘مْؿ زماَِم َأْٞمَزَل ومٚمـ يروقا قمٜم٤م طمتك ٟمٙمقن هيقًدا أو ٟمّم٤مرى:  ْ حَيْ ـْ مَل هَمُٟمويَمئَِؽ  اهللُ﴿َوََم

ـَ ، [22]اعم٤مئدة:٣مهمُِروَن﴾ُهُؿ ايْم٘مَ  ـُ َِم ًَ ـْ َأضْم ٌُْٕمقَن َوََم ٣مِهٙمِٝمح٥ِم َي ضُمْ٘ماًم يمَِٗمْقٍم  اهللِ﴿َأهَمُحْ٘مَؿ اجْلَ

 . [32]اعم٤مئدة: ُيقوِمٛمُقَن﴾

ِٜمْؿ ضَمَرصم٣ًم  ًِ ُٚمقَك همِٝماَم ؾَمَجَر زَمْٝمٛمَُٜمْؿ شُمؿح ٓ جَيُِدوا دِم َأْٞمُٖم ﴿هَمال َوَرزمَِّؽ ٓ ُي٠ْمَِمٛمُقَن ضَمتحك حُيَ٘مِّ

ح  ٙمِٝماًم﴾مِم ًْ ٙمُِّٚمقا سَم ًَ  . [43]اًمٜم٤ًمء: ٣م وَمَّمْٝم٦َم َوُي

أشمدرون ُم٤م ُمٕمٜمك اًمديٛم٘مراـمٞم٦م؟ ُمٕمٜم٤مه٤م اًمتّمقي٧م قمغم أي أُمر، وىمد ُصِقَت ذم سمٕمض 

 اًمٌالد اًمٙم٤مومرة قمغم اًمٚمقاط، وص٤مرت إهمٚمٌٞم٦م اًمتل ي٘مقًمقن سم٤مًمٚمقاط، صمؿ ىمررشمف اًمدوًم٦م. 

٩مُّ اًمٜم٤مس أم ٓ أشمدرون ًمق طمّمؾ شمّمقي٧م أيّمقم اًمٜم٤مس أم ٓ يّمقُمقن؟ أحَيُ 

قن؟ أُيّمكِم اًمٜم٤مس أم ٓ ُيّمٚمُّقن؟ أُي٤ٌمح اًمزٟم٤م أم ٓ ُي٤ٌمح اًمزٟم٤م؟ أشم٤ٌمح اًمنىم٦م أم ٓ  حَيُجُّ

شُم٤ٌمح؟ أشُم٘مٓمع يُد اًم٤ًمرق أم ٓ شم٘مٓمع؟ يمؾ هذا ممٙمـ أن خيْمع ًمتّمقي٧م اًمِمٕم٥م سمٛمٕمٜمك 

ٌُٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ،  ٤م إًمٞمف راضمٕمقن، وطمً ؾُمخرت اإلذاقم٤مت، اًمديٛم٘مراـمٞم٦م، وم٢مٟم٤َّم هلل وإٟمَّ

٤مٟم٤م اهلل قمز وضمؾ،  ٧ٌَُم قمغم ديٜمٜم٤م طمتك يتقومَّ وأصٌح٧م شمت٤ٌمهل سم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م. ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمث

ة ؾم٤مومرة، ويُمْٗمٌر سمقاح:  ـِ ََم٣م مَلْ وم٢من إُمر ظمٓمػم، ِردَّ ي ـَ ايمدِّ ْؿ َِم فُمقا ََلُ ىَم٣مُء َذَ ْؿ ُذَ ﴿َأْم ََلُ

 .[12]اًمِمقرى:﴾اهللَُيْٟمَذْن زمِِف 
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َف ذم ديـ اهلل. وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمؽمك اشمِ   ٤ٌمع اهلقى، وأن ٟمتٗم٘مَّ

ل ُم٤م سمدأوا سم٠مظمذ اًمًالح، صمؿَّ أظمذوا اعمِم٤ميخ،  أطمُد اإلظمقان ي٘مقل ذم اجلٜمقب: أوَّ

وأظمذوا اًمٕمٚمامء، وأظمذوا ذوي اًمرأي، وطمّمدوهؿ طمتك مل يؽميمقا إَّٓ ُمـ ي٘مقل: يمام 

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

 طمٙمـــقا سمـــ٤مـماًل واشمٜمْمـــقا صـــ٤مرًُم٤م

 

ــــ   ــــ٤م: ٟمٕم ــــدىمٜم٤م وم٘مٚمٜم ــــ٤مًمقا: ص  ؿوم٘م

 ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ. ومٚمؿ يؽميمقا إَّٓ ُمـ ي٘مقل هلؿ  

وأٟم٤م أىمقل ذم ؿم٠من اًمدؾمتقر: ٓ شم٘مؾ: ٟمٕمؿ، وٓ شم٘مؾ: ٓ، وًمٙمـ ارومْمقا وىُمؾ هلؿ:  

ُض َأَْمِري إلَِم إين ُمًٚمؿ  َتْذىُمُروَن ََم٣م َأوُمقُل يَمُ٘مْؿ َوُأهَمقِّ ًَ ، وم٤مقمتزهلؿ وىمؾ [22]هم٤مومر:﴾اهللِ﴿هَم

 . هلل سمٞمٜمل وسمٞمٜمٙمؿ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل ا

ٓسمد ُمـ اًمتح٤ميمؿ إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، اعمًٚمٛمقن طمتك احل٤ميمؿ ٓ جيقز ًمف أن يٗمرض 

ٌء َأْو َيُتقَب فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َأْو : ؿمٞمًئ٤م، وإذا يم٤من اهلل ي٘مقل ًمٜمٌِٞمِف حمٛمد  ََْمِر َرْ ْٕ ـَ ا ﴿يَمْٝمَس يَمَؽ َِم

ُْؿ ـَم٣مظمُِقَن﴾ ْؿ هَم١مَِّنح َِبُ  . [216]آل قمٛمران: ُئَمذِّ

ٚمٛمٚمقك واًمرؤؾم٤مء ًمٞمس ًمٙمؿ ُمـ إُمر رء أٟمتؿ قمٌٞمد اهلل ؿمئتؿ أم أسمٞمتؿ، وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل ًم

ِف اهلل، وحت٧م ىمدرشمف.   أٟمتؿ ممٚمقيمقن هلل، وأٟمتؿ حت٧م شمٍمُّ

قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمّمدق ُمع اهلل شمٕم٤ممم، وأن ٟمٕمتّمؿ سمحٌؾ اهلل مجٞمًٕم٤م، وٟمٙمقن يًدا واطمدة ذم 

ٗمره ىمؾ اظمًٙمؿ فمعم اظمًٙمؿ اظمًٙمؿ أطمق اظمًٙمؿ ٓ يٓمٙمٚمف، وٓ ُيذيمف، وٓ حي«وضمف اًم٤ٌمـمؾ، 

 . »ضمرام: دَمف، وَم٣ميمف، وفمروف

واًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتآُمر سم٤معمٕمروف وٟمتٜم٤مهك قمـ اعمٜمٙمر، واًمديٛم٘مراـمٞم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف. 2564) م ( 1700)
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شمآُُمر سم٤معمٕمروف، وًمٞمس ومٞمٝم٤م شمٜم٤مهل قمـ اعمٜمٙمر، ومٞمٝم٤م وم٤ًمد اًمِمٕمقب، وومٞمٝم٤م وم٤ًمد اًمديـ 

ُمٞم٦م ًمٞم٧ًم ص٤مدىم٦م، وإن يم٤مٟم٧م واًمدٟمٞم٤م، وم٤ًمد اًمدٟمٞم٤م8 ٕنَّ ديٛم٘مراـمٞم٦م اًمٌالد اإلؾمال

ومٝمل ًمّم٤مًمح اًمٙمٗمر، أن خترج اُمرأشمؽ يم٤مؾمٞم٦م قم٤مري٦م، أن شمِمٝمد  -اًمديٛم٘مراـمٞم٦م يمٗمر 

اُمرأشمؽ اًمٜمقادي، وأن خترج سمدون إذٟمؽ، سمؾ ًمق روٞم٧م أن شمرشمٙم٥م اًمٗم٤مطمِم٦م8 ومٚمٞمس 

ًمؽ قمٚمٞمٝم٤م ؾمٌٞمؾ، وًمٞمس هذا سم٤مٕراضمٞمػ وؾمٚمقا إظمقاٟمٙمؿ أهؾ اجلٜمقب قمامَّ طمَدَث 

ٌُقُء إن ؿم٤مء اهلل سمٌٚمدهؿ، واًمنمَّ وا الل واًمٙمٗمر اٟمت٘مؾ ُمـ قمدن إمم صٜمٕم٤مء، وًمٙمٜمف ؾمٞم ًمْمَّ

سم٤مًمٗمِمؾ، وم٘مد ؾم٘مط سم٢مذن اهلل احلزب اًمٌٕمثل، وٟمحـ ٟمٜمتٔمر ؾم٘مقط احلزب آؿمؽمايمل، 

ٌُقن اًمِمٕم٥م  وؾم٘مقط احلزب اًمٜم٤مسي، ويٌ٘مك اإلؾمالم قم٤مًمًٞم٤م ؿم٤مخم٤ًم، وم٘مط إهنؿ ؾمُٞمْتِٕم

قرهؿ اًمٓم٤َّمهمقيت، ٟمحـ ُمًتٕمدون ًمٚمٛمٜم٤مفمرة قمغم سمديٛم٘مراـمٞمَّتِِٝمؿ، وسم٤مؿمؽمايمٞمَّتِِٝمؿ، وسمدؾمت

ـُ ذًمؽ اًمدؾمتقر اًمٓم٤َّمهمقيت، وُمًتٕمدون ًمٚمٛمٜم٤مفمرة قمغم ُمٕمٜمك اًمديٛم٘مراـمٞم٦م:  ًَ ـْ َأضْم ﴿َوََم

ـْ َدفَم٣م إلَِم  ح ٙمِِٚمكَم﴾ اهللِ وَمْقًٓ مِم ًْ ـَ اظمُْ ٛمِل َِم  . [55]ومّمٚم٧م: َوفَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم َووَم٣مَل إِٞمح

٥م أن حتٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إذ مل شمٙمـ وم٠مٟم٧م ُمًٚمؿ أيمرُمؽ اهلل سم٤مإلؾمالم جي

٤م، وٓ همػم ذًمؽ ُمـ اعمٚمؾ  ٤م، وٓ ٟمٍماٟمٞم٤ًّم، وٓ ؿمٞمققمٞم٤ًّم، وٓ سمٕمثٞم٤ًّم، وٓ ٟم٤مسيًّ هيقديًّ

 اًمٙمٗمري٦م، وإنَّ اعمٜم٦َّم هلل قمز وضمؾ. 
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 اخلطب٘ الجاىٔ٘
وأؿمٝمد احلٛمد هلل رِب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل قمغم ٟمٌِٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمُد أنَّ حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف. 

٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ىْمِر إِْن ىُمٛمْتُْؿ أُمَّ ﴿هَم٣مؽْمَٟميمقا َأْهَؾ ايمذِّ

 . [25]اًمٜمحؾ:ٓ سَمْٔمَٙمُٚمقَن﴾

٧ٌَّم ُمـ اًمٕمٚمامء ُـّ أٟمف ومقاضم٥ٌم قمغم اعمًٚمؿ أن ي٠ًمل اًمٕمٚمامء، وأن يتث ، ومُرسمَّام ُيٌتغم سمٛمـ ئُم

 قم٤ممل، وهق ُمـ قمٚمامء اًمًقء، وُمـ قمٚمامء اًمدٟمٞم٤م. 

وقمٜمد أن أقمرض اعمًٚمٛمقن قمـ قمٚمامئٝمؿ، وُوؾِمَد إُمر إمم همػم أهٚمف أصٌح اعمًٚمٛمقن 

 يٜمت٘مٚمقن ُمـ ٟمٙم٦ًٍم إمم ٟمٙم٦ًم، يمؾُّ ٟمٙم٦ًٍم أقمٔمؿ ُمـ إظمرى. 

سمـ اًمٕم٤مص  قمٛمرو سمـ اهلل قمـ قمٌد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام

إنح اهلل ٓ يٗمٌُِض ايمٔمٙمؿ اٞمتزافًم٣م يٛمتزفمف، ويم٘مـ «:  ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

٣مًٓ، همًٟميمقا همٟمهمتقا زمٕمغم فمٙمؿ؛  َذ ايمٛم٣مس رءوؽًم٣م صُمٜمح يٗمٌُِض ايمٔمٙمامء ضمتك إذا مل يٌَؼ فم٣ممل؛ اَتح

 .»همّمٙمهقا وأوٙمهقا

، وهق يتٙمٚمَّؿ أشمك اًمٜمٌل  : أنَّ رضمالً وروى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف

، ومٚمامَّ اٟمتٝمك اًمٜمٌل ُمع أصح٤مسمف، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، ُمتك اًم٤ًمقم٦م؟ ومًٙم٧م اًمٜمٌل 

إذا «:  ىم٤مل: ه٤م أٟم٤م ذا ي٤م رؾمقل اهلل، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  »أيـ ايم٣ًمئؾ؟«ُمـ يمالُمف8 ىم٤مل:  

                                                        

 (. 2673( )م 100)خ ( 1701)

  قمـف. ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل59)خ ( 1702)
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َد «، ىم٤مل: ويمٞمػ إو٤مقَمُتٝم٤م؟ ىم٤مل: »ُوٝمَِّٔم٦م إَم٣مٞم٥م؛ هم٣مٞمتٓمر ايم٣ًمفم٥م إَمُر إلم نمغم إذا ُوؽمِّ

 . »أهٙمف

إٟمٜم٤م ًمًٜم٤م ُٟمٓم٤مًم٥ُم اعمجتٛمع يمٚمف أن يٙمقٟمقا قمٚمامء، وًمٙمٜمٜم٤م ُٟمٓم٤مًمٌٝمؿ أن ي٘متدوا سم٤مًمٕمٚمامء، 

وأن ي٠ًمًمقا اًمٕمٚمامء سمام أهن٤م يمثرت اًمٗمتـ، ويمُثَرت اًمدقم٤مي٤مت اًمتل شمّمقر احلؼ سم٤مـماًل، 

ًٕم٤م.  ٤م ُمٚمٛمَّ  واًم٤ٌمـمؾ طم٘مًّ

قهؿ قمـ إُمقر اًمتل شمدور ومالسمد وأن يرضمع اعمًٚمٛمقن إمم قمٚمامئٝمؿ، وأن ي٠ًمًم

قمٚمٞمٝمؿ، وًم٧ًُم أقمٜمل قمٚمامء اًمراومْم٦م اًمذيـ سم٤مُٕمس يّمِٗم٘مقن )ًمّمدام(، واًمٞمقم 

اًُم٤م(، ٕٟمَُّف ىمد طمّمؾ سمٞمٜمف وسملم اًمِمٞمٕم٦م سم٢ميران ظمالف، ومٚم٧ًُم  ي٘مقًمقن: )ًمٕمـ اهلل صدَّ

أقمٜمل أوًمئؽ اًمذيـ شم٠ًمًمقهنؿ، وم٢مهنؿ صؿٌّ سمٙمٌؿ قمٛمٌل ومٝمؿ ٓ يٕم٘مٚمقن، وًمٙمـ أقمٜمل 

 . ًمذيـ يدقمقن إمم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف اًمٕمٚمامء ا

وشمًٛمٕمقن ُمـ اإلذاقم٤مت ُم٤م ُيذهؾ وُم٤م ُيدِهش وُم٤م حُيػِم، ٓ سمد ُمـ إيامن سم٤مهلل، وي٘ملم، 

٧ٌَُم أُم٤مم شمِْٚمُٙمُؿ إراضمٞمػ إَّٓ إذا يم٤من  ؾ، وإيامن سم٤مًم٘مدر، وٓ يًتٓمٞمع أطمد أن يث وشمقيمُّ

ـُ سمراء ُمـ ُم١مُمٜم٤ًم سم٤مهلل، وقمٜمده ي٘ملم وقمٜمده إيامن سم٤مًم٘مدر قمٚمٞمٜم ٤م أن ٟمتَِّ٘مَل اهلل، وأن ٟم٘مقل: ٟمح

ـُ سمراء ُمـ اًمٙمٗمر:  ُٗمقا ﴿اًمديٛم٘مراـمٞم٦م، وٟمح ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ـح  اهللَ َي٣م َأُّيه ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم

ٙمُِٚمقنَ  ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم  . [221]آل قمٛمران: ﴾إِ

ٌُقة أٟمَُّف ؾمٞم٠ميت وظمؼمه طمّؼ وصدق، وهق ُيٕمتؼُم قمٚماًم ُم وىمد أظمؼم اًمٜمٌل  ـ أقمالم اًمٜمُّ

زُم٤مٌن شمٙمُثُر ومٞمف اًمٗمتـ طمتك ُيّمٌح اًمرضمؾ ُم١مُِمٜم٤ًم، وُيٛمز يم٤مومًرا، وُيٛمز ُم١مُمٜم٤ًم، وُيّمٌُِح 
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شمًتنمومف  –أي شمٔم٤مهر هل٤م  - »َمـ اؽمتممف َل٣م«: ، ي٘مقل اًمٜمٌل يم٤مومًرا

 . »وَمـ وصمد َمٛم٘مؿ َمٔم٣مًذا، أو َمٙمجٟم؛ همٙمَٝمُٔمذ زمف«)شم٘مٛمٕمف(، 

٦م شمؽميمؽ أن شم٠مظمذ ًمؽ هُمٜمٞمامت، وشمذه٥م وشمرقمك، أو ُمـ ُمزرقمتؽ ًمق يم٤مٟم٧م اًمِمٞمققمٞمَّ 

٤م، وٓ شمؽمك زراقمٞم٤ًّم، ي٤م هل٤م ُمـ  إمم سمٞمتؽ هذا طمًـ، وًمٙمـ اًمِمٞمققمٞم٦َّم ٓ شمؽمك سمدويًّ

ؾمخ٤موم٦م، اًمِِمٞمققمٞم٦َّم شمدهقر اىمتّم٤مده٤م، وشمؼمأت ُمـ آؿمؽمايمٞم٦م ذم قم٘مر داره٤م، صمؿ يريد 

وسم٤مؾمؿ اًمٕمداًم٦م، وم٠ميـ طُمِريتٙمؿ قمٜمد أن يمٜمتؿ  احلزب آؿمؽمايمل أن ُيٜمِٗمذه٤م سم٤مؾمؿ احلري٦م،

ًٌِقا قمغم اعمًٚمٛملم، وم٢من يُد اهلل  ذم قمدن؟ وأيـ قمداًمتٙمؿ قمٜمد أن يمٜمتؿ ذم قمدن؟ ومال شمٚم

 ومقق أيديٙمؿ، واهلل هم٤مًم٥ٌم قمغم أُمره. 

 ُم٤م أيمثر اًمٜمَّٙم٤ًمت اًمتل حتّمؾ ًمٚمِمٞمققمِٞملم، وحيٓمؿ سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م، صمؿ ٓ يٕمتؼمون. 

٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم. أؾم٠مُل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن   حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م، وأن يتقومَّ

ؿ ؾمُٞمخرضمقٟمف، أو ؾمٞمًتٗمتقن اًمٜم٤مس ذم  وهٜم٤م أُمٌر ذم ُم٠ًمًم٦م اًمدؾمتقر، وم٘مد سمٚمٖمٜمل أهنَّ

َمـ مل يدع ومقل ايمزور وايمٔمٚمؾ زمف؛ همٙمٝمس هلل ضم٣مصم٥م دم أن «ي٘مقل:  رُمْم٤من. اًمرؾمقل 

٧م شمقىمع رواه اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م أيب هريرة. أٟم٧م إذا ذهٌ »يدع ؿمٔم٣مَمف وذازمف

قمغم اًمِردة، وقمغم اًمٙمٗمر أقمٔمؿ ُمـ ًمق ىُمٚم٧َم: ومالٌن ىمّمػم، أو ومالٌن أؾمقد، أو وُمالٌن ارشمٙم٥م 

يمذا، ويمذا8 ٕٟمَّؽ شمقىمع قمغم اًمٙمٗمر، وشم٘مقد اًمٌٚمد إمم اهل٤موي٦م، وشمٙمقن ُمٕم٤موًٟم٤م قمغم اًم٤ٌمـمؾ، 

شْمِؿ َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ايْمػِمِّ َوايمتحْٗمَقى َوٓ سَمَٔم٣موَ ﴿ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ِ ْٕ ُٞمقا فَمعَم ا

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف. 118)م ( 1703)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف. 2886( )م3601)خ ( 1704)

 (. 1903)خ ( 1705)
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 . [1]اعم٤مئدة:﴾َوايْمُٔمْدَوانِ 

وه٥م أٟمٜم٤م ذهٌٜم٤م ٟمقىِمع، وٟم٘مقل: ٓ، ٓ، ٓ، ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه أٟمٜم٤م ُٟم٤ًموم سم٤مإلؾمالم، 

ومًٞمذه٥م اعمٚمقك، واًمرؤؾم٤مء، وؾمتذه٥م اًمِمٞمققمٞم٦م، واًمديٛم٘مراـمٞم٦م، ويٌ٘مك آؾمالم، ومال 

٦َم آؾمالم، اشم٘مقا اهلل ذم آ ؾمالم، وم٢مٟمَّام واهلل شمًٞمُئقن إمم أٟمٗمًٙمؿ، شُمًٞمُئقا إمم اإلؾمالم ي٤م أُمَّ

ام( وم٤مهلل  وإَّٓ وم٤مإلؾمالم ؾمٞمٌ٘مك سمحٛمد اهلل، ومٛمـ يم٤من ئمـ أن يزًمزل اهلل أىمدام )صدَّ

 هم٤مًم٥ٌم قمغم أُمره. 

 أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م، واحلٛمد هلل رِب اًمٕم٤معملم.

*** 
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 وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌِٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، احلٛمد هلل رِب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف. 

٤م سمٕمد: ومتٙمٛمٚم٦م خلٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طم٤ميمًٞم٤م قمـ يقؾمػ قمٚمٞمف  أُمَّ

ٌُ اًمًالم:  ٓح سَمْٔم ٓح هللِحِ َأََمَر َأ ْ٘مُؿ إِ ٣مُه﴾﴿إِِن احْلُ ٓح إِيح  . [22]يقؾمػ:ُدوا إِ

قمـ أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  وروى اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده

ٌح٧َم ايمٛم٣مس زم٣ميمتل «: اهلل  سُمٛمَٗمُض فُمرى اإلؽمالم فُمروًة فُمروة، ىمٙمحام اٞمتٗمّم٦م فُمروة سمُم

ـح ايمِمالة ـح ٞمْٗمًّم٣م احل٘مؿ، وآطِمُرُه َُلُ  .»سمٙمٝمٜم٣م، هَمَٟموح

 اعمًٜمد ُمـ طمدي٨م ومػموز اًمديٚمٛمل سمٜمحق هذا.  وروى أيًْم٤م ذم

ة طمٞم٨م وىمع ُم٤م أظمؼم سمف اًمٜمٌل  ٌُقَّ ُمـ قمزل  وذم هذيـ احلديثلم قمٚمؿ ُمـ أقمالم اًمٜمُّ

 طمٙمؿ اهلل ذم يمثػٍم ُمـ اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م. 

وُمـ أضمؾ هذا8 اؾمتح٘مقا همْم٥م اهلل، وؾمخط اهلل قمغم اعمجتٛمع يمٚمف، ٕنَّ اهلل قمز 

ـَ ـَمَٙمُٚمقا َِمٛمُْ٘مْؿ وضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـح ايمحِذي ٌَ ُٗمقا همِْتٛم٥ًَم ٓ سُمِِمٝم ﴿َواسمح

٥ًم﴾  .[13ٕٟمٗم٤مل:ا]طَم٣مصح

ومام طمّمؾ سم٤مًمٙمقي٧م ُم٤م هق إَّٓ قم٘مقسم٦ٌم ُمـ اهلل قمز وضمؾ، وُم٤م طمّمؾ سم٤مًمٕمراق أيًْم٤م ُم٤م 

 هق إَّٓ قُمُ٘مقسم٦ٌم ُمـ اهلل قمز وضمؾ. 

                                                        

 (.70-2/69) »اجلامع اًمصحقح«( وهق ذم 5/251رواه أمحد )( 1706)
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 وم٤مًمٙمٗمر ؿم١مم وسمالء قمغم اعمجتٛمٕم٤مت، واًمدقمقة إمم اًمٙمٗمر ؿم١مم. 

اذم( ىَمَذوَمُف اهلل سم٤مًمٌالء، وين ًمف ُم٤م ين ًمّمدام، هق اًمذي ظمرب اًمًجـ سمٞمده، )وم٤م ًم٘مذَّ

وىم٤مل: ٓ ٟمحت٤مج إمم ؾمجـ طمري٦م، صمؿ سمٕمده٤م أن ىمدر ؾمٌٕم٦م آٓف ؿم٤مب ٓ ُيدرى أيـ 

 هؿ؟

وهٙمذا أيًْم٤م سمٛمٍم شمٜمٗمٞمًذا ًمٚمٛمخٓمَّٓم٤مت اًمٙمٗمري٦م، وحم٤مرسم٦م اإلؾمالم يمثػٌم ُمـ اًمِم٤ٌمب 

ُجقن، وم٠ميـ ديٛم ًُّ ٘مراـمٞمََّتُٝمؿ؟ سمؾ أيـ اًمٙمٗمر ُمـ قمداًم٦م اإلؾمالم؟ ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذم اًم

٥ًم يمِْٙمَٔم٣مظمَكَِم﴾:  وشمٕم٤ممم ًمٜمٌِٞمِف حمٛمد  ٓح َرمْحَ ، ومٝمق رمح٦م طمتك [225]آٟمٌٞم٤مء: ﴿َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك إِ

ًمٚمٓمٞمقر ذم أويم٤مره٤م، وهق رمح٦ٌم أيًْم٤م طمتك ًمٚمٙمٗم٤مر ُمـ أضمؾ أن يدقمقهؿ إمم اإلؾمالم، 

. ورمح٦ًم  »َمـ ومتؾ َُمٔم٣مِهًدا دم نمغم ىُمٛمِْٜمِف؛ مل َيِرح رائح٥َم اجلٛمح٥م«:   وي٘مقل اًمٜمٌل

ة:  ُ٘مْؿ ًمٚمٌٝم٤مئؿ، وذم مجٞمع ؿمئقن احلٞم٤مة يمام وصٗمف ربُّ اًمِٕمزَّ ًِ ـْ َأْٞمُٖم ﴿يَمَٗمْد صَم٣مَءىُمْؿ َرؽُمقٌل َِم

 .[216]اًمتقسم٦م: ﴾فَمِزيٌز فَمَٙمْٝمِف ََم٣م فَمٛمِتهْؿ ضَمِريٌص فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ زم٣ِمظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َرُؤوٌف َرضِمٝمؿٌ 

وم٠مقمداُء اإلؾمالم واًم٤ًمًمٙمقن ُمًٚمٙمٝمؿ حيّمدون ؿمٕمقسًم٤م، ومٝمذه هل ٟمت٤مئ٩م اًمٕمٚمؿ 

َؿ شمِٚمُٙمُؿ  ٜم٦َِّم، أن َيَتٕمٚمَّ ًُّ ِؿ اًمٙمت٤مِب واًم اًمدٟمٞمقي اًمذي ؿمٖمؾ يمثػًما ُمـ اًمِم٤ٌمب قمـ شمٕمٚمُّ

٦ِم إمم همػم ذًمؽ، ُمٌٞمدات ًمٌٜمل آدم  ريَّ اعمٌٞمدات ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ُمـ اًمٙمٞماموي٦م، أو ُمـ اًمذَّ

ُهقا آؾمالم، وإَّٓ ومْم اًل قمـ يمقهن٤م ُمٌٞمدات ًمٖمػم سمٜمل آدم، وم٤معمًٚمٛمقن هؿ اًمذيـ ؿمقَّ

ـُ صم٣مُرُه «ي٘مقل:  وم٤مًمٜمٌلُّ  ـْ َمـ ٓ يٟمَم ، واهلل ٓ ُي٠ْمَِم ـْ ، واهلل ٓ ُي٠ْمَِم ـْ واهلل ٓ ُي٠مَِم

                                                        

 »اجلامع اًمصحقح«(، وهمػمه قمـ أيب سمؽرة ريض اهلل قمـف وهق ذم 7/441رواه أسمق داود )( 1707)

(1/487.) 
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٤م، أو ٟمٍماٟمٞم٤ًّم، وإذا»زمقائَِٗمف  ، وهق قم٤ممٌّ ؾمقاء أيم٤من ضم٤مُرَك ُمًٚماًم، أم يم٤من هَيُقديًّ

٤ًٌم.   وىمٕم٧م اعمٕمريم٦ُم، واحلرب ي٘م٤مشمؾ احلريب، وإن يم٤من ضم٤مًرا، وإن يم٤من ىمري

شُمفُ «وي٘مقل أيًْم٤م:  ُف ؽمُٝمقرِّ رمح٦ٌم  »َم٣م زال صمػميُؾ ُيقصٝمٛمل زم٣مجل٣مر ضمتك ـَمٛمَٛم٦ُْم أٞمح

 ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ىمٚمقب قم٤ٌمده. 

ُؿ يدقمقن إمم اًمٕمداًم٦م،  ُـّ يمثػٌم ُمـ اًمٜم٤مس أهنَّ ٦ِم، وأوًمئؽ اًمذيـ ئم ويدقمقن إمم احلريَّ

ويدقمقن إمم اعم٤ًمواة هؿ يدقمقن إمم اإلسم٤مدة، ومٚمق اؾمتٓم٤مع اعمٚمؽ، أو اًمرئٞمس أن يٌٞمد مجٞمع 

٤م، أو ُمٚمًٙم٤م قمٚمٞمف8 ًمٗمٕمؾ.  ًً ٕم٥م اًمذي ٓ يؽميُمُف رئٞم  اًمِمَّ

وهٙمذا ذم أُمريٙم٤م، وذم روؾمٞم٤م، وذم همػممه٤م، وإن يم٤من ذم روؾمٞم٤م أيمثر اًمٌالد 

ٚمِٞمٌٞمُّقن أيًْم٤م.اٟم٘مالسم٤مت، وىمتؾ وىمت٤مل، وأُمريٙم  ٤م اًمّمَّ

*** 

                                                        

 (.6016)خ ( 1708)

( قمـ قمائشة 2624( )م 6014( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام. و )خ 2625( )م 6015)خ ( 1709)

 ريض اهلل قمـفا. 
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٤ًٌم ُم٤ٌمريًم٤م ومٞمف يمام حُي٥مُّ رسمُّٜم٤م ويرى، وأؿمٝمُد أن ٓ إًمف إَّٓ اهلل  احلٛمد هلل، محًدا يمثػًما ـمِٞم

ًدا قمٌده ورؾمقًمف.   وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمُد أنَّ حُمٛمَّ

٤م سمٕمد: ... وم٢منَّ اًمدقمقة إمم اهلل هل وفمٞمٗم٦ُم إ ة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف أُمَّ ٟمٌٞم٤مء، ومَربُّ اًمِٕمزَّ

ًا َوَٞمِذيراً اًمٙمريؿ:  ٌَممِّ ٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك ؾَم٣مِهدًا َوَُم ٣َم ايمٛمحٌِله إِٞمح اصم٣ًم  اهللَِوَدافِمٝم٣ًم إلَِم *  ﴿َي٣م َأُّيه زم١ِمِْذٞمِِف َوِهَ

قمٜمد أن أرؾمؾ ُمٕم٤مًذا، وأسم٤م ُمقؾمك إمم اًمٞمٛمـ ىم٤مل  . واًمٜمٌل [24-23]إطمزاب:َُمٛمغِمًا﴾

ا، وسمْم٣موفم٣م وٓ َتتٙمٖم٣م« هلام: ا وٓ سُمٔمنِّ َرا، وينِّ ا وٓ سُمٛمٖمِّ  .»زمممِّ

ة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ًمٜمٌِٞمِف حمٛمد   اهللِ ﴿وُمْؾ َهِذِه ؽَمٌِٝمقِم َأْدفُمق إلَِم : وربُّ اًمِٕمزَّ

ٌَْح٣مَن  ٌََٔمٛمِل َوؽُم ـِ اسمح ىمكَِم﴾ اهللِ فَمعَم زَمِِمغَمٍة َأَٞم٣م َوََم ـَ اظْمُمْمِ  . [226قؾمػ:]ي َوََم٣م َأَٞم٣م َِم

وأشم٤ٌمقمف واضم٥ٌم قمٚمٞمٝمؿ أن يدقمقا إمم اهلل ذم طمدود ُم٤م يٕمٚمٛمقن8 ًم٘مقًمف:  وم٤مًمٜمٌلُّ 

 .فَمعَم زَمِِمغَمٍة﴾﴿

واًمٗمْمُؾ ذم هذا هلل ؾمٌح٤مٟمف  –وإٟم٤َّم ٟمحٛمُد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم8 ومدقمقُة أهؾ اًمًٜم٦م 

، دقمقُة ظمػم وسمريم٦م8 مجٕم٧م أصٜم٤موًم٤م ىَمؾَّ ُمـ يًتٓمٞمع أن جيٛمٕمٝم٤م: اًمتٕمٚمٞمؿ –وشمٕم٤ممم 

غ ًمٚمدقمقة إمم اهلل، وٓ يرومع  ـُ ٟمجد ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يتٗمرَّ واًمت٠مًمٞمػ، واًمدقمقة إمم اهلل. وٟمح

ُه ُمـ ُمٕمرىمالت اًمدقمقة، وُمـ  إمم اًمتَّزِود ُمـ اًمٕمٚمؿ رأؾًم٤م، وٓ ُي٤ٌمزم سم٤مًمت٠مًمٞمػ، سمؾ َيُٕمدُّ

غم اًمٜم٤مس ُمـ ُيْ٘مٌُِؾ قمغم اًمت٠مًمٞمػ، وٓ يرومع إمم ُم٤م ؾمقاه رأؾًم٤م، وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ُيْ٘مٌُِؾ قم

 اًمتٕمٚمٞمؿ، وٓ ُي٤ٌمزم سم٤مًمدقمقة، وٓ ُي٤ٌمزم سم٤مًمت٠مًمٞمػ. 

َؼ أهؾ اًمًٜم٦م ًمٚم٘مٞم٤مم سمام مل يًتٓمع يمثػٌم ُمـ اًمٜم٤مس أن ي٘مقُمقا سمف،  ومٜمحٛمُد اهلل اًمذي وومَّ
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 يمؾ هذه إُمقر ُيٙمِٛمُؾ سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم٤م. 

ُٖمف وم٤مًمت٠مًمٞمػ يٌٚمغ ُم٤م مل شمٌُٚمُٖمف اًمدقمقة سم٤مًمٚم٤ًمن، واًمدقمقة سم٤مًمٚم٤ًمن شمٌُٚمُغ أيًْم٤م ُم٤م ٓ يٌٚمُ 

اًمت٠مًمٞمػ، ومٝم٥م أٟمََّؽ ـمٌٕم٧م ُمـ اًمٙمت٤مب مخ٦ًم آٓف ٟمًخ٦م8 ومامذا سم٘مل ذم اًمٕم٤ممل؟ ًمٙمـ 

ـ ُمـ ذاء اًمٙمت٤مب، أو يرهم٥ُم ذم  شمٜمت٘مؾ إمم اًم٘مرى واعمدن يًٛمع يمالُمؽ ُمـ مل يتٛمٙمَّ

 ذائف، أو يٕمٚمؿ سمٓمٌٕمف. 

وم٢منَّ  وم٤مًمدقمقة أىمٚم٘م٧م احل٤مؾمديـ، وأقمداء اًمديـ، واعم٤مدِيلم، واعمّمٚمحِٞملم، وم٤محلٛمُد هلل

 يُمالًّ ُيٙمٛمؾ سمٕمْمف سمٕمًْم٤م، واًمٗمْمُؾ ذم هذا هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم. 

وىمد زارٟم٤م جمٛمققم٦ٌم يمٌػمٌة ُمـ إظمقاٟمٜم٤م ذم اهلل ُمـ إب، وىم٤مًمقا: ـمٚمٌٜم٤م هق اًمزي٤مرة ي٤م أسم٤م 

اًمرمحـ، وىمد ضم٤مءٟم٤م ذًمؽ اجلٛمع اعم٤ٌمرك ُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ، واًمداقمٞم٦ُم اعُمحٜمَّؽ:  قمٌد

ل طمٗمٔمف اهلل، ومقضم٥َم اًم٘مٌقل، واإلؾمٕم٤مف إمم ُم٤م ـمٚمٌقا سمـ حيٞمك اًمؼُمَقم اًمٕمزيز قمٌد

 َوُوقِمدوا سمذًمؽ. 

ومخرضمٜم٤م ُمع روم٘م٦ٍم ُم٤ٌمريم٦ٍم ضمزاهؿ اهلل ظمػًما، وسم٘مٞمٜم٤م ذم صٜمٕم٤مء، وىمد طمي مجٌع يمٌػٌم 

ًٌَ٘م٤م، ومام ُأقْمٚمُِٛمقا إَّٓ سمٕمد اًمٕمِم٤مء ُمـ اًمٚمٞمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، وسمحٛمِد اهلل  ُمع أنَّ اإلقمالن مل يٙمـ ُُمً

٦ًٌم قمـ آصم٤مر اًمتَِّمٞمُّع اعمٌُتدع، ويمٞمػ أوؾَّ اًمٜم٤مس اهل٤مدي اعم٘مٌقر ص٤مرت اًمٙمٚمٛم٦م ـمٞمِ 

َح٤مسم٦ِم  ٜم٦َِّم، وسم٤مًمٙمالم قمغم اًمّمَّ ًُّ سمّمٕمدة، سم٤مٓقمتزال، واًمُٖمُٚمق ذم اًمتَِّمٞمُّع، وسم٤مإلقمراض قمـ اًم

ٌِِٝمؿ، طمتك أنَّ حيٞمك سمـ محزة ٟم٘مؾ قمٜمف ذم اًمرؾم٤مًم٦م اًمقازقم٦م أٟمَُّف ي٘مقل: أٟم٤م أشمقىمَّػ ذم أيب  وؾم

، ومٜم٘مقل ًمف: شمتقىمَّػ ذم أيب سمٙمٍر وقمٛمر ي٤م أهي٤م اعمًٙملم؟ شمتقىمَّػ ذم أيب سمٙمر سمٙمر وقمٛمر

وقمٛمر، ي٤م أهي٤م اعمٌتدع؟ شمتقىمَّػ ذم اًمؽموٞم٦م قمٚمٞمٝمام؟ ومٛمـ أسمق سمٙمر وقمٛمر، هؾ مه٤م 

 ؟.  سمـ أيب قمٌٞمد اًمَثَ٘مٗمل؟ أم مه٤م ظمٚمٞمٗمت٤م رؾمقل اهلل  سمـ ؾم٠ٌم، واعمخت٤مر اهلل قمٌد
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أٟمَُّف ىم٤مل: ظمػم هذه   ريض اهلل قمٜمف  كم قمـ قم "صحٞمحف"روى اًمٌخ٤مري ذم 

٦م سمٕمد ٟمٌِٞمٝم٤م أسمق سمٙمر وقمٛمر، وهذا احلدي٨م ذم  أمحد قمـ مجع ُمـ  "ُمًٜمد"إُمَّ

ُمٜمٝمؿ ُمـ هق ؿمٞمٕمل يمٕمٌد ظمػم اهلٛمداين اخلٞمقاين ُمـ  ريض اهلل قمٜمف اًمت٤مسمٕملم، قمـ قمكم

 سمـ أيب ـم٤مًم٥م.  اًمٞمٛمـ، وهق ؿمٞمٕمل يروى هذا احلدي٨م قمـ قمكم

أقمٓمٞمٜم٤مه٤م ىمًٓمٝم٤م، ويمذًمؽ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م، ومّم٤مرت ًمٞمٚم٦م ُم٤ٌمريم٦م ُمـ ويمذًمؽ احلزسمٞم٦م 

ومْمؾ اهلل قمزَّ وضمؾ. ويم٤من ٟمزوًمٜم٤م ذم صٜمٕم٤مء ذم ضم٤مُمع اخلػم، ومٝمق أومْمؾ ُمًجد ُمـ 

سمـ ص٤مًمح  ُم٤ًمضمد أهؾ اًمًٜم٦م سمّمٜمٕم٤مء، واحلٛمد هلل أيمرُمٜم٤م أظمقٟم٤م اًمٗم٤موؾ اًمِمٞمخ: حمٛمد

يٜم٤م، صمؿ اًمّمقُمكم طمٗمٔمف اهلل، وذم اًمّم٤ٌمح ُمِمٞمٜم٤م إمم إب، وُمٙمثٜم٤م سمٛم ٗمرق طُمٌٞمش طمتك شمٖمدَّ

ُمِمٞمٜم٤م إمم إب8 ٕنَّ اعمح٤مرضة ذم إب ذم ُمّمغم اًمٕمٞمد، وم٘م٤مم إظمقاٟمٜم٤م طمٗمٔمٝمؿ اهلل 

سمتقضمٞمٝم٤مت ىمٞمٛم٦م شمثٚم٩م اًمّمدور، وم٢مٟمَّؽ ٓ شمًٛمع ُمـ يمٚمامت إظمقاٟمٜم٤م أهؾ اًمًٜم٦م إَّٓ آي٦م 

٤م.   ىُمرآٟمٞم٦م، أو طمديًث٤م ٟمٌقيًّ

َن ًمٚمٕمِم٤مء، وطمي اجلٛمع اعم٤ٌمرك ُمٜمٝمؿ ُمـ هق ُمٚمَتٍح، وُمـ هق طم٤مًمؼ  وسم٘مٞمٜم٤م إمم أن أذَّ

حلٞمتف، واًمٔم٤مهر قمغم وضمٝمف ؾمٞمام اخلػم، وحم٦ٌم اخلػم، وإن يم٤من طم٤مًمؼ اًمِٚمحٞم٦م، وطمٚمؼ 

ٌُّقن اخلػم، وم٠مؾم٠مُل اهلل أن ُي٤ٌمرك  اًمِٚمحٞم٦م طمرام، وُمٜمٝمؿ ُمـ هق ٓسمس اًمٌٜمٓمٚمقن، ويُمٚمُُّٝمؿ حُي

 . »ٝمًٜمؿهؿ ايمٗمقم ٓ يُمٗمك ِبؿ صمٙم«: ومٞمٝمؿ يُمِٚمُٝمؿ، ويمام ىم٤مل اًمٜمٌل 

وسمٕمد أن ذهٌٜم٤م ًمٚمقوقء ًمّمالة اعمٖمرب ذم إب ـُمٚم٥َِم ُِمٜم٤َّم أن ٟمٚم٘مل حُم٤مرضة ذم ضم٤مُمع 

                                                        

 (.3671)خ ( 1710)

(1711)
 اًمرؾماًمة( وؾمـده صحقح. 909/ 908اكظر اعمًـد ) 

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف. 2689)م ( 1712)
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ُمـ ضمقاُمع إب، وهذا اجل٤مُمع ىمد أًم٘مٞمٜم٤م ومٞمف حم٤مرضة ذات ُمرة، وم٘م٤مم أصح٤مب مجٕمٞم٦م 

ُؿ جمٛمققم٦م ُمـ  سمـ قمٌد احلٙمٛم٦م واإلظمقان اعمٗمٚمًقن يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ: حمٛمد اًمقه٤مب يم٠مهنَّ

ُؿ يٗمرطمقن8 ًمؽميم٧ُم اعمح٤مرضة، اًمدضم٤مج، وأزقمجقٟم٤م  ٓ ضمزاهؿ اهلل ظمػًما، وًمقٓ أهنَّ

 وُمِمٞم٧م. 

ومقاقمدٟم٤مهؿ ذم اًمٕمٍم سمٛمح٤مرضة ذم هذا اجل٤مُمع ٕٟمٜم٤م سملم ُمٖمرٍب وقمِم٤مء ذم ُمٗمرق 

اًمٕمزيز اًمؼُمَقمل، وٓ ٟمٜمًك أن ُمـ سملم اعمُتٙمِٚمٛملم ذم  طُمٌٞمش، وهق ُمَ٘مرُّ أظمٞمٜم٤م اًمٗم٤موؾ: قمٌد

اعمّمِقر طمٗمٔمف اهلل، وهق ُمـ أسمرز ـُمالَّب اًمٕمٚمؿ  : قمٌدُمّمغمَّ اًمٕمٞمد سم٢مب اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ

٤مج.   اعمُتخِرضملم ُمـ دار احلدي٨م سمدُمَّ

٤ًٌم  –ومٗمل اًمٕمٍم ذهٌٜم٤م إمم اجل٤مُمع اًمٙمٌػم، وىمد يمٜم٧ُم ىُمٚم٧ُم ىمٌُؾ: ٕنَّ شمٜمتخ٥م   –صٕم

٤م، أو قمٚمامٟمٞم٤ًّم،  –أي مح٤مًرا صٖمػًما  أهقن ُمـ أن شمٜمتخ٥م اؿمؽمايمٞم٤ًّم، أو سمٕمثٞم٤ًّم، أو ٟم٤مسيًّ

اًمٕمزيز اؾمتٗم٤ًمًرا: هؾ دُمٞمز آٟمتخ٤مسم٤مت ًمٖمػم ه١مٓء؟ ومذيمرُت إدًم٦م  ورد إخ قمٌدوم٠م

٤م ـم٤مهمقشمٞم٦م، وم٘م٤مم واطمد ُمثؾ اعمٍموع، ومل أدِر  اًمتل شمٕمرومقهن٤م ذم حتريؿ آٟمتخ٤مسم٤مت وإهنَّ

ُم٤مذا ي٘مقل، وم٘مط ؾمٛمٕم٧م ُمـ يمالُمف احلٙمقُم٦م آؾمالُمٞم٦م، ومٗمٝمٛم٧م أٟمَُّف يٕمٜمل أنَّ 

قُم٦م آؾمالُمٞم٦م، وم٠مىمقل: إنَّ اإلظمقان اعمًٚمٛملم سم٘مر، وسمٕمض آٟمتخ٤مسم٤مت وؾمٞمٚم٦م إمم احلٙم

َ شم٘مقل: إنَّ اإلظمقان اعمًٚمٛملم سم٘مر؟ وَأفمٜمُُّف مل ي٘مرأ ذم اًمٌالهم٦م، وم٠مٟم٤م ُم٤م  إظمقاين ي٘مقل: مِل

ُؿ ؿمٌٞمف سم٤مًمٌ٘مر، وٓ يًتحٞمقن،  قمٜمٞم٧ُم أنَّ هلؿ ذيقًٓ وىمروًٟم٤م ُمثؾ اًمٌ٘مر، وًمٙمٜمل أقمٜمل أهنَّ

اعمجٞمد اًمزٟمداين واًمِمٞمٕمل أمحد اًمِم٤مُمل اًمٖم٤مزم وزير  أنَّ قمٌد وًمٞمس هلؿ ُمٌدأ8 وم٘مد ُأظْمؼِمُت 

اُم اًمت٘مٞم٤م قمٜمد اًمرئٞمس، وم٘م٤مل  ل يقم، أهنَّ إوىم٤مف اًمذي ُوِوَع قمغم همػم شم٘مقى ُمـ أوَّ

ـُ ٟم٘مقل:  قمٌد ًمٜم٤م اًمدؾمتقر، وٟمح ـُ ومٜم٘مقل: احلٙمقُم٦م إؾمالُمٞم٦م8 ٕٟمٜم٤م ىمد قمدَّ ٤م ٟمح اعمجٞمد: أُمَّ
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ٕضمؾ اًمدؾمتقر، وم٤مًمدؾمتقر ٓ ي٤ًموي سمّمٚم٦م قمٜمدٟم٤م.  إنَّ طمٙمقُم٦م اًمٞمٛمـ إؾمالُمٞم٦م، ًمٙمـ ٓ

 دؾمتقرٟم٤م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ومٚمُٞمٌِٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م. 

 »زاد اعمًت٘مٜمع«و  »ُمتـ إزه٤مر«ومٗمل هذا اًمدؾمتقر ُمقاد رديئ٦م، وم٢مذا يُمٜم٤َّم ٟم٘مقل: إن 

٤م ُمثؾ إواُمر اًمٕمًٙمري٦م سمدون أدًم٦م8  »ُمتـ أيب ؿمج٤مع«و ٓ يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م ـم٤مًم٥م قمٚمؿ ٕهنَّ

اعمجٞمد، وٟمحـ   فمٜمَُّؽ سم٤مًمدؾمتقر؟ وم٢مذا يم٤مٟم٧م احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم ُم٤م ي٘مقل قمٌدومام

 ٟمقاوم٘مف قمغم ذًمؽ، ومٚمامذا ي٘مقًمقن: آٟمتخ٤مسم٤مت وؾمٞمٚم٦م إمم احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م؟ 

وم٤مإلظمقان اعمًٚمٛمقن ًمٞمس هلؿ ُمٌدأ، وم٘مد يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: إن قمكم ؾم٤ممل اًمٌٞمض ؿمٞمققمل 

٤ًٌم  ظمٌٞم٨م، صمؿ ي٘مقًمقن سمٕمد هذا: إخ ٟم٤مئ٥م اًمرئٞمس، ي٘مقل يمذا ويمذا، قمٜمد أن يم٤من ٟم٤مئ

ًمٚمرئٞمس، وم٘مد اٟمت٘مؾ قمٜمدهؿ ُمـ ؿمٞمققمل إمم أخ، وسمٕمد إطمداث قمكم ؾم٤ممل اًمٌٞمض 

 ؿمٞمققمل. 

٤م قمٜمدٟم٤م ومٝمق ؿمٞمققمل ُمـ ىمٌؾ، وُمـ سمٕمد، وم٠مٟمّمح سمٕمدم اًمتٕم٤مون ُمع اإلظمقان  وأُمَّ

 اعمًٚمٛملم. 

٤ٌَّمح اًمذي شم٘مقل: إٟمؽ شُمريد ٤م أٟم٧م ي٤م أهي٤م اًمٙمٚم٥م اًمٜمَّ احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمٜمٔمرك  وأُمَّ

إنح اهلل ٓ يٗمٌُِض ايمٔمٙمؿ اٞمتزافًم٣م «إذ ي٘مقل:  ًمٞمس ُمٜمٔمًرا إؾمالُمٞم٤ًّم، وصدق اًمٜمٌلُّ 

٣مًٓ،  َذ ايمٛم٣مس رؤوؽًم٣م صُمٜمح َ ٌَُّمف زمٗمٌض ايمٔمٙمامء ضمتك إذا مل يٌَؼ فم٣ممل؛ اَتح يٛمتزفمُف، ويم٘مـ َيْٗم

ئُِٙمقا همٟمهمتقا زمٕمغم فمٙمٍؿ، همّمٙمهقا وأوٙمهقا ًُ  . »هم

٣مدق، « وي٘مقل: ُب همٝمٜم٣م ايمِمح ُق همٝمٜم٣م ايم٘م٣مذب، وُي٘مذح افم٥م؛ ُيَِمدح ومٌؾ ايم٣ًمفم٥م ؽمٛمقاٌت طمدح

                                                        

  اهلل قمـفام. ( قمـ قمٌد اهلل سمـ قمؿرو ريض2673( )م 100)خ ( 1713)



 528 الباعح علٙ عزح احلْادخ (59

ـُ همٝمٜم٣م اخل٣مئـ، ويٛمْمؼ همٝمٜم٣م ايمرويٌّم٥م َ ُن همٝمٜم٣م إَمكم، وُي٠ممَت  .»وُُيَقح

سمـ ؾمٕمٞمد اًمٕمٜمز: عم٤مذا أردشمؿ أن  وىمد ىُمٚم٧م ًمٕمٌد اعمجٞمد اًمزٟمداين ذم سمٞم٧م إخ/ حمٛمد

اد رئ دمٕمٚمقا قمٌد ع ذم طميُمقت، وأٟمتؿ شمٕمٚمٛمقن أٟمَُّف صقذم؟ وم٘م٤مل: اهلل احلدَّ ٤م ًمٚمتَّجٛمُّ ًً ٞم

 يؽمك اًمُٕمَروَم٤مء قمغم ُم٤م هؿ قمٚمٞمف.  يم٤من اًمٜمٌلُّ 

قمل أٟمُف قم٤ممل، وًمٞمس ًمف ٟمٗمع ًمإلؾمالم، واعمًٚمٛملم،  وقمٌد اهلل احلداد هذا صقذم، ويدَّ

ٕمد وًمٞمس ًمف يمٚمٛم٦م قمٜمد اًمٜم٤مس، وًمٙمـ احلٙمقُم٦م هل اًمتل ٟمٕمِمتُف سمٕمد أن يم٤من ُمِٞمًت٤م سم

َل ظُمٓم٦ٌٍم ذم وىم٧م إطمداث وىم٤مل:  إطمداث اًمتل طمّمٚم٧م ذم قمدن، واًمذي ظمٓم٥م أوَّ

٤م  إٟمَُّف جي٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يًٛمٕمقا وُيٓمٞمٕمقا ًمٚمحزب، وأن يٙمقٟمقا ُمع احلزب، ىم٤مل: وأُمَّ

ٙمقن  –وأؿم٤مر إمم طمٚم٘مف  –اًمِم٤ٌمب  ًِ سمٛمٕمٜمك أهنؿ ُيْ٘مَتٚمقن، وي٘مّمد هبؿ اًمِم٤ٌمب اعُمتٛم

ُجقن ُمٜمٝمؿ. سمديٜمِِٝمؿ، واًمذيـ ىمد ُمأل احلز ًُّ  ب اخلٌٞم٨م اًم

اهلل ص٤مًمح ىمد اؾمتقمم قمغم اعمُٙمالَّ، وم٘م٤مم  وذم اجلُُٛمٕم٦م اًمت٤مًمٞم٦م يم٤من اًمرئٞمس قمكم قمٌد

ٌُقن ًمٚمخزي اًمذي ؾمٞمٜم٤مًُمف. ويم٤من ُمـ وٛمـ  احلداد يٛمَدطُمُف وُيثٜمل قمٚمٞمف، واًمٜم٤مس ُُمتَٕمِج

ٓح َأْن سَمتحُٗمقا َِمٛمُْٜمْؿ سُمَٗم٣مةً يمالُمف: ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  َؿ  [16]آل قمٛمران:﴾﴿إِ ُف شمٙمٚمَّ يٕمٜمل: أٟمَّ

 سمام شمٙمٚمََّؿ سمف ذم اخلٓم٦ٌم اعم٤موٞم٦م ُمـ ُمدح احلزب اًمِمٞمققمل شُم٘مٞم٦م. 

قن ذم  ًُ قن ذم اًمًٞم٤مؾم٦م، وأن ُُمٗمِٚم ًُ
وىمد يمٜم٧ُم أىمقل: إنَّ اإلظمقان اعمًٚمٛملم ُُمٗمٚمِ

ن ويٜمٍم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م، وُيداومع قمٜمٝم٤م ُُمٗمِٚمس ذم اًمديـ،  ومٛمـ اًمِديـ أيًْم٤م8 وم٤مًمذي يتَٚمقَّ

ٜم٦َّم8 سمؾ  ًُّ قمرف اًمديٛم٘مراـمٞم٦م وريَض هب٤م8 ومٝمق يم٤مومر، ٕنَّ ُمٕمٜم٤مه٤م ٓ طُمْٙمؿ ًمٚمٙمت٤مب واًم
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ُؿ  ٕم٥ُم حَيُْٙمُؿ ٟمٗمًُف سمٜمٗمًِف، وهذه ىمد ؿمِٛمَٚم٧م اًمنموط اعُمٙمِٗمرة ٕهنَّ ٕم٥م، وم٤مًمِمَّ احلُْٙمُؿ ًمٚمِمَّ

 ىمد قمرومقه٤م، وأن يٙمقٟمقا همػم ُمٙمرهلم. 

٤م واومتٜم٤م صحٞمٗم٦م ًمًٗمٞمف ُمـ ٗمٝم٤مء اؾمٛمُف: )قمٌد اًمٗمت٤َّمح اًمٌتقل(  وٟمًٞم٧ُم أن أذيمر أهنَّ ًُّ اًم

يٜمت٘مد قمكمَّ عم٤مذا أشمٙمٚمَّؿ ذم )قمٛمر اجل٤موي( اًمِِمٞمققمل، وذم )قمٌد اًمٕمزيز اعم٘م٤مًمح( احلداصمل 

اعمُٚمِحد، وهذا اًمٌتقل ُمـ اإلظمقان اعمُٗمٚمًِلم، وىمد اسمُتٚمٞمٜم٤م سمٙمت٤َّمب يمذسم٦م، ؾُمٗمٝم٤مء ٓ َيثُِؼ هبؿ 

ر اسم٦م ُمثؾ: صحٞمٗم٦م إي٤مم اًمتل سمـ ٟم اًمٜم٤مس، ُمثؾ: حمٛمد اعمٝمدي، وقمامَّ ٤مذ، وُصُحػ يمذَّ

ـُ ٟمًتٌٞمح دُم٤مءيمؿ إذا مل  شم٘مقل: اًمقادقمل ُُمَتِمِدد، واًمّمحٞمٗم٦م ٟمٗمًٝم٤م ؿمٞمققمٞم٦م، وٟمح

ٚمُِٛمقا.  ًْ  شُم

ُف اهلل هلؿ، أو ُيقضِم٥ُم قمغم اًمٜم٤مس ؿمٞمًئ٤م  ٤م اعمَُتِمِدْد ومٝمق اًمذي حُيِرُم قمغم اًمٜم٤مس ؿمٞمًئ٤م أطمٚمَّ أُمَّ

 ُم٤م أوضمٌُف اهلل قمٚمٞمٝمؿ. 

ع إمم ُمًجد إب، وسمٕمد ذًمؽ أراد اإلظمقة أن خُيِرضُمقه، وم٢مذا هق أُمٌر ُدسِمَر سمٚمٞمؾ، وٟمرضم

ـُ ٓ ُٟمرؾِمؾ  وم٠مىمقل ًمإلظمقان اعمُٗمٚمًِلم: يمٞمػ شُمرؾِمُٚمقن ؾمٗمٝم٤مءيمؿ ُيَِمِقؿُمقن قمٚمٞمٜم٤م، وٟمح

صْم٧َم سمحدي٨ٍم وٕمٞمػ،  إظمقة أوم٤موؾ يًتٓمٞمٕمقن أن ي٘مقًمقا: أٟم٧م ي٤م صٕمؽم، حتدَّ

ُٕمقِد إمم  ، وأٟم٧م ي٤م قمٌدواؾمتدًمٚم٧م سم٤مٔي٦م ذم همػم ُمقوٕمٝم٤م اعمجٞمد، ؿمٖمٚم٧َم اًمٜم٤مس سم٤مًمّمُّ

اًم٘مٛمر، وسمدوًم٦م اًمًقدان دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م، ومٞمًتٓمٞمع إظمقاٟمٜم٤م أن يتٙمٚمَُّٛمقا، وأقمٔمؿ ُمـ هذا 

ٜم٦َِّم ُمـ حت٧ِم أيدهيؿ قمٜمد أن يم٤من وزير إوىم٤مف ُمٜمٝمؿ، وىمد  ًُّ ُؿ اٟمتزقمقا ُم٤ًمضمد أهؾ اًم أهنَّ

ٜم٦َِّم قمغم أظمِذ ُأظْمؼِمُت أنَّ وزير إوىم٤مف اًمِِمٞمٕمل اعمُ  ًُّ ٌَْتِدع أن ُيريد أن ُيِمِجَع أهَؾ اًم

َؾ سمٞمٜمٜم٤م وسملم  سمٕمِض ُم٤ًمضمِد اإلظمقان اعمُٗمٚمًِلم، ٓ، ومٚمـ ٟم٘مٌؾ هذا اًمِِمٞمٕمل أن يَتَدظمَّ

 اإلظمقان اعمُٗمِٚمًلم. 
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ٜم٦َِّم قمٜمدهؿ صؼم، وصدور واؾمٕم٦م، وُرسمَّام ُيَيسُمقن ويٜمتِ٘مُؿ اهلل هلؿ:  ًُّ ﴿َوإِْن وم٠مهُؾ اًم

ىُمْؿ ىَمْٝمُدُهْؿ ؾَمْٝمئ٣ًم﴾سَمِْمػِمُ   . [212]آل قمٛمران:وا َوسَمتحُٗمقا ٓ َيُيه

ٜم٦َّم ُمٜمّمقرون طمتك وإن ُأظِمَذت اعم٤ًمضمد ُمـ أيدهيؿ، وإن ضمٚمًقا  ًُّ وم٤محلٛمد هلل أهؾ اًم

ل ُم٤م سمدأٟم٤م دراؾمتٜم٤م ذم اًمِمٛمس إمم ُوحك  يدرؾمقن ذم اًمِمقارع وإزىم٦َّم، سمحٛمد اهلل وم٠موَّ

َ اهلل سمٌٜم٤مء ُمًجد صمؿ اعمًجد اًمذي هق أرسمٕمقن ذم صمؿ ٟمٜمت٘مؾ إمم حت٧م إؿمج٤مر، طمتك ي نَّ

 أرسمٕملم.

٤مج، ومج٤مء ؾمٗمٞمف ُمـ ؾمٗمٝم٤مء اإلظمقان اعمًُِٚمٛملم  وذم ذات ُمرة يم٤من قمٜمدٟم٤م اضمتامع ذم دُمَّ

َي٥ًم احلٙمقُم٦م ُمـ قمٜمدٟم٤م طمتك شُمٚم٘مك اعمًئقًمٞم٦َّم قمٚمٞمٜم٤م. ىمٚمٜم٤م: هذا ًمٞمس إًمٞمؽ، وإذا يُمٜم٧َم 

ق سمٞمده، وأظمرضمف ُمـ سمٓماًل شمٙمٚمَّٛم٧م هبذا اًمٙمالم ذم صٜمٕم٤مء، وم٠م ظمذه إخ طمًلم اعمُحرَّ

 اعمًجد، وهق ضمدير سمذًمؽ. 

٤م  ٗمٞمف ذم ُمًجد اًمدقمقة ذم صٜمٕم٤مء يِمِقش قمٚمٞمٜم٤م ومٙمت٧ٌُم إًمٞمٝمؿ: إُمَّ ًَّ صمؿ ضم٤مءٟم٤م ذًمؽ اًم

أن متٜمٕمقا ؾمٗمٝم٤مءيمؿ وإَّٓ ومال شمٚمقُمقن إَّٓ أٟمٗمًٙمؿ إذا أرؾمٚمٜم٤م ُمـ يِمِقش قمٚمٞمٙمؿ، 

ظمقاٟمٜم٤م أهؾ اًمًٜم٦م، وسملم اإلظمقان اعمُٗمِٚمًلم ذم وُمٜمٕمقا. ومٙم٤مدت أن حتُدث ُُمْم٤مرسم٦م سملم إ

شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ذم ضم٤مُمع إب، وم٤موٓمرَّ إظمقاٟمٜم٤م اعمراوم٘ملم ًمٜم٤م، وهؿ قُم٘مالء أوم٤موؾ ـمٚم٦ٌم قمٚمؿ، 

وم٠مرادوا أن يدومٕمقا قمٜم٤َّم وقمـ إظمقاٟمٜم٤م أهؾ إب ومقى أوًمئؽ وم٤موٓمرَّ اإلظمقان إمم أن 

 واًمٗمقى واًمزطم٤مم قمغم خُيِقومقهؿ سمٗمتح جم٤مري اًمٌٜم٤مدق، وُم٤م وُمتَِح٧م اعمج٤مري إَّٓ 

ُـّ أن أصقات إسمقاب صقت إـمالق رص٤مص8 ٕنَّ ؾمٛمٕمل صم٘مٞمؾ،  إسمقاب ويمٜم٧ُم أفُم

 واحل٘مٞم٘م٦م إٟمام هل طمريم٤مت إسمقاب.

صمؿ رضمٕمٜم٤م سمحٛمد اهلل إمم ُمٗمرق طمٌٞمش وأًم٘مٞم٧ُم حم٤مرضًة هٜم٤مك، وذم اًمّم٤ٌمح ُمِمٞمٜم٤م إمم 
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دقمقة، حتؽمق ىمٚمقب احلزسمٞملم  شمٕمز إمم اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ اًمِمٞمخ أمحد اًمِمٞم٤ٌمين ًمٞمٚمتلم هٜم٤مًمؽ

 واحلًدة ًمٙمثرة احل٤مرضيـ. 

وىمد أيمرُمٜم٤م اإلظمقة ذم إب وشمٕمز. أؾم٠مُل اهلل أن ُي٤ٌمرَك هلؿ ذم أُمقاهلؿ وذم أوٓدهؿ 

٦م وم٘م٤مًمقا: ٓ  وأٟمٗمًٝمؿ. صمؿ ُمِمٞمٜم٤م إمم قمدن ذم اًمّم٤ٌمح، ووصٚمٜم٤م إمم اًمٜم٘مٓم٦م اًمٕمًٙمريَّ

ـ ٟمراضمع ذًمؽ اًمْم٤مسمط ىم٤مل: يدظمؾ إَّٓ ىمٓمٕمتل ؾمالح وًمٙمؿ واطمد صمالصم٦م، وسمٞمٜمام ٟمح

وم٢مٟمَُّف ُمـ أىمرسم٤مء اًمرئٞمس، ومرأي٧ُم ُمٜمٔمره  –وأؿم٤مر إمم ؿمخص  –اذهٌقا إمم ذًمؽ اًمِمخص 

ًمٞمس ُمٜمٔمر رضمؾ ُمـ أهؾ اخلػم، وم٘مٚم٧ُم: واهلل ٓ أذه٥م، وذه٥م سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م ويمٚمَّٛمقه 

ُمـ دون أن يًت٠مِذٟمقين، وم٘م٤مل هلؿ: وٓ ىمٓمٕم٦م واطمدة، ي٘مقل: ٟمحـ أن ُم٤مؿمقن سمًٞم٤مرشمٜم٤م 

 ٤م قمٜمدٟم٤م ُمًدس، وٓ يمذا واًمدٟمٞم٤م أُمـ. ُم

ىمٚم٧ُم: واًمّمحٞمح أٟمف اٟمٗمجر ىمٌؾ أي٤مم ًمٖمؿ ذم اًم٘مٚمُّققم٦م، وٟمٕمرف أيْم٤ًم أن اًمِمٞمققمٞملم 

ىمٚمقهبؿ حمؽمىم٦م ويمذًمؽ ؾم٤مئر إطمزاب، ومرضمٕمٜم٤م إمم حل٩م، صمؿ ضم٤مء إًمٞمٜم٤م أخ وُمٕمف رضمؾ 

ذم ُمًجد  ُمـ اًمٕم٤ًميمر اًم٘م٤ٌمئؾ، ومدظمٚمٜم٤م سمٌٕمض اًمٌٜم٤مدق، ويم٤مٟم٧م اعمح٤مرضة ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م

٦ٌَّم ًمٚمخػم، ويم٤من أيمثر اًمٙمالم شمقضمٞمٝم٤مت إلظمقاٟمٜم٤م أهؾ  اًمؼمي٘م٦م، وضمقه ُُمنمىم٦م ُُم٤ٌمريم٦م حُم

سمـ قمثامن طمٗمٔمف اهلل  اًمًٜم٦م، وذم اًمّم٤ٌمح ُمذايمرات، وإُم٤مم اعمًجد إخ اًمٗم٤موؾ أمحد

 وقمٜمدهؿ دروس ـمٞم٦ٌم ذم اعمًجد. 

٤م أٟم٤م ومحٚم٘مل ُمًدود ٓ  وذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ىم٤مم حمٛمد اإلُم٤مم سمام ومتح اهلل قمٚمٞمف، وأُمَّ

٤مج سمٚمدي ٕين أصٌح٧ُم ٓ  أؾمتٓمٞمع أن أشمٙمٚمؿ، وًمق أن زم ُمـ إُمر ؿمٞمئ٤ًم ًمرضمٕم٧م إمم دُمَّ

٦م ىمدر رسمع ؾم٤مقم٦م، وًمق أن زم ُمـ إُمر ؿمٞمئ٤ًم ًمرضمٕم٧م، ًمٙمـ  أؾمتٓمٞمع أن أشمٙمٚمَّؿ إَّٓ سمٛمِم٘مَّ

 ىمد وقمدٟم٤م إظمقاٟمٜم٤م ذم قمدن سمخٛمس ًمٞم٤مل، ووضمدٟم٤م إظمقاٟمٜم٤م ُُمتٕمِٓمِملم ًمٚمٕمٚمؿ، ومٕمٜمد أن
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اضمتٛمٕمٜم٤م ذم ُمًجد اًمرمحـ وم٘م٤مم حمٛمد اإلُم٤مم، صمؿَّ ىمٛم٧ُم سمٕمده وشمٙمٚمَّٛم٧م سمٙمٚمامت خمتٍمة 

 طمٗمٔمف اهلل. صمؿ ىم٤مم اًمِمٞمخ أمحد اًمِمٞم٤ٌمين

واٟمتٝمك اًمٙمالم واٟمتٝم٧م اعمح٤مرضة، وسمٞمٜمام اعم١مِذن ُي١مِذن ًمّمالة اًمٕمِم٤مء، وإذا سم٤مٟمٗمج٤مر 

ـ أضمد اًمُٗمرج يمٜم٧ُم أفُمٜمُُّف ذم اًمٚمُّٖمؿ ويمٜم٤َّم ذم اًمداظمؾ، ومجٕمٚم٧م أٟمٔمر ذم ؾم٘مػ اعمًجد أي

 اعمًجد، وم٘مد اهتزَّ اعمًجد أيُّام اهتزاز، وم٢مذا سم٤مٟٓمٗمج٤مر ظم٤مرج اعمًجد.

صمؿ ظمرضمٜم٤م سمحٛمد اهلل وريمٌٜم٤م ؾمٞم٤مرشمٜم٤م، وإُم٤م إظمقاٟمٜم٤م أهؾ قمدن وم٠مطمًٜمقا وم٘مد صٚمُّقا 

طمٗمٔمف اهلل يتٙمٚمَّؿ سمٕمد اًمٕمِم٤مء يم٠من مل حيدث  اًمٕمزيز اًمدراوردي اًمٕمِم٤مء، وىم٤مم قمٌد

قمٜمدهؿ ؿمج٤مقم٦م وإىمدام، صمؿ رضمٕمٜم٤م إمم سمٞم٧م أطمد اإلظمقة وىمد أقمد اًمٕمِم٤مء طمٗمٔمف  رء،

٤مج.   اهلل، وهق إخ ُمٝمدي اًمِمٌقي وىمد زارٟم٤م ذم دُمَّ

٥ٌِم ًمٙمؿ ومَِتٜم٤ًم وُمِم٤مّق،  صمؿ اشمَّّمٚم٧م سمٌٕمض اعمًئقًملم وىُمٚم٧م ًمف: إذا يم٤من سم٘م٤مؤٟم٤م ؾمُٞمً

ـُ ؾمٜمرطمؾ همدًا. ىم٤مل: اسم٘مقا، وهق إخ ُمدير إُمـ حمٛمد ـُمر  –ضمزاه اهلل ظمػمًا  –يؼ ومٜمح

 .»َمـ ٓ يُم٘مر ايمٛم٣مس ٓ يُم٘مر اهلل«ي٘مقل:  واًمٜمٌل 

ومٜمِمٙمر هلؿ ُم٤م ىم٤مُمقا سمف ُمـ زي٤مرة ورقم٤مي٦م ًمٜم٤م سمٕمد اٟمٗمج٤مر اًمٚمُّْٖمؿ، وم٘م٤مل: شمٌ٘مقن واًمٌٚمد 

 سمٚمديمؿ وٟمحـ اعمًئقًمقن قمـ إُمـ، ومٕمزُمٜم٤م قمغم اًمٌ٘م٤مء واحلٛمد هلل. 

٤ٌمح: اًمداقمٞم٦م اإلؾمال ُمل اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ اعمَُتِمِدد، وهل ضمريدة إي٤مم صمؿ إظم٤ٌمر ذم اًمّمَّ

                                                        

 أمحد اًمشقٌاين صار طماًمف أن إمم والل قمقاذًا سماهلل.( 1715)

 صار مـ أذكاب أيب احلًـ.( 1716)

 "اجلامع اًمصحقح"( وهمػمه قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف وهق ذم 13/165رواه أسمق داود )( 1717)

(1/94.) 



 533 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

اًمِمٞمققمٞم٦م، صمؿ اشمّمٚمٜم٤م سم٢مظمقاٟمٜم٤م ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م هٝمٜم٤م8 ًمتٓمٛمئٜمُّقا أٟمف ُم٤م طمدث إلظمقاٟمٜم٤م 

رء، واًمذي طمدث هق رضمؾ اٟمٗمجر اًمٚمٖمؿ ذم سمٓمٜمف، وم٤مهلل أقمٚمؿ أٟمف يم٤من ُيّْمٚمُِحف واٟمٗمجر 

َٛمُٝمؿ اهلل ومٞمف، ورضمٌؾ آظمر ىُمٓمَِٕم٧م يده، وإظمقاٟمٜم٤م ُم٤م سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمف إ َّٓ ُم٤ًموم٦م ىمري٦ٌم ؾمٚمَّ

اس ضمزاهؿ اهلل ظمػمًا.   وطمٗمَٔمُٝمؿ اهلل وهؿ اإلظمقان احلُرَّ

ُـّ أنَّ اًمٜم٤مس ىمد ظم٤مومقا ومرسمَّاَم ٓ حيي إَّٓ اجلٛمع اًم٘مٚمٞمؾ،  وذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م يُمٜم٤َّم ٟمُٔم

ومحي ُمثؾ يمؾ ًمٞمٚم٦م واحلٛمد هلل ص٤مرت ًمٞمٚم٦م ُُم٤ٌمريم٦ًم، وطمي يمذًمؽ ُمـ اًمنمـم٦م ُمـ 

 ٤محلراؾم٦م، ومجزاهؿ اهلل ظمػمًا قمغم ُم٤م ومٕمٚمقا.ي٘مقُمقن سم

ُحػ واإلذاقم٤مت شمٜمٕمؼ، واعمًئقًمقن خي٤مومقن ُمـ اإلقمالم، ومٚمامذا خي٤مومقن ُمـ  واًمّمُّ

اسم٦م، وصحٞمٗم٦م اًمِمقرى اًمِمٞمٕمٞم٦م  اسم٦م وصحٞمٗم٦م إي٤مم يمذَّ ه١مٓء اًمٙمذسم٦م8 إذاقم٦م ًمٜمدن يَمذَّ

اسم٦م.   يمذَّ

٤مر ًمإلظمقان هٝمٜم٤م شُمزقمُجُٝمؿ، وظمرضمٜم٤م صمؿَّ رأيٜم٤م أٟمٜم٤م ٟمرطمؾ وُٟم٤ًمومر، ومُ٘مٚمٜم٤م: رسمَّام شم٠ميت أظمٌ

سمٗمْمؾ اهلل وسمِْتٜم٤م ذم ُمٕمؼم، وأيمرُمقٟم٤م هم٤مي٦م اإليمرام. ٟم٠ًمُل اهلل أن ُي٤ٌمرك هلؿ. صمؿ صٕمدٟم٤م إمم 

صٜمٕم٤مء، وُمٕمٜم٤م ُمـ اإلظمقة ىمدر مخًلم أظم٤ًم ُُمًٚمَّحلم، وم٘م٤مل اجلٜمقد: متِمقن إمم صٕمدة 

إؾمٚمح٦م ذم سمٞم٧م، وٓ  قمغم ـمقل، وم٘مٚمٜم٤م هلؿ: ًمٜم٤م طم٤مضم٦م ذم صٜمٕم٤مء، وم٘م٤مًمقا: إذن شمْمٕمقن

ٞم٤مرة اًمتل شمريمٌٝم٤م أٟم٧م وُرومَ٘مُتؽ، وهق صحٞمح، وُيِمٙمرون قمغم شمٕم٤موهنؿ  ًَّ شمٌ٘مك إَّٓ اًم

 ُمٕمٜم٤م، واحلٛمد هلل. 

٤مج وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، وأـمٚم٘مقا ُمـ  ٤مج واؾمت٘مٌٚمٜم٤م إظمقاٟمٜم٤م أهؾ دُمَّ صمؿ وصٚمٜم٤م إمم دُمَّ

ص٤مص ؿمٞمئ٤ًم يمثػمًا وومرطمقا سم٘مدوُمٜم٤م ؾم٤معملم، وىمد هنٞمٜم٤مهؿ قمـ اًمرُم ٤مي٦م، ومٚمؿ يٜمتٝمقا اًمرَّ

 ضمزاهؿ اهلل ظمػمًا.
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ُحػ قمغم  ُحػ8 ومٚمٕمٚمَّٜم٤م ٟمذيمر ذيٓم٤ًم آظمر ذم سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م هذه اًمّمُّ ٤م سمخّمقص اًمّمُّ أُمَّ

أنَّ ًمٜم٤م ذيٓم٤ًم ُمقضمقد ذم اعمّم٤مرقم٦م سمٕمٜمقان: ضمٚم٦ًم ىمّمػمة ُمع قمٛمٞم٤من اًمٌّمػمة، وهق ُمع 

حٗمِٞملم قمٜمد أن زاروٟم٤م إمم هٜم٤م، ومُرسمَّام ٟمٕمٞمد اًمنميط. واهلل اعمُ   ًتٕم٤من.اًمّمَّ

ٌف ًمإلظمقان اعمًُٚمِٛملم: هؾ شمرون احلٙمقُم٦م طمٙمقُم٦م إؾمالُمٞم٦م أم  شمٜمٌٞمف: وهق ؾُم١مال ُمقضمَّ

لُّ  َمـ أسم٣مىمؿ وأَمرىمؿ «ي٘مقل:  ٓ؟ وم٢من يُمٜمُتؿ شمرون احلٙمقُم٦م طمٙمقُم٦م إؾمالُمٞم٦م8 وم٤مًمٜمٌَّ

َق زمٝمٛمُ٘مؿ؛ هم٣مرضزمقا فُمٛمََٗمُف ىم٣مئٛم٣ًم َمـ ىم٣من  .»َجٝمع ُيريُد أن ُيٖمرِّ

وِيلم أشم ُؿ  ٤ٌمع حمٛمد ُهوروُي٘م٤مل ًمٚمنُّ اًمذي اقمؽمف قمٜمدٟم٤م ذم اًمٌٞم٧م سم٠ِمهنَّ

ٌَُٝمؿ قمٜمد ىمْمٞم٦َِّم اخلٚمٞم٩م. ٌقن، صمؿ فمٝمر شَمَٕمّمُّ ُؿ ٓ يتٕمّمَّ  مج٤مقم٦م، وًمٙمٜمف ىم٤مل: إهنَّ

لُّ  إذا زمقيع خلٙمٝمٖمتكم؛ هم٣مرضزمقا فُمٛمَُؼ أطمر «ي٘مقل:  وُي٘م٤مل ًمٚمٗمري٘ملم: اًمٜمٌَّ

 .»َمٛمٜمام

ىم٤مل: سم٤ميٕمٜم٤م رؾمقل  ريض اهلل قمٜمف  ٧م سمـ اًمّم٤مُم قمـ قم٤ٌمدة "اًمّمحٞمحلم"وذم 

ٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم اًمٕمن واًمٞمن واعمٙمره واعمٜمِمط وقمغم أَّٓ ُٟمٜم٤َمِزَع إُمر  اهلل  ًَّ قمغم اًم

 أهٚمف إَّٓ أن شمروا يُمْٗمرًا سمقاطم٤ًم قمٜمديمؿ ومٞمف ُمـ اهلل سُمره٤من.

لَّ : ريض اهلل قمٜمف أيْم٤ًم قمـ أيب هريرة  "اًمّمحٞمحلم"وذم  ىم٤مل:  أنًَّ  اًمٜمٌَّ

                                                        

 ( قمـ قمرومجة ريض اهلل قمـف.1852)م ( 1718)

 شمؽػػمي إمم اًمـَُّخاع.( 1719)

 ( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف.1853)م ( 1720)

 (.41/42( )م/اإلمارة/7199/7200)خ ( 1721)

 (.1854( إَّٓ أن آظمر احلديث قمـ أمِّ ؾمؾؿة )م 1842( )م 3455)خ ( 1722)
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ُف ؽمٝمٟمَت زمٔمدي « إنح زمٛمل إهائٝمؾ ىم٣مٞم٦م سمًقؽُمُٜمؿ أٞمٌٝم٣مءهؿ، ىمٙمحام هٙمؽ ٞمٌلٌّ طمٙمٖمف ٞمٌّل، وإٞمح

. أو هبذا اعمٕمٜمك: ىم٤مًمقا: أومال »طمُٙمقٌف يٗمقيمقن َم٣م ٓ يٖمٔمٙمقن، ويٖمٔمٙمقن َم٣م ٓ ُي٠مََمرون

 .»ٓ، َم٣م صٙمحقا«ُٟمٜم٤َمسمُِذُهؿ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

ذا شُمٜمَِٔمٛمقن إلىم٤مُم٦ِم طمٙمقُم٦م، ومٝمؾ هذا ذم ديـ وم٢من يُمٜمُتؿ شمرون احلٙمقُم٦م إؾمالُمٞم٦َّم8 ومٚمام

 اهلل، وإن يُمٜمُتؿ ٓ شمروهن٤م طمٙمقُم٦م إؾمالُمٞم٦م8 ومٚمامذا شمِم٤مريمقهن٤م ذم يمؾ رء؟!

ُٟمقن. ًمق ىم٤مم اًمرئٞمس سم٢مًمٖم٤مء اعمٕم٤مهد احلزسمٞم٦م8 ًم٘م٤مًمقا: قمٚمامين يم٤مومر،  ُؿ َيَتٚمقَّ  -واًمقاىمع أهنَّ

اعمٕم٤مهد اًمٕمٚمٛمٞم٦م. ومٝمل أن اعمٕم٤مهد وىُمٚمٜم٤م: اعمٕم٤مهد احلزسمٞم٦م8 ٕٟمٜم٤م ٟم٘مقل هل٤م ومٞمام ُم٣م 

 . -احلزسمٞم٦م

ٟمقن ُمع اعمّمٚمح٦م، ومٚمٞمًقا قمٜمد اًمديـ، وٓ سمٕمد إىم٤مُم٦م طمٙمقُم٦م إؾمالُمٞم٦م،  وهٙمذا َيَتَٚمقَّ

ُؿ أول ُم٤م يٌٓمِمقن سم٠مهؾ اًمًٜم٦م، وىمد ومٕمٚمقا سم٢مظمقاٟمٜم٤م ذم  وًمق أىم٤مُمقا دوًم٦م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، وم٢مهنَّ

 يُمٜمَر سم٠مومٖم٤مٟمًت٤من.

، ؾمٞم٤مؾم٦م قمٛمٞم٤مء مح٘م٤مء، يمام قمٚمامٟمٞم٤ًَّم، أو ؿُمٞمققمٞم٤َّمً  وًمق أىم٤مُمقا دوًم٦م ًمدقمقا رضمالً 

ك،  أشمقا سمجامل قمٌد ـُ ٟمٕمٛمؾ وٟمتحرَّ اًمٜم٤مس، وىم٤مًمقا: هذا ٟمجٕمٚمف واضمٝم٦م أُم٤مم اًمٜم٤مس، وٟمح

ـَ وص٤مر احلديد واًمٜم٤مر سمٞمده8 ىمتٚمُٝمْؿ ىمتاًل ذريٕم٤ًم.  ومٚمامَّ متٙمَّ

 . اًمٜم٤مس سمـ قمٌد ٟم٘مقل هذا وًمًٜم٤م ؿم٤مُمتلم هبؿ، ومال َرطِمَؿ اهلل مج٤مل

ُؿ ُمـ أضمٝمِؾ اًمٜم٤مس سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م، وم٢مذا َوِحَؽ هلؿ  ومًٞم٤مؾمُتُٝمؿ ؾمٞم٤مؾم٦م مح٘م٤مء، واًمقاىمع أهنَّ

ب  –صدُمُف اهلل سم٤مًمٌالء  –اًمرئٞمس فمٜمُّقا أنَّ اًمٕمٞمد همدًا، أي رئٞمس، ومّمدام  قمٜمد أن ىمرَّ

                                                        

( ذم آكتخاسمات اًمرئاؾمقة طمقث ووعقا ] هـ1427ؾمٌحان اهلل! هذا هق اًمذي طمصؾ ذم قمام ) (1723)

 ومقصؾ ؿمؿالن[ مرؿمحًا َلؿ مع أكف يـتؿل إمم احلزب اإلؿمؽمايمل.
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وومَّ٘مٜم٤م اهلل وإي٤مه ًمٙمؾ ظمػم إمم اًمٕمراق، اًمقه٤مب اًمديٚمٛمل سمٕمْمٝمؿ وذه٥م قمٌد

اًمقه٤مب اًمديٚمٛمل؟ وم٘م٤مل: ذه٥م إمم اًمٕمراق،  قان اعمُٗمٚمًِلم: أيـ قمٌدؾم٠مًم٧ُم أظم٤ًم ُمـ اإلظم

ـَ وُم٤مل إمم اإلؾمالم.  ًَّ اُم٤ًم ىمد حت ـُ ٟمرى صدَّ  ومٜمح

٤مم، واًمقاىمع اًمذي أقمامهؿ هل اًمدٟمٞم٤م واعمٜم٤مص٥م  ومٝمؿ ضُمٝمالء سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م وسم٤محلُٙمَّ

قن واًمٙمرد، واًمدوم٤مع قمـ اًمُٙمرد، ًمٙمـ اًمرئ٤مؾم٦م ٓ ُيريدوهن٤م سمؾ ُيريدون ؿمخّم٤ًم يٙم

واضمٝم٦ًم هلؿ، وهذا واىمع ذم اًمٞمٛمـ أن ومٝمؿ يرومٕمقن اًمِمخص طمتك يّمػُم وزيرًا وهق ُمـ 

 اإلظمقان، وسمٕمد أن يّمػم وزيرًا8 ُيٖمٚمُِؼ إسمقاب ذم وضمقِهِٝمؿ، ويمام ىمٞمؾ: 

 قمـــغم قم٤مشم٘مٞمـــف يّمـــٕمُد اعمجـــد همـــػمه

 

ــــٚمَّؿ   ــــٚمُِّؼ ؾم ًَ  وهــــؾ هــــق إَّٓ ًمٚمتَّ

 وم٤مئدُة هذه احلريم٦م؟ واعم٘م٤مـمٕم٦م ٕهؾ ومٝمؿ ُمْمٓمرسمقن، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م إؾمالُمٞم٦م8 ومام 

 اًمًٜم٦م ٕضمؾ أهنؿ ٓ ُيقاومُِ٘مقهنؿ ذم اًمتٚمٌٞم٤ًمت قمغم اًمٕمقام.

وىمد زارين اًم٘م٤ميض: حمٛمد ىمٓمران ومُ٘مٚم٧ُم ًمف: هذه آٟمتخ٤مسم٤مت ـم٤مهمقشمٞم٦م؟ وم٘م٤مل: ًمٕمٚمَّٜم٤م 

ٚمؿ؟ ومامذا شمٗمٕمٚمقن؟ ىم٤مل:  ًِ ٚمؿ، ومُ٘مٚم٧ُم: وإذا مل ُيٕمٓمِٝم٤م اًمرئٞمس سم٤مًم ًِ ٚمٓم٦م سم٤مًم ًُّ ٟم٠مظمذ اًم

ٚمؿ. ؾم ًِ  ٜم٘م٤مشمُٚمُف إذا مل ُيٕمِٓمٝم٤م سم٤مًم

وىُمٚم٧ُم هذا اًمٙمالم ًمثالصم٦م ُمـ اإلظمقان اعمًٚمٛملم. واحلؼ أهنؿ أوم٤موؾ، وىمد ؾم٠مًمُتُٝمؿ 

١مال، وأضم٤مسمقا سم٤مإلضم٤مسم٦م ٟمٗمًٝم٤م. ًُّ  ٟمٗمس اًم

ًٌِقن قمغم اًمٕم٤مُم٦م، قمٌد ُؿ ُيٚم ُط اًم٘مقل ومٞمٝمؿ8 ٕهنَّ ًُ ـُ ٟمٌ اهلل صٕمؽم اجلقهيؾ، ىمدم  وٟمح

 ُ ـُ ومٞمٝم٤م، ٕهنَّ ؿ خي٤مومقن قمغم ؿم٤ٌمهبؿ، وسم٘مل ًمٞمٚمتلم أو صمالصم٤ًم، وًمٙمـ ُمـ ومْمؾ إمم قمدن وٟمح

ٜم٦َّم، وم٤مضمتامقم٤مُت أهؾ اًمًٜم٦م ًمقضمف  ًُّ اهلل وم٤مًمٗمرق يمٌػم سملم اضمتامقم٤مهتؿ واضمتامقم٤مت أهُؾ اًم

                                                        

 هق أن إظمقاين ضمؾد.( 1724)
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ُٝمؿ اًمديـ، وأوًمئؽ جيتٛمٕمقن ُمـ أضمؾ اًمٙمراد.   اهلل هُيِٛمُّ

ـُ ٓ  حٗمِٞملم ومٚمٚمٛمقوقع شمٙمٛمٚم٦م، وٟمح ٤م ُم٤م يتٕمٚمَّؼ سم٤مًمّمَّ ُؿ وأُمَّ َحٗمٞمُّقن، وم٢مهنَّ ٜم٤م اًمّمَّ هَيُٛمُّ

َحٗمل  ك اًمّمَّ َحِٗمِٞملم8 ُيٕمتؼُم فُمٚماًم، سمؾ يٜمٌٖمل أن ُيًٛمَّ أصح٤مب هقس، وشمًٛمَٞمُتُٝمؿ سم٤مًمّمَّ

ُمٝمقوؾم٤ًم، ومٙمالُُمُف ُمثؾ يمالم اًمًٙمران، أو اعمجٜمقن، ومٙمٚمٛم٦م ُمـ اعمنمق، ويمٚمٛم٦م ُمـ 

٤مج، اعمٖمرب، وىمد يمت٥م ؿمٞمققمل ذم ضمريدة ُمـ اجلرائد، ومت٤مرة يتٙمٚمَّؿ قمغم ا ًمدقمقة سمدُمَّ

ُف  ٙمران اًمذي هيذي سمٙمالُمف، وجيقز أٟمَّ ًَّ ٦م، وأظمرى ذم صٜمٕم٤مء، ُمثؾ اًم ُٕمقديَّ ًُّ وأظمرى ذم اًم

ـُ ومٛمع يمت٤مِب اهلل، وُمع ؾُمٜم٦َِّم رؾمقل اهلل  ٤م ٟمح  .ؾمٙمران، وأُمَّ

٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم واحلٛمد هلل رِب اًمٕم٤معملم.  أؾم٠مُل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م، وأن يتقومَّ

*** 
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احلٛمُد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ وآه، وأؿمٝمُد 

 أن ٓ إًمف إَّٓ اهلل وطمدُه ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمُد أنَّ حُمٛمدًا قمٌُدُه ورؾمقًمف.

٤م سمٕمد... وم٘مد روى اًمؽمُمذي ذم  ريض اهلل  سمـ أيب وىم٤مص قمـ ؾمٕمد »ضم٤مُمٕمف«أُمَّ

ٌَْتعم ايمرصمُؾ «أٟمَُّف ىم٤مل:  ٌِل قمـ اًمٜمَّ ، قمٜمف أؾمده ايمٛم٣مس زمالًء إٞمٌٝم٣مء، شمؿح إَمثؾ هم٣مَٕمثؾ، ُي

٥م؛ ازمُتقَم فمعم  فمعم ضم٤ًم ديٛمف، هم١من ىم٣من دم ديٛمف صالزم٥م؛ اؾمتدح زمالؤه، وإن ىم٣من دم ديٛمف ِرومح

 .»ضم٤ًم ديٛمف

حٞمحلم«وذيمرُت ذم  طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري،  »اًمّمحٞمح اعمًٜمد مم٤َّم ًمٞمس ذم اًمّمَّ

ِل  هق سمٛمٕمٜمك طمدي٨م ؾمٕمدو سمٞم٤من  سمـ أيب وىم٤مص. ذم هذيـ احلديثلم اًمث٤مسمتلم قمـ اًمٜمٌَّ

ٌََّتُف ومٝمق اًمذي  َ٘مُف اهلل وصم ِؽ سمديٜمف، وأنَّ هذا أُمٌر ٓسمد ُمٜمف، وُمـ وومَّ ًِ ٌْتغم سمف اًمرضمؾ اعمَُتٛم ُم٤م ُي

 يٜمٌٖمل أن حيٛمد اهلل. 

ىم٤مل: ىم٤مل  قمٜمفريض اهلل  سمـ إؾمقد قمـ اعم٘مداد »ؾمٜمٜمف«روى أسمق داود ذم 

ٔمٝمد «:  رؾمقل اهلل  ًح ٔمٝمد ظمََـ صُمٛم٤َِّم ايمِٖمَتـ، إنح ايم ًح ٔمٝمد ظمـ صُمٛم٤َِّم ايمِٖمَتـ، إنح ايم ًح إنح ايم

ـِ ازْمُتقِمَ همِمػم؛ همقاه٣م 8 ومٕمج٥ٌم ًمف  - »ظمََـ صُمٛم٤َِّم ايمِٖمَتـ، وظمََ  . -أي: ُمـ اسمُتكِمَ ومَّمؼَمَ

ة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ًِ سمؾ ربُّ اًمِٕمزَّ ٛمح٥َم َوظمَح٣م َيْٟمسمُِ٘مْؿ ََمثَُؾ ﴿َأْم ضَم ٌُْتْؿ َأْن سَمْدطُمُٙمقا اجْلَ

                                                        

( وطمديث 2/218) »اجلامع«( وهمػممها وهق ذم 7/78( واًمؽممذي )2/1334رواه اسمـ ماضمة )( 1725)

 .واًمؾػظ ًمف (2/219ضًا )أي »اجلامع«وهق ذم قمـ ؾمعد ( 2/1334أيب ؾمعقد رواه اسمـ ماضمة )

 (.5/90) »اجلامع اًمصحقح«( وهق ذم 11/334رواه أسمق داود )( 1726)
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ـَ  ؽُمقُل َوايمحِذي اُء َوُزيْمِزيُمقا ضَمتحك َيُٗمقَل ايمرح ح ٌَْٟمؽَم٣مُء َوايميح ْتُٜمُؿ ايْم ًح ٌْٙمُِ٘مْؿ ََم ـْ وَم ـَ طَمَٙمْقا َِم ايمحِذي

 .[122ٌ٘مرة:]اًم وَمِري٤ٌم﴾ اهللِ َأٓ إِنح َٞمٌْمَ  اهللِ آََمٛمُقا ََمَٔمُف ََمَتك َٞمٌْمُ 

ىُمقا َأْن َيُٗمقيُمقا أمل * ﴿وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٤َم ايمٛمح٣مُس َأْن ُيؼْمَ
ًِ َأضَم

ـح *  آََمٛمح٣م َوُهْؿ ٓ ُيْٖمَتٛمُقنَ  ٌْٙمِِٜمْؿ هَمَٙمَٝمْٔمَٙمَٚم ـْ وَم ـَ َِم ـح  اهللَُويَمَٗمْد هَمَتٛمح٣م ايمحِذي ـَ َصَدوُمقا َويَمَٝمْٔمَٙمَٚم ايمحِذي

 .[5-2ٙمٌقت:]اًمٕمٜمايْمَ٘م٣مِذزمكَِم﴾

غْمِ ومالسمد ُمـ اًمٗمتٜم٦م وآظمت٤ٌمر، ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ:  ِّ َواخْلَ ٌُْٙمقىُمْؿ زم٣ِميمممح ﴿َوَٞم

 .[53]آٟمٌٞم٤مء:همِْتٛم٥ًَم﴾

٤م شمٗمتـ اًمٌمء وختتؼمه، ُي٘م٤مل:  واًمِم٠من يمؾ اًمِم٠من عمـ صؼم وصم٧ٌم، وؾُمِٛمَٞم٧م ومتٜم٦م8 ٕهنَّ

ه٥م، أي: ضمٕمٚمف ذم اًمٜم٤مر8 ًمُٞمْٕمَٚمَؿ أَذَه٥ٌم ظم٤مًمص ـَ اًمذَّ
 ، أم ًمٞمس ظم٤مًمّم٤ًم.وُمتِ

ـْ َيُٗمقُل آََمٛمح٣م زمِ وربُّ اًمِٕمزِة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـَ ايمٛمح٣مِس ََم  اهللِهَم١مَِذا ُأوِذَي دِم  ٣مهللِ﴿َوَِم

 .[22]اًمٕمٜمٙمٌقت: ﴾اهللِصَمَٔمَؾ همِْتٛم٥ََم ايمٛمح٣مِس ىَمَٔمَذاِب 

ٌُُد وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـْ َئْم ـَ ايمٛمح٣مِس ََم فَمعَم ضَمْرٍف هَم١مِْن  اهللَ﴿َوَِم

طِمَرَة﴾ ْٔ ْٞمَٝم٣م َوا ]احل٩م: َأَص٣مزَمُف طَمغْمٌ اؿْمَٚمَٟمنح زمِِف َوإِْن َأَص٣مزَمْتُف همِْتٛم٥ٌَم اْٞمَٗمَٙم٤َم فَمعَم َوصْمِٜمِف طَمِنَ ايمده

 . ومٜم٠ًمُل اهلل أن ُيٕمٞمذٟم٤م ُمـ اًمٗمتـ.[22

لُّ   .يًتٕمٞمُذ سم٤مهلل ُمـ اًمٗمتـ8 ُمـ ومتٜم٦م اعمحٞم٤م واعمامت وىمد يم٤من اًمٜمٌَّ

ـَ اًمداقمل إمم اهلل، وًمٞمس سم٠مقمّز قمغم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ إٟمٌٞم٤مء وُمـ اًمّم٤محللم، ومال سمد أن ُيٗمَت

ب،  وإٟمٜم٤م إذا ىمرأٟم٤م اًمت٤مريخ وضمدٟم٤م يمثػمًا ُمـ قمٚمامئٜم٤م اسمُتُٚمقا: يمًٕمٞمد سمـ اعمًُِٞم٥م وم٘مد رُضِ

                                                        

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا وورد قمـ مجاقمِة مـ اًمصحاسمة روقان اهلل قمؾقفؿ.589( )م 832)خ ( 1727)
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ب، واإلُم٤مم أمحد َب أيْم٤ًم، وهمػم واطمد ُمـ قمٚمامئٜم٤م  واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رُضِ سمـ طمٜمٌؾ رُضِ

 . -رمحٝمؿ اهلل  – اعمت٘مدُملم

إنَّ اًمتٛمحٞمص يٙمقن ؾم٤ًٌٌم ًمٗمقز اًمِمخص وٟمج٤مطمف سم٢مذن اهلل، إذا يم٤من صم٤مسمت٤ًم، وإٟمَّٜم٤م 

ـُ ٟمتقىمَّع هذا وٟمتقىمَّع ُم٤م هق أقمٔمؿ.   ٟمحٛمُد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومٜمح

ـُ ذم آظمر اًمزُم٤من، وًمٙمـ ُمـ ومْمؾ ريب أٟمَُّف ُم٤م طَمَدَث طَمَدٌث إَّٓ ص٤مر ٟمٍمًا  وٟمح

وؾمٚمَّؿ اهلل اعمًجد، ويم٤من  –طمٗمٔمٝمؿ اهلل  –َؿ ُمًجد إظمقاٟمٜم٤م آل مُجٞمدة ًمٚمًٜم٦م، ومٕمٜمد أن ًُمٖمِ 

ت اًمًٜم٦م،  ٤مج، ويم٤من ُمٕمٝمدًا، وم٘مٚم٧ُم: ُٟمٍِمَ ذًمؽ ذم اًمٚمٞمؾ، وذم اًمٕمٍم ويُمٜم٤َّم ذم اعمدرؾم٦م سمدُمَّ

٣مصِمَد ورِب اًمٙمٕم٦ٌم، وىمد أظمذٟم٤م هذا ُمـ ىمقل اهلل قمز وضمؾ:  ًَ ـْ ََمٛمََع ََم ح ـْ َأـْمَٙمُؿ مِم  اهللِ ﴿َوََم

ْؿ دِم َأْن  ٓح طَم٣مئِِٖمكَم ََلُ ْؿ َأْن َيْدطُمُٙمقَه٣م إِ ٣م ُأويَمئَِؽ ََم٣م ىَم٣مَن ََلُ ُيْذىَمَر همِٝمَٜم٣م اؽْمُٚمُف َوؽَمَٔمك دِم طَمَراِِبَ

طِمَرِة فَمَذاٌب فَمٓمِٝمٌؿ﴾ ْٔ ْؿ دِم ا ْٞمَٝم٣م طِمْزٌي َوََلُ  .[222]اًمٌ٘مرة: ايمده

قة يمام شم٘مدم هل وأوًمئؽ اًمذيـ ىم٤مُمقا سم٤مًمتٚمٖمٞمؿ وأرادوا ىمتؾ اًمدقم٤مة إمم اهلل، واًمدقم

دقمقة اهلل ًمٞم٧ًم سمحقًمٜم٤م وٓ سم٘مقشمٜم٤م، وٓ سمِمج٤مقمتٜم٤م، وٓ سمٙمثرة أُمقاًمٜم٤م، وٓ سمٗمّم٤مطمتٜم٤م ذم 

ـُ ٟمٛمٌم سمٕمده٤م، واًمٗمْمُؾ ذم هذا  اخلٓم٤مسم٦م، وٓ سمٙمثرة اخلٓم٤مسم٦م، سمؾ شمًٌُِ٘مٜم٤م اًمدقمقة، وٟمح

 هلل قمز وضمؾ. 

 اًمزء. ومخ٤مب وظمن ُمـ أراد اًمنم سم٤مًمدقم٤مة إمم اهلل، وضمٕمٚمف اهلل ُأوحٞم٦م ًمٕمٛمٚمف

ُحػ، وإذا أردت  اسملم8 ومٚمٞم٘مرأ ذم اًمّمُّ اسم٦م ومٛمـ أراد أن جُي٤مًمس اًمٙمذَّ ُحػ اًمٙمذَّ ٤م اًمّمُّ أُمَّ

وذم يمت٥م اًمتزُم٧م اًمّمح٦م.  "اًمّمحٞمحلم"أن دُم٤مًمس اًمّم٤مدىملم8 ىمرأت ذم يمت٤مب رسمٜم٤م وذم 

 وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل: 

ـــــؿ ـــــح٤مومِٞملم ذم أىمالُمٝم  وأرى اًمّمَّ

 

ـــٞمٓم٤من   ـــ٦م اًمِم ـــامء وزيٜم ـــل اًمً  وطم
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ـــاًم ومٝمـــؿ اجلُ  ـــ٤مُة قمـــغم اًمٗمْمـــٞمٚم٦م دائ  ٜم

 

ــــ٤من  ــــ٦م إدي ــــامُة حلرُم ــــؿ احل  وه

   ىُمٚم٧ُم: يم٤من يٜمٌٖمل أن ي٘مقل اًمِم٤مقمر: واهل٤مشمِٙمقَن حلرُم٦م إدي٤من. 

ـــٗم٤مه٦مً  ـــٞمع ؾم ـــقا اًمقو ـــُرسمَّام رومٕم  ومٚم

 

ــــع اًمِمــــ٤من  ــــُرسمَّام ووــــٕمقا رومٞم  وًم

ـــــقهلؿ إذا  ـــــ٤م قُمُ٘م ـــــقهُبُؿ ومٞمٝم  وضُمُٞم

 

 ُُمٚمَِئــ٧م ومٝمــؿ ُمـــ ؿمــٞمٕم٦م اًمًــٚمٓم٤من 

 وٟمقاًمـــف وإذا ظمٚمـــ٧م ُمــــ ومْمـــٚمف 

 

ــــ٤من  ــــ٤مئـ وضمٌ ــــف سمخ ــــ٤مروا قمٚمٞم  صم

ـــــَداً   ـــــلم شَمٕمٛمُّ  ويّمـــــِقسُمقن اعمخٓمئ

 

ـــقان  ـــرف اًمٕمٜم ـــٞم٦ٌم زظم ــــ اعمّم  وُم

وأطمًـ ُمـ شمٙمٚمََّؿ قمغم ُم٤م طمدث ذم ضم٤مُمع إب سمٞمٜمٜم٤م وسملم اإلظمقان اعمُٗمٚمًِلم ضمريدُة  

٤م أظمٓم٠مت أٟمٜم٤م ُم٤م ظمرضمٜم٤م ُمـ اعمًجد طمتك ضم٤مء إُمـ،  اًمرأي اًمٕم٤مم ٟم٘مٚم٧م احل٘مٞم٘م٦م إَّٓ أهنَّ

 ظمرضمٜم٤م سمحٛمد اهلل، وُم٤م قمٚمٛمٜم٤م أن إُمـ ضم٤مء إمم اعمًجد واًمٗمْمُؾ ذم هذا هلل. سمؾ

ف أي: قمغم ـمرف ُمـ اًمديـ،  ٤م رُمتٜم٤م سم٤مًمتََّٓمرُّ ٤م صحٞمٗم٦ُم اًمِمقرى اًمِِمٞمٕمٞم٦َّم وم٢مهنَّ أُمَّ

ُؿ ي٘مّمدون ُمـ هذا ىمقل اهلل قمز وضمؾ:  َ يَمُف ويم٠مهنَّ ٌَكمح ـْ زَمْٔمِد ََم٣م سَم ؽُمقَل َِم ـْ ُيَُم٣موِمِؼ ايمرح ﴿َوََم

 َدى َوَيتحٌِْع نَمغْمَ ؽَمٌِٝمِؾ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ُٞمَقيمِِّف ََم٣م سَمَقلمح َوُٞمِْمٙمِِف صَمَٜمٛمحَؿ َوؽَم٣مَءْت ََمِِمغمًا﴾اَلُْ 

 . [223]اًمٜم٤ًمء:

ـُ أم اهل٤مدي  اسم٦م؟ أهق ٟمح وًمٜم٤م أن ٟم٘مقل: ُمـ هق اعمتٓمرف ي٤م صحٞمٗم٦م اًمِمقرى اًمٙمذَّ

ُمقاهلؿ؟ إىمرأوا ؾمػمشمف سمـ احلًلم اًمذي ؾمٗمؽ دُم٤مء اعمًٚمٛملم اًمٞمٛمٜمٞملم، وهن٥م أ حيٞمك

يمتٌٝم٤م سمٕمض شمالُمذشمف، وم٘مد أظمذ همٜمَؿ أهؾ ضمٌؾ سمٜمل قمقير، واعمٝم٤مذر، وؾمٗمؽ دُم٤مء 

 اعمًٚمٛملم سمّمٕمدة، وطم٤مؿمد وصٜمٕم٤مء وٟمجران. 

وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: إٟمف طم٤مرب اًم٘مراُمٓم٦م سمٜمجران وصٜمٕم٤مء؟ وم٤مجلقاب: أنَّ اهل٤مدي ظمرج إمم 

ٔمٝمروا إَّٓ ٟمحق ُم٤مئتلم وواطمد اًمٞمٛمـ ًمٕمٚمف ذم ُم٤مئتلم وصمامٟملم ًمٚمٝمجرة، واًم٘مراُمٓم٦م مل ي
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٤م ذم ٟمجران ومامئتلم وأرسمٕم٦م وشمًٕملم هذا هق فُمُٝمقرهؿ.   وشمًٕملم، أُمَّ

لُّ  ٚمِٛمقن، أصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٌَّ ًْ ٚمُٛمقا، ومٝمؿ ُُم ًْ ُؿ مل ُي ومٚمامذا ي٘متؾ اهل٤مدي اًمٞمَٛمٜمِٞمُّقن؟ ٕهنَّ

ًمٞمٛمـ: . وسم٘مقًمف ذم أهؾ ا»اإليامن يامن، واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م، وايمٖمٗمف يامن«سم٘مقًمف:  

ُؿ أرقه أهمئدًة، وأيمكُم وُمُٙمقزم٣مً « . واهل٤مدي ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ظمرج إمم اًمٞمٛمـ ي٨ٌمُّ »إَّنح

  آقمتزال.

واًمتٓمرف خم٤مًمٗم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، واًمّمحٞمح٤من قمٜمد اهل٤مدي ًمٞمس هلام ىمٞمٛم٦م، واًمذي 

رَ  اعمٕم٤ميص  ي٘مقل: إنَّ اهلل ُيرى ذم أظمرة، ومٝمق قمٜمد اهل٤مدي يم٤مومر، واًمذي ي٘مقل: إنَّ اهلل ىمدَّ

و٤ملٌّ ُمٌتدع، سمؾ رسمام ُيٙمِٗمُرُه اهل٤مدي وُيٙمِٗمُر اًمٞمٛمٜمِٞملم، ومٛمـ اعمتٓمرف ٟمحـ أم 

 .اهل٤مدي؟

سمـ محزة اًمذي ىمتؾ اعمٓمرومٞم٦م، وىمد أٟمٙمر قمٚمٞمف همػم واطمٍد  اهلل ُمـ اعمُتٓمِرف ٟمحـ أم قمٌد

 ُ َب ُم٤ًمضمدهؿ واؾمت٤ٌمح ؾمٌل ٟم٤ًمئٝمؿ، قمغم أهنؿ يمٗم٤مر، واًمقاىمع أهنَّ ؿ ُمـ اًمٕمٚمامء، وظمرَّ

ُٙمقن سمٛمذه٥م اهل٤مدي، وىمد أٟمٙمر قمغم قمٌد ًِ  سمـ محزة مجع ُمـ اًمٕمٚمامء.  اهلل ؿمٞمٕم٦م ُمتٛم

ُف ُم٤م ُٟمنِم  »إرؿم٤مد ذوي اًمِٗمَٓمـ إلسمٕم٤مد هُمالُة اًمرواومض ُمـ اًمٞمٛمـ«ويمت٤مب:  ؾمُٞمٜمنم وم٢مٟمَّ

يمام يٜمٌٖمل، ومّم٤مطم٥م اعمديٜم٦م يرضمع إمم اعمديٜم٦م وص٤مطم٥م إيران يرضمع إمم إيران ٓ ُيٗمًدون 

٤ًم إَّٓ وهق حُيِدُث ٟمٗمًف أٟمف ؾمٞمٙمقن إُم٤مُم٤ًم، واٟمٔمروا ُم٤مذا ومٕمؾ قمٚمٞمٜم٤م يٛمٜمٜم٤م ، ىمؾَّ أن دمد قمٚمقيَّ

أسمق اًمٗمتح اًمديٚمٛمل سم٠مهؾ ُمٕمجز، ضم٤مء ُمـ اًمديٚمؿ يًٗمؽ دُم٤مء اعمًٚمٛملم ويٌثُّقن اًمٕم٘م٤مئد 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.52( )م 4388/4390)خ ( 1728)

 ىمطعة مـ احلديث اًمًاسمؼ.( 1729)

 حمؿد اإلمام رؾماًمة ومضح ومقفا اَلادي قمـقاهنا: )راومضة اًمقؿـ قمغم مر اًمزمـ(. ًمؾشقخ( 1730)
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 اخلٌٞمث٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٛمـ اعمتٓمِرف؟

قن أن ٟمذيمرهؿ، وًمٞمًقا أهاًل ٕن  أُم٤م اًمٕمٍميقن ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ومٝمؿ هُمث٤مء وٓ يًتح٘مُّ

ُيذيَمروا، سمؾ ٟمذيمر أوًمئؽ اًمذيـ يزقمٛمقن أهنؿ أئٛم٦م، وظمرضمقا ًمٞمٜم٘مذوا اًمٞمٛمـ ُمـ اجلٝمؾ، 

سمؾ ظمرضمقا ًمٞمحقًمقا اًمٞمٛمـ ُمـ اًمًٜم٦م إمم اًمٌدقم٦م، وُمـ اهلدى إمم اًمْمالل وُمـ اًمرؿمد إمم 

 اًمٖمل. 

تززم وىمٌٚمف: وهق وري٘م٤مت أشمك سم٤معمذه٥م اعمٕم »اًمٕم٘مد اًمثٛملم«وأىمرأ ذم يمت٤مب ُمـ يمتٌٝمؿ 

، أُم٤م إيمٞم٤مس اًمذيـ هؿ سمٛمٕمٜمك اًمٗمٓمٜم٤مء ومال، وإسمراهٞمؿ »إؾم٤مس ذم قم٘م٤مئد إيمٞم٤مس«

 ي٘مقل: إؾم٤مس ًمٞمس ومٞمف ُمـ قم٘م٤مئد اعمًٚمٛملم رء. »إؾم٤مس«اًمٙمردي اًمذي رد قمغم 

 . واٟمٔمروا إمم أطم٤مدي٨م ظمروج اعمقطمديـ ُمـ اًمٜم٤مر اعُمتٙم٤مصمرة قمـ اًمٜمٌل 

أٟم٤م آؾمػ قمغم أهؾ اًمٞمٛمـ، ومٛمـ ضم٤مءهؿ صٗم٘مقا وأوًمئؽ اعمخذوًمقن يٜمٙمرون هذا، و

 ًمف، وىم٤مًمقا: ُمرطم٤ًٌم سمٛمقٟٓم٤م وسمؼميمتٜم٤م، وًمٙمٜمٝمؿ ىمد اؾمتٞم٘مٔمقا، وهذا ُمـ ومْمؾ ريب. 

سمـ حيٞمك ذف اًمديـ، وم٘مد ظمرج قمٚمٞمف اًمناضمل  ومٝمؾ ٟمحـ اعمُتٓمِرومقن أم اعمٓمٝمر

ر وأههؿ ويم٤مٟمقا ٟمحق أًمٗملم وصمالصمامئ٦م ، وم٘متؾ أًمٗم٤ًم وهق ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م وم٤مًمت٘مك هبؿ اعمُٓمٝمَّ

وأسم٘مك أًمٗم٤ًم وصمالصمامئ٦م واًمناضمل، وم٘م٤مل ًمف اعمٓمٝمر: اريم٥م قمغم  -سمـ حيٞمك هذا ُمٓمٝمر-

 اًمٌٕمػم، وم٠مسمك أن يريم٥م، وم٘متٚمف. 

وقمٜمدُم٤م ىمتؾ إًمػ طمتك هم٤مص٧م أرضمؾ سمٖمٚمتف سملم اًمدُم٤مء، وم٠مظمذ رؤوؾمٝمؿ ورسمٓمٝم٤م 

، ذم رؤوس إطمٞم٤مء وُمِمك هبؿ إمم صٜمٕم٤مء، وُمـ صٜمٕم٤مء إمم صٕمدة، صمؿ ىمتؾ اًم٤ٌمىملم

 ومٙم٤من يً٘مط رأؾم٤من، اًمرأس اعمحٛمقل ورأس إؾمػم.

سمـ اعمتقيمؾ اجلقهيؾ اؾمت٤ٌمح دُم٤مء ُمـ خُي٤مًمٗمف  ومٝمؿ ومٕمٚمقا إوم٤مقمٞمؾ سم٤مًمٞمٛمـ، وإؾمامقمٞمؾ
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إرؿم٤مد اًم٤ًمُمع إمم «ظمّمقص٤ًم أهؾ اًمٞمٛمـ إؾمٗمؾ واؾمت٤ٌمح أُمقاهلؿ، وًمف رؾم٤مًم٦م سمٕمٜمقان: 

حي٤مؾمٌٜمل اهلل قمغم ُم٤م  وىمد رد قمٚمٞمف همػم واطمد وم٘م٤مل: أظمِمك أن »ضمقاز أُمقال اًمِمقاومع

 شمريم٧م هلؿ. 

ـُ ٟم٘مقل هلؿ: سمحٛمد اهلل ُم٤م ؾمٗمؽ دم ُمٜمذ ىم٤مُم٧م اًمدقمقة وهل٤م  ومٝمؿ أؿم٘مقا اًمٞمٛمـ، وٟمح

 ىمدر قمنميـ ؾمٜم٦م، وأهؾ اًمًٜم٦م ًمٞمًقا دقم٤مة ومتٜم٦م سمخالف أوًمئؽ. 

٤ميملم ًمٚمدُم٤مء، ٟمتحداهؿ أن  ٗمَّ ًَّ وأٟم٤م آؾمػ قمغم اًمٞمٛمٜمٞملم يمٞمػ يًتجٞمٌقن ٕوًمئؽ اًم

 ٤مه. ومٛمـ هق اعمتٓمِرف؟يٜمٙمروا ؿمٞمئ٤ًم مم٤م ىمٚمٜم

وأُم٤م مج٤مقم٦م اجلٝم٤مد، ومتًٛمٞم٦م ذم همػم حمٚمٝم٤م، وم٢مٟمَُّف جي٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أن جُي٤مهد إذا يم٤من 

ٛمح٥َم  اهللَ﴿إِنح ُم٘متدرًا8 ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ُؿ اجْلَ ْؿ زمَِٟمنح ََلُ ُٜمْؿ َوَأَْمَقاََلُ ًَ ـَ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َأْٞمُٖم ى َِم اؾْمؼَمَ

ـْ  اهللُِيَٗم٣مسمُِٙمقَن دِم ؽَمٌِٝمِؾ  ْٞمِجٝمِؾ َوايْمُٗمْرآِن َوََم ِ ْٕ هَمَٝمْٗمُتُٙمقَن َوُيْٗمَتُٙمقَن َوفْمدًا فَمَٙمْٝمِف ضَمّٗم٣ًم دِم ايمتحْقَراِة َوا

ـَ  ٌَْٝمِٔمُ٘مُؿ ايمحِذي زَم٣مَئْمُتْؿ زمِفِ  اهللَِأْوذَم زمَِٔمْٜمِدِه َِم وا زمِ ٌْمِمُ  .[222]اًمتقسم٦م:﴾....هَم٣مؽْمَت

٣مهم٣ًم َوشمَِٗم٣مًٓ َوصَم٣مِهُدوا زمَِٟمَْمَقايمُِ٘مْؿ ﴿اْٞمِٖمُروا طِمٖمَ يمؾ اعمًٚمٛملم جي٥م قمٚمٞمٝمؿ أن جي٤مهدوا: 

ُ٘مْؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ  ًِ اًمٚمٝمؿ إَّٓ ُمـ قمذره اهلل شمٕم٤ممم8 ومٚمف قمذره. ومال ٟمحت٤مج  [22]اًمتقسم٦م:﴾اهللَِوَأْٞمُٖم

 إمم شمًٛمٞم٦م مج٤مقم٦م سم٤مؾمؿ مج٤مقم٦م اجلٝم٤مد. 

ـَ حُي٣َمهذه اجلامقم٦م يٜمٌٖمل أن ُٟمًِٛمٞمٝم٤م مج٤مقم٦م اًمٗم٤ًمد:  اَم صَمَزاُء ايمحِذي َوَرؽُمقيَمُف  اهللَِرزُمقَن ﴿إِٞمح

ـْ طِمالٍف أَ  ٌُقا َأْو سُمَٗمْمحَع َأْيِدُّيِْؿ َوَأْرصُمُٙمُٜمْؿ َِم ٣مدًا َأْن ُيَٗمتحُٙمقا َأْو ُيَِمٙمح ًَ َْرِض هَم ْٕ َٔمْقَن دِم ا ًْ ْو َوَي

َْرضِ  ْٕ ـَ ا ًمق أن هٜم٤مك طمٙمقُم٤مت إؾمالُمٞم٦م شم٘مٞمؿ احلدود ومقاضم٥م  [55]اعم٤مئدة: ﴾...ُيٛمَْٖمْقا َِم

غم مج٤مقم٦م اجلٝم٤مد وي٘م٤مل هلؿ: ُمـ دم٤مهدون؟ أدم٤مهدون اًمٞمٛمٜمٞملم قمٚمٞمٝم٤م أن شم٘مٌض قم

 اعمًٚمٛملم. 
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ومٜم٘مقل هلؿ: ي٤م مج٤مقم٦م اًمٗم٤ًمد، ًمٙمؿ ذم اًمٞمٛمـ ٟمحق صمامن ؾمٜمقات، ومام اًمذي قمٛمٚمتؿ 

ًمٚمٞمٛمـ، واحلؼ أهن٤م أشمتٝمؿ ُمٓمرة ُمـ اًمٗمٚمقس وُمٓمرة ُمـ اعمداومع واًمرؿم٤مؿم٤مت، ُمألوا 

 يًٚمٛمٝمؿ إمم إُمـ اًمًٞم٤مد.  اًمٌٞمقت، صمؿ ـمردوا مج٤مقم٦م أؾم٤مُم٦م وسمٕمْمٝمؿ أراد أن

ومٞم٤م أهؾ اًمٞمٛمـ، أوم٘مرشمؿ إطمزاب يمٚمام ضم٤مء طمزب دمٛمٕمتؿ طمقًمف طمتك شم٠مظمذوا مجٞمع 

ُم٤م قمٜمده، صمؿ شمٜمت٘مٚمقن إمم طمزب آظمر، وييب ًمؽ اًمِمخص ُمٜمٝمؿ صدره وي٘مقل: أسمنم 

 يب وأٟم٤م طمقًمؽ. 

ومٜم٘مقل هلؿ: هذه اجلامقم٦م ظمػم هلؿ أن يٓمٚمٌقا اًمٕمٚمؿ، وسمٕمْمٝمؿ ُمـ مج٤مقم٦م اجلٝم٤مد 

ًمألؾمػ ٓ يّمكم، وم٘مد أظمؼمين سمٕمض اإلظمقة اعمٍميلم أٟمف يم٤من ذم مج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم و

ومٞم٘مقل: يمٜم٤م ٟمجٚمس ٟمتٜم٤مفمر وٟمتٜم٤مىمش ـمقل ًمٞمٚمتٜم٤م إمم ىمٌؾ اًمٗمجر، صمؿ ٟمٜم٤مم وٓ ٟم٘مقم إَّٓ ذم 

 اًمْمحك. 

ؿ ذم قمدن، ومالسمد أٟمَُّف ُمـ مج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم، وي٘مقل إٟمَُّف ُمـ مج٤مقم٦م  وهذا اعمدسمر اًمذي ًمٖمَّ

 أقمٚمؿ، أهق ُمـ اًمِمٞمققمٞملم، أو اًمٌٕمثٞملم، وم٢مٟمٜم٤م ىمد أقمٓمٞمٜم٤م ًمٙمؾٍّ ًمٓمٛم٦م، ًمٙمـ اهلل اجلٝم٤مد واهلل

ٍء هَمُحْ٘مُٚمُف إلَِم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل:  ـْ َرْ  .[22]اًمِمقرى: ﴾اهللِ﴿َوََم٣م اطْمَتَٙمْٖمُتْؿ همِٝمِف َِم

ؿ ًمًٞم٤مرة، أو ٕٟم٤مس ذم ُمًجد، ومتًتٓمٞمع قمجقز  وهذا ومٕمؾ اًمٕم٤مضمز أن شمذه٥م وشمٚمٖمَّ

ن شمذه٥م وشمْمع اًمٚمٖمؿ ومتٌم وسمٕمده٤م يٜمٗمجر، ومٝمذه ًمٞم٧ًم سمِمج٤مقم٦م سمؾ ُمـ اًمٕمج٤مئز أ

 هل ضمٌـ وظمقر. 

 ومٜمحٛمد اهلل وم٘مد ص٤مر ٟمٍمًا ًمٚمًٜم٦م، وقمرف سمحٛمد اهلل أنَّ أهؾ اًمًٜم٦م ًمٞمًقا دقم٤مة ومتـ. 

أهؾ اًمًٜم٦م واًمٗمْمؾ ذم هذا هلل يًتٓمٞمٕمقن أن يٜمت٘مٛمقا ُمـ أقمدائٝمؿ ًمٙمـ ٟمحـ ٟم٘مقل: 

 ومال جيقز ًمٜم٤م أن ٟمًٗمؽ دُم٤مء اعمًٚمٛملم. ٟمحـ ذم ؿمٕم٥م ُمًٚمؿ وذم سمٚمٍد ُمًٚمٛم٦م، 
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وأُم٤م ُم٤م ىمٞمؾ إهن٤م ىمٜمٌٚم٦م، وأن ؿمخّم٤ًم يم٤من يٚمٕم٥م هب٤م، صمؿ اٟمٗمجرت ومٞمف ًمٞمس سمّمحٞمح، 

سمؾ هق ًمٖمؿ أو قمٌقة ٟم٤مؾمٗم٦م8 سمدًمٞمؾ أن اإلظمقة اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمِم٤مهديـ ًمذًمؽ ىم٤مًمقا: رأوا 

 ٤م ذًمؽ. عمٕم٤مٟم٤ًم وإو٤مءة، وىمد أظمؼمين اإلظمقة اخلؼماء سم٤مًم٘مٜم٤مسمؾ أن اًم٘مٜم٤مسمؾ ًمٞمس هل

ومال يٜمٌٖمل أن ٟمٖمٓمل، ومٚمق يم٤من وزيرًا أو ومٜم٤مدُم٤ًم ُمـ اًمٗمٜم٤مدُم٦م، أو همػم ذًمؽ ًمًٛمٕم٧م 

وج٦م إذاقم٦م صٜمٕم٤مء، ًمٙمـ ه١مٓء اًمدراويش ذم ٟمٔمرهؿ ذم ضم٤مُمع اًمرمحـ ٓ ُي٤ٌممم هبؿ، سمؾ 

أقمٔمؿ ُمـ هذا أهنؿ يم٤مٟمقا يريدون أن ي٠مظمذوا سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م ًمٚمتح٘مٞمؼ ُمٕمف، ُم٤م ؿم٤مء اهلل 

 حُي٘مؼ ُمٕمٜم٤م، وم٤مهلل اعمًتٕم٤من. ُيْٕمَتدى قمٚمٞمٜم٤م صمؿ 

ويْمٞمؼ قمٚمٞمٜم٤م ذم ُم٠ًمًم٦م اًمًالح، وم٤مخلامر يدظمؾ سمًالطمف واًمِمٞمققمل يدظمؾ سمًالطمف 

واًمٌٕمثل يدظمؾ سمًالطمف، ويٙمقن ؿمخّم٤ًم واطمدًا ًمق ىمتؾ ٓؾمتٓمٕمٜم٤م أن ٟم٠ميت سم٠مًمػ وزير 

 يامصمٚمف، ًمٙمـ اًمٕم٤ممل إذا ىمتؾ ُمتك ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٠ميت سمٛمـ يًد ُمًده. 

مم اهلل وأٟم٧م ُمًتٝمدف ومال جيقز ًمؽ أن حتٛمؾ اًمًالح، يمام وأُم٤م أٟم٧م أهي٤م اًمداقمل إ

 ىم٤مل ذًمؽ اًمذي أظمؼمٟم٤م أٟمف ُمـ أىمرسم٤مء اًمرئٞمس، ىم٤مل: قمدن آُمٜم٦م. 

ومال يْمٞمؼ قمٚمٞمٜم٤م اًمًالح وٓ يْمٞمؼ قمٚمٞمٜم٤م سم٤معمٜمع، وم٢من وٞمؼ قمٚمٞمٜم٤م، ومٌحٛمد اهلل أرض 

دي اهلل اهلل واؾمٕم٦م، وسمحٛمد اهلل أسمٜم٤مء اًم٘م٤ٌمئؾ يدقمقٟمٜم٤م وهلؿ طمؼ أن ٟمجٞمٌٝمؿ، وٕن هي

 رضماًل ُمـ أسمٜم٤مء اًم٘م٤ٌمئؾ يٕمز اهلل سمف اًمديـ ُمـ ومْمؾ اهلل. 

وم٤مًمقاضم٥م قمغم اعمًئقًملم أن ي١مُمٜمقا اًمٌالد، أو أن يؽميمقا ُمـ خي٤مف أن يٛمٌم سمًالطمف 

ًمٞمداومع قمـ ٟمٗمًف، قمغم أٟمٜم٤م سمحٛمد اهلل أيٜمام ٟمزًمٜم٤م ٟمزًمٜم٤م قمغم أٟم٤مس أطمًـ ُمـ أهٚمٜم٤م، ًمٙمـ 

سمقا وُم٤م ىمد قمرومقا أ قمداء اًمدقمقة وأهنؿ يؽمسمَّّمقن سم٠مهؾ اًمدقمقة هؿ أٟم٤مس ُم٤م ىمد ضمرَّ

 اًمدوائر، ومٝمؿ ي٘مدُمقن ًمٜم٤م اًمذسم٤مئح واإليمرام. 



 547 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٕم٤مون مجٞمٕم٤ًم ٟمحـ واعمًئقًمقن قمغم اًم٘مْم٤مء قمغم أوًمئؽ اًمذيـ 

٤م هذا اًمِمخص وم٘مد أضمرى اهلل  ُيزقمِزقمقن أُمـ اًمٌالد ومٞمجري قمٚمٞمٝمؿ طُمٙمُؿ اهلل، وأُمَّ

ىَمف اًمٚمُّٖمؿ واؾمؽماطم٧م ُمٜمف اًمٌالد واًمٕم٤ٌمد وىمد ُٟمنم أن ًمف طُمْٙمَٛمُف، وهق ظمػم احل٤ميمٛملم  وُمزَّ

ؾمقاسمؼ، وإٟمٜمل أمحد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٢من سمٕمض اعمًئقًملم يًتٙمثرون اجلٛمقع، ومٜم٘مقل 

هلؿ: ٓ خت٤مومقا وٓ يييمؿ همْم٥م أُمريٙم٤م قمٚمٞمٙمؿ إذا يمٜمتؿ ُمع اهلل، واىمرأوا اًمت٤مريخ 

و ُم٤مئ٦م أًمػ، ويمٞمػ يًٛمٕمقن وًمٞمس هٜم٤مك دمدون اعمحدث رسمام حيي قمٜمده ؾمتقن أًمٗم٤ًم، أ

ُمٙمؼمات اًمّمقت، هٜم٤مك ُمًتٛمٚمقن ومٛمثاًل ُمدى اًمّمقت أُم٤مم يٌ٘مك واطمد وقمغم اًمٞمٛملم 

سمـ حيٞمك، ويمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ  واطمد، وقمغم اًمٞم٤ًمر واطمد، وي٘مقل اعمحدث: طمدصمٜم٤م حيٞمك

يٌٚمغ سم٠مرومع صقشمف ُم٤م ؾمٛمٕمف ُمـ اًمِمٞمخ، وم٤معمحدصمقن هلؿ جم٤مًمس، واحلٙم٤مم اًم٤ًمسم٘مقن 

 اهللُ ﴿َيْرهَمِع ىمدر اعمحدصملم وأهنؿ يرون أنَّ اًمٕمٚمؿ أرومع ُمـ اًمٙمراد واًمًٚمٓم٦م: يٕمرومقن 

ـَ ُأوسُمقا ايْمِٔمْٙمَؿ َدَرصَم٣مٍت﴾ ـَ آََمٛمُقا َِمٛمُْ٘مْؿ َوايمحِذي ـْ . [22]اعمج٤مدًم٦م:  ايمحِذي ح ـُ وَمْقًٓ مِم ًَ ـْ َأضْم ﴿َوََم

ـَ اظمُْ  اهللِ َدفَم٣م إلَِم  ٛمِل َِم ٙمِِٚمكَم﴾َوفَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم َووَم٣مَل إِٞمح  . [55]ومّمٚم٧م:ًْ

ـْ َأََمَر زمَِِمَدوَم٥ٍم َأْو ََمْٔمُروٍف وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ٓح ََم ـْ َٞمْجَقاُهْؿ إِ ﴿ٓ طَمغْمَ دِم ىَمثغٍِم َِم

ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ ازْمتَِٕم٣مَء ََمْرَو٣مِت  ْقَف ُٞم٠ْمسمِٝمِف َأصْمرًا  اهللِ َأْو إِْصالٍح زَمكْمَ ايمٛمح٣مِس َوََم ًَ هَم

 . [222]اًمٜم٤ًمء:فَمٓمِٝماًم﴾

وم٤معمحدصمقن يرون أن اًمٕمٚمؿ أرومع ُمـ اًمٙمراد، سمؾ أقمٔمؿ ُمـ هذا أنَّ سمٕمض اًمٕم٤ٌمؾمٞملم 

ات اًمدٟمٞم٤م مل شمٜمٚمف؟ ىم٤مل: سم٘مك، أن أطمدث  ًمٕمٚمف اعم٠مُمقن ىمٞمؾ ًمف: هؾ سم٘مل رء ُمـ ًمذَّ

وجيتٛمع قمٜمدي اعمحِدصمقن وي٘مقًمقا: ه٤مت همٗمر اهلل ًمؽ، وم٤مضمتٛمع طم٤مؿمٞمتف اًمذيـ يريدون 

احلدي٨م وم٤مضمتٛمٕمقا قمٜمده وُمٕمٝمؿ أًمقاطمٝمؿ وأىمالُمٝمؿ اًمؽمومٞمف قمٚمٞمف، وًمٞمس ُمـ أضمؾ 
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ٕمث٦م رؤوؾمٝمؿ  وم٘م٤مًمقا: ه٤مت همٗمر اهلل ًمؽ، ىم٤مل: ًمًتؿ سم٠موًمئؽ، أوًمئؽ اًمدٟم٦ًم صمٞم٤مهبؿ اًمِمَّ

 اعمِم٘م٘م٦م أرضمٚمٝمؿ. 

سمـ اعم٤ٌمرك سمٌٞم٧م ه٤مرون اًمرؿمٞمد وهق قم٤ممل ظمراؾم٤من وُمٗمتٞمٝم٤م  اهلل وقمٜمد أن ُمرَّ قمٌد

ٚم٧َّم ُمـ اًمٜم٤مومذة ومقضمدت اًمٜم٤مس، ؾمٛمٕم٧م ضم٤مري٦م ُمـ ضمقاري ه٤مرون اًمرؿمٞمد ضمٚم٦ٌم وم٠مـم

سمـ اعم٤ٌمرك، وم٘م٤مًم٧م: هذا  اهلل وم٘م٤مًم٧م: ُمـ هذا؟ ىم٤مًمقا: هذا قم٤ممل ظمراؾم٤من وُمٗمتٞمٝم٤م قمٌد

واهلل هق اعمٚمؽ ٓ ُمٚمؽ ه٤مرون اًمذي ٓ جيتٛمع قمٜمده اًمٜم٤مس إَّٓ رهم٦ٌم وره٦ٌم، وإُمر يمام 

ٞمققمٞمُّق ن واًمٌٕمثٞمقن شم٘مقل: وم٢منَّ اًمٜم٤مس جيتٛمٕمقن قمٜمد اًمٕم٤ممل حم٦ٌم هلل. ويمؿ ٟمٕمؼ اًمِمُّ

واًمّمقومٞم٦م واًمِمٞمٕم٦م أٟمٜم٤م قمٛمالء واشمَّْمَح٧م احل٘م٤مئؼ وقمٚمؿ اًمٜم٤مس ُمـ اًمٕمٛمالء، ومٝمؾ 

اؾمتٓم٤مقمقا سمٜمٕمٞم٘مٝمؿ هذا أن يّمدوا اًمٜم٤مس، ومام ازداد اًمٜم٤مس إَّٓ إىم٤ٌمًٓ قمغم اًمدقمقة، وأن 

 شمٕم٥م أهؾ صٕمدة ُم٤م سم٘مل إَّٓ إظمقاٟمٜم٤م ي٘مقُمقن سم٤مًمدقمقة. 

ز واًمٕمزائؿ، وذاك قمغم اعم٠ًمًم٦م قمٜمد ىمؼم اهل٤مدي، وأيْم٤ًم ومتٜمتٝمؿ اًمدٟمٞم٤م ومذاك قمغم احلرو

 اًمٕمٛمٞم٤من يتْم٤مرسمقن قمغم اًمٗمٚمقس وهؿ قمٛمٞم٤من اًمٌٍم واًمٌّمػمة. 

سمـ دقم٤مُم٦م وهمػمه ُمـ قمٚمامئٜم٤م  وم٠ميـ هؿ ُمـ قمٚمامئٜم٤م اعُمت٘مدُملم اًمٕمٛمٞم٤من ُمـ أُمث٤مل ىمت٤مدة

إضمالء، وهمػم واطمد ُمـ قمٚمامئٜم٤م قمٛمل ذم آظمر قمٛمره وهق حمدث ضمٚمٞمؾ، وُمـ قمٚمامئٜم٤م 

سمـ سم٤مز طمٗمٔمف اهلل إُم٤مم قمٍمه، واًمِمٞمخ  اهلل سمـ قمٌد اًمٕمزيز ٤مسيـ اًمقاًمد اًمِمٞمخ قمٌداعمٕم

 اسمـ طم٤مُمد رمحف اهلل ُمـ أسمرز قمٚمامء اًمٕمٍم وهق أقمٛمك. 

وٟمحـ قمٛمٞم٤مٟمٜم٤م يتْم٤مرسمقن سم٤مًمٕمَم قمٜمد ىمؼم اهل٤مدي قمغم ري٤مل أو ري٤مًملم، أو قمنمة، 

٤مُمع اًمٙمٌػم سمّمٜمٕم٤مء ومٝم١مٓء ؾم٘مط. وآظمرون إذا دظمٚم٧م إمم ُمًجد اهل٤مدي سمّمٕمدة، أو اجل

ٓ يٚمتٗمتقن إًمٞمؽ إَّٓ إذا يم٤من قمٜمدك طمؼ درس، أي: ٟم٘مقدًا شمٕمٓمٞمٝمؿ يدرؾمقن ًمؽ هب٤م 
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 ىمرآٟم٤ًم.

ُتُٙمؿ ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م، وأٟمتؿ اعمًئقًمقن أُم٤مم اهلل ؾمٌح٤مٟمف  وم٠مىمقل: إنَّ اعمجتٛمع ذم ِذُمَّ

غم وشمٕم٤ممم أن شمردوا قمغم اًمراوميض وقمغم اًمّمقذم وقمغم اًمِمٞمٕمل واًمِمٞمققمل، واحلداصمل وقم

ٌْٓمِؾ سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  ـْ ؾَم٣مَء : يمؾ ُُم ـْ َوََم ـْ ؾَم٣مَء هَمْٙمُٝم٠ْمَِم ﴿هَمَٚم

 .[17]اًمٙمٝمػ: هَمْٙمَٝمْ٘مُٖمْر﴾

ومٚمق )ٟمتٕم٤موض(  ومٛمـ ظم٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، أو ـمٕمـ ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

سم٤مًميوس، وٓ ئمـ فم٤مّن أن أهؾ اًم٤ٌمـمؾ هيٞمٌقن قمٚمٞمٜم٤م، ومٚمقٓ أٟمف ىمٞمؾ ًمٜم٤م: ارطمٚمقا ُمـ 

٤م رطمٚمٜم٤م، ويمٜم٧ُم ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ُمًدود احلٚمؼ ٓ يًتٗم٤مد ُمٜمل، ًمٙمـ يمٜم٤م ٟمريد أن قمدن ُم

ٟمٌ٘مك ًمٜمري أوًمئؽ أهن٤م واهلل ٓ شمزقمزقمٜم٤م إًمٖم٤مم واًمرؿم٤مؿم٤مت واعمداومع، ومٜمحـ ُمع 

 اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وٟم٠ًمل اهلل أن يرزىمٜم٤م اًمِمٝم٤مدة. 

ومام سم٘مل إٓ  وأُم٤م أٟم٤م وم٘مد سمٚمٖم٧م ُمـ اًمٕمٛمر ٟمحق صمالصم٤ًم وؾمتلم، أو أرسمٕم٤ًم وؾمتلم ؾمٜم٦م،

 آؾمتٕمداد ًمٚمرطمٞمؾ قمغم ذا، أو ذاك واحلٛمد هلل. 

٤م ذًمؽ اًمرضمؾ  ـُ ٓ ُٟم٤ٌمزم، وم٤مإلظمقان اعمُٗمٚمًِقن اًمذيـ يًٚمٓمقن ؾمٗم٤مءهؿ، وأُمَّ ومٜمح

ُت أٟمف ًمٞمس رئٞم٤ًًم ًمإلظمقان اعمُٗمٚمًلم وًمٙمـ ُمـ مج٤مقم٦م اًمؽمايب  اًمذي ىم٤مم ذم إب وم٘مد ُأظمؼِمْ

 اًمٙم٤مومر وُمـ أشم٤ٌمقمف. 

ؽ اجلٛمقع متٞمُتُٝمؿ وهؿ أطمٞم٤مء، واًمٗمْمؾ ذم هذا هلل ؾمٌح٤مٟمف وم٠مىمقل: اًمّمحٞمح أن شمٚم

 وشمٕم٤ممم. 

٤م آضمتامع، أو اعمح٤مرضة قمٜمد اإلظمقان اعمٗمٚمًلم رسمام شُمٙمِٚمُٗمُٝمؿ ىمدر صمالصم٦م ُمٚمٞمقن،  وأُمَّ

ُف يَمٚمََّٗمُٝمؿ ٟمحق صمامٟمٞم٦م ُماليلم ري٤مل، وحيي  سمؾ إن اضمتامع ُم١ممتر اًمقطمدة واًمًالم ًمٕمٚمَّ
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ن وخيرج ُمـ إُُذن إُظمرى، وسمٕمْمٝمؿ ٓ يدظمؾ اًمٙمالم ذم اًم٘م٤ٌمئؾ يدظمؾ اًمٙمالم ُمـ ُأذُ 

 رأؾمف ُمـ أصٚمف، ًمٞمًقا إَّٓ سمٕمد إُمقال وآؾمت٘م٤ٌمٓت ذم اًمٗمٜم٤مدق. 

سمخالف دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م جيتٛمع اجلٛمع اًمٙمٌػم ويمؾ ؿمخص يرضمع إمم سمٞمتف وىمد 

ؾمقء اؾمتٗم٤مد، ومٜم٠ًمًمؽ ي٤م اهلل، أن شُم٤ٌمرك ذم دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م، وأن شمدومع قمٜمٝمؿ يمؾَّ 

َـّ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مإلىم٤ٌمل قمغم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع.   وُمٙمروه، وأن مت

وٕظمٞمٜم٤م اًمٗم٤موؾ اًمِمٞمخ حمٛمد اإلُم٤مم ذيط ـمِٞم٥م ٟمٜمّمح سمًامقمف، وم٘مد شمٙمٚمَّؿ طمٗمٔمف 

م ُيٚمِٖمؿ  هذا إذا  –اهلل قمغم اخلقارج ٕن هذه ٟمزقم٦م ظم٤مرضمٞم٦م، وم٢منَّ ذًمؽ اًمِمخص مل يت٘مدَّ

٤مرًا، وي٘مقل ىم٤مئُٚمُٝمؿ أيْم٤ًم: ُمـ إَّٓ وهق يًتحؾُّ دُم٤مء اعمًٚمٛملم –يم٤من ُيّمكِم   ويٕمت٘مدهؿ يُمٗمَّ

 مل يٙمٗمر اًمٙم٤مومر ومٝمق يم٤مومر. 

٥م سم٤معمٜمّمقر ذم ؿمخص ظمرج  وىمد رأي٧م هذه اًمٕم٤ٌمرة ًمٕمٌد اهلل سمـ محزة اًمذي ُيٚم٘مَّ

وم٘م٤مل: هق يم٤مومر، ٕٟمف ٓ يٙمٗمر  –واًمذي ظمرج قمٚمٞمف قمٚمقي  –سمـ محزة  اهلل قمٚمٞمف وىم٤مل قمٌد

 ، وُمـ مل ُيٙمِٗمر اًمٙم٤مومر8 ومٝمق يم٤مومر. اعمٓمِرومٞم٦َّم، واعمٓمِرومٞم٦َّم يمٗم٤مر

ومال، ُمـ مل يٙمِٗمر اًمٙم٤مومر، اًمذي ي٘مقل أن اًمٜمٍماين ًمٞمس يم٤مومرًا وم٢مٟمف يٕمتؼم ُُمٙمِذسم٤ًم 

ًمٚم٘مرآن ومٝمق يم٤مومر، أو اًمذي ي٘مقل: إنَّ اًمٞمٝمقدي ًمٞمس يم٤مومرًا8 وم٢مٟمَُّف ُُمٙمِذب سم٤مًم٘مرآن ٕن 

 اًمٞمٝمقدي يم٤مومر. 

ل ومٝمذا ٓ ُي٘م٤مل وم ٤م ؿمخص أظمٓم٠م، أو شم٠موَّ ٞمف: ُمـ مل ُيٙمِٗمر اًمٙم٤مومر ومٝمق يم٤مومر. وإو٤موم٦م أُمَّ

سمـ محزة اًمذي يم٤من ُمـ أئٛم٦م اًمتِمٞمع ذم اًمٞمٛمـ، وم٢مٟمَّف أول ُمـ سمدأ  اهلل إمم ُم٤م شم٘مدم ذم قمٌد

 سمٌٜم٤مء اًم٘م٤ٌمب قمغم اًم٘مٌقر، وأول ُمـ سمدأ سم٤مًميائ٥م رضسمف اهلل سم٤مًمٌالء.

 واهلل اظمًتٔم٣من 
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 163 .................................................................... اخلطٌة اًمثاكقة



 553 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

 166 ( حمارضة شماسمعة عمقوقع اخلطٌة15

 174 اًمـٌقة ( حمارضة ذم دٓئؾ16

 188 ( احلث قمغم اًمدقماء17

 188 .................................................................... اخلطٌة إومم
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 اخلطب٘ األّىل
إنَّ احلٛمد هلل، ٟمحٛمده، وٟمًتٕمٞمٜمف، وٟمٕمقُذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م، وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، 

اعمٝمتدي، وُمـ ُيْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمُد أن ٓ إًمف إَّٓ اهلل وطمده ٓ  ُمـ هيِد اهلل ومٝمق

 ذيؽ ًمف، وأؿمٝمُد أنَّ حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.

ـَ ﴿ ٣م ايمحِذي َ ُٗمقا ءَ َي٣م َأُّيه ٙمُِٚمقنَ  اهللَآََمٛمُقا اسمح ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ]آل ﴾ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم

  .[221قمٛمران:

٣م ايمٛمح ﴿ َ ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح َي٣م َأُّيه ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣مُس اسمح

٣مًء َواسمحُٗمقا  ًَ
َْرضَم٣مَم إِنح  اهللََِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ اهللَ ايمحِذي سَم

 .[2]اًمٜم٤ًمء: ﴾َروِمٝم٣ٌمً 

﴿ َ ـَ َي٣م َأُّيه ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر *  َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  اهللَ آََمٛمُقا اسمحُٗمقا ءَ ٣م ايمحِذي

ـْ ُيْمِِع   .[52-52إطمزاب:]﴾َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝمامً اهللَ يَمُ٘مْؿ ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

٤م سمٕمد: وم٘مد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم  قمـ أيب ُمقؾمك  "صحٞمحٝمام"أُمَّ

َمثؾ َم٣م زمٔمثٛمل اهلل زمف َمـ اَلدى «: إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

وايمٔمٙمؿ ىمٚمثؾ نمٝم٧م أص٣مب أرو٣ًم؛ هم٘م٣من َمٛمٜم٣م ؿم٣مئٖم٥م ؿمٝم٥ٌم ومٌٙم٦م اظم٣مء، همٟمٞمٌت٦م ايم٘مأل 

وايمٔمُم٤م ايم٘مثغم، وىم٣من َمٛمٜم٣م ؿم٣مئٖم٥م أصم٣مدب أَمً٘م٦م اظم٣مء؛ همٛمٖمع اهلل ِب٣م ايمٛم٣مس همًٗمقا 

٣مئٖم٥م إٞمام هل ومٝمٔم٣من ٓ متًؽ َم٣مًء وٓ سُمٛم٦ٌُم ىمأل، همذيمؽ َمثؾ َمـ وزرفمقا، وىم٣من َمٛمٜم٣م ؿم

                                                        

 (.2282( )م 79)خ ( 1731)



 561 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

همٗمف دم ديـ اهلل؛ همٔمٙمَِؿ وفمٙمحؿ، وَمثؾ َمـ مل يرهمع زمذيمؽ رأؽم٣ًم، ومل يٗمٌؾ هدى اهلل ايمذي 

ُؿ اًمٜم٤مس إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم:  وم٤مًمٜمٌلُّ  »ُأْرؽمٙم٦ُم زمف ًِ  ذم هذا احلدي٨م ُي٘م

 إمم ـم٤مئٗم٦ٍم ُمًتجٞم٦ٌم وشمٕمٛمؾ سمام ؾمٛمٕم٧م. 

 متًؽ اًمٕمٚمؿ وحتٗمٔمف، وًمٙمٜمٝم٤م ُم٘مٍمة ذم اًمٕمٛمؾ. ـم٤مئٗم٦م 

 ـم٤مئٗم٦م ُمٕمرو٦م قمـ هذا اًمٕمٚمؿ. 

قمـ أيب واىمد اًمٚمَّٞمثل ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: سمٞمٜمام  "صحٞمحف"وروى اًمٌخ٤مري ذم 

ـُ قمٜمد رؾمقل اهلل  ٤م أطمدهؿ ومقضمد وُمرضم٦ًم ذم  ٟمح ذم اعمًجد إذ دظمؾ صمالصم٦م ٟمٗمر، وم٠مُمَّ

٤م أظمر ومجٚمس ظم ٤م اًمث٤مًم٨م: ومذه٥م ُماحلٚم٘م٦م ومجٚمس ومٞمٝم٤م، وأُمَّ ٤ًم، ٕمروٚمػ احلٚم٘م٦م، وأُمَّ

لُّ  ٣م أضمدهؿ: همٟموى إلم اهلل؛ همآواه اهلل، «:  وم٘م٤مل اًمٜمٌَّ أٓ أطمػمىمؿ فمـ ايمٛمٖمر ايمثالشم٥م؟ أَمح

٣م أطمر همٟمفمرض؛ همٟمفمرض اهلل فمٛمف ٣م أطمر هم٣مؽمتحٝمل؛ هم٣مؽمتحٝم٣م اهلل َمٛمف، وأَمح  .»وأَمح

ـِ ايمتحْذىمَِرِة َُمْٔمِرِوكمَ ﴿ ْؿ فَم َتٛمِْٖمَرةٌ ىَمٟمَ *  هَماَم ََلُ ًْ ٌر َُم ُْؿ مُحُ ـْ *  َّنح ْت َِم هَمرح

َقَرةٍ  ًْ ، ومام ُمٜم٤َّم ُمـ أطمٍد إَّٓ وهق حمت٤مج إمم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف [32-27]اعمدصمر:﴾وَم

ُتف، [222]ـمـف: ﴾َووُمْؾ َربِّ ِزْديِن فِمْٙمامً ﴿وشمٕم٤ممم ًمٜمٌِٞمِف:  ، واًمٕمٚمؿ ي٘مدم ص٤مطمٌف وي٘مقي طمجَّ

ف اًمٙمريؿ ُُمٌِٞمٜم٤ًم ُمٜمزًم٦م اًمٕمٚمؿ، وأنَّ ص٤مطمٌف وإن يم٤من وٕمٞمٗم٤ًم ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ ذم يمت٤مسم

تِِف قمغم ُمـ هق أىمقى ُمٜمف:  ْدُهَد َأْم ىَم٣مَن ﴿يّمقل سمُحجَّ َد ايمْمحغْمَ هَمَٗم٣مَل ََم٣م رِمَ ٓ َأَرى اَْلُ َوسَمَٖمٗمح

ـَ ايْمَٕم٣مئٌِكِمَ  َْذزَمَحٛمحُف َأْو يَمَٝمْٟمسمِ *  َِم َٕ زَمٛمحُف فَمَذازم٣ًم ؾَمِديدًا َأْو  فَُمذِّ ْٙمَْم٣مٍن َُمٌكِمٍ َٕ ًُ هَمَٚمَ٘م٧َم نَمغْمَ *  َٝمٛمِّل زمِ

ٌَٟمٍ َيِٗمكمٍ  ٌَٟمٍ زمِٛمَ ـْ ؽَم  .[11-12]اًمٜمٛمؾ:﴾زَمِٔمٝمٍد هَمَٗم٣مَل َأضَمْْم٦ُم زماَِم مَلْ حُتِْط زمِِف َوصِمْئُتَؽ َِم
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ومحٞمٜمئٍذ اؾمتٛمع ؾمٚمٞمامن اعمٚمؽ اًمٜمٌل اًمذي دمري سمف اًمريح إمم أي سمٚمد ؿم٤مء ًمٙمالم 

ـَ ايْمَ٘م٣مِذزمكِمَ وَم٣مَل ؽَمٛمَٛمُْٓمُر َأَص ﴿اهلدهد وىم٤مل:  ، وأسم٤مح اهلل [15]اًمٜمٛمؾ:﴾َدوْم٦َم َأْم ىُمٛم٦َْم َِم

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم صٞمد اًمٙمٚم٥م اعمٕمٚمَّؿ، ومٚمق أرؾمٚم٧َم يمٚمٌؽ اعمُٕمٚمَّؿ قمغم اًمّمٞمد، وىُمٚم٧َم: سمًؿ 

ُف ُي٤ٌمُح أيمُٚمف إذا أُمًٙمُف طمتك وإن ىمتٚمف، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  َٟميمقَٞمَؽ ََم٣مَذا ﴿اهلل، وم٢مٟمَّ ًْ َي

ؿْ  َٚمُ٘مُؿ  ُأضِمؾح ََلُ ح٣م فَمٙمح ـح مِم ٌكَِم سُمَٔمٙمُِّٚمقََّنُ َقاِرِح َُمَ٘مٙمِّ ـَ اجْلَ ْٚمُتْؿ َِم ٣ٌَمُت َوََم٣م فَمٙمح وُمْؾ ُأضِمؾح يَمُ٘مُؿ ايمْمحٝمِّ

ـَ فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  اهللُ ْ٘م ًَ ح٣م َأَْم ، وم٠مسم٤مح اهلل قمز وضمؾ صٞمده٤م، وربُّ اًمٕمزة ي٘مقل [2]اعم٤مئدة: ﴾هَمُ٘مُٙمقا مِم

ٓح ايْمَٔم٣مظمُِقنَ َوََم٣م َئْمِٗمُٙمٜمَ ﴿ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ، سمٕمد أن ذيمر رضب إُمث٤مل: [25]اًمٕمٜمٙمٌقت:﴾٣م إِ

ٓح ايْمَٔم٣مظمُِقنَ ﴿ ٣م يمِٙمٛمح٣مِس َوََم٣م َئْمِٗمُٙمَٜم٣م إِ ُِبَ ََْمَث٣مُل َٞمْيِ ْٕ ، ومٝمذا هق اًمٕمٚمؿ [25]اًمٕمٜمٙمٌقت: ﴾َوسمِْٙمَؽ ا

َر قمٜمُف يمثػٌم ُمـ اًم َد ومٞمف يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، وٟمٗمَّ ٜم٤مس، اًمذي أقمرض قمٜمف يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، وزهَّ

ْ حُيِٝمُْمقا زمِِٔمْٙمِٚمفِ ﴿وصدق قمٚمٞمٝمؿ ىمقل اهلل قمز وضمؾ:  زُمقا زماَِم مَل ، ومٝمؿ ُم٤م [57]يقٟمس:﴾زَمْؾ ىَمذح

روا قمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف  ُروا قمـ اًمٕمٚمؿ، وعم٤َّم ٟمٗمَّ ذاىمقا طمالوة اًمٕمٚمؿ عم٤َّم ٟمٗمَّ

ـَ َئمْ ﴿وشمٕم٤ممم ُُمٌِٞمٜم٤ًم عمٜمزًم٦م اًمٕمٚمامء:  َتِقي ايمحِذي ًْ ـَ ٓ َئْمَٙمُٚمقنَ وُمْؾ َهْؾ َي ]اًمزُمر: ﴾َٙمُٚمقَن َوايمحِذي

ُر ُأويُمق ﴿، وي٘مقل: [7 اَم َيَتَذىمح ـْ ُهَق َأفْمَٚمك إِٞمح ؼه ىَمَٚم َؽ احْلَ ـْ َرزمِّ اَم ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمَؽ َِم ـْ َئْمَٙمُؿ َأٞمح َأهَمَٚم

٣ٌَمِب  يَْم ْٕ ٌُِف اجل٤مهؾ سم٤مٕقمٛمك واًمٕم٤ممل سم٤مًمٌّمػم.[27]اًمرقمد:﴾ا  ، ومربُّ اًمٕمزة ُيِم

َ ًمٜم٤م ذم هذه اًم٘مرون اعمُت٠مظِمرة ُمـ ُيٕمِٚمٛمٜم٤م يمت٤مب اهلل ومٜمٕمٛم٦ٌم ُم ـ اهلل قمز وضمؾ إذ ينَّ

ٕم٦م ُٟمّمِٗمؼ وهُنَرول ظمٚمػ يمؾ  وؾمٜم٦م رؾمقًمف  طمتك ٟمٕمٌد اهلل قمغم سمّمػمة، وٓ ٟمٙمقن إُمَّ

دقم٤مي٦م. ومِم٠مُن اجلٝم٤مل أن هُيروًمقا ظمٚمػ يمؾ دقم٤مي٦م، ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ ذم ؿم٠من ىم٤مرون: 

ْٞمَٝم٣م َي٣م يَمْٝم٦َم يَمٛم٣َم َِمْثَؾ ََم٣م ُأوَِتَ وَم٣مُروُن  هَمَخَرَج فَمعَم وَمْقَِمفِ ﴿ َٝم٣مَة ايمده ـَ ُيِريُدوَن احْلَ دِم ِزيٛمَتِِف وَم٣مَل ايمحِذي

ُف يَمُذو ضَمظر فَمٓمِٝمؿٍ  ـَ ُأوسُمقا ايْمِٔمْٙمَؿ َوْيَٙمُ٘مْؿ شَمَقاُب *  إِٞمح ـَ َوفَمِٚمَؾ  اهللَِووَم٣مَل ايمحِذي ـْ آََم طَمغْمٌ ظمَِ
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٣مَه٣م إِ  ٣مزمُِرونَ َص٣محِل٣ًم َوٓ ُيَٙمٗمح ـْ همَِئ٥ٍم *  ٓح ايمِمح َْرَض هَماَم ىَم٣مَن يَمُف َِم ْٕ ْٖمٛم٣َم زمِِف َوزمَِداِرِه ا ًَ هَمَخ

ـْ ُدوِن  وَٞمُف َِم ـَ  اهللَِيٛمٌُْمُ ي ـَ اظمُْٛمَْتٌِمِ ََْمِس *  َوََم٣م ىَم٣مَن َِم ْٕ ـَ مَتَٛمحْقا ََمَ٘م٣مَٞمُف زم٣ِم ٌََح ايمحِذي َوَأْص

زْ  اهللََيُٗمقيُمقَن َوْيَ٘مَٟمنح  ُط ايمرِّ ًُ ٌْ ـح َي ٣ٌَمِدِه َوَيْٗمِدُر يَمْقٓ َأْن ََم ـْ فِم ـْ َيَُم٣مُء َِم َػ  اهللَُق ظمَِ ًَ فَمَٙمْٝمٛم٣َم خَلَ

ُف ٓ ُيْٖمٙمُِح ايْمَ٘م٣مهمُِرونَ   .[61-57]اًم٘مّمص:﴾زمِٛم٣َم َوْيَ٘مَٟمٞمح

ٌَُّٚمقن يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف  ، أم وأريُد ُمٜمٙمؿ أن شمٜمٔمروا إمم واىمٕمٙمؿ هؾ شمت٘م

ون سمٛمٜم٤مفمر اًمدٟمٞم٤م وسمزيٜمتٝم٤م وزظم٤مرومٝم٤م، أٟمتؿ هُتَروًمقن سمٕمد أصح٤مب اًمدٟمٞم٤م، و شمٖمؽمُّ

 ودمٕمٚمقهن٤م ُمٞمزاٟم٤ًم ٓدم٤مهٙمؿ؟ 

ومٙمؿ يٕمدد اعمٕمدد اٟمحراوم٤مشمٜم٤م، واٟمحراف جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م ُمـ أضمؾ اًمدٟمٞم٤م؟ وًمٙمـ ًمُٞمٗمِٙمر يمؾ 

واطمد ذم ٟمٗمًف، وم٢منَّ إؿمٞم٤مء شمتٛمٞمز سم٠موداده٤م، ومْمدُّ اًمٕمٚمؿ هق اجلٝمؾ، واجلٝمؾ ُمذُمقم 

ُـّ أنَّ ويًتٜمٙمػ يمؾ أطمد أن ُي٘م٤مل ًمف:  ي٤م ضم٤مهؾ، واجل٤مهؾ رسمُّام ٓ يدري أٟمَُّف ضم٤مهؾ، وئم

اهلل ُم٤م ومرض اهلل قمٚمٞمف إَّٓ مخس صٚمقات، وم٢مذا أدى اخلٛمس اًمّمٚمقات وشمرك اًمزٟم٤م، 

َف اًمِمخص ذم ديـ  واًمنىم٦م، وطم٘مقق اًمٜم٤مس8 وم٘مد أشمك سم٤مإلؾمالم يمٚمف، وم٠مُمٌر ُمٝمؿ أن يَتَٗم٘مَّ

 اهلل. 

َمـ «: قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل  "اًمّمحٞمحلم"وذم 

ْٜمُف دم ايمديـ قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل  "اًمّمحٞمحلم"، وذم »يرد اهلل زمف طمغمًا ُيَٖمٗمِّ

َْمُف فمعم «: قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ٓ ضمًد إٓح دم اشمٛمتكم: رصمٌؾ آسم٣مه اهلل َم٣مًٓ؛ همًٙمح

، ومٕمغم هذا إذا رأي٧م »ٔمٙمُِّٚمٜم٣مهٙم٘متِِف دم احلؼ، ورصمٌؾ آسم٣مُه اهلل احل٘مٚم٥م؛ همٜمق يٗمِض ِب٣م، ويُ 
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ٟمٍماٟمٞم٤ًَّم خمؽمقم٤ًم، أو ُمٝمٜمدؾم٤ًم أقمٛمك اًمٌّمػمة، أو رأي٧م ـمٌٞم٤ًٌم ُُمت٠مصِمرًا سم٤مإلحل٤مد8 ومال يٜمٌٖمل أن 

ن شمٙمقن ُمثؾ ذًمؽ اًمت٤مضمر اًمذي ُيٜمِْٗمُؼ أُمقاًمف أشمتٛمٜمَّك أن شمٙمقن ُمثٚمف، سمؾ يٜمٌٖمل أن شمتٛمٜمَّك 

٤م أوضم٥م اهلل قمٚمٞمف، وُيٌِٚمغ ىم٤مل اهلل، ىم٤مل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، أو ُمثؾ ذًمؽ اًمٕم٤ممل اًمذي ُي١مِدي ُم

 ، أىمقل ىمقزم هذا واؾمتٖمٗمر اهلل زم وًمٙمؿ وًم٤ًمئر اعمًٚمٛملم. رؾمقل اهلل 

 اخلطب٘ الجاىٔ٘
احلٛمد هلل، واًمّمالُة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ وآه، 

 قمٌده ورؾمقًمف.  وأؿمٝمُد أن ٓ إًمف إَّٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمُد أنَّ حمٛمداً 

٤م سمٕمد: وم٘مد ضم٤مء ذم اعمًُٜمد سمـ صم٤مسم٧م ومج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م: أنَّ اًمٜمٌلَّ  قمـ زيد أُمَّ

اه٣م ىمام ؽمٚمٔمٜم٣م«ىم٤مل:   َ اهلل اَمرًأ ؽمٚمع َمٗم٣ميمتل؛ همقفم٣مه٣م، شمؿح أدح . وم٢مذا طمٗمٔم٧م »ٞميح

وسمٚمَّٖمَتُف إلظمقاٟمؽ اعمًٚمٛملم ظمػم وظمػم وظمػم ُمـ أن حتٗمظ ٟمنمة  طمدي٨م رؾمقل اهلل 

لُّ إظمٌ ٤مر، أو حتٗمظ متثٞمٚمٞم٦َّم، أو حتٗمظ ىمّم٦م ُمـ اًم٘مّمص اًمتل ُيراُد هب٤م متِمٞم٦م اًمقىم٧م، وم٤مًمٜمٌَّ

دقم٤م ًمؽ سم٤مًمٜمَّية أنَّ اهلل ُيٜمِيَ وضمٝمؽ، أي جيٕمٚمؽ ذا هبج٦ٍم طمًٜم٦م، إذا ؾمٛمٕم٧َم  

، صمؿَّ سمٚمَّٖمَتُف إلظمقاٟمؽ اعمًٚمٛملم اًمذيـ أوحقا ومري٦ًم إومٙم٤مر طمدي٨م رؾمقل اهلل 

لُّ اًمدظمٞمٚم٦م، وًمٚمٖمزو اخل َغ ايمُم٣مهُد ايمٕم٣مئ٤َم «ي٘مقل:  ٤مرضمل، واًمٜمٌَّ ،  »يمُٝمٌٙمِّ

، وم٤مُٕمُر حيت٤مج إمم شمٕم٤مون ذم اًمتٌٚمٞمغ، وإَّٓ »ُربح َُمٌٙمِّغٍ ٍ أوفمك َمـ ؽم٣مَمع«وي٘مقل: 

                                                        

 (.12-1/11) »اجلامع اًمصحقح«( وهق ذم 5/183رواه أمحد )( 1735)

  اهلل قمـف.( قمـ أيب سمؽرة ريض1679( )م 67)خ ( 1736)

 ( قمـ أيب سمؽرة ريض اهلل قمـف.1741)خ ( 1737)
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َدى ﴿ومِمٛمؾ يمؾ ُمـ قمٜمده قمٚمؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٌَٝمِّٛم٣َمِت َواَْلُ ـَ ايْم ـَ َيْ٘مُتُٚمقَن ََم٣م َأْٞمَزيْمٛم٣َم َِم إِنح ايمحِذي

ـْ  فِمٛمُقنَ  اهللُزَمْٔمِد ََم٣م زَمٝمحٛمح٣مُه يمِٙمٛمح٣مِس دِم ايْم٘مَِت٣مِب ُأويَمئَِؽ َيْٙمَٔمٛمُُٜمُؿ َِم ـَ سَم٣مزُمقا *  َوَيْٙمَٔمٛمُُٜمُؿ ايمالح ٓح ايمحِذي إِ

ضِمٝمؿُ  اُب ايمرح  . [242-237]اًمٌ٘مرة:﴾َوَأْصَٙمُحقا َوزَمٝمحٛمُقا هَمُٟمويَمئَِؽ َأسُمقُب فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوَأَٞم٣م ايمتحقح

ٚمؿ يٗمتح اهلل قمٚمٞمف، صمؿَّ يٛمٞمؾ إمم اًمدٟمٞم٤م، ويرُمل سم٤مًمٕمٚمؿ ىمٗم٤مه، وم٠مراد إنَّ سمٕمض ـمٚم٦ٌم اًمٕم

ـَ ُأوسُمقا  اهللَُيْرهَمِع ﴿اهلل أن يرومٕمف وأراد إه٤مٟم٦م ٟمٗمًف، وؾم٘مقـمٝم٤م:  ـَ آََمٛمُقا َِمٛمُْ٘مْؿ َوايمحِذي ايمحِذي

، وهذا اعمًٙملم أظمٚمد إمم إرض، ومل يّمؼم قمغم حتّمٞمؾ [22]اعمج٤مدًم٦م:﴾ايْمِٔمْٙمَؿ َدَرصَم٣مٍت 

ٌَُّٓمقا يمام هق اًمقاىمع. اًمٕم  ٚمؿ، وقمغم شمٌٚمٞمٖمف وقمغم إذى ومٞمف، واًمٜم٤مس إذا مل يقضمد قمٚمامء خت

سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  اهلل قمـ قمٌد "اًمّمحٞمحلم"ومٗمل 

إنح اهلل ٓ يٗمٌُِض ايمٔمٙمؿ اٞمتزافم٣ًم يٛمتزفمف، ويم٘مـ يْٗمٌُِض ايمٔمٙمؿ زمٗمٌِض ايمٔمٙمامء، «:  اهلل 

ئُِٙمقا همٟمهمتقا زمٕمغم فمٙمٍؿ همّمٙمهقا ضمتك إذا مل يٌَؼ فم٣مظم ًُ ٣مًٓ هَم َذ ايمٛم٣مس رؤوؽم٣ًم صُمٜمح َ ٣ًم؛ اَتح

، واٟمٔمروا إمم اًمٕمٚمامء ذم جمٚمس اًمٜمقاب، وم٢منَّ سمٕمض ُمِم٤مئخ اًم٘م٤ٌمئؾ ُرسمَّام ٓ يٕمرف »وأوٙمهقا

َذ ايمٛم٣مس رؤوؽم٣ًم «يمققَمُف ُمـ سمققمف، صمؿَّ يتٙمٚمَّؿ ذم ىمْم٤مي٤م اًمٜم٤مس، ومّمدىم٧َم ي٤م رؾمقل اهلل:  َ اَتح

٣مًٓ  ئُِٙمقا، همٟمهْمَتقا زمٕمغم فمٙمٍؿ، همّمٙمهقا وأوٙمهقاصُمٜمح ًُ ُمـ  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"، وذم »؛ هم

لُّ  طمدي٨م أيب هريرة: أنَّ رضماًل ضم٤مء ي٠ًمُل رؾمقل اهلل  ذم  قمـ اًم٤ًمقم٦م، ويم٤من اًمٜمٌَّ

لُّ »أيـ ايم٣ًمئؾ؟«طمديثف، ومٛم٣م، ومٚمامَّ اٟمتٝمك8 ىم٤مل:   ، ىم٤مل: أٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل اًمٜمٌَّ

، ومام هق اعم٘مٞم٤مس واعمٞمزان حلٞم٤مشمٙمؿ؟ أهل يمثرة »َٔم٦ِم إَم٣مٞم٥م؛ هم٣مٞمتٓمر ايم٣ًمفم٥مإذا ُوٝمِّ «: 

 ؟اًمًٞم٤مرات، أم هل اًمٜمَّجامت واًمٗمٜمدُم٦م؟ أم هل ىم٤مل اهلل، ىم٤مل رؾمقل اهلل 
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٦َم حمٛمد! إنَّ اهلل أيمرُمٙمؿ سمٙمت٤مٍب ٓ ي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾ ُمـ سملم يديف وٓ ُمـ ظمٚمٗمف،  ومٞم٤م ُأُمَّ

ؾُم  إٞمحام زُمِٔمْث٦ُم «: "صحٞمح ُمًٚمؿ"ؾ وىم٤مل يمام ضم٤مء ذم وأرؾمؾ إًمٞمٙمؿ رؾمقًٓ أذف اًمرُّ

ٝمرات اعم٤مضمٜم٦م؟ سمؾ ُيٕمِٚمؿ يمت٤مب اهلل: »َُمٔمٙمِّامً  ًَّ َوَأْٞمَزيْمٛم٣َم إيَِمْٝمَؽ ﴿، وًمٙمـ ُيٕمِٚمؿ ُم٤مذا؟ اًم

َل إيَِمْٝمِٜمؿْ  َ يمِٙمٛمح٣مِس ََم٣م ُٞمزِّ ٌَكمِّ ىْمَر يمُِت ذا إنح اهلل يرهمُع ِب«ي٘مقل:  ، وٟمٌٞمُّٜم٤م حمٛمد [22]اًمٜمحؾ: ﴾ايمذِّ

، وم٤معمِم٤ميمؾ ًمٞمس هل٤م هن٤مي٦م، وضمٚم٤ًمت اًم٘م٤مت »ايم٘مت٣مب أومقاَم٣ًم ويّمُع زمف آطمريـ

يُمُؿ اهلل  ًمٞمس هل٤م هن٤مي٦م، ومٝمؾ ًمٙمؿ أن دمٕمٚمقا ًمٙمؿ وىمت٤ًم ُي٘مِرسُمُٙمؿ إمم اهلل قمز وضمؾ، وُيِٕمزُّ

 ويرومع ُمـ ؿم٠مٟمُِٙمؿ؟

ـَ َيْد ﴿:  وربُّ اًمٕمزة ي٘مقل ًمٜمٌِٞمِف حمٛمد  َؽ ََمَع ايمحِذي ًَ ْؿ زم٣ِميْمَٕمَداِة َواْصػِمْ َٞمْٖم ُ فُمقَن َرِبح

ـْ َأنْمٖمَ  ْٞمَٝم٣م َوٓ سُمْمِْع ََم َٝم٣مِة ايمده ْٙمٛم٣َم َوايْمَٔمًِمِّ ُيِريُدوَن َوصْمَٜمُف َوٓ سَمْٔمُد فَمْٝمٛم٣َمَك فَمٛمُْٜمْؿ سُمِريُد ِزيٛم٥ََم احْلَ

ٌََع َهَقاُه َوىَم٣مَن َأَْمُرُه هُمُرؿم٣مً  ـْ ِذىْمِرَٞم٣م َواسمح ٌَُف فَم ٞمحَؽ سَمَٗمٙمه٤ُم ٓ َيٕمُ ﴿، وي٘مقل: [16]اًمٙمٝمػ:﴾وَمْٙم رح

ـَ ىَمَٖمُروا دِم ايْمٌاِلدِ   . [275-274]آل قمٛمران:﴾ََمَت٣مٌع وَمٙمِٝمٌؾ شُمؿح ََمْٟمَواُهْؿ صَمَٜمٛمحُؿ َوزمِْئَس اظمَِْٜم٣مدُ *  ايمحِذي

ُؿ  اًم٤ًمئحقن اًمذيـ ي٠مشمقن ًمٗم٤ًمد سمٚمدٟم٤م وجمتٛمٕم٤مشمٜم٤م، ووم٤ًمد ؿم٤ٌمسمٜم٤م، يٜمٌٖمل أن ٟمٕمرف أهنَّ

َوابِّ فِمٛمَْد  إِنح َذح ﴿أؾمقأ ُمـ اًم٘مردة واخلٜم٤مزير:  ـَ ٓ َئْمِٗمُٙمقنَ  اهللِايمدح ٌُْ٘مُؿ ايمحِذي ؿه ايْم *  ايمِمه

ؽْمَٚمَٔمُٜمْؿ َويَمْق َأؽْمَٚمَٔمُٜمْؿ يَمَتَقيمحْقا َوُهْؿ َُمْٔمِرُوقنَ  اهللَُويَمْق فَمٙمَِؿ  َٕ -11ٕٟمٗم٤مل:ا]﴾همِٝمِٜمْؿ طَمغْمًا 

ْ جَيْ ﴿، وُمٜم٤مفمر اًمٕمٍم ومت٤َّمٟم٦م إذا مل يٙمـ ًمؽ ٟمقر ُمـ اهلل: [15 ـْ مَل يَمُف ُٞمقرًا هَماَم يَمُف  اهللُ َٔمِؾ َوََم

                                                        

اً «اًمؾػظ اًمذي ذم مًؾؿ: ( 1740) اًم ُمقنِّ ( 1478)م  »إنَّ اهلل مل يٌعثـل ُمعـِّتًا وٓ ُمتعـِّتًا، وًمؽـ سمعثـل ُمعؾِّ

د اهلل سمـ قمؿرو وؾمـده وعقػ ( قمـ قم1/101ٌقمـ ضماسمر واًمؾػظ اًمذي ذيمره اًمشقخ رواه اسمـ ماضمة )

 .»11اًمضعقػة/«

 ( قمـ قمؿر ريض اهلل قمـف.817)م ( 1741)
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ـْ ُٞمقرٍ  ْٙم٧َم هبذا اًمٙمت٤مب، واؾمتًٚمٛم٧َم [22]اًمٜمقر: ﴾َِم ًَّ ، وُمتك جيٕمؾ اهلل ًمؽ ٟمقرًا؟ إذا مت

ًمف إٟمف يمت٤مب رسمؽ اًمذي أوضمدك ُمـ اًمٕمدم، ورزىمؽ وطمٗمٔمؽ، صمؿ اعمآل إمم ضمٜم٦ٍَّم، أو إمم 

ٌَع، وًمًٜم٤م راولم قمـ أٟمٗمًٜم٤م، سمؾ  ٟم٤مر، وًمًٜم٤م ٟمدقمقيمؿ إمم اشم٤ٌمقمٜم٤م، ومٚمًٜم٤م أهاًل ٕن ُٟمتَّ

٤ميمؿ سم٤مًم٘مقل اًمث٤مسم٧م ذم  ٟمدقمقيمؿ إمم اشِم٤ٌمع يمت٤مب اهلل، وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  ٌَّتٜم٤م اهلل وإيَّ . صم

 احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وذم أظمرة.

*** 
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احلٛمد هلل، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌِٞمٜم٤م حمٛمد، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، وأؿمٝمُد أن 

  وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمُد أنَّ حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.ٓ إًمف إٓ اهلل

٤م سمٕمد: وم٘مد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم  قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف  "صحٞمحٞمٝمام"أُمَّ

إنح َمـ أذاط ايم٣ًمفم٥م أن يٗمؾح ايمٔمٙمؿ، وي٘مثر اجلٜمؾ، «:  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

صم٣مل، وي٘مُثر ايمٛم٣ًمء  ٞم٣م، ويٗمؾه ايمرِّ ضمتك ي٘مقن خلٚمًكم اَمرأة وُيممُب اخلٚمر، ويٖمُمق ايمزِّ

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  ريض اهلل قمٜمف قمـ أيب هريرة  "اًمّمحٞمحلم"، وذم »ومٝمٌِّؿ واضمد

ح، وسم٘مُثر ايمٖمتـ، وَي٘مُثر اَلرج«:  اهلل  ٌَُض ايمٔمٙمؿ، ويٓمٜمُر اجلٜمؾ، وُيٙمٗمك ايمُمه ، »ُيٗم

ِم ، ومٗمل هذيـ احلديثلم قَمَٚمٌؿ ُمـ أقمال»ايمٗمتؾ ايمٗمتؾ«ىمٞمؾ: وُم٤م هق ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

لُّ  ة: وم٘مد وىمع ُم٤م أظمؼم سمف اًمٜمٌَّ ٌُقَّ ٦ِم اًمٕمٚمؿ، وفمٝمقر اجلَْٝمِؾ طمتك أصٌح يمثػٌم  اًمٜمُّ ُمـ ىِمٚمَّ

ٞمققمل واعمًٚمؿ، وُرسمَّام يم٤من اًمِِمٞمققمل ًَمٌِ٘م٤ًم ذيمٞم٤ًَّم، ومٞمدضمؾ قمغم  ُمـ اعمًٚمٛملم ٓ ُيٛمِٞمُز سملم اًمِمُّ

اًمٕم٤ممل واعُمٜمِجؿ8  اعمًٚمٛملم وي٘مقل: اؿمؽمايمل ُمًٚمؿ، وص٤مر سمٕمض اعمًٚمٛملم ٓ ُيٛمِٞمُز سملم

قمغم أنَّ هٜم٤مك ي٘مٔم٦م ذم هذه إزُمٜم٦م وهل ي٘مٔم٦ٌم إهلٞم٦م ذم مجٞمع اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م، وم٘مد 

أىمٚم٘م٧م أقمداء اإلؾمالم، وٓ يٛمٜمع أن شمقضمد ي٘مٔم٦ٌم سمٕمد همٗمٚم٦م وٟمقم وؾُم٤ٌمت، وظمّمقص٤ًم 

لُّ  اإليامُن يامن، وايمٖمٗمف يامن، «: "اًمّمحٞمح"يمام ذم  ذم يٛمٜمٜم٤م اًمذي ي٘مقل ومٞمف اًمٜمٌَّ

                                                        

 (.2671( )م 81)خ ( 1742)

 (.11( )م/اًمعؾؿ/85)خ ( 1743)
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َ٘م٤ًم ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ سمٕمد أن أصٌح اعمًٚمٛمقن ذم »احل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥مو ، وإٟمََّؽ ًمتجد شمدومُّ

قومٞم٦َّم ويمذًمؽ اًمِِمٞمٕم٦م سمالٌء ٟم٤مزل قمغم اعمجتٛمع  اًمٞمٛمـ إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم: صقومٞم٦م8 واًمّمُّ

اعمًٚمؿ، وِصٜمٌْػ آظمر: ؿمٞمٕم٦م، واًمث٤مًم٨م: ُدٟمٞمقي، ومٜمحٛمُد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمذي أي٘مظ 

ف، ومٚمق طم٤موًمقا وسمذًمقا إُمقال ىمقُمٜم٤م، واٟم٘مِمٕم٧م  فُمُٚمامت اًمتَِّمٞمُّع وفُمُٚمامت اًمتََّّمقُّ

اًمٙمثػمة قمغم أن ُيٙمِقُٟمقا اضمتامقم٤مت يم٤مضمتامقم٤مت أهؾ اًمًٜم٦م عم٤م اؾمتٓم٤مقمقا، واهلل ؾمٌح٤مٟمف 

 . وشمٕم٤ممم هق اًمذي أىمٌؾ سم٘مٚمقب اًمٜم٤مس قمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ٜم٦َِّم ا ًُّ ِة وذم ومٝمذه ٟمٕمٛم٦ٌم ُمـ اهلل قمزَّ وضمؾ أن يقوِمَ٘مَؽ ًمٚم ًمتل ي٘مقل ومٞمٝم٤م ربُّ اًمِٕمزَّ

َتُدوا﴿ص٤مطمٌٝم٤م:  لُّ [32]اًمٜمقر: ﴾َوإِْن سُمْمِٝمُٔمقُه هَتْ ُف َمـ َئِمْش َمٛم٘مؿ «:  ، وي٘مقل اًمٜمٌَّ هم١مٞمح

ٛمحتل وؽمٛمح٥م اخلٙمٖم٣مء ايمراؾمديـ اظمٜمديكم َمـ زمٔمدي فمّمقا  ًُ همًغمى اطمتالهم٣ًم ىمثغمًا، همٔمٙمٝم٘مؿ زم

، »٤َم فمـ ؽُمٛمحتل؛ همٙمٝمس َِمٛمِّلهمٚمـ َرنمِ «، وي٘مقل أيْم٤ًم: »فمٙمٝمٜم٣م زم٣ميمٛمحقاصمذ

ٍة همؼمة، همٚمـ ىم٣مٞم٦م همؼمسمف إلم ؽُمٛمحتل؛ همٗمد «وي٘مقل أيْم٤ًم:  ة، ويم٘مؾ ِذح إنح يم٘مؾِّ فمٚمٍؾ ِذح

، وي٘مقل أيْم٤ًم يمام ذم طمدي٨م »اهتدى، وَمـ ىم٣مٞم٦م همؼمسمف إلم نمغم ذيمؽ؛ همٗمد هٙمؽ

ظَمـ اًمذي حيُّمُؾ، وىمد ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل، ومٝم ؾ سمٕمد ذًمؽ اًمنم ُمـ طُمذيٗم٦م ي٘مقل ذم اًمدَّ

ومقٌم ٓ يًتٛمهقَن «، ىمٞمؾ: وُم٤م َدظَمٜمُُف ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: »ٞمٔمؿ وهمٝمف َدطَمـ«ظمػم؟ ىم٤مل: 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.52(، )م4388/ 4390)خ (1744)

 (.5/24) »اجلامع«( قمـ اًمعرسماض ريض اهلل قمـف وهق ذم 2676( )ت  4607رواه أسمق داود )( 1745)

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.1401( )م 5063)خ ( 1746)

 »اجلامع اًمصحقح«/ؿمايمر( قمـ قمٌد اهلل سمـ قمؿرو ريض اهلل قمـفام وهق ذم 6958رواه أمحد )( 1747)

(1/76.) 
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ٛمحتل، وٓ ُّيتدون ِبديل، سمٔمرف َمٛمٜمؿ وسُمٛمْ٘مِر ًُ ُمًٜمد اإلُم٤مم "، وذم »زمِ

لَّ  ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر ويمٕم٥م "أمحد ىم٤مل:  سمـ قمجرة واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب: أنَّ اًمٜمٌَّ

ٖمٜم٣مءزمـ  ٤مي٣م ىمٔم« ًه ٗمٝم٤مء ي٤م رؾمقل »فمجرة! أفم٣مذك اهلل َمـ إَم٣مرة ايم ًُّ ، ىمٞمؾ: وُم٤م إُم٤مرة اًم

ٛمحتل وٓ ُّيتدون ِبديل، همٚمـ صدومٜمؿ «اهلل؟ ىم٤مل:  ًُ أَمراء ي٘مقٞمقن َمـ زمٔمدي ٓ يًتٛمهقن زم

زم٘مذِبؿ وأفم٣مَّنؿ فمعم ـمٙمٚمٜمؿ؛ همٟمويمئؽ يمٝمًقا َمٛمل ويم٦ًُم َمٛمٜمؿ، وٓ يردون فمقمح 

وْمُٜمؿ زمَ٘مِذِِبِ  ؿ ومل ُئمٛمُْٜمؿ فمعم ـُمْٙمِٚمِٜمؿ؛ همٟمويمئؽ َمٛمل وأٞم٣م َمٛمٜمؿ، احلقض، وَمـ مل ُيِمدِّ

ـُ إذا دقمقٟم٤م إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل »وؽمغمدون فمقمح احلقض ومٚمٞمس ُمٕمٜم٤مه أٟمٜم٤م ٟمٌتٕمد  ، ومٜمح

: طمٗمظ اًم٘مرآن وآهتامم سمف، وم٢منَّ اًم٘مرآن يٕمتؼم قمـ اًم٘مرآن، سمؾ ُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ة رأس اًمٕمٚمؿ، وهٙمذا إذا دقمقٟم٤م إمم اًمًٜم٦م ومٚمٞمس ُم قَّ ٕمٜم٤مه أٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمرف ىمدر أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌُّ

ة رمَحُٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم.  ٌُقَّ  اًمّم٤محللم ُمٜمٝمؿ، سمؾ يمت٥م اًمًٜم٦م ممٚمقءٌة سمٗمْم٤مئؾ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمُّ

8 ومال شُم٤ٌمزم سم٤مًمٕمراىمٞمؾ اًمتل شم٘مػ ذم إذا قمروم٧م هذا وأطم٧ٌٌم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

حُت٥مُّ اًمًٜم٦م وشمريد ـمري٘مؽ، وم٢منَّ ُهٜم٤مك قمراىمٞمؾ ُمٜمٝم٤م ُم٤م حيّمؾ ُمـ سمٕمض اًمقاًمديـ، وم٠مٟم٧م 

أن شمتٕمٚمَّؿ اًمًٜم٦م، وأسمقك ي٘مقل: ٓسمد أن شمدرس ذم اعمدارس، أو شمٖمؽمب إمم أُمريٙم٤م ُمـ 

أضمؾ أن شمٗمتح ًمؽ ديم٤مٟم٤ًم شمٌٞمع ومٞمف حلؿ اخلٜمزير واخلٛمر، وشمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمِرسم٤م، واًمذي هَيُؿُّ أسم٤مك 

لُّ  وًمٜم٤م ذيط  ،»إٞمحام ايمْم٣مفم٥ُم دم اظمٔمروف«ي٘مقل:  هق أن شم٠ميت ًمف سمٜم٘مقد، واًمٜمٌَّ

ٝم٤مت( وسمحٛمد اهلل هق ُمٓمٌقع ذم يمت٤مب  ذم هذا سمٕمٜمقان: )ٟمّمٞمحتل ًممسم٤مء وإُُمَّ

                                                        

 (.1847( )م 3606)خ ( 1748)

 (.4/524) »اجلامع اًمصحقح«( ويمالمها ذم 4/243( )3/321)طمؿ ( 1749)

 . ( قمـ قمكم ريض اهلل قمـف1840( )م 7257)خ ( 1750)
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طمتك ٓ يِمٙمق يمثػٌم ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ُمـ آسم٤مئٝمؿ اجلِمٕملم، وىمد ي٘مقل ىم٤مئٚمٝمؿ:  "اعمّم٤مرقم٦م"

ٕمقدي٦م يِمتٖمؾ،  ًُّ يمؿ ًمؽ ُمـ إوٓد؟ ومٞم٘مقل: زم صمالصم٦م ُمـ اًمقًمد، أطمدهؿ ذه٥م اًم

٨م ُمًخ ُمع اعمٓم٤موقم٦م، ومٝمق يٕمدُّ دراؾم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واًمث٤مًم وأظمر يؽمقمقى

٤م ذم اعمٕمّمٞم٦م وذم شمرك اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع  ُمًخ٤ًم، ومٛمثؾ هذا حتًـ إًمٞمف وشُمٓمٞمُٕمف ذم ـم٤مقم٦م اهلل، أُمَّ

ؾُمِئَؾ إذا ُمٜمٕمف أسمقاه ُمـ ـمٚم٥م  "ُم٤ًمئؾ أيب ه٤مٟمئ"ومال، وىمد ؾُمِئَؾ اإلُم٤مم أمحد يمام ذم 

 اًمٕمٚمؿ؟ وم٘م٤مل: ٓ يٓمٕمٝمام. 

وم٘مػمًا ًمٞمس ًمف إَّٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم صمؿَّ أٟم٧م، أو يم٤من قم٤مضمزًا ًمٞمس ًمف وم٢مذا يم٤من أسمقك 

ـْ َيتحِؼ ﴿ُمـ ُيٜمٗمؼ قمٚمٞمف ومحٞمٜمئٍذ يتٕملم قمٚمٞمؽ أن شمّمؼم وأن شمٌ٘مك ُمع أسمٞمؽ:  َٔمْؾ يَمُف  اهللََوََم جَيْ

٤ُم *  خَمَْرصم٣مً  ًِ َت ـْ ضَمْٝم٧ُم ٓ حَيْ َ اهلل ًمؽ سم[5-1]اًمٓمالق:﴾َوَيْرُزوْمُف َِم ُٛمٕمِٚمٍؿ ُيٕمِٚمُٛمؽ ، وُرسمَّام َينَّ

 وأٟم٧م ذم ىمريتؽ. 

ًمٙمـ إذا يم٤من إب أقمٛمك اًمٌّمػمة، وأىمٌح ُمـ هذا ُرسمَّام يٙمقن اؿمؽمايمٞم٤ًَّم، أو سمٕمثٞم٤ًَّم، أو 

٤ًم، أو طمزسمٞم٤ًَّم ُمـ هذه إطمزاب اًمتل شمٜمتٛمل إمم اإلؾمالم وي٘مقًمقن: اًمدراؾم٦م ذم  ٟم٤مسيَّ

طمدي٨ٌم صحٞمح، وذاك  صٕمدة ظمٓمػمة، شمذه٥م إمم صٕمدة وشمتٕمٚمَّؿ طمدصمٜم٤م وأظمؼمٟم٤م، وهذا

٤م  رضمؾ صم٘م٦م، وذاك رضمؾ وٕمٞمػ، يم٤مٟمقا سم٤مُٕمس ي٘مقًمقن: اًمِِمٞمققمٞم٦َّم اطمتٚم٧َّم اًمٌالد، وأُمَّ

ُ٘مقا ُمٕمٝمؿ وي٘مقًمقن: شمؽمك اعمج٤مل واًمقفمٞمٗم٦م ًمٚمٕمٚمامٟمٞملِم  ًَّ ٌُقا سم٤مًمِِمٞمققمِٞم٦م وٟم أن وم٘مد رطمَّ

 وٕقمداء اإلؾمالم؟ 

٤ٌمب ذم اًمتَّٛمثٞمٚمٞم٤مت وأٟم٧م ي٤م ُمًٙملم، ُم٤مذا ومٕمٚم٧َم وُم٤مذا قمٛمٚم٧م؟ وٞمَّٕم٧م أقمام ر اًمِمَّ

                                                        

 أي: يزرع. ( 1751)
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ٜمِل أصٌح  ًُّ وإٟم٤مؿمٞمد، وذم اًمرطمالت اًمٗم٤مرهم٦م، وذم اًمتحذير ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، يم٠منَّ اًم

 إذا ىمدم إمم شمٕمز هرسمقا سم٠موٓدهؿ وسم٠مصح٤مب ُمٕم٤مهدهؿ رطمٚم٦م.  قمٜمدهؿ همقًمٞم٤َّمً 

وؾمتََّتِْمح احل٘مٞم٘م٦م8 وُم٤م أطمًـ ُم٤م ىم٤مل سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م اعمحقيتٞملم، وىمد يم٤من ُمـ 

اعمُٗمٚمًلم ي٘مقل: حُيِدصمقٟم٤م قمـ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل طمتك ٟمّمػم يم٠مٟمٜم٤م ىمٜم٤مسمؾ  اإلظمقان

 ُُمتٗمِجَرة، وذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ي٠مشمقن ًمٜم٤م سمتٛمثٞمٚمٞم٦َّم متحق ذًمؽ احلامس. 

قم٤مة ذم  قم٤مة ذم اًمٞمٛمـ، أو سمٕمض اًمدُّ وهٜم٤م أُمٌر أريُد أن ُأطمِذَر ُمٜمف ؾمقاء ُمـ سمٕمض اًمدُّ

وم٘مد اختذه يمثػٌم ُمـ اًمٜم٤مس ُمّمٞمدة ًمٚمِم٤ٌمب، ومٞم٘مقم أرض احلرُملم وٟمجد، أو ذم سم٤ميمًت٤من 

ج٤مقم٦م أُم٤مم اًمِم٤ٌمب وي٘مقل هذه احلٙمقُم٤مت اًمٙم٤مومرة، واًمِم٤ٌمب  وُئمٝمر اًمٌٓمقًم٦م واًمِمَّ

 ي٘مقًمقن: هذا واهلل هق اًمٌٓمؾ. 

٤مظم٦م، اًمتل ُمًخ٧م  ًَّ هق ًمٞمس قمٜمد اجلٝم٤مد، وًمٙمـ ًمٙمل يّمٓم٤مدك ُمٕمف إمم احلزسمٞم٦م اعم

 ؿمٞمٕم٤ًم وأطمزاسم٤ًم. ؿم٤ٌمب اعمًٚمٛملم وؿمت٧ََّم ؿمٛمٚمٝمؿ وضمٕمٚمتٝمؿ 

٤مج  ومٞمٜمٌٖمل أن شُم٘مٌَِؾ إىم٤ٌمًٓ يُمٚمٞم٤ًَّم قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وي٘مقًمقن هلؿ أيْم٤ًم: شمذهٌقن إمم دُمَّ

٤م ومٙمر اًمدقمقة ووم٘مف اًمدقمقة ومٝمؿ ٓ يٕمرومقن ؿمٞمئ٤ًم قمـ  شمتٕمٚمَُّٛمقن احلدي٨م ٓ سم٠مس سمف، أُمَّ

 اًمقاىمع. اًمقاىمع، سمؾ أقمٔمؿ ُمـ هذا أهنؿ ىم٤مًمقا ًمٚمِمٞمخ إًم٤ٌمين: إٟمف ٓ يٕمرف ؿمٞمئ٤ًم قمـ 

وٓ أدري ُم٤مذا يٕمٜمقن سمٗم٘مف اًمقاىمع؟ يٕمٜمقن أن شمٕمرف ؿمقارع اًم٘م٤مهرة، ويمؿ ؿم٤مرقم٤ًم ذم 

سمٖمداد، وأُم٤م وم٘مف اًمقاىمع ومٛمـ اًمذي جيٝمٚمف؟ ومام جيٝمٚمف إَّٓ مح٤مر، ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ ذم يمت٤مسمف 

َب ﴿اًمٙمريؿ:  ٛمح٥ًم َيْٟمسمِٝمَٜم٣م رِ  اهللُ َورَضَ
ـْ ىُمؾِّ ََمَ٘م٣مٍن ََمَثاًل وَمْرَي٥ًم ىَم٣مَٞم٦ْم آَِمٛم٥ًَم َُمْْمَٚمئِ ْزوُمَٜم٣م َرنَمدًا َِم

                                                        

 (.2222)م  »ٓ همقل«يؼقل:   هذا سماقمتٌار ما شمعارف قمؾقف اًمـاس وهق سماـمؾ، ٕن اًمرؾمقل( 1752)



 573 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

ْقِف زماَِم ىَم٣مُٞمقا َيِْمٛمَُٔمقنَ  اهللُهَمَٟمَذاوَمَٜم٣م  اهللِهَمَ٘مَٖمَرْت زمَِٟمْٞمُٔمِؿ  قِع َواخْلَ ٣ٌَمَس اجْلُ
، [221]اًمٜمحؾ: ﴾يمِ

ُف سم٥ًٌم  عم٤مذا أصٌح٧م شمرشمٕمد ومرائص يمثػم ُمٜم٤م إذا ىمٞمؾ ًمف: أُمريٙم٤م ؾمت٘مٓمع اعم٤ًمقمدة؟ إٟمَّ

ِٜمؿْ  ٓ اهللَإِنح ﴿ُذُٟمقسمٜم٤م:  ًِ وا ََم٣م زمَِٟمْٞمُٖم ُ ُ ََم٣م زمَِٗمْقٍم ضَمتحك ُيَٕمغمِّ مَلْ  اهللََذيمَِؽ زمَِٟمنح ﴿، [22]اًمرقمد: ﴾ُيَٕمغمِّ

ِٜمؿْ  ًِ وا ََم٣م زمَِٟمْٞمُٖم ُ ًا ٞمِْٔمَٚم٥ًم َأْٞمَٔمَٚمَٜم٣م فَمعَم وَمْقٍم ضَمتحك ُيَٕمغمِّ ، ومُذُٟمقسمٜم٤م اًمتل [35ٕٟمٗم٤مل: ا]﴾َيُؽ َُمَٕمغمِّ

ـُ ومٞمف:  ٌُقنَ َوىَمَذيمَِؽ ٞمُ ﴿أوىمٕمتٜم٤م ومٞمام ٟمح
ًِ  ﴾َقرمِّ زَمْٔمَض ايمٓمح٣مظمكَِِم زَمْٔمّم٣ًم زماَِم ىَم٣مُٞمقا َيْ٘م

 .[217]إٟمٕم٤مم:

وه١مٓء اعمُدسمرون ي٘مقًمقن: شمًٚمََّط قمٚمٞمٜم٤م أقمداء اإلؾمالم8 ٕٟمََّؽ ُم٤م دظمٚم٧م ذم جمٚمس 

اًمٜمقاب، وشمًٚمَّط قمٚمٞمٜم٤م أقمداء اإلؾمالم8 ٕٟمََّؽ مل شُمِم٤مرك ذم آٟمتخ٤مسم٤مت، وشمًٚمََّط قمٚمٞمٜم٤م 

٘م٧م ُمع احلزب آؿمؽمايمل، وُمع احلزب اًمٌٕمثل، وُمع  أقمداء اإلؾمالم8 ًَّ ٕٟمَّؽ ُم٤م ٟم

ـَ ىَمَٖمُروا زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمَِٝم٣مُء ﴿احلزب اًمٜم٤مسي، وربُّ اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َوايمحِذي

٣مٌد ىَمٌغِمٌ  ًَ َْرِض َوهَم ْٕ ـْ همِْتٛم٥ٌَم دِم ا ٓح سَمْٖمَٔمُٙمقُه سَمُ٘م  ، ومٝمؾ طمّمؾ اًمٗم٤ًمد[55]ٕٟمٗم٤مل: ﴾زَمْٔمٍض إِ

اًمٙمٌػم؟ ٟمٕمؿ طمّمؾ اًمٗم٤ًمد اًمٙمٌػم، ٕٟمٜم٤م أصٌحٜم٤م ٟمقازم أقمداء اهلل، وُم٤م رأي٧ُم أقمٛمك ُمـ 

ومٜم٘مقل: ُم٤م رأي٧ُم أؿمدُّ  –وإن ىم٤مًمقا: أقمٛمك ٓ ي٠ميت ُمٜمف أومٕمؾ شمٗمْمٞمؾ  –اإلظمقان اعمُٗمٚمًِلم 

 قمٛمك ُمـ اإلظمقان اعمُٗمٚمًِلم. 

ٍة زارين زائر ُمٜمٝمؿ، وم٘مٚم٧ُم ًمف: أيـ ومالن؟ ىم٤مل: واهلل  ذه٥م إمم اًمٕمراق، وذم ذات ُمرَّ

ـ  ًَّ يٕمٜمل أنَّ  –طمدث هذا سمٕمد اًم٘مْمٞم٦َّم اًمٕمراىمٞم٦م اإليراٟمٞم٦م  –ومّمدام اًمٔم٤مهر أٟمف ىمد حت

ـ.  ًَّ اُم٤ًم ىمد حت  صدَّ

ـ اخلٌٞم٨م، وهق ي٘مقل: ُمرطم٤ًٌم سم٤مًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م ُم٤م مل شمّمٓمدم ُمع  ًَّ ومٞم٤م ُم٤ًميملم، حت
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 طمٗمٔمف اهلل.  سمـ ه٤مدي دئ طمزب اًمٌٕم٨م. ٟم٘مؾ هذا إخ رسمٞمعُم٤ٌم

ُمٞمِمٞمؾ قمٗمٚمؼ ي٘مقل: ٓ يّمٚمح اًمٜم٤مس إَّٓ اؿمؽمايمٞم٦م ُم٤مريمس، وأن ي٘مقًمقن: قمٛمر و

ٌَّف، وم٘مد رُمك سمٜمٗمًف ذم  ـ رضمؾ يًتٜمزل اًم٘مٓمر ُمـ اًمًامء، ومٕمٚمٞمؽ أن شمتٜم ًَّ اًمٌِمػم ىمد حت

اذم ىمذومف اهلل سم٤مًمٌالء، صمؿ رُمك سمٜمٗمًف ذم أطمْم٤من صدام صدُمٝمام اهلل سم٤مًمٌالء،  أطمْم٤من اًم٘مذَّ

ـ.  ًَّ  وي٘مقًمقن: ىمد حت

ظمؼموين سمدوًم٦م ٓ شمٕمؽمف سم٘مرارات إُمؿ اعُمتَّحدة؟ وم٢مٟمٙمؿ ٓ دمدون، ومٚمامذا ٟمٚمٕم٥م أ

 قمغم أٟمٗمًٜم٤م؟ 

وي٘مقًمقن أيْم٤ًم: إنَّ اخلُٛمٞمٜمل جُمِدد قمٜمد اإلظمقان اعمُٗمِٚمًلم، وىمد ظمٓمٌقا ًمف قمغم اعمٜم٤مسمر، 

وشمٚمؽ اًمٙمت٥م ُمقضمقدة ٟم٘ماًل ُمـ يُمُتٌٝمؿ ذم اًمثٜم٤مء قمغم اخلُٛمٞمٜمل، وىمٌؾ اخلُٛمٞمٜمل دقمقة 

ٜم٦َِّم واًمِمٞمٕم٦م. )طم ًُّ  ًـ اًمٌٜم٤َّم( ًمٚمت٘مري٥م سملم اًم

ب، وي٘مقل:  تِٜم٤م ُمٜمزًم٦م ٓ يٜم٤مهل٤م ٟمٌلٌّ ُمرؾمؾ وٓ ُمٚمؽ ُُم٘مرَّ اخلُٛمٞمٜمل اًمذي ي٘مقل: إنَّ ٕئٛمَّ

تِٜم٤م يم٤مًم٘مرآن. وي٘مقل: إنَّ إٟمٌٞم٤مء وأئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م مل يٜمجحقا ذم  إنَّ ٟمّمقص أئٛمَّ

تِِف هق اعم تِِٝمؿ، واًمذي ؾمٞمٜمجح ذم ُُمٝمٛمَّ ُف ُُمٝمٛمَّ ٝمدي، وًمٙمـ ُمـ هق ُمٝمدي اًمراومْم٦م؟ إٟمَّ

اعمُختٌئ ذم اًمنداب ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م إمم أن ُم٤م ىمد ظمرج، وهؿ يٜمتٔمرون ًمف سم٤مًمٗمرس، 

َؾ اهلل سمخروضمف.   وي٘مقًمقن ذم يُمُتٌِِٝمؿ: قم٩م وُمٕمٜم٤مه: قمجَّ

٦م مح٘مك وهلل درُّ اًمِمٕمٌل إذ ي٘مقل: ًمق يم٤من اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًمدواب ًمٙم٤مٟمقا محرًا،  ومٝمذه ُأُمَّ

 ٤مٟمقا ُمـ اًمٓمٞمقر ًمٙم٤مٟمقا رمخ٤ًم. وًمق يم

                                                        

 ًمف رؾماًمة ذم صدام. (1753)
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ومذًمؽ اًمِْمٚمٞمؾ اخلُٛمٞمٜمل ظُمٓم٥م ًمف قمغم اعمٜم٤مسمر، وُدقمل إمم دقمقشمف، وأٟمتؿ سمحٛمد اهلل 

، ومال شمدقمقن إمم مخٞمٜمل، وٓ شم٘مقًمقن: ٟمٗمديؽ ي٤م صدام شمتٛمتَُّٕمقن سمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

م، وٓ مُتِجدون قمٛمر اًمٌِمػم، سمؾ أٟمتؿ ُمع احلؼ، وهذه ٟمٕمٛم٦م وظمّمٞم ّم٦م سم٤مًمروح واًمدَّ

قدان  ًُّ ٜمِل سمٛمٍم واًم ًُّ ٜم٦َِّم هب٤م، ومتجد هذا اًمٙمالم قمٜمد إخ اًم ًُّ ظَمصَّ اهلل أهؾ اًم

ٚمٗمٞم٦م  ًَّ وسم٤ٌميمًت٤من هق اًمٙمالم ٟمٗمًف، واًمٕم٘مٞمدة اًمٕم٘مٞمدة، وًمٙمـ هٜم٤مك ُمـ ُيدِٟمس اًمٕم٘مٞمدة اًم

ح هب٤م، ؾمٚمٗمل ويدظمؾ ذم آٟمتخ٤مسم٤مت، أو ؾمٚمٗمل ويٕمؽمف سم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م، وم٠مفٍّ هل٤م  ًَّ ويتٛم

ومٚمٞم٧ًم سمًٚمٗمٞم٦م أيب قمثامن اًمّم٤مسمقين، أو ؾمٚمٗمٞم٦م اسمـ أيب قم٤مصؿ، أو ؾمٚمٗمٞم٦م  ُمـ ؾمٚمٗمٞم٦م،

قم٤مة، شمٚمؽ هل ؾمٚمٗمٞم٦م اًمٙمقي٧م. وم٢مذا قمروم٧م أدًم٦م  قمٚمامئٜم٤م اعُمت٘مِدُملم، وًمٙمٜمٝم٤م ؾمٚمٗمٞم٦ٌَّم ُُمدَّ

اًمٕمٚمؿ ومٌْمِده٤م شمتٛمِٞمُز إؿمٞم٤مء، وم٤مًمت٘مٚمٞمد ُمـ اجلٝمؾ وًم٘مد ؾم٤مءٟم٤م ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م أن سمٕمض 

ٞمخ اسمـ سم٤مز، وومتقى اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم آٟمتخ٤مسم٤مت ىم٤مًمقا: إظمقاٟمٜم٤م قمٜمد أن رأوا ومتقى اًمِم

أن ضم٤مء احلؼ. ومال، وم٢منَّ أهؾ اًمًٜم٦م ٓ ُي٘مِٚمدون، وًمق أومتك إًم٤ٌمين سم٠مًمػ ومتقى ذم 

 آٟمتخ٤مسم٤مت، وًمق أومتك اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز سم٠مًمػ ومتقى ذم آٟمتخ٤مسم٤مت عم٤م ىمٌٚمٜم٤م. 

ذه اعم٠ًمًم٦م؟ واإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ومٚمامذا مل يرطمؾ إظمقاٟمٜم٤م إمم إظمقاهنؿ ًمُٞمٜم٤مىمِمقهؿ ذم ه

سمـ احل٤مرث أنَّ  ٠ًمًم٦م اًمٜم٤مزًم٦م، صمؿ ذيمر طمدي٨م قم٘م٦ٌمرمحف اهلل ي٘مقل: سم٤مب اًمرطمٚم٦م ذم اعم

 اُمرأًة ؾمقداء ىم٤مًم٧م ًمف: إين أروٕمُتَؽ وأروٕم٧ُم اُمرأشمؽ، وم٠مشمك ي٠ًمل رؾمقل اهلل 

ورطمؾ إًمٞمف، وىم٤مل ًمف: إنَّ اُمرأًة ؾمقداء زقمٛم٧م أهن٤م أروٕمتٜمل وأروٕم٧م اُمرأيت، ومًٙم٧م 

لُّ  لُّ اًمٜمٌَّ ، واٟمت٘مؾ إمم اًمِِمِؼ أظمر، وم٘م٤مل ، وم٤مٟمت٘مؾ إمم اًمِِمِؼ أظمر وؾمٙم٧م اًمٜمٌَّ
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لُّ   .»هم٣مرومٜم٣م، ىمٝمػ وومد ومٝمؾ«: ًمف اًمٜمٌَّ

وم٠مُمٌر ُُمٝمؿ أن ٟمٜم٤مىمش ومت٤موى قمٚمامئٜم٤م وم٢مهنؿ ًمٞمًقا سمٛمٕمّمقُملم، سمؾ يمؾ ُمٜمٝمؿ يّمٞم٥م 

اهلل أن جيزهيؿ ظمػمًا،  وخيٓمئ وجيٝمؾ ويٕمٚمؿ8 ومٝمؿ قمٚمامؤٟم٤م وٟمًتٗمٞمد ُمـ قمٚمٛمٝمؿ. وأؾم٠مُل 

َوٓ سَمْٗمُػ ََم٣م يَمْٝمَس يَمَؽ زمِِف ﴿ًمٙمـ اًمت٘مٚمٞمد ٓ، ٕنَّ قمز وضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ُ٘مْؿ َوٓ ﴿، وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: [54]آهاء: ﴾فِمْٙمؿٌ  ـْ َرزمِّ ٌُِٔمقا ََم٣م ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمُ٘مْؿ َِم اسمح

ـْ ُدوٞمِِف َأْويمَِٝم٣مَء وَمٙمِٝمالً  ُرونَ  سَمتحٌُِٔمقا َِم ، ومالسمد أن ٟم٠مظُمَذ قِمؼمًا ودم٤مرب ُمـ [5ٕقمراف:ا]﴾ََم٣م سَمَذىمح

زُمٜمٜم٤م وُمـ طمٞم٤مشمٜم٤م، وم٢منَّ اًمٕمٚمامء أٟمٗمًٝمؿ اٟم٘مًٛمقا إمم ىمًٛملم ذم ىمْمٞم٦م اخلٚمٞم٩م، ومٌٕمْمٝمؿ 

يٗمتل سم٤مجلٝم٤مد حت٧م راي٦م )ومٝمد(، وسمٕمْمٝمؿ يٗمتل سم٤مجلٝم٤مد حت٧م راي٦م )صدام( اًمٌٕمثل، 

اًمٗمري٘م٤من، وم٢من وضمدت ىمدرة عمقاضمٝم٦م أُمريٙم٤م  وًمٙمـ أهؾ اًمًٜم٦م سمحٛمد اهلل ي٘مقًمقن: يٕمتزل

 وطمزب اًمٌٕم٨م ومذاك، وإَّٓ اقمتزل هذا وذاك. 

 هذا وأؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يقوِم٘مٜم٤م وإي٤ميمؿ عم٤م حي٥م ويرى. واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

*** 

                                                        

 ( قمـ قمؼٌة سمـ احلارث ريض اهلل قمـف.88)خ ( 1754)
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ٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وأؿمٝمُد أن ٓ إًمف إَّٓ اهلل وطمده احلٛمد هلل، وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمِ 

 ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمُد أنَّ حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف. 

٤م سمٕمد:   أُمَّ

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف. 

أؾم٠مُل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م، وأن يتقوم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم وأن ُيٕمٞمذٟم٤م وإي٤ميمؿ ُمـ 

 اًمٗمتـ. 

ٕسمٜم٤مء إٟمٜمل ذم هم٤مي٦م ُمـ اًمِمقق إمم ًم٘مٞم٤ميمؿ، واجلٚمقس ُمٕمٙمؿ... أهي٤م اإلظمقة، وأهي٤م ا

 وًمٙمـ ىمدر اهلل وُم٤م ؿم٤مء ومٕمؾ، وأىمقل يمام ىم٤مل إول: 

ــــؿ ــــ٤ًم ًمٙم ــــ٤مرىمتٙمؿ ىم٤مًمٞم ــــ٤م وم  واهلل ُم

 

 وًمٙمـــ ُمــ٤م ي٘م٣مــ ومًــقف يٙمــقن   

وأؾم٠مُل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن جيٛمع سمٞمٜمٜم٤م قمغم ُم٤م يمٜم٤م ٟمتٛمتَُّع سمف ُمـ دراؾم٦م طمدي٨م رؾمقل اهلل - 

ؾمٕم٤مدة ُم٤م أقمٔمٛمٝم٤م، وإن هذا ًمُٞمح٘مؼ ُم٤م ىم٤مًمف احلًـ اًمٌٍمي: إٟمٜم٤م ًمٗمل  ، ومٞم٤مهل٤م ُمـ

ُٞمقف، ومٓم٤مًم٥ُم اًمٕمٚمؿ ذم ؾمٕم٤مدة  ًُّ ؾمٕم٤مدة ًمق يٕمٚمُؿ اعمٚمقك وأسمٜم٤مء اعمٚمقك جل٤مًمدوٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًم

 قمٔمٞمٛم٦م. 

سمـ ُمًٚمٛم٦م اًم٘مٕمٜمٌل قمـ ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـ  اهلل ن شمًٛمع ُمـ ي٘مقل: طمدصمٜم٤م قمٌدٕ -

 .اسمـ قمٛمر قمـ اًمٜمٌل 

اهلل قمـ أيب سمردة  سمـ قمٌد سمـ أؾم٤مُم٦م قمـ سمريد طمدصمٜم٤م أسمق يمري٥م قمـ مح٤َّمد وي٘مقل: -
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 قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف... 

٤مج ٟمخِمك قمغم ُمٕمٚمقُم٤مشمٜم٤م، وٟمخِمك - ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م، وإٟمٜم٤م ُمٜمذ وم٤مرىمٜم٤م دُمَّ

لُّ  سم٤مهلل ُمـ يًتٕمٞمُذ  قمغم أٟمٗمًٜم٤م ُمـ اًمٗمتـ أقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ اًمٗمتـ وىمد يم٤من اًمٜمٌَّ

 ي٘مقل ًمٚمٕم٤ٌمس عم٤م ـمٚم٥م ُمـ رؾمقل اهلل  ويم٤من اًمٜمٌل  ومتٜم٦م اعمحٞم٤م واعمامت

اًمٕمٗمق ُمـ اهلل   »ومؾ: ايمٙمٜمؿ إين أؽْمَٟميُمؽ ايمٔمٖمق وايمٔم٣مهمٝم٥م«أن ُيٕمِٚمُٛمُف دقم٤مء ىم٤مل: 

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، واًمٕم٤مومٞم٦م شمِمٛمؾ قم٤مومٞم٦م اًمٌدن، وقم٤مومٞم٦م ذم ديٜمؽ وقم٤مومٞم٦م ذم دٟمٞم٤مك، وقم٤مومٞم٦م 

 ذم آظمرشمؽ. 

ُمٕمنم اإلظمقة، وُمٕمنم إسمٜم٤مء إٟمٜم٤م سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم ىمدُمٜم٤م قمغم إظمقان ًمٜم٤م طمٗمٔمٝمؿ  -

 اهلل شمٕم٤ممم.

َ اهلل ًمٜم٤م اًمٚم٘م٤مء سمٙمؿ سمقاؾمٓم٦م اهل٤مشمػ واحلٛمد هلل شمٕم٤ممم، وم٢مٟمٜم٤م ٟمتقاىص مجٞمٕم٤ًم  - وىمد ينَّ

ـَ أُ ﴿سمت٘مقى اهلل وهل وصٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم ًمٕم٤ٌمده يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ْٝمٛم٣َم ايمحِذي وسُمقا َويَمَٗمْد َوصح

٣مىُمْؿ َأِن اسمحُٗمقا  ٌْٙمُِ٘مْؿ َوإِيح ـْ وَم ، وشم٘مقى اهلل شمٕم٤ممم أرومع ُمـ [252]اًمٜم٤ًمء: ﴾اهللَايْم٘مَِت٣مَب َِم

شم٥م.   اًمٜم٥ًم، وأرومع ُمـ اعم٤مل وأرومع ُمـ اًمرُّ

ومٜم٠ًمُل اهلل شمٕم٤ممم أن يقوِم٘مٜم٤م وأن جيٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ ُمـ اعمُتَّ٘ملم، صمؿ ٟمتقاىص مجٞمٕم٤ًم -

ـم٤مًم٥م قمٚمؿ قمٜمده إظمالص ويٖمٚم٥م ؿمٞمخ٤ًم يمٌػمًا واًمؼميم٦م سم٤مٕظمالص هلل قمز وضمؾ ومُربَّ 

 ُمـ اهلل قمز وضمؾ. 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف. 588/131( )م 1377)خ ( 1755)

( وهمػمهؿ قمـ اًمعٌاس ريض اهلل قمـف وهق ذم 726) »ردإدب اعمػ«( واًمٌخاري ذم 3514)ت ( 1756)

 (.1523) »اًمصحقحة«
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ـُ ﴿ومٜمتقاىص سم٤مٓظمالص هلل قمز وضمؾ يمام ي٘مقل رسمٜم٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  - ي َأٓ هللِحِ ايمدِّ

٣ميمُِص  ، واإلظمالص ىمٚمٞمؾ، ىمؾَّ ُمـ ُيقومَّؼ ًمف، وهق سمريم٦م ُمـ اهلل قمز وضمؾ، [5]اًمزُمر: ﴾اخْلَ

طمٗمٔمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مجلد وآضمتٝم٤مد ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، إذا صمؿَّ أٟمّمح إظمقاٟمٜم٤م وأسمٜم٤مئٜم٤م 

سمـ  اهلل قمـ قمٌد أردشمؿ أن يرومٕمٙمؿ اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة روى اًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف

ل  :سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمام قمٛمرو ُيٗم٣مل يمٗم٣مرئ ايمُٗمرآن اومرأ وارسمِؼ «ىم٤مل:  أنَّ اًمٜمٌَّ

، وروى ُمًٚمؿ ذم »، هم١منح َمٛمزيمتؽ فمٛمد آطمر آي٥م سمٗمرأه٣مورسمِّؾ ىمام ىُمٛم٦َم سُمرسمُِّؾ دم ايمدٞمٝم٣م

إنح اهلل «: سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ قمٛمر صحٞمحف

 . »يرهمُع ِبذا ايم٘مت٣مب أومقاَم٣ًم ويّمُع زمف آطمريـ

صمؿ سمٕمد ذًمٙمؿ اًمٗم٘مر، واًمُٖمرسم٦م ي٤ًمقمدان قمغم آؾمتٛمرار ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وقمغم حتّمٞمؾ 

 اهلل، اًم٤ًٌمق اًم٤ًٌمق ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع إذا أردشمؿ ذم أن يرمحٙمؿ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، وم٤مهلل

اهلل، وأنَّ اًمٜم٤مس ذم يمثػٍم ُمـ اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م يٜمتٔمرون ُمٜمٙمؿ أن شمٙمقٟمقا ُدقم٤مة، وأن 

، وم٘مد أصٌح اًمٜم٤مس ٓ ُيريدون إَّٓ شمٕمِٚمُٛمقُهؿ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ٜم٦َّم، أقمٜمل اًمٜم٤م ًُّ س اًمُٕم٘مالء، وم٢منَّ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل ذم سمٕمض آي٤مشمف: اًمٙمت٤مب واًم

ٓح ايْمَٔم٣مظمُِقنَ ﴿  . [25]اًمٕمٜمٙمٌقت: ﴾َوََم٣م َئْمِٗمُٙمَٜم٣م إِ

وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُُمٌِٞمٜم٤ًم درضم٦م اًمٕمٚمؿ وأهؾ اًمٕمٚمؿ قمٜمد أن ظمرج ىم٤مرون ذم  -

ْٞمَٝم٣م َي٣م  هَمَخَرَج فَمعَم وَمْقَِمِف دِم ِزيٛمَتِفِ ﴿زيٜمتف ُم٤مذا ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ:  َٝم٣مَة ايمده ـَ ُيِريُدوَن احْلَ وَم٣مَل ايمحِذي

                                                        

( 1/48) »اجلامع اًمصحقح«( وؾمـده صحقح وهق ذم 1464( وأسمق داود )2914رىمؿ )( 1757)

 وصححف اًمعالمة إًمٌاين. 

 (.817)م ( 1758)
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ُف يَمُذو ضَمظر فَمٓمِٝمؿٍ  ـَ ُأوسُمقا ايْمِٔمْٙمَؿ َوْيَٙمُ٘مْؿ شَمَقاُب *  يَمْٝم٦َم يَمٛم٣َم َِمْثَؾ ََم٣م ُأوَِتَ وَم٣مُروُن إِٞمح َووَم٣مَل ايمحِذي

٣مزمِ  اهللِ ٓح ايمِمح ٣مَه٣م إِ ـَ َوفَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم َوٓ ُيَٙمٗمح ـْ آََم  . [62-57]اًم٘مّمص:﴾ُرونَ طَمغْمٌ ظمَِ

يُمؿ قمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع وم٢منَّ اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ًمٜمٌِٞمِف حمٛمد - واطمذروا ُمـ اًمدٟمٞم٤م أن شمّمدَّ

ْٞمَٝم٣م يمِٛمَْٖمتِٛمَُٜمْؿ همِٝمِف ﴿:   َٝم٣مِة ايمده َن فَمْٝمٛمَْٝمَؽ إلَِم ََم٣م ََمتحْٔمٛم٣َم زمِِف َأْزَواصم٣ًم َِمٛمُْٜمْؿ َزْهَرَة احْلَ َوٓ مَتُدح

 . [252]ـمـف: ﴾ َوَأزْمَٗمكَوِرْزُق َرزمَِّؽ طَمغْمٌ 

ـَ ىَمَٖمُروا دِم ايْمٌاِلدِ ﴿وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: - ٤ُم ايمحِذي َؽ سَمَٗمٙمه ٞمح ََمَت٣مٌع وَمٙمِٝمٌؾ *  ٓ َيُٕمرح

 . [275-274]آل قمٛمران:﴾شُمؿح ََمْٟمَواُهْؿ صَمَٜمٛمحُؿ َوزمِْئَس اظمَِْٜم٣مدُ 

َؽ ََمَع ايمح ﴿وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  - ًَ ْؿ زم٣ِميْمَٕمَداِة َواْصػِمْ َٞمْٖم ُ ـَ َيْدفُمقَن َرِبح ِذي

ـْ َأنْمٖمَ  ْٞمَٝم٣م َوٓ سُمْمِْع ََم َٝم٣مِة ايمده ْٙمٛم٣َم َوايْمَٔمًِمِّ ُيِريُدوَن َوصْمَٜمُف َوٓ سَمْٔمُد فَمْٝمٛم٣َمَك فَمٛمُْٜمْؿ سُمِريُد ِزيٛم٥ََم احْلَ

ٌََع َهَقاُه َوىَم٣مَن َأَْمُرُه هُمُرؿم٣مً  ـْ ِذىْمِرَٞم٣م َواسمح ٌَُف فَم  .[16]اًمٙمٝمػ: ﴾وَمْٙم

ًمذي أٟمتؿ ومٞمف واهلل ظمػٌم ُمـ اًمدٟمٞم٤م سمزظم٤مرومٝم٤م، وظمػٌم ُمـ مجٞمع أٟمقاع وُمٚمذات وم٤م -

 احلٞم٤مة، وم٢مٟمَّٙمؿ سمحٛمد اهلل ؾمتجدون طمالوة اًمٕمٚمؿ يمام ىمٞمؾ: 

 وسيــــُر أىمالُمــــل قمــــغم أوراىمٝمــــ٤م

 

 أطمــــغم ُمـــــ اًمــــدويم٤مء واًمٕمِمــــ٤مق 

 وأًمــــذُّ ُمـــــ ٟم٘مــــر اًمٗمتــــ٤مة ًمــــدوِمٝم٤م 

 

ــل  ـــ أوراىم ــؾ قم ــل اًمرُم ــري ًٕم٘م  ٟم٘م

 ضمك وشمٌٞمُتــــفُ أأسمٞمــــ٧م ؾمــــٝمران اًمــــدُّ  

 

 ٟمقُمــــ٤ًم وشمٌٖمــــل سمٕمــــد ذاك حلــــ٤مىمل  

ومحالوة اًمٕمٚمؿ ٓ يٕمدهل٤م رء، اعمٚمقك واًمقزراء يًتّمِٖمرون أٟمٗمًٝمؿ قمٜمد ُمٜم٤مرضة -  

أهؾ اًمٕمٚمؿ... وم٠مطمدهؿ يم٤من طم٤مرضًا واًمٓمؼماين واجلٕم٤ميب يتٜم٤مفمران، ومٙم٤من اًمٓمؼماين يٖمٚم٥م 

ىم٤مل اجلُٕم٤ميب: قمٜمدي  اجلٕم٤ميب ًمًٕم٦م طمٗمٔمف، ويم٤من اجلُٕم٤ميب يٖمٚم٥ُم اًمٓمؼماين ًمذيم٤مئف، طمتك

أيقب وم٘م٤مل  سمـ ىم٤مل: وُم٤م هق؟ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن طمدي٨م ًمٞمس ذم اًمدٟمٞم٤م إَّٓ قمٜمدي.
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ومخذه قمٜمل قم٤مًمٞم٤ًم.  سمـ أيقب[ سمـ أمحد ]وهق ؾُمٚمٞمامنسمـ أيقب  اًمٓمؼماين: أٟم٤م ؾمٚمٞمامن

 وم٤مٟم٘مٓمع اجلُٕم٤ميب، وم٘م٤مل اًمقزير: ومتّم٤مهمرُت ٟمٗمز، ومتٜمَّٞم٧ُم أين ُمٙم٤من اًمٓمؼماين. 

َي٣م ﴿اهلل شمٕم٤ممم وإن ازدرايمؿ أهؾ اًمدٟمٞم٤م، وم٠مٟمتؿ ذم ظمػم وم٤مصؼموا وص٤مسمروا إظمقاين ذم 

ُٗمقا  وا َوَص٣مزمُِروا َوَرازمُِْمقا َواسمح ـَ آََمٛمُقا اْصػِمُ ٣م ايمحِذي َ ُ٘مْؿ سُمْٖمٙمُِحقنَ  اهللَ َأُّيه . [122]آل قمٛمران:﴾يَمَٔمٙمح

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

*** 
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احلٛمد هلل، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ وآه، وأؿمٝمد أن ٓ 

 إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمُد أنَّ حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف. 

٤م سمٕمد: وم٢مٟمٜم٤م ٟمتقاىص سمت٘مقى اهلل قمز وضمؾ، واًمرؾمقل  ي٘مقل ذم طمج٦م اًمقداع:  أُمَّ

ُٟمخٚمص اًمٜمّمح واًمقصٞم٦م إلظمقاٟمٜم٤م ومٞمٜمٌٖمل أن  »يمٔمقمِّ ٓ أيمٗم٣مىمؿ زمٔمد فم٣مَمل هذا«

 طمٗمٔمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم. 

ٟمتقاىص سمت٘مقى اهلل قمز وضمؾ، صمؿ ٟمتقاىص سم٤مٓظمالص هلل قمز وضمؾ، صمؿ اإلىم٤ٌمل قمغم 

اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، اًمٕمٚمؿ ظمػم ُمـ اعمٚمؽ واًمرئ٤مؾم٦م، وم٘مد ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي رمحف اهلل شمٕم٤ممم: 

ـُ ومٞمف جل٤مًمدوٟم٤م قمٚمٞمف  إٟمٜم٤م ذم راطم٦م، وذم ؾمٕم٤مدة ًمق يٕمٚمؿ اعمٚمقك وأسمٜم٤مء اعمٚمقك ُم٤م ٟمح

 سم٤مًمًٞمقف. 

طمتك  –سمـ اعم٤ٌمرك قم٤ممل ظمراؾم٤من وُمٗمتٞمٝم٤م اضمتٛمٕم٧م ومٞمف ظمّم٤مل اخلػم  اهلل ويم٤من قمٌد-

واًمٖمزو ُمٕمف، يم٤من  إَّٓ سمّمحٌتٝمؿ رؾمقل اهلل  مل يًٌ٘مف صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل  –ىمٞمؾ 

ًا ُمـ ضمقار سمٞم٧م ه٤مرون اًمرؿمٞمد ومًٛمٕم٧م ضم٤مري٦م ضمٚم٦ٌم، وم٤مـمٚم٧َّم ُمـ اًمٓم٤مىم٦م،  ًم٧م: وم٘م٤مُم٤مرَّ

سمـ اعم٤ٌمرك قم٤ممل ظُمراؾم٤من وُمٗمتٞمٝم٤م. وم٘م٤مًم٧م: هذا واهلل هق اعمٚمؽ  اهلل ُمـ هذا؟! ىم٤مًمقا: قمٌد

 ٓ ُُمٚمؽ ه٤مرون اًمذي ُم٤م جيتٛمع اًمٜم٤مس قمٜمده إَّٓ رهم٦ًٌم وره٦ٌم. 

ـَ  اهللَُيْرهَمِع ﴿واًمٕمٚمؿ اًمذي يٕمٛمؾ سمف ص٤مطمٌف ُمٜمزًمتف رومٞمٕم٦م - ـَ آََمٛمُقا َِمٛمُْ٘مْؿ َوايمحِذي ايمحِذي

                                                        

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.1218)م ( 1759)
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قمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف  ، وذم صحٞمح ُمًٚمؿ[22]اعمج٤مدًم٦م: ﴾َؿ َدَرصَم٣مٍت ُأوسُمقا ايْمِٔمٙمْ 

 .»إنح اهلل يرهمُع ِبذا ايم٘مت٣مب أومقاَم٣ًم ويّمُع زمف آطمريـ«ىم٤مل:  قمـ اًمٜمٌل 

ىمد يٙمقن واضم٤ًٌم وىمد يٙمقن ُمٜمدوسم٤ًم يتٗم٤موت اًمٕمٚمؿ، وم٤مًمٕمٚمؿ  –ٟمٕمؿ  –وم٤مُٕمر أٟمف جي٥م -

ًمزيم٤مة وُمثؾ أُمقر ُمـ اعمؽمويم٤مت8 ومٝمذا اًمذي حتت٤مج إًمٞمف ُمثؾ اًمٕم٘مٞمدة واًمّمالة وُمثؾ ا

ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ همريّم٥م فمعم ىمؾ «: شمٕمٚمُُّٛمٝم٤م واضم٥م، وهل اعمٕمٜمِٞم٦ُم سم٘مقل رؾمقل اهلل 

، وُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م يٙمقن ومْمٞمٚم٦م، وىمد رومع اهلل شمٕم٤ممم اًمٙمٚم٥م اعمٕمٚمَّؿ قمغم »َمًٙمؿ

َٟميم﴿اًمٙمٚم٥م همػم اعمٕمٚمَّؿ وأسم٤مح صٞمد اًمٙمٚم٥م اعمٕمٚمَّؿ يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ًْ قَٞمَؽ ََم٣مَذا َي

ح٣م فمَ  ـح مِم ٌكَِم سُمَٔمٙمُِّٚمقََّنُ َقاِرِح َُمَ٘مٙمِّ ـَ اجْلَ ْٚمُتْؿ َِم ٣ٌَمُت َوََم٣م فَمٙمح ْؿ وُمْؾ ُأضِمؾح يَمُ٘مُؿ ايمْمحٝمِّ َٚمُ٘مُؿ ُأضِمؾح ََلُ ٙمح

ـَ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َواْذىُمُروا اؽْمَؿ  اهللُ ْ٘م ًَ ح٣م َأَْم  . [2]اعم٤مئدة: ﴾فَمَٙمْٝمفِ  اهللِهَمُ٘مُٙمقا مِم

 –طمٗمٔمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ودومع قمٜمٝمؿ يمؾ ؾمقء وُمٙمروه  –ؾ اًمًٜم٦م ٟمٜمّمح إظمقاٟمٜم٤م أه-

أهنؿ جيٕمٚمقن هلؿ وىمت٤ًم ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وًمًٜم٤م ٟمدقمقيمؿ إمم شمرك طِمَرومُِٙمؿ وٓ إمم شمرك 

ي٘مقل ٕصح٤مسمف:  زراقمتٙمؿ، وًمٙمـ سملم ُمٖمرب وقمِم٤مء وسمٕمد صالة اًمٗمجر، اًمرؾمقل 

ُ٘مؿ يٕمدوا إلم زمْمح٣من، أو ايمٔمٗمٝمؼ همٝمٟمَت زمٛم٣مومتكم ىمقَم٣مويـ« َمـ نمغم إشمؿ وٓ ومْمٝمٔم٥م  أيه

ٕن يذه٤م أضمدىمؿ إلم اظمًجد «ىم٤مًمقا: يُمٚمُّٜم٤م حُي٥مُّ ذًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل:  »رضمؿ؟

همٝمتٔمٙمحؿ آي٥م طمغٌم يمف َمـ ٞم٣موم٥م، وآيتكم طمغم يمف َمـ ٞم٣مومتكم، وشمالث، وأرزمع طمغٌم َمـ أفمدادهـ 

 .»َمـ اإلزمؾ...

                                                        

 شمؼدم ىمريًٌا.( 1760)

 .»اعمشؽاة«أكس ريض اهلل قمـف وصححف اًمعالمة إًمٌاين ذم ( قمـ 2837رواه أسمق يعغم )( 1761)

 ( قمـ قمؼٌة سمـ قمامر ريض اهلل قمـف.803)م ( 1762)
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ٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م، صمؿ سمٕمد ذًمٙمؿ أي٦م ظمػٌم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م، شمٕمٚمُُّؿ آي٦م ظمػٌم ُمـ اًمد-

٦م ايمٛم٣مر «ي٘مقل:  اًمٕمٚمؿ حيت٤مج إمم صؼم، واًمرؾمقل  ضمٖمح٦م اجلٛمح٥م زم٣مظم٘م٣مره، وضُمٖمح

َٜمقات  .»زم٣ميمُمح

 ممٙمـ أن يتٕمٚمَّؿ وؾمقاء يم٤من ذم هذه اًمٌالد أو ذم همػمه٤م.  –أي أخ  –وم٤مٕخ -

ٜم٦َّم. ُم٤م يٙمٗمل أطمدٟم٤م أن يٙمقن ؾُمٜمِٞم٤ًَّم وهق جيٝمؾ اًمًٜم٦م، ؾُمٜمِل ٓسمد أن ي- ًُّ ٕمٛمؾ سم٤مًم

ٜم٦َّم؟ إذا شمٕمٚمَّٛمٝم٤م.  ًُّ  ويمٞمػ يٕمٚمؿ سم٤مًم

وٓسمد ُمـ صؼم قمغم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ، وم٘مد صؼم ؾمٚمُٗمٜم٤م رمح٦ُم اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمٝمؿ أسمق -

، وهٙمذا همػم هريرة ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل: يمٜم٧ُم أًمزُم رؾمقل اهلل قمغم ُمغمء سمٓمٜمل

٘مك قمٜمد سم٤مسمف، واًمِري٤مُح واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء، اسمـ قم٤ٌمس يم٤من يذه٥م إمم اًمّمح٤ميب اًمٙمٌػم ويٌ

ُمؾ إمم وضمٝمف، وم سمـ صم٤مسم٧م: ًمق دقمقشمٜمل  ٘م٤مل ًمف سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ًمٕمٚمَُّف زيدُ شمًػُّ اًمرَّ

 . خلرضم٧ُم إًمٞمؽ، وم٘م٤مل: هٙمذا أُمرٟم٤م أن ُٟمِجؾَّ قمٚمامؤٟم٤م

وهٙمذا اًمت٤مسمٕمقن وم٢مهنؿ صؼموا قمغم اًمِمدائد، وصؼموا قمغم اجلقع واًمٕمري، -

ِمخص إذا اٟمت٘مؾ ُمـ سمٚمدة إمم سمٚمدة ُرسمَّام حيّمؾ ًمف وُمٗم٤مرىم٦م إوـم٤من ورسمَّام اعمرض ٕن اًم

اًمقسم٤مء، وإٟمٜمل أمحد اهلل شمٕم٤ممم، وم٘مد رأيٜم٤م هذا حت٘مؼ ذم سمٕمض ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ يٛمرض، ومٞم٘م٤مل 

َـّ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٚمٞمف سم٤مًمِمٗم٤مء.  ٤مُم٤ًم، ومٞم٠مسمك... صمؿَّ يٛم  ًمف: اذه٥م إمم سمٚمدك ًمتًؽميح أيَّ

                                                        

 (.2822( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، واًمؾػظ حلديث أكس )م2823( )م 6487)خ ( 1763)

 (.2492( )م 118)خ ( 1764)

(، وأسمق ظمقثؿة ذم 1/141( واًمدارمل )568رواه اسمـ قمٌد اًمؼم ذم ضمامع سمقان اًمعؾؿ وومضؾف )( 1765)

 (، وؾمـدها طمًـ. 133اًمعؾؿ )
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صؼم اًمّمح٤مسم٦م، وأن ٟمّمؼم قمغم اجلقع  صمؿ سمٕمد ذًمؽ يٜمٌٖمل أن ٟمّمؼم قمغم اًمٗم٘مر يمام-

واًمٕمري، ضم٤مء ذم ضم٤مُمع اًمؽمُمذي قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: إن يمٜم٧ُم ُٕسع ُمـ 

اجلقع طمتك ي٠ميت إـمٗم٤مل يْمٕمقن أىمداُمٝمؿ قمغم قمٜم٘مل ئمٜمقن أن يب ضمٜمقٟم٤ًم وُم٤م يب ُمـ 

 ضمٜمقن ُم٤م يب إَّٓ اجلقع.

 ة، قمغم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع. وم٤مًمٗم٘مر ي٤ًمقمد قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وم٤مصؼموا أهي٤م اإلظمق-

صمؿ سمٕمد ذًمؽ شمٌِٚمٖمقٟمف سمرومؼ وًملم، وم٘مد رأيٜم٤م أنَّ اًمِرومؼ ذم جمتٛمٕمٜم٤م هذا حُي٘مؼ اهلل ومٞمف -

أهؾ اًمٞمٛمـ:  ظمػمًا يمثػمًا، ومٞمٜمٌٖمل أن ٟمرومؼ سم٤مًمٜم٤مس ٓ ؾمِٞمام وىمد وصػ ا ًمرؾمقل 

 .»أَّنؿ أرقه أهمئدًة وأيمكم ومٙمقزم٣مً «

اإليامن يامن، «ُمـ طمدي٨م أيب هريرة:  "اًمّمحٞمحلم"ذم  وهٙمذا ي٘مقل -

 .»واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م

ٟم٤م ُم٤م إىم٤ٌمل اًمٞمٛمٜمٞملم ضمزاهؿ اهلل ظمػمًا قمغم هذه - سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم وضمدٟم٤م ُمـ َيُنُّ

اًمدقمقة، وقمغم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، وهٙمذا سمٕمُض اًمٖمرسم٤مء ي٠ميت ُمـ سمريٓم٤مٟمٞم٤م، أو ُمـ أُمريٙم٤م، أو 

 ف. ومرٟم٤ًم.... وي٠ميت ويّمؼم قمغم هذا اجلق اًمذي ٟمٕمٞمِم

اًمرزاق، ومل جيدوا ذم ىمري٦م  قم٦م ُمـ اعمُحِدصملم رطمٚمقا إمم قمٌدسمـ طمٜمٌؾ ومج٤م أمحد-

١من وحيٛمٚمقن ُمٕمٝمؿ  قمٌد ٤ٌمح ىمدر ُمٞمؾ ينمسمقن ويتقوَّ اًمرزاق سمئرًا، وم٘مد يٛمِمقن ذم اًمّمَّ

 ُم٤م يٙمٗمل يقُمٝمؿ، ومّمؼموا قمغم طم٤مٓت ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إَّٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم. 

ّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، وؿمِٛمروا ىمٌؾ أن حُي٤مل سمٞمٜمٙمؿ وم٤مصؼموا ي٤م ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ قمغم حت -

                                                        

 (.51/82( )م 4390شمؼدم ذم أول اًمؽتاب ُمتََّػٌؼ قمؾقف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف )خ ( 1766)

 اعمصدر اًمًاسمؼ.( 1767)
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 وسملم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع.

: اًمٞمٛمٜمٞمُّقن اًمذيـ يتٕمٚمَُّٛمقن ]ي٘مقًمقن[أقمداء اإلؾمالم ٓ خي٤مومقن إَّٓ ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع  -

 اًمًٚمٗمٞم٦َّم إره٤مسمٞمُّقن. 

 ُمـ هق ي٤م هذا اًمذي ىمد أرهٌٜم٤مه، وُمـ اًمذي ىمد ىمتٚمٜم٤مه؟ طمتك شم٘مقل إٟمٜم٤م إره٤مسمٞمقن؟  -

حٛمد اهلل شمٕم٤ممم وضمدوا طمٗمٔم٦م ىُمرآن سمٕمْمٝمؿ يم٤من حيٗمظ اًم٘مرآن قمغم ا عمًجؾ، ُم٤م وسم -

جيد ُمـ ي٘مرؤه ُمـ اعمُ٘مرئلم اًم٤ٌمرزيـ، ووضمد ُمٜمٝمؿ ُمـ حيٗمظ اًم٘مرآن وحيٗمظ اًمٌخ٤مري 

 وُمًٚمؿ وهمػم ذًمؽ. 

شمٜم٤م، وٓ سمحٚمٛمٜم٤م وٓ  - ومٝمذه ٟمٕمٛم٦ٌم ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٞم٧ًم سمحقًمٜم٤م وٓ سم٘مقَّ

يُمؿ أنَّ إظمقاٟمٙمؿ ذم أرايض ؿمتَّك سمٗمّم٤مطمتٜم٤م ذم اخلٓم٤مسم ٦م، وًمٙمٜمف أُمٌر أراده اهلل، وإٟمٜمل ُأسمنِمُ

يٖمٌُِٓمقَٟمُٙمؿ قمغم هذه احل٤مًم٦م، ويٕمزُمقن قمغم اًمرطمٚم٦م، ومُحؼَّ هلؿ أن ي٠مشمقا، وم٢مٟمٜم٤م ُم٤م ُٟمٕمِٚمُؿ 

اًمٜم٤مس إَّٓ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ًمًٜم٤م ٟمٕمِٚمُٛمُٝمؿ اإلره٤مب، وٓ اًمتٗمجػم وٓ اًمثَّقرات، وٓ 

 آٟم٘مالسم٤مت. 

اه أن ُيث٧ٌَِم هذا ُمـ يُمُتٌِٜم٤م، أو ُمـ أذـمتٜم٤م.  وُمـ قمٜمده همػم ذًمؽ8 ومٜمتحدَّ

 دقمقة رمح٦م اهلل ُمـ اهلل يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم إُم٤مُمٝم٤م. 

٥ًم ﴿ي٘مقل شمٕم٤ممم:  – إُم٤مم هذه اًمدقمقة هق رؾمقل اهلل  - ٓح َرمْحَ َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك إِ

 .[225]آٟمٌٞم٤مء:﴾يمِْٙمَٔم٣مظمَكِمَ 

*** 
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف، وأؿمٝمد 

 أن ٓ إًمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأؿمٝمُد أنَّ حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.

٤م سمٕمد: وم٘مد ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم  : سم٤مب ومْمؾ ُمـ "يمت٤مب اًمٕمٚمؿ"ذم  "صحٞمحف"أُمَّ

صمٜم٤م حم صمٜم٤م: أسمق أؾم٤مُم٦م قمـ سمريدة قمـ أيب سمردة قمـ  سمـ اًمٕمالء، ىم٤مل ٛمدقمٚمَّؿ وقمٚمَّؿ طمدَّ طمدَّ

َمثؾ َم٣م زمٔمثٛمل اهلل زمف َمـ «:  أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

اَلدى وايمٔمٙمؿ ىمٚمثؾ نمٝم٧م أص٣مب أرو٣ًم؛ هم٘م٣من َمٛمٜم٣م ؿم٣مئٖم٥م ؿمٝم٥ٌم، وَمٌَِٙم٦م اظم٣مء، همٟمٞمٌت٦م 

 ِب٣م ايمٛم٣مس همًٗمقا ايم٘مأل وايمٔمُم٤م ايم٘مثغم وىم٣من َمٛمٜم٣م ؿم٣مئٖم٥م أَمً٘م٦م اظم٣مء؛ همٛمٖمع اهلل

ُؽ َم٣مًء وٓ سُمٛم٦ٌم ىمأًل، همذيمؽ َمثؾ َمـ  ًِ وزرفمقا، وىم٣من َمٛمٜم٣م ؿم٣مئٖم٥م إٞمحام هل ومٝمٔم٣من ٓ مُت

همٗمف دم ديـ اهلل، وٞمٖمٔمف َم٣م زمٔمثٛمل اهلل زمف، وَمثؾ َمـ مل يرهمع يمذيمؽ رأؽم٣ًم، ومل يٗمٌؾ هدى اهلل 

 .»ايمذي ُأرؽمٙم٦ُم زمف

سمـ اًمٕمالء اهلٛمداين  ؾم٤مُم٦م، ومٛمحٛمدن يمٚمٝمؿ إَّٓ أسم٤م أهذا احلدي٨م اعم٤ٌمرك ؾمٜمده يٛمٜمٞمق-

٤م أسمق  اهلل ُمـ إؿمٕمريلم،  سمـ قمٌد أؾم٤مُم٦م ومٙمقذم وًمٞمس يٛمٜمٞم٤ًَّم، سمريدُمـ مهدان اًمٞمٛمـ، أُمَّ

وإؿمٕمريقن ُمـ هت٤مُم٦م، وأسمق سمردة ُمـ إؿمٕمريلم وإؿمٕمريقن سمتٝم٤مُم٦م، أسمق ُمقؾمك 

وإًمٞمف،  إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف ٟمزل اًمٙمقوم٦م وطمّمؾ هٜم٤مًمؽ ـم٤مئٗم٦م اٟمتًٌقا إًمٞمف وهؿ ُمٜمف

ومٕمغم هذا ًمق ىمٚمٜم٤م اًمًٜمد يمقومٞمقن ًمٙمٜم٤م ص٤مدىملم، وٓ شمٜم٤مىمض سملم ىمقًمٜم٤م اًمًٜمد يٛمٜمٞمقن إَّٓ 
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أسم٤م أؾم٤مُم٦م، وٓ سملم ىمقًمٜم٤م اًمًٜمد يمقومٞمقن، وم٠مسمق ُمقؾمك ٟمزل اًمٙمقوم٦م وأٟمح٥م أوٓدًا وهٙمذا 

 طمٗمدشمف... إمم همػم ذًمؽ. 

ب قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري وهق أنَّ اًمٕمٚمام- ء يٜم٘مًٛمقن إمم صمؿ سمٕمد ذًمؽ ذم هذا احلدي٨م ُم٤م سمقَّ

صمالصم٦م أىم٤ًمم: ىمًؿ يٕمٛمؾ وُيٕمِٚمؿ، وىمًؿ َيٕمَٚمؿ ُيٕمتؼم طم٤مومٔم٤ًم ًمٙمٜمف ٓ هيتؿ سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ، وم٢من 

ٌَِخ٦م اًمتل ٓ متًُؽ ُم٤مًء  ًَّ ٤م اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ومُٞمٕمتؼُم ُمثؾ إرض اًم أشم٤مه إًمٞمف أطمد أقمٓم٤مه، أُمَّ

تف ذم اًمٕمٚمؿ، روى اًمٌخ٤مري وُمًٚم وٓ شُمٜم٧ٌم يمأًل، واًمٜمٌلُّ  ؿ ذم يرهِم٥م ُأُمَّ

ل  صحٞمحٞمٝمام إِٟمٜم٤م ٟمحٛمد  »َمـ يرد اهلل زمف طمغمًا يٖمٗمف دم ايمديـ«ىم٤مل:  أنَّ اًمٜمٌَّ

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وم٘مد وضمدٟم٤م ُمـ إظمقاٟمٜم٤م أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ أقمٓم٤مهؿ اهلل شمٕم٤ممم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، 

ومٛمٜمٝمؿ ُمـ حيٗمظ اًم٘مرآن وُمٜمٝمؿ ُمـ حيٗمظ اًم٘مرآن واًمّمحٞمحلم قمـ فمٝمر ىمٚم٥م، وُمٜمٝمؿ 

وُمٜمٝمؿ ُمـ  "سمٚمقغ اعمرام"اًمّم٤محللم، وُمٜمٝمؿ ُمـ حيٗمظ اًم٘مرآن و ُمـ حيٗمظ اًم٘مرآن وري٤مض

 ، وُم٤مذا؟! "اًمٚم١مًم١م واعمرضم٤من"حيٗمظ اًم٘مرآن و 

راوقن سمام ىمدره اهلل قمٚمٞمٝمؿ، ص٤مسمرون قمغم ُم٤م ين هلؿ ُمـ اًمدٟمٞم٤م، يم٤معمٚمقك قمغم 

ُة َويمَِرؽُمقيمِِف َويمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكِمَ ﴿إهة، أقمزاء إٟمٗمس،  ـْ ىَم٣مَن ُيِريُد ﴿، [6: ]اعمٜم٤موم٘مقن﴾َوهللِحِ ايْمِٔمزح ََم

ُة ََجِٝمٔم٣مً  ِف ايْمِٔمزح َة هَمٙمِٙمح ومٛمـ ـمٚم٥م اًمٕمزة يٜمٌٖمل أن يٓمٚمٌٝم٤م ُمـ اهلل قمز وضمؾ  [22]وم٤مـمر: ﴾ايْمِٔمزح

ْؿ فَمَذازم٣ًم َأيمِٝمامً ﴿ ِ اظمُْٛم٣َمهمِِٗمكَم زمَِٟمنح ََلُ ـْ ُدوِن اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ *  زَمممِّ ـَ َأْويمَِٝم٣مَء َِم ـَ َيتحِخُذوَن ايْمَ٘م٣مهمِِري  ايمحِذي

َة هللِحِ ََجِٝمٔم٣مً  َة هَم١مِنح ايْمِٔمزح ٌَْتُٕمقَن فِمٛمَْدُهُؿ ايْمِٔمزح  –سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ  –، وم٤مُٕمر [257 -256]اًمٜم٤ًمء:﴾َأَي

يمق أنح ٓزمـ آدم واديكم ٓ زمتٕمك إيمٝمٜم٣م شم٣ميمث٣ًم، «ي٘مقل:  اًم٘مٜم٤مقم٦م ىمٜم٤مقم٦ُم اًم٘مٚم٥م وإَّٓ وم٤مًمٜمٌلُّ 
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 .»سم٣مب وٓ يٚمٙمئ صمقهمف إٓح ايمؼماب، ويتقب اهلل فمعم َمـ

َٛمُف اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع8 ومٝمق اعمٚمؽ ي٘مقل احلًـ اًمٌٍمي رمحف  - ومٛمـ رزىمف اهلل اًم٘مٜم٤مقم٦م وقمٚمَّ

ـُ قمٚمٞمف جل٤مًمدوٟم٤م قمٚمٞمف سم٤مًمًٞمقف.  اهلل شمٕم٤ممم: ًمق يٕمٚمؿ اعمٚمقك، وأسمٜم٤مء اعمٚمقك ُم٤م ٟمح

قم٤ممل ُمًؽميح، وًمق يم٤من وم٘مػمًا ٓ يٛمٚمؽ ؿمٞمئ٤ًم، راوٞم٤ًم سم٘مدر اهلل شمٕم٤ممم، ومرح سمام آشم٤مه  -

ـْ ﴿ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمذي يٕمتؼم ٟمقرًا ويٕمتؼم ص٤مطمٌف سمّمػمًا يمام ي٘مقل رسمٜم٤م قمز وضمؾ اهلل  َأهَمَٚم

٣ٌَمِب  يَْم ْٕ ُر ُأويُمق ا اَم َيَتَذىمح ـْ ُهَق َأفْمَٚمك إِٞمح ؼه ىَمَٚم َؽ احْلَ ـْ َرزمِّ اَم ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمَؽ َِم  .[27]اًمرقمد: ﴾َئْمَٙمُؿ َأٞمح

ام أصٌحقا ٓ يذوىمقن طمالوة راطم٦م ٟمٗمًٞم٦م قمٜمد ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ سمخالف أهؾ اًمدٟمٞم٤م رسم -

اًمٓمٕم٤مم، سمؾ أقمٔمؿ ُمـ هذا رسمام ُيّم٤مب أطمدهؿ سم٥ًٌم اخلقف قمغم أُمقاًمف سم٤مُٕمراض 

اًمٜمٗمًٞم٦َّم، ٟمٕمؿ إظمقاٟمٜم٤م، وم٤مروقا سمام يمت٥م اهلل ًمٙمؿ، وًم٧ًم أقمٜمل أٟمٙمؿ ٓ شمًٕمقن 

ًمتحّمٞمؾ اًمرزق، وم٢من شمرك اًم٥ًٌم ىمدٌح ذم اًمنميٕم٦م وآقمتامد قمغم اًم٥ًٌم ذك، ٓسم٠مس 

 ـ شمٙمقن ٟمٗمًؽ ُمٓمٛمئٜم٦م إذا ريض اهلل قمٜمؽ ومال شُم٤ٌمزم. أن شمت٥ًٌم ًمٙم

 * رضمٕمٜم٤م إمم ومْمؾ اًمٕمٚمؿ: 

ِل  قمـ زيد روى اًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف -  سمـ صم٤مسم٧م ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌَّ

اه٣م ىمام ؽمٚمٔمٜم٣م«ىم٤مل:  إذا ؾمٛمٕم٧م طمديث٤ًم واطمدًا  »ٞميح اهلل اَمراًء ؽمٚمع َمٗم٣ميمتل همقفم٣مه٣م همٟمدح

 ٕمؾ وضمٝمؽ أن يٙمقن ذا ُمٜمٔمر وذا هٞمئ٦ٍم طمًٜم٦م. أن جي وطمٗمٔمتف وم٘مد دقم٤م اًمٜمٌّل 

، روى اًمٌخ٤مري واًمٕمٚمؿ يتٗم٤موؾ وم٠مومْمؾ رء هق يمت٤مب رسمٜم٤م وؾمٜم٦م ٟمٌٞمُّٜم٤م  -
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: قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام

ه اهلل ٓ ضمًد إٓح دم اشمٛمتكم رصمٌؾ آسم٣مه اهلل احل٘مٚم٥م؛ همٜمق يٗمِض ِب٣م، وئمٙمٚمٜم٣م ورصمؾ آسم٣م«

 . »َم٣مًٓ همًٙمحْمف فمعم هٙم٘متف دم احلؼ

ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام  قمـ اسمـ قمٛمروروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام

ٓ ضمًد إٓح دم اشمٛمتكم رصمؾ آسم٣مه اهلل ايمٗمرآن؛ همٜمق يٗمقم زمف آٞم٣مء «: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

، واحلًد »وآٞم٣مء ايمٛمٜم٣مرايمٙمٝمؾ وآٞم٣مء ايمٛمٜم٣مر، ورصمٌؾ أسم٣مه اهلل َم٣مًٓ؛ همٜمق يٛمٖمٗمف آٞم٣مء ايمٙمٝمؾ 

حمرم، وًمٙمـ اعمراد هٜم٤م اًمٖمٌٓم٦م، أي: أن شمتٛمٜمَّك أن شمٙمقن ُمثؾ ذًمؽ اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح اًمذي 

أقمٓم٤مه اهلل قمٚماًم8 ومٝمق ُيٕمِٚمُٛمُف اعمًٚمٛملم، أو ُمثؾ ذًمؽ اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح اًمذي آشم٤مه ُم٤مًٓ ومٝمق 

 ُيٜمٗمؼ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.

٤م احلًد اعمذُمقم ومٝمق متٜمِل زوال اًمٜمٕمٛم٦م قمـ -  ص٤مطمٌٝم٤م.  وأُمَّ

أُم٤م احلًد اعمذيمقر ذم احلديثلم، وم٤معمراد سمف أن شمتٛمٜمَّك أن شمٙمقن ُمثٚمف، واًمٜمٕمٛم٦م اًمتل  -

 أٟمٕمؿ اهلل هب٤م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مىمٞم٦م. 

 ومامذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم؟  -

يمٜمز ُمـ اخلػم ُمع هذه إُم٦م ومرـم٧م ومٞمف أقمقاُم٤ًم: يمت٥م اًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م اًمت٤مريخ، وومٞمٝم٤م 

 اعمٖم٤مزي، وومٞمٝم٤م اعمٜم٤مىم٥م، وومٞمٝم٤م اًمتقطمٞمد. اًمتٗمًػم، وومٞمٝم٤م اًمؽمهمٞم٥م، واًمؽمهٞم٥م وومٞمٝم٤م

يمت٥م اًمًٜم٦م: يم٤مًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وؾمٜمـ أيب داود... إمم آظمر اًمًٜمـ وُمًٜمد أمحد اًمذي 

هق يم٤مًمٌحر، ومتٛمتٕمقا أهي٤م اعمًٚمٛمقن، متتَُّٕمقا هبذا اخلػم، وًم٧ًم أدقمقيمؿ ًمؽمك أقمامًمٙمؿ، 

                                                        

 (.816( )م 73)خ ( 1772)

 (.815( )م 7529)خ ( 1773)
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ًم٘م٤مل شم٘متْمٞمف ذم وًمٙمـ دمٕمٚمقن ٕٟمٗمًٙمؿ وىمت٤ًم، اًمقىم٧م اًمذي ي٘مْمٞمف همػميمؿ ذم اًم٘مٞمؾ وا

ُم٤م ي٠ميت مخ٦ًم أؿمٝمر إَّٓ وًمديؽ صمروة يمٌػمة،  طمٗمظ آي٦م، أو طمٗمظ طمدي٨م رؾمقل اهلل 

وسمٜم٤مشمٜم٤م أيْم٤ًم وأزواضمٜم٤م أيْم٤ًم جي٥م أن هنتّؿ  –طمٗمٔمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم  –وهٙمذا إسمٜم٤مء 

ٌُٝم٤مت واردة قمٚمٞمٝمؿ، وأقمداء اإلؾمالم ُُمتآُمرون قمغم هذا اًمِمٕم٥م اعم١مُمـ،  سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ وم٤مًمِمُّ

أقمٜمل ذم ديـ اهلل شمٕم٤ممم ي٘مرأ احلدي٨م ويٗمٝمؿ ُمٕمٜم٤مه وي٘مرأ  –يم٤من اسمٜمؽ وم٘مٞمٝم٤ًم وًمٙمـ إذا 

وم٢مذا يم٤من اسمٜمؽ وم٘مٞمٝم٤ًم، أو  –أي٦م اًمُ٘مرآٟمٞم٦م، ويٗمٝمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٗم٘مف هق ذم ديـ اهلل قمز وضمؾ 

لُّ  ىمؾه َمقيمقد يقيمد فمعم «: سمٜمُتؽ وم٘مٞمٝمف ًمـ شمت٠مصمر سم٤مًمدقم٤مي٤مت وسم٤معم١ماُمرات قمغم أسمٞمٝم٤م اًمٜمٌَّ

٣ًمٞمف ايمٖمْمرة همٟمزمقاه اٞمف، أو ُيٚمجِّ داٞمف، أو ُيٛمٌمِّ ، ُمـ أسم٤مء ُمـ ىمد ُُمتََّٗمٌؼ قمٚمٞمف »ُّيقِّ

٧م ومِٓمَرشُمُف إذا أراد اسمٜمف أن يتٕمٚمَّؿ اًمديـ رسمام ي١مذيف ويٓمرده ُمـ اًمٌٞم٧م ؾم٤مقمدوا أسمٜم٤مئٙمؿ  ًَ
ُٟمٙمِ

لُّ  "صحٞمحف"قمغم اخلػم، وروى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم  أٟمف ىم٤مل ومٞمام يروي  قمـ اًمٜمٌَّ

اًمٓمٗمؾ ُمـ سمدء أُمره ُمٞم٤َّمل إمم اخلػم وىم٤مسمؾ  »إين طمٙمٗم٦ُم فم٣ٌمدي ضمٛمٖم٣مء«: قمـ رسمف قمز وضمؾ

ط ذم قمٛمره، ومٞمج٥ُم أن جيٕمؾ وىمت٤ًم ٕوٓده، )وظمٓم٤ميب ًمٙمؿ أهؾ اًمًٜم٦م(  ًمٚمخػم، وُمـ ومرَّ

اؽمتقصقا زم٣ميمٛم٣ًمء «ي٘مقل:  جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن هنتّؿ سمتٕمٚمٞمؿ أهٚمٞمٜم٤م وزوضم٤مشمٜم٤م اًمرؾمقل 

ـَ َمـ ِوَٙمٍع، ـح طُمٙمِْٗم ُ وإن أفمقج َم٣م دم ايمِّمَٙمع أفماله، هم١من ذه٦ٌم سمٗمٝمٚمف ىمنسَمف،  طمغمًا؛ هم١مَّنح

ام  »وإن سمرىمتف مل يزل زمف فمقج ًمق جيٕمؾ ُٓمرأشمف ُمـ سمٕمد صالة اًمٕمِم٤مء وم٘مط. ُرسمَّ

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2658( )م 1385)خ ( 1774)

 ( قمـ قمقاض سمـ محار ريض اهلل قمـف.2865)م ( 1775)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف. 1468/60( )م 3331)خ ( 1776)
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أهي٤م اًمٜم٤مس  داقمل إمم اهلل ُم٤م ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ُمـ طمرض إمم أىمَم طميُمقت

ُٙمقا سم٤مًمًٜم٦م...، ًمٙمـ اُمرأشمف شمتٛمٜمَّك أن ُيٕمِٚمٛمٝم٤م.  ًَّ  مت

لَّ اشم ىُمٙمهُ٘مؿ راٍع وىُمٙمهُ٘مؿ َمًئقل «: ٘مقا اهلل قم٤ٌمد اهلل، اشم٘مقا اهلل قم٤ٌمد اهلل، وم٢منَّ اًمٜمٌَّ

سمـ ي٤ًمر ريض اهلل قمٜمف  قمـ ُمٕم٘مؾ وروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ،»فمـ رفمٝمحتِف

لُّ  َم٣م َمـ راٍع يًؼمفمٝمف اهلل رفمٝمح٥م، شمؿ مل حُيِْْمٜم٣م زمٛمُِْمِحف إٓح مل جيد رائح٥م «ىم٤مل:  قمـ اًمٜمٌَّ

 .»اجلٛم٥م

قمغم أن هٜم٤مك دقمقة سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم ىمقي٦م قمٜمد اًمٜمًقة ذم قمدن، وهٙمذا أيْم٤ًم ذم  -

٦م ُمثؾ  ٤مج دروس ىمقيَّ ومتح "اعمرايمز اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وإٟمٜمل أمحد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٕمٜمدٟم٤م سمدُمَّ

اُمرأة هل اًمتل شُمدِرؾُمُٝمـ ضمزاه٤م اهلل ظمػمًا، وُمثؾ اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ، وُمثؾ  "اعمجٞمد

 ربَّ اُمرأٍة أقمٚمؿ ُمـ زوضمٝم٤م، وأوم٘مف ُمـ زوضمٝم٤م. "دىىمٓمر اًمٜم"

ُ٘مْؿ َوَأْهٙمِٝمُ٘مْؿ ﴿قم٤ٌمد اهلل إنَّ اهلل ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ًَ ـَ آََمٛمُقا وُمقا َأْٞمُٖم ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

َج٣مَرةُ   . [4]اًمتحريؿ: ﴾َٞم٣مرًا َووُمقُدَه٣م ايمٛمح٣مُس َواحْلِ

 تث٤مل أواُمره، واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف. اضمٕمٚمقا سمٞمٜمٙمؿ وأهٚمٞمٙمؿ وسملم اًمٜم٤مر وىم٤مي٦م وهل: سم٤مُم

وُربَّ اُمرأة ذم هم٤مي٦م ُمـ اًمذيم٤مء، وذم هم٤مي٦م ُمـ اًمّمؼم قمغم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ، وٓ شُم٤ٌمزم ُمع 

اًمٕمٚمؿ أضم٤مءه٤م ُمـ اعمقديالت اجلديدة أم ُمـ اًم٘مديٛم٦م، وشمّمؼم هل وزوضمٝم٤م قمغم اًمٌمء 

                                                        

 نم اًمدقمقة مع شمػريطف ذم شمعؾقؿ أهؾف.يـتؼؾ سمقـفام ذم ك( 1777)

 (، قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.1829(، )م5200)خ( 1778)

 (.142( واًمؾػظ ًمف )م 7150)خ ( 1779)
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ه اهلل«اًمٞمًػم  قا  ،»وَمـ يتِمػمح ُيِمػمِّ هم٤مي٦م آهتامم وم٤مهلل اهلل قم٤ٌمد اهلل، اهتٛمُّ

َمروا أوٓدىمؿ زم٣ميمِمالة يمًٌع وارضزمقهؿ فمٙمٝمٜم٣م «سم٠مهٚمٞمٙمؿ، وسمرقم٤مي٦م إسمٜم٤مء 

 . »يمٔممم

 وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يؽمك وًمده خيرج وٓ يدري ُمتك رضمع... -

اًمٕمٚمؿ ظمػم ُمـ اعمٚمؽ  اشم٘مقا اهلل وارقمقا أهٚمٞمٙمؿ، وارقمقا أوٓديمؿ، وارقمقا سمٜم٤مشمٙمؿ،

 واًمرئ٤مؾم٦م. 

ـْ َدفَم٣م إلَِم ﴿ػم ُمـ اعمٚمؽ واًمرئ٤مؾم٦م اًمدقمقة إمم اهلل قمغم سمّمػمة ظم ح ـُ وَمْقًٓ مِم ًَ ـْ َأضْم َوََم

ٙمِِٚمكمَ  اهللِ ًْ ـَ اظمُْ ٛمِل َِم  . [55]ومّمٚم٧م: ﴾َوفَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم َووَم٣مَل إِٞمح

ٟمٕمؿ قم٤ٌمد اهلل، إي٤ميمؿ أن شُمٗمِرـُمقا ذم أوىم٤مشمٙمؿ، أٟم٤م أؾم٠مًُمَؽ سم٤مهلل أهيام أومْمؾ أن شم٘مرأ ذم  -

هِل٤م إمم آظمره٤م  ، أم حتٗمظ صٗمح٦م ُمـ اًم٘مرآن؟!صحٞمٗم٦م ُمـ أوَّ

ي٤م إظمقاٟمٜم٤م، أىمٌٚمقا قمغم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، يم٤من سمٕمض قمٚمامؤٟم٤م يٛمٌم ذم اًمٓمريؼ، وهق يٜمٔمر 

ذم يمت٤مسمف قمرومقا ىمدر اًمٕمٚمؿ8 ومرومَٕمُٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم، وقمرومقا ىمدر اًمًٜم٦م8 ومَروَمَٕمُٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم، 

ٙمِِف وًم٘مد أطمًـ ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل شمٕم٤ممم إذ ي٘مقل: إٟمام يرومع اهلل ا ًُّ ًمِمخص سم٘مدر مت

 .سمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم. -  أؾم٠مُل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م وأن يتقومَّ

*** 

                                                        

 متػؼ قمؾقف قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف.( 1780)

( وأيب 407( قمـ قمؿرو سمـ ؿمعقب قمـ أسمقف قمـ ضمده، وًمف ؿماهد آظمر قمـد اًمؽممذي )495)د ( 1781)

 ـ معٌد واحلديث طمًـ ًمغػمه وطمًـف إًمٌاين رمحف اهلل شمعامم.( قمـ ؾمؼمة سم494داود )
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إنَّ احلٛمد هلل ٟمحٛمده، وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقُذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م 

وُمـ ُيْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمُد أن ٓ  وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومال ُُمْمؾَّ ًمف،

 إًمف إَّٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمُد أنَّ حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف. 

ـَ ﴿ ٣م ايمحِذي َ ُٗمقا ءَي٣م َأُّيه ٙمُِٚمقنَ  اهللآََمٛمُقا اسمح ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ]آل  ﴾ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم

 .[221قمٛمران:

ٗمُ ﴿ ٣م ايمٛمح٣مُس اسمح َ ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح َي٣م َأُّيه ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم قا َرزمح

٣مًء َواسمحُٗمقا  ًَ
َْرضَم٣مَم إِنح اهلل َِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  اهللَايمحِذي سَم

 .[2]اًمٜم٤ًمء: ﴾َروِمٝم٣ٌمً 

٣م ايمحذِ ﴿ َ ـَ َي٣م َأُّيه ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر *  َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  اهللآََمٛمُقا اسمحُٗمقا ءَ ي

ـْ ُيْمِعِ   .[52-52]إطمزاب:﴾َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝمامً  اهللَ يَمُ٘مْؿ ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

٤م سمٕمد: ومٝمذه رؾم٤مًمتل إمم اًمٕمٚمامء، أىمقم هب٤م قمغم سمٕمض اعمرض ا عمقضمقد8 وقمًك أن أُمَّ

 شمٙمقن ؾم٤ًٌٌم ًمِمٗم٤مئل سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم. 

سمـ إؾمامقمٞمؾ إُمػم رمحف اهلل: أٟمَُّف يم٤من سمف قمٚم٦َّم وًمٕمٚمف اإلؾمٝم٤مل  وم٘مد ُذيمَِر ذم شمرمج٦م حمٛمد

الل، وم٠مطمرىمف  ـم٤مل سمف، صمؿ وضمد يمت٤مسم٤ًم ُمـ يمت٥م أهؾ اًمٌدع وُمـ يمت٥م أهؾ اًمزيغ واًمْمَّ

ؿمٗم٤مًء ًمف سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم، وم٠مرضمق أن  وضمٕمٚمف وىمقدًا ًم٘مرص ُمـ اًمٓمٕم٤مم، صمؿ أيمٚمف وص٤مر

 يٙمقن هذا اًمنميط ؾم٤ًٌٌم ًمِمٗم٤مئل سم٢مذن اهلل، صمؿ هق يٕمتؼم وصٞمتل إن شمقوم٤مين اهلل. 

ـَ  اهللَُيْرهَمِع ﴿وم٤مًمٕمٚمامء ُمٜمزًمتٝمؿ رومٞمٕم٦م، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ايمحِذي
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ـَ ُأوسُمقا ايْمِٔمْٙمَؿ َدَرصَم٣م  . [22]اعمج٤مدًم٦م: ﴾ٍت آََمٛمُقا َِمٛمُْ٘مْؿ َوايمحِذي

ـَ ُأوسُمقا ايْمِٔمْٙمَؿ ايمحِذي ُأْٞمِزَل ﴿وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َوَيَرى ايمحِذي

ِٚمٝمدِ  اِط ايْمَٔمِزيِز احْلَ ؼح َوَُّيِْدي إلَِم ِسَ َؽ ُهَق احْلَ ـْ َرزمِّ  .[4]ؾمـ٠ٌم: ﴾إيَِمْٝمَؽ َِم

٤ًم   ويرون اًم٤ٌمـمؾ سم٤مـماًل. ومٝمذا دًمٞمٌؾ قمغم أنَّ أهؾ اًمٕمٚمؿ يرون احلؼ طم٘مَّ

ـَ ُيِريُدوَن ﴿وىم٤مرون قمٜمد أن ظمرج قمغم ىمقُمف ذم زيٜمتف ُم٤مذا ىم٤مل أهؾ اًمدٟمٞم٤م؟  وَم٣مَل ايمحِذي

ُف يَمُذو ضَمظر فَمٓمِٝمؿٍ  ْٞمَٝم٣م َي٣م يَمْٝم٦َم يمَٛم٣َم َِمْثَؾ ََم٣م ُأوَِتَ وَم٣مُروُن إِٞمح َٝم٣مَة ايمده ـَ ُأوسُمقا ايْمِٔمْٙمَؿ *  احْلَ َووَم٣مَل ايمحِذي

٣مزمُِرونَ  اهللُِب َوْيَٙمُ٘مْؿ شَمَقا ٓح ايمِمح ٣مَه٣م إِ ـَ َوفَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم َوٓ ُيَٙمٗمح ـْ آََم ْٖمٛم٣َم زمِِف *  طَمغْمٌ ظمَِ ًَ هَمَخ

ـْ ُدوِن  وَٞمُف َِم ـْ همَِئ٥ٍم َيٛمٌُْمُ َْرَض هَماَم ىَم٣مَن يَمُف َِم ْٕ ـَ  اهللَِوزمَِداِرِه ا َوََم٣م ىَم٣مَن َِم

ـَ  ي   .[62-57]اًم٘مّمص:﴾اظمُْٛمَْتٌِمِ

ٓح ايْمَٔم٣مظمُِقنَ ﴿ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم   . [25]اًمٕمٜمٙمٌقت: ﴾َوََم٣م َئْمِٗمُٙمَٜم٣م إِ

٤مل هؿ اًمذيـ  سمـ أيب قمٌٞمد اًمث٘مٗمل، اًمذي  ضم٤مًمدوا سمًٞمقومٝمؿ حت٧م راي٦م اعمخت٤مروم٤مجلُٝمَّ

ة، وهؿ اًمذيـ ضم٤مًمدوا سمًٞمقومٝمؿ ُمع اخلقارج، وهؿ اًمذيـ  ٌُقَّ اٟمتٝمك سمف إُمر أن ادقمك اًمٜمُّ

ـمٜمٞم٦م، وهؿ اًمذيـ ضم٤مًمدوا سمًٞمقومٝمؿ ُمع أئٛم٦م اجلقر. ومٝمؿ أشم٤ٌمع ضم٤مًمدوا سمًٞمقومٝمؿ ُمع اًم٤ٌم

 يمؾ ٟم٤مقمؼ. 

ىْمِر ﴿أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمزًمتٝمؿ رومٞمٕم٦م، وربُّ اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  هَم٣مؽْمَٟميمقا َأْهَؾ ايمذِّ

 . [25]اًمٜمحؾ: ﴾إِْن ىُمٛمُْتْؿ ٓ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ 

 ؾم٤مء واًمًالـملم. واًمٕمٚمامء اعمت٘مدُمقن يم٤مٟم٧م هلؿ ُمٙم٤مٟم٦م قمٔمٞمٛم٦م هي٤مهبؿ اعمٚمقك واًمرؤ

سمـ أٟمس يم٤من أُمراء اعمديٜم٦م هي٤مسمقٟمف،  ٕمد يم٤من أُمراء ُمٍم هي٤مسمقٟمف، وُم٤مًمؽسمـ ؾم وم٤مًمٚمٞم٨م

 وىمد ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ذم اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل: 
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ـــ٦م ـــع هٞمٌ ـــال يراضم ـــقاب وم ـــ٠مسمك اجل  ي

 

ـــــ٤من  ـــــقايمس إذىم ـــــ٤مئٚمقن ٟم  واًمً

ـــك  ـــٚمٓم٤من اًمت٘م ـــز ؾم ـــ٤مر وقم  أدب اًمقىم

 

 ومٝمـــق اعمٓمــــ٤مع وًمــــٞمس ذا ؾمــــٚمٓم٤من  

سمـ ظمزيٛم٦م يم٤من يرد قمغم إُمػم ذم همٚمٔم٦م، ومٙم٤مٟم٧م ُمٜمزًمتٝمؿ رومٞمٕم٦م  ؾمح٤مقسمـ إ وحمٛمد 

ٕٟمف سمٛمجرد ومتقاه أنَّ هذا إُمػم همػم ص٤مًمح، وم٤مًمٜم٤مس يٕمروقن قمٜمف، وٓ يًٛمٕمقن ًمف 

وٓ يٓمٞمٕمقن، ومٛمـ أضمؾ هذا يم٤من هي٤مهبؿ اعمٚمقك واًمرؤؾم٤مء، وهؿ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم 

 ؤؾم٤مء، وًم٘مد صدق ُمـ ىم٤مل: يٜمزوون وٓ يتٓمٚمَّٕمقن إمم ُم٤م سم٠ميدي اعمٚمقك واًمر

 وًمق أنَّ أهـؾ اًمٕمٚمـؿ صـ٤مٟمقه صـ٤مهنؿ 

 

ـــ٤م   ـــقس ًمٕمٔمٛمٜم ـــقه ذم اًمٜمُُّٗم ـــق قمٔمٛم  وًم

ـــقُه ومٝمـــ٤من ودٟمًـــقا    وًمٙمــــ أذًمُّ

 

ـــــك دم  ـــــ٤مٕـمامع طمت ـــــ٤مه سم  ٝمـــــام حمٞم

اًمٜم٤مس( ٓ رمحف اهلل شمٕم٤ممم إمم أن ىم٤مل: إنَّ إزهري  ًم٘مد اٟمتٝمك احل٤مل )سمجامل قمٌد 

ف: يمٞمػ خترضمقن هذا اًم٘م٤مٟمقن ؾمُٞمٕم٤مروف إزهريقن؟ شمًٚمٞم٦م دضم٤مضم٦م، وذًمؽ طمٞمٜمام ىمٞمؾ ًم

 وم٘م٤مل: ٓ، وم٢منَّ إزهري شمًٚمٞم٦م دضم٤مضم٦م. 

وأن اعمٚمقك واًمرؤؾم٤مء ذم هذا اًمزُم٤من ي٘مٜمِٜمقَن اًم٘مقاٟملم اعمًتقردة ُمـ ىمٌؾ أقمداء 

اإلؾمالم، صمؿَّ يدقمقن أهؾ اًمٕمٚمؿ يقىمٕمقن قمٚمٞمٝم٤م، هذه ومْمٞمح٦م ي٤م قمٚمامء إُم٦م، وم٤مشم٘مقا اهلل 

ٚمتؿ ُم٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٚمتٛمقه وحتٛمَّ ، وم٢منَّ اهلل ُم٤م رومع ُمٜمزًمتٙمؿ إَّٓ سم٥ًٌم اًمٕمٚمؿ اًمذي حتٛمَّ

ٜمَُف وم٢من اًمٕمٚمؿ هيتػ سم٤مًمٕمٛمؾ8 وم٢من أضم٤مسمف وإَّٓ ارحتؾ.   يتْمٛمَّ

وًمًٜم٤م ُٟمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمامء أن ي٘مقُمقا سم٤مًمثَّقرات وآٟم٘مالسم٤مت، سمؾ ُٟمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمامء أن 

٦م، وم٢من ظمِمقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ هرسمقا ذم ي٘مقًمقا إذا دقمقا ًمٚمتقىمٞمع قمغم سم٤مـمؾ: ٓ، يمٚمٛم٦م ؾمٝمٚم

اًمٗمٞم٤مذم واًم٘مٗم٤مر ظمػم ُمـ أن حيٛمٚمقا أوزارهؿ يم٤مُمٚم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وُمـ أوزار اًمذيـ 

ُيْمِٚمقهَنُؿ سمٖمػم قمٚمؿ، وم٘مد ؾم٤مءت فمٜمقن اعمجتٛمع سمٕمٚمامئٝمؿ سمٕمد ُم٤م ؾم٤مءت فمٜمقهنؿ 
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 سمحٙم٤مُمٝمؿ. 

لُّ  دم  ٓ ضمًد إٓح «ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد:  "اًمّمحٞمحلم"يمام ذم  واًمٜمٌَّ

َْمُف فمعم هٙم٘متف دم احلؼ، ورصمٌؾ آسم٣مه اهلل احل٘مٚم٥م؛ همٜمق يٗمِض  اشمٛمتكم: رصمٌؾ آسم٣مه اهلل َم٣مًٓ همًٙمح

 .»ِب٣م وُئمٙمُِّٚمٜم٣م

ـِ َأِو ﴿اًمٕمٚمامء جي٥م أن يرضمع إًمٞمٝمؿ اعمٚمقك واًمرؤؾم٤مء:  ََْم ْٕ ـَ ا َوإَِذا صَم٣مَءُهْؿ َأَْمٌر َِم

ؽُم  وُه إلَِم ايمرح ْقِف َأَذافُمقا زمِِف َويَمْق َرده َتٛمٌُِْْمقَٞمُف اخْلَ ًْ ـَ َي ََْمِر َِمٛمُْٜمْؿ يَمَٔمٙمَِٚمُف ايمحِذي ْٕ قِل َوإلَِم ُأورِم ا

 .[65]اًمٜم٤ًمء: ﴾َِمٛمُْٜمؿْ 

اًمقاضم٥م أَّٓ يٌتُّقا ذم أُمر طمتك ي٠ًمًمقا اًمٕمٚمامء: أجيٞمزه اإلؾمالم أم ٓ جُيٞمُزه؟ ومٝمذا هق 

 اًمقاضم٥م. 

ًمٕم٤ممل ٟمحق ؾمٌٕملم أًمٗم٤ًم يم٤مٟم٧م ُمٜمزًم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ىمٌؾ ُمٜمزًم٦م رومٞمٕم٦م، رسمَّام دمد ذم طمٚم٘م٦م ا

ويمٞمػ ذاك، ومل يٙمـ هٜم٤مك ُمٙمؼمات صقت؟! ي٠مشمقن سمٛمٌِٚمٖملم ومُمٚملم ُمدى اًمّمقت 

اك ي٘مقل ويّمٞمح: ىم٤مل: سمـ ؾمٕمٞمد، وذ ظمٚمٗمف، ومٞم٘مقل اًمٕم٤ممل: طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌموهق يٌٚمغ ُمـ 

 سمـ ؾمٕمٞمد، وهٙمذا أظمر إمم أن يٌٚمغ ُمـ ظمٚمٗمف.  طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم

ح اًمٕم٤ممل ُمدرؾم٤ًم ذم ُمدرؾم٦م ُمثؾ ىم٤مـمع اًمّمالة أُم٤م أن ومُ٘ميَض طمتك قمغم اًمٕمٚمؿ وأصٌ

واخلامر، أو أصٌح ُمقفمٗم٤ًم ذم وزارة اًمٕمدل ووزير اًمٕمدل وُم٤م وزير اًمٕمدل، ٟم٠ًمُل اهلل أن 

 يريح اًمٌٚمد ُمٜمف.

 اهللُ َيْرهَمِع ﴿ومح٤مًم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ؾمٞمئ٦م، ومٝمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أظمٚمػ وقمده ذم ىمقًمف: 

                                                        

 (.816( )م 73)خ ( 1782)
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ـَ  ـَ آََمٛمُقا َِمٛمُْ٘مْؿ َوايمحِذي أم هؿ اًمذيـ شمٜم٤مزًمقا قمـ  [22]اعمج٤مدًم٦م: ﴾ُأوسُمقا ايْمِٔمْٙمَؿ َدَرصَم٣مٍت  ايمحِذي

هذه اعمٜمزًم٦م اًمرومٞمٕم٦م؟ اًمقاىمع أن أهؾ اًمٕمٚمؿ هؿ اًمذيـ شمٜم٤مزًمقا قمـ هذه اعمٜمزًم٦م اًمرومٞمٕم٦م 

وص٤مروا يمام ىمٞمؾ: وم٠مٟمتؿ ي٤م أهي٤م اًمٕمٚمامء، قمٜمدُم٤م يمٜمتؿ ـمٚم٦ٌم ذم اعمدارس شم٠ميمٚمقن اًمٗمٓمقر إن 

٦م واًمٕمامرة وجمٚمس اًمٜمقاب، ومّم٤مروا شمٞمن يمدُم٦م قمغم سم٤ًٌمس، صمؿ سم ٕمد ذًمؽ اًمًٞم٤مرة أسمق دسمَّ

 يمام ىمٞمؾ: 

ــدة ــؾ سمٚم ــؿ ذم يم ــقن اًمٕمٚم ــقا يٓمٚمٌ  قمٜم

 

ـــوا   ـــام طمّمـــٚمقه وطمنم  ؿمـــ٤ٌمسم٤ًم ومٚم

ـــقًمف  ـــٜم٤مده وأص ـــؿ إؾم ـــح هل  وص

 

 وصــ٤مروا ؿمــٞمقظم٤ًم وــٞمٕمقه وأدسمــروا 

ــ٤م   ــؿ حيٚمٌقهن ــدٟمٞم٤م ومٝم ــغم اًم ــقا قم  ومامًم

 

 سم٠مظمالومٝمـــ٤م ُمٗمتقطمٝمـــ٤م ٓ يٍمـــر   

ــقء  ــامء اًمً ــ٤م قمٚم ــقًمٙمؿ  ومٞم ـــ قم٘م  أي

 

ــــ احلـــدي٨م اعمًـــٜمد اعمتخـــػم    وأي

أيـ ذًمؽ اًمزهد اًمذي يمٜم٧م قمٚمٞمف ذم اعمدرؾم٦م، وشمٚمؽ اًمٕم٤ٌمدة وذًمؽ اًمقرع، ومٚمام  

٤ًم، ومٚمام وصٚم٧م ىمٚم٧ُم: واهلل ُم٤م رومٕمٜمل إَّٓ هذا احلزب،  وصٚم٧م إمم اًم٘مْم٤مء أصٌح٧م ًمّمَّ

٤م أقمرف أن ومٞمف خم٤مًمٗم٦م وم٠مٟم٤م إن شمريمتف ؾمٞمٜمزًمٜمل همدًا ، وم٠مٟم٤م أصؼم قمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمٌالء وأٟم

 ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. 

ومام أطماله٤م أن يٜمزًمقك ٕضمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومٙمؿ ُمـ قم٤ممل ُمـ قمٚمامئٜم٤م يٓمٚم٥م 

 ًمٚم٘مْم٤مء وي٠مسمك، ومُرسمَّام ييب ُمـ أضمؾ اًم٘مْم٤مء. 

٤م قمٌد سمـ إدريس وويمٞمع وطمٗمص اهلل وًم٘مد ـمٚم٥م قمٌد سمـ إدريس  اهلل سمـ همٞم٤مث، وم٠مُمَّ

ح ًمٚم٘مْم٤مء، وهق طم٤مومٌظ يمٌػم، : أظمرضمقا هذا ومٝمق ٓ يّمٚموم٘مد أفمٝمر هلؿ أٟمف أسمٚمف، وم٘م٤مًمقا

 –سمـ اجلراح حتٞمؾ قمٚمٞمٝمؿ، وم٘م٤مل: واهلل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، ُم٤م رأي٧ُم هبذه ُمٜمذ ؾمٜم٦م  وويمٞمع

وهق صحٞمح ُم٤م رأى سم٠مصٌٕمف ُمٜمذ ؾمٜم٦م وهؿ  –وأؿم٤مر سم٠مصٌٕمف إمم قمٞمٜمف وهق يريُد أصٌٕمف 
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٤م  ٤ًم، وًمٙمـ ارضمع إمم شمرمج٦م ت٤مضمسمـ همٞم٤مث ومٙم٤من حم طمٗمصئمٜمقن أٟمف يريد قمٞمٜمف. وأُمَّ

سمـ همٞم٤مث وم٘مد يم٤من  طمتك ٓ شمزء اًمٔمـ سمحٗمص "أظم٤ٌمر اًم٘مْم٤مة"سمـ همٞم٤مث ذم  طمٗمص

هي٤مسمف اًمًالـملم، ويم٤من ي٘مٞمؿ قمٚمٞمٝمؿ احلدود إذا ارشمٙمٌقه٤م، وي٘مقل هلؿ: وإَّٓ ظمذوا 

ىمْم٤مءيمؿ، ومال ي٘مقل هلؿ: ؾم٠مظمرج قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمًٞمػ، سمؾ ي٘مقل هلؿ: ؾم٠مختغم قمـ ىمْم٤مئٙمؿ 

 وأرضمع إمم سمٞمتل. 

وص٤مطمٌٜم٤م اعمًٙملم ئمـ أٟمف إذا أدى يمٚمٛم٦م احلؼ ؾمٞمٜمزًمقٟمف ُمـ جمٚمس اًمٜمقاب، أٟم٤م 

 أقمرف رضماًل وم٤مواًل، ويٕمرف احلؼ واًم٤ٌمـمؾ ًمٙمـ ومتـ سم٤مًمًٞم٤مرة أسمق دسم٦م وومتـ سم٤مًمرشم٦ٌم. 

ِؼ اهلل ي٤م قمٌد  اهللََِم٣م فِمٛمَْدىُمْؿ َيٛمَْٖمُد َوََم٣م فِمٛمَْد ﴿اهلل، وأظمرة ظمػٌم وأسم٘مك:  وم٤مشمَّ

، ورسمَّام شمٙمقن هذه اًمقفمٞمٗم٦م ؾم٤ًٌٌم ًمِم٘م٤مئؽ ذم أظمرة، وم٤مشمؼ اهلل ويمـ [74]اًمٜمحؾ: ﴾زَم٣مٍق 

ىمقاُم٤ًم سم٤محلؼ، أظم٤مـمٌؽ أٟم٧م ي٤م ومالن، وأٟم٧م شمٕمرف ٟمٗمًؽ، وم٠مٟم٤م أقمرف أٟمؽ شمٕمرف احلؼ، 

ِط ؾُمَٜمَداَء هللِحِ َويَمْق فمَ ﴿وأٟم٤م ٓ ُأؾمِٛمل أؿمخ٤مص٤ًم:  ًْ اَِمكَم زم٣ِميْمِٗم ـَ آََمٛمُقا ىُمقُٞمقا وَمقح ٣م ايمحِذي َ عَم َي٣م َأُّيه

ـْ نَمٛمِّٝم٣ًم َأْو هَمِٗمغمًا همَ  وَْمَرزمكَِم إِْن َيُ٘م ْٕ ـِ َوا ُ٘مْؿ َأِو ايْمَقايمَِدْي ًِ َقى َأْن  ٣مهللَُأْٞمُٖم َأْولَم ِِبِاَم هَمال سَمتحٌُِٔمقا اَْلَ

 . [253]اًمٜم٤ًمء:﴾ىَم٣مَن زماَِم سَمْٔمَٚمُٙمقَن طَمٌغِماً  اهللَسَمْٔمِديُمقا َوإِْن سَمْٙمُقوا َأْو سُمْٔمِرُوقا هَم١مِنح 

َٚمٗمٞمُّقن قمغم طمؼ، وأٟم٤م أؿمٝمد هلل أٟمٙمؿ ومٝمؿ يٕم ًَّ رومقن احلؼ ي٘مقًمقن: واهلل إٟمٙمؿ أهي٤م اًم

ـُ ٟمريد:  ـُ ُمٕمٙمؿ، ًمٙمـ ُمٕمٜم٤م سمامذا سم٤مًمٙمالم ٟمح ]إٟمٕم٤مم: ﴾َوإَِذا وُمْٙمُتْؿ هَم٣مفْمِديُمقا﴿قمغم طمؼ وٟمح

٣منِ  اهللَ إِنح ﴿، [231 ًَ ضْم ِ ْٕ  .[72]اًمٜمحؾ: ﴾َيْٟمَُمُر زم٣ِميْمَٔمْدِل َوا

اً ي٠مُمر أسم٤م  واًمٜمٌلُّ  ، إهن٤م شمْمحٞم٦م سمديـ ذر أن ي٘مقل احلؼ وًمق يم٤من ُُمرَّ
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وشمْمحٞم٦م سمِمٕم٥م، وشمْمحٞم٦م سم٠مسمٜم٤مئٜم٤م ومٚمذات أيم٤ٌمدٟم٤م إذا مل ٟم٘مػ ُمع اإلؾمالم، اًمدوٓرات 

 إُمريٙمٞم٦م جي٥م أن ٓ شم١مصمر قمغم ديٜمٜم٤م، وهؿ ٓ يٕمٓمقهن٤م إَّٓ سمٛم٘م٤مسمؾ.

شمّمؿ وواهلل ي٤م ىم٤ميض، ٕن متٌم قمغم رضمٚمٞمؽ ظمػم ًمؽ ُمـ أسمق دسم٦م، صمؿ شمًٙم٧م و

ِؼ اهلل ذم اًمِمٕم٥م واشمؼ اهلل ذم اعمجتٛمع، جي٥م  وخترس قمـ احلؼ، جي٥م أن شم٘مقل احلؼ، وم٤مشمَّ

ٌََٟم ﴿أن شم٘مقل احلؼ، وم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘متدي سمف، وُمٜمٝمؿ ُمـ اٟمحرف:  َواسْمُؾ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َٞم

ْٝمَْم٣مُن هَمَ٘م٣مَن َمِ  ٌََٔمُف ايمُمح َٙمَخ َِمٛمَْٜم٣م هَمَٟمسْم ًَ ـَ ايمحِذي آسَمْٝمٛم٣َمُه آَي٣مسمِٛم٣َم هَم٣مْٞم ٣م *  ـَ ايْمَٕم٣مِوي َويَمْق ؾِمْئٛم٣َم يَمَرهَمْٔمٛم٣َمُه ِِبَ

ِٚمْؾ فَمَٙمْٝمِف َيْٙمَٜم٧ْم َأْو سمَ  ٌََع َهَقاُه هَمَٚمَثُٙمُف ىَمَٚمَثِؾ ايْمَ٘مْٙم٤ِم إِْن حَتْ َْرِض َواسمح ْٕ ىْمُف َويَم٘مِٛمحُف َأطْمَٙمَد إلَِم ا ؼْمُ

ـَ مُحُِّٙمقا ايمتحْقَراَة ﴿. [254-253ٕقمراف: ا]﴾َيْٙمَٜم٧ْم  اَمِر ََمَثُؾ ايمحِذي ْ حَيِْٚمُٙمقَه٣م ىَمَٚمَثِؾ احْلِ شُمؿح مَل

ـْ زَمْٔمِدِهْؿ طَمْٙمٌػ َوِرشُمقا ايْم٘مَِت٣مَب َيْٟمطُمُذوَن فَمَرَض ﴿، [3]اجلٛمٕم٦م: ﴾حَيِْٚمُؾ َأؽْمَٖم٣مراً  هَمَخَٙمَػ َِم

َْدَٞمك َوَيُٗمقيُمقَن ؽَمُٝمْٕمَٖمُر يَمٛم٣َم َوإِْن َيْٟمهِتِْؿ فَمَرٌض َِمْثُٙمُف َيْٟمطُمُذوهُ  ْٕ  . [247ٕقمراف: ا]﴾َهَذا ا

ومتٙم٤مًمٞمػ قمٔمٞمٛم٦م قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ، ٓ شمٔمٜمقا أن اهلل رومع ُمٜمزًمتٝمؿ سمٓمقل حل٤مهؿ، أو 

ًمٌٞم٤مض وضمقهٝمؿ، أو ٕهنؿ يؼُمُُمقن اًمٕمامُم٦م8 سمؾ رومع اهلل ُمٜمزًمتٝمؿ عم٤م يقاضمٝمقن ُمـ 

 اعمت٤مقم٥م واعمِم٤مق، ُمت٤مقم٥م ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ، وُمت٤مقم٥م ذم شمٌٚمٞمٖمف واًمٕمٛمؾ سمف. 

احلؼ أٟمف رضمؾ  –رين قم٤ممل وم٤موؾ هـ( زا2221/ذي احلج٦م/12ذم يقم إطمد )

ومٙم٤من ُمـ أول يمالُمف زم أن ىم٤مل: مل شمتٙمٚمؿ ذم ومالن؟ وم٘مٚم٧ُم ًمف: ٕٟمف يدقمق إمم  –وم٤موؾ 

اًمتجٛمع اًمٓم٤مهمقيت، وأٟم٤م أىمقل وهق احلؼ: إٟمٜمل ٓ أقمتؼمه داقمٞم٤ًم إمم اهلل، ٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

غْمِ ﴿وشمٕم٤ممم ي٘مقل:  ٥ٌم َيْدفُمقَن إلَِم اخْلَ ـْ َِمٛمُْ٘مْؿ ُأَمح اًمداقمل إمم احلزسمٞم٦م  [222]آل قمٛمران: ﴾َويْمَتُ٘م

ٌََٔمٛمِل اهللِوُمْؾ َهِذِه ؽَمٌِٝمقِم َأْدفُمق إلَِم ﴿ٓ يدقمق إمم اخلػم:  ـِ اسمح ]يقؾمػ: ﴾فَمعَم زَمِِمغَمٍة َأَٞم٣م َوََم

 ، سمؾ أقمتؼمه داقمٞم٤ًم إمم طمزسمٞم٦م، وم٠مٟم٤م أطمذر ُمٜمف. [226
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ٍماف ُمـ سملم سمـ حيٞمك ىمٓمران، وم٠مردُت آٟم حمٛمد هذا اًمرضمؾ اًمٗم٤موؾ هق اًم٘م٤ميض

يديف، واهلل ًمق ضمٚم٧ًم ُمٕمف ؾم٤مقمتلم، أو صمالصم٤ًم أو ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر وم٢مٟمف أهٌؾ ًمذًمؽ8 ٕٟمف إذا 

قمرف احلؼ ؾمٞمتٌٕمف8 ًمٙمـ يمؾ واطمد وأٟم٧م حمت٤مج إمم أن شمنمح ًمف اًم٘مْمٞم٦م، وم٠مٟم٤م يمٜم٧ُم 

ؽ ي٤م ُمتٕم٥م وٟمٗمس اعمريض شمٙمقن ًمٞم٧ًم ُمرشم٤مطم٦م، ومجٚم٧ًم ُمٕمف، وىُمٚم٧ُم ًمف: ىمد روٞم٧ُم سم

اًمقه٤مب اًمقص٤ميب  سمـ قمٌد وإخ حمٛمد قه٤مب اًمديٚمٛملاًم ىم٤ميض وسم٤مٕخ قمٌد

وإخ حمٛمد اإلُم٤مم اًمريٛمل روٞم٧ُم سمٙمؿ طمٙماًم سمٞمٜمل وسمٞمٜمف سمنمط أن ي٘مًؿ يمؾ واطمد ُمٜم٤م 

سم٤مهلل أٟمف سمريء ُمـ احلزسمٞم٦م، وأٟمف ُمع اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وروٞمٜم٤م أيْم٤ًم سمٙمؿ طمٙماًم سملم أهؾ 

إُمر وىم٤مل يمٚمٛم٦م ُم٤م أطمًٜمٝم٤م: ىم٤مل: اًمًٜم٦م وسملم أهؾ اًمتجٛمع اًمٓم٤مهمقيت، وم٤مٟمتٝمٞمٜم٤م قمغم هذا 

ٜم٤َم أن جيتٛمع أهؾ اخلػم قمغم هذا إُمر.   هَيَٛمُّ

ُـّ أٟمف رضمع إًمٞمٝمؿ ذم اضمتامقمٝمؿ سمّمٕمدة وأظمؼمهؿ هبذا، وم٘م٤مُم٧م ىمٞم٤مُمُتُٝمؿ  وأٟم٤م أفم

وىم٤مًمقا: ؾمؽمضمع اعم٠ًمًم٦م إمم اًمٕمٚمامء، وم٤مًمٕمٚمامء ؾمٞم٘مقدوٟمٜم٤م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وٟمرومض 

 رأي أظمر، واًمتٕمددي٦م، واًمتٜمًٞمؼ ُمع طمزب اًمٌٕم٨م. اًمديٛم٘مراـمٞم٦م واطمؽمام اًمرأي واًم

وىمد أشم٤مين آشمقن ي٤م ًمٞمتٝمؿ أشمقا زائريـ ضمزاهؿ اهلل ظمػمًا قمغم زي٤مرهتؿ، وأسمقا إَّٓ أن 

يٗمتحقا هذا اعمقوقع ويم٤من إخ )قمٌد اهلل صٕمؽم( ي٘مقل: جي٥م أن ُٟمٙمِقن جمٚم٤ًًم ُمـ أهؾ 

، وًمٙمٜمؽ مل شمِػ، ىمٚم٧ُم: ومٝمذه اًمقرىم٦م اهلل؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ ا ي٤م قمٌداًمٕمٚمؿ، ىمٚم٧ُم: أمل أىمؾ ًمؽ هذ

وهذا اًم٘مٚمؿ، وأٟم٤م ُمًتٕمٌد وُمٚمتزٌم هبذا أن ٟمٙمت٥م جمٛمققم٦ٌم ُمـ قمٚمامء اًمٞمٛمـ إوم٤موؾ 

ويٙمقٟمقا هؿ احلٙمؿ ذم يمؾ ُم٠ًمًم٦م، وواومؼ اعمجٚمس يمٚمف إَّٓ ُمدير ُمـ اعمديريـ وم٘م٤مل: ٓ 
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 يّمٚمح أن يٙمقن اًم٘مقل ىمقل اًمٕمٚمامء. 

ٗمك، وإن مل يٙمـ ومٞمٝم٤م دًمٞمؾ8 وم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ أقمٚمؿ، أىمقل: إن يم٤من اعم٠ًمًم٦م ومٞمٝم٤م دًمٞمؾ8 ومٙم

ـَ ُأوسُمقا ايْمِٔمْٙمَؿ َوْيَٙمُ٘مْؿ شَمَقاُب ﴿وىمد شم٘مدم ىمقل اهلل قمز وضمؾ:  ـَ  اهللَِووَم٣مَل ايمحِذي ـْ آََم طَمغْمٌ ظمَِ

٣مزمُِرونَ  ٓح ايمِمح ٣مَه٣م إِ ، واًمٔم٤مهر أن هلذا اًمِمخص أصمرًا [62]اًم٘مّمص: ﴾َوفَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم َوٓ ُيَٙمٗمح

ٕمد أن ىم٤مل: ُم٤م يّمٚمح، ص٤مروا يراضمٕمقٟمف ىمدر دىمٞم٘متلم وذم اًمٜمٝم٤مي٦م ىم٤مًمقا: قمٚمٞمٝمؿ ومٌ

ؾمٜمزورك ُمرة أظمرى، وم٘مٚم٧ُم هلؿ: ٓ، ٓ شمزوروين ُمرة أظمرى، وٓ أريد أن شمزوروين ُمرة 

أظمرى أٟم٤م ُمِمٖمقل، وأٟمتؿ قمٜمديمؿ ومراغ، وأٟمتؿ ممٚمقءون سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م اعمٜمحروم٦م، وأٟم٤م ـم٤مًم٥م 

 ُمرة أظمرى. قمٚمؿ ُم٤م قمٜمدي وىم٧م، وٓ أرهم٥م أن شم٠مشمقين 

سمٕمد هذا: اًمتٜمًٞمؼ ُمع طمزب اًمٌٕم٨م آؿمؽمايمل، واًمٌٕمثٞم٦َّم هل وًمٞمدُة آؿمؽمايمٞم٦م 

 واًمِمٞمققمٞم٦م. 

 ىم٤مل ىم٤مئٚمٝمؿ: 

ــف ــؽ ًم ــ٤ًم ٓ ذي ــ٨م رسمَّ ــ٧ُم سم٤مًمٌٕم  آُمٜم

 

ـــ٤مين   ـــف صم ـــ٤م ًم ـــ٤ًم ُم ـــ٦م ديٜم  وسم٤مًمٕمروسم

 وىم٤مل أيْم٤ًم:  

 ٓ شمًـــؾ قمــــ ُمٚمتـــل قمــــ ُمـــذهٌل 

 

 أٟمـــــ٤م سمٕمثـــــل اؿمـــــؽمايمل قمـــــريب  

 وىم٤مل أيْم٤ًم:  

ـــلَّ  ـــ٤مومح ـــُد سمٞمٜمٜم ـــٌر يقطِم ـــغم يمٗم  قم

 

ـــٜمَّؿِ   ـــدُه سمجٝم ـــٝماًل سمٕم ـــاًل وؾم   وأه

ىُمْؿ ﴿وربُّ اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:   ي َوفَمُدوح ـَ آََمٛمُقا ٓ سَمتحِخُذوا فَمُدوِّ ٣م ايمحِذي َ َيَٟمُّيه

طِمِر ُيقَ  ٣مهللِٓ جَتُِد وَمْقَم٣ًم ُي٠ْمَِمٛمُقَن زمِ ﴿، وي٘مقل: [2]اعمٛمتحٜم٦م: ﴾َأْويمَِٝم٣مءَ  ْٔ ـْ ضَم٣مدح َوايْمَٝمْقِم ا وَن ََم اده

ـْ ُدوِن ﴿، وي٘مقل: [11]اعمج٤مدًم٦م: ﴾َوَرؽُمقيَمفُ  اهللَ ـَ َأْويمَِٝم٣مَء َِم ٓ َيتحِخِذ اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن ايْمَ٘م٣مهمِِري
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ـَ  ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ هَمَٙمْٝمَس َِم ُرىُمُؿ  اهللِاظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َوََم ٓح َأْن سَمتحُٗمقا َِمٛمُْٜمْؿ سُمَٗم٣مًة َوحُيَذِّ ٍء إِ  اهللُدِم َرْ

فُ  ًَ  . [16]آل قمٛمران: ﴾َٞمْٖم

وي٘مقل أيْم٤ًم سمٕمد أن ذيمر وٓء اعم١مُمٜملم ًمٚمٛم١مُمٜملم ووٓء اًمٙم٤مومريـ ًمٚمٙمٗم٤مر ذم آظمر 

٣مٌد ىَمٌغِمٌ ﴿ؾمقرة إٟمٗم٤مل:  ًَ َْرِض َوهَم ْٕ ـْ همِْتٛم٥ٌَم دِم ا ٓح سَمْٖمَٔمُٙمقُه سَمُ٘م  .[55ٕٟمٗم٤مل: ا]﴾إِ

ع! ُأٟم٤مؿِمُديُمؿ اهلل أأٟمتؿ اٟمتنمت اًمٗمتٜم٦م واٟمتنم اًمٗم٤ًمد اًمٙمٌػم سمٕمد هذا، ي٤م قمٚمامء اًمتَّ  جٛمُّ

ع! ُأٟم٤مؿِمُديُمؿ اهلل أأٟمتؿ اًمذيـ  ع اًمٓم٤مهمقشمٞم٦م؟ ي٤م قمٚمامء اًمتََّجٛمُّ اًمذيـ ووٕمتؿ أهداف اًمتَّجٛمُّ

ع! ُأٟم٤مؿِمُديُمؿ اهلل أأٟمتؿ اًمذيـ ووٕمتؿ اًمتٜمًٞمؼ ُمع  ووٕمتؿ ُمٞمث٤مق اًمنمف؟ ي٤م قمٚمامء اًمتَّجٛمُّ

ًمٜم٤مسي أم هؿ جمٛمققم٦ٌم ُمـ احلزب اًمٌٕمثل اًمٕمريب آؿمؽمايمل، واحلزب اًمقطمدوي ا

ؾ ي٤م ص٤مطم٥م اًمٗمْمٞمٚم٦م وىِمع قمغم هذا اًمٙمالم، صمؿ سمٕمد ذًمؽ ي٘مقل ىم٤مئٚمٝمؿ:  اًمُٖمث٤مء؟ صمؿَّ شمٗمْمَّ

 أٟم٤م ُمْمٓمر. 

اهلل أن ٟمراك ذم اًمتحرير ويم٠مس اًمدم ذم يدك يًٞمؾ قمغم  أٟم٤م أظمِمك قمٚمٞمؽ ي٤م قمٌد

ََم٦ْم ﴿حلٞمتؽ، وقمغم صمٞم٤مسمؽ صمؿ شم٘مقل أٟم٤م ُمْمٓمر، ٕنَّ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل:  ضُمرِّ

ٛمِْزيرِ 
ُؿ اخْلِ ُم َوحَلْ ـِ اْوُْمرح ﴿، إمم أن ىم٤مل: [5]اعم٤مئدة: ﴾فَمَٙمْٝمُ٘مُؿ اظمَْْٝمَت٥ُم َوايمدح ، [5]اعم٤مئدة: ﴾هَمَٚم

ٟمخِمك قمٚمٞمؽ ي٠مهي٤م اعمْمٓمر، أن ٟمراك ذم اًم٘م٤مع وأن شمٜمٝمس ُمـ حلؿ اعمٞمت٦م صمؿ شم٘مقل: أٟم٤م 

ذم  ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ُمْمٓمر، جي٥م أن ٟمرضمع إمم يمت٥م اًمٚمٖم٦م ذم ُمٕم٤مين آوٓمرار، وإمم 

 ُمٕم٤مين آوٓمرار. 

وىم٤مل: ًمٜم٤م ُمـ اًمٓمَّٕم٤مم يمذا  وم٘مد ُم٤مشم٧م ٟم٤مىم٦م قمٜمد رضمٍؾ صمؿ ذه٥م ي٠ًمل رؾمقل اهلل 
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 .»ٞمٔمؿ«، ومٝمؾ شُم٤ٌمح ًمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: ويمذا

٤م أن شمرطِم٥َم سم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م يمام ٟمنمشمف  وم٤معمْمٓمر هق اًمذي خيِمك قمغم ٟمٗمًف اًمتٚمػ، أُمَّ

اًمتٜمًٞمؼ: شمقـمٞمد اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمتل هل يمٗمر، وُمـ دقم٤م إمم ضمريدة اجلامهػم ذم 

اًمديٛم٘مراـمٞم٦م وهق يٕمٚمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م: ومٝمق يم٤مومر، ٕن ُمٕمٜم٤مه٤م: اًمِمٕم٥م حيٙمؿ ٟمٗمًف سمٜمٗمًف، 

ُك دِم ضُمْ٘مِٚمِف َأضَمداً ﴿وربُّ اًمٕمزة ي٘مقل:  ٓح ﴿، وي٘مقل: [14]اًمٙمٝمػ: ﴾َوٓ ُيمْمِ ْ٘مُؿ إِ إِِن احْلُ

ـْ مَلْ حَيُْ٘مْؿ زماَِم َأْٞمَزَل وَ ﴿، وي٘مقل: [35]إٟمٕم٤مم: ﴾هللِحِ ، [22]اعم٤مئدة: ﴾هَمُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ ايْمَ٘م٣مهمُِرونَ  اهللُ ََم

وآظمر ي٘مقل: أٟم٤م ُُمٙمَره، وأريُد ُمٜمؽ أن شمرضمع إمم ُمٕمٜمك اإليمراه، طمدُّ اإليمراه أن حيؾَّ سمؽ 

ٚمُف، أُم٤م أن شمرشمٙم٥م اعمحرُم٤مت صمؿ شم٘مقل: أٟم٤م ُُمٙمره، وم٠مٟم٧َم  أو سمامًمؽ أو قمروؽ ُم٤م ٓ شمتحٛمَّ

ُؿ ُُمٙمَرهقن ذم اًمدظمقل، أو ذم  ًم٧ًم سمِٛمٙمره، ومٚمٞمتَِّؼ اهلل اًمٕمٚمامء اًمذيـ ُيٗمتقن اًمٜم٤مس سم٠مهنَّ

ُف  دي٦م، وجمٚمس اًمٕمٚمامء هذا أىمٚم٘مٝمؿ ٕٟمَّ اًمؽمطمٞم٥م سم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م، أو سم٤مًمؽمطمٞم٥م سم٤مًمتَّٕمدُّ

ؾمُٞم٘م٤مل: يٜمٔمر اًمٕمٚمامء أجيقز ًمٙمؿ أن شمٌ٘مقا ذم جمٚمس اًمٜمقاب اًمٓم٤َّمهمقيت؟ ويٜمٔمر اًمٕمٚمامء 

ؿ أن شمدظمٚمقا ذم آٟمتخ٤مسم٤مت؟ ويٜمٔمر اًمٕمٚمامء أجيقز ًمٙمؿ أن شمدظمٚمقا ذم هذه أجيقز ًمٙم

 اًمتّمقيت٤مت؟ 

واهلل واهلل واهلل، ًمق أومتٞمتٜمل سمٗمتقى ُمثؾ طُمٙمؿ اًم٘م٤ميض قمغم ورىم٦م ذم ورىم٦م ُمـ هٜم٤م إمم 

ىَمُر ﴿آظمر اعمًجد ُم٤م ىمٌٚمتٝم٤م ُمٜمؽ، اٟمتخ٤مسم٤مت واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل:  َويَمْٝمَس ايمذح

ُْٞمَثك ْٕ َتُقونَ ﴿، وي٘مقل: [54ل قمٛمران: ]آ﴾ىَم٣م ًْ ـْ ىَم٣مَن هَم٣مؽِمٗم٣ًم ٓ َي ـْ ىَم٣مَن َُم٠ْمَِمٛم٣ًم ىَمَٚم  ﴾َأهَمَٚم

                                                        

 أي َلؿ مدة مل يذىمقا ـمعامًا. ( 1785)

 »اجلامع اًمصحقح« اهلل قمـف وهق ذم ( مـ طمديث ضماسمر ريض10/295رواه أسمق داود )( 1786)

(4/201-202.) 
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ـَ آََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ﴿، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف: [26]اًمًجدة: َأْم َٞمْجَٔمُؾ ايمحِذي

٣م َْرِض َأْم َٞمْجَٔمُؾ اظمُْتحِٗمكَم ىَم٣ميْمُٖمجح ْٕ ـَ دِم ا ِدي ًِ ٣مِت ىَم٣مظمُْْٖم ٣محِلَ ، صمؿ شم٠مشمٞمٜمل سمٗمتقى [16]ّص:﴾رِ ايمِمح

آٟمتخ٤مسم٤مت اؾمٛمٕمقا اؾمٛمٕمقا: ومتقى أيمؼم واطمد قمٜمدي خت٤مًمػ اًمدًمٞمؾ ٓ ىمٞمٛم٦م هل٤م، 

وومتقى أصٖمر واطمد ُمٜمٙمؿ وُمٕمف دًمٞمؾ قمغم اًمٕملم وقمغم اًمرأس، طمتك ٓ ختِقومقين سمٗمتقى 

 وُمالن وومالن، سمؾ أٟم٤م ظمّمؿ وُمالن ُمـ يم٤من، اًمذي خيرج ومت٤موى زائٖم٦م وم٠مٟم٤م ظمّمٛمف. 

 ٚمٌٞم٤ًمت ؾمتزول: ومٝمذه اًمت

ــــ٤مرُ  ؾمــــقف ــــرى إذا اٟمجــــغم اًمُٖمٌ  شم

 

ـــــــ٤مر  ـــــــؽ أم مح ـــــــرٌس حتت  أوم

ٓ شمريمـ قمغم طمزيب8 ٕنَّ احلزسمِٞملم يًتٖمٚمُّقن اعمقاىمػ عمّم٤محلٝمؿ، وم٠مصح٤مُب مجٕمٞم٦م  

ـُ ُٟمًِٛمٞمٝم٤م احلََٙمَٛم٦م أشمقا إًمٞمٜم٤م، وم٘مد  –سمٗمتح اًمٙم٤مف  –احلَٙمٛم٦م  قهن٤م احِلْٙمٛم٦م وٟمح هؿ ُيًٛمُّ

٤مج، وم٠مٟم٤م  سمـ قمٌد ِٚمؿ إخ حمٛمدخ أمحد اًمقص٤ميب: يمىُمٚم٧ُم ًمأل اًمقه٤مب ٓ ي٠مشمقن إمم دُمَّ

 أقمرف اخلدائع ُمـ ومْمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم. 

ُٝمقا إًمٞمٙمؿ، ومقصٚمقا إًمٞمٜم٤م واؿمؽمـمٜم٤م  ومذه٥م إخ أمحد طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم وم٘م٤مل: ىمد شمقضمَّ

قمٚمٞمٝمؿ أَّٓ يْمٕمقا قمغم اًمٗمتقى ظمتؿ اجلٛمٕمٞم٦م ومقاوم٘مقا، وم٢مذا هق يٌٚمٖمٜمل أن إخ أمحد 

ٞم٤ٌمين طمٗمٔمف اهلل ىُمِدُم٧م إًمٞمف ومتقى قمٚمٞمٝم٤م ظمتُؿ اعمٜمتدى اًمثَّ٘م٤مذم قمٗم٤م اهلل قمـ ُمـ ووٕمف اًمِمَّ 

 قمغم ومتقى أهؾ اًمًٜم٦م. 

قمٜم٤م أوراىم٤ًم يمثػمًة وم٘مط ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م أؾمامء، وهذا يًتٖمؾُّ ومتقى أهؾ اًمًٜم٦م  ـُ وزَّ ٟمح

سمريء ُمـ ويْمُع قمٚمٞمٝم٤م ظمتؿ اعمٜمتدى اًمث٘م٤مذم، وم٠مٟم٤م أىمقل وًمُٞمٌِٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م: إٟمٜمل 

شمٚمؽ اًمٗمتقى ٕنَّ ومٞمٝم٤م ٟمٍمًا ًمٚمحزسمٞم٦م، طمزسمٞم٦م أصح٤مب احلََٙمَٛم٦م، وأيْم٤ًم ومٞمٝم٤م أٟمف ٓ دمقز 

ٌُٜم٤م ممٚمقءة أٟمف ـُ ٓ ٟم٘مقل هبذا، وم٠مذـَمُتٜم٤م ويُمُت جيقز اهمتٞم٤مٓت رءوس  آهمتٞم٤مٓت وٟمح
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لُّ  ـُ ٟم٘مقل هذا، وم٤مًمٜمٌَّ اًمٙمٗمر اًمذيـ ي١مذون اهلل ورؾمقًمف واعم١مُمٜملم، ُمـ زُمـ ىمديؿ وٟمح

سمـ إذف أيْم٤ًم  ، وأرؾمؾ إمم يمٕم٥مأرؾمؾ إمم اسمـ أيب احل٘مٞمؼ ُمـ يٖمت٤مًمف 

. وم٤مًمِِمٞمققمل اًمذي ُي١مذي اهلل ورؾمقًمف وُي١مذي اعم١مُمٜملم وشمٕمرف أٟمَّؽ إذا ُمـ يٖمت٤مًمف

اهمتٚمَتُف ٓ يٚمحُؼ سم٤معمًٚمٛملم أذى، وٓ شمُٙمـ يم٠مصح٤مُب مج٤مقم٦م اجلٝم٤مد سمٛمٍم ومٞمٖمت٤مًمقن 

ُجقن، ومال شمٗمٕمؾ هذا.  واطمدًا واحلٙمقُم٦م شم٠مظمذ قمنميـ أًمٗم٤مً  ًُّ  وشمُزجُّ هبؿ ذم اًم

ي٘مقًمقن: ٓ شمتٙمٚمَّؿ ذم اًمٌٕمثِٞملم، وٓ ذم احلداصمِٞملم، وٓ ذم احلٙمقُم٦م، ويمالُُمؽ قمغم 

 اإلظمقان اعمًٚمٛملم ُمًتٛمر. 

 "اعمّم٤مرقم٦م"وم٠مىمقل: ُمع ه١مٓء ىمًٓمٝمؿ وؾمٞمخُرج إن ؿم٤مء اهلل يمت٤مٌب سمٕمٜمقان: 

ٙمؿ ذم يمت٤مٍب آظمر ؾمٞمخُرُج سم٢مذن اهلل سمٕمٜمقان: وهق حت٧ُم اًمٓمٌع، وأٟمتؿ أيْم٤ًم ُمٕمٙمؿ ىمًٓم

 ومٙمؾٌّ ُمٕمف ىمًٓمف.  "ىمٛمع اعمٕم٤مٟمد وزضمر احل٤مىمد احل٤مؾمد"

أٟم٤م أىمقل ًمٙمؿ: مل شمٜمنمون ذم ضمريدة )اإلصالح( أنَّ ديٜمٜم٤م ديـ ٟمجدي، ومٝمذه 

لُّ   .»إذا مل سمًتِح هم٣مصٛمع َم٣م ؾِمئ٦َم «:  شمٚمٌٞم٤ًمت، وٓ يًتحٞمقن، يمام ىم٤مل اًمٜمٌَّ

 ل سمدائٝم٤م واٟمًٚم٧َّم. ويمام ىمٞمؾ: رُمتٜم

ـُ سمحٛمد اهلل  ٓ يٓمٛمع ـم٤مُمع ذم دقمقشمٜم٤م، أىمقل هذا ؾمقاء أيم٤من  –أهؾ اًمًٜم٦م –ٟمح

٤ًم أم يٛمٜمٞم٤ًَّم، ومال ي٘مؾ: ظمذ هذه اعم٤مئ٦م إًمػ وُأريُد ُمٜمؽ أن  ٤ًم أم طمج٤مزيَّ يمقيتٞم٤ًَّم أم ٟمجديَّ

                                                        

 ( قمـ اًمؼماء ريض اهلل قمـف.3022)خ ( 1787)

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.1801( )م 2510)خ ( 1788)

 هق مطٌقع سمحؿد اهلل شمعامم وىمد ىمؿـا سمتحؼقؼف وهلل احلؿد واعمـة.( 1789)

 ( قمـ أيب مًعقد ريض اهلل قمـف. 6120)خ ( 1790)
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ذم شمًٙم٧م قمـ وُمالن، وُأريُد ُمٜمؽ أن شمٙمت٥م هذه اًمٚمٗمٔم٦م ُمدطم٤ًم ًمٗمالن، سمؾ اسمِؼ ٟم٘مقدك 

 سمٞمتؽ، أىمقل ًمؽ هذا طمتك ًمق يُمٜم٧ُم حُمت٤مضم٤ًم ًمٚمامل، ُم٤م ؾم٠مؾمُٙم٧م. 

ومدقمقُة أهؾ اًمًٜم٦م هق طم٤مومٔمٝم٤م وهق اعمُداومع قمٜمٝم٤م، وهق اًمذي ٟمنمه٤م، وهق اًمذي 

َ أهٚمٝم٤م قمغم اعمت٤مقم٥م واعمِم٤مق، وم٤مًمٗمْمُؾ ذم هذا هلل  ٌَٝم٤م إمم اًمٜم٤مس، وهق اًمذي صؼمَّ ٌَّ طم

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم. 

ُؿ ؾمػميمٌقن قمغم ُمِم٤مئخ اًم٘م٤ٌمئؾ ويًػموهنؿ يمام يم٤من اإلظمقان اعمُٗمِٚمًقن ئم ٜمُّقن أهنَّ

 ُيريدون، ومذهٌقا وضم٤مءوا ُمـ أضمؾ أن يتَّحُدوا ُمع ُمِم٤مئخ اًم٘م٤ٌمئؾ وطمّمؾ ُم٤م ُيريدون. 

وًمٙمـ اًمقاىمع أن ُمِم٤مئخ اًم٘م٤ٌمئؾ هؿ اًمذيـ اختذوا اإلظمقان اعمُٗمٚمًِلم ُمٓم٤مي٤م. وم٘مد 

ُم٤م هذا اًمتٜمًٞمؼ؟ ىم٤مل: واهلل ُم٤م  ذه٥م ذاه٥م إمم سمٕمض يم٤ٌمر اإلظمقان اعمُٗمِٚمًلم وم٘م٤مل ًمف:

ُتقا.   ٟمٕمٚمؿ سمف وم٘مٞمؾ ًمف: مل ظمٓم٧ٌم ذم اًمدوم٤مع قمٜمف؟ ىم٤مل: ظمِمٞمٜم٤م قمغم ؿم٤ٌمسمٜم٤م أن يتٗمٚمَّ

اٟمٔمروا إمم ه١مٓء اًمٜم٤مس ٓ خي٤مومقن اهلل، خيٓم٥م سم٤مًم٤ٌمـمؾ ُمـ أضمؾ أَّٓ يتٗمٚم٧َّم ؿم٤ٌمهبؿ 

٢من ىُمٚمٜم٤م: ٟمتؼمأ ُمـ هذا ُمـ أيدهيؿ، ىمٞمؾ ًمف: ومام احلؾ؟ ىم٤مل: واهلل إنَّ هذا أُمٌر ُُمِمٙمؾ حمػم، وم

ـُ جمٛمققم٦م يًػمة ًمٞمس ًمٜم٤م أصمر، وإن ىُمٚمٜم٤م: ٟمٌ٘مك ُمع هذا اجلٛمع اعُمخٞمػ  إُمر ؾمٜمخُرج وٟمح

ـُ ُُمتحػِمون وٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٧ٌمَّ ذم هذا إُمر.   ومٜمح

اهلل؟ سمؾ مجٕمٙمؿ ومٞمف: اًمِمٞمققمل، واًمٌٕمثل،  وهذا اجلٛمع اعمُخٞمػ عمـ ي٤م قمٌد

 ٞمف يمؾ سمالء. واًمٜم٤مسي، ومٞمف ضمقاؾمٞمس اًمدوًم٦م، ووم

قا اؾمتٓم٤مقمقا أن ُيًِقدوا وضمقه اإلظمقان  ومٛمِم٤مئخ اًم٘م٤ٌمئؾ واعمًئقًمقن اًمذيـ اٟمدؾمُّ

وا  اعمُٗمٚمًلم، هبذا اًمتٜمًٞمؼ، وضمقهٝمؿ يم٤مؾمٗم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ طمتك وًمق ىم٤مُمقا ظمٓم٤ٌمء وهزُّ

ٚمٗمِٞملم. ًَّ  رءوؾمٝمؿ ومْمامئرهؿ وٟمٗمقؾمٝمؿ شم٘مقل هلؿ: احلؼ ُمع اًم
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هذه اًمٗمتقى وأٟم٧م شمرى أهن٤م ظمالُف احلؼ؟  وىمد ي٠ًمُل ؾم٤مئٌؾ: عم٤مذا وىمَّٕم٧َم قمغم

٤م ٓ  وم٠مىمقل: أٟم٤م قمٜمدُم٤م وىمَّٕم٧ُم قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م أقمرف ومٞمٝم٤م ظمالف احلؼ إَّٓ اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل هل أهنَّ

ٌَّٝم٧ُم هل٤م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، وأٟم٤م أن أؾمح٥ُم إؾمٛمل ُمـ اًمٗمتقى  دمقز آهمتٞم٤مٓت وُم٤م شمٜم

عمٜمتدى اًمثَّ٘م٤مذم اقمتذروا سم٠من ُمـ أضمؾ أَّٓ يًتٖمٚمَّٝم٤م احلزسمٞمقن ٓ همػم، وسم٤مًمٜم٦ًٌم خلتؿ ا

هبذا8 سمؾ ىم٤مل: إهن٤م ُمثؾ ُم٤م  اعمجٞمد ن اخلتؿ قمٚمٞمٝم٤م، ومل يٕمتذر زم قمٌدإوراق يم٤م

يْمٕمقن قمغم أذـمتؽ شمًجٞمالت اًمٞم٘مٔم٦م، وقمغم يُمُتٌِؽ اؾمؿ اعمٓمٌٕم٦م اًمتل ـمٌٕمتٝم٤م، وًمق 

صمُؼ اقمتذروا ُم٤م ىمٌٚم٧م، سمؾ يم٤من اًمقاضم٥م أَّٓ يْمٕمقا اخلتؿ وأن يٙمقن حت٧م إذاف ُمـ ُيق

 سمف. 

ٌُُتقا قمغم احلؼ، وأن حيٛمدوا اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمذي  وجي٥م قمغم أهؾ اًمًٜم٦م أن يث

 وومََّ٘مٝمؿ ًمف، واًمذي طمٗمظ دقمقهتؿ وٟمنمه٤م ُمـ همػم طمقل ُمٜمٝمؿ وٓ ىمقة. 

ع ؾمٜمِٞمتف ُمزقمزقم٦م، ويم٤من إومم أن  واًمذي يٙمقن ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م وحيي هذا اًمتَّجٛمُّ

قا أٟمٗمًٝمؿ ُمثؾ أي طمزِب ُمـ ه ارة. ُيًٛمُّ ٤مرة همرَّ ٤م هذه اًمتًَّٛمٞم٦م ومٛمٙمَّ  ذه إطمزاب، أُمَّ

)طمزُب اإلصالح( وذيمرُت ؿمٞمئ٤ًم ُمـ شمٚمٌٞم٤ًمهتؿ: رضمٌؾ ُمـ يم٤ٌمرهؿ ضمٚمس ُمع سمٕمض 

د وأن يٚمتزُمقا سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م8 ٕنَّ احلٙمقُم٦م  إظمقاٟمٜم٤م وم٘م٤مل: ٟمحـ ٟمدقمق اًمٜم٤مس إمم اًمتَّٕمٝمُّ

ـُ ٟم٘مقل ذم آظمر وىمٕمتٜم٤م ذم احلزسمٞم٦م، وم٤مًمٜم٤مس إذا قمرومقا أٟمٜم٤م طمزسمٞمقن ؾمٞمٜم ٗمرون ُمٜم٤َّم، ومٜمح

 .يمالُمٜم٤م: ٟم٠مظمُذ قمٚمٞمٙمؿ اًمٕمٝمد أن شمٚمتزُمقا سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

 .واهلل اعمًتٕم٤من ومدقمقهتؿ ودقمقُة احلزسمٞملم يمٚمٝمؿ ُمٌٜمٞم٦ٌَّم قمغم اًمتٚمٌٞم٤ًمت.

                                                        

 جقد اًمريؿل هوري حُمؽمق. ًمعؾف ُيريد: قمٌد اعم( 1791)
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حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، احلٛمد هلل رِب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌِٞمٜم٤م 

وأؿمٝمُد أن ٓ إًمف إَّٓ اهلل وطمدُه ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمُد أنَّ حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف، اًمٚمٝمؿ 

صِؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صِٚمٞم٧َم قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد، 

سمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد اًمٚمٝمؿ سم٤مرك قمغم حمٛمد وآل حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إ

 جمٞمد.

٤م سمٕمد:   أُمَّ

قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض  وم٘مد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام

َمثُؾ َم٣م زمٔمثٛمل اهلل زمف َمـ اَلدى وايمٔمٙمؿ ىمٚمثِؾ نمٝم٧ٍم «:  اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

٣من أص٣مَب أرو٣ًم هم٘م٣من َمٛمٜم٣م ؿم٣مئٖم٥ٌم ؿمٝم٥ٌم وَمٌَِٙم٦م اظم٣مء، همٟمٞمٌت٦م ايم٘مأل وايمٔمُم٤م ايم٘مثغم، وىم

َمٛمٜم٣م ؿم٣مئٖم٥ٌم أصم٣مدب أَمً٘م٦م اظم٣مء همٛمٖمع اهلل ِب٣م ايمٛم٣مس؛ همًٗمقا وزرفمقا، وىم٣من َمٛمٜم٣م ؿم٣مئٖم٥ٌم 

إٞمحام هل ومٝمٔم٣من ٓ مُتًُؽ َم٣مًء وٓ سُمٛم٦ٌُِْم ىمأًل، همذاك َمثؾ َمـ هَمِٗمَف دم ديـ اهلل؛ همٛمٖمٔمف َم٣م زمٔمثٛمل 

ُأرؽِمْٙم٦ُم  اهلل زمف َمـ اَلدى وايمٔمٙمؿ، وَمثؾ َمـ مل يرهمع زمذيمؽ رأؽم٣ًم ومل يٗمٌؾ هدى اهلل ايمذي

 . »زمف

٤م صح٤ميب احلدي سمـ ىمٞمس ه٤مضمر ُمع ُروم٘م٦ٍم إمم  اهلل ٨م ومٝمق أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري قمٌدأُمَّ

وقمٜمد ريمقهبؿ ذم اًمٌحر قمّمٗم٧م هبؿ اًمٕم٤مصٗم٦م إمم أن أوصٚمتُٝمؿ إمم   رؾمقل اهلل

                                                        

 (.2282( )م 79)خ ( 1792)
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  احلٌِم٦م، صمؿ ىمدم ُمع ضمٕمٗمر ورهٓمف اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمٝم٤مضمريـ ذم احلٌِم٦م ىمدم قمغم اًمٜمٌل

، وأسمق ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ  ر همزوة ظمٞمؼم8 وم٠مقمٓم٤مهؿ اًمٜمٌلُّ ويم٤من ىمدوُُمُٝمؿ ذم آظم

ُف ومٓمٚم٥م ُمـ اًمٜمٌِل   ُمقؾمك إؿمٕمري دقم٤م ًمف اًمٜمٌلُّ  أن ي٠ًمَل   وم٘مد اؾمتِمٝمد قمٛمُّ

 .»ويمؽ«ًمٕمِٛمِف اًمرمح٦م واعمٖمٗمرة، وم٘م٤مل أسمق ُمقؾمك: وزم ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل: 

لُّ  لَّ ُأقمِج٥َم سمّمقت أيب ُمقؾمك سمؾ وُروْمَ٘م٦ُم إ  واًمٜمٌَّ  ؿمٕمريلم اًمٞمٛمٜمِٞملم وم٢منَّ اًمٜمٌَّ

٤ًم يمدوِي اًمٜمحؾ ُمـ ىمراءة اًم٘مرآن، وهؿ ي٘مرأون   أصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ طملم ؾمٛمع هلؿ دويَّ

ًا ُمـ قمٜمد رطمؾ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري   ويم٤من اًمٜمٌلُّ  اًم٘مرآن ذات ًمٞمٚم٦م ُم٤مرَّ

 يمٗمد أوَت أزمق َمقؽمك َمزَم٣مرًا َمـ«يًتٛمع ًم٘مرآءشمف، صمؿ ىم٤مل:   ومًٛمٕمف ي٘مرأ ومقىمػ اًمٜمٌلُّ 

ي٣م أزم٣م َمقؽمك، يمق رأيَتٛمل وأٞم٣م أؽمتٚمُع «ومٚمامَّ أصٌح ىم٤مل:  »َمزاَمغم آل داود

شُمُف ًمؽ  »يمٗمرآءسمؽ وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، ًمق قمٚمٛم٧ُم أٟمؽ شمًتٛمع ًم٘مراءيت8 حلؼمَّ

إَّنؿ أرقه أهمئدًة وأيمكم «قمٜمد أن ىمدم إًمٞمف ُروْمَ٘م٦ُم إؿمٕمرِيلم وم٘م٤مل:   حتٌػمًا. وأظمؼم اًمٜمٌلُّ 

أسم٣مىمؿ أهؾ ايمٝمٚمـ «ىم٤مل:  "جمٛمع اًمزوائد"يمام ذم   ذا صمؿ ىم٤مل اًمٜمٌلُّ هٙم »وُمُٙمقزم٣مً 

ـُ ىم٤مل: »هؿ طمغُم أهؾ إرض أسم٣مىمؿ أهؾ ايمٝمٚمـ هؿ طمغُم أهؾ «، وم٘م٤مل إٟمّم٤مر: إَّٓ ٟمح

                                                        

 ( قمـ أيب مقؾمك ريض اهلل قمـف.2503، 2502( )م 4231، 4230)خ ( 1793)

 ( قمـ أيب مقؾمك ريض اهلل قمـف كحقه.2498( )م 4323)خ ( 1794)

 ( قمـ أيب مقؾمك ريض اهلل قمـف.2499( )م 4232)خ ( 1795)

 (.793( )م 5048)خ ( 1796)

َد هبا.اًمزيادة هذه ذم مًؾؿ شم( 1797)  ػرَّ

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.52/90( )م 4388)خ ( 1798)
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، ىم٤مل: »إرض ـُ ، »أسم٣مىمؿ أهؾ ايمٝمٚمـ هؿ طمغُم أهِؾ إرض«، وم٘م٤مل إٟمّم٤مر: إَّٓ ٟمح

، وم٘م٤مل: يمٚمٛم٦مً  ـُ  . »إٓح أٞمتؿ«ظمٗمٞمٗم٦م:  وم٘م٤مل إٟمّم٤مر: إَّٓ ٟمح

لُّ  قم٤مِة إمم اهلل إمم   وأسمق ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أرؾمٚمف اًمٜمٌَّ ُمـ اًمدُّ

سمـ  ٤مءشمف، وأٟمف أهؾ ًمذًمؽ أرؾمٚمف وُمٕم٤مذاًمٞمٛمـ، وُم٤م أرؾمٚمف إَّٓ ًمقصمقىِمِف سمف، وًمٕمٚمٛمف سمٙمٗم

ف أرؾمؾ يمؾ واطمٍد ُمٜمٝمؿ إمم خمال سمـ اًمقًمٞمد وظم٤مًمدسمـ أيب ـم٤مًم٥م،  ضمٌؾ وقمكم

ا، «ُمـ خم٤مًمٞمػ اًمٞمٛمـ، وىم٤مل ٕيب ُمقؾمك وُمٕم٤مذ:  ا وٓ سُمٔمنِّ را، وينِّ ا وٓ سُمٛمٖمِّ زمممِّ

، وأسمق ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف اؾمتٕمٛمٚمف قمٛمر ريض »وسمْم٣موفم٣م وٓ َتتٙمٖم٣م

اهلل قمٜمف واؾمتٕمٛمٚمف ىم٤موٞم٤ًم8 ومٝمق وم٘مٞمف ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ اٟمتٝمٞمٜم٤م 

٤م احلدي٨م وم٢مٟمَُّف يدلُّ قمغم أن  ُمـ اًمٙمالم، اًمٙمالم قمغم صح٤ميب احلدي٨م رمحف اهلل شمٕم٤ممم، أُمَّ

اًمٜم٤مس يٜم٘مًٛمقن إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم: ىمًٌؿ حُي٥مُّ اًمٕمٚمؿ ويٕمٞمف وُيٌِٚمُٖمُف، اًم٘مًؿ اًمث٤مين: حُي٥مُّ 

اًمٕمٚمؿ ويٕمٞمف، وهق ُُم٘مٍِمٌ ذم اًمٕمٛمؾ ًمٙمـ ًمٞمس ُُم٘مٍِمًا ذم اًمقاضم٥م، اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م: 

ٌََّٝمُف اًمٜمٌلُّ ُُمٕمرٌض قمـ اًمٕمٚمؿ وُُمٕم ُؽ ُم٤مًء،   رٌض قمـ اًمتٌٚمٞمغ ومِم ًِ سم٤مًم٘مٞمٕم٤من اًمتل ٓ مُت

َب اًمٌخ٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم  قمغم هذا احلدي٨م: )سم٤مب ومْمُؾ  "صحٞمحف"وىمد سمقَّ

لَّ  ٌََّٝمُف سم٤مًمٖمٞم٨م اًمذي حُيٞمل إرض، ومٙمذًمٙمؿ   اًمٕمٚمؿ(، ٟمٕمؿ ومْمُؾ اًمٕمٚمؿ8 ٕنَّ اًمٜمٌَّ ؿم

ِف ذم ديـ اهلل: اًمٕمٚمؿ حُيٞمل اهلل سمف اعمُجتٛمٕم٤مت، واعم ًٚمٛمقن أطمقج ُم٤م يٙمقن إمم اًمتََّٗم٘مُّ

                                                        

 »اجلامع اًمصحقح«( وهمػمه قمـ ضمٌػم سمـ ُمطعؿ ريض اهلل قمـف وهق ذم 4/84رواه أمحد )( 1799)

(4/159.) 

 ( قمـ اًمؼماء وسمريدة ريض اهلل قمـفام.4349/4350ذيمر سمعث قمكم وظماًمد )خ ( 1800)

 ؾمك ريض اهلل قمـف.( قمـ أيب مق1733( )م 4341/3038)خ ( 1801)
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ـِ َويمُِٝمٛمِْذُروا وَمْقََمُٜمْؿ إَِذا َرصَمُٔمقا ﴿ ي ُٜمقا دِم ايمدِّ ـْ ىُمؾِّ همِْروَم٥ٍم َِمٛمُْٜمْؿ ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم يمَِٝمَتَٖمٗمح هَمَٙمْقٓ َٞمَٖمَر َِم

ُٜمْؿ حَيَْذُرونَ   . [211]اًمتقسم٦م: ﴾إيَِمْٝمِٜمْؿ يَمَٔمٙمح

:  - –ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م "اًمّمحٞمحلم"وذم 

ْٜمُف دم ايمديـ« ٟمٞمقي٦م  »َمـ ُيرِد اهلل زمف طمغمًا؛ ُيٖمٗمِّ إنَّ ًمٗمٔم٦م: )ذم اًمديـ( خُتِرُج اًمٕمٚمقم اًمدُّ

ِة ي٘مقل ًمٜمٌِٞمِف حمٛمد  ـْ سَمَقلمح ﴿:  اًمتل شُمِْمِٖمُؾ قمـ ديـ اهلل، وربُّ اًمِٕمزَّ ـْ ََم هَمَٟمفْمِرْض فَم

 ْ ـْ ِذىْمِرَٞم٣م َومَل ْٞمَٝم٣مفَم َٝم٣مَة ايمده ٓح احْلَ ـَ ايْمِٔمْٙمؿِ *  ُيِرْد إِ ٌَْٙمُٕمُٜمْؿ َِم . وي٘مقل [52-17ًمٜمجؿ: ا]﴾َذيمَِؽ ََم

ِم وذم ؾمٞم٤مق اًمِذِم :  ـِ ﴿أيْم٤ًم قمغم ؾمٌٞمؾ اًمذَّ ْٞمَٝم٣م َوُهْؿ فَم َٝم٣مِة ايمده ـَ احْلَ َئْمَٙمُٚمقَن ـَم٣مِهرًا َِم

طِمَرِة ُهْؿ نَم٣مهمُِٙمقنَ  ْٔ ذم يٕمرف اًمِدرهؿ اًمّم٤مًمح ، ي٘مقل احلًـ اًمٌٍمي[5]اًمروم: ﴾ا ػْمَ : اًمّمَّ

ُف سمٔمٗمره. اهـ قم٤ممل سمدٟمٞم٤مه ُرسمَّام يًتٓمٞمع أن يٜم٘مض  ُمـ اًمِدْرَهؿ اًمزيػ سمٛمجرد أن َيُدىمَّ

اًمًٞم٤مرة قمغم ُمًامر ُمًامر، وإذا ٟم٤مىمِمتف ذم أُمقر ديٜمف8 ي٘مقل: أٟم٤م قم٤مُِمل ٓ أقمرف ؿمٞمئ٤ًم 

٦م واهلل يٖمٗمر ًمٜم٤م، وُرسمَّام أن يٙمقن ُُمٝمٜمِدؾم٤ًم ذم اًمزراقم٦م، وم٢مذا ٟم٤مىمِمتف قمـ  ـُ قم٤مُمَّ ديٜمف8 ىم٤مل: ٟمح

ٟمٞمقي٦م، وًمًٜم٤م ُٟمَزِهُد اًمٜم٤مس ومٞمام أطمؾَّ اهلل هلؿ ًمٙمٜمٜم٤م ٟم٘مقل: إنَّ  وهٙمذا أيْم٤ًم ُمـ إُمقر اًمدُّ

ِة ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َيْرهَمِع ﴿اًمٕمٚمؿ اًمِديٜمل ُمٜمزًمتف رومٞمٕم٦م وُمٜمزًم٦م أهٚمف رومٞمٕم٦م ي٘مقل ربُّ اًمِٕمزَّ

ـَ آََمٛمُقا َِمٛمُْ٘مؿْ  اهللُ ـَ ُأوسُمقا ايْمِٔمْٙمَؿ َدَرصَم٣مٍت  ايمحِذي ، رومع اهلل درضم٤مهتؿ [22]اعمج٤مدًم٦م: ﴾َوايمحِذي

إنح اهلل يرهمُع «قمـ قمٛمرريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أٟمف ىم٤مل:  "صحٞمحف"وروى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم 

وم٢مٟمَُّٙمؿ   وىمد وىمع ُم٤م ىم٤مًمف ا ًمٜمٌلُّ  »ِبذا ايم٘مت٣مب أومقاَم٣ًم ويّمُع زمف آطمريـ

َ٘مُٝمؿ اهلل ًمٚمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع أصٌح اعمٚمقك وإُمراء هي٤مسمقهنؿ،  ًمتجدون أئٛم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ وومَّ

                                                        

 ( قمـ معاوية ريض اهلل قمـف.100/اًمزيماة/1037( )م 71)خ ( 1802)

 (.817)م ( 1803)
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 ومُرسمَّام ي٘مقل أطمدهؿ يمٚمٛم٦م يّمدر ُمـ ومٝمٛمف شُم٘مٚمِ٘مُؾ قمغم اعمٚمؽ أو إُمػم دوًمتف، وطم٤مًمتف

سمـ ؾمٕمد رمحف اهلل شمٕم٤ممم وهٙمذا أيْم٤ًم أُمراء اعمديٜم٦م  ويم٤من أُمراء ُمٍم خي٤مومقن ُمـ اًمٚمٞم٨م

قن قمـ رأهيؿ عم٤م يراه اإلُم٤مم غم إُمر ومٞمخ٤مومقن ويتٜم٤مزًمشمٕم٤ممم قم يٍمُّ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل

ُم٤مًمؽ، رومع اهلل ؿم٠مهنؿ سم٥ًٌم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، ومُربَّ طم٤ميمؿ حيٙمؿ اًمٌالد، صمؿ سمٕمد ذًمٙمؿ 

متقت يمٚمٛمتف ويٛمقت ٟمٗمقذه سمٕمد أن يٛمقت هذا إذا ؾمٚمؿ ُمـ اًم٤ًٌمب واًمِمت٤مئؿ ذم طمٞم٤مشمف، 

ومٕمٝمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم وسمٕمد ُمقشمف ًمٙمـ اًمٕمٚمامء ضمٕمؾ هلؿ ًم٤ًمن صدق ذم أظمريـ ر

اًمدٟمٞم٤م، وٟمرضمقا أن يرومٕمٝمؿ اهلل ذم أظمرة، اًمٕمٚمامء اًمذيـ يتٕمٚمَّٛمقن اًمٕمٚمؿ ًمقضمف اهلل ٓ 

يتٕمٚمَّٛمقٟمف عمٜمّم٥م وٓ يتٕمٚمَّٛمقٟمف ًمدٟمٞم٤م، سمؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ يٖمِمك قمٚمٞمف ُمـ اجلقع ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ذم 

 ؾمٌٞمؾ حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ. 

ـُ ذم جمتٛمٕمٜم٤م ُربَّ وًمٍد حُم٥مٍّ ًمٚمٕمٚمؿ  ٘مل قمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ. وٟمح  ومٞمٛمٜمَُٕمُف واًمده اًمِمَّ

لُّ  إذا َم٣مت اإلٞم٣ًمن اٞمٗمْمع فمٚمٙمف إٓح َمـ شمالث: صدوم٥ٌم صم٣مري٥م، أو «ي٘مقل:   اًمٜمٌَّ

ُمتك يٙمقن وًمُدَك ص٤محل٤ًم؟إذا قمٚمَّٛمَتُف  ،»ويمٍد ص٣ميمٍح يدفمق يمف، أو فمٙمٌؿ ُيٛمَتَٖمُع زمف

ٜمَتُف ُمـ شمٕمٚمُِّؿ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع اًمذي يٜم ٌٖمل أن يتٜم٤مومس اعمتٜم٤مومًقن ومٞمف، يمت٤مب اهلل، وإذا ُمٙمَّ

لُّ  َمـ ومرأ ايمٗمرآن وفمٚمؾ زمف؛ ُأيْمٌَِس سم٣مصم٣ًم وقءه أضمًـ َمـ وقء «:  -–ي٘مقل اًمٜمٌَّ

ٞمٝم٣م، همٝمٗمقٓن: زمَِؿ ىُمًٝمٛم٣م هذا؟  ايمُمٚمس يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، وُي٘مًك وايمده ضُمٙمحتكم ٓ سمٗمقم َلام ايمده

 .»همُٝمٗم٣مل: زمٟمطمِذ َويَمِدىُماَم ايمٗمرآن

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف كحقه.1631)م ( 1804)

َحُف اًمعالَّمُة إًمٌاين ذم 1/568رواه احلايمؿ )( 1805) صحقح «( قمـ سُمريدة ريض اهلل قمـف، وصحَّ

 ( وذيمر ًمف ؿمقاهدًا.1434) »اًمؽمهمقب
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قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: "صحٞمحٞمٝمام" وروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم

ٖمرِة ايم٘مراِم ايمػمرة«:  ىم٤مل رؾمقل اهلل  ًح أي: ُمع اعمالئٙم٦م، ُمٜمزًمتف  »اظم٣مهر زم٣ميمٗمرآن َمع ايم

 .»وايمذي يٗمرؤه ويتٔمتُع همٝمف، وهق فمٙمٝمف ؾم٣مّق؛ يمف أصمران«ُمع اعمالئٙم٦م، 

مم قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل شمٕم٤م "صحٞمحٞمٝمام"وروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم 

َْمُف فمعم «:  قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ٓ ضمًد إٓح دم اشمٛمتكم: رصمٌؾ آسم٣مُه اهلل َم٣مًٓ؛ همًٙمح

 . »هٙم٘متِف دم احلؼ، ورصمٌؾ آسم٣مُه اهلل احِلْ٘مَٚم٥َم؛ همٜمق يٗمِض ِب٣م وُئمٙمُِّٚمٜم٣م

ٓ ضمًد إٓح دم اشمٛمتكم: رصمٌؾ «سمـ قمٛمر:  اهلل ُمـ طمدي٨م قمٌد "اًمّمحٞمح"وذم 

ت٣مب؛ همٜمق يٗمقم زمف آٞم٣مء اهلل، وآٞم٣مء ايمٛمٜم٣مر، ورصمٌؾ آسم٣مُه اهلل َم٣مًٓ؛ همٜمق ُيٛمِٖمُٗمُف آسم٣مُه اهلل هذا ايم٘م

. وإٟمََّؽ إذا ٟمٔمرت إمم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م رأي٧َم اًمٕم٤مـمٚملم قمـ اًمٕمٚمؿ، أشم٤ٌمع »آٞم٣مء اهلل وآٞم٣مء ايمٛمٜم٣مر

 يُمؾُّ ٟم٤مقمؼ إن دقمقا إمم ؿمٞمققمِٞم٦ٍم8 اؾمتج٤مسمقا، وإن ُدقمقا إمم سمٕمثِٞم٦ٍم8 اؾمتج٤مسمقا، وإن دقمقا إمم

ومِض اؾمتج٤مسمقا،  ٦ٍم اؾمتج٤مسمقا، وإن ُدقُمقا إمم احلؼ اؾمتج٤مسمقا، وإن ُدقُمقا إمم اًمرَّ ٟم٤مسيَّ

قمـ أيب  "ضم٤مُمٕمف"اًمٕم٤مـمٚمقن قمـ اًمٕمٚمؿ عمـ ؾمٌؼ إًمٞمٝمؿ، روى اإلُم٤مم اًمؽمُمذي ذم 

إٞمحام ايمدٞمٝم٣م ٕرزمٔم٥م ٞمٖمر: «:  يمٌِم٦م إٟمامري ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

                                                        

 ( واًمؾػظ ًمف. 798( )م 4937 )خ( 1806)

 (.716( )م 73)خ ( 1807)

 (.815( )م 7529)خ ( 1808)

( وذم ؾمـد اًمؽممذي: يقكس سمـ ظمٌاب مؽموك وًمف ـمريؼ أظمرى قمـد اسمـ ماضمة 2327)ت ( 1809)

( مـ ـمريؼ ؾمامل قمـ أيب يمٌشة سمف ورضماًمف صمؼات وًمف ؿمقاهد ذيمركا ذم حتؼقؼ 4/231(، وأمحد )4228)

 (.557) »رياض اًمصاحللم«
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٣ًم، همٜمق رصمٌؾ آسم٣مُه اهلل ُف، ويِمؾ رمحف، وئمٙمؿ أن هلل همٝمف ضمٗمح  َم٣مًٓ وفمٙماًم؛ همٜمق يتؼِّ اهلل رزمح

زمٟمذف اظمٛم٣مزل، ورصمٌؾ آسم٣مه اهلل فمٙماًم، ومل ُي٠مسمِِف َم٣مًٓ، همٜمق يٗمقل يمق أنح رم َم٣مًٓ؛ يمٔمٚمٙم٦ُم همٝمف 

ٙماًم؛ همٜمق ُيٌط َمثؾ هُمالن، همٜمق فمعم ٞمٝمحتِِف، همٟمصمُرمُه٣م ؽمقاء، ورصمٌؾ آسم٣مُه اهلل َم٣مًٓ، ومل ُي٠مسمِِف فم

٣ًم همٜمذا زمٟمطم٧ٌِم اظمٛم٣مزل ُف وٓ يِمُؾ رمحف، وٓ ئمٙمؿ أنح هلل همٝمف ضمٗمح يرى  »همٝمف ٓ يتؼِّ اهلل رزمح

اًمٜم٤مس يِمؽمون شمٚمٗمزيقٟم٤ًم8 ومُٞم٤ٌمدر ُمـ إوائؾ، ويرى اًمٜم٤مس يِمؽمون اًمٗمٞمديقه٤مت وهمػم 

زشمف ُمـ احلرام ذًمؽ ي٤ٌمدر ُرسمَّام يرطمؾ رطمٚم٦م إمم اخل٤مرج ُمـ أضمؾ أن ُيِْمٌَِع ؿمٝمقشمف، وهمري

٤ًم، ومٝمذا  آشم٤مُه اهلل ُم٤م8ًٓ ومٝمق خيٌط ومٞمف ٓ يتِؼ اهلل رسمف وٓ يّمؾ رمحف وٓ يٕمٚمؿ إنَّ هلل ومٞمف طم٘مَّ

سم٠مظم٨ٌم اعمٜم٤مزل، ورضمٌؾ مل ُي١مشمِِف اهلل ُم٤مًٓ، ومل ُي١مشمِِف قمٚماًم، ومٝمق ي٘مقل: ًمق أنَّ زم ُم٤م8ًٓ ًمٕمٛمْٚم٧ُم 

، أقمٛمك ي٘مقد أقمٛمك. ٟمٕمؿ، ذًمٙمؿ اًمرضمؾ ومٞمف ُمثؾ ومالن8 ومٝمق قمغم ٟمٞمَّتِِف8 ومقزُرمُه٤م ؾمقاء

ٌَُّط ومٞمف، وذًمٙمؿ اعمٗمتقن سمف أيْم٤ًم أقمٛمك وًم٧ًم اًمذي أىمقل هذا، سمؾ  اًمذي قمٜمده ُم٤مل يتخ

ـْ ُهَق ﴿اهلل قمز وضمؾ اًمذي ي٘مقل هذا:  ؼه ىَمَٚم ـْ َرزمَِّؽ احْلَ اَم ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمَؽ َِم ـْ َئْمَٙمُؿ َأٞمح َأهَمَٚم

ُر ُأويُمق  اَم َيَتَذىمح ٣ٌَمِب َأفْمَٚمك إِٞمح يَْم ْٕ  . [27]اًمرقمد:﴾ا

وذم ىمّم٦م ىم٤مرون قمؼمًة ًمٚمُٛمٕمَتؼِميـ قمٜمد أن ظمرج سمزيٜمتِِف ُم٤مذا قمٚمؿ أهؾ اًمدٟمٞم٤م اؾمٛمٕمقا 

ُم  ُم سم٤مًمٕمٛمران، وًمٞمس اًمتَّ٘مدُّ ٞم٤مرات، وًمٞمس اًمتََّ٘مدُّ ًَّ وقمقا... سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ ًمٞمس سم٤مًم

ـُ قمزيزًا ذم سمٚمده وذم همػم ُم أن يٙمقن اعم١مُم ه٤م ُمـ سمالد اإلؾمالم، سمزظم٤مرف اًمدٟمٞم٤م، اًمتََّ٘مدُّ

َؿ أىمقام أنَّ اًمت٘مدم سم٤مًمٕمٛمران، وأن ذوأن شمٙمقن اًم ًم٦م قمغم أقمداء اإلؾمالم... وىمد شمقهَّ

َم سم٤مًمًٞم٤مرات إمم همػم ذًمٙمؿ... اؾمٛمٕمقا إمم ىمّم٦م ىم٤مرون  َم سمتٛمٝمٞمد اًمٓمرق، وأن اًمتََّ٘مدُّ اًمت٘مدُّ

ُف يَمُذو ضَمظر  َي٣م يَمْٝم٦َم يَمٛم٣َم َِمْثَؾ ََم٣م﴿قمٜمد أن ظمرج سمزيٜمتف ُم٤مذا ىم٤مل أهؾ اًمدٟمٞم٤م:  ُأوَِتَ وَم٣مُروُن إِٞمح

قم٘مقهلؿ ذم قمٞمقهنؿ إن ضم٤مع ومٝمق ُمًتٕمد أن ينق، وهق ُمًتٕمٌد أن  [57]اًم٘مّمص: ﴾فَمٓمِٝمؿٍ 
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َ٘مُف اهلل وأٟم٘مذه اهلل سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع  ي٘متؾ، وهق ُمًتٕمدٌّ أن يًٙمر إَّٓ ُمـ قمّمٛمف اهلل. وُمـ وومَّ

ٓح  طَمغْمٌ  اهللَِوْيَٙمُ٘مْؿ شَمَقاُب ﴿ُم٤مذا ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ:  ٣مَه٣م إِ ـَ َوفَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم َوٓ ُيَٙمٗمح ـْ آََم ظمَِ

٣مزمُِرونَ   . [62]اًم٘مّمص: ﴾ايمِمح

وا أُمقرهؿ إمم قمٚمامئٝمؿ وم٢مهنؿ هؿ اًمذيـ يْمٕمقن إؿمٞم٤مء  ومجديٌر سم٤معمًٚمٛملم أن يردُّ

ُمقاوٕمٝم٤م، وهؿ اًمذيـ أقمٓم٤مهؿ اهلل اًمٌّمػمة ذم ىمٚمقهبؿ وأقمٓم٤مهؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

ٙمقن سم٤مًمًٜم٦م: اًمتقومٞمؼ وأقمٜمل سم٠مهؾ  ًَّ ُ٘مقَن زم٣ِميْم٘مَِت٣مِب ﴿اًمٕمٚمؿ اًمذيـ يتٛم ًِّ ـَ ُيَٚم َوايمحِذي

٣م ٓ ُٞمِّمٝمُع َأصْمَر اظمُِْْمٙمِِحكمَ  الَة إِٞمح  . [252ٕقمراف:ا]﴾َوَأوَم٣مَُمقا ايمِمح

ُٙمقن سم٤مًمٙمت٤مب  ًِ رون؟! ُمـ هؿ اعمُّْمٚمُِحقن؟ اًمذيـ ُيٛم ُمـ هؿ اعمُّمٚمُِحقن؟ أهؿ اخلامَّ

أضمر اعمُّمٚمِحلم8 ومجديٌر سمٜم٤م أن ٟمٕمرف اعمُّْمٚمَِح ُمـ اعمٗمًد،  وأىم٤مُمقا اًمّمالة إٟم٤َّم ٓ ٟمْمٞمعُ 

َوإَِذا وِمٝمَؾ ﴿وًمـ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٕمرومف إَّٓ سمقاؾمٓم٦م اًمٕمٚمؿ، وإَّٓ وم٠موًمئٙمؿ اعمٜم٤موم٘مقن ي٘مقًمقن: 

ـُ َُمِْمٙمُِحقنَ  اَم َٞمْح َْرِض وَم٣ميُمقا إِٞمح ْٕ ُدوا دِم ا ًِ ْؿ ٓ سُمْٖم ُدوَن وَ *  ََلُ ًِ ُْؿ ُهُؿ اظْمُْٖم ـْ ٓ َأٓ إَِّنح
يَم٘مِ

ـْ إيَِمٍف ﴿. وذًمٙمؿ ومرقمقن ي٘مقل: [21-22]اًمٌ٘مرة:﴾َيُْمُٔمُرونَ  ََم٣م فَمٙمِْٚم٦ُم يَمُ٘مْؿ َِم

ي ٓح ؽَمٌِٝمَؾ ﴿، وي٘مقل: [56]اًم٘مّمص: ﴾نَمغْمِ ٓح ََم٣م َأَرى َوََم٣م َأْهِديُ٘مْؿ إِ ََم٣م ُأِريُ٘مْؿ إِ

ؾَم٣مدِ  د أن أدقمقك ، ُم٤م ي٠مشمٞمؽ ؿمٞمققمل، أو سمٕمثل، أو ٟم٤مسي، وي٘مقل: أٟم٤م ُأري[17]هم٤مومر: ﴾ايمرح

إمم اًمُٙمٗمر ُم٤م ي٠ميت قمغم هذه احل٤مًم٦م ي٠ميت سم٤مؾمؿ اعمُّْمٚمِح واًمٖمٞمقر قمغم سمٚمده، وقمغم وـمٜمف 

َْرِض ﴿وي٘مقل أيْم٤ًم ومرقمقن ذم ؿم٠من ُمقؾمك:  ْٕ َل ِديٛمَُ٘مْؿ َأْو َأْن ُيْٓمِٜمَر دِم ا ٌَدِّ إيِنِّ َأطَم٣مُف َأْن ُي

٣مدَ  ًَ  . [14]هم٤مومر: ﴾ايْمَٖم

َف ذم ديـ اهلل... طمتك ٟمٕمٚمؿ اعمًٚمؿ ُمـ اعمنمك وم٘مد اٟمتٝمك سمٙمثػم ُمـ ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتَٗم٘مَّ

اعمًٚمٛملم أٟمف ٓ ُيٗمِرق سملم اعمًٚمؿ واًمِمٞمققمل، وسملم اعمًٚمؿ واعمنمك يرى ُمـ يذسمح ًمٚم٘مؼم 
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لُّ  سمقن إمم اهلل واًمٜمٌَّ يمٔمـ اهلل َمـ «ي٘مقل:   وُمـ يذسمح ًمٚمقزم ُم٤م يزقمؿ وئمـ أهنؿ يت٘مرَّ

َؽ َواْٞمَحرْ ﴿اًمٙمريؿ:  ، وربُّ اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف»ذزمح يمٕمغم اهلل  ﴾هَمَِمؾِّ يمَِرزمِّ

 . [1]اًمٙمقصمر:

ٌََّف سمٕمُض أهؾ اًمٕمٚمؿ اجلٝمؾ سم٤مًمثقم  واقمٚمٛمقا أن اجل٤مهؾ ٓ يدري أٟمف ضم٤مهؾ وم٘مد ؿم

ي٠ميمؾ اًمثُّقم صمؿ ٓ يدري أنَّ سمف رائح٦م يمرهي٦م.. وهٙمذا اجلٝمؾ أيْم٤ًم يٙمقن ضم٤مهاًل، وُرسمَّام ىمد 

ايمتًٌٝم٤م ُمـ سمٕمض اًمذيـ يزقمٛمقن أهنؿ  شمٕمٚمَّؿ ـمٌٕم٤ًم، ويٕمٜمل وُمـ شمٚمٙمؿ اًمٙمٚمامت اًمتل

٤ًٌم ُم٤م ُمـ أطمد إَّٓ وهق يًتٜمٙمػ أن  ٗمقن، وهق سمٕمد ذًمٙمؿ ُرسمَّام يّمػُم ضم٤مهاًل ضمٝماًل ُُمريمَّ ُُمث٘مَّ

 ٣مهللِ َأفُمقُذ زمِ ﴿ُي٘م٤مل ًمف: ضم٤مهؾ، وىمد اؾمتٕم٤مذ ُمٜمف أٟمٌٞم٤مء اهلل، وذًمٙمؿ ٟمٌلٌّ ُمـ إٟمٌٞم٤مء ي٘مقل: 

٣مِهٙمكِمَ  ـَ اجْلَ ، وًمـ يٗمِرق أطمٌد سملم اًمًٜم٦م واًمٌدقم٦م إَّٓ سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، [45 ]اًمٌ٘مرة:﴾َأْن َأىُمقَن َِم

ُف ُيٕمِٔمُؿ رؾمقل اهلل ُـّ اجل٤مهٚمقن أٟمَّ ُف ُيٕمِٔمُؿ   ومُرسمَّام ي٘مقم ىم٤مئؿ سم٢مٟمِم٤مء اعمقاًمد وئم وأٟمَّ

ُـّ اجل٤مهٚمقن ذًمٙمؿ وٓ يٕمٚمٛمقن أٟمَُّف سمدقم٦م مل شمرد ذم يمت٤مب اهلل، ومل شمرد ذم ؾمٜم٦م  إوًمٞم٤مء ئُم

َمـ أضمدَث دم «ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م:  "اًمّمحٞمحلم"ي٘مقل يمام ذم   رؾمقل اهلل

لُّ »أَمرٞم٣م هذا َم٣م يمٝمس َمٛمف؛ همٜمق ردّ  وهمػمه:  "ضم٤مُمع اًمؽمُمذي"يمام ذم   . وي٘مقل اًمٜمٌَّ

لُّ »ىُمؾه زمدفم٥ٍم واليم٥م، وىُمؾه واليم٥ٍم دم ايمٛم٣مر« يمام ذم يمت٤مب   . وي٘مقل اًمٜمٌَّ

 ضمج٤َم ايمتقزم٥م فمـ ىُمؾِّ ص٣مضم٤م زمدفم٥م؛ إنح اهلل«)اًمًٜم٦م( ٓسمـ أيب قم٤مصؿ ُمـ طمدي٨م أٟمس: 

                                                        

 ( قمـ قمكم ريض اهلل قمـف.1978)م ( 1810)

 (.1718( )م 2697)خ ( 1811)

َحُف اًمشقخان ذم 4607( وأسمق داود )2676)ت ( 1812) ( قمـ اًمعرسماض سمـ ؾمارية ريض اهلل قمـف وصحَّ

 (.4607)»صحقح أيب داود«(، 5/24) »اجلامع اًمصحقح«
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 . »ضمتك يدع زمدفمتف

وم٤مًمذي أدقمق إًمٞمف إظمقاين ذم اهلل اًمذيـ يريدون اًمٜمج٤مح ذم هذا اًمزُمـ اًمذي يمُثَرت ومٞمف 

ِف  ٧م أن ُيْ٘مٌِٚمقا قمغم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، وأن حيرصقا قمغم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع قمغم اًمتََّٗم٘مُّ اًمٗمتـ، وادهلٛمَّ

ؿمٙم٤ُم « أيْم٤ًم ي٘مقل:  ف وشمٕم٤ممم ي٠مُمرٟم٤م هبذا وٟمٌٞمُّٜم٤م حمٛمدذم ديـ اهلل، وم٢منَّ اهلل ؾمٌح٤مٟم

، وًم٧ًُم أىمّمد ُمـ هذا أن شمؽمك ُم٤م أوضم٥م اهلل »ايمٔمٙمؿ همريّم٥م فمعم ىمؾ َمًٙمؿ

تَِؽ، وًمٙمٜمٜمل أىمّمد أٟمَّؽ دمٕمؾ ًمؽ وىمت٤ًم ًمٓمٚم٥م  قمٚمٞمؽ ُمـ آيمت٤ًمب ٕهٚمؽ وًمذريَّ

َؽ إذا ىمرأَت ذم شمراضمؿ اًمٕمٚمؿ، ووىمت٤ًم ًماليمت٤ًمب واحلروم٦م يمام يم٤من ؾمَٚمُٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح، وم٢مٟمَّ 

ن،  امَّ ًَّ از، وُمٜمٝمؿ اًم ار، وُمٜمٝمؿ اًمٌزَّ اد، وُمٜمٝمؿ اجلزَّ اعمُحِدصملم إئٛم٦م اًمٙم٤ٌمر دمد ُمٜمٝمؿ: احلدَّ

ي٤مت إمم همػم ذًمٙمؿ ُمـ اإلٟم٤ًمب إمم احلرف يم٤مٟمقا حيؽمومقن ومل شمٙمـ شُمٚمٝمٞمُٝمؿ  وُمٜمٝمؿ اًمزَّ

ـَ آََمٛمُقا ٓ سُمْٙمِٜمُ٘مْؿ يَ ﴿اًمدٟمٞم٤م، يم٤من اعمٞمزان قمٜمد ؾمٚمٗمٜم٤م ذم ؿم٠من اًمدٟمٞم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٣م ايمحِذي َ ٣م َأُّيه

ـْ ِذىْمِر  ونَ  اهللِ َأَْمَقايُمُ٘مْؿ َوٓ َأْوُٓدىُمْؿ فَم ٣مِهُ ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ هَمُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ اخْلَ . [7]اعمٜم٤موم٘مقن:﴾َوََم

ىُمْؿ ٓ سُمْٙمِٜمُ٘مْؿ َأَْمَقايُمُ٘مْؿ َوٓ َأْوٓدُ ﴿مل ي٘مؾ اهلل ٓ حتؽمومقا، ومل ي٘مؾ ٓ شمزرقمقا ًمٙمـ ىم٤مل: 

ـْ ِذىْمِر  هذا اًمذي يٜمٌٖمل أن يٙمقن، وٕن يٙمقن وًمدك، أو اسمٜمتؽ ُُمتَٗمِ٘مٝملم ذم ديـ  ﴾اهللِفَم

 اهلل8 ظمػٌم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م، وم٢مٟمَّٜم٤م ُمًئقًمقن قمـ شمرسمٞم٦م أوٓدٟم٤م.

سمـ ي٤ًمر ريض اهلل شمٕم٤ممم  قمـ ُمٕم٘مؾ "صحٞمحٞمٝمام"روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم 

راع يًؼمفمٝمف اهلل رفمٝم٥م، شمؿ مل حُيْْمَٜم٣م زمِٛمُِْمِحِف؛ إٓح  َم٣م َمـ«:  قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

                                                        

َحُف اًمعال1/21رواه اسمـ أيب قماصؿ )( 1813)  مة إًمٌاين.( وهمػمه قمـ أكس ريض اهلل قمـف وصحَّ

 شمؼدم رواه أسمق يعغم قمـ أكس ريض اهلل قمـف.( 1814)

 ( واًمؾػظ ًمؾٌخاري.142( )م/7150)خ ( 1815)
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. ُمًئقًمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م قمـ أٟمٗمًٜم٤م، وقمـ أهٚمٞمٜم٤م قمٛمـ وَّٟٓم٤م اهلل إي٤مه »مل جيد رائح٥م اجلٛم٥م

 . ُمًئقًمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م يمام ؾمٛمٕمتؿ ُمـ طمدي٨م رؾمقل اهلل 

وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م.. أن ٟمحرص قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وم٢من مل يتٞمنَّ ٕوٓدٟم٤م ـمٚم٥م قمٚمؿ 

دهؿ8 ومٕمٚمٞمٝمؿ أن يرطمٚمقا يمام رطمؾ ؾمٚمُٗمُٝمؿ سمؾ يمام رطمؾ أٟمٌٞم٤مء اهلل، ومذًمٙمؿ ُمقؾمك سمٌٚم

ٟمقاومؾ اًمٕمٚمؿ ًمٞم٧ًم ومريْم٦م، وهٙمذا أيْم٤ًم  رطمؾ رطمٚم٦م ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ أضمؾ ُم٠ًمًم٦م ُمـ

وم٘مد قم٘مد اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم   يمام يم٤من اًمّمح٤مسم٦م يرطمٚمقن إمم رؾمقل اهلل

وذيمر ذم هذا  –)سم٤مب اًمرطمٚم٦م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ(  –سم٤مسم٤ًم ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ  "صحٞمحف"ذم 

َج اُمرأة، صمؿ أظمؼمشمف اُمرأًة أهن٤م أروٕمتف، ومرطمؾ إمم  رضماًل واؾمٛمف قم٘م٦ٌم ىم٤مل: إٟمَُّف شمزوَّ

وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، إن اُمرأًة ؾمقداء شمزقُمُؿ أهن٤م أروٕمتٜمل، وأروٕم٧م   رؾمقل اهلل

لُّ  ف اًمٙمالم، وم٠مقمرض قمٜمف وم٠مشمك ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمث٤مين، وردَّ قمٚمٞم  اُمرأيت، ومٖمْم٥م اًمٜمٌَّ

 .»هم٣مرومٜم٣م ىمٝمػ وومد ومٝمؾ«وىم٤مل:   اًمٜمٌلُّ 

قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل  "ضم٤مُمع اًمؽمُمذي"ًمٚمٌخ٤مري، وذم  "إدب اعمٗمرد"وأيْم٤ًم ذم 

أي ذم أظمذ اعمٔم٤ممل  "اًم٘مّم٤مص"سمـ ُأٟمٞمس ذم  اهلل ٜمف ىم٤مل: سمٚمٖمٜمل طمدي٨ٌم قمـ قمٌدشمٕم٤ممم قم

 اًمِم٤مم ىم٤مل: وم٤مؿمؽمي٧م راطمٚم٦م8 سمـ ُأٟمٞمس، وهق ذم اهلل ي٨م، وأٟم٤م سم٤معمديٜم٦م قمـ قمٌدطمد

سمـ ُأٟمٞمس ومُ٘مٚم٧ُم:  اهلل ٟمزًم٧م وىمرقم٧ُم اًم٤ٌمب قمغم قمٌد ومريمٌتٝم٤م طمتك سمٚمٖم٧م اًمِم٤مم، صمؿ

امً «ي٘مقل:   طمدي٨ٌم سمٚمٖمٜمل أٟمَّؽ ؾمٛمٕمتف ُمـ رؾمقل اهلل  »حُيمم ايمٛم٣مس ضمٖم٣مًة فُمراًة ُِبْ

أن ٓ يٛمٌٕمل ٕضمد َمـ أهؾ اجلٛم٥م «، صمؿ ىم٤مل: »يمٝمس َمٔمٜمؿ رء«ىمٞمؾ: وُم٤م هباًم؟ ىم٤مل: 

                                                        

 (.88/2640/2659/2660/5140)خ ( 1816)
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يدطمؾ اجلٛم٥م، وأضمٌد َمـ أهؾ ايمٛم٣مر ُيْم٣ميمٌُف زمًمء وٓ يٛمٌٕمل ٕضمٍد َمـ أهؾ ايمٛم٣مر أن يدطمؾ 

إٞمام «، ىمٞمؾ: يمٞمػ ذاك وًمٞمس ُمٕمف رء؟ ىم٤مل: »ايمٛم٣مر وأضمٌد َمـ أهؾ اجلٛم٥م ُيْم٣ميمٌف زمًمء

 .»هل احلًٛم٣مت وايمًٝمئ٣مت

ُم٤مم سمٕمد أن ؾمٛمع احلدي٨م، واإل  اهلل إمم ُمديٜم٦م رؾمقل اهلل سمـ قمٌد صمؿ رضمع ضم٤مسمر

اخلٓمٞم٥م أًمػ يمت٤مسم٤ًم ذم اًمرطمٚم٦م ذم رطمٚم٦م اًمٕمٚمامء، وذم ذقمٞم٦م رطمٚم٦م اًمٕمٚمامء، وم٢من وضمد ُمـ 

وُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ومام يًت٘مٞمؿ   يٕمٚمؿ وًمدك يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

سمف وًم٤ًمٟمف، واخلط واًمٗمرائض إذا وضمد سمٌٚمدك ومحًـ قمغم أن اًمٖمرسم٦م ًمٚمٕمٚمؿ أومْمؾ، ومُرسمَّام 

يم٤من وم٢منَّ إذا يم٤من قمٜمد ك، اذه٥م ي٤م سمٜمل إمم اًمزرع، واومٕمؾ يمذا ويمذا.. اذه٥م ي٤م سمٜمل إمم اًمدُّ

أظم٤مك اًمٞمقم هم٤مئ٥م اذه٥م ي٤م سُمٜمّل إمم أقمامل شمٕمرومقهن٤م ؿمتك يمؾ ُمٜمٙمؿ يٕمرف ومٞمام يِمٖمؾ 

وًمده قمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ًمٙمـ اًمُٖمرسم٦م ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ هل أٟمٗمع طمتك إن 

ُف أهٚمف، وم٤مًمُٖمرسم٦ُم ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ أومْمؾ، واحلٛمد اًمِمخص ذم سمٚمده ىمد ُيِمٖمؾ، وإن مل يِمَٖمٚمْ 

َ ًمٜم٤م اًمُٖمرسم٦م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ًمق سم٘مٞمٜم٤م سمٌٚمدٟم٤م طمتك وإن يمٜم٤م أطمٌٌٜم٤م اًمٕمٚمؿ8 وم٢مٟمٜم٤م ٓ  هلل اًمذي ينَّ

ٟمًتٓمٞمع أن ٟمحّمؾ ُم٤م ين اهلل ًمٜم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ وهق رٌء ىمٚمٞمؾ، واًمٗمْمؾ ذم هذا هلل قمز 

يمؾَّ احلرص قمغم شمٕمٚمٞمؿ اسمٜمف يمت٤مب اهلل وضمؾ ومٛمـ يم٤من ُيريد اخلػم ًمقًمده ومٕمٚمٞمف أن حيرص 

إومرأوا ايمُٗمرآن هم١مٞمف «ي٘مقل:   ًمػمومٕمؽ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومٜمٌٞمُّٜم٤م  وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

يِمٗمع ًمؽ اًم٘مرآن وأيْم٤ًم إذا يمٜم٧م ص٤محل٤ًم  »يٟمَت يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ؾمٖمٝمٔم٣ًم ٕصح٣مزمف

                                                        

(، وهمػمهؿ وؾمـده 565(، واسمـ قمٌد اًمؼم ذم ضمامعف )3/495(، وأمحد )970إدب اعمػرد )( 1817)

 دب اعمػرد.طمًـ وًمف ؿمقاهد وصححف اًمعالمة إًمٌاين ذم صحقح إ

 ( قمـ أيب أمامة ريض اهلل قمـف.804)م ( 1818)
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 ووًمدك ُُم٘مٍِم ُرسمَّام يرومٕمف اهلل سم٥ًٌم صالطمؽ. 

حلرص قمغم شمٙمقيـ إَُه اعمًت٘مٞمٛم٦م... وًم٧ًم أىمقل إَُهَ ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمحرص يمؾ ا

اعمًٚمٛم٦م، وم٢مٟمٜم٤م ُمًٚمٛمقن وجمتٛمٕمٜم٤م ُمًٚمؿ ًمٙمٜمف زاد ذم جمتٛمٕمٜم٤م اجلٝمؾ، اعمجتٛمع أن 

خيقض ذم سمحر اخلْمؿ ُمـ اجلٝمؾ، وأيمؼم دًمٞمؾ أٟمؽ متٌم ذم أؾمقاق اعمًٚمٛملم ومٝمؾ 

يتٜم٤موًمف واحلالل ُم٤م اؾمتٓم٤مع شمًٛمٕمقهنؿ ي٘مقًمقن: هذا اًمٌٞمع طمرام؟ احلرام ُم٤م مل يًتٓمع أن 

أن يتٜم٤موًمف، شمدظمؾ دوائر اعمًٚمٛملم ومٝمؾ شمًٛمٕمقهنؿ ي٘مقًمقن: ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

يٚمزُمؽ يمذا، ويمذا ٕنَّ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل: يمذا ويمذا؟ أم ي٘مقًمقن اًمٜمٔم٤مم واًم٘م٤مٟمقن 

 واًمتٕمٚمٞمامت. 

ه اًمْمالٓت اًمتل ٟمريد شمٕمٚمٞمامت إهلٞم٦م يٜم٘مذٟم٤م اهلل هب٤م ُمـ هذه اجلٝم٤مٓت، وُمـ هذ

ٌَّط وأصٌح٧م اًمٗمتـ شمتقؾمع يمام شمِم٥م اًمٜم٤مر سم٤مًمِمٞمؿ شمًٛمٕمقن  أصٌح٧م اًمِمٕمقب شمتخ

سم٤مًمٗمتٜم٦م وهل صٖمػمة صمؿ ٓ شمدرون إٓ وىمد وخؿ طمجٛمٝم٤م وىمد ُمألت اًمدٟمٞم٤م وُمألت 

وا ُم٤م طمّمؾ هلؿ  اإلذاقم٤مت، وٓ يًتٓمٞمع أصح٤مهب٤م أن ُيٚمٛمٚمِٛمقا ضمراطمٝمؿ، وأن يًدُّ

ائٝمؿ ىمْمٞم٦م اًمٕمراق وإيران وىمْمٞم٦م ًمٌٜم٤من، وىمْمٞم٦م أصٌح٧م أُمقر اعمًٚمٛملم سم٠ميدي أقمد

ً هل٤م؟  َّٓ ومٚمًٓملم أشمدرون ُمـ يٜمتٔمر اعمًٚمٛمقن أن حَيٚمَّٝم٤م؟ أشمدرون ُمـ يٜمتٔمر أن يٙمقن طم٤م

َوٓ َيَزايُمقَن ُيَٗم٣مسمُِٙمقَٞمُ٘مْؿ ضَمتحك ﴿يٜمتٔمرون جمٚمس إُمـ، ربُّ اًمٕمزة ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 

ـْ ِديٛمُِ٘مْؿ إِِن اؽْمَتْمَ  وىُمْؿ فَم  . [125]اًمٌ٘مرة: ﴾٣مفُمقاَيُرده

تَُٜمؿْ ﴿وي٘مقل أيْم٤ًم:  ـْ سَمْرَى فَمٛمَْؽ ايْمَٝمُٜمقُد َوٓ ايمٛمحَِم٣مَرى ضَمتحك سَمتحٌَِع َِمٙمح ]اًمٌ٘مرة: ﴾َويَم

212] . 

وم٤مًمذي يٜم٘مذ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم جمتٛمٕمٜم٤م هق اًمرضمقع إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 
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رضمٕم٧م إمم يمت٤مب رهب٤م، وإمم ؾمٜم٦م  .. ُم٤م رضَّ اعمجتٛمٕم٤مت إذا رضمٕم٧م إمم رهب٤م، وإذا 

ًا مجٞماًل. ٟم٤م وإي٤ميمؿ إمم احلؼ ردَّ  ٟمٌِٞمٝم٤م أؾم٠مُل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م، وأن يردَّ

*** 

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌِٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمُد أنَّ حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.وأؿمٝمُد أنَّ ٓ إًمف إَّٓ 

٤م سمٕمد:   أُمَّ

: قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف "صحٞمحٞمٝمام"وم٘مد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم 

ل ُف ىم٤مل:   قمـ اًمٜمٌَّ وم٘مٞمؾ:  »يٛمٗمص ايمٔمٙمؿ ويٓمٜمر اجلٜمؾ وسم٘مُثر ايمٖمتـ، وي٘مثر اَلرج«أٟمَّ

 .»ايمٗمتؾ ايمٗمتؾ«ي٤م رؾمقل اهلل، ُم٤م اهلرج؟ ىم٤مل: 

ة ٌُقَّ ة أي دًمٞماًل ُمـ دٓئؾ ُٟم ٌُقَّ  ٟمٌِٞمٜم٤م حمٛمد هذا احلدي٨م ُيٕمدُّ قَمَٚماًم ُمـ أقمالم اًمٜمُّ

ل  ومٜم٘مص اًمٕمٚمؿ وفمٝمر اجلٝمؾ ويمثرت اًمٗمتـ ويمثر اهلرج   وم٢مٟمَُّف وىمع يمام أظمؼم اًمٜمٌَّ

ُف ٟم٘مّم٤من ُمٕمروم٦م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع اًمذي هق يمت٤مب اهلل  ٤م ٟم٘مّم٤من اًمٕمٚمؿ وم٢مٟمَّ اًمذي هق اًم٘متؾ: أُمَّ

: دمد يمثػمًا ُمـ اعمًٚمٛملم ُُمٕمرو٤ًم قمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع وإن يم٤من  ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل و

٤م  يًتٓمٞمع ي٘مرأ ويٙمت٥م سمؾ ُرسمَّام يًتٓمٞمع خيٓم٥م وهق ُمٕمرض قمـ شمٕمٚمُّؿ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، وأُمَّ

                                                        

 شمؼدم ىمريًٌا.( 1819)

 وشمًؿقة دٓئؾ اًمـٌقة: معجزات، ٓ دًمقؾ قمؾقف مـ اًمؽتاب وٓ اًمًـة.( 1820)
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ل ه٤م هٜم٤م اًمٕمٚمؿ ووده،   فمٝمقر اجلٝمؾ وإؿمٞم٤مء شمٕمرف سم٠موداده٤م، وىمد ذيمر اًمٜمٌَّ

٦ٌَّم ٓ حُي٥مُّ أطمد أن ي٘م٤مل إٟمف ضم٤مهؾ8 سمؾ ىم٤مل ٟمٌلَّ اهلل ُمقؾمك قمٚمٞمف  واجلٝمؾ ُمً

٣مِهٙمكِمَ  ٣مهللَِأفُمقُذ زمِ ﴿اًمًالم: ـَ اجْلَ [، وأيْم٤ًم ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم: 45اًمٌ٘مرة:]﴾َأْن َأىُمقَن َِم

٦ٌَّم واًمٕمٚمؿ ُيٕمتؼم ذوم٤ًم، وىمد ومْمؾ  اؾمتٕم٤مذ سم٤مهلل أن يٙمقن ُمـ اجل٤مهٚملم، وم٤مجلٝمؾ يٕمتؼم ُمً

َٟميمقَٞمَؽ ََم٣مَذا ﴿عمُٕمٚمَّؿ8 وم٠مطمؾَّ صٞمد اًمٙمٚم٥م اعمُٕمٚمَّؿ: اهلل اًمٙمٚم٥م اعمُٕمٚمَّؿ قمغم اًمٙمٚم٥م همػم ا ًْ َي

ح٣م فمَ  ـح مِم ٌكَِم سُمَٔمٙمُِّٚمقََّنُ َقاِرِح َُمَ٘مٙمِّ ـَ اجْلَ ْٚمُتْؿ َِم ٣ٌَمُت َوََم٣م فَمٙمح ْؿ وُمْؾ ُأضِمؾح يَمُ٘مُؿ ايمْمحٝمِّ َٚمُ٘مُؿ ُأضِمؾح ََلُ ٙمح

ـَ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َواْذىُمُروا اؽْمَؿ  اهللُ ْ٘م ًَ ح٣م َأَْم ي٘مقل   ، وٟمٌِٞمٜم٤م حمٛمد[2]اعم٤مئدة: ﴾فَمَٙمْٝمفِ  اهللِهَمُ٘مُٙمقا مِم

إذا أرؽمٙم٦م ىمٙمٌؽ اظمُٔمٙمحؿ وذىمرت «: سمـ طم٤مشمؿ اعمُتََّٗمؼ قمٚمٞمف يمام ذم طمدي٨م قمدّي 

تف قمغم ؾمٚمٞمامن وم٘م٤مل اهلدهد قمٜمد أن »اؽمؿ اهلل فمٙمٝمف هم٘مؾ ، وسم٤مًمٕمٚمؿ: ص٤مل اهلدهد سمحجَّ

ٌَٟمٍ َيِٗمكمٍ  َأضَمْْم٦ُم زماَِم مَلْ حُتِطْ ﴿شمققمده ؾمٚمٞمامن سم٤مًم٘متؾ ىم٤مل:  ٌَٟمٍ زمِٛمَ ـْ ؽَم . [11]اًمٜمٛمؾ: ﴾زمِِف َوصِمْئُتَؽ َِم

سمح.  هٙمذا ومٌ٘مل ٟمٌلُّ اهلل ُمتئدًا سمٕمد أن شمققمد اهلدهد سم٤مًمذَّ

)سم٤مب اًمرطمٚم٦م ذم ـمٚم٥م "صحٞمحف"وُمـ أضمؾ هذا وم٘مد روى اًمٌخ٤مري ذم 

 سمـ احل٤مرث أنَّ أُمرأٍة ؾمقداء أشم٧م إمم رضمؾ8 وم٘م٤مًم٧م ًمف: إين قم٘م٦ٌماًمٕمٚمؿ(، صمؿ ذيمر طمدي٨م 

ل  أروٕمُتَؽ واُمرأشمؽ وم٘م٤مل: ُم٤م أروٕمتٜمل ىم٤مًم٧م: ىمد أروٕمُتَؽ واُمرأشمؽ، ومرطمؾ إمم اًمٜمٌَّ

وىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، إنَّ اُمرأة ؾمقداء ىم٤مًم٧م: إين أروٕمُتَؽ واُمرأشمؽ، وم٠مقمرض قمٜمف  

ل ٤م اُمرأة »هم٣مرومٜم٣م«ومٙمرر قمٚمٞمف صمالصم٤ًم، صمؿَّ ىم٤مل ذم اًمث٤مًمث٦م:   اًمٜمٌَّ ، ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، إهنَّ

 .»وىمٝمػ وومد ومٝمؾ«:   ُأَصِدق ىمقل اُمرأة؟ ىم٤مل اًمٜمٌلُّ يٕمٜمل يمٞمػ 

                                                        

 (.1929( )م5477)خ( 1821)

 (.88)خ ( 1822)
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وهق  –: قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف "إدب اعمٗمرد"وروى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم 

ُف شمقسمع قمـ ضم٤مسمر سمـ حمٛمد اهلل ُمـ ـمريؼ قمٌد سمـ  سمـ قم٘مٞمؾ، وهق ُمتٙمِٚمؿ ومٞمف إَّٓ أٟمَّ

ّل  قمٌد ُف سمٚمٖمف طمدي٨م قمـ اًمٜمٌَّ   ٦م ُمـ ُمديٜم٦م رؾمقل اهللسم٤مًمِم٤مم ومريم٥م راطمٚم  اهلل أٟمَّ

سمـ ُأٟمٞمس وىم٤مل: طمدي٨ٌم سمٚمٖمٜمل أٟمَّؽ  اهلل وصؾ إمم اًمِم٤مم ذه٥م إمم قمٌد إمم اًمِم٤مم، ومٚمامَّ 

اهلل يم٤من ىمد سمٚمٖمف احلدي٨م، وًمٙمٜمف  سمـ قمٌد ومل أؾمٛمٕمف، )ضم٤مسمر  ؾمٛمٕمتف ُمـ رؾمقل اهلل

د ُم٤م أراد أن ي٠مظمذ ديٜمف ُمـ اًمِم٤مرع ُم٤م أراد أن ي٠مظمذ ديٜمف ُمـ ضم٤مذٍ  قمغم  أطم٥ّم أن يت٠ميمَّ

د(، وم٘م٤مل قمٌداًمٓمريؼ  ي٘مقل:   سمـ ُأٟمٞمس ٟمٕمؿ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل اهلل أراد أن يت٠ميمَّ

امً « ، صمؿ »يمٝمس َمٔمٜمؿ رء«ىمٞمؾ: وُم٤م هُبْاًم؟ ىم٤مل:  »إٞمحُ٘مؿ حمُمقرون إلم اهلل ضُمٖم٣مًة فُمراًة ُِبْ

 ٓ يٛمٌٕمل ٕضمٍد َمـ أهؾ اجلٛمح٥ِم أن يدطمؾ اجلٛمح٥م وأضمٌد َمـ أهؾ ايمٛم٣مر ُيْم٣ميمٌف زمًمء،«ىم٤مل: 

ىمٞمؾ:  »وٓ يٛمٌٕمل ٕضمد َمـ أهؾ ايمٛم٣مر أن يدطمؾ ايمٛم٣مر وأضمٌد َمـ أهؾ اجلٛم٥م ُيْم٣ميمٌف زمًمء

 . »إٞمام هل احلًٛم٣مت وايمًٝمئ٣مت«يمٞمػ ذاك وًمٞمس ُمٕمٝمؿ رء ىم٤مل: 

ٌُخ٤مري ذم  سمـ قمٌد صُمؿَّ رضمع ضم٤مسمر ذم ُمقوٕملم ُُمٕمٚمَّ٘م٤ًم  "صحٞمحف"اهلل، وىمد ذيمره اًم

سمّمٞمٖم٦م  "يمت٤مب اًمٕمٚمؿ"ذيمره ذم أطمدمه٤م سمّمٞمٖم٦م اجلزم، واًمث٤مين سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريض 

وذيمره ذم )يمت٤مب اًمتقطمٞمد( سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريض واإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ىمد يذيمر  اجلزم

 طمديث٤ًم سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريض وإن يم٤من صحٞمح٤ًم.

وم٤مًمٕمٚمؿ... ُمٕمنم اعمًٚمٛملم شمٕمرف ُمٜمزًمتف اًمرومٞمٕم٦م ىمٚمٜم٤م سمٛمٕمروم٦م ىمٌح اجلٝمؾ ويمؾ أطمد 

رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ىمد ظمدُمقا ديٜمٜم٤م ظمدُم٦ًم ُمٜم٤َّم يًتٜمٙمػ أن ُي٘م٤مل ًمف: إٟمَُّف ضم٤مهؾ وقمٚمامؤٟم٤م 

                                                        

 شمؼدم ذم اخلطٌة اعماوقة وؾمـده طمًـ.( 1823)

 (.19سماب )( 1824)



 625 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

ٌُٝمؿ ُُم٘مٓمَّٕم٦م إؾم٤مٟمٞمد...  قمجٞم٦ٌم ًمٞمس هل٤م ٟمٔمػم، وم٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ًمٞمس هلؿ أؾم٤مٟمٞمد يُمُت

٤م ديٜمٜم٤م  ٤م ىمد طُمِروم٧م وسُمِدًم٧م! أُمَّ ٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ وم٢مهنَّ ـُ هب٤م قمغم إمج٤مهل٤م أُمَّ ـُ أيْم٤ًم ُٟم١مُم ومٜمح

صمٜمل وُمالن قمـ وُمالن طمتك إنَّ اعمحِدث ًمٞمً تث٧ٌم ؿمٞمخف: وي٠ًمًمف رضماًل رضماًل وإًمٞمٙمؿ ومحدَّ

اجلرح "وذيمره٤م اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم ُُم٘مِدُم٦م  "اًمٙمٗم٤مي٦م"ىمّم٦م ذيمره٤م اخلٓمٞم٥م ذم 

وذيمرت ذم ُمراضمع ؿمتَّك، يم٤من أسمق إؾمح٤مق  "اعمٞمزان": وذيمره٤م اًمذهٌل ذم "واًمتٕمديؾ

ٌٞمٕمل حُيدِ  ًَّ صمٜمل قمٌدث وي٘مقل: اًم ُف   ٌلسمـ قم٤مُمر قمـ اًمٜمَّ  سمـ قمٓم٤مء قمـ قُم٘م٦ٌم اهلل طمدَّ أٟمَّ

ٟم همِمعمح رىمٔمتكم؛ نمٖمر يمف«ىم٤مل:  ٌٞمٕمل ُُمدًِمس، وم٘م٤مل ؿمٕم٦ٌم، وأسمق إؾمح»َمـ سمقوح ًَّ سمـ  ٤مق اًم

ٌٞمٕمل هؾ ؾمٛمع قمٌداحلج٤مج ٕيب  ًَّ سمـ  سمـ قمٓم٤مء هذا احلدي٨م ُمـ قم٘م٦ٌم اهلل إؾمح٤مق اًم

ات، و سمـ يمدام: أهمْم٧ٌُم  همْم٥م قمٚمٞمف أسمق إؾمح٤مق وم٘م٤مل ُمًٕمرقم٤مُمر، ويمرر صمالث ُُمرَّ

سمـ قمٓم٤مء سمٛمٙم٦م وم٠مرطمؾ إًمٞمف، ومرطمؾ ؿُمٕم٦ٌم ُمـ اًمٙمقوم٦م اًمتل هل سمٚمد  اهلل اًمِمٞمخ قمٌد

٦َم ىم٤مل قمٌدإؾمح٤مق إمم ُمٙم٦م ُمـ أضمؾ هذا احلدي٨م، ومٚمامَّ  سمـ قمٓم٤مء:  اهلل  وصؾ إمم ُمٙمَّ

صمٜمل سمف ؾمٕمد ٙم٦م إمم اعمديٜم٦م، سمـ إسمراهٞمؿ سم٤معمديٜم٦م، ومرطمؾ ُمـ ُم سمـ إسمراهٞمؿ وؾمٕمد طمدَّ

صَمُف سمف، وىم٤مل: ووصؾ إمم ؾمٕمد احلدي٨م خمرضمف ُمـ قمٜمديمؿ ُمـ اًمٌٍمة،  سمـ إسمراهٞمؿ ومحدَّ

صمٜمل زي٤مدوم٘م٤م صمٜمل سمف ىم٤مل: طمدَّ صمٜمل  ل: طمدَّ سمـ خمراق ومرضمع إمم اًمٌٍمة وم٘م٤مل ًمزي٤مد: طمدَّ

صمٜمل ؿمٝمرىم٤مل: ًمٞمس ُمـ ي٤مسمتؽ، صمؿ  صمٜمل سمف ىم٤مل: طمدَّ سمـ طمقؿم٥م قمـ أيب رحي٤مٟم٦م  ىم٤مل طمدَّ

حَّ زم ًمٙم٤من ]وم٘م٤مل ؿُمٕمٌف: اومًدُه قمكمَّ ؿمٝمر، وًمق ص  سمـ قم٤مُمر قمـ اًمٜمٌَّّل  قمـ قم٘م٦ٌم

                                                        

(، 401 -400) »اًمؽػاية«(، و59/60رىمؿ ) »ديثاًمرطمؾة ذم ـمؾب احل«رواه اخلطقب ذم ( 1825)

واًمؼصة صحقحة  »اعمقزان«(، وذيمره اًمذهٌل ذم شمرمجة )قمٌد اهلل سمـ قمطاء( مـ 1/97واحلايمؿ )

 سمؿجؿقع ـمرىمفا.
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[ طمدي٨م واطمد ُمـ أضمؾ اًمًٜمد أطم٥مَّ إزمَّ ُمـ أهكم وُم٤مزم ووًمدي واًمٜم٤مس أمجٕملم

يٙمقن أطم٥مُّ إمم ؿُمٕم٦ٌَم ُمـ ُم٤مًمف وأهٚمف ووًمده واًمٜم٤مس أمجٕملم... هٙمذا يم٤من قُمٚمامؤٟم٤م 

ٌَُّتقن ذم ديٜمٝمؿ مل ي٠مظمذوا ديٜمٝمؿ قمـ اًمٗمً٘م٦م، ومل ي٠مظمذوا ديٜمٝمؿ قمـ  رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم يتث

 ومل ي٠مظمذوا ديٜمٝمؿ قمـ أقمداء اًمًٜمـ مل ي٠مظمذوه قمـ رضمؾ سمف هِمؾٌّ قمغم اإلؾمالم. اجل٤مهٚملم، 

ٟمٕمؿ... حُي٤مرُب أهؾ احلدي٨م ويٜمت٘مّمٝمؿ ُمـ يم٤من ُُمت٠مصِمرًا سمرأي اعمٕمتزًم٦م، أو سمرأي 

اًمراومْم٦م، أو سمرأي اجلٝمٛمٞم٦م، أو سمرأي اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، أو سم٤مإلحل٤مد.. هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم 

 اًمديـ وىمد أطمًـ احل٤مومظ اًمّمقري إذ ي٘مقل:  ويمٞمػ يٌٖمْمقهنؿ وهبؿ طمٗمظ اهلل هذا

 ىمــؾ عمـــ قم٤مٟمــد احلــدي٨م وأوــحك

 

ـــــف  قمٞم ــــــ يدَّ ـــــف وُم ـــــ٤ًم أهٚم  قم٤مئٌ

ــــــ زم   ـــــذا أسم ـــــقل ه ـــــٍؿ شم٘م  أسمٕمٚم

 

ـــٗمٞمف  ًَّ ـــُؼ اًم ـــؾ ظُمُٚم ـــؾ وم٤مجلٝم  أم سمجٝم

ــديـ  ــقا اًم ــؿ طمٗمٔم ــذيـ ه ــ٤مُب اًم  أُيٕم

  

ــــــف    ــــــ٤مت واًمتٛمقي ه ـــــــ اًمؽمَّ  ُم

ــــــد  ــــــ٤م ىم ــــــقهلؿ وُم  وه ور وإمم ىم

 

ـــــع يمـــــؾ قمـــــ٤ممل ووم٘مٞمـــــف   راضم

٤م إذا يم٤من خي٤مف قمغم اعم٤مدة اًمتل يٜم٤مهل٤م   ٟمٕمؿ... راضمع يمؾ قم٤ممل ووم٘مٞمف إذا يم٤من ُُمٜمِّمٗم٤ًم أُمَّ

قم٤مة إمم اهلل  ُف ُيٕم٤مٟمد ويرُمل اًمدُّ سم٥ًٌم أٟمف ىمد اؿمتٝمر سم٤مًمٗم٘مٞمف، أو ىمد اؿمتٝمر سمٙمذا، أو سمٙمذا وم٢مٟمَّ

 سم٤مًمٕمٔم٤مئؿ وؾمٞم٠ًمُل قمـ هذا أُم٤مم اهلل. 

  د قمغم أن يمٗمروا سمٜمٌِٞمٜم٤م حمٛمدوهٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم... محؾ أهؾ اًمٙمت٤مب احلً

ُدوَن ايمٛمح٣مَس فَمعَم ََم٣م آسَم٣مُهُؿ ﴿ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ًُ ـْ  اهللَُأْم حَيْ َِم

ـْ زَمْٔمِد إِياَمٞمُِ٘مْؿ ﴿، وي٘مقل: [32]اًمٜم٤ًمء: ﴾هَمّْمٙمِفِ  وَٞمُ٘مْؿ َِم ـْ َأْهِؾ ايْم٘مَِت٣مِب يَمْق َيُرده َودح ىَمثغٌِم َِم

 ًَ ٣مرًا ضَم ؼه ىُمٖمح ُؿ احْلَ َ ََلُ ٌَكمح ـْ زَمْٔمِد ََم٣م سَم ِٜمْؿ َِم ًِ ـْ فِمٛمِْد َأْٞمُٖم  . [227]اًمٌ٘مرة: ﴾دًا َِم

                                                        

 .»همارة اًمِػصؾ.. «هذه اًمزيادة وعقػة يمام ذيمر اًمشقخ ذم ( 1826)
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٤مر ىمريش:  وم٤محل٤مؾمد ُيريد أن حيقل سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ واعمجتٛمع ٓ يًٛمٕمقن يمام ىم٤مل: يُمٗمَّ

ٌُقنَ ﴿
ُ٘مْؿ سَمْٕمٙمِ َذا ايْمُٗمْرآِن َوايْمَٕمْقا همِٝمِف يَمَٔمٙمح َٚمُٔمقا َِلَ ًْ ٜم٤م ًمٚمٛمجتٛمع اًمٞمٛمٜمل . حمٌت[14]ومّمٚم٧م: ﴾ٓ سَم

وإلظمقاٟمٜم٤م دمٕمٚمٜم٤م ٟمٌقح سمٌٕمض ُم٤م ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م طمتك يِم٤مريمقٟم٤م ذم أٓم اًمتل ٟمٕم٤مٟمٞمٝم٤م هل 

ٜم٤م أن يٜمٗمروا قمـ أٟمٗمًٜم٤م8 وم٘مد ٟمنم أهؾ صٕمدة ؾمٌع  ـُ ٓ هُيٛمَّ اًمتٜمٗمػم قمـ ديـ اهلل ٟمح

ت٤مئؿ: ذم ُم٘مٌؾ8 وم٘مٚم٧ُم: واهلل ٓ ُأضمٞم٥ُم قمٚمٞمٝمؿ، سمؾ أقمٔم ٤ٌمب واًمِمَّ ًِ ؿ صٗمح٤مت ممٚمقءة سم٤مًم

 ُمـ هذا أسمٞم٤مت ؾم٠مىمقهل٤م ًمٙمؿ، ومل ُٟم٤ٌمل سم٠مسمٞم٤مهتؿ: 

ـــزه  ـــف ٟمٙم ـــ٤م ومٞم ًمط ُم ـــزَّ  وـــٛمػمه ذم اًم

 

ـــالًمف   ـــع ذم و ـــالم واشمً ـــغم اإلؾم  قم

 ذاك إٟمــدل يمــؿ أطمٙمــك ًمــؽ قمٞمــقب 

  

ــ٤مًمف   ــؾ ظمّم ــدوا يم٤مُم ــ٦م ىم ــغم اجلٛمٚم  قم

وُمـ شمٚمٙمؿ إسمٞم٤مت هؾ رددت قمغم أهؾ صٕمدة ُمـ أضمؾ أهنؿ شمٙمٚمَّٛمقا ذمَّ ٓ أٟم٤م أطم٘مر  

٤م ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ُمـ أن ُأد : ومٚمق شمٕم٤موْمٜم٤م سم٤مًميوس ًمق مل يٌَؼ اومع قمـ ٟمٗمز، أُمَّ

 ُمٕمٜم٤م إَّٓ أؾمٜم٤مٟمٜم٤م.

ٟمٗمدهي٤م سمدُم٤مئٜم٤م وسم٠مٟمٗمًٜم٤م وٟمٗمدهي٤م سم٠مقمراوٜم٤م. أقمراوٜم٤م ومدى   ٟمٕمؿ.. ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

: وأُمقاًمٜم٤م ومدى ًمًٜم٦م رؾمقل  وأٟمٗمًٜم٤م ومدى ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل   ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل

. اًمتل هل أُم٤من ُمـ اًمْمالل، وربُّ اًمٕمزة ي٘مقل ذم ٟمٌِٞمٜم٤م حمٛمد ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل..  اهلل

َتُدوا﴿:  ٦م حمٛمد، ٓ حُي٤مل سمٞمٜمٙمؿ وسملم ؾمٜم٦م رؾمقل [32]اًمٜمقر: ﴾َوإِْن سُمْمِٝمُٔمقُه هَتْ ... ي٤م أُمَّ

ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم   وم٢مٟمَُّٙمؿ ٓ شمٗم٘مٝمقن هذا اًمنمع إَّٓ سمًٜم٦م رؾمقل اهلل  اهلل

َل إيَِمْٝمِٜمؿْ َوأَ ﴿ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َ يمِٙمٛمح٣مِس ََم٣م ُٞمزِّ ٌَكمِّ ىْمَر يمُِت . وٟمٌِٞمٜم٤م [22]اًمٜمحؾ: ﴾ْٞمَزيْمٛم٣َم إيَِمْٝمَؽ ايمذِّ

يقؾمؽ أن جيٙمس رصمؾ ؾمٌٔم٣من فمعم أري٘متف يٗمقل: ٓ ٞمٟمطمذ إٓح زم٘مت٣مب «ي٘مقل:   حمٛمد

ن أٓ وإين أوسمٝم٦ُم ايمٗمرآ«ي٘مقل:  »اهلل؛ همام وصمدٞم٣م دم ىمت٣مب اهلل أطمذٞم٣م زمف: وَم٣م مل ٞمجد سمرىمٛم٣مه
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ؽُمقُل هَمُخُذوُه َوََم٣م ََّن٣َمىُمْؿ فَمٛمُْف ﴿، واًمًٜم٦م ُُمٗمِنة ًمٚم٘مرآن: »وَمثٙمف َمٔمف َوََم٣م آسَم٣مىُمُؿ ايمرح

اذم وذويف   اًم٘مدح ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل [5]احلنم: ﴾هَم٣مْٞمَتُٜمقا طمتك ُمـ اعمٚمحديـ اًم٘مذَّ

 إَّٓ ُمـ يم٤من سمف همػمه.  وأيب ُرىمٞم٦ٌم وذاك وذاك وُمـ يداومع قمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

وم٢منَّ إٟمّم٤مر قمٜمد   ؿ.. ٟمٕمؿ .. ٟمٕمؿ.. جي٥م أن شمٙمقن سمٜم٤م همػمة قمغم رؾمقل اهللٟمٕم

ّل سمـ إذف ي٥ًمُّ رؾمقل اهلل  أن قمٚمٛمقا سمٙمٕم٥م َمـ رم «:   ! وىم٤مل اًمٜمٌَّ

ُف ُي٠مذي اهلل ورؽمقيمف زم٘مٔم٤م سمـ ُمًٚمٛم٦م: أٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل،  ، وم٘م٤مل حمٛمد»زمـ إذف؛ هم١مٞمح

ذم داره وذم ىمريتف وهٙمذا اسمـ أيب  وذه٥م ُمٕمف ُمـ ذه٥م صمؿ سمٕمد ذًمٙمؿ ىمتٚمقه

لاحل٘مٞمؼ واًمذي   أرؾمؾ إًمٞمف ُمـ ي٘متٚمف ٕٟمف يم٤من ي٥ًمُّ رؾمقل اهلل  : اًمٜمٌَّ

٥مُّ رؾمقل اهلل ًَ  دُمف هدر.   ي

أن رضماًل يم٤مٟم٧م ًمف أُم٦م، أو أم وًمد صمؿ سمٕمد ذًمٙمؿ يم٤مٟم٧م ومٗمل ؾمٜمـ أيب داود

٥مُّ رؾمقل اهلل ًَ ل ومٞمدقمقه٤م وشم٠مسمك: وذم ذات ًمٞمٚم٦م أصٌ  شَم : ح٧م ُم٘متقًم٦م وم٘م٤مل اًمٜمٌَّ

٥مُّ رؾمقل اهلل »َمـ ومتٙمٜم٣م؟« ًَ ٤م يم٤مٟم٧م شَم لُّ   ىم٤مل: أٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل8 ٕهنَّ : وم٘م٤مل اًمٜمٌَّ

                                                        

صحقح وصححف اًمعالمة  ( وهمػمه قمـ اعمؼدام ريض اهلل قمـف وؾمـده4604رواه أسمق داود )( 1827)

 إًمٌاين.

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.1801( )م 2510)خ ( 1828)

 ( قمـ اًمؼماء ريض اهلل قمـف.3022)خ ( 1829)

( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل 3/163) »اجلامع اًمصحقح«( وهمػمه وهق ذم 12/15رواه أسمق داود )( 1830)

ا ًمػظ:  »أؿمفدوا أن دمفا هدر«قمـفام سمؾػظ:  ( واسمـ 13/99ومعـد اخلطقب ) »زانٓ يـتطح ومقفا قمـ«أمَّ

 .»117خمتٍم اًمعؾؾ اعمتـاهقة/«( وذم ؾمـده حمؿد سمـ احلجاج ىمال اًمذهٌل: اهتؿ سمف 2/1/18ؾمعد )
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 أي دُمٝم٤م هدر. »ٓ يٛمتْمح همٝمٜم٣م فمٛمزان«

ُيٕمتؼُم يُمٗمرًا، وىمد أًمَّػ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ   هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم ؾم٥ّم رؾمقل اهلل

ُف "اًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل"اًم اؾمٛمف: شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم يمت٤مسم٤ًم ىمٞمِ  . وم٤مقمت٘مد أٟمَّ

ُي٤ٌمع ذم اعمٙمت٤ٌمت هذا أُمر رضوري طمتك ٓ ي٠ميت ًمٜم٤م ُمٚمحد سم٤مؾمؿ احلري٦م اًمٗمقوقي٦م، أو 

٥مُّ رؾمقل اهلل ًُ ذم جمتٛمع ُمًٚمؿ ذم جمتٛمع   شم٠ميت ًمٜم٤م ُمٚمحدة سم٤مؾمؿ احلري٦م اًمٗمقوقي٦م! شَم

ّل  يمٌػمًا وُيٕمتؼم ومْمٞمح٦م ذم اعمجتٛمع اًمٞمٛمٜمل وًمًٜم٤م  ُيٕمتؼم ضمرُم٤مً   يٛمٜمل: أصمٜمك قمٚمٞمف اًمٜمٌَّ

ل اؾمتٕم٤مذ سم٤مهلل ُمـ اًمٗمتـ سمؾ يًقؤٟم٤م أن ٟمرى ُمـ ُيثػُم اًمٗمتـ، أو يدقمق   دقم٤مة ومتـ، اًمٜمٌَّ

لَّ  ًا ٕنَّ اًمٜمٌَّ ؿ وأَمرىمؿ َجٝمع َمـ أسم٣مىم«ي٘مقل:   إًمٞمٝم٤م ذم جمتٛمٕمٜم٤م اًمٞمٛمٜمل، ي١ًموٟم٤م ضمدَّ

ق زمٝمٛم٘مؿ؛ هم٣مرضزمقا فُمٛمَُٗمف ىم٣مئٛم٣ًم َمـ ىم٣من  . »ُيريد أن ُيٖمرح

قمغم   ي٘مقل: سم٤ميٕمٜم٤م رؾمقل اهلل "اًمّمحٞمحلم"سمـ اًمّم٤مُم٧م يمام ذم  وقم٤ٌمدة

اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم اًمٕمن واًمٞمن واعمٙمره واعمٜمِمط وقمغم أن ٓ ٟمٜم٤مزع إُمر أهٚمف إَّٓ أن 

ُمـ طمدي٨م اسمـ  "اًمّمحٞمحلم"هلل سمره٤من، وذم شمروا يمٗمرًا سمقاطم٤ًم قمٜمديمؿ ومٞمف ُمـ ا

لَّ  ُف ىم٤مل: قمـ اًمٜمٌَّ إٞمحُ٘مؿ ؽمؼمون زمٔمدي أشمرة، «أٟمف ىم٤مل:   ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف أٟمَّ

وا احلؼ ايمذي فمٙمٝم٘مؿ، وؽمٙمقا «ىمٞمؾ: ومام شم٠مُمرٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل:  »وأَمقرًا سُمٛمْ٘مُِروَّن٣م أده

 .»اهلل احلؼ ايمذي يم٘مؿ

ّل اعمًٚمؿ جي٥م قمٚمٞمف أن يّمؼم و إٞم٘مؿ ؽمتجدون «ًمألٟمّم٤مر:   حيت٥ًم ي٘مقل اًمٜمٌَّ

                                                        

 (، قمـ قمرومجة ريض اهلل قمـفام.1852رواه مًؾؿ ) »اًمٌاقمث«شمؼدم ذم ( 1831)

 (.42-41(، )م/ اإلمارة/7199/7200شمؼدم أيضًا يمذًمؽ )خ( 1832)

 (.3603( )م 1843)خ ( 1833)
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 . »اصػموا«ىم٤مًمقا: ومام شم٠مُمرٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل:  »زمٔمدي أشمرة

سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف قمـ  قمـ قمقف "صحٞمحف"وروى ُمًٚمؿ ذم 

ِل  ٌهقَٞمُ٘مؿ وسُمِمٙمهقن فمٙمٝمٜم«أٟمَُّف ىم٤مل:   اًمٜمٌَّ
ٌهقََّنُؿ وحُيِ تُِ٘مؿ ايمذيـ حُت وشُمّمٚمُّقن  »ؿطمٝم٣مر أئٚمح

ٌِْٕمُّمقََّنُؿ «قمٚمٞمٝمؿ أي شمدقمقن هلؿ،  تُِ٘مؿ ايمذيـ سُم وُيِمٙمهقن فمٙمٝم٘مؿ، وذاُر أئٚمح

ٌِْٕمُّمقَٞمُ٘مؿ وسمٙمَٔمٛمُقََّنُؿ ويٙمَٔمٛمُقَٞمُ٘مؿ ٓ، َم٣م «ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل، أومال ٟم٘م٤مشمُِٚمُٝمؿ؟ ىم٤مل:  »وُي

 .»صٙمحقا

ٜم٦َِّم سمحٛمد اهلل يمام ىُمٚمٜم٤م هؿ ُيٜمٙمِرون مجٞمع اعمٜمٙمرات اًم ًُّ تل حُتٞمُط سم٤معمجتٛمع ُمـ أهؾ اًم

ٍج وؾُمُٗمقر وُمـ اظمتالط، وُيٜم٤مؿمدون اعم١ًمًملم: ُيذيِمُروهَنُؿ سم٤مهلل قمز  ٦ٍم وُمـ شمؼمُّ سُمٜمُقك ُرسَمقيَّ

ِة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ُٗمقا ﴿وضمؾ8 ٕنَّ هذه اعمٜمٙمرات خُيِمك ُمـ قم٘مقسم٦م رِب اًمِٕمزَّ َواسمح

ـَ ـَمَٙمُٚمقا َِمٛمُْ٘مْؿ طَم  ـح ايمحِذي ٌَ ٥مً همِْتٛم٥ًَم ٓ سُمِِمٝم  . [13ٕٟمٗم٤مل: ا]﴾٣مصح

خُيِمك ُمـ ؾُمُٙمقِت أهؾ اًمٕمٚمؿ وُمـ ؾمٙمقِت اعم١ًمًملم ُمـ قم٘مقسم٦م، صمؿَّ ٓ يًتٓمٞمع 

ُم١ًمل وٓ يًتٓمٞمع قم٤ممل أن ي٘مػ ذم وضمٝمٝم٤م... ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٜم٤مصح مجٞمٕم٤ًم، وأن ُٟمٜم٤مِصَح 

أيدهيؿ  إظمقاٟمٜم٤م اعمًئقًملم ُٟمٜم٤َمِصَحُٝمؿ طمتك ًمق أرادوا أن يٛمٞمٚمقا يٛمٞمٜم٤ًم، أو ؿِمامًٓ ٟم٠مظمُذ قمغم

ـُ ُمًٚمٛمقن وسمٚمُدٟم٤م ُمًٚمٛم٦م واحلٛمُد هلل.   سم٤مًمِرومؼ واًمٚملم ومٝمؿ ُمًٚمٛمقن، وٟمح

٦م اًمتل يتٕم٤مُمؾ هب٤م  سمقيَّ ٌُٜمُقك اًمرَّ جي٥م أيْم٤ًم يمام ىُمٚمٜم٤م أن ُٟمٜم٤َمِصَح إظمقاٟمٜم٤م اعمًئقًملم ومٝمذه اًم

ضمؾ يمثػٌم ُمـ اعمًٚمٛملم ؾم٥ٌم ًمٗم٘مر اًمٌٚمد، وُرسمَّام شمٙمقن ؾم٤ًٌٌم ًمٖمالء إؾمٕم٤مر8 ٕنَّ اهلل قمزَّ و

َدوَم٣مِت  اهللَُيْٚمَحُؼ ﴿ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  زم٣م َوُيْريِب ايمِمح  . وٟمٌٞمُّٜم٤م حمٛمد[154]اًمٌ٘مرة: ﴾ايمرِّ

                                                        

 ( قمـ أيب ُأؾمقد ريض اهلل قمـف.3792( )م 1845)خ ( 1834)

 (.1855)م ( 1835)
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زم٣م وَمقىمٙمف وىم٣مسمٌف وؾم٣مهديف«ي٘مقل:   ـَ اهلل آىمَؾ ايمرِّ  .»يمٔم

ُٗمقر وآظمتالء سم٤معمقفمَّٗم٦م، أو آظمتالء أيْم٤ًم سم٠مِي ُمٙم٤من ؾمقاء  ًُّ ج واًم وهٙمذا اًمتَّؼَمُّ

لُّ أيم٤من ذم ومٜمد حُيِذُرٟم٤م وي٘مقل يمام ذم طمدي٨م زيٜم٥م ذم   ق أو همػمه: اًمٜمٌَّ

ويٌؾ يمٙمٔمرب َمـ ذر ومد اومؼمب هُمتَِح ايمٝمقم َمـ ردِم يٟمصمقَج وَمٟمصمقَج «: "اًمّمحٞمحلم"

٤محلقن؟  »ىمٜم٣مسمكم وطمٚمََّؼ سملم إهب٤مُمف واًمتل شمٚمٞمٝم٤م، صُمؿَّ ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل، أهنٚمؽ وومٞمٜم٤م اًمّمَّ

٧ٌَم«ىم٤مل:   .»ٞمٔمؿ، إذا ىمُثَر اخَل

ٌُخ٤مري"وذم  ِل  قمـ اًمٜمُّٕمامن "صحٞمح اًم ـِ اًمٜمٌَّ  سمـ سمِمػم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف قم

َمثُؾ ايمٗم٣مئؿ دم ضمدود اهلل وايمقاومع همٝمٜم٣م ىمٚمثؾ ومقم اؽمتٜمٚمقا فمعم ؽمٖمٝمٛم٥م، «أٟمَُّف ىم٤مل:  

وا فمعم َمـ  هم٘م٣من زمٔمّمٜمؿ أفماله٣م وزمٔمّمٜمؿ أؽمٖمٙمٜم٣م؛ هم٘م٣من ايمذيـ دم أؽمٖمٙمٜم٣م إذا ؽمٗمقا َمره

٣م طمرومٛم٣م طمروم٣ًم دم ٞمِمٝمٌٛم٣م، ومل ُٞم٠مِذ َمـ همقومٛم٣م همقومٜمؿ، همٗم٣ميمقا: يمق لُّ  »أٞمح هم١من «: ىم٤مل اًمٜمٌَّ

. أو هبذا اعمٕمٜمك... هذا ُمٕمنم »أطمذوا فمعم أيدُّيؿ ٞمجقا َجٝمٔم٣ًم، وإن سمرىمقهؿ هٙم٘مقا َجٝمٔم٣مً 

 اعمًٚمٛملم ُم٤م أريد أن أىمقًمف.

 واحلٛمُد هلل رِب اًمٕم٤معملم.

*** 

 

                                                        

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.1598)م ( 1836)

 ( قمـ زيـب سمـت ضمحش ريض اهلل قمـفا.2880( )م 3346)خ ( 1837)

 (.2493)خ ( 1838)
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احلٛمُد هلل رِب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل قمغم ٟمٌِٞمٜم٤م حمٛمٍد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم، وأؿمٝمُد 

أن ٓ إًمف إَّٓ اهلل وطمدُه ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمُد أنَّ حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف. اًمٚمٝمؿ صِؾ قمغم 

ؿ حمٛمٍد وقمغم آل حمٛمد8 يمام صٚمَّٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمََّؽ محٞمٌد جمٞمد. اًمٚمٝم

 سم٤مرك قمغم حمٛمٍد وقمغم آل حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمٌد جمٞمد. 

٤م سمٕمد:   أُمَّ

وم٘مد شمٙمٚمََّؿ إظمقان اًمٗم٤موالن ذم سمٕمض ُم٤م يتٕمٚمَُّؼ سم٤مًمٕم٘مٞمدة، وهذا ؿم٠مُن دقمقُة أهؾ 

يم٤من يٕمرُض ٟمٗمًف قمغم اًم٘م٤ٌمئؾ، ومٕمرَض ٟمٗمًف وهؿ سمًقق   اًمًٜم٦م، ومٜمٌٞمُّٜم٤َم حمٛمد

لُّ قُمٙم٤مظ، يم٤م  . »أُّي٣م ايمٛم٣مس ومقيمقا: ٓ إيمف إٓح اهلل؛ سُمٖمٙمُِحقا«ي٘مقل هلؿ:   ن اًمٜمٌَّ

ُؿ يٌدأون سم٤مًمٕم٘مٞمدة ُمـ سمدء أُمرهؿ، صمؿَّ سمحٗمظ يمت٤مب اهلل، ٟمٌٞمُّٜم٤م  ٜم٦َّم أهنَّ ًُّ ومدقمقُة أهِؾ اًم

َٚمفُ «ي٘مقل:   حمٛمد َؿ ايمٗمرآن وفمٙمح ٌُخ٤مري »طمغمىمؿ َمـ سمٔمٙمح ُمـ طمدي٨م  رواه اًم

لُّ قُمثامن، وي٘مقل ا اظم٣مهُر «ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م:  "اًمّمحٞمحلم"يمام ذم   ًمٜمٌَّ

َٖمرِة ايم٘مراِم ايمػمرة، وايمذي يٗمرؤه ويَتَتٔمتَُع همٝمف وهق فمٙمٝمف ؾم٣مق؛ يمف أصمران ًح ، »زم٣ميمُٗمرآن َمع ايم

لُّ  ُمـ طمدي٨م قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف  "صحٞمح ُمًٚمؿ"يمام ذم   وي٘مقل اًمٜمٌَّ

                                                        

 (.1/257) »اجلامع اًمصحقح«( قمـ رسمقعة سمـ قمٌاد ريض اهلل قمـف، وهق ذم 3/492رواه أمحد )( 1839)

 (.5027خ )( 1840)

 (.5027)خ( 1841)

 (.792(، )م4937)خ( 1842)
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ة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف »ويّمُع زمف آطمريـ إنح يرهمُع ِبذا ايم٘مت٣مِب أومقاَم٣مً «ىم٤مل:  ، وربُّ اًمِٕمزَّ

تِل ِهَل َأوْمَقمُ ﴿اًمٙمريؿ:   .[7]آهاء: ﴾إِنح َهَذا ايْمُٗمْرآَن َُّيِْدي يمِٙمح

٦م، وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  وم٤مًمُ٘مرآن هداي٦م ذم مجٞمع ؿمئقن طمٞم٤مشمٜم٤م، هداي٦م ًمٚمٌنميَّ

٣َم ايمٛمح٣مُس ﴿ُُمٌِٞمٜم٤ًم أنَّ هذا اًم٘مرآن رمح٦م:  ُ٘مْؿ َوؾِمَٖم٣مٌء ظم٣َِم دِم  َي٣م َأُّيه ـْ َرزمِّ وَمْد صَم٣مَءسْمُ٘مْؿ ََمْقفِمَٓم٥ٌم َِم

٥ٌم يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكِمَ  ُدوِر َوُهدًى َوَرمْحَ  ، وم٤مًمُ٘مرآن رمح٦م وُيٕمتؼُم هداي٦م. [35]يقٟمس:﴾ايمِمه

ِل شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ سمف، وأن يٌدء اعمٌُتدئ ذم اًمتٕمٚمٞمؿ سمحٗمظ ُم٤م  ومٞمٜمٌٖمل أن يٌدء أسمٜم٤مؤٟم٤م ذم أوَّ

 –، وًم٘مد يم٤من إقمٛمش رمحف اهلل شمٕم٤ممم  ـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل اؾمتٓم٤مع ُمـ يمت٤مب اهلل وُم

٥م سم٤معمُّمحػ ويم٤من زاهدًا ويم٤من وم٘مػمًا صٌقرًا  وهق ؾُمٚمٞمامن سمـ ُِمٝمران، ويم٤من طم٤مومٔم٤ًم وُيٚم٘مَّ

إذا أشمك إًمٞمف اعمُحِدث ًمٞمًٛمَع ُمٜمف احلدي٨م ي٘مقل ًمف: أحتٗمُظ اًمُ٘مرآن؟ وم٢من ىم٤مل: ٟمٕمؿ.  –

صمف، وإن ىم٤مل: ٓ ىم٤مل: اذه٥م واطمٗمظِ   اًمُ٘مرآن.  طمدَّ

لُّ  هيتؿُّ سمتٕمٚمُِّؿ اًمُ٘مرآن، ومٞم٘مقل اهلل ؾُمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ أضمؾ اهتامم   وهٙمذا اًمٜمٌَّ

ِل  ٌَّتِِف ًمٚمُ٘مرآن يٙم٤مد أن ُي٤ًمسمَِؼ ضمؼميؾ، وهق ي٘مرأ قمٚمٞمف اًمُ٘مرآن، ي٘مقل اهلل   اًمٜمٌَّ وحم

٣مَٞمَؽ يمَِتْٔمَجَؾ زمِفِ ﴿ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ًَ
ْك زمِِف يمِ رِّ وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف ، [24]اًم٘مٞم٤مُم٦م:﴾ٓ حُتَ

ٌِْؾ َأْن ُيْٗم٢َم إيَِمْٝمَؽ َوضْمُٝمفُ ﴿وشمٕم٤ممم:  ـْ وَم  .[222]ـمـف: ﴾َوٓ سَمْٔمَجْؾ زم٣ِميْمُٗمْرآِن َِم

لُّ  سمـ  ٘مرآن وًمٞمٕمٞمُف، طمتك ىم٤مل ًمٕمٌد اهللُي٤ًمرع ُمع ضمؼميؾ ًمٞمحٗمظ اًم  ومٙم٤من اًمٜمٌَّ

إينِّ ُأضم٤مه أن «ىم٤مل: أأىمرأ قمٚمٞمؽ اًمُ٘مرآن وقمٚمٞمؽ ُأٟمزل؟! ىم٤مل:  »إومرأ فمقمح ايمُٗمرآن«ُمًٕمقد: 

ـْ ﴿وم٘مرأ قمٚمٞمف ؾمقرة اًمٜم٤ًِمء طمتك سمٚمغ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  »أؽمَٚمُٔمُف َمـ نمغمي هَمَ٘مْٝمَػ إَِذا صِمْئٛم٣َم َِم

٥ٍم زمَُِمِٜمٝمٍد َوصِمْئٛم٣َم زمَِؽ فَمعَم َه٠ُمِٓء ؾَمِٜمٝمداً  ىم٤مل: وم٤مًمتٗم٧مُّ إًمٞمف وم٢مذا قمٞمٜم٤مه  [22]اًمٜم٤ًمء:﴾ىُمؾِّ ُأَمح
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ٌُؽ«شمذِروم٤من وم٘م٤مل:  ِل  ،»ضمً ٌَُؽ «ٓسمـ ُمًٕمقد:   وذم ىمقل اًمٜمٌَّ دًمٞمٌؾ قمغم  »ضمً

اهلل ص٤مدق، واهللُ قمٔمٞمؿ، واًمٙمالم  »صدق اهلل ايمٔمٓمٝمؿ«أٟمَُّف ٓ ُينمُع عمـ ىمرأ أن خيتؿ سمـ 

ٕنَّ  »صدق اهلل ايمٔمٓمٝمؿ«صحٞمح، ًمٙمـ ًمٞمس سمٛمنموٍع أٟمََّؽ إذا شمٚمقَت وىمرأَت ختتؿ سمـ 

لَّ  ٌَُؽ «ىم٤مل ٓسمـ ُمًٕمقد:   اًمٜمٌَّ  . »ق اهلل ايمٔمٓمٝمؿصد«، ومل يُ٘مؾ ًمف ىُمؾ: »ضمً

لُّ  ٌُّد، واًمٜمٌَّ إنح اهلل أَمرين أن أومرأ فمٙمٝمؽ ؽمقرة )مل «سمـ يمٕم٥م:  ىم٤مل ٕيُبّ   وإُمر شمٕم

ين ريب؟ ىم٤مل: »ي٘مـ( ىم٤مل اًمٕمٚمامء:  . ىم٤مل: ومجٕمؾ ُأيّب يٌٙمل»ٞمٔمؿ«. وم٘م٤مل ُأيّب: وؾمامَّ

ُف سمٙمك ظم ٤م أٟمَّ ُه اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وإُمَّ ٤م أٟمف سمٙمك ومرطم٤ًم طمٞم٨م ؾمامَّ ِمٞم٦م أن ٓ ي٘مقم إُمَّ

 سمقاضم٥م هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمتل أيمرُمف اهلل هب٤م. 

لُّ  ًا، صُمؿَّ ؾمٛمع ُُمّمِٚمٞم٤ًم ُيّمكِم ويتٚمق اًمُ٘مرآن   وهٙمذا يم٤من اًمٜمٌَّ وهق  –ذات ُمرة ُم٤مرَّ

ّل  –ؾم٤ممل ُمقمم أيب طمذيٗم٦م  احلٚمد هلل ايمذي صمٔمؾ دم «عم٤م أقمج٥م سمتالوشمف:   وم٘م٤مل اًمٜمٌَّ

٘مرآن ؾم٤ممل ُمقمم أيب طمذيٗم٦م، صمؿ سمٕمد ذًمٙمؿ صح٤ميب ضمٚمٞمؾ ُمـ طمٗمٔم٦م اًم »أَمتل َمثؾ هذا

ّل  ُمـ إؿمٕمريلم  –، ُمرَّ سم٠ميب ُمقؾمك إؿمٕمري اًمٞمٛمٜمل "اًمّمحٞمح"يمام ذم   أيْم٤ًم اًمٜمٌَّ

ل – ل  ُمرَّ سمف وهق يتٚمق اًمُ٘مرآن ومٌ٘مل اًمٜمٌَّ قمٜمد اؾمتامقمف ًمف:   ذم اًمٚمٞمؾ وىمد ىم٤مل اًمٜمٌَّ

يمق «ٕيب ُمقؾمك ذم اًمّم٤ٌمح: ، صمؿ ىم٤مل »يمٗمد أوَت أزمق َمقؽمك َمزَم٣مرًا َمـ َمزاَمغم آل داود«

شُمُف  »رأيتٛمل وأٞم٣م اؽمتٚمع يمٗمراءسمؽ ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، ًمق قمٚمٛم٧م أٟمؽ شمًتٛمع8 حلؼمَّ

 ًمؽ حتٌػمًا، اجلـ شم٠مصمَّروا هبذا اًمُ٘مرآن ورضمٕمقا ُمًٚمٛملم.

                                                        

 (.800( )م 5055)خ ( 1843)

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.799( )م 4960/3809)خ ( 1844)

 ( واًمؾػظ عمًؾؿ قمـ أيب مقؾمك ريض اهلل قمـف.793( )م 5048)خ ( 1845)
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ٌُخ٤مري ذم  قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: عم٤م  "صحٞمحف"روى اًم

ًمًامء ىم٤مل إسمٚمٞمس جلٜمقده: إٟمَّف ىمد طمدث أُمر، وم٠مرؾمٚمٝمؿ ٟمزل اًمقطمل وشمٓم٤ميرت اًمٜمُّجقم ذم ا

  ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مرهب٤م ًمٞمٌحثقا قمـ هذا إُمر ومقضمد مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ رؾمقل اهلل

ل ُم٤م قمٚمؿ أنَّ اجلـ   وهق ُيّمكِم سم٠مصح٤مسمف سمقادي ٟمخٚم٦م، واقمٚمٛمتف ؿمجرة، اًمٜمٌَّ

طمدي٨م ُمـ  "اًمّمحٞمح"واحلدي٨م ذم  –واؾمتٛمٕمقا ًمف وًمٙمـ أقمٚمٛمتف ؿمجرة 

أقمٚمٛمتف سمحْمقر اجلـ، ٟم١مُمـ هبذا، ًمٞمس قمغم اهلل سمٛمًتحٞمؾ أن  –سمـ ُمًٕمقد  اهلل ٌدقم

ُف ﴿، صمؿَّ سمٕمد ذًمٙمؿ يٜمزل اهلل اًمُ٘مرآن: شمتٙمٚمؿ ؿمجرة وشمٙمٚمََّؿ رؾمقل اهلل  وُمْؾ ُأوضِمَل إرَِمح َأٞمح

ِـّ  ـَ اجْلِ هْمٛم٣َم إيَِمْٝمَؽ ﴿، وأٟمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم: [2]اجلــ: ﴾اؽْمَتَٚمَع َٞمَٖمٌر َِم ِـّ  َوإِْذ َسَ ـَ اجْلِ َٞمَٖمرًا َِم

ـَ  وُه وَم٣ميُمقا َأْٞمِِمُتقا هَمَٙمامح وُمِِضَ َويمحْقا إلَِم وَمْقَِمِٜمْؿ َُمٛمِْذِري َتِٚمُٔمقَن ايْمُٗمْرآَن هَمَٙمامح ضَمَيُ ًْ وَم٣ميُمقا َي٣م *  َي

وم٣ًم ظم٣َِم زَمكْمَ َيَدْيِف َُّيْدِ  ـْ زَمْٔمِد َُمقؽَمك َُمَِمدِّ ٣م ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم ىمَِت٣مزم٣ًم ُأْٞمِزَل َِم ؼِّ وَمْقََمٛم٣َم إِٞمح ]آطم٘م٤مف: ﴾ي إلَِم احْلَ

ُروا سم٤مًمُ٘مرآن ورضمٕمقا ُدقم٤مة إمم اهلل [17-52 . صمؿ سمٕمد ذًمؽ أوًمئٙمؿ يم٤مٟمقا ؿمٞم٤مـملم ومت٠مصمَّ

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

ـُ ٟمًٛمع اًمُ٘مرآن وٟمًٛمع اخلٓم٤ٌمء، وٕنَّ اًمُ٘مٚمقب ىمد راٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م اعمٕم٤ميص8  وٟمح

 وم٠مصٌح اعمًٚمٛمقن ٓ يت٠مصمرون سم٤مًم٘مرآن. 

ٌُخ٤مري وُمًٚمؿ ذم وُمث٤مل شم٠مصمُّر اعمنميملم سم٤م ًمُ٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ُم٤م رواه اًم

سمـ ُمٓمٕمؿ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ذه٧ٌم إمم  ُمـ طمدي٨م ضمٌػم "صحٞمحٞمٝمام"

                                                        

 (.4921)خ( 1846)

 (.3859(، واًمٌخاري )153/ 450رواه مًؾؿ )( 1847)

 (.4854/ 4023)خ( 1848)
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ىم٤مل: ومقصٚم٧م وؾمٛمٕمتف  –وهق ُمنمك آٟمذاك  –ذم ؿم٠من أؾم٤مرى سمدر   رؾمقل اهلل

ـْ نَمغْمِ َرْ ﴿ُيّمكِم سم٠مصح٤مسمف ي٘مرأ ؾمقرة اًمٓمقر طمتك سمٚمغ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٍء َأْم ُهُؿ َأْم طُمٙمُِٗمقا َِم

٣ميمُِٗمقنَ  ، ىم٤مل: ومٙم٤مد ىمٚمٌل أن يٓمػم. وذم رواي٦م: ومقىمع اإليامن ذم ىمٚمٌل [53]اًمٓمقر:﴾اخْلَ

 هٙمذا يت٠مصمَّرون سم٤مًمُ٘مرآن. 

َم٣م «ومٞمٜمٌٖمل أن ٟمٌدأ ذم شمٕمٚمٞمٛمٜم٤م سم٤مًمُ٘مرآن وأن ٓ هنٛمؾ احلٚم٘م٤مت اًمُ٘مرآٟمٞم٦م ُمـ سمٞمقت اهلل: 

تدارؽمقٞمف زمٝمٛمٜمؿ إٓح ٞمزيم٦م فمٙمٝمٜمؿ اصمتٚمع ومقم دم زمٝم٦م َمـ زمٝمقت اهلل يتٙمقن ىمت٣مب اهلل وي

ْتُٜمؿ اظمالئ٘م٥م، ونمُمٝمْتُٜمؿ ايمرمح٥م، وذىمرهؿ اهلل همٝمٚمـ فمٛمده ٘مٝمٛم٥م، وضمٖمح ًح  .»ايم

 هٙمذا يٌدأ أهؾ اًمًٜم٦م سم٤مًمٕم٘مٞمدة، صُمؿَّ سم٤مًمُ٘مرآن صمؿ سمام حيت٤مج إًمٞمف اًمٕمٚمؿ ُمـ وؾم٤مئؾ اًمٕمٚمؿ. 

ده اًمٜم٤مس، رِب اًمٕمزة شمٜمٌٝمقا ي٤م إظمقاٟمٜم٤م.. ي٤م ُمٕمنم اًمٞمٛمٜمِٞملم ... اًمٕمٚمؿ ُمٞمن وإٟمام قم ٘مَّ

ىمِرٍ ﴿ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـْ َُمدح ىْمِر هَمَٜمْؾ َِم َٞم٣م ايْمُٗمْرآَن يمِٙمذِّ ْ ده  [25]اًم٘مٛمر: ﴾َويَمَٗمْد َينح قم٘مَّ

 اًمٜم٤مس، يمام ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ: 

ــٕم٧م ــ٤م وو ــدٟمٞم٤م عم ــ٤موُمس ذم اًم ــقٓ اًمتَّٜم  ًم

 

ــد  ــل وٓ اًمٕمٛم ــ٤مفمر ٓ اعمٖمٜم ــ٥م اًمتٜم  يمت

ــــدًا   ــــق قم٘م ــــزقمؿ ُمٜمٝمٛم ــــقن سم  حيٚمٚم

 

ــــد وسم٤م  ــــٕمقه زادت اًمٕم٘م ــــذي وو  ًم

يمثرت اًمٙمت٥م ويمثر اخلٓم٤ٌمء ويمثر ويمثر، وأٟم٧م إذا أظمذت يمت٤مب اهلل وأظمذت  

ٌُخ٤مري" وهٙمذا  "ري٤مض اًمّم٤محللم"وأظمذت أيْم٤ًم  "صحٞمح ُمًٚمؿ"و "صحٞمح اًم

سمـ  يمت٥م قمٚمامئٜم٤م اًمٞمٛمٜمٞملم يمٙمت٥م حمٛمد ًمٚمٛمٜمذري.. وهٙمذا "اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م"

                                                        

 ٌخاري سمؾػظ: )وذًمؽ أول ما وىمر اإليامن ذم ىمؾٌف(.ذم اًم( 1849)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2699)م ( 1850)

 ًمقؽـ صحقح اًمؽمهمقب ًمألًمٌاين طمتك ٓ شمؼع ذم إطماديث اًمضعقػة. ( 1851)
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ىم٤مل اًمِمقيم٤مين: ًمق ىُمٚم٧َم إن اًمٞمٛمـ مل شُمٜمج٥م ُمثٚمف عم٤م إسمراهٞمؿ اًمقزير قمالُم٦م اًمٞمٛمـ اًمذي 

 أسمٕمدت قمـ اًمّمقاب. 

سمـ إسمراهٞمؿ اًمقزير؟  يُمٚمُُّٝمؿ، أيـ قمرومٜم٤م يُمُت٥م حمٛمد ومُٙمُت٥ُم اًمًٜم٦م حمٌقسم٦ٌم ًمدى اعمًٚمٛملم

لم، ومام ؾمٛمٕم٧م أقمرومٜم٤مه٤م سم٤مًمٞمٛمـ أم سمٛمٙم٦م؟ أٟم٤م قمرومتٝم٤م سمٛمٙم٦م، درؾم٧م سمّمٕمدة صمالث ؾمٜم

 اًمقزير. سمـ إسمراهٞمؿ  يمت٤مسم٤ًم ُمـ يمت٥م حمٛمد

٤م ذم ُمٙمت٤ٌمت اًمٕمٚمامء ووضمدهت٤م  ومٚمامَّ وصٚم٧م إمم ُمٙم٦م احلٛمد هلل... احلٛمد هلل... وضمدهتُّ

ذم ُمٙمت٤ٌمٍت دم٤مري٦م ُمٜمِمقرة ُمِمٝمقرة، قمالَُّم٦ُم اًمٞمٛمـ اًمذي ًمف ومْمؾ يمٌػم ذم ٟمنم ؾمٜم٦م 

ُف أومٜمك طمٞم٤مشمف ذم ٟمنم اًمًٜم٦م،   رؾمقل اهلل ٜم٦َّم، وم٢مٟمَّ ًُّ وًمف ومْمٌؾ يمٌػم قمٚمٞمٜم٤م ُمٕمنم أهؾ اًم

ذم سمدء أُمره حمٌقسم٤ًم ًمدى ُمِم٤مئخف وحمٌقسم٤ًم ًمدى اًمٜم٤مس طمتك حتقل إمم ؾمٜم٦َّم رؾمقل ويم٤من 

وم٢مذا اعمالُم٦م واًمرؾم٤مئؾ واًمتٜمٗمٞمد ٔرائف شمتقارد قمٚمٞمف ٓ يدرى سم٠مهي٤م يٌدء، وًمٙمٜمف   اهلل

٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم، ًمق يُمٜم٤َّم ُمٙم٤مٟمف ٕصٌحٜم٤م ٟمرشمٕمش ٕن  إظمقاين ذم اهلل رضمٌؾ قمٔمٞمؿ اهلٛمَّ

٤م هق ومٌحٛمد اهلل يٗمٜمِد أىمقاهلؿ سم٤محلج٩م اًمقاوح٦م، اًمدوًم٦م دوًمتٝمؿ ذم  ذًمؽ اًمقىم٧م، أُمَّ

طمتك إنَّ ؿمٞمخف اٟمت٘مده ذم رؾم٤مًم٦م وم٠مًمَّػ يمت٤مسملم ذم اًمرد قمغم هذه اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٙمت٤مب إول: 

خمتٍمًا ُمـ  ]اًمروض اًم٤ٌمؾمؿ ذم اًمذِب قمـ ؾمٜم٦م أيب اًم٘م٤مؾمؿ[، واًمٙمت٤مب اًمث٤مين: ]اًمٕمقاصؿ واًم٘مقاصؿ[

ف أن يٜمٍم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل إول، ذًمؽ اًمرضمؾ اًم  .ذي يم٤من مهَّ

ٌُّقن أن  ٌُّقن أنَّ دم٤مروا اًمٜم٤مس ذم اعمٕم٤مرض، وحُت اؾمٛمٕمقا ي٤م ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، اًمذيـ حُت

ٌُّقن أن دُم٤مروا اًمٜم٤مس ذم ٞم٤مرات، وحُت ًَّ  اًمٕمامئر، اؾمٛمٕمقا ُم٤مذا ىم٤مل دم٤مروا اًمٜم٤مس ذم اًم

 إمم واد.  سمـ إسمراهٞمؿ وهق هيرب سمٕم٘مٞمدشمف ُمـ ؿمٕم٥م إمم ؿمٕم٥م وُمـ واد حمٛمد

ٜم٦َّم وإنَّ ُمـ إظمقاٟمٜم٤م اعمًٚمٛملم ُمـ حي٥م اًمٕمٚمؿ ًمٙمـ  ًُّ ٟمٕمؿ... إنَّ ُمـ إظمقاٟمٜم٤م أهؾ اًم
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ـُ يٜمٌٖمل أن ٟمجٕمؾ اًمدٟمٞم٤م شمٌٕم٤ًم ًمٚمٕمٚمؿ، وٓ يٗمٚمح أطمد  يريد أن جيٕمؾ اًمٕمٚمؿ شم٤مسمٕم٤ًم ًمٚمدٟمٞم٤م، ٟمح

٤م أن جيٕمؾ اًمٕمٚمؿ ًمقىم٧م ومراهمف8  ومٚم٘مد ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ إَّٓ إذا ضمٕمؾ اًمدٟمٞم٤م ًمقىم٧م ومراهمف، أُمَّ

رأي٧ُم ُأٟم٤مؾم٤ًم ُمـ أهؾ صٕمدة، وأٟم٤م أدرس سمّمٕمدة، رأيتٝمؿ حيٛمٚمقن اًمٙمت٥م ويذهٌقن 

ويروطمقن إمم اعم٤ًمضمد، وسم٘مقا ؾمٜملم قمديدة، ومٚمؿ ي٠مشمقا سمٓم٤مئؾ عم٤مذا؟ ... ُيريد أن جيٕمؾ 

ًمٚمٕمٚمؿ وىمت٤ًم وأن جيٕمؾ ًمٚمدٟمٞم٤م إوىم٤مت اعُمتٙم٤مصمرة، ٓ... ُم٤م يم٤من قمٚمامؤٟم٤م يٗمٕمٚمقن هذا،... 

 راهٞمؿ وهق وم٤مر سمديٜمف:سمـ إسم ي٘مقل حمٛمد

ــف ــح٥م دوٟم ًُّ ــر اًم ــقد متٓم ــ٤م سمٓم  ومحٞمٜم

 

 أؿمــــؿ ُمٜمٞمــــػ سمــــ٤مًمٖمامم ُمـــــ١مِزر  

ــــفُ    وطمٞمٜمــــ٤م سمِمــــٕم٥م سمٓمـــــ واٍد يم٠مٟمَّ

 

ــٗمر  ــػم شمّم ــف اًمٓم ــك سم ــؿ قمً ــ٤م ىمٚم  طمِم

ـــ  ٌُ ـــف اًم ـــ٤مور ذم أرضم٤مئ ـــ٤مأضم  قم واًم٘مٓم

 

 وضْمػَمهُتـــــ٤م ًمٚمٛمـــــرء أومم وأضمـــــدر  

ــٞمش ورده  ـــ اًمٕم ــٗمق زم ُم ــؽ يّم  هٜم٤مًم

 

ـــ   ـــٞمش َرُْم ـــِقْرُد اًمٕم ـــدروإَّٓ وم  ٌؼ ُمٙم

ــ  ــ٧م صَم ــ٢منَّ يًٌ ــدسم٧موم ــل وأضم  ؿ اعمراقم

 

 أظميـومروض اًمُٕمال واًمٕمٚمـؿ واًمـديـ   

ـــف   ـــريؿ سمٜمٗمً ـــق يم ـــ٤مر أن يٜمج  وٓ قم

 

 وًمٙمــــ قمـــ٤مرًا قمجـــزه طمـــلم ُيٜمٍَْمـــ   

ــ٤مضمر  ــد ه ــٓمٗمك وم٘م ــحٌف  اعمّم ــٌكم وص  ىم

 

ــــر  ــــ٤مر ضمٕمٗم ــــر إمم أرض اًمٜمَّج  ووم

ٚمؿ ن ي٘مقًمقن: أقمط اًمٕميم٤من ي٘مقل قمٚمامؤٟم٤م رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم وأيْم٤ًم اًمٕمٚمامء اعُمت٘مدُمق 

سمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ي٘مقل: ىُمؾ ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ  اهلل يمٚمؽ يٕمٓمؽ سمٕمْمف، ويم٤من قمٌد

سمـ أيب يمثػم رمحف اهلل شمٕم٤ممم ًمقًمده: ٓ  ، ويم٤من ي٘مقل حيٞمكيتَِّخذ ٟمٕمٚملم ُمـ طمديد

  ُيًتٓم٤مع اًمٕمٚمؿ سمراطم٦م اجلًؿ.

                                                        

 ٓ أقمؾؿف صحقحًا.( 1852)

 (، وؾمـده صحقح.175رواه مًؾؿ )اًمصالة/ ( 1853)
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قمرومٜم٤م ىمدر ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل، وقمرومٜم٤م ومٞمٜمٌٖمل ي٤م إظمقاٟمٜم٤م ذم اهلل، إذا قمرومٜم٤م ىمدر اًمٕمٚمؿ و

ـُ ومٞمٝم٤م سمحٛمد اهلل يٜمٌٖمل أن ٟمجٕمؾ أوىم٤مشمٜم٤م ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وًم٧ًُم أدقمق  اخلػمات اًمتل ٟمح

اًمٜم٤مس يُمٚمُُّٝمؿ أن يتٕمٚمَّٛمقا وم٢منَّ هذه دقمقة حم٤مل ٓ يٙمقن اًمٜم٤مس يُمٚمُُّٝمؿ قمٚمامء وًمٙمٜمٜم٤م ٟمدقمق 

س هلذه اًمٗمتـ اًمتل ٟمٕمٞمش ُمـ رزىمف اهلل ومٝماًم، وُمـ رزىمف اهلل همػمة قمغم هذا اًمديـ، ومٚمٞم

ومٞمٝم٤م، يٕمٞمش ومٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن مجٞمٕم٤ًم، وُمـ ؾمٛمع اإلذاقم٤مت ؾمٛمع ُم٤م ُيدهِمف ُمـ اإلٟم٘مالسم٤مت 

 وُمـ اًمثقرات وُمـ آهمتٞم٤مٓت وُمـ وُمـ ... إًمخ.

ي٘مقل احل٤مومظ اخلٓمٞم٥م رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ُمـ رزىمف اهلل ومٝماًم وطمٗمٔم٤ًم صمؿ قمدل قمـ اًمٕمٚمؿ 

، ُمـ إظمقاٟمٜم٤م ُمـ ـمٚم٦ٌم وم٘مد أومٚمس، أو هبذا اعمٕمٜمك، وسمحٛمد ا هلل اًمٕمٚمؿ أن ُُمٞمنَّ ُُمٞمنَّ

اًمٕمٚمؿ ُمـ ضم٤مًمًٜم٤م ٟمحق سمًٜم٦م وٟمّمػ وأن ٓ يٜم٘مّمف إَّٓ ُمٙمت٦ٌم، يًتٓمٞمع أن خيرج وأن 

 يًت٘مؾَّ سمٜمٗمًف وأن يدقمق إمم اهلل. 

ـْ طَمغْمٍ جَتُِدوُه فِمٛمَْد ﴿اًمٕمٚمؿ ًمٞمس ُمٕم٘مد،  ُ٘مْؿ َِم ًِ َْٞمُٖم ِٕ َُمقا  ًا َوَأفْمٓمََؿ ُهَق طَمغْم  اهللَِوََم٣م سُمَٗمدِّ

. أهذه أي٦م حتت٤مج إمم ومٚمًٗم٦م أم ُمٕمٜم٤مه٤م فم٤مهر، ٓ يٜمٌٖمل أن ُٟمحرم ُمـ [12]اعمزُمؾ: ﴾َأصْمراً 

 .شَمٕمٚمَّؿ يمت٤مب اهلل، وأن ٟمحرم ُمـ شمٕمٚمُّؿ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

٤م ُم٘متٍمة قمغم  ٜم٦َّم ُُمتٙم٤مُمٚم٦م، ٓ شمٔمٜمُّقا أهنَّ ًُّ صمؿ سمحٛمد اهلل... دقمقة إظمقاٟمٙمؿ أهؾ اًم

 شم٘مّمػم اًمثقب إمم وؾمط اًم٤ًمق وقمغم )ـمٌٕم٤ًم ويٕمٜمك(.  إطمٗم٤مء اًمِم٤مرب، وقمغم

ٜم٦َّم سمحٛمد اهلل ُمتٙم٤مُمٚم٦م، يتٕمٚمَّٛمقن  ًُّ ٤م ُم٘متٍمة قمغم هذا... دقمقة أهؾ اًم ٓ شمٔمٜمُّقا أهنَّ

اخلط، ويتٕمٚمَّٛمقن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ويتٕمٚمَّٛمقن اًمٕم٘مٞمدة، ويتٕمٚمَّٛمقن اعمقاري٨م، ويتٕمٚمَّٛمقن 

خص، ُمـ آراء اًمِرضم٤مل  سمحٛمد اهلل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمـ أيـ يتٕمٚمَّٛمف اًمِمَّ

صحٞمح "، ؟ ... يتٕمٚمَّٛمُف ُمـ ؾُمٜم٦َّم رؾمقل اهلل أم يتٕمٚمَّٛمف ُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 
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ٌُخ٤مري ًمإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين، اإلُم٤مم اًمذي يم٤من  "ٟمٞمؾ إوـم٤مر"و "صحٞمح ُمًٚمؿ"و "اًم

٥م سم٘م٤ميض ىمْم٤مة اًمُ٘مٓمر اًمٞمامين اًمذي ص٤مرع اًمرواومض وص٤مرع اعمخِروملم  وٟمٍمه اهلل ُيٚم٘مَّ

رًا، هٙمذا هيتٛمقن سم٤مًمٕم٘مٞمدة وهيتٛمقن سم٤مًمدقمقة إمم اهلل، وٟمحـ ٟمٜم٤مؿمد يمؾ ُمًٚمؿ  ٟمٍمًا ُم١مزَّ

وُٟمٜم٤مؿمد أيْم٤ًم إظمقاٟمٜم٤م اًمٞمٛمٜمِٞملم أن ُي١مازروا هذه اًمدقمقة اًمتل ٓ شمٓمٛمع ذم اعمٜم٤مص٥م، 

اعمٜم٤مص٥م قمٜمدٟم٤م ٓ شم٤ًموي سمٕمرة، يمراد اًمرئ٤مؾم٦م واًمٓم٤َّمهمقشمٞم٦م وهمػمه٤م ًمٞم٧ًم قمٜمدٟم٤م 

 اًمٕمٚمؿ، هٙمذا أيْم٤ًم اًمدٟمٞم٤م واعمٕم٤مرض وهمػمه٤م.  سمٛمٜمزًم٦م

ـُ سمحٛمد اهلل... واًمٗمْمؾ ذم هذا هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وًمقٓ ومْمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف  ٟمح

ُف ىمد و٤مع ُمـ  يُمؿ أٟمَّ وشمٕم٤ممم ًمقٓ ومْمؾ اهلل ًمُٙمٜم٤َّم شم٤مئٝملم وو٤ميٕملم ُمع اًمْم٤مئٕملم، وأٟم٤م ُأظمؼِمُ

٤مُم٤مً  طمتك وًمق يم٤من رضماًل  قمٛمري ٟمحق قمنميـ ؾمٜم٦م، أٟم٧م طمتك وًمق يم٤من رضماًل طمجَّ

 طمتك وًمق يم٤من قمٛمره صمامٟملم ؾمٜم٦م يٜمٌٖمل أن يتٕمٚمَّؿ وٓ يٞم٠مس ُمـ ٟمٗمًف.  ىمٝمقضمٞم٤َّم

ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ومريْم٦م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ، دقمقشمٜم٤م إمم اًمتَّٕمٚمُّؿ واًمتٕمٚمٞمؿ واًمدقمقة إمم اهلل ًمًٜم٤م 

يًتٕمٞمذ ُمـ اًمٗمتـ   ُٟمٜم٤َمومِس أهؾ اًمٙمراد قمغم يمراؾمٞمٝمؿ، وًمًٜم٤م ُدقم٤مة ومتٜم٦م، اًمرؾمقل

ٔمٝمد ظمـ صُمٛم٤َِّم «ي٘مقل: و ًح ٔمٝمد ظمـ صُمٛم٤ِّم ايمِٖمَتـ إنح ايم ًح ٔمٝمد ظمـ صُمٛم٤ِّم ايمِٖمَتـ إنح ايم ًح إنح ايم

ة يٜمٝم٤مٟم٤م قمـ اًمقىمقع ذم  »ايمِٖمَتـ، وظمـ ازمُتقِمَ هَمَِمػَمَ همقاه٣م أي ومٕمج٤ًٌم ُٕمره، ربُّ اًمِٕمزَّ

َتُف قمـ اًمقىمقع ذم اًمِٗمَتـ  اًمٗمتـ، وهٙمذا ٟمٌٞمُّٜم٤َم حمٛمد ـح ﴿: يٜمٝمك ُأُمَّ ٌَ ُٗمقا همِْتٛم٥ًَم ٓ سُمِِمٝم َواسمح

٥مً  ـَ ـَمَٙمُٚمقا َِمٛمُْ٘مْؿ طَم٣مصح  .[13ٕٟمٗم٤مل: ا]﴾ايمحِذي

ّل  ٜم٦َّم ٟمرى اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م حلٙمقُمتٜم٤م، اًمٜمٌَّ ًُّ ـُ ُمٕمنم أهؾ اًم َمـ أسم٣مىمؿ «ي٘مقل:   ٟمح

                                                        

 يملن يريد سمف اًمذي يصـع اًمؼفقة.( 1854)

 (.5/90) »اجلامع«( قمـ اعمؼداد ريض اهلل قمـف وهق ذم 11/344أسمق داود )رواه ( 1855)
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ق زمٝمٛم٘مؿ هم٣مرضزمقا فُمٛمَُٗمف  . »وأَمرىمؿ َجٝمع ُيريُد أن ُيٖمرِّ

ك أظمٓم٤مء ًمق أنَّ اًمٕمٚمامء ٟمّمحقا ًمتٕم٤مجل٧م، يمٙمثػم وهٜم٤مك أظمٓم٤مء ممٙمـ أن شُمٕم٤مًم٩م هٜم٤م

ُمـ إظمٓم٤مء، ًمًٜم٤م ُٟمؼِمئ طمٙمقُمتٜم٤م وًمًٜم٤م ُٟمؼِمئ جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م، ومٛمثاًل اًميائ٥م واجلامرك، 

وهٙمذا أيْم٤ًم اًم٘متؾ واًم٘مت٤مل سملم اًم٘م٤ٌمئؾ، هذا أُمٌر جي٥م أن هتتؿَّ سمف احلٙمقُم٦م وأن هيتؿَّ سمف 

ح ذات اًمٌلم سملم اًم٘م٤ٌمئؾ. وم٢من أقمٔمؿ ٟمٙم٦ٌم اًمٕمٚمامء، جي٥م قمٚمٞمٜم٤م مجٞمٕم٤ًم أن ٟمًٕمك ذم إصال

قمٚمٞمٜم٤م وأقمٔمؿ سم٤مب ًمٚمٗمتٜم٦م، وأقمٔمؿ سم٤مب ًمٚمِمٞمققمِٞملم وًمٚمٌٕمثِٞملم اًمٍماع احل٤مصؾ سملم 

 اًم٘م٤ٌمئؾ، وٓ يقضمد ُمـ ي٘مػ دوٟمف. 

جي٥م قمغم إظمقاٟمٜم٤م اعمًئقًملم أن يتٕم٤موٟمقا هؿ واًمٕمٚمامء قمغم إصالح ذات اًمٌلم... 

ًئقًملم، وم٘مد روى اإلُم٤مم أمحد ذم وجي٥م قمٚمٞمٜم٤م أيْم٤ًم أن ٟمٜمّمح إلظمقاٟمٜم٤م اعم

ل ،سمـ صم٤مسم٧م ريض اهلل قمٜمف قمـ زيد "ُمًٜمده" شمالث ٓ «أٟمف ىم٤مل:   قمـ اًمٜمٌَّ

ـّ ومٙم٤م اَمرئ َمًٙمؿ: إطمالص ايمٔمٚمؾ هلل َمٛم٣مصح٥م َمـ وٓحه «. وذم اًمثالث: »يٕمؾ فمٙمٝمٜم

 ُمٜم٤مصح٦م اعمًئقًملم واضم٦ٌم قمغم اًمٕمٚمامء وواضم٦ٌم قمغم ؿمٞمخ اًم٘مٌٞمٚم٦م وواضم٦ٌم قمغم »اهلل أَمرىمؿ

 اًمزقمامء. 

ّل  "صحٞمحف"وروى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم  إنح يرى يم٘مؿ «أٟمَُّف ذيمر:   قمـ اًمٜمٌَّ

أن سمٛم٣مصحقا َمـ وٓحه اهلل «ويم٤من ُمـ اًمثالث اًمتل يرو٤مه٤م:  »شمالشم٣ًم وي٘مره يم٘مؿ شمالشم٣مً 

                                                        

 (.1852رواه مًؾؿ قمـ قمرومجة ريض اهلل قمـف سمرىمؿ )( 1856)

 (.1/12) »اجلامع اًمصحقح«( وهق ذم 5/183)طمؿ ( 1857)

( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، وىمقًمف: )أن شمـاصحقا ...(، زادها أسمق كعقؿ ذم 1715)م ( 1858)

 س ذم مًؾؿ.مًتخرضمف، وًمق
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اإلظمقة اعمًئقًملم وؾم٠مًمتٛمقهؿ ًمقضمدمتقهؿ ي٘مقًمقن: إنَّ أهؾ اًمًٜم٦م إمم ًمق ذهٌتؿ  »أَمرىمؿ

حل٤مطم٤ًم قمٚمٞمٜم٤م ذم اًمٜمُّّمح وأقمٔمؿ اًمٜم٤مس إحل٤مطم٤ًم قمٚمٞمٜم٤م سم٢مزاًم٦م اًم٤ٌمـمؾ وإزاًم٦م أقمٔمؿ اًمٜم٤مس إ

 اعمٜمٙمرات. 

ـُ ٟمٜمّمح إظمقاٟمٜم٤م اعمًئقًملم... ٟمّمح رومؼ وحم٦ٌم، وظمقوم٤ًم ُمـ آٟمٗمج٤مر، ٕٟمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ  ٟمح

ٌَُث٧م ٟمٞم٤َّمهُتُؿ يٙمٞمدون ًمٚمٛمجتٛمع اعمًٚمؿ ويٜمتٔمرون آٟمٗمج٤مر، طمتك أنَّ  أنَّ ُهٜم٤مك ُأٟم٤مؾم٤ًم ظَم

ل: قمًك أن شمتٗمجر يمام شمٗمجر ًمٌٜم٤من!! ٓ ي٤م ظمٌٞم٨م، وم٢منَّ اًمٜم٤مس ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا سمٕمْمٝمؿ ي٘مق

 إمم أن، وُم٤م اؾمتٓم٤مقم٧م احلٙمقُم٤مت أن شم٘ميض قمغم ومتٜم٦م ًمٌٜم٤من.

وىمد ضمرسمتؿ، وٓ شمٔمٜمُّقا أنَّ هذه اًمثقرة شمٙمقن ُمثؾ اًمثقرة إومم، اًمثقرة إومم يم٤مٟم٧م 

ويقضمد ذم جمتٛمٕمٙمؿ اًمٌٕمثل  صمقرة واطمدة، ًمٙمـ هذه اًمثقرة يقضمد ذم جمتٛمٕمٙمؿ اًمِمٞمققمل

ويقضمد ذم جمتٛمٕمٙمؿ اًمٜم٤مسي، ويقضمد ذم جمتٛمٕمٙمؿ اًمراوميض ويقضمد.. ويقضمد.. 

 ويقضمد ًمق اٟمٗمجرت واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ُم٤م شمٚمٛمٚمٛم٧م. 

اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م مجٞمٕم٤ًم أن ٟمًٕمك ذم إصالح سمٚمدٟم٤م وذم إصالح ُمًئقًمٞمٜم٤م وأن ُٟمٜم٤َمؿِمُدُهؿ 

٦م ُمًٚمٛم٦م وؿمٕمٌٜم٤م ؿمٕم٥م ُمً ـُ ُأُمَّ  ٚمؿ وٓ ُيريد إَّٓ اإلؾمالم. اهلل وٟم٘مقل: ٟمح

... ٟمريد أن ٟمحٙمؿ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  ـُ ، وُٟمٓم٤مًم٥م طمٙمقُمتٜم٤م سمٕمزل ومٜمح

اًمٗم٤مؾمد اعمٗمًد، هٜم٤مك ُأٟم٤مس وم٤مؾمدون ُُمٗمًدون يْمٖمٓمقن قمغم اًم٘م٤ٌمئؾ ُمـ أضمؾ احلزسمٞم٦م، 

٤ًم، أو راومْمٞم٤ًَّم يْمٖمط قمغم اًم٘مٌٞمكم  ٤م أن يٙمقن ؿمٞمققمٞم٤ًم، أو سمٕمثٞم٤ًَّم، أو ٟم٤مسيَّ ويِملم أُمَّ

 ُمٕم٤مُمٚمتف إذا ذه٥م إًمٞمف ُمـ أضمؾ أن ُيٗمِجر اًم٘م٤ٌمئؾ قمغم اًمدوًم٦م.

هذا اخلٓمر وأن متٙمـ اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم  –هداه٤م اهلل شمٕم٤ممم  –جي٥م أن شمدرك دوًمتٜم٤م 

اًمذيـ ٓ يريدون أن يزامحقه٤م قمغم يمراؾمٞمٝم٤م وًمٙمـ ُيريدون اؾمت٘مرار إُمـ وُيريدون 
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، ، وىمد رأيٜم٤م ُمّمداق ُم٤م أصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م ٌل اًمرىمك سمٌٚمدٟم٤م... ومٌٚمدٟم٤م أصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمَّ 

٤مج سمحٛمد اهلل، ُرسمَّام يٛمٙم٨م اًمٞمٛمٜمل ىمدر ؾمٜمتلم، أو ؾمٜم٦م وٟمّمػ وم٢مذا  ـمٚم٦ٌم قمٚمؿ قمٜمدٟم٤م سمدُمَّ

اإليامن يامن واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م وايمٖمٗمف «إذ ي٘مقل:   هق ُي١مًِمػ، صدق رؾمقل اهلل

 .»يامن

اًمتل هل قمغم أيدي أهؾ وأقمرف ضم٤مُمٕم٤مت يٜمِٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م اعماليلم ُم٤م أٟمتج٧م يمٛمدرؾمتٜم٤م 

ؼ ىمقل رؾمقل اهلل  اإليامن يامن «: اخلػم. سمحٛمد اهلل ـمٚم٦ٌم قمٚمؿ، أىمّمد ُمـ هذا أٟمَُّف حت٘مَّ

٤مج، وأسمٜم٤مؤٟم٤م ُمًتٕمدون ًمالظمت٤ٌمر »واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م ب، ومٚمٞم٠مشمٜم٤م إمم دُمَّ ب ضمرَّ . وُمـ يمذَّ

ىمٓم٤مر سمحٛمد اهلل، وشمٚمٙمؿ اًمٙمت٥م اًمِم٤مئٕم٦م اًمذائٕم٦م ٕسمٜم٤مءٟم٤م اًمتل اٟمتنمت ذم مجٞمع إ

 .اإلؾمالُمٞم٦م شمٕمتؼم ومخرًا ًمٙمؿ ُمٕمنم اًمٞمٛمٜمِٞملم

يٜمٌٖمل أن ُٟمحِدَث أٟمٗمًٜم٤م قمغم أن ُٟمّمِدر اًمٕمٚمؿ ُمـ سمٚمدٟم٤م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، ُٟمّمِدر اًمٕمٚمؿ وًمٞمس 

 .اجلٝمؾ وًمٞمس )طمل قمغم ظمػم اًمٕمٛمؾ( ُٟمّمِدر اًمٕمٚمؿ ىم٤مل اهلل ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 »ٛمح٥م إٓح َمـ أزمكىُمؾه أَمتل يدطمٙمقن اجل«: أٟم٧م إذا طمٗمٔم٧م طمدي٨م رؾمقل اهلل 

. »َمـ أؿم٣مفمٛمل دطمؾ اجلٛم٥م وَمـ فمِم٣مين همٗمد أزمك«ىمٞمؾ: وُمـ ي٠مسمك ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

ٌُخ٤مري قدان وشمًتٓمٞمع  رواه اًم ًُّ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة. شمًتٓمٞمع أن حتِدث سمف ذم اًم

 أن حُتِدث سمف ذم أُمريٙم٤م. 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.52( )م 4388/4390)خ ( 1859)

وممًمػات ـمؾٌة اًمشقخ رمحفؿ اهلل شمعامم شمزيد قمغم أًمػ يمام ذم رؾماًمتـا )ممًمػات أهؾ اًمًـة ( 1860)

 سماًمقؿـ(.

 (.7280)خ ( 1861)
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تل قمـ ضمديت ... ذم سمٞمتؽ  سمْم٤مقم٦م ٟم٤موم٘م٦م ىم٤مل اهلل... ىم٤مل رؾمقل اهلل... ًمٙمـ ىم٤مًم٧م قمٛمَّ

 ن أٟمٗم٘م٧م ومٗمل ُمًجدك، هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم. إٓ شمتٕمدى سمٞمتؽ و

وأن شمٗمرهمقا   وم٤مًمذي أٟمّمحٙمؿ أن شمرضمٕمقا إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

 وىمت٤ًم ُمـ أوىم٤مشمٙمؿ ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ قمٜمد إظمقاٟمٙمؿ أهؾ اًمًٜم٦م. 

تٕمٚمٞمؿ اًمِم٤ٌمب واقمٚمٛمقا سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ أنَّ إظمقاٟمٙمؿ أهؾ اًمًٜم٦م ًمٞمس ًمدهيؿ وىم٧م ًم

اًمِّمٖم٤مر ًمٞمس ًمٜم٤م ـم٤مىم٦م قمغم شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ٕٟمٜم٤م ُمِمٖمقًمقن سم٠مٟمٗمًٜم٤م، ًمٙمـ ُمـ سمٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر 

  مخس قمنمة ؾمٜم٦م ومام ومقق.

ـُ ٟمٜمّمحف أن حيرص يمؾ احلرص قمغم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع وٟمخِمك أن ٓ شمٌ٘مك  ومٜمح

ذا اًمٙمالم؟ هذه اًمدقمقة، وم٤محلٛمد هلل أن اجلق ُمٝمٞم٠َّم، أيًتٓمٞمع أطمد سمٛمٍم أن يتٙمٚمَّؿ هب

أيًتٓمٞمع أطمٌد سم٤مًمٕمراق أن يتٙمٚمَّؿ هبذا اًمٙمالم؟ أيًتٓمٞمع أطمٌد أن يتٙمٚمَّؿ هبذا اًمٙمالم ذم 

أي سمٚمد ُمـ اًمٌٚمدان اًمتل قمٚمٞمٝم٤م وٖمط؟... وًمٙمـ جمتٛمٕمٜم٤م يٕمٚمؿ صدق ٟمٞم٤َّمشمٜم٤م، وإٟمَّٜم٤م ٟمريد ًمف 

ـُ ىم٤مسمٚمقن وٟمراُه و اضم٤ًٌم قمٚمٞمٜم٤م، اخلػم، ومٌحٛمد اهلل ُم٤م ٟمرى ُمٜمف إَّٓ اًمتِمجٞمع قمغم اخلػم، ومٜمح

وإَّٓ وم٢مظمقاٟمٙمؿ أهؾ اًمًٜم٦م ُمِمٖمقًمقن سم٤مًمت٠مًمٞمػ وُمِمٖمقًمقن سم٤مًمدقمقة، وُمِمٖمقًمقن 

سم٤مًمتَّزود ٕٟمٗمًٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، ُم٤م ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ: أٟم٤م ىمد ىمد اٟمتٝمٞم٧م وىمد أصٌح٧م 

ٌَُف  ؾمٞمدٟم٤م، يمام ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ. ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ذم ُمًجد ُمـ اعم٤ًمضمد اًم٘مديٛم٦م، ويم٤من حيٛمؾ يُمُت

ئؾ ُم٤مًمؽ؟ ... ىم٤مل: سمٚمْٖم٧ُم ُمـ اًمٕمٛمر يمذا ويمذا ومام ؾمٛمٕم٧م أطمدًا وذم اًمٜمِٝم٤مي٦م شمر ًُ ك، وم

ـُ ٓ ُٟمريد أطمدًا أن ي٘مقل ًمٜم٤م: ي٤م ؾَمِٞمدٟم٤م،  اَم اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن إطِْمَقةٌ ﴿ي٘مقل زم ي٤م ؾمِٞمدٟم٤م.. ٟمح ، ﴾إِٞمح

                                                        

 أما أن وماحلؿد هلل شمعامم، وماًمتعؾقؿ ذم اعمرايمز اًمعؾؿقة متقومر جلؿقع اًمطٌؼات.( 1862)
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ك َأْن َيُ٘مقُٞمقا طَمغْم ﴿ ًَ ـْ وَمْقٍم فَم َخْر وَمْقٌم َِم ًْ ـَ آََمٛمُقا ٓ َي ٣م ايمحِذي َ ـْ َي٣م َأُّيه ٣مٌء َِم ًَ
ًا َِمٛمُْٜمْؿ َوٓ ٞمِ

ـح  ـح طَمغْمًا َِمْٛمُٜم ك َأْن َيُ٘م ًَ ٣مٍء فَم ًَ
 .[22-22]احلجرات: ﴾ٞمِ

ـُ ٟمٜمت٘مد ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م  ـُ أيْم٤ًم ٟمحق اجلامقم٤مت اعمٕم٤مسة ٟمح وأيْم٤ًم اؾمٛمٕمقا... ٟمح

ـُ ٟمًٛمح إلظمقاٟمٜم٤م أن يٜمت٘مدوٟم٤م، ٟمٜمت٘مد إظمقاٟمٜم٤م اعمٕم٤مسيـ   –اجلامقم٤مت اعمٕم٤مسة  –وٟمح

ـُ وٟمًٛمح هلؿ  ٤م ذم وضمف اًمِمٞمققمل واًمٌٕمثل واًمٜم٤مسي، ومٜمح أيْم٤ًم أن يٜمت٘مدوٟم٤م، ًمٙمـ أُمَّ

ـُ يد واطمدة، ٓ ُيٛمٜمِل ٟمٗمًف اًمِمٞمققمل، أو اًمٌٕمثل، أو  واجلامقم٤مت إظمرى اعمًٚمٛم٦م... ٟمح

اًمٜم٤مسي أٟمٜمل ؾم٠مرضب هذه اجلامقم٦م هبذه اجلامقم٦م، ٓ... ٓ يٜمٌٖمل أن ُيٛمٜمِل ٟمٗمًف هبذا، 

ـُ وإن يمتٌٜم٤م قمـ إظمقاٟمٜم ٤م وقمـ اجلامقم٤مت إظمرى وم٤مهلل يٕمٚمؿ أٟمَُّف ًمٞمس إَّٓ ُمـ سم٤مب ٟمح

ُف واضم٥م قمٚمٞمٜم٤م، وٟمٗمتح صدورٟم٤م ٟٓمت٘م٤مد إظمقاٟمٜم٤م إي٤مٟم٤م،  آٟمت٘م٤مد اًمٕمٚمٛمل اًمذي ٟمرى أٟمَّ

 وًمًٜم٤م سمٛمٕمّمقُملم.

ـُ ـمٚم٦ٌم قمٚمؿ ٟمّمٞم٥م وٟمخٓمئ وٟمجٝمؾ وٟمٕمٚمؿ، ٟمريد أن يٕمٚمؿ هذا إظمقاٟمٜم٤م ؾمقاء  ومٜمح

ومٚمٞمٕمٚمٛمقا أٟمٜم٤م وإن اٟمت٘مد سمٕمْمٜم٤م  –٤مضم٦م إمم اًمتًَّٛمٞم٦م ٓ طم –أيم٤مٟمقا ُمـ أوًمئؽ أم ُمـ أوًمئؽ 

٦م ُُمًٚمٛم٦م، واًمرؾمقل ـُ أيْم٤ًم أُمَّ اظمًٙمؿ أطمق اظمًٙمؿ ٓ يٓمٙمٚمف، وٓ «ي٘مقل:   سمٕمْم٤ًم ومٜمح

ُيذيمف، وٓ حيٗمره، ايمتٗمقى ه٣م هٛم٣م، زمح٤ًم اَمرئ َمـ ايممم أن حيٗمر أطم٣مه، ىمؾ اظمًٙمؿ فمعم 

 .»اظمًٙمؿ ضمرام دَمف وَم٣ميمف وفمروف

٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم.أؾم٠مُل اهلل اًم ٌَّؾ ُمٜم٤َّم وأن يرزىمٜم٤م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع وأن يتقومَّ  ٕمٔمٞمؿ أن يت٘م

*** 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2564)م ( 1863)
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إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت 

أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل 

 يؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.وطمده ٓ ذ

ُٗمقا ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ٙمُِٚمقنَ  اهللََي٣م َأُّيه ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ]آل ﴾ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم

  [221قمٛمران:

ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمْ ﴿ ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح َٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح َي٣م َأُّيه

ُٗمقا  ٣مًء َواسمح ًَ
َْرضَم٣مَم إِنح  اهللََِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  اهللَايمحِذي سَم

  [2]اًمٜم٤ًمء:﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ُٗمقا ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ ُيِْمٙمِْح يمَ  * َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  اهللََي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع   .[52-52 ]إطمزاب:﴾َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝمامً  اهللَُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

 أُم٤م سمٕمد:

، وذ إُمقر وم٢من ظمػم احلدي٨م يمت٤مب اهلل وظمػم اهلدي هدي رؾمقًمف حمٛمد 

 اًمٜم٤مر. حمدصم٤مهت٤م ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م، ويمؾ والًم٦م ذم

متٞمؿ اًمداري ريض اهلل قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل  قمـ وم٘مد روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف

هلل ورؽمقيمف ويم٘مت٣مزمف «، ىمٞمؾ: عمـ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: »ايمديـ ايمٛمِمٝمح٥م«، أٟمف ىم٤مل: 

                                                        

 (.55)م ( 1864)
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قمـ  ، وروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام»وٕئٚم٥م اظمًٙمٚمكم وفم٣مَمتٜمؿ

قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م  ٕم٧م رؾمقل اهلل اهلل ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: سم٤مي سمـ قمٌد ضمرير

قمغم إىم٤مم اًمّمالة، وإيت٤مء  واًمٜمّمح ًمٙمؾ ُمًٚمؿ، وذم سمٕمْمٝم٤م: سم٤ميٕم٧م رؾمقل اهلل 

يدٓن قمغم قمٛمقم اًمٜمّمح ًمٙمؾ  سمُٕمٛمقُِمِٝماماًمزيم٤مة، واًمٜمّمح ًمٙمؾ ُمًٚمؿ، ومٝمذان احلديث٤من 

ُمًٚمؿ، وٟمّمٞمحتل ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يقوم٘مٜمل ٕدائٝم٤م قمغم اًمقضمف 

وإن يمٜم٧م واهلل يٕمٚمؿ أؾمتّمٖمر ٟمٗمز أن أٟمّمح  (ٟمّمٞمحتل ًمٕمٚمامء اإلؾمالم)ٓمٚمقب اعم

قمٚمامء اإلؾمالم، وًمٙمـ وإن يمٜم٧م أؾمتّمٖمر ٟمٗمز وم٘مٌقل احلؼ جي٥م أن ي٘مٌؾ ممـ ضم٤مء سمف، 

 ىمٌؾ اًمٜمّمح ُمـ اًمٞمٝمقد. وم٤مًمٜمٌل 

ُمـ طمدي٨م ىمتٞمٚم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل  "ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل"يمام ذم 

يمقن إٟمٙمؿ شمٜمددون شم٘مقًمقن: ُم٤م ؿم٤مء اهلل وؿم٤مء حمٛمد وشم٘مقًمقن: واًمٙمٕم٦ٌم اًمٞمٝمقد: إٟمٙمؿ شمنم

، »إذا ضمٙمٖمتؿ همٗمقيمقا: ورب ايم٘مٔم٥ٌم وومقيمقا: َم٣م ؾم٣مء اهلل شمؿ ؾم٣مء حمٚمد«: وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

وم٤مًمٜمّمٞمح٦م إذا يم٤مٟم٧م طمً٘م٤م جي٥م أن شم٘مٌؾ وإن يم٤من اًمٜم٤مصح صٖمػًما، ومٜمّمٞمحتل ًمٕمٚمامئٜم٤م 

أذيمر اًمٜمّمٞمح٦م يٜمٌٖمل أن أٟمقه سمٕمٚمامئٜم٤م  إوم٤موؾ طمٗمٔمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم أُمقر وىمٌؾ أن

ـَ  اهللَُيْرهَمِع ﴿إوم٤موؾ سمٛمٙم٤مٟمتٝمؿ اًمٕمٚمٞم٦م، وم٢من اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ايمحِذي

ـَ ُأوسُمقا ايْمِٔمْٙمَؿ َدَرصَم٣مٍت  ، وىمد ومْمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم [22]اعمج٤مدًم٦م:﴾آََمٛمُقا َِمٛمُْ٘مْؿ َوايمحِذي

ْؿ وُمْؾ ُأضِمؾح ﴿ ح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:اًمٙمٚم٥م اعمٕمٚمؿ وم٠مطمؾ صٞمده، وىم٤مل ؾمٌ َٟميمقَٞمَؽ ََم٣مَذا ُأضِمؾح ََلُ ًْ َي

َٚمُ٘مُؿ  ح٣م فَمٙمح ـح مِم ٌكَِم سُمَٔمٙمُِّٚمقََّنُ َقاِرِح َُمَ٘مٙمِّ ـَ اجْلَ ْٚمُتْؿ َِم ٣ٌَمُت َوََم٣م فَمٙمح ح٣م  اهللُيَمُ٘مُؿ ايمْمحٝمِّ هَمُ٘مُٙمقا مِم

                                                        

 (.56( )م 57/58)خ ( 1865)

 (.6/298( وهق ذم اجلامع )7/6)س ( 1866)
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ـَ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َواْذىُمُروا اؽْمَؿ  ْ٘م ًَ ، وأيًْم٤م سمقاؾمٓم٦م اًمٕمٚمؿ ص٤مل اهلدهد [2]اعم٤مئدة:﴾فَمَٙمْٝمفِ  اهللَِأَْم

ٌَٟمٍ  ﴿َ وم٘م٤مل:  قمٚمٞمف اًمًالم سمحجتف قمغم ؾمٚمٞمامن  زمِٛمَ
ٌَٟمٍ ـْ ؽَم ْ حُتِْط زمِِف َوصِمْئُتَؽ َِم َأضَمْْم٦ُم زماَِم مَل

 .[11]اًمٜمٛمؾ:﴾َيِٗمكمٍ 

ُمـ  "اًمّمحٞمحلم"اًمٕمٚمؿ ؿم٠مٟمف رومٞمع، وهق أرومع ُمـ اعمٚمؽ واًمري٤مؾم٦م، وذم 

َمـ يرد اهلل زمف طمغًما يٖمٗمٜمف دم «ىم٤مل:  اًمٜمٌل  طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، قمـ

قمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل  ، وروى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف»ايمديـ

، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم »إن اهلل يرهمع ِبذا ايمٗمرآن أومقاًَم٣م ويّمع زمف آطمريـ«أٟمف ىم٤مل:  

اَم َُيَُْمك ﴿يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٣ٌَمِدِه ايْمُٔمٙمَ  اهللَإِٞمح ـْ فِم ـْ َئْمَٙمُؿ ﴿، وي٘مقل أيًْم٤م: [16]وم٤مـمر:﴾اَمءُ َِم َأهَمَٚم

٣ٌَمِب  يَْم ْٕ ُر ُأويُمق ا اَم َيَتَذىمح ـْ ُهَق َأفْمَٚمك إِٞمح ؼه ىَمَٚم ـْ َرزمَِّؽ احْلَ اَم ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمَؽ َِم  .[27]اًمرقمد: ﴾َأٞمح

ومٜمّمٞمحتل ًمٕمٚمامئٜم٤م إوم٤موؾ أن يٌتٕمدوا قمـ اًمدٟمٞم٤م اًمتل شمِمٖمٚمٝمؿ قمـ ذيمر اهلل، وقمـ 

ـَ آََمٛمُقا ٓ سُمْٙمِٜمُ٘مْؿ ﴿ُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وًمٞمٙمـ اعمٞمزان هق ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: أداء إ ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ـْ ِذىْمِر  ونَ  اهللِ َأَْمَقايُمُ٘مْؿ َوٓ َأْوُٓدىُمْؿ فَم ٣مِهُ ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ هَمُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ اخْلَ ، [7]اعمٜم٤موم٘مقن:﴾َوََم

رؾمقل اهلل أنَّ ري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام آسمتٕم٤مد قمـ اًمتٜم٤مومس ذم اًمدٟمٞم٤م، وم٘مد روى اًمٌخ٤م

واهلل َم٣م ايمٖمٗمر أطمُمك فمٙمٝم٘مؿ، ويم٘مـ أطمُمك أن سمًٌط فمٙمٝم٘مؿ ايمدٞمٝم٣م «: ىم٤مل 

، وم٤مًمتٜم٤مومس ذم أُمقر اًمدٟمٞم٤م »همتٛم٣مهمًقه٣م ىمام سمٛم٣مهمًقه٣م، همتٜمٙم٘م٘مؿ ىمام أهٙم٘متٜمؿ

يً٘مط اًمٕم٤ممل ُمـ أقملم اًمٜم٤مس، وًم٧ًم أطمرم قمغم اًمٜم٤مس ؿمٞمًئ٤م أطمٚمف اهلل هلؿ، ًمٙمـ أن 

                                                        

ًٌا )خ ( 1867)  (.100( )م/اًمزيماة/71شمؼدم ىمري

ًٌا.( 1868)  شمؼدم أيًضا ىمري

 ( قمـ قمؿرو سمـ قمقف ريض اهلل قمـف.2961( )م 6425)خ ( 1869)



 651 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

ًمِمخص ـم٤مًم٥م قمٚمؿ ذم أول أُمره، يّمؼم قمغم ومت٤مت اًمٕمٞمش اًمذي يتٞمن، صمؿ سمٕمد يٙمقن ا

 ذًمؽ إذا أصٌح قم٤معم٤ًم أصٌح ًمًّم٤م ُمـ اًمٚمّمقص.

 وُم٤مذا إظمقاين ذم اهلل إذا ومًد اًمٕم٤ممل ومًد اعمجتٛمع وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل:

ــد ــح اًمٌٚم ــ٤م ُمٚم ــراء وي ــ اًم٘م ــ٤م ُمٕمنم  ي

 

ــد  ــح ومً ــح إذا اعمٚم ــٚمح اعمٚم ــ٤م يّم  ُم

ٚمح اعمجتٛمع، وم٢مذا ومًد اعمٚمح ومامذا يّمٚمحف، وي٘مقل آظمر ُمٌٞمٜم٤ًم وم٤مًمٕمٚمامء هؿ يٕمتؼمون ُم  

حل٤مل اًمٕمٚمامء اًمذيـ يٓمٚمٌقن اًمٕمٚمؿ وم٢مذا اٟمتٝمك هبؿ احل٤مل، وأصٌحقا قمٚمامء ُمؼمزيـ 

 أصٌحقا ًمّمقًص٤م قمغم اًمدٟمٞم٤م ي٘مقل:

ــدة ــؾ سمٚم ــؿ ذم يم ــقن اًمٕمٚم ــقا يٓمٚمٌ  قمٜم

 

ـــوا  ـــٚمقه وطمنم ـــام طمّم ـــ٤ٌمسًم٤م ومٚم  ؿم

 وصـــح هلـــؿ إؾمـــٜم٤مده وأصـــقًمف 

 

ــٞمقظًم   ــرواوصــ٤مروا ؿم ــٞمٕمقه وأدسم  ٤م و

ــ٤م  ــؿ حيٚمٌقهن ــدٟمٞم٤م ومٝم ــغم اًم ــقا قم  ومامًم

 

 سم٠مظمالىمٝمــــ٤م ُمٗمتقطمٝمــــ٤م ٓ يٍمــــر 

ـــ قم٘مــقًمٙمؿ  ــامء اًمًــقء أي ــ٤م قمٚم  ومٞم

 

ـــػم  ـــٜمد اعمتخ ـــدي٨م اعمً ــــ احل  وأي

 وي٘مقل آظمر أيًْم٤م وهق اجلرضم٤مين ي٘مقل: 

 ي٘مقًمـــقن زم ومٞمـــؽ اٟم٘مٌـــ٤مض وإٟمـــام

 

 راو رضماًل قمـ ُمقىمـػ اًمـذل أطمجـام 

 قمٜمـدهؿأرى اًمٜم٤مس ُمـ داٟم٤مهؿ هـ٤من  

 

ــ٤م  ــٜمٗمس أيمرُم ــزة اًم ــف قم ـــ أيمرُمت  وُم

ــد أرى  ــ٧م ىم ــؾ ىمٚم ــذا ُمٜمٝم ــؾ ه  إذا ىمٞم

 

ــ٠م  ــؾ اًمٔمٛم ــر حتتٛم ــس احل ـــ ٟمٗم  وًمٙم

ـــرق ٓح زم يًـــتٗمزين   وُمـــ٤م يمـــؾ سم

 

 وُمــ٤م يمــؾ ُمـــ ٓىمٞمــ٧م أروــ٤مه ُمــٜمٕمام 

 ومل أسمــذًمـ ذم ظمدُمــ٦م اًمٕمٚمــؿ ُمٝمجتــل 

 

 ٕظمــدم ُمـــ ٓىمٞمــ٧م ًمٙمـــ ٕظمــدُم٤م 

 أأؿمـــ٘مك سمـــف همرؾًمـــ٤م وأضمٜمٞمـــف ذًمـــ٦م 

 

ــ  ــ٤مع اجلٝم ــٚمامإذن وم٤مشمٌ ــ٤من أؾم ــد يم  ؾ ىم

 وًمق أن أهـؾ اًمٕمٚمـؿ صـ٤مٟمقه صـ٤مهنؿ 

 

 وًمـــق قمٔمٛمـــقه ذم اًمٜمٗمـــقس ًمٕمٔمـــام 

 وًمٙمــــ أذًمـــقه ومٝمـــ٤من ودٟمًـــقا 

 

ــــك دمٝمــــام  ــــ٤مٕـمامع طمت ــــ٤مه سم  حمٞم
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 ويًتدرك قمغم اًمِم٤مقمر ىمقًمف: 

 ومل أسمــــذًمـ خلدُمــــ٦م اًمٕمٚمــــؿ ُمٝمجتــــل 

 

 ٕظمـــدم ُمــــ ٓىمٞمـــ٧م ًمٙمــــ ٕظمـــدُم٤م  

ٚمؿ ُمٝمجتؽ هلل قمز وضمؾ، إُم٤م ُمـ يًتدرك قمٚمٞمف وم٢مٟمف يٜمٌٖمل أن شمٌذل ذم ظمدُم٦م اًمٕم 

ُمـ أضمؾ ىم٤مومٞم٦م اًمِمٕمر إمم همػم ذًمؽ، وإٓ ومٝمق  أضمؾ أن ختدم ومٝمذا ًمٕمٚمف زًم٦م ًم٤ًمن، أو ًمٕمٚمف

ظمٓم٠م ٓ يٜمٌٖمل أن يتٌع ومٞمف اًمِم٤مقمر رمحف اهلل شمٕم٤ممم، وم٤مًمٕمٚمامء ُمٜمزًمتٝمؿ رومٞمٕم٦م، وًمٙمـ يم٤من 

يٗمرون ُمـ أسمقاب قمٚمامؤٟم٤م اعمت٘مدُمقن رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم يم٤مٟمقا يٗمرون ُمـ اًمدٟمٞم٤م، ويم٤مٟمقا 

 اًمًالـملم، يم٤مٟمقا يٗمرون ُمـ أسمقاب اًمًالـملم ُمـ أضمؾ هذا وم٤مًمًالـملم يم٤مٟمقا هي٤مسمقهنؿ.

قمٜمد سمـ ؾمٕمد، وأراد سمٕمْمٝمؿ أن يٌم سمف  إن أُمراء ُمٍم يم٤مٟمقا هي٤مسمقن اًمٚمٞم٨مطمتك 

سمـ ؾمٕمد يريد أن يٜم٤مزع اعمٜمّمقر ذم اخلالوم٦م، وم٘م٤مل  اعمٜمّمقر، وأن يقمهف أن اًمٚمٞم٨م

 سمٕمْمٝمؿ:

ـــــدًمٕم ـــــد اهلل قمٌ ـــــدي ٌ  اهلل قمٜم

 

ــدي  ــ وطم ــ٤م ذم اًمن ــ٤مئح طمٙمتٝم  ٟمّم

ــــالف ُمٍمــــ  ــــ١مُمٜملم شم  أُمــــػم اعم

 

ـــ٨م  ـــ٤م ًمٞم ـــ٢من أُمػمه ـــٕمد وم ــــ ؾم  سم

إدريس، واًمٔم٤مهر أن اًمث٤مًم٨م سمـ  سمـ اجلراح، وقمٌد اهلل ـمٚم٥م صمالصم٦م ٟمٗمر ُمٜمٝمؿ ويمٞمع 

سمـ  اهلل واومؼ، أُم٤م قمٌد ثسمـ همٞم٤م ٚم٥م ه١مٓء ًمٚم٘مْم٤مء طمٗمص، ـمُ همٞم٤مثسمـ  هق طمٗمص

 سمك أن يدظمؾ ذم اًم٘مْم٤مء.إدريس وم٠مومهٝمؿ أٟمف أسمٚمف، وأ

سمـ اجلراح ومتحٞمؾ سمحٞمٚم٦م ـمريٗم٦م وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، واهلل وأؿم٤مر  وأُم٤م ويمٞمع

سم٢مصٌٕمف إمم قمٞمٜمف ُم٤م رأي٧م هبذه ُمٜمذ ؾمٜم٦م، وهق يريد إصٌٕمف، واخلٚمٞمٗم٦م ئمـ أٟمف أراد قمٞمٜمف 

وـمٚم٥م ذات ُمرة ودظمؾ  ،ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ُم٤مت خمتٗمًٞم٤م ُمـ اعمٝمدي ،وم٠مقمٗم٤مه قمـ اًم٘مْم٤مء

ٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤ٌمد، ٓ أذيمر أهق اعمٝمدي أم هقاعمٜمّمقر، ومّم٤مر ئمٝمر أٟمف أسمٚمف ومّم٤مر قمغم اخل
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ي٘مقل:ُم٤م ؿم٤مء اهلل ُم٤م أطمًـ ُمٗم٤مرؿمٙمؿ سمٙمؿ اؿمؽميتٛمقه٤م، صمؿ ي٘مقل: يب سمقل ذم سمقل ذم 

اًم٤ٌمب وسمٕمده٤م يٜمٓمٚمؼ ومال يرضمع إًمٞمٝمؿ هٙمذا وي٘مقل: ويم٤من يتجر  ُمـسمقل، وخيرج 

 يتٛمًحقن سمف. يم٤معمٜمديؾختذوين وي٘مقل: ًمقٓ طمرومتل هذه ًمتٛمٜمدًمقا يب، أي ٓ

هٙمذا إظمقاين ذم اهلل يم٤من قمٚمامؤٟم٤م يٗمرون ُمـ اًمقفمٞمٗم٦م سمخالف ُمٕم٤مسيٜم٤م وم٢مٟمف يًٞمؾ 

ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وذم اًمٜمٝم٤مي٦م يٜمتٝمل سمف احل٤مل إمم أن  قمٛمره هل٤م ًمٕم٤مهبؿ، سمؾ رسمام يٗمٜمل أطمدهؿ

ـ صحٞمحٞمٝمام قم وُمًٚمؿ ذميٕمٓمك اًمرؿمقة ُمـ أضمؾ أن يٙمقن ىم٤موًٞم٤م، وىمد روى اًمٌخ٤مري 

ايمرمحـ ازمـ  ي٣م فمٌد«أٟمف ىم٤مل:  سمـ ؾمٛمرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل  اًمرمحـ قمٌد

ؽمٚمرة ٓسمًٟمل اإلَم٣مرة هم١مٞمؽ إن ؽمٟميمتٜم٣م وىمٙم٦م إيمٝمٜم٣م، وإن أفمْمٝمتٜم٣م َمـ نمغم أن سمًٟمَل٣م 

 .»أفمٛم٦م فمٙمٝمٜم٣م

 . هٙمذا إظمقاين ذم اهلل ي٘مقل اًمٜمٌل 

ئقًمٞمتٝمؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م ٟمحق ومٕمٚمامؤٟم٤م إوم٤موؾ سم٤مرك اهلل ومٞمٝمؿ جي٥م أن يِمٕمروا سمٛمً

اعمجتٛمع اعمًٚمؿ اًمْم٤مئع، اًمذي أصٌح سمٕمْمف ٓ يٗمرق سملم اًمٕم٤ممل واعمٜمجؿ، وٓ يٗمرق سملم 

يمثػم سم٠مومري٘مٞم٤م ُمـ  شمٜمٍّم اًمِمٞمققمل واعمًٚمؿ، يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ اًمٕمٚمامء أهنؿ اعمًئقًمقن قمـ 

يمثػم سم٠مٟمدوٟمٞمًٞم٤م ُمـ اعمًٚمٛملم، يم٤مٟمقا ُمًٚمٛملم صمؿ شمٜمٍموا، وقمـ  شمٜمٍّم اعمًٚمٛملم، وقمـ 

وقمـ دقم٤مي٤مت إُم٤مم اًمْمالًم٦م اخلٛمٞمٜمل اًمذي يم٤من يّمٗمؼ ًمف سمٕمض  ،مج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم

 اجلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م أٓ وهل مج٤مقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملم.

يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ قمٚمامؤٟم٤م أهنؿ ُمًئقًمقن قمـ هذا، وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُم٤م رومع ُمٜمزًم٦م 

                                                        

 (.1656( )م 2032)خ ( 1870)
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إذى، وسمام يٜم٤مهلؿ ُمـ إُمقر اًمٕمٚمامء ورشمٌتٝمؿ إٓ عم٤م يٜم٤مهلؿ ُمـ اعمت٤مقم٥م، وعم٤م يٜم٤مهلؿ ُمـ 

اًمتل ٓ يًتٓمٞمع أن يّمؼم قمٚمٞمٝم٤م إٓ ُمـ صمٌتف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وسمحٛمد اهلل إُمر أن 

اًمٜم٤مس اًمِمٞمققمٞم٦م ومقضمدوه٤م وم٘مًرا  ظَمؼِمَ راضمع إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم صمؿ إمم اًمٕمٚمامء، وم٘مد 

يًْم٤م أُمريٙم٤م ومقضمدوه٤م اًمٜم٤مس أ ظَمؼِم ُمدىمًٕم٤م وظمقوًم٤م ُمزقمًج٤م، ُمع ُم٤م هل قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمٗمر، و

ممٞمٕم٦م وم٤مؾمدة ُمٗمًدة ُمع ُم٤م هل قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمٗمر واًمْمالل، وظمؼم اًمٜم٤مس أيًْم٤م إهائٞمؾ 

اًمٞم٘مٔم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ومقضمدوه٤م شمريد أن دمت٤مح اًمٕم٤ممل يمٚمف، وُم٤م هذه اًمّمحقة وهذه 

٤ًٌم  إٓ سم٥ًٌم ُم٤م أص٤مب اعمًٚمٛملم ُمـ اًمذل واهلقان،  - واًمٗمْمؾ ذم هذا هلل قمز وضمؾ -ؾمٌ

، أقمداء اًمتدهقر إظمالىمل رضمع اعمًٚمٛمقن إمم يمت٤مب رهبؿ وإمم ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٝمؿ  وُمـ

اإلؾمالم طمريّمقن هم٤مي٦م احلرص قمغم أن يِمٖمٚمقا اًمٕم٤ممل سمام يٖمٜمل قمـ ؿمٖمٚمف سمٕمض اًمٙمت٦ٌم، 

يِمٖمٚمقٟمف ذم أقمامل ؿمتك دوام ُمـ اًمّم٤ٌمح إمم اًمٔمٝمر سمٕمد اًمٕمٍم إمم ىمري٥م اعمٖمرب، صمؿ 

ضمد، ًمق سم٘مل قمٚمامؤٟم٤م ذم اعم٤ًمضمد ًمرأي٧م طمّمص إو٤مومٞم٦م وًمق سم٘مل قمٚمامؤٟم٤م ذم اعم٤ًم

اًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ يتدومؼ إًمٞمٝمؿ مج٤مقم٤مت ووطمداًٟم٤م يمٞمػ ذاك؟ ٕهنؿ ىمد ؾم٤مءت فمٜمقهنؿ 

هبذه اعمدارس يدرس أطمدهؿ يٌ٘مك جيري ويريمض إمم هذه اعمدارس، وسمٕمد ذًمؽ ُم٤مذا 

ري وهق ٓ حيًـ أن ي٘مرأ اًم٘مرآن ٟمٔمًرا، وهق ٓ يد اًمتٚمٛمٞمذسمٕمد ٟمحق ؾمت٦م قمنم ؾمٜم٦م يٜمتٝمل 

ؿمٞمًئ٤م قمـ أُمقر ديٜمف، سمؾ أىمقل قمـ أُمقر ديٜمف وقمـ أُمقر دٟمٞم٤مه، قمرف ُمـ اعمدارس ُم٤مذا 

قمرف هذه  ،اًمٙمٚمامتقمرف ُمٜمٝم٤م؟ ـمًٌٕم٤م ويٕمٜمل وصدىمٜمل وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ُمـ شمٚمٙمؿ 

 اًمٙمٚمامت يردده٤م، وأُم٤م اًمٕمٚمؿ ومح٤مهلؿ وطم٤مل اعمدرس يمام ىمٞمؾ:

ــــــــػم ــــــــ٤م ظم ــــــــقال ةي  إىم

 

ـــــــــالل  ـــــــــٕمقك ذم إهم  وو

 ًمــــــٞمس اعمــــــدرس خمٚمًّمــــــ٤م 

 

ـــــــ٤مل  ـــــــػم ُمٌ ـــــــؾ هم  واًمٓمٗم
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ــــــــؾ ؿمــــــــٝم٤مدة  هــــــــذا ًمٜمٞم

 

ــــــــ٤مل  ــــــــؾ اعم ــــــــذا ًمٜمٞم  وه

أقمت٘مد أن اًمذي حيرص قمغم اًمقفمٞمٗم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ قمٜمد أٟم٤مس يتًؽمون حت٧م حلٞمتؽ  

اًمٙمثٞمٗم٦م، وإٓ ومٝمؾ ُمٜمٕمقا احلداصمٞملم، هؾ روقا سم٠من حيٙمٛمقا اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م أم ايمتٗمٞمٜم٤م 

ن، هؾ ٟمٗمًقا قمـ اعمًٚمٛملم؟ هؾ سمديـ اًمدوًم٦م اإلؾمالم؟ ديـ اًمدوًم٦م اإلؾمالم هذا ذم قمد

شمريمقا اإلؾمالم يٛمٌم؟ وهٙمذا إظمقاٟمٜم٤م ذم اهلل وم٠مقمداء اإلؾمالم يريدون أن يتًؽموا حت٧م 

ُمـ أضمؾ أٟمف إذا  ؟حلٞمتؽ اًمٙمثٞمٗم٦م، وحت٧م قمامُمتؽ اعمؼموُم٦م، أو حت٧م اًمٌِم٧م ُمـ أضمؾ ُم٤مذا

 ىم٤مًمقا: قمٜمدٟم٤م دار اإلومت٤مء وقمٜمدٟم٤م اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م إمم همػم ذًمؽ. ،أٟمٙمر ُمٜمٙمر

ـَ آََمٛمُقا َأؿمِٝمُٔمقا ﴿ىمقل اهلل قمز وضمؾ:  :أٟم٤م أىمقل ٣م ايمحِذي َ ؽُمقَل َوُأورِم  اهللََي٣م َأُّيه َوَأؿمِٝمُٔمقا ايمرح

وُه إلَِم  ٍء هَمُرده ََْمِر َِمٛمُْ٘مْؿ هَم١مِْن سَمٛم٣َمَزفْمُتْؿ دِم َرْ ْٕ ؽُمقِل إِْن ىُمٛمُْتْؿ سُم٠ْمَِمٛمُقَن زمِ  اهللِ ا َوايْمَٝمْقِم  ٣مهللِ َوايمرح

طِمِر َذيمَِؽ  ْٔ ـُ سَمْٟمِويالً  ا ًَ  .[37]اًمٜم٤ًمء: ﴾طَمغْمٌ َوَأضْم

أريد ُمـ قمٚمامئٜم٤م إوم٤موؾ أن خيتؼموا طمٙم٤مُمٝمؿ ذم ُم٤ًمئؾ، وهؾ ؾمٞمقاوم٘مقن أم 

 يٕمدًمقن إمم ىمقاٟملم ومرٟم٤ًم ُمـ أضمؾ أن يٖمًٚمقا اًمٞمد.

ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ: ٟمحـ إذا شمريمٜم٤م ومٞم٠ميت اًمِمٞمققمل واًمٌٕمثل واًمٜم٤مسي وؾمٞم١مذوٟمٜم٤م إذا يمٜم٤م 

اًمِمٕمقب اإلؾمالُمٞم٦م ديٜمٝم٤م هل ٓ شم٘مٌؾ ؿمٞمققمًٞم٤م وٓ  وقم٧مإذا  :ىمقلُمتٛمًٙملم سمديـ اهلل، أ

سمٕمثًٞم٤م وٓ ٟم٤مسًي٤م، صمؿ إٟمٜمل أىمقل هلؿ: ُم٤مذا طم٘م٘متؿ ًمإلؾمالم ي٤م أصح٤مب اًمٗمْمٞمٚم٦م؟ أىمقل 

هلؿ ُم٤مذا طم٘م٘متؿ ًمإلؾمالم؟ شمريمتؿ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ؟ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ يدرس أطمدهؿ وذم اًمٜمٝم٤مي٦م 

تف ذم أُمريٙم٤م، وًمق أٟمؽ ٛمؾ دراؾميذه٥م يٙم ،ي٘مقل: ؾمٞمذه٥م يٙمٛمؾ دراؾمتف ذم روؾمٞم٤م

صؼمت ًمٓمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ذم اعمًجد وىمٛم٧م سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ يمت٤مب اهلل، وقمرومتٝمؿ اًمقٓء واًمؼماء 

 واًمٕم٘مٞمدة احل٘م٦م ًمقضمدت ومٞمٝمؿ ُمـ هق ظمػم ُمٜمؽ هذه ٟمّمٞمح٦م. 
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أٟمّمح قمٚمامءٟم٤م إوم٤موؾ أن حيذروا يمؾ احلذر ُمـ دقم٤مة احلزسمٞم٦م، : اًمٜمّمٞمح٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

اعمجتٛمع، دمد أطمدهؿ يتِمٌف سم٠مقمداء اإلؾمالم ويِمجع قمغم  ومٝمؿ أقمداء اًمٕمٚمؿ، وهؿ أقمداء

آًمتح٤مق، أو اًمذه٤مب إمم روؾمٞم٤م وأُمريٙم٤م يِمجٕمقن ـمٚمٌتٝمؿ أن يٙمٛمٚمقا ذم ُم٤م يزقمٛمقا 

ومٗمل يمت٤مب ًمًٕمٞمد طمقى ٓ  ًمٚمٕمٚمامء وم٤مؾمٛمٕمقه٤م ي٤م أهي٤م اًمٕمٚمامء قمداوهتؿدراؾمتٝمؿ، وُم٤م 

ػمه ي٘مقل: اًمٕمٚمامء اًمذيـ أذيمر أهق اعمدظمؾ إمم دقمقة اإلظمقان اعمًٚمٛملم أم هق يمت٤مب هم

دقمقشمٜم٤م يٜمٌٖمل أن ٟمًح٥م اًمِم٤ٌمب ُمـ حت٧م أيدهيؿ طمتك يٌ٘مك وطمٞمًدا، ًمٙمـ إمم هُي٤ممجقن 

أيـ شمًحٌٝمؿ أهي٤م اعمٌتدع؟ يًحٌٝمؿ إمم اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت، يًحٌٝمؿ إمم اًمًٞمٜمام، يًحٌٝمؿ إمم 

اًمٙمرة، يًحٌٝمؿ إمم إٓقمٞم٥م، يًحٌٝمؿ إمم إٟم٤مؿمٞمد، ٟمٕمؿ إٟم٤مؿمٞمد احلامؾمٞم٦م ًمًٜم٤م 

 يم٤من يًٛمع اًمّمح٤مسم٦م وهؿ ي٘مقًمقن: حرُمٝم٤م قمغم اعمًٚمٛملم، وم٢من اًمٜمٌل ٟم

ـــــقٓ اهلل ُمـــــ٤م اهتـــــديٜم٤م  واهلل ًم

 

ــــــــٚمٞمٜم٤م  ــــــــدىمٜم٤م وٓ ص  وٓ شمّم

 ومـــــــ٠مٟمزًمـ ؾمـــــــٙمٞمٜم٦م قمٚمٞمٜمـــــــ٤م 

 

ـــــ٤م  ـــــدام إن ٓ ىمٞمٜم ـــــ٧م إىم  وصمٌ

ــــــ٤م  ــــــقا قمٚمٞمٜم ــــــد سمٖم  إن إمم ىم

 

ــــــــــ٤م  ــــــــــ٦م أسمٞمٜم  إذا أرادوا ومتٜم

 يم٤من ي٘مقل: واًمٜمٌل  

ــرة ــٞمش أظم ــٞمش إٓ قم ــؿ ٓ قم  اًمٚمٝم

 

 ومـــــ٤مهمٗمر ًمألٟمّمـــــ٤مر واعمٝمـــــ٤مضمرة 

 :وي٘مقل اًمٜمٌل  

ــــ٤م ــــر مج ــــؿ شمٖمٗم ــــر اًمٚمٝم  إن شمٖمٗم

 

ـــــ٤م  ـــــ٤م أعم ـــــؽ ُم ـــــ٥م ًم  وأي ذٟم

 :أيْم٤مً وي٘مقل  

 هــــؾ أٟمــــ٧م إٓ أصــــٌع دُمٞمــــ٧م

 

 وذم ؾمــــــٌٞمؾ اهلل ُمــــــ٤م ًم٘مٞمــــــ٧م 

وم٤مٕٟم٤مؿمٞمد احلامؾمٞم٦م ًمًٜم٤م ٟمحرُمٝم٤م، اًمذي ي١مؾمٗمٜم٤م سمؾ جيرح اًم٘مٚم٥م أٟمف رسمام أن ـم٤مًم٥م  



 655 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

، يدقمقه اًمٌمء اًمٙمثػم ُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  قمٚمؿ ىمد يم٤من حيٗمظ يمت٤مب اهلل، وحيٗمظ

٤مظمقناًمْم٤مئٕمقن اعم٤مئٕمقن  ًَّ ؿمٞمد اًمتل آًمتح٤مق هبؿ وإمم إٟم٤م يدقمقٟمف إمم ُم٤مذا؟ إمم اعم

متًخ يمثػًما ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، إٟم٤مؿمٞمد إذا صحٌتٝم٤م آًم٦م اًمٚمٝمق واًمٓمرب شمّمٌح حمرُم٦م ُمـ 

ومٞمام رواه اًمٌخ٤مري  ي٘مقل أضمؾ آًم٦م اًمٚمٝمق واًمٓمرب، يم٠من يٙمقن ُمٕمٝم٤م ُمقؾمٞم٘مك وم٤مًمٜمٌل 

أيب قم٤مُمر إؿمجٕمل هٙمذا سم٤مًمِمؽ أن اًمٜمٌل  وأُمـ طمدي٨م أيب ُم٤مًمؽ  ذم صحٞمحف

 .»يمٝم٘مقٞمـ أومقام َمـ أَمتل يًتحٙمقن احلر واحلرير واخلٚمر واظمٔم٣مزف«ىم٤مل:  

اعمٕم٤مزف هل آًم٦م اًمٚمٝمق واًمٓمرب، صمؿ سمٕمد ذًمؽ رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ـْ َيُْمؼَمِ ﴿ ـَ ايمٛمح٣مِس ََم ـْ ؽَمٌِٝمِؾ َوَِم ِدي٧ِم يمُِٝمِّمؾح فَم َق احْلَ ، وإٟم٤مؿمٞمد ًمٞم٧ًم [4]ًم٘مامن:﴾اهللِي ََلْ

 اهللِهَمٌَِٟميِّ ضَمِدي٧ٍم زَمْٔمَد ﴿ ُمـ وؾم٤مئؾ اًمدقمقة وم٢من اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

ٌٍَؾ يَمْق َأْٞمَزيْمٛم٣َم َهَذا ايْمُٗمْرآَن فمَ ﴿ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[4]اجل٤مصمـٞم٦م:﴾َوآَي٣مسمِِف ُي٠ْمَِمٛمُقنَ  عَم صَم

ـْ طَمُْمَٝم٥ِم  فم٣ًم َِم ٣م ﴿ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[12]احلنم:﴾اهللِيَمَرَأْيَتُف طَم٣مؾِمٔم٣ًم َُمَتَِمدِّ َ َي٣م َأُّيه

٥ٌم يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكِمَ  ُدوِر َوُهدًى َوَرمْحَ ُ٘مْؿ َوؾِمَٖم٣مٌء ظم٣َِم دِم ايمِمه ـْ َرزمِّ  ﴾ايمٛمح٣مُس وَمْد صَم٣مَءسْمُ٘مْؿ ََمْقفِمَٓم٥ٌم َِم

٥ٌم يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َوٓ ﴿ وشمٕم٤ممم: ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف[35]يقٟمس: ـَ ايْمُٗمْرآِن ََم٣م ُهَق ؾِمَٖم٣مٌء َوَرمْحَ ُل َِم َوُٞمٛمَزِّ

٣مراً  ًَ ٓح طَم ـَ  اهللُ﴿ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[61]آهاء:﴾َيِزيُد ايمٓمح٣مظمكَِِم إِ ًَ َل َأضْم َٞمزح

ِدي٧ِم ىمَِت٣مزم٣ًم َُمَتَُم٣مِِب٣ًم ََمَث٣ميِنَ سَمْٗمَُمِٔمره َِمٛمُْف صُمُٙمقُد ايمح  ْؿ شُمؿح سَمٙمكُِم صُمُٙمقُدُهْؿ احْلَ ُ ـَ َُيَُْمْقَن َرِبح ِذي

ْؿ إلَِم ِذىْمِر   .[15]اًمزُمر:﴾اهللَِووُمُٙمقُِبُ

ومٗمل يمت٤مب اهلل ُمـ اعمقاقمظ واًمدقمقة، وًمٙمـ يمام ىمٞمؾ: يمؾ إٟم٤مء سمام ومٞمف يٜمْمح، عم٤م يم٤من 
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أصٌحقا يتِمٌثقن سمِمٌف أوهك  اًم٘مقم ُمٗمٚمًلم ُمـ يمت٤مب اهلل، وُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 اًمٕمٜمٙمٌقت. ُمـ ظمٞمط

أٟمّمح قمٚمامءٟم٤م إوم٤موؾ أن حيذروا ُمـ احلزسمٞم٦م، وم٠مٟمتؿ سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ اًمذيـ 

شمًتٓمٞمٕمقن إذا ىمٛمتؿ سمام أوضم٥م اهلل قمٚمٞمٙمؿ أن حتذروا ُمـ احلزسمٞم٦م، يمام طمذرٟم٤م سمحٛمد اهلل 

ؿمٞمئ٤ًم طمتك سمح٧م أصقاشمٜم٤م، وطمتك شمٜمٙمر ًمٜم٤م احلزسمٞمقن هم٤مي٦م اًمتٜمٙمر، وٓ ييون سمحٛمد اهلل 

 رومٕم٦م أٟمّمحٝمؿ أن يٌٞمٜمقا ًمٚمٜم٤مس.سمؾ زادوا اًمدقمقة 

يمام أٟمٜمل أٟمّمح مجٞمع اعمًٚمٛملم أن ي٠ًمًمقا قمٚمامءهؿ قمـ احلزسمٞم٦م وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

ىْمِر إِْن ىُمٛمُْتْؿ ٓ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ ﴿ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ، وي٘مقل [25]اًمٜمحؾ:﴾هَم٣مؽْمَٟميمقا َأْهَؾ ايمذِّ

ََمْ ﴿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ْٕ ـَ ا ؽُمقِل َوإَِذا صَم٣مَءُهْؿ َأَْمٌر َِم وُه إلَِم ايمرح ْقِف َأَذافُمقا زمِِف َويَمْق َرده ـِ َأِو اخْلَ

َتٛمٌُِْْمقَٞمُف َِمٛمُْٜمؿْ  ًْ ـَ َي ََْمِر َِمٛمُْٜمْؿ يَمَٔمٙمَِٚمُف ايمحِذي ْٕ ، جي٥م أن ي٠ًمًمقا أجيقز [65]اًمٜم٤ًمء:﴾َوإلَِم ُأورِم ا

 ؾمٚمٗمٞم٦م  ُٟمَٙمِقنَ مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ؟ وأن  ُٟمَٙمِقنَ مج٤مقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملم؟ وأن  ُٟمَٙمِقنَ ًمٜم٤م أن 

 اخل٤مًمؼ؟. قمٌد اًمرمحـ قمٌد

، طمتك ٓ أذيمره٤مأُم٤م اًمًٚمٗمٞم٦م ٓ ٟمتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م ًمٙمـ ؾمٚمٗمٞم٦م أظمرى ٓ شمزال ُمٖمٛمقؾم٦م ومال 

أجيقز ًمٜم٤مأن ٟمٙمقن هذه اجلامقم٤مت؟ ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف ، شمِمتٝمر وشمٔمؾ ُمٖمٛمقؾم٦م

ٌِْؾ ﴿ اًمٙمريؿ: وُمقا اهللِ َوافْمَتِِمُٚمقا زمَِح َوإِنح َهِذِه ﴿ ، وي٘مقل:[225ل قمٛمران:]آ﴾ََجِٝمٔم٣ًم َوٓ سَمَٖمرح

ُ٘مْؿ هَم٣مسمحُٗمقنِ  ٥ًم َواضِمَدًة َوَأَٞم٣م َرزمه ُتُ٘مْؿ ُأَمح ـَ ﴿ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[31]اعم١مُمٜمقن: ﴾ُأَمح إِنح ايمحِذي

اَم َأَْمُرُهْؿ إلَِم  ٍء إِٞمح ٦َم َِمٛمُْٜمْؿ دِم َرْ ًْ وُمقا ِديٛمَُٜمْؿ َوىَم٣مُٞمقا ؾِمَٝمٔم٣ًم يَم ، ُم٤م ي١مُمٜمٜم٤م [237:]إٟمٕم٤مم﴾اهللِهَمرح

أن شمٙمقن هذه اجلامقم٤مت ىمد أٟمِمئ٧م ًمتحٓمٞمؿ اًمديـ، ُم٤م ي١مُمٜمٜم٤م أن شمٙمقن ُمٖمزاء ُمـ ىمٌؾ 
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ُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك  "اًمّمحٞمحلم"ي٘مقل يمام ذم  أقمداء اإلؾمالم، اًمرؾمقل 

، وي٘مقل أيًْم٤م يمام ذم »اظم٠مَمـ يمٙمٚم٠مَمـ ىم٣ميمٌٛمٝم٣من يُمد زمٔمّمف زمٔمًّم٣م«إؿمٕمري: 

َمثؾ اظم٠مَمٛمكم دم سمقادهؿ وسمرامحٜمؿ «سمـ سمِمػم:  نُمـ طمدي٨م اًمٜمٕمام "اًمّمحٞمحلم"

، »وسمٔم٣مؿمٖمٜمؿ ىمٚمثؾ اجلًد إذا اؾمت٘مك َمٛمف فمّمق سمدافمك يمف ؽم٣مئر اجلًد زم٣محلٚمك وايمًٜمر

هؾ شمٕمٚمٛمقن أن سمٕمض اجلامقم٤مت رسمام شمًٚمط اًمًٚمٓم٦م قمغم اجلامقم٤مت إظمرى واًمرؾمقل 

هٛم٣م، زمح٤ًم  اظمًٙمؿ أطمق اظمًٙمؿ، ٓ يٓمٙمٚمف وٓ ُيذيمف وٓ حيٗمره، ايمتٗمقى ه٣م«ي٘مقل:  

اَمريء َمـ ايممم أن حيٗمر أطم٣مه، ىمؾ اظمًٙمؿ فمعم اظمًٙمؿ ضمرام: دَمف وَم٣ميمف 

، وٟمٍمه إذا يم٤من »اٞمٌم أطم٣مك ـم٣مظم٣ًم أو َمٓمٙمقًَم٣م«، وي٘مقل أيًْم٤م: »وفمروف

فم٤معم٤ًم أن حتجزه قمـ اًمٔمٚمؿ، ُمـ ُم٤ًمويء اجلامقم٤مت أهن٤م أىمٕمدت ًمٜم٤م رضماًل قمٛمٞماًل ُٕمريٙم٤م 

ذم ؾمٌٞمؾ اهلل اخلٚمؼ اًمٙمثػم ُمـ  ىُمتَِؾ  جمددي سمٕمد ُم٤م قمغم اًمٙمرد، أٓ وهق صٌٖم٦م اهلل

 سمٕمد ذًمؽ أشمقا ًمٜم٤م سمرضمؾ قمغم اًمٙمرد صقذم ٓ هيٛمف ديـ اهلل. ،إظمقاٟمٜم٤م إومٖم٤مٟمٞملم

َخْر ﴿هٙمذا إظمقاين ذم اهلل رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ًْ ـَ آََمٛمُقا ٓ َي ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ك َأْن َي٘مُ  ًَ ـْ وَمْقٍم فَم َوٓ ﴿ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[22]احلجرات:﴾قُٞمقا طَمغْمًا َِمٛمُْٜمؿْ وَمْقٌم َِم

، أٟم٤م ُمت٠ميمد أن هذا اًمٙمالم يٖمٞمظ أقمداء [24ٕٟمٗم٤مل:ا]﴾سَمٛم٣َمَزفُمقا هَمَتْٖمَُمُٙمقا َوسَمْذَه٤َم ِرحُيُ٘مؿْ 

اإلؾمالم، أٟم٤م ُمت٠ميمد ٕهنؿ ُم٤م حيٌقن أن شمتحد يمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم، هؿ ٓ حيٌقن هذا ُمـ أضمؾ 
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مم اهلل قمز وضمؾ سمام يٖمٞمٔمٝمؿ،وًمٞمس ُمٕمٜمك اًمّمٚمح أن يتٜم٤مزل أهؾ احلؼ هذا وم٠مٟم٤م أشم٘مرب إ

رب اًمٕمزة ي٘مقل  ،ويؽميمقا ؿمٞمًئ٤م ُمـ احلؼ ُمـ أضمؾ أن يرى قمٜمٝمؿ أصح٤مب اًم٤ٌمـمؾ، ٓ

ـُ إيَِمْٝمِٜمْؿ ؾَمْٝمئ٣ًم وَمٙمِٝمالً ﴿ :ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ًمٜمٌٞمف حمٛمد  ٌحْتٛم٣َمَك يَمَٗمْد ىمِْدَت سَمْرىَم *  َويَمْقٓ َأْن شَم

 َ َٕ َٝم٣مِة َوِؤْمَػ اظمَْاَمِت شُمؿح ٓ جَتُِد يَمَؽ فَمَٙمْٝمٛم٣َم َٞمِِمغماً إِذًا  ، [53-52]آهاء:﴾َذوْمٛم٣َمَك ِؤْمَػ احْلَ

 هَم٣مؽْمَتِٗمٝمُٚمقا﴿ ، وي٘مقل:[22]هقد:﴾هَم٣مؽْمَتِٗمْؿ ىَماَم ُأَِمْرَت ﴿ :وي٘مقل ًمٜمٌٞمف حمٛمد 

 ٟمتٕم٤مونمحف اهلل ُمٕمٜم٤مه أٟمٜم٤م ٟم٠مظمذ سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمتل ىم٤مهل٤م طمًـ اًمٌٜم٤م رًمٞمس ، [4]ومّمٚم٧م:﴾إيَِمْٝمفِ 

رب اًمٕمزة  :قمغم ُم٤م اشمٗم٘مٜم٤م قمٚمٞمف، وًمٞمٕمذر سمٕمْمٜم٤م سمٕمًْم٤م ومٞمام اظمتٚمٗمٜم٤م ومٞمف، سمؾ ؾمٌٞمؾ اًمقوم٤مق

ٍء هَمُحْ٘مُٚمُف إلَِم ﴿ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـْ َرْ ، [22]اًمِمقرى:﴾اهللَِوََم٣م اطْمَتَٙمْٖمُتْؿ همِٝمِف َِم

وُه إلَِم ﴿ وي٘مقل: ٍء هَمُرده ؽُمقِل إِْن ىُمٛمُْتْؿ سُم٠ْمَِمٛمُقَن زمِ  اهللِهَم١مِْن سَمٛم٣َمَزفْمُتْؿ دِم َرْ َوايْمَٝمْقِم  ٣مهللَِوايمرح

طِمرِ  ْٔ  .[37]اًمٜم٤ًمء:﴾ا

ُم٤م ؾم٥ٌم يمثرة  :ؾم٠مًم٧م أظًم٤م ذم اهلل - اؾمٛمٕمقا ي٤م ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ - قمٜمد أن ٟمزًم٧م إمم ُمٍم

هذه اجلامقم٤مت؟ وم٘م٤مل زم: يدظمؾ سمٞمٜمٜم٤م أٟم٤مس ُمـ اعمخ٤مسمرات وٟمحـ ٓ ٟمدري وي٘مٍم صمقسمف 

حلٞمتف ويؼمم اًمٕمامُم٦م صمؿ سمٕمد ذًمؽ ىم٤مل: إذا أصٌح رأؾًم٤م ذم إمم ٟمّمػ اًم٤ًمق، ويٕمٗمق 

اجلامقم٦م ويمٚمٛمتف ُم٘مٌقًم٦م ؾمٕمك ذم اًمتٗمرىم٦م، ومام ي١مُمٜمٜم٤م أن يقضمد أٟم٤مس ُمـ اعمخ٤مسمرات 

يريدون شمٗمرىم٦م اعمًٚمٛملم، وإٓ ُم٤م ُمـ مج٤مقم٦م إٓ وهل حمت٤مضم٦م إمم شمٙمٛمٞمؾ ٟم٘مّمٝم٤م، ورب 

شْمِؿ َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ايمْ ﴿اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ِ ْٕ ػِمِّ َوايمتحْٗمَقى َوٓ سَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ا

غْمِ ﴿ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[1]اعم٤مئدة:﴾َوايْمُٔمْدَوانِ  ٥ٌم َيْدفُمقَن إلَِم اخْلَ ـْ َِمٛمُْ٘مْؿ ُأَمح َويْمَتُ٘م

ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْْٖمٙمُِحقنَ  ، قمٜمد أن [222ن:]آل قمٛمرا﴾َوَيْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن فَم

اؾمؽمطمٜم٤م ُمـ اًمتٕمّم٥م اعمذهٌل اًمذي ي٤م إظمقاين ذم اهلل ىمد طمّمؾ ُمٜمف ُم٤م يدُمل اًم٘مٚم٥م، 
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٦م، وؾمػمة اسمـ ، وىمرأ ذم ؾمػمة ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم"اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م"وُمـ ىمرأ ذم 

سمـ قمكم  سمـ إسمراهٞمؿ اًمقزير، وحمٛمد وحمٛمد اًمقه٤مب، سمـ قمٌد اًم٘مٞمؿ، واًمِمٞمخ حمٛمد

يرى اًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب مم٤م طمّمؾ هلؿ ُمـ اعم٘مٚمدة، ومٕمٜمد  ،ٝمدي اعم٘مٌكماًمِمقيم٤مين، وص٤مًمح ُم

أن اؾمؽمطمٜم٤م ُمـ اًمتٕمّم٥م اعمذهٌل، وأصٌح سمدقم٦م سم٤مًمٞم٦م واًمٌدقم٦م اًم٤ٌمًمٞم٦م شمٙمقن ذم هم٤مي٦م ُمـ 

ٟمٌغ ًمٜم٤م أٟم٤مس حيٞمقن ضم٤مهٚمٞم٦م ضمديدة أٓ وهل احلزسمٞم٦م، روى اًمٌخ٤مري هؾ اًمِمٜم٤مقم٦م، 

أٟمف ىم٤مل قمٜمد أن  اًمٜمٌل  قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف، قمـ وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام

أزمدفمقى «، ىم٤مل: ًمٚمٛمٝم٤مضمريـىم٤مل أٟمّم٤مري: ي٤م ًمألٟمّم٤مر، وىم٤مل ُمٝم٤مضمري ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ: ي٤م 

، وٓء وسمراء وهمٞم٦ٌم وٟمٛمٞمٛم٦م وأُمقر ُم١مؾمٗم٦م »اجل٣مهٙمٝم٥م وأٞم٣م زمكم أـمٜمرىمؿ دفمقه٣م هم١مَّن٣م َمٛمتٛم٥م

اَم َويمِٝمهُ٘مُؿ ﴿سملم هذه اجلامقم٤مت ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـَ  اهللُإِٞمح َوَرؽُمقيُمُف َوايمحِذي

ىَم٣مَة َوُهْؿ َراىمُِٔمقنَ  الَة َوُي٠ْمسُمقَن ايمزح ـَ ُيِٗمٝمُٚمقَن ايمِمح ، اعمًٚمٛمقن جي٥م [33]اعم٤مئدة:﴾آََمٛمُقا ايمحِذي

 أن يٙمقٟمقا طمزسًم٤م واطمًدا.

ـْ ﴿ وُمـ ظمرج قمـ هذا احلزب اًمقاطمد ومٞمِمٛمٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: ؽُمقَل َِم ـْ ُيَُم٣موِمِؼ ايمرح َوََم

 َ ٌَكمح َدى َوَيتحٌِْع نَمغْمَ ؽَمٌِٝمِؾ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ُٞمَقيمِِّف ََم٣م سَمَقلمح َوُٞمِْمٙمِِف صَمَٜمٛمحَؿ َوؽَم٣مَءْت  زَمْٔمِد ََم٣م سَم يَمُف اَْلُ

سمـ قمٚم٘مٛم٦م، قمـ  سمـ قمٛمر قمـ حمٛمد . روى أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف[223]اًمٜم٤ًمء:﴾ََمِِمغماً 

فمعم  اهمؼموم٦م ايمٝمٜمقد«ىم٤مل:  أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: قمـ اًمٜمٌل 

إضمدى وؽمٌٔمكم همروم٥م، واهمؼموم٦م ايمٛمِم٣مرى فمعم اشمٛمتكم وؽمٌٔمكم همروم٥م، وؽمتٖمؼمق هذه إَم٥م 

، وُمـ هل هذه اًمٗمرىم٦م؟ هل مج٤مقم٦م »فمعم شمالشم٥م وؽمٌٔمكم همروم٥م ىمٙمٜم٣م دم ايمٛم٣مر إٓ همروم٥م

                                                        

 شمؼدم ذم حمارضة ذم آومؽماق.( 1876)

 شمؼدم أيًضا ذم حمارضة آومؽماق.( 1877)
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أٟمف  ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف، اعمًٚمٛملم ضم٤مءت ُمٗمنة ذم ؾمٜمـ أيب داود

، وذيمر ٟمحق »اهمؼموم٦م ايمٝمٜمقد فمعم إضمدى وؽمٌٔمكم همروم٥م«: ىم٤مل هبذا اعمٕمٜمك قمـ اًمٜمٌل 

، سمؾ مج٤مقم٦م »هل اجلامفم٥م« ُمـ هل اًمٗمرىم٦م؟ ىم٤مل: هذا احلدي٨م صمؿ ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل 

اًمٗمرق اعمخ٤مًمٗم٦م شمتج٤مرى هبؿ إهقاء يمام  أنَّ  ذم هذا احلدي٨م ٟمٗمًفواعمًٚمٛملم أهؾ احلؼ 

ًمٙمٚم٥م يٙمقن يًٛمك اًمٙمٚم٥م يتج٤مرى اًمٙمٚم٥م ذم ُمٗم٤مصؾ ص٤مطمٌف أو هبذا اعمٕمٜمك، داء ذم ا

إذا قمض ؿمخًّم٤م يني ذم مجٞمع قمروىمف، صمؿ يتٚمػ ذًمؽ اًمِمخص يمذًمؽ أصح٤مب 

 اًمٌدع.

ومٚمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م8 ٕٟمف ىمد أىمر همػم  ،أٟم٤م ٓ أؿمؽ أن هذه اجلامقم٤مت ُمٌتدقم٦م

أي أهدى اإلُم٤مم  :واطمد أن اعمذاه٥م ُمٌتدقم٦م، وأٟم٤م أؾم٠مًمٙمؿ أهي٤م اإلظمقة قمغم اإلٟمّم٤مف

اًمذيـ مجٕمقا سملم  ؟طمٜمٌؾ واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ أم رؤؾم٤مء ه١مٓء اجلامقم٤متسمـ  اًمِم٤مومٕمل وأمحد

اجلٝمؾ واًمتٕمّم٥م وطم٥م اًمزقم٤مُم٦م واًمتزهٞمد ذم اًمًٜم٦م واًمتزهٞمد ذم أهؾ اًمٕمٚمؿ؟ أي أهدى 

ن أوًمئؽ إئٛم٦م هؿ أهدى ُمـ هذه اجلامقم٤مت اًمتل أصٌح٧م أي٤م إظمقاٟمٜم٤م؟ ُم٤م ُمـ ؿمؽ 

ش، وم٘مد يِمٞمٓم٤من يًٕمك ذم اًمتحرقمٙم٤مًزا ٕقمداء اإلؾمالم وشم٘مر هب٤م قملم اًمِمٞمٓم٤من، وم٢من اًم

ن ويم٘مـ ن ايمُمٝمْم٣من ومد أيس أن ئمٌده اظمِمٙمقإ«: "صحٞمح ُمًٚمؿ"ضم٤مء ذم 

 ، وومؼ اهلل اجلٛمٞمع إمم ُم٤م حي٥م ويرى.»زم٣ميمتحريش

* * * 

                                                        

 شمؼدم أيًضا.( 1878)

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.2812)م ( 1879)
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 زمًؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ

إذ ىمد أًمٗم٧م اهلل ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ سم٠مُمقر خمتٍمة ٓ يتًع اعم٘م٤مم ًمًٌٓمٝم٤م،  ذم أٟمّمح إظمقاين

 اعم١مًمٗم٤مت ذم ومْمؾ اًمٕمٚمؿ وأهٚمف، وم٠مٟمّمحٝمؿ سمـ:

 اإلظمالص هلل: -2

ٌُُدوا ﴿ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ٓح يمَِٝمْٔم ـَ  اهللََوََم٣م ُأَِمُروا إِ ي  .[3]اًمٌٞمٜم٦م:﴾خُمْٙمِِِمكَم يَمُف ايمدِّ

إٞمام إفمامل «: : قمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل "اًمّمحٞمحلم"وذم 

اهلل ورؽمقيمف همٜمجرسمف إلم اهلل  إلماَمرئ َم٣م ٞمقى، همٚمـ ىم٣مٞم٦م هجرسمف  زم٣ميمٛمٝم٣مت، وإٞمام يم٘مؾ

، »ورؽمقيمف، وَمـ ىم٣مٞم٦م هجرسمف يمدٞمٝم٣م يِمٝمٌٜم٣م أو اَمرأة يٛم٘محٜم٣م همٜمجرسمف إلم َم٣م ه٣مصمر إيمٝمف

 ومال يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ًمِمٝم٤مدة وٓ ٔراب أظمر.

 اًمّمؼم قمغم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ وُمذايمرشمف ورقم٤ميتف وصٞم٤مٟمتف وشمٌٚمٞمٖمف: -1

وا﴿ :ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٥ًم َُّيُْدوَن زمَِٟمَْمِرَٞم٣م ظمَح٣م َصػَمُ ، [12]اًمًجدة:﴾َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم َِمٛمُْٜمْؿ َأئِٚمح

 .»ايمِمػم وٝم٣مء«أٟمف ىم٤مل:  وذم اًمّمحٞمح: قمـ اًمٜمٌل 

 .سمـ أيب يمثػم ًمقًمده: ٓ يًتٓم٤مع اًمٕمٚمؿ سمراطم٦م اجلًؿ وىم٤مل حيٞمك

                                                        

 (.1907( )م 1/54)خ ( 1880)

 ( قمـ أيب ماًمؽ إؿمعري ريض اهلل قمـف، وهق طمديث طمًـ سمشقاهده.223)م ( 1881)

 (.175)م/اعمًاضمد/( 1882)
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 .سمـ قمٛمر: ىمؾ ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ يتخذ ٟمٕمٚملم ُمـ طمديد اهلل قمٌدوىم٤مل 

 شم٘مقى اهلل: -5

ـَ آََمٛمُقا إِْن سَمتحُٗمقا ﴿ ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ٣م ايمحِذي َ َٔمْؾ يَمُ٘مْؿ  اهللََي٣م َأُّيه جَيْ

 .[17]ٕٟمٗم٤مل:﴾هُمْروَم٣مٞم٣مً 

ُٗمقا ﴿ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ َوآَِمٛمُقا زمَِرؽُمقيمِِف ُي٠ْمسمُِ٘مْؿ ىمِْٖمَٙمكْمِ  اهللََي٣م َأُّيه

تِفِ  ـْ َرمْحَ َٔمْؾ يَمُ٘مْؿ ُٞمقرًا مَتُُْمقَن زمِِف َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مؿْ  َِم  ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[16]احلديد:﴾َوجَيْ

ُٗمقا ﴿ ُٚمُ٘مُؿ  اهللََواسمح  .[161]اًمٌ٘مرة:﴾اهللُ َوُئَمٙمِّ

 آؾمتٛمرار واعمداوُم٦م قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ: -2

 .: أدوُمفوىمد يم٤من أطم٥م اًمٕمٛمؾ إمم رؾمقل اهلل 

يٜم٘مٓمع قمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ أو ي٠ًمم، ومال يٗمٚمح ومٞمف، وأسمق ورب ـم٤مًم٥م يتقىمد ذيم٤مء وًمٙمٜمف 

قمغم ُمؾء  هريرة ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل: ًم٘مد يمٜم٧م أُمرأ ُمًٙمٞمٜم٤ًم أًمزم رؾمقل اهلل 

سمـ قمٞمٞمٜم٦م ٓزم  ظ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ، وؾمٗمٞم٤منومّم٤مر أسمق هريرة طم٤موم ،سمٓمٜمل

همٜمدر( سمـ ديٜم٤مر ٟمحق قمنميـ ؾمٜم٦م ومّم٤مر أصم٧ٌم اًمٜم٤مس ومٞمف، وحمٛمد اسمـ ضمٕمٗمر ) روقمٛم

 ٓزم ؿمٕم٦ٌم قمنميـ ؾمٜم٦م ومّم٤مر يمت٤مسمف هق احلٙمؿ ذم طمدي٨م ؿمٕم٦ٌم.

 ويٙمقن ذًمؽ ُمع حم٦ٌم اًمٕمٚمؿ واًمرهم٦ٌم ومٞمف، وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل:

ـــذ زم ـــقم أًم ـــٞمح اًمٕمٚم ـــٝمري ًمتٜم٘م  ؾم

 

ــ٤مق  ــقل قمٜم ــ٦م وـم ــؾ هم٤مٟمٞم ـــ وص  ُم

                                                         

 مل أىمػ قمؾقف. ( 1883)

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا. 785( )م 43)خ   ( 1884)

 ـف.( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قم2492( )م 118)خ ( 1885)
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 ومتــــ٤ميكم ـمرسًمــــ٤م حلــــؾ قمقيّمــــ٦م

 

ــ٤مىمل  ــ٦م ؾم ـــ ُمداُم ــٝمك ُم ــغم وأؿم  أطم

ـــ٤م  ـــغم أوراىمٝم ـــل قم ـــر أىمالُم  وسي

 

ــــ   ـــغم ُم ـــ٤مقأطم ـــدويم٤مة واًمٕمِم  اًم

ـــدومٝم٤م  ـــ٤مة ًم ـــر اًمٗمت ــــ ٟم٘م ـــذ ُم  وأًم

 

ــل  ـــ أوراىم ــؾ قم ــل اًمرُم  ٟم٘مــري ًٕم٘م

ـــف  ـــدضمك وشمٌٞمتٜم ـــ٧م ؾمـــٝمران اًم  أأسمٞم

 

ـــ٤مىمل  ـــد ذاك حل ـــل سمٕم ـــ٤م وشمٌٖم  ٟمقًُم

سمـ احلج٤مج رمحف اهلل ي٘مقل ذم طمدي٨م: ًمق صح زم ًمٙم٤من أطم٥م إزم ُمـ أهكم  وؿمٕم٦ٌم 

٤ميمؾ واًمِمقاهمؾ اًمتل ، وشمٙمقن أيًْم٤م سمٕمٞمًدا قمـ اعمِموُم٤مزم ووًمدي واًمٜم٤مس أمجٕملم

 شمِمٖمٚمؽ قمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ.

هذا وإين أٟمّمحؽ أهي٤م اًمٓم٤مًم٥م سم٤مٓهتامم سمٙمت٥م قمٚمامئٜم٤م اعمت٘مدُملم ُمثؾ: إُمٝم٤مت 

اًم٧ًم وُمًٜمد أمحد وهمػمه٤م ُمـ يمت٥م قمٚمامئٜم٤م رمحٝمؿ اهلل، وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أٓ شمًتٗمٞمد ُمـ 

 يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م اعمت٠مظمريـ.

ُمـ اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م،  وهٙمذا أٟمّمحؽ سم٤مًمتخّمص سمٕمد أن شمٚمؿ سمام حتت٤مج إًمٞمف

: قمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من "اًمّمحٞمحلم"واًمتخّمص ًمف أصؾ8 ومٗمل 

قمـ اخلػم ويمٜم٧م أؾم٠مًمف قمـ اًمنم خم٤موم٦م أن يدريمٜمل، ومذيمر  اًمٜم٤مس ي٠ًمًمقن رؾمقل اهلل 

 قمغم ذًمؽ. احلدي٨م وأىمره اًمٜمٌل 

قمـ "اًمّمحٞمحلم"وحترص قمغم آزدي٤مد ُمـ اًمٕمٚمؿ يمؾ يقم، ومٗمل 

ٓ ضمًد إٓ دم اشمٛمتكم: «: سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  اهلل قمٌد

                                                        

 ووعػف. ] وراضمع ما شمؼدم[. »همارة اًمػصؾ«ذيمرها اًمشقخ ذم:   ( 1886)

 (.1847( )م 3606)خ ( 1887)

 (.815( )م 2025)خ ( 1888)
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ًٓ همٜمق يٛمٖمٗمف آٞم٣مء ايمٙمٝمؾ وآٞم٣مء ايمٛمٜم٣مر، ورصمؾ آسم٣مه اهلل  همٜمق يٗمقم زمف  ايمٗمرآنرصمؾ آسم٣مه اهلل َم٣م

 .»آٞم٣مء ايمٙمٝمؾ وآٞم٣مء ايمٛمٜم٣مر

َووُمْؾ َربِّ ِزْديِن ﴿: سمؾ اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ًمٜمٌٞمف حمٛمد 

ََمَثُؾ ﴿ ، وحيرص قمغم آٟمتٗم٤مع سمام قمٚمؿ، وم٘مد ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[222]ـمـف:﴾ْٙمامً فمِ 

ِٚمُؾ َأؽْمَٖم٣مراً  اَمِر حَيْ ْ حَيِْٚمُٙمقَه٣م ىَمَٚمَثِؾ احْلِ ـَ مُحُِّٙمقا ايمتحْقَراَة شُمؿح مَل ، ويم٤من اًمٜمٌل [3]اجلٛمٕم٦م:﴾ايمحِذي

 .يًتٕمٞمذ سم٤مهلل ُمـ قمٚمؿ ٓ يٜمٗمع 

  وشمرك اًمتٙمؼم:أٟمّمحؽ سم٤مًمتقاوع هلل -3

ؼِّ ﴿ ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: َْرِض زمَِٕمغْمِ احْلَ ْٕ وَن دِم ا ُ ـَ َيَتَ٘مػمح ـْ آَي٣مَِتَ ايمحِذي ُف فَم ؽَمَٟمْسِ

ؾْمِد ٓ َيتحِخُذوُه ؽَمٌِٝماًل َوإِْن َيَرْوا ؽَمٌِٝم ٣م َوإِْن َيَرْوا ؽَمٌِٝمَؾ ايمره َؾ َوإِْن َيَرْوا ىُمؾح آَي٥ٍم ٓ ُي٠ْمَِمٛمُقا ِِبَ

زُمقا زمِآي٣مسمِٛم٣َم َوىَم٣مُٞمقا فَمٛمَْٜم٣م نَم٣مهمِٙمكِمَ  ايْمَٕملِّ  ُْؿ ىَمذح ، وقمـ [224ٕقمراف:ا] ﴾َيتحِخُذوُه ؽَمٌِٝماًل َذيمَِؽ زمَِٟمَّنح

 جم٤مهد رمحف اهلل أٟمف ىم٤مل: ٓ يٜم٤مل اًمٕمٚمؿ ُمًتح وٓ ُمتٙمؼم.

 ؿمٙمر اًمٕمٚمامء اًمذيـ اؾمتٗمدت ُمٜمٝمؿ، واًمدقم٤مء هلؿ، واًمؽمطمؿ قمٚمٞمٝمؿ: -4

: أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل  قمـ "ؾمٜمٜمف"وم٘مد روى أسمق داود ذم 

 .»ٓ يُم٘مر اهلل َمـ ٓ يُم٘مر ايمٛم٣مس«

 ويمتٌٝمؿ وقمٚمامء اًمًقء ويمتٌٝمؿ: أهؾ اًمٌدعاًمٌٕمد قمـ  -5

ـْ َأَٞم٣مَب إرَِمح ﴿ٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل:  ٌِْع ؽَمٌِٝمَؾ ََم  .[23]ًم٘مامن:﴾َواسمح

                                                        

 ( قمـ زيد سمـ أرىمؿ ريض اهلل قمـف.2722)م ( 1889)

 (.94-1/93( وهق ذم اجلامع اًمصحقح )13/165رواه أسمق داود )( 1890)
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 .»ٝمؿ ايمٙم٣ًمنأطمقف َم٣مأطم٣مف فمعم أَمتل: َمٛم٣مهمؼ فمٙم«ي٘مقل:  واًمرؾمقل 

٣ٌَمِن يَمَٝمْٟمىُمُٙمقَن ﴿ سمؾ اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل: ْه ٣ٌَمِر َوايمره ضَْم ْٕ ـَ ا ـَ آََمٛمُقا إِنح ىَمثغِمًا َِم ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ـْ ؽَمٌِٝمِؾ  وَن فَم ٣ٌَمؿمِِؾ َوَيُِمده  .[52]اًمتقسم٦م:﴾اهللَِأَْمَقاَل ايمٛمح٣مِس زم٣ِميْم

 احلرص قمغم جم٤مًم٦ًم اًمّم٤محللم وأهؾ اًمٗمْمؾ: -6

ْؿ ﴿ :ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف حمٛمد  ىم٤مل اهلل ُ ـَ َيْدفُمقَن َرِبح َؽ ََمَع ايمحِذي ًَ َواْصػِمْ َٞمْٖم

ْٞمَٝم٣م َوٓ سُمْمِعْ  َٝم٣مِة ايمده ـْ زم٣ِميْمَٕمَداِة َوايْمَٔمًِمِّ ُيِريُدوَن َوصْمَٜمُف َوٓ سَمْٔمُد فَمْٝمٛم٣َمَك فَمٛمُْٜمْؿ سُمِريُد ِزيٛم٥ََم احْلَ  ََم

ـْ ِذىْمِرَٞم٣م َواسمح  ٌَُف فَم  .[16]اًمٙمٝمػ: ﴾ٌََع َهَقاُه َوىَم٣مَن َأَْمُرُه هُمُرؿم٣مً َأنْمَٖمْٙمٛم٣َم وَمْٙم

ْذُت ََمَع ﴿وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  َ ُ فَمعَم َيَدْيِف َيُٗمقُل َي٣م يَمْٝمتَٛمِل اَتح َوَيْقَم َئَمضه ايمٓمح٣ممِل

ؽُمقِل ؽَمٌِٝمالً  ِْذ هُمالٞم٣ًم طَمٙمِٝمالً *  ايمرح ْ َأَتح ـِ *  َي٣م َوْيَٙمَتك يَمْٝمَتٛمِل مَل ٛمِل فَم ىْمِر زَمْٔمَد إِْذ  يَمَٗمْد َأَوٙمح ايمذِّ

٣مِن طَمُذوًٓ  ًَ ْٞم ْٝمَْم٣مُن يمِْْلِ  .[17-15]اًمٗمرىم٤من: ﴾صَم٣مَءيِن َوىَم٣مَن ايمُمح

أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  : قمـ"اًمّمحٞمحلم"وذم 

ايمًقء ىمح٣مَمؾ اظمًؽ وٞم٣مهمخ ايم٘مغم، همح٣مَمؾ  واجلٙمٝمسَمثؾ اجلٙمٝمس ايمِم٣ميمح «: اهلل 

أن سمٌت٣مع َمٛمف، وإَم٣م أن جتد َمٛمف رحًي٣م ؿمٝم٥ٌم، وٞم٣مهمخ ايم٘مغم إَم٣م أن  اظمًؽ إَم٣م أن حيذيؽ وإَم٣م

 .»حيرق شمٝم٣مزمؽ، وإَم٣م أن جتد َمٛمف رحًي٣م َمٛمتٛم٥م

ومٕمغم هذا وم٠مٟمّمحؽ سم٤مًمٌٕمد قمـ هذه احلزسمٞم٤مت اعمٌتدقم٦م، وقمـ هذه اجلامقم٤مت 

احلٛم٘م٤مء،  اجل٤مهٚم٦ماعمٌتدقم٦م: يمجامقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملم، ومج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ، ومج٤مقم٦م اجلٝم٤مد 

ؽ أن حترص قمغم جم٤مًم٦ًم أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م وُمِم٤مورهتؿ ومٞمام حيدث، وإي٤مك وقمٚمٞم

                                                        

 (.1/97) "اجلامع اًمصحقح"، وهق ذم /ط ؿمايمر( قمـ قمؿر ريض اهلل قمـف143رواه أمحد )( 1891)

 (.2628( )م 5534)خ ( 1892)



 666 ىصٔشيت لطلب٘ العله (71

َئِمُدُهْؿ َوُيَٚمٛمِّٝمِٜمْؿ َوََم٣م َئِمُدُهُؿ ﴿ووؾم٤موس احلزسمٞملم وم٢مهن٤م أؿمٌف سمقؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤من: 

ٓح نُمُروراً  ْٝمَْم٣مُن إِ  .[212]اًمٜم٤ًمء: ﴾ايمُمح

ؿ اًمًٜم٦م أومًده وٓ إًمف إٓ اهلل يمؿ ُمـ ؿم٤مب ص٤مًمح طم٤مومظ ًمٚم٘مرآن ُمؼمز ذم قمٚم

احلزسمٞمقن سم٠مُم٤مٟمٞمٝمؿ اًمٙم٤مذسم٦م، وؾمٞم٠ًمًمقن أُم٤مم اهلل قمز وضمؾ قمـ هذا اًمتْمٚمٞمؾ، وطمًٌٜم٤م اهلل 

 وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ.

 اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمقىم٧م واًمّمح٦م: -7

اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل  قمـ "صحٞمحف"وم٘مد روى اًمٌخ٤مري ذم 

 .»٥م وايمٖمراغٞمٔمٚمت٣من َمٕمٌقن همٝمٜمام ىمثغم َمـ ايمٛم٣مس: ايمِمح«: رؾمقل اهلل 

 آهتامم سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م: -22

 ومت٠مظمذ ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُم٤م يًت٘مٞمؿ سمف ًم٤ًمٟمؽ، وُم٤م شمٕمرف سمف ارشم٤ٌمط اعمٕم٤مين.

 اًمرطمٚم٦م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ: -22

ُمـ أضمؾ ُم٠ًمًم٦م ُمـ  صؾ أصٞمؾ، وىمد رطمؾ ٟمٌل اهلل ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالمأوهل٤م 

 .ٟم٤مومٚم٦م اًمٕمٚمؿ، واًمٖمرسم٦م شم٤ًمقمدك قمغم اًمٗمراغ ًمتحّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ

 آسمتٕم٤مد قمـ اًمت٘مٚمٞمد: -21

 .[54]آهاء:﴾َوٓ سَمْٗمُػ ََم٣م يَمْٝمَس يَمَؽ زمِِف فِمْٙمؿٌ ﴿ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:

                                                        

 (.6412)خ ( 1893)

 ( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام قمـ ُأيب سمـ يمعب ريض اهلل قمـف.2380( )م  74/78/122)خ  ( 1894)
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  اًمٌٕمد قمـ اجلدل: -25

قمـ أيب أُم٤مُم٦م اًم٤ٌمهكم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل  "ضم٤مُمٕمف"وم٘مد روى اًمؽمُمذي ذم 

ََم٣م ﴿، صمؿ ىمرأ: »لَم٣م وؾ ومقم زمٔمد هدى ىم٣مٞمقا فمٙمٝمف إٓ أوسمقا اجلد«: رؾمقل اهلل 

ٓح صَمَدًٓ زَمْؾ ُهْؿ وَمْقٌم طَمِِمُٚمقنَ  زُمقُه يَمَؽ إِ ، وٓ شمتٕمّم٥م ًمرأيؽ ذم [36]اًمزظمرف:﴾رَضَ

اظمتالف إومٝم٤مم، وٓ ذم اظمتالف اًمتٜمقع طمتك ٓ شمدقمق اًمٜم٤مس إمم شم٘مٚمٞمدك وأٟم٧م شمِمٕمر 

 أو ٓ شمِمٕمر.

 اًمتث٧ٌم ذم اًمٗمتقى: -22

ٛمَُتُ٘مُؿ ايْمَ٘مِذَب َهَذا ضَمالٌل َوَهَذا َوٓ سَمُٗمقيُمقا ﴿ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 
ًِ ظم٣َِم سَمِِمُػ َأيْم

وا فَمعَم  وَن فَمعَم  اهللِ ضَمَراٌم يمَِتْٖمؼَمُ ـَ َيْٖمؼَمُ ايْمَ٘مِذَب ٓ  اهللِايْمَ٘مِذَب إِنح ايمحِذي

 .[224]اًمٜمحؾ:﴾ُيْٖمٙمُِحقنَ 

ضم٤مُمع "هذا وٓ شمٙمٗمل هذه اًمٕمج٤مًم٦م ًمٜمّمٞمح٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ، وم٠مٟمّمحف سم٤مًمرضمقع إمم 

سمـ طمرب،  ٕيب ظمٞمثٛم٦م زهػم "اًمٕمٚمؿ"اًمؼم، ويمت٤مب  ٓسمـ قمٌد "ٕمٚمؿ وومْمٚمفسمٞم٤من اًم

، وهمػمه٤م ُمـ دواويـ "صحٞمح ُمًٚمؿ"، وُمـ "صحٞمح اًمٌخ٤مري"ُمـ  "اًمٕمٚمؿ"ويمت٤مب 

 اإلؾمالم.

  .وومؼ اهلل اجلٛمٞمع عم٤م حي٥م ويرى

* * * 

                                                        

 (.1/106( وهق ذم اجلامع اًمصحقح )9/130)ت   ( 1895)

 ًمة مًتؼؾَّة.وسمػضؾ اهلل شمعامم ىمد ىُمؿُت سمنمح هذه اًمـصائح ذم رؾما  ( 1896)



 668 ىصٔشيت للدعاٗ إىل اهلل (72

 احلٛمد هلل، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل أُم٤م سمٕمد: 

: ٢من اًمدقمقة إمم اهلل هل وفمٞمٗم٦م إٟمٌٞم٤مء، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف حمٛمد وم

ًا َوَٞمِذيراً ﴿ ٌَممِّ ٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك ؾَم٣مِهدًا َوَُم ٣م ايمٛمحٌِله إِٞمح َ اصم٣ًم َُمٛمغِماً  اهللَِوَدافِمٝم٣ًم إلَِم *  َي٣م َأُّيه  ﴾زم١ِمِْذٞمِِف َوِهَ

اْدُع إلَِم ؽَمٌِٝمِؾ َرزمَِّؽ ﴿ :ٜمٌٞمف حمٛمد ، وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًم[24-23]إطمزاب: 

ـُ  ًَ ْؿ زم٣ِميمحتِل ِهَل َأضْم ٛم٥َِم َوصَم٣مِدَْلُ ًَ ْ٘مَٚم٥ِم َواظمَْْقفِمَٓم٥ِم احْلَ يم٤من  ، واًمٜمٌل [213]اًمٜمحؾ:﴾زم٣ِمحْلِ

سمـ ضمٌؾ إمم اًمٞمٛمـ، وىم٤مل ًمف يمام ذم  يرؾمؾ اًمدقم٤مة إمم اهلل، وم٘مد أرؾمؾ ُمٕم٤مذ

ٟمَت ومقًَم٣م َمـ أهؾ ايم٘مت٣مب، إٞمؽ ؽمت«اسمـ قم٤ٌمس:  ُمـ طمدي٨م "اًمّمحٞمحلم"

همٙمٝم٘مـ أول َم٣م سمدفمقهؿ إيمٝمٜم٣م ؾمٜم٣مدة أن ٓ إيمف إٓ اهلل، وأن حمٚمًدا رؽمقل اهلل، هم١من هؿ 

أصم٣مزمقك يمذيمؽ همٟمطمػمهؿ أن اهلل اهمؼمض فمٙمٝمٜمؿ دم ايمٝمقم وايمٙمٝمٙم٥م َخس صٙمقات، هم١من هؿ 

أصم٣مزمقك يمذيمؽ همٟمطمػمهؿ أن اهلل اهمؼمض فمٙمٝمٜمؿ صدوم٥م سم٠مطمذ َمـ أنمٛمٝم٣مئٜمؿ همؼمد فمعم 

واسمؼ دفمقة اظمٓمٙمقم هم١مٞمف يمٝمس زمٝمٛمٜم٣م وزمكم اهلل )ئٜمؿ، وإي٣مك وىمرائؿ أَمقاَلؿ، همٗمرا

  .»(ضمج٣مب

ُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك  "اًمّمحٞمحلم"وىم٤مل ًمف وٕيب ُمقؾمك إؿمٕمري يمام ذم 

زممما وٓ سمٛمٖمرا وينا وٓ سمٔمنا، وسمْم٣موفم٣م وٓ «إؿمٕمري ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: 

                                                        

 (.19( رىمؿ )31( )م/اإليامن/1458)خ ( 1897)

 (.19( وهق ذم مًؾؿ قمـ معاذ )1496ما سملم اًمؼقؾملم اكػرد سمف اًمٌخاري )( 1898)

 (.1733( )م 3038)خ ( 1899)
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إمم اهلل ُمٜمزًمتٝمؿ رومٞمٕم٦م، اًمدقمقة إمم اهلل هل ُمٜمزًم٦م رومٞمٕم٦م  ، أو هبذا اعمٕمٜمك وم٤مًمدقم٤مة»َتتٙمٖم٣م

ـْ ﴿أرومع ُمـ ُمٜمزًم٦م اعمٚمقك واًمرؤؾم٤مء، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: َوََم

ـْ َدفَم٣م إلَِم  ح ـُ وَمْقًٓ مِم ًَ ٙمِِٚمكمَ  اهللِ َأضْم ًْ ـَ اظمُْ ٛمِل َِم  .[55]ومّمٚم٧م:﴾َوفَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم َووَم٣مَل إِٞمح

اهلل ٓ سمد أن شمٙمقن قمغم سمّمػمة، يمام ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف واًمدقمقة إمم 

ٌَْح٣مَن  اهللِوُمْؾ َهِذِه ؽَمٌِٝمقِم َأْدفُمق إلَِم ﴿ اًمٙمريؿ: ٌََٔمٛمِل َوؽُم ـِ اسمح َوََم٣م َأَٞم٣م  اهللِفَمعَم زَمِِمغَمٍة َأَٞم٣م َوََم

ىمكِمَ  ـَ اظمُْمْمِ هل ىم٤مُم٧م هب٤م،  ، واًمدقمقة إمم اهلل ؾم٥ٌم ًمٗمالح إُم٦م إن[226]يقؾمػ: ﴾َِم

غْمِ َوَيْٟمَُمُروَن ﴿ ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ٥ٌم َيْدفُمقَن إلَِم اخْلَ ـْ َِمْٛمُ٘مْؿ ُأَمح َويْمَتُ٘م

ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْْٖمٙمُِحقنَ  ، ه١مٓء اًمذيـ [222]آل قمٛمران:﴾زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن فَم

اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هب٤م هؿ اعمٗمٚمحقن، هؿ اًمٗم٤مئزون ذم  ي٘مقُمقن هبذه اًمّمٗم٤مت اًمتل أُمر

 اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

  ويٜمٌٖمل أن شمٙمقن اًمدقمقة إمم اهلل ؿم٤مُمٚم٦م وم٢من اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ًمٜم٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم:

٥مً ﴿ ْٙمِؿ ىَم٣مهمح ًِّ ـَ آََمٛمُقا اْدطُمُٙمقا دِم ايم ٣م ايمحِذي َ ، أي ظمذوا اإلؾمالم ُمـ مجٞمع [126]اًمٌ٘مرة:﴾َي٣م َأُّيه

ومٞمٜمٌٖمل أن شمٙمقن ؿم٤مُمٚم٦م ًمٚمٛمدقمقيـ، وؿم٤مُمٚم٦م أيًْم٤م ذم ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف اعمدقمقون، ضمقاٟمٌف، 

سمـ ضمٌؾ وهق يٕمتؼم وم٘مٞمًٝم٤م، وأسم٤م  رؾمؾ اًمدقم٤مة إمم اهلل، وم٠مرؾمؾ ُمٕم٤مذيم٤من ي واًمٜمٌل 

هَمٌاَِم ﴿ :ُمقؾمك وهق يٕمتؼم وم٘مٞمًٝم٤م، ويٙمقن ًمٞمٜم٤ًم يمام ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف حمٛمد 

ـَ  ٥ٍم َِم ـْ ضَمْقيمَِؽ يمِٛمْ  اهللِ َرمْحَ قا َِم ْٞمَٖمّمه َٓ ْؿ َويَمْق ىُمٛم٦َْم هَمّٓم٣ًم نَمٙمِٝمَظ ايْمَٗمْٙم٤ِم  ، [237]آل قمٛمران:﴾٦َم ََلُ

يم٤من يرؾمؾ اًمدقم٤مة  وم٤مًمٚملم ُمٓمٚمقب ذم ُمقوٕمف، واًمِمدة ُمٓمٚمقسم٦م ذم ُمقوٕمٝم٤م وم٤مًمٜمٌل 

إين مل أرؾمؾ قمامزم  ي٘مقل قمٛمر: "ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد"سمـ اخلٓم٤مب يمام ذم  ٛمرإمم اهلل وقم

أُمقاًمٙمؿ، وٓ ًمٞميسمقا أسمِم٤مريمؿ، وًمٙمٜمل أرؾمٚمٝمؿ ًمٞمٕمٚمٛمقيمؿ  إًمٞمٙمؿ ًمٞم٠ميمٚمقا
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 .ديٜمٙمؿ

إضمر واًمثقاب ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وم٢مٟمف  اعمحتًٌقنواًمدقمقة إمم اهلل إذا مل ي٘مؿ هب٤م 

ؾ طمٙمقُم٦م أو ٌَ ىمِ  ُمـ ًمٚمدرهؿ واًمديٜم٤مر، وم٘مد ومِمٚم٧م دقمقهتؿ ؾمقاء اعمحتًٌقنٓ ي٘مقم هب٤م 

ٌَؾُمـ  ٘مقُمقا هب٤م، وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ ي٘مٌؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ طمزسمٞملم ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن ي ىِم

إٓ ُم٤م يم٤من ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف، وهٙمذا يمام ؾمٛمٕمتؿ ٓ سمد أن شمٙمقن اًمدقمقة إمم اهلل ؿم٤مُمٚم٦م 

ًمألُم٦م ًمٚمذيمر وإٟمثك، وًمٚمٙمٌػم واًمّمٖمػم اعمٛمٞمز طمتك اًمّمٖمػم اًمذي ٓ يٛمٞمز يٜمٌٖمل أن 

ي٠ميمؾ مترة وم٠مدظمؾ اًمٜمٌل يٗمٕمؾ، وم٘مد رأى احلًـ  يدرب قمغم اخلػم يمام يم٤من اًمٜمٌل 

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، ُمـ طمدي٨م أيب  »ىمخ ىمخ إَّن٣م َمـ ايمِمدوم٥م«أصٌٕمف وىم٤مل:  

 .هريرة

وًمٚمّمحٞمح واعمريض سمٛمـ  ،وًمٚمت٤مضمر واًمٗم٘مػم ،وم٢مذا يم٤مٟم٧م ًمٞم٧ًم ًمٚمٙمٌػم واًمّمٖمػم

شمرضمك طمٞم٤مشمف، وعمـ ىمد قمرف ُمقشمف طمتك وىم٧م اًمٜمزع أريد أن أىمقل ؿمٞمًئ٤م سمٕمد هذا، اًمٜمٌل 

، وي٘مقل »ومؾ ٓ إيمف إٓ اهلل ىمٙمٚم٥م أضم٣مج يمؽ ِب٣م فمٛمد اهلل ي٣م فمؿ«ي٘مقل ًمٕمٛمف:  

ي٣م نمالم ومؾ ٓ إيمف «ًمذًمٙمؿ اًمٖمالم اًمٞمٝمقدي وىمد دظمؾ يٕمقده ومقضمده ذم اًمٜمزع، وم٘م٤مل ًمف: 

، ومٜمٔمر اًمٖمالم إمم أسمٞمف وم٘م٤مل ًمف: اـمع أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ وم٘م٤مل: أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل، صمؿ »إٓ اهلل

 .»احلٚمد هلل ايمذي أٞمٗمذه َمـ ايمٛم٣مر«: وهق ي٘مقل ىم٣م قمٚمٞمف ومخرج اًمٜمٌل 

                                                        

 ( مـ ـمريؼ معدان سمـ أيب ـمؾحة قمـ قمؿر ريض اهلل قمـف.1/15ـ )( 1900)

 (.1069( )م 1491)خ ( 1901)

 سمـ طمزب ريض اهلل قمـف.( قمـ اعمًقب 24( )م 1360)خ ( 1902)

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.1356)خ ( 1903)
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وم٤مًمدقمقة ٓ سمد أن شمٙمقن ؿمٛمقًمٞم٦م جلٛمٞمع اعمًٚمٛملم سمخالف سمٕمض اًمدقمقات 

وم٢مهن٤م ختص اًمتج٤مر، وختص ذوي اًمرشم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م، وختص اعمث٘مٗملم طمتك إهنؿ  8اعمٕم٤مسة

ُمًتٕمدون أن يذهٌقا إمم اًمت٤مضمر ويٛمًحقا ىمدُمٞمف ويٛمٙمثقا إي٤مم، سمؾ إؿمٝمر، سمؾ 

ـ أضمؾ أهنؿ جيتذسمقن ذًمؽ اًمت٤مضمر، يٜمٌٖمل أن يٕمٓمل يمؾ ُمًٚمؿ ىمًٓمف ُمـ اًمًٜملم ُم

 8وـمقائػ ٓ ي٤ٌمزم هبؿ، اًمٕمجقز اًمتل هل ذم اًمّمحراء ،اًمدقمقة، أُم٤م أن يريمز قمغم ـم٤مئٗم٦م

وهٙمذا اًمتل هل ذم سمٞمتٝم٤م، وهٙمذا اعمريض وُمـ ٓ يرضمك ٟمٗمٕمف ًمٚمدقمقة ٓ ي٤ٌمًمقن هبؿ، ُم٤م 

إُم٦م  م ُم٤مًمًٙم٤م إذ ي٘مقل: ٓ يّمٚمح آظمر هذه، ورطمؿ اهلل اإلُم٤مهذه دقمقة رؾمقل اهلل 

إٓ ُم٤م أصٚمح أوهل٤م، وم٢مذا أردٟم٤م أن ٟمّمٚمح اعمجتٛمع ومٚمٜمًع، وًمٜمجتٝمد ذم ُمٕمروم٦م دقمقة 

  يم٤من يٕمرض ٟمٗمًف قمغم اًم٘م٤ٌمئؾ. ، وم٤مًمٜمٌل رؾمقل اهلل 

، وشم٠مشمٞمف »أُّي٣م ايمٛم٣مس ومقيمقا ٓ إيمف إٓ اهلل سمٖمٙمحقا«وذم اعمجتٛمٕم٤مت وي٘مقل هلؿ: 

: ٘مقل: ي٤م رؾمقل اهلل أين أسع وم٤مدع اهلل أن يٕم٤مومٞمٜمل، وم٘م٤مل هل٤م اًمٜمٌل اُمرأة ؾمقداء شم

، ىم٤مًم٧م: سمؾ ادقمقا اهلل زم أن ٓ »إن ؾمئ٦م صػمت ويمؽ اجلٛم٥م، وإن ؾمئ٦م دفمقت اهلل يمؽ«

 .أشمٙمِمػ ومدقم٤م اهلل هل٤م أن ٓ شمتٙمِمػ

ؿ ومٚمٞمٜمٔمر إمم شمٚمٙم ومٙم٤من سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ي٘مقل: ُمـ أراد أن يٜمٔمر إمم اُمرأة ُمـ أهؾ اجلٜم٦م 

  اعمرأة اًمًقداء.

ي٣م نمالم اضمٖمظ اهلل حيٖمٓمؽ، «سمـ قم٤ٌمس وهق همالم:  ًمٕمٌد اهلل وهٙمذا ي٘مقل اًمٜمٌل 

                                                        

ًٌا رواه أمحد)( 1904)  (.1/53( قمـ رسمقعة سمـ قمٌاد ريض اهلل قمـف. وهق ذم اجلامع )3/492شمؼدم ىمري

 ( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام.2576( )م 5652)خ ( 1905)
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ظمر احلدي٨م اًمٖمالم حمت٤مج إمم ، إمم آ»اضمٖمظ اهلل جتده جت٣مهؽ، إذا ؽمٟميم٦م هم٣مؽمٟمل اهلل

ـّ  ،دقمقة واإلٟمس  واًمٙمٌػم حمت٤مج إمم دقمقة، ويمؾ اعمًٚمٛملم حيت٤مضمقن إمم دقمقة سمؾ يمؾ اجِل

، ووؾمٞمٚم٦م اًمدقمقة هل اًمٙمت٤مب قن إمم دقمقة إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل حيت٤مضم

واًمًٜم٦م، وًمٞمس وؾم٤مئؾ اًمدقمقة هل اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت، وًمٞمس ُمـ وؾم٤مئؾ اًمدقمقة هل 

 إٓقمٞم٥م.

داتوم٢من اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت شمٕمتؼم ُمـ  ًِ ، ٟمٕمؿ اًمدقمقة، وم٢من ظمػم اهلدي هدي حمٛمد  ُُمْٗم

أيًْم٤م اؾمتٕمٛمؾ هذا ومدقم٤م ًها  ا، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد إن أٟمٌٞم٤مء اهلل يم٤مٟمقا يدقمقن ًها وضمٝمرً 

وضمٝمًرا، ودقم٤م صح٤مسمتف روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ، وهٙمذا أيًْم٤م اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ، 

ًمٙمـ هٜم٤مك أُمر يٜمٌٖمل أن شمتٜمٌف ًمف وهق أن ُم٠ًمًم٦م اًمني٦م ذم هذا اًمزُمـ أومًدت اًمدقمقة، 

٤مع إوىم٤مت شمْمٞمع وضمٕمٚم٧م اًمٜم٤مس يًٞمئقن اًمٔمـ سم٤مًمدقم٤مة إمم اهلل، ُم٠ًمًم٦م اًمني٦م ووٞم

 هذا اًمقىم٧م ،وىمتؽ ُمـ سمٕمد صالة اًمٕمٍم إمم اًم٤ًمقم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٚمٞمؾ وأٟم٧م ذم ختٓمٞمط

طمزب ُمـ يمت٤مب اهلل، وذم طمٗمظ رء ُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  ىمراءة يٜمٌٖمل أن شمٍمومف ذم

َؽ ايمحِذي ﴿أول ُم٤م أٟمزل اهلل قمٚمٞمف:  ، ومرب اًمٕمزة ي٘مقل ًمٜمٌٞمف حمٛمد  اوْمَرْأ زم٣ِمؽْمِؿ َرزمِّ

ـْ فَمَٙمٍؼ *  طَمَٙمَؼ  ٣مَن َِم ًَ ْٞم ِ ْٕ ىَْمَرمُ *  طَمَٙمَؼ ا ْٕ َؽ ا َؿ زم٣ِميْمَٗمَٙمؿِ *  اوْمَرْأ َوَرزمه َؿ *  ايمحِذي فَمٙمح فَمٙمح

٣مَن ََم٣م مَلْ َئْمَٙمؿْ  ًَ ْٞم ِ ْٕ  .[3-2]اًمٕمٚمؼ: ﴾ا

وم٠مٟم٧م حمت٤مج إمم ذًمؽ اًمقىم٧م اًمذي شمٍمومف ذم اًمتخٓمٞمط وي٠مظمذ قمٚمٞمؽ وىمتؽ، حمت٤مج 

، ورطمؿ اهلل ٗمظ ؿمٞمًئ٤م ُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل إمم أن حتٗمظ ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًم٘مرآن، وأن حت

                                                        

(، 1/31) "اًمصحقح اجلامع"( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام وهق ذم 2516رواه اًمؽممذي )( 1906)

 وصححف اًمعالمة إًمٌاين.
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زيز إذ ي٘مقل: إذا رأي٧م ىمقًُم٤م خيتّمقن سم٠مُمر وم٤مطمذرهؿ وم٢مٟمام هؿ قمغم اًمٕم سمـ قمٌد قمٛمر

سمـ  سمـ حمٛمد يب سمٙمراًمٕمزيز إمم أ سمـ قمٌد ا اعمٕمٜمك ُم٠ًمًم٦م اًمٕمٚمؿ، ويٙمت٥م قمٛمرسمدقم٦م، أو هبذ

سم٤مجلٚمقس ًمٚمٜم٤مس ذم سمـ طمزم، وإمم أٟم٤مس ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ي٠مُمرهؿ سمٙمت٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ، و قمٛمرو

 .اعم٤ًمضمد ي٘مقل: وم٢مين أظمِمك دروس اًمٕمٚمؿ وذه٤مب اًمٕمٚمامء

وم٤معمًٚمٛمقن ذم هذه إزُمٜم٦م حمت٤مضمقن إمم قمٚمامء جيٚمًقن هلؿ ذم اعم٤ًمضمد، وٓ يٙمٚمقا 

اًمٕمٚمؿ إمم احلٙمقُم٤مت، وٓ يٙمٚمقا اًمٕمٚمؿ إمم اًمٙمٚمٞم٤مت واجل٤مُمٕم٤مت، وٓ يٙمٚمقا اًمٕمٚمؿ إمم 

واًمٕمٚمؿ ذم  ،إمم قمٚمامئٜم٤م طمٗمٔمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم اعم٤ًمضمداعمدارس، حمت٤مضمقن قمغم أن جيٚمًقا 

اًمٕمٚمقم اًمدٟمٞمقي٦م اًمتل ُمـ  اعم٤ًمضمد سمف سمريم٦م، ًم٧ًم أطمرم قمغم اًمٜم٤مس ؿمٞمًئ٤م مم٤م أطمٚمف اهلل هلؿ

حيت٤مضمقن إًمٞمٝم٤م ًمٙمـ يٜمٌٖمل أن يٌدأ اًمٓم٤مًم٥م سمحٗمظ اًم٘مرآن، أُم٤م إذا يم٤من ٓ يٕمرف إٓ 

ـْ ﴿: ؿ ًمٜمٌٞمف حمٛمد إُمقر اًمدٟمٞمقي٦م ومرب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمري ـْ ََم هَمَٟمفْمِرْض فَم

ْٞمَٝم٣م َٝم٣مَة ايمده ٓح احْلَ ْ ُيِرْد إِ ـْ ِذىْمِرَٞم٣م َومَل ـَ ايْمِٔمْٙمؿِ *  سَمَقلمح فَم ٌَْٙمُٕمُٜمْؿ َِم ، [52-17ًمٜمجؿ: ا]﴾َذيمَِؽ ََم

ـِ ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ْٞمَٝم٣م َوُهْؿ فَم َٝم٣مِة ايمده ـَ احْلَ َئْمَٙمُٚمقَن ـَم٣مِهرًا َِم

طِمَرِة ُهْؿ نَم٣مهمُِٙمقنَ  ْٔ  ، وٓ يٜمٌٖمل أن يٖمؽم ُمـ يريد وضمف اهلل سم٤مًمِمٝم٤مدات.[5]اًمروم: ﴾ا

ـْ ﴿ وم٢من اًمٕمٚمؿ وطم٤مضم٦م اعمًٚمٛملم جي٥م أن شم٘مدُمٝم٤م قمغم طم٤مضم٤مشمؽ وقمغم ُمّمٚمحتؽ: َوََم

َٔمْؾ يَمُف خَمَْرصم٣مً  اهللََيتحِؼ  ٤ُم *  جَيْ ًِ َت ـْ ضَمْٝم٧ُم ٓ حَيْ ٘مٞم٧م اهلل ، إذا اشم[5-1 ]اًمٓمالق:﴾َوَيْرُزوْمُف َِم

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وطمرص٧م قمغم ٟمٗمع إظمقاٟمؽ اعمًٚمٛملم، وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمـ 

يْمٞمٕمؽ يمام ىم٤مًم٧م ه٤مضمر إلسمراهٞمؿ وىمد شمريمٝم٤م ذم ذًمٙمؿ اًمقادي وم٘م٤مًم٧م: اهلل أُمرك هبذا؟ 

                                                        

 (.34ـ رواه اًمٌخاري ذم يمتاب اًمعؾؿ سماب رىمؿ )( 1907)
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شمريمٝم٤م سمٛمٙم٦م وهل واد ظم٤مل ُمـ اإلٟمس وم٘م٤مًم٧م: اهلل أُمرك هبذا؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مًم٧م: إًذا ٓ 

قمغم اعمًٚمؿ أن ي٘مدم ُمّمٚمح٦م اعمًٚمٛملم قمغم ُمّمٚمحتف اخل٤مص٦م، ، وم٤مًمقاضم٥م يْمٞمٕمٜم٤م

واعمًٚمٛمقن أن أطمقج ُم٤م يٙمقٟمقن إمم قمٚمامء ي٘مدُمقن هلؿ ذع اهلل ص٤مومًٞم٤م ظم٤مًمًٞم٤م ُمـ 

، وهذه اًمّمحقة اإلؾمالُمٞم٦م إن مل حيتْمٜمٝم٤م ضم٤مء سمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد يمام اًمٌدع واخلراوم٤مت، 

ط، خيِمك قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمزًمؼ وُمـ اًمٕمٚمامء وي٘مقُمقن سمرقم٤ميتٝم٤م وم٢مٟمف خيِمك قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمِمٓم

اعمٞمؾ يمام طمّمؾ ُمـ مج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم، اٟمتنمت سمٛمٍم، صمؿ اٟمتنمت ذم يمثػم ُمـ إىمٓم٤مر 

اإلؾمالُمٞم٦م ُم٤م هق اًم٥ًٌم ذم هذا؟ اًم٥ًٌم هق إمه٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ رقم٤مي٦م اًمِم٤ٌمب، وأهؾ 

قمغم هداي٦م اعمجتٛمع، وحيرصقن قمغم إٟم٘م٤مذ  حيرصقناًمٕمٚمؿ ُم٤م رومع اهلل ؿم٠مهنؿ إٓ ٕهنؿ 

جتٛمع سمام حيؾ سمف ُمـ اًمْمالل وُمـ اًمٗم٤ًمد، وُمـ اًمٌدع وُمـ اخلراوم٤مت، وهذا زُمـ اعم

قمـ ُمقاضمٝم٦م اعمًٚمٛملم سم٤معمداومع  قمجزوااإلؾمالم إومٙم٤مر أن يمام شمٕمرومقن أقمداء  ،اًمدقمقة

اعمًٚمٛملم مح٤مؾم٦م ًمديٜمٝمؿ ومٕمٛمدوا إمم  واًمرؿم٤مؿم٤مت واًمٓم٤مئرات، ورأوا أن هذا يزيد

، يمت٤مب اهلل، ؿمٙمٙمقا اعمًٚمٛملم ذم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد  شمِمٙمٞمؽ اعمًٚمٛملم، ؿمٙمٙمقا اعمًٚمٛملم ذم

ؿمٙمٙمقا اعمًٚمٛملم ذم ذع اهلل، وُم٤م شمريمقا ؿمٕمػمة ُمـ ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم إٓ وهؿ يِمٙمٙمقن 

 ومٞمٝم٤م.

وقمٚمامؤٟم٤م اًمذيـ سمٞمدهؿ اًمٜمقر سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم، ذاك ُمِمٖمقل سمقفمٞمٗمتف، سمؾ رسمام يٙمقن 

عمًٚمٛملم سمدوام ذم اًمّمٌح هم٤مرىًم٤م ذم إقمامل اًمدٟمٞمقي٦م وذم اًمقفم٤مئػ، ىمد ؿمٖمٚمف طمٙم٤مم ا

ودوام سمٕمد اًمٕمٍم ودوام رسمام سمٕمد اًمٕمِم٤مء، طمتك ٓ يٗمٙمر ذم إٟم٘م٤مذ اعمًٚمٛملم، وٓ يٗمٙمر 

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام.3522ـ )خ ( 1908)
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ومٞمام حيت٤مج إًمٞمف اعمًٚمٛمقن، وُم٤م رومع اهلل اًمٕمٚمامء يمام ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف 

ـَ ُأوسُمقا اهللَُيْرهَمِع ﴿ اًمٙمريؿ: ـَ آََمٛمُقا َِمٛمُْ٘مْؿ َوايمحِذي ، [22]اعمج٤مدًم٦م:﴾ايْمِٔمْٙمَؿ َدَرصَم٣مٍت  ايمحِذي

اَم َُيَُْمك ﴿ وي٘مقل: ٣ٌَمِدِه ايْمُٔمَٙماَمءُ  اهللَ إِٞمح ـْ فِم ، وي٘مقل أيًْم٤م سمٞم٤مًٟم٤م عمٜمزًم٦م اًمٕمٚمؿ [16]وم٤مـمر:﴾َِم

ُر أُ ﴿ وأهٚمف: اَم َيَتَذىمح ـْ ُهَق َأفْمَٚمك إِٞمح ؼه ىَمَٚم َؽ احْلَ ـْ َرزمِّ اَم ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمَؽ َِم ـْ َئْمَٙمُؿ َأٞمح ويُمق َأهَمَٚم

٣ٌَمِب  يَْم ْٕ  .[27]اًمرقمد: ﴾ا

ويٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ أن اًمت٘مّمػم ُمـ اجل٤مٟمٌلم، اًمت٘مّمػم ُمـ اًمٕمٚمامء، واًمت٘مّمػم ُمـ اًمٕم٤مُم٦م 

وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٠مُمر اًمٕم٤مُم٦م أن ي٠ًمًمقا أهؾ اًمٕمٚمؿ، وٟمحـ ُم٤مذا ٟمًٛمع اًمٕم٤مُم٦م ي٠ميت 

ىم٧م احل٩م، وي٠ًمل قمـ ُم٠ًمًم٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمٓمالق، أو ُم٠ًمًم٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ احل٩م إذا يم٤من و

أُم٤م اًمرسم٤م اًمذي دظمؾ قمغم اعمًٚمٛملم، أُم٤م اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م، أُم٤م اًمٗم٤ًمد اًمذي اضمت٨م سمالد 

اعمًٚمٛملم وم٢من اًمٕم٤مُم٦م يٕمتؼمون صاًم سمٙماًم قمٛمًٞم٤م إٓ ُمـ رطمؿ اهلل، ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م أطمًدا ي٠ميت 

وي٘مقل اًمٚمٝمؿ إٓ اًمٜم٤مدر: ُم٤م طمٙمؿ اإلؾمالم ذم هذه اًمٌٜمقك اًمرسمقي٦م؟ ُم٤م طمٙمؿ اإلؾمالم ذم 

ج واًمًٗمقر؟ ُم٤م طمٙمؿ اإلؾمالم ذم آظمتالط؟ ُم٤م طمٙمؿ اإلؾمالم ذم هذه اًمٗمٜم٤مدق اًمتؼم

اًمتل هب٤م اًمٗم٤ًمد؟ ُم٤م طمٙمؿ اإلؾمالم ذم سمٞمع اخلٛمر ذم أؾمقاق اعمًٚمٛملم؟ ٟمريد ُمـ اًمٕم٤مُم٦م أن 

يتٞم٘مٔمقا، وأن يِمٕمروا سم٠مهنؿ ُمًئقًمقن قمـ هذا اًمديـ، وإن اًمٕمٚمامء ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن 

د إٓ سم٤مًمتٕم٤مون، وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل ذم يمت٤مسمف يقاضمٝمقا هذا اًمْمالل وهذا اًمٗم٤ًم

شْمِؿ َوايْمُٔمْدَوانِ ﴿اًمٙمريؿ:  ِ ْٕ ، [1]اعم٤مئدة:﴾َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ايْمػِمِّ َوايمتحْٗمَقى َوٓ سَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ا

ـَ آََمٛمُقا ىُمقُٞمقا َأْٞمَِم٣مَر ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

، شمٜمٍم ديـ اهلل سمامًمؽ، وشمٜمٍم ديـ اهلل سمٜمٗمًؽ، شمٜمٍم ديـ اهلل [22]اًمّمػ:﴾اهللِ

سمٕمروؽ، يمؾ رء يٜمٌٖمل أن هيقن قمٚمٞمؽ ذم ٟمٍمة ديـ اهلل، هذا اًمذي يٜمٌٖمل ًمٙمؾ 
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وم٢من اًمٕمٚمامء ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن يقاضمٝمقا هذه  8ُمًٚمؿ، وم٢من اًمٕم٤مُم٦م إذا ختٚمقا قمـ هذا اًمديـ

ٟم٘مالسم٤مت، وم٢من اًمثقرات وآٟم٘مالسم٤مت ًمٞم٧ًم اعمٜمٙمرات، وًم٧ًم أدقمق إمم اًمثقرات وآ

وشمٌٚمٞمغ  ،وضمٚمقس ذم سمٞمقت اهلل ،ؾمٌٞمؾ اإلصالح، أدقمقا إمم اًمتٕم٤مون وُمٜم٤مؿمدة اعمًئقًملم

 وقم٘مد اعمح٤مرضات. ،ذع اهلل

ي٣م أُّي٣م ايمٛم٣مس «إذ ي٘مقل ذم أول أُمره:  ويٜمٌٖمل أن ٟمٌدأ ُمـ طمٞم٨م سمدأ رؾمقل اهلل 

أن ٟمدقمقا إمم ٓ إًمف إٓ اهلل، وإمم حت٘مٞمؼ ٓ  ، ويٜمٌٖمل»ومقيمقا ٓ إيمف إٓ اهلل سمٖمٙمحقا

إًمف إٓ اهلل، وهٙمذا أيًْم٤م ؾم٤مئر أٟمقاع اًمتقطمٞمد ٟمٌدأ سمف، صمؿ سمٕمد ذًمؽ ٟمٌدأ ذم شمٕمٚمٞمٛمٜم٤م سمحٗمظ 

اًم٘مرآن يمام يم٤من ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ يٌدأون سمحٗمظ اًم٘مرآن، شم٘مرأ ىمقل اهلل 

ـْ دُ ﴿ قمز وضمؾ: ـْ َيْدفُمق َِم ح ـْ َأَوؾه مِم َتِجٝم٤ُم يَمُف إلَِم َيْقِم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َوُهْؿ  اهللِ وِن َوََم ًْ ـْ ٓ َي ََم

ـْ ُدفَم٣مئِِٜمْؿ نَم٣مهمُِٙمقنَ  ٣ٌَمَدهِتِْؿ *  فَم ْؿ َأفْمَداًء َوىَم٣مُٞمقا زمِِٔم َوإَِذا ضُممِمَ ايمٛمح٣مُس ىَم٣مُٞمقا ََلُ

ـَ  ة زيٜم٥م ، صمؿ ٟمًٛمٕمؽ شمدقمقا اسمـ قمٚمقان إن يمٜم٧م يٛمٜمًٞم٤م، أو اًمًٞمد[4-3]آطم٘م٤مف: ﴾ىَم٣مهمِِري

اًم٘م٤مدر اجلٞمالين واًمٕمٞمدروس إمم همػم أوًمئٙمؿ اعمذيمقريـ  إن يمٜم٧م ُمٍمًي٤م، وهٙمذا قمٌد

وذيمر أن ًمٙمؾ سمٚمدة وصمٜم٤ًم يدقمقٟمف  ،"شمٓمٝمػم آقمت٘م٤مد"ممـ ذيمرهؿ اًمّمٜمٕم٤مين ذم يمت٤مسمف 

ويًتٖمٞمثقن سمف ُمـ همػم اهلل، وًم٧ًم أقمٜمل ويمذًمؽ اًمّمٜمٕم٤مين ٓ يٕمٜمل أن أهؾ يمؾ سمٚمدة 

دقمق وٟمحـ ُمٕمنم اعمًٚمٛملم إذا يم٤من يقضمد ومٞمٜم٤م وٟمحـ قمغم شمٚمٙمؿ احل٤مًم٦م، ًمٙمـ ومٞمٝمؿ ُمـ ي

، اعمًٚمٛملمُمٕمنم اًمدقم٤مة إمم اهلل8 ٕن اًمدقم٤مة إمم اهلل أظمص ُمـ اعمًٚمٛملم، ومٝمؿ رؤوس 

وهؿ مح٤مة اإلؾمالم، ٟمحـ إذا يمٜم٤م ُمٙمقٟملم ممـ يٕمت٘مد قم٘مٞمدة اًمًٚمػ وهل اًمتل يٜمٌٖمل أن 

                                                        

 شمؼدم آكًػا.( 1909)
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رسم٦م اعمقشمك، وُمـ يًتٖمٞم٨م يٕمت٘مده٤م يمؾ ُمًٚمؿ، وومٞمٜم٤م ُمـ يٜم٤مدي همػم اهلل، وُمـ يتٛمًح سم٠مشم

سمٖمػم اهلل، وومٞمٜم٤م ُمـ يٕمت٘مد أن إوًمٞم٤مء هلؿ شمٍمف اًمٙمقن، وومٞمٜم٤م ُمـ يٕمت٘مد أن اعمتٛمًؽ 

سم٠مٟمف  سمديٜمف يٕمتؼم ُمتِمدًدا، وومٞمٜم٤م ُمـ يٚمٛمز اعمتٛمًؽ سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

ُمتِمدد إمم همػم ذًمٙمؿ ُمـ شمٚمٙمؿ اعم٤ًمًمؽ اًمتل ؾمٚمٙمٝم٤م يمثػم ممـ يزقمٛمقن أهنؿ دقم٤مة إمم 

 ُمٕمٞمِم٦م وٓ يتٚمًٌقن سم٤مًمدقمقة. ـم٤مًمٌقااهلل، إومم ي٘مقًمقن: إٟمٜم٤م 

ي٠مظمذ طم٘مقق  ، ومٝمؾ يم٤من اًمٜمٌل اًمدقمقة إمم اهلل ٓ سمد أن ٟم٘متدي سمرؾمقل اهلل 

اًمدقمقة صمؿ يٌٜمل هب٤م اًمٕمامئر، يمام هق ؿم٠من يمثػم ُمـ اًمدقم٤مة إمم اهلل؟ وم٤مًمدقمقة إمم اهلل ٓ 

٤ًٌم دٟمٞمقًي٤م، ًمٙمـ هل ُمٙم٥ًم أظمروي، وم٘مد روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم  يٜمٌٖمل أن شمٙمقن ُمٙمً

َمـ دفم٣م إلم هدى «أٟمف ىم٤مل:  قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل صحٞمحف

ىم٣من يمف َمـ إصمر َمثؾ أصمر َمـ فمٚمؾ زمف ٓ يٛمٗمص َمـ أصمقرهؿ ؾمٝمًئ٣م، وَمـ دفم٣م إلم واليم٥م 

 ك.أو هبذا اعمٕمٜم »ىم٣من فمٙمٝمف َمـ ايمقزر َمثؾ أوزار َمـ فمٚمؾ زمف ٓ يٛمٗمص َمـ أوزارهؿ ؾمٝمًئ٣م

  أيب ـم٤مًم٥م: ًمٕمكم وي٘مقل اًمٜمٌل 

واهلل ٕن ُّيدي اهلل فمعم يديؽ رصماًل واضمًدا طمغم يمؽ َمـ محر «: "اًمّمحٞمحلم"يمام ذم 

٤ًٌم أظمروًي٤م، أُم٤م أن يِمقه سمٕمض اًمدقم٤مة إمم اهلل »ايمٛمٔمؿ ، وم٤مًمدقمقة إمم اهلل شمٕمتؼم ُمٙمً

٤ًٌم عمّم٤محلف اخل٤مص٦م وم٢من هذا أُمر يٕمتؼم إ ؾم٤مءة إمم اًمديـ، اًمدقمقة إمم اهلل وجيٕمٚمٝم٤م ُمٙمً

 ويٕمتؼم إؾم٤مءة إمم اًمدقمقة، واًمدقمقة يمام ؾمٛمٕمتؿ ٓ سمد أن شمًٚمؽ ُمًٚمؽ رؾمقل اهلل 

قة، وأن ٟمًتٕمٛمؾ اًمرومؼ واًمٚملم ذم ُمقوٕمف، وٟمًتٕمٛمؾ اًمِمدة واًمٖمٚمٔم٦م ذم ذم اًمدقم

                                                        

 (.2674)م ( 1910)

 ( قمـ ؾمفؾ سمـ ؾمعد ريض اهلل قمـف.2406( )م 2942/3701)خ ( 1911)
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يٗمٕمؾ، ويمام ؾمٛمٕمتؿ أيًْم٤م ىمٞمؾ أن اًمًٚمػ روقان اهلل  ُمقوٕمٝم٤م يمام يم٤من اًمٜمٌل 

٘مرآن، ويم٤مٟمقا أيًْم٤م حيرصقن قمغم شمٕمٚمٞمؿ أسمٜم٤مئٝمؿ ذًمٙمؿ، ُمـ قمٚمٞمٝمؿ يم٤مٟمقا يٌدأون سمحٗمظ اًم

اًمدقم٤مة إمم اهلل ذم زُمٜمٜم٤م هذا ُمـ ي٨ٌم سملم اًمٜم٤مس إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م، 

، وهٙمذا "ؾمٚمقين ىمٌؾ أن شمٗم٘مدوين"وأيمذب اًمٜم٤مس هؿ اًمراومْم٦م، وم٢مٟمؽ إذا ىمرأت يمت٤مب 

ًمٚمٙمٚمٞمٜمل دمد  "اًمٙم٤مذم"، و"قمٞمقن اعمٕمجزات"، ويمت٤مب "قمكم ُمـ اعمٝمد ًمٚمحد"يمت٤مب 

يمتٌٝمؿ ممٚمقءة سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م، دع قمٜمؽ اًمتحريػ ًمٚم٘مرآن، واًمدقمقى 

أن اًم٘مرآن ٟم٤مىمص، وم٤مًمراومْم٦م يٕمتؼمون ذم هذا اًمزُمـ ٓ أىمقل ذم هذا اًمزُم٤من وم٘مط، سمؾ ذم 

هذا اًمزُمـ وذم همػمه يٕمتؼمون آًم٦م ٕقمداء اإلؾمالم، واًمراومْم٦م أن دقم٤مهتؿ ذم أومري٘مٞم٤م، 

 أٟمدوٟمٞمًٞم٤م، ودقم٤مهتؿ طمتك سمٛمٍم، ودقم٤مهتؿ ذم اًمٞمٛمـ وذم مجٞمع إىمٓم٤مر ودقم٤مهتؿ ذم

 اإلؾمالُمٞم٦م.

وٟمحـ ُمٕمنم أهؾ اًمًٜم٦م سم٘مٞمٜم٤م ٟمختٚمػ ومٞمام سمٞمٜمٜم٤م ذاك طمزيب، وذاك رضمؾ شمٙم٤مد أن شمٌ٘مل 

قمٚمٞمف ومٙمرة مج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم، وذاك يدقمل اًمًٚمٗمٞم٦م وهق طم٤مًمؼ اًمٚمحٞم٦م ُمتِمٌف سم٠مقمداء 

َز يَمْٝمَس زمَِٟمََم٣مٞمِ ﴿ٓ: ، اإلؾمالم ٓ ـْ َئْمَٚمْؾ ؽُمقءًا جُيْ ٝمُِّ٘مْؿ َوٓ َأََم٣ميِنِّ َأْهِؾ ايْم٘مَِت٣مِب ََم

، ٓ سمد أن ٟمح٘مؼ اًمدقمقة، وأن شمتحدد دقمقشمٜم٤م أهؾ اًمًٜم٦م إمم يمت٤مب اهلل [215]اًمٜم٤ًمء:﴾زمِفِ 

، وأن يٙمقن اًمٜم٤مس ذم ٟمٔمرٟم٤م يٜم٘مًٛمقن إمم طمزسملم: إمم طمزب وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

٤ًٌم أم سمٕمٞمًدا، يم٤من أسمٞمض أم اًمرمحـ وطمزب اًمِمٞمٓم٤من، ومحزب اًمرمح ـ ٟمقاًمٞمف ؾمقاء أيم٤من ىمري

 أؾمقد، قمرسمًٞم٤م أم قمجٛمًٞم٤م، ًمٞمس ذم اإلؾمالم دقمقة قمروسم٦م، وًمٞمس ذم اإلؾمالم دقمقة ىمقُمٞم٦م،

ٌََؾ َِمٛمْفُ ﴿ سمؾ دقمقة ظم٤مًمّم٦م هلل دقمقة إمم اإلؾمالم: ـْ ُيْٗم ؽْمالِم ِديٛم٣ًم هَمَٙم ِ ْٕ ٌَْتِغ نَمغْمَ ا ـْ َي ]آل ﴾َوََم

 ًمٜم٤م أن شمتحد يمٚمٛمتٜم٤م وٓ ٟمِمتٖمؾ سمٕمٚمؿ اًمٙمالم. ، وهٙمذا يٜمٌٖمل[63قمٛمران:
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أشمدرون ُم٤مذا ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم أهؾ قمٚمؿ اًمٙمالم ويم٤مٟمقا ظمػًما 

ُمـ ه١مٓء اعمٕم٤مسيـ اًمذيـ يِمٙمٙمقن ؿم٤ٌمسمٜم٤م ذم قم٘م٤مئد اًمًٚمػ ي٘مقل: طمٙمٛمل ذم أهؾ 

ذا ضمزاء ُمـ قمٚمؿ اًمٙمالم أن ييسمقا سم٤مًمًٞم٤مط، وأن يٓم٤مف هبؿ ذم آؾمقاق وي٘م٤مل: ه

دمد . اؿمتٖمؾ سمٕمٚمؿ اًمٙمالم وأقمرض قمـ يمت٤مب اهلل وقمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

سمٕمض اًمدقم٤مة اًمذيـ هيزون اعمٜم٤مسمر يٖمثقن ًمٚمٜم٤مس أطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م وُمقوققم٦م، واًمٜمٌل 

، شمًٛمٕمف ي٘مقل: »َمـ ىمذب فمقم َمتٔمٚمًدا همٙمٝمتٌقء َمٗمٔمده َمـ ايمٛم٣مر«ي٘مقل:  

احلدي٨م ذم اعم٤ًمضمد ي٠ميمؾ )، (إليامنطم٥م اًمقـمـ ُمـ ا)، (س يمؾ ظمٓمٞمئ٦مأطم٥م اًمدٟمٞم٤م ر)

ؾمٗمٞمٜم٦م  )أهؾ سمٞمتل، وهٙمذا إذا يم٤من ؿمٞمٕمًٞم٤م أو راومْمًٞم٤م (احلًٜم٤مت يمام شم٠ميمؾ اًمٜم٤مر اًمٕمِم٥م

ُمـ شمٚمٙمؿ إسم٤مـمٞمؾ، وُمـ شمٚمٙمؿ  ،(ٟمقح ُمـ ريمٌٝم٤م ٟمجك، وُمـ ختٚمػ قمٜمٝم٤م همرق وهقى

 .»فمقم طمغم ايمٌمم َمـ أزمك همٗمد ىمٖمر«اًمؽماه٤مت 

إذا احتدوا،  ٤مءاهلل إٓ أهؾ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل إٟمف ًمـ ي٘مػ أُم٤مم هذه إسم٤مـمٞمؾ إن ؿم

وي٤م طمٌذا ًمق وىمػ قمٚمامؤٟم٤م ًمٚم٘مٞم٤مم سمزي٤مرة ًمٚمدقم٤مة إمم اهلل اعمخٚمّملم، وم٤مًمداقمٞم٦م اًمذي سم٤مًمٞمٛمـ 

ٓ يٕمرف ُم٤م طم٤مل أظمٞمف اًمذي ذم  أو اًمذي سمٛمٍم ،ٓ يٕمرف ُم٤م طم٤مل أظمٞمف اًمذي سم٤مًمًقدان

أهؾ اًمدٟمٞم٤م ي٤ًمومرون اخلٚمٞم٩م، وهٙمذا هذا أُمر ٟمحـ ُمٗمرـمقن ومٞمف، وأٓ شمرون يمٞمػ 

وي٘مٓمٕمقن اًمٗمٞم٤مذم واًم٘مٗم٤مر؟ وٟمحـ اًمدقم٤مة إمم اهلل حمت٤مضمقن إمم أن يتٗم٘مد سمٕمْمٜم٤م سمٕمًْم٤م، 

وإمم أن يقضمف سمٕمْمٜم٤م سمٕمًْم٤م، واعم١مُمـ ُمرآة أظمٞمف، ومٞمٜمٌٖمل ٕهؾ اًمًٜم٦م أن يٕمرومقا أطمقال 
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 قمـف، وضماء قمـ مجع همػػم مـ اًمصحاسمة ريض اهلل قمـفؿ.
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سمٕمْمٝمؿ سمٕمض، ومٛمـ وضمدوا أٟمف يٜم٘مّمف رضم٤مل ذم اًمتٕمٚمٞمؿ أُمدوه سمرضم٤مل، وُمـ وضمدوا 

ف قمدم ىمدرة قمغم اًمدقمقة إمم اهلل وضمٝمقا إًمٞمف اًمدقم٤مة إمم اهلل، وُمـ وضمدوا أٟمف أٟمف يٜم٘مّم

 يٜم٘مّمف رء ُمـ اعم٤مل ُمدوه.

اظمًٙمؿ أطمق اظمًٙمؿ ٓ يٓمٙمٚمف وٓ « :ي٘مقل يمام ذم اًمّمحٞمح واًمرؾمقل 

ُيذيمف وٓ حيٗمره، ايمتٗمقى ه٣م هٛم٣م، زمح٤ًم اَمريء َمـ ايممم أن حيٗمر أطم٣مه، ىمؾ اظمًٙمؿ فمعم 

ُمـ طمدي٨م  "اًمّمحٞمحلم"رواه ُمًٚمؿ، وذم  »َمف وَم٣ميمف وفمروفاظمًٙمؿ ضمرام: د

َمثؾ اظم٠مَمٛمكم دم سمقادهؿ «أٟمف ىم٤مل:  ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل  سمـ سمِمػم اًمٜمٕمامن

وسمرامحٜمؿ وسمٔم٣مؿمٖمٜمؿ ىمٚمثؾ اجلًد إذا اؾمت٘مك َمف فمّمق سمدافمك يمف ؽم٣مئر اجلًد زم٣محلٚمك 

ي ريض اهلل شمٕم٤ممم ُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك إؿمٕمر "اًمّمحٞمحلم"، وذم »وايمًٜمر

، هٙمذا »اظم٠مَمـ يمٙمٚم٠مَمـ ىم٣ميمٌٛمٝم٣من يُمد زمٔمّمف زمٔمًّم٣م«: قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

اًمقاضم٥م قمغم أهؾ اًمًٜم٦م أن يتٗم٘مد سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م وًم٘مد أمهٚمٜم٤م، طمتك إن إظمقاٟمٜم٤م سم٤مًمٞمٛمـ 

، ويدقمق إمم ٟمحـ ُم٘مٍمون ومٞمٝمؿ، ومٙمؿ ُمـ ىمري٦م هب٤م رضمؾ حيٛمؾ هب٤م ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

، وم٢مذا ومُٞمح٤مربأٟمف أشمك سمديـ ضمديد  يٌ٘مك وطمٞمًدا، وئمـ أهؾ ىمريتفو ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

أشم٤مه اًمدقم٤مة إمم اهلل، هذا ي٠مشمٞمف ُمـ صٕمدة، وذاك ي٠مشمٞمف ُمـ احلديدة، وذاك ي٠مشمٞمف ُمـ شمٕمز، 

وذاك ي٠مشمٞمف ُمـ ُم٠مرب، وذاك ي٠مشمٞمف ُمـ اًمٌٞمْم٤مء، ؿمٕمر أهؾ سمٚمده سم٠من اًمرضمؾ ًمٞمس وطمده، 

سمديـ ضمديد، ًمٙمـ إذا شمٕم٤موٟم٤م وأفمٝمرٟم٤م هلؿ ؾمٜم٦م  هؿ ئمٜمقن ي٤م إظمقاين ذم اهلل أٟمٜم٤م أشمٞمٜم٤م

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2564)م ( 1914)

ًٌا.( 1915)  شمؼدم ىمري

ًٌا.( 1916)  شمؼدم ىمري
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ٗمقنوم٢من أهؾ اًم٤ٌمـمؾ  رؾمقل اهلل  ، ويت٘مٛمٕمقن، وإٟم٤م ٟمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ؾمٞمٜمٙمَّ

وم٘مد أصٌح٧م دقمقة أهؾ اًم٤ٌمـمؾ ذم اًمٞمٛمـ سمدقم٦م سم٤مًمٞم٦م، واًمٌدقم٦م اًم٤ٌمًمٞم٦م شمٙمقن ذم هم٤مي٦م ُمـ 

قن إًمٞمٝم٤م، ًمٙمـ اًمٌدقم٦م اخلزيء، اًمٌدقم٦م اجلديدة رسمام أن اًمٜم٤مس يتِمقومقن إًمٞمٝم٤م ويٜمدومٕم

اًم٤ٌمًمٞم٦م يٙمقن اًمٜم٤مس ُمِمٛمئزيـ وم٤محلٛمد هلل ٟمٌنم إظمقاٟمٜم٤م أهؾ اًمًٜم٦م سمجٛمٞمع اًمٌالد 

اإلؾمالُمٞم٦م أن اًمّمقومٞم٦م أصٌح٧م ُمٜمٝمزُم٦م، وأن اًمراومْم٦م سم٤مًمٞمٛمـ أصٌحقا ُمٜمٝمزُملم، 

وًمقٓ أن هٜم٤مك ضمٝم٤مت ىمد قمٚمٛمٜم٤م هب٤م شمًتٗمزهؿ وشمدقمٛمٝمؿ ًم٘ميض قمٚمٞمٝمؿ، وهٙمذا أيًْم٤م: 

قمقة إٓقمٞم٥م وإٟم٤مؿمٞمد واًمؽمه٤مت أصٌح٧م ُمٜمٝمزُم٦م أُم٤مم ؾمٜم٦م دقمقة اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت ود

إٓ قمدم اًم٘مٞم٤مم اًمذي جي٥م ُمـ أهٚمٝم٤م، مل  ، وُم٤م أظمر ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل رؾمقل اهلل 

ٟم٘مؿ سمام أوضم٥م اهلل قمٚمٞمٜم٤م يمام يٜمٌٖمل، وإٓ وم٤محلٛمد هلل اًمٜم٤مس ٓ يرومٕمقن إمم اًمّمقومٞم٦م 

٤م، وٓ يرومٕمقن إمم اًمدقمقات احلزسمٞم٦م اعمٌتدقم٦م رأؾًم٤م، وٓ يرومٕمقن إمم اًمتِمٞمع اعمٌتدع رأؾًم 

 رأؾًم٤م.

أيمرر وأٟمّمح ؿم٤ٌمب اعمًٚمٛملم وؿم٤ٌمب اًمدقمقات اإلؾمالُمٞم٦م أن يٌتٕمدوا قمـ 

احلزسمٞم٤مت، وم٢مهن٤م شمِمٖمٚمٝمؿ وشمٌٕمدهؿ قمام يٜمٗمع اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ُمـ طمٗمظ يمت٤مب اهلل 

، ومٜمحـ أُم٦م ُمًٚمٛم٦م وطمزب واطمد، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ُٗمقنِ ﴿اًمٙمريؿ:  ُ٘مْؿ هَم٣مسمح ٥ًم َواضِمَدًة َوَأَٞم٣م َرزمه ُتُ٘مْؿ ُأَمح ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف [31]اعم١مُمٜمقن:﴾َوإِنح َهِذِه ُأَمح

اَم ﴿ وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ٍء إِٞمح ٦َم َِمٛمُْٜمْؿ دِم َرْ ًْ وُمقا ِديٛمَُٜمْؿ َوىَم٣مُٞمقا ؾِمَٝمٔم٣ًم يَم ـَ هَمرح إِنح ايمحِذي

هٙمذا جي٥م قمٚمٞمٜم٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم أن شمتحد اًمدقمقات ذم  ،[237]إٟمٕم٤مم:﴾اهللَِأَْمُرُهْؿ إلَِم 

 مجٞمع اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م، وأن شمٙمقن دقمقة واطمدة وم٢من رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

، وم٢مذ يم٤من ذًمؽ يٓمٕمـ ذم ذاك، ُمـ [24ٕٟمٗم٤مل:ا]﴾َوٓ سَمٛم٣َمَزفُمقا هَمَتْٖمَُمُٙمقا َوسَمْذَه٤َم ِرحُيُ٘مؿْ ﴿
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، واًمتٜمٗمػم قمـ أهؾ اًمًٜم٦م ـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل احلزسمٞملم ُمـ ًمٞمس ًمف هؿ إٓ اًمتٜمٗمػم قم

اًمذيـ أصٚمح اهلل هبؿ، وهزم اهلل هبؿ اًمتِمٞمع اعمٌتدع، وهزم اهلل هبؿ اًمتّمقف اعمٌتدع، 

اظمًٙمؿ أطمق «ي٘مقل:  وهزم اهلل هبؿ إسم٤مـمٞمؾ اعمٌتدقم٦م، وىمد ؾمٛمٕمتؿ أن اًمٜمٌل 

 ، وىمد شم٘مدم احلدي٨م.»اظمًٙمؿ

، وي٘مقل [22]احلجرات:﴾اَم اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن إطِْمَقةٌ إِٞمح ﴿ ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

ٌِْؾ ﴿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: وُمقاََجِٝمٔم٣ًم َوٓ سمَ  اهللَِوافْمَتِِمُٚمقا زمَِح ، ومٝمذه [225]آل قمٛمران:﴾َٖمرح

اًمدقمقات إذا أصٌح٧م ًمٞم٧ًم ُمٚمتزُم٦م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م أصٌح٧م دقمقات ضم٤مهٚمٞم٦م، 

، »َمقوقع حت٦م ومدَمل ىمؾ أَمر اجل٣مهٙمٝم٥م«ي٘مقل يمام ذم طمج٦م اًمقداع:  واًمٜمٌل 

ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر، وىمد  ذم همزوة ُمـ اًمٖمزوات يمام ذم اًمّمحٞمح وي٘مقل اًمٜمٌل 

أزمدفمقى اجل٣مهٙمٝم٥م وأٞم٣م زمكم «واعمٝم٤مضمري: ي٤م ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ:  ىم٤مل أٟمّم٤مري ي٤م ًمألٟمّم٤مر،

صحٞمح "حمذًرا أيًْم٤م يمام ذم  ، وي٘مقل اًمٜمٌل »أـمٜمرىمؿ، دفمقه٣م هم١مَّن٣م َمٛمتٛم٥م

أرزمع دم أَمتل َمـ أَمقر اجل٣مهٙمٝم٥م ٓ يؼمىمقَّنـ: «: أيب ُم٤مًمؽ ُمـ طمدي٨م "ُمًٚمؿ

، »ايمٖمخر زم٣مٕضم٣ًمب، وايمْمٔمـ زم٣مٕٞم٣ًمب، وآؽمتًٗم٣مء ايمٛمجقم، وايمٛمٝم٣مضم٥م فمعم اظمٝم٦م

يمٝمس َمٛم٣م َمـ رضب اخلدود وؾمؼ اجلٝمقب ودفم٣م «: وي٘مقل أيًْم٤م يمام ذم اًمّمحٞمح

أفمغمسمف «: ، وعم٤م ىم٤مل أسمق ذر ًمٚمرضمؾ ي٤م اسمـ اًمًقداء ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل »زمدفمقى اجل٣مهٙمٝم٥م

                                                        

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.1218)م ( 1917)

ًٌا.مت( 1918)  ػؼ قمؾقف وىمد شمؼدم ىمري

 (.934)م  (1919)

 (.103( )م 3519شمؼدم ذم اًمؼماءة مـ احلزسمقة وهق متػؼ قمؾقف قمـ اسمـ مًعقد ريض اهلل قمـف )خ  (1920)
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 .»زمٟمَمف، إٞمؽ اَمرؤ همٝمؽ صم٣مهٙمٝم٥م

أُم٤م دوم٤مع أهؾ اًمًٜم٦م واٟمت٘م٤مدهؿ عمـ خي٤مًمٗمٝمؿ ودمرحيٝمؿ عمـ ظم٤مًمػ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

، وم٢من هذا أُمر ُمنموع ىمدأمجع اًمٕمٚمامء قمغم ذقمٞم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ، ومٜمحـ سمحٛمد 

أوٟم٤م ، إذا راهلل ٓ ٟمجرح ظمّمقُمٜم٤م ٕٟمٗمًٜم٤م إٓ ٕهنؿ يٜمٗمرون قمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

هنتؿ سمٕمٚمؿ احلدي٨م ي٘مقًمقن: ًمٞمس هذا وىم٧م اًمّمحٞمح واًمْمٕمٞمػ واحلًـ، ٟمٕمؿ ي٘مقًمقن 

هذا وٟمحـ ٟم٘مقل هلؿ: أهذا وىم٧م اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت؟ أهذا وىم٧م اًمًٛمر اًمذيـ شمّمدون سمف 

ؿم٤ٌمسمٙمؿ؟ إذا يم٤مٟم٧م اًمدقمقة ٕهؾ اًمًٜم٦م مجٕمتؿ ؿم٤ٌمسمٙمؿ ذم ديقان ُمـ اًمدواويـ صمؿ 

َمـ رنم٤م فمـ ؽمٛمتل همٙمٝمس «ي٘مقل:  اًمٜمٌل ضمٕمٚمتؿ هلؿ ؾمٛمًرا أٓ قمٞم٥م أهذا وىمتف؟ إن 

، إن هذا ُمـ إدًم٦م اًمتل شمدل قمغم ضمقاز ضمرح اعمٌتدقملم، اًمذيـ يٜمٗمرون قمـ »َمٛمل

وصمٔمٙم٦م ايمذيم٥م وايمِمٕم٣مر فمعم َمـ طم٣ميمػ «ي٘مقل:  ، إن اًمٜمٌل ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 .»أهمت٣من أٞم٦م ي٣م َمٔم٣مذ«، وي٘مقل عمٕم٤مذ: ، هٙمذا ي٘مقل اًمٜمٌل »أَمري

ىم٤مل: ٓ أؾمتٓمٞمع،  »ىمؾ زمٝمٚمٝمٛمؽ«وم٘م٤مل ًمف:  ،سمِمامًمف٘مقل ًمرضمؾ وىمد أيمؾ وهٙمذا أيًْم٤م ي

ُمـ طمدي٨م  رواه ُمًٚمؿ »، ومام رومٕمٝم٤م إمم ومٞمف»ٓ اؽمتْمٔم٦م َم٣م َمٛمٔمف إٓ ايم٘مػم«ىم٤مل: 

يٜمٙمر قمغم ُمـ ظم٤مًمػ اًمًٜمـ، وهٙمذا أيًْم٤م اًمّمح٤مسم٦م  سمـ إيمقع، اًمٜمٌل  ؾمٚمٛم٦م

                                                        

 ( قمـ أيب ذر ريض اهلل قمـف.1661( )م 30)خ (1921)

 متػؼ قمؾقف قمـ أكس ريض اهلل قمـف وىمد شمؼدم مراًرا.( 1922)

 هلل قمـفام.شمؼدم رواه أمحد قمـ اسمـ قمؿر ريض ا( 1923)

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.465( )م 6106)خ ( 1924)

 (.2021)م ( 1925)
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٘مد روى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ يٜمٙمرون قمغم ُمـ ظم٤مًمػ اًمًٜمـ، وم

سمـ  اهلل ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، أن قمٌدسمـ ُمٖمٗمؾ  اهلل قمـ قمٌد وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام

قمـ اخلذف، وم٠مظمذ رضمؾ طمّم٤مة وضمٕمٚمٝم٤م سملم أصٌٕمٞمف  ُمٖمٗمؾ ىم٤مل: هنك رؾمقل اهلل 

 صمؿ شم٘مقل هٙمذا؟ ٓ أيمٚمٛمؽ أسمًدا. وىم٤مل: هٙمذا، ىم٤مل: أىمقل ًمؽ هنك رؾمقل اهلل 

سمـ احلّملم ريض  حٞمحف، وأصٚمف ذم اًمٌخ٤مري قمـ قمٛمرانص وروى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم

سمـ  ، وم٘م٤مل سمِمػم»احلٝم٣مء طمغم ىمٙمف«: اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أٟمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

يمٕم٥م: إٟم٤م ٟمجد ذم اًمتقراة أن ُمٜمف وٕمًٗم٤م وأن ُمٜمف وىم٤مًرا، ىم٤مل: أطمدصمؽ قمـ رؾمقل اهلل 

 ، وحتدصمٜمل قمـ صحٗمؽ ٓ يمٚمٛمتؽ أسمًدا.

ؾ سمٞمٜمف ظمّم٤مم وسملم سمٕمض ُمٕم٤مسيف ُمـ أضمؾ وي٘مقل اسمـ قم٤ٌمس وىمد طمّم

، وي٘مقًمقن: ىم٤مل أسمق وضمقب اًمتٛمتع، وم٘م٤مل: أىمقل هلؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل  اًمتٛمتع

اجلراح: ُمـ أٟمٙمر  سمـ ٝملم طمتك هيٚمٙمٝمؿ اهلل، وي٘مقل ويمٞمعسمٙمر وقمٛمر، ُم٤م أراهؿ ُمٜمت

اهلل ذم اًمرؤي٦م،  سمـ قمٌد سمـ أيب طم٤مزم قمـ ضمرير سمـ أيب ظم٤مًمد قمـ ىمٞمس طمدي٨م إؾمامقمٞمؾ

، ومٝمق ضمٝمٛمل هٙمذا ي٘مقل »إٞم٘مؿ ؽمؼمون رزم٘مؿ ىمام سمرون ايمٗمٚمر يمٝمٙم٥م ايمٌدر«أي: 

رمحف اهلل شمٕم٤ممم، وقمٚمامؤٟم٤م جمٛمٕمقن قمغم اجلرح واًمتٕمديؾ، وم٠مهؾ اًمًٜم٦م إذا ضمرطمقا اعمٌتدقم٦م 

، وإٟمٜم٤م ٟمٜمّمح ، وُمداومٕمقن قمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل إٟمام هؿ آظمذون سمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

                                                        

 شمؼدم ذم أول اًمؽتاب أسمقاب اًمًـة.( 1926)

 (.37/61)م ( 1927)

 ـ يعـل: اًمتؿتع سماًمُعؿرة إمم احلج.( 1928)

 (.633( )م 7434)خ ( 1929)
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ؿ ىمدرة قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ أن يٛمٙمثقا ذم ُم٤ًمضمدهؿ، وًم٧ًم مجٞمع إظمقاٟمٜم٤م اًمدقم٤مة اًمذيـ ًمدهي

أىمقل: إهنؿ ٓ حيؽمومقن، ًمٙمـ جيٕمٚمقن ًمٚمحروم٦م وىمًت٤م، أو ًمٚمٕمٛمؾ وىمًت٤م وًمٚمدقمقة إمم اهلل 

واًمتٕمٚمٞمؿ وىمًت٤م، واًمذيـ ًمٞمس ًمدهيؿ قمٚمؿ ٟمٜمّمحٝمؿ سم٤مًمرطمٚم٦م، وم٢من رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم 

ـْ ىُمؾِّ همِْروَم٥ٍم َِمٛمْٜمُ ﴿يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـِ َويمُِٝمٛمِْذُروا وَمْقََمُٜمْؿ هَمَٙمْقٓ َٞمَٖمَر َِم ي ُٜمقا دِم ايمدِّ ْؿ ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم يمَِٝمَتَٖمٗمح

ُٜمْؿ حَيَْذُرونَ  َمـ يرد اهلل زمف طمغًما «ي٘مقل:  ، واًمٜمٌل [211]اًمتقسم٦م:﴾إَِذا َرصَمُٔمقا إيَِمْٝمِٜمْؿ يَمَٔمٙمح

، وأص٤مسمف ، وهٙمذا أيًْم٤م ُمقؾمك رطمؾ رطمٚم٦م ـمقيٚم٦م»يٖمٗمٜمف دم ايمديـ

 ٓ شمٕمتؼم ُمـ اًمٗمرائض. اًمٜمّم٥م ُمـ أضمؾ شمٕمٚمؿ ُم٠ًمًم٦م

أُم٤م أٟم٧م وأٟم٧م داع إمم اهلل، أٟم٧م داع إمم اهلل ُم٤م يٙمٗمل أن حتٗمظ ُمقوققًم٤م أو 

ُمقوققملم أو صمالصم٦م صمؿ شمٜمت٘مؾ هب٤م ذم اعم٤ًمضمد، ٓ سمد سم٤مرك اهلل ومٞمؽ أن شمٙمقن ُمٚماًم سمٕم٘مٞمدة 

٤م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، ومرسمام شمقاضمف رضماًل ظم٤مرضمًٞم٤م يٙمٗمر اعمًٚمٛملم، أو شمقاضمف رضماًل ضمٝمٛمٞمً 

ُمٕمتزًمًٞم٤م، وٓ شمٔمـ أن اعمٕمتزًم٦م ىمد اٟم٘مروقا، ومٕم٘مٞمدهتؿ ُمقضمقدة سمّمٕمدة وقم٘مٞمدهتؿ 

ُمقضمقدة سم٢ميران، ومًٚمٝمؿ أي١مُمٜمقن سم٠من اهلل يرى ذم أظمرة؟ وٓ شمٔمـ أن اخلقارج ىمد 

اٟم٘مروقا، وٓ شمٔمـ أيًْم٤م أن اعمرضمئ٦م ىمد اٟم٘مروقا، ومٙمثػم ُمـ قم٘م٤مئد اًمٜم٤مس اعم٤ميٕملم 

امن يٕمتؼمون ُمرضمئ٦م، وٓ شمٔمـ أيًْم٤م أن اًمٕم٘مٞمدة يٕمتؼمون اًمذيـ هبؿ رء ُمـ اإلي

 آؿمٕمري٦م ىمد اٟم٘مرو٧م ومٚمٝم٤م صقًم٦م وضمقًم٦م ذم سمٕمض اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م، وًمٙمـ يمؾ هذه

اًمٕم٘م٤مئد اًمزايٖم٦م، وأقمٜمل سم٤مًمٕم٘مٞمدة إؿمٕمري٦م هل اًمتل يم٤من ذم أول سمدء أيب احلًـ 

٥م أهؾ إؿمٕمري، وهٙمذا أيًْم٤م ذم ُمرطمٚمتف اًمقؾمٓمك، أُم٤م إظمرى وم٢مٟمف يم٤من قمغم ُمذه

                                                        

 ( قمـ معاوية ريض اهلل قمـف.1037/100( )م 71)خ ( 1930)

 طمديث ُأيب سمـ يمعب ريض اهلل قمـف. ـ شمؼدم/ متََّػٌؼ قمؾقف مـ ( 1931)
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، وم٢مذا اٟمتنمت ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل "ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم"و "اإلسم٤مٟم٦م"اًمًٜم٦م واجلامقم٦م يمام ذم 

٣ٌَمؿمِِؾ هَمَٝمْدََمُٕمُف ﴿ ذاسم٧م اًمٌدع، يمام ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ؼِّ فَمعَم ايْم زَمْؾ َٞمْٗمِذُف زم٣ِمحْلَ

ح٣م سَمِِمُٖمقنَ  َووُمْؾ صَم٣مَء ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ،[26]آٟمٌٞم٤مء:﴾هَم١مَِذا ُهَق َزاِهٌؼ َويَمُ٘مُؿ ايْمَقْيُؾ مِم

٣ٌَمؿمَِؾ ىَم٣مَن َزُهقوم٣مً  ٣ٌَمؿمُِؾ إِنح ايْم ؼه َوَزَهَؼ ايْم ُمتك همزشمٜم٤م هذه إومٙم٤مر؟ ؾمقاًء ،[62]آهاء:﴾احْلَ

أيم٤مٟم٧م أومٙم٤مرًا صقومٞم٦َّم أم أومٙم٤مرًا راومْمٞم٦َّم، أم أومٙم٤مرًا أؿمٕمري٦م، أم أومٙم٤مرًا ظم٤مرضمٞم٦م؟ قمٜمد أن 

ٜم٦َّم، وريمٜمقا  ًُّ َ أهؾ اًم ىمٌؾ إمم اًمدٟمٞم٤م، وأىمٌح ُمـ هذه إومٙم٤مر: أومٙم٤مر ُمٚمحدة شم٠مشمٞمٜم٤م ُمـ ىمٍمَّ

أقمداء اإلؾمالم، ومذاك ؿمٞمققمل، وذاك سمٕمثل، وذاك ٟم٤مسي، وذاك وذاك يِمٙمٙمقن ذم 

 ديٜمٜم٤م.

وأهؾ اًمًٜم٦م هم٤مومٚمقن قمـ هذه اعم١ماُمرات قمغم ديٜمٝمؿ، وم٢من مل ي٘مؿ أهؾ اًمًٜم٦م ومٞمٜمٌٖمل أن 

إذا مل ي٘مقُمقا سم٤مًمدقمقة إمم اهلل ي٘مقُمقن ، ًمدائرة ؾمتٙمقن قمغم رؤوس أهؾ اًمًٜم٦ميٕمٚمؿ أن ا

ظم٤مًمّم٦م ًمقضمف اهلل قمز وضمؾ، أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م، وأن يتقومٜم٤م ُمًٚمٛملم، 

 وٟم٠ًمل اهلل أن يٜمٍم ديٜمف، وأن يرمحٜم٤م سمرمحتف واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

* * * 
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٤م سمٕمد: احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم   رؾمقًمف وآًمف. أُمَّ

٠مُم٤م ٟمّمٞمحتل ًمٚمدقم٤مة إمم اهلل: وم٢مٟمٜمل أٟمّمحٝمؿ سم٤مإلظمالص هلل قمز وضمؾ، ىم٤مل اهلل وم

ٌُُدوا ﴿ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ٓح يمَِٝمْٔم ـَ  اهللَ َوََم٣م ُأَِمُروا إِ ي ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف [3]اًمٌٞمٜم٦م:﴾خُمْٙمِِِمكَم يَمُف ايمدِّ

٣ميمُِص ﴿ وشمٕم٤ممم: ـُ اخْلَ ي إٞمام إفمامل زم٣ميمٛمٝم٣مت، «ي٘مقل:  واًمٜمٌل ، [5]اًمزُمر:﴾َأٓ هللِحِ ايمدِّ

 ، وأٟمّمحٝمؿ سم٤مًمتٗم٘مف ذم ديـ اهلل وم٢من اًمرؾمقل »وإٞمام يم٘مؾ اَمريء َم٣م ٞمقى

، سمؾ اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف »َمـ يرد اهلل زمف طمغًما يٖمٗمف دم ايمديـ«ي٘مقل: 

ـْ ىُمؾِّ همِْروَم٥ٍم َِمٛمُْٜمْؿ ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم يمَِٝمَتَٖمٗمح ﴿ اًمٙمريؿ: ـِ َويمُِٝمٛمِْذُروا وَمْقََمُٜمْؿ إَِذا هَمَٙمْقٓ َٞمَٖمَر َِم ي ُٜمقا دِم ايمدِّ

ُٜمْؿ حَيَْذُرونَ   .[211]اًمتقسم٦م:﴾َرصَمُٔمقا إيَِمْٝمِٜمْؿ يَمَٔمٙمح

وأٟمّمحٝمؿ أيًْم٤م سمجٛمع اًمٙمٚمٛم٦م، اقمٚمٛمقا سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ أن أقمداء اإلؾمالم ٓ خي٤مومقن 

ؿم٤مشمٜم٤م، وٓ ُمـ رؿم٤م ُمـ دسم٤مسم٤مشمٜم٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم، وٓ ُمـ ـم٤مئراشمٜم٤م، وٓ ُمـ ُمداومٕمٜم٤م،

ومٕمٜمدهؿ ُم٤م هق أيمثر وأيمثر مم٤م قمٜمدٟم٤م، ًمٙمـ خي٤مومقن ُمـ اإلؾمالم، وخي٤مومقن ُمـ اعمتٛمًٙملم 

هبذا اًمديـ، ُمـ أضمؾ هذا ومٝمؿ حيرصقن هم٤مي٦م احلرص قمغم اًمتٗمرىم٦م سملم اعمًٚمٛملم، 

وظمّمقًص٤م اًمدقم٤مة إمم اهلل اًمذيـ ُمٜمزًمتٝمؿ رومٞمٕم٦م، واًمذيـ يٕمتؼمون ؾم٤مدة وىم٤مدة يمام ي٘مقل 

ـْ َدفَم٣م إلَِم ﴿٤مسمف اًمٙمريؿ: ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت ح ـُ وَمْقًٓ مِم ًَ ـْ َأضْم َوفَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم َووَم٣مَل  اهللِ َوََم

                                                        

 ( قمـ قمؿر ريض اهلل قمـف.1907( )م 1/54)خ ( 1932)

 شمؼدم آكًػا.( 1933)
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ٙمِِٚمكمَ  ًْ ـَ اظمُْ ٛمِل َِم ، أٟمّمحٝمؿ سمجٛمع اًمٙمٚمٛم٦م، ويٜمٌٖمل أن يٕمٚمٛمقا ويت٠ميمدوا [55]ومّمٚم٧م: ﴾إِٞمح

إن «ي٘مقل:  أن هٜم٤مك ُمـ يًٕمك ذم اًمتٗمرىم٦م سملم اعمًٚمٛملم، ؿمٞم٤مـملم أٟمس، اًمرؾمقل 

، هٜم٤مك ؿمٞم٤مـملم إٟمس »ومد أيس أن ئمٌده اظمِمٙمقن ويم٘مـ زم٣ميمتحريشايمُمٝمْم٣من 

يًٕمقن سم٤مًمتحريش سملم اجلامقم٤مت، واقمٚمٛمقا أٟمف ٓ يتؿ مجع اًمٙمٚمٛم٦م قمغم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل 

أن يٙمقن اًمٜم٤مس ؿم٤مومٕمٞم٦م، وٓ قمغم ُمذه٥م احلٜمٌكم، وٓ قمغم اعمذه٥م احلٜمٗمل، وٓ قمغم 

، وٓ أن يٙمقٟمقا أيًْم٤م شمًٌٕم٤م اعمذه٥م اعم٤مًمٙمل، وٓ أن يٙمقٟمقا قمغم اعمذه٥م اًمّمقذم

 ًمإلظمقان اعمًٚمٛملم، وٓ أن يٙمقٟمقا أيًْم٤م شمًٌٕم٤م جلامقم٦م اًمتٌٚمٞمغ.

َوََم٣م ﴿ هذا ٓ يتٞمن وٓ يتؿ سمف ووم٤مق8 ٕن اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

ٍء هَمُحْ٘مُٚمُف إلَِم  ـْ َرْ ذم يمت٤مسمف  ، وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم[22]اًمِمقرى:﴾اهللِاطْمَتَٙمْٖمُتْؿ همِٝمِف َِم

وُه إلَِم ﴿ اًمٙمريؿ: ٍء هَمُرده ؽُمقِل إِْن ىُمٛمُْتْؿ سُم٠ْمَِمٛمُقَن زمِ  اهللِهَم١مِْن سَمٛم٣َمَزفْمُتْؿ دِم َرْ َوايْمَٝمْقِم  ٣مهللَِوايمرح

طِمرِ  ْٔ ، وجي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأن ٟمتٜم٤مزل قمـ ؾمٚمٓم٤من [37]اًمٜم٤ًمء:﴾ا

ؤؾم٤مء اجلامقم٤مت، سمٕمض اجلامقم٤مت اًمدٟمٞم٤م، وقمـ اًمٙمراد هذه اًمتل أصٌح٧م ومتٜم٦م ًمر

ُمًتٕمد أن يْمحل سم٤مإلؾمالم وٓ يتٜم٤مزل ويتٗم٤مهؿ ُمع إظمقاٟمف، ويؽمك هذه اًمتًٛمٞم٦م اًمتل 

ذم  ومرىم٧م سملم اعمًٚمٛملم، وًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم يمالم ـمٞم٥م

جمٛمقع اًمٗمت٤موى ًمٕمٚمف ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد ُمـ جمٛمقع اًمٗمت٤موى، ٓ أذيمر رىمؿ اعمجٚمد، وًمٙمـ 

أين ؾم٠مؾم٠مل قمـ هذا ٕظمذت ومت٤موى ؿمٞمخ  ًمق قمٚمٛم٧ميمت٤مب اجلٝم٤مد،  ذم ًٌف أن يٕمٚمؿ أٟمفطم

                                                        

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.2812رواه مًؾؿ )( 1934)

اًمطٌعة اًمثاًمثة ينها اهلل ًمؾشقخ )ىمؾت: وىمد  "اعمخرج مـ اًمػتـة"وىمد كؼؾتف سمحؿد اهلل ذم مؼدمة ( 1935)

 ـمٌعت/وظمرضمُت أطماديثف(.
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٤ًٌم قمغم احلزسمٞم٤مت، هذه احلزسمٞم٤مت اًمتل ومرىم٧م  وم٢منَّ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ومٞمٝم٤م يمالًُم٤م ـمٞم

ُ٘مْؿ هَم٣مسمحُٗمقنِ ﴿ اعمًٚمٛملم: ٥ًم َواضِمَدًة َوَأَٞم٣م َرزمه ُتُ٘مْؿ ُأَمح ٘مقل ، وي[31]اعم١مُمٜمقن: ﴾َوإِنح َهِذِه ُأَمح

ٌِْؾ ﴿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: وُمقا اهللَِوافْمَتِِمُٚمقا زمَِح ]آل ﴾ََجِٝمٔم٣ًم َوٓ سَمَٖمرح

 .[225قمٛمران:

أٟمّمح إظمقاين ىمٌؾ أن أٟمًك مجٞمًٕم٤م سمٛمراضمٕم٦م ُم٤م يمتٌف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وم٤ميمتٌقه 

ًمتٙمقن  ضمزايمؿ اهلل ظمػًما، يمت٤مب اجلٝم٤مد ُمـ اًمٗمت٤موى، وإن ؿم٤مءاهلل ٟمٙمتٌف ذم سمٕمض يمتٌٜم٤م

اًمٗم٤مئدة أقمؿ، ومجزى اهلل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ظمػًما، أٟم٤م أؾم٠مًمٙمؿ ي٤م إظمقاٟمٜم٤م: هؾ يم٤من 

سمـ اعم٤ٌمرك طمزسمًٞم٤م؟ هؾ  اهلل ٤مم أمحد طمزسمًٞم٤م؟ هؾ يم٤من قمٌداًمٌخ٤مري طمزسمًٞم٤م؟ هؾ يم٤من اإلُم

سمـ اعمًٞم٥م طمزسمًٞم٤م؟ ٟمحـ أُم٦م ُمًٚمٛم٦م جي٥م أن  اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ طمزسمًٞم٤م؟ هؾ يم٤من ؾمٕمٞمديم٤من 

واطمًدا، اًمٜم٤مس يٜم٘مًٛمقن إمم طمزسملم: إمم طمزب اًمرمحـ، وطمزب اًمِمٞمٓم٤من، ٟمٙمقن طمزسًم٤م 

شْمِؿ ﴿ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ِ ْٕ َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ايْمػِمِّ َوايمتحْٗمَقى َوٓ سَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ا

ؿ ، ًمق متٙمـ اًمِمٞمققمٞمقن ًمًحٌقٟم٤م هبذه اًمٚمحك، يمام ومٕمٚمقا سم٠مهؾ اًمٕمٚم[1]اعم٤مئدة:﴾َوايْمُٔمْدَوانِ 

أخ ذم اهلل ُمـ طميُمقت أو ُمـ قمدن، صمؿ ؾم٠مًمتف ُمـ أسمرز اًمٕمٚمامء هٜم٤مًمؽ؟  زارينسمٕمدن، 

ىم٤مل: مل يؽميمقا أطمًدا، ٓ شم٠ًمًمٜمل قمـ هذا، ُم٤م شمرك اًمِمٞمققمٞمقن أطمًدا، وىمْمقا قمٚمٞمٝمؿ ذم 

ًمٞمٚم٦م ويقم، وإٓ يٛمٙمـ هيرب اًمٕمٚمامء ًمٙمـ ىمْمقا قمٚمٞمٝمؿ ذم ًمٞمٚم٦م ويقم، هٙمذا جي٥م أن 

، أو قمـ أهؾ اًمًٜم٦م، ذار ُمـ اًمتٜمٗمػم قمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ٟمت٘مل اهلل وٟمتحد، وطمذار طم

 أهؾ اًمًٜم٦م ًمٞمًقا طمزسًم٤م ُمٌتدقًم٤م، وم٤مىمرءوا يمت٤مب اًمّم٤مسمقين رمحف اهلل شمٕم٤ممم.

وأقمٜمل سم٤مًمّم٤مسمقين أسمق قمثامن اًمّم٤مسمقين رمحف اهلل، يمٞمػ ذيمر أهؾ اًمًٜم٦م؟ وأهنؿ هؿ 

اإلُم٤مم أمحد وذم أهؾ احلدي٨م، وشم٤مرة يٕمؼم قمٜمٝمؿ سم٤مًمًٚمػ، وهٙمذا أيًْم٤م ضمرت ذم يمالم 
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همػمه ُمٜمذ فمٝمرت اًمٌدقم٦م، وًمق يمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أٟمف طمزب ًمتؼمأٟم٤م ُمٜمف ُمـ أن، أهؾ اًمًٜم٦م ٓ 

ي٠مظمذون اًمٕمٝمد وٓ اًمٌٞمٕم٦م، ُمـ ضم٤مء يدرس درس وسمٕمض إوىم٤مت يذه٥م وٓ ٟمدري، 

سمًٜمل إٓ ُمـ أشمك يدرس ه٤م هٜم٤م: ٓ، ٓ، ُمـ متًؽ سم٤مًمٙمت٤مب  ًمٞمس وًمًٜم٤م ٟمحٙمؿ قمغم أٟمف

ًٜم٤م ٟمتحجر واؾمًٕم٤م، وم٠مهؾ اًمًٜم٦م ٚمٜم٤م ومل ٟمٕمرومف ومٝمق ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، ومواًمًٜم٦م وًمق مل يٕمروم

يمام ؾمٛمٕمتؿ سمحٛمد اهلل ًمٞمًقا دقم٤مة ومتٜم٦م وًمٞمًقا دقم٤مة طمزسمٞم٦م، وًمٞمًقا دقم٤مة صمقرات 

واٟم٘مالسم٤مت، دقم٤مة إصالح وم٤مًمذي يٜمٗمر قمٜمٝمؿ إٟمام يٜمٗمر ُمـ اًمديـ، اًمذي ي٘مقل: هذا اًمزُم٤من 

ا صم٘م٦م وهذا وٕمٞمػ إمم همػم ًمٞمس وىم٧م شمّمحٞمح احلدي٨م وشمْمٕمٞمٗمف، وًمٞمس وىم٧م هذ

 ذًمٙمؿ.

ي٤م ؾمٌح٤من اهلل ؿمٖمٚمتؿ أٟمٗمًٙمؿ سم٤مًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت، وؿمٖمٚمتؿ أٟمٗمًٙمؿ سم٤مًمٙمرة، وؿمٖمٚمتؿ 

قمغم إظمقاٟمٙمؿ أن ٟمٙمقن ُمٜمّمٗملم!! ورطمؿ اهلل  شمٕمٞمٌقنأٟمٗمًٙمؿ سم٤مجلرائد واعمجالت، صمؿ 

اُمرأ قمرف ىمدر ٟمٗمًف، ومٚمٜمتٕم٤مون مجٞمًٕم٤م قمغم اًمؼم واًمت٘مقى، وسمحٛمد اهلل اجلق ُمٞمن ًمٜم٤م 

اًمٞمٛمٜمٞملم ذم اًمدقمقة إمم اهلل، جي٥م أن ٟمٜمٌذ هذه احلزسمٞم٤مت، وجي٥م أن ٟمًـ إلظمقاٟمٜم٤م  ُمٕمنم

أظمريـ ؾمٜم٦م طمًٜم٦م، ُم٤م أطماله٤م أن يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ أن اًمٞمٛمٜمٞملم ىمد أصٌحقا أهؾ 

، وٓ ذاك رئٞمس، وٓ ذاك دقمقة واطمدة، يدقمقن إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

وٓ ذاك مم٤م ظمٓمٓمف ؾمٕمٞمد طمقى اعمٜمحرف اعمٌتدع ذم يمت٤مسمف قمٛمٞمد أقمٜمل ُمـ اًمدقم٤مة إمم اهلل، 

اعمدظمؾ إمم دقمقة اإلظمقان اعمًٚمٛملم، ختٓمٞمط رهٞم٥م ومٞمف إؾم٤مءة إمم اًمدقمقة، وومٞمف إؾم٤مءة 

ُؿإمم اًمدقمقات، جيٕمؾ طمٙم٤مم اعمًٚمٛملم يؽمسمّمقن سم٤مًمدقم٤مة إمم اهلل اًمدوائر8  يتقىمٕمقن  ٕهنَّ

ٛمٞمد إمم همػم ذًمٙمؿ، أصٌح٧م ُمتك يثٌقن قمٚمٞمٝمؿ، ىمد أصٌح قمٜمدهؿ رئٞمس وُمرؿمد وقم

 إؾم٤مءة إمم اًمدقمقة واهلل اعمًتٕم٤من.
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سمٞمٕم٦م همػم ذقمٞم٦م،  ومٝمل أُم٤م طمٙمؿ اًمٌٞمٕم٦م ًمرئٞمس ُمـ رؤؾم٤مء اجلامقم٤مت ذم دوًم٦م ُمًٚمٛم٦م

أُم٤م إذا يم٤من اًمِمخص ذم ؾمقري٤م، وًم٧ًم أقمٜمل أن أهؾ ؾمقري٤م أيمرُمٝمؿ اهلل ًمٞمًقا 

وًم٧ًم أقمٜمل أيًْم٤م سمٛمًٚمٛملم، أقمٜمل طم٤مومظ أؾمد ًمٞمس سمٛمًٚمؿ، أو يم٤من اًمِمخص ذم ًمٞمٌٞم٤م، 

أن أهؾ ًمٞمٌٞم٤م أيمرُمٝمؿ اهلل ًمٞمًقا سمٛمًٚمٛملم، وًمٙمٜمٜمل أقمٜمل أن اًم٘مذاذم ًمٞمس سمٛمًٚمؿ، 

وهٙمذا أيًْم٤م ذًمٙمؿ اًمٌٕمثل صدام طمًلم، وهٙمذا أيًْم٤م ذم قمدن، وم٢مذا يم٤من اًمِمخص ذم 

هبذا، أُم٤م واًمدوًم٦م  سم٠مسسمٚمد رئٞمًٝم٤م يم٤مومر ومال سم٠مس أن يتٕم٤مهد مج٤مقم٦م سم٠مُمر هي، ٓ 

َمـ َم٣مت ويمٝمس «ًمف اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ومٝمذا ٓ جيقز، وأُم٤م طمدي٨م: ُمًٚمٛم٦م واًمرئٞمس دم٥م 

، ومٝمذا احلدي٨م ذم طمؼ اإلُم٤مم، وهٙمذا أيًْم٤م ىمقل »دم فمٛمٗمف زمٝمٔم٥م َم٣مت َمٝمت٥م صم٣مهٙمٝم٥م

َجَرةِ  اهللُيَمَٗمْد َريِضَ ﴿اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ٦َم ايمُمح ٣ٌَمئُِمقَٞمَؽ حَتْ ـِ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم إِْذ ُي ، [26]اًمٗمتح:﴾فَم

وأصح٤مسمف يم٤مٟمقا سملم ىمقم ضم٤مهٚملم يمٗم٤مر  ، واًمرؾمقل ًمرؾمقل اهلل هذه اعم٤ٌميٕم٦م 

ومٝمؿ حمت٤مضمقن إمم هذا، صمؿ ي٤م إظمقاٟمٜم٤م سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ هذه اًمٌٞمٕم٦م ًمٞمس هل٤م أصمر، ىمد أصٌح 

اًمقًمد هيرب ُمـ أسمٞمف، ُم٤م شمدري إٓ ومج٤مقم٦م قمٜمدهؿ سمٞمٕم٦م، وقمٜمدهؿ يمذا وُمتك شمتؿ هذه 

ا اٟم٘مٓم٧م اعم٤مدة ُم٤م شمدري إٓ وسمٕمْمٝمؿ ٓ إذا يم٤من هٜم٤مك ُم٤مدة، وم٢مذ ؟اًمٌٞمٕم٦م وشمٌ٘مك ـمٞم٦ٌم

شمٕمتؼم سمدقم٦م  ومٝمل .قمغم سمٕمض، يٛمر سمّم٤مطمٌف وٓ ي٘مقل ًمف: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ يًِٚمؿ

 .ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  قمغم هذه احل٤مًم٦م، واجلق ُمٝمٞم٠م ًمٜم٤م سمحٛمد اهلل ٟمدقمق إمم يمت٤مب اهلل وإمم

ت ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م، أو ُم٤م أُم٤م إُم٤مم اًمْمالًم٦م اخلٛمٞمٜمل يٕمتؼم يم٤مومًرا ي٤م إظمقاٟمٜم٤م، وإن حتٛمس ذم آي٤م

 ًٓ ٚمِؿهل هذه اًمٜمٝم٤مي٦م هق يم٤مومر، أو ًْ اخلٛمٞمٜمل وٓ ي٘مقل: إن ٕئٛمتٜم٤م ُمٜمزًم٦م ٓ يٜم٤مهل٤م ٟمٌل  ُي

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.1851 )م( 1936)

 ـ يعـل: اًمٌقعة.( 1937)
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، وٓ ي٘مقل أيًْم٤م: إن "احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م"ُمرؾمؾ وٓ ُمٚمؽ ُم٘مرب، يمام ذم يمت٤مسمف 

 ، وٓ ي٘مقل أيًْم٤م يمام ىم٤مًمف ُمـ"احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م"ٟمّمقص أئٛمتٜم٤م يم٤مًم٘مرآن يمام ذم يمت٤مسمف 

إذاقم٦م ـمٝمران: إن إٟمٌٞم٤مء وأئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م مل يٜمجحقا ذم ُمٝمٛمتٝمؿ، واًمذي ؾمٞمٜمجح ذم 

، وم٠مطمًٜم٧م ي٤م أظمل ضمزاك اهلل اًمّندابُمٝمٛمتف هق اعمٝمدي! أي ُمٝمدهيؿ اخلراوم٦م ص٤مطم٥م 

 ظمػًما إذ ذيمرشمٜم٤م إُم٤مم اًمْمالًم٦م اخلٛمٞمٜمل واهلل اعمًتٕم٤من.

٤ًٌم هل٤م، ويِمؽمط ذم اعم٤ٌميع أن يٙمقن ىمرؿمًٞم٤م، وإذا وصم٥م قمٚمٞمٝم٤م همػم  ىمرر يٕمتؼم ُمٖمتّم

 وإذا اؾمتت٥م ًمف إُمر وضم٥م اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م صقًٟم٤م ًمدُم٤مء اعمًٚمٛملم.

ـِ أُم٤م  اًم٘مرؿمٞمقن سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م يٜمت٘مد قمكم هذا اًمٙمالم، وئمـ أٟمٜمل  ؟اًم٘مرؿمٞمقنَُم

قمٜمٞم٧م ؾمٞمدي ومالًٟم٤م وؾمٞمدي ومالٟمًٞم٤م اًم٘مرر، أُم٤م اًمراومْم٦م واًمِمٞمٕم٦م اعمٌتدقم٦م ومٚمٞمًقا أهاًل 

ُف ﴿ٕن اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ًمٚمقٓي٦م واخلالوم٦م8 َوإِِذ ازْمَتعَم إزِْمَراِهٝمَؿ َرزمه

تِل وَم٣مَل ٓ َيٛم٣َمُل فَمْٜمِدي  يح ـْ ُذرِّ ـح وَم٣مَل إيِنِّ صَم٣مفِمُٙمَؽ يمِٙمٛمح٣مِس إََِم٣مَم٣ًم وَم٣مَل َوَِم حُٜم زمَِ٘مٙماَِمٍت هَمَٟممَت

ـْ جَيْ ﴿ ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[212]اًمٌ٘مرة:﴾ايمٓمح٣مظمكِِمَ  ـَ فَمعَم اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم  اهللَُٔمَؾ َويَم يمِْٙمَ٘م٣مهمِِري

، وم٤مًمراومْم٦م اًمذيـ يتٛمًحقن سم٠مشمرسم٦م اعمقشمك، أو يٜم٤مدون همػم اهلل، أو [222]اًمٜم٤ًمء:﴾ؽَمٌِٝمالً 

ي٘مدطمقن ذم يمت٥م اًمًٜم٦م ًمٞمًقا أهاًل ًمٚمقٓي٦م واخلالوم٦م، وم٤مًم٘مرؿمٞمقن يِمٛمؾ اهل٤مؿمٛمٞملم، 

 ،ؿمٛمس ، ويمذًمؽ سمٜمل قمٌدًمٕمدويلم اًمزهريلمويِمٛمؾ مجٞمع أٟم٤ًمب ىمريش اًمتٛمٞمٛمٞملم ا

إئٚم٥م َمـ «ي٘مقل:  مجٞمع أٟم٤ًمب ىمريش يِمٛمٚمٝمؿ ًمٗمٔم٦م ىمرر، واًمرؾمقل 

، ىم٤مل سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م ٓ يقضمد ىمرر أىمقل ًمف: ي٤م أظمل اذه٥م إمم وادي »ومريش

                                                        

( وهمػمه قمـ أكس ريض اهلل قمـف وهق طمًـ سمؿجؿقع ـمرىمف وصحقح 3/129/183رواه أمحد )( 1938)

 سمشقاهده اًمؽثػمة.
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وم٤مـمٛم٦م، وأيًْم٤م يقضمد قمٜمدٟم٤م ه٤مؿمٛمٞمقن ص٤محلقن أهؾ ؾمٜم٦م قمٜمدٟم٤م هٜم٤م ذم اًمٞمٛمـ اذه٥م إمم 

سمٚمد يمذا ويمذا دمد أٟم٤مؾًم٤م ص٤محللم ىمرؿمٞملم واهلل  اًمًقدان اذه٥م إمم ُمٍم اذه٥م إمم

اعمًتٕم٤من، وسمٕمض اًمٜم٤مس ي٘مقل: ُم٤م سم٘مل أطمد يٜم٥ًم إمم احلًـ واحلًلم ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

ـْ ِرصَم٣ميمُِ٘مؿْ ﴿ وشمٕم٤ممم: ٌد َأزَم٣م َأضَمٍد َِم  .[22]إطمزاب:﴾ََم٣م ىَم٣مَن حُمَٚمح

٣منِ  َيْٟمَُمُر زم٣ِميْمَٔمْدلِ  اهللَإِنح ﴿ ٟمحـ أهؾ ؾمٜم٦م ٟمٚمتزم سم٤مًمٕمداًم٦م: ًَ ضْم ِ ْٕ َوٓ ﴿ ،[72]اًمٜمحؾ:﴾َوا

َراِم َأْن سَمْٔمَتُدوا َوسَمَٔم٣مَوٞمُ  ِجِد احْلَ ًْ ـِ اظمَْ وىُمْؿ فَم ِرََمٛمحُ٘مْؿ ؾَمٛمَآُن وَمْقٍم َأْن َصده قا فَمعَم ايمػِْمِّ جَيْ

، ومٜمحـ أهؾ قمداًم٦م وأهؾ ؾمٜم٦م، ًمًٜم٤م ٟمٜمٗمل ٟم٥ًم ُمـ اٟمت٥ًم إمم [1]اعم٤مئدة:﴾َوايمتحْٗمَقى

 ن يث٧ٌم قمغم هذا.احلًـ واحلًلم، واؾمتٓم٤مع أ

َمـ ضمٙمػ فمعم «ي٘مقل:  أُم٤م إن يم٤من ُمع اًمٌٞمٕم٦م يٛملم ومٕمٚمٞمف أن يٙمٗمر، وم٢من اًمٜمٌل 

، ومٕمٚمٞمف أن يٙمٗمر »ايمذي هق طمغم ويمٝم٘مٖمر فمـ يٚمٝمٛمف همٙمٝمٟمتيٚمكم شمؿ رأى طمغًما َمٛمٜم٣م 

إذا وىمع ذم يٛملم، وإذا مل حيّمؾ يٛملم وىم٤مل: وم٘مط قمكم قمٝمد اهلل أن أؾمٛمع وأـمٞمع ًمألُمػم 

ٚمزًُم٤م هبذا، وقمٚمٞمف أن يتقب إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم مم٤م ُم٣م، وقمٚمٞمف أن اًمٗمالين ومٚمٞمس ُم

 يقازم يمؾ ُمًٚمؿ.

ُم٤م أوؾمع دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م ًمألؾمقد وًمألسمٞمض ًمٚمٕمريب واًمٕمجٛمل ًمٚمٖمٜمل ًمٚمٗم٘مػم ًمٙمؾ 

 ُمًٚمؿ8 ٕهن٤م شمٕمتؼم دقمقة أًمٗم٦م ودقمقة رمح٦م ودقمقة حم٦ٌم واحلٛمد هلل.

ر ُمٕمٚمقُم٦م، هذه سمدقم٦م ُم٤م أٟمزل اهلل هب٤م ي٤ٌميع سمٕمض اًمّمقومٞم٦م قمغم شمًٌٞمح وذيمر اهلل أذيم٤م

ُمـ ؾمٚمٓم٤من، وٓ جي٥م اًمقوم٤مء هب٤م، وأىمٌح اًمٌٞمٕم٤مت سمٞمٕم٦م اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمذي ي٘مقل 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.1650)م ( 1939)
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أطمدهؿ: هق خيرج ُمـ طمقل اهلل وىمقشمف، وهٙمذا أيامن ُمٖمٚمٔم٦م أٟمف ُم٤م يٗمٌم هلؿ ًها، وٓ 

ًمٜمّم٤مرى، وم٠مىمٌح يتٌع همػم ـمري٘متٝمؿ وأن يٙمقن قمقًٟم٤م، ومٝمؿ يٕمتؼمون أيمٗمر ُمـ اًمٞمٝمقد وا

وأظم٨ٌم وأًمٕمـ اًمٌٞمٕم٤مت هل سمٞمٕم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اعمٙم٤مرُم٦م اًمذيـ سمٜمجران، واًمذيـ هؿ ذم اعمديٜم٦م، 

وسمٜم٘مؿ سمجقار صٜمٕم٤مء وسم٤مٕطم٤ًمء  وقمراسويًٛمقن سم٤مًمٜمخ٤موًم٦م واًمذيـ هؿ سمحراز 

وسم٤مًمٌحريـ وسم٤مًم٘مٓمٞمػ وسم٤مهلٜمد، أُم٦م و٤مًم٦م وذم ومرع اًمٕمديـ ذم سمٜمل زهػم يمٜم٧م طمريًّم٤م 

ُمـ أضمؾ أن أيمتٌٝمؿ، أطمد اإلظمقة يرؾمؾ إمم ُمـ اًمٕمٓمٗملم، وي٘مقل  قمغم أن أقمرف ُمٙم٤مهنؿ

أٟم٧م شم٘مقل: إن ذم اًمٕمٓمٗملم أٟم٤مؾًم٤م ُمـ اعمٙم٤مرُم٦م، ي٘مقل: اعمٙم٤مرُم٦م ُم٤م هؿ إٓ ٟمٗمر ىمٚمٞمؾ ٓ 

 شمرُمل أهؾ اًمٕمٓمٗملم هبذه اًمِمٜمٞمٕم٦م، ىمٚم٧م: صحٞمح، أٟم٤م أشمقب إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

* * * 
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٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم، احلٛمد هلل رب اًمٕم

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

أُم٤م سمٕمد: ذم اًمْمحك اؾمتٛمٕم٧م إمم يمٚمٛمتلم ذم ذيط إطمدامه٤م ًمٜم٤مس اًمِمٞم٤ٌمين 

اًمٙمٚمٛمتلم وُم٤م وإظمرى ًمّم٤مدق وًمٞمس سمّم٤مدق: ًمّم٤مدق ٟمٕمامن، وسمٕمد أن ؾمٛمٕم٧م ه٤مشملم 

ومٞمٝمام ُمـ اًمْمالل اعمٌلم: ًمزم إُمر أن يٌلم ُم٤م ومٞمٝمام ُمـ اًمْمالل اعمٌلم، صمؿ سم٤مؾمؿ اًمٕمٚمؿ 

وقمٚمامء اًمًقء اًمذيـ أومًدوا اًمتقراة: ي٘مقل  ،ييب اًمٕمٚمؿ، وسم٤مؾمؿ اًمديـ ييب اًمديـ

٣مَن هَمِريٌؼ َِمٛمُْٜمْؿ َأهَمَتْْمَٚمُٔمقَن َأْن ُي٠ْمَِمٛمُقا يَمُ٘مْؿ َووَمْد ىمَ ﴿اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

َٚمُٔمقَن ىَمالَم  ًْ ـْ زَمْٔمِد ََم٣م فَمَٗمُٙمقُه َوُهْؿ َئْمَٙمُٚمقنَ  اهللِ َي هُمقَٞمُف َِم ، وي٘مقل اهلل [53]اًمٌ٘مرة: ﴾شُمؿح حُيَرِّ

ٌُقُه ﴿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ًَ ٛمََتُٜمْؿ زم٣ِميْم٘مَِت٣مِب يمَِتْح
ًِ َوإِنح َِمٛمُْٜمْؿ يَمَٖمِريٗم٣ًم َيْٙمُقوَن َأيْم

ـَ ا ـْ فِمٛمِْد َِم ـَ ايْم٘مَِت٣مِب َوَيُٗمقيُمقَن ُهَق َِم ـْ فِمٛمِْد  اهللِيْم٘مَِت٣مِب َوََم٣م ُهَق َِم ]آل ﴾اهللَِوََم٣م ُهَق َِم

ـَ ﴿ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:[56قمٛمران: ـَ آََمٛمُقا إِنح ىَمثغِمًا َِم ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

٣ٌَمِن يَمَٝمْٟمىُمُٙمقَن َأَْمَقاَل  ْه ٣ٌَمِر َوايمره ضَْم ْٕ ـْ ؽَمٌِٝمِؾ  ا وَن فَم ٣ٌَمؿمِِؾ َوَيُِمده  .[52]اًمتقسم٦م:﴾اهللِايمٛمح٣مِس زم٣ِميْم

ٌََٟم ايمحِذي آسَمْٝمٛم٣َمُه آَي٣مسمِٛم٣َم ﴿ وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: َواسْمُؾ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َٞم

ـَ  ـَ ايْمَٕم٣مِوي ْٝمَْم٣مُن هَمَ٘م٣مَن َِم ٌََٔمُف ايمُمح َٙمَخ َِمٛمَْٜم٣م هَمَٟمسْم ًَ ٣م َويَم٘مِٛمحُف َأطْمَٙمَد إلَِم َويَمْق ؾِمْئٛم٣َم يمَ *  هَم٣مْٞم َرهَمْٔمٛم٣َمُه ِِبَ

ىْمُف َيْٙمَٜم٧ْم  ِٚمْؾ فَمَٙمْٝمِف َيْٙمَٜم٧ْم َأْو سَمؼْمُ ٌََع َهَقاُه هَمَٚمَثُٙمُف ىَمَٚمَثِؾ ايْمَ٘مْٙم٤ِم إِْن حَتْ َْرِض َواسمح ْٕ ٕقمراف: ا]﴾ا

253-254]. 
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سمـ زيد ريض اهلل قمٜمف  قمـ أؾم٤مُم٦م وىمد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام

جي٣مء زمرصمؾ همتٛمديمؼ أومت٣مزمف أي أَمٔم٣مؤه همٝمدور ِب٣م دم ايمٛم٣مر ىمام «: رؾمقل اهلل  ىم٤مل: ىم٤مل

: ي٣م همالن أمل سم٘مـ سمٟمَمرٞم٣م زم٣مظمٔمروف وسمٛمٜم٣مٞم٣م فمـ اظمٛم٘مر؟ وم٣مل: همُٝمٗم٣مليدور احلامر دم ايمرضم٣مء، 

، وصم٧ٌم ُمـ طمدي٨م »زمعم ىمٛم٦م آَمرىمؿ زم٣مظمٔمروف وٓ آسمٝمف، وأَّن٣مىمؿ فمـ اظمٛم٘مر وآسمٝمف

ًٓ شم٘مرض ؿمٗم٤مهؿ، يمٚمام ىمرو٧م أي رأى ًمٞمٚم أن اًمٜمٌل  أٟمس ٦م أهي سمف رضم٤م

ىم٤مل: ه١مٓء ظمٓم٤ٌمء أُمتؽ  »َمـ ه٠مٓء ي٣م صمػميؾ؟«: ىمٓمٕم٧م أقمٞمدت وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

اإلُم٤مم أمحد ُمـ  أٟمف ىم٤مل يمام ذم ُمًٜمد وصم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  ،»اًمذيـ ي٘مقًمقن ُم٤م ٓ يٗمٕمٚمقن

ؼ أطمقف َم٣م أطم٣مف فمعم أَمتل َمٛم٣مهم«سمـ طمّملم واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب:  طمدي٨م قمٛمر وقمٛمران

 .»فمٙمٝمؿ ايمٙم٣ًمن

: وروى اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف قمـ صمقسم٤من ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

، ذم هذه إدًم٦م حتذير قمـ ىمٌقل »أطمقف َم٣م أطم٣مف فمعم أَمتل إئٚم٥م اظمّمٙمكم«

 ومت٤موى قمٚمامء اًمًقء.

َ ايْمَٖمَقاضمِ ﴿ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َم َريبِّ اَم ضَمرح َش ََم٣م ـَمَٜمَر َِمٛمَْٜم٣م وُمْؾ إِٞمح

ىُمقا زمِ  ؼِّ َوَأْن سُممْمِ ٌَْٕمَل زمَِٕمغْمِ احْلَ شْمَؿ َوايْم ِ ْٕ ـَ َوا ْل زمِِف ؽُمْٙمَْم٣مٞم٣ًم َوَأْن سَمُٗمقيُمقا فَمعَم  ٣مهللِ َوََم٣م زَمَْم ََم٣م مَلْ ُيٛمَزِّ

                                                        

 (.2989( )م 7098)خ ( 1940)

 (.1/33جلامع اًمصحقح )( وهمػمه وهق ذم ا7/118/180رواه أسمق يعغم )( 1941)

/اًمؽشػ( قمـ قمؿران ويمالمها ذم اجلامع 1/97/ؿمايمر( قمـ قمؿر، واًمٌزار )143)طمؿ ( 1942)

(1/37.) 

 ( وهمػممها وؾمـده صحقح وصححف اًمعالمة إًمٌاين.5/278( وأمحد )2229)ت ( 1943)
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، ومٕم٤مدل اًم٘مقل قمغم اهلل سمام ٓ يٕمٚمؿ اعمٗمتل سم٤مًمنمك سم٤مهلل، [55]ٕقمراف: ﴾ََم٣م ٓ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  اهللِ

ٛمَُتُ٘مُؿ ايْمَ٘مِذَب َهَذا ﴿ ٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:وي
ًِ َوٓ سَمُٗمقيُمقا ظم٣َِم سَمِِمُػ َأيْم

وا فَمعَم  وَن فَمعَم  اهللِضَمالٌل َوَهَذا ضَمَراٌم يمَِتْٖمؼَمُ ـَ َيْٖمؼَمُ ٓ  ايْمَ٘مِذَب  اهللِ ايْمَ٘مِذَب إِنح ايمحِذي

مم ًمٚمٕمٚمامء أن ي٘مقًمقا قمٚمٞمف ُم٤م ٓ ، حتذير ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤م[224]اًمٜمحؾ:﴾ُيْٖمٙمُِحقنَ 

يٕمتؼم ُمقىمًٕم٤م قمـ اهلل، وًمٙمـ ختٓمط يمثػم ُمـ اعمٗمتلم يٕمتؼم  وم٤معمُٗمتليٕمٚمٛمقن وًمٚمٛمٗمتلم أيًْم٤م، 

 ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة. قَمَٚمامً 

سمـ قمٛمرو ريض اهلل شمٕم٤ممم  اهلل : قمـ قمٌدروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام

يمٔمٙمؿ اٞمتزافًم٣م يٛمتزفمف، ويم٘مـ يٗمٌّمف إن اهلل ٓ يٗمٌض ا«: قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

إذا مل يٌؼ فم٣مظم٣ًم اَتذ ايمٛم٣مس رؤوؽًم٣م «، وذم رواي٦م: »زمٗمٌض ايمٔمٙمامء، ضمتك إذا مل يٌؼ فم٣ممل

ًٓ همًئٙمقا همٟمهمتقا زمٕمغم فمٙمؿ؛ همّمٙمقا وأوٙمقا ، وإٟمٜمل أمحد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، »صمٜم٣م

٤مل ذم ظمٓم٦ٌم اًمٕمٞمد: وم٤مًمِمٕم٥م اًمٞمٛمٜمل ٓ يثؼ هبذيـ اًمرضمٚملم، سمٚمٖمٜمل أن ٟم٤مًسا اًمِمٞم٤ٌمين ىم

 سم٤مًمتٝمري٥ماًمتٝمري٥م أظمق اًمتخري٥م ومٜمٗمر اًمٜم٤مس وهؿ يًٌقٟمف ويتْمجرون ُمٜمف ويٕمٜمل 

 هتري٥م اًمٌْم٤مقم٦م احلالل ذقًم٤م.

٤م أُم٤م ص٤مدق وًمٞمس سمّم٤مدق وم٤مؾمٛمٕمقا ُم٤مذا ي٘مقل قمٜمد أن يم٤من ذم اًمًٕمقدي٦م يتٛمٚمؼ هب

٤مًمتف سمـ ٟمٕمامن، اؾمٛمٕمقا ُم٤مذا ي٘مقل ذم رؾم سمـ ؿم٤مئػ ُمـ أضمؾ أن شمٕمٓمٞمف ُم٤مضمًتػم ص٤مدق

اًمتل ىمدُمٝم٤م ُم٤مضمًتػم، ي٘مقل صٗمح٦م أرسمٕمامئ٦م وأرسمٕم٦م وشمًٕملم: واًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هل٤م 

وفمٞمٗم٦م حمدودة: هل احلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل، واًمًػم قمغم هدى، ووفمٞمٗمتٝم٤م هذه وفمٞمٗم٦م 

                                                        

 (.2673( )م 100)خ ( 1944)
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شمقىمٞمٗمٞم٦م، سمٛمٕمٜمك أٟمف جي٥م قمٚمٞمٝم٤م أن حتٙمؿ سمام أٟمزل اهلل، وأن حتتٙمؿ إًمٞمف ىم٤مل: وىمد صم٧ٌم هذا 

وًمٞمس هل٤م أن حتٞمد قمـ ذع اهلل سمح٤مل،  ،اًمًٜم٦م واإلمج٤مع واعمٕم٘مقلاًمقضمقب ذم اًمٙمت٤مب و

وم٢مذا ُم٤م طم٤موًم٧م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ممثٚم٦م ذم اًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمدول قمـ ذع اهلل إمم ذع 

همػمه سم٠مي صقرة ُمـ صقر اًمٕمدول وم٢مهن٤م شمٗم٘مد ذقمٞم٦م سم٘م٤مئٝم٤م ووضمقب ـم٤مقمتٝم٤م، سمؾ يّمػم 

ُمٜم٤مسمذهت٤م، وإقمالن احلرب قمٚمٞمٝم٤م8 ٕهن٤م مل شمٕمد ًمزاًُم٤م قمغم اعمًٚمٛملم طمٞمٜمئذ اخلروج قمٚمٞمٝم٤م و

طمٙمقُم٦م إؾمالُمٞم٦م سم٠من حتقًم٧م إمم طمٙمقُم٦م يم٤مومرة ٓ قمٝمد هل٤م وٓ ُمٞمث٤مق، واحل٤ميمؿ اعمًٚمؿ 

اهلل سم٠مي ًمقن ُمـ أًمقان آؾمتٌدال وم٢مٟمف  عقمٜمدُم٤م يٕمٛمد إمم اؾمتٌدال ذع همػم اهلل سمنم

ن إمم اًمٙمٗمر، يٙمقن سمٛمجرد ذًمؽ ىمد ظمٚمع رسم٘م٦م اإلؾمالم ُمـ قمٜم٘مف، وارشمد ُمـ اإليام

وقمٜمدئذ جي٥م قمغم إُم٦م اخلروج قمٚمٞمف وقمزًمف إن أُمٙمـ قمزًمف، وإٓ ومٛم٘م٤مشمٚمف وىمتٚمف وإىم٤مُم٦م 

همػمه، إمم هٜم٤م ي٤م إظمقاٟمٜم٤م اٟمتٝمك اعمراد ُمـ يمالُمف، وقمٜمد أن وصٚم٧م اًمرؾم٤مًم٦م سمٞمدي، ورأي٧م 

خت٤مذ احل٤ميمؿ اًم٘مرر قمروم٧م أن اًمرضمؾ ُمتٛمٚمؼ، وشمريم٧م يمت٤مسمف ومل ايمالُمف قمغم أٟمف ٓ جي٥م 

 يمت٤مسمف ي٤ًموي قمٜمدي سمّمٚم٦م.يٌؼ 

إظمقاين ذم اهلل ًمًٜم٤م ٟمًتٖمرب ُمـ قمٚمامء اًمًقء، وًمًٜم٤م ٟمًتٖمرب ُمـ اًمّمقومٞم٦م وُمـ 

اًمِمٞمٕم٦م، وإن يمؼمت قمامئٛمٝمؿ ومٝمل قمامئؿ قمغم هب٤مئؿ، اًمذي يرطم٥م سم٤مًمقطمدة ُمع 

ًٓ ُمْماًل، ويٕمتؼم ؾم٤مقمًٞم٤م ذم إرض وم٤ًمًدا، وجير إمم سمٚمده ووـمٜمف  اًمِمٞمققمٞملم يٕمتؼم و٤م

ـَ آََمٛمُقا َوَه٣مصَمُروا ﴿ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  اخلراب واًمدُم٤مر، إِنح ايمحِذي

ِٜمْؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ  ًِ ْؿ َوَأْٞمُٖم وا ُأويَمئَِؽ  اهللَِوصَم٣مَهُدوا زمَِٟمَْمَقاَِلِ ـَ آَوْوا َوَٞمٌَمُ زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمَِٝم٣مُء  َوايمحِذي

ـَ ىَمَٖمُروا﴿ ، إمم أن ىم٤مل:[51]ٕٟمٗم٤مل:﴾زَمْٔمضٍ  ـْ  َوايمحِذي ٓح سَمْٖمَٔمُٙمقُه سَمُ٘م زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمَِٝم٣مُء زَمْٔمٍض إِ

٣مٌد ىَمٌغِمٌ  ًَ َْرِض َوهَم ْٕ ، ُم٤مذا ٟمتقىمع سمٕمد اًمقطمدة ُمع اًمِمٞمققمٞملم؟ ُم٤مذا [55ٕٟمٗم٤مل:ا]﴾همِْتٛم٥ٌَم دِم ا
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 ٟمتقىمع؟ ٟمتقىمع ظمراب اًمِمٓمريـ يمام ظمرسم٧م قمدن.

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمف، اهلل َأُْمٌر َأَُمرَ أُم٤م اًمقطمدة ُمع إظمقاٟمٜم٤م اجلٜمقسمٞملم اعمًٚمٛملم ومٝمذا 

ويمٜم٧م أود وأشمقىمع ُمـ إخ اًمرئٞمس ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤مه ًمٙمؾ ظمػم أن يٙمقن أول ىم٤مئؾ ٟمتحد 

قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وطمٞمٜمئذ اًمِمٓمران اعمًٚمامن ؾمٞم٘مقُم٤من قمغم اًمِمٞمققمٞملم اًمذيـ يٕمدون 

قمغم إص٤مسمع، اًمِمٓمر اجلٜمقيب واًمِمٓمر اًمِمامزم ُمًٚمٛمقن ؾمٞم٘مقُمقن يمٚمٝمؿ، أُم٤م أن شمٌ٘مك 

اًمِمامزم ذم ُمٝم٤مشمرة وهؿ يتٗمرضمقن قمٚمٞمٜم٤م، أصٌحقا أذيمك ُمٜم٤م ي٤م إظمقاٟمٜم٤م، هذا اًمذي اًمِمٓمر 

 يم٤من يٜمٌٖمل.

أُم٤م قمٚمامء اًمًقء وم٠مٟم٤م ُمت٠ميمد ضمًدا ضمًدا طمتك إخ اًمرئٞمس أٟمف ؾمٞمٕمٚمؿ أهنؿ ُمٜم٤موم٘مقن، 

٤ًٌم  هق ذيمل ذم هم٤مي٦م ُمـ اًمذيم٤مء ؾمٞمٕمٚمؿ أهنؿ ُمٜم٤موم٘مقن وأهنؿ أن أو سمٕمد أي٤مم ؾمٞمٕمدون ظمٓم

٤ًٌم  ًمٚمرئٞمس اجلديد، ٟمٕمؿ هؿ أن خيٓمٌقن ويّمٗم٘مقن ًمٚمرئٞمس وسمٕمد أي٤مم ؾمٞمٕمدون ظمٓم

ًمٚمرئٞمس اجلديد، أُم٤م اًمٕمٚمامء اًمذيـ يٌٖمقن سمٕمٚمٛمٝمؿ وضمف اهلل، وًمٞمًقا دقم٤مة ومتٜم٦م، ًمٞمس 

اًمٕمٚمامء دقم٤مة ومتٜم٦م، وٓ دقم٤مة صمقرات، وٓ دقم٤مة اٟم٘مالسم٤مت، يريدون إصالح اعمجتٛمع 

٦م، وإن شمٙم٤مًم٧ٌم قمٚمٞمٝمؿ ومال وإصالح اًمِمٓمريـ، وإن شمٙم٤مًم٧ٌم قمٚمٞمٝمؿ اًمّمحػ اًمًٗمٞمٝم

 هيٛمٝمؿ هذا:

 ًمق أن يمؾ يمٚم٥م قمقى أًم٘مٛمتـف طمجـًرا

 

ــ٤مل سمــديٜم٤مر  ــ يمــؾ ُمث٘م ــ٤من احلَم  يم

اًمذي يًقؤين أهنؿ ؾمٞمًقدون شم٤مريخ إخ اًمرئٞمس، هذه اًمّمحػ اًمتل ومٞمٝم٤م ؾم٥م  

اًمٕمٚمامء، وومٞمٝم٤م ؾم٥م اًمدقم٤مة إمم اهلل، أشمٔمٜمقن أٟمف يرُمك هب٤م يمٚمٝم٤م ذم اًمِمقارع شمٔمٜمقن هذا؟ 

٤م ُم٤م حيٗمظ ذم ُمٚمٗم٤مت، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ؾمٞمٙمقن شم٤مرخًي٤م ويًقد شم٤مريخ إخ اًمرئٞمس، ٓ واهلل ُمٜمٝم

ويًقد شم٤مريخ اًمٞمٛمـ، ه١مٓء هؿ اًمذيـ يًٌقن اًمدقم٤مة إمم اهلل، وهؿ ي٘مقًمقن: إهنؿ 
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قمٛمالء، ًمًٜم٤م ٟمًتٖمرب هذا، هذا قمٚمؿ ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة، روى اإِلُم٤مم أمحد ذم 

ومٌؾ ايم٣ًمفم٥م «: رؾمقل اهلل ، قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل ُمًٜمده

ؽمٛمقات طمدافم٥م، يِمدق همٝمٜم٣م ايم٘م٣مذب، وي٘مذب همٝمٜم٣م ايمِم٣مدق، وُيقن همٝمٜم٣م إَمكم، 

 ، حمرر صحٞمٗم٦م اًمرأي اًمٕم٤مم رويٌْم٦م.»وي٠ممتـ همٝمٜم٣م اخل٣مئـ، ويٛمْمؼ همٝمٜم٣م ايمرويٌّم٥م

وأُم٤م اًمّمحػ ُمـ اجلٜمقب ومٝمل ؾمٗمٞمٝم٦م حت٤مد اهلل ورؾمقًمف، ىمٞمؾ: وُم٤م اًمرويٌْم٦م ي٤م 

ُمـ طمدي٨م أٟمس:  "ُمًٜمد أمحد"، وذم »ًٖمٝمف يت٘مٙمؿ دم أَمر ايمٔم٣مَم٥مايم«رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

، وٟمحـ سمحٛمد اهلل ًمًٜم٤م ٟم٠مؾمػ وٓ ٟمحزن ُمـ »٥مايمٖمقيًؼ يت٘مٙمؿ دم أَمر ايمٔم٣مَم«

هذا إُمر، سمؾ ٟمٕمٚمؿ أٟمف ظمػم ًمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف 

هْمِؽ فمُ ﴿اًمٙمريؿ:  ِ ْٕ ـَ صَم٣مُءوا زم٣ِم ًا يَمُ٘مْؿ زَمْؾ ُهَق طَمغْمٌ يَمُ٘مْؿ إِنح ايمحِذي ٌُقُه َذّ ًَ ٥ٌٌَم َِمٛمُْ٘مْؿ ٓ حَتْ ِْم

ُه َِمٛمُْٜمْؿ يَمُف فَمَذاٌب فَمٓمِٝمؿٌ  شْمِؿ َوايمحِذي سَمَقلمح ىمػِْمَ ِ ْٕ ـَ ا ٤َم َِم ًَ يَمْقٓ إِْذ *  يمُِ٘مؾِّ اَْمِرٍئ َِمٛمُْٜمْؿ ََم٣م اىْمَت

ـح اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمُت زمَِٟمْٞمٖمُ  ِٜمْؿ طَمغْمًا َووَم٣ميُمقا َهَذا إهِْمٌؽ َُمٌكِمٌ ؽَمِٚمْٔمُتُٚمقُه ـَم ، [21-22]اًمٜمقر: ﴾ًِ

ـَ ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ٌهقَن َأْن سَمُِمٝمَع ايْمَٖم٣مضِمَُم٥ُم دِم ايمحِذي
ـَ حُيِ إِنح ايمحِذي

طِمَرِة وَ  ْٔ ْٞمَٝم٣م َوا ْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمٌؿ دِم ايمده  .[27]اًمٜمقر: ﴾سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  َئْمَٙمُؿ َوَأْٞمُتْؿ ٓ اهللُآََمٛمُقا ََلُ

ـَ ُي٠ْمُذوَن اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمِت زمَِٕمغْمِ ََم٣م ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: َوايمحِذي

َت٣مٞم٣ًم َوإشِْماًم َُمٌِٝمٛم٣مً  ٌُقا هَمَٗمِد اضْمَتَٚمُٙمقا ُِبْ ًَ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف [36]إطمزاب:﴾اىْمَت

ًِ ﴿ اًمٙمريؿ: ـْ َيْ٘م َت٣مٞم٣ًم َوإشِْماًم َُمٌِٝمٛم٣مً َوََم  ﴾٤ْم طَمْمِٝمَئ٥ًم َأْو إشِْماًم شُمؿح َيْرِم زمِِف زَمِريئ٣ًم هَمَٗمِد اضْمَتَٚمَؾ ُِبْ

 .[221]اًمٜم٤ًمء:

                                                        

 ( وؾمـده صحقح.2/291( )338/ 2اعمًـد )( 1945)

 (.1/380) "اجلامع اًمصحقح" (، وهق ذم3/220)طمؿ ( 1946)
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واًمذي ي٘مقل: إن اًمدقم٤مة إمم اهلل قمٛمالء، وأٟم٧م ُمـ أيـ ًمؽ طمؼ اًمّمحٞمٗم٦م هذا؟ 

ؽ وأٟم٧م ُمـ أيـ ًمؽ طمؼ اًمًٞم٤مرة؟ وُمـ أيـ ًمؽ طمؼ هذه اًمٕمامرة اًمِم٤مه٘م٦م؟ وُمـ أيـ ًم

طمؼ احلزب؟ اجلقاب ُمـ اًمنمق أو اًمٖمرب، أُم٤م اًمدقم٤مة قمغم اهلل ومٛمـ أهؾ اخلػم ُمـ 

وم٤مقمؾ اخلػم، وؾمٞمٜمٙمِمػ اًمٞمقم أو همًدا أو سمٕمد همد ُمـ اًمٕمٛمٞمؾ اًمذي يريد أن يٌٞمع وـمٜمف، 

وأن يٌٞمع ديٜمف، ؾمٞمٜمٙمِمػ اًمٞمقم أو همًدا أو سمٕمد همٍد ُمـ هق اًمٕمٛمٞمؾ، وسمٕمد ذًمؽ أيًْم٤م 

يمام ىمٚم٧م ًمٙمؿ ي٤م إظمقاٟمٜم٤م: إن اًمقطمدة وطمدة اعمًٚمٛملم أوًمئٙمؿ اًمذيـ يّمٗم٘مقن ًمٚمقطمدة 

ٌِْؾ ﴿ أُمر واضم٥م: وُمقا اهللَِوافْمَتِِمُٚمقا زمَِح ، ًمٙمـ ُم٤م يًتدل [225]آل قمٛمران:﴾ََجِٝمٔم٣ًم َوٓ سَمَٖمرح

هبذه أي٦م قمغم أٟمٜم٤م ٟمتحد ٟمحـ وقمكم ؾم٤ممل اًمٌٞمض اًمِمٞمققمل، ُم٤م يًتدل هب٤م ي٤م إظمقاٟمٜم٤م قمغم 

ُٗمقا ﴿ ٤مق:هذا، اٟمٔمروا سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ اًمًٞم ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ـح  اهللََي٣م َأُّيه ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم

ٙمُِٚمقنَ  ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ٌِْؾ *  إِ وُمقا اهللَِوافْمَتِِمُٚمقا زمَِح ، أٟمتؿ [225-221]آل قمٛمران: ﴾ََجِٝمٔم٣ًم َوٓ سَمَٖمرح

، وذيمرٟم٤م إدًم٦م قمغم هذا أهي٤م اعمًٚمٛمقن، أُم٤م اًمقطمدة ُمع اًمِمٞمققمٞملم ومتٕمتؼم يمٗمًرا يمام شم٘مدم

ذم ومت٤موى أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمقطمدة ُمع اًمِمٞمققمٞملم، صمؿ سمٚمدٟم٤م سمحٛمد اهلل قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ 

ٟمحـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ٓ أقمٚمؿ سمٚمًدا يامصمؾ سمٚمدٟم٤م ذم اًمدقمقة إمم اهلل ، اًمٓمقاسمػم اًمتل يٜمٙمره٤م اًمنمع

دٟم٤م سمحٛمد اهلل ذم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وذم اًمتٗمرغ ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمتٕمٚمٞمؿ، وذم اعمٜمٝم٩م اًمدراد، ومٌٚم

اًمِمٞمققمٞم٦م شمدُمر وشمًحؼ اًمِمٕمقب، ومٙمذًمؽ أُمريٙم٤م، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف  ...ظمػم،

ـَ آََمُٛمقا ٓ سَمتحِخُذوا ايْمَٝمُٜمقَد َوايمٛمحَِم٣مَرى َأْويمَِٝم٣مَء زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمَِٝم٣مُء زَمْٔمٍض ﴿ اًمٙمريؿ: ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ُف َِمٛمْ  ْؿ َِمٛمُْ٘مْؿ هَم١مِٞمح ـْ َيَتَقَلحُ  .[32]اعم٤مئدة: ﴾ٓ َُّيِْدي ايْمَٗمْقَم ايمٓمح٣مظمكِِمَ  اهللَُٜمْؿ إِنح َوََم

ـْ ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـَ َأْويمَِٝم٣مَء َِم ٓ َيتحِخِذ اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن ايْمَ٘م٣مهمِِري

ـَ  ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ هَمَٙمْٝمَس َِم ٓح َأْن سَمتح  اهللُِدوِن اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َوََم ٍء إِ ُرىُمُؿ دِم َرْ ذِّ  اهللُُٗمقا َِمٛمُْٜمْؿ سُمَٗم٣مًة َوحُيَ



 702 عناٜه علٙ بَاٜه (74

فُ  ًَ ـَ آََمٛمُقا ٓ ﴿، وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: [16]آل قمٛمران:﴾َٞمْٖم ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ـْ َيَتقَ  ياَمِن َوََم ِ ْٕ ٌهقا ايْمُ٘مْٖمَر فَمعَم ا ْؿ َِمٛمُْ٘مْؿ سَمتحِخُذوا آزَم٣مَءىُمْؿ َوإطِْمَقاَٞمُ٘مْؿ َأْويمَِٝم٣مَء إِِن اؽْمَتَح َلحُ

 .[15]اًمتقسم٦م: ﴾هَمُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ ايمٓمح٣مظمُِقنَ 

َـّ صمؿ سمٕمد ذًمؽ إظمقاٟمٜم٤م أيًْم٤م أصح٤مب اجلٜمقب اًمذيـ  اهلل قمٚمٞمٝمؿ، ٓ ئمٜمقا أن  ىمد َُم

هذا اًمتٜمٗمس اًمذي طمّمؾ هلؿ سم٥ًٌم اًمقطمدة، ٓ اًمتٜمٗمس اًمذي طمّمؾ هلؿ سم٥ًٌم أن 

ٞم٦م شمدهقرت ذم سمٚمده٤م ًمٞمس أؾمٞم٤مد قمكم ؾم٤ممل اًمٌٞمض شمدهقروا ذم سمٚمدهؿ، وأن اًمِمٞمققم

سم٥ًٌم اًمقطمدة، قمغم أٟمٜم٤م ُمتحدون ُمع إظمقاٟمٜم٤م اجلٜمقسملم ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف 

اَم اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن إطِْمَقةٌ ﴿ اًمٙمريؿ: ٣م ﴿ ، وي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:[22]احلجرات:﴾إِٞمح ٣م ايمٛمح٣مُس إِٞمح َ َي٣م َأُّيه

ـْ َذىَمٍر َوُأْٞمَثك َوصَمَٔمْٙمٛم٣َمىُمؿْ  ٣ٌَمئَِؾ يمَِتَٔم٣مَرهُمقا طَمَٙمْٗمٛم٣َمىُمْؿ َِم  إِنح َأىْمَرََمُ٘مْؿ فِمٛمَْد اهللِ ؾُمُٔمقزم٣ًم َووَم

ـَ آََمٛمُقا ٓ ﴿ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:[25]احلجرات:﴾َأسْمَٗم٣مىُمؿْ  ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

٣مءٍ  ًَ
ـْ ٞمِ ٣مٌء َِم ًَ

ك َأْن َيُ٘مقُٞمقا طَمغْمًا َِمٛمُْٜمْؿ َوٓ ٞمِ ًَ ـْ وَمْقٍم فَم َخْر وَمْقٌم َِم ًْ ـح طَمغْمًا  َي ك َأْن َيُ٘م ًَ فَم

ـح  سمـ  اًمٜمٕمامن ُمـ طمدي٨م "اًمّمحٞمحلم"يمام ذم  ، واًمٜمٌل [22]احلجرات:﴾َِمٛمُْٜم

َمثؾ اظم٠مَمٛمكم دم سمقادهؿ وسمرامحٜمؿ وسمٔم٣مؿمٖمٜمؿ ىمٚمثؾ اجلًد إذا اؾمت٘مك َمٛمف «سمِمػم ي٘مقل: 

 .»فمّمق سمدافمك يمف ؽم٣مئر اجلًد زم٣محلٚمك وايمًٜمر

طمدي٨م أيب ُمقؾمك إؿمٕمري: ـ ُم "اًمّمحٞمحلم"يمام ذم  وي٘مقل اًمٜمٌل 

 .»اظم٠مَمـ يمٙمٚم٠مَمـ ىم٣ميمٌٛمٝم٣من يُمد زمٔمّمف زمٔمًّم٣م«

                                                        

ًٌا.( 1947)  شمؼدم ىمري

ًٌا.(1948)  شمؼدم ىمري
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أيب هريرة ريض اهلل  ُمـ طمدي٨م "صحٞمح ُمًٚمؿ"يمام ذم  وي٘مقل اًمٜمٌل 

اظمًٙمؿ أطمق اظمًٙمؿ ٓ يٓمٙمٚمف وٓ ُيذيمف وٓ حيٗمره، ايمتٗمقى ه٣م هٛم٣م، زمح٤ًم «شمٕم٤ممم قمٜمف: 

 .»ؿ ضمرام: دَمف وَم٣ميمف وفمروفاَمريء َمـ ايممم أن حيٗمر أطم٣مه، ىمؾ اظمًٙمؿ فمعم اظمًٙم

إظمقاين ذم اهلل اًمقطمدة قمغم اإلؾمالم، يمؾ ُمًٚمؿ جي٥م أن يٓم٤مًم٥م هب٤م ًمٙمٜمٝم٤م ٓ حت٘مؼ، 

يمٞمػ ذايمؿ؟ ٓ شمتح٘مؼ وطمدة قمغم اإلؾمالم ُمع اًمِمٞمققمٞملم، أول رء ي١مشمك سمٕمكم ؾم٤ممل 

َمـ زمدل ديٛمف «ي٘مقل:  اًمٌٞمض وي٘م٤مل ًمف: أؾمٚمؿ شمًٚمؿ رىمٌتؽ، وإٓ وم٤مًمٜمٌل 

ـ سمحٛمد اهلل ذم هذا اًمٌٚمد ُمـ ومْمؾ اهلل ٟمٜمٕمؿ سمدقمقة وسمتٕمٚمٞمؿ ، ومٜمح»هم٣مومتٙمقه

  .وسمت٠مًمٞمػ ُم٤ميٜمٕمؿ هب٤م سمٚمد

ٟمحـ ٟمٜمّمح إلظمقاٟمٜم٤م اعمًئقًملم وٓ سمد إن ؿم٤مء اهلل أن ٟمٜمّمح هلؿ، ومٕمٚمٞمٝمؿ أن يت٘مقا 

اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ اًمٞمٛمٜمل، ومقاهلل واهلل إن اعمًٚمٛملم ذم اًمٞمٛمـ 

ءهؿ ٓ حيٌقن اًمقطمدة ُمع اًمِمٞمققمٞملم، وأهنؿ يتقىمٕمقن ًذا، ُمِم٤مئخٝمؿ وقمقاُمٝمؿ وقمٚمام

وأهن٤م ؾم٤مءت فمٜمقهنؿ سم٤معمًئقًملم ه٤م هٜم٤م، ومام يٜمٗمٕمٜم٤م أن ي٘م٤مل ديـ اًمدوًم٦م اإلؾمالم، ٟمٕمؿ 

اإلؾمالم، صمؿ سمٕمد ذًمؽ ومروقا ديـ اًمدوًم٦م يم٤من اًمِمٞمققمٞمقن ي٘مقًمقن ذم قمدن: 

اؾمت٤ٌمطمقا مجٞمع اعمحرُم٤مت،  آؿمؽمايمٞم٦م، صمؿ سمٕمد ذًمؽ هنٌقا أُمقال اعمًٚمٛملم، صمؿ سمٕمد ذًمؽ

وإٟمٜمل أمحد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ؿمٞمخ وُمًئقل ذهٌقا ُمع اًمقومد اًمٕمدين ُمّمٗم٘ملم عم٤م ضم٤مء 

إًمٞمٝمؿ اًمٕمدٟمٞمقن، ومٚمام ذهٌقا إمم قمدن رضمٕمقا وىمد رأوا ُم٤م يزقمجٝمؿ، وُم٤م يذهٚمٝمؿ ُمـ وم٘مر 

هذه اًمقطمدة ٓ  :ُمدىمع وظمقف ُمزقم٩م ووم٤ًمد ُمٜمتنم، أن يٜمٗمرون قمـ اًمقطمدة ىم٤مًمقا

                                                        

ًٌا.(1949)  شمؼدم ىمري

 ( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام.3017)خ ( 1950)
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 ده٤م.ٟمري

هؾ اعمٖمٚمقب هق اًمذي يتحٙمؿ ذم اًمٖم٤مًم٥م؟ ُم٤م ًمٙمؿ ي٤م أهي٤م اإلظمقة!! اًمِمٞمققمٞم٦م أن 

ُمٖمٚمقسم٦م ُمٜمٝمزُم٦م همٚم٥م أؾمٞم٤مده٤م، ومال جيقز أن يتحٙمٛمقا ومٞمٜم٤م وٓ ذم سمٚمدٟم٤م، وٓ ذم يمت٤مب 

اًمقطمدة هبذه، رسمام يٌ٘مك اًمٜم٤مس هٙمذا  ؼ، ُم٤م شمتح٘مرسمٜم٤م وٓ ذم ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤محمٛمد 

ُم٤م شمتح٘مؼ، ُم١ميمد أهن٤م ُم٤م شمتح٘مؼ اًمقطمدة هبذا وم٘مط سمٞمٜمام يتٝم٤مشمرون ُمدة ؾمٜم٦م أو ؾمٜمتلم و

اًمٕمالىم٦م سملم اعمجتٛمع وسملم احلٙمقُم٦م، ومٜمٜمّمح إظمقاٟمٜم٤م اعمًئقًملم أن يت٘مقا اهلل:  شمًقء

َم٣م َمـ راع «ي٘مقل:  ، واًمرؾمقل »وىمٙم٘مؿ راع وىمٙم٘مؿ َمًئقل فمـ رفمٝمتف«

 .»يًؼمفمٝمف اهلل رفمٝم٥م شمؿ مل حيْمٜم٣م زمٛمِمحف إٓ مل جيد رائح٥م اجلٛم٥م

اًمٕمٚمامء اًمٜم٤مصحقن اًمذيـ ٟمّمحقا هلل وًمرؾمقًمف، صمؿ واضمٝمقا إخ اًمرئٞمس سمام ي٘مع ومٞمف 

اًمِمٕم٥م: ه١مٓء هؿ اًمٜم٤مصحقن واعمتٛمٚم٘مقن اًمذيـ يّمٗم٘مقن ًمٙمؾ زقمٞمؿ، ه١مٓء 

اعمتٛمٚم٘مقن ؾمٞمّمٗم٘مقن ًمؽ اًمٞمقم، ويّمٗم٘مقن ًمٖمػمك همًدا أو سمٕمد همد، واهلل أقمٚمؿ يمؿ سم٘مل 

 ؟ اهلل أقمٚمؿ.ُمـ اًمٕمٛمر؟ ويمؿ سم٘مل أيًْم٤م ُمـ قمٛمر احلٙمقُم٦م

ٟمحـ ٓ ٟمدري وأٟمتؿ ٓ شمدرون ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمٛمؾ هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأن ٟمتقب إمم اهلل 

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، أٓ يٛمٙمـ اًمٗم٤مؾمديـ اعمٗمًديـ ُمثؾ طمًـ اًمٚمقزي وقمٌد اًمٕمزيز اعم٘م٤مًمح 

وحمٛمد ؾمٕمٞمد اًمٕمٓم٤مر، وهٙمذا طمًـ ُمٙمل ٟٓمٛمٙمـ ه١مٓء8 ٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل 

وا ﴿ريؿ: ذم يمت٤مسمف اًمٙم ٣ٌَمًٓ َوده ـْ ُدوٞمُِ٘مْؿ ٓ َيْٟميُمقَٞمُ٘مْؿ طَم ـَ آََمٛمُقا ٓ سَمتحِخُذوا زمَِْم٣مَٞم٥ًم َِم ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ِٖمل ُصُدوُرُهْؿ َأىْمػَمُ  ـْ َأهْمَقاِهِٜمْؿ َوََم٣م َُتْ ٌَْٕمَّم٣مُء َِم ، ُم٤م [226]آل قمٛمران:﴾ََم٣م فَمٛمِتهْؿ وَمْد زَمَدِت ايْم

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.1829( )م 5188/893)خ ( 1951)

 ( كحقه قمـ معؼؾ ريض اهلل قمـف واًمؾػظ ًمؾٌخاري.12( )م/اإلمارة/7150)خ ( 1952)
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ٙمؿ يمام شمريدون ذم هذه إي٤مم، ورسمام هؿ ؾمٞمْمحٙمقن ويتقضمٝمقن ًم ،ي٠ميت ُمٜمٝمؿ ظمػم

يٙمٞمدون ًمٙمؿ ويٗمِمقن أهاريمؿ، قمٚمٞمٙمؿ أن شمت٘مقا اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وأن شمٌتٕمدوا قمـ 

 ضمٚم٤ًمء اًمًقء.

قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل  روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام

ؾ َمثؾ اجلٙمٝمس ايمِم٣ميمح وصمٙمٝمس ايمًقء ىمح٣مَم«: شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

اظمًؽ وٞم٣مهمخ ايم٘مغم، همح٣مَمؾ اظمًؽ إَم٣م أن حيذيؽ، وإَم٣م أن سمٌت٣مع َمٛمف، وإَم٣م أن جتد َمٛمف 

 .»رحًي٣م ؿمٝم٥ٌم، وٞم٣مهمخ ايم٘مغم إَم٣م أن حيرق شمٝم٣مزمؽ، وإَم٣م أن جتد َمٛمف رحًي٣م َمٛمتٛم٥م

ٟمّمح  ُمِم٤ميخ اًم٘م٤ٌمئؾ ُمًت٠مءون ُمـ هذا إُمر، يمذًمؽ أيًْم٤م اًمٕمٚمامء سم٠مٟمٗمًٝمؿ، ُمتك

طمتك ي٠ميت ويقىمع قمغم اًمقطمدة، وقمٜمد اجلٚم٦ًم قمٜمد إخ  ًمٙمؿ صالح ومٚمٞمتف أهي٤م اعمًئقًمقن

اًمرئٞمس ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤مه ًمٙمؾ ظمػم، وٟمًٛمع ٟم٤مًسا اًمِمٞم٤ٌمين وومالن وومالن ه١مٓء ٓ يٜمٌٖمل 

 أن يريمـ إًمٞمٝمؿ.

ي٤م إظمقاٟمٜم٤م يٜمٌٖمل أن ٟمت٠ميمد، وأن ٟمٜمٔمر اًمٕم٤مُمٚملم اًمذيـ يدقمقن إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، 

، ٟمحـ ٟمٓمٚم٥م ُمـ إخ اًمرئٞمس ؿمٞمًئ٤م قمًك أن يقاومؼ هؿ اًمذيـ ؾمٞم٘مٗمقن أُم٤مم اًمِمٞمققمٞم٦م

قمٚمٞمف: أن يٌ٘مك هٙمذا قمغم أن هذا إُمر ٓ جيقز ًمف، ًمٙمـ هق أهقن وًمٞمؽمك اًمدقم٤مة إمم اهلل 

أُم٤مم اًمِمٞمققمٞملم، ُم٤م ي٠ميت ؾمٜم٦م إٓ وىمد ذاب اًمِمٞمققمٞمقن، يؽمك اًمٙمت٥م اًمتل شمدظمؾ: 

أن ٟم٠ميت سمف ويمت٥م  ، سمٛمٍم مل ٟمًتٓمع"اًمًٞمقف اًم٤ٌمشمرة إلحل٤مد اًمِمٞمققمٞم٦م اًمٙم٤مومرة"

اًمِمٞمققمٞملم، ويمت٥م اًمٌٕمثٞملم، ويمت٥م اًمٜم٤مسيلم، ويمت٥م اًمًحر ويمت٥م اًمدضمؾ واخلراوم٦م 
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 شمقزع واًمًٞمقف اًم٤ٌمشمرة ممٜمققم٦م سمٛمٍم أن شمدظمؾ إمم اًمٞمٛمـ.

ٟمتقىمع ُمـ أقمداء اإلؾمالم إذا وىمع ذم أيدهيؿ رء ُمـ إُمر أهنؿ ٓ ي٠مًمقن ضمٝمًدا ذم 

، ًمٙمـ ُمـ ومْمؾ ريب ي٤م إظمقاٟمٜم٤م اعم٘م٤مًمح يمؿ ًمف ـمٛمس ُمٕم٤ممل اًمديـ، وذم اًمتٜمٗمػم قمـ اًمديـ

ذم اجل٤مُمٕم٦م؟ ىمدر مخس ؾمٜملم وهق ذم اجل٤مُمٕم٦م رئٞمس اجل٤مُمٕم٦م، صمؿ ي٠ميت شمّمقي٧م وي٠ميت ُمـ 

يرؿمح ٟمٗمًف ؿمٞمققمًٞم٤م، وُمـ يرؿمح ٟمٗمًف سمٕمثًٞم٤م، واحلٛمد هلل مل يٜمجح واطمد ومجزى اهلل 

ٕم٤مء ظمػًما، ضمزاهؿ اًمٕم٤مُمٚملم ًمإلؾمالم ذم اجل٤مُمٕم٦م ظمػًما، وضمزى اًمٕم٤مُمٚملم ًمإلؾمالم ذم صٜم

اهلل ظمػًما قمغم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمدقمقة إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وهٙمذا إن يمٜم٤م ٟمرى اًمتّمقي٧م هذا 

 يٕمتؼم ـم٤مهمقشًم٤م يمام شم٘مدم ذم يمالُمل اًم٤ًمسمؼ اًمٗمتقى ذم اًمقطمدة.

ـم٤مهمقشًم٤م  ٟمٕمتؼمه ؟وهٙمذا ٟمرى آؾمتٗمت٤مء ًمٚمِمٕم٥م، أشمريد اإلؾمالم أم اًمِمٞمققمٞم٦م

، وم٤محلٛمد هلل ؾمٞمٌقء اعمٜم٤موئقن "اعمخرج ُمـ اًمٗمتٜم٦م"ذًمٙمؿ ذم يمام شم٘مدم أيًْم٤م، ويمام ذيمرٟم٤م 

ًمٚمدقمقة إمم اهلل سم٤مخلزي ذم مجٞمع اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م، ٓ شمٔمٜمقا ؾم٠مًم٧م ؿم٤مسًم٤م ُمٍمًي٤م، وم٘مٚم٧م 

ًمف: اًمِم٤ٌمب سمٛمٍم خي٤مومقن ُمـ اًمدوًم٦م؟ ىم٤مل: سمؾ اًمدوًم٦م هل اًمتل خت٤مف ُمـ اًمِم٤ٌمب، 

قم٤مة إمم اهلل ؾمٞمّمؼمون قمغم ُمقاضمٝم٦م وسمحٛمد اهلل اًمدقمقة إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، واًمد

، وهٜم٤م أُمر أريد أن أٟمٌف قمٚمٞمف يمؾ ُمًتٛمع ُمـ إظمقاين وهمػمهؿ: أٟم٤م وإن شمٙمٚمٛم٧م اًم٤ٌمـمؾ

قمغم اًمِمٞمققمٞملم سمٕمدن، وشمٙمٚمٛم٧م قمغم اًمِمٞمققمٞملم ه٤مهٜم٤م ًم٧ًم داقمل ومتٜم٦م، وٓ داقمل ىمتؾ 

هم٣ميمٗم٣مسمؾ اظمًٙمامن إذا ايمتٗمٝم٣م زمًٝمٖمٝمٜمام «ي٘مقل:  وىمت٤مل8 ٕن اًمِمٕمٌلم ُمًٚمامن: واًمرؾمقل 

، رأي٧م صحٞمٗم٦م شمٜمنم ُمـ قمدن، ذيمرت هذا احلدي٨م ٟمًتدل سمف »واظمٗمتقل دم ايمٛم٣مر

                                                        

 ـ أي: اًمتصقيت.( 1954)
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أٟمف  ٓ أرىقمغم أٟمف ٓ جيقز أن يت٘م٤مشمؾ اًمِمٕم٤ٌمن، هل يمٚمٛم٦م طمؼ أريد هب٤م سم٤مـمؾ، أٟم٤م ٟمٗمز 

جيقز أن يت٘م٤مشمؾ اًمِمٕم٤ٌمن طمتك وٓ جيقز أن يقاضمف اًمِمٞمققمٞمقن سم٤مًمًالح ذم قمدن8 ٕهنؿ 

إن اؾمتٓمٞمع اهمتٞم٤مهلؿ ومذاك، أو اؾمتٓمٞمع ـمردهؿ ومذاك، أُم٤م أن  يٕمدون قمغم إص٤مسمع،

يت٘م٤مشمؾ اًمِمٕم٤ٌمن أو اًمدقم٤مة إمم اهلل يذه٥م إمم هٜم٤مًمؽ ويٗمتحقن ضمٌٝم٦م قمغم احلٙمقُم٦م هٜم٤مًمؽ 

8ٓ ٕن اًمِمٕم٥م ُمًٚمؿ وه٤مهٜم٤م وأٟم٤م أظمؼميمؿ قمـ ٟمٗمز وًمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م، وإن 

واؾمتٓمٕم٧م أن أومر سمديٜمل أظمؼميمؿ أٟمف ًمق طمدث أُمر  .ىمٚمتؿ وىم٤مل همػميمؿ: إٟمف ذًمٞمؾ

اعم٠ًمًم٦م  قمٜمد أن رأي٧مًمٗمٕمٚم٧م، وىمد اقمتزًم٧م قمٜمد أن يم٤من اًم٘مت٤مل سملم اجلٛمٝمقري٦م واعمٚمٙمٞم٦م، 

ٓ يزال اظم٠مَمـ دم همًح٥م َمـ ديٛمف َم٣م مل يِم٤م دًَم٣م «ي٘مقل:  ومتٜم٦م، ُم٠ًمًم٦م ومتٜم٦م واًمٜمٌل 

 .»ضمراًَم٣م

ـْ َيْٗمُتْؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َُمَتٔمَ ﴿ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  دًا هَمَجَزاُؤُه صَمَٜمٛمحُؿ طَم٣ميمِدًا َوََم ٚمِّ

، ُم٤م يدريٜم٤م أن يرى [75]اًمٜم٤ًمء: ﴾فَمَٙمْٝمِف َويَمَٔمٛمَُف َوَأفَمدح يَمُف فَمَذازم٣ًم فَمٓمِٝمامً  اهللُ همِٝمَٜم٣م َونَمِّم٤َم 

ًٚمٛملم، ُمًٙملم ُمٖمٗمؾ ومتقى أصح٤مب اًمٕمامئؿ ذم اًمقطمدة صمؿ خيرج قمٚمٞمٜم٤م سمآًمٞمف ي٘م٤مشمؾ اعم

سمـ قمٛمر ومجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، اقمتزل  قمٌد اهللسمـ ُمًٚمٛم٦م و ٟمحـ ٟمٕمتزل وىمد اقمتزل حمٛمد

قمٚمًٞم٤م أومْمؾ، وأن احلؼ ُمع قمكم، ًمٙمـ ُم٤م يم٤مٟمقا  أنَّ اًم٘مت٤مل سملم قمكم وُمٕم٤موي٦م ُمع قمٚمٛمٝمؿ 

إمم ُمًٚمٛملم، وًمٙمـ  سمٜم٤مدىمٜم٤مًمٞمقاضمٝمقا اعمًٚمٛملم سمًٞمقومٝمؿ، ٟمحـ ًمًٜم٤م ُمًتٕمديـ أن ٟمقضمف 

ـ اًمدقمقة إمم اهلل اًمدقمقة إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أرض قمغم اًمِمٞمققمٞملم، وهؿ هيتزون ُم

 أقمٔمؿ ُمـ إهتزازهؿ ُمـ شمقضمٞمف اعمداومع واًمٌٜم٤مدق إًمٞمٝمؿ.
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ومٜمحـ ٟمٓمٚم٥م ُمـ طمٙمقُمتٜم٤م أن شمت٠مٟمك ذم هذا إُمر، وسمحٛمد اهلل اًمدقم٤مة إمم اهلل يذهٌقن 

إمم قمدن، ويذهٌقن إمم همػم قمدن، وؾمٞمذوب اًمِمٞمققمٞمقن سمحٛمد اهلل ذم أىمرب وىم٧م، وٓ 

حي٤مرؿمقا سمٞمٜمٜم٤م وسملم طمٙمقُمتٜم٤م، سمؾ يٜمٌٖمل أن  يٜمٌٖمل أن يٙمقن اًمِمٞمققمٞمقن أذيمك ُمٜم٤م، أن

ٟم١مًم٥م اًمِمٕمٌلم قمغم اًمِمٞمققمٞملم ؾمقاء أيم٤من اًمِمٞمققمٞمقن ه٤مهٜم٤م قمٜمدٟم٤م ذم اًمِمامل، أم يم٤من 

اًمِمٞمققمٞملم هٜم٤مًمؽ، يٜمٌٖمل أن ٟم١مًم٥م اًمِمٕمٌلم مجٞمًٕم٤م قمغم اًمِمٞمققمٞملم طمتك ي٘مْمقا قمٚمٞمٝمؿ، 

أصٌحقا ُمًٚمٛملم  ويًؽميح ُمٜمٝمؿ اعمجتٛمع، سم٤مُٕمس يم٤مٟمقا يمٗم٤مًرا وٟمحـ ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ، وأن

 ٓ، يٜمٌٖمل أن ٟمت٠ميمد ُمـ هذا إُمر. ،وٟمحـ ٟمّمٗمؼ هلؿ

، اٟمٔمروا اقمتؼموا »اظم٠مَمـ ٓ يٙمدغ َمـ صمحر َمرسمكم«ي٘مقل:  واًمرؾمقل 

ضمزايمؿ اهلل ظمػًما، يمؿ صمقرة ويمؿ اٟم٘مالب ىمد طمّمؾ ُمٜمذ ىم٤مُم٧م صمقرهتؿ؟ وهذا ي٘متؾ وهذا 

اهلل اًمقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يتقسمقا إمم ي٘م٤مم، وهذا ي٘متؾ إمم اًمٜمٝم٤مي٦م، اعمٝمؿ اًمِمٞمققمٞم٦م سمالء ُمـ 

 واهلل اعمًتٕم٤من. ،اهلل

* * * 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2998( )م 6133)خ ( 1957)
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

سمـ أيب وىم٤مص وأيب ؾمٕمٞمد اخلدري واعمٕمٜمك  ُمـ طمدي٨م ؾمٕمدأُم٤م سمٕمد: وم٘مد صم٧ٌم 

أؾمد ايمٛم٣مس زمالء إٞمٌٝم٣مء، شمؿ إَمثؾ هم٣مَٕمثؾ، يٌتعم ايمرصمؾ «ىم٤مل:  ُمت٘م٤مرب أن اًمٜمٌل 

فمعم ضم٤ًم ديٛمف، هم١من ىم٣من دم ديٛمف صالزم٥م اؾمتد زمالؤه، وإن ىم٣من دم ديٛمف روم٥م ازمتقم زمح٤ًم 

 .»ديٛمف

، وم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ أؿمد اًمٜم٤مس سمالء، يًٚمط وهذا احلدي٨م هق اًمقاىمع يمام أظمؼم اًمٜمٌل 

َوىَمَذيمَِؽ صَمَٔمْٙمٛم٣َم يمُِ٘مؾِّ َٞمٌِلر ﴿داء اإلؾمالم ُمـ زُمـ ىمديؿ ًمػمومع اهلل درضم٤مهتؿ: قمٚمٞمٝمؿ أقم

ـَ اظمُْْجِرَِمكمَ   .[52]اًمٗمرىم٤من:﴾فَمُدّوًا َِم

إن أهؾ اًمٕمٚمؿ وُم٤م ي٘مقُمقن سمف ُمـ اًمقاضم٥م ٟمحق اًمدقمقة إمم اهلل، يقاضمٝمقن اًمٔمٚمٛم٦م، 

ٟمٞملم، ويقاضمٝمقن اعمجتٛمع يمٚمف، ُمـ أضمؾ هذا شمتٙم٤مًم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمدٟمٞم٤م، ويقاضمٝمقن اًمِمٝمقا

 وهذه ؾمٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘مف، طمتك إن ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ؾمٚمط قمٚمٞمف ـمٚمٌتف.

وم٤مسمـ ظمزيٛم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم احل٤مومظ اًمٙمٌػم، يم٤من هٜم٤مك أرسمٕم٦م ُمـ ـمٚمٌتف ُمـ اعم١مًمٗملم 

سمـ  سمـ ؾمٕمٞمد اهلل ًم٦م، واؾمتامهلؿ إمم ُمذه٥م قمٌدواحلٗم٤مظ، ومٓمٛمع ومٞمٝمؿ سمٕمض اعمٕمتز

 يمالب، طمتك أصٌح٧م قمداوة سملم اًمِمٞمخ وسملم ـمٚمٌتف.

                                                        

( قمـ ؾمعد ريض اهلل قمـف، وهق ذم اجلامع 2/1334(، واسمـ ماضمة )7/78رواه اًمؽممذي )( 1958)

 (.2/219( وهق ذم اجلامع )2/1334ؾمعقد قمـد اسمـ ماضمف أيًضا ) (، وطمديث أيب2/218)
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وإذا يم٤مٟم٧م أذي٦م اعم١مُمـ ُمـ طمٞم٨م هل حمرُم٦م، وم٠مذي٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ سم٤مب أومم، ي٘مقل 

ـَ ُي٠ْمُذوَن اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمِت زمَِٕمغْمِ ََم٣م ﴿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: َوايمحِذي

ٌُقا هَمَٗمِد  ًَ َت٣مٞم٣ًم َوإشِْماًم َُمٌِٝمٛم٣مً اىْمَت  .[36]إطمزاب: ﴾اضْمَتَٚمُٙمقا ُِبْ

٤ْم طَمْمِٝمَئ٥ًم َأْو إشِْماًم شُمؿح َيْرِم زمِِف زَمِريئ٣ًم هَمَٗمِد اضْمَتَٚمَؾ ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ًِ ـْ َيْ٘م َوََم

َت٣مٞم٣ًم َوإشِْماًم َُمٌِٝمٛم٣مً  قمـ أذي٦م ، وم٠مذي٦م أومراد اعم١مُمٜملم شمٕمتؼم يمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر ومْماًل [221]اًمٜم٤ًمء:﴾ُِبْ

أهؾ اًمٕمٚمؿ، وإذا شمًٚمط قمٚمٞمٝمؿ سمٕمض ـمٚمٌتٝمؿ ومٚمٞمس ُمٕمٜم٤مه أهنؿ ٓ حيًٜمقن اًمؽمسمٞم٦م، وم٢من 

ـح ﴿ :اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل ًمٜمٌٞمف حمٛمد 
٦ٌَْم َويَم٘مِ ٌَ ـْ َأضْم َُّيِْدي  اهللَإِٞمحَؽ ٓ هَتِْدي ََم

ـْ َيَُم٣مءُ  ْٝمَؽ ُهَداُهْؿ يَمْٝمَس فَمٙمَ ﴿ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤ٌمه اًمٙمريؿ:[34]اًم٘مّمص:﴾ََم

ـح 
ـْ َيَُم٣مءُ  اهللََويَم٘مِ هَم١مِٞمحَؽ ﴿ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:[151]اًمٌ٘مرة:﴾َُّيِْدي ََم

ـَ  فَم٣مَء إَِذا َويمحْقا َُمْدزمِِري ؿح ايمده ِٚمُع ايمِمه ًْ ِٚمُع اظمَْْقسَمك َوٓ سُم ًْ ـْ *  ٓ سُم ٣مِد ايْمُٔمْٚمِل فَم َوََم٣م َأْٞم٦َم ِِبَ

ٙمُِٚمقنَ َواليَمتِِٜمْؿ إِْن سمُ  ًْ ـُ زمِآي٣مسمِٛم٣َم هَمُٜمْؿ َُم ـْ ُي٠ْمَِم ٓح ََم ِٚمُع إِ  .[35-31]اًمروم: ﴾ًْ

ـَ ُأوسُمقا ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ِذي ـْ فِمٛمِْدَك وَم٣ميُمقا يمِٙمح َتِٚمُع إيَِمْٝمَؽ ضَمتحك إَِذا طَمَرصُمقا َِم ًْ ـْ َي َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم

ٌََع  ـَ ؿَم ٌَُٔمقا َأْهَقاَءُهؿْ فَمعَم  اهللُايْمِٔمْٙمَؿ ََم٣مَذا وَم٣مَل آٞمِٖم٣ًم ُأويَمئَِؽ ايمحِذي  .[24]حمٛمد: ﴾وُمُٙمقِِبِْؿ َواسمح

ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رضماًل ٟمٍماٟمًٞم٤م وم٠مؾمٚمؿ،  قمـ أٟمس "اًمّمحٞمحلم"وذم 

ومٕم٤مد ٟمٍماٟمًٞم٤م، ومٙم٤من ي٘مقل: ُم٤م يدري  وىمرأ اًمٌ٘مرة وآل قمٛمران، ومٙم٤من يٙمت٥م ًمٚمٜمٌل 

، وم٘م٤مًمقا: هذا ومٕمؾ حمٛمد إٓ ُم٤م يمت٧ٌم ًمف وم٠مُم٤مشمف اهلل ومدومٜمقه، وم٠مصٌح وىمد ًمٗمٔمتف إرض

حمٛمد وأصح٤مسمف عم٤م هرب ُمٜمٝمؿ: ٟمٌِمقا قمـ ص٤مطمٌٜم٤م وم٠مًم٘مقه، ومحٗمروا ًمف وم٠مقمٛم٘مقا، وم٠مصٌح 
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وىمد ًمٗمٔمتف إرض، وم٘م٤مًمقا: هذا ومٕمؾ حمٛمد وأصح٤مسمف: ٟمٌِمقا قمـ ص٤مطمٌٜم٤م عم٤م هرب ُمٜمٝمؿ 

وم٠مًم٘مقه ظم٤مرج اًم٘مؼم، ومحٗمروا ًمف وأقمٛم٘مقا ًمف ذم إرض ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا، وم٠مصٌح ىمد ًمٗمٔمتف 

 ٚمٛمقا أٟمف ًمٞمس ُمـ اًمٜم٤مس وم٠مًم٘مقه.إرض، ومٕم

ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أهنؿ ىمٍموا ذم اًمؽمسمٞم٦م، وًمٙمـ اهلداي٦م سمٞمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ 

٤ًٌم ًمرومع ؿم٠مهنؿ ذم  ٓ يًتٓمٞمع أطمدهؿ أن هيدي ٟمٗمًف، ورسمام يٙمقن أذي٦م ُمـ آذاهؿ ؾمٌ

٥ٌٌَم َِمٛمُْ٘مؿْ ﴿اًمدٟمٞم٤م وأظمرة:  هْمِؽ فُمِْم ِ ْٕ ـَ صَم٣مُءوا زم٣ِم ًا يَمُ٘مْؿ زَمْؾ ُهَق طَمغْمٌ  إِنح ايمحِذي ٌُقُه َذّ ًَ ٓ حَتْ

شْمؿِ  ِ ْٕ ـَ ا ٤َم َِم ًَ  .[22]اًمٜمقر:﴾يَمُ٘مْؿ يمُِ٘مؾِّ اَْمِرٍئ َِمٛمُْٜمْؿ ََم٣م اىْمَت

ـ أؾمتحيه ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اًمذيـ شمٜمٙمروا عمٕمٚمٛمٞمٝمؿ همػم اسمـ ظمزيٛم٦م، ؿمٞمخ ممو

سمـ يقؾمػ  ٛمددم إمم ُمٍم صمؿ رآه أسمق طمٞم٤من حماإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم، وم٘مد ىم

إٟمدًمز، وم٠مقمج٥م سمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أيام إقمج٤مب، وسمٕمد أن ؾمٛمع يمالُمف 

وحم٤مرضشمف ىم٤مل أسمق طمٞم٤من يمام ذم ُم٘مدُم٦م إؾمئٚم٦م وإضمقسم٦م إصقًمٞم٦م قمغم اًمٕم٘مٞمدة 

 (:6اًمقاؾمٓمٞم٦م )ص 

 عمـــ٤م أشم٤مٟمـــ٤م شم٘مـــل اًمـــديـ ٓح ًمٜمـــ٤م

 

 داع إمم اهلل ومــــــرد ُمــــــ٤م ًمــــــف وزر 

ــح  ــٞمام إومم ص ـــ ؾم ــ٤مه ُم ــغم حمٞم  ٌقاقم

 

ـــر  ـــف اًم٘مٛم ـــقر دوٟم ـــ٦م ٟم ـــػم اًمؼمي  ظم

ـــؼًما  ـــره طم ـــف ده ـــسمؾ ُمٜم ـــؼم شمن  طم

 

 سمحـــر شم٘مـــ٤مذف ُمــــ أُمقاضمـــف اًمـــدرر 

ـــ٤م  ـــ٦م ذم ٟمٍمـــ ذقمتٜم ــــ شمٞمٛمٞم ـــ٤مم اسم  ىم

 

 ُم٘مـــ٤مم ؾمـــٞمد شمـــٞمؿ إذا قمّمـــ٧م ُميـــ 

ـــ٧م  ـــ٤مره اٟمدرؾم ـــؼ إذ آصم ـــر احل  وأفمٝم

 

ـــف ذر  ـــ٤مرت ًم ـــ إذا ـم ـــد اًمنم  وأمخ

 ي٤مُمـ حيدث قمــ قمٚمـؿ اًمٙمتـ٤مب أصـخ 

 

ــ٤من  ــد يم ــذي ىم ــ٤مم اًم ــذا اإلُم ــر ه  يٜمتٔم

سمـ ؾمٚمامن: يِمػم إمم أٟمف اعمجدد، صمؿ ضمرى سمٞمٜمٝمام يمالم ذم  اًمٕمزيز ي٘مقل إخ قمٌد 
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 سمٕمض اعم٤ًمئؾ، وضمرى ذيمر ؾمٞمٌقيف.

وي٘م٤مل: إن اًمِمٞمخ رمحف اهلل اؾمتدل قمغم ُم٘م٤مًم٦م ورأيف سم٠مؿمٞم٤مء اضمتٝم٤مدي٦م، ومٕم٤مروف أسمق 

ًٓ طمٞم٤من سم٠مىمقال ؾمٞمٌقيف، ومٖمْم٥م اًمِمٞمخ وأهمٚمظ اًم٘مقل ًمف، وىم٤مل: إن ؾمٞمٌقيف ًمٞمس  رؾمق

ًمٚمٜمحق واًمٕمرسمٞم٦م طمتك ي٘مٌؾ ىمقًمف سمال طمج٦م وٓ سمره٤من، ويٚمزم اًمٜم٤مس إظمذ سمٙمؾ ُم٤م ىم٤مًمف، 

وىم٤مل: إن ؾمٞمٌقيف أظمٓم٠م ذم اًمٙمت٤مب ذم صمامٟملم ُمقوًٕم٤م ُم٤م شمٗمٝمٛمٝم٤م أٟم٧م، ومٙم٤من ذًمؽ ؾم٥ٌم 

 ُم٘م٤مـمٕمتف إي٤مه، وقم٤مد ذاًُم٤م ًمف واىمًٕم٤م ذم ديٜمف وقم٘مٞمدشمف، وذايمًرا ًمف سمٙمؾ ؾمقء.

 ًمٙمؼم. أهـومٌٕمًدا ًمٚمٝمقى واحلًد وا

وسمٕمد هذا: اإلُم٤مم اًمذهٌل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ؾمٚمط قمٚمٞمف سمٕمد ُمقشمف شمٚمٛمٞمذه اًمًٌٙمل، وىمد 

٤ًٌم ُمـ ـمٚمٌتف، وىم٤مل اًمًٌٙمل سمٕمد أن شمقذم اًمِمٞمخ اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمذهٌل  يم٤من اًمًٌٙمل ـم٤مًم

(: وىمد يمٜم٧م عم٤م شمقذم ؿمٞمخٜم٤م 227ص 7رمحف اهلل شمٕم٤ممم، ىم٤مل: ذم ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م )ج

 ٕمٝم٤م:رصمٞمتف سم٘مّمٞمدة ُمٓمٚم

 ُمـ ًمٚمحـدي٨م وًمٚمًـ٤مريـ ذم اًمٓمٚمـ٥م

 

 ُمـ سمٕمد ُمقت اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمـذهٌل 

ـــه٤م  ـــ٤مر يٜمنم ـــ٦م ًمألظمٌ ــــ ًمٚمرواي  ُم

 

 سمــلم اًمؼميــ٦م ُمـــ قمجــؿ وُمـــ قمــرب 

ـــ٤م  ـــ٤مر حيٗمٔمٝم ـــ٦م وأصم ــــ ًمٚمدراي  ُم

 

 سم٤مًمٜم٘مد ُمـ ووع أهؾ اًمٖمل واًمٙمـذب 

 ُمـ ًمٚمّمـٜم٤مقم٦م يـدري طمـؾ ُمٕمْمـٚمٝم٤م 

 

 طمتك يريـؽ ضمـالء اًمِمـؽ واًمريـ٥م 

 اًمٕمٚمــؿ شمٚمًٌــٝمؿُمـــ ًمٚمجامقمــ٦م أهــؾ  

 

 أقمالُمــف اًمٖمــر ُمـــ أسمرادهــ٤م اًم٘مِمــ٥م 

ــدظمؾ ذم  ــدهي٤م وي ــ٤مري٩م يٌ ـــ ًمٚمتخ  ُم

 

ـــ٥م  ـــؾ إؿم ـــ٤م ًمٚمٛم٘مٗم ـــ٤م وم٤محًت  أسمقاهب

 ُمـ ذم اًم٘مراءات سمـلم اًمٜمـ٤مس ٟمـ٤مومٕمٝمؿ 

 

 وقم٤مصؿ ريمٜمٝمـ٤م ذم اجلحٗمـؾ اًمٚمجـ٥م 

ـــ  ـــ٤م ٓح يروم ـــ٦م عم ــــ ًمٚمخٓم٤مسم  ذم ؾُم

 

 صمقب اًمًقاد يمٌـدر ٓح ذم اًمًـح٥م 
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 إمم أن ىم٤مل ذم آظمره٤م:

 ُمـــ٤مم اًمـــذي روت روايتـــفهـــق اإل

 

 وـمٌــؼ إرض ُمـــ ـمالسمــف اًمٜمجــ٥م 

 ُمٝمـــذب اًم٘مـــقل ٓقمـــك وجلٚمجـــ٦م 

 

 اًمٜم٘مؾ ؾم٤مُمل اًم٘مّمد واحلًـ٥م ُمث٧ٌم 

ــظ  ــ٤مومظ ي٘م ــػم طم ــدوق ظمٌ ــ٧م ص  صمٌ

 

 ذم اًمٜم٘مــؾ أصــدق أٟمٌــ٤مء ُمـــ اًمٙمتــ٥م 

 يم٤مًمزهر ذم طمًـ٥م واًمزهـر ذم ٟمًـ٥م 

 

 واًمٜمٝمــر ذم طمــدب واًمــدهر ذم رشمــ٥م 

، ذيمر ومٞمف يمالًُم٤م قمـ احل٤مومظ اًمذهٌل "اًمٓمٌ٘م٤مت"صمؿ سمٕمد هذا ذيمر ذم يمت٤مسمف اًمذي هق  

ىم٤مل: وهذا ؿمٞمخٜم٤م اًمذهٌل رمحف اهلل ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ يٕمٜمل اًمذيـ هي٤ممجقن وًمف قمٚمؿ ودي٤مٟم٦م 

 وقمٜمده قمغم أهؾ اًمًٜم٦م حت٤مُمؾ ُمٗمرط، ومال جيقز أن يٕمتٛمد قمٚمٞمف.

 وُمـ يٕمٜمل سم٠مهؾ اًمًٜم٦م؟ يٕمٜمل هبؿ إؿمٕمري٦م.

٤م شمقصػ، وهق ؿمٞمخٜم٤م وُمٕمٚمٛمٜم٤م همػم أن إمم أن ىم٤مل: واحل٤مل ذم طمؼ ؿمٞمخٜم٤م أزيد مم

احلؼ أطمؼ أن يتٌع، وىمد وصؾ ُمـ اًمتٕمّم٥م اعمٗمرط إمم طمد يًخر ُمٜمف، وأٟم٤م أظمِمك قمٚمٞمف 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ هم٤مًم٥م قمٚمامء اعمًٚمٛملم وأئٛمتٝمؿ اًمذيـ محٚمقا ًمٜم٤م اًمنميٕم٦م اًمٜمٌقي٦م وم٢من 

ظمّمامؤه  هم٤مًمٌٝمؿ أؿم٤مقمرة، وهق إذا وىمع سم٠مؿمٕمري ٓ يٌ٘مك وٓ يذر، واًمذي أقمت٘مده أهنؿ

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٜمد ُمـ ًمٕمؾ أدٟم٤مهؿ قمٜمده أوضمف ُمٜمف، وم٤مهلل اعمًئقل أن خيٗمػ قمٜمف، وأن 

يٚمٝمٛمٝمؿ اًمٕمٗمق، وأن يِمٗمٕمٝمؿ ومٞمف، واًمذي أدريمٜم٤م قمٚمٞمف اعمِم٤ميخ اًمٜمٝمل قمـ اًمٜمٔمر ذم يمالُمف 

وقمدم اقمت٤ٌمر ىمقًمف، ومل يٙمـ يًتجرئ أن ئمٝمر يمتٌف اًمت٤مرخيٞم٦م إٓ عمـ يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف أٟمف 

 ُم٤م يٕم٤مب قمٚمٞمف. ٓ يٜم٘مؾ قمٜمف

 صمؿ ىم٤مل أيًْم٤م: صمؿ هق ُمع ذًمؽ همػم ظمٌػم سمٛمدًمقٓت إًمٗم٤مظ يمام يٜمٌٖمل.

وذم اًمٜمٝم٤مي٦م ي٘مقل: يٕمٜمل عم٤مذا جيرح اعمٌتدقم٦م يم٤مًمٗمخر اًمرازي؟ ٕن اًمًٌٙمل يراهؿ 
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أئٛم٦م، واًمذهٌل يراهؿ ُمٌتدقم٦م عم٤مذا جيرطمٝمؿ؟ هذا ًمٞمس هقى ٟمٗمس، وإذا وصؾ إمم هذا 

ع قمغم ىمٚمٌف، ىم٤مل: وم٠مي هقى ذم ٟمٗمس أقمٔمؿ ُمـ هذا، وم٠مُم٤م أن احلد واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ومٝمق ُمٓمٌق

يٙمقن ورى ذم يٛمٞمٜمف8 ٕن اًمذهٌل أىمًؿ سم٤مهلل أن ٓ حي٤ميب، أو اؾمتثٜمك همػم اًمرواة، ومٞم٘م٤مل: 

مل ذيمرت همػمهؿ؟ وأُم٤م أن يٙمقن اقمت٘مد أن هذا ًمٞمس هقى ٟمٗمس، وإذا وصؾ إمم هذا 

 احلد واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ومٝمق ُمٓمٌقع قمغم ىمٚمٌف.

اًمِمقيم٤مين قمغم يمالُمف، ويمذًمؽ اًمًخ٤موي ذم اًمتقسمٞمخ عمـ ذم اًمت٤مريخ، أُم٤م صمؿ يتٕم٘مٌف 

اًمِمقيم٤مين ومٞم٘مقل: قمٜمد أن ىم٤مل: إٟمف إذا شمرضمؿ حلٜمٌكم أـمٚمؼ قمٜم٤من اًم٘مٚمؿ ذم شمرمجتف، وإذا 

شمرضمؿ ٕؿمٕمري أو طمٜمٗمل مل ي٤ٌمل ًمف، ىم٤مل اًمِمقيم٤مين: ٓ وًمٙمـ اًمرضمؾ اذأب ىمٚمٌف سمح٥م 

ن اًم٘مٚمؿ ذم شمرمجتف، وإذا شمرضمؿ ًمٖمػم حمدث مل قمٚمؿ احلدي٨م، وم٢مذا شمرضمؿ عمحدث أـمٚمؼ قمٜم٤م

 ي٤ٌمل سمف.

وىمد اٟمت٘مد قمغم اًمًٌٙمل سمحٛمد اهلل هم٤مي٦م آٟمت٘م٤مد ذم ضمرأشمف قمغم ؿمٞمخف، وىمد شمرك 

 ؿمٞمخف طمتك شمقذم.

سمـ إسمراهٞمؿ اًمقزير قمالُم٦م اًمٞمٛمـ ذم ُم٘مدُم٦م اًمٕمقاصؿ واًم٘مقاصؿ  صمؿ سمٕمد هذا حمٛمد

اٟمزوى ذم ضمٌؾ، وذًمؽ اجلٌؾ ( قمٜمد أن قمقشم٥م عم٤مذا شمرك جم٤مًمس اًمتدريس و41ص 2)ج

ىم٤مل: وعم٤م قمقشم٥م قمغم اٟم٘مٓم٤مقمف قمـ جم٤مًمس  ذم يريؿٓ يزال يًٛمك سمجٌؾ اسمـ اًمقزير 

 اًمتدريس أضم٤مب قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقًمف:

ـــ٦م ـمـــًرا ـــؾ وإطمٌ ـــك إه  ُٓمٜم

 

ــــدريس  ــــ٤مًمس اًمت ــــزازم جم  ذم اقمت

ـــل  ـــام ذاك ُمٜم ـــذًمقا وم ـــ٧م ٓ شمٕم  ىمٚم

 

ــدروس  ــؽ اًم ــقم شمٚم ـــ قمٚم ــ٦م قم  رهمٌ

ــ٤م  ــ٠موي إوم ــ٤مض شم ــػم أن اًمرسم  قملهم

 

 وضمــــقار احلٞمــــ٤مت همــــػم أٟمــــٞمس 
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ـــؾ ضمٚمـــٞمس ـــػم أين ظمـــؼمت يم  هم

 

 ومقضمـــدت اًمٙمتـــ٤مب ظمـــػم ضمٚمـــٞمس 

 

 

 هــل ريــ٤مض اجلٜمــ٤من ُمـــ همــػم ؿمــؽ

 

 وؾمـــٜم٤مه٤م يـــزري سمٜمـــقر اًمِمـــٛمقس 

ـــ  ــ٧م وص٤مطمٌـ ــق أُمٜم ــؿ ًم ــذا اًمٕمٚم  طمٌ

 

ــ٤مُمقس  ــؿ يم٤مًم٘م ــ٤م ذم اًمٕمٚم ـــ٧م إُم٤مًُم  ـ

 ومـــدقمقين وم٘مـــد روـــٞم٧م يمتـــ٤ميب 

 

ــؾ أٟمــٞمس  ــس يم ـــ أٟم ــ٤م زم قم  قمقًو

شمٜمٌٞمف اًمٖمٌل قمـ ُمذه٥م أهؾ سمٞم٧م "هلل قمٜمد أن يمت٥م يمت٤مسمف اًم٘مٞمؿ: واًمِمقيم٤مين رمحف ا 

ًٓ ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ومل أـمٚمع قمٚمٞمف ،"اًمٜمٌل ذم أصح٤مب اًمٜمٌل  ، إٓ أٟمٜمل أرى ٟم٘مق

 قمٜمف.

ىم٤مُم٧م ىمٞم٤مُم٦م اًمِمٞمٕم٦م ويم٤من ُمٜمٝمؿ سمٕمض ـمٚمٌتف، ومٌٕمض إؿمٞم٤مء شمٌٕم٨م وشمٔمٝمر إقمداء 

٤مٟم٧م اًمٗمرص٦م رأيتٝمؿ يتٜمٙمرون، اًمذيـ يٙمقٟمقن ُمٜمدؾملم ذم احلٚم٘م٦م وذم اعمجتٛمع، وم٢مذا طم

، وأوم٤مدين سمٕمض إظمقة "اًمٌدر اًمٓم٤مًمع"ومث٤مر قمٚمٞمف يمثػم ُمـ ـمٚمٌتف يمام ذيمر هذا ذم يمت٤مسمف 

 ."أدب اًمٓمٚم٥م"سم٠مٟمف ذيمر هذا أيًْم٤م ذم 

وٟمحـ سمحٛمد اهلل دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م ىمد ٟمٗمع اهلل هب٤م، وٟمحـ راوقن قمـ ؾمػمه٤م، وراوقن 

ـم٦م اًمتل ٟمنمت، ًمٙمـ ذم اًمقاىمع إٟمٜمل ًم٧ًم أيًْم٤م قمـ اًمتآًمٞمػ، وراوقن أيًْم٤م قمـ إذ

راوًٞم٤م قمـ ٟمٗمز أٟم٤م أشمٙمٚمؿ سم٤محلؼ، أظمِمك قمغم ٟمٗمز ُمـ اًمري٤مء وُمـ اًمٖمرور، وًمقٓ أن 

ـ ٟمحـ ٓ هلرسم٧م ذم ضمرف ُمـ اجلروف، ًمٙم ُأقَمِٚمؿاهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أوضم٥م قمكم أن 

ن اًمٜم٤مس ذم ذُم٦م أهؾ سمـ إسمراهٞمؿ اًمقزير رمحف اهلل شمٕم٤ممم وٟمٜمزوي8 ٕ ٟمت٠مصمر سمام شم٠مصمر سمف حمٛمد

 اًمٕمٚمؿ، وٟمحـ ُمًئقًمقن قمـ اًمٜم٤مس، وٓ ٟم٘مقل يمام ىم٤مل اًم٘م٤مئؾ: 

ــؿ أر ــٞمًج٤م ومٚم ًٓ ٟمً ــز ــؿ هم ــ٧م هل  همزًم

 

 ًمٖمـــززم ٟمًـــ٤مضًم٤م ومٙمنـــت ُمٖمـــززم 

                                                         

 ـ وهق مطٌقع سمتحؼقؼ اًمشقخ حمؿد سمـ رسمقع اعمدظمكم.( 1960)
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وا َوَص٣مزمُِروا َوَرازمُِْمقا ﴿سمؾ ٟم٘مقل يمام ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  ـَ آََمُٛمقا اْصػِمُ ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ُٗمقا  ، ىمٚم٧م إلظمقاين ذم اهلل: وواهلل إن هذا ُمـ [122]آل قمٛمران: ﴾سُمْٖمٙمُِحقنَ  يَمَٔمٙمحُ٘مؿْ  اهللََواسمح

ىمٚمٌل ًمٞمس ُمـ سم٤مب اًمتقاوع، إٟمٜمل ًم٧ًم راوًٞم٤م قمـ ٟمٗمز، وإٟمٜمل أظمِمك ذم يمثػم ُمـ 

ُ٘مْؿ َوَأْٞمُتْؿ سَمْتُٙمقَن ايْم٘مَِت٣مَب َأهَمال﴿إوىم٤مت أن ي٘م٤مل:  ًَ ْقَن َأْٞمُٖم ًَ  َأسَمْٟمَُمُروَن ايمٛمح٣مَس زم٣ِميْمػِمِّ َوسَمٛمْ

 .[22]اًمٌ٘مرة:﴾سَمْٔمِٗمُٙمقنَ 

جي٣مء زمرصمؾ « أٟمف ىم٤مل: "اًمّمحٞمحلم"سمـ زيد اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ذم  وطمدي٨م أؾم٤مُم٦م

همتٛمديمؼ أومت٣مب زمْمٛمف دم ايمٛم٣مر، همٝمدور ِب٣م ىمام يدور احلامر دم ايمرضمك، همٝمٗم٣مل: ي٣م همالن أمل سم٘مـ 

 سمٟمَمرٞم٣م زم٣مظمٔمروف وسمٛمٜم٣مٞم٣م فمـ اظمٛم٘مر؟ همٝمٗمقل: زمعم، ىمٛم٦م آَمرىمؿ زم٣مظمٔمروف وٓ آسمٝمف،

 .»وأَّن٣مىمؿ فمـ اظمٛم٘مر وآسمٝمف

 ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف، أن اًمٜمٌل  "صحٞمح ُمًٚمؿ"وذم 

، وذيمر ُمٜمٝمؿ: رضماًل شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن وقمٚمٛمف، وشمٕمٚمؿ »أول َم٣م يٗم٢م فمٙمٝمٜمؿ شمالشم٥م«ىم٤مل: 

همٝم٠مسمك زمف، همٝمٔمرهمف اهلل ٞمٔمٚمف همٝمٗم٣مل: َم٣م فمٚمٙم٦م همٝمٜم٣م؟ همٝمٗمقل: ومرأت «اًمٕمٚمؿ وقمٚمٛمف، ىم٤مل: 

همٝمؽ، وسمٔمٙمٚم٦م ايمٔمٙمؿ وفمٙمٚمتف، همٝمٗم٣مل: ىمذزم٦م ويم٘مٛمؽ سمٔمٙمٚم٦م يمٝمٗم٣مل: هق  ايمٗمرآن وأومرأسمف

 .»فم٣ممل وومرأت يمٝمٗم٣مل: هق وم٣مرئ، شمؿ ي٠مَمر زمف همٝمًح٤م إلم ايمٛم٣مر

ٟمخِمك أن أىمقاًُم٤م يتٕمٚمٛمقن قمٜمدٟم٤م، ويدظمٚمقن اجلٜم٦م وٟمحـ قمٜمد إسمقاب، أو ٟمحـ 

 واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ىمد أظمذ سمٜم٤م إمم ُمٙم٤من آظمر.

 ري٤مء، ويٜمٌٖمل أن ٟمخِمك قمغم أٟمٗمًٜم٤م ُمـ اًمٖمرور.يٜمٌٖمل أن ٟمخِمك قمغم أٟمٗمًٜم٤م ُمـ اًم

                                                        

 ( قمـ أؾمامة ريض اهلل قمـف.2989( )م 7098)خ ( 1961)

 (.1905)م ( 1962)
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دقمقة ُمألت اًمدٟمٞم٤م ٓ سمحقًمٜم٤م وٓ سم٘مقشمٜم٤م، صمؿ سمٕمد ذًمؽ احلٛمد هلل اعم١مًمٗم٤مت وإذـم٦م 

 واخلػم اًمٙمثػم، وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ُمـ ومْمؾ اهلل، ومٜمخِمك قمغم أٟمٗمًٜم٤م ُمـ اًمٖمرور وُمـ اًمري٤مء.

َمـ «:  قمـ ضمٜمدب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل "اًمّمحٞمحلم"وذم 

 .»ؽمٚمع ؽمٚمع اهلل زمف، وَمـ يرائل يرائل اهلل زمف

، وأىمقل: ذٟمقيب أيمثر، هذا مل يٕمثر إٓ قمغم ذمَّ  شُمُٙمِٚمؿَ ُمـ أضمؾ هذا وم٠مٟم٤م ٓ أسم٤مزم إذا 

وذٟمقيب أيمثر، ًمٙمـ اًمًٜم٦م أرى أٟمف واضم٥م قمكم أن أداومع قمٜمٝم٤م ُم٤م  ،اًمٌمء اًمٞمًػم ُمـ ذٟمقيب

حلزسمٞم٦م، يٕمرف هذا اعمًئقًمقن اًمٞمٛمٜمٞمقن، قمغم سمٖمض ا ضُمٌِْٚم٧ُم اؾمتٓمٕم٧م، وسمحٛمد اهلل ىمد 

وأظمؼمت أن أُمػًما ُمـ أُمراء آل ؾمٕمقد ذم ضمٚم٦ًم ي٘مقل: إٟمف يٌٖمض احلزسمٞم٦م ويٙمره احلزسمٞم٦م، 

وهق ُمـ إُمراء اًمّم٤محللم ُمٜمٝمؿ، يم٠مٟمف اشمٗم٤مق قمٜمد اًمٜم٤مس أٟمٜمل أسمٖمض احلزسمٞم٦م وذًمؽ ُمـ 

 ومْمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

ط )اًمؼماءة ُمـ احلزسمٞم٦م(، ويم٤من ذم ٟمنمه قمٜمد أن وومؼ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٜمنم ذي

ظمػم يمثػم8 ٕن إظمقاٟمٜم٤م يم٤مٟمقا يتٖمٛمٖمٛمقن وٓ يدري ُم٤م هؿ قمٚمٞمف، وىمد ضم٤مءشمٜمل رؾم٤مًم٦م ُمـ 

إردن ي٘مقل ومٞمٝم٤م إخ: هؾ ومالن طمزيب؟ وؾمٙم٧م ومل أضم٥م، وضم٤مءشمٜمل رؾم٤مًم٦م ُمـ ُمٍم 

ذم  ي٘مقل إخ: هؾ ومالن طمزيب؟ طمتك أطمدد ُمقىمٗمل ُمٜمف؟ وم٘مٚم٧م ًمف: ًمٞمس سمحزيب8 ٕٟمف

 ذًمؽ اًمقىم٧م مل يٙمـ طمزسمًٞم٤م.

وضم٤مءين إظمقان زائرون ُمـ ٟمجد ي٠ًمًمقن: ُم٤م ُمقىمػ ومالن ُمـ اًمدقمقة؟ وم٤محلٛمد هلل 

، يمام طمّمؾ ًمٚمِمقيم٤مين قمٜمد أن أظمرج يمت٤مسمف ُم٤م "اًمؼماءة ُمـ احلزسمٞم٦م"قمٜمد أن ظمرج ذيط 

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام.2986ـف، و)م ( قمـ ضمـدب ريض اهلل قم2987( )م 6499)خ ( 1963)
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 قمرف إٓ وىمد اٟمٌٕم٨م أٟم٤مس ُمع إقمداء.

ء قمغم إظمقاهنؿ، دقمقة أهؾ ٟمحـ ٟم٠مؾمػ أن يٜمْمؿ أٟم٤مس يدقمقن سم٤مًمًٚمٗمٞم٦م ُمع إقمدا

اًمًٜم٦م يٌٖمْمٝم٤م اًمِمٞمققمٞمقن واًمٌٕمثٞمقن واًمٜم٤مسيقن، وضمٝمٚم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملم واًمِمٞمٕم٦م 

 واًمّمقومٞم٦م، صمؿ سمٕمد هذا ٟمًٛمع إظمقاٟمٜم٤م اًمذيـ يًٛمقن سمًٚمٗمٞملم هي٤ممجقن إظمقاهنؿ.

اًمنميط اًمذي ظمرج أٟم٤م ٓ ينين أٟمف مل خيرج، وًمقٓ أٟمٜمل ٓ أطم٥م أن أقمٞمٜمٝمؿ قمغم 

ؿ يٕم٤مدون هنتف ُمـ أضمؾ أن يٙمقن وصمٞم٘م٦م سم٠ميديٜم٤م، وُمـ أضمؾ أن يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس أاًم٤ٌمـمؾ ًمقزقم

، وم٢مٟمٜمل سمـ هم٤مًم٥م اهلل دُمـ سم٤مب اًمرد قمغم قمٌ أهؾ اًمًٜم٦م، وأٟم٤م ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م ًمٞمس

ىمد قمزُم٧م أٓ أرد قمغم أطمد إن اوٓمررت اسمتدأت، ذم رء آظمر طمتك أؿمٖمؾ اخلّمؿ وٓ 

سمـ هم٤مًم٥م وذٟمقيب أيمثر، ًمٙمـ ُمـ سم٤مب حتذير  اهلل ، ومٚمٞمس ُمـ سم٤مب اًمرد قمغم قمٌدأرد قمٚمٞمف

أوم٤موؾ اًمٕمٚمامء ُمٜمف وُمـ أُمث٤مًمف، وإٓ وم٤مًمرد يٜمٌٖمل أن يتِم٤مهمؾ سمف، اًمٜم٤مس يٕمٚمٛمقن ُمـ 

أطمؼ سم٘مقًمف: ُمـ ضمٝمؾ ؿمٞمًئ٤م قم٤مداه، اًمٜم٤مس يٕمٚمٛمقن ُمـ أطمؼ سم٘مقًمف ُمتٛمثاًل وُمًتِمٝمًدا 

زُمقا زماَِم مَلْ حُيِٝمُْمقا زمِِٔمْٙمِٚمفِ ﴿سم٤مٔي٦م:   اًمٜم٤مس يٕمٚمٛمقن ُمـ أطمؼ سم٘مقًمف: ،[57]يقٟمس:﴾زَمْؾ ىَمذح

ـــ٤م ـــٗمٝم٤مء ُمٜمٝم ـــحؽ اًمً ـــقر شمْم  أُم

 

 ويٌٙمـــل ُمــــ قمقاىمٌٝمـــ٤م احلٚمـــٞمؿ 

اًمٜم٤مس سمحٛمد اهلل يٕمٚمٛمقن ُمـ أطمؼ سمام ىمٞمؾ ذم اًمنميط، وي٤م طمٌذا ًمق شمرك ومالن أو  

ومالن طمتك يٗمتْمحقا ُمٕمف، اًم١ًمال قمٜمٝمؿ يٙمثر، ويمٞمػ طم٤مًمف ُمـ اًمدقمقة، ي٤م طمٌذا ًمق 

 شمريمف هق اًمذي يرد.

                                                        

قمٌد اهلل سمـ هماًمب مـ اًمشٌاب اًمذيـ مًختفؿ أصحاب ؾمؾػقة قمٌد اًمرمحـ قمٌد اخلاًمؼ، ومؼد ( 1964)

 أظمؼمين سمعض إظمقاين ذم اهلل أكف وضمده سمصـعاء خمزًكا سماًمؼات، وهؽذا يػعؾ اَلقى سملصحاسمف/اًمشقخ.
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 ه سم٘مقًمف:وأيًْم٤م اؾمتِمٝم٤مد

ـــــــٞمٚم٦م ـــــــ ومْم  وإذا أراد اهلل ٟمنم

 

 ـمقيــ٧م أشمــ٤مح هلــ٤م ًمًــ٤من طمًــقد 

 ًمقٓ اؿمـتٕم٤مل اًمٜمـ٤مر ذم ضمـزل اًمٖمْمـ٤م 

 

 ُمــ٤م يمــ٤من يٕمــرف ـمٞمــ٥م ٟمنمــ اًمٕمــقد 

وأٟم٧م ذم اعمٙمت٦ٌم،  سمـ هم٤مًم٥م أٟمحًدك قمغم اًمٜمقم حت٧م اًمٌٓم٤مٟمٞم٦م اهلل سم٤مهلل ي٤م قمٌد 

قمغم وٞم٤مع اًمقىم٧م ُمـ  اًمٜم٤مس حي٘م٘مقن وأٟم٧م شم٠مظمذ اًمٌٓم٤مٟمٞم٦م وشمٚمتحػ هب٤م، أٟمحًدك ي٤م سمٜمل

دُم٤مج إمم صٜمٕم٤مء إمم شمٕمز إمم ضمدة إمم اًم٘مّمٞمؿ إمم اًمري٤مض إمم إطم٤ًمء إمم يمثػم ُمـ 

اًمٌالد، هذا أُمر ي٤م سمٜمل ٓ حتًد قمٚمٞمف، قمغم أي رء ٟمحًدك ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤مك، ومٙمـ 

ا ُمت٠مدسًم٤م واقمٚمؿ ُم٤م شم٘مقل، واحلٛمد هلل اًمنميط يٕمتؼم وصمٞم٘م٦م ويمام ىمٚمٜم٤م ؾم٤مسمً٘م٤م: إٟمٜم٤م ذيمرٟم٤م هذ

اًمنميط ُمـ أضمؾ اًمٜمّمح ٕصح٤مب اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمٕمٚمامء أن حيذروا، وم٤مًمرضمؾ ُمتٛمٚمؼ هم٤مي٦م 

سمـ هم٤مًم٥م قمٜمد أن يم٤من صٖمػًما يم٤من  اهلل ُمـ يمالُمف، قمٌد اًمتٛمٚمؼ وؾم٠مىمرأ قمٚمٞمٙمؿ سمراهلم

 ورأي٧ُم ًمٕم٤مسًم٤م وحتٛمٚمٜم٤مه ًمذيم٤مئف، ومٚمؿ ٟمًتٓمع صمؿ ـمردٟم٤مه، سمٕمد أن ـمردٟم٤مه ُمٙم٨م ُم٤م ؿم٤مء اهلل 

يٖمض اًمٓمرف قمٜمف، ارضمع ي٤م ٞمٕم٦م، وىمٚم٧م: ُمثؾ هذا يٜمٌٖمل أن ىمّمٞمدة ًمف ذم اًمرد قمغم اًمِم

سمـ هم٤مًم٥م وذيمر أٟمف ذه٥م إمم ٟمجد وإمم اًم٘مّمٞمؿ،  اهلل قمٌدسمـ هم٤مًم٥م، ورضمع  اهلل قمٌد

                                                        

طمتك حيؿك، ومنذا محك ـمؾع اعمؽتٌة وسمؼك ىمدر ؾماقمة أو وأما ذم اًمشتاء وملول اًمققم يـصػح ًمؾشؿس ( 1965)

أيمثر، صمؿ يذهب إمم اًمٌطاكقة ًمقضطجع، ومؿتك حيصؾ اًمعؾؿ يا قمٌد اهلل قمغم هذه احلاًمة، وًمؼد أطمًـ اسمـ 

 ومارس طمقث ىمال:

ـــٞمػ ـــر اعمّم ـــؽ طم ـــ٤من ي١مذي  إذا يم

 

 ويمـــرب اخلريـــػ وسمـــرد اًمِمـــت٤م 

ـــع  ـــ٤من اًمرسمٞم ــــ زُم ـــؽ طمً  ويٚمٝمٞم

 

 ِمـــٞمخ.زم ُمتـــك/ اًموم٠مظمـــذك ًمٚمٕمٚمـــؿ ىمـــؾ  
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 وأٟمف مل جيد ُمثؾ هذه اعمدرؾم٦م، وإن يم٤من ومٞمٝمؿ ُمـ هق أقمٚمؿ ُمـ اًمِمٞمخ.

إلظمقة ىمد اٟم٘مًٛمقا إمم صمؿ ظمرضم٧م رطمٚم٦م ُمٙمث٧م ومٞمٝم٤م ىمدر ؿمٝمر ُم٤م رضمٕم٧م إٓ وا

اهلل ُمع ـم٤مئٗم٦م وـم٤مئٗم٦م أظمرى، ومٌ٘مٞم٧م ىمدر ؿمٝمر ًمٕمكم أقم٤مًم٩م اعمقوقع وٓ  سملم، قمٌدطمز

ٟمحت٤مج إمم ـمرد، صمؿ اوٓمررٟم٤م إمم اًمٓمرد ُمرة أظمرى، سمٕمد أن ـمردشمف أىمرأ قمٚمٞمٙمؿ اًم٘مّمٞمدة 

سمـ هم٤مًم٥م  اهلل هلل اًمٕمٔمٞمؿ أن هيديؽ ي٤م قمٌد، أؾم٠مل اأرؾمٚمٝم٤م إزم، ويمثػًما ُم٤م أىمرؤه٤ماًمتل 

 ي٘مقل:

 ايمرضمٝمؿزمًؿ اهلل ايمرمحـ  

 أـمٖمـــك اًمزُمـــ٤من قمٚمٞمٜمـــ٤م أم أـمٖمـــ٤مك

 

 أم همـــــرك اًمتٞمًـــــػم أم أهمـــــراك 

 أم يمـــدر اجلٚمًـــ٤مء صـــٗمقك أم ٟمٌـــ٠م 

 

ـــداك  ـــٞم٧م قم ـــ٦م أم ٟمً ـــؿ احل٘مٞم٘م  ومٝم

٤ًٌم   ومخرضم٧م ُمــ دار احلـدي٨م ُمٖم٤موـ

 

 وـمـــردت يمـــؾ خمـــ٤مًمػ هلـــقاك 

 أىمٍمــــت ودك واعمحٌــــ٦م ًمٚمــــذي 

 

 رومــض إظمــقة واؾمــتامل روــ٤مك 

 ورومْم٧م ُمـ شمرك اًمـٌالد وضمـ٤مء ُمــ 

 

 اجلزائــــر ٓ يــــروم ؾمــــقاكأرض  

 وـمــردت ُمٙمتئـــ٥م اًمٗمــ١ماد ًمٗمرىمـــ٦م 

 

ــــئـ ُمـــــ أمل ًمٗمــــرط صــــ٤ٌمك   وي

 مل يــرض ومٕمٚمــؽ واًمــذي رومــع اًمًــام 

 

 إٓ اًمـــــــذي يمـــــــ٤من دقمـــــــ٤مك 

 هــؾ ضمــ٤مء ذم اًمًــٗمر اعمٜمــزل ـمــردهؿ 

 

ــــ٤مك  ــــ٤مر ضمــــ٤مء هٜم  أم ؾمــــٜم٦م اعمخت

 أم ىمٛمــ٧م ُمٜمتًٍمــا ًمرأيــؽ سم٤مًمــذي 

 

ــ٤مك  ــق أهمٜم ــؽ ًم ــل قمٜم ــ٤من يٖمٜم ــ٤م يم  ُم

ـــد زم  ـــ٤من رأي اًمٕمٌ ـــ٤م يم ـــدًُم٤م ُم  ُم٘م

 

 واهلل قمـــــ ـمــــرد اًمٕمٌــــ٤مد هنــــ٤مك 

ــد  ــال وٓ قمٌ ــك يم ــد أشم ــريؿ وىم  اًمٙم

 

ـــد أزراك  ـــف ىم ـــ٤م ُمٜم ـــف ُم ــــ ًم١مُم  ُم

ــف  ــذي أطمرزشم ــ٤م اًم ــؽ ُم ــؾ زم سمرسم  ىم

 

ـــــ١مُمٜملم أراك  ـــــرد اعم ــــــ سمٓم  أُم
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 هؾ ضمـ٤مء ٟمٍمـ اًمـديـ سمٕمـده أم ؾمـام

 

ــــ٤مك  ــــ٤مك ُمٜم ــــقة أم أشم  سح إظم

ــل  ــر يٜمتٛم ــؾ طم ــؽ يم ــ٤مء ومٕمٚم ــد ؾم  ىم

 

ــــــ٤م أدراك  ــــــراء ُم ــــــٜم٦م اًمٖم  ًمٚمً

ــ  ــفوم٤مًمٙم ــذي أزرى سم ــ٤م اًم ــ٠مل ُم  ؾ يً

 

ـــ٤مك  ـــف هـــؾ صـــدق إوم ـــ٤م ًم ًٌ  قمج

 أم همــره ؾمــٕمل اًمقؿمــ٤مة ويمٞمــػ ٓ 

 

ــ٥م   ــقم وضم٤مٟم ــع اخلّم ــ٤مكمج  اإلُمً

ــ٤مدهؿ  ــ٤مء وىم ــع إمم اإلظم ــ٤م اجلٛمٞم  ودقم

 

ــراك  ــ٤م أطم ــدل ُم ــٞمخ ذاك اًمٕم ــ٤م ؿم  ي

ـــك  ـــٌالد ًم٘مـــد أشم ـــؿ اًم ـــ٤م قمٚم  واهلل ي

 

ــــد ؾمــــقاك  ــــ٤م ٓ ٟمري  زُمـــــ قمٚمٞمٜم

 وًم٘مـــد رأيٜمـــ٤م ُمــــ اًمٕمٚمـــقم شم٘مـــدًُم٤م 

 

 ٤م هلل ُمٜمــــــف طمٌــــــ٤مكوشمقاوــــــٕمً  

 وأظمـــقة ؾمـــٕمد اجلٛمٞمـــع سمٔمٚمٝمـــ٤م 

 

ــــٗم٤مك  ــــ٤م سمّم ــــد زٟمتٝم ــــقدة ىم  وُم

ـــ٤م ُمــــ اًمزُمـــ٤من سمٗمـــؽمة  ـــك سمٚمٞمٜم  طمت

 

ـــراك  ــــ ٟم ـــًدا وٟمح ـــؽ ُمٌتٕم  ضمٕمٚمت

 وشمٖمــػمت شمٚمــؽ اعمــقدة واٟمٛمحــ٧م 

 

ــــــــألي رء ذاك  ــــــــ٤م وم  آصم٤مره

ــف  ــع سمٕمٚمٛم ــؼ اجلٛمٞم ــذي وصم ــ٧م اًم  أٟم

 

ــــ٤مك  ــــؾ ذا ٟمرو ــــده وٕضم  وسمزه

 وأسمـــق اجلٛمٞمـــع ومل شمـــزل آُم٤مًمٜمـــ٤م 

 

ـــقف  ـــذي أرداك أن ؾم ـــرف سم٤مًم  شمٕم

ـــداؤٟم٤م  ـــ٤م ومٕم ـــ٤م سمٜم ـــٞمخٜم٤م رومً٘م ـــ٤م ؿم  ي

 

ـــ٤مك  ـــ٤م وهٜم ــــ هٜم ـــ٤م ُم ـــد ـمقىمقٟم  ىم

ـــــ٤م   وينـــــهؿ أن اًمت٘مـــــ٤مـمع سمٞمٜمٜم

 

ــــ٤م  ــــ٤مرًُم٤م ومت٤ميم ــــٚمقا ص ــــك يً  يٌ٘م

 وم٤مطمٗمظ ًمٜمـ٤م طمٌـؾ إظمـقة واؾمـٚمٙمـ 

 

ـــداك  ــــ ٟم ـــؼ ووضمٝم ـــط اًمٓمري  وؾم

 واظمٚمص ًمٜم٤م ذم اًمٜمّمح ٓ يؽ ـم٤مقمٜمـ٤م 

 

ـــ٤مك  ـــٚمط وم ـــػماع وٓ شمً ـــؽ اًم  ُمٜم

 ٨م ُمـــذيمًرااهلل يـــ٤م ؿمـــٞمخ احلـــدي 

 

 سمٕمٔم٤مشمــــف ومــــ٤مًمزم أظمــــ٤مك أظمــــ٤مك 

ــ٦م  ــؽ رمح ــ٤مت رسم ـــ ٟمٗمح ــؽ ُم  وقمٚمٞم

 

ــــ٤مك  ــــف شمٖمِم ـــــ ىمدؾم ــــ٦م ُم  وحتٞم

 وقمـــغم مجٞمـــع اًمٜمـــ٤مىمٛملم ُمًـــٚماًم  

 

ــــقٓك  ــــؽ ًم ــــف هل٤مًم ــــر إًمٞم  واهمٗم

هـ، اعمقاومؼ 2226/ؿمٕم٤ٌمن/ؾمٜم٦م 13ُم٘مٓمققم٦م ؿمٕمري٦م ٕيب حمٛمد احلٛمػمي ) 
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ٓ أواومؼ قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م، ًمٙمـ أيمتٌٝم٤م  وهذه ىمّمٞمدة أظمرى، وومٞمٝم٤م ُمـ اًمٖمٚمق ُم٤م ومٞمٝم٤م، وأٟم٤م

 سمـ هم٤مًم٥م. اهلل ب اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمذيـ يزورهؿ قمٌديمام ىمٚم٧م ُمـ أضمؾ أن يٕمٚمؿ أصح٤م

 هـ، ُمٙمتقب ومٞمٝم٤م:2227وىمد يمتٌٝم٤م ذم رسمٞمع إول ؾمٜم٦م 

 سمـ ه٤مدي اًمقادقمل طمٗمٔمف اهلل. إمم ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ/ ُم٘مٌؾ

 -سمـ هم٤مًم٥م احلٛمػمي اًمٕمديٜمل: اهلل ٟمٔمؿ اًمٓم٤مًم٥م: أيب حمٛمد قمٌد

 ٤م ٟمـ٤مهاًل ُمــ قمٚمـقم اًمنمـع ُمًـتًٌ٘م٤مي

 

ــــــ٤م  ــــــ٤مب اهلل ُمٕمتٜمً٘م ــــــ٤م ًمٙمت  وٟم٤ممًه

ـــ  ــ٤مم ذم يٛم ــقاء اًمِم ـــ ًم ــ٤م ُم  وٟم٤ممًج

 

 ىمـد أطمــرز اًمًـٌؼ ذم ذا اًمٕمٍمــ واٟمٓمٚم٘مــ٤م 

 وص٤مول اًمـرومض طمتـك داس ٟمحٚمتـف 

 

 وأًمـــٌس اًمـــرومض صمقسًمـــ٤م داُمًٞمـــ٤م ظمٚمً٘مـــ٤م 

ـــدُم٤مج   ـــك سم ـــقمسمٜم ـــد دارًا ًمٚمٕمٚم  وىم

 

ــ٤م  ــ٤مق ُمٜمٌثً٘م ــؿ ذم أوم ــف اًمٕمٚم ــحك سم  أو

 جيٕمــؾ اًمــدضمؾ سمــلم اًمٜمــ٤مس ديدٟمــفمل  

 

ــك  ــ٦م وشم٘م ــدوق قمٗم ــػم ص ــ٤من ظم ــؾ يم  سم

 ومّم٤مر ُمؾء قمٞمقن اًمٜمـ٤مس واٟمـدطمرت 

 

 قمٜمــف اًمقؿمــ٤مة ويمــ٤من احلــؼ ُمــ٤م ٟمٓم٘مــ٤م 

ــ٤م  ــام ذوًم ــذ ؾم ــؿ وم ـــ قمٚم ــ٧م ُم  طمٞمٞم

 

ــ٤م  ــف ورىًم ـــ أـمراوم ــد ُم ــتجٛمع اعمج  واؾم

ــٚمٙمؿ  ــدان ومْم ــ٧م مه ــ٤م قمروم ــ٤مهلل ُم  شم

 

 يمٚمٝمــؿ ظمٚمً٘مــ٤م. وأٟمــ٧م ظمــػم سمٙمٞمــؾ 

 ذم سمٚمـدؾمٛمقت سمـ٤مًمٕمٚمؿ واإلظمـالص  

 

ـــ٤م   ُمـــ٤م يمـــ٤من إٓ ٕهـــؾ اجلٝمـــؾ ُمٜمٓمٚمً٘م

 ذم جلــ٦م اًمــرومض طمتــك صــ٤مر ُمٕمتٜمً٘مــ٤م  وضمئ٧م ىمقُمؽ ذم قمٍمك ىمد اٟمٖمٛمًقا 

 ىمـــد ىمٛمـــ٧م هلل طمً٘مـــ٤م همـــػم ُمٌتٖمـــل 

 

 ُم٘مقًمــ٦م اًمٜمــ٤مس ىمــ٤مم اًمِمــٞمخ واٟمٓمٚم٘مــ٤م 

                                                         

وهذا سماـمؾ سماـمؾ سماـمؾ، يملكف مل يعرف حمؿد سمـ اًمعالء اَلؿداين اًمٌؽقكم، وضمؼم سمـ كقف اًمٌؽقكم ( 1966)

أسمق اًمقداك، وؾمعقد سمـ حيؿد ووًمده سمؽقؾقان، وصاًمح سمـ صاًمح سمـ طمل وأوٓده سمؽقؾققن، وقمؿر سمـ 

 ومفذا ًمقس سمصحقح.ذر اعمرهٌل وأسمقه سمؽقؾقان، وإن أراد ذم هذا اًمعٍم، ومفؾ ومتشـا اًمدكقا يمؾفا 
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 ُمٌٚمًٖمــــــ٤م ًمٙمــــــالم اهلل ٓ وهلـًـــــ٤م

 

 سم٤مجلــــ٤مه أو ـمٛمًٕمــــ٤م سم٤معمــــ٤مل ُمرشمزىًمــــ٤م. 

ــزق  ــرى سمٛمرشم ــققمظ ٓ ي ــؼم اًم  ومٛمٜم

 

ـــ٤مير  ـــ٤مهًرا ًمًٌ٘م ـــ٤م ُم ًٌ ـــف ظمٓمٞم ـــك قمٚمٞم  ىم

 ُمٝمــام شمًـــٚمؼ ومٞمــف إدقمٞمـــ٤مء ومٝمـــؿ 

 

ـــ  ـــ٤م زًمً٘م ًٌ ـــٞمٚم٘مقا ُمريم ـــ٥م ؾم ـــام ىمري  ٤مقم

ـــ  ــدٟمس ُم ــ٤م مل ي ــ٤م قمٗمٞمًٗم ــ٧م صمقسًم  ًمًٌ

 

ـــ٤م قمًٌ٘مـــ٤م  ًٌ  مجـــع اًمّمـــالة وم٠موـــحك ـمٞم

ــر  ــػم حمتٙم ًٓ هم ــذ ــ٤مل سم ــدت سم٤معم  وضم

 

ــ٘م٘م٤م  ــف اًمِم ــل سم ــل شمٌٜم ــقم يم ـــ اًم٘م ــف قم  ًم

ـــف  ـــقم سمحٓمت ـــرث ُمٕمٚم ـــؽ اًم  ومٌٞمت

 

 د ظمٚم٘مــــ٤مًمٙمــــؾ حمتٙمــــر ًمٚمــــامل ىمــــ 

 وقمزة اًمـٜمٗمس شمـ٠مسمك أن شمٙمـقن يمٛمــ 

 

ــــ٤م  ــــ٤مهنؿ مح٘م ــــ٤مس ذم سمٜمٞم ــــ٤مومس اًمٜم  يٜم

 ؿمٖمٗم٧م سم٤مًمٕمٚمؿ وم٤مظمؽمت اًمٕمٙمقف ًمـف 

 

ـــــ٤م  ـــــؼ ُمٜمٓمٚمً٘م ـــــ٤مر دارك ًمٚمتح٘مٞم  ومّم

 وضم٤مءك اًم٘مقم ُمــ أىمَمـ اًمـدي٤مر ومـام 

 

 وــ٤مق اًمٗمــ١ماد هبــؿ ذرقًمــ٤م وٓ طمٜمً٘مــ٤م 

ــ٤م   ُمــ٤م زًمــ٧م شمــقًمٞمٝمؿ آطمًــ٤من ُمٌتٖمًٞم

 

ـــــتٌ٘م٤م  ـــــػمات ُمً ـــــ٦م اهلل ذم اخل  ُمثقسم

 ىمـد صـ٤مر زهــدك قمٜمقاًٟمـ٤م قمرومـ٧م سمــف 

 

ـــ٤م  ـــ٤مـمٜم٤م ظمٚم٘م ـــقدك ذم أوؾم ـــ٤مر ضم  وص

 يـ٤م أهيــ٤م اًمِمـٞمخ هــذى ٟمٗمحـ٦م سمــدرت 

 

 ُمــ٤م صــٖمتٝم٤م رهمٌــ٦م ذم اعمــدح أو ُمٚمً٘مــ٤م 

 إين شمقظمٞمـــ٧م ومٞمٝمـــ٤م احلـــؼ ُمٕمتـــذًرا 

 

ــــ٤م  ــــقد واٟمزًم٘م ــــؿ اعمجٝم ــــ٤م اًم٘مٚم  إذا ٟمٌ

 ُمثقسمـــ٦م اهلل ظمـــػم ُمــــ ُمـــدائحٜم٤م 

 

 وظمِمــــٞم٦م اهلل أهبــــك طمٚمــــ٦م وٟم٘مــــ٤م 

 اعمــرء ُمٙمرُمــ٦موقمــزة اًمــٜمٗمس شمٙمًــق  

 

ــ٤م  ــًٕم٤م أًمً٘م ــ٤م ٟم٤مص ــخص صمقسًم ــٌس اًمِم  وشمٚم

ــــ٤مًرا ًمًــــٚمٓمتف   مل ختــــش ذم اهلل ضمٌ

 

ــــــ٤م  ــــــدود اهلل أو أسم٘م ــــــد طم  إذا شمٕم

ــدرت  ــدٟمٞم٤م إذا ه ــ٤م اًم ــ٧م سمٜم  وٓ أىمٛم

 

 طم٘مــقق ٟمٗمًــؽ ؿمــ٠من اًمــٌٕمض إن طمٜم٘مــ٤م 

ـــ٤م  ـــًدا ورقًم ـــؽ إٓ زاه ـــ٤م قمرومت  وُم

 

ـــــ٤م  ـــــ٤مطمًٙم٤م ـمٚمً٘م ـــــؽ إٓ و  وٓ رأيت

 سطًمـ٤م همـػم ُمٜمّمـدع ًمٚمٕمٚمـؿأقمدت  

 

ـــ٤ميمـــام    شمّمـــدع سح اجلٝمـــؾ واٟمحرىم
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ــام ــدو يم ــر اًمٕم ــٝمؿ ذم ٟمح ــدد اًمً  ومً

 

ــٞمػ  ــ٧م سم٤مًمً ــٞمٕم٦م  رضسم وارم اًمِم

َم٣م وؾ ومقم زمٔمد هدى ىم٣مٞمقا «ي٘مقل:  ومٜمحـ سمحٛمد اهلل ٟمتجٜم٥م اجلدل، وم٢من اًمٜمٌل  احلٛم٘م٤مء

، واجلدل ًمٖمػم ُمّمٚمح٦م ديٜمٞم٦م يٕمتؼم ُمذُمقًُم٤م، وٟمحـ مل ٟمٓمرد »فمٙمٝمف إٓ أوسمقا اجلدل

٤مرق اإلظمقة إٓ ُمـ أضمؾ احلزسمٞم٦م، مل ٟمٗم٤مرىمٝمؿ ُمـ أضمؾ اًمدٟمٞم٤م، ومل ٟمٗم٤مرىمٝمؿ اإلظمقة، ومل ٟمٗم

ٕضمؾ أن ٟمٙمقن اًمرؤؾم٤مء قمٚمٞمٝمؿ، ًمٙمـ وم٤مرىمٜم٤مهؿ ُمـ أضمؾ احلزسمٞم٦م، واخلالف سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ 

اهلل اًم٧ًٌم  سم٠مرسمع أو مخس ؾمٜملم، ُمٜمذ أشمك قمٌد ُمـ ىمٌؾ أن شمٜمِم٠م مجٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م ُمـ ىمٌٚمٝم٤م

ًمؽ اًمقىم٧م وأٟم٤م أهمض اًمٓمرف وأىمقل: ًمٕمؾ وًمٕمؾ، ُمـ اًمٙمقي٧م، ومام زال اخلالف ُمـ ذ

 ٥م اًمٕم٤مق(.قمغم اًمٓم٤مًم وم٤موٓمررٟم٤م إمم اًمٌٞم٤من، وؾمٞمخرج إن ؿم٤مء اهلل سمٕمٜمقان: )اإلؿمٗم٤مق

وٟمحـ ُمـ سم٤مب اًمٜمّمح إلظمقاٟمٜم٤م وأٓ ٟمْمٞمع أوىم٤مهتؿ، وأٓ يْمٞمٕمقا أوىم٤مت همػمهؿ، 

 وإٓ ومٝمؿ ىمد و٤مقم٧م أوىم٤مهتؿ ُمٜمذا اٟمٗمّمٚمقا قمـ إظمقاهنؿ أهؾ اًمًٜم٦م.

سمـ هم٤مًم٥م أن ي١مًمػ يمت٤مسًم٤م اؾمٛمف )شم٤مريخ اًمٞمٛمـ( ُمـ أضمؾ  اهلل ـمٚمٌٜم٤م ُمـ قمٌدوىمد يمٜم٤م 

أن يذيمر قمٚمامء اًمًٜم٦م، وم٢مٟمف مل يذيمرهؿ اًمِمٞمٕم٦م، وم٢مهنؿ يؽممجقن ويم٠من ُم٤م ذم اًمٞمٛمـ إٓ 

اهلل: ٟمريد أن شمٙمت٥م شم٤مرخًي٤م ًمٚمٞمٛمـ وومْمؾ اًمٞمٛمـ،  قمٌد ي٤م أظم٤مٟم٤ماعمٌتدقم٦م اًمِمٞمٕم٦م، وم٘مٚمٜم٤م: 

وىمد يمٜم٧م ـمٚم٧ٌم ُمٜمف أن يٚمتزم  : ذاك صمؿ قمروف قمكمذم اًمٞمٛمـ، وم٘م٤ملوًمٕمٚمامء اًمًٜم٦م 

٤ًٌم احلؼ يذيمر، ي٤م  اًمّمح٦م وم٢مذا ؿم٠مٟمف ؿم٠من همػمه مل يٚمتزم اًمّمح٦م، قمغم أن قمٜمده أؾمٚمقسًم٤م ـمٞم

طمٌذا ًمق شمٗمرغ ًمٚمٕمٚمؿ، وٓ أفمٜمف يٗمٕمؾ، أٟم٤م ُمت٠ميمد ضمًدا أٟمف ٓ يًتامل إٓ سمقاؾمٓم٦م اعم٤مل8 

هٜم٤م يٕمرف أن ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ٕٟمف مل يًتٓمع أن يّمؼم ُمثؾ إظمقاٟمف، وسمٕمض اإلظمقان ه٤م

                                                        

 ، وهق مطٌقع سمحؿد اهلل."اًمًققف اًمٌاشمرة إلحلاد اًمشقققمقة اًمؽاومرة"قمـك سماًمًقػ ( 1967)

 (.1/106) "اجلامع اًمصحقح"( قمـ أيب أمامة ريض اهلل قمـف وهق ذم 9/130رواه اًمؽممذي )( 1968)
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حيت٤مج إمم صؼم قمغم اًمتحّمٞمؾ، وقمغم اعمذايمرة، وقمغم اجلقع، وقمغم اًمٕمرى يمام ي٘مقل 

 .»ضمٖم٦م اجلٛم٥م زم٣مظم٘م٣مره، وضمٖم٦م ايمٛم٣مر زم٣ميمُمٜمقات«: اًمرؾمقل 

طمتك وإن يم٤من ه٤مهٜم٤م ومٞمقم ذم صٕمدة ويقم ذم صٜمٕم٤مء ويقم ذم شمٕمز، وُم٤م هبذا يتحّمؾ 

 اًمٌ٘مٞم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م ومٚمٞمتؼ اهلل إظمقاٟمٜم٤م.ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، واحلزسمٞم٦م ؾمت٘م٣م قمغم 

هذا ىمٚمٜم٤م: إن اًمٗمراق سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ُمـ ىمٌؾ، ًمٙمـ اجلٛمٕمٞم٦م أشم٧م وسمٞمٜم٧م وأووح٧م، و

اهلل ؾمٞمٙمقن وصمٞم٘م٦م، وٟمحـ ٟمٓم٤مًمٌٝمؿ سم٠مذـم٦م أظمرى ُمـ أضمؾ أن  اًمنميط اًمذي ُمـ قمٌد

 شمٙمقن وصم٤مئؼ، ُمـ أضمؾ أن يٕمرف اًمٜم٤مس ُم٤م هؿ قمٚمٞمف.

  ذيط ومال ٟمٕمٞمد اًمٙمالم.آٟمتخ٤مسم٤مت ىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ذم همػم

اًمتّمقي٧م ومل يتٙمٚمؿ قمٚمٞمف ذم اًمنميط وهق ـم٤مهمقت، يمقٟمف حت٧م رقم٤مي٦م اًمِمئقن 

آضمتامقمٞم٦م، وُم٤م يدريٜم٤م أن يٙمقن هٜم٤مك ؿمٞمققمل أو سمٕمثل، وًمق قمرف أهن٤م ؾمتٜمٗمع اإلؾمالم 

 ؾمتٚمٖمك ذم أىمؾ ُمـ يقم، سمٞمٜمام خينون إظمقاهنؿ ويٗم٤مرىمقن إظمقاهنؿ.

ي اًمرئٞمس، وىمد شم٘مدم وشمٙمٚمٛمٜم٤م قمغم هذا أي رأي وأيًْم٤م إذا اظمتٚمٗمقا وم٤مًمرأي رأ

ٍء هَمُحْ٘مُٚمُف إلَِم ﴿رئٞمًٝمؿ، واهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـْ َرْ َوََم٣م اطْمَتَٙمْٖمُتْؿ همِٝمِف َِم

وُه إلَِم ﴿ ، وي٘مقل:[22]اًمِمقرى:﴾اهللِ ٍء هَمُرده ؽُمقِل إِْن ىُمٛمُْتْؿ  اهللِهَم١مِْن سَمٛم٣َمَزفْمُتْؿ دِم َرْ َوايمرح

طِمرِ  ٣مهللِزمِ  ٛمُقنَ سُم٠ْمَمِ  ْٔ  واهلل اعمًتٕم٤من، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.،  [37]اًمٜم٤ًمء:﴾َوايْمَٝمْقِم ا

اهلل أن يث٧ٌم قمغم احلؼ، وٓ يتزطمزح قمٜمف وم٢من اًمتٚمقن ُمذُمقم يمام  أٟمّمح قمٌدهذا وإين 

إن ذ ايمٛم٣مس َمٛمزيم٥م فمٛمد اهلل ذو ايمقصمٜمكم، ايمذي يٟمَت هذا زمقصمف وهذا «: ىم٤مل 

                                                        

 ( قمـ أكٍس ريض اهلل قمـف2822( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، و )م2823( )م 6487)خ ( 1969)

 واًمؾػظ ًمف.
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 .»زمقصمف

  ـ ىم٤مل:وهلل در ُم

ــ٤مًم٦م ــف رؾم ــل اًمقضمٞم ــغ قمٜم ـــ ُمٌٚم  ومٛم

 

ــ٤مئؾ  ــف اًمرؾم ــدي ًمدي ــ٤من ٓ دم  وإن يم

ــؾ  ـــ طمٜمٌ ــد اسم ــٜمٕمامن سمٕم ــذه٧ٌم ًمٚم  مت

 

 وذًمــــؽ عمــــ٤م أقمقزشمــــؽ اعمآيمــــؾ 

ــ٦م   وُمــ٤م اظمــؽمت ىمــقل اًمِمــ٤مومٕمل دي٤مٟم

 

ــؾ  ــق طم٤مص ــذي ه ــل اًم ــٜمام شمٌٖم  وًمٙم

ــ٤مئر  ــؽ ص ــ٧م ٓ ؿم ــؾ أٟم ــد ىمٚمٞم  وسمٕم

 

 إمم ُم٤مًمــؽ ومــ٤مٟمٔمر إمم ُمــ٤م أٟمــ٧م ىم٤مئــؾ 

اهلل ذم اًمرد قمغم اًمِمٞمققمٞملم واًمٌٕمثٞملم واًمٜم٤مسيلم اًمذيـ  دوم٠ميـ أذـمتؽ ي٤م قمٌ 

ٌَْتُٝمؿاطمتٚمقا اًمٌالد وطم٤مرسمقا ديـ اهلل؟  واؾمتْمٕمٗم٧م ؿمٞمخؽ وُمٕمٚمٛمؽ؟ اًمذي  َأِه

اؾمتٗمدت ُمٜمف يمثػًما ُمـ اًمٕم٤ٌمرات اعمقضمقدة ذم اًمنميط، وص٤مر طم٤مزم وطم٤مًمؽ يمام ىم٤مل 

  اًمِم٤مقمر:

ــــقم ــــؾ ي ــــ٦م يم ــــف اًمرُم٤مي  أقمٚمٛم

 

ــــ٤مين  ــــ٤مقمده رُم ــــتد ؾم ــــام اؿم  ومٚم

ــــقاذم  ــــف ٟمٔمــــؿ اًم٘م  ويمــــؿ قمٚمٛمت

 

ـــــ٦م هجـــــ٤مين  ـــــ٤مل ىم٤مومٞم ـــــام ىم  ومٚم

 واهلل اعمققمد. 

ومٜمّمٞمحتل ًمٓمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ أٓ جي٤مروا اعمجتٛمع، وم٢مذا ضم٤مريٜم٤م اعمجتٛمع ٓ ٟمًتٓمٞمع أن 

اًمٕمٚمؿ، وٓ أن ٟمتٗمرغ ًمٚمٕمٚمؿ، أشم٤مين آت ُمٜمٝمؿ وىم٤مل زم: ي٤م ؿمٞمخ، اًمِم٤ٌمب هلؿ ُٟمَحِّمَؾ 

هل ـمٛمقطم٤مهتؿ يم٠من يٙمقن أطمدهؿ ، وُم٤م شمًجٜمقهنؿـمٛمقطم٤مت، وأٟمتؿ ذم دُم٤مج يم٠مٟمٙمؿ 

ذم اًمٓمػمان وذاك ذم اجل٤مُمٕم٦م وآظمر أن يٙمقن ُمديًرا ـمٛمقطم٤مت دٟمٞمقي٦م، قمٜمد أن زارٟم٤م 

سمٕمض إظمقة ُمـ ضمدة إمم ه٤مهٜم٤م، صمؿ أشم٤مهؿ أصح٤مب مجٕمٞم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث، ومجٕمٞم٦م إطمٞم٤مء 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2526( )م 3493)خ ( 1970)
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اًمؽماث ومٞمٝمؿ ُمـ هق ظمػم ُمٜم٤م، ومٞمٝمؿ رضم٤مل ص٤محلقن ص٤مدىمقن خمٚمّمقن ًمًٜم٤م ٟمٕمٛمٝمؿ، 

ي٘مقل هلؿ: ٓ سمد أن شمٗمتحقا دم٤مرات ُمـ أضمؾ أن شمٜمٗم٘مقا قمغم اًمدقمقة، واٟمٙم٥م  وإذا هق

اعم٤ًميملم قمغم اًمتج٤مرة وؿمٖمٚمقا قمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، يمام اٟمٙم٥م أصح٤مسمٜم٤م ه٤مهٜم٤م قمغم اعمٙمت٤ٌمت 

وقمغم إقمامل وؿمٖمٚمقا قمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وؾمٞمِمٖمٚمقن، أظمؼمت أهنؿ قم٤مزُمقن قمغم إٟمِم٤مء 

 جمٚم٦م هل ؾمتٙمٛمؾ ُم٤م سم٘مك.

ًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م، ٓ شمًتٓمٞمٕمقن أن حتّمٚمقا قمٚماًم وأٟمتؿ شمريدون أن وم٠مٟمّمح إظمقة سم٤م

دم٤مروا اعمجتٛمع، ازهدوا ذم اًمدٟمٞم٤م، واروقا سمام ىمًؿ اهلل ًمٙمؿ، واهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ًمٜمٌٞمف 

ْؿ زم٣ِميْمَٕمَداِة َوايْمَٔمًِمِّ ُيِريُدوَن َوصْمَٜمُف َوٓ سَمٔمْ ﴿:  ُ ـَ َيْدفُمقَن َرِبح َؽ ََمَع ايمحِذي ًَ ُد َواْصػِمْ َٞمْٖم

ٌََع َهقَ  ـْ ِذىْمِرَٞم٣م َواسمح ٌَُف فَم ـْ َأنْمَٖمْٙمٛم٣َم وَمْٙم ْٞمَٝم٣م َوٓ سُمْمِْع ََم َٝم٣مِة ايمده اُه َوىَم٣مَن فَمْٝمٛم٣َمَك فَمٛمُْٜمْؿ سُمِريُد ِزيٛم٥ََم احْلَ

 .[16]اًمٙمٝمػ:﴾َأَْمُرُه هُمُرؿم٣مً 

ومٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ٓ يًتٓم٤مع إٓ سمجد واضمتٝم٤مد وزهد ذم اًمدٟمٞم٤م، ومم٤م ي٤ًمقمديمؿ قمغم هذا 

سمـ ُمٕملم،  مج٦م اإلُم٤مم أمحد، وذم شمرمج٦م حيٞمكشمرمج٦م اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري، وذم شمرأن شم٘مرأوا ذم 

وذم شمرمج٦م أيب طم٤مشمؿ، وذم شمرمج٦م أيب زرقم٦م، اىمرأوا ذم شمراضمؿ ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح ًمؽموا زهدهؿ 

ذم اًمدٟمٞم٤م وسمٕمدهؿ قمـ اًمدٟمٞم٤م، وم٢مذا ىمرأشمؿ روٞمتؿ سمام ىمدر اهلل ًمٙمؿ، واعمًٚمٛمقن أطمقج ُم٤م 

إمم دم٤مر، وأطمقج ُمٜمٝمؿ إمم ُمٝمٜمدؾملم، وأطمقج ُمٜمٝمؿ إمم  يٙمقن إمم قمٚمامء، أطمقج ُمٜمٝمؿ

، ومقاهلل إهن٤م شم٠مشمٞمٜمل أـم٤ٌمء، حمت٤مضمقن إمم قمٚمامء ي٘مدُمقن اًمنمع ص٤مومًٞم٤م يمام ضم٤مء سمف اًمٜمٌل 

ُمـ اًمٞمٛمـ وهمػم اًمٞمٛمـ، ي٘مقًمقن: ٟمريد إظمقاًٟم٤م يٕمٚمٛمقٟم٤م ؾمٜم٦م رؾمقل  رؾم٤مئؾ ُمـ سمالد ؿمتك

يتٜم٤م، ٟمريد إظمقاًٟم٤م يٌٞمٜمقا ًمٚمٜم٤مس ، وآظمرون ي٘مقًمقن: اًمِمٞمققمٞم٦م ُمًتٗمحٚم٦م ذم ىمراهلل 

 أرضار اًمِمٞمققمٞم٦م.
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وه١مٓء اًمًٚمٗمٞمقن أو اعمتًٚمٗمقن هؿ أٟمٗمًٝمؿ يمثػًما ُم٤م ي٠مشمقن وي٘مقًمقن: ٟمريد أظًم٤م ذم 

 ُمًجد يمذا ويمذا، وٟمريد أظًم٤م ذم ىمري٦م يمذا ويمذا.

ًٓ ـمٚم٦ٌم قمٚمؿ،  ُمـ زُم٤من وأٟم٤م أىمقل ًمٌٕمض اإلظمقة: اضمٚمس ذم ُمًجدك وأظمرج رضم٤م

ؿ هبذا، وًمٙمـ اًمتقومٞمؼ سمٞمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وُم٤م يمؾ اًمٜم٤مس ُمـ زُمـ وأٟم٤م أىمقل هل

يّمؼم قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وقمغم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ، ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ حيت٤مج ُمٜمؽ إمم أن شمّمؼم قمغم 

كَ اجلقع، وأن شمّمؼم قمغم اًمٕمرى، وأن شمّمؼم قمغم أن  اًمٜم٤مس، وأن شمّمؼم قمغم احلٗمظ،  ُيَٕمػِمُ

سمـ أيب يمثػم: ٓ  يمام ي٘مقل حيٞمك شمّمؼم قمغم زُمالئؽ، وأن شمّمؼم قمغم اعمراضمٕم٦م، وأن

 يًتٓم٤مع اًمٕمٚمؿ سمراطم٦م اجلًؿ.

واحلٛمد هلل مل ٟمًتٓمع أن ٟمٚمٌل يمؾ ُمـ ـمٚم٥م ُمٜم٤م، ومٌقاؾمٓم٦م إذـم٦م، وسمقاؾمٓم٦م 

 اًمٙمت٥م، وسمقاؾمٓم٦م إظمقاٟمٜم٤م إوم٤موؾ.

وأٟم٤م أظمِمك أن يًٛمع أطمد اًمنميط ومٞم٘مقل: ـمٚم٦ٌم إخ ُم٘مٌؾ أصٌحقا طمزسمٞملم، ٓ 

أشم٘مٞم٤مء أسمرار، هؿ ظمٓم٤ٌمء اعم٤ًمضمد، وهؿ اًمراطمٚمقن اًمٓمٚم٦ٌم سمحٛمد اهلل إظمقان أوومٞم٤مء 

ًمٚمدقمقة، وهؿ اًمذيـ يّمٜمٕمقن هلؿ اًمٓمٕم٤مم، وهؿ اًمذيـ يٗمتحقن اًمدروس ويٕمٚمٛمقن 

إظمقاهنؿ، وهؿ اًمذيـ يقاصٚمقن اًمتٕمٚمؿ، وم٠مٟم٤م ٓ أقمٚمؿ ٟمٔمػًما هلذا اًمذي ووم٘مٜم٤م ًمف، واًمٗمْمؾ 

ذًمؽ  إممًمٙمؿ: اذهٌقا  ذم هذا هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وًمق أقمٚمؿ ٟمٔمػًما ٕرؿمدشمٙمؿ إًمٞمف وىمٚم٧م

اعمٙم٤من ٓ سمحقل ُمٜمل وٓ سم٘مقة، وٓ سم٥ًٌم يمثرة قمٚمٛمل، وٓ سم٥ًٌم ومّم٤مطمتل، وٓ 

سم٥ًٌم سمّمػميت ذم اخلٓم٤مسم٦م، ًمٙمـ ٟم٠ًمل اهلل أن ي٤ٌمرك ذم قمٛمٚمٜم٤م، وٟم٠ًمل اهلل أن يٜمٗمع سمف 

 اإلؾمالم واعمًٚمٛملم، وٟم٠ًمل اهلل أن يرد إظمقاٟمٜم٤م احلزسمٞملم إمم اًمًٜم٦م رًدا مجٞماًل.

م أن يٓمٖمقا سم٤معم٤مل، واهلل واهلل واهلل صمالصًم٤م إهن٤م ًمق مل شم٠مهتؿ أُمقال ُم٤م قمرومتؿ وطمرام طمرا
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إٓ ويمؾ واطمد ي٘مقل: وأٟم٤م إيش أسمٖمل هب١مٓء، ىمد ضمرسمٜم٤مهؿ وقمرومٜم٤مهؿ، طمرام أن يٓمٖمقا 

سم٤معم٤مل وم٢مهنؿ يٗمًدون اًمِم٤ٌمب اًمذيـ يريدون أن يٓمٚمٌقا اًمٕمٚمؿ، ويٖمروهنؿ سم٤معم٤مل طمتك 

أقمت٘مده طمراًُم٤م، واًمذي يٓمٖمٞمٝمؿ سم٤معم٤مل ؾمٞم٠ًمل أُم٤مم اهلل يٍمومقهؿ قمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وأٟم٤م 

 قمز وضمؾ.

وهؿ ًمٞمس قمٜمدهؿ أٟم٤مؿمٞمد وٓ متثٞمٚمٞم٤مت، وًمٙمٜمٝمؿ يِمٖمٚمقن أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمدقمقة هلذا 

اهلدف، رب رطمٚم٦م ُمـ صٜمٕم٤مء إمم قمدن، أو إمم طميُمقت ُمـ أضمؾ اًمدقمقة إمم احلزسمٞم٦م، 

ـ أٟمٗمًٜم٤م قمٜمد أن يمٜم٤م وساع ُمع اإلظمقان اعمًٚمٛملم، وساع ُمع إطمزاب إظمرى، ٟمح

ٜم٤م وهٜم٤م ي٘مقل ٟمدقمق يمٜم٤م ٟمدقمق إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، طمتك إن سمٕمْمٝمؿ يٙمقن ىمد ؾمجؾ ه

اًمقه٤مب: أٟمتؿ قمغم احلؼ وم٤مصمٌتقا سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ، وسمحٛمد  سمـ قمٌد أطمدهؿ ًمٚمِمٞمخ حمٛمد

اهلل اًمٜم٤مس يتحٛمٚمقٟمٜم٤م ٕٟمٜم٤م ًمًٜم٤م ٟمدقمق اًمٜم٤مس إمم طمزسمٜم٤م، وٓ ٟمخرج وٟمٜمٗمؼ إُمقال ُمـ 

دقمق اًمٜم٤مس إمم أن يتٌٕمقٟم٤م، ٟمدقمق اًمٜم٤مس إمم أن يتٌٕمقا يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل أضمؾ أن ٟم

 .اهلل 

وهذا إٟمذار ًمإلظمقان اعمًٚمٛملم وٕصح٤مب مجٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م، اإلظمقان اًمذيـ خيرضمقن 

دقم٤مة إمم اهلل ي٘مقًمقن: يٕمؽموٜم٤م أصح٤مب اًمتجٛمع اًمٞمٛمٜمل ًمإلصالح، وأصح٤مب مجٕمٞم٦م 

وٓ سمٕمثل وٓ ٟم٤مسي وسم٠ميدهيؿ اًمًٚمٓم٦م، ًمٙمـ احلٙمٛم٦م، وي٘مقًمقن: ٓ يٕمؽموٜم٤م ؿمٞمققمل 

ه١مٓء اًمذيـ يٕمؽموقٟم٤م إن يمٜمتؿ شمٕمؽموقهنؿ وم٠مٟمتؿ ُمِمٖمقًمقن سم٠مُمقر أظمرى، وٟمحـ 

ؾمٜمًتٓمٞمع ٟمٙمت٥م وٟمخٓم٥م وٟمٌلم ًمٚمٜم٤مس ُم٤م أٟمتؿ قمٚمٞمف، ومٚمٞمٙمـ احلذر أن شمٕمؽموقهؿ، 

ٟمحـ ٓ ٟمحي جم٤مًمًٙمؿ وٟمدواشمٙمؿ وٟمٕمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م، وٟم٘مقل أٟمتؿ قمغم ظمٓم٤م، يٜمٌٖمل أن 

قا هلذا، هذا إٟمذار ًمٙمؿ، أُم٤م إذـم٦م واًمٙمت٤مسم٦م وم٤ميمتٌقا، أُم٤م أن خيرج إظمقاٟمٜم٤م شمتٜمٌٝم



 730 اإلعفاق علٙ الطالب العاق (75

 وشمتٚم٘مٗمقهنؿ وم٠مٟم٤م ٓ أرى هبذا، وؾمٜمرد سمدل اًمّم٤مع ص٤مقًم٤م.

 ٞمًٟمل اهلل أن يثٌتٛم٣م فمعم احلؼ

 وآطمر دفمقاٞم٣م أن احلٚمد هلل

 رب ايمٔم٣مظمكم

* * * 
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 وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

، قمـ ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل أُم٤م سمٕمد: وم٘مد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام

 .»َمـ يرد اهلل زمف طمغًما يٖمٗمٜمف دم ايمديـ«أٟمف ىم٤مل:  شمٕم٤ممم قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل 

قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل  روي٤م ذم صحٞمحٞمٝمامو

َمثؾ َم٣م زمٔمثٛمل اهلل زمف َمـ اَلدى وايمٔمٙمؿ ىمٚمثؾ نمٝم٧م أص٣مب أرًو٣م، هم٘م٣من َمٛمٜم٣م «: 

ؿم٣مئٖم٥م ؿمٝم٥ٌم ومٌٙم٦م اظم٣مء همٟمٞمٌت٦م ايم٘مأل وايمٔمُم٤م ايم٘مثغم، وىم٣من َمٛمٜم٣م أصم٣مدب أَمً٘م٦م اظم٣مء، 

٣من َمٛمٜم٣م ؿم٣مئٖم٥م إٞمام هل ومٝمٔم٣من ٓ متًؽ َم٣مء وٓ همٛمٖمع اهلل ِب٣م ايمٛم٣مس همًٗمقا وزرفمقا، وىم

سمٛم٦ٌم ىمأل، همذيمؽ َمثؾ َمـ همٗمف دم ديـ اهلل همٛمٖمٔمف َم٣م زمٔمثٛمل اهلل زمف َمـ اَلدى وايمٔمٙمؿ، وَمثؾ 

 .»َمـ مل يرهمع زمذيمؽ راؽًم٣م، ومل يٗمٌؾ هدى اهلل ايمذي أرؽمٙم٦م زمف

أٟمف  قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل  وروى ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف

اٞمٗمْمع فمٚمٙمف إٓ َمـ شمالث: صدوم٥م صم٣مري٥م، أو ويمد ص٣ميمح يدفمق  اإلٞم٣ًمنا َم٣مت إذ«ىم٤مل: 

 .»يمف، أو فمٙمؿ يٛمتٖمع زمف

، أو "صحٞمح ُمًٚمؿ"، أو "صحٞمح اًمٌخ٤مري"ومٜمحـ إذ ٟم٘مرأ وٟمتٛمتع سم٤مًم٘مراءة ذم 

                                                        

 (.1037/100( )م 71)خ ( 1971)

 (.2282( )م 79)خ ( 1972)

 (.1931)م( 1973)
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، أو همػمه٤م ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م، اعم١مًمػ يث٤مب "ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد"، أو "شمٗمًػم اسمـ يمثػم"

سمدًمٞمؾ ُم٤م ؾمٛمٕمتٛمقه ُمـ أٟمف يٜم٘مٓمع قمٛمٚمف إٓ ُمـ صمالث، وُمٜمٝم٤م: قمغم هذا سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم 

 قمٚمؿ يٜمتٗمع سمف.

٤م ص٤محًل٤م، روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم  ًً ٤م، ومٞمٜمٖمل أن ختت٤مر ضمٚمٞم ًً واًمٙمت٤مب يٕمتؼم ضمٚمٞم

أٟمف ىم٤مل:  ، قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل صحٞمحٞمٝمام

٣مهمخ ايم٘مغم، همح٣مَمؾ اظمًؽ إَم٣م َمثؾ اجلٙمٝمس ايمِم٣ميمح واجلٙمٝمس ايمًقء ىمح٣مَمؾ اظمًؽ وٞم«

أن حيذيؽ وإَم٣م أن سمٌت٣مع َمٛمف، وإَم٣م أن جتد َمٛمف رحًي٣م ؿمٝم٥ٌم، وٞم٣مهمخ ايم٘مغم إَم٣م أن حيرق 

 .»شمٝم٣مزمؽ، وإَم٣م أن جتد َمٛمف رحًي٣م َمٛمتٛم٥م

وذم هذه أي٤مم طمي ُمٕمرض اًمٙمت٤مب، وم٤مًمّم٤مًمح يًتٖمؾ ذًمؽ ًمٚمخػم، وأهؾ اًمنم 

 "صٝمٞمؾ اجلًد"ك يمت٤مب سمٕمٜمقان: يًتٖمٚمقن ذًمٙمؿ ًمٚمنم، ومٗمل قم٤مم ُمـ إقمقام يم٤من هٜم٤م

ومٞمف اًمٙمٗمر اًمٌقاح، ومٞمف إًمّم٤مق هتٛم٦م سمٞمقؾمػ ٓ أؾمتٓمٞمع أن أشمٙمٚمؿ هب٤م، هتٛم٦م أقمٔمؿ ُمـ 

 اًمزٟم٤م.

ومٙمت٥م اًمزيغ واًمْمالل سم٤مب اًمنم ُمٗمتقح هل٤م، أُم٤م يمت٥م اخلػم ومٙمت٥م وه٤مسمٞم٦م ظمٓمػمة، 

 "صحٞمح اًمٌخ٤مري"وٓ يًتحٞمقن أن يٕمرسمقا ًمٚمٜم٤مس قمـ ضمٝمٚمٝمؿ طمٞم٨م ي٘مقًمقن: إن 

اًمقه٤مب مل يٙمـ ًمف  سمـ قمٌد ري ُمـ قمٚمامء اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م، وحمٛمدي٤م ُمًٙملم اًمٌخ٤م وه٤ميب،

إٓ ٟمحق ُم٤مئ٦م ومخًقن أو ُم٤مئت٤م ؾمٜم٦م أو ٟمحق ذًمؽ ُمٜمذ شمقذم رمحف اهلل شمٕم٤ممم، ومٙمؿ سملم 

 اًمقه٤مب؟ سمـ قمٌد اًمٌخ٤مري وسملم حمٛمد

                                                        

 شمؼدم ىمريًٌا.( 1974)
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٤ًٌم هلدايتؽ وإلٟم٘م٤مذك ُمـ اًمٜم٤مر، وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل:  رب يمت٤مب يٙمقن ؾمٌ

 ٘مـ٧م ذم اًمٙمتـ٥م ُمـ٤م طمـقتوىم٤مئٚم٦م أٟمٗم

 

 يٛمٞمٜمـــؽ يـــ٤م هـــذا وم٘مٚمـــ٧م دقمٞمٜمـــل 

ـــدًمٜمل  ـــ٤م ي ـــ٤م يمت٤مسًم ـــد ُمٜمٝم ـــكم أضم  ًمٕم

 

 ٕظمــــذ يمتــــ٤ميب ذم همــــد سمٞمٛمٞمٜمــــل 

 وي٘مقل: صمٕمٚم٥م ذم ؿم٠من إىم٤ٌمًمف قمغم اًمٕمٚمؿ وإىم٤ٌمًمف قمغم اًمت٠مًمٞمػ ي٘مقل:  

ـــ٤م ـــ٤مهقا قمٚمٞمٜم  إن صـــحٌٜم٤م اعمٚمـــقك شم

 

 واؾمـــتخٗمقا يمـــؼًما سمحـــؼ اجلٚمـــٞمس 

ــ٤م إمم اًمــدٟمٞم٤م   أو صــحٌٜم٤م اًمتجــ٤مر سٟم

 

ــــــقس  ــــــد اًمٗمٚم ــــــ٤م ًمٕم  وسٟم

 ومٚمزُمٜمــ٤م اًمٌٞمــقت ٟمًــتخرج اًمٕمٚمــؿ 

 

 وٟمٛمــــأل سمــــف سمٓمــــقن اًمٓمــــروس 

هذا ؿم٠من قمٚمامئٜم٤م اعمت٘مدُملم، اًمذيـ اؾمتٗم٤مد اعمًٚمٛمقن وهمػماعمًٚمٛملم ُمـ يمتٌٝمؿ، وم٠مًمٗمقا  

رمحٝمؿ اهلل ذم جم٤مٓت ؿمتك، ورب ُم٠ًمًم٦م أومردت سم٤مًمت٠مًمٞمػ ُمثؾ: اجلٝمر سمًٌؿ اهلل اًمرمحـ 

قل أومردت سم٤مًمت٠مًمٞمػ وم٘مط، سمؾ أومردت سم٤مًمتآًمٞمػ: يم٤مسمـ اًمرطمٞمؿ واإلهار هب٤م، ٓ أىم

اإلٟمّم٤مف ذم ُم٠ًمًم٦م "اًمؼم ًمف يمت٤مب سمٕمٜمقان:  قزي واخلٓمٞم٥م واًمدارىمٓمٜمل واسمـ قمٌداجل

، ومٝم١مٓء إرسمٕم٦م اًمذيـ أًمٗمقا ذم هذه اعم٠ًمًم٦م اًمتل أومردت، واًمّمحٞمح ذم هذه "اخلالف

، قمـ ٞمحٞمٝماماعم٠ًمًم٦م أن اإلهار هق اًمّمحٞمح عم٤م رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صح

وأيب وقمٛمر، ومٙم٤مٟمقا يٗمتتحقن  أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: صٚمٞم٧م ظمٚمػ رؾمقل اهلل 

اًمّمالة سم٤محلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، ومٝمذا هق اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ، وًمٞم٧ًم 

 اعم٠ًمًم٦م ُم٘مّمقدة، ُم٤م هل إٓ قم٤مرض.

، "ري٤مض اًمّم٤محللم"اًمٜم٤مس خيتٚمٗمقن ذم ؿم٠من اًمٙمت٥م، وم٤مًمٕم٤مُمل يٜمٌٖمل أن ي٘متٜمل: 

اًمدر "، "ومتح اعمجٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد"، و"سمٚمقغ اعمرام"، و"شمٗمًػم اسمـ يمثػم"و

                                                        

 (.399(، )م743)خ( 1975)



 734 كتب اهلدٚ ّكتب الطالل (76

شمٓمٝمػم آقمت٘م٤مد قمـ "، وهذا إظمػم ًمٚمِمقيم٤مين، و"اًمٜمْمٞمد ذم إظمالص يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد

اًمٚم١مًم١م "، ومٝمذه اًمٙمت٥م يٜمٌٖمل أن ي٘متٜمٞمٝم٤م اًمٕم٤مُمل، ويمذًمؽ "أدران اإلحل٤مد ًمٚمّمٜمٕم٤مين

 ."واعمرضم٤من ومٞمام اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ٤من

 ُم٤م اًمذي هق أرومع ُمٜمزًم٦م ُمـ اًمٕم٤مُمل ومٞمٜمٌٖمل أن ي٘متٜمل:أ

 ."صحٞمح اًمٌخ٤مري" -2

 ."صحٞمح ُمًٚمؿ" -1

 وهٙمذا إن اؾمتٓم٤مع أن ي٘متٜمل سم٘مٞم٦م إُمٝم٤مت اًم٧ًم، ومٝمذا أُمر طمًـ.

هذا ُمثؾ اًمذي ي٘مرأ ويٙمت٥م وحيًـ اًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م، وهق حم٥م ًمٚمٕمٚمؿ ومٝمذه اًمٙمت٥م 

 سمحٛمد اهلل ُمٞمنة.

يٜمٌٖمل أن حيرص قمغم اىمتٜم٤مء يمت٥م اًمًٜم٦م يمٚمٝم٤م، ٓ يٜمٌٖمل أُم٤م اًم٤ٌمطم٨م ومٝمذا هق اًمذي 

أن يؽمك يمت٤مسًم٤م ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م وهق يًتٓمٞمع أن ي٘متٜمٞمف، ومٌام أن قمٚمامءٟم٤م ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤مهؿ 

ًمٙمؾ ظمػم ؿمٖمٚمقا سم٤مًمقفم٤مئػ، أُمر خمٓمط سم٠من جيٕمؾ ًمٚمٕم٤ممل دوام ذم اًمّم٤ٌمح، ودوام سمٕمد 

ٕمِم٤مء، ورسمام يٙمقن ىم٤موًٞم٤م اًمٔمٝمر وضمٚم٦ًم سملم ُمٖمرب وقمِم٤مء، أو ضمٚم٦ًم سمٕمد صالة اًم

ي٠مظمذ ُمٕمف إطمٙم٤مم اًمتل يٛمٙمـ احلٙمؿ ُمٜمٝم٤م اًم٘مراءة، ومٞمف دمٜمـ اًمٕم٘مؾ ومٚمٞمس ًمديف وىم٧م أن 

جيٚمس ُمع ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، وًمٞمس ًمديف وىم٧م أن يراضمع ُمٕمٚمقُم٤مشمف، سمؾ طم٤مًمف يمام ىمٞمؾ، ومٌام أن 

 قمٚمامءٟم٤م ؿمٖمٚمقا سم٤معمٜم٤مص٥م وشمريمقا اًمتٕمٚمٞمؿ ومٞمٜمٌٖمل ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن حيرص قمغم اىمتٜم٤مء

اًمٙمت٥م اًمٓمٞم٦ٌم، دع قمٜمؽ ُمـ وؾ واٟمحرف، ومٛمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ُمـ يٙمقن ُمتخرضًم٤م ُمـ 

، أو ُمتخرضًم٤م ُمـ اجل٤مُمع إزهر سمٛمٍم، أو ُمتخرضًم٤م ُمـ جل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمديٜم٦ما

اجل٤مُمع اًمٙمٌػم سمّمٜمٕم٤مء، أو ُمتخرضًم٤م ُمـ ضم٤مُمع اهل٤مدي سمّمٕمدة إمم همػم ذًمؽ وُم٤م شمدري 
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 طم٤مًمف يمام ىمٞمؾ:صٌح ي١مصمر قمغم ُم٤م قمٜمد اهلل، ومّم٤مر أو

ــدة ــؾ سمٚم ــؿ ذم يم ــقن اًمٕمٚم ــقا يٓمٚمٌ  قمٜم

 

ـــوا  ـــٚمقه وطمنم ـــام طمّم ـــ٤ٌمسًم٤م ومٚم  ؿم

 وصـــح هلـــؿ إؾمـــٜم٤مده وأصـــقًمف 

 

ــروا  ــٞمٕمقه وأدسم ــٞمقظًم٤م و  وصــ٤مروا ؿم

ــ٤م  ــؿ حيٚمٌقهن ــدٟمٞم٤م ومٝم ــغم اًم ــقا قم  ومامًم

 

 سم٠مظمالومٝمــــ٤م ُمٗمتقطمٝمــــ٤م ٓ يٍمــــر 

ـــ قم٘مــقًمٙمؿ  ــامء اًمًــقء أي ــ٤م قمٚم  ومٞم

 

ـــػم  ـــٜمد اعمتخ ـــدي٨م اعمً ــــ احل  وأي

اهلل ُمقضمقدة، وضمزى اهلل قمٚمامءٟم٤م ظمػًما، وٟمٜمّمح ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ أن وم٤مًمٙمت٥م سمحٛمد  

حيرصقا قمغم اىمتٜم٤مء اًمٙمت٥م طمتك ًمق سم٤مع أطمدهؿ ؾمٞم٤مرشمف، وًمق سم٤مع أطمدهؿ قمامُمتف ُمـ أضمؾ 

 أن يِمؽمي يمت٤مسًم٤م، اًمٙمت٤مب اًمقاطمد ي٤ًموي اًمدٟمٞم٤م.

 واًم٤ٌمطم٨م ممٙمـ أن ي٘متٜمل إُمٝم٤مت اًم٧ًم سمنموطمٝم٤م ُمثؾ:

، وأطمًـ ـمٌٕم٦م ًمف هل اًمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م عم٤م "خ٤مريومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌ"( 2)

 ومٞمٝم٤م ُمـ سمٞم٤من ُمقاوع احلدي٨م.

 ."صحٞمح ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي"( 1)

، وهل ُمٓمٌققم٦م ـمٌٕمتلم إطمدامه٤م سمٛمٍم "ؾمٜمـ أيب داود ُمع قمقن اعمٕمٌقد"( 5)

 وإظمرى سم٤مهلٜمد.

، ُمٓمٌققم٦م ـمٌٕمتلم: إطمدامه٤م سمٛمٍم، "حتٗم٦م إطمقذي ذح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي"( 2)

٤مهلٜمد، وم٤مًمٓمٌٕم٦م اهلٜمدي٦م أصح وهل ذم مخ٦ًم جمٚمدات ُمع اعم٘مدُم٦م، واًمٓمٌٕم٦م وإظمرى سم

 اعمٍمي٦م أؾمٝمؾ ىمراءهت٤م قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ.

أن ُم٤م هق سمتح٘مٞمؼ حمٛمد ، وأطمًـ ـمٌٕم٤مشمف "ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م سمنمح خمتٍم"( 3)

 اًم٤ٌمىمل. وم١ماد قمٌد
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قمٚمٞمٝم٤م طم٤مؿمٞم٦م ًمٚمًٜمدي  "ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمّمٖمرى"، ومٝمٜم٤مك "ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل"( 4)

 ٞم٦م ًمٚمًٞمقـمل وهل ُمرىمٛم٦م وُمٗمٝمرؾم٦م ٕيب همدة.وطم٤مؿم

، إن اؾمتٓمٕم٧م أن شم٘متٜمل حت٘مٞمؼ أمحد ؿم٤ميمر ومٕمٚم٧م، وإٓ "ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد"( 5)

 ومٛمًٜمد أمحد وهق ؾمت٦م جمٚمدات واًمٌح٨م ومٞمف صٕم٥م، ًمٙمـ ىمد ين اهلل سمٗمٝم٤مرس ًمف.

 ."اًمرزاق ُمّمٜمػ قمٌد"( 6)

 ."ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم"( 7)

 ."ُمًٜمد أيب يٕمغم"( 22)

 ."ػ آؾمت٤مر قمـ زوائد اًمٌزاريمِم"( 22)

 ."ُمًٜمد احلٛمٞمدي"( 21)

 اًمذي ىمرسمف سمٕمض اًمٕمٚمامء. "صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن"( 25)

 ."صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م"( 22)

 اًمّمٖمػم(. -ؾمطإو- اًمٙمٌػم( اعمٕم٤مضمؿ اًمثالصم٦م ًمٚمٓمؼماين )اعمٕمجؿ 23)

 وهٜم٤مك يمت٥م ُمٗمٞمدة يٜمٌٖمل أن شم٘متٜمك ُمثؾ:

 ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر. "اًمتٚمخٞمص احلٌػم"( 24)

 ًمٚمزيٚمٕمل. "ٟمّم٥م اًمراي٦م ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اهلداي٦م"( 25)

 ًمٚمِمقيم٤مين. "ٟمٞمؾ إوـم٤مر"( 26)

ًمٚمّمٜمٕم٤مين، ومجٞمع يمت٥م اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين يٜمٌٖمل أن  "ؾمٌؾ اًمًالم"( 27)

شم٘متٜمك يمٚمٝم٤م، ومال يًتٖمٜمل سم٤مطم٨م قمـ يمت٥م اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم، 

 وُمـ يمت٥م اًمٗم٘مف اعمٝمٛم٦م:
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 سمـ طمزام. ٕيب حمٛمد "اعمحغم"( 12)

 سمـ طمزم. ٕيب حمٛمد "إطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم"( 12)

 ."زاد اعمٕم٤مد"( 11)

 ."اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م"( 15)

 ًمٚمح٤مومظ اًمٕمراىمل وًمقًمده. "ـمرح اًمتثري٥م ذم ذح شم٘مري٥م إؾم٤مٟمٞمد"( 12)

 ."جمٛمع اًمزوائد"( 13)

 ."اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م"( 14)

 ."اعمًتدرك"( 15)

 ٕيب ٟمٕمٞمؿ. "ٚمٞم٦ماحل"( 16)

وم٤مًمذي ي٘مرأ وقمٜمده حم٦ٌم ًمٚمٕمٚمؿ، ٓ شمدري إٓ وىمد يمقن ًمف ُمٙمت٦ٌم8 ٕٟمف رسمام يرى طمديًث٤م 

ويٕمزى إمم يمت٤مب، ومت٘مقل: هذا اًمٙمت٤مب يٜمٌٖمل أن أؿمؽميف، وأٟم٤م قمٜمد أن يمت٧ٌم ذم 

، ويم٤من قمٜمدي دوٓب ويمٜم٧م أفمـ أٟمف ىمد مجع يمت٥م "اًمٓمٚمٞمٕم٦م ذم اًمرد قمغم همالة اًمِمٞمٕم٦م"

ت٧ٌم وص٤مر يٕمزى إمم ُمّم٤مدر أظمرى ًمٞم٧ًم قمٜمدي ومحرص٧م قمغم اىمتٜم٤مء اًمدٟمٞم٤م، ومٚمام يم

رأي٧م أن اعمٙمت٦ٌم ٓ  "اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمزول"شمٚمؽ اعمّم٤مدر، صمؿ عم٤م يمت٧ٌم ذم 

شمزال ٟم٤مىمّم٦م، واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق اًمذي يٞمن سم٘مٞمٛم٦م اًمٙمت٥م طمتك ًمق اىمؽمو٧م، ذم 

ومظ اسمـ طمجر، وًمٕمٚمف سمٜمحق ًمٚمح٤م "هتذي٥م اًمتٝمذي٥م"ذات ُمرة يمٜم٧م أريد أن أؿمؽمي 

ُم٤مئتل ري٤مل ؾمٕمقدي، ويمٜم٧م سمٛمٙم٦م وم٘مٚم٧م ًمّم٤مطم٥م زم: أىمروٜمل، وم٘م٤مل: ذم أي رء؟ 

ىمٚم٧م: أؿمؽمي يمت٤مسًم٤م، وم٘م٤مل: ٓ، ًمق يم٤من ُمـ طم٤مضم٤مت اًمٌٞم٧م أو صمٞم٤مب أو يمذا ي٘مروٜمل، 

ًمٙمـ يمت٤مب ٓ ي٘مروٜمل، وُم٤م درى أظمقٟم٤م إٓ وأٟم٤م ُمتحٛمؾ ًمٚمٙمت٤مب، وم٘م٤مل: ُمـ أيـ ضم٤مء 
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 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق أخ ذم اهلل حيٌٜم٤م ذم اهلل ضمزاه اهلل ظمػًما. ًمؽ؟ ىمٚم٧م: ين اهلل

وم٢مذا اهتؿ اإلٟم٤ًمن سم٤مًمٙمت٥م وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يٞمن، وًم٧ًم أريد ُمٜمؽ أن دمٛمع 

اًمٙمت٥م ًمٚمزيٜم٦م يمام يٗمٕمؾ سمٕمض اًمٜم٤مس، زرٟم٤م سمٕمض اًمٜم٤مس وهق ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، وم٢مذا 

 ُمٙمتٌتف ضمديدة طم٤مًمف يمام ىمٞمؾ:

ــــ٤مر ــــٗم٤مر يمٌ ــــٞمخ أؾم ــــد اًمِم  وقمٜم

 

 جمٚمـــــدة وًمٙمــــــ ُمـــــ٤م ىمراهـــــ٤م 

شم٘متٜمل اًمٙمت٥م وشمٕمٙمػ قمغم ىمراءهت٤م يمام ىم٤مًم٧م اُمرأة اًمزهري ًمٚمزهري قمٜمد أن وضمدشمف  

قم٤ميمًٗم٤م قمغم يمتٌف، ورسمام ىمٍم ذم قمنمهت٤م ىم٤مًم٧م: واهلل ًمٙمتٌؽ هذه أرض قمكم ُمـ صمالث 

رضائر، ومٝمٙمذا يٜمٌٖمل ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ إُم٤م أن جيٕمؾ اًمٕمٚمؿ شم٤مسمًٕم٤م ًمٚمدٟمٞم٤م ومٝمذا ٓ حيّمؾ قمغم 

 وأن جيٕمؾ اًمٕمٚمؿ وؾمٞمٚم٦م ًمٚمدٟمٞم٤م، أو جيٕمؾ اًمدقمقة وؾمٞمٚم٦م ًمٚمدٟمٞم٤م.قمٚمؿ، 

وٟمرضمع إمم يمت٥م اجلرح واًمتٕمديؾ، وهذه اًمٙمت٥م ُمٝمٛم٦م ووومؼ اهلل قمٚمامءٟم٤م، إن يمٜم٧م 

شم٘مرأ ذم اًمًػم وم٠مٟم٧م شمٕمثر يمؾ وىم٧م قمغم قمٚمؿ، أو شم٘مرأ ذم ُمٞمزان آقمتدال، وُمٞمزان 

ٜمٗمٞم٦م وإؿمٕمري٦م واًمِمٞمٕم٦م آقمتدال هذا ىمٞمؾ ومٞمف إٟمف أطمًـ يمت٥م اًمذهٌل، طمتك أن احل

ُمت٠معمقن ُمـ ُمٞمزان آقمتدال، ي٘مقًمقن: إٟمف إذا شمرضمؿ حلٜمٗمل أو أؿمٕمري ىمرُمط شمرمجتف، 

: ٓ، وًمٙمـ اًمرضمؾ اذأب "اًمٌدار اًمٓم٤مًمع"وإذا شمرضمؿ حلٜمٌكم أـم٤مل، ىم٤مل اًمِمقيم٤مين ذم 

ىمٚمٌف سمٕمٚمؿ احلدي٨م، وم٢مذا شمرضمؿ عمحدث أـمٚمؼ قمٜم٤من اًم٘مٚمؿ ذم شمرمجتف، وإذا شمرضمؿ ًمٖمػم 

 مل ي٤ٌمل سمف، أُم٤م اًمِمٞمٕم٦م ومجـ ضمٜمقهنؿ ُمـ اعمٞمزان طمتك ىم٤مل ىم٤مئٚمٝمؿ: حمدث

 ذم يمٗمــــ٦م اعمٞمــــزان ُمٞمــــؾ راضمــــح

 

 قمـــ ُمثـــؾ ُمــ٤م ذم ؾمـــقرة اًمـــرمحـ 

 وم٤مضمزم سمخٗمض اًمٜمّم٥م وارومـع رشمٌـ٦م 

 

 ًمـــمل وايمنـــ ؿمـــقيم٦م اعمٞمـــزان 

واحلٛمد هلل اعمٞمزان هق اًمذي يمنهؿ ومل يٙمنوه، مل يزل اًمٜم٤مس يتٜم٤مومًقن ذم اىمتٜم٤مء  
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 وسم٘مٞم٦م يمت٥م اإلُم٤مم اًمذهٌل رمحف اهلل شمٕم٤ممم. "ًم٤ًمن اعمٞمزان"ٓقمتدال: وُمٞمزان ا"

، وهٙمذا شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر اًمذي "شم٤مريخ سمٖمداد"وُمـ اًمٙمت٥م اعمٗمٞمدة ًمٚم٤ٌمطم٨م: 

هىمف قمٚمٞمٜم٤م أهؾ صٕمدة قمٜمد أن وصؾ إًمٞمٝمؿ ُمـ اًم٘مّمٞمؿ، وم٤مقمتؼموه٤م همٜمٞمٛم٦م أصٌحقا 

سمّمٕمدة، هذا اًمٙمت٤مب ٓ  يامـمٚمقن طمتك شمريمٜم٤مه هلؿ، واًمذي هىمف هق ُمًئقل اإلقمالم

يًتٖمٜمل قمٜمف، وُمـ اًمٙمت٥م اعمٗمٞمدة اًمتل ي٘م٤مل: ًمق اىمتٜمك اًمِمخص ُم٤م اىمتٜمك ُمـ يمت٥م 

اًمرضم٤مل واًمؽماضمؿ عم٤م اؾمتٖمٜمك قمـ اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ًمٚمٌخ٤مري8 ٕٟمف يمت٤مب شم٤مريخ وشمراضمؿ 

 وضمرح وشمٕمديؾ وشمٕمٚمٞمؾ وشمّمحٞمح وشمْمٕمٞمػ، ومٝمق يمت٤مب ىمٞمؿ يٜمٌٖمل أن ي٘متٜمك.

ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ، ومرسمام دمد اًمرضمؾ ًمٞمس ومٞمف ضمرح وٓ  "اجلرح واًمتٕمديؾ"ويمت٤مب 

 شمٕمديؾ ذم شم٤مريخ اًمٌخ٤مري، ودمده ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ ىمد شمٙمٚمؿ قمٚمٞمف.

وم٘مد ىم٤مًمقا ومٞمف: يٜمٌٖمل أن يًٛمك شم٤مريخ اًمدٟمٞم٤م8 ٕن سمٖمداد ذم وىمتف  "شم٤مريخ سمٖمداد"أُم٤م 

ر اإلؾمالُمٞم٦م، ومٝمق يٕمتؼم يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مصٛم٦م، ويم٤من اًمٕمٚمامء يردون إًمٞمٝم٤م ُمـ مجٞمع إىمٓم٤م

ُمؽممًج٤م ٕيمثر قمٚمامء اعمًٚمٛملم، وُمـ اًمٙمت٥م اعمٗمٞمدة شمقاريخ اسمـ ُمٕملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم، 

 ويمذًمؽ يمت٥م اًمدارىمٓمٜمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم.

طمٞم٤مة "هذا يمت٤مب قمٔمٞمؿ، أُم٤م يمت٤مب  "اإلص٤مسم٦م"ويمت٥م شمراضمؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمثؾ: 

 ومٞمف اًمٖم٨م اًمًٛملم ومال يٜمٌٖمل أن يٕمتٛمد قمٚمٞمف. "اًمّمح٤مسم٦م

ًمٚمح٤مومظ اسمـ  "آؾمتٞمٕم٤مب"ُمـ اًمٙمت٥م اًم٘مٞمٛم٦م، ويمت٤مب  "أؾمد اًمٖم٤مسم٦م"هٙمذا و

 اًمؼم. قمٌد

وُمـ يمت٥م اعمراضمع اعمٗمٞمدة اًمتل يٜمٌٖمل ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن ي٘متٜمٞمٝم٤م يمت٥م ؿمٞمخ اإلؾمالم 

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، واحل٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحٝمام اهلل، وٓ جم٤مل ًمتٕمداده٤م، وم٢مهن٤م ًمق قمددت عم٤م يمٗم٤مه٤م 
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 صٗمح٤مت اًمٙمت٤مب.

ًمٚمٌٞمٝم٘مل، وهق يمت٤مب قمٔمٞمؿ ذم  "اًمًٜمـ اًمٙمؼمى"اًمتل مل ٟمذيمره٤م  وُمـ اًمٙمت٥م

اًمٕم٤ٌمدات وذم إطمٙم٤مم طمتك إن سمٕمض قمٚمامئٜم٤م ي٘مقل: ًمق أهمٜمك يمت٤مب قمـ يمت٤مب ٕهمٜم٧م 

 اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل قمـ سم٘مٞم٦م اًمٙمت٥م ذم اًمٕم٤ٌمدات وإطمٙم٤مم.

ٓسمـ اجل٤مرود،  "اعمٜمت٘مك"سمـ ٟمٍم اعمروزي، و عمحٛمد "شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة"و

ٓسمـ  "اًمتٛمٝمٞمد"، و"اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ذم اًمت٤مريخ"ًمٚمِم٤مومٕمل، و "اعمًٜمد اعمٜمًقب"و

شمٗمًػم "، و"شمٗمًػم اسمـ ضمرير"، و"شمٗمًػم احل٤مومظ اسمـ يمثػم"اًمؼم، وشمٗم٤مؾمػم اًمًٚمػ:  قمٌد

، ومٝمذه اًمتٗم٤مؾمػم يٜمٌٖمل أن حيرص قمغم اىمتٜم٤مئٝم٤م وٓ شمٖمٜمل اعمختٍمات قمـ "اًمٌٖمقي

ومٝمق ُمـ أيمؼم اعمراضمع8 ٕٟمف رسمام  "شمٗمًػم اسمـ يمثػم"، يٜمٌٖمل أن شم٘متٜمك "شمٗمًػم اسمـ يمثػم"

يٜم٘مؾ ُمـ يمت٥م ًمٞم٧ًم ذم ُمتٜم٤موًمٜم٤م، وٟمجد اًمٜم٘مؾ سم٤مًمًٜمد ويّمحح ويْمٕمػ ومٝمق يمت٤مب 

 ىمٞمؿ يٜمٌٖمل أن حيرص قمغم اىمتٜم٤مئف.

ٓسمـ أيب قم٤مصؿ اًمتل ىم٤مم سمتخرجيٝم٤م  "اًمًٜم٦م"يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد ُمـ أؾمٝمٚمٝم٤م وأطمًٜمٝم٤م: 

سمـ أمحد،  ًمٕمٌد اهلل "اًمًٜم٦م"ف اهلل شمٕم٤ممم، وُمٜمٝم٤م وحت٘مٞم٘مٝم٤م اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين طمٗمٔم

ٓسمـ ظمزيٛم٦م، ويمت٤مب  "اًمتقطمٞمد"وُمٜمٝم٤م يمت٤مب إؾمامء اًمّمٗم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل، ويمت٤مب 

ٓسمـ ُمٜمدة، واًمٓمح٤موي٦م وإن اؾمتٓم٤مع أن ي٘مرأ ذم اًمٙمت٥م اعمت٘مدُم٦م ومٝمل أؾمٝمؾ،  "اإليامن"

ومٞمّمٕم٥م قمٚمٞمف، ًمٙمـ ومرسمام جيد يمالم اًمٙمالسمٞم٦م ويمالم اًمٌنمي٦م ويمالم اعمريًٞم٦م وهمػم ذًمؽ 

 يمت٥م اعمت٘مدُملم اًمتل مل شمِم٥م سمٕمٚمؿ اًمٙمالم ؾمٝمٚم٦م.

، "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م"ًممضمري، ويمت٤مب  "اًمنميٕم٦م"وُمـ اًمٙمت٥م اًمٜمٗمٞم٦ًم يمت٤مب 

ًمالًمٙم٤مئل، وٟمٜمت٘مؾ إمم  "ذح اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م"، ويمت٤مب "ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد"ويمت٤مب 
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ذا مل دمد ُمـ يدرؾمؽ، إ "اًم٤ٌمقم٨م احلثٞم٨م"يمت٥م اعمّمٓمٚمح، ُمـ اعمٛمٙمـ أن شم٘متٍم قمغم 

تٝمام، وأُم٤م إذا وضمدت ُمـ ذيمرٟم٤م هذيـ اًمٙمت٤مسملم ًمًٝمقًم "شمدري٥م اًمراوي"وممٙمـ أيًْم٤م 

اًمت٘مٞمٞمد "ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر، و "اًمٜمٙم٧م"، و"ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح"يدرؾمؽ ومـ

 "اًمراُمٝمرُمزي"ًمٚمح٤مومظ اخلٓمٞم٥م، ويمت٤مب  "اًمٙمٗم٤مي٦م"ًمٚمح٤مومظ اًمٕمراىمل، و "واإليْم٤مح

ومتح "عمّمٓمٚمح واؾمٛمف )اعمحدث اًمٗم٤مصؾ( ويمت٤مب ومٝمق يٕمتؼم أول يمت٤مب أًمػ ذم ا

قمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ إظمٓم٤مء اعمٓمٌٕمٞم٦م، وىمد أظمؼمت أن سمٕمْمٝمؿ حي٘م٘مف وم٠مؾم٠مل اهلل أن  "اعمٖمٞم٨م

ذف أصح٤مب "ًمٚمح٤ميمؿ ُمـ أطمًـ اًمٙمت٥م، ويمت٤مب  "ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م"يٕمٜمٞمف، و

ُمـ  "ؾاًمتٜمٙمٞمؾ سمام ذم شم٠مٟمٞم٥م اًمٙمقصمري ُمـ إسم٤مـمٞم"ُمـ أطمًـ اًمٙمت٥م أيًْم٤م، و "احلدي٨م

 أطمًـ اًمٙمت٥م.

وٟمرضمع إمم يمت٥م اًمٚمٖم٦م: ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٛمٙمـ أن شمًتٗمٞمد ُمٜمف وًمق مل دم٤مًمس اًمٕمٚمامء وشمٓمٚم٥م 

8 ٕهن٤م "ًم٤ًمن اًمٕمرب"، و"شم٤مج اًمٕمروس"، و"اًم٘م٤مُمقس"اًمٕمٚمؿ قمٜمد اًمٕمٚمامء ُمثؾ: 

ومال سمدأن شمٓمٚمٌف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ8 ٕٟمف  "ُم٠ًمًم٦م اًمٜمحق"شمتحدث قمـ ُمٕم٤مين اعمٗمردات، أُم٤م 

ٓ سمد أن شمًتٗمٞمد ُمٜمف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ،  "أصقل اًمٗم٘مف"وٓ شمٗمٝمٛمف، وهٙمذا  رسمام شم٘مرأ اًمٌمء

ومرسمام شم٘مرأ اًمٌمء وٓ شمٗمٝمٛمف، وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يٗمٝمؿ ُمع يمثرة اًم٘مراءة وُمروره سم٤مًم٘مقاقمد ذم 

 ."ٟمٞمؾ إوـم٤مر متر سمف ىمقاقمد"ُمثؾ: 

وٟمٜمت٘مؾ إمم يمت٥م اًمٕمٚمؾ وإُمر ُمٝمؿ ذم يمت٥م اًمٕمٚمؾ، ومرب طمدي٨م ؾمٜمده ُمثؾ اًمِمٛمس 

ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ اعمقضمقدة سم٠ميديٜم٤م، ويمت٤مب  "اًمٕمٚمؾ"ُمٕماًل، وُمـ أطمًٜمٝم٤م يمت٤مب ويٙمقن 
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 "اًمٕمٚمؾ اًمٙمٌػم"، ويمت٤مب اًمدارىمٓمٜمل هق يٕمتؼم أوؾمع وأطمًـ ًمٙمٜمف مل يٙمٛمؾ ـمٌٕمف

ًمٚمؽمُمذي أيًْم٤م ذطمف احل٤مومظ  "اًمٕمٚمؾ اًمّمٖمػم"ًمٚمؽمُمذي ُمرشم٥م وُمنموح سمحٛمد اهلل، و

ًمإلُم٤مم أمحد ومٝمل قمٚمؾ شمراضمؿ،  "ٕمٚمؾاًم"اسمـ رضم٥م سمنمح ىمٞمؿ شمِمد إًمٞمف اًمرطم٤مل، أُم٤م 

 سمـ اعمديٜمل ٓ يقضمد ُمٜمف إٓ ضمزء صٖمػم. ًمٕمكم "اًمٕمٚمؾ"و

يمت٤مب ـمٞم٥م  "ضم٤مُمع إصقل"، ويمت٤مب "أوقاء اًمٌٞم٤من"وُمـ اًمٙمت٥م اعمٗمٞمدة أيًْم٤م: 

 ًمٚمٌٖمقي يمت٤مب ـمٞم٥م ويًتٗم٤مد ُمٜمف. "ذح اًمًٜم٦م"يًتٗم٤مد ُمٜمف، ويمت٤مب 

، "ُمذيمرة اًمِمٞمخ اًمِمٜم٘مٞمٓمل" وُمٜمٝم٤م "إرؿم٤مد اًمٗمحقل"وذم أصقل اًمٗم٘مف ُمٜمٝم٤م: 

واًمِمٞمخ إًم٤ٌمين طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: أطمًٜمٝم٤م إطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ٓسمـ طمزم 

 رمحف اهلل شمٕم٤ممم.

سمـ طمزم، ًمٙمٜمف يًتٗم٤مد ُمـ  ن شمٙمقن فم٤مهرًي٤م ضم٤مُمًدا يم٠ميب حمٛمدوًم٧ًم أدقمقك إمم أ

 يمتٌف ومجزاه اهلل قمـ اإلؾمالم ظمػًما.

ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مٕطم٤مدي٨م اعمٕمٚم٘م٦م ذم صحٞمح  شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ"وُمـ اًمٙمت٥م اًم٘مٞمٛم٦م 

، "اعمجٛمقع ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي"، و"اًمرؾم٤مًم٦م أيًْم٤م ًمٚمِم٤مومٕمل ذم أصقل اًمٗم٘مف"، و"اًمٌخ٤مري

ٓسمـ ىمداُم٦م، وُيْ٘مَتٜمَٞم٤من ًمالؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝمام. أُم٤م اجلد وآضمتٝم٤مد ومٗمل طمٗمظ يمت٤مب  "اعمٖمٜمل"و

قمرو٧م ُم٠ًمًم٦م  ُمرضمًٕم٤م إذا ، وًمٙمـ يٌ٘مٞم٤مناهلل وذم طمٗمظ أطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل 

 وأطم٥م أن يراضمٕمٝم٤م ومٞمٝمام.

                                                        

 ىمد ـمٌع يماماًل وهلل احلؿد واعمـة.( 1976)

 ـ وىمد ـُمٌَِع مـفا أن ذم جمؾد يمٌػم.( 1977)

 عمجؿقع.ـ يعـل: اعمغـل وا( 1978)
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هٜم٤مك أطم٤مدي٨م ُمِمتٝمرة قمغم آًمًٜم٦م ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق صحٞمح وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق وٕمٞمػ، وُمٜمٝم٤م 

اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م "ُم٤مهق طمًـ وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمقوقع وُم٤م ٓ أصؾ ًمف، ُمـ هذه اًمٙمت٥م: 

يمِمػ اخلٗم٤مء وُمزيؾ "هذا يمت٤مب ىمٞمؿ، وزاد وٟم٘مص ص٤مطم٥م  "ومٞمام اؿمتٝمر قمغم إًمًٜم٦م

أطمًـ ُمـ طمٞم٨م إن  "اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م"، ًمٙمـ "قمام اؿمتٝمر قمغم أًمًٜم٦م اًمٜم٤مس اإلًم٤ٌمس

ومرسمام يذيمر احلدي٨م اًمذي هق  "يمِمػ اخلٗم٤مء وُمزيؾ اإلًم٤ٌمس"ُم١مًمٗمٝم٤م قم٤ممل، أُم٤م ص٤مطم٥م 

سم٤مـمؾ ويًٙم٧م قمٚمٞمف ُمثؾ: طمدي٨م: )إذا أقمٞمتٙمؿ إُمقر ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٠مصح٤مب اًم٘مٌقر( 

صحٞمح أو أٟمف وٕمٞمػ  ويذيمر ذم ُم٘مدُمتف أن اًمِمخص ممٙمـ أن يٕمرف احلدي٨م أٟمف

سمٛمجرد اًمٙمِمػ، يٙمِمػ ًمف طمتك يٙمقن صحٞمًح٤م ًمق هق وٕمٞمػ قمٜمد اعمحدصملم8 ٕٟمف 

، ويٙمقن وٕمٞمًٗم٤م وًمق يم٤من صحٞمًح٤م قمٜمد يٙمِمػ ًمف قمٜمد أن يٚم٘مٞمف ضمؼميؾ قمغم اًمٜمٌل 

 اعمحدصملم، وم٠مشمك سمٓم٤مُم٦م ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف، ـم٤مُم٦م صقومٞم٦م.

 ."ـ إطم٤مدي٨م اعمِمتٝمرةأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم أطم٤مدي٨م خمتٚمٗم٦م اعمراشم٥م ُم"ويمذا يمت٤مب 

ٓسمـ اجلقزي،  "اعمقوققم٤مت"وٟمٜمت٘مؾ إمم إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م ُمـ أطمًٜمٝم٤م 

ًمٚمًٞمقـمل ويم٠مهن٤م رد قمغم اعمقوققم٤مت  "اًممممء اعمّمٜمققم٦م"ًمٚمجقزىم٤مين، و "إسم٤مـمٞمؾ"و

 ٓسمـ اجلقزي.

ًمٚمِمقيم٤مين وٓ يٙم٤مد يٌلم يمٞمػ ذًمؽ؟ ُمثاًل: يذيمر احلدي٨م صمؿ  "اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م"و

اًمًٞمقـمل وٓ يدري اًمِمخص هؾ اًمِمقيم٤مين ُمع اًمًٞمقـمل أم اًمِمقيم٤مين ُمع  يذيمر ىمقل

اسمـ اجلقزي، ًمٙمـ ين اهلل قم٤معم٤ًم ضمٚمٞماًل ومٕمٚمؼ قمٚمٞمف وهق: قمٌداًمرمحـ اعمٕمٚمٛمل رمحف اهلل 

 شمٕم٤ممم.

ًمٚمح٤مومظ أيب  "دٓئؾ اًمٜمٌقة"ًمإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل، و "دٓئؾ اًمٜمٌقة"وُمـ اًمٙمت٥م اعمٗمٞمدة: 
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اًمزهد "ًمإلُم٤مم أمحد، و "يمت٤مب اًمزهد"ًمزهد: ُمٜمٝم٤م ٟمٕمٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم. ويمت٥م ا

 ٓسمـ اعم٤ٌمرك. "اًمزهد"سمـ اًمني، و هلٜم٤مد "اًمزهد"، و"ًمقيمٞمع

، وىمد ىمٚمٜم٤م إٟمف حيرص قمغم اىمتٜم٤مء يمت٥م "ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ"وذم اًم٘مدر: يمت٤مب اسمـ اًم٘مٞمؿ: 

 ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واحل٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ، وذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى جمٚمد يم٤مُمؾ ذم اًم٘مدر.

ـمٌ٘م٤مت "ٓسمـ ؾمٕمد، وُمٜمٝم٤م  "اًمٓمٌ٘م٤مت"ٟمٜمت٘مؾ إمم يمت٥م اًمٓمٌ٘م٤مت: ُمٜمٝم٤م يمت٤مب و

ًمٚمح٤مومظ اًمذهٌل، وُمٜمٝم٤م  "شمذيمرة احلٗم٤مظ"ًمٚمح٤مومظ اًمًٞمقـمل، ويمت٤مب  "احلٗم٤مظ

ٓسمـ أيب يٕمغم صمؿ ٓسمـ رضم٥م،  "ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م"ًمٚمًٌٙمل، وُمٜمٝم٤م  "ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م"

ًمٚمح٤مومظ  "ـمٌ٘م٤مت اًم٘مراء"، و"ُمٜمٝم٩م إمحد ذم شمرمج٦م أصح٤مب اإلُم٤مم أمحد"ويمت٤مب 

ـمٌ٘م٤مت "ًمٚمداودي، و "ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ"ًمٚمًٞمقـمل، و "ـمٌ٘م٤مت اًمٜمحقيلم"اًمذهٌل، و

 ."اًمٗم٘مٝم٤مء

ًمٚمح٤مومظ اًمٌٞمٝم٘مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم،  "ؿمٕم٥م اإليامن"وُمـ اًمٙمت٥م اعمٝمٛم٦م: يمت٤مب 

 ."اًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر"، ويمت٤مب "سمـ ظمٞم٤مط ـمٌ٘م٤مت ظمٚمٞمٗم٦م"ًمٚمِم٤مومٕمل، و "إم"و

 ًمٚمدوٓيب. "اًمٙمٜمك"ًمٚمًٛمٕم٤مين، و "إٟم٤ًمب" وُمـ يمت٥م اًمؽماضمؿ أيًْم٤م

 ."اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس"، و"حتٗم٦م إذاف"وُمـ اًمٙمت٥م اعمٝمٛم٦م ًمٚم٤ٌمطم٨م: 

أُم٤م يمت٥م اًمزيغ واًمْمالل: ومٙمت٥م اًمِمٞمققمٞم٦م واًمٌٕمثٞم٦م ويمت٤مب اًم٘مذاذم اًمذي وزع ذم 

 قم٤مم ُمـ إقمقام ذم اعمٕمرض، وٓ جم٤مل ًمنده٤م وًمذيمره٤م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م.

ٖمل أن يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م، ويمت٥م اًمراومْم٦م واًمِمٞمٕم٦م ٓ ويمذًمؽ يمت٥م اًمّمقومٞم٦م ومال يٜمٌ

 يٜمٌٖمل أن يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م.

 ويمت٥م إدب اًمتل رسمام شمثػم اًمٖمرائز اجلٜمًٞم٦م ٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م.
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ويمت٥م أصح٤مب احلداصم٦م ٓ يٜمٌٖمل أن يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م، ويمت٤مب إهم٤مين ًمألصٗمٝم٤مين وم٘مد 

 ."اًمًٞمػ اًمٞمامين ذم ٟمحر إصٗمٝم٤مين"رد قمٚمٞمف سمـ 

ومٝمق يٕمتؼم ُمـ يمت٥م اًمزيغ واًمْمالل، وىمد ذيمرٟم٤م ؿمٞمًئ٤م ُمـ هذا ذم  "شمٗمًػم اعمٜم٤مر"و

ردود أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم اًمٓم٤مقمٜملم ذم طمدي٨م اًمًحر وسمٞم٤من سمٕمد حمٛمد رؿمٞمد رو٤م قمـ "

، ويمت٥م اسمـ قمريب ُمثؾ: اًمٗمّمقص، واًمتٗمًػم ومٝمق صقذم ظمٌٞم٨م يم٤مومر أيمٗمر ُمـ "اًمًٚمٗمٞم٦م

 اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، ومال يٜمٌٖمل أن يٕمتٛمد قمغم يمتٌف.

، وُمثؾ "دؾمتقر اًمقطمدة اًمث٘م٤مومٞم٦م"ازم إظمػمة وٟمٕمٜمل حمٛمًدا اًمٖمزازم ُمثؾ: ويمت٥م اًمٖمز

، وقمغم يمؾ ومال "اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م سملم أهؾ اًمٗم٘مف وأهؾ احلدي٨م"، وُمثؾ "مهقم داقمٞم٦م"

 يٕمتٛمد قمغم يمتٌف.

ومال يٜمٌٖمل أن يٕمتٛمد قمٚمٞمف، وأيًْم٤م يمت٤مب  "سمدائع اًمزهقر"وُمـ اًمٙمت٥م اًمزائٖم٦م يمت٤مب: 

 اًمٚمٞم٨م اًمًٛمرىمٜمدي.ٕيب  "شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم"

ًمٚمٙمٚمٞمٜمل  "اًمٙم٤مذم"ًمراوميض أصمٞمؿ ومٞمف اًمٙمٗمر اًمٌقاح، و "قمٞمقن اعمٕمجزات"ويمت٤مب: 

، "ؾمٚمقين ىمٌؾ أن شمٗم٘مدوين"، ويمت٤مب "أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم ٟمج٤مة أيب ـم٤مًم٥م"أيًْم٤م، ويمت٤مب 

 ."ذح إزه٤مر"و "ُمتـ إزه٤مر"و

ُم٤م هيقى  وشمٗمًػم اًمزخمنمي ُمٕمتززم ٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف وهق ضم٤مهؾ ذم احلدي٨م، يّمحح

 ويْمٕمػ ُم٤م ٓ يقاوم٘مف.

 وأيًْم٤م يمت٥م احلزسمٞملم يمقٟمقا قمغم طمذر ُمـ يمت٥م احلزسمٞملم.

 واًمؽمايب أيًْم٤م ًمف يمت٥م وهق ُمـ ذوي اًمزيغ واًمْمالل.

، وهل ذم احل٘مٞم٘م٦م فمٚمامت قمغم اًمًٜم٦م هق "أوقاء قمغم اًمًٜم٦م"وأسمق ري٦م أيًْم٤م ص٤مطم٥م: 
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 وٚمٞمؾ ُمـ أئٛم٦م اًمْمالل.

 ٞمٝم٤م، سمؾ ذم ديقاٟمف سمٕمض اًمٙمٗمري٤مت.أؿمٕم٤مراعم٘م٤مًمح ٓ يٜمٌٖمل أن يٕمتٛمد قمٚم

 ."اًمرمح٦م"ويمت٤مب  "ؿمٛمس اعمٕم٤مرف"ويمت٥م اًمًحر واًمِمٕمقذة ُمثؾ 

 ومٕمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن يًتٗمن وأن ي٠ًمل أهؾ اًمٕمٚمؿ ُم٤م هل اًمٙمت٥م اًمتل أؿمؽمهي٤م؟

 ."اعمٝمرضم٤من"ويمت٥م اسمـ قمٚمقان ُمثؾ يمت٤مب 

ـ وُمٜمِمقرات ص٤مطم٥م سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف دضم٤مل ُمـ اًمدضم٤مضمٚم٦م، وىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمغم رء ُم

 ."إرؿم٤مد ذوي اًمٗمٓمـ إلسمٕم٤مد همالة اًمرواومض ُمـ اًمٞمٛمـ"شمره٤مشمف ذم 

 ًمف أيًْم٤م ُمـ يمت٥م اًمزيغ واًمْمالل. "ـمٌ٘م٤مت اًمِمٕمراين واعمٞمزان"ويمت٤مب 

واعمجالت اًمتل شم٠ميت ُمـ ىمٌؾ أقمداء اإلؾمالم أو يٙمتٌٝم٤م احلزسمٞمقن يٜمٌٖمل ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ 

ت ٓ يٜمٌٖمل ًمٓم٤مًم٥م أن يٌتٕمد قمـ هذه اًمٙمت٥م، يمت٥م اًمزيغ واًمْمالل واجلرائد واعمجال

قمٚمؿ أن يِمتٖمؾ هب٤م، ًمٙمـ اًمٕم٤ممل اًمذي ًمديف اًم٘مدرة قمغم اًمرد قمٚمٞمٝم٤م ٓ سم٠مس أن ي٠مظمذه٤م ُمـ 

 أضمؾ اًمرد قمٚمٞمٝم٤م.

ويمت٥م اعمقاًمد سمجٛمٞمع أًمقاهن٤م وأؿمٙم٤مهل٤م يٜمٌٖمل أن يٌتٕمد قمٜمٝم٤م، ويمت٤مب )قمكم ُمـ اعمٝمد 

 إمم اًمٚمحد( ُمـ يمت٥م اًمزيغ واًمْمالل.

٤مؿمؿ اًمروم٤مقمل اًمذي ـمٌٕمف أهؾ احلديدة قمغم وُمـ اًمٙمت٥م اًمٓم٤مُم٦م ُم٤م يمتٌف يقؾمػ ه

طم٤ًمهبؿ قمٚمامء اًمٞمٛمـ، ىمقًمقا ضمٝمالء اًمٞمٛمـ وخمرومقا اًمٞمٛمـ وٓ شم٘مقًمقا قمٚمامء اًمٞمٛمـ، وم٢من 

هذا إؾم٤مءة إمم اًمٞمٛمٜمٞملم يمٚمٝمؿ سم٠مهنؿ قمغم ظمراوم٦م، أُم٤م اًمٞمٛمٜمٞمقن ومٝمؿ سمريئقن مم٤م اطمتقى قمٚمٞمف 

ؿمٞمًئ٤م وًمٙمـ اًمقىم٧م  ذًمٙمؿ اًمٙمت٤مب ُمـ اًمْمالل، ويم٤من يٜمٌٖمل أن ٟمٗمّمؾ قمـ هذه اًمٙمت٥م

 ٓ يتًع ًمٚمتٗمّمٞمؾ.
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أُم٤م يمت٥م اسمـ ؾمٞمٜم٤مء وم٢من يم٤من ذم اًمٓم٥ُّم ومال سم٠مس أن يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م، وإن يم٤من ذم اًمٕم٘م٤مئد 

ومٝمق يٜمٙمر اعمٕم٤مد وهق يٕمتؼم ُمٚمحًدا، سمؾ ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واحل٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ: 

 إٟمف ُمـ أشم٤ٌمع اًمٕمٌٞمديلم أصح٤مب ُمٍم.

 ٥م اًمزيغ واًمْمالل.ويمت٥م اًمٜمٌٝم٤مين أيًْم٤م ُمـ يمت

ًمٚمح٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ وهق ُم٠مظمقذ  "اًمٓم٥م اًمٜمٌقي"وٟمذيمر ؿمٞمًئ٤م ُمـ يمت٥م اًمٓم٥م: ُمٜمٝم٤م: 

 "اًمٓم٥م اًمٜمٌقي"ًمٚمح٤مومظ اًمذهٌل، وُمٜمٝم٤م  "اًمٓم٥م اًمٜمٌقي"، وُمٜمٝم٤م "زاد اعمٕم٤مد"ُمـ 

ٕيب ٟمٕمٞمؿ، وهٜم٤مك يمت٥م ذم اًمٓم٥م اًمٕمريب يٜمٌٖمل أن  "اًمٓم٥م اًمٜمٌقي"ًمٚمًٞمقـمل، وُمٜمٝم٤م 

وومٞمف سمٕمض اًمْمالل وسمٕمض  "اعمٕمتٛمد ذم اًمٓم٥م واحلٙمٛم٦م"ؾ: شم٘متٜمك ويًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ُمث

ومٝمق  "ُمٕمجزات اًمِمٗم٤مء"اًمزيغ، وًمٙمـ يٜمٌٖمل أن ي٘متٜمٞمف ُمـ يًتٓمٞمع أن يٛمٞمز، ويمت٤مب 

 يمت٤مب ـمٞم٥م.

اًم٘مقل "اًمقه٤مب اًمٕمٌدزم اًمقص٤ميب:  سمـ قمٌد اًمٙمت٥م اعمٗمٞمدة: يمت٤مب أظمٞمٜم٤م حمٛمد وُمـ

 ئف.، هذا يمت٤مب ُمٗمٞمد ٟمٜمّمح سم٤مىمتٜم٤م"اعمٗمٞمد ذم أدًم٦م اًمتقطمٞمد

طمٗمٔمف اهلل يٜمٌٖمل أن شم٘متٜمك ُمثؾ:  سمـ اًمٕمدوي ويمت٥م أظمٞمٜم٤م ُمّمٓمٗمك

، "اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م"، و"اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ أذيم٤مر اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م"

ًمٕمٚمف يمت٤مب مل ي١مًمػ ُمثٚمف وىمد ظمرضم٧م ُمٜمف أضمزاء، وحت٘مٞم٘مف  "اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًمٜم٤ًمء"و

 ًمٚمٛمٜمتخ٥م حت٘مٞمؼ ـمٞم٥م.

ؾم٤مُم٦م اًم٘مقيص طمٗمٔمف اهلل وهق ُمـ اًمٙمت٥م قمديٛم٦م اًمٜمٔمػم، ٕظمٞمٜم٤م أ "إذان"ويمت٤مب 

                                                        

 ـ وذم سمعضفا ـمعـ ذم اًمعالمة إًمٌاين ومقحذر مـ ذًمؽ.( 1979)
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 يمت٤مب ىمٞمؿ ضمًدا ٟمٜمّمح مجٞمع إظمقاٟمٜم٤م سم٤مىمتٜم٤مئف ومجزى اهلل ُم١مًمٗمف ظمػمًا.

 .ًمٚمٌٞمح٤مين يمت٤مب ىمٞمؿ "إصالح اعمجتٛمع"ويمت٤مب 

ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ي٤م طمٌذا ًمق اىمتٜم٤مه٤م اًمزقمامء  "اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م"ويمت٤مب 

 وهمػمهؿ.

 حت٘مٞم٘م٤مت ـمٞم٦ٌم ُمٗمٞمدة ضمزاه اهلل ظمػًما. قيٜملويمت٥م أيب إؾمح٤مق احل

ىمراع إؾمٜم٦م ذم ٟمٗمل اًمتٓمرف واًمٖمٚمق واًمِمذوذ قمـ أهؾ "وُمـ اًمٙمت٥م اعمٗمٞمدة: يمت٤مب 

 سمـ حيٞمك اًمؼمقمل طمٗمٔمف اهلل. اًمٕمزيز ٕظمٞمٜم٤م ذم اهلل قمٌد "اًمًٜم٦م

 "سمدع اًمتٕمّم٥م اعمذهٌل"ًمٚمِم٤مـمٌل، و "آقمتّم٤مم"وُمـ اًمٙمت٥م اًم٘مٞمٛم٦م يمت٤مب 

 ."اإلسمداع ذم ُمْم٤مر اإلسمتداع"، وُمـ اًمٙمت٥م اًمتل يٜمٌٖمل أن شم٘متٜمك: ٕظمٞمٜم٤م قمٞمد قم٤ٌمس

هذا ُم٤م ين اهلل شمذيمرة طم٤مل اعمح٤مرضة، وذيمرين سمٌٕمْمف إظمقاين ذم اهلل ضمزاهؿ اهلل 

 ظمػًما، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

* * * 

                                                        

 ـ وومقف سمعض إظمطاء. ًمؽـ طمؼؼف اًمشقخ حيقك احلجقري وكٌف قمغم ما ومقف.( 1980)

 ـ صمؿ إن اًمشقخ ؾمئؾ قمـف ومؼال: مٌتدع يقازم اعمٌتدقمة.( 1981)
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أبواب متفرقة يف األحكام والزهد والرقائق 
 وغريها
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اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم،  احلٛمد هلل رب

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

وم٢مٟم٤م ٟمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم إدرايمٜم٤م رُمْم٤من، إهن٤م شمٕمتؼم ٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل قمزوضمؾ 

رنمؿ أٞمػ اَمرئ أدرك رَمّم٣من «ي٘مقل:  وم٤مًمٜمٌل  يمٌػمة عمـ أدرك رُمْم٤من، وىم٤مم سمح٘مف8

َمـ ص٣مم «أٟمف ىم٤مل:  قمـ اًمٜمٌل  ، وصم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح»همٙمؿ يٕمٖمر يمف

، وُمٕمٜمك إيامًٟم٤م أٟمف ُم١مُمـ سم٠من اهلل اومؽمض »رَمّم٣من إيامًٞم٣م واضمت٣ًمزًم٣م نمٖمر يمف َم٣م سمٗمدم َمـ ذٞمٌف

ٕي٤مم اعم٤ٌمريم٦م قمٚمٞمف وُمٕمٜمك اطمت٤ًمسًم٤م: أي حمت٥ًم ًمألضمر واًمثقاب ُمـ اهلل قمزوضمؾ، ومٝمذه ا

شمٕمتؼم شمٙمٗمػًما ًمٚمذٟمقب، وم٘مد ؾم٠مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أصح٤مسمف قمـ اًمٗمتـ وم٘م٤مل ًمف طمذيٗم٦م: 

، أو شمٕمٜمل ومتٜم٦م اًمرضمؾ ُمع أهٚمف؟ ىم٤مل: ٓ، شمٚمٙمؿ يٙمٗمره٤م اًمّمٞم٤مم واًمّمالة واحل٩م

قمـ أيب  هبذا اعمٕمٜمك وم٤مًمّمٞم٤مم يٕمتؼم ُمـ اعمٙمٗمرات، وروى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف

ايمِمٙمقات اخلٚمس ورَمّم٣من إلم رَمّم٣من، «أٟمف ىم٤مل:  قمـ اًمٜمٌل  ،قمٜمف هريرة ريض اهلل

 .»واجلٚمٔم٥م إلم اجلٚمٔم٥م َم٘مٖمرات ظم٣م زمٝمٛمٜمـ إذا اصمتٛم٦ٌم ايم٘م٣ٌمئر

                                                        

 (.5/29( قمـ أكس ريض اهلل قمـف وهق ذم اجلامع اًمصحقح )5/29)رواه أمحد ( 1982)

 (.759( )م 38متػؼ قمؾقف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف )خ  (1983)

 (.26( ويمتاب اًمػتـ )144( )م 525ـ )خ ( 1984)

 (.233)م ( 1985)
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سمـ ؾمٕمد  ُمـ طمدي٨م ؾمٝمؾ رُمْم٤من يٜمٌٖمل أن ي١مدى طم٘مف8 ومٗمل اًمّمحٞمح

 إن دم اجلٛم٥م زم٣مزًم٣م يٗم٣مل زم٣مب ايمري٣من ٓ يدطمٙمف إٓ«ىم٤مل:  ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف قمـ اًمٜمٌل 

ي٤َّمن هق ُمـ اًمري أي ًمٞمس سمٕمٓمش، واجلزاء »ايمِم٣مئٚمقن، هم١مذا دطمؾ ايمِم٣مئٚمقن أنمٙمؼ ، اًمرَّ

ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ وأن اًمرضمؾ أو اعمرأة أفمٛم٠م ٟمٗمًف هلل قمزوضمؾ ذم يقم رُمْم٤من وم٠مقمد اهلل 

ذم إؾم٤ٌمغ اًمقوقء أن ُمـ:  سم٤مسًم٤م ذم اجلٜم٦م، وأسمقاب اجلٜم٦م صمامٟمٞم٦م أسمقاب يمام ىم٤مل اًمٜمٌل 

أؾمٜمد أن ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف، وأؾمٜمد أن حمٚمًدا أؽمٌغ ايمقوقء شمؿ وم٣مل «

 .»فمٌده ورؽمقيمف همتح٦م يمف أزمقاب اجلٛم٥م ايمثامٞمٝم٥م يدطمؾ َمـ أُّي٣م ؾم٣مء

ومٛمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمّمالة ومتح ًمف سم٤مب اًمّمالة، وُمـ يم٤من أهؾ اًمّمٞم٤مم ومٛمـ سم٤مب 

ـ دقمك اًمّمٞم٤مم، وُمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمّمدىم٦م ومٛمـ سم٤مب اًمّمدىم٦م، ىم٤مل أسمق سمٙمر: ومام قمغم ُم

ُمـ هذه إسمقاب يمٚمٝم٤م؟ أي يم٤من ىم٤مئاًم سمّمالشمف، وىم٤مئاًم سمّمٞم٤مُمف، وىم٤مئاًم سمّمدىمتف، ىم٤مل: ُم٤م 

قمٜمد أن ىم٤مل ًمف أسمق سمٙمر اًمذي يدقمك ُمـ هذه  قمٚمٞمف ُمـ رضورة ي٘مقل اًمرؾمقل 

يمٝمس فمٙمٝمف َمـ رضورة، وأرصمق أن سم٘مقن «إسمقاب يمٚمٝم٤م هؾ قمٚمٞمف ُمـ رضورة؟ ىم٤مل: 

ٕم٤ممم اًمذي ووم٘مٜم٤م ًمّمٞم٤مم هذا اًمِمٝمر اعم٤ٌمرك، ويٜمٌٖمل ، ومٜمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشم»َمٛمٜمؿ

أيًْم٤م أن ٟمحرص قمغم ىمٞم٤مُمف، ويٜمٌٖمل أيًْم٤م أن ٟمٜمٔمر ُم٤م قمٚمؾ اهلل ومٞمٝم٤م ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم 

ٌْٙمُِ٘مْؿ ﴿يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـْ وَم ـَ َِم َٝم٣مُم ىَماَم ىُمت٤َِم فَمعَم ايمحِذي ـَ آََمٛمُقا ىُمت٤َِم فَمَٙمْٝمُ٘مُؿ ايمِمِّ ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

، أي ًمٕمٚمٙمؿ متتثٚمقن أواُمر اهلل ودمتٜمٌقن ٟمقاهٞمف، اًمت٘مقى يمٚمٛم٦م [265]اًمٌ٘مرة:﴾ُ٘مْؿ سَمتحُٗمقنَ يَمَٔمٙمح 

                                                        

 (.1152( )م 1896)خ ( 1986)

 (.234)م ( 1987)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.1027( )م 2841)خ ( 1988)
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ح٘مؼ ُم٤م أراده اهلل ٟمضم٤مُمٕم٦م شمِمٛمؾ اُمتث٤مل أواُمر اهلل، وشمِمٛمؾ اضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف، ومٞمٜمٌٖمل أن 

ُمٜم٤م، ٓ يٙمٗمل أن ٟمٛمتٜمع ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب، اًمت٘مقى اُمتث٤مل أواُمر اهلل واضمتٜم٤مب ٟمقاهل 

 ُمْم٤من وذم همػم رُمْم٤من.اهلل ذم ر

َمـ مل «أٟمف ىم٤مل:  قمـ اًمٜمٌل  ،وذم اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف

 .»يدع ومقل ايمزور وايمٔمٚمؾ زمف همٙمٝمس هلل ضم٣مصم٥م دم أن يدع ؿمٔم٣مَمف وذازمف

إُمر إظمقاين ذم اهلل ًمٗمٔم٦م اًمت٘مقى، ٓ شمٕمرف إٓ سمٓمٚم٥م قمٚمؿ، أٟم٧م حت٥م أن شمٕمرف ُم٤م 

أواُمر اهلل واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف، ٓ شمٕمرف إٓ سمٓمٚم٥م قمٚمؿ هل اًمت٘مقى اًمتل هل اُمتث٤مل 

 وسمٛمج٤مًم٦ًم أهؾ اًمٕمٚمؿ، وسمحرص قمغم اخلػم.

إذا رأي٧م اًمٜم٤مس يتٙم٤مًمٌقن قمغم اًمدٟمٞم٤م، أو يتخ٤مصٛمقن قمغم إهقاء وقمغم اًم٘مٞمؾ 

واًم٘م٤مل، قمٚمٞمؽ أن شمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومتتثؾ أواُمره ودمتٜم٥م ٟمقاهٞمف، وم٢مٟمٜم٤م ذم 

ًمٓم٤مئرات، ووضمدت وؾم٤مئؾ اإلقمالم، ووضمد اًمؽمومٞمف قمغم قمٍم اًمٗمتـ، وإن وضمدت ا

اًمٜمٗمس، ومٜمحـ ذم قمٍم اًمٗمتـ، ٓ يٜمٌٖمل أن ٟمٖمش أٟمٗمًٜم٤م، ٟمحـ ذم قمٍم اًمٗمتـ، ٓ يًٚمؿ 

ُمـ اًمٗمتـ إٓ ُمـ قمّمٛمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، واقمتّمؿ سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

اًمدٟمٞم٤م، وهبذه اًمًٞم٤مرات،  ، ٓ يٜمٌٖمل أن ٟمٖمؽم هبذه اعمٞم٤مة اًمتل ينه٤م اهلل ًمٜم٤م، وهبذه

ومٚمٜمٜمٔمر إمم طم٤مًم٦م ومرقمقن وىم٤مرون، وًمٜمٜمٔمر إمم طم٤مًم٦م إُمؿ اعمت٘مدُم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا يٜمحتقن 

هلؿ سمٞمقشًم٤م ُمـ اجل٤ٌمل، ويم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن ويٗمٕمٚمقن أيم٤مٟمقا ذم ؾمٕم٤مدة؟ مل يٙمقٟمقا ذم ؾمٕم٤مدة8 

 َُمْٙمُؽ َِمٌْمَ َأيَمْٝمَس رِم ﴿ٕهنؿ ُم٤م آُمٜمقا سم٤مهلل قمزوضمؾ، ازدهرت هلؿ اًمدٟمٞم٤م وىم٤مل ومرقمقن: 

                                                        

 (.1903)خ ( 1989)
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تِل ـْ حَتْ ِري َِم ََّْن٣َمُر جَتْ ْٕ ٌََٕمك ﴿ ،[32]اًمزظمرف:﴾َوَهِذِه ا ـْ وَمْقِم َُمقؽَمك هَم إِنح وَم٣مُروَن ىَم٣مَن َِم

ِة إِْذ وَم٣مَل يَمُف وَمْقَمُ  ٥ٌَِم ُأورِم ايْمُٗمقح ُف يَمَتٛمُقُء زم٣ِميْمُٔمِْم ـَ ايْمُ٘مٛمُقِز ََم٣م إِنح ََمَٖم٣محِتَ َرْح ُف ٓ سَمٖمْ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوآسَمْٝمٛم٣َمُه َِم

 .[54]اًم٘مّمص: ﴾ٓ حُي٤ِمه ايْمَٖمِرضِمكمَ  اهللَإِنح 

ٟمٕمؿ إظمقاين ذم اهلل ُم٤م ٟمٖمؽم هبذا اخلػم، ٟمحـ ذم ظمػم وسمٞمٜمف ذ، ُم٤م ٟمٖمؽم سمف إٓ إذا يم٤من 

ُمٕمف إيامن سم٤مهلل، اؾمتًالم هلل، رو٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم8 ومٜمحـ ٟمٗمرح هبذا اخلػم، أُم٤م إذا 

ت٤مب اهلل، واإلقمراض قمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل يم٤من اخلػم يّم٥م قمٚمٞمٜم٤م، واإلقمراض قمـ يم

. 

واًمتٗمٙمػم ذم جمتٛمٕمٜم٤م شمٗمٙمػم دٟمٞمقي، ًمٞمس هٜم٤مك شمٗمٙمػم ديٜمل ًمٞمس هٜم٤مك رضمقع إمم اهلل، 

إذا ؾمٛمٕم٧م اإلذاقم٦م ُم٤مذا شمًٛمع؟ شمًٛمع شمٗمٙمػًما دٟمٞمقًي٤م وهٙمذا إذا ذه٧ٌم إمم إؾمقاق، 

َؽ سمديـ ًَّ اهلل، ويمٚمَّام رأيٜم٤مهؿ  واًمًٌٞمؾ اًمقطمٞمد أن ٟمرضمع إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وٟمَتَٛم

٦م ومتحٜم٤م ًمٜم٤م ُمِم٤مريع أظمروي٦م إمم أظمرة، ويمٚمٛم٦م واطمدة ظمػم ُمـ  يٗمتحقن ُمِم٤مريع ُدْٟمَٞمقيَّ

ٕن أومقل ؽمٌح٣من اهلل، واحلٚمد هلل، وٓ إيمف «ي٘مقل:  ُمِم٤مريٕمٝمؿ سم٠ممجٕمٝم٤م، ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

ه اًمتل هذ ، هٙمذا ىمٞمٛم٦م اًمدٟمٞم٤م»إٓ اهلل، واهلل أىمػم أضم٤م إرم مم٣م ؿمٙمٔم٦م فمٙمٝمف ايمُمٚمس

ٟمت٘م٤مشمؾ قمٚمٞمٝم٤م، هذه اًمتل شمريمتٜم٤م صاًم وسمٙماًم وقمٛمًٞم٤م، ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ هذه اًمدٟمٞم٤م )ؾمٌح٤من اهلل 

َمـ وم٣مل «: ُمٜمٝم٤م، ويم٤من ي٘مقل اًمٜمٌل  واحلٛمد هلل واهلل أيمؼم( أطم٥م إمم رؾمقل اهلل 

ضمكم يِمٌح ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف يمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد وهق فمعم ىمؾ رء ومدير 

٤م »ٞمام أفمتؼ أرزمٔم٥م أٞمٖمس َمـ ويمد إؽمامفمٝمؾفممم َمرات هم٘مٟم ًً ، وًمق أقمت٘م٧م ٟمٗم

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2695)م ( 1990)

 ( قمـ أيب أيقب إكصاري ريض اهلل قمـف.2693( )م 6404)خ ( 1991)
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واطمدة ُمـ اًمٜم٤مس ًمٞمس ُمـ وًمد إؾمامقمٞمؾ يٕمت٘مؽ اهلل ُمـ اًمٜم٤مر ومْماًل قمـ أرسمٕم٦م أٟمٗمس ُمـ 

ي٘مقل يمام ذم  وًمد إؾمامقمٞمؾ، وهٙمذا أسمقاب اخلػم يمثػمة، ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

اهلل وضمده  َمـ وم٣مل ضمكم يِمٌح ٓ إيمف إٓ«ُمـ طمدي٨م أيب هريرة:  "اًمّمحٞمحلم"

ٓ ذيؽ يمف يمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد وهق فمعم ىمؾ رء ومدير َم٣مئ٥م َمرة ىمت٦ٌم يمف َم٣مئ٥م ضمًٛم٥م، 

وضمْم٦م فمٛمف َم٣مئ٥م ؽمٝمئ٥م وىم٣مٞم٦م يمف ضمرًزا َمـ ايمُمٝمْم٣من دم يقَمف ذيمؽ ضمتك يٚمز ومل يٟمت 

أو هبذا اعمٕمٜمك، أشمقا ًمٜم٤م سمام يِمٖمٚمٜم٤م  »أضمد زمٟمهمّمؾ مم٣م أسمك زمف إٓ رصمؾ وم٣مل أىمثر مم٣م وم٣مل

دهؿ قمٜمده ٓ يذيمرون اهلل إٓ ىمٚمٞماًل، أشمقا ًمٜم٤م سمِآِٓت اًمٚمٝمق واًمٓمرب وسمٖمػم سمتٚمٗمزيقن دم

واهلل َم٣م ايمٖمٗمر أطمُمك فمٙمٝم٘مؿ، «ي٘مقل:  ذًمؽ ُمـ اًمتٜم٤مومس اًمدٟمٞمقي، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

ويم٘مـ أطمُمك أن يٖمتح يم٘مؿ َمـ ايمدٞمٝم٣م همتٛم٣مهمًقه٣م ىمام سمٛم٣مهمًقه٣م، همُتْٜمٙمَِ٘مُ٘مْؿ ىمام 

٧ًم إُمؿ اعمت٘مدُم٦م ومٜمٝمٚمؽ يمام هٚمٙم٧م إُمؿ ، ٟمٕمؿ إٟمٜم٤م ٟمتٜم٤مومس يمام شمٜم٤موم»أهٙم٘متٜمؿ

 اعمت٘مدُم٦م.

إظمقاين ذم اهلل اعمجتٛمع اًمذي ٟمٕمٞمش ومٞمف ُم٤م ي١مظمذ قمٜمف اًمديـ، ًمًٜم٤م ٟمحرم قمغم اًمٜم٤مس 

ؿمٞمئ٤ًم أطمٚمف اهلل هلؿ، ًمٙمٜمٜمل أطم٥م أن أىمقل: إن إُمر أقمجؾ ُمـ أن ُٟمِْمَٖمَؾ سم٤معمِم٤مريع 

 اًمدٟمٞمقي٦م، إُمر أقمجؾ.

وهق يٌٜمل ًمف سمٞمت٤ًم صٖمػمًا، أو يٌٜمل يمذا طم٤مئٓم٤ًم  سمـ قمٛمرو قمغم قمٌداهلل ُمر اًمٜمٌل 

 ، يم٤مٟم٧م طُمَجُر اًمٜمٌل »َم٣م هذا؟ إَمر أفمجؾ َمـ ذيمؽ«صٖمػًما وم٘م٤مل ًمف : 

                                                        

 (.2691( )م 3293 – 6403)خ ( 1992)

 ( قمـ قمؿرو سمـ قمقف ريض اهلل قمـف.2961( )م 6425)خ ( 1993)

 (.4/336ًمشقخـا اًمقادقمل رمحف اهلل ) "اجلامع اًمصحقح"( وهق ذم 14/149)د ( 1994)



 755 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

ُع ٟم٤ًمَئف، وأيـ يٙمقن اًمْمٞمػ ًمف طمجرة ظم٤مص٦م  ًَ ُٕمُف وشَم ًَ ٓص٘م٦م ذم اعمًجد، احلجرة شَم

 .ي٘م٤مل هل٤م: اًمّمٗم٦م، صٗم٦م ذم اعمًجد صٗم٦م عمـ ىمدم إمم رؾمقل اهلل 

ظمػم أم احلٞم٤مة  ا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم وأٟم٤م أؾم٠مًمٙمؿ احلٞم٤مة اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٌل هٙمذ

ٟمٍم  قمٚمٞمٝم٤م ظمػم؟ اًمٜمٌل  اًمتل ٟمحـ قمٚمٞمٝم٤م؟ أضمٞمٌقا احلٞم٤مة اًمتل يم٤من اًمٜمٌل 

 سم٤مًمرقم٥م ُمـ ُمًػمة ؿمٝمر.

 أُم٤م ٟمحـ ومٜم٠ًمل اهلل أن يدومع قمـ سمٚمدٟم٤م اًمٗمتـ، ٟمحـ أن ذم ومتـ، ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 أن يٕمٌد اهلل وطمده.وصح٤مسمتف هيٛمٝمؿ ُم٤مذا؟ 

 وأصح٤مسمف يمام هق ؿم٠مٟمٜم٤م أن. مل يٙمـ اًمٜمٌل 

اًمذي هيٛمٜم٤م هق وضمقد اًمٕمامئر وهق وضمقد اعمِم٤مريع، طمتك وإن اؾمتٕمٌدشمٜم٤م أُمريٙم٤م وإن 

 اؾمتٕمٌدشمٜم٤م روؾمٞم٤م، واعمًٚمٛمقن ذم ذقمر.

 إظمقاين ذم اهلل اعمًٚمٛمقن ذم ذقمر، ًمـ شمرضمع قمزهتؿ إٓ إذا متًٙمقا سمديٜمٝمؿ.

ٗم٦م سمٕمْمٝم٤م ُمـ سمٕمض، وظم٤مئٗم٦م أيًْم٤م ُمـ اًمدول اًمٙمؼمى ومٞمام ٟمٕمؿ احلٙمقُم٤مت ظم٤مئ

يزقمٛمقن، اعمقاـمـ اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٙمؾ ذم ُذقْمر ًمـ يٜم٘مذٟم٤م ُمـ هذا اًمذقمر إٓ اهلل قمزوضمؾ، اًمذي 

٣مِت  اهللَُوفَمَد ﴿وقمدٟم٤م سم٤مًمٜمٍم إن ٟمحـ اؾمت٘مٛمٜم٤م:  ٣محِلَ ـَ آََمٛمُقا َِمٛمُْ٘مْؿ َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمح ايمحِذي

 َ ْٕ َتْخٙمَِٖمٛمحُٜمْؿ دِم ا ًْ ْؿ ِديٛمَُٜمُؿ ايمحِذي اْرسَم٢َم يَمَٝم ـح ََلُ ٛمَ ٌْٙمِِٜمْؿ َويَمُٝمَٚم٘مِّ ـْ وَم ـَ َِم ْرِض ىَماَم اؽْمَتْخَٙمَػ ايمحِذي

ىُمقَن يِب ؾَمْٝمئ٣مً  ٌُُدوَٞمٛمِل ٓ ُيمْمِ ـْ زَمْٔمِد طَمْقهمِِٜمْؿ َأَْمٛم٣ًم َئْم يَمٛمحُٜمْؿ َِم ٌَدِّ ْؿ َويَمُٝم  .[33]اًمٜمقر:﴾ََلُ

خذه٤م ُمـ أٟمٔمٛم٦م أشمتٜم٤م ُمـ ىمٌؾ أقمداء ٟمحـ إذا يمٜم٤م ٟمريد اًمٕمزة ُمـ أيـ ٟم٠مظمذه٤م؟ أٟم

َة ﴿: اإلؾمالم؟ أم ٟم٠مظمذه٤م ُمـ يمت٤مب اهلل وُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  ـْ ىَم٣مَن ُيِريُد ايْمِٔمزح ََم

ُة ََجِٝمٔم٣مً  ِف ايْمِٔمزح ْؿ فَمَذازم٣ًم َأيمِٝمامً ﴿، [22]وم٤مـمر:﴾هَمٙمِٙمح ِ اظمُْٛم٣َمهمِِٗمكَم زمَِٟمنح ََلُ ـَ َيتحِخُذوَن *  زَمممِّ ايمحِذي
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ـَ أَ  َة هللِحِ ََجِٝمٔم٣مً ايْمَ٘م٣مهمِِري َة هَم١مِنح ايْمِٔمزح ٌَْتُٕمقَن فِمٛمَْدُهُؿ ايْمِٔمزح ـْ ُدوِن اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َأَي -256]اًمٜم٤ًمء: ﴾ْويمَِٝم٣مَء َِم

، ومٛمـ يم٤من يريد أن يٕمزه اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٢مذا رأى اًمٜم٤مس ذم ىمتؾ وىمت٤مل، وإذا [257

قمٚمٞمف أن يتٛمًؽ سمٙمت٤مب اهلل  رأى اًمٜم٤مس ذم ومتـ قمٚمٞمف أن يرضمع إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم،

، أؾم٤مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يثٌتٜم٤م وإي٤ميمؿ، وأن يتقوم٤مٟم٤م وأن يتٛمًؽ سمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

 وإي٤ميمؿ ُمًٚمٛملم.

*** 
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

ؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف، اًمٚمٝمؿ وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذي

صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد، 

اًمٚمٝمؿ سم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد 

 جمٞمد.

ٌُُدوا ﴿أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ىُمقا زمِِف  اهللََوافْم َوٓ سُممْمِ

٣مِر  ٣مِر ِذي ايْمُٗمْرزَمك َواجْلَ ٣مىمكِِم َواجْلَ ًَ ٣مٞم٣ًم َوزمِِذي ايْمُٗمْرزَمك َوايْمَٝمَت٣مََمك َواظمَْ ًَ ـِ إضِْم ؾَمْٝمئ٣ًم َوزم٣ِميْمَقايمَِدْي

ٌِٝمِؾ َوََم٣م ََمَٙمَ٘م٦ْم َأْياَمُٞمُ٘مْؿ إِنح  ًح ـِ ايم ٛم٤ِْم َوازْم ٣مضِم٤ِم زم٣ِمجْلَ ٛم٤ُِم َوايمِمح ـْ ىَم٣مَن  اهللَاجْلُ ٓ حُي٤ِمه ََم

، ذم هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م قمنم وص٤مي٤م سمٕمنمة طم٘مقق، ومرب اًمٕمزة [54]اًمٜم٤ًمء:﴾خُمَْت٣مًٓ هَمُخقراً 

ٌُُدوا ﴿ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ىُمقا زمِِف ؾَمْٝمئ٣مً  اهللَ َوافْم ، واًمٕم٤ٌمدة اؾمؿ [54]اًمٜم٤ًمء:﴾َوٓ سُممْمِ

اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م، أُم٤م اإلذاك ضم٤مُمع ًمٙمؾ ُم٤م حيٌف اهلل ويرو٤مه ُمـ إىمقال وإومٕم٤مل 

سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل  اهلل هلل قمز وضمؾ ومٞمٗمنه طمدي٨م قمٌدسم٤م

، واإلذاك سم٤مهلل وم٤مش »أن جتٔمؾ هلل ٞمًدا وهق طمٙمٗمؽ«اهلل أي اًمذٟم٥م أقمٔمؿ؟ ىم٤مل: 

 ؾمٌح٤مٟمف ذم إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم يمثػم ُمـ إىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م، ٓ يِمٕمر سمف إٓ ُمـ ووم٘مف اهلل

وشمٕم٤ممم، وم٤مخلقف ُمـ همػم اهلل اًمذي يًٛمك ظمقف اًمن يم٠من خت٤مف ُمـ ُمٞم٧م أو خت٤مف ُمـ 

                                                        

 (.86( )م 4477)خ ( 1995)
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ؿمجرة أو ُمـ طمجر يٕمتؼم ذيًم٤م، أُم٤م أن خت٤مف ُمـ اًمًٌع أو اًمٙمٚم٥م أو ُمـ اًمٚمص ومٝمذا ٓ 

يٕمتؼم ذيًم٤م، وهٙمذا أيًْم٤م اًمذسمح ًمٖمػم اهلل اًمذي يم٤من يٗمٕمٚمف يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يٕمتؼم ذيًم٤م، 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ قمكم "صحٞمح ُمًٚمؿ"وذم 

، وهٙمذا أيًْم٤م اخلقف ُمـ ص٤مطم٥م اًم٘مؼم ودقم٤مء »يمٔمـ اهلل َمـ ذزمح يمٕمغم اهلل«: 

 ص٤مطم٥م اًم٘مؼم، وآؾمتٖم٤مصم٦م سمّم٤مطم٥م اًم٘مؼم يٕمتؼم ذيًم٤م، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:

ـْ َيْدُع ََمَع ﴿ ُف ٓ ُيْٖمٙمُِح  إََِل٣ًم آطَمَر ٓ زُمْرَه٣مَن يَمفُ  اهللَِوََم ِف إِٞمح ٣مزُمُف فِمٛمَْد َرزمِّ ًَ اَم ضِم زمِِف هَم١مِٞمح

 .[225]اعم١مُمٜمقن:﴾ايْمَ٘م٣مهمُِرونَ 

صمؿ سمٕمد ذًمؽ ي٠مُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٤مإلطم٤ًمن إمم اًمقاًمديـ، وأُمر اًمقاًمديـ ىمد 

أصٌح و٤مئًٕم٤م ذم هذا اًمزُمـ، ومرب وًمد يم٠مٟمف ٓ يٕمرف أسم٤مه وٓ يٕمرف ٕسمٞمف طمؼ اًمٜمٕمٛم٦م 

َؽ ﴿ ٤م ذم وضمقده وذم شمرسمٞمتف، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:أٟمف يم٤من ؾمًٌٌ  َووَم٢َم َرزمه

٣م َأْو ىماِلمُهَ  ـح فِمٛمَْدَك ايْم٘مػَِمَ َأضَمُدمُهَ ٌُْٙمَٕم ٣م َي ٣مٞم٣ًم إَِمح ًَ ـِ إضِْم ٣مُه َوزم٣ِميْمَقايمَِدْي ٓح إِيح ٌُُدوا إِ ٓح سَمْٔم ٣م هَمال سَمُٗمْؾ َأ

٣م اَم ُأفر َوٓ سَمٛمَْٜمْرمُهَ َووُمْؾ ﴿ ، ٓ شم٘مؾ هلام أف يٕمٜمل ٓ شمتْمجر ُمٜمٝمام، صمؿ ىم٤مل:[15]آهاء:﴾ََلُ

اَم وَمْقًٓ ىَمِريامً  َٝم٣ميِن *  ََلُ ُٜماَم ىَماَم َرزمح ٥ِم َووُمْؾ َربِّ اْرمَحْ مْحَ ـَ ايمرح لِّ َِم اَم صَمٛم٣َمَح ايمذه َواطْمِٖمْض ََلُ

 .[12-15]آهاء: ﴾َصِٕمغماً 

زمر «، صمؿ ذيمر ُمٜمف أيًْم٤م: »إيامن زم٣مهلل«ؾمئؾ أي إقمامل أومْمؾ؟ وم٘م٤مل:  ٟمٕمؿ اًمٜمٌل 

ي٘مقل يمام ذم  ، سمر اًمقاًمديـ يٕمتؼم ُمّمٚمح٦م ًمؽ ديٜمٞم٦م ودٟمٞمقي٦م، اًمٜمٌل »ايمقايمديـ

                                                        

 (.1978)م ( 1996)

 ًمًقاق.مل أىمػ قمغم هذا ا( 1997)
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، ىم٤مًمقا: سمغم ي٤م »أٓ أٞمٌئ٘مؿ زمٟمىمػم ايم٘م٣ٌمئر؟« ُمـ طمدي٨م أيب سمٙمرة: "اًمّمحٞمحلم"

، ومام »اإلذاك زم٣مهلل، وفمٗمقق ايمقايمديـ، وؾمٜم٣مدة ايمزور وومقل ايمزور«رؾمقل اهلل، ىم٤مل: 

ٓ جيزىء ويمد وايمده إٓ أن «ي٘مقل:  ال يٙمرره٤م طمتك ىمٚمٜم٤م: ًمٞمتف ؾمٙم٧م، واًمٜمٌل ز

، ٟمٕمؿ إظمقاٟمٜم٤م ذم اهلل أصٌح٧م احلْم٤مرة اًمٕمٍمي٦م »جيده ممٙمقىًم٣م همٝمُمؼميف همٝمٔمتٗمف

ٟمزقم٦م ؿمٞمققمٞم٦م ذم شمٗمٙمٞمؽ إه، أصٌح آسمـ ٓ ي٤ٌمزم سم٠مسمٞمف، سمؾ رسمام ي٥ًم أسم٤مه واًمٜمٌل 

، ىم٤مًمقا: وهؾ ي٥ًم »رصمؾ أزم٣مه أو ي٤ًم ايمرصمؾ أزم٣مهَمـ ايم٘م٣ٌمئر أن يُمتؿ ايم«ي٘مقل:  

، »ي٤ًم أزم٣م ايمرصمؾ همٝم٤ًم أزم٣مه، وي٤ًم أَمف همٝم٤ًم أَمف«أسم٤مه ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

أُم٤م ذو اًم٘مرسمك اعمقىص سم٤مإلطم٤ًمن إًمٞمٝمؿ وم٘مد أصٌح قمٜمد يمثر ُمـ اًمٜم٤مس ىمريٌؽ قمدوك، 

َم٣م « سمـ قمٛمر: قم٤مئِم٦م وقمٌد اهلل ُمـ طمدي٨م "اًمّمحٞمحلم"ي٘مقل يمام ذم  اًمٜمٌل 

، وي٘مقل أسمق هريرة ريض اهلل قمٜمف »زال صمػميؾ يقصٝمٛمل زم٣مجل٣مر ضمتك ـمٛمٛم٦م أٞمف ؽمٝمقرشمف

، صمؿ ي٘مقل أسمق هريرة: »ٓ يٚمٛمٔمـ صم٣مر صم٣مره أن يٕمرز طمُم٥ٌم دم صمداره«: ىم٤مل 

ُم٤م زم أرايمؿ قمٜمٝم٤م ُمٕمرولم، واهلل ٕرُمٞمٜمٝم٤م سملم أفمٝمريمؿ، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف 

ـَ َيٛمُْٗمُّم ﴿اًمٙمريؿ:  ـْ زَمْٔمِد َِمٝمَث٣موِمِف َوَيْٗمَْمُٔمقَن ََم٣م َأََمَر  اهللِ قَن فَمْٜمَد َوايمحِذي زمِِف َأْن ُيقَصَؾ  اهللُ َِم

                                                        

 (.87( )م 2654)خ ( 1998)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.1510)م ( 1999)

 ( قمـ قمٌد اهلل سمـ قمؿرو ريض اهلل قمـفام.90( )م 2766)خ ( 2000)

( قمـ اسمـ قمؿر ريض 2625( )م 6015( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا و )خ 2624( )م 6014)خ ( 2001)

 اهلل قمـفام.

 (.1609( )م 2463)خ ( 2002)



 760 خطب٘ عٔد الفطز (78

ارِ  ْؿ ؽُمقُء ايمدح ْٔمٛم٥َُم َوََلُ ُؿ ايمٙمح َْرِض ُأويَمئَِؽ ََلُ ْٕ ُدوَن دِم ا ًِ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف [13]اًمرقمد:﴾َوُيْٖم

ـَ َيٛمُْٗمُّمقَن فَمْٜمَد ﴿وشمٕم٤ممم:  ـْ زَمْٔمِد َِمٝمثَ  اهللِايمحِذي زمِِف َأْن ُيقَصَؾ  اهلل٣ُموِمِف َوَيْٗمَْمُٔمقَن ََم٣م َأََمَر َِم

ونَ  ٣مِهُ َْرِض ُأويَمِئَؽ ُهُؿ اخْلَ ْٕ ُدوَن دِم ا ًِ ، ٟمٕمؿ قم٤مق واًمديف يٕمتؼم ظم٤مًها، [15]اًمٌ٘مرة:﴾َوُيْٖم

ُمـ طمدي٨م "اًمّمحٞمحلم"يمام ذم  اًمذي ي١مذي ضم٤مره يٕمتؼم ظم٤مًها، اًمرؾمقل 

، »ي٠مَمـ، واهلل ٓ ي٠مَمـ َمـ ٓ يٟمَمـ صم٣مره زمقائٗمف واهلل ٓ ي٠مَمـ، واهلل ٓ« أيب هريرة:

٤ًٌم أم يم٤من اجل٤مر جم٤موًرا ًمؽ وهق ُمـ أرض وُمـ أهة همػم أهشمؽ  وؾمقاء يم٤من اجل٤مر ىمري

ًمٙمـ اجل٤مر اًم٘مري٥م ًمف طم٘م٤من: طمؼ اجلقار وطمؼ اًم٘مراسم٦م، واجل٤مر أظمر ًمف طمؼ اجلقار 

ْٝمُتْؿ إِْن سمَ  ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ًَ َْرِض ﴿هَمَٜمْؾ فَم ْٕ ُدوا دِم ا ًِ َقيمحْٝمُتْؿ َأْن سُمْٖم

ـَ يَمَٔمٛمَُٜمُؿ *  َوسُمَٗمْمُِّٔمقا َأْرضَم٣مََمُ٘مؿْ  ُٜمْؿ َوَأفْمَٚمك َأزْمَِم٣مَرُهؿْ  اهللُُأويَمئَِؽ ايمحِذي -11]حمٛمد: ﴾هَمَٟمَصٚمح

، ٓ سمد ُمـ اًمت٠مُمؾ ذم هذا اعمقوقع، وم٢مٟمٜم٤م ٟمجد ًمٞمس ذم ىمري٦م وًمٞمس ذم ىمريتلم، سمؾ [15

اًمٞمٛمٜمل أن يٙمقن اًمٕمداوة سملم إىمرسم٤مء، ٟمٕمؿ أُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف يٙم٤مد أن يٙمقن اعمجتٛمع 

سمـ قم٦ًٌم سمؿ أرؾمٚمؽ؟ ىم٤مل:  ؾم٠مًمف قمٛمرو وشمٕم٤ممم سم٤مإلطم٤ًمن إمم اًم٘مري٥م، واًمرؾمقل 

ذم  ، وذيمر احلدي٨م وهٙمذا ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس»أرؽمٙمٛمل زمِمٙم٥م ايمرضمؿ«

واًمرؾمقل  (رطمؿصٚم٦م اًم)وذيمر ُمٜمٝم٤م  (أُمرين أن أقمٌد اهلل)ىم٤مل:  ىمّم٦م هرىمؾ أن اًمٜمٌل 

أظمؼم أن اًمرطمؿ شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمرش يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وي٘مقل: هذا ُم٘م٤مم اًمٕم٤مئذ سمؽ، ومٞم٘مقل  

                                                        

 يب هريرة مل خيرضمف مًؾؿ.( قمـ أ6016)خ ( 2003)

 (.832)م ( 2004)

 ( قمـ اسمـ قمٌاس قمـ أيب ؾمػقان ريض اهلل قمـفؿ.1773( واًمؾػظ ًمف )م 7ـ )خ ( 2005)
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 .هل٤ماهلل قمز وضمؾ: أُم٤م شمرولم أن أصؾ ُمـ وصٚمؽ وأن أىمٓمع ُمـ ىمٓمٕمؽ؟

٤ًٌم ًمًٕم٤مدشمؽ  سمـ  اًمدٟمٞمقي٦م وًمًٕم٤مدشمؽ إظمروي٦م، أٟمسصٚم٦م اًمرطمؿ رسمام شمٙمقن ؾمٌ

َمـ أضم٤م أن يًٌط يمف دم رزومف، «: قل اهلل ُم٤مًمؽ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ي٘مقل: ىم٤مل رؾم

، إذا أطم٧ٌٌم أن اهلل يًٌط قمٚمٞمؽ اخلػم8 قمٚمٞمؽ »وأن يٛمًٟم يمف دم أشمره همٙمٝمِمؾ رمحف

أن شمدقمق ىمري٤ٌمشمؽ ًمٚمقًمٞمٛم٦م، وهٙمذا أىمرسم٤مءك وًمق مل يٙمـ إٓ اإلطم٤ًمن إًمٞمٝمؿ، أُمر ُمٝمؿ 

، وم٘م٤مل أسمق ـمٚمح٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أراد أن يتّمدق سمخػم ُم٤مًمف سم٠مرض ُمـ أروف

 .»زمخ زمخ َم٣مل رازمح اصمٔمٙمٜم٣م دم إومرزمكم«: اًمرؾمقل 

ٟمٕمؿ ي٤م أُم٦م حمٛمد، اًمِمٞمققمٞمقن وأقمداء اإلؾمالم يريدون أن يٗمٙمٙمقا إه، ومٙمٞمػ 

يف سمٛمـ يم٤من ُمتقىمًٕم٤م ُمـ ضم٤مره وُمـ ىمريٌف اًمنم؟ ُمتقىمع ُمتك يٗمتح ًمف ظمّم٤مًُم٤م؟ ُمتك ي١مذ

اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:   يٙمقن ُم١مُمٜم٤ًم أصاًل وربٓ ذًمٙمؿ اًمرضمؾ؟ إيامٟمف ُمزقمزع أو

فُ ﴿ َٝم٣مُم ىَماَم ىُمت٤َِم ﴿ ،[56]اًمروم:﴾هَمآِت َذا ايْمُٗمْرزَمك ضَمٗمح ـَ آََمُٛمقا ىُمت٤َِم فَمَٙمْٝمُ٘مُؿ ايمِمِّ ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ُ٘مْؿ سَمتحُٗمقنَ  ٌْٙمُِ٘مْؿ يَمَٔمٙمح ـْ وَم ـَ َِم ، هؾ شم٠مصمرٟم٤م يٜمٌٖمل أن ٟمٜمٔمر أٟمحـ سمٕمد [265]اًمٌ٘مرة:﴾فَمعَم ايمحِذي

ت أطمقاًمٜم٤م، أم سم٘مٞمٜم٤م ًمّمقًص٤م، يٜمٌٖمل أن ٟمٜمٔمر ي٤م أُم٦م اإلؾمالم ٕطمقاًمٜم٤م، رُمْم٤من شمٖمػم

 ويٜمٌٖمل أيًْم٤م أن ٟمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إذ ين ًمٜم٤م صٞم٤مم رُمْم٤من، وم٢من اًمرؾمقل 

، واخل٤ًمرة يمؾ »َمـ ص٣مم رَمّم٣من إيامًٞم٣م واضمت٣ًمزًم٣م نمٖمر يمف َم٣م سمٗمدم َمـ ذٞمٌف«ي٘مقل: 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2554( )م 5987)خ ( 2006)

 (.2557( )م 2067)خ ( 2007)

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.998( )م 4554)خ ( 2008)

  اهلل قمـف.( قمـ أيب هريرة ريض759( )م 38)خ ( 2009)
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 يت رُمْم٤من وهق يٗمٓمر رُمْم٤من، اًمرؾمقل اخل٤ًمرة عمـ فمٝمر اًمِمٞم٥م ذم حلٞمتف وي٠م

 .»رنمؿ أٞمػ اَمرىء أدرك رَمّم٣من همٙمؿ يٕمٖمر يمف«ي٘مقل: 

ٟمٕمؿ ُم٤م ُمٕمٜمك: رهمؿ؟ أي اًمتّمؼ أٟمٗمف سم٤مًمؽماب أصٌح ذًمٞماًل طم٘مػًما ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف، اًمٕم٤ٌمدة 

شمٌٕم٨م ومٞمؽ اًمِمج٤مقم٦م، وشمٌٕم٨م ومٞمؽ اًمٙمرم، وشمٌٕم٨م ومٞمؽ اإليامن سم٤مهلل قمز وضمؾ، وشمٌٕم٨م 

ًٓ محٞمدة يٜمٌٖم ل أن حترص قمٚمٞمٝم٤م وقمغم هذه اخلّم٤مل احلٛمٞمدة، وٟمحٛمد اهلل ومٞمؽ ظمّم٤م

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن ووم٘مٜم٤م ًمذًمؽ، ومٛمـ َأًمَِػ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وم٠مٟمّمحف أٓ يٗمؽم قمٜمف، وُمـ َأًمَِػ 

شمالوة اًم٘مرآن وم٠مٟمّمحف أن جيٕمؾ ًمف طمزسًم٤م ومٞمف يقُمًٞم٤م، وُمـ َأًمَِػ أيْم٤ًم اًمّمٞم٤مم ومٝمٜم٤مك صٞم٤مم 

َمـ ص٣مم رَمّم٣من شمؿ أسمٌٔمف ؽمًت٣م «: ل اًمرؾمقل شمٜمٗمؾ يرومٕمؽ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمف، ي٘مق

، اًمٕم٤ممل اؾمتٞم٘مظ وأصح٤مسمٜم٤م وًم٧ًم أقمٜمل أهؾ »َمـ ؾمقال هم٘مٟمٞمام ص٣مم ايمدهر ىمٙمف

دُم٤مج وأصح٤مسمٜم٤م اًمٞمٛمٜمٞمقن خمزٟمقن ُمدظمٜمقن أصح٤مب يمرة، ًمق ذه٧ٌم شمٕمتٛمر ًمرأي٧م ُمـ 

 قمز اًمِم٤ٌمب ُم٤م حيٞمل ىمٚمٌؽ، أهي٤م اعمًٚمؿ ارضمع إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وشم٘مرب إمم اهلل

يمام ذم اًمّمحٞمح  وضمؾ سم٤مًمٗمرائض، صمؿ شم٘مرب إمم اهلل قمز وضمؾ سم٤مًمٜمقاومؾ، اًمٜمٌل 

سمذًمؽ، وومٞمٝم٤م قمالج  وأسم٤م ذريرهم٥م ذم صمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر ويقيص أسم٤م هريرة 

صٝم٣مم «ي٘مقل:  ًم٘مٚمٌؽ، اًمّمٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر ومٞمٝم٤م قمالج ًم٘مٚمٌؽ، اًمرؾمقل 

                                                        

 (.5/29( قمـ أكس ريض اهلل قمـف وهق ذم اجلامع )5/29رواه أمحد )( 2010)

 ( قمـ أيب أيقب ريض اهلل قمـف.1164)م ( 2011)

( وهق طمديث 761) "اًمؽممذي"(، وقمـ أيب ذر ذم 721( )م 1981طمديث أيب هريرة )خ  (2012)

( 2347) "ًائلاًمـ"( وضماء قمـ اسمـ قمٌاس قمـد 722) "مًؾؿ"طمًـ. وضماء قمـ أيب اًمدرداء ذم 

 وؾمـده طمًـ وضماء قمـ مجع آظمريـ.
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، ُمـ ذم صدره طمًد ًمٚمٛمًٚمٛملم، »رشمالشم٥م أي٣مم َمـ ىمؾ ؾمٜمر سمذه٤م وضمر ايمِمد

ُمـ ذم صدره طمًد ٕىمرسم٤مئف، ُمـ ذم صدره همؾ قمغم أىمرسم٤مئف ومٞمٜمٌٖمل أن يّمقم ُمـ يمؾ 

ؿمٝمر صمالصم٦م أي٤مم طمتك يتٕم٤مًم٩م ُمـ هذا إُمر اخلٓمػم، اًمذي خيِمك أن ي٘مذومف ذم اًمٜم٤مر، صٞم٤مم 

 يم٤من يّمقم يقم إصمٜملم ويقم صمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر شمذه٥م وطمر اًمّمدر، اًمرؾمقل 

إَّنام يقَم٣من سمرهمع همٝمٜمام «وىمد ؾمئؾ مل خيّمّمٝم٤م؟ وم٘م٤مل:  اخلٛمٞمس، ومٞم٘مقل اًمرؾمقل 

، ومٞمٜمٖمل أن ٟمت٘مرب إمم اهلل قمز وضمؾ »إفمامل، وأضم٤م أن يرهمع فمٚمقم وأٞم٣م ص٣مئؿ

سم٤مًمٕم٤ٌمدة، وإُمر ُمٞمن سمحٛمد اهلل، يٜمٌٖمل أن ٟمت٘مرب إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأن ٟمخْمع 

اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ًمف وأن ٟمذل هلل قمز وضمؾ، وٟم٠ًمل 

، اًمٗمتـقمٚمٛمٜم٤م أن ٟمًتٕمٞمذ سم٤مهلل ُمـ  اًمٗمتـ، يٜمٌٖمل أن ٟمًتٕمٞمذ سم٤مهلل ُمـ اًمٗمتـ واًمرؾمقل 

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن يٕمٞمذٟم٤م وأن يٕمٞمذ سمٚمدٟم٤م، وأن يٕمٞمذ ديٜمٜم٤م ُمـ اًمٗمتـ، قمٚمٞمٜم٤م أن ومٜم٠ًمل اهلل

 قمز وضمؾ، ومٝمذه سمٕمض اًمقص٤مي٤م واًمٜمّم٤مئح، ٟمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأن ٟمرضمع إمم اهلل

اًمٗمٓمر وهل ص٤مع، يمام  ينمع ذم هذا اًمٞمقم ىمٌؾ صالة اًمٕمٞمد أن خترج صدىم٦م فصمؿ اقمٚمٛمقا أٟم

ص٤مع ُمـ متر، أو ص٤مع ُمـ زسمٞم٥م، أو ص٤مع  سمـ قمٛمر وأيب ؾمٕمٞمد اهلل ذم طمدي٨م قمٌد

يٕم٤مدًمف،  مل ي٘مؾ هق ص٤مع أو ُم٤م ُمـ ؿمٕمػم، أو ص٤مع ُمـ أىمط، وٓ دمزء اًم٘مٞمٛم٦م وم٤مًمٜمٌل 

                                                        

 "اجلامع اًمصحقح"( قمـ رضمؾ مـ اًمصحاسمة ريض اهلل قمـفؿ، وهق ذم 5/77رواه أمحد )( 2013)

(2/443.) 

( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، وهق طمًـ سمؿجؿقع ـمرىمف وؿمقاهده 747رواه اًمؽممذي )( 2014)

 وصححف اًمشقخ إًمٌاين.

 ( قمـ أيب ؾمعقد.985( )م 1508/1506قمـ اسمـ قمؿر )خ ( 984( )م 1504/1503ـ )خ ( 2015)
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٦م وًمٞمس ًمديؽ ُم٤م شمدومع وم٤مإلصمؿ قمٚمٞمٝم٤م، وإٓ وم٤مًمّمحٞمح ُمسمؾ ىم٤مل ص٤مع، وم٢مذا أظمذت احلٙمق

ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ أهن٤م ٓ دمزىء اًم٘مٞمٛم٦م، واقمٚمٛمقا أٟمف ُمـ ومْمؾ اهلل قمز وضمؾ قمغم 

قم٤ٌمده أن اعمقاؾمؿ اًمٕم٤ٌمدي٦م هل ختٚمػ هذه، وم٤مٟمت٘مٚمٜم٤م ُمـ رُمْم٤من وٟمحـ ُمًت٘مٌٚمقن طم٩م 

ل أن ٟمِمٛمر ذم اًمٓم٤مقم٦م وأن ٟمرضمع إمم اهلل قمز وضمؾ، أُم٤م اًمذي ٓ سمٞم٧م اهلل احلرام، ومٞمٜمٌٖم

يٕمرف اهلل إٓ ذم رُمْم٤من ومٝمق حمروم ُمـ اخلػم، اًمذي يتٌع رُمْم٤من سمِمٝم٤مدة اًمزور، اًمذي 

ٟمٕمؿ هذا  يتٌع رُمْم٤من سم٠مذي٦م اجل٤مر، اًمذي يتٌع رُمْم٤من رسمام يتٌع رُمْم٤من سم٘مٓمع اًمّمالة

 .اهلل وُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل يٕمتؼم ُمدسمًرا، وأٟمّمُحَؽ أن شم٠مظمذ ديٜمؽ ُمـ يمت٤مب 

 أؾم٤مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يت٘مٌؾ ُمٜم٤م وُمٜمٙمؿ، وأن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م وأن يتقوم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم.

*** 



 765 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت 

ف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًم

 وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ 

محٞمد جمٞمد، اًمٚمٝمؿ سم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل 

 إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد.

ٟمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، إذ سمٚمٖمٜم٤م هذا اًمٞمقم اعم٤ٌمرك: اًمٕمٞمد اًمذي هق  أُم٤م سمٕمد: وم٢مٟم٤م

 قمقد اعمنة، وٕن طمٞمؾ سملم اعمًٚمٛملم وسملم احل٩م وم٢من أسمقاب اخلػم يمثػمة، وم٤مًمٜمٌل 

، وم٘م٤مل رضمؾ: وٓ اجلٝم٤مد ذم »َم٣م َمـ أي٣مم ايمٔمٚمؾ همٝمٜم٣م أهمّمؾ َمـ فممم ذي احلج٥م«ي٘مقل: 

ٜم٣مد دم ؽمٌٝمؾ اهلل، إٓح رصمؾ طمرج زماميمف وٞمٖمًف شمؿ مل وٓ اجل«ؾمٌٞمؾ اهلل ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

 .»يرصمع زمًمء

إٞمف ي٘مٖمر ايمًٛم٥م اظم٣موٝم٥م وايمًٛم٥م «ذم صٞم٤مم يقم قمروم٦م:  وي٘مقل اًمٜمٌل 

 ، أو هبذا اعمٕمٜمك.»ايمٗم٣مدَم٥م

ومٓمرق اخلػم يمثػمة، ٟمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمذي ينه٤م، وؾمٞمح٤مؾم٥م اهلل طمٙم٤مم 

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام.969)خ ( 2016)

 ( قمـ أيب ىمتادة ريض اهلل قمـف.1162)م ( 2017)
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ووٕمقه٤م ذم ـمريؼ احلجٞم٩م، وم٢من رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف  اعمًٚمٛملم قمغم اًمٕمراىمٞمؾ اًمتل

ـْ ىَمَٖمَر هَم١مِنح ﴿اًمٙمريؿ:  ـِ اؽْمَتَْم٣مَع إيَِمْٝمِف ؽَمٌِٝماًل َوََم ٌَْٝم٦ِم ََم ـِ  اهللَ َوهلِلحِ فَمعَم ايمٛمح٣مِس ضِم٨مه ايْم نَمٛمِلٌّ فَم

 .[75]آل قمٛمران:﴾ايْمَٔم٣مظمَكِمَ 

 شمٚمؽ اًمٕمراىمٞمؾ ؾمٞم٠ًمًمقن قمٜمٝم٤م أُم٤مم اهلل قمز وضمؾ.

ايمٔمٚمرة إلم ايمٔمٚمرة ىمٖم٣مرة ظم٣م زمٝمٛمٜمام، واحل٨م اظمػمور يمٝمس يمف «ي٘مقل:  حمٛمد وٟمٌٞمٜم٤م 

َمـ ضم٨م هلل همٙمؿ يرهم٧م ومل يٖمًؼ رصمع َمـ «: ، وي٘مقل اًمٜمٌل »صمزاء إٓ اجلٛم٥م

 .»ذٞمقزمف ىمٝمقم ويمدسمف أَمف

ومٕمغم اعمًٚمٛملم أن يدقمقا اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن يٞمن هلؿ سمحٙم٤مم يٞمنون هلؿ ؾمٌؾ 

 ؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اخلػم، وقمغم أداء اعمٜم٤مؾمؽ واًمٕم٤ٌمدات يمام يم٤من اًمٜمٌل اخلػم ويٕمٞمٜمقهن

 ي١مدهي٤م.

ذم هذا اًمٞمقم اعم٤ٌمرك إوحٞم٦م وهل شمٕمتؼم ُمـ أومْمؾ اًم٘مرسم٤مت، واًمِم٤مة يم٤مومٞم٦م ٕهؾ 

اًمٌٞم٧م اًمقاطمد اًمذيـ ٓ يزال ـمٕم٤مُمٝمؿ واطمًدا وُمِمؽميملم، شمٙمٗمٞمٝمؿ اًمِم٤مة اًمقاطمدة أو 

وحٞم٦م هلل قمز وضمؾ ومٕمٚمٞمؽ أيًْم٤م أن شمت٘مل اهلل اًمٙمٌش اًمقاطمد، وإذا يمٜم٧م شمت٘مرب هبذه إ

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وٓ شمت٘مرب سمذسمٞمح٦م إمم خمٚمقق، وٓ إمم ؿمجر وٓ إمم طمجر.

وم٤محلٛمد هلل اًمذي أٟم٘مذٟم٤م ُمـ اجل٤مهٚمٞم٦م اًمتل يمٜم٤م ومٞمٝم٤م، وٟم٠ًمل اهلل أن يٜم٘مذ أظمريـ، وم٘مد 

قب، وآظمر ذم يمٜم٤م ىمٌؾ أي٤مم ٟمذسمح ًمٖمػم اهلل، ومذاك يذسمح قمٜمد ُمًجد اًمقـمـ، وآظمر ذم أي

اعمالـم٦م، وآظمر ذم سمٞمتف ذم رضم٥م ًمئال متقت همٜمٛمف، أو ًمئال يٛمقت أوٓده، وم٤محلٛمد هلل 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.1349( )م 1773)خ ( 2018)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.1350( )م 1819)خ ( 2019)



 767 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

يمٔمـ اهلل َمـ «ي٘مقل:  اًمذي أٟم٘مذٟم٤م ُمـ هذه اجل٤مهٚمٞم٦م وُمـ هذا اًمنمك، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 ﴾هَمَِمؾِّ يمَِرزمَِّؽ َواْٞمَحرْ ﴿: ، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ًمٜمٌٞمف حمٛمد »ذزمح يمٕمغم اهلل

 .[1]اًمٙمقصمر:

ٙمام أٟمؽ سمحٛمد اهلل ٓ شمًجد قمٜمد ىمؼم وٓ شمًجد حلجر وٓ ًمِمجر، ومٙمذًمؽ ٓ وم

 شمذسمح ًمِمجر وٓ حلجر وٓ عمخٚمقق.

َمـ ىم٣من «ي٘مقل:  واًمْمٞم٤موم٦م شم٘مدر وٞمٗمؽ وشمذسمح ًمف اسمتٖم٤مء وضمف اهلل، وم٢من اًمٜمٌل 

 .»ي٠مَمـ زم٣مهلل وايمٝمقم أطمر همٙمٝم٘مرم وٝمٖمف

٤مس ُمـ يًٛمٞمف سم٤مهلجر وًمف أُم٤م أن شمذسمح قمٜمد خمٚمقق وًمق سم٤مؾمؿ اعمٜمّمد، وُمـ اًمٜم

شمًٛمٞم٤مت أظمرى، وم٘مد اظمتّم٧م اًمٞمٛمـ هبذه اًمٌدقم٦م اًمِمٜمٞمٕم٦م وهق اًمذسمح قمٜمد سمٕمض اًمٜم٤مس 

ُمـ أضمؾ أن شمٓمٞم٥م ٟمٗمًف، ومذًمؽ ذسمح أهؾ سمف ًمٖمػم اهلل، وم٢مٟمف مل يذسمح هلل وًمٙمٜمف ذسمح ُمـ 

أضمؾ ـمٞم٦ٌم ٟمٗمس ومالن ومال جيقز أيمٚمف، وٓ جيقز ذسمحف، وٓ جيقز أن شمتٌٕمف، إذا ىم٤مل ًمؽ 

ؽ: ٟمذه٥م وٟمذسمح قمٜمد ومالن، ومتذه٥م ُمٕمل وًمق مل شم٠ميمؾ اًمذسمٞمح٦م وم٘مؾ ًمف: 8ٓ ٕن ص٤مطمٌ

شْمِؿ ﴿ اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ِ ْٕ َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ايْمػِمِّ َوايمتحْٗمَقى َوٓ سَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ا

 .[1]اعم٤مئدة:﴾َوايْمُٔمْدَوانِ 

ًمٜم٤مس ُمـ هق ُمًتٕمد أن شمٕم٤مون ص٤مطمٌؽ ذم احلؼ، وًمٙمـ إمم اهلل اعمِمتٙمك ومٛمـ ا

يداومع قمـ ص٤مطمٌف وًمق يم٤من إسمٚمٞمس، وُمًتٕمد أن ي٘مقم ُمع ص٤مطمٌف قمغم اًم٤ٌمـمؾ ورب 

شْمِؿ ﴿ اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ِ ْٕ َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ايْمػِمِّ َوايمتحْٗمَقى َوٓ سَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ا

                                                        

 .( قمـ قمكم ريض اهلل قمـف1978)م ( 2020)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.47( )م 6018)خ ( 2021)
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 .[1]اعم٤مئدة:﴾َوايْمُٔمْدَوانِ 

ٌَْٞمَٚم٦ُم أُمر ـمٞم٥م وطمل هال هب٤م،  ًمٙمـ إذا ظم٤مًمٗم٧م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومال، ومٝمل أُمقر وم٤مًمَ٘م

أرزمع دم أَمتل َمـ أَمقر اجل٣مهٙمٝم٥م ٓ يؼمىمقَّنـ: ايمٖمخر زم٣مٕضم٣ًمب، «: ضم٤مهٚمٞم٦م واًمٜمٌل 

 .»وايمْمٔمـ دم إٞم٣ًمب، وآؽمتًٗم٣مء زم٣ميمٛمجقم، وايمٛمٝم٣مضم٥م فمعم اظمٝم٦م

وقمٜمد أن اظمتّمؿ أٟمّم٤مري وُمٝم٤مضمري، وم٘م٤مل إٟمّم٤مري: ي٤م ًمألٟمّم٤مر، وىم٤مل 

وأٞم٣م زمكم أـمٜمرىمؿ أزمدفمقى اجل٣مهٙمٝم٥م«: ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  اعمٝم٤مضمري: ي٤م

ذم ذًمؽ اجلٛمع اًمٕمٔمٞمؿ ذم طمج٦م  ، وي٘مقل اًمٜمٌل »دفمقه٣م هم١مَّن٣م َمٛمتٛم٥م 

 .»ىمؾ أَمر اجل٣مهٙمٝم٥م َمقوقع حت٦م ومدَمل«اًمقداع: 

، وًمـ يٕمزٟم٤م اهلل إٓ إذا متًٙمٜم٤م سمٙمت٤مب اهلل ومٙمٗم٤مٟم٤م يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

، وُم٤م طمّمؾ ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمـ ذل وشم٘مٝم٘مر وم٥ًٌٌم ذٟمقسمٜم٤م، سمٞمٜمام آسم٤مؤٟم٤م قل اهلل وسمًٜم٦م رؾم

اومتتحقا سمالد اًمٙمٗمر، وأؾمٚمٛم٧م أُمؿ ٓ حييص قمدده٤م إٓ اهلل، وٟمحـ ذم ىمٕمر دورٟم٤م 

 أصٌحٜم٤م ٟمخ٤مف ُمـ أُمريٙم٤م أو ٟمخ٤مف ُمـ همػمه٤م.

ٜمٍم إٟمٜم٤م ُمًٚمٛمقن وإن اهلل أقمزٟم٤م سم٤مإلؾمالم، ووقمدٟم٤م اهلل إطمدى احلًٜمٞملم: اجلٜم٦م أو اًم

اهلل، وم٠مٟم٧م إذا وضمٝم٧م سمٜمدىمٞمتؽ إمم اًمٙم٤مومر سملم  ٗمقز، ومٞم٤م هل٤م ُمـ يمراُم٦م ًمؽ ي٤م قمٌدواًم

 أُمريـ:إُم٤م ؿمٝم٤مدة وإمم اجلٜم٦م سم٢مذن اهلل، وإُم٤م ٟمٍم وقمزة ذم اًمدٟمٞم٤م.

                                                        

 ( قمـ أيب ماًمؽ آؿمعري ريض اهلل قمـف.934)م ( 2022)

 .»ما سمال دقمقى اجلاهؾقة دقمقها ومنهنا مـتـة«، وومقفام: "اًمصحقحلم"مل أر هذه اًمؾػظة ذم ( 2023)

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.2584( )م 4905)خ ( 2024)

 ـف.( قمـ ضماسمر ريض اهلل قم1218)م ( 2025)
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ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمت٘مل اهلل، وأن ٟمتٛمًؽ هبذا اإلؾمالم اًمذي اقمؽمف أقمداء اإلؾمالم أٟمف ٓ 

 يّمٚمح اًمٌنمي٦م إٓ هذا اإلؾمالم.

ف ُمرض أقمّم٤مب وم٠مرؾمؾ ًمٚمٕمالج إمم اخل٤مرج، وسمٕمد أن قمقًم٩م سم٘مل سمف ذًمؽ رضمؾ سم

 اعمرض، وم٘م٤مل ًمف إـم٤ٌمء اًمٙمٗم٤مر: قمالضمؽ اإلؾمالم، واهلل ًم٘مد صدىمقا وهؿ يم٤مذسمقن.

قمالضمؽ أن شمٕمٚمؿ أن ُم٤م أص٤مسمؽ ُمـ ُمّمٞم٦ٌم ومٛمـ قمٜمد اهلل، وقمالضمؽ أن شمٕمٚمؿ أن اهلل 

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وقمالضمؽ أىمقى ُمـ اجلـ واإلٟمس، وأن ٟمقايص اجلـ واإلٟمس سمٞمد اهلل

أن شم٘مقي إيامٟمؽ وأن شمالزم إذيم٤مر: أذيم٤مر اًمّم٤ٌمح وأذيم٤مر اعم٤ًمء، وشمالوة اًم٘مرآن، 

 وأداء اًمٕم٤ٌمدة، وهذا أُمر أيمرُمٜم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمف، ومٚمف احلٛمد واعمٜم٦م قمغم ُم٤م ين.

سمٚمٖمتٝمؿ، وإٟم٤م ٟمِمٙمق إمم اهلل ىمقُمٜم٤م اعمًٚمٛملم اًمٕمرب اًمذيـ أيمرُمٝمؿ اهلل وأٟمزل اًم٘مرآن 

وأرؾمؾ اًمرؾمقل سمٚمٖمتٝمؿ أصٌحقا ي٘مٚمدون أقمداء اإلؾمالم، وًمٞمس ذم ُم٠ًمًم٦م واطمدة وم٘مط، 

ْ٘مُؿ ﴿ومٚمق أراد اًمَٕم٤مدُّ أن يٕمده٤م ًمٌٚمٖم٧م اعم٤مئ٤مت، وم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ:  إِِن احْلُ

ٓح هللِحِ ْ حَيُْ٘مْؿ زماَِم َأْٞمَزَل ﴿ ، وي٘مقل:[35]إٟمٕم٤مم:﴾إِ ـْ مَل ِئَؽ ُهُؿ هَمُٟمويمَ  اهللَُوََم

، وٟمحـ ٟم٘مقل: ديٛم٘مراـمٞم٦م وُمٕمٜم٤مه٤م: اًمِمٕم٥م حيٙمؿ ٟمٗمًف سمٜمٗمًف، [22]اعم٤مئدة:﴾ايْمَ٘م٣مهمُِرونَ 

وآٟمتخ٤مسم٤مت وأُمقر ؿمتك وًمًٜم٤م ٟم٘مقل ًمٙمؿ: اشمٌٕمقٟم٤م ومٚمًٜم٤م أهاًل ٕن ٟمتٌع، سمؾ ٟم٘مقل 

ذم طمج٦م  اًم٘م٤مئؾ ومٞمٝمام ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد  ًمٙمؿ: اشمٌٕمقا يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 .»٘مؿ َم٣م إن افمتِمٚمتؿ زمف يمـ سمّمٙمقا: ىمت٣مب اهللسمرىم٦م همٝم«اًمقداع: 

إن يمثػًما ُمٜمٙمؿ ٓ جيٝمؾ هذا اًمٙمالم، وًمٙمـ سم٘مل أن ٟم٠ًمل اهلل أن يرزىمف إيامًٟم٤م ٓ ي٤ٌمزم 

                                                        

 /وؿـ طمديث ضماسمر اًمطقيؾ(.1218)م ( 2026)
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سمٛمـ ظم٤مًمٗمف، إن اعمًٚمٛملم ذم ذل8 ٕهنؿ ىمٚمدوا أقمداء اإلؾمالم، وُم٤م ىمٚمدوا أقمداء اإلؾمالم 

٘مٚمد هٙمذا، ي٘مقل اسمـ ظمٚمدون: اعمٚمِ٘مد إٓ ٕهنؿ يرون أن أقمداء اإلؾمالم ظمػًما ُمٜمٝمؿ، واعم

 يرى اعم٘مَٚمد ظمػًما ُمٜمف.

تِل ﴿ ومتٛمًٙمقا هبذا اًمديـ، إن أردشمؿ أن يرومع اهلل ؿم٠مٟمٙمؿ: إِنح َهَذا ايْمُٗمْرآَن َُّيِْدي يمِٙمح

ـَ ﴿ ، وىمقُمٜم٤م ىم٤مًمقا: اًمديٛم٘مراـمٞم٦م هتدي ًمٚمتل هل أىمقم.[7]آهاء:﴾ِهَل َأوْمَقمُ  ُل َِم َوُٞمَٛمزِّ

٣مراً  ايْمُٗمْرآِن ََم٣م ُهقَ  ًَ ٓح طَم ٥ٌم يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َوٓ َيِزيُد ايمٓمح٣مظمكَِِم إِ ، ىم٤مًمقا: [61]آهاء: ﴾ؾِمَٖم٣مٌء َوَرمْحَ

 ؿمٗم٤مء ىمٚمقهبؿ هل اًمديٛم٘مراـمٞم٦م، وهل آٟمتخ٤مسم٤مت.

 ىمد أصمٜمك قمغم يٛمٜمٜم٤م اًمٓم٤مهر وقمغم أهٚمف. واًمٜمٌل 

وُم٤م يمٜم٧م أفمـ واهلل أن حيدث هذا، طمزب اؿمؽمايمل، وطمزب سمٕمثل، وطمزب 

َوإِْن ﴿ :، وطمزب أهرار إمم همػم ذًمؽ، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ٟم٤مسي

َتُدوا وم٘مد وٛمـ اهلل هدايتٜم٤م،  ، ومٜمحـ إذا أـمٕمٜم٤م رؾمقل اهلل [32]اًمٜمقر:﴾سُمْمِٝمُٔمقُه هَتْ

 طمريص قمغم هدايتٜم٤م. واًمٜمٌل 

 وم٠مٟمِمديمؿ اهلل أأهلل أرأف سمٜم٤م أم أُمريٙم٤م؟ اهلل أراف سمٜم٤م، وأٟمِمديمؿ اهلل اًمرؾمقل 

يَمَٗمْد صَم٣مَءىُمْؿ َرؽُمقٌل ﴿ :سمٜم٤م أم أُمريٙم٤م؟ ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ ذم طمؼ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد  أراف

ُ٘مْؿ فَمِزيٌز فَمَٙمْٝمِف ََم٣م فَمٛمِتهْؿ ضَمِريٌص فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ زم٣ِمظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َرُؤوٌف َرضِمٝمؿٌ  ًِ ـْ َأْٞمُٖم هَم١مِْن سَمَقيمحْقا *  َِم

ٌَِل  ًْ َمثقم وَمثٙم٘مؿ ىمٚمثؾ رصمؾ «: ، وي٘مقل اًمٜمٌل [217-216]اًمتقسم٦م: ﴾اهللُهَمُٗمْؾ ضَم

اؽمتقومد ٞم٣مًرا، همجٔمؾ ايمٖمراش واجلٛم٣مدب يٗمٔمـ همٝمٜم٣م وهق يذِبـ، همٟمٞم٣م آطمٌذ زمحجزىمؿ 
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 .»وأٞم٦م سمتٖمٙمتقن فمقم

يٛمًؽ سمٜم٤م طمتك ٓ ٟمذه٥م إمم اًمٜم٤مر، وصدىم٧م ي٤م رؾمقل اهلل أُمتؽ  ومٙم٠من اًمٜمٌل 

وُمـ شمتٗمٚم٧م قمٚمٞمؽ، وأصٌح ُمـ أُمتؽ ُمـ يت٤ٌمهك سم٠مٟمف اؿمؽمايمل، وُمـ يت٤ٌمهك سم٤مًمٌٕمثل، 

يت٤ٌمهك سم٤مًمٜم٤مسي، وُمـ يت٤ٌمهك سم٤مًمديٛم٘مراـمل، ومقاهلل إهن٤م خلٞم٤مٟم٦م ظمٞم٤مٟم٦م هلل وًمرؾمقًمف، 

 أيمرُمٜم٤م اهلل هبذا اًمديـ صمؿ ٟمٜمٌذه وٟمٚمتٛمس اهلدى واًمٜمقر ُمـ ىمٌؾ أقمداء اإلؾمالم.

شمٗمٚمحقا، وم٢من اهلل أيمرُمٜم٤م سمٌ٘م٤مء هذا  ومتٛمًٙمقا سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

 .قل اهلل اًمٙمت٤مب، وأيمرُمٜم٤م سمٌ٘م٤مء ؾمٜم٦م رؾم

ًمٙمـ هؾ سم٘مٞم٧م اًمتقراة؟ وهؾ سم٘مل اإلٟمجٞمؾ؟ ٟمٕمؿ سم٘مل اًمٌمء اًمٞمًػم ُمٜمٝم٤م، واًم٤ٌمىمل 

طمرومقه ويمذسمقا وأدظمٚمقا ومٞمف، ًمٙمـ اهلل أيمرُمٜم٤م، ومٚمق اهتدي٧م هذا اًمٞمقم ُم٤م ي٠ميت ذم آظمر 

 اًمٞمقم سمؾ ذم دىم٤مئؼ إٓ وأٟم٧م قمغم هدى وقمغم ظمػم.

ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ومتٛمًٙمقا هبذا اًمديـ، وم٢مٟمٙمؿ ُمًئقًمقن قمٜمف، ورب اًمٕمزة

َٟميمقنَ ﴿ ًْ ُف يَمِذىْمٌر يَمَؽ َويمَِٗمْقَِمَؽ َوؽَمْقَف سُم  .[22]اًمزظمرف:﴾َوإِٞمح

وسم٘مٞم٧م سمٕمض إقمامل ُمـ أقمامل هذا اًمٞمقم وُمٜمٝم٤م: اؾمتٛم٤ًمن إوحٞم٦م، واًمتّمدق 

ُمٜمٝم٤م سمام شمٞمن إُم٤م سم٤مًمثٚم٨م وإُم٤م سم٤مًمرسمع، وأؾم٠مل اهلل أن يٕمٜمٞمٜمٜمل قمغم ٟمٗمز طمتك أشمّمدق سمام 

أيمقن يمذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي ي٘مقل: شمّمدىمقا، شمّمدىمقا، ومٚمام شمّمدق وًمده شمٞمن، وٓ 

 سم٤مٕوحٞم٦م ىم٤مم ييب وًمده، وي٘مقل ًمف: إٟمام ىمٚمٜم٤م: ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس، ومل ٟم٘مؾ: ي٤م أهي٤م ٟمحـ.

ذم سمداي٦م إُمر ىمد هنك قمـ ادظم٤مر إوحٞم٦م، ومٚمام ومتح اهلل قمغم  وىمد يم٤من اًمٜمٌل 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2284( )م 3426)خ ( 2027)
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 .اعمًٚمٛملم رظمص هلؿ ذم آدظم٤مر

يٗمٕمؾ ُمـ ختّمٞمص اعمّم٤مومح٦م ذم يقم اًمٕمٞمد أو اًمزي٤مرات ذم يقم اًمٕمٞمد، وُمٜمٝم٤م: ُم٤م 

 .ومٚمٞمس ًمف أصؾ ذم يمت٤مب اهلل، وٓ ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ٟمٕمؿ ًمق أراد ومتٞم٤مت أن يٖمٜملم سمٛمٗمردهـ همٜم٤مًء ًمٞمس ومٞمف ظمالقم٦م، وًمٞمس ومٞمف ذيمر اخلدود 

ءت واًم٘مدود، وذيمر ُم٤م يثػم اًمٖمرائز اجلٜمًٞم٦م وهـ وطمدهـ ومال سم٠مس سمذًمؽ، وم٘مد ضم٤م

 .سمام هت٤مضمك سمف إٟمّم٤مر يقم سمٕم٤مث ضم٤مريت٤من وهمٜمت٤م قمٜمد اًمٜمٌل 

ًمٙمـ ُم٤م هق اًمذي هت٤مضمك سمف إٟمّم٤مر؟ إٟمف يمالم مح٤مؾم٦م وؿمج٤مقم٦م وىمتؾ وىمت٤مل، وًمٞمس 

 سم٤مًمٖمٜم٩م اًمذي ٟمًٛمٕمف ُمـ إذاقم٤مشمٜم٤م.

ويمذًمؽ أيًْم٤م ًمق أراد اًمرضم٤مل أن يٚمٕمٌقا، وم٘مد يم٤من احلٌِم٦م يٚمٕمٌقن سمحراهبؿ ذم ُمًجد 

 سم٤مًمٗمرح ذم يقم اًمٕمٞمد. سم٠مَس ، ومال سم٠مس سمذًمؽ، وٓ  رؾمقل اهلل

ويٜمٌٖمل أيًْم٤م أن شمٚمٌس ُمـ ظمػم صمٞم٤مسمؽ، وأن شمِمؽمي صمٞم٤مسًم٤م ُمـ ظمػم ُم٤م يٚمٌس، وم٘مد رأى 

، وىمد يم٤مٟم٧م ُمـ طمرير وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل قمٛمر طمٚم٦م ؾمػماء وم٠مراد أن يِمؽمهي٤م ًمٚمٜمٌل 

، »ٓ طمالق يمفإٞمام يٙمٌس هذا َمـ «: ٟمِمؽمهي٤م ًمؽ ًمٚمٕمٞمد وًمٚمقومقد، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 وًمٙمٜمف أىمره قمغم اًمتجٛمؾ ذم يقم اًمٕمٞمد واًمقومقد.

                                                        

( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف، وضماء قمـ أيب ؾمعقد وسمريدة وؾمؾؿة سمـ إيمقع 1972( )م 1719ـ )خ ( 2028)

 وقمائشة وهمػمهؿ.

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.892( )م 949)خ ( 2029)

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.892/19( )م 950/2906ـ )خ ( 2030)

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.2068( )م 948)خ ( 2031)
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وإذا يم٤مٟم٧م إوحٞم٦م ىمد يمن ىمرهن٤م، وم٢مذا يم٤من يمًنا ىمٚمٞماًل ذم اًم٘مرن ومال يي، أو 

ىمٓمٕم٧م أذهن٤م ُمـ اًمٜمّمػ أو ُمـ اًمّمامخ ومال دمزئ، وهٙمذا اًمٙمًػمة واهلزيٚم٦م اًمتل 

إوحٞم٦م وحتت٥ًم إضمر أصٌح٧م ٓ شمًتٓمٞمع أن متٌم ومال دمزئ، ومٞمٜمٖمل أن شمًتًٛمـ 

 واًمثقاب قمغم ذًمؽ قمٜمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

 أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يت٘مٌؾ ُمٜم٤م، وأن يتقب قمٚمٞمٜم٤م وأن يتقومٜم٤م ُمًٚمٛملم.

* * * 
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 اخلطب٘ األّىل
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م 

ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ  وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م،

 إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ُٗمقا ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ٙمُِٚمقنَ  اهللََي٣م َأُّيه ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ]آل ﴾ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم

  .[221قمٛمران:

﴿ َ ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح َي٣م َأُّيه ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣م ايمٛمح٣مُس اسمح

ُٗمقا  ٣مًء َواسمح ًَ
َْرضَم٣مَم إِنح  اهللََِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  اهللَايمحِذي سَم

  .[2]اًمٜم٤ًمء:﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ُٗمقا يَ ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  اهلل٣َم َأُّيه

ـْ ُيْمِِع   .[52-52]إطمزاب: ﴾َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝمامً  اهللَُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

ُٗمقا ﴿ اًمٙمريؿ: أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ  اهللََي٣م َأُّيه

٣مِدوِمكمَ   ، اًمّمدق يٕمتؼم ٟمج٤مة.[227]اًمتقسم٦م:﴾َوىُمقُٞمقا ََمَع ايمِمح

 :"ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد"و "ضم٤مُمع اًمؽمُمذي"سمـ قمكم يمام ذم  ي٘مقل ًمٚمحًـ واًمٜمٌل 

 .»ايمِمدق ؿمٚمٟمٞمٝمٛم٥م وايم٘مذب ري٥ٌم«
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اًمٜم٤مس، ومٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يٗمٝمٛمقن ُمـ  واعمراد سم٤مًمّمدق: أقمؿ مم٤م يٗمٝمٛمف يمثػم ُمـ

 اًمّمدق أٟمف اًمّمدق سم٤مًمٜمٓمؼ وم٘مط، وًمٙمٜمف أقمؿ ُمـ ذًمؽ.

يَمْٝمَس ايْمػِمح َأْن سُمَقيمهقا ُوصُمقَهُ٘مْؿ وِمٌََؾ ﴿ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ـَ زمِ  ـْ آََم ـح ايْمػِمح ََم
ِق َواظمَْْٕمِرِب َويَم٘مِ طِمِر  ٣مهللِاظمَْمْمِ ْٔ ِٝمِّكَم َوآسَمك َوايْمَٝمْقِم ا َواظماَْلئَِ٘م٥ِم َوايْم٘مَِت٣مِب َوايمٛمٌح

وَم٣مِب  ٣مئِٙمكَِم َودِم ايمرِّ ًح ٌِٝمِؾ َوايم ًح ـَ ايم ٣مىمكَِم َوازْم ًَ ٌِِّف َذِوي ايْمُٗمْرزَمك َوايْمَٝمَت٣مََمك َواظمَْ اظم٣َْمَل فَمعَم ضُم

ىَم٣مَة َواظمُْقهُمقَن زمَِٔمْٜمِدِهْؿ إَِذا فَم٣مَهُدوا وَ  الَة َوآسَمك ايمزح اِء َوَأوَم٣مَم ايمِمح ح ٌَْٟمؽَم٣مِء َوايميح ـَ دِم ايْم ٣مزمِِري ايمِمح

ـَ َصَدوُمقا َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْتحُٗمقنَ  ٌَْٟمِس ُأويَمئَِؽ ايمحِذي ، وم٤مًمذيـ شمتقومر ومٞمٝمؿ [255]اًمٌ٘مرة:﴾َوضِمكَم ايْم

هذه اخلّم٤مل أن يٙمقٟمقا ُم١مُمٜملم سم٤مهلل، واًمٞمقم أظمر، واعمالئٙم٦م، واًمٙمت٤مب، واًمٜمٌٞملم، صمؿ 

 ٤مء اًمٕمٛمٚمٞم٦م، ومٛمـ شمقومرت ومٞمف هذه اخلّم٤مل ومٝمق اًمذي يٕمتؼم ص٤مدىًم٤م.ذيمر أؿمٞم٤مء ُمـ إؿمٞم

ٌَْتُٕمقَن ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ْؿ َي ـْ ِدَي٣مِرِهْؿ َوَأَْمَقاَِلِ ـَ ُأطْمِرصُمقا َِم ـَ ايمحِذي يمِْٙمُٖمَٗمَراِء اظْمَُٜم٣مصِمِري

ـَ  وَن  اهللِهَمّْماًل َِم ٣مدِ  اهللََوِرْوَقاٞم٣ًم َوَيٛمٌُْمُ  .[6]احلنم:﴾وُمقنَ َوَرؽُمقيَمُف ُأويَمئَِؽ ُهُؿ ايمِمح

ـَ آََمٛمُقا زمِ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم:  اَم اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن ايمحِذي ْؿ  ٣مهللِ إِٞمح َوَرؽُمقيمِِف شُمؿح مَلْ َيْرسَم٣مزُمقا َوصَم٣مَهُدوا زمَِٟمَْمَقاَِلِ

ِٜمْؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ  ًِ ٣مِدوُمقنَ  اهللَِوَأْٞمُٖم  .[23]احلجرات:﴾ُأويَمئَِؽ ُهُؿ ايمِمح

، قمـ سم٦م: ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحفهذا ومم٤م يتٜم٤مول وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمٙم٤مذ

، أٟمف ذيمر احلدي٨م ذم رؤي٤مه: أٟمف رأى رضماًل ينمذ ؿمدىمف وقمٞمٜم٤مه ؾمٛمرة قمـ اًمٜمٌل 

وأٟمٗمف، أي ي٘مٓمع ؿمدىمف طمتك يٜمتٝمل إمم ىمٗم٤مه، وهٙمذا قمٞمٜم٤مه وأٟمٗم٘مف صمؿ يٕمقد صمؿ ينمذ، 

 وم٘مٞمؾ: هق اًمرضمؾ يٙمذب اًمٙمذسم٦م طمتك شمٌٚمغ أوم٤مق. »َمـ هذا؟«وم٘م٤مل: 
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 ًمديـ يمذسم٦م سمٞمْم٤مء وٓ يمذسم٦م ؾمقداء.وًمٞمس ذم ا

ويمذا ًمٞمس ذم اإلؾمالم يمذسم٦م )إسمريؾ( ٟم٠ًمل اهلل أن يرزىمٜم٤م اًمّمدق وجيٕمٚمٜم٤م ُمع 

 اًمّم٤مدىملم، إٟمف قمغم يمؾ رء ىمدير.

ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ُمٌٞمٜم٤ًم طم٤مًم٦م اًمّم٤مدىملم، وأن اًمّمدق ًمٞمس سم٤مًمٜمٓمؼ 

 اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: وم٘مط، ومّمدق اًمٙمالم هق ُمـ اًمّمدق وًمٞمس اًمّمدق يمٚمف، ي٘مقل

ـَ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ِرصَم٣مٌل َصَدوُمقا ََم٣م فَم٣مَهُدوا ﴿ ـْ َيٛمَْتٓمُِر  اهللََِم ٌَُف َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم ـْ وَم٢َم َٞمْح فَمَٙمْٝمِف هَمِٚمٛمُْٜمْؿ ََم

ٌِْديالً  يُمقا سَم  .[15]إطمزاب:﴾َوََم٣م زَمدح

َق زمِِف ُأويمَ ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ْدِق َوَصدح ئَِؽ ُهُؿ َوايمحِذي صَم٣مَء زم٣ِميمِمِّ

 .[55]اًمزُمر:﴾اظمُْتحُٗمقنَ 

وم٤مًمذي ي٠ميت سم٤مًمّمدق ؾمقاء أيم٤من ذم اًمٜمٓمؼ أم ذم همػمه، ومٞم٠ميت سم٤مًمّمدق قمـ اهلل، وقمـ 

، ويّمدق سمذًمؽ اًمٌمء ومٝم١مٓء اًمذيـ يٕمتؼمون ُمت٘ملم، ويٕمتؼمون رؾمقل اهلل 

 ص٤مدىملم.

سمـ طمٜمٞمػ ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  ؾمٝمؾ قمـ "صحٞمح ُمًٚمؿ"وذم 

، »َمـ ؿمٙم٤م ايمُمٜم٣مدة زمِمدق زمٙمٕمف اهلل َمٛم٣مزل ايمُمٜمداء وإن َم٣مت فمعم همراؾمف« :اهلل 

ـْ ُيْمِِع ﴿ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـَ َأْٞمَٔمَؿ  اهللََوََم ؽُمقَل هَمُٟمويَمئَِؽ ََمَع ايمحِذي  اهللُ َوايمرح

كَم َوضَم  ٣محِلِ َٜمَداِء َوايمِمح يِٗمكَم َوايمُمه دِّ ـَ ايمٛمحٌِٝمِّكَم َوايمِمِّ ـَ ُأويَمئَِؽ َرهمِٝمٗم٣مً فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َِم  .[47]اًمٜم٤ًمء:﴾ًُ

، وُمـ ُمٜمزًم٦م رومٞمٕم٦م ًمؽ أهي٤م اعمّمدق سمٙمت٤مب اهلل وُمّمدق سمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

                                                        

 (.1908)م ( 2034)



 777 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

اسمـ  ُمـ طمدي٨م "اًمّمحٞمحلم"ي٘مقل يمام ذم  اًمتّمديؼ اًمٕمٛمؾ هبام وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

فمٙمٝم٘مؿ زم٣ميمِمدق، هم١من ايمِمدق ُّيدي إلم ايمػم، وإن ايمػم ُّيدي إلم اجلٛم٥م، وٓ «ُمًٕمقد: 

يمرصمؾ يِمدق ويتحرى ايمِمدق ضمتك ي٘مت٤م فمٛمد اهلل صديٗم٣م، وإي٣مىمؿ وايم٘مذب، يزال ا

هم١من ايم٘مذب ُّيدي إلم ايمٖمجقر، وإن ايمٖمجقر ُّيدي إلم ايمٛم٣مر، وٓ يزال ايمرصمؾ ي٘مذب 

 .»ويتحرى ايم٘مذب ضمتك ي٘مت٤م فمٛمد اهلل ىمذازًم٣م

ورب اًمٕمزة يّمػ سمٕمض أٟمٌٞم٤مئف سم٤مًمّمدق وهؿ ص٤مدىمقن يمٚمٝمؿ، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

يٗم٣ًم َٞمٌِّٝم٣مً ﴿٤مسمف اًمٙمريؿ: وشمٕم٤ممم ذم يمت ُف ىَم٣مَن ِصدِّ  .[22]ُمريؿ:﴾َواْذىُمْر دِم ايْم٘مَِت٣مِب إزِْمَراِهٝمَؿ إِٞمح

ُف ىَم٣مَن َص٣مِدَق ايْمَقفْمِد َوىَم٣مَن ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: َواْذىُمْر دِم ايْم٘مَِت٣مِب إؽِْماَمفِمٝمَؾ إِٞمح

 .[32]ُمريؿ:﴾َرؽُمقًٓ َٞمٌِّٝم٣مً 

يٗم٣ًم َٞمٌِّٝم٣مً َواْذىُمْر ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ُف ىَم٣مَن ِصدِّ  .[34]ُمريؿ:﴾دِم ايْم٘مَِت٣مِب إِْدِريَس إِٞمح

وم٤مًمّمدي٘مٞم٦م ُمٜمزًم٦م رومٞمٕم٦م، وًمق صدىم٧م احلٙمقُم٤مت اعمجتٛمع أهن٤م حت٤مومظ قمغم يمراؾمٞمٝم٤م 

وٓ هيٛمٝم٤م أضم٤مع اًمٜم٤مس أم ؿمٌٕمقا، أقمٚمٛمقا أم ضمٝمٚمقا، أصحقا أم ُمروقا، أشم٘م٤مشمٚمقا أم 

ٙمذا ًمق صدق اًمِمٞمققمٞمقن أهنؿ يريدون شم٤ًمعمقا، ًمق صدىم٧م ًمٕمرف اعمجتٛمع ُمّمػمه، وه

اظمتالس ُم٤مًمؽ، وأن يّمػموك قمًٌدا هلؿ ًمٕمرف اعمجتٛمع ُمّمػمه، وهٙمذا اًمٌٕمثٞمقن 

آؿمؽمايمٞمقن ًمق صدىمقا أهنؿ يريدون اظمتالس ُم٤مًمؽ، وأهنؿ يريدون أن يٗمتحقا دوًرا 

ًمٚمزٟم٤م، وأهنؿ يريدون أن يٗمتحقا دوًرا ًمٚمخٛمر، ًمق صدىمقا ذم هذا ًمٕمرف اعمجتٛمع ُمّمػمه، 

 وهٙمذا اًمٜم٤مسيقن ومٝمؿ ٓ ومرق سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمِمٞمققمٞملم.
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 ًمٕمرف اعمجتٛمع ُمّمػمه. ٥موًمق صدق ُمِم٤مئخ اًم٘م٤ٌمئؾ أٟمف هيٛمف ؾمٞم٤مرة وسمٞم٧م وُمرشم

وهٙمذا ًمق صدق احلزسمٞمقن اإلؾمالُمٞمقن أهنؿ يريدون اًمقصمقب قمغم اًمًٚمٓم٦م ًمٕمرف 

 اعمجتٛمع ُمّمػمه.

اًمٜم٤مس ًمٞمٌٜمقا  وهٙمذا ًمق قمرف أصح٤مب اجلٛمٕمٞم٤مت أهنؿ يريدون أن خيتٚمًقا أُمقال

 هب٤م اًمٕمامئر ًمٕمرف اعمجتٛمع ُمّمػمه.

 اًمّمدق ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م، واًمٙمذب ري٦ٌم، وإؿمٞم٤مء شمٕمرف ُمٜمزًمتٝم٤م سم٠موداده٤م اخلًٞم٦ًم.

اًمٙمذب ظم٦ًم، وأقمٔمؿ اًمٙمذب: اًمٙمذب قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

ـِ اهْمؼَمَى فَمعَم ﴿ وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ح ـْ َأـْمَٙمُؿ مِم ُف ٓ ُيْٖمٙمُِح ىمَ  اهللِهَمَٚم َب زمِآي٣مسمِِف إِٞمح ِذزم٣ًم َأْو ىَمذح

 .[25]يقٟمس:﴾اظمُْْجِرَُمقنَ 

اًمٙم٤مذسمقن قمغم اهلل سم٠من هٜم٤مك اؿمؽمايمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م، واًمٙم٤مذسمقن قمغم اهلل سم٠من هٜم٤مك سمٕمًث٤م 

إؾمالُمٞم٦م، واًمٙم٤مذسمقن قمغم اهلل سم٠من هٜم٤مك ٟم٤مسي٦م إؾمالُمٞم٦م ٓ يٗمٚمحقن، ٟمٜمتٔمر ُمٍمقمٝمؿ 

 سم٠مؾمٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ، اًمٞمقم يقم اًمّمدق ي٤م أُم٦م حمٛمد، ضمدير سمٜم٤م أن اًمٞمقم أو همًدا، أو جيٕمؾ اهلل

ٟمّمدق ُمع اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طمتك يٜمجٞمٜم٤م ُمـ هذه اًمٗمتـ، ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف 

ـِ اهْمؼَمَى فَمعَم ﴿ اًمٙمريؿ: ح ـْ َأـْمَٙمُؿ مِم ٌء وَ  اهللَِوََم ـْ ىَمِذزم٣ًم َأْو وَم٣مَل ُأوضِمَل إرَِمح َومَلْ ُيقَح إيَِمْٝمِف َرْ ََم

َويَمْق سَمَرى إِِذ ايمٓمح٣مظمُِقَن دِم نَمَٚمَراِت اظمَْْقِت َواظْمَالئَِ٘م٥ُم زَم٣مؽِمُْمق  اهللُوَم٣مَل ؽَمُٟمْٞمِزُل َِمْثَؾ ََم٣م َأْٞمَزَل 

قِن زماَِم ىُمٛمُْتْؿ سَمُٗمقيُمقَن فَمعَم  َزْوَن فَمَذاَب اَْلُ ُ٘مُؿ ايْمَٝمْقَم جُتْ ًَ ؼِّ  اهللَِأْيِدُّيِْؿ َأطْمِرصُمقا َأْٞمُٖم  نَمغْمَ احْلَ

ونَ  َتْ٘مػِمُ ًْ ـْ آَي٣مسمِِف سَم  .[75]إٟمٕم٤مم:﴾َوىُمٛمُْتْؿ فَم

اًمذي يٙمذب قمغم اهلل ُمتٙمؼم، واًمذي يٙمذب قمغم اهلل فم٤ممل، واًمذي يٙمذب قمغم اهلل 

 جمرم.
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ى فَمعَم ﴿ ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـِ اهْمؼَمَ ح ـْ َأـْمَٙمُؿ مِم ىَمِذزم٣ًم َأْو  اهللِهَمَٚم

َب زمِآي٣مسمِِف إِٞمح   .[25]يقٟمس:﴾ُف ٓ ُيْٖمٙمُِح اظْمُْجِرَُمقنَ ىَمذح

أوٚمقا اًمِمٕمقب سم٤مًمٙمذب، هذه إطمزاب اخلٌٞمث٦م أوٚم٧م اًمِمٕمقب سم٤مًمٙمذب، ي٘مقل 

ى فَمعَم ﴿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـِ اهْمؼَمَ ح ـْ َأـْمَٙمُؿ مِم ُف  اهللَِوََم َب زمِآَي٣مسمِِف إِٞمح ىَمِذزم٣ًم َأْو ىَمذح

 .[12ٟمٕم٤مم:]إ﴾ٓ ُيْٖمٙمُِح ايمٓمح٣مظمُِقنَ 

دمدون دؾم٤مشمػمهؿ يمٚمامت إؾمالُمٞم٦م ذم أول إهداف،  ًمًٌقا قمغم اًمِمٕمقب سم٤مجلٝمؾ

ـْ جُي٣َمِدُل ﴿ وسمٕمده٤م يمٚمامت يمٗمري٦م، يمٗمرٟم٤م سم٤محلزسمٞم٤مت يمٚمٝم٤م، آُمٜم٤م سم٤مهلل وطمده: ـَ ايمٛمح٣مِس ََم َوَِم

ـَ ايمٛمح٣م﴿ ،[5]احل٩م:﴾زمَِٕمغْمِ فِمْٙمٍؿ َوَيتحٌُِع ىُمؾح ؾَمْٝمَْم٣مٍن ََمِريدٍ  اهللِدِم  ـْ جُي٣َمِدُل دِم َوَِم زمَِٕمغْمِ  اهللِِس ََم

 .[6]احل٩م: ﴾فِمْٙمٍؿ َوٓ ُهدًى َوٓ ىمَِت٣مٍب َُمٛمغِمٍ 

يمؾ جي٤مدل قمـ طمزسمف، واعمّمػم ُمّمػم اًمِمٕم٥م، واًمٜم٤مر شمٚمتٝم٥م ذم فمٝمر اًمِمٕم٥م وذم 

فمٝمر اعمجتٛمع، ويمؾ يٜم٤موؾ وجي٤مدل ويزيـ، وٓ سم٤مرك اهلل ُٕمريٙم٤م وٓ ًمدوٓراهت٤م اًمتل 

 وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن. أومًدت اًمِمٕمقب، وم٢مٟم٤م هلل

 أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م وأن يتقوم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم.

 اخلطب٘ الجاىٔ٘
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 واؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ى فَمعَم ﴿ هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل ا ـِ اهْمؼَمَ ح ـْ َأـْمَٙمُؿ مِم  اهللِ هَمَٚم

ـَ ايْم٘مَِت٣مِب  ٌُُٜمْؿ َِم ْؿ َٞمِِمٝم َؽ َيٛم٣َمَُلُ
َب زمِآي٣مسمِِف ُأويَمئِ  .[55ٕقمراف:ا]﴾ىَمِذزم٣ًم َأْو ىَمذح
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وَن فَمعَم ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـَ َيْٖمؼَمُ ايْمَ٘مِذَب ٓ  اهللِوُمْؾ إِنح ايمحِذي

 .[47]يقٟمس:﴾ُيْٖمٙمُِحقنَ 

ـْ ىَمَذَب فَمعَم ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ح ـْ َأـْمَٙمُؿ مِم َب  اهللِهَمَٚم َوىَمذح

ـَ  ْدِق إِْذ صَم٣مَءُه َأيَمْٝمَس دِم صَمَٜمٛمحَؿ ََمْثقًى يمِْٙمَ٘م٣مهمِِري  .[51]اًمزُمر:﴾زم٣ِميمِمِّ

لم وًمٚمٌٕمثٞملم وًمٚمٜم٤مسيلم وعمـ سمغم ي٤م رب ذم ضمٝمٜمؿ ُمثقى ًمٚمِمٞمققمٞملم وًمالؿمؽمايمٞم

ؾمٚمؽ ُمًٚمٙمٝمؿ إٓ أن يتقسمقا إمم اهلل، ومٗمٞمٝم٤م ُمثقى وُمّمػم هلؿ، ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم 

وا ﴿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ٛمَُتُ٘مُؿ ايْمَ٘مِذَب َهَذا ضَمالٌل َوَهَذا ضَمَراٌم يمَِتْٖمؼَمُ
ًِ َوٓ سَمُٗمقيُمقا ظم٣َِم سَمِِمُػ َأيْم

ـَ  اهللِفَمعَم  وَن فَمعَم ايْمَ٘مِذَب إِنح ايمحِذي  .[224]اًمٜمحؾ:﴾ايْمَ٘مِذَب ٓ ُيْٖمٙمُِحقنَ  اهللِ َيْٖمؼَمُ

، وم٘مد سمٚمٖمٜمل أن اؿمؽمايمًٞم٤م ٕمٌقن اعمجتٛمع ُمدة يًػمة صمؿ يٜمت٘مؿ اهلل ُمٜمٝمؿتؾمٞم

 صٕمد إمم دُم٤مج ًمٞمّمػ ُمٜمجزات احلزب آؿمؽمايمل.

إن ُمٜمجزات احلزب آؿمؽمايمل ذم قمدن اًمٗم٘مر اعمدىمع واخلقف اعمزقم٩م، واظمتالس 

 ؾ اًمٕمٚمامء، وىمتؾ اعمِم٤ميخ وشمنميد اًمِمٕم٥م، وُمـ يمذب ضمرب.إُمقال وىمت

إي٤ميمؿ وإُم٤مين، وم٢من دقمقهتؿ ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٙمذب، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف 

ـَ ٓ ُي٠ْمَِمٛمُقَن زمِآي٣مِت ﴿ اًمٙمريؿ: ي ايْمَ٘مِذَب ايمحِذي اَم َيْٖمؼَمِ َوُأويَمِئَؽ ُهُؿ  اهللِإِٞمح

 .[223]اًمٜمحؾ:﴾ايْمَ٘م٣مِذزُمقنَ 

ا أن ؿمخًّم٤م ي١مُمـ سمآي٤مت اهلل وهق يدقمق إمم احلزب آؿمؽمايمل، وًمق يم٤من ٓ شمٔمٜمق

ٙمٜمف ُمقوع اًمًجدة ذم ضمٌتف ُمثؾ ريم٦ٌم اًمٌٕمػم، ٓ ي١مُمـ سم٤مهلل وٓ ي١مُمـ سمآي٤مت اهلل، وًم

                                                        

 ىمد أهؾؽفؿ اهلل قمز وضمؾ.( 2036)
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اهلل أن شمٕمرف قمدوك ُمـ صدي٘مؽ، وأن شمٕمرف ُم٤م  يدضمؾ قمٚمٞمٜم٤م ومٞمج٥م قمٚمٞمؽ ي٤م قمٌد

 ييك وُم٤م يٜمٗمٕمؽ.

أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف:  ُمـ طمدي٨م "اًمّمحٞمحلم"ي٘مقل يمام ذم  واًمٜمٌل 

 .»آي٥م اظمٛم٣مهمؼ شمالث: إذا ضمدث ىمذب، وإذا وفمد أطمٙمػ، وإذا اؤمتـ طم٣من«

ؿمٝمد اهلل، أؿمٝمد اهلل أن هذه اًمثالث ُمتقومرة ذم اًمِمٞمققمٞملم قمٜمد أن يم٤مٟمقا ذم أوأٟم٤م 

 قمدن، وم٘مد طمدصمقا ويمذسمقا، وىمد وقمدوا سمٛمِم٤مريع وأظمٚمٗمقا، وىمد ائتٛمٜمقا وظم٤مٟمقا.

سمـ قمٛمرو:  اهلل قمٌد ُمـ طمدي٨م "اًمّمحٞمحلم"يمام ذم  ٜمٌل وي٘مقل اًم

أرزمع َمـ ىمـ همٝمف ىم٣من َمٛم٣مهمًٗم٣م طم٣ميمًِم٣م، إذا ضمدث ىمذب، ،إذا وفمد أطمٙمػ، وإذا فم٣مهد «

، صمؿ إي٤مك إي٤مك أن شمٔمـ أن هذا اًمٙمالم ًمٚمِمٞمققمٞملم وم٘مط، وم٢من »نمدر، وإذا طم٣مصؿ همجر

 إصؾ قمٛمقم اًمنمع.

ن خت٤مصؿ ومتٗمجر، وأن شمٕم٤مهد وشمٖمدر، إي٤مك أن شمٕمد وختٚمػ، وأن حتدث وشمٙمذب، وأ

 إصؾ قمٛمقم اًمتنميع ًمٜم٤م مجٞمًٕم٤م.

ُٗمقا ﴿ويٜمٌٖمل أن ٟمٕمرف اًمّم٤مدىملم طمتك ٟمٙمقن ُمٕمٝمؿ:  ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ  اهللََي٣م َأُّيه

٣مِدوِمكمَ   .[227]اًمتقسم٦م:﴾َوىُمقُٞمقا ََمَع ايمِمح

 اًمِمٞمققمٞمقن ص٤مدىمقن؟ ٓ.

 اًمٌٕمثٞمقن ص٤مدىمقن؟ ٓ.

 اًمٜم٤مسيقن ص٤مدىمقن؟ ٓ.

                                                        

 (.59/108( )م 33)خ ( 2037)

 (.58/106( )م 34)خ ( 2038)
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 احلزسمٞمقن اًمذيـ ذم اًمٞمٛمـ يمٚمٝمؿ ص٤مدىمقن؟ ٓ.

 ُم٤م ُمـ طمزب إٓ وهق يٜمٗمؼ طمزسمف سم٤مًمٙمذب طمتك اإلؾمالُمٞمقن.

أصح٤مب اجلٛمٕمٞم٤مت ص٤مدىمقن؟ 8ٓ يٜمٗم٘مقن مجٕمٞم٤مهتؿ سم٤مًمٙمذب، وأقمٜمل اجلٛمٕمٞم٤مت ذم 

وُمـ )، (وُمـ أصدق ُمـ اهلل ىمٞمال)اًمٞمٛمـ اًمتل هل طمزسمٞم٦م ُمٖمٚمٗم٦م، ومٚمؿ يٌؼ إٓ يمت٤مب اهلل، 

، ومتٛمًٙمقا هبام ي٤م قم٤ٌمد اهلل، وقمْمقا قمٚمٞمٝمام ، وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل (ديث٤مً أصدق ُمـ اهلل طم

 سم٤مًمٜمقاضمذ، ويمقٟمقا ُمع اًمّم٤مدىملم.

 أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م وأن يتقومٜم٤م ُمًٚمٛملم.

*** 
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 ٓ إًمف إٓ اهلل، وأن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف. وأؿمٝمد أن

أُم٤م سمٕمد: ومٝمذه شمٙمٛمٚم٦م واؾمتدراك، أُم٤م آؾمتدراك وم٢مٟمٜمل ذيمرت أن اجلٛمٕمٞم٤مت 

 ووٕم٧م ًمٚمت٠ميمؾ أو هبذا اعمٕمٜمك.

وم٠مٟم٤م قمٜمٞم٧م اجلٛمٕمٞم٤مت اًمتل ذم اًمٞمٛمـ ومال أقمٛمؿ، ومٝمٜم٤مك مجٕمٞم٤مت شمٌٚمٖمٜم٤م قمٜمٝم٤م إظم٤ٌمر 

واًمتٙم٤مومؾ آضمتامقمل شم٤مسمٕم٦م ًمإلظمقان  اًمٓمٞم٦ٌم، ومٗمل اًمٞمٛمـ مجٕمٞم٤مت: اإلصالح، واًمقطمدة،

 اعمًٚمٛملم.

 .ومجٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م سمٗمتح اًمٙم٤مف واعمٞمؿ شم٤مسمٕم٦م عمـ يًٛمقن أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمًٚمٗمٞملم

أىمقل: ًمًٜم٤م ذم طم٤مضم٦م إمم سمٜم٤مء اعم٤ًمضمد إذا يم٤من ُمـ أضمؾ احلزسمٞم٦م، وًمًٜم٤م ذم طم٤مضم٦م إمم 

٤مر إذا يم٤مٟم٧م ُمدارس حتٗمٞمظ ىمرآن إذا يم٤مٟم٧م وؾمٞمٚم٦م ًمٚمحزسمٞم٦م، وًمًٜم٤م ذم طم٤مضم٦م إمم طمٗمر آسم

 وؾمٞمٚم٦م ًمٚمحزسمٞم٦م.

َمـ زمٛمك َمًجًدا هلل «: ُمـ طمدي٨م قمثامن "اًمّمحٞمحلم"يمام ذم  واًمٜمٌل 

 .»يٌتٕمل زمف وصمف اهلل زمٛمك اهلل يمف َمثٙمف دم اجلٛم٥م

ٕضمؾ أن يًجؾ اًمٜم٤مس ُمٕمٜم٤م ويٚمتح٘مقا سمحزسمٞمتٜم٤م، ٓ وم٤مًمٕمٛمؾ يٙمقن هلل قمز وضمؾ، 

                                                        

 أصحاب قمٌد اًمرمحـ قمٌد اخلاًمؼ، وأما أن ومفق ديؿؼراـمل طمزيب فماهر. (2039)

 (.533( )م 450)خ ( 2040)
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ٓ يٚمٌس، ومجٛمٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م ُمـ  وم٤مًمٜم٤مس أهمٜمٞم٤مء قمـ هذا إُمر، وسمحٛمد اهلل إُمر واوح

أول يقم سمٜمٞم٧م قمغم اًمٙمذب واًمتٚمٌٞمس ومام هق اًمٙمذب؟ ذهٌقا إمم قمدن، وضم٤مءت أيًْم٤م 

 رؾم٤مئؾ ُمـ ُمٙم٦م أن ُم٘مٌاًل راض هبذا.

 وُمـ أول إُمر وٟمحـ ٟمٜمٙمر احلزسمٞم٤مت.

وُم٤م هق اًمتٚمٌٞمس؟ هق إهنؿ يٚمًٌقن قمغم اًمٜم٤مس أٟمٜم٤م ٟمٜمٙمر سمٜم٤مء اعم٤ًمضمد ويمٗم٤مًم٦م إيت٤مم 

 ر إمم همػم ذًمؽ ُمـ اعمّم٤مًمح اًمتل ي٘مره٤م اًمنمع.وطمٗمر أسم٤م

وم٢مذا يم٤مٟم٧م هذه هل أطمًـ مجٕمٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ ومٞمام ٟمٕمٚمؿ وهل ُمٌٞمٜم٦م قمغم اًمٙمذب 

واًمتٚمٌٞمس، ومام فمٜمؽ سمٖمػمه٤م، وأٟم٤م أقمت٘مد أن ُمثؾ هذه اجلٛمٕمٞم٤مت اًمذي يدقمٛمٝم٤م يٙمقن 

 آصماًم، وم٢مٟمف ُمًئقل قمـ ُم٤مًمف.

قمـ ُم٤مًمف ومٞمام أٟمٗم٘مف وُمـ  ، وُمٜمٝم٤م:»ضمتك يًٟمل فمـ أرزمع ٓسمزول ومدَم٣م فمٌد«

 أيـ ايمتًٌف.

واإلظمقان اعمٗمٚمًقن يتقؾمٚمقن هب٤م إمم ُمًخ اًمِم٤ٌمب، ُمـ طمٗمٔم٦م ىمرآن إمم ممثٚملم، وإمم 

 أصح٤مب أٟم٤مؿمٞمد، وإمم قمداء ٕهؾ اًمًٜم٦م وًمٚمًٜم٦م.

وم٠مٟم٧م شمٜمٗمؼ ُم٤مًمؽ شمريد وضمف اهلل وسمٕمد ذًمؽ هؿ يًتٖمٚمقٟمف ذم دقمؿ طمزهبؿ وشم٘مقي٦م 

 طمزهبؿ.

ٛمٕمٞم٤مت ٓ جيقز أن شم٤ًمقمد هبذه احل٤مًم٦م، دع قمٜمؽ وأٟم٤م أىمقل: إن ُمثؾ هذه اجل

 إطمزاب إظمرى اًمتل أىمؾ أطمقاهل٤م أن شمٙمقن ُمٌتدقم٦م.

                                                        

( قمـ أيب سمرزة ريض اهلل قمـف وهق طمديث طمًـ سمشقاهده، وصححف اًمعالمة آًمٌاين 2417)ت ( 2041)

 رمحف اهلل شمعامم.
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وإن ؿم٤مء اهلل ًمٜم٤م ضمقًم٦م أظمرى ُمع مجٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم8 ٕٟمٜم٤م ٟمريد أن ٟمٙمٛمؾ 

هذا اًمٌح٨م اعمٛمتع وهق اًمّمدق واًمٙمذب، وهذا ٓ ي٘مقم سمف ذيط وٓ ذيٓم٤من وٓ 

 إمم ُم١مًمػ.صمالصم٦م، وحيت٤مج 

وم٤مٔي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م يم٠مهن٤م شمٜمزل اًم٤ٌمرطم٦م، إذا وضمدٟم٤م حتريػ 

اًمِمٞمققمٞملم وشمْمٚمٞمؾ اًمِمٞمققمٞملم واًمٌٕمثٞملم واًمٜم٤مسيلم، وشمْمٚمٞمؾ احلزسمٞملم اإلؾمالُمٞملم، 

 إذا وضمدٟم٤م شمْمٚمٞمٚمٝمؿ يم٠مهن٤م ٟمزًم٧م اًم٤ٌمرطم٦م.

ٛمََتُٜمْؿ زم٣ِميْم٘مَِت٣مِب َوإِنح َِمٛمُْٜمْؿ يَمَٖمِريٗم٣ًم ﴿ومٛمام مل ٟمذيمره ىمقل اهلل قمز وضمؾ: 
ًِ َيْٙمُقوَن َأيْم

ـْ فِمٛمِْد  ـَ ايْم٘مَِت٣مِب َوَيُٗمقيُمقَن ُهَق َِم ـَ ايْم٘مَِت٣مِب َوََم٣م ُهَق َِم ٌُقُه َِم ًَ ـْ فِمٛمِْد  اهللِ يمَِتْح  اهللِ َوََم٣م ُهَق َِم

 .[56]آل قمٛمران:﴾ايْمَ٘مِذَب َوُهْؿ َئْمَٙمُٚمقنَ  اهللَِوَيُٗمقيُمقَن فَمعَم 

َ ايْمَٖمَقاضِمَش ََم٣م ـَمَٜمَر َِمٛمَْٜم٣م ﴿ ف اًمٙمريؿ:وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسم َم َريبِّ اَم ضَمرح وُمْؾ إِٞمح

ىُمقا زمِ  ؼِّ َوَأْن سُممْمِ ٌَْٕمَل زمَِٕمغْمِ احْلَ شْمَؿ َوايْم ِ ْٕ ـَ َوا ْل زمِِف ؽُمْٙمَْم٣مٞم٣ًم َوَأْن سَمُٗمقيُمقا فَمعَم  ٣مهللِ َوََم٣م زَمَْم ََم٣م مَلْ ُيٛمَزِّ

 .[55ٕقمراف:ا]﴾ََم٣م ٓ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  اهللِ

ؿمٞمققمل أوؾ ُمـ مح٤مر أهٚمف، وأضمٝمؾ ُمـ مح٤مر أهٚمف ويتّمدر ًمٚمٓمٕمـ ذم  ومٞم٠ميت

، وًمٚمٓمٕمـ ذم اًمدقم٤مة إمم اهلل، وًمٚمٓمٕمـ ذم اًمٕمٚمامء اًم٘مرآن، وًمٚمٓمٕمـ ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

اًمذيـ ًمٞمًقا سمحزسمٞملم، أُم٤م احلزسمٞمقن وم٘مد ؾم٘مٓمقا ُمـ أقمٞمٜمٜم٤م، واًمذي ي٘مػ ذم اعمًجد 

 أو ؾمجٚمقا ُمٕمٜم٤م ذم طمزسمٜم٤م.ويٕمظ اًمٜم٤مس طمتك يٌٙمٞمٝمؿ صمؿ ي٘مقل: اٟمتخٌقين، 

، وم٠مقمٜمل هبذا اًم٘مدح ذم اًمٕمٚمامء اًمذيـ يدقمقن إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

وؾمتٛمقشمقن أهي٤م اًمِمٞمققمٞمقن، وؾمٞمٛمقت اًمٌٕمثٞمقن، وؾمٞمٛمقت اًمٜم٤مسيقن، واًمًٜم٦م وأهؾ 

ٓ سمزال ؿم٣مئٖم٥م َمـ أَمتل فمعم «ي٘مقل:  اًمًٜم٦م ىم٤مئٛمقن سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم8 ٕن اًمرؾمقل 
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ريـ ٓ ييهؿ َمـ طم٣ميمٖمٜمؿ وٓ َمـ طمذَلؿ، ضمتك يٟمَت أَمر اهلل وهؿ فمعم احلؼ ـم٣مه

 .»ذيمؽ

ُم٤م ايمتٗمك احلزسمٞمقن سمْمالهلؿ، ومٗمل اًمٞمٛمـ ُمـ اًمْمالل يمثػم ُمٜمٝمؿ: )اعم٘م٤مًمح( 

و)اًمٚمقزي( وومالن وومالن طمتك يًتقردوا )اًمٖمٜمقر(، ٓ سم٤مرك اهلل ذم )اًمٖمٜمقر( وٓ 

ٖمٜمقر( وىمٌح اهلل ُمـ اؾمتدقمك )اًمٖمٜمقر(، ُمـ اؾمتقرد )اًمٖمٜمقر(، وأىمقل: ىمٌح اهلل )اًم

وم٢مٟمف وٚمٞمؾ ي٤ٌمرك ًمٚمٞمٛمـ اًمتٕمددي٦م احلزسمٞم٦م، وي٤ٌمرك ًمٚمٞمٛمـ سم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م، وي٤ٌمرك ًمٚمٞمٛمـ 

سم٤مٓظمتالط، ومجٕمٞم٤مت اًمٜم٤ًمء واًمٙمالم اًمٗم٤مرغ، ًمًٜم٤م ذم طم٤مضمتؽ أهي٤م اًمْم٤مل اعمٜمحرف، 

 وم٘مد قمرف اٟمحراومؽ واٟمحراف ؿمٞمخؽ.

يِمٛمٚمٝمؿ: دقم٤مة قمغم أسمقاب ضمٝمٜمؿ ُمـ واًمٙمالم قمغم اًمّمدق واًمٙمذب وه١مٓء 

أضم٤مهبؿ إًمٞمٝم٤م ىمذومقه ومٞمٝم٤م، وم٠مىمقل ًمؽ أهي٤م اًمزارقمل، وأىمقل ًمؽ أهي٤م اًمت٤مضمر، واعمًئقل 

 دقم٤مة قمغم أسمقاب ضمٝمٜمؿ ُمـ أضم٤مهبؿ ىمذومقه ومٞمٝم٤م.ه١مٓء اًمذي سم٘مك ومٞمف رء ُمـ اإليامن: 

غم ه١مٓء اًمِمٞمققمٞمقن واًمٌٕمثٞمقن واًمٜم٤مسيقن اًمذيـ يٙمذسمقن قمغم اهلل، ويٙمذسمقن قم

 ، ويٙمذسمقن قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ.رؾمقل اهلل 

ـَ ﴿ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ٣م َِم ِف شُمؿح َأفْمَرَض فَمٛمَْٜم٣م إِٞمح َر زمِآي٣مِت َرزمِّ ـْ ُذىمِّ ح ـْ َأـْمَٙمُؿ مِم َوََم

 .[11]اًمًجدة:﴾اظمُْْجِرَِمكَم َُمٛمَْتِٗمُٚمقنَ 

ؿ إن ؿمئ٧م ؾمٛمٞم٧م اًمِمٞمققمٞملم جمرُملم، وإن ؿمئ٧م ؾمٛمٞمتٝمؿ يمٗم٤مًرا، وإن ؿمئ٧م ؾمٛمٞمتٝم

ال ختّمص واطمًدا، ومرسمام فم٤معملم، وإن ؿمئ٧م ىمٚم٧م: إهنؿ ُمٚمٕمقٟمقن ًمٙمـ قمغم اًمٕمٛمقم وم

                                                        

 ( قمـ معاوية ريض اهلل قمـف.174( )م/اإلمارة/3116)خ ( 2042)
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إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وإن ؿمئ٧م ىمٚم٧م: إهنؿ يمذاسمقن ومٝمؿ يمذاسمقن  يًٚمؿ ويتقب

 وؾمٞم٤مؾمتٝمؿ ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٙمذب واهلل اعمًتٕم٤من.

ـِ اهْمؼَمَى فَمعَم ﴿ومم٤م مل ٟمذيمره ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ح ـْ َأـْمَٙمُؿ مِم ىَمِذزم٣ًم ُأويَمئَِؽ ُئْمَرُوقَن فَمعَم  اهللَِوََم

ِْؿ َأٓ يَمْٔمٛم٥َُم  ـَ ىَمَذزُمقا فَمعَم َرِبِّ ؾَْمَٜم٣مُد َه٠ُمِٓء ايمحِذي ْٕ ِْؿ َوَيُٗمقُل ا  .[26]هقد:﴾فَمعَم ايمٓمح٣مظمكِِمَ  اهللَِرِبِّ

وٟمحـ ٟم٘مقل: ًمٕمٜم٦م اهلل قمغم اًمٔم٤معملم اًمذيـ يٚمًٌقن قمغم اًمٕم٤مُم٦م، ويذهٌقن إمم اًمٌدوي 

ل وي٘مقًمقن ًمف: إذا ؾم٠مهلؿ ُم٤م ُمٕمٜمك آؿمؽمايمٞم٦م؟ ي٘مقًمقن: أن يٙمقن أٟم٧م ذم رؤوس اجل٤ٌم

واعمًئقل واطمًدا، ومٞمٙمقن ًمف ؾمٞم٤مرة وًمؽ ؾمٞم٤مرة، وًمف سمٞم٧م وًمؽ سمٞم٧م، وذم اًمِمٕم٥م 

اجل٤مهؾ اًمذي ُمٙم٨م زي٤مدة قمغم أًمػ ؾمٜم٦م وهق ٓ يٕمرف إٓ ىمقًمف: أهؾ سمٞمتل يمًٗمٞمٜم٦م ٟمقح 

 ُمـ ريمٌٝم٤م ٟمج٤م، وُمـ ختٚمػ قمٜمٝم٤م همرق وهقى.

 اًمٌنم ُمـ أسمك وم٘مد يمٗمر. وقمغم ظمػم

 وأٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ، وقمكم سم٤مهب٤م.

ًٓ ٓ متر سم٠مطمد إٓ أظمذ  وي٤م قمكم ًمقٓ أن شم٘مقل ومٞمؽ ـمقائػ ُمـ أُمتل ًم٘مٚم٧م ومٞمؽ ُم٘م٤م

 اًمؽماب ُمـ أصمرك ًمٓمٚم٥م اًمؼميم٦م.

، ومال يٕمرف إٓ هذه اًمتٜم٤مسمؾ وهذه اًمؽماه٤مت، ومام قمرومٜم٤م ىم٤مل اهلل ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .إمم اعمًٙملم شمٖمرهصمؿ شمذه٥م 

ُمـ ىم٤مئد اعمٔم٤مهرة اًمتل طمّمٚم٧م ذم اًمٌٞمْم٤مء؟ وهيتٗمقن: ٓ وه٤مسمٞم٦م سمٕمد اًمٞمقم ُمـ أضمؾ 

اًمّمقومٞم٦م وُمـ أضمؾ اعمًٚمٛملم إٟمف ؿمٞمققمل، وم٠ميـ قم٘مقًمٙمؿ أهي٤م اعمًٚمٛمقن؟ ؿمٞمققمل 

حيريمٙمؿ ًمٚمٛمٔم٤مهرات، وم٢من ىمتؾ اًمِمٞمققمل ومٙمٚم٥م، أُم٤م أٟم٧م ومٛمًٚمؿ يمريؿ قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

 وشمٕم٤ممم.
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قمٞملم وٓ ًمٚمٌٕمثٞملم، ومام شمٌٞمع ديٜمؽ سم٤مًمدوٓر وٓ آًم٦م ًمٚمِمٞمق نومال يٜمٌٖمل أن ٟمٙمق

سم٤مًمدرهؿ، وٓ شمٌع ديٜمؽ سم٤مًمرشم٥م، وم٢من اًمرشم٥م اًمٕمًٙمري٦م إذا يم٤مٟم٧م صمٛمٜم٤ًم ًمديٜمؽ ومٝمل حت٧م 

 .»ىمؾ أَمر اجل٣مهٙمٝم٥م َمقوقع حت٦م ومدَمل«ي٘مقل:  إىمدام8 ٕن اًمرؾمقل 

 شمٕم٤ممم:وم٠مٟمّمح يمؾ إظمقاٟمٜم٤م أن يتدسمروا اًم٘مرآن طمتك شمٓمٛمئـ ٟمٗمقؾمٝمؿ إذا وضمدوا ىمقًمف 

وَن فَمعَم ﴿ ـَ َيْٖمؼَمُ ، وم٢مذا ىمرأوا ُمثؾ هذا [47]يقٟمس:﴾ايْمَ٘مِذَب ٓ ُيْٖمٙمُِحقنَ  اهللِوُمْؾ إِنح ايمحِذي

 هيقن قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٞمققمل واًمٌٕمثل واًمٜم٤مسي.

َوابِّ فِمٛمَْد ﴿ وأيًْم٤م إذا ىمرأوا ىمقًمف شمٕم٤ممم: ـَ ٓ َئْمِٗمُٙمقنَ  اهللِ إِنح َذح ايمدح ٌُْ٘مُؿ ايمحِذي ؿه ايْم  ايمِمه

ؽْمَٚمَٔمُٜمْؿ َويَمْق َأؽْمَٚمَٔمُٜمْؿ يَمَتَقيمحْقا َوُهْؿ َُمْٔمِرُوقنَ  اهللَُويَمْق فَمٙمَِؿ *  َٕ -11ٕٟمٗم٤مل: ا]﴾همِٝمِٜمْؿ طَمغْمًا 

، يرى اًمِمٞمققمل ُمثؾ اًمذسم٤مب، سمؾ اًمذسم٤مب أطمًـ ُمـ اًمِمٞمققمٞملم8 ٕهن٤م ٓ شم٘مقل: إن [15

 ؿم٠من اًمٜمٛمؾ ي٘مقل ذم اهلل ظمراوم٦م، سمؾ هل ُمًػمة هلل قمز وضمؾ، وهٙمذا اًمٜمٛمؾ وم٤مًمٜمٌل 

قمٜمد أن ىمتؾ ٟمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء اًمٜمٛمؾ وطمرىمٝم٤م سم٥ًٌم ٟمٛمٚم٦م ىمرصتف، ىم٤مل قمـ رسمف: ومٝمال ٟمٛمٚم٦م 

 .واطمدة أطمرىم٧م أُم٦م شمًٌح هلل قمز وضمؾ

واًمِمٞمققمل واًمٌٕمثل واًمٜم٤مسي ي٘مقل: اهلل ظمراوم٦م، ومٞمٜمٌٖمل أن شمٕم٘مٚمقا ي٤م ُمٕمنم 

ا أن اًمِمٞمققمٞملم اًمٞمٛمٜمٞملم، وم٘مد سمح٧م أصقاشمٜم٤م ويمدٟم٤م أن ٟمٞم٠مس ُمـ اؾمتج٤مسمتٙمؿ، واقمٚمٛمق

 ًمق متٙمٜمقا ُمٜمٙمؿ ٕذاىمقيمؿ ؾمقء اًمٕمذاب وٟم٠ًمل اهلل أٓ يٛمٙمٜمٝمؿ.

وُمـ إدًم٦م قمغم ذم اًمتٙمؼم قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وقمغم ذم اًمٙمذب ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ـَ ىَمَذزُمقا فَمعَم ﴿ ٌة َأيَمْٝمَس دِم صَمَٜمٛمحَؿ َمَ  اهللَِوَيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم سَمَرى ايمحِذي َقدح ًْ ْثقًى ُوصُمقُهُٜمْؿ َُم

                                                        

 سمر ريض اهلل قمـف.( قمـ ضما1218)م ( 2043)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2241( )م 3019)خ ( 2044)
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ـَ  ي ِ  .[42]اًمزُمر:﴾يمِْٙمُٚمَتَ٘مػمِّ

ومتجد اًمِمٞمققمل ُمتٙمؼًما، واًمٌٕمثل ُمتٙمؼًما، ُم٤م قمٜمده إٓ اًمرشم٥م ومتٖمؽم سم٤مًمرشم٥م، وشمؽمك 

ـْ َدفَم٣م إلَِم ﴿ ديـ اإلؾمالم: ح ـُ وَمْقًٓ مِم ًَ ـْ َأضْم ـَ  اهللَِوََم ٛمِل َِم َوفَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم َووَم٣مَل إِٞمح

ٙمِِٚمكمَ  ًْ  .[55]ومّمٚم٧م:﴾اظمُْ

 .وأهٚمؽ أن شمٙمقن ُمًٚماًم8 ٕٟمؽ ذم سمٚمد ُمًٚمٛم٦م أصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٌل  وم٤مهلل أيمرُمؽ

ومٕمرومٜم٤م ُمـ هذا أهنؿ جيٛمٕمقن سملم اًمتٙمؼم واًمٙمذب، ومٝمؿ ًمٞمس ًمدهيؿ قم٘مقل، وإٓ 

ي٘مقل: ًمقٓ أن ي١مصمر قمكم  وم٤مًمٙمذب يٕمتؼم ٟم٘مٞمّم٦م، وم٠مسمق ؾمٗمٞم٤من قمٜمد أن ؾمئؾ قمـ اًمٜمٌل 

 أٟمٜمل يمذسم٧م ًمٙمذسم٧م، ومٝمق يٕمتؼم ٟم٘مٞمّم٦م.

ؼِّ ﴿ ٕم٤ممم:وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشم َْرِض زمَِٕمغْمِ احْلَ ْٕ وَن دِم ا ُ ـَ َيَتَ٘مػمح ـْ آَي٣مَِتَ ايمحِذي ُف فَم ؽَمَٟمْسِ

ؾْمِد ٓ َيتحِخُذوُه ؽَمٌِٝماًل َوإِْن َيَرْوا ؽَمٌِٝم ٣م َوإِْن َيَرْوا ؽَمٌِٝمَؾ ايمره َؾ َوإِْن َيَرْوا ىُمؾح آَي٥ٍم ٓ ُي٠ْمَِمٛمُقا ِِبَ

زُمقا زمِآي٣مسمِٛم٣َم َوىَم٣مُٞمقا فَمْٛمَٜم٣م نَم٣مهمِٙمكِمَ ايْمَٕملِّ َيتحِخُذوُه ؽَمٌِٝماًل َذيمَِؽ زمِ  ُْؿ ىَمذح  .[224ٕقمراف:ا]﴾َٟمَّنح

٦م ًمٞمس ًمدهيؿ إٓ ُمومتجد هذه أي٦م شمٜمٓمٌؼ قمغم اًمِمٞمققمٞملم، وقمغم يمثػم ُمـ اًمٗمٜم٤مد

ُٗمقا ﴿ اًمتٙمؼم واًمٙمذب: ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ٣مِدوِمكمَ  اهللََي٣م َأُّيه  .[227]اًمتقسم٦م:﴾َوىُمقُٞمقا ََمَع ايمِمح

 ٞمٝمؿ أن يرضمٕمقا وإٓ وم٢مهنؿ ؾمٞمٕمرومقن ُمٖم٦ٌم هذه احلزسمٞم٦م، وهذا اًمٕمٛمك.ومٕمٚم

ـْ َأفْمَْمك َواسمحَٗمك﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ومْمؾ اًمّمدق وذم اًمٙمذب: ٣م ََم *  هَمَٟمَمح

ٛمَك ًْ َق زم٣ِمحْلُ ى*  َوَصدح ُه يمِْٙمُٝمْنَ ُ ٛمَُٝمنِّ ًَ ـْ زَمِخَؾ َواؽْمَتْٕمٛمَك*  هَم ٣م ََم ٛمَك*  َوَأَمح ًْ َب زم٣ِمحْلُ *  َوىَمذح

ى ُه يمِْٙمُٔمْنَ ُ ٛمَُٝمنِّ ًَ  .[22-3]اًمٚمٞمؾ: ﴾هَم

 واحلًٜمك اعمراد هب٤م: اجلٜم٦م.

طمتك ذم اًمدٟمٞم٤م إٟمؽ ًمتجد اًمِمٞمققمٞملم ذم وٜمؽ، ومٙمؾ وىم٧م وهؿ ي٘مقُمقن سم٤مٟم٘مالب، 
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 وقمٜمدهؿ ُمثؾ: )اًمثقرة شم٠ميمؾ أسمٜم٤مءه٤م(، وم٤مٟمٔمروا يمؿ صمقرة ىم٤مُم٧م ذم قمدن ذم ُمدة يًػمة.

٤مه أٟمٜم٤م ٟم٘مقل: رى اهلل قمـ أُمريٙم٤م، وٟمحـ إذا شمٙمٚمٛمٜم٤م قمغم اًمِمٞمققمٞملم ومٚمٞمس ُمٕمٜم

ومٚمٞمس ُمٕمٜم٤مه هذا، سمؾ ٟم٘مقل: ىمٌح اهلل أُمريٙم٤م، وٟم٠ًمل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن يٜمزل هب٤م 

همْمٌف وقم٘م٤مسمف، وأن يًٚمط قمٚمٞمٝمؿ اعم١مُمٜملم، وأؾم٠مًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن يذهلؿ وأن 

 ي٠مظمذهؿ أظمذ قمزيز ُم٘متدر.

شمٌنمٟم٤م سمخػم، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وٟمحـ سمحٛمد اهلل ٟمتٛمتع هبذه أي٤مت وسم٘مراءهت٤م اًمتل 

ـِ اهْمؼَمَى فَمعَم ﴿ وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ح ـْ َأـْمَٙمُؿ مِم ؼِّ ظمَح٣م صَم٣مَءُه  اهللَِوََم َب زم٣ِمحْلَ ىَمِذزم٣ًم َأْو ىَمذح

ـَ   .[46]اًمٕمٜمٙمٌقت:﴾َأيَمْٝمَس دِم صَمَٜمٛمحَؿ ََمْثقًى يمِْٙمَ٘م٣مهمِِري

، واإلظمقان اعمٗمٚمًقن  ومٝم١مٓء اًمِمٞمققمٞمقن شم٘مقل هلؿ: ىم٤مل اهلل ىم٤مل رؾمقل اهلل

ُم٤ًميملم ي٤ًموُمقن سم٤مإلؾمالم ومٞم٘مقل أطمدهؿ اًمٙمٚمٛم٦م ذم جمٚمس اًمٜمقاب، صمؿ ي٘مقل رئٞمس 

 راء.جمٚمس اًمٜمقاب: يمالم اًم٘م٤مقم٦م أصح، وجيٕمٚمقن يمت٤مب اهلل قمغم أٟمف رأي ُمـ أ

، ومٞمج٥م أن ٟمٕمز اإلؾمالم وٓ هنلم اإلؾمالم، وٟمٕمز يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 .وٟمٕمز اًمٜمٌل 

، وأيًْم٤م ًمٞمٜملم وُمـ ؾمٚمؽ ُمًٚمٙمٝمؿ س قمٜمد اًمِمٞمققمٞملم أومْمؾ ُمـ اًمٜمٌل ومامريم

يٜمٌٖمل أن يٕمرف هذا، ومٝمؿ يٙمٜمقن ذم ىمرارة أٟمٗمًٝمؿ أن ُم٤مريمس هق اًمٕمٌ٘مري ومٝمؿ 

وي٠مشمٞمٝمؿ احلؼ اًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف صمؿ يتحٞمٚمقن  يٗمْمٚمقٟمف، وًمٙمٜمٝمؿ ذم سمٚمد ُمًٚمٛم٦م يتًؽمون

 ٕم٤من.قمغم هذا، واًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يٜمزٓن ًمٚمتّمقي٧م واهلل اعمًت

٣م ﴿وُم٤م ضم٤مء ذم قم٤مىم٦ٌم اعمٙمذسملم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمرمحـ:  ُب ِِبَ َهِذِه صَمَٜمٛمحُؿ ايمحتِل ُيَ٘مذِّ

، سملم ضمٝمٜمؿ وسملم ُم٤مء ؿمديد [22-25]اًمرمحـ: ﴾َيُْمقهُمقَن زَمْٝمٛمََٜم٣م َوزَمكْمَ مَحِٝمٍؿ آنٍ *  اظمُْْجِرَُمقنَ 
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 احلرارة.

زُمقنَ شُمؿح إِٞمح ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ٣ميمهقَن اظمَُْ٘مذِّ ٣َم ايمّمح *  ُ٘مْؿ َأُّيه

قمٍ  ـْ َزومه ـْ ؾَمَجٍر َِم ىمُِٙمقَن َِم ٌُُْمقنَ *  َٔ ِٚمٝمؿِ *  هَماَميمُِئقَن َِمٛمَْٜم٣م ايْم ـَ احْلَ *  هَمَُم٣مِرزُمقَن فَمَٙمْٝمِف َِم

ٝمؿِ  َب اَْلِ ـِ *  هَمَُم٣مِرزُمقَن ُذْ ي ْؿ َيْقَم ايمدِّ  ، ؾمٞمٙمقن اًمِمٞمققمٞمقن[34-32]اًمقاىمٕم٦م: ﴾َهَذا ُٞمُزَُلُ

سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ُمثؾ: اإلسمؾ اعمًٕمقرة ذم أظمرة8 ٕن اعمراد سم٤مهلٞمؿ اًمٜم٤مىم٦م أو اًمٌٕمػم اًمذي 

 ينمب وٓ يروي، ي٘مقل اًمِم٤مقمر:

 وم٠مصــٌح٧م يمــ٤مهلٞمامء ٓ اعمــ٤مء ُمــؼمد

 

ــ٤م  ــ٤م هٞم٤مُمٝم ــ قمٚمٞمٝم ــداه٤م وٓ ي٘م٣م  ص

 ومًٞمٙمقن اًمِمٞمققمٞمقن إن ؿم٤مء اهلل ذم أظمرة يمٝمذه احل٤مًم٦م. 

٣ميمِّكمَ َوأَ ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: زمكَِم ايمّمح ـَ اظمَُْ٘مذِّ ٣م إِْن ىَم٣مَن َِم ـْ مَحِٝمؿٍ *  َمح *  هَمٛمُُزٌل َِم

، ومحٞمؿ شم٘مدم ُمٕمٜم٤مه، وشمّمٚمٞم٦م ضمحٞمؿ: سمٛمٕمٜمك أهنؿ [72-71]اًمقاىمٕم٦م: ﴾َوسَمِْمٙمَِٝم٥ُم صَمِحٝمؿٍ 

 يّمٚمقن ومٞمٝم٤م.

صمؿ سمٕمد هذا إؾمٜم٤مد اًمِمٞمققمٞملم آؿمٞم٤مء إمم اًمٓمٌٞمٕم٦م، واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل ذم 

زُمقنَ ﴿ ؿ:يمت٤مسمف اًمٙمري ُ٘مْؿ سُمَ٘مذِّ َٔمُٙمقَن ِرْزوَمُ٘مْؿ َأٞمح ، أي: أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف [61]اًمقاىمٕم٦م:﴾َوجَتْ

وشمٕم٤ممم يرزىمٙمؿ صمؿ شمِمٙمرون همػمه، ومٞمِمٙمرون اًمٓمٌٞمٕم٦م، ويِمٙمرون زقمامءهؿ، ويِمٙمرون 

احلزب، ويٕمٌدون احلزب وهذا ذم طم٤مل اًمرزق، أُم٤م ذم طم٤مل إطمداث يم٤مًمزًمزال 

خيرب ي٘مقًمقن: هذه طمقادث ـمٌٞمٕمٞم٦م، وم٢من يم٤من واًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت اعم٤مئٞم٦م واعمٓمر اًمذي 

اًمِمٞمققمٞمقن ىمد أؾمٚمٛمقا ومٚمٞمٕمٚمٜمقه٤م ُمـ إذاقم٦م صٜمٕم٤مء، وُمـ إذاقم٦م قمدن وًمٞمتٜم٤مزًمقا قمـ 

يمراؾمٞمٝمؿ، ومال ٟمريد حم٤مومًٔم٤م ؿمٞمققمًٞم٤م، وٓ ُمدير أُمـ ؿمٞمققمًٞم٤م، وٓ ٟمريد وزيًرا ؿمٞمققمًٞم٤م، وٓ 

 ٟمريد جمٚمس ٟمقاب ُمـ اًمِمٞمققمٞملم.
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إن يمٜمتؿ أؾمٚمٛمتؿ وم٠مذقمٜمقا ًمإلؾمالم، وادقمقا قمٚمامء  وي٘مقًمقن: أؾمٚمٛمٜم٤م أؾمٚمٛمتؿ ُم٤مذا؟

اإلؾمالم يٜم٤مفمروٟمٙمؿ هؾ شمًتح٘مقن هذه اعمٜم٤مص٥م أم ٓ شمًتح٘مقهن٤م حت٧م فمؾ اًمتِمٞمع 

اخلٌٞم٨م، وحت٧م فمؾ اًمتّمقف اخلٌٞم٨م، وأقمٜمل سم٤مًمّمقومٞم٦م اًمذيـ يٙمقٟمقن آًم٦م ًمٚمِمٞمققمل، 

ٚمد ُمًٚمٛم٦م واًمِمٞمٕم٦م اًمذيـ يٙمقٟمقن آًم٦م ًمٚمِمٞمققمٞم٦م، ارشم٘مك اًمِمٞمققمٞمقن إمم اعمٜم٤مص٥م ذم سم

 .أصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٌل 

زَم٣منِ ﴿ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ُ٘ماَم سُمَ٘مذِّ  .[25]اًمرمحـ: ﴾هَمٌَِٟميِّ آِٓء َرزمِّ

ـْ ِرْزٍق هَمَجَٔمْٙمُتْؿ َِمٛمُْف ضَمَراَم٣ًم  اهللُ وُمْؾ َأَرَأْيُتْؿ ََم٣م َأْٞمَزَل ﴿ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: يَمُ٘مْؿ َِم

ونَ  اهللَِأِذَن يَمُ٘مْؿ َأْم فَمعَم  اهللَُوضَمالًٓ وُمْؾ   .[37]يقٟمس: ﴾سَمْٖمؼَمُ

، وىمد ذيمرٟم٤م ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمٙمذب وريمزٟم٤م قمٚمٞمف، وسم٘مك اًمٙمذب قمغم رؾمقل اهلل 

 .»َمـ ىمذب فمقم َمتٔمٚمًدا همٙمٝمتٌقأ َمٗمٔمده َمـ ايمٛم٣مر«ي٘مقل:  وم٤مًمرؾمقل 

 وهق طمدي٨م ُمتقاشمر ُمـ مجٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمتل ٟمٔمٛمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ سم٘مقًمف:

ـــذب ــــ يم ـــدي٨م ُم ـــقاشمر طم ـــ٤م شم  مم

 

 ٤م واطمتًـــ٥موُمــــ سمٜمـــك هلل سمٞمًتـــ 

ـــــقض  ـــــٗم٤مقم٦م واحل ـــــ٦م ؿم  ورؤي

 

ـــض  ـــذى سمٕم ـــلم وه ـــح ظمٗم  وُمً

زمحدي٧م يرى أٞمف ىمذب همٜمق أضمد  فمٛمل َمـ ضمدث«: وي٘مقل اًمرؾمقل  

س قمغم اهلل هؿ اًمراومْم٦م، وأيمذب اًمٜم٤م ، وم٠ميمذب اًمٜم٤مس قمغم اًمٜمٌل »ايم٘مذازمكم

هؿ اًمِمٞمققمٞم٦م، وأُم٤م اًمّمقومٞم٦م ومٕمٜمدهؿ طمدصمٜمل ىمٚمٌل قمـ ريب، وي٘مقًمقن: ًمٞمًقا حمت٤مضملم 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، وضماء قمـ مجع مـ اًمصحاسمة ريض اهلل قمـفؿ.2134( )م 110)خ ( 2045)

( وهمػمه مـ طمديث اعمغػمة وؾمؿرة ريض 39/41( ورواه اسمـ ماضمة )1رواه مًؾؿ ذم مؼدمتف )( 2046)

 قح، وصححفام اًمعالمة إًمٌاين.اهلل قمـفام ويمالمها صح
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ُمـ زقمؿ أٟمف يًتٖمٜمل قمـ اًمٜمٌل  :"ومتح اًم٤ٌمري"، ًم٘مد ىم٤مل اًم٘مرـمٌل يمام ذم ٜمٌل ًمٚم

 ومٝمق يم٤مومر. ، أو قمام ضم٤مء سمف اًمٜمٌل 

ذيمر هذا احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ٟم٘ماًل قمـ اًم٘مرـمٌل ذم اًمٙمالم قمغم ىمّم٦م 

 ُمقؾمك.

ُمـ طمدي٨م  "صحٞمح ُمًٚمؿ"ي٘مقل يمام ذم  واًمٙمذب ومٞمام سملم اًمٜم٤مس، اًمرؾمقل 

شمالشم٥م ٓ ي٘مٙمٚمٜمؿ اهلل وٓ يٛمٓمر إيمٝمٜمؿ وٓ يزىمٝمٜمؿ وَلؿ فمذاب أيمٝمؿ: َمٙمؽ « ة:أيب هرير

 .»ىمذاب وفم٣مئؾ َمًت٘مػم، وؾمٝمخ زان

 وؿم٤مهدٟم٤م ُمـ احلدي٨م: ُمٚمؽ يمذاب.

وم٢مذا يم٤من اعمٚمؽ أو اًمرئٞمس يمذاسًم٤م ومٝم١مٓء ُمـ اًمثالصم٦م اًمذيـ ٓ يٙمٚمٛمٝمؿ اهلل وٓ يٜمٔمر 

 إًمٞمٝمؿ وٓ يزيمٞمٝمؿ وهلؿ قمذاب أًمٞمؿ.

ايمٌٝمٔم٣من زم٣مخلٝم٣مر َم٣م مل يتٖمروم٣م، هم١من « :"اًمّمحٞمحلم"يمام ذم  وي٘مقل اًمرؾمقل 

 .»صدوم٣م وزمٝمٛم٣م زمقرك َلام، وإن ىمذزم٣م حمٗم٦م زمرىمتٜمام

 ومٞمٜمٌٖمل ًمٜم٤م أهي٤م اًمدقم٤مة إمم اهلل ظمّمقًص٤م أهؾ اًمًٜم٦م أن يٌتٕمدوا قمـ اًمٙمذب.

ومال ٟمحت٤مج أن ٟمزيـ اًمًٜم٦م سم٤مًمٙمذب، دقمقا اًمٙمذب ًمٚمحزسمٞملم، وم٢من احلزسمٞم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم 

وقمغم اًمٖمش، ومال أفمـ طمزسمًٞم٤م شمتح٘مؼ ومٞمف احلزسمٞم٦م إٓ وهق يٙمذب، وىمد ىم٤مل اًمٙمذب 

 سمٕمْمٝمؿ: إن اًمداقمل إمم اهلل ٓ سمد أن يرشمٙم٥م سمٕمض اعمحرُم٤مت: وهق ُمـ احلزسمٞملم.

وٓ أطمد يًتٓمٞمع أن ي٠مشمٞمٜمل سمحزيب وهق همػم ُمٚمٌس ومال ي٘مٌٚمف احلزسمٞمقن، ومٚمامذا مل 

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.1531( )م 2111)خ ( 2047)
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 ٘مقل احلؼ ذم طمدود ُم٤م ٟمًتٓمٞمع.ي٘مٌٚمقٟم٤م؟ ٕٟمٜم٤م ًمًٜم٤م سمٙمذاسملم وًمًٜم٤م سمٛمٚمًٌلم، ٟم

 ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وأن ٟمٌتٕمد قمـ اًمٙمذب.

 وي٤ٌمح اًمٙمذب ذم صمالصم٦م أؿمٞم٤مء يمام ذم طمدي٨م أم يمٚمثقم ريض اهلل قمٜمٝم٤م، وم٢من اًمٜمٌل 

، صمؿ »يمٝمس ايم٘مذاب ايمذي يِمٙمح زمكم ايمٛم٣مس همٝمٛمٚمك طمغًما أو يٗمقل طمغًما«ي٘مقل: 

، وذم اًمرضمؾ يٙمذب قمغم اُمرأشمف وذم اإلصالح سملم ذيمر: أن اًمٙمذب جيقز ذم احلرب

 اًمٜم٤مس.

وإذا اوٓمررت إمم رء ُمـ خم٤مًمٓم٦م ه١مٓء اًمذيـ ٓ يٜمٗمؼ قمٜمدهؿ إٓ اًمٙمذب 

 ومٞم٘مقًمقن: ُم٤م يمذب فمريػ ُمٕمٜم٤مه أٟمف يًتٕمٛمؾ اعمٕم٤مريض.

 ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م وأن يتقوم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

* * * 

                                                        

 ( وزيادة اًمثالث مدرضمة مـ يمالم اسمـ ؿمفاب قمغم اًمراضمح.2605( )م 2692)خ ( 2048)
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 اخلطب٘ األّىل
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م 

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ 

َ ﴿إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف:  ـَ آََمٛمُقا َي٣م َأُّيه ٣م ايمحِذي

ُٗمقا  ٙمُِٚمقنَ  اهللَاسمح ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ   .[221]آل قمٛمران: ﴾ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم

ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح ﴿ ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣م ايمٛمح٣مُس اسمح َ َي٣م َأُّيه

ُٗمقا َِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىمَ  ٣مًء َواسمح ًَ
َْرضَم٣مَم إِنح  اهللَثغِمًا َوٞمِ ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  اهللَايمحِذي سَم

  .[2]اًمٜم٤ًمء: ﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ُٗمقا ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  اهللََي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع ُذُٞمق  .[52-52]إطمزاب: ﴾َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝمامً  اهللَزَمُ٘مْؿ َوََم

ـَ آََمٛمُقا َهْؾ َأُديمهُ٘مْؿ ﴿ أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ـْ فَمَذاٍب َأيمِٝمؿٍ  ٣مَرٍة سُمٛمِْجٝمُ٘مْؿ َِم ٣مِهُدوَن دِم ؽَمٌِٝمِؾ  ٣مهللِ سُم٠ْمَِمٛمُقَن زمِ *  فَمعَم جِتَ  اهللَِوَرؽُمقيمِِف َوجُتَ

ُ٘مْؿ َذيمُِ٘مْؿ طَمغْمٌ يَمُ٘مْؿ إِْن ىُمٛمُْتْؿ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  ًِ َيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوُيْدطِمْٙمُ٘مْؿ *  زمَِٟمَْمَقايمُِ٘مْؿ َوَأْٞمُٖم

٥ًٌَم دِم صَمٛمح٣مِت فَمْد  ـَ ؿَمٝمِّ
٣مىمِ ًَ ََّْن٣َمُر َوََم ْٕ تَِٜم٣م ا ـْ حَتْ ِري َِم *  ٍن َذيمَِؽ ايْمَٖمْقُز ايْمَٔمٓمِٝمؿُ صَمٛمح٣مٍت جَتْ

ـَ  ٌهقََّن٣َم َٞمٌْمٌ َِم
ِ اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  اهللَِوُأطْمَرى حُتِ ـَ آََمٛمُقا ىُمقُٞمقا *  َوهَمْتٌح وَمِري٤ٌم َوزَمممِّ ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ـْ َأْٞمَِم٣مِري إلَِم  اهللَِأْٞمَِم٣مَر  كَم ََم ـُ ََمْرَيَؿ يمِْٙمَحَقاِريِّ ك ازْم ًَ ـُ ومَ  اهللِ ىَماَم وَم٣مَل فِمٝم قَن َٞمْح َقاِريه ٣مَل احْلَ

ِهْؿ  اهللِ َأْٞمَِم٣مُر  ـَ آََمٛمُقا فَمعَم فَمُدوِّ ْدَٞم٣م ايمحِذي ـْ زَمٛمِل إِْهائٝمَؾ َوىَمَٖمَرْت ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم هَمَٟميح هَمآََمٛم٦َْم ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم َِم
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ـَ  ٌَُحقا ـَم٣مِهِري  .[22-22]اًمّمػ: ﴾هَمَٟمْص

د ذم ؾمٌٞمؾ اهلل اًمذي ذم ه١مٓء أي٤مت اعم٤ٌمريم٤مت احل٨م قمغم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، اجلٝم٤م

شمٙمرهف يمثػم ُمـ اًمٜمٗمقس، وسمف قمز اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ك َأْن ﴿ ًَ ك َأْن سَمْ٘مَرُهقا ؾَمْٝمئ٣ًم َوُهَق طَمغْمٌ يَمُ٘مْؿ َوفَم ًَ ىُمت٤َِم فَمَٙمْٝمُ٘مُؿ ايْمِٗمَت٣مُل َوُهَق ىُمْرٌه يَمُ٘مْؿ َوفَم

ٌهقا ؾَمْٝمئ٣ًم َوُهَق َذٌّ يَمُ٘مْؿ وَ 
، اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل [124]اًمٌ٘مرة:﴾َئْمَٙمُؿ َوَأْٞمُتْؿ ٓ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  هللُاحُتِ

يٕمتؼم ُمـ أؾمٛمك ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم، ويٕمتؼم قمًزا ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم، وُمـ صمؿ وم٠مقمداء 

اإلؾمالم يدٟمدٟمقن سم٤مًمًالم ًمٞمخدروا اعمًٚمٛملم، يدٟمدٟمقن سم٤مًمًالم وهؿ يزطمٗمقن قمغم 

 الُمٞم٦م ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:أرايض اعمًٚمٛملم ذم مجٞمع إىمٓم٤مر اإلؾم

٥ًم َوافْمَٙمُٚمقا َأنح ﴿ ٥ًم ىَماَم ُيَٗم٣مسمُِٙمقَٞمُ٘مْؿ ىَم٣مهمح ىمكَِم ىَم٣مهمح ، [54]اًمتقسم٦م:﴾ََمَع اظمُْتحِٗمكمَ  اهللَ َووَم٣مسمُِٙمقا اظمُْمْمِ

: أي سمٞمع ُمٕمروف ُمـ اًمٌٞمقع اًمرسمقي٦م، »إذا سم٣ٌمئمتؿ زم٣ميمٔمٝمٛم٥م«ي٘مقل:  واًمٜمٌل 

ًٓ ٓ يٛمزفمف وأطمذسمؿ أذٞم٣مب ايمٌٗمر « وروٝمتؿ زم٣ميمزرع وسمرىمتؿ اجلٜم٣مد؛ ؽمٙمط اهلل فمٙمٝم٘مؿ ذ

، إن إُمر ًمٞمس ىمت٤مل ومتٜم٦م سملم ُمًٚمؿ وُمًٚمؿ، أُم٤م ىمت٤مل اًمٗمتٜم٦م »ضمتك سمراصمٔمقا ديٛم٘مؿ

اظمًٙمامن إذا «أيب سمٙمرة ي٘مقل:  ُمـ طمدي٨م "اًمّمحٞمحلم"ي٘مقل يمام ذم  وم٤مًمٜمٌل 

رؾمقل اهلل هذا اًم٘م٤مشمؾ ومام سم٤مل اعم٘متقل؟  ، ىمٞمؾ: ي٤م»ايمتٗمٝم٣م زمًٝمٖمٝمٜمام هم٣ميمٗم٣مسمؾ واظمٗمتقل دم ايمٛم٣مر

، وًمٙمٜمف ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر اًمذي يرومع اهلل سمف درضمتؽ ذم »إٞمف ىم٣من ضمريًِم٣م فمعم ومتؾ أطمٝمف«ىم٤مل: 

ـَ ﴿اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َتِقي ايْمَٗم٣مفِمُدوَن َِم ًْ ٓ َي

                                                        

ريال( مثاًل، ديـًا صمؿ يٌقعفا ًمؾتاضمر كػًف  200سمقع اًمعقـة: أن يلظمذ اعمشؽمي اًمٌضاقمة مـ اًمتاضمر سمـ)( 2049)

 ؼص قمام اؿمؽماه.كؼدًا سمـ

 (.2888(، )م31)خ( 2050)
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ِر َواظمُْ  َ َؾ  اهللَِج٣مِهُدوَن دِم ؽَمٌِٝمِؾ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم نَمغْمُ ُأورِم ايميح ِٜمْؿ هَمّمح ًِ ْؿ َوَأْٞمُٖم  اهللُ زمَِٟمَْمَقاَِلِ

ـَ َدَرصَم٥ًم َوىُماًل َوفَمَد  ِٜمْؿ فَمعَم ايْمَٗم٣مفِمِدي ًِ ْؿ َوَأْٞمُٖم ـَ زمَِٟمَْمَقاَِلِ َؾ  اهللُاظمَُْج٣مِهِدي ٛمَك َوهَمّمح ًْ  اهللُ احْلُ

ـَ َأصْمرًا فَمٓمِٝمامً  ـَ فَمعَم ايْمَٗم٣مفِمِدي ٥ًم َوىَم٣مَن دَ *  اظمَُْج٣مِهِدي نَمُٖمقرًا  اهللَُرصَم٣مٍت َِمٛمُْف َوََمْٕمِٖمَرًة َوَرمْحَ

، إذا ىمرأٟم٤م ذم شمقاريخ ىمقاد اإلؾمالم ٟمراهؿ ٓ يًتٚمذون وٓ [74-73]اًمٜم٤ًمء: ﴾َرضِمٝمامً 

يمام ذم  يًؽمحيقن إٓ إذا طمّمٚم٧م اًمٗمتقطم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، ىم٤مل اًمرؾمقل 

، وضم٤مء »ديـ دم ؽمٌٝمؾ اهللإن دم اجلٛم٥م َم٣مئ٥م درصم٥م أفمده٣م اهلل يمٙمٚمج٣مه« :"اًمّمحٞمحلم"

رضمؾ وىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل هؾ أؾمتٓمٞمع أن أطمّمؾ قمغم ُم٤م حيّمؾ قمٚمٞمف اعمج٤مهد؟ أي ُمـ 

 »ٓ، هؾ سمًتْمٝمع أن سمِمقم وٓ سمٖمٓمر وأن سمٗمقم وٓ سمٖمؼم؟«: إضمر، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

، »وايمذي ٞمٖمز زمٝمده يمق اؽمتْمٔم٦م َم٣م زمٙمٕم٦م َمٛمزيم٥م اظمج٣مهد دم ؽمٌٝمؾ اهلل«ىم٤مل: ٓ، ىم٤مل: 

 ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ذم هذه إزُمٜم٦م يقضمد سم٠مومٖم٤مٟمًت٤من.واجلٝم٤مد 

إظمقاٟمٜم٤م إومٖم٤مٟمٞمقن اًمذيـ يمنوا اًمروس، أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن جيزهيؿ قمـ اإلؾمالم 

ظمػًما، وأؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يٞمن سمِمٕم٥م يّمٛمد أُم٤مم أُمريٙم٤م8 ويٕمرهي٤م يمام قمرى 

ٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، إومٖم٤مٟمٞمقن اًمروس، اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ٓ ئمـ اًمٔم٤من أٟمف ُم٤م سم٘مل ضم

ومٌ٘مل سم٠مومٖم٤مٟمًت٤من وسم٘مل سمٗمٚمًٓملم قمٜمد أصح٤مب احلج٤مرة واًمزضم٤مج، ٓ قمٜمد ي٤مه قمروم٤مت 

ومٝمق قمٚمامين، قمٜمد أصح٤مب احلج٤مرة واًمزضم٤مج اًمذيـ يداومٕمقن اًمدسم٤مسم٤مت ويداومٕمقن 

 اًمٓمٚم٘م٤مت اًمٜم٤مري٦م سم٤مًمزضم٤مج واحلج٤مرة.

اهلل، روى ُمًٚمؿ ذم جم٤مهدون ذم ؾمٌٞمؾ اهلل يٜمٌٖمل أن حتدصمٜم٤م أٟمٗمًٜم٤م سم٤مجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ 

َمـ َم٣مت ومل يٕمز ومل «أٟمف ىم٤مل:  صحٞمحف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل 

، أصٌح اعمًٚمٛمقن ُمًتذًملم ذم مجٞمع »حيدث ٞمٖمًف زم٣مجلٜم٣مد َم٣مت فمعم ؾمٔم٥ٌم َمـ ايمٛمٖم٣مق



 818 ٔل اهللاجلَاد يف صب (81

إىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م، سم٤مُٕمس يم٤مٟم٧م شمرضمػ ىمٚمقهبؿ ُمـ روؾمٞم٤م، وأن شمرضمػ ىمٚمقهبؿ 

اًمذل واعمًٙمٜم٦م، ُمـ إهائٞمؾ! ومٕمغم اعمًٚمٛملم أن يت٘مقا اهلل ؾمٌح٤مٟمف  ُمـ أُم٦م يمت٥م اهلل قمٚمٞمٝم٤م

وشمٕم٤ممم، وأن يٗمتحقا سم٤مب اجلٝم٤مد ُمع أقمداء اإلؾمالم ُمع اًمٙمٗم٤مر طمتك ُٟمِمٖمؾ قمـ اعمِم٤ميمؾ 

رزم٣مط يقم ويمٝمٙم٥م دم ؽمٌٝمؾ اهلل «: ي٘مقل اعمقضمقدة سملم اعمًٚمٛملم أٟمٗمًٝمؿ، ٟمٕمؿ اًمٜمٌل 

: أي  »ف جيري يمف وي٠مَمـ َمـ ايمٖمت٣منىمِمٝم٣مم ؾمٜمر وومٝم٣مَمف، وإن َم٣مت اظمرازمط همٔمٚمٙم

ُمـ هق؟ هق اًمذي يراسمط ٕضمؾ اهلل وٕضمؾ ٟمٍم ديـ اهلل، ٓ ُمـ أضمؾ  ُمـ قمذاب اًم٘مؼم؟

زي٤مدة اًمٜمجامت، وٓ ُمـ أضمؾ أن ي٘م٤مل: هق ؿمٞمخ، وهق يمذا ويمذا، اؾمٛمٕمقا طمدي٨م 

، وذيمر ُمٜمٝمؿ رضماًل أيت »أول َمـ يٗم٢م فمٙمٝمف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م شمالشم٥م«: رؾمقل اهلل 

وم٘م٤مل: ُم٤م ومٕمٚم٧م؟ ىم٤مل: ي٤م رب ىم٤مشمٚم٧م ومٞمؽ طمتك اؾمتِمٝمدت ىم٤مل: يمذسم٧م وًمٙمٜمؽ  سمف

 ىم٤مشمٚم٧م طمتك ي٘م٤مل: هق ضمريء وم٘مد ىمٞمؾ صمؿ أُمر سمف ومًح٥م قمغم وضمٝمف إمم اًمٜم٤مر.

ٓ سمد ُمـ اإلظمالص هلل قمز وضمؾ، واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُمراشم٥م يمؾ سمح٥ًم ـم٤مىمتف، 

٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل سمـ ظم٤مًمد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم قمـ زيد "اًمّمحٞمحلم"ومٗمل 

 أو هبذا اعمٕمٜمك. »َمـ صمٜمز نم٣مزًي٣م دم ؽمٌٝمؾ اهلل أوطمٙمٖمف دم أهٙمف زمخغم همٗمد نمزا«: 

اًمذي  ،ٓ سمد أن يٙمقن اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، واجلٝم٤مد إومٖم٤مين ًمٞمس سمف أـمامع

                                                        

 ( قمـ ؾمؾامن ريض اهلل قمـف.1913ـ )م ( 2051)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.1905ـ )م ( 2052)

 (.1895( )م 2843)خ ( 2053)

أـمامع مادية عمـ يذهب مـ اًمقؿـ أو أرايض احلرملم أو كجد ومفق يذهب سمـػؼتف وٓ يرضمق أن ( 2054)

 دكققية/اًمشقخ.يرضمع سمغـائؿ وهمػمها مـ اعمؽاؾمب اًم
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يذه٥م وي٘م٤مشمؾ ي٠مظمذ ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ُمـ سمٞمتف ومٚمٞمس سمف أـمامع8 ٕٟمف رسمام يٙمقن اًمٓمٛمع ُمٗمًًدا 

ذم همزوة ُمـ اًمٖمزوات ويم٤من ىمد أؾمٚمؿ رضمؾ  ة، وُمٗمًًدا ًمألضمر، يم٤من اًمٜمٌل ًمٚمٕم٘مٞمد

أقمرايب، وذه٥م يرقمك اإلسمؾ ومؽمك ًمف ٟمّمٞمٌف، ومٚمام أشمك أويت سمٜمّمٞمٌف وم٘م٤مل: ُم٤م هذا ي٤م 

، ىم٤مل: ٓ واهلل ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م اشمٌٕمتؽ »هذا ٞمِمٝمٌؽ َمـ ايمٕمٛمٝمٚم٥م«رؾمقل اهلل؟ وم٘م٤مل: 

إن سمِمدق اهلل «: ٤مر إمم طمٚم٘مف، وم٘م٤مل اًمٜمٌل هلذا، اشمٌٕمتؽ ٕن أص٤مب سمًٝمؿ ه٤مهٜم٤م وأؿم

صدق اهلل «: ، صمؿ ىم٤مُم٧م اعمٕمريم٦م وأصٞم٥م سمًٝمؿ ذم طمٚم٘مف، وم٘م٤مل اًمٜمٌل »يِمدومؽ

ومقَمقا إلم صمٛم٥م فمروٜم٣م ايمًٚمقات «ذم همزوة وم٘م٤مل:  ، ويم٤من اًمٜمٌل »همِمدومف اهلل

ة سمـ احل٤ٌمب ذم يده مترات وأيمؾ ُمٜمٝمـ صمؿ ىم٤مل: واهلل إهن٤م حلٞم٤م ن قمٛمػم، ومٙم٤م»وإرض

ـمقيٚم٦م إن طمٞمٞم٧م طمتك آيمؾ ه١مٓء اًمتٛمرات ورُمك هبـ، صمؿ سمٕمده٤م ىم٤مشمؾ طمتك 

 روقان اهلل قمٚمٞمف، ُمٕمنم اعمًٚمٛملم سم٤مب اجلٝم٤مد أصٌح ٟمًًٞم٤م ُمٜمًٞم٤م. اؾمتِمٝمد

 ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م وأن يتقومٜم٤مُمًٚمٛملم.

 اخلطب٘ الجاىٔ٘
ٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حم

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ـَ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم  اهللَإِنح ﴿أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ى َِم اؾْمؼَمَ

                                                        

( 3/183( قمـ ؿمداد سمـ اَلاد ريض اهلل قمـف وهق ذم اجلامع اًمصحقح )4/60رواه اًمـًائل )( 2055)

 ًمشقخـا اًمقادقمل.

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.1901)م ( 2056)
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ٛمح٥َم ُيَٗم٣مسمِٙمُ  ُؿ اجْلَ ْؿ زمَِٟمنح ََلُ ُٜمْؿ َوَأَْمَقاََلُ ًَ هَمَٝمْٗمُتُٙمقَن َوُيْٗمَتُٙمقَن َوفْمدًا فَمَٙمْٝمِف ضَمّٗم٣ًم دِم  اهللِقَن دِم ؽَمٌِٝمِؾ َأْٞمُٖم

ـَ  ـْ َأْوذَم زمَِٔمْٜمِدِه َِم ْٞمِجٝمِؾ َوايْمُٗمْرآِن َوََم ِ ْٕ ٌَْٝمِٔمُ٘مُؿ ايمحِذي زَم٣مَئْمُتْؿ زمِِف  اهللِ ايمتحْقَراِة َوا وا زمِ ٌْمِمُ هَم٣مؽْمَت

، اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ًمق مل يٙمـ ُمـ ومقائده إٓ [222]اًمتقسم٦م:﴾َوَذيمَِؽ ُهَق ايْمَٖمْقُز ايْمَٔمٓمِٝمؿُ 

 اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.

َم٣م َمـ أضمد يٚمقت «ُمـ طمدي٨م أٟمس:  "اًمّمحٞمحلم" ي٘مقل يمام ذم اًمٜمٌل 

، عم٤م يرى ُمـ يمراُم٦م اًمِمٝم٤مدة، وم٢مٟمف »همٝمدطمؾ اجلٛم٥م همغميد أن يرصمع إلم ايمدٞمٝم٣م إٓ ايمُمٜمٝمد

ٞم٘متؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل إمم قمنم ُمرات عم٤م يرى يتٛمٜمك أن يرضمع ومٞم٘متؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، صمؿ يرضمع وم

ـْ ُيْٗمَتُؾ دِم ؽَمٌِٝمِؾ ﴿ُمـ ومْمؾ اًمِمٝم٤مدة، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َوٓ سَمُٗمقيُمقا ظمَِ

ـْ ٓ سَمُْمُٔمُرونَ  اهللِ
، وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم [232]اًمٌ٘مرة: ﴾َأَْمَقاٌت زَمْؾ َأضْمَٝم٣مٌء َويَم٘مِ

ٌَ ﴿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ًَ ـَ وُمتُِٙمقا دِم ؽَمٌِٝمِؾ َوٓ حَتْ ِْؿ ُيْرَزوُمقنَ  اهللِ ـح ايمحِذي  َأَْمَقاسم٣ًم زَمْؾ َأضْمَٝم٣مٌء فِمٛمَْد َرِبِّ

ٓح  اهللُهَمِرضِمكَم زماَِم آسَم٣مُهُؿ *  ـْ طَمْٙمِٖمِٜمْؿ َأ ْ َيْٙمَحُٗمقا ِِبِْؿ َِم ـَ مَل وَن زم٣ِميمحِذي ٌْمِمُ َت ًْ ـْ هَمّْمٙمِِف َوَي َِم

َزٞمُ  ـَ *  قنَ طَمْقٌف فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوٓ ُهْؿ حَيْ وَن زمِٛمِْٔمَٚم٥ٍم َِم ٌْمِمُ َت ًْ ٓ ُيِّمٝمُع َأصْمَر  اهللَ َوهَمّْمٍؾ َوَأنح  اهللَِي

ُٛمقا َِمٛمُْٜمْؿ *  اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ًَ ـَ َأضْم ِذي ُؿ ايْمَٗمْرُح يمِٙمح ـْ زَمْٔمِد ََم٣م َأَص٣مَِبُ ؽُمقِل َِم ـَ اؽْمَتَج٣مزُمقا هللِحِ َوايمرح ايمحِذي

َٗمْقا َأصْمٌر فَمٓمِٝمؿٌ  ، شمٚمٙمؿ هل ُمٜمزًم٦م اًمِمٝمداء قمٜمد اهلل قمز وضمؾ، [251-247]آل قمٛمران: ﴾َواسمح

يرهم٥م أُمتف  ومٞمٜمٌٖمل ًمٜم٤ممجٞمًٕم٤م أن ٟم٠ًمل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن يرزىمٜم٤م اًمِمٝم٤مدة، واًمٜمٌل 

يم٤مٟم٧م اًمِمٝم٤مدة قمٜمدهؿ أطم٥م إًمٞمٝمؿ ُمـ احلٞم٤مة  ذم اًمِمٝم٤مدة، سمؾ صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

٤مة ُمِم٤ميمؾ، ومًٚمقا اهلل قمٜمدٟم٤م، قمغم أهن٤م طمٞم٤مة ٓ يٜمٌٖمل أن شم٠مؾمػ قمٚمٞمٝم٤م، طمٞم٤مة ذل وطمٞم

                                                        

 ( واًمؾػظ عمًؾؿ.2817( واًمٌخاري )1877رواه مًؾؿ )( 2057)
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ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن يٜمٍم إظمقاٟمٜم٤م إومٖم٤مٟمٞملم صمؿ سمٕمده٤م ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف 

ـَ آََمٛمُقا ََم٣م يَمُ٘مْؿ إَِذا وِمٝمَؾ يَمُ٘مُؿ اْٞمِٖمُروا دِم ؽَمٌِٝمِؾ ﴿اًمٙمريؿ:  ٣م ايمحِذي َ َْرِض  اهللَِي٣م َأُّيه ْٕ ٣موَمْٙمُتْؿ إلَِم ا اشمح

َٝم٣مةِ  ٓح وَمٙمِٝمٌؾ  َأَرِوٝمُتْؿ زم٣ِمحْلَ طِمَرِة إِ ْٔ ْٞمَٝم٣م دِم ا َٝم٣مِة ايمده طِمَرِة هَماَم ََمَت٣مُع احْلَ ْٔ ـَ ا ْٞمَٝم٣م َِم إِّٓ سَمٛمِْٖمُروا *  ايمده

وُه ؾَمْٝمئ٣مً  ىُمْؿ َوٓ سَمُيه ٌِْدْل وَمْقَم٣ًم نَمغْمَ َت ًْ زْمُ٘مْؿ فَمَذازم٣ًم َأيمِٝماًم َوَي  ، اًمٜمٌل [57-56]اًمتقسم٦م: ﴾ُئَمذِّ

  .»نمزا ٞمٌل َمـ إٞمٌٝم٣مء«ي٘مقل: 

نمزا ٞمٌل َمـ إٞمٌٝم٣مء همٗم٣مل: ٓ يتٌٔمٛمل رصمؾ «وهذا حيٙمل طم٤مًمتٜم٤م ومتٜمٌٝمقا هلذا احلدي٨م: 

زمٛمك زمٝمقسًم٣م وظم٣م يرهمع ؽمٗمقهًم٣م، وٓ رصمؾ يمف طمٙمٖم٣مت وهق يٛمتٓمر وٓده٣م، وٓ رصمؾ سمزوج 

، أي ومل يدظمؾ هب٤م8 ٕن اًمذي سمٜمك سمٞمقشًم٤م ومل يرومع ؾم٘مقومٝم٤م »زم٣مَمرأة وظم٣م يٌـ ِب٣م

ًمرضمقع ُمـ أضمؾ أن يٙمٛمؾ ويً٘مػ، وهٙمذا اًمذي قم٘مد ًمف سم٤مُمرأة يٙمقن ٟمٗمًف حتدصمف ذم ا

أيًْم٤م اًمذي ًمف همٜمؿ  ٟمٗمًف حتدصمف سم٤مًمرضمقع ُمـ أضمؾ أن يرضمع وأن يدظمؾ سم٤مُمرأشمف، وهٙمذا

وُمْؾ إِْن ىَم٣مَن آزَم٣مُؤىُمْؿ ﴿سمؾ وهق ُمٜمتٔمر ٟمت٤مضمٝم٤م، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: إ أو

٣مَدَه٣م َوَأزْمٛم٣َمُؤىُمْؿ َوإطِْمَقاُٞمُ٘مْؿ َوَأْزَواصُم  ًَ َُمْقَن ىَم ٣مَرٌة ََتْ هْمُتُٚمقَه٣م َوجِتَ ُ٘مْؿ َوفَمُِمغَمسُمُ٘مْؿ َوَأَْمَقاٌل اوْمؼَمَ

ـَ  ـُ سَمْرَوْقََّن٣َم َأضَم٤مح إيَِمْٝمُ٘مْؿ َِم
٣مىمِ ًَ زمحُِمقا ضَمتحك َيْٟمَِتَ  اهللَِوََم  اهللُ َوَرؽُمقيمِِف َوصِمَٜم٣مٍد دِم ؽَمٌِٝمٙمِِف هَمؼَمَ

، ُمٕمنم اعمًٚمٛملم يٜمٌٖمل أن ٟمٜمٔمر إمم هذه [12]اًمتقسم٦م:﴾َٖم٣مؽِمِٗمكمَ ٓ َُّيِْدي ايْمَٗمْقَم ايمْ  اهللُزمَِٟمَْمِرِه وَ 

، ويمام ٟمٔمر إًمٞمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ، ومٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م يمام ٟمٔمر إًمٞمٝم٤م اًمٜمٌل 

ذم قمٝمد  همزوة سمدر يم٤مٟمقا أىمؾ ُمـ اعمنميملم قمدًدا وقمدة أسم٤مد اهلل هبؿ اًمٙمٗمر، وهٙمذا أيًْم٤م

قن ضمح٤مومؾ اًمٙمٗمر، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف أيب سمٙمر وذم قمٝمد قمٛمر ومٛمـ سمٕمدهؿ يقاضمٝم
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ٌُقَن زمِِف فَمُدوح ﴿اًمٙمريؿ:  ْٝمِؾ سُمْرِه ـْ ِرزَم٣مِط اخْلَ ٍة َوَِم ـْ وُمقح ْؿ ََم٣م اؽْمَتَْمْٔمُتْؿ َِم وا ََلُ  اهللَِوَأفِمده

ىُمؿْ  أيمؼم ُمـ ، أيمؼم يمراُم٦م ًمألومٖم٤مٟمٞملم أن يمنوا اًمِمٞمققمٞم٦م، ومٝمل [42ٕٟمٗم٤مل:ا]﴾َوفَمُدوح

واهلل أقمٚمؿ سمّمحتٝم٤م، ًمٙمـ أيمؼم يمراُم٦م أهنؿ  اهلل قمزام قمٌداًمٙمراُم٤مت اًمتل يمتٌٝم٤م 

يقاضمٝمقن سمٌٜمدىمٞمتٝمؿ ذم أول إُمر يقاضمٝمقن روؾمٞم٤م، ومٝمذه شمٕمتؼم يمراُم٦م، ورب اًمٕمزة 

وا ﴿ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ىُمؿْ  اهللَإِْن سَمٛمٌُْمُ ، وإٓ ومامذا ٟمتقىمع ُمٕمنم [5]حمٛمد: ﴾َيٛمٌُْمْ

ُم٤مذا ٟمتقىمع ُمـ أقمداء اإلؾمالم؟ واضم٥م قمٚمٞمٜم٤م أن  اعمًٚمٛملم ُمـ أُمريٙم٤م اعم٤ًمظم٦م اعمٛمٞمٕم٦م؟

ٟمٜمٍم إظمقاٟمٜم٤م إومٖم٤مٟمٞملم وإظمقاٟمٜم٤م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم، ؾمقاء يم٤من سم٤معم٤مل أو يم٤من سم٤مًمٜمٗمس، 

ويٕمتؼم ضمٝم٤مدهؿ ودوم٤مقمٝمؿ دوم٤مقًم٤م قمـ اإلؾمالم وٟمًٍما ًمإلؾمالم، ٟمٕمؿ إٟمف يٕمتؼم ٟمًٍما 

قن إمم هذه اًمدٟمٞم٤م ي١مدي ًمإلؾمالم وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأن ٟمٕمٚمؿ أن اًمريم

ذ َم٣م دم ايمرصمؾ ؾمح ه٣ميمع وصمٌـ «ي٘مقل:  إمم اًمذل، وي١مدي إمم اجلٌـ واًمرؾمقل 

  .»طم٣ميمع

وىمد ؾمٛمٕمتؿ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم احل٨م قمغم اإلٟمٗم٤مق ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وىمد ضم٤مء رضمؾ 

أيب ُمًٕمقد وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل  ُمـ طمدي٨م "صحٞمح ُمًٚمؿ"سمٜم٤مىم٦م خمٓمقُم٦م يمام ذم 

، وم٠مٟم٧م إذا »يمؽ ِب٣م يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ؽمٌٔمامئ٥م ٞم٣موم٥م خمْمقَم٥م«: ؾمٌٞمؾ اهلل، وم٘م٤مل اًمٜمٌل هذه ذم 

ىمدُم٧م اًمدرهؿ أو اًمري٤مل إلظمقاٟمؽ إومٖم٤مٟمٞملم اًمذيـ جي٤مهدون ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومٙم٠مٟمؽ 

                                                        

ْب.إظمقاين (2059)   ُمَتَعصِّ

( وهمػمه قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف وهق ذم اجلامع اًمصحقح 7/187رواه أسمق داود )( 2060)

(3/214.) 

 (.1892)م ( 2061)
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ىمدُم٧م ؾمٌٕمامئ٦م ري٤مل إًمػ سمًٌٕمامئ٦م أًمػ، وهٙمذا ي٤م إظمقاٟمٜم٤م يٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟم٘مدم ٕٟمٗمًٜم٤م 

سمالد اإلؾمالم، ويٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمتٜمٌف ًمألظمٓم٤مر اعمحٞمٓم٦م سمٌالد هلل قمز وضمؾ طمتك حيٗمظ اهلل 

 اإلؾمالم.

 أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م، وأن يتقومٜم٤م ُمًٚمٛملم، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

* * * 



 804 الصرب (82

 اخلطب٘ األّىل
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م 

ٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ وُمـ ؾم

 إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ُٗمقا ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ٙمُِٚمقنَ  اهللََي٣م َأُّيه ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ]آل  ﴾ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم

  .[221قمٛمران:

ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح ﴿ ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح َي٣م َأُّيه

ُٗمقا  ٣مًء َواسمح ًَ
َْرضَم٣مَم إِنح  اهللََِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  اهللَايمحِذي سَم

  .[2]اًمٜم٤ًمء: ﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ُٗمقا ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  اهللََي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع   .[52-52]إطمزاب: ﴾َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝمامً  اهللَُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

ـَ آََمٛمُقا اؽْمَتِٔمٝمٛمُقا ﴿ وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف  ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

الِة إِنح  ػْمِ َوايمِمح ـَ  اهللَ زم٣ِميمِمح ٣مزمِِري ـْ ُيْٗمَتُؾ دِم ؽَمٌِٝمِؾ *  ََمَع ايمِمح َأَْمَقاٌت زَمْؾ  اهللَِوٓ سَمُٗمقيُمقا ظمَِ

ـْ ٓ سَمُْمُٔمُرونَ 
ٍء َمِ *  َأضْمَٝم٣مٌء َويَم٘مِ ُ٘مْؿ زمًَِمْ ٌُْٙمَقٞمح ََْمَقاِل َويَمٛمَ ْٕ ـَ ا قِع َوَٞمْٗمٍص َِم ْقِف َواجْلُ ـَ اخْلَ

ـَ  ٣مزمِِري ِ ايمِمح َْٞمُٖمِس َوايمثحَٚمَراِت َوزَمممِّ ْٕ ٣م إيَِمْٝمِف *  َوا ٣م هلِلحِ َوإِٞمح ٥ٌٌَم وَم٣ميُمقا إِٞمح ـَ إَِذا َأَص٣مزَمْتُٜمْؿ َُمِِمٝم ايمحِذي

ِْؿ َوَرمْح٥َمٌ *  َراصِمُٔمقنَ  ـْ َرِبِّ -235]اًمٌ٘مرة: ﴾َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْْٜمَتُدونَ  ُأويَمئَِؽ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َصَٙمَقاٌت َِم

، ذم ه١مٓء أي٤مت احل٨م قمغم اًمّمؼم وسمٞم٤من ُمٜمزًم٦م اًمّمؼم اًمرومٞمٕم٦م، ورب اًمٕمزة ي٘مقل [235
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٣مٍب ﴿ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ًَ ٣مزمُِروَن َأصْمَرُهْؿ زمَِٕمغْمِ ضِم اَم ُيَقذمح ايمِمح ، واًمّمؼم حيت٤مج [22]اًمزُمر:﴾إِٞمح

ت٤مج إمم اًمّمؼم، وإذا مل يّمؼم ومٚمـ حيِّمؾ قمٚماًم، اًمزارع إًمٞمف يمؾ ُمًٚمؿ، ومٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ حي

حمت٤مج إمم اًمّمؼم، اًمت٤مضمر حمت٤مج إمم اًمّمؼم، اعمريض حمت٤مج إمم اًمّمؼم، وهٙمذا يمؾ واطمد 

حمت٤مج إمم اًمّمؼم، وُمـ صمؿ أقمداء اإلؾمالم يمثر ومٞمٝمؿ آٟمتح٤مر ٕٟمف ًمٞمس ًمدهيؿ صؼم، وٓ 

 إُمقر، ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ ذم يمت٤مسمف ي١مُمٜمقن سم٘مدر اهلل قمز وضمؾ، واًمٕم٤مىم٦ٌم عمـ صؼم ذم

٣م ايمحتِل زَم٣مَرىْمٛم٣َم ﴿اًمٙمريؿ:  َْرِض َوََمَٕم٣مِرَِبَ ْٕ َتّْمَٔمُٖمقَن ََمَُم٣مِرَق ا ًْ ـَ ىَم٣مُٞمقا ُي َوَأْوَرشْمٛم٣َم ايْمَٗمْقَم ايمحِذي

ْرَٞم٣م ََم٣م وا َوَدَمح ٛمَك فَمعَم زَمٛمِل إِْهائٝمَؾ زماَِم َصػَمُ ًْ َؽ احْلُ ح٦ْم ىَمٙمَِٚم٦ُم َرزمِّ ىَم٣مَن َيِْمٛمَُع  همِٝمَٜم٣م َومَت

، اًمّمؼم حيت٤مج إًمٞمف يمؾ ُمًٚمؿ، [255ٕقمراف:ا] ﴾همِْرفَمْقُن َووَمْقَُمُف َوََم٣م ىَم٣مُٞمقا َئْمِرؾُمقنَ 

َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم ﴿ واإلُم٤مُم٦م ذم اًمديـ ًمـ شمٜم٤مل إٓ سم٤مًمّمؼم، ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

وا َوىَم٣مُٞمق ٥ًم َُّيُْدوَن زمَِٟمَْمِرَٞم٣م ظمَح٣م َصػَمُ  .[12]اًمًجدة: ﴾ا زمِآي٣مسمِٛم٣َم ُيقوِمٛمُقنَ َِمٛمُْٜمْؿ َأئِٚمح

ومٙمؾ ُمًٚمؿ حمت٤مج إمم أن يّمؼم، سمؾ اًمّمؼم ُمٜمزًم٦م إٟمٌٞم٤مء اًمرومٞمٕم٦م ودرضم٦م رومٞمٕم٦م، 

ـَ ﴿ :ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف حمٛمد  هَم٣مْصػِمْ ىَماَم َصػَمَ ُأويُمقا ايْمَٔمْزِم َِم

ؽُمؾِ  ُم٤م ىمدر اهلل قمٚمٞمف، ي٘مقل  ، ومٞمٜمٌٖمل سمؾ جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يّمؼم قمغم[53]آطم٘م٤مف:﴾ايمره

ُ٘مْؿ ﴿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ًِ َْرِض َوٓ دِم َأْٞمُٖم ْٕ ٥ٌٍَم دِم ا ـْ َُمِِمٝم ََم٣م َأَص٣مَب َِم

َأَه٣م إِنح َذيمَِؽ فَمعَم  ٌِْؾ َأْن َٞمػْمَ ـْ وَم ٓح دِم ىمَِت٣مٍب َِم غمٌ  اهللِ إِ ًِ يمَِ٘مْٝمال سَمْٟمؽَمْقا فَمعَم ََم٣م هَم٣مسَمُ٘مْؿ َوٓ *  َي

 .[15-11]احلديد: ﴾ضُمقا زماَِم آسَم٣مىُمؿْ سَمْٖمرَ 

واًمٕمٚمامء اهتٛمقا سمٙمت٤مسم٦م آي٤مت اًمّمؼم، وأطم٤مدي٨م اًمّمؼم، اًمِم٠من يمؾ اًمِم٠من أٟمف ٓ 

يًتٓمٞمع أن يٕمٞمش ُمًٚمؿ ذم هذه إرض إٓ سمّمؼم، ومال سمد ُمـ إذي٦م، وىمد أوذي أٟمٌٞم٤مء 

َؾ فَمعَم ﴿ اهلل طمتك ىم٤مًمقا: ٓح َٞمَتَقىمح نح فَمعَم ََم٣م آَذْيُتُٚمقَٞم٣م َووَمْد هَ  اهللَِوََم٣م يَمٛم٣َم َأ ٌَُٙمٛم٣َم َويَمٛمَِْمػِمَ َداَٞم٣م ؽُم
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ُٙمقنَ  اهللَِوفَمعَم  ِؾ اظمَُْتَقىمِّ ـْ َأْرِوٛم٣َم َأْو *  هَمْٙمَٝمَتَقىمح ـَ ىَمَٖمُروا يمُِرؽُمٙمِِٜمْؿ يَمٛمُْخِرصَمٛمحُ٘مْؿ َِم َووَم٣مَل ايمحِذي

ـح  ْؿ يَمٛمُْٜمٙمَِ٘م ُ تِٛم٣َم هَمَٟمْوضَمك إيَِمْٝمِٜمْؿ َرِبه ـْ *  ايمٓمح٣مظمكِِمَ  يَمَتُٔمقُدنح دِم َِمٙمح َْرَض َِم ْٕ ٘مِٛمَٛمحُ٘مُؿ ا ًْ َويَمٛمُ

 .[22-21 اسمراهٞمؿ:]﴾زَمْٔمِدِهؿْ 

وا َوَص٣مزمُِروا ﴿ ومٕمٚمٞمٜم٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم أن ٟمّمؼم وٟمّم٤مسمر: ـَ آََمٛمُقا اْصػِمُ ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ُٗمقا  ُ٘مْؿ سُمْٖمٙمُِحقنَ  اهللََوَرازمُِْمقا َواسمح  .[122آل قمٛمران:] ﴾يَمَٔمٙمح

أن اعمراسمط إذا )أظمؼم  ا وراسمٓمقا، إذا طمّمؾ اًمرسم٤مط وم٢من اًمرؾمقل اصؼموا وص٤مسمرو

اعمراسمط ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وذم صمٖمقر اعمًٚمٛملم وٓ يٜم٘مٓمع، ومٜمحٛمد  (ُم٤مت جيري ًمف قمٛمٚمف

 إذااهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إذ ضمٕمٚمٜم٤م ُمًٚمٛملم، وٟم٠ًمل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن يثٌتٜم٤م سم٤مًمّمؼم، و

 ؿمٞمًئ٤م، ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:مل ٟمّمؼم ومٚمـ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٕمٛمؾ ًمإلؾمالم 

ْؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ ﴿ ٝمهقَن ىَمثغٌِم هَماَم َوَهٛمُقا ظم٣َِم َأَص٣مَِبُ ـْ َٞمٌِلر وَم٣مسَمَؾ ََمَٔمُف ِرزمِّ ـْ َِم َوََم٣م َؤُمُٖمقا َوََم٣م  اهللَِوىَمَٟميِّ

ـَ  اهللُاؽْمَتَ٘م٣مُٞمقا وَ  ٣مزمِِري  .[224آل قمٛمران:] ﴾حُي٤ِمه ايمِمح

رقمديًدا، وأن يٓمٚم٥م ُمـ اهلل اًمّمؼم وأن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ؿم٠من اعمًٚمؿ أن ٓ يٙمقن 

َن ﴿ يثٌتف، ويمام ي٘مقًمقن اًمِمج٤مقم٦م صؼم ؾم٤مقم٦م، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ْٔ ا

َػ  ٌُقا َِم٣مَئَتكْمِ َوإِنْ  اهللُطَمٖمح
ـْ َِمْٛمُ٘مْؿ َِم٣مَئ٥ٌم َص٣مزمَِرٌة َيْٕمٙمِ  فَمٛمُْ٘مْؿ َوفَمٙمَِؿ َأنح همِٝمُ٘مْؿ َؤْمٖم٣ًم هَم١مِْن َيُ٘م

ٌُقا َأيْمَٖمكْمِ زم١ِمِْذِن 
ـْ َِمٛمُْ٘مْؿ َأيْمٌػ َيْٕمٙمِ ـَ  اهللُوَ  اهللِ َيُ٘م ٣مزمِِري ، ي٤ٌمرك اهلل ذم [44ٕٟمٗم٤مل:] ﴾ََمَع ايمِمح

اجلٛمع اًم٘مٚمٞمؾ إذا ُوضِمَد صؼم قمغم ُم٤م ىمدر اهلل، رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ سمٕمد أن 

ٓح زم١ِمِْذِن ﴿ طم٨م قمغم اًمّمؼم: ٥ٌٍَم إِ ـْ َُمِِمٝم ـْ زمِ  اهللِ ََم٣م َأَص٣مَب َِم ـْ ُي٠ْمَِم ِد  ٣مهللَِوََم َُّيْ

                                                        

 شمؼدم ىمريًٌا. رواه مًؾؿ قمـ ؾمؾامن ريض اهلل قمـف.( 2062)
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ٌَفُ  ، إذا صؼمت قمغم أىمدار اهلل قمٚمٛم٧م أٟمف ٓ يّمٞمٌؽ إَّٓ ُم٤م ىمدر اهلل [22:اًمتٖم٤مسمـ]﴾وَمْٙم

قمٚمٞمؽ، وم٢من اهلل هيدي ىمٚمٌؽ ويًددك ويثٌتؽ، ومٜمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء أو ص٤مًمح ُمـ اًمّم٤محللم 

ف وشمٕم٤ممم ُمـ اًمّمؼم اًمذيـ يثٌتقن أُم٤مم ؿمٕمقهبؿ، وأُم٤مم جمتٛمٕم٤مهتؿ أقمٓم٤مهؿ اهلل ؾمٌح٤مٟم

وُمـ اًمث٤ٌمت، ويٜمٌٖمل أن ٟمٕمٚمؿ ويٕمٚمؿ اعمًٚمٛمقن أهنؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن يٜمٍموا أٟمٗمًٝمؿ، 

 وٓ يًتٓمٞمٕمقن أن ي٘مٗمقا أُم٤مم أقمدائٝمؿ إٓ سم٤مًمّمؼم وسمٓمٚم٥م اًمث٤ٌمت ُمـ اهلل قمز وضمؾ.

رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب  »وَمـ يتِمػم يِمػمه اهلل«ي٘مقل:  اًمٜمٌل 

 .ؾمٕمٞمد اخلدري

أص٤مسمؽ ُمرض وشمّمؼمت رسمام سمٕمد أي٤مم شمّمٌح ٓ شم٤ٌمزم سم٤معمرض، شمْمحؽ يم٠مٟمؽ  اإذ

ًم٧ًم سمٛمريض، ًمٙمـ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس إذا سع وًمده أو أظمقه ضمـ ضمٜمقٟمف، رسمام ٓ يؽمك 

خمروًم٤م إٓ ذه٥م سمف إًمٞمف، خيرضمقن ُمـ اًمًٕمقدي٦م إمم اًمٕمقسمكم اًمدضم٤مل، أصح٤مسمٜم٤م رسمام 

همػمه، صمؿ إذا مل يٜمٗمع ىم٤مًمقا: واهلل ومٞمف يذهٌقن إمم دضم٤مل ُمـ دضم٤مضمٚم٦م صٕمدة يم٤مخلٓمٞم٥م أو 

واطمد ذم سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف، أُم٤م هذا ومآي٦م ُمـ أي٤مت، وأظمذ اًمًٞم٤مرة وقمغم سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف، وإذا مل 

يٜمٗمع ومٞمف واطمد ذم رداع، وإذا مل يٜمٗمع ومٗمٞمف واطمد آي٦م ُمـ أي٤مت سمٕمدن يٕمٓمل طمروًزا قمغم 

ي٤ٌمزم سمديٜمف8 ٕٟمف ًمٞمس ًمديف  اًمّمح٦م، وص٤مطمٌٜم٤م ٓ ي٤ٌمزم سم٤مًمدراهؿ وٓ ي٤ٌمزم سمقىمتف، سمؾ ٓ

ؼْمُ وٞم٤مء اًمرؾمقل  ، اًمذي يٕمٓمٞمف اهلل اًمّمؼم »ايمِمػم وٝم٣مء«ي٘مقل:  صؼم، اًمّمَّ

يًتٓمٞمع يتٍمف ذم إُمقر اًمِمدائد اعمدهلٛم٦م، واًمذي ٓ يٕمٓمٞمف اهلل صؼًما رسمام ي٘متؾ ٟمٗمًف، 

                                                        

 (.1053( )م 1469)خ ( 2063)

 ( قمـ أيب ماًمؽ إؿمعري ريض اهلل قمـف.223رواه مًؾؿ )( 2064)
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٘متؾ ٟمٗمًف (، سمؾ رسمام ي)وي٤م ريب ويش ذم ذٟمٌل، ورسمام ي٘مقل: ي٤م ريب ُم٤م رأي٧م إٓ أٟم٤م

، ٟمقر إذا »ايمِمػم وٝم٣مء«إذ ي٘مقل:  يمام شمِم٤مهدون ويمام شمًٛمٕمقن، وصدق اًمرؾمقل 

أقمٓم٤مك اهلل اًمّمؼم واطمؽمىم٧م ؾمٞم٤مرشمؽ أو اطمؽمق سمٞمتؽ، أو ُم٤مت أظمقك أو طمّمؾ ُم٤م 

طمّمؾ، شمّمؼم وشمرضمع قمغم اهلل قمز وضمؾ، وشمٕمٚمؿ أن اهلل ىم٤مدر قمغم أن خيٚمػ قمٚمٞمؽ سم٠ميمثر 

ـْ َصػَمَ ﴿اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  وأيمثر وأيمثر إذا صؼمت واطمت٧ًٌم، ورب َوظمََ

َُُمقرِ  ْٕ ـْ فَمْزِم ا
ِ ، ُمـ اًمذي يًتٓمٞمع أن يٛمًؽ ٟمٗمًف، [25اًمِمقرى:] ﴾َونَمَٖمَر إِنح َذيمَِؽ ظمَ

هق اًمرضمؾ اًمٌٓمؾ ًمٞمس سم٤مٕمحؼ اًمذي هيتز ويرشمٕمد ٕدٟمك طم٤مضم٦م، وإذا همْم٥م قمغم 

هٙمذا ٕشمٗمف إؾم٤ٌمب هذا  ؿمخص ىم٤مل: واهلل ٕيمنن رأؾمف وٕىمتٚمٜمف طمتك أؾمؽميح ُمٜمف،

يمٝمس ايمُمديد زم٣ميمٌمفم٥م، ويم٘مـ ايمُمديد ايمذي «ي٘مقل:  ًمٞمس سمٌٓمؾ8 ٕن اًمرؾمقل 

ي٘مقل  ، اًمرؾمقل ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة »يٚمٙمؽ ٞمٖمًف فمٛمد ايمٕمّم٤م

ُمـ طمدي٨م أيب هريرة وىمد أشم٤مه رضمؾ وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل  يمام ذم اًمّمحٞمح

، هٙمذا يٙمرر »ٓ سمٕمّم٤م«رؾمقل اهلل أوصٜمل، ىم٤مل: ، ىم٤مل: ي٤م »ٓ سمٕمّم٤م«أوصٜمل، ىم٤مل: 

 قمٚمٞمف صمالصًم٤م.

أظمقك اعمًٚمؿ يّمكم ويٕمٌد اهلل ويت٘مرب إمم اهلل سمام يريض رسمف وم٢مذا اؾمتزًمف اًمِمٞمٓم٤من ٓ 

َوإِْن ﴿ يٜمٌٖمل أن شمًتحؾ دُمف وٓ ُم٤مًمف وٓ قمروف، رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

 ٌْ ٌُقا زمِِٚمْثِؾ ََم٣م فُمقوِم ٌُْتْؿ هَمَٔم٣موِم ـَ فَم٣موَم ٣مزمِِري َق طَمغْمٌ يمِٙمِمح سُمْؿ ََلُ ـْ َصػَمْ
 .[214اًمٜمحؾ:] ﴾ُتْؿ زمِِف َويَمئِ

                                                        

 ف قمغم ًمغة ىمقمـا، وإٓ وماًمصقاب ما رأيت إٓ إياي/اًمشقخ.شمؽؾؿـا سم( 2065)

 (.2609( )م 6114)خ ( 2066)

 ( اكػرد سمف.6116)خ ( 2067)



 811 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

ٓ قمٚمٞمؽ أن ي٘م٤مل: إٟمؽ ذًمٞمؾ، وٓ قمٚمٞمؽ أن ي٘م٤مل: إٟمؽ شمريم٧م طم٘مؽ ُمـ أضمؾ 

 اخلقف، قمٚمٞمؽ اإلصمؿ إذا حتٛمٚم٧م سمٜمٗمس ُمًٚمٛم٦م، أو أظمذت طم٘مقق اعمًٚمٛملم.

 ٤مٟمف وشمٕم٤ممم.قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وأن ٟمرضمع إمم اهلل ؾمٌح

 اخلطب٘ الجاىٔ٘
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ 

 د.محٞمد جمٞم

اًمٚمٝمؿ سم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ 

 محٞمد جمٞمد.

٣مَن يَمِٖمل طُمْنٍ *  َوايْمَٔمٌْمِ ﴿أُم٤م سمٕمد: ومًٌؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ:  ًَ ْٞم ِ ْٕ ـَ *  إِنح ا ٓح ايمحِذي إِ

ؼِّ َوسَمَقاَصقْ  ٣مِت َوسَمَقاَصْقا زم٣ِمحْلَ ٣محِلَ ػْمِ آََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمح  .[5-2]اًمٕمٍم: ﴾ا زم٣ِميمِمح

يٜمٌٖمل ًمٙمؾ ُمًٚمؿ أن يٜمٔمر أهق ُمـ اخل٤مهيـ؟ ٕن ؾمقرة اًمٕمٍم شمٕمتؼم ُمٞمزاًٟم٤م ًمٙمؾ 

واطمد ُمٜم٤م، هؾ هق يقيص اًمٜم٤مس سم٤محلؼ؟ وهؾ هق يقيص اًمٜم٤مس سم٤مًمّمؼم؟ أم إذا أشم٤مه 

رضمؾ ُمـ أصح٤مسمف أو ُمـ أصدىم٤مئف يِمٙمق قمٚمٞمف ذم ىمْمٞم٦م ىم٤مل: قمٚمٞمؽ سمف وأٟم٤م ًمؽ سم٤معم٤مل، 

ًقرة شمٕمتؼم ُمٞمزاًٟم٤م ًمًٕم٤مدشمؽ وخل٤ًمرشمؽ، هؾ أٟم٧م شمقيص اًمٜم٤مس سم٤محلؼ وإن ومٝمذه اًم

همْمٌقا؟ هؾ أٟم٧م شمقيص اًمٜم٤مس سم٤مًمّمؼم قمغم أىمدار اهلل؟ أم شمِمجٕمٝمؿ قمغم اًم٤ٌمـمؾ؟ ٟمٌٞمٜم٤م 
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اسمـ  ُمـ طمدي٨م "اًمّمحٞمحلم"يّمٚمح سملم اًمٜم٤مس، وشم٠مشمٞمف اُمرأة يمام ذم  حمٛمد 

ع وم٤مدع اهلل إن ؾمئ٦م دفمقت «زم أٓ أسع، ىم٤مل:  قم٤ٌمس ومت٘مقل: ي٤م رؾمقل اهلل إين ُأْسَ

، ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل أصؼم وزم اجلٜم٦م، وًمٙمٜمل »يمؽ وإن ؾمئ٦م صػمت ويمؽ اجلٛم٥م

أشمٙمِمػ وم٤مدع اهلل أٓ أشمٙمِمػ، ومدقم٤م اهلل هل٤م أٓ شمتٙمِمػ، ٟمٕمؿ مهٛمٜم٤م ه٤مسمٓم٦م ه٤مسمٓم٦م، ًمق 

أة أصٞم٥م أطمدٟم٤م سم٠مي داء ُمـ إدواء ُمًتٕمد أن يتٕم٤مًم٩م سم٤محلالل واحلرام، وًمٙمـ شمٚمٙمؿ اعمر

 اسمٜم٦م أرؾمٚم٧م إمم اًمٜمٌل  أنشم٘مقل: أصؼم ي٤م رؾمقل اهلل وزم اجلٜم٦م، وذم اًمّمحٞمح 

شم٘مقل: وًمده٤م ُمنمف قمغم اعمقت وٟمٗمًف شمت٘مٕم٘مع أي شمٓمٚمع وشمٜمزل، صمؿ سمٕمد هذا ىم٤مل: 

 أن ي٠ميت إًمٞمٝم٤م، وأشمك  ، وم٠مىمًٛم٧م قمغم اًمٜمٌل »َمره٣م همٙمتِمػم ويمتحت٤ًم«

 .وظمرضم٧م روح اًمّمٌل ومٌٙمك اًمٜمٌل 

ًٚمٛملم يٜمٌٖمل أن ٟمتقاىص سم٤مًمّمؼم، ي٤م ًمف ُمـ قمالج أن يقيص سمٕمْمٜم٤م هٙمذا ُمٕمنم اعم

سمٕمًْم٤م سم٤مًمّمؼم، وٓ ٟمٙمقن ُمـ مجٚم٦م احلٛم٘مك طمتك وإن رضسمؽ ص٤مطمٌؽ، صم٧ٌم ذم احلدي٨م 

طمٙمك ٟمًٌٞم٤م ُمـ ) ُمًٕمقد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، أن اًمٜمٌل  قمـ اسمـ اًمّمحٞمح

صؼم  (ٓ يٕمٚمٛمقنإٟمٌٞم٤مء رضسمف ىمقُمف طمتك أدُمقه ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًم٘مقُمل وم٢مهنؿ 

وصم٤ٌمت ُمٕمنم اعمًٚمٛملم، إن يمٜمتؿ شمريدون اجلٜم٦م صؼم قمغم اًمِمدائد وقمغم اعمّم٤مئ٥م، وقمغم 

، يٜمٌٖمل أن شمّمؼم،  ًٓ أيًْم٤م اًمناء واًمياء طمتك قمغم اًمٖمٜمل قمغم اعم٤مل إذا أقمٓم٤مك اهلل ُم٤م

وقمغم أسم٤مـمٞمؾ اعمرضمٗملم اًمذيـ يرضمٗمقن قمغم إي٤مك إي٤مك أن شمًتٕمٛمٚمف ذم ُم٤م ٓ يريض اهلل، 

                                                        

 (.2576( )م 5652)خ ( 2068)

 ( قمـ أؾمامة ريض اهلل قمـف.923( )م 5655)خ ( 2069)

 (.1792( )م 6929)خ ( 2070)
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قم٤مة إمم اهلل، يٜمٌٖمل قمغم اًمدقم٤مة إمم اهلل أن يّمؼموا، أراضمٞمػ وأيم٤مذي٥م شم٠ميت إمم ه٤مهٜم٤م، اًمد

وشمٚمٙمؿ إراضمٞمػ وإيم٤مذي٥م ًمـ شمثٜمٞمٜم٤م قمـ ـمري٘مٞمٜم٤م، ومٚمقٓ أٟمٜم٤م ـمٚم٦ٌم قمٚمؿ ٟمرى اجلٚمقس 

َتِٕمِديـ أن ٟمذه٥م إمم صٜمٕم٤مء وإمم شمٕمز وإمم مجٞمع اعمدن اًمٞمٛمٜمٞم٦م:  ًْ َوََم٣م ىَم٣مَن ﴿ُمٕمٝمؿ، ًمُٙمٜم٤َّم ُُم

ٓح زم١ِمِْذِن يمِٛمَ  الً  اهللِ ْٖمٍس َأْن مَتُقَت إِ  .[223]آل قمٛمران:﴾ىمَِت٣مزم٣ًم َُم٠َمصمح

شمٚمٙمؿ إراضمٞمػ ٓ شمثٜمٞمٜم٤م قمـ أقمامًمٜم٤م وقمام ٟمحـ سمّمدده، وًمٙمـ ٟمرى ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ 

أٟمٗمع ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم، ومٞمٜمٌٖمل ذم مجع ؾمػمٟم٤م وذم قم٤ٌمداشمٜم٤م أن ٟم٘متدي سمٜمٌٞمٜم٤م حمٛمد طمتك 

 .٤مُمٚم٦م اعمرضمٗملم ٟم٘متدي سمٜمٌٞمٜم٤م حمٛمد ُمع ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمٜم٤موم٘ملم، وُمع ُمٕم

 ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م وأن يتقومٜم٤م ُمًٚمٛملم.

* * * 
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف واصح٤مسمف أمجٕملم، 

 ده ورؾمقًمف.وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌ

أُم٤م سمٕمد: وم٤مًمّمؼم هق طمٌس اًمٜمٗمس قمـ اجلزع، وطمٌس اًمٚم٤ًمن قمـ اًمتِمٙمل 

يمٝمس َمٛم٣م َمـ رضب «ي٘مقل:  واًمتًخط، وطمٌس اًمٞمد قمـ اًميب8 ٕن اًمٜمٌل 

 .»اخلدود وؾمؼ اجلٝمقب ودفم٣م زمدفمقى اجل٣مهٙمٝم٥م

اشمٛمت٣من دم ايمٛم٣مس مه٣م ِبام ىمٖمر: ايمْمٔمـ دم إٞم٣ًمب وايمٛمٝم٣مضم٥م فمعم «: وي٘مقل اًمٜمٌل 

 .واحلدي٨م رواه ُمًٚمؿ »ٝم٦ماظم

سم٤مًمّمؼم ُمع اًم٘مقم اًمّم٤محللم8 ٕن هذا رسمام  اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٠مُمر ٟمٌٞمف حمٛمًدا 

: شمِمٛمئز ُمٜمف ٟمٗمقس يمثػم ُمـ ذوي اًمزقم٤مُم٦م، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف حمٛمد 

ْؿ زم٣ِميْمَٕمَداِة َوايْمَٔمًِمِّ ﴿ ُ ـَ َيْدفُمقَن َرِبح َؽ ََمَع ايمحِذي ًَ ُيِريُدوَن َوصْمَٜمُف َوٓ سَمْٔمُد فَمْٝمٛم٣َمَك  َواْصػِمْ َٞمْٖم

ٌََع َهَقاُه َوىَم٣منَ  ـْ ِذىْمِرَٞم٣م َواسمح ٌَُف فَم ـْ َأنْمَٖمْٙمٛم٣َم وَمْٙم ْٞمٝم٣َم َوٓ سُمْمِْع ََم َٝم٣مِة ايمده  َأَْمُرُه فَمٛمُْٜمْؿ سُمِريُد ِزيٛم٥ََم احْلَ

، صمؿ اًمّمؼم أيًْم٤م يٙمقن قمغم اًمٓم٤مقم٤مت واًمّمؼم قمـ [16اًمٙمٝمػ:]﴾هُمُرؿم٣مً 

اًمّمؼم قمغم إىمدار، أي قمغم ُم٤م ىمدره اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ي٘مقل اهلل ، واعمٕمّمٞم٦م

ٓح زم١ِمِْذِن ﴿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ٥ٌٍَم إِ ـْ َُمِِمٝم ـْ زمِ  اهللََِم٣م َأَص٣مَب َِم ـْ ُي٠ْمَِم ِد  ٣مهللَِوََم َُّيْ

                                                        

 ( قمـ اسمـ مًعقد ريض اهلل قمـف.103( )م 1297)خ ( 2071)

 هريرة ريض اهلل قمـف.( قمـ أيب 67)م ( 2072)

 ـ أي: اًمصؼم قمغم آسمتعاد قمـفا.( 2073)
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ٌَفُ  ، وم٢مذا قمٚمؿ اعمًٚمؿ أن اعمّم٤مئ٥م شمٙمقن سم٢مذن اهلل ه٤من قمٚمٞمف إُمر، واًمٜمٌل [22]اًمتٖم٤مسمـ:﴾وَمْٙم

ُمـ طمدي٨م  "اًمّمحٞمحلم"يمام ذم  »إٞمام ايمِمػم فمٛمد ايمِمدَم٥م إولم«ي٘مقل:  

ي٣م أَم٥م اهلل اسمؼ «اُمرأة شمٌٙمل قمٜمد ىمؼم وم٘م٤مل هل٤م:  أٟمس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف إذ رأى اًمٜمٌل 

ْت أن هذا رؾمقل »اهلل واصػمي ، ىم٤مًم٧م: إًمٞمؽ قمٜمل وم٢مٟمؽ مل شمّم٥م سمٛمّمٞمٌتل، صمؿ ُأظْمؼِمَ

 .»إٞمام ايمِمػم فمٛمد ايمِمدَم٥م إولم«: ٤مل اًمٜمٌل : إين مل أقمرومؽ وم٘مومتٌٕمتف وم٘م٤مًم٧م اهلل 

ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس اًمّمؼم أن يتًخط اًمِمخص طمتك يٞم٠مس، وم٢مذا يئس صؼم ًمٞمس ُمـ اًمّمؼم 

ُمـ طمدي٨م أيب  ومٞمام يرويف قمـ رسمف يمام ذم اًمّمحٞمح رء، وي٘مقل اًمٜمٌل  ذم

َمـ أطمذت صٖمٝمف همِمػم واضمت٤ًم يمٝمس يمف صمزاء إٓ «هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: 

ومٞمام يرويف قمـ رسمف يمام  ، وُمٕمٜمك صٗمٞمف: أي: أطم٥م اًمٜم٤مس إًمٞمف، وي٘مقل اًمٜمٌل »٥ماجلٛم

َمـ أطمذت ضمٌٝمٌتٝمف أي فمٝمٛمٝمف همِمػم «ذم طمدي٨م أٟمس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ي٘مقل: 

 .»اجلٛم٥مواضمت٤ًم أزمديمتف ودم رواي٥م فمقوتف 

ومٙمؾ ُمًٚمؿ حمت٤مج إمم اًمّمؼم ظمّمقًص٤م ذم هذا اًمزُمـ اًمذي يمثرت ومٞمف اًمٗمتـ، وُم٤م 

اعمِم٤ميمؾ واعمّم٤مئ٥م اًمتل حتدث ًمٚمِم٤ٌمب سم٥ًٌم قمدم اًمت٠مين، وسم٥ًٌم قمدم اًمّمؼم. أيمثر 

قمغم اعمًٚمؿ أن يّمؼم طمتك وًمق أوذي ذم ٟمٗمًف أو ذم ُم٤مًمف أو قمروف، ومٌٕمض اًمنم أهقن 

 ُمـ سمٕمض، يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

ــ٤م  ــٜم٤مأسم ــتٌؼ سمٕمْم ــ٧م وم٤مؾم ــذر أومٜمٞم  ُمٜم

 

 طمٜم٤مٟمٞمؽ سمٕمض اًمنم أهقن ُمـ سمٕمـض 

                                                         

 (.926( )م 1302/1283)خ ( 2074)

 (.6424)خ ( 2075)

 (.5653)خ ( 2076)
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ًمٜمٗمًف قمغم أن آٟمت٘م٤مم ضم٤مئز، وًمٙمـ اًمّمؼم أومْمؾ، يمام أُم٤م أن يٌ٘مك ُمتًخًٓم٤م وُمٜمت٘ماًم 

َق طَمغْمٌ ﴿ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  سُمْؿ ََلُ ـْ َصػَمْ
ٌُْتْؿ زمِِف َويَمئِ ٌُقا زمِِٚمْثِؾ ََم٣م فُمقوِم ٌُْتْؿ هَمَٔم٣موِم َوإِْن فَم٣موَم

ـَ  ٣مزمِِري ـْ فَمْزِم ﴿ ، وىم٤مل:[214]اًمٜمحؾ:﴾يمِٙمِمح
ِ ـْ َصػَمَ َونَمَٖمَر إِنح َذيمَِؽ ظمَ َُُمقرِ َوظمََ ْٕ  ﴾ا

 .[25]اًمِمقرى:

وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ يمام ىمٚمٜم٤م ُمـ أطمقج اًمٜم٤مس إمم اًمّمؼم، وًمـ يتحّمؾ هلؿ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع إٓ 

سم٤مًمّمؼم قمغم اعمٙم٤مره، اًمّمؼم قمغم إذى ُمـ إىم٤مرب، اًمّمؼم قمغم اجلقع، واًمّمؼم قمـ 

اعمج٤مًمس اًمتل شمتقق إًمٞمٝم٤م ٟمٗمقس يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، ومال سمد أن يّمؼم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ وأن 

، وأن ي٘متدي سمًٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح، أٟم٤م أٟمّمحؽ إذا رأي٧م ٟمٗمًؽ وٕمٗم٧م قمزيٛمتٝم٤م جيتٝمد

وم٠مٟمّمحؽ أن شمٌح٨م وشم٘مرأ ذم ؾمػم قمٚمامئٜم٤م اعمت٘مدُملم، يمؿ يم٤مٟمقا حيٗمٔمقن؟ ويمٞمػ يم٤مٟمقا 

وؾمػمة أصح٤مسمف، أسمق هريرة ريض اهلل  يّمؼمون قمغم اًمِمدائد8 سمؾ ذم ؾمػمة رؾمقل اهلل 

قمغم ُمؾء  ٧م أًمزم رؾمقل اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف اًمذي أصٌح طم٤مومظ اًمّمح٤مسم٦م ي٘مقل: يمٜم

، وخيؼم أٟمف يم٤من ًمٞمخر ُمـ اجلقع طمتك ئمـ أٟمف جمٜمقن وُم٤م سمف ضمٜمقن، هٙمذا سمٓمٜمل

سمـ قم٤ٌمس ريض اهلل شمٕم٤ممم  اهلل قمٌد أيًْم٤م همػم أيب هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ أمجٕملم،

قمٜمٝمام يذه٥م إمم اعمحدث وإمم اًمٕم٤ممل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومٞمٌ٘مك قمٜمد اًم٤ٌمب وٓ يدق اًم٤ٌمب 

تك ٓ يزقمجف طمتك خيرج، واًمري٤مح شمًٗمق اًمرُمؾ ذم وضمٝمف، ويّمؼم طمتك إٟمف ىم٤مل ًمرضمؾ طم

ُمـ إٟمّم٤مر: ٟمذه٥م أٟم٤م وأٟم٧م ٟمًتٛمع ُمـ ومالن وم٘م٤مل: أشمراهؿ حيت٤مضمقن إًمٞمؽ أي ٓ 

حيت٤مضمقن إًمٞمؽ أٟم٧م صٖمػم، صمؿ ذه٥م واؾمتٛمع ُمـ هذا إمم هذا وُم٤م هل إٓ أي٤مم وم٢مذا 
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ُمٜمف اًمٕمٚمؿ ومٕمرف إٟمّم٤مري  ٦م يًٛمٕمقنإٟمّم٤مري يٛمر سم٤مسمـ قم٤ٌمس وقمٜمده طمٚم٘م٦م قمٔمٞمٛم

 أٟمف ومرط.

ومٞمٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمجد وٟمجتٝمد ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ، وأن ٟمّمؼم أٟمٗمًٜم٤م ُمدة صمؿ سمٕمد ذًمؽ 

ٟمٌٚمغ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، وأٟمتؿ دمدون اًمِم٤ٌمب اعمتحٛمًلم ًمٚمديـ ُمـ همػم قمٚمؿ، ودمدوهنؿ ذم 

قم٦م، هم٤مي٦م ُمـ آوٓمراب، سمؾ رسمام يٜمت٘مؾ ُمـ طمزب إمم طمزب وُمـ مج٤مقم٦م إمم مج٤م

واًم٥ًٌم ذم هذا أٟمف ُمتحٛمس ًمٚمديـ، ًمٙمـ ًمٞمس قمٜمده قمٚمؿ وهٙمذا أيًْم٤م آصٓمدام ُمع 

احلٙمقُم٤مت وإن يم٤مٟم٧م احلٙمقُم٤مت ٓ شمت٘مٞمد سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، رسمام ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ جيٕمٚمقن 

ًمٚمحٙمقُم٤مت قمغم أٟمٗمًٝمؿ ؾمٌٞماًل، واحلٙمقُم٤مت هل شمريد اًمٗمتؽ سم٤مإلؾمالم، وشمريد اًمٗمتؽ 

ٟمًٕمك وقمٚمٞمٜم٤م أيًْم٤م أن ٟمِم٤مور قمٚمامءٟم٤م ذم إُمر ذم سم٤مجلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، ومٕمٚمٞمٜم٤م أن 

اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمع احلٙمقُم٤مت، وذم اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمع اعمجتٛمع، طمتك ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمع اًمزوضم٦م، وذم 

اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمع اًمقاًمديـ، وذم اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمع إىمرسم٤مء، أُمر ُمٝمؿ أن يرضمع اًمِم٤ٌمب إمم قمٚمامئٝمؿ 

يريدون أن يّمدوك قمـ ـمٚم٥م طمتك يؼمزوا ذم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، وإٓ وم٠مقمداء اإلؾمالم 

اًمٕمٚمؿ، ويمؾ يقم وهؿ ي٠مشمقن سمٌمء ضمديد يٜمًٞمؽ ُم٤م شم٘مدم، ٓ ؾمٞمام ُمع هذه احلري٦م 

٧ٌْم قمٚمٞمٝمؿ ُمع هذه احلري٦م  اعمزقمقُم٦م، هل طمري٦م ٕقمداء اإلؾمالم، وأُم٤م اعمًٚمٛمقن ومَٙم

اعمزقمقُم٦م، يمؾ يقم وٟمحـ ٟمتقىمع ؿمٞمًئ٤م ضمديًدا، وهق حيدث رء ضمديد يمؾ يقم ُمـ أضمؾ 

ٓمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، وٓ سمد ٕهؾ اًمٕمٚمؿ أن يتِم٤موروا ذم ُمقاضمٝم٦م هذه اًمتٞم٤مرات اًمتل هذا ومال سمد ًم

شمٕمتؼم ُم١ماُمرة قم٤معمٞم٦م قمغم اإلؾمالم، وم٢مهنؿ يمام ىمٚم٧م ًمٙمؿ ىمٌؾ، هؿ ٓ خي٤مومقن ُمـ ـم٤مئراشمٜم٤م 

وٓ دسم٤مسم٤مشمٜم٤م وُٓمـ ُمداومٕمٜم٤م، خي٤مومقن ُمٜمؽ أهي٤م اعمّمكم، أٟم٧م ي٤م ص٤مطم٥م اًمثقب اعمِم٘مؼ، 

ا أيًْم٤م أٟم٧م اًمذي إذا يم٤من ًمديؽ قمٚمؿ، أٟم٧م اًمذي وي٤م ص٤مطم٥م اًمرأس إؿمٕم٨م، وهٙمذ
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ختٞمٗمٝمؿ، أُم٤م دسم٤مسم٤مشمٜم٤م وـم٤مئراشمٜم٤م ومٕمٜمدهؿ ُم٤م هق أيمؼم ُمٜمٝم٤م، وهل أيًْم٤م أصٌح٧م ُمًػمة هلؿ 

ٓ شمتحرك إَّٓ إذا ىم٤مًمقا هل٤م حتريمل، ومٞمٜمٌٖمل سمؾ جي٥م قمغم ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ أن يٚمتٗمقا طمقل 

٦م، وًمٙمـ طمقل قمٚمامء اًمًٜم٦م وًم٧ًم أقمٜمل قمٚمامء اًمٌدقم قمٚمامئٝمؿ وًم٧ًم أقمٜمل قمٚمامء اًمًقء،

اًمذيـ هيٛمٝمؿ أُمر اعمًٚمٛملم، وشمٙم٤مد ىمٚمقهبؿ شمت٘مٓمع ُمـ أضمؾ أطمقال اعمًٚمٛملم ذم مجٞمع 

 اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م.

وأظمػًما ٟم٘مقل طمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ومٜمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم، وٓ طمقل وٓ ىمقة 

 إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ.

* * * 
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 ىلاخلطب٘ األّ
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م 

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ 

 إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ُٗمقا ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ٙمُِٚمقنَ  اهللََي٣م َأُّيه ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ]آل  ﴾ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم

  .[221قمٛمران:

ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح ﴿ ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح َي٣م َأُّيه

ُٗمقا  ٣مًء َواسمح ًَ
َْرضَم٣مَم إِنح  اهللََِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  اهللَايمحِذي سَم

  .[2]اًمٜم٤ًمء: ﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ُٗمقا ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  اهللََي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع   .[52-52]إطمزاب: ﴾قيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝمامً َوَرؽُم  اهللَُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

َوإِْذ وَم٣مَل َُمقؽَمك يمَِٗمْقَِمِف َي٣م وَمْقِم ﴿ أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

ْ  اهللِاْذىُمُروا ٞمِْٔمَٚم٥َم  ُي٠ْمِت َأضَمدًا  فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ إِْذ صَمَٔمَؾ همِٝمُ٘مْؿ َأْٞمٌَِٝم٣مَء َوصَمَٔمَٙمُ٘مْؿ َُمُٙمقىم٣ًم َوآسَم٣مىُمْؿ ََم٣م مَل

ـَ ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  ؽَم٥َم ايمحتِل ىَمَت٤َم *  َِم َْرَض اظمَُْٗمدح ْٕ وا فَمعَم  اهللُ َي٣م وَمْقِم اْدطُمُٙمقا ا يَمُ٘مْؿ َوٓ سَمْرسَمده

ـَ  ي ٌُقا طَم٣مِهِ
ـْ َٞمْدطُمَٙمَٜم٣م ضَم *  َأْدزَم٣مِرىُمْؿ هَمَتٛمَْٗمٙمِ ٣م يَم ـَ َوإِٞمح ٌح٣مِري تحك وَم٣ميُمقا َي٣م َُمقؽَمك إِنح همِٝمَٜم٣م وَمْقَم٣ًم صَم

٣م َداطِمُٙمقنَ  ـَ َُي٣َمهُمقَن َأْٞمَٔمَؿ *  َُيُْرصُمقا َِمٛمَْٜم٣م هَم١مِْن َُيُْرصُمقا َِمٛمَْٜم٣م هَم١مِٞمح ـَ ايمحِذي  اهللُ وَم٣مَل َرصُمالِن َِم

ٌُقَن َوفَمعَم 
ُ٘مْؿ نَم٣ميمِ ٣ٌَمَب هَم١مَِذا َدطَمْٙمُتُٚمقُه هَم١مِٞمح ُٙمقا إِْن ىُمٛمُْتؿْ  اهللِفَمَٙمٝمِٜماَم اْدطُمُٙمقا فَمَٙمْٝمِٜمُؿ ايْم  هَمَتَقىمح
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٣م *  َُم٠ْمَِمٛمكِمَ  ـْ َٞمْدطُمَٙمَٜم٣م َأزَمدًا ََم٣م َداَُمقا همِٝمَٜم٣م هَم٣مْذَه٤ْم َأْٞم٦َم َوَرزمهَؽ هَمَٗم٣مسماِل إِٞمح ٣م يَم وَم٣ميُمقا َي٣م َُمقؽَمك إِٞمح

ٓح َٞمْٖمِز َوَأطِمل هَم٣مهْمُرْق زَمْٝمٛمَٛم٣َم َوزَمكْمَ ايْمَٗمْقِم ايْمَٖم٣مؽِمِٗمكمَ *  َه٣مُهٛم٣َم وَم٣مفِمُدونَ   وَم٣مَل َربِّ إيِنِّ ٓ َأَْمٙمُِؽ إِ

َْرِض هَمال سَمْٟمَس فَمعَم ايْمَٗمْقِم *  ْٕ ََم٥ٌم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َأْرزَمِٔمكَم ؽَمٛم٥ًَم َيتِٝمُٜمقَن دِم ا ٣َم حُمَرح وَم٣مَل هَم١مَِّنح

 .[14-12]اعم٤مئدة: ﴾ايْمَٖم٣مؽِمِٗمكمَ 

ذم ه١مٓء أي٤مت اعم٤ٌمريم٤مت سمٞم٤من ُمٜمزًم٦م اًمتقيمؾ قمغم اهلل وأهن٤م رومٞمٕم٦م، اًمتقيمؾ قمغم اهلل 

ٞمد، وُم٤م ُمـ ُمًٚمؿ إٓ وهق حمت٤مج إمم أن يتقيمؾ قمغم اهلل يٕمتؼم ُمـ أرومع ُم٘م٤مُم٤مت اًمتقطم

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، أن يٕمتٛمد قمغم اهلل ذم مجٞمع ؿمئقٟمف، ي٘مقل ُمقؾمك يمام ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

ٙمِِٚمكمَ  ٣مهللَِووَم٣مَل َُمقؽَمك َي٣م وَمْقِم إِْن ىُمٛمُْتْؿ آََمٛمُْتْؿ زمِ ﴿وشمٕم٤ممم:  ًْ ُٙمقا إِْن ىُمٛمُْتْؿ َُم  ﴾هَمَٔمَٙمْٝمِف سَمَقىمح

، وم٢مذا يم٤من اعمًٚمؿ ُمًٚماًم طم٘مٞم٘مًٞم٤م ومٕمٚمٞمف أن يتقيمؾ قمغم اهلل، وأن يٗمقض أُمره إمم [62]يقٟمس:

اهلل، ذم زراقمتف، ذم دم٤مرشمف، ذم مجٞمع ؿمئقٟمف يٗمقض أُمره إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ورب 

ُؿ ايمٛمح٣مُس إِنح ايمٛمح٣مَس وَمْد ﴿ اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ُمٌٞمٜم٤ًم ًمِم٠من اًمتقيمؾ: ـَ وَم٣مَل ََلُ ايمحِذي

ٌُٛم٣َم ََجَ  ًْ ـَ *  َوٞمِْٔمَؿ ايْمَقىمِٝمُؾ  اهللُُٔمقا يَمُ٘مْؿ هَم٣مطْمَُمْقُهْؿ هَمَزاَدُهْؿ إِياَمٞم٣ًم َووَم٣ميُمقا ضَم ٌُقا زمِٛمِْٔمَٚم٥ٍم َِم هَم٣مْٞمَٗمَٙم

ٌَُٔمقا ِرْوَقاَن  اهللِ ُٜمْؿ ؽُمقٌء َواسمح ًْ ًَ ْ َيْٚم -255]آل قمٛمران: ﴾ُذو هَمّْمٍؾ فَمٓمِٝمؿٍ  اهللُوَ  اهللَِوهَمّْمٍؾ مَل

ٌُٛم٣َم ﴿: "صحٞمح اًمٌخ٤مري" اهلل قمٜمف ي٘مقل يمام ذم ، اسمـ قم٤ٌمس ريض[252 ًْ  اهللُضَم

ىمٞمؾ ًمف: إن طملم  ىم٤مهل٤م إسمراهٞمؿ طملم أًم٘مل ذم اًمٜم٤مر، وىم٤مهل٤م اًمٜمٌل  ﴾َوٞمِْٔمَؿ ايْمَقىمِٝمُؾ 

ـْ ﴿ اًمٜم٤مس ىمد مجٕمقا ًمٙمؿ، ٟمٕمؿ ؿم٠من اعمًٚمؿ أن يٗمقض أُمره إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: وُمْؾ يَم

ٓح ََم٣م ىَمَت٤َم  ٌَٛم٣َم إِ ِؾ اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  اهللِيَمٛم٣َم ُهَق ََمْقَٓٞم٣م َوفَمعَم  هللُاُيِِمٝم ، إذا اؾمت٘م٤مم [32]اًمتقسم٦م: ﴾هَمْٙمَٝمَتَقىمح

                                                        

 (.4563)خ ( 2078)
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ًمؽ اًمتقيمؾ قمغم اهلل قمز وضمؾ أصٌح٧م ٓ شم٤ٌمزم سمٛمـ ظم٤مًمػ هدي اهلل، وسمٛمـ ظم٤مًمػ 

، أٟمٌٞم٤مء اهلل يٕمتؼمون رأؾًم٤م ذم اًمتقيمؾ، ٟمقح  يمت٤مب اهلل، وسمٛمـ ظم٤مًمػ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

ٌََٟم ُٞمقٍح إِْذ وَم٣مَل ﴿ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  قمٚمٞمف اًمًالم َواسْمُؾ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َٞم

ْٙم٦ُم هَمَٟمَْجُِٔمقا  اهللِهَمَٔمعَم  اهللِ يمَِٗمْقَِمِف َي٣م وَمْقِم إِْن ىَم٣مَن ىَمػُمَ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ََمَٗم٣مَِمل َوسَمْذىمغِِمي زمِآي٣مِت  سَمَقىمح

ـْ أَ  ىَم٣مَءىُمْؿ شُمؿح ٓ َيُ٘م ٥ًم شُمؿح اوْمُّمقا إرَِمح َوٓ سُمٛمْٓمُِرونِ َأَْمَرىُمْؿ َوُذَ  ﴾َْمُرىُمْؿ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ نُمٚمح

 .[52]يقٟمس:

اعمًٚمؿ ُمٕمٚمً٘م٤م ىمٚمٌف سم٤مهلل قمز وضمؾ وم٢مٟمف ٓ ي٤ٌمزم سمٛمـ ظم٤مًمػ ذع اهلل، وٓ سمٛمـ  نإذا يم٤م

يم٤من ىمٚمٌف ممٚمقًءا سم٤مٕوه٤مم،  إذا، أُم٤م ظم٤مًمػ يمت٤مب اهلل، وٓ ُمـ ظم٤مًمػ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

٤مًمٌدع واخلراوم٤مت، وىمٚمٌف ممٚمقًءا سم٤مًمِمٙمقك ذم اهلل قمز وضمؾ وم٢مٟمف ٓ يزال وىمٚمٌف ممٚمقًءا سم

ُمذسمذسًم٤م يمح٤مل اعمٜم٤موم٘ملم حيًٌقن يمؾ صٞمح٦م قمٚمٞمٝمؿ، ٓ يزال ُمذسمذسًم٤م، اعمًٚمٛمقن ًمق شمقيمٚمقا 

قمغم اهلل قمز وضمؾ وىمٓمٕمقا قمالىم٤مهتؿ ُمع أُمريٙم٤م وىمٓمٕمقا قمالىم٤مهتؿ ُمع روؾمٞم٤م وُمع أقمداء 

ٚمٛملم، مل شمٙمـ شمرى اعمًٚمٛملم آًم٦م ُمٙم٤مؾم٥م وُمٓم٤مُمع، اإلؾمالم ًمرأي٧م اعمًٚمٛملم همػم اعمً

أظمذهؿ اًمٜمٕم٤مس، صمؿ سمٕمد ذًمؽ ٓ  اًمٕم٤مُم٦م إذا دقمقا إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ي٤ٌمًمقن سمام طمّمؾ هلؿ ذم ديٜمٝمؿ، سمؾ ًمٚمٕم٤مُم٦م ُمقاىمػ ؾمٞمئ٦م ٕهنؿ أشم٤ٌمع يمؾ ٟم٤مقمؼ، جي٥م أن 

سمـ أيب  قومٝمؿ ُمع اعمخت٤مراًمذيـ ظمرضمقا سمًٞم شمتٜمٌٝمقا هلذا، اًمٕم٤مُم٦م هلؿ ُمقاىمػ ؾمٞمئ٦م ومٝمؿ

سمًٞمقومٝمؿ ُمع  قمٌٞمد اًمث٘مٗمل اًمذي ادقمك اًمٜمٌقة ي٘م٤مشمٚمقن اعمًٚمٛملم، وهؿ اًمذيـ ظمرضمقا

سمـ يقؾمػ اًمٔم٤ممل قمغم اًم٘مراء وقمغم اعمًٚمٛملم، وهؿ اًمذيـ خيرضمقن سمًٞمقومٝمؿ ُمع  احلج٤مج

سمـ اًمٗمْمؾ اًم٘مرُمٓمل اعمٚمحد، شمٜمٌٝمقا أهي٤م  ، سمؾ اًمذيـ ظمرضمقا سمًٞمقومٝمؿ ُمع قمكماخلقارج

ن وم٢مٟمٙمؿ ُمًئقًمقن قمـ هذا اًمديـ أُم٤مم اهلل قمز وضمؾ، ٓ يٜمٌٖمل ٕطمد أن ي٘مقل: اعمًٚمٛمق
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مل ي٠مشمؽ اًمٜمذير، وإذا مل شم٠مشمؽ اًمدقمقة، أُم٤م وىمد أشمتؽ اًمدقمقة  إذاأٟم٤م قم٤مُمل، أٟم٧م قم٤مُمل 

ـْ َئْمَتِِمْؿ زمِ ﴿ ومٕمٚمٞمؽ أن شمٕمتّمؿ سم٤مهلل: َتِٗمٝمؿٍ  ٣مهللِ َوََم ًْ اٍط َُم ]آل ﴾هَمَٗمْد ُهِدَي إلَِم ِسَ

هداي٦م إمم ساط  ٓقمتّم٤مم سم٤مهلل صمؿ سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل ، ا[222قمٛمران:

 ُمًت٘مٞمؿ.

ٟمٕمؿ إذا اقمتّمٛم٧م سم٤مهلل ًمق أن مجٞمع ُمـ ذم اًمٙمقن شمآُمروا قمٚمٞمؽ جلٕمؾ اهلل ًمؽ ومرضًم٤م 

ٌَٝمِّٛم٥ٍَم َوََم٣م ﴿ وخمرضم٤م، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طم٤ميمًٞم٤م قمـ ىمقم هقد: وَم٣ميُمقا َي٣م ُهقُد ََم٣م صِمْئَتٛم٣َم زمِ

ـُ زمِتَ  ـُ يَمَؽ زمُِٚم٠ْمَِمٛمكِمَ َٞمْح ـْ وَمْقيمَِؽ َوََم٣م َٞمْح تِٛم٣َم فَم تِٛم٣َم *  ٣مِرىمِل آَِلَ اَك زَمْٔمُض آَِلَ ٓح افْمؼَمَ إِْن َٞمُٗمقُل إِ

قٍء وَم٣مَل إيِنِّ ُأؾْمِٜمُد  ًُ ىُمقنَ  اهللَزمِ ح٣م سُممْمِ ـْ ُدوٞمِِف هَم٘مِٝمُدويِن ََجِٝمٔم٣ًم شُمؿح ٓ *  َواؾْمَٜمُدوا َأينِّ زَمِريٌء مِم َِم

ْٙم٦ُم فَمعَم  * سُمٛمْٓمُِرونِ  ٓح ُهَق آطِمٌذ زمِٛم٣َمِصَٝمتَِٜم٣م إِنح َريبِّ فَمعَم  اهللِإيِنِّ سَمَقىمح ٥ٍم إِ ـْ َدازمح ُ٘مْؿ ََم٣م َِم َريبِّ َوَرزمِّ

َتِٗمٝمؿٍ  ًْ اٍط َُم  .[34-35]هقد: ﴾ِسَ

ؿمج٤مقم٦م ورضمقًم٦م قمٜمد أٟمٌٞم٤مء اهلل ًمٞمس هل٤م ٟمٔمػم، شمقومٞمؼ ُمـ اهلل قمز وضمؾ، ي٘مػ أطمدهؿ 

 طمالم ُمـ ظم٤مًمػ ديـ اهلل وٓ ي٤ٌمزم.أُم٤مم اعمجتٛمع يمٚمف صمؿ يًٗمف أ

ُمٕمنم اعمًٚمٛملم قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأن ٟمرضمع إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م 

ـْ َيتحِؼ ﴿، وأن ٟمٕمتّمؿ سم٤مهلل قمز وضمؾ وٟمٕمتٛمد قمٚمٞمف: رؾمقل اهلل  َٔمْؾ يَمُف  اهللَ َوََم جَيْ

ْؾ فَمعَم ﴿ ،[1]اًمٓمالق:﴾خَمَْرصم٣مً  ـْ َيَتَقىمح ٌُفُ هَمٜمُ  اهللَِوََم ًْ ، هق يم٤مومٞمف ٟمٕمؿ اعمقمم [5]اًمٓمالق:﴾َق ضَم

وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم، رسمٜم٤م ٟمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم، قمٚمٞمؽ أن شمٕمتٛمد قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم 

مجٞمع ؿمئقٟمؽ، وًمٞمس ُمٕمٜمك اًمتقيمؾ يمام ومٝمٛمتف اًمّمقومٞم٦م اعمٜمحروم٦م أٟمف شمرك إؾم٤ٌمب، 

ىمدح ذم اًمنميٕم٦م، وًمٙمـ يمام ىم٤مل اًمٕمٚمامء: آقمتامد قمغم اًم٥ًٌم ذك، وشمرك اًم٥ًٌم 

وم٤مًمذي يزرع وجيٕمؾ اًمٌذر سملم اًمٓملم يٕمتؼم ُمتقيماًل قمغم اهلل قمز وضمؾ، واًمذي يٜمتٔمر اعم٤مدة 
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ُمـ أُمريٙم٤م ٓ يٕمتؼم ُمتقيماًل قمغم اهلل قمز وضمؾ8 ٕهن٤م ٓ شمٕمٓمٞمف طمتك يٌٞمع ديٜمف وي٤ًموُمقٟمف 

٢من قمغم ديٜمف، وهٙمذا أيًْم٤م اًمذي يٗمتح ديم٤مٟمف وشمقيمؾ قمغم اهلل قمز وضمؾ واطمؽمف أيًْم٤م وم

هذا يٕمتؼم شمقيماًل قمغم اهلل قمز وضمؾ، سمخالف اًمذي يٌ٘مك يتًقل اًمٜم٤مس ويٛمد يده ًمٚمٜم٤مس، 

ٓ يزال اظمرء يًٟمل ايمٛم٣مس ضمتك يٙمٗمك اهلل يمٝمس دم وصمٜمف َمزفم٥م «ي٘مقل:  واًمٜمٌل 

َمـ ؽمٟمل اهلل ايمٛم٣مس سم٘مثًرا هم١مٞمام يًٟمَلؿ َمـ َجر «،أو هبذا اعمٕمٜمك وي٘مقل أيًْم٤م: »حلؿ

  .»٘مثرصمٜمٛمؿ، همٙمٝمًتٗمؾ أو يمٝمًت

يمق سمقىمٙمتؿ فمعم اهلل ضمؼ «ي٘مقل يمام ذم طمدي٨م قمٛمر ذم ُمًٜمد أمحد:  واًمرؾمقل 

، ذم هذا احلدي٨م رد »سمقىمٙمف يمرزوم٘مؿ ىمام يرزق ايمْمغم سمٕمدو َخ٣مًص٣م وسمروح زمْم٣مًٞم٣م

ومٝمل  »سمٕمدو َخ٣مًص٣م«ي٘مقل:  قمغم اًمّمقومٞم٦م اعمت٠ميمٚم٦م اعمٕمٓمٚم٦م ًمنمع اهلل8 ٕن اًمرؾمقل 

ُمٙم٤مين قمغم أن ي٠مشمٞمٜمل اًمرزق، شمٖمدو مخ٤مًص٤م وشمروح سمٓم٤مًٟم٤م  شمٜمتنم، ُم٤م شم٘مقل: أن أسم٘مك ذم

٣موِمْط فَمَٙمْٝمِؽ ُرؿَم٣ًٌم ﴿شمتحرك، ورب اًمٕمزة ي٘مقل عمريؿ:  ًَ ي إيَِمْٝمِؽ زمِِجْذِع ايمٛمحْخَٙم٥ِم سُم َوُهزِّ

، واهلل ىم٤مدر أن يٜمزل اًمرـم٥م إمم ُمريؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم وًمٙمـ اًمِم٠من يمؾ [13]ُمريؿ: ﴾صَمٛمِّٝم٣مً 

اطمؽماف وإمم ايمت٤ًمب، وهٙمذا أيًْم٤م اًمٜمٍم حيت٤مج إمم أؾم٤ٌمب اًمِم٠من حيت٤مج إمم قمٛمؾ وإمم 

ٟمٍم اعمًٚمٛملم، اًمذيـ أصٌحقا ُمًتذًملم ٕقمدائٝمؿ، وأصٌحقا أشم٤ٌمع يمؾ ٟم٤مقمؼ، أهي٤م 

اعمًٚمٛمقن ُم٤م ًمٙمؿ إذا طميشمؿ إمم اخلٓم٦ٌم همِمٞمٙمؿ اًمٜمٕم٤مس، وسمٕمد أي٤مم أظمِمك أن شمٙمقٟمقا 

أن قمٛمر اجل٤موي رئٞمس طمزب  قمٌٞمًدا ًمٚمِمٞمققمٞم٦م، اؾمتٞم٘مٔمقا ي٤م أهي٤م اعمًٚمٛمقن أمل شمٕمٚمٛمقا

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.1041)م ( 1474)خ ( 2079)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.1041)م ( 2080)

 ( ًمشقخـا اإلمام اًمقادقمل.1/130) "اجلامع اًمصحقح"/ؿمايمر( وهق ذم 205 )طمؿ( 2081)
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اًمتجٛمع هق اًمذي ي٘مقل: وٞم٘م٧م قمغم اهلل طمتك ظمٜم٘متف، صمؿ اعمٖمٜمقن واعمٓمٌٚمقن واعمرشمزىمقن 

واًمذيـ يٌٞمٕمقن اًمديـ سم٤مًمدٟمٞم٤م يًتجٞمٌقن هلذه اًمدقمقات اخلٌٞمث٦م، ومقاهلل واهلل ًمٌٓمـ 

إرض ظمػم ُمـ فم٤مهره٤م، وعمقشمؽ ظمػم ُمـ طمٞم٤مشمؽ أن شمٙمقن ُمـ أشم٤ٌمع قمٛمر اجل٤موي، أو 

ع همػمه واهلل واهلل عمقشمؽ ظمػم ُمـ طمٞم٤مشمؽ، وريب وريب وريب ٕٟمف اًمٙمٗمر ي٤م أُم٦م حمٛمد، أشم٤ٌم

ُٗمقا ﴿ اًمٙمٗمر اًمٙمٗمر اشم٘مقا اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ديٜمٙمؿ: ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف  اهللَ َي٣م َأُّيه

ٙمُِٚمقنَ  ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ  .[221]آل قمٛمران: ﴾َوٓ مَتُقسُم

اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٞمٞمٜم٤م قمغم اإلؾمالم، وأن يتقومٜم٤م قمغم اإلؾمالم، وأؾم٠مًمف ؾمٌح٤مٟمف أؾم٠مل 

 وشمٕم٤ممم أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م.

 اخلطب٘ الجاىٔ٘
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 ورؾمقًمف. وأؿمٝمد أن ٓ إٓ إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده

اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ 

محٞمد جمٞمد، اًمٚمٝمؿ سم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل 

 إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد.

قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل  أُم٤م سمٕمد: وم٘مد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام

فمرو٦م فمقم إَمؿ همرأي٦م ايمٛمٌل وَمٔمف ايمرهٝمط، وايمٛمٌل «: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: 

وَمٔمف ايمرصمؾ وايمرصمالن، وايمٛمٌل ويمٝمس َمٔمف أضمد، إذ رهمع رم ؽمقاد فمٓمٝمؿ همٓمٛمٛم٦م أَّنؿ 
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أَمتل همٗمٝمؾ: هذا َمقؽمك وومقَمف، ويم٘مـ اٞمٓمر إلم إهمؼ همٛمٓمرت همرأي٦م ؽمقاًدا فمٓمٝماًم همٗمٝمؾ 

 .»ٛم٥م زمٕمغم ضم٣ًمب وٓ فمذابرم: هذه أَمتؽ وَمٔمٜمؿ ؽمٌٔمقن أيمًٖم٣م يدطمٙمقن اجل

ودظمؾ ُمٜمزًمف ومخ٤مض اًمّمح٤مسم٦م ذم أوًمئٙمؿ وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: ًمٕمٚمٝمؿ  صمؿ هنض اًمٜمٌل 

اًمذيـ وًمدوا ذم اإلؾمالم ومٚمؿ ينميمقا سم٤مهلل ؿمٞمًئ٤م، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ًمٕمٚمٝمؿ اًمذيـ صحٌقا 

هؿ ايمذيـ ٓ يًؼمومقن وٓ «وم٠مظمؼمهؿ وم٘م٤مل:  ، صمؿ ظمرج اًمٜمٌل رؾمقل اهلل 

سمـ حمّمـ وم٘م٤مل: ادع اهلل ي٤م رؾمقل اهلل أن  ، وم٘م٤مم قمٙم٤مؿم٦م»ىمٙمقني٘متقون وفمعم رِبؿ يتق

، صمؿ ىم٤مل رضمؾ آظمر وم٘م٤مل: ادع اهلل ي٤م رؾمقل اهلل أن »أٞم٦م َمٛمٜمؿ«جيٕمٚمٜمل ُمٜمٝمؿ، ىم٤مل: 

ذم هذا احلدي٨م اًمٕمٔمٞمؿ ُمٜمزًم٦م اًمتقيمؾ ٕن ُمآل  »ؽمٌٗمؽ ِب٣م فم٘م٣مؾم٥م«جيٕمٚمٜمل ُمٜمٝمؿ ىم٤مل: 

غم اهلل قمز وضمؾ، أهنؿ يدظمٚمقن اجلٜم٦م إرسمع اخلّم٤مل شمرضمع إمم اًمتقيمؾ ُمٜمزًم٦م اعمتقيمٚملم قم

سمٖمػم طم٤ًمب وٓ قمذاب، وُم٤م ُمٜم٤م ُمـ أطمد إٓ وًمف ظمٓم٤مي٤م وًمف ذٟمقب وًمف آصم٤مم، ورسمام ًمف 

 يم٤ٌمئر ومام أطمًٜمٝم٤م أن شمدظمؾ اجلٜم٦م سمٖمػم طم٤ًمب وٓ قمذاب.

اًمذي يتِم٤مءم إذا ؾمٛمع ٟمٕم٤مق اًمٓمػم وىم٤مل: ظمػم ي٤م ـمػم، أو اًمذي يتِم٤مءم إذا رأى أقمقر 

قم ذ، أو يتِم٤مءم سم٠مي رء ومذًمٙمؿ ٓ يٙمقن ُمـ اعمتقيمٚملم واًمٜمٌل ذم اًمٓمريؼ وم٘م٤مل: ي

واًمٗم٠مل هل يمٚمٛم٦م طمًٜم٦م يًٛمٕمٝم٤م، أُم٤م اًمتٓمػم  يم٤من حي٥م اًمٗم٠مل ويٙمره اًمٓمػمة 

واًمتِم٤مؤم ومٝمذا يٕمتؼم ُمٙمروًه٤م ورسمام يم٤من حمرًُم٤م، وهٙمذا أيًْم٤م اًمذي يٕمتٛمد قمغم أصح٤مب 

تدقم٦م ومٚمٞمس ُمتقيماًل قمغم اهلل قمز وضمؾ، اًم٘مٌقر وي٘مقل: ي٤م رؾمقل اهلل، أو قمغم اًمّمقومٞم٦م اعمٌ

 "اًمّمحٞمحلم"، ومٗمل ًمفأصٌح سم٥ًٌم اًمتقيمؾ ٓ ي٤ٌمزم سمام طمّمؾ  ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 
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ؿمجرة وقمٚمؼ ؾمٞمٗمف ذم  ضم٤مسمر أهنؿ يم٤مٟمقا ذم همزوة ُمـ اًمٖمزوات ومؽميمقا ًمٚمٜمٌل  قمـ

اًمِمجرة ومج٤مء أقمرايب وظمرط اًمًٞمػ، وم٢مذا هق صٚم٧م صمؿ ىم٤مل: ُمـ يٛمٜمٕمؽ ُمٜمل ي٤م حمٛمد؟ 

وذم  »اهلل«ىم٤مل: ُمـ يٛمٜمٕمؽ ُمٜمل؟ ىم٤مل:  »ٓ«وذم رواي٦م: أخت٤مومٜمل ي٤م حمٛمد ىم٤مل:  »اهلل«ىم٤مل: 

َمـ يٚمٛمٔمؽ َمٛمل «وهزه وىم٤مل:  رواي٦م: ومً٘مط اًمًٞمػ ُمـ يد إقمرايب وأظمذه اًمٜمٌل 

 وم٘م٤مل: يمـ ظمػم آظمذ.  »ي٣م أفمرايب؟

يمام ذم  ذًمٙمؿ اًمتقيمؾ قمغم اهلل قمز وضمؾ ذًمٙمؿ اإليامن، اًمٜمٌل 

أيب سمٙمر ي٘مقل أسمق سمٙمر: ي٤م رؾمقل اهلل رأي٧م أرضمٚمٝمؿ ًمق  ٨مُمـ طمدي "اًمّمحٞمحلم"

ومِم٠من  »َم٣م ـمٛمؽ زم٣مشمٛمكم اهلل شم٣ميمثٜمام«: ٟمٔمر أطمدهؿ قمٜمد رضمٚمٞمف ًمرآٟم٤م، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

اًمتقيمؾ قمٔمٞمؿ، اًمِمج٤مقم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمتل خي٤مومٝم٤م أقمداء اإلؾمالم، خي٤مومٝم٤م اًمِمٞمققمٞمقن ٟمريد أن 

قمز وضمؾ، هذا اًمذي يٜمٗمع اهلل سمف  يْمؿ إًمٞمٝم٤م شمقيمؾ قمغم اهلل قمز وضمؾ، واقمتامد قمغم اهلل

٤م ؿمج٤مقم٦م ىمٌٚمٞم٦م سمدون ديـ، وم٢مهن٤م شمٙمقن ٟمٙم٦ٌم قمغم اإلؾمالم، ي٠ميت  اإلؾمالم واعمًٚمٛملم، أُمَّ

إن «ي٘مقل:  اًمِمٞمققمل وحي٤مرش سملم اًم٘مٌٞمٚم٦م، يًٚمٙمقن ُمًٚمًٙم٤م ؿمٞمٓم٤مٟمًٞم٤م8 ٕن اًمرؾمقل 

، اًمِمٞمققمٞمقن هتتز »ايمُمٝمْم٣من ومد أيس أن ئمٌده اظمِمٙمقن ويم٘مـ زم٣ميمتحريش

ئّمٝمؿ إذا ذيمر هلؿ طم٤مؿمد وسمٙمٞمؾ وذيمر هلؿ اًم٘م٤ٌمئؾ، وًمٙمٜمٝمؿ يٕمٛمدون إمم اًمتحريش ومرا

ومرسمام يرؾمٚمقن ؿمخًّم٤م ُمـ اًم٘مٌٞمٚم٦م ُمـ ؾم٘مط اًم٘مٌٞمٚم٦م، اًمذي يٌٞمع اًم٘مٌٞمٚم٦م ويٌٞمع اًمديـ 

سم٠مًمٗملم8 ي٠مظمذ ؾمٞم٤مرة أو يٛمًؽ اُمرأة ُمـ أضمؾ أن شمثقر اًم٘مٌٞمٚم٦م إظمرى، وشمٌ٘مك اًم٘م٤ٌمئؾ 

ن عم٤م حي٤مط هبؿ، وٓ أدري ُمتك يرضمع اًم٘م٤ٌمئؾ إمم اهلل، وٓ يتٜم٤مطمرون ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ وٓ يتٜمٌٝمق
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، وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل هذا أدري ُمتك يرضمع اًم٘م٤ٌمئؾ إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

وًمٙمٜمٜم٤م ٟم٘مقًمف ٟم٤مصحلم  ،ٟم٤مصحلم، وًمًٜم٤م ٟم٘مقًمف ؿم٤مُمتلم وٓ ُمٕمػميـ، وم٢مٟمٜم٤م ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ

 .قمٞملم ؾمٞم٠مشمقن وحي٤مرؿمقن سمٞمٜمٝمؿًم٘مقُمٜم٤م وإلظمقاٟمٜم٤م اًم٘م٤ٌمئؾ، ومٚمٞمتقىمع اًم٘م٤ٌمئؾ أن اًمِمٞمق

قمٚمٞمٝمؿ أن يؽميمقا اًمِمج٤مر واعمٖم٤مُمرة واخل٤ًمرة، قمٚمٞمٝمؿ أن يؽميمقه هلل قمز وضمؾ، وأن 

 يقاضمٝمقا اًمِمٞمققمٞم٦م وُمٙمره٤م وطمٞمٚمٝم٤م وظمداقمٝم٤م.

أؾم٤مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م وأن يتقومٜم٤م ُمًٚمٛملم، وٟم٠ًمًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن 

  رب اًمٕم٤معملم.ٓ جيٕمٚمٜم٤م ومتٜم٦م ًمٚمٔم٤معملم واحلٛمد هلل

*** 
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

٤م طمٌذا أُم٤م سمٕمد: ومٛمقوقع اًمتقيمؾ قمغم اهلل ُمقوقع ُمٗمٞمد، وحيت٤مج إًمٞمف يمؾ ُمًٚمؿ، وي

ًمق أًمػ ومٞمف ـم٤مًم٥م قمٚمؿ، وذيمر أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وذيمر اًمّمحٞمح ُمـ إطم٤مدي٨م 

اًمٜمٌقي٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمده٤م، وأي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم سم٤مب اًمتقيمؾ يمثػمة وُمٜمٝم٤م مم٤م مل ٟمذيمره ذم اخلٓم٦ٌم 

ضَْمَزاَب وَم٣ميُمقا َهَذا ََم٣م َوفَمَدَٞم٣م ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ْٕ  اهللَُوَرؽُمقيُمُف َوَصَدَق  اهللَُوظمَح٣م َرأى اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن ا

ٙمِٝمامً  ًْ ٓح إِياَمٞم٣ًم َوسَم ، شمًٚمٞمؿ واٟم٘مٞم٤مد هلل قمزوضمؾ وًمنمع [11]إطمزاب: ﴾َوَرؽُمقيُمُف َوََم٣م َزاَدُهْؿ إِ

لِّ ايمحِذي ٓ َيُٚمقُت ﴿اهلل قمز وضمؾ، وىمقًمف:  ْؾ فَمعَم احْلَ اَم ﴿ ، وىمقًمف:[36]اًمٗمرىم٤من:﴾َوسَمَقىمح إِٞمح

ـَ إِذَ  ْؿ إِياَمٞم٣ًم َوفَمعَم  اهللُا ُذىمَِر اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن ايمحِذي ْؿ َوإَِذا سُمٙمَِٝم٦ْم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ آَي٣مسُمُف َزاَدهْتُ َوصِمَٙم٦ْم وُمُٙمقُِبُ

ُٙمقنَ  ِْؿ َيَتَقىمح ح٣م َرَزوْمٛم٣َمُهْؿ ُيٛمِْٖمُٗمقنَ *  َرِبِّ الَة َومِم ـَ ُيِٗمٝمُٚمقَن ايمِمح ُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظْم٠ُْمَِمٛمُقَن *  ايمحِذي

ْؿ َدَرصَم٣مٌت فِمٛمْ  ِْؿ َوََمْٕمِٖمَرٌة َوِرْزٌق ىَمِريؿٌ ضَمّٗم٣ًم ََلُ   .[2-1ٕٟمٗم٤مل: ا]﴾َد َرِبِّ

ايمٙمٜمؿ زمؽ «اسمـ قم٤ٌمس:  ُمـ طمدي٨م "اًمّمحٞمحلم"ي٘مقل يمام ذم  واًمٜمٌل 

آَمٛم٦م ويمؽ أؽمٙمٚم٦م وفمٙمٝمؽ سمقىمٙم٦م وإيمٝمؽ أٞم٦ٌم وزمؽ طم٣مصٚم٦م، أفمقذ زمٔمزسمؽ ٓ إيمف 

ل أيًْم٤م يمام ، وي٘مق»إٓ أٞم٦م أن سمّمٙمٛمل أٞم٦م احلل ايمذي ٓ يٚمقت واجلـ واإلٞمس يٚمقسمقن
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 سمـ قم٤مزب ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أن اًمٜمٌل  ُمـ طمدي٨م اًمؼماء "اًمّمحٞمحلم"ذم 

ايمٙمٜمؿ أؽمٙمٚم٦م ٞمٖمز «إذا اوٓمجع قمغم يٛمٞمٜمف: أُمره إذا أراد أن يٜم٤مم أن يتقو٠م، صمؿ ًمٞم٘مؾ 

إيمٝمؽ، ووصمٜم٦م وصمٜمل إيمٝمؽ، وهمقو٦م أَمري إيمٝمؽ، وأجلٟمت ـمٜمري إيمٝمؽ رنم٥ٌم 

ٓ إيمٝمؽ آَمٛم٦م زم٘مت٣مزمؽ ايمذي أٞمزيم٦م وزمٛمٌٝمؽ ايمذي وره٥ٌم إيمٝمؽ ٓ َمٙمجٟم وٓ َمٛمجٟم َمٛمؽ إ

أو  »هم١من َم٦م َمـ يمٝمٙمتؽ َم٦م فمعم ايمٖمْمرة وإن أصٌح٦م أص٦ٌم طمغًما«، ىم٤مِل: »أرؽمٙم٦م

 ﴾وُمْؾ َأفُمقُذ زمَِربِّ ايْمَٖمَٙمِؼ ﴿هبذا اعمٕمٜمك ويمثػم ُمـ إدقمٞم٦م داظمؾ ُمـ سم٤مب اًمتقيمؾ قمغم اهلل: 

إذا دطمؾ «ي٘مقل:  ، وهٙمذا اًمٜمٌل [2]اًمٜم٤مس: ﴾وُمْؾ َأفُمقُذ زمَِربِّ ايمٛمح٣مسِ ﴿ ،[2]اًمٗمٚمؼ:

أضمدىمؿ اظمًجد همٙمٝمٗمؾ: أفمقذ زم٣مهلل ايمٔمٓمٝمؿ وزمقصمٜمف ايم٘مريؿ وؽمٙمْم٣مٞمف ايمٗمديؿ َمـ ايمُمٝمْم٣من 

أو هبذا اعمٕمٜمك، إدقمٞم٦م يمثػم ُمٜمٝم٤م يدظمؾ  »ايمرصمٝمؿ، هم١مذا وم٣مَل٣م فمِمؿ َمـ ايمُمٝمْم٣من

ذا اًمزُم٤من ذم سم٤مب اًمتقيمؾ، وذم سم٤مب آقمتامد قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، واعمًٚمٛمقن ذم ه

ُمـ أطمقج ُم٤م يٙمقن إمم اًمتقيمؾ قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وآقمتامد قمٚمٞمف، ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ 

يٕمتٛمد قمغم احلزب وئمـ أٟمف ًمـ يٕمٞمش سمٖمػم أن يٜمْمؿ إمم طمزب وهذا ظمٓم٠م، سمؾ 

إطمزاب شمدُمر اعمجتٛمٕم٤مت، ومتٜمل وشمٕمد سمدون إٟمج٤مز8 ومام أيمثر ُم٤م وقمد احلزب اًمِمٞمققمل 

د ذًمؽ مل يٜمجح ومل يٜمجز ؿمٞمًئ٤م ُمـ هذه إُمقر اًمتل وقمد هب٤م إظمقاٟمٜم٤م اًمٕمدٟمٞملم، صمؿ سمٕم

ٓح نُمُروراً ﴿يمٛمقاقمٞمد إسمٚمٞمس:  ْٝمَْم٣مُن إِ  .[212]اًمٜم٤ًمء: ﴾َئِمُدُهْؿ َوُيَٚمٛمِّٝمِٜمْؿ َوََم٣م َئِمُدُهُؿ ايمُمح

ََْمُر إِنح ﴿ٟمٕمؿ إظمقاين ذم اهلل طم٤مهلؿ يمح٤مل اًمِمٞمٓم٤من:  ْٕ ْٝمَْم٣مُن ظمَح٣م وُمِِضَ ا  اهللَ َووَم٣مَل ايمُمح

ٓح َأْن َدفَمْقسُمُ٘مؿْ  ـْ ؽُمْٙمَْم٣مٍن إِ ؼِّ َوَوفَمْدسُمُ٘مْؿ هَمَٟمطْمَٙمْٖمُتُ٘مْؿ َوََم٣م ىَم٣مَن رِمَ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َِم  َوفَمَدىُمْؿ َوفْمَد احْلَ

                                                        

 (.2710( )م 247/6313)خ ( 2088)

 (.2/7( وهمػمه قمـ قمٌد اهلل سمـ قمؿرو ريض اهلل قمـف وهق ذم اجلامع )2/132رواه أسمق داود )( 2089)
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طِملح إيِنِّ  طِمُ٘مْؿ َوََم٣م َأْٞمُتْؿ زمُِٚمٌْمِ ُ٘مْؿ ََم٣م َأَٞم٣م زمُِٚمٌْمِ ًَ ٌُْتْؿ رِم هَمال سَمُٙمقَُمقيِن َويُمقَُمقا َأْٞمُٖم هَم٣مؽْمَتَج

ٌُْؾ  ىَمَٖمْرُت  ـْ وَم ىْمُتُٚمقِن َِم ، ٟمٕمؿ ؾمتذيمرون وؾمٞمذيمر اهلٛم٩م اًمرقم٤مع [11]اسمراهٞمؿ:﴾زماَِم َأْذَ

اًمذيـ ُيَٛمٜمِٞمِٝمْؿ قمٛمر ضم٤موي سم٠مٟمف ؾمٞمٌٜمل هلؿ سمٞمقشًم٤م إذا دظمٚمقا ذم احلزب، وؾمٞمزوضمٝمؿ إذا 

دظمٚمقا ذم احلزب، هؾ اؾمتٓم٤مع أن يزوج إظمقاٟمٜم٤م اًمٕمدٟمٞملم؟ هؾ اؾمتٓم٤مع أن يٌٜمل سمٞمقشًم٤م 

لم؟ ُمقاقمٞمد يم٤مذسم٦م يمٛمقاقمٞمد اًمِمٞمٓم٤من، واًمٕم٤مىمؾ ُمـ وقمظ سمٖمػمه، يٜمٌٖمل إلظمقاٟمٜم٤م اًمٕمدٟمٞم

أن يذه٥م أوًمئؽ اعمٖمٗمٚمقن اًمٖمقهم٤مء اهلٛم٩م اًمرقم٤مع اًمذيـ يٌٞمٕمقن ديٜمٝمؿ سم٤معمقاقمٞمد 

اًمٙم٤مذسم٦م، يٜمٌٖمل هلؿ أن يذهٌقا إمم قمدن ًمٞمٜمٔمروا ُم٤مذا ومٕمؾ احلزب اًمِمٞمققمل ذم قمدن، 

٤ًٌم ًمدُم٤مر  ٦م اًمتل يّمٗمؼ هل٤م ؾمتٙمقنطمتك ئمٝمر هلؿ أهن٤م ُمقاقمٞمد ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م، ومٝمذه احلزسمٞم ؾمٌ

٤ًٌم ًمِم٘م٤مء اًمٌالد، ٟمٕمؿ إهن٤م ؾمٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘مف إذا أقمرض اًمٜم٤مس قمـ يمت٤مب اهلل  اًمٌالد، وؾمٌ

  .وقمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

صمؿ سمٕمد هذا إذا أقمروقا قمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وشمريمقا ديـ اهلل ٓ سمد ُمـ قم٘مقسم٦م، ي٘مقل 

قا َوَمِ ﴿اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ًُ ٣م َٞمَِم٣مَرى َأطَمْذَٞم٣م َِمٝمَث٣موَمُٜمْؿ هَمٛمَ ـَ وَم٣ميُمقا إِٞمح ـَ ايمحِذي

ٌَْٕمَّم٣مَء إلَِم َيْقِم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  ُروا زمِِف هَمَٟمنْمَرْيٛم٣َم زَمْٝمٛمَُٜمُؿ ايْمَٔمَداَوَة َوايْم ح٣م ُذىمِّ ، إذا شمرك [22]اعم٤مئدة:﴾ضَمّٓم٣ًم مِم

ئ٦ًم شمٓمٕمـ ذم أهؾ ، صمؿ ٟمًٛمع اجلامقم٦م اًم٤ٌماعمًٚمٛمقن يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

اًمًٜم٦م، وشمٚمج٠م إمم اًمّمقومٞم٦م وهل مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ اًمذي أؿم٘م٤مه٤م رئٞمًٝم٤م ذم اًمٞمٛمـ، إن مج٤مقم٦م 

اًمتٌٚمٞمغ أٟم٤مس حيٌقن اخلػم وًمٙمـ أؿم٘م٤مهؿ رئٞمًٝمؿ ذم اًمٞمٛمـ، رضمؾ أمحؼ يٚمج٠م إمم اعمرقمل 

سم٤محلديدة، وإمم اهلدار، إمم ُمـ جل٠مت ي٤م أهي٤م اعمًٙملم؟ إمم اعمرقمل صقذم خمرف، وإمم 

هلدار صقذم خمرف هذا أُمر ىمد ؾمٌ٘مؽ اإلظمقان اعمًٚمٛمقن قمٜمد أن دمهتٝمؿ ؾمٜم٦م رؾمقل ا

 ، سمتٕمز ذهٌقا إمم اًمّمقومٞم٦م ًمٞمٓمٚمٌقا اًمٕمٚمؿ قمٜمدهؿ.اهلل 
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، إظمقاٟمٜم٤م مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ ٟمحـ ٟمٗمرح إذا اًمت٘مٞمٜم٤م هبؿ ٓ ُمٗمر ُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ة، اًمرضمؾ إمحؼ هؿ رئٞمًٝمؿ ذم احلديد، ًمٙمـ أؿم٘م٤موٟمدقمقهؿ إمم أن ي٠مشمقا إًمٞمٜم٤م

إظمقاٟمٜم٤م هذا ٓ اًمذي ىمد ؿمٝمد مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ سم٠ممجٕمٝمؿ أٟمف ًمٕمٚمف أمحؼ أهؾ احلديدة، ٓ ي٤م 

٤م جلامقم٦م، صمؿ سمٕمده٤م أيًْم٤م أشمدري ُمـ شمًخر سمف وُمـ حت٤مرب؟ إٟمؽ  ًً يّمٚمح أن يٙمقن رئٞم

َمـ رنم٤م فمـ ؽمٛمتل همٙمٝمس «: اًمتل ي٘مقل ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل  حت٤مرب ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

وصمٔمٙم٦م ايمذيم٥م وايمِمٕم٣مر فمعم َمـ طم٣ميمػ «: ًمٜمٌل ، وي٘مقل ا»َمٛمل

إن «: ، وهذا احلدي٨م اًمذي ؾم٠مذيمره يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف مت٤مًُم٤م، ي٘مقل اًمٜمٌل »أَمري

يم٘مؾ فمٚمؾ ذة ويم٘مؾ ذة همؼمة، همٚمـ ىم٣مٞم٦م همؼمسمف إلم ؽمٛمتل همٗمد اهتدى، وَمـ ىم٣مٞم٦م 

ًمًٜم٦م أو هبذا اعمٕمٜمك، وم٢مذا يم٤مٟم٧م ومؽمشمؽ أن شمٚمج٠م ُمـ ا »همؼمسمف إلم نمغم ذيمؽ همٗمد وؾ

إمم اعمرقمل اعمخرف اًمّمقذم اعمٌتدع، وأن شمٚمج٠م إمم اهلدار اًمذي أو٤مع جمٛمققم٦م ُمـ 

 .شمٕمٓمٚم٧م اًمِم٤ٌمب، يم٤مٟم٧م إرسمٓم٦م قمٜمد اهلدار ممٚمقءة ومٚمام فمٝمرت ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

داد، وي٤م طمداد ُم٤مذا قمٜمد اهلدار؟ قمٜمده هزة اًمرأس واًمٜمح٦ٌم وقمٜمده دقم٤مء احلداد ي٤م طم

ؾ اًمٌٞمْم٤مء: ي٤م اهلل هب٤م ي٤م اهلل هب٤م يدقمقه ويٚمتجلء إًمٞمف ُمـ دون اهلل ، وأىمٌح ُمـ هذا أن ضَمٝمَّ

ي٤م اهلل سمحًـ اخل٤ممت٦م، سمٕمد صالة اًمٗمجر، وهٙمذا دٟمدٟم٦م إمم همػم ذًمٙمؿ ُمـ اًمٌدع 

                                                        

 ـ ؾمقليت سمعد صػحة أو أيمثر سمقان طمال مجاقمة اًمتٌؾقغ.( 2090)

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.1401( )م 5063)خ ( 2091)

 قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.( 2/50رواه أمحد )( 2092)

/ؿمايمر( قمـ قمٌد اهلل سمـ قمؿرو ريض اهلل قمـفام وهق ذم اجلامع اًمصحقح 6958رواه أمحد )( 2093)

 ( ًمإلمام اًمقادقمل.1/76)
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وإسم٤مـمٞمؾ، واًم٘مّمد أن أهؾ اًمٞمٛمـ ذم ذُمتٙمؿ ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م، واهلل واهلل ًمق ىمٛمتؿ سمام 

ٞم٤مت يم٤مومرة وٓ طمزسمٞم٤مت ُمٌتدقم٦م أوضم٥م اهلل قمٚمٞمٙمؿ ُمـ اًمدقمقة ُم٤م سم٘مل طمزسمٞم٤مت، ٓ طمزسم

يمجامقم٦م اًمتٌٚمٞمع وطمزب اإلظمقان اعمًٚمٛملم إمم همػم ذًمٙمؿ، أهؾ اًمٞمٛمـ يٕمتؼمون ذم ذُمتٙمؿ 

ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م، وم٘مد اٟمتنمت اًمًٜم٦م ذم همػم اًمٞمٛمـ، وه٤مهٜم٤م أهؾ اًمًٜم٦م ُم٘مٍمون ذم 

اًمدقمقة، جي٥م أن ٟمدقمق إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم طمدود ُم٤م ٟمًتٓمٞمع، وم٢من اهلل قمز وضمؾ 

ـْ َدفَم٣م إلَِم ﴿ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ح ـُ وَمْقًٓ مِم ًَ ـْ َأضْم ـَ  اهللِ َوََم ٛمِل َِم َوفَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم َووَم٣مَل إِٞمح

ٙمِِٚمكمَ  ًْ   .[55]ومّمٚم٧م:﴾اظمُْ

إن دقمقة شمٌٜمك قمغم ضمٝمؾ ًمٞمس هل٤م ىمرار، دقمقة يمدقمقة مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ ودقمقة اإلظمقان 

رار، أو قمغم طمزسمٞم٦م، ٟمريد دقمقة ُمـ اعمًٚمٛملم دقمقة شمٌٜمك قمغم ضمٝمؾ، دقمقة ًمٞمس هل٤م ىم

، وإٟمٜم٤م ٟمدقمق إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  يمت٤مب اهلل إمم يمت٤مب اهلل، وُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

مجٞمع اًمٖمٞمقريـ قمغم ديٜمٝمؿ، ومجٞمع ُمـ هيٛمف أُمر اعمًٚمٛملم أن جيتٛمٕمقا وأن يٙمقٟمقا يًدا 

ضمرسم٧م  واطمدة عمقاضمٝم٦م اًمِمٞمققمٞملم واًمٌٕمثٞملم واًمٜم٤مسيلم، وسمٞم٤من أسم٤مـمٞمٚمٝمؿ، ٟمٕمؿ ىمد

احلزسمٞم٦م ومقضمدٟم٤مه٤م ؾم٤مىمٓم٦م ؾم٤مومٚم٦م، وٟمخِمك قمغم ؿم٤ٌمب احلزسمٞملم سمٕمد أي٤مم أهنؿ إذا 

أصٌحقا حت٧م أيدي احلزسمٞملم اًمِمٞمققمٞملم وىمٞمؾ هلؿ: مل يمٜمتؿ شم٘مقًمقن يمذا ويمذا؟ ي٘مقًمقن: 

، رسمقهؿ قمغم واهلل ُم٤م ٟمدري عم٤مذا، ٕهنؿ مل يرسمقهؿ قمغم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

وقمغم اًمٜمح٦ٌم وقمغم اًمٌدع واخلراوم٤مت، هذا ي٤م إظمقاٟمٜم٤م يٜمٌٖمل  أساًمرمتثٞمٚمٞم٤مت وقمغم هزة 

ًمٞمٛمـ يٛمر سمٛمرطمٚم٦م شم٘م٤مرب ُمرطمٚم٦م ا ،أن ٟمتٌف هلذا طمتك ٓ ٟمٙمقن إُمٕم٦م، أن وىم٧م اجلد

سمـ اًمٗمْمؾ اًم٘مرُمٓمل، ومام سم٘مل إٓ رضمقع إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم واًمتج٤مء إمم اهلل  قمكم

ودقمقة إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وشمقيمؾ قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم،
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، وإي٘م٤مظ اًمٕم٤مُم٦م اًمذيـ محٚمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ ذم ظمٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م، ومل ٟمحٛمؾ قمٚمٞمٝمؿ شمِمٗمًٞم٤م اهلل 

ُمٜمٝمؿ ًمٙمـ ٟمٚمقُمٝمؿ ذم قمدم اًمت٠مين، وإن يم٤مٟم٧م اعمالُم٦م قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ طمٞم٨م إهنؿ مل 

ٟمجد  ، ومال ٟمجد ؾمٜمًٞم٤م يّمٗمؼ ًمٚمقطمدة، وٓيٌٚمٖمقهؿ يمت٤مب اهلل وٓ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ؾمٜمًٞم٤م يّمٗمؼ ًمٚمحزسمٞم٦م، سمؾ اًم٘م٤ٌمئؾ اًمذيـ ىمد اطمتٙمقا سم٠مهؾ اًمًٜم٦م وقمرومقا دقمقة أهؾ 

اًمًٜم٦م، اًم٘م٤ٌمئؾ أٟمٗمًٝمؿ سمحٛمد اهلل أصٌحقا يٌٖمْمقن اًمِمٞمققمٞملم ويٌٖمْمقن اًمدقمقة 

 اًمِمٞمققمٞم٦م، ويٌٖمْمقن أقمداء اإلؾمالم هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم.

 وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل، ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمٓمل اًمٕم٤مُم٦م ىمًٓمٝمؿ ُمـ اًمدقمقة إمم يمت٤مب اهلل

وأن ٟمٌلم هلؿ دضمؾ اًمِمٞمققمٞملم ودضمؾ أُمريٙم٤م ودضمؾ اًمٌٕمثٞملم، وم٢من دقمقاهتؿ ىم٤مئٛم٦م قمغم 

 اًمدضمؾ واخلداع.

أيٌٜمل ًمؽ سمٞم٧م وشمًٚم٥م ديٜمؽ وحتنم ُمع اًمٙم٤مومريـ، وًمـ يٌٜمل ًمؽ سمٞم٧م وًمـ شمتزوج. 

أهؾ اًمًٜم٦م سمحٛمد اهلل أن يزوضمقن سمدون ُم٘م٤مسمؾ، وسمدون أن يدقمقك إمم أن شمدظمؾ 

ٝمؿ، وسمدون أيًْم٤م اؿمؽماـم٤مت أن يتحٙمٛمقا ومٞمؽ يمام هق ؿم٠من مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ يزوضمؽ ُمٕم

ويٚمزم أن متٌم ُمع اجلامقم٦م وأٓ شمٗم٤مرق اجلامقم٦م، ٓ، أهُؾ اًمًٜم٦م يزوضمقن هلل قمز وضمؾ، 

ًمٕمؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ يزوج سمري٤مل واطمد أو سم٠مًمػ أو سم٠مىمؾ ُمـ ذًمؽ، وًمٕمؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ يزيد ُمـ 

آٓف ذم ذُم٦م اًمزوج، وأقمرف آظمر زوج اسمٜمتف سمامئ٦م سمٞمتف، أقمرف رضماًل زوج اسمٜمتف سمٕمنمة 

ري٤مل، وهٙمذا أهؾ اًمًٜم٦م ؾم٤ٌمىمقن إمم اخلػم ًمٞم٧ًم ُمقاقمٞمد يمٛمقاقمٞمد اًمِمٞمققمٞملم اًمذيـ 

 يٕمدون صمؿ سمٕمد ذًمؽ ٓ يٗمقن واهلل اعمًتٕم٤من.

* * * 
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 ايمٖمرج زمٔمد ايمُمدة( 25

 اخلطب٘ األّىل
سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ 

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ 

 إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ُٗمقا ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َمُ  اهللََي٣م َأُّيه ـح إِ ٙمُِٚمقنَ ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم ]آل ﴾ًْ

 .[221قمٛمران:

ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح ﴿ ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣م ايمٛمح٣مُس اسمح َ َي٣م َأُّيه

ُٗمقا  ٣مًء َواسمح ًَ
َْرضَم٣مَم إِنح  اهللََِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ َن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ىَم٣م اهللَايمحِذي سَم

 .[2]اًمٜم٤ًمء: ﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ُٗمقا ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  اهللََي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع   .[52-52]إطمزاب: ﴾َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝمامً  اهللَُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

ـْ ﴿سمٕمد: ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: أُم٤م  َويَمَٗمْد آسَمْٝمٛم٣َم إزِْمَراِهٝمَؿ ُرؾْمَدُه َِم

ٌُْؾ َوىُمٛمح٣م زمِِف فَم٣مظمكِِمَ  ٣م فَم٣مىمُِٖمقنَ *  وَم زَمِٝمِف َووَمْقَِمِف ََم٣م َهِذِه ايمتحاَمشمِٝمُؾ ايمحتِل َأْٞمُتْؿ ََلَ ِٕ وَم٣ميُمقا *  إِْذ وَم٣مَل 

٣م فَم٣م ـَ َوصَمْدَٞم٣م آزَم٣مَءَٞم٣م ََلَ وَم٣ميُمقا َأصِمْئَتٛم٣َم *  وَم٣مَل يَمَٗمْد ىُمٛمُْتْؿ َأْٞمُتْؿ َوآزَم٣مُؤىُمْؿ دِم َوالٍل َُمٌكِمٍ *  زمِِدي

فِمٌكِمَ  ـَ ايمالح ؼِّ َأْم َأْٞم٦َم َِم ـح َوَأَٞم٣م *  زم٣ِمحْلَ َْرِض ايمحِذي هَمَْمَرُه ْٕ اَمَواِت َوا ًح ُ٘مْؿ َربه ايم وَم٣مَل زَمْؾ َرزمه

ـَ  ٣مِهِدي ـَ ايمُمح ـَ  ٣مهللَِوسمَ *  فَمعَم َذيمُِ٘مْؿ َِم ىَمِٝمَدنح َأْصٛم٣َمََمُ٘مْؿ زَمْٔمَد َأْن سُمَقيمهقا َُمْدزمِِري هَمَجَٔمَٙمُٜمْؿ *  َٕ

ُٜمْؿ إيَِمْٝمِف َيْرصِمُٔمقنَ  ْؿ يَمَٔمٙمح ٓح ىَمٌغِمًا ََلُ ـَ ايمٓمح٣مظمكِِمَ *  صُمَذاذًا إِ
ِ ُف ظمَ تِٛم٣َم إِٞمح ـْ هَمَٔمَؾ َهَذا زمِآَِلَ *  وَم٣ميُمقا ََم
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ُٜمْؿ *  ْؿ ُيَٗم٣مُل يَمُف إزِْمَراِهٝمؿُ وَم٣ميُمقا ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم هَمتًك َيْذىُمُرهُ  وَم٣ميُمقا هَمْٟمسُمقا زمِِف فَمعَم َأفْمكُمِ ايمٛمح٣مِس يَمَٔمٙمح

تِٛم٣َم َي٣م إزِْمَراِهٝمؿُ *  َيُْمَٜمُدونَ  وَم٣مَل زَمْؾ هَمَٔمَٙمُف ىَمٌغُِمُهْؿ َهَذا *  وَم٣ميُمقا َأَأْٞم٦َم هَمَٔمْٙم٦َم َهَذا زمِآَِلَ

ُ٘مْؿ َأْٞمُتُؿ ايمٓمح٣مظمُِقنَ هَمَرصَمٔمُ *  هَم٣مؽْمَٟميُمقُهْؿ إِْن ىَم٣مُٞمقا َيٛمْْمُِٗمقنَ  ِٜمْؿ هَمَٗم٣ميُمقا إِٞمح ًِ شُمؿح *  قا إلَِم َأْٞمُٖم

قا فَمعَم ُرُؤوؽِمِٜمْؿ يَمَٗمْد فَمٙمِْٚم٦َم ََم٣م َه٠ُمِٓء َيٛمْْمُِٗمقنَ  ًُ
ـْ ُدوِن *  ُٞم٘مِ ٌُُدوَن َِم ََم٣م ٓ  اهللِوَم٣مَل َأهَمَتْٔم

ىُمؿْ  ـْ ُدوِن ُأفر يَمُ٘مْؿ َوظم٣َِم سَمْٔمٌُ *  َيٛمَْٖمُٔمُ٘مْؿ ؾَمْٝمئ٣ًم َوٓ َيُيه وَم٣ميُمقا *  َأهَمال سَمْٔمِٗمُٙمقنَ  اهللِ ُدوَن َِم

َتُ٘مْؿ إِْن ىُمٛمُْتْؿ هَم٣مفِمٙمِكمَ  وا آَِلَ وُمقُه َواْٞمٌُمُ *  وُمْٙمٛم٣َم َي٣م َٞم٣مُر ىُمقيِن زَمْردًا َوؽَمالَم٣ًم فَمعَم إزِْمَراِهٝمؿَ *  ضَمرِّ

ـَ  ي طَْمَنِ ْٕ ْٝمٛم٣َمُه َويُمق*  َوَأَراُدوا زمِِف ىَمْٝمدًا هَمَجَٔمْٙمٛم٣َمُهُؿ ا َْرِض ايمحتِل زَم٣مَرىْمٛم٣َم همِٝمَٜم٣م َوَٞمجح ْٕ ؿم٣ًم إلَِم ا

كمَ *  يمِْٙمَٔم٣مظمَكِمَ  ٌْٛم٣َم يَمُف إؽِْمَح٣مَق َوَئْمُٗمقَب َٞم٣مهمَِٙم٥ًم َوىُماًل صَمَٔمْٙمٛم٣َم َص٣محِلِ ٥ًم *  َوَوَه َوصَمَٔمْٙمٛم٣َمُهْؿ َأئِٚمح

الةِ  اِت َوإوَِم٣مَم ايمِمح غْمَ ىَم٣مِة َوىَم٣مُٞمقا يَمٛم٣َم  َُّيُْدوَن زمَِٟمَْمِرَٞم٣م َوَأْوضَمْٝمٛم٣َم إيَِمْٝمِٜمْؿ همِْٔمَؾ اخْلَ َوإِيَت٣مَء ايمزح

ـَ  ، ذم ه١مٓء أي٤مت اعم٤ٌمريم٤مت ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ٟمٌل اهلل إسمراهٞمؿ [55-32]آٟمٌٞم٤مء:  ﴾فَم٣مزمِِدي

اًمقىمقف ذم وضمف اًم٤ٌمـمؾ، وومٞمٝم٤م أيًْم٤م أن اًمٗمرج سمٕمد اًمِمدة، وقمٚمٞمف اًمًالم ُمـ اًمِمج٤مقم٦م 

ح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمٜم٤مر سمرًدا وؾمالًُم٤م، ٚم٘مك سمف ذم اًمٜم٤مر، صمؿ جيٕمؾ اهلل ؾمٌوأي ؿمدة أقمٔمؿ ُمـ أن يُ 

وومٞمف أيًْم٤م أن ُم٤م ذم اًمٙمقن ُمـ ضمـ وإٟمس، ُمـ ؿمجر وطمجر ُمـ مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت 

، ومٙم٤مٟم٧م [47]آٟمٌٞم٤مء:﴾وُمْٙمٛم٣َم َي٣م َٞم٣مُر ىُمقيِن زَمْردًا َوؽَمالَم٣ًم فَمعَم إزِْمَراِهٝمؿَ ﴿ظم٤موع هلل قمزوضمؾ: 

ـْ َيتحِؼ ﴿ سمرًدا وؾمالًُم٤م قمٚمٞمف هذه ىمدرة اهلل: َٔمْؾ يَمُف خَمَْرصم٣مً  اهللَ َوََم ـْ ضَمْٝم٧ُم ٓ *  جَيْ َوَيْرُزوْمُف َِم

٤ُم  ًِ َت ، إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم يم٤من أُم٦م ويم٤من ي٘مػ أُم٤مم اًمٓمقاهمٞم٧م وٓ [5-1]اًمٓمالق: ﴾حَيْ

 ي٤ٌمزم.

اسمتالء آظمر إلسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم، سمؾ آسمتالءات يمثػمة ًمف وًمٖمػمه ُمـ إٟمٌٞم٤مء، وذم 

َٞم٣مُه زمُِٕمالٍم ﴿  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:اًمٜمٝم٤مي٦م شمٙمقن هلؿ اًمٕم٤مىم٦ٌم، ي٘مقل اهلل ْ ٌَممح هَم
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ْٔمَل وَم٣مَل َي٣م زُمٛمَلح إيِنِّ َأَرى دِم اظمَْٛم٣َمِم َأينِّ َأْذزَمُحَؽ هَم٣مْٞمُٓمْر ََم٣مَذا سَمَرى وَم٣مَل *  ضَمٙمِٝمؿٍ  ًح  هَمَٙمامح زَمَٙمَغ ََمَٔمُف ايم

ـَ  اهللُ َي٣م َأزَم٦ِم اهْمَٔمْؾ ََم٣م سُم٠ْمََمُر ؽَمَتِجُديِن إِْن ؾَم٣مَء  ٣مزمِِري ـَ ايمِمح أي اؽمتًٙمام هلل هَمَٙمامح َأؽْمَٙماَم *  َِم

ُف يمِْٙمَجٌكِمِ فمزوصمؾ  ٣م ىَمَذيمَِؽ َٞمْجِزي *  َوَٞم٣مَدْيٛم٣َمُه َأْن َي٣م إزِْمَراِهٝمؿُ *  َوسَمٙمح ْؤي٣م إِٞمح وْم٦َم ايمره وَمْد َصدح

ٛمكِمَ  ًِ ٌَالُء اظمٌُْكِمُ *  اظمُْْح َق ايْم ، اسمتالء [225-222]اًمّم٤موم٤مت: ﴾ٓمِٝمؿٍ َوهَمَدْيٛم٣َمُه زمِِذزْمٍح فمَ *  إِنح َهَذا ََلُ

قمٔمٞمؿ قمٜمد أن يم٤من وًمده سمٚمغ ُمٕمف اًمًٕمل، وم٢مذا هق ي١مُمر ُمـ رسمف أن يذسمح وًمده ويًتًٚمؿ 

َي٣م َأزَم٦ِم اهْمَٔمْؾ ََم٣م سُم٠ْمََمُر ؽَمَتِجُديِن ﴿هلل قمزوضمؾ، وأهمرب ُمـ هذا اؾمتًالم وًمده اًمّمٖمػم: 

ـَ  اهللُ إِْن ؾَم٣مَء  ٣مزمِِري ـَ ايمِمح ؾمتًالم هلل قمزوضمؾ شمّمٚمح إه، إذا ، سم٤مٓ[221]اًمّم٤موم٤مت:﴾َِم

شمّمٚمح، أُم٤م إذا يم٤من واطمد ذم واد وم٤معمِم٤ميمؾ  طمٙمٛم٧م إه يمت٤مب وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

سملم إه وسملم إىمرسم٤مء وسملم اعمجتٛمع وسملم احلٙمقُم٤مت ٕهن٤م ٓ حتٙمؿ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م 

ن يذسمح ، وذم هذه أي٤مت أيًْم٤م اًمٗمرج سمٕمد اًمِمدة قمٜمد أن أراد إسمراهٞمؿ أرؾمقل اهلل 

اعمًٚمؿ أن  قمغم وًمده، واؾمتًٚمؿ هق ووًمده هلل قمزوضمؾ، ومرج إهلل ُمـ اهلل قمزوضمؾ، سمؾ

يًتًٚمؿ هلل قمزوضمؾ، وأن يٜم٘م٤مد ًمف، وأن يٕمٚمؿ أن اهلل أرطمؿ ُمـ أسمقيف يمام صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

، ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمًتًٚمؿ هلل قمزوضمؾ، وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق اًمذي جيٕمؾ ًمؽ ومرضًم٤م 

٥ًم، وم٠مٟم٧م ٓ شمدري ُم٤م ُمّمٚمحتؽ، وُم٤م اخلػم ًمؽ، أٟم٧م أيًْم٤م وخمرضًم٤م ُمـ طمٞم٨م ٓ حتت

ٓ شمدري قمـ ُمًت٘مٌٚمؽ اًمذي هيرول إًمٞمف يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، اعمًت٘مٌؾ ُمـ اهلل قمزوضمؾ 

وقمٚمٞمٜم٤م اًم٥ًٌم، اؾمتًالم أٟمٌٞم٤مء اهلل هلل قمزوضمؾ هق اًمذي ضمٕمٚمٝمؿ يٜمجحقن ذم ُمٝم٤مُمٝمؿ 

ي٣م «ٓسمـ قم٤ٌمس:  وذم أُمقرهؿ، وهق اًم٥ًٌم ذم ٟمٍمهؿ قمغم أقمدائٝمؿ، ي٘مقل اًمٜمٌل 

نمالم إين أفمٙمٚمؽ ىمٙمامت: اضمٖمظ اهلل حيٖمٓمؽ، اضمٖمظ اهلل جتده جت٣مهؽ، إذا ؽمٟميم٦م هم٣مؽمٟمل 

اهلل، وإذا اؽمٔمٛم٦م هم٣مؽمتٔمـ زم٣مهلل، وافمٙمؿ أن إَم٥م يمق اصمتٚمٔمقا فمعم أن يٛمٖمٔمقك زمًمء مل 
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يٛمٖمٔمقك إٓ زمًمء ومد ىمتٌف اهلل يمؽ، ويمق اصمتٚمٔمقا فمعم أن ييوك زمًمء مل ييوك إٓ 

، وذم سمٕمض ـمرق »تٌف اهلل فمٙمٝمؽ رهمٔم٦م إومالم وصمٖم٦م ايمِمحػزمًمء ومد ىم

إلم اهلل دم ايمرطم٣مء ئمرهمؽ دم ايمُمدة، وافمٙمؿ أن َم٣م أص٣مزمؽ مل ي٘مـ  سمٔمرف«احلدي٨م: 

يمٝمخْمٟمك، وَم٣م أطمْمٟمك مل ي٘مـ يمٝمِمٝمٌؽ، وافمٙمؿ أن ايمٛمٌم َمع ايمِمػم، وأن ايمٖمرج َمع 

 .»ايم٘مرب، وأن َمع ايمٔمن يًنا

ص٤مي٤م ومٞمٝم٤م ؾمٕم٤مدشمف ذم ديٜمف ودٟمٞم٤مه، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ٓسمـ قم٤ٌمس و وص٤مي٤م اًمٜمٌل 

أن ي٘متدي هبؿ، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف  ٟمٌٞمٜم٤م  ُأُِمرَ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ُمٌٞمٜم٤ًم حل٤مًم٦م أٟمٌٞم٤مئف اًمذي 

ـَ ﴿وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ْٝمٛم٣َمُه َوَأْهَٙمُف َِم ٌْٛم٣َم يَمُف هَمٛمَجح ٌُْؾ هَم٣مؽْمَتَج ـْ وَم َوُٞمقضم٣ًم إِْذ َٞم٣مَدى َِم

ُْؿ ىَم٣مُٞمقا وَمْقَم ؽَمْقٍء *  يْمَٔمٓمِٝمؿِ ايْمَ٘مْرِب ا زُمقا زمِآي٣مسمِٛم٣َم إَِّنح ـَ ىَمذح ـَ ايْمَٗمْقِم ايمحِذي َٞم٣مُه َِم َوَٞمٌَمْ

، شمٚمٙمؿ قم٤مىم٦ٌم أٟمٌٞم٤مء اهلل اًمٜمٍم واًمت٠ميٞمد، ٟمحـ ٟمٔمـ أن [55-54]آٟمٌٞم٤مء: ﴾هَمَٟمنْمَروْمٛم٣َمُهْؿ َأَْجَِٔمكمَ 

 ،ٓ ،وأٟمف هق اًمٜم٤مضمل، ٓ اًمذي ي٠ميمؾ ًم٘مٛم٦م اًمٕمٞمش ويًٚمؽ ـمري٘مف أٟمف هق اًمرضمؾ احلٙمٞمؿ،

اًمٜم٤مضمل اًمذي ي٠مُمر سم٤معمٕمروف ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر ويٜمّمح ًمٚمٛمًٚمٛملم، ٟمجك اهلل أٟمٌٞم٤مئف 

قا ﴿ سم٥ًٌم ٟمّمحٝمؿ ًمٚمٛمجتٛمع، وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ؿم٠من سمٜمل إهائٞمؾ: ًُ هَمَٙمامح َٞم

قِء َوَأطَمْذ  ًه ـِ ايم ـَ َيٛمَْٜمْقَن فَم ُروا زمِِف َأْٞمَجْٝمٛم٣َم ايمحِذي ـَ ـَمَٙمُٚمقا زمَِٔمَذاٍب زَمئِٝمٍس زماَِم ىَم٣مُٞمقا ََم٣م ُذىمِّ َٞم٣م ايمحِذي

ُٗمقنَ  ًُ ْؿ ىُمقُٞمقا وِمَرَدًة طَم٣مؽِمئِكمَ *  َيْٖم ـْ ََم٣م َُّنُقا فَمٛمُْف وُمْٙمٛم٣َم ََلُ ، [244-243ٕقمراف: ا]﴾هَمَٙمامح فَمَتْقا فَم

ُمٕمنم اعمًٚمٛملم جيٕمؾ اهلل ًمٚمّم٤محللم وجيٕمؾ اهلل ٕٟمٌٞم٤مئف ومرضًم٤م وخمرضًم٤م ُمـ طمٞم٨م ٓ 

                                                        

 (.1/31( وهمػمه وؾمـده طمًـ وهق ذم اجلامع )2516)ت ( 2094)

شمرىمقف إمم احلًـ، ومجؾف َلا ؿمقاهد  ( وذم ؾمـده جماهقؾ واكؼطاع1/307هذه اًمزيادة قمـد أمحد )( 2095)

 .وىمد سمقـت ذًمؽ ذم اًمطٌعة اًمثاكقة مـ حتؼقؼ إرسمعلم اًمـقوية
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ٛمَِل ﴿ ، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:حيتًٌقن ًح ُف َأينِّ ََم َوَأيهقَب إِْذ َٞم٣مَدى َرزمح

امِحكِمَ  ه َوَأْٞم٦َم َأْرضَمُؿ ايمرح ـْ رُضر َوآسَمْٝمٛم٣َمُه َأْهَٙمُف َوَِمْثَٙمُٜمْؿ *  ايميه ٌْٛم٣َم يَمُف هَمَ٘مَُمْٖمٛم٣َم ََم٣م زمِِف َِم هَم٣مؽْمَتَج

ـْ فِمٛمِْدَٞم٣م وَ  ٥ًم َِم ـَ ََمَٔمُٜمْؿ َرمْحَ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم [62-65]آٟمٌٞم٤مء: ﴾ِذىْمَرى يمِْٙمَٔم٣مزمِِدي

ـْ َٞمْٗمِدَر فَمَٙمْٝمِف هَمٛم٣َمَدى دِم ايمٓمهُٙماَمِت ﴿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـح َأْن يَم  ﴾َوَذا ايمٛمهقِن إِْذ َذَه٤َم َُمَٕم٣مِو٣ًٌم هَمَٓم

ٌَْح٣مَٞمَؽ ﴿فمٚمٛم٦م اًمٌحر وسمٓمـ احلقت وفمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ  ٓح َأْٞم٦َم ؽُم ـَ  َأْن ٓ إيَِمَف إِ إيِنِّ ىُمْٛم٦ُم َِم

ـَ ايْمَٕمؿِّ َوىَمَذيمَِؽ ُٞمٛمِْجل ﴿، ىم٤مل اهلل: [65]آٟمٌٞم٤مء:﴾ايمٓمح٣مظمكِِمَ  ْٝمٛم٣َمُه َِم ٌْٛم٣َم يَمُف َوَٞمجح هَم٣مؽْمَتَج

، ومٚم٧ًم أول ُمـ أص٤مسمتف اعمّم٤مئ٥م، وًم٧ًم أول ُمـ أص٤مسمتف [66]آٟمٌٞم٤مء: ﴾اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ 

يمت٤مب اهلل وذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل إُمراض، وًم٧ًم أول ُمـ أص٤مسمتف اًمٜمٙم٤ٌمت، إذا ىمرأت ذم 

دمد ُمـ اعمّم٤مئ٥م وُمـ اًمٜمٙم٤ٌمت، سمؾ ُمـ اًمٜمٙم٤ٌمت قمغم اإلؾمالم، ومٗمل اًمٕمٍم  

اًمٕم٤ٌمد اًمتت٤مر يم٤مدوا أن ٓ يٌ٘مقا وٓ يذروا ؿمٞمًئ٤م ُمـ اإلؾمالم، ودُمر اهلل اًمتت٤مر وسم٘مل 

اإلؾمالم، وُم٤م أيمثر اًمٜمٙم٤ٌمت اًمتل حتّمؾ ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم صمؿ يٗمرج اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

ٕن ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ إذا  :مم، ذيمرٟم٤م هذا إُمر وهق سم٤مب اًمٗمرج سمٕمد اًمِمدة ُٕمقروشمٕم٤م

أص٤مسمتف ؿمدة حتٓمؿ، وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ إذا أص٤مسمتف ؿمدة دم٤موز احلد، وم٤مًمّمؼم وآؾمتًالم 

 وآٟم٘مٞم٤مد ُمع اًم٘مٞم٤مم سمام أوضم٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أُمر قمجٞم٥م.

أن جيٕمؾ ًمٜم٤م وًمٙمؿ ومرضًم٤م  أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يٗمتح قمٚمٞمٜم٤م، وأؾم٠مًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 وخمرضًم٤م واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.
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 اخلطب٘ الجاىٔ٘
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

قِع ﴿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ْقِف َواجْلُ ـَ اخْلَ ٍء َِم ُ٘مْؿ زمًَِمْ ٌُْٙمَقٞمح َويَمٛمَ

ـَ  ٣مزمِِري ِ ايمِمح َْٞمُٖمِس َوايمثحَٚمَراِت َوزَمممِّ ْٕ ََْمَقاِل َوا ْٕ ـَ ا ٥ٌٌَم *  َوَٞمْٗمٍص َِم ـَ إَِذا َأَص٣مزَمْتُٜمْؿ َُمِِمٝم ايمحِذي

٣م إيَِمْٝمِف َراصِمُٔمقنَ  ٣م هللِحِ َوإِٞمح ٥ٌم َوُأويَمِئَؽ ُهُؿ  ُأويَمئَِؽ *  وَم٣ميُمقا إِٞمح ِْؿ َوَرمْحَ ـْ َرِبِّ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َصَٙمَقاٌت َِم

، ًمٕمؾ اعمّمٞم٦ٌم اًمتل شمّمٞمٌف إذا صؼم واطمت٥ًم ًمٞم٧ًم سمٌمء [235-233]اًمٌ٘مرة: ﴾اظمُْْٜمَتُدونَ 

ُأويَمئَِؽ ﴿سمج٤مٟم٥م اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل يٜمٕمؿ اهلل قمٚمٞمف سمٕمده٤م8 ٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل: 

ـْ رَ  ٥ٌم َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْْٜمَتُدونَ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َصَٙمَقاٌت َِم ِْؿ َوَرمْحَ ، صٚمقات ورمح٦م [235]اًمٌ٘مرة: ﴾ِبِّ

أقمٓم٤مك اهلل اًمّمؼم  ، إذا»ايمِمػم وٝم٣مء«ي٘مقل:  ُمـ اهلل قمزوضمؾ واًمٜمٌل 

شمًتٓمٞمع شمتٍمف ذم أُمقرك، أُم٤م إمحؼ اعمدسمر وم٢مذا أصٞم٥م سمٛمّمٞم٦ٌم شم٤مرة يِمؼ صمقسمف، ورسمام 

ُمـ شمٚمٙمؿ اجلٝم٤مٓت، وُمـ شمٚمٙمؿ احلامىم٤مت، سمؾ  ييب سمرأؾمف ذم اجلدار إمم همػم ذًمؽ

سمٕمْمٝمؿ رسمام يٜمتحر وي٘متؾ ٟمٗمًف ٕن إُمقر ُم٤م ضمرت ًمف يمام يريد، قم٤ٌمد اهلل وسمٕمد اًمِمدائد 

َأْو ىَم٣ميمحِذي ََمرح فَمعَم وَمْرَي٥ٍم َوِهَل طَم٣مِوَي٥ٌم ﴿ي٠ميت اًمٗمرج، ي٘مقل اهلل قمزوضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

٣م هَمَٟمََم٣مسَمُف  اهللُٝمِل َهِذِه فَمعَم فُمُروؾِمَٜم٣م وَم٣مَل َأٞمحك حُيْ  َِم٣مَئ٥َم فَم٣مٍم شُمؿح زَمَٔمَثُف وَم٣مَل ىَمْؿ يَمٌِث٦َْم  اهللُزَمْٔمَد ََمْقهِتَ

 ًَ ازمَِؽ مَلْ َيَت ٛمحْف وَم٣مَل يَمٌِْث٦ُم َيْقَم٣ًم َأْو زَمْٔمَض َيْقٍم وَم٣مَل زَمْؾ يَمٌِْث٦َم َِم٣مَئ٥َم فَم٣مٍم هَم٣مْٞمُٓمْر إلَِم ؿَمَٔم٣مَِمَؽ َوَذَ

                                                        

ًٌا رواه مًؾؿ )( 2096)  ( قمـ أيب ماًمؽ إؿمعري.223شمؼدم ىمري
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اًم  َواْٞمُٓمْر إلَِم مِح٣َمِركَ  قَه٣م حَلْ ًُ َويمِٛمَْجَٔمَٙمَؽ آَي٥ًم يمِٙمٛمح٣مِس َواْٞمُٓمْر إلَِم ايْمِٔمَٓم٣مِم ىَمْٝمَػ ُٞمٛمُِْمُزَه٣م شُمؿح َٞمْ٘م

َ يَمُف وَم٣مَل َأفْمَٙمُؿ َأنح  ٌَكمح ٍء وَمِديرٌ  اهللَ هَمَٙمامح سَم  .[137]اًمٌ٘مرة: ﴾فَمعَم ىُمؾِّ َرْ

اًمِمخص  ومرج سمٕمد ؿمدة، ًمٞمس سمٕمده٤م ؿمدة ُم٤مت اًمرضمؾ وُمٙم٨م ُم٤مئ٦م قم٤مم وهق ُمٞم٧م،

أطمٞم٤مه اهلل  صمؿَّ ًمٙمٜمف ُم٤مت  ،ويٌ٘مك سمٕمض إُمؾ 8رسمام يّم٤مب سمجراطم٦م، رسمام يٞم٠مس ُمـ ٟمٗمًف

ٟم١مُمـ هبذا أن اهلل ىم٤مدر أن يٛمٞم٧م اًمرضمؾ ُم٤مئ٦م  ،إن اهلل قمغم يمؾ رء ىمدير ،ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

ؾمٜم٦م صمؿ حيٞمٞمف، اهلل قمزوضمؾ إن اهلل قمغم يمؾ رء ىمدير، إظمقاين ذم اهلل ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٓ ٟمتٕمجؾ 

آل  ص٤مطم٥ُم  .اهلل قمزوضمؾ إمم وأن ٓ ٟمْمٞمؼ سم٤معمّم٤مئ٥م ذرقًم٤م، سمؾ ٟمٗمقض أُمرٟم٤م اًمٜمٍم

ُض َأَْمِري إلَِم ﴿ ومرقمقن ي٘مقل: َتْذىُمُروَن ََم٣م َأوُمقُل يَمُ٘مْؿ َوُأهَمقِّ ًَ ٣ٌَمدِ  اهللَإِنح  اهللِهَم *  زَمِِمغٌم زم٣ِميْمِٔم

ه إمم اهلل قمزوضمؾ وم٢من ، إذا ومقض اًمٕمٌد أُمر[23-22]هم٤مومر: ﴾ؽَمٝمَِّئ٣مِت ََم٣م ََمَ٘مُروا اهللُهَمَقوَم٣مُه 

إُمقر قمغم ُم٤م يريد ومرسمام  يًػّم اهلل قمزوضمؾ جيٕمؾ ًمف ومرضًم٤م وخمرضًم٤م، أُم٤م اًمذي يريد أن 

 يٜمٗمجر، ومل شمن إُمقر قمغم ُم٤م يريد، ُمقؾمك ي٘مقل ًم٘مقُمف يمام ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:

َْرَض  ٣مهللِوَم٣مَل َُمقؽَمك يمَِٗمْقَِمِف اؽْمَتِٔمٝمٛمُقا زمِ ﴿ ْٕ وا إِنح ا ٣ٌَمِدِه َواْصػِمُ ـْ فِم ـْ َيَُم٣مُء َِم هللِحِ ُيقِرشُمَٜم٣م ََم

٥ٌَُم يمِْٙمُٚمتحِٗمكمَ  ُ٘مْؿ َأْن *  َوايْمَٔم٣موِم ك َرزمه ًَ ـْ زَمْٔمِد ََم٣م صِمْئَتٛم٣َم وَم٣مَل فَم ٌِْؾ َأْن سَمْٟمسمَِٝمٛم٣َم َوَِم ـْ وَم وَم٣ميُمقا ُأوِذيٛم٣َم َِم

َْرِض هَمَٝمٛمُْٓمَر ىَمْٝمَػ سَمٔمْ  ْٕ َتْخٙمَِٖمُ٘مْؿ دِم ا ًْ ىُمْؿ َوَي ، [217-216ٕقمراف:ا]﴾َٚمُٙمقنَ ُُّيْٙمَِؽ فَمُدوح

وُمقا، [217ٕقمراف:ا]﴾هَمَٝمٛمُْٓمَر ىَمْٝمَػ سَمْٔمَٚمُٙمقنَ ﴿ٓطمٔمقا ىمقًمف:  وىم٧م اًمٜمٕمؿ شمٍموًم٤م  ًمتتٍمَّ

ذقمًٞم٤م، إذا يمٜم٧م وىم٧م اًمٜم٘مؿ ووىم٧م اًمٌالي٤م ُمتًخًٓم٤م قمغم اهلل، ووىم٧م اًمٜمٕمؿ سمٓمًرا أًذا 

٤م؟ يٜمٌٖمل وىم٧م ومٛمتك يرمحؽ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم؟ وُمتك جيٕمؾ اهلل ًمؽ ومرضًم٤م وخمرضًم 

إمم اهلل، ووىم٧م اًمٜمٕمٛم٦م أن شمٚمج٠م إمم اهلل وأن شمًتًٚمؿ هلل قمزوضمؾ، ي٘مقل  شمٚمج٠ماًمِمدة أن 

َتّْمَٔمُٖمقَن ََمَُم٣مِرَق ﴿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ًْ ـَ ىَم٣مُٞمقا ُي َوَأْوَرشْمٛم٣َم ايْمَٗمْقَم ايمحِذي
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ح  ٣م ايمحتِل زَم٣مَرىْمٛم٣َم همِٝمَٜم٣م َومَت َْرِض َوََمَٕم٣مِرَِبَ ْٕ ٛمَك فَمعَم زَمٛمِل إِْهائٝمَؾ زماَِم ا ًْ َؽ احْلُ ٦ْم ىَمٙمَِٚم٦ُم َرزمِّ

ْرَٞم٣م ََم٣م ىَم٣مَن َيِْمَٛمُع همِْرفَمْقُن َووَمْقَُمُف َوََم٣م ىَم٣مُٞمقا َئْمِرؾُمقنَ  وا َوَدَمح ، وي٘مقل [255ٕقمراف:ا] ﴾َصػَمُ

َْرِض َوصَمَٔمَؾ َأْهَٙمٜمَ ﴿ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ْٕ ٣م ؾِمَٝمٔم٣ًم إِنح همِْرفَمْقَن فَمال دِم ا

ـَ  ِدي ًِ ـَ اظمُْْٖم ُف ىَم٣مَن َِم ٣مَءُهْؿ إِٞمح ًَ
َتْحٝمِل ٞمِ ًْ ُح َأزْمٛم٣َمَءُهْؿ َوَي َتّْمِٔمُػ ؿَم٣مئَِٖم٥ًم َِمٛمُْٜمْؿ ُيَذزمِّ ًْ َوُٞمِريُد *  َي

٥ًم َوَٞمْجَٔمَٙمُٜمُؿ ايْمَقاِرشمكِمَ  َْرِض َوَٞمْجَٔمَٙمُٜمْؿ َأئِٚمح ْٕ ـَ اؽْمُتّْمِٔمُٖمقا دِم ا ـح فَمعَم ايمحِذي ـَ َوٞمُ *  َأْن َٞمُٚم َٚم٘مِّ

٣م َِمٛمُْٜمْؿ ََم٣م ىَم٣مُٞمقا حَيَْذُرونَ  َْرِض َوُٞمِرَي همِْرفَمْقَن َوَه٣مََم٣مَن َوصُمٛمُقَدمُهَ ْٕ ْؿ دِم ا ، [4-2]اًم٘مّمص: ﴾ََلُ

ومٕمٚمٞمؽ أهي٤م اعمًٚمؿ أن شمرضمع إمم اهلل وأن شم٘مرأ يمت٤مب اهلل سمتدسمر، ًمق ىمرأت يمت٤مب اهلل سمتدسمر 

طمّمؾ هلؿ ُمـ اعمّم٤مئ٥م، وُم٤م رسمام خترج سمراطم٦م ٟمٗمًٞم٦م8 ٕٟمؽ دمد ىمّمص إٟمٌٞم٤مء وُم٤م 

طمّمؾ هلؿ ُمـ اًمٜمٍم وُمـ اًمٗمرج سمٕمد اًمِمدة، وهٙمذا أيًْم٤م دمد همػم إٟمٌٞم٤مء ىم٤مل اهلل 

تِٛم٣َم ﴿ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ـْ َأْرِوٛم٣َم َأْو يَمَتُٔمقُدنح دِم َِمٙمح ـَ ىَمَٖمُروا يمُِرؽُمٙمِِٜمْؿ يَمٛمُْخِرصَمٛمحُ٘مْؿ َِم َووَم٣مَل ايمحِذي

ْؿ يَمٛمُ  ُ ـح ايمٓمح٣مظمكِِمَ هَمَٟمْوضَمك إيَِمْٝمِٜمْؿ َرِبه ـْ طَم٣مَف *  ْٜمٙمَِ٘م ـْ زَمْٔمِدِهْؿ َذيمَِؽ ظمَِ َْرَض َِم ْٕ ٘مِٛمَٛمحُ٘مُؿ ا ًْ َويَمٛمُ

، وقمد وىمع ُمـ اهلل قمزوضمؾ آُمٜم٤م سم٤مهلل وسمٙمت٤مب اهلل [22-25]اسمراهٞمؿ: ﴾ََمَٗم٣مَِمل َوطَم٣مَف َوفِمٝمدِ 

، صؼم واطمت٤ًمب وإظمالص هلل قمزوضمؾ، ُمـ أراد أن يٗمرج اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

 رسمف ومٚمٞمخٚمص هلل قمزوضمؾ.قمٜمف يم

ٌَْحِر ضَمتحك إَِذا ىُمٛمُْتْؿ دِم ايْمُٖمْٙمِؽ ﴿ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ىُمْؿ دِم ايْمػَمِّ َوايْم ُ غمِّ ًَ ُهَق ايمحِذي ُي

ـْ ىُمؾِّ ََمَ٘م٣مٍن  ٣م ِريٌح فَم٣مِصٌػ َوصَم٣مَءُهُؿ اظمَْْقُج َِم ٣م صَم٣مَءهْتَ ٥ٌٍَم َوهَمِرضُمقا ِِبَ ـَ ِِبِْؿ زمِِريٍح ؿَمٝمِّ َوصَمَرْي

ُْؿ ُأضِمٝمَط ِِبِْؿ َدفَمُقا َوـَمٛمه  ـَ  اهللَقا َأَّنح ـح َِم ـْ َهِذِه يَمٛمَُ٘مقَٞم ـْ َأْٞمَجْٝمَتٛم٣َم َِم
ـَ يَمئِ ي خُمْٙمِِِمكَم يَمُف ايمدِّ

ـَ  ٣مىمِِري ؼِّ *  ايمُمح َْرِض زمَِٕمغْمِ احْلَ ْٕ ٌُْٕمقَن دِم ا ، ؿم٤مهدٟم٤م [15-11]يقٟمس: ﴾هَمَٙمامح َأْٞمَج٣مُهْؿ إَِذا ُهْؿ َي

ـَ خُمْ  اهللَ َدفَمُقا ﴿ ُمـ هذا: ي ـْ جُيِٝم٤ُم اظْمُّْمَْمرح إَِذا َدفَم٣مُه ﴿ ،[11]يقٟمس:﴾ٙمِِِمكَم يَمُف ايمدِّ َأَمح
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قءَ  ًه ، ٟمٕمؿ ًمٞم٧ًم سم٠مُمريٙم٤م اًمتل شمٙمِمػ اًمًقء ودمٞم٥م اعمْمٓمر إذا [41]اًمٜمٛمؾ:﴾َوَيْ٘مُِمُػ ايم

دقم٤مه٤م، وًمٞم٧ًم سمروؾمٞم٤م اًمتل شمٙمِمػ اًمًقء أو دمٞم٥م اعمْمٓمر إذا دقم٤مه٤م، وًمٙمٜمف اهلل 

ٌُقا َوإَِذا ؽَمَٟميمَ ﴿ قمزوضمؾ: َتِجٝم ًْ اِع إَِذا َدفَم٣مِن هَمْٙمَٝم ٣ٌَمِدي فَمٛمِّل هَم١ميِنِّ وَمِري٤ٌم ُأصِمٝم٤ُم َدفْمَقَة ايمدح َؽ فِم

ُٜمْؿ َيْرؾُمُدونَ   .[264]اًمٌ٘مرة:﴾رِم َويْمُٝم٠ْمَِمٛمُقا يِب يَمَٔمٙمح

٤ًٌم ُم١مُمٜم٤ًم سم٤مًم٘مدر، يمؾ هذا اًمذي ذيمرٟم٤مه  قمٚمٞمؽ أن شمدقمق اهلل خمٚمًّم٤م ُمتقيماًل قمٚمٞمف حمتً

 ًمِمدة.ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٗمرج سمٕمد ا

* * * 
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

٤ًٌم ٟمٌٞمف حم َأمَلْ ﴿، وممتٜم٤ًم قمٚمٞمف: ٛمًدا ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ خم٤مـم

ْح يَمَؽ َصْدَركَ   َوَرهَمْٔمٛم٣َم يَمَؽ ِذىْمَركَ *  ايمحِذي َأْٞمَٗمَض ـَمْٜمَركَ *  َوَوَؤْمٛم٣َم فَمٛمَْؽ ِوْزَركَ *  َٞممْمَ

َؽ *  هَم١مَِذا هَمَرنْم٦َم هَم٣مْٞمَِم٤ْم *  إِنح ََمَع ايْمُٔمْنِ ُيْناً *  هَم١مِنح ََمَع ايْمُٔمْنِ ُيْناً *  َوإلَِم َرزمِّ

 .[6-2]اًمنمح: ﴾نَم٤ْم هَم٣مرْ 

أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  ذم هذه اًمًقرة وقمد ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف حمٛمد 

فجيٕمؾ سمٕمد اًمٕمن ينيـ8 ٕن اًمٕمن  رواًمٞمن  ُمٕمرَّ ٞمن ينان ذم اًم، ومٝمق يٗمٞمد أن ُمٜمٙمَّ

 هذه اًمًقرة، ىم٤مل اًمًٞمقـمل رمحف اهلل ذم قم٘مقد اجلامن:

ــــتٝمرة ــــد اعمِم ـــــ اًم٘مقاقم ــــؿ ُم  صم

 

ــــــ  ــــــررةإذا أشم ــــــرة ُمٙم  ٧م ٟمٙم

ــــــ٤مين  ــــــرف صم ــــــ٤ميرا وإن يٕم  شمٖم

 

ـــــــ٤من  ـــــــ٤م يمـــــــذا اعمٕمروم  شمقاوم٘م

 ؿمــــ٤مهده اًمــــذي رويٜمــــ٤م ُمًــــٜمًدا 

 

 ًمـــ يٖمٚمــ٥م اًمٞمنــيـ قمنــ أسمــًدا 

 وذم ىمقل اًمًٞمقـمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم: 

 ؿمــــ٤مهده اًمــــذي رويٜمــــ٤م ُمًــــٜمًدا

 

 ًمـــ يٖمٚمــ٥م اًمٞمنــيـ قمنــ أسمــًدا 

يٖمٜمل قمٜمف  ومٞمف ُم٤م ومٞمف ٕٟمف طمدي٨م ُمرؾمؾ وًمٞمس سمٛمًٜمد، وهق طمدي٨م وٕمٞمػ ًمٙمـ 

زَمْٔمَد فُمْنٍ  اهللُؽَمَٝمْجَٔمُؾ ﴿فم٤مهر اًم٘مرآن ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 
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ُه ﴿: ، وي٘مقل ذم طمؼ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد [5]اًمٓمالق:﴾ُيْناً  وُه هَمَٗمْد َٞمٌَمَ إِْذ َأطْمَرصَمُف  اهللُإِّٓ سَمٛمٌُْمُ

٣م دِم ايْمَٕم٣مِر إِْذ يَ  ـَ ىَمَٖمُروا شَم٣ميِنَ اشْمٛمَكْمِ إِْذ مُهَ َزْن إِنح ايمحِذي  اهللََُمَٔمٛم٣َم هَمَٟمْٞمَزَل  اهللَ ُٗمقُل يمَِِم٣مضِمٌِِف ٓ حَتْ

ْٖمعَم َوىَمٙمَِٚم٥ُم  ًه ـَ ىَمَٖمُروا ايم ْ سَمَرْوَه٣م َوصَمَٔمَؾ ىَمٙمَِٚم٥َم ايمحِذي َدُه زمُِجٛمُقٍد مَل ِهَل  اهللِؽَم٘مِٝمٛمََتُف فَمَٙمْٝمِف َوَأيح

٤ممم قمٜمف أن أسم٤م سمٙمر قمـ أٟمس ريض اهلل شمٕم "اًمّمحٞمحلم"، وذم [22]اًمتقسم٦م:﴾ايْمُٔمْٙمَٝم٣م

ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ًمق أسمٍم أطمدهؿ حت٧م ىمدُمف ًمرآٟم٤م أي: وهؿ ذم اًمٖم٤مر خمتٌٞم٤من ُمـ 

ىمريش وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: ي٤م رؾمقل اهلل ًمق أسمٍم أطمدهؿ حت٧م ىمدُمف ٕسمٍمٟم٤م، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 .، وهذا يٕمتؼم ومرضًم٤م ُمـ قمٜمد اهلل ًمٚمٜمٌل »ي٣م أزم٣م زم٘مر َم٣م ـمٛمؽ زم٣مشمٛمكم اهلل شم٣ميمثٜمام«: 

ُف يَمَٝمْحُزُٞمَؽ ايمحِذي َيُٗمقيُمقَن ﴿اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  وي٘مقل وَمْد َٞمْٔمَٙمُؿ إِٞمح

ـح ايمٓمح٣مظمكَِِم زمِآَي٣مِت 
زُمقَٞمَؽ َويَم٘مِ ُْؿ ٓ ُيَ٘مذِّ ٌْٙمَِؽ *  جَيَْحُدونَ  اهللِهَم١مَِّنح ـْ وَم زَم٦ْم ُرؽُمٌؾ َِم َويَمَٗمْد ىُمذِّ

زُمقا َوُأوُذوا  وا فَمعَم ََم٣م ىُمذِّ َل يمَِ٘مٙماَِمِت هَمَِمػَمُ ٌَدِّ َٞم٣م َوٓ َُم ـْ  اهللِضَمتحك َأسَم٣مُهْؿ َٞمٌْمُ َويَمَٗمْد صَم٣مَءَك َِم

ٌَٟمِ اظمُْْرؽَمٙمِكمَ  َْرِض َأْو *  َٞم ْٕ ٌَْتِٕمَل َٞمَٖمٗم٣ًم دِم ا َوإِْن ىَم٣مَن ىَمػُمَ فَمَٙمْٝمَؽ إفِْمَراُوُٜمْؿ هَم١مِِن اؽْمَتَْمْٔم٦َم َأْن سَم

اَمِء هَمَتْٟمسمَِٝمُٜمْؿ زمِآَي٥مٍ  ًح اًم دِم ايم ٣مِهٙمكِمَ  اهللَُويَمْق ؾَم٣مَء  ؽُمٙمح ـَ اجْلَ ـح َِم َدى هَمال سَمُ٘مقَٞم َٚمَٔمُٜمْؿ فَمعَم اَْلُ  ﴾جَلَ

ورب أُمر يْمٞمؼ اًمٗمتك سمف ذرقًم٤م صمؿ سمٕمد هذا جيٕمؾ  ، ومٞمف شمّمٌػم ًمٚمٜمٌل [53-55]إٟمٕم٤مم: 

 اهلل ًمف ومرضًم٤م وخمرضم٤م، اًمِم٤مقمر ي٘مقل:

 رسمـــام دمـــزع اًمٜمٗمـــقس ُمــــ إُمـــر

 

 ًمــــف ومرضمـــــ٦م يمحــــؾ اًمٕم٘مـــــ٤مل 

 8اًمذيـ شم٤مب اهلل قمٚمٞمٝمؿ أظمؼم اهلل قمٜمٝمؿ سم٠مهن٤م و٤مىم٧م قمٚمٞمٝمؿ إرض سمام رطم٧ٌم اًمثالصم٦م 

َوفَمعَم ايمثحالشَم٥ِم ﴿ ٕن هذا سم٤مب واؾمع يٕمٜمل اًمٗمرج سمٕمد اًمِمدة ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:

٦ٌَْم َوَو٣موَم٦ْم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َأٞمْ  َْرُض زماَِم َرضُم ْٕ ـَ طُمٙمُِّٖمقا ضَمتحك إَِذا َو٣موَم٦ْم فَمَٙمْٝمِٜمُؿ ا ُٜمْؿ َوـَمٛمهقا ايمحِذي ًُ ُٖم

                                                        

ًٌا ذم اًمتقيمؾ.( 2097)  شمؼدم ىمري
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ـَ  ٓح إيَِمْٝمِف شُمؿح سَم٣مَب فَمَٙمْٝمِٜمْؿ يمَِٝمُتقزُمقا اهللِ َأْن ٓ ََمْٙمَجَٟم َِم  .[226]اًمتقسم٦م:﴾إِ

أيًْم٤م قم٤مئِم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م قمٜمد أن ىم٤مل أهؾ اإلومؽ ُم٤م ىم٤مًمقا، وقمٚمٛم٧م هبذا 

إِنح ﴿ ءهت٤م:سمٙم٧م طمتك فمٜم٧م أن اًمٌٙم٤مء وم٤مًمؼ يمٌده٤م، وم٠مشمك اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٤مًمٗمرج وسمؼما

ًا يَمُ٘مْؿ زَمْؾ ُهَق طَمغْمٌ يَمُ٘مْؿ يمُِ٘مؾِّ اَْمِرٍئ َِمٛمُْٜمؿْ  ٌُقُه َذّ ًَ ٥ٌٌَم َِمٛمُْ٘مْؿ ٓ حَتْ هْمِؽ فُمِْم ِ ْٕ ـَ صَم٣مُءوا زم٣ِم  ايمحِذي

ُه َِمٛمُْٜمْؿ يَمُف فَمَذاٌب فَمٓمِٝمؿٌ  شْمِؿ َوايمحِذي سَمَقلمح ىمػِْمَ ِ ْٕ ـَ ا ٤َم َِم ًَ ، وذم ىمقًمف ي٤م [22]اًمٜمقر: ﴾ََم٣م اىْمَت

ًا يَمُ٘مْؿ زَمْؾ ُهَق طَمغْمٌ يَمُ٘مؿْ ﴿ :إظمقان ٌُقُه َذّ ًَ : ومٞمف اًمتٝمقيـ قمٚمٞمؽ أهي٤م [22]اًمٜمقر:﴾ٓ حَتْ

اعمًٚمؿ إذا أص٧ٌم سمٛمّمٞم٦ٌم، رسمام شمٙمقن شمٚمؽ اعمّمٞم٦ٌم ظمػًما ًمؽ ؾمقاء أيم٤مٟم٧م شمٚمٙمؿ اعمّمٞم٦ٌم 

٤ًٌم  ذم ُم٤مًمؽ، أو يم٤مٟم٧م ذم ضمًدك، أو يم٤مٟم٧م ذم أي رء ي١معمؽ وي٘مٚم٘مؽ، ومرسمام يٙمقن ؾمٌ

وأظمرة، ويٙمقن متحٞمًّم٤م ُمـ اهلل قمزوضمؾ يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  اًمدٟمٞم٤م ًمرومع ؿم٠مٟمؽ ذم

ٌْٙمُِ٘مْؿ ﴿ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـْ وَم ـَ طَمَٙمْقا َِم ٛمح٥َم َوظمَح٣م َيْٟمسمُِ٘مْؿ ََمَثُؾ ايمحِذي ٌُْتْؿ َأْن سَمْدطُمُٙمقا اجْلَ
ًِ َأْم ضَم

اُء َوُزيْمِزيُمقا ضَمتحك َيُٗمقَل  ح ٌَْٟمؽَم٣مُء َوايميح ْتُٜمُؿ ايْم ًح ـَ آََمٛمُقا ََمَٔمُف ََمَتك َٞمٌْمُ ََم ؽُمقُل َوايمحِذي َأٓ  اهللِايمرح

، ومٗمرج اهلل ىمري٥م طمتك إن رضماًل يم٤من ذم اًمًجـ وىمد [122]اًمٌ٘مرة:﴾وَمِري٤ٌم  اهللِإِنح َٞمٌْمَ 

طمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًم٘متؾ وهق يْمحؽ وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ وم٘م٤مل: إن أُمر اهلل ُم٤م سملم أن شمٜمزل هذه 

ُم٤م وصٚم٧م  ،وٟمٕمؿ .ٕمٝم٤م وسملم أن شمّمؾ قمغم إرضاحلّم٤مه، ويم٤من ذم يده طمّم٤مة وىمد روم

إمم إرض طمتك ضم٤مء إُمر سم٢مظمراضمف هٙمذا ُمـ اًمًجـ، ومٗمرج اهلل ىمري٥م ٓ يٜمٌٖمل 

ٕطمد أن يْمٞمؼ هبذا، وإن يم٤من اًمٓمٌع اًمٌنمي رسمام يٖمٚم٥م قمغم اًمِمخص، وًمٙمـ ىمد 

٤ًٌم ًمٚمٗمرج ُمٜمٝم٤م: اإليامن سم٤مًم٘م در، ؾمٛمٕمتؿ سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ أن هٜم٤مك أؿمٞم٤مء رسمام شمٙمقن ؾمٌ

وُمٜمٝم٤م: اإلظمالص، وُمٜمٝم٤م: آقمتّم٤مم سم٤مهلل قمزوضمؾ، وُمٜمٝم٤م: اًمتقيمؾ قمغم اهلل، وُمٜمٝم٤م: 

٤ًٌم ًمٚمٗمرج، ىمد يٗمرج اهلل قمغم اًمٙم٤مومر وجيٕمؾ اهلل ًمف ومرضًم٤م  آطمت٤ًمب، أُمقر رسمام شمٙمقن ؾمٌ
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 وخمرضًم٤م إذا اًمتج٠م إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

ـْ ﴿ ـْ َهِذِه وُمْؾ ََم ـْ َأْٞمَج٣مَٞم٣م َِم
فم٣ًم َوطُمْٖمَٝم٥ًم يَمئِ ٌَْحِر سَمْدفُمقَٞمُف سَمَيه ـْ ـُمُٙماَمِت ايْمػَمِّ َوايْم ٝمُ٘مْؿ َِم ُيٛمَجِّ

ـَ  ٣مىمِِري ـَ ايمُمح ـح َِم ىُمقنَ  اهللُوُمِؾ *  يَمٛمَُ٘مقَٞم ـْ ىُمؾِّ ىَمْرٍب شُمؿح َأْٞمُتْؿ سُممْمِ ٝمُ٘مْؿ َِمٛمَْٜم٣م َوَِم  ﴾ُيٛمَجِّ

ظم٤من أظمؼم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٠مٟمف يمِمػ اًمٕمذاب، وهٙمذا ، وذم ؾمقرة اًمد[42-45]إٟمٕم٤مم:

أيًْم٤م ذم ؿم٠من ىمقم ومرقمقن، وم٤معمٝمؿ أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد يرطمؿ اًمٙم٤مومر إذا اًمتج٠م إًمٞمف وهق يم٤مومر 

يرمحف ذم اًمدٟمٞم٤م، وأُم٤م أظمرة ومٛمآًمف اًمٜم٤مر، ًمٙمـ ىمد يرطمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمٕمٌد إذا 

َوإَِذا ﴿ل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: شميع ورضمع إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وي٘مق

 ْ ُه ََمرح ىَمَٟمْن مَل ٛمٌِِْف َأْو وَم٣مفِمدًا َأْو وَم٣مئِاًم هَمَٙمامح ىَمَُمْٖمٛم٣َم فَمٛمُْف رُضح ه َدفَم٣مَٞم٣م جِلَ ٣مَن ايميه ًَ ْٞم ِ ْٕ  َيْدفُمٛم٣َم إلَِم ََمسح ا

همكَِم ََم٣م ىَم٣مُٞمقا َئْمَٚمُٙمقنَ  ـَ يمِْٙمُٚمْنِ ُف ىَمَذيمَِؽ ُزيِّ ًح ، ومٝمٙمذا أيًْم٤م ومٞمف اًمٗمرج، [21]يقٟمس:﴾رُضر ََم

وهٙمذا حيّمؾ ًمٙمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم، يٙمقن ىمد و٤مىم٧م قمٚمٞمف إرض سمام رطم٧ٌم، وُم٤م 

شمدري إٓ وىمد أصٌح ذم ظمػم وُمًؽمحًي٤م ومٗمرج اهلل ىمري٥م، ويٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٚمج٠م إمم 

ٌَْدُه  اهللَُأيَمْٝمَس ﴿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: زمَِ٘م٣مٍف فَم

ـْ ُدوٞمِفِ  ـَ َِم هُمقَٞمَؽ زم٣ِميمحِذي قمٚمٞمف أن يٚمج٠م وأن جي٠مر قمغم  ،، سمغم اهلل يم٤مف قمٌده[54]اًمزُمر:﴾َوُُيَقِّ

اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٝمق يم٤مومٞمف، ومٞمٜمٌٖمل أن يٚمج٠م إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف 

ُؿ ايمٛمح٣مُس ﴿ وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـَ وَم٣مَل ََلُ إِنح ايمٛمح٣مَس وَمْد ََجَُٔمقا يَمُ٘مْؿ هَم٣مطْمَُمْقُهْؿ  ايمحِذي

ٌُٛم٣َم  ًْ ـَ *  َوٞمِْٔمَؿ ايْمَقىمِٝمُؾ  اهللُهَمَزاَدُهْؿ إِياَمٞم٣ًم َووَم٣ميُمقا ضَم ٌُقا زمِٛمِْٔمَٚم٥ٍم َِم َوهَمّْمٍؾ مَلْ  اهللِ هَم٣مْٞمَٗمَٙم

ٌَُٔمقا ِرْوَقاَن  ُٜمْؿ ؽُمقٌء َواسمح ًْ ًَ اَم *  ُذو هَمّْمٍؾ فَمٓمِٝمؿٍ  اهللُوَ  اهللَِيْٚم ُف  إِٞمح ْٝمَْم٣مُن ُُيَقِّ َذيمُِ٘مُؿ ايمُمح

٣مهُمقُهْؿ َوطَم٣مهُمقِن إِْن ىُمٛمُْتْؿ َُم٠ْمَِمٛمكِمَ    .[253-255]آل قمٛمران: ﴾َأْويمَِٝم٣مَءُه هَمال ََتَ

ي٤م ؾمٌح٤من اهلل! ي٤م إظمقاٟمٜم٤م ُم٤م أطمًـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م يٜمنمح هل٤م صدر اعمًٚمؿ، وي٘مقل اهلل  
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ـْ ﴿ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـْ َِم ٝمهقَن ىَمثغٌِم هَماَم َوَهٛمُقا ظم٣َِم  َوىَمَٟميِّ َٞمٌِلر وَم٣مسَمَؾ ََمَٔمُف ِرزمِّ

ْؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ  ـَ  اهللَُوََم٣م َؤُمُٖمقا َوََم٣م اؽْمَتَ٘م٣مُٞمقا وَ  اهللَِأَص٣مَِبُ ٣مزمِِري ٓح *  حُي٤ِمه ايمِمح ْؿ إِ َوََم٣م ىَم٣مَن وَمْقََلُ

اهَمٛم٣َم دِم  ٛم٣َم انْمِٖمْر يَمٛم٣َم ُذُٞمقزَمٛم٣َم َوإِْهَ َٞم٣م فَمعَم ايْمَٗمْقِم  َأْن وَم٣ميُمقا َرزمح ٦ٌِّْم َأوْمَداََمٛم٣َم َواْٞمٌُمْ َأَْمِرَٞم٣م َوشَم

ـَ  ـَ  اهللُهَمآسَم٣مُهُؿ ﴿ ، ؿم٤مهدٟم٤م ومٞمام ي٠ميت:[225-224قمٛمران:  ]آل﴾ايْمَ٘م٣مهمِِري ًْ ْٞمَٝم٣م َوضُم شَمَقاَب ايمده

طِمَرِة وَ  ْٔ ٛمكِمَ  اهللُشَمَقاِب ا ًِ  ، ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٚمج٠م إمم اهلل[226قمٛمران: ]آل﴾حُي٤ِمه اظمُْْح

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ىمّم٦م اًمثالصم٦م اًمٜمٗمر اًمذيـ اٟمٓمٌ٘م٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمّمخرة، وهؿ ذم ضمرف، 

سمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم  قمـ قمٌداهلل "صحٞمحٞمٝمام"روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم 

زمٝمٛمام شمالشم٥م ٞمٖمر دم همالة همٟمدرىمٜمؿ اظمٌٝم٦م، همدطمٙمقا دم نم٣مر هم٣مٞمْمٌٗم٦م فمٙمٝمٜمؿ « قمٜمٝمام ىم٤مل:

سمدفمقا اهلل زمِم٣ميمح أفماميم٘مؿ، همٗم٣مل أضمدهؿ: ايمٙمٜمؿ إٞمف  صخرة همٗم٣ميمقا: إٞمف ٓ يٛمجٝم٘مؿ إٓ أن

، أي ٓ أفمْمل أضمًدا يممب َمـ  ًٓ ىم٣من رم أزمقان، وىمٛم٦م ٓ أنمٌؼ ومٌٙمٜمام أهاًل وٓ َم٣م

احلٙمٝم٤م ومٌٙمٜمام همٛمٟمى يب ذات يقم ؿمٙم٤م ايمُمجر، همرصمٔم٦م وومد ٞم٣مَم٣م همٌٗمٝم٦م وايمِمٌٝم٣من 

ذيمؽ ازمتٕم٣مء وصمٜمؽ يتّم٣منمقن فمٛمدي ومه٣م ٞم٣مئام، ومل أؽمؼ ايمِمٌٝم٣من، ايمٙمٜمؿ إن ىمٛم٦م همٔمٙم٦م 

هم٣مهمرج فمٛم٣م َم٣م ٞمحـ همٝمف هم٣مٞمٖمرصم٦م نمغم أَّنؿ ٓ يًتْمٝمٔمقن اخلروج، ووم٣مل آطمر: ايمٙمٜمؿ 

ىم٣مٞم٦م رم ازمٛم٥م فمؿ وىم٣مٞم٦م أضم٤م ايمٛم٣مس إرم همراودهت٣م فمـ ٞمٖمًٜم٣م هم٣مَمتٛمٔم٦م، همٟمظم٦م ِب٣م ؽمٛم٥م 

سمُٖمضح همٟمَم٘مٛمتٛمل َمـ ٞمٖمًٜم٣م، همٙمام صمٙم٦ًم َمٛمٜم٣م جمٙمس ايمرصمؾ َمـ اَمرأسمف وم٣ميم٦م: اسمؼ اهلل وٓ 

 .ٞمغمٞم٣مٓ زمحٗمف همؼمىمتٜم٣م وسمرىم٦م َل٣م ايمدإ اخل٣مسمؿ

ايمٙمٜمؿ إن ىمٛم٦م همٔمٙم٦م ذيمؽ ازمتٕم٣مء وصمٜمؽ هم٣مهمرج فمٛم٣م َم٣م ٞمحـ همٝمف، همٖمرصم٦م نمغم أَّنؿ 
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ٓ يًتْمٝمٔمقن اخلروج، ووم٣مل ايمث٣ميم٧م: ايمٙمٜمؿ إٞمف ىم٣من رم أصمراء همٟمفمْمٝم٦م ىمؾ أصمغم أصمرسمف 

٣م سمرى دم أصمري همٗمٙم٦م يمف: ىمؾ َم أفمْمٛمل إٓ رصماًل همؼمك أصمره شمؿ أسمك إرم همٗم٣مل: ي٣م فمٌداهلل

يب،  ىءايمقادي َمـ ايمٕمٛمؿ واإلزمؾ َمـ أصمرك همٗم٣مل: ي٣م فمٌداهلل ٓ سمًخر يب وٓ سمًتٜمز

همٗمٙم٦م: ىمؾ َم٣م سمرى هق َمـ أصمرك، وم٣مل: ايمٙمٜمؿ إن ىمٛم٦م همٔمٙم٦م ذيمؽ ازمتٕم٣مء وصمٜمؽ 

  .»همٝمف هم٣مٞمٖمرصم٦م ايمِمخرة وطمرصمقا يٚمُمقن .هم٣مهمرج فمٛم٣م َم٣م ٞمحـ

ٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل أيًْم٤م ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل شم "اًمّمحٞمحلم"وذم 

إن شمالشم٥م َمـ زمٛمل إهائٝمؾ أراد اهلل أن يٌتٙمٝمٜمؿ: أزمرص وأومرع وأفمٚمك، «: رؾمقل اهلل 

همٟمرؽمؾ إيمٝمٜمؿ َمٙمً٘م٣م همٟمسمك إزمرص همٗم٣مل يمف: أي رء أضم٤م إيمٝمؽ؟ وم٣مل: أن يرزومٛمل اهلل 

صمٙمًدا ضمًٛم٣ًم ويمقًٞم٣م ضمًٛم٣ًم شمؿ وم٣مل: أي  وُأفمْملهمٚمًحف، شمؿ زمرأ ضمًٛم٣ًم ويمقًٞم٣م ضمًٛم٣ًم صمٙمًدا 

، شمؿ أسمك إومرع وم٣مل: أي رء أضم٤م فُممماء٣مل أضم٤م إيمٝمؽ؟ وم٣مل: اإلزمؾ همٟمفمْمل ٞم٣موم٥م اظم

إيمٝمؽ؟ وم٣مل: أن يذه٤م فمٛمل هذا ايمذي ومذرين ايمٛم٣مس وىم٣من إزمرص ومد وم٣مل َمثؾ هذا 

أيًّم٣م وأن يٌديمٛمل ؾمٔمًرا ضمًٛم٣ًم همٚمًحف وذه٤م فمٛمف ايمٗمرع، وأفمْمل ؾمٔمًرا ضمًٛم٣ًم وم٣مل: همٟمي 

زمٗمرة ضم٣مَماًل، شمؿ أسمك إفمٚمك همٗم٣مل يمف: أي رء اظم٣مل أضم٤م إيمٝمؽ؟ وم٣مل: ايمٌٗمر همٟمفمْمل 

أضم٤م إيمٝمؽ؟ وم٣مل: أن يرد اهلل فمقم زمٌمي همٟمزمٌم ايمٛم٣مس همٚمًحف، همرد اهلل فمٙمٝمف زمٌمه، 

همٗم٣مل يمف: أي اظم٣مل أضم٤م إيمٝمؽ؟ وم٣مل: ايمٕمٛمؿ همٟمفمْمل نمٛماًم أو ؾم٣مة، شمؿ زمٔمد هذا أسمك إزمرص 

ٓ زم٣مهلل شمؿ زمؽ، أؽمٟميمؽ دم هٝمئتف همٗم٣مل يمف: رصمؾ َمً٘مكم اٞمٗمْمٔم٦م يب ايمًٌؾ همال زمالغ رم إ

زم٣ميمذي أزمديمؽ صمٙمًدا ضمًٛم٣ًم أن سمٔمْمٝمٛمل زمٔمغم أسمٌٙمغ زمف دم ؽمٖمري، همٗم٣مل يمف: احلٗمقق ىمثغمة 

                                                        

 (.2964( )م 3464)خ ( 2099)



 847 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

همٗم٣مل: ىمٟمٞمؽ زمؽ أزمرص يٗمذرك ايمٛم٣مس همٟمفمْم٣مك اهلل هذا اجلٙمد احلًـ، وأفمْم٣مك اهلل هذا 

٦م، ف ىم٣مزمًرا فمـ ىم٣مزمر، وم٣مل: إن ىمٛم٦م ىم٣مذزًم٣م همِمغمك اهلل إلم َم٣م ىمٛمتاظم٣مل، همٗم٣مل: إٞمام ورشم

إلم َم٣م ىم٣من فمٙمٝمف، شمؿ أسمك إومرع ووم٣مل يمف َمثؾ َم٣م وم٣مل، وأصم٣مب زمٚمثؾ َم٣م أصم٣مب، شمؿ همِم٣مر 

أسمك إفمٚمك همٗم٣مل يمف: رصمؾ َمً٘مكم ومد اٞمٗمْمٔم٦م يب احل٣ٌمل أي ايمًٌؾ يمٝمس رم زمالغ إٓ 

أفمٚمك همرد اهلل فمعم  ىُمٛم٦َْم زم٣مهلل، شمؿ زمؽ أؽمٟميمؽ ؾم٣مة أسمٌٙمغ ِب٣م دم ؽمٖمري، همٗم٣مل يمف: ومد 

، وومد ازمتٙمٝمتؿ َم٣ميمؽَم٣م ؾمئ٦م همٗم٣مل اظمٙمؽ: زم٣مرك اهلل يمؽ دم  زمٌمي همخذ َم٣م ؾمئ٦م، ودع

 .»همريض اهلل فمٛمؽ وؽمخط فمـ ص٣مضمٌٝمؽ

ع اًمٙمؾ وىمد أًمػ اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ُم١مًمٗم٤مت ذم هذا ُمٜمٝمؿ: اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م، ومج

سمـ قمكم اًمتٜمقظمل ومجٛمع اًمٙمؾ ذم مخ٦ًم أضمزاء، وٟمؽمك  ومٞمام أقمٚمؿ أسمق قمكم اعمحًـ

سمـ قمكم  ٤م وصحتٝم٤م، ومٝمق ٟمٗمًف أقمٜمل اعمحًـٕٟمف ٓ سمد ُمـ صمٌقهت آؾمتدٓل سمٙمثػم ُمٜمٝم٤م8

هق رضمؾ ُمٕمتززم ٓ يٕمتٛمد قمكم ٟم٘مٚمف، ًمٙمـ ممٙمـ أن ي١مظمذ هذا اًم٤ٌمب ُمـ يمت٤مب اهلل وُمـ 

، ومًقرة يقؾمػ ُمـ أوهل٤م إمم آظمره٤م شمٕمتؼم ومرضًم٤م سمٕمد ؿمدة، وهٙمذا ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

، وُم٤م طمّمؾ ًمف ّم٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد أيًْم٤م ىمّم٦م ًمقط وىمّم٦م يمثػم ُمـ أٟمٌٞم٤مء اهلل، وهٙمذا ىم

ُمـ إذى، وم٘مراءة ُمثؾ هذا يث٧ٌم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمِمخص وجيٕمٚمف يٛمٌم قمغم 

سمّمػمة، وإٓ ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ إذا اسمتكم ضمـ ضمٜمقٟمف، إذا اسمتكم سمٌالء وىمٞمؾ ًمف: ٓ سمد أن شمذسمح 

 ، وًمدك هذا ٓ يِمٗمل إٓ إذا ذسمح٧م قمٜمد أيقب أو قمٜمد ُمًجدقمٜمد أيقب

يمٔمـ اهلل َمـ ذزمح يمٕمغم «ي٘مقل:  أو قمٜمد اعمًجد إقمغم يذه٥م ويذسمح، واًمٜمٌل اًمقـمـ 
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َؽ َواْٞمَحرْ ﴿، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: »اهلل ، [1]اًمٙمقصمر:﴾هَمَِمؾِّ يمَِرزمِّ

٘مِل َوحَمَْٝم٣مَي َومَم٣َمَِت هللِحِ َربِّ ايْمَٔم٣مظمَكِمَ ﴿ وي٘مقل: ًُ يَؽ *  وُمْؾ إِنح َصالَِت َوُٞم ٓ َذِ

، ٟمٕمؿ إظمقاين ذم اهلل ًمق أٟمٜم٤م آُمٜم٤م هبذا اًم٤ٌمب ًمتٕمٓمٚم٧م يمثػم ُمـ [245-241]إٟمٕم٤مم:﴾فُ يمَ 

اعمٗم٤مؾمد، وأصٌح يمثػم ُمـ اًمًدٟم٦م قم٤مـمٚملم، ُمـ ؾمدٟم٦م اًم٘مٌقر اًمذيـ يدضمٚمقن قمغم يمثػم 

ُمـ اًمٜم٤مس، وأيًْم٤م ُم٤م يّمٌح اعم١مُمـ رقمديًدا ظم٤مئًٗم٤م، سمؾ ٓ سمد ًمٚمٛمًٚمؿ أن ي١مُمـ سم٠من وقمد 

 اهلل طمؼ.

 ٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م وأن يتقومٜم٤م ُمًٚمٛملم، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.أؾم٠مل اهلل اًم

* * * 
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 اخلطب٘ األّىل
إن احلٛمد اهلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م 

 وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ

 إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ُٗمقا ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ٙمُِٚمقنَ  اهللََي٣م َأُّيه ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ]آل ﴾ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم

 .[221قمٛمران:

ـْ َٞمٖمْ ﴿ ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح ٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح َي٣م َأُّيه

٣مًء َواسمحُٗمقا  ًَ
َْرضَم٣مَم إِنح  اهللََِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  اهللَايمحِذي سَم

 . [2]اًمٜم٤ًمء:﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ُٗمقا ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  ًٓ ؽَمِديداً َووُمقيُمقا وَمقْ  اهللََي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع   .[52-52]إطمزاب: ﴾َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝمامً  اهللَُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

ٌُُدوا ﴿ أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ىُمقا زمِِف  اهللََوافْم َوٓ سُممْمِ

٣مٞم٣مً ؾَمْٝمئ٣ًم وَ  ًَ ـِ إضِْم  .[54]اًمٜم٤ًمء:﴾زم٣ِميْمَقايمَِدْي

٣م ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ٣مٞم٣ًم إَِمح ًَ ـِ إضِْم ٣مُه َوزم٣ِميْمَقايمَِدْي ٓح إِيح ٌُُدوا إِ ٓح سَمْٔم َؽ َأ َووَم٢َم َرزمه

٣م َوومُ  اَم ُأفر َوٓ سَمٛمَْٜمْرمُهَ ٣م هَمال سَمُٗمْؾ ََلُ ٣م َأْو ىماِلمُهَ ـح فِمٛمَْدَك ايْم٘مػَِمَ َأضَمُدمُهَ ٌُْٙمَٕم اَم وَمْقًٓ ىَمِريامً َي *  ْؾ ََلُ

َٝم٣ميِن َصِٕمغماً  ُٜماَم ىَماَم َرزمح ٥ِم َووُمْؾ َربِّ اْرمَحْ مْحَ ـَ ايمرح لِّ َِم اَم صَمٛم٣َمَح ايمذه -15]آهاء: ﴾َواطْمِٖمْض ََلُ

12]. 
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ذم ه٤مشملم أيتلم: احل٨م قمغم سمر اًمقاًمديـ واإلطم٤ًمن إًمٞمٝمام، وسمر اًمقاًمديـ يٕمتؼم ُمـ 

قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمئؾ  "حلماًمّمحٞم"أومْمؾ اًم٘مرسم٤مت، ومٗمل 

زمر «، ىمٞمؾ: صمؿ أي؟ ىم٤مل: »ايمِمالة فمعم وومتٜم٣م«أي إقمامل أومْمؾ؟ وم٘م٤مل:  رؾمقل اهلل 

 .»اجلٜم٣مد دم ؽمٝمٌؾ اهلل«ىمٞمؾ: صمؿ أي؟؟ ىم٤مل:  »ايمقايمديـ

 وقمّمٞم٤من اًمقاًمديـ قمالوة اًمِم٘م٤موة، ي٘مقل قمٞمًك يمام ذيمره اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٜمف:

ٌح٣مرًا ؾَمِٗمّٝم٣مً َوزَمّرًا زمِ ﴿ َٔمْٙمٛمِل صَم  .[51]ُمريؿ: ﴾َقايمَِدَِت َومَلْ جَيْ

ٌح٣مرًا فَمِِمّٝم٣مً ﴿ وي٘مقل حيٞمك يمام ذيمره ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٜمف: ـْ صَم ْ َيُ٘م  ﴾َوزَمّرًا زمَِقايمَِدْيِف َومَل

 ، ومٕم٘مقق اًمقاًمديـ يٕمتؼم ُمـ اًمتجؼم، ويٕمتؼم ُمـ اًمِم٘م٤موة.[22]ُمريؿ:

أٓ «:  قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل ريض اهلل قمـ أيب سمٙمرة "اًمّمحٞمحلم"وذم 

، »اإلذاك زم٣مهلل وفمٗمقق ايمقايمديـ«ىم٤مًمقا: سمغم ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل:  »أٞمٌئ٘مؿ زمٟمىمػم ايم٘م٣ٌمئر؟

، ومام زال يٙمرره٤م طمتك »وومقل ايمزور، أٓ وؾمٜم٣مدة ايمزور«ويم٤من ُمتٙمًئ٤م ومجٚمس صمؿ ىم٤مل: 

 ىمٚمٜم٤م ًمٞمتف ؾمٙم٧م.

ققم٤من ُمـ أضمؾ أن ي٘مدُم٤مك اًمقاًمدان اًمٚمذان شم٤ًٌٌم ذم وضمقدك، واًمٚمذان يًٝمران وجي

 ذم اًمٓمٕم٤مم، سمؾ رسمام اٟمتٝمك سمٌٕمْمٝمؿ اًمٌٙم٤مء إمم اًمٕمٛمك.

َي٣م َأؽَمَٖمك فَمعَم ُيقؽُمَػ ﴿ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طم٤ميمًٞم٤م قمـ يٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمًالم: 

ْزِن هَمُٜمَق ىَمٓمِٝمؿٌ  ـَ احْلُ ٦ْم فَمْٝمٛم٣َمُه َِم ُ٘مقَن ضَمَرو٣ًم سَمْٖمَتُٟم سَمْذىُمُر ُيقؽُمَػ ضَمتحك سمَ  ٣مهللِوَم٣ميُمقا سمَ *  َوازْمَٝمّمح

٣ميمِ٘مكِمَ  ـَ اَْلَ اَم َأؾْمُ٘مق ﴿ ، أي طمرًص٤م شمْمٕمػ ىمقشمؽ ىم٤مل:[63-62]يقؾمػ: ﴾َأْو سَمُ٘مقَن َِم إِٞمح
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ًٌا.( 2104)  شمؼدم ذم ظمطٌة اًمعقد ىمري
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ـَ  اهللِ زَمثِّل َوضُمْزيِن إلَِم   .[64]يقؾمػ:﴾ََم٣م ٓ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  اهللَِوَأفْمَٙمُؿ َِم

ٌَُِمغُم هَمَٙمامح َأْن صَم ﴿ وقمٜمد أن ضم٤مءشمف اًمٌِم٤مرة سم٘مدوُمف، ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ٣مَء ايْم

ْ َأوُمْؾ يَمُ٘مْؿ إيِنِّ َأفْمَٙمُؿ ﴿ ، أي اًم٘مٛمٞمص:[74]يقؾمػ:﴾َأيْمَٗم٣مهُ  فَمعَم َوصْمِٜمِف هَم٣مْرسَمدح زَمِِمغمًا وَم٣مَل َأمَل

ـَ  اًمقاًمدان اًمٚمذان رسمام يٙمٗمٝمر آسمـ ومٞمٝمام، وإذا ُمرض ، [74]يقؾمػ:﴾ََم٣م ٓ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  اهللَِِم

 ؾمٝمرا ُمـ أضمٚمف.

ُٕمقُم٦م ومًٞمجرهب٤م إن أـم٤مل اهلل ذم قمٛمره، ي٘مقل اهلل وُمـ مل جيرب طمٜم٤من إسمقة وا

َوَأْوضَمْٝمٛم٣َم إلَِم ُأمِّ َُمقؽَمك َأْن َأْرِؤِمٝمِف هَم١مَِذا طِمْٖم٦ِم فَمَٙمْٝمِف ﴿ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ؿم٠من أم ُمقؾمك: 

ـَ اظمُْ  وُه إيَِمْٝمِؽ َوصَم٣مفِمُٙمقُه َِم ٣م َراده َزيِن إِٞمح ٣مدِم َوٓ حَتْ ، إمم [5]اًم٘مّمص:﴾ْرؽَمٙمكِمَ هَمَٟميْمِٗمٝمِف دِم ايْمَٝمؿِّ َوٓ ََتَ

ٌِْدي ﴿ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٌََح هُم٠َماُد ُأمِّ َُمقؽَمك هَم٣مِرنم٣ًم إِْن ىَم٣مَدْت يَمُت َوَأْص

ـَ اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ـْ *  زمِِف يَمْقٓ َأْن َرزَمْْمٛم٣َم فَمعَم وَمْٙمٌَِٜم٣م يمَِتُ٘مقَن َِم ْت زمِِف فَم ٌٌَُمَ ٝمِف هَم طُْمتِِف وُمِمِّ ِٕ َووَم٣ميَم٦ْم 

ٌُْؾ هَمَٗم٣ميَم٦ْم َهْؾ َأُديمهُ٘مْؿ فَمعَم َأْهِؾ *  ٤ٍم َوُهْؿ ٓ َيُْمُٔمُرونَ صُمٛمُ  ـْ وَم َْمٛم٣َم فَمَٙمْٝمِف اظمََْراِوَع َِم َوضَمرح

َزَن َويمَِتْٔمَٙمَؿ *  زَمْٝم٦ٍم َيْ٘مُٖمُٙمقَٞمُف يَمُ٘مْؿ َوُهْؿ يَمُف َٞم٣مِصُحقنَ  ِف ىَمْل سَمَٗمرح فَمْٝمٛمَُٜم٣م َوٓ حَتْ هَمَرَدْدَٞم٣مُه إلَِم ُأَمِّ

ـح َأىْمَثَرُهْؿ ٓ َئْمَٙمُٚمقنَ  اهللِ  َأنح َوفْمَد 
 .[25-22]اًم٘مّمص: ﴾ضَمؼٌّ َويَم٘مِ

ومٚمألب طمؼ، وًمالسمـ طمؼ، ومٚمألب طمؼ أن يٓمٞمٕمف وًمده ذم ـم٤مقم٦م اهلل، وًمق أُمره 

 ًمف.سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل ومال ـم٤مقم٦م 

ُمـ طمدي٨م  "صحٞمح ُمًٚمؿ"يمام ذم  وًمالسمـ طمؼ أن حيًـ شمرسمٞمتف، ي٘مقل اًمٜمٌل 

 .»زئ ويمد وايمده إٓ أن جيده ممٙمقىًم٣م همٝمُمؼميف همٝمٔمتٗمفٓ جي«أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف: 
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ُمـ  "اًمّمحٞمحلم"وُمـ اًمقاضم٥م أيًْم٤م قمغم إب اًمٕمداًم٦م سملم أوٓده، عم٤م ذم 

أن أسم٤مه ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل: إين ٟمحٚم٧م اسمٜمل هذا  :سمـ سمِمػم ريض اهلل قمٜمف طمدي٨م اًمٜمٕمامن

ٓ «٤مل: ٓ، ىم٤مل: ىم »أىمؾ ازمٛمؽ ٞمحٙمتٜمؿ؟«ٟمحاًل، وأطم٥م أن أؿمٝمدك قمغم هذا، وم٘م٤مل: 

أينك أن «: ، وذم رواي٦م»سمُمٜمدين فمعم صمقر، اسمٗمقا اهلل وافمديمقا زمكم أوٓدىمؿ

 ، أو هبذا اعمٕمٜمك.»هم٣مفمدل زمٝمٛمٜمؿ«ىم٤مل: ٟمٕمؿ ىم٤مل:  »ي٘مقٞمقا دم ايمػم ؽمقاء؟

 طمؼ اًمقاًمديـ أُمر قمٔمٞمؿ، وؿم٘م٤موة ذم قمّمٞم٤مهنام وشمٕم٤مؾم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

ٞم٦م اسمٜمف، وأن يٚم٘مل إًمٞمف اعمقاقمظ واًمٜمّم٤مئح، ي٘مقل يمام أٟمف جي٥م قمغم إب أن حيًـ شمرسم

ْك ﴿اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  زْمٛمِِف َوُهَق َئِمُٓمُف َي٣م زُمٛمَلح ٓ سُممْمِ ِٓ َوإِْذ وَم٣مَل يُمْٗماَمُن 

َك يَمُٓمْٙمٌؿ فَمٓمِٝمؿٌ  ٣مهللِزمِ  ْ ٣َم إِ ﴿، إمم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: [25]ًم٘مامن:﴾إِنح ايمممِّ ْن سَمُؽ َي٣م زُمٛمَلح إَِّنح

٣م  َْرِض َيْٟمِت ِِبَ ْٕ اَمَواِت َأْو دِم ا ًح ـْ دِم َصْخَرٍة َأْو دِم ايم ـْ طَمْرَدٍل هَمَتُ٘م ٌح٥ٍم َِم  اهللَ إِنح  اهللَُِمْثَٗم٣مَل ضَم

ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر َواْصػِمْ فَمعَم ََم٣م َأَص *  يَمْمِٝمٌػ طَمٌغِمٌ  الَة َوْأَُمْر زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َواْٞمَف فَم ٣مزَمَؽ َي٣م زُمٛمَلح َأوِمِؿ ايمِمح

َُُمقرِ  ْٕ ـْ فَمْزِم ا َْرِض ََمَرضم٣ًم إِنح *  إِنح َذيمَِؽ َِم ْٕ َك يمِٙمٛمح٣مِس َوٓ مَتِْش دِم ا ْر طَمدح ٓ  اهللََوٓ سُمَِمٔمِّ

َْصَقاِت *  حُي٤ِمه ىُمؾح خُمَْت٣مٍل هَمُخقرٍ  ْٕ ـْ َصْقسمَِؽ إِنح َأْٞمَ٘مَر ا َواوْمِِمْد دِم ََمُْمٝمَِؽ َوانْمُّمْض َِم

ِٚمغمِ  ، ىم٤مرٟمقا سملم هذه اًمقص٤مي٤م اعم٤ٌمريم٦م وسملم وص٤مي٤ميمؿ [27-24ًم٘مامن: ]﴾يَمَِمْقُت احْلَ

ٕسمٜم٤مئٙمؿ، إٟمؽ إذا ٟمٔمرت إمم وص٤مي٤مٟم٤م دمده٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م وص٤مي٤م دٟمٞمقي٦م، ورسمام شمٙمقن 

 وص٤مي٤م ضم٤مهٚمٞم٦م.

ومٚمف طمؼ أن شمرسمٞمف وأن حتًـ شمرسمٞمتف، وأٟم٧م إذا ومرـم٧م وُم٤م ؿمٕمرت إٓ وىمد أصٌح 
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ذم أي طمزب ُمـ إطمزاب إظمرى ؾمتٜمدم طملم ٓ وًمدك ؿمٞمققمًٞم٤م أو سمٕمثًٞم٤م أو ٟم٤مسًي٤م أو 

 يٜمٗمٕمؽ اًمٜمدم.

وإهة إذا يم٤من هب٤م ؿمٚمؾ دظمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمِم٘م٤موة، واٟمٔمروا إمم ىمّم٦م يقؾمػ وإظمقاٟمف 

وأسمٞمف وُم٤مذا طمّمؾ ٕسمٞمف ُمـ اًمتٕم٥م، واٟمٔمروا إمم ىمّم٦م ٟمقح إذ ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم 

ـَ َوَٞم٣مَدى ُٞمقٌح ازْمٛمَُف َوىَم٣مَن دِم ﴿يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـْ ََمَع ايْمَ٘م٣مهمِِري   ََمْٔمِزٍل َي٣م زُمٛمَلح اْرىَم٤ْم ََمَٔمٛم٣َم َوٓ سَمُ٘م

ـْ َأَْمِر *  ـَ اظم٣َْمِء وَم٣مَل ٓ فَم٣مِصَؿ ايْمَٝمْقَم َِم ٌٍَؾ َئْمِِمُٚمٛمِل َِم ـْ َرضِمَؿ  اهللِوَم٣مَل ؽَمآوي إلَِم صَم ٓح ََم إِ

ـَ اظمُْْٕمَروِمكمَ   .[25-21]هقد: ﴾َوضَم٣مَل زَمْٝمٛمَُٜماَم اظمَْْقُج هَمَ٘م٣مَن َِم

َربِّ إِنح ﴿ ورب وًمد ُمًت٘مٞمؿ ويٙمقن أسمقه ُمدسمًرا، ًمٙمـ طمٜم٤من إسمقة وم٘مد ىم٤مل ٟمقح:

٣مىمِِٚمكمَ  ؼه َوَأْٞم٦َم َأضْمَ٘مُؿ احْلَ ـْ َأْهقِم َوإِنح َوفْمَدَك احْلَ ، سمٕمد أن حلؼ اًمدسمقر [23]هقد:﴾ازْمٛمِل َِم

ٟمف وًمده وأسمك أن يريم٥م ُمٕمف، وًمٙمـ طمٜم٤من إسمقة ضمٕمٚمف يدقمق رسمف طمتك ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤م

ـِ ََم٣م يَمْٝمَس يَمَؽ زمِِف ﴿وشمٕم٤ممم:  َٟميْم ًْ ُف فَمَٚمٌؾ نَمغْمُ َص٣ميمٍِح هَمال سَم ـْ َأْهٙمَِؽ إِٞمح ُف يَمْٝمَس َِم وَم٣مَل َي٣م ُٞمقُح إِٞمح

 .[24]هقد:﴾فِمْٙمؿٌ 

ي٤م أهي٤م أسم٤مء اقم٘مٚمقا، ٓ شمٌع ديٜمؽ ُمـ أضمؾ وًمدك، إذا ُمرض أو سع أو طمّمؾ 

ًمٙم٤مهـ، وإمم اعمِمٕمقذ، سمؾ ادع اهلل ُمرض أو هرسم٧م اُمرأشمف ومال شمذه٥م إمم اًمدضم٤مل وإمم ا

 ًمف، وقمٚمٞمؽ أن شمٕم٤مجلف اًمٕمالج اًمنمقمل.

أُم٤م أن شمرشمٙم٥م اعمحٔمقر ذم اًمذه٤مب إمم اًمٙمٝم٤من، أو ذم دقم٤مء همػم اهلل، أو آؾمتٖم٤مصم٦م 

سمٖمػم اهلل قمٚمٞمؽ أن شمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأن شمٕمٚمؿ أن هذا اًمقًمد ُمـ قمٜمد اهلل، وأن 

 ػم.اهلل ىم٤مدر قمغم أن خيٚمػ قمٚمٞمؽ سمخ

إي٤مك إي٤مك أن شمٌٞمع ديٜمؽ ُمـ أضمؾ وًمدك، وأن شمٙمت٥ًم احلرام ُمـ أضمؾ وًمدك، 
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 قمٚمٞمؽ أن شمت٘مل اهلل وأن شمٗمقض أُمرك إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

يمام أن قمغم اًمقًمد أن حيًـ صح٦ٌم أسمقيف، وًمٞمٖمٚم٥م ضم٤مٟم٥م إم، ومٗمل 

أن رضماًل ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ُمـ  :قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف "اًمّمحٞمحلم"

ىم٤مل: صمؿ ُمـ؟ ىم٤مل:  »أَمؽ«، ىم٤مل: صمؿ ُمـ؟ ىم٤مل: »أَمؽ«أطمؼ اًمٜم٤مس سمّمحٌتل؟ ىم٤مل: 

 .»أَمؽ، شمؿ أزمقك«

إم اًمتل رسمام يذه٥م ؿم٤ٌمهب٤م وهل ُم٘مٞمٛم٦م قمٚمٞمؽ ىمد أصٌح٧م يتٞماًم، ورسمام يٓمٚم٘مٝم٤م 

ْٝمٛم٣َم ﴿ زوضمٝم٤م وشمٌ٘مك ويذه٥م ؿم٤ٌمهب٤م يمام ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ؿم٠من طمؼ إم: َوَوصح

٣مَن زمِ  ًَ ْٞم ِ ْٕ ُف ىُمْره٣ًم َوَوَؤَمْتُف ىُمْره٣مً ا َٙمْتُف ُأَمه ٣مٞم٣ًم مَحَ ًَ  .[23]آطم٘م٤مف:﴾َقايمَِدْيِف إضِْم

ـٍ َوهمَِِم٣ميُمُف ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ُف َوْهٛم٣ًم فَمعَم َوْه َٙمْتُف ُأَمه ٣مَن زمَِقايمَِدْيِف مَحَ ًَ ْٞم ِ ْٕ ْٝمٛم٣َم ا َوَوصح

 .[22]ًم٘مامن: ﴾ِِمغمُ دِم فَم٣مََمكْمِ َأِن اؾْمُ٘مْر رِم َويمَِقايمَِدْيَؽ إرَِمح اظمَْ 

ىمرن اهلل ؿمٙمره سمِمٙمر اًمقاًمديـ، وم٢مصالح إه أُمر ُمٝمؿ، إن أطمًٜم٧م شمرسمٞم٦م اسمٜمؽ 

ُمـ أول إُمر ومًٞمٓمٞمٕمؽ وؾمٞمٙمقن ظم٤مدًُم٤مًمؽ، وإن شمريمتف ذم اًمِمقارع يم٤مًم٤ًمئ٦ٌم، ومرسمام ٓ 

شمدري إٓ وىمد أصٌح يؼمم ؿم٤مرسمف ويٕمتؼمك يمرشمقًٟم٤م، وإذا شمٙمٚمٛم٧م ُمٕمف رسمام يتٙمٚمؿ ُمٕمؽ 

 ًمٌذيء.سم٤مًمٙمالم ا

َمـ ايم٘م٣ٌمئر أن يُمتؿ «: "اًمّمحٞمح"ي٘مقل يمام ذم  وإذا يم٤من اًمرؾمقل 

ي٤ًم ايمرصمؾ أزم٣م ايمرصمؾ همٝم٤ًم «ىمٞمؾ: ويمٞمػ يِمتؿ اًمرضمؾ واًمديف؟ ىم٤مل:  »ايمرصمؾ وايمديف

 ي٤ٌمذ ؾم٥م واًمديف، وًمٕمـ واًمديف. سمٛمـ، ومام فمٜمؽ »أزم٣مه وي٤ًم أَمف همٝم٤ًم أَمف

                                                        

 (.2548( )م 5971)خ ( 2107)

 .-شمؼدم ذم ظمطٌة اًمعقد  –ام. ـ ُمتََّػٌؼ قمؾقف قمـ قمٌد اهلل سمـ قمؿرو ريض اهلل قمـف( 2108)
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ًمف سمقًمد قم٤مق يذي٘مف اعمر يمام أذاق اعمر يمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر، ورسمام ٓ يقومؼ أو يٞمن اهلل 

 .أسمقيف: قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأن ٟمحٙمؿ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 اخلطب٘ الجاىٔ٘
احلٛمد هلل، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، وأؿمٝمد أن ٓ 

 ورؾمقًمف.إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده 

 أُم٤م سمٕمد:

ُف ىَم٣مَن ﴿ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َواْذىُمْر دِم ايْم٘مَِت٣مِب إزِْمَراِهٝمَؿ إِٞمح

يٗم٣ًم َٞمٌِّٝم٣مً  ٌٌِْمُ َوٓ ُيْٕمٛمِل فَمٛمَْؽ ؾَمْٝمئ٣مً *  ِصدِّ َٚمُع َوٓ ُي ًْ ٌُُد ََم٣م ٓ َي زَمِٝمِف َي٣م َأزَم٦ِم مِلَ سَمْٔم ِٕ َي٣م *  إِْذ وَم٣مَل 

اؿم٣ًم ؽَمِقّي٣مً  َأزَم٦ِم إيِنِّ  ٌِْٔمٛمِل َأْهِدَك ِسَ ْ َيْٟمسمَِؽ هَم٣مسمح ـَ ايْمِٔمْٙمِؿ ََم٣م مَل ٌُِد *  وَمْد صَم٣مَءيِن َِم َي٣م َأزَم٦ِم ٓ سَمْٔم

ـِ فَمِِمّٝم٣مً  مْحَ ْٝمَْم٣مَن ىَم٣مَن يمِٙمرح ْٝمَْم٣مَن إِنح ايمُمح ـَ *  ايمُمح َؽ فَمَذاٌب َِم ًح َي٣م َأزَم٦ِم إيِنِّ َأطَم٣مُف َأْن َيَٚم

ـِ هَمَتُ٘مقَن يمِٙمُمح  مْحَ ْ سَمٛمْتَِف *  ْٝمَْم٣مِن َويمِّٝم٣مً ايمرح ـْ مَل
تِل َي٣م إزِْمَراِهٝمُؿ يَمئِ ـْ آَِلَ وَم٣مَل َأَرانِم٤ٌم َأْٞم٦َم فَم

ٛمحَؽ َواْهُجْريِن ََمٙمِّٝم٣مً  َْرَُجَ ُف ىَم٣مَن يِب ضَمِٖمّٝم٣مً *  َٕ *  وَم٣مَل ؽَمالٌم فَمَٙمْٝمَؽ ؽَمَٟمؽْمَتْٕمِٖمُر يَمَؽ َريبِّ إِٞمح

ـْ ُدونِ  ٓح َأىُمقَن زمُِدفَم٣مِء َريبِّ ؾَمِٗمّٝم٣مً  اهللِ َوَأفْمَتِزيُمُ٘مْؿ َوََم٣م سَمْدفُمقَن َِم ك َأ ًَ ]ُمريؿ: ﴾َوَأْدفُمق َريبِّ فَم

22-26]. 

َي٣م ﴿ ذم هذه أي٤مت طمقار سملم وًمد ُمٓمٞمع وسملم أب ُمدسمر، وم٤مًمقًمد اعمٓمٞمع ي٘مقل ٕسمٞمف:

اؿم٣مً  ٌِْٔمٛمِل َأْهِدَك ِسَ ـَ ايْمِٔمْٙمِؿ ََم٣م مَلْ َيْٟمسمَِؽ هَم٣مسمح   .[25]ُمريؿ:﴾ؽَمِقّي٣مً  َأزَم٦ِم إيِنِّ وَمْد صَم٣مَءيِن َِم

َؽ ﴿ومٝمق يدقمقه ومل ي٘مؾ ًمف: إٟمؽ ضم٤مهؾ صمؿ أفمٝمر اًمِمٗم٘م٦م قمٚمٞمف:  ًح إيِنِّ َأطَم٣مُف َأْن َيَٚم

ْٝمَْم٣مِن َويمِّٝم٣مً  ـِ هَمَتُ٘مقَن يمِٙمُمح مْحَ ـَ ايمرح   .[23]ُمريؿ:﴾فَمَذاٌب َِم



 856 بز الْالدًٓ (87

قة يٜمٌٖمل أن شمرومؼ سمقاًمدك، إٓ إذا يم٤من ؿمٞمققمًٞم٤م أو سمٕمثًٞم٤م أو ٟم٤مسًي٤م، وأسمٚمٖم٧م ًمف ذم اًمدقم

ومتّم٤مطمٌف ذم اًمدٟمٞم٤م ُمٕمرووًم٤م، وأُم٤م ذم وىم٧م اعمٕمريم٦م ومال شمداومع قمـ أسمٞمؽ اًمِمٞمققمل، وٓ 

ْٞمَٝم٣م ََمْٔمُروهم٣مً ﴿شمداومع قمـ وًمدك اًمِمٞمققمل:  ٌُْٜماَم دِم ايمده  .[23]ًم٘مامن:﴾َوَص٣مضِم

أُم٤م ذم طم٤مًم٦م اًم٘مت٤مل ومال شمٕمتؼمه ًمؽ وًمًدا، وٓ شمٕمتؼمه ًمؽ واًمًدا، سمؾ إُمر شمًٚمٞمؿ هلل 

قمزوضمؾ، وم٢مسمراهٞمؿ قمٜمد أن أسمٚمغ ذم اعمققمٔم٦م وقمٚمؿ سم٢مسار أسمٞمف قمغم  قمزوضمؾ واٟم٘مٞم٤مد هلل

ـْ ﴿ اًمٙمٗمر شمؼمأ ُمـ أسمٞمف يمام ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ٓح فَم زمِٝمِف إِ ِٕ َوََم٣م ىَم٣مَن اؽْمتِْٕمَٖم٣مُر إزِْمَراِهٝمَؿ 

َأ  ُف فَمُدوٌّ هللِحِ سَمػَمح َ يَمُف َأٞمح ٌَكمح ٣مُه هَمَٙمامح سَم  .[222]اًمتقسم٦م:﴾َِمٛمْفُ ََمْقفِمَدٍة َوفَمَدَه٣م إِيح

ٓ سمد ُمـ ُمٕمروم٦م رء ُمـ إطمٙم٤مم، وهٙمذا ًمق أراد أسمقك اعمدسمر أن يّمدك قمـ ـمٚم٥م 

اًمٕمٚمؿ، وًمٞمس حمت٤مضًم٤م ًمؽ أن شمٜمٗمؼ قمٚمٞمف وٓ ختدُمف ومٚمٞمس ًمف ـم٤مقم٦م8 ٕن ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ 

اً ومريْم٦م، واًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف، وم٠مُمر ُمٝمؿ أن  ُمًٚمٛم٦م ُم١مُمٜم٦م طمتك شمًؽميح،  ُٟمَٙمِقَن ُأَهَ

وَم٣ميَم٦ْم ﴿ إمم اسمٜم٦م اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح قمٜمد أن أرؾمٚمٝم٤م إمم ُمقؾمك ورأت ىمقشمف وؿمٝم٤مُمتف:اٟمٔمروا 

ََِمكمُ  ْٕ ـِ اؽْمَتْٟمصَمْرَت ايْمَٗمِقيه ا ٣م َي٣م َأزَم٦ِم اؽْمَتْٟمصِمْرُه إِنح طَمغْمَ ََم وَم٣مَل إيِنِّ ُأِريُد َأْن *  إضِْمَدامُهَ

ـْ فِمٛمِْدَك ُأْٞم٘مَِحَؽ إضِْمَدى ازْمٛمََتلح َه٣مسَمكْمِ فَمعَم َأْن سَمْٟمصُمَريِن  شَماَميِنَ ضِمَج٨ٍم هَم١مِْن َأمْتَْٚم٦َم فَممْمًا هَمِٚم

 .[15-14]اًم٘مّمص: ﴾َوََم٣م ُأِريُد َأْن َأؾُمؼح فَمَٙمْٝمَؽ 

ـْ طَمغْمٍ ﴿ ومٚمؿ شم٘مؾ: ي٤م أسم٧م هذا رضمؾ وم٘مػم، وىمد ىم٤مل ُمقؾمك: َربِّ إيِنِّ ظم٣َِم َأْٞمَزيْم٦َم إرَِمح َِم

  أشمزوضمف.ومل شم٘مؾ: ي٤م أسم٧م هذا رضمؾ همري٥م ٓ، [12]اًم٘مّمص:﴾هَمِٗمغمٌ 

ُمـ حيّمؾ ًمف أهة ص٤محل٦م، وم٘مد  وىَمؾَّ إهة اًمّم٤محل٦م رمح٦م ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، 

 يم٤من ًمقط وهٙمذا ٟمقح وم٘مد يم٤مٟم٧م اُمرأشم٤ممه٤م ختقهنام.

َم٣م َمـ َمقيمقد إٓ وهق يقيمد «ُمـ أضمؾ هذا ومجدير سمؽ أن حترص قمغم شمٕمٚمٞمؿ وًمدك: 
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ُمـ  "اًمّمحٞمحلم" ذم ، يمام»فمعم ايمٖمْمرة همٟمزمقه ُّيقداٞمف، أو يٛمٌماٞمف، أو يٚمج٣ًمٞمف

 طمدي٨م أيب هريرة.

إين طمٙمٗم٦م فم٣ٌمدي ضمٛمٖم٣مء هم٣مصمت٣ميمتٜمؿ «ومٞمام يرويف قمـ رسمف:   وي٘مقل اًمٜمٌل

 .»ايمُمٝم٣مؿمكم

ىمخ «يرى طمًٜم٤ًم، وىمد أيمؾ مترة وم٠مدظمؾ أصٌٕمف ذم ومٞمف وأظمرضمٝم٤م وىم٤مل:  واًمٜمٌل 

 .، ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة»ىمخ إَّن٣م َمـ ايمِمدوم٥م

وهمًدا  ،ٞم٦م اًمٌٜملم هم٤مي٦م آهتامم، وأُم٤م إذا شمريمتف ًمٚمِمقارع اًمٞمقمسمؽمسم هيتؿ اًمٜمٌل 

ًمٚمحزسمٞم٦م، إُم٤م ُمع اًمٌٕمثٞملم اًمٙمٗم٤مر، أو اًمٜم٤مسيلم اًمٙمٗم٤مر، أو آؿمؽمايمٞملم اًمٙمٗم٤مر، أو همػم 

 ذًمؽ.

 أؿم٘م٤مينومٙمؿ ُمـ أب رأيٜم٤مه يٌٙمل وي٘مقل: ي٤م ًمٞم٧م أن اهلل ُم٤م ظمٚمؼ زم هذا اًمقًمد، وم٘مد 

َص  هذا اًمقًمد، وهذا اًمقًمد ُمٕمٞمِمتل، وهذا اًمقًمد اىمٚم٘مٜمل، وم٘مد ومرط ومٞمف ذم صٖمره، قمكمَّ  َٟمٖمَّ

 ومٛمـ أضمؾ هذا أصٌح ؿم٘م٤موة قمغم أسمٞمف.

 وسمر اًمقاًمديـ يٕمتؼم ٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل قمزوضمؾ، ويٕمتؼم ذظمًرا ًمؽ ذم ديٜمؽ ودٟمٞم٤مك.

يم٤من ُمٜمٝمؿ رضمؾ ظمرج ذات يقم ومٜم٠مى )وم٠مطمد اًمثالصم٦م اًمذيـ اٟمٓمٌ٘م٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمّمخرة 

اًمده ومحٚم٥م وسم٘مك قمغم رؤوؾمٝمام طمتك أصٌح٤م، سمف، ـمٚم٥م اًمِمجر ورضمع وىمد ٟم٤مم و

                                                        

 (.2658( )م 1359خ (( 2109)

 ( قمـ قمقاض سمـ محار ريض اهلل قمـف.2865)م ( 2110)

 (.1069( )م 1491)خ ( 2111)
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٤ًٌم ُمـ  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (واًمّمٌٞم٦م يتْم٤مهمقن صمؿ ذسم٤م ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر، ومٙم٤من ؾمٌ

 إؾم٤ٌمب ٟٓمٗمراج اًمّمخرة.

قمغم سمر اًمقاًمديـ  هيتؿ سمؽمسمٞم٦م إسمٜم٤مء اًمّمٖم٤مر، وحي٨م اًمٜمٌل  واًمٜمٌل 

 واإلطم٤ًمن إًمٞمٝمام.

َوْأَُمْر ﴿قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: أُمر ُمٝمؿ ذم شمرسمٞم٦م إهة اعمًٚمٛم٦م، وم٢من اهلل 

٥ٌَُم يمِٙمتحْٗمَقى ـُ َٞمْرُزوُمَؽ َوايْمَٔم٣موِم َٟميُمَؽ ِرْزوم٣ًم َٞمْح ًْ الِة َواْصَْمػِمْ فَمَٙمْٝمَٜم٣م ٓ َٞم  ﴾َأْهَٙمَؽ زم٣ِميمِمح

ُ٘مْؿ َوَأْهٙمِٝمُ٘مْؿ َٞم٣م﴿وي٘مقل أيًْم٤م ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ، [251]ـمـف: ًَ ـَ آََمٛمُقا وُمقا َأْٞمُٖم ٣م ايمحِذي َ رًا َي٣م َأُّيه

َج٣مَرةُ   .[4]اًمتحريؿ:﴾َووُمقُدَه٣م ايمٛمح٣مُس َواحْلِ

ىمٙم٘مؿ راع وىمٙم٘مؿ َمًئقل فمـ «: "اًمّمحٞمحلم"يمام ذم  وي٘مقل اًمٜمٌل 

ومٚمٜمٜمٔمر هؾ طم٘م٘مٜم٤م اعمًئقًمٞم٦م، أم أصٌح ُمـ أسمٜم٤مئٜم٤م ُمـ يتخرج ُمـ اًمث٤مٟمقي، وإذا ، »رفمٝمتف

ْٚمُد هللِحِ َربِّ ايْمَٔم٣مظمَكِمَ ﴿ :ىمٚم٧م ًمف: اىمرأ  قمجٜمٝم٤م قمجٜم٤ًم. [1اًمٗم٤محت٦م:] ﴾احْلَ

يالِف وُمَرْيشٍ ﴿و ،[2اًمٜم٤مس:] ﴾وُمْؾ َأفُمقُذ زمَِربِّ ايمٛمح٣مسِ ﴿: وإذا ىمٚم٧م ًمف: اىمرأ  ﴾إِلِ

٣م﴿و ،[2ىمريش:] َْرُض ِزيْمَزاََلَ ْٕ مل يًتٓمع، ُم٤م قمرف إٓ ارؾمؿ  [2اًمزًمزًم٦م:] ﴾إَِذا ُزيْمِزيَم٦ِم ا

آدم اٞمٗمْمع إذا َم٣مت ازمـ «دضم٤مضم٦م ارؾمؿ ديًٙم٤م، أُم٤م طمٗمظ يمت٤مب اهلل اًمذي هيذب وًمدك: 

 .»فمٚمٙمف إٓ َمـ شمالث: صدوم٥م صم٣مري٥م، أو ويمد ص٣ميمح يدفمق يمف، أو فمٙمؿ يٛمتٖمع زمف

وًمدك وجيٕمالٟمف قم٤مىماًل، وجم٤مًم٦ًم اًمًٗمٝم٤مء  هيِذسَم٤من يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

                                                        

 شمؼدم ذم اخلطٌة اًمًاسمؼة )اًمػرج سمعد اًمشدة(.  ( 2112)

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.1829( )م 5188)خ   ( 2113)

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.1631)م ( 2114)
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دسمقر ووم٤ًمد، ورسمام ٓ شمدري إٓ وىمد أصٌح وًمدك ضم٤مؾمقؾًم٤م، وىمد طمدث هذا ذم ُمٍم، 

٤م اًمِمٞمققمٞم٦م، ومرسمام يتجًس إب قمغم أوٓده ورسمام دمًس وذم سمٕمض اًمٌالد اًمتل اطمتٚمتٝم

 اًمقًمد قمغم أسمٞمف، ورسمام يتجًس إخ قمغم إظمقاٟمف، ورسمام شمتجًس اعمرأة قمغم زوضمٝم٤م.

قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمحًـ اًمؽمسمٞم٦م ُمـ أول إُمر، وأن ٟمت٘مل اهلل  .يمؾ هذا سم٥ًٌم اًمتٗمريط

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٞمام اؾمؽمقم٤مٟم٤م ومٞمف.

 ٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م، وأن يتقوم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم.أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قم

*** 
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم هذا اعمقوقع وسم٘مك سمٕمض  أُم٤م سمٕمد: ومٌحٛمد اهلل ىمد شم٘مدُم٧م أي٤مت

 إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمقاردة ذم هذا اعمقوقع وهق حمت٤مج إًمٞمٝم٤م أيًْم٤م.

أن  :سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمام سمـ قمٛمرو قمـ قمٌداهلل "اًمّمحٞمحلم"ومٗمل 

ىم٤مل: ٟمٕمؿ،  »أضمل وايمداك؟«: وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل  رضماًل ظمرج جي٤مهد ُمع رؾمقل اهلل 

 .»همٖمٝمٜمام همج٣مهد«ىم٤مل: 

ٝمذا دًمٞمؾ قمغم أٟمف ٓ سمد أن يًت٠مذن آسمـ واًمده إذا أراد أن جي٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وإٓ وم

يم٤من آصماًم، اًمٚمٝمؿ إٓ أن يٙمقن ضمٝم٤مد دوم٤مع ذم سمٚمده ومٝمذا أُمر اًمٔم٤مهر أٟمف ٓ يٚمزم ومٞمف 

آؾمتئذان، وُم٤م أيمثر اًمذيـ يذهٌقن إمم أومٖم٤مٟمًت٤من وٓ يًت٠مذٟمقن أهٚمٞمٝمؿ، وي٘مقل 

  عم٤م أذٟمقا زم، ومال سمد ُمـ اإلذن.ىم٤مئٚمٝمؿ: ًمق اؾمت٠مذٟم٧م أهكم

 سمخالف ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وم٢مٟمف ٓ يٚمزم إذن اًمقاًمديـ.

سمـ قمٛمر ريض اهلل  قمـ قمٌداهلل وروى أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف، واًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف

 سمـ قمٛمر، وم٠مظمؼم قمٛمر رؾمقل اهلل  أُمره أن يٓمٚمؼ زوضمتف وم٠مسمك قمٌداهللأن أسم٤مه  :قمٜمٝمام

                                                        

 (.2549( )م 2972 )خ( 2115)

 (.3/107) "اجلامع اًمصحقح"( وهق ذم 5/350( و)د 4/368)ت ( 2116)
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ًمح ًمٚمحجٞم٦م، وهق يمام شمرى ذم ؿم٠من ـمالق آسمـ ، وهذا احلدي٨م ص٤م»ؿمٙمٗمٜم٣م«وم٘م٤مل ًمف: 

 اُمرأشمف إذا أُمره أسمقه أن يٓمٚم٘مٝم٤م.

وسم٘مك أن يٜمٔمر قمغم طم٤مًم٦م إب، وإمم طم٤مًم٦م اعمرأة، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اعمرأة ص٤محل٦م وإب همػم 

ص٤مًمح وهق ي٠مُمره أن يٓمٚم٘مٝم٤م، عم٤مذا؟ ٕٟمف يريد أن شمذه٥م وشمتقفمػ وختتٚمط سم٤مًمرضم٤مل، 

ٕب سمٛمٕمّمٞم٦م ومٛمثؾ هذا ٓ يٓم٤مع، إٟمام اًمٓم٤مقم٦م ذم وشمٙمِمػ وضمٝمٝم٤م، وم٢مذا يم٤من ي٠مُمره٤م ا

 اعمٕمروف.

ًمٙمـ إذا وضمد ظمٚماًل ذم ديٜمٝم٤م وذم ظمٚم٘مٝم٤م وأُمره أسمقه أن يٓمٚم٘مٝم٤م وأىم٤مم اًمؼمه٤من قمغم 

هذا ومٕمٚمٞمف أن يٓمٚم٘مٝم٤م، وُمـ شمرك ؿمٞمًئ٤م هلل أسمدًمف اهلل ظمػًما ُمٜمف، وم٢مذا شمريم٧م هذه اعمرأة هلل 

 ٝم٤م.ًمقاًمديؽ يٌدًمؽ اهلل ظمػًما ُمٜم ءقمزوضمؾ، وإرو٤م

 اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، واحلٛمد هلل. "اعمخرج ُمـ اًمٗمتٜم٦م"وىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمغم هذا ذم 

رنمؿ أٞمػ اَمرىء أدرك «: وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .رواه ُمًٚمؿ »أزمقيف أو أضمدمه٣م همٙمؿ يدطماله اجلٛم٥م

اَم ُأفر ﴿وهذا ومٞمف وقمٞمد ؿمديد، وهق ُمقاومؼ ًمٚم٘مرآن ذم:  ٣م َووُمْؾ  هَمال سَمُٗمْؾ ََلُ َوٓ سَمٛمَْٜمْرمُهَ

اَم وَمْقًٓ ىَمِريامً   ، وإُمر سم٤مإلطم٤ًمن إمم اًمقاًمديـ.[15]آهاء:﴾ََلُ

 إدًم٦م اًمتل يمٜم٧م أٟمًٞمتٝم٤م. ومٝمذه سمٕمض

 وصم٧ٌم أيًْم٤م أن دقم٤مء اًمقاًمد ًمقًمده ُمًتج٤مب.

* * * 

                                                        

(2117 )(2551.) 
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د وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛم

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

وم٘مد ـمٚم٥م ُمٜم٤م إظمقاٟمٜم٤م همػم ُمرة أن ٟمٚم٘مل ٟمّمٞمح٦م ًممسم٤مء8 وم٢من يمثػًما ُمـ اًمِم٤ٌمب اًمذيـ 

ُمـ يدرؾمقن ه٤مهٜم٤م وحيٌقن اًمدراؾم٦م ه٤مهٜم٤م أيًْم٤م يِمٙمقن ُمـ آسم٤مئٝمؿ، وُم٤م حيّمؾ قمٚمٞمٝمؿ 

 اًمتْمٞمٞمؼ ُمـ آسم٤مئٝمؿ، ُمـ أسم٤مء ُمـ إذا قمزم وًمده قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ومٙم٠مٟمف ُم٤مت، ٟمرضمع إمم

ُم٤م يمٜم٤م سمّمدده ُمـ ٟمّمٞمح٦م أسم٤مء وإُمٝم٤مت، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ُ٘مْؿ َوَأْهٙمِٝمُ٘مْؿ َٞم٣مرًا َووُمقُدَه٣م ايمٛمح٣مُس َوا﴿ ًَ ـَ آََمٛمُقا وُمقا َأْٞمُٖم ٣م ايمحِذي َ َج٣مَرةُ َي٣م َأُّيه  .[4]اًمتحريؿ:﴾حْلِ

سمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام أن اًمٜمٌل  ُمـ طمدي٨م قمٌداهلل "اًمّمحٞمحلم"وذم 

ىمٙم٘مؿ راع وىمٙم٘مؿ َمًئقل فمـ رفمٝمتف، اإلَم٣مم راع وَمًئقل فمـ رفمٝمتف، «ىم٤مل:  اًمٜمٌل 

وايمرصمؾ راع وَمًئقل فمـ رفمٝمتف، واظمرأة رافمٝم٥م دم زمٝمتٜم٣م وَمًئقيم٥م فمـ رفمٝمتٜم٣م، واخل٣مدم 

  ، أو هبذا اعمٕمٜمك.»٣مل ؽمٝمدهراع وَمًئقل فمـ َم

سمـ ي٤ًمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل  أيًْم٤م قمـ ُمٕم٘مؾ "اًمّمحٞمحلم"وذم 

َم٣م َمـ راع يًؼمفمٝمف اهلل رفمٝم٥م شمؿ مل حيْمٜم٣م زمٛمِمحف إٓ مل جيد رائح٥م «: رؾمقل اهلل 

                                                        

 (.1829( )م 5188)خ ( 2118)

 ( كحقه.22( واًمؾػظ ًمف )م/اإلمارة/7150)خ ( 2119)
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 .»اجلٛم٥م

سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده، وضم٤مء أيًْم٤م ُمـ  ُمـ طمدي٨م قمٛمرو وذم اًمًٜمـ

َمروا أزمٛم٣مءىمؿ زم٣ميمِمالة يمًٌع، وارضزمقهؿ فمٙمٝمٜم٣م يمٔممم، «ىم٤مل:  اًمٜمٌل  همػم طمديثف أن

 .»وهمرومقا زمٝمٛمٜمؿ دم اظمّم٣مصمع

حيرص يمؾ احلرص قمغم شمرسمٞم٦م إسمٜم٤مء شمرسمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م، ومٗمل  واًمٜمٌل 

رأى احلًـ  قمـ أيب هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أن اًمٜمٌل  "اًمّمحٞمحلم"

وأدظمؾ إصٌٕمف ذم ذم احلًـ  »ىمخ ىمخ«: شمٜم٤مول مترة وم٠مدظمٚمٝم٤م ذم ومٞمف وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

ُمـ طمدي٨م احلًـ اسمـ قمكم ريض  وأظمرضمٝم٤م، وهٙمذا رواه اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده

 رآه أظمذ مترة ُمـ اًمّمدىم٦م أو أظمذ مترة وم٠مدظمؾ اًمٜمٌل  اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أن اًمٜمٌل 

أو هبذا اعمٕمٜمك، وذم  »أطمُمك أن سم٘مقن َمـ ايمِمدوم٥م«إصٌٕمف ذم ومٞمف صمؿ أظمرضمٝم٤م وىم٤مل: 

سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ي٠ميمؾ وشمٓمٞمش يده ذم  رأى قمٛمر أن اًمٜمٌل  "ٞمحلماًمّمح"

 .»ي٣م نمالم ؽمؿ اهلل، وىمؾ زمٝمٚمٝمٛمؽ، وىمؾ مم٣م يٙمٝمؽ«اًمّمحٗم٦م وم٘م٤مل: 

قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل  وروى اًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف

هؽ، ي٣م نمالم إين أفمٙمٚمؽ ىمٙمامت: اضمٖمظ اهلل حيٖمظ، اضمٖمظ اهلل جتده جت٣م«: رؾمقل اهلل 

                                                        

 ( وهق طمديث طمًـ سمؿجؿقع ـمرىمف وؿمقاهده، وصححف اًمعالمة إًمٌاين.495)د ( 2120)

 (.1069( )م 1491)خ ( 2121)

 (.308/ ( وهق ذم اًمصحقح اعمًـد )1727/1723ـد )ـ اعمً( 2122)

 (.2022( )م 5376)خ ( 2123)

 (.1/31( وهق ذم اجلامع اًمصحقح ًمشقخـا )2516ـ )ت ( 2124)
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وذيمر سم٘مٞم٦م احلدي٨م صمؿ سمٕمد هذا أيًْم٤م  »اهلل، وإذا اؽمتٔمٛم٦م هم٣مؽمتٔمـ زم٣مهلل هم٣مؽمٟملِ إذا ؽمٟميم٦م 

ي٣م أزم٣م «حيرص قمغم شمرسمٞم٦م إسمٜم٤مء، ورسمام يداقم٥م اًمقًمد ُمداقم٦ٌم ذقمٞم٦م ومٞم٘مقل:  اًمٜمٌل 

 رأى وًمًدا يٌٙمل وذم يده ـم٤مئر ُم٤مت وهق يٚمٕم٥م سمف، وم٤مًمٜمٌل  »فمٚمغم َم٣م همٔمؾ ايمٛمٕمغم؟

أم  اًمٜمٌل  ُيٚمٌس، صمؿ سمٕمده٤م أيًْم٤م »أزم٣م فمٚمغم َم٣م همٔمؾ ايمٛمٕمغم؟ ي٣م«يداقمٌف وي٘مقل: 

سم٤مًمٚمٖم٦م احلٌِمٞم٦م ُمٕمٜم٤مه طمًـ  »ؽمٛم٥م ؽمٛم٥م«ظم٤مًمد صمقسًم٤م وهل سمٜمٞم٦م صٖمػمة ومٞم٘مقل: 

يداقم٥م إوٓد ُمداقم٦ٌم ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمٞمققم٦م، روى اًمٌخ٤مري ذم  طمًـ، ومٙم٤من اًمٜمٌل 

٤ممم قمٜمف ىم٤مل: قم٘مٚم٧م سمـ اًمرسمٞمع ريض اهلل شمٕم دذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ قمـ حمٛمق صحٞمحف

أظمذ ؿمٞمًئ٤م  ذم وضمٝمل وأٟم٤م اسمـ مخس ؾمٜملم، ُمٕمٜمك هذا أن اًمٜمٌل  جم٦م جمٝم٤م اًمٜمٌل 

ُمـ اعم٤مء وووٕمف ذم ومٞمف صمؿ أٟمف متْمٛمض سمف وٟمٗم٨م سمف ذم وضمف اًمٖمالم، ي٘مقل اًمٕمٚمامء: إُم٤م 

 أن يراد سمف اعمداقم٦ٌم وإُم٤م أن يراد سمف اًمؼميم٦م.

 اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىمرب ًمٚمٜمٌل سمـ قم٤ٌمس ريض  أن قمٌداهلل "اًمّمحٞمحلم"وذم 

ايمٙمٜمؿ همٗمٜمف دم ايمديـ «: سمـ قم٤ٌمس، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ء وم٘م٤مل: ُمـ ىمرسمف؟ ىم٤مًمقا: قمٌداهللُم٤م

ْٚمفُ   ، وىمد اؾمتج٤مب اهلل اًمدقمقة اًمٜمٌقي٦م.»وفمٙمٚمف ايمتٟمويؾ«، وذم رواي٦م: »ايم٘مت٣مب وفَمٙمِّ

ٜم٥م، يم٤من خيرج إمم اًمّمالة ورسمام شم٠ميت ُمٕمف اسمٜم٦م اسمٜمتف وهل أُم٤مُم٦م سمٜم٧م زي واًمٜمٌل 

                                                        

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.2150( )م 6203)خ ( 2125)

 ( قمـ أم ظماًمد ريض اهلل قمـفا.5823)خ ( 2126)

 (.77)خ ( 2127)

( 10/293ًمرواية إظمػمة قمـد اًمطؼماين )( خمتًٍما ذم مًؾؿ، وا2477( )م 75/143)خ ( 2128)

 (، وهل ذم اًمصحقح اعمًـد مـ طمديث اسمـ قمٌاس.3/536واحلايمؿ )
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ىم٤مم  إذايّمكم وهل ُمٕمف وهق طم٤مُمؾ هل٤م، وم٢مذا أراد أن يًجد ووٕمٝم٤م، و واًمٜمٌل 

، هٙمذا إظمقاين ذم اهلل ًمق رأى اًمٜم٤مس أطمًدا ذم هذا اًمزُم٤من يٗمٕمؾ هذا اًمٗمٕمؾ محٚمٝم٤م

يم٤من ؾم٤مضمًدا وم٠مـم٤مل  أيًْم٤م أن اًمٜمٌل  "اًمّمحٞمحلم"ي٘مقًمقن: هق ًمٕم٤مب، ذم 

فمٝمره ومٚمام اٟمتٝمك ُمـ اًمّمالة ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اًمًجقد وىمد ضم٤مء أطمد احلًٜملم وضمٚمس قمغم 

ُمًٜمد "، وذم »إن ازمٛمل هذا ارحتٙمٛمل هم٘مره٦م أن أزفمجف«اهلل أـمٚم٧م اًمًجقد؟ ىم٤مل: 

يم٤من خيٓم٥م، ومدظمؾ احلًٜم٤من ُمـ سم٤مب اعمًجد،   أنَّ اًمٜمٌل "اإلُم٤مم أمحد

إين رأي٦م «وشمرك ظمٓمٌتف وىم٤مل:  ومقضمدمه٤م خيٓمران ذم صمقسملم ضمديديـ، ومٜمزل اًمٜمٌل 

اَم َأَْمَقايُمُ٘مْؿ َوَأْوُٓدىُمْؿ ﴿ يـ همٙمؿ أصػم فمٛمٜمام، صدق اهلل إذ يٗمقل:ازمٛمل هذ َوافْمَٙمُٚمقا َأٞمح

 .»[16ٕٟمٗم٤مل:ا]﴾همِْتٛم٥َمٌ 

يٕم٤مُمؾ إوٓد، ويرهمٌٝمؿ ذم إشمٞم٤من اعم٤ًمضمد، وأُم٤م طمدي٨م:  هٙمذا يم٤من اًمٜمٌل 

ومٝمق طمدي٨م وٕمٞمػ، ٓ يث٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  »صمٛمٌقا َم٣ًمصمدىمؿ جم٣مٞمٝمٛم٘مؿ وأوٓدىمؿ«

سمـ ٟمٌٝم٤من وهق ُمتٗمؼ قمغم وٕمٗمف، سمؾ يم٤من ي١مشمك سم٤مٕـمٗم٤مل إمم  ـمريؼ احل٤مرث، ُمـ 

إين ٕدطمؾ دم ايمِمالة وأريد أن أؿمٝمؾ «ي٘مقل:  واًمٜمٌل  ُمًجد رؾمقل اهلل 

                                                        

 ( قمـ أيب ىمتادة ريض اهلل قمـف.543( )م 516)خ ( 2129)

 شمؼدم، وهق قمـد اًمـًائل وًمقس ذم اًمصحقحلم.( 2130)

( مـ 10/278( واًمؽممذي )3/458( وأسمق داود )2/1190( واسمـ ماضمة )5/254رواه أمحد )( 2131)

 (.5/115طمديث سمريدة ريض اهلل قمـف وهق ذم اجلامع اًمصحقح )

 ( قمـ واصمؾة ريض اهلل قمـف.750ـ رواه اسمـ ماضمة )( 2132)
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 .»همٟمجتقز همٝمٜم٣م ظم٣م أؽمٚمع َمـ صٝم٣مح ايمِمٌل ؾمٖمٗم٥م فمعم أَمف

ة ومٝمٙمذا يٜمٌٖمل أن ٟمريب أسمٜم٤مءٟم٤م قمغم اعم٤ًمضمد وقمغم جم٤مًم٦ًم اًمّم٤محللم، وقمغم ىمراء

اًم٘مرآن، ىمراءة اًم٘مرآن اًمتل أصٌح٧م ُمٝمجقرة قمٜمد يمثػم ُمـ اًمِم٤ٌمب اإلؾمالُمل، وذم يمثػم 

طمغمىمؿ َمـ سمٔمٙمؿ «ي٘مقل يمام ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري:  ُمـ اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٜمٌل 

اظم٣مهر زم٣ميمٗمرآن «ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م:  "اًمّمحٞمحلم"، وي٘مقل يمام ذم »ايمٗمرآن وفمٙمٚمف

 .»ؤه ويتتٔمتع همٝمف وهق فمٙمٝمف ؾم٣مق يمف أصمرانَمع ايمًٖمرة ايم٘مرام ايمػمرة، وايمذي يٗمر

َمـ ومرأ ايمٗمرآن وفمٚمؾ زمف أيمٌس سمٟمصًم٣م «: "ُمًتدرك احل٤ميمؿ"وي٘مقل أيًْم٤م يمام ذم 

وقؤه أضمًـ َمـ وقء ايمُمٚمس يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، وي٘مًك وايمداه ضمٙمتكم ٓ سمٗمقم َلام ايمدٞمٝم٣م 

 .»همٝمٗمقٓن: زمؿ ىمًٝمٛم٣م هذا؟ همٝمٗم٣مل: زمٟمطمذ ويمدىمام ايمٗمرآن

ْٗمٛم٣َم ﴿ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ورب اًمٕمزة ي٘مقل  ُتُٜمْؿ زم١ِمِياَمٍن َأحْلَ يح ٌََٔمْتُٜمْؿ ُذرِّ ـَ آََمٛمُقا َواسمح َوايمحِذي

ءٍ  ـْ َرْ ـْ فَمَٚمٙمِِٜمْؿ َِم َتُٜمْؿ َوََم٣م َأيَمْتٛم٣َمُهْؿ َِم يح ، وُمٕمٜمك هذا أٟمؽ إذا يمٜم٧م [12]اًمٓمقر:﴾ِِبِْؿ ُذرِّ

وًمدك إمم ُمٜمزًمتؽ،  ومعويرُم١مُمٜم٤ًم، ويم٤من وًمدك ُم١مُمٜم٤ًم وًمق يم٤من ُم٘مًٍما وم٢من اهلل يٙمرُمؽ، 

ُتُٜمْؿ زم١ِمِياَمنٍ ﴿ ًمٙمـ ذم ىمقًمف: يح ٌََٔمْتُٜمْؿ ُذرِّ ، وم٢مذا يم٤من اًمقًمد مخ٤مًرا، وإذا يم٤من [12]اًمٓمقر:﴾َواسمح

 ومال يٚمحؼاًمقًمد ىم٤مـمع صالة، وإذا يم٤من اًمقًمد ىم٤مـمع ؾمٌٞمؾ إمم همػم ذًمٙمؿ ُمـ اعمٗم٤مؾمد 

                                                        

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.470( )م 709)خ ( 2133)

 ( قمـ قمثامن ريض اهلل قمـف.5027)خ ( 2134)

 ( واًمؾػظ ًمف.798( )م 4937)خ ( 2135)

( وًمف ؿماهد ذم 1434) "صحقح اًمؽمهمقب"هق ذم ( قمـ سمريدة ريض اهلل قمـف و1/568)ك( 2136)

 (.2829اًمصحقحة )



 867 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

َي٣م ﴿ امن إذ ي٘مقل ٓسمٜمف:سمدرضم٦م آسم٤مئف، وٓ يٚمح٘مف سمدرضم٦م أىمرسم٤مئف، ورب اًمٕمزة خيؼمٟم٤م قمـ ًم٘م

ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر َواْصػِمْ فَمعَم ََم٣م َأَص٣مزَمَؽ  الَة َوْأَُمْر زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َواْٞمَف فَم ، ومٝمذه [25]ًم٘مامن:﴾زُمٛمَلح َأوِمِؿ ايمِمح

 آي٤مت ذم إرؿم٤مد اًمقًمد.

اًمٜم٤مس أن رسمام يؽمك وًمده يم٤مهلرة، ٓ أىمقل اًمٖمٜمؿ وم٢مٟمف يتٗم٘مد اًمٖمٜمؿ، ًمٙمـ اهلرة شمروح 

ُم٤م أرادات، ُم٤م يرضمع أسمٜم٤مؤٟم٤م ُمـ اًمِم٤مرع إٓ وأٟم٧م شمًٛمٕمف ي٘مقل: ضمٜمل  ودملء ُمتك

وي٘مقل: ي٤م ُمٚمٕمقن، وي٘مقل: ي٤م ظمٌٞم٨م، وي٘مقل ويتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمالم اًمذي أحت٤مؿمك أن أذيمره 

ذم ُمثؾ هذا اعمجٚمس، هذا أُمر ؿم٤مهدٟم٤مه ذم أىمرسم٤مئٜم٤م وذم أوٓد قمٜمدٟم٤م، ُم٤م يرضمع ُمـ اًمِم٤مرع 

ـْ ﴿ قل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:إٓ ويرضمع سمٙمٚمامت سمذيئ٦م، ورب اًمٕمزة ي٘م َووُمْؾ َربِّ َأفُمقُذ زمَِؽ َِم

َٝم٣مؿمِكمِ  َزاِت ايمُمح ونِ *  مَهَ ، يٜمٌٖمل أن ٟمٕمٚمؿ [76-75]اعم١مُمٜمقن: ﴾َوَأفُمقُذ زمَِؽ َربِّ َأْن حَيُْيُ

أسمٜم٤مءٟم٤م أن يًتٕمٞمذوا سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞم٤مـملم، ُم٤م ي٠مشمقن ويدقمقن اًمِمٞم٤مـملم، ُم٤م ي٠ميت إسمٜم٤مء 

 م اًمّمٌٞم٤من، وُمـ اًمٖمقزم إمم همػم ذًمؽ.وىمٚمقهبؿ شمرقمد ُمـ ُم٤مذا؟ ُمـ أ

٤ًٌم طمتك خي٤مف ُمـ فمٚمف، أو خي٤مف  يٜمٌٖمل أن شمٕمٚمؿ وًمدك قمغم اًمِمج٤مقم٦م، ُم٤م متأل ىمٚمٌف رقم

ٓ، يٜمٌٖمل أن شمٕمٚمٛمف اًمِمج٤مقم٦م، ويٜمٌٖمل إذا وضمدت ومٞمف اًمٗمٝمؿ أن  ،إذا ُمِمك ذم اًمٔمالم

أرى شمًتٖمؾ هذا اًمٗمٝمؿ واًمٖم٤مًم٥م اًمذي أص٤مسمٜم٤م هق اجلٝمؾ، أٟم٤م ُمٜمذا قم٤ميِم٧م اًمتٕمٚمٞمؿ 

اًمّمٌل قمٜمده ومٝمؿ ظم٤مرق وذيم٤مء قمجٞم٥م وطمٗمظ ىمقي، صمؿ سمٕمد ذًمؽ إذا هم٤مب ىمدر ؾمٜم٦م أو 

ؾمٜمتلم أصٌح ُمثؾ اًمٕم٤مُم٦م، وقمغم اًمٕمٙمس قم٤مُمل ي٠ميت إمم ه٤مهٜم٤م وهق ضمٚمػ وهق ُمـ ذوي 

 ويتٕمٚمؿ وُم٤م شمدري إٓ وهق ُمٝمذب، إٓ وهق همٞمقر قمغم اًمديـ، اًمٕمٚمؿَ  ،إظمالق اًمرديئ٦م

إن اهلل يرهمع «خترضمقا ضمٞماًل ص٤محًل٤م ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع:  ، قم٤ٌمد اهلل إذا أردشمؿ أناًمٕمٚمؿَ 
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ُمـ طمدي٨م  "صحٞمح ُمًٚمؿ"يمام ضم٤مء ذم  »ِبذا ايم٘مت٣مب أومقاًَم٣م ويّمع زمف آطمريـ

  قمٛمر ريض اهلل قمٜمف.

ًٓ شمداومع قمـ اًمديـ اإلؾمالُمل ومٕمٚمٞمٙمؿ أن دمتٝمدوا ذم  وم٢مذا أردشمؿ أن خترضمقا أضمٞم٤م

ورب اًمٕمزة  ،اهلل اًمٕمٚمؿ ُمٞمن وسمحٛمدِ ،  شمٕمٚمٞمؿ أسمٜم٤مئٙمؿ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

ىمِرٍ ﴿ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـْ َُمدح ىْمِر هَمَٜمْؾ َِم َٞم٣م ايْمُٗمْرآَن يمِٙمذِّ ْ ، وٟمٌٞمٜم٤م [25]اًم٘مٛمر:﴾َويَمَٗمْد َينح

، ويم٤من إقمرايب ي٠ميت رؾمقل اهلل »زمٔمث٦م زم٣محلٛمٝمٖمٝم٥م ايمًٚمح٥م«ي٘مقل:  حمٛمد 

إمم اهلل، وم٤مًمٕمٚمؿ سمحٛمد اهلل ُمٞمن، ُم٤م  ويرضمع داقمًٞم٤م ويٛمٙم٨م قمٜمده ؾم٤مقم٤مت أو أي٤مًُم٤م 

، سم٘مل قمٚمٞمٜم٤م إٓ أن ٟمجد وٟمجتٝمد ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

وم٢مذا اسمتٚمٞم٧م سم٠مب ضم٤مهؾ ٓ يدري سم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٚمؿ ومٚمٞمس قمٚمٞمؽ ـم٤مقمتف ذم هذا إُمر وم٘مط8 

ؿم٣مفم٥م ٓ «: ، وي٘مقل اًمٜمٌل »إٞمام ايمْم٣مفم٥م دم اظمٔمروف«ي٘مقل:  ٕن اًمٜمٌل 

يمام صم٧ٌم قمـ  »ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ همريّم٥م«يمٞمػ ذاك؟  »ظمخٙمقق دم َمٔمِمٝم٥م اخل٣ميمؼ

سمـ طمٜمٌؾ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ؾمئؾ قمـ هذا يمام ذم ُم٤ًمئؾ اسمـ ه٤مينء  ، واإلُم٤مم أمحداًمٜمٌل 

وهٙمذا أيًْم٤م رب أب  .ىم٤مل: إذا ُمٜمٕمٜمل أيب ُمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ؟ ىم٤مل: ٓ يٚمزُمؽ أن متتٜمع

                                                        

 (.817)م ( 2137)

( وهمػمه قمـ أيب أمامة ريض اهلل قمـف وؾمـده وعقػ وًمف ؿماهد قمـ قمائشة 5/266رواه أمحد )( 2138)

 (.881( وهق ذم اًمصحقحة )1/236( و آظمر قمـ اسمـ قمٌاس )6/116ريض اهلل قمـفا قمـد أمحد )

 قمكم ريض اهلل قمـف.( قمـ 1840( )م 7257)خ ( 2139)

 .وهق صحقح ( قمـ قمكم ريض اهلل قمـف1/131( وأمحد )12/546رواه اسمـ أيب ؿمقٌة )( 2140)

 ( وهمػمه قمـ أكس ريض اهلل قمـف، وهق صحقح سمؿجؿقع ـُمُرىِمِف.2837رواه أسمق يعغم )( 2141)
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٤ًٌم ًمٚمديـ، ٟمٕمؿ ىمد يٙمقن إب يٙمقن ُمٌٖمًْم٤م ًمٚمديـ، ورب وًمد ي  سمٕمثٞم٤َّمً أو  ؿمٞمققمٞم٤َّمً ٙمقن حم

٤مً أو  وهق ٓ يدري ىمٞمٛم٦م اًمديـ، هيٛمف أن  ،وٓ ُمـ ه١مٓء ،ٓ ُمـ ه١مٓء ،مخ٤َّمراً ، أو ٟم٤مسيَّ

يٙمقن وًمده ُمثٚمف، وم٢مذا اسمتٚمٞم٧م سمٌمء ُمـ هذا اًمّمٜمػ ومٕمٚمٞمؽ أن شمًٚمؽ ؾمٌٞمؾ اًمٕمٚمؿ، 

ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م   اًمّمحٞمحلميمام ذم ومًٌٞمؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمزًم٦م رومٞمٕم٦م ي٘مقل اًمٜمٌل 

، وي٘مقل أيًْم٤م يمام ذم »َمـ يرد اهلل زمف طمغًما يٖمٗمٜمف دم ايمديـ«ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف: 

َمثؾ َم٣م «ُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل: "ًمّمحٞمحلما"

ىمٚمثؾ نمٝم٧م أص٣مب أرًو٣م هم٘م٣من همٝمٜم٣م ؿم٣مئٖم٥م ؿمٝم٥ٌم أَمً٘م٦م  ٔمٙمؿزمٔمثٛمل اهلل زمف َمـ اَلدي وايم

أَمً٘م٦م اظم٣مء همٛمٖمع اهلل ِب٣م  أصم٣مدب أٞمٌت٦م ايم٘مأل وايمٔمُم٤م ايم٘مثغم، وىم٣من َمٛمٜم٣م ؿم٣مئٖم٥ماظم٣مء و

ايمٛم٣مس همًٗمقا وزرفمقا، و ىم٣من َمٛمٜم٣م ؿم٣مئٖم٥م إٞمام هل ومٝمٔم٣من ٓ متًؽ َم٣مء وٓ سمٛم٦ٌم ىمأل، 

همذيمؽ َمثؾ َمـ همٗمف دم ديـ اهلل همٛمٖمٔمف َم٣م زمٔمثٛمل اهلل زمف َمـ اَلدى وايمٔمٙمؿ، وَمثؾ َمـ مل يرهمع 

 .»هدي اهلل ايمذي أرؽمٙم٦م زمف زمذيمؽ رأؽًم٣م، ومل يٗمٌؾ

أيًْم٤م ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف قمـ اًمٜمٌل  "اًمّمحٞمحلم"وذم 

ٓ ضمًد إٓ دم اشمٛمتكم: رصمؾ آسم٣مه اهلل هذاايم٘مت٣مب همٜمقة يٗمقم زمف آٞم٣مء ايمٙمٝمؾ «أٟمف ىم٤مل:  

ًٓ همٜمق يٛمٖمٗمف آٞم٣مء ايمٙمٝمؾ وآٞم٣مء ايمٛمٜم٣مر عمٕمٜمك ، أو هبذا ا»وآٞم٣مء ايمٛمٜم٣مر، ورصمؾ آسم٣مه اهلل َم٣م

ًٓ همًٙمْمف فمعم «وومٞمٝمام قمـ اسمـ ُمًٕمقد ُمرومققًم٤م:  ٓ ضمًد إٓ دم اشمٛمتكم: رصمؾ آسم٣مه اهلل َم٣م

 .»هٙم٘متف دم احلؼ، ورصمؾ آسم٣مه اهلل احل٘مٚم٥م همٜمق يٗمِض ِب٣م وئمٙمٚمٜم٣م

                                                        

 (.100( )م/اًمزيماة/71)خ ( 2142)

 (.2282( )م 79)خ ( 2143)

 (.816( )م 73)خ ( وطمديث اسمـ مًعقد 815( )م 7529خ (( 2144)
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هذا اًمذي يٜمٌٖمل أن يتٜم٤مومس ومٞمف اعمتٜم٤مومًقن، ؿمٝم٤مدة اعم٤مضمًتػم وؿمٝم٤مدة اًمديمتقراة 

٤مدة آسمتدائل ُم٤مذا شم٘مع قمٜمد طمدي٨م رؾمقل اهلل وؿمٝم٤مدة اًمث٤مٟمقي وؿمٝم٤مدة اإلقمدادي وؿمٝم

َمـ ومرأ ايمٗمرآن وفمٚمؾ زمف أيمٌس سم٣مصًم٣م وقؤه أضمًـ َمـ وقء ايمُمٚمس يقم «: 

ايمٗمٝم٣مَم٥م، وي٘مًك وايمداه ضمٙمتكم ٓ سمٗمقم َلام ايمدٞمٝم٣م، همٝمٗمقٓن: زمؿ ىمًٛم٣م هذا؟ همٝمٗم٣مل: زمٟمطمذ 

قمٜمده، وهق ، إن ُمـ أسم٤مء ذم اًمزُم٤من اعمت٘مدم ُمـ يم٤من حيي وًمده »ويمدىمام ايمٗمرآن

يًٛمع احلدي٨م وُمـ أسم٤مء ذم اًمزُم٤من اعمت٘مدم ُمـ يم٤من حيي ُمع وًمده ٕن وًمده صٖمػم، 

ُمـ  وحيي طمٚم٘م٦م اًمٕم٤ممل ُمـ أضمؾ أن يًٛمع وًمده، وأن يًت٠مٟمس سمف وًمده، وُمـ إُمٝم٤مت

سمـ اعمديٜمل وشمٙمت٥م إًمٞمف ٓ شمرضمع إٓ وىمد أصٌح٧م  يم٤مٟم٧م شمقدع وًمده٤م، وهل أم قمكم

أراك إٓ وىمد أصٌح٧م ُمًتٗمٞمًدا، هذه هل إم اًمٕم٤مىمٚم٦م ٓ ُمًتٗمٞمًدا، ومٜمحـ سمخػم وٓ 

وأسمٖمل وًمدي يٌ٘مك قمٜمدي ويذه٥م إمم اًمِم٤مرع ويٌ٘مك يرقمك  :اًمتل شمدقمق إمم اجلٝمؾ

 ويِمٖمؾ وًمده قمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ. .اًمٖمٜمؿ، وذاك يِمؽمي طمراصم٦م

 يُمٜم٤َّموذاك يٗمتح ديم٤مًٟم٤م ًمقًمده وذاك وذاك، سمؾ رسمام ذاك ي٘مٓمع اًمٓمريؼ، ذم ذات ُمرة 

وظمرج قمٚمٞمٜم٤م وًمد صٖمػم ًمٕمؾ قمٛمره ٟمحق قمنم ؾمٜملم وىمد ووع طمج٤مًرا قمغم ُم٤مؿملم، 

اًمٓمريؼ ومٜمزًمٜم٤م، وإذا سمج٤مٟمٌف رضمؾ يمٌػم يًتٕملم هبذا اًمقًمد قمغم ىمٓمع اًمٓمريؼ، اشم٘مقا اهلل ذم 

إذا أردشمؿ أن شمدطمروا اًمِمٞمققمٞملم واًمٌٕمثٞملم واًمٜم٤مسيلم ومجٞمع اًمدظمالء  ،شمرسمٞم٦م أسمٜم٤مئٙمؿ

إِنح َهَذا ايْمُٗمْرآَن َُّيِْدي ﴿: اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل قمغم ديٜمٜم٤م، ومٕمٚمٛمقا أوٓديمؿ يمت٤مب 

تِل ِهَل َأوْمَقمُ  ٥ٌم يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َوٓ َيِزيُد ﴿ ،[7]آهاء:﴾يمِٙمح ـَ ايْمُٗمْرآِن ََم٣م ُهَق ؾِمَٖم٣مٌء َوَرمْحَ ُل َِم َوُٞمٛمَزِّ

                                                        

 شمؼدم رواه احلايمؿ قمـ سمريدة ريض اهلل قمـف.( 2145)
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٣مراً  ًَ ٓح طَم حلًٜملم يمام يم٤من يٕمقذ ا ، ؿمٗم٤مء ٟمًتِمٗمل سمف واًمٜمٌل [61]آهاء: ﴾ايمٓمح٣مظمكَِِم إِ

أفمٝمذىمام زم٘مٙمامت اهلل ايمت٣مَم٥م َمـ ىمؾ « ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس وي٘مقل: ذم اًمّمحٞمح

، يم٤من يٕمقذ »إن إزمراهٝمؿ ىم٣من ئمقذ أوٓده«وىم٤مل:  »فمكم َٓم٥م وَمـ ىمؾ ؾمٝمْم٣من وه٣مَم٥م

إذا سع وًمده هق ُمًتٕمد أن يٙمٗمر، ي٘م٤مل ًمف: هٜم٤مك رضمؾ  ،أوٓده سمخالف ُم٤م ٟمحـ قمٚمٞمف

أيـ هق؟ ىم٤مل: هق ذم هت٤مُم٦م، وذه٥م سم٤مًمًٞم٤مرة واًمقًمد ُمٕمف يٕمرف ويٕم٤مًم٩م ُمـ هذا اعمرض 

وسمٕمدُم٤م وصؾ قمغم هت٤مُم٦م ُم٤م ٟمٗمع ص٤مطم٥م هت٤مُم٦م، ومٞمف آظمر ذم صٕمدة ي٘م٤مل ًمف:  ،إمم هت٤مُم٦م

وذه٥م وؾم٤مق ؾمٞم٤مرشمف  ،اذه٥م إمم اخلٓمٞم٥م ذم صٕمدة هذا يٕمٓمل قمغم اًمّمح٦م ،اخلٓمٞم٥م

ًٓ ُمـ اًمدضم٤مضمٚم٦م، وأن ومٞم ف واطمد ذم رداع إمم اخلٓمٞم٥م ووضمد اخلٓمٞم٥م سمٕمد أي٤مم دضم٤م

ًٓ ُمـ اًمدضم٤مضمٚم٦م إٓ  .وسمٕمده٤م ومٞمف واطمد ذم قمدن ،ي٘م٤مل ًمف اًمٕمقسمكم وُم٤م يؽمك ص٤مطمٌٜم٤م دضم٤م

واًمٍمع سقم٤من: إظمقاين ذم اهلل سع ُمريض  ،ويذه٥م يٌٖمل ًمقًمده قمزيٛم٦م ُمـ اًمٍمع

ٟمٗمز ممٙمـ أن يٕم٤مًم٩م قمٜمد إـم٤ٌمء سم٥ًٌم إقمّم٤مب، وسع ُمـ اجلـ سم٤مٕذيم٤مر ٓ 

ًمٙمـ يتٕم٤مًم٩م سم٤مٕذيم٤مر يمام ذيمر هذا احل٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف  ،٤مجلقهيًتٓمٞمع إـم٤ٌمء أن يٕم

اهلل شمٕم٤ممم، وم٤محلٛمد هلل إُمر ُمٞمن، ويمت٤مب اهلل ومٞمف ؿمٗم٤مء، ًمٙمـ ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أن ٟمٕم٘مد ًمٜم٤م آي٦م 

وأن ٟم٘مرأه٤م  ،أو ذم احل٘مق ُمٕمٜم٤مه أن ٟمٗمٝمؿ آي٦م اًمٙمرد ،اًمٙمرد قمغم اًمٕمْمد، أو ذم اًمرىم٦ٌم

لقمٜمد اًمٜمقم، وم٢من  اًمِمٞمٓم٤من قمٜمد أن ىم٤مل اًمِمٞمٓم٤من: إٟمؽ إذا ىمرأت آي٦م  أىمر  اًمٜمٌَّ

، ٟمًتِمٗمل »صدومؽ وهق ىمذوب«: وم٘م٤مل اًمٜمٌل  .اًمٙمرد ٓ ي٘مرسمؽ ؿمٞمٓم٤من

يًتِمٗمل سمف، ٟمٜمٗم٨م صمالصًم٤م صمؿ سمٕمد ذًمؽ يٛمًح ُم٤م اؾمتٓم٤مع ُمـ  سم٤مًم٘مرآن يمام يم٤من اًمٜمٌل 

                                                        

 (.3371)خ ( 2146)

ًٓ وؾمـده طمًـ وقمؾؼف اًمٌخاري.( 2147)  شمؼدم رواه اًمـًائل ذم قمؿؾ اًمققم واًمؾقؾة مقصق
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ؿ ضمًده، وىمد يم٤من اًمّمح٤مسم٦م ذم همزوة ُمـ اًمٖمزوات وم٤مؾمتْم٤مومقا أهؾ ىمري٦م ومٚمؿ يْمٞمٗمقه

ومٚمدغ ؾمٞمد احلل وم٠مشمقا إًمٞمٝمؿ وىم٤مًمقا: ًمدغ ؾمٞمد احلل وُم٤م شمريمٜم٤م قمالضًم٤م إٓ قم٤مجلٜم٤مه سمف ومٝمؾ 

ومٞمٙمؿ ُمـ راق؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، وًمٙمـ واهلل ٓ ٟمرىمٞمف طمتك دمٕمٚمقا ًمٜم٤م ضمٕماًل وم٢مٟمٜم٤م اؾمتْمٗمٜم٤ميمؿ 

وىم٤مم ُمٕمف أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري، وىمرأ قمٚمٞمف وم٤محت٦م  ،وم٤مقمٓمقهؿ ُمـ اًمٖمٜمؿ .ومٚمؿ شمْمٞمٗمقٟم٤م

 .وم٘م٤مم يم٠مٟمام ٟمِمط ُمـ قم٘م٤ملاًمٙمت٤مب ؾمٌع ُمرات 

قمـ ظمقًم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل  "صحٞمح ُمًٚمؿ"وذم 

ًٓ همٗم٣مل: أفمقذ زم٘مٙمامت اهلل ايمت٣مَم٥م َمـ ذ َم٣م طمٙمؼ«:  مل ييه رء ضمتك  .َمـ ٞمزل َمٛمز

، ومجدير سمٜم٤م أن ٟمحرص قمغم شمرسمٞم٦م أسمٜم٤مئٜم٤م شمرسمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م، أىمقل ًمؽ: اعمجتٛمع ٓ »يرحتؾ

قمغم اخلػم، اعمدرؾم٦م أيًْم٤م ٓ شم٤ًمقمد قمغم اخلػم، إهة أيًْم٤م ٓ شم٤ًمقمد قمغم اخلػم،  ي٤ًمقمد

 ،ًمق أـمٕمٜم٤م أهٟم٤م وأىمرسم٤مءٟم٤م ُم٤م ـمٚمٌٜم٤م اًمٕمٚمؿ، يٜمٌٖمل أن شمٖمٛمض، وشم٘مدم قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ

وىمد ذيمروا ذم شمرمج٦م سمٕمض اًمٕمٚمامء أٟمف شمٖمرب ٕضمؾ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وم٠مشمتف أول رؾم٤مًم٦م وومتح 

ق، وأشمتف اًمث٤مٟمٞم٦م وومتح اًمّمٜمدوق وضمٕمٚمٝم٤م ذم اًمّمٜمدوق، اًمّمٜمدوق وضمٕمٚمٝم٤م ذم اًمّمٜمدو

ُم٤م يٗمتح اًمرؾم٤مًم٦م وٓ يدري ُم٤م ومٞمٝم٤م، وأشمتف اًمث٤مًمث٦م ويمٚمام أشمتف ُمـ رؾم٤مئؾ ووٕمٝم٤م ذم 

اًمّمٜمدوق، وسمٕمد أن أصٌح قم٤معم٤ًم ُمـ اًمٕمٚمامء يٗمتح هذه اًمرؾم٤مئؾ وم٢مذا ذم إطمداه٤م: ُم٤مت 

احلٛمد هلل طمٞم٨م مل  :ىم٤مل .يمذايمذا و :ُم٤مت أظمقك، وإذا ذم إطمداه٤م :أسمقك، وإذا ذم إطمداه٤م

 أومتحٝم٤م ًمق ومتحتٝم٤م عم٤م اؾمتٓمٕم٧م أن أؾمت٘مر ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ.

أٟمّمحؽ أن شمٖمٛمض، وشم٘مدم قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وٓ شم٤ٌمزم،  ،ومٝمٙمذا يٜمٌٖمل أن شمٖمٛمض

                                                        

 ( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف. وىمقًمف: )ؾمٌع مرات( رواها اًمؽممذي.2201( )م 2276)خ ( 2148)

 (.2708)م ( 2149)
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ـْ َيتحِؼ ﴿وًم٧ًم أىمقل ًمؽ شمؽمك أهشمؽ وأوٓدك ًمٙمـ:  َٔمْؾ يَمُف خَمَْرصم٣مً  اهللََوََم َوَيْرُزوْمُف *  جَيْ

ـْ ضَمْٝم٧ُم ٓ  ٤ُم َِم ًِ َت ، وٓ سمد أن شم٘متّمد ذم ُمٕمٞمِمتؽ أُم٤م إذا أردت أن [5-1]اًمٓمالق: ﴾حَيْ

شمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وأن دم٤مري أهؾ اعمٕم٤مرض، وأن دم٤مري أهؾ اًمًٞم٤مرات وأهؾ اًمٕمامئر، 

همػم ذًمؽ8 ٓ شمًتٓمٞمع أن شمٓمٚم٥م قمٚماًم، ومال سمد أن  إمموهٙمذا دم٤مري اعمًئقًملم واعمقفمٗملم 

وًمٙمـ إظمقاين ذم اهلل  .٥م احلدي٨م أومٚمسيمام ي٘مقل ؿمٕم٦ٌم: ُمـ ـمٚم ،شم٘متّمد ذم اًمدٟمٞم٤م

اإلومالس ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمثؾ اًمٕمًؾ، احلٛمد هلل إذا وضمد اًمٕمٚمؿ ًمق سم٘مل اعمخ٠ٌم ؿمٝمًرا أو 

ؿمٝمريـ ُم٤م دظمٚمف ري٤مل وٓ طم٤مضم٦م، احلٛمد هلل رز وزي٧م وي٠ميمؾ اًمِمخص وهق يْمحؽ 

هذه رب  ،هل راطم٦م اًمٜمٗمس ًمٞم٧ًم اًمٕمؼمة اعم٠ميمؾ واعمنمب واعمٚمٌس اًمٕمؼمة ،ُمًؽميح

 ص ي٠ميمؾ ويٚمٌس وينمب وذم اًمٜمٝم٤مي٦م يٜمتحر ُم٤م جيد ؿمٞمًئ٤م ُمـ ًمذة اًمدٟمٞم٤م.ؿمخ

احلًـ اًمٌٍمي ي٘مقل: إٟم٤م ذم راطم٦م ًمق يٕمٚمؿ اعمٚمقك وأسمٜم٤مء اعمٚمقك ُم٤م ٟمحـ قمٚمٞمف 

ومٞمٜمٌٖمل أن حتٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، إذا ووم٘مؽ أو وومؼ وًمدك . جل٤مًمدوٟم٤م قمٚمٞمف سم٤مًمًٞمقف

صٌح حي٥م اًمٕمٚمؿ، سمؾ ٟمرضمق أن يٜمٗمٕمؽ ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وٓ شمٔمـ أن وًمدك ىمد ُمًخ إذا أ

اهلل سمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وم٤مًمدٟمٞم٤م ي٤م إظمقاين ذم اهلل، رب ؿمخص يٛمٚمؽ اعماليلم وهق 

إذا ذه٥م اًمِمخص إمم ديم٤مشمرة إُمراض اًمٜمٗمًٞم٦م  ،ُمًٙملم ذم ؿم٘م٤مء، رسمام ٓ ي٠مشمٞمف اًمٜمقم

ظمقان يمؿ جيد قمٜمدهؿ، هذا سم٥ًٌم دم٤مرشمف أظمذت قمٚمٞمف، وهذا سم٥ًٌم ُمِم٤ميمؾ، اعمٝمؿ ي٤م إ

ٟمحـ ذم قمٍم اعمِم٤ميمؾ، ًمٙمـ ُمـ هق اعمًؽميح ُمـ هذه اعمِم٤ميمؾ؟ هؿ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، 

ُمًؽمحيقن ُمـ هذه اعمِم٤ميمؾ، ي٠ميمؾ يمنة ُمـ اخلٌز، ويٜم٤مم قمغم ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٌٓم٤مٟمٞم٤مت إن 

شمٞمنت وإٓ جيٛمع ىمٚمٞماًل ُمـ اًمرُمؾ حت٧م راؾمف وهق ُمٚمؽ ُمـ اعمٚمقك، ذم هذه احل٤مًم٦م ٓ 

ومالن وومالن، يم٤من ؾمٗمٞم٤من اًمثقري يتجر ذم اًمزي٧م وي٘مقل: يًتٕمٌده اًمٗمٜمدم، وٓ يًتٕمٌده 
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ُمٕمٜمك هذا أٟمٜمل ًمق اطمتج٧م إًمٞمٝمؿ ًمٍمت ُمثؾ اعمٜمديؾ،  .ًمقٓ طمرومتل هذه ًمتٛمٜمدًمقا يب

 يتٛمًحقن سم٤معمٜمديؾ إذا ضم٤مء قمرق أو وؾمخ ويٛمتخط سمف.

ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف يم٤من يتجر ذم اًمزي٧م وي٘مقل: واهلل ُم٤م يب  اعمًُّٞم٥مسمـ  أيًْم٤م ؾمٕمٞمد

 ٤م، وًمٙمٜمل أطم٥م أن أصقن قمريض وأن أصؾ رمحل.اًمدٟمٞم

يٜمٌٖمل إذا أردٟم٤م أن ٟمًٕمد ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة أن ٟم٘متدي سم٠موًمئٙمؿ اًم٤ًمدة اًم٘م٤مدة ذم 

صمؿ سمٕمد ذًمؽ ٟمّمحٜم٤مك أن شم٠مذن ًمقًمدك  ،طمدود اًمنمع، وأن ٟمحرص قمغم شمٕمٚمؿ يمت٤مب اهلل

ٞمْم٤مء يمٚمٝم٤م، أن يتٕمٚمؿ، أيًْم٤م جي٥م قمٚمٞمؽ أن شمتٕمٚمؿ، ي٤م أهي٤م اًمرضمؾ اًمذي أصٌح٧م حلٞمتف سم

جي٥م قمٚمٞمؽ أن شمتٕمٚمؿ أُمقر ديٜمؽ، جي٥م قمٚمٞمؽ أن شمتٕمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة وأن شمٕمرف اًمٕم٘مٞمدة 

ٓ  احل٘م٦م، وجي٥م قمٚمٞمؽ أيًْم٤م إذا قمزُم٧م إمم احل٩م أن شمٕمرف يمٞمػ طم٩م رؾمقل اهلل 

 شمٙمقن يمام ىمٞمؾ:

ـــــلم ُم٘مٚمـــــد ـــــ٤م اًمٗمـــــرق سم  ُم

 

ــــ٤مئر  ــــقل احل ــــده اجلٝم  راض سم٘م٤مئ

ــــ٤مء ىمــــ٤مد زُم٤مُمٝمــــ٤م   وهبٞمٛمــــ٦م قمٛمٞم

 

ــقج اًم  ــغم قم ــك قم ــ٤مئرأقمٛم ــؼ اجل  ٓمري

ىمد طمجج٧م صمالث طمج٤مت ىمٌؾ أن أـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ي٘مقدين أوٓد قمٛمل ُمٕمٝمؿ يم٤مًمِم٤مة،  

ٓ أدري أيـ يذهٌقن يب، وُم٤مذا ٟمٕمٛمؾ اعمٝمؿ ي٤م إظمقاٟمٜم٤م اجلٝمؾ قمٛمك، وًمًٜم٤م ٟمدقمقك إمم 

واهلل إذا ضم٤مًم٧ًم ـم٤مًم٥م قمٚمؿ يقًُم٤م واطمًدا أو ٟمّمػ  أٟم٧مرء حم٤مل، وأٟمف ٓ يًتٓم٤مع، 

، ، وشمٕمرف يمٞمػ صغم رؾمقل اهلل و٠م رؾمقل اهلل يقم أو ؾم٤مقم٦م شمٕمرف يمٞمػ شمق

ذم وىم٧م ىمّمػم شمٕمرف يمٞمػ طم٩م  ،أٟم٧م إذا طمجج٧م ُمع ـم٤مًم٥م قمٚمؿ وقمٜمدك حم٦ٌم ًمٚمخػم

 ، ومٚمًٜم٤م ٟمدقمقك إمم رء حم٤مل.رؾمقل اهلل 

، ومٙم٤من وٟمٕمٜمل هبذا اًمٕمٚمؿ اًمقاضم٥م، أُم٤م ُمـ أراد أن يتقؾمع ومال سمد أن يّمؼم
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سمـ أيب يمثػم  وحيٞمك .ٟمٕمٚملم ُمـ طمديد سمـ قمٛمر ي٘مقل: ىمؾ ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ يتخذ قمٌداهلل

  .ي٘مقل ًمقًمده قمٌداهلل: إن اًمٕمٚمؿ ٓ يًتٓم٤مع سمراطم٦م اجلًؿ

ومٛمـ فمـ أن اًمٕمٚمؿ ي٠ميت سمدون شمٕم٥م وم٘مد أظمٓم٤م، سمٕمض ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ رسمام ي٠ميت إًمٞمٜم٤م 

ويٌ٘مك أؾمٌققًم٤م وي٘مقل: سم٘مٞم٧م أؾمٌققًم٤م أو ؿمٝمًرا وُم٤م قمروم٧م ؿمٞمًئ٤م، صمؿ سمٕمد ذًمؽ ي٠مظمذ 

  ٓزم ؿمٕم٦ٌم قمنميـ ؾمٜم٦م وهٙمذا.ـ ضمٕمٗمر سم ٓ، حمٛمد ،ؿمٜمٓمتف ويٛمٌم

وٟمحـ ٟمخؼميمؿ أن ًمٜم٤م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ زي٤مدة قمغم مخ٦ًم وقمنميـ، واًمذي ٟمجٝمٚمف أيمثر 

ُمـ اًمذي ٟمٕمرومف، ًمٙمـ اًمقاضم٥م اًمذي أوضمٌف اهلل قمٚمٞمؽ، ممٙمـ أن شمتٕمٚمٛمف ذم أي٤مم ىمٚمٞمٚم٦م، 

وسمٕمده٤م اجل٤مهؾ ُمذسمذب، وٓ يدري قمغم أي طم٤مًم٦م يٛمقت، ٓ يدري أيٛمقت ُمع 

: ُمـ اًمذي ضم٤مًمد قمغم ذًمؽ سم٠مُمثٚم٦مٞملم أم ُمع اًمٌٕمثٞملم أم اًمٜم٤مسيلم، وؾمآيت ًمٙمؿ اًمِمٞمققم

  .سمـ أيب قمٌٞمد اًمث٘مٗمل اًمذي ادقمك اًمٜمٌقة؟ إهنؿ اًمٕم٤مُم٦م سمًٞمٗمف ُمع اعمخت٤مر

سمـ أيب قمٌٞمد اًمث٘مٗمل، زقمؿ أٟمف يريد أن يٜمٍم أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، وي٠مظمذ سمث٠مر  اعمخت٤مر

سمًٞمٗمف ُمع  ، ُمـ اًمذي ضم٤مًمد اًم٘مراءقةتٝمك سمف إُمر إمم أن ادقمك اًمٜمٌواٟم ،احلًلم

ُمـ اًمذي ظمرج قمغم  ،سمـ يقؾمػ اًمٔم٤ممل؟ إهنؿ اًمٕم٤مُم٦م، اًمٕم٤مُم٦م أشم٤ٌمع يمؾ ٟم٤مقمؼ احلج٤مج

اًمٕم٤مُمل ٓ يدري قمغم  ،إئٛم٦م؟ وٓ يزال اخلروج ُمًتٛمًرا، واًم٘متؾ واًم٘مت٤مل إهنؿ اًمٕم٤مُم٦م

، وأن ٟمٗمزع إمم اهلل أي ُمٞمت٦م يٛمقت، ومال سمد أن ٟمتٗم٘مف ذم ديـ اهلل، وأن ٟمٕمٌد اهلل قمغم سمّمػمة

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأن ٟمدقمقه وٟم٠ًمًمف أن يرزىمٜم٤م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، وم٢مذا وضمدت وًمدك وهٙمذا 

وهذه  ،اهلل أٟم٧م أيتٝم٤م اعمًٚمٛم٦م إذا وضمدت وًمدك ادمف إمم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، يٜمٌٖمل أن حتٛمد

                                                        

 إمم صمقرة اسمـ إؿمعث. واحلؼ أهنؿ يماكقا قمغم سماـمؾ ٕهنؿ ظمرضمقا قمغم اخلالومة اعمًؾؿة. ـ ُيشػم( 2150)
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وهل ظمػم ُمـ اجلٝمؾ اًمذي يمٜم٤م قمٚمٞمف، ًمٙمـ وضمدٟم٤م أٟم٤مؾًم٤م رسمام  ،اًمِمٝم٤مدات ٓ يتٜم٤مومس ومٞمٝم٤م

، ي٘مقل: ُمـ [2]اًمٜم٤مس: ﴾وُمْؾ َأفُمقُذ زمَِربِّ ايمٛمح٣مسِ ﴿يٙمقٟمقن ذم اًمث٤مٟمقي، وإذا ىمٚم٧م ًمف اىمرأ: 

ي٘مرأ  (واًمٜم٤مس اجَلٜم٦َّمِ ُمـ )وي٘مرأ سم٤مًمٙمن وهل سم٤مًمٗمتح وي٘مقل:  اًمِقؾمقاسذ 

يالِف وُمَرْيشٍ ﴿وهٙمذا إذا ىمٚم٧م ًمف اىمرأ:  اجلَٜم٦َّمسم٤مًمٗمتح أيًْم٤م يًتٕمٞمذ ُمـ  إِيالهمِِٜمْؿ *  إِلِ

ْٝمِػ ِرضْمٙمَ  َت٣مِء َوايمِمح اعمٝمؿ ٓ يٜمٌٖمل أن ٟمٕمتٛمد  .، ومٞم٘مقل: إلٓف ىمريش[1-2]ىمريش: ﴾٥َم ايمُمِّ

قمغم هذه اعمدارس، ٓ سمد أن ٟمٕمتٛمد قمغم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع قمغم يمت٤مب اهلل وقمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

8 ًمٙمـ سمحٛمد اهلل ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ممٙمـ أن حيٗمظ اًم٘مرآن ذم ؾمٜم٦م واطمدة، وممٙمـ أن  

وضمؾ، وممٙمـ  اًمٜم٤مس خيتٚمٗمقن ذم احلٗمظ، واحلٗمظ ه٦ٌم ُمـ اهلل قمز حيٗمٔمف ذم ؾمٜمتلم8 ٕن

حيٗمظ وًمدك اًم٘مرآن ظمػم ًمؽ ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م  ،أن حيٗمٔمف ذم مخ٦ًم أؿمٝمر، أو ذم ؾمت٦م أؿمٝمر

 ومٞمٝم٤م، وهٙمذا أيًْم٤م يتٗم٘مف ذم ديـ اهلل.

اعمًٚمٛمقن حمت٤مضمقن إمم دقم٤مة إمم اهلل قمز وضمؾ، حمت٤مضمقن إمم قمٚمامء ي٘مدُمقن هذا 

ظم٤مًمًٞم٤م ُمـ اًمٌدع واخلراوم٤مت8 وم٢من اًمٌدع واخلراوم٤مت  يمام ضم٤مء سمف اًمٜمٌل  اًمنمع ص٤مومًٞم٤م

ـمٖم٧م قمغم ديٜمٜم٤م سمؾ اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م، إؾمالف وإقمراف اًم٘مٌٚمٞم٦م، اًمنميمٞم٤مت 

وإٟمٜم٤م ٟمحٛمد   اعمتقارصم٦م، اًمٌدع، يمؾ هذه ـمٖم٧م قمغم يمت٤مب اهلل وقمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

٣م يَمُف ﴿٤مئؾ: اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وم٢من اهلل طمٗمظ ديٜمف ومٝمق اًم٘م ىْمَر َوإِٞمح يْمٛم٣َم ايمذِّ ـُ َٞمزح ٣م َٞمْح إِٞمح

٣مهمُِٓمقنَ   ؟[7]احلجر: ﴾حَلَ

ُم٤م سم٘مل إٓ أن اًمِمخص يٗمرغ وىمًت٤م، ممٙمـ أن يٗمرغ ُمـ سمٕمد صالة اًمٗمجر إمم ـمٚمقع 

                                                        

 ـ يؽن اًمقاو إومم.( 2151)
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اًمِمٛمس، وُمـ سمٕمد اًمٕمٍم إمم أن ي٠مشمٞمف اًمٜمقم ظمػم يمثػم، وسمٕمده٤م يٕمٛمؾ ُم٤م ؿم٤مء اهلل ذم 

٠مضمد ًمٚمٕمٚمؿ ومويمٜم٧م أىمرأ  ٔمٝمر، ىمد يمٜم٧م أقمٛمؾإمم ىمري٥م اًم ُوَحكزراقمتف ُمـ 

، سمخالف ؿمخص إذا ضمٚمس ويمثر ضمٚمقؾمف رسمام ي٠ًمم ويْمجر، اًمٕمًؾطمالوة وًمذة ُمثؾ 

ورسمام يٌتغم سم٤مُٕمراض ُمـ يمثرة اجلٚمقس، ًمٙمـ اًمذي حيرث ويٕمٛمؾ صمؿ يٓمٚم٥م قمٚماًم 

ْماًل أٟمٗمًٜم٤م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمتح٘مٞمؼ وم هُنٞمئ، ٟمحـ ٟمريد أن أن جيٛمع سمٞمٜمٝمام يًتٓمٞمع سمحٛمد اهلل

قمـ أٟمٜم٤م ٟمٙمقن واقمٔملم وُمرؿمديـ، وومؼ اهلل اجلٛمٞمع عم٤م حي٥م ويرى، واحلٛمد هلل رب 

 اًمٕم٤معملم.

*** 

                                                        

 ـ يعـل: يعؿؾ ذم اًمـفار، ويؼرأ ذم اًمعٍم واًمؾقؾ.( 2152)
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 اخلطب٘ األّىل
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م 

يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتد، وُمـ 

ُٗمقا ﴿إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف:  ـَ آََمُٛمقا اسمح ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ٙمُِٚمقنَ  اهللَ ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ   [221]آل قمٛمران: ﴾ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم

ُ٘مؿُ ﴿  ُٗمقا َرزمح ٣م ايمٛمح٣مُس اسمح َ ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح  َي٣م َأُّيه ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم

ُٗمقا  ٣مًء َواسمح ًَ
َْرضَم٣مَم إِنح  اهللََِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  اهللَايمحِذي سَم

  [2]اًمٜم٤ًمء: ﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ـَ آََمٛمُق﴿  ٣م ايمحِذي َ ُٗمقا َي٣م َأُّيه ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  اهللَا اسمح

ـْ ُيْمِِع   .[52-52]إطمزاب: ﴾َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝمامً  اهللَُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

٣َم ايمحذِ ﴿أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـَ آََمٛمُقا ىُمقُٞمقا َي٣م َأُّيه ي

ـْ نَمٛمِّٝم٣مً  وَْمَرزمكَِم إِْن َيُ٘م ْٕ ـِ َوا ُ٘مْؿ َأِو ايْمَقايمَِدْي ًِ ِط ؾُمَٜمَداَء هللِحِ َويَمْق فَمعَم َأْٞمُٖم ًْ اَِمكَم زم٣ِميْمِٗم َأْو هَمِٗمغمًا  وَمقح

 َيْٟمَُمرُ  اهللَإِنح ﴿ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:[253]اًمٜم٤ًمء:﴾َأْولَم ِِباَِم  ٣مهللُهمَ 

٣منِ  ًَ ضْم ِ ْٕ َوإَِذا وُمْٙمُتْؿ ﴿، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: [72]اًمٜمحؾ:﴾زم٣ِميْمَٔمْدِل َوا

ٓح ﴿ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[231]إٟمٕم٤مم:﴾هَم٣مفْمِديُمقا ِرََمٛمحُ٘مْؿ ؾَمٛمَآُن وَمْقٍم فَمعَم َأ َوٓ جَيْ

 .[6]اعم٤مئدة:﴾سَمْٔمِديُمقا افْمِديُمقا ُهَق َأوْمَرُب يمِٙمتحْٗمَقى

ٜمٙمؿ سمٖمض ىمقم، ٓ حيٛمٚمٜمٙمؿ هذا قمغم أن ٓشم٘مقًمقا اًمٕمداًم٦م، وذم وُمٕمٜمك هذا: ٓ حيٛمٚم
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أهنؿ سم٤ميٕمقا رؾمقل  :ريض اهلل قمٜمف سمـ اًمّم٤مُم٧م ُمـ طمدي٨م قم٤ٌمدة "اًمّمحٞمحلم"

وذيمر اًمٌٞمٕم٦م وومٞمٝم٤م: وأن ٟم٘مقل احلؼ أيـ ُم٤م يمٜم٤م ٓ ٟمخ٤مف ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ، وذم  اهلل 

أُمره أن ي٘مقل  ٜمف أن اًمٜمٌل قمـ أيب ذر ريض اهلل شمٕم٤ممم قم "ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد"

اً احلؼ وًمق يم٤من  قمغم احل٨م قمغم  وإدًم٦م ُمتٙم٤مصمرة ذم يمت٤مب اهلل وذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  ُُمرَّ

ٟمّمٞمحتل ٕهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، أهؾ سمٞم٧م  :ىمقل احلؼ، وذم يقُمٜم٤م هذاُمـ سم٤مب ىمقل احلؼ

اَم ﴿اًمٜمٌقة اًمذيـ رومٕمٝمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:   اهللُُيِريُد إِٞمح

َرىُمْؿ سَمْْمِٜمغماً  ٌَْٝم٦ِم َوُيَْمٜمِّ صْمَس َأْهَؾ ايْم  .[55]إطمزاب:﴾يمُِٝمْذِه٤َم فَمٛمُْ٘مُؿ ايمرِّ

دقم٤م وم٤مـمٛم٦م وقمٚمًٞم٤م وطمًٜم٤ًم وطمًٞمٜم٤ًم صمؿ  أن اًمٜمٌل  "صحٞمح ُمًٚمؿ"وذم 

ايمٙمٜمؿ إن ه٠مٓء أهؾ زمٝمتل همٟمذه٤م فمٛمٜمؿ ايمرصمس وؿمٜمرهؿ «ضمٚمٚمٝمؿ سمٙم٤ًمء وم٘م٤مل: 

ك، وومْم٤مئؾ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة أيمثر ُمـ أن يتٙمٚمؿ هب٤م، أو أن حيّمٞمٝم٤م أو هبذا اعمٕمٜم »سمْمٜمغًما

ُمتٙمٚمؿ، وًمٙمٜمٜم٤م ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م ين اهلل سمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وُم٤م ومتح اهلل سمف ذم هذه اخلٓم٦ٌم 

سمـ أيب  ىم٤مل ًمٕمكم أن اًمٜمٌل  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"وهق اًمٗمت٤مح اًمٕمٚمٞمؿ، ضم٤مء ذم 

 هذا دًمٞمؾ ، وًمٞمس ذم»ٞمف ٓ ٞمٌل زمٔمديأٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك إٓ أ«ـم٤مًم٥م: 

                                                        

 (.41/42( )م/اإلمارة/7199/7200ـ )خ ( 2153)

 (.1/187( وهق ذم اًمصحقح اعمًـد )5/159ـ اعُمًـد )( 2154)

( قمـ أم ؾمؾؿة ريض اهلل قمـفا وذم ؾمـده ؿمفر سمـ طمقؿمب: 3871اه هبذا اًمؾػظ اًمؽممذي )ـ رو( 2155)

وعقػ، وطمًـف سمؿجؿقع ـمرىمف وؿمقاهد اًمعالمة إًمٌاين. ومـ ؿمقاهد طمديث قمائشة وؾمعد سمـ أيب 

 (.2404/2424وىماص ذم مًؾؿ )

 اهلل قمـف.( قمـ ؾمعد ريض 2404( )م 4416شمؼدم ذم ومضائؾ أهؾ اًمٌقت ُمتََّػٌؼ قمؾقف )خ ( 2156)
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أن  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"ُم٤مت ومل يًتخٚمػ، وذم  ، واًمٜمٌل قمغم أٟمف أطمؼ سم٤مخلالوم٦م

 .»أٞم٦م َمٛمل وأٞم٣م َمٛمؽ«سمـ أيب ـم٤مًم٥م:  ىم٤مل ًمٕمكم اًمٜمٌل 

سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف  ُمـ طمدي٨م ؾمٝمؾ "اًمّمحٞمحلم"وذم 

رصماًل حي٤م اهلل ورؽمقيمف وحيٌف اهلل ورؽمقيمف يٖمتح ٕفمْمكم ايمراي٥م نمًدا «ىم٤مل:  أن اًمٜمٌل 

، وم٤ٌمت اًمٜم٤مس ًمٞمٚمتٝمؿ يدويمقن أهيؿ يٕمٓم٤مه٤م، ومٚمام أصٌحقا همدوا قمغم »اهلل فمعم يديف

وم٘مٞمؾ: هق أرُمد،  »زمـ أيب ؿم٣ميم٤م؟ أيـ فمقم«يمٚمٝمؿ يريد أن يٕمٓم٤مه٤م وم٘م٤مل:  رؾمقل اهلل 

اٞمٖمذ فمعم «وىم٤مل ًمف: وم٠ميت ومٌّمؼ ذم قمٞمٜمٞمف ومؼمىء طمتك مل يٙمـ سمف وضمع، صمؿ أقمٓم٤مه اًمراي٦م 

رؽمٙمؽ شمؿ ادفمٜمؿ إلم اإلؽمالم، همقاهلل ٕن ُّيدي اهلل فمعم يديؽ رصماًل واضمًدا طمغم يمؽ َمـ 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م  وومتح ظمٞمؼم قمغم يدي قمكم وىمد طم٘مؼ اهلل ُم٤م ىم٤مًمف اًمٜمٌل ، »محر ايمٛمٔمؿ

٤ًٌم وهق ُمٚمؽ أهؾ ظمٞمؼم ُمرطم٥م  "صحٞمح ُمًٚمؿ"ريض اهلل قمٜمف، ومٗمل  أن ُمرطم

 وي٘مقل: اًمٞمٝمقدي ظمرج يردمز

ـــ٥م ـــؼم أين ُمرطم ـــ٧م ظمٞم ـــد قمٚمٛم  ىم

 

ـــرب  ـــؾ جم ـــالح سمٓم ـــ٤ميمل اًمً  ؿم

سمـ إيمقع وم٤مظمتٚمٗم٤م رضسمتلم ورضمٕم٧م رضسم٦م قم٤مُمر قمغم  ومؼمز إًمٞمف قم٤مُمر ىمري٥م ًمًٚمٛم٦م 

 رضمٚمف وُم٤مت صمؿ ظمرج ُمرطم٥م ي٘مقل:

ـــ٥م ـــؼم أين ُمرطم ـــ٧م ظمٞم ـــد قمٚمٛم  ىم

 

ـــرب  ـــؾ جم ـــالح سمٓم ـــ٤ميمل اًمً  ؿم

 

                                                        

 ( قمـ اًمؼماء ريض اهلل قمـف.4251)خ ( 2157)

 (.2406( )م 3009/2701)خ ( 2158)

 ( قمـ ؾمؾؿة سمـ إيمقع ريض اهلل قمـف.1408ـ )م ( 2159)
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 إذا احلروب أومٌٙم٦م سمٙمٜم٤م

 ٞمف قمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف وىم٤مل قمكم:سمـ أيب ـم٤مًم٥م، سمرز إًم ومخرج إًمٞمف قمكم

 أٟمــ٤م اًمــذي ؾمــٛمتٜمل أُمــل طمٞمــدرة

 

 يمٚمٞمـــ٨م هم٤مسمـــ٤مت يمريـــف اعمٜمٔمـــرة 

 أىمٝمٙمٜمؿ زم٣ميمِم٣مع ىمٝمؾ ايمًٛمدرة 

 سمـ أيب ـم٤مًم٥م. تٚمف، وومتح اهلل ظمٞمؼم قمغم يدي قمكمه٤مم رأؾمف وىم قمغمورضسمف 

سمـ طم٤ٌمب قمـ  ٕمحد أيًْم٤م ُمـ طمدي٨م زيد وذم اعمًٜمد وذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م

ضمع أقمٓمك اًمراي٦م أسم٤م سمٙمر ومر سمـ سمريدة قمـ أسمٞمف أن اًمٜمٌل  سمـ واىمد، قمـ قمٌداهلل ًلمطم

أسمق سمٙمر ومل يٗمتح قمٚمٞمف، صمؿ أقمٓمك اًمراي٦م ذم اًمٞمقم اًمث٤مين قمٛمر ومرضمع قمٛمر ومل يٗمتح قمٚمٞمف، 

ويمقن  صمؿ أقمٓم٤مه٤م قمٚمًٞم٤م وومتح اهلل قمٚمٞمف، وهذا احلدي٨م ُمقضمقد يمام ؾمٛمٕمتؿ سمًٜمد طمًـ،

سمـ إيمقع وؾمٝمؾ  سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمروي ُمـ طمدي٨م ؾمٚمٛم٦م قمكماهلل ومتح ظمٞمؼم قمغم يدي 

  ٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ.اسمـ ؾمٕمد ومج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم

سمـ أيب  ًمٞم٥ًم قمكم "صحٞمح ُمًٚمؿ"سمـ أيب وىم٤مص يمام ذم  وىمد دقمل ؾمٕمد

: إومم: أن ـم٤مًم٥م وم٘م٤مل ؾمٕمد: ُم٤م يمٜم٧م ٕؾمٌف ًمثالث ؾمٛمٕمتٝمـ ُمـ رؾمقل اهلل 

، واًمث٤مٟمٞم٦م: »ه٣مرون َمـ َمقؽمك إٓ أٞمف ٓ ٞمٌل زمٔمديأٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م «ىم٤مل ًمف:  اًمٜمٌل 

ٕفمْمكم ايمراي٥م نمًدا رصماًل حي٤م اهلل ورؽمقيمف، وحيٌف اهلل ورؽمقيمف «ىم٤مل ًمف:  أن اًمٜمٌل 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م،  دويمقن ًمٞمتٝمؿ... إًمخ، وأقمٓم٤مه٤م قمكم، وم٤ٌمت اًمٜم٤مس ي»يٖمتح اهلل فمعم يديف
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ٛم٣َم هَمُٗمْؾ سَمَٔم٣ميَمْقا َٞمْد ﴿اًمث٤مًمث٦م: عم٤م ٟمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًَ ٣مَءىُمْؿ َوَأْٞمُٖم ًَ
٣مَءَٞم٣م َوٞمِ ًَ

ُع َأزْمٛم٣َمَءَٞم٣م َوَأزْمٛم٣َمَءىُمْؿ َوٞمِ

ٌَْتِٜمْؾ هَمٛمَْجَٔمْؾ يَمْٔمٛم٦ََم  ُ٘مْؿ شُمؿح َٞم ًَ  .[42]آل قمٛمران:﴾فَمعَم ايْمَ٘م٣مِذزمكِمَ  اهللَِوَأْٞمُٖم

واخلٓم٤مب ًمٜمّم٤مرى ٟمجران قمٜمد أن ىمدُمقا إمم اعمديٜم٦م ًمٚمٛم٤ٌمهٚم٦م سم٠من اهلل ي٘مّمؿ  -

اًمذيـ دقم٤م ؾمٕمًدا؟ دقم٤مه  ـِ وُمَ  (قمٚمًٞم٤م ووم٤مـمٛم٦م وطمًٜم٤ًم وطمًٞمٜم٤ًم دقمك اًمٜمٌل  - اًمٙم٤مذب

َمـ «ىم٤مل:  سمـ أرىمؿ أو همػمه أن اًمٜمٌل  وذم ضم٤مُمع اًمؽمُمذي قمـ زيد .أُمراء إُمقيلم

، واحلدي٨م ٓ يدل قمغم اخلالوم٦م، يدل قمغم اًمقٓء »ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه

َواظم٠ُْْمَِمٛمُقَن ﴿قمزوضمؾ:  اإلؾمالُمل وقمغم ُمٜمزًم٦م قمكم اًمرومٞمٕم٦م، وهق ُمـ سم٤مب ىمقل اهلل

اَم َويمِٝمهُ٘مُؿ ﴿، وُمـ سم٤مب ىمقل اهلل قمزوضمؾ: [52]اًمتقسم٦م:﴾َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمُت زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمَِٝم٣مُء زَمْٔمضٍ  إِٞمح

ـَ آََمٛمُقا اهللُ  .[33]اعم٤مئدة:﴾َوَرؽُمقيُمُف َوايمحِذي

 سمـ أيب وي٘مقل قمكم .ومٝمق ٓ يدل قمغم أن قمٚمًٞم٤م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أطمؼ سم٤مخلالوم٦م

إزم أن ٓ  ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف: واًمذي ومٚمؼ احل٦ٌم وسمرأ اًمٜمًٛم٦م إٟمف ًمٕمٝمد رؾمقل اهلل 

حي٥م قمٚمًٞم٤م ٕٟمف ىم٤مشمؾ ذم ؾمٌٞمؾ  حيٌٜمل إٓ ُم١مُمـ وٓ يٌٖمْمٜمل إٓ ُمٜم٤مومؼ، رواه ُمًٚمؿ

، ٓ حيٌف ًمذًمٙمؿ إٓ ُم١مُمـ، وٓ يٌٖمْمف اهلل، ويم٤من ريمٜم٤ًم ُمـ أريم٤من دقمقة ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

قمٜمد أن قمٚمؿ أن قمٚمًٞم٤م يريد أن  ٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م وم٢من اًمٜمٌل إٓ ُمٜم٤مومؼ، أُم٤م وم٤مـمٛم

  ٓ واهلل ٓ جتتٚمع ازمٛم٥م رؽمقل اهلل«: يتزوج قمٚمٞمٝم٤م سم٤مسمٜم٦م أيب ضمٝمؾ، ي٘مقل اًمٜمٌل 

رواه  »هم٣مؿمٚم٥م َمٛمل يريٌٛمل َم٣م يريٌٜم٣م ويٕمّمٌٛمل َم٣م يٕمّمٌٜم٣م«، صمؿ ي٘مقل: »وزمٛم٦م فمدو اهلل

                                                        

( وهق ذم 2/569ًمصحاسمة )[ وأمحد ذم ومضائؾ ا10/214شمؼدم ذم اًمػضائؾ )رواه اًمؽممذي ]( 2162)

 (.4/45اجلامع اًمصحقح ًمشقخـا اًمقادقمل )
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 .رُم٦مسمـ خم خ٤مري هبذا اعمٕمٜمك ُمـ طمدي٨م اعمًقراًمٌ

ضمًٌؽ َمـ ٞم٣ًمء ايمدٞمٝم٣م «: "ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد"يمام ذم  وي٘مقل اًمٜمٌل 

أهمّمؾ ٞم٣ًمء أهؾ اجلٛم٥م أرزمع: «: ، وي٘مقل اًمٜمٌل »طمدجي٥م وهم٣مؿمٚم٥م وَمريؿ زمٛم٦م فمٚمران

يمام ذم  ، واًمٜمٌل »طمدجي٥م وهم٣مؿمٚم٥م وَمريؿ وآؽمٝم٥م اَمرأة همرفمقن

٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: مل ؾم٤مر وم٤مـمٛم٦م سمٌمء ومٌٙم٧م، صمؿ ؾم٤مره٤م ومْمحٙم٧م، وم "اًمّمحٞمحلم"

أر أقمج٥م ُمـ اًمٞمقم وحًٙم٤م سمٕمد سمٙم٤مء أي ذم وىم٧م واطمد وم٠مظمؼميٜمل؟ ىم٤مًم٧م: ُم٤م يمٜم٧م 

، ىم٤مًم٧م هل٤م قم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م: أُم٤م ، وسمٕمد أن شمقذم اًمٜمٌل ٕومٌم ه رؾمقل اهلل 

إومم وم٠مظمؼمين أٟمف ُم٘مٌقض ومٌٙمٞم٧م، وأُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م وم٢مٟمف أظمؼمين أين أهع أهٚمف سمف حلقىًم٤م 

 ؾ سمٞمتف.ومْمحٙم٧م، ومٝمذه ُمٜمزًم٦م أه

 أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديـ اإلؾمالم وأن يتقومٜم٤م ُمًٚمٛملم.

 اخلطب٘ الجاىٔ٘
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ، 

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

                                                        

 /...(.2449( )م 5230/926)خ ( 2164)
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 أُم٤م سمٕمد:

أول يقم شمٙمٚمٛمٜم٤م ومٞمف قمغم ومْم٤مئؾ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، وم٢مٟمٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ ذم  ومٚمؿ يٙمـ يقُمٜم٤م هذا

يمثػم ُمـ جم٤مُمع اعمًٚمٛملم اسمتٖم٤مء وضمف اهلل قمزوضمؾ ًمٌٞم٤من ومْم٤مئؾ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، 

سمـ أرىمؿ ريض  ـ زيدوُمٜمزًمتٝمؿ اًمتل أٟمزهلؿ اهلل إي٤مه٤م، روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف قم

إين سم٣مرك همٝم٘مؿ «: ٤م وم٘م٤مل اًمٜمٌل سمامء يدقمك مخً  اهلل قمٜمف ىم٤مل: ظمٓمٌٜم٤م رؾمقل اهلل 

، وطم٨م ورهم٥م قمغم يمت٤مب اهلل صمؿ ىم٤مل: »شمٗمٙمكم أضمدمه٣م ىمت٣مب اهلل همٝمف اَلدى وايمٛمقر

وأهؾ زمٝمتل أذىمرىمؿ اهلل دم أهؾ زمٝمتل، أذىمرىمؿ اهلل دم أهؾ زمٝمتل، أذىمرىمؿ اهلل دم أهؾ «

 .»زمٝمتل

: ارىمٌقا قمـ أيب سمٙمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أٟمف ىم٤مل وروى اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف

حمٛمًدا ذم أهؾ سمٞمتف وُمٕمٜم٤مه: اطمؽمُمقه وراقمقه ذم اطمؽمام أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، وروى اًمٌخ٤مري 

: أن أسم٤م سمٙمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ٕن أصؾ ىمراسم٦م رؾمقل اهلل أيًْم٤م ذم صحٞمحف

يٌلم أن اًم٘مراسم٦م اًمذيـ هؿ أهؾ اًمٌٞم٧م  واًمٜمٌل  .أطم٥م إزم ُمـ أن أصؾ ىمراسمتل 

ن ي٠ميت اعمٝمدي، سمخالف ُم٤م ي٘مقل أصح٤مب إهقاء، ي٘مقًمقن: إٟمف مل ًمـ يٜم٘مٓمٕمقا إمم أ

ٌد َأزَم٣م ﴿خيٚمػ طمًٜم٤ًم وطمًٞمٜم٤ًم ومل خيٚمٗم٤م أطمًدا ويًتدًمقن سم٘مقل اهلل قمزوضمؾ:  ََم٣م ىَم٣مَن حُمَٚمح

ـْ ِرصَم٣ميمُِ٘مؿْ  ـُ  .....، ومال[22]إطمزاب:﴾َأضَمٍد َِم إمم رؾمقل اهلل  ُٟم٤ًٌممه٤م  واحلًلمُ  احلً

وأوٓد اًمٌٜم٤مت يٜمًٌقن إمم أهٚمٞمٝمؿ، وًمٙمٜمٝم٤م ظمّمقصٞم٦م ًمٚمحًـ  ، وإن يم٤مٟم٤م اسمٜمل اسمٜمتف
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 .واحلًلم وٕوٓد وم٤مـمٛم٦م أن أوٓده٤م يٜمتًٌقن إمم رؾمقل اهلل 

أٟمف  قمـ اًمٜمٌل  ،قمـ أيب سمٙمرة ريض اهلل قمٜمف روى اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف

إن ازمٛمل هذا ؽمٝمد، ويمٔمؾ اهلل يِمٙمح زمف زمكم همئتكم فمٓمٝمٚمتكم َمـ «ىم٤مل ذم احلًـ: 

، ووىمع وم٠مصٚمح سمف سملم ومئتلم، يم٤من احلًـ إُم٤مًُم٤م جلامقم٦م يمٌػمة ُمـ اعمًٚمٛملم »اظمًٙمٚمكم

وُمٕم٤موي٦م يم٤من إُم٤مًُم٤م جلامقم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم، ومتٜم٤مزل احلًـ عمٕم٤موي٦م وص٤من اهلل دُم٤مء 

 أيب ؾمٕمٞمداهلل دُم٤مء اعمًٚمٛملم ُمـ أضمؾ احلًـ، وذم ضم٤مُمع اًمؽمُمذي قمـ  ـوطم٘م ،اعمًٚمٛملم

احلًـ واحلًكم ؽمٝمدا ؾم٣ٌمب أهؾ «: ىم٤مل ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، أن اًمٜمٌل 

وسم٘مل أٟم٤م  ،وقمكم ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ،ووم٤مـمٛم٦م ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ،، ومٝمام ُمـ أهؾ اجلٜم٦م»اجلٛم٥م

 وأٟم٧م ي٤م ُمًٙملم اهلل أقمٚمؿ ُم٤م طم٤مًمٜم٤م.

وإٟمام اًمِم٠من يمؾ اًمِم٠من عم٤م رأى أقمداء اإلؾمالم اعمًٚمٛملم حيٌقن أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة أصٌح 

ٜمل اًم٘مرُمٓمل اًمذي هق أيمٗمر ُمـ اًمٞمٝمقد ؾمت٤مًرا، أصٌح٧م ظمٞمٛم٦م دظمؾ حتتٝم٤م اًم٤ٌمـم

واًمٜمّم٤مرى، وُمٜمٝمؿ اعمٙم٤مرُم٦م ودظمؾ حتتٝم٤م اًمراومْم٦م أصح٤مب إيران اًمذيـ هؿ أوؾ ُمـ 

محر أهٚمٝمؿ، ودظمؾ حت٧م هذه اخلٞمٛم٦م اًم٤ًٌمسمقن ًمٚمّمح٤مسم٦م اًمذيـ أظمؼم اهلل سم٠مٟمف ىمد ريض 

قمٜمٝمؿ، ودظمؾ حت٧م هذه اخلٞمٛم٦م اعمتٛمًحقن سم٠مشمرسم٦م اعمقشمك، سمؾ دظمؾ حت٧م هذه اخلٞمٛم٦م 

عمرشمِمقن، ومجٞمع أهؾ اًمنم يتِمٌثقن أو يتًؽمون سمًت٤مر أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، وهؿ سمٕمٞمدون ا

قمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، ومٜمّمٞمحتل ٕهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة أن يرضمٕمقا إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م 

، وأن يؽميمقا اًمتِمٞمع اعمِمئقم، أطم٤مدي٨م ُمٙمذوسم٦م أوٚمتٝمؿ وأسمٕمدهتؿ قمـ رؾمقل اهلل 
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، طمدي٨م ُمٙمذوب ُمقوقع ذيمره اسمـ »دم اجلٛم٥م أٞم٦م ي٣م فمقم وؾمٝمٔمتؽ«ؾمقاء اًمًٌٞمؾ: 

اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت، يؽميمقن اًمتِمٞمع ويؽميمقن قمداوة اًمًٜم٦م ويٚمتزُمقن سمٙمت٤مب اهلل 

واحلًـ واحلًلم ووم٤مـمٛم٦م  ويرضمٕمقن إمم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، وإمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمٜمٌل 

 سمـ قمكم وزيد ،سمـ حمٛمد وضمٕمٗمر ،سمـ احلًلم قمكمسمـ  احلًلم، وهٙمذا حمٛمدسمـ  وقمكم

وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا أئٛم٦م هدى، مل يٙمقٟمقا يتٛمًحقن سم٠مشمرسم٦م اعمقشمك، ًمٞمس ومٞمٝمؿ ُمٜمجؿ، ًمٞمس ومٞمٝمؿ 

وًمٚمدقم٤مة إمم اهلل، وًمٞمس  ُمرشمٌم، ًمٞمس ومٞمٝمؿ ُمـ يٜمّم٥م اًمٕمداوة ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

 قمٚمٞمٝمؿ، ومٞمٝمؿ ُمرشمزق، أوًمئٙمؿ هؿ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة اًمٓم٤مهرون اعمٓمٝمرون روقان اهلل

٤من يدظمؾ إمم سمٞم٧م اعم٤مل ويقزقمف سملم اعمًٚمٛملم صمؿ يدقمق سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف يم قمكم

سم٤معمٙمٜمس ويٙمٜمًف ًمػمى اعمًٚمٛمقن أٟمف ٓ يًتٖمؾ ؿمٞمًئ٤م ُمـ دوهنؿ، ٓخيتٚمس أُمقاهلؿ 

سم٤مًمرؿمقة، ٓ خيتٚمس أُمقاهلؿ سم٤مًمتٜمجٞمؿ، ٓ خيتٚمس أُمقاهلؿ سم٤مًمدضمؾ واًمِمٕمقذة، أوٓئٙمؿ 

 هؿ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة واهلل اعمًتٕم٤من..

مم ومام وضمد ؾمٜمل ىمد رضب رضماًل ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، أو ىمد أظمذ وإٟمٜم٤م ٟمحٛمد اهلل شمٕم٤م

ُم٤مل اُمرىء ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، أو هتؽ قمرض رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، ويٜمٌٖمل أن 

شمٕمٚمٛمقا أن هذه إطم٤مدي٨م اًمتل شم٘مدُم٧م أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م، ًمٞم٧ًم ُمـ 

 اًمٖم٤مئ٥م. يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م، وم٢مٟمٜم٤م ًمًٜم٤م ٟمٕمتٛمد قمغم يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م وًمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد

 أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

* * * 
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 زمًؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ

ىم٤مل ذم احلًـ:  ومم٤م طميين سمٕمد اٟمتٝم٤مء اخلٓم٦ٌم احلدي٨م اًمّمحٞمح أن اًمٜمٌل 

اهلل  ُمـ طمدي٨م أيب هريرة واًمؼماء ريض رواه اًمٌخ٤مري »ايمٙمٜمؿ إين أضمٌف همٟمضمٌف«

سمـ احلّمٞم٥م ذم ُمًٜمد  ، وطمدي٨م سمريدةسمـ زيد قمٜمٝمام، ويمذا ُمـ طمدي٨م أؾم٤مُم٦م

ُمـ  يم٤من خيٓم٥م ومدظمؾ احلًٜم٤من يتخٓمٞم٤من اًمٜم٤مس ومٜمزل  أن اًمٜمٌل  أمحد

اَم ﴿ رأي٦م ازمٛمل هذيـ همٙمؿ أصػم فمٛمٜمام، صدق اهلل إذ يٗمقل:«قمغم اعمٜمؼم وىمٌٚمٝمام صمؿ ىم٤مل:  إِٞمح

 .»[23]اًمتٖم٤مسمـ:﴾ْتٛم٥َمٌ َأَْمَقايُمُ٘مْؿ َوَأْوُٓدىُمْؿ همِ 

مه٣م «ىم٤مل ذم احلًٜملم:  أن اًمٜمٌل  وطمدي٨م اسمـ قمٛمر ذم اًمّمحٞمح

يم٤من يّمكم سم٤مًمٜم٤مس ومٚمام  أن اًمٜمٌل  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"، واحلدي٨م اًمذي ذم »رحي٣مٞمت٣مي

اًمًجقد، ومٚمام اٟمتٝمك ىمٞمؾ: ي٤م  ؾمجد ضمٚمس أطمد احلًٜملم قمغم فمٝمره، وم٠مـم٤مل اًمٜمٌل 

                                                        

(، وطمديث اًمؼماء قمـد أمحد 2122(، واًمٌخاري )2421/52 هريرة قمـد مًؾؿ )طمديث أيب( 2173)

 (.2422/58(، )م3749(، )خ4/283)

 (.3747ـ طمديث أؾمامة رواه اًمٌخاري )( 2174)

( وهق ذم اجلامع 2/1190( واًمؽممذي واسمـ ماضمة )3/358( وأسمق داود )5/354ـ اعمًـد )( 2175)

 (.4/62اًمصحقح )

 (.3753)خ ( 2176)
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أو  »إن ازمٛمل هذا ارحتٙمٛمل وىمره٦م أن أزفمجف«رؾمقل اهلل أـمٚم٧م اًمًجقد؟ وم٘م٤مل: 

 هبذا اعمٕمٜمك.

َوََمالئَِ٘مَتُف ُيَِمٙمهقَن فَمعَم  اهللَإِنح ﴿وذيمرهؿ ذم اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل عم٤م ٟمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٙمِٝمامً  ًْ ُٚمقا سَم ـَ آََمٛمُقا َصٙمهقا فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمِّ ٣م ايمحِذي َ قل اهلل ، ىم٤مًمقا: ي٤م رؾم[34]إطمزاب: ﴾ايمٛمحٌِلِّ َي٣م َأُّيه

ومقيمقا: ايمٙمٜمؿ صؾ فمعم حمٚمد «ىمد قمٚمٛمٜم٤م اًمًالم قمٚمٞمؽ ومٙمٞمػ اًمّمالة قمٚمٞمؽ؟ ىم٤مل: 

وفمعم آيمف حمٚمد ىمام صٙمٝم٦م فمعم إزمراهٝمؿ وفمعم آل إزمراهٝمؿ إٞمؽ محٝمد جمٝمد، ايمٙمٜمؿ زم٣مرك فمعم 

 »حمٚمد وفمعم آل حمٚمد ىمام صٙمٝم٦م وزم٣مرىم٦م فمعم إزمراهٝمؿ وفمعم آل إزمراهٝمؿ إٞمؽ محٝمد جمٝمد

 سمـ قمجرة أو هبذا اعمٕمٜمك. دي٨م يمٕم٥مُمـ طم رواه اًمٌخ٤مري

، وؾمقاء أيم٤من ذم اًمٙمت٤مسم٦م أو ذم اخلٓم٤مسم٦م ومٕمغم هذا وم٤معمنموع أن شمّمكم قمغم اًمٜمٌل 

، ورسمام شمٍمف أهؾ أو ذم احلدي٨م، وإٟمٜمل أمحد اهلل وم٢مين أيمتٌٝم٤م ذم يمتٌل هٙمذا: 

 اعمٓم٤مسمع وطمذومقا أل ُمـ همػم رو٤م ُمٜمل.

ٓ حتؾ ايمِمدوم٥م ٔل «ل: ىم٤م ومم٤م يدل قمغم ذومٝمؿ وومْمٚمٝمؿ أن اًمٜمٌل 

 .»إَّن٣م أوؽم٣مخ ايمٛم٣مس«، وىم٤مل: »حمٚمد

                                                        

( قمـ ؿمداد سمـ أوس ريض اهلل قمـف وهق ذم اجلامع اًمصحقح 2/229يًٌا. رواه اًمـًائل )شمؼدم ىمر( 2177)

(4/62.) 

 (.406( )م 3370/6357)خ   (2178)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.1069( )م 1491)خ  (2179)

 ( قمـ قمٌد اعمطؾب سمـ رسمقعة ريض اهلل قمـف.1072)م ( 2180)
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يم٤من يٕمقذ طمًٜم٤ًم وطمًٞمٜم٤ًم سمام يم٤من   أن اًمٜمٌل "صحٞمح اًمٌخ٤مري"وذم 

ىمام زم٘مٙمامت اهلل ايمت٣مَم٥م َمـ ىمؾ فمكم َٓم٥م، وَمـ ىمؾ ٝمذأفم«إسمراهٞمؿ يٕمقذ سمٜمٞمف ومٞم٘مقل: 

قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  أو هبذا اعمٕمٜمك، وروى أسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده »ؾمٝمْم٣من وه٣مَم٥م

َمـ يٟمطمذه٣م «أظمذ اًمراي٦م ومٝمزه٤م صمؿ ىم٤مل:  ريض اهلل قمٜمف سمًٜمد صحٞمح أن اًمٜمٌل 

، صمؿ ىم٤مم رضمؾ آظمر وم٘م٤مل: أٟم٤م، »أَمط«ومج٤مء اًمزسمػم وم٘م٤مل: أٟم٤م، وم٘م٤مل:  »زمحٗمٜم٣م؟

وايمذي أىمرم «: ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل »أَمط«، صمؿ ىم٤مم آظمر وم٘م٤مل: أٟم٤م، وم٘م٤مل: »أَمط«وم٘م٤مل: 

، وم٘مٌْمٝم٤م صمؿ اٟمٓمٚمؼ طمتك ومتح اهلل »٣م رصماًل ٓ يٖمر ِب٣م، ه٣مك ي٣م فمقموصمف حمٚمد ٕفمْمٝمٛمٜم

ٓ «ىم٤مل ًمؼميدة:  ومدك وظمٞمؼم وضم٤مء سمٕمجقهت٤م وىمديده٤م، وذم اًمّمحٞمح أن اًمٜمٌل 

ٌِْٕمُّمف ، ومٝمذه إدًم٦م اًمث٤مسمت٦م ظمػم ٕهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة ُمـ شمره٤مت وظمراوم٤مت »سُم

 وأسم٤مـمٞمؾ اًمراومْم٦م اًمذيـ هؿ أقمداء آل حمٛمد.

 هيدهيؿ إمم اًمرضمقع إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م إٟمف قمغم يمؾ رء ىمدير. ٟم٠ًمل اهلل أن

سمـ  وىم٧م اخلٓم٦ٌم ُمٜمٝم٤م: ُم٤م ضم٤مء أن قمكم ذيمرت أدًم٦م قمزسم٧م قمـ ذهٜمل :شمٙمٛمٚم٦م عم٤م ُم٣م

سمـ ود، هذا ضم٤مء ُمـ ـمرق ُمتٙم٤مصمرة يمام ذم  ٥م ريض اهلل قمٜمف هق اًمذي ىمتؾ قمٛمروأيب ـم٤مًم

زي٤مدة قمغم هذا أن اًمٜمٌل  ، أُم٤م احلدي٨م اًمذي ذم ُمًتدرك احل٤ميمؿُمًتدرك احل٤ميمؿ

                                                        

 (.3371)خ ( 2181)

 (.4/44ع اًمصحقح )( وهق ذم اجلام2/499اعمًـد )( 2182)

 أي: شمـح.( 2183)

 ( سمريدة ريض اهلل قمـف.4350)خ ( 2184)

 (.4388/4389/4390اعُمًتدرك )  (2185)
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، وم٘مد ذيمره احل٤ميمؿ ذم ُمًتدريمف »زمـ ود همٙمف َمثؾ أصمر ايمثٗمٙمكم َمـ ومتؾ فمٚمرو«ىم٤مل:  

ُمٜمٝم٤مج "وشمٕم٘مٌف احل٤مومظ اًمذهٌل سم٠مٟمف ُمقوقع، وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم يمت٤مسمف 

ىم٤مل: إن هذا احلدي٨م اًم٤ٌمـمؾ يدل أن عمـ ىمتؾ قمٛمرو اسمـ ود ُمثؾ أضمر اًمث٘مٚملم  "اًمًٜم٦م

ذم ذًمٙمؿ إٟمٌٞم٤مء، ويدظمؾ ذم ذًمٙمؿ احلًـ واحلًلم إمم همػم ذًمٙمؿ ومٝمق طمدي٨م يدظمؾ 

سمـ ود ًمٙمـ احلدي٨م  ح٦م أن قمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م ىمتؾ قمٛمروسم٤مـمؾ، وم٠مصؾ اًم٘مّم٦م صحٞم

اًمذي أحلؼ هب٤م يٕمتؼم ُمقوققم٤م هذا أُمر، إُمر أظمر مم٤م ٟمًٞمتف ذم وىم٧م اخلٓم٦ٌم هق ُم٤م 

ذم  اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أٟمف رأى اًمٜمٌل  قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض "ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد"ضم٤مء ذم 

يقم ؿمديد احلر ُمٕمف ىم٤مرورة ي٠مظمذ دًُم٤م ُمـ إرض وم٘مٞمؾ: ُم٤م ًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

ذا هق اًمٞمقم اًمذي ، ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ومحًٌٜم٤مه وم٢م، ودقم٤م قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٌل »ومتٙمقا ازمٛمل«

 .سمـ قمكم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ىمتؾ ومٞمف احلًلم

اًمٜمٌقة؟ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة هؿ ُمـ طمرُم٧م قمٚمٞمٝمؿ  صمؿ سمٕمد هذا ُمـ هؿ أهؾ سمٞم٧م

اًمّمدىم٦م، يدظمؾ ذم هذا آل قمكم آل ضمٕمٗمر وآل قم٘مٞمؾ، وأيًْم٤م آل اًمٕم٤ٌمس يدظمٚمقن ذم 

 هذا، ومٝمؿ ممـ طمرُم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمّمدىم٦م.

، وهق إؿم٤مرة يم٠مٟمف يٗمٞمد احلٍم أي »ايمٙمٜمؿ إن ه٠مٓء أهؾ زمٝمتل«وأُم٤م طمدي٨م: 

اظمالت ذم أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة أم د ٓ همػمهؿ ومٝمق طمٍم خمّمص، وهؾ ٟم٤ًمء اًمٜمٌل 

ًمًـ داظمالت ذم أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة؟ اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ أهنـ داظمالت8 

اَم ُيِريُد ﴿ٕهنـ ذم ؾمٞم٤مق أي٤مت:  َرىُمْؿ  اهللُ إِٞمح ٌَْٝم٦ِم َوُيَْمٜمِّ صْمَس َأْهَؾ ايْم يمُِٝمْذِه٤َم فَمْٛمُ٘مُؿ ايمرِّ

                                                        

 (.60-4/59( وهق ذم اجلامع اًمصحقح )2/775( وذم ومضائؾ اًمصحاسمة )1/242رواه أمحد )( 2186)

 شمؼدم.( 2187)
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هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: إٟمام يريد اهلل ، ىم٤مًمقا: ًمق يمـ داظمالت ًم٘م٤مل ا[55]إطمزاب:﴾سَمْْمِٜمغماً 

ًمٞمذه٥م قمٜمٙمـ اًمرضمس أهؾ اًمٌٞم٧م ويٓمٝمريمـ شمٓمٝمػما، وٕشمك سمْمٛمػم اًمٜمًقة، وم٤مجلقاب: 

 هـ أهؾ اًمٌٞم٧م وًمٙمـ ٟم٘مقل: هـ ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م. أٟمٜم٤م ٓ ٟم٘مقل: إن ٟم٤ًمء اًمٜمٌل 

سمٕمد هذا هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمتل ؾمٛمٕمتٛمقه٤م هؾ  ،هـ ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م ومٜم٤ًمء اًمٜمٌل 

ًمٕم٤ميص اًمٗم٤مؾمؼ اعمٜمحرف اًمذي ىمد أصٌح ؿمٞمققمًٞم٤م أم ٓ يدظمؾ؟ ٓ يدظمؾ8 يدظمؾ ومٞمٝم٤م ا

ٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ قمٜمد أن ٟم٤مدى ٟمقح رسمف ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

٣مىمِِٚمكمَ ﴿وشمٕم٤ممم طمٞم٨م ىم٤مل ٟمقح:  ؼه َوَأْٞم٦َم َأضْمَ٘مُؿ احْلَ ـْ َأْهقِم َوإِنح َوفْمَدَك احْلَ  َربِّ إِنح ازْمٛمِل َِم

ـِ ََم٣م يَمْٝمَس يَمَؽ زمِِف فِمْٙمٌؿ إيِنِّ *  َٟميْم ًْ ُف فَمَٚمٌؾ نَمغْمُ َص٣ميمٍِح هَمال سَم ـْ َأْهٙمَِؽ إِٞمح ُف يَمْٝمَس َِم  وَم٣مَل َي٣م ُٞمقُح إِٞمح

٣مِهٙمِكمَ  ـَ اجْلَ   .[24-23]هقد: ﴾َأفِمُٓمَؽ َأْن سَمُ٘مقَن َِم

َب ﴿وىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـَ  اهللُرَضَ ِذي ىَمَٖمُروا اَْمَرَأَت ََمَثاًل يمِٙمح

ـَ  ٣م هَمَٙمْؿ ُيْٕمٛمَِٝم٣م فَمٛمُْٜماَم َِم كْمِ هَمَخ٣مَٞمَت٣ممُهَ ٣ٌَمِدَٞم٣م َص٣محِلَ ـْ فِم ـِ َِم ٌَْدْي ٦َم فَم  ُٞمقٍح َواَْمَرَأَت يُمقٍط ىَم٣مَٞمَت٣م حَتْ

اطِمٙمكِمَ  اهللِ ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف [22]اًمتحريؿ:﴾ؾَمْٝمئ٣ًم َووِمٝمَؾ اْدطُمال ايمٛمح٣مَر ََمَع ايمدح

ُف وَ ﴿اًمٙمريؿ:  َ يَمُف َأٞمح ٌَكمح ٣مُه هَمَٙمامح سَم ـْ ََمْقفِمَدٍة َوفَمَدَه٣م إِيح ٓح فَم زمِٝمِف إِ ِٕ ََم٣م ىَم٣مَن اؽْمتِْٕمَٖم٣مُر إزِْمَراِهٝمَؿ 

اٌه ضَمٙمِٝمؿٌ  َوح َٕ َأ َِمٛمُْف إِنح إزِْمَراِهٝمَؿ    .[222]اًمتقسم٦م:﴾فَمُدوٌّ هللِحِ سَمػَمح

ٓح ََم٣م ؽَمَٔمك َوَأْن يَمْٝمَس ﴿وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٣مِن إِ ًَ ْٞم  ﴾يمِْْلِ

٣مَب ﴿، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: [57ًمٜمجؿ:ا] ًَ قِر هَمال َأْٞم هَم١مَِذا ُٞمِٖمَخ دِم ايمِمه

٣مَءيُمقنَ  ًَ إن آل زمٛمل همالن يمٝمًقا «ي٘مقل:  ، واًمٜمٌل [222]اعم١مُمٜمقن: ﴾زَمْٝمٛمَُٜمْؿ َيْقََمئٍِذ َوٓ َيَت

سمـ اًمٕم٤مص، صمؿ ي٘مقل اًمٜمٌل  قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م قمٛمرو، ُمتٗمؼ »زمٟمويمٝم٣مئل، إٞمام ويمٝمل اظمتٗمقن
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شمٜمٗمع  ، ومرطمؿ رؾمقل اهلل »ويم٘مـ رم رمًح٣م ؽمٟمزمٙمٜم٣م زمٌالَل٣م«ذم ؿم٠من اًمرطمؿ:  

 ُمـ يم٤من ُمًت٘مٞماًم ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة.

مل شم٘مٌؾ  يتؼمأ ُمٜمٝمؿ، سمؾ ًمق ؿمٗمع هلؿ اًمٜمٌل  أُم٤م ُمـ مل يٙمـ ُمًت٘مٞماًم وم٢من اًمٜمٌل 

ـِ  اهللَهَم١مِْن سَمْرَوْقا فَمٛمُْٜمْؿ هَم١مِنح ﴿ٕم٤ممم ي٘مقل: 8 ٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمؿمٗم٤مقمتف ٓ َيْرَى فَم

َمـ زمْمٟم زمف فمٚمٙمف مل ينع زمف «ي٘مقل:  ، واًمرؾمقل [74]اًمتقسم٦م:﴾ايْمَٗمْقِم ايْمَٖم٣مؽِمِٗمكمَ 

، أو »ٓ سمٟمسمقين زمٟمٞم٣ًمزم٘مؿ ويٟمَت ايمٛم٣مس زمٟمفمامَلؿ«: ، وي٘مقل اًمٜمٌل »ٞمًٌف

  .هبذا اعمٕمٜمك

َمـ َم٣مرم َم٣م  ؽمٙمٝمٛملزمٛم٦م حمٚمد  ي٣م هم٣مؿمٚم٥م«: اًمّمحٞمح يمام ذم صمؿ إن اًمٜمٌل 

، ومٛمـ سمدل وهمػم واٟمحرف وم٢مٟمف ًمٞمس ًمف ُمـ »ؾمئ٦م هم١مين ٓ أنمٛمل فمٛمؽ َمـ اهلل ؾمٝمئ٣م

اًمٗمْمٞمٚم٦م رء، سمؾ رسمام يٙمقن اإلصمؿ قمٚمٞمف ُمْم٤مقمًٗم٤م، يمام ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ٟم٤ًمء 

ٌَٝمِّٛم٥ٍَم ﴿: اًمٜمٌل  ـح زمَِٖم٣مضِمَُم٥ٍم َُم ـْ َيْٟمِت َِمٛمُْ٘م ٣م ايْمَٔمَذاُب ِؤْمَٖمكْمِ ََم ، [52]إطمزاب:﴾ُيَّم٣مفَمْػ ََلَ

ومرسمام يٙمقن اإلصمؿ ُمْم٤مقمًٗم٤م عمـ همػم وسمدل ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، وُم٤م أيمثر اعمٖمػميـ 

واعمٌدًملم ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، ومرسمام يٙمقن اًمِمخص ؿمٞمققمًٞم٤م، ومذًمٙمؿ اًمٕمٓم٤مس اًمذي هق 

احلًـ ص٤مطم٥م رئٞمس اًمِمٞمققمٞملم ذم قمدن هق ُمـ ؾم٤مدة طميُمقت، وهٙمذا أيًْم٤م 

                                                        

 (، واًمزيادة ذم ؿملن اًمرطمؿ ذم اًمٌخاري ومؼط.215( )م 5990)خ ( 2188)

  طمؼ مـ يمػر مـفؿ ومؼط.وهذا ذم (2189)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2699)م ( 2190)

 شمؼدم.( 2191)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.206( )م 4771)خ ( 2192)
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اعمٖمرب هق أيًْم٤م يدقمل أٟمف ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، احلًلم ص٤مطم٥م إردن أيًْم٤م يدقمل أٟمف 

يٙمقن ُمـ أقمٔمؿ اًمٜم٤مس يمراهٞم٦م  ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة ومٝمذه دقمقى ٓ شمٜمٗمٕمٝمؿ، واًمٜمٌل 

 هلؿ. 

* * * 
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 اخلطب٘ األّىل
ديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده، وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝم

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ 

ـَ آََمٛمُقا ﴿إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف:  ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ُٗمقا  ٓح وَ  اهللَاسمح ـح إِ ٙمُِٚمقنَ ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم ًْ   [221]آل قمٛمران: ﴾َأْٞمُتْؿ َُم

ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح ﴿ ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح َي٣م َأُّيه

ُٗمقا  ٣مًء َواسمح ًَ
َْرضَم٣مَم إِنح  اهللََِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  اهللَ ايمحِذي سَم

  [2]اًمٜم٤ًمء: ﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ُٗمقا ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  اهللََي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع   .[52-52]إطمزاب: ﴾َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝمامً  اهللَُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ  أُم٤م سمٕمد: وم٘مد روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف

 اظم٠مَمـ ايمٗمقي طمغم وأضم٤م إلم اهلل َمـ اظم٠مَمـ ايمّمٔمٝمػ ودم ىمؾٍ «أٟمف ىم٤مل:  اًمٜمٌل 

يمق  :واؽمتٔمـ زم٣مهلل وٓ سمٔمجزن، هم١من أص٣مزمؽ رء همال سمٗمؾ ،طمغم، اضمرص فمعم َم٣م يٛمٖمٔمؽ

، »ر اهلل وَم٣م ؾم٣مء همٔمؾ، هم١من يمق سمٖمتح فمٚمؾ ايمُمٝمْم٣منومد :ىمذا، ويم٘مـ ومؾيم٘م٣من همٔمٙم٦م ىمذا 

ذم هذا احلدي٨م اعم٤ٌمرك سمٞم٤من ُمٜمزًم٦م اعم١مُمٜملم، وأن اعم١مُمـ اًم٘مقي ذم إيامٟمف وإن يم٤من ىمقًي٤م ذم 

                                                        

(2193 )(2664.) 
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ضمًده ومٝمذا ظمػم قمغم ظمػم8 ٕن ىمقة اجلًد شم٤ًمقمد قمغم ُم٤م يريد أن يٕمٛمٚمف، واهلل قمزوضمؾ 

َْم٥ًم دِم ايْمِٔمْٙمِؿ َواجلِْ ﴿ي٘مقل:  ًْ ؿِ َوَزاَدُه زَم ، اعم١مُمـ اًم٘مقي ظمػم وأطم٥م إمم اهلل [125]اًمٌ٘مرة:﴾ًْ

اضمرص فمعم َم٣م يٛمٖمٔمؽ، واؽمتٔمـ «: ظمػم صمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل  ُمـ اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمػ، وذم يمؾٍ 

، اطمرص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمؽ ذم أُمر ديٜمؽ وذم أُمر دٟمٞم٤مك8 ٕن اًمدٟمٞم٤م ُمع طمًـ اًمٜمٞم٦م »زم٣مهلل

ٕمض إظمقاٟمٜم٤م ذم اهلل هل ممٙمـ أن شمٜم٘مٚم٥م ديٜم٤ًم، ويمالُمٜم٤م ذم يقُمٜم٤م هذا طم٥ًم ُم٤م ـمٚمٌف سم

ٟمّمٞمح٦م ًمٚمزارقملم، وم٢من اًمزارقملم أٟمٕمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ سمٜمٕمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م، إذ 

أهمّمؾ ايم٘م٤ًم فمٚمؾ ايمرصمؾ زمٝمده وىمؾ «ي٘مقل:  ي٠ميمٚمقن ُمـ يم٥ًم أيدهيؿ واًمٜمٌل 

  .»زمٝمع َمػمور

                                                        

( وهمػممها مـ ـمريؼ اًمثقري قمـ وائؾ سمـ داود قمـ 5/63( واًمٌقفؼل )2/10رواه احلايمؿ ) (2194)

ري قمغم وصؾف اسمـ كؿػم واؾمامقمقؾ اعممدب )يمام ذم قمؾؾ ؾمعقد سمـ قمؿػم قمـ قمؿف اًمؼماء كحقه، وشماسمع اًمثق

/وهمػمهؿ( 5/263واًمٌقفؼل  2/10/واحلايمؿ 3/466( وذيؽ )قمـد أمحد 2/443اسمـ أيب طماشمؿ 

إٓ أكف ىمال: مجقع سمـ قمامر سمدل ؾمعقد سمـ قمؿػم ىمال اًمٌقفؼل: هؽذا رواه ذيؽ وهمؾط ومقف ذم مقوعلم: 

قد سمـ قمؿػم وأظمر: وصؾف وإكام رواه همػمه قمـ وائؾ مرؾماًل أطمدمها ىمقًمف: مجقع سمـ قمامر، وإكام هق ؾمع

 وهق اًمصقاب. أهـ

 ( ومؼال: وأؾمـده سمعضفؿ وهق ظمطل.3/502وواومؼف قمغم شمرضمقح اإلرؾمال اًمٌخاري )شمخ 

، وىمال أسمق طماشمؿ: وأما اًمثؼات اًمثقري ومجاقمة رووا قمـ وائؾ سمـ داود قمـ ؾمعقد سمـ قمؿػم أن اًمـٌل 

 واعمرؾمؾ أؿمٌف. أهـ

 شمؼدم أن اًمثقري وصؾف واهلل أقمؾؿ وًمعؾف وهؿ.ىمؾت: 

 ورواه اعمًعقدي قمـ وائؾ سمـ قمٌايف سمـ راومع سمـ ظمديج مقصاًل، ىمال اًمٌقفؼل وهق ظمطل.

(: هذا 1/391( وًمؽـ ىمال أسمق طماشمؿ )2161وًمف ؿماهد قمـ اسمـ قمؿر قمـد اًمطؼماين ذم إوؾمط )

 أقمؾؿ.طمديث سماـمؾ وىمدامة ًمقس سمؼقي. ]اخلالصة احلديث: وعقػ[ واهلل 
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َم٣م َمـ َمًٙمؿ «ُمـ طمدي٨م أٟمس:  "اًمّمحٞمحلم"يمام ذم  وي٘مقل اًمٜمٌل 

، ُمع »رع زرفًم٣م همٝمٟمىمؾ َمٛمف ؿم٣مئر أو إٞم٣ًمن أو ِبٝمٚم٥م إٓ ىم٣من يمف زمف صدوم٥ميٕمرس نمرؽًم٣م أو يز

اًمٜمٞم٦م احلًٜم٦م واًمتٛمًؽ هبذا اًمديـ واعمٞمزان اًمنمقمل ٓ سمد أن شمٙمقن ذم زراقمتؽ قمغم طمد 

ـْ ِذىْمِر ﴿ىمقل اهلل قمزوضمؾ:  ـَ آََمٛمُقا ٓ سُمْٙمِٜمُ٘مْؿ َأَْمَقايُمُ٘مْؿ َوٓ َأْوُٓدىُمْؿ فَم ٣م ايمحِذي َ  اهللِ َي٣م َأُّيه

ونَ  ٣مِهُ ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ هَمُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ اخْلَ   .[7]اعمٜم٤موم٘مقن:﴾َوََم

يمام ذم  رأى اًمٜمٌل  ؟وم٤مًمذي يٜمٝمٛمؽ ذم زراقمتف وي٘مٍم ذم قم٤ٌمدة رسمف ومامذا

رأى ؾمٙم٦م وآًم٦م طمرث، )اًمًٙم٦م هل ُمـ آٓة احلرث(  ؟"صحٞمح اًمٌخ٤مري"

ذم هذاإُمر، ودم٤موزوا  عم٤مذا؟ ٕهنؿ أومرـمقا (ُم٤م دظمٚم٧م هذه سمٞم٧م ىمقم إٓ ذًمقا)وم٘م٤مل: 

سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف  ُمـ طمدي٨م قمٌداهلل احلد وشمريمقا قم٤ٌمدة رهبؿ، وذم اًمًٜمـ

إذا سم٣ٌمئمتؿ زم٣ميمٔمٝمٛم٥م وأطمذسمؿ أذٞم٣مب ايمٌٗمر «: ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ًٓ ٓ يٛمزفمف ضمتك سمراصمٔمقا ديٛم٘مؿ ، »وروٝمتؿ زم٣ميمزرع، وسمرىمتؿ اجلٜم٣مد؛ ؽمٙمط اهلل فمٙمٝم٘مؿ ذ

اًمتل أقمٓم٤ميمٝم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم جي٥م أن شمًتٕمٛمٚمٝم٤م ومٞمام يريض اهلل قمزوضمؾ، إرض 

ٝمٞم٦م ًمٙمؿ ـوهذه شمقضمٞمٝم٤مت إًم وأن شمزرع ومٞمٝم٤م ُم٤م يٜمٗمٕمؽ ويٜمٗمع أوٓدك ويٜمٗمع اعمجتٛمع،

اعأهي٤م  رَّ اًمذيـ سمحٛمد اهلل ُمٜمٙمؿ ُمـ يًتٖمؾ اًمزراقم٦م ومٞمام شمٜمٗمٕمف، وهٜم٤مك أىمقام وأىمقام  اًمزُّ

 شمي اعمجتٛمع، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: وأىمقام يًتٖمٚمقن اًمزراقم٦م ومٞمام

ٍء هَمَٟمطْمَرصْمٛم٣َم َِمٛمُْف طَمِيًا ُٞمْخِرُج ﴿ ٣ٌَمَت ىُمؾِّ َرْ اَمِء ََم٣مًء هَمَٟمطْمَرصْمٛم٣َم زمِِف َٞم ًح ـَ ايم َوُهَق ايمحِذي َأْٞمَزَل َِم

                                                        

  (.1553( )م 2320خ (( 2195)

 (.2321)خ ( 2196)

 (.11( وهمػمه وهق ذم اًمصحقحة )3462رواه أسمق داود )( 2197)
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ـْ ؿَمْٙمِٔمَٜم٣م وِمٛمَْقاٌن َداٞمِٝمَ  ـَ ايمٛمحْخِؾ َِم اىم٣ًٌِم َوَِم ٣ًٌّم َُمؼَمَ ٣مَن َِمٛمُْف ضَم َمح ْيُتقَن َوايمره ـْ َأفْمٛم٣َمٍب َوايمزح ٥ٌم َوصَمٛمح٣مٍت َِم

ي٣مٍت يمَِٗمْقٍم  َٔ َُمُْمَتٌِٜم٣ًم َونَمغْمَ َُمَتَُم٣مزمٍِف اْٞمُٓمُروا إلَِم شَمَٚمِرِه إَِذا َأشْمَٚمَر َوَيٛمِْٔمِف إِنح دِم َذيمُِ٘مْؿ 

 .[77]إٟمٕم٤مم:﴾ُي٠ْمَِمٛمُقنَ 

اعقمؼمة ًمٙمؿ أهي٤م  رَّ ٝمٞم٦م، ٟمٕمؿ أوضمد اهلل هذه ـة إًم، وُمـ رأى شمٚمٙمؿ اًم٤ًٌمشملم قمؼماًمزُّ

وين اهلل ًمؽ هذه إرض ًمتزرع ومٞمٝم٤م ُم٤م يٜمٗمٕمؽ، وإن هٜم٤مك أىمقاًُم٤م سمتٕمز  ،إرض

وؾمٞم٠ًمًمقن أُم٤مم اهلل  ،وسمح٤مؿمد وسم٢مب ذم يمثػم ُمـ اعمدن اًمٞمٛمٜمٞم٦م أومًدوا أراوٞمٝمؿ

شمٚمقٟم٤م قمٚمٞمٙمؿ  ،قمزوضمؾ قمـ هذا اإلوم٤ًمد، أومًدوا أراوٞمٝمؿ سم٤مًم٘م٤مت سم٤مًمِمجرة إصمٞمٛم٦م

َوُهَق ايمحِذي َأْٞمَُمَٟم صَمٛمح٣مٍت ََمْٔمُروؾَم٣مٍت َونَمغْمَ ﴿ٛمقا ُم٤مذا يٜمٌٖمل أن شمزرع ذم أروؽ: أي٦م ًمتٕمٚم

٣مَن َُمَتَُم٣مِِب٣ًم َونَمغْمَ َُمَتَُم٣مزمٍِف ىُمٙمُ  َمح ْيُتقَن َوايمره ْرَع خُمَْتٙمِٖم٣ًم ُأىُمُٙمُف َوايمزح ـْ ََمْٔمُروؾَم٣مٍت َوايمٛمحْخَؾ َوايمزح قا َِم

همكِمَ شَمَٚمِرِه إَِذا َأشْمَٚمَر َوآسُمقا ضَمٗمح  ُف ٓ حُي٤ِمه اظمُْْنِ هُمقا إِٞمح  .[222]إٟمٕم٤مم:﴾ُف َيْقَم ضَمَِم٣مِدِه َوٓ سُمْنِ

أُم٤مم اهلل قمزوضمؾ قمـ  ؾمُٞم٠ًمْل ؿمجرة أصمٞمٛم٦م  ىم٤مشم٤ًم،اًمذي يزرع ظمػم ُم٤مًمف 

إرض،وي٠ًمل قمـ اعم٤مء، وي٠ًمل قمـ قمٛمره، وي٠ًمل قمـ قمٛمر أوٓده اًمذيـ يْمٞمٕمقن 

رة إصمٞمٛم٦م أومًدت اىمتّم٤مدٟم٤م وأومًدت رضم٤مًمٜم٤م، أقمامرهؿ، ي٤م أهي٤م اعمًٚمٛمقن شمٚمٙمؿ اًمِمج

، ووٞمٕم٧م أوىم٤مشمٜم٤م، ومٜمحـ ُمًئقًمقن قمـ أُمقاًمٜم٤م، وم٘مد ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح

يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ضمتك  ٓ سمزول ومدَم٣م فمٌد«ىم٤مل:  اًمٜمٌل  وإن يم٤من ظم٤مرج اًمّمحٞمحلم أن

 .»وهمٝمؿ أٞمٖمٗمف اىمتًٌفَمـ أيـ  وَم٣م يمفيًٟمل فمـ أرزمع وَمٛمٜم٣م فمٚمره همٝمام أهمٛم٣مه، 

ظمقاٟمٜم٤م ُمًئقًمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م، صمؿ سمٕمد ذًمؽ سمٕمد أن شمزرع ُم٤مًمؽ ُمـ شمٚمٙمؿ اًمِمجرة ي٤م إ

                                                        

 رواه اًمؽممذي قمـ أيب سمرزة ريض اهلل قمـف وىمد شمؼدم.( 2198)
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إصمٞمٛم٦م شمٌ٘مك ذم اًمٓمقاسمػم قمٜمد اعم١مؾم٤ًمت إصمٞمٛم٦م اًمتل ُم٤م أٟمزل اهلل هب٤م ُمـ ؾمٚمٓم٤من، قمٜمد 

قمٌداهلل، جي٥م  ي٤م ،اعم١مؾم٤ًمت ُم١مؾم٤ًمت اًمتٛمقيـ شمْمٞمع وىمًت٤م طمتك يتٞمن ًمؽ يمٞمس طم٥م

هَمْٙمَٝمٛمُْٓمِر ﴿إمم ُم٤م يٜمٗمٕمؽ:  َٝمؽووضمَّ  أرو٤مً اهلل ًمؽ  َأْوضَمدَ أن شمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، 

٣مُن إلَِم ؿَمَٔم٣مَِمفِ اإْلِ  ًَ ٣ٌّمً *  ْٞم ٌْٛم٣َم اظم٣َْمَء َص ٌَ ٣م َص َْرَض ؾَمّٗم٣مً *  َأٞمح ْٕ ٣ٌّمً *  شُمؿح ؾَمَٗمْٗمٛم٣َم ا ٌَْتٛم٣َم همِٝمَٜم٣م ضَم *  هَمَٟمْٞم

، [52-12]قمٌس:﴾ىمَِٜم٥ًم َوَأزّم٣مً َوهَم٣م*  َوضَمَدائَِؼ نُمْٙم٣ٌمً *  َوَزْيُتقٞم٣ًم َوَٞمْخالً *  َوفِمٛم٣ًٌَم َووَمّْم٣ٌمً 

ٝمٞم٦م وإٟمٜمل أمحد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم عم٤م أرى أهؾ سمٚمدٟم٤م ومٞمف ُمـ اخلػم، وأمحد ـشمقضمٞمٝم٤مت إًم

اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إذ ؾمٚمط اًمؼمد قمغم اًم٘م٤مت ذم هذه إرض، ًمف احلٛمد هذه ٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل 

طمت٤مج ؿمٞمًئ٤م قمزوضمؾ، أطمديمؿ ُمـ ومْمؾ اهلل يزرع ذم أروف وي٠ميمؾ ُمـ طم٥م ُم٤مًمف، وإذا ا

أيًْم٤م ُمـ اًمزسمٞم٥م ًمٙمـ همػميمؿ يٜمتٔمر ُٕمريٙم٤م إمم أن شم٠ميت سم٤محل٥م، وإذا أومٚم٧ًم أُمريٙم٤م يمام 

 أومٚم٧ًم روؾمٞم٤م وم٠ميـ شمذهٌقن.

سم٤مُٕمس يم٤من اًمٞمٛمٜمٞمقن يقردون اًمزسمٞم٥م إمم اخل٤مرج، ٟمحـ ٟمٕمرف هذا وأن يٜمتٔمرون 

ديٜمٜم٤م،  سم٤مؿمؽماـم٤مت يًحٌقن َّٓ إُٕمريٙم٤م طمتك شم٠ميت سم٤محل٥م، وهل ُم٤م شم٠ميت ًمٜم٤م سمح٥م 

ويٕمٓمقٟمٜم٤م ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًم٘مٛمح، يٜمٌٖمل أن ٟمرضمع إمم اهلل، أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يتقب قمٚمٞمٜم٤م وأن 

 يتقومٜم٤م ُمًٚمٛملم.

 اخلطب٘ الجاىٔ٘ 
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم، 

 قمٌده ورؾمقًمف. وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا

أُم٤م سمٕمد: وم٤مٕرض يمام شمٕمٚمٛمقن ٓ يّمٚمحٝم٤م إٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمرضمع 
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إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وأن ٟم٘مٓمع قمالىم٤مت ىمٚمقسمٜم٤م، واًمتٕمٚمؼ سم٠مُمريٙم٤م أو سمٖمػمه٤م ُمـ اًمٌالد 

ُل ايْمَٕمٝم٧َْم َوُهَق ايمحِذي ُيٛمَزِّ ﴿قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمرضمع إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ،اًمتل شمّمدر ًمٜم٤م طمٌقسًم٤م

ِٚمٝمُد  َتُف َوُهَق ايْمَقرِمه احْلَ ـْ زَمْٔمِد ََم٣م وَمٛمَُْمقا َوَيٛمْمُمُ َرمْحَ ، ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمرضمع إمم اهلل [16]اًمِمقرى:﴾َِم

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأن ٟمٕمٚمؿ أن هذا اجلدب، وشمٚمٙمؿ إرض اًمتل ىمد أصٌح٧م محراء، 

ًمًدر اًمتل ىمد ذه٧ٌم ذات ًمٞمٚم٦م إمم وادي أؾمٗمؾ دُم٤مج، ومرأيٜم٤م شمٚمٙمؿ اًمٓمٚمح وشمٚمٙمؿ ا

أصٌح٧م محراء سم٥ًٌم ذٟمقسمٜم٤م، جي٥م أن ٟمتقب إمم اهلل وأن ٟم٘مٓمع اًمٕمالىم٦م ُمـ ىمٚمقسمٜم٤م اًمتل 

 شمٕمٚم٘م٧م سم٤معمًتقرد ُمـ اخل٤مرج.

وم٢مٟمٜم٤م إذا شمٌٜم٤م إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم8 وم٢من اهلل ىم٤مدر قمغم أن يٕمزٟم٤م ذم أروٜم٤م، ي٘مقل اهلل 

٣مراً  هَمُٗمْٙم٦ُم اؽْمَتْٕمِٖمُروا﴿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طم٤ميمًٞم٤م قمـ ٟمقح: ُف ىَم٣مَن نَمٖمح ُ٘مْؿ إِٞمح اَمَء *  َرزمح ًح ُيْرؽِمِؾ ايم

َٔمْؾ يَمُ٘مْؿ َأَّْن٣َمراً *  فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َِمْدَراراً  َٔمْؾ يَمُ٘مْؿ صَمٛمح٣مٍت َوجَيْ ]ٟمقح: ﴾َوُيْٚمِدْدىُمْؿ زمَِٟمَْمَقاٍل َوزَمٛمكَِم َوجَيْ

َأْهَؾ ايْمُٗمَرى  َويَمْق َأنح ﴿ اهلل ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: إمم، قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمرضمع [22-21

زُمقا هَمَٟمطَمْذَٞم٣مُهْؿ زماَِم ىَم٣م ـْ ىَمذح
َْرِض َويَم٘مِ ْٕ اَمِء َوا ًح ـَ ايم َٗمْقا يَمَٖمَتْحٛم٣َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ زَمَرىَم٣مٍت َِم ُٞمقا آََمٛمُقا َواسمح

ٌُقنَ 
ًِ ُ ﴿ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:[74ٕقمراف:ا]﴾َيْ٘م ْؿ َأوَم٣مَُمقا َويَمْق َأَّنح

٦ِم َأْرصُمٙمِِٜمْؿ َِمٛمُْٜمْؿ ايمتحْقَراَة َواإْلِ  ـْ حَتْ ـْ هَمْقوِمِٜمْؿ َوَِم ىََمُٙمقا َِم َٕ ِْؿ  ـْ َرِبِّ ْٞمِجٝمَؾ َوََم٣م ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمِٜمْؿ َِم

٥ٌم َُمْٗمَتِِمَدٌة َوىَمثغٌِم َِمٛمُْٜمْؿ ؽَم٣مَء ََم٣م َئْمَٚمُٙمقنَ    .[44]اعم٤مئدة:﴾ُأَمح

ؽَْمَٗمْٝمٛم٣َمُهْؿ َوَأيمحِق اؽْمَتَٗم٣مَُمقا فَمعَم ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: َٕ  ايمْمحِريَٗم٥ِم 

 8، وٓ يٜمٌٖمل أن ٟمٖمؽم هبذه أسم٤مر، وٓ أن ٟمريمـ قمغم هذه أسم٤مر[24]اجلــ:﴾ََم٣مًء نَمَدوم٣مً 

ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم  ،اعمٓمر أن شمٖمقر أسم٤مر سُمٕمدوخيِمك ُمع  ،وم٤معمحروىم٤مت أصٌح٧م هم٤مًمٞم٦م

ٌََح ََم٣مُؤىُمْؿ نَمقْ ﴿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـْ َيْٟمسمِٝمُ٘مْؿ زماَِمٍء ََمِٔمكمٍ وُمْؾ َأَرَأْيُتْؿ إِْن َأْص  .[52]اعمٚمؽ:﴾رًا هَمَٚم
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ٓ شمًتٓمٞمع أُمريٙم٤م ًمق هم٤مرت أسم٤مر أن شمًٕمٗمٜم٤م ي٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم، ُم٤م اؾمتٓم٤مقم٧م أن 

شمًٕمػ ىمرى سمج٤مٟمٌٝم٤م، وًمـ شمًتٓمٞمع أيًْم٤م همػم أُمريٙم٤م، ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمرضمع إمم اهلل قمزوضمؾ، 

َوإَِذا ﴿ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:وأن ٟم٠ًمل اهلل قمزوضمؾ أن يً٘مل سمٚمدٟم٤م وم٢من رب اًمٕمزة ي٘مقل 

ٌُقا رِم َويْمُٝم٠ْمَِمٛمُقا يِب  َتِجٝم ًْ اِع إَِذا َدفَم٣مِن هَمْٙمَٝم ٣ٌَمِدي فَمٛمِّل هَم١ميِنِّ وَمِري٤ٌم ُأصِمٝم٤ُم َدفْمَقَة ايمدح ؽَمَٟميَمَؽ فِم

ُٜمْؿ َيْرؾُمُدونَ  ُ٘مُؿ اْدفُمقيِن َأؽْمَتِج٤ْم ﴿ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[264]اًمٌ٘مرة:﴾يَمَٔمٙمح َووَم٣مَل َرزمه

ـَ يَمُ٘مْؿ إِ  ٣ٌَمَدَِت ؽَمَٝمْدطُمُٙمقَن صَمَٜمٛمحَؿ َداطِمِري ـْ فِم وَن فَم َتْ٘مػِمُ ًْ ـَ َي  .[42]هم٤مومر:﴾نح ايمحِذي

وأن ٟمٕمتزل اًمِمجرة إصمٞمٛم٦م، وأن  ،ذم هذه اًمٚمٞم٤مزم اعم٤ٌمريم٦م يٜمٌٖمل أن ٟمرضمع إمم اهلل

 ي٘مقل: ٟمٕمتزل اًمتٚمٗمزيقن، شمٚمٙمؿ اًمٚمٞم٤مزم اعم٤ٌمريم٦م ٟمت٘مرب إمم اهلل قمزوضمؾ، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

، وُم٤م ُمٜم٤م ُمـ أطمد إٓ »وم٣مم رَمّم٣من إيامًٞم٣م واضمت٣ًمزًم٣م نمٖمر يمف َم٣م سمٗمدم َمـ ذٞمٌفَمـ «

وضمؾ، ُمٕمنم اعمًٚمٛملم ذًمٙمؿ  اهلل قمز إمموًمف ذٟمقب، حمت٤مج إمم أن يٓمٝمر ىمٚمٌف وأن يرضمع 

يمٝم٦ًم ايمًٛم٥م أن ٓ متْمروا، «قمامًمٜم٤م، وىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م: أاًم٘محط وذًمٙمؿ اجلدب سم٥ًٌم 

إذا ٟمزع اهلل اًمؼميم٦م، وًمق  ،رواه ُمًٚمؿ »ٛم٦ٌم إرضويم٘مـ ايمًٛم٥م أن متْمروا همال سم

طمّمؾ ُمٓمر ومال حيّمؾ ٟم٧ٌم، وأيًْم٤م ًمق طمّمؾ ٟم٧ٌم ًمًٚمط قمٚمٞمف قم٤مه٦م ُمـ اًمٕم٤مه٤مت، 

، ذًمٙمؿ ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمرضمع إمم اهلل قمزوضمؾ، وًمٜمٕمتؼم سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

ٌََح ﴿ٛمره؟ اًمرضمؾ اعمٚمحد اًمذي اومتخر سمام آشم٤مه اهلل، ُم٤مذا طمّمؾ ًمف سمٕمد أن أطمٞمط سمث هَمَٟمْص

، هٙمذا ي٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم، رب ُمزرقم٦م حتّمؾ [21اًمٙمٝمػ: ]﴾ْٝمِف فَمعَم ََم٣م َأْٞمَٖمَؼ همِٝمَٜم٣مُيَٗمٙم٤ُِّم ىَمٖمح 

 هل٤م قم٤مه٦م صمؿ سمٕمد ذًمؽ يٌ٘مك اًمزارع ي٘مٚم٥م يديف حتًنا.

                                                        

ًٌا.( 2199)  متػؼ قمؾقف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف وىمد شمؼدم ىمري

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2904)م ( 2200)
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يَمَٗمْد ﴿ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمرضمع إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ٌَٟمٍ  ًَ
ُ٘مْؿ َواؾْمُ٘مُروا يَمُف زَمْٙمَدٌة  ىَم٣مَن يمِ ـْ ِرْزِق َرزمِّ ـْ َيِٚمكٍم َوؾِماَمٍل ىُمُٙمقا َِم َ٘مٛمِِٜمْؿ آَي٥ٌم صَمٛمحَت٣مِن فَم ًْ دِم ََم

٥ٌٌَم َوَربٌّ نَمُٖمقرٌ  يْمٛم٣َمُهْؿ زمَِجٛمحَتْٝمِٜمْؿ صَمٛمحتكَْمِ *  ؿَمٝمِّ هَمَٟمفْمَرُوقا هَمَٟمْرؽَمْٙمٛم٣َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ؽَمْٝمَؾ ايْمَٔمِرِم َوزَمدح

ـْ ؽِمْدٍر وَمٙمِٝمؾٍ  َذَواََتْ ُأىُمؾٍ  ٍء َِم ، ذٟمقسمٜم٤م هل اًمتل أسمٕمدت اعمٓمر [24-٠ٌ23م: ]ؾم﴾ََخٍْط َوَأشْمٍؾ َوَرْ

 سمؾ ذٟمقسمٜم٤م مجٞمًٕم٤م. ،ذٟمقسمٙمؿ :قمٜم٤م، ٓ أىمقل

٤معمٓمر أداء اًمزيم٤مة، وهٙمذا سمٟم٠ًمل اهلل أن يقوم٘مٜم٤م إمم اًمرضمقع إًمٞمف، صمؿ أيًْم٤م مم٤م ي٠ميت 

٣م زَمَٙمقْ ﴿اًمّمدىم٦م، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ُٚمقا إِٞمح ًَ ٛمح٥ِم إِْذ َأوْم َٞم٣مُهْؿ ىَماَم زَمَٙمْقَٞم٣م َأْصَح٣مَب اجْلَ

َُمٛمحَٜم٣م َُمِْمٌِِحكمَ  َتْثٛمُقنَ *  يَمَٝمٌْمِ ًْ َؽ َوُهْؿ َٞم٣مئُِٚمقنَ *  َوٓ َي ـْ َرزمِّ *  هَمَْم٣مَف فَمَٙمْٝمَٜم٣م ؿَم٣مئٌِػ َِم

يؿِ  ِ ٌََح٦ْم ىَم٣ميمٌمح *  إِْن ىُمٛمُْتْؿ َص٣مِرَِمكمَ  َأِن انْمُدوا فَمعَم ضَمْرشمُِ٘مؿْ *  هَمَتٛم٣َمَدْوا َُمِْمٌِِحكمَ *  هَمَٟمْص

٘مكِمٌ *  هَم٣مْٞمَْمَٙمُٗمقا َوُهْؿ َيَتَخ٣مهَمُتقنَ  ًْ َونَمَدْوا فَمعَم ضَمْرٍد *  َأْن ٓ َيْدطُمَٙمٛمحَٜم٣م ايْمَٝمْقَم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َِم

ـَ  ٣م يَمَّم٣ميمهقنَ *  وَم٣مِدِري ، سم٥ًٌم أقمامهلؿ مل يٕمرومقا [14-25]اًم٘مٚمؿ: ﴾هَمَٙمامح َرَأْوَه٣م وَم٣ميُمقا إِٞمح

 سمٕمد أن يم٤من ظمًيا أصٌح حمؽمىًم٤م، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: سمًت٤مهنؿ8 ٕٟمف

ُرشُمقنَ ﴿ اِرفُمقنَ *  َأهَمَرَأْيُتْؿ ََم٣م حَتْ ـُ ايمزح َٔمْٙمٛم٣َمُه ضُمَْم٣مَم٣ًم *  َأَأْٞمُتْؿ سَمْزَرفُمقَٞمُف َأْم َٞمْح يَمْق َٞمَُم٣مُء جَلَ

ُٜمقنَ  ٣م ظمَُْٕمَرَُمقنَ *  هَمَٓمْٙمُتْؿ سَمَٖم٘مح ـُ حَمُْروَمُ *  إِٞمح  .[45-45]اًمقاىمٕم٦م: ﴾قنَ زَمْؾ َٞمْح

ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمرضمع إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم رضمققًم٤م ص٤مدىًم٤م، وأن ٟم٘مٓمع اًمٕمالىم٦م اًمتل ذم 

وضمؾ، وم٢مٟمٜم٤م ٟمتٗم٤مءل وٟمرضمقا أن شمً٘مط أُمريٙم٤م  ىمٚمقسمٜم٤م ُمـ أُمريٙم٤م، وشمتٕمٚمؼ ىمٚمقسمٜم٤م سم٤مهلل قمز

وخيٞم٥م وخين قمٛمالء أُمريٙم٤م وقمٛمالء روؾمٞم٤م  ،يمام ؾم٘مٓم٧م اًمِمٞمققمٞم٦م، ويٌ٘مك اإلؾمالم

 ٞمٌقن وخينون، ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٛمًؽ هبذا اًمديـ.خي

 أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يٖمٗمر ًمٜم٤موًمٙمؿ وًم٤ًمئر اعمًٚمٛملم واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف 

 يؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.أمجٕملم، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذ

 أُم٤م سمٕمد:

ٝمٞم٦م ًمٚمزراقم٦م آسمتالء، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف ـومٛمـ أؾم٤ٌمب أوم٤مت اإلًم

َْٞمُٖمِس َوايمثحَٚمَراِت ﴿ اًمٙمريؿ: ْٕ ََْمَقاِل َوا ْٕ ـَ ا قِع َوَٞمْٗمٍص َِم ْقِف َواجْلُ ـَ اخْلَ ٍء َِم ُ٘مْؿ زمًَِمْ ٌُْٙمَقٞمح َويَمٛمَ

ِ ايمِمح  ـَ َوزَمممِّ ٣م إيَِمْٝمِف َراصِمُٔمقنَ *  ٣مزمِِري ٣م هلِلحِ َوإِٞمح ٥ٌٌَم وَم٣ميُمقا إِٞمح ـَ إَِذا َأَص٣مزَمْتُٜمْؿ َُمِِمٝم ُأويَمئَِؽ *  ايمحِذي

٥ٌم َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْْٜمَتُدونَ  ِْؿ َوَرمْحَ ـْ َرِبِّ ، وي٘مقل [235-233]اًمٌ٘مرة: ﴾فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َصَٙمَقاٌت َِم

ٓح ََم٣م ﴿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ُ٘مْؿ إِ ًِ َْرِض َوٓ دِم َأْٞمُٖم ْٕ ٥ٌٍَم دِم ا ـْ َُمِِمٝم َأَص٣مَب َِم

َأَه٣م إِنح َذيمَِؽ فَمعَم  ٌِْؾ َأْن َٞمػْمَ ـْ وَم غمٌ  اهللِ دِم ىمَِت٣مٍب َِم ًِ يمَِ٘مْٝمال سَمْٟمؽَمْقا فَمعَم ََم٣م هَم٣مسَمُ٘مْؿ َوٓ *  َي

ٌُْٙمقىُمْؿ ﴿ف اًمٙمريؿ: ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسم[15-11]احلديد: ﴾سَمْٖمَرضُمقا زماَِم آسَم٣مىُمؿْ  َوَٞم

غْمِ همِْتٛم٥َمً  ِّ َواخْلَ أوم٤مت اًمتذيمر ًمٕمؾ اًمٕم٤ميص  أؾم٤ٌمب، وُمٜمٝم٤م أيًْم٤م أي ُمـ [53]آٟمٌٞم٤مء:﴾زم٣ِميمممح

 يتذيمر.

ـَ ايمثحَٚمَراِت ﴿يمام ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ٛمكَِم َوَٞمْٗمٍص َِم ًِّ َويَمَٗمْد َأطَمْذَٞم٣م آَل همِْرفَمْقَن زم٣ِميم

ُرونَ  ىمح ُٜمْؿ َيذح ٣م ﴿ ، وىم٤مل أيًْم٤م:[252ٕقمراف:ا] ﴾يَمَٔمٙمح َحَرَٞم٣م ِِبَ ًْ ـْ آَي٥ٍم يمَِت َووَم٣ميُمقا ََمْٜماَم سَمْٟمسمِٛم٣َم زمِِف َِم

ـُ يَمَؽ زمُِٚم٠ْمَِمٛمكِمَ  َم آَي٣مٍت *  هَماَم َٞمْح َٖم٣مِدَع َوايمدح َؾ َوايمّمح َراَد َوايْمُٗمٚمح هَمَٟمْرؽَمْٙمٛم٣َم فَمَٙمْٝمِٜمُؿ ايمْمهقهَم٣مَن َواجْلَ

الٍت  د يٙمقن آسمتالء يمام ؾمٛمٕمتؿ ُمـ أضمؾ اًمتذيمر، وُمـ ، ىم[255-251ٕقمراف: ا]﴾َُمَٖمِمح

ُمـ  أضمؾ آسمتالء قمغم أٟمف ٓ يٜمٌٖمل أن يٖمؽم سمزظم٤مرف اًمدٟمٞم٤م، وٓ أن يٖمؽم سمام طمّمؾ
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اجلٛمٕم٦م، ويمام ي٘مقل اهلل  اًمثٛمرات، وُمـ اًمزراقم٦م ٓ يٜمٌٖمل أن شمٗمتـ يمام شم٘مدم ذم ظمٓم٦ٌم

َن فَمْٝمٛمَْٝمَؽ إلَِم ََم٣م ََمتحْٔمٛم٣َم زمِِف َوٓ مَتُدح ﴿ :ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ًمٜمٌٞمف حمٛمد 

ْٞمَٝم٣م يمِٛمَْٖمتِٛمَُٜمْؿ همِٝمفِ  َٝم٣مِة ايمده ٓ ﴿ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[252]ـمـف:﴾َأْزَواصم٣ًم َِمٛمُْٜمْؿ َزْهَرَة احْلَ

ـَ ىَمَٖمُروا دِم ايْمٌاِلدِ  ٤ُم ايمحِذي ٞمحَؽ سَمَٗمٙمه ]آل ﴾َس اظْمَِٜم٣مدُ ََمَت٣مٌع وَمٙمِٝمٌؾ شُمؿح ََمْٟمَواُهْؿ صَمَٜمٛمحُؿ َوزمِئْ *  َيُٕمرح

ْٞمَٝم٣م ىَماَمٍء ﴿، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: [275-274قمٛمران:  َٝم٣مِة ايمده اَم ََمَثُؾ احْلَ إِٞمح

َْٞمَٔم٣مُم ضَمتحك إَِذا َأطَمَذِت  ْٕ ح٣م َيْٟمىُمُؾ ايمٛمح٣مُس َوا َْرِض مِم ْٕ ٣ٌَمُت ا اَمِء هَم٣مطْمَتَٙمَط زمِِف َٞم ًح ـَ ايم  َأْٞمَزيْمٛم٣َمُه َِم

َْرُض  ْٕ ُْؿ وَم٣مِدُروَن فَمَٙمْٝمَٜم٣م َأسَم٣مَه٣م َأَْمُرَٞم٣م يَمْٝماًل َأْو ََّن٣َمرًا ا ـح َأْهُٙمَٜم٣م َأَّنح ٛم٦َْم َوـَم يح ُزطْمُرهَمَٜم٣م َوازح

ي٣مِت يمَِٗمْقٍم  ْٔ ُؾ ا ََْمِس ىَمَذيمَِؽ ُٞمَٖمِمِّ ْٕ ـَ زم٣ِم ْ سَمْٕم هَمَجَٔمْٙمٛم٣َمَه٣م ضَمِِمٝمدًا ىَمَٟمْن مَل

ُرونَ   .[12]يقٟمس:﴾َيَتَٖم٘مح

ن رهمٌٜم٤م ذم اًمزراقم٦م وذم احلراصم٦م، ٓ يٜمٌٖمل أن يٖمؽم هب٤م، وأن ومال يٜمٌٖمل أيًْم٤م وٟمحـ إ

ًمقٓ ُم٤م يتقىمع ذم  ،اًمزارع ي٠ميمؾ ُمـ يم٥ًم يده :شمِمٖمؾ قمـ ديـ اهلل، وسمحٛمد اهلل يمام ىمٚمٜم٤م

 ،اعمًت٘مٌؾ، وُم٤م يتقىمع أيًْم٤م ُمـ شمدظمؾ اًمتٛمقيـ ذم اًمزراقم٦م، وم٢مٟمف ىمد أومًد اًمزراقم٦م سمٛمٍم

أومًدهت٤م وص٤مرت ُمٍم ُمـ أوم٘مر اًمٌالد  احلٙمقُم٦م قمٜمد أن شمدظمٚم٧م ذم اًمزراقم٦م سمٛمٍم،

اإلؾمالُمٞم٦م، وقمٜمد أن شمدظمؾ اًمِمٞمققمٞمقن ذم إرايض سمٕمدن أومًدوا أيًْم٤م اًمزراقم٦م سمٕمدن، 

وأصٌح٧م اًمٌالد اًمتل يم٤مٟم٧م شمزرع أصٌح٧م ضمدسًم٤م شمٜم٧ٌم ومٞمٝم٤م إؿمج٤مر، ومال يٜمٌٖمل 

ًمٚمحٙمقُم٦م أن شمٕمٓمؾ قم٘مقل اًمٜم٤مس، يٜمٌٖمل أن شمؽمك اًمٜم٤مس يزرقمقن ُم٤م أطمؾ اهلل هلؿ 

وحتذرهؿ ُمـ آطمتٙم٤مر، وم٤مًمٜمٌل  ،ٕمقن يمام يريدون، شمرهمٌٝمؿ ذم اًمًامطم٦م ُمع اعمِمؽميويٌٞم
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  .»ٓ حيت٘مر إٓ طم٣مؿملء«ي٘مقل:  

أوَت زمرصمؾ همحقؽم٤م همٗمٝمؾ يمف: هؾ يمؽ َمـ ضمًٛم٥م؟ وم٣مل: ٓ إٓ أين ىمٛم٦م «وصم٧ٌم أٟمف: 

زوا فمـ أزمٝمع فمعم ايمٛم٣مس همٟمجت٣موز فمٛمٜمؿ، همٗم٣مل اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم: أٞم٣م أضمؼ أن أجت٣موز، جت٣مو

  .»فمٌدي

يمام ذم اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م أيب هريرة وأٟمس، واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب ىمٚم٧م ذم  وم٤مًمٜمٌل 

اًمّمحٞمح أقمٜمل ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح، وإٓ وم٤مٕطم٤مدي٨م ظم٤مرج اًمّمحٞمحلم أهنؿ ىم٤مًمقا: ي٤م 

 .»إن اهلل هق اظمًٔمر«: رؾمقل اهلل أٓ شمًٕمر ًمٜم٤م؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

، وذم » وٓ يْم٣ميمٌٛمل أضمد زمٚمٓمٙمٚم٥مريد أن أيمٗمك اهللأإين «وذم رواي٦م ىم٤مل: 

، وم٤مًمتًٕمػم واعم١مؾم٤ًمت »دفمقا ايمٛم٣مس يرزق اهلل زمٔمّمٜمؿ َمـ زمٔمض«أظمرى: 

واًمتٛمقيـ اًمذي يٕمتؼم قمذاسًم٤م وؾمٞم٠ًمل اًمتٛمقيـ أُم٤مم اهلل قمـ إرظم٤مص اًمٚمحك اًمٙمريٛم٦م 

قمٜمد أسمقاب اًمتٛمقيـ، ؾمٞم٠ًمًمقن أُم٤مم اهلل قمزوضمؾ، اًمقاضم٥م أن يؽميمقا اًمتج٤مر يًتقردون 

ريدون، وأن يؽميمقا اًمزراع يزرقمقن يمام يريدون، ُمـ أضمؾ أن شمٜمٕمؿ اًمٌالد، واًمٞمٛمـ يمام ي

ُمـ زُمـ ىمديؿ يم٤مٟم٧م شمًٛمك سم٤مًمٞمٛمـ اخلياء، وسمحٛمد اهلل أهٚمٝم٤م حيًٜمقن اًمزراقم٦م، ُمـ 

ؿمٞم٤ٌمشمٜم٤م ُمـ هق أقمرف ُمـ وزير اًمزراقم٦م سمٖمرس اًمرُم٤من، وهٙمذا أيًْم٤م سمزراقم٦م اخلقخ، هلؿ 

                                                        

 ( قمـ معؿر سمـ قمٌداهلل ريض اهلل قمـف.1605)م ( 2201)

 ( قمـ اسمـ مًعقد واًمؾػظ ًمف.1561( قمـ أيب هريرة، و)م 1562( )م 2078)خ ( 2202)

( وطمديث أيب 6/349) "اجلامع اًمصحقح"( وهق ذم 6/210ـ طمديث أكس رواه أسمق داود )( 2203)

 (.3/14( وهق ذم اجلامع )9/319هريرة )د 

 اهلل قمـف.( قمـ ضماسمر ريض 1522رواه مًؾؿ )  ( 2204)



 0105 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

، وإذا ُيريدونؽميمقن اًمٜم٤مس يٕمٛمٚمقن ذم أُمقاهلؿ يمام واًمذرة واًمِمٕمػم، ي ،ىمدرة وُمٕمروم٦م

اطمت٤مضمقا إمم ُمٙم٤مومح٦م، وقمٜمد احلٙمقُم٦م أٟم٤مس يٕمرومقن أن يٙم٤مومحقا إُمراض اًمتل 

رأى أٟم٤مؾًم٤م  سم٤مًمزراقم٦م ومٝمذا أُمر ُمٓمٚمقب إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب، أُمر ُمٓمٚمقب اًمٜمٌل 

ُمـ  "صحٞمح ُمًٚمؿ"يمام ذم  »َم٣مذا يِمٛمٔمقن«: يٚم٘محقن ي١مسمرون اًمٜمخؾ وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

سمـ ظمدي٩م ىم٤مًمقا: ي١مسمرون ي٤م رؾمقل اهلل أي يٚم٘محقن  سمـ قمٌٞمداهلل وراومع طمدي٨م ـمٚمح٦م

ومؽميمقه ؾمٜم٦م ومخرج ؾمٞمّم٤م أي متًرا ردًي٤م ٓ ي١ميمؾ وم٠مظمؼم  »يمق سمرىمقه وَم٣م يٙمٗمحقٞمف«ىم٤مل: 

 .»أٞمتؿ أفمٙمؿ زمٟمَمقر دٞمٝم٣مىمؿ«: وم٘م٤مل اًمٜمٌل  اًمٜمٌل 

شمٕمٓمؾ قم٘مقل اًمزارقملم  ٟمٕمؿ اًمزراع أقمٚمؿ سم٤مًمزراقم٦م ُمـ وزير اًمزراقم٦م، ومٞمٜمٌٖمل أن ٓ

، ومذاك حيًـ »ايمٛم٣مس ىم٣مإلزمؾ اظم٣مئ٥م ٓ سم٘م٣مد جتد همٝمٜم٣م راضمٙم٥م«ي٘مقل:  واًمرؾمقل 

اًمزراقم٦م، وذاك ؿمج٤مع وحيًـ ُم٘م٤مرقم٦م إسمٓم٤مل، وآظمر حيًـ اًمٙمت٤مسم٦م واًمت٠مًمٞمػ، وآظمر 

حيًـ اًمرأي واعمٙمٞمدة، وىمؾ أن دمتٛمع اخلّم٤مل اًمٓمٞم٦ٌم ذم إٟم٤ًمن واطمد، ومٞمٜمٌٖمل 

تدظمٚمقا ذم أُمر اًمزراقم٦م وٓ ذم أُمر اًمتج٤مرة، وم٘مد ؿمٙم٤م سمٕمض اإلظمقة ًمٚمٛمًئقًملم أن ٓ ي

وُم٤م أره٘مٝمؿ سمف اعمًئقًمقن، وُمـ أظمذ اًمثٛمر طمتك إن  اًميائ٥موٟمحـ سمتٝم٤مُم٦م، ؿمٙمقا ُمـ 

سمٕمْمٝمؿ شمرك اًمزراقم٦م ي٘مقل: ٟمزرع وٟمخن، ومال يٜمٌٖمل أن يتدظمؾ اعمًئقًمقن ويٜمٌٖمل أن 

ٜمٞمٝم٤م قمـ اعمًتقردات اخل٤مرضمٞم٦م اًمتل حيٛمدوا اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمذي أهمٜمك سمٚمدهؿ ويٖم

 متتص ظمػمات سمٚمدٟم٤م إمم هٜم٤م.

                                                        

 (.2361)م   ( 2205)

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام واًمؾػظ ًمؾٌخاري.2547( )م 6498)خ ( 2206)
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 اخلطب٘ األّىل
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م 

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ 

 ف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.إًم

ُٗمقا ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ٙمُِٚمقنَ  اهللََي٣م َأُّيه ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ]آل ﴾ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم

  .[221قمٛمران:

ـْ َٞمْٖمٍس ﴿ ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح َي٣م َأُّيه

ُٗمقا  ٣مًء َواسمح ًَ
َْرضَم٣مَم إِنح  اهللََِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  اهللَايمحِذي سَم

  .[2]اًمٜم٤ًمء:﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ُٗمقا ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  ؽَمِديداً  َووُمقيُمقا وَمْقًٓ  اهللََي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع   .[52-52]إطمزاب: ﴾َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝمامً  اهللَُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

 أُم٤م سمٕمد:

َْرِض ضَم ﴿ ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ْٕ ح٣م دِم ا ٣م ايمٛمح٣مُس ىُمُٙمقا مِم َ الًٓ َي٣م َأُّيه

ُف يَمُ٘مْؿ فَمُدوٌّ َُمٌكِمٌ  ْٝمَْم٣مِن إِٞمح قِء َوايْمَٖمْحَُم٣مِء *  ؿَمٝم٣ًٌِّم َوٓ سَمتحٌُِٔمقا طُمُْمَقاِت ايمُمح ًه اَم َيْٟمَُمُرىُمْؿ زم٣ِميم إِٞمح

 .[247-246]اًمٌ٘مرة: ﴾ََم٣م ٓ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  اهللِ َوَأْن سَمُٗمقيُمقا فَمعَم 

 ًمِمٞمٓم٤من وُمـ اشم٤ٌمع ـمري٘متف.ذم ه٤مشملم أيتلم اعم٤ٌمريمتلم: اًمتحذير ُمـ اشم٤ٌمع ظمٓمقات ا

ومٕمغم اعمًٚمؿ أن حيرص يمؾ احلرص قمغم اإلظمالص هلل قمزوضمؾ، وم٢من اعمخٚمص ٓ 
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ُف ﴿ يتًٚمط قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من، وم٤مًمِمٞمٓم٤من قمدو ًمدود، وٓ يؼمز أُم٤مُمؽ ومتٜمتّمػ ُمٜمف: إِٞمح

ـْ ضَمْٝم٧ُم ٓ سَمَرْوََّنُؿْ  ََمٙمِِؽ *  ايمٛمح٣مسِ  وُمْؾ َأفُمقُذ زمَِربِّ ﴿ ،[15ٕقمراف:ا]﴾َيَراىُمْؿ ُهَق َووَمٌِٝمُٙمُف َِم

ٛمح٣مسِ *  إيَِمِف ايمٛمح٣مسِ *  ايمٛمح٣مسِ  ـْ َذِّ ايْمَقؽْمَقاِس اخْلَ *  ايمحِذي ُيَقؽْمِقُس دِم ُصُدوِر ايمٛمح٣مسِ *  َِم

ٛمح٥ِم َوايمٛمح٣مسِ  ـَ اجْلِ ، ومٝمق ي٠ميت ويقؾمقس ًمؽ طمتك ي٘ميض ُم٤م يريد ذم مجٞمع [4-2]اًمٜم٤مس: ﴾َِم

ومٕمؾ8 ٕن اًمنمك أقمٔمؿ ُمٕمّمٞم٦م، طمتك  وؾم٤مئؾ احلٞم٤مة، وم٢من اؾمتٓم٤مع أن يدقمقك إمم اًمنمك

إِْن ﴿ إٟمام يدقمق اًمِمٞمٓم٤من: اًمذي يدقمق اهل٤مدي واسمـ قمٚمقان، سمؾ يدقمق رؾمقل اهلل 

ٓح ؾَمْٝمَْم٣مٞم٣ًم ََمِريداً  ٓح إَِٞم٣مشم٣ًم َوإِْن َيْدفُمقَن إِ ـْ ُدوٞمِِف إِ  .[225]اًمٜم٤ًمء:﴾َيْدفُمقَن َِم

وإن مل يًتٓمع وم٢ممم  ُتفُأُمٜمٞموم٢من اؾمتٓم٤مع أن يقصٚمؽ إمم اًمنمك سم٤مهلل قمزوضمؾ، ومتٚمؽ 

 اعمٕم٤ميص وإمم اًمقؾم٤موس اًمرديئ٦م.

زم٣م ٓ ﴿ام يتًٚمط سم٤مًمٍمع وإن يم٤من أٟمٙمره اًمٗمالؾمٗم٦م وأشم٤ٌمقمٝمؿ: سمور ـَ َيْٟمىُمُٙمقَن ايمرِّ ايمحِذي

ـَ اظمَْسِّ  ْٝمَْم٣مُن َِم ٌحُْمُف ايمُمح ٓح ىَماَم َيُٗمقُم ايمحِذي َيَتَخ ، ومآيمؾ اًمرسم٤م ي٘مقم ُمـ [153]اًمٌ٘مرة:﴾َيُٗمقَُمقَن إِ

يم٤معمٍموع، واعمٍموع شمِم٤مهدون طم٤مًمتف، صمؿ إن اًمٍمع يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم: سع  ىمؼمه

ُمـ اجلـ وسع ُمـ أظمالط وُمـ ُمرض أقمّم٤مب، واًمٙمؾ ُمـ وؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤من وُمـ 

أن اًمِمٞمٓم٤من  ، وم٘مد أظمؼم اًمٜمٌل وسمٛمت٤مسمٕم٦م اًمٜمٌل  ،دقمقشمف، ومتحؽمز ُمٜمف سم٤مٕذيم٤مر

ن أدسمر وًمف طمّم٤مص أي: رضاط ي٠ميت أطمدٟم٤م ومٞم٘مقل ًمف: اذيمر يمذا ويمذا، وم٢مذا أذن اعم١مذ

وم٢مذا ؾمٙم٧م اعم١مذن رضمع وإذا صمقب أي أىم٤مم أدسمر، وم٢مذا ؾمٙم٧م ودظمٚم٧م ذم صالشمؽ أشمك 

وذيمرك ُم٤م مل شمٙمـ شمذيمر: اذيمر يمذا واذيمر يمذا، وهطمؽ إمم ؾمٗمري٤مت ـمقيٚم٦م طمتك ٓ 
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 .يدري يمؿ صغم

أن يٜمٗم٨م قمغم ي٤ًمره صمالث  سمـ أيب اًمٕم٤مص أُمره اًمٜمٌل  د أن ؿمٙم٤م قمثامنوقمٜم

، ويًتٕمٞمذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من، وم٢مذا رأي٧م أظًم٤م يٚمتٗم٧م ذم اًمّمالة ىمٚمٞماًل ُمرات

ويٜمٗم٨م ويًتٕمٞمذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ومال شمٔمـ أٟمف يتٗمٚمؽ وأٟمف يٜمٗم٨م ومٞمؽ، وإٟمام يًتٕمٞمذ 

 سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمذي يٚمٌس قمٚمٞمف صالشمف.

ل: وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل إين أسع وم٤مدع اهلل زم، وم٘م٤م وىمد ضم٤مءت اُمرأة إمم رؾمقل 

، وم٘م٤مًم٧م: أصؼم وزم اجلٜم٦م »إن ؾمئ٦م صػمت ويمؽ اجلٛم٥م، وإن ؾمئ٦م دفمقت اهلل يمؽ«

وًمٙمٜمل أشمٙمِمػ وم٤مدع اهلل أٓ أشمٙمِمػ، ومدقم٤م هل٤م أٓ شمتٙمِمػ، ومٙم٤من اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل 

 .قمٜمٝمام ي٘مقل: ُمـ أراد أن يٜمٔمر إمم اُمرأة ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ومٚمٞمٜمٔمر إمم هذه اعمرأة

صٞم٥م وًمده سم٤مًمٍمع أو أصٞم٧ٌم اُمرأشمف أُ إذا صؼم واطمت٤ًمب سمخالف ُم٤م ٟمحـ قمٚمٞمف، 

أو أظمقه ومال يؽمك يم٤مهٜم٤ًم وٓ ُمٜمجاًم إٓ ويذه٥م إًمٞمف، سمؾ يٌ٘مك يرشمٕمد هق ٟمٗمًف وسمذًمؽ 

ُف ىَم٣مَن ﴿يتِمجع اًمِمٞمٓم٤من إذا رآك رقمديًدا، وإذا رأى وًمدك رقمديًدا ُمٜمف شمِمجع:  َوَأٞمح

ِـّ همَ  ـَ اجْلِ ْٞمِس َئُمقُذوَن زمِِرصَم٣مٍل َِم ِ ْٕ ـَ ا ، ومٙمٚمام ازددت [4]اجلــ:﴾َزاُدوُهْؿ َرَهٗم٣مً ِرصَم٣مٌل َِم

هلل قمزوضمؾ وشمٚمتجئ قمغم ظمقوًم٤م ُمـ اجلـ ازدادوا ؿمج٤مقم٦م قمٚمٞمؽ، ومٕمٚمٞمؽ أن شمٕمتّمؿ سم٤م

ن رضمٚملم خيتّمامن ىمد اٟمتٗمخ٧م أوداج أطمدمه٤م وامحر وىمد رأى اًمٜمٌل اهلل قمزوضمؾ، 

ايمُمٝمْم٣من  إين ٕفمٙمؿ ىمٙمٚم٥م يمق وم٣مَل٣م يمذه٤م َم٣م زمف: أفمقذ زم٣مهلل َمـ«: وضمٝمف وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.82/اعمًاضمد/389( )م 1222)خ ( 2207)

 (.2202رواه مًؾؿ )  ( 2208)

 ( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام.2576( )م 5652)خ ( 2209)
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أجمٜمقن  ىم٤مل يمذا ويمذا، وم٘م٤مل اًمرضمؾ: ، وم٘مٞمؾ ًمٚمرضمؾ: إن اًمرؾمقل »ايمرصمٝمؿ

 أٟم٤م؟ وأسمك أن ي٘مقل: أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ.

ورسمام يزقمجؽ ذم سمٞمتؽ ومال شمدري إٓ وشمالـمؿ إسمقاب واًمّمحقن شمْمٓمرب، 

إن «ٌ٘مرة: ي٘مقل ذم ؾمقرة اًم واًمٗمٜم٤مضمٞمؾ شمتٙمن وقمالضمٝم٤م ىمراءة آي٦م اًمٙمرد، وم٤مًمٜمٌل 

، ومٕمٚمٞمؽ سم٘مراءة ؾمقرة اًمٌ٘مرة »ايمُمٝمْم٣من يمٝمٖمر َمـ ايمٌٝم٦م ايمذي سمٗمرأ همٝمف ؽمقرة ايمٌٗمرة

سم٢مظمالص، وم٤مُٕمر حيت٤مج إمم اشم٤ٌمع وإظمالص8 ٕن اًمٕمدو يمام شم٘مدم ٓ يؼمز أُم٤مُمؽ 

ومتٜمتّمػ ُمٜمف، وًمٙمـ شمٗمتح اًم٤ٌمب سمٕمدُم٤م شمًٛمع ُم٤م شمًٛمع ومال دمد أطمًدا، ومٕمٚمٞمؽ سم٤مًمتقطمٞمد 

 ضمؾ.وآقمتّم٤مم سم٤مهلل قمزو

هذا وُمـ إؾم٤ٌمب اًمتل يتًٚمط اًمِمٞمٓم٤من قمغم اًمٕمٌد سمًٌٌٝم٤م: اًمٖمٗمٚم٦م قمـ ذيمر اهلل ىم٤مل 

ـٌ ﴿اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ـِ ُٞمَٗمٝمِّْض يَمُف ؾَمْٝمَْم٣مٞم٣ًم هَمُٜمَق يَمُف وَمِري مْحَ ـْ ِذىْمِر ايمرح ـْ َئْمُش فَم *  َوََم

ُْؿ  ٌُقَن َأَّنح ًَ ٌِٝمِؾ َوحَيْ ًح ـِ ايم وََّنُْؿ فَم ُْؿ يَمَٝمُِمده ضَمتحك إَِذا صَم٣مَءَٞم٣م وَم٣مَل َي٣م يَمٝم٦َْم زَمْٝمٛمِل *  َُمْٜمَتُدونَ َوإَِّنح

ـُ  وَمكْمِ هَمٌِْئَس ايْمَٗمِري   .[56-54]اًمزظمرف: ﴾َوزَمْٝمٛمََؽ زُمْٔمَد اظمَْمْمِ

٣مُهْؿ ِذىْمَر ﴿وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ًَ ْٝمَْم٣مُن هَمَٟمْٞم ُأويَمئَِؽ ضِمْزُب  اهللِ اؽْمَتْحَقَذ فَمَٙمْٝمِٜمُؿ ايمُمح

ْٝمَْم٣مِن َأٓ إِنح  ونَ  ايمُمح ٣مِهُ ْٝمَْم٣مِن ُهُؿ اخْلَ  .[27]اعمج٤مدًم٦م: ﴾ضِمْزَب ايمُمح

قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض  "ضم٤مُمع اًمؽمُمذي"وُمـ إؾم٤ٌمب: ظمروج اعمرأة: ومٗمل 

، »اظمرأة فمقرة هم١مذا طمرصم٦م اؽمتممهمٜم٣م ايمُمٝمْم٣من« :اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

                                                        

 ـ رصد ريض اهلل قمـف.( قمـ ؾمؾقامن سم2610( )م 3282)خ ( 2210)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.780)م ( 2211)

 (.3/102( وهق ذم اجلامع )4/337)ت   ( 2212)



 0110 األماٌ مً ملاٜد الغٔطاٌ (91

إٓ ىم٣من ايمُمٝمْم٣من  َم٣م طمال رصمؾ زم٣مَمرأة«ي٘مقل: إٟمؽ ٓ متريـ سم٠مطمد إٓ أقمجٌتف، وطمدي٨م: 

إن اظمرأة سمٗمٌؾ دم صقرة ؾمٝمْم٣من وسمدزمر دم صقرة ؾمٝمْم٣من، هم١مذا «، وطمدي٨م: »شم٣ميمثٜمام

 .»أزمٌم أضمدىمؿ اَمرأة همٙمٝمٟمت أهٙمف هم١من ذيمؽ يرد َم٣م دم ٞمٖمًف

وىمد ظمرج سمٕمض اًمدقم٤مة إمم اهلل )سمٚمجرر( ذم احلج٤مز ووضمدوا يمثػًما ُمـ اًمٜم٤مس 

، وم٘م٤مًمقا ٕصح٤مب اًم٘مري٦م: ٟمريد ُمٜمٙمؿ سمٞمًت٤م يٍمقمقن ذم اًمٚمٞمؾ وهلؿ هنٞمؼ يمٜمٝمٞمؼ احلٛمػم

ٟمًٙمـ قمٜمديمؿ وٟمٕمٚمؿ أسمٜم٤مءيمؿ اًم٘مرآن، ىم٤مًمقا: ًمٞمس قمٜمدٟم٤م إٓ سمٞم٧م، ًمٙمٜمف ُمًٙمقن وم٢مذا هق 

 أطمًـ سمٞم٧م ذم اًم٘مري٦م وم٘م٤مًمقا: دقمقٟم٤م ٟمحـ ٟمدظمؾ ومٞمف، ودظمٚمقا ومٞمف ومل يًٛمٕمقا ؿمٞمًئ٤م.

ٕمر إٓ وأٟم٧م شم٘مقل: ورسمام شمٙمقن اعم٠ًمًم٦م أوه٤مًُم٤م ومٞمٙمقن أُمًرا شمتقمهف ذم ٟمٗمًؽ، وُم٤م شمِم

صدري يقضمٕمٜمل وؿم٘مل يقضمٕمٜمل: وم٢من إوه٤مم هل٤م أصمر، وم٘مد ىمٞمؾ ًمٌٕمض اًمٜم٤مس: ومٞمؽ 

وم٢مذا هق يٍمخ وي٘مقل: ذم ضمٜمل وم٘م٤مًمقا: ي٤م ومالن ًمٞمس ومٞمؽ ضمـ، وأٟم٧م سمخػم يمٜم٧م  ،ضمٜمل

 شمتحدث ُمٕمٜم٤م وم٠مظمذ يٍمخ وي٘مقل: يب ضمٜمل.

جلـ واًمِمٞم٤مـملم سمٞمد اهلل، وم٢من ٟمقايص ا إممومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمتّمؿ سم٤مهلل قمزوضمؾ وأن ٟمٗمزع 

ٓح ُهَق آطِمٌذ زمِٛم٣َمِصَٝمتَِٜم٣م﴿اهلل قمزوضمؾ:  ٥ٍم إِ ـْ َدازمح  .[34]هقد:﴾ََم٣م َِم

ومٞمام  هذا ومم٤م يٕمّمؿ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من سم٢مذن اهلل: أرسمع ريمٕم٤مت ذم أول اًمٜمٝم٤مر، ىم٤مل 

 ،»ي٣م ازمـ آدم سمٗمرب إرم زمٟمرزمع رىمٔم٣مت دم أول ايمٛمٜم٣مر أىمٖمؽ آطمره«يرويف قمـ رسمف: 

                                                        

 رواه أمحد واسمـ ماضمة وهمػمهؿ قمـ قمؿر ريض اهلل قمـف/شمؼدم.( 2213)

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.9رواه مًؾؿ )اًمـؽاح/( 2214)

ؿ سمـ مهار اًمغطػاين ريض اهلل قمـف ( وهمػممها قمـ كعق1289(، وأسمق داود )5/287رواه أمحد )( 2215)

 واظمتؾػ ذم وصؾف واكؼطاقمف، وىمد صححف اًمعالمة إًمٌاين رمحف اهلل شمعامم.
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سمـ  قمـ أيب ُمًٕمقد قم٘م٦ٌم "اًمّمحٞمح"تلم ُمـ آظمر ؾمقرة اًمٌ٘مرة، ومٗمل ويمذا ىمراءة أي

َمـ ومرأ أيتكم َمـ آطمر ؽمقرة ايمٌٗمرة دم يمٝمٙم٥م «: قم٤مُمر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .»ىمٖمت٣مه

ََْمرُ ﴿ومٙمؾ إُمقر ظم٤موٕم٦م هلل:  ْٕ ْٙمُؼ َوا  ، ٟمٚمتجئ إًمٞمف، واًمٜمٌل [32]ٕقمراف:﴾يَمُف اخْلَ

يمق «طمتك ذم وىم٧م اجلامع حتت٤مج إمم أن شمًتٕمٞمذ سم٤مهلل ُمٜمف:  ي٘مقل ُمٌٞمٜم٤ًم هلذا اًمٕمدو اًمٚمدود أٟمف

أن أضمدىمؿ إذا أراد أن يٟمَت أهٙمف همٗم٣مل: زمًؿ اهلل، ايمٙمٜمؿ صمٛمٌٛم٣م ايمُمٝمْم٣من وصمٛم٤م ايمُمٝمْم٣من َم٣م 

 .»رزومتٛم٣م، هم١من ومدر زمٝمٛمٜمام ويمد مل ييه ايمُمٝمْم٣من

٤ًٌم، ومت٤مرة ختقومف ُمـ اًمٖمقل واًمٜمٌل  ،وإم اجل٤مهٚم٦م ٓ جيقز هل٤م أن متأل ىمٚم٥م اًمقًمد رقم

وأظمرى وأظمرى، سمؾ ُمـ  ،، وأظمرى ختقومف ُمـ أم اًمّمٌٞم٤من»ٓ نمقل«ي٘مقل:  

ي٘مقل ٓسمـ قم٤ٌمس  أول إُمر يٜمٌٖمل أن ٟمرسمط ىمٚمقب أوٓدٟم٤م سم٤مهلل قمزوضمؾ، وم٤مًمٜمٌل 

ي٣م نمالم إين أفمٙمٚمؽ ىمٙمامت اضمٖمظ اهلل حيٖمٓمؽ، اضمٖمظ اهلل جتده «وهق همالم صٖمػم: 

، وي٘مقل أيًْم٤م: »ؽمتٔمٛم٦م هم٣مؽمتٔمـ زم٣مهللجت٣مهؽ، إذا ؽمٟميم٦م هم٣مؽمٟمل اهلل، وإذا ا

اضمرص فمعم َم٣م يٛمٖمٔمؽ واؽمتٔمـ زم٣مهلل وٓ سمٔمجزن، وٓ سمٗمؾ: يمق أين همٔمٙم٦م ىمذا وىمذا «

 .»ايمُمٝمْم٣من ويم٘مـ ومؾ: ومدر اهلل وَم٣م ؾم٣مء همٔمؾ فمٚمؾيم٘م٣من ىمذا وىمذا، هم١من يمق سمٖمتح 

                                                        

 (.807/808( )م 5009)خ ( 2216)

 ( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام.1434( )م 6388)خ ( 2217)

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.2222)م ( 2218)

 ( ًمإلمام اًمقادقمل رمحف اهلل.31-1/30( وهمػمه وهق ذم اجلامع اًمصحقح )7/219)ت ( 2219)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2664)م ( 2220)
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 وم٤مإليامن سم٤مًم٘مدر ًمف أصمر يمٌػم ذم رضمقًمتؽ وذم ؿمج٤مقمتؽ وذم يمرُمؽ، وأٟمف ٓ يّمٞمٌؽ

ٓح ََم٣م ىَمَت٤َم ﴿إٓ ُم٤م يمت٥م اهلل ًمؽ:  ٌَٛم٣َم إِ ـْ ُيِِمٝم  .[32]اًمتقسم٦م:﴾يَمٛم٣َم اهللُوُمْؾ يَم

ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتقيمؾ قمغم اهلل وأن ٟم٘مٓمع اًمٞم٠مس ُمـ اًمٕمقسمكم ص٤مطم٥م رداع اًمدضم٤مل اًمذي 

حترؾمف احلٙمقُم٦م سمجٜمقده٤م، وُمـ دضم٤مل سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف )حمٛمد أُملم(، وُمـ اًمدضم٤مضمٚم٦م 

ـْ َئْمَتِِمْؿ زمِ ﴿: اًمّمٖم٤مر اًمذيـ سمّمٕمدة وُمـ همػمهؿ اٍط  ٣مهللِ َوََم هَمَٗمْد ُهِدَي إلَِم ِسَ

َتِٗمٝمؿٍ  ًْ ْؾ فَمعَم ﴿ ،[222]آل قمٛمران:﴾َُم ـْ َيَتَقىمح ٌُفُ  اهللَِوََم ًْ  اهللَُأيَمْٝمَس ﴿ ،[5]اًمٓمالق:﴾هَمُٜمَق ضَم

ٌَْدهُ  ، أُم٤م يٙمٗمٞمٜم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمذي طمٗمٔمٜم٤م ذم فمٝمقر آسم٤مئٜم٤م، صمؿ [54]اًمزُمر:﴾زمَِ٘م٣مٍف فَم

ًٓ ٓ ٟمٗمرق سملم اًمتٛمرة واجلٛمرة؟! ،ن أُمٝم٤مشمٜم٤مذم سمٓمق  صمؿ وٟمحـ أـمٗم٤م

ـْ ﴿ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمتٛمد قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ٣ٌَمٌت َِم يَمُف َُمَٔمٗمِّ

ـْ َأَْمِر  ـْ طَمْٙمِٖمِف حَيَْٖمُٓمقَٞمُف َِم  ، أي: سم٠مُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.[22]اًمرقمد:﴾اهللِزَمكْمِ َيَدْيِف َوَِم

ج رضمؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ظمٞمؼم وشمٌٕمف ؿمٞمٓم٤مٟم٤من يريدان أن يْماله وي١مذي٤مه، وىمد ظمر

ومتٌٕمٝمام ضمٜمل ُمًٚمؿ ي٘مقل هلام: ارضمٕم٤م ارضمٕم٤م طمتك ردمه٤م، وىم٤مل ًمٚمرضمؾ اإلٟمز: اىمرأ قمغم 

 .اًمًالم وىمؾ ًمف: إٟمٜم٤م ٟمجٛمع صدىم٤مشمٜم٤م وًمق شمّمٚمح ًمف ٕشمٞمٜم٤م هب٤م إًمٞمف رؾمقل اهلل 

ذم صالشمف ومخٜم٘مف طمتك وضمد سمرد ًم٤ًمٟمف اًمِمٞمٓم٤من، وم٘مد قمرض ًمف  وىمد ظمٜمؼ اًمٜمٌل 

يمقٓ دفمقة أطمل ؽمٙمٝمامن ٕصٌح َمرزمقؿًم٣م دم ايم٣ًمري٥م يٙمٔم٤م زمف أوٓد «قمغم يده وىم٤مل: 

، أي: خي٤مف »َمٛمؽ ي٣م فمٚمر يَمَٝمِٖمره إن ايمُمٝمْم٣من «: ، وىم٤مل اًمٜمٌل »اظمديٛم٥م

                                                        

 (.1/368( ؿمايمر( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام وهق ذم اجلامع )2510رواه أمحد )( 2221)

 ( قمـ أيب اًمدرداء ريض اهلل قمـف.542)م ( 2222)

 (.4/30( قمـ سمريدة ريض اهلل قمـف وهق ذم اجلامع اًمصحقح )5/353رواه أمحد )( 2223)
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، »يمق ؽمٙم٘م٦م همًج٣م ي٣م فمٚمر يمًٙمؽ ايمُمٝمْم٣من همًج٣م نمغم همجؽ«ُمٜمؽ، وي٘مقل أيًْم٤م: 

 ٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ.أقم٤مذ

 اخلطب٘ الجاىٔ٘
احلٛمد هلل، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم، وأؿمٝمد أن ٓ 

 إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

 ﴾يْمَٖمَٙمِؼ وُمْؾ َأفُمقُذ زمَِربِّ ا﴿ أُم٤م سمٕمد: ومٛمـ أٟمٗمع اًمٕمالضم٤مت ًمٚمًحر اًمِمٞمٓم٤مين ىمراءة:

، وآقمت٘م٤مد أن هذا اًم٤ًمطمر اًمٚمئٞمؿ، سمؾ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ ٓ يًتٓمٞمع أن يتٍمف [2]اًمٗمٚمؼ:

 ذم رء إٓ سم٢مذن اهلل قمزوضمؾ.

َٝم٣مؿمكُِم فَمعَم َُمْٙمِؽ ﴿ ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ٌَُٔمقا ََم٣م سَمْتُٙمقا ايمُمح َواسمح

ْحَر َوََم٣م ُأْٞمِزَل فَمعَم ؽُمَٙمْٝماَمَن َوََم٣م ىَمَٖمَر ؽُمَٙمْٝماَمُن َويَم٘مِ  ًِّ َٝم٣مؿمكَِم ىَمَٖمُروا ُئَمٙمُِّٚمقَن ايمٛمح٣مَس ايم ـح ايمُمح

ـُ همِْتٛم٥ٌَم هَمال سَمْ٘مٖمُ  اَم َٞمْح ـْ َأضَمٍد ضَمتحك َيُٗمقٓ إِٞمح اَمِن َِم ٣ٌَمزمَِؾ َه٣مُروَت َوََم٣مُروَت َوََم٣م ُئَمٙمِّ ْر اظمََْٙمَ٘مكْمِ زمِ

وُمقَن زمِفِ  ـْ  هَمَٝمَتَٔمٙمحُٚمقَن َِمٛمُْٜماَم ََم٣م ُيَٖمرِّ ـَ زمِِف َِم ي ٓح زم١ِمِْذِن  زَمكْمَ اظمَْْرِء َوَزْوصِمِف َوََم٣م ُهْؿ زمَِّم٣مرِّ َأضَمٍد إِ

 .[221]اًمٌ٘مرة:﴾اهللِ

وم٤مًم٤ًمطمر ًمق أن هٜم٤مك طمٙمقُم٦م شم٘مٞمؿ احلدود يم٤من اًمقاضم٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شمدقمقه وأن 

 شمًتٞمٌف، وم٢من شم٤مب وإٓ ىمتؾ8 ٕٟمف يٕمتؼم يم٤مومًرا، صمؿ ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمٌٞمٜم٤ًم ًمْمٕمػ

٣مضِمُر ﴿اًم٤ًمطمر اًمذي هت٤مسمف ىمٚمقب يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس:  ًح اَم َصٛمَُٔمقا ىَمْٝمُد ؽَم٣مضِمٍر َوٓ ُيْٖمٙمُِح ايم إِٞمح

 .[47]ـمـف:﴾ضَمْٝم٧ُم َأسَمك

                                                        

 ( قمـ ؾمعد ريض اهلل قمـف.3294( )م 2396)خ ( 2224)
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ومٞمٜمٌٖمل أن ٟمٕمرف ىمدر اًم٤ًمطمر وأٟمف ذًمٞمؾ ُمٝملم ًمٞمس ًمف ىمدرة قمغم رء، إٓ أن يريد 

قدي طمتك يم٤من سمـ إقمّمؿ اًمٞمٝم ىمد ؾمحره ًمٌٞمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

، وأظمؼماه خيٞمؾ إًمٞمف أٟمف ي٠ميت أهٚمف وعم٤م ي٠مهتـ، طمتك ٟمزل ُمٚمٙم٤من ورىمٞم٤مه وؿمٗمل اًمٜمٌل 

أن اًمًحر ذم سمئر ذروان ذم ُمِمط وُمِم٤مـم٦م، أي ذم رء ُمـ اًمِمٕمر، اعمِمط اًمذي يٛمتِمط 

ٓ «: أٓ ٟمخرضمف؟ ىم٤مل: سمف، واعمِم٤مـم٦م اًمِمٕمر اًمتل خترج ُمـ اًمرأس، وم٘مٞمؾ ًمٚمٜمٌل 

 .»يمٛم٣مس ًذا وومد ؾمٖم٣مين اهلل فمزوصمؾأريد أن أشمغم فمعم ا

ومٕمغم اعمًٚمؿ إذا اسمتكم سمٌمء أن يّمؼم وحيت٥ًم وي٠ًمل أهؾ اًمٕمٚمؿ، وم٘مد وضمد أٟم٤مس 

ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م سمّمٜمٕم٤مء، وسمٙمثػم ُمـ اعمدن اًمٞمٛمٜمٞم٦م يٕم٤مجلقن اًمٍمع سم٠مذيم٤مر ُمنموقم٦م، 

ض، وًمٙمـ إمم اهلل اعمِمتٙمك سمٕمض اعمٕم٤مجللم مل ي١مت احلٙمٛم٦م، ومٞمدظمؾ إوه٤مم قمغم اعمري

ويٛمٙمـ أهن٤م  ،ومٌٝمذا يتحٓمؿ اعمريض .وإن يم٤من هذا اعمٕم٤مًم٩م ؾمٜمًٞم٤م ومٞم٘مقل: سمؽ قمنمة ضمـ

ومٚمٞمس ومٞمف إٓ ضمٜمل واطمد، ي٘مٚم٥م صقشمف يمام يٗمٕمؾ ص٤مطم٥م )أم طمدجي٤من(،  يمذسم٦م

 ومت٤مرة يتٙمٚمؿ سمٚمٖم٦م اًمّمٖمػم، وشم٤مرة سمٚمٖم٦م اًمٙمٌػم، وشم٤مرة سمٚمٖم٦م اعمرأة إمم همػم ذًمؽ.

ل ًمٚمٛمريض: سمحٛمد اهلل أٟم٧م سمخػم قمٚمٞمؽ ومٞمج٥م أن يٕمٓمك اًمٓمٌٞم٥م احلٙمٛم٦م وأن ي٘م٤م

 وُمـ اعمح٤مومٔم٦م قمغم إذيم٤مر. ،أن شمرسمط ىمٚمٌؽ سم٤مهلل قمزوضمؾ، وأن شمٙمثر ُمـ شمالوة اًم٘مرآن

َمـ وم٣مل دم يقَمف: ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف، يمف اظمٙمؽ ويمف «ي٘مقل:  واًمٜمٌل 

ؽمٝمئ٥م  احلٚمد وهق فمعم ىمؾ رء ومدير َم٣مئ٥م َمرة ىمت٦ٌم يمف َم٣مئ٥م ضمًٛم٥موحمٝم٦م فمٛمف َم٣مئ٥م

ذيمؽ ضمتك يٚمز، ومل يٟمت أضمد زمٟمهمّمؾ مم٣م صم٣مء زمف  يقَمفوىم٣مٞم٦م يمف ضمرًزا َمـ ايمُمٝمْم٣من دم 

                                                        

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفام.2189( )م 63/51)خ ( 2225)

 ويعـل: مـ اجلـل.( 2226)
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 ، وإذا ىم٤مهلـ ذم اعم٤ًمء يمذًمؽ.»إٓ رصمؾ وم٣مل أىمثر مم٣م وم٣مل

وُمـ طمرز اخلٓمٞم٥م، وُمـ طمرز اًمٕمقسمكم،  ومٝمذ طمرز أطمًـ ُمـ طمرز اًمٓم٤مًمٌل

٤مٟمف وشمٕم٤ممم، واًمذيمر قم٤ٌمدة وُمـ طمرز ص٤مطم٥م سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف، ومٕمٚمٞمؽ أن شمٕمتٛمد قمغم اهلل ؾمٌح

ي٘مرسمؽ إمم اهلل قمزوضمؾ، ومتٔمٝمر اًمٗم٘مر وآطمتٞم٤مج إمم اهلل قمزوضمؾ اًمذي يًؽمك 

، وٓ شمٔمٝمره عمخٚمقق ُمثٚمؽ رسمام [62]اًمِمٕمراء:﴾َوإَِذا ََمِرْو٦ُم هَمُٜمَق َيُْمِٖمكمِ ﴿ويِمٗمٞمؽ: 

 يًخر ُمٜمؽ، ويدظمؾ قمٚمٞمؽ إوه٤مم ويٛمتص أُمقاًمؽ.

سمٕمّمٞمٝمؿ: اظمرج ي٤م قمدو اهلل ُمـ يسمقن اًمِمٞمٓم٤من وىمد يم٤من قمٚمامؤٟم٤م رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ي

اهلل، ويٜمّمحقٟمف وم٢من ىمٌؾ اًمٜمّمٞمح٦م وإٓ أظمذوا اًمٕمّم٤م ورضسمقا اعمريض، ًمٙمـ ُمـ  قمٌد

اًمذي ييب؟ اًمذي سمف ضمـ واجلٜمل ومٞمف، وم٢من اًميب ٓ ييه، أُم٤م أن ي٠مشمٞمؽ ُمريض 

 أقمّم٤مب وشميسمف وشم٘مقل: اظمرج ي٤م ظمٌٞم٨م، اظمرج ي٤م ظمٌٞم٨م، وم٤مٟم٧م شميب أظم٤مك اعمًٚمؿ

 وؾمٞم٘مقم وهق ىمد ورم ضمًد ومٞمج٥م أن شمتٜمٌف هلذا.

ومٕمٚمامؤٟم٤م رمحٝمؿ اهلل يم٤مٟمقا ييسمقن اعمريض طمتك خيرج ُمٜمف اجلٜمل، ورسمام يًٚمؿ ذم 

أهع وىم٧م سمخالف اعمٕم٤مجللم اًمٕمٍميلم وإن يم٤مٟمقا ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، وٟمنم ذيًٓم٤م ًمٞمدظمؾ 

اهلل صمؿ يٜمّمح،  ذا اجلٜمل: اظمرج قمدو اهلل ُمـ قمٌدإوه٤مم ذم ىمٚمقب إصح٤مء، ومٞم٘م٤مل هل

 وم٢من ىمٌؾ اًمٜمّمٞمح٦م وإٓ رضب.

طمتك ىم٤مل سمٕمض اجلـ ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: أظمرج يمراُم٦م ًمٚمِمٞمخ يٕمٜمل ؿمٞمخ 

اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ىم٤مل: ٓ، سمؾ اظمرج ـم٤مقم٦م هلل وًمرؾمقًمف، ومٝمذا هق اإلظمالص اًمذي 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2691( )م 6403)خ ( 2227)

 أؾمامء مشعقذيـ.( 2228)
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وشمٕم٤ممم، وأن  يٜمٌٖمل أن يٙمقن ذم اعمٕم٤مًم٩م، ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمتّمؿ سم٤مهلل، وأن ٟمٚمج٠م إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف

 ٟمدرب ىمٚمقسمٜم٤م قمغم اًمِمج٤مقم٦م، وقمغم قمدم اعم٤ٌمٓة هبذه إُمقر، وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ.

* * * 

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 واؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ُم٤م سمٕمد: ومٝمذه ضمٚم٦ًم سملم ُمٖمرب وقمِم٤مء ٟم٘مقل هذاطمتك ٓ يتقهؿ ُمتقهؿ أٟمٜم٤م ٟمخٓم٥م أ

 اجلٛمٕم٦م صمالث ظمٓم٥م شمٙمٛمٚم٦م خلٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م ين اهلل ذًمؽ.

ْٝمَْم٣مُن ىَماَم ﴿ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َي٣م زَمٛمِل آَدَم ٓ َيْٖمتِٛمَٛمحُ٘مُؿ ايمُمح

ٛمح٥ِم َيٛمْ  ـَ اجْلَ ـْ ضَمْٝم٧ُم َأطْمَرَج َأزَمَقْيُ٘مْؿ َِم ُف َيَراىُمْؿ ُهَق َووَمٌِٝمُٙمُف َِم اَم ؽَمْقآهِتاَِم إِٞمح َُّيُ
٣ٌَمؽَمُٜماَم يمغُِمِ

ِزُع فَمٛمُْٜماَم يمِ

ـَ ٓ ُي٠ْمَِمٛمُقنَ  ِذي َٝم٣مؿمِكَم َأْويمَِٝم٣مَء يمِٙمح ٣م صَمَٔمْٙمٛم٣َم ايمُمح  .[15]ٕقمراف: ﴾ٓ سَمَرْوََّنُْؿ إِٞمح

إسمقيـ قمٚمٞمٝمام  ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م سمٞم٤من ُم٤م ؾمٕمك إًمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ُمـ ومْمٞمح٦م

٤ًٌم ذم ؾم٘مقط ًم٤ٌمؾمٝمام قمٜمٝمام، وؿمٕمرا سم٤مًمٗمْمٞمح٦م ومٓمٗم٘م٤م خيّمٗم٤من  اًمًالم، طمٞم٨م يم٤من ؾمٌ

 قمٚمٞمٝمام ُمـ ورق اجلٜم٦م.

ومٕمداوة اًمِمٞمٓم٤من ًمألسمقيـ وًمذريتٝمام ىمديٛم٦م ُمٜمذ طمّمؾ سمٞمٜمف وسملم آدم ُم٤م طمّمؾ 

ْ َأفْمَٜمْد إيَِمْٝمُ٘مْؿ َي٣م زَمٛمِل آَدَم أَ ﴿ وطمًده، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ْٝمَْم٣مَن َأمَل ٌُُدوا ايمُمح ْن ٓ سَمْٔم

ُف يَمُ٘مْؿ فَمُدوٌّ َُمٌكِمٌ  َتِٗمٝمؿٌ *  إِٞمح ًْ اٌط َُم ٌُُدويِن َهَذا ِسَ َويَمَٗمْد َأَوؾح َِمٛمُْ٘مْؿ صِمٌاًِل ىَمثغِمًا *  َوَأِن افْم
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٣م ﴿ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:[41-42]ّيس:﴾َأهَمَٙمْؿ سَمُ٘مقُٞمقا سَمْٔمِٗمُٙمقنَ  َ َي٣م َأُّيه

ُ٘مْؿ زمِ  اهللِإِنح َوفْمَد  ايمٛمح٣مُس  ٞمح ْٞمَٝم٣م َوٓ َيُٕمرح َٝم٣مُة ايمده ُ٘مُؿ احْلَ ٞمح ْٝمَْم٣مَن *  ايْمَٕمُرورُ  ٣مهللِضَمؼٌّ هَمال سَمُٕمرح إِنح ايمُمح

ِٔمغمِ  ًح ـْ َأْصَح٣مِب ايم اَم َيْدفُمق ضِمْززَمُف يمَِٝمُ٘مقُٞمقا َِم ُِذوُه فَمُدّوًا إِٞمح  .[4-3]وم٤مـمر: ﴾يَمُ٘مْؿ فَمُدوٌّ هَم٣مَتح

ظمٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م وم٤مًمِمٞمٓم٤من ٓ يؼمز أُم٤مُمؽ طمتك شمٜمتّمػ ُمٜمف، وإٓ ومٗمل  ويمام شم٘مدم ذم

سمٜمل آدم ؿمجٕم٤من ومٞمٛمٙمـ أن يؼمزون ًمف، وظمّمقًص٤م ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ْٝمَْم٣مِن ىَم٣مَن َؤِمٝمٖم٣مً ﴿ ْٝمَْم٣مِن إِنح ىَمْٝمَد ايمُمح ، ومٙمٞمد اًمِمٞمٓم٤من [54]اًمٜم٤ًمء:﴾هَمَٗم٣مسمُِٙمقا َأْويمَِٝم٣مَء ايمُمح

ف ُمـ اًمِمجٕم٤من إُم٤م أن ي٘متٚمقه، وإُم٤م أن ي٘متٚمٝمؿ ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ هي٥م ومٙم٤من يؼمز ًم 8وٕمٞمػ

ٟمٗمًف هلل، ويٌٞمع ٟمٗمًف هلل قمزوضمؾ ويتّم٤مرع ُمع اًمِمٞمٓم٤من طمتك ي٘متؾ اًمٕمدو اًمٚمدود، ًمٙمـ 

وأطمًـ قمّمٛم٦م ُمٜمف: آقمتّم٤مم سم٤مإلظمالص هلل قمزوضمؾ، وم٢من  ،ي٠مشمٞمف ُمـ ىمٌؾ اًمقؾمقؾم٦م

نُْمقِ ﴿ اًمِمٞمٓم٤من قمٜمد أن ىم٤مل: َٕ سمَِؽ  ٣ٌَمَدَك َِمٛمُْٜمُؿ *  َيٛمحُٜمْؿ َأَْجَِٔمكمَ وَم٣مَل هَمٌِِٔمزح ٓح فِم إِ

 .[65-61]ّص: ﴾اظمُْْخَٙمِِمكمَ 

إذا دطمؾ أضمدىمؿ ايمٌٝم٦م همٗم٣مل: زمًؿ اهلل «ي٘مقل:  واعمح٤مومٔم٦م قمغم إذيم٤مر وم٤مًمٜمٌل 

وم٣مل ايمُمٝمْم٣من: ٓ َمٌٝم٦م، هم١مذا أىمؾ ؿمٔم٣مَمف همٗم٣مل: زمًؿ اهلل وم٣مل ايمُمٝمْم٣من: وٓ 

 .»فمُم٣مء

 وم٤مُمًٙمٝم٤مٚمقن، ومج٤مء أقمرايب وم٠مدظمؾ يده ذم اًمٓمٕم٤مم واًمّمح٤مسم٦م ي٠ميم ويم٤من اًمٜمٌل 

 ، وهٙمذا»إن ايمُمٝمْم٣من يًتحؾ ؿمٔم٣مَمٛم٣م ِبذا، ومؾ: زمًؿ اهلل«وىم٤مل:  اًمٜمٌل 

َم٣م زال «وىم٤مل:  اجل٤مري٦م اًمتل أيمٚم٧م ومل شمًؿ اهلل، صمؿ ؾمٛم٧م اهلل ومْمحؽ اًمٜمٌل 

                                                        

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.2018)م ( 2229)

 .( قمـ طمذيػة ريض اهلل قمـف2017)م ( 2230)
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 .»ايمُمٝمْم٣من يٟمىمؾ َمٔمٜم٣م ضمتك ذىمرت اهلل همتٗمٝمٟم

سمـ اًمٕم٤مص ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  سمـ قمٛمرو اهللقمـ قمٌد "ؾمٜمـ أيب داود"وذم 

إذا دطمؾ أضمدىمؿ اظمًجد همٗم٣مل: أفمقذ زم٣مهلل ايمٔمٓمٝمؿ وزمقصمٜمف ايم٘مريؿ وؽمٙمْم٣مٞمف «: 

، وطمدي٨م أيب »ايمٗمديؿ َمـ ايمُمٝمْم٣من ايمرصمٝمؿ، وم٣مل ايمُمٝمْم٣من: فمِمؿ َمٛمل ؽم٣مئر ايمٝمقم

، وطمدي٨م »ايمٙمٜمؿ افمِمٚمٛمل َمـ ايمُمٝمْم٣من«قمٜمد اخلروج ُمـ اعمًجد، وومٞمف:  هريرة

وأفمقذ زمؽ َمـ أن «، وطمدي٨م: »أفمقذ زمؽ َمـ ايمُمٝمْم٣من وذىمف«هريرة أيًْم٤م وومٞمف: أيب 

ُمـ  "اًمّمحٞمح اعمًٜمد مم٤م ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم"، وهذا احلدي٨م ذم »يتخٌْمٛمل ايمُمٝمْم٣من

وهذا أُمر ُمٞمن وؾمٝمؾ قمغم يمؾ أطمد، ومت٘مقًمف ذم صالة اًمٗمجر  طمدي٨م أيب اًمٞمن

 وذم ؾم٤مئر اًمّمٚمقات.

آي٦م اًمٙمرد، وم٢من اًمِمٞمٓم٤من ىم٤مل ٕيب هريرة: إٟمؽ إذا ومم٤م يٕمّمؿ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ىمراءة 

، وم٘م٤مل ىمرأهت٤م قمٜمد ُمْمجٕمؽ وقمٜمد ٟمقُمؽ ٓ ي٘مرسمؽ ؿمٞمٓم٤من، وم٠مظمؼم أسمق هريرة اًمٜمٌل 

 .»صدومؽ وهق ىمذوب«: اًمٜمٌل 

                                                        

 ( قمـ أمقة سمـ خمٌم وومقف اعمثـك سمـ قمٌد اًمرمحـ اخلزاقمل جمفقل.3768رواه أسمق داود )( 2231)

ًٌا.( 2232)  شمؼدم ىمري

 (.2/8) "اجلامع اًمصحقح"( وهق ذم 1/254رواه اسمـ ماضمة )( 2233)

 (.1454) »اًمصحقح اعمًـد«(، و8/282(، )اًمـًائل 9/409ـ رواه أسمق داود )( 2234)

ٌُخاري ُمعؾَّؼًا ووصؾف اًمـًائل ذم قمؿؾ اًمققم شمؼدم ذم )دضماضمؾة اًمقؿـ( سم( 2235) اب اًمعؼقدة. رواه اًم

 واًمؾقؾة وؾمـده طمًـ.
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يٟمَت أضمدىمؿ ايمُمٝمْم٣من فمٛمد ٞمقَمف همٝمٔمٗمد «ىم٤مل:  أن اًمٜمٌل  "اًمّمحٞمح"وذم 

دة: فمٙمٝمؽ يمٝمؾ ؿمقيؾ، هم١مذا هق وم٣مم وذىمر فمعم وم٣مهمٝم٥م رأؽمف شمالث فمٗمد، يٗمقل فمٛمد ىمؾ فمٗم

اهلل اٞمحٙم٦م فمٗمدة، وإذا سمقوٟم اٞمحٙم٦م ايمٔمٗمدة ايمث٣مٞمٝم٥م، وإذا صعم اٞمحٙم٦م ايمثالث ايمٔمٗمد، 

همٟمصٌح ٞمُمٝمًْم٣م ؿمٝم٤م ايمٛمٖمس، وإذا وم٣مم ومل يذىمر اهلل ومل يتقوٟم ومل يِمؾ وم٣مم طمٌٝم٧م ايمٛمٖمس 

 .»ىمًالن

ٝمْم٣من دم ذيم٘مؿ زم٣مل ايمُم«سمرضمؾ ُم٤م ىم٤مم طمتك أصٌح وم٘م٤مل:  وأظمؼم اًمٜمٌل 

 .»أذٞمٝمف

* * * 

                                                        

 (.776( )م 1142)خ ( 2236)

 ( قمـ اسمـ مًعقد ريض اهلل قمـف.774( )م 1144)خ ( 2237)
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ْؿ َووَم٣مَل ٓ نَم٣ميم٤َِم يَمُ٘مُؿ ايْمَٝمْقَم ﴿ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ْٝمَْم٣مُن َأفْماَمََلُ ُؿ ايمُمح ـَ ََلُ َوإِْذ َزيح

ـَ ايمٛمح٣مِس َوإيِنِّ صَم٣مٌر يَمُ٘مْؿ هَمَٙمامح سَمَراَءِت ايْمِٖمَئَت٣منِ  ٌَْٝمِف َووَم٣مَل إيِنِّ زَمِريٌء َِمٛمُْ٘مْؿ إيِنِّ  َِم َٞمَ٘مَص فَمعَم فَمِٗم

 ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[26ٕٟمٗم٤مل:ا]﴾ؾَمِديُد ايْمِٔمَٗم٣مِب  اهللُوَ  اهللََأَرى ََم٣م ٓ سَمَرْوَن إيِنِّ َأطَم٣مُف 

٣مِن اىْمُٖمْر هَمَٙمامح ىَمَٖمَر وَم٣مَل إيِنِّ زمَ ﴿ ًَ ْٞم ْٝمَْم٣مِن إِْذ وَم٣مَل يمِْْلِ َربح  اهللَِريٌء َِمٛمَْؽ إيِنِّ َأطَم٣مُف ىَمَٚمَثِؾ ايمُمح

ـِ همِٝمَٜم٣م َوَذيمَِؽ صَمَزاُء ايمٓمح٣مظمكِِمَ *  ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  اَُم دِم ايمٛمح٣مِر طَم٣ميمَِدْي ٌََتُٜماَم َأَّنح -24]احلنم: ﴾هَمَ٘م٣مَن فَم٣موِم

٣مِن طَمُذوًٓ ﴿، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: [25 ًَ ْٞم ْٝمَْم٣مُن يمِْْلِ ، وىم٤مل [17]اًمٗمرىم٤من:﴾َوىَم٣مَن ايمُمح

ََْمُر إِنح ﴿ ٤مٟمف وشمٕم٤ممم:ؾمٌح ْٕ ْٝمَْم٣مُن ظمَح٣م وُمِِضَ ا ؼِّ َوَوفَمْدسُمُ٘مْؿ  اهللََووَم٣مَل ايمُمح َوفَمَدىُمْؿ َوفْمَد احْلَ

ٌُْتْؿ رِم هَمال سَمُٙمقَُمقيِن  ٓح َأْن َدفَمْقسُمُ٘مْؿ هَم٣مؽْمَتَج ـْ ؽُمْٙمَْم٣مٍن إِ هَمَٟمطْمَٙمْٖمُتُ٘مْؿ َوََم٣م ىَم٣مَن رِمَ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َِم

ُ٘مؿْ  ًَ ٌُْؾ  َويُمقَُمقا َأْٞمُٖم ـْ وَم ىْمُتُٚمقِن َِم طِملح إيِنِّ ىَمَٖمْرُت زماَِم َأْذَ طِمُ٘مْؿ َوََم٣م َأْٞمُتْؿ زمُِٚمٌْمِ ََم٣م َأَٞم٣م زمُِٚمٌْمِ

ْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمؿٌ   .[11]اسمراهٞمؿ:﴾إِنح ايمٓمح٣مظمكَِِم ََلُ

ُمـ ذًمؽ اًمٕمدو  ومٞمٜمٌٖمل أن شمتحّمـ سم٤مٕذيم٤مر وسم٤مًمٕم٤ٌمدة وسمٛمت٤مسمٕم٦م رؾمقل اهلل 

 اًمٚمدود.

ْٝمَْم٣مِن َٞمْزٌغ هَم٣مؽْمَتِٔمْذ زمِ ﴿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم ـَ ايمُمح ٣م َيٛمَْزنَمٛمحَؽ َِم ُف  ٣مهللَِوإَِمح إِٞمح

ونَ *  ؽَمِٚمٝمٌع فَمٙمِٝمؿٌ  ٌٌِْمُ ُروا هَم١مَِذا ُهْؿ َُم ْٝمَْم٣مِن سَمَذىمح ـَ ايمُمح ُٜمْؿ ؿَم٣مئٌِػ َِم ًح َٗمْقا إَِذا ََم ـَ اسمح *  إِنح ايمحِذي

وََّنُْؿ دِم ايْمٕمَ  ونَ َوإطِْمَقاَُّنُْؿ َيُٚمده  .[121-122ٕقمراف: ا]﴾لِّ شُمؿح ٓ ُيْٗمٌِمُ

ومٕمٜمدك سمحٛمد اهلل طمّم٤مٟم٦م وًمٞم٧ًم سمحّم٤مٟم٦م دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م شمٜمتٝمل إذا مل شمٙمـ قمًٌدا هلؿ 
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ْٝمَْم٣مَن َيٛمَْزُغ ﴿ ٝمٞم٦م سم٢مذن اهلل:ـًمٙمٜمٝم٤م طمّم٤مٟم٦م إًم ـُ إِنح ايمُمح ًَ ٣ٌَمِدي َيُٗمقيُمقا ايمحتِل ِهَل َأضْم َووُمْؾ يمِِٔم

ْٝمَْم٣منَ  ٣مِن فَمُدّوًا َُمٌِٝمٛم٣مً  زَمْٝمٛمَُٜمْؿ إِنح ايمُمح ًَ ْٞم  .[35]آهاء:﴾ىَم٣مَن يمِْْلِ

وهذه أيًْم٤م شمٕمتؼم طمّم٤مٟم٦م سم٢مذن اهلل، ٕن اًمِمٞمٓم٤من ىمد أيس أن يٕمٌده اعمّمٚمقن وًمٙمـ 

  ."صحٞمح ُمًٚمؿ"سم٤مًمتحريش يمام ذم 

اًمٙمالم اًمٓمٞم٥م  أظمقكوؾمٛمع ُمٜمؽ  ،وم٢مذا أراد اًمِمٞمٓم٤من أن حي٤مرش سمٞمٜمؽ وسملم أظمٞمؽ

٣ٌَمِدي ﴿ؾ ٟمٗمس أظمٞمؽ إذا يم٤مٟم٧م ذيرة: أطمٌٓم٧م قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من، وأطمٌٓم٧م قمٛم ِٔم
َووُمْؾ يمِ

٣مِن فَمُدّوًا َُمٌِٝمٛم ًَ ْٞم ْٝمَْم٣مَن ىَم٣مَن يمِْْلِ ْٝمَْم٣مَن َيٛمَْزُغ زَمْٝمٛمَُٜمْؿ إِنح ايمُمح ـُ إِنح ايمُمح ًَ  ﴾٣مً َيُٗمقيُمقا ايمحتِل ِهَل َأضْم

 .[35]آهاء:

ن واًمِمٞمٓم٤من يٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمحرص يمؾ احلرص قمغم ؿمٖمؾ أٟمٗمًٜم٤م ُمٜمف سم٤مًمٕم٤ٌمدة8 وم٢م

اًمٕم٤ٌمدة شم٘مقي اًم٘مٚم٥م، ًمٙمـ اًم٘مٚم٥م اًمٗم٤مرغ يتخٓمٗمف اًمِمٞمٓم٤من، ويًتٖمؾ اًمٗمرص، سمؾ ضم٤مء 

اًمٜم٤مس ومػمضمٕمقن إًمٞمف وي٘مقل ىم٤مئٚمٝمؿ:  أٟمف يرؾمؾ ضمٜمقده إلوالل "اًمّمحٞمح"ذم 

وذم ]ُم٤م زًم٧م سمف طمتك ومٕمؾ يمذا ويمذا، وآظمر ي٘مقل: ُم٤م زًم٧م سمف طمتك ومٕمؾ يمذا ويمذا، 

ف طمتك ىمتؾ اًمٜمٗمس اعمحرُم٦م ومٞم٘مقل ًمف أن واطمًدا ُمٜمٝمؿ ي٘مقل: ُم٤م زًم٧م سم سمٕمْمٝم٤م

 وذم رواي٦م أظمرى: طمتك وم٤مرق اُمرأشمف ومٞم٘مقل ًمف: ٟمٕمؿ أٟم٧م. [اًمِمٞمٓم٤من: ٟمٕمؿ أٟم٧م

ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر أن اًمٜمٌل  "اًمّمحٞمح"وٟمًٞم٧م قمالضًم٤م ُمٝماًم وهق ُم٤م ضم٤مء ذم 

أُمر سم٢مهمالق إسمقاب ذم اًمٚمٞمؾ وسمقيم٤مء إؾم٘مٞم٦م، وسمحٗمظ اًمّمٌٞم٤من إذا أىمٌؾ اًمٚمٞمؾ،  

                                                        

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.2813)م ( 2238)

 هذه اًمرواية قمـد اسمـ طمٌان مـ طمديث أيب مقؾمك ريض اهلل قمـف.( 2239)

 (.1012( )م 3304)خ ( 2240)
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، واًمّمٌٞم٤من يٜمٌٖمل ذم »ايمُمٝمْم٣من ٓ يٖمتح زم٣مزًم٣م َمٕمٙمًٗم٣م وٓ حيؾ وفم٣مء َمقىمقًءاهم١من «وىم٤مل: 

إىم٤ٌمل اًمٚمٞمؾ ىمٌؾ همروب اًمِمٛمس سم٘مٚمٞمؾ أن يدظمٚمقا إمم اًمٌٞم٧م صمؿ يٌ٘مقا ومٞمف إمم ىمري٥م 

ومٕمغم اعمًٚمؿ سم٤مٕذيم٤مر وسم٤مٕدقمٞم٦م اًمقاردة قمـ ومٗمل إىم٤ٌمل اًمٚمٞمؾ شمٜمتنم اًمِمٞم٤مـملم،  اًمٕمِم٤مء

 .اًمٜمٌل 

أفمٝمذىمام «يم٤من يٕمقذ طمًٜم٤ًم وطمًٞمٜم٤ًم ومٞم٘مقل:  ٜمٌل أن اًم "اًمّمحٞمح"وذم 

 .»زم٘مٙمامت اهلل ايمت٣مَم٥م َمـ ىمؾ فمكم َٓم٥م وَمـ ىمؾ ؾمٝمْم٣من وه٣مَم٥م

 ومٞمٜمٌٖمل أن ٟمحرص قمغم شمٕمقيذ أوٓدٟم٤م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من، وأن ٟمحرص قمغم شمٕمقيذ أٟمٗمًٜم٤م.

 وٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يقوم٘مٜم٤م وإي٤ميمؿ عم٤م حي٥م ويرى، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

*** 

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام.3371)خ ( 2241)
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 اخلطب٘ األّىل
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م 

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ 

 إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

٣م ايمح ﴿ َ ُٗمقا َي٣م َأُّيه ـَ آََمٛمُقا اسمح ٙمُِٚمقنَ  اهللَِذي ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ]آل ﴾ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم

  [221قمٛمران:

ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح ﴿ ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح َي٣م َأُّيه

ُٗمقا َِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ  ٣مًء َواسمح َْرضَم٣مَم إِنح  اهللًََ ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  اهللَايمحِذي سَم

  .[2]اًمٜم٤ًمء:﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ُٗمقا ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  اهللََي٣م َأُّيه

 .[52-52]إطمزاب: ﴾َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝمامً  اهللَـْ ُيْمِِع ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوَمَ 

ـْ ُدفَم٣مِء ﴿ أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ٣مُن َِم ًَ ْٞم ِ ْٕ َٟمُم ا ًْ ٓ َي

ه هَمَٝم٠ُموٌس وَمٛمُقطٌ  ُف ايمممح ًح غْمِ َوإِْن ََم ٥ًم َِمٛمح٣م*  اخْلَ ـْ َأَذوْمٛم٣َمُه َرمْحَ
ـح  َويَمئِ ْتُف يَمَٝمُٗمقيَم ًح اَء ََم ـْ زَمْٔمِد رَضح َِم

ـح ا ٌِّئَ ٛمَك هَمَٙمٛمُٛمَ ًْ ـْ ُرصِمْٔم٦ُم إلَِم َريبِّ إِنح رِم فِمٛمَْدُه يَمْٙمُح
٣مفَم٥َم وَم٣مئَِٚم٥ًم َويَمئِ ًح ـه ايم ـَ َهَذا رِم َوََم٣م َأـُم يمحِذي

ـْ فَمَذاٍب نَمٙمِٝمظٍ  ٣مِن َأفْمَرَض َوَٞمَٟمى َوإَِذا َأٞمْ *  ىَمَٖمُروا زماَِم فَمِٚمُٙمقا َويَمٛمُِذيَٗمٛمحُٜمْؿ َِم ًَ ْٞم ِ ْٕ َٔمْٚمٛم٣َم فَمعَم ا

ه هَمُذو ُدفَم٣مٍء فَمِريضٍ  ُف ايمممح ًح  .[32-27]ومّمٚم٧م:﴾زمَِج٣مٞمٌِِِف َوإَِذا ََم

ذم ه١مٓء أي٤مت سمٞم٤من ُم٤م قمٚمٞمف يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ يدقمق اهلل ؾمٌح٤مٟمف 
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تف رضاء يئس وشمٕم٤ممم ويٚمح قمٚمٞمف وهذا أُمر طمًـ، وم٤مًمدقم٤مء هق اًمٕم٤ٌمدة، ًمٙمٜمف إذا أص٤مسم

وىمٜمط، وهذا يٕمتؼم يمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل قمغم ًم٤ًمن إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف 

٣ميمهقنَ ﴿ اًمًالم: ٓح ايمّمح ِف إِ ٥ِم َرزمِّ ـْ َرمْحَ ـْ َيْٗمٛمَُط َِم ، وي٘مقل أيًْم٤م قمغم [34]احلجر:﴾وَم٣مَل َوََم

ـْ َرْوِح ﴿ًم٤ًمن يٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمًالم: ُف ٓ َيْٝمَٟمُس َِم ٓح  اهللِإِٞمح  .[65]يقؾمػ:﴾ ايْمَٗمْقُم ايْمَ٘م٣مهمُِرونَ إِ

وم٤مًمٞم٠مس يٕمتؼم يمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر، صمؿ ذيمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٟمققًم٤م آظمر أٟمف إذا ُمًف 

ه ﴿اخلػم شمٙمؼم وشمٖمٓمرس:  ُف ايمممح ًح ٣مِن َأفْمَرَض َوَٞمَٟمى زمَِج٣مٞمٌِِِف َوإَِذا ََم ًَ ْٞم ِ ْٕ َوإَِذا َأْٞمَٔمْٚمٛم٣َم فَمعَم ا

 .[٧32م:]ومّمٚم﴾هَمُذو ُدفَم٣مٍء فَمِريضٍ 

٣مَن رُضٌّ َدفَم٣مَٞم٣م ﴿واعمرض، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ًَ ْٞم ِ ْٕ هَم١مَِذا ََمسح ا

اَم ُأوسمِٝمُتُف فَمعَم فِمْٙمؿٍ  يْمٛم٣َمُه ٞمِْٔمَٚم٥ًم َِمٛمح٣م وَم٣مَل إِٞمح ، ي٘مقل: أٟم٤م سمّمػم سم٤معمٙم٤مؾم٥م، [27]اًمزُمر:﴾شُمؿح إَِذا طَمقح

٤مين اهلل هذا اعم٤مل إٓ سم٥ًٌم سمّمػميت، وسمّمػم سم٤مًمدظمقل قمغم اًمٜم٤مس واخلروج، وُم٤م أقمٓم

سمؾ ي٘مقل: ُم٤م أقمٓمٞم٧م هذا اعم٤مل إٓ سم٥ًٌم سمّمػميت  ،وضمؾ ومٚمؿ يًٜمد إُمقر إمم اهلل قمز

ـح َأىْمَثَرُهْؿ ٓ َئْمَٙمُٚمقنَ ﴿ ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:
 .[27]اًمزُمر:﴾زَمْؾ ِهَل همِْتٛم٥ٌَم َويَم٘مِ

قمـ  "صحٞمح ُمًٚمؿ"ومٗمل قمغم اعمًٚمؿ أن يِمٙمر اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمناء واًمياء، 

٣ًٌم َٕمر اظم٠مَمـ، إن أَمره ىمٙمف طمغم «: صٝمٞم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  فمج

ويمٝمس ذاك إٓ يمٙمٚم٠مَمـ، إن أص٣مزمتف هاء ؾم٘مر هم٘م٣من طمغم يمف، وإن أص٣مزمتف رضاء صػم 

 .»هم٘م٣من طمغًما يمف

أن وم٢من اًمٙم٤مومر إذا أصٞم٥م سمخػم ويمذا وٕمٞمػ اإليامن شمٙمؼم وشمٖمٓمرس، واعم١مُمـ يٕمٚمؿ 

                                                        

 (.2999)م ( 2242)
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واًمتج٠م إمم  ،وضمؾ هذا ُمـ قمٜمد اهلل قمزوضمؾ، وم٢من ُمرض قمٚمؿ أن اعمرض ُمـ قمٜمد اهلل قمز

قَء ﴿ اهلل وشميع هلل ودقم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ًه ـْ جُيِٝم٤ُم اظمُّْْمَْمرح إَِذا َدفَم٣مُه َوَيْ٘مُِمُػ ايم َأَمح

َْرِض َأإيَِمٌف ََمَع  ْٕ َٔمُٙمُ٘مْؿ طُمَٙمَٖم٣مَء ا  .[41]اًمٜمٛمؾ:﴾اهللَِوجَيْ

ًٚمؿ أن يٚمتجئ إمم اهلل ويدقمق اهلل وي٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م، وًمٙمـ اعمزقمزع ومٕمغم اعم

ووٕمٞمػ اإليامن إذا أص٤مسمتف ُمّمٞم٦ٌم أو اسمتكم سمٛمرض ٓ يٙم٤مد يؽمك يم٤مهٜم٤ًم، ومت٤مرة ذم 

ـْ ﴿صٕمدة، وأظمرى ذم احلديدة، وأظمرى ذم رداع، ومال يًتًٚمؿ ًم٘مْم٤مء اهلل وىمدره:  وُمْؾ يَم

ٓح ََم٣م ىَمَت٤َم  ٌَٛم٣َم إِ ٍء طَمَٙمْٗمٛم٣َمُه زمَِٗمَدرٍ ﴿ ،[32]اًمتقسم٦م:﴾يَمٛم٣َم اهللُ ُيِِمٝم ٣م ىُمؾح َرْ ََم٣م ﴿ ،[27]اًم٘مٛمر: ﴾إِٞمح

َأَه٣م إِنح َذيمَِؽ  ٌِْؾ َأْن َٞمػْمَ ـْ وَم ٓح دِم ىمَِت٣مٍب َِم ُ٘مْؿ إِ ًِ َْرِض َوٓ دِم َأْٞمُٖم ْٕ ٥ٌٍَم دِم ا ـْ َُمِِمٝم َأَص٣مَب َِم

غمٌ  اهللِفَمعَم  ًِ ٓ حُي٤ِمه ىُمؾح خُمَْت٣مٍل  اهللُ ْؿ َوٓ سَمْٖمَرضُمقا زماَِم آسَم٣مىُمْؿ وَ يمَِ٘مْٝمال سَمْٟمؽَمْقا فَمعَم ََم٣م هَم٣مسَم٘مُ *  َي

 .[15-11]احلديد: ﴾هَمُخقرٍ 

وم٤مُٕمر اؾمتًالم هلل قمزوضمؾ، واٟم٘مٞم٤مد ًمف، وشم٘مرب هلل قمزوضمؾ ذم طم٤مل اًمّمح٦م، 

 شم٘مرب إمم اهلل ذم اًمرظم٤مء يٕمرومؽ ذم اًمِمدة.

وم٢من  ،رض، ٓوُمـ اًمٜم٤مس ُمـ إذا أصٞم٥م سمٛمرض ومٙم٠مهن٤م ؾم٘مٓم٧م اًمًامء قمغم إ

قمـ أيب هريرة وأيب ؾمٕمٞمد  "اًمّمحٞمحلم"اعمرض ىمد يٙمقن يمٗم٤مرة ًمذٟمقسمؽ، ومٗمل 

َم٣م يِمٝم٤م اظمًٙمؿ «: اخلدري ريض اهلل قمٜمٝمام واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

َمـ ٞمِم٤م وٓ أذى وٓ هؿ وٓ ضمزن إٓ ىمٖمر اهلل ِب٣م َمـ طمْم٣مي٣مه، ضمتك ايمُمقىم٥م 

 .»يُم٣مىمٜم٣م

                                                        

 (.2573( )م 5641/5642)خ ( 2243)
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ٓح زم١ِمِْذِن ﴿ ف اًمٙمريؿ:ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسم ٥ٌٍَم إِ ـْ َُمِِمٝم ـْ  اهللََِم٣م َأَص٣مَب َِم ـْ ُي٠ْمَِم َوََم

ٌَُف وَ  ٣مهللِزمِ  ِد وَمْٙم ٍء فَمٙمِٝمؿٌ  اهللَُُّيْ  .[22]اًمتٖم٤مسمـ:﴾زمُِ٘مؾِّ َرْ

 وم٤مًمذي ي١مُمـ سم٤مهلل هق اًمذي يًتًٚمؿ ًمٚم٘م٤مء اهلل وًم٘مدر اهلل وًم٘مْم٤مئف، واًمٜمٌل 

سمـ أيب   ؾمٕمٞمد اخلدري وؾمٕمدُمـ طمدي٨م أيب ي٘مقل يمام ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح

أؾمد ايمٛم٣مس زمالء إٞمٌٝم٣مء شمؿ إَمثؾ هم٣مَٕمثؾ، يٌتعم ايمرصمؾ فمعم « وىم٤مص واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب:

ضم٤ًم ديٛمف، هم١من ىم٣من دم ديٛمف صالزم٥م اؾمتد زمالؤه، وإن ىم٣من دم ديٛمف روم٥م ازمتعم زمح٤ًم 

 .»ديٛمف

ٜمٌل ومٞمج٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يًتًٚمؿ هلل قمزوضمؾ، وأن حيًـ اًمٔمـ سم٤مهلل قمزوضمؾ، وم٤مًم

، ومٚمق يم٤من »ٓ يٚمقسمـ أضمدىمؿ إٓ وهق حيًـ ايمٓمـ زم٣مهلل فمزوصمؾ«ي٘مقل:  

قمٚمٞمؽ ذٟمقب ذم طم٤مل ُمروؽ شمٖمٚم٥م ضم٤مٟم٥م طمًـ اًمٔمـ سم٤مهلل وضم٤مٟم٥م اًمرضم٤مء، ومرمح٦م 

 اهلل أوؾمع ُمـ ذٟمقسمؽ وشمتخٚمص ُمـ طم٘مقق اًمٜم٤مس.

سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ قمٌداهلل "اًمّمحٞمحلم"ومٗمل 

ضمؼ اَمرئ َمًٙمؿ يمف رء يقيص همٝمف أن يٌٝم٦م يمٝمٙمتكم إٓ ووصٝمتف َم٘متقزم٥م َم٣م «: 

، وم٢مذا يم٤من ًمؽ طمؼ أو ًمؽ ديـ، أو قمٚمٞمؽ ديـ ومقاضم٥م قمٚمٞمؽ أن شمقيص سمف، »فمٛمده

َمـ أضم٤م يمٗم٣مءاهلل أضم٤م اهلل يمٗم٣مءه، وَمـ ىمره يمٗم٣مء اهلل ىمره اهلل «ي٘مقل ًمٕم٤مئِم٦م:  واًمٜمٌل 

                                                        

( وهمػممها وهق ذم اجلامع اًمصحقح 7/78( واًمؽممذي )2/1334طمديث ؾمعد قمـد اسمـ ماضمة )( 2244)

 ( وهق ذم اجلامع أيًضا.2/1334( وطمديث أيب ؾمعقد قمـد اسمـ ماضمة )2/218)

 قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.( 2877)م ( 2245)

 (.1627( )م 2738)خ ( 2246)
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إن اظم٠مَمـ إذا رأى َم٣م أفمد اهلل يمف أي: «٤مل: ، ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل إٟم٤م ٟمٙمره اعمقت؟ ىم»يمٗم٣مءه

دم ضم٣مل آضمتّم٣مر أضم٤م يمٗم٣مء اهلل همٟمضم٤م اهلل يمٗم٣مءه، وإن ايم٘م٣مهمر إذا رأى َم٣م أفمد اهلل يمف َمـ 

 .»ايمٛم٣مر وَمـ ايممم؛ ىمره اهلل هم٘مره اهلل يمٗم٣مءه

ومحتك ًمق يمٜم٧م سملم يدي اًمٓمٌٞم٥م شمٕمتٛمد قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومٚمق اضمتٛمع أـم٤ٌمء 

اؾمتٓم٤مقمقا أن يزيدوا ذم قمٛمرك ؾم٤مقم٦م، طمتك وًمق ىم٤مًمقا: إهنؿ يريمٌقن ىمٚمقسًم٤م اًمدٟمٞم٤م عم٤م 

ومٞمٕمٞمش يمذا ويمذا ومذًمؽ اًمقىم٧م حمدد ًمف وذم أضمٚمف، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف 

ْٙمُٗمقمَ ﴿اًمٙمريؿ:  ـُ َأوْمَرُب إيَِمْٝمِف َمِ *  َوَأْٞمُتْؿ ضِمٝمٛمَئٍِذ سَمٛمُْٓمُرونَ *  هَمَٙمْقٓ إَِذا زَمَٙمَٕم٦ِم احْلُ ٛمُْ٘مْؿ َوَٞمْح

ونَ  ٌٌِْمُ ـْ ٓ سُم
أي: ٓ شمٔمٜمقن أٟمٙمؿ  [64-65]اًمقاىمٕم٦م: ﴾هَمَٙمْقٓ إِْن ىُمٛمُْتْؿ نَمغْمَ ََمِديٛمكِمَ *  َويَم٘مِ

 .[65]اًمقاىمٕم٦م:﴾سَمْرصِمُٔمقََّن٣َم إِْن ىُمٛمُْتْؿ َص٣مِدوِمكمَ ﴿ حم٤مؾمٌقن:

وم٤مًمذي يٙمقن ذم اعمًتِمٗمك أو سملم يدي إـم٤ٌمء ومٕمٚمٞمف أن يٕمٚمؼ ىمٚمٌف سم٤مهلل قمزوضمؾ، 

أذه٤م ايم٣ٌمس رب ايمٛم٣مس واؾمػ ٓ ؾمٖم٣مء إٓ «يم٤من ي٘مقل ذم رىم٤مه:  ٛمد وٟمٌٞمٜم٤م حم

 .»ؾمٖم٣مؤك، ؾمٖم٣مء ٓ يٕم٣مدر ؽمٗماًم 

وي٘مقل أيًْم٤م ويٜمٗم٨م ذم يده ويٛمًٝم٤م ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمريؼ، صمؿ يٛمس هب٤م إرض وي٘مقل: 

أُمر ُمٝمؿ أن شمٚم٘مك اهلل  ،»زم١مذن رزمٛم٣م ُمٖمك ِب٣م ؽمٗمٝمٚمٛم٣ميُ زمٔمّمٛم٣م،  زمريٗم٥مسمرزم٥م أروٛم٣م «

 وهق راض قمٜمؽ.

                                                        

( قمـ قمٌادة ريض اهلل قمـف وهذا ًمػظ اًمٌخاري واظمتٍمه مًؾؿ، 2683( )م 6507)خ ( 2247)

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.2684و)م

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.2191( )م 5743)خ ( 2248)

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.2194( )م 5745/5746)خ ( 2249)
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ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ إذا أصٞم٥م سمزيم٤مم شمرك اًمّمالة وىم٤مل: ًمٞمس قمغم اعمريض طمرج، ٟمٕمؿ 

ًمٞمس قمغم اعمريض طمرج إذا يمٜم٧م ٓ شمًتٓمٞمع أن شمًتٕمٛمؾ اعم٤مء ومٚمؽ أن شمتٞمٛمؿ، وإذا يمٜم٧م 

ٓ شمًتٓمٞمع أن شمّمكم ىم٤مئاًم ومٞمجقز أن شمّمكم وأٟم٧م ضم٤مًمس، وأٟم٧م ُمْمٓمجع، إي٤مك إي٤مك أن 

يمٝمس زمكم ايمٔمٌد وايم٘مٖمر «ي٘مقل:  وم٢من اًمٜمٌل شمٚم٘مك اهلل وأٟم٧م يم٤مومر، وأٟم٧م ىم٤مـمع صالة، 

، وي٘مقل أيًْم٤م يمام ذم ؾمٜمـ أيب داود ُمـ طمدي٨م سمريدة: »أو ايمممك إٓ ايمِمالة

 .»ايمٔمٜمد ايمذي زمٝمٛمٛم٣م وزمٝمٛمٜمؿ ايمِمالة همٚمـ سمرىمٜم٣م همٗمد ىمٖمر«

 اخلطب٘ الجاىٔ٘
أن احلٛمد هلل وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ وآه، وأؿمٝمد 

 ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

وم٘مد ىم٤مل سمٕمض قمٚمامء اإلؾمالم رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم: آقمتامد قمغم اًم٥ًٌم ذك، وشمرك 

اًم٥ًٌم ىمدح ذم اًمنميٕم٦م، وُمٕمٜمك يمالُمٝمؿ هذا رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم: أٟمؽ شمًتٕمٛمؾ اًم٥ًٌم ذم 

أُّي٣م ايمٛم٣مس سمداووا، هم١من اهلل َم٣م أٞمزل داء إٓ وأٞمزل يمف ي٣م «ي٘مقل:  وقمالج، وم٤مًمٜمٌل  شمداوٍ 

ايمُمٖم٣مء دم شمالث: دم ذؿم٥م حمجؿ، وىمٝم٥م ٞم٣مر، وذزم٥م «: ، وي٘مقل اًمٜمٌل »دواء

                                                        

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.82 )م( 2250)

 (.2/81) "اجلامع اًمصحقح"( وهق ذم 1/342( )ضمف 7/368( )ت 1/231)س ( 2251)

( قمـ أؾمامة سمـ ذيؽ ريض اهلل قمـف كحقه وهق ذم اجلامع 109رواه اًمٌخاري ذم إدب اعمػرد )( 2252)

(4/486.) 
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  .»إَّن٣م ؾمٖم٣مء َمـ ىمؾ داء«ذم احل٦ٌم اًمًقداء:  ، وي٘مقل اًمٜمٌل »فمًؾ

أن شمتٕم٤مًم٩م ومٞمٜمٌٖمل أن يٖمٚم٥م اًمٕمالج اًمٜمٌقي وأن ي٘مدم اًمٕمالج اًمٜمٌقي، صمؿ ٓ سم٠مس 

قمٜمد إـم٤ٌمء سمام ًمٞمس سمٛمحرم، وإي٤مك إي٤مك أن يًٚمٌؽ ديٜمؽ إـم٤ٌمء اعمٚمحدون، وم٢مهنؿ 

اختذوا اًمٕمالج واعمًتِمٗمٞم٤مت وؾمٞمٚم٦م ًمتٜمّمػم اعمًٚمٛملم ذم أومري٘مٞم٤م، ويقضمد ه٤مهٜم٤م ـمٌٞم٥م 

ٟمٍماين اؾمٛمف وًمٞمد ٓ سم٤مرك اهلل ومٞمف يدقمق إمم اًمٜمٍماٟمٞم٦م، وًمٙمـ اهلل ظمٞمٌف، ومٚمؿ ئمٗمر وٓ 

إذ  وًمٙمـ صدق اًمٜمٌل  ،تِمٗمك ضمٌٚم٦م أيًْم٤م دقمل ومٞمف إمم اًمٜمٍماٟمٞم٦مسمقاطمد، وُمً

، وم٘مد أظمؼمت أهنؿ مل ئمٗمروا إٓ سمِمخص »اإليامن يامن واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م«ي٘مقل: 

 وم٘مػم أقمٛمك مل يًتج٥م هلؿ همػمه، وهق مل يًتج٥م إٓ ُمـ أضمؾ اًمدٟمٞم٤م.

ض أُمرك وم٠مٟم٧م شمتٕم٤مًم٩م وًمٙمـ ٓ شمتٕم٤مًم٩م سمٛمحرم، وٓ شمٌع ديٜمؽ سمٕم٤مومٞمتؽ، سمؾ شمٗمق

َوإَِذا ﴿قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وشمٕمٚمؿ أن اًمٕم٤مومٞم٦م ُمـ اهلل، وم٢مسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل: 

 .[62]اًمِمٕمراء:﴾ََمِرْو٦ُم هَمُٜمَق َيُْمِٖمكمِ 

وم٤مًمِمٗم٤مء ُمـ اهلل، واؾمتٕمامل اًمٕمالج أُمر ُمٓمٚمقب، وًمٙمـ ٓ يٙمـ ذًمؽ قمغم طم٤ًمب 

ي٘مقل ذم  ٢من اًمٜمٌل ديٜمؽ، وًمق أقمٓمٞم٧م قمالضًم٤م سمف رء ُمـ اًمٙمحقل ومال شمتٜم٤موًمف، وم

 سمام هق ُم٤ٌمح ًمؽ، ويمؿ ُمـ ُمرضٍ  ، سمؾ شمتٕم٤مًم٩م»إَّن٣م داء ويمٝم٦ًم زمدواء«اخلٛمر: 

 ُمرضٍ صمؿ يٚمج٠م اعمريض إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ويِمٗمك سم٢مذن اهلل، ويمؿ ُمـ  8أقمٞمك إـم٤ٌمء

                                                        

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.2205/71( )م 5683/5702)خ ( 2253)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2215م ( )5688)خ ( 2254)

 شمؼدم متػٌؼ قمؾقف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف. (2255)

 ( قمـ أيب وائؾ احليمل ريض اهلل قمـف.1984)م ( 2256)



 0130 ىصٔشيت للنزضٙ (93

صمؿ يذه٥م اعمريض وينمب ُمـ زُمزم ويٙمثر اًمنمب ُمٜمف صمؿ يِمٗمك سم٢مذن  8أقمٞمك إـم٤ٌمء

اًمٕمٚمامء اًمذيـ يٕم٤مجلقن، سمؾ اًمٕم٤مومٞم٦م  سم٠ميديـ أن اًمٕم٤مومٞم٦م سمٞمد إـم٤ٌمء، طمتك وٓ اهلل، ومال شمٔم

 سمٞمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

وم٢مي٤مك أن شمًتًٚمؿ ًمٖمػم اهلل قمزوضمؾ، سمؾ شمًتًٚمؿ هلل قمزوضمؾ، ووًمدك إذا اسمتكم 

سم٤مًمٍمع ومقاهلل ٕن يٛمقت ظمػم ًمؽ ُمـ أن شمٙمٗمر، ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ إذا اسمتكم وًمده سم٤مًمٍمع، 

 ُم٤م شمرك يم٤مهٜم٤ًم وٓ ُمٜمجاًم إٓ أشم٤مه، واًمرؾمقل  8إًمٗم٦م سمٞمٜمف وسملم اُمرأشمف أو مل شم٘مدر

 .»َمـ أسمك فمراهًم٣م همًٟميمف فمـ رء مل سمٗمٌؾ يمف صالة أرزمٔمكم يمٝمٙم٥م«ي٘مقل: 

ق اًم٘م٤مت ذه٥م أصح٤مسمٜم٤م إمم سمح٧م أصقاشمٜم٤م وٟمحـ ٟمتٙمٚمؿ قمـ هذا إُمر، وإذا ُه 

 وذم ٟمٗمًؽ، إهن٤م ضمٜم٦م وٟم٤مر.اًمٕمقسمكم، وٟمحـ ٟم٘مقل هلؿ: جي٥م أن شمت٘مل اهلل ذم ديٜمؽ 

فمعم اظمدفمل ايمٌٝمٛم٥م، «ُم٤م شمريمٜم٤م مهاًل سمؾ ي٘مقل:  وإُمر سمحٛمد اهلل ُمٞمن، واًمٜمٌل 

ق قمٚمٞمٜم٤م رء، وٓ ، ومال ٟمحت٤مج إمم اعمِمٕمقذيـ، إذا ُه »وايمٝمٚمكم فمعم َمـ أٞم٘مر

 ٟمحت٤مج إمم اعمِمٕمقذيـ ذم اًمٕمالج.

رى ُمـ اعمس وهؿ واحلٛمد هلل ومٞمقضمد ـمٚم٦ٌم قمٚمؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م يٕم٤مجلقن اعم

ٟم٤مضمحقن أقمٔمؿ ُمـ اًمٙمٝمٜم٦م واعمِمٕمقذيـ، سمآي٤مت اهلل واؾمتٕمامل اًم٘مرآن ذم ُمقوٕمف: 

ٓح ﴿ ٥ٌم يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َوٓ َيِزيُد ايمٓمح٣مظمكَِِم إِ ـَ ايْمُٗمْرآِن ََم٣م ُهَق ؾِمَٖم٣مٌء َوَرمْحَ ُل َِم َوُٞمٛمَزِّ

٣مراً  ًَ  .[61]آهاء:﴾طَم

سم٠من ي٘مرأ قمغم اعمريض ويٜمٗم٨م، ومال ، ويمام ومٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م ٟمٗمٕمؾ يمام ومٕمؾ اًمٜمٌل 

                                                        

 (.2230)م ( 2257)

 ( وؾمـده صحقح.10/252( واًمؾػظ ًمؾٌقفؼل )1711( )م 4552)خ ( 2258)
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 حيت٤مج أن شمذه٥م إمم اًمًحرة واًمٙمٝم٤من واعمٜمجٛملم، سمؾ جي٥م أن شمٕمتٛمد قمغم اهلل.

وُمًتِمٗمٞم٤مت اعمًٚمٛملم إذا دظمٚمتٝم٤م يم٠مهن٤م ًمٞم٧ًم سمٛمًتِمٗمٞم٤مت ُمًٚمٛملم، ومٜمجد يمثػًما 

ُمـ اعمرى ٓ يّمٚمقن، واعمريض أطمؼ أن يرضمع إمم اهلل، وأن يتقب إمم اهلل، وم٢من اًمٜمٌل 

 .»إن ايمتقزم٥م َمٗمٌقيم٥م َم٣م مل يٕمرنمر«ل: ي٘مق 

وًمٙمـ إذا يم٤من إـم٤ٌمء أيمثرهؿ ٓ يّمٚمقن، ومٙمٞمػ سم٤معمريض اعمًٙملم؟ وم٠مٟم٧م شمٕمتٛمد 

قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وشم١مدي اًمّمالة ذم طمدود ُم٤م شمًتٓمٞمع يمام شم٘مدم، وم٘مد دظمؾ اًمٜمٌل 

 سمـ طمّملم وسمف سمقاؾمػم يّمكم قمغم وؾم٤مدة ُمرشمٗمٕم٦م، وم٠مظمذه٤م اًمٜمٌل  قمغم قمٛمران 

٣م، هم١من مل سمًتْمع همٔمعم صمٛم٤م«وأًم٘م٤مه٤م صمؿ ىم٤مل:  ًً  .»صؾ وم٣مئاًم، هم١من مل سمًتْمع همج٣ميم

ٓ شمً٘مط قمٜمؽ اًمّمالة إٓ سمزوال قم٘مٚمؽ، أُم٤م ُم٤م دُم٧م شمٕم٘مؾ ومٚمق شمِمػم سمٗمٛمؽ أو 

 .»يمٗمٛمقا َمقسم٣مىمؿ ٓ إيمف إٓ اهلل«ي٘مقل:  سمٕمٞمٜمٞمؽ، واًمرؾمقل 

ل ًمف: ىمؾ ٓ إًمف إٓ اهلل، ومحٞم٤مشمؽ ُمـ سمدء أُمرك شمقطمٞمد إمم هن٤ميتف، وًمٙمـ اعمٖمٜمل شم٘مق

وهق يدٟمدن وص٤مطم٥م اًم٘مٚم٥م اعمٛمٚمقء سمح٥م اًمدٟمٞم٤م شم٘مقل ًمف: ىمؾ ٓ إًمف إٓ اهلل وهق ي٘مقل: 

ًٓ سملم اًمٜم٤مس.  اٟمتٌٝمقا ًمًٞم٤مراشمٙمؿ وعم٤مًمٙمؿ واسم٘مقا رضم٤م

ومال سمد أن ٟمجٕمؾ هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وىمًت٤م، وًمٚمدٟمٞم٤م وىمًت٤م، وأن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق 

٤م ٓ اًمدٟمٞم٤م، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م هل اًمتل شمتٍمف ذم ىمٚمقسمٜم٤م ومٙمؿ ُمـ اًمذي يتٍمف ذم ىمٚمقسمٜم

ؿمخص أصٌح ُمقؾمقؾًم٤م واسمتكم سمٛمرض إقمّم٤مب سم٥ًٌم يمثرة اًمدٟمٞم٤م، وُمِم٤ميمؾ اًمدٟمٞم٤م، 

                                                        

 ًمٌاين.( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام وصححف اًمعالمة ا3537ٕ)ت ( 2259)

 (.1117)خ ( 2260)

 ( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف.916)م ( 2261)
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طمتك وإن يم٤مٟم٧م ًمديف دم٤مرة أو ُم٤مل، ومٝمق ُمٓمٛمئـ سمذيمر اهلل وهق  ُمٓمٛمئـوًمٙمـ اعم١مُمـ 

 ُمٗمقض أُمره إمم اهلل.

، وأن ٟمٜمّمح ُمرو٤مٟم٤م ُمـ سمدء أُمرهؿ أن يٕمتٛمدوا ومجدير سمٜم٤م أن ٟمٗمقض أُمرٟم٤م إمم اهلل

 قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يتقومٜم٤م ُمًٚمٛملم.

* * * 
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احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ وآه، وأؿمٝمد 

 ؾمقًمف.أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ور

 أُم٤م سمٕمد:

ػْمِ ﴿ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـَ آََمٛمُقا اؽْمَتِٔمٝمٛمُقا زم٣ِميمِمح ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

الِة إِنح  ـَ  اهللََوايمِمح ٣مزمِِري ـْ ُيْٗمَتُؾ دِم ؽَمٌِٝمِؾ *  ََمَع ايمِمح ـْ  اهللَِوٓ سَمُٗمقيُمقا ظمَِ
َأَْمَقاٌت زَمْؾ َأضْمَٝم٣مٌء َويَم٘مِ

َْٞمُٖمِس *  ٓ سَمُْمُٔمُرونَ  ْٕ ََْمَقاِل َوا ْٕ ـَ ا قِع َوَٞمْٗمٍص َِم ْقِف َواجْلُ ـَ اخْلَ ٍء َِم ُ٘مْؿ زمًَِمْ ٌُْٙمَقٞمح َويَمٛمَ

ـَ  ٣مزمِِري ِ ايمِمح ٣م إيَِمْٝمِف َراصِمُٔمقنَ *  َوايمثحَٚمَراِت َوزَمممِّ ٣م هللِحِ َوإِٞمح ٥ٌٌَم وَم٣ميُمقا إِٞمح ـَ إَِذا َأَص٣مزَمْتُٜمْؿ َُمِِمٝم *  ايمحِذي

٥ٌم َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظْمُْٜمَتُدونَ ُأويَمئَِؽ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َص  ِْؿ َوَرمْحَ ـْ َرِبِّ  .[235-235]اًمٌ٘مرة: ﴾َٙمَقاٌت َِم

  .»ايمِمػم وٝم٣مء«ي٘مقل:  ذم ه١مٓء أي٤مت احل٨م قمغم اًمّمؼم، واًمٜمٌل 

وم٤معم١مُمـ إذا أص٤مسمتف ُمّمٞم٦ٌم ومّمؼم يًتٓمٞمع أن يتخٚمص ُمٜمٝم٤م، واًمذي ٓ يّمؼم يتخٌط، 

وَمـ يتِمػم يِمػمه «ي٘مقل:  قمٔمؿ ُمٜمٝم٤م، واًمٜمٌل ومرسمام يٜمت٘مؾ ُمـ ُمّمٞم٦ٌم إمم ُم٤م هق أ

 ، واحلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف.»اهلل

٥ًم َُّيُْدوَن زمَِٟمَْمِرَٞم٣م ظمَح٣م ﴿وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم َِمٛمُْٜمْؿ َأئِٚمح

وا َوىَم٣مُٞمقا زمِآي٣مسمِٛم٣َم ُيقوِمٛمُقنَ   .[12ًجدة:]اًم ﴾َصػَمُ

                                                        

 ( قمـ أيب ماًمؽ آؿمعري ريض اهلل قمـف.223)م ( 2262)

 (.1053( )م 1469)خ ( 2263)
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، واعمريض ُمـ أطمقج اًمٜم٤مس إمم اًمّمؼم، ورب ُمريض ٓ أطمدوم٤مًمّمؼم حيت٤مج إًمٞمف يمؾ 

ُمـ طمدي٨م أيب  "اًمّمحٞمحلم"يّمؼم ومٞمٜمتٝمل سمف احل٤مل إمم أن ي٘متؾ ٟمٗمًف يمام ذم 

أن رضماًل يم٤من ٓ يؽمك ًمٚمٛمنميملم ؿم٤مذة  :سمـ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمٝمؿ وطمدي٨م ؾمٝمؾ هريرة،

، ومدظمؾ ذم ٟمٗمقس »إٞمف َمـ أهؾ ايمٛم٣مر«: ٘م٤مل اًمٜمٌل وٓ وم٤مذة، وومٕمؾ هبؿ إوم٤مقمٞمؾ، وم

سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م، ومٙمٞمػ يٙمقن هذا ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر؟ وهق اًمذي ومٕمؾ ُم٤م ومٕمؾ، وم٘م٤مل رضمؾ: 

ٕشمٌٕمٜمف، ومجرح ومٚمؿ يًتٓمع أن يّمؼم وحت٤مُمؾ قمغم ذسم٤مسم٦م ؾمٞمٗمف صمؿ ىمتؾ ٟمٗمًف، ومج٤مء اًمرضمؾ 

 اًمرضمؾ. إمم رؾمقل اهلل وىم٤مل: أؿمٝمد أٟمؽ رؾمقل اهلل وذيمر ًمف ُم٤م رأى ُمـ ذًمؽ

وُم٤م أيمثر اًمذيـ يتًخٓمقن قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إذا أصٞمٌقا سمٛمرض، وشم٤مرة يتٛمٜمقن 

 اعمقت إن مل ي٘متٚمقا أٟمٗمًٝمؿ.

ٓ «: قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  "اًمّمحٞمحلم"وذم 

يتٚمٛمكم أضمدىمؿ اظمقت يمي ٞمزل زمف، هم١من ىم٣من وٓ زمد َمتٚمٛمًٝم٣م همٙمٝمٗمؾ: ايمٙمٜمؿ أضمٝمٛمل َم٣م ىم٣مٞم٦م 

 .»احلٝم٣مة طمغًما رم، وسمقهمٛمل َم٣م ىم٣مٞم٦م ايمقهم٣مة طمغًما رم

ورب ٟمٙم٦ٌم وُمّمٞم٦ٌم حتّمؾ ًمٚمِمخص وي٠ميت سمٕمده٤م ومرج يمٌػم، وإٟمٜمل أٟمّمح سم٘مراءة 

، وم٤مٟمٔمروا إمم أيقب قمٚمٞمف اًمًالم، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف يمت٤مب اًمٗمرج سمٕمد اًمِمدة

ًح ﴿وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ُف َأينِّ ََم امِحكِمَ َوَأيهقَب إِْذ َٞم٣مَدى َرزمح ه َوَأْٞم٦َم َأْرضَمُؿ ايمرح *  ٛمَِل ايميه

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.111( )م 4203( قمـ ؾمفؾ، و)خ 112( )م 4202)خ ( 2264)

 (.2680( )م 6351)خ ( 2265)

ح ذم اًمػرج سمعد اًمشدة[ ٕم ؾمؾؿة اًمًؾػقة. وهق أصح يمتاب ذم ـ ومفـاك يمتاب ]اجلامع اًمصحق( 2266)

 هذا اًمٌاب.
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ـْ فِمٛمِْدَٞم٣م َوِذىمْ  ٥ًم َِم ـْ رُضر َوآسَمْٝمٛم٣َمُه َأْهَٙمُف َوَِمْثَٙمُٜمْؿ ََمَٔمُٜمْؿ َرمْحَ ٌْٛم٣َم يَمُف هَمَ٘مَُمْٖمٛم٣َم ََم٣م زمِِف َِم َرى هَم٣مؽْمَتَج

ـَ  ـح َوَذا ايمٛمهقِن إِْذ ذَ ﴿ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[62-65]آٟمٌٞم٤مء: ﴾يمِْٙمَٔم٣مزمِِدي َه٤َم َُمَٕم٣مِو٣ًٌم هَمَٓم

ـَ ايمٓمح٣مظمكِِمَ  ٌَْح٣مَٞمَؽ إيِنِّ ىُمٛم٦ُْم َِم ٓح َأْٞم٦َم ؽُم ـْ َٞمْٗمِدَر فَمَٙمْٝمِف هَمٛم٣َمَدى دِم ايمٓمهُٙماَمِت َأْن ٓ إيَِمَف إِ *  َأْن يَم

ـَ ايْمَٕمؿِّ َوىَمَذيمَِؽ ُٞمٛمِْجل اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ْٝمٛم٣َمُه َِم ٌْٛم٣َم يَمُف َوَٞمجح  .[66-65]آٟمٌٞم٤مء: ﴾هَم٣مؽْمَتَج

ُمـ أُمثٚم٦م اًمٕمرب: اؿمتدي أزُم٦م  وُم٤م أيمثر ُم٤م حيّمؾ اًمٗمرج سمٕمد اًمِمدة طمتك أن

 شمٜمٗمرضمل، ويمذًمؽ اًمِمٕمراء ي٘مقل ىم٤مئٚمٝمؿ:

ــف  قمًــك اًمٙمــرب اًمــذي أُمًــٞم٧م ومٞم

 

ـــــ٥م  ـــــرج ىمري ـــــقن وراءه وم  يٙم

 وي٘مقل آظمر: 

ــــ ــــ إُمـ ـــقس ُم ـــزع اًمٜمٗم  رسمامدم

 

ـــ٤مل  ـــؾ اًمٕم٘م ـــ٦م يمح ـــف ومرضم ــــر ًم  ـ

وضم٥م اهلل قمٚمٞمف، ويٕمٚمؿ أن هذا ُم٘مدر ومجدير سم٤معمًٚمؿ أن يّمؼم وحيت٥ًم، وي٘مقل ُم٤م أ 

ٓح دِم ﴿ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ،ُمـ قمٜمد اهلل ُ٘مْؿ إِ ًِ َْرِض َوٓ دِم َأْٞمُٖم ْٕ ٥ٌٍَم دِم ا ـْ َُمِِمٝم ََم٣م َأَص٣مَب َِم

َأَه٣م إِنح َذيمَِؽ فَمعَم  ٌِْؾ َأْن َٞمػْمَ ـْ وَم غمٌ  اهللِ ىمَِت٣مٍب َِم ًِ ْٖمَرضُمقا يمَِ٘مْٝمال سَمْٟمؽَمْقا فَمعَم ََم٣م هَم٣مسَمُ٘مْؿ َوٓ سمَ *  َي

ََم٣م ﴿ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[15-11]احلديد: ﴾ٓ حُي٤ِمه ىُمؾح خُمَْت٣مٍل هَمُخقرٍ  اهللُ زماَِم آسَم٣مىُمْؿ وَ 

ٓح زم١ِمِْذِن  ٥ٌٍَم إِ ـْ َُمِِمٝم ـْ زمِ  اهللَِأَص٣مَب َِم ـْ ُي٠ْمَِم ٌَفُ  ٣مهللَِوََم ِد وَمْٙم ، ؿم٤مهدٟم٤م ُمـ هذا [22]اًمتٖم٤مسمـ:﴾َُّيْ

ـْ زمِ ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ـْ ُي٠ْمَِم ٌَفُ  ٣مهللَِوََم ِد وَمْٙم  .[22]اًمتٖم٤مسمـ:﴾َُّيْ

وم٢مذا صؼمت واطمت٧ًٌم ومرسمام أن اهلل جيري قمٚمٞمؽ ًمٓمٗمف، ومال حتس سم٠ممل، وإن أطم٧ًًم 

 سم٠ممل وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم جيري قمٚمٞمؽ ًمٓمٗمف، ويًٝمؾ قمٚمٞمؽ أٓم.

يٗمقل اهلل: َمـ أطمذت فمٝمٛمٝمف همِمػم واضمت٤ًم يمٝمس يمف صمزاء إٓ «ىم٤مل:  واًمٜمٌل 
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  ٕمٜمك.، أو هبذا اعم»اجلٛم٥م

وم٤معمًٚمؿ حمت٤مج إمم اًمّمؼم، وٟم٤مؾمػ ضمًدا عم٤م حيّمؾ ًمٙمثػم ُمـ اعمرى، ومِم٠من اعمريض 

اهلل ويتقب إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وي٠ًمل رسمف، ويٕمتٛمد قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف  أٟمف يرضمع إمم

وشمٕم٤ممم، وًمٙمـ يمثػًما ُمـ اعمرى يمام شم٘مدم ًمق يّم٤مب سمزيم٤مم أو سم٠مدٟمك رء شمرك اًمّمالة، 

وىمد أسمٞمح ًمف اًمتٞمٛمؿ، إذا يم٤من ٓ يًتٓمٞمع أن  8ٓ يًتٓمٞمع أن يٛمس اعم٤مءإُم٤م ُمٕمتذًرا سم٠مٟمف 

د ُمـ يقوٞمف، أو مل جيد ُمـ ي٠مشمٞمف سمؽماب ومٞميب سمٞمديف قمغم اًمٗمراش صمؿ جييٛمس اعم٤مء أو ٓ 

٤ًٌم، ومٞمٛمٙمـ أن يتٞمٛمؿ ويّمكم قمغم احل٤مًم٦م،  يٛمًح وضمٝمف ويمٗمٞمف ويّمكم طمتك وًمق يم٤من ضمٜم

 .»ؾمٖم٣مء ايمٔمل ايم٠ًمال«ي٘مقل:  واًمٜمٌل 

إُمٕم٦م،  شمٌ٘مكومٞمٜمٌٖمل أن شم٠ًمل أهؾ اًمٕمٚمؿ قمـ يمؾ ٟم٤مزًم٦م، وأن شمتٗم٘مف ذم ديـ اهلل، وٓ 

وشمؽمك اًمّمالة اًمتل هل قمامد اًمديـ، واًمٗم٤مرىم٦م سملم أهؾ اًمٙمٗمر واعمًٚمٛملم، ورب اًمٕمزة 

َٜمَقاِت ﴿ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٌَُٔمقا ايمُمح الَة َواسمح ـْ زَمْٔمِدِهْؿ طَمْٙمٌػ َأَو٣مفُمقا ايمِمح هَمَخَٙمَػ َِم

ْقَف َيْٙمَٗمْقَن نَمّٝم٣مً  ًَ ىَم٣مَة ﴿ ، وي٘مقل:[37]ُمريؿ:﴾هَم الَة َوآسَمُقا ايمزح هَم١مِْن سَم٣مزُمقا َوَأوَم٣مَُمقا ايمِمح

ـِ  ي أي٦م اًمٙمريٛم٦م أهنؿ إذا مل يٗمٕمٚمقا ذًمؽ ومٚمٞمًقا  ومٛمٗمٝمقم، [22]اًمتقسم٦م:﴾هَم١مطِْمَقاُٞمُ٘مْؿ دِم ايمدِّ

ام ىم٤مل: ىم٤مل قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝم "اًمّمحٞمحلم"سم٢مظمقاٟمٜم٤م ذم اًمديـ، وذم 

أَمرت أن أوم٣مسمؾ ايمٛم٣مس ضمتك يُمٜمدوا أن ٓ إيمف إٓ اهلل، وأين رؽمقل اهلل «: رؾمقل اهلل 

ويٗمٝمٚمقا ايمِمالة وي٠مسمقا ايمزىم٣مة، هم١مذا همٔمٙمقا ذيمؽ فمِمٚمقا َمٛمل دَم٣مءهؿ وأَمقاَلؿ إٓ زمحؼ 

                                                        

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.5653)خ ( 2267)

 ( وهمػمه قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف وصححف اًمعالمة إًمٌاين.336رواه أسمقد )( 2268)

 (.22( )م 25)خ ( 2269)
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 .»اإلؽمالم وضم٣ًمِبؿ فمعم اهلل

 »ل زم٣ميمِمالةأرضمٛم٣م ي٣م زمال«أٟمف ىم٤مل:  وم٤مًمّمالة راطم٦م ًمؽ، وم٘مد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

، واًمٜمٌل »ارضمٛم٣م ي٣م زمالل زم٣ميمِمالة«ي٘مقل:  وم٘م٤مل: هٙمذا ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

ذم ُمرض ُمقشمف خيرج هي٤مدى سملم قمكم واًمٕم٤ٌمس ويّمكم سم٤معمًٚمٛملم وهق ضم٤مًمس، وأسمق  

واًمٜم٤مس ي٘متدون سم٠ميب سمٙمر  سمٙمر ىم٤مئؿ ظمٚمٗمف، وم٠مسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ي٘متدي سم٤مًمٜمٌل 

 .ريض اهلل قمٜمف

الة إٓ سمزوال اًمٕم٘مؾ، وإذا أصٌح٧م ٓ شمِمٕمر، وٓ شمدري سمام يدور ومال شمؽمك اًمّم

طمقًمؽ، وشمريمتٝم٤م ومال رء قمٚمٞمؽ، أُم٤م أن شمٌتغم سمٛمرض، صمؿ شمٚم٘مك اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

 يم٤مومًرا ومٝمذا أُمر ظمٓمػم.

 8وُمرض اًم٘مٚم٥م أقمٔمؿ ُمـ ُمرض اجلًؿ، ومتٚم٘مك اهلل وىمٚمٌؽ ُمٞم٧م، أو ىمٚمٌؽ ُمريض

ؿ ومٞمٛمٙمـ أن يٕم٤مًم٩م، وشمتقب إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ومٝمذا هق اعمرض احل٘مٞم٘مل، أُم٤م ُمرض اجلً

هلل وم٤مًمٕمالضم٤مت واخلدُم٤مت اًمتل شم٘مدم ًمٚمٛمرى مل شمٙمـ ُمٕمٝمقدة ومٞمام  واحلٛمدوشمٕم٤ممم، 

ُم٣م، قمغم أٟمف يٜمٌٖمل وأٟمّمحؽ أن شم٘مدم اًمٕمالج اًمٜمٌقي8 ٕٟمف ُم٠مُمقن اًمٕمقاىم٥م، وهذه 

٤ًٌم عمرض آظمر  .ًمٕم٤معملم، واحلٛمد هلل رب ااحلٌقب واإلسمر رسمام شمٙمقن قمالضًم٤م عمرض وؾمٌ

                                                        

( ًمإلمام 2/81) "حاجلامع اًمصحق"( قمـ رضمؾ مـ إكصار وهق ذم 13/331رواه أسمق داود )( 2270)

 اًمقادقمل رمحف اهلل.

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.418( )م 687)خ ( 2271)
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 اخلطب٘ األّىل
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت 

أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل 

 وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

﴿ َ ُٗمقا َي٣م َأُّيه ـَ آََمٛمُقا اسمح ٙمُِٚمقنَ  اهلل٣َم ايمحِذي ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ]آل  ﴾ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم

  .[221قمٛمران:

ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح ﴿ ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح َي٣م َأُّيه

ُٗمقا َِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثِ  ٣مًء َواسمح ًَ
َْرضَم٣مَم إِنح  اهللَغمًا َوٞمِ ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  اهللَايمحِذي سَم

  .[2]اًمٜم٤ًمء: ﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ُٗمقا ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  اهللََي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع ُذُٞمقزمَ   .[52-52]إطمزاب: ﴾َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝمامً  اهللَُ٘مْؿ َوََم

 أُم٤م سمٕمد:

ُٗمقا ﴿ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ َوَذُروا ََم٣م  اهللَ َي٣م َأُّيه

زم٣م إِْن ىُمٛمُْتْؿ َُم٠ْمَِمٛمكِمَ  ـَ ايمرِّ  .[156]اًمٌ٘مرة: ﴾زَمِٗمَل َِم

ذم هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م سمٞم٤من أن اإليامن سمجٛمٞمع أٟمقاقمف يٙمقن إذا شمرك اعمًٚمٛمقن اًمرسم٤م، 

واًمرسم٤م أىم٤ًمم يمثػمة ُمٜمٝم٤م رسم٤م ومْمؾ ورسم٤م ٟمًٞمئ٦م، ومرسم٤م اًمٗمْمؾ: أن شمٌٞمع اًمذه٥م سم٤مًمذه٥م 

٤ًٌم قمغم وزن ذهٌؽ، وشمزيده ؿمٞمًئ٤م ُمـ اعم٤مل  سمزي٤مدة، يم٠من شمذه٥م إمم اًمّم٤مئغ ويٕمٓمٞمؽ ذه
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 ومٝمذا يٕمد رسًم٤م.

ايمذه٤م زم٣ميمذه٤م َمثاًل زمٚمثؾ همٚمـ زاد أو اؽمتزاد همٗمد «ي٘مقل:  ل واًمٜمٌ

، ي٠مظمذ وشم٠مظمذ ُمٜمف، ومال سمد ُمـ شمٗم٘مف ذم ديـ اهلل، وم٘مد »يًدا زمٝمد«، وي٘مقل ومٞمف: »أرزمك

 أصمر قمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل: ُمـ مل يتٗم٘مف ذم اًمٌٞمع واًمنماء ومال يدظمٚمـ ؾمقىمٜم٤م.

، »اصمتٛمٌقا ايمًٌع اظمقزمٗم٣مت«: وم٤مًمرسم٤م اًمذي هق أطمد اًمٙم٤ٌمئر ي٘مقل اًمٜمٌل 

صحٞمح "يمام ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ذم  وي٘مقل اًمٜمٌل  ،»ايمرزم٣م«وذيمر ُمٜمٝم٤م: 

، وي٘مقل أيًْم٤م يمام ذم طمدي٨م ضم٤مسمر ذم »يمٔمـ اهلل آىمؾ ايمرزم٣م وَمقىمٙمف«: "ُمًٚمؿ

 .»ايمرزم٣م وَمقىمٙمف وىم٣مسمٌف وؾم٣مهديف يمٔمـ اهلل آىمؾ«: "صحٞمح ُمًٚمؿ"

حرص قمغم اًمٌٕمد قمٜمف، وم٘مد يذه٥م اًمذاه٥م إمم سمٜمؽ ومٞمج٥م أن ٟمٌتٕمد قمـ اًمرسم٤م، وأن ٟم

اًمتًٚمٞمػ اًمزراقمل ويِمؽمون ًمف ُم٤ميمٞمٜم٦م ىمٞمٛمتٝم٤م صمالصمقن أًمًٗم٤م ويٙمتٌقن قمٚمٞمف سمخٛم٦ًم 

ىم٤مًمقا: قمٚمٞمؽ  ،وًمٞمس ُمٕمف ُم٤مل إضمؾأًمًٗم٤م، ومٝمذا وىمع ذم اًمرسم٤م، وهٙمذا إذا ضم٤مء صمالصملم و

ؾ اًمقىمقع ذم اًمرسم٤م ومقىمع ذم اًمرسم٤م ُمرة أظمرى ُمـ أضمؾ هذا، وُمـ أضم 8ذم اعم٤مئ٦م يمذاويمذا

أصٌح اعمًٚمٛمقن ذم وٜمؽ وذم ظمقف وإزقم٤مج وؾمقء ُمٕمٞمِم٦م، وصدق اهلل إذ ي٘مقل: 

زُمَق دِم َأَْمَقاِل ايمٛمح٣مِس هَمال َيْرزُمق فِمٛمَْد ﴿ ـْ ِرزم٣ًم يمغَِمْ  ، واًمٜمٌل [57]اًمروم:﴾اهللَِوََم٣م آسَمْٝمُتْؿ َِم

                                                        

( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف 1588( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف )م 82)م/اعمًاىماة/( 2272)

 ( قمـ قمٌادة ريض اهلل قمـف.1587و)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.89( )م 6857)خ ( 2273)

 (.1597)م ( 2274)

 (.1598)م ( 2275)
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 اهللَُيْٚمَحُؼ ﴿ ريؿ:، سمؾ اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙم»فم٣موم٥ٌم ايمرزم٣م إلم ومؾ«ي٘مقل: 

َدوَم٣مِت  زم٣م َوُيْريِب ايمِمح  .[154]اًمٌ٘مرة:﴾ايمرِّ

وىمد ؿم٤مهد اًمٜم٤مس سمٜمقيًم٤م أومٚم٧ًم، وؿم٤مهد اًمٜم٤مس أهمٜمٞم٤مء اومت٘مروا، وصدق اهلل إذ 

َدوَم٣مِت وَ  اهللَُيْٚمَحُؼ ﴿ ي٘مقل: زم٣م َوُيْريِب ايمِمح ٣مٍر َأشمِٝمؿٍ  اهللُايمرِّ ، [154]اًمٌ٘مرة: ﴾ٓ حُي٤ِمه ىُمؾح ىَمٖمح

 ؿمديد، ومرسمام يئقل سمؽ أيمؾ اًمرسم٤م إمم اًمٙمٗمر واإلصمؿ.ومٝمذا وقمٞمد 

زم٣م ٓ ﴿ ومح٤مًم٦م آيمؾ اًمرسم٤م قمٜمد ىمٞم٤مُمف ُمـ ىمؼمه ي٘مقم يم٤معمٍموع: ـَ َيْٟمىُمُٙمقَن ايمرِّ ايمحِذي

ٌَْٝمعُ  اَم ايْم ُْؿ وَم٣ميُمقا إِٞمح ـَ اظمَْسِّ َذيمَِؽ زمَِٟمَّنح ْٝمَْم٣مُن َِم ٌحُْمُف ايمُمح ٓح ىَماَم َيُٗمقُم ايمحِذي َيَتَخ زم٣م َيُٗمقَُمقَن إِ  َِمثُْؾ ايمرِّ

ِف هَم٣مْٞمَتَٜمك هَمَٙمُف ََم٣م ؽَمَٙمَػ َوَأَْمُرُه إلَِم  اهللُ َوَأضَمؾح  ـْ َرزمِّ ـْ صَم٣مَءُه ََمْقفِمَٓم٥ٌم َِم زم٣م هَمَٚم َم ايمرِّ ٌَْٝمَع َوضَمرح  اهللِايْم

ـْ فَم٣مَد هَمُٟمويَمئَِؽ َأْصَح٣مُب ايمٛمح٣مِر ُهْؿ همِٝمَٜم٣م طَم٣ميمُِدونَ  ، ومٚمق يمٜم٧م شمتٕم٤مُمؾ [153]اًمٌ٘مرة: ﴾َوََم

صمؿ قمٚمٛم٧م سمتحريٛمف وص٤مرت ًمؽ أُمقال ُمـ اًمرسم٤م وأٟم٧م ٓ شمٕمٚمؿ ىمٌؾ ذًمؽ، ومٚمؽ سم٤مًمرسم٤م 

هَمَٙمُ٘مْؿ ُرُؤوُس َأَْمَقايمُِ٘مْؿ ٓ سَمْٓمٙمُِٚمقَن َوٓ  ﴿ْ ًمٙمـ إذا يمٜم٧م ذم طم٤مل اعمٕم٤مُمٚم٦م: ،ُم٤م ؾمٚمػ

 .[157]اًمٌ٘مرة:﴾سُمْٓمَٙمُٚمقنَ 

ومٛمثاًل أىمرو٧م ؿمخًّم٤م قمنميـ أًمًٗم٤م وٓ شمزال قمٜمده واًمٕمنمون سمخٛم٦ًم وقمنميـ 

ُٗمقا ﴿ ٕمنمون أًمًٗم٤م إذا قمٚمٛم٧م سمذًمؽ:اًمومٚمؽ  أًمًٗم٤م، ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ َوَذُروا ََم٣م زَمِٗمَل  اهللََي٣م َأُّيه

زم٣م ـَ ايمرِّ ، اشمريمقا ُم٤م سم٘مل ُمـ اًمرسم٤م، وم٤مهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ طمٞم٨م طمرم اًمرسم٤م عم٤م [156]اًمٌ٘مرة:﴾َِم

الل ُم٤م ىمدر ومٞمف ُمـ اإلضمح٤مف سم٤مًمٗم٘مػم، وًمٙمـ إمم اهلل اعمِمتٙمك قمٜمد يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، وم٤محل

يٟمَت «إذ ي٘مقل:  قمغم أن يدظمٚمف ذم خمٌئف، واحلرام ُم٤م مل يًتٓمع ًمف، وصدق اًمرؾمقل 
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، رواه »فمعم ايمٛم٣مس زَم٣من ٓ ي٣ٌمرم اظمرء َمـ أيـ دطمؾ فمٙمٝمف اظم٣مل أَمـ ضمالل أم َمـ ضمرام

  ُمـ طمدي٨م أيب هريرة. اًمٌخ٤مري

ٙمٌف اهلل ؾمٌح٤مٟمف رسمام سمٕمض اًمٜم٤مس يتٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م طمتك شمٙمقن ًمف أُمقال ـم٤مئٚم٦م، صمؿ يٜم

مل ومذريتف، وم٢مي٤مك إي٤مك أن شمرى اًمٜم٤مس يتٕم٤مُمٚمقن سمٛمٕم٤مُمٚم٦م ومٞمٝم٤م أرسم٤مح صمؿ ٓ  وم٢منوشمٕم٤ممم، 

 شم٠ًمل قمـ ذًمؽ.

وم٘مد أظمؼمت أن سمٕمض اًمتج٤مر رسمام يتّمؾ إمم اخل٤مرج وي٤ًمهؿ سمامل ُمـ دون أن يدومع 

، ومرسمام يرسمح أرسم٤مطًم٤م ـم٤مئٚم٦م ورسمام خين ظم٤ًمرة ـم٤مئٚم٦م، ومٝمؾ ٟمٜمتٔمر ُمـ إهائ ًٓ  ٞمؾُم٤م

أن شم٘مقل: ُمٕم٤مُمٚمتل هذه ُمٕم٤مُمٚم٦م رسمقي٦م ومال شم٘مرسمقه٤م ي٤م ُمًٚمٛمقن، أو ٟمٜمتٔمر ُمـ أُمريٙم٤م أن 

وم٤مًمذي هيٛمٝمؿ أن  ،ٓ ،ومال شم٘مرسمقه٤م ي٤م ُمًٚمٛمقن، ٓ 8شم٘مقل: ُمٕم٤مُمٚمتل هذه ُمٕم٤مُمٚم٦م رسمقي٦م

 يْمحٙمقا قمغم اعمًٚمٛملم وأن يْمٞمٕمقا اعمًٚمٛملم.

ْؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ ََمَثُؾ ايمحذِ ﴿واإلؾمالم يدقمقك إمم اًمتٕم٤مون ُمع اًمْمٕمٞمػ:  ـَ ُيٛمِْٖمُٗمقَن َأَْمَقاََلُ ي

ٌح٥ٍم وَ  اهللِ ٌَُٙم٥ٍم َِم٣مَئ٥ُم ضَم ٌَْع ؽَمٛم٣َمزمَِؾ دِم ىُمؾِّ ؽُمٛمْ ٌََت٦ْم ؽَم ٌح٥ٍم َأْٞم ـْ  اهللُىَمَٚمَثِؾ ضَم ُيَّم٣مفِمُػ ظمَِ

ْؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ ﴿ ، وي٘مقل:[142]اًمٌ٘مرة:﴾َيَُم٣مءُ  ـَ ُيٛمِْٖمُٗمقَن َأَْمَقاََلُ قَن ََم٣م َأْٞمَٖمُٗمقا شُمؿح ٓ ُيْتٌِٔمُ  اهللِ ايمحِذي

ِْؿ َوٓ طَمْقٌف فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوٓ ُهْؿ حَيَْزُٞمقنَ  ْؿ َأصْمُرُهْؿ فِمْٛمَد َرِبِّ ، ديـ [141]اًمٌ٘مرة: ﴾ََمٛم٣ًّم َوٓ َأذًى ََلُ

، صمؿ ٟمٙمٌٝمؿ اهلل شمٕم٤مون وشمٙم٤مومؾ، وم٤مًمٞمٝمقد يم٤مٟمقا يتٕم٤مُمٚمقن سم٤مًمرسم٤م ذم ُمديٜم٦م رؾمقل اهلل 

ء، ومٜمحـ أُم٦م ُمًٚمٛم٦م أيمرُمٜم٤م اهلل سمٙمت٤مب شمٕم٤ممم وأظمزاهؿ وأظمرضمٝمؿ ُمـ اعمديٜم٦م وهؿ أذٓ

ٓ ي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾ ُمـ سملم يديف وٓ ُمـ ظمٚمٗمف، واًمرسم٤م يقرث اًم٘محط واًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء 
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 واًمذل.

وم٤معمًٚمؿ ؾمٛمل ُمًٚماًم ٕٟمف يًتًٚمؿ هلل ويٜم٘م٤مد هلل، وٟمحـ ذم اًمزُمـ اًمذي هق زُمـ 

ًمرسمقي٦م وشم٘مقل: هب٤م اًمٗمتـ، ومٜمٗمز ٟمٗمز ٟمٗمز، إي٤مك أن شمرى اًمٜم٤مس يتٕم٤مُمٚمقن ذم اًمٌٜمقك ا

 ُمٙم٤مؾم٥م، ٓ ومٝمٜم٤مك وقمٞمد ؿمديد ٔيمؾ اًمرسم٤م.

 ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يٚمٝمٛمٜم٤م رؿمدٟم٤م وأن يث٧ٌم أىمداُمٜم٤م.

 اخلطب٘ الجاىٔ٘
احلٛمد هلل، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ وآه، وأؿمٝمد 

 ؾمقًمف.أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ور

 أُم٤م سمٕمد:

 أن اًمٜمٌل  :سمـ ضمٜمدب ريض اهلل قمٜمف قمـ ؾمٛمرة "صحٞمح اًمٌخ٤مري"ومٗمل 

رضمؾ سمٞمده ورأى رضماًل يًٌح ذم سمحر ُمـ اًمدم، يمٚمام أراد أن خيرج ُمٜمف قمغم ؿم٤مـمئ اًمٌحر 

ذم رؤي٤مه:  طمجر، رُم٤مه سمحجر ذم ومٞمف ورضمع، ومٞمٌ٘مك يٕمقد ذم سمحر اًمدم، وم٠ًمل اًمٜمٌل 

 .»يمرزم٣مَم٣م هذا؟ وم٣ميمقا: هذا آىمؾ ا«

٤ًٌم ُمـ سمٚمدٟم٤م ُمـ يتٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م  طم٤مًم٦م ىمذرة ووؾمخ٦م ٔيمؾ اًمرسم٤م، وىمد طمدث ه٤مهٜم٤م ىمري

قمالٟمٞم٦م سمدون إٟمٙم٤مر ُمـ ُمِم٤مئخ اًم٘م٤ٌمئؾ أو ُمـ اًمٕمٚمامء، طمدث هذا ذم سمالد طم٤مؿمد، ورب 

غْمِ َوَيْٟمَُمُروَن زمِ ﴿اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٥ٌم َيْدفُمقَن إلَِم اخْلَ ـْ َِمٛمُْ٘مْؿ ُأَمح ٣مظمَْْٔمُروِف َويْمَتُ٘م

ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْْٖمٙمُِحقنَ   .[222]آل قمٛمران:﴾َوَيٛمَْٜمْقَن فَم
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٥ٍم ُأطْمِرصَم٦ْم يمِٙمٛمح٣مِس سَمْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوسَمٛمَْٜمْقَن ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ىُمٛمُْتْؿ طَمغْمَ ُأَمح

ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر َوسُم٠ْمَِمٛمُقَن زمِ  ـْ ﴿ ٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:، وي[222]آل قمٛمران:﴾٣مهللِفَم ٓ طَمغْمَ دِم ىَمثغٍِم َِم

ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ ازْمتَِٕم٣مَء  ـْ َأََمَر زمَِِمَدوَم٥ٍم َأْو ََمْٔمُروٍف َأْو إِْصالٍح زَمكْمَ ايمٛمح٣مِس َوََم ٓح ََم َٞمْجَقاُهْؿ إِ

ْقَف ُٞم٠ْمسمِٝمِف َأصْمرًا فَمٓمِٝمامً  اهللِ ََمْرَو٣مِت  ًَ ـَ ا﴿ ، وي٘مقل أيًْم٤م:[222]اًمٜم٤ًمء:﴾هَم ـَ ىَمَٖمُروا يُمِٔم يمحِذي

ـِ ََمْرَيَؿ َذيمَِؽ زماَِم فَمَِمْقا َوىَم٣مُٞمقا َئْمَتُدونَ  ك ازْم ًَ ٣مِن َداُوَد َوفِمٝم ًَ
ـْ زَمٛمِل إِْهائٝمَؾ فَمعَم يمِ *  َِم

ـْ َُمٛمَْ٘مٍر هَمَٔمُٙمقُه يَمٌِْئَس ََم٣م ىَم٣مُٞمقا َيْٖمَٔمُٙمقنَ   .[57-56]اعم٤مئدة: ﴾ىَم٣مُٞمقا ٓ َيَتٛم٣َمَهْقَن فَم

ئمٚمؾ زمكم ـمٜمراٞمٝمٜم٣م زم٣مظمٔم٣ميص شمؿ مل يٕمغموا إٓ أوؾمؽ  َم٣م َمـ أَم٥م«ي٘مقل:  واًمٜمٌل 

 .»أن ئمٚمٜمؿ اهلل زمٔمذاب َمـ فمٛمده

َمثؾ ايمٗم٣مئؿ دم ضمدود اهلل وايمقاومع همٝمٜم٣م ىمٚمثؾ ومقم اؽمتٜمٚمقا فمعم «: وي٘مقل اًمٜمٌل 

ؽمٖمٝمٛم٥م، همِم٣مر زمٔمّمٜمؿ أفماله٣م وزمٔمّمٜمؿ أؽمٖمٙمٜم٣م، هم٘م٣من ايمذيـ دم أؽمٖمٙمٜم٣م إذا اؽمتٗمقا َمروا 

ق أٞم٣م طمرومٛم٣م دم ٞمِمٝمٌٛم٣م طمروًم٣م ومل ٞم٠مذ َمـ همقومٛم٣م، هم١من سمرىمقهؿ وَم٣م فمعم َمـ همقومٜمؿ همٗم٣ميمقا: يم

 .»أرادوا هٙم٘مقا َجٝمًٔم٣م، وإن أطمذوا فمعم أيدُّيؿ ٞمجقا َجٝمًٔم٣م

  سمـ سمِمػم. ُمـ طمدي٨م اًمٜمٕمامن أظمرضمف اًمٌخ٤مري

 وم٤مًمٕمٚمامء وُمِم٤مئخ اًم٘م٤ٌمئؾ جي٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يٜمٙمروا هذا إُمر ذم طمدود ُم٤م يًتٓم٤مع.

طم٤مؿمد وم٘مط وم٘مد أظمؼمت أن ذم صٕمدة ُمـ ي٠ميت يٓمٚم٥م  اٟمتنم وًم٧ًم أىمقل ذم سمالد

ىمرًو٤م وي٘مقل: أٟم٤م إذا ؿمٖمٚم٧م ومٚمقد شمٕمٓمٞمٜمل ذم اًمًٜم٦م يمذا ويمذا، وم٢من يمٜم٧م شمريد أن 
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حتٛمؾ اًمزي٤مدة أىمروتؽ وإٓ ومال، ومٝمذا هق اًمرسم٤م وهق رسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م، وهق أن شمذه٥م إمم 

اًمٕمنميـ  ي٤مدة قمغماًمت٤مضمر يٕمٓمٞمؽ قمنميـ أًمًٗم٤م، ومٞمٕمٓمٞمؽ اعمٌٚمغ ذم اًمًٜم٦م سمخٛم٦ًم آٓف ز

 ومٝمذا رسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م.

ومٝمذا ٟم٤مر وقمذاب ُمـ اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ومٝمذا هق اًمرسم٤م اًمذي زًم٧م سمٕمض أىمدام 

ت أيمثر ُمـ هذا، وأُم٤م اًم٘م٤ميض أهؾ اًمٕمٚمؿ وأومتك سمجقازه، أُم٤م زسم٤مرة ومٚمف ُمـ اعمقسم٘م٤م

ٚمٛمتٕم٤مُمٚملم سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٕمٛمراين ومٚمٕمٚمف مل يت٠مُمؾ اًم٘مْمٞم٦م، وإٓ ومٝمذا قملم اًمرسم٤م، وًم حمٛمد

ُمع ذًمؽ اًمِمخص صقر ؿمتك ُمٜمٝم٤م: أن شمذه٥م سمًٞم٤مرشمؽ اًمتل شم٤ًموي ُم٤مئ٦م أًمػ ومٞم٘مقل: 

أؿمؽمهي٤م سمامئ٦م وأرسمٕملم عمدة صمالصم٦م أؿمٝمر، وم٢من يم٤من عمدة ؾمت٦م أؿمٝمر وم٠ًمؿمؽمهي٤م سمامئ٦م وصمامٟملم، 

وم٢من يم٤من عمدة شمًٕم٦م أؿمٝمر أؿمؽمهي٤م سمامئتلم وقمنميـ ومٝمذا هق اًمرسم٤م، وهذه صقرة ُمـ 

 حت٧م اًمرسم٤م ويًٛمك رسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م. اًمّمقر اًمتل شمٜمدرج

وٓ يرى يِمؽمي اًمًٞم٤مرة ٟم٘مًدا وًمق سمًٕمر رظمٞمص، ومٕمٚمؿ ُمـ هذا أن اًمًٞم٤مرة ًمٞم٧ًم 

 هل اعم٘مّمقدة، سمؾ اعم٘مّمقد اعم٤مل اًمٜم٘مدي.

وُمٜمٝم٤م: أن شمذه٥م سمامئ٦م أًمػ ٟم٘مًدا وشم٘مقل: أٟم٤م ًمٞمس ًمدي وىم٧م وًمٞمس ًمدي ظمؼمة 

٘مقل: هذه اعم٤مئ٦م إًمػ عمدة صمالصم٦م سم٤مًمًٞم٤مرات، وًمٙمـ هذه ُم٤مئ٦م أًمػ عمدة صمالصم٦م أؿمٝمر، ومٞم

 أؿمٝمر ًمؽ ومٞمٝم٤م أرسمٕملم أًمًٗم٤م أو صمالصمقن أًمًٗم٤م، ومٝمذا هق اًمرسم٤م اًمذي سمٕم٨م اًمٜمٌل 

٦م وىمؾ رزم٣م اجل٣مهٙمٝم٥م َمقوقع حت«: واجل٤مهٚمٞم٦م شمتٕم٤مُمؾ سمف، واًمذي ىم٤مل ومٞمف اًمٜمٌل 

 .»اظمْمٙم٤م زمـ فمٌد ومدَمل، وأول َم٣م أوع رزم٣م ايمٔم٣ٌمس

                                                        

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.1218)م ( 2282)
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يت٘مٞمدون سم٤مإلؾمالم وٓ سمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم، ُمـ أضمؾ وم٤مًم٘مّمد أن اعمًٚمٛملم أصٌحقا ٓ 

هذا ؾمٚمط اهلل قمٚمٞمٝمؿ أقمداءهؿ، وضمٕمؾ سم٠مؾمٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ، وٟمزع اًمؼميم٦م اخلػمي٦م، ومرب 

ؿمخص يٌٞمع ُمـ اًم٘م٤مت اًمتل هل اًمِمجرة إصمٞمٛم٦م سمامئ٦م أًمػ صمؿ سمٕمد ذًمؽ يم٠مهن٤م اطمؽمىم٧م، 

 هلل.ومٜمزقم٧م اًمؼميم٦م سم٥ًٌم قمّمٞم٤من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وسم٥ًم ارشمٙم٤مب ُم٤م طمرم ا

* * * 
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احلٛمد هلل، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ وآه، وأؿمٝمد 

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

ـَ آََمٛمُقا ٓ سَمْٟمىمُ ﴿ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٣م ايمحِذي َ زم٣م َي٣م َأُّيه ُٙمقا ايمرِّ

ُٗمقا  ُ٘مْؿ سُمْٖمٙمُِحقنَ  اهللََأْؤَم٣مهم٣ًم َُمَّم٣مفَمَٖم٥ًم َواسمح َأْؤَم٣مهم٣ًم ﴿ ، ذم ىمقًمف:[252]آل قمٛمران: ﴾يَمَٔمٙمح

ٓ ُمٗمٝمقم ًمف، سمؾ اًمرسم٤م حمرم وإن يم٤من يًػًما سمخالف ُم٤م ومٝمٛمف  [252]آل قمٛمران:﴾َُمَّم٣مفَمَٖم٥مً 

ده اعمٍمي وُمـ ؾمٚمؽ سمٕمض اًمٕمٍميلم اعمٜمحروملم ُمثؾ: مج٤مل اًمديـ إومٖم٤مين، وحمٛمد قمٌ

ًٓ هبذه أي٦م، وهٜم٤مك أدًم٦م ُمٓمٚم٘م٦م:  ُمًٚمٙمٝمام أٟمف ٓ حيرم ُمـ اًمرسم٤م إٓ ُم٤م يم٤من يمثػًما اؾمتدٓ

ُٗمقا ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ زم٣م اهللََي٣م َأُّيه ـَ ايمرِّ ، ومام هٜم٤م اؾمؿ ُمقصقل [156]اًمٌ٘مرة:﴾َوَذُروا ََم٣م زَمِٗمَل َِم

 يِمٛمؾ اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم.

 ي٠مُمر سمٛم٤ًمقمدة اًمٗم٘مراء واعمح٤موي٩م سمخالف ُم٤م قمٚمٞمف أهؾ اًمرسم٤م، واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

ومرب ؿمخص يًتٖمرق ُم٤مًمف سم٤مًمرسم٤م ويّمٌح وم٘مػًما سمٕمد أن يم٤من ُمًتقر احل٤مل، وُمـ اًمرسم٤م ُم٤م 

إذا سم٣ٌمئمتؿ زم٣ميمٔمٝمٛم٥م «: ضم٤مء ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ًٓ ٓ يٛمزفمف وأطمذسمؿ أذٞم٣مب ايمٌٗمر وروٝمتؿ زم٣ميمزرع وسمرىمتؿ اجل ٜم٣مد؛ ؽمٙمط اهلل فمٙمٝم٘مؿ ذ

 .»ضمتك سمراصمٔمقا ديٛم٘مؿ

                                                        

 (.11( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام وهق ذم اجلامع اًمصحقح )3462رواه أسمق داود )( 2283)
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وصقرة سمٞمع اًمٕمٞمٜم٦م أن شمٙمقن حمت٤مضًم٤م ًمٜم٘مقد ومتذه٥م إمم اًمت٤مضمر وشم٘مقل: أىمروٜمل قمنمة 

آٓف؟ ومٞم٘مقل: ُم٤م قمٜمدي رء وًمٙمـ ظمذ ىمٛمًح٤م أو ؾمٙمًرا أو همػم ذًمؽ ُمـ اًمٌْم٤مئع اًمتل 

ؽ سمٕمنمة آٓف ىمٛمًح٤م، وإذا قمٜمده، صمؿ شمذه٥م وشمٌٞمٕمٝم٤م ذم اًمًقق ومت٘مقل: أقمٓمٜمل ومٞمٕمٓمٞم

أردت أن شم٠مظمذه ي٘مقل ًمؽ: أٟم٧م ًمق ذه٧ٌم سمف إمم اًمًقق ومٚمـ شمٌٞمٕمف إٓ سمثامٟمٞم٦م آٓف، 

سمثامٟمٞم٦م آٓف؟ ومتٌٞمٕمف ًمف سمثامٟمٞم٦م آٓف ومزاد قمٚمٞمؽ أًمٗملم ٓ ُم٘م٤مسمؾ هل٤م،  شَمٌٞمٕمٜمٞمفومٝمؾ حت٥م أن 

 ومٝمذه صقرة اًمٕمٞمٜم٦م.

ىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م وهل: أن وهذه صقرة أظمرى ًمٚمرسم٤م وهل ُمتٕم٤مُمؾ هب٤م ذم يمثػم ُمـ إ

شمذه٥م وشمرهـ أرًو٤م ًمؽ زراقمٞم٦م قمٜمد ؿمخص قمغم أن يٕمٓمٞمؽ ٟم٘مقًدا، ومٞمٕمٓمٞمؽ ٟم٘مقًدا 

وإرض قمٜمده ومٞمزرقمٝم٤م ًمف، ومرسمام زرقمٝم٤م ذم ؾمٜم٦م أو ؾمٜمتلم أو صمالث ؾمٜمقات شم٘مقم سم٠ميمثر 

إرض أروؽ ًمٞم٧ًم قمٜمده إٓ رهـ، وصمٛمره٤م ًمؽ  ،مم٤م أقمٓم٤مك صمؿ شمرد ًمف ٟم٘مقده، ومال

أن يٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م ومٕمغم طم٥ًم ُم٤م يتٕم٤مرف سمف أهؾ اًمٌٚمد، يتٕم٤مرومقن أن يٕمٓمقا ًمٙمـ إذا أطم٧ٌٌم 

ًمّم٤مطم٥م إرض اًمٜمّمػ ومٞمٕمٓمك اًمٜمّمػ، أو اًمثٚم٨م ومٞمٕمٓمك اًمثٚم٨م، أو اًمرسمع ومٞمٕمٓمك 

 اًمرسمع.

 أُم٤م أن يًتٖمؾ إرض ًمّم٤محلف ومٝمذا يٕمد رسًم٤م.

وصقر اًمرسم٤م يمثػمة ٓ يًٚمؿ ُمٜمٝم٤م إٓ ُمـ وم٘مٝمف اهلل ذم اًمديـ وقمٛمؾ سمٕمٚمٛمف، وُمـ صقر 

اًمرسم٤م اًمتل ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس أن شمذه٥م إمم اًمّمػمذم وقمٜمدك ٟم٘مقد يٛمٜمٞم٦م ومت٘مقل: 

أريد أن شمٕمٓمٞمٜمل دوٓرات أو ٟم٘مقًدا ؾمٕمقدي٦م؟ ومٞم٘مقل: أقمٓمٞمؽ ًمٙمـ اعمٌٚمغ أن ًمٞمس يمٚمف 

 قمٜمدي، ومٝم٤مت ٟم٘مقدك وسمٕمد ىمٚمٞمؾ شم٠ميت ًمٚم٤ٌمىمل.

ٝمٔمقا ىمٝمػ ؾمئتؿ هم١مذا اطمتٙمٖم٦م إصٛم٣مف همٌ«ي٘مقل:  وىمٕمتام ذم اًمرسم٤م8 ٕن اًمرؾمقل 
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، ومٞمِمؽمط ذم هذا أن يٙمقن يًدا سمٞمد، ومٝمذه سمٕمص اًمّمقر اًمتل ٓ »إذا ىم٣مٞم٣م يًدا زمٝمد

 ي٠مسمف هل٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس.

ٍة ﴿وسمٕمد آي٤مت اًمرسم٤م ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ٍة هَمٛمَٓمَِرٌة إلَِم ََمْٝمَنَ َوإِْن ىَم٣مَن ُذو فُمْنَ

وُمقا طَمغْمٌ يَمُ٘مؿْ  ، وم٢مذا يم٤من اًمٖمريؿ ُمٕمًنا شمٜمٔمره إمم ُمٞمنة، ومال شم٘مقل [162]اًمٌ٘مرة:﴾َوَأْن سَمَِمدح

ًمف: أٟم٧م ٓ شمًتٓمٞمع أن شمدومع أن، ىم٤مل: ٓ أؾمتٓمٞمع ىم٤مل: قمٚمٞمؽ ذم اعم٤مئ٦م مخ٦ًم أو قمنمة، 

ةٍ ﴿ ٓ: ٍة هَمَٛمٓمَِرٌة إلَِم ََمْٝمَنَ  .[162]اًمٌ٘مرة:﴾َوإِْن ىَم٣مَن ُذو فُمْنَ

ا أـمٙمف اهلل دم َمـ أٞمٓمر َمٔمًن «: "صحٞمح ُمًٚمؿ"وذم احلدي٨م اًمّمحٞمح ذم 

أن رصماًل ؽمئؾ: أيمؽ َمـ ايمٔمٚمؾ رء؟ وم٣مل: ٓ، إٓ أين «، وومٞمف: »ـمٙمف يقم ٓ ـمؾ إٓ ـمٙمف

ىمٛم٦م إذا زم٣مئم٦م ايمٛم٣مس جت٣موزت فمٛمٜمؿ همٗم٣مل اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم: أٞم٣م أضمؼ أن أجت٣موز فمـ 

 .»فمٌدي همٝمدطمٙمف اهلل اجلٛم٥م

ايمًٖمر أؾمٔم٧م أنمػم،  ايمرصمؾ يْمٝمؾ«ذيمر:  واعمٓمٕمؿ احلالل أُمر ُمٝمؿ ضمًدا، وم٤مًمٜمٌل 

يٚمد يديف إلم ايمًامء يٗمقل: ي٣م رب ي٣م رب، وَمْمٔمٚمف ضمرام، وَمممزمف ضمرام، وَمٙمًٌف ضمرام، 

 ُمـ طمدي٨م أيب هريرة. ، أظمرضمف ُمًٚمؿ»ونمذي زم٣محلرام همٟمٞمك يًتج٣مب يمف

سمـ قمجرة واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب أن  ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر ويمٕم٥م "ُمًٜمد أمحد"وذم 

                                                        

 ( قمـ قمٌادة ريض اهلل قمـف. 1587/81ـ )م ( 2284)

 ( قمـ أيب اًمقن ريض اهلل قمـف.3006ـ )م ( 2285)

 ( قمـ طمذيػة ريض اهلل قمـف.29)م/اعمًاىماة/( 2286)

 (.1015ـ )م ( 2287)

 (.4/524) "اجلامع اًمصحقح"(، وهق ذم 3/321إكام هق مـ طمديث ضماسمر ومؼط )طمؿ ( 2288)
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 أو هبذا اعمٕمٜمك. »هم٣ميمٛم٣مر أولم زمف أيام حلؿ ٞم٦ٌم فمعم ؽمح٦م«ىم٤مل:  اًمٜمٌل 

ورسمام شمٓمٛمس سمّمػمة اًمِمخص طمتك ٓ يٕمرف ُمٕمرووًم٤م وٓ يٜمٙمر ُمٜمٙمًرا، ومٗمل 

سمٔمرض «: قمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  "صحٞمح ُمًٚمؿ"

ايمٖمتـ فمعم ايمٗمٙمقب ىمٔمرض احلِمغم فمقًدا فمقًدا، همٟميام ومٙم٤م اذِب٣م ٞم٘مت٦م همٝمف ٞم٘مت٥م 

ه٣م ٞم٘مت٦م همٝمف ٞم٘مت٥م زمٝمّم٣مء، ضمتك سمِمغم فمعم ومٙمٌكم: فمعم أزمٝمض ؽمقداء، وأيام ومٙم٤م أٞم٘مر

َمثؾ ايمِمٖم٣م ٓ سميه همتٛم٥م َم٣م داَم٦م ايمًٚمقات وإرض، وأطمر أؽمقد َمرزم٣مًدا ىم٣ميم٘مقز 

 .»جمخًٝم٣م ٓ ئمرف َمٔمروهًم٣م وٓ يٛم٘مر َمٛم٘مًرا إٓ َم٣م أذب َمـ هقاه

 وىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ: ومٝم٤م هل اًمٌٜمقك اًمرسمقي٦م سمّمٜمٕم٤مء وسم٠مرض احلرُملم وٟمجد وسمٛمٍم

وذم مجٞمع إىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م، أومام قمٚمؿ هذا إٓ أٟمتؿ؟! وم٤مجلقاب أن أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمد أًمٗمقا 

ُم١مًمٗم٤مت ـمٞم٦ٌم ذم هذا اًمزُمـ ذم اًمتحذير ُمـ سمٜمقك اًمرسم٤م، وُمـ أطمًـ شمٚمؽ اعم١مًمٗم٤مت 

سمـ حيٞمك ىمٓمران وهق وٛمـ  ًمٚم٘م٤ميض حمٛمد "اًم٘مقل اعمجتٌك ذم اًمتحذير ُمـ اًمرسم٤م"

ف ذم ديـ اهللًمثالصم٦م قمٚمامء ُمـ  صمالث رؾم٤مئؾ وأن حيذر  ،اًمٞمٛمـ. ومٞمج٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يَتَٗم٘مَّ

، قمام أؿمٙمؾ قمٚمٞمف وىمْمٞم٦م هذا اًمذي يتٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م سمح٤مؿمد، يمؾ احلذر وي٠ًمل أهؾ اًمٕمٚمؿ

وم٘مد ؾم٠مل أطمد اإلظمقة وىم٤مل: قمٜمدي ٟم٘مقد ومٝمؾ جيقز زم أن أذه٥م وأؿمؽمي ُمـ قمٜمده 

إطمقط أٓ شمذه٥م إًمٞمف ؾمٞم٤مرة سمٜم٘مقدي وٓ أدظمؾ ذم اًمرسم٤م؟ وم٤مجلقاب: أن إطمًـ و

واًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا يتٕم٤مُمٚمقن  طمتك ٓ شمِمجع همػمك، وأُم٤م اجلقاز ومٞمجقز8 ٕن اًمٜمٌل 

 ُمع اًمٞمٝمقد، واًمٞمٝمقد يتٕم٤مُمٚمقن سم٤مًمرسم٤م، ومٞمجقز ًمؽ أن شمذه٥م وشمِمؽمي ؾمٞم٤مرة سمٜم٘مقدك.

                                                        

 (.144)م ( 2289)

 وًمؾشقخ قمٌد اًمرىمقب اإِليبِّ رؾماًمة هبذا اًمعـقان. (2290)
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وُم٠ًمًم٦م اًمت٘مًٞمط ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمرسم٤م وإن أضم٤مزه٤م اجلٛمٝمقر، وهق أن شمذه٥م إمم اًمت٤مضمر 

ذه اًمًٚمٕم٦م سمٕمنمة آٓف ٟم٘مًدا، أو سم٤مصمٜمل قمنم أًمًٗم٤م إمم أضمؾ، وم٤مًمّمحٞمح وشم٘مقل: ٟمٌٞمٕمؽ ه

 .هنك قمـ سمٞمٕمتلم ذم سمٞمٕم٦م أن ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمرسم٤م، واًمٜمٌل 

، وم٘مد ذيمرشمف ذم »َمـ زم٣مع زمٝمٔمتكم دم زمٝمٔم٥م همٙمف أوىمًٜمام أو ايمرزم٣م«وأُم٤م طمدي٨م: 

 ."أطم٤مدي٨م ُمٕمٚم٦م فم٤مهره٤م اًمّمح٦م"

سمـ اًمٕم٤مص أن جيٝمز ضمٞمًِم٤م  سمـ قمٛمرو أُمر قمٌداهلل واؾمتدًمقا سمحدي٨م أن اًمٜمٌل 

، أن ي٠مظمذ اًمٌٕمػم سمٌٕمػميـ ُمـ إسمؾ اًمّمدىم٦م، ومٚمام ٟمٗمدت اإلسمؾ أُمره اًمٜمٌل 

أن يِمؽمي اًمٌٕمػم سمٌٕمػميـ، ومٕمغم هذا احلدي٨م أضمقسم٦م ُمٜمٝم٤م: أن  وم٘م٤مًمقا: أضم٤مز ًمف اًمٜمٌل 

أن حيرم  اًمذي صح ومٞمف اًمرسم٤م ؾمت٦م أٟمقاع وًمٞمس ُمٜمٝم٤م اإلسمؾ، وُمٜمٝم٤م: أن اًمٔم٤مهر أن هذا ىمٌؾ

اًمرسم٤م8 ٕن حتريؿ اًمرسم٤م ُمـ آظمر ُم٤م ٟمزل، طمتك إن قمٛمر ي٘مقل: وددت أين ؾم٠مًم٧م رؾمقل 

 .قمـ أسمقاب ُمـ اًمرسم٤م ومدقمقا اًمرسم٤م واًمري٦ٌم اهلل 

ومتحريؿ اًمرسم٤م ُمـ آظمر ُم٤م ٟمزل، ومٚمٞمس هلؿ ذم احلدي٨م اعمت٘مدم دًمٞمؾ، وإن يم٤من مجٝمقر 

ذا يم٤من ًمديؽ ٟم٘مقد شمِمؽمي سمًٕمر أهؾ اًمٕمٚمؿ جيٞمزون هذا إٓ أن ومٞمف ُمٕمٜمك اًمرسم٤م، وهق إ

أرظمص، وإذا مل ًمديؽ ٟم٘مقد شمِمؽمي سمًٕمر أقمغم، ومٙم٠مٟمف ىم٤مل: أسمٞمٕمؽ هذا أو أىمروؽ هذا 

 اعم٤مل وهق قمنم آٓف وومٞمف أًمٗم٤من زي٤مدة، أو هبذا اعمٕمٜمك.

                                                        

 (.3/30( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف وهق ذم اجلامع اًمصحقح )3460رواه أسمق داود )  ( 2291)

 (.464يب هريرة ريض اهلل قمـف )أطماديث ُمعؾَّة/( قمـ أ3461رواه أسمق داود )  ( 2292)

َػُف اًمشقخ إًمٌاين.3357رواه أسمق داود )  ( 2293)  ( ووعَّ

 رواه مًؾؿ.( 2294)
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َمـ وومع دم «ي٘مقل:  ومٞمٜمٌٖمل أن ٟمؽمك ُم٤م ومٞمف ؿمٌٝم٦م، وأن ٟمٌتٕمد قمٜمف وم٤مًمٜمٌل 

 .»فمك ضمقل احلٚمك يقؾمؽ أن يرسمع همٝمفايمُمٌٜم٣مت وومع دم احلرام ىم٣ميمرافمل ير

*** 

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ُٗمقا ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ٙمُِٚمقنَ  ضَمؼح  اهللََي٣م َأُّيه ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ]آل  ﴾سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم

 .[221قمٛمران:

ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح ﴿ ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح َي٣م َأُّيه

ُٗمقا  ٣مًء َواسمح ًَ
َْرضَم٣مَم إِنح  ايمحِذي اهللََِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  اهللَسَم

  .[2]اًمٜم٤ًمء:﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ُٗمقا ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  اهللََي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع   .[52-52]إطمزاب: ﴾ْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝمامً َوَرؽُمقيَمُف هَمٗمَ  اهللَُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

ـَ آََمٛمُقا ٓ سَمْٟمىُمُٙمقا ﴿ أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ُٗمقا  زم٣م َأْؤَم٣مهم٣ًم َُمَّم٣مفَمَٖم٥ًم َواسمح ُ٘مْؿ سُمْٖمٙمُِحقنَ  اهللَايمرِّ ْت يمِ *  يَمَٔمٙمح ُٗمقا ايمٛمح٣مَر ايمحتِل ُأفِمدح ـَ َواسمح *  ْٙمَ٘م٣مهمِِري

                                                        

 ( قمـ اًمـعامن ريض اهلل قمـف.1599( )م 52)خ ( 2295)
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ُ٘مْؿ سُمْرمَحُقنَ  اهللََوَأؿمِٝمُٔمقا  ؽُمقَل يَمَٔمٙمح  .[251-252]آل قمٛمران: ﴾َوايمرح

ذم ه١مٓء أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت وظمّمقًص٤م أي٦م إومم: اًمٜمٝمل قمـ أيمؾ اًمرسم٤م، وومٞمٝم٤م: أن 

٤ًٌم حلًـ  ٤ًٌم ًمٚمٜمٍم قمغم إقمداء، ويٙمقن ؾمٌ ٤ًٌم ًمٚمٗمالح، ومٞمٙمقن ؾمٌ شمرك اًمرسم٤م يٙمقن ؾمٌ

٤ًٌم ًمٚمٌٕمد قمـ اًمٖمش8 ٕن ىمقًمف:آىمتّم٤مد واعم ُ٘مْؿ  ﴿َ  ٕم٤مُمٚم٦م آىمتّم٤مدي٦م، ويٙمقن ؾمٌ يَمَٔمٙمح

 : ومالح ُمٓمٚمؼ ذم اًمدٟمٞم٤م وذم أظمرة.[252]آل قمٛمران:﴾سُمْٖمٙمُِحقنَ 

واًمرسم٤م يٕمتؼم يمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر، ومٗمل اًمّمحٞمحلم قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

 : اًمرسم٤م.وُمٜمٝم٤م »اصمتٛمٌقا ايمًٌع اظمقزمٗم٣مت«: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

زم٣م َأْؤَم٣مهم٣ًم َُمَّم٣مفَمَٖم٥مً ﴿وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ، هنك قمام يم٤من [252]آل قمٛمران:﴾ٓ سَمْٟمىُمُٙمقا ايمرِّ

قمٚمٞمف اجل٤مهٚمٞم٦م يمام ذيمر هذا احل٤مومظ اسمـ يمثػم واًم٘مرـمٌل رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم، ىم٤مٓ: يم٤من 

ًٓ رسًم٤م إمم أن حيقل احلقل ومٞم٘مقل ًمف: إُم٤م أن شم٘م٣م وأُم٤م أن شمريب، وم ٢مذا طم٤مل اًمرضمؾ ي٠مظمذ ُم٤م

احلقل ُمرة صم٤مٟمٞم٦م أو صم٤مًمث٦م أو راسمٕم٦م ي٘مقل ًمف: هذا طمتك يؽمايمؿ قمٚمٞمف اعم٤مل، ورسمام يزيد قمغم 

رأس اعم٤مل وًمٞمس يمام ومٝمٛمف اًمْمٚمٞمؾ إيمؼم حمٛمد قمٌده اعمٍمي اًمذي يٚم٘مٌف سمٕمض 

اجل٤مهٚملم وسمٕمض اعمٚمحديـ سم٤معمجدد، ٟمٕمؿ إٟمف جمدد وًمٙمـ ًمٚمْمالل، ٟم٤مس ًمٚمٛمذه٥م 

ئ٦م، وم٢مٟمف أضم٤مز اًمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م اًم٘مٚمٞمؾ يمام ذيمره قمٜمف حمٛمد رؿمٞمد اعمٕمتززم وًمٚمٛمذاه٥م اًمردي

 رو٤م ذم اعمٜم٤مر.

اًمرسم٤م ص٤مطمٌف ي٘مقم ُمثؾ اعمٍموع، وؾمٞم٠ميت ُمـ إدًم٦م ُم٤م يٗمٜمد ىمقل حمٛمد قمٌده اعمٍمي 

ـَ ﴿ ومٞم٘مقم ص٤مطم٥م اًمرسم٤م يم٠مٟمف ُمٍموع، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ايمحِذي

                                                        

ًٌا.( 2296)  شمؼدم ىمري
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زم٣م ٓ يَ  ُْؿ وَم٣ميُمقا َيْٟمىُمُٙمقَن ايمرِّ ـَ اظْمَسِّ َذيمَِؽ زمَِٟمَّنح ْٝمَْم٣مُن َِم ٌحُْمُف ايمُمح ٓح ىَماَم َيُٗمقُم ايمحِذي َيَتَخ ُٗمقَُمقَن إِ

زم٣م َوَأضَمؾح  ٌَْٝمُع َِمْثُؾ ايمرِّ اَم ايْم ِف هَم٣مْٞمَتَٜمك هَمَٙمُف ََم٣م  اهللُإِٞمح ـْ َرزمِّ ـْ صَم٣مَءُه ََمْقفِمَٓم٥ٌم َِم زم٣م هَمَٚم َم ايمرِّ ٌَْٝمَع َوضَمرح ايْم

ـْ فَم٣مَد هَمُٟمويَمئَِؽ َأْصَح٣مُب ايمٛمح٣مِر ُهْؿ همِٝمَٜم٣م طَم٣ميمُِدونَ  اهللِ َْمُرُه إلَِم ؽَمَٙمَػ َوأَ    .[153]اًمٌ٘مرة: ﴾َوََم

ِف هَم٣مْٞمَتَٜمك هَمَٙمُف ََم٣م ؽَمَٙمَػ ﴿وذم ىمقًمف:  ـْ َرزمِّ ـْ صَم٣مَءُه ََمْقفِمَٓم٥ٌم َِم ، إذا يم٤من [153]اًمٌ٘مرة:﴾هَمَٚم

ًٓ ُمـ اًمرسم٤م صمؿ شمرك اًمرسم٤م وم٤مُٕمقل  اًمتل ايمتًٌٝم٤م وم٤مًمٔم٤مهر أن ًمٞمس ضم٤مهاًل وىمد مجع أُمقا

 قمٚمٞمف إٓ اًمتقسم٦م، وم٘مد ايمتًٌٝم٤م ذم طم٤مل ضمٝمٚمف.

ٌُْتْؿ هَمَٙمُ٘مْؿ ُرُؤوُس َأَْمَقايمُِ٘مْؿ ٓ سَمْٓمٙمُِٚمقَن َوٓ سُمْٓمَٙمُٚمقنَ ﴿أُم٤م ىمقًمف:  [157]اًمٌ٘مرة:﴾َوإِْن سُم

وم٢مٟمف يٕمٜمل واهلل أقمٚمؿ أن اًمِمخص إذا شم٤مب وهق يتٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م ومٚمف رأس ُم٤مًمف ٓ ي٠مظمذ 

 زي٤مدة.

وم٤مًمٗمرق سملم إُمريـ: أن إول يم٤من ضم٤مهاًل صمؿ شمرك اًمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م وىمد طمّمٚم٧م ًمف 

 أُمقال ُمـ اًمرسم٤م ٓ يٕمٚمؿ أصح٤مهب٤م ومٚمٞمس قمٚمٞمف إٓ أن يتقب.

 واًمث٤مين: يتٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م ومٚمٞمس ًمف إٓ رأس ُم٤مًمف.

زم٣م َوُيْريِب ايمِمح  اهللَُيْٚمَحُؼ ﴿صمؿ ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َدوَم٣مِت ايمرِّ

٣مٍر َأشمِٝمؿٍ  اهللُوَ  ، صدىم٧م ي٤م رسمٜم٤م وم٘مد وضمدٟم٤م ووضمد اًمٜم٤مس [154]اًمٌ٘مرة: ﴾ٓ حُي٤ِمه ىُمؾح ىَمٖمح

همػمٟم٤م يمثػًما ُمـ اًمٌٜمقك اًمتل شمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م شمً٘مط وشمٗمٚمس، ووضمدٟم٤م أًها ٟمٕمرومٝم٤م شمتٕم٤مُمؾ 

 :ىم٤مل قم٤مم ذم ىمٚمٞمؾ اًمرسم٤م ويمثػمه، طمتك إن اًمٜمٌل  قسم٤مًمرسم٤م، أصٌح أوٓدهؿ وم٘مراء، وه

ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد وُمـ  "صحٞمح ُمًٚمؿ"يمام ذم  »يمٔمـ آىمؾ ايمرزم٣م وَمقىمٙمف«

                                                        

ًٌا.( 2297)  شمؼدم ىمري



 0154 الزبا ّأضزارِ (95

  .»وىم٣مسمٌف وؾم٣مهديف«طمدي٨م ضم٤مسمر، وذم أطمد احلديثلم زي٤مدة: 

طمتك ًمق قمٚمٛم٧م أهنؿ يٌٜمقن قمامرة ًمٚمرسم٤م، أو ًمٌٜمؽ رسمقي ومال جيقز ًمؽ أن شمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م، 

سمـ قمجرة  قمـ يمٕم٥م "ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد"وٓ جيقز أن شمٙمقن ومراؿًم٤م وٓ سمقاسًم٤م، ومٗمل 

أيام صمًد ٞم٦ٌم فمعم ضمرام هم٣ميمٛم٣مر أولم «ريض اهلل قمٜمف، وهٙمذا قمـ ضم٤مسمر واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب: 

 .»زمف

وهٜم٤مك ومتقى زائٖم٦م صدرت ذم هذه إي٤مم عمحٛمد اًمٖمزازم: أن ٓ سم٠مس سم٤مًمٕمٛمؾ ذم 

 اًمٌٜمقك اًمرسمقي٦م وذم إقمامل احلٙمقُمٞم٦م، وزقمؿ أٟمف ٓ يٜمٙمر هذا إٓ ُمتِمدد.

اًمذي يٚم٘مٌف سمٕمض اجل٤مهٚملم وسمٕمض اعمٜمحروملم سم٤مًمداقمٞم٦م اًمٙمٌػم، ٟمٕمؿ إٟمف حمٛمد اًمٖمزازم 

 داقمٞم٦م يمٌػم وًمٙمـ إمم اًمْمالل.

وإٟمٜمل أمحد اهلل قمزوضمؾ وم٘مد اطمؽمق حمٛمد اًمٖمزازم، وؾمٞمٙمقن إن ؿم٤مء اهلل ذم وىم٧م 

ىمري٥م أذـم٦م سمٕمٜمقان اعمجروطملم يّمدر سمف ُمٗمتل إزهر، وُمٗمتل اجلٛمٝمقري٦م اعمٍمي٦م، 

 ازم وحمٛمد اًمِمٕمراوي.ويّمدر سمف حمٛمد اًمٖمز

وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أٟمٜمل أضمٝمٚمٝمؿ وأقمٔمٛمٝمؿ ٕٟمٜمل ضمٕمٚمتٝمؿ ذم أول اًمنميط، وًمٙمـ ًمٌٞم٤من 

 ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ آٟمحراف، وإٓ وم٤معمٕمٔمؿ قمٜمدٟم٤م ُمـ قمٔمٛمف اهلل قمزوضمؾ.

يمام ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م ؾمٛمرة أٟمف  وٟمرضمع إمم ُمقوقع اًمرسم٤م وم٤مًمٜمٌل 

طمتك إذا ىمرب ُمـ اًمِم٤مـمئ رُم٤مه رضمؾ ذم ومٞمف سمحجر رأى رضماًل يًٌح سملم اعم٤مء،  هذم رؤي٤م

ذيٜمؽ  صمؿ رضمع، صمؿ يًٌح إمم أن ي٘مرب ُمـ اًمِم٤مـمئ صمؿ يرُمٞمف سمحجر، وم٠ًمل اًمٜمٌل 

                                                        

ًٌا وهق قمـ ضماسمر ومؼط.( 2298)  شمؼدم ىمري
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 .ىم٤مٓ: هذا آيمؾ اًمرسم٤م »َمـ هذا؟«اًمرضمٚملم اًمٚمذيـ ُمٕمف وم٘م٤مل: 

ُٗمقا ﴿ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـَ آََمُٛمقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ـَ َوذَ  اهللََي٣م َأُّيه ُروا ََم٣م زَمِٗمَل َِم

زم٣م إِْن ىُمٛمُْتْؿ َُم٠ْمَِمٛمكِمَ  ـَ *  ايمرِّ ْ سَمْٖمَٔمُٙمقا هَمْٟمَذُٞمقا زمَِحْرٍب َِم ٌُْتْؿ هَمَٙمُ٘مْؿ  اهللِهَم١مِْن مَل َوَرؽُمقيمِِف َوإِْن سُم

 .[157-156]اًمٌ٘مرة: ﴾ُرُؤوُس َأَْمَقايمُِ٘مْؿ ٓ سَمْٓمٙمُِٚمقَن َوٓ سُمْٓمَٙمُٚمقنَ 

الت اًمرسمقي٦م هؿ حي٤مرسمقن اهلل قمزوضمؾ، أصح٤مب اًمٌٜمقك اًمرسمقي٦م، وأصح٤مب اعمٕم٤مُم

ومٝمؾ ي٘مقون قمغم حم٤مرسم٦ماهلل قمزوضمؾ، وُم٤م يدريٜم٤م أن اجلدب اًمذي اسمتكم سمف اعمًٚمٛمقن، وأن 

 اًمٗمتـ اًمتل اسمتكم هب٤م اعمًٚمٛمقن، وأن اًمٗمرىم٦م اًمتل اسمتكم هب٤م اعمًٚمٛمقن شمٙمقن سم٥ًٌم اًمرسم٤م.

هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم اعمجتٛمع جي٥م أن يٕمٓمػ قمغم اًمٗم٘مػم، أُم٤م اًمرسم٤م وم٢ممم شمٚمػ، ي٘مقل ا

زُمَق دِم َأَْمَقاِل ايمٛمح٣مِس هَمال َيْرزُمق فِمٛمَْد ﴿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـْ ِرزم٣ًم يمغَِمْ ـْ  اهللِ َوََم٣م آسَمْٝمُتْؿ َِم َوََم٣م آسَمْٝمُتْؿ َِم

 .[57]اًمروم: ﴾هَمُٟمويَمِئَؽ ُهُؿ اظْمُّْمِٔمُٖمقنَ  اهللَِزىَم٣مٍة سُمِريُدوَن َوصْمَف 

 أن ي٤ًمقمدوا اًمْمٕمٞمػ.قمغم اعمًٚمٛملم أن ي٠مظمذوا سمٞمد اًمْمٕمٞمػ و

٤ًٌم ًمٚمٝمزيٛم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م، وم٘مد  سمـ قمٛمر  روى أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف قمـ قمٌداهللواًمرسم٤م يٙمقن ؾمٌ

إذا سم٣ٌمئمتؿ زم٣ميمٔمٝمٛم٥م وروٝمتؿ زم٣ميمزرع وسمرىمتؿ «: ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ًٓ ٓ يٛمزفمف ضمتك سمراصمٔمقا ديٛم٘مؿ  .»اجلٜم٣مد؛ ؽمٙمط اهلل فمٙمٝم٘مؿ ذ

 قا هبذه إُمقر وم٘مد ومرـمقا ذم ديٜمٝمؿ.ُمٗمٝمقُمف: أهنؿ إذا ؿمٖمٚم

أُم٤م سمٞمع اًمٕمٞمٜم٦م اًمذي يٕمتؼم ٟمققًم٤م ُمـ اًمرسم٤م وم٢مٟمف أن يذه٥م اًمِمخص إمم شم٤مضمر سم٘مك ومٞمف 

٤ًٌم أو  ذرة ُمـ اإلؾمالم ومٞم٘مقل: أريد ُمٜمؽ قمنميـ أًمػ ري٤مل؟ ومٞم٘مقل: أٟم٤م أقمٓمٞمؽ طم

                                                        

 شمؼدم ذم اخلطٌة اعماوقة.( 2299)

ًٌا. (2300)  شمؼدم ىمري
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ي٘مقل  ؾمٙمًرا وشمذه٥م سمف إمم اًمًقق صمؿ شمٌٞمٕمف ويٌ٘مك ذم ذُمتؽ ىمرًو٤م، وم٢مذا أقمٓم٤مه اًمًٚمٕم٦م

ًمف: أٟم٧م إذا ذه٧ٌم هب٤م إمم اًمًقق ومٚمـ يٕمٓمقك ومٞمف إٓ مخ٦ًم قمنم أًمًٗم٤م أو ؾمٌٕم٦م قمنم أًمًٗم٤م، 

وم٠مٟم٤م أقمٓمٞمٙمف، صمؿ يًجؾ قمٚمٞمف قمنميـ أًمًٗم٤م ومرضمع ًمف قملم ُم٤مًمف ويم٥ًم ُم٤م يم٥ًم وهق 

 يٕمتؼم رسم٤م.

واًمرسم٤م اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف ٓ ي٘مع إٓ ذم اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم طمدي٨م 

ايمذه٤م زم٣ميمذه٤م َمثاًل زمٚمثؾ يًدا زمٝمد، «ىم٤مل:  واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب أن اًمٜمٌل قمٛمر، وقم٤ٌمدة 

، صمؿ ذيمر اًمٗمْم٦م واًمؼم واًمِمٕمػم واًمتٛمر واًمزسمٞم٥م »همٚمـ زاد أو اؽمتزاد همٗمد أرزمك

 يمذًمؽ.

ومٗمل هذه اًمًت٦م إصٜم٤مف ي٘مع ومٞمٝم٤م اًمرسم٤م، وُم٤م قمداه٤م ومال ي٘مع ومٞمٝم٤م اًمرسم٤م8 ٕهنؿ 

ؿ ُمـ ي٘مقل اًمٕمٚم٦م اًمٓمٕمؿ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: اًمٕمٚم٦م اظمتٚمٗمقا ذم اًمتٕمٚمٞمؾ أيام اظمتالف، ومٛمٜمٝم

 آدظم٤مر، وم٤مظمتٚمٗمقا ذم هذا ومرضمع إمم اعمٜمّمقص قمٚمٞمف.

وهٜم٤مك سمٞمع يتٕم٤مُمؾ سمف يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، ومجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ جيٞمزوٟمف وهق يًٛمك: سمٞمع 

اًمت٘مًٞمط: وهق أن شمذه٥م إمم اًمت٤مضمر صمؿ ي٘مقل ًمؽ: هذه اًمًٚمٕم٦م سمٕمنميـ أًمًٗم٤م ٟمًٞمئ٦م أو 

 ٤م ٟم٘مًدا إذا مل يٙمـ قمٜمدك رء، ومٝمذا ومٞمف ُمٕمٜمك اًمرسم٤م.سمًٌٕم٦م قمنم أًمٗمً 

، واوٓمروا أٟمف هنك قمـ سمٞمٕمتلم ذم سمٞمٕم٦م قمـ اًمٜمٌل  "ؾمٜمـ أيب داود"وذم 

إمم شم٠مويؾ هذا احلدي٨م قمـ سمٞمٕمتلم إطمدامه٤م صح٤مح وإظمرى ًمٞم٧ًم سمّمح٤مح، وُمٜمٝمؿ 

 ٤م.وًمٙمٜمل أىمقل: إن ومٞمف ُمٕمٜمك اًمرسمىمد ضمزم ومال، ُمـ ي٘مقل: إذا مل جيزم، أُم٤م و

                                                        

ًٌا ذم اخلطٌة اعماوقة.( 2301)  شمؼدم ىمري

 رواه أسمق داود قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.  (2302)
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وهٜم٤مك أُمر ي٘مع ومٞمف اعمّم٤مروم٦م، واًمقاضم٥م قمغم ُمـ يريد أن يزاول قمٛماًل ُمـ اعمًٚمٛملم 

، أن يٙمقن وم٘مٞمًٝم٤م سمف، وم٘مد ضم٤مء قمـ قمٛمر: ٓ ي٘مرسمـ أطمد ؾمقىمٜم٤م إٓ أن يٙمقن ُمتٗم٘مًٝم٤م

 أي ذم أطمٙم٤مم اًمًقق وذم أطمٙم٤مم اًمٌٞمقع واًمنماء.

ذم اًمٍماوم٦م ٓ ذم  ٦8موم٤مًمقاضم٥م قمغم اًمّمػمذم أن يٙمقن وم٘مٞمًٝم٤م ذم اعمٕم٤مُمالت اإلؾمالُمٞم

اعمٕم٤مُمالت اًمنمىمٞم٦م وٓ اًمٖمرسمٞم٦م، وُم٤م ىم٤مًمقا: طمالل ومٝمق طمالل، وُم٤م ىم٤مًمقا: طمرام ومٝمق 

 طمرام.

ومٞم٘مقل: ٟمٕمؿ ًمؽ مخًقن  ،وم٘مد ي٠ميت اًمِمخص إمم اًمّمػمذم ويٓمٚم٥م ُمٜمف قمٛمٚم٦م أظمرى

هم١مذا «ي٘مقل:  أًمًٗم٤م ومٝمذه أرسمٕمقن وقمنمة شم٠ميت سمٕمد ىمٚمٞمؾ، وىمٕمتام ذم اًمرسم٤م8 ٕن اًمرؾمقل 

، وم٢مذا اظمتٚمٗم٧م إصٜم٤مف »ٖم٦م إصٛم٣مف همٌٝمٔمقا ىمٝمػ ؾمئتؿ إذا ىم٣من يًدا زمٝمداطمتٙم

أي ظمذ  (ه٤مء وه٤مء)ومٞم٤ٌمع يمٞمػ ؿمئٜم٤م ًمٙمـ يِمؽمط أن يٙمقن يمام ذم طمدي٨م قمٛمر: 

 وأقمٓمل.

آظمر ي٘مع ومٞمف يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ويًتًٝمٚمقٟمف، وُمٜمٝمؿ ُمـ جيٝمٚمف أٓ وهق: ُم٠ًمًم٦م  أُمرٌ و

ؽ ذه٥م ي٘مدر سمٕمنميـ أًمًٗم٤م، ومٞمٕمٓمٞمؽ وزٟمف اًمذه٥م اعمًتٕمٛمؾ ومتذه٥م إمم اًمّم٤مئغ وًمدي

ايمذه٤م زم٣ميمذه٤م وزًٞم٣م «ي٘مقل:  سمخٛم٦ًم وقمنميـ أًمًٗم٤م، وىمٕمتام ذم اًمرسم٤م8 ٕن اًمرؾمقل 

 .»زمقزن ؽمقاء زمًقاء، همٚمـ زاد أو اؽمتزاد همٗمد أرزمك

وًمٙمـ يمٞمػ شمٗمٕمؾ؟ شمذه٥م سمذهٌؽ وشمٌٞمٕمف قمغم ذًمؽ اًمّم٤مئغ أو همػمه سمٜم٘مقد شم٠مظمذ 

                                                        

 ـ شمؼدم.( 2303)

 شمؼدم أيًضا رواه مًؾؿ قمـ قمٌادة ريض اهلل قمـف.( 2304)

 شمؼدم يمذًمؽ.( 2305)
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ًمّم٤مئغ أو ُمـ همػمه، وٓشمرسمط ذهٌؽ سمذهٌف وم٢من رسمٓمتف ٟم٘مقدك وًمؽ أن شمِمؽمي ُمـ ذًمؽ ا

 وىمٕمتام ذم اًمرسم٤م، واًمرسم٤م يمام شم٘مدم يمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر.

وم٤معمجتٛمع اإلؾمالُمل سم٥ًٌم هذه اًمٌٜمقك اًمرسمقي٦م أصٌح٧م أُمقال اعمًٚمٛملم ذم 

 ؾمقينا وذم همػمه٤م ُمـ اًمٌالد اًمٙمٗمري٦م يًتٖمٚمٝم٤م اًمٞمٝمقد وهمػمهؿ.

َم٣م ايمٖمٗمر أطمُمك فمٙمٝم٘مؿ، ويم٘مـ أطمُمك أن واهلل «صدىم٧م ي٤م رؾمقل اهلل إذ شم٘مقل: 

، أو هبذا »سمًٌط فمٙمٝم٘مؿ ايمدٞمٝم٣م همتٛم٣مهمًقه٣م ىمام سمٛم٣مهمًقه٣م همتٜمٙم٘م٘مؿ ىمام أهٙم٘متٜمؿ

 اعمٕمٜمك.

َمـ ٞمٖمس فمـ «ي٘مقل:  ومٞمج٥م قمغم اعمًٚمٛملم أن يٕمٓمٗمقا قمغم اًمٗم٘مػم، وم٢من اًمٜمٌل 

 .»َمًٙمؿ ىمرزم٥م ٞمٖمس اهلل ِب٣م فمٛمف ىمرزم٥م َمـ ىمرب يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

َمـ أٞمٓمر َمٔمًنا أو ووع «أٟمف ىم٤مل:  قمـ اًمٜمٌل  "ؿصحٞمح ُمًٚم"سمؾ ذم 

 .»فمٛمف أـمٙمف اهلل دم ـمٙمف يقم ٓ ـمؾ إٓ ـمٙمف

ٍة َوَأْن ﴿ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٍة هَمٛمَٓمَِرٌة إلَِم ََمْٝمَنَ َوإِْن ىَم٣مَن ُذو فُمْنَ

وُمقا طَمغْمٌ يَمُ٘مْؿ إِْن ىُمٛمُْتْؿ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  ُٗمقا َيْقَم٣مً *  سَمَِمدح شُمؿح سُمَقذمح ىُمؾه َٞمْٖمٍس  اهللِسُمْرصَمُٔمقَن همِٝمِف إلَِم  َواسمح

٦ٌَْم َوُهْؿ ٓ ُيْٓمَٙمُٚمقنَ  ًَ  .[162-162]اًمٌ٘مرة: ﴾ََم٣م ىَم

اًمقاضم٥م هق اًمٕمٓمػ قمغم اًمٗم٘مػم وُمقاؾم٤مشمف سمخالف ُم٤م قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن أن ذم زُمٜمٜم٤م 

ىمؾ ومقيف ؽمٝمٟمَت زَم٣من ي٘مقن ايمٛم٣مس همٝمف ىم٣ميمدزم٣م يٟم«: هذا، وم٠مصٌحقا يمام ىم٤مل رؾمقل اهلل 

                                                        

 ( قمـ قمؿرو سمـ قمقف ريض اهلل قمـف.2961( )م 6425)خ ( 2306)

 قمـف.( قمـ أيب هريرة ريض اهلل 2699)م ( 2307)

 شمؼدم ىمريًٌا. (2308)
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 .»ؤمٝمٖمف

وم٤مًمْمٕمٞمػ يٙمدح ويتٕم٥م طمتك رسمام يًتٖمٚمف اًمِمٞمققمٞمقن ٕٟمف ٓ جيد رمح٦م ذم ىمٚمقب 

 اعمًٚمٛملم.

أيب  ُمـ طمدي٨م "اًمّمحٞمحلم"إٟمٔم٤مر اعمٕمن واًمت٤ًمهؾ ُمٕمف، وم٘مد ضم٤مء ذم 

ضمقؽم٤م رصمؾ همٗمٝمؾ يمف: هؾ يمؽ َمـ ضمًٛم٥م؟ وم٣مل: ٓ، إٓ أين «هريرة واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب: 

أوع فمٛمٜمؿ وم٣مل اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم: همٟمٞم٣م «، وذم رواي٦م: »٣موز فمٛمٜمؿىمٛم٦م أزم٣ميع ايمٛم٣مس همٟمجت

 .[»همٟمدطمٙمقه اجلٛم٥م]أضمؼ زم٣ميمتج٣موز هم١مين ومد جت٣موزت فمـ فمٌدي 

يتٕم٤مـمٗمقن، وي١مصمر سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م، واعمًٚمٛمقن ذم هذا  اعمًٚمٛمقن ذم زُمـ اًمٜمٌل 

 ،ف آؿمؽمايمٞمقنيتخٓمٗم صَمؿَّ اًمزُمـ ًمٞمس ًمٚمٗم٘مػم وٓ ًمٚمٛمحت٤مج إٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وُمـ 

ويتخٓمٗمف أقمداء اإلؾمالم، إن ُم٤ًمقمدة اعمحت٤مج أسمٚمغ ُمـ اخلٓم٤مسم٦م، إن درمًه٤م شمٕملم سمف اًمٗم٘مػم 

 واعمحت٤مج رسمام يٙمقن أسمٚمغ ُمـ ُم٤مئ٦م ظمٓم٦ٌم.

 ورب اًمٕمزة يرهم٥م ذم اًمّمدىم٤مت ذم همػم ُم٤م آي٦م.

يدقمق إمم اهلل ئمٜمقن أٟمف ٓ حيريمف إٓ اًمدرهؿ  رضمالً واعمجتٛمٕم٤مت أن طمتك ًمق رأوا 

اًمديٜم٤مر8 ٕهنؿ ىمد أًمٗمقا أهنؿ ٓ يتحريمقن إٓ ُمـ أضمؾ اًمدرهؿ واًمديٜم٤مر، ومرب اًمٕمزة و

ْؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ ﴿ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـَ ُيٛمِْٖمُٗمقَن َأَْمَقاََلُ ٌَْع  اهللََِمَثُؾ ايمحِذي ٌََت٦ْم ؽَم ٌح٥ٍم َأْٞم ىَمَٚمَثِؾ ضَم

                                                        

  (.1542( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا وهق ذم اًمصحقح اعمًـد )6/81رواه أمحد ) (2309)

( )م 2078( قمـ أيب مًعقد ريض اهلل قمـف وهذا ًمػظ طمديثف وطمديث طمذيػة )خ 1561)م ( 2310)

 (.1562( )م 2078( وطمديث أيب هريرة )خ 1560

 ."اًمصحقحلم"مل أر هذه اًمؾػظة ذم ( 2311)
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ٌح٥ٍم وَ  ٌَُٙم٥ٍم َِم٣مَئ٥ُم ضَم ـْ َيَُم٣مُء وَ ُيَّم  اهللُؽَمٛم٣َمزمَِؾ دِم ىُمؾِّ ؽُمٛمْ ـَ ُيٛمِْٖمُٗمقَن *  َواؽِمٌع فَمٙمِٝمؿٌ  اهلل٣ُمفِمُػ ظمَِ ايمحِذي

ْؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ  ِْؿ َوٓ طَمْقٌف  اهللَِأَْمَقاََلُ ْؿ َأصْمُرُهْؿ فِمٛمَْد َرِبِّ شُمؿح ٓ ُيْتٌُِٔمقَن ََم٣م َأْٞمَٖمُٗمقا ََمٛم٣ًّم َوٓ َأذًى ََلُ

َزُٞمقنَ   .[141-142]اًمٌ٘مرة: ﴾فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوٓ ُهْؿ حَيْ

٤م يدريٜم٤م ي٤م أهي٤م اعمًٚمٛمقن أن شمٙمقن ىمًقة اًم٘مٚمقب اًمتل هب٤م ؿم٘مك اعمجتٛمع سم٥ًٌم وُم

 قمدم رمح٦م اًمٗم٘مػم، اًمرامحقن يرمحٝمؿ اًمرمحـ، يٜمٌٖمل أن ٟمؽماطمؿ وأن ٟمٕمٓمػ قمغم اًمٗم٘مػم.

ـْ ﴿ واًمٕم٘مالء يِم٤مهدون اخلػم سم٠مٟمٗمًٝمؿ إذا يم٤مٟمقا يٜمٗم٘مقن ذم ؾمٌٞمؾ اهلل: َوََم٣م َأْٞمَٖمْٗمُتْؿ َِم

ٙمِ  ٍء هَمُٜمَق ُُيْ  ، ومٞمِم٤مهدون اخلٚمػ ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.[٠ٌ57م:]ؾم﴾ُٖمفُ َرْ

ـْ َأفْمَْمك َواسمحَٗمك﴿سمؾ اإلٟمٗم٤مق ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ؾم٥ٌم ًمدظمقل اجلٜم٦م:  ٣م ََم َق *  هَمَٟمَمح َوَصدح

ٛمَك ًْ ى*  زم٣ِمحْلُ ُه يمِْٙمُٝمْنَ ُ ٛمَُٝمنِّ ًَ ـْ زَمِخَؾ َواؽْمَتْٕمٛمَك*  هَم ٣م ََم ٛمَك*  َوَأَمح ًْ َب زم٣ِمحْلُ ُ *  َوىَمذح ٛمَُٝمنِّ ًَ ُه هَم

ى  .[22-3]اًمٚمٞمؾ: ﴾يمِْٙمُٔمْنَ

ْؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ ﴿وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـَ ُيٛمِْٖمُٗمقَن َأَْمَقاََلُ شُمؿح ٓ  اهللِايمحِذي

َزُٞمق ِْؿ َوٓ طَمْقٌف فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوٓ ُهْؿ حَيْ ْؿ َأصْمُرُهْؿ فِمٛمَْد َرِبِّ  ﴾نَ ُيْتٌُِٔمقَن ََم٣م َأْٞمَٖمُٗمقا ََمٛم٣ًّم َوٓ َأذًى ََلُ

 ، ٓ ظمقف قمٚمٞمٝمؿ ذم اعمًت٘مٌؾ، وٓ هؿ حيزٟمقن قمغم ُم٤م ىمد ُم٣م ومٝمؿ ذم أُمـ.[141]اًمٌ٘مرة:

َمـ سمِمدق «ُمـ طمدي٨م أيب هريرة:  "اًمّمحٞمحلم"ي٘مقل يمام ذم  واًمٜمٌل 

٣ًٌم، هم١من اهلل يٟمطمذه٣م زمٝمٚمٝمٛمف همغمزمٝمٜم٣م ىمام  زمٔمدل مترة َمـ ىم٤ًم ؿمٝم٤م، وٓ يٗمٌؾ اهلل إٓ ؿمٝم

 .»يرزمك أضمدىمؿ همٙمقه

هم٣مسمٗمقا ايمٛم٣مر ويمق زمُمؼ «سمـ طم٤مشمؿ:  ُمـ طمدي٨م قمدي "اًمّمحٞمحلم"ذم  وي٘مقل يمام

                                                        

 (.1014( )م 1410خ )( 2312)
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 .»مترة

وم٤معمجتٛمع اًمذي ٟمٕمٞمش ومٞمف يٕم٤مُمؾ اًمْمٕمٞمػ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمقطمقش، ومتذه٥م إمم اًمت٤مضمر أو 

شمذه٥م إمم اًمٌٜمؽ اًمزراقمل، أو شمذه٥م إمم أي سمٜمؽ ُمـ اًمٌٜمقك وشم٘مقل: أريد ُم٤ميمٞمٜم٦م؟ 

٤مضمر أن هذه شم٘مٞمد قمغم اًمٌٜمؽ ومٞم٘مقل ًمؽ: ٟم٘مٞمده٤م قمٚمٞمؽ سمخٛم٦ًم وقمنميـ، صمؿ يٙمت٥م ًمٚمت

 سمٕمنميـ أًمًٗم٤م أو ٟمحق ذًمؽ.

ومٝمذه ُمٕم٤مُمٚم٦م ضم٤مهٚمٞم٦م وُمٕم٤مُمٚم٦م هيقدي٦م8 ٕن اًمٞمٝمقد هؿ اًمت٤مئٕمقن ذم اًمرسم٤م، وُمٕم٤مُمٚم٦م 

ىمؾ رزم٣م اجل٣مهٙمٝم٥م َمقوقع وأول َم٣م أوع رزم٣م «ي٘مقل:  ضم٤مهٚمٞم٦م ٕن اًمٜمٌل 

مم وزارة ، ومٝمذه اعمجتٛمٕم٤مت ضم٤مهٚمٞم٦م ٓ شمت٘مٞمد سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، اذه٥م إ»ايمٔم٣ٌمس

إوىم٤مف أو وزارة اًمٕمدل، أو اذه٥م إمم أي ُم١مؾم٦ًم دمد اعمٕم٤مُمالت ُمع اًمٌٜمقك، وٓ 

جيقز ٕطمد أن يتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٌٜمقك اًمرسمقي٦م إٓ ُٕمر رضوري، ومتخِمك قمغم ٟم٘مقدك أن 

شمذه٥م ُمٜمؽ أو شمنق قمٚمٞمؽ ومال سم٠مس أن شمْمٕمٝم٤م وٓ شم٠مظمذ رسمًح٤م، وم٢من أظمذت اًمرسمح 

هل٤م شمٕمٞمٜمٝمؿ قمغم اًمرسم٤م، ومٝمؿ يِمٖمٚمقن ٟم٘مقدك  وىمٕم٧م ذم اًمرسم٤م، قمغم أٟمؽ ذم ووٕمؽ

 ويٙمًٌقن.

وأىمٌح ُمـ هذا ويمام شم٘مدم أن أُمقال اعمًٚمٛملم أصٌح٧م سمٌٜمقك أقمداء اإلؾمالم، ورسمام 

يٙمقن اًمرىمؿ هًي٤م ٓ خيؼم اسمٜمف، وٓ خيؼم ومالًٟم٤م وومالًٟم٤م، ومٞمٛمقت ويذه٥م ُم٤مًمف، ورسمام 

ء اإلؾمالم سمدون قم٘مؾ يٓمٚم٥م ُم٤مًمف ومال يٕمٓمقٟمف يم٤مُماًل، وم٤معمًٚمٛمقن يٛمِمقن سمٕمد أقمدا

 وسمدون ُم٤ٌمٓة سم٤مًمديـ.

                                                        

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.1218)م ( 2313)
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ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ ي٘مقل: أٟم٤م ٓ آُمـ قمغم اًمٌالد اًمتل أقمٞمش ومٞمٝم٤م أن أوع أُمقازم، 

 وم٠مىمقل: إٟمف يٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م طمتك ٓ ٟم٘مع ذم اعمحرُم٤مت.

وهنرول سمٕمد اجلِمٕملم ُمـ اعمًٚمٛملم ومٚمـ يٌ٘مك  ،أُم٤م إذا يمٜم٤م هنرول سمٕمد أقمداء اإلؾمالم

 يٜمٜم٤م، وًمـ شمٌ٘مك ًمٜم٤م دٟمٞم٤مٟم٤م، وم٢مٟم٤م هلل وإًمٞمف راضمٕمقن، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.ًمٜم٤م د

* * * 
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 اخلطب٘ األّىل
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت 

دي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤م

 وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًَ ا قمٌده ورؾمقًمف.

ُٗمقا ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ٙمُِٚمقنَ  اهللََي٣م َأُّيه ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ]آل  ﴾ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم

  .[221قمٛمران:

ُ٘مُؿ ايمحِذي ﴿ ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح َي٣م َأُّيه طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم

ُٗمقا  ٣مًء َواسمح ًَ
َْرضَم٣مَم إِنح  اهللََِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  اهللَايمحِذي سَم

  .[2]اًمٜم٤ًمء: ﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ُٗمقا﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  اهللَ َي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع   .[52-52]إطمزاب: ﴾َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝمامً  اهللَُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

ـَ آََمٛمُ ﴿ أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ٣م ايمحِذي َ ْٚمُر َي٣م َأُّيه اَم اخْلَ قا إِٞمح

ُ٘مْؿ سُمْٖمٙمُِحقنَ  ٌُقُه يَمَٔمٙمح
ْٝمَْم٣مِن هَم٣مصْمَتٛمِ ـْ فَمَٚمِؾ ايمُمح َْزُٓم ِرصْمٌس َِم ْٕ َْٞمَِم٣مُب َوا ْٕ اَم *  َواظمَْْٝمِنُ َوا إِٞمح

ْٚمِر َواظمَْْٝمِنِ َوَيُِمدح  ٌَْٕمَّم٣مَء دِم اخْلَ ْٝمَْم٣مُن َأْن ُيقوِمَع زَمْٝمٛمَُ٘مُؿ ايْمَٔمَداَوَة َوايْم ـْ ِذىْمِر ُيِريُد ايمُمح  اهللِ ىُمْؿ فَم

الِة هَمَٜمْؾ َأْٞمُتْؿ َُمٛمَْتُٜمقنَ  ـِ ايمِمح  .[72-72]اعم٤مئدة: ﴾َوفَم

اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ يٜم٤مدي قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم ٕهنؿ اعمٝمٞمئقن ًمالؾمتج٤مسم٦م، 

وم٤مإليامن حيٛمٚمؽ قمغم أن شمًتجٞم٥م هلل قمز وضمؾ، وهق ٟمداء شمنميػ، ومٞم٠مُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف 
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٤مب اخلٛمر واعمٞمن، وأن إُمر سم٤مٓضمتٜم٤مب أقمٔمؿ ُمـ ًمق ىمٞمؾ: ٓ شمنمسمقا وشمٕم٤ممم سم٤مضمتٜم

٤ًٌم ًمٗمالطمٙمؿ  ٤ًٌم سمٕمٞمًدا ُمٜمٙمؿ، ويٙمقن هذا ؾمٌ اخلٛمر، وم٤مُٓمر سم٤مٓضمتٜم٤مب أي: اضمٕمٚمقه ضم٤مٟم

إذا أردشمؿ أن شمٗمٚمحقا ذم ُمقاضمٝم٦م أقمدائٙمؿ، وإذا أردشمؿ أن شمٗمٚمحقا ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜم٤مس، وإذا 

، وذم ُمٕم٤مُمٚم٦م أٟمٗمًٙمؿ ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مضمتٜم٤مب اخلٛمر أردشمؿ أن شمٗمٚمحقا ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م أهيمؿ

 واعمٞمن وهق اًم٘مامر.

وصدق اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وم٢مٟمف يّمد قمـ اًمّمالة وقمـ ذيمر اهلل، صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، واخلٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم ومٙم٠مهنؿ ىم٤مًمقا: اٟمتٝمٞمٜم٤م، سمؾ ىمد ضم٤مء [72]اعم٤مئدة:﴾هَمَٜمْؾ َأْٞمُتْؿ َُمٛمَْتُٜمقنَ ﴿

ؽُمقَل  اهللََوَأؿمِٝمُٔمقا ﴿ ٞمٜم٤م ي٤م رب وسمٕمد هذا:قمـ قمٛمر سمًٜمد ُمٜم٘مٓمع أٟمف ىم٤مل: اٟمتٝم َوَأؿمِٝمُٔمقا ايمرح

ٌَالُغ اظمٌُْكِمُ  اَم فَمعَم َرؽُمقيمِٛم٣َم ايْم ، أـمٞمٕمقا اهلل ومٞمام [71]اعم٤مئدة: ﴾َواضْمَذُروا هَم١مِْن سَمَقيمحْٝمُتْؿ هَم٣مفْمَٙمُٚمقا َأٞمح

هَم١مِْن ﴿ أُمريمؿ سمف، وهٙمذا اًمرؾمقل، واطمذروا أن شمنمسمقا مخًرا سمٕمد أن قمٚمٛمتؿ حتريٛمٝم٤م:

ٌَالُغ اظمٌُْكِمُ همَ ﴿ ، وقمٞمد ؿمديد:[71]اعم٤مئدة:﴾سَمَقيمحْٝمُتؿْ  اَم فَمعَم َرؽُمقيمِٛم٣َم ايْم ، وؾمٞمٜمت٘مؿ [71]اعم٤مئدة:﴾َٟمٞمح

 اهلل ُمٜمٙمؿ إذا شمقًمٞمتؿ.

قمـ اخلٛمر، وم٠مٟمزل  وىمد يم٤من حتريؿ اخلٛمر شمدرجيًٞم٤م، وم٠مول رء ؾم٠مًمقا رؾمقل اهلل 

ـِ اخلَْ ﴿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: َٟميمقَٞمَؽ فَم ًْ ٙمٛمح٣مِس َي
ْٚمِر َواظمَْْٝمِنِ وُمْؾ همِٝمِٜماَم إشِْمٌؿ ىَمٌغٌِم َوََمٛم٣َمهمُِع يمِ

ـْ َٞمْٖمِٔمِٜماَم   .[127]اًمٌ٘مرة:﴾َوإشِْمُٚمُٜماَم َأىْمػَمُ َِم

 أن ٓ ٟمٗمع ومٞمٝم٤م. وىمد أسم٤من اًمرؾمقل 

ـَ آََمٛمُقا ٓ سَمْٗمَرزُمقا ﴿ صمؿ ضم٤مء اًمتحريؿ ذم وىم٧م اًمّمالة وىمٌؾ اًمّمالة: ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

الةَ   .[25]اًمٜم٤ًمء:﴾َوَأْٞمُتْؿ ؽُمَ٘م٣مَرى ضَمتحك سَمْٔمَٙمُٚمقا ََم٣م سَمُٗمقيُمقنَ  ايمِمح

إن اًمًٙمران ممٙمـ أن ي٘مقل اًمٙمٗمر، وممٙمـ أن ي٘متؾ أسم٤مه، وأن ي٘متؾ أُمف ووًمده، 
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ويمالم محزة ًمق يم٤من ذم طم٤مل صحقه ًمٙم٤من اًمٙمالم يمٗمًرا قمٜمد أن ذب مخًرا ىمٌؾ أن حترم 

تلم وضم٥م أؾمٜمٛمتٝمام، ومذه٥م قمكم يٌٙمل اخلٛمر، وذه٥م إمم ؿم٤مرذم قمكم أي ٟم٤مىمتلم قمٔمٞمٛم

 وىم٤مل: إن محزة ىمد ذب مخًرا وىمد ضم٥م ؾمٜم٤مُمل ٟم٤مىمتل، وم٠مشمك اًمٜمٌل  إمم اًمٜمٌل 

، ، ي٘مقل هذا ًمٚمٜمٌل وم٠مسمد محزة اًمٜمٔمر إًمٞمف صمؿ ىم٤مل: هؾ أٟمتؿ إٓ قمٌٞمد ٕيب

 وم٤مًمًٙمران هيذي ويٙمقن ذم طم٤مًم٦م يًت٘مٌحٝم٤م يمؾ ذي قم٘مؾ.

، قمٚماًم ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة، ٟمزداد إيامًٟم٤م سمرؾمقل اهلل وشمٞمع اًمٜم٤مس ذم هذا اًمزُم٤من يٕمتؼم 

إن َمـ أذاط ايم٣ًمفم٥م أن « ُمـ طمدي٨م أٟمس: "اًمّمحٞمحلم"ومٝمق اًم٘م٤مئؾ يمام ذم 

 .»يٓمٜمر اجلٜمؾ ويرهمع ايمٔمٙمؿ ويممب اخلٚمر

 ومٝمذا قمٚمؿ ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة، وُمـ أقمالم ىمرب اًم٤ًمقم٦م أيًْم٤م.

ٓ يزين «هريرة:  ُمـ طمدي٨م أيب "اًمّمحٞمحلم"ي٘مقل يمام ذم  واًمٜمٌل 

ايمزاين ضمكم يزين وهق َم٠مَمـ، وٓ يممب اخلٚمر ضمكم يممِب٣م وهق َم٠مَمـ، وٓ ينق 

 .»ايم٣ًمرق ضمكم ينق وهق َم٠مَمـ

واخلٛمر ُم٤م ظم٤مُمر اًمٕم٘مؾ، ؾمقاء أيم٤من ُمـ إذسم٦م أم يم٤من ُمـ احلٌقب، أم ُمـ همػم 

 ذًمؽ.

قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  وم٘مد روى ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف

                                                        

 رواه مًؾؿ.  ( 2314)

 (.2671( )م 81/80)خ ( 2315)

 (.57( )م 6772)خ ( 2316)

 (.2003)م ( 2317)
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 .»ىمؾ َمً٘مر َخر، وىمؾ َخر ضمرام«: اهلل 

 وُمـ ُم٤مت وهق يدُمٜمٝم٤م مل ينمهب٤م ذم أظمرة.

 ومٜمٕمٛم٦م ُمـ اهلل أن شمث٤مب قمغم شمرك اخلٛمر وأٟم٧م ٓ شمٕمرومٝم٤م.

ومٚمق رأيتٝم٤م ذم ىم٤مرورة ُم٤م قمرومتٝم٤م، ومٜمٕمٛم٦م ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن شمث٤مب قمغم شمرك 

 اخلٛمر وٟمٗمًؽ ٓ شمِمتٝمٞمٝم٤م وٓ شمتقق إًمٞمٝم٤م.

إذ ي٘مقل وهق ُمـ طمدي٨م  ٜمع اخلٛمر، وم٤مؾمٛمٕمقا ىمقل رؾمقل اهلل ومٞم٤م أصح٤مب ُمّم

يمٔمـ اخلٚمرة وفم٣مسه٣م وَمٔمتٌمه٣م « اسمـ قمٛمر وأٟمس واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب أن اًمٜمٌل 

، طمتك ًمق يمٜم٧م ُمؽممًج٤م ًمٜمٍماين »وزم٣مئٔمٜم٣م وَمٌت٣مفمٜم٣م وضم٣مَمٙمٜم٣م واظمحٚمقيم٥م إيمٝمف

 ومحٚم٧م ُمٕمف اخلٛمر، طمتك ًمق ًمٚمًقاح وم٠مٟم٧م ُمٚمٕمقن.

رة ُمٚمٕمقن، واًمذي يٌٞمٕمٝم٤م ُمٚمٕمقن، واًمذي يِمؽمهي٤م ُمٚمٕمقن، وذًمؽ اًمذي يّمٜمع اخلٛم

 رضمس جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يٓمٝمر ٟمٗمًف ُمـ ذًمؽ اًمرضمس.

سمـ  وؾمٜمـ أيب داود ُمـ طمدي٨م قمٌداهلل ي٘مقل يمام ذم ُمًٜمد أمحد واًمٜمٌل 

سمـ قمٛمرو ذم همػم ؾمٜمـ أيب داود واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب أن  قمٛمر، وضم٤مء ُمـ طمدي٨م قمٌداهلل

، صمؿ ذيمر »اخلٚمر أرزمٔمكم ص٣ٌمضًم٣م هم١من سم٣مب سم٣مب اهلل فمٙمٝمف َمـ ذب«ىم٤مل:  اًمٜمٌل 

                                                        

( وهمػممها قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام، وطمديث 3674( وأسمق داود )3380رواه اسمـ ماضمة )( 2318)

ح وصححام اًمعالمة إًمٌاين واًمعالمة اًمقادقمل ( وهمػممها ويمالمها صحق3381أكس رواه اسمـ ماضمة )

 ذم صحقحف.

( وهمػممها، وطمديث قمٌداهلل سمـ 3377( واسمـ ماضمة )1862طمديث اسمـ قمؿر رواه اًمؽممذي )( 2319)

 ( ًمإلمام اًمقادقمل.254-4/253( وهق ذم اجلامع اًمصحقح )1/30قمؿرو رواه احلايمؿ )
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، »هم١من سم٣مب مل يت٤م اهلل فمٙمٝمف ويًٗمك يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م َمـ َّنر صمٜمٛمؿ«صمالث ُمرات وذم اًمراسمٕم٦م: 

، ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل وُم٤م »َمـ َّنر اخل٣ٌمل«، وذم سمٕمْمٝم٤م: »َمـ ؿمٝمٛم٥م اخل٣ٌمل«وذم سمٕمْمٝم٤م: 

 .»فمِم٣مرة أهؾ ايمٛم٣مر«ـمٞمٜم٦م اخل٤ٌمل؟ ىم٤مل: 

واًم٘مٞمح اًمذي خيرج ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر يتجٛمع وينمسمف اًمذي يدُمـ اخلٛمر وٓ اًمّمديد 

 يتقب.

وذم ىمقًمف: وم٢من قم٤مد سمٕمد اًمراسمٕم٦م وشم٤مب مل يت٥م اهلل قمٚمٞمف، حيٛمؾ قمغم ُم٤م إذا يم٤من 

 ُمًتحاًل.

واعمٝمؿ  أُم٤م طمد اخلٛمر ومٞمٜمٌٖمل أن هي٤من اًمِم٤مرب، ومرسمام رضب أو ضمٚمد أرسمٕملم ضمٚمدة،

ٝمل ويرضمع إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٢من ؿم٤مرب أن هي٤من ؿم٤مرب اخلٛمر ُمـ أضمؾ أن يٜمت

اخلٛمر يم٤معمجٜمقن يمام شم٘مدم، ويٜمٌٖمل أن شمٌتٕمد ُمـ ؿم٤مرب اخلٛمر يم٤مسمتٕم٤مدك ُمـ اجل٤مؾمقس، 

ومٛمـ اًمذي ي٠مُمـ أن يٜم٤مم قمٜمد ؿم٤مرب مخر، ومرسمام ي٘مقم ويذسمحف، وهٙمذا ُمـ اًمذي ي٠مُمـ أن 

أو يم٤من أظم٤مك جيٚمس قمٜمد ضم٤مؾمقس يٕمٛمؾ ذم اجل٤مؾمقؾمٞم٦م طمتك وإن يم٤من وًمدك ومال شم٠مُمٜمف، 

 ومال شم٠مُمٜمف، وٟم٠مؾمػ أن سمٕمض ُمِم٤مئخ اًم٘م٤ٌمئؾ ىمد أصٌح ضم٤مؾمقؾًم٤م.

 وم٤مجل٤مؾمقس ٓ ي١مُمـ يمام أن ؿم٤مرب اخلٛمر ٓ ي١مُمـ.

ومٕمٚمٞمٜم٤م إذا أردٟم٤م اًمٗمالح أن ٟمٌتٕمد وأن ٟمٜمٙمر هم٤مي٦م اإلٟمٙم٤مر، ُم٤م طمدث ذم سمٚمدٟم٤م ُمـ 

ُمـ  أن شمٚمحؼ سم٤مًمٕمراق وشمٚمحؼ سمٚمٌٜم٤من، وسمٖمػممه٤م ا أنُمّمٜمع اخلٛمر، سمٚمد ُمًٚمٛم٦م يريدو

احلٙمقُم٤مت اًمتل ىمد أصٌح٧م و٤مئٕم٦م ُم٤مئٕم٦م، وىمد وم٘مدت اًمرضمقًم٦م واًمِمٝم٤مُم٦م واحلٛمٞم٦م 

واًمٖمػمة اًمديٜمٞم٦م ُمـ أهٚمٝم٤م، يريدون أن يٚمح٘مقا سمٚمدٟم٤م سمتٚمؽ اًمٌالد اًمتل ىمد ُمًخ٧م وُمًخ 

 أهٚمٝم٤م.
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 وم٠مُمر ُمٝمؿ أن ٟمٜمٙمر هذا اعمٜمٙمر ذم طمدود ُم٤م ٟمًتٓمٞمع.

ـْ َِمٛمْ ﴿ي٘مقل اهلل قمزوضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  غْمِ َوَيْٟمَُمُروَن َويْمَتُ٘م ٥ٌم َيْدفُمقَن إلَِم اخْلَ ُ٘مْؿ ُأَمح

ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْْٖمٙمُِحقنَ   .[222]آل قمٛمران: ﴾زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن فَم

ومٝم١مٓء هؿ اعمٗمٚمحقن، ٓ اًمذي يٖمٓمقن رؤوؾمٝمؿ وي٘مٌٚمقن قمغم دٟمٞم٤مهؿ وٓ ي٤ٌمًمقن 

إذا ذب إولم هم٣مصمٙمدوه، شمؿ «رب اخلٛمر: ي٘مقل ذم ؿم٤م سمديـ اإلؾمالم، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

، »إذا ذب ايمث٣مٞمٝم٥م هم٣مصمٙمدوه، شمؿ إذا ذب ايمث٣ميمث٥م هم٣مصمٙمدوه، شمؿ إذا ذب ايمرازمٔم٥م هم٣مومتٙمقه

 .ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م وهمػمه

وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ي٘مقل: إٟمف ُمٜمًقخ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: ًمٞمس سمٛمٜمًقخ، اظمتٚمػ 

، وًمٙمـ اًمذي هيٛمٜم٤م شمِمديد اًمٜمٌل ومٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ وٓ هيٛمٜم٤م أُمٜمًقخ أو ًمٞمس سمٛمٜمًقخ

 ذم ذب اخلٛمر، وًمًٜم٤م ٟم٘مقل: إن ؿم٤مرب اخلٛمر يم٤مومر وًمٙمٜمف وم٤مؾمؼ. 

وىمد ذب اخلٛمر، وم٘م٤مل قمٛمر: أظمزاك اهلل ُم٤م  وم٘مد ضملء سم٤مًمٜمٕمٞمامن ذم زُمـ اًمٜمٌل 

ٓ سمٔمٝمٛمقا ايمُمٝمْم٣من فمعم أطمٝم٘مؿ، هم١مٞمف حي٤م اهلل «: أيمثر ُم٤م ي١مشمك سمؽ، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل 

 ."صحٞمح اًمٌخ٤مري"واحلدي٨م ذم ف ومجٚمد، ، صمؿ أُمر سم»ورؽمقيمف

٤ًٌم ًمٙمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر، واضم٥م قمغم يمؾ اعمًٚمٛملم  ومِم٤مرب اخلٛمر يٕمتؼم ومقيًً٘م٤م وُمرشمٙم

مجٞمٕمٝمؿ أن يٜمٝمقا قمـ هذا إُمر، وأن يٜمٙمروا هذا إُمر، وٓ يداومع قمـ ُمّمٜمع اخلٛمر إٓ 

 قمزوضمؾ ي٘مقل ؿمٞمققمل أو سمٕمثل أو ٟم٤مسي، أو ؿمٝمقاين يريد أن يتٛمتع سم٤مخلٛمر8 ٕن اهلل

                                                        

قمـ معاوية ريض اهلل قمـف وهق ذم اجلامع ( وهمػممها 4/722( واًمؽممذي )8/313رواه اًمـًائل )( 2320)

 ( ًمإلمام مؼٌؾ سمـ هادي اًمقادقمل رمحف اهلل.3/138اًمصحقح )

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.6777)خ ( 2321)
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ـِ ﴿ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـْ زَمْٔمٍض َيْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمُْٛمَْ٘مِر َوَيٛمَْٜمْقَن فَم اظمُْٛم٣َمهمُِٗمقَن َواظمُْٛم٣َمهمَِٗم٣مُت زَمْٔمُّمُٜمْؿ َِم

قا  ًُ ْؿ َٞم َٝمُٜمْؿ إِنح اظْمُٛم٣َمهمِِٗمكَم ُهُؿ ايْمَٖم٣مؽِمُٗمقنَ  اهللَاظمَْْٔمُروِف َوَيْٗمٌُِّمقَن َأْيِدَُّيُ ًِ
 اهللُ َوفَمَد *  هَمٛمَ

ٌُُٜمْؿ َويَمَٔمٛمَُٜمُؿ اظمُْ  ًْ ـَ همِٝمَٜم٣م ِهَل ضَم ٣مَر َٞم٣مَر صَمَٜمٛمحَؿ طَم٣ميمِِدي ْؿ  اهللُٛم٣َمهمِِٗمكَم َواظمُْٛم٣َمهمَِٗم٣مِت َوايْمُ٘مٖمح َوََلُ

 .[46-45]اًمتقسم٦م: ﴾فَمَذاٌب َُمِٗمٝمؿٌ 

 ٓ يداومع قمـ ُمّمٜمع اخلٛمر، وٓ يداومع قمـ اعمٜمٙمر إٓ رضمؾ ذم ىمٚمٌف ٟمٗم٤مق.

ٛمُقَن َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمُت زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمَِٝم٣مُء زَمْٔمٍض َيْٟمَُمُروَن َواظم٠ُْْمَمِ ﴿وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 

ىَم٣مَة َوُيْمِٝمُٔمقَن  الَة َوُي٠ْمسُمقَن ايمزح ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر َوُيِٗمٝمُٚمقَن ايمِمح َوَرؽُمقيَمُف  اهللَزم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن فَم

ُٜمُؿ  مَحُ ـْ  هللُاَوفَمَد *  فَمِزيٌز ضَم٘مِٝمؿٌ  اهللَإِنح  اهللُُأويَمئَِؽ ؽَمغَمْ ِري َِم اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمِت صَمٛمح٣مٍت جَتْ

ـَ  ٥ًٌَم دِم صَمٛمح٣مِت فَمْدٍن َوِرْوَقاٌن َِم ـَ ؿَمٝمِّ
٣مىمِ ًَ ـَ همِٝمَٜم٣م َوََم ََّْن٣َمُر طَم٣ميمِِدي ْٕ تَِٜم٣م ا َأىْمػَمُ َذيمَِؽ ُهَق  اهللِحَتْ

 .[51-52]اًمتقسم٦م: ﴾ايْمَٖمْقُز ايْمَٔمٓمِٝمؿُ 

ٓ ُيَ٘مٙمُِّػ ﴿  إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر ذم طمدود ُم٤م شمًتٓمٞمع:أٟم٧م ُم١مُمـ شم١مازر إظمقاٟمؽ اعم١مُمٜملم ذم

ٓح ُوؽْمَٔمَٜم٣م اهللُ  .[164]اًمٌ٘مرة:﴾َٞمْٖم٣ًًم إِ

َمـ رأى َمٛم٘مؿ «ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد:  ي٘مقل يمام ذم اًمّمحٞمح واًمٜمٌل 

 .»َمٛم٘مًرا همٙمٝمٕمغمه زمٝمده، هم١من مل يًتْمع همٌٙم٣ًمٞمف، هم١من مل يًتْمع همٌٗمٙمٌف وذيمؽ أؤمػ اإليامن

َم٣م «اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف:  ُمـ طمدي٨م "ُمًٚمؿ صحٞمح"وي٘مقل يمام ذم 

َمـ ٞمٌل إٓ ويمف ضمقاريقن وأصح٣مب يٟمطمذون زمًٛمتف ويٗمتدون زمف، شمؿ َتٙمػ َمـ زمٔمدهؿ 

طمٙمقف يٗمقيمقن َم٣م ٓ يٖمٔمٙمقن، ويٖمٔمٙمقن َم٣م ٓ ي٠مَمرون، همٚمـ صم٣مهدهؿ زمٝمده همٜمق َم٠مَمـ، 

                                                        

 (.49)م ( 2322)

 (.50)م ( 2323)
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ذيمؽ  وَمـ صم٣مهدهؿ زمٙم٣ًمٞمف همٜمق َم٠مَمـ، وَمـ صم٣مهدهؿ زمٗمٙمٌف همٜمق َم٠مَمـ، ويمٝمس وراء

 .»ضم٥ٌم طمردل َمـ إيامن

 اخلطب٘ الجاىٔ٘
احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ وآه، وأؿمٝمد 

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

ـ اعمٜمٙمر: إهائٞمؾ وقمغم ؾمٙمقهتؿ قم سمٜمل ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمٜمٙمًرا قمغم قمٚمامء

ُؿ ﴿ ـْ وَمْقَِلِ ٣ٌَمُر فَم ضَْم ْٕ ٣مٞمِٝمهقَن َوا زمح ْح٦َم يَمٌِْئَس ََم٣م ىَم٣مُٞمقا  اإِلشْمؿَ يَمْقٓ َيٛمَْٜم٣مُهُؿ ايمرح ًه َوَأىْمٙمِِٜمُؿ ايم

 .[45]اعم٤مئدة:﴾َيِْمٛمَُٔمقنَ 

وم٤مًمقاضم٥م قمغم اًمٕمٚمامء وقمغم اًمٕم٤ٌمد أن يٜمٙمروا اعمٜمٙمر، سمؾ واضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أن 

وأىمقل: إن إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر، وأن  ،ٚمؿ، وذم طمدود ُم٤م يًتٓمٞمعيٜمٙمر اعمٜمٙمر ذم طمدود ُم٤م يٕم

إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمٞمت٤من ذم سمٚمدٟم٤م، واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ هق قمٚمامء اًمًقء ٓ 

 سم٤مرك اهلل ومٞمٝمؿ وٓ ضمزاهؿ اهلل قمـ اإلؾمالم ظمػًما.

إذا ىم٤مم ُمٜمٙمر ىم٤مُمقا ي١ميدون اًم٤ٌمـمؾ ذم ضمرائدهؿ وذم جمالهتؿ، وظمّمقًص٤م اًمراومْم٦م 

ـَ ﴿ اهلل يٛمٜمٜم٤م ُمـ اًمراومْم٦م، أٓ ومٚمٞمًتٕمدوا عمح٤مرسم٦م اهلل وًمٞمًتٕمدوا ًمٚمٕمٜم٦م اهلل: ـمٝمر يُمِٔم

ـِ ََمْرَيَؿ َذيمَِؽ زماَِم فَمَِمْقا َوىَم٣مُٞمقا  ك ازْم ًَ ٣مِن َداُوَد َوفِمٝم ًَ
ـْ زَمٛمِل إِْهائٝمَؾ فَمعَم يمِ ـَ ىَمَٖمُروا َِم ايمحِذي

ـْ َُمٛمَْ٘مٍر هَمٔمَ *  َئْمَتُدونَ   .[57-56]اعم٤مئدة: ﴾ُٙمقُه يَمٌِْئَس ََم٣م ىَم٣مُٞمقا َيْٖمَٔمُٙمقنَ ىَم٣مُٞمقا ٓ َيَتٛم٣َمَهْقَن فَم

 ومٚمق رأوك ي٤م ص٤مطم٥م اًمًٜم٦م قمٜمدك آي٦م اًمٙمرد ًم٘م٤مًمقا: هذه وه٤مسمٞم٦م.
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قمٞمٞمٜم٤م قمٞمٞمٜم٤م ذم اًمراومْم٦م اًمذيـ يٌٞمٕمقن اإلؾمالم سم٤مُٕم٤مين وسم٤مًمققمقد اًمٙم٤مذسم٦م: ُم٤م أؿمٌف 

 اًمٚمٞمٚم٦م سم٤مًم٤ٌمرطم٦م.

تت٤مر، واًمراومْم٦م شمٌٞمع اإلؾمالم أن اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل اًمذي سم٤مع اخلالوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ اًم

 ، وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن.ُمـ اًمِمٞمققمٞم٦م، شمٌٞمع اإلؾمالم وشمرطم٥م سم٤مًمِمٞمققمٞم٦م

وهؿ ذم ٟمٔمر يمثػم ُمـ اعمتؼمدىم٦م واعمخزٟم٦م هؿ اًمٕمٚمامء، سمؾ هؿ أصح٤مب احلروز 

واًمٕمزائؿ، وهؿ أصح٤مب اظمتالس ُم٤مًمؽ ذم ىمراءة اًم٘مرآن، وهؿ أصح٤مب اظمتالس 

 وهؿ أصح٤مب اًمتٙمؼم، وإن مل يٙمقٟمقا ُمتٙمؼميـ ومٚمٞمزوضمقك أهي٤م اًم٘مٌٞمكم. ُم٤مًمؽ ذم اعمح٤ميمؿ

وًم٘مد ىم٤مل ىم٤مئٚمٝمؿ: ه٤مؿمٛمل مخ٤مر أزوضمف، وٓ أزوج همػم ه٤مؿمٛمل وإن يم٤من ص٤محًل٤م، 

 صمؿ هترول سمٕمدهؿ.

يدون أن يٗمتحقا ُمدارس حتٗمٞمظ وُمـ اًمٕمج٤مئ٥م واًمٖمرائ٥م أن يذهٌقا إمم اعمنمق ير

شم٤مريخ اًمٞمٛمـ ُم٤م وضمدٟم٤مهؿ هيتٛمقن سمتحٗمٞمظ اًم٘مرآن  ومٛمٜمذ قمرومٜم٤م أٟمٗمًٜم٤م، وُمٜمذ قمرومٜم٤مىمرآن، 

 وٓ سم٠مسمٜم٤مء اًمٞمٛمٜمٞملم، سمؾ يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن زم وأٟم٤م أىمرأ قمٜمدهؿ: ىمٌٞمكم صٌـ همرارة.

ومٛمتك طمرصقا أن يٕمٚمٛمقك اًم٘مرآن أهي٤م اًم٘مٌٞمكم وهؿ يرطمٌقن سم٤مًمِمٞمققمٞم٦م، ومٝمؿ 

ا ُمع ُمًتٕمدون أن يتٕم٤موٟمقا ُمع اًمِمٞمققمٞم٦م قمغم رضب أهؾ اًمًٜم٦م، وُمًتٕمدون أن يتٕم٤موٟمق

 اًمٌٕمثٞم٦م وُمع أُمريٙم٤م.

سمئتؿ سم٤مخل٤ًمرة ي٤م ُمٕمنم اًمراومْم٦م، ومٚمـ شمًتٓمٞمٕمقا أن شميسمقا أهؾ اًمًٜم٦م، وم٢من اهلل 

 يداومع قمـ اًمذيـ آُمٜمقا.

                                                        

 وهؽذا ذم أومغاكًتان وذم اًمعراق سماقمقها ٕمريؽا وشمعاوكقا معفا ود اعمًؾؿلم.  (2324)
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ومْم٦م أشم٤ٌمع قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وإذا اشم٘مٞمٜم٤م اهلل ومٚمـ يًٚمط اًمرا

ًمذي هق أيمٗمر وأظم٨ٌم سمـ اًمٗمْمؾ اًم٤ٌمـمٜمل ا ؾم٠ٌم، وًمـ يًٚمط اعم٤مرىم٦م أشم٤ٌمع قمكمسمـ  قمٌداهلل

 ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى.

، وأن شمٕمرف ومٞمج٥م قمٚمٞمؽ أن شمٕمرف ديٜمؽ ُمـ يمت٤مب اهلل وُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

احلؼ طمتك ٓ يٚمٌس قمٚمٞمؽ، وم٘مد سمٚمٖم٧م احلج٦م وؾمٛمٕم٧م ىم٤مل اهلل، وؾمٛمٕم٧م ىم٤مل رؾمقل 

، وأصح٤مب احلروز واًمٕمزائؿ ُمِمٖمقًمقن ذم احلروز واًمٕمزائؿ وذم اظمتالس اهلل 

 أُمقاًمؽ.

 اهلل ذم أٟمٗمًٙمؿ، واشم٘مقا اهلل ذم أوٓديمؿ، واشم٘مقا اهلل ذم سمٚمديمؿ. وم٤مشم٘مقا

وقمٚمٞمٙمؿ أن شمتٕم٤موٟمقا ذم طمدود ُم٤م شمًتٓمٞمٕمقن ذم إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر، وٓ شمٜمتٔمروا ُمـ ُمٌتدع 

أن يٜمٙمر ُمٜمٙمًرا ومٝمق ُمٜمٙمر، اًمذي ي٘مقل: إٟمف يٜمٌٖمل أن يٜمّم٥م ًمٌٕمض زقمامء اًمٞمٛمـ متث٤مٓن 

ًمٕمـ  ٜمٙمر، وىمقًمؽ ُمٜمٙمر8 ٕن اًمٜمٌل وم٠مٟم٧م ُمٜمٙمر ي٤م أهي٤م اعمٜمٙمر، وم٠مٟم٧م ٟمٗمًؽ ُم

سمـ أيب ـم٤مًم٥م أٓ يدع ىمؼًما ُمنموًم٤م إٓ ؾمقاه، وٓ صقرة إٓ  وأُمر قمكم اعمّمقريـ

عمثؾ هذه اًمٗمت٤موى اًمزائٖم٦م شمٕمديمؿ احلٙمقُم٤مت، وًمٞم٧ًم طمٙمقُم٦م اًمٞمٛمـ ، ـمٛمًٝم٤م

 وم٘مط، سمؾ احلٙمقُم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم مجٞمع اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م شمٕمديمؿ ي٤م قمٚمامء اًمًقء عمثؾ

 هذه اًمٗمت٤موى اًمزائٖم٦م إذا اطمت٤مضم٧م إًمٞمٝم٤م.

 أؾم٠مل اهلل أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م وأن يتقوم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم.

                                                        

 قمـ أيب ضُمحقػة ريض اهلل قمـف.( 5962رواه اًمٌخاري ) (2325)

 ( قمـ قمكم ريض اهلل قمـف.989رواه مًؾؿ ) (2326)
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* * * 

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

 وسمٕمد:

ومٝمذا درس سملم ُمٖمرب وقمِم٤مء طمتك ٓ ئمـ فم٤من أٟمٜم٤م ٟمخٓم٥م اجلٛمٕم٦م سمثالث ظمٓم٥م، 

 شمٙمٛمٚم٦م ٕدًم٦م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.

َة ﴿ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـِ ايْمَٗمْرَي٥ِم ايمحتِل ىَم٣مَٞم٦ْم ضَم٣مرِضَ ْؿ فَم َواؽْمَٟمَْلُ

٦ٌِْم إِْذ سمَ  ًح ٌَْحِر إِْذ َئْمُدوَن دِم ايم ٌُِتقَن ٓ ايْم ًْ فم٣ًم َوَيْقَم ٓ َي ٌْتِِٜمْؿ ُذح ْٟمسمِٝمِٜمْؿ ضِمٝمَت٣مَُّنُْؿ َيْقَم ؽَم

ُٗمقنَ  ًُ ٌُْٙمقُهْؿ زماَِم ىَم٣مُٞمقا َيْٖم َ سَمِٔمُٓمقَن وَمْقَم٣ًم *  سَمْٟمسمِٝمِٜمْؿ ىَمَذيمَِؽ َٞم ٥ٌم َِمٛمُْٜمْؿ مِل  اهللُ َوإِْذ وَم٣ميَم٦ْم ُأَمح

ْؿ فَمَذازم٣ًم ؾَمِديدًا وَم٣ميُمقا ُِبُ ُٜمْؿ َيتحُٗمقنَ  َُمْٜمٙمُِ٘مُٜمْؿ َأْو َُمَٔمذِّ ُ٘مْؿ َويَمَٔمٙمح قا ََم٣م *  ََمْٔمِذَرًة إلَِم َرزمِّ ًُ هَمَٙمامح َٞم

ـَ ـَمَٙمُٚمقا زمَِٔمَذاٍب زَمئِٝمٍس زماَِم ىَم٣مُٞمقا  قِء َوَأطَمْذَٞم٣م ايمحِذي ًه ـِ ايم ـَ َيٛمَْٜمْقَن فَم ُروا زمِِف َأْٞمَجْٝمٛم٣َم ايمحِذي ُذىمِّ

ُٗمقنَ  ًُ ـْ ََم٣م َُّنُقا فَمٛمُْف ومُ *  َيْٖم ْؿ ىُمقُٞمقا وِمَرَدًة طَم٣مؽِمئِكمَ هَمَٙمامح فَمَتْقا فَم َن َرزمهَؽ *  ْٙمٛم٣َم ََلُ َوإِْذ سَمَٟمذح

يُع ايْمِٔمَٗم٣مِب َوإِٞمح  َؽ يَمَنِ قَُمُٜمْؿ ؽُمقَء ايْمَٔمَذاِب إِنح َرزمح ًُ ـْ َي ـح فَمَٙمْٝمِٜمْؿ إلَِم َيْقِم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ََم ٌَْٔمَث ُف يَمَٝم

َْرِض ُأمَم٣مً *  يَمَٕمُٖمقٌر َرضِمٝمؿٌ  ْٕ قَن َوَِمٛمُْٜمْؿ ُدوَن َذيمَِؽ َوزَمَٙمْقَٞم٣مُهْؿ  َووَمْمحْٔمٛم٣َمُهْؿ دِم ا ٣محِلُ َِمٛمُْٜمُؿ ايمِمح

ُٜمْؿ َيْرصِمُٔمقنَ  ٝمِّئ٣مِت يَمَٔمٙمح ًح ٛم٣َمِت َوايم ًَ ـْ زَمْٔمِدِهْؿ طَمْٙمٌػ َوِرشُمقا ايْم٘مَِت٣مَب *  زم٣ِمحْلَ هَمَخَٙمَػ َِم

َْدَٞمك َوَيُٗمقيُمقَن ؽَمُٝمْٕمَٖمُر يَمٛم٣َم َوإِْن َيٟمهِْتِْؿ  ْٕ فَمَرٌض َِمْثُٙمُف َيْٟمطُمُذوُه َأمَلْ ُي٠ْمطَمْذ َيْٟمطُمُذوَن فَمَرَض َهَذا ا
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طِمَرُة طَمغْمٌ  اهللِفَمَٙمْٝمِٜمْؿ َِمٝمَث٣مُق ايْم٘مَِت٣مِب َأْن ٓ َيُٗمقيُمقا فَمعَم  ْٔ اُر ا ؼح َوَدَرؽُمقا ََم٣م همِٝمِف َوايمدح ٓح احْلَ إِ

ـَ َيتحُٗمقَن َأهَمال سَمْٔمِٗمُٙمقنَ  ِذي ُ٘مقَن زم٣ِميْم٘مَِت٣مِب َوأَ *  يمِٙمح ًِّ ـَ ُيَٚم ٣م ٓ ُٞمِّمٝمُع َأصْمَر َوايمحِذي الَة إِٞمح وَم٣مَُمقا ايمِمح

 .[252-245ٕقمراف: ا]﴾اظمُِْْمٙمِِحكمَ 

ذم هذه أي٤مت هالك اًمٗم٤مقمٚملم ًمٚمٛمٜمٙمر، وٟمج٤مة اًمٜم٤مهلم قمـ اعمٜمٙمر، واًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مًمث٦م 

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م، واًمٔم٤مهر رضمح٤من ىمقل ُمـ ي٘مقل سمٜمج٤مهتؿ واهلل أقمٚمؿ.

ـَ ـَمَٙمُٚمقا َِمٛمُْ٘مْؿ وَ ﴿ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـح ايمحِذي ٌَ ُٗمقا همِْتٛم٥ًَم ٓ سُمِِمٝم اسمح

٥مً   .[13ٕٟمٗم٤مل:ا]﴾طَم٣مصح

ٟم٤مئاًم  قمـ زيٜم٥م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: يم٤من اًمٜمٌل  "اًمّمحٞمحلم"وذم 

ٓ إيمف إٓ اهلل ويؾ يمٙمٔمرب َمـ ذ ومد اومؼمب، همتح ايمٝمقم َمـ «وم٤مؾمتٞم٘مظ ومزقًم٤م وهق ي٘مقل: 

طمٚمؼ سملم أصٌٕمٞمف اإلهب٤مم واًمتل شمٚمٞمٝم٤م، ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل ، و»ردم يٟمصمقج وَمٟمصمقج ىمٜم٣مسمكم

 .»ٞمٔمؿ إذا ىمثر اخل٧ٌم«اهلل أهنٚمؽ وومٞمٜم٤م اًمّم٤محلقن؟ ىم٤مل: 

سمـ أيب ظم٤مًمد قمـ ىمٞمس اسمـ  ُمـ ـمريؼ إؾمامقمٞمؾ وروى اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده

أيب طم٤مزم قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: أهي٤م اًمٜم٤مس إٟمٙمؿ شم٘مرأون هذه أي٦م: 

ـْ َوؾح إَِذا اْهَتَدْيُتؿْ فَمَٙمٝمْ ﴿ ىُمْؿ ََم ُ٘مْؿ ٓ َيُيه ًَ ، وحتٛمٚمقهن٤م قمغم همػم [223]اعم٤مئدة:﴾ُ٘مْؿ َأْٞمُٖم

َم٣م َمـ ومقم ئمٚمؾ زمكم ـمٜمراٞمٝمٜمؿ اظمٔم٣ميص «ي٘مقل:  حمٛمٚمٝم٤م، وإين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

 .»شمؿ ٓ يٛم٘مرون إٓ أوؾمؽ أن ئمٚمٜمؿ اهلل زمٔمٗم٣مب َمـ فمٛمده

                                                        

 ( قمـ زيـب سمـت ضمحش ريض اهلل قمـفا.2880( )م 3346)خ ( 2327)

 "اجلامع اًمصحقح"( وهق ذم 6/388( )ت 11/489( وهق ذم اًمًــ )د 1/2)طمؿ ( 2328)

(1/123.) 
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يٕمتؼم ىمٓم٥م رطم٤م اإلؾمالم، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر 

ََم٦ْم َصَقاَِمُع َوزمَِٝمٌع  اهللَِويَمْقٓ َدهْمُع ﴿ وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: دِّ ٌَْٔمٍض ََلُ ايمٛمح٣مَس زَمْٔمَّمُٜمْؿ زمِ

٣مصِمُد ُيْذىَمُر همِٝمَٜم٣م اؽْمُؿ  ًَ نح  اهللَِوَصَٙمَقاٌت َوََم ُه إِنح  اهللُىَمثغِمًا َويَمَٝمٛمٌُْمَ ـْ َيٛمٌُْمُ  يَمَٗمِقيٌّ فَمِزيزٌ  اهللَ ََم

ـِ *  ىَم٣مَة َوَأََمُروا زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوََّنَْقا فَم الَة َوآسَمُقا ايمزح َْرِض َأوَم٣مَُمقا ايمِمح ْٕ ٛمح٣مُهْؿ دِم ا ـَ إِْن ََم٘مح ايمحِذي

َُُمقرِ  ْٕ ٥ٌَُم ا  .[22-22]احل٩م:﴾اظمُْٛمَْ٘مِر َوهللِحِ فَم٣موِم

٤ًمن أو سم٤مًم٘مٚم٥م، وم٢مٟمف يٜمتنم يمام وم٤مًمٗم٤ًمد إذا مل يقاضمٝمف اعمّمٚمحقن سم٤مًمتٖمٞمػم سم٤مًمٞمد أو سم٤مًمٚم

هق ؿم٠مٟمف ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م، وم٢مٟمف ىمد اٟمتنم اٟمتِم٤مًرا هيًٕم٤م8 واًم٥ًٌم ذم هذا أن 

 اعمًٚمٛملم أصٌحقا ُمِمٖمقًملم سم٠مٟمٗمًٝمؿ، وأصٌح٧م طمٙمقُم٤مهتؿ آٓت ٕقمداء اإلؾمالم.

ي٘مقل ذم ؿم٠من إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر وذم سمٞم٤من أٟمف ُمتحتؿ  واًمٜمٌل 

ؾ ُمـ رأى ُمٜمٙمًرا وهق يٕمرف أٟمف ُمٜمٙمر، أٟمف ٓ سمد أن شمٕمرف ُمـ يمت٤مب اهلل وُمـ قمغم يم

أٟمف ُمٜمٙمر، وهٙمذا شم٠مُمر سم٤معمٕمروف وأٟم٧م شمٕمرف أٟمف ُمٕمروف، شمٕمرف  ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

، وًمٞمس سم٤مهلقى وٓ سم٤مًمٕم٤مـمٗم٦م، وٓ سم٘م٤مل اًمِمٞمخ ُمـ يمت٤مب اهلل، وُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 وٓ ىم٤مل ومالن وومالن.

٤م أٟمف جي٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أن يٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر ذم طمدود ُم٤م ُمٌٞمٜمً  ي٘مقل اًمٜمٌل 

إي٣مىمؿ «: يًتٓمٞمع قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

إذا أزمٝمتؿ «، ىم٤مًمقا: ُم٤م ًمٜم٤م ذم جم٤مًمًٜم٤م سمد ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل: »واجلٙمقس فمعم ايمْمروم٣مت

نمض ايمٌٌم وىمػ «: ، ىم٤مًمقا: ُم٤م طمؼ اًمٓمريؼ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل»همٟمفمْمقا ايمْمريؼ ضمٗمف
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 .»إذى، ورد ايمًالم، وإَمر زم٣مظمٔمروف ايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر

إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر اًمٚمذان أصٌح٤م ُمٗم٘مقديـ ذم سمٚمدٟم٤م إٓقمٜمد ُمـ ؿم٤مء 

اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأيمؼم ؾم٥ٌم ذم ُمقهتام هؿ اًمّمقومٞم٦م واًمِمٞمٕم٦م، وم٢مهنؿ ؿمٖمٚمقا اًمدقم٤مة 

 اإلٟمٙم٤مر أيًْم٤م قمغم احلٙمقُم٤مت، وإٓ ومٗمل اًمًٜمـ إمم اهلل قمـ إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر، وقمـ

أهمّمؾ اجلٜم٣مد ىمٙمٚم٥م ضمؼ «: سمـ ؿمٝم٤مب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ ـم٤مرق

 .، وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف»فمٛمد ؽمٙمْم٣من صم٣مئر

وم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ إؾم٤ٌمب اًمتل ضمٕمٚم٧م هذه إُم٦م ُمـ ظمػم 

٥ٍم ُأطْمِرصَم٦ْم يمِٙمٛمح٣مِس سَمْٟمَُمُروَن ﴿قل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: إُمؿ، ي٘م ىُمٛمُْتْؿ طَمغْمَ ُأَمح

ـِ اظمُْٛمَْ٘مرِ  ـْ َأََمَر ﴿ ،[222]آل قمٛمران:﴾زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوسَمٛمَْٜمْقَن فَم ٓح ََم ـْ َٞمْجَقاُهْؿ إِ ٓ طَمغْمَ دِم ىَمثغٍِم َِم

ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ ازْمتَِٕم٣مَء ََمْرَو٣مِت زمَِِمَدوَم٥ٍم َأْو ََمْٔمُروٍف َأْو إِْصالٍح زَمكْمَ  ْقَف  اهللِ ايمٛمح٣مِس َوََم ًَ هَم

 .[222]اًمٜم٤ًمء:﴾ُٞم٠ْمسمِٝمِف َأصْمرًا فَمٓمِٝمامً 

وإمم اهلل اعمِمتٙمك ومال يدري اًمداقمل إمم اهلل سم٠مي رء يٌدأ، أسمٛمقاضمٝم٦م اًمِمٞمققمٞم٦م 

اًمٕم٤مدات  واًمٌٕمثٞم٦م واًمٜم٤مسي٦م أم اإلٟمٙم٤مر قمغم احلٙمقُم٤مت، أم اإلٟمٙم٤مر قمغم اعمجتٛمع ُمـ

أم اإلٟمٙم٤مر قمغم إطمزاب،أم اإلٟمٙم٤مر قمغم أُمقر يمثػمة،  ،اجل٤مهٚمٞم٦م واًمت٘م٤مًمٞمد اجل٤مهٚمٞم٦م

وًمٙمـ يٜمٌٖمل أن يٌدأ سم٤مٕهؿ وم٤مٕهؿ، ويٜمٌٖمل أن ئمـ أٟمف ٓ ي١مدي اعمٜمٙمر إمم أٟمٙمر ُمٜمف، 

وم٢مذا ظم٤مف أن ي١مدي اعمٜمٙمر إمم أٟمٙمر ُمٜمف وضم٥م قمٚمٞمف أن يؽمك، ٕن احل٤مٓت صمالث: إُم٤م 

                                                        

 (.2121( )م 6229)خ ( 2329)

 (.3/180اجلامع اًمصحقح ) ( وهق ذم7/161رواه اًمـًائل )  (2330)

 (.3/181( وهمػمه وهق ذم اجلامع اًمصحقح )2/1330رواه اسمـ ماضمة )  (2331)



 0177 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

وإُم٤م أن يزال اعمٜمٙمر وخيٚمٗمف اعمٕمروف، ومت٠مُمر ، ٜمٙمر إمم أٟمٙمر ُمٜمف، وم٤مشمركأن ي١مدي اعم

سم٤معمٕمروف وشمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر، وإُم٤م آطمتامل أن يزال اعمٜمٙمر، أو ي١مدي إمم أٟمٙمر ُمٜمف ومٝمذه 

 وٓ طمرج ذم هذا ومٚمف أن يٜمٙمر، وًمف أن يت٠مظمر. ًمٚمُٛمٜمْٙمِراضمتٝم٤مد  ،ُم٠ًمًم٦م اضمتٝم٤مد

ًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر أصٌح٧م أن ُمٗم٘مقدة ويًتدل ومٙمام ىمٚمٜم٤م ُم٠ًمًم٦م إُمر سم٤معمٕمروف وا

ُر َأْو َُيَُْمك﴿سمٕمض اًمٜم٤مس سم٘مقًمف:  ُف َيَتَذىمح ، ويٌٓمٚمقن ىمقًمف [22]ـمـف:﴾هَمُٗمقٓ يَمُف وَمْقًٓ يَمٝمِّٛم٣ًم يَمَٔمٙمح

ـْ ﴿ ،[72]احلجر:﴾هَم٣مْصَدْع زماَِم سُم٠ْمََمرُ ﴿شمٕم٤ممم:  ـْ َوََم ـْ ؾَم٣مَء هَمْٙمُٝم٠ْمَِم ُ٘مْؿ هَمَٚم ـْ َرزمِّ ؼه َِم َووُمِؾ احْلَ

 .[17]اًمٙمٝمػ:﴾ؾَم٣مَء هَمْٙمَٝمْ٘مُٖمرْ 

ُر َأْو َُيَُْمك﴿ومٙمؾ رء ذم ُمقوٕمف:  ُف َيتََذىمح ، ذم [22]ـمـف:﴾هَمُٗمقٓ يَمُف وَمْقًٓ يَمٝمِّٛم٣ًم يَمَٔمٙمح

ُمقوٕمٝم٤م إذا قمروم٧م أن اًمٚملم ؾمٞمٜم٘م٤مد ًمف وذاك رضمؾ ـم٤مهمٞم٦م ورضمؾ ي٘مقل: أٟم٤م رسمٙمؿ 

 إقمغم، وممٙمـ أن يتٙمؼم ويتجؼم ومٝمق حمت٤مج إمم اًمٚملم.

هذا وهذا، اؾمتٕمٛمؾ اًمٚملم   يٜمٗمع إٓ اًمِمدة، وىمد اؾمتٕمٛمؾ اًمٜمٌل وشم٤مرة ٓ

ع يًتٕمٛمؾ اًمٚملم، وذم أظمرى رسمام يٖمػم اعمٜمٙمر وواؾمتٕمٛمؾ اًمِمدة، ومٗمل يمثػم ُمـ اعمقا

ورُم٤مه ذم  وذم يده ظم٤مشمؿ ُمـ ذه٥م ومٜمزقمف اًمٜمٌل  سمٞمده، وم٘مد ضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل 

 ، ومٚمام ومم اًمٜمٌل »دم أصٌٔمف ئمٚمد أضمدىمؿ إلم َجرة َمـ ايمٛم٣مر همٝمّمٔمٜم٣م«إرض وىم٤مل: 

ىمٞمؾ ًمٚمرضمؾ: ظمذ ظم٤ممتؽ وم٤مٟمتٗمع سمف، وم٘م٤مل: ٓ واهلل ٓ آظمذه وىمد ٟمزقمف رؾمقل اهلل 

. 

ختتٚمػ ُمـ طم٤مًم٦م إمم طم٤مًم٦م، ومٞم٠مشمٞمف إقمرايب ويٛمًؽ  ومٛمقاىمػ رؾمقل اهلل 

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام.2090)م ( 2332)
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سمح٤مؿمٞم٦م ردائف طمتك ي١مصمر ذم قمٜم٘مف، ويْمحؽ ويٕمٓمٞمف وي٘مقل ًمف إقمرايب: ي٤م حمٛمد أقمٓمٜمل 

 . شمٕمٓمٞمٜمل ُمـ ُم٤مًمؽ وٓ ُمـ ُم٤مل أسمٞمؽوم٢مٟمؽ ٓ

إٞمؽ اَمرؤ «، وي٘مقل ٕيب ذر: »أهمت٣من أٞم٦م ي٣م َمٔم٣مذ«عمٕم٤مذ:  سمٞمٜمام ي٘مقل اًمٜمٌل 

 .»َم٣م أـمـ همالًٞم٣م وهمالًٞم٣م ئمرهم٣من َمـ ديٛمٛم٣م ؾمٝمًئ٣م«، وي٘مقل: »همٝمؽ صم٣مهٙمٝم٥م

ومٞمٜمٌٖمل أن يًتٕمٛمؾ يمؾ رء ذم ُمقوٕمف، وٟمتٛمٜمك أن يقومؼ اهلل ـم٤مًم٥م قمٚمؿ يٙمت٥م ذم 

ذم  اًمّم٤محللم، دقمقة اًمٜمٌل   ، وأىمؾ رء أن يٙمقن يمت٤مسًم٤م ُمثؾ ري٤مضدقمقة اًمٜمٌل 

اًمرو٤م واًمٖمْم٥م، ذم اًمًٚمؿ واحلرب، ُمع اًمّمديؼ واًمٕمدو، وُمع اًمٌٕمٞمد واًم٘مري٥م، 

 ومٜمتٛمٜمك أن يقومؼ اهلل ـم٤مًم٥م قمٚمؿ يٙمت٥م ذم هذا.

سمـ اًمّم٤مُم٧م ذم ؿم٠من ىمقل احلؼ اًمذي ىمد أصٌح ُمًرا ذم هذا اًمزُمـ،  ي٘مقل قم٤ٌمدة

سمـ  اًمزُمـ هل ؾمٞم٤مؾم٦م ٟمٗم٤مق، ي٘مقل قم٤ٌمدةصٌح اًمٜمٗم٤مق هق اًم٤ًمئد، واًمًٞم٤مؾم٦م ذم هذا وأ

قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم  : سم٤ميٕمٜم٤م رؾمقل اهلل "اًمّمحٞمحلم"اًمّم٤مُم٧م يمام ذم 

اًمٕمن واًمٞمن واعمٙمره واعمٜمِمط وقمغم أٓ ٟمٜم٤مزع إُمر أهٚمف، إٓ أن شمروا يمٗمًرا سمقاطًم٤م 

 ٟم٘مقل احلؼ أيٜمام يمٜم٤م ٓ ٟمخ٤مف ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ.قمٜمديمؿ ومٞمف ُمـ اهلل سمره٤من، وقمغم أن 

وهٜم٤م أُمر يٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف وهق أن أُمر سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهل قمـ اعمٜمٙمر هؾ ي٠مُمر 

                                                        

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.1057( )م 3149)خ ( 2333)

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.465( )م 6106)خ ( 2334)

 ف.( قمـ أيب ذر ريض اهلل قمـ1661( )م 30)خ ( 2335)

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.6067)خ ( 2336)

 (.41/42( )م اإلمارة /7199/7200)خ ( 2337)
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 سم٤معمٕمروف وإن يم٤من ُم٘مًٍما ومٞمف، ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر وإن يم٤من يرشمٙمٌف؟

ح٤مٟمف ٟمٕمؿ يٗمٕمؾ، ًمٙمٜمف يٙمقن آصماًم ويٙمقن ُمًت٘مًٌح٤م ويٙمقن ومٕمٚمف ُمٜمٗمًرا، ي٘مقل اهلل ؾمٌ

ُ٘مْؿ َوَأْٞمُتْؿ سَمْتُٙمقَن ايْم٘مَِت٣مَب ﴿وشمٕم٤ممم ٕهؾ اًمٙمت٤مب:  ًَ ْقَن َأْٞمُٖم ًَ َأسَمْٟمَُمُروَن ايمٛمح٣مَس زم٣ِميْمػِمِّ َوسَمٛمْ

 .[22]اًمٌ٘مرة:﴾َأهَمال سَمْٔمِٗمُٙمقنَ 

ـَ آََمٛمُقا مِلَ سَمُٗمقيُمقَن ََم٣م ٓ سَمْٖمَٔمُٙمقنَ ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٚمّمح٤مسم٦م: ٣م ايمحِذي َ ىَمػُمَ *  َي٣م َأُّيه

 .[5-1]اًمّمػ: ﴾َأْن سَمُٗمقيُمقا ََم٣م ٓ سَمْٖمَٔمُٙمقنَ  اهللِ ْٗمت٣ًم فِمٛمَْد َمَ 

ْصالَح ََم٣م ﴿ وي٘مقل ؿمٕمٞم٥م: ِ ْٕ ٓح ا َوََم٣م ُأِريُد َأْن ُأطَم٣ميمَِٖمُ٘مْؿ إلَِم ََم٣م َأَّْن٣َمىُمْؿ فَمٛمُْف إِْن ُأِريُد إِ

 .[66]هقد:﴾اؽْمَتَْمْٔم٦ُم 

ي٠مسمك «ىم٤مل: سمـ زيد ريض اهلل قمٜمف أٟمف  ُمـ طمدي٨م أؾم٤مُم٦م "اًمّمحٞمحلم"وذم 

زم٣ميمرصمؾ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م همتٛمديمؼ أومت٣مب زمْمٛمف دم ايمٛم٣مر همٝمدور ِب٣م ىمام يدور احلامر دم ايمرضمك، 

همٝمٗمقيمقن: ي٣م همالن أمل سم٘مـ سمٟمَمرٞم٣م زم٣مظمٔمروف وسمٛمٜم٣مٞم٣م فمـ اظمٛم٘مر؟ همٝمٗمقل: زمعم، ىمٛم٦م آَمرىمؿ 

أن اًمٜمٌل  :، وضم٤مء قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف»زم٣مظمٔمروف وٓ آسمٝمف، وأَّنك فمـ اظمٛم٘مر وآسمٝمف

َمـ «ر سم٘مقم ذم ًمٞمٚم٦م اإلهاء واعمٕمراج شم٘مٓمع ؿمٗم٤مهٝمؿ يمٚمام ىمٓمٕم٧م أقمٞمدت، وم٘م٤مل: ُم 

 .ىم٤مل: ه١مٓء ظمٓم٤ٌمء أُمتؽ اًمذيـ ي٘مقًمقن ُم٤م ٓ يٗمٕمٚمقن »ه٠مٓء ي٣م صمػميؾ؟

وم٘مٌٞمح سم٤معمًٚمؿ أن ي٘مقل ُم٤م ٓ يٗمٕمؾ، وشم٘مدم أيًْم٤م أن أقمٔمؿ اعمٜمٙمرات اعمقضمقدة ذم 

 سمٚمدٟم٤م ُمّمٜمع اخلٛمر، وٓ ُمؼمر هلؿ ذم سم٘م٤مئف.

                                                        

 (.2989( )م 3267)خ ( 2338)

( 1/33) "اجلامع اًمصحقح"( قمـ أكس ريض اهلل قمـف وهق ذم 7/118/180رواه أسمق يعغم )( 2339)

 ًمإلمام اًمقادقمل.
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أٟمف ًمٕمـ  قمـ اًمٜمٌل  ،ريض اهلل قمٜمف اسمـ قم٤ٌمسقمـ  روى أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف

إن اهلل ضمرم فمٙمٝمٜمؿ ايمُمحقم هم٣ٌمفمقه٣م همٟمىمٙمقا شمٚمٛمٜم٣م، وإن اهلل إذا «اًمٞمٝمقد صمالصًم٤م، صمؿ ىم٤مل: 

وإن اهلل إذا ضمرم أىمؾ رء ضمرم «، واًمِم٤مهد آظمر احلدي٨م: »ضمرم أىمؾ رء ضمرم شمٚمٛمف

 ٛمر، وطمرام قمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٠ميمؾ صمٛمـ اخلٛمر.ومحرام قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمنمب اخل، »شمٚمٛمف

وُمـ إُمقر اعمٜمٙمرة ُم٤م يٗمٕمٚمف اعمٖمؽمسمقن ذم أُمريٙم٤م وذم همػمه٤م، ومرسمام يٗمتح ًمف دم٤مرة 

ويٌٞمع حلؿ اخلٜمزير ويٌٞمع اخلٛمر، ومٝمذا يم٥ًم ظمٌٞم٨م، هذا يم٥ًم ظمٌٞم٨م، هذا يم٥ًم 

 ظمٌٞم٨م.

 ًمٜمٌقة.وشم٘مدم أيًْم٤م أن وضمقد اخلٛمر ويمثرشمف ذم هذا اًمزُمـ يٕمتؼم قمٚماًم ُمـ أقمالم ا

قمـ أيب قم٤مُمر أو  ومم٤م مل أذيمره ذم وىم٧م اخلٓم٦ٌم: ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف

يمٝم٘مقٞمـ أومقام َمـ أَمتل «: أيب ُم٤مًمؽ إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

، وىمد وىمع ُم٤م »واخلٚمر«، وؿم٤مهدٟم٤م ىمقًمف: »يًتحٙمقن احلر واحلرير واخلٚمر واظمٔم٣مزف

 ٤من.واهلل اعمًتٕم .أظمؼم سمف اًمٜمٌل 

* * * 

                                                        

ـ اسمـ قمٌاس ريض ( قم12378( واًمطؼماين )1/293/247/322( وأظمرضمف أمحد )3488)د( 2340)

 اهلل قمـفام.

 (.91( وهق ذم اًمصحقحة )4039( معؾًؼا ووصؾف أسمق داود )5590)خ ( 2341)
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 اخلطب٘ األّىل
ـْ َيتحٌِْع ﴿احلٛمد اهلل اًم٘م٤مئؾ ذم يمت٤مسمف:  ْٝمَْم٣مِن َوََم ـَ آََمٛمُقا ٓ سَمتحٌُِٔمقا طُمُْمَقاِت ايمُمح ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ُف َيْٟمَُمُر زم٣ِميْمَٖمْحَُم٣مِء َواظمُْٛمَْ٘مِر َويَمْقٓ  ْٝمَْم٣مِن هَم١مِٞمح ُتُف ََم٣م َزىَمك  اهللِهَمّْمُؾ طُمُْمَقاِت ايمُمح فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َوَرمْحَ

ـح 
ـْ َأضَمٍد َأزَمدًا َويَم٘مِ ـْ َيَُم٣مءُ  اهللََِمٛمُْ٘مْؿ َِم ل ََم ؽُمقَرٌة َأْٞمَزيْمٛم٣َمَه٣م َوهَمَرْوٛم٣َمَه٣م ﴿ ،[12]اًمٜمقر:﴾ُيَزىمِّ

ُرونَ  ُ٘مْؿ سَمَذىمح ايِن *  َوَأْٞمَزيْمٛم٣َم همِٝمَٜم٣م آَي٣مٍت زَمٝمِّٛم٣َمٍت يَمَٔمٙمح اٞمَِٝم٥ُم َوايمزح هَم٣مصْمٙمُِدوا ىُمؾح َواضِمٍد َِمْٛمُٜماَم َِم٣مَئ٥َم ايمزح

ـِ  طِمِر َويْمَٝمُْمَٜمْد  ٣مهللِإِْن ىُمٛمُْتْؿ سُم٠ْمَِمٛمُقَن زمِ  اهللِصَمْٙمَدٍة َوٓ سَمْٟمطُمْذىُمْؿ ِِباَِم َرْأهَم٥ٌم دِم ِدي ْٔ َوايْمَٝمْقِم ا

ـَ اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  اَم ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم َِم ٓح َزاٞمَِٝم٥ًم *  فَمَذاَِبُ ايِن ٓ َيٛمْ٘مُِح إِ ٓح ايمزح اٞمَِٝم٥ُم ٓ َيٛمْ٘مُِحَٜم٣م إِ ىَم٥ًم َوايمزح َأْو َُممْمِ

َم َذيمَِؽ فَمعَم اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ٌك َوضُمرِّ  .[5-2]اًمٜمقر: ﴾َزاٍن َأْو َُممْمِ

اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف حيرم اًمٗمقاطمش قمغم قم٤ٌمده ُمـ أضمؾ ُمّمٚمحتٝمؿ، واًمٜمٌل 

ضمكم يزين وهق  ٓ يزين ايمزاين«ُمـ طمدي٨م أيب هريرة:  "اًمّمحٞمحلم"يمام ذم  

َم٠مَمـ، وٓ ينق ايم٣ًمرق ضمكم ينق وهق َم٠مَمـ، وٓ يممب اخلٚمر ضمكم يممِب٣م وهق 

 .»َم٠مَمـ

ُف ىَم٣مَن هَم٣مضِمَُم٥ًم َوؽَم٣مَء ﴿وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َٞمك إِٞمح َوٓ سَمْٗمَرزُمقا ايمزِّ

 .[51]آهاء:﴾ؽَمٌِٝمالً 

ومٞمٜمتٝمؽ قمرض اًمٗم٤مقمؾ، وقمرض وم٤ٌمًمزٟم٤م ختتٚمط إٟم٤ًمب، وسم٤مًمزٟم٤م شمٜمتٝمؽ إقمراض، 

                                                        

 (.57( )م 6772خ (( 2342)
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اعمرأة، وقمرض أوًمٞم٤مء اعمرأة، وقمرض زوج اعمرأة، وهتتؽ اًمًؽم اًمذي سمٞمٜمٝم٤م وسملم اهلل 

 قمزوضمؾ.

ىَم٥مً ﴿اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٓح َزاٞمَِٝم٥ًم َأْو َُممْمِ ايِن ٓ َيٛمْ٘مُِح إِ ، [5]اًمٜمقر:﴾ايمزح

 ، واًمذي يتزوج سم٤مًمزاٟمٞم٦م هق اًمزاين.يٕمٜمل أٟمف ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ اًمٕمٗمٞمػ أن يتزوج سمزاٟمٞم٦م

 وهٙمذا اعمرأة اًمٕمٗمٞمٗم٦م ٓ جيقز هل٤م أن شمتزوج سم٤مًمزاين.

وىمد قمٔمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طمد اًمزٟم٤م ُمـ وضمقه قمديدة ُمٜمٝم٤م: أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

ـح َأْرزمَ ﴿ ي٘مقل: ٣مئُِ٘مْؿ هَم٣مؽْمَتُْمِٜمُدوا فَمَٙمْٝمِٜم ًَ
ـْ ٞمِ َِت َيْٟمسمكَِم ايْمَٖم٣مضِمَُم٥َم َِم َٔم٥ًم َِمٛمُْ٘مْؿ هَم١مِْن ؾَمِٜمُدوا َوايمالح

َٔمَؾ  ـح اظمَْْقُت َأْو جَيْ ٣مُه ٌُُٝمقِت ضَمتحك َيَتَقهمح ـح دِم ايْم ُ٘مقُه ًِ ـح ؽَمٌِٝمالً  اهللُهَمَٟمَْم  .[23]اًمٜم٤ًمء:﴾ََلُ

 أن اًمٜمٌل  :سمـ اًمّم٤مُم٧م ريض اهلل قمٜمف قمـ قم٤ٌمدة "صحٞمح ُمًٚمؿ"وذم 

طمذوا فمٛمل، «ؾمقرة اًمٜمقر ىم٤مل:  قمٜمد أن ٟمزًم٧م هذه أي٦م، وٟمزًم٧م آي٤مت احلدود اًمتل ذم

، »همٗمد صمٔمؾ اهلل َلـ ؽمٌٝماًل، ايمٌ٘مر زم٣ميمٌ٘مر صمٙمد َم٣مئ٥م وسمٕمري٤م فم٣مم، وايمثٝم٤م زم٣ميمثٝم٤م ايمرصمؿ

 أو هبذا اعمٕمٜمك.

قمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل: يم٤من ومٞمام أٟمزل: اًمِمٞمخ واًمِمٞمخ٦م  وذم اًمّمحٞمح

ًٓ ُمـ اهلل، ويٕمٜمل سم٤مًمِمٞمخ: اًمٙمٌػم  اًمًـ. إذا زٟم٤م وم٤مرمجقه٤م اًمٌت٦م ٟمٙم٤م

 ومٝمذا ذم ؿم٠من احلد.

قمٜمد أن  واًمزٟم٤م ٓ يث٧ٌم إٓ سم٠مرسمٕم٦م ؿمٝمقد، أو اقمؽماف اًمزاين، وم٘مد ىم٤مل اًمٜمٌل 

افمؼمهم٦م  هم١مناذه٤م ي٣م أٞمٝمس «اقمؽمف اًمٕمًٞمػ أٟمف زٟم٤م سم٤مُمرأة رضمؾ ذيمر احلد صمؿ ىم٤مل: 

                                                        

 (.1690)م  (2343)
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 .»هم٣مرَجٜم٣م

هلل وإذا مل يث٧ٌم سم٠مرسمٕم٦م ؿمٝمقد أو سم٤مٓقمؽماف ومال جيقز ٕطمد أن خيقض ومٞمف، ي٘مقل ا

ْ َيْٟمسُمقا زمَِٟمْرزَمَٔم٥ِم ؾُمَٜمَداَء ﴿ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـَ َيْرَُمقَن اظمُْْحَِمٛم٣َمِت شُمؿح مَل َوايمحِذي

ْؿ ؾَمَٜم٣مَدًة َأزَمدًا َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ ايْمَٖم٣مؽِمُٗمقنَ  ٌَُٙمقا ََلُ ـَ *  هَم٣مصْمٙمُِدوُهْؿ شَماَمٞمكَِم صَمْٙمَدًة َوٓ سَمْٗم ٓح ايمحِذي إِ

ـْ زمَ   .[23]اًمٜمقر: ﴾نَمُٖمقٌر َرضِمٝمؿٌ  اهللَْٔمِد َذيمَِؽ َوَأْصَٙمُحقا هَم١مِنح سَم٣مزُمقا َِم

٥ٌٌَم َِمٛمُْ٘مْؿ ٓ ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: هْمِؽ فُمِْم ِ ْٕ ـَ صَم٣مُءوا زم٣ِم إِنح ايمحِذي

ـَ  ٤َم َِم ًَ ًا يَمُ٘مْؿ زَمْؾ ُهَق طَمغْمٌ يَمُ٘مْؿ يمُِ٘مؾِّ اَْمِرٍئ َِمٛمُْٜمْؿ ََم٣م اىْمَت ٌُقُه َذّ ًَ شْمِؿ َوايمحِذي سَمَقلمح  حَتْ ِ ْٕ ا

ُه َِمٛمُْٜمْؿ يَمُف فَمَذاٌب فَمٓمِٝمؿٌ  ِٜمْؿ طَمغْمًا *  ىمػِْمَ ًِ ـح اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمُت زمَِٟمْٞمُٖم يَمْقٓ إِْذ ؽَمِٚمْٔمُتُٚمقُه ـَم

ْ َيْٟمسمُ *  َووَم٣ميُمقا َهَذا إهِْمٌؽ َُمٌكِمٌ  َٜمَداِء هَمُٟمويَمئَِؽ يَمْقٓ صَم٣مُءوا فَمَٙمْٝمِف زمَِٟمْرزَمَٔم٥ِم ؾُمَٜمَداَء هَم١مِْذ مَل قا زم٣ِميمُمه

 .[25-22]اًمٜمقر: ﴾ُهُؿ ايْمَ٘م٣مِذزُمقنَ  اهللِفِمٛمَْد 

ومٞمٕمد يم٤مذسًم٤م طمتك وإن رأى سمٕمٞمٜمف، إذا مل يقف اًمٜمّم٤مب وهق أرسمٕم٦م يِمٝمدون سم٠مهنؿ رأوا 

 يم٤معمٞمؾ ذم اعمٙمحٚم٦م.

ٌهقَن َأْن سَمُِمٝمعَ ﴿ وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:
ـَ حُيِ ايْمَٖم٣مضِمَُم٥ُم دِم  إِنح ايمحِذي

طِمَرِة وَ  ْٔ ْٞمَٝم٣م َوا ْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمٌؿ دِم ايمده ـَ آََمٛمُقا ََلُ  .[27]اًمٜمقر: ﴾َئْمَٙمُؿ َوَأْٞمُتْؿ ٓ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  اهللُ ايمحِذي

ـَ َيْرَُمقَن اظمُْْحَِمٛم٣َمِت ايْمَٕم٣مهماِلِت ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: إِنح ايمحِذي

ْؿ فَمَذاٌب فَمٓمِٝمؿٌ اظم٠ُْْمَِمٛم٣َمِت يُمِٔمٛمُ  طِمَرِة َوََلُ ْٔ ْٞمَٝم٣م َوا  .[15]اًمٜمقر: ﴾قا دِم ايمده

ٛمَتُِ٘مْؿ َوسَمُٗمقيُمقَن ﴿ وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:
ًِ ْقَٞمُف زمَِٟميْم إِْذ سَمَٙمٗمح

                                                        

( قمـ أيب هريرة وزيد سمـ ظماًمد ريض 6895/6860/6827/6828( )خ 1697/1698)م ( 2345)
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ٌُقَٞمُف َهٝمِّٛم٣ًم َوُهَق فِمٛمَْد  ًَ  .[23]اًمٜمقر: ﴾ٝمؿٌ فَمٓمِ  اهللِزمَِٟمهْمَقاِهُ٘مْؿ ََم٣م يَمْٝمَس يَمُ٘مْؿ زمِِف فِمْٙمٌؿ َوحَتْ

ومرسمام خيقض اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ذم جمرد هتٛم٦م، واًمذي خيقض يٜمٌٖمل أن جيٚمد صمامٟملم 

 ضمٚمدة، وٓ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف طمتك يتقب إمم اهلل قمزوضمؾ.

إن أُمر اًمزٟم٤م ىمد أصٌح ُمٞمًنا ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م، وٟم٘مقل: إهن٤م ضم٤مهٚمٞم٦م ٕهن٤م ٓ 

٤م ٟمٕمٜمل أهن٤م يم٤مومرة، ومٕمٜمدهؿ سم٘م٤مي٤م ُمـ ، وًمًٜمحتٙمؿ يمت٤مب اهلل وٓ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

اإلؾمالم، وىمد رومع اهلل ؿم٠من يقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم قمٜمد أن قمػ وشمرك اًمٗم٤مطمِم٦م، ي٘مقل اهلل 

ِف ىَمَذيمَِؽ ﴿ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٣م يَمْقٓ َأْن َرأى زُمْرَه٣مَن َرزمِّ ٦ْم زمِِف َوَهؿح ِِبَ َويَمَٗمْد مَهح

قَء َوايمْ  ًه َف فَمٛمُْف ايم ٣ٌَمِدَٞم٣م اظمُْْخَٙمِِمكمَ يمِٛمٌَْمِ ـْ فِم ُف َِم  .[12]يقؾمػ: ﴾َٖمْحَُم٣مَء إِٞمح

وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمٌٞمٜم٤ًم خلٓمقرة اًمٜم٤ًمء، وأٟمف ًمق وضمد مج٤مقم٦م اًمٜم٤ًمء ومال يٛمٜمع أن 

َقٌة دِم اظمَِْديٛم٥َِم ﴿ يتامٕن قمغم اًمزٟم٤م، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ًْ
َووَم٣مَل ٞمِ

٣م يَمٛمََراَه٣م دِم َوالٍل َُمٌكِمٍ اَْمَرَأُت ايْمَٔمِزيِز  ٣ًٌّم إِٞمح ِف وَمْد ؾَمَٕمَٖمَٜم٣م ضُم ًِ ـْ َٞمْٖم هَمَٙمامح *  سُمَراِوُد هَمَت٣مَه٣م فَم

ٝمٛم٣مً  ـح ؽِم٘مِّ ـح َُمتحَ٘مًٟم َوآسَم٦ْم ىُمؾح َواضِمَدٍة َِمٛمُْٜم ـح َوَأفْمَتَدْت ََلُ ـح َأْرؽَمَٙم٦ْم إيَِمْٝمِٜم ؽَمِٚمَٔم٦ْم زمَِٚمْ٘مِرِه

ـح همَ  ـَ ضَم٣مَش هللِحِ ََم٣م َهَذا زَممَمًا إِْن َووَم٣ميَم٦ِم اطْمُرْج فَمَٙمْٝمِٜم ـح َووُمْٙم ـَ َأْيِدَُّيُ َٞمُف َووَمْمحْٔم َٙمامح َرَأْيٛمَُف َأىْمػَمْ

ٓح ََمَٙمٌؽ ىَمِريؿٌ  ِف هَم٣مؽْمَتْٔمَِمَؿ *  َهَذا إِ ًِ ـْ َٞمْٖم ـح ايمحِذي ظمُُْتٛمحٛمِل همِٝمِف َويَمَٗمْد َراَوْدسُمُف فَم وَم٣ميَم٦ْم هَمَذيمُِ٘م

ـْ مَلْ َيْٖمَٔمْؾ ََم٣م 
ـَ َويَمئِ ٣منِمِري ـَ ايمِمح ـح َويمَِٝمُ٘مقٞم٣ًم َِم َجٛمَ ًْ ح٣م *  آَُمُرُه يَمُٝم ـُ َأضَم٤مه إرَِمح مِم ْج ًِّ وَم٣مَل َربِّ ايم

ـح َأْص٤ُم  ْف فَمٛمِّل ىَمْٝمَدُه ٓح سَمٌْمِ ٣مِهٙمكِمَ أي أَمٝمؾ َيْدفُمقَٞمٛمِل إيَِمْٝمِف َوإِ ـَ اجْلَ ـْ َِم ـح َوَأىُم *  إيَِمْٝمِٜم

َف فَمٛمْ  ُف هَمٌَمَ ِٚمٝمُع ايْمَٔمٙمِٝمؿُ هَم٣مؽْمَتَج٣مَب يَمُف َرزمه ًح ُف ُهَق ايم ـح إِٞمح  .[52-52]يقؾمػ: ﴾ُف ىَمْٝمَدُه

ي٣مِت ﴿ وم٤مٟمٔمر إمم ظمٓمقرة اجلريٛم٦م وإمم يمن آقمت٤ٌمر: ْٔ ـْ زَمْٔمِد ََم٣م َرَأُوا ا ْؿ َِم شُمؿح زَمَدا ََلُ

ُجٛمُٛمحُف ضَمتحك ضِمكمٍ  ًْ ، ُمـ أضمؾ أن خيػ ؿمٞمقع اًمٗم٤مطمِم٦م ذم زوضم٦م اًمٕمزيز، [53]يقؾمػ: ﴾يَمَٝم
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 ٕمزيز ٟمٗمًف.وهتؽ قمرض اًم

ي٘مقل، وذيمر رضماًل ُمـ اًمثالصم٦م اًمذيـ اٟمٗمرضم٧م قمٜمٝمؿ اًمّمخرة، ويم٤مٟم٧م  واًمٜمٌل 

ىمد اٟمٓمٌ٘م٧م قمغم ومؿ اًمٖم٤مر ُمٜمٝمؿ رضمؾ ًمف اسمٜم٦مقمؿ حيٌٝم٤م ويراوده٤م ومت٠مسمك طمتك أعم٧م هب٤م ؾمٜم٦م، 

ديٜم٤مر، ومٚمام ضمٚمس ُمٜمٝم٤م جمٚمس اًمرضمؾ ُمـ اُمرأشمف ىم٤مًم٧م وُم٤مئ٦م وم٠مشم٧م إًمٞمف وأقمٓم٤مه٤م قمنميـ 

ٗمض اخل٤مشمؿ إٓ سمح٘مف، وم٘م٤مم قمٜمٝم٤م ومل يرشمٙم٥م ُمٕمٝم٤م اًمٗم٤مطمِم٦م صمؿ ومرضم٧م ًمف: اشمؼ اهلل وٓ شم

 .اًمّمخرة، وذيمر سم٘مٞم٦م احلدي٨م

ؿم٤مب وىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ائذن زم ذم اًمزٟم٤م؟ وم٠مراد اًمّمح٤مسم٦م  وىمد أشمك إمم اًمٜمٌل 

ىم٤مل: ٓ واهلل ي٤م رؾمقل اهلل  »أحتٌف َٕمؽ؟«، صمؿ ىم٤مل ًمف: »دفمقه«أن ييسمقه، وم٘م٤مل: 

ىم٤مل: ٓ واهلل ي٤م  »وٓ ايمٛم٣مس حيٌقٞمف َٕمٜم٣مهتؿ، أحتٌف ٕطمتؽ؟«ك، ىم٤مل: ضمٕمٚمٜمل اهلل ومدا

 .»وٓ ايمٛم٣مس حيٌقٞمف ٕطمقاهتؿ«رؾمقل اهلل ضمٕمٚمٜمل اهلل ومداك، ىم٤مل: 

 ومام ُمـ أطمد إٓ وهق يًتٜمٙمػ ُمـ هذا إُمر، إٓ ُمـ ـمٛم٧ًم سمّمػمشمف.

ضم٤مء ذم  وهٜم٤مًمؽ قمالج هلذا إُمر اخلٓمػم، شم٘مقى اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومٛمٜمٝم٤م: ُم٤م

ؽمٌٔم٥م «أٟمف ىم٤مل:  قمـ اًمٜمٌل  ،ريض اهلل قمٜمف قمـ أيب هريرة "اًمّمحٞمحلم"

، وذيمر ُمٜمٝمؿ رضماًل دقمتف اُمرأة ذات ُمٜمّم٥م »يٓمٙمٜمؿ اهلل دم ـمٙمف يقم ٓ ـمؾ إٓ ـمٙمف

 ومج٤مل وم٘م٤مل: إين أظم٤مف اهلل.

ص٤مر هذا ُمـ اًمًٌٕم٦م اًمذيـ ئمٚمٝمؿ اهلل ذم فمٚمف يقم ٓ فمؾ إٓ فمٚمف8 ٕن أؾم٤ٌمب اًمزٟم٤م 

                                                        

 اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام./شمؼدم.ُمتََّػٌؼ قمؾقف قمـ   ( 2346)

 (.1/55( قمـ أيب أمامة ريض اهلل قمـف وهق ذم اجلامع )5/56رواه أمحد )( 2347)

 (.1031( )م 6801)خ ( 2348)



 0186 الشىا ّآثارِ الضٔٝ٘ علٙ اجملتنع (97

سمـ قمٌداهلل يمام ذم  ي٘مقل جلرير ٧م ُمٞمنة ًمف، وُمـ أؾم٤ٌمب اًمزٟم٤م: اًمٜمٔمر، وم٤مًمٜمٌل يم٤مٟم

 .»اسف زمٌمك«وىمد ؾم٠مًمف قمـ ٟمٔمر اًمٗمج٠مة؟ وم٘م٤مل ًمف:  "صحٞمح ُمًٚمؿ"

ىمت٤م فمعم ازمـ آدم ٞمِمٝمٌف َمـ ايمزٞم٣م «: "اًمّمحٞمحلم"يمام ذم  وي٘مقل اًمٜمٌل 

 احلدي٨م. »َمدرك ذيمؽ ٓ حم٣ميم٥م، ايمٔمٝمٛم٣من زٞم٣ممه٣م ايمٛمٓمر

ـْ َوَراِء ﴿اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ورب  ـح َِم ـح ََمَت٣مفم٣ًم هَم٣مؽْمَٟميمقُه َوإَِذا ؽَمَٟميْمُتُٚمقُه

ـح   .[35]إطمزاب:﴾ضِمَج٣مٍب َذيمُِ٘مْؿ َأؿْمَٜمُر يمُِٗمُٙمقزمُِ٘مْؿ َووُمُٙمقِِبِ

َم٣م سمرىم٦م َمـ ٞم٣مومِم٣مت فمٗمؾ وديـ أذه٤م يمٙم٤م ايمرصمؾ احل٣مزم «ي٘مقل:  واًمٜمٌل 

 .»َمـ إضمداىمـ

ـَ ٓ ﴿، ي٘مقل اهلل قمزوضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: صمؿ سمٕمد ذًمؽ اًمٕمٗم٦م َتْٔمِٖمِػ ايمحِذي ًْ َويْمَٝم

ـْ هَمّْمٙمِفِ  اهللُجَيُِدوَن ٞمَِ٘م٣مضم٣ًم ضَمتحك ُيْٕمٛمَِٝمُٜمُؿ   .[55]اًمٜمقر:﴾َِم

 .»وَمـ يًتٔمٖمػ ئمٖمف اهلل«ي٘مقل:  واًمٜمٌل 

أن  :ريض اهلل قمٜمف سمـ ُمًٕمقد قمـ قمٌداهلل "اًمّمحٞمحلم"واًمّمٞم٤مم أيًْم٤م، ومٗمل 

ي٣م َمٔممم ايمُم٣ٌمب َمـ اؽمتْم٣مع َمٛم٘مؿ ايم٣ٌمءة همٙمٝمتزوج هم١مٞمف أنمض يمٙمٌٌم «ىم٤مل:  اًمٜمٌل 

 .»وأضمِمـ يمٙمٖمرج، وَمـ مل يًتْمع همٔمٙمٝمف زم٣ميمِمقم هم١مٞمف يمف وصم٣مء

                                                        

 (.2148( واًمؾػظ ٕيب داود )2159)م ( 2349)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2657( )م 6243)خ ( 2350)

 ( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف.80( )م 304)خ ( 2351)

 ُمتََّػٌؼ قمؾقف قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف/شمؼدم. (2352)

 (.1400( )م 5065)خ ( 2353)
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ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأن ٟمًتٕمٗمػ وأن ٟمٖمض أسمّم٤مرٟم٤م، يمام أن قمغم 

 شم٘مدم، وًمٙمـ اعمجتٛمع ٟم٤ًمئٜم٤م أيًْم٤م ذًمؽ، وأي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م يمثػمة يمام

اجل٤مهكم ُمٝمٞم٠مة أؾم٤ٌمب اًمزٟم٤م ومٞمف، وم٤مٓظمتالط ذم اعمدارس، ذم اجل٤مُمٕم٤مت، وذم اًمدوائر 

احلٙمقُمٞم٦م، واًمتؼمج واًمًٗمقر اعمقضمقد ذم أؾمقاىمٜم٤م وذم ؿمقارقمٜم٤م ُمدقم٤مة ًمٚمزٟم٤م، وإن ؿمئ٧م 

ىمت٤م فمعم ازمـ آدم «ي٘مقل يمام شم٘مدم:  ىمٚم٧م زٟم٤م همػم أٟمف ٓ يقضمد ومٞمف احلد، ٕن اًمٜمٌل 

 .»ِمٝمٌف َمـ ايمزٞم٣م َمدرك ذيمؽ ٓ حم٣ميم٥م: ايمٔمٝمٛم٣من زٞم٣ممه٣م ايمٛمٓمرٞم

وهٙمذا أيًْم٤م آٓت اًمٚمٝمق واًمٓمرب، وشمٚمؽ اًمٜمٖمامت اخلٌٞمث٦م اًمتل ٟمًٛمٕمٝم٤م ُمـ 

اإلذاقم٤مت قمٜمد احلقار سملم رضمؾ واُمرأة، ومٜمحـ ٟمًٛمع اإلذاقم٦م، واًمذيـ يِم٤مهدون 

 اًمتٚمٗمزيقن وذم اًمٗمٞمديق، وذم اًمًٞمٜمام يِم٤مهدون ُم٤م هق أىمٌح وأىمٌح.

 ٞمٜم٤م أن ٟمت٘مل اهلل ذم جمتٛمٕمٜم٤م اعمًٚمؿ.قمٚم

 أؾم٠مل اهلل أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م.

 اخلطب٘ الجاىٔ٘ 
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم أصح٤مسمف أمجٕملم، 

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

 وسمٕمْمف أىمٌح ُمـ سمٕمض.وم٢من اًمزٟم٤م يمٚمف ىمٌٞمح، 

سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م  قمـ قمٌداهلل "اًمّمحٞمحلم"ومٗمل 

                                                        

 (.86( )م 4477)خ ( 2354)
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، ىمٚم٧م: صمؿ أي؟ ىم٤مل: »أن جتٔمؾ هلل ٞمًدا وهق طمٙمٗمؽ«رؾمقل اهلل أي اًمذٟم٥م أقمٔمؿ؟ ىم٤مل: 

 .»أن سمزاين زمحٙمٝمٙم٥م صم٣مرك«، ىمٚم٧م: صمؿ أي؟ ىم٤مل: »َمٔمؽ يْْمَٔمؿَ أن سمٗمتؾ ويمدك طمُمٝم٥م أن «

 ٤مطمِم٦م، وًمٙمٜمف سمحٚمٞمٚم٦م اجل٤مر أومحش وأٟمٙمر.وم٤مًمزٟم٤م حمرم وىمٌٞمح ووم

ىم٤مًمقا: طمرام طمرُمف اهلل، وم٘م٤مل:  »َم٣م سمٗمقيمقن دم ايمزٞم٣م؟«ٕصح٤مسمف:  وىم٤مل اًمٜمٌل 

 .»ٕن يزين أضمدىمؿ َمـ فمممة أزمٝم٣مت أين َمـ أن يزين زمحٙمٝمٙم٥م صم٣مره«

وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أن ي٤ٌمح اًمزٟم٤م سم٤مًمٜمًقة إظمري٤مت، وًمٙمـ ُمٕمٜم٤مه أن طمٚمٞمٚم٦م اجل٤مر أقمٔمؿ 

 ن اهلل وىص سم٤مجل٤مر.وأقمٔمؿ8 ٕ

، »َم٣م زال صمػميؾ يقصٝمٛمل زم٣مجل٣مر ضمتك ـمٛمٛم٦م أٞمف ؽمٝمقرشمف«ي٘مقل:  واًمٜمٌل 

، »إي٣مىمؿ وايمدطمقل فمعم ايمٛم٣ًمء«ىم٤مل:  ُمـ أضمؾ هذا جي٥م أن شمتخذ احلٞمٓم٦م، وم٤مًمٜمٌل 

، وآظمتالط »احلٚمق اظمقت«وم٘م٤مل رضمؾ: أومرأي٧م احلٛمق ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

وقمٜمد أصح٤مب اًم٘مرى، وٓ ي٘مقًمـ أطمد: ىمٚمٌل ـم٤مهر،  اعمقضمقد قمٜمد أصح٤مب اًمٌقادي،

رأى اُمرأة ُم٤مرة صمؿ دظمؾ إمم أهٚمف وظمرج قمٚمٞمف  اًمٜمٌل  وم٢منَّ اهلل أقمٚمؿ سمٛمـ ىمٚمٌف ـم٤مهر، 

إذا رأى أضمدىمؿ اَمرأة سمٔمجٌف همٙمٝمٟمت أهٙمف، هم١مٞمام َمٔمٜم٣م «: أصمر اًمٖمًؾ، صمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل 

 ، أو هبذا اعمٕمٜمك. »َمثؾ ايمذي َمٔمٜم٣م

                                                        

ًمإلمام  "اجلامع اًمصحقح"( وهمػمه قمـ اعمؼداد سمـ إؾمقد ريض اهلل قمـف وهق ذم 5/8رواه أمحد )( 2355)

 (.4/118اًمقادقمل )

  قمـفؿ.( قمـ اسمـ قمؿر وقمائشة ريض اهلل2624/2625( )م 6014/6015)خ ( 2356)

 ( قمـ قمؼٌة سمـ قمامر ريض اهلل قمـف.2172( )م 5232)خ ( 2357)

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.1403)م ( 2358)
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 .ُم٤م جلرح سمٛمٞم٧م إيالم ؽ ُمٞمًت٤م ٓ حتس:وأظمِمك أن يٙمقن ىمٚمٌ 

وإٓ وم٤مًمٜمٔمر واًمٙمالم واعمح٤مدصم٦م ُمع اًمٜم٤ًمء ومتٜم٦م، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف 

ـَ زم٣ِميْمَٗمْقِل هَمَٝمْْمَٚمَع ايمحِذي دِم وَمْٙمٌِِف ََمَرٌض ﴿اًمٙمريؿ:  َّمْٔم  .[51]إطمزاب:﴾هَمال ََتْ

ـح ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ـَ زمَِٟمْرصُمٙمِِٜم زْم ـْ  َوٓ َيْيِ يمُِٝمْٔمَٙمَؿ ََم٣م ُُيِْٖمكَم َِم

ـح   .[52]اًمٜمقر:﴾ِزيٛمَتِِٜم

: ظمالظمٞمؾ، شمقوع ذم أؾمٗمؾ اًم٤ًمق، ومرسمام شميب ٤موم٘مد يم٤من هٜم٤مك أؾمقرة ي٘م٤مل هل

 سمرضمٚمٝم٤م ًمٞمٕمٚمؿ أن قمٜمده٤م ظمالظمٞمؾ، ومٞمٗمتـ هب٤م اًمرضم٤مل.

قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمت٘مل اهلل، وأن ٟمِمٕمر سم٤مخلٓمقرة، واعمدارس اجل٤مهٚمٞم٦م، واجل٤مُمٕم٤مت اجل٤مهٚمٞم٦م 

ائر اجل٤مهٚمٞم٦م، واعمجتٛمع اجل٤مهكم، قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٌتٕمد قمٜمف، وأن ٟمٌٕمد أسمٜم٤مءٟم٤م وأن ٟمٌٕمد واًمدو

 سمٜم٤مشمٜم٤م، ومٝمذا أُمر ظمٓمػم.

وهٙمذا ُم٠ًمًم٦م اًمٚمقاط، ومرسمام يٜمتنم ذم اعمدارس أو ذم اًمتجٛمٕم٤مت، ٓ ؾمٞمام سمٕمد ارشمٗم٤مع 

٠مٟمف يٌٞمع اعمٝمقر ُمـ اجلِمٕملم اًمذيـ ٓ خي٤مومقن اهلل وٓ يت٘مقٟمف، يٌٞمع أطمدهؿ اسمٜمتف أو أظمتف يم

سمٕمػًما، أو يٌٞمع ٟم٤مىم٦م، أو يٌٞمع ؿم٤مة، وم٠ميـ طمٜم٤من إسمقة؟ وأن ؿمٗم٘م٦م إسمقة؟ ومرسمام شمٌٞمٕمٝم٤م ُمـ 

مخ٤مر، أو رسمام شمٌٞمٕمٝم٤م ُمـ ىم٤مـمع صالة ُمـ أضمؾ يمثرة اعم٤مدة، يٜمٌٖمل أن شمٙمقن اسمٜمتؽ قمٜمدك 

أهمغم ُمـ اعم٤مدة وأهمغم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م، وأن ختت٤مر هل٤م اًمٙمػء اًمّم٤مًمح، أُم٤م أن شم٘مقل: 

ىمد أقمٓمك ومالن ُم٤مئ٦م ومخًلم أًمًٗم٤م ومٝمؾ قمٜمدك زي٤مدة؟ وم٘مد وىمع هذا، أو يٙمقن اعم٘مٞم٤مس 

اًمًٞم٤مرات واًمٕمامرات واعمٕم٤مرض، يٜمٌٖمل أن يٙمقن اعم٘مٞم٤مس قمٜمدك إذا أردت اًمًالُم٦م ذم 

اًمّم٤مًمح، اًمرضمؾ اًمٕم٤مىمؾ، اًمذي إن أطم٥م  ءاًمدٟمٞم٤م وأظمرة ىم٤مل اهلل ىم٤مل رؾمقل اهلل، اًمٙمػ

 وم٤مرىمٝم٤م، وُم٤م أه٤مهن٤م.اسمٜمتؽ أيمرُمٝم٤م، وإن أسمٖمْمٝم٤م 



 0010 الشىا ّآثارِ الضٔٝ٘ علٙ اجملتنع (97

ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمت٘مل اهلل وأن ٟمتٍمف شمٍموًم٤م إؾمالُمًٞم٤م ُمع جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م هذه اجل٤مهٚمٞم٦م، وأن 

ُ٘مْؿ َوَأْهٙمِٝمُ٘مْؿ ﴿ ٟم٘مقم سمام أوضم٥م اهلل قمٚمٞمٜم٤م ُمـ اًمؽمسمٞم٦م احلًٜم٦م: ًَ ـَ آََمٛمُقا وُمقا َأْٞمُٖم ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

َج٣مَرُة فَمَٙمْٝمَٜم٣م ََم٣م َأََمَرُهْؿ  اهللَََمالئَِ٘م٥ٌم نِمالٌظ ؾِمَداٌد ٓ َئْمُِمقَن  َٞم٣مرًا َووُمقُدَه٣م ايمٛمح٣مُس َواحْلِ

 .[4]اًمتحريؿ:﴾َوَيْٖمَٔمُٙمقَن ََم٣م ُي٠ْمََمُرونَ 

وٓ شم٘مؾ: أٟم٤م ُم٤م أظمذت ؿمٞمًئ٤م، وأٟم٧م ىمد ىمٓمٕم٧م فمٝمره ومٝمذا ُٕمٝم٤م، وهذا خل٤مًمتٝم٤م، 

 وهذا ذم ذه٥م ُم٤م ٓ يًتٓم٤مع، وذاك ذم وًمٞمٛم٦م.

مخًلم أًمًٗم٤م ذم اًم٘م٤مت ذم اًمِمجرة وأىمٌح ُمـ هذا يمٚمف قمٜمد يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ىمدر 

 إصمٞمٛم٦م، وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن.

يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م  أن ُٟمَحِٙمؿَ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕم٤مًم٩م أُمقرٟم٤م ُمع هذا اعمجتٛمع اًمذي ٟمٕمٞمش ومٞمف، و

 .رؾمقل اهلل 

هق اعمٜمٙمر اعمقضمقد أن، وم٢من أُمريٙم٤م ٓ شمًتٓمٞمع أن شمٜمًخ  ؾم٤مسم٘م٤مً واعمٜمٙمر اعمقضمقد 

ٓ شمًتٓمٞمع أن شمٜمًخ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وأقمداء اإلؾمالم ٓ يًتٓمٞمٕمقن اًم٘مرآن، واًمٕمٚمامٟمٞم٦م 

أن يٜمًخقا يمت٤مب اهلل وذع اهلل، ومال هتقن ذم ىمٚمقسمٜم٤م اعمٕم٤ميص وي٘م٤مل: احلج٤مب قمغم قمٝمد 

ٞم٩م، أُم٤م أن وم٘مد أصٌح٧م اعمرأة قم٤مُمٚم٦م ذم ُمّمٜمع اًمٖمزل اًمٜمٌل  ، وأصٌح٧م واًمٜمًَّ

اعمرأة، ومٞمدقمقٟمؽ إمم أن شمٙمقن اسمٜمتؽ ذم ُمديرة، وأىمٌح ُمـ هذا ومم٤م هيٞم٠م ًمٚمزٟم٤م: دمٜمٞمد 

 احلديدة، أو ذم طميُمقت شمٙمقن و٤مسمٓم٦م.

وإمم اهلل اعمِمتٙمك ُمـ قمٛمٞم٤من اًمٌّمػمة ُمـ أسمٜم٤مء اًم٘م٤ٌمئؾ، ىمٌٞمكم ويًجؾ ذم احلزب 

ديـ  آؿمؽمايمل وىمٌٞمكم وحيٚمؼ حلٞمتف، وىمٌٞمكم ويرى أن اًمديـ اًمذي ضم٤مء سمف حمٛمد 

 ظمراوم٦م وىمٌٞمكم ويتجًس ًمٚمٛمجرُملم.
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ًٚمٛمقن أي ُمّمٞم٦ٌم ٟمزًم٧م قمٚمٞمٙمؿ، واهلل إن مل شمرضمٕمقا إمم يمت٤مب اهلل، وإمم ؾمٜم٦م أهي٤م اعم

، ٓ أىمقل ؾمتذوىمقن اهلقان وم٠مٟمتؿ ذم اهلقان، وًمٙمٜمٜمل أىمقل: ؾمٞمٕمٔمؿ رؾمقل اهلل 

 قمٚمٞمٙمؿ اهلقان واًمذل.

، يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  ُٟمَحِٙمؿَ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمرضمع إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأن 

 حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م وأن يتقوم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم.أؾم٠مل اهلل أن 

* * * 
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، وأؿمٝمد 

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

ذا إُمر ومٞمام سمٞمٜمف وسمٞمٜمف أهٚمف، وأي٤مت ومٛمام مل ٟمذيمره إذا اسمتكم اًمِمخص واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل هب

: ، وهق أن قمقيٛمر اًمٕمجالين وذم طمدي٨مُمـ ؾمقرة اًمٜمقر ٟمذيمر ؾمٌٌٝم٤م

وىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل  سمـ أُمٞم٦م ويمالمه٤م صحٞمح، وٓ شمٜم٤مذم سمٞمٜمٝم٤م أشمك إمم اًمٜمٌل  هالل

 طمتك أٟمزل اهلل ؾمٌح٤مٟمف أرأي٧م رضماًل رأى رضماًل ُمع أهٚمف ومامذا يٕمٛمؾ؟ ومًٙم٧م اًمٜمٌل 

ُٜمْؿ هَمَُمَٜم٣مَدُة َأضَمِدِهْؿ ﴿وشمٕم٤ممم:  ًُ ٓح َأْٞمُٖم ْؿ ؾُمَٜمَداُء إِ ـْ ََلُ ْ َيُ٘م ـَ َيْرَُمقَن َأْزَواصَمُٜمْؿ َومَل َوايمحِذي

٣مِدوِمكمَ  ٣مهللَِأْرزَمُع ؾَمَٜم٣مَداٍت زمِ  ـَ ايمِمح
ِ ُف ظمَ ٥ُم َأنح يَمْٔمٛم٦ََم *  إِٞمح ًَ ٣مَِم ـَ ايْمَ٘م٣مِذزمكِمَ  اهللَِواخْلَ  فَمَٙمْٝمِف إِْن ىَم٣مَن َِم

ـَ ايْمَ٘م٣مِذزمكِمَ  ٣مهللِ َوَيْدَرُأ فَمٛمَْٜم٣م ايْمَٔمَذاَب َأْن سَمُْمَٜمَد َأْرزَمَع ؾَمَٜم٣مَداٍت زمِ * 
ِ ُف ظمَ ٥َم َأنح *  إِٞمح ًَ ٣مَِم َواخْلَ

٣مِدوِمكمَ  اهللِ نَمَّم٤َم  ـَ ايمِمح  .[7-4]اًمٜمقر: ﴾فَمَٙمْٝمَٜم٣م إِْن ىَم٣مَن َِم

ٓ يٛمٙمـ  ي٘مقل اعمٗمنون: قمؼم ذم اًمرضمؾ سم٤مًمٚمٕمٜم٦م، وذم اعمرأة سم٤مًمٖمْم٥م8 ٕن اًمرضمؾ

ىًم٤م8 ٕٟمف يٜمتٝمؽ قمروف يٙمقن ص٤مد أٟمَّفُ أن يرُمك اُمرأشمف سم٤مًمزٟم٤م وهل مل شمٗمٕمؾ، وم٤مًمٖم٤مًم٥م 

 وخيرب سمٞمتف، وم٤مًمرضمؾ ٓ يرُمل اُمرأشمف سم٤مًمزٟم٤م وهل سمٕمٞمدة قمـ اًمزٟم٤م. وهيتؽ قمروف

طمتك إهن٤م أرادت  ،أُم٤م اعمرأة وم٤ٌمًمٖمْم٥م ٕهن٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م شمٙمقن يم٤مذسم٦م وُمداومٕم٦م سم٤مًم٤ٌمـمؾ

                                                        

ٌُخاري )  (2359)  ( مـ طمديث ؾمفؾ سمـ ؾمعد ريض اهلل قمـف.1492( ومًؾؿ )4745رواه اًم

 (.4747ُذيمَِر ذم طمديث اسمـ قمٌاس )خ  (2360)
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يم٤من ؾم٥ٌم اًمٜمزول ومٞمٝم٤م وم٘م٤مًم٧م: ٓ أومْمح ىمقُمل واؾمتٛمرت قمغم أن شمٕمؽمض وهل اًمتل 

اًمٜمٙمران، وًمق أٟمف شمراضمع ومٞمٚمزُمف طمد اًم٘مذف، ويمذًمؽ اعمرأة إذا شمراضمٕم٧م ومٚمٞمزُمٝم٤م طمد 

 اًمزٟم٤م، وإذا مل يؽماضمٕم٤م وم٤مًمٗمرق سمٞمٜمٝمام قمغم إسمد.

َم٣ميمؽ «، ىم٤مل: ُم٤مزم ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل: »هم٣مرومٜم٣م«: طمتك إٟمف قمٜمد أن ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل 

٦م ص٣مدوًم٣م همٜمق زمام اؽمتحٙمٙم٦م َمـ همرصمٜم٣م، وإن ىمٛم٦م ىم٣مذزًم٣م همٜمق أضمرى أن سمٌتٔمد إن ىمٛم

 .»فمٛمف

وم٤معمالقمٜم٦م حترم قمٚمٞمؽ قمغم اًمت٠مسمٞمد، وُمع هذا ٓ جيقز ًمؽ اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م، وٓ جيقز أن 

شمّم٤مومحٝم٤م وٓ أن ختتكم هب٤م وهل ُمـ اًمٜم٤ًمء اًماليت حيرُمـ قمغم اًمت٠مسمٞمد، واظمتّم٧م سمذًمؽ 

 أن خيٚمق هب٤م، وٓ جيقز ًمف أن يّم٤مومحٝم٤م، ومٝمل ذم احلٙمؿ أضمٜمٌٞم٦م.احلٙمؿ وهق أٟمف ٓ جيقز ًمف 

 "صحٞمح ُمًٚمؿ"ومم٤م مل ٟمذيمره ذم ؿم٠من اًمزٟم٤م أن سمٕمْمف أىمٌح ُمـ سمٕمض، ومٗمل 

صٛمٖم٣من َمـ أَمتل مل أرمه٣م: ومقم «: قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ممٝمالت رؤوؽمٜمـ َلؿ ؽمٝم٣مط ييزمقن ايمٛم٣مس ِب٣م، وٞم٣ًمء ىم٣مؽمٝم٣مت فم٣مري٣مت َم٣مئالت 

ىمٟمؽمٛمٚم٥م ايمٌخ٦م، ٓ يدطمٙمـ اجلٛم٥م وٓ جيدن رحيٜم٣م، وإن رحيٜم٣م يمٝمقصمد َمـ َم٣ًمهم٥م ىمذا 

 .»وىمذا

وُمـ إؾم٤ٌمب اًمداقمٞم٦م ًمٚمزٟم٤م: آظمتالط يمام شم٘مدم، واطمتٙم٤مك اجلًؿ سم٤مجلًؿ، ُمـ 

٘مقل ييم٤من يٛمٙم٨م ذم ُمّماله واًمّمح٤مسم٦م طمتك يٜمٍمف اًمٜم٤ًمء،  أضمؾ هذا وم٤مًمٜمٌل 

ن ذم ُمّمالهؿ طمتك يٜمٍمف اًمٜم٤ًمء طمتك ٓ يزدمحقا ذم ي: يرون أهنؿ يٛمٙمثقاواًمر

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.1493/6( )م 5312)خ ( 2361)

 (.107)م ( 2362)
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 .إسمقاب

سمـ ي٤ًمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل  قمـ ُمٕم٘مؾ وروى اًمٓمؼماين ذم ُمٕمجٛمف

ٕن يْمٔمـ أضمدىمؿ زمٚمخٝمط َمـ ضمديد دم رأؽمف طمغم يمف َمـ أن يٚمس «: رؾمقل اهلل 

 .»اَمرأة ٓ حتؾ يمف

سمٚمد أظمرى ومٝمؿ ومقوقيقن،  واعمًٚمٛمقن ؾمقاء أيم٤مٟمقا ذم ُمٍم أم ذم اًمٞمٛمـ، أم ذم

وم٠مقمامهلؿ هتٞمكء ًمٚمزٟم٤م، وم٘مد أظمؼمت أن اًمرضمؾ جيٚمس قمغم يمرد اًمًٞم٤مرة اًم٤ٌمص واعمرأة 

 أُم٤مُمف يم٤مؿمٗم٦م اًم٤ًمىملم وُمتؼمضم٦م ىمٚمٞمٚم٦م طمٞم٤مء، رسمام شمٕم٘مد ُمٕمف ُمققمًدا.

إذ ي٘مقل يمام ذم  وم٤ًمد يمٌػم، دع قمٜمؽ اًمدور اًمتل ومتح٧م ًمٚمزٟم٤م، وصدق اًمٜمٌل 

َمـ أذاط ايم٣ًمفم٥م أن يٓمٜمر اجلٜمؾ ويرهمع «: ُمـ طمدي٨م أٟمس "اًمّمحٞمحلم"

 .»ايمٔمٙمؿ ويٖمُمق ايمزٞم٣م

 وسم٥ًٌم ومِمق اًمزٟم٤م أصٞم٥م اعمًٚمٛمقن سم٤مُٕمراض اًمتل مل شمٙمـ ذم أؾمالومٝمؿ.

سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل:  ُمـ طمدي٨م قمٌداهلل "ُمًتدرك احل٤ميمؿ"ومٗمل 

ـ ، وُم»ي٣م َمٔممم اظمٜم٣مصمريـ َخس أفمٝمذىمؿ زم٣مهلل أن سمدرىمقهـ«: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

وَم٣م همُم٦م ايمٖم٣مضمُم٥م دم ومقم ضمتك ئمٙمٛمقا ِب٣م إٓ ازمتٙمقا زم٣ميمْم٣مفمقن وإوصم٣مع ايمتل «اخلٛمس: 

 .»مل سم٘مـ دم أؽمالهمٜمؿ

                                                        

 ( واًمؼائؾ هق اسمـ ؿمفاب.849)خ  (2363)

 (.226(، اكظر اًمصحقحة )487/ 486اًمطؼماين )( 2364)

 (2671/9( )م 81)خ ( 2365)

 (.106( وهق ذم اًمصحقحقة )4019( واسمـ ماضمة )4/540)ك ( 2366)
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وقمٜمد أن أىمٌؾ اًمٜم٤مس قمغم اًمزٟم٤م ذم أُمريٙم٤م، ومل يٙمـ هٜم٤مك وازع ديٜمل اسمتالهؿ اهلل 

٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٤مُٕمراض، واسمتالهؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٤مًمًٞمالن وسم٤مًمزهري اًمذي أقمٞم

إـم٤ٌمء ُمدة، صمؿ اسمتالهؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٤مٕيدز اًمذي رسمام ىمد اٟمتنم ذم اعماليلم، 

وأصٌحقا ُمٗمجققملم ُمذقمقريـ سم٥ًٌم ُمرض إيدز، واًمذي مل يتقصؾ إـم٤ٌمء ًمف إمم 

 قمالج طمتك أن، وم٤مٟمت٘مؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٜمٗمًف ُمٜمٝمؿ.

ي ظمرج اًمٞمٛمٜمٞمقن ئم٤مهرون وٟمحـ ُمٕمنم اعمًٚمٛملم ومتح٧م دور اًمزٟم٤م ذم اًمٕمراق اًمذ

يم٤مٕٟمٕم٤مم اًم٤ًمئٛم٦م ٟمٗمديؽ ي٤م صدام سم٤مًمروح واًمدم، ومامذا قمٛمؾ ًمؽ صدام وًمٌٚمدك؟ وُم٤مذا 

قمٛمؾ ًمؽ ًمديٜمؽ؟ ًم٘مد أوم٘مر اًمٕمراق، وومتح دور اًمزٟم٤م سم٤مًمٕمراق، وومتح دوًرا ًمٚمخٛمر 

 سم٤مًمٕمراق، وومتح اًم٤ٌمب قمغم ُمٍماقمٞمف ًمٚمٗم٤ًمد.

ؾ اًمديـ ُم٤ًميملم ذم ذقمر، صمؿ خيرج وأىمٌح ُمـ يمؾ هذا أٟمف ىمتؾ اًمديـ ذم اًمٕمراق، وم٠مه

لماعمتؼمدىم٦م واعمدظمٜم٦م وسمٕمض اإلظمقان  ًِ  هيتٗمقن ذم اًمِمقارع يم٤مٕٟمٕم٤مم اًم٤ًمئ٦ٌم. اعمُٗمٚمِ

واًمٗم٤ًمد اعمقضمقد ذم اًمٞمٛمـ ُمٝمٞم٠م، وؾمؽمون وشمرون، إن مل يٜمت٘مؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ 

 اًمِمٞمققمٞملم واًمٌٕمثٞملم إذا سم٘مك اًمِمٕم٥م أقمٛمك شمتٍمف ومٞمف صحٞمٗم٦م صقت اًمٕمامل،

وصحٞمٗم٦م اعمًت٘مٌؾ وصحٞمٗم٦م اًمٌالء واجلالء، وصحٞمٗم٦م طمزب إهرار، وصحٞمٗم٦م اعمًػم 

 إمم اهل٤موي٦م صح٤مئػ وم٤ًمد وإوم٤ًمد، وم٢مذا مل يًتٞم٘مظ اًمِمٕم٥م ومامذا ٟمٜمتٔمر؟

قمٚمٞمف أن يًتٞم٘مظ ويرومض اًم٤ٌمـمؾ يمٚمف، وحي٤مرب اًم٤ٌمـمؾ يمٚمف، وإٓ ومٚمٜمٜمتٔمر وم٤ًمًدا 

 ٤مٟمف وشمٕم٤ممم وأن ٟمٌتٕمد قمـ أؾم٤ٌمب اًمٗم٤ًمد.ُمٜمتنًما، وسمالء قم٤مًُم٤م، ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمت٘مل اهلل ؾمٌح

وضم٤مسمر إمحد ٓ ضمزاه اهلل ظمػًما زارين إظمقان يمقيتٞمقن وي٘مقًمقن: قمٚمٛمٜم٤م أٟمف ؾمٞمٗمتح 

دور ًمٚمزٟم٤م، ويم٤من هذا ىمٌؾ إطمداث سم٠مرسمٕم٦م أي٤مم، ومذهٌٜم٤م إمم ص٤مطم٥م اًمٕمامرة وىمٚمٜم٤م ًمف: 
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ٚملم وم٠مسمقا، صمؿ ذهٌٜم٤م ي٘مقًمقن: ومذهٌٜم٤م إمم اًمٕم٤مُم ،طمرام قمٚمٞمؽ أن شم١مضمره٤م هلذا إُمر، وم٠مسمك

إمم اعمًئقًملم ومردوٟم٤م إمم اُمرأة أُمػمة، وم٘م٤مًم٧م: أطمًـ يزٟمقا ه٤مهٜم٤م وٓ يذهٌقن إمم اخل٤مرج 

 ًمٞمزٟمقن.

ُٗمقا همِْتٛم٥ًَم ﴿ومًٚمط اهلل قمٚمٞمٝمؿ قمذاسمف وهمْمٌف وٟم٘مٛمتف واًمذل واًمذقمر: إهن٤م اًمذٟمقب:  َواسمح

٥مً  ـَ ـَمَٙمُٚمقا َِمٛمُْ٘مْؿ طَم٣مصح ـح ايمحِذي ٌَ  .[13ٕٟمٗم٤مل:ا]﴾ٓ سُمِِمٝم

ىم٤مل رؾمقل  سمـ سمِمػم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: قمـ اًمٜمٕمامن "صحٞمح اًمٌخ٤مري"وذم 

َمثؾ ايمٗم٣مئؿ دم ضمدود اهلل وايمقاومع همٝمٜم٣م ىمٚمثؾ ومقم اؽمتٜمٚمقا فمعم ؽمٖمٝمٛم٥م، همِم٣مر «: اهلل 

زمٔمّمٜمؿ أفماله٣م وزمٔمّمٜمؿ أؽمٖمٙمٜم٣م، هم٘م٣من ايمذيـ دم أؽمٖمٙمٜم٣م إذا اؽمتٗمقا َمروا فمعم َمـ 

ٞمِمٝمٌٛم٣م طمروًم٣م ومل ٞم٠مذ َمـ همقومٛم٣م، هم١من سمرىمقهؿ وَم٣م أرادوا  همقومٜمؿ همٗم٣ميمقا: يمق أٞم٣م طمرومٛم٣م يمٛم٣م دم

 .»هٙم٘مقا َجٝمًٔم٣م، وإن أطمذوا فمعم أيدُّيؿ ٞمجقا َجٝمًٔم٣م

واعمرأة اًمت٤مئٕم٦م ذم اًمزٟم٤م شمٜمّم٥م قمٚمٞمٝم٤م إُمراض، وم٘مد ذيمر إـم٤ٌمء ذم يمتٞم٥م صٖمػم 

 )إقمج٤مز اًم٘مرآن(، ذيمر أهن٤م رسمام شم٠ميت اعمرأة وشمِمٙمق ُمـ قمٞمٜمٞمٝم٤م، أو شمٓمٚم٥م قمالضًم٤م، ىم٤مل:

 ومٜمٕمرف أهن٤م زاٟمٞم٦م ُمـ محرة قمٞمٜمٞمٝم٤م.

وم٤مًمزٟم٤م داء جي٥م قمغم اعمًٚمٛملم أن يٌتٕمدوا قمٜمف، طمتك ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: يٜمٌٖمل أن يٙمت٥م 

ُف ىَم٣مَن هَم٣مضِمَُم٥ًم َوؽَم٣مَء ﴿قمغم أسمقاب اعمًتِمٗمٞم٤مت ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َٞمك إِٞمح َوٓ سَمْٗمَرزُمقا ايمزِّ

 ، واهلل اعمًتٕم٤من.[51]آهاء:﴾ؽَمٌِٝمالً 

* * * 
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إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م 

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ 

 إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

ـْ َأََمَر ﴿ٙمريؿ: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًم ٓح ََم ـْ َٞمْجَقاُهْؿ إِ ٓ طَمغْمَ دِم ىَمثغٍِم َِم

ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ ازْمتَِٕم٣مَء ََمْرَو٣مِت  ْقَف  اهللِزمَِِمَدوَم٥ٍم َأْو ََمْٔمُروٍف َأْو إِْصالٍح زَمكْمَ ايمٛمح٣مِس َوََم ًَ هَم

ٌَ *  ُٞم٠ْمسمِٝمِف َأصْمرًا فَمٓمِٝمامً  ـْ زَمْٔمِد ََم٣م سَم ؽُمقَل َِم ـْ ُيَُم٣موِمِؼ ايمرح َدى َوَيتحٌِْع نَمغْمَ ؽَمٌِٝمِؾ َوََم َ يَمُف اَْلُ كمح

 .[223-222]اًمٜم٤ًمء: ﴾اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ُٞمَقيمِِّف ََم٣م سَمَقلمح َوُٞمِْمٙمِِف صَمَٜمٛمحَؿ َوؽَم٣مَءْت ََمِِمغماً 

ذم أي٦م إومم أي٦م اعم٤ٌمريم٦م دًمٞمؾ قمغم أن ُم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م سمف وُم٤م شمٜم٤مضمٞمٜم٤م سمف، وُم٤م ظمٓمٌٜم٤م سمف 

ـْ َأََمَر زمَِِمَدوَم٥ٍم َأْو ََمْٔمُروٍف َأْو ﴿ٓ إذا يم٤من ُمـ هذه إُمقر: أو يمتٌٜم٤مه أٟمف ٓ ظمػم ومٞمف إ ٓح ََم إِ

، ومتًتٓمٞمع أن شم٘مقل: ٓ ظمػم ذم اًمّمح٤موم٦م وٓ ظمػم ذم [222]اًمٜم٤ًمء:﴾ٍح زَمكْمَ ايمٛمح٣مسِ إِْصال

ـْ َأََمَر زمَِِمَدوَم٥ٍم أَ ﴿ إذاقم٦م، وٓ ظمػم ومٞمام يتٜم٤مضمك سمف اًمٜم٤مس إٓ إذا يم٤مٟم٧م هبذه احل٤مًم٦م: ٓح ََم ْو إِ

ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ ازْمتَِٕم٣مَء ََمْرَو٣مِت  ْقَف ُٞم٠ْمسمِٝمِف َأصْمرًا  اهللََِمْٔمُروٍف َأْو إِْصالٍح زَمكْمَ ايمٛمح٣مِس َوََم ًَ هَم

ٓ ري٤مء وٓ ؾمٛمٕم٦م، وٓ  ،، ُمـ يٗمٕمؾ هذا ًمقضمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم[222]اًمٜم٤ًمء:﴾فَمٓمِٝمامً 

ومًقف ٟم١مشمٞمف أضمر قمٔمٞماًم، ُمـ أضمؾ أن ي١مهؾ عمٜمّم٥م، وُمـ يٗمٕمؾ ذًمؽ اسمتٖم٤مء ُمرو٤مة اهلل 

َدى َوَيتحٌِْع نَمغْمَ ﴿ صمؿ ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: َ يَمُف اَْلُ ٌَكمح ـْ زَمْٔمِد ََم٣م سَم ؽُمقَل َِم ـْ ُيَُم٣موِمِؼ ايمرح َوََم

 ُيَِم٤مىِمِؼ ، وُمـ [223]اًمٜم٤ًمء:﴾ؽَمٌِٝمِؾ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ُٞمَقيمِِّف ََم٣م سَمَقلمح َوُٞمِْمٙمِِف صَمَٜمٛمحَؿ َوؽَم٣مَءْت ََمِِمغماً 
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وُمـ يِم٤مىمؼ اًمرؾمقل ُمـ سمٕمد ُم٤م  ،ذم ؿمؼ ؾمقل أي يم٠مٟمف يم٤من ذم ؿمؼ ورؾمقل اهلل اًمر

شمٌلم ًمف اهلدى ويتٌع همػم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم، وأووح ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم هل ؾمٌٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م 

روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ومٝمؿ اعم١مُمٜمقن طمً٘م٤م، اًمذي يريد أن يًٚمؽ ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم هق ؾمٌٞمؾ 

، صمؿ وقمٞمد ؿمديد وىمع ومٞمف اعمًٚمٛمقن: ، وؾمٌٞمؾ صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل رؾمقل اهلل 

َدى َوَيتحٌِْع نَمغْمَ ؽَمٌِٝمِؾ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ُٞمَقيمِِّف ََم٣م ﴿ َ يَمُف اَْلُ ٌَكمح ـْ زَمْٔمِد ََم٣م سَم ؽُمقَل َِم ـْ ُيَُم٣موِمِؼ ايمرح َوََم

، أي ٟمؽميمف وؿم٠مٟمف ي٘مٓمع اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمّمٚم٦م سمٞمٜمف وسملم ذًمٙمؿ [223]اًمٜم٤ًمء:﴾سَمَقلمح 

ٟمف هذا اًمذي يٙمقن هبذه احل٤مًم٦م، وىمد وىمع ومرب داع يدقمق اهلل اًمِمخص، يؽمك وؿم٠م

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ يًتجٞم٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمف عم٤مذا؟ ٕن أقمامًمف ىمد أصٌح٧م ذم ؿمؼ 

، ىمد أصٌح٧م ذم ؿمؼ، ىمد أصٌح ُمِم٤مىمً٘م٤م ًمرؾمقل اهلل  وأقمامل رؾمقل اهلل 

، صمؿ سمٕمد [223]اًمٜم٤ًمء:﴾ََم٣م سَمَقلمح  ُٞمَقيمِّفِ ﴿سم٘مقًمف:  وسمٗمٕمٚمف وإن مل يٙمـ ُمِم٤مىمً٘م٤م ًمرؾمقل اهلل 

، ذم أي٦م إومم [223]اًمٜم٤ًمء:﴾َوُٞمِْمٙمِِف صَمَٜمٛمحَؿ َوؽَم٣مَءْت ََمِِمغماً ﴿ ذًمؽ اًمققمٞمد اًمِمديد:

َوَأْصٙمُِحقا َذاَت ﴿احل٨م قمغم إصالح ذات اًمٌلم، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

يٜمتٔمرون روؾمٞم٤م وأُمريٙم٤م شمّمٚمح  ، هؾ ومٕمؾ اعمًٚمٛمقن هذا أم أصٌحقا[2ٕٟمٗم٤مل:ا]﴾زَمْٝمٛمُِ٘مؿْ 

َوَأْصٙمُِحقا ﴿ سملم اًمدول؟ وشمّمٚمح سملم اًمٕمراق وإيران؟ رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

، اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م مجٞمًٕم٤م أن ٟمّمٚمح ذات سمٞمٜمٜم٤م ؿمٕمقسًم٤م وأومراًدا، وًمق [2ٕٟمٗم٤مل:ا]﴾َذاَت زَمْٝمٛمُِ٘مؿْ 

ؾم٤مء فمٜمف سم٤مإلؾمالم، وفمـ أن  أٟمٜم٤م ىمٛمٜم٤م سم٤مإلصالح ومٞمام سمٞمٜمٜم٤م عم٤م أصٌح يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ىمد

اإلؾمالم هق ُم٤م ي٘ميض سمف اًمًٞمد حمٛمد، وُم٤م ي٘ميض سمف اًم٘م٤ميض قمكم، وُم٤م ي٘ميض سمف اًم٘م٤ميض 

ذم احلدي٨م  هب٤م اعمًٚمٛمقن، وصدق اًمرؾمقل  اسمُتكِمَ طمًلم، ٟمٙم٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م 
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، ومرب ؿمخص »َمـ ورم ايمٗمّم٣مء همٗمد ذزمح زمٕمغم ؽم٘مكم«يمام ذم اًمًٜمـ:  اًمّمحٞمح

ي٤مسم٦ًم يمنة ُمـ اًمٕمٞمش ي٤مسم٦ًم هيتؿ  أن شمتٞمن ًمف يمدُم٦مدمده ذم أول اًمٓمٚم٥م قمًك 

 سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وم٢مذا ومم اًم٘مْم٤مء أصٌح ًمًّم٤م ُمـ اًمٚمّمقص.

ايمٗمّم٣مة شمالشم٥م: وم٣موٝم٣من دم ايمٛم٣مر ووم٣مض دم اجلٛم٥م، أَم٣م ايمٗم٣موٝم٣من «ي٘مقل:  ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

ايمٙمذان دم ايمٛم٣مر همٟمضمدمه٣م فمرف احلؼ ووم٢م زمخالهمف، وأطمر وم٢م فمعم صمٜمؾ، وأَم٣م 

، إن هذا ًمٞمحتؿ قمٚمٞمٜم٤م »ايمذي هق دم اجلٛم٥م همٗم٣مض فمرف احلؼ ووم٢م زمفايمٗم٣ميض 

ُمٕمنم اًمٞمٛمٜمٞملم أن ٟم١مهؾ مج٤مقم٦م يٕمرومقن اًم٘مْم٤مء، يٕمرومقن احلؼ وي٘مْمقن سمف، صمٖمرة قمٚمٞمٜم٤م 

 قمٔمٞمٛم٦م وأيًْم٤م صمٖمرة قمغم طمٙمقُمتٜم٤م هداه٤م اهلل ًمٙمؾ ظمػم.

ع أن إذا وضمد شمؼمج وؾمٗمقر ذم ُمدرؾم٦م أو اظمتالط شمًتٓمٞم فاًم٘مْم٤مء أصٌح صمٖمرة8 ٕٟم

وًمٙمـ اًم٘مْم٤مء ٓ يًتٓمٞمع أطمد أن يٛمتٜمع ُمٜمف سمح٤مل ُمـ إطمقال، ومال سمد  8متٜمع اسمٜمتؽ

ًمٚمٛمًٚمٛملم أن ي١مهٚمقا مج٤مقم٦م ي٘مْمقن سم٤محلؼ وسمف يٕمدًمقن، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم 

َْرِض هَم٣مضْمُ٘مْؿ زَمكْمَ ايمٛمح٣مِس زم٣ِمحلَْ ﴿يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ْٕ ٣م صَمَٔمْٙمٛم٣َمَك طَمٙمِٝمَٖم٥ًم دِم ا ؼِّ َوٓ سَمتحٌِِع َي٣م َداُوُد إِٞمح

ـْ ؽَمٌِٝمِؾ  َقى هَمُٝمِّمٙمحَؽ فَم يتققمد  ٕمنم اعمًٚمٛملم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، هٙمذا ُم[14]ّص:﴾اهللِاَْلَ

إذا مل ي٘مض سم٤محلؼ، وًم٘مد اؿمؽمط قمٚمامؤٟم٤م رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم اًم٘م٤ميض  ٟمٌٞمف داود 

ٌؾ اًمًالم ُمٜمٝم٤م ُم٤م قمٚمٞمف دًمٞمؾ، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ، وم٘مد ذيمر ص٤مطم٥م ؾم ،ذوـًم٤م

                                                        

ذم  ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف وهق2/774( )ج 4/555( )ت 9/485رواه أسمق داود )( 2368)

 (.4/561اجلامع اًمصحقح ًمإلمام اًمقادقمل )

 كقع مـ اًمطعام اخلاص سماًمعًؽر وـمؾٌة اًمعؾؿ أي ًمقس مـ اًمطعام اًمػاظمر وٓ اعمتقؾمط.( 2369)

 (.4/563( قمـ سمريدة ريض اهلل قمـف وهق ذم اجلامع اًمصحقح )2/776( )ضمف 9/487)د ( 2370)
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رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمنموط أن يٙمقن قم٤معم٤ًم سم٤مًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ، واعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف، 

يب سمٙمر وقمٛمر، وُم٤م شمقومرت ذم أواعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد، صمؿ ىم٤مل: إن هذه اًمنموط ٓ شمتقومر ذم 

سمٛمٙم٦م، ًمٙمـ اًمنموط أن يٙمقن ُمًٚماًم وأن يٙمقن  سمـ أؾمٞمد ىم٤ميض رؾمقل اهلل  قمت٤مب

ْؿ ﴿قن ُمـ ىمْم٤مة ضمٝمٜمؿ، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: طمتك ٓ يٙم قم٤معم٤ًم َأْم ََلُ

ْ َيْٟمَذْن زمِِف  ـِ ََم٣م مَل ي ـَ ايمدِّ ْؿ َِم فُمقا ََلُ ىَم٣مُء َذَ ، ٟمحدصمٙمؿ أهي٤م اعمًٚمٛمقن [12]اًمِمقرى:﴾اهللُُذَ

طمتك شمٕمٚمٛمقا أن اإلؾمالم سمريء ُمـ أومٕم٤مل اًمًٞمد حمٛمد، واًم٘م٤ميض  سمٕمداًم٦م رؾمقل اهلل 

ًمتٕمٚمٛمقا أن اإلؾمالم سمريء ُمـ شمٚمٙمؿ إومٕم٤مل، يم٤من اخلّمامن  ،قمكم، واًم٘م٤ميض طمًلم

إٞم٘مؿ َتتِمٚمقن يمدي، ويمٔمؾ زمٔمّم٘مؿ «: ومٞمٕمٔمٝمام اًمٜمٌل  حييان إمم رؾمقل اهلل 

ي٘مقن أحلـ زمحجتف َمـ زمٔمض، همٚمـ اومتْمٔم٦م يمف ؾمٝمًئ٣م َمـ ضمؼ أطمٝمف هم١مٞمام أومتْمع يمف ومْمٔم٥م 

ُمًٕمقد ريض  سمـ ُمـ طمدي٨م قمٌداهلل ، وصم٧ٌم ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح»َمـ ٞم٣مر

وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل إن ومالًٟم٤م يريد أن ي٠مظمذ أريض،  أن رضماًل ضم٤مء إمم اًمٜمٌل  :اهلل قمٜمف

، ىم٤مل: »حيٙمػ يمؽ«ىم٤مل:  ىم٤مل: ٓ. »أيمؽ زمٝمٛم٥م؟«: وذم رواي٦م )سمئري(، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل 

َمـ ضمٙمػ فمعم يٚمكم وهق همٝمٜم٣م «: إًذا شمذه٥م أريض وم٢مٟمف رضمؾ وم٤مضمر، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

: ، وم٠مٟمزل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم شمّمديً٘م٤م ًمٜمٌٞمف حمٛمد »هق فمٙمٝمف نمّم٣ٌمنهم٣مصمر يمٗمك اهلل و

وَن زمَِٔمْٜمِد ﴿ ـَ َيُْمؼَمُ طِمَرِة َوٓ  اهللِإِنح ايمحِذي ْٔ ْؿ دِم ا َوَأْياَمَِّنِْؿ شَمَٚمٛم٣ًم وَمٙمِٝماًل ُأويَمئَِؽ ٓ طَمالَق ََلُ

ُٚمُٜمُؿ  ْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمؿٌ  َوٓ َيٛمُْٓمُر إيَِمْٝمِٜمْؿ َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َوٓ اهللُُيَ٘مٙمِّ ٝمِٜمْؿ َوََلُ ، [55]آل قمٛمران: ﴾ُيَزىمِّ

                                                        

 ضقة اًمتل حيؽؿ ومقفا.يؽقن قماعمًا سماًمنمع وقماعمًا سماحلؽؿ اًمتل شمدظمؾ ومقف اًمؼ ( 2371)

 ( قمـ أم ؾمؾؿة ريض اهلل قمـف.1713( )م 2680خ (( 2372)

 ( وذيمر اًمـزول اكػرد سمف اًمٌخاري.138( )م 4549)خ ( 2373)
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 إرضَمـ اومتْمع ؾمػًما َمـ «قمظ اخلّمٛملم أٟمف يم٤من ي٘مقل: وذم  وصم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

يٕمظ اخلّمٛملم، وأيًْم٤م  يم٤من اًمٜمٌل  ، هٙمذا»ـمٙماًم ؿمقومف اهلل َمـ ؽمٌع أروكم

حٞمح أن حي٨م اًم٘م٤ميض أن ي٘ميض وهق ُمًتجٛمع قم٘مٚمف وومٙمره، ومث٧ٌم ذم احلدي٨م اًمّم

اًم٘مْم٤مء عمـ ىم٤مم سمف ُمٜمزًم٦م رومٞمٕم٦م  .»ٓ يٗمِض ايمٗم٣ميض وهق نمّم٣ٌمن«ىم٤مل:  اًمٜمٌل 

قمـ اسمـ ُمًٕمقد  ًمًٜم٤م ٟمزهد ذم اًم٘مْم٤مء، وم٘مد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام

ًٓ «: ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ٓ ضمًد إٓ دم اشمٛمتكم: رصمؾ آسم٣مه اهلل َم٣م

، ي٘ميض هب٤م »ورصمؾ آسم٣مه اهلل احل٘مٚم٥م همٜمق يٗمِض ِب٣م وئمٙمٚمٜم٣م همًٙمْمف فمعم هٙم٘متف دم احلؼ،

ٓ ي٘ميض سم٤مٕؾمالف وإقمراف يمام قمٜمد يمثػم ُمـ اًم٘مْم٤مة، إذا اظمتّمؿ واشمْمح أن 

أطمدمه٤مخمٓمكء ي٘مقل اًم٘م٤ميض جي٥م أن شمذه٥م وشمذسمح قمٜمد هذا اًمرضمؾ اًمذي أظمٓم٠مت 

ة ي٘مقل ذم ، ورب اًمٕمز»يمٔمـ اهلل َمـ ذزمح يمٕمغم اهلل«ي٘مقل:  قمٚمٞمف، ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

٘مِل ﴿ ، وي٘مقل:[1]اًمٙمقصمر:﴾هَمَِمؾِّ يمَِرزمَِّؽ َواْٞمَحرْ ﴿يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ًُ وُمْؾ إِنح َصالَِت َوُٞم

يَؽ يَمفُ *  َوحَمَْٝم٣مَي َومَم٣َمَِت هللِحِ َربِّ ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  اًمٜمًؽ سم٠مهن٤م  ِنَ ، ومُ [245-241]إٟمٕم٤مم:﴾ٓ َذِ

 ٓ ُمـ أضمؾ يٓمٞم٥م ٟمٗمس ومالن، هذا ي٠مُمره اهلل سم٠من يذسمح هلل ،سمٖمػم ذًمٙمؿ اًمذسم٤مئح وومن

يدل قمغم ضمٝمؾ اًم٘م٤ميض، وقمغم قمدم اعم٤ٌمٓة، إن هذا أُمر جي٥م أن هنتؿ سمف أومراًدا وطمٙمقُم٦م، 

إن اًمِمٞمققمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م ًمٕم٤مئـ اهلل قمٜمدُم٤م اطمتٚم٧م سمٕمض اعمٜم٤مـمؼ اًمقؾمٓمك يٗمّمٚمقن اًم٘مْمٞم٦م ذم 

                                                        

 ( قمـ ؾمعقد سمـ زيد ريض اهلل قمـف.1610( )م 3198)خ ( 2374)

 ( قمـ أيب سمؽرة ريض اهلل قمـف.1717( )م 7158)خ ( 2375)

 (.816( )م 7141)خ ( 2376)

 كم ريض اهلل قمـف.( قمـ قم1978)م ( 2377)
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ْم٤مة صمؿ أهع وىم٧م، ٕٟمٜم٤م ٟمحـ ُمـ زُمـ ىمديؿ، وُم٤م أًمٗمٜم٤م اًمٕمدل ذم قمٝمد اًم٤ًمسمؼ واًم٘م

ىم٤مُم٧م اًمثقرة وىمٚمٜم٤م قمًك قمًك، وم٢مذا اًم٘م٤ميض اًم٘م٤ميض، وإن ؿمئتؿ وذهٌتؿ إمم صٕمدة 

ًمتٕمٚمٛمقا أن اًم٘م٤ميض هق اًم٘م٤ميض واًم٘م٤ميض ومالن هق اًم٘م٤ميض ومالن ُمـ ذًمؽ اًمزُم٤من إمم 

أن ي٤م أُم٦م حمٛمد، أُمر ُمٗمزع وأُمر ُمٗمجع، جي٥م قمٚمٞمٜم٤م مجٞمًٕم٤م أن ٟمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

  د اعمًئقًملم ٕن هذا ظمٓمر قمٔمٞمؿ.قمٜم وأن ٟمّمٞمح سمّمقت واطمد

هذا سم٤مب ُمٗمتقح ًمٚم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م اًمتل أصٌح٧م شمٓمٌؼ سمٛمٍم وشمٓمٌؼ سمٖمػم ُمٍم إذا 

مل ي٘مؿ اًمٕمٚمامء سم٤مًمقاضم٥م ذم اًم٘مْم٤مء، وإذا مل يًتٓمع اًمٕمٚمامء طمؾ اًم٘مْم٤مء ؾمٞم١مشمك سم٘مقاٟملم 

يمٔمـ اهلل ايمرار «ي٘مقل:  ووٕمٞم٦م، إذا أصٌح اًم٘م٤ميض ُمرشمِمًٞم٤م وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

وىمد يمٚمٛمٜم٤م سمٕمض اعمًئقًملم قمـ اًمٓمٞم٤موم٤مت  وم٤مًمِٓمٞم٤موم٤مت، وإن مل يرشمش »ًمواظمرسم

وم٘م٤مل: إن اًم٘م٤ٌمئؾ هؿ اًمذي يّمٚمٌقٟمف، أٟم٤م أٟمِمديمؿ أهي٤م اعمًٚمٛمقن إذا يم٤من اًم٘مٌٞمكم اجل٤مهؾ 

إمحؼ يٓمٚم٥م اًم٘م٤ميض ويٕمٓمٞمف أحيؾ ًمٚم٘م٤ميض أن ي٠مظمذ مخ٦ًم آٓف، قمنمة آٓف، 

ظمذ هذا طمراًُم٤م؟ اجلقاب: ٓ حيؾ ًمف8 ٕن اًمٜمٌل قمنميـ أًمػ، أرسمٕملم أًمًٗم٤م، أحيؾ ًمف أن ي٠م

، وي٘مقل اًمٜمٌل »َم٣م أضمؾ اهلل َم٣مل اَمرىء َمًٙمؿ إٓ زمْمٝم٥ٌم َمـ ٞمٖمًف«ي٘مقل:  

يقَم٘مؿ هذا دم ؾمٜمرىمؿ  ىمُحْرََم٥مإن دَم٣مءىمؿ وأَمقايم٘مؿ وأفمراو٘مؿ فمٙمٝم٘مؿ ضمرام «: 

                                                        

 (.5/74) "اجلامع اًمصحقح"( قمـ قمٌداهلل سمـ قمؿرو ريض اهلل قمـفام وهق ذم 9/495)د ( 2378)

( قمـ أيب طمرة اًمرىمار قمـ قمؿف وذم ؾمـده قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقمان 73-5/72رواه أمحد )( 2379)

(، 2/340(، واًمطحاوي )5/425وعقػ، وًمف ؿماهد مـ طمديث أيب محقد اًمًاقمدي قمـد أمحد )

( وهمػمهؿ وؾمـده ٓ سملس سمف، وًمف ؿماهدان قمـ اسمـ قمٌاس وقمـ قمؿرو سمـ يثريب 6/100فؼل )واًمٌق

 ( وصححف اًمعالمة إًمٌاين(.281- 5/279)اكظر اإلرواء )
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ىمؾ اظمًٙمؿ فمعم اظمًٙمؿ ضمرام: دَمف وَم٣ميمف «، وي٘مقل: »هذا دم زمٙمدىمؿ هذا

، أُم٤م ٟمحـ ُمٕمنم اعمًٚمٛملم اًم٘مْمٞم٦م شمٙمقن أوٞمؼ ُمـ صم٘م٥م اإلسمرة »وفوفمر

 ،ومٞمقؾمٕمٝم٤م اًم٘م٤ميض، وهٜم٤مك ُمـ ي٠مظمذ اعم٘م٤موٓت قمغم إطمٙم٤مم إذا صدرت إطمٙم٤مم

أن أٟم٘مض احلٙمؿ وم٠مرسمٕم٦م قمنم أًمًٗم٤م، وهٙمذا  أووي٘مقل: إذا أردت أن أوضمف ًمؽ احلٙمؿ 

ٞمٜم٤م أن ٟمٜمٝمض وأن ٟمٜمٙمر ٥م قمٚمُمٕمنم اعمًٚمٛملم هذا سم٤مب ُمٗمتقح ًمٚم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م جي

  اعمٜمٙمر.

أُم٤م اًم٘مْم٤مة وم٘مد أصٌح يمثػم ُمٜمٝمؿ ٓ ظمالق هلؿ، صمؿ ـمٚم٦ٌم اجل٤مُمٕم٦م واعمتخرضمقن ُمـ 

اعمٕم٤مهد، أو ُمـ اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم هم٤مًمٌٝمؿ ومٞمف ظمػم ويمؾ ُمـ ٟمٕمرومف ومٞمف ظمػم ُمـ هذا، وًمٙمـ 

٤ًٌم طمتك ٓ ي٘مٓمع قمٚمٞمف ُم٤م ي٠مشمٞمف، عم٤مذا ٓ يٙمقن رئٞمس حمٙمٛم٦م سمّمٕمدة،  اًمًٞمد حمٛمد جيٕمٚمف يم٤مشم

ورئٞمس حمٙمٛم٦م سم٤محلديدة، ورئٞمس حمٙمٛم٦م سمذُم٤مر، وسمٖمػم ذًمٙمؿ؟ عم٤مذا ٓ يٙمقن ه١مٓء 

وأن  اعمتخرضمقن اًمذيـ ُمٜمٝمؿ ُمـ ًمديف ىمدرة أن حيٙمؿ سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

ي٘مٜمع اعمقاـمـ، أصٌح اعمقاـمٜمقن ذم ىمٚمؼ ؿمديد ُمـ ىمٌؾ اًم٘مْم٤مة واحلٙم٤مم، وًمٙمـ اًمرضمؾ 

ي٘مٜمع اعمقاـمـ، وأن ي٘مٜمع اخلّمؿ، وأن ي٘ميض سمٙمت٤مب اهلل  اًمذي يريد اخلػم يًتٓمٞمع أن

، أُم٤م اًمذي هيٛمف ُم٤م ي٠مظمذ ذم خم٤ٌمه يٚم٘مـ اخلّمؿ وأصٌح طم٤مل يمثػم وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

 ُمٜمٝمؿ يمام ىمٞمؾ:

 ىمْمـــ٤مة زُم٤مٟمٜمـــ٤م أوـــحقا ًمّمقًصـــ٤م

 

 قمٛمقًُمــــ٤م ذم اًمؼميــــ٦م ٓ ظمّمقًصــــ٤م 

 أسمـــ٤مطمقا أيمــــؾ أُمــــقال اًمٞمتــــ٤مُمك 

 

ـــــــ٤م  ـــــــ٠مهنؿ رأوا ذم ذا ٟمّمقص  يم
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 وا سم٘مًــٛم٦م أًمــػ صمــقبوًمــق أُمــر

 

ــــ٤م  ــــ٤من ىمٛمٞمّم ــــقا ًمٕمري ــــ٤م أقمٓم  عم

 وًمـــق قمٜمــــد اًمتحٞمـــ٦م صــــ٤مومحقٟم٤م 

 

 ُمــــ أصـــ٤مسمٕمٜم٤م اًمٗمّمقصـــ٤م ًمًـــٚمُّقا 

ـــ٤مس  ــــ أٟم ـــل ُم ـــ٤م أظم ـــدقمٜمل ي  وم

 

 يٌٞمٕمــــقا ديــــٜمٝمؿ سمٞمٕمــــ٤م رظمٞمّمــــ٤م 

وًمٞمس يمؾ اًم٘مْم٤مة هبذه احل٤مًم٦م وًمٙمـ اًمٖم٤مًم٥م، ؾم٠مًم٧م أهؾ سمٚمدي قمـ ه١مٓء اًم٘مْم٤مة  

ُمـ أن أذه٥م  قمكمَّ ضمؾ وأظمذ أرى أهقن ٕٟمٜمل سمحٛمد اهلل ٓ أظم٤مًمٓمٝمؿ طمتك ًمق ضم٤مء ر

اًمٜم٤مس اًمٓمٞمٌلم ىم٤مًمقا: ٟمٕمرف  إمم أوًمئؽ إمم ىمْم٤مة اًمًقء وم٘مٚم٧م هلؿ: يمؿ ذم اعمحٙمٛم٦م ُمـ

ٟمٕمرف هذيـ واعمحٙمٛم٦م ومٞمٝم٤م ىمدر مخًلم قم٤مُمؾ، هٙمذا  ،سمـ قم٤مُمر، وٟمٕمرف ؾم٤مري٤م ُمٓمٝمر

يتحن ُمـ وُمـ زُمـ ىمديؿ واًمّمٜمٕم٤مين رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم ديقاٟمف يت٠موه و ،ُمٕمنم اعمًٚمٛملم

 اًمّمٜمٕم٤مين طمتك ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ىمٌؾـمٞم٤موم٤مت اًم٘مْم٤مة، وهٙمذا أيًْم٤م ممـ 

ـــ٤مًم٧م ـــف ص ـــ٦م سم٤مًمٗم٘م ـــ٧م ًمٗمرىم  قمجٌ

 

ــؾ  ــؿ سم٤مـم ــقى ذا اًمٕمٚم ــ٤م ؾم ــ٧م ُم  وىم٤مًم

ـــقاه  ـــٚمٙمؿ ؾم ـــؿ يقص ـــؾ اًمٕمٚم  أضم

 

 ُٕمـــــقال اًمٞمتـــــ٤مُمك وإراُمـــــؾ 

ــــ٤م  ًٌ ــــقن احلٙمــــؿ ىمٚم  أرايمــــؿ شم٘مٚمٌ

 

ـــ٤مدل  ـــ٧م ذم اًم٘مٜم ـــ٥م زي ـــ٤م ص  إذا ُم

اًمٙمالم اعمًئقًملم عم٤مذا؟ ٕن اًمًٞمد حمٛمد واًم٘م٤ميض  ومٕمٚمٞمٜم٤م مجٞمًٕم٤م وقمًك أن يٌٚمغ هذا 

قمكم واًمًٞمد ومالن يم٠مهنؿ ىمد شمٕم٤مهدوا أٓ يٜمّمٗمقا اعمٔمٚمقم، وم٢مذا ؿمٙمٞمٜم٤م اًم٘م٤ميض 

قمٜمد اًم٘م٤ميض طمًلم ُم٤مذا يٕمٛمؾ اًم٘م٤ميض طمًلم؟ يردٟم٤م إمم اًم٘م٤ميض حمٛمد،  حمٛمد

اء اًمالزم إمم اًم٘م٤ميض طمًلم ومػمدٟم٤م إمم اًم٘م٤ميض حمٛمد إلضمر حمٛمداً ٟمحـ ؿمٙمٞمٜم٤م اًم٘م٤ميض 

يردك إمم ظمّمٛمؽ وإمم ُمـ ؿمٙمقت سمف، هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم ومٕمٚمٞمٜم٤م مجٞمًٕم٤م أن ٟمًتدرك 

اًمقوع ىمٌؾ أن يٗمقت أواٟمف، وىمٌؾ أن شمدمهٜم٤م اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م أو اًمِمٞمققمٞم٦م، 
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واًمِمٞمققمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م ًمٕم٤مئـ اهلل أدهك وأُمر، ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمًتدرك اًمقوع، وأن ٟمخت٤مر 

ؼ، أىمًؿ سم٤مهلل ًمق أن حمٙمٛم٦م صٕمدة قمٓمٚم٧م ُمـ حلٙمقُمتٜم٤م ىمْم٤مة يّمٚمحقن ي٘مْمقن سم٤محل

ومالن وومالن وومالن عم٤م أصٌح اًم٘م٤ٌمئؾ يت٘م٤مشمٚمقن، ٟمٕمؿ يذه٥م إمم اًم٘م٤ميض وصؽ اًم٤ٌمب ذم 

سم٤مًم٘مْم٤مء  ٧موضمٝمف يذه٥م إمم اًم٘م٤ميض وي٠مُمر سمف إمم احلٌس، ومٚمق أن احلٙمقُم٦م اهتٛم

ٕم٥م ُمًٚمؿ ًمقوٕم٧م قمٜمٝم٤م صمالصم٦م أرسم٤مع اعمِم٤ميمؾ وصمالصم٦م أرسم٤مع اًم٘متؾ واًم٘مت٤مل8 ٕٟمٜم٤م ذم ؿم

، وًمٙمـ إمم اهلل اعمِمتٙمك حي٥م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وحي٥م ُم٤م ىم٤مل اهلل وُم٤م ىم٤مل رؾمقل اهلل 

وؾم٥ٌم ي٠مس اًم٘مٌٞمكم ُمـ اإلٟمّم٤مف يذهٌقن ويت٘م٤مشمٚمقن ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف 

دًا هَمَجَزاُؤُه صَمَٜمٛمحُؿ طَم٣ميمِدًا همِٝمَٜم٣م َونَمِّم٤َم ﴿اًمٙمريؿ:  ـْ َيْٗمُتْؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َُمَتَٔمٚمِّ فَمَٙمْٝمِف َويَمَٔمٛمَُف  اهللَُوََم

اظمًٙمامن إذا ايمتٗمٝم٣م زمًٝمٖمٝمٜمام «ي٘مقل:  ، واًمٜمٌل [75]اًمٜم٤ًمء: ﴾َوَأفَمدح يَمُف فَمَذازم٣ًم فَمٓمِٝمامً 

  .»هم٣ميمٗم٣مسمؾ واظمٗمتقل دم ايمٛم٣مر

وًم٘مد أصٌح اًم٘مْم٤مة سمّمٕمدة يِم٤مريمقن سمٕمض اعمِم٤ميخ ُمـ  ،وهٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم

ض خيرج رسمام ذم اًمٞمقم صمالث ىم٤م ،أضمؾ أن يٕمدوهؿ ًمٚمدوم٤مع قمٜمٝمؿ إذا طمّمٚم٧م ُمِمٙمٚم٦م

ـمٞم٤موم٤مت قمٓمؾ اعمحٙمٛم٦م وخيرج ذم اًمٞمقم صمالث ـمٞم٤موم٤مت، صمؿ سمٕمد ذًمؽ يِمٙمك سمف، وم٢مذا ُمـ 

ُمـ زُمـ ىمديؿ، يدق اًمؼمىمٞم٦م وأن اًم٘م٤ميض قمدل أٟم٧م ُم٤م قمروم٧م اًمٕمداًم٦م، هٙمذا يٗمٕمٚمقن 

، ذيمر أن ىم٤موًٞم٤م قمٚمؿ أن "هبج٦م اعمج٤مًمس"اًمؼم ذم يمت٤مسمف اًم٘مٞمؿ  ذيمر احل٤مومظ اسمـ قمٌد

اًمرؿمٞمد ىمدم إمم سمٚمده وم٘م٤مل ٕهؾ اًمٌٚمد ويم٤مٟمقا قم٘مالء يٗمٝمٛمقن مل يٙمقٟمقا ُمٖمٗمٚملم: ه٤مرون 

أُمػم اعم١مُمٜملم ىم٤مدم، وأريد أن شمزيمقين قمٜمده وأن شم٘مقًمقا اًم٘م٤ميض ـمٞم٥م ومام ومٕمؾ أطمد ُمٜمٝمؿ، 
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اًمٓمٞم٥م، وشمٚم٘مك  ًمف اًمثقب وًمٌسيٗمٕمٚمقا، ًمٙمـ ُم٤مذا قمٛمؾ ُمِمط حلٞمتف أن وأيس ُمٜمٝمؿ 

ويم٤من رضمؾ ُمـ  ١مُمٜملم ضمزاك اهلل ظمػًما اًم٘م٤ميض طم٘مٜم٤م ـمٞم٥مأُمػماعم١مُمٜملم وىم٤مل: ي٤م أُمػم اعم

طم٤مرًضا ومْمحؽ طمتك اؾمتٚم٘مك قمغم ىمٗم٤مه، وم٘م٤مل ه٤مرون اًمرؿمٞمد: ُم٤مًمؽ  أهؾ اًمٌٚمد

شمْمحؽ؟ وم٘م٤مل: هذا هق اًم٘م٤ميض اًمذي ي٘مقل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ضمزاك اهلل ظمػًما، اًم٘م٤ميض 

ٟمٕمؿ ي٤م  .قمٛمٚم٧م زمطم٘مٜم٤م ُم٤م ُمثٚمف، ويمذا ويمذا ومٝم٤مرون اًمرؿمٞمد ُم٤مذا ىم٤مل؟ ىم٤مل: واهلل ُم٤م 

اًمٙمذاب ٓ يّمٚمح أن يٙمقن ىم٤موًٞم٤م، اخل٤مئـ ٓ يّمٚمح أن يٙمقن ىم٤موًٞم٤م، هٙمذا  ،إظمقان

اًمذي ٓ يٕمدل سملم اخلّمٛملم ٓ يّمٚمح أن يٙمقن ىم٤موًٞم٤م، اًمٚمٝمؿ أٟم٘مذٟم٤م سم٘مْم٤مة يٕمدًمقن 

سم٤محلؼ، أقمت٘مد أن هذا ُمالُم٦م قمغم إظمقاٟمٜم٤ماعمًئقًملم اًمٙم٤ٌمر إذا يم٤من اًم٘مٌٞمكم ي٘مقل: ي٤م دوًم٦م 

اًم٘متؾ واًم٘مت٤مل، اطمٙمٛمٞمٜم٤م وضمزاك اهلل ظمػًما، وًمٙمـ ائتقٟم٤م  يمرهٜم٤م، ي٤م دوًم٦م ىمد اطمٙمٛمٞمٜم٤م

  ًئقًملم يرومٕمقن أيدهيؿ قمـ أُمقاًمٜم٤م.سمٛم

أقمت٘مد أن هذا حيتؿ قمغم دوًمتٜم٤م هداه٤م اهلل ًمٙمؾ ظمػم أن هتتؿ سم٤مًم٘مْم٤مء، وًمٞمس آهتامم 

حمٛمد ُمـ همد أو سمٕمد همد، سمؾ ُمـ اًمٞمقم وُمـ اًمٚمٞمٚم٦م، وم٤مًمِمٕم٥م أسم٘مك ًمٚمدوًم٦م ُمـ اًمًٞمد 

ٌَُٜمْؿ ﴿: وُمالن وُمـ اًم٘م٤ميض ٌَُٜمْؿ همِْتٛم٥ٌَم َأْو ُيِِمٝم ـْ َأَْمِرِه َأْن سُمِِمٝم ـَ ُُي٣َميمُِٖمقَن فَم هَمْٙمَٝمْحَذِر ايمحِذي

، ٟمخِمك واهلل ُمـ ومتٜم٦م حتدث واعمًئقًمقن اًمٙم٤ٌمر إذا سمٚمٖمقا قمـ [45]اًمٜمقر:﴾فَمَذاٌب َأيمِٝمؿٌ 

اسمؼ دفمقة اظمٓمٙمقم، «ي٘مقل عمٕم٤مذ:  ُمثؾ هذا ي٘مقًمقن هل ىمْمٞم٦م ومردي٦م، ٓ واًمرؾمقل 

فُ  ، ُم٤م يدريٜم٤م أن ٟمٙم٦ٌم قمدن رسمام شمٙمقن سم٥ًٌم دقمقة »يمٝمس زمٝمٛمٜم٣م وزمكم اهلل ضمج٣مب هم١مٞمح

ُمٔمٚمقم، ُم٤م يدريٜم٤م أن ُم٤م طمّمؾ سمٛمٍم رسمام يٙمقن سمدقمقة ُمٔمٚمقم، وم٤مًمقاضم٥م أن هيتؿ هبذا 
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إُمر، وأن ٟمت٘مل اهلل مجٞمًٕم٤م، وأن ٟمحٙمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وًمٕمٚمٙمؿ شمٕمٚمٛمقن ىمقل اهلل 

ًمتٕمٚمٛمقا أن اإلؾمالم سمريء، ضمدير سمٓمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ أن يٌٚمٖمقا هذا ًمٞمٕمٚمٛمقا أن قمزوضمؾ 

ـْ مَلْ حَيُْ٘مْؿ زماَِم َأْٞمَزَل ﴿اإلؾمالم سمريء، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  هَمُٟمويَمئَِؽ  اهللَُوََم

ـْ مَلْ حَيُْ٘مْؿ زماَِم َأْٞمَزَل ﴿ ،[22]اعم٤مئدة:﴾ُهُؿ ايْمَ٘م٣مهمُِرونَ   ،[23]اعم٤مئدة:﴾ُهُؿ ايمٓمح٣مظمُِقنَ هَمُٟمويَمئَِؽ  اهللَُوََم

ـَ ﴿ ـُ َِم ًَ ـْ َأضْم ٌُْٕمقَن َوََم ٣مِهٙمِٝمح٥ِم َي   .[32]اعم٤مئدة: ﴾ضُمْ٘ماًم يمَِٗمْقٍم ُيقوِمٛمُقنَ  اهللَِأهَمُحْ٘مَؿ اجْلَ

وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م مجٞمًٕم٤م أن ٟم٘متٜمع مجٞمًٕم٤م سمتحٙمٞمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وأن هنتؿ هبذا إُمر 

اؾمتٜمٙمرت أُمًرا سمّمٕمدة ذم اًم٘مْم٤مء صمؿ ضمئ٧م إمم  وأن ٟمٌٚمغ اعمًئقًملم، وًمٙمـ ُم٤م فمٜمؽ إذا

سمـ أٟمٕمؿ اإلومري٘مل  سمـ زي٤مد اًمٔمٚمؿ هق هق، يمام ىم٤مل قمٌداًمرمحـ وزارة اًمٕمدل ومقضمدت

وهق ُمـ إومري٘مٞم٤م وىمد أشمك إمم اعمٜمّمقر ىم٤مل: أشمٞمٜم٤م إًمٞمؽ ًمٜمِمٙمقا اًمٔمٚمؿ ذم سمٚمدٟم٤م وم٢مذا اًمٔمٚمؿ 

أن ٟمٌٚمغ وٓ ٟمخ٤مف ذم هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم ومقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م مجٞمًٕم٤م  .ظم٤مرج ُمـ سم٤مب سمٞمتؽ

اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ، وأن ٟمزور قمٚمامءٟم٤م واحلٛمد هلل ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ هق ُمٗمتل، قمٚمٞمٝمؿ أن هيتٛمقا 

هبذا إُمر وم٤مُٕمر ظمٓمػم إن ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م ُم٤م هل٤م ؾمٌع ؾمٜملم وًم٧ًم أطمدصمٙمؿ هبذا وم٠مٟمتؿ 

أقمرف ُمٜمل، وُمـ خي٤مًمط اًمٜم٤مس يٕمرف، وؾم٥ٌم اظمتٞم٤مري هلذا اًمٙمالم عم٤م أن رأيٜم٤م سمٕمض 

ًئقًملم، وىمد ذهٌٜم٤م إًمٞمف ذم يقُمٜم٤م هذا ومٝمق ٓ ي٘مقم سم٤مإلٟمّم٤مف وم٢من طمّمؾ وإٓ ومال سمد اعم

 أن يٌٚمغ إظمقاٟمٜم٤م اعمًئقًمقن اًمٙم٤ٌمر، ومٝمذا أُمر هيؿ يمؾ ُمًٚمؿ.

 وأظمتؿ هذا اعمقوقع سم٘مقل اًمِم٤مقمر:

 ويـــــ٤م رب ىمـــــ٤مض ًمـــــف ىمٚمـــــؿ

 

ـــف  ــــ زومرشم ـــجالت ُم ـــ٤مف اًمً  خت

 وىمــــد مجــــع اًمنمــــ ذم رىمٕمــــ٦م 

 

ــــــف  ـــــــ حمؼمشم ــــــ٤م سمٓم  وأودقمٝم

 ده ىمٌـــؾ ومّمـــؾ اًم٘مْمـــ٤مءشمِمـــ٤مه 

 

 وحتًــــ٥م روــــقان ذم طميــــشمف 
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 صــــ٤مرًُم٤م يٛمتٓمــــلوذم طمٙمٛمــــف 

 

ــــف  ــــؽ ُمـــــ قمؽمشم  وحتًــــ٥م ُم٤مًم

ـــقم  ـــقات اخلّم ـــغم رؿم ـــٞمش قم  يٕم

 

 ويٜمٗمــــؼ ُمٜمٝمــــ٤م قمــــغم أهشمــــف 

 واهلل اظمًتٔم٣من. 

* * * 
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، أمجٕملمح٤مسمف اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأص احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  وم٘مد روى اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده

ومٌؾ ايم٣ًمفم٥م ؽمٛمقات طمدافم٥م، يِمدق همٝمٜم٣م ايم٘م٣مذب وي٘مذب همٝمٜم٣م ايمِم٣مدق، «: اهلل 

، ىمٞمؾ: وُم٤م اًمرويٌْم٦م ي٤م »وي٠ممتـ همٝمٜم٣م اخل٣مئـ، ويٛمْمؼ همٝمٜم٣م ايمرويٌّم٥مقن همٝمٜم٣م إَمكم، وُُيح 

 .»ايمًٖمٝم٥م يت٘مٙمؿ دم أَمر ايمٔم٣مَم٥م«رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل وذيمر ٟمحق احلدي٨م  وروى أيًْم٤م ذم ُمًٜمده

، وهذا »ايمٖمقيًؼ يت٘مٙمؿ دم أَمر ايمٔم٣مَم٥م«وومٞمف ىمٞمؾ: وُمـ اًمرويٌْم٦م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

، وم٤مًمٗمقيًؼ اعمرشمٙم٥م دي٨م يٕمتؼم قمٚماًم ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة، وم٢مٟمف وىمع يمام أظمؼم اًمٜمٌل احل

ًمٚمجرائؿ اعمًتحؾ عم٤م طمرم اهلل هق ذم ٟمٔمر يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس اعمت٘مدم، واًمٗم٤مهؿ ًمٚمديـ، وإمم 

اهلل اعمِمتٙمك إمم اهلل اعمِمتٙمك، وٟمحـ سمحٛمد اهلل ذم دقمقشمٜم٤م دقمقة إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٓ 

اًم٘م٤مل وٓ سم٤مٕظمذ واًمرد، وٓ أٟمٜم٤م ٟمخ٤مف ُمـ ىمقل ُمـ ىم٤مل أن يِمقه ٟمِمتٖمؾ سم٤مًم٘مٞمؾ و

اًمدقمقة ًمٙمـ ُمـ أضمؾ سمٞم٤من احلؼ، وإٓ وم٤مًمٗمقيًؼ إن ـمٕمـ ومٞمٜم٤م أو ذم اًمدقمقة ومٝمق يٕمتؼم 

                                                        

 .»دٓئؾ اًمـٌقة «[. وطمًـف اًمشقخ ذم 1/338]اعمًـد  (2385)

 [.1/380[ وهق ذم اجلامع ]3/220]اعُمًـد  (2386)
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ٟمًٍما ًمٚمدقمقة8 ٕهنؿ يٕمرومقن أن اًمٗمً٘م٦م ٓ يٓمٕمٜمقن إٓ ذم أهؾ اخلػم، وذم ـمريؼ رؾمقل 

، وشم٘مدم ٦م يٕمتؼم ٟمًٍما ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل ، ومٓمٕمٜمٝمؿ ذم اًمًٜم٦م أو ذم محٚم٦م اًمًٜماهلل 

اًمنميط اًمذي هق اعم٘م٤مسمٚم٦م ُمع اًمّمحٗمٞملم، وسمحٛمد اهلل ين اهلل شمًجٞمٚمف ًمٙمـ حتدصمقا قمـ 

أُمقر ذم احل٘مٞم٘م٦م هل شمٕمتؼم رومٕم٦م، وشمٕمتؼم أيًْم٤م ٟمًٍما ًمٚمدقمقة شم٠معمقا، وٟمحـ ٟمتقىمع أن 

 يت٠معمقا ُمـ أضمؾ أن ـمردٟم٤م اًمٜم٤ًمء ُمـ اعمٙمت٦ٌم.

سمٜمّم٤مرى وي١مشمك سمِمٞمققمٞملم إمم ُمٙمت٦ٌم قمٚمؿ وإمم أهؾ قمٚمؿ  وُمـ اعم١مؾمػ أن ي١مشمك

َم٣م سمرىم٦م «ي٘مقل:  اًمرؾمقل  ،ًمٞمح٘م٘مقا ُمٕمٝمؿ! صحٞمح إهن٤م شمٕمتؼم ٟم٘مٞمّم٦م ومٞمٛمـ أيت هبؿ

َم٣م رأي٦م َمـ «: ، وي٘مقل اًمٜمٌل »همتٛم٥م زمٔمدي أرض فمعم ايمرصم٣مل َمـ ايمٛم٣ًمء

قل ، ورب اًمٕمزة ي٘م»ٞم٣مومِم٣مت فمٗمؾ وديـ أذه٤م يمٙم٤م ايمرصمؾ احل٣مزم َمـ إضمداىمـ

ـْ َوَراِء ﴿: ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ذم ؿم٠من ٟم٤ًمء اًمٜمٌل  ـح َِم ـح ََمَت٣مفم٣ًم هَم٣مؽْمَٟميمقُه َوإَِذا ؽَمَٟميْمُتُٚمقُه

ـح  ، وه١مٓء اًمٗمً٘م٦م يريدون أن ي٠مشمقا [35]إطمزاب:﴾ضِمَج٣مٍب َذيمُِ٘مْؿ َأؿْمَٜمُر يمُِٗمُٙمقزمُِ٘مْؿ َووُمُٙمقِِبِ

ق اًمريم٦ٌم، وي٠مشمقن هبـ إمم إمم ُمٙمت٦ٌم قمٚمٛمٞم٦م سمٜم٤ًمء شمٚمٌس إطمداهـ إمم اًمريم٦ٌم أو إمم ومق

اًمٜمٌل  ،ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ وإمم أهؾ اًمٕمٚمؿ، هذه شمٕمتؼم ٟم٘مٞمّم٦م ومٞمٛمـ أشمك هبـ، وإمم اهلل اعمِمتٙمك

وٟمحـ ٟمتحدث قمـ أٟمٗمًٜم٤م وإٓ ومٝمـ يم٤مومرات ُمٓم٤مًم٤ٌمت سم٤مإلؾمالم ىمٌؾ أن يٓم٤مًمٌـ  

ىمت٤م فمعم ازمـ آدم ٞمِمٝمٌف َمـ ايمزٞم٣م َمدرك ذيمؽ ٓ «ي٘مقل:  سمٖمض أسمّم٤مرهـ، اًمٜمٌل 

يمٔمٝمٛم٣من زٞم٣ممه٣م ايمٛمٓمر، وإذٞم٣من زٞم٣ممه٣م آؽمتامع، وايمٝمد زٞم٣مه٣م ايمٌْمش، وايمرصمؾ حم٣ميم٥م، ا

                                                        

 شمؼدم مراًرا.متػؼ قمؾقف قمـ أؾمامة ريض اهلل قمـف، ( 2387)

 ( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف.80( )م 304)خ ( 2388)
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 .»زٞم٣مه٣م اظمًم، وايمٗمٙم٤م ُّيقى ويتٚمٛمك، ويِمدق ذيمؽ ايمٖمرج أو ي٘مذزمف

َٖمُٓمقا ﴿ ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـْ َأزْمَِم٣مِرِهْؿ َوحَيْ قا َِم وُمْؾ يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َيُٕمّمه

ؿْ هُمُروصَمُٜمْؿ َذيمَِؽ َأْزىمَ  صحٞمح "يمام ذم  ، أي أـمٝمر ًم٘مٚمقهبؿ، واًمٜمٌل [52]اًمٜمقر:﴾ك ََلُ

قمـ ٟمٔمر اًمٗمج٠مة وم٘م٤مل:  سمـ قمٌداهلل ؾمئؾ اًمٜمٌل  ُمـ طمدي٨م ضمرير "ُمًٚمؿ

صمؿ ٟمًٛمع اًمٗمقيًؼ أُملم  ، ٟمٕمؿ هذا ىمقل رؾمقل اهلل »اسف زمٌمك«

 ل إٟمف اًمرؾمق ،روقان، وٟمحـ واهلل ٟمِمؽ ذم إؾمالُمف ي٘مقل: إٟمٜم٤م ىمٚمٜم٤م: إهنـ قمقرة

، رواه اًمؽمُمذي ذم »اظمرأة فمقرة هم١مذا طمرصم٦م اؽمتممهمٜم٣م ايمُمٝمْم٣من«اًمذي ي٘مقل: 

ومٛمـ أٟم٧م طمتك شمتحٙمؿ ذم ذع  ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ومٝمق اًمٜمٌل  ضم٤مُمٕمف

٣مِهٙمِٝمح٥ِم ﴿اهلل؟ ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َج اجْلَ ـَ سَمػَمه صْم َوٓ سَمػَمح

ُولَم  ْٕ ٚمٞمٜم٤م أن ٟمٖمض أسمّم٤مرٟم٤م، وأن ٟمٜمزه اًمٕمٚمؿ ُمـ أٟم٧م ي٤م ، ٟمٕمؿ إٟمف جي٥م قم[55]إطمزاب:﴾ا

 أُملم روقان طمتك شم٘مقل: هذا ضم٤مئز قمٜمدٟم٤م وهذا ًمٞمس سمج٤مئز؟ يمام ىمٞمؾ:

 ي٘مقًمــقن هــذا قمٜمــدٟم٤م همــػم ضمــ٤مئز

 

 وُمـــ أٟمــتؿ طمتــك يٙمــقن ًمٙمــؿ قمٜمــد 

ٟمحـ واهلل ذم ؿمؽ ُمـ إؾمالُمؽ، ُمـ أٟم٧م طمتك شمتحٙمؿ ذم ديـ اهلل، وشم٘مقل: هذا  

ي٘مقًمف أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ اعمؼمزون ذم اًمٕمٚمؿ، ضم٤مئز وهذا ًمٞمس سمج٤مئز؟ هذا 

َوٓ سَمُٗمقيُمقا ظم٣َِم سَمِِمُػ ﴿ ُم٤م ي٘مقًمف اًمًٗمٚم٦م اًمً٘مط، رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2657( )م 6243)خ ( 2389)

 شمؼدم /واًمؾػظ ٕيب داود.( 2390)

 وىمد شمؼدم. »وملمرين أن أرصف سمٍمي«رواه مًؾؿ قمـ ضمرير سمؾػظ: ( 2391)

 (.3/102) "اجلامع اًمصحقح"( وهق ذم 4/337)ت ( 2392)
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وا فَمعَم  ٛمَُتُ٘مُؿ ايْمَ٘مِذَب َهَذا ضَمالٌل َوَهَذا ضَمَراٌم يمَِتْٖمؼَمُ
ًِ ، وي٘مقل [224]اًمٜمحؾ:﴾ايْمَ٘مِذَب  اهللَِأيْم

َ ايْمَٖمَقاضِمَش ََم٣م ـَمٜمَ ﴿ :ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم َم َريبِّ اَم ضَمرح ـَ َواإْلِ وُمْؾ إِٞمح ٌَْٕمَل زمَِٕمغْمِ َر َِمٛمَْٜم٣م َوََم٣م زَمَْم شْمَؿ َوايْم

ىُمقا زمِ  ؼِّ َوَأْن سُممْمِ ْل زمِِف ؽُمْٙمَْم٣مٞم٣ًم َوَأْن سَمُٗمقيُمقا فَمعَم  ٣مهللِ احْلَ ْ ُيٛمَزِّ  ﴾ََم٣م ٓ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  اهللِ ََم٣م مَل

ض قمغم أطمٙم٤مم اهلل، وُمثٚمؽ ٓ يٜمٌٖمل أن يًٛمع ًمف، وطم٤مًمٜم٤م ، ومٛمثٚمؽ ٓ يٕمؽم[55]ٕقمراف:

 وطم٤مًمؽ ذم شمٚمؽ اجلٚم٦ًم يمام ىم٤مل اًم٘م٤مئؾ:

 أشم٤مٟمـــــ٤م أن ؾمـــــٝماًل ذم ضمٝمـــــاًل 

 

 قمٚمقًُمــــ٤م ًمــــٞمس يــــدرهيـ ؾمــــٝمؾ 

ـــ٤م  ـــ٤م ىماله ـــ٤م ُم ـــق دراه ـــ٤م ًم  قمٚمقًُم

 

ـــٝمؾ  ـــؾ ؾم ـــرى سم٤مجلٝم ــــ اًم  وًمٙم

 وأيًْم٤م يمام ىم٤مل أظمر: 

 وإن قمٜمـــــ٤مء أن شمٗمٝمـــــؿ ضمـــــ٤مهاًل 

 

ــ  ــف ُمٜم ــاًل أٟم ــ٥م ضمٝم ــؿومٞمحً  ؽ أومٝم

ــ٤م  ًٌ ــ٤مع شمٕمج ــ٤مر اًمرقم ــخص أسمّم  وشمِم

 

ـــؿ  ـــؽ أقمٚم ـــف ُمٜم ـــ٤مًمقا إٟم ـــف وىم  إًمٞم

ومٛمثٚمؽ ٓ ي٘مػ سمج٤مٟم٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ، دقمؽ ُمع اًمٗمً٘م٦م وُمع أصح٤مب اًمًٞمٜمام شمدضمؾ  

قمٚمٞمٝمؿ، وهٙمذا ُمع أصح٤مب اًمٙمرة وُمع اًمرؤؾم٤مء وهٙمذا اًمزقمامء، أُم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ ومام 

اًمٚمحٞم٦م شمٚمٌس ظم٤مشمؿ  أٟم٧م طم٤مًمؼ .ُمثٚمؽ ي٘مػ سمج٤مٟمٌٝمؿ وي٘مقل: هذا طمالل وهذا طمرام

، وم٢مذا هق ي٘مقل: هذه ، هدت قمٚمٞمف أطم٤مدي٨ماًمذه٥م شمريد أن شمرد طمدي٨م رؾمقل اهلل 

ُمٜمٝم٤م طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف اًمذي رواه اًمؽمُمذي ذم  .أطم٤مدي٨م فمٜمٞم٦م

ُيرج َمـ ايمٛم٣مر فمٛمؼ يمف فمٝمٛم٣من يٌٌم ِبام، « :ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ضم٤مُمٕمف

يٛمْمؼ همٝمٗمقل: إين وىمٙم٦م زمثالشم٥م: زم٘مؾ صم٣ٌمر فمٛمٝمد، وزمٚمـ صمٔمؾ  وأذٞم٣من يًٚمع ِبام، ويم٣ًمن

                                                        

اجلامع "( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف وهق ذم 7/295( واًمؽممذي )2/336رواه أمحد )( 2393)

 (.5/67) "اًمصحقح
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 ، وطمدي٨م أيب ـمٚمح٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أن اًمٜمٌل »َمع اهلل إًَل٣م آطمر، وزم٣مظمِمقريـ

، وطمدي٨م ضم٤مسمر اًمذي يدل »إن اظمالئ٘م٥م ٓ سمدطمؾ زمٝمًت٣م همٝمف ىمٙم٤م وٓ صقرة«ىم٤مل: 

ُمًٜمد اإلُم٤مم "واح يمام ذم قمغم أن اعم٘مّمقد سم٤مٕدًم٦م قمٛمقم اًمتّمقير شمّمقير ذوات إر

دظمؾ اًمٙمٕم٦ٌم ومقضمد صقرة إسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ ي٘متًامن  أن اًمٜمٌل  "أمحد

إزٓم ومدقم٤م سمخرىم٦م ُمٌٚمقًم٦م وُمًحٝم٤م دًمٞمؾ قمغم أهن٤م ًمٞم٧ًم جمًٛم٦م يم٤مٕصٜم٤مم، وأيًْم٤م 

أراد أن يدظمؾ طمجرة قم٤مئِم٦م  أن اًمٜمٌل  "اًمّمحٞمحلم"طمدي٨م اًم٘مرام ذم 

ي٣مفم٣مئُم٥م إن أؾمد «م ومٞمف شمّم٤موير وم٠مسمك أن يدظمؾ وىم٤مل: ومرآه٤م ىمد ؾمؽمت ؾمٝمقة هل٤م سم٘مرا

 ،، صمؿ أظمذه وىمٓمٕمف وووع وؾم٤مئد»ايمٛم٣مس فمذازًم٣م يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ايمذيـ يِمٛمٔمقن هذه ايمِمقر

سمـ أيب ـم٤مًم٥م أن ٓ يدع ىمؼًما ُمنموًم٤م إٓ ؾمقاه، وٓ صقرة إٓ  أيًْم٤م أُمر قمكم اًمٜمٌل 

  .ـمٛمًٝم٤م

سمٕمد هذا ُم٤مذا ي٘مقل  صُمؿَّ ؾ صقرة، يم يِمٛمؾوهذا احلدي٨م ىمد ذيمر، وسمحٛمد اهلل وهق 

اعمًٙملم؟ هذه ٓ شمٗمٞمد إٓ اًمٔمـ، هل ٓ شمٗمٞمدك فمٜم٤ًم وٓ شمٗمٞمدك ؿمًٙم٤م8 ٕٟمؽ ومٞمام ئمٝمر ٓ 

ذم ُم٠ًمًم٦م اًمتّمقير، صمؿ ذًمؽ أيًْم٤م ي٘مقل ذم اجلريدة  دُم٤مدًمٜملشم١مُمـ هب٤م إٟمام أردت أن 

وُمْؾ ﴿ٕم٤ممم: ، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمواقمظ، اًمققمظ ي٤م ُمًٙملم أو٤موم٦م اهلل إمم ٟمٗمًف

                                                        

 (.2106( )م 5949)خ ( 2394)

 (.446) "اإلرواء"(، 2/400(، وهق ذم اجلامع )3/396)طمؿ ( 2395)

 ( كحقه.91/92/96( )م/اًمؾٌاس/2105/5181)خ ( 2396)

 (.969)م ( 2397)

 ًمًت أقمـل اإلواومة اًمـحقية/اًمشقخ.( 2398)
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ُروا ََم٣م زمَِِم٣مضِمٌُِ٘مؿْ  اَم َأفِمُٓمُ٘مْؿ زمَِقاضِمَدٍة َأْن سَمُٗمقَُمقا هللِحِ ََمْثٛمَك َوهُمَراَدى شُمؿح سَمَتَٖم٘مح   .[24]ؾمـ٠ٌم:﴾إِٞمح

، وم٤مهلل [25]اًمٜمقر:﴾َأْن سَمُٔمقُدوا ظمِِْثٙمِِف َأزَمداً  اهللُ َئِمُٓمُ٘مُؿ ﴿وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 

، ورب اًمٕمزة أيًْم٤م وصػ اًم٘مرآن سم٠مٟمف [25]اًمٜمقر:﴾ُٓمُ٘مؿُ َئمِ ﴿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل:

ُ٘مْؿ َوؾِمَٖم٣مٌء ظم٣َِم دِم ﴿ ُمققمٔم٦م: ـْ َرزمِّ ٣َم ايمٛمح٣مُس وَمْد صَم٣مَءسْمُ٘مْؿ ََمْقفِمَٓم٥ٌم َِم َي٣م َأُّيه

ُدورِ   واقمظ سمؾ هل رومٕم٦م. سم٠مٟمَّفُ أن يقصػ اًمِمخص  سمٜم٘مٞمّم٦م، ومٚمٞم٧ًم [35]يقٟمس:﴾ايمِمه

اَم َأفِمُٓمُ٘مْؿ ﴿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ىم٤مل اهلل واًمققمظ ُمـ وفم٤مئػ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد  وُمْؾ إِٞمح

، أي٦م وًمٞم٧ًم سمٜم٘مٞمّم٦م أيًْم٤م أن يقصػ اًمِمخص سم٠مٟمف وم٘مٞمف ُمًجد، [24]ؾمـ٠ٌم:﴾زمَِقاضِمَدةٍ 

قمـ ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل  "اًمّمحٞمحلم"سمؾ هل رومٕم٦م ومٗمل 

رب «: ، وضم٤مء قمـ اًمٜمٌل »َمـ يرد اهلل زمف طمغًما يٖمٗمٜمف دم ايمديـ«: رؾمقل اهلل 

، هذا »رب ضم٣مَمؾ همٗمف يمٝمس زمٖمٗمٝمف«، وىم٤مل أيًْم٤م: »َمٌٙمغ أوفمك َمـ ؽم٣مَمع

يٕمتؼم ٟم٘مص ذم أن اًمِمخص حيٗمظ إطم٤مدي٨م، صمؿ ٓ يٗمٝمؿ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، وم٤مًمٗم٘مف درضم٦م رومٞمٕم٦م، 

٥ًم هَمَٙمْقٓ َٞمَٖمَر ﴿ واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: َوََم٣م ىَم٣مَن اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن يمَِٝمٛمِْٖمُروا ىَم٣مهمح

ـِ َمِ  ي ُٜمقا دِم ايمدِّ ، ومٝمذه ًمٞم٧ًم سمٜم٘مٞمّم٦م أن يتٗم٘مف [211]اًمتقسم٦م:﴾ـْ ىُمؾِّ همِْروَم٥ٍم َِمٛمُْٜمْؿ ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم يمَِٝمَتَٖمٗمح

سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وأيب سمٙمر  ٤ًمضمد وم٢مهن٤م أظمرضم٧م قمٚمامء ُمثؾ: قمكماًمِمخص ذم اًمديـ، أُم٤م اعم

، وم٤معم٤ًمضمد أظمرضم٧م اًمّمديؼ، وقمٛمر اًمٗم٤مروق إمم همػمهؿ ُمـ صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

 امء.اًمٕمٚم

                                                        

 [.100( ]م/اًمزيماة/71شمؼدم )خ  (2399)

 ( قمـ أيب سمؽرة ريض اهلل قمـف.1741)خ ( 2400)

 ( قمـ زيد سمـ صماسمت ريض اهلل قمـف.5/183رواه أمحد )( 2401)
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وأُم٤م اًمًٞمٜمام وم٢مهن٤م خترج اًمْم٤مئٕملم اعم٤مئٕملم، وسمحٛمد اهلل أٟم٧م وأُمث٤مًمؽ هي٤مسمقن ُمـ 

اعم٤ًمضمد هم٤مي٦م اهلٞم٦ٌم، هي٤مسمقن ُمـ اًمدقم٤مة إمم اهلل8 ٕهنؿ يٙمِمٗمقن ضمٝمٚمٝمؿ، وأُم٤م أٟم٧م 

ومّمحٗمل، واًمّمحٞمٗم٦م ًمٞمس هل٤م ىمٞمٛم٦م، أظمؼمٟم٤م سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م ذم اهلل أهنؿ سمٕمدن رسمام يِمؽمي 

يريد أن ي٘مرأ ومٞمٝم٤م، وًمٙمـ ًمٞمجٕمؾ ومٞمٝم٤م اًمًٛمؽ، ورسمام سمٕمض صحٞمٗم٦م أو صحٞمٗمتلم ٓ 

اًمٜم٤مس ي٠مظمذه٤م ويتٛمًح هب٤م ذم ىمْم٤مء احل٤مضم٦م، وٟمحـ ٓ ٟم٘مرهؿ قمغم ذًمؽ، أُم٤م ٟمحـ إن 

، سم٢مذن اهلل "ضمٚم٦ًم ىمّمػمة ُمع قمٛمٞم٤من اًمٌّمػمة"ؿم٤مءاهلل سمٕمد يقُملم شمرىم٥م يمت٤مسًم٤م سمٕمٜمقان: 

س هل٤م ىمدر، وًمٞمس هل٤م ىمٞمٛم٦م ؾمٞمام، ًمٞم ومّمحٞمٗمُتؽشمٕم٤ممم يٌ٘مك ُم٤م أراد اهلل سم٘م٤مءه، وأُم٤م أٟم٧م 

سمـ ؾم٤ممل اًمٌٞمح٤مين إذ ي٘مقل ذم  ُمٜمٝم٤م ُمـ اعمجتٛمع، وًم٘مد أطمًـ حمٛمدوىمد اٟمتزقم٧م اًمث٘م٦م 

 وٓ أدري أهذه إسمٞم٤مت ًمف أم ًمٖمػمه: "إصالح اعمجتٛمع"يمت٤مسمف 

 وأرى اًمّمــــح٤مومٞملم ذم أىمالُمٝمـــــؿ

 

ـــٞمٓم٤من  ـــ٦م اًمِم ـــامء وومتٜم ـــل اًمً  وطم

 ومٝمــؿ اجلٜمــ٤مة قمــغم اًمٗمْمــٞمٚم٦م دائــاًم  

 

ــؿ   ــامةوه ــ٤من احل ــ٦م إدي  حلرُم

ـــٗم٤مه٦م  ـــٞمع ؾم ـــقا اًمقو ـــرسمام رومٕم  وًم

 

ـــرسمام ووـــٕمقا رومٞمـــع اًمِمـــ٠من   وًم

ـــدرهؿ  ـــٛمػم سم ـــ٤مقمقا اًمْم ـــرسمام سم  وًم

 

ــــقا إمم إوصمــــ٤من  ــــف ادمٝم  وٕضمٚم

ـــــقهبؿ إذا  ـــــ٤م ىمٚم ـــــقهبؿ ومٞمٝم  وضمٞم

 

ــٚمٓم٤من  ــٞمٕم٦م اًمً ـــ ؿم ــؿ ُم ــ٧م ومٝم  ُمٚمٞم

ـــف  ـــٚمف وٟمقاًم ــــ ومْم ـــ٧م ُم  وإذا ظمٚم

 

 صمــــ٤مروا قمٚمٞمــــف سمخــــ٤مئـ وضمٌــــ٤من 

ــــقسمقن  ــــلم وُيّم ــــًدااعمخٓمئ   شمٕمٛم

 

ـــقان   وُمــــ اعمّمـــٞم٦ٌم زظمـــرف اًمٕمٜم

، أُم٤م أٟم٧م يمالُمؽ ذم اًمدقم٤مة إمم اهلل ومٝمل هذا يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمّمحٗمٞملم 

                                                        

 يمذا ىمال وًمق ىمال: )واَلاشمؽقن حلرمة إديان( ًمؽان أًمقؼ هبؿ/اًمشقخ.( 2402)

 ي/اًمشقخ.وأكصح اًمؼاريء سمؼراءة يمتاب )اًمصحاومة وإىمالم اعمًؿقمة( ٕكقر اجلـد( 2403)
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 ُمـ سم٤مب ىمقل اًمِم٤مقمر:

ـــــــٞمٚم٦م ـــــــ ومْم  وإذا أراد اهلل ٟمنم

 

 ـمقيــ٧م أشمــ٤مح هلــ٤م ًمًــ٤من طمًــقد 

 ًمقٓ اؿمـتٕم٤مل اًمٜمـ٤مر ذم ضمـزل اًمٖمْمـ٤م 

 

 ُمــ٤م يمــ٤من يٕمــرف ـمٞمــ٥م ٟمنمــ اًمٕمــقد 

تؿ سمٛمٝم٤ممجتٙمؿ اًمدقم٤مة ؾمقاء أٟمتؿ، أم أصح٤مب ضمريدة اعمًت٘مٌؾ، أم هذا ؿم٠مٟمٙمؿ وم٠مٟم 

 8ٕٟمٙمؿ سمٛمٝم٤ممج٦م اًمدقم٤مة شمزيدون اًمدقم٤مة رومٕم٦م ،أصح٤مب ضمريدة اًمقطمدة، أم همػم ذًمؽ

ٕٟمٙمؿ ومً٘م٦م وؾمٗمٚم٦م ٓ يٕم٠ٌم سم٘مقًمٙمؿ، ًمٙمـ يٕمرف اًمِمخص أن اًمدقم٤مة إمم اهلل قمغم طمؼ، 

ومس اًمٜم٤مس قمغم يمراؾمٞمٝمؿ، وًم٘مد وم٤محلٛمد هلل ٟمحـ ٓ ٟمٜم٤مومس اًمٜم٤مس قمغم دٟمٞم٤مهؿ، وٓ ٟمٜم٤م

 أطمًـ ُمـ ىم٤مل:

 إن حيًـــدوين ومـــ٢مين همـــػم ٓئٛمٝمـــؿ

 

 طمًدوا ىمٌكم ُمـ اًمٜم٤مس أهؾ اًمٗمْمؾ ىمد 

ـــؿ طمًدوا  ـــ٤م يب وُمـــ٤م هب ـــدام زم وهلـــؿ ُم  وم

 

 وُمـــ٤مت أيمثرٟمـــ٤م همٞمًٔمـــ٤م سمـــام جيـــد 

 أٟمــ٤م اًمــذي جيــدوين ذم صــدورهؿ 

 

ــــ٤م وٓ أرد  ــــدًرا ُمٜمٝم ــــل ص  ٓ أرشم٘م

هٙمذا ٟمحـ ٓ ٟم٤ٌمزم سمٙمؿ وٓ سمّمحٗمٙمؿ، وم٘مقًمقا  ،٤مهؿيٕمٜمل أٟم٤م ٓ أسم٤مزم هبؿ، وٓ سمدٟمٞم 

ُم٤م ؿمئتؿ، وإٟمام أردٟم٤م أن ٟمٌلم خم٤مزيٙمؿ، وإٓ واهلل ٟمحـ ٓ هن٤مسمٙمؿ وٓ هن٤مب صحٗمٙمؿ8 

ٕن اًمٜم٤مس يٕمرومقن، يٕمرف سمحٛمد اهلل اعمٍمي واًمًقداين واًمِم٤مُمل واًمٞمٛمٜمل، وهٙمذا 

ىمد أصٌح٧م اجلرائد  اجلزائري يٕمرومقن أهؾ اًمدقمقة وُم٤م هؿ قمٚمٞمف وؾمٞم٘مقًمقن: اهلل أيمؼم

شمًخر سم٤مًمدقم٤مة إمم اهلل وشمًخر سم٤مإلؾمالم! ٟمٕمؿ ؾمٞم٘مقًمقن هذا إذا رأوا اًمًٗم٤مه٦م ذم 

وإٟمٜمل ىمٚم٧م: إهنؿ  8ضمرائديمؿ، أُم٤م ُم٤م ٟمنمشمف ضمريدة اعمًت٘مٌؾ ذم ؿم٠من اإلظمقان اعمًٚمٛملم

ٟمٕمؿ أٟم٤م أىمقل: إهنؿ قمغم سمدقم٦م، وٓ أزال أىمقل ُمـ أضمؾ احلزسمٞم٦م، وًمٙمـ يٜمٌٖمل  .قمغم سمدقم٦م

 ؿ أهنؿ إظمقاٟمٜم٤م ذم اهلل، وٓ ٟمزال ٟمحٌٝمؿ ذم اهلل قمزوضمؾ، وومٞمٝمؿ اًمٜم٤مس اًمّم٤محلقن:أن يٕمٚم
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ــــرى ـــــ اًمث ــــ٤م وأي ــــ٠ميـ اًمثري  وم

 

ـــــ٦م ُمــــــ قمـــــكم  ــــــ ُمٕم٤موي  وأي

مم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ أيـ اإلظمقان اعمًٚمٛمقن اًمّمقاُمقن اًم٘مقاُمقن اًمدقم٤مة إ 

ًمٚمّمحٗمل ٟمٞمتف  :٘مدم، وٓ شمًتٓمٞمٕمقن أن حت٤مرؿمقا سمٞمٜمٜم٤م، ويمام ىمٚم٧م ذم اًمنميط اعمتاًمٗمً٘م٦م

اًمًٞمئ٦م وزم ٟمٞمتل احلًٜم٦م، أريد أن يؽميمقا احلزسمٞم٦م، وأن ٟمٙمقن ٟمحـ وهؿ يًدا واطمدة يمام 

اظم٠مَمـ يمٙمٚم٠مَمـ ىم٣ميمٌٛمٝم٣من يُمد زمٔمّمف «ي٘مقل:  هق واضم٥م قمٚمٞمٜم٤م مجٞمًٕم٤م، وم٤مًمٜمٌل 

َمثؾ «، ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك إؿمٕمري، وي٘مقل أيًْم٤م: »زمٔمًّم٣م

ٜمؿ وسمٔم٣مؿمٖمٜمؿ ىمٚمثؾ اجلًد إذا اؾمت٘مك َمٛمف فمّمق سمدافمك يمف اظم٠مَمٛمكم دم سمقادهؿ وسمرامح

 .»ؽم٣مئر اجلًد زم٣محلٚمك وايمًٜمر

وم٤مإلظمقان اعمًٚمٛمقن ظمػم ُمٜمٙمؿ، ومج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ ظمػم ُمٜمٙمؿ، واًمّمقومٞم٦م ظمػم ُمٜمٙمؿ، 

واًمِمٞمٕم٦م اًمذيـ هؿ ؿمٞمٕم٦م صٕمدة ظمػم ُمٜمٙمؿ، ٓ شمٔمٜمقا أٟمٙمؿ ؾمتح٤مرؿمقن سملم ُم٘مٌؾ وسملم 

ممٙمـ أن أذه٥م إًمٞمٝمؿ وأىمقل هلؿ: أٟمتؿ ُمِم٤مخيل  أطمد، أؿمد إقمداء هؿ أهؾ صٕمدة،

وأٟم٤م درؾم٧م قمٜمديمؿ، وه١مٓء ؿمٞمققمٞمقن يريدون أن حي٤مرؿمقا سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ، وهؿ ٓ 

حيٌقٟمٜم٤م وٓ حيٌقٟمٙمؿ، وشمٜم٘ميض ظمراوم٤مشمٙمؿ ويٜم٘ميض يمٞمديمؿ ُم٤م شمًتٓمٞمٕمقن، أؾمتٓمٞمع أىمًؿ 

ـ ه١مٓء يمٚمٝمؿ8 سم٤مهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق إٟمٙمؿ ٓشمًتٓمٞمٕمقن أن حت٤مرؿمقا سمٞمٜمل وسملم أطمد ُم

ٕٟمٜمل ىمد قمروم٧م أٟمٙمؿ أًمد أقمداء اإلؾمالم، اًمّمحٗمل يمام شم٘مدم أٟمؽ إذا مل شمٕمٓمف ؿمٞمًئ٤م وضمف 

 إًمٞمؽ اًم٤ًٌمب واًمِمت٤مئؿ ي٘مقل اًمِم٤مقمر:

ــ٤م ــ٦م ـمــ٤مروا هبــ٤م ومرطًم  أن يًــٛمٕمقا ريٌ

 

 ومٞمٜم٤م وإن يًـٛمٕمقا ُمــ صـ٤مًمح دومٜمـقا 

                                                         

 (.2026( )م 2446)خ ( 2404)

 (.2586( )م 6011)خ ( 2405)
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يٜمنموا احل٘مٞم٘م٦م،  ومٝمذا ؿم٠مهنؿ، وهذا هق اًمذي ٟمتقىمٕمف ُمٜمٝمؿ ُمٜمذ أشمقا إمم اعمٙمت٦ٌم أن ٓ

وًمٙمٜمٜم٤م ٟمتحداهؿ أن يزيدوا وي٠مشمقا سم٠مىمٌح إوص٤مف قمٜمدهؿ ٟمتحداهؿ عم٤مذا؟ ٕن اًمٜم٤مس 

ؾمٞمًٞمئقن هبؿ اًمٔمـ، واًمٜم٤مس احلٛمد هلل ؾمٞمتح٘مؼ قمٜمدهؿ أهنؿ حي٤مرسمقن اًمديـ، أٟمتؿ رسمام 

شمتٙمٚمٛمقن ذم اًمًقداٟمٞملم، واًمٜم٤مس ٓ يٕمرومقن اًمًقداٟمٞملم يمثػًما، أو أٟمتؿ شمتٙمٚمٛمقن ذم 

٤م اجلزائريلم يمذًمؽ، ًمٙمـ شمتٙمٚمٛمقن ذم أهؾ اًمدقمقة سمدُم٤مج قمغم أٟمٜم٤م ٟمٕمتذر إمم إظمقاٟمٜم

إظمقاٟمٜم٤م اًمًقداٟمٞملم وإمم إظمقاٟمٜم٤م اجلزائريلم، ٓ ئمٜمقن أن ضمريدة اعمًت٘مٌؾ هل ًم٤ًمن 

اًمٞمٛمـ إذا يم٤مٟم٧م هت٤ممجٝمؿ هب٤م ٟمٕمرة ؿمٞمققمٞم٦م ُم٤م ي٘مٌؾ ىمقهل٤م، وٓ متثؾ إٓ ٟمٗمًٝم٤م، وٟمٕمرهت٤م 

 ٓ ومالًٟم٤م ومٝمذا اًمذي يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ.اًمِمٞمققمٞم٦م ٓ متثؾ ومالًٟم٤م و

أُم٤م اعمًدس اًمذي أىم٤مُمقا اًمدٟمٞم٤م وأىمٕمدوه٤م ُمـ أضمٚمف، وىمؾ أن شمتٙمٚمؿ صحٞمٗم٦م إٓ 

ْؿ ََم٣م ﴿وشمتٙمٚمؿ ُمـ أضمؾ اعمًدس، ومرب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  وا ََلُ َوَأفِمده

ٌُقَن زمِِف فَمُد  ْٝمِؾ سُمْرِه ـْ ِرزَم٣مِط اخْلَ ٍة َوَِم ـْ وُمقح ىُمؿْ  اهللِوح اؽْمَتَْمْٔمُتْؿ َِم ، وذم [42ٕٟمٗم٤مل:ا]﴾َوفَمُدوح

اظم٠مَمـ ايمٗمقي طمغم «ي٘مقل:  أن اًمٜمٌل  "صحٞمح ُمًٚمؿ"اًمّمحٞمح أقمٜمل 

ي٘مقل يمام ذم  ، واًمٜمٌل »طمغم وأضم٤م إلم اهلل َمـ اظم٠مَمـ ايمّمٔمٝمػ، ودم ىمؾٍ 

ارَمقا زمٛمل إؽمامفمٝمؾ هم١من أزم٣مىمؿ ىم٣من «سمـ إيمقع:  ُمـ طمدي٨م ؾمٚمٛم٦م اًمّمحٞمح

 ، واًمٜمٌل »همٗمد فمٍمَمـ سمٔمٙمؿ ايمرَمل شمؿ سمرىمف «: ٜمٌل ، وي٘مقل اًم»راَمًٝم٣م

أٓ يمٝم٦م رصماًل «ذم ذات ًمٞمٚم٦م ي٘مقل:  يرهم٥م أصح٤مسمف ذم شمٕمٚمؿ اًمرُم٤مي٦م، سمؾ اًمٜمٌل 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2664)م ( 2406)

 (.3507)خ ( 2407)

 ( قمـ قمؼٌة سمـ قمامر ريض اهلل قمـف.1919)م ( 2408)
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، ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ومًٛمٕمٜم٤م ىمٕم٘مٕم٦م اًمًالح، وم٢مذا هق ؾمٕمد اسمـ أيب وىم٤مص »حيرؽمٛمل

٥م أيًْم٤م ذم محؾ يرهم٥م ذم اًمرُم٤مي٦م، ويرهم وهٙمذا أيًْم٤م اًمٜمٌل  .ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

ـْ ﴿اًمًالح، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َوٓ صُمٛم٣َمَح فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ إِْن ىَم٣مَن زمُِ٘مْؿ َأذًى َِم

 .[221]اًمٜم٤ًمء:﴾ََمَْمٍر َأْو ىُمٛمُْتْؿ ََمْرَى َأْن سَمَّمُٔمقا َأؽْمٙمَِحَتُ٘مؿْ 

ء ُمٗمٝمقم أي٦م اًمٙمريٛم٦م أهنؿ إذا ووٕمقا أؾمٚمحتٝمؿ ذم همػم شمٚمؽ احل٤مًم٦م، أو ذم طم٤مل ًم٘م٤م

اًمٕمدوان قمٚمٞمٝمؿ ضمٜم٤مح قمغم أٟمف ُمٗمٝمقم ُمٓمرح، وًمٙمٜمف يدل قمغم أهنؿ يم٤مٟمقا حيٛمٚمقن 

وم٘م٤مًمقا: ُم٤م  »َمـ يٟمطمذ َمٛمل هذا زمحٗمف؟«هيز ؾمٞمًٗم٤م وي٘مقل:  اًمًالح، واًمٜمٌل 

، ومت٠مظمروا وشم٘مدم أسمق دضم٤مٟم٦م وم٠مظمذه »أن سميب ضمتك يٛم٘من«طم٘مف ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

ىمقًي٤م ذم إيامٟمف وأن يٙمقن ىمقًي٤م أُم٤مم قمدوه،  ورضب سمف طمتك اٟمٙمن، ؿم٠من اعم١مُمـ أن يٙمقن

يمام ذم اًمّمحٞمح ي٘مقل: وىمد ىم٤مل اعمنميمقن وهؿ يٓمقومقن ىمد وهٜمتٝمؿ محك  اًمرؾمقل 

 .»رضمؿ اهلل رصماًل أراهؿ َمـ ٞمٖمًف طمغًما«: يثرب، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

ومٝمذا ؿم٠من اعمًٚمؿ أن يٙمقن ىمقًي٤م أُم٤مم أقمداء اإلؾمالم، ٟمٕمؿ محؾ اعمًدس ؾمٜم٦م، ومحؾ 

ؾمٜم٦م، وهٙمذا اًمًالح إسمٞمض ؾمٜم٦م، سمؾ إن اؾمتٓمٕم٧م أن شمتٕمٚمؿ قمغم اعمدومع أزم 

واًمرؿم٤مش، وأن شمٙمقن ـمٞم٤مًرا ومٕمٚم٧م، هؿ ئمٜمقن أن ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ دراويش، ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ 

هٜم٤م ُمـ أسمٜم٤مء اًم٘م٤ٌمئؾ سمحٛمد اهلل، وـمٚم٦ٌم قمٚمؿ يّمؼمون قمغم اًمِمدائد ُمـ أضمؾ حتّمٞمؾ 

د وىم٧م احل٤مضم٦م، ومٌحٛمد اهلل هؿ ًمٙمـ قمٜم 8ُمـ أضمؾ حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمزهداًمٕمٚمؿ ويروقن 

                                                        

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.2410( )م 2885)خ  (2409)

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف سمؿعـاه.2470م (( 2410)

  مل أىمػ قمؾقف. (2411)
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ي٘مقُمقن سمقاضم٥م ٟمحق اإلؾمالم، ويٜمتٔمرون إطمدى احلًٜمٞملم ومٝمذا ؿم٠مهنؿ اًمذي يٜمٌٖمل أن 

َي٣م حَيَْٝمك طُمِذ ايْم٘مَِت٣مَب ﴿ٟمٕمرف ًمٙمؾ ُمًٚمؿ ىمدرة، واهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ةٍ  ي٠مسمقن  ، وىمد يمٜم٤م ٟمّمحٜم٤م اًمّمحٗمٞملم ذم اًمّمدق، وًمٙمـ أصح٤مب اًمدٟمٞم٤م[21]ُمريؿ:﴾زمُِٗمقح

إٓ أن يتٛمِمقا ُمع اًمدٟمٞم٤م وُمع إهقاء، واحلٛمد هلل اجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ، قمٜمد أن 

 قمرومقا سم٤مًمٙمذب اٟمتزقم٧م اًمث٘م٦م ُمٜمٝمؿ، وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل:

ــــالث ــــ٠مه صم ــــرء أظمٓم ــــ٤م اعم  إذا ُم

 

ـــ٤مد  ــــ رُم ـــػ ُم ـــق سمٙم ـــف وًم  ومٌٕم

ـــف  ـــدق ُمٜم ـــدره واًمّم ـــالُم٦م ص  ؾم

 

ـــــ١ماد  ـــــائر ذم اًمٗم ـــــتامن اًمن  ويم

يث٘مقن سمف، واًمٙم٤مذب اًمٜم٤مس ٓ يث٘مقن سمف، وًمٞمٕمٚمٛمقا أٟمف ٓ  صمؿ سمٕمد هذا اًمّم٤مدق اًمٜم٤مس 

يقصمؼ هبؿ، وأن اًمذي حي٤مرب ديـ اإلؾمالم يمام ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

َوابِّ فِمٛمَْد ﴿ ـَ ٓ َئْمِٗمُٙمقنَ  اهللِ إِنح َذح ايمدح ٌُْ٘مُؿ ايمحِذي ؿه ايْم  .[11ٕٟمٗم٤مل:ا]﴾ايمِمه

 وي٘مقل اًمِم٤مقمر:

 ـ اًمرضمـــ٤مل هبٞمٛمـــ٦ماقمٚمـــؿ سمـــ٠من ُمـــ

 

ــ  ــٛمٞمع اعمٌٍم ــؾ اًمً ــقرة اًمرضم  ذم ص

ــــف  ــــٞم٦ٌم ذم ُم٤مًم ــــؾ ُمّم ــــ٤م سمٙم  ومٓمٜمً

 

 وإذا أصـــــٞم٥م سمديٜمـــــف مل يٌٍمـــــ 

يٕمٜمل إذا ىمٚم٧م أن اًمّمحٗمٞملم اًمذيـ أشمقا أطمًٜمٝمؿ وم٤مؾمؼ أٟم٧م ص٤مدق، دع قمٜمؽ أن  

ومٞمٝمؿ اًمٌٕمثل واًمٜم٤مسي وومٞمٝمؿ اًمِمٞمققمل، وهٙمذا ي٤م إظمقاٟمٜم٤م ومام أطمقج اعمًٚمٛملم إمم 

، وأُم٤م ٟمحـ ومٌحٛمد إقمالُمٜم٤م يمتٌٜم٤م، أُم٤م أقمداء ب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل إقمالم ي٘مدم يمت٤م

 هبؿ وٓ سمخزقمٌالهتؿ وظمراوم٤مهتؿ. يث٘مقناإلؾمالم ىمد أصٌح اعمًٚمٛمقن ٓ 

ُم٠ًمًم٦م اًمٔمـ اًمذي ي٘مقل: إن هذه إدًم٦م ذم اًمتّمقير ٓ شمٗمٞمد إٓ اًمٔمـ ىمٚمٜم٤م سم٠مٟمف قم٤مـمؾ 

ًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٓ شمٗمٞمده وٓ قمـ اًمٕمٚمؿ، قمـ قمٚمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، هق ٓي١مُمـ سمٕمٚمؿ ا
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َوََم٣م آسَم٣مىُمُؿ ﴿ؿمًٙم٤م، أُم٤م ٟمحـ طمتك ًمق أوم٤مدشمٜم٤م فمٜم٤ًم وم٢مٟمٜم٤م ٟم٠مظمذه٤م ًمٕمٛمقم ىمقل اهلل قمزوضمؾ: 

ؽُمقُل هَمُخُذوُه َوََم٣م ََّن٣َمىُمْؿ فَمٛمُْف هَم٣مْٞمَتُٜمقا هَمال َوَرزمَِّؽ ٓ ﴿ ، وىمقل اهلل قمزوضمؾ:[5]احلنم:﴾ايمرح

ُٚمقَك همِٝماَم ؾَمَج  ح٣م وَمَّمْٝم٦َم ُي٠ْمَِمٛمُقَن ضَمتحك حُيَ٘مِّ ِٜمْؿ ضَمَرصم٣ًم مِم ًِ َر زَمْٝمٛمَُٜمْؿ شُمؿح ٓ جَيُِدوا دِم َأْٞمُٖم

ٙمِٝمامً  ًْ ٙمُِّٚمقا سَم ًَ ـٍ َوٓ َُم٠ْمَِمٛم٥ٍَم إَِذا وَم٢َم ﴿، وىمقل اهلل قمزوضمؾ: [43]اًمٜم٤ًمء: ﴾َوُي َوََم٣م ىَم٣مَن ظم٠ُِْمَِم

ـْ َأَْمِرِهْؿ  اهللُ ُة َِم غَمَ
ُؿ اخْلِ ـْ َئْمِص َوَرؽُمقيُمُف َأَْمرًا َأْن َيُ٘مقَن ََلُ َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد َوؾح  اهللََوََم

 .[54]إطمزاب: ﴾َوالًٓ َُمٌِٝمٛم٣مً 

أٓ إين أوسمٝم٦م ايمٗمرآن وَمثٙمف َمٔمف، يقؾمؽ أن جيٙمس رصمؾ «ي٘مقل:  واًمرؾمقل 

أٓ إين أوسمٝم٦م «: ، صمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل »ؾمٌٔم٣من فمعم أري٘متف همٝمٗمقل: ٓ ٞمٟمطمذ إٓ زم٘مت٣مب اهلل

ذروين َم٣م سمرىمت٘مؿ، هم١مٞمام أهٙمؽ َمـ ىم٣من «:  ، وي٘مقل اًمٜمٌل»ايمٗمرآن وَمثٙمف َمٔمف

 "اًمّمحٞمحلم"، واحلدي٨م ذم »أٞمٌٝم٣مئٜمؿ ومٌٙم٘مؿ ىمثرة َم٣ًمئٙمٜمؿ واطمتالهمٜمؿ فمعم

، ومٝمذا »إذا أَمرسم٘مؿ زمٟمَمر همٟمسمقا َمٛمف َم٣م اؽمتْمٔمتؿ وإذا َّنٝمت٘مؿ فمـ رء هم٣مصمتٛمٌقه« وومٞمف:

يمد أين ًمق ، أُم٤م أٟم٧م وم٠مٟم٤م ُمت٠مؿم٠من اعمًٚمؿ أٟمف يًتًٚمؿ ًمٙمت٤مب اهلل وًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

أظمذت اعمّمحػ وىمرأشمف قمٚمٞمؽ ُمـ أول ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م إمم آظمر ؾمقرة اًمٜم٤مس ًم٘مٚم٧م: هذا 

وأصح٤مسمف ٕهنؿ يم٤مٟمقا سمدًوا، أُم٤م أن ومتحيت  ذم اًمزُمـ اعمت٘مدم، هذا ًمٚمٜمٌل 

اًمدٟمٞم٤م، ُمـ اًمذي ىم٤مل ًمؽ أن اًمنمع يٜم٤مذم حتي اًمدٟمٞم٤م؟ ي٠ميت سمٛمث٤مل اًمٓم٤مئرة وهٙمذا أيًْم٤م 

ُٙمُؼ ََم٣م ٓ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ ﴿٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: همػمه٤م، ورب اًمٕمزة ي ، وي٘مقل [6]اًمٜمحؾ:﴾َوَُيْ

َْرِض ََجِٝمٔم٣مً ﴿ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ْٕ ، ومٙمؾ ُم٤م ذم إرض ظمٚم٘مف [17]اًمٌ٘مرة:﴾طَمَٙمَؼ يَمُ٘مْؿ ََم٣م دِم ا

                                                        

 رواه أسمق داود قمـ اعمؼدام ريض اهلل قمـف وىمد شمؼدم خترجيف.( 2412)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.130( )م/اًمػضائؾ/7288)خ ( 2413)
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اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ ُمّمٚمح٦م اسمـ آدم، ومٜمحـ ًمًٜم٤م ُمٖمٗمٚملم طمتك شم٠ميت ًمٜم٤م سم٠مؿمٞم٤مء 

أن ٟمٜمٔمر إمم اًمٜم٤ًمء اًمٙم٤مؾمٞم٤مت اًمٕم٤مري٤مت، أو أٟمٜم٤م ٟمتّمقر، أو أٟمٜم٤م  قمٍمي٦م، وشمريد أن شمٚمزُمٜم٤م

ٟمٌٞمح ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمرسم٤م، أو ٟمٚمٌس ظم٤مشمؿ اًمذه٥م، أو أٟمٜم٤م ٟمٌٞمح ًمٚمٜم٤ًمء أن خيرضمـ يم٤مؾمٞم٤مت 

 قم٤مري٤مت، ٟمحـ ًمًٜم٤م ُمٖمٗمٚملم ؾمؽمضمٕمقن، وؾمػمضمع اعمجتٛمع اًمٞمقم أو همًدا أو سمٕمد همد.

اإليامن يامن واحل٘مٚم٥م «ىم٤مل: و أٟم٧م ه٤مهٜم٤م ذم ؿمٕم٥م يٛمٜمل ُمًٚمؿ أصمٜمك قمٚمٞمف اًمٜمٌل 

ايمٙمٜمؿ زم٣مرك يمٛم٣م دم «: ، ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة، وىم٤مل اًمٜمٌل »يامٞمٝم٥م

َمٛمف ايمزٓزل وايمٖمتـ وَمٛمف يْمٙمع «، ىم٤مًمقا: وذم ٟمجدٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: »ؾم٣مَمٛم٣م ودم يٚمٛمٛم٣م

ي٘مقل يمام ذم  ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر، واًمٜمٌل  ، رواه اًمٌخ٤مري»ومرن ايمُمٝمْم٣من

ٗمر ضمقيض أذود ايمٛم٣مس زمٔمِم٣مي ٕهؾ ايمٝمٚمـ ضمتك ٔمُ إين يمٌِ «: "ٞمح ُمًٚمؿصح"

، وهلل در اًمِم٤ٌمب سمٕمدن اًمذيـ وىمٗمقا ذم وضمف أصح٤مسمؽ،وـمردوهؿ ُمـ اعم٤ًمضمد »يرهمض

 أؾم٠مل اهلل أن ي٤ٌمرك ومٞمٝمؿ.

ٕن  ؾمح٤ًٌم8إن ؿم٤مء اهلل  ؾمُتخرجوٟمحـ ٟمتحداك أن شم٠ميت إمم ُمًجد إمم ُمٜمؼم وشم٘مقم، 

يامٟمٞم٦م، واًمٞمٛمٜمٞمقن سمحٛمد اهلل ًمدهيؿ همػمة قمغم ديٜمٝمؿ إذا ومٝمٛمقا ُم٤م اإليامن يامن واحلٙمٛم٦م 

 أٟم٧م قمٚمٞمف ُمـ حم٤مرسم٦م اًمديـ، وم٢مهنؿ ٓ يروقن هبذا واحلٛمد هلل، واهلل اعمًتٕم٤من.

أُم٤م ؾمٚمٗمل إذا هد إطم٤مدي٨م ُمع قمزوه٤م إمم خمرضمٞمٝم٤م، وذيمر صح٤مسمتٝم٤م وٟمّمػ 

، يمام ذم ؾمقل اهلل ؾمٚمٗمل ُمـ أضمؾ أٟمف حيٛمؾ ُمًدؾًم٤م ومٝمذا قم٤ٌمرة قمـ ضمٝمٚمف سمًػمة ر

                                                        

 (.52( )م 3499متػؼ قمؾقف قمـ أيب هريرة )خ ( 2414)

 (.7094خ (( 2415)

 (.2301)م ( 2416)
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ظمرج أو ؾمٛمع ومزقًم٤م ذات ًمٞمٚم٦م ومريم٥م ومرس أيب  "اًمّمحٞمحلم"طمدي٨م أٟمس ذم 

مل سمرافمقا مل «صمؿ ظمرج، وىمد شم٘مٚمد ؾمٞمٗمف وىمد رضمع واًمٜم٤مس ظم٤مرضمقن وم٘م٤مل:  قمري٤مً ـمٚمح٦م 

ذم همزوة طمٜملم قمٜمد أن هرب يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ٟمزل ُمـ قمغم سمٖمٚمتف  ، اًمٜمٌل »سمرافمقا

 .»اظمْمٙم٤م أٞم٣م ايمٛمٌل ٓ ىمذب، أٞم٣م ازمـ فمٌد«وص٤مر هيز ؾمٞمٗمف وي٘مقل: 

وذم اًمّمحٞمح أيًْم٤م قمـ قمكم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أٟمف ىم٤مل: يمٜم٤م إذا اؿمتد اًمقـمٞمس اشم٘مٞمٜم٤م 

، وم٤مًمذي يٌ٘مك ذم زاوي٦م وٓ ي٠مُمر سمٛمٕمروف وٓ يٜمٝمك قمـ ُمٜمٙمر، وٓ سمرؾمقل اهلل 

ًمًٚمٗمل قمغم خيرج ًمٚمجٝم٤مد إذا طم٤من اجلٝم٤مد هذا ؿم٠من اًمّمقومٞم٦م وهق ًمٞمس سمًٚمٗمل، أُم٤م ا

احل٘مٞم٘م٦م يٜمٌٖمل أن يٙمقن ذم اعم٘مدُم٦م ذم ضمٝم٤مد أقمداء اإلؾمالم، ويٜمٌٖمل أيًْم٤م أن يٙمقن ذم 

اعم٘مدُم٦م ذم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وذم اًمدقمقة إمم اهلل، وذم شمٕمٚمٞمؿ اعمًٚمٛملم 

اظم٠مَمـ ايمذي ُي٣ميمط ايمٛم٣مس ويِمػم فمعم أذاهؿ طمغم َمـ ايمذي ٓ «وذم خم٤مًمٓم٦م اعمجتٛمع: 

  .»ؿ وٓ يِمػم فمعم أذاهؿُي٣ميمْمٜم

وم٤محلٛمد هلل يٜمٌٖمل أن ٟمجٛمع سملم هذا وهذا، سملم اًمتٕمٚمٞمؿ وإذا طم٤من وىم٧م اجلٝم٤مد ضمٝم٤مد 

أقمداء اإلؾمالم ُمـ ؿمٞمققمٞملم أو سمٕمثٞمٞملم أو ٟم٤مسيلم أو هيقد أو همػمهؿ، إذا طم٤من وىم٧م 

ذي ٟم٤مىمّم٦م هذا اًم ومٚمًٗمٞمَّت٦مضمٝم٤مدهؿ يٜمٌٖمل أن يٙمقن اًمِمخص ذم اعم٘مدُم٦م وٓ يت٠مظمر، وإٓ 

                                                        

 (.2307( )م 2908)خ ( 2417)

 ( قمـ اًمؼماء ريض اهلل قمـف.1776( )م 2930)خ ( 2418)

( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام 4032( )واسمـ ماضمة 2507(، واًمؽممذي )2/43رواه أمحد )( 2419)

 وؾمـده صحقح وصححف اًمعالمة إًمٌاين.
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ي٘م٤مل ومٞمف ٟمّمػ ؾمٚمٗمل أو ًمٞمس سمًٚمٗمل، أُم٤م إذا محؾ اعمًدس أو ىمرأ ذم اًمٙمت٤مب اًمذي 

ـمٌع ذم ُمٍم سمٓمٌٕم٦م طمديث٦م هذا ٓ يٜم٤مذم8 ٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ين سمقضمقد اًمٙمت٥م، 

 وين سمام مل يتٞمن ذم اًمزُمـ اعم٤ميض، واهلل اعمًتٕم٤من.

س سمًٚمٗمل، وٟمحـ ٟمٜمّمح أُم٤م أن يٙمقن اًمًٚمٗمل يدور ُمع اعمجتٛمع يمٞمٗمام دار ومٝمذا ًمٞم

 اًمّمحٗمٞملم أن ٓ يٙمقن طم٤مهلؿ يمام ىمٞمؾ:

ــ٨م دارت ــ٦م طمٞم ــع اًمزضم٤مضم ــدور ُم  ي

 

ـــٌس  ـــػ ًم ـــ٦م أًم ـــٌس ًمٚمًٞم٤مؾم  ويٚم

ــــٜمٝمؿ  ــــد ُم ــــٚمٛملم يٕم ــــد اعمً  ومٕمٜم

 

 وي٠مظمـــذ ؾمـــٝمٛمف ُمــــ يمـــؾ مخـــس 

 وقمٜمــــد اعمٚمحــــديـ يٕمــــد ُمــــٜمٝمؿ 

 

 وقمـــ ُمــ٤مريمس حيٗمــظ يمــؾ درس 

ـــــدُمٜمٝمؿ  ـــــز يٕم ـــــد اإلٟمجٚمٞم  وقمٜم

 

ــــ  ــــقب ومرٟمز ــــ٤مريس حمً  وذم سم

هنؿ أهنؿ يتٚمقٟمقن يمٞمٗمام طمّمؾ هلؿ، اعمٝمؿ أن حيّمؾ هلؿ اعم٤مل يمٞمٗمام طمّمؾ هذا ؿم٠م 

٤مً  واهلل اعمًتٕم٤من، وىمقل أُملم روقان: أٟم٤م أزهري أىمقل: إن يمٜم٧َم  وم٢مهن٤م شمٕمتؼم وصٛم٦م  أزهريَّ

قم٤مر ذم ضمٌلم إزهر، وم٠مٟم٧م ٓ متثؾ إزهر، وٓ متثؾ اًمٕمٚمؿ أيًْم٤م، وًم٧ًم سم٠مول واطمد 

ومام أيمثر اعمٜمحروملم، وإن يم٤من يقضمد ذم إزهر ُمـ  خترج ُمـ إزهر ُمـ اعمٜمحروملم،

طمٗمٔم٦م اًم٘مرآن، ويقضمد ذم إزهر ُمـ أوم٤موؾ اًمٕمٚمامء، وىمد رأيٜم٤م أٟم٤مؾًم٤م ُمٜمٝمؿ سم٤مجل٤مُمٕم٦م 

 اإلؾمالُمٞم٦م وسمٖمػم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، إٓ أن اًمٖم٤مًم٥م قمغم إزهريلم آٟمحراف.

ٕم٤مرض يمت٤مب شم وه٥م أٟمؽ يمٜم٧م أزهرًي٤م ويمٜم٧م ُمًت٘مٞماًم ومامذا يٜمٗمٕمؽ، وىمد أصٌح٧م

، ورب اًمٕمزة ىمد طمذرٟم٤م ُمـ قمٚمامء اًمًقء ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

٣ٌَمِن يَمَٝمْٟمىُمُٙمقَن ﴿وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ْه ٣ٌَمِر َوايمره ضَْم ْٕ ـَ ا ـَ آََمٛمُقا إِنح ىَمثغِمًا َِم ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ـْ ؽَمٌِ  وَن فَم ٣ٌَمؿمِِؾ َوَيُِمده أىمثر «ي٘مقل:  ، واًمٜمٌل [52]اًمتقسم٦م:﴾اهللِٝمِؾ َأَْمَقاَل ايمٛمح٣مِس زم٣ِميْم
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ُمـ طمدي٨م  "ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد"يمام ذم  ، وي٘مقل اًمٜمٌل »َمٛم٣مهمٗمل أَمتل ومراؤه٣م

أطمقف َم٣م أطم٣مف فمعم أَمتل َمٛم٣مهمؼ فمٙمٝمؿ «قمٛمران وقمٛمر واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب: 

 .»ايمٙم٣ًمن

فمٝمر ًمٜم٤م  وم٢من يمٜم٧م أزهرًي٤م ٟمحـ ٓ ٟم٤ٌمزم ؾمقاء يمٜم٧م أزهرًي٤م أم همػم أزهري8 ٕٟمف ىمد

اٟمحراومؽ ومال ٟم٤ٌمزم، واحلؼ أطمؼ أن يتٌع، وأٟم٤م ٓ أـمٚمؼ قمٚمٞمؽ وأًمًٌؽ ًم٤ٌمس أهؾ اًمٕمٚمؿ 

وم٠مٟم٧م ُمٜمٔمرك يم٤مف، اًمٌٜمٓمٚمقن وطمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م وظم٤مشمؿ اًمذه٥م وأىمٌح ُمـ هذا اجلدال 

، صمؿ »َم٣م وؾ ومقم زمٔمد هدى ىم٣مٞمقا فمٙمٝمف إٓ أوسمقا اجلدل«ي٘مقل:  سم٤مًم٤ٌمـمؾ، اًمرؾمقل 

زُمق﴿: ىمرأ اًمٜمٌل  ٓح صَمَدًٓ زَمْؾ ُهْؿ وَمْقٌم طَمِِمُٚمقنَ ََم٣م رَضَ رواه  [36]اًمزظمرف:﴾ُه يَمَؽ إِ

ذم ضم٤مُمٕمف ُمـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، وم٠مرسمع قمغم ٟمٗمًؽ  اًمؽمُمذي

ومٜمحـ ٓ ٟم٤ٌمزم سمؽ أيمٜم٧م أزهرًي٤م أم يمٜم٧م صحٗمًٞم٤م أم يمٜم٧م همػم ذًمؽ، وإن يم٤من اًمٜم٤مس 

ذي اًمزقم٤مُم٦م خي٤مومقن ُمـ اًمّمحٗمٞملم يمام  هي٤مسمقن ذم هذا اًمزُمـ اًمّمحٗمٞملم وأقمٜمل سم٤مًمٜم٤مس:

اًمٕم٤ٌمد خي٤مومقن ُمـ اًمِمٕمراء طمتك إٟمف إذا ىمدم ؿم٤مقمر  وذم اًمزُمـيم٤مٟمقا ذم اًمزُمـ إُمقي، 

 إمم سمٚمدة يٙمرُمقٟمف هم٤مي٦م اإليمرام، ويذسمحقن ًمف ُمـ أضمؾ أن ٓ ي٠ميت سمِمٕمر هيجقهؿ سمف.

أيمرُمقه هم٤مي٦م وهٙمذا أيًْم٤م ضم٤مء أن احلٓمٞمئ٦م ىمدم إمم سمٚمدة، أو إمم ىمٌٞمٚم٦م ومذسمحقا ًمف و

واًمٌمء سم٤مًمٌمء يذيمر ُم٤م دُمٜم٤م  .اإليمرام ُمـ أضمؾ أن ٓ ي٠ميت سمِمٕمر ومٞمٝمؿ ومٞمٗمْمحٝمؿ سمٚم٤ًمٟمف

ىمد ذيمرٟم٤م احلٓمٞمئ٦م8 ٕن اًمّمحٗمٞملم هبؿ ُمثؾ ُمـ احلٓمٞمئ٦م، ذيمر احل٤مومظ اسمـ يمثػم رمحف اهلل 

                                                        

 (.750( وهمػمه قمـ قمٌداهلل سمـ قمؿرو وهق ذم اًمصحقحة )2/175شمؼدم/ رواه أمحد )( 2420)

 شمؼدم مرات.( 2421)

 (.1/106) "اجلامع اًمصحقح"( وهق ذم 9/130)ت ( 2422)
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قمٛمف وظم٤مًمف وؾم٥م وذم شمرمج٦م احلٓمٞمئ٦م أٟمف ؾم٥م أُمف وؾم٥م أسم٤مه  "اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م"ذم 

 ؾمٌف أُمف وم٢مٟمف ىم٤مل:ٟمٗمًف، أُم٤م 

 شمٜمحــــل واىمٕمــــدي ُمٜمــــل سمٕمٞمــــًدا

 

 أراح اهلل ُمٜمـــــــــؽ اًمٕم٤معمٞمٜمـــــــــ٤م 

ــــــ٤مًٓ   ــــــتقدقم٧م ًها أهمرسم  إذا اؾم

 

 ويم٤مٟمقًٟمـــــ٤م ًمـــــدى اعمتحـــــدصمٞمٜم٤م 

 ضمـــــزاك اهلل ًذا ُمــــــ قمجـــــقز 

 

ــــ٤م  ــــ٤مك اًمٕم٘مــــقق ُمـــــ اًمٌٜمٞمٜم  وًم٘م

 وىم٤مل ذم أسمٞمف وظم٤مًمف وقمٛمف: 

 حلــــ٤مك اهلل صمــــؿ حلــــ٤مق طمً٘مــــ٤م

 

ـــ٤مل  ـــؿ وظم ــــ قم ـــ٤مك ُم ـــ٤م ًمقطم  أسًم

ــٜمٕمؿ  ــ٤مزياًمِمــ وم ــدى اعمخ ــ٧م ًم  ٞمخ أٟم

 

ــ٤مزم  ــدى اعمٕم ــ٧م ًم ــٞمخ أٟم ــئس اًمِم  وسم

وٟمٔمر ذات ُمرة ذم سمئر أو ذم ُمرآه ومرأى وضمٝمف، وىمد يم٤من أًمزم ٟمٗمًف أن يتٙمٚمؿ سمنم  

 ومٕمزم أن هيجق ٟمٗمًف وم٘م٤مل:

ـــام ـــقم إٓ شمٙمٚم ـــٗمت٤مي اًمٞم ـــ٧م ؿم  أسم

 

ـــف  ـــ٤م ىم٤مئٚم ــــ أٟم ـــال أدري عم ـــ وم  سمنم

ــــ٤م ؿمــــقه اهلل ظمٚم٘مــــف   أرى زم وضمًٝم

 

 وم٘مـــٌح ُمــــ وضمـــف وىمـــٌح طم٤مُمٚمـــف 

وم٤مًمّمحٗمٞمقن ؿمٌٞمٝمقن سم٤مًمِمٕمراء ذم اًمزُمـ إُمقي وذم اًمزُمـ اًمٕم٤ٌمد، ًمٙمـ قمٜمد  

ُمـ؟ قمٜمد اعمٚمقك واًمرؤؾم٤مء وذوي اًمزقم٤مُم٦م، أُم٤م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ وقمٜمد اًمٕم٤مُم٦م ومٝمؿ ٓ 

أم ىم٤مًمقا ًذا واحلٛمد هلل يمام ىمٚمٜم٤م ىمٌؾ ُمدطم٧م أم ذمم٧م ذم ىم٤مًمقا: ُمدطم٤ًم  ،ي٤ٌمًمقن هبؿ

ؼم ٟمًٍما ًمٚمدقمقة، وىمقًمؽ احلؼ يٕمتؼم ٟمًٍما ًمٚمدقمقة، اًمدقمقة، وذم أهؾ اًمدقمقة ومذُمؽ يٕمت

 وًمٞم٧ًم اًمدقمقة ذم طم٤مضمتؽ سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم.

أُم٤م ُم٤م ىم٤مل قمٜمد أن يم٤من ظم٤مرضًم٤م ي٘مقل: أٟم٤م خمتٚمػ ُمٕمؽ مت٤مًُم٤م، أٟم٤م أفمـ أٟمؽ خمتٚمػ 

، وذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م هذا اًمٔمـ سمؽ ي٤م أُملم روقان ُمٕمل ذم ذات اهلل، وذم اًمٜمٌل 
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ؾمٞمئ٦م ذم اًمّمحػ، اًمٔم٤مهر أٟمؽ خمتٚمػ ُمٕمل يمام ىمٚم٧م خمتٚمػ  ٕٟمٜمل وضمدت ًمؽ يمت٤مسم٤مت

ذًمؽ  ُمٕمل ذم اهلل، وخمتٚمػ ُمٕمل ذم يمت٤مب اهلل، وخمتٚمػ ُمٕمل ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 اًمٔمـ سمؽ، وًمٙمـ اظمتالومؽ ُمع أهؾ اًمًٜم٦م يمام ىمٞمؾ:

ـــ٤م ـــ٤م ًمٞمقهٜمٝم ـــخرة يقًُم ـــ٤مـمح ص  يمٜم

 

ــف اًمققمــؾ   ومٚمــؿ ييــه٤م وأوهــك ىمرٟم

 ويمام ىمٞمؾ: 

 ٕمـ٤مزم ًمٞمقهٜمـفي٤م أهي٤م اًمٜمـ٤مـمح اجلٌـؾ اًم

 

 أؿمٗمؼ قمغم اًمرأس ٓ شمِمٗمؼ قمغم اجلٌؾ 

ٟمحـ ٓ ٟم٤ٌمزم سمؽ ظم٤مًمٗم٧م أم واوم٘م٧م، ُمـ أٟم٧م ي٤م ُمًٙملم طمتك ي٤ٌممم سمؽ، ًمٙمـ اشمؼ  

وم٠مٟم٧م ذم آظمر قمٛمرك  اهلل ذم ٟمٗمًؽ، وارضمع إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ع قمـ ؾمٜم٦م رؾمقل رضمالك ذم اًم٘مؼم، جي٥م أن شمرضمع إمم اهلل وشمتقب إمم اهلل، وشمٜم٤مومح وشمداوم

 ، وقمـ ذع اهلل يمام يمٜم٧م هت٤مضمؿ ذع اهلل.اهلل 

وم٠ميـ أزهريتؽ وأٟم٧م متٌم ُمع اًمٜم٤ًمء اًمٙم٤مؾمٞم٤مت اًمٕم٤مري٤مت، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم 

ـْ َوَراِء ضِمَج٣مٍب َذيمُِ٘مْؿ َأؿْمَٜمُر ﴿يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـح َِم ـح ََمَت٣مفم٣ًم هَم٣مؽْمَٟميمقُه َوإَِذا ؽَمَٟميْمُتُٚمقُه

ىمت٤م فمعم ازمـ آدم ٞمِمٝمٌف َمـ «ي٘مقل:  ، واًمٜمٌل [35]إطمزاب:﴾ـح يمُِٗمُٙمقزمُِ٘مْؿ َووُمُٙمقِِبِ 

ايمزٞم٣م َمدرك ذيمؽ ٓ حم٣ميم٥م، ايمٔمٝمٛم٣من زٞم٣ممه٣م ايمٛمٓمر، وإذٞم٣من زٞم٣ممه٣م آؽمتامع، وايمٝمد زٞم٣مه٣م 

ايمٌْمش، وايمرصمؾ زٞم٣مه٣م اظمًم، وايمٗمٙم٤م ُّيقى ويتٚمٛمك ويِمدق ذيمؽ ايمٖمرج أو 

ل درس ذم إزهر صمؿ ارشمد ، وًم٧ًم سم٠مول ُمـ اٟمحرف، ومٕمٌداهلل اًم٘مّمٞمٛم»ي٘مذزمف

سمٕمد أن يم٤من يداومع قمـ اإلؾمالم، وًمف اًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م صمؿ سمٕمده٤م اٟمحرف وارشمد قمغم قم٘مٌٞمف، 

وص٤مر هي٤مضمؿ اإلؾمالم طمتك إن ًمف يمت٤مسًم٤م يًٛمك سم٤مٕهمالل، ورد قمٚمٞمف سمٕمض أهؾ 
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، ومٚم٧ًم سم٠مول ُمـ اٟمحرف، وًمًٜم٤م ٟمًتٖمرب ُمـ اٟمحراومؽ، وًمٙمـ يًتٖمرب اًمٕمٚمؿ

 .ؾمت٘م٤مم قمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ذم هذا اًمزُمـ ممـ ا

وأٟم٤م أقمت٘مد أن اًمِم٤ٌمب اعمٍمي ُم٤م ىمد قمرومؽ، ًمق قمرومؽ ٕقمٓم٤مك ىمًٓمؽ، ومٝمٜم٤مك 

ؿم٤ٌمب ُمٍمي همٞمقرون قمغم ديـ اهلل، ًمق ىمد قمرومقا اٟمحراومؽ وسمٕمدك قمـ ديـ اهلل ًمٕمٛمٚمقا 

ُمٕمؽ يمام قمٛمٚمقا ُمع همػمك، وًم٧ًم أىمقل يمام قمٛمٚمقا ُمع حمٛمد اًمٖمزازم، وم٢من حمٛمًدا اًمٖمزازم 

ـ قمٚمؿ، وأُم٤م أٟم٧م وم٤مٟمحروم٧م ُمـ قمٛمك إمم قمٛمك ُم٤م قمٚمٞمؽ آصم٤مر اًمٕمٚمؿ، وٓ اٟمحرف قم

قمٚمٞمؽ آصم٤مر اًمديـ واًمتٛمًؽ سم٤مًمديـ، سمؾ اًمذي رأيتف ذم اًمّمحػ أٟمؽ هت٤مضمؿ اًمديـ واهلل 

 اعمًتٕم٤من.

َٙمَخ ﴿هذا اعمقوقع سم٘مقل اهلل قمزوضمؾ:  وٟمختؿ ًَ ٌََٟم ايمحِذي آسَمْٝمٛم٣َمُه آَي٣مسمِٛم٣َم هَم٣مْٞم َواسْمُؾ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َٞم

ـَ َِمٛمْ  ـَ ايْمَٕم٣مِوي ْٝمَْم٣مُن هَمَ٘م٣مَن َِم ٌََٔمُف ايمُمح َْرِض *  َٜم٣م هَمَٟمسْم ْٕ ٣م َويَم٘مِٛمحُف َأطْمَٙمَد إلَِم ا َويَمْق ؾِمْئٛم٣َم يَمَرهَمْٔمٛم٣َمُه ِِبَ

ىْمُف َيْٙمَٜم٧ْم َذيمَِؽ ََمَثُؾ ايْمٗمَ  ِٚمْؾ فَمَٙمْٝمِف َيْٙمَٜم٧ْم َأْو سَمؼْمُ ٌََع َهَقاُه هَمَٚمَثُٙمُف ىَمَٚمَثِؾ ايْمَ٘مْٙم٤ِم إِْن حَتْ ِم قْ َواسمح

ـَ ىَمذح   .[254ـ253إقمراف: ]﴾زُمقا زمِآي٣مسمِٛم٣َمايمحِذي

ِٚمُؾ ﴿ وي٘مقل اهلل قمزوضمؾ: اَمِر حَيْ ْ حَيِْٚمُٙمقَه٣م ىَمَٚمَثِؾ احْلِ ـَ مُحُِّٙمقا ايمتحْقَراَة شُمؿح مَل ََمَثُؾ ايمحِذي

، قمغم أٟمٜم٤م ٟمٔمـ أٟمؽ قم٤مـمؾ قمـ اًمٕمٚمقم، وأن شمالوشمٜم٤م هلذه أي٤مت شمٕمتؼم [3]اجلٛمٕم٦م:﴾َأؽْمَٖم٣مراً 

٦م ًمؽ8 ٕهن٤م شمقهؿ أٟمؽ يمٜم٧م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ صمؿ اٟمحروم٧م، واًمذي ئمٝمر أٟمؽ رومٕم

 ُمٜمحرف ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد، ومل شمٙمـ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يقًُم٤م ُمـ اًمدهر.

 أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يٕمٞمذٟم٤م ُمـ اًمٗمتـ، وأن يتقومٜم٤م ُمًٚمٛملم واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

                                                        

 مـفؿ اًمشقخ: قمٌد اًمرمحـ اًمًعدي. (2424)
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 (يـومٝمٙم٦م زمٔمد ايمٔمُم٣مء ومل ي٘مقٞمقا ضم٣مرض)

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

هـ( يمٜم٤م سم٤معمٙمت٦ٌم ومام ؿمٕمرٟم٤م إٓ 2222/ذو اًم٘مٕمدة/12ومٗمل وحك يقم إرسمٕم٤مء )

رائد أهنؿ مخ٦ًم قمنم واطمًدا ويم٤من اًم٥ًٌم ذم هذا هق سمجٛمع ُمـ اًمّمحٗمٞملم ٟمنمت اجل

إرضم٤مف ويمذب سمٕمض اًمّمح٤موم٦م اًمتل ٓ شمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ويتقىمع هل٤م اًمٜمٙم٦ٌم8 

صحٞمٗم٦م شمٕمتؼم أيمذب اًمّمحػ وهل صحٞمٗم٦م )صقت اًمٕمامل( سمٕمدن، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

ْ َيٛمَْتِف اظمُْٛم٣َمهمُِٗمقَن َوا﴿وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـْ مَل
ـَ دِم وُمُٙمقِِبِْؿ ََمَرٌض َواظمُْْرصِمُٖمقَن دِم يَمئِ يمحِذي

ٓح وَمٙمِٝمالً  ََمْٙمُٔمقٞمكَِم َأْيٛمَاَم شُمِٗمُٖمقا ُأطِمُذوا َووُمتُِّٙمقا *  اظمَِْديٛم٥َِم يمَٛمُْٕمِرَيٛمحَؽ ِِبِْؿ شُمؿح ٓ جُي٣َمِوُروَٞمَؽ همِٝمَٜم٣م إِ

 .[42-42]إطمزاب: ﴾سَمْٗمتِٝمالً 

طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف:  ُمـ "اًمّمحٞمحلم"ي٘مقل يمام ذم  اًمٜمٌل 

، وي٘مقل اًمٜمٌل »آي٥م اظمٛم٣مهمؼ شمالث: إذا ضمدث ىمذب، وإذا وفمد أطمٙمػ، وإذا اؤمتـ طم٣من«

سمـ اًمٕم٤مص أن اًمٜمٌل  سمـ قمٛمرو قمٌداهلل ُمـ طمدي٨م "اًمّمحٞمحلم"يمام ذم  

                                                        

 (.59/107( )م 33)خ  (2425)

 (.58/106( )م 3178)خ ( 2426)
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أرزمع َمـ ىمـ همٝمف ىم٣من َمٛم٣مهمًٗم٣م طم٣ميمًِم٣م، وَمـ ىم٣مٞم٦م همٝمف طمِمٙم٥م ىم٣مٞم٦م زمف طمِمٙم٥م «ىم٤مل:  

 .»إذا ضمدث ىمذب، وإذا وفمد أطمٙمػ، وإذا فم٣مهد نمدر، وإذا طم٣مصؿ همجرَمـ ايمٛمٖم٣مق: 

ـَ ٓ ُي٠ْمَِمٛمُقَن زمِآي٣مِت ﴿ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ي ايْمَ٘مِذَب ايمحِذي اَم َيْٖمؼَمِ  اهللِإِٞمح

، وم٤مًمٙمذب يٕمتؼم ظمّمٚم٦م ذُمٞمٛم٦م يتٜمزه قمٜمٝم٤م اًمٙم٤مومر [223]اًمٜمحؾ:﴾َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ ايْمَ٘م٣مِذزُمقنَ 

أضم٤مب احل٘مٞم٘م٦م وىم٤مل:  قمٜمد أن ؾمئؾ قمـ اًمٜمٌل  عمًٚمؿ، وم٠مسمق ؾمٗمٞم٤منومْماًل قمـ ا

واهلل ًمقٓ أٟمف ي١مصمر قمكم اًمٙمذب ًمتٙمٚمٛم٧م ومٞمف أو هبذا اعمٕمٜمك، واحلدي٨م ذم 

 ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس. اًمّمحٞمح

ًٓ وُمٜمٝم٤م  يًئٚمف هرىمؾ يمام ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ٟمٗمًف أي رء يدقمقيمؿ ومذيمر ظمّم٤م

ـَ آََمٛمُقا ﴿اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: اًمّمدق، وم٤مًمّمدق يٕمتؼمٟمج٤مة، ورب  ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ُٗمقا  ٣مِدوِمكمَ  اهللَاسمح َوإَِذا وُمْٙمُتْؿ ﴿، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: [227]اًمتقسم٦م:﴾َوىُمقُٞمقا ََمَع ايمِمح

ِرََمٛمحُ٘مْؿ ؾَمٛمَآُن ﴿، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: [231]إٟمٕم٤مم:﴾هَم٣مفْمِديُمقا َوٓ جَيْ

ٓح سَمْٔمِديُمقا افْمِديُمقا ُهَق َأوْمَرُب يمِٙمتحْٗمَقى وَمْقمٍ    .[6]اعم٤مئدة:﴾فَمعَم َأ

َمـ ىم٣من «ُمـ طمدي٨م أيب هريرة:  "اًمّمحٞمحلم"ي٘مقل يمام ذم  واًمٜمٌل 

يمام ذم  ، وي٘مقل اًمٜمٌل »ي٠مَمـ زم٣مهلل وايمٝمقم أطمر همٙمٝمٗمؾ طمغًما أو يمٝمِمٚم٦م

 ٤ممم قمٜمف أن اًمٜمٌل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل شمٕم ُمـ طمدي٨م قمٌداهلل "اًمّمحٞمحلم"

                                                        

 يعـل: ىمٌؾ أن ُيًؾؿ.  (2427)

 (.1773( )م 7)خ ( 2428)

 (.47( )م 6475)خ ( 2429)

 (.2607( )م 6094)خ ( 2430)
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فمٙمٝم٘مؿ زم٣ميمِمدق، هم١من ايمِمدق ُّيدي إلم ايمػم، وإن ايمػم ُّيدي إلم اجلٛم٥م، وٓ يزال «ىم٤مل: 

ايمرصمؾ يِمدق ويتحرى ايمِمدق ضمتك ي٘مت٤م فمٛمد اهلل صديٗم٣م، وإي٣مىمؿ وايم٘مذب هم١من 

ايم٘مذب ُّيدي إلم ايمٖمجقر، وإن ايمٖمجقر ُّيدي إلم ايمٛم٣مر، وٓ يزال ايمرصمؾ ي٘مذب 

 .»فمٛمد اهلل ىمذازًم٣م ويتحرى ايم٘مذب ضمتك ي٘مت٤م

وىمد أصٌح اعمًٚمٛمقن ٓ يث٘مقن سم٤مًمّمح٤موم٦م سم٥ًٌم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ دم٤موز احلد، وُمـ 

 قمـ ؾمٛمرة أن اًمٜمٌل  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"اإلرضم٤مف وُمـ ىمٚم٥م احل٘م٤مئؼ، ذم 

رأى رضماًل وسمج٤مٟمٌف رضمؾ سمٞمده  رؤي٤م وم٘مّمٝم٤م، وُمـ شمٚمٙمؿ اًمرؤي٤م أن اًمٜمٌل  رأى

ٗم٤مه، صمؿ يرضمع إمم اًمِمؼ أظمر وينمذه أي يمٚمقب ينمذ ؿمدىمف طمتك يٜمتٝمل سمف إمم ىم

ي٘مٓمٕمف طمتك يّمؾ إمم ىمٗم٤مه، صمؿ يرضمع إول يمام يم٤من وينمذه ويرضمع اًمث٤مين يمام يم٤من 

وهق «قمـ هذا وم٘م٤مل ًمف:  ويروخ قمٞمٜمٞمف وأٟمٗمف طمتك شمّمؾ إمم ىمٗم٤مه، وم٠ًمل اًمٜمٌل 

 .»ايمرصمؾ ي٘مذب ايم٘مذزم٥م ضمتك سمٌٙمغ أهم٣مق

ٌٚمغ أوم٤مق، وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ وإن يم٤من ٟمٕمؿ اًمّمحٗمل واعمذيع يٙمذب اًمٙمذسم٦م طمتك شم

اًمّمدق  ُمٜمٝمؿ ُمـ هق ُمٓم٤مًم٥م سم٤مإلؾمالم ىمٌؾ أن جي٥م قمٚمٞمف أن يٓم٤مًم٥م سم٤مًمّمدق، إٓ أن

 ظمّمٚم٦م محٞمدة جي٥م أن يتحٚمقا هب٤م، واًمٙمذب ظمّمٚم٦م ذُمٞمٛم٦م.

اًمقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يٌتٕمدوا قمٜمٝم٤م وأن يتحروا ذم ٟم٘مٚمٝمؿ، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف 

٣َم ايمحذِ ﴿اًمٙمريؿ:  ُٗمقا َي٣م َأُّيه ـَ آََمٛمُقا اسمح ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر  َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  اهللَي

ـْ ُيْمِِع  ، اًم٘مقل [52-52 ]إطمزاب:﴾َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝمامً  اهللَيَمُ٘مْؿ ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم
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ن ي٘مقل رضمؾ اإلقمالم، اًمًديد ىمقل احلؼ جي٥م أن ي٘مقل اًمّمحٗمل، وأن ي٘مقل اعمذيع، وأ

جي٥م أن ي٘مقل احلؼ وم٢مذا مل ي٘مؾ احلؼ شمٜمتزع اًمث٘م٦م ُمٜمف، ويّمٌح يمالُمف قمًٌث٤م، وٓ يٚمتٗم٧م 

إًمٞمف وٓ يّمدق واًمقاىمع أيمؼم ؿم٤مهد أن، ُم٤م ُمـ ىمري٦م أو سمٚمد إٓ وومٞمٝم٤م يمذاب، أٟم٧م دمد 

اًمٜم٤مس إذا طمدصمٝمؿ اًمٙمذاب ٓ يث٘مقن سمٙمالُمف طمتك وإن يم٤من ص٤مدىًم٤م، ٓ يث٘مقن سمٙمالُمف 

 ٜمزع اًمث٘م٦م ُمـ اًمّمح٤موم٦م واإلقمالم يٕمتؼم ظم٤ًمرة قمٚمٞمٝمؿ.وم

اًمقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ أن ي٘مقًمقا احلؼ، وأن يتثٌتقا ومٞمام ي٘مقًمقن طمتك ٓ يدظمٚمقا ذم 

اًمٙمذب، صمؿ سمٕمد هذا أيًْم٤م ُم٠ًمًم٦م اًمٙمذب قمغم اًمدقم٤مة إمم اهلل، واإلرضم٤مف قمغم اًمدقم٤مة إمم 

ذي هي٤مضمؿ اًمدقم٤مة إمم اهلل، اهلل ًمٞم٧ًم سم٤معم٠ًمًم٦م اًمًٝمٚم٦م، وم٤مًمِمٕمقب ُمًٚمٛم٦م شمٙمره اإلقمالم اًم

وهي٤مضمؿ اًمٕمٚمامء ويٕمرومقن أٟمف إقمالم ٓ ظمػم ومٞمف، ومٛمٝم٤ممج٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ، وُمٝم٤ممج٦م اًمدقم٤مة إمم 

اهلل شمٕمتؼم ٟم٘مٞمّم٦م، وشمٕمتؼم دًمٞماًل قمغم أن أوًمئؽ ذم ىمٚمقهبؿ ُمرض، اًمذيـ ذم ىمٚمقهبؿ ُمرض 

ٚمٌقا احل٘م٤مئؼ هؿ اًمذي حيٌقن أن شمِمٞمع اًمٗم٤مطمِم٦م ذم اًمذيـ آُمٜمقا، وهؿ اًمذيـ حيٌقن أن ي٘م

 ويرضمٗمقا قمغم اعمًٚمٛملم.

حل٘مٞم٘م٦م يمام هل، وم٢من مل اومٚمٞمٕمٚمٛمقا ُم٤م ي٘مقًمقن ومٚمٞمٜم٘مٚمقا  :سم٘مل ه١مٓء اًمّمحٗمٞمقن أىمقل

ٓ حُي٤ِمه ﴿يٗمٕمٚمقا ومال أن ٟمجٞم٥م قمغم اومؽماءاهتؿ8 ٕن اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ـْ ـُمٙمِؿَ  اهللُ ٓح ََم ـَ ايْمَٗمْقِل إِ قِء َِم ًه ْٜمَر زم٣ِميم   .[226]اًمٜم٤ًمء:﴾اجْلَ

َق ﴿وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  سُمْؿ ََلُ ـْ َصػَمْ
ٌُْتْؿ زمِِف َويَمئِ ٌُقا زمِِٚمْثِؾ ََم٣م فُمقوِم ٌُْتْؿ هَمَٔم٣موِم َوإِْن فَم٣موَم

ـَ  ٣مزمِِري ـِ اْٞمَتٌَمَ زَمْٔمَد ـُمْٙمِٚمِف هَمُٟمويَمئَِؽ ﴿، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: [214]اًمٜمحؾ:﴾طَمغْمٌ يمِٙمِمح َوظمََ

ـْ ؽَمٌِٝمؾٍ  َْرِض زمَِٕمغْمِ  * ََم٣م فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َِم ْٕ ٌُْٕمقَن دِم ا ـَ َيْٓمٙمُِٚمقَن ايمٛمح٣مَس َوَي ٌِٝمُؾ فَمعَم ايمحِذي ًح اَم ايم إِٞمح

ْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمؿٌ  ؼِّ ُأويَمئَِؽ ََلُ ـْ ﴿، وسمٕمده٤م: [21-22 ]اًمِمقرى:﴾احْلَ
ِ ـْ َصػَمَ َونَمَٖمَر إِنح َذيمَِؽ ظمَ َوظمََ



 0033 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

َُُمقرِ  ْٕ  .[25]اًمِمقرى: ﴾فَمْزِم ا

احل٘مٞم٘م٦م يمام هل ومّمحٗمٙمؿ ؾمؽمُمك سمٕمد يقم ذم اًم٘مامُم٦م، أُم٤م أٟم٤م إن ؿم٤مء إن شمٜم٘مٚمقا  وم٠مٟمتؿ

اهلل ؾم٠ميمت٥م ومٞمٙمؿ ويٌ٘مك يمت٤مسًم٤م إمم أن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم، أٟم٤م ٓ أىمقل ًمٙمؿ: 

شمٜم٘مٚمقن همػم احل٘مٞم٘م٦م، اًمٙمالم ُمًجؾ وأيًْم٤م ـمٚم٦ٌم قمٚمؿ طمْمقر، أُم٤م اًمتزيٞمػ واًمتِمٝمػم 

قم٦م أو أي صح٤موم٦م ٓ سمد أن ٟمرد قمٚمٞمٝم٤م، أٟمتؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ ومٙمقٟمقا قمغم طمذر ُمـ هذا أي إذا

شمٙمتٌقن ذم ضمرائد وجمالت طمتك وًمق ُمـ إذاقم٦م وشمّمٌح رحًي٤م، أُم٤م ٟمحـ ومًٜمٙمت٥م ذم 

يمت٤مب إن ؿم٤مء اهلل ويٌ٘مك قم٤مره قمغم اعمٗمؽميـ، ومٜمٜمّمحٝمؿ أن ي٘مقًمقا يمٚمٛم٦م احلؼ، وأن يت٘مقا 

روا احلؼ، أؾم٠مل اهلل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم مجٞمع ُم٤م يٜم٘مٚمقٟمف، صمؿ سمٕمده٤م أيًْم٤م جي٥م أن يتح

 اًمٕمٔمٞمؿ أن يقوم٘مٜم٤م وإي٤ميمؿ عم٤م حي٥م ويرى واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

* * * 
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 ف.وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًم

 أُم٤م سمٕمد:

وم٤مًم١ًمال: هؾ هٜم٤مك ىمقى ذم سمالد صٕمدة شمٕم٤مرض اًمقطمدة أم ٓ؟ واجلقاب واحلٛمد 

: هلل رب اًمٕم٤معملم أُم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ وم٢من اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ًمٜمٌٞمف حمٛمد 

٥ًم يمِْٙمَٔم٣مظمَكِمَ ﴿ ٓح َرمْحَ ٙمقٟمقا رمح٦م ، وم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ يٜمٌٖمل أيًْم٤م أن ي[225]آٟمٌٞم٤مء:﴾َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك إِ

ُ٘مْؿ ﴿وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ،ًمٚمٕم٤معملم ًِ ـْ َأْٞمُٖم يَمَٗمْد صَم٣مَءىُمْؿ َرؽُمقٌل َِم

 .[216]اًمتقسم٦م:﴾فَمِزيٌز فَمَٙمْٝمِف ََم٣م فَمٛمِتهْؿ ضَمِريٌص فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ زم٣ِمظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َرُؤوٌف َرضِمٝمؿٌ 

تٝمؿ سم٤معمجتٛمع ٓ شمٜم٤مذم أن وهٙمذا يٜمٌٖمل ٕهؾ اًمٕمٚمؿ أن يٙمقٟمقا رمح٤مء سم٤معمجتٛمع، ورمح

ـَ آََمٛمُقا ىُمقُٞمقا ﴿ي٘مقًمقا يمٚمٛم٦م احلؼ8 ٕن اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ـْ نَمٛمِّٝم٣مً  وَْمَرزمكَِم إِْن َيُ٘م ْٕ ـِ َوا ُ٘مْؿ َأِو ايْمَقايمَِدْي ًِ ِط ؾُمَٜمَداَء هللِحِ َويَمْق فَمعَم َأْٞمُٖم ًْ اَِمكَم زم٣ِميْمِٗم غمًا َأْو هَمٗمِ  وَمقح

َقى ٣مهللُهمَ  ـَ ﴿، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: [253]اًمٜم٤ًمء:﴾َأْولَم ِِبِاَم هَمال سَمتحٌُِٔمقا اَْلَ إِنح ايمحِذي

ـْ زَمْٔمِد ََم٣م زَمٝمحٛمح٣مُه يمِٙمٛمح٣مِس دِم ايْم٘مَِت٣مِب ُأويَمئَِؽ َيٙمْ  َدى َِم ٌَٝمِّٛم٣َمِت َواَْلُ ـَ ايْم َٔمٛمُُٜمُؿ َيْ٘مُتُٚمقَن ََم٣م َأْٞمَزيْمٛم٣َم َِم

فِمٛمُقنَ َوَيْٙمَٔمٛمُ  اهللُ ـَ سَم٣مزُمقا َوَأْصَٙمُحقا َوزَمٝمحٛمُقا هَمُٟمويَمئَِؽ َأسُمقُب فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوَأَٞم٣م *  ُٜمُؿ ايمالح ٓح ايمحِذي إِ

ضِمٝمؿُ  اُب ايمرح َوإِْذ َأطَمَذ ﴿، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: [242-237]اًمٌ٘مرة: ﴾ايمتحقح

ٌَٝمِّ  اهللُ ـَ ُأوسُمقا ايْم٘مَِت٣مَب يَمُت ٌَُذوُه َوَراَء ـُمُٜمقِرِهؿْ َِمٝمَث٣مَق ايمحِذي ]آل ﴾ٛمُٛمحُف يمِٙمٛمح٣مِس َوٓ سَمْ٘متُُٚمقَٞمُف هَمٛمَ
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 .»َمـ ؽمئؾ فمـ فمٙمؿ هم٘متٚمف أجلؿ زمٙمج٣مم َمـ ٞم٣مر«ي٘مقل:  ، واًمٜمٌل [265قمٛمران:

ومدقمقة أهؾ اًمًٜم٦م شمٕمتؼم رمح٦م ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ًمٞم٧ًم دقمقة صمقرات وٓ 

إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  اٟم٘مالسم٤مت وٓ ومتـ، وًمٞمًقا رؤوس ومتـ، يدقمقن

، أُم٤م ُم٠ًمًم٦م اًم٘مقى اًمتل شمٕم٤مرض اًمقطمدة، وأن هٜم٤مك ؿمٞمًئ٤م يٕم٤مرض اًمقطمدة هذا أُمر 

، ٟمجتٛمع ذم اًمِمٝمر ٓ أقمٚمٛمف، واضمتامقمٜم٤م دقمقة إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ًٜم٦م، ًمٞمس هٜم٤مك وىم٧م حمدد ٓضمتامع أهؾ اًم إؿمٝمر وٟمجتٛمع ذم اًمًٜم٦م، وٟمجتٛمع ذم اًمًت٦م

 .ًمٙمٜمٝمؿ جيتٛمٕمقن ويدقمقن إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

أُم٤م وطمدة اعمًٚمٛملم ومٝمذا أُمر يتٓمٚمٌف اإلؾمالم وم٢من اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

اَم اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن إطِْمَقةٌ ﴿ ٌِْؾ ﴿، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: [22]احلجرات:﴾إِٞمح  اهللِ َوافْمَتِِمُٚمقا زمَِح

وُمقاََجِٝمٔم٣ًم َوٓ سمَ  ، وم٤مقمتّمٛمقا: أي أٟمتؿ أهي٤م اعم١مُمٜمقن، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف [225]آل قمٛمران:﴾َٖمرح

ُٗمقنِ ﴿وشمٕم٤ممم:  ُ٘مْؿ هَم٣مسمح ٥ًم َواضِمَدًة َوَأَٞم٣م َرزمه ُتُ٘مْؿ ُأَمح ، وم٤مًمقاضم٥م قمغم [31]اعم١مُمٜمقن:﴾َوإِنح َهِذِه ُأَمح

ٞمًٕم٤م اعمًٚمٛملم أن يٙمقٟمقا أُم٦م واطمدة، وُم٤م ومرىمتٝمؿ إٓ اًمًٞم٤مؾم٤مت اعمٜمحروم٦م، وضمٕمٚمتٝمؿ ؿم

٦َم ﴿وأطمزاسًم٤م، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ًْ وُمقا ِديٛمَُٜمْؿ َوىَم٣مُٞمقا ؾِمَٝمٔم٣ًم يَم ـَ هَمرح إِنح ايمحِذي

ءٍ  عم٤مذا؟  ،، أُم٤م أن يتحد ُمًٚمؿ وؿمٞمققمل ومٝمذا أُمر ٓ ي٘مره اًمديـ[237]إٟمٕم٤مم:﴾َِمٛمُْٜمْؿ دِم َرْ

ـْ ُدوِن ٓ َيتحِخِذ اظم٠ُْمْ ﴿ٕن اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـَ َأْويمَِٝم٣مَء َِم َِمٛمُقَن ايْمَ٘م٣مهمِِري

ـَ  ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ هَمَٙمْٝمَس َِم ُرىُمُؿ  اهللِاظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َوََم ٓح َأْن سَمتحُٗمقا َِمٛمُْٜمْؿ سُمَٗم٣مًة َوحُيَذِّ ٍء إِ  اهللُدِم َرْ

                                                        

ا مـ طمديث أيب هريرة ريض اهلل قمـف ( وهمػممه7/408( واًمؽممذي )10/91رواه أسمق داود )( 2432)

(، وىمد ضماء قمـ مجاقمة مـ اًمصحاسمة مـفؿ قمٌداهلل سمـ قمؿرو ريض 1/32)"اجلامع اًمصحقح"وهق ذم 

 (.1/31( واسمـ ماضمة وهمػممها وهق ذم اجلامع )1/102اهلل قمـفام قمـد احلايمؿ )
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فُ  ًَ شمالث َمـ ىمـ همٝمف وصمد ِبـ ضمالوة اإليامن: «: ، وي٘مقل اًمٜمٌل [16]آل قمٛمران:﴾َٞمْٖم

ي٘مقن اهلل ورؽمقيمف أضم٤م إيمٝمف مم٣م ؽمقامه٣م، وأن حي٤م اظمرء ٓ حيٌف إٓ هلل، وأن ي٘مره أن  أن

، ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م »يرصمع إلم ايم٘مٖمر زمٔمد إذ أٞمٗمذه اهلل َمٛمف ىمام ي٘مره أن يٗمذف دم ايمٛم٣مر

  .سمـ ُم٤مًمؽ أٟمس

يمت٤مسمف  وم٤محت٤مد اعمًٚمؿ ُمع اًمِمٞمققمل هذا أُمر ٓ ي٘مره اًمديـ، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم

ـَ آََمُٛمقا ٓ سَمتحِخُذوا ايْمَٝمُٜمقَد َوايمٛمحَِم٣مَرى َأْويمَِٝم٣مَء زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمَِٝم٣مُء زَمْٔمٍض ﴿اًمٙمريؿ:  ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ُف َِمٛمُْٜمْؿ إِنح  ْؿ َِمٛمُْ٘مْؿ هَم١مِٞمح ـْ َيَتَقَلحُ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف [32]اعم٤مئدة:﴾ٓ َُّيِْدي ايْمَٗمْقَم ايمٓمح٣مظمكِِمَ  اهللََوََم

ٌهقا ايْمُ٘مْٖمَر فَمعَم ﴿مم: وشمٕم٤م ـَ آََمٛمُقا ٓ سَمتحِخُذوا آزَم٣مَءىُمْؿ َوإطِْمَقاَٞمُ٘مْؿ َأْويمَِٝم٣مَء إِِن اؽْمَتَح ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ْؿ َِمٛمُْ٘مْؿ هَمُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ ايمٓمح٣مظمُِقنَ  ـْ َيَتَقَلحُ ياَمِن َوََم ِ ْٕ   .[15]اًمتقسم٦م:﴾ا

يًدا واطمدة، وأن يٙمقٟمقا ًمٌٜم٦م  ومٝمٙمذا يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ أن اعمًٚمٛملم جي٥م أن يٙمقٟمقا

ُمـ طمدي٨م اًمٜمٕمامن اسمـ سمِمػم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل  "اًمّمحٞمحلم"واطمدة، ومٗمل 

ؿمٖمٜمؿ ىمٚمثؾ اجلًد إذا اؾمت٘مك ٣مَمثؾ اظم٠مَمٛمكم دم سمقادهؿ وسمرامحٜمؿ وسمٔم«: رؾمقل اهلل 

 .»َمٛمف فمّمقا سمدافمك يمف ؽم٣مئر اجلًد زم٣محلٚمك وايمًٜمر

 ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل شمٕم٤ممم أيًْم٤م ُمـ طمدي٨م أيب "اًمّمحٞمحلم"وذم 

، ومٜمحـ جي٥م »اظم٠مَمـ يمٙمٚم٠مَمـ ىم٣ميمٌٛمٝم٣من يُمد زمٔمّمف زمٔمًّم٣م«: قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

قمٚمٞمٜم٤مُمٕمنم اعمًٚمٛملم أن ٟمٙمقن يًدا واطمدة، وٟمحـ ٟمتٛمٜمك أن جيتٛمع اعمًٚمٛمقن أسمٞمْمٝمؿ 

                                                        

 (.43( )م 16/21)خ ( 2433)

 (.2586( )م 6011)خ ( 2434)

 (.2585( )م 2446شمؼدم )خ ( 2435)
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هذا اًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم أن يدقمق إمم هذا إمم وطمدة  ،وأؾمقدهؿ وقمرسمٞمٝمؿ وقمجٛمٞمٝمؿ

ٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم، وأن يٙمقن هلؿ إُم٤مم واطمد ىمرر جي٤مهدون ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أقمداء اإلؾمالم، يم

واإلؾمالم رمح٦م طمتك ٕقمداء اإلؾمالم، اإلؾمالم ًمٞمس ومٞمف وطمِمٞم٦م أن ي٘مّمػ 

، »وم٣مسمٙمقا َمـ ىمٖمر زم٣مهلل«يم٤من إذا أرؾمؾ هي٦م ي٘مقل هلؿ:  سم٤مًمٓم٤مئرات، دقمقة اًمرؾمقل 

الث إلم اإلؽمالم أو اجلزي٥م أو ادفمقا إلم إضمدى شم«صمؿ سمٕمد ذًمؽ ي٘مقل هلؿ: 

 .»ايمٗمت٣مل

ومٜمحـ أهؾ اًمًٜم٦م ٟمجتٛمع ذم طمدود ُم٤م ٟمًتٓمٞمع ٟمتذايمر أُمقر ديٜمٜم٤م، وٟمتحدث قمـ 

ُمقاوٞمع، ُمثاًل ؿمخص يتحدث قمـ احل٥م واًمٌٖمض ذم اهلل، وآظمر يتحدث قمـ 

آؾمت٘م٤مُم٦م، وآظمر يتحدث قمـ ؾمػم اًمدقمقة وقمـ ـمريؼ اًمدقمقة، دقمقة إمم يمت٤مب اهلل 

، وىمد يم٤من اًمٕمٚمامء اعمت٘مدُمقن رسمام جيتٛمع قمٜمد اًمٕم٤ممل اًمقاطمد ىمدر اهلل  وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل

ؾمتلم أًمًٗم٤م، طمتك ٓ يًتٓمٞمع أن يٌٚمٖمٝمؿ، ويٌٚمٖمقهؿ سمقاؾمٓم٦م اعمًتٛمٚملم، مل شمٙمـ هٜم٤مك 

 ُمٙمؼمات صقت أو يٌ٘مك اعمًتٛمكم ُمدى اًمّمقت وهق يٌٚمغ ُمـ سمٕمده.

اصمتٚمع ومقم دم زمٝم٦م وَم٣م «: وم٤مٓضمتامع عمدارؾم٦م اًمديـ هذا أُمر يرهم٥م ومٞمف، اًمٜمٌل 

َمـ زمٝمقت اهلل يتٙمقن ىمت٣مب اهلل ويتدارؽمقٞمف همٝمام زمٝمٛمٜمؿ إٓ ٞمزيم٦م فمٙمٝمٜمؿ ايمً٘مٝمٛم٥م، وضمٖمتٜمؿ 

، وسمحٛمد اهلل اعمًٚمٛمقن هلؿ اضمتامقم٤مت ذم أُم٤ميمـ ؿمتك، »اظمالئ٘م٥م، ونمُمٝمتٜمؿ ايمرمح٥م

وُمـ اعم١مؾمػ ضمًدا أن اًمًٚمٗمٞملم ٓ جيدون ُمٙم٤مًٟم٤م جيتٛمٕمقن ومٞمف إٓ ذم أُمريٙم٤م، ُمـ هذه 

زوسمٕم٤مت إذا ىم٤مم اًمداقمل إمم اهلل، واضمتٛمع قمٜمده ىمدر ُم٤مئ٦م واطمد أو ىمدر ُم٤مئتلم فمٜمقا أٟمف اًم

                                                        

 ( قمـ سمريدة ريض اهلل قمـف.1731/3رواه مًؾؿ )( 2436)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2699)م ( 2437)
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يريد أن ي٘مقم سمثقرة، أو ي٘مقم سم٤مٟم٘مالب ومٚمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م، أن اًمٙمراد قمٜمدٟم٤م ٓ 

 شم٤ًموي اًمٌٕمر، وأٟمٜم٤م ًمًٜم٤م ـم٤مُمٕملم ذم اًمٙمراد.

 ٌدون اهلل.ٟمحـ ٟمريد أن ٟمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل يمٞمػ يٕم

اعمًٚمٛمقن ُمٜمٝمؿ أن ُمـ يدقمق همػم اهلل، وُمٜمٝمؿ ُمـ يتٛمًح سم٠مشمرسم٦م اعمقشمك، وُمٜمٝمؿ ُمـ 

، وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يٗمرق سملم اًمِمٞمققمل واعمًٚمؿ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٥ًم صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

واهلل  ٓ يٗمرق سملم اعمٜمجؿ واًمٕم٤ممل، وم٤معمًٚمٛمقن حمت٤مضمقن إمم شمققمٞم٦م أطمقج ُم٤م يٙمقن.

 اعمًُتٕم٤من.

* * * 
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إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م 

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ 

 إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

٥ٌم ﴿٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح ـَ ايْمُٗمْرآِن ََم٣م ُهَق ؾِمَٖم٣مٌء َوَرمْحَ ُل َِم َوُٞمٛمَزِّ

٣مراً  ًَ ٓح طَم ، ذم هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م سمٞم٤من [61]آهاء:﴾يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َوٓ َيِزيُد ايمٓمح٣مظمكَِِم إِ

 ًمالؾمتِمٗم٤مء سم٤مًم٘مرآن.

 ـم٥م أضم٤ًمم، وىمد واًمٓم٥م يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م: إمم ـم٥م ىمٚمقب وإمم

ُمتٙم٤مصمرة شمِمٛمؾ هذا وهذا، واعمًٚمٛمقن واعمجتٛمع وإن  وردت أطم٤مدي٨م قمـ اًمٜمٌل 

يم٤من حمت٤مضًم٤م إمم ُمقاوٞمع ؿمتك متس سمحٞم٤مشمف، إٓ أٟمٜمل رأي٧م اًمٓم٥م دظمؾ قمٚمٞمٜم٤م سمًٌٌف ُم٤م 

خيؾ سمٕم٘مٞمدشمٜم٤م، ومرأي٧م أن أظمّمص ًمٞمٚمتٜم٤م هذه إن ؿم٤مء اهلل ًمٚمٓم٥م اًمٜمٌقي، وًمٞمس ُمٕمٜمك 

ٓم٥م اًمٜمٌقي، وأن ُم٤م قمداه ٓ جيقز اؾمتٕمامًمف، وٓ جيقز اًمٕمالج سمف، هذا أٟمف ي٘متٍم قمغم اًم

ًمٙمـ اًمٓم٥م اًمٜمٌقي ُم٠مُمقن اًمير، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم هذه أي٦م اًمتل شمٚمقٟم٤مه٤م 

٥ٌم يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكِمَ ﴿قمٚمٞمٙمؿ:  ـَ ايْمُٗمْرآِن ََم٣م ُهَق ؾِمَٖم٣مٌء َوَرمْحَ ُل َِم ، وم٤مًم٘مرآن يٕمتؼم [61]آهاء:﴾َوُٞمٛمَزِّ

قسمٜم٤م، ويٕمتؼم ؿمٗم٤مء ٕضم٤ًمُمٜم٤م، أُم٤م ؿمٗم٤مؤه ًم٘مٚمقسمٜم٤م وم٢من اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف ؿمٗم٤مء ًم٘مٚم

ُدوِر َوُهدًى ﴿اًمٙمريؿ:  ُ٘مْؿ َوؾِمَٖم٣مٌء ظم٣َِم دِم ايمِمه ـْ َرزمِّ ٣َم ايمٛمح٣مُس وَمْد صَم٣مَءسْمُ٘مْؿ ََمْقفِمَٓم٥ٌم َِم َي٣م َأُّيه

٥ٌم يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكِمَ   .[35]يقٟمس:﴾َوَرمْحَ
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ُمٞمت٦م سم٥ًٌم اًمٕمالج اإلهلل، ومرب صٜمديد ُمـ  اهلل قمزوضمؾ ىمد أطمٞم٤م ىمٚمقسًم٤م يم٤مٟم٧م

يتٚمق اًم٘مرآن ومٞمٌ٘مك ُمتحػًما، ويٌ٘مك ُمٗمٙمًرا، وم٘مد  صٜم٤مديد ىمريش يًٛمع رؾمقل اهلل 

سمـ ُمٓمٕمؿ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف  قمـ ضمٌػم روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام

ًمٜمٌل ىم٤مل: ويم٤من ضمٌػم آٟمذاك يم٤مومًرا ىم٤مل: ذه٧ٌم إمم اعمديٜم٦م ومقصٚم٧م إمم اعمديٜم٦م ومًٛمٕم٧م ا

ـْ نَمغْمِ ﴿يّمكم هبؿ اعمٖمرب وم٘مرأ ؾمقرة اًمٓمقر طمتك سمٚمغ إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم:   َأْم طُمٙمُِٗمقا َِم

٣ميمُِٗمقنَ  ٍء َأْم ُهُؿ اخْلَ ، ىم٤مل: ومٙم٤مد ىمٚمٌل أن يٜمّمدع، وذم رواي٦م: ومٙم٤مد ىمٚمٌل [53]اًمٓمقر: ﴾َرْ

 أن يٓمػم، وذم رواي٦م: ومقىمع اإليامن ذم ىمٚمٌل.

وىم٤مل: ي٤م حمٛمد إن ىمقُمؽ    اًمٜمٌلأن رضماًل أشمك إمم "صحٞمح ُمًٚمؿ"وذم 

ي٘مقًمقن: إن سمؽ وسمؽ يٕمٜمل أن سمؽ ؿمٞمًئ٤م ُمـ اعمس وهق اجلٜمقن وإين أقمرف ؿمٞمًئ٤م ُمـ 

طمديًث٤م ُمـ صدر ظمٓمٌتف: إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف  اًمٓم٥م وم٘مرأ قمٚمٞمف اًمٜمٌل 

وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل 

وم٘م٤مل ًمف: وامد أقمد قمكم  قاعمٝمتدي وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، صمؿ ؾمٙم٧م اًمٜمٌل ومٝم

يمٚمامشمؽ ي٤م حمٛمد، ًم٘مد سمٚمٖم٧م ٟم٤مقمقس اًمٌحر أي ىمٕمر اًمٌحر، ُمـ سمالهمتٝم٤م وطمالوهت٤م، وُم٤م 

 اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف ُمـ اخلػم.

وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل إين  أن رضماًل أشمك إمم اًمٜمٌل  "ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد"وذم 

                                                        

 ( وهق ذم مًؾؿ خمتًٍما سمذيمر اًمؼراءة ومؼط.463( )م 4854/4023)خ ( 2438)

 ( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام.868)م ( 2439)

اجلامع "هلل قمـف وهق ذم ( قمـ أيب رمثة ريض ا11/261/ؿمايمر(، وأسمق داود )7110رواه امحد )( 2440)

 (.6/352) "اًمصحقح
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 ، أو هبذا اعمٕمٜمك.»أٞم٦م رهمٝمؼ واهلل هق ايمْمٌٝم٤م«: ٜمٌل ـمٌٞم٥م، وم٘م٤مل ًمف اًم

وم٤مًمتقيمؾ واًمدقم٤مء ُمـ أيمؼم إؾم٤ٌمب، ورب ُمرض ىمد قمجز قمٜمف إـم٤ٌمء ومػمضمع 

اعمريض سم٘مٚمٌف إمم اهلل قمزوضمؾ وىمد أيس ُمٜمف إـم٤ٌمء وىم٤مًمقا: ٓ قمالج ًمؽ، يرضمع 

 اعمريض إمم رسمف قمزوضمؾ ومٞمٙمِمػ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٜمف ُم٤م يم٤من ومٞمف.

َم٣مء «ي٘مقل:  : ُم٤مء زُمزم، اًمٜمٌل إدوي٦م اًمٜمٌقي٦م اًمتل أظمؼم قمٜمٝم٤م اًمٜمٌل وُمـ 

ويمؿ ُمـ ؿمخص يٌتغم سم٤مُٕمراض صمؿ ينمب ُمـ  ، هٙمذا ي٘مقل،»زَمزم ظم٣م ذب يمف

 ُم٤مء زُمزم ويِمٗمٞمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

وأيًْم٤م اًمتقيمؾ قمغم اهلل قمزوضمؾ، إذا يم٤من اإلٟم٤ًمن رقمديًدا ىمد اؾمتقًم٧م قمٚمٞمف إوه٤مم 

 رسمام يمام يٕمرف هذا أـم٤ٌمء اًمٜمٗمس شمتًٚمط قمٚمٞمف إُمراض اًمتل يم٤من يتقمهٝم٤م.وم٢مٟمف 

َم٣م «ُمـ طمدي٨م أيب هريرة:  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"ي٘مقل يمام ذم  ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

ُمـ طمدي٨م  يمام ذم ُمًٜمد أمحد ، وي٘مقل اًمٜمٌل »أٞمزل اهلل داء إٓ أٞمزل يمف ؾمٖم٣مء

 .»زل داء إٓ أٞمزل يمف دواءأُّي٣م ايمٛم٣مس سمداووا هم١من اهلل َم٣م أٞم«سمـ ذيؽ:  أؾم٤مُم٦م

هذه إُمقر ُمٕمنم اإلظمقة وُمٕمروم٦م اًمٓم٥م اًمٜمٌقي ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م، عم٤مذا؟ ٕن 

أقمداء اإلؾمالم وىمد طمّمؾ ٓ أىمقل رسمام يٗمٕمٚمقن، يذهٌقن إمم سمٚمدة وم٘مػمة صمؿ يٜمِمئقن هب٤م 

                                                        

( وهمػمهؿ قمـ أيب اًمزسمػم قمـ 5/202( واًمٌقفؼل )3062( واسمـ ماضمة )3/357رواه أمحد )( 2441)

 ضماسمر ريض اهلل قمـف وؾمـده طمًـ وصححف اًمعالمة إًمٌاين.

 (.5678)خ ( 2442)

صحقح إدب ( وصححف إًمٌاين ذم 109( واًمٌخاري ذم إدب اعمػرد )ص 4/278اعمًـد )( 2443)

 (.4/486( وهق ذم اجلامع اًمصحقح )223)
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اعمًتِمٗمٞم٤مت صمؿ يدقمقن إمم اًمٙمٗمر، ويدقمقن إمم اًمتؼمج واًمًٗمقر، واًمٕمالج اًمٜمٌقي اًمذي 

ذم احل٦ٌم  ٚمف اعمًٚمٛمقن يمٗمٞمؾ سمٕمالج يمثػم ُمـ إُمراض، ومٗمل اًمّمحٞمح قمـ اًمٜمٌل ضمٝم

 .»همٝمٜم٣م ؾمٖم٣مء َمـ ىمؾ داء إٓ ايم٣ًمم«اًمًقداء اًمتل ٟمًٛمٞمٝم٤م سم٤مًم٘محٓم٦م ي٘مقل: 

ومٞمٛمٙمـ أن شمًتٕمٛمؾ ىمٝمقة وشم١ميمؾ وىمد ُمر سمٕمض اًمًٚمػ  هٙمذا ي٘مقل اًمٜمٌل 

٦م شمؿ ذروه٣م دم أٞمٖمف، أي طمذوا ؾمٝمًئ٣م َمـ احل٥ٌم ايمًقداء ودومقه٣م َمع زي«سمٛمريض وم٘م٤مل: 

 أو هبذا اعمٕمٜمك.، »اصمٔمٙمقه٣م صٔمقًدا دم أٞمٖمف

ومٞمٜمٌٖمل أن شمٕمرف ذوح احلدي٨م ُم٤م ذم هذه احل٦ٌم اًمًقداء اًمتل ضمٝمٚمٝم٤م اًمٜم٤مس، 

وضمٝمٚمٝم٤م اعمجتٛمع، وهذه اعمًتِمٗمٞم٤مت، وًمٕمٚمٙمؿ ىمد ضمرسمتؿ يذه٥م أطمدٟم٤م وسمف زيم٤مم وُم٤م 

 .ورصم٧م ًمف احلٌقب واإلسمر أُمراًو٤م أظمرىىمد يدري إٓ و

٤ًٌم، وىمد أظمؼمت أهنؿ سم٠مورسم٤م يدرؾمقن اًمٓم٥م اًمٕمريب،  أًمََّػ وىمد  سمٕمض اعمٕم٤مسيـ يمت

وأٟمتؿ ُمٕمنم اعمًٚمٛملم ُمـ ذًمٙمؿ اًمدضم٤مل إمم ذًمٙمؿ اًمٙم٤مهـ  ،ٟمٕمؿ يدرؾمقن اًمٓم٥م اًمٕمريب

 إمم ذًمٙمؿ اعمٜمجؿ إمم ذًمٙمؿ اًمٞمٝمقدي.

اًمٓم٥م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم أُمر ُمٝمؿ، ومرب ؿمخص يٌتغم سمٍمع أو يٌتغم سمٛمرض ُمـ 

صمؿ سمٕمد ذًمؽ يًتٓمٞمع اًمٓمٌٞم٥م وهذا ُمٕمروف أن يٖمِمف ذم قم٘مٞمدشمف، ومٕمٚمٞمٜم٤م  إُمراض

ي٠مشمٞمف اعمريض يمام  ُمٕمنم اعمًٚمٛملم أن ٟمٙمقن ؾم٤ٌمىملم إمم يمؾ ظمػم، وإذا يم٤من ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

ايمٙمٜمؿ رب ايمٛم٣مس َمذه٤م ايمٌٟمس اؾمػ أٞم٦م «: ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ومٞم٘مقل اًمٜمٌل 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2215( )م 5688( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا و)خ 5687)خ ( 2444)

 ( واًمرضمؾ اًمذي ىمال هذا هق اسمـ أيب قمتقؼ اًمراوي قمـ قمائشة.5687)خ ( 2445)
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 .»ايمُم٣مدم، ٓ ؾمٖم٣مء إٓ ؾمٖم٣مؤك، ؾمٖم٣مء ٓ يٕم٣مدر ؽمٗماًم 

هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم يٕمٚمؼ ىمٚم٥م اعمريض سم٤مهلل قمزوضمؾ، ٓ يٕمٚمؼ سمديمتقر وٓ يٕمٚمؼ 

 سمٕمراف وٓ يٕمٚمؼ سمٛمٜمجؿ.

وؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل وٟمٕمؿ ُم٤م ىم٤مل: آقمتامد قمغم اًم٥ًٌم 

أن شمتٕم٤مًم٩م وًمق قمٜمد ٟمٍماين ُٕمر  سم٠مساًمٕمالج ٓ  .ذك، وشمرك اًم٥ًٌم ىمدح ذم اًمنميٕم٦م

  سمد ُمٜمف.رضوري ٓ

ًمًٜم٤م ٟمحرم قمغم اًمٜم٤مس ؿمٞمًئ٤مأطمٚمف اهلل هلؿ، وًمٙمٜمٜم٤م ٟمدقمقهؿ إمم ُم٤م هق أٟمٗمع هلؿ: 

اًمٕمالج سم٤مًم٘مرآن، يمٞمػ ٟمتٕم٤مًم٩م سم٤مًم٘مرآن؟ أشمْمٕمف طمروًزا وقمزائؿ أم شمتٕم٤مًم٩م سمف يمام أرؿمدك 

 ؟ٟمٌٞمؽ حمٛمد 

ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس أن هي٦م ُمـ أصح٤مب  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"ومٗمل 

دة ومٚمؿ يْمٞمٗمقهؿ، ٚميم٤مٟمقا ذم همزوة وم٤مؾمتْم٤مومقا أهؾ سم اؾمتْم٤مومقا أهؾ سمٚمدة رؾمقل 

ومٚمدغ ؾمٞمد احلل ومام شمريمقا قمالضًم٤م إٓ قم٤مجلقه سمف، صمؿ أشمقا إمم اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ 

وىم٤مًمقا هلؿ: إن ؾمٞمد احلل ىمد ًمدغ ومٝمؾ ومٞمٙمؿ ُمـ راق؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ وًمٙمـ واهلل ٓ ٟمرىمٞمف 

٤م، وم٠مرؾمٚمقا رضماًل وهق أسمق ؾمٕمٞمد طمتك دمٕمٚمقا ًمٜم٤م ضمٕماًل وم٢مٟمٜم٤م اؾمتْمٗمٜم٤ميمؿ ومٚمؿ شمْمٞمٗمقٟم

ىمرأ قمٚمٞمف  اخلدري وم٘مرأ قمٚمٞمف وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب، وذم سمٕمض اًمرواي٤مت ظم٤مرج اًمّمحٞمح

وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ؾمٌع ُمرات وم٘م٤مم يم٠مٟمام ٟمِمط ُمـ قم٘م٤مل، صمؿ سمٕمد أن أقمٓمقا ىمٓمٞمًٕم٤م ُمـ اًمٖمٜمؿ 

                                                        

 (.2191( )م 5675/5743)خ ( 2446)

 (.5737)خ ( 2447)

 قمـ أيب ؾمعقد.ـ رواه اًمؽممذي ( 2448)
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إن أضمؼ َم٣م «وم٘م٤مل:  وم٠ًمًمقا رؾمقل اهلل  شم٠مصمٛمقا وىم٤مًمقا: طمتك ٟم٠ًمل رؾمقل اهلل 

 .»ؿ فمٙمٝمف أصمًرا ىمت٣مب اهللأطمذسم

هذا ذم اًمرىمٞم٦م وًمٞمس ذم احلروز واًمٕمزائؿ، وًمٞمس أيًْم٤م طمتك ذم اًمتٕمٚمٞمؿ يٜمٌٖمل أن 

ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن ًمقضمف اهلل، وأظمرضم٤م ذم صحٞمحٞمٝمام

 ، ومٕمرومٜم٤م ُمـ هذا آؾمتِمٗم٤مء سم٤مًم٘مرآن.»ارضزمقا رم ؽمٜماًم «ىم٤مل:  ٟمحقه وأن اًمٜمٌل 

قمٜمد  ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م أن اًمٜمٌل  "اًمّمحٞمحلم"وذم 

وىمؾ أقمقذ ﴿، ﴾ىمؾ هق اهلل أطمد﴿ٟمقُمف يم٤من يٜمٗم٨م صمالث ٟمٗمث٤مت، يٜمٗم٨م ذم يديف صمؿ ي٘مرأ: 

، صمؿ يٛمًح ُم٤م اؾمتٓم٤مع ُمـ ضمًده، يٗمٕمؾ هذا ﴾وىمؾ أقمقذ سمرب اًمٜم٤مس﴿، ﴾سمرب اًمٗمٚمؼ

 ويم٤من أصح٤مسمف يًتِمٗمقن سم٤مًم٘مرآن. صمالث ُمرات، هٙمذا يم٤من اًمٜمٌل 

 وٟمحـ يٜمٌٖمل أن ٟمًتِمٗمل سم٤مًم٘مرآن.

سمـ قمروة قمـ أسمٞمف  هِم٤مم ُمـ طمدي٨م "اًمّمحٞمحلم"حر يمام ذم ؾُم  اًمٜمٌل 

حر، طمتك أٟمف يم٤من خيٞمؾ إًمٞمف أٟمف ي٠ميت أهٚمف وعم٤م ؾُم  أن اًمٜمٌل  :قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م

 ي٠مهتؿ، ؿم٠من اعمٕم٘مقد اًمذي يٕم٘مد قمـ اُمرأشمف، خيٞمؾ إًمٞمف أٟمف ي٠ميت أهٚمف وعم٤م ي٠مهتؿ، سمٕمدُم٤م

سمـ إقمّمؿ اًمٞمٝمقدي ومٜمزل ُمٚمٙم٤من أطمدمه٤م ضمؼميؾ وأظمر  ؾمحره ًمٌٞمد حر اًمٜمٌل ؾُم 

ي ُمًحقر ىم٤مل: وُمـ ـمٌف؟ ًممظمر: ُم٤م ًمٚمرضمؾ؟ ىم٤مل: ُمٓمٌقب أ أطمدمه٤مُمٞمٙم٤مئٞمؾ، وم٘م٤مل 

 ٦مـم٤مسمـ إقمّمؿ، ىم٤مل: ذم ُم٤مذا؟ ىم٤مل: ذم ُمِمط وُمِم٤مـم٦م ذم سمئر ذي أروان، ُمِم ىم٤مل: ًمٌٞمد

                                                        

 (.2201( )م 5736)خ ( 2449)

 (.6319/5017اكػرد هبذا اًمؾػظ اًمٌخاري )( 2450)

ًٌا.( 2451)  شمؼدم ىمري
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ٕمف حت٧م طمجر وسمف رء ُمـ اًمًحر، ومت٠مصمر يٕمٜمل رء ُمـ اًمِمٕمر وهق ذم اعمِمط ووو

ي٣م فم٣مئُم٥م أَم٣م ؾمٔمرت أن اهلل ومد «؟ دقم٤م ودقم٤م صمؿ ىم٤مل: ، ومامذا قمٛمؾ اًمٜمٌل اًمٜمٌل 

 .»أهمت٣مين أو أن اهلل ومد ؾمٖم٣مين

هٙمذا يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٌدأ سم٤مًمدقم٤مء ٓ يؽمك اًمدقم٤مء ذم أظمر، ًمٙمٜمف وإن همٗمؾ 

ـ اًمدقم٤مء، يٌدأ سم٤مًمدقم٤مء يمام ومٕمؾ اًمٜمٌل وشمرك اًمدقم٤مء ذم أظمر ٓ يٜمٌٖمل ًمف أن يٖمٗمؾ قم

، وطمدي٨م اًمًحر ىمد ـمٕمـ ومٞمف سمٕمض اعمٌتدقم٦م ُمـ اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ، وأضم٤مب 

، سمؾ هق ُمـ أصح اًمّمحٞمح قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمٚمامء سم٠مٟمف طمدي٨م صحٞمح صم٤مسم٧م قمـ اًمٜمٌل 

، وأضم٤مب قمٚمٞمٝمؿ اًم٘م٤ميض "شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م"وم٠مضم٤مب قمٚمٞمٝمؿ اسمـ ىمتٞم٦ٌم ذم يمت٤مسمف 

ذح "، وأضم٤مب قمٚمٞمٝمؿ اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم "ِمٗم٤مء ذم طم٘مقق اعمّمٓمٗمكاًم"قمٞم٤مض ذم 

، وأضم٤مب قمٚمٞمٝمؿ "ومتح اًم٤ٌمري"، وأضم٤مب قمٚمٞمٝمؿ اإلُم٤مم احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم "ُمًٚمؿ

يمِمٗمقا أسم٤مـمٞمؾ  ،"إٟمقار اًمٙم٤مؿمٗم٦م"اًمرمحـ اعمٕمٚمٛمل اًمٕمتٛمل ذم يمت٤مسمف:  قمٌد لقم٤معمٜم٤م اًمٞمٛمٜم

 .سمدون سمره٤من اًمذيـ يٓمٕمٜمقن ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

٤ًٌم ومٛمٜمٝمؿ: صؼمي اًم٘م٤ٌمين أًمػ يمت٤مسًم٤م  :ىمٚمٜم٤م إلظمقاٟمٜم٤م إن سمٕمض اعمٕم٤مسيـ ىمد أًمػ يمت

، وذيمر ُمْم٤مر اًمدواء، هذا اًمذي يتٝم٤موم٧م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس قمٚمٞمف "اًمٖمذاء ٓ اًمدواء"سمٕمٜمقان 

وذيمر  (اًمتداوي سم٤مٕقمِم٤مب) أًمػُمـ شمٚمٙمؿ اإلسمر وُمـ شمٚمٙمؿ احلٌقب، وُمٜمٝمؿ أيًْم٤م ُمـ 

رأشمف ًمٕمٚمف ذم أروسم٤م صمؿ أشمك هل٤م سم٤مٕـم٤ٌمء وم٘م٤مل إـم٤ٌمء ًمٓمٌٞمٌف أن ُمٚمًٙم٤م ُمـ اعمٚمقك ُمرو٧م اُم

وم٠مظمؼموه سم٠مٟمف ُمٞمئقس ُمـ طمٞم٤مهت٤م وم٘م٤مل: ٓ  .اخل٤مص: ىمؾ ًمف إٟمف ُمٞمئقس ُمـ طمٞم٤مهت٤م

                                                        

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.2189( )م 5766)خ ( 2452)

 . /اًمشقخ."ردود أهؾ اًمعؾؿ ذم اًمطاقمـلم ذم طمديث اًمًحر"وًمـا ذم رؾماًمة سمحؿد اهلل أضمقسمتفؿ ( 2453)
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وأُمر اًمٜم٤مس أن ييسمقا إرض وأشمقا ًمف سمٓمٌٞم٥م ُمـ رأس ضمٌؾ  .شمٗمزقمقين قمغم ؿم٘مٞم٘متل

قمقجل٧م وؿمٗمٞم٧م سم٢مذن اهلل  قمٜمده ُمـ شمٚمٙمؿ إؿمٞم٤مء اًمتل يّمٚمحٝم٤م أهؾ اًمٓم٥م اًمٕمريب، صمؿ

ريؼ زمٔمّمٛم٣م زمزمًؿ اهلل سمرزم٥م أروٛم٣م و«يٜمٗم٨م ذم أصٌٕمف وي٘مقل:  قمز وضمؾ، واًمٜمٌل 

 .»ؾمٖم٣مء يمًٗمٝمٚمٛم٣م زم١مذن رزمٛم٣م

سمـ قمٌداهلل وُمـ طمدي٨م اسمـ  ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر "صحٞمح اًمٌخ٤مري"وذم 

ايمُمٖم٣مء دم ذزم٥م فمًؾ، أو يمذفم٥م ٞم٣مر، أو ذؿم٥محمجؿ وأٞم٣م «ىم٤مل:  قم٤ٌمس أن اًمٜمٌل 

وٓ أضم٤م أن «، هٙمذا ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس، وذم طمدي٨م ضم٤مسمر: »ك أَمتل فمـ ايم٘ملأَّن

أو هبذا اعمٕمٜمك، ذسم٦م قمًؾ ُم٤م أيمثر ُم٤م ذيمر إـم٤ٌمء ذم ومقائد اًمٕمًؾ، وهٙمذا  »أىمتقي

 أيًْم٤م احلج٤مُم٦م.

، وم٠مشم٤مٟم٤م ُمـ أصح٤مب اًمؽمف ويمٜم٤م ٟمٔمـ أٟمف أشمك يتجًس يمٜم٤م ذم ُمديٜم٦م رؾمقل اهلل 

صمقسمف جير إرض، ُم٤مُمٜمٔمره ُمٜمٔمر حم٥م ًمٚمديـ، صمؿ سمٕمد ذًمٙمؿ قمغم دقمقشمٜم٤م،اًمٚمحٞم٦م حمٚمقىم٦م و

ي٘مقل زم: يمٜم٧م أقمرض ٟمٗمز  ،سم٤محلج٤مُم٦م وقُمرفُم٤مذا؟ صح٥م اًمدقمقة وأهؾ اًمدقمقة 

 قمغم اًمديمتقر ذم اًمِمٝمر وذم اًمِمٝمريـ وُمٜمذ اطمتجٛم٧م ُم٤م وصٚم٧م إمم ديمتقر.

إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك )ُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ حيًـ أن ي٘مقل:  نوم٤معمًٚمٛمقن ًمًٜم٤م ٟمًتٖمرب إذا يم٤م

، وي٘مقل: إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕمٞمؿ، إذا يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ وصؾ سمف احل٤مل إمم هذا (ٟمًتٕملم

 إُمر ومٚمًٜم٤م ٟمًتٖمرب إذا ضمٝمٚمقا اًمٓم٥م اًمٜمٌقي وأصٌحقا سمٕمد اًمٙمٝم٤من واعمٜمجٛملم.

اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري يذيمر ذم صحٞمحف: سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٙمٝم٤من، اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري وه٤ميب 

                                                        

 قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.( 2194( )م 5745/5746)خ ( 2454)

 (.5680( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف وقمـ اسمـ قمٌاس )خ 2205/71( )م 5702)خ ( 2455)
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٦م؟ اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري يم٤من ُمـ قمٚمامء اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م ي٤م ي٠مُم٦م حمٛمد؟ أم هق يم٤من ىمٌؾ اًمقه٤مسمٞم

يم٤مٟم٧م سمٕمد إًمػ، صمؿ ي٘مقل: سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٙمٝم٤من، يريد أن حيذرٟم٤م  واًمقه٤مسمٞم٦م

طمدامه٤م إظمرى ذم سمٓمٜمٝم٤م إوحيذرك، صمؿ ذيمر ذم ذم اًمٙمٝم٤من: أن اُمراشملم اىمتتٚمت٤م، وميسم٧م 

أو  ٘مدرة وهل دي٦م قمٌدد أًمزُمقا سمدي٦م ُمسمحجر أو سمٕمقد أو همػمه وم٠مؾم٘مٓم٧م، ومج٤مء ىمريٌٝم٤م وىم

أُم٦م، ضم٤مء ىمريٌٝم٤م وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل يمٞمػ ٟمدى ُمـ ٓ أيمؾ وٓ ذب وٓ ـمٕمؿ وٓ 

 .»إٞمام هذا َمـ أصح٣مب ايم٘مٜم٣من«: ي٘مقل اًمٜمٌل  اؾمتٝمؾ ومٛمثؾ ذًمؽ يٓمؾ؟

أشمدرون ُمـ هؿ اًمٙمٝم٤من؟ هؿ اًمذيـ خيؼمون قمـ أُمقر ُمٖمٞم٦ٌم، هؿ اًمذيـ يذه٥م إًمٞمٝمؿ 

يـ يذه٥م إًمٞمٝمؿ اعمريض ومٞم٘مقًمقن ًمف ُم٤م ُمروف وأهنؿ ، هؿ اًمذاًمذاه٥م إمم رداع

خيؼموٟمؽ أن ًمؽ ومٚمقؾًم٤م ذم ُمقوع يمذا ويمذا، وأٟمٙمؿ حتدصمتؿ ذم اًمٓمريؼ سمٙمذا ويمذا، 

َمـ أسمك فمراهًم٣م همًٟميمف فمـ رء مل سمٗمٌؾ «: أوًمئٙمؿ هؿ اًمٙمٝم٤من اًمذيـ ي٘مقل ومٞمٝمؿ اًمٜمٌل 

 .»يمف صالة أرزمٔمكم يمٝمٙم٥م

ؾمقاء أيم٤من ذم  اًمرأساع ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ أص٤مسمتف ؿم٘مٞم٘م٦م وهل اًمّمد ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 اجل٤مٟم٥م إيٛمـ أم يم٤من ذم اجل٤مٟم٥م إين يٕمّم٥م رأؾمف ويم٤من حيتجؿ.

                                                        

مؼتؾ "أي: قمغم طمد زقمؿفؿ أن أهؾ اًمًـة وهاسمقة، ويمالمفؿ سماـمؾ يمام سمقـف اًمشقخ ذم آظمر يمتاسمف ( 2456)

 ."اًمشقخ مجقؾ اًمرمحـ

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.1681/36( )م 5758)خ ( 2457)

رداع ومقفا اًمدضمال اًمؽٌػم واعمؾحد اًمشفػم اًمًاطمر اًمؽاومر اًمعقسمكم ٓ ضمزاه اهلل ظمػًما، كًلل اهلل أن ( 2458)

 يعجؾ سمزواًمف.

 .( قمـ سمعض أزواج اًمـٌل 2230)م ( 2459)
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يرهم٥م ومٞمٝم٤م،  ، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ٝم٤م اًمٜم٤مس أو شمريمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مساحلج٤مُم٦م اًمتل شمريم

وهٙمذا أيًْم٤م ذم اًمٕمًؾ اًمذي ؾمامه اهلل ؿمٗم٤مء، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ح٣م َئْمِرؾُمقنَ َوَأوْ ﴿ َجِر َومِم ـَ ايمُمح ٣ٌَمِل زُمُٝمقسم٣ًم َوَِم ـَ اجْلِ ِِذي َِم َؽ إلَِم ايمٛمحْحِؾ َأِن اَتح شُمؿح *  ضَمك َرزمه

اٌب خُمَْتٙمٌِػ َأيْمَقاُٞمُف همِٝمفِ  ـْ زُمُْمقَِّن٣َم َذَ ُرُج َِم ٌَُؾ َرزمِِّؽ ُذيُماًل َُيْ ـْ ىُمؾِّ ايمثحَٚمَراِت هَم٣مؽْمُٙم٘مِل ؽُم  ىُمقِم َِم

ُرونَ ؾِمَٖم٣مٌء يمِٙمٛمح٣م َي٥ًم يمَِٗمْقٍم َيَتَٖم٘مح َٔ  ٝمل.ـقمالج إًم ،[47-46]اًمٜمحؾ: ﴾ِس إِنح دِم َذيمَِؽ 

وىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل إن  أن رضماًل ضم٤مء إمم اًمٜمٌل  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"ومٗمل 

وم٘م٤مل: ي٤م  ، صمؿ ضم٤مء إمم اًمٜمٌل »اؽمٗمف فمًاًل «: سمٓمـ أظمل اؾمتٓمٚمؼ، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل 

، صمؿ ضم٤مء اًمث٤مًمث٦م »اؽمٗمف فمًاًل «: ل رؾمقل اهلل رؾمقل اهلل إن سمٓمـ أظمل اؾمتٓمٚمؼ، وم٘م٤م

صدق اهلل وىمذب «: وىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ؾم٘مٞمتف ومٚمؿ يزده إٓ اؾمتٓمالىًم٤م، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 ومً٘م٤مه قمًاًل ومِمٗمل سم٢مذن اهلل قمزوضمؾ. »زمْمـ أطمٝمؽ اؽمٗمف فمًاًل 

، ُمـ إُمقر اًمتل مل سم٤مًمنمع، واإليامن أيًْم٤م سمًٜم٦م رؾمقل اهلل  إظمقاٟمٜم٤ماإليامن ي٤م 

 ،قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف "صحٞمح اًمٌخ٤مري"تٗمٓمـ هل٤م سمٕمض إـم٤ٌمء، ومٗمل ي

إذا وومع ايمذزم٣مب دم إٞم٣مء أضمدىمؿ همٙمٝمٕمٚمًف، هم١مٞمف يّمع صمٛم٣مضمف «ىم٤مل:  أٟمف قمـ اًمٜمٌل 

 .»ايمذي زمف ايمداء ويرهمع صمٛم٣مضمف ايمذي زمف ايمدواء

وهذا طمدي٨م ٟم١مُمـ سمف، ومٝمق وارد ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ذم اًمّمحٞمح، وُمـ طمدي٨م 

، وُمـ طمدي٨م أٟمس ظم٤مرج اًمّمحٞمح، وهذا ـمٕمـ ومٞمف اعمٌتدقم٦م  ؾمٕمٞمدأيب

                                                        

 ( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف.2217( )م 5684)خ ( 2460)

 (.5782)خ ( 2461)

 ( وهمػممها وؾمـده طمًـ.7/178( واًمـًائل )3/24طمديث أيب ؾمعقد رواه أمحد )  (2462)
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اعمت٘مدُمقن، اًمذي ي٘مرأ ضمرائد اًمٓم٤مقمٜملم ذم اإلؾمالم ئمـ أن ه١مٓء احلث٤مًم٦م هؿ اًمذيـ 

، ـمٕمـ ومٞمف وىمد رد قمٚمٞمٝمؿ اسمـ ىمتٞم٦ٌم ورد قمٚمٞمٝمؿ يٓمٕمٜمقن ذم طمدي٨م رؾمقل اهلل 

 اًمٓمح٤موي، وقمٚمٚمقا سمتٕمٚمٞمٚمالت.

ظمْمع هلذا، وم٤مًمٕمالج سم٤مًمٓم٥م اًمٕمريب ويمذا اًمٓم٥م وُمـ إـم٤ٌمء اًمٕمٍميلم ُمـ 

اًمٜمٌقي، يم٤من سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م ُمـ إـم٤ٌمء سمٛم٠مرب ويم٤من ي٠مشمٞمف اعمريض وىمد شمٕمٚم٘م٧م ىمٚمقب 

اًمٜم٤مس سمتٚمٙمؿ احل٦ٌم وشمٚمٙمؿ اإلسمرة، ومامذا يم٤من يٕمٛمؾ ذًمٙمؿ اًمٓمٌٞم٥م احل٤مذق؟ يم٤من يّمػ ًمف 

ٝمؿ يٕمٓمٞمف ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمٕمًؾ، صمؿ سمٕمد ذًمؽ يٕمٓمٞمف طمٌقسًم٤م ىمٚمٞمٚم٦م، ويٕمٓمٞمف ؿمٞمًئ٤م ُمـ اإلسمر، اعم

 اًمتًٚمٞم٦م8 ٕٟمف يٕمرف أن اًمٕمًؾ سمف ؿمٗم٤مء يمام ورد سمف اًم٘مرآن. 

وهٙمذا ي٘مقل سمٕمض ُمـ يمت٥م ُمـ إـم٤ٌمء اعمٕم٤مسيـ: اًمٌّمٚم٦م صٞمدًمٞم٦م، وًمٙمـ ي٘مقل: إذا  

أقمٓمٞم٧م اعمريض سمّمٚم٦م رسمام يرُمك هب٤م ذم اًمِم٤مرع، ومٞمٜمٌٖمل ًمٜم٤م ُمٕمنم اإلظمقة أن ٟم٘مرأ، وواهلل 

 ومٚمؿ أٟمجح أود أٟمٜمل أىمرأ وأؾمتٗمٞمد ُمـ يمت٥م اًمٓم٥م.إين أود وًمٙمٜمل ىمد طم٤موًم٧م 

أُم٤م اًمِم٤ٌمب ومٝمؿ ىم٤مدرون، وإذا وضمد ُمـ ؿمٞم٤ٌمشمٜم٤م اًمذيـ ًمٞمًقا سمٛمخروملم8 ٕن اًمٓم٥م 

اًمٕمريب طمتك سمٜمجد وطمتك سم٤محلج٤مز رسمام اؾمتٖمؾ سمٕمْمٝمؿ اًمٓم٥م اًمٕمريب ًمٚمِمٕمقذة وًمٚمدضمؾ 

قاٟمف وًمٚمخراوم٦م، ومام أطمقضمٜم٤م إمم ُمـ يدرس أطمقال إؿمج٤مر واعم٠ميمقٓت ويٜمّمح إظم

 اعمًٚمٛملم إمم هذا إُمر.

وهٜم٤مك يمت٤مب ىمٞمؿ ًمٕمٚمف يٕمتؼم ُمـ أٟمٗمس اًمٙمت٥م، أٓ وهق يمت٤مب اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل 

أن ًمٞمس يمؾ ُم٤م ومٞمف صحٞمح، ومٗمل  وًمٙمـ يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ "زاد اعمٕم٤مد"شمٕم٤ممم، ُمـ يمت٤مسمف 

ذًمٙمؿ اًمٙمت٤مب اًمذي سمٕمٜمقان اًمٓم٥م اًمٜمٌقي ومٗمٞمف ـم٥م ٟمٌقي، وومٞمف ـم٥م قمريب وومٞمف ـم٥م 

أىمّمد ٓ شمرى ذم اًمٙمت٤مب أٟمؽ شمٙمت٥م ذم إٟم٤مء يمذا ويمذا صمؿ شمنمسمف، هذا ُمردود  يقٟم٤مين،
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اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم رأس ُمـ رؤوس  قمغم احل٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم، احل٤مومظ

ي١مظمذ ُمـ ىمقًمف ويؽمك إٓ رؾمقل  يُمؾٌّ دقم٤مة اًمتقطمٞمد وإُم٤مم ُمـ أئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م، وًمٙمـ 

قن وإن يم٤من اًمِمخص حمٌقسًم٤م ًمدهيؿ، واًمٕمرب أٟمٗمًٝمؿ ، وم٠مهؾ اًمًٜم٦م ٓ يتٕمّمٌاهلل 

ُم٤مذا يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن؟ يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: احلٛمٞم٦م هل رأس اًمدواء واًمٌٓمٜم٦م أي اًمتخٛم٦م هل 

َي٣م زَمٛمِل آَدَم طُمُذوا ﴿رأس اًمداء، وىمد ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء ذم شمٗمًػم ىمقل اهلل قمزوضمؾ: 

زُمقا  ِجٍد َوىُمُٙمقا َواْذَ ًْ همكِمَ ِزيٛمََتُ٘مْؿ فِمٛمَْد ىُمؾِّ ََم ُف ٓ حُي٤ِمه اظمُْْنِ هُمقا إِٞمح ، [52ٕقمراف:ا] ﴾َوٓ سُمْنِ

ن أيًْم٤م ىمد أؿم٤مر أيًْم٤م اًمٓم٥م، أو مجٕم٧م رؤوس اًمٓم٥م، واًم٘مرآ ي٘مقل: إهن٤م مجٕم٧م أٟمقاع

ُم٤م ٓ  إمم رء ُمـ رؤوس اًمٓم٥م8 ٕٟمٜم٤م ُم٤م ٟمحٛمؾ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

، يمؾ رء مم٤م رؾمقل اهلل  يتحٛمالن وٟم٘مقل يمؾ رء ُمقضمقد ذم يمت٤مب اهلل وذم ؾمٜم٦م

 .حيت٤مج إًمٞمف اًمٌنم ذم اًمتنميع ُمقضمقد ذم يمت٤مب اهلل وذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

، »أٞمتؿ أفمٙمؿ زمٟمَمقر دٞمٝم٣مىمؿ«ي٘مقل:  أُم٤م ذم إُمقر اًمدٟمٞمقي٦م وم٤مًمرؾمقل 

إن اًم٘مرآن أشمك سمرؤوس اًمٓم٥م وسمام  :ي٘مقل احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٙمالم

٣مٍم ﴿ؿم٠من اًمقىم٤مي٦م: حيت٤مج إًمٞمف ىم٤مل ذم  ـْ َأيح ٌة َِم ـْ ىَم٣مَن َِمٛمُْ٘مْؿ ََمِريّم٣ًم َأْو فَمعَم ؽَمَٖمٍر هَمِٔمدح هَمَٚم

، عم٤م يم٤من اعم٤ًمومر رسمام يي اًمًٗمر سمّمحتف ومٛمـ أضمؾ اًمقىم٤مي٦م، وُمـ [262:اًمٌ٘مرة]﴾ُأطَمرَ 

  .أضمؾ طمٗمظ صحتف أذن اهلل ؾمٌح٤مٟمف أن يٗمٓمر إذا يم٤من ُم٤ًمومًرا صمؿ سمٕمد ذًمؽ ي٘م٣م

ُ٘مؿْ ﴿ُمـ شمٗمًػم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  ٜمٌطتوي٘مقل أيًْم٤م: يً ًَ ، [17]اًمٜم٤ًمء:﴾َوٓ سَمْٗمُتُٙمقا َأْٞمُٖم

يًتٜمٌط ُمٜمٝم٤م اًمقىم٤مي٦م عمـ يم٤من ٓ ي٘مدر قمغم اؾمتٕمامل اعم٤مء إُم٤م ًمؼمد وإُم٤م ًمير، صمؿ أيًْم٤م 

                                                        

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.2363رواه مًؾؿ ) (2463)
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ـْ َرْأؽِمِف هَمِٖمْدَي٥ٌم ﴿ي٘مقل ذم شمٗمًػم ىمقل اهلل قمزوضمؾ:  ـْ ىَم٣مَن َِمٛمُْ٘مْؿ ََمِريّم٣ًم َأْو زمِِف َأذًى َِم هَمَٚم

ٍؽ َمِ  ًُ ـْ َرْأؽِمفِ ﴿، ي٘مقل: ذم ىمقًمف: [274]اًمٌ٘مرة:﴾ـْ ِصَٝم٣مٍم َأْو َصَدوَم٥ٍم َأْو ُٞم  ﴾َأْو زمِِف َأذًى َِم

، ومٞمف آؾمتٗمراغ8 ٕن اًمٓم٥م يٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م: إمم وىم٤مي٦م وإمم اًمٌٕمد قمٜمف وإمم [274]اًمٌ٘مرة:

 شمٌخر ، وم٠مذن عمـ يم٤من سمف أذى ؾمقاء أيم٤من ىمٛماًل أو همػمه أن حيٚمؼ رأؾمف ورسمامآؾمتٗمراغ

 رأؾمف واطمت٤مج إمم أن حيٚمؼ.

وم٤مًم٘مّمد إظمقاين ذم اهلل أن اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م أؿم٤مرا إمم اًمٓم٥م، وُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف إيامن 

ٖمزون سم٥ًٌم اًمٓم٥م إمم سمٚمدهؿ وإمم أن يًتٖمٜمك قمـ يمثػم ُمـ إؿمٞم٤مء، ومٝم٤مهؿ اعمًٚمٛمقن يُ 

 ىمٕمر دورهؿ، وًمٕمٚمٙمؿ شمذيمرون شمٚمٙمؿ اًمْمج٦م اًمتل ُمٜمٝم٤م اًمّمحٞمح وُمٜمٝم٤م اًمٙمذب، وًمٙمـ

اًمذي يم٤من سمف اًمٜمّم٤مرى، ويم٤مٟمقا  [ُمًتِمٗمك ضمٌٚم٦م]ىمد وىمع رء ُمٜمٝم٤م: ُم٤م وىمع سمـ 

يدقمقن سمٕمض اعمًٚمٛملم إمم اًمتٜمٍم، وهٙمذا أيًْم٤م ُمًتِمٗمك ُمقضمقد سمّمٕمدة، ومٝمؾ رأيٜم٤م 

 .رؾمقل اهلل  ؾُمٜم٦َّم أهؾ صٕمدة همْمٌقا هلل أم همْمٌقا ُمـ أضمؾ اٟمتِم٤مر

سم٤معمرأة اعمًٙمٞمٜم٦م إذا يم٤مٟم٧م  ػيمٞمٟم٤ًمء اعمًٚمٛملم، و ُمًتِمٗمك ٟم٤ًمء اًمٜمّم٤مرى ي٠مشملم إمم

 وشم٠مشمٞمٝم٤م شمٚمٙمؿ اعمرأة اًمٜمٍماٟمٞم٦م حتت٘مر ٟمٗمًٝم٤م وحتت٘مر ديٜمٝم٤م وحتت٘مر سمٚمده٤م. ،قمغم شمٚمٙمؿ احل٤مًم٦م

وهٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم ومجدير سمٜم٤م أن ٟمٌتٕمد قمام ييٟم٤م سمديٜمٜم٤م، وٕن يٛمرض أطمدٟم٤م، 

 وٕن يٛمقت أطمدٟم٤م أهقن ُمـ أن حيّمؾ ظمٚمؾ سمٕم٘مٞمدشمٜم٤م.

 ٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م وأن يتقومٜم٤م ُمًٚمٛملم.أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حي

                                                        

وىمد أومًدوا أكاؾًما مـ اعمًؾؿلم، وٓ يزال هذا  واًمتـصػم هذا اعمًتشػك صار ويمًرا ًمؾٌاـمؾ( 2464)

 اعمًتشػك إمم يقمـا قمجؾ اهلل سمزوال اًمـصارى مـف.
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 صل يف احملاضرات املتعلقة بدعوة أهل السنة
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٤ًٌم ُم٤ٌمريًم٤م يمام حي٥م رسمٜم٤م ويرى، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل  احلٛمد هلل محًدا يمثػًما ـمٞم

 قًمف.وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾم

 أُم٤م سمٕمد:

٤م وم٤مًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف، و ٟمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم قمغم ُم٤م ين ُمـ اخلػم وُم٤م إِٟمَّ

ٜمتٗمع هب٤م، ٟمحٛمد اهلل قمغم ذًمؽ صمؿ سمٕمد ذًمؽ ٟمتقاىص ين ُمـ ُمٕمدات اعمقاصالت اًمتل يُ 

ْٝمٛم٣َم﴿مجٞمًٕم٤م سمت٘مقى اهلل قمز وضمؾ، وم٢من اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:   َويَمَٗمْد َوصح

ُٗمقا  ٣مىُمْؿ َأِن اسمح ٌْٙمُِ٘مْؿ َوإِيح ـْ وَم ـَ ُأوسُمقا ايْم٘مَِت٣مَب َِم ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف [252]اًمٜم٤ًمء:﴾اهللَايمحِذي

٣ٌَمئَِؾ يمَِتَٔم٣مَرهُمقا ﴿وشمٕم٤ممم:  ـْ َذىَمٍر َوُأْٞمَثك َوصَمَٔمْٙمٛم٣َمىُمْؿ ؾُمُٔمقزم٣ًم َووَم ٣م طَمَٙمْٗمٛم٣َمىُمْؿ َِم ٣م ايمٛمح٣مُس إِٞمح َ َي٣م َأُّيه

اظمًٙمؿ أطمق اظمًٙمؿ، ٓ «ي٘مقل:  ، واًمٜمٌل [25]احلجرات:﴾َأسْمَٗم٣مىُمؿْ  اهللِ  إِنح َأىْمَرََمُ٘مْؿ فِمٛمَْد 

اَمرئ َمـ ايممم أن  زمح٤ًميٓمٙمٚمف وٓ ُيذيمف وٓ حيٗمره، ايمتٗمقى ه٣مهٛم٣م ويُمغم إلم صدره، 

 .»حيٗمر أطم٣مه، ىمؾ اظمًٙمؿ فمعم اظمًٙمؿ ضمرام: دَمف وَم٣ميمف وفمروف

 (.1342رواه ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف )

 : أي اًمٜم٤مس أيمرم؟ؾ ًمٚمٜمٌل وىمٞم

زمـ  زمـ ٞمٌل اهلل همٝمقؽمػ ٞمٌل اهلل«، ىم٤مًمقا: ًمًٜم٤م قمـ هذا ٟم٠ًمًمؽ، ىم٤مل: »أسمٗم٣مهؿ«ىم٤مل: 

همٔمـ َمٔم٣مدن ايمٔمرب سمًٟميمقين؟ طمٝم٣مرهؿ دم «، ىم٤مًمقا: ًمًٜم٤م قمـ هذاٟم٠ًمًمؽ، ىم٤مل: »ٞمٌل اهلل

 .»اجل٣مهٙمٝم٥م طمٝم٣مرهؿ دم اإلؽمالم إذا همٗمٜمقا

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2378( )م 3353/3374)خ ( 2465)
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ا ٟمٔمرت إمم هذه اًمثالث اخلّم٤مل وضمدت اًمٙمرم ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل شمٕم٤ممم: أٟم٧م إذ

راضمع إمم اًمت٘مقى اًمذي ضمٕمٚمٜم٤م ُمًٚمٛملم، وضمٕمٚمٜم٤م ُمتآظمٞملم ُمتح٤مسملم، ي٘مقل رسمٜم٤م قمز وضمؾ 

ٌِْؾ ﴿ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  وُمقا َواْذىُمُروا ٞمِْٔمَٚم٦َم  اهللَِوافْمَتِِمُٚمقا زمَِح فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ إِْذ  اهللََِجِٝمٔم٣ًم َوٓ سَمَٖمرح

ٌَْحُتْؿ زمِٛمِْٔمَٚمتِِف إطِْمَقاٞم٣مً ىُمٛمُْتْؿ َأفْمَداًء هَمَٟميمح  ، وٟمحٛمد اهلل [225]آل قمٛمران:﴾َػ زَمكْمَ وُمُٙمقزمُِ٘مْؿ هَمَٟمْص

شمٕم٤ممم اًمذي طمٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م، ومٙمثػم ُمـ اًمدي٤مٟم٤مت همػمت وسمدًم٧م وطمروم٧م وو٤مقم٧م، 

٣مهمُِٓمقنَ ﴿ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٣م يَمُف حَلَ ىْمَر َوإِٞمح يْمٛم٣َم ايمذِّ ـُ َٞمزح ٣م َٞمْح ، [7]احلجر: ﴾إِٞمح

ـْ زَمَٙمغَ ﴿وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أيًْم٤م:  ُْٞمِذَرىُمْؿ زمِِف َوََم ، ومال ٟمزال ٟمتٛمتع [27]إٟمٕم٤مم:﴾ِٕ

، وٓ يزال هذا اخلػم ُمقضمقًدا، هبذا اخلػم اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي متتع سمف صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

 ٕم٤معملم.وم٢من ذيٕمتف سم٤مىمٞم٦م، وؾمٜمتف سم٤مىمٞم٦م شمٕمتؼم رمح٦م ًمٚم ٌض اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف وٕن ىمُ 

، ويمام وسمٕمد هذا وم٢مٟم٤م ٟمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمذي طمٗمظ ًمٜم٤م ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

شمٕمتؼم أُم٤من ُمـ اًمٗمتـ  وصػ اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف سم٠مٟمف رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم وم٢من ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

هم١مٞمف َمـ ئمش َمٛم٘مؿ همًغمى اطمتالهًم٣م «ي٘مقل:  واًمٗمرق وآظمتالف، ومٜمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 .»اخلٙمٖم٣مء ايمراؾمديـ َمـ زمٔمدي فمّمقا فمٙمٝمٜم٣م زم٣ميمٛمقاصمذىمثغًما همٔمٙمٝم٘مؿ زمًٛمتل وؽمٛم٥م 

إٟم٤م  :: ي٤م رؾمقل اهلليمام ذم طمدي٨م طمذيٗم٦م وىمد ؾم٠مل رؾمقل اهلل  وي٘مقل اًمٜمٌل 

، ىم٤مل: »ٞمٔمؿ«اهلل هبذا اخلػم، ومٝمؾ سمٕمد هذا اخلػم ُمـ ذ؟ ىم٤مل:  وم٠مشم٤مٟم٤ميمٜم٤م ذم ضم٤مهٚمٞم٦م وذ 

يمام ذم  ىم٤مل اًمٜمٌل  ، صمؿ»ٞمٔمؿ وهمٝمف دطمـ«ومٝمؾ سمٕمد ذًمؽ اًمنم ُمـ ظمػم؟ ىم٤مل: 

                                                        

( و همػممها قمـ اًمعرسماض سمـ ؾمارية ريض اهلل قمـف وهق ذم اجلامع اًمصحقح 2676( )ت 4607د (( 2466)

 (.5/24ًمإلمام اًمقادقمل )

 (.1847( )م 3606)خ ( 2467)
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ىم٤مل:  سمـ قمجرة أٟمف  ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر ويمٕم٥م احلدي٨م اًمذي ذم ُمًٜمد أمحد

، ىمٞمؾ: وُم٤م إُم٤مرة اًمًٗمٝم٤مء ي٤م رؾمقل »زمـ فمجرة أفم٣مذك اهلل َمـ إَم٣مرة ايمًٖمٜم٣مء ي٣م ىمٔم٤م«

، همٚمـ صدومٜمؿ وٓ ُّيتدون ِبديلأَمراء ي٘مقٞمقن َمـ زمٔمدي ٓ يًتٛمقن زمًٛمتل «اهلل؟ ىم٤مل: 

 ـمٙمٚمٜمؿ همٟمويمئؽ يمٝمًقا َمٛمل ويم٦ًم َمٛمٜمؿ، وٓ يردون فمقم احلقض، زم٘مذِبؿ وأفم٣مَّنؿ فمعم

وؽمغمدون فمقم  ،ومل ئمٛمٜمؿ فمعم ـمٙمٚمٜمؿ همٟمويمئؽ َمٛمل وأٞم٣م َمٛمٜمؿ ،وَمـ مل يِمدومٜمؿ زم٘مذِبؿ

 اهللِ يَمَٗمْد ىَم٣مَن يَمُ٘مْؿ دِم َرؽُمقِل ﴿اًم٘م٤مئؾ ومٞمف رب اًمٕمزة:  ، ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل »احلقض

ـْ ىَم٣مَن َيْرصُمق  ٛم٥ٌَم ظمَِ ًَ طِمَر و اهللَُأؽْمَقٌة ضَم ْٔ َوََم٣م آسَم٣مىُمُؿ ﴿ ، واًم٘م٤مئؾ:[12]إطمزاب:﴾َوايْمَٝمْقَم ا

ؽُمقُل هَمُخُذوُه َوََم٣م ََّن٣َمىُمْؿ فَمٛمُْف هَم٣مْٞمَتُٜمقا ٣ميمُِٖمقَن ﴿ ، واًم٘م٤مئؾ:[5]احلنم:﴾ايمرح ـَ ُُيَ هَمْٙمَٝمْحَذِر ايمحِذي

ٌَُٜمْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمؿٌ  ٌَُٜمْؿ همِْتٛم٥ٌَم َأْو ُيِِمٝم ـْ َأَْمِرِه َأْن سُمِِمٝم  .[45ًمٜمقر:]ا﴾فَم

اؿمتٛمٚم٧م قمغم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م، وقمغم اًمٕم٤ٌمدات، وقمغم  إن ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

اعمٕم٤مُمالت، وقمغم اعمٖم٤مزي، وقمغم اًمٗمْم٤مئؾ، وقمغم صٗم٦م اجلٜم٦م واًمٜم٤مر، وقمغم اًمتقاريخ، 

وقمغم اعمالطمؿ اعمًت٘مٌٚمف ٓ يًتٖمٜمل قمٜمٝم٤م ُمًٚمؿ، وُمـ زقمؿ أٟمف يًتٖمٜمل قمـ ؾمٜم٦م رؾمقل 

ًمٙمؿ اًم٘مرـمٌل، ٟم٘مٚمف قمٜمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري ذم ذ ذيمر ومٝمق يم٤مومر يمام اهلل 

 يمت٤مب اًمٕمٚمؿ.

ـْ َأَْمِرِه ﴿ يٕمتؼم رده٤م يمٗمًرا وقمّمٞم٤مًٟم٤م: ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  ـَ ُُي٣َميمُِٖمقَن فَم هَمْٙمَٝمْحَذِر ايمحِذي

ٌَُٜمْؿ همِْتٛم٥ٌَم َأْو ُيِِمٝمٌَُٜمْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمؿٌ  ٛمُقَن ضَمتحك هَمال َوَرزمَِّؽ ٓ ُي٠ْمَمِ ﴿، [45]اًمٜمقر:﴾َأْن سُمِِمٝم

ٙمِٝمامً  ًْ ٙمُِّٚمقا سَم ًَ ح٣م وَمَّمْٝم٦َم َوُي ِٜمْؿ ضَمَرصم٣ًم مِم ًِ ُٚمقَك همِٝماَم ؾَمَجَر زَمْٝمٛمَُٜمْؿ شُمؿح ٓ جَيُِدوا دِم َأْٞمُٖم  ﴾حُيَ٘مِّ

                                                        

( قمـ يمعب ويمالمها ذم اجلامع 4/243( قمـ ضماسمر واًمؾػظ ًمف، واعمًـد )3/321اعمًـد )( 2468)

 (.4/522/524اًمصحقح )
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 .[43]اًمٜم٤ًمء:

ومٝمذا اًمذي ٟمٕمٜمٞمف يِمٛمؾ  جي٥م أن شمٙمقن اًمًٜم٦م وٟمٕمٜمل سم٤مًمًٜم٦م ـمري٘م٦م رؾمقل اهلل 

قة إمم اًم٘مرآن، يِمٛمؾ شمالوة اًم٘مرآن: أي ُم٤م طمٗمظ اًم٘مرآن واًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مرآن، ويِمٛمؾ اًمدقم

 شمٗمٕمٚمف ُم٘مٞمًدا، ذًمؽ سمٗمٝمؿ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ. يم٤من يٗمٕمٚمف اًمٜمٌل 

اًمٙمذاسمقن  َف رِ ٧م ظمدُم٦م ًمٞمس هل٤م ٟمٔمػم، قمُ ُمَ دِ سمحٛمد اهلل ظُم  إن ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

، ظمدُمٝم٤م قمٚمامؤٟم٤م سمٞمٜمقا صحٞمحٝم٤م ُمـ ؾم٘مٞمٛمٝم٤م، اًمذيـ يٙمذسمقن قمغم رؾمقل اهلل 

 قهل٤م ُمـ ؾمٚمٞمٛمٝم٤م.وُمٕمٚم

جي٥م أن شمٙمقن اًمًٜم٦م هل اعمرضمع ٓ إؾمالف وإقمراف، وٓ اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م، 

 وٓ اهلقى.

اىمتدي٧م سم٤مًمّمح٤مسم٦م روقان  -ٓ شم٘مٚمد اًمت٘مٚمٞمد طمرام- وأٟم٧م إذا أردت اًمٜمج٤مة اىمتدي٧م

اهلل قمٚمٞمٝمؿ، وسم٤مًمت٤مسمٕملم وسم٠مشم٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم وذم اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد وقمٛمران 

طمغم ايمٛم٣مس ومرين شمؿ ايمذيـ يٙمقَّنؿ، شمؿ ايمذيـ يٙمقَّنؿ، شمؿ يٟمَت أومقام «ت٘م٤مرب: واعمٕمٜمك ُم

يُمٜمدون وٓ يًتُمٜمدون، وُيقٞمقن وٓ ي٠ممتٛمقن، ويٛمذرون وٓ يقهمقن، ويٓمٜمر همٝمٜمؿ 

ومت٘مٞمد سمٗمٝمؿ اًمًٚمػ اًمذيـ ومٝمٛمقا ُم٘م٤مصد اًمتنميع وضم٤مًمًقا رؾمقل اهلل ، »ايمًٚمـ

. 

ٞمي اهلل اَمرًءا ؽمٚمع َمٗم٣ميمتل «: ٜمٌل وم٤محلٛمد هلل شمٕم٤ممم اًمًٜم٦م حمٗمقفم٦م، ي٘مقل اًم

                                                        

( قمـ اسمـ مًعقد 2533( )م 2652ريض اهلل قمـف، و)خ  ( قمـ قمؿران2535( )م 2651)خ ( 2469)

 ريض اهلل قمـف.
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يدقمق ًمؽ ي٤م قمٌداهلل أن اهلل جيٕمؾ  ، اًمرؾمقل »همقفم٣مه٣م شمؿ أداه٣م ىمام ؽمٚمٔمٜم٣م

وضمٝمؽ ذا هبج٦م طمًٜم٦م وُمٜمٔمر طمًـ إذا ؾمٛمٕم٧م طمدي٨م رؾمقل اهلل صمؿ سمٚمٖمتف يمام 

سمـ ُمًٕمقد  ـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمٜمٝمؿ قمٌداهللؾمٛمٕمتف، وهذا احلدي٨م ُمروي قم

 ُمـ اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ. سمـ صم٤مسم٧م، ومجع وزيد

وإي٤مك إي٤مك أن شمّمد  ،ًمؽ أهي٤م اعمِمتٖمؾ سمًٜم٦م رؾمقل اهلل  دقمقة رؾمقل اهلل 

ذم ُمٓمٕمٛمؽ وُمٚمًٌؽ وذم ُمٜم٤مُمؽ، أقمٜمل ذم إذيم٤مر اًمٜمٌقي٦م  قمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 اًمتل ي٘مقهل٤م اعمًٚمؿ قمٜمد أن يٜم٤مم.

ىمًٛمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم إمم ٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل قمٚمٞمؽ أهي٤م اعمًٚمؿ، همػمك يتخٌط ذم اًمْمالٓت، 

٦م أُمتلم أُم٦م و٤مًم٦م ٓ هتتدي، وإمم  همْم٥م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م، وأٟم٧م ي٤م ُمًٚمؿ أٟم٧م ُأُمَّ

اَط ﴿اعمٝمتدي، أٟم٧م اًمذي شمدقمق رسمؽ قمزوضمؾ ذم يقُمؽ وًمٞمٚمتؽ ُمراًرا:  َ اْهِدَٞم٣م ايمٌمِّ

َتِٗمٝمؿَ  ًْ ـَ َأْٞمَٔمْٚم٦َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ نَمغْمِ اظمَْْٕمُّمقِب فَمَٙمٝمْ *  اظمُْ اَط ايمحِذي ٣ميمِّكمَ ِسَ -4]اًمٗم٤محت٦م: ﴾ِٜمْؿ َوٓ ايمّمح

أُم٦م طم٤مئرة طم٤مرة وشمرددت صمؿ ذه٧ٌم إمم اإلحل٤مد سم٥ًم أن ديٜمٝم٤م ي١مدي إمم احلػمة  ،[5

واًمِمٙمقك، وهؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، أُم٤م ديـ اإلؾمالم وم٢مٟمف ديـ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم، ٓ 

إِنح َهَذا ﴿: ٟمحت٤مج ُمٕمف إمم ىمقاٟملم أُمريٙم٤م وإمم ىمقاٟملم ومرٟم٤ًم، وٓ إمم ىمقاٟملم سمريٓم٤مٟمٞم٤م

تِل ِهَل َأوْمَقمُ  ٥ٌم ﴿ ،[7]آهاء:﴾ايْمُٗمْرآَن َُّيِْدي يمِٙمح ـَ ايْمُٗمْرآِن ََم٣م ُهَق ؾِمَٖم٣مٌء َوَرمْحَ ُل َِم َوُٞمٛمَزِّ

٣مراً  ًَ ٓح طَم ، اًم٘مّمد أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم [61]آهاء: ﴾يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َوٓ َيِزيُد ايمٓمح٣مظمكَِِم إِ

                                                        

 "اجلامع اًمصحقح"( وهمػممها وهق ذم 2139(، واًمؽممذي )5/183طمديث زيد رواه أمحد )( 2470)

( وذم اًمٌاب قمـ ضمٌػم سمـ 230(، واسمـ ماضمة )2660(، وطمديث اسمـ مًعقد رواه اًمؽممذي )1/12)

 مطعؿ ومجع مـ اًمصحاسمة.
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ـْ ﴿أيمرُمؽ أهي٤م اعمًٚمؿ:  ـْ َدفَم٣م إلَِم َوََم ح ـُ وَمْقًٓ مِم ًَ ـَ  اهللِ َأضْم ٛمِل َِم َوفَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم َووَم٣مَل إِٞمح

ٙمِِٚمكمَ  ًْ وٟٓمٓمٚمٌٝم٤م ُمـ  جي٥م أن ٟمٓمٚم٥م اًمٕمزة ممـ أقمز ٟمٌٞمف حمٛمًدا ،  [55]ومّمٚم٧م: ﴾اظمُْ

ُة ََجِٝمٔم٣مً ﴿أقمداء اإلؾمالم:  ِف ايْمِٔمزح َة هَمٙمِٙمح ـْ ىَم٣مَن ُيِريُد ايْمِٔمزح ِ ﴿ ،[22]وم٤مـمر:﴾ََم  اظمُْٛم٣َمهمِِٗمكَم زمَِٟمنح زَمممِّ

ْؿ فَمَذازم٣ًم َأيمِٝمامً  َة *  ََلُ ٌَْتُٕمقَن فِمٛمَْدُهُؿ ايْمِٔمزح ـْ ُدوِن اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َأَي ـَ َأْويمَِٝم٣مَء َِم ـَ َيتحِخُذوَن ايْمَ٘م٣مهمِِري ايمحِذي

َة هلِلحِ ََجِٝمٔم٣مً  ًٚمٛمقن ذم ىمٕمر اعمهُمِزَي ، وإٟمٜم٤م ٟمِمٙمقا إمم اهلل وم٘مد [257-256]اًمٜم٤ًمء: ﴾هَم١مِنح ايْمِٔمزح

يمتتٌٔمـ ؽمٛمـ «: دورهؿ، وأصٌح يمثػم ُمٜمٝمؿ ُم٘مٚمًدا ٕقمداء اإلؾمالم يمام ي٘مقل اًمٜمٌل 

، »َمـ ىم٣من ومٌٙم٘مؿ ؾمػًما زمُمػم وذرافًم٣م زمذراع، ضمتك يمق دطمٙمقا صمحر و٤م يمدطمٙمتٚمقه

 .»همٚمـ؟«ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى؟ ىم٤مل: 

وطم٤مروا، وأٟم٧م ُمًٚمؿ إذا وٕم٤مف إٟمٗمس ُمـ اعمًٚمٛملم ىمٚمدوا أقمداءهؿ ومت٤مهقا 

 اؾمت٘مٛم٧م قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وم٠مٟم٧م قمغم ظمػم ذم أي سمٚمد يمٜم٧م.

، وم٢مذا قمٌدت اهلل شمٕم٤ممم »ايمٔم٣ٌمدة دم اَلرج ىمٜمجرة إرم«ي٘مقل:  اًمرؾمقل 

، ذًمٙمؿ اًمديـ وىم٧م اًم٘متؾ واًم٘مت٤مل، وىم٧م اًمٗمتـ ومٙم٠مٟمام ه٤مضمرت إمم رؾمقل اهلل 

قن ذم قم٤ٌمداهتؿ وُمٕم٤مُمالهتؿ، سمؾ وذم اًمِم٤مُمؾ اًمٙم٤مُمؾ اًمذي ضم٤مء سمٙمؾ ُم٤م حيت٤مج اعمًٚمٛم

 إن اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يم٤مومٞم٤من واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم. ـمٌٝمؿ

                                                        

 (.2669)م  (3456)خ ( 2471)

 ( قمـ معؼؾ سمـ يًار ريض اهلل قمـف.2948)م ( 2472)

أكا ٓ أىمقل يؼتٍم ذم اًمطب قمغم اًمؽتاب واًمًـة ىماًمف اًمشقخ، وراضمع اعمحارضة اًمتل ىمٌؾ هذه ذم ( 2473)

 )اًمطب اًمـٌقي(.
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف. وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ

 أُم٤م سمٕمد:

ومٌٞم٤مًٟم٤م ًمٚمحؼ ٟمتٙمٚمؿ قمغم ذح دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م سمدُم٤مج، واهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف 

ٌَْح٣مَن  اهللِوُمْؾ َهِذِه ؽَمٌِٝمقِم َأْدفُمق إلَِم ﴿اًمٙمريؿ:  ٌََٔمٛمِل َوؽُم ـِ اسمح َوََم٣م َأَٞم٣م  اهللِفَمعَم زَمِِمغَمٍة َأَٞم٣م َوََم

ىمكِمَ  ـَ اظمُْمْمِ  .[226]يقؾمػ: ﴾َِم

، أي: ـمري٘مل، ومٞمف سمٞم٤من ـمريؼ [226]يقؾمػ:﴾وُمْؾ َهِذِه ؽَمٌِٝمقِم ﴿ؿم٤مهدٟم٤م ُمـ هذا ىمقًمف: 

َتِٗمٝماًم ﴿ ، وي٘مقل اهلل قمزوضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:رؾمقل اهلل  ًْ اؿمِل َُم َوَأنح َهَذا ِسَ

ـْ ؽَمٌِٝمٙمِِف ذَ  َق زمُِ٘مْؿ فَم ٌَُؾ هَمَتَٖمرح ًه ٌُِٔمقُه َوٓ سَمتحٌُِٔمقا ايم ُ٘مْؿ سَمتحُٗمقنَ هَم٣مسمح ٣مىُمْؿ زمِِف يَمَٔمٙمح  ﴾يمُِ٘مْؿ َوصح

َتِٗمٝمامً ﴿ ، ؿم٤مهدٟم٤م ُمـ هذا ىمقًمف:[235]إٟمٕم٤مم: ًْ اؿمِل َُم  .[235]إٟمٕم٤مم:﴾َوَأنح َهَذا ِسَ

ورب اًمٕمزة خيؼمٟم٤م ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ويٌلم ًمٜم٤م أن اعمٌٓمٚملم ٓ يٕمؽمومقن أهنؿ قمغم سم٤مـمؾ، 

صالح، ي٘مقل اهلل قمزوضمؾ ذم يمت٤مسمف سمؾ ئمٝمرون دقمقهتؿ ذم ىم٤مًم٥م احلؼ واًمّمدق واإل

ـُ َُمِْمٙمُِحقنَ ﴿ اًمٙمريؿ ذم ؿم٠من اعمٜم٤موم٘ملم: اَم َٞمْح َْرِض وَم٣ميُمقا إِٞمح ْٕ ُدوا دِم ا ًِ ْؿ ٓ سُمْٖم  َوإَِذا وِمٝمَؾ ََلُ

ـْ ٓ َيُْمُٔمُرونَ * 
ُدوَن َويَم٘مِ ًِ ُْؿ ُهُؿ اظمُْْٖم ـَ ايمٛمح٣مُس ومَ *  َأٓ إَِّنح ْؿ آَِمٛمُقا ىَماَم آََم ٣ميُمقا َوإَِذا وِمٝمَؾ ََلُ

ـْ ٓ َئْمَٙمُٚمقنَ 
َٖمَٜم٣مُء َويَم٘مِ ًه ُْؿ ُهُؿ ايم َٖمَٜم٣مُء َأٓ إَِّنح ًه ـَ ايم ـُ ىَماَم آََم  .[25-22]اًمٌ٘مرة: ﴾َأُٞم٠ْمَِم

َووَم٣مَل همِْرفَمْقُن َذُرويِن َأوْمُتْؾ َُمقؽَمك َويْمَٝمْدُع ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ؿم٠من ومرقمقن:
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َل ِديٛمَُ٘مْؿ أَ  ٌَدِّ ُف إيِنِّ َأطَم٣مُف َأْن ُي ٣مدَ َرزمح ًَ َْرِض ايْمَٖم ْٕ ، وم٠مفمٝمر أن [14]هم٤مومر: ﴾ْو َأْن ُيْٓمِٜمَر دِم ا

ُ٘مُؿ ﴿ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ُمٗمًد، وأٟمف يريد أن ئمٝمر اًمٗم٤ًمد، ومرقمقن اًمذي ىم٤مل:  َأَٞم٣م َرزمه

فَْمعَم  ْٕ ٓح ؽَمٌِٝمَؾ  ﴿ ، هق أيًْم٤م اًم٘م٤مئؾ:[12]اًمٜم٤مزقمـ٤مت:﴾ا ٓح ََم٣م َأَرى َوََم٣م َأْهِديُ٘مْؿ إِ   ُ ََم٣م ُأِريُ٘مْؿ إِ

ؾَم٣مدِ   .[17]هم٤مومر:﴾ايمرح

وم٤مًمدقم٤مي٤مت هل٤م أصمره٤م اًمًٞمئ قمغم اعمجتٛمع، وُمـ صمؿ ذم هذا اعمجتٛمع اًمذي ٟمٕمٞمش ومٞمف 

أصٌح يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ٓ يٗمرق سملم اًمِمٞمققمل واعمًٚمؿ، وٓ سملم اًمٕم٤ممل واعمٜمجؿ، 

ٞمي اهلل اَمرأ ؽمٚمع َمٗم٣ميمتل همقفم٣مه٣م شمؿ أداه٣م ىمام «ي٘مقل:  ورؾمقل اهلل 

 .»ؽمٚمٔمٜم٣م

ىمقل: سمام أهن٤م ىمد يمثرت اًمدقم٤مي٤مت اخلٌٞمث٦م ود اًمدقم٤مة إمم اهلل قمزوضمؾ، وود وم٠مٟم٤م أ

 ُمـاًمدقمقة إمم احلؼ ٟمي اهلل اُمرأ ؾمٛمع ظمػًما ومٌٚمٖمف قمـ دقمقشمٜم٤م8 ٕٟمٜم٤م ٟمٕمتؼم أٟمٗمًٜم٤م ضمزًءا 

سمـ سمِمػم:  ُمـ طمدي٨م اًمٜمٕمامن "اًمّمحٞمحلم"ي٘مقل يمام ذم  اعمًٚمٛملم، واًمٜمٌل 

وسمٔم٣مؿمٖمٜمؿ ىمٚمثؾ اجلًد إذا اؾمت٘مك َمٛمف فمّمق سمدافمك  َمثؾ اظم٠مَمٛمكم دم سمقادهؿ وسمرامحٜمؿ«

 .»يمف ؽم٣مئر اجلًد زم٣محلٚمك وايمًٜمر

أٟم٤م آؾمػ ضمًدا أن يقضمد ؾمٜمل يتٜم٘مص هذه اًمدقمقة، ٟمحـ ٓ ٟمًتٖمرب أن يتٜم٘مّمٝم٤م 

اًمِمٞمٕمل واًمِمٞمققمل واًمٌٕمثل واحلزيب، ًمٙمـ يقضمد ؾمٜمل يتٜم٘مص هذه اًمدقمقة ٟم٠مؾمػ 

 رُمل سم٤مًمتِمدد ًمٞمس سم٤مًمًٝمؾ، وم٤مًمٜمٌل اًموضمًدا، ومت٤مرة يرُمقن اًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمتِمدد، 

                                                        

 ( وىمد شمؼدم.1/12( قمـ زيد سمـ صماسمت ريض اهلل قمـف وهق ذم اجلامع )5/183رواه أمحد )( 2474)

 (.2586 ( )م6011)خ ( 2475)
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يمام ذم  ، وي٘مقل اًمٜمٌل »إن هذا ايمديـ ين، ويمـ يُم٣مده أضمد إٓ نمٙمٌف«ي٘مقل: 

همزوة  ذموىمد أُمر سم٤مإلومٓم٤مر ذم رُمْم٤من8 ٕهنؿ يم٤مٟمقا ُم٤ًمومريـ  "صحٞمح ُمًٚمؿ"

ؽ أويمئؽ ايمٔمِم٣مة، أويمئ«اًمٗمتح وم٘مٞمؾ ًمف: ي٤م رؾمقل اهلل إن أٟم٤مؾًم٤م سم٘مقا قمغم صٞم٤مُمٝمؿ وم٘م٤مل: 

رظمص ذم رء أو ذم  ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م أن اًمٜمٌل  ، وذم اًمّمحٞمح»ايمٔمِم٣مة

، وذم »أٞم٣م أطمُم٣مىمؿ هلل وأفمٙمٚم٘مؿ زمف«أؿمٞم٤مء ومتٜمزه سمٕمض اًمٜم٤مس قمٜمٝم٤م صمؿ ىم٤مل: 

قمـ أٟمس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أن ٟم٤مؾًم٤م أشمقا ي٠ًمًمقن قمـ قم٤ٌمدة  "اًمّمحٞمحلم"

ىمد همٗمر ًمف ُم٤م  ن رؾمقل اهلل ومٚمام أظمؼموا هب٤م يم٠مهنؿ شم٘م٤مًمقه٤م وم٘م٤مًمقا: إ رؾمقل اهلل 

اًمٚمٞمؾ وٓ أٟم٤مم، وىم٤مل أظمر: أُم٤م أٟم٤م  وم٠مىمقمشم٘مدم ُمـ ذٟمٌف وُم٤م شم٠مظمر، وم٘م٤مل أطمدهؿ: أُم٤م أٟم٤م 

وم٘م٤مل:  وم٠مصقم وٓ أومٓمر، وىم٤مل إظمػم: أُم٤م أٟم٤م ومال أشمزوج اًمٜم٤ًمء، وم٠مشمك رؾمقل اهلل 

إين أطمُم٣مىمؿ هلل  أَم٣م واهلل«، ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل: »أٞمتؿ ايمٗم٣مئٙمقن ىمذا وىمذا«

وأسمٗم٣مىمؿ يمف، ويم٘مٛمل أومقم وأٞم٣مم، وأصقم وأهمْمر، وأسمزوج ايمٛم٣ًمء، همٚمـ رنم٤م فمـ ؽمٛمتل 

 .»همٙمٝمس َمٛمل

قمـ  سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م أشمك ي٠ًمل رؾمقل اهلل  أن قمٛمر "صحٞمح ُمًٚمؿ"وذم 

يٕمٜمل: أم ؾمٚمٛم٦م، وهل زوج رؾمقل اهلل  »ؽمؾ هذه؟«: اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمّم٤مئؿ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 
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يٗمٕمٚمف، وم٘م٤مل: إن رؾمقل اهلل  ، وم٘م٤مًم٧م: إن رؾمقل اهلل سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م وأم قمٛمر 

أَم٣م واهلل إين «وىم٤مل:  ىمد همٗمر اهلل ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف وُم٤م شم٠مظمر، ومٖمْم٥م اًمٜمٌل  

 .»أطمُم٣مىمؿ هلل وأسمٗم٣مىمؿ يمف

يٜمٙمر قمغم ُمـ أراد أن يتِمدد ذم اًمديـ، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف  وم٤مًمٜمٌل 

ـْ ضَمَرٍج َوََم٣م صَمَٔمَؾ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ دِم ايمدِّ ﴿اًمٙمريؿ: ـِ َِم زمُِ٘مُؿ  اهللُُيِريُد ﴿ ، وي٘مقل:[56]احل٩م:﴾ي

 .[263]اًمٌ٘مرة:﴾ايْمُٝمْنَ َوٓ ُيِريُد زمُِ٘مُؿ ايْمُٔمْنَ 

 اًمت٤ًمهؾوم٤مًمذي يّمػ أهؾ اًمًٜم٦م سم٤مًمت٤ًمهؾ وٟمحـ أقمرف سم٠مٟمٗمًٜم٤م، وإن يمٜم٤م ٟمرى أن 

ٟم٘مٞمّم٦م، ًمٙمـ اًمذي يّمٗمٝمؿ سم٤مًمت٤ًمهؾ أىمرب إمم اًمّمقاب ُمـ اًمذي يّمٗمٝمؿ سم٤مًمتِمدد، 

 ذي يّمٗمٝمؿ سم٤مًمتِمدد ىمد اومؽمى قمٚمٞمٝمؿ، وؾمٞم٠ًمل أُم٤مم اهلل قمزوضمؾ قمـ هذه اًمٗمري٦م.وم٤مًم

هذا ُم٤م يٚمٛمز سمف أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م سمٕمض ُمـ سمٚمٖمتف أظم٤ٌمر قمغم همػم طم٘مٞم٘متٝم٤م، أُم٤م 

اعمٚمحدون وأقمداء اإلؾمالم وم٢مٟم٤م ٓ ٟمتقىمع ُمٜمٝمؿ أن ي٘مقًمقا يمثر اهلل ذم اًمرضم٤مل ُمـ أُمث٤مًمٙمؿ، 

وأن خيقومقا قمـ هذه اعمدرؾم٦م، وأن ي٠مشمقا سم٤مًمِمٌٝم٤مت اًمتل  ٟمتقىمع ُمٜمٝمؿ أن يّمٌقا اًمِمٌٝم٤مت

 شمٜمٗمر قمـ هذه اعمدرؾم٦م.

قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م أن  "صحٞمحٞمٝمام"روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم 

ـَ دِم وُمُٙمقِِبِْؿ َزْيٌغ هَمَٝمتحٌُِٔمقَن ََم٣م سَمَُم٣مزَمَف َِمٛمُْف ازْمتَِٕم٣مَء ايمْ ﴿ىمرأ ىمقًمف شمٕم٤ممم: اًمٜمٌل  ٣م ايمحِذي ِٖمْتٛم٥َِم هَمَٟمَمح

ٓح  ـْ فِمٛمِْد  اهللَُوازْمتَِٕم٣مَء سَمْٟمِويٙمِِف َوََم٣م َئْمَٙمُؿ سَمٟمِْويَٙمُف إِ اؽِمُخقَن دِم ايْمِٔمْٙمِؿ َيُٗمقيُمقَن آََمٛمح٣م زمِِف ىُمؾٌّ َِم َوايمرح

٣ٌَمِب  يَْم ْٕ ٓح ُأويُمق ا ُر إِ ىمح ٛم٣َم َوََم٣م َيذح ُهؿ اهلل  .[5]آل قمٛمران:﴾َرزمِّ وم٘م٤مل: أوًمئؽ اًمذيـ ؾمامَّ
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 وم٤مطمذروهؿ.

سمحٛمد اهلل هذه اًمدقمقة شم٘مػ ذم وضمف اًمِمٞمققمل واًمٌٕمثل واًمٜم٤مسي واحلداصمل و

ومجٞمع اعمٚمحديـ ومجٞمع أصح٤مب اًم٤ٌمـمؾ، وًمٙمٜمٜم٤م سمحٛمد اهلل ذم ؿمٕم٥م ُمًٚمؿ، ومٝمؿ ٓ 

 يًتٓمٞمٕمقن أن ئمٝمروا سم٠مهنؿ حي٤مرسمقن اًمديـ، وًمٙمـ حي٤مرسمقن اًمدقم٤مة إمم اًمديـ.

ٝمؿ ومجٞمع وؾم٤مئؾ اإلقمالم إُمر ظمٓمػم ذم سم٨م دقم٤مي٤مهتؿ ذم صح٤موم٤مهتؿ وذم إقمالُم

ود اًمدقم٤مة إمم اهلل، وإٟمف واضم٥م قمغم اًمدقم٤مة إمم اهلل أن جيٛمٕمقا يمٚمٛمتٝمؿ وأن يٙمقٟمقا يًدا 

ٌِْؾ ﴿واطمدة، ي٘مقل اهلل قمزوضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  وُمقا  اهللِ َوافْمَتِِمُٚمقا زمَِح ََجِٝمٔم٣ًم َوٓ سَمَٖمرح

ٌَْحُتْؿ زمِٛمِْٔمَٚمتِِف إطِْمَقاٞم٣ًم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ إِْذ ىُمٛمُْتْؿ أَ  اهللَِواْذىُمُروا ٞمِْٔمَٚم٦َم  فْمَداًء هَمَٟميمحَػ زَمكْمَ وُمُٙمقزمُِ٘مْؿ هَمَٟمْص

ـَ ايمٛمح٣مِر هَمَٟمْٞمَٗمَذىُمْؿ َِمٛمَْٜم٣م  .[225]آل قمٛمران:﴾َوىُمٛمُْتْؿ فَمعَم ؾَمَٖم٣م ضُمْٖمَرٍة َِم

وم٤مًمقاضم٥م قمغم اًمدقم٤مة إمم اهلل مجٞمٕمٝمؿ أن يتحدوا حت٧م فمؾ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، 

سمـ  سمـ قمٛمرو ُمـ ـمريؼ حمٛمد "ؾمٜمٜمف"داود ذم  ي٘مقل ومٞمام رواه أسمق واًمرؾمقل 

اهمؼموم٦م «: قمٚم٘مٛم٦م قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ايمٝمٜمقد فمعم إضمدى وؽمٌٔمكم همروم٥م، واهمؼموم٦م ايمٛمِم٣مرى فمعم اشمٛمتكم وؽمٌٔمكم همروم٥م، 

 .»وؽمتٖمؼمق هذه إَم٥م فمعم شمالث وؽمٌٔمكم همروم٥م

م اًمٜمٌقة8 وم٘مد وىمع آومؽماق طمتك سملم اًمدقم٤مة إمم اهلل وهذا احلدي٨م يٕمد قمٚماًم ُمـ أقمال

وم٠مصٌحقا ؿمٞمًٕم٤م وأطمزاسًم٤م: طمزسمٞم٤مت ضم٤مهٚمٞم٦م يتؼمأ ُمٜمٝم٤م اإلؾمالم8 ٕن اعمًٚمٛملم طمزب 

 واطمد، ومٛمـ أراد أن يٗمرق يمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم ومٝمق يدقمق إمم ٟمٕمرة ضم٤مهٚمٞم٦م.
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قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل:  "صحٞمحٞمٝمام"روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم 

يمٜم٤م ذم همزوة ُمـ اًمٖمزوات وم٤مظمتّمؿ أٟمّم٤مري وُمٝم٤مضمري وم٘م٤مل إٟمّم٤مري: ي٤م ًمألٟمّم٤مر، 

َم٣م زم٣مل دفمقى اجل٣مهٙمٝم٥م، دفمقه٣م هم١مَّن٣م «: وىم٤مل اعمٝم٤مضمري: ي٤م ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 .»َمٛمتٛم٥م

سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل  قمـ قمٌداهلل "صحٞمحٞمٝمام"وروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم 

٣م َمـ رضب اخلدود وؾمؼ اجلٝمقب ودفم٣م زمدفمقى يمٝمس َمٛم«: قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

اًم٘مٌٚمٞم٦م، وإمم اًمتٕمّم٥م اعمذهٌل يمام ىم٤مًمف اسمـ  اًمٕمّمٌٞم٤مت، شمِمٛمؾ اًمدقمقة إمم »اجل٣مهٙمٝم٥م

اًم٘مٞمؿ، وًمق رأى احل٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم هذه اجلامقم٤مت اجل٤مهٚمٞم٦م، رسمام يٙمقٟمقا 

ى هذه اًمتٗمرىم٤مت اجل٤مهٚمٞم٦م صمالصم٦م وهلؿ أُمػم اعم١مُمٜملم، أرسمٕم٦م وهلؿ أُمػم اعم١مُمٜملم، ًمق رأ

ه٤م  ذم اعم٘مدُم٦م، وهذه اًمتٗمرىم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م ؾمٌٌٝم٤م أقمداء اإلؾمالم. ًمٕمدَّ

أقمداء اإلؾمالم ٓ خي٤مومقن ُمـ ُمداومٕمٜم٤م وٓ ُمـ ـمٞم٤مراشمٜم٤م وٓ ُمـ رؿم٤مؿم٤مشمٜم٤م، وًمٙمٜمٝمؿ 

 خي٤مومقن ُمـ اًمدقم٤مة إمم اهلل، وُمـ صمؿ ومٝمؿ حيرصقن قمغم اًمٗمرىم٦م.

اًمٗمرىم٦م سملم اًمدقم٤مة إمم اهلل، قمٜمد أن يمٜم٧م  ُم٤ٌمطم٨م اًمدوًم٦م ذم أي سمٚمد حترص أيًْم٤م قمغم

سمٛمٍم وه٤مًمٜمل يمثرة اجلامقم٤مت وم٠ًمًم٧م أظًم٤م ذم اهلل ُم٤م ؾم٥ٌم اومؽماىمٙمؿ؟ وُم٤م ؾم٥ٌم يمثرة 

هذه اجلامقم٤مت؟ ىم٤مل: ُم٤ٌمطم٨م اًمدوًم٦م يدظمٚمقن سملم أومرادٟم٤م وي٘مٍم أطمدهؿ صمقسمف إمم 

قم٦م وسمٕمد وؾمط اًم٤ًمق ويٕمٗمل حلٞمتف، صمؿ سمٕمد ذًمؽ يؼمم اًمٕمامُم٦م طمتك يّمٌح رأؾًم٤م ذم اجلام

أن يّمٌح رأؾًم٤م ذم اجلامقم٦م إن اؾمتٓم٤مع أن ي٘مقم ويتٙمٚمؿ ذم اًمدوًم٦م سم٤مؾمؿ اجلامقم٦م ومٕمؾ ُمـ 
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أضمؾ أن شم٘ميض اًمدوًم٦م قمغم اجلامقم٦م، وإن مل يًتٓمع أن ي٘مقم ويتٙمٚمؿ أظمذ ًمف ؿمٚم٦م ُمـ 

 اجلامقم٦م واقمتزل هب٤م.

يٗمرق  وم٢مي٤ميمؿ إي٤ميمؿ ي٤م أهي٤م اًمدقم٤مة إمم اهلل أن شمٖمؽموا سمٛمـ يريدأن يٗمرق مجٕمٙمؿ، وأن

يمٚمٛمتٙمؿ وًمق سمٚمٖم٧م حلٞمتف إمم ريمٌتف وؿمٛمر صمقسمف إمم ومقق ريمٌتف، شمٜمٌٝمقا شمٜمٌٝمقا وم٤مُٕمر 

اإلؾمالم هيتٛمقن هم٤مي٦م آهتامم سم٤مًمدقم٤مة إمم اهلل وحيرصقن قمغم شمٗمرىم٦م  وأقمداء ،ظمٓمػم

 يمٚمٛم٦م اًمدقم٤مة إمم اهلل.

سم٘مل يمٞمػ يٙمقن مجع اًمٙمٚمٛم٦م أشمتٜم٤مزل ـم٤مئٗم٦م قمـ مجٞمع آرائٝم٤م ًمٚمٓم٤مئٗم٦م إظمرى أو 

ٍء هَمُحْ٘مُٚمُف إلَِم ﴿ٕمٙمس؟ ٓ، رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: اًم ـْ َرْ َوََم٣م اطْمَتَٙمْٖمُتْؿ همِٝمِف َِم

وُه إلَِم ﴿ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[22]اًمِمقرى:﴾اهللِ ٍء هَمُرده  اهللِ هَم١مِْن سَمٛم٣َمَزفْمُتْؿ دِم َرْ

ؽُمقِل إِْن ىُمٛمُْتْؿ سُم٠ْمَِمٛمُقَن زمِ  طِم  ٣مهللَِوايمرح ْٔ  .[37]اًمٜم٤ًمء:﴾رِ َوايْمَٝمْقِم ا

٤ًٌم ًمٚمٗمرىم٦م، وىمد صم٧ٌم  هٜم٤م رء آظمر أريد أن أذيمره وهق ُم٠ًمًم٦م اًمدٟمٞم٤م، ومرسمام شمٙمقن ؾمٌ

 .»يم٘مؾ أَم٥م همتٛم٥م وهمتٛم٥م أَمتل اظم٣مل«أٟمف ىم٤مل:  قمـ اًمٜمٌل 

 وىمد رأيٜم٤م مج٤مقم٤مت شمٗمرىم٧م سم٥ًٌم آهت٤مُم٤مت اًمدٟمٞمقي٦م.

أن يتخٚمقا  ورسمام أقمداء اإلؾمالم وأقمداء اًمدقمقة يٛمدون وٕم٤مف إٟمٗمس ُمـ أضمؾ

٤ًٌم ًمٚمٗمرىم٦م. ٤ًٌم ًمٚمٗمرىم٦م أيًْم٤م: اجلدل، وم٤مجلدل يٙمقن ؾمٌ  قمـ اًمدقمقة إمم اهلل، ومم٤م يٙمقن ؾمٌ

قمـ أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل  "ضم٤مُمٕمف"روى اإلُم٤مم اًمؽمُمذي ذم 

                                                        

( قمـ يمعب سمـ قمقاض ريض اهلل قمـف وهق ذم اجلامع 2336( واًمؽممذي )6/160رواه أمحد )( 2485)

 (.42-1/41اًمصحقح ًمإلمام اًمقادقمل )

 (.1/106) "اجلامع اًمصحقح"( وهق ذم 9/130)ت ( 2486)
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، صمؿ ىمرأ اًمٜمٌل »َم٣م وؾ ومقم زمٔمد هدى ىم٣مٞمقا فمٙمٝمف إٓ أوسمقا اجلدل«: رؾمقل اهلل 

زُمقُه يمَ ﴿:  ٓح صَمَدًٓ زَمْؾ ُهْؿ وَمْقٌم طَمِِمُٚمقنَ ََم٣م رَضَ حيذر  ، واًمٜمٌل [36]اًمزظمرف:﴾َؽ إِ

 قمـ اخلّم٤مم ذم اًمديـ وقمـ اجلدل اًمذي ٓ ـم٤مئؾ حتتف.

 .»أزمٕمض ايمٛم٣مس إلم اهلل إيمد اخلِمؿ«: وذم اًمّمحٞمح

سمـ قمٌداهلل ريض اهلل  قمـ ضمٜمدب "صحٞمحٞمٝمام"روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم 

اومرءوا ايمٗمرآن َم٣م ائتٙمٖم٦م ومٙمقزم٘مؿ، هم١مذا اطمتٙمٖمتؿ همٝمف «: قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .»همٗمقَمقا

سمـ قمٛمرو ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف  قمـ قمٌداهلل "ُمًٜمده"وروى اإلُم٤مم أمحد ذم 

٤ًٌم  وىمد يم٤من هٜم٤مك مج٤مقم٦م يتج٤مدًمقن، ومخرج اًمٜمٌل  ىم٤مل: ظمرج اًمٜمٌل  ُمٖمْم

، اجلدل »زمٌٔمض َم٣م ِبذا زمٔمثتؿ، ٓ سميزمقا ايمٗمرآن زمٔمّمف«يتّم٥ٌم ُمٜمف اًمٕمرق وم٘م٤مل: 

واخلّم٤مم واعمراء ي٠ميت ُمـ اًمٗمراغ، أُم٤م اًمذي قمٜمده وىم٧م حلٗمظ اًم٘مرآن، ووىم٧م ًمٚمت٠مًمٞمػ، 

أو عمٕمرف اًمٌح٨م، ووىم٧م ًم٘مراءة اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ووىم٧م ًمتٕمٚمؿ اخلط، ووىم٧م ًمٚمدقمقة إمم 

اهلل وم٢من وىمتف يْمٞمؼ قمـ هذه إؿمٞم٤مء، ومل يٌؼ ًمف وىم٧م ًمٚمجدل واعمراء واخلّم٤مم، وُمـ 

أيًْم٤م: اًمتٙمؼم، أن حيّمؾ شمٙمؼم ُمـ سمٕمض أومراد اًمدقمقة إمم اهلل، وم٢من هذا مم٤م  أؾم٤ٌمب اًمٗمرىم٦م

 يٙمن اًم٘مٚمقب.

وًمٜمرضمع إمم ُم٤م يمٜم٤م سمّمدده ُمـ ذح دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م واحلٛمد هلل: دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م 

                                                        

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.2668( )م 7188)خ ( 2487)

 (.2667( )م 5060)خ ( 2488)

ــ.2/196اعمًـد )( 2489) ًُّ  ( وهق طمديث صحقح، وصححف اًمعالمة إًمٌاين ذم اًم
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ىمد اٟمتٗمع هب٤م يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم، وىمد أصٌح٧م اًمرؾم٤مئؾ شم٠مشمٞمٝمؿ ُمـ يمثػم ُمـ إىمٓم٤مر 

تح٤مق هبذه اعمدرؾم٦م، ومٜمجٞم٥م أن احلٙمقُم٦م ٓ شمًٛمح إٓ سمثالصم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يرهمٌقن ذم آًم

 أؿمٝمر ومرأوا ٕٟمٗمًٙمؿ ُم٤م شمرون، وًمق ومتح اًم٤ٌمب ًمٕمٚمف ٓ يًع دُم٤مج ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ.

ومٞمٜمٌٖمل ًمٓمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ أن حيٛمدوا اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، إذ أىمٌؾ سم٘مٚمقب ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ 

٤مسمًٞم٤م ويمٜم٧م أيًْم٤م ، سم٤مُٕمس يمٜم٧م وهإًمٞمٝمؿ، يتٕمٚمٛمقن يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

٤ًٌم  ُمٜمٗمرة، وأن ىمد اشمْمح احلؼ، اًمٚمٝمؿ إٓ ُمـ يريد أن يٖمٓمل قمغم قملم  سم٠ِمًم٘م٤مبُمٚم٘م

اًمِمٛمس وم٢مٟمف ٓ يًتٓمٞمع أن يٖمٓمل قمغم قملم اًمِمٛمس، ىمد فمٝمر احلؼ واٟمتنم احلؼ سمٗمْمؾ 

اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وهٜم٤م أُمر يقضمٌف قمٚمٞمٜم٤م ديـ اإلؾمالم هق أن أهؾ اًمًٜم٦م جي٥م قمٚمٞمٝمؿ 

تٝمؿ، وأن شمتحد دقمقهتؿ، وم٠مهؾ اًمًٜم٦م هؿ أيمثر اعمًٚمٛملم وًمٙمـ سم٥ًٌم أن شمتحد يمٚمٛم

إمه٤مل قمٚمامئٝمؿ أصٌحقا يتخٓمٗمقن، ومذاك يتخٓمٗمٝمؿ إمم احلزسمٞم٦م، سمؾ أقمٔمؿ ُمـ هذا رسمام 

 يتخٓمػ اًمِم٤ٌمب إمم سمٕمثٞم٦م أو ٟم٤مسي٦م أو ؿمٞمققمٞم٦م أو طمداصمٞم٦م، وهذا يٕمتؼم يمٗمًرا.

، »يامن واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥ماإليامن «سم٘مقًمف:  وٟمحـ ذم جمتٛمع أصمٜمك قمٚمٞمف اًمٜمٌل 

سمخّمٞمّم٦م ٓ يِم٤مريمف ومٞمٝم٤م أطمد، وهذه اخلّمٞمّم٦م هل ُم٤م رواه ُمًٚمؿ  وظمّمف اًمٜمٌل 

سمـ أيب ـمٚمح٦م قمـ صمقسم٤من ريض اهلل  ريؼ ؾم٤ممل اسمـ أيب اجلٕمد قمـ ُمٕمدانذم صحٞمحف ُمـ ـم

إين يمٌٔمٗمر ضمقيض أذود ايمٛم٣مس زمٔمِم٣مي ٕهؾ «: شمٕم٤ممم قمٜمف، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

يٙمقن سمٕمّم٤مه سمج٤مٟم٥م احلقض يٗمرع اًمٜم٤مس  ، وم٤مًمٜمٌل »ايمٝمٚمـ ضمتك يرهمض

طمتك ٓ يزامحقا أهؾ اًمٞمٛمـ، ومٝمذه ظمّمٞمّم٦م ًمٙمؿ ُمٕمنم اًمٞمٛمٜمٞملم، ومٞمٜمٌٖمل أن شمًٜمقا 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.52( )م 4390 – 4388متػؼ قمؾقف )خ ( 2490)

(2491 )(2301.) 
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 اًمتل أُمٞمت٧م. ًمٚمٛمًٚمٛملم ؾمٜم٦م طمًٜم٦م، أقمٜمل أن حترصقا قمغم إطمٞم٤مء ؾمٜمـ رؾمقل اهلل 

ا ، ومًٜمق»اإليامن يامن واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م وايمٖمٗمف يامن«ي٘مقل:  واًمٜمٌل 

ًمٚمٛمًٚمٛملم ؾمٜم٦م طمًٜم٦م أن دمدوا ودمتٝمدوا ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، صمؿ شمٌٚمٖمقٟمف يمام يم٤من 

اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ خيرضمقن ويٌٚمٖمقن، وأىمقل هذا وأٟم٤مؿمد اهلل يمؾ ُمـ ؾمٛمع 

صقيت أن يدقمق إمم هذا إمم اًمتٗم٘مف ذم ديـ اهلل، صمؿ شمٌٚمٞمغ ديـ اهلل ًمٚمٛمجتٛمٕم٤مت اًمتل هل 

، أشمدرون عم٤مذا يمثرت هذه اجلامقم٤مت اعمٌتدقم٦م ذم أوؾم٤مط اعمًٚمٛملم؟ وم٘مػمة إمم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع

ٕن اًمٕمٚمامء مل ي٘مقُمقا سمقاضمٌٝمؿ ٟمحق اًمدقمقة إمم اهلل، ومٌحٛمد اهلل أهؾ اًمًٜم٦م ي٘مقُمقن سمٌمء 

صحٞمح "ي٘مقل يمام ذم  ُمـ اًمقاضم٥م، ومٝمؿ حيرصقن قمغم شمٕمٚمؿ يمت٤مب اهلل8 ٕن اًمٜمٌل 

، وي٘مقل أيًْم٤م »ٙمؿ ايمٗمرآن وفمٙمٚمفطمغمىمؿ َمـ سمٔم«ُمـ طمدي٨م قمثامن:  "اًمٌخ٤مري

اظم٣مهر زم٣ميمٗمرآن َمع ايمًٖمرة ايم٘مرام «ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م:  "اًمّمحٞمحلم"يمام ذم 

 .»ايمػمرة، وايمذي يٗمرؤه ويتتٔمتع همٝمف وهق فمٙمٝمف ؾم٣مق يمف أصمران

َمـ ومرأ «ُمـ طمدي٨م سمريدة:  "ُمًتدرك احل٤ميمؿ"يمام ذم  وي٘مقل اًمٜمٌل 

وقء ايمُمٚمس يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، وي٘مًك  ايمٗمرآن وفمٚمؾ زمف أيمٌس سم٣مصًم٣م وقؤه أضمًـ َمـ

 .»وايمداه ضمٙمتكم ٓ سمٗمقم َلام ايمدٞمٝم٣م، همٝمٗمقٓن: زمام ىمًٝمٛم٣م هذا؟ همٝمٗم٣مل: زمٟمطمذ ويمدىمام ايمٗمرآن

وم٤محلٛمد هلل ىمد خترج همػم واطمد ُمـ طمٗمٔم٦م اًم٘مرآن، واًمٗمْمؾ ذم هذا هلل قمزوضمؾ صمؿ 

                                                        

 شمؼدم خترجيف ذم اًمذي ىمٌؾ.( 2492)

 (.5027)خ ( 2493)

 ( واًمؾػظ ًمف.798( )م 4937)خ ( 2494)

 ( وذيمر ًمف ؿمقاهد.1434) "صحقح اًمؽمهمقب" ذم ( وصححف اًمشقخ آًمٌاين1/568)( 2495)
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 ـ يريد أنهلؿ، وًمق اقمتٛمدوا قمكم وم٠مٟم٤م ٓ أطمٗمظ اًم٘مرآن، وسمٕمد أن يٜمتٝمقا ُمـ اًم٘مرآن ومٛم

ـم٤مًم٥م قمٚمؿ طمتك يٜمٗمع اهلل سمف سمٕمد أن يٜمتٝمل ُمـ اًم٘مرآن، ي٘مرأ ُم٤م شمٞمن ًمف ُمـ اًمٚمٖم٦م  يٌ٘مك

قمرسمٞم٦م، ويمت٥م اًمٗم٘مف أيًْم٤م، ومقاضم٥م  اًمٕمرسمٞم٦م، وم٢من اًم٘مرآن قمريب وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٕمٚمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ُمـ يريد أن يٜمٗمع اهلل سمف اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ومٕمٚمٞمف أن يتٕمٚمؿ 

 ٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُم٤م يًت٘مٞمؿ سمف ًم٤ًمٟمف، وُم٤م يٕمرف سمف ارشم٤ٌمط اعمٕم٤مين.ُمـ اًمٚم

ويمالم احلداصمٞملم دقمقة حت٧م إىمدام، اًمذيـ يٓمٕمٜمقن ويزهدون ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، إهن٤م 

 ًمٖم٦م ديٜمٜم٤م.

ُم٤مذا أىمقل ًمٚمحداصمٞملم اًمذيـ يمالُمٝمؿ يِمٌف يمالم اعمج٤مٟملم وهذي٤من اعمٍموقملم، صمؿ 

ؿ، وسمحٛمد اهلل ىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ ذم ذيط سمٕمٜمقان: يريدون أن ٟمؽمك اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م هلذي٤مهن

 ، ومال ٟمٕمٞمد اًمٙمالم ذم هذا.(ظمٓمر احلداصم٦م)

مم٤م هيتؿ سمف أهؾ اًمًٜم٦م: اخلط ٕٟمٜم٤م هنٞمئ إخ إن ؿم٤مء اهلل أن يٙمقن ُم١مًمًٗم٤م وحم٘مً٘م٤م، 

ؾمقاء أيم٤من ذم يمت٤مب أم ذم صح٤موم٦م، أم ؾمٛمٕمف ُمـ  ،يًتٓمٞمع أن يرد قمغم اًمٙم٤مشم٥م اعمٜمحرف

وي٘مقًمقن:  ،أقمداء اًمدقمقة وأقمداء اًمديـ يًخرون ُمـ ُمدارس اعم٤ًمضمدإذاقم٦م8 ٕن 

اهلل شمٕم٤ممم أن يٜمِم٠م ؿم٤ٌمب ُم٘متدريـ قمغم  سم٢ِمِذنِ أطمدهؿ ٓ يًتٓمٞمع أن يٙمت٥م اؾمٛمف، ومٜمريد 

وقمغم اًمققمظ واإلرؿم٤مد، وأن ي٘مقُمقا سمقاضم٥م اإلؾمالم سم٤مًمٞمٛمـ  ،وقمغم اخلٓم٤مسم٦م ،اًمتٕمٚمٞمؿ

٥مٌ ﴿وسمٖمػم اًمٞمٛمـ:  ـْ َِمٛمُْ٘مْؿ ُأَمح ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر  َويْمَتُ٘م غْمِ َوَيْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن فَم َيْدفُمقَن إلَِم اخْلَ

، ًمٞمًقا سم٤مخلامريـ، اًمذيـ هؿ ُمٗمٚمحقن ًمٞمًقا [222]آل قمٛمران:﴾َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْْٖمٙمُِحقنَ 

                                                        

 مطٌقع ذم )اعمصارقمة(.  (2496)



 0070 إرعاد احملتاز إىل معزف٘ دعْٗ أٍل الضي٘ بدماز (104

٘مُ ﴿سم٤مًمٗمً٘م٦م، اًمذيـ هؿ ُمٗمٚمحقن ًمٞمًقا سم٤محلداصمٞملم، اًمذيـ هؿ ُمٗمٚمحقن:  ًِّ ـَ ُيَٚم قَن َوايمحِذي

٣م ٓ ُٞمِّمٝمُع َأصْمَر اظْمُِْمٙمِِحكمَ  الَة إِٞمح ، ُمـ هؿ [252ٕقمراف:ا]﴾زم٣ِميْم٘مَِت٣مِب َوَأوَم٣مَُمقا ايمِمح

اعمّمٚمحقن؟ وًمق ؾمٛمٕمتؿ وؾم٤مئؾ اإلقمالم شم٘مٚم٥م احل٘م٤مئؼ، وشم٠ميت سم٢مصالح آظمر، وٟمحـ 

ـَ ﴿ٟمٕمٜمل وؾم٤مئؾ اإلقمالم يمٚمٝم٤م8 ٕٟمف ًمٞمس ًمٚمٛمًٚمٛملم أن وؾم٤مئؾ إقمالم:  َوايمحِذي

ُ٘مقنَ  ًِّ ٣م ٓ ُٞمِّمٝمُع َأصْمَر اظمُِْْمٙمِِحكمَ  ُيَٚم الَة إِٞمح ، أيمرر [252ٕقمراف:ا]﴾زم٣ِميْم٘مَِت٣مِب َوَأوَم٣مَُمقا ايمِمح

هذه أي٦م ُمـ أضمؾ أن ٓ شمٜم٘مٚم٥م احل٘م٤مئؼ ذم أذه٤مٟمٙمؿ ي٤م ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، وأن شمٕمٚمؿ أٟمؽ قمغم 

 احلؼ وًمق ظم٤مًمٗمؽ اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ.

، هلل همػم هذه اًمدقمقةىمؾ أن دمد دقمقة دمٛمع سملم اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ واًمدقمقة إمم ا

، أو ُمـ "شمٜمٌٞم٦م اًمٖم٤مومٚملم"وُم٤م شمٗمرع قمٜمٝم٤م، وإٓ ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ حيٗمظ ًمف أطم٤مدي٨م ُمـ 

همػم ذًمٙمؿ ُمـ اًمٙمت٥م صمؿ ي٘مقم يدٟمدن  ، إمم"اًمروض اًمٗم٤مئض"، أو ُمـ "طمٞم٤مة اًمّمح٤مسم٦م"

هب٤م وهيز هب٤م رأؾمف، وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يِمٖمؾ اعمًتٛمٕملم سم٤مٕٟم٤مؿمٞمد واًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت اًمتل هل 

، شمًٛمع ٤م ًمٞمتٝمؿ اىمتٍموا قمغم هذا، وًمٙمٜمٝمؿ يٜمٗمرون قمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل يمذب، وي

ىم٤مئٚمٝمؿ ي٘مقل: ُم٤م هذا وىم٧م: هذا طمدي٨م صحٞمح وهذا طمدي٨م وٕمٞمػ، اًمِمٞمققمٞم٦م 

وهذا طمدي٨م وٕمٞمػ، وأٟم٧م ي٤م ُمًٙملم  ،وأٟمتؿ ذم هذا طمدي٨م صحٞمح 8اضمت٤مطم٧م اًمٌالد

 .شَمْٕمٚمؿُم٤مذا قمٛمٚم٧م؟ شمّمٗمؼ، ورسمام شم٘مٚم٥م إٟمِمقدة ذم ُمدح ُمـ 

وٟمٌذ ًمٚمحزسمٞم٤مت اجل٤مهٚمٞم٦م اًمتل شمؼمأ  ،إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  دقمقة

سمـ ُمًٕمقد وىمد صغم  ويمذا ٟمٌذ اخلالوم٤مت، ي٘مقل قمٌداهللوطمذر ُمٜمٝم٤م،  اًمٜمٌل  ُمٜمٝم٤م

                                                        

 يعـل: دقمقة أهؾ اًمًـة.  (2497)
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 ظمٚمػ اًمٜمٌل  ٧ُم سمـ ُمًٕمقد: صٚمٞم ن سمٛمٜمك أرسمع ريمٕم٤مت، ىم٤مل قمٌداهللظمٚمػ قمثام

ريمٕمتلم ُمت٘مٌٚمتلم، ىم٤مًمقا: أٓ ريمٕمتلم وأيب سمٙمر ريمٕمتلم وقمٛمر ريمٕمتلم، ي٤م ًمٞم٧م زم 

 .ىمٍمت؟ ىم٤مل: اخلالف ذ

ذروين َم٣م «أٟمف ىم٤مل:  ُمـ طمدي٨م أيب هريرة قمـ اًمٜمٌل  "اًمّمحٞمحلم"وذم 

 .»سمرىمت٘مؿ، هم١مٞمام أهٙمؽ َمـ ىم٣من ومٌٙم٘مؿ ىمثرة َم٣ًمئٙمٜمؿ واطمتالهمٜمؿ فمعم أٞمٌٝم٣مئٜمؿ

 ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ: إذا يمٜم٧م شم٘مقل اخلالف ذ، ومام ًمٙمؿ ٓ شمٜمْمٛمقن إمم اإلظمقان

اعمًٚمٛملم، وُم٤م ًمٙمؿ ٓ شمٜمْمٛمقن إمم مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ، وٓ شمزيدون اًمٓملم سمٚم٦م وشمٜمِمئقا مج٤مقم٦م 

 صم٤مًمث٦م ذم اًمٞمٛمـ؟

وم٤مجلقاب: أٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمتؼم أٟمٗمًٜم٤م مج٤مقم٦م صم٤مًمث٦م، سمؾ ٟمحـ ُمـ مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم اًمذيـ ومٞمٝمؿ 

اعمٍمي واجلزائري واًمًقداين واًمٕمريب وإقمجٛمل وإسمٞمض وإؾمقد، ومٜمحـ ٓ ٟمٕمتؼم 

ًٜم٤م مج٤مقم٦م، وُمـ فمـ أٟمٜم٤م مج٤مقم٦م وم٘مد فمٚمٛمٜم٤م، وىم٤مل قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م مل ٟم٘مؾ، وومّمٚمٜم٤م قمـ مج٤مقم٦م أٟمٗم

اعمًٚمٛملم، سمؾ ٟمحـ ُمـ مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم، واًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م وقمغم أوًمئؽ يمٚمٝمؿ أن يٜمْمٛمقا 

 حت٧م مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم وم٢من اخلالف ذ.

ه رؾمقل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل وىمد ؾمٛمع ىم٤مرًئ٤م ي٘مرأ سمخالف ُم٤م أىمرأ قمٌداهلل

ىم٤مل:  »اومرأ«، وم٘مرأت وم٘م٤مل ًممظمر: »اومرأ«وم٘م٤مل:  ، ىم٤مل: وم٠مظمذشمف إمم اًمٜمٌل اهلل 

رواه  »ىمالىمام حمًـ، وٓ َتتٙمٖمقا ىمام اطمتٙمػ َمـ ىم٣من ومٌٙم٘مؿ همتٜمٙم٘مقا ىمام هٙم٘مقا«

                                                        

 (.695( )م 1084)خ  "اًمصحقحلم"( وهمػمه، وأصؾف ذم 1960رواه أسمق داود )( 2498)

 ( واًمؾػظ ًمف.130( )م/اًمػضائؾ/7288)خ ( 2499)
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 .اًمٌخ٤مري

ٓح َمَ *  َوٓ َيَزايُمقَن خُمَْتٙمِِٖمكمَ ﴿ آظمتالف هٚمٙم٦م، ي٘مقل رب اًمٕمزة ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـْ إِ

، وُمٕمٜمك هذا أن اًمذيـ رمحٝمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف [227-226]هقد: ﴾َرضِمَؿ َرزمهَؽ َويمَِذيمَِؽ طَمَٙمَٗمُٜمؿْ 

وشمٕم٤ممم ٓ خيتٚمٗمقن، ومدقمقة أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ يمت٤مب اهلل إمم يمت٤مب اهلل، وُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 .إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  

ٝم٤م، ُمـ أضمؾ هذا ذم اهلل وم٤محلٛمد هلل ًمٕمكم ٓ أؾمتحي سمٕمْم أُم٤م ُم١مًمٗم٤مت إظمقاٟمٜم٤م

، وُمـ حي٥م أن يٕمرف دقمقشمٜم٤م وقم٘مٞمدشمٜم٤م ومٚمػمضمع "هذه دقمقشمٜم٤م وقم٘مٞمدشمٜم٤م"وم٠مٟم٤م أىمرؤه٤م ُمـ 

 .إمم ذًمٙمؿ اًمٙمتٞم٥م اًمّمٖمػم وهق ُمٓمٌقع

اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ أذيم٤مر اًمٞمقم "سمـ اًمٕمدوي طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم:  * إخ ُمّمٓمٗمك

ٌقع أيًْم٤م، وًمف ُمٓم "سمـ محٞمد اعمٜمتخ٥م ُمـ ُمًٜمد قمٌد"وهق ُمٓمٌقع، وطم٘مؼ  "واًمٚمٞمٚم٦م

ومال ٟمٓمٞمؾ اًمٙمالم  (ضم٤مُمع أطمٙم٤مم اًمٜم٤ًمءًم٘مٞمؿ اًمذي ٓ أقمٚمؿ ًمف ٟمٔمػًما وهق: )اًمٙمت٤مب ا

قمغم  يٜمت٘مدسمٙمثرة ُم١مًمٗم٤مشمف طمٗمٔمف اهلل، ومٚمف ُم١مًمٗم٤مت ُمٗمٞمدة يزاطمؿ اًمٕمٚمامء اعمت٘مدُملم، ورسمام 

                                                        

 (.5062)خ ( 2500)

جؿع أؾمامء ممًمػات اًمشقخ رمحف اهلل شمعامم يُمؾَّفا وممًمػات ـُمالَّسمِف سم –وهلل احلؿد واعمـة  –وىمد ىُمؿُت  (2501)

مجقعًا اًمذيـ قمغم اًمًـة، ومٌؾغت ىمريب إًمػ. ومارضمع إمم ذًمؽؿ اًمٌحث ومنكف مطٌقع سمعـقان: )ممًمػات 

 اًمشقخ وـُمالَّسمِف(.

 وىمد ين اهلل شمعامم سمػضؾف وطمده أن ىمؿت وقمؿؾت قمؾقف ذطملم أطمدمها متقؾمط وأظمر خمتٍم( 2502)

 وهق مطٌقع وهلل احلؿد واعمـة.



 0073 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

 .اًمٕمٚمامء اعمت٘مدُملم، وىمد ٟمٗمع اهلل سمف ذم ُمٍم

ٓ أقمٚمؿ ًمف  ،"إذان"ٚمٓمٞمػ اًم٘مقيص يمت٤مب اًم سمـ قمٌد * وهٙمذا أيًْم٤م إخ: أؾم٤مُم٦م

 ٟمٔمػًما ذم سم٤مسمف.

ًمٚمدارىمٓمٜمل، وىمد  "اًمّمٗم٤مت"طم٘مؼ يمت٤مب  اًمقص٤ميبسمـ حيٞمك  اًم٘مٝم٤مر حمٛمد * أسمق قمٌد

 أرؾمؾ ًمٚمٓمٌع.

 "إيمرام اًمْمٞمػ"سمـ قم٤مئض اًمٖمرازي ًمف حت٘مٞمؼ وختري٩م أطم٤مدي٨م  * أسمق قمامر قمٌداهلل

 ٕيب إؾمح٤مق احلريب ُمٓمٌقع.

ُمٕم٤مرج "سمـ قمكم احلجري إؿمٝمٌل ًمف حت٘مٞمؼ يمت٤مب  ٕمٞمدسمـ ؾم * أسمق اعمٜمذر أمحد

سمـ ُمٝمدي اًمٜمٕمٛمل وهق ُمٓمٌقع  ًمٚمٕمالُم٦م طمًلم "إًم٤ٌمب ذم ُمٕمرق احلؼ واًمّمقاب

 - أي: ومـ احلدي٨م - أيًْم٤م، صمؿ ًمف أيًْم٤م رؾم٤مًم٦م ىمٞمٛم٦م شمدل قمغم شمٌحره وومٝمٛمف هلذا اًمٗمـ

ف رؾم٤مئؾ ، وًم"اًمٌِم٤مرة ذم ؿمذوذ حتريؽ إصٌع ذم اًمتِمٝمد وصمٌقت اإلؿم٤مرة"وهل: 

 أظمرى ىمد أرؾمؾ سمٕمْمٝم٤م إمم اًمٓمٌع.

ًمٕمثامن  "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م"سمـ أمحد اًمؼمقمل ًمف حت٘مٞمؼ  سمـ حيٞمك اًمٕمزيز ذر قمٌد* أسمق 

ىمراع إؾمٜم٦م ذم ٟمٗمل اًمتٓمرف واًمِمذوذ قمـ أهؾ "اًمدارُمل أرؾمؾ ًمٚمٓمٌع، وًمف يمت٤مب 

 ، وهق ُمٓمٌقع سمحٛمد اهلل."اًمًٜم٦م

سمـ  سمـ قمٌدة وأسمق ُمٕم٤مذ ىم٤مؾمؿ سمـ أمحد اًمرمحـ ىم٤مؾمؿ * إظمقان: أسمق قمٌد

                                                        

مصطػك هداه اهلل شمعامم ريمـ إمم أصحاب اجلؿعقات، وىمد طمذف اًمشقخ اؾمؿف مـ اًمؽممجة ( 2503)

 ]اًمطٌعة إظمػمة[.

 صار مـ أشمٌاع أيب احلًـ اعمٍمي.( 2504)
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 ، وىمد أرؾمؾ ًمٚمٓمٌع."شمٗمًػم اسمـ يمثػم"ُمٚمٝمل اؿمؽميم٤م ذم اجلزء اًمث٤مًم٨م ُمـ 

صٗم٤مت "سمـ قمكم ًمف حت٘مٞمؼ وختري٩م يمت٤مب  سمـ قمكم اًمرىمٞم٥م * أسمق اًمٗمداء قمٌد

 .أرؾمؾ ًمٚمٓمٌع ،"اعمٜم٤موم٘ملم

 ُمـ سمالد اًمٕمقد ًمقاء أب، سمـ قمكم وم٤موؾ اًمٗم٤موكم اًمٕمقدي * أسمق طم٤مشمؿ قمٌداهلل

 وأرؾمٚم٧م ًمٚمٓمٌع. "ظمّم٤مئص اإلُم٤مم قمكم"اٟمتٝمك ُمـ حت٘مٞمؼ 

اًمدر اًمٜمْمٞمد ذم "سمـ قم٤مـمػ اعمٝمذري ًمف حت٘مٞمؼ  سمـ قمٌداهلل * أسمق احلًـ قمكم

 ُمٓمٌقع. "إظمالص يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد

، "ذح اًمّمدور سمتحريؿ رومع اًم٘مٌقر"حت٘مٞمؼ  ًمف سمـ قم٤مـمػ سمـ طمًلم * ص٤مًمح

 ُمٓمٌقع أيًْم٤م.

ٓسمـ طمزم حت٘مٞمً٘م٤م  "طمج٦م اًمقداع"طم٘مؼ  اعمجٞمد اًمِمٛمػمي اًمرمحـ قمٌد * أسمق قمٌد

٤ًٌم ُمٗمٞمًدا ضمًدا.  ـمٞم

اإلص٤مسم٦م ذم اًمدوم٤مع قمـ "سمـ أمحد مجٞمدة ًمف رؾم٤مًم٦م ـمٞم٦ٌم ُمٗمٞمدة سمٕمٜمقان:  * إخ حمٛمد

، وجمتٛمٕمٜم٤م حيت٤مج إمم هذا اًمٙمت٤مب، وىمد أرؾمؾ ًمٚمٓمٌع، ٟم٠ًمل اهلل أن "اًمّمح٤مسم٦م واًم٘مراسم٦م

 يٞمن سمٓمٌٕمف ُمـ أضمؾ أن يًتٗم٤مد ُمٜمف.

 سمـ ه٤مدي: ٘مٌؾ* أُم٤م أظمقيمؿ: ُم

، "اًمٓمٚمٞمٕم٦م ذم اًمرد قمغم همالة اًمِمٞمٕم٦م"، و"ري٤مض اجلٜم٦م ذم اًمرد قمغم أقمداء اًمًٜم٦م" -2

، يمؾ هذه اًمثالث اًمرؾم٤مئؾ ذم جمٚمد واطمد "طمقل اًم٘م٦ٌم اعمٌٜمٞم٦م قمغم ىمؼم اًمرؾمقل "و

                                                        

 ىمد ـمٌع. (2505)

 صار مـ أشمٌاع أيب احلًـ اعمٍمي.( 2506)
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 ُمٓمٌقع.

 ُمٓمٌقع. "اًمِمٗم٤مقم٦م" -1

 ُمٓمٌقع. "ذقمٞم٦م اًمّمالة ذم اًمٜمٕم٤مل" -5

 ع.ُمٓمٌق "حتريؿ اخلْم٤مب سم٤مًمًقاد" -2

 ُمٓمٌقع. "اعمخرج ُمـ اًمٗمتٜم٦م" -3

 ُمٓمٌقع. "اًمًٞمقف اًم٤ٌمشمرة إلحل٤مد اًمِمٞمققمٞم٦م اًمٙم٤مومرة" -4

 ُمٓمٌقع. "اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمزول" -5

 ُمٓمٌقع. "اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ دٓئؾ اًمٜمٌقة" -6

ردود أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم اًمٓم٤مقمٜملم ذم طمدي٨م اًمًحر وسمٞم٤من سمٕمد حمٛمد رؿمٞمد رو٤م " -7

 ُمٓمٌقع. "قمـ اًمًٚمٗمٞم٦م

 ُمٓمٌقع. "اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ذم اًم٘مدر" -22

 ُمٓمٌقع. "إرؿم٤مد ذوي اًمٗمٓمـ إلسمٕم٤مد همالة اًمرواومض ُمـ اًمٞمٛمـ" -22

 ُمٓمٌقع. "اإلحل٤مد اخلٛمٞمٜمل ذم أرض احلرُملم" -21

 ُمٓمٌقع. "هذه دقمقشمٜم٤م وقم٘مٞمدشمٜم٤م" -25

 "اجلٛمع سملم اًمّمالشملم ذم اًمًٗمر ُمع سمٕمض اعم٤ًمئؾ اًمتل حيت٤مج إًمٞمٝم٤م اعم٤ًمومر" -22

 ُمٓمٌقع.

 ُمٓمٌققم٤من. "شمٗمًػم اسمـ يمثػم"حت٘مٞمؼ وختري٩م جمٚمديـ ُمـ  -23

 ُمٓمٌقع. "حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م اإلًمزاُم٤مت واًمتتٌع ًمٚمدارىمٓمٜمل" -24

 ُمٓمٌقع. "اًمّمحٞمح اعمًٜمد مم٤م ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم" -25
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 ُمٓمٌقع. "إضم٤مسم٦م اًم٤ًمئؾ إمم أهؿ اعم٤ًمئؾ" -26

 ُمٓمٌقع. "اعم٘مؽمح ذم أضمقسم٦م أؾمئٚم٦م اعمّمٓمٚمح" -27

 ُمٓمٌقع. "ذم اعمح٤مرضات واخلٓم٥م اًمًٜمٞم٦ماًمٗمقايمف اجلٜمٞم٦م " -12

 ُمٓمٌقع. "اعمّم٤مرقم٦م" -12

 ُمٓمٌقع. "ىمرة اًمٕملم ذم أضمقسم٦م ىم٤ميد اًمٕماليب وص٤مطم٥م اًمٕمديـ" -11

 .حت٧م اًمٕمٛمؾ "ُمٕمٚم٦م لأطم٤مدي٨م فم٤مهره٤م اًمّمح٦م وه" -15

أرؾمؾ  "أطم٤مدي٨م ذم اعمًتدرك ؾمٙم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمذهٌل وومٞمٝم٤م يمالم"و -12

 .ًمٚمٓمٌع

 ُمٓمٌقع. "ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلماجل٤مُمع اًمّمحٞمح مم٤م " -13

 ُمٓمٌقع. "ُم٘متؾ اًمِمٞمخ مجٞمؾ رمحف اهلل" -14

 ُمٓمٌقع. "اًمٗمتقى ذم اًمقطمدة" -15

 .أرؾمؾ ًمٚمٓمٌع "اًمٙمٗم٤مح ٔص٤مر اًمٜمٙم٤مح" -16

 أرؾمؾ ًمٚمٓمٌع. "إيْم٤مح اعم٘م٤مل ذم أؾم٤ٌمب اًمزًمزال" -17

أرؾمؾ  "سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين اًمرسم٤مين ذم اًمرد قمغم اإلُم٤مم حمٛمدحتٗم٦م اًمِم٤مب " -52

 .عًمٚمٓمٌ

                                                        

 وىمد ـُمٌِع سمحؿد اهلل شمعامم. (2507)

 ًتدرك احلايمؿ.ـُمٌِع مع م( 2508)

 مل أره إمم أن.( 2509)

 مطٌقع وهلل احلؿد واعمـَّة.( 2510)



 0077 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

 ."هم٤مرة إذـم٦م قمغم أهؾ اجلٝمؾ واًمًٗمًٓم٦م" -52

 ُمٓمٌقع. "ىمٛمع اعمٕم٤مٟمد وزضمر احل٤مىمد احل٤مؾمد" -51

 أؾم٠مل اهلل أن يٜمٗمع هب٤م اإلؾمالم واعمًٚمٛملم، وأن جيٕمٚمٝم٤م ظم٤مًمّم٦م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ.

* * * 

                                                        

 مطٌقع سمتحؼقؼـا وهلل احلؿد وطمده.( 2511)
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ًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آ

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

ومٕم٤مديت ذم هذه آضمتامقم٤مت اعم٤ٌمريم٦م أن أذح دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م، ومدقمقة أهؾ اًمًٜم٦م 

إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  سمحٛمد اهلل ُمـ يمت٤مب اهلل إمم يمت٤مب اهلل، وُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

. 

سم٤مرك اهلل ومٞمٝم٤م، ٓ سمحقل ُمٜم٤م وٓ سم٘مقة، وٓ سمٙمثرة ُم٤مل وٓ سمِمج٤مقم٦م، وٓ وىمد 

سمٗمّم٤مطم٦م، وٓ سمٙمثرة قمٚمؿ، وًمٙمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وًمف احلٛمد واعمٜم٦م سم٤مرك ذم هذه 

اًمدقمقة، وم٘مد اٟمتٗمع هب٤م اعمًٚمٛمقن، وأصٌح٧م اًمرؾم٤مئؾ شم٠مشمٞمٜم٤م ُمـ أىمٓم٤مر ؿمتك ُمـ ؿم٤ٌمب 

ُمـ ًمٞمٌٞم٤م، وُمـ سم٤ميمًت٤من، وُمـ ُمٍم، وطمتك ُمـ أُمريٙم٤م، وُمـ سمٚمجٞمٙم٤م، وُمـ اجلزائر، و

ُمـ أرض احلرُملم وٟمجد يٓمٚمٌقن ُمٜم٤م آؾمتٗم٤ًمر قمـ ذوط ُمٕمٝمدٟم٤م، وم٢مهنؿ يرهمٌقن ذم 

آًمتح٤مق سمف وذًمؽ عم٤م رأوا ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اًمٓمٞم٦ٌم، ومٙم٤مٟم٧م اًمدراؾم٦م ذم ضم٤مُمع اهل٤مدي اصمٜمتل 

، قمنمة ؾمٜم٦م ويتخرج ُمٜمف وهق ُمـ أضمٝمؾ اًمٜم٤مس سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

واًمدراؾم٦م أن ذم اعمدارس ٟمحق ؾمت٦م قمنم ؾمٜم٦م ُمع اًمٙمٚمٞم٦م ورسمام يتخرج اًمٓم٤مًم٥م وهق ٓ 

يًتٓمٞمع أن ي٘مرأ اعمٙمتقب أُم٤مُمف، ٓدٟمٞم٤م وٓ ديـ وم٘مد روٞمٜم٤م أن يٕمٚمٛمقهؿ دٟمٞم٤م، وأن 

يٙمقٟمقا ُمٝمٜمدؾملم وـمٞم٤مريـ وأـم٤ٌمء، وًمٙمـ يتخرج اًمٓم٤مًم٥م وهق يٕمرف: ـمًٌٕم٤م ويٕمٜمل 
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ومْمؾ اهلل يٛمٙم٨م اًمٓم٤مًم٥م ؾمٜم٦م أو ؾمٜمتلم أو صمالصًم٤م ُمـ  وصدىمٜمل، وذم هذه اًمدراؾم٦م

 أو أرسمع ؾمٜمقات سمح٥ًم ذيم٤مئف واضمتٝم٤مده، ويتخرج ويٙمقن ُمرضمًٕم٤م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.

ىمد ؾمدوا ومراهًم٤م، وآظمرون أي ُمـ  ومٌحٛمد اهلل إظمقان ًمٜم٤م ي٘م٤مرسمقن اخلٛمًلم

 اخلٛمًلم ُمًتٕمدون ًمذًمؽ، وم٘مد أصٌحقا ُم٘متدريـ قمغم اًمتدريس وقمغم اًمت٠مًمٞمػ، وقمغم

 اًمدقمقة إمم اهلل، ومٝمذه سمريم٦م إهلٞم٦م واًمٗمْمؾ ذم هذا هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

وُمقىمػ اًمدقمقة ُمـ اعمًٚمٛملم أهن٤م حت٥م اخلػم جلٛمٞمع اعمًٚمٛملم، وشمقازم يمؾ ُمًٚمؿ 

ؾمقاء أيم٤من ذم أرض احلرُملم وٟمجد، أم يم٤من ذم ُمٍم، أم يم٤من أسمٞمض أو أؾمقد، قمرسمًٞم٤م أم 

 ، وي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:[52]اًمتقسم٦م:﴾زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمَِٝم٣مُء زَمْٔمضٍ  َواظم٠ُْْمَِمٛمُقَن َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمُت ﴿ قمجٛمًٞم٤م:

اَم َويمِٝمهُ٘مُؿ ﴿ ىَم٣مَة َوُهْؿ  اهللُإِٞمح الَة َوُي٠ْمسُمقَن ايمزح ـَ ُيِٗمٝمُٚمقَن ايمِمح ـَ آََمٛمُقا ايمحِذي َوَرؽُمقيُمُف َوايمحِذي

 .[33]اعم٤مئدة: ﴾َراىمُِٔمقنَ 

ي٘مقل يمام  دُمتٝمؿ8 ٕن اًمٜمٌل وإذا يم٤مٟم٧م شمقازم اعمًٚمٛملم وم٠مهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة ذم ُم٘م

، »سمرىم٦م همٝم٘مؿ شمٗمٙمكم: أضمدمه٣م ىمت٣مب اهلل همٝمف اَلدى وايمٛمقر«: "صحٞمح ُمًٚمؿ"ذم 

وأهؾ زمٝمتل، أذىمرىمؿ اهلل دم أهؾ زمٝمتل، أذىمرىمؿ «وطم٨م ورهم٥م قمغم يمت٤مب اهلل، صمؿ ىم٤مل: 

 .»اهلل دم أهؾ زمٝمتل، أذىمرىمؿ اهلل دم أهؾ زمٝمتل

 ق يٕمتؼم ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م8 ٕن اًمٜمٌل وطمتك ُمـ اؾمت٘م٤مم ُمٜمٝمؿ ذم هذا اًمزُمـ ومٝم

ًٓ ىمام َمٙمئ٦م صمقًرا وـمٙماًم «ي٘مقل ذم اعمٝمدي:  ، »ُيرج رصمؾ يٚمأل إرض ومًًْم٣م وفمد

                                                        

 يعـل: قمؾؿ اًمؽتاب واًمًـة.  (2512)

ا أن وملوعاف ُمضاقمػة يا رسمـا ًمؽ احلؿد واًمػضؾ يُمؾُّف. (2513)  أمَّ

 ( قمـ زيد سمـ أرىمؿ ريض اهلل قمـف.2408)م ( 2514)
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 .»إن اؽمٚمف ىم٣مؽمٚمل، واؽمؿ أزمٝمف ىم٣مؽمؿ أيب«وي٘مقل أيًْم٤م: 

ـْ ﴿ أُم٤م اًمذي اٟمت٘مؾ ُمـ ؿملم اًمتِمٞمع إمم ؿملم اًمِمٞمققمٞم٦م وم٢من اإلؾمالم ُمٜمف سمري: َوََم

 ِ ْٕ ٌَْتِغ نَمغْمَ ا ـَ َي ي ٣مِهِ ـَ اخْلَ طِمَرِة َِم ْٔ ٌََؾ َِمٛمُْف َوُهَق دِم ا ـْ ُيْٗم ، ومٝمذا [63]آل قمٛمران: ﴾ؽْمالِم ِديٛم٣ًم هَمَٙم

اًمِمٞمققمٞم٦م8 ٕن  إَّٓ وىمد اٟمتٛمك إمم أُمر ظمٓمػم أن يٙمقن ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة صمؿ ٓ ٟمدري

 هق ٦م يماماًمٌٕمثٞم٦م هل وًمٞمدة اًمِمٞمققمٞم٦م، أو أصٌح ٟم٤مسًي٤م وم٤مًمٜم٤مسي٦م أيًْم٤م وًمٞمدة اًمِمٞمققمٞم

 اًمٜم٤مس ٓ رمحف اهلل شمٕم٤ممم. ُمٕمروف ُمـ ؾمػمة مج٤مل قمٌد

ومٞمٜمٌٖمل أن ٟمٕمرف ًمف ومْمٚمف، أُم٤م  ومٛمـ متًؽ ُمٜمٝمؿ سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

: اًمقه٤مسمٞم٦م أرض قمغم  - وهق يٕمٜمل اًمدقم٤مة إمم اهلل - ُمـ أصٌح حي٤مرب اًمًٜم٦م وأصٌح ي٘مقل

ٓ إًمف إٓ اهلل، ويّمٚمقن قمغم وم٤مًمقه٤مسمٞم٦م أهي٤م إقمٛمك ي٘مقًمقن:  .اإلؾمالم ُمـ اًمِمٞمققمٞم٦م

، وذًمؽ ي٘مقل: ٓ إًمف واحلٞم٤مة ُم٤مدة، جي٥م أن ٟمًتٌٍم ، وهؿ دقم٤مة إمم اهللرؾمقل اهلل 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىم٤مل ٕيب  سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ومٕمكم سمْمؿ احل٤مء وقمكم احُلؼسملم أهؾ طمزب 

ف، : أٓ شمدع ىمؼًما ُمنموًم٤م إٓ ؾمقيتاهلٞم٤مج: أٓ أسمٕمثؽ قمغم ُم٤م سمٕمثٜمل قمٚمٞمف رؾمقل اهلل 

 .وٓ صقرة إٓ ـمٛمًتٝم٤م

ومٛمقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م، وُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة اعمًت٘مٞمٛملم ظم٤مص٦م، 

وًمٞمس ُمـ آؾمت٘م٤مُم٦م أن شمراه يٛمٌم ويدزم رأؾمف ويٓم٠مـمئ رأؾمف يزقمؿ أٟمف ُمـ اخلِمقع، 

اًمذي ومٞمف: أن  (قمٞمقن اعمٕمجزات)وهق يتٛمًح سم٠مشمرسم٦م اعمقشمك، وهق يٌٞمع يمت٥م اًمْمالل 

                                                        

( قمـ اسمـ مًعقد ريض اهلل قمـف، وهق ذم اجلامع 6/484(، واًمؽممذي )11/369رواه أسمق داود )( 2515)

 (.4/163اًمصحقح )

 (.969)م ( 2516)
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سمـ أيب ـم٤مًم٥م: اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م أول، ي٤م آظمر، ي٤م فم٤مهر، ي٤م سم٤مـمـ، ي٤م  ًمٕمكماًمِمٛمس ىم٤مًم٧م 

يزقمؿ  وهق ذم اًمٓمريؼ. ُمـ هق سمٙمؾ رء قمٚمٞمؿ، يٌٞمٕمف ذًمؽ اعمجرم اًمذي يٓم٠مـمئ رأؾمف

 أٟمف ُمـ اخلِمقع، إٟمف ظمِمقع ٟمٗم٤مق.

وٟمٜمت٘مؾ إمم رء آظمر وًمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م وٟمحـ قمغم هذا صم٤مسمتقن، وهق ُم٠ًمًم٦م 

قمٞملم، ٓ ٟمزال ٟمٜمٙمره٤م، اذه٥م إمم قمدن وؾمتجدهؿ طمٙمقُم٦م ُمًت٘مٚم٦م، اًمقطمدة ُمع اًمِمٞمق

إٟمام وصمٌقا قمغم اًمًٚمٓم٦م قمٚمٞمٜم٤م ه٤مهٜم٤م، ومٛمٜمٝمؿ اًمقزراء وُمٜمٝمؿ اعمح٤مومٔمقن، وُمٜمٝمؿ اعمدراء، 

أُم٤م هؿ ومحٙمقُم٦م ُمًت٘مٚم٦م ٓ يٕمؽمومقن سمحٙمقُم٦م صٜمٕم٤مء، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف 

ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ هَمَٙمْٝمَس ٓ َيتحِخِذ اظم٠ُْْمَِمٛمُقَن ايْمَ٘م٣مهمِِري﴿اًمٙمريؿ:  ـْ ُدوِن اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َوََم ـَ َأْويمَِٝم٣مَء َِم

ـَ  ُرىُمُؿ  اهللَِِم ٓح َأْن سَمتحُٗمقا َِمٛمُْٜمْؿ سُمَٗم٣مًة َوحُيَذِّ ٍء إِ فُ  اهللُدِم َرْ ًَ  .[16]آل قمٛمران:﴾َٞمْٖم

ومال جيقز ًمٜم٤م أن ٟمتحد ُمع قمكم ؾم٤ممل اًمٌٞمض، وٓ ُمع احلزب آؿمؽمايمل، وٓ ُمع 

ٌِْؾ ﴿ اًمٌٕمثل، وٓ ُمع احلزب اًمٜم٤مسي: احلزب وُمقا اهللَِوافْمَتِِمُٚمقا زمَِح ]آل ﴾ََجِٝمٔم٣ًم َوٓ سَمَٖمرح

، ومال يٖمروٟمٙمؿ هبذه أي٦م وم٤مخلٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم، ومال ٟمٕمتّمؿ ٟمحـ وإهائٞمؾ [225قمٛمران:

ْؿ َأفْمَداًء فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ إِْذ ىُمٛمْتُ  اهللَِواْذىُمُروا ٞمِْٔمَٚم٦َم ﴿ وأُمريٙم٤م، سمؾ اقمتّمٛمقا أٟمتؿ أهي٤م اعم١مُمٜمقن:

ٌَْحُتْؿ زمِٛمِْٔمَٚمتِِف إطِْمَقاٞم٣مً  ، اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ضم٤مهٚمٞم٦م [225]آل قمٛمران:﴾هَمَٟميمحَػ زَمكْمَ وُمُٙمقزمُِ٘مْؿ هَمَٟمْص

ٟمدوؾمٝم٤م حت٧م إىمدام8 ٕن ُمٕمٜم٤مه٤م: طمٙمؿ اًمِمٕم٥م سم٤مًمِمٕم٥م، واًمِمٕم٥م حيٙمؿ ٟمٗمًف 

ْؿ ﴿ :سمٜمٗمًف، وم٤ٌمًمديٛم٘مراـمٞم٦م ي٤ٌمح اًمزٟم٤م ذم يٛمٜمٜم٤م، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ َأْم ََلُ

ـِ ََم٣م مَلْ َيْٟمَذْن زمِِف  ي ـَ ايمدِّ ْؿ َِم فُمقا ََلُ ىَم٣مُء َذَ  .[12]اًمِمقرى:﴾اهللُُذَ

أطمٙم٤مم جمٚمس اًمٜمقاب حت٧م إىمدام، ضم٤مهٚمٞم٦م همِمٞمتٙمؿ أهي٤م اًمٞمٛمٜمٞمقن ُمـ زُمـ ىمديؿ 

وٟمحـ ٟمحذريمؿ ُمـ اًمٗمتـ، ٓ ٟمٓم٤مًمٌٙمؿ أن خترضمقا سم٤معمدومع واًمرؿم٤مش، سمؾ أن شم٘مقًمقا: ٓ 
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٤مًمٌٙمؿ هبذا وم٤معمجٚمس اًمٙمٗمري اًمذي يتح٤مورون ومٞمف قمغم ُمّمٜمع اخلٛمر وقمغم ًمٚم٤ٌمـمؾ، وٟمٓم

: يمالُمؽ صحٞمح، وًمٙمـ »ي٣مؽمكم ؽمٔمٝمد ٞمٔمامن«اًمرسم٤م ومٞمًتدل سمٕمْمٝمؿ سمآي٦م ومٞم٘مقل: 

  .إصح يمالم اًم٘م٤مقم٦م، يمالم اخلامريـ أصح ُمـ ىمقل اهلل، وُمـ ىمقل رؾمقل اهلل 

، ومال جيقز ًمٜم٤م »يمٔمربٓ جيتٚمع ديٛم٣من دم صمزيرة ا«: اًمتٕمدديف ي٘مقل اًمٜمٌل 

أن ٟمٕمؽمف سمحزب اؿمؽمايمل، وٓ سمحزب سمٕمثل، وٓ سمحزب ٟم٤مسي، وٓ سمجٛمٞمع 

اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمِمٝمدك أٟم٤م سمراء ُمـ مجٞمع إطمزاب إٓ طمزسًم٤م واطمًدا وهق: طمزب  ،إطمزاب

اهلل، ومٕمًك أن ٟمٙمقن ُمٕمف، ويٜمٌٖمل ًمٙمؾ ُمًٚمؿ أن ي٘مقل: قمًك أن أيمقن ُمـ طمزب 

 .اهلل

ٙمؿ إذا آصمرشمؿ اًمدٟمٞم٤م قمغم أظمرة ومال اًمدٟمٞم٤م حتّمٚمقن وٓ أظمرة أهي٤م اعمًٚمٛمقن إٟم

، ٓ ذاك وٓ ذاك، ُمِم٤مئخ اًم٘م٤ٌمئؾ آًم٦م ُم٤مدة، ٓ سمد ُمـ سمٞم٤من احلؼ، ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ حتّمٚمقا

هق ُمًتٕمد أن يٌٞمع اًمقـمـ ومال ٟم٘مقل: يٌٞمع اإلؾمالم ومٝمق ٓ ي٤ٌمزم سمف، سمؾ يٌٞمع اًمقـمـ سم٠مشمٗمف 

 دون أن يٌٞمٕمقا اًمقـمـ ُمـ أضمؾ اًمرشم٥م.إصمامن، طمتك اًمرشم٥م واًمٜمجامت ُمًتٕم

هذا اعمٕمٝمد اًمذي ذطم٧م سمٕمض أطمقاًمف شمتٜمٙمر ًمف احلٙمقُم٦م، وأٟم٤م ٓ أىمقل: يتٜمٙمر ًمف 

اًمِمٞمققمٞمقن وم٢من اًمِمٞمققمٞملم واهلل ٓ يًتٓمٞمٕمقن، وٓ أىمقل: شمتٜمٙمر ًمف اًمِمٞمٕم٦م، سمؾ شمتٜمٙمر ًمف 

ٞمٕم٦م أطم٘مر احلٙمقُم٦م، وم٤مًمِمٞمٕم٦م أيًْم٤م ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن يٗمٕمٚمقا ؿمٞمًئ٤م، وم٤مًمِمٞمققمٞمقن واًمِم

                                                        

 اؿمؽمايمل( 2517)

 (.3/205( وهمػمه قمـ قمائشة ريض اهلل قمـف وهق ذم اجلامع اًمصحقح )6/275رواه أمحد ) (2518)

ا احلزب اًمراوميض ذم ًمٌـان (2519) ُؽقَن سماًمؽتاب واًمًـة. ]أمَّ ًِّ ومؾقس مـ احلؼ ذم رء سمؾ هؿ  وهؿ اعُمَتؿ

 أقمداء احلؼ[.
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وأذل ُمـ أن ي٘مدروا قمغم رء مم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمٕمٝمد، ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ي٠ميت ُمـ سمٚمجٞمٙم٤م ويٜمٗمؼ 

صمالصم٦م أُمريٙمٞمقن أشمقا  ضمقازه، ٟمحق: صمالصملم أًمًٗم٤م ذه٤مسًم٤م وإي٤مسًم٤م، صمؿ يقدع ذم اًمًجـ وقمٜمده

إمم صٜمٕم٤مء وهؿ ئمٜمقن أٟمف ؾمػمطم٥م هبؿ إذا ىم٤مًمقا: ٟمحـ ٟمريد أن ٟمزور ُم٘مٌاًل، وم٘م٤مًمقا هلؿ: 

 وم٠مظمذوهؿ إمم اًمًجـ. ُُم٘مٌالً شمريدون؟ ىم٤مًمقا: ٟمريد أن ٟمزور اًمِمٞمخ أيـ 

أطمد اإلظمقة يذه٥م ويٚمتزم سمامئ٦م أًمػ رهٜم٤ًم قمٜمدهؿ ُمـ أضمؾ أن يًٛمحقا هلؿ وىمد 

 ، ي٘مقًمقن: ٓ، ويردوهنؿ.ويزوروينضم٤مءوا ُمـ سمٚمد سمٕمٞمدة ي٠مشمقا 

رًي٤م أم وذم هذه إي٤مم يذه٥م إخ إمم صٕمدة ؾمقاء أيم٤من ًمٞمًٌٞم٤م أم ُمٍمًي٤م أم ضمزائ

صقُم٤مًمًٞم٤م، يذه٥م ومال يرضمع، ي٘مقًمقن ًمف: اذه٥م إمم أي ُمٙم٤من ذم اًمٞمٛمـ، ًمٙمـ ُم٘مٌؾ هذا 

إن اهلل ٓ يٗمٌض ايمٔمٙمؿ «إذ ي٘مقل:  ظمٓمػم، ٓ إؾمالم وٓ قمروسم٦م، وصدق اًمٜمٌل 

اٞمتزافًم٣م يٛمتزفمف، ويم٘مـ يٗمٌّمف زمٗمٌض ايمٔمٙمامء ضمتك إذا مل يٌؼ فم٣مظم٣ًم اَتذ ايمٛم٣مس رءوؽًم٣م 

ًٓ همًئٙمقا همٟمهمتقا ، يٖمؽم هذا اًمقزير سمقزارشمف، »زمٕمغم فمٙمؿ همّمٙمقا وأوٙمقا صمٜم٣م

 وإُمر يمام ي٘مقل اًمِم٤مقمر:

 هٌـــــؽ يمـــــام شمـــــدقمل وزيـــــًرا

 

ــــر  ــــ٤م وزي ــــ٧م ي ــــر ُمـــــ أٟم  وزي

ــــــ٤م ًمألُمــــــػم ُمٕمٜمــــــك   واهلل ُم

 

ــــــػ ُمـــــــ وزر إُمــــــػم   ومٙمٞم

أٟم٧م أن وزير وهمًدا شم٠مظمذ اًمزٟمٌٞمؾ واعمٙمتؾ ىمد قمزًم٧م قمـ وزارشمؽ، وجي٥م قمٚمٞمؽ  

اًمقزراء، ومٙمؿ ُمـ وزير ظمدم دوًمتف وُمٝمد هل٤م، صمؿ سمٕمد ذًمؽ أن شمٕمتؼم سمٛمـ ىمٌٚمؽ ُمـ 

 ُم٘مٚم٦م إذ ي٘مقل سمٕمدُم٤م ىمٓمٕم٧م يده:اسمـ شمْمحل سمف، وًم٘مد أطمًـ اًمقزير 

 احلٞمــ٤مة ًمٙمـــ شمقصم٘مــــ ؾَمــِئٛم٧ُم ُمــ٤م 

 

 ـــــ٧م سمـــ٠ميامهنؿ وم٤ٌمٟمـــ٧م يٛمٞمٜمـــل 

                                                         

 ( قمـ قمٌداهلل سمـ قمؿرو ريض اهلل قمـفام.2673( )م 100)خ ( 2520)
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 سمٕمـــ٧م ديٜمـــل هلـــؿ سمـــدٟمٞم٤مي طمتـــك

 

 طمرُمــــقين دٟمٞمــــ٤مهؿ سمٕمــــد ديٜمــــل 

 وًم٘مد طمٓم٧م ُمـ٤م اؾمـتٓمٕم٧م سمجٝمـدي 

 

ـــظ أرواطم  ـــقينطمٗم ـــام طمٗمٔم ـــؿ وم  ٝم

ـــٞمش  ـــذة قم ـــٞمس سمٕمـــد اًمٞمٛمـــلم ًم  ًم

 

ـــل ومٌٞمٜمـــل  ـــ٤ميت سم٤مٟمـــ٧م يٛمٞمٜم ـــ٤م طمٞم  ي

ومٜم٘مقل ًمؽ ي٤م طمٙمقُم٦م: أي رء ىمد ؾم٤مقمدت اعمٕمٝمد سمدُم٤مج؟ إٟمؽ ًمـ ختقذم ُم٘مٌاًل وٓ  

وإن  ،ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ سم٤معمٕمٝمد، ؾمٜم٘مقل: إن اًمديٛم٘مراـمٞم٦م يمٗمر، وإن اًمتٕمددي٦م واًمرو٤م هب٤م يمٗمر

 ٤م يمٗمر، وإن اًمٜم٤مسي٦م ُمع ُمٕمرومتٝم٤م واًمرو٤م هب٤م يمٗمر.اًمٌٕمثٞم٦م ُمع ُمٕمروم٦م أهداومٝم٤م واًمرو٤م هب

سمٕمض اإلظمقان ي٘مقل: مل شمٙمٗمر صداًُم٤م؟ وُم٤م دًمٞمٚمؽ قمغم شمٙمٗمػمه؟ وم٠مىمقل: ًم٘مد يمت٥م 

٤ًٌم سم٤مإلؾمالم ُم٤م مل يتٕم٤مرض ُمع أهداف طمزب اًمٌٕم٨م، وم٢مذا شمٕم٤مرض ُمع أهداف  ُمرطم

 يٕمٜمل وم٠مهداف طمزب اًمٌٕم٨م ُم٘مدُم٦م قمغم هذا.، طمزب اًمٌٕم٨م ومال

اعمًئقل: إن اهلل ؾمٞمٜمت٘مؿ ُمٜمؽ وم٤مطمذر همْم٥م اهلل واطمذر ؾمخٓمف، وم٠مىمقل ًمؽ أهي٤م 

ومـ)قمكم قمٜمؽم( ٓ رمحف اهلل قمٜمد أن يم٤مٟمقا ذم اًمٕمؼم يًت٘مٌؾ اًمذيـ هؿ أهؾ اعم٤مدة ُمـ 

اًمِمامًمٞملم، وم٘م٤مل يمٚمٛم٦م وُمـ مجٚم٦م يمالُمف: ًمق أن حمٛمًدا قم٤مرض ومٙمرشمٜم٤م ًمتٗمٚمٜم٤م ذم وضمٝمف، صمؿ 

وُمٜم٤موئ اإلؾمالم يٛمقت سم٤مخلزي واًمذل  أظمذه اهلل أظمذ قمزيز ُم٘متدر، إٟمف اإلؾمالم يٌ٘مك

                                                        

هـ( 1427هـ( وصار أؾمػمًا ذًمقاًل، وملفمفر اًمتقسمة صُمؿَّ عمَّا ؿُمـَِؼ قمام )1424صُمؿَّ إنَّ صدامًا ؾمؼط قمام ) (2521)

ئَِؾ قمـف اًمشقخ حمؿد  ذم قمقد إوحك ىمال: أؿمفُد أن ٓ إًمف إَّٓ اهلل وأؿمفُد أنَّ  ًُ حمؿدًا رؾمقل اهلل، وم

ُف مات قمغم اإلؾمالم. اهـ ُف شماب وأكَّ  اإلمام طمػظف اهلل شمعامم ومؼال: اًمذي يظفر أكَّ

َرُه اًمشقخ اسمـ سماز، واًمشقخ رسمقع وهمػمهؿ ومال  ا ذم زمـ رئاؾمتف ومؼد يمان يظفر اًمُؽْػَر اًمٌقاح ويمػَّ أىمقل: أمَّ

شمعامم، ومام شماب صدامًا إَّٓ سمعد مقت ؿمقخـا رمحف اهلل شمعامم، قمغم أن همضاوة قمغم يمالم اًمشقخ رمحف اهلل 

هـاك قمؾامء ٓ يزاًمقن حيؽؿقن قمؾقف سماًمؽػر: ٕكف مل يٍمح سملن اًمٌعثقة مٌدأ يمػري وأكف ىمد ختغم قمـفا. 

 واهلل أقمؾؿ. 
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واًمٕم٤مر، ومتٛمًٙمقا ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م هبذا اًمديـ، وقمْمقا قمٚمٞمف سم٤مًمٜمقاضمذ، وم٢مٟمٜم٤م أقمزٟم٤م اهلل 

 سم٤مإلؾمالم.

متًٙمقا هبذا اًمديـ وادقمقا إًمٞمف وقمْمقا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ، وإي٤ميمؿ أن شم٠مظمذوا ديٜمٙمؿ 

ٚمحٞم٦م ورسمام شمٙمقن قمـ وؾم٤مئؾ اإلقمالم، ؾمٞم٠مشمقن ًمٙمؿ سمٛمٗمتل ىمد سمرم اًمٕمامُم٦م وأرظمك اًم

 اًمٚمحٞم٦م ُمزيٗم٦م، صمؿ يٗمتل سمام طمرم اهلل.

يمت٤مسم٤مت إلسمراهٞمؿ اًمقزير وًمٖمػم واطمد، وقمٌد اهلل احلداد اًمذي يٕمتؼم ُمٗمتًٞم٤م ذم 

 طميُمقت يمت٤مسم٤مت زائٗم٦م زائٖم٦م ذم اجلرائد: اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ٓ شمتٜم٤مرم ُمع اإلؾمالم.

واًمزٟم٤م يتٜم٤مرم ُمع  وأٟم٤م أؾم٠مًمٙمؿ هؾ اًمٚمقاط يتٜم٤مرم ُمع اإلؾمالم؟ يتٜم٤مرم ُمع اإلؾمالم،

اإلؾمالم، واخلٛمر يتٜم٤مرم ُمع اإلؾمالم، وآؿمؽمايمٞم٦م شمتٜم٤مرم ُمع اإلؾمالم، واًمٌٕمثٞم٦م شمتٜم٤مرم ُمع 

 اإلؾمالم.

ىْمِر إِْن ىُمٛمُْتْؿ ٓ ﴿ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  هَم٣مؽْمَٟميمقا َأْهَؾ ايمذِّ

 .[25]اًمٜمحؾ:﴾سَمْٔمَٙمُٚمقنَ 

ًمٓمالق أو اًمٜمٙم٤مح أو اًمرو٤مع، ومٝمذا ؿم٠من أطمد اًمٜم٤مس ي٠ميت وي٠ًمل إذا اسمتكم سمٛم٠ًمًم٦م ذم ا

 اًمِمٞمٕم٦م ومٙم٠من اًمديـ يمٚمف حم٦ٌم أهؾ اًمٌٞم٧م.

مل ٓ شم٠ًمًمقن قمـ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م؟ وعم٤مذا ٓ شم٠ًمًمقن قمـ ُمّمٜمع اخلٛمر اًمذي سمٕمدن 

واجلٜمقد حيٞمٓمقن سمف؟ وعم٤مذا ٓ شم٠ًمًمقن قمـ ومٜمدق ؿمػماشمقن اًمذي ذم صٜمٕم٤مء واجلٜمقد قمغم 

 ٛمٞمف.أسمقاسمف؟ وم٤محلٙمقُم٤مت شم٠ميت سم٤مًم٤ٌمـمؾ وحت

واإلؾمالم سمحٛمد اهلل يِمؼ ـمري٘مف، وًمٞمس ًمف إٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، أىمقل ىمقزم هذا 

 وأؾمتٖمٗمر اهلل زم وًمٙمؿ وًم٤ًمئر اعمًٚمٛملم، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًداقمٌده ورؾمقًمف. وأؿمٝمد أن ٓ

 أُم٤م سمٕمد:

وم٠مطمد اإلظمقة ي٘مقل: ىمد ؿم٤مع أٟمف شمٖمػم رأيٙمؿ قمـ آٟمتخ٤مسم٤مت ومٝمؾ هذا صحٞمح أم 

 ٓ؟

ضمقاب: ٟمحـ ٟمًتدل سمآي٦م ىمرآٟمٞم٦م وسمحدي٨م ٟمٌقي ومٚمق شمٖمػم ًمْمٚمٚمٜم٤م، واهلل ؾمٌح٤مٟمف 

ـْ ىَم٣منَ ﴿ وشمٕم٤ممم ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: َتُقونَ  َأهَمَٚم ًْ ـْ ىَم٣مَن هَم٣مؽِمٗم٣ًم ٓ َي  ﴾َُم٠ْمَِمٛم٣ًم ىَمَٚم

 .[26]اًمًجدة:

ومٝمذه آٟمتخ٤مسم٤مت ـم٤مهمقشمٞم٦م، وإٟمٜمل أمحد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وم٘مد قمّمؿ اهلل أهؾ اًمًٜم٦م 

ذم اٟمتخ٤مسم٤مت يمثػمة، ذم اًمتٓمقير، واٟمتخ٤مسم٤مت ذم اعمج٤مًمس اعمحٚمٞم٦م، واٟمتخ٤مسم٤مت ذم اًمٚمجٜم٦م 

 واٟمتخ٤مسم٤مت ذم جمٚمس اًمٜمقاب إمم همػم ذًمؽ.اًمدائٛم٦م، واٟمتخ٤مسم٤مت ذم جمٚمس اًمِمقرى، 

يٜم٤مومًف  وم٤مًمٜم٤مس هيروًمقن ويت٘م٤مشمٚمقن، رسمام يْمحل اًمِمخص سم٤مسمـ قمٛمف أو سم٘مريٌف عم٤مذا

يْمحٙمقن قمغم حل٤مٟم٤م ويٙمقٟمقن ىمد أقمدوا  ،ومٝمذه اٟمتخ٤مسم٤مت إسمٚمٞمًٞم٦م؟! ذم آٟمتخ٤مسم٤مت

ٞمس اًمرئٞمس، وأقمدوا ٟم٤مئ٥م اًمرئٞمس وأقمدوا اًمقزراء، وممـ أقمدوا أيمثرهؿ؟ ُمـ اجلقاؾم

يٙمقٟمقن ضمقاؾمٞمس ذم إُمـ اًمقـمٜمل ويرومٕمقٟمف ويٕمٓمقٟمف ُمـ أضمؾ أن يٜمتخ٥م ًمٞمٙمقن هلؿ 

 آًم٦م.

ـْ ﴿واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل:  ٍء هَمُحْ٘مُٚمُف إلَِم َوََم٣م اطْمَتَٙمْٖمُتْؿ همِٝمِف َِم َرْ
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وُه إلَِم ﴿ ، وي٘مقل:[22]اًمِمقرى:﴾اهللِ ٍء هَمُرده ؽُمقلِ  اهللِهَم١مِْن سَمٛم٣َمَزفْمُتْؿ دِم َرْ إِْن ىُمٛمُْتْؿ  َوايمرح

طِمرِ  ٣مهللِسُم٠ْمَِمٛمُقَن زمِ  ْٔ َْرِض ُيِّمٙمهقَك ﴿ ، وي٘مقل:[37]اًمٜم٤ًمء:﴾َوايْمَٝمْقِم ا ْٕ ـْ دِم ا َوإِْن سُمْمِْع َأىْمَثَر ََم

ـْ ؽَمٌِٝمِؾ   ﴾َوََم٣م َأىْمَثُر ايمٛمح٣مِس َويَمْق ضَمَرْص٦َم زمُِٚم٠ْمَِمٛمكِمَ ﴿ ، وي٘مقل:[224]إٟمٕم٤مم:﴾اهللِفَم

 .[225]يقؾمػ:

 جيقز ًمؽ أن شمٜمتخ٥م ؿمٞمققمًٞم٤م وٓ سمٕمثًٞم٤م وٓ ٟم٤مسًي٤م، وٓ ذم اعم١ممتر وم٠مٟم٤م أىمقل: إٟمف ٓ

سمْمؿ احل٤مء، وٓ اإلصالح ومٙمٚمٝم٤م طمزسمٞم٤مت وإن يم٤مٟم٧م شمتٗم٤موت  احلُؼاًمِمٕمٌل، وٓ طمزب 

يمتتٌٔمـ ؽمٛمـ «إذ ي٘مقل:  ذم اًمْمالل، ُمٜمحروم٦م ُم٘مٚمدة ٕقمداء اإلؾمالم، وصدق اًمٜمٌل 

ك يمق دطمٙمقا صمحر و٤م َمـ ىم٣من ومٌٙم٘مؿ ؾمػًما زمُمػم، وذرافًم٣م زمذراع، ضمت

 .»يمدطمٙمتٚمقه

ىم٤مًمقا: إذا مل ٟمٜمتخ٥م رضماًل ص٤محل٤ًم ومًٞم٠ميت اًمِمٞمققمل ويث٥م قمغم اًمًٚمٓم٦م، وم٠مىمقل: 

يٜمٌٖمل أن ٟمتخذ ُمـ واىمٕمٜم٤م دم٤مرب، ومامذا قمٛمؾ ًمٜم٤م جمٚمس اًمتٓمقير، واعمج٤مًمس اعمحٚمٞم٦م، 

واًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م؟ شم٘مقم سمٜم٧م اًمًقؾمقة، واحلياٟمٞم٦م، وأصح٤مب اًمٗمْمٞمٚم٦م هيزون 

 وهل ختٓم٥م وشمتٙمٚمؿ.رءوؾمٝمؿ 

إٟمف سمقاؾمٓم٦م آٟمتخ٤مسم٤مت يٛمٙمـ أن يتقمم اًمٞمٛمـ هيقدي، ويٛمٙمـ أن شمتقمم اًمٞمٛمـ 

 ،اُمرأة، ويٛمٙمـ أن يتقمم اًمٞمٛمـ ؿمٞمققمل، ومٛمـ صقت ًمف ومذاك

آؾمػ ضمًدا يمٞمػ أن اًمٞمٛمٜمٞملم يتٛمًٙمقن سمذيؾ اًمدسمقر، وم٘مد اٟمتٙم٧ًم اًمٌٕمثٞم٦م ذم اًمٕمراق، 

ٙمقن سمذيؾ اًمدسمقر، وم٤مٟٓمتخ٤مسم٤مت هذه واٟمتٙم٧ًم اًمِمٞمققمٞم٦م ذم روؾمٞم٤م، واًمٞمٛمٜمٞمقن يتٛمً

                                                        

 ( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف.2669( )م 3456)خ ( 2522)
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 سم٤مـمٚم٦م يمٚمٝم٤م ٓ شمٜمتخ٥م ظم٤مًمًدا وٓ سمٙمًرا وٓ قمٛمًرا وٓ زيًدا وٓ ص٤مطم٥م اًمٗمْمٞمٚم٦م.

 ًمق دقمقشمٙمؿ إمم أن شمٜمتخٌقين وم٤مقمٚمٛمقا أٟمٜمل ىمد وٚمٚم٧م.

ْقِف َأَذافُمقا زمِ ﴿ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـِ َأِو اخْلَ ََْم ْٕ ـَ ا ِف َوإَِذا صَم٣مَءُهْؿ َأَْمٌر َِم

َتٛمٌُِْْمقَٞمُف َِمٛمُْٜمؿْ  ًْ ـَ َي ََْمِر َِمٛمُْٜمْؿ يَمَٔمٙمَِٚمُف ايمحِذي ْٕ ؽُمقِل َوإلَِم ُأورِم ا وُه إلَِم ايمرح  .[65]اًمٜم٤ًمء:﴾َويَمْق َرده

واًمٕم٘مد ُمـ اًمٞمٛمـ، وخيت٤مروا  احلؾ وم٤معم٠ًمًم٦م أن جيتٛمع جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء وُمـ أهؾ

شمك، وٓ ُمـ اًمذيـ يًٌقن هلؿ إُم٤مًُم٤م ىمرؿمًٞم٤م ًمٙمـ ًمٞمس ُمـ اعمتٛمًحلم سم٠مشمرسم٦م اعمق

 اًمّمح٤مسم٦م، وٓ ُمـ اًمذيـ ي٘مقًمقن: إن اًمقه٤مسمٞم٦م أرض قمغم اإلؾمالم ُمـ اًمِمٞمققمٞم٦م.

وأُم٤م وىمد وصم٥م قمغم اًمًٚمٓم٦م وًمٞمس سم٘مرر ومٜمحـ ٟمٓم٤مًمٌف أن يٌ٘مك ُمًٚماًم وم٘مط، ومال 

ًمف: شمزي٤م سم٤مًمزي اإلؾمالُمل، سمؾ ٟم٘مقل ًمف: اسمؼ ُمًٚماًم  وٓ ٟم٘مقلٟم٘مقل ًمف: اقمػ حلٞمتؽ، 

، وُمـ دون اٟمتخ٤مسم٤مت وشمّمقيت٤مت، أُم٤م أن ٟمٜمتخ٥م ؿمخًّم٤م أدظمؾ قمغم واسمؼ قمغم اًمٙمرد

اًمٞمٛمـ اًمنم، وأوم٘مر اًمٞمٛمـ سم٤مًميائ٥م واجلامرك وارشمٗم٤مع أؾمٕم٤مر اعمحروىم٤مت، أٟم٧م زارقمل 

ذم همػم هذه اًمًٜم٦م، أُم٤م ذم هذه اًمًٜم٦م وم٘مد أيمرم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمٞمٛمٜمٞملم سم٤معمٓمر، ومٗمل 

هق يٙم٤مد أن يٙمقن رأؾًم٤م سمرأس ذم  همػم هذه اًمًٜم٦م اًمزارقمل يّمٗمل طم٤ًمسمف وم٢مذا

 .يمذا ويمذااعمحروىم٤مت، اًمؼمُمٞمؾ اًمديزل وصؾ ؾمٕمره إمم 

وأُم٤م ىمقهلؿ: إٟمف ؾمٞمث٥م قمغم آٟمتخ٤مسم٤مت ؿمٞمققمل ومٜم٘مقل هلؿ: ُم٤مذا قمٛمٚمتؿ ذم شمٚمؽ 

 آٟمتخ٤مسم٤مت اعمت٘مدُم٦م؟
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 صؤال9 ما ىصٔشتم للذٔػ؟
قمغم ىمقل اهلل وٓ  قاُيَ٘مِدُمُ ضمقاب: ٟمّمٞمحتل هلؿ أن يت٘مقا اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأٓ 

، وإخ اًم٤ًمئؾ يٕمٜمل اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦م يمٚمٝم٤م، ٓ يٕمٜمل أطمداً  ملسو هيلع هللا ىلصىمقل رؾمقل اهلل 

اجلٞمش ذم اًمٞمٛمـ، وأن يٕمٚمٛمقا أن اهلل ًمـ يٜمٍمهؿ إٓ إذا متًٙمقا هبذا اًمديـ، ىم٤مل اهلل 

ْٚمَٔم٣مِن إِ ﴿ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ـَ سَمَقيمحْقا َِمٛمُْ٘مْؿ َيْقَم ايْمَتَٗمك اجْلَ ٌَْٔمِض إِنح ايمحِذي ْٝمَْم٣مُن زمِ ُؿ ايمُمح اَم اؽْمَتَزَلحُ ٞمح

ٌُقا ًَ قََّنُْؿ  اهللَُويَمَٗمْد َصَدوَمُ٘مُؿ ﴿ ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[233]آل قمٛمران:﴾ََم٣م ىَم ًه َوفْمَدُه إِْذ حَتُ

ـْ زَمْٔمِد ََم٣م َأَراىُمْؿ ََم٣م ََْمِر َوفَمَِمْٝمُتْؿ َِم ْٕ ـْ  زم١ِمِْذٞمِِف ضَمتحك إَِذا هَمُِمْٙمُتْؿ َوسَمٛم٣َمَزفْمُتْؿ دِم ا ٌهقَن َِمٛمُْ٘مْؿ ََم
حُتِ

هَمُ٘مْؿ فَمٛمُْٜمؿْ  طِمَرَة شُمؿح َسَ ْٔ ـْ ُيِريُد ا ْٞمَٝم٣م َوَِمٛمُْ٘مْؿ ََم ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف [231]آل قمٛمران:﴾ُيِريُد ايمده

ـِ فَمٛمُْ٘مْؿ ؾَمْٝمئ٣ًم َوَو٣موَم٦ْم فَمَٙمْٝمُ٘مُؿ ﴿وشمٕم٤ممم:  ٌَْتُ٘مْؿ ىَمْثَرسُمُ٘مْؿ هَمَٙمْؿ سُمْٕم َوَيْقَم ضُمٛمَكْمٍ إِْذ َأفْمَج

َْرُض  ْٕ ـَ ا ٦ٌَْم شُمؿح َويمحْٝمُتْؿ َُمْدزمِِري ؽُمقَل ﴿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[13]اًمتقسم٦م:﴾زماَِم َرضُم ـْ ُيَُم٣موِمِؼ ايمرح َوََم

َدى َوَيتحٌِْع نَمغْمَ ؽَمٌِٝمِؾ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ُٞمَقيمِِّف ََم٣م سَمَقلمح َوُٞمِْمٙمِِف صَمَٜمٛمحؿَ  َ يَمُف اَْلُ ٌَكمح ـْ زَمْٔمِد ََم٣م سَم َوؽَم٣مَءْت  َِم

 .[223]اًمٜم٤ًمء: ﴾ََمِِمغماً 

ذم ؿمؼ ُمٕمٜم٤مه أن اهلل  وم٠مٟم٧م أهي٤م اجلٜمدي إذا يمٜم٧م ذم ؿمؼ وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يٙمٚمؽ إمم ٟمٗمًؽ.

واحلؼ أن اجلٞمقش ذم اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م قم٤ٌمرة قمـ جمٛمققم٦م ُمـ اًمقطمقش، ومامذا 

هؿ اًمذيـ ٟمٍموا قمٛمٚمقا ًمإلؾمالم؟ ومٝمؿ اًمذيـ ٟمٍموا أشم٤مشمقرك قمغم رضب اإلؾمالم، و

اًمٜم٤مس قمغم رضب اإلؾمالم سمٛمٍم، وهؿ اًمذيـ ٟمٍموا اًم٘مذاذم قمغم  داًمٓم٤مهمٞم٦م مج٤مل قمٌ

إيداع اعمًٚمٛملم ذم اًمًجقن، وهؿ اًمذيـ ٟمٍموا زيـ اًمٕم٤مسمديـ اًمتقٟمز قمغم إيداع 
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اعمًٚمٛملم ذم اًمًجقن، وهؿ اًمذيـ يٜمٍمون أهؾ اًم٤ٌمـمؾ، وي٘مٚمدون أقمداء اإلؾمالم، 

 ٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل وم٠مٟمّمحٝمؿ سم٘مراءة ؾمقرة اًمتقسم٦م، وم٢مذا ضم٤مءك إُمر خي٤مًمػ يمت

همكِمَ ﴿وم٤مرم سمف وراء احل٤مئظ8 ٕن اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:   َوٓ سُمْمِٝمُٔمقا َأَْمَر اظْمُْنِ

َْرِض َوٓ ُيِْمٙمُِحقنَ *  ْٕ ُدوَن دِم ا ًِ ـَ ُيْٖم ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف [231-232]اًمِمٕمراء:  ﴾ايمحِذي

ـَ ﴿ وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ٣م ايمحِذي َ ََْمِر  اهللَآََمٛمُقا َأؿمِٝمُٔمقا  َي٣م َأُّيه ْٕ ؽُمقَل َوُأورِم ا َوَأؿمِٝمُٔمقا ايمرح

إٞمام ايمْم٣مفم٥م دم «ي٘مقل:  ، ؿم٤مهدٟم٤م: )ُمٜمٙمؿ(، واًمٜمٌل [37]اًمٜم٤ًمء:﴾َِمٛمُْ٘مؿْ 

، وم٢مذا أُمرك »ٓ ؿم٣مفم٥م ظمخٙمقق دم َمٔمِمٝم٥م اخل٣ميمؼ«، وي٘مقل أيًْم٤م: »اظمٔمروف

 ك سمف.اًم٘م٤مئد سمٌمء خي٤مًمػ ديـ اهلل ومٞمج٥م أن شمرومض ُم٤م أُمر

وهؾ هلؿ ُمقاىمػ ـمٞم٦ٌم؟ ٓ، ومٛمـ اًمذي هزم روؾمٞم٤م ُمـ أومٖم٤مٟمًت٤من ودُمره٤م؟ إهنؿ 

اعمج٤مهدون ضمزاهؿ اهلل ظمػًما، وُمـ اًمذي يم٤مد أن يٜمتٍم ذم ومٚمًٓملم؟ إهنؿ اعمًٚمٛمقن 

يم٤مدوا أن يٜمتٍموا طمتك شمآُمرت قمٚمٞمٝمؿ احلٙمقُم٤مت وظمذوهلؿ، وإٓ وم٘مد يم٤مد اإلظمقان 

ٍموا قمغم إهائٞمؾ، ُمـ اًمذي ٟمنم آؿمؽمايمٞم٦م اعمًٚمٛمقن ُمـ اعمٍميلم وهمػمهؿ أن يٜمت

سمٛمٍم؟ إهنؿ ضمٜمقد اًمنم، وُمـ اًمذي ٟمٍم آؿمؽمايمٞم٦م ذم اًمٕمرق، وذم ًمٞمٌٞم٤م، وذم يمثػم ُمـ 

 اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م؟ إهنؿ ضمٜمقد اًمنم.

ومٕمٚمٞمٝمؿ أن يت٘مقا اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وًمٞمٕمٚمٛمقا أن إُمقال اًمتل شمٜمٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ ًمٞم٧ًم 

أُمقال اًمِمٕم٥م، ومٞمج٥م أن يٙمقٟمقا ذم ظمدُم٦م اًمديـ، وم٢مٟمٜم٤م إذا ُمـ ُم٤مل اًمرئٞمس، وًمٙمٜمٝم٤م ُمـ 

 ظمدُمٜم٤م اًمديـ طمٗمظ اهلل قمٚمٞمٜم٤م سمٚمدٟم٤م، وطمٗمظ اهلل قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م، وأقمزٟم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:

                                                        

 هلل قمـف.( قمـ قمكم ريض ا1840( )م 7257)خ ( 2523)

 ( قمـ قمكم ريض اهلل قمـف.1/131(، وأمحد )12/546هذا اًمؾػظ رواه اسمـ أيب ؿمقٌة )( 2524)
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ُة ََجِٝمٔم٣مً ﴿ ِف ايْمِٔمزح َة هَمٙمِٙمح ـْ ىَم٣مَن ُيِريُد ايْمِٔمزح  .[22]وم٤مـمر:﴾ََم

ُمٜمٝمؿ يتخرج ُمـ أُمريٙم٤م أو دع قمٜمؽ أن أيمثرهؿ ىم٤مـمٕمق صالة، ودع قمٜمؽ أن يمثػًما 

ُمـ روؾمٞم٤م ويرضمع ويٕمتؼم اعمقاـمٜملم يمراشملم، ومٕمٚمٞمٝمؿ أن يتقسمقا إمم اهلل، وأن يٕمٚمٛمقا أهنؿ 

 ُمًئقًمقن قمـ هذا اًمديـ، وأن يٛمٙمٜمقا أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اىمتح٤مم اعمٕمًٙمرات وإرؿم٤مدهؿ.

قمٜمد أن دظمٚم٧م يقم اجلٛمٕم٦م ُمًجد اًمرئٞمس، وإذا اجلٜمقد هٙمذا ُمرؾمٚمقن أيدهيؿ وًمق 

وم٘مٚم٥م  .ؿ ؿمخص: إن هذا ًمٞمس ُمـ اًمًٜم٦م، ًم٘م٤مًمقا: صحٞمح إٟمف ًمٞمس ُمـ اًمًٜم٦مىم٤مل هل

اعمًئقًملم  سمٕمضاجلٜمدي وم٤مرغ، شم٘مقل ًمف سم٤مُٕمر وسمٕمد ذًمؽ ي٘مقل: ؾمٛمًٕم٤م وـم٤مقم٦م، وًمٙمـ 

 يْمع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم يده اًمٞمنى ُمـ سم٤مب اًمث٘م٤موم٦م، وًمٞمس ُمـ سم٤مب اًمٕمٛمؾ سم٤مًمًٜم٦م.

، وهؿ إظمقاٟمٜم٤م وأسمٜم٤مؤٟم٤م،  ومٜمٜمّمحٝمؿ سم٤مًمرضمقع إمم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

، وجي٥م أن ٟمٙمقن ٟمحـ وهؿ يًدا واطمدة قمغم ُمـ ظم٤مًمػ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 وومؼ اهلل اجلٛمٞمع عم٤م حي٥م ويرى، وأقم٤مذٟم٤م وإي٤ميمؿ ُمـ اًمٗمتـ.

* * * 
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ٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حم احلٛمد هلل

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ 

 محٞمد جمٞمد.

 اًمٚمٝمؿ سم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ

 محٞمد جمٞمد.

أُم٤م سمٕمد: وم٢مٟم٤م ٟمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمذي ووم٘مٜم٤م وين ًمٜم٤م هذه آضمتامقم٤مت 

، وم٤مًمٗمْمؾ ذم هذا هلل اعم٤ٌمريم٦م، وٟمحٛمده ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمذي هداٟم٤م ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

 اًمتل أيمرُمٜم٤مهب٤م اهلل ومٚمف احلٛمد واعمٜم٦م، وم٢من اًمٜمٌل  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

، ُمتٗمؼ قمٚمٞمف وهق ىمٓمٕم٦م ُمـ طمدي٨م »نم٤م فمـ ؽمٛمتل همٙمٝمس َمٛملهمٚمـ ر«ي٘مقل: 

 .أٟمس

سمـ  ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر ويمٕم٥م "ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد"يمام ذم  وي٘مقل اًمٜمٌل 

، ىمٞمؾ: وُم٤م »زمـ فمجرة! أفم٣مذك اهلل َمـ إَم٣مرة ايمًٖمٜم٣مء ي٣م ىمٔم٤م«قمجرة واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب: 

                                                        

 (.1401( )5063شمؼدم )خ ( 2525)

( ومها ذم اجلامع اًمصحقح 4/423( قمـ ضماسمر واًمؾػظ ًمف، وطمديث يمعب )3/321اعمًـد )( 2526)

(4/522/524.) 
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وٓ ُّيتدون ِبديل،  أَمراء ي٘مقٞمقن َمـ زمٔمدي: ٓ يًتٛمقن زمًٛمتل«إُم٤مرة اًمًٗمٝم٤مء؟ ىم٤مل: 

همٚمـ صدومٜمؿ زم٘مذِبؿ وأفم٣مَّنؿ فمعم ـمٙمٚمٜمؿ همٟمويمئؽ يمٝمًقا َمٛمل ويم٦ًم َمٛمٜمؿ وٓ يردون 

فمقم احلقض، وَمـ مل يِمدومٜمؿ زم٘مذِبؿ ومل ئمٛمٜمؿ فمعم ـمٙمٚمٜمؿ همٟمويمئؽ َمٛمل وأٞم٣م َمٛمٜمؿ 

 .»وؽمغمدون فمقم احلقض

قمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من اًمٜم٤مس ي٠ًمًمقن رؾمقل  "اًمّمحٞمحلم"وذم 

قمـ اخلػم ويمٜم٧م أؾم٠مًمف قمـ اًمنم خم٤موم٦م أن يدريمٜمل، وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، إٟم٤م يمٜم٤م ذم اهلل 

، ىمٚم٧م: ومٝمؾ »ٞمٔمؿ«ضم٤مهٚمٞم٦م وذ وم٠مشم٤مٟم٤م اهلل هبذا اخلػم، ومٝمؾ سمٕمد هذا اخلػم ُمـ ذ؟ ىم٤مل: 

، ىمٚم٧م: وُم٤م دظمٜمف ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: »ٞمٔمؿ وهمٝمف دطمـ«سمٕمد ذًمؽ اًمنم ُمـ ظمػم؟ ىم٤مل: 

 ، وذيمر سم٘مٞم٦م احلدي٨م.»ُّيتدون ِبديل سمٔمرف َمٛمٜمؿ وسمٛم٘مر ومقم ٓ يًتٛمقن زمًٛمتل وٓ«

سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌل  قمـ قمٌداهلل "ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد"وذم 

إن يم٘مؾ فمٚمؾ ذة ويم٘مؾ ذة همؼمة، همٚمـ ىم٣مٞم٦م همؼمسمف إلم ؽمٛمتل همٗمد «أٟمف ىم٤مل:  

يِمٕمر ، وُمٕمٜمك هذا: أن اًمِمخص ىمد »اهتدى، وَمـ ىم٣مٞم٦م همؼمسمف إلم نمغم ذيمؽ همٗمد هٙمؽ

سمٗمتقر، ًمٙمـ إذا ىمٍم ذم قمٛمٚمف وهق قمغم اًمًٜم٦م وم٢مٟمف قمغم ظمػم، ًمٙمـ إذا ؿمٕمر سمٗمتقر، 

واٟمت٘مؾ إمم سمدقم٦م أو اٟمت٘مؾ إمم آٓت هلق وـمرب، أو إمم همػم ذًمؽ ُمـ اعمٖمري٤مت 

 واعمٗمًدات وم٢مٟمف ىمد هٚمؽ.

يَمَٗمْد ىَم٣مَن يَمُ٘مْؿ دِم ﴿: اًمتل ي٘مقل ومٞمٝم٤م رب اًمٕمزة وذم ٟمٌٞمف  ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ٛم٥َمٌ  اهللِ  َرؽُمقلِ  ًَ ذم قم٘مٞمدشمؽ وذم  ، وم٢مذا اىمتدي٧م سمرؾمقل اهلل [12]إطمزاب:﴾ُأؽْمَقٌة ضَم

                                                        

 (.1847( )م 3606)خ ( 2527)

 (.1/76اجلامع اًمصحقح )/ؿمايمر( وهق ذم 6958اعمًـد ) (2528)
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، وؾمٜم٦م رؾمقل أظمالىمؽ وذم قم٤ٌمدشمؽ وذم ُمٕم٤مُمٚمتؽ ومٚمؽ أؾمقة طمًٜم٦م سمرؾمقل اهلل 

َوََم٣م ﴿ اًمتل شمٕمتؼم رمح٦م ُمـ اهلل ًمٚمٕم٤ٌمد، وم٢من اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: اهلل 

ٓح َرمْحَ   .[225]آٟمٌٞم٤مء: ﴾٥ًم يمِْٙمَٔم٣مظمَكِمَ َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك إِ

َوإِْن ﴿ ىمد شمقذم وم٢من ؾمٜمتف سم٤مىمٞم٦م، واًمذي ي٘مقل ومٞمف رب اًمٕمزة: وإذا يم٤من اًمٜمٌل 

َتُدوا وم٢مٟمٜم٤م قمغم هداي٦م، وٟمحـ إذا رهمٌٜم٤م  ، وم٢مذا أـمٕمٜم٤م رؾمقل اهلل [32]اًمٜمقر:﴾سُمْمِٝمُٔمقُه هَتْ

٘مرآن وذم طمٗمظ اًم٘مرآن، ومٚمٞمس ُمٕمٜم٤مه أٟمٜم٤م ٟمزهد اًمٜم٤مس ذم اًم اًمٜم٤مس ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

، وٕن اًمًٜم٦م وم٢من طمٗمظ اًم٘مرآن وشمالوة اًم٘مرآن واًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مرآن ُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 ذم اًمٚمٖم٦م: هل اًمٓمري٘م٦م يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 ُمــــ ُمٕمنمـــ ؾمـــٜم٧م هلـــؿ آسمـــ٤مؤهؿ

 

ــــ٤م  ــــٜم٦م وإُم٤مُمٝم ــــقم ؾم ــــؾ ىم  وًمٙم

طمٗمظ يمت٤مب اهلل واًمٕمٛمؾ سمف، واًمتل  وم٤مًمًٜم٦م هل اًمٓمري٘م٦م، وُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  

 .»وصمٔمٙم٦م ايمذيم٥م وايمِمٕم٣مر فمعم َمـ طم٣ميمػ أَمري«: ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل ي٘مقل 

ًٓ  ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  شمٕمتؼم أىمقى ُمـ ـم٤مئرات أُمريٙم٤م وُمـ ىمقاهت٤م، ًمق أن رضم٤م

حيٛمٚمقهن٤م ويٕمٛمٚمقن هب٤م ويٌٚمٖمقهن٤م ٕؾمٚمٛم٧م أُمريٙم٤م8 ٕهنؿ ذم طمػمة، ٕن ديـ اًمٜمٍماٟمٞم٦م 

ُمـ زُمـ  ٦م رؾمقل اهلل ديـ ُمتٜم٤مىمض وًمٙمـ اعمًٚمٛملم أو يمثػًما ُمٜمٝمؿ زهدوا ذم ؾمٜم

ىمديؿ، وأصٌح٧م يمؾ ـم٤مئٗم٦م شمدقمق إمم ٟمٗمًٝم٤م، ومذًمؽ ي٘مقل: أهؾ سمٞمتل يمًٗمٞمٜم٦م ٟمقح ُمـ 

ريمٌٝم٤م ٟمج٤م وُمـ ختٚمػ قمٜمٝم٤م همرق وهقى، وهق يريد ُمٜمؽ أن شمٕمٔمٛمف وأن شم٘مٌؾ ريمٌتف، 

دقمقة إمم متجٞمدهؿ سمحدي٨م سم٤مـمؾ ٓ  ومٝمذهوأن شمٕمٓمٞمف اعمتٙم٠م اًمٓمٞم٥م واًمٚمحٛم٦م اًمٙمٌػمة، 

 .يث٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام وذم ؾمـده مؼال.2/50رواه أمحد )( 2529)
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صحٞمح "وُمـ ىم٤مئؾ ي٘مقل: ٟمحـ اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م، واًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م هل٤م أوص٤مف، ومٗمل 

ىمؾ أَمتل «: قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  "اًمٌخ٤مري

َمـ أؿم٣مفمٛمل دطمؾ «، ىمٞمؾ: وُمـ ي٠مسمك ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: »يدطمٙمقن اجلٛم٥م إٓ َمـ أزمك

ـْ َئْمَٚمْؾ ؽُمقءًا يَمْٝمَس زمَِٟمَمَ ﴿، »اجلٛم٥م وَمـ فمِم٣مين همٗمد أزمك ٣مٞمِٝمُِّ٘مْؿ َوٓ َأََم٣ميِنِّ َأْهِؾ ايْم٘مَِت٣مِب ََم

َز زمِفِ  ، اعم٠ًمًم٦م ًمٞم٧ًم سم٤مُٕم٤مين، ومال سمد ُمـ قمٛمؾ سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل [215]اًمٜم٤ًمء:﴾جُيْ

 .اهلل 

أقمٓم٧م أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة طم٘مٝمؿ، وسمٞمٜم٧م ذومٝمؿ وُمٙم٤مٟمتٝمؿ  ومًٜم٦م رؾمقل اهلل 

 اًمرومٞمٕم٦م.

: سمـ أرىمؿ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  زيد قمـ فروى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمح

، وطم٨م ورهم٥م قمغم يمت٤مب »إين سم٣مرك همٝم٘مؿ شمٗمٙمكم أضمدمه٣م ىمت٣مب اهلل همٝمف اَلدى وايمٛمقر«

، وأسمق »وأهؾ زمٝمتل، أذىمرىمؿ اهلل دم أهؾ زمٝمتل، أذىمرىمؿ اهلل دم أهؾ زمٝمتل«اهلل، صمؿ ىم٤مل: 

 راقمقهٞمتف، سمٛمٕمٜمك: : ارىمٌقا حمٛمًدا ذم أهؾ سم"صحٞمح اًمٌخ٤مري"سمٙمر ي٘مقل يمام ذم 

 واطمؽمُمقه ذم أهؾ سمٞمتف.

 : ومألن أصؾ ىمراسم٦م رؾمقل اهلل وي٘مقل أيًْم٤م يمام ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري

 أطم٥م إزم ُمـ أن أصؾ ىمراسمتل.

                                                        

 (.7280)خ ( 2530)

ًٌا )م ( 2531)  (.2408شمؼدم ىمري

 (.3713)خ  (2532)

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.1759( )م 3712)خ  (2533)
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سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف اًمذي ي٘مقل ومٞمف اًمٜمٌل  وًمٙمـ أيـ أٟم٧م ي٤م ُمًٙملم ُمـ قمكم

 .»ٓ حيٌؽ إٓ َم٠مَمـ وٓ يٌٕمّمؽ إٓ َمٛم٣مهمؼ«: 

سمـ ؾم٠ٌم، وُم٤م أؿمٌف اًمٚمٞمٚم٦م سم٤مًم٤ٌمرطم٦م ومٕمٌد اهلل  ـ أشم٤ٌمع قمٌداهللح يمثػم ُمٜمٝمؿ ُموم٘مد أصٌ

اسمـ ؾم٠ٌم هيقدي ُمـ صٜمٕم٤مء ظمرج إمم اعمديٜم٦م وأفمٝمر اًمزهد واًمت٘مك واًمٖمػمة قمغم اإلؾمالم، 

وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر إمم أن اؾمتٓم٤مع أن حيدث ومتٜم٦م قمثامن، ومام سمٕمد ذًمؽ 

٥م ىمد ىمتؾ سمـ أيب ـم٤مًم اًمذي ىمٞمؾ ًمف: إن قمكم٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وُمـ اًمٗمتـ طمتك أظمذه اهلل ؾمٌح

 سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم إٟم٤مء عم٤م صدىم٧م، سمؾ هق ذم اًمًح٤مب. وم٘م٤مل: ًمق أشمقين سمٛمخ قمكم

وأهؾ اًمًٜم٦م قمغم صم٤ٌمت ُمـ ديٜمٝمؿ، واًمٗمْمؾ ذم هذا هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومال يرُمقن 

وسمٕمثل،  سم٠مٟمٗمًٝمؿ شم٤مرة ذم أطمْم٤من احلزب آؿمؽمايمل )ه٤مؿمٛمل واؿمؽمايمل، وه٤مؿمٛمل

وه٤مؿمٛمل وٟم٤مسي( أُمر قمجٞم٥م، ومٝمؿ ي٘مقًمقن ذم احلرب اًمٕمراىمٞم٦م اإليرٟمٞم٦م: صدام 

ظمٌٞم٨م سمٕمثل، وقمٜمد أن شم٘مدم قمغم اًمٙمقي٧م واًمًٕمقدي٦م ي٘مقًمقن: اهلل حيٗمظ أسم٤م ه٤مؿمؿ، وم٘مد 

ُمـ سمٕمثل يم٤مومر إمم ؿمخص ُم١مهؾ قمٜمدهؿ إلُم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم، وسمٕمد وٟم٘مٚمقه ضمٕمٚمقه ه٤مؿمٛمًٞم٤م 

ٟم٘مص، ويدضمٚمقن قمغم اًمٜم٤مس سمٕمكم اًمقيص، وم٠ميـ أٟم٧م  هذا احلزب آؿمؽمايمل يٙمٛمؾ ُم٤م

 وأيـ قمكم؟ وم٠ميـ اًمثري٤م وأيـ اًمثرى؟ وأيـ ُمٕم٤موي٦م ُمـ قمكم؟

وم٠مٟم٧م خمزن وُمدظمـ وُمرشمش وي٘مقل: ه١مٓء اًمقه٤مسمٞمقن ضم٤مءوٟم٤م سمديـ ضمديد، وأٟم٧م 

سمام أشمٞم٧م سمف؟ أشمٞم٧م شم١ميد آؿمؽمايمٞم٦م، وشمرُمل سمٜمٗمًؽ ذم أطمْم٤من اًمِمٞمققمٞم٦م، وشمرطم٥م 

 ، اًمٕمالُم٦م ص٤مطم٥م اًمٗمْمٞمٚم٦م يّمدر اًمٗمتقى سم٠مٟمف ٓ سم٠مس أن خترجسم٤مًمدؾمتقر اًمٓم٤مهمقيت

                                                        

 ( قمـ قمكم ريض اهلل قمـف.78)م ( 2534)
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اعمرأة ًمالٟمتخ٤مسم٤مت، وزًمؼ اإلظمقان اعمٗمٚمًقن ُمع ُمـ زًمؼ، واًمٕمالُم٦م ص٤مطم٥م اًمٗمْمٞمٚم٦م 

جمد اًمديـ ؿمٞمخل وًمٙمٜمف اٟمتٙمس ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م، وسمدر اًمديـ اعمٜمتٍم ًمٚمٛمذه٥م 

، سمؾ رسمام يقضمٌقن قمٚمٞمٝم٤م اًمزيدي يّمدر أن اًمٗمتقى أٓ سم٤مس أن خترج اعمرأة ًمالٟمتخ٤مسم٤مت

ـَ ﴿اخلروج ًمالٟمتخ٤مسم٤مت، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ًمٜم٤ًمء اًمٜمٌل:  صْم ـح َوٓ سَمػَمح َووَمْرَن دِم زُمُٝمقسمُِ٘م

ُولَم  ْٕ ٣مِهٙمِٝمح٥ِم ا َج اجْلَ  .[55]إطمزاب:﴾سَمػَمه

، أي »اظمرأة فمقرة هم١مذا طمرصم٦م اؽمتممهمٜم٣م ايمُمٝمْم٣من«ي٘مقل:  واًمرؾمقل 

 أقمجٌتٞمف.ي٘مقل هل٤م: ٓ متريـ سم٠مطمد إٓ 

وم٠ميـ احلدي٨م اًمذي يمٜمتؿ شمٚم٘مقٟمٜم٤م إي٤مه وٟمحـ ـمٚمٌتٙمؿ وهق طمدي٨م سم٤مـمؾ يم٤مٟمقا هيزون 

ل وقمقرات وم٤مؾمؽموا قمٞمٝمـ سم٤مًمًٙمقت وقمقراهتـ رءوؾمٝمؿ سمف، ي٘مقل: اًمٜم٤ًمء قمَ 

 سم٤مًمٌٞمقت.

ومْمٞمح٦م، وٓ أدري أهؿ يٕمٔمقن ًمٚم٘م٤ٌمئؾ أم أشمقا  ،أُم٤م ذم طم٤مل آٟمتخ٤مسم٤مت ومتخرج

سمؾ أظمرضمقا ٟم٤ًمءهؿ يرؿمحـ ومالًٟم٤م ويرؿمحـ ومالًٟم٤م،  سمٜم٤ًمئٝمؿ يرؿمحـ ومالًٟم٤م وومالًٟم٤م،

 وصقرة اعمرأة شمٌ٘مك ذم اعمٚمػ، واعمنمف يتٛمتع سم٤مًمّمقرة ويٕمرف سمٞمتٝم٤م، واًمٜمٌل 

إن اظمالئ٘م٥م ٓ سمدطمؾ زمٝمًت٣م همٝمف ىمٙم٤م وٓ «، وي٘مقل: »ىمؾ َمِمقر دم ايمٛم٣مر«ي٘مقل: 

 صقرة إٓ سمـ أيب ـم٤مًم٥م أٓ يدع ىمؼًما ُمنموًم٤م إٓ ؾمقاه وٓ ، وأُمر قمكم»صقرة

                                                        

 (.3/102وهق ذم اجلامع اًمصحقح ) ( قمـ اسمـ مًعقد ريض اهلل قمـف،4/337)ت ( 2535)

 ( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام.2110)م ( 2536)

 ( قمـ ايب ـمؾحة ريض اهلل قمـف.2106( )م 5949)خ ( 2537)
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 .ـمٛمًٝم٤م

جي٥م أن حتٛمدوا اهلل ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م قمغم هذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل شمتٛمتٕمقن هب٤م، وم٤مًمٜم٤مس ذم ؿم٘م٤مء 

ُمـ أضمؾ آٟمتخ٤مسم٤مت اًمٓم٤مهمقشمٞم٦م، واًمٜم٤مس ذم ؿم٘م٤مء ُمـ أضمؾ اًمٙمراد، وأٟمتؿ قمغم يمت٤مب 

 .اهلل وقمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ؾمالم، وصدق اًمرؾمقل ومٝمذه آٟمتخ٤مسم٤مت اًمٓم٤مهمقشمٞم٦م اًمتل ضم٤مءشمٜم٤م ُمـ ىمٌؾ أقمداء اإل

، ضمتك يمق دطمٙمقا صمحر زمذراعيمتتٌٔمـ ؽمٛمـ َمـ ىم٣من ومٌٙم٘مؿ ؾمػًما زمُمػم وذرافًم٣م «: 

 .»همٚمـ؟«، ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى؟ ىم٤مل: »و٤م يمدطمٙمتٚمقه

، وم٘مد وهذا احلدي٨م يٕمتؼم قمٚماًم ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة، وم٘مد وىمع ُم٤م أظمؼم سمف اًمٜمٌل 

ًمقن سمٕمد أقمداء اإلؾمالم، شمقزيع ًمٚمٛمًٚمٛملم، ومذاك طمزب أصٌح يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم هيرو

ؾم٥م  سم٤ملؼ اًمؼمدىم٤من، وذاك يٚم٘م٥م سمحزب اهلل، وم٠ميـ أٟم٧م وأيـ طمزب اهلل؟ ومام طُم 

ٌِْؾ ايْمَٖمْتِح ﴿اًمّمح٤مسم٦م اًمذي ي٘مقل رسمٜم٤م قمزوضمؾ ومٞمٝمؿ:  ـْ وَم ـْ َأْٞمَٖمَؼ َِم َتِقي َِمٛمُْ٘مْؿ ََم ًْ ٓ َي

ـَ ا ـْ زَمْٔمُد َووَم٣مسَمُٙمقا َوىُماًل َوفَمَد َووَم٣مسَمَؾ ُأويَمئَِؽ َأفْمَٓمُؿ َدَرصَم٥ًم َِم ـَ َأْٞمَٖمُٗمقا َِم  اهللُيمحِذي

ٛمَك ًْ ـَ آََمٛمُقا  اهللَُيْقَم ٓ ُُيِْزي ﴿، وي٘مقل أيًْم٤م: [22]احلديد:﴾احْلُ ايمٛمحٌِلح َوايمحِذي

 .[6]اًمتحريؿ:﴾ََمَٔمفُ 

وم٠ميـ طمزب اهلل اًمذي يٗمتل سم٘متؾ أهؾ اًمًٜم٦م وسم٘متؾ اعمًٚمٛملم؟ ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم 

دًا هَمَجَزاُؤُه صَمَٜمٛمحُؿ طَم٣ميمِدًا همِٝمَٜم٣م َونَمِّم٤َم ﴿ ف اًمٙمريؿ:يمت٤مسم ـْ َيْٗمُتْؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َُمَتَٔمٚمِّ فَمَٙمْٝمِف  اهللُ َوََم

 .[75]اًمٜم٤ًمء: ﴾َويَمَٔمٛمَُف َوَأفَمدح يَمُف فَمَذازم٣ًم فَمٓمِٝمامً 

                                                        

 (.969)م  (2538)

ًٌا.( 2539)  شمؼدم ىمري
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وأيـ طمزب اهلل اًمذي يدقمق إمم اًمتٛمًح سم٠مشمرسم٦م اعمقشمك، وسمتٛمجٞمد إُمقات؟ طمتك 

 ىم٤مل ىم٤مئٚمٝمؿ:

ـــــــ٤م إذا  ُمـــــــ٤م ؿمـــــــئ٧م أن حتٞم

 

 طمٞمـــــــ٤مة ـمٞمـــــــ٥م اعمحٞمـــــــ٤م 

ـــــك  ـــــد حيٞم ـــــك دم ـــــزر حيٞم  وم

 

ـــــ٤م  ـــــد أطمٞم ـــــديـ اهلل ىم  ًم

  وحيٞمك هق اهل٤مدي اعم٘مٌقر ذم صٕمدة. 

واًمزي٤مرة ًمألُمقات ُمنموقم٦م وُمٜمدوسم٦م، ًمٙمـ هذا اًم٘م٤مئؾ يدقمق إمم اًمقصمٜمٞم٦م، ورب 

ـَ آََمٛمُقا اؽْمَتجِ ﴿اًمٕمزة يٌلم ًمٜم٤م ُم٤م هل طمٞم٤مة اًم٘مٚمقب:  ٣م ايمحِذي َ ؽُمقِل إَِذا َي٣م َأُّيه ٌُقا هللِحِ َويمِٙمرح ٝم

ٝمِٝمُ٘مؿْ   .[12]ٕٟمٗم٤مل:﴾َدفَم٣مىُمْؿ ظم٣َِم حُيْ

، وًمٞم٧ًم ذم زي٤مرة ىمؼم اهل٤مدي، ومحٞم٤مة اًم٘مٚمقب ذم يمت٤مب اهلل وذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

وًمٞم٧ًم سم٤مًمتٛمًح سم٠مشمرسم٦م اعمقشمك، وأىمٌح ُمـ هذا يمٚمف اؾمتػماد اًمٙمت٥م اإليراٟمٞم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م 

اؾمٛمف قمٞمقن اعمٕمجزات ًمراوميض أصمٞمؿ، سمؾ هق ؿمٞمٓم٤من رضمٞمؿ  اًمٙمٗمر اًمٌقاح، وومٞمٝم٤م ذم يمت٤مب

سمـ أيب  ُمس ي٘مقل ومٞمف: إن اًمِمٛمس ىم٤مًم٧م ًمٕمكمُمـ ؿمٞم٤مـملم اًم٘مرن اًم٤ًمدس أو اخل٤م

ـم٤مًم٥م: اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م أول ي٤م آظمر ي٤م فم٤مهر ي٤م سم٤مـمـ، ي٤م ُمـ هق سمٙمؾ رء قمٚمٞمؿ، وي٘مقل 

 ذم ؿم٠من قمكم: إٟمف يٕمٚمؿ اًمن وأظمٗمك، وطم٤مؿم٤م قمٚمًٞم٤م أن يرى هبذا.

                                                        

 وىمد رد قمغم هذا اًمشاقمر سمؼقَلؿ:( 2540)

 إذا ُمـــــ٤م ؿمـــــئ٧م أن حتٞمـــــ٤م

 

ـــــ٤م  ـــــ٦م اعمحٞم ـــــٚمؿ ومتٜم  وشمً

 ومــــال شمــــذه٥م إمم حيٞمــــك 

 

ـــ  ـــ٤مت ُم ـــك ُم ـــ٤مومٞمحٞم  ٤م أطمٞم
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ُمٙمقن ُمـ  ،"ؾمٚمقين ىمٌؾ أن شمٗم٘مدوين"وهٜم٤مك يمت٤مب آظمر ُمـ يمت٥م اًمْمالل اؾمٛمف 

 سمـ أيب ـم٤مًم٥م: ضمزأيـ، ي٘مقل ذم وصػ قمكم

ـــف ـــقد سمدواهٞم ـــ٤مًدا وصمٛم ـــؽ قم  أهٚم

 

 يمٚمــؿ ُمقؾمــك ومــقق ـمــقر إذ يٜم٤مضمٞمــف 

وذم ذًمؽ اًمٙمت٤مب أيًْم٤م: أن رضمٚملم اظمتٚمٗم٤م، أقمكم أومْمؾ أم أسمق سمٙمر؟ وم٘م٤مٓ: ٟمحٙمؿ  

أقمكم أومْمؾ أم أسمق سمٙمر؟ ىم٤مل: قمكم أومْمؾ ٕٟمف ظمٚمؼ أسم٤م  أول داظمؾ ومدظمؾ رضمؾ وؾم٠مٓه:

 سمٙمر.

ومٝمذا اًمٙمالم ُمْمحؽ وُمٌؽ ذم آن واطمد، ويٜمٌٖمل ٕهؾ اًمًٜم٦م أن يٜمنموا هذه 

اًمٗمْم٤مئح ُمـ أضمؾ أن شمٜمٕمٙمس إُمقر قمٚمٞمٝمؿ، ومٝمؿ يًتٜمجدون سمٙمت٥م اًمراومْم٦م قمغم أهؾ 

ًٓ قمٚمٞمٝمؿ.  اًمًٜم٦م ومتٙمقن وسم٤م

اإليامن يامن واحل٘مٚم٥م «سم٘مقًمف:  ًمٜمٌل واًمِمٕم٥م اًمٞمٛمٜمل اعمًٚمؿ اًمذي أصمٜمك قمٚمٞمف ا

 .»يامٞمٝم٥م وايمٖمٗمف يامن

 إذا ؿمٕمر هبذه اًمٔمٚمامت وهبذا اًمزور واًمٙمذب ؾمٞمتؼمأ إمم اهلل ُمٜمٝمؿ وىمد ومٕمؾ.

ًمف ٟمّمٞم٥م ذم هذا  ًمٞمس وهٜم٤م رء أريد أن أٟمٌف قمٚمٞمف، وهق أن آؿمؽمايمل اًمٞمٛمٜمل

سي اًمٞمٛمٜمل ًمٞمس ًمف احلدي٨م، واًمٌٕمثل اًمٞمٛمٜمل ًمٞمس ًمف ٟمّمٞم٥م ذم هذا احلدي٨م، واًمٜم٤م

 ٟمّمٞم٥م ذم هذا احلدي٨م.

إذا ىمٞمؾ ًمف: عم٤مذا ٓ شمّمكم ُمع اعمًٚمٛملم؟ ي٘مقل: اإليامن يامن واحلٙمٛم٦م يامٟمٞم٦م، ومٞم٘م٤مل ًمف: 

 أٟم٧م سمٕمٞمد قمـ اإليامن.

قمغم احلزسمٞم٦م يمٚمٝم٤م8 عم٤م ٟمرى وٟمًٛمع  وأٟم٤م ُمتٗم٤مئؾ سمخػم أن شم٘ميض ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

                                                        

 متػؼ قمؾقف قمـ أيب هريرة وىمد شمؼدم مراًرا.( 2541)
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 ّمػم أهؾ اًمًٜم٦م.ُمع شم٘م ُمـ إىم٤ٌمل اًمٜم٤مس قمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ومٚمٕمٚمؽ ٓ دمد ىمري٦م ُمـ ىمرى اًمٞمٛمـ إٓ وىمد اٟمتنمت ومٞمٝم٤م اًمًٜم٦م طمتك اعمٕم٤مٟمدون، وم٘مد 

ًم٘مٞمٜمل إظمقان ُمـ أصح٤مب احلٞمٛم٦م ىمٌؾ ؾم٧م ؾمٜمقات، أو ٟمحق ذًمؽ سمٛمًجد اًمدقمقة ذم 

صٜمٕم٤مء وىم٤مًمقا: يمت٥م أصح٤مسمٜم٤م ورىم٦م شمراض سمٞمٜمٝمؿ أن ُمـ ووع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم يده 

أُملم ذم اًمّمالة ومدُمف دم طمٜمش، وم٘مٚمٜم٤م هلؿ: اصؼموا، وأن اًمٞمنى ذم اًمّمالة أو ىم٤مل: 

 هٜم٤مًمؽ وٓ شمقضمد ىمري٦م إٓ وهب٤م اًمًٜم٦م. ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ومٚمق يم٤من اًمِمٞمٕم٦م يٕم٘مٚمقن ًمٙم٤مٟمقا أؿمد متًًٙم٤م هب٤م، ٕٟمف يٕمتؼم ذوًم٤م هلؿ، وًمٙمـ اًمِمٞمٕم٦م 

أهؾ قمٜمد اعمحدصملم يٕمتؼمون أيمذب اًمٜم٤مس، وم٘مد ىم٤مم ظمٓمٞمٌٝمؿ ذم ذُم٤مر وىم٤مل: أسمنموا ي٤م 

 سمـ أيب ـم٤مًم٥م خيزن وأىمره قمكم ذًمؽ، يمذب ُمٗمْمقح. قمكم اًم٘م٤مت وم٘مد رأى اًمٜمٌل 

وذم ذات ُمرة يمٜم٤م ذم جمٚمس ُمًئقل ُمـ ُمًئقزم اًمدوًم٦م ورضمؾ يمام ي٘مقل اًمِمقيم٤مين: 

قمامُمتف يم٤مًمؼمج وأيمامُمف يم٤مخلرج وهؿ يتٙمٚمٛمقن قمغم اًمقه٤مسمٞم٦م اًمذيـ ضم٤مءوا سمديـ ضمديد، 

 وىم٤مًمقا: إن اًم٘م٤مت ُمٜمٙمر.

ِمٞمٕم٦م: روت سمٜم٧م اًم٘م٤مؾمؿ قمـ أسمٞمٝم٤م أن ؾمٚمٞمامن أظمذه اًمٗمتقر واإلقمٞم٤مء، وم٘م٤مل ىم٤مئؾ اًم

وأٟمف دل قمغم اًم٘م٤مت ومزال ُم٤م سمف ُمـ اًمٗمتقر واإلقمٞم٤مء، وؾمٚمٞمامن هق اسمـ داود ٟمٌل اهلل قمٚمٞمٝمام 

 اًمًالم.

سمـ  ع قمٜمد حمدث ُمـ اعمحدصملم وهق أمحدوًمٕمٚمٙمؿ شمٕمرومقن آظمتالف اًمذي وىم

أٟمف  ل: طمدصمٜمل ومالن قمـ ومالن قمـ اًمٜمٌل ُم٠مُمقن، هؾ ؾمٛمع احلًـ ُمـ أيب هريرة وم٘م٤م

 ىم٤مل: ؾمٛمع احلًـ ُمـ أيب هريرة.

وم٤مًمٙمذاسمقن ًمـ يِمٌٕمقا ُمـ اًمٙمذب، وًمٙمـ سمحٛمد اهلل ىمد اشمْمح٧م احل٘مٞم٘م٦م، ومٕمٚمٞمٙمؿ 
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أهؾ اًمًٜم٦م أن حتٛمدوا اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٤ٌمُٕمس يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: ؾمٜمل عمـ متًؽ سمًٜم٦م 

ف ُمٜمحرف، قمٜمد أن يم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م دوًمتٝمؿ، رؾمقل اهلل، وإذا ىم٤مًمقا: إٟمف ؾمٜمل ومٛمٕمٜم٤مه أٟم

وسمٕمد أن قمرف اًمٜم٤مس ُمٕمٜمك: ؾمٜمل اٟمت٘مٚمقا إمم ؿم٤مومٕمل، وإذا ىم٤مًمقا: ؿم٤مومٕمل ومٛمٕمٜم٤مه يم٠مٟمف 

ظم٤مرج ُمـ اًمديـ، وسمٕمد ذًمؽ اٟمت٘مٚمقا أن إمم: وه٤ميب، وإُمر ؾمٝمؾ وىمد أضمٌٜم٤م ذم ذيط 

 طمقل يمٚمٛم٦م وه٤ميب. "اعمّم٤مرقم٦م"وٟمنم ذم يمت٤مب 

ٚمٝمؿ أو يم٤مرهؿ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم سمًٜم٦م رؾمقل اهلل، وٓ وٓ سمد أن ٟمٓم٤مردهؿ طمتك ٟمدظم

 .سمحقًمٜم٤م، وٓ سم٘مقشمٜم٤م، وٓ سمِمج٤مقمتٜم٤م، وٓ سمٙمثرة قمٚمٛمٜم٤م، وًمٙمـ سمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

 ومتٛمًٙمقا هب٤م ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م إذا أردشمؿ أن يرومٕمٙمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

 وومؼ اهلل اجلٛمٞمع عم٤م حي٥م ويرى، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

* * * 
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م وآًمف وصحٌف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل، 

 وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

طمدصمٜم٤م سمـ سمِم٤مر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م همٜمدر، ىم٤مل:  م اًمٌخ٤مري رمحف اهلل: طمدصمٜم٤م حمٛمدىم٤مل اإلُم٤م

سمـ هالل ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م  ؾمقدسمـ ؾمٚمٞمؿ أهنام ؾمٛمٕم٤م إ ؿمٕم٦ٌم قمـ أيب طمّملم، وإؿمٕم٨م

ي٣م َمٔم٣مذ أسمدري َم٣مضمؼ اهلل فمعم «: ُمٕم٤مًذا ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ي٘مقل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ضمؼ اهلل فمعم ايمٔم٣ٌمد أن «ىمٚم٧م: اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ، ىم٤مل:  »ايمٔم٣ٌمد، وَم٣م ضمؼ ايمٔم٣ٌمد فمعم اهلل؟

 .»ئمٌدوه وٓ يممىمقا زمف ؾمٝمًئ٣م، وضمؼ ايمٔم٣ٌمد فمعم اهلل أن ٓ ئمذِبؿ

عمٕم٤مذ ًمٞمًتحي ُمٕم٤مذ ذهٜمف، وىمد يم٤من  ذا احلدي٨م اعم٤ٌمرك اؾمتٗمٝم٤مم اًمٜمٌل ذم ه

خيتؼم أصح٤مسمف ذم اعم٠ًمًم٦م، وم٘مد سمقب اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم  اًمٜمٌل 

ٞمختؼمهؿ، وذيمر ومٞمٝم٤م طمدي٨م صحٞمحف سم٤مب إيراد اإلُم٤مم اعم٠ًمًم٦م قمغم أصح٤مسمف ًم

ة ٓ يًٗمط ورومٜم٣م هل َمثؾ إن َمـ ايمُمجر ؾمجر«ىم٤مل:  سمـ قمٛمر أن اًمٜمٌل  قمٌداهلل

أو هبذا اعمٕمٜمك، ىم٤مل: ومذه٥م اًمٜم٤مس ذم ؿمجر اًم٤ٌمدي٦م ومقىمع ذم ٟمٗمز أهن٤م اًمٜمخٚم٦م  »اظم٠مَمـ

هل «: ىم٤مل: وم٤مؾمتحٞمٞم٧م أن أىمقل إهن٤م اًمٜمخٚم٦م أي ٕٟمف يم٤من صٖمػًما، صمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل 
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ُمٕم٤مًذا ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕم٘مٞمدة،  ، واحلدي٨م إول ؾم٠مل اًمٜمٌل »ايمٛمخٙم٥م

أُمقر اًمٕم٘مٞمدة ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م، وومٞمف اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد واًمدقمقة  واإلؾمتٗم٤ًمر قمـ

أيًْم٤م حتت٤مج إمم سمٞم٤من وذح8 ٕٟمٜم٤م ذم زُمـ ىمد يمثرت ومٞمف اًمدقمقات، وإذا يم٤من يمؾ دقمقة 

يزقمؿ أصح٤مهب٤م أهنؿ اعمّمٚمحقن، وأهنؿ قمغم احلؼ وم٢مٟمف جي٥م قمغم أهؾ احلؼ أن يٌٞمٜمقا 

ََم٣م ﴿ذي ي٘مقل أٟم٤م رسمٙمؿ إقمغم ي٘مقل: دقمقهتؿ ُمـ يمت٤مب اهلل، وإٓ ومذًمؽ ومرقمقن اًم

ؾَم٣مدِ  ٓح ؽَمٌِٝمَؾ ايمرح ٓح ََم٣م َأَرى َوََم٣م َأْهِديُ٘مْؿ إِ  ، وي٘مقل ذم ؿم٠من ُمقؾمك:[17]هم٤مومر:﴾ُأِريُ٘مْؿ إِ

٣مدَ ﴿ ًَ َْرِض ايْمَٖم ْٕ َل ِديٛمَُ٘مْؿ َأْو َأْن ُيْٓمِٜمَر دِم ا ٌَدِّ ، وأوًمئٙمؿ [14]هم٤مومر:﴾إيِنِّ َأطَم٣مُف َأْن ُي

َْرِض ﴿ ؼمٟم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ:اعمٜم٤موم٘مقن يمام أظم ْٕ ُدوا دِم ا ًِ ْؿ ٓ سُمْٖم َوإَِذا وِمٝمَؾ ََلُ

ـُ َُمِْمٙمُِحقنَ  اَم َٞمْح ـْ ٓ َيُْمُٔمُرونَ *  وَم٣ميُمقا إِٞمح
ُدوَن َويَم٘مِ ًِ ُْؿ ُهُؿ اظمُْْٖم ، [21-22]اًمٌ٘مرة: ﴾َأٓ إَِّنح

ًمٗمٙمري٦م ُم١مصمرة قمغم وم٤مًمدقمقة ٓ سمد ُمـ سمٞم٤مهن٤م، ٓ ؾمٞمام وٟمحـ ذم زُمـ ىمد أصٌح٧م اًمدقمقة ا

اعمجتٛمع أيمثر ُمـ اًمدقمقة سم٤مًمًٞمػ وسم٤مًم٘مٜم٤مسمؾ واعمداومع واًمرؿم٤مؿم٤مت، وم٠مهؾ احلؼ أطمؼ 

اًمٜم٤مس أن يٌٞمٜمقا دقمقهتؿ، ودقمقة إظمقاٟمٙمؿ أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ يمت٤مب اهلل إمم يمت٤مب اهلل، وُمـ 

، ٟمٕمروٝم٤م قمرًو٤م هيًٕم٤م، وُمع هذا ومٚمًٜم٤م إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

اشم٤ٌمقمٜم٤م، وم٠مٟمٜم٤م ًمًٜم٤م أهاًل ٕن ٟمتٌع، وًمٙمـ ٟمدقمقا اًمٜم٤مس إمم أن ٟمٙمقن ٟمحـ  ٟمدع اًمٜم٤مس إمم

، ويمام ىمٚم٧م ًمٙمؿ ىمٌؾ: ذم هذا اًمزُمـ أصٌح٧م اًمدقمقات وهؿ ُمـ أشم٤ٌمع رؾمقل اهلل 

يمثػمة، ويمؾ دقمقة شم٠مظمذ ُم٤م يٜم٤مؾمٌٝم٤م ُمـ اًم٘مرآن، وم٤مًمراومْم٦م واًمِمٞمٕم٦م شمًٛمع ُمٜمٝمؿ ُمـ 

َة دِم ايْمُٗمْرزَمكوُمْؾ ٓ َأؽْمَٟميُمُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمِف َأصْمر﴿ ي٘مقل: ٓح اظمََْقدح ، آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل [15]اًمِمقرى:﴾ًا إِ

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.2811( )م 62)خ ( 2543)



 0105 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

ُمـ ؾمقرة اًمِمقرى ومامذا شم٘مقل إذا ؾمٛمٕم٧م هذا إهنؿ يٚمزُمقٟمؽ سم٠من شمقدهؿ، وًمٙمـ أي٦م 

صحٞمح "اًمّمحٞمح أهن٤م مل شمٜمزل ومٞمٝمؿ، يمام ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل يمام ذم 

ٞمٝمؿ ىمراسم٦م، وهٙمذا أيًْم٤م ىم٤مل: ُم٤م ُمـ سمٓمـ ُمـ ىمريش إٓ وًمف وم أٟمف "اًمٌخ٤مري

اًمدٟمٞم٤م سمٛمٍم ذم زُمـ ؿمٙمري ُمّمٓمٗمك وسمامذا يًتدًمقن؟  دوظمقااخلقارج مج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم 

ُ٘مْؿ زماَِم َأْٞمَزَل ﴿يًتدًمقن سمٛمثؾ ىمقل اهلل قمزوضمؾ:  ْ حَيْ ـْ مَل هَمُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ  اهللُ َوََم

ـْ َيْٗمُتْؾ َُم٠مْ ﴿ ، وسمٛمثؾ ىمقل اهلل قمزوضمؾ:[22]اعم٤مئدة:﴾ايْمَ٘م٣مهمُِرونَ  دًا هَمَجَزاُؤُه َوََم َِمٛم٣ًم َُمَتَٔمٚمِّ

، وهٙمذا [75]اًمٜم٤ًمء: ﴾فَمَٙمْٝمِف َويَمَٔمٛمَُف َوَأفَمدح يَمُف فَمَذازم٣ًم فَمٓمِٝمامً  اهللُصَمَٜمٛمحُؿ طَم٣ميمِدًا همِٝمَٜم٣م َونَمِّم٤َم 

ُهَق ايمحِذي َأْٞمَزَل ﴿ي٠مظمذون ُم٤م يقاومؼ أهقاءهؿ، وصدق اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إذ ي٘مقل: 

ـَ دِم وُمُٙمقِِبِْؿ فَمَٙمْٝمَؽ ايْم٘مَِت٣مَب َِمٛمُْف آيَ  ٣م ايمحِذي ـح ُأمه ايْم٘مَِت٣مِب َوُأطَمُر َُمَتَُم٣مِِب٣َمٌت هَمَٟمَمح ٣مٌت حُمَْ٘ماَمٌت ُه

، وُم٤م روى اًمٌخ٤مري [5]آل قمٛمران:﴾َزْيٌغ هَمَٝمتحٌُِٔمقَن ََم٣م سَمَُم٣مزَمَف َِمٛمُْف ازْمتَِٕم٣مَء ايْمِٖمْتٛم٥َِم َوازْمتَِٕم٣مَء سَمْٟمِويٙمِفِ 

إذا «: شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل 

 .»رأي٦م ايمذيـ يتٌٔمقن َم٣م سمُم٣مزمف َمٛمف همٜمؿ ايمذيـ فمٛمك اهلل

ومٌام أن يمؾ ـم٤مئٗم٦م شمٜمزع هل٤م ُم٤م يٜم٤مؾمٌٝم٤م وُم٤م يٜم٤مؾم٥م ومٙمره٤م ُمـ يمت٤مب اهلل، وُم٤م ي١ميد 

ىَمْل ٓ ﴿ دقمقهت٤م طمتك آؿمؽمايمٞمقن ي٠مظمذون آي٤مت ُمـ يمت٤مب اهلل ويتٚمقهن٤م قمغم اًمٜم٤مس:

نَْمٛمَِٝم٣مِء َِمٛمُْ٘مؿْ َيُ٘مقَن دُ  ْٕ َٖمَٜم٣مَء ﴿ ، وأي٦م ذم ؿم٠من اًمٗملء:[5]احلنم:﴾ويَم٥ًم زَمكْمَ ا ًه َوٓ سُم٠ْمسُمقا ايم

، وأي٦م ذم ؿم٠من اًمٜم٤ًمء واًم٘م٤مسيـ وهٙمذا اًمٌٚمف اًمذيـ ٓ حيًٜمقن [3]اًمٜم٤ًمء:﴾َأَْمَقايَمُ٘مؿُ 

اظمًٙمٚمقن ذىم٣مء دم شمالث: اظم٣مء وايم٘مأل «اًمتٍمف، يًتدًمقن أيًْم٤م سمحدي٨م: 

                                                        

 (.4818)خ ( 2544)

 (.2665( )م 4547)خ  (2545)
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، ًمق قم٘مٚمقا ًمٙم٤من احلدي٨م طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ ًمٞمس طمج٦م هلؿ8 ٕن اًمٜم٤مس إذا »وايمٛم٣مر

اؿمؽميمقا ذم هذه اًمثالث ومٛمٗمٝمقُمف أهنؿ ًمٞمًقا ذيم٤مء ومٞمام قمدا ه١مٓء اًمثالث، وإذا يم٤من 

اًمِمٞمققمٞمقن اًمذيـ ٓ ي١مُمٜمقن سم٤مهلل وٓ ي١مُمٜمقن سم٤مًمٜمٌل، وٓ ي١مُمٜمقن سم٤مًم٘مرآن، وٓ ي١مُمٜمقن 

ٜمٜم٤م يًتدًمقن سم٤مًم٘مرآن إذا اطمت٤مضمقا أن يٛمقهقا قمغم اًمٌٚمف سمام ضم٤مء سم٤مًم٘مرآن، وٓ ي١مُمٜمقن سمدي

اعمٖمٗمٚملم، وأيًْم٤م احلٙم٤مم اجل٤مئرون إذا أرادوا أن يٌٓمِمقا سمجامقم٦م اؾمتدل هلؿ قمٚمامء اًمًقء 

٣مِرزُمقَن ﴿ سم٘مقل اهلل قمزوضمؾ: ـَ حُيَ اَم صَمَزاُء ايمحِذي ٣مدًا  اهللَ إِٞمح ًَ َْرِض هَم ْٕ َٔمْقَن دِم ا ًْ َوَرؽُمقيَمُف َوَي

ـْ طِمالٍف َأْن ُيٗمَ  ٌُقا َأْو سُمَٗمْمحَع َأْيِدُّيِْؿ َوَأْرصُمُٙمُٜمْؿ َِم   .[55]اعم٤مئدة:﴾تحُٙمقا َأْو ُيَِمٙمح

سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف اسمـ قم٤ٌمس قمٜمد أن أراد  هٙمذا اًم٘مرآن وىمد أُمر قمكم

أن يٜم٤مفمر اخلقارج وم٘م٤مل: ٓشمٜم٤مفمرهؿ سم٤مًم٘مرآن وم٢مٟمف ذو وضمقه، وًمٙمـ ٟم٤مفمرهؿ سمًٜم٦م رؾمقل 

اعمجتٛمٕم٤مت اعمًٚمٛم٦م إذا ؾمٛمٕم٧م اًم٘مرآن شمذقمـ ومٕمغم هذا ٓ سمد عمـ يم٤من هيٛمف ، واهلل 

ديٜمف أن حيرص يمؾ احلرص قمغم جم٤مًم٦ًم ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، ٓ ُمـ أهؾ اًمٌدقم٦م 

وًمق ؿمٝمًرا واطمًدا، وًمق مخ٦ًم قمنم يقًُم٤م، وًمق أؾمٌققًم٤م وًمق صمالصم٦م أي٤مم، وىمد يم٤من ؾمٚمٗمٜم٤م 

 ذم طمدي٨م واطمد ُمـ ُمديٜم٦م رؾمقل اهلل  اًمّم٤مًمح روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ يرطمؾ أطمدهؿ

إمم اًمِم٤مم إمم  سمـ قمٌداهلل إٟمّم٤مري ُمـ ُمديٜم٦م رؾمقل اهلل  إمم اًمِم٤مم، رطمؾ ضم٤مسمر

سمـ أٟمٞمس، ومٚمام وصؾ إمم سمٞم٧م قمٌداهلل دق قمٚمٞمف سم٤مسمف وىم٤مل: اٟمزل؟ ومٜمزل وم٘م٤مل:  قمٌداهلل

ذم اًم٘مّم٤مص ومل أؾمٛمٕمف ومحدصمٜمل سمف؟  طمدي٨م سمٚمٖمٜمل أٟمؽ ؾمٛمٕمتف ُمـ رؾمقل اهلل 

، ىمٞمؾ: وُم٤م هباًم؟ »حيمم ايمٛم٣مس ضمٖم٣مة فمراة ِباًم «ي٘مقل:  ٤مل: ٟمٕمؿ، ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ىم

                                                        

( قمـ رضمؾ مـ 5/364(، وأمحد )3477( قمـ اسمـ قمٌاس وأسمق داود )2472رواه اسمـ ماضمة )  (2546)

 (.1552ف ؿمقاهد أظمرى حيًـ هبا وصححف اًمعالمة إًمٌاين ذم اإلرواء )اًمصحاسمة وًم
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ٓ يٛمٌٕمل ٕضمد َمـ أهؾ اجلٛم٥م أن يدطمؾ اجلٛم٥م، وأضمد «، صمؿ ىم٤مل: »يمٝمس َمٔمٜمؿ رء«ىم٤مل: 

َمـ أهؾ ايمٛم٣مر يْم٣ميمٌف زمًمء، وٓ يٛمٌٕمل ٕضمد َمـ أهؾ ايمٛم٣مر أن يدطمؾ ايمٛم٣مر وأضمد َمـ 

إٞمام هل احلًٛم٣مت «ٞمؾ: يمٞمػ ذاك وًمٞمس ُمٕمٝمؿ رء؟ ىم٤مل: ، ىم»أهؾ اجلٛم٥م يْم٣ميمٌف زمًمء

سمـ قمٌداهلل ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، ومٜمحـ ٟمنمح  ، صمؿ رضمع ضم٤مسمر»وايمًٝمئ٣مت

إلظمقاٟمٜم٤م دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م8 ٕن هٜم٤مك ؿمٌٝم٤مت وؿمٌٝم٤مت، أُم٤م دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م وم٢مهنؿ 

ىمؿ َمـ طمغم«ي٘مقل:  يٌدأون إن يم٤من اًمِم٤مب صٖمػًما يٌدأ سمحٗمظ اًم٘مرآن8 ٕن اًمٜمٌل 

  ُمـ طمدي٨م قمثامن. رواه اًمٌخ٤مري »سمٔمٙمؿ ايمٗمرآن وفمٙمٚمف

اظم٣مهر زم٣ميمٗمرآن َمع «ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م:  "اًمّمحٞمحلم"وي٘مقل أيًْم٤م يمام ذم 

وايمذي يٗمرأه ويتٔمتع همٝمف وهق فمٙمٝمف ؾم٣مق يمف «، أي ُمع اعمالئٙم٦م: »ايمًٖمرة ايم٘مرام ايمػمرة

َمـ ومرأ «: "يمؿُمًتدرك احل٤م"، وي٘مقل أيًْم٤م يمام ذم طمدي٨م سمريدة ذم »أصمران

ايمٗمرآن وفمٚمؾ زمف أيمٌس سم٣مصًم٣م وقؤه أضمًـ َمـ وقء ايمُمٚمس يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، وي٘مًك 

، »وايمداه ضمٙمتكم ٓ سمٗمقم َلام ايمدٞمٝم٣م همٝمٗمقٓن: زمام ىمًٝمٛم٣م هذا؟ همٝمٗم٣مل: زمٟمطمذ ويمدىمام ايمٗمرآن

يرهم٥م أُمتف ذم طمٗمظ اًم٘مرآن، وم٘مد روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم  ويم٤من اًمٜمٌل 

                                                        

، واًمٌخاري ذم »ضمامع سمقان اًمعؾؿ «شمؼدم ذم يمتاب اًمعؾؿ وإؾمـاده طمًـ، رواه اسمـ قمٌد اًمؼم ذم ( 2547)

 وصححف اًمعالمة إًمٌاين، وؾمـد اًمؼصة طمًـ. »إدب اعمػرد«

 (.5027)خ ( 2548)

 (، واًمؾػظ ًمف.798(، )م4937)خ( 2549)

(، وًمف ؿماهد يمام ذم 1434) »اًمؽمهمقب«(، وصححف اًمعالمة إًمٌاين ذم 1/568رواه احلايمؿ )( 2550)

 (.2829اًمصحقحة )
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أي٘مؿ «: يض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل سمـ قم٤مُمر ر قمـ قم٘م٦ٌم صحٞمحف

حي٤م أن يٕمدو إلم زمْمح٣من أو إلم ايمٔمٗمٝمؼ همٝمٟمَت زمٛم٣مومتكم ىمقَم٣مويـ َمـ نمغم إشمؿ وٓ ومْمٝمٔم٥م 

ٜم٤َم حُي٥مُّ ىم٤مًمقا:  »رضمؿ؟ ٕن يٕمدو أضمدىمؿ إلم اظمًجد همٝمتٔمٙمؿ «ذًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل:  يُمٚمُّ

، ومٝمؿ »وشمالث وأرزمع طمغم يمف َمـ أفمدادهـآي٥م طمغم يمف َمـ ٞم٣موم٥م، وآيتكم طمغم يمف َمـ ٞم٣مومتكم، 

يٌدأون سمحٗمظ اًم٘مرآن إن يم٤من اًمٓم٤مًم٥م صٖمػًما وهذه ؾمٜم٦م ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح روقان اهلل 

قمٚمٞمٝمؿ، وٟمحـ إذا ىمرأٟم٤م ذم شمرامجٝمؿ ٟمجد ُمٜمٝمؿ ُمـ حيٗمظ اًم٘مرآن وهق اسمـ ؾمٌع ؾمٜملم، 

  قمنم ؾمٜملم، وهق اسمـ اصمٜمل قمنمة ؾمٜم٦م.وُمـ حيٗمظ اًم٘مرآن وهق اسمـ 

٤م اًمّم٤مًمح روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ، وسمام أن اًم٘مرآن ىمد أصٌح ُمٝمجقًرا وهٙمذا يم٤من ؾمٚمٗمٜم

أن حيرص قمغم شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن وقمغم شمٕمٚمٞمٛمف، وم٘مد  ومجدير سمٛمـ متًؽ سمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

سمٚمٖمٜمل أن يمثػًما ُمـ اعمدرؾملم يدرس اًم٘مرآن وهق ٓ حيًـ شمالوة اًم٘مرآن، سمؾ رسمام ىم٤مل آمل 

ْ سمَ ﴿شمر يمٞمػ ومٕمؾ رسمؽ سم٠مصح٤مب اًمٗمٞمؾ يٕمٜمل:  َر ىَمْٝمَػ هَمَٔمَؾ َرزمهَؽ زمَِٟمْصَح٣مِب َأمَل

، وهٙمذا ٓ سمد ذم شمدريس اًم٘مرآن ُمـ أٟم٤مس يت٠مصمرون سم٤مًم٘مرآن، وم٘مد ىم٤مل [2]اًمٗمٞمؾ:﴾ايْمِٖمٝمؾِ 

اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ٓ جيد ـمٕمؿ اًم٘مرآن إٓ ُمـ آُمـ سمف، أُم٤م أن ي٠ميت ًمٜم٤م سمٕمثل، 

قم٤مري٦م، وٟمجٕمٚمٝم٤م ُمدرؾم٦م ًمٚم٘مرآن، أو ي٠ميت ٟم٤مسي، أو ي٠ميت ؿمٞمققمل، أو شم٠ميت اُمرأة يم٤مؾمٞم٦م 

يم٤من ي٘مرأ اًم٘مرآن ٕصح٤مسمف  ي٤م ظم٤ًمرشم٤مه قمغم اعمجتٛمٕم٤مت إن يم٤مٟم٧م يمذًمٙمؿ، واًمٜمٌل 

، أي همٚمٞم٤مًٟم٤م يمٖمٞمالن اًم٘مدر ُمـ ذم اًمّمالة، وإٟمؽ ًمتجد ًمّمدره أزيًرا يم٠مزير اعمرضمؾ

                                                        

 (.803)م ( 2551)

( مـ طمديث قمٌداهلل سمـ اًمشخػم ريض 4/25(، وأمحد )3/13( واًمـًائل )904رواه أسمق داود )( 2552)

 (.2/111اهلل قمـف وهق ذم اجلامع اًمصحقح )



 0111 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

اومرأ فمعم «سمـ ُمًٕمقد:  ىم٤مل ًمٕمٌداهلل "اًمّمحٞمحلم"يمام ذم  اًمٌٙم٤مء، اًمٜمٌل 

إين أضم٤م أن أؽمٚمٔمف «ىم٤مل: أأىمرأ قمٚمٞمؽ اًم٘مرآن ي٤م رؾمقل اهلل وقمٚمٞمؽ أٟمزل؟ ىم٤مل:  »ايمٗمرآن

٥ٍم ﴿، وم٘مرأ قمٚمٞمف ؾمقرة اًمٜم٤ًمء طمتك سمٚمغ ىمقًمف شمٕم٤ممم: »َمـ نمغمي ـْ ىُمؾِّ ُأَمح هَمَ٘مْٝمَػ إَِذا صِمْئٛم٣َم َِم

 ،»ضمًٌؽ«: ، ىم٤مل: وم٘م٤مل اًمٜمٌل [22]اًمٜم٤ًمء:﴾زمَُِمِٜمٝمٍد َوصِمْئٛم٣َم زمَِؽ فَمعَم َه٠ُمِٓء ؾَمِٜمٝمداً 

  .ىم٤مل: وم٤مًمتٗم٧م إًمٞمف وم٢مذا قمٞمٜم٤مه شمذروم٤من أي يٌٙمل اًمٜمٌل 

إن اهلل أَمرين «ىم٤مل ٕيب اسمـ يمٕم٥م:  أن اًمٜمٌل  وروى اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف

ومجٕمؾ أيب يٌٙمل، ىم٤مل  »ٞمٔمؿ«، وم٘م٤مل أيب: وؾمامين ىم٤مل: »أن أومرأ فمٙمٝمؽ ؽمقرة مل ي٘مـ

ٟمف سمٙمك ظمِمٞم٦م أن ٓ اًمٕمٚمامء: حيتٛمؾ أٟمف سمٙمك ومرطًم٤م، واًمِمخص ىمد يٌٙمل ومرطًم٤م وحيتٛمؾ أ

ي٘مقم هبذه اعمًئقًمٞم٦م أو هبذه اًمٙمراُم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ظمّمف اهلل هب٤م، وذم اًمّمحٞمح أن اًمٜمٌل 

يم٤من ذات ًمٞمٚم٦م ُم٤مًرا ذم اعمًجد ومًٛمع رضماًل ُمـ أصح٤مسمف ي٘مرأ اًم٘مرآن ذم صالشمف،  

احلٚمد هلل «ومقىمػ يًتٛمع ًمٚم٘مرآن، وم٠ًمل قمٜمف وم٘م٤مًمقا: هق ؾم٤ممل ُمقمم أيب طمذيٗم٦م وم٘م٤مل: 

  .»صمٔمؾ دم أَمتل َمثؾ هذاايمذي 

ُمر ذات ًمٞمٚم٦م سمٌٞم٧م أيب ُمقؾمك إؿمٕمري، وأسمق ُمقؾمك يّمكم ذم اًمٚمٞمؾ  واًمٜمٌل 

ًم٘مراءشمف ىم٤مل:  يًتٛمع ىمراءشمف، وقمٜمد أن اؾمتٛمع اًمٜمٌل  ي٘مرأ اًم٘مرآن ومقىمػ اًمٜمٌل 

ي٣م أزم٣م َمقؽمك «، ومٚمام أصٌح ىم٤مل: »يمٗمد أوَت أزمق َمقؽمك َمزَم٣مًرا َمـ َمزاَمغم آل داود«

                                                        

 (.800( )م 4582/5050)خ ( 2553)

 ( مـ طمديث أكس ريض اهلل قمـف.799( )م 4960 – 4959)خ ( 2554)

 مل أىمػ قمؾقف.( 2555)

 ( قمـ أيب مقؾمك ريض اهلل قمـف.793( )م5048)خ( 2556)
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، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ًمق قمٚمٛم٧م أٟمؽ شمًٛمع »وأٞم٣م أؽمتٚمع يمٗمراءسمؽ رأيتٛمليمق 

 »ضمًٌؽ«: حلؼمشمف ًمؽ حتٌػًما، وذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد اعمت٘مدم اًمذي ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل 

 دًمٞمؾ قمغم أٟمف ٓ ينمع ًمٚم٘م٤مرئ إذا ىمرأ أن ي٘مقل سمٕمد أن يٜمتٝمل: صدق اهلل اًمٕمٔمٞمؿ.

يم٤من ي٘مقًمف، وىمقل  اًمٜمٌل  ٟمٕمؿ صدق اهلل اًمٕمٔمٞمؿ واهلل اًمّم٤مدق، ًمٙمـ ُم٤م صم٧ٌم أن

أيب ُمقؾمك ًمق قمٚمٛم٧م أٟمؽ شمًٛمع حلؼمشمف ًمؽ حتٌػًما ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أٟمف يتج٤موز احلد ذم ُمد 

 اًم٘مرآن، وًمٙمـ حيًـ صقشمف.

واًمتٖمٜمل سم٤مًم٘مرآن أُمر ُمٓمٚمقب، أي حتًلم اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن أُمر ُمٓمٚمقب، وم٘مد روى 

ىم٤مل رؾمقل سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  ذم ؾمٜمٜمف ُمـ طمدي٨م ؾمٕمد أسمق داود

ُمـ  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"، واحلدي٨م ذم »َمـ مل يتٕمـ زم٣ميمٗمرآن يمٝمس َمٛم٣م«: اهلل 

طمدي٨م أيب هريرة، وًمٙمٜمف ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل اٟمت٘مده٤م اًمدارىمٓمٜمل وشمؿ ًمف آٟمت٘م٤مد، ومٛمـ 

هريرة ريض  قمـ أيب "اًمّمحٞمحلم"أضمؾ هذا مل أذيمره، أو مل أقمزه إمم اًمٌخ٤مري، وورد ذم 

َم٣م أذن اهلل ٕضمد َم٣م أذن يمٛمٌل ضمًـ ايمِمقت «: ٤مل رؾمقل اهلل اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ىم

، وُمٕمٜمك )ُم٤م أذن( أي ُم٤م اؾمتٛمع اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٕطمد ُم٤م »يتٕمٛمك زم٣ميمٗمرآن

 أسمٜم٤مؤهؿاؾمتٛمع ًمٜمٌل طمًـ اًمّمقت يتٖمٜمك سم٤مًم٘مرآن، وم٤معمًٚمٛمقن أطمقج ُم٤م يٙمقن أن يٌدأ 

                                                        

 رواه مًؾؿ وىمد شمؼدم )شمػرد هبذه اًمؾػظة(.( 2557)

 »اًمصحقح اعمًـد«( وؾمـده صحقح وصححف اًمعالمة إًمٌاين وهق ذم 1470رواه أسمق داود رىمؿ )( 2558)

(373). 

 (.7527)خ ( 2559)

 (.792/233( )م 7544/5023)خ ( 2560)
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اًم٘مرآن إذا ضم٤مء اًمٓم٤مًم٥م وهق  سمحٗمظ اًم٘مرآن، وذم ُمثؾ هذا ومٚمٞمتٜم٤مومس اعمتٜم٤مومًقن، صمؿ سمٕمد

يمٌػم أٟمٚمزُمف سمحٗمظ اًم٘مرآن أم ٟمٌدأ سمام أوضم٥م اهلل قمٚمٞمف، إذا ضم٤مء اًمٓم٤مًم٥م وهق ُمٙمٚمػ 

ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ همريّم٥م فمعم ىمؾ «ي٘مقل:  ومٞمٜمٌٖمل أن يٌدأ سمام أوضم٥م اهلل قمٚمٞمف8 ٕن اًمٜمٌل 

، يتٕمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة وشمِمٛمؾ أيًْم٤م شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م، وشمقطمٞمد إؾمامء »َمًٙمؿ

وشمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م، ويتٕمٚمؿ أيًْم٤م يمٞمػ يّمكم، ويمٞمػ حي٩م، يٌدأ سمتٕمٚمؿ ُم٤م واًمّمٗم٤مت، 

أوضم٥م اهلل قمٚمٞمف، ومرب دقمقة يّمحٌٝم٤م اًمِمخص أرسمٕملم ؾمٜم٦م ويٌ٘مك قمغم قم٘مٞمدشمف 

اًمٌدقمٞم٦م، أو قم٘مٞمدشمف اًمنميمٞم٦م وهذا ُمقضمقد، وًمقٓ أن أصح٤مب اًمدقمقات اعمٕم٤مسة ٓ 

  ن ًمذيمرهتؿ وشمٜم٤مفمرٟم٤م ذم هذا إُمر.يٜمّمٗمق

يٛمٙم٨م اًمِمخص ومٞمٝم٤م أرسمٕملم ؾمٜم٦م وهق سم٤مق قمغم قم٘مٞمدشمف اًمنميمٞم٦م،  إن هٜم٤مك دقمقات

يٕمٛمؿ اًمٕم٘مٞمدة قمغم اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم، قمغم اًمذيمر  أو قمغم قم٘مٞمدشمف اًمٌدقمٞم٦م، واًمٜمٌل 

صمؿ  ي٘مقل: أردومٜمل رؾمقل اهلل  وإٟمثك، واسمـ قم٤ٌمس يمام ذم ضم٤مُمع اًمؽمُمذي

اهلل جتده جت٣مهؽ، إذا إين َمٔمٙمٚمؽ ىمٙمامت: اضمٖمظ اهلل حيٖمٓمؽ، اضمٖمظ  ،ي٣م نُمالم«ىم٤مل: 

، إمم همػم ذًمٙمؿ ُمـ إطم٤مدي٨م، وهٙمذا »ؽمٟميم٦م هم٣مؽمٟمل اهلل، وإذا اؽمتٔمٛم٦م هم٣مؽمتٔمـ زم٣مهلل

اًمٕم٤مُمل يٜمٌٖمل أن شمٜم٤مىمِمف ذم اًمٕم٘مٞمدة، واعمرأة يٜمٌٖمل أن ٟمٜم٤مىمِمٝم٤م ذم اًمٕم٘مٞمدة ومْماًل قمـ أن 

 ي٠ميت داقمل هيز اعمٜم٤مسمر، وهق ي٘مقل: إن اهلل ذم يمؾ ُمٙم٤من، وهق ي٘مقل: إن اًمدقمقة إمم

                                                        

( مـ طمديث أكس ريض اهلل قمـف، وصححف اًمعالمة إًمٌاين ذم اعمشؽاة وًمف 2837رواه أسمق يعغم )( 2561)

 ؿمقاهد.

( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام وؾمـده طمًـ وصححف اًمشقخان )اجلامع اًمصحقح 2516)ت ( 2562)

 ( وصحقح اًمؽممذي.1/31
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وحمٛمد ومرق )، اًمتقطمٞمد شمٗمرق اعمًٚمٛملم، إن يم٤من يٗمرق اعمًٚمٛملم ومٝمق ُمـ سم٤مب ىمقًمف 

 ومرق سملم إب واسمٜمف وسملم إخ وأظمٞمف. حمٛمد  (سملم اًمٜم٤مس

دمٛمع وٓ شمٗمرق، يمٞمػ ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف  وإٓ ومًٜم٦م رؾمقل اهلل 

ٍء هَمُحْ٘مُٚمُف إِ ﴿اًمٙمريؿ:  ـْ َرْ هَم١مِْن سَمٛم٣َمَزفْمُتْؿ دِم ﴿ ،[22]اًمِمقرى:﴾اهللِلَم َوََم٣م اطْمَتَٙمْٖمُتْؿ همِٝمِف َِم

وُه إلَِم  ٍء هَمُرده ؽُمقِل إِْن ىُمٛمُْتْؿ سُم٠ْمَِمٛمُقنَ  اهللَِرْ طِمرِ  ٣مهللِزمِ  َوايمرح ْٔ ، صمؿ سمٕمد [37]اًمٜم٤ًمء:﴾َوايْمَٝمْقِم ا

ذًمٙمؿ إذا يم٤من ـم٤مًم٥م قمٚمؿ ومال سمد أن ي٠مظمذ ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُم٤م يًت٘مٞمؿ سمف ًم٤ًمٟمف8 ٕن 

الم يزهدون ذم طمٚم٘م٤مت اعم٤ًمضمد، ؾمٛمٕم٧م ُمـ إذاقم٦م ُمـ اإلذاقم٤مت ي٘مقًمقن: أقمداء اإلؾم

احلٚم٘م٦م ذم اعمًجد ـمٞم٦ٌم، وًمٙمٜمف يتخرج اًمٓم٤مًم٥م ٓ يًتٓمٞمع أن يٙمت٥م اؾمٛمف، ومٜمريد سم٢مذن 

اهلل شمٕم٤ممم أن يٗمقىمٝمؿ إظمقاٟمٜم٤م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وأن يٗمقىمقهؿ ذم اخلط، وومٞمام حيت٤مضمقن 

، ذم طمٗمظ يمت٤مب اهلل، وطمٗمظ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل إًمٞمف ُمـ احل٤ًمب ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٗمرائض، و

٤ًٌم قمغم ُمـ شمّمدى ًمٚمققمظ واإلرؿم٤مد، وقمغم ُمـ شمّمدى  وشمٕمٚمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يٕمتؼم واضم

ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمتح٘مٞمؼ8 ٕٟمف جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟم١مهؾ جمٛمققم٦م يمٌػمة، وأن هنٞم٠مه٤م ًمٚمت٠مًمٞمػ، وأن 

س وأسمٜم٤مء اجل٤مُمٕم٤مت هنٞم٠مه٤م ًمٚمتٕمٚمٞمؿ، وم٢مذا ذه٥م ؿمٞمقظمٜم٤م وؿمٞم٤ٌمشمٜم٤م أشمٔمٜمقن أن أسمٜم٤مء اعمدار

ًتٓم٤مع سمراطم٦م خيٚمٗمقهنؿ؟ ٓ، اًمٕمٚمؿ حيت٤مج إمم أن حتتؽ اًمريم٥م قمغم احلّمػم، اًمٕمٚمؿ ٓ ي

سمـ قمٛمر: ىمؾ ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ يتخذ ٟمٕمٚملم ُمـ طمديد، اًمٕمٚمؿ حيت٤مج  اجلًؿ، ي٘مقل قمٌداهلل

إمم أن يٙمقن أطم٥م إًمٞمؽ ُمـ ٟمٗمًؽ، وأطم٥م إًمٞمؽ ُمـ زوضمتؽ، وأطم٥م إًمٞمؽ ُمـ 

سمـ  أـم٤مًمٌٙمؿ سمام مل ي٘مع، ومذًمٙمؿ ؿمٕم٦ٌم ؽ، وىمد وىمع ًم٧ًموًمدك، وأطم٥م إًمٞمؽ ُمـ ُم٤مًم

                                                        

 خاري قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.رواه اًمٌُ  (2563)
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احلج٤مج وًمف ىمّم٦م ـمقيٚم٦م ٓ أريد أن أذيمره٤م ًمٙمؿ، ؾم٤مومر ُمـ أضمؾ طمدي٨م إمم ُمٙم٦م صمؿ إمم 

سمـ طمقؿم٥م وهق وٕمٞمػ،  ٌٍمة، صمؿ ص٤مر احلدي٨م ُمـ ـمريؼ ؿمٝمراعمديٜم٦م صمؿ رضمع إمم اًم

س وم٘م٤مل: ًمق صح زم احلدي٨م ًمٙم٤من أطم٥م إزم ُمـ أهكم وُم٤مزم ووًمدي واًمٜم٤م

سمـ اعم٤ٌمرك، وىمد ىمٓمع اًمٗمٞم٤مذم واًم٘مٗم٤مر،  وي٘مقل سمٕمض اًمراطمٚملم إمم قمٌداهلل ،أمجٕملم

 سمـ اعم٤ٌمرك ًمٞمًٛمع ُمٜمف:  قًم٦م ي٘مقل قمٜمد أن ىمدم إمم قمٌداهللوريم٥م إظمٓم٤مر، وإُمقر اعمٝم

ــ٦م ــػم سم٤ميمٞم ــقم اًمً ــرد ي ــ٧م قم  ظمٚمٗم

 

 يـــ٤م اسمــــ اعمٌـــ٤مرك شمٌٙمٞمٜمـــل سمرٟمـــ٤مت 

 ظمٚمٗمتٝمـــ٤م ؾمـــحًرا ذم اًمٜمـــقم مل أرهـــ٤م 

 

 ومـــ١مادي ُمٜمٝمـــ٤م ؿمـــٌف يمٞمـــ٤متومٗمـــل  

ــق  ــٌٞم٤مين شمريمتٝمٛم ــرد وص ــكم وقم  أه

 

 وضمئــ٧م ٟمحــقك ُمـــ شمٚمــؽ اعمٗمــ٤مزات 

ـــ٤م  ـــؼ هب ـــ٤مع اًمٓمري  أظمـــ٤مف واهلل ىمٓم

 

ــ٤م   ــ٤متأوُم ــدغ طمٞم ـــ ًم ــ٤م ُم ــ٧م هب  ُمٜم

 ُمًـــتقومزات هبـــ٤م رىمـــش ُمِمـــقه٦م 

 

 أظمــ٤مف صــقًمتٝم٤م ذم يمــؾ طمــ٤مٓت 

 وي٘مقل اًمزخمنمي وهق ُمٕمتززم ُمـ قمٚمامء اًمٌدع، ًمٙمٜمف صؼم قمغم اًمٕمٚمؿ ي٘مقل: 

ـــٝمر ـــذ زمؾم ـــقم أًم ـــٞمح اًمٕمٚم  ي ًمتٜم٘م

 

ــ٤مق  ــ٥م قمٜم ــ٦م وـمٞم ــؾ هم٤مٟمٞم ـــ وص  ُم

 ومتــــ٤ميكم ـمرسًمــــ٤م حلــــؾ قمقيّمــــ٦م 

 

ــ٤مىمل  ــ٦م ؾم ـــ ُمداُم ــغم ُم ــٝمك وأطم  أؿم

ـــ٤م  ـــغم أوراىمٝم ـــل قم ـــر أىمالُم  وسي

 

ـــ٤مق  ـــدويم٤مة واًمٕمِم ــــ اًم ـــغم ُم  أطم

ـــدومٝم٤م  ـــ٤مة ًم ـــر اًمٗمت ــــ ٟم٘م ـــذ ُم  وأًم

 

ــل  ـــ أوراىم ــؾ قم ــل اًمرُم ــري ٕٟمٗم  ٟم٘م

ـــف  ـــدضمك وشمٌٞمت ـــٝمران اًم ـــ٧م ؾم  أسمٞم

 

 

ـــد ذ  ـــل سمٕم ـــ٤م وشمٌٖم ـــ٤مىملٟمقًُم  اك حل

شمٚمٙمؿ يم٤مٟم٧م حمٌتٝمؿ ًمٚمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، وًمق أن ٟمخ٦ٌم ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ هٞمئقا أٟمٗمًٝمؿ هلذا  

                                                        

 »ضمامع سمقان اًمعؾؿ«(، واسمـ قمٌد اًمؼم ذم 67رواها اخلطقب ذم )اًمرطمؾة ذم ـمؾب احلديث( رىمؿ )( 2564)

 (، وهل ىمصة صحقحة وومقفا زيادة وعقػة /راضمع )همارة اًمِػَصؾ ًمؾشقخ مؼٌؾ(.929)
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ٓؾمتٓم٤مقمقا سمحٛمد اهلل أن ي٘مْمقا قمغم مجٞمع اًمٗم٤ًمد، ىمٚمٜم٤م: اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ٓ سمد أن ي٠مظمذ 

ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُم٤م يًت٘مٞمؿ سمف ًم٤ًمٟمف، وىمد أصٌح٧م حم٤مرسم٦م ذم يمثػم ُمـ اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م، 

أو ٓ  (زيد ىم٤مم)ـم٤مًم٥م قمٚمؿ يتخرج ُمـ اجل٤مُمٕم٦م وهق ٓ يًتٓمٞمع أن يٕمرب طمتك رسمام دمد 

هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم وأصٌح ؿم٤ٌمسمٜم٤م إٓ ُمـ رطمؿ ذم  (رضسم٧م زيًدا)يًتٓمٞمع أن يٕمرب 

هم٤مي٦م ُمـ اًمزهد ذم اًمٕمٚمؿ، يّمؾ اًمٓم٤مًم٥م إمم اعمتقؾمط أو إمم اًمث٤مٟمقي وهق ٓ حيًـ أن 

 اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إٓقمٞم٥م وٞمٕم٧م أوىم٤مهتؿ، وىمد ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م، أٟمٜمتٔمر ُمٜمف أن يٙمقن ُمؼمًزا ذم

يمٜم٧م ُمدرؾًم٤م ذم اعمٕمٝمد اًمذي أديره ومآشمك إمم اًمٓمالب وأضمٚمس وم٠مىمقل ذم اًمدرس: اعمٌٜمك 

وي٠مشمقن هب٤م يمٚمٝمؿ طمتك ُمثؾ اًمٗم٤محت٦م، واعمٕمرب هق ُم٤م شمٖمػم آظمره  ،هق ُم٤م ًمزم طم٤مًم٦م واطمدة

 . سم٥ًٌم اًمٕمقاُمؾ اًمداظمٚم٦م قمٚمٞمف

اعمٖمرب قمغم اًمتٚمٗمزيقن، وي٠ميت اًمٓم٤مًم٥م ويم٠مٟمٜمل مل  صمؿ سمٕمد ذًمؽ ذم اًمٕمٍم يمره، وسمٕمد

سم٠مصح٤ميب إذا يمٜم٧م  ؿأدرؾمف، وُمـ صمؿ شمريم٧م اعمٕمٝمد، وىمٚم٧م: ًمًتؿ سم٠مصح٤ميب ًمًت

أطمٗمٔمٙمؿ اًمٙمٚمٛم٦م يمام أطمٗمٔمٙمؿ اًمٗم٤محت٦م، وذم اًمٞمقم اًمث٤مين إذا ؾم٠مًمتٙمؿ يٚمتٗم٧م سمٕمْمٙمؿ إمم 

واًمٙمرة سمٕمض وٓ جيٞم٥م واطمد قمغم هذا، وم٤معمجتٛمع ذم ؿم٠من اًمٕمرسمٞم٦م ؿمٖمٚمتف اًمًٞمٜمام 

واًمتٚمٗمزيقن، وأصٌح شم٤مسمًٕم٤م قمغم إٓقمٞم٥م وؿم٠مهنؿ يمِم٠من أقمرايب دظمؾ ُمـ اًم٤ٌمب وأسمق 

زيد يدرس اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وأسمق زيد إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اًمٚمٖم٦م وم٘م٤مل أسمق زيد وؾمٕمقا ًمٚمِمٞمخ ذم 

 احلٚم٘م٦م، ومامذا ىم٤مل إقمرايب؟ ىم٤مل:

ـــــــــتٙمؿ ـــــــــق ضمئ  ٓ إمم اًمٜمح

 

 ٓ وٓ ومٞمـــــــــــف أرهمـــــــــــ٥م 

 وؿمــــــــ٠مٟمف اً ظمــــــــؾ زيــــــــد 

 

 ؿمــــــــ٤مء يــــــــذه٥م أيــــــــٜمام 

ــــــؼ   ــــــقل قم٤مؿم ــــــتٛمع ىم  واؾم

 

 ىمـــــــد ؿمـــــــج٤مه اًمتٓمـــــــرب  
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 مهــــــــف اًمــــــــدهر ـمٗمٚمــــــــ٦م

 

 ومٝمــــــــق ومٞمٝمــــــــ٤م يِمــــــــ٥ٌم 

صمؿ سمٕمد ذًمٙمؿ اٟمٍمف ذًمٙمؿ اًمِمٞمخ، ومِم٤ٌمسمٜم٤م إذا يم٤من وىم٧م ًمٚمًٞمٜمام، ووىم٧م ًمٙمذا  

ويمذا وًمٙمـ اعمًئقًمٞم٦م قمغم اًمٕمٚمامء، وأصح٤مب اًمًٞمٜمام هؿ أىمرب ُمـ أصح٤مب اًمٌدع، 

يع اًمْم٤ميع أىمرب ُمـ اعمٌتدع، ًمق وضمد دقمقة أصح٤مب اًمًٞمٜمام ُم٤ميٕمقن و٤ميٕمقن، اعم٤م

اهلل هيز اعمٜم٤مسمر سمخالف أهؾ اًمٌدع، واًم٘مرآن ٟمزل سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م،  داقمًٞم٤م إمم يّمٌحيرضمع و

ٌِفَ قمرسمٞم٦م، وًمٙمـ هٜم٤م أُمر أريد أن  وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  قمٚمٞمف، إذا يم٤من اًمِمخص حيٗمظ  ُأٟم

ن ًمف أن يدرس اًمٚمٖم٦م ومل يٞم ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًم٘مرآن، وحيٗمظ ؿمٞمًئ٤م ُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

اًمٕمرسمٞم٦م أجيقز ًمف أن ي٘مقم ويتٙمٚمؿ ويٜمٙمر اعمٜمٙمر ويٕمظ اًمٜم٤مس؟ أم ٟم٘مقل يمام ىم٤مل اًم٘م٤مئؾ: 

 فوهق ٓ يٕمرف اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أن يتٜم٤موًم أظمِمك قمغم ُمـ طمدث سمحدي٨م رؾمقل اهلل 

، ٟمٕمؿ يٜمّمح ويٕمظ »َمـ ىمذب فمقم َمتٔمٚمًدا همٙمٝمتٌقأ َمٗمٔمده َمـ ايمٛم٣مر«: ىمقًمف 

ات اًمتل سملم أفمٝمرٟم٤م أقمٔمؿ ُمـ رومع ُمٜمّمقب أو ٟمّم٥م ُمرومقع، وم٤مًمٚمٖم٦م ويرؿمد، واعمٜمٙمر

  ر اعمٝمٛم٦م.اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ إُمق

وسمحٛمد اهلل إظمقاٟمٜم٤م هم٤مًمٌٝمؿ يدرؾمقن ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ ومْمؾ اهلل، صمؿ سمٕمد ذًمٙمؿ 

يم٤مٟم٧م ُمٝمجقرة ذم اًمٞمٛمـ ُمـ زُمـ ىمديؿ، أُم٤م قمٜمدٟم٤م سم٤مًمٞمٛمـ إقمغم  ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

سمـ إسمراهٞمؿ اًمقزير،  تٗمر، وًمٕمٚمٙمؿ شمٕمٚمٛمقن ُم٤م طمّمؾ عمحٛمد شمٖميم٤من شمٕمٚمؿ اًمًٜم٦م ضمريٛم٦م ٓ

ُم٤م طمّمؾ هلؿ ُمـ  ،وهمػمهؿ سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين سمـ إؾمامقمٞمؾ إُمػم، وعمحٛمد وعمحٛمد

، ومٌحٛمد اهلل ُمـ إظمقاٟمٙمؿ أن ذم يٛمٜمٜم٤م إذى سم٥ًٌم اًمتٛمًؽ سمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

                                                        

( وًمف ؿمقاهد 107 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف وضماء قمـ اًمزسمػم )خ3( )م اعمؼدمة/110)خ ( 2565)

 قمـ مجع همػػم مـ اًمصحاسمة.
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 أصٌح ُمؼمًزا ذم قمٚمؿ اًمًٜم٦م.

أصٌحقا ُمؼمزيـ، ذاك ُمٜمٝمؿ ي١مًمػ  - أقمٜمل ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اًمذيـ سمدُم٤مج -

إمم ُمدن اًمٞمٛمـ إلطمٞم٤مء  ؾمٞمٜمت٘مٚمقناًمرؾم٤مئؾ، وآظمر ُمٜمٝمؿ حي٘مؼ جمٛمققم٦م ـمٞم٦ٌم، إن ؿم٤مء اهلل 

، ومٜمحـ جي٥م قمٚمٞمٜم٤م مجٞمًٕم٤م أن ٟمجد وٟمجتٝمد ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

قدة اًمتل يم٤مدت أن شمٙمقن ُمٗم٘م وذم ظمدُم٦م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، وذم ظمدُم٦م ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

سمـ إسمراهٞمؿ اًمقزير قمٜمد أن أراد ٟمنم ؾمٜم٦م  ٟم٤م وذم يٛمٜمٜم٤م ُمـ زُمـ ىمديؿ، ومٛمحٛمدذم سمٚمد

، وسمٕمد أن يم٤من ُمِم٤مخيف وأىمرسم٤مؤه يٕمجٌقن ُمـ ذيم٤مئف وُمـ طمٗمٔمف، ومٚمام رؾمقل اهلل 

وم٢مذا هؿ يٚمقُمقٟمف ويرؾمٚمقن اًمرؾم٤مئؾ ذم ًمقُمف، وذم شمٗمٜمٞمد ُم٤م  شمقضمف إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

، ؿِمٕم٥مٌح يٗمر سمديٜمف ُمـ واد إمم واد، وُمـ ؿمٕم٥م إمم يدقمق إًمٞمف، صمؿ سمٕمد ذًمٙمؿ أص

سمـ إؾمامقمٞمؾ إُمػم يم٤مدوا أن ي٘متٚمقه قمغم اعمٜمؼم8 ٕٟمف أراد أن يٛمحقا سمدقم٦م ُمـ  وحمٛمد

 اًمٌدع، ُم٤م هل هذه اًمٌدقم٦م؟

سمـ أيب ـم٤مًم٥م إمم إُم٤مم  ٓم٦ٌم أظمرة يندون إئٛم٦م ُمـ قمكمشمٕمرومقن أهنؿ يم٤مٟمقا ذم اخل

سمـ قمكم، وقمـ اهل٤مدي حمٞمل  ًمقزم اسمـ اًمقزم زيدا اًمٕمٍم وارض اًمٚمٝمؿ قمـ ُمقٟٓم٤م

اًمٗمرائض واًمًٜمـ، وهٙمذا إمم إُم٤مم اًمٕمٍم، وم٠مراد أن يٛمحق هذه اًمٌدقم٦م ومٚمؿ يذيمر 

ُٚمَٔم٥ِم ﴿إئٛم٦م8 ٕن اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـْ َيْقِم اجْلُ الِة َِم إَِذا ُٞمقِدَي يمِٙمِمح

ق اؾمٕمقا إمم ذيمر إئٛم٦م وم٤مؾمٕمقا إمم ذيمر اهلل أراد أن ، ُم٤م ه[7]اجلٛمٕم٦م:﴾اهللِهَم٣مؽَمَٔمْقا إلَِم ِذىْمِر 

يٛمحق هذه اًمٌدقم٦م، ومج٤مء واطمد ُمـ سمٞم٧م اًم٘م٤مؾمؿ وم٘م٤مل: أٟم٧م ُم٤م ذيمرت ضمدٟم٤م ذم اخلٓم٦ٌم، 

واهلل ًمئـ صٕمدت اعمٜمؼم ُمرة أظمرى ٕىمتٚمٜمؽ، وهق يًتٓمٞمع أن ي٘متٚمف8 ٕٟمف ُمـ سمٞم٧م 

ٞمؾ، وٟمزل ىم٤ٌمئؾ إؾمامقم سمـ داإلُم٤مُم٦م، وُمـ سمٞم٧م احلٙمؿ ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، صمؿ اقمتذر هلؿ حمٛم



 0117 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

سمـ إؾمامقمٞمؾ إُمػم ٟمزًمقا ًمٞمخرضمقه ُمـ صٜمٕم٤مء8 ٕٟمف ومٞمام يزقمٛمقن  سمرط ًمٞمخرضمقا حمٛمد

هيدم ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م، يمؾ ُمـ متًؽ سم٤مًمًٜم٦م طمتك وًمق أٟمف وم٘مط يْمع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم 

اًمٞمنى قمغم اًمّمدر، ي٘مقًمقن: هذا ُمٌٖمض ٕهؾ اًمٌٞم٧م، وم٠مرادوا أن خيرضمقه صمؿ ؾمٚمٛمف 

ظمقاين سم٘مراءة ديقاٟمف ًمتٕمٚمٛمقا ُم٤م طمّمؾ ًمف ُمـ إذى سم٥ًٌم دقمقشمف إمم ؾمٜم٦م اهلل وأٟمّمح إ

، وٟمحـ ذم هذا اًمزُمـ سمحٛمد اهلل ٟمًتٓمٞمع أن ٟمدقمق إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل رؾمقل اهلل 

سم٤مًمٚم٤ًمن وسم٤مًمت٠مًمٞمػ، أُم٤م آصٓمدام ُمع اعمٌتدقم٦م ومال، ًمًٜم٤م ٟمّمٓمدم ُمع اعمٌتدقم٦م  

ٕمٝمؿ ُمـ أضمؾ أن شمدظمؾ اًمدقمقة ذم وم٢مهنؿ حي٤موًمقن يمثػًما ُمـ إوىم٤مت أن ٟمّمٓمدم ُم

ٟمحـ أُم٦م ُمًٚمٛم٦م، وهؿ وإن يم٤مٟمقا ُمٌتدقم٦م ومٜمحـ ٓ ٟمًتحؾ دُم٤مءهؿ وٓ  ،ساع، ٓ

  قمراوٝمؿ، هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمتٕمٚمٞمؿ.أُمقاهلؿ وٓ أ

أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اجلامقم٤مت اعمٕم٤مسة وم٢مٟمٜم٤م ٟمح٥م يمؾ مج٤مقم٦م سم٘مدر ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اخلػم، 

نم، وٟمحـ ٟمٜمت٘مد اجلامقم٤مت اعمٕم٤مسة اإلؾمالُمٞم٦م عم٤م وٟمٌٖمض يمؾ مج٤مقم٦م سم٘مدر ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًم

هل قمٚمٞمف ُمـ اًمٌدع، ًمٙمـ ذم وضمف اًمِمٞمققمل واًمٌٕمثل واًمٜم٤مسي وإن اٟمت٘مدٟم٤م إظمقاٟمٜم٤م 

أظمريـ ٟمحـ يد واطمدة ذم وضمف أقمداء اإلؾمالم، ٕٟمٜم٤م ُمًٚمٛمقن وهؿ ُمًٚمٛمقن، أُم٤م 

اهلل ٟمٌٖمْمٝمؿ سمٖمًْم٤م  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألطمزاب اخلٌٞمث٦م يم٤مًمِمٞمققمٞم٦م واًمٌٕمثٞم٦م واًمٜم٤مسي٦م وم٢مٟمٜم٤م سمحٛمد

 مًج٤م، وأهؾ اًمًٜم٦م حيذرون ُمـ اًمِمٞمققمٞملم وُمـ اًمٌٕمثٞملم وُمـ اًمٜم٤مسيلم، وهلؿ

ُمقاىمػ سمحٛمد اهلل ذم اًمتحذير ُمٜمٝمؿ، أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إلظمقاٟمٜم٤م اعمًئقًملم وم٠مهؾ اًمًٜم٦م ُمـ 

أٟمّمح اًمٜم٤مس ًمٚمٛمًئقًملم وٟمتحدى يمؾ ـم٤مئٗم٦م أن شمٙمقن ُمثؾ أهؾ اًمًٜم٦م8 ٕٟمف أُمر 

                                                        

 يعـل: اجلامقمات اإلؾمالمقة. (2566)
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 حل٤ميمؿ ُمًٚماًم طمرم قمٚمٞمؽ أن خترج قمٚمٞمف.قم٘م٤مئدي، إذا يم٤من ا

سمـ اًمّم٤مُم٧م ريض اهلل شمٕم٤ممم  قمـ قم٤ٌمدة روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام

قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم اًمٕمن واًمٞمن، واعمٙمره  قمٜمف ىم٤مل: سم٤ميٕمٜم٤م رؾمقل اهلل 

 واعمٜمِمط، وقمغم أٓ ٟمٜم٤مزع إُمر إٓ أن شمروا يمٗمًرا سمقاطًم٤م قمٜمديمؿ ومٞمف ُمـ اهلل سمره٤من.

سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف  قمـ قمقف وى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحفور

طمٝم٣مر أئٚمت٘مؿ ايمذيـ حتٌقَّنؿ وحيٌقٞم٘مؿ، وسمِمٙمقن فمٙمٝمٜمؿ «: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

وذار أئٚمت٘مؿ ايمذيـ سمٌٕمّمقَّنؿ « – أي شمدقمقن هلؿ ويدقمقن ًمٙمؿ - »ويِمٙمقن فمٙمٝم٘مؿ

ٓ َم٣م «ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل:  ، ىم٤مًمقا: أومال ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ»ويٌٕمّمقٞم٘مؿ، وسمٙمٔمٛمقَّنؿ ويٙمٔمٛمقٞم٘مؿ

  .، وروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام»صٙمقا

إن زمٛمل إهائٝمؾ ىم٣مٞم٦م «: قمـ أيب هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

سمًقؽمٜمؿ أٞمٌٝم٣مؤهؿ ىمٙمام هٙمؽ ٞمٌل طمٙمٖمف ٞمٌل، وإٞمف ٓ ٞمٌل زمٔمدي، وإٞمف ؽمٝم٘مقن طمٙمٖم٣مء 

، وروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم »يمذي َلؿوي٘مثرون همًٙمقا اهلل ايمذي يم٘مؿ وأفمْمقهؿ ا

إن اهلل يرى يم٘مؿ شمالشًم٣م وي٘مره يم٘مؿ شمالشًم٣م، يرى يم٘مؿ أن سمٔمٌدوه «: صحٞمحٞمٝمام

وٓ سمممىمقا زمف ؾمٝمًئ٣م، وأن سمٛم٣مصحقا َمـ وٓه اهلل أَمرىمؿ، وأن سمٔمتِمٚمقا زمحٌؾ اهلل َجٝمًٔم٣م 
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ريض قمـ ضمرير اسمـ قمٌداهلل  ، وروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام»وٓ سمٖمرومقا

، »فمعم ايمًٚمع وايمْم٣مفم٥م وايمٛمِمح يم٘مؾ َمًٙمؿ  زم٣مئم٦م رؽمقل اهلل«اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: 

قمـ متٞمؿ اًمداري ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل  وروى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف

هلل ويم٘مت٣مزمف ويمرؽمقيمف «، ىمٞمؾ: عمـ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: »ايمديـ ايمٛمِمٝمح٥م«: رؾمقل اهلل 

سمـ صم٤مسم٧م  م أمحد واًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف قمـ زيدوروى اإلُم٤م، »وٕئٚم٥م اظمًٙمٚمكم وفم٣مَمتٜمؿ

شمالث ٓ يٕمؾ فمٙمٝمٜمؿ ومٙم٤م اَمرىء َمًٙمؿ «: ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .»وايمٛمِمح ظمـ وٓه اهلل أَمرىمؿ«، صمؿ ىم٤مل: »إطمالص ايمٔمٚمؾ هلل

ٟمٜمّمح طمٙم٤مُمٜم٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤معمجتٛمع اًمٞمٛمٜمل ؾمقاء أيم٤من ىمٌؾ إطمزاب، أم يم٤من ُمـ 

ىمٌؾ اًمرؿمقة، أم يم٤من ُمـ ىمٌؾ اًمْمٖمط ُمـ سمٕمض اعمًئقًملم قمغم سمٕمض اعمقاـمٜملم، أم يم٤من 

ُمـ ىمٌؾ اًميائ٥م واجلامرك، ٟمٜمّمحٝمؿ وٓ ٟمجٞمز اخلروج قمٚمٞمٝمؿ، وُمـ ظمرج ٟمٕمتؼمه 

 سم٤مهمًٞم٤م8 ٕهنؿ ُمًٚمٛمقن، وُم٤م زاًمقا ُمًٚمٛملم.

ح ﴿وٟمرى أن اًمدقمقة إمم اهلل أرومع ُمـ اًمٙمراد:  ـُ وَمْقًٓ مِم ًَ ـْ َأضْم  اهللِ ـْ َدفَم٣م إلَِم َوََم

ٙمِِٚمكمَ  ًْ ـَ اظمُْ ٛمِل َِم ، يرى أصح٤مهب٤م أن اًمٕمٚمؿ أرومع ُمـ [55]ومّمٚم٧م:﴾َوفَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم َووَم٣مَل إِٞمح

ـَ ُأوسُمقا ايْمِٔمْٙمَؿ َدَرصَم٣مٍت  اهللَُيْرهَمِع ﴿اًمٙمراد:  ـَ آََمٛمُقا َِمٛمُْ٘مْؿ َوايمحِذي ، سمؾ [22]اعمج٤مدًم٦م:﴾ايمحِذي

ٓ يِمتٖمؾ سمقفم٤مئػ عم٤مذا؟ ٕٟمف ىمد وضمد ُمـ قمٚمامءٟم٤م  ٓ أزال أٟمّمح إظمقاين ذم اهلل أن

                                                        

 (.56( )م 57)خ ( 2571)

 (.55)م ( 2572)

( خمتًٍما وهذه اًمؾػظة قمـده 2656( وأما اًمؽممذي ومروى طمديث زيد سمرىمؿ )5/183رواه أمحد )( 2573)

 (.2658مـ طمديث اسمـ مًعقد سمرىمؿ )
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سم٤مًمقفم٤مئػ ؾم٤مء طمٗمٔمف، وأصٌح ُمـ ىمًؿ  ؿُمِٖمَؾ ومٚمام  حُمِدصم٤ًم يمٌػماً اعمت٘مدُملم ُمـ يم٤من 

، إدريلماًمْمٕمٗم٤مء، وم٤معمًٚمٛمقن ذم هذه إزُمٜم٦م حمت٤مضمقن إمم قمٚمامء أيمثر ُمـ طم٤مضمتٝمؿ إمم 

غم اعمًئقًملم أن يٜمٍموا ديـ اهلل، واًمٕمٚمامء يتٕم٤موٟمقن ُمع إظمقاٟمٜم٤م اعمًئقًملم يمام أٟمف جي٥م قم

 وم٢من احلٙمقُم٤مت ُم٤م ووٕم٧م إٓ ًمٜمٍم ديـ اهلل، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

ـِ ﴿ ىَم٣مَة َوَأََمُروا زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوََّنَْقا فَم الَة َوآسَمُقا ايمزح َْرِض َأوَم٣مَُمقا ايمِمح ْٕ ٛمح٣مُهْؿ دِم ا ـَ إِْن ََم٘مح ايمحِذي

َُُمقرِ اظمُْٛمَْ٘مِر َوهللِحِ فَم٣مومِ  ْٕ ، وأهؾ اًمًٜم٦م ًمٞمس هلؿ دومؽم ُمـ اًمتحؼ هبؿ وىمٞمدوا [22]احل٩م:﴾٥ٌَُم ا

اؾمٛمف وىم٧م آًمتح٤مق، وىمٞمدوا اؾمٛمف ووفمٞمٗمتف، سمؾ حيٌقن أن يتٛمًؽ اًمٜم٤مس مجٞمًٕم٤م 

سم٤مًمًٜم٦م، طمتك ًمق مل يٕمرومٝمؿ اًمِمخص، وأهؾ اًمًٜم٦م يٕمتؼمون إُم٤مم دقمقهتؿ هق رؾمقل اهلل 

ًٓ شم٤ٌميع، ، وأهؾ اًمًٜم٦م ًمٞم٧ًم هلؿ سمٞمٕم٦م، إذا أشم٤مه ؿ ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُم٤م ي٘مقًمقن: أو

سمـ  ف ُمـ اًمٕمٚمؿ، ُم٤مذا شمٕمرف قمـ اًمقًمٞمدشمدرون سمامذا يٌدأون؟ يٌدأون ُمٕمف سمام حيت٤مج إًمٞم

ُمًٚمؿ؟رضمؾ ُمـ رضم٤مل احلدي٨م، وُم٤مذا شمٕمرف قمـ اسمـ هلٞمٕم٦م؟ وُم٤مذا شمٕمرف قمـ 

ًمٌٞمٕم٦م اًمٌخ٤مري؟ هذا ديٜمٝمؿ إذا اًمت٘مقا ًمٞمس هٜم٤مك سمٞمٕم٦م، ٓ ي٠مظمذون سمٞمٕم٦م8 ٕهنؿ يرون أن ا

 شمٙمقن ًمزقمٞمؿ اًمٕمٍم اعمًٚمؿ.

ـمري٘م٦م أهؾ اًمًٜم٦م واًمٌٞمٕم٦م ُمنموقم٦م إلُم٤مم اًمٕمٍم، أقمرف أن هذا   ومٝمذه سمٕمض

اًمٙمالم شمٜمٙمن ُمٜمف رؤوس اًمِمٞمققمٞملم واًمٌٕمثٞملم واًمٜم٤مسيلم8 ٕهنؿ يريدون أن جيٕمٚمقا 

ومجقة، ويٙمذسمقن اًمٙمذسم٤مت  - ووم٘مٝم٤م اهلل ًمٙمؾ ظمػم - سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ وسملم طمٙمقُمتٝمؿ

أوم٤مق، ومتًٛمٕمٝمؿ سمتٕمز ي٘مقًمقن: ىمٌْم٧م احلٙمقُم٦م قمغم أصح٤مب اًمدقمقة اًمتل شمٌٚمغ 

سمّمٜمٕم٤مء، وشمًٛمٕمٝمؿ سمّمٕمدة ي٘مقًمقن: ىمٌْم٧م احلٙمقُم٦م قمغم أصح٤مب اًمدقمقة سمتٕمز، وُم٤م 

رض طمٙمقُمتٜم٤م، وُم٤م رض إظمقاٟمٜم٤م اعمًٚمٛملم إذا ىمٚمٜم٤م هلؿ ٟمريد أن ٟمدظمؾ ٟمحـ وأٟمتؿ اجلٜم٦م، 
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ـُ وٟمحـ ًمًٜم٤م ىم٤مـمٕملم ٕٟمٗمًٜم٤م سمدظمقل اجلٜم٦م،  مح٦م اهلل، وحت٧م إرادة اهلل، ًمٙمـ حت٧م ر ٟمح

ٟمريد ٕٟمٗمًٜم٤م وٟمريد إلظمقاٟمٜم٤م اعمًٚمٛملم أن ٟمدظمؾ اجلٜم٦م مجٞمًٕم٤م، ٓ ٟمريد ًمٜم٤م وهلؿ ُم٤م رض 

إظمقاٟمٜم٤م وهٙمذا ُم٤م رض جمتٛمٕمٜم٤م إذا يمٜم٤م ٟم٘مقل ًمف ذًمؽ، ومٝمٙمذا يٜمٌٖمل ُمٕمنم اعمًٚمٛملم أن 

واطمدة ذم وضمف ٟمتٕم٤مون مجٞمًٕم٤م قمغم إصالح سمٚمدٟم٤م، وقمغم إصالح جمتٛمٕمٜم٤م، وأن ٟمٙمقن يًدا 

اًمِمٞمققمٞملم واًمٌٕمثٞملم واًمٜم٤مسيلم، اًمذيـ ُٓمٙمٜمٝمؿ اهلل يريدون أن يٚمح٘مقا سمٚمدٟم٤م سمٚمٌٜم٤من، 

ُم٤م شمٔمٜمقن أن اعم٠ًمًم٦م ُمثؾ ُم٤م يم٤مٟم٧م  ه٤مأو سمٖمػمه٤م ُمـ اًمٌالد اًمتل ىمد أصٌح٧م ظمراسًم٤م، وسمٕمد

ُمـ ىمٌؾ، ًمق اٟمٗمجرت واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ُم٤م اؾمتٓم٤مع أطمد أن يًده٤م، وىمد رأيتؿ احلرب 

اإليراٟمٞم٦م، ورأيتؿ همػمه٤م ُمـ احلروب شمٌدأ ؿمٞمًئ٤م ىمٚمٞماًل صمؿ ٓ يًتٓمٞمع أهٚمٝم٤م أن  اًمٕمراىمٞم٦م

 يًدوه٤م.

 .أقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ اًمٗمتـ

 .وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف

*** 
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 احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم،

وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف، اًمٚمٝمؿ 

 صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد.

اًمٚمٝمؿ سم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ 

 محٞمد جمٞمد.

 أُم٤م سمٕمد:

إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم ذح دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م اًمتل اؾمتجٌتؿ هل٤م سم٤مرك اهلل  ومٙمٚمٛمتل

يمؾ ُمًٚمؿ ُمتٕمٌد هب٤م، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف  ومٞمٙمؿ، ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ؽُمقُل هَمُخُذوُه َوََم٣م ََّن٣َمىُمْؿ فَمٛمُْف هَم٣مْٞمَتُٜمقا﴿اًمٙمريؿ:  ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف [5]احلنم:﴾َوََم٣م آسَم٣مىُمُؿ ايمرح

ـْ ىَم٣مَن َيْرصُمق  اهللِيَمَٗمْد ىَم٣مَن يَمُ٘مْؿ دِم َرؽُمقِل ﴿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:وشمٕم٤ممم ذم  ٛم٥ٌَم ظمَِ ًَ  اهللَ ُأؽْمَقٌة ضَم

طِمرَ  ْٔ  .[12]إطمزاب:﴾َوايْمَٝمْقَم ا

هل ؾمٜم٦م طمٌٞمٌٜم٤م وطمٌٞمٌٙمؿ، وؿمٗمٞمٕمٜم٤م وؿمٗمٞمٕمٙمؿ، وًمٞم٧ًم  ومًٜم٦م رؾمقل اهلل 

ٟمٙمقن ُمـ أهؾ سمًٜمتٜم٤م، وًمٞم٧ًم سمًٜم٦م آسم٤مئٜم٤م وأضمدادٟم٤م، ومٕمًك أن ٟمٙمقن ُم٘مٌقًملم أن 

ٓ يتحجره٤م ُمتحجر، ومٛمـ متًؽ سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م  اًمًٜم٦م، وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

، وأُمؿ ىمٌٚمٜم٤م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، ومٝمق ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، وًمق مل يٕمرومٜم٤م ومل ٟمٕمرومف رؾمقل اهلل 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، سمؾ إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م، واحلًـ واحلًلم  ومٕمكم

                                                        

 أًمؼل هذا اًمنمح ذم اضمتامع يمٌػم سمدماج طميه هماًمب أهؾ اًمًـة سماًمقؿـ.( 2574)
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سمـ قمكم   إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م، وحمٛمدسمـ احلًلم ٦م، وقمكمؾ اًمًٜمإُم٤مُم٤من ُمـ أئٛم٦م أه

إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م، وضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ُمـ أئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م، ًمٞم٧ًم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 طمجًرا قمغم ـم٤مئٗم٦م خمّمقص٦م طمتك يًتٜمٙمػ إظمقاٟمٜم٤م أظمرون. 

قمـ  ، روى اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحفسمؾ يمؾ ُمًٚمؿ ُمتٕمٌد سمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

، »ىمؾ أَمتل يدطمٙمقن اجلٛم٥م إٓ َمـ أزمك«أٟمف ىم٤مل:  يض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل أيب هريرة ر

، »َمـ أؿم٣مفمٛمل دطمؾ اجلٛم٥م، وَمـ فمِم٣مين همٗمد أزمك«ىمٞمؾ: وُمـ ي٠مسمك ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

شمٕمتؼم رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم8 ٕن اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

٥ًم يمِ ﴿ ٓح َرمْحَ ومًٜمتف طمٞم٦م  وإن ُم٤مت اًمٜمٌل  ،، أي٦م[225]آٟمٌٞم٤مء:﴾ْٙمَٔم٣مظمَكِمَ َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك إِ

سملم أفمٝمرٟم٤م، يٜمٕمؿ هب٤م يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ذم ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مرهب٤م، ذم ؿم٤مُمٝم٤م ويٛمٜمٝم٤م، 

ُمـ اخلػم اًمٕمٛمٞمؿ ٕصٌح يمؾ  وًمق قمٚمؿ اًمٜم٤مس ُم٤م اطمتقت قمٚمٞمف ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

يَمْٝمَس زمَِٟمََم٣مٞمِٝمُِّ٘مْؿ َوٓ َأََم٣ميِنِّ َأْهِؾ ﴿ًم٘مقل: ُمًٚمؿ ي٤ًمرع وي٤ٌمدر إمم أن يٙمقن ؾمٜمًٞم٤م، وًمٞم٧ًم سم٤م

َز زمِفِ  ـْ َئْمَٚمْؾ ؽُمقءًا جُيْ ، ًمٞمس سم٤مًم٘مقل أن ي٘مقل اًمِمخص أٟم٤م ؾمٜمل [215]اًمٜم٤ًمء:﴾ايْم٘مَِت٣مِب ََم

ٓ شمتٕم٤مرض ُمع طم٥م أهؾ  ، ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل وقمٛمٚمف سمٕمٞمد قمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

٧م اًمٜمٌقة، ٟم٘مقل هذا وًمٞمس هلؿ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، سمؾ يمت٥م اًمًٜم٦م ـم٤مومح٦م سمٗمْم٤مئؾ أهؾ سمٞم

 ؾمٚمٓم٤من قمٚمٞمٜم٤م يمام شمٕمٚمٛمقن.

سمـ أرىمؿ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، قمـ  قمـ زيد روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف

، طم٨م »سمرىم٦م همٝم٘مؿ شمٗمٙمكم أضمدمه٣م ىمت٣مب اهلل همٝمف اَلدى وايمٛمقر«أٟمف ىم٤مل:  اًمٜمٌل 

                                                        

 (.7280)خ ( 2575)

 (.2408)م( 2576)
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رىمؿ اهلل دم أهؾ وأهؾ زمٝمتل أذىمرىمؿ اهلل دم أهؾ زمٝمتل، أذىم«ورهم٥م ذم يمت٤مب اهلل صمؿ ىم٤مل: 

أيب سمٙمر  قمـ ، وروى اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف»زمٝمتل، أذىمرىمؿ اهلل دم أهؾ زمٝمتل

اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل: ارىمٌقا حمٛمًدا ذم أهؾ سمٞمتف، ُمٕمٜم٤مه: راقمقه واطمؽمُمقه ذم 

 أهؾ سمٞمتف.

أطم٥م إزم ُمـ أن أصؾ  وي٘مقل أسمق سمٙمر: ومقاهلل ٕن أصؾ ىمراسم٦م رؾمقل اهلل 

 .ىمراسمتل

سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف  قمـ قمكم اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف وروى

إلم أن ٓ حيٌٛمل إٓ   وايمذي همٙمؼ احل٥ٌم وزمرأ ايمٛمًٚم٥م إٞمف يمٔمٜمد رؽمقل اهلل«أٟمف ىم٤مل: 

أٟمف   قمـ اًمٜمٌل ، وروى اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف»َم٠مَمـ وٓ يٌٕمّمٛمل إٓ َمٛم٣مهمؼ

، وروى »إٓ أٞمف ٓ ٞمٌل زمٔمديأٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك «ىم٤مل ذم ؿم٠من قمكم: 

أٞم٦م َمٛمل وأٞم٣م «سمـ أيب ـم٤مًم٥م:  ىم٤مل ذم ؿم٠من قمكم أن اًمٜمٌل  أيًْم٤م ذم صحٞمحف

هم٣مؿمٚم٥م زمّمٔم٥م َمٛمل «ىم٤مل ذم وم٤مـمٛم٦م:  أيًْم٤م أن اًمٜمٌل  ، وذم اًمّمحٞمح»َمٛمؽ

رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم،  ، وعم٤م يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل »يٕمّمٌٛمل َم٣م يٕمّمٌٜم٣م، ويريٌٛمل َم٣م يريٌٜم٣م

                                                        

 (، قمـ اسمـ قمؿر، قمـ أيب سمؽر ريض اهلل قمـفؿ.3713)خ( 2577)

  قمـفا.(، قمـ قمائشة ريض اهلل1759( )م3712ُمتََّػٌؼ قمؾقف )خ (2578)

 (.78)م( 2579)

 ( قمـ ؾمعد سمـ أيب وىماص ريض اهلل قمـف.2044( )م 4416)خ ( 2580)

 ( قمـ اًمؼماء ريض اهلل قمـف.2699)خ ( 2581)

 ( قمـ اعمًقر سمـ خمرمة ريض اهلل قمـفام.2449( )م 5230)خ ( 2582)
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ا هلؿ ُمـ اًمْمالل وإٟم٘م٤مًذا هلؿ ُمـ اؾمتٕم٤ٌمد اًمٕم٤ٌمد إمم قم٤ٌمدة اهلل وطمده، أراد ويم٤مٟم٧م إٟم٘م٤مذً 

أقمداء اإلؾمالم أن يِمقهقا ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل، وأن يِمقهقا اًمدقم٤مة إمم اهلل، ومدقم٤مة اًمًٜم٦م 

سمجٛمٞمع ُمدن اًمٞمٛمـ دقم٤مة  ،سم٢مب، سمتٕمز سم٤محلديدة ،سمّمٜمٕم٤مء، سمذُم٤مر ،ؾمقاء أيم٤مٟمقا سمدُم٤مج

ي٦م اعمًٚمٛملم8 ٕن اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم ٟمٌٞمف حمٛمد اًمًٜم٦م حيرصقن يمؾ احلرص قمغم هدا

ُ٘مْؿ فَمِزيٌز فَمَٙمْٝمِف ََم٣م فَمٛمِتهْؿ ضَمِريٌص فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ زم٣ِمظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ﴿:  ًِ ـْ َأْٞمُٖم يَمَٗمْد صَم٣مَءىُمْؿ َرؽُمقٌل َِم

، ويًقؤهؿ أيًْم٤م ُم٤م اعمًٚمٛمقن ومٞمف ُمـ اًم٘متؾ واًم٘مت٤مل، وُمـ [216]اًمتقسم٦م:﴾َرُؤوٌف َرضِمٝمؿٌ 

وأهؾ اًمًٜم٦م قم٘مٞمدهتؿ واطمدة، ًمق  ،رمح٦م ٤مء8 ٕن ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل اًمٕمداوة واًمٌٖمْم

ؾمٛمٕم٧م حمدصًم٤م ُمٍمًي٤م وهق ؾمٜمل حيدث سمٛمٍم ًمقضمدت يمالُمف ُمثؾ يمالُمٜم٤م، ويمالُمٜم٤م ُمثؾ 

يمالُمف، وًمق ؾمٛمٕم٧م رضماًل ؾمقداٟمًٞم٤م حيدث ذم اًمًقدان وهق ؾمٜمل ًمقضمدت يمالُمٜم٤م ُمثؾ 

 .، ىم٤مل رؾمقل اهلل يمالُمف، ويمالُمف ُمثؾ يمالُمٜم٤م8 ٕهنؿ ًمٞمس هلؿ إٓ ىم٤مل اهلل

عم٤م وضمدٟم٤م دُم٤مء شمًٗمؽ، واٟم٘مالسم٤مت إمم همػم ذًمٙمؿ8  ًمق متًٙمٜم٤م سمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

ومٝمل  شمدقمق إمم إُمـ، وٟمٕمٜمل سم٤مًمًٜم٦م ـمري٘م٦م رؾمقل اهلل  ٕن ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

يم٤من إذا ىمرأ اًم٘مرآن شمًٛمع ًمّمدره أزيًرا يم٠مزير  شمِمٛمؾ طمتك اًم٘مرآن8 ٕن اًمٜمٌل 

صحٞمح "يمام ذم  راءة اًم٘مرآن، وي٘مقل اًمٜمٌل اعمرضمؾ، ويم٤من يرهم٥م ذم ىم

 وم٠مهؾ اًمًٜم٦م شمٕمتؼم دقمقهتؿ رمح٦م. ،»طمغمىمؿ َمـ سمٔمٙمؿ ايمٗمرآن وفمٙمٚمف«: "اًمٌخ٤مري

ُمقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ احلٙمقُم٦م وًمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م ُم٤م ظم٤مًمػ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م 

، ومٜمحـ ٟمٜمٙمره ُمـ شمؼمج وؾمٗمقر، واظمتالط ذم اًمدوائر، واظمتالط ذم رؾمقل اهلل 

                                                        

 ( قمـ قمثامن ريض اهلل قمـف.5027)خ (2583)



 0126 ()عزح الدعْٗ أًٓطا (108

٤مُمٕم٦م، وأيًْم٤م ُمـ سمٜمقك رسمقي٦م ورضائ٥م ومج٤مرك، إمم همػم ذًمٙمؿ، ًمٙمٜمٝمؿ يرون اًمًٛمع اجل

 واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمحٙمقُم٦م.

أم يم٤مٟمقا سمّمٜمٕم٤مء، أم يم٤مٟمقا  ،وٟمحـ ٟمتٙمٚمؿ قمغم أهؾ اًمًٜم٦م سم٤مًمٞمٛمـ ؾمقاء أيم٤مٟمقا سمدُم٤مج

طمتك ذم ٟمزوًمٜم٤م ذم دقمقشمٜم٤م إٓ إمم ُم٤ًمضمد  ٟمٜمزلأم سم٤محلديدة، ٓ  ،أم سمتٕمز ،أم سم٢مب ،سمذُم٤مر

ًٜم٦م وقمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م، وطمٙمقُمتٜم٤م هداه٤م اهلل شمٕمٚمؿ هذا قمٜم٤م، وأٟمٜم٤م ٓ ٟمريد أهؾ اًم

ًمٚمٛمجتٛمع، وُم٤م ٟمريد ًمٚمدوًم٦م أيًْم٤م إٓ إُمـ وآؾمت٘مرار، وًمًٜم٤م سمدقم٤مة ومتٜم٦م ومٚمٞمٌٚمغ 

ـْ َيْٗمُتْؾ ﴿اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م، ًمًٜم٤م سمدقم٤مة ومتٜم٦م8 ٕن اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َوََم

دًا همَ   ﴾فَمَٙمْٝمِف َويَمَٔمٛمَُف َوَأفَمدح يَمُف فَمَذازم٣ًم فَمٓمِٝمامً  اهللَُجَزاُؤُه صَمَٜمٛمحُؿ طَم٣ميمِدًا همِٝمَٜم٣م َونَمِّم٤َم َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َُمَتَٔمٚمِّ

 .[75]اًمٜم٤ًمء:

إذا ايمتٗمك اظمًٙمامن «أيب سمٙمرة:  ُمـ طمدي٨م يمام ذم اًمّمحٞمح وي٘مقل اًمٜمٌل 

ـ ُم يمام ذم اًمّمحٞمح ، وي٘مقل اًمٜمٌل »زمًٝمٖمٝمٜمام هم٣ميمٗم٣مسمؾ واظمٗمتقل دم ايمٛم٣مر

إن دَم٣مءىمؿ وأَمقايم٘مؿ وأفمراو٘مؿ فمٙمٝم٘مؿ «طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس وأيب سمٙمرة وهمػممه٤م: 

، اؾمٛمٕمقا ُمٕمنم اًم٘م٤ٌمئؾ وقمقا »ضمرام ىمحرَم٥م يقَم٘مؿ هذا دم ؾمٜمرىمؿ هذا دم زمٙمدىمؿ هذا

وم٢مٟمف ي١معمٜم٤م ُم٤م ي١معمٙمؿ ويٖمْمٌٜم٤م ُم٤م يٖمْمٌٙمؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، اؾمٛمٕمقا سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ وم٢من 

 إُمر ظمٓمػم.

ي٨م ذم ذم اًم٘متؾ واًم٘مت٤مل، اًمٗمتـ اعمث٤مرة سمٞمٜمٙمؿ ُمـ ص٤مًمح ؾمٛمٕمتؿ أي٤مت وإطم٤مد

اًمِمٞمققمٞم٦م واًمٌٕمثٞم٦م واًمٜم٤مسي٦م وإطمزاب اًمتل شمريد أن هتلم هذه اًمٚمحك اًمٙمريٛم٦م، 

                                                        

 (.2888( )م 31)خ ( 2584)

 (.1679( )م 105ث أيب سمؽرة )خ ( وطمدي1739طمديث اسمـ قمٌاس )خ ( 2585)
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بوؾمقاء أيم٤مٟمقا ؿمٞمققمٞملم، ومٛمـ  ب ضمرَّ ومٚمٞمذه٥م إمم قمدن، أم يم٤مٟمقا سمٕمثٞملم ُمـ يمذب  يَمذَّ

ب ضمرب، ومٚمٞم٘مرأ شم٤مريخ يمذ ضمرب ومٚمٞمذه٥م إمم ؾمقري٤م واًمٕمراق، أم يم٤مٟمقا ٟم٤مسيلم ُمـ

يريدون ـمٛمس  ،اًمٜم٤مس إؾمقد ُمع قمٚمامء ُمٍم، وُمع اًمدقم٤مة إمم اهلل يمٚمٝمؿ مج٤مل قمٌد

 ديٜمٙمؿ.

ؾمخ٤موم٦م أن ٟمًٛمع ذم يٛمٜمٜم٤م ُمـ ي٘مقل: إٟمٜمل ٟم٤مسي ُمـ يتٌجح وي٘مقل: هق ٟم٤مسي 

اًمٜم٤مس، اًمٚمٕمٜم٤مت ٕٟمف  مم ُمٍم دمدهؿ يّمٌقن قمغم مج٤مل قمٌدشمٕمتؼم ؾمخ٤موم٦م اذه٥م إ

ًذا قمريًْم٤م ومٙمر ؿمٞمققمل ومٙمر أُمريٙمل ذم يمت٤مب سمٕمٜمقان اعمٞمث٤مق  أدظمؾ قمغم اإلؾمالم

ًمًقري ذه٤ٌم إمم ُمٍم إمم مج٤مل اًمٕمريب ًمٕم٤مدل زقمٌقب أن اًمقومد اًمٕمراىمل واًمقومد ا

اًمٜم٤مس ُمـ أضمؾ احت٤مد ؾمقري٤م واًمٕمراق ذم زُمـ مج٤مل، صمؿ سمٕمد ذًمٙمؿ ي٘مقل هلؿ،  قمٌد

إُم٤م أن ٟم٠مظمذ طمزسملم ي٘مقل هلؿ:  - ًمتًتدًمقا قمغم أن اًمرضمؾ ظمٌٞم٨م ُم٤مرد - واؾمٛمٕمقا

وشمٙمقن هلؿ اًمًٚمٓم٦م اًمت٤مُم٦م يمام ذم أُمريٙم٤م، وإُم٤م أن ٟمخت٤مر ُمـ يمؾ طمزب ظمٞم٤مره، وشمٙمقن ًمف 

 اًمًٚمٓم٦م اًمت٤مُم٦م يمام ذم روؾمٞم٤م ومٝمؾ ظمٓمر سم٤ٌمًمف اإلؾمالم.

وهٙمذا ُم٤م هق إٓ ذارة ُمـ ذارة اًمِمٞمققمٞم٦م اًمتل ي٠مظمذ ىمقُمٜم٤م اًمٜمٕم٤مس إذا حتدصمٜم٤م 

ذم قمدن، أٟم٤م أؾم٠مًمٙمؿ ًمق ُمِمك ؿمخص ُمـ قمدن  ُمٕمٝمؿ ذم اًمِمٞمققمٞم٦م، وئمٜمقن أهن٤م سمٕمٞمدة

 سمًٞم٤مرة ُم٤م يٛمز إٓ ذم صٕمدة، أُم٤م ذم اًمٓم٤مئرة ومٚمٕمٚمٝم٤م ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م.

هٙمذا إظمقاين ذم اهلل ومحذار طمذار ُمـ هذه احلزسمٞم٤مت اًمتل شمريد أن شمذي٥م ديٜمٙمؿ، 

شمريد أن شمذي٥م ىمٌٞمٚمتٙمؿ، اًمذي يريد أن يٛمحق اًم٘مٌٞمٚم٦م شمروٟمف ظمٓمػًما قمغم اًمديـ8 ٕن اهلل 

ـْ َذىَمٍر َوُأْٞمَثك َوصَمَٔمْٙمٛم٣َمىُمْؿ ﴿ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  قمزوضمؾ ٣م طَمَٙمْٗمٛم٣َمىُمْؿ َِم ٣َم ايمٛمح٣مُس إِٞمح َي٣م َأُّيه

٣ٌَمئَِؾ يمَِتَٔم٣مَرهُمقا إِنح َأىْمَرََمُ٘مْؿ فِمٛمَْد  ، ًمٙمـ ُم٤م هق اًمذي [25]احلجرات:﴾َأسْمَٗم٣مىُمؿْ  اهللِؾُمُٔمقزم٣ًم َووَم
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ىمقل سمٕمْمٝمؿ: سملم إظمقاٟمؽ خمٓمكء وٓ ُم٤م ظم٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ُمثؾ  ؟يرد ُمـ اًم٘مٌٞمٚم٦م

وُمثؾ ىمقل أظمر: قمغم اًمٕمز واًمٜم٤مُمقس ٟمدظمؾ ضمٝمٜمؿ، وٓ ضمٜم٦م  .وطمدك ُمّمٞم٥م

ي٘مقل:  هذه اًمؽماه٤مت ٟمجٕمٚمٝم٤م حت٧م أىمداُمٜم٤م8 ٕن اًمرؾمقل  .اًمٗمردوس سملم اعمٝم٤مٟم٦م

أرزمع دم أَمتل َمـ «: ، وي٘مقل اًمٜمٌل »ىمؾ أَمر اجل٣مهٙمٝم٥م َمقوقع حت٦م ومدَمل«

ؼمىمقَّنـ: ايمٖمخر زم٣مٕٞم٣ًمب، وايمْمٔمـ دم إٞم٣ًمب، وآؽمتًٗم٣مء أَمقر اجل٣مهٙمٝم٥م ٓ ي

 .»زم٣ميمٛمجقم، وايمٛمٝم٣مضم٥م فمعم اظمٝم٦م

، ومٛمـ هق ىمدوة أهؾ اًمًٜم٦م؟ وُمـ هق إُم٤مم أهؾ اًمًٜم٦م؟ ىمدوهتؿ هق رؾمقل اهلل 

 .وإُم٤مُمٝمؿ هق رؾمقل اهلل 

دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م إذا قم٘مٚمٝم٤م اعمًئقًمقن ُمـ ص٤مًمح اًمٌٚمد، وُمـ ص٤مًمح اًمديـ، وُمـ 

إًمٗم٦م وإظمقة، ومٜمحـ ٟمدقمق إمم يمت٤مب اهلل اًمذي يرومع اهلل سمف ىمقُمٜم٤م، وحي٘مؼ اهلل ص٤مًمح 

أصمٜمك قمٚمٞمٙمؿ، إي٤ميمؿ  وم٢من اًمٜمٌل  ،ي٤م أهؾ اًمٞمٛمـ ،ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُم٤م ضم٤مء ذم أهؾ اًمٞمٛمـ

أن يٖمريمؿ ؿمٞمققمل أو سمٕمثل أو ٟم٤مسي، ىمد شم٠مشمٞمٙمؿ اًمٌٕمثٞم٦م سم٤مؾمؿ اًمٕمداًم٦م وسم٤مؾمؿ إصالح 

 اًمقوع.

يمؿ ُمـ هق زقمٞمؿ اًمٌٕمثٞم٦م طمتك شمٕمٚمٛمقا ُم٤م أوًمئٙمؿ اًمذيـ يٜمٕم٘مقن وًمٙمٜمٜمل أريد أن أظمؼم

سم٤مًمٌٕمثٞم٦م؟ ُم٤م هؿ قمٚمٞمف إن زقمٞمٛمٝم٤م هق ُمٞمِمٞمؾ قمٗمٚمؼ اًمٜمٍماين أحت٥م أن يٙمقن إُم٤مُمؽ 

أم إُم٤مُمؽ ُمٞمِمٞمؾ قمٗمٚمؼ اًمٜمٍماين، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  رؾمقل اهلل 

ـَ آََمٛمُقا ٓ سَمتحِخُذوا ايْمٝمَ ﴿ ٣م ايمحِذي َ ـْ َي٣م َأُّيه ُٜمقَد َوايمٛمحَِم٣مَرى َأْويمَِٝم٣مَء زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمَِٝم٣مُء زَمْٔمٍض َوََم

                                                        

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.1218م (( 2586)

 ( قمـ أيب ماًمؽ إؿمعري ريض اهلل قمـف.934)م ( 2587)
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ُف َِمٛمُْٜمْؿ إِنح  ْؿ َِمٛمُْ٘مْؿ هَم١مِٞمح  .[32]اعم٤مئدة: ﴾ٓ َُّيِْدي ايْمَٗمْقَم ايمٓمح٣مظمكِِمَ  اهللََيَتَقَلحُ

أحت٥م أن يٙمقن رئٞمًؽ وإُم٤مُمؽ ُمٞمِمٞمؾ قمٗمٚمؼ اًمٜمٍماين، وًم٘مد داومع اهلل قمـ سمٚمدٟم٤م 

جي٥م أن ٟمحٛمد اهلل وأن ٟمِمٙمر اهلل إذ داومع قمـ سمٚمدٟم٤م، يم٤مٟم٧م سمٚمدٟم٤م ُمٚمٖمٛم٦م  ،ُمٕمنم اًمٞمٛمٜمٞملم

سمحزسملم ظمٓمػميـ أطمدمه٤م احلزب اًمراوميض وأظمر احلزب اًمٌٕمثل، وىمد يم٤مٟم٤م ُمؽمسمّملم 

سمٌٚمدٟم٤م اًمدوائر ومِمٖمٚمٝمؿ اهلل، هذه شمٕمتؼم ٟمٕمٛم٦م قمٚمٞمٜم٤م ُمٕمنم اًمٞمٛمٜمٞملم، وإن يم٤من ي١مؾمٗمٜم٤م ُم٤م 

ي١مؾمٗمٜم٤م ضمًدا ٓ ٕضمؾ إُم٤مم اًمْمالًم٦م اخلٛمٞمٜمل، وٓ  شمراق اًمدُم٤مء ذم إيران وذم اًمٕمراق،

ٕضمؾ طمزب اًمٌٕم٨م اعمٚمحد، هٜم٤مك ُمًٚمٛمقن ذم اًمٕمراق ًمٕمٚمٝمؿ يٙمقٟمقن ُمثٚمٜم٤م أو أطمًـ، 

وُمًٚمٛمقن أيًْم٤م سم٢ميران ًمٕمٚمٝمؿ يٙمقٟمقن ُمثٚمٜم٤م أو أطمًـ، ودُم٤مء اعمًٚمٛملم حمرُم٦م، واًمٜمٌل 

ؿ هذا دم إن دَم٣مءىمؿ وأَمقايم٘مؿ وأفمراو٘مؿ فمٙمٝم٘مؿ ضمرام ىمحرَم٥م يقَم٘م«ي٘مقل:  

 .»زمٙمدىمؿ هذا، دم ؾمٜمرىمؿ هذا

أهؾ اًمًٜم٦م ٓ يٙمٗمرون اعمًٚمٛملم، وًمٞمًقا سمخقارج يمام يٚمٛمزهؿ ظمّمقُمٝمؿ، سمؾ 

وشمٚمؽ يمتٌٝمؿ وشمٚمؽ أذـمتٝمؿ، وهٙمذا  يتٛمًٙمقن سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ؾمقاء أيم٤مٟمقا سمدُم٤مج أم  ،وًمًٜم٤م ٟمٕمٜمل أهؾ اًمًٜم٦م سمدُم٤مج، سمؾ ٟمٕمٜمل يمؾ ُمـ متًؽ سم٤مًمًٜم٦م

عم٤مذا ٟم٘مقل هذا؟ ٕن اًمِمٞمققمٞملم  ،ٕم٤مء أم سمذُم٤مر أم سم٢مب أم سمتٕمز أم سم٤محلديدةيم٤مٟمقا سمّمٜم

قمٚمٞمٝمؿ ًمٕم٤مئـ اهلل يريدون أن يِمٙمٙمقا اعمجتٛمع ذم اًمدقم٤مة إمم اهلل يريدون أن يٌقروا 

اًمدقم٤مة إمم اهلل، يريدون أن جيٕمٚمقا وم٤مصاًل سملم اًمدقم٤مة إمم اهلل وسملم اعمجتٛمع، وم٠مهؾ اًمًٜم٦م 

 ٓ يٙمٗمرون ُمًٚماًم.

                                                        

 شمؼدم آكًػا.( 2588)
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رون ُمـ يٙمٗمرون؟ يٙمٗمرون ُمـ ارشمد أو أذك سم٤مهلل، أو ىمٓمع اًمّمالة قمغم ظمالف أشمد

سملم أهؾ اًمًٜم٦م أٟمٗمًٝمؿ ذم ُم٠ًمًم٦م ىمٓمع اًمّمالة، وم٤محلٛمد هلل أهؾ اًمًٜم٦م ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

يريدون ًمٚمٛمجتٛمع اخلػم، وإٟمٜم٤م سمحٛمد اهلل ىمد وضمدٟم٤م ُمـ اإلىم٤ٌمل قمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  

]آل ﴾وُمْؾ َُمقسُمقا زمَِٕمْٝمٓمُِ٘مؿْ ﴿٤م ومٜم٘مقل هلؿ: ُم٤م يثٚم٩م صدورٟم٤م، وُم٤م يٖمٞمظ أقمداءٟم 

 اؾمتٞم٘مظ، سم٢مؿم٤ٌمع اًمقاو وم٤محلؼ واوح، مل ٟمًتٓمع أن ٟمًد قمنم اًمٗمراغ وم٘مد [227قمٛمران:

اًم٘م٤ٌمئؾ وأسمٜم٤مء اًم٘م٤ٌمئؾ، وىمد قمرومقا أهنؿ يم٤مٟمقا ذم ضمٝمؾ ُمٔمٚمؿ، ويم٤مٟمقا ذم فمٚمؿ واؾمتٌداد، 

 ضم٥م قمٚمٞمٝمؿ.اؾمتٞم٘مظ اًم٘م٤ٌمئؾ ُمـ مجٞمع اعمدن اًمٞمٛمٜمٞم٦م وهذا وا ،وذم دمٝمٞمؾ

، ومٜم٠ًمل  ًٓ ومٜمحـ ٟمْمع اعمًئقًمٞم٦م ذم أقمٜم٤مق أهؾ اًمًٜم٦م مجٞمًٕم٤م، وًمًٜم٤م ٟمٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ُم٤م

اهلل أن يٖمٜمٞمٜم٤م ويٖمٜمٞمٝمؿ، وًمًٜم٤م أيًْم٤م أن ٟمٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أن ي٠مشمقا سمٌٜم٤مدىمٝمؿ وحيٛمقٟم٤م ُمـ ومالن 

ًمدقمقة أهؾ  ُُمَتَِمِقىُمقنَ وٓ ومالن، وًمٙمٜمٜم٤م ٟمٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أن ٟمتٕم٤مون قمغم اًمدقمقة وم٤مًمٜم٤مس 

شم٠مشمٞمٜم٤م اًمرؾم٤مئؾ ُمـ سمالد ؿمتك يٓمٚمٌقن ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، ومذاك ي٘مقل: ائتٜمل اًمًٜم٦م، و

وآظمر ي٘مقل: ٟمريد أن ٟمتٕمٚمؿ قمٜمديمؿ أؾمٌققًم٤م أو  .وآظمر ي٘مقل: مل ٓ شم٠مشمقٟم٤م .سمٛمدرس

اإليامن يامن «إذ ي٘مقل:  وم٤محلٛمد هلل إىم٤ٌمل ًمٞمس ًمف ٟمٔمػم، وصدق اًمرؾمقل  .أؾمٌققملم

ٟمٔمرشمؿ ذم ٟمًٌٜم٤م وٟمًٌٝمؿ ًمقضمدمتقٟم٤م يامٟمٞملم، ، وأٟمتؿ ًمق »وايمٖمٗمف يامن واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م

وهؿ ذاك ُمـ وم٤مرس، وذاك ُمـ اًمديٚمؿ، وًمًٜم٤م ٟمٕمػم اعمًٚمٛملم سم٠مٟم٤ًمهبؿ، وم٢من اًمتٕمٞمػم 

سم٤مٕٟم٤ًمب يٕمتؼم ظمّمٚم٦م ُمـ ظمّم٤مل اجل٤مهٚمٞم٦م، هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم يٜمٌٖمل أن شمٕمٚمٛمقا 

ؿ إُمـ واهلل ٓ يريدون ًمٌٚمديم ؿومٝمؿ واهلل ٓ يريدون ًمٙمؿ اًمٕمٚمؿ، وه طم٘مٞم٘متٝمؿ
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ًٓ إمم ؿمخص ُمٜمٝمؿ ومٞم٘مقل ًمف: أًمٞمس هٜم٤مك شمؼمج  وآؾمت٘مرار، أرؾمٚم٧م رؾمق

أًمٞمس هٜم٤مك ُمـ ينمب اخلٛمر؟ أًمٞمس هٜم٤مك اظمتالط ذم اعمدارس واإلدارات  ؟وؾمٗمقر

واجل٤مُمٕم٤مت؟ أًمٞمس هٜم٤مك سمٜمقك رسمقي٦م؟ إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمٗم٤ًمد ىمؾ ًمف: أٓ ٟمجتٛمع ذم 

ووٕمٜم٤م أيامٟمٜم٤م قمغم ؿمامئٚمٜم٤م ذم اًمّمالة وأُمٜم٤م  ُمقاضمٝم٦م هذه اعمٜمٙمرات، وٟمحـ ُم٤م يييمؿ إن

ًٓ ٟمٌدأ سمٙمؿ هذه هل إضم٤مسمتٝمؿ  أي ٟم٘مص قمٚمٞمٙمؿ ذم ديٜمٙمؿ؟ أشمدرون ُم٤مذا أضم٤مب؟ ىم٤مل: أو

ٍء هَمُحْ٘مُٚمُف ﴿ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ،ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م ـْ َرْ َوََم٣م اطْمَتَٙمْٖمُتْؿ همِٝمِف َِم

وُه إلَِم هَم١مِْن سمَ ﴿، وي٘مقل: [22]اًمِمقرى:﴾اهللِإلَِم  ٍء هَمُرده ؽُمقِل إِْن ىُمٛمُْتْؿ  اهللِ ٛم٣َمَزفْمُتْؿ دِم َرْ َوايمرح

طِمرِ  ٣مهللِسُم٠ْمَِمٛمُقَن زمِ  ْٔ  .[37]اًمٜم٤ًمء:﴾َوايْمَٝمْقِم ا

قمٞمقن )اٟمتٝمك هبؿ إُمر أن يًتقردوا اًمٙمت٥م اًمٙمٗمري٦م ُمـ إيران يمت٤مب سمٕمٜمقان 

طمٙمقُمتٜم٤م هداه٤م  ُم١مًمٗمف ُمـ اًم٘مرن اخل٤مُمس ومٞمف اًمٙمٗمر اًمٍماح، ومقاضم٥م قمغم (اعمٕمجزات

اهلل ًمٙمؾ ظمػم أن متٜمع هذه اًمٙمت٥م، وم٢مٟمٜم٤م ٟمٓم٤مًم٥م رئٞمًٜم٤م هداه اهلل شمٕم٤ممم أن يرد اعم٠ًمًم٦م إمم 

أهؾ اًمًٜم٦م، ٓ أىمقل يرد اعم٠ًمًم٦م إمم قمغم إيمقع ُمدير إوىم٤مف سمّمٕمدة، وم٢مٟمف ىمد وٞمع 

أوىم٤مف صٕمدة، وًمٙمٜمٜمل أىمقل يرده٤م إمم مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م يتؼمقمقن هلل، وٓ يريدون 

ُمـ طمٙمقُمتٜم٤م ُمرشم٤ٌمت، يٕمٛمٚمقن هلل قمزوضمؾ، وًمًٜم٤م ُمًتٕمديـ أن ٟمتجًس ٓ خي٤مف 

أصح٤مب اعمٙم٤مشم٥م أٟمٜم٤م ٟمتجًس ٟمرؾمؾ أٟم٤مؾًم٤م يِمؽمون صمؿ ٟمذه٥م هب٤م إمم إظمقاٟمٜم٤م اعمًئقًملم 

ظمٓمر قمغم  ؟ًمٌٚمدٟم٤م ُمـ دظمقل شمٚمٙمؿ اًمٙمت٥م اًمزائٖم٦م ظمػمٌ  أيُّ  .ًمٞم٘مقُمقا سمقاضم٥م قمٔمٞمؿ

ٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م مجٞمًٕم٤م ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م وأٟمتؿ ؾمٞم٤مؾمتٜم٤م، ظمٓمر قمغم ديٜمٜم٤م، شمقضم٥م اًمٗمرىم٦م وم
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اعمًئقًمقن أُم٤مم اهلل أن ٟمٌٚمغ إظمقاٟمٜم٤م اعمًئقًملم وأن ٟمتٕم٤مون ُمٕمٝمؿ مجٞمًٕم٤م قمغم ُم٤م يريض اهلل، 

أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م، وٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يتقوم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم واحلٛمد هلل 

 رب اًمٕم٤معملم.

* * * 
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 اخلطب٘ األّىل
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

ـَ آََمٛمُ ﴿ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٣م ايمحِذي َ َوَرؽُمقيَمُف  اهللَقا َأؿمِٝمُٔمقا َي٣م َأُّيه

َٚمُٔمقنَ  ًْ َٚمُٔمقنَ *  َوٓ سَمَقيمحْقا فَمٛمُْف َوَأْٞمُتْؿ سَم ًْ ـَ وَم٣ميُمقا ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم َوُهْؿ ٓ َي إِنح *  َوٓ سَمُ٘مقُٞمقا ىَم٣ميمحِذي

َوابِّ فِمٛمَْد  ـَ ٓ َئْمِٗمُٙمقنَ  اهللِ َذح ايمدح ٌُْ٘مُؿ ايمحِذي ؿه ايْم ؽْمَٚمَٔمُٜمْؿ همِٝمٜمِ  اهللُ َويَمْق فَمٙمَِؿ *  ايمِمه َٕ ْؿ طَمغْمًا 

ؽُمقِل إَِذا *  َويَمْق َأؽْمَٚمَٔمُٜمْؿ يَمَتَقيمحْقا َوُهْؿ َُمْٔمِرُوقنَ  ٌُقا هلِلحِ َويمِٙمرح ـَ آََمٛمُقا اؽْمَتِجٝم ٣م ايمحِذي َ َي٣مَأُّيه

ٝمِٝمُ٘مْؿ َوافْمَٙمُٚمقا َأنح  ُف إيَِمْٝمفِ  اهللََدفَم٣مىُمْؿ ظم٣َِم حُيْ ونَ  حَيُقُل زَمكْمَ اظمَْْرِء َووَمْٙمٌِِف َوَأٞمح مَمُ ُٗمقا همِْتٛم٥ًَم ٓ *  حُتْ َواسمح

٥ًم َوافْمَٙمُٚمقا َأنح  ـَ ـَمَٙمُٚمقا َِمٛمُْ٘مْؿ طَم٣مصح ـح ايمحِذي ٌَ َواْذىُمُروا إِْذ َأْٞمُتْؿ *  ؾَمِديُد ايْمِٔمَٗم٣مِب  اهللَسُمِِمٝم

َد  ٣مهُمقَن َأْن َيَتَخْمحَٖمُ٘مُؿ ايمٛمح٣مُس هَمآَواىُمْؿ َوَأيح َْرِض ََتَ ْٕ َتّْمَٔمُٖمقَن دِم ا ًْ ِه وَمٙمِٝمٌؾ َُم ىُمْؿ زمِٛمٌَْمِ

ُ٘مْؿ سَمُْمُ٘مُرونَ  ٣ٌَمِت يَمَٔمٙمح ـَ ايمْمحٝمِّ  .[14-12ٕٟمٗم٤مل: ا]﴾َوَرَزوَمُ٘مْؿ َِم

 ذم ه١مٓء أي٤مت اعم٤ٌمريم٤مت احل٨م قمغم آٟم٘مٞم٤مد ًمٙمت٤مب اهلل وًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

 ُمثٚمف يمٛمثؾ إٟمٕم٤مم. وأن اًمذي ٓ يٜم٘م٤مد ًمٙمت٤مب اهلل، وٓ ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

ـَ ﴿يٕمتؼم ُمٞم٧م اًم٘مٚم٥م:   وًمًٜم٦م رؾمقل اهلل اًمذي ٓ يٜم٘م٤مد ًمٙمت٤مب اهلل ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه
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ٝمِٝمُ٘مؿْ  ؽُمقِل إَِذا َدفَم٣مىُمْؿ ظم٣َِم حُيْ ٌُقا هللِحِ َويمِٙمرح ، طمٞم٤مة إومراد وطمٞم٤مة [12ٕٟمٗم٤مل:ا]﴾آََمٛمُقا اؽْمَتِجٝم

وإين أمحد اهلل  اًمِمٕمقب وطمٞم٤مة احلٙمقُم٤مت سم٤مٓؾمتج٤مسم٦م ًمٙمت٤مب اهلل وًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

وشمٕم٤ممم، ومدقمقة أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ سمدء أُمره٤م شمدقمق إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل ؾمٌح٤مٟمف 

، وُمـ أضمؾ هذا سم٤مرك اهلل ومٞمٝم٤م، وٟمٗمع اهلل هب٤م واٟمتٗمع هب٤م اعمًٚمٛمقن، دقمقة أهؾ اهلل 

اًمًٜم٦م يرون اًمدقمقة إمم اهلل ويرون اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع  ، أهؾاًمًٜم٦م ًمٞم٧ًم دقمقة يمراد، ٓ

ـْ َأضْم ﴿أرومع ُمـ اًمٙمراد:  ـْ َدفَم٣م إلَِم َوََم ح ـُ وَمْقًٓ مِم ـَ  اهللِ ًَ ٛمِل َِم َوفَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم َووَم٣مَل إِٞمح

ٙمِِٚمكمَ  ًْ  .[55]ومّمٚم٧م:﴾اظمُْ

أن أهؾ اًمًٜم٦م  واًمٕم٤ممدقمقة أهؾ اًمًٜم٦م سمحٛمد اهلل سم٤مرك اهلل ومٞمٝم٤م، ٕٟمف ىمد قمٚمؿ اخل٤مص 

وُم٤م أيمثر  ،وًمق ضم٤مء رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م وىم٤مل شمًٚمٛمقا احلٙمؿ ،ٓ يٓمٛمٕمقن ًمٚمٙمراد

ـَ آََمٛمُقا  اهللَُيْرهَمِع ﴿امؤٟم٤م اًمذيـ أسمق أن يتًٚمٛمقا اًم٘مْم٤مء أو أن يتًٚمٛمقا احلٙمؿ: قمٚم ايمحِذي

ـَ ُأوسُمقا ايْمِٔمْٙمَؿ َدَرصَم٣مٍت  ، دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م ومٚمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد [22]اعمج٤مدًم٦م:﴾َِمٛمُْ٘مْؿ َوايمحِذي

 ًمق يـسمحٛمد اهلل اًمٌٕمثل واًمِمٞمققمل واًمٜم٤مسي، اًمذ ؾمٞمذوباًمٖم٤مئ٥م أن اهلل إذا سم٤مرك ومٞمٝم٤م 

متٙمٜمقا ًمًحٌقيمؿ سمٚمح٤ميمؿ يمام ومٕمٚمقا ذم اًمٕمراق، ويمام ومٕمٚمقا أيًْم٤م سمًقري٤م، ويمام ومٕمٚمقا 

سمٚمٞمٌٞم٤م، ويمام ومٕمٚمقا سمتقٟمس، ويمام ومٕمٚمقا ذم يمثػم ُمـ اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م، وًمٙمـ دقمقة أهؾ 

٥ًم يمِْٙمَٔم٣مظمَكِمَ ﴿ اًمًٜم٦م دقمقة رمح٦م: ٓح َرمْحَ   .[225]آٟمٌٞم٤مء:﴾َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك إِ

رمح٦م ًمٚمٛمجتٛمع ُمـ اؾمتج٤مب هل٤م حتقًم٧م أطمقاًمف، وحتقل ادم٤مهف ذم أهع دقمقة 

وىم٧م، وهذا آضمتامع اعم٤ٌمرك ذم هذه إي٤مم دقمل إًمٞمف ُمـ أضمؾ جيدد أهؾ اًمًٜم٦م ٟمِم٤مـمٝمؿ 

إظمقاٟمٜم٤م ًمٚمدقمقة إمم اهلل،  يدقمكُمـ قمدن  ،ًمٚمدقمقة إمم اهلل، ومٌحٛمد اهلل مل ٟمًد قمنم اًمٗمراغ

هتؿ اًمِمٞمققمٞم٦م وأذاىمتٝمؿ ؾمقء اًمٕمذاب، وم٘مد ٕهنؿ ىمد أصٌحقا ُمًتٌٍميـ ىمد دُمر
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وأُمريٙم٤م أرض قمغم اإلؾمالم ُمـ اًمِمٞمققمٞم٦م اخلٌٞمث٦م ويمٚمت٤ممه٤م ظمٌٞم٨م  ،أصٌحقا ُمًتٞم٘مٔملم

. ًٓ  عم٤مذا؟ ٕن أُمريٙم٤م شمٕمٓمل أُمقا

يمؾ واؾمٙم٧م، ًمٙمـ اًمِمٞمققمٞم٦م شمًٚمٌؽ ُم٤مًمؽ وشمًٚمٌؽ طمريتؽ وشمًٚمٌؽ رسمام دمٕمٚمؽ 

أو أرسمٕم٦م أقمقام إٓ واًمٜم٤مس يٙمرهقهن٤م وطمٞمًدا شم٠مظمذ أوٓدك وأهٚمؽ، ومام ي٠ميت مخ٦ًم أقمقام 

يمٚمٝمؿ، صمؿ سمٕمد ذًمؽ شمتْمح احل٘م٤مئؼ، وإن زيٗمقا قمغم اًمٜم٤مس سمقؾم٤مئؾ اإلقمالم ومتتْمح 

، وأقمٞمذيمؿ سم٤مهلل أن احل٘م٤مئؼ، ومٕمٚمٞمٙمؿ أهؾ اًمًٜم٦م أن شمثٌتقا قمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ٌُُد ﴿يّمدق قمغم يمثػم ُمٜم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـْ َئْم ـَ ايمٛمح٣مِس ََم ْرٍف هَم١مِْن َأَص٣مزَمُف طَمغْمٌ فَمعَم ضَم  اهللََوَِم

طِمَرةَ  ْٔ ْٞمَٝم٣م َوا ، وىمقًمف [22]احل٩م:﴾اؿْمَٚمَٟمنح زمِِف َوإِْن َأَص٣مزَمْتُف همِْتٛم٥ٌَم اْٞمَٗمَٙم٤َم فَمعَم َوصْمِٜمِف طَمِنَ ايمده

ـْ َيُٗمقُل آََمٛمح٣م زمِ ﴿شمٕم٤ممم:  ـَ ايمٛمح٣مِس ََم  اِب صَمَٔمَؾ همِْتٛم٥ََم ايمٛمح٣مِس ىَمَٔمَذ  اهللِهَم١مَِذا ُأوِذَي دِم  ٣مهللَِوَِم

 .[22]اًمٕمٜمٙمٌقت:﴾اهللِ

ٓ سمد ُمـ صؼم وصٛمقد أُم٤مم أقمداء اإلؾمالم، وأٟمتؿ سمحٛمد اهلل إقمٚمقن وأٟمتؿ قمغم 

ٛمح٥َم َوظَمح٣م َئْمَٙمِؿ ﴿احلؼ، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٌُْتْؿ َأْن سَمْدطُمُٙمقا اجْلَ
ًِ َأْم ضَم

ـَ صَم٣مَهُدوا َِمٛمُْ٘مْؿ َوَئْمَٙمَؿ ايمِمح  اهللُ ـَ ايمحِذي  .[221]آل قمٛمران:﴾٣مزمِِري

ٛمح٥َم َوظمَح٣م َيْٟمسمُِ٘مْؿ ﴿وي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٌُْتْؿ َأْن سَمْدطُمُٙمقا اجْلَ
ًِ َأْم ضَم

ؽُمقُل  اُء َوُزيْمِزيُمقا ضَمتحك َيُٗمقَل ايمرح ح ٌَْٟمؽَم٣مُء َوايميح ْتُٜمُؿ ايْم ًح ٌْٙمُِ٘مْؿ ََم ـْ وَم ـَ طَمَٙمْقا َِم ََمَثُؾ ايمحِذي

ـَ آََمٛمُقا ََمَٔمُف ََمَتك َٞمٌْمُ َوايمح  ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف [122]اًمٌ٘مرة:﴾وَمِري٤ٌم  اهللَِأٓ إِنح َٞمٌْمَ  اهللِِذي

ىُمقا َأْن َيُٗمقيُمقا آََمٛمح٣م َوُهْؿ ٓ ُيْٖمَتٛمُقنَ ﴿وشمٕم٤ممم:  ٤َم ايمٛمح٣مُس َأْن ُيؼْمَ
ًِ ، ٓ سمد [1]اًمٕمٜمٙمٌقت:﴾َأضَم

ؽمٟميمقا اهلل ايمٔم٣مهمٝم٥م وإذا يمٗمٝمتٚمقهؿ ٓ سمتٚمٛمقا يمٗم٣مء ايمٔمدو وا«ُمـ اًمٗمتٜم٦م وآظمت٤ٌمر و: 
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، وم٢من اهلل ، إظمقاٟمٜم٤م ذم اهلل اصمٌتقا قمغم احلؼ، وقمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل »هم٣مشمٌتقا

ـَ ٓ  اهللِهَم٣مْصػِمْ إِنح َوفْمَد ﴿: ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل ًمٜمٌٞمف حمٛمد  ٛمحَؽ ايمحِذي َتِخٖمح ًْ ضَمؼٌّ َوٓ َي

 .[42]اًمروم:﴾ُيقوِمٛمُقنَ 

هلل وىمٚمٜم٤م يمٚمٛم٦م احلؼ ومام ظمرضمٜم٤م سم٤معمدومع واًمرؿم٤مش، وٓ ظمرضمٜم٤م ٟمحـ إذا دقمقٟم٤م إمم ا

سم٤مًٔمٞم٤مت ٕٟم٤م ذم ؿمٕم٥م ُمًٚمؿ، وًمٙمـ ٟمًٛمع ُمـ اجلرائد ُم٤م جيرح ىمٚمقسمٜم٤م ُمـ هتجؿ قمغم 

اإلؾمالم، واإلٟم٤ًمن سمنم حيزن وي٠مؾمػ، ومرب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ًمٜمٌٞمف حمٛمد 

ْح يَمَؽ َصْدَركَ ﴿اًمذي أقمٓم٤مه اهلل صدًرا واؾمًٕم٤م وذح اهلل صدره:   ْ َٞممْمَ *  َأمَل

 هَم١مِنح ََمَع ايْمُٔمْنِ ُيْناً *  َوَرهَمْٔمٛم٣َم يَمَؽ ِذىْمَركَ *  ايمحِذي َأْٞمَٗمَض ـَمْٜمَركَ *  َوَوَؤْمٛم٣َم فَمٛمَْؽ ِوْزَركَ 

، ي٘مقل [6-2]اًمنمح: ﴾َوإلَِم َرزمَِّؽ هَم٣مْرنَم٤ْم *  هَم١مَِذا هَمَرنْم٦َم هَم٣مْٞمَِم٤ْم *  إِنح ََمَع ايْمُٔمْنِ ُيْناً * 

اٍت ﴿ًمف:  َؽ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ضَمَنَ ًُ إذا دقم٤م ووضمد إقمراًو٤م  ، اًمٜمٌل [6]وم٤مـمر:﴾هَمال سَمْذَه٤ْم َٞمْٖم

ٓح َيُ٘مقُٞمقا َُم٠ْمَِمٛمكِمَ ﴿يتحن وي٘مقل ًمف:  َؽ َأ ًَ َؽ زَم٣مطِمٌع َٞمْٖم  ، وي٘مقل:[5]اًمِمٕمراء:﴾يَمَٔمٙمح

َذا﴿ ْ ُي٠ْمَِمٛمُقا ِِبَ َؽ فَمعَم آشَم٣مِرِهْؿ إِْن مَل ًَ ِدي٧ِم َأؽَمٖم٣مً  هَمَٙمَٔمٙمحَؽ زَم٣مطِمٌع َٞمْٖم ، وم٤مًمٌنم [4]اًمٙمٝمػ:﴾احْلَ

يت٠مؾمػ وحيزن إذا رأى ضمرائد يم٤مٟم٧م شمٜمٗم٨م ىمٌؾ سمًٛمقُمٝم٤م، ويم٤من اًمدقم٤مة إمم اهلل ي٘مٗمقن 

هب٤م سم٤معمرص٤مد، أُم٤م أن ومتٜمٗم٨م وشم٘مقل ضمريدة اعمًت٘مٌؾ: إن اًمديـ ًمٞمس ًمف دظمؾ ذم 

ٛمد؟ ُم٤مذا اًمًٞم٤مؾم٦م وًمٞمس ًمف دظمؾ ذم احل٤ميمٛمٞم٦م إمم همػم ذًمٙمؿ، ُم٤مذا شمٜمتٔمرون ي٤م أُم٦م حم

  .وُمـ ؿمٞمققمٞملم ؟يٜمتٔمر ُمـ أقمداء اإلؾمالم

ٟمٜمتٔمر ُمٜمٝمؿ أن يتٝمجٛمقا قمٚمٞمٜم٤م وقمغم ديٜمٜم٤م وقمغم اًمدقم٤مة إمم اهلل، وقمغم اًمٕمٚمامء وقمغم 
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اًمتج٤مر ٓ شمِمٛم٧م قمغم واطمد شم٘مقل يًتحؼ، ؾمٞم٠مشمٞمؽ ٟمّمٞمٌؽ إن رأيتٝمؿ يٌٓمِمقن سمت٤مضمر 

وإن رأيتٝمؿ ومال شمِمٛم٧م قمٚمٞمف، إن رأيتٝمؿ يٌٓمِمقن سمِمٞمخ ىمٌٞمٚم٦م ومال شمِمٛم٧م قمٚمٞمف، 

يٌٓمِمقن سمٕم٤ممل ومال شمِمٛم٧م قمٚمٞمف، ُمـ يمذب ضمرب ومٚمٞمذه٥م إمم قمدن، وأهؾ اًمًٜم٦م يمام 

ىمٚمٜم٤م يمٚمٛم٦م احلؼ ؾمٜم٘مقهل٤م ًمق ووع اعمدومع ه٤مهٜم٤م، يمٚمٛم٦م احلؼ ؾمٜم٘مقهل٤م، أُم٤م ُم٠ًمًم٦م اخلروج 

قمغم اًمدوًم٦م وم٤مًمِمٕمقب ُمًٚمٛم٦م اًمِمٕم٥م ُمًٚمؿ أُم٤م يمٚمٛم٦م احلؼ وم٢مٟمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل ؾمٜم٘مقهل٤م8 

ـَ َيْ٘متُُٚمقَن ََم٣م ﴿ٟم٤م أن ٟم٘مقل احلؼ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ٕن اهلل قمزوضمؾ أُمر إِنح ايمحِذي

ـْ زَمْٔمِد ََم٣م زَمٝمحٛمح٣مُه يمِٙمٛمح٣مِس دِم ايْم٘مَِت٣مِب ُأويَمئَِؽ َيْٙمَٔمٛمُُٜمُؿ  َدى َِم ٌَٝمِّٛم٣َمِت َواَْلُ ـَ ايْم َوَيْٙمَٔمٛمُُٜمُؿ  اهللَُأْٞمَزيْمٛم٣َم َِم

فِمٛمُقنَ  ـَ سَم٣مزُمقا َوَأْص *  ايمالح ٓح ايمحِذي اُب إِ َٙمُحقا َوزَمٝمحٛمُقا هَمُٟمويَمئَِؽ َأسُمقُب فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوَأَٞم٣م ايمتحقح

ضِمٝمؿُ    .[242-237]اًمٌ٘مرة: ﴾ايمرح

ٌَٝمِّٛمُٛمحُف يمِٙمٛمح٣مِس َوٓ  اهللُ َوإِْذ َأطَمَذ ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ـَ ُأوسُمقا ايْم٘مَِت٣مَب يَمُت َِمٝمَث٣مَق ايمحِذي

ح اعمًئقًملم أن يتٗم٤ممهقا ُمع أهؾ اًمٕمٚمؿ، أهؾ ، أٓ وإين أٟمّم[265]آل قمٛمران:﴾سَمْ٘مُتُٚمقَٞمفُ 

 اًمٕمٚمؿ دقم٤مة إمم اهلل ٓ يريدون اًمٙمراد، وٓ يريدون إصم٤مرة اًمٗمتـ8 ٕن اًمرؾمقل 

اظمًٙمامن إذا ايمتٗمٝم٣م زمًٝمٖمٝمٜمام هم٣ميمٗم٣مسمؾ واظمٗمتقل دم «: "اًمّمحٞمحلم"ي٘مقل يمام ذم 

ي، ُم٤م شمت٘مٚم٥م ، ًمٙمـ يتٗم٤ممهقن واًمِمٞمققمل ؿمٞمققمل واًمٌٕمثل سمٕمثل واًمٜم٤مسي ٟم٤مس»ايمٛم٣مر

أُمر اعمًٚمٛملم  ، وٓ ُيقممَّ ُمـاحل٘م٤مئؼ إٓ أن يِمٝمد اًمِمٞمققمل أن ٓ إًمف إٓ اهلل أن يّمكم

ؿمٞمًئ٤م طمتك يٕمٚمؿ أٟمف ىمد أصٌح ص٤مدىًم٤م ذم شمقسمتف8 ٕن اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ُ٘مُؿ ايمٛمح٣مرُ ﴿ ًح ـَ ـَمَٙمُٚمقا هَمَتَٚم ٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ، وي[225]هقد:﴾َوٓ سَمْرىَمٛمُقا إلَِم ايمحِذي
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ـح وَم٣مَل إيِنِّ صَم٣مفِمُٙمَؽ يمِٙمٛمح٣مِس إََِم٣مَم٣ًم وَم٣مَل ﴿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: حُٜم ُف زمَِ٘مٙماَِمٍت هَمَٟممَت َوإِِذ ازْمَتعَم إزِْمَراِهٝمَؿ َرزمه

تِل وَم٣مَل ٓ َيٛم٣َمُل فَمْٜمِدي ايمٓمح٣مظمكِِمَ  يح ـْ ُذرِّ  .[212]اًمٌ٘مرة: ﴾َوَِم

َٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ايْمػِمِّ َوايمتحْٗمَقى َوٓ سَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم َوسمَ ﴿ رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

شْمِؿ َوايْمُٔمْدَوانِ  ِ ْٕ ، واقمٚمٛمقا أٟمٙمؿ ًمـ شمٕمٞمِمقا أيمثر ُمـ إقمامر اًمتل يمتٌٝم٤م اهلل [1]اعم٤مئدة:﴾ا

ًمٙمؿ، وأٟمف ًمـ يٗمقشمٙمؿ ُمـ اًمدٟمٞم٤م رء يمتٌف اهلل ًمٙمؿ، وم٘مقًمقا يمٚمٛم٦م احلؼ وؾمٛمٕمتؿ 

٤ًٌم ُمـ أظمٞمٜم٤م حمٛمد  َي٣م ﴿ اإلُم٤مم ذم إظمقة، رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:ُمقوققًم٤م ـمٞم

ْقَف َيْٟمَِت  ًَ ـْ ِديٛمِِف هَم ـْ َيْرسَمدح َِمٛمُْ٘مْؿ فَم ـَ آََمٛمُقا ََم ٣م ايمحِذي َ ٌهقَٞمُف َأِذيمح٥ٍم فَمعَم  اهللَُأُّيه
ٌهُٜمْؿ َوحُيِ

زمَِٗمْقٍم حُيِ

ـَ جُي٣َمِهُدوَن دِم ؽَم  ٍة فَمعَم ايْمَ٘م٣مهمِِري  .[32]اعم٤مئدة:﴾َوٓ َُي٣َمهُمقَن يَمْقََم٥َم ٓئِؿٍ  اهللٌِِٝمِؾ اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َأفِمزح

ومٝمذا ؿم٠من اعم١مُمٜملم أن يٙمقٟمقا ُمتقاوٕملم إلظمقاهنؿ ؿم٠مهنؿ أن يٜمٍموا إظمقاهنؿ، وًمق 

يم٤من أظمقك ذم أي سمٚمدة يٜمٌٖمل أن ٟمٗمرح إذا ؾمٛمٕمٜم٤م اٟمتّم٤مرات ذم أومٖم٤مٟمًت٤من، وإن يمٜم٤م ًمـ 

ٗمرح إذا ؾمٛمٕمٜم٤م اٟمتّم٤مرات ذم ومٚمٌلم ٟمذه٥م إمم أومٖم٤مٟمًت٤من ٕهنؿ إظمقاٟمٜم٤م، يٜمٌٖمل أن ٟم

ٕهنؿ إظمقاٟمٜم٤م يٜمٌٖمل أن ٟمٗمرح إذا ؾمٛمٕمٜم٤م اٟمتّم٤مرات ذم ومٚمًٓملم، ًمٙمـ ُمـ هؿ اًمذيـ 

ٟمٗمرح إذا ٟمٍموا، هؿ اًمذيـ يقاضمٝمقن اًمدسم٤مسم٤مت سم٤محلج٤مرة وسم٤مًمزضم٤مج، أُم٤م ُمـ يم٤من 

قمٚمامٟمًٞم٤م أو أصٌح يًتحٞمل أن يٜمٓمؼ سم٤مإلؾمالم يمٞم٤مه، وأن ي٘مقل هل ضمٌٝم٦م إؾمالُمٞم٦م ومٝمذا 

ٓ ٟم٤ٌمزم سمف ًمٙمـ اعمًٚمٛملم اًمذيـ ذم ومٚمًٓملم يقاضمٝمقن اًمدسم٤مسم٤مت سم٤محلج٤مرة وسم٤مًمزضم٤مضم٤مت، 

 يٜمٌٖمل أن ٟمت٠ممل هلؿ وأن ٟمٗمرح سم٤مٟمتّم٤مراهتؿ.

 أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م وأن يتقومٜم٤م ُمًٚمٛملم.
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 اخلطب٘ الجاىٔ٘ 
صح٤مسمف أمجٕملم، احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأ

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ سمٕمد أن ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 

ـْ ىُمؾِّ ﴿ ٨مِّ َيْٟمسُمقَك ِرصَم٣مًٓ َوفَمعَم ىُمؾِّ َو٣مَِمٍر َيْٟمسمكَِم َِم ْن دِم ايمٛمح٣مِس زم٣ِمحْلَ *  هَم٨مر فَمِٚمٝمٍؼ  َوَأذِّ

ؿْ   ، شمٚمٙمؿ اًمٌ٘م٤مع اًمٓم٤مهرة اًمتل أصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٌل [16-15]احل٩م: ﴾يمَِٝمُْمَٜمُدوا ََمٛم٣َمهمَِع ََلُ

خيؼم  شمٕمتؼم ُمٜم٤مومع ومٓمقاومؽ سم٤مًمٌٞم٧م ىمد ؾمٛمٕم٧م ؿمٞمًئ٤م ُمـ هذا ووىمقومؽ سمٕمروم٦م، اًمٜمٌل 

نمٖمرت اٞمٓمروا إلم فم٣ٌمدي صم٣مءوين ؾمٔمًث٣م نمػًما همٟمؾمٜمدىمؿ أين ومد «أن اهلل ي٘مقل عمالئٙمتف: 

 .»َلؿ

ًٓ ًم٘مقل اهلل قمزوضمؾ:  وهٙمذا أيًْم٤م صالشمؽ أيًْم٤م قمٜمد اعمِمٕمر احلرام شمٕمتؼم اُمتث٤م

ـْ فَمَرهَم٣مٍت هَم٣مْذىُمُروا ﴿ َراِم َواْذىُمُروُه ىَماَم َهَداىُمْؿ َوإِْن ىُمٛمُْتْؿ  اهللَ هَم١مَِذا َأهَمّْمُتْؿ َِم فِمٛمَْد اظمَُْْمَٔمِر احْلَ

٣ميمِّكمَ  ـَ ايمّمح
ِ ٌْٙمِِف ظمَ ـْ وَم ، رُمل اجلامر وسم٘مٞم٦م اًمٕم٤ٌمدات شمٕمتؼم ُمٜم٤مومع ًمؽ، وُمـ [276]اًمٌ٘مرة:﴾َِم

أقمٔمؿ اعمٜم٤مومع اضمتامع اعمًٚمٛملم ذم شمٚمٙمؿ اًمٌ٘م٤مع اًمٓمٞم٦ٌم ٓ شمًتٓمٞمع أُمريٙم٤م وٓ شمًتٓمٞمع 

اضمتامع رسم٤مين اضمتامع  ،روؾمٞم٤م وٓ همػمه٤م ُمـ اًمدول أن هتلء اضمتامقًم٤م، يمذًمؽ آضمتامع

ٜم٤مس يرضمقن رمح٦م اهلل ويرضمقن واًم ،إهلل هتقى اًم٘مٚمقب إمم ذًمٙمؿ، آضمتامع اعم٤ٌمرك

وظمرضمقا يريدون وضمف اهلل، ويريدون  8ُمٖمٗمرة اهلل، شمريمقا سمالدهؿ وأهٚمٞمٝمؿ وأُمقاهلؿ

  .ويريدون ُمٖمٗمرشمف، وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أن ٟمٗمٝمؿ أي٦م يمام ومٝمٛمتٝم٤م اًمراومْم٦م ،رمح٦م اهلل

ويمام ومٝمٛمٝم٤م إُم٤مم اًمْمالًم٦م اخلٛمٞمٜمل، وأن ي٘مقم اعمًٚمٛمقن سمٛمٔم٤مهرات ذم شمٚمٙمؿ اًمٌ٘م٤مع 

ة يِمٖمٚمقن اًمٜم٤مس قمـ ذيمر اهلل، ويٗمزقمقن اًمٜم٤مس ويزقمجقهنؿ ويِمٖمٚمقهنؿ قمـ اًمٓم٤مهر
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أداء اعمٜم٤مؾمؽ، احل٩م ظمْمقع هلل قمزوضمؾ وشمذًمؾ هلل قمزوضمؾ واٟم٘مٞم٤مد هلل قمزوضمؾ، وإفمٝم٤مر 

وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أن  ،ضمـ أهؾ إيران ،مخٞمٜمل مخٞمٜمل :اًمتذًمؾ واعمًٙمٜم٦م هلل قمزوضمؾ، أُمر ضمٜمقين

حيٛمدوا اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وومٞمف أيًْم٤م ذقمٞم٦م  خيرج اعمًٚمٛمقن سمٓمًرا وري٤مًء، يٜمٌٖمل أن

آضمتامقم٤مت اًمديٜمٞم٦م اًمتل شمْمٞمؼ هب٤م صدور أقمداء اإلؾمالم ُمـ ؿمٞمققمٞملم وسمٕمثٞملم 

وٟم٤مسيلم، اًمٚمٝمؿ ـمٝمر سمٚمدٟم٤م ُمـ اًمِمٞمققمٞملم واًمٌٕمثٞملم وُمـ اًمٜم٤مسيلم، اًمٚمٝمؿ ـمٝمر يٛمٜمٜم٤م 

 اهلل ىمد ومٕمؾ وم٢مهنؿ ًمٞمس هلؿ يمٚمٛم٦م سمحٛمد اهلل.أنَّ وأرضمق  ،وسمٚمدٟم٤م

هؿ سمٕمثٞمقن ُم٤مدة ومٚمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م، شمٚمٙمؿ آضمتامقم٤مت اضمتامقم٤مت أهؾ اًمٕمٚمؿ 

وَم٣م اصمتٚمع ومقم دم «هل٤م أصؾ ُمـ ذع اهلل:  يتدارؾمقن يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

زمٝم٦م َمـ زمٝمقت اهلل يتٙمقن ىمت٣مب اهلل ويتدارؽمقٞمف همٝمام زمٝمٛمٜمؿ؛ إٓ ٞمزيم٦م فمٙمٝمٜمؿ ايمً٘مٝمٛم٥م 

، يِمٕمر ُمـ هق ذم شمٚمٙمؿ اعمج٤مًمس سمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م »٥موضمٖمتٜمؿ اظمالئ٘م٥م ونمُمٝمتٜمؿ ايمرمح

 وراطم٦م ٓ شمٕمد هل٤م راطم٦م.

ُم٤م يمٜم٤م ٟمٔمـ أن ذًمٙمؿ آضمتامع اعمّمٖمر أن يزقم٩م أقمداء اإلؾمالم، وأن ي٠مشمقا إمم دُم٤مج 

ُمـ أضمؾ ذًمٙمؿ آضمتامع اعمّمٖمر، وٓ يِمٛم٧م اًمِم٤مُمتقن وم٢مٟمف يٕمتؼم ٟمًٍما ًمٚمدقمقة وؿمٝمرة 

، وٟمحٛمد اهلل اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  ًمٚمدقمقة، وم٤محلٛمد هلل ٟمحـ ٟمدقمق إمم يمت٤مب

اًمذي أزقم٩م أقمداء اإلؾمالم وأشمقا سم٤مًمّمحٗمٞملم اًمزائٖملم، أشمقا هبؿ إمم ه٤مهٜم٤م،ٟمٕمؿ 

، ممٙمـ أن يٛمدح سمٗمٚمقس وأن يذم سمٗمٚمقس، ًمٞمس هلؿ اًمّمحٗمل ُمثؾ اًمدوؿم٤من

ىمٞمٛم٦م أظمالىمٞم٦م ومٚمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م، ىمقًمقا ًمٚمجقاؾمٞمس سم٘مٞم٧م هذه اًمٙمٚمٛم٦م ومٚمٞمٌٚمٖمقه٤م 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2699)م ( 2594)

فؿ. ( 2595)  اًمدوؿمان قمـد اًمقؿـقلم مـ يعتؿد ذم ايمتًاسمف قمغم مدح اًمـاس وذمِّ
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حٗمل ُمثؾ اًمدوؿم٤من ممٙمـ أن يٛمدطمؽ إذا أقمٓمٞمتف ٟم٘مقًدا، وأن يذُمؽ إذا مل شمٕمٓمف، اًمّم

، جي٥م أن حتٛمدوا اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٤م ًمٙمـ ٟمحـ قمٜمدٟم٤م يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

أهؾ دُم٤مج، وم٘مد رومٕمٙمؿ اهلل ويمقٟمقا ُمٓمٛمئٜملم ومٚمٞم٧ًم دقمقة ومتٜم٦م، وًمٞم٧ًم دقمقة ىمتؾ 

ٓ يذهٌقن إمم  مم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل، ُم٤م هلؿوىمت٤مل، وًمٙمٜمٝم٤م دقمقة إمم يمت٤مب اهلل وإ

اًمًٞمٜمام ًمٞمٜمٔمروا يمؿ جيتٛمع ومٞمٝم٤م، ُم٤م هلؿ ٓ يذهٌقن إمم اًمٙمرة، ُم٤م هلؿ ٓ يذهٌقن إمم 

اضمتامقم٤مهتؿ ٓ ٟمدري إٓ وىم٤مًمقا: اضمتٛمع وزراء اخل٤مرضمٞم٦م وزراء اًمٕمدل، وزاء يمذا ويمذا، 

، ٟمٕمؿ هلؿ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ُم٤م رأوا إٓ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اًمذيـ يدقمقن إمم يمت٤مب اهلل وإمم 

ُمّمٚمح٦م ذم اًمًٞمٜمام ٕهن٤م شمْمٞمع ومتٞمع اًمِم٤ٌمب، ٟمٕمؿ هل٤م ُمّمٚمح٦م ذم اًمٙمرة، اًمٙمرة اًمتل 

وٞمٕم٧م ؿم٤ٌمسمٙمؿ ي٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم، واًمتل هرب سمٕمض ُمدرؾمٞمٙمؿ اًمًقداٟمٞملم ُمـ دُم٤مج 

وىم٤مًمقا: رأيٜم٤م اًمٓمٚم٦ٌم ٓ يٌٞمْمقن وضمقهٜم٤م، وهرسمقا إمم قمٛمران اًمٙمرة اًمتل شمٙمنت 

ٌٝم٤م ورسمام شمٗم٘م٠م إقملم، ًمًٜم٤م ٟمحرم قمغم اًمٜم٤مس ؿمٞمًئ٤م أطمٚمف اهلل هلؿ، وًمًٜم٤م إرضمؾ سمًٌ

وًمٙمٜمٜم٤م ٟم٘مقل: إهن٤م ُمٖمزي ًمتخدير ؿم٤ٌمب اعمًٚمٛملم ومٚمٞمتٜمٌٝمقا  ،ٟمِمٛم٧م سمٛمـ وىمع قمٚمٞمف رء

 هلذا.

 ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م وأن يتقومٜم٤م ُمًٚمٛملم واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

* * * 

                                                        

 يعـل: اًمصحػقلم. (2596)



 0142 خاب الغادر (110

 طب٘ األّىلاخل
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت 

أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل 

 وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ُٗمقا ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ٙمُِٚمقنَ  هللَاَي٣م َأُّيه ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ ]آل ﴾ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم

  .[221قمٛمران:

ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح ﴿ ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح َي٣م َأُّيه

ُٗمقا  ٣مًء َواسمح ًَ
َْرضَم٣مَم إِنح  اهللََِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  اهللَايمحِذي سَم

  .[2]اًمٜم٤ًمء:﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ُٗمقا ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  اهللََي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع   .[52-52]إطمزاب: ﴾يَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝمامً َوَرؽُمق اهللَُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

٣م َأْرؽَمْٙمَٛم٣مَك ﴿ أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ٣َم ايمٛمحٌِله إِٞمح َي٣م َأُّيه

ًا َوَٞمِذيراً  ٌَممِّ اصم٣ًم َُمٛمغِماً  اهللَِوَدافِمٝم٣ًم إلَِم *  ؾَم٣مِهدًا َوَُم   .[24-23]إطمزاب: ﴾زم١ِمِْذٞمِِف َوِهَ

فَمعَم زَمِِمغَمٍة َأَٞم٣م  اهللِوُمْؾ َهِذِه ؽَمٌِٝمقِم َأْدفُمق إلَِم ﴿وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ٌَْح٣مَن  ٌََٔمٛمِل َوؽُم ـِ اسمح ىمكِمَ  اهللِ َوََم ـَ اظمُْمْمِ  .[226]يقؾمػ:﴾َوََم٣م َأَٞم٣م َِم

وـمريؼ اًمرؾمؾ ُمـ ىمٌٚمف هل اًمدقمقة إمم اهلل وشمٌّمػم اًمٜم٤مس  ـمريؼ رؾمقل اهلل 

وُمْؾ َهِذِه ؽَمٌِٝمقِم ﴿ ٜمٝمؿ، سمؾ هل ـمريؼ أيًْم٤م أشم٤ٌمقمٝمؿ يمام شم٘مدم ذم ىمقل اهلل قمزوضمؾ:سمدي
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ٌََٔمٛمِل اهللَِأْدفُمق إلَِم  ـِ اسمح  .[226]يقؾمػ:﴾فَمعَم زَمِِمغَمٍة َأَٞم٣م َوََم

ومٕمٚمٞمف أن يدقمق إمم ديـ اهلل ذم طمدود ُم٤م  ومٙمؾ ُمـ يزقمؿ أٟمف ُمـ أشم٤ٌمع رؾمقل اهلل 

غْمِ َوَيْٟمَُمُروَن زم٣ِمظْمَْٔمُروِف وَ ﴿ يٕمٚمؿ، وذم طمدود ُم٤م يًتٓمٞمع: ٥ٌم َيْدفُمقَن إلَِم اخْلَ ـْ َِمٛمُْ٘مْؿ ُأَمح يْمَتُ٘م

ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْْٖمٙمُِحقنَ   .[222]آل قمٛمران:﴾َوَيٛمَْٜمْقَن فَم

وم٢مذا أطم٧ٌٌم أن شمٙمقن ُمـ اعمٗمٚمحلم اًمٗم٤مئزيـ ومٕمٚمٞمؽ أن شم٠مُمر سم٤معمٕمروف وشمٜمٝمك قمـ 

سمـ سمِمػم ريض  قمـ اًمٜمٕمامن "صحٞمح اًمٌخ٤مري"، وذم اعمٜمٙمر ذم طمدود ُم٤م شمًتٓمٞمع

َمثؾ ايمٗم٣مئؿ فمعم ضمدود اهلل وايمقاومع همٝمٜم٣م ىمٚمثؾ ومقم «: اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

اؽمتٜمٚمقا فمعم ؽمٖمٝمٛم٥م، همٟمص٣مب زمٔمّمٜمؿ أفماله٣م وزمٔمّمٜمؿ أؽمٖمٙمٜم٣م، هم٘م٣من ايمذيـ دم أؽمٖمٙمٜم٣م 

ومٛم٣م دم ٞمِمٝمٌٛم٣م طمروًم٣م ومل ٞم٠مذ َمـ إذا اؽمتٗمقا َمـ اظم٣مء َمروا فمعم َمـ همقومٜمؿ، همٗم٣ميمقا: يمق أٞم٣م طمر

همقومٛم٣م، هم١من سمرىمقهؿ وَم٣م أرادوا هٙم٘مقا َجٝمًٔم٣م، وإن أطمذوا فمعم أيدُّيؿ ٞمجقا وٞمجقا 

 .»َجٝمًٔم٣م

٤ًٌم  هٙمذا إُم٦م إن وضمد ومٞمٝم٤م آُمرون سمٛمٕمروف، ٟم٤مهقن قمـ اعمٜمٙمر ومٕمًك أن يٙمقٟمقا ؾمٌ

وشمٕم٤ممم ذم  ًمٜمج٤مهت٤م، وإن شمرك اجلٛمٞمع ذًمؽ ومٞمخِمك قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اهلالك، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف

٥مً ﴿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـَ ـَمَٙمُٚمقا َِمْٛمُ٘مْؿ طَم٣مصح ـح ايمحِذي ٌَ ُٗمقا همِْتٛم٥ًَم ٓ سُمِِمٝم  .[13ٕٟمٗم٤مل:ا]﴾َواسمح

قمـ أيب سمٙمر ريض  "ضم٤مُمٕمف"واًمؽمُمذي ذم  "ُمًٜمده"وروى اإلُم٤مم أمحد ذم 

َم٣م َمـ ومقم ئمٚمؾ زمكم أـمٜمرهؿ زم٣مظمٔم٣ميص شمؿ ٓ «: اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .»اهلل زمٔمٗم٣مب َمـ فمٛمده إٓ أوؾمؽ أن ئمٚمٜمؿ يٕمغمون

                                                        

 (.2493)خ ( 2597)

 (.5/517) "جلامع اًمصحقحا"( وهق ذم 1/2( وأمحد )6/388)ت ( 2598)
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سم٥ًٌم هت٤مون هذه إُم٦م سم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ  وىمد وىمع ُم٤م أظمؼم سمف اًمٜمٌل 

اعمٜمٙمر، ؾمٚمط اهلل قمٚمٞمٝمؿ أقمداءهؿ وضمٕمؾ سم٠مؾمٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ يمام هق ُمِم٤مهد، وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف 

 راضمٕمقن.

 ٚمٛملم ذم طمدود ُم٤م ٟمًتٓمٞمع:ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمت٘مل اهلل، وأن هنتؿ سم٠مُمر اإلؾمالم وسم٠مُمر اعمً

ٓح ُوؽْمَٔمَٜم٣م اهللُ ٓ ُيَ٘مٙمُِّػ ﴿ ُػ ﴿ ، و[164]اًمٌ٘مرة:﴾َٞمْٖم٣ًًم إِ ٓح ََم٣م  اهللُ ٓ ُيَ٘مٙمِّ َٞمْٖم٣ًًم إِ

قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف  "صحٞمح ُمًٚمؿ"، وذم [5]اًمٓمالق:﴾آسَم٣مَه٣م

 يًتْمع همٌٙم٣ًمٞمف، َمـ رأى َمٛم٘مؿ َمٛم٘مًرا همٙمٝمٕمغمه زمٝمده، هم١من مل«: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .»هم١من مل يًتْمع همٌٗمٙمٌف وذيمؽ أؤمػ اإليامن

يم٤من ي٠مظمذ قمغم أصح٤مسمف اًمٌٞمٕم٦م أن ي٘مقًمقا يمٚمٛم٦م  أن اًمٜمٌل  "اًمّمحٞمحلم"سمؾ ذم 

 احلؼ أيٜمام يم٤مٟمقا، ٓ خي٤مومقن ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ.

سمـ اًمّم٤مُم٧م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: سم٤ميٕمٜم٤م رؾمقل  : قمـ قم٤ٌمدة"اًمّمحٞمحلم"ومٗمل 

ٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم اًمٕمن واًمٞمن واعمٙمره واعمٜمِمط، وقمغم أن ٓ ٟمٜم٤مزع إُمر قمغم اًمً اهلل 

أهٚمف إٓ أن شمروا يمٗمًرا سمقاطًم٤م قمٜمديمؿ ومٞمف ُمـ اهلل سمره٤من، وأن ٟم٘مقل احلؼ أيٜمام يمٜم٤م ٓ 

 ٟمخ٤مف ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ.

ؿم٠من اعم١مُمٜملم أهنؿ يتآزرون، ويتٕم٤موٟمقن قمغم ومٕمؾ اخلػم، وم٢من اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل ذم 

َواظم٠ُْْمَِمٛمُقَن َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمُت زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمَِٝم٣مُء زَمْٔمٍض َيْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن ﴿ٙمريؿ: يمت٤مسمف اًم

ـِ اظمُْٛمَْ٘مرِ  ، وىمٌٚمٝمؿ ذيمر اعمٜم٤موم٘ملم سم٠مهنؿ قمغم قمٙمس ذًمؽ، ومٝمؿ ي٠مُمرون سم٤معمٜمٙمر [52]اًمتقسم٦م:﴾فَم

                                                        

 (.49)م ( 2599)

 (.41/42( )م/اإلمارة/7199/7200)خ ( 2600)
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 ويٜمٝمقن قمـ اعمٕمروف.

أن يٙمقٟمقا يمام ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  قمغم اعم١مُمٜملم ذم مجٞمع اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م

، أي: يٙمقٟمقا أوًمٞم٤مء ًمٌٕمْمٝمؿ [52]اًمتقسم٦م:﴾َواظم٠ُْْمَِمٛمُقَن َواظم٠ُْْمَِمٛم٣َمُت زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمَِٝم٣مُء زَمْٔمضٍ ﴿

 .اًمٌٕمض، ومٝمذا اًمذي جي٥م قمٚمٞمٝمؿ مجٞمًٕم٤م يمام ىم٤مل اًمٜمٌل 

ل سمـ سمِمػم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤م : ُمـ طمدي٨م اًمٜمٕمامن"اًمّمحٞمحلم"ومٗمل 

َمثؾ اظم٠مَمٛمكم دم سمقادهؿ وسمرامحٜمؿ وسمٔم٣مؿمٖمٜمؿ ىمٚمثؾ اجلًد إذا اؾمت٘مك «: رؾمقل اهلل 

 .»َمٛمف فمّمق سمدافمك يمف ؽم٣مئر اجلًد زم٣محلٚمك وايمًٜمر

أيًْم٤م ُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  "اًمّمحٞمحلم"وذم 

 .»اظم٠مَمـ يمٙمٚم٠مَمـ ىم٣ميمٌٛمٝم٣من يُمد زمٔمّمف زمٔمًّم٣م«: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

٠ممل ُمـ اعمّم٤مئ٥م اًمتل حتّمؾ ًمٚمدقم٤مة إمم اهلل سم٤مجلزائر، وجي٥م أن شمت٠ممل ُمـ جي٥م أن ٟمت

اعمّم٤مئ٥م اًمتل حتّمؾ ًمٚمدقم٤مة إمم اهلل سمٛمٍم، وجي٥م أن شمت٠ممل ُمـ اعمّم٤مئ٥م اًمتل حتّمؾ 

ًمٚمدقم٤مة إمم اهلل سم٠مرض احلرُملم وٟمجد، وجي٥م أن شمت٠ممل ُمـ اعمّم٤مئ٥م اًمتل حتّمؾ ًمٚمدقم٤مة 

ٙمؿ ٓ يٓمٙمٚمف وٓ حيٗمره وٓ يًٙمٚمف، زمح٤ًم اَمرئ اظمًٙمؿ أطمق اظمً«إمم اهلل ذم أي سمٚمد، 

 .»َمـ ايممم أن حيٗمر أطم٣مه، ىمؾ اظمًٙمؿ فمعم اظمًٙمؿ ضمرام: دَمف وَم٣ميمف وفمروف

 أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يقوم٘مٜم٤م وإي٤ميمؿ عم٤م حي٥م ويرى.

                                                        

ًٌا.( 2601)  شمؼدم ىمري

ًٌا.( 2602)  شمؼدم ىمري

 رواه مًؾؿ قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف. (2603)
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 اخلطب٘ الجاىٔ٘
احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ وآه، 

 ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف. وأؿمٝمد أن

 أُم٤م سمٕمد:

سمـ ؿمٕم٦ٌم  قمـ ُمٕم٤موي٦م واعمٖمػمة "صحٞمحٞمٝمام"وم٘مد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم 

ٓ سمزال ؿم٣مئٖم٥م َمـ أَمتل فمعم احلؼ ـم٣مهريـ ٓ «ىم٤مل:  واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب أن اًمٜمٌل 

 .» وهؿ فمعم ذيمؽييهؿ َمـ طم٣ميمٖمٜمؿ وٓ َمـ طمذَلؿ ضمتك يٟمَت أَمر اهلل

قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  "ؾمٜمٜمف"وروى أسمق داود ذم 

اهمؼموم٦م ايمٝمٜمقد فمعم إضمدى وؽمٌٔمكم همروم٥م، واهمؼموم٦م ايمٛمِم٣مرى فمعم اشمٛمتكم وؽمٌٔمكم «: 

 .»همروم٥م، وؽمتٖمؼمق هذه إَم٥م فمعم شمالث وؽمٌٔمكم همروم٥م

 ٨م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف.، ُمـ طمدي»اجلامفم٥م ىمٙمٜم٣م دم ايمٛم٣مر إٓح «وًمٗمٔم٦م: 

إُمر حيتؿ قمٚمٞمؽ ي٤م قمٌداهلل أن شمٌح٨م قمـ هذه اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م طمتك شمٜمتٔمؿ ذم 

ؾمٚمٙمٝم٤م، وم٢مٟمؽ ذم زُمـ يمثرت ومٞمف اًمتٚمٌٞم٤ًمت، ويمثرت ومٞمف اًمدقم٤مي٤مت، ويمثر ومٞمف اًم٘مٞمؾ 

واًم٘م٤مل، وأهؾ اًمًٜم٦م وًم٧ًم أقمٜمل أهؾ اًمًٜم٦م سمدُم٤مج ومح٥ًم، وًمٙمٜمل أقمٜمل أهؾ اًمًٜم٦م 

                                                        

( قمـ اعمغػمة 1921( )م 7311( قمـ معاوية ريض اهلل قمـف، و)خ 174( )م/اإلمارة/3166)خ ( 2604)

 ريض اهلل قمـف.

َحُف اًمشقخان.16/240داود ) رواه أسمق( 2605)  ( وصحَّ

( وهمػممها وصححف اًمعالمة إًمٌاين ذم اًمًـة ٓسمـ 4/102(، وأمحد )16/240رواه أسمق داود )( 2606)

 (.2أيب قماصؿ )
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، وهمػمهؿ إلؾمالُمٞم٦م صم٤مسمتقن قمغم يمت٤مب اهلل وقمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ذم مجٞمع إىمٓم٤مر ا

متٞمؾ هبؿ إهقاء: إُم٤م ًمٙمراس، وإُم٤م عمٓم٤مُمع دٟمٞمقي٦م، وإُم٤م حلامؾم٦م ًمٚمديـ قمغم ضمٝمؾ، 

يتخٓمٌقن ختٌط إٟمٕم٤مم، ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٜمتٔمؿ ذم ؾمٚمؽ هذه اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة اًمتل أظمؼم هب٤م 

 .اًمٜمٌل 

٘مد طمّمؾ ًمٚمٞمٛمـ ىمًٓمف ُمـ هذا اخلػم اًمٙمٌػم، سمؾ وإٟمٜمل أمحد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم

أىمقل: ىمد طمّمؾ ًمف اًم٘مًط إيمؼم، ومٗمل اًمٞمٛمـ ُم٤م يم٤مٟم٧م شمٕمٚمؿ وٓ يٕمرف ويٕمٛمؾ سمف إٓ 

إمم آظمر اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م، صمؿ دظمؾ اهل٤مدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم وٟمنم سمدقم٦م  ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ذه إزُمٜم٦م إظمػمة، اًمتِمٞمع، ومل يزل اًمتِمٞمع ؾم٤مئًدا إمم أن فمٝمرت دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م ذم ه

واٟمتنم سمًٌٌٝم٤م اخلػم اًمٙمثػم وشمٗم٘مف اعمًٚمٛمقن ذم اًمٞمٛمـ وذم همػم اًمٞمٛمـ، سمقاؾمٓم٦م اًمٙمت٥م 

: وضمؾ ي٘مقل ًمٜمٌٞمف حمٛمد  وإذـم٦م، إٟمف ُمـ سم٤مب اًمتحدث سمٜمٕمٛم٦م اهلل، وم٢من اهلل قمز

ْث ﴿ َؽ هَمَحدِّ ٣م زمِٛمِْٔمَٚم٥ِم َرزمِّ  .[22]اًمْمحك: ﴾َوَأَمح

واجلزائري واًمًقداين وإُمريٙمل واًمٌٚمجٞمٙمل، ٟمٕمٛم٦م اقمؽمف هب٤م اًمٜمجدي واعمٍمي 

سمؾ مجٞمع إىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م يٖمٌٓمقن أهؾ هذه اًمٌٚمد قمغم اخلػم اًمذي وصؾ إًمٞمٝمؿ، 

 ويتٛمٜمقن أن ي٠مشمقا ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ.

ٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ؾم٤مىمٝم٤م ٕهؾ هذه اًمٌٚمد، واًمٗمْمؾ ذم هذا هلل ًمٞمس 

رة قمٚمٛمٜم٤م، وًمٙمٜمف أُمر أراده اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمِمج٤مقمتٜم٤م وًمٞمس سمٌّمػمشمٜم٤م ذم اًمدقمقة، وًمٞمس سمٙمث

 وشمٕم٤ممم، وم٤محلٛمد ًمف واًمٗمْمؾ ًمف يمٚمف.

قمغم أٟمٜمل أمحد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٠مهؾ دُم٤مج يٕمرومقن ىمدر هذه اًمٜمٕمٛم٦م، ويًت٘مٌٚمقن 

اًمٖمرسم٤مء ويقؾمٕمقن صدورهؿ هلؿ، وحيٛمقهنؿ ُمـ أقمداء اًمدقمقة وُمـ أقمداء اًمًٜم٦م، إٓ 
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 ام ي٘م٤مل: ٓ ذم اًمٕمػم وٓ ذم اًمٜمٗمػم.ُمـ أقمٛمك اهلل سمّمػمشمف وهق ًمٞمس سمٌمء يم

وأىمقهل٤م: ضمزاهؿ اهلل ظمػًما قمغم اؾمت٘م٤ٌمل اًمقاومديـ إًمٞمٝمؿ، وقمغم مح٤ميتٝمؿ، إٟمف يٕمتؼم 

ذوًم٤م هلؿ وومخًرا هلؿ، ويٕمتؼم أيًْم٤م أضمًرا سم٢مذن اهلل قمزوضمؾ، ومامذا قمٛمٚم٧م اًمدقمقة؟ ٟمنمت 

ُمتٗم٘مٝملم، ومرب اًمًٜمـ ووم٘مٝم٧م اًمٜم٤مس ذم ديـ اهلل، وسمٍمت اًمٜم٤مس ذم ديٜمٝمؿ وم٠مصٌحقا 

قم٤مُمل ُم٤م يم٤من ي٘مرأ وٓ يٙمت٥م وم٘مد أصٌح سمحٛمد اهلل هيز اعمٜم٤مسمر، ورب سمٕمثل ىمد هداه اهلل 

قمـ سمٕمثٞمتف، وؿم٘مؼ اًمٌٓم٤مىم٦م اًمٌٕمثٞم٦م، وهٙمذا ؿمٞمققمل وهٙمذا ٟم٤مسي إمم همػم ذًمؽ، 

٤ًٌم هلدايتٝمؿ8 ٕهنؿ ٓ ي٘مقًمقن ًمٚمٜم٤مس: ٓ شمًجٚمقا ُمع يمذا  ص٤مرت دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م ؾمٌ

ٟمحـ ٓ ٟمدقمق أطمًدا إمم أن يًجؾ ُمٕمٜم٤م، ٟمدقمق اًمٜم٤مس إمم  ،، ٓويمذا وشمًجٚمقن ُمٕمٜم٤م

 .يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

وهذه احلزسمٞم٤مت اًمتل اسمتغم اهلل هب٤م اًمٞمٛمـ ٟمخِمك أن شمّمػم سمٚمدٟم٤م ُمثؾ ًمٌٜم٤من، ٟمحـ 

يم٤مومرون سم٤محلزسمٞم٤مت يمٚمٝم٤م، ومٚمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م، طمتك طمزب اإلصالح وهق طمزب 

 ل وطمتك اعم١ممتر اًمِمٕمٌل.ُمًٚمؿ قمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمْمال

، وٟم٘مقل ًمٚمٛمًٚمٛملم: يمقٟمقا إظمقاًٟم٤م، يمام ٟمدقمق إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

اَم اظم٠ُْْمَِمُٛمقَن إطِْمَقةٌ ﴿أراد اهلل ُمٜمٙمؿ:  َخْر وَمْقٌم ﴿ ،[22]احلجرات:﴾إِٞمح ًْ ـَ آََمٛمُقا ٓ َي ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ك َأْن َيُ٘مقُٞمقا طَمغْمًا َمِ  ًَ ـْ وَمْقٍم فَم ٌِْؾ ﴿ ،[22]احلجرات:﴾ٛمُْٜمؿْ َِم ََجِٝمٔم٣ًم َوٓ  اهللَِوافْمَتِِمُٚمقا زمَِح

وُمقا  .[225]آل قمٛمران:﴾سَمَٖمرح

ٌِْؾ ﴿ احلزب اجلٛمٝمقري يّمدر: وُمقا اهللَِوافْمَتِِمُٚمقا زمَِح ]آل ﴾ََجِٝمٔم٣ًم َوٓ سَمَٖمرح

ٌِْؾ ﴿ ، واإلظمقان اعمًٚمٛمقن يّمدرون:[225قمٛمران:  ََجِٝمٔم٣ًم َوٓ اهللِ َوافْمَتِِمُٚمقا زمَِح

وُمقا  ، ومٙمؾ ـم٤مئٗم٦م شمّمدر هذه أي٦م، وُمٕمٜم٤مه٤م: شمٕم٤مًمقا ُمٕمٜم٤م.[225]آل قمٛمران:﴾سَمَٖمرح
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أُم٤م ٟمحـ ومٜم٘مقل ًمٚمٜم٤مس: ٓ شم٠مشمقا ُمٕمٜم٤م، وًمٞمس ُمٕمٜم٤م ُم٤م ٟمٜمٗمؼ قمٚمٞمٙمؿ، وٟم٘مقل هلؿ: 

قمغم ومٝمؿ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح، وضمٜمٌقا سمٚمديمؿ  متًٙمقا سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

 اخلراب واًمدُم٤مر.

س قمـ إظمقاٟمٜم٤م أهؾ اًمًٜم٦م طمٗمٔمٝمؿ اهلل، وم٢من آشمّم٤مٓت شم٠ميت وهٜم٤م أُمر أريد أن أٟمٗم

 ُمـ سمالد ؿمتك ُمـ أضمؾ أن يٕمرومقا يمٞمػ يٜمتنم إُمر ذم أهع وىم٧م.

وم٠مىمقل ًمٙمؿ ي٤م أهؾ اًمًٜم٦م: يمقٟمقا ُمٓمٛمئٜملم قمغم إظمقاٟمٙمؿ سمدُم٤مج، ومٚمؿ حيدث إٓ أن 

ومل  ، وم٤ٌمزويمتف أص٤مسم٧م ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًم٘مقـم٦مؾمٗمٞمًٝم٤م ُمـ اًمًٗمٝم٤مء فمٗمر سمٌمء ُمـ اًم٘مقـم٦م

حيّمؾ أي رضر ومٙمقٟمقا ُمٓمٛمئٜملم، وم٤مًمدقمقة سمحٛمد اهلل قمغم ظمػم، وظم٤مب وظمن اًم٤ٌمهمل، 

أم يريد أن ٟمٙمقن  ؟ومامذا يريد ُمٜم٤م؟ أيريد أن ٟمٙمقن ؿمٞمققمٞملم أو سمٕمثٞملم أو ٟم٤مسيلم

اعمقت قمٜمدٟم٤م أهقن ُمـ ذًمؽ، واهلل وسم٤مهلل إين أؾم٠مل اهلل ذم اًمًجقد أن  ،ٓ ،ٓ؟ ؿمٞمٕم٦م

، ومال ئمٜمقن أهنؿ خيقومقٟم٤م هبذا، وم٠مؾم٠مل اهلل أن يرزىمٜم٤م اًمِمٝم٤مدة ذم يرزىمٜمل اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمٚمف

 ؾمٌٞمٚمف.

 وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

* * * 

                                                        

 يعـل: اعُمعؾٌَّات اًمػارهمة وكحقها مـ اًمؽاؾمات. واهلل أقمؾؿ.  (2607)
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احلٛمد هلل وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ وآه، وأؿمٝمد أن 

 ده ورؾمقًمف.ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌ

 أُم٤م سمٕمد:

ػْمِ ﴿ ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـَ آََمٛمُقا اؽْمَتِٔمٝمٛمُقا زم٣ِميمِمح ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

الِة إِنح  ـَ  اهللََوايمِمح ٣مزمِِري ـْ ُيْٗمَتُؾ دِم ؽَمٌِٝمِؾ *  ََمَع ايمِمح ـْ  اهللَِوٓ سَمُٗمقيُمقا ظمَِ
َأَْمَقاٌت زَمْؾ َأضْمَٝم٣مٌء َويَم٘مِ

َْٞمُٖمِس *  ُرونَ ٓ سَمُْمٔمُ  ْٕ ََْمَقاِل َوا ْٕ ـَ ا قِع َوَٞمْٗمٍص َِم ْقِف َواجْلُ ـَ اخْلَ ٍء َِم ُ٘مْؿ زمًَِمْ ٌُْٙمَقٞمح َويَمٛمَ

ـَ  ٣مزمِِري ِ ايمِمح ٣م إيَِمْٝمِف َراصِمُٔمقنَ *  َوايمثحَٚمَراِت َوزَمممِّ ٣م هللِحِ َوإِٞمح ٥ٌٌَم وَم٣ميُمقا إِٞمح ـَ إَِذا َأَص٣مزَمْتُٜمْؿ َُمِِمٝم  ﴾ايمحِذي

 .[234-235]اًمٌ٘مرة: 

سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل قمٜمد أن شمال ه١مٓء أي٤مت ىم٤مل: ٟمٕمؿ اًمٕمدٓن  قمٛمر

ِؿْ ﴿ ٟمٕمؿ اًمٕمدٓن: .وٟمٕمٛم٧م اًمٕمالوة ـْ َرِبِّ  ، قمدل،[235]اًمٌ٘مرة:﴾ُأويَمئَِؽ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َصَٙمَقاٌت َِم

٥مٌ ﴿  اًمٕمالوة. [235]اًمٌ٘مرة:﴾َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْْٜمَتُدونَ ﴿وقمدل،  [235]اًمٌ٘مرة:﴾َوَرمْحَ

وا ﴿ ٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:وىم ٥ًم َُّيُْدوَن زمَِٟمَْمِرَٞم٣م ظمَح٣م َصػَمُ َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم َِمٛمُْٜمْؿ َأئِٚمح

 .[12]اًمًجدة: ﴾َوىَم٣مُٞمقا زمِآي٣مسمِٛم٣َم ُيقوِمٛمُقنَ 

ومال سمد ُمـ صؼم واطمت٤ًمب، وم٢مذا صؼم اًمٕمٌد اٟم٘مٚم٧ٌم اعمّم٤مئ٥م ٟمقًرا ًمف، يمام ي٘مقل 

 .»وايمِمػم وٝم٣مء«: اًمٜمٌل 

                                                        

ق ظمارج مًؾؿ يمام شمؼدم ( قمـ أيب ماًمؽ إؿمعري ريض اهلل قمـف وهق صحقح مـ ـمر223)م ( 2608)

 اًمؽالم قمؾقف ؾماسمًؼا.
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يٕمتؼم ٟمقًرا ًمؽ أهي٤م اعمًٚمؿ، وسمحٛمد اهلل أهؾ اًمًٜم٦م ُم٤م اسمتٚمقا سمٛمّمٞم٦ٌم إٓ يم٤مٟم٧م وم٤مًمّمؼم 

٤ًٌم ًمرومٕمتٝمؿ وًمٕمٚمق ؿم٠مهنؿ، وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل:  ؾمٌ

ــ٤م ــك هب ــ٦م أُمٜم ــٞم٦ٌم ٟمٙمٌ ـــ ُمّم ــ٤م ُم  ُم

 

ـــــ٤مزم  ـــــع طم ـــــومٜمل وشمروم  إٓ شمنم

ذًمؽ ٕهنؿ ٓ يٕمتدون قمغم أطمد، وٓ يٌٖمقن قمغم أطمد، وٓ يًتحٚمقن دُم٤مء اعمًٚمٛملم  

ؿ ُمـ اعمخ٤مًمٗملم اإلؾمالُمٞملم، ومال يًتحٚمقن دُم٤مءهؿ وٓ أُمقاهلؿ وٓ وٓ أُمقاهل

ًٓ ًم٘مقل رؾمقل اهلل  إن دَم٣مءىمؿ وأَمقايم٘مؿ وأفمراو٘مؿ فمٙمٝم٘مؿ «: أقمراوٝمؿ، اُمتث٤م

، صمؿ هذا ٓ يٜم٤مومًقن »ضمرام ىمحرَم٥م يقَم٘مؿ هذا دم ؾمٜمرىمؿ هذا دم زمٙمدىمؿ هذا

يمراؾمٞمٙمؿ ٓ شم٤ًموي قمٜمدٟم٤م أهؾ اًمٙمراد قمغم يمراؾمٞمٝمؿ يمام شم٘مدم همػم ُمرة أن ىمٚمٜم٤م: إن 

َيْرهَمِع ﴿اًمٌٕمر، وًمٞمس هل٤م ىمٞمٛم٦م وم٢من اًمٕمٚمؿ أرومع، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ـَ ُأوسُمقا ايْمِٔمْٙمَؿ َدَرصَم٣مٍت  اهللُ ـَ آََمٛمُقا َِمٛمُْ٘مْؿ َوايمحِذي  .[22]اعمج٤مدًم٦م:﴾ايمحِذي

 ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: وم٤مًمدقمقة إمم اهلل أرومع ُمـ يمراؾمٞمٙمؿ، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

ـْ َدفَم٣م إلَِم ﴿ ح ـُ وَمْقًٓ مِم ًَ ـْ َأضْم ٙمِِٚمكمَ  اهللَِوََم ًْ ـَ اظمُْ ٛمِل َِم  .[55]ومّمٚم٧م:﴾َوفَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم َووَم٣مَل إِٞمح

ومٌحٛمد اهلل ُمٜمذ سمدأت اًمدقمقة ُم٤م اسمتٚمٞم٧م سمٜمٙم٦ٌم وُمّمٞم٦ٌم إٓ ص٤مرت رومٕم٦م هل٤م، وٟمزًم٧م 

 قمزوضمؾ8 ٕهنؿ يٕمٚمٛمقن صدق ُمـ ىمٚمقب اعمًٚمٛملم ُمٜمزًم٦م قمٔمٞمٛم٦م، واًمٗمْمؾ ذم هذا هلل

اًمذي طمدث ُمـ شمٚمؽ اًمٕمّم٤مسم٦م  أهٚمٝم٤م، وٓ ٟمزيمل قمغم اهلل أطمًدا، ومذًمؽ احل٤مدث

٤ًٌم عمح٦ٌم اًمٜم٤مس ًمٚمدقمقة، وُمـ ومْمؾ اهلل  اًمرؾمؾ ُمـ ىمٌؾ ُمِم٤مئخ  أشم٧ماًمٚمئٞمٛم٦م ص٤مر ؾمٌ

اًم٘م٤ٌمئؾ، وُمـ ىمٌؾ همػمهؿ أهنؿ طمٗمٔمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمًتٕمدون ًمٚمحراؾم٦م إمم همػم ذًمؽ، 

                                                        

 شمؼدم وهق متػؼ قمؾقف قمـ أيب سمؽرة ريض اهلل قمـف.( 2609)

اج سمٌازويمة.  (2610)  يعـل: طمادث اًمرمل قمغم دمَّ
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ريب وٟم٠ًمل اهلل أن جيزهيؿ ظمػًما، إن إظمقاٟمٜم٤م ذم اهلل طمٗمٔمٝمؿ اهلل وهٙمذا ًمٙمـ ُمـ ومْمؾ 

 أهؾ اًمٌٚمد ىم٤مئٛمقن سم٤مًمقاضم٥م ومٜم٘مقل هلؿ: ضمزايمؿ اهلل ظمػًما.

وُم٤م أشم٧م شمٚمؽ اًمٕمّم٤مسم٦م إٓ ذم همرة، اًمٕمّم٤مسم٦م اًمٚمئٞمٛم٦م اًمتل أومزقم٧م اًمّمٌٞم٤من وأومزقم٧م 

ح٥م َمـ ديٛمف َم٣م مل ٓ يزال اظم٠مَمـ دم همً«ي٘مقل:  اًمٜمًقة وأومزقم٧م اًمٜم٤مئٛملم، واًمٜمٌل 

، أوًمئؽ اًمٚم١مُم٤مء خيقومقن إـمٗم٤مل واًمٜمًقة وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ومٙم٤من »يِم٤م دًَم٣م ضمرامً 

اًمقاضم٥م إذا يم٤مٟمقا يريدون ؾمقًءا أن يتخٓمقهؿ إمم ُمـ يٕمرومقن، وًمٙمـ ُمـ ومْمؾ ريب أن 

وًمق قمغم سمٓمـ اُمرأشمف وًمق ظمرج ُمـ  ًمٓم٤مردٟم٤مه،أهؾ اًمًٜم٦م ي٘مقًمقن: واهلل ًمق طمدث أُمر 

 ن اعم٠ًمًم٦م ومقى، ومٛمـ اؿمؽمى ًمف سم٤مزويًم٤م ذه٥م جيرهب٤م ذم اعمًٚمٛملم.اًمٞمٛمـ، ومال شمٔمٜمق

٤ًٌم ذم وضمقده٤م ذم اًمٞمٛمـ.  وهذه احلزسمٞم٤مت ٓ ضمزى اهلل ظمػًما ُمـ يم٤من ؾمٌ

ومٛمـ زُمـ ىمديؿ وٟمحـ ٟم٘مقل: ٓ ٟمريد اًمقطمدة ُمع إظمدام اًمِمٞمققمٞملم، ومٜمحـ ٟمتقىمع 

ؾمٛمٛمقا اعمٞم٤مه ذم اعمٜم٤مـمؼ ُمٜمٝمؿ ًذا، واعمًٚمٛمقن يتقىمٕمقن ُمٜمٝمؿ ًذا، ومٝمؾ ٟمًٞمتؿ أهنؿ ىمد 

اًمقؾمٓمك وذم همػمه٤م، وىمد ٟمًٞمتؿ أهنؿ ىمد ًمٖمٛمقا سمقاؾمٓم٦م اًم٘مذاذم ىمذومف اهلل سم٤مًمٌالء، 

اًمِمٕم٥م اًمٞمٛمٜمل وأقمدوا ًمٙمؾ ومرد ُمـ أومراد اًمِمٕم٥م اًمٞمٛمٜمل ًمٖماًم، ومٚمٞمس قمٜمدهؿ ديـ وٓ 

ؿمٞمٛم٦م وٓ ُمروءة وٓ إٟم٤ًمٟمٞم٦م، يمؾ سمالء ومٞمٝمؿ، ًمٙمٜمٝمؿ سمحٛمد اهلل ظم٤مهون، وم٤مًمِمٕم٥م 

ؾمٞمِمٜم٘مٝمؿ سمآذاهنؿ، ومال ئمـ اًمٔم٤من أٟمف ىمد اؾمتٓم٤مع أن يًٞمٓمر قمغم إظمقاٟمٜم٤م اًمٞمٛمٜمل 

 اًمٕمدٟمٞملم إٓ سم٤محلديد واًمٜم٤مر، وقمغم إظمقاٟمٜم٤م احليُمٞملم واًمٌٞمح٤مٟمٞملم.

ومٚمام شمدهقرت روؾمٞم٤م شمريد ي٤م أهي٤م اعمخذول أن شم٘مٞمؿ ًمؽ دوًم٦م ذم صٕمدة وذم صٜمٕم٤مء 
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 وذم اًمٌٞمْم٤مء أو ذم ُم٠مرب أو ذم قمدن وم٘مد ىمذرك اًمٕمدٟمٞمقن.

واضم٥م قمٚمٞمٝمؿ قمٔمٞمؿ أن خيرضمقا إمم أصح٤مسمٜم٤م اعمٖمٗمٚملم ويٌٞمٜمقا هلؿ أرضار اًمِمٞمققمٞم٦م، 

وأرضار آؿمؽمايمٞم٦م وأهن٤م ظمقف ُمزقم٩م ووم٘مر ُمدىمع، ٟمحـ ٟمريد ُمـ إظمقاٟمٜم٤م اًمٕمدٟمٞملم أن 

سمِمٛم٦م وختزيٜم٦م،  ديٜمف يٜم٘مذوا إظمقاهنؿ أصح٤مب اًمِمٛم٦م واًمتخزيٜم٦م، وم٢مٟمف ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٌٞمع

وىمقًمقا هلؿ: اًمِمٞمققمٞم٦م ىمد شمدهقرت ذم روؾمٞم٤م، واًمٌٕمثٞم٦م ىمد  اظمرضمقا إمم ه١مٓء اعمٖمٗمٚملم

شمدهقرت ذم اًمٕمراق، واًمٜم٤مسي٦م ىمد شمدهقرت ذم ُمٍم، ومام أٟمتؿ إٓ يمام ي٘مقًمقن: أٟمتؿ 

 ُم٤مؾمٙمقن سمذيؾ اًمدسمقر.

ىمقًمقا ًمٚمِمٞمققمٞملم اًمٞمٛمٜمٞملم واًمٌٕمثٞملم اًمٞمٛمٜمٞملم واًمٜم٤مسيلم اًمٞمٛمٜمٞملم: أٟمتؿ ُم٤مؾمٙمقن 

ٓ سمٕمثٞم٦م وٓ ٟم٤مسي٦م، وم٘مد ُم٤مشم٧م ذم أويم٤مره٤م، ُم٤م سم٘مل إٓ سمذيؾ اًمدسمقر، ومام سم٘مل ؿمٞمققمٞم٦م و

 .، يمام أظمؼم اًمٜمٌل »اإليامن يامن واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م وايمٖمٗمف يامن«يمت٤مب وؾمٜم٦م، 

وم٤مُٕمر ظمٓمػم، جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٘مد وصمٌقا قمغم اًمقزارات، 

ٚمٝمؿ اًمٞمٛمـ، ومٞم٤م ظمٞمٌتٙمؿ أهي٤م ووصمٌقا قمغم جمٚمس اًمٜمقاب، وُمًئقًمقن ًمٗمٔمتٝمؿ اًمدٟمٞم٤م واؾمت٘مٌ

اًمٞمٛمٜمٞمقن وم٘مد ًمٗمٔم٧م اًمدٟمٞم٤م اًمِمٞمققمٞملم واًمٌٕمثٞملم واًمٜم٤مسيلم، صمؿ شمًت٘مٌٚمقهنؿ وشمٕمٓمقهنؿ 

اًمقزارات وشمٕمٓمقهنؿ جمٚمس اًمٜمقاب، وحيٙمٛمقن ذم اًمِمٕم٥م اًمٞمٛمٜمل ذم دُم٤مئٝمؿ وذم 

أُمقاهلؿ، وذم أقمراوٝمؿ، ومٞم٤م هل٤م ُمـ ظمٞم٦ٌم، وُم٤م ُمـ سمٚمد إٓ وهب٤م أظمدام هلؿ، أظمدام 

دام وقمٌٞمد اًمٕمٌٞمد، واًمذي ؾمٞم٘ميض قمٚمٞمٝمؿ هل اًمًٜم٦م، ًمٞم٧ًم احلٙمقُم٦م وًمٞمس إظم

اإلظمقان اعمٗمٚمًقن، وًمٞمس مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ اعمريْم٦م، اًمذي ؾمٞم٘ميض قمٚمٞمٝمؿ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم 
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، وًمٞمس أصح٤مب اجلٛمٕمٞم٤مت اًمتل يت٠ميمٚمقن هب٤م، وضمٕمٚمقه٤م أُم٤مم هل ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

، ُمـ أضمؾ هؿ أهؾ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل اًمٜم٤مس ًمٞمت٠ميمٚمقا هب٤م، وًمٙمـ اًمذي ؾمٞم٘ميض قمٚمٞمٝمؿ 

 هذا ومٝمؿ يِمٕمرون سم٤مخلٓمر.

ومٌحٛمد اهلل ٟمٌنم إظمقاٟمٜم٤م أهؾ اًمًٜم٦م أٟمف مل حيدث ُم٤م يٙمرهقن ُمـ ومْمؾ اهلل، وإن يم٤من 

 ذًمؽ اًمٗمٕمؾ ٓ يّمدر إٓ ُمـ ًم١مُم٤مء.

ومٙمؾ أطمد يًتٓمٞمع أن ي٠ميت ذم آظمر اًمٚمٞمؾ ويرُمل وهيرب، طمتك اًمٕمجقز شمًتٓمٞمع أن 

 شم٠ميت وشمرُمل وهترب.

رام، واًمٗمْمؾ ذم هذا هلل يُ د هلل اًمًٜم٦م ىم٤مئٛم٦م واًمدقمقة ىم٤مئٛم٦م قمغم أطمًـ ُم٤م وم٤محلٛم

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم8 قمغم أٟمٜم٤م ًمًٜم٤م دقم٤مة ومتٜم٦م، ومٜمحـ سمحٛمد اهلل ٟمرى أن اًمدقمقة أرض قمغم 

اًمِمٞمققمٞملم ُمـ أن ٟمقاضمٝمٝمؿ سم٤معمداومع واًمرؿم٤مؿم٤مت، ُمـ أضمؾ هذا ُمـ ومْمؾ اهلل 

ٞمْم٤مء وإمم ُم٠مرب وإمم احلديدة وإمم وم٤مًمًٞم٤مرات متٌم إمم طميُمقت وإمم قمدن وإمم اًمٌ

ٓ جيتٚمع «ي٘مقل:  واًمرؾمقل اعمدن ويزيٗمقن أسم٤مـمٞمؾ اًمِمٞمققمٞملم،  اعمحقي٧م وإمم مجٞمع

 .»ديٛم٣من دم صمزيرة ايمٔمرب

وم٤مًمقاضم٥م قمغم اًمِمٕم٥م اًمٞمٛمٜمل أن ي٘مقل ًمٚمِمٞمققمٞملم: أؾمٚمٛمقا شمًٚمٛمقا، ومٝمذا هق 

 .»َمـ زمدل ديٛمف هم٣مومتٙمقه«ي٘مقل:  اًمقاضم٥م، وإٓ وم٤مًمرؾمقل 

وم٠مٟم٧م وإن يمٜم٧م يمٌػًما ٓ ختش أن شمٕمٌد ُم٤مريمس وًمٞمٜملم، ًمٙمـ خيِمك قمغم أوٓدك، 

أيت ومٞمام سمٕمد، وم٘مد طمدث هٙمذا ذم اًم٘مقىم٤مز، وشمريمًت٤من، ويمثػم ُمـ  اجلٞمؾوخيِمك قمغم 
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 اعمدن أو اًمٌالد اًمتل اطمتٚمتٝم٤م اًمِمٞمققمٞم٦م.

ومٝمذا ُمرض ظمٓمػم جي٥م أن يًت٠مصؾ، وأن يزال طمتك هيدأ اًمٞمٛمـ، وإٓ ومٚمـ هيدأ 

ٞمٛمـ وًمـ هتدأ احلٙمقُم٦م، ومٛمـ ؿمٕم٤مراهتؿ: اًمثقرة شم٠ميمؾ أسمٜم٤مءه٤م، واٟمٔمروا إمم طم٤مهلؿ ذم اًم

قمدن وُم٤مذا طمدث هلؿ، ومٙمؾ وىم٧م وهؿ ذم اٟم٘مالب، وهٙمذا ُمِم٤مئخ اًم٘م٤ٌمئؾ اًمذيـ رسمام 

همروا سمامل زهٞمد، أو سمرشم٦ٌم أو سمٜمجٛم٦م دمٕمٚمؽ شم٘مقل: أٟم٤م سمٕمثل أو أٟم٤م اؿمؽمايمل وشمٖمض 

احلٙمقُم٦م ُمـ خم٤مًمٗم٤مت يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  اًمٓمرف قمـ إقمامل اًمتل شم٘مقم هب٤م

، وًمًٜم٤م ٟمدقمق إمم إصم٤مرة ومتٜم٦م، وًمًٜم٤م ُمع ُمـ يريد إصم٤مرة اًمٗمتٜم٦م، ًمٙمـ اًم٤ٌمـمؾ جي٥م أن 

ـْ وَمَرارٍ ﴿يزال:  ٣م َِم َْرِض ََم٣م ََلَ ْٕ ـْ هَمْقِق ا  ﴾َوََمَثُؾ ىَمٙمَِٚم٥ٍم طَمٌِٝمَث٥ٍم ىَمَُمَجَرٍة طَمٌِٝمَث٥ٍم اصْمُتثح٦ْم َِم

 .[14]اسمراهٞمؿ:

 هلل اجلٛمٞمع عم٤م حي٥م ويرى.وومؼ ا

* * * 
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

سمراهٞمؿ إٟمؽ اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إ

 محٞمد جمٞمد.

اًمٚمٝمؿ سم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ 

 محٞمد جمٞمد.

أُم٤م سمٕمد: ومدقمقة أهؾ اًمًٜم٦م سم٤مُٕمس هل دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م اًمٞمقم، أقمٜمل أهن٤م دقمقة ُمـ 

 ، دقمقة إمم اًمٕمٚمؿإمم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 .»َمـ يرد اهلل زمف طمغًما يٖمٗمٜمف دم ايمديـ«ي٘مقل:  اًمٜم٤مومع8 ٕن اًمٜمٌل 

 واحلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف.

٤ًٌم ًمٜمٗمع يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم  ومدقمقة إمم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، واًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع هق اًمذي يم٤من ؾمٌ

ُمـ طمدي٨م أيب  "اًمّمحٞمحلم"ي٘مقل يمام ذم  هبذه اًمدقمقة اعم٤ٌمريم٦م، اًمرؾمقل 

َمثؾ َم٣م زمٔمثٛمل اهلل زمف َمـ اَلدى وايمٔمٙمؿ «ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ي٘مقل: 

ىمٚمثؾ نمٝم٧م أص٣مب أرًو٣م هم٘م٣من َمٛمٜم٣م ؿم٣مئٖم٥م ؿمٝم٥ٌم أٞمٌت٦م ايمٔمُم٤م وأَمً٘م٦م اظم٣مء همٛمٖمع اهلل 
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ِب٣م، وىم٣من َمٛمٜم٣م ؿم٣مئٖم٥م أصم٣مدب أَمً٘م٦م اظم٣مء همٛمٖمع اهلل ِب٣م ايمٛم٣مس همًٗمقا وزرفمقا وىم٣من 

ام هل ومٝمٔم٣من ٓ سمٛم٦ٌم ىمأل وٓ متًؽ َم٣مء همذيمؽ َمثؾ َمـ همٗمف دم ديـ اهلل َمٛمٜم٣م ؿم٣مئٖم٥م، إٞم

همٛمٖمٔمف َم٣م زمٔمثٛمل اهلل زمف َمـ اَلدى وايمٔمٙمؿ، وَمثؾ َمـ مل يرهمع زمذيمؽ رأؽًم٣م ومل يٗمٌؾ هدى اهلل 

 .»ايمذي أرؽمٙم٦م زمف

دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م ًمٞم٧ًم دقمقة ومتٜم٦م، ودقمقة أهؾ اًمًٜم٦م ًمٞم٧ًم دقمقة طمزسمٞم٦م وًمٙمٜمٝم٤م 

ت٤مب اهلل اًمذي ومٞمف ؿمٗم٤مء ُٕمراض ىمٚمقسمٜم٤م، ي٘مقل رب اًمٕمزة ذم يمت٤مسمف يمام ؾمٛمٕمتؿ دقمقة إمم يم

٣مراً ﴿اًمٙمريؿ:  ًَ ٓح طَم ٥ٌم يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َوٓ َيِزيُد ايمٓمح٣مظمكَِِم إِ ـَ ايْمُٗمْرآِن ََم٣م ُهَق ؾِمَٖم٣مٌء َوَرمْحَ ُل َِم  ﴾َوُٞمٛمَزِّ

٣َم ايمٛمح٣مُس وَمْد صَم٣مَءسمْ ﴿، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: [61]آهاء: ُ٘مْؿ َي٣م َأُّيه ـْ َرزمِّ ُ٘مْؿ ََمْقفِمَٓم٥ٌم َِم

٥ٌم يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكِمَ  ُدوِر َوُهدًى َوَرمْحَ ، وم٤مًمدقمقة سمحٛمد اهلل ىمد ٟمٗمع [35]يقٟمس: ﴾َوؾِمَٖم٣مٌء ظم٣َِم دِم ايمِمه

اهلل هب٤م يمثػًما ُمـ اعمًٚمٛملم، واًمٗمْمؾ ذم هذا هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وٟمحـ حمت٤مضمقن إمم 

 ٚمؽ اًمدقمقة إمم اهلل رومٕمف اهلل قمزوضمؾ:اًمدقمقة أيمثر ُمـ طم٤مضمتٝم٤م إًمٞمٜم٤م، ومٛمـ اٟمًٚمؽ ذم ؾم

ـْ َدفَم٣م إلَِم ﴿ ح ـُ وَمْقًٓ مِم ًَ ـْ َأضْم ٙمِِٚمكمَ  اهللَِوََم ًْ ـَ اظمُْ ٛمِل َِم  .[55]ومّمٚم٧م: ﴾َوفَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم َووَم٣مَل إِٞمح

ًا َوَٞمذِ ﴿ ُمٜمزًم٦م رومٞمٕم٦م وفمٞمٗم٦م إٟمٌٞم٤مء: ٌَممِّ ٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك ؾَم٣مِهدًا َوَُم ٣م ايمٛمحٌِله إِٞمح َ *  يراً َي٣م َأُّيه

اصم٣ًم َُمٛمغِماً  اهللَِوَدافِمٝم٣ًم إلَِم   .[24-23]إطمزاب: ﴾زم١ِمِْذٞمِِف َوِهَ

وم٤مًمدقمقة إمم اهلل هل وفمٞمٗم٦م إٟمٌٞم٤مء، واضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أن يدقمق إمم اهلل سمحدود 

ُم٤م يًتٓمٞمع، وذم طمدود ُم٤م يٕمرف ُمـ هذا اًمديـ، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف 

ٌََٔمٛمِل اهللِقِم َأْدفُمق إلَِم وُمْؾ َهِذِه ؽَمٌِٝم﴿ اًمٙمريؿ: ـِ اسمح ، ومٛمـ [226]يقؾمػ:﴾فَمعَم زَمِِمغَمٍة َأَٞم٣م َوََم

ومٕمٚمٞمف أن يدقمق إمم اهلل، وُم٤م ُمـ أطمد ممـ  يم٤من يزقمؿ أو يدقمل أٟمف ُمـ أشم٤ٌمع حمٛمد 

ًمديف رء ُمـ اًمٕمٚمؿ إٓ واًمٜم٤مس حمت٤مضمقن إمم دقمقشمف، ومٗمل اعمجتٛمع اعمًٚمؿ ُمـ ٓ حيًـ 
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ٓ شمٔمٜمـ أن اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ حيًٜمقن أن ي٘مرأوا وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب، وذم  أن ي٘مرا وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب،

اعمجتٛمع اعمًٚمؿ ُمـ ٓ يٛمٞمز سملم اعمًٚمؿ واًمٙم٤مومر، وذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ ُمـ ٓ يٛمٞمز سملم 

وسملم اًمدقمقة إمم اًمٕمروسم٦م وإمم اًم٘مقُمٞم٦م،  اًمدقمقة إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ـْ ؽَمَٔمتِفِ ﴿مم: إذن ومٙمؾ ُمًٚمؿ يمام ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤م ، [5]اًمٓمالق:﴾يمُِٝمٛمِْٖمْؼ ُذو ؽَمَٔم٥ٍم َِم

قمٜمدك ضمزء قمؿ اعمًٚمٛمقن حمت٤مضمقن إمم أن شمٕمٚمٛمٝمؿ هذا وإن ؿمٙمٙم٧م ذم يمالُمل ذه٧ٌم 

 أو ذه٧ٌم إمم اًم٘مرى دمد ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ ٓ حيًـ يّمكم. إمم اًمًٝمٚملم

ًمِمٞمققمل إُمر ُمٝمؿ ُم٤ًمسم٘م٦م سملم اإلؾمالم واًمٙمٗمر، هؾ شمٕمٚمٛمقن أٟمف سمٚمٖمٜمل أن احلزب ا

آؿمؽمايمل اًمٙم٤مومر يّمؾ إمم أىمَم اًمدٟمٞم٤م، ُمـ أىمَم اًمٌالد اًمٞمٛمٜمٞم٦م إمم أىمَم اًمٌالد 

اًمٞمٛمٜمٞم٦م ويٓمٚمٕمقا ذم اجل٤ٌمل اًمِم٤مه٘م٦م وذم اًمٗمٞم٤مذم واًم٘مٗم٤مر ُمـ أضمؾ أن يدقمق إمم اًمٙمٗمر، أُم٤م 

ُمًٚماًم وهداه اهلل قمغم يديؽ أو همػم ُمًٚمؿ  تأٟم٧م وم٠مٟم٧م شمدقمق إمم اهلدى، إذا دقمق

همقاهلل ٕن ُّيدي اهلل فمعم يديؽ رصماًل واضمًدا «سمـ أيب ـم٤مًم٥م:  ًمٕمكمي٘مقل  وم٤مًمرؾمقل 

 سمـ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م ؾمٝمؾ، »طمغم يمؽ َمـ محر ايمٛمٔمؿ

 أن اًمٜمٌل  :ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف "صحٞمح ُمًٚمؿ"وذم 

أصمقرهؿ َمـ دفم٣م إلم هدى ىم٣من يمف َمـ إصمر َمثؾ أصمر َمـ سمٌٔمف ٓ يٛمٗمص َمـ «ىم٤مل: 

ؾمٝمًئ٣م، وَمـ دفم٣م إلم واليم٥م ىم٣من فمٙمٝمف َمـ ايمقزر َمثؾ أوزار َمـ سمٌٔمف ٓ يٛمٗمص َمـ 

، وم٠مٟم٧م إذا دقمقت ُمًٚماًم وهداه اهلل قمغم يديؽ رسمام أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم »أوزارهؿ ؾمٝمًئ٣م

                                                        

 اؾمؿ مؽان يًؽـف اًمٌدو.( 2617)

 (.2406( )م 2942)خ ( 2618)

 (.2674)م ( 2619)
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 يقوم٘مف أن يٙمقن داقمًٞم٤م إمم اهلل.

ٓمٚم٦ٌم أقمرف رضماًل ُمـ أرض احلرُملم قمٜمده دم٤مرة صٖمػمة وُم٤م طمّمؾ ُمٜمٝم٤م دومٕمف ًم

اًمٕمٚمؿ طمتك رسمام جيد اًمِمخص ذم اًم٘مٝمقة يٕمٛمؾ وي٘مقل ًمف: يمؿ يٕمٓمٞمؽ ص٤مطم٥م اًم٘مٝمقة؟ 

ذًمٙمؿ اًمرضمؾ اًمذي  .ي٘مقل: يمذا ويمذا ىم٤مل: اذه٥م واـمٚم٥م قمٚماًم وأٟم٤م أقمٓمٞمؽ ُم٤م يٕمٓمٞمؽ

ٓ ي٘مرأ وحيٗمظ ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًم٘مرآن، ًمٙمٜمف ٓ ي٘مرأ وٓ يٙمت٥م، ذًمٙمؿ اًمرضمؾ اعمخٚمص ٟمٗمع اهلل 

ون وإٓ ومقاهلل ىمد همزيٜم٤م ىمد همزيٜم٤م، اًمت٤مضمر ٓ يٌخؾ سمامًمف، سمف، وم٤مُٕمر حمت٤مج إمم شمٕم٤م

واًمداقمل إمم اهلل ٓ يٌخؾ سمٜمٗمًف وٓ سمدُمف، وهٙمذا ذو اجل٤مه ٓ يٌخؾ سمج٤مهف، رب اًمٕمزة 

شْمِؿ ﴿ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ِ ْٕ َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ايْمػِمِّ َوايمتحْٗمَقى َوٓ سَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ا

ـَ آََمٛمُقا ىُمقُٞمقا َأْٞمَِم٣مَر ﴿، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: [1ة:]اعم٤مئد﴾َوايْمُٔمْدَوانِ  ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

  .[22]اًمّمػ:﴾اهللِ

َح٥مومٜمحـ ُمٓمٚمقب ُمٜم٤م أن ٟمٜمٍم ديـ اهلل وإن مل ٟمٗمٕمؾ  ًْ سمٚمح٤مٟم٤م، ٓ شمٔمٜمقا أن  ومًٜمُ

اًمِمٞمققمٞملم يرمحقن أسم٤مك أو أظم٤مك أو ىمريٌؽ، اًمِمٞمققمٞمقن ٓ يرمحقن أطمًدا، جي٥م أن يٌلم 

وُمـ يمذب ضمرب، ومٚمٞمذه٥م إمم قمدن ًمػمى آصم٤مر وم٘مر ُمدىمع وظمقف ُمزقم٩م ًمٚمٛمجتٛمع 

ويمٗمر سمقاح، ٓ يٖمروا ؿم٤ٌمسمٜم٤م سم٤مًمٙمذب ُم٤م قمٜمدهؿ إٓ اًمٙمذب، وىمد ذيمرٟم٤م ذم همػم ُمرة ىمّم٦م 

ذيمره٤م ًمٜم٤م سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م وٓ سمد ُمـ أن ٟمذيمره٤م ٕضمؾ أن شمٕمرومقا أن دقمقهتؿ ُمٌٜمٞم٦م قمغم 

غم ص٤مطم٥م ديم٤من ذم صٕمدة وإذا قمٜمده اًمٙمذب واخلداع، رضمؾ ُمـ اًمدقم٤مة إمم اهلل وىمػ قم

رضمؾ يدقمقه إمم احلزب آؿمؽمايمل وي٘مقل: احلزب آؿمؽمايمل ؾمٞمزوج أسمٜم٤مءك ويٌٜمل 

هلؿ سمٞمقشًم٤م ويٕمٓمل هلؿ ؾمٞم٤مرات، وم٘م٤مل ًمف: يمؿ ًمؽ ذم احلزب؟ ىم٤مل: زم ُمًجؾ مخ٦ًم 

 قمنمة ؾمٜم٦م، ىم٤مل: وم٠مٟم٤م ٓ أقمرومؽ إٓ هسمقشًم٤م ذم اًمِمقارع، ومام هلؿ ٓ يٌٜمقن ًمؽ سمٞمًت٤م وٓ
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يٕمٓمقٟمؽ ؾمٞم٤مرة وٓ يزوضمقٟمؽ؟ دقمقة ُمٗمْمقطم٦م وًمٙمٜمف واضم٥م قمغم أهؾ احلؼ أن 

يتحريمقا، وُم٤م أطمًٜمٝم٤م أن يًتِمٝمدوا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وم٤محلٛمد هلل اعمًٚمؿ يتقىمع إطمدى 

َمـ ؿمٙم٤م ايمُمٜم٣مدة زمِمدق «ي٘مقل:  احلًٜمٞملم إُم٤م اًمِمٝم٤مدة وإُم٤م اًمٜمٍم، واًمرؾمقل 

  .»زمٙمٕمف اهلل َمٛم٣مزل ايمُمٜمداء وإن َم٣مت فمعم همراؾمف

ًمٞم٧ًم سمخ٤ًمرة أن شمرزق اًمِمٝم٤مدة، ومٛمٜم٤م ُمـ سمٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر ُم٤م ي٘م٤مرب اًمًتلم وُمٜم٤م ُمـ 

أفمامر أَمتل َم٣م زمكم «خيؼمٟم٤م قمـ إيمثري٦م ي٘مقل:  سمٚمغ ُم٤م ي٘م٤مرب إرسمٕملم، واًمٜمٌل 

، وم٠مي ؾمٕم٤مدة وأي راطم٦م ىمد قمِمتٝم٤م ذم طمٞم٤مشمؽ؟ وًمٙمـ ذم »ايمًتكم إلم ايمًٌٔمكم

قا اعمداومع، رسمام حيًقن سمًٕم٤مدة أيمثر مم٤م ٟمحس هب٤م أومٖم٤مٟمًت٤من حت٧م ؿمٔمػ اًم٘مٜم٤مسمؾ ىمد أًمٗم

َمـ ىم٣مٞم٦م «إذ ي٘مقل:  ٟمحـ8 ٕن اًم٘مٚمقب ه٤مهٜم٤م ُمٕمٚم٘م٦م سم٠مُمقر ؿمتك، وصدق اًمٜمٌل 

ايمدٞمٝم٣م ٞمٝمتف صمٔمؾ اهلل همٗمره زمكم فمٝمٛمٝمف، وؾمت٦م فمٙمٝمف ؾمٚمٙمف، ومل يٟمسمف َمـ ايمدٞمٝم٣م إٓ َم٣م ىمت٤م يمف، 

ومٙمٌف، وأسمتف ايمدٞمٝم٣م وهل وَمـ ىم٣مٞم٦م أطمرة ٞمٝمتف َجع اهلل يمف ؾمٚمٙمف، وصمٔمؾ نمٛم٣مه دم 

 ، أو هبذا اعمٕمٜمك.»رانمٚم٥م

ُمنموع اًمزراقم٦م  ،ذاك قمٜمده ؟صمؿ ًمٞمٗمٙمر يمؾ واطمد ُمٜم٤م ذم ٟمٗمًف، يمؿ ُمنموقًم٤م قمٜمده

اًمتل ًمٞمس هل٤م طمد، وذاك قمٜمده ُمنموع اًمتج٤مرة اًمذي ًمٞمس ًمف طمد، وُمِم٤مريع ًمٞمس هل٤م 

                                                        

 ريض اهلل قمـف.( قمـ ؾمفؾ سمـ ؾمعد 1909)م ( 2620)

( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف وهق ذم 2/1415( واسمـ ماضمة )9/537رواه اًمؽممذي )( 2621)

 (.1285)اًمصحقح اعمًـد( )

 "اجلامع اًمصحقح"( وهمػمه قمـ زيد سمـ صماسمت ريض اهلل قمـف، وهق ذم 5/183رواه أمحد )( 2622)

(1/12.) 



 0161 الْادعٕ رمحُ اهلل تعاىل خلطب ّذلاضزات ّمْاعظ اإلماو اجملدد اللبرياجلامع 

، وىمد ىمٓمٕمٜم٤م هن٤مي٦م، ٓ يّمٚمحٜم٤م إٓ اًمرضمقع إمم يمت٤مب اهلل وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 ُمِمقاًرا ذم اًمدٟمٞم٤م ومام وضمدٟم٤م إٓ اًمتٕم٥م واعمِم٘م٦م.

، وًمٙمٜمٝم٤م وم٤مُٕمر ظمٓمػم وٓ ٟمريد أن ٟمخرج قمـ يمت٤مب اهلل وقمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ذم  أُمقر شمدومٕمٜم٤م وشمِمدٟم٤م إًمٞمٝم٤م، وٟمحـ سمحٛمد اهلل ُمع يمت٤مب اهلل وُمع ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

اًمًٜم٦م ٓ سمد أن يتدارؾمقا اًمقوع دروؾمٜم٤م وذم شمآًمٞمٗمٜم٤م وذم دقمقشمٜم٤م، ًمٙمٜمف إذا اضمتٛمع أهؾ 

يم٤من اًمٜم٤مس )سمـ اًمٞمامن ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  ك يٌٞمٜمقا ًمٚمٜم٤مس ظمٓمر اًمنم، ومحذيٗم٦مطمت

  .(قمـ اخلػم ويمٜم٧م أؾم٠مًمف قمـ اًمنم خم٤موم٦م أن يدريمٜمل ي٠ًمًمقن رؾمقل اهلل 

وذيمر احلدي٨م، ؿم٤مهدٟم٤م ُمـ هذا أٟمف يٜمٌٖمل أن شمٕمرف ؿمٞمًئ٤م مم٤م يدور طمقًمؽ ٓ ٟمٙمقن 

ٙمقيتٞملم ُم٤م ؿمٕمروا سم٤مٓطمتالل إٓ سمٕمد ُم٤م ظمرج سمٕمْمٝمؿ ًمّمالة اًمٗمجر، طمتك يم٢مظمقاٟمٜم٤م اًم

فمـ أهنؿ ُمـ  .إن سمٕمْمٝمؿ ظمرج ًمٚمّمالة ومقضمد ضمٜمقًدا وم٘م٤مل: أؾم٠مل اهلل أن ي٤ٌمرك ومٞمٙمؿ

ضمٜمقد احلٙمقُم٦م ٕهنؿ يم٤مٟمقا ُمتقضمًلم ُمـ صدام صدُمف اهلل سم٤مًمٌالء، وسمٕمدُم٤م ظمرج ُمـ 

ف، اًمِمٞمققمٞم٦م اًمتل يدقمق إًمٞمٝم٤م احلزب تالل، ومٞمٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمتٜمٌطماًمّمالة قمرف أٟمف آ

آؿمؽمايمل ُمـ دظمؾ ذم احلزب آؿمؽمايمل وهق يٕمرف قم٘مٞمدشمف اخلٌٞمث٦م ومٝمق يٕمتؼم يم٤مومًرا، 

اُمرأشمف ٓ حتؾ ًمف، وإن ُم٤مت ٓ يرصمف أىمرسم٤مؤه، وإن ُم٤مت أطمد ُمـ أىمرسم٤مئف ومال يرصمف8 ٕٟمف 

وإن شمٚمًٌقا سم٤مإلؾمالم هؿ يٕمتؼم يم٤مومًرا سم٤مهلل ويم٤مومًرا سمٙمت٤مب اهلل، ومال شمٔمٜمقا أهنؿ ىمد همػموا 

طمتك وًمق اسمتدأوا يمالُمٝمؿ سمًٌؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ  .ي٘مقًمقن: احلٞم٤مة ُم٤مدة واهلل ظمراوم٦م

ومٝمق شمًؽم ٟمريد ُمٜمٝمؿ إن يم٤مٟمقا ص٤مدىملم ذم اًمتقسم٦م أن يٕمٚمٜمقه٤م ُمـ اإلذاقم٦م أهنؿ شم٤مسمقا إمم اهلل 
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إؾمالم إؾمالم  قمـ اًمِمٞمققمٞم٦م وأن يرومٕمقا ويتخٚمقا قمـ هذا احلزب ُمـ مجٞمع اعمدن اًمٞمٛمٜمٞم٦م،

٤ًٌم ًمٚمحزب اخلٌٞم٨م اًمِمٞمققمل أيـ اإلؾمالم؟ رب اًمٕمزة ي٘مقل  وهؿ يمؾ ًمٞمٚم٦م يٗمتتحقن ُمٙمت

َٝم٣مِة ﴿ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ْٚمٛم٣َم زَمْٝمٛمَُٜمْؿ ََمِٔمٝمَُمَتُٜمْؿ دِم احْلَ ًَ ـُ وَم َؽ َٞمْح ُٚمقَن َرمْح٦ََم َرزمِّ ًِ َأُهْؿ َيْٗم

ْٞمَٝم٣م َوَرهَمْٔمٛم٣َم زَمْٔمَّمُٜمْؿ هَمْقَق زَمْٔمٍض َدَرصَم٣مٍت  يمَِٝمتحِخَذ زَمْٔمُّمُٜمْؿ زَمْٔمّم٣ًم ؽُمْخِرّي٣ًم َوَرمْح٦َُم َرزمَِّؽ  ايمده

ح٣م جَيَْٚمُٔمقنَ   .[51]اًمزظمرف: ﴾طَمغْمٌ مِم

ْٙمٛم٣َم زَمْٔمَّمُٜمْؿ فَمعَم زَمْٔمٍض َويَمْمطِمَرُة َأىْمػَمُ ﴿وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  اْٞمُٓمْر ىَمْٝمَػ هَمّمح

َؾ زَمْٔمَّمُ٘مْؿ  اهللُوَ ﴿ وشمٕم٤ممم: ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف[12]آهاء: ﴾َدَرصَم٣مٍت َوَأىْمػَمُ سَمْٖمِّمٝمالً  هَمّمح

ْزِق   .[52]اًمٜمحؾ:﴾فَمعَم زَمْٔمٍض دِم ايمرِّ

قمٜمد أن أظمذوا إُمقال ُمـ إهمٜمٞم٤مء وإرايض سمٕمدن وؾمٚمٛمقه٤م ًمٚمناسمٞم٧م اًمذيـ ٓ 

حيًٜمقن اًمزراقم٦م ُم٤مذا طمّمؾ؟ ٟمٌت٧م إرايض اًمٓمٚمح وإؿمج٤مر ذم أُم٤ميمـ اًمزراقم٦م 

 وومًدت أُم٤ميمـ اًمزراقم٦م.

 ايمٞم٦م وم٤ًمد ذم اًمدٟمٞم٤م واًمديـ.وم٤مًمِمٞمققمٞم٦م آؿمؽم

اًمٜم٤مس حيؽمومقن وهق يريد أن جيٚمس ذم ُم٘مره وي٠ميمؾ ُمـ يمدك وُمـ قمرىمؽ، صمؿ يٚمٌس 

قمغم اًمٜم٤مس، وأظمقف ُم٤م أظم٤مف أهنؿ يٕمرومقن أهنؿ ٓ ىمرار هلؿ هبذه اًمتًٛمٞم٦م، وٓ ٟمدري 

إٓ وىمد ؾمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ سم٤مؾمؿ آظمر ؿم٠من احلزسمٞملم إذا شمرايمٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًميسم٤مت، ٓ ٟمدري 

 ىمد ؾمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ سم٤مؾمؿ آظمر هذا أُمر ٟمتقىمٕمف.إٓ و

ُمـ أضمؾ هذا ومٞمٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمتٛمًؽ وأن ٟمٕمرف آصم٤مرهؿ ودقمقهتؿ طمتك وًمق ًمًٌقا 

اًمٕمامئؿ وًمق أـمٚم٘مقا اًمٚمحك، عم٤مذا ٓ يردون أُمقال اعم٤ًميملم ذم قمدن؟ عم٤مذا ٓ يردون 

ص٤مدىملم ذم  سمٞمقت اعم٤ًميملم ذم قمدن؟ وعم٤مذا ٓ يردون صمروات اعم٤ًميملم ذم قمدن إن يم٤مٟمقا
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أن إُمر ؾمٝمؾ، ومٚمق أن احلزب مل يًتج٥م ًمف إٓ ىمٚمٞمؾ  دقمقهتؿ؟ وٓ شمٔمٜمقا ي٤م إظمقان

ؾمٞمٌ٘مك هـم٤مًٟم٤م ذم ضمًد اًمِمٕم٥م اًمٞمٛمٜمل، يمٗمر سمقاح، اًمٌٕمثٞم٦م وإن صٗم٘مقا هل٤م وأُم٤م اًمدقم٤مة 

٤ًٌم سمؽ، وأُم٤م أٟم٧م  إمم اهلل ومقه٤مسمٞم٦م، ٓ وه٤مسمٞم٦م سمٕمد اًمٞمقم، أُم٤م أٟم٧ِم  ي٤م سمٕمثٞم٦م آؿمؽمايمٞم٦م ومٛمرطم

٤ًٌم سمؽ، ٓ أدري أيـ قم٘مقل اًمٞمٛمٜمٞملم ىمد شمراضمٕم٧م روؾمٞم٤م قمـ آؿمؽمايمٞم٦م  ي٤م ؿمٞمققمٞم٦م ومٛمرطم

وشمراضمٕم٧م يمثػم ُمـ اًمٌٚمدان، وقمرومقا أهن٤م وم٤ًمد ًمٚمدٟمٞم٤م واًمديـ، وأصح٤مسمٜم٤م يريدون أن 

 إٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن. ،ي٘مٞمٛمقا ًمٜم٤م ؿمٞمققمٞم٦م ذم صٜمٕم٤مء وذم ُمدن اًمٞمٛمـ

وٓ شمٔمـ أهنؿ ، ، وأصمٜمك قمغم أهٚمٝم٤مل اًمٌالد اًمٞمٛمٜمٞم٦م اًمتل أصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م اًمرؾمق

ُؿو ،ؾمٞمؽميمقٟمؽ ذم ُمزرقمتؽ يؽميمقٟمؽ ذم ُمًجدك، وذاك يؽميمقٟمف ذم ُمٙمتٌتف، وذاك  أهنَّ

يؽميمقٟمف ذم ؾمٞم٤مرشمف، ذم قمدن يمؾ يقم وهؿ يدقمقهنؿ ؿمٖمٚمقهؿ قمـ أقمامهلؿ، ىمد ي٘مقل 

اوٓمروا إًمٞمف،  اًم٘م٤مئؾ: إهنؿ ىمد شمريمقا يمثػًما مم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف، مل يؽميمقا مم٤م هؿ قمٚمٞمف إٓ ُم٤م

اإليامن يامن «ي٘مقل:  وإٓ ومام ُمٕمٜمك طمزب اؿمؽمايمل ذم سمٚمدة ُمًٚمٛم٦م واًمرؾمقل 

أٟم٧م اؿمؽمايمل يم٤مومر،  !، صمؿ ٟمًٛمع ُمـ ي٘مقل: أٟم٤م اؿمؽمايمل ُمًٚمؿ»واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م

أٟم٧م سمٕمثل يم٤مومر ظم٤مرج ُمـ ديـ اإلؾمالم، ٓ جيقز أن  !وٟمًٛمع ُمـ ي٘مقل: أٟم٤م سمٕمثل ُمًٚمؿ

ي٘مْمقا قمٚمٞمؽ، وًمٞم٧ًم اعم٠ًمًم٦م قمٜم٤مًدا إذا يمٜم٧م شمٙمره اًمِمٞمخ يزوضمؽ اعمًٚمٛمقن وجي٥م أن 

أٟم٧م أطمرىم٧م ٟمٗمًؽ ووٞمٕم٧م  ،ٓ .أٟم٤م أذه٥م وأؾمجؾ ذم احلزب آؿمؽمايمل :شم٘مقل

وضمقر اعمِم٤ميخ وفمٚمٛمٝمؿ، وضمقر اًم٘م٤ميض ُمّمٚمح وص٤مًمح وقمكم وومالن، ضمقر  ،ٟمٗمًؽ

 ه١مٓء وفمٚمٛمٝمؿ ًمٞمس سمٌمء إمم ضمقر اًمِمٞمققمٞم٦م وفمٚمٛمٝم٤م.
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ىمٌٞمٚمتف، وحيذر  ؿمخصومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٜمٌف وأن حيذر يمؾ  اًمِمٞمققمٞم٦م أفمٚمؿ ُمـ يمؾ فم٤ممل،

إظمقاٟمف، وإن أطمٌٌتؿ أن ٟمخرج إمم اًم٘مرى وإمم اعمدن وٟمدقمق إمم اهلل وٟمحذر ُمـ اًمِمٞمققمٞم٦م 

وُمـ اًمٌٕمثٞم٦م، اًمٌٕمثٞم٦م هل أظم٧م اًمِمٞمققمٞم٦م وُمـ يمذب ضمرب، ومٚمٞمذه٥م إمم اًمٕمراق يرى 

ذم أُمريٙم٤م يًتٓمٞمٕمقن أن  ظمقوًم٤م ُمزقمًج٤م ووم٘مًرا ُمدىمًٕم٤م وىمتاًل ًمٚمديـ، اًمدقم٤مة إمم اهلل

يتحريمقا، واًمدقم٤مة ذم اًمٕمراق ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن يدقمقا، سمؾ ُمْم٧م أزُمٜم٦م ي٘مقًمقن: اًمِم٤مب 

اًمذي يّمكم صالة اًمٗمجر وخيرج إمم صالة اًمٗمجر يتٝمؿ ويراىم٥م، صالة اًمٗمجر اًمتل 

َمـ صعم ايمٖمجر همٜمق دم ذَم٥م اهلل، همال يْم٣ميمٌٛم٘مؿ اهلل زمًمء َمـ «: ي٘مقل ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل 

  .»َمـ صعم ايمػمديـ دطمؾ اجلٛم٥م«وي٘مقل أيًْم٤م: ، »ذَمتف

واعمراد سم٤مًمؼمديـ صالة اًمٕمٍم وصالة اًمٗمجر، وهٙمذا أيًْم٤م اًمتل ي٘مقل ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل 

َمـ صعم ايمٔمُم٣مء دم َج٣مفم٥م هم٘مٟمٞمام وم٣مم ٞمِمػ ايمٙمٝمؾ، وَمـ صعم ايمٖمجر دم َج٣مفم٥م «: 

أزُمٜم٦م ، صالة اًمٗمجر ذم اًمٕمراق إذا ظمرضم٧م شمّمكم ُمْم٧م »هم٘مٟمٞمام وم٣مم ايمٙمٝمؾ ىمٙمف

وهل شمٕمتؼم هتٛم٦م وىمد شمراىم٥م، أظمؼمين أخ ؾمقري ي٘مقل: ٓ يًتٓمٞمع أطمد ُمٜم٤م أن يٕمٞمش 

وٓ أن يتقفمػ، وٓ أن يدظمؾ اًمدوائر احلٙمقُمٞم٦م إٓ إذا يم٤من ُمًجاًل ذم طمزب اًمٌٕم٨م، 

أشمدرون إمم ُمـ يٜمت٥ًم طمزب اًمٌٕم٨م اًمذي يتٌجح سمف يمثػم ُمـ ُمِم٤ميخ اًم٘م٤ٌميؾ اعمٗمتقٟملم 

٥م إمم ُمٞمِمٞمؾ قمٗمٚمؼ اًمٜمٍماين، أٟم٧م أهي٤م اًمٌٕمثل إُم٤مُمؽ ُمٞمِمٞمؾ وي٘مقل: أٟم٤م سمٕمثل؟ إٟمف يٜمتً

 .قمٗمٚمؼ اًمٜمٍماين، وٟمحـ إُم٤مُمٜم٤م رؾمقل اهلل 
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 ي٘مقل ىم٤مئؾ اًمٌٕمثٞم٦م:

ــذهٌل ـــ ُم ــل قم ـــ ُمٚمت ــؾ قم  ٓ شمً

 

ــــريب  ــــؽمايمل قم ــــل اؿم ــــ٤م سمٕمث  أٟم

 وي٘مقل آظمر: 

ـــ٤م ـــد سمٞمٜمٜم ـــر يقطم ـــغم يمٗم ـــل قم  ومح

 

 وأهاًلوؾمــــٝماًل سمٕمــــده سمجٝمــــٜمؿ 

ٙمتٌتٜم٤م، وٓ أن ٟمخرج ُمـ ُم٤ًمضمدٟم٤م وأن ٟمْمٞمع ٟمحـ واهلل ٓ ٟمريد أن ٟمخرج ُمـ ُم 

دىمٞم٘م٦م ُمـ اًمقىم٧م وًمٙمـ إُمر ظمٓمػم، يمام ىمٚم٧م ًمؽ ؾمٞم٠مشمقن ويًحٌقن سمٚمحٞمتؽ ُمـ 

ُمزرقمتؽ ويًحٌقن سمٚمح٤مٟم٤م ُمـ ُم٤ًمضمدٟم٤م وُمـ ُمٙمت٤ٌمشمٜم٤م إذا مل ٟم٘مؿ ذم وضمف هذه إطمزاب 

 اخلٌٞمث٦م.

ذم ديـ اهلل، ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٗم٘مف ذم ديـ اهلل طمتك ٟمًتٓمٞمع أن ٟمقاضمٝمٝمؿ، واًمتٗم٘مف 

واًمتٕمٚمؿ أرض قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أن ٟمقضمف هلؿ اعمداومع واًمرؿم٤مؿم٤مت، صمؿ سمٕمد ذًمؽ سمٕمض اًمٜم٤مس 

ٟمّمح وىمٞمؾ ًمف: ٓ شمًجؾ ذم طمزب اًمٌٕم٨م، ىم٤مل: ٓ سمد أن ٟمًجؾ ذم طمزب، ومٗمل أي 

طمزب ٟمًجؾ؟ ٓ، احتد ُمع إظمقاٟمؽ اعمًٚمٛملم ٓ يٚمزم أن شمًجؾ ذم طمزب ُمـ 

ومٝمل دقمقات ضم٤مهٚمٞم٦م يتؼمأ ُمٜمٝم٤م اإلؾمالم،  احلزسمٞم٤مت، أي طمزب ٓ جيقز أن شمًجؾ ومٞمف،

ىمؾ أَمر اجل٣مهٙمٝم٥م «ذم طمج٦م اًمقداع:  ىم٤مل وضمؾ، اًمرؾمقل  اًمقٓء واًمؼماء هلل قمز

 .»َمقوقع حت٦م ومدَمل

أٟم٧م شمًجؾ إن ؿم٤مء اهلل ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ سملم اًمدقم٤مة إمم اهلل، شم٘مػ ذم وضمف احلزب 

يمٚمف، ومال سمد ُمـ اًمتٗم٘مف ذم اًمِمٞمققمل، وذم وضمف احلزب اًمٌٕمثل ذم وضمف أصح٤مب اًم٤ٌمـمؾ 

ـْ ىُمؾِّ همِْروَم٥ٍم ﴿ديـ اهلل وم٢من إُمر ظمٓمػم، ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  هَمَٙمْقٓ َٞمَٖمَر َِم

                                                        

 ( قمـ ضماسمر وىمد شمؼدم.1218رواه مًؾؿ )( 2628)
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ُٜمْؿ  ـِ َويمُِٝمٛمِْذُروا وَمْقََمُٜمْؿ إَِذا َرصَمُٔمقا إيَِمْٝمِٜمْؿ يَمَٔمٙمح ي ُٜمقا دِم ايمدِّ َِمٛمُْٜمْؿ ؿَم٣مِئَٖم٥ٌم يمَِٝمَتَٖمٗمح

، ومٛمج٤مًمس اًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل وجم٤مًمس اًم٘م٤مت وجم٤مًمس احلزسمٞم٦م [211]اًمتقسم٦م:﴾حَيَْذُرونَ 

يمـ سمزوٓ ومدَم٣م «ي٘مقل:  ؾمتْمٞمٕمؽ، ي٤م قمٌداهلل جي٥م أن شمت٘مل اهلل ذم وىمتؽ، واًمرؾمقل 

 ، وم٠مٟم٧م ُمًئقل قمـ قمٛمرك.»فمٚمره همٝمام أهمٛم٣مه«، وُمٜمٝم٤م: »ضمتك يًٟمل فمـ أرزمع فمٌد

وقمغم أي  وٟمٗمًؽ هل رأس ُم٤مًمؽ، ٓ سمد أن شمدري إذا ىم٤مشمٚم٧م ٕي رء شم٘م٤مشمؾ،

رء شم٘م٤مشمؾ، وم٘مد روى ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل 

  .»ؽمٝمٟمَت زَم٣من ٓ يدري اظمٗمتقل همٝمام ومتؾ، وٓ ايمٗم٣مسمؾ همٝمام ومتؾ«: اهلل 

ومٝمذا هق زُم٤من اًمٗمتـ اًمذي ٟمٕمٞمش ومٞمف، ومٜمحـ ذم زُمـ ومتـ جي٥م أن ٟمتٗم٘مف ذم ديـ اهلل 

ة، وهٜم٤مك دقم٤مي٤مت جي٥م أن ٟمتٜمٌف هل٤م: دقم٤مي٤مت اًمت٘مدم طمتك ٟمٌتٕمد قمـ اًمٗمتـ قمغم سمّمػم

ودقم٤مي٤مت اًمت٘مدم واًمتٓمقر واًمٕمروسم٦م وحترير اعمرأة، وم٤مًمذي يتٗم٘مف ذم ديـ اهلل دقمقشمف ُمـ 

 وقمغم يُمؾٍّ ، إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  يمت٤مب اهلل إمم يمت٤مب اهلل، وُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

وإٓ ومقاهلل ؾمٞمٌتٚمٕمٜم٤م أقمداء  وم٠مهؾ اًمًٜم٦م حمت٤مضمقن إمم شمزاور ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، وإمم شمٕم٤مون

 اإلؾمالم.

اًمٜم٤مس ٓ  اًمٜم٤مسي اًمذي يٜمت٥ًم إمم مج٤مل قمٌدوىمد ذيمرين أطمد اإلظمقة سم٤محلزب 

اًمٜم٤مس ُم٤مذا قمٛمؾ سم٤مًمٞمٛمـ؟ وُم٤مذا قمٛمؾ سم٤مًمدقم٤مة إمم اهلل سمٛمٍم؟ يم٤من  رمحف اهلل، مج٤مل قمٌد

ييسمف:  ييب اًمداقمل إمم اهلل سمٛمٍم طمتك يٖمِمك قمٚمٞمف، وإذا ىم٤مل ي٤م رب ي٘مقل ًمف اًمذي

                                                        

ًٕمٌاين ( وهمػمه مـ طمديث أيب سمرزة ريض اهلل قمـف، وصححف اًمشقخ ا2417رواه اًمؽممذي )( 2629)

 .407سمشقاهده، راضمع رياض اًمصاحللم سمتحؼقؼـا رىمؿ 

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2908)م ( 2630)
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أٟم٤م رسمؽ، يمٗمر سمقاح، إذا ىم٤مل: ي٤م اهلل، ذيمرت هذا زيٜم٥م اًمٖمزازم ذم يمت٤مب أي٤مم ُمـ طمٞم٤ميت 

إذا ىم٤مل: ي٤م اهلل ىم٤مل ًمف اًمذي ييسمف: ظمؾ اهلل ي٠ميت ويٜم٘مذك ُمـ هذه احل٤ٌمل اعمِمدود هب٤م، ًمق 

يمٗمر سمقاح ٓ يزال اإلظمقة  .اًمٜم٤مس ذم أهع وىم٧م ٟمخرضمؽ ي٤م مج٤مل قمٌد :ىمٚم٧م

ر مم٤م أحلؼ هبؿ ذم اًمًجقن، وإن يم٤من هٜم٤مك ؿم٤ٌمب شمٚم٘مقا أىمٌح ُمـ هذا اعمٍميقن ذم ذقم

اًمٜم٤مس ًمٞمس ومٙمره ومٙمًرا إؾمالُمًٞم٤م، ومٙمره ومٙمر  ًمذي ؾمٛمٕمتٛمقه ًمتٕمٚمٛمقا أن مج٤مل قمٌدا

أُمريٙمل ورود، هٜم٤مك يمت٤مب سمٕمٜمقان اعمٞمث٤مق اًمٕمريب، ضم٤مء وومد ُمـ اًمٕمراق ووومد ُمـ 

ل وذم اًمٜمٝم٤مي٦م ي٘مقل هلؿ مج٤مل ؾمقري٤م وهؿ سمٕمثٞمقن ًمٞمتحدوا ُمع ُمٍم وـم٤مل اًمٙمالم وـم٤م

اًمٜم٤مس: إُم٤م أن ٟمخت٤مر ُمـ يمؾ طمزب ظمٞم٤مره يمام ذم روؾمٞم٤م وأُم٤م أن ٟمخت٤مر طمزسملم يمام  قمٌد

 ذم أُمريٙم٤م.

وم٤مُٕمر ظمٓمػم جي٥م أن ٟمتٜمٌف هلذا، وٓ قمٚمٞمؽ أن شمٕمٞمش سمٕمٞمًدا قمـ هذه احلزسمٞم٤مت، 

٤م أقمامر، اًمذي ٟمٜمّمحؽ أن شمٕمٞمش سمٕمٞمًدا قمـ هذه احلزسمٞم٤مت ويٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ أٟمف ًمٞمس هل

يمام ذاب ُمّمٓمٗمك  ؾمتذوب هذه احلزسمٞم٤مت ويٌ٘مك يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

اًمٜم٤مس، ويمام ذاب سمق رىمٌٞم٦م، ويمام ذاب همػمهؿ  شمقرك اًمٓم٤مهمٞم٦م، ويمام ذاب مج٤مل قمٌدأشم٤م

ُمـ أئٛم٦م اًمٙمٗمر واًمْمالل، يٜمٌٖمل أن شمٕمٚمؿ أن اإلؾمالم ؾمٞمٌ٘مك قمغم رهمؿ أٟمقومٝمؿ وىمقاهتؿ 

قمقاصػ خيتؼم اهلل هب٤م قم٤ٌمده، ومرب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف وؾمٞمٌ٘مك اإلؾمالم، وُم٤م هل إٓ 

ْتُٜمُؿ ﴿اًمٙمريؿ:  ًح ٌْٙمُِ٘مْؿ ََم ـْ وَم ـَ طَمَٙمْقا َِم ٛمح٥َم َوظمَح٣م َيْٟمسمُِ٘مْؿ ََمَثُؾ ايمحِذي ٌُْتْؿ َأْن سَمْدطُمُٙمقا اجْلَ
ًِ َأْم ضَم

ـَ آ ؽُمقُل َوايمحِذي اُء َوُزيْمِزيُمقا ضَمتحك َيُٗمقَل ايمرح ح ٌَْٟمؽَم٣مُء َوايميح َأٓ إِنح  اهللِ ََمٛمُقا ََمَٔمُف ََمَتك َٞمٌْمُ ايْم

ىُمقا َأْن امل ﴿، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: [122]اًمٌ٘مرة: ﴾وَمِري٤ٌم  اهللَِٞمٌْمَ  ٤َم ايمٛمح٣مُس َأْن ُيؼْمَ
ًِ َأضَم

 .[1]اًمٕمٜمٙمٌقت: ﴾َيُٗمقيُمقا آََمٛمح٣م َوُهْؿ ٓ ُيْٖمَتٛمُقنَ 
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ذٟم٤م ُمـ اًمٗمتـ، وأن جيٕمؾ وم٤مًمٗمتٜم٦م ؾمتحّمؾ وًمٙمـ ٟم٠ًمل اهلل أن يثٌتٜم٤م وٟم٠ًمل اهلل أن يٕمٞم

سمٞمٜمٝمؿ، ومٞمٜمٌٖمل أن ٟمدقمق اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن جيٕمؾ سم٠مؾمٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ، ومٞمٜمٌٖمل  سم٠مؾمٝمؿ

أن ٟمدقمق اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن جيٕمؾ سم٠مؾمٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ، ومٚمـ يًؽميح اعمًٚمٛمقن إٓ إذا ضمٕمؾ 

قمغم احلؼ وطمٙمٛمقا اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٞمام  ، وإذا دمٛمٕمقااهلل سم٠مؾمٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ

ٍء هَمُحْ٘مُٚمُف إلَِم ﴿ٗمقا ومٞمف: اظمتٚم ـْ َرْ هَم١مِْن سَمٛم٣َمَزفْمُتْؿ ﴿ ،[22]اًمِمقرى:﴾اهللَِوََم٣م اطْمَتَٙمْٖمُتْؿ همِٝمِف َِم

وُه إلَِم  ٍء هَمُرده ؽُمقِل إِْن ىُمٛمُْتْؿ سُم٠ْمَِمٛمُقَن زمِ  اهللِدِم َرْ طِمرِ  ٣مهللَِوايمرح ْٔ ، وهٜم٤مك [37]اًمٜم٤ًمء:﴾َوايْمَٝمْقِم ا

، طمزب اإلظمقان اعمًٚمٛملم سمٕمد أن قمرف ومِمٚمف أطمزاب ضم٤مهٚمٞم٦م أٟمّمح سم٤مًمٌٕمد قمٜمٝم٤م

وشمقاًم٧م اًمٙمت٥م اعمتٙم٤مصمرة طمقًمقا أٟمٗمًٝمؿ إمم طمزب اًمتجٛمع، وهٙمذا أيًْم٤م مجٕمٞم٦م 

ْٝمُتُٚمقَه٣م َأْٞمُتْؿ َوآزَم٣مُؤىُمْؿ ََم٣م َأْٞمَزَل ﴿ احلٙمٛم٦م: ٓح َأؽْماَمٌء ؽَمٚمح ـْ  اهللُإِْن ِهَل إِ ٣م َِم ِِبَ

 .ؾمقل اهلل ، يمٗم٤مٟم٤م يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م ر[15]ًمٜمجؿ:﴾ؽُمْٙمَْم٣منٍ 

واحلٛمد هلل ٟمٌنميمؿ أن اعمًٚمٛملم ذم صحقة وذم ي٘مٔم٦م ًمٞمس هل٤م ٟمٔمػم ذم مجٞمع اًمٌالد 

اإلؾمالُمٞم٦م، ٓ شمٞم٠مؾمقا وشمٔمٜمقا أن اًمدٟمٞم٤م ىمد ظمرسم٧م، أو أن اًمًامء ىمد اٟمٓمٌ٘م٧م قمغم 

اعمًٚمٛمقن سمحٛمد اهلل ذم مجٞمع اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م يتقىمٕمقن ٟم٤مدي اجلٝم٤مد ذم  ،إرض، ٓ

 ؾمٌٞمؾ اهلل.

ٚمٞمٜم٤م أن هنلء دقمقشمٜم٤م، وأن هنلء أٟمٗمًٜم٤م عمقاضمٝم٦م اًمِمٞمققمٞملم واًمٌٕمثٞملم ومٞمج٥م قم

                                                        

 يعـل: أقمداء اإلؾمالم.  (2631)

 يعـل: أقمداء اإلؾمالم.  (2632)

 يعـل: اعمًؾؿلم.  (2633)
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، وًمٜمٍمة اًمّم٤محللم ذم واًمٜم٤مسيلم، وهٙمذا أيًْم٤م ًمٜمٍمة إظمقاٟمٜم٤م إومٖم٤مٟمٞملم

، ومٚمًٓملم، أُم٤م ي٤مه قمروم٤مت اًمٕمٚمامين ومال يًتحؼ اًمٜمٍم، ٟم٠ًمل اهلل أن يٌٕمده

هؿ اًمذيـ ومٞمٝمؿ أٟم٤مس  وًمٙمـ أصح٤مب احلج٤مرة وأصح٤مب اًمزضم٤مج اًمتل يرُمقن هب٤م

ص٤محلقن، أُم٤م ي٤مه قمروم٤مت ومٕمٚمامين ٓ شمِمٖمٚمٜم٤م اًمِمٞمققمٞم٦م سم٤مًمٞمٛمـ قمـ ىمْمٞم٦م ومٚمًٓملم وم٘مد 

همزاٟم٤م اًمِمٞمققمٞمقن ذم قم٘مر دورٟم٤م وًمًٜم٤م ٟمِمٛم٧م سم٢مظمقاٟمٜم٤م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم، وًمًٜم٤م ٟمحذر قمـ 

 ٟمٍمهتؿ وًمٙمٜمٜمل أىمقل ًمؽ: إُمر ظمٓمػم جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمًتٕمد وأن ٟمقاضمف اًم٤ٌمـمؾ يمٚمف.

 اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م، وأن يتقوم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم. أؾم٠مل اهلل

*** 

                                                        

 وسمعد أن ىمتؾقا أظماكا ذم اهلل اًمشقخ مجقؾ اًمرمحـ شمقىمػـا، وطمًٌـا اهلل وكعؿ اًمقيمقؾ/اًمشقخ.( 2634)

 ىمد أسمعده اهلل شمعامم.  (2635)
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 زمًؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 اهلل وطمده ٓ ذيؽ وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ

 ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

أُم٤م سمٕمد: وم٘مد ـمٚم٥م ُمٜمل همػم واطمد ُمـ إظمقاين ذم اهلل أن أؾمجؾ ذيًٓم٤م أو أيمت٥م 

 .ضُمٚمُّفيمت٤مسًم٤م ذم ًمّمقص اًمدقمقة ومل أمتٙمـ ُمـ ذًمؽ، وُم٤م ٓ يدرك يمٚمف ٓ يؽمك 

 "اًمّمحٞمحلم"، وذم »إن يم٘مؾ أَم٥م همتٛم٥م، وهمتٛم٥م أَمتل اظم٣مل«ي٘مقل:  واًمٜمٌل 

وَمـ يتِمػم «: ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

واهلل َم٣م ايمٖمٗمر أطمُمك «: ، وي٘مقل اًمٜمٌل »يِمػمه اهلل، وَمـ يًتٔمٖمػ ئمٖمف اهلل

فمٙمٝم٘مؿ، ويم٘مـ أطمُمك أن سمٖمتح فمٙم٘مٝمؿ َمـ زهرة ايمدٞمٝم٣م، همتٛم٣مهمًقه٣م ىمام سمٛم٣مهمًقه٣م، 

 .»همتٜمٙم٘م٘مؿ ىمام أهٙم٘متٜمؿ

ِٖمكمَ ﴿٤من رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: وإذا يم ـَ إَِذا اىْمَت٣ميُمقا *  َوْيٌؾ يمِْٙمُٚمَْمٖمِّ ايمحِذي

                                                        

( مـ طمديث يمعب سمـ قمقاض ريض اهلل قمـف وهق ذم 2336( واًمؽممذي )6/629رواه أمحد )( 2636)

 (.1/41ًمإلمام اًمقادقمل ) "اجلامع اًمصحقح"

 ( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف.1053( )م 6470)خ ( 2637)

 ( قمـ قمؿرو سمـ قمقف ريض اهلل قمـف.2961( )م 6425)خ ( 2638)
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َتْقهُمقنَ  ًْ ونَ *  فَمعَم ايمٛمح٣مِس َي ، إذا يم٤من إُمر [5-2]اعمٓمٗمٗملم: ﴾َوإَِذا ىَم٣ميُمقُهْؿ َأْو َوَزُٞمقُهْؿ ُُيِْنُ

قال اًمٜم٤مس سم٤مؾمؿ ومٞمٛمـ يٓمٗمػ ذم اعمٙمٞم٤مل وًمف ويؾ وهق اًمٕمذاب، ومٙمٞمػ سمٛمـ خيتٚمس أُم

 اًمدقمقة صمؿ يًتٖمٚمٝم٤م عمّم٤محلف اخل٤مص٦م.

إن اًمِمخص اًمٌٕمٞمد قمـ هذا اعمج٤مل رسمام يٚمقم اًمتج٤مر وي٘مقل: إهنؿ يًٞمئقن اًمٔمـ سمٛمـ 

أشم٤مهؿ ويريد اعم٤ًمقمدة، وًمٙمـ اًمقاىمع أن اًمذي يٜمٌٖمل أن يالم هؿ ًمّمقص اًمدقمقة اًمذيـ 

ٕم٤مرض، ويِمؽمون هب٤م خيتٚمًقن أُمقال اًمٜم٤مس صمؿ يٌٜمقن هب٤م اًم٘مّمقر، ويِمؽمون هب٤م اعم

 إرايض.

وإٟم٤م إًمٞمف  ،هذا اًمٙمالم ًمٞمس ذم اخلٞم٤مل سمؾ هق أُمر واىمع، وإمم اهلل اعمِمتٙمك وإٟم٤م هلل

راضمٕمقن، وي٤م هل٤م ُمـ ٟمٙم٦ٌم وي٤م هل٤م ُمـ ظم٤ًمرة، أن يٜمتٙمس اًمداقمل إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

ـْ َدفَم٣م إلَِم ﴿إمم هذه احل٤مًم٦م:  ح ـُ وَمْقًٓ مِم ًَ ـْ َأضْم ـَ وَ  اهللَِوََم ٛمِل َِم فَمِٚمَؾ َص٣محِل٣ًم َووَم٣مَل إِٞمح

ٙمِِٚمكمَ  ًْ  .[55]ومّمٚم٧م:﴾اظمُْ

إن أهؾ اًمدٟمٞم٤م ىمد يٙمذسمقن ٕضمؾ اًمدٟمٞم٤م ويت٘م٤مشمٚمقن ويتخ٤مصٛمقن ويتٗمرىمقن سمٕمد 

اًمتجٛمع ُمـ أضمؾ اًمدٟمٞم٤م، وًمٙمـ إذا طمدث هذا ُمـ اًمدقم٤مة إمم اهلل وم٢مهن٤م اًمٜمٙم٦ٌم اًمٕمٔمٞمٛم٦م، 

٠مشمٞمٜم٤م إمم ه٤مهٜم٤م سمٌمء ُمـ اهلداي٤م ُمـ وًمٙمـ اهلل قمزوضمؾ سم٤معمرص٤مد، ويم٤من سمٕمض اًمٜم٤مس ي

صمٞم٤مب وقمٓمقرات وأذـم٦م وم٤مرهم٦م ًمٜمًجؾ ومٞمٝم٤م، وذم ذات ُمرة أرؾمؾ ًمٜم٤م إمم ُمٙم٤من 

مخًقن أًمػ ري٤مل ؾمٕمقدي وم٘م٤مل: أٟم٤م اًمذي أذه٥م هل٤م، وىمد يمٜم٧م ىمٚم٧م: ٟمرؾمؾ هل٤م ومالًٟم٤م، 

 ىم٤مل: ٓ أٟم٤م اًمذي أذه٥م هل٤م، وذه٥م اًمرضمؾ صمؿ مل ٟم٘مػ ًمف قمغم قملم وٓ أصمر، ويم٤من قمٜمده

ويم٤مًم٦م ُمٜمل ذم اؾمتالُمٝم٤م، وًمٙمـ قم٤مىمٌف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٘مد ٟمزل إمم ُمٍم وُمٕمف 

ؾم٤ٌمئؽ ذه٥م يريد أن يِمؽمك ُمع ؿمخص ذم ديم٤من ويريد أن يتزوج وم٘مٌْم٧م قمٚمٞمف 
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اعم٤ٌمطم٨م وأظمذت مجٞمع ُم٤م ُمٕمف وؾمجـ ُم٤م ؿم٤مء اهلل، وًمًٜم٤م ٟم٘مقل هذا ؿم٤مُمتلم، ويٕمٚمؿ اهلل 

 ومراج قمٜمف.أٟمٜم٤م سمذًمٜم٤م ضمٝمقدٟم٤م قمٜمد اعمًئقًملم ذم اإل

وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يٛمكم ًمٚمٔم٤ممل طمتك إذا أظمذه مل يٗمٚمتف، صمؿ اًمت٘مٞم٧م سمف وي٠ميت 

سم٤مٓقمتذارات، وٟمحـ ًمٞمس قمٜمدٟم٤م وىم٧م وٟمؽمومع أيًْم٤م أن ٟم٠مظمذه إمم اًم٘م٤ميض قمكم طمتك 

خيرج سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف طمٙماًم ـمقياًل، وًمٙمـ ىمٚمٜم٤م ؾمٞم٠ميت هب٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، يم٤من هذا ذم سمدء اًمدقمقة 

ظمقان ُمٍميقن، وقمٜمدٟم٤م سمٕمض اإلظمقة اًمٞمٛمٜمٞملم ٟمٜم٘مٓمع ذم يمثػم ُمـ ويم٤من قمٜمدٟم٤م إ

إوىم٤مت اعم٤مئ٦م اًمري٤مل اًمٞمٛمٜمل ٟمٕمتؼمه٤م همٜمٞمٛم٦م وشمٜمٗمٕمٜم٤م سم٢مذن اهلل قمز وضمؾ، واهلل ؾمٌح٤مٟمف 

وشمٕم٤ممم خيٚمػ وأٟم٤م أقمتؼم هذا اعمٕمٝمد آي٦م ُمـ آي٤مت اهلل، وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هيٞمئ ويٞمن 

 زاهؿ اهلل ظمػًما.سم٠مٟم٤مس ٓ أقمرومٝمؿ ويًٕمقن ضم٤مهديـ ضم

سمؾ وصٚمتٜمل ىمٌؾ أي٤مم مخ٦ًم قمنم أًمػ ري٤مل ؾمٕمقدي، وم٘مٚم٧م: ُمـ أيـ هذا؟ ىم٤مًمقا: 

ُمـ جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمامل يِمتٖمٚمقن ويٗمروقن قمغم يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ذم اًمِمٝمر ُم٤مئ٦م ري٤مل، 

وم٘مٚم٧م: أىمرئقهؿ اًمًالم وىمقًمقا هلؿ: إن هذا اًمٗمٕمؾ ًمٞمس سمٛمنموع وهذا اعم٤مل ىمد وصؾ، 

ة أظمرى، ومٛمـ شمٞمن ًمف رء وأراد أن ي٤ًمقمد اًمدقمقة ومٕمؾ، أُم٤م وًمٙمـ ٓ يٗمٕمٚمقن هذا ُمر

 يٗمٕمٚمف، ومٜمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم ُم٤م هٞم٤م وقمغم ُم٤م ين. هذا ومام يم٤من اًمٜمٌل 

َمـ دفم٣م إلم طمغم همٙمف َمثؾ أصمر َمـ سمٌٔمف ٓ «: واًمدقمقة اًمتل ي٘مقل ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل 

 ٕن ُّيدي اهلل فمعم واهلل«سمـ أيب ـم٤مًم٥م:  ، وي٘مقل ًمٕمكم»يٛمٗمص َمـ أصمقرهؿ ؾمٝمًئ٣م

، أرؾمؾ ؿمخص سمٕمد داع ذم اًمٞمٛمـ »يديؽ رصماًل واضمًدا طمغم يمؽ َمـ محر ايمٛمٔمؿ

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2674) رواه مًؾؿ  (2639)

 ( قمـ ؾمفؾ سمـ ؾمعد ريض اهلل قمـفام.2406( )م 2942)خ ( 2640)
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ُمـ أضمؾ أن يٌح٨م أًمديف ُمدارس أم ًمٞمس ًمديف ُمدارس، وذه٥م سمف ذًمؽ اًمِمخص إمم 

قمامرة ُمٖمٚم٘م٦م وىم٤مل: هذه هل اعمدرؾم٦م، وم٘م٤مل: ٟمريد أن ٟمدظمٚمٝم٤م، ىم٤مل: اعمٗم٤مشمٞمح ًمٞم٧ًم 

 قمٜمدي.

س أُمقال ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اًمذيـ يرضمك أن يٜمٗمع اهلل هبؿ اإلؾمالم وأقمٔمؿ ُمـ هذا اظمتال

واعمًٚمٛملم، واعمًٚمٛمقن ذم مجٞمع إىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م يٜمتٔمرون ظمػًما ُمـ هذه اعمدرؾم٦م، صمؿ 

ي٠ميت اًمٚمّمقص اًمذيـ مهٝمؿ أن ي٠ميمٚمقا وينمسمقا ومهٝمؿ أن يدظمروا وخيتٚمًقا وأصٌحقا 

 ُمثؾ اعمج٤مٟملم.

ٛمٕمٝمد وص٤مر يٙمت٥م اًمٙمت٤مسم٤مت ويْمع قمٚمٞمٝم٤م : ؿمخص يٛمٜمل زور ظمتاًم ًمٚمقضية أخرى

ظمتٛمف، وًمٙمـ احلٛمد هلل مل يقومؼ ًمٚمٙمت٤مسم٦م اعمقضمقدة قمغم ظمتٛمل وٓ خلتؿ اعمٕمٝمد اًمذي هق 

ُمقضمقد قمٜمدٟم٤م، سمؾ أشمك ًمف سمٙمالم ُمـ قمٜمده وومْمحف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم أيدي سمٕمض 

ت٥م ، ومٙمأهؾ اخلػم8 ٕٟمف يمت٥م إمم سمٕمض أهؾ اخلػم وذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي يمت٥م إًمٞمف قم٤ممل

ي٘مقل ُم٘مٌؾ  سمـ ه٤مدي اًمقادقمل، وم٤مًمِمٞمخ ٓ ي٠مًمػ أن اًمرمحـ ُم٘مٌؾ ي٘مقل: ُمـ أسمق قمٌد

اًمرمحـ ومٝمق يٕمرف أن ُمـ طمرف ضمر وأيب جمرور سم٤مًمٞم٤مء8 ٕٟمف ُمـ  اسمـ ه٤مدي: ُمـ أسمق قمٌد

اًمرمحـ  ٦م وىم٤مل: ٓ سمد أن يٙمٚمٛمٜم٤م أسمق قمٌدإؾمامء اخلٛم٦ًم، وم٠مظمذشمف اًمري٦ٌم ذم هذه اًمرؾم٤مًم

سمـ ومالن قمٜمدٟم٤م وي٘مقل: إٟمؽ يمت٧ٌم ًمف ذم ُمًجد  إمم آل مجٞمدة: ومالن ٚمٞمٗمقن، ومٜمزًم٧مسم٤مًمت

وذم ُم٤ًمقمدة؟ وم٘مٚم٧م: مل أومٕمؾ، وسمٕمد ذًمؽ اسمتاله اهلل سمٛمـ ـمٕمٜمف ذم رضمٚمف وم٘مٓمع سمٕمض 

أقمّم٤مب رضمٚمف وأصٌح ذم قمرضم٦م ؿمٜمٞمٕم٦م ٓ ي٘مقم إٓ قمغم احلامٓت، واهلل قمز وضمؾ ي٘مقل 

شْمِؿ  َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ايْمػِمِّ ﴿ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ِ ْٕ َوايمتحْٗمَقى َوٓ سَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ا

  .[1]اعم٤مئدة:﴾َوايْمُٔمْدَوانِ 
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سمـ سمِمػم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ اًمٜمٕمامن "اًمّمحٞمحلم"وذم 

َمثؾ اظم٠مَمٛمكم دم سمقادهؿ وسمرامحٜمؿ وسمٔم٣مؿمٖمٜمؿ ىمٚمثؾ اجلًد إذا اؾمت٘مك َمٛمف فمّمق «: 

 .»سمدافمك يمف ؽم٣مئر اجلًد زم٣محلٚمك وايمًٜمر

ٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اًمذيـ يتٛمٜمقن أن يِمؽموا اًمٙمت٤مب اًمقاطمد، أو رسمام ي٘مؾ اعم٤مل قمـ ذاء ـم

دوم٤مء ًمف وٕهٚمف ذم اًمِمت٤مء، ورسمام يرهم٥م أطمدهؿ ذم اًمزواج ومال يًتٓم٤مع ُمٕم٤موٟمتف، أو 

 حيت٤مج إمم اٟمت٘م٤مل إمم ُمٙم٤من آظمر ًمٕمؾ اهلل يٜمٗمع سمف اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ومال يًتٓم٤مع ُمٕم٤موٟمتف.

ون ذم اًمناء واًمياء، وي١مصمرون اًمٕمٚمؿ قمغم ُم٤م خيقض ومٞمف ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اًمذيـ يّمؼم

اعمجتٛمع ُمـ اًمؽمف ومجع إُمقال واًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل، وآصمروا اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، ومٞم٠ميت ُمـ 

يتٚمّمص، وىمد قمزُم٧م قمغم أن أؾمؽم قمٚمٞمٝمؿ ذم هذا اًمنميط8 ٕٟمٜمل ىمد شمٙمٚمٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ ذم 

ٕمٝمؿ رضمؾ أرؾمؾ سمٕمض إذـم٦م، واًمّمحٞمح أٟمٜمل أهمر، وم٘مد ضم٤مءين أظمقان ُمـ شمٕمز وُم

ًمٞمٜمٔمر طم٤مًم٦م اًمدقمقة ه٤مهٜم٤م وهٜم٤مك ويمت٤ٌم ٟمّمػ اًمّمٗمح٦م وىم٤مل: ٟمحـ ُمًتٕمجٚمقن وٟمريد 

أن شمقىمع ذم آظمر اًمّمٗمح٦م وومالن يقىمع ذم آظمر اًمّمٗمح٦م صمؿ ٟمرؾمؾ هب٤م، ومقاوم٘متٝمؿ قمغم 

اًمتقىمٞمع ذم آظمر اًمّمٗمح٦م، وم٢مذا هؿ ي٘مٚمٌقن اعم٤ًمقمدة وًمٞمس ًمدهيؿ ـم٤مًم٥م واطمد، وم٢من 

أهؾ اخلػم شمٙمقن هلؿ، ومقصٚم٧م إزم اًمرؾم٤مًم٦م: أٟمٜم٤م ىمد ىمرأٟم٤م  اعم٤ًمقمدة اًمتل شم٠ميت ُمـ سمٕمض

سمـ ومالن، ومٙمت٧ٌم: سم٠من اعمراد اعم٤ًمقمدة  ٞمٕم٤مت أن اعم٤ًمقمدة شمٜمت٘مؾ إمم ومالناًمرؾم٤مًم٦م واًمتقىم

 ًمٚمدقمقة ًمٞم٧ًم اعم٤ًمقمدة اًمتل ختص ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ سمدُم٤مج واحلٛمد هلل.

أصٌح  ومٜمحـ ٟم٠مؾمػ ضمًدا أن يٙمقن اًمِمخص حلٞمتف متأل صدره وٓ شمدري إٓ وىمد
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ًمًّم٤م ُمـ اًمٚمّمقص، ومٗمل ذات ُمرة وذم أي٤مم ُمْم٧م أشم٤مين آت وهق يٛمٜمل ؾم٤ميمـ أن 

سم٤معمدطمٞمٜم٦م وم٘م٤مل: ًم٘مد ذه٧ٌم إمم سمٕمض اًمٜم٤مس وىم٤مل: إهنؿ قم٤مزُمقن قمغم سمٜم٤مء ُمًجد سمٕمدن، 

وم٠مٟم٤م أريد أن شمٕمٓمٞمٜمل ورىم٦م ذم اؾمتالم اعمٌٚمغ، ومٚمام رأيتف ُمٚمًح٤م ظمٗم٧م ُمٜمف، صمؿ سمٕمد ذًمؽ 

ُمٙمت٦ٌم اًمٜم٤ًمء، وُمـ ذًمؽ اًمقىم٧م وهق يًتٖمؾ هذه ىمٚم٧م: ؾمٜمٕمٓمٞمؽ ورىم٦م ُمـ أضمؾ 

 اًمقرىم٦م ذم اعمديٜم٦م وذم همػم اعمديٜم٦م ضم٤مءين ظمؼمه، ويٜمت٘مؾ هب٤م ومل أر ًمف وضمًٝم٤م.

ومٝمذه شمقسم٦م ُمـ أن أيمت٥م ٕطمد ُم٤م دام أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يٞمن سم٤مخلػم إمم هٜم٤م، 

 ٤مٟمف وشمٕم٤ممم.ومٚمامذا اًمٙمت٤مسم٦م وعم٤مذا اًمٕمجٚم٦م قمغم إُمقر؟ ٟمٗمقض أُمرٟم٤م إمم اهلل ؾمٌح

إٓ مجع إُمقال، وٓ أدري يمٞمػ جيٛمٕمقن إُمقال صمؿ  هؿٌّ سم٘مل أٟم٤مس ًمٞمس هلؿ 

شمًٚمط قمٚمٞمٝم٤م احلٙمقُم٦م وشم٠مظمذه٤م، وم٘مد يم٤من قمٜمدٟم٤م ه٤مهٜم٤م ُمدرس ُمـ اإلظمقان اعمٗمٚمًلم 

وهق ُمٍمي، واحلٙمقُم٦م سمٕمد ىمْمٞم٦م اًمزاوي٦م احلٛمراء واًمتل هل سملم اعمًٚمٛملم واًمٜمّم٤مرى 

درت سمٕمض اًمنميم٤مت، وُمـ مجٚمتٝم٤م ذيم٤مت ًمٌٕمض ووىمػ اًم٤ًمدات ُمع اًمٜمّم٤مرى صق

 اإلظمقان اعمٗمٚمًلم، ومٝمؿ يتٚمّمّمقن ُٕمقال اًمٜم٤مس صمؿ يًٚمط قمٚمٞمٝمؿ اًمٔمٚمٛم٦م ويٜمتزقمقهن٤م.

 ذم دقمقشمف، وم٘مد يم٤من اًمٜمٌل  وم٤مًمقاضم٥م قمغم اًمدقم٤مة إمم اهلل أن ي٘متدوا سم٤مًمٜمٌل 

 َمـ صمٜمز صمٝمش ايمٔمنة همٙمف اجلٛم٥م، َمـ صمٜمز نم٣مزًي٣م همٗمد«إذا طمدث أُمر ُمٝمؿ ىم٤مل: 

 .»نمزا

ُمـ طمدي٨م  "صحٞمح ُمًٚمؿ"إًمٞمف أٟم٤مس قم٤مُمتٝمؿ ُمـ ُمي يمام ذم  ىمدموقمٜمد أن 

، »ايمِمالة صم٣مَمٔم٥م«وىم٤مل:  سمـ قمٌداهلل: قمراة جمت٤ميب اًمٜمامر، متٕمر وضمف رؾمقل اهلل  ضمرير

                                                        

 .ُمعؾَّؼًا. ووصؾف أمحد وؾمـده طمًـ ( قمـ قمثامن ريض اهلل قمـف2778خ )( 2642)
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ُ٘مُؿ ايمحِذي ﴿وىم٤مل سمٕمد محد اهلل واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف:  صمؿ ظمٓم٥م اًمٜمٌل  ُٗمقا َرزمح ٣َم ايمٛمح٣مُس اسمح َي٣م َأُّيه

ُٗمقا طَمٙمَ  ٣مًء َواسمح ًَ
ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح َِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ  اهللََٗمُ٘مْؿ َِم

َْرضَم٣مَم إِنح  ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ـَ آََمٛمُقا ﴿ ،[2]اًمٜم٤ًمء: ﴾ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َروِمٝم٣ٌمً  اهللَايمحِذي سَم ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ُٗمقا  ََم٦ْم يمَِٕمدٍ  اهللَاسمح سمِمدق رصمؾ َمـ «: ، صمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل [26]احلنم:﴾َويْمَتٛمُْٓمْر َٞمْٖمٌس ََم٣م وَمدح

، ومج٤مء رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر سمٍمة شمٙم٤مد يمٗمف »، َمـ درمهف، َمـ ص٣مع زمره، َمـ شمقزمفديٛم٣مره

: شمٕمجز قمٜمٝم٤م، سمؾ ىمد قمجزت قمٜمٝم٤م، ومتت٤مسمع اًمٜم٤مس طمتك رأي٧م يمقُملم قمٜمد رؾمقل اهلل 

يتٝمٚمؾ يم٠مٟمف ُمذه٦ٌم، صمؿ  ـمٕم٤مم، ومرأي٧م وضمف رؾمقل اهلل يمقًُم٤م ُمـ صمٞم٤مب ويمقًُم٤م ُمـ 

َمـ ؽمـ دم اإلؽمالم ؽمٛم٥م ضمًٛم٥م همٙمف أصمره٣م وأصمر َمـ فمٚمؾ ِب٣م إلم يقم «: ىم٤مل اًمٜمٌل 

ايمٗمٝم٣مَم٥م ٓ يٛمٗمص َمـ أصمقرهؿ ؾمٝمًئ٣م، وَمـ ؽمـ دم اإلؽمالم ؽمٛم٥م ؽمٝمئ٥م ىم٣من فمٙمٝمف وزره٣م 

  .»ووزر َمـ فمٚمؾ ِب٣م إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ٓ يٛمٗمص َمـ أوزارهؿ ؾمٝمًئ٣م

رأى رضماًل قمغم هٞمئ٦م رصم٦م وم٠مُمرهؿ أن يتّمدىمقا قمٚمٞمف ذم  وذم اًمًٜمـ أن اًمٜمٌل 

أن يتّمدىمقا قمٚمٞمف،  اعمًجد، ومتّمدىمقا قمٚمٞمف سمثقسملم، ومج٤مء رضمؾ آظمر وم٠مُمر اًمٜمٌل 

، أي ٕٟمف حمت٤مج ومج٤مء اًمرضمؾ اًمذي أقمٓمل صمقسملم سم٠مطمد اًمثقسملم ومزضمره اًمٜمٌل 

 إًمٞمف ومال يٕمٓمل ُمـ صمقسمٞمف ؿمٞمًئ٤م.

وم٠مرؾمؾ إمم ٟم٤ًمئف  ، وقمٜمد أن ىمدم وٞمػ إمم اًمٜمٌل يٗمٕمؾ اًمٜمٌل  ومٝمٙمذا يم٤من

ومٙمؾ واطمدة ُمٜمٝمـ شم٘مقل: ًمٞمس قمٜمده٤م رء، صمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل  »هؾ فمٛمدهـ رء؟«وىم٤مل: 

وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر: أٟم٤م، وم٠مظمذه وىم٤مل ُٓمرأشمف، وم٘م٤مًم٧م:  »َمـ يّمٝمػ هذا؟«: 

                                                        

 (.2/182) "اًمصحقحاجلامع "( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف وهق ذم 5/63رواه اًمـًائل )( 2644)
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ٗمئل اًمناج وأريف أٟمٜم٤م واهلل ُم٤م قمٜمدي إٓ ـمٕم٤مم أوٓدي، وم٘م٤مل: إذا طمي اًمٕمِم٤مء وم٠مـم

ومد فمج٤م اهلل َمـ صٛمٝمٔم٘مام َمع «: ٟم٠ميمؾ ُمٕمف وإوٓد ٟمقُمٞمٝمؿ، ومٚمام أصٌح ىم٤مل اًمٜمٌل 

ِٜمؿْ ﴿، وأٟمزل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: »وٝمٖم٘مام ًِ َويَمْق ىَم٣مَن ِِبِْؿ  َوُي٠ْمشمُِروَن فَمعَم َأْٞمُٖم

 .[7]احلنم:﴾طَمَِم٣مَص٥مٌ 

ظمذ أُمقال اًمٜم٤مس ويٙمدؾمٝم٤م يٗمٕمؾ قمٜمد احل٤مضم٦م اعمٚمح٦م، ومال ي٠م ومٝمٙمذا يم٤من اًمٜمٌل 

أو يٌٜمل هب٤م اًمٕمامرات، أو يِمؽمي هب٤م إرايض أو يٗمتح هب٤م اعمٕم٤مرض، ًمٙمـ يم٤من يٜمٗمؼ ُم٤م 

 .أشم٤مه 

ومٓمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ؾمقاء أيم٤مٟمقا سم٤مًمٞمٛمـ، أم يم٤مٟمقا سمٛمٍم، أم يم٤مٟمقا ذم اًمًقدان، أو ذم اجلزائر 

 يتٛمٜمقن أن اهلل هيٞمئ هلؿ ُم٤م يٙمٗمٞمٝمؿ طمتك يتٗمرهمقا ًمٚمٕمٚمؿ واًمدقمقة.

 ومال يًتٓمٞمع أن يِمؽميف، "شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م"ض اًمِم٤ٌمب سمٛمٍم حي٥م أن يِمؽمي سمٕم

، سمٌٞمت٤مً هذا قمٜمد أن ٟمزًم٧م إمم ُمٍم، وسمٕمض اًمِم٤ٌمب سمٕمدن يتٛمٜمك أن اهلل يٞمن ًمف  رأي٧م

ومٝمذه إُمقال اًمتل ي٠مظمذه٤م اًمٚمّمقص ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ أطمؼ هب٤م، صمؿ أٟم٧م أهي٤م اًمت٤مضمر ُمًئقل 

يًتٖمؾ جلٛمٕمٞم٦م ٓ يرضمك أن يٜمٗمع هب٤م اهلل  قمـ ُم٤مًمؽ ومرسمام يًتٖمؾ ذم احلزسمٞم٦م، ورسمام

 اإلؾمالم واعمًٚمٛملم.

وم٠مىمقل: ه١مٓء اًمذيـ يتٚمّمّمقن ويتحٞمٚمقن قمغم اظمتالس أُمقال اًمٜم٤مس، ي٤م طمٌذا ًمق 

قمّم٤مة وص٤مر يذه٥م إمم اًمديم٤ميملم وي٘مقل: ي٤م رب ي٤م  رسمط أطمدهؿ زٟمٌٞماًل ذم قمٜم٘مف وأظمذ

ك أٟمف أظمؼمين سمٕمض إظمقاين ذم يمريؿ، ًمٙم٤من ظمػًما ًمف ُمـ أن هيلم اًمٕمٚمؿ وهيلم اًمديـ، طمت

اهلل أن اًمٞمٝمقد سم٠مُمريٙم٤م ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل عم٤م رأوا إىم٤ٌمل اًمٜم٤مس قمغم اإلؾمالم شمزيقا سمزي اعمًٚمٛملم 

قمامُم٦م وضم٦ٌم وقمّم٤م ويذهٌقن إمم أسمقاب اًمديم٤ميملم ُمـ أضمؾ أن ي٠ًمًمقا ٓ ُمـ أضمؾ اعم٤مل، 
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٘مدُمقن قمغم ًمٚمٜمّم٤مرى: هذا اإلؾمالم اًمذي شم وُي٘م٤ملسمؾ ُمـ أضمؾ أن يٜمٗمروا قمـ اإلؾمالم 

َمـ ؽمٟمل ايمٛم٣مس سم٘مثًرا «ي٘مقل:  اًمدظمقل ومٞمف ؾمتٙمقٟمقن ؿمح٤مشملم ُمثٚمٜم٤م هٙمذا، واًمٜمٌل 

ٓ سمزال اظمًٟميم٥م زم٣ميمُمخص ضمتك «: ، وي٘مقل اًمٜمٌل »هم١مٞمام يًٟمَلؿ َمـ ٞم٣مر صمٜمٛمؿ

، ومٞمٜمٌٖمل اًمتٗمرىم٦م سملم اعم٠ًمًم٦م وُم٤م ًمق أقمٓمٞم٧م، »يٙمٗمك اهلل ويمٝمس دم وصمٜمف َمزفم٥م حلؿ

إذا أفمْمٝم٦م َمـ هذا اظم٣مل همال سمرده، هم١من ىمٛم٦م حمت٣مصًم٣م إيمٝمف «: ي٘مقل ًمٕمٛمر وم٢من اًمٜمٌل 

، أو هبذا اعمٕمٜمك ومٗمرق سملم اعم٠ًمًم٦م وسملم ُم٤م شمٕمٓمك، »أطمذسمف وإٓ سهمتف دم َمِم٣مرهمف

واًم٘مٜم٤مقم٦م ـمٞم٦ٌم ومرسمام شمتقق ٟمٗمًؽ إمم اعم٤مل وإمم طمٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م ومتٜمتزع سمريم٦م اًمٕمٚمؿ، وأٟم٤م 

٦ٌم اًمٕمٚمؿ، ويم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ حيٗمظ اًم٘مرآن أؿمٝمد قمغم أوًمئؽ اًمذي ذيمرهتؿ أهنؿ يم٤مٟمقا ـمٚم

ومتٗمٚم٧م وذه٥م قمٜمف ٟمقر اًمٕمٚمؿ، وأصٌح خمزًٟم٤م ُمدظمٜم٤ًم ُمتٜمتٜم٤ًم، سمؾ رسمام سمٕمْمٝمؿ اًمتحؼ 

 سم٤معم٤ٌمطم٨م وأصٌح ضم٤مؾمقؾًم٤م.

ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م مجٞمًٕم٤م أن ٟمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م وظمّمقًص٤م إذا يم٤من ُمـ أيدي اًمٜم٤مس، ومٜمحـ 

ل أن ٟمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م ذم طمدود ُم٤م أن إن اؾمتٓمٕمٜم٤م أن ٟمحؽمف ومٕمٚمٜم٤م، وإن مل ٟمًتٓمع ومٞمٜمٌٖم

 سمـ احلج٤مج ي٘مقل: ُمـ ـمٚم٥م احلدي٨م أومٚمس. ع وٓ يتٝمٞم٠م قمٚمؿ إٓ سمزهد، ومِمٕم٦ٌمٟمًتٓمٞم

سمـ طمٜمٌؾ  سمـ ُمٕملم، وأمحد ت٘مدُملم ُمثؾ: حيٞمكوٟمحـ إذا ىمرأٟم٤م ذم ؾمػم قمٚمامئٜم٤م اعم

سمـ ظمزيٛم٦م واإلُم٤مم ُمًٚمؿ ومجع ُمٜمٝمؿ يِمتٖمٚمقن سم٤مًمٕمٚمؿ  سمـ إؾمح٤مق واًمٌخ٤مري وحمٛمد

قن إمم اًمدٟمٞم٤م رأؾًم٤م، وم٤محلٛمد هلل طم٘مؼ اهلل قمغم أيدهيؿ اخلػم اًمٙمثػم، وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: وٓ يرومٕم

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.1041)م ( 2645)

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـف واًمؾػظ عمًؾؿ.1474( )م 1040)م ( 2646)

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام كحقه.1045( )م 1473)خ ( 2647)
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ومٝم٤م أٟمتؿ ًمديٙمؿ اًمًٞم٤مرات وًمديٙمؿ اعمٙمت٦ٌم، وم٠مىمقل ًمٙمؿ: اًمًٞم٤مرات إن ؿم٤مء اهلل وىمػ قمغم 

اًمدقمقة إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ؾمقاء أسم٘مٞم٧م طمًٞم٤م أم ُمٞم٧م، ًمٙمـ ًمٞم٧ًم وىمًٗم٤م سم٠ميدي 

وهٙمذا اعمٙمت٦ٌم وىمػ إن ؿم٤مء اهلل قمغم ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، قمغم أن اًمٚمّمقص طمتك ي٠مظمذوه٤م، 

اعمٙمت٦ٌم ًمٞم٧ًم يم٤مومٞم٦م ويٜم٘مّمٝم٤م يمت٥م يمثػمة، إٓ أن ومٞمٝم٤م اخلػم اًمٙمثػم وسم٘مل اًمٕمالج هلذا 

إُمر ُمـ ىمٌٚمٜم٤م، وم٠مي ؿمخص ي٠ميت سمقيم٤مًم٦م ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م ومرسمام همرين، وأٟم٤م أن احلٛمد هلل 

قمدون اًمدقمقة طمٗمٔمٝمؿ اهلل ًمٞمس ًمدهيؿ واإلظمقان اًمذيـ ي٤ًم ،ٓ أيمت٥م ٕطمد أي يمت٤مب

 ويم٤مٓت، وًمٞمس ًمدهيؿ ُمراؾمالت وُمٙم٤مشم٤ٌمت سمؾ واهلل إن أيمثرهؿ ٓ أقمرومف.

 هـ( ُمٚمٖم٤مة.2225/رسمٞمع اًمث٤مين/16وأُم٤م أصح٤مب اًمقيم٤مٓت ومٛمـ يقُمٜم٤م هذا )

ٕٟمٜم٤م أظمؼمٟم٤م أن ؿمخًّم٤م سمٛمٙم٦م يًٕمك ؾمٕمًٞم٤م طمثٞمًث٤م ذم اجلٛمع عم٘مٌؾ وعمدرؾم٦م ُم٘مٌؾ 

ّمٚمحتف، وٟمحـ سمحٛمد اهلل ذم همٜمك، ًمٙمـ ٟمٙمره اًمٚمّمقصٞم٦م وٟمٙمره وسمٕمده٤م يًتٖمؾ اعم٤مل عم

اظمتالس أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مؾمٛمٜم٤م وٟمحـ ُمت٠ميمدون أٟمف ًمـ يتٞمن ًمٜم٤م اًمٕمٚمؿ إٓ سم٤مًمّمؼم قمغم 

ضمٖم٦م اجلٛم٥م زم٣مظم٘م٣مره «ي٘مقل:  اًمٗم٘مر وقمغم اًمِمدائد وقمغم اعمخ٤موف8 واًمرؾمقل 

آن وُمؼمزيـ ذم ، ٟمريد أن ٟمٙمقن ـمٚم٦ٌم قمٚمؿ وطمٗمٔم٦م ىمر»وضمٖم٦م ايمٛم٣مر زم٣ميمُمٜمقات

ٟمٜم٤مومس أهؾ اعمٕم٤مرض ذم ُمٕم٤مروٝمؿ، وأهؾ اًمٕمامئر ذم قمامئرهؿ، ٓ قمٚمؿ اًمًٜم٦م وٟمحـ 

إذا ين اهلل ًمٜم٤م ُمقاصٚم٦م ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ؾمقاء  .وأهؾ اًمًٞم٤مرات اًمْمخٛم٦م ذم ؾمٞم٤مراهتؿ

سمـ  ذهٌٜم٤م ٟم٠ميت سم٤معم٤مء يمام يم٤من أمحد وضمدت اًمٙمٝمرسم٤مء أم مل شمقضمد، وؾمقاء وضمد اعم٤مء، وإٓ

اًمرزاق ُمـ ُم٤ًموم٦م ُمٞمٚملم وم٤مًمذي هيٛمٜم٤م  يذه٥م وي٠ميت سم٤معم٤مء، وهق قمٜمد قمٌد طمٜمٌؾ رمحف اهلل

                                                        

( كحقه قمـ أيب 2823( ومًؾؿ )6487( قمـ أكس ريض اهلل قمـف وهق ذم اًمٌخاري )2822)م ( 2648)

 ريض اهلل قمـف. هريرة
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 هق اؾمتٛمرارٟم٤م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ.

أُم٤م ُم٠ًمًم٦م يمٝمرسم٤مء، أو ُم٠ًمًم٦م سمٜمٞم٤من أو شمقؾمٕم٦م ُمًجد أو زي٤مدة ومٙمؾ هذا ًمـ يًتٕمٌدٟم٤م 

وًمـ ٟم٤ٌمزم سمف، سمؾ آؾمتٛمرار ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ هق اًمذي ٟم٤ٌمزم سمف، ومٌحٛمد اهلل قمٜمدٟم٤م أؿمج٤مر 

 واهلقاء حتتٝم٤م أطمًـ ُمـ اعمٙمٞمٗم٤مت ُمـ ومْمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.ُمٖمدىم٦م 

 سمـ إسمراهٞمؿ اًمقزير رمحف اهلل إذ ي٘مقل: تذيمر ىمقل حمٛمدٟمو

ــف ــح٥م دوٟم ــر اًمً ــقد متٓم ــ٤م سمٓم  ومحٞمٜمً

 

ــــ١مزر  ــــ٤مًمٖمامم ُم ــــػ سم ــــؿ ُمٜمٞم  أؿم

ـــف  ــــ واد يم٠مٟم ـــ٥م سمٓم ـــ٤م سمٕمِم  وطمٞمٜمً

 

ــ٤م   ــٗمرىمطمِم ــػم شمّم ــف اًمٓم ــ سم ــؿ متز  ٚم

 أضمــ٤مور ذم أرضم٤مئــف اًمٌــقم واًم٘مٓمــ٤م 

 

ــــدرومجػم  ــــرء أومم وأضم ــــ٤م ًمٚمٛم  هت

 هٜم٤مًمــؽ يّمــٗمق زم ُمـــ اًمٕمــٞمش ورده 

 

 وإٓ ومـــقرد اًمٕمـــٞمش رُمـــؼ ُمٙمـــدر 

 ومــ٢من يًٌــ٧م صمــؿ اعمراقمــل وأضمــدسم٧م 

 

 ومروض اًمٕمال واًمٕمٚمؿ واًمديـ أظميـ 

 وٓ قمـــ٤مر أن يٜمجـــق يمـــريؿ سمٜمٗمًـــف 

 

ــ  ــلم يٜمٍم ــزه طم ــ٤مًرا قمج ـــ قم  وًمٙم

ــ٤مضمر اعم  ــد ه ــحٌفخوم٘م ــٌكم وص ــ٤مر ىم  ت

 

ـــر  ـــ٤مر ضمٕمٗم ـــر إمم أرض اًمٜمج  ووم

 ٘مقل اًمزخمنمي:وي 

ـــذ زم ـــقم أًم ـــٞمح اًمٕمٚم ـــٝمري ًمتٜم٘م  ؾم

 

ــ٤مق  ــ٥م قمٜم ــ٦م وـمٞم ــؾ هم٤مٟمٞم ـــ وص  ُم

 ومتــــ٤ميكم ـمرسًمــــ٤م حلــــؾ قمقيّمــــ٦م 

 

ـــ ُم  ــغم ُم ــٝمك وأطم ــ٤مىملدأؿم ــ٦م ؾم  اُم

ـــ٤م  ـــغم أوراىمٝم ـــل قم ـــر أىمالُم  وسي

 

ـــ٤مق  ـــدويم٤مة واًمٕمِم ــــ اًم ـــغم ُم  أطم

ـــدومٝم٤م  ـــ٤مة ًم ـــر اًمٗمت ــــ ٟم٘م ـــذ ُم  وأًم

 

ــل  ـــ أوراىم ــؾ قم ــل اًمرُم  ٟم٘مــري ًٕم٘م

ـــف  ـــدضمك وشمٌٞمت ـــٝمران اًم ـــ٧م ؾم  أأسمٞم

 

ـــ٤مىمل  ـــد ذاك حل ـــل سمٕم ـــ٤م وشمٌٖم  ٟمقًُم

سمـ حيٞمك  ٚمؿ وؾمٛمٕمٜم٤م: ىم٤مل ُمًٚمؿ: طمدصمٜم٤م حيٞمكإٟمٜم٤م سمحٛمد اهلل إذا ضمٚمًٜم٤م ذم طمٚم٘م٦م اًمٕم 

قمـ ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر يمؾ اعمِم٤ميمؾ شمذه٥م سمحٛمد اهلل: ُمِم٤ميمؾ اًمِمٞمققمٞم٦م 
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واًمٌٕمثٞم٦م واًمٜم٤مسي٦م واًمِمٞمٕم٦م واًمّمقومٞم٦م، واعمِم٤ميمؾ اًمٌٞمتٞم٦م وُمِم٤ميمؾ اًمٕم٤مُم٦م ومٙمؾ هذه 

ٌ٘مك يم٠مٟمٜم٤م ُمٚمقك، وٟم٘مقل ًمٚمٛمٚمقك واًمرؤؾم٤مء يمام ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي ٓ شم٘مٚمٞمًدا ٟمشمذه٥م و

ًمف، وًمٙمـ قمـ ـمٕمؿ وطمالوة وًمذة: ًمق يٕمٚمؿ اًمرؤؾم٤مء واعمٚمقك ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ احل٤مًم٦م 

 جل٤مًمدوٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمًٞمقف.

ويمؾ ُمـ زارٟم٤م إمم هٜم٤م ووضمد اعمٕمٝمد سمٕمٞمًدا ُمـ ومتـ إؾمقاق، ووضمد إؿمج٤مر اًمتل 

ظمقان، ووضمد اًمقادي اًمذي ي٘مرأ ويدرس ومٞمف اإلظمقان ي٘مقل: هذه يدرس حتتٝم٤م اإل

 راطم٦م وًمذة ومٝمٜمٞمًئ٤م ًمٙمؿ، وأٟمتؿ ذم راطم٦م ٓ يٕمدهل٤م رء.

 ًٓ وٟمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وٟم٠ًمل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن يثٌتٜم٤م، واحلٛمد هلل أو

 ا.وآظمًرا، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ شمًٚمٞماًم يمثػمً 

*** 
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املواعـظ وحنـوها مما يتعـلق بالنساء  فصـل يف:
 أو حيتـجن إليـه
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 زمًؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ

إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜم٦م وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م، 

ال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيدي اهلل8 ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ8 وم

 ٓ إًمف إمم اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف: 

ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح ي﴿ ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣م ايمٛمح٣مُس اسمح َ ٣م َأُّيه

ُٗمقا  ٣مًء َواسمح ًَ
َْرضَم٣مَم إِنح  اهللََِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  اهللَايمحِذي سَم

  [.2اًمٜم٤ًمء:]﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ُٗمقا ي﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ * يُ  َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  اهلل٣َم َأُّيه

ـْ ُيْمِِع    .[52، 52إطمزاب:]﴾ُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝمامً َوَرؽُمقيمَ  اهللَُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

ـْ َٞمْٖمٍس هُ ﴿ أُم٤م سمٕمد: ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: َق ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم

ْت زمِ  ٣مَه٣م مَحََٙم٦ْم مَحْاًل طَمِٖمٝمٖم٣ًم هَمَٚمرح ـَ إيَِمْٝمَٜم٣م هَمَٙمامح سَمَٕمُمح ُ٘م ًْ ِف هَمَٙمامح َواضِمَدٍة َوصَمَٔمَؾ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م يمَِٝم

ـَ  اهللََأشْمَٗمَٙم٦ْم َدفَمَقا  ٣مىمِِري ـَ ايمُمح ـح َِم ـْ آسَمْٝمتَٛم٣َم َص٣محِل٣ًم يَمٛمَُ٘مقَٞم
اَم يَمئِ ُ ٣م َص٣محِل٣ًم صَمَٔمال * همَ  َرِبح َٙمامح آسَم٣ممُهَ

٣م هَمَتَٔم٣ملَم  ىَم٣مَء همِٝماَم آسَم٣ممُهَ ىُمقن اهللُيَمُف ُذَ  . [272، 267ٕقمراف:]ا﴾فَمامح ُيمْمِ

خيؼم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم8 أٟمف ظمٚمؼ اًمٜم٤مس ُمـ ٟمٗمس وطمدة. ذم هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م8 

ٟم١مُمـ هبذا8 وم٤مًمٜم٤مس خمٚمقىمقن، وأسمقهؿ آدم. ظمالوم٤ًم ًمٌٕمض اعمتٗمٚمًٗملم اًمذيـ ٟمّمقن 

جمٚمًٜم٤م هذا ُمـ ذيمرهؿ. ومخٚم٘مٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ ٟمٗمس واطمده، وهق آدم، وذم 

                                                        

 ( اًمتػؼف ذم أمقر اًمزواج حتتاج إًمقف إم واًمٌـت، وهمػمهـ يمام حيتاج إًمقف اًمرضمال.2649)
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قمـ  صحٞمحٞمٝمامذم  ُمًٚمؿو اًمٌخ٤مريذًمٙمؿ8 وم٘مد روى  8 ُم٤م يٌلمصحٞمح اًمٌخ٤مري

اؽمتقصقا زم٣ميمٛم٣ًمء طمغمًا؛ «: أيب هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

هم١مَّنـ طمٙمٗمـ َمـ وٙمع، وإن أفمقج َم٣م دم ايمّمٙمع؛ أفماله، هم١من ذه٦ٌم سمٗمٝمٚمف؛ ىمنسمف، وإن 

 . »سمرىمتف؛ مل يزل زمف فمقج

ذم هذا احلدي٨م دًمٞمٌؾ قمغم أن اعمرأة ظمٚم٘م٧م ُمـ وٚمع أقمقج، أراد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

ٔدم قمٚمٞمف اًمًالم8 أن جيٕمؾ ًمف زوضم٤ًم ًمٞمًٙمـ إًمٞمٝم٤م8 ومخٚمؼ ُمٜمف اُمرأشمف طمقاء8 ٟم١مُمـ هبذا، 

وذم هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م اًمتل ؾمٛمٕمتؿ اُمتٜم٤من اهلل قمز وضمؾ8 إذ ظمٚمؼ ًمإلٟم٤ًمن زوضم٤ًم ُمـ 

ٟمٗمًف، طمتك حتّمؾ اعمقدة واًمٕمنمة احلًٜم٦م، آي٦م ُمـ آي٤مت اهلل ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم 

ُ٘مٛمُقا إيَِمْٝمَٜم٣م َوصَمَٔمَؾ و﴿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ًْ ُ٘مْؿ َأْزَواصم٣ًم يمَِت ًِ ـْ َأْٞمُٖم ـْ آَي٣مسمِِف َأْن طَمَٙمَؼ يَمُ٘مْؿ َِم َِم

ُرون ي٣مٍت يمَِٗمْقٍم َيَتَٖم٘مح َٔ ٥ًم إِنح دِم َذيمَِؽ  ًة َوَرمْحَ   .[12اًمروم:]﴾زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ ََمَقدح

 همػم آي٦م ُمـ آي٤مت اهلل: قمجٛمٌل8 يتزوج قمرسمٞمف، أو أؾمقد يتزوج سم٤مُمرأة سمٞمْم٤مء، إمم

ذًمٙمؿ، ورسمام شمٙمقن اعمرأة ُمـ اعمنمق وزوضمٝم٤م ُمـ اعمٖمرب، أو ُمـ اًمٞمٛمـ وزوضمٝم٤م ُمـ 

اًمِم٤مم، وُم٤م شمدري8 وىمد أًمػ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سملم ىمٚمقهبؿ، ٓ حيت٤مضمقن إمم طمروز وٓ 

قمزائؿ. أًمػ اهلل سمٞمٜمٝمؿ، وم٢مذا هل شمذه٥م سمٕمده ودمقب إرض، وشم٤ًمومر ُمٕمف وحتٌف 

8 ُمـ أضمؾ هذا هٚمٝم٤م. آي٦م ُمـ آي٤مت اهلل، واًمٜمٌل يمح٥م أهٚمٝم٤م8 سمؾ أؿمد ُمـ طم٥م أ

يرهم٥م ذم اًمزواج، سمؾ اًمزواج ؾمٜمف ُمـ ؾمٜمـ إٟمٌٞم٤مء، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف 

٥مً وَ ﴿ اًمٙمريؿ: يح ْؿ َأْزَواصم٣ًم َوُذرِّ ٌْٙمَِؽ َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم ََلُ ـْ وَم   .[56اًمرقمد:]﴾يَمَٗمْد َأْرؽَمْٙمٛم٣َم ُرؽُماًل َِم

                                                        

 (.1468( مًؾؿ )3331اًمٌخاري ) (2650)
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َمـ دٞمٝم٣مىمؿ ايمْمٝم٤م وايمٛم٣ًمء، وصمٔمٙم٦م ومرة فمٝمٛمل ضم٤ٌم إرم «ي٘مقل:  اًمٜمٌل 

8 يرهم٥م أُمتف ذم اًمزواج، وىمد يٙمقن اًمزواج واضم٤ًٌم، إذا ظمٌم أن ي٘مع اًمٜمٌل  »ايمِمالة

ذم حمٔمقر، وأن يرشمٙم٥م ضمريٛم٦م اًمزٟم٤م8 وم٘مد يٙمقن اًمزواج واضم٤ًٌم8 عم٤م روى اًمٌخ٤مري 

ل اهلل ـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمققم صحٞمحٞمٝماموُمًٚمؿ ذم 

ي٣م َمٔممم ايمُم٣ٌمب؛ َمـ اؽمتْم٣مع َمٛم٘مؿ ايم٣ٌمءة؛ همٙمٝمتزوج؛ هم١مٞمف أنمض يمٙمٌٌم، «: 

اًمذي ًمٞمس ًمديف ُم٤مل، أو  »وأضمِمـ يمٙمٖمرج، وَمـ مل يًتْمع همٔمٙمٝمف زم٣ميمِمقم؛ هم١مٞمف يمف وصم٣مء

ًمٞمس ًمديف سمٞم٧م أو ًمٞمس ًمديف ُم٤م يًؽمه ويًؽم اُمرأشمف8 ومٕمٚمٞمف سم٤مًمّمقم. ـم٥م ٟمٌقي قمٚمٞمف 

 سم٤مًمّمقم. 

8 ض أهؾ اًمٕمٚمؿ حتريؿ اًمٕم٤مدة اًمني٦م8 ٕن اًمٜمٌل وُمـ هذا احلدي٨م أظمذ سمٕم

قمـ أٟمس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف  صحٞمحٝمامأرؿمد إمم اًمّمقم روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم 

ي٠ًمًمقا قمـ  ىم٤مل: ضم٤مء صمالصم٦م ٟمٗمر، وذم رواي٦م: صمالصم٦م رهط إمم سمٞمقت أزواج اًمٜمٌل 

8 ىمد همٗمر  ، ومٚمام أظمؼموا يم٠مهنؿ شم٘م٤مًمقه٤م8 وم٘م٤مًمقا: إن رؾمقل اهللقم٤ٌمدة رؾمقل اهلل 

ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف وُم٤م شم٠مظمر، وم٘م٤مل أطمدهؿ: أُم٤م أٟم٤م وم٠مىمقم اًمٚمٞمؾ وٓ أٟم٤مم. وىم٤مل اًمث٤مين: 

سمام  أُم٤م أٟم٤م وم٠مصقم وٓ اومٓمر. وىم٤مل اًمثالث: أُم٤م أٟم٤م ومال أشمزوج اًمٜم٤ًمء، وم٠مظمؼم اًمٜمٌل 

هلل،  أَم٣م واهلل إين أطمُم٣مىمؿ«ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ. ىم٤مل:  »أٞمتؿ ايمٗم٣مئٙمقن ىمذا وىمذا«ىم٤مًمقا8 وم٘م٤مل هلؿ: 

واسمٗم٣مىمؿ يمف، ويم٘مٛمل أومقم وأٞم٣مم، وأصقم وأهمْمر، وأسمزوج ايمٛم٣ًمء؛ همٚمـ رنم٤م فمـ ؽمٛمتل 

 .»همٙمٝمس َمٛمل
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سمـ ُمٔمٕمقن، ومج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أرادوا أن  أن قمثامن ٤مريصحٞمح اًمٌخوذم 

8 أن ي٠مذن هلؿ أن خيتّمقا8 ومٚمؿ ي٠مذن هلؿ يتٗمرهمقا ًمٚمجٝم٤مد، وـمٚمٌقا ُمـ رؾمقل اهلل 

َُمقا يَ ﴿ ٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:وأٟمزل اهلل ؾم اًمٜمٌل  رِّ ـَ آََمٛمُقا ٓ حُتَ ٣م ايمحِذي َ ٣م َأُّيه

٣ٌَمِت ََم٣م َأضَمؾح   .[65اعم٤مئدة:]﴾ٓ حُي٤ِمه اظمُْْٔمَتِديـ اهللَيَمُ٘مْؿ َوٓ سَمْٔمَتُدوا إِنح  اهللُؿَمٝمِّ

8 ومٓمٚم٥م ُمٜمف أن أيْم٤ًم أن أسم٤م هريرة أيت إمم اًمٜمٌل  وذم صحٞمح اًمٌخ٤مري

ومٗمل هذه إطمداث اًمتل ؾمٛمٕمتؿ  »اهمٔمؾ أو ذر«أن خيتيص8 وم٠مسمك صمؿ ىم٤مل ًمف: ي٠مذن ًمف 

اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمزواج ٕٟمف يم٤من ؾمٙمٜم٤م8 سمخالف هذه إزُمٜم٦م8 وم٘مد أصٌح اًمزواج ُمِمٙمٚم٦ًم 

ُمـ ُمِم٤ميمؾ احلٞم٤مة، واإلؾمالم سمرٌي ُمـ هذا اعمِمٙمٚم٦م، ُمـ اعمًٚمٛملم اًمذيـ ٓ يٚمتزُمقن 

 ُٕمقر8 ُمٜمٝم٤م اجلِمع. ، وذًمؽ سمٙمت٤مب اهلل، وٓ سمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

ىم٤مل: ًمٞمس زم ي٤م  »ي٣م فمقم َم٣م ذا َمٔمؽ؟«، عم٤م أراد أن يزوج قمٚمٞم٤ًم سمٗم٤مـمٛم٦م ىم٤مل: اًمٜمٌل 

ُمـ  وذم اًمّمحٞمحلم »همٟمصدومٜم٣م إي٣مه«رؾمقل اهلل إٓ درقمل احلٓمٛمٞم٦م ىم٤مل: 

وم٘م٤مًم٧م: ي٤م  طمدي٨م ؾمٝمؾ يب ؾمٕمٞمد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف8 أن اُمرأة أشم٧م إمم رؾمقل اهلل 

صمؿ ؾمٙم٧م  -أي أداُمف إًمٞمٝم٤م-اًمٜمٔمر   وه٧ٌم ٟمٗمز ًمؽ8 وم٠مسمد اًمٜمٌل رؾمقل اهلل إين

، وم٘م٤مم رضمؾ وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل8 إن مل يٙمـ ًمؽ هب٤م طم٤مضم٦م8 ومزوضمٜمل إي٤مه٤م8 اًمٜمٌل 

وَم٣م «ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل8 ُم٤م قمٜمدي إٓ إزاري، ىم٤مل:  »َم٣مذا َمٔمؽ؟«: وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل 
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ومذه٥م اًمرضمؾ  »يمق طم٣ممت٣ًم َمـ ضمديدسمِمٛمع زم١مزارك، إن أطمذسمف زمٗمٝم٦م زمدون إزار، ايمتٚمس و

، واعمرأة واىمٗم٦م وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل8 ُم٤م رأي٧م وٓ إمم سمٞمتف وٟمٔمر ورضمع إمم اًمٜمٌل 

: ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل  »ردوه«وذه٥م اًمرضمؾ، صمؿ ىم٤مل:  ظم٤ممت٤ًم ُمـ طمديد. ومًٙم٧م اًمٜمٌل 

 »ومد زوصمت٘مٜم٣م زمام َمٔمؽ َمـ ايمٗمرآن«ىم٤مل: ؾمقرة يمذا ويمذا. ىم٤مل:  »َم٣مذا حتٖمظ َمـ ايمٗمرآن«

 ومٕمٚمٛمٝم٤م. 

، وُم٤م زاد ُمـ صداق ٟم٤ًمئٝمـ قمغم اصمٜمتلم قمنمه ومٝمذه هل ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

وٟمش، ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: أشمدري ُم٤م اًمٜمش8 هق ٟمّمػ أوىمٞم٦م، وًمٕمٚمف يٌٚمغ أىمؾ  أوىمٞمف

سمـ قمقف ريض  اًمرمحـ اًمزواج قمٜمدهؿ، سمؾ رأى قمٌدُمـ أًمػ ري٤مل يٛمٜمل ومٝمٙمذا يم٤من 

ىم٤مل: ٟمٕمؿ.  »َم٣ميمؽ أفمرؽم٦م؟!«واج8 وم٘م٤مل: اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، وقمٚمٞمف صمٞم٤مب يم٠مهن٤م صمٞم٤مب اًمز

 .»أومل ويمق زمُم٣مه«ىم٤مل: 

8 أصح٧ٌم ٓ وٟمحـ ُمٕمنم اعمًٚمٛملم ـمٖم٧م قمٚمٞمٜم٤م اًمٕم٤مدات، وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 يٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م، هذه ُمِمٙمٚم٦م وهل همالء اعمٝمقر. 

اعمِمٙمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل يٕمتدي أسم٤مء، وهل ٟم٤مدم٦م قمـ إومم8 أن اًمرضمؾ ٓ يٜمٔمر 

وسمٛم٘مح اظمرأة «ي٘مقل يمام ذم اًمّمحٞمح:  ؟ يٜمٔمر ًمٚمامل اًمرؾمقل ًمٚمٙمػء. يٜمٔمر ُم٤مذا

                                                        

( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا وهذا احلديث اًمعظقؿ صاًمح ًمؽؾ زمان 78رواه مًؾؿ/اًمـؽاح ) (2657)

اعمفقر ذم قمفد  شمقًػمتقكلم إذا ذيمر َلؿ ومؽان، وهؽذا ؾمائر اًمنميعة اإلؾمالمقة ًمؽـ ىمقمًا مـ اعمػ

 ىماًمقا: ذاك زمان همػم هذا اًمزمان وهؾ شمريد أن كؽقن مثؾفؿ...!!!  رؾمقل اًمرؾمقل

 أىمقل: مـ مل يًعف اًمتؿًؽ سماًمًــ ومال وؾمع اهلل قمؾقف.

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.1427( مًؾؿ )2049، 5155اًمٌخاري ) (2658)
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 .»ٕرزمع: ظم٣مَل٣م وجلامَل٣م، وحلًٌٜم٣م ويمديٛمٜم٣م؛ هم٣مـمٖمر زمذات ايمديـ سمرزم٦م يداك

وهٙمذا اًمزوج، ضم٤مءت اُمرأة وهل وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ىمٞمس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م، ضم٤مءت 

ظمٓم٤ٌمين8 وم٘م٤مل هل٤م  ؿًمتًتِمػمه وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، إن ُمٕم٤موي٦م وأسم٤م ضمٝم إمم اًمٜمٌل 

٣م أَم٣م َمٔم٣موي٥م؛ همِمٔمٙمقك ٓ َم٣مل يمف،«: اًمٜمٌل  أزمق صمٜمؿ؛ همال سمزال فمِم٣مه فمعم  وأَمح

ويم٤من  »اٞم٘محل أؽم٣مَم٥م«ىمٞمؾ إٟمف يمٜم٤مي٦م قمـ اًمًٗمر، وىمٞمؾ إٟمف رضاٌب ًمٚمٜم٤ًمء  »فم٣مسمٗمف

، وضمٕمؾ اهلل هل٤م ومٞمف ظمػمًا   أؾم٤مُم٦م ُمقٓه، وهل ومٝمدي٦ٌم ىمرؿمٞم٦م8 وم٠مـم٤مقم٧م رؾمقل اهلل

 وسمريم٦م. 

إٞمٛمل صمئ٦م ٕطمْم٤م إيمٝمؽ «ىم٤مل ًمرضمؾ:  أن اًمٜمٌل  صحٞمح ُمًٚمؿوذم 

ومّم٤مر اًمرضمؾ  »إَّن٣م يمٝم٦ًم رم ويم٘مٛمٜم٣م جلٙمٝمٌٝم٤م«وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ ي٤م رؾمقل اهلل. ىم٤مل:  »ازمٛمتؽ

واُمرأشمف يّمتّمٖمران ضمٚمٞمٌٞم٤ًٌم، وي٘مقٓن: جلٚمٞمٌٞم٥م جلٚمٞمٌٞم٥م8 ومًٛمٕم٧م اًمٌٜم٧م وهل ذم 

ٞم٧م سمام روٞمف زم رؾمقل اهلل أُمره، وم٘مد رو ظُم٤ٌمئٝم٤م وم٘م٤مًم٧م: ٓ شمردوا قمغم رؾمقل اهلل 

 ، وقم٘مد جلٚمٞمٌٞم٥م. 

هٙمذا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم، اظمتٞم٤مر اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح اعمٜم٤مؾم٥م، ختت٤مر ٓسمٜمتؽ8 إي٤مك إي٤مك 

أيْم٤م أن شمرهمؿ اسمٜمتؽ ذم رضمؾ ٓ شمريده، وإن يمٜم٧م حتٌف، وإن يم٤من ص٤محل٤ًم، وم٤مًمّم٤محلقن 

 ؾ واًمٜمٌل يمثػم، يٛمٙمـ أن ختت٤مر همػمه ٕن اًمٜم٤ًمء يرهمٌـ سم٤مجلامل، يمام يرهم٥م اًمرضم

همٟمذَّن٣م «ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل8 إهن٤م شمًتحل، ىم٤مل:  »رايمٌ٘مر سمًتٟمذن، وايمثٝم٤م سمًتٟمَم«ي٘مقل: 

                                                        

  هريرة ريض اهلل قمـف.( قمـ أيب1466( مًؾؿ )5090اًمٌخاري ) (2659)

 ( قمـ وماـمؿة سمـت ىمقس ريض اهلل قمـف.1480مًؾؿ ) (2660)

 وؾمـدها صحقح.، اًمؼصة رواها أمحد (2661)
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شمذه٥م إًمٞمٝم٤م، وٓ شمٙمقن اًمٕمّم٤م ظمٚمػ فمٝمرك: ٟمريد أن  »٣مأذَّن٣م صامهت -أي ايمٌ٘مر-

ٟمزوضمِؽ سمٗمالن8 وم٢من أسم٧م ىمدُم٧م8 قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٕمّم٤م، أُمر ُمِمٙمؾ، وأُمر رضوري ُمٕمنم 

 تؽ اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح اعمٜم٤مؾم٥م. اعمًٚمٛملم أن ختت٤مر ٓسمٜم

ًمؽ أن شمزوج اسمٜمتؽ سم٘م٤مـمع صالة، ي٘مقل اهلل  ؾوإي٤مك إي٤مك وىم٤مـمع اًمّمالة8 وم٢مٟمف ٓ حي

ـَ آََمٛمُقا إَِذا صَم٣مَءىُمُؿ اظم٠ُْْمَِمٛم٣َمُت َُمَٜم٣مصِمَراٍت ﴿ قمز وضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

ـح  ـح هَم١مِنْ  اهللُ هَم٣مَْمَتِحٛمُقُه ـح  َأفْمَٙمُؿ زم١ِمِياَمَِّنِ ٣مِر ٓ ُه ـح إلَِم ايْمُ٘مٖمح ـح َُم٠ْمَِمٛم٣َمٍت هَمال سَمْرصِمُٔمقُه فَمٙمِْٚمُتُٚمقُه

ـ ْؿ َوٓ ُهْؿ حَيِٙمهقَن ََلُ ُ٘مقا زمِِٔمَِمِؿ ايْمَ٘مَقاهمِر﴿ وي٘مقل: .[22اعمٛمتحٜم٦م:]﴾ضِمؾٌّ ََلُ ًِ
ْ  ﴾َوٓ مُت

 .[22اعمٛمتحٜم٦م:]

ٕمتؼم يم٤مومرة، واًمرضمؾ وم٤معمرأة اًمتل ٓ شمّمغم8 ٓ حيؾ ًمؽ أهي٤م اعمّمكم أن شمتزوضمٝم٤م ٕهن٤م شم

اًمذي ٓ يّمغم ٓ حيؾ ًمؽ أن شمزوضمف اسمٜمتؽ واًمٜم٤ًمء يت٠مصمرن سم٤مًمرضمؾ واًمرضمؾ يت٠مصمر 

 سم٤معمرأة. 

سمـ طمٓم٤من يم٤من رضماًل ص٤محل٤ًم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م8 وم٠مراد أن يتزوج اسمٜم٦م قمٛمف8 ٕهن٤م  قمٛمران

هق وأصٌح ظم٤مرضمٞم٤ًم ُمـ اخلقارج يٙمٗمر  ٤مىمد شم٠مصمرت سمٛمذه٥م اخلقارج ًمػمده٤م، صمؿ شم٠مصمر هب

قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل:  اًمّمحٞمحلمًٚمٛملم، وذم اعم

َمثؾ اجلٙمٝمس ايمِم٣ميمح وصمٙمٝمس ايمًقء، ىمح٣مَمؾ اظمًؽ وٞم٣مهمخ «: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ايم٘مغم، همح٣مَمؾ اظمًؽ إَم٣م أن حيذيؽ؛ وأَم٣م أن سمٌت٣مع َمٛمف؛ وإَم٣م أن جتد َمٛمف رحي٣ًم ؿمٝمٌف وٞم٣مهمخ 

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام.67رواه مًؾؿ اًمـؽاح ) (2662)

 (.2628( مًؾؿ )3534اًمٌخاري ) (2663)
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 قمـ اًمٜمٌل  اًمًٜمـوذم  »َمٛمف رحي٣ًم َمٛمتٛم٥م ايم٘مغم إَم٣م أن حيرق شمٝم٣مزمؽ، وإَم٣م أن جتد

ومام فمٜمؽ سم٤مُمرأة وصٗمٝم٤م  »ايمرصمؾ فمعم ديـ طمٙمٝمٙمف همٙمٝمٛمٓمر أضمدىمؿ َمـ ُي٣ميمؾ«أن ىم٤مل: 

 .: سم٠مهن٤م ٟم٤مىمّم٦م قم٘مؾ وديـاًمٜمٌل 

ُم٤م فمٜمؽ إذا زوضمتٝم٤م سم٘م٤مـمع صالة، أو زوضمتٝم٤م سمخامر، أو زوضمتٝم٤م سمٌٕمثل أو ؿمٞمققمل 

ُ٘مْؿ ﴿ًمٙمريؿ: أو ٟم٤مسي، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف ا ًَ ـَ آََمٛمُقا وُمقا َأْٞمُٖم ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

َج٣مَرة  .[4اًمتحريؿ:]﴾َوَأْهٙمِٝمُ٘مْؿ َٞم٣مرًا َووُمقُدَه٣م ايمٛمح٣مُس َواحْلِ

الِة َواْصَْمػِمْ فَمَٙمْٝمَٜم٣م ٓ ﴿وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َوْأَُمْر َأْهَٙمَؽ زم٣ِميمِمح

ـُ َٞمْرُزوُمَؽ وَ  َٟميُمَؽ ِرْزوم٣ًم َٞمْح ًْ ٥ٌَُم يمِٙمتحْٗمَقىَٞم  .[251ـمـف:]﴾ايْمَٔم٣موِم

سمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل  اهلل ُمـ طمدي٨م قمٌد اًمّمحٞمحلموذم 

ايمرصمؾ راع وَمًئقل «وومٞمف:  »ىمٙم٘مؿ راع وىمٙم٘مؿ َمًئقل فمـ رفمٝمتف«: رؾمقل اهلل 

 . »فمـ رفمٝمتف

سمـ ي٤ًمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل  أيْم٤ًم قمـ ُمٕم٘مؾ وذم اًمّمحٞمحلم

 ، ذم ؿم٠من ُمـ ٓ يٕمدل. ي٘مقل اًمٜمٌل  قل اهلل رؾم

َم٣م َمـ راع « سمـ ي٤ًمر ي٤م إظمقان ٟمٕمؿ أرومع صقشمؽ ـمٞم٥م.. ذيمرت.. طمدي٨م ُمٕم٘مؾ

                                                        

 (.5019ؽاة )( وهمػمه قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، وهق ذم اعمش2/334رواه أمحد ) (2664)

( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف، وإكام ؾماق مًؾؿ ؾمـده سمعد ذيمره 80( مًؾؿ )304اًمٌخاري ) (2665)

 ( كحقه.79حلديث اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام )

 (.1829( مًؾؿ )5200اًمٌخاري ) (2666)

 ( وهذه اًمؾػظ ًمؾٌخاري، وأصؾ احلديث ذم اًمصحقحلم.142( مًؾؿ )7150اًمٌخاري ) (2667)
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وهٜم٤م أُمر أريد أٟمٌف قمٚمٞمف،  »يًؼمفمٝمف اهلل رفمٝمف، شمؿ ٓ حيْمٜم٣م زمٛمِمحف، إٓ مل جيد رائح٥م اجلٛم٥م

د ظم٤مًمٓم٧م اًمٜم٤مس ذم ومألن شمتزوج سمٌدوي٦م ٓ شمٕمرف إٓ همٜمٛمٝم٤م8 ظمػم ُمـ أن شمتزوج سمٗمت٤مة ىم

اإلدارات، وىمد أصٌح٧م شمدظمؾ وخترج ذم اإلدارات، ُمديرة أو ؾمٙمرشمػمة، أو أصٌح٧م 

ُمتخرضم٦م ُمـ اجل٤مُمٕم٦م، أو أصٌح٧م يمذًمؽ أيْم٤ًم ذم ُمًتِمٗمك8 وم٘مد ـمٛم٧ًم ومٓمرهتـ 

٣مِء زماَِم ﴿وأصٌحـ يمثػم ُمٜمٝمـ ٓ ي١مُمـ سم٘مقل اهلل قمز وضمؾ:  ًَ اَُمقَن فَمعَم ايمٛمِّ صَم٣مُل وَمقح ايمرِّ

َؾ  ٣مُت وَم٣مٞمَِت٣مٌت ضَم٣مهمَِٓم٣مٌت  اهللُهَمّمح ٣محِلَ ْؿ هَم٣ميمِمح ـْ َأَْمَقاَِلِ زَمْٔمَّمُٜمْؿ فَمعَم زَمْٔمٍض َوزماَِم َأْٞمَٖمُٗمقا َِم

ـح دِم اظْمََّم٣مصِمِع  اهللُ يمِْٙمَٕمْٝم٤ِم زماَِم ضَمِٖمَظ  ـح َواْهُجُروُه ـح هَمِٔمُٓمقُه ٣مهُمقَن ُٞمُُمقَزُه َِت ََتَ َوايمالح

ـح هَم١مِْن َأؿَمْٔمٛمَُ٘مْؿ هَمال سمَ  زُمقُه ـح ؽَمٌِٝمالً َوارْضِ   .[52اًمٜم٤ًمء:]﴾ٌُْٕمقا فَمَٙمْٝمِٜم

ي٘مقل: ُمٌٞمٜم٤ًم سمٛمٜمزًمتؽ أهي٤م اًمرضمؾ قمغم اعمرأة  أيْم٤ًم أن اًمٜمٌل  اًمّمحٞمحوذم 

: وذم رواي٦م »إن ايمرصمؾ إذا دفمل اَمرأسمف إلم همراؾم٥م همٟمزم٦م؛ يمٔمٛمتٜم٣م اظمالئ٘م٥م«ي٘مقل: 

٦م اًمتل أؿم٘م٧م اًمٜم٤ًمء، وًمٙمـ دقم٤مة احلري٦م اعمزيٗم »إٓ زم٣مت ايمذي دم ايمًامء ؽم٣مطمْم٣ًم فمٙمٝمٜم٣م«

وضمٕمٚم٧م اًمٜم٤ًمء ذم ؿم٘م٤مء، دقم٤مة احلري٦م أسمق أن يؽميمقا اعمرأة ؾمٞمدة سمٞمتٝم٤م، جمٚمٚم٦م ُمٙمرُم٦م، هل٤م 

أوٓد خيدُمقهن٤م، وهل٤م أىمرسم٤مء حيٌقهن٤م، ومٝمؿ يًٕمقن ذم ُم٤مذا؟ ذم شم٘مٓمٞمع أوص٤مل إه، 

وشم٘مٓمٞمع أوص٤مل اًمرسم٤مئ٥م، شم٘مٓمٞمع أوص٤مل اعمجتٛمٕم٤مت سم٤مؾمؿ احلري٦م وسم٤مؾمؿ يمذا ويمذا، 

يـ اإلؾمالم رومع ؿم٠من اعمرأة وضمٕمٚمٝم٤م رسم٦م اًمٌٞم٧م، ورسم٦م أهة وأقمداء اإلؾمالم ضمٕمٚمقا ومد

اعمرأة ذم ؿم٘م٤مء وشم٤مهلل وشم٤مهلل، وشم٤مهلل ًم٘مد رأي٧م ٟم٤ًمًء سمٛمٍم ُمٌٙمرات حيٛمٚمـ ؿمٜم٤مـمٝمـ شمٚمؽ 

ذاه٦ٌم إمم إدارهت٤م، وأظمرى ذاه٦ٌم إمم ُمدرؾمتٝم٤م ًمتدرس، وأظمرى ذاه٦ٌم إمم اًمِمقارع، 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.120، 122، 1436( مًؾؿ )1593اًمٌخاري ) (2668)

 (.121، 1436مًؾؿ ) (2669)
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  ؿم٘م٤مء وذم وٞم٤مع. وأهنـ ذم ؿم٘م٤مء وذم وٞم٤مع، ذم

وي٘مقل  »اظمرأة فمقرة هم١مذا طمرصم٦م اؽمتممهمٜم٣م ايمُمٝمْم٣من«ي٘مقل:  اًمٜمٌل 

َم٣م رأي٦م َمـ ٞم٣مومِم٣مت فمٗمؾ وديـ؛ أذه٤م يمٙم٤م ايمرصمؾ احل٣مزم؛ َمـ «: اًمٜمٌل 

  .»إضمداىمـ

َم٣م سمرىم٦م همتٛم٥م أرض فمعم ايمرصم٣مل «ُمـ طمدي٨م أؾم٤مُم٦م:  اًمّمحٞمحوي٘مقل يمام ذم 

رأة ٟم٤مىمّم٦م قم٘مؾ وديـ، وًمـ حيٗمظ هل٤م ديٜمٝم٤م، وًمـ حيٗمظ ًمٜم٤م وم٤معمرأة ومتٜم٦م، واعم ،»َمـ ايمٛم٣ًمء

ديٜمٜم٤م8 إٓ سم٤مًمرضمقع إمم يمت٤مب اهلل، وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل، دقمقة ضم٤مهٚمٞم٦م جي٥م أن ٟمْمٕمٝم٤م 

ىمؾ أَمر اجل٣مهٙمٝم٥م َمقوقع حت٦م «ي٘مقل:  حت٧م أىمداُمٜم٤م إن يمٜم٤م ُمًٚمٛملم، ٕن اًمٜمٌل 

 .»ومدَمل

أن ٟمج٤مري أُمريٙم٤م أو روؾمٞم٤م أو همػمه٤م،  أشمدرون إمم ُم٤مذا اٟمتٝمك هبؿ احل٤مل، إذا أردٟم٤م

اٟمتٝمك هبؿ احل٤مل إمم أهنؿ أضم٤مزوا أن يتزوج اًمرضمؾ سم٤مًمرضمؾ، وٟمحـ ُمًٚمٛمقن أقمزٟم٤م اهلل 

سم٤مإلؾمالم، وأيمرُمٜم٤م اهلل سم٤مإلؾمالم، وضمٕمٚمٜم٤م اهلل ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس، إذا متًٙمٜم٤م 

ٕم٤ممم8 وم٘مد رأيٜم٤م ، قمغم أٟمٜم٤م ٟمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمسمٙمت٤مب اهلل ومتًٙمٜم٤م سمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

أصمر اخلػم واًمؼميم٦م اإلهلٞم٦م ذم سمٕمض إظمقاٟمٙمؿ أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ اهلل قمز وضمؾ، يزوج أطمدهؿ 

اسمٜمتف سم٤مًمٌمء اًمٞمًػم، أو سمدون رء8 إٓ اًمّمداق، صمؿ ُم٤مذا حيّمؾ حم٦ٌم ووئ٤مم ُم٤م قمٚمٛم٧م 

                                                        

 (.3/102( قمـ اسمـ مًعقد ريض اهلل قمـف، وهق ذم اجلامع اًمصحقح )4/337رواه اًمؽممذي ) (2670)

 شمؼدم ىمريًٌا. (2671)

 (.1740( مًؾؿ )5096اًمٌخاري ) (2672)

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.1218مًؾؿ ) (2673)
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واطمدة ىمد هرسم٧م ُمـ قمٜمد زوضمٝم٤م، ورسمام شمّمؼم ُمٕمف قمغم اًمٗم٘مر، وشمّمؼم ُمٕمف قمغم طم٤مًم٦م 

، واًمٜم٤مس سمحٛمد اهلل عم٤م رأوا هذا إصمر اًمٓمٞم٥م، ُم٤م ٟمًٛمع إٓ ذاك يزوج ـم٤مًم٥م يٕمٚمٛمٝم٤م اهلل

قمٚمؿ سمٙمثرة، طمتك ًم٘مد أصٌح ٟم٤ًمُء أهؾ اًمًٜم٦م خيٗمـ وي٘مٚمـ: ىمد أصٌحقا يتزوضمقن سمدون 

 رء، ومٜمخِمك أن يؽميمٜم٤م ويتزوضمقن سمٖمػمٟم٤م. 

، واقمٚمٛمقا 8 وم٤مخلػم يمؾ اخلػم ومٞمام يم٤من قمٚمٞمف اًمٜمٌل وهٙمذا ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

، اًم٘مرارات صمالصمقن أًمٗم٤ًم، أو قمٚمٛمقا أٟمف ًمـ يًٕمٜم٤م إٓ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ا

قمنمون أًمٗم٤ًم ي١ميت سمحٞمؾ شمٕمرومقهن٤م، ورسمام سم٠ميامن وومجقر وًمٙمـ اًمقازع اًمديٜمل، اًمذي 

يٕمرف اًمِمخص ىمدر اسمٜمتف، ىمرأت ذم جمٚم٦م ٟمنمت ُمـ اًمري٤مض أو ضمريدة8 أن رضماًل زوج 

ٜمك ًمزوضمٝم٤م ؿم٘م٦م ومًئؾ قمـ ذًمؽ وم٘م٤مل: إن اسمٜمتل أهمغم اسمٜمتف سمخٛمًلم ري٤مًٓ ؾمٕمقدي٤م، وسم

اسمٜم٦م اًمِمخص أهمغم قمٜمده ُمـ اًمذه٥م،  -ٟمٕمؿ-قمٜمدي ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م واًمقرق 

واًمذيـ يمام شمِم٤مهدون، اًمذيـ ضمٕمٚمقا اًمٌٜم٧م ؾمٚمٕم٦م أؾم٤مؤا إمم اعمجتٛمع وإمم اًمِم٤ٌمب، 

 وأؾم٤موا إمم اًمديـ، وأصٌح سمٕمض اًمٜم٤مس رسمام يٚمتحؼ سم٤مًمِمٞمققمٞم٦م ُمـ أضمؾ أن يتزوج،

ومج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم قمٜمد أن يم٤من اعمٝمر قمٜمدهؿ ُمـ صمالصمامئ٦م أو ٟمحق ذًمؽ8 رسمام يدظمؾ سمٕمْمٝمؿ 

 ُمٕمٝمؿ ُمـ أضمؾ أن يتزوج. 

، يمام ومقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأن ٟمرضمع إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

أٟمف يٜمٌٖمل أن خيت٤مر اعمرأة اًمّم٤محل٦م8 ومٝمل شمٕمٞمٜمف قمغم شمرسمٞم٦م أوٓده، وقمغم اإلطم٤ًمن إمم 

اهلل أن يٓمٚمؼ  ٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل8 إين أُمرت قمٌدوم أسمقيف، أو ضم٤مء قمٛمر إمم اًمٜمٌل 
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، وم٤معمرأة رب اُمرأة شمٙمقن ؾم٤ًٌٌم 8 وم٠مًمزُمف أن يٓمٚم٘مٝم٤ماُمرأشمف8 وم٠مسمك ومدقم٤مه اًمٜمٌل 

ًمٚمٗمتٜم٦م، ورب اُمرأة شمٙمقن واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل طم٤مضمزة ًمٚمخػم، إن أراد أن يّمؾ أسمقيف، أو أراد أن 

أن يّمؾ ىمراسمتف متٕمر وضمٝمٝم٤م، وهٙمذا رومٕم٧م صقهت٤م إمم همػم ذًمٙمؿ، يّمؾ ضمػماٟمف، أو أراد 

واعمرأة اًمتل شم٤ًمقمد8 هل اًمتل شمريد ُم٤م قمٜمد اهلل، ٓ أىمقل ًمؽ اًمتل درؾم٧م ذم اجل٤مُمٕم٦م، وٓ 

أىمقل ًمؽ اًمتل درؾم٧م ذم اعمدارس، وٓ أىمقل ًمؽ اًمٌدوي٦م8 سمؾ هل اًمتل شمريد ُم٤م قمٜمد 

٦م همرصمٜم٣م، وأؿم٣مفم٦م زوصمٜم٣م، وصٙم٦م أن اظمرأة إذا ضمٖمٓم«أظمؼم:  اهلل8 وم٢من اًمٜمٌل 

 . »دطمٙم٦م صمٛم٥م رِب٣م«أو هبذا اعمٕمٜمك  »صالهت٣م، وص٣مَم٦م ؾمٜمره٣م

:  ، قمٜمد أن ـمٚم٥م اًمٜم٤ًمء ُمـ أن جيٕمؾ هلـ يقُم٤م8 ىم٤مل اًمٜمٌل  وم٤مًمٜم٤ًمء اًمٜمٌل 

ىمٞمؾ: ومم٤م ذا ك ي٤م رؾمقل اهلل.  »ي٣م َمٔممم ايمٛم٣ًمء سمِمدومـ؛ هم١مين رأيت٘مـ أىمثر أهؾ ايمٛم٣مر«

ي٘مٖمرن ايمٔمُمغم، يمق «ىمٞمؾ: أيٙمٗمر سم٤مهلل ىم٤مل:  »وي٘مٖمرن ايمٔمُمغمي٘مثرن ايمٙمٔمـ، «ىم٤مل : 

أضمًٛم٦م إلم إضمداهـ ايمدهر، شمؿ رأت َمٛمؽ ؽمقءًا وم٣ميم٦م: َم٣م رأي٦م َمٛمؽ طمغمًا 

 .»ومط

َم٣م َمٛم٘مـ َمـ اَمرأة سمٗمدم شمالشم٥م َمـ ايمقيمد؛ «: هذه هل ـمٌٞمٕم٦م اًمٜم٤ًمء، صمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل 

 »ؽمقل اهلل. وم٣مل: واشمٛمكمإٓ ىمـ َل٣م ضمج٣مزم٣م ًَمـ ايمٛم٣مر؛ همٗم٣ميم٦م اَمرأة: واشمٛمكم ي٣م ر

                                                        

 (.6/107( وهق ذم اجلامع اًمصحقح )5/350( وأسمق داود )4/368ؽممذي )رواه اًم (2674)

 رواه اسمـ طمٌان قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف. (2675)

(، قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف، وؾماق مًؾؿ ؾمـده ومؼط، وقمـ اسمـ 80( مًؾؿ )304اًمٌخاري ) (2676)

 ( كحقه خمتٍمًا.884)( مًؾؿ 98( وقمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـف ذم اًمٌخاري )79قمؿر كحقه مًؾؿ )

 ( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف.2633( مًؾؿ )7310، 101اًمٌخاري ) (2677)
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وىمٚمٜم٤م إلظمقاٟمٜم٤م إن هذه هل ـمٌٞمٕم٦م اًمٜم٤ًمء8 احلامىم٦م إٓ ُمـ رطمؿ اهلل، وُمـ أضمؾ هذا ضمٕمؾ 

اهلل اًمٓمالق سمٞمد اًمرضمؾ، وًمق يم٤من اًمٓمالق سمٞمد اعمرأة رسمام شمٓمٚمؼ زوضمٝم٤م ذم اًمٞمقم قمنميـ 

ومجٕمؾ اهلل  ُمرة، صمؿ شمرضمع شمٌٙمل سمٕمد ُم٤م شمٓمٚم٘مف، وشمرضمع وشمٌٙمل واهلل اعمًتٕم٤من ي٤م إظمقاٟمٜم٤م8

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمٓمالق سمٞمد اًمرضمؾ، يّمؼم ويٕمرف اًمٕمقاىم٥م، ويٕمرف أن اًمِمٞمٓم٤من يٗمرح 

إذا ـمٚمؼ اًمرضمؾ اُمرأشمف، وهٙمذا وم٤مًمٜم٤ًمء ٟم٤مىمّم٤مت قم٘مؾ وديـ يٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمت٘مل اهلل 

طمذاري أن ٟمٗمًد اعمرأة سم٤مٓت اًمٚمٝمق واًمٓمرب، وىمد ؾمٛمٕمتؿ سم٤مرك اهلل  يومٞمٝمـ، وطمذار

٤محل٦م8 ومٞمٗمًده٤م زوضمٝم٤م اًمٕم٤ميص، ورب رضماًل يٙمقن ص٤محل٤ًم ومٞمٙمؿ، ُرب اُمرأة شمٙمقن ص

شم٘مٞم٤ًم، وشمٗمًده اعمرأة، وؾمقاء أيم٤من زوضمٝم٤م أم مل يٙمـ زوضمٝم٤م، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف 

ـْ َوَراِء ضِمَج٣مٍب َذيمُِ٘مْؿ َأؿْمَٜمُر يمُِٗمُٙمقزمُِ٘مْؿ ﴿ اًمٙمريؿ: ـح َِم ـح ََمَت٣مفم٣ًم هَم٣مؽْمَٟميمقُه َوإَِذا ؽَمَٟميْمُتُٚمقُه

  .[35ٕطمزاب:ا]﴾َووُمُٙمقِِبِـ

ي٘مقل اهلل هذا ذم ٟم٤ًمء اًمٜمٌل اًماليت هـ ظمػم ُمـ ٟم٤ًمءٟم٤م، وي٘مقل اهلل هذا ذم اًمّمح٤مسم٦م 

اًمذيـ هؿ ظمػم ُمٜم٤م، وم٤معمرأة ومتٜم٦م وإي٤مك إي٤مك8 أن شمريمـ قمغم ٟمٗمًؽ سمِم٠من اًمٜم٤ًمء، إي٤مك 

إي٤مك8 أن شمريمـ قمغم ٟمٗمًؽ ذم ؿم٠من ظمٚمقة سم٤مُمرأة ًمٞم٧ًم سمٛمحرم ًمؽ، أو سمِم٠من دظمقل قمغم 

ُمـ  اًمّمحٞمحلمي٘مقل يمام ذم  ٛمحرم ًمؽ8 وم٠مهنـ ومتٜم٦م واًمٜمٌل اُمرأة ًمٞم٧ًم سم

ىمت٤م فمعم ازمـ آدم ٞمِمٝمٌف َمـ ايمزٞم٣م؛ َمدرك ذيمؽ ٓ حم٣ميم٥م ايمٔمٝمٛم٣من، «طمدي٨م أيب هريرة: 

زٞم٣ممه٣م ايمٛمٓمر، وإذٞم٣من زٞم٣ممه٣م آؽمتامع، وايمٝمد زٞم٣مه٣م ايمٌْمش، وايمرصمؾ زٞم٣مه٣م اظمًم، 

اؾمٛمٕمقا ي٤م ُمٕمنم اًم٘م٤ٌمئؾ، وٓ  »وايمٗمٙم٤م ُّيقى ويتٚمٛمك، ويِمدق ذيمؽ ايمٖمرج أو ي٘مذزمف

                                                        

 شمؼدم ىمريًٌا. (2678)
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 ختدقمقا وشم٘مقًمقا إن ىمٚمقسمٜم٤م ـمٞم٦ٌم، أظمِمك أن شمٙمقن ىمٚمقسمٙمؿ ُمٞمت٦م8 وم٢من اعمٞم٧م هق اًمذي ٓ 

 يِمٕمر سم٤مٕمل و إٓ وم٤معمرأة ومتٜم٦م وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل:

ــــ٤مً  ـــ٤مء أٌخ أظم ـــغم اًمٜمً ـــ٠مُمٜمـ قم  ٓ ي

 

ــلم  ــ٤مء أُم ــغم اًمٜمً ــ٤مل قم ــ٤م ذم اًمرضم  ُم

ـــــرةً   ـــــرز ُم ـــــلم وإن حت  إن إُم

 

 أن سمٜمـــــٔمرٍة ؾمٞمخـــــقنٓ سمـــــد  

 وي٘مقل أظمر : 

 يمؾ احلقادث ُمٌدؤه٤م ه٤م ُمــ اًمٜمــٔمر

 

 وُمٕمٔمؿ اًمٜمـ٤مر ُمــ ُمًتّمـٖمر اًمنمـر  

 يمـؿ ٟمٔمـرة ومٕمٚمـ٧م ذم ىمٚمـ٥م صــ٤مطمٌٝم٤م 

 

ـــرٍ   ــال ىمــقٍس وٓ وشم  ومٕمــؾ اًمًــٝم٤مم سم

ــــف  ــــر ُمٝمجت ـــ٤م و ــــف ُم  أه ُم٘مٚمت

 

ـــررِ   ـــ٤مء سم٤مًمْم ــوٍر ضم ــ٤ًم سمن  ٓ ُمرطمٌ

سمـ اعمًٞم٥م: ًم٘مد سمٚمٖم٧م ُمـ  8 وم٘مد ىم٤مل ؾمٕمٞمدأن شمٕمٚمٛمٝم٤م اًم٘مرآن وٓ ختٚمقن سم٤مُمرأة وًمق 

اًمٕمٛمر صمامٟملم ؾمٜم٦م، وًمق اؤمتٜم٧م قمغم يمذا ويمذا ُمـ اًمذه٥م8 ًمقضمدت ٟمٗمز قمٚمٞمف أُمٞمٜم٤م، 

وًمق اؤمتٜم٧م قمغم ضم٤مريف ؾمقداء8 عم٤م وضمدت ٟمٗمز قمٚمٞمٝم٤م أُمٞمٜم٤م، وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل ُمٌٞمٜم٤م 

 حل٤مل ومتٜم٦م اًمرضم٤مل سم٤مًمٜم٤ًمء ي٘مقل:

 ىمـــؾ ًمٚمٛمٚمٞمحـــ٦م ذم اخلـــامر إؾمـــقد

 

 ومٕمٚمـــ٧م سمٜم٤مؾمــــؽ ُمتٕمٌـــد ُمـــ٤مذا 

 ىمــد يمــ٤من ؿمــٛمر ًمٚمّمـــالة صمٞمـــ٤مسمف 

 

ــجد  ــ٤مب اًمً ــف سمٌ ــ٧م ًم ــك قمرو  طمت

ـــــف  ــــالشمف وصٞم٤مُم ــــف ص  ردي قمٚمٞم

 

 ٓ شمٗمـــــتٜمٞمف سمحــــؼ رب حمـــــٛمد 

اظمرأة «ي٘مقل:  ومٜمحـ إظمقاين ذم اهلل8 ٓ جيقز ًمٜم٤م أن ٟمخ٤مدع أٟمٗمًٜم٤م، اًمٜمٌل  

ة، يمام ذم اًمذي قمّمٛمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم رأى اُمرأة ُم٤مر اًمٜمٌل  »فمقرة

                                                        

 شمؼدم ىمريًٌا.رواه اًمؽممذي قمـ اسمـ مًعقد ريض اهلل قمـف. (2679)
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8 ومدظمؾ إمم سمٞمتف ومقاىمع اُمرأشمف وظمرج وإذا اعم٤مء ي٘مٓمر ُمـ رأؾمف، صحٞمح ُمًٚمؿ

إذا رأى أضمدىمؿ اَمرأًة سمٔمجٌف؛ همٙمٝمٟمت أهٙمف هم١مٞمام َمٔمٜم٣م َمثؾ ايمذي «: وىم٤مل اًمٜمٌل 

 أو هبذا اعمٕمٜمك قمالج ٟمٌقي ُمٕمنم اعمًٚمٛملم.  »َمٔمٜم٣م

ًمرضم٤مل، ًمٙمـ ٓ خمتٚمٓملم سم٤م -ٟمذيمر سمٕمض اًمِمٌٝم٤مت-اًمٜم٤ًمء يٓمٗمـ قمغم سمٞم٧م اهلل 

خيرضمـ سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ ذم شمٚمٙمؿ اًمزيٜم٦م اًمٗم٤مشمٜم٦م، اًمٜم٤ًمء أيْم٤ًم رسمام خيرضمـ يّم٤مطمٌـ 

أزواضمٝمـ، خيرضمـ إمم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، اجلٝم٤مد شم٘مقل قم٤مئِم٦م يمام ذم صحٞمح 

فمٙمٝم٘مـ «: ي٤م رؾمقل اهلل ٟمرى اجلٝم٤مد أومْمؾ إقمامل8 أومال ٟمج٤مهد ىم٤مل: اًمٌخ٤مري

سمام حيٛمؾ اُمرأشمف ظمِمٞم٦م أن يِمتٝمل اًمٜم٤ًمء، أو ختدُمف أو شمداوي ًمٙمـ ر »صمٜم٣مد ٓ ومت٣مل همٝمف

اجلرطمك، أو شمً٘مك اعمريض، رسمام حيٛمؾ اًمٜم٤ًمء، وىمد يمـ خيرضمـ هلذه اعم٘م٤مصد8 ٓ ًمتحٛمؾ 

ؾمالطمٝم٤م وشم٘مػ أُم٤مم اًمٕمدو، وًمٙمـ ًمق اطمت٤مضم٧م أن شمداومع قمـ ٟمٗمًٝم٤م، وهل ذم سمٚمده٤م، 

وهق يْمحؽ  إمم اًمٜمٌل  أوهل ذم اًمٖمزوة ُمع زوضمٝم٤م8 ومال سم٠مس، وىمد ضم٤مء أسمق ـمٚمح٦م

ظم٣م آطمذَت «: ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ؾمؾ أم ؾمٚمٞمؿ عم٤م أظمذت هذا اًمًٙملم، وم٘م٤مل هل٤م اًمٜمٌل 

وهذا ذم همزوة طمٜملم، ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل8 أردت إذا دٟمك ُمٜمك  »ي٣م أم ؽمٝمٙمؿ هذا ايمً٘مكم

ومٚمٝم٤م أن شمداومع قمـ  ُمنمك أن أسمجع سمٓمٜمف هبذا اًمًٙملم8 ومْمحؽ اًمٜمٌل 

أن شمً٘مل اجلرطمك، أُم٤م أن خترج وشمّمٌح ذات ٟمجٛمتلم وشمّمٌح أومٜمديف ٟمٗمًٝم٤م، وهل٤م 

                                                        

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.9/10مًؾؿ/اًمـؽاح ) (2680)

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.1861، 1520اًمٌخاري ) (2681)

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.134ؿ / اجلفاد )مًؾ (2682)
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 .»ٓ يٖمٙمح ومقم ويمق أهؿ إَمرأة«ي٘مقل :  وشمّمٌح ... واًمرؾمقل 

اعمرأة ٓ يّمٚمح أن شمٙمقن ذم جمٚمس اًمِمقرى، وٓ أن شمٙمقن ىم٤موٞمف، وٓ أن شمٙمقن 

٤م اًمرضم٤مل ُمديرة، شمّمٚمح أن شمٙمقن رسم٦م سمٞمتٝم٤م، وٓ سم٠مس أن شمٙمقن ـمٌٞم٦ٌم سمحٞم٨م ٓ خيتٚمط هب

إٓ ًميورة، ٓ سم٠مس قمٜمد اًميورة، إذا مل يقضمد إٓ ـمٌٞم٦ٌم، وأٟم٧م ُمريض أن شم٘مدم إًمٞمٝم٤م 

وشمٕم٤مجلؽ، وُم٤م وضمدت همػمه٤م، وهٙمذا أيْم٤ًم اعمرأة إذا مل يقضمد إٓ ـمٌٞم٥م8 ٓ سم٠مس 

أن ايمٛم٣ًمء ىمـ ُيرصمـ ويداويـ اجلرضمك ويًٗمكم «ًمٚمحدي٨م اًمذي ؾمٛمٕمتٛمقه وهق: 

حـ ٓ ٟمريد أن ٟمحرم قمغم اًمٜم٤مس ؿمٞمئ٤ًم أطمٚمف اهلل هلؿ، ومال سم٠مس سمذاًمٙمؿ، ٟم »اظمرى

 وًمٙمٜمٜم٤م ٟمريد أن ٟمرضمع ٟمحـ وٟم٤ًمؤٟم٤م إمم يمت٤مب اهلل. 

وًمـ يّمٚمح آظمر هذه إُم٦م إٓ ُم٤م أصٚمح أوهل٤م، وي٤م طمٌذا وإٟمٜمل أٟمّمح إظمقاٟمٜم٤م أهؾ 

اًمًٜم٦م8 أن يٙمقٟمقا إه اعمٚمتزُم٦م، ٟمحـ ذم جمتٛمع ُمًٚمؿ سمحٛمد هلل، ًمًٜم٤م ٟمٙمٗمر اعمًٚمٛملم، 

ٜم٤م ٟم٘مقل: إٟمٜم٤م ذم جمتٛمع ٓ يٚمتزم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، يٚمتزم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م إذا يم٤من ًمٙمٜم

ُمقاوم٘م٤ًم هلقاه، صمؿ سمٕمد ذًمؽ إذا ين اهلل ًمؽ سم٤مُمرأة8 وم٢مي٤مك إي٤مك أن شم٘م٤مسمؾ اًمٜمٕمٛم٦م سم٤مًمٙمٗمر، 

يمام هق ؿم٠من يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس8 وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يرزىمف اُمرأة، صمؿ ُم٤م شمدري إٓ وىمد 

ٛم٦م يتٙمٚمػ اًمتٙمٚمػ اًمذي ًمٞمس سمٛمنموع، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف أصٌح ذم اًمقًمٞم

ـَ اظمَُْتَ٘مٙمِِّٖمكم﴿ :اًمٙمريؿ ًمٜمٌٞمف حمٛمد  وقمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف  ،[64ص:]﴾َوََم٣م َأَٞم٣م َِم

سمـ  ىم٤مل ًمٌٕمد اًمرمحـ وىمد ؾمٛمٕمتؿ أن اًمرؾمقل  »َّنٝمٛم٣م فمـ ايمت٘مٙمػ«ي٘مقل: 

                                                        

 ( قمـ أيب سمؽرة ريض اهلل قمـف.4425اًمٌخاري ) (2683)

 ( قمـ اًمرسمقع ريض اهلل قمـفا.5669اًمٌخاري ) (2684)

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.7293اًمٌخاري ) (2685)
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 هذا أُمٌر.  »أومل ويمق زمُم٣مة«قمقف، ىم٤مل ًمف، 

وهذا يقضمد ذم يمثػم ُمـ اًمٌالد  اعمُٖمٜمِٞم٤متأُمٌر آظمر يٕمتؼم أىمٌح وأىمٌح، وهق اؾمتئج٤مر 

وىمد وصؾ إًمٞمٝم٤م أم ٓ، وهٙمذا  ياإلؾمالُمٞم٦م، أُم٤م ٟمحـ سمٚمدٟم٤م اًمتل هل سمالد صٕمده، ُم٤م أدر

ٓسمد أن يٙمقن ىمد وصؾ إمم صٜمٕم٤مء وإمم شمٕمز، ٕهنؿ ئمٜمقن اًمٜم٤مس ئمٜمقن أن اًمت٘مدم ذم 

َمـ سمُمٌف زمٗمقم همٜمق «ي٘مقل:  ، ئمٜمقن هذا وًمٙمـ اًمٜمٌل اًمتِمٌف سم٠مقمداء اإلؾمالم

 هذا أُمر. هنك قمـ إو٤مقم٦م اعم٤مل وم٤مًمٜمٌل  »َمٛمٜمؿ

إُمر اًمث٤مين: إهم٤مين اًمتل ومٞمٝم٤م وصػ اخلدود واًم٘مدود، وومٞمٝم٤م شمٚمٙمؿ اًمٜمٖمامت اعمثػمة 

ًمٚمٖمرائز اجلٜمًٞم٦م، طمتك رسمام ًمق أصٌح اًمرضمؾ ؿمٞمٌف ويًٛمع شمٚمٙمؿ اًمٜمٖمامت، رسمام يت٠مصمر 

اين ذم اهلل8 ومتٚمٙمؿ اًمٜمٖمامت اًمتل ٟمًٛمٕمٝم٤م ُمـ اإلذاقم٤مت، وٟمًٛمٕمٝم٤م ُمـ اًمتٚمٗم٤مز، إظمق

وٟمًٛمٕمٝم٤م ُمـ يمثػم ُمـ آٓت اًمٚمٝمق واًمٓمرب8 ذقمٜم٤م حيرُمٝم٤م، قمًك أن ٟمذيمر ٟمتٙمٚمؿ قمغم 

طمٙمؿ اعمٖم٤مين، ٕٟمٜم٤م ٓ ٟمريد ٟمحرم قمغم اًمٜم٤مس ؿمٞمئ٤ًم أطمٚمف اهلل هلؿ، وإن ٟمًٞم٧م ومذيمروين، 

قمـ أيب ُم٤مًمؽ، أو أيب  وى اًمٌخ٤مري ذم صحٞمح٦مٟمحـ أن ٟمتٙمٚمؿ قمغم حتريٛمٝم٤م، ر

يمٝم٘مقٞمـ أومقام َمـ أَمتل؛ يًتحٙمقن احلر «ىم٤مل:  قم٤مُمر إؿمٕمري، أن رؾمقل اهلل 

ي٘مقل:  إذًا ُم٤م هق اجل٤مئز ُمـ اًمٓمرب ذم اًمٕمرس، اًمٜمٌل  »واحلرير، واخلٚمر واظمٔم٣مزف

                                                        

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.1427( مًؾؿ )5167، 2049اًمٌخاري ) (2686)

 ؼدم مرارًا.رواه أمحد قمـ اسمـ قمؿر، وىمد شم (2687)

 متػؼ قمؾقف قمـ اعمغػمة سمـ ؿمعٌة. (2688)

 شمؼدم ىمريًٌا. (2689)
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 . »أفمٙمٛمقا ايمٛم٘م٣مح، وأرضزمقا زم٣ميمدف«

وييب ومٞمف اًمٜمًقة، وٓ سم٠مس أن يٖمٜملم ُمثؾ ُم٤م ومال سم٠مس أن ي١مظمذ رء يم٤مًمٖمرسم٤مل، 

 همٜم٧م اُمرأة ذم قمرس وىم٤مًم٧م: أقمدهل٤م يمٌِم٤م ذم اعمرسمد؟ صمؿ ىم٤مًم٧م: وومٞمٜم٤م رؾمقل اهلل 

ٓ ئمٙمؿ َم٣م دم نمد إٓ اهلل، ارصمٔمـ إلم َم٣م ىمٛمتـ «: يٕمٚمؿ ُم٤م ذم همد. وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

د هل٤م يمٌش وأٟمف أي: أقمدهل٤م يمٌِم٤م ذم اعمرسمد، هذا أُمر ًمٞمس ومٞمف شم٘مقل: إٟمف أقم ،»سمٗمٙمـ

ُمٕمد هل٤م، أُم٤م إهم٤مين أو اعمٖمٜمٞم٦م اًمتل شمًت٠مضمر سمٙمذا ويمذا8 وم٢مٟمف ُمـ إو٤مقم٦م اعم٤مل اًمتل 

 ؾمت٠ًمل قمٜمٝم٤م، وُم٤م ُمٜم٤م ُمـ أطمد إٓ ؾمٞم٠ًمل قمـ ُم٤مًمف ُمـ أيـ أيمتًٌف وومٞمام أٟمٗم٘مف. 

أُمر ىمٌٞمح يتٕمٚمؼ سم٤مًمزواج ٟمٜمٌف قمٚمٞمف، أٓ وهق ُم٠ًمًم٦م أن سمٕمض اًمٜم٤مس إذا قم٘مد ًمف8 

وىم٤مل: ُم٤م اؾمٛمٝم٤م وُم٤م اؾمؿ أُمٝم٤م ىم٤مل: اؾمٛمٝم٤م زيٜم٥م، وأُمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م. ىم٤مل: ذه٥م إمم اعمٜمجؿ 

  سمد أن شمًٛمٞمٝم٤م مجٞمٚم٦م أو اؾماًم آظمر.ٓ ٓ

هذا زيٜم٥م اؾمؿ ظمٓمػم، وًمـ شمٌ٘مك ُمٕمؽ وهذه ومري٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمري٦م، إذا أًمػ اهلل سمٞمٜمٝمام، 

٠مس أن يٖمػم آؾمؿ اًمذي وىمدر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ؾمقاء اؾمٛمٝم٤م زيٜم٥م أو ص٤محل٦م، ٓ سم

  ٞمس سمّم٤مًمح.ًم

                                                        

( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا، وذم ؾمـده قمقًك سمـ 1089( واًمؽممذي )1895رواه اسمـ ماضمف ) (2690)

( قمـ اسمـ اًمزسمػم خمتٍمًا: )أقمؾـقا اًمـؽاح( ومؼط وطمًـف اًمشقخ 4/5مقؿقن، مؽموك.ورواه أمحد )

 ر اًمدف ٓ يصح، وىمد وعػف اًمشقخ إًمٌاين رمحف اهلل شمعامم.إًمٌاين، سمؿجؿقع ـمرىمف، وذيم

 ( اًمرسمقع ريض اهلل قمـفا.5147اًمٌخاري ) (2691)
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 وسمرة أيْم٤ًم همػمه٤م إمم زيٜم٥م : قم٤مصٞم٦م إمم زيٜم٥موم٘مد همػم اًمٜمٌل 

وهمػم قم٤مصٞم٤ًم إمم ُمٓمٞمع8 ومال سم٠مس سمتٖمٞمػم سمٕمض إؾمامء اًمتل هل يمرهي٦م، أُم٤م أن يٖمػم ُمـ 

 أضمؾ اعمٜمجٛملم8 ومال ومال هذا أُمر، وُم٠ًمًم٦م ُم٤مذا؟ شمٖمػم آؾمؿ. 

اًمٕمرس، ومرسمام خيرضمقن سم٤مًمزوضم٦م ىمري٤ًٌم  إُمر اًمث٤مين أن أٟم٤مؾم٤ًم يٕمذسمقن أٟمٗمًٝمؿ ذم ًمٞمٚم٦م

سمٕمد اًمٕمِم٤مء، أو ٟمحق ذًمؽ صمؿ يٌ٘مقن واىمٗملم ٓ يدظمٚمقن سمٞم٧م اًمزوج طمتك يٓمٚمع اًمٜمجؿ 

اًمٗمالين وم٢مذا دظمٚمقا ىمٌؾ أن يٓمٚمع اًمٜمجؿ اًمٗمالين وم٢مهن٤م ؾمتٙمقن ؾمٞمٙمقن يمذا وٓ شمٙمقن 

 ؾمٕمٞمدة إمم أظمر 

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

*** 

 

 

 

 

                                                        

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.15، 14همػم قماصقة إمم مجقؾة، رواه مًؾؿ/أداب ) (2692)

ت أم ( قمـ زيـب سمـ12( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف. مًؾؿ/ أداب )17رواه مًؾؿ/أداب ) (2693)

 ؾمؾؿة ريض اهلل قمـفام.
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احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقًمف وآًمف وأصح٤مسمف ُمـ وآه، وأؿمٝمد أن ٓ آًمف 

قمٌده ورؾمقًمف، اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم  إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمداً 

وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد، اًمٚمٝمؿ سم٤مرك قمغم حمٛمد  ؿآل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞم

 ٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد...أُم٤م سمٕمد:وقمغم آل حم

وٟمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف  وم٢مٟم٤م ٟمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمذي هداٟم٤م ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

ُمـ  اًمّمحٞمحلمي٘مقل يمام ذم:  ظمّمقص٤ًم، وم٢من اًمٜمٌل  وشمٕم٤ممم ُمٕمنم اًمٞمٛمٜمٞملم

وهذا احلدي٨م  »٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م وايمٖمٗمف يامناإليامن يامن واحل«طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف: 

هق ٕهٚمف وًمٞمس ًمٚمحزسمٞملم اًمديٛم٘مراـمٞملم، وًمٞمس ًمٚمٌٕمثٞملم وًمٞمس ًمالؿمؽمايمٞملم، وًمٞمس 

 ، ٟمٕمؿ عمـ حت٘مؼ ومٞمف إيامن. ًمٚم٘مٌقريلم

ودقم٤م هلؿ، وم٘مد  »أهمئدة وأيمكم ومٙمقزم٣مً  أرق«أظمؼم قمٜمٝمؿ أهنؿ:  أهؾ اًمٞمٛمـ اًمرؾمقل 

ر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ اسمـ قمٛم روى اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف

هٛم٣مك ايمزٓزل «صمالصم٤ًم ىم٤مًمقا: وذم ٟمجدٟم٤م. ىم٤مل:  »ايمٙمٜمؿ زم٣مرك يمٛم٣م دم ؾم٣مَمٛم٣م ويٚمٛمٛم٣م«: 

 . »وايمٖمتـ، وِب٣م يْمٙمع ومرن ايمُمٝمْم٣من

وظمّمٞمّم٦م أيْم٤ًم ٕهؾ اًمٞمٛمـ ٓ يِم٤مريمٝمؿ أطمد همػمهؿ، روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم: 

                                                        

 ( واًمؾػظ ًمف.84، 82( مًؾؿ/ اإليامن )3499اًمٌخاري ) (2694)

 (.7094اًمٌخاري ) (2695)
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سمـ أيب ـمٚمح٦م، قمـ صمقسم٤من  دانسمـ أيب اجلٕمد، قمـ ُمٕم ُمـ ـمريؼ ؾم٤ممل صحٞمحف

إين يمٌٔمٗمر ضمقيض أذود ايمٛم٣مس ٕهؾ «: ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

وُمٕمٜمك احلدي٨م: أن اًمٜم٤مس يزدمحقن قمغم  »ايمٝمٚمـ، أرضب زمٔمِم٣مي ضمتك يرهمض فمٙمٝمٜمؿ

احلقض ًمِمدة اًمٕمٓمش، وهلقل ذًمٙمؿ اًمٞمقم، وًمدٟمق اًمِمٛمس ىمدر ُمٞمؾ، ومٞمخرج اًمٜمٌل 

س طمتك ٓيزامحقا أهؾ اًمٞمٛمـ، وإهن٤م خلّمٞمّم٦م جي٥م أن ٟمحٛمد سمٕمّم٤مه، وي٘مرع اًمٜم٤م 

 اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م. 

وم٘مد ظمرج ُمـ اًمٞمٛمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واعمحدصمقن، وٟمٕمٜمل سم٤مًمٗم٘مٝم٤مء  )اًمٗم٘مف يامن(أيْم٤ًم: 

سمـ يقؾمػ صٜمٕم٤مين أيْم٤ًم،  ًٜم٦م ومٕمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين، وهِم٤ممواعمحدصملم: أهؾ اًم

سمـ يقؾمػ اًمزسمٞمدي، وأسمق ىمرة  ٦م حمٛمدسمـ ُمٜمٌف، وأسمق مُح  سمـ ُمٜمٌف، ووه٥م ومه٤مم

سمـ أيب قمٛمر  دسمـ ـم٤مرق اًمٚمحجل، ي٘م٤مل ًمف: حلجل، وي٘م٤مل ًمف: زسمٞمدي، وحمٛم ُمقؾمك

: اًمٕمدين، وهمػم واطمد ُمـ احليُمٞملم. أئٛم٦م ظمرضمقا ُمـ اًمٞمٛمـ ُمّمداىم٤ًم ًم٘مقل اًمٜمٌل 

 ومٜمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم ذًمؽ.  »اإليامن يامن واحل٘مٚم٥م يامٞمٝم٥م وايمٖمٗمف يامن«

سمـ اًمٗمْمؾ  ظمدقمٝمؿ ئمٝمر طم٤مًم٦م سمٕمد أي٤مم، ومٕمكم وإن أهؾ اًمٞمٛمـ سمحٛمد اهلل ُمـ

اًم٘مرُمٓمل سمٕمد أن ُمٚمؽ صٜمٕم٤مء، ويمثػم ُمـ اًمٌالد اًمٞمٛمٜمٞم٦م اؾمت٘مر سمٛمذخيرة سم٤مًمٕمديـ صمؿ 

 أظمذه اهلل أظمذ قمزيز ُم٘متدر.

اًمّمٚمٞمحٞمقن اًمذيـ ي٘م٤مل: )ىم٤مًم٧م أروى وىم٤مل أمحد( وهؿ سم٤مـمٜمٞم٦م8 أيمٗمر ُمـ اًمٞمٝمقد 

ُمٚمٙمقا أيمثر اًمٞمٛمـ أظمذهؿ اهلل أظمذ قمزيز ُم٘متدر، ومٌحٛمد اهلل، اهلل واًمٜمّم٤مرى، سمٕمد أن 

                                                        

 (.2301مًؾؿ ) (2696)
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ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق اًمذي يداومع قمـ اًمٞمٛمـ، وهق اًمذي يداومع قمـ اًمٞمٛمٜمٞملم، واًمٗمْمؾ ذم 

ومٝمق طمدي٨م  »إذا ه٣مصم٦م ايمٖمتـ همٔمٙمٝم٘مؿ زم٣ميمٝمٚمـ«هذا هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم. وأُم٤م طمدي٨م: 

 . ُمقوقع ُمٙمذوب ٓ يث٧ٌم قمـ رؾمقل اهلل 

اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين اًمٕمٚمامء ُمـ ٟمٞم٤ًمسمقر، ُمـ سمٖمداد، وُمـ يمثػم ُمـ  مم قمٌدىمد رطمؾ إ

سمـ  ؾمح٤مق، يم٠ممحد اسمـ طمٜمٌؾ، وإإىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م، ًمٞمًٛمٕمقا طمدي٨م رؾمقل اهلل 

اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين،  ُم٤م ه١مٓء اًمثالصم٦م، رطمٚمقا إمم قمٌدسمـ ُمٕملم، وُم٤م أدراك  راهقي٦م، وحيل

اًمٕمٚمؿ، وىمد ذيمرٟم٤م ذم همػم ُم٤م ذيط ومْم٤مئؾ  ومٜمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن رومع ؿم٠من أهؾ

اهلل اًمقادقمٞم٦م يمت٤مب: ومْمؾ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء. ًمٕمٚمف مل  اًمٕمٚمؿ، وإٟمٜمل أمحد اهلل ومألم قمٌدأهؾ 

 ي١مًمػ ُمثٚمف ذم سم٤مسمف ُمـ طمٞم٨م هد إدًم٦م واًمٗمْمؾ ذم هذا هلل. 

ـَ آََمٛمُقا ﴿ وًمٙمـ يمالُمٜم٤م أن قمغم اًمتحذير ُمـ قمٚمامء اًمًقء: ٣م ايمحِذي َ ـَ َي٣م َأُّيه إِنح ىَمثغِمًا َِم

ـْ ؽَمٌِٝمِؾ اهللح وَن فَم ٣ٌَمؿمِِؾ َوَيُِمده ٣ٌَمِن يَمَٝمْٟمىُمُٙمقَن َأَْمَقاَل ايمٛمح٣مِس زم٣ِميْم ْه ٣ٌَمِر َوايمره ضَْم ْٕ  ،[52اًمتقسم٦م:]﴾ا

ؼح َوَأْٞمُتْؿ سَمْٔمَٙمُٚمقن﴿ ٣ٌَمؿمِِؾ َوسَمْ٘مُتُٚمقَن احْلَ ؼح زم٣ِميْم قَن احْلَ ًُ  .[52:آل قمٛمران]﴾َي٣م َأْهَؾ ايْم٘مَِت٣مِب مِلَ سَمْٙمٌِ

إن أطمقف َم٣م أطم٣مف فمعم أَمتل ىمؾ َمٛم٣مهمؼ فمٙمٝمؿ «ي٘مقل:  واًمرؾمقل 

 »إن أطمقف َم٣م أطم٣مف فمٙمٝم٘مؿ إئٚم٥م اظمّمٙمقن«: وي٘مقل اًمرؾمقل  »ايمٙم٣ًمن

َأهَمَتْْمَٚمُٔمقَن َأْن ﴿ سمؾ اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ذم ؿم٠من أهؾ اًمٙمت٤مب: 

َٚمُٔمقَن ىَمالَم  ُي٠ْمَِمٛمُقا يَمُ٘مْؿ َووَمْد ىَم٣مَن هَمِريٌؼ َِمٛمُْٜمؿْ  ًْ ـْ زَمْٔمِد ََم٣م فَمَٗمُٙمقُه َوُهْؿ  اهللَِي هُمقَٞمُف َِم شُمؿح حُيَرِّ

ـَ ﴿ ، وي٘مقل:[53اًمٌ٘مرة:]﴾َئْمَٙمُٚمقن ٌُقُه َِم ًَ ٛمََتُٜمْؿ زم٣ِميْم٘مَِت٣مِب يمَِتْح
ًِ َوإِنح َِمٛمُْٜمْؿ يَمَٖمِريٗم٣ًم َيْٙمُقوَن َأيْم

                                                        

 (.1/37( ـمٌعة ؿمايمر، قمـ قمؿر ريض اهلل قمـف، وهق ذم اجلامع اًمصحقح )143رواه أمحد ) (2697)

 صحقح. ( قمـ أيب اًمدرداء ريض اهلل قمـف، وهق طمديث6/441رواه أمحد ) (2698)
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ـْ  ـَ ايْم٘مَِت٣مِب َوَيُٗمقيُمقَن ُهَق َِم ـْ فِمٛمِْد  اهللِفِمٛمِْد  ايْم٘مَِت٣مِب َوََم٣م ُهَق َِم َوَيُٗمقيُمقَن فَمعَم  اهللَِوََم٣م ُهَق َِم

ٌََٟم ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ،[56آل قمٛمران:]﴾ايْمَ٘مِذَب َوُهْؿ َئْمَٙمُٚمقن اهللِ َواسْمُؾ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َٞم

ـَ ايْمَٕم٣موِ  ْٝمَْم٣مُن هَمَ٘م٣مَن َِم ٌََٔمُف ايمُمح َٙمَخ َِمٛمَْٜم٣م هَمَٟمسْم ًَ ـَ ايمحِذي آسَمْٝمٛم٣َمُه آَي٣مسمِٛم٣َم هَم٣مْٞم ٣م *  ي َويَمْق ؾِمْئٛم٣َم يَمَرهَمْٔمٛم٣َمُه ِِبَ

ِٚمْؾ فَمَٙمْٝمِف  ٌََع َهَقاُه هَمَٚمَثُٙمُف ىَمَٚمَثِؾ ايْمَ٘مْٙم٤ِم إِْن حَتْ َْرِض َواسمح ْٕ َويَم٘مِٛمحُف َأطْمَٙمَد إلَِم ا

  .[254، 253ٕقمراف:]ا﴾َيْٙمَٜم٧م

ء ويمام أن اهلل رومع اًمٕمٚمامء ورومع ُمٜمزًمتٝمؿ، وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أظمزى قمٚمامء اًمًق

وومْمحٝمؿ، قمٚمامء اًمًقء اًمذيـ حيرومقن اًمٗمت٤موى يمام هيقي اعمجتٛمع، أو يمام هتقى 

احلٙمقُم٤مت، جي٥م أن ٟمحذرهؿ وأن ٟمٌتٕمد قمٜمٝمؿ، واًمٕمٚمامء اًمرؾمٛمٞمقن اًمذيـ يٗمتقن سمام 

شمِمتٝمل احلٙمقُم٤مت، وًم٧ًم أقمٜمل أن اًمٕمٚمامء اًمرؾمٛمٞملم يمٚمٝمؿ يٗمتقن سمام هتقى 

ٟمحٛمد اهلل قمز وضمؾ وم٘مد وىمٗمٜم٤م ذم احلٙمقُم٤مت، وًمٙمـ اًمٖم٤مًم٥م هق ذًمٙمؿ إُمر، وإٟمٜم٤م 

 وضمقه أهؾ اًم٤ٌمـمؾ، وٟمٕمتؼم ذًمٙمؿ ُمـ أومْمؾ اًم٘مرسم٤مت. 

ضم٤مء قمـ اإلُم٤مم أمحد، وقمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمف وقمـ همػم واطمد: أن اًمرد قمغم 

أهؾ اًمٌدع أومْمؾ ُمـ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل. وذيمر إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين8 أٟمف أصٞم٥م سم٢مؾمٝم٤مل 

ن قمٜمده يمت٤مب ُمـ يمت٥م اًمْمالل وم٘م٤مل ٕهٚمف: أطمرىمقا قمقًم٩م ُمٜمف ومٚمؿ يٜمٗمع ومٞمف قمالج، ويم٤م

هذا اًمٙمت٤مب واظمٌزوا زم ظمٌزة قمٚمٞمف، وأطمرىمقا اًمٙمت٤مب وظمٌزوا ًمف ظمٌزه قمٚمٞمف، وأيمٚمٝم٤م 

 وؿمٗمك سمٓمٜمف سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم، وهذا ذم ديقاٟمف.

وم٤مًمرد قمغم أهؾ اًمٌدع يٕمتؼم ُمـ أومْمؾ اًم٘مرسم٤مت، وإذا رضمٕمقا إمم اًمًٜم٦م ومٝمؿ إظمقاٟمٜم٤م، 

د اإليامن، ٓ جم٤مل ومٞمٝم٤م ًمٌٕمثل، وٓ جم٤مل ومٞمٝم٤م ٓؿمؽمايمل، وٓ جم٤مل و إٓ اًمٞمٛمـ سمال

حلداصمل، وٓ جم٤مل ومٞمٝم٤م حلزيب، وٓ ًمديٛم٘مراـمل، وٓ ًمٕمٚمامين، وإن يم٤من أهؾ اًمٞمٛمـ هبؿ 
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رء ُمـ اجلِمع يّمٗم٘مقن ًمٚمحزب ُم٤م دام اعم٤مل قمٜمده، وإذا ٟمٗمد اعم٤مل حتقًمقا إمم آظمر، وهؿ 

. اًمْمالل، ًمٞمًقا ُمًتٕمديـ أن يٌٞمٕمقا ديٜمٝمؿ أذيمٞم٤مء أيْم٤ًم يٕمرومقن ُم٤م هق قمٚمٞمف ُمـ

ومٝمل طمزسمٞم٦م ُم٤مدة ُم٤م هل سمحزسمٞم٦م قم٘مٞمدة، ٟمحٛمد اهلل اًمذي سومٝمؿ إمم طمزسمٞم٦م اًمدٟمٞم٤م قمـ 

 طمزسمٞم٦م اًمٕم٘مٞمدة. 

وذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م واوم٤مٟم٤م ذيط ًمٕمٌد اعمجٞمد اًمزٟمداين، وٟمح٥م أن يًٛمٕمف اإلظمقة، وأن 

قة سم٤مًمٞمٛمـ إمم أن ي١مؾمًـ: جمٚمس ٟمٕمٚمؼ ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م قمغم ذًمٙمؿ اًمنميط، ومٞمف دقمقة ًمٚمٜمً

 اًمِمٞمخ٤مت، قمغم همرار )جمٚمس اًمِمٞمقخ إُمريٙمل(. 

وىم٤مل اًمزٟمداين ذم حم٤مرضة ًمٚمٜم٤ًمء: .... ًمٙمـ ُم٤مذا قمـ إسمداء اعمرأة ًمرأهي٤م ذم اًم٘مْم٤مي٤م 

اًمًٞم٤مؾم٦م، ُمـ طم٘مٝم٤م ذًمؽ، وم٠مم ؾمٚمٛمف ريض اهلل قمٜمٝم٤م أم اعم١مُمٜملم يم٤مٟم٧م ُمع رؾمقل اهلل 

ٛمقن ُمـ اعمديٜم٦م إمم ُمٙم٦م ومٜمزًمقا سم٤محلديٌٞم٦م، ويم٤مٟمقا ذم صٚمح احلديٌٞم٦م، وضم٤مء اعمًٚم 

حمرُملم، وىمد ؾم٤مىمقا إٟمٕم٤مم ًمذسمحٝم٤م قمٜمد اًمٙمٕم٦ٌم، ومتٕمرو٧م ىمريش وىم٤مًم٧م: واهلل ٓ 

ارضمٕمقا قمـ ىمرب ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م سمًٜم٦م، وٓ  -شمِمتقا ٟمتّم٤مًمح-شمدظمٚمقن قمٚمٞمٜم٤م هذا اًمٕم٤مم8 

ق ذم صٚمح واوم٘مٝمؿ قمغم ذًمؽ، وأضمري آشمٗم٤م شمدظمٚمقا قمٚمٞمٜم٤م ُمٙم٦م، وم٤مًمرؾمقل 

احلديٌٞم٦م سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ، ومحزن اعمًٚمٛمقن أهنؿ ؾمػمضمٕمقن وىمد أطمرُمقا وًمًٌقا ُمالسمس 

أن حيٚم٘مقا رءوؾمٝمؿ، وأن  اإلطمرام، ًمٙمـ سمٕمد إىمرار آشمٗم٤مىمٞم٦م أُمرهؿ اًمرؾمقل 

يٜمحروا هدهيؿ، وأن يٚمًٌقا ُمالسمًٝمؿ اعمٕمت٤مدة، ويؽميمقا ُمالسمس اإلطمرام، أُمرهؿ اعمرة 

اًمث٤مٟمٞم٦م ومٚمؿ يٓمٞمٕمقه، ومدظمؾ إمم اخلٞمٛم٦م هم٤مو٤ًٌم خي٤مف قمٚمٞمٝمؿ ُمـ إومم ومٚمؿ ي٠ممتروا، أُمرهؿ 

                                                        

وما أدري -هـاك ؿمخص ىمقؾ ًمف: مل أكت ذم احلزب آؿمؽمايمل؟ ىمال: وقمدوين سمًقارة ويزوضمقين (2699)

 ؿمقئًا مـ هذا؟ ىمال: ىمتؾت اعمدير )اًمشقخ(. ُيعطقكما هل اًمثاًمثة اًمذي وقمدوه سمف، ومؼقؾ ًمف: وإذا مل 
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قم٘م٤مب اهلل، ٕهنؿ قمّمقا رؾمقًمف، وأن يٜمزل هبؿ ُم٤م أٟمزل سمٌٜمل إهائٞمؾ وهمػمهؿ ُمـ 

إُمؿ، وم٘م٤مل ٕم ؾمٚمٛمف ريض اهلل قمٜمٝم٤م إُمر، ومٗمٓمٜم٧م أم ؾمٚمٛمف ريض اهلل قمٜمٝم٤م إمم أن 

هنؿ ي٠مُمٚمقن ويٓمٛمٕمقن أن أُمرهؿ وهؿ مل يٓمٞمٕمقه ٓ ُمٕمّمٞم٦م ًمف، وإٟمام ٕ اًمرؾمقل 

يٜمزل وطمل، أو أن يراضمع اًمرؾمقل ٟمٗمًف، ومٞمٌ٘مقا ذم إطمراُمٝمؿ وم٘م٤مًم٧م ًمف: ي٤م رؾمقل اهلل 

 . اظمرج واٟمحر هديؽ، واطمٚمؼ رأؾمؽ8 وم٢مذا رأوا ذًمؽ ومٕمٚمقا ُمثٚمؽ

ٟمّمٞمح٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وشمدسمػم ؾمٞم٤مد ُمـ أم ؾمٚمٛمف ريض اهلل قمٜمٝم٤م، ومٗمٕمؾ اًمرؾمقل ذًمؽ 

ُم٤م -  رآه اعمًٚمٛمقن ىمد ومٕمؾ ذًمؽ8 أي٘مٜمقا أٓ قمٛمرةاًمٗمٕمؾ، ومٜمحر هديف وطمٚمؼ رأؾمف ومٚمام

اًمٜمٌل ىمد حتٚمؾ ُمـ إطمراُمف وم٘م٤مم يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ إمم أظمر  -قمد يقصٚمقش ُمٙم٦م ظمالص

 حيٚمؼ ٕظمٞمف سمٖمْم٥م وؿمدة، طمتك يم٤مدوا جيرح سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم وىم٤مُمقا وٟمحروا هدهيؿ. 

أة أن ومٝمذا شمدسمػم ؾمٞم٤مد ص٤مطمٌتف اُمرأة هل أم ؾمٚمٛمف ريض اهلل قمٜمٝم٤م ومٛمـ طمؼ اعمر

شمًتِم٤مر ذم إُمر اًمًٞم٤مد، وذم إُمر اًمٕم٤مم ًمألُم٦م، وُمـ طمؼ اعمرأة أن شم٠مُمر سم٤معمٕمروف 

وشمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر، وأن شم٤ًمئؾ وأن شمٕمؽمض قمغم احلٙم٤مم، وأن شمِمٙمقا ُمٜمٝمؿ، ُمـ طمؼ 

اعمرأة أن شمٗمتل إذا يم٤مٟم٧م قم٤معم٦م، وأن شمتٕمٚمؿ وشمٕمٚمؿ. وىمد يم٤من اعمًٚمٛمقن يًتٗمتقن ُمـ 

، ٤م أيم٤مسمر قمٚمامء اعمًٚمٛملم يدرؾمقن قمغم ؿمٞمخ٤متأُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم، وىمد وضمدٟم

ويٕمٓملم إضم٤مزة ًمتالُمٞمذهـ، ويرى ذم ؾمٜمد اعمِم٤ميخ: ُمِم٤مخيف ومالٟم٦م وومالن وومالن، 

 وومالٟم٦م. 

، ويمؿ ذم اًمًٜمد ومٛمـ طمؼ اعمرأة أن شمٗمتل، سمؾ إن اعمرأة ىمد محٚم٧م قمـ رؾمقل اهلل 

                                                        

 ( قمـ اعمًقر ريض اهلل قمـف.2732، 2731اًمٌخاري ) (2700)

َن جمؾ (2701)  س اًمشقخات اًمًقاد.ًمؽـ هؾ يُمقِّ
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ًا ٟمح٘مؼ ًمٚمٛمرأة ، ومٙمٞمػ إذؾمٜمد إطم٤مدي٨م ُمـ ٟم٤ًمء ٟم٘مٚمـ إًمٞمٜم٤م أطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل 

اعمِم٤مريم٦م ذم إُمر اًمًٞم٤مد، واعمِم٤مريم٦م ذم اًمٗمتقى واًمتنميع، واعمِم٤مريم٦م ذم إُمر 

سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وُمراىم٦ٌم احلٙم٤مم وحم٤مؾمٌتٝمؿ وُم٤ًمئٚمتٝمؿ يمٞمػ؟ وٟمجٜمٌٝم٤م 

ُمٕمريم٦م اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م، ُمٕمريم٦م اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م، ُمٕمريم٦م اًم٘مقاُم٦م قمغم اعمجتٛمع، واًمقٓي٦م 

ػ؟ ٓ ـمريؼ إمم ذًمؽ إٓ سم٢مٟمِم٤مء جمٚمس ظم٤مص ًمٚمٛمرأة اًمٞمٛمٜمٞم٦م، أن ٟم٘مٞمؿ اًمٕم٤مُم٦م، يمٞم

جمٚم٤ًًم، جمٚم٤ًًم ًمٚمٛمرأة، جمٚمس ؿمقرى اعمرأة اًمٞمٛمٜمٞم٦م ويٕمٓمل هذه اًمّمالطمٞم٤مت، صالطمٞم٦م 

اعمِم٤مريم٦م ذم اًمتنميع، صالطمٞم٦م اعمِم٤مريم٦م ذم إسمداء اًمرأي اًمًٞم٤مد، صالطمٞم٦م اعم٤ًمءًم٦م 

٦م، شمقًمٞم٦م رئٞمس اًمقزراء واًمقزراء ُمٕمريم٦م ًمٌٕمض اعمًئقًملم، وًمٙمـ شمقًمٞم٦م رئٞمس اجلٛمٝمقري

ىم٤مؾمٞم٦م ؿمديدة يًتٕمٛمؾ اعمتٜم٤مومًقن ومٞمٝم٤م أؾم٤مًمٞم٥م ظمٌٞمث٦م وهمٚمٞمٔم٦م وىم٤مؾمٞم٦م وُم٤م  صٕم٦ٌم

يمرة، وٓ ٟمريد أن ٟمٕمرض اعمرأة هلذه اعمٕمريم٦م اًمٓم٤مطمٜم٦م واعمٕمريم٦م اًمٚمئٞمٛم٦م سملم اعمتٜم٤مومًلم قمغم 

 رئ٤مؾم٦م اًمٌالد واًم٘مقاُم٦م. 

٤مء، وهل همػم سمٞمٕم٦م اًمرضم٤مل سمٞمٕم٦م أظمالىمٞم٦م، ظم٤مص٦م هل سمٞمٕم٦م اًمٜمً إن ًمٚمٛمرأة سمٞمٕم٦م

وٓ قمٞم٥م  ،ذًمؽ سمٞمٕم٦م إيامٟمٞم٦م، واًمرضم٤مل هلؿ سمٞمٕم٦م ضمٝم٤مد وىمت٤مل ووٓي٦م، إذًا ٓ همْم٤مو٦م ذم

                                                        

ُيػفؿ مـ يمالمف أكف ًمقٓ أكف صعب سمًٌب ما حيدث ومقف مـ اًمؼتؾ، واًمؼتال ًمًاغ َلـ ذًمؽ، ومل  (2702)

: )ٓ يػؾح ىمقم وًمق أمرهؿ امرأة( رواه اًمٌخاري مـ طمديث أيب سمؽرة ريض اهلل يٌال سمؼقل اًمـٌل 

 (.4425قمـف )

اًمقؿـ؟! وكحـ كًلل هذا اعمؾٌس: ما إذا ىمدم  هؾ ذم سمقعة اًمـًاء أن يؾتزمـ سمؿجؾس اًمشقخات ذم (2703)

إمم اًمقؿـ جمؾس اًمشققخ إمريؽل: ومقًتؼٌؾف كظػمه ذم اًمقؿـ، وهق جمؾس اًمشقخات! أف ًمؽ يا قمٌد 

 اعمجقد وًمتخطقطؽ اعمشئقم.
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جمٚم٤ًمن، ًمتٛمثٞمؾ إُم٦م: جمٚمس ٟم٤م ُمـ اًمدول ومٞمٝم٤م جمٚم٤ًمنذم هذا، ومٗمل اًمٕم٤ممل همػم

ول: اًمتنميع. يًٛمك سم٤معمجٚمس اًمٜمٞم٤ميب8 وهذا اعمجٚمس اًمٜمٞم٤ميب ًمف صمالصم٦م طم٘مقق احلؼ إ

اًمث٤مين: اًمرىم٤مسم٦م. اًمث٤مًم٨م: اًمتقًمٞم٦م ًمٚمحٙم٤مم واًمٕمزل. وجمٚمس آظمر هق جمٚمس اًمِمٞمقخ8 وهذا 

جمٚمس اًمِمٞمقخ ًمف طم٘م٤من، وًمٞمس ًمف احلؼ اًمث٤مًم٨م، ًمٞمس ًمف طمؼ اًمتقًمٞم٦م واًمٕمزل، سمؾ 

اإلسمداء إسمداء اًمرأي ذم اًمتنميع واًمًٞم٤مؾم٦م، وًمف طمؼ إسمداء اًمرأي ذم ُمراىم٦ٌم ؾمٚمقك سمٕمض 

 قًملم، ويًٛمك سمٛمجٚمس اًمِمٞمقخ، وًمٞمس ًمف طمؼ اًمٕمزل واًمتقًمٞم٦م. احلٙم٤مم واعمًئ

ومٚمامذا ٓ يٙمقن هذا اعمجٚمس اًمث٤مين جمٚمس اًمِمٞمقخ8 جمٚمس ؿمٞمخ٤مت، عم٤مذا ٓ يٙمقن 

 جمٚمس اعمرأة اًمٞمٛمٜمٞم٦م...

 أىمقل: ٟم٘مػ هٜم٤م سمٕمض اًمقىمٗم٤مت صمؿ ٟمٙمٛمؾ إن ؿم٤مء اهلل اًمنميط.

                                                        

يا قمٌد اعمجقد شمًتدل سماًمٌاـمؾ قمغم اًمٌاـمؾ! ومفؾ يمان هذان اعمجؾًان ذم قمفده قمؾقف اًمصالة  (2704)

قمفد اًمصحاسمة روقان اهلل قمؾقفؿ، أم ذم قمفد اًمتاسمعلم، أم أكؽ رصت مغرورًا سملقمداء واًمًالم، أم ذم 

 اإلؾمالم وسملومعاَلؿ وسمؿـ شماسمعفؿ، ومٍمت حتًـ سمعض أومعاَلؿ سمؾ شمًتدل هبا. 

وذيمرت أن اعمجؾس اًمـقايب ًمف طمؼ اًمتنميع، وجمؾس اًمشققخ ًمف طمؼ إسمداء اًمرأي ذم اًمتنميع، واًمتنميع 

ـَ ﴿شمعامم: مما اظمتص اهلل سمف ىمال  َع ًَمُؽؿ مِّ ٰ سمِِف ُكقطمًا وَ اَذَ ـِ َما َوَّصَّ ِذىاًمِِدي ْقـَا سمِِف  ًمَّ َأْوطَمْقـَآ إًَِمْقَؽ َوَما َوصَّ

ٰك َأْن َأىِمقُؿقْا  ًَ ىُمقْا ومِقف﴾)اًمشقرى:اإسِْمَراِهقَؿ َوُمقؾَمٰك َوقِمق ـَ َوَٓ شَمَتَػرَّ ي صُمؿَّ  ﴿(، وىمال ؾمٌحاكف: 13ًمدِّ

ي ـَ ضَمَعْؾـَـَٰؽ قَمغَمٰ َذِ ٌِْعَفا َوَٓ شَمتٌَِّْع َأْهَقآَء إَ ْْمِر وَمـاَعٍة مِّ ـَ َٓ َيْعَؾُؿقنَ اشمَّ ِذي  ﴿( وىمال شمعامم:18)اجلاصمقة:﴾ًمَّ

 (.40)يقؾمػ: ﴾حْلُْؽُؿ إَِّٓ هللَِّاإِِن 

وىمد ىمػزت ىمػزة ؾمٌؼت هبا أقمداء اإلؾمالم ذم جمؾس اًمشقخات اًمذي شمريده أن يؽقن ذم اًمقؿـ، صدق 

َا َٓ شَمْعَؿك ﴿اهلل إذ يؼقل:  تِك رِم اًْمُؼُؾقُب إَ ْسْمَصـُٰر َوًَمـٰؽِـ شَمْعَؿٰك اوَمنهِنَّ ُدور﴾)احلج:اًمَّ  (. 46ًمصُّ
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 : اهلل قمٜمفقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض صحٞمحٝمامروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم 

َم٣م رأي٦م َمـ ٞم٣مومِم٣مت فمٗمؾ وديـ؛ «8 وقمظ اًمٜم٤ًمء وىم٤مل ذم وقمٔمٝمـ: أن اًمٜمٌل 

ىمٚمـ: وُم٤م ٟم٘مّم٤من ديٜمٜم٤م وقم٘مٚمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟  »أذه٤م يمٙم٤م ايمرصمؾ احل٣مزم؛ َمـ إضمداىمـ

همذيمؽ َمـ «ىمٚمـ: سمغم. ىم٤مل:  »أيمٝمس ؾمٜم٣مدة اظمرأة َمثؾ ٞمِمػ ؾمٜم٣مدة ايمرصمؾ؟«ىم٤مل: 

همذيمؽ َمـ «ىمٚمـ: سمغم. ىم٤مل:  »أة؛ مل سمِمؾ ومل سمِمؿ؟فمٗمٙمٜم٣م. أيمٝمس إذا ضم٣مو٦م اظمر ٞمٗمِم٣من

ومقَمقا همٛمحروا شمؿ «ىم٤مل ٕصح٤مسمف:  وىمّم٦م احلديٌٞم٦م صحٞمح٦م أن اًمٜمٌل  »ٞمٗمِم٣من ديٛمٜم٣م

ومام ىم٤مم ُمٜمٝمؿ رضمؾ، طمتك ىم٤مل ذًمؽ صمالث ُمرات، ومٚمام مل ي٘مؿ ُمٜمٝمؿ أطمد8 دظمؾ  »اضمٙمٗمقا

: أحت٥م ذًمؽ؟ ُم٤م ًم٘مل ُمـ اًمٜم٤مس8 وم٘م٤مًم٧م أم ؾمٚمٛم٦م: ي٤م ٟمٌل اهلل قمغم أم ؾمٚمٛمف ومذيمر هل٤م

اظمرج صمؿ ٓ شمٙمٚمؿ أطمدا ُمٜمٝمؿ يمٚمٛم٦م، طمتك شمٜمحر سمدٟمؽ وشمدقمق طم٤مًم٘مؽ ومٞمحٚم٘مؽ. ومخرج 

ومٚمؿ يٙمٚمؿ أطمد ُمٜمٝمؿ طمتك ومٕمؾ ذًمؽ ٟمحر سمدٟمف ودقم٤م طم٤مًم٘مف ومحٚم٘مف، ومٚمام رأوا ذًمؽ8 

ىم٤مُمقا ومٜمحروا وضمٕمؾ سمٕمْمٝمؿ حيٚمؼ سمٕمْم٤م طمتك يم٤مد سمٕمْمٝمؿ ي٘متؾ سمٕمْم٤م هماًم. وًمٙمـ هؾ 

٦م وطمٗمّم٦م، وهمػمهـ ُمـ اًمٜم٤ًمء يِٙمقن جمٚمس اًمِمٞمخ٤مت، دقم٤م أم ؾمٚمٛم٦م وقم٤مئِم٦م وأم طمٌٞمٌ

 أو يٙمقن جمٚمس إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر؟

قمـ أسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  روى اًمؽمُمذي ذم: ضم٤مُمٕمف

  .»اظمرأة فمقرة هم١مذا طمرصم٦م؛ أؽمتممهمٜم٣م أيمُمٝمْم٣من«: 

، إطمدى اًمٜمًقة شم٘مقل ـ اًمرضم٤ملاعمجٞمد أشمٚمٌس قمغم ٟم٤ًمئٜم٤م أن خيرضمـ وخي٤مًمٓم ي٤م قمٌد

ئٞم٦ًم ًمٚمدوًم٦م. وجيقز اعمجٞمد وُمـ يمالُمف: أُم٤م أٟم٤م ومال أرى إٓ أن أيمقن ر ؾم٤مظمرة ُمـ قمٌد

                                                        

 (.80( مًؾؿ )304اًمٌخاري ) (2705)

 (.3/102) ًمإلمام اًمقادقمل ( وهق ذم اجلامع اًمصحقح4/337) (2706)
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ٟمف ي٘مقل: ُم٤م دمٜم٥م اًمرئ٤مؾم٦م، إٓ ُمـ اضمؾ أهن٤م ُمٕمريم٦م صٕم٦ٌم  قمغم ُمذه٥م قمٌد ِٕ اعمجٞمد 

ٌع ىم٤مؾمٞم٦م ؿمديدة، ويًتٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م اعمٙمر واخل٨ٌم إمم آظمر ُم٤م ىم٤مل. وهذا ومٞمف ظمروج قمـ ـم

 اعمرأة، ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ اعمخ٤مًمٗم٦م ًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م. 

قمـ احلًـ، قمـ أيب سمٙمرة ىم٤مل:  صحٞمح اًمٌخ٤مريي٘مقل يمام ذم:  وم٤مًمرؾمقل 

. سمؾ رسمٜم٤م ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: »يمـ يٖمٙمح ومقم ويمقا أَمرهؿ اَمرأة«: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

َؾ ﴿ ٣مِء زماَِم هَمّمح ًَ اَُمقَن فَمعَم ايمٛمِّ صَم٣مُل وَمقح ْؿ  اهللُايمرِّ ـْ َأَْمَقاَِلِ زَمْٔمَّمُٜمْؿ فَمعَم زَمْٔمٍض َوزماَِم َأْٞمَٖمُٗمقا َِم

٣مُت وَم٣مٞمَِت٣مٌت ضَم٣مهمَِٓم٣مٌت يمِْٙمَٕمْٝم٤ِم زماَِم ضَمِٖمَظ  ٣محِلَ ـح  اهللُهَم٣ميمِمح ـح هَمِٔمُٓمقُه ٣مهُمقَن ُٞمُُمقَزُه َِت ََتَ َوايمالح

 ٌْ ـح هَم١مِْن َأؿَمْٔمٛمَُ٘مْؿ هَمال سَم زُمقُه ـح دِم اظمََّْم٣مصِمِع َوارْضِ ـح ؽَمٌِٝمالً َواْهُجُروُه   .[52اًمٜم٤ًمء:]﴾ُٕمقا فَمَٙمْٝمِٜم

قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  وروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم: صحٞمحٞمٝمام

اؽمتقصقا زم٣ميمٛم٣ًمء؛ هم١من اظمرأة طمٙمٗم٦م َمـ وٙمع، وأن أفمقج رء «: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

دم ايمّمٙمع؛ أفماله، هم١من ذه٦ٌم سمٗمٝمٚمف؛ ىمنسمف، وإن سمرىمتف مل يزل أفمقج، هم٣مؽمتقصقا 

8 ـمٚم٥م اًمقص٤مي٦م ُمٜم٤م سم٤مًمٜم٤ًمء ظمػمًا، واًمقيص يرقمك طمؼ اعمقىص واًمٜمٌل  »٣مءزم٣ميمٛمً

َم٣م َمـ «ي٘مقل:  قمٚمٞمف، يرقمك طم٘مف ويٜمتٌف ًمف، ويرقم٤مه رقم٤مي٦م إؾمالُمٞم٦م8 وم٤مًمٜمٌل 

 . »اؽمؼمفم٣مه اهلل رفمٝم٥م، همٙمؿ حيْمٜم٣م زمٛمِمحف؛ إٓ مل جيد رائح٥م اجلٛم٥م فمٌد

 شمٕم٤ممم قمٜمف ريض اهلل سمـ إطمقص قمـ قمٛمرو وروى اًمؽمُمذي ذم: ضم٤مُمٕمف

                                                        

 شمؼدم ىمريًٌا. (2707)

 (.1468( مًؾؿ )5186اًمٌخاري ) (2708)

 ( قمـ معؼؾ سمـ يًار ريض اهلل قمـف.142ًؾؿ )( م7151اًمٌخاري ) (2709)

 ( وطمًـف اًمشقخ إًمٌاين جمؿقع ـمرىمف.1463اًمؽممذي ) (2710)
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أي  »أٓ واؽمتقصقا زم٣ميمٛم٣ًمء طمغما؛ هم١مٞمام هـ فمقان فمٛمدىمؿ«: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 ُمثؾ إؾمػم. 

اهلل ىمد قمٚمؿ سمح٤مًمتٝم٤م وأهن٤م وٕمٞمٗم٦م وٟم٤مىمّم٦م قم٘مؾ وديـ، أُم٤م إذا يم٤من ذم يده٤م احلديد 

واًمٜم٤مر8 ٕؾم٤مءت اًمتٍمف، وًمق يم٤من اًمٓمالق سمٞمده٤م ًمٓمٚم٘م٧م زوضمٝم٤م ذم اًمٞمقم قمنميـ 

أن يًٙمـ همْمٌٝم٤م8 شمٌٙمل ُم٤م حت٥م أن متٌم إمم أهٚمٝم٤م، وىمد ـمٚم٘متف قمنميـ ُمره،  ُمرة، وسمٕمد

هم١مٞمام هـ فمقان فمٛمدىمؿ «: اًم٘مقاُم٦م سمٞمد اًمرضم٤ملُمـ أضمؾ هذا ضمٕمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

يمٝمس متٙم٘مقن َمٛمٜمـ ؾمٝمئ٣ًم نمغم ذيمؽ، إٓ أن يٟمسمكم زمٖم٣مضمُم٥م َمٌٝمٛم٥م؛ هم١من همٔمٙمـ هم٣مهجروهـ دم 

هم١من أؿمٔمٛم٘مؿ همال سمٌٕمقا فمٙمٝمٜمـ ؽمٌٝماًل، أٓ إن اظمّم٣مصمع، وارضزمقهـ رضزم٣ًم نمغم َمػمح؛ 

يم٘مؿ فمعم ٞم٣ًمئ٘مؿ ضمٗم٣م، ويمٛم٣ًمئ٘مؿ فمٙمٝم٘مؿ ضمٗم٣م همٟمَم٣م ضمٗم٘مؿ فمعم ٞم٣ًمئ٘مؿ: همال يقؿمئـ 

همرؾم٘مؿ َمـ سم٘مرهقن، وٓ يٟمذنح دم زمٝمقسم٘مؿ ظمـ سم٘مرهقن؛ أٓ وضمٗمٜمـ فمٙمٝم٘مؿ أن حتًٛمقا 

ضم٤مء  . رواه اًمؽمُمذي وذم ؾمٜمده سمٕمض اًمْمٕمػ، وًمٙمٜمف ىمد»إيمٝمٜمـ دم ىمًقهتـ وؿمٔم٣مَمٜمـ

 . ُمًٜمد أمحدسمٛمٕمٜم٤مه قمـ صح٤ميب آظمر يمام ذم: 

 . »ٓ متٛمٔمقا ٞم٣ًمءىمؿ اظم٣ًمصمد وزمٝمقهتـ طمغٌم َلـ«: ي٘مقل واًمرؾمقل 

اعمجٞمد: اشمؼ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وىمؾ ؾمدادًا واقمٚمؿ أن اًمٜم٤مس ًمـ يتٌٕمقك قمغم  قمٌدي٤م 

ُٗمقا ﴿ والًمؽ: ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ *  وَمْقًٓ ؽَمِديداً َووُمقيُمقا  اهللََي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع   .[52، 52إطمزاب:]﴾َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝمامً  اهللََوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

هلـ جمٚمس ؿمٞمخ٤مت؟ أم هق اًمت٘مٚمٞمد ٕقمداء  هؾ يم٤من هٜم٤مك ٟمًقة قمغم زُمـ اًمٜمٌل 

                                                        

 ( قمـ أيب طمرة اًمرىمار قمـ قمؿف.73، 5/72مًـد أمحد ) (2711)

 ( قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.1684( واسمـ ظمزيؿة )567رواه أسمق داود ) (2712)
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يمتتٌٔمـ ؽمٛمـ َمـ ومٌٙم٘مؿ ؾمػم زمُمػم ضمتك يمق «ي٘مقل: إذ  اإلؾمالم ؟ وصدق اًمرؾمقل 

 »همٚمـ؟«. ىم٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى؟ ىم٤مل: »دطمٙمقا صمحر و٤م يمدطمٙمتٚمقه

. 

طمغمىمؿ طمغمىمؿ ٕهٙمف، «ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأن ٟمحًـ إمم أهٚمٞمٜم٤م: 

٤مح، سمٕمد ـمٚمقع أُمـ اخلػمي٦م أن شم٠مظمذ ؿمٜمٓمتٝم٤م ُمًٙمٞمٜم٦م ذم اًمّمٌ »وأٞم٣م طمغمىمؿ ٕهقم

اًمِمٛمس، وٓ شمرضمع إٓ سمٕمد اًمٔمٝمر اًم٤ًمقم٦م اًمث٤مُمٜم٦م؟ ُمٕمذسم٦م، ىمد ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ؾمٞمدة سمٞمتٝم٤م، 

 اًمرضمؾ خيدُمٝم٤م وي٠ميت سمام حتت٤مج إًمٞمف ُمـ ؾمؽمه٤م. 

واًمٜم٤مس سملم إومراط وشمٗمريط ووؾمط، ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ أومرط يم٘م٤مؾمؿ أُملم8 اًمذي دقم٤م 

وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ومرط8 إمم اًمتؼمج واًمًٗمقر، وهدى ؿمٕمراوي اًمتل طمرىم٧م احلج٤مب، 

 وم٤مُمرأشمف يم٤مًمٜمٕمج٦م ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م وٓ هيٞمئ هل٤م اًمتٕمٚمٞمؿ، واهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

َج٣مَرة﴿ ُ٘مْؿ َوَأْهٙمِٝمُ٘مْؿ َٞم٣مرًا َووُمقُدَه٣م ايمٛمح٣مُس َواحْلِ ًَ ـَ آََمٛمُقا وُمقا َأْٞمُٖم ٣م ايمحِذي َ   .[4اًمتحريؿ:]﴾َي٣م َأُّيه

٥م قمٚمٞمٜم٤م أهؾ اًمًٜم٦م8 أن ٟمٜمٝمض سمام أُمرٟم٤م واإلظمقان اعمٗمٚمًقن ىمقاد ذ ووالل، ومٞمج

َووُمْؾ َربِّ ِزْديِن ﴿اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأن ٟمتزود مجٞمٕم٤ًم ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع: 

 .[222ـمـف:]﴾فِمْٙمامً 

 ُم٤م داُم٧م اًمِمٌٝم٤مت شمتقارد قمٚمٞمٜم٤م ُمـ قمٚمامء اًمًقء . 

وسم٤مُٕمس أوردوا قمٚمٞمٜم٤م ُمٝمزًم٦م ُمـ اعمٝم٤مزل، أٓ وهل اًمدقمقة إمم حتديد اًمٜمًؾ، ي٘مقل 

وأوًمئؽ يدقمقن  »؛ هم١مين َم٘م٣مشمر زم٘مؿ إَمؿسمزوصمقا ايمقدود ايمقيمقد«: ًمرؾمقل ا

                                                        

 (.2669ًؾؿ )( م3456متػؼ قمؾقف قمـ أيب ؾمعقد، اًمٌخاري ) (2713)

 (.3/79( قمـ معؼؾ سمـ يًار ريض اهلل قمـف، وهق ذم اجلامع اًمصحقح )6/79رواه أسمق داود ) (2714)
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إمم حتديد اًمٜمًؾ، وًمٙمـ هل ُمٝمزًم٦م8 اعمًئقًمقن سمٕمْمٝمؿ ُمتزوج سم٠مرسمع ٟمًقة، وُمِم٤ميخ 

ٓ  اًم٘م٤ٌمئؾ سمٕمْمٝمؿ ُمتزوج سم٠مرسمع ٟمًقة، وسمٕمض اًمتج٤مر سم٠مرسمع ٟمًقة، واسمـ ؿم٤مضمع

 ة وقمٚمامء اًمًقء يدقمقن إمم هذا.سم٤مرك اهلل ومٞمف أفمٜمف، ُمتزوج سم٤مصمٜمل قمنمة اُمرأ

ومٙمقٟمقا قمغم طمذر ُمـ قمٚمامء اًمًقء وُمـ دقم٤مي٤مهتؿ، وُمـ قمٚمامء اًمًقء قمٚمامء إظمقان 

٤موم٤م قمٜمد يمت٤مب اهلل، وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  ، و أهمٚمٌٝمؿ اعمٗمٚمًلم، ُم٤م دمد ومٞمٝمؿ واطمدًا وىمَّ

 خم٤مدقمقن. 

ًم٦م إؾمالُمٞم٦م، اًمرمحـ ٟمحـ ٟمريد دو حمٛمد ىمٓمران، وىم٤مل زم: ي٤م أسم٤م قمٌدأشم٤مين اًم٘م٤ميض 

، وأٟمتؿ ومٜمريد أن شمٙمقن ُمـ إوًملم ذم هذا. ىمٚم٧م ًمف: شمريدون دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م

ٟمٌٖمل اًمّم٤محللم ي٘مٞمٛمقن دوًم٦م  ،ٚمٞمطاخلظمٚمٞمط! ىم٤مل: ُمًتٕمدون أن ٟمٜم٘مٞمٝمؿ وٟمؽمك 

إؾمالُمٞم٦م. ىمٚمٜم٤م: هذا ذم اخلٞم٤مل ًمٙمـ إذا يم٤من اًمِمٕم٥م ُمتٗم٘مٝم٤ًم ذم ديـ اهلل ومٝمذا صحٞمح. 

وسمٕمد أي٤مم ـمقيٚم٦م ضم٤مءين اًم٘م٤ميض هالل اًمٙمٌقدي وٓ  ،وذه٥م اًم٘م٤ميض حمٛمد ُمـ قمٜمدي

يزال طمٞم٤ًم يرزق، وهق رضمؾ ص٤مدق، اًمٚم٤ًمن ًمق ؾم٠مًمتٛمقه ٕظمؼميمؿ، وحيل اًمِم٤ٌمُمل، 

إٓ ومحتك اعمِم٤ميخ  وحمٛمد اًمّم٤مدق، وؾمٚمٞمامن اًمٗمرح يتٛمًحقن سمف سم٤مقمت٤ٌمر أٟمف ؿمٞمخ و

ٟمريد  ،اًمرمحـ ٌدقمأسم٤م أٟمٗمًٝمؿ ُم٤ًميملم ُم٤م هؿ إٓ سمٌٖمقات ي٘مقًمقن ُم٤م ي٘م٤مل هلؿ ىم٤مًمقا: ي٤م 

                                                        

 أطمد مشايخ اًمؼٌائؾ اعمؽارمة اًمٌاـمـقة. (2715)

قمغم أكـا كؼقل: إن دوًمتـا إؾمالمقة، وإن يمان هـاك رؿمقة، وإن يمان هـاك دقمقة ًمؾديؿؼراـمقة ومفؿ  (2716)

قفؿ مآً، اًمؾفؿ دمر أمريؽا ،اًمؾفؿ ين سمشعب سمطؾ يمام ينت خيادقمقن أمريؽا مـ أضمؾ أن شمعط

اًمشعب إومغاين ًمروؾمقا ودمر روؾمقا، ومفل اًمتل ومروت قمؾقـا اًمديؿؼراـمقة، و إٓ وماعمًئقًمقن ٓ 

 يريدوهنا، واهلل اعمًتعان.
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دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م. ىمٚمٜم٤م هلؿ: وُم٤م ؾمٌٞمٚمٝم٤م؟ ىم٤مًمقا: اإلٟمتخ٤مسم٤مت ىمٚمٜم٤م هلؿ: اإلٟمتخ٤مسم٤مت حمرُم٦م. 

اهلل ص٤مًمح ؟ىم٤مًمقا  ٤م. ىمٚمٜم٤م: وم٢مذا مل يًٚمٛمٝم٤م قمغم قمٌدىم٤مًمقا: صحٞمح حمرُم٦م، وًمٙمـ ٓسمد ُمٜمٝم

 :طم٤مرسمٜم٤مه.

هيٛمٝمؿ:  اهلل ص٤مًمح! يمالم وم٤مرغ ُم٤م مهٝمؿ اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، اًمذي حت٤مرسمقن قمغم قمٌد

 .[42اًمتقسم٦م:]﴾َوايْمَٔم٣مَِمٙمكَِم فَمَٙمْٝمَٜم٣م﴿ اًمٌقؾمٜم٦م واهلرؾمؽ طمتك متتغمء إضمرسم٦م وسمٕمده٤م:

أُمقال يٜمتٝمزون اًمٗمرص٦م ٕي ُمٜم٤مؾم٦ٌم، وىمّمدٟم٤م ُمـ هذا  مجعوم٤مإلظمقان اعمًٚمٛمقن آًمف 

أن قمٚمامء اإلظمقان اعمٗمٚمًلم ًمٞمًقا وىم٤موملم قمٜمد يمت٤مب اهلل، أٟم٤م أحتدى ُمـ ي٠ميت سمٕم٤ممل واطمد 

 .قمٜمد يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  ُمٜمٝمؿ وىم٤مف

ىم٤مل اًمزٟمداين ُمقاصاًل يمالُمف: وهبذا شمتٛمتع اعمرأة اًمٞمٛمٜمٞم٦م، يمام يتٛمتع اًمرضمؾ اًمٞمٛمٜمل، 

سمٙم٤مُمؾ طم٘مقىمٝم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م، ُمع دمٜمٞمٌٝم٤م ىمًقة ُمٕمريم٦م اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م، إذا ومٕمٚمٜم٤م 

وأقمٓمٞمٜم٤م  ذًمؽ8 ومزٟم٤م وٟمجحٜم٤م وووٕمٜم٤م إُمر ذم ٟمّم٤مسمف، وأقمٓمٞمٜم٤م اعمرأة طم٘مٝم٤م

                                                        

ٌُدُ اوَ ﴿طمؼقق اعمخؾقىملم ومؿـ ذًمؽ ىمقًمف شمعامم: سمف يا قمٌد اعمجقد: اإلؾمالم ىمد طمػظ اهلل (2717) هللََّ َوَٓ اوْا قْم

يُمقْا سمِِف ؿَمْقئًا َوسمِـ ـٰـًا َوسمِِذى اشُمنْمِ ًَ ـِ إطِْم ًمَِدْي ـِٰؽلِم وَ اًْمَقَتـَٰؿٰك وَ اًْمُؼْرسَمٰك وَ اًْمَقٰ ًَ ـُِب اجْلَاِر اًْمُؼْرسَمٰك وَ اجْلَاِر ِذى اعْمَ جْلُ

ـِٰحِب سمِـاوَ  ـِ اجلَـِْب وَ اًمصَّ ـُُؽْؿ إِنَّ اسْم ٌِقِؾ َوَما َمَؾَؽْت َأْيَؿـٰ ًَّ هللََّ َٓ حُيِبُّ َمـ يَماَن خُمَْتآً وَمُخقرًا﴾ ا ًم

طمؼ اعمًؾؿ قمغم اعمًؾؿ مخس: رد اًمًالم، وقمقادة اعمريض، واشمٌاع «: ( ويؼقل اًمـٌل 36)اًمـًاء:

 (.2162( مًؾؿ )1240رواه اًمٌخاري ) .»اجلـائز، وأضماسمة اًمدقمقة، وشمشؿقت اًمعاـمس

اًمطريؼ مل يغػؾ اإلؾمالم طمؼفا ومػل: اًمصحقحلم وىمد شمؼدم رء مـ ذًمؽ ومقام يتعؾؼ سماعمرأة، طمتك 

 :(مـ طمديث أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف ىمال: ىمال رؾمقل اهلل 2121( مًؾؿ )6229اًمٌخاري )

ومنذا أسمقتؿ إٓ «ومؼاًمقا: ما ًمـا سمد، إكام هل جماًمًـا كتحدث ومقفا. ىمال:  »إيايمؿ واجلؾقس قمغم اًمطرىمات«

همض اًمٌٍم، ويمػ إذى، ورد «ؼ اًمطريؼ؟ ىمال: ىماًمقا: وما طم »اعمجاًمس: وملقمطقا اًمطريؼ طمؼف
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 اًمرضمؾ طم٘مف وأؾمٜمدٟم٤م يمؾ ؿمٞمئ وومؼ هدى اهلل، وم٢مذا ومٕمٚمٜم٤م ذًمؽ صٚمح٧م أُمقرٟم٤م سم٢مذن اهلل. 

ٟمحـ أن ُم٘مدُمقن أمتٜمك أن اعمرأة اًمٞمٛمٜمٞم٦م ًمق وقم٧م وىم٤مًم٧م عمجٚمس اًمٜمقاب: شمريد أن 

شمٙمقن قمْمقًا ذم جمٚمس اًمٜمقاب؟ أًمتزم واؿمؽماط قمٚمٞمٙمؿ ي٤م أقمْم٤مء جمٚمس اًمٜمقاب8 أن 

٤مت اًمٞمٛمـ، جمٚمس ؿمٞمخ٤مت، أو جمٚمس ؿمقرى اعمرأة اًمٞمٛمٜمٞم٦م، شمّمدروا ىمرار جمٚمس ؿمٞمخ

ومٜمرى جمٚم٤ًًم آظمر ًمٚمٛمرأة اًمٞمٛمٜمٞم٦م سمجقار جمٚمس اًمٜمقاب مت٤مرس ومٞمف اعمرأة طم٘مٝم٤م، وشمتٛمتع 

سمٙم٤مُمؾ ُم٤مهل٤م، أمتٜمك أن شمقومؼ اعمرأة اًمٞمٛمٜمٞم٦م ًمذًمؽ، وأن يقومؼ اًمٜمقاب ًمٚمٛمٓم٤مًم٦ٌم سمحؼ اعمرأة 

٠مظمذ طمؼ اًمرضمؾ ُمـ احلٙم٤مم، ٟم٠مظمذ ، ويمام اؾمتٓمٕمٜم٤م أن ٟميمام ـم٤مًمٌٜم٤م سمحؼ اًمرضمؾ

طمؼ اعمرأة ُمـ اًمرضم٤مل وٟمٕمٓمٞمٝم٤م طم٘مٝم٤م، ومت٤مرس دوره٤م ذم جمتٛمٕمٜم٤م أؾم٠مل اهلل أن يقوم٘مٜم٤م 

 واعمًٚمٛملم أمجٕملم.

وسمٕمد هذا أىمقل: اًمقاىمع أهنؿ ًمـ يًتٓمٞمٕمقا أن يٕمٛمٚمقا ؿمٞمئ٤م8 ومٗمل دومؽمهؿ اًمذي 

                                                                                                                                                      

 .»اًمًالم، وأمر سماعمعروف وهنل قمـ مـؽر

مـع اًمصحاسمقات سمعض طمؼقىمفـ، ومؾؿ   ومفؾ اإلؾمالم أهمػؾ سمعض طمؼقق اعمرأة، وهؾ اًمرؾمقل

يّؽقن َلـ جمؾس ؿمقرى، أو جمؾس ؿمقخات، طمتك أشمقت أكت ومـ يدقمق سمدقمقشمؽ هذه وملقمطقتؿ اعمرأة 

اعمرأة مـ احلؼقق اًمتل شمدقمق إًمقفا وشمتامهنا، ورصت شمعؾؼ اًمػقز   ما مـع رؾمقل اهللما أهمػؾف ديــا، و

واًمػالح واًمـجاح سمخروج اًمـًاء مـ سمققهتـ وشمرسمعفـ قمغم يمراد جمؾس اًمـقاب، أو جمؾس اًمشقخات، 

اهلل ومتؼر أقملم أقمداء اإلؾمالم هبذا إمر: وملصٌحت خماًمػة اًمؽتاب واًمًـة ومقزًا وومالطمًا ذم كظرك ؟!! و

ٌَُفْؿ قَمَذاٌب َأًمِقؿٌ اوَمْؾَقْحَذِر ﴿يؼقل:  ٌَُفْؿ ومِْتـٌَة َأْو ُيِصق ـْ َأْمِرِه َأن شُمِصق ـٰؾُِػقَن قَم ـَ خُيَ ِذي  (.63)اًمـقر:﴾ًمَّ

ًمًتؿ اًمذيـ ـماًمٌتؿ وًمؽـ أمريؽا هل اًمتل ومروت هذا قمغم اًمشعب اًمقؿـل، وكراك شمتٌجح  (2718)

، وماًمـائب يعتؼم كػًف منمقمًا، وهق ٓ يعرف قمـ سمؿجؾس اًمـقاب ومامذا اؾمتػاد مـف اًمشعب اًمقؿـل

يَماُء ﴿اًمتنميع اإلؾمالمل ؿمقئًا، وأيضًا اًمتنميع مؾؽ اهلل ؾمٌحاكف وشمعامم مـؽرًا قمغم اعمنميملم:  َأْم ََلُْؿ ُذَ

ـَ  قُمقْا ََلُْؿ مِّ ـِ َما مَلْ َيْلَذن سمِِف اَذَ ي  (.21هللَّ﴾)اًمشقرى:اًمدِّ
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دة، وُمـ هل إُمؿ ٟمنموه ذم اإلٟمتخ٤مسم٤مت سمٕمد اًمقطمدة: آقمؽماف سم٘مرارات إُمؿ اعمتح

اعمتحدة؟ إهن٤م أُم٦م يم٤مومرة حُتّٙمؿ اًم٘مقاٟملم، هذا واطمد، اًمث٤مين: آقمؽماف سم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م، وُم٤م 

ُمٕمٜمك اًمديٛم٘مراـمٞم٦م؟ ُمٕمٜم٤مه٤م اًمِمٕم٥م حيٙمؿ ٟمٗمًف سمٜمٗمًف، وًمق طمّمؾ اًمتّمقي٧م أن 

اًمٚمقاط طمالل8 وم٤مًمتّمقي٧م ُم٘مدم قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، أو طمّمؾ اًمتّمقي٧م، وىمد طمّمؾ 

ي٘مؽموقا ُمـ اًمٌٜمقك اًمرسمقي٦م ومٚمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ اًمتّمقي٧م، وأيْم٤ًم ذم ذًمٙمؿ أٟمف جيقز هلؿ أن 

اًمدومؽم اطمؽمام اًمرأي واًمرأي أظمر، وُم٤م ُمٕمٜمل اطمؽمام اًمرأي واًمرأي أظمر؟ إٟمؽ إذا 

اؾمتدًمٚم٧م سمآي٦م وىم٤مل ذًمؽ اخلامر ،أو شمٚمٙمؿ اعمرأة اًمتل ٓ ظمػم ومٞمٝم٤م وقم٤مروتؽ، وضم٤مءت 

ٞم٦م ُمثؾ رأى شمٚمؽ اعمرأة، واعمرأة اًمث٤مٟمٞم٦م شمرضمح ىمقل اُمرأة أظمرى شم١ميد رأهي٤م8 أن أي٦م اًم٘مرآٟم

ـْ ِذىْمِري هَم١مِنح يَمُف ََمِٔمٝمَُم٥ًم ﴿ اعمرأة قمغم أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م، إه٤مٟم٦م ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م: ـْ َأفْمَرَض فَم َوََم

ُه َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َأفْمَٚمك سَمٛمِل َأفْمَٚمك َووَمْد ىُمٛم٦ُْم زَمِِمغم*  َوٛمْ٘م٣ًم َوَٞمْحمُمُ وَم٣مَل *  اً وَم٣مَل َربِّ مِلَ ضَممَمْ

ك ًَ ٝمَتَٜم٣م َوىَمَذيمَِؽ ايْمَٝمْقَم سُمٛمْ ًِ
 .[214، 212ـمـف:]﴾ىَمَذيمَِؽ َأسَمْتَؽ آَي٣مسُمٛم٣َم هَمٛمَ

وأطمًـ ُمـ ُمثؾ اإلظمقان اعمًٚمٛملم هق اًمؽمايب شمرب اهلل وضمٝمف، ومٗمل يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م 

سمّمٜمٕم٤مء ىم٤مًمقا ًمف: أٟم٧م ُمـ اإلظمقان اعمًٚمٛملم ؟ ىم٤مل :ٓ، ٟمحـ اختذٟم٤مهؿ ؾمٚماًم ًمٜمّمٕمد 

 شمريمٜم٤مهؿ . وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل:قمٚمٞمف صمؿ 

ــػمه ــد هم ـــٕمد اعمج ــف يّم ــغم يمتٗمٞم  قم

 

 ومٝمـــؾ هـــق إٓ ًمٚمــــتًٚمؼ ؾمـــٚمؿ 

اًمٜم٤مس ٓ رمحف اهلل شمًٚمؼ قمغم أيمت٤مومٝمؿ طمتك ووٕمقه قمغم اًمٙمرد صمؿ سمٕمد  مج٤مل قمٌد 

ذًمؽ أودقمٝمؿ اًمًجقن، وىمتؾ أٟم٤مؾم٤ًم ُمٜمٝمؿ ًمًٜم٤م ٟم٘مقل هذا ؿم٤مُمتلم، وًمٙمٜمٜم٤م ٟم٘مقل إهنؿ 

ْمٕمقهنؿ قمغم اًمٙمراد، صمؿ سمٕمد ذًمؽ يٗمتؽ هبؿ احلٙم٤مم، هؿ اًمذيـ حيٛمٚمقن احلٙم٤مم وي

وهؿ ُمٗمٚمًقن ذم اًمًٞم٤مؾم٦م، وهؿ أيْم٤ًم أن أصٌحقا ُمٗمٚمًلم ذم اًمديـ، ومٙمقٟمقا قمغم 
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طمذر ُمٜمٝمؿ، يمقٟمقا قمغم طمذر ُمـ طمْمقر حم٤مرضاهتؿ، وُمـ طمْمقر اضمتامقم٤مهتؿ 

ورسمام  ودقمقهتؿ، وهؿ وإن يم٤من قمٜمدهؿ ُم٤مل8 وم٤مهلل هق اًمذي اظمت٤مر ًمٜم٤م أهؾ اًمًٜم٦م اًمٗم٘مر،

ًمق يم٤من قمٜمدٟم٤م ُم٤مل ٕـمٖم٤مٟم٤م اعم٤مل، اهلل هق اًمذي اظمت٤مر ًمٜم٤م هذا، وهق اًمذي اظمت٤مره ًمٜمٌٞمف 

 ومٚمٜمّمؼم وًمٜمحت٥ًم.  حمٛمد 

أٓ وإن ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ هق ُمتٚمقن واهلل أقمٚمؿ سمٜمٝم٤ميتف، ذًمٙمؿ اعمتٚمقن هق اًمِمٞمخ 

، يم٤من ُمع اإلظمقان اعمٗمٚمًلم صمؿ ظمرج وأظمذ حيذر ُمٜمٝمؿ، صمؿ سمٕمد ذًمؽ ذه٥م قمٛمر

اهلل ص٤مًمح، وسمٕمد أن  ًمٞمؾ اًمقاوح قمغم يمٗمر قمغم قمٌد ُمٙم٦م وأظمرج يمت٤مسم٤ًم سمٕمٜمقان: اًمدإمم

أظمرج اًمٙمت٤مب رضمع إمم ه٤مهٜم٤م، وأظمؼمت أن أٟمف ىمد رضمع إمم اإلظمقان اعمٗمٚمًلم، ي٤م 

ؿمٞمخ قمٛمر قمٛمرك ىمد ومم وذه٥م، وم٤مؾم٠مل اهلل أن حيًـ ًمؽ اخل٤ممت٦م، وإي٤مك واًمتٚمقن، إي٤مك 

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم. واًمتٚمقن، ومٕمٚمٞمؽ أن شمت٘مك اهلل 

وقمغم أهؾ اًمًٜم٦م أيْم٤ًم أن يت٘مقا اهلل وأن يٌتٕمدوا قمـ قمٚمامء اًمًقء، وٟمنم هذا 

يم٤مف وطمده طمتك ًمق مل يٙمـ قمٚمٞمف شمٕمٚمٞمؼ، يمؾ يٛمٜمل سمف همػمة قمغم اُمرأشمف  اًمٙمالم

اعمجٞمد اًمزٟمداين، وُمـ آرائف وأومٙم٤مره، وقمٚمٞمف  سمٜم٤مشمف، ؾمٞم٘مقل أقمقذ سم٤مهلل ُمـ قمٌد وهمػمة قمغم

 هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ٟمٜمّمحف أن يتقب إمم اهلل. أن يتقب إمم ا

وهذا اًمنميط ي٤م إظمقان وصؾ إًمٞمٜم٤م سمّمقشمف يمام ؾمٛمٕمتؿ ًمٞمس ُمدسمٚمج٤ًم، وًمٞمس ومٞمف 

زي٤مدة وٓ ٟم٘مص، وأهؾ اًمًٜم٦م سمحٛمد اهلل ًمٞمًقا يمٖمػمهؿ، أهؾ اًمًٜم٦م ٓ يٙمذسمقن قمغم 

                                                        

احلؿدي سمؽالم يشؽر قمؾقف سمؾغـل هذا قمـ واطمد مـ اإلظمقان احلؼ أكف سمؾغـل أكف شمؽؾؿ قمـد  (2719)

 اعمػؾًلم.

 أي يمالم قمٌد اعمجقد اًمزكداين. (2720)
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 ظمّمقُمٝمؿ، ًمٙمـ يٌٚمٖمقن ُم٤م طمدث وُم٤م طمّمؾ.

 ٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم. وومؼ اهلل اجلٛمٞمع عم٤م حي٥م ويرى واحل

 زمٝمٛم٘مؿإن دَم٣مءىمؿ وأَمقايم٘مؿ وأفمراو٘مؿ «ي٘مقل:  وسمٕمد هذا وم٤مًمرؾمقل 

اعمجٞمد ومٞمٝم٤م إصم٤مرة اًمٗمتـ سملم اًمرضمؾ  ًمٞمٝم٤م قمٌدهذه اًمدقمقة اًمتل يدقمق إ »ضمرام

 واُمرأشمف، ومٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس حي٥م ُٓمرأشمف اًمٕمٗم٤مف، سمؾ يمؾ اًمٜم٤مس إمم ُمـ ؿمذ هذا أُمر. 

رض اعمرأة، خترج ُمـ سمٞمتٝم٤م وًمٞم٧ًم سمٛمٕمّمقُم٦م، وخت٤مًمط أُمر آظمر: إن ذم هذا هتؽ ًمٕم

اًمرضم٤مل، وإذا أصٌح٧م ذات وٓي٦م ومزوضمٝم٤م ًمٞمس سمٌمء، وهذه هل اًمدقمقة إمم اًمتؼمج 

واًمًٗمقر وآظمتالط ُمـ زُمـ ىمديؿ، ومٛمحٛمد اًمّم٤مدق ي٘مقل ذم ظمٓم٤مب ًمف ٟمنمشمف 

تخ٤مسم٤مت ضمريدة: اًمّمحقة وىمد أًم٘م٤مه ذم ضم٤مُمع اًمدقمقة سم٤ٌمب اًمٞمٛمـ: إن شمّمقير اعمرأة ًمإلٟم

ُمثؾ شمّمقيره٤م ًمٚمح٩م وي٤م ؾمٌح٤من اهلل ي٤م حمٛمد دم٤مهٚم٧م احل٩م ريمـ ُمـ أريم٤من اإلؾمالم، 

 واإلٟمتخ٤مسم٤مت ـم٤مهمقشمٞم٦م، وم٤مًمٗم٤مرق يمام سملم اًمًامء وإرض.

سمـ ؾم٤ممل سمٙمػم ُمـ طميُمقت، وهق يٕمد  ل قمغم أن دقمقشمؿ دقمقة ومتٜم٦م أن قمكمومم٤م يد

ت وًمق مل يرض زوضمٝم٤م، ىمٓمع قمٜمدهؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أومتك اعمرأة أن خترج إمم اإلٟمتخ٤مسم٤م

 سمـ ؾم٤ممل. ٤ًمٟمؽ ي٤م قمكماهلل ًم

سمـ ؾم٤ممل، وُمـ يًٚمؽ ُمًٚمٙمٝمؿ،  ٤مدق، وقمٌد اعمجٞمد اًمزٟمداين، وقمكمأًمٞمس حمٛمد اًمّم

أًمٞمًقا ضمديريـ سم٠من يتقسمقا إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ هذا اًمتٚمٌٞمس وُمـ هذا اًمدقمقة إمم 

 اًمٗمتٜم٦م؟

                                                        

 ( قمـ أيب سمؽرة ريض اهلل قمـف.1679( مًؾؿ )105اًمٌخاري ) (2721)
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ي٤مم ًمإلظمقان اعمٗمٚمًلم ُم٤مذا ذم هذه إ -وهق ُمقضمقد قمٜمدي-وىمد رأي٧م ُمٜمِمقرًا 

 ومٞمف؟ 

 !! ٟمحـ وأٟم٧م يدًا سمٞمد! يدًا سمٞمد ًمٜمٍمة ديـ اهلل. شمٕم٤مزم ي٤م أظمتل احلٌٞم٦ٌم

  .ُم٤م ُم٧ًم يده يد اُمرأة ىمط واًمرؾمقل 

أظمؼمين سمٕمض اإلظمقة ُمـ ـمٚم٦ٌم اجل٤مُمٕم٦م ي٘مقل: اُمرأة ٓسم٦ًم ًم٤ٌمؾم٤ًم إؾمالُمٞم٤ًم ٓ ئمٝمر 

واطمد ذم ـمرف اًمًٌت٤من جيٚم٤ًمن يتحدصم٤من، ُمٜمٝم٤م وٓ ىمالُم٦م فمٗمر، وُم٤م شمدري إمم وهل و

اًمتل -أأٟم٧م ُمٕمّمقُم٦م ُمـ أضمؾ أٟمؽ ُمتًؽمة؟ وأٟم٧م ُمٕمّمقم؟ وأٟم٧م ي٤م زيٜم٥م اًمٖمزازم 

اًمذي أٟمزل اهلل ومٞمٝمـ:  أأٟم٧م ُمٕمّمقُم٦م؟ أأٟم٧م ظمػم ُمـ ٟم٤ًمء اًمٜمٌل  -حيتجقن سمؽ

ـْ َوَراِء ضِمَج٣مٍب َذيمُِ٘مْؿ ﴿ ـح َِم ـح ََمَت٣مفم٣ًم هَم٣مؽْمَٟميمقُه َأؿْمَٜمُر يمُِٗمُٙمقزمُِ٘مْؿ َوإَِذا ؽَمَٟميْمُتُٚمقُه

  .[35إطمزاب:]﴾َووُمُٙمقِِبِـ

وىمد قمرف قمـ سمٕمض اإلظمقان اعمًٚمٛملم8 أهنؿ يدقمقن اًمٜم٤ًمء ًمٚمخروج وًمٚمٛمِم٤مريم٦م 

ذم إقمامل، ومٚمت٘مر قمٞمٜمؽ ي٤م أُمريٙم٤م، ىمٚمع اهلل قمٞمٜمؽ ُمـ اًم٘مرار، أي ٓ شمتحرك قمٞمٜمٝم٤م، ومٚمت٘مر 

ُم٤م شمريديـ، وأن يٚمًٌقا  قمٞمٜمؽ أسمنمي قمٜمدك إظمقان اعمٗمٚمًلم ُمًتٕمدون أن يدقمقا إمم

دقمقشمؽ ًم٤ٌمؾم٤ًم إؾمالُمٞم٤ًم ُمًتٕمدون ًمذًمؽ، واهلل اعمًتٕم٤من ومٜمحـ ٟمٜمّمح هلؿ أن يتقسمقا إمم 

                                                        

اًمـًاء ومؽان يؼقل: )يا معنم اًمـًاء شمصدىمـ ومنين رأيتؽـ أيمثر   ومضائح ومضائح ظمطب اًمـٌل (2722)

يا رؾمقل اهلل. ىمال: )شمؽثرن اًمؾعـ، وشمؽػرن اًمعشػم، ما رأيت مـ كاىمصات قمؼؾ  أهؾ اًمـار( ومؼؾـ: وسمؿ

 وديـ أذهب ًمؾب اًمرضمؾ احلازم مـ إطمدايمـ( شمؼد خترجيف ىمريًٌا.

 سمام ومقف يـضح. إكاءأكاس ضماهؾقن، ويمام ىمؾـا ذم: اعمخرج مـ اًمػتـة يمؾ 

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـف.1866( ومًؾؿ )5288اًمٌخاري ) (2723)
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اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، واعمجتٛمع اًمٞمٛمٜمل ومٓمـ ويٕمرف اًمذيـ يدقمقن إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، 

ٓ يريدون ضمزاء قمغم دقمقهتؿ، ُمـ اًمذيـ يدقمقن ويتٔم٤مهرون سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وهؿ 

ُم٘م٤مصد وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم  يريدون

 (.253-225اًمٕمٔمٞمؿ/ذيٓملم: اًمزٟمداين وجمٚمس ؿمٞمخ٤مت اًمٞمٛمـ ُمـ حتٗم٦م اعمجٞم٥م)

*** 
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احلٛمد هلل، وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ وآه، وأؿمٝمد أن ٓ 

 إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف ..أُم٤م سمٕمد:  إًمف

ومٛمًئقًمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م قمغم هذه إُم٦م رضم٤مًٓ وٟم٤ًمء، وُمًئقًمٞم٦م اًمرضم٤مل أقمٔمؿ، وم٢من اهلل 

ُ٘مْؿ َوَأْهٙمِٝمُ٘مْؿ َٞم٣مرًا َووُمقُدَه٣م ﴿ قمز وضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ًَ ـَ آََمٛمُقا وُمقا َأْٞمُٖم ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

َج٣مَرُة فَمَٙمْٝمَٜم٣م ََمالئَِ٘م٥ٌم نِمالٌظ ؾِمَداٌد ٓ َئْمُِمقَن ايمٛمح  ََم٣م َأََمَرُهْؿ َوَيْٖمَٔمُٙمقَن ََم٣م  اهلل٣َمُس َواحْلِ

 .[4اًمتحريؿ:]﴾ُي٠ْمََمُرون

الِة َواْصَْمػِمْ فَمَٙمْٝمَٜم٣م ٓ ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: َوْأَُمْر َأْهَٙمَؽ زم٣ِميمِمح

ـُ َٞمْرزُ  َٟميُمَؽ ِرْزوم٣ًم َٞمْح ًْ ٥ٌَُم يمِٙمتحْٗمَقىَٞم   .[251ـمـف:]﴾وُمَؽ َوايْمَٔم٣موِم

ىم٤مل:  أن اًمٜمٌل  :ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام وذم: اًمّمحٞمحلم

ىمٙم٘مؿ راع وىمٙم٘مؿ َمًئقل فمـ رفمٝمتف، اإلَم٣مم راع وَمًئقل فمـ رفمٝمتف، وايمرصمؾ راع دم «

٣مدم فمـ رفمٝمتٜم٣م، واخل ٥مٌ أهٙمف وَمًئقل فمـ رفمٝمتف، واظمرأة رافمٝم٥م دم زمٝم٦م زوصمٜم٣م وَمًئقيم

 .»راع دم َم٣مل ؽمٝمده وَمًئقل فمـ رفمٝمتف، وىمٙم٘مؿ راع وَمًئقل فمـ رفمٝمتف

سمـ ي٤ًمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  ُمـ طمدي٨م ُمٕم٘مؾ اًمّمحٞمحلموذم: 

 .»اؽمؼمفم٣مه اهلل رفمٝم٥م، همٙمؿ حيْمٜم٣م زمٛمِمحف؛ إٓ مل جيد رائح٥م اجلٛم٥م َم٣م َمـ فمٌد«: اهلل 

                                                        

 م ىمريًٌا.شمؼد (2724)

 شمؼدم ىمريًٌا. (2725)
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وَْمَرزمكِمَوَأْٞمِذْر فَمُِمغَمسمَ ﴿ ويمذا ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ْٕ  .[122اًمِمٕمراء:]﴾َؽ ا

قمـ أيب هريرة ريض  وهٜم٤مك أدًمف ظم٤مص٦م سم٤مًمرضم٤مل ذم أهٚمف ومٗمل: اًمّمحٞمحلم

اؽمتقصقا زم٣ميمٛم٣ًمء، هم١من اظمرأة طمٙمٗم٦م َمـ وٙمع، وأن «: اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .»أفمقج رء دم ايمّمٙمع أفماله، هم١من ذه٦ٌم سمٗمٝمٚمف ىمنسمف،وأن سمرىم٥م مل يزل أفمقج

أُمتف سم٤مًمٜم٤ًمء8 دًمٞمؾ قمغم أهنـ حيتجـ إمم رقم٤مي٦م، وأهنـ حيتجـ إمم   ووصٞم٦م اًمٜمٌل

 حم٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝمـ.

َؾ ﴿ ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ٣مِء زماَِم هَمّمح ًَ اَُمقَن فَمعَم ايمٛمِّ صَم٣مُل وَمقح  اهللُايمرِّ

٣مُت وَم٣مٞمِتَ  ٣محِلَ ْؿ هَم٣ميمِمح ـْ َأَْمَقاَِلِ ٣مٌت ضَم٣مهمَِٓم٣مٌت يمِْٙمَٕمْٝم٤ِم زماَِم زَمْٔمَّمُٜمْؿ فَمعَم زَمْٔمٍض َوزماَِم َأْٞمَٖمُٗمقا َِم

ـح هَم١مِْن  اهللُضَمِٖمَظ  زُمقُه ـح دِم اظمََّْم٣مصِمِع َوارْضِ ـح َواْهُجُروُه ـح هَمِٔمُٓمقُه ٣مهُمقَن ُٞمُُمقَزُه َِت ََتَ َوايمالح

ـح ؽَمٌِٝمالً  ٌُْٕمقا فَمَٙمْٝمِٜم  .[52اًمٜم٤ًمء:]﴾َأؿَمْٔمٛمَُ٘مْؿ هَمال سَم

 اؾمؽمقم٤مه اهلل قمٚمٞمٝمـ، واًمٜمٌل وم٤مًمرضمؾ ًمف اًم٘مٞمقُمٞم٦م قمغم اُمرأشمف واًمٜم٤ًمء اًماليت 

َم٣مذا أٞمزل َمـ ايمٖمتـ ىمؿ َمـ ىم٣مؽمٝمف دم ايمدٞمٝم٣م فم٣مري٥م يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، أيٗمٓمقا «ي٘مقل ذات ًمٞمٚم٦م: 

اظمرأة «ذم ؿم٠من اًمٜم٤ًمء:  أي ي٘مٛمـ ويّمٚملم، وي٘مقل اًمٜمٌل  »صقاضم٤م احلجر

 . »فمقرة، هم١مذا طمرصم٦م؛ أؽمتممهمٜم٣م ايمُمٝمْم٣من

قمـ أيب  اًمّمحٞمحلمرأة أن شمٓمٞمٕمف، ومٗمل: وم٘مد ضمٕمؾ اهلل ًمٚمرضم٤مل ُمرشم٦ٌم، وأُمر اعم

                                                        

 شمؼدم ىمريًٌا. (2726)

 ( قمـ أم ؾمؾؿة ريض اهلل قمـفا.6218اًمٌخاري ) (2727)

 شمؼدم ىمريًٌا. (2728)

 شمؼدم ذم حمارضة اًمزواج آكػًا. (2729)



 0224 حتـزٓـه االىتدابات علٙ اليـضاٛ (115

إذا دفم٣م ايمرصمؾ اَمرأسمف إلم همراؾمف؛ همٟمزم٦م هم٣ٌمت «ىم٤مل:  هريرة ريض اهلل قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل 

إٓ ىم٣من ايمذي دم ايمًامء «وذم رواي٦م عمًٚمؿ:  ،»نمّم٣ٌمن فمٙمٝمٜم٣م، يمٔمٛمتٜم٣م اظمالئ٘م٥م ضمتك سمِمٌح

 . »ؽم٣مطمْم٣ًم فمٙمٝمٜم٣م ضمتك يرى فمٛمٜم٣م

ؾمٌؾ اًمًالم: جي٥م قمغم اًمرضمؾ أن يِمٙمر اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل اًمّمٜمٕم٤مين رمحف اهلل ذم: 

َؾ ﴿ اًمذي يٖمْم٥م ًمٖمْمٌف. ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: زمِِف  اهللَُوٓ سَمَتَٚمٛمحْقا ََم٣م هَمّمح

 .[51اًمٜم٤ًمء:]﴾زَمْٔمَّمُ٘مْؿ فَمعَم زَمْٔمض

ومٚمٚمرضم٤مل ُمزي٦م وومْمٞمٚم٦م قمغم اعمرأة، ٕهن٤م ٟم٤مىمّم٦م قم٘مؾ وديـ يمام ضم٤مء ذم: 

َم٣م رأي٦م َمـ ٞم٣مومِم٣مت فمٗمؾ وديـ؛ «ىم٤مل ذم ؿم٠من اًمٜم٤ًمء:   أن اًمٜمٌل اًمّمحٞمح

ىمٚمـ: وُم٤م ٟم٘مّم٤من ديٜمٜم٤م وقم٘مٚمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟  »أذه٤م يمٙم٤م ايمرصمؾ احل٣مزم؛ َمـ إضمداىمـ

همذيمؽ َمـ ٞمٗمِم٣من «ىمٚمـ:سمغم. ىم٤مل:  »أيمٝمس ؾمٜم٣مدة اظمرأة َمثؾ ٞمِمػ ؾمٜم٣مدة ايمرصمؾ؟«ىم٤مل: 

 .»همذيمؽ َمـ ٞمٗمِم٣من ديٛمٜم٣م«ىمٚمـ: سمغم. ىم٤مل:  »فمٗمٙمٜم٣م. أيمٝمس إذا ضم٣مو٦م مل سمِمؾ ومل سمِمؿ؟

وم٘مد ضمٕمؾ اهلل هل٤م طمّم٤مٟم٦م، وضمٕمٚمؽ أهي٤م اًمرضمؾ شم٠ميت سمام حتت٤مج إًمٞمف اعمرأة، واعمرأة شمٕمتؼم 

ؾمٞمدة اًمٌٞم٧م إذا صؼمت، ومٝمل اًمتل شمتقمم ؿمئقن اًمٌٞم٧م ُمـ ٟمٗم٘م٦م وهمػمه٤م إذا يم٤مٟم٧م اُمرأة 

 ص٤محل٦م وًمٞم٧ًم سمًٗمٞمٝم٦م. 

ٝم٤م ٓ ي٤ٌممم هب٤م أو يم٤من وهل ُمًئقًم٦م أُم٤مم اهلل قمز وضمؾ قمـ هذا اًمديـ، وًمق يم٤من زوضم

 .»إٞمام ايمْم٣مفم٥م دم اظمٔمروف«إمم اًم٤ٌمـمؾ جي٥م أٓ شمٓمٞمٕمف:  يدومٕمٝم٤م

ـْ ﴿: ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ًمٜمٌٞمف حمٛمد  ٌَُف فَم ـْ َأنْمَٖمْٙمٛم٣َم وَمْٙم َوٓ سُمْمِْع ََم

                                                        

 شمؼدم ىمريًٌا ذم جمؾس اًمشقخات همػمه. (2730)

 ( قمـ قمكم ريض اهلل قمـف.1840( مًؾؿ )7257اًمٌخاري ) (2731)
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ٌََع َهَقاُه َوىَم٣مَن َأَْمُرُه هُمُرؿم٣مً  ـْ َأطِمٝمفِ  َيْقمَ ﴿ ، وي٘مقل:[16اًمٙمٝمػ:]﴾ِذىْمِرَٞم٣م َواسمح *  َيِٖمره اظمَْْرُء َِم

ِف َوَأزمِٝمفِ  ٌَتِِف َوزَمٛمِٝمفِ *  َوُأَمِّ  .[55، 52قمٌس:]﴾يمُِ٘مؾِّ اَْمِرٍئ َِمٛمُْٜمْؿ َيْقََمئٍِذ ؾَمْٟمٌن ُيْٕمٛمِٝمف*  َوَص٣مضِم

ومزوضمؽ أيتٝم٤م اعمرأة ًمـ يٖمٜمل قمٜمؽ ُمـ اهلل ؿمٞمئ٤ًم إن أـمٕمتٞمف ذم اًم٤ٌمـمؾ، سمؾ ؾمٞمتؼمأ 

قن ظمػمًا ُمـ سمٕمض اًمرضم٤مل، وىمد ىمرن اهلل ُمٜمؽ ويٗمر ُمٜمؽ، ورب اُمرأة ص٤محل٦م شمٙم

٣مِدوَم٣مت﴿اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ذم همػم ُم٤م آي٦م:  ٣مِدوِمكَم َوايمِمح  ، وىم٤مل:[53إطمزاب:]﴾َوايمِمح

ـْ ﴿ ـْ َذىَمٍر َأْو ُأْٞمَثك زَمْٔمُّمُ٘مْؿ َِم ْؿ َأينِّ ٓ ُأِوٝمُع فَمَٚمَؾ فَم٣مَِمٍؾ َِمْٛمُ٘مْؿ َِم ُ ْؿ َرِبه هَم٣مؽْمَتَج٣مَب ََلُ

  .[273آل قمٛمران:]﴾زَمْٔمض

وُمًتقى اعمرأة ذم اعمجتٛمع اإلؾمالُمل ه٤مسمط طمتك اعمتخرضم٤مت ُمـ اجل٤مُمٕم٤مت، 

ُمًتقاهـ اًمديٜمل ه٤مسمط، ومٛمـ اًمٜم٤ًمء ُمـ إذا فمٚمٛمٝم٤م زوضمٝم٤م شمٜمٔمر إمم اًمًامء، وشمٔمـ أن 

!! ومٝمذه اعمرأة اعمًٙمٞمٜم٦م أوؾمٕمفاًمًامء هل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وشم٘مقل: اٟمٔمر إمم اهلل ُم٤م 

: إمم آظمتالط واًمتؼمج وىمٚم٦م احلٞم٤مء، ي٘مقل اًمٜمٌل حمت٤مضم٦م إمم شمٕمٚمٞمؿ، ٓ أن ٟمزج هب٤م 

اؽمتقصقا زم٣ميمٛم٣ًمء هم١من اظمرأة طمٙمٗم٦م َمـ وٙمع، وأن أفمقج رء دم ايمّمٙمع «

 . »أفماله

: وأقمٔمؿ وصٞم٦م هل أن شمٗم٘مٝمٝم٤م ذم ديـ اهلل، وم٘مد يم٤مٟم٧م أم ؾمٚمٞمؿ شم٠ًمل رؾمقل اهلل 

ؾ إذا هل ي٤م رؾمقل اهلل، أن اهلل ٓ يًتحٞمل ُمـ احلؼ8 ومٝمؾ قمغم اعمرأة ُمـ همً

 ؟.  اطمتٚمٛم٧م

طمذي َم٣مءك وؽمدرك شمؿ انمتًقم وأٞمٗمل، شمؿ صٌل «وأظمرى شم٠ًمل قمـ احلٞمض: ىم٤مل: 

                                                        

 ـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.شمؼدم ىمريًٌا متػؼ قمؾقف قم (2732)

 متػؼ قمؾقف قمـ أم ؾمؾؿة، وىمد شمؼدم ذم يمتاب اًمغًؾ. (2733)
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ىم٤مًم٧م: يمٞمػ اصٜمع هب٤م  »فمعم رأؽمؽ ضمتك سمٌٙمٕمل ؾم٠مون ايمرأس، شمؿ طمذي همرص٥م مُمًْ٘م٥م

ي٤م رؾمقل اهلل ؟ومًٙم٧م، ىم٤مًم٧م: ومٙمٞمػ أصٜمع هب٤م ي٤م رؾمقل اهلل ؟ومًٙم٧م، وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: 

يًٛمع ومام أٟمٙمر قمٚمٞمٝم٤م. ورسمام  هب٤م آصم٤مر اًمدم، ورؾمقل اهلل  ظمذي ومرص٦م مُمًْٙم٦م ومتتٌٕمل

 .أم ؾمٚمٛم٦م، وهل اعمرأة اًمٗم٤موٚم٦م اًمٕم٤مىمٚم٦م أؾمتِم٤مر اًمٜمٌل 

: ُم٤م طمؼ وم٤معمًئقًمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م قمغم اعمًٚمٛملم ٟمحق ٟم٤ًمئٝمؿ يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م

أن سمْمٔمٚمٜم٣م إذا ؿمٔمٚم٦م، و سم٘مًقه٣م إذا اىمتًٝم٦م أو اىمت٦ًٌم، «زوضم٦م أطمدٟم٤م قمٚمٞمف؟ ىم٤مل: 

 . » سميب ايمقصمف، وٓ سمٗمٌح وٓ هتجر إٓ دم ايمٌٝم٦موٓ

َِم٣مِم نَمغْمُ َُمٌكِم﴿ ْٙمَٝم٥ِم َوُهَق دِم اخْلِ ُٟم دِم احْلِ ـْ ُيٛمَُمح  .[26اًمزظمرف:]﴾َأَوََم

وديـ اعمرأة وقم٘مٚمٝم٤م وسمٜمٞمتٝم٤م ٓ ي١مهٚمٝم٤م هلذه إُمقر اًمتل يزضمقن هب٤م ومٞمٝم٤م، ويمام ىم٤مل 

وسمره٤م  -أهٚمٝم٤م أو قمغم ُمـ حتٌف شمٌٙمل وم٢مذا اقمُتدي قمغم-سمٕمْمٝمؿ ذم اعمرأة: ٟمٍمه٤م سمٙم٤مء 

 هىم٦م ومٝمٌل شمريد أن شمؼم أهٚمٝم٤م ومتنق ُمـ ُم٤مل زوضمٝم٤م. 

وم٤معمرأة وٕمٞمٗم٦م جي٥م أن يٜمٔمر إمم طم٤مًمتٝم٤م، وم٢مذا يم٤مٟم٧م وزير وشمٖمٞم٧ٌم وىمٞمؾ: أيـ 

اًمقزيرة؟ ىم٤مًمقا: ووٕم٧م. أو أيـ اعمًتِم٤مرة ىم٤مًمقا: ضم٤مءهت٤م اًمٕم٤مدة اًمِمٝمري٦م. وهـ شمتٖمػم 

٦م ومتحت٤مج أن شمًؽميح ذم اًمٌٞم٧م. وقمٜمد أن ٟمزًم٧م ُمٍم رأي٧م أطمقاهلـ ُمع اًمٕم٤مدة اًمِمٝمري

اًمٜم٤ًمء شمذه٥م ُمـ اًمّم٤ٌمح وؿمٜمٓمتٝم٤م ذم يده٤م إمم سمٕمد اًمٔمٝمر سم٤ًمقمتلم، وم٢من يم٤مٟم٧م ُمدرؾم٦م 

وم٢مهن٤م ٓ شمرضمع إمم اًمٌٞم٧م إٓ وىمد يمره٧م ٟمٗمًٝم٤م، وإن يم٤مٟم٧م ُمقفمٗم٦م وم٠مىمٌح ُمـ ذًمؽ خيتكم 

 هب٤م اعمدير واًمًٙمرشمػم إمم همػم ذًمؽ.

                                                        

 شمؼدم ذم جمؾس اًمشقخات. (2734)

 شمؼدم ذم ظمطٌة اًمزواج. (2735)
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َْزَواصِمَؽ ﴿اعمرأة وطم٤مومظ قمغم قمٗمتٝم٤م ويمراُمتٝم٤م: اهلل قمز وضمؾ أيمرم  ِٕ ٣َم ايمٛمحٌِله وُمْؾ  َي٣م َأُّيه

ـَ هَمال  ـح َذيمَِؽ َأْدَٞمك َأْن ُئْمَرهْم ـْ صَمالزمِٝمٌِِٜم ـح َِم ٣مِء اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ُيْدٞمكَِم فَمَٙمْٝمِٜم ًَ
َوزَمٛم٣َمسمَِؽ َوٞمِ

  .[37إطمزاب:]﴾ُي٠ْمَذْيـ

ـْ ﴿ ـَ َِم ـَ هُمُروصَمُٜمـ َووُمْؾ يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛم٣َمِت َيْٕمُّمّْم َٖمْٓم ـح َوحَيْ  .[52اًمٜمقر:]﴾َأزْمَِم٣مِرِه

ىمت٤م فمعم أزمـ آدم ٞمِمٝمٌف َمـ ايمزٞم٣م َمدرك ذيمؽ ٓ حم٣ميم٥م، هم٣ميمٔمٝمٛم٣من «: وي٘مقل اًمٜمٌل 

زٞم٣ممه٣م ايمٛمٓمر، وإذٞم٣من زٞم٣ممه٣م آؽمتامع، وايمٙم٣ًمن زٞم٣مه٣م ايم٘مالم، وايمٝمد زٞم٣مه٣م ايمٌْمش، 

 .»ايمٖمرج وي٘مذزمف وايمرصمؾ زٞم٣مه٣م اخلْم٣م، وايمٗمٙم٤م ُّيقى ويتٚمٛمك ويِمدق ذيمؽ

واعمرأة شمذه٥م إمم اإلٟمتخ٤مسم٤مت ويٛمًؽ اعمقفمػ سمٞمده٤م وي٘مٌض قمغم إصٌٕمٝم٤م طمتك 

 يْمٕمٝم٤م ذم احلؼم، طمتك شمٕمرف أهن٤م ىمد اٟمتخ٧ٌم ومال شمٜمتخ٥م ُمرة أظمرى. 

ومٕمغم اعمرأة أن شم٘مقم سمؽمشمٞم٦م أسمٜم٤مئٝم٤م شمرسمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م، وضمزاه٤م اهلل ظمػما قمغم هذه اخلدُم٦م 

 أسمقا إٓ أن يزضمقا هب٤م ويِمٖمقهل٤م قمام أراد اهلل ُمٜمٝم٤م.اًمتل شم٘مدُمٝم٤م ًمإلؾمالم، وًمٙمـ 

، وٓ »َم٣م سمرىم٦م زمٔمدي همتٛم٥م أرض فمعم ايمرصم٣مل َمـ ايمٛم٣ًمء«: وي٘مقل اًمٜمٌل 

يٗمٝمؿ ُمـ هذا أٟمٜمل أسمٞمح اإلٟمتخ٤مسم٤مت ًمٚمرضم٤مل، ومٚمًٜم٤م ٟم٘مره٤م وىمد ؾمٌؼ اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م، ًمٙمـ 

 اإلٟمتخ٤مسم٤مت ًمٚمٜم٤ًمء أىمٌح وأىمٌح.

قن ص٤مطم٥م قمْمالت وهق ؿمٞمققمل أو سمٕمثل صمؿ شم٘مقل وم٤معمرأة رسمام ختت٤مر ؿمخّم٤ًم يٙم 

هذه اعمرأة: هذا هق اًمذي يٛمثؾ إُم٦م، واًم٘م٤مٟمقن ٓ يٛمٜمع ُمـ هذا سمؾ يٌٞمح هل٤م ذًمؽ. ي٘مقل 

يمتتٌٔمـ ؽمٛمـ َمـ ومٌٙم٘مؿ ؾمػمًا زمُمػم وذرافم٣ًم زمذراع، ضمتك يمق دطمٙمقا صمحر «: اًمٜمٌل 

                                                        

 شمؼدم ذم ظمطٌة اًمزواج وهمػمها مرارًا، وهق متػؼ قمؾقف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف. (2736)

 متػؼ قمؾقف قمـ أؾمامة ريض اهلل قمـف، وىمد شمؼدم. (2737)
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سمٕمد أن اًمٚمٝمؿ قمٚمٞمؽ سم٠مُمريٙم٤م اًمتل أرادت أن شمٗمًد ٟم٤ًمءٟم٤م  »و٤م يمدطمٙمتٚمقه

أومًدت يمثػمًا ُمـ رضم٤مًمٜم٤م، ومٝمل اًمتل ومرو٧م قمٚمٞمٜم٤م اًمٓم٤مهمقت، وهل اإلٟمتخ٤مسم٤مت، وأىمٌح 

 ُمـ هذا أن يداومع قمـ اًمْمالل واًمٙمٗمر وي٘مقل: إٟمف واضم٥م. 

وم٠مىمقل: ٓ يمت٤مب وٓ ؾمٜم٦م وٓ ؿمٞمٛم٦م وٓ ىمٌٞمٚم٦م، أن خترج اعمرأة شمٜمتخ٥م، صمؿ ي٠ميت ُمـ 

لم احل٩م أوضمٌف اهلل قمز وضمؾ، وأٟم٧م يداومع قمٜمٝم٤م وي٘مقل: إهن٤م ُمثؾ احل٩م، ومٞم٤م أهي٤م اعمًٙم

أوضم٧ٌم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمٓم٤مهمقشمٞم٦م، واًمتل هل زطمزطم٦م اإلؾمالم واًمٕم٘مٞمد اإلؾمالُمٞم٦م، 

َوزَمَدا زَمْٝمٛمَٛم٣َم َوزَمْٝمٛمَُ٘مُؿ ايْمَٔمَداَوُة ﴿وم٠مىمقل: يمٗمرٟم٤م سم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمٓم٤مهمقشمٞم٦م: 

ٌَْٕمَّم٣مء  .[2اعمٛمتحٜم٦م:]﴾َوايْم

  مجٞمع اًمِمٕم٥م اًمٞمٛمٜمل أن يٙمٗمر هب٤م. وجي٥م قمغم اعمًئقًملم أن يٙمٗمروا هب٤م، سمؾ جي٥م قمغم

ومٜمّمٞمحتل ًمٚمٜم٤ًمء ًمٞم٧ًم ظم٤مص٦م ًمٚمٜم٤ًمء اًمٞمٛمٜمٞم٤مت، سمؾ هل ٟمّمٞمح٦م جلٛمٞمع ٟم٤ًمء 

إُم٦م، وم٤معمرأة ذم إٟمدوٟمٞمًٞم٤م، أو ذم ًمٞمٌٞم٤م، أو ذم اجلزائر، أو ذم اًمٕمراق، أو ذم ؾمقري٤م، أو ذم 

وا يَمْق سمَ ﴿ُمٍم طمٙمؿ اهلل واطمد ومٚمٞمس ًمٚمٞمٛمـ طمٙمؿ وهذه اًمٌٚمدان طمٙمؿ:  ْ٘مُٖمُروَن ىَماَم َوده

 .[67اًمٜم٤ًمء:]﴾ىَمَٖمُروا هَمَتُ٘مقُٞمقَن ؽَمَقاءً 

وم٠مقمدا اإلؾمالم يريدون أن هنرول سمٕمدهؿ، وًمـ يروقا هبذا طمتك ٟمٙمقن يمٗم٤مرًا ُمثٚمٝمؿ 

ىمت٤م فمعم أزمـ آدم ٞمِمٝمٌف َمـ ايمزٞم٣م َمدرك «: واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، وىمد شم٘مدم ىمقل رؾمقل اهلل 

زٞم٣ممه٣م اإلؽمتامع، وايمٙم٣ًمن زٞم٣مه٣م ايم٘مالم،  ذيمؽ ٓ حم٣ميم٥م، هم٣ميمٔمٝمٛم٣من زٞم٣ممه٣م ايمٛمٓمر، وإذٞم٣من

وايمٝمد زٞم٣مه٣م ايمٌْمش ، وايمرصمؾ زٞم٣مه٣م اخلْم٣م، وايمٗمٙم٤م ُّيقى ويتٚمٛمك، ويِمدق ذيمؽ ايمٖمرج 

                                                        

 شمؼدم ىمريًٌا. (2738)
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 . »وي٘مذزمف

وٓ شمدري ُم٤مذا حيّمؾ ًمٚمٛمًٙمٞمٜم٦م اًمتل يٕمٓمقهن٤م ذم اًمٞمقم أًمػ ري٤مل ُمـ أضمؾ أن شم٘مٞمد 

ومرسمام شمٖمٞم٥م يقُم٤ًم أو يقُملم،  أؾمامء اًمٜم٤مظمٌلم ُمع زُمالئٝم٤م وُمع اًمرضم٤مل اًمذيـ يِْمٞمٗمقهن٤م

 وهذه ًمٞم٧ًم سمقؾم٤موس سمؾ هل أُمقر واىمٕم٦م طمدصم٧م. 

وم٠مىمقل: إهنؿ قمروقا اًمديـ ًمإله٤مٟم٦م، وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل ذم ؿم٠من ؿمٝم٤مدة 

َر إضِْمَدامُهَ ﴿ اًمٜم٤ًمء: ٣م هَمُتَذىمِّ َٜمَداِء َأْن سَمِّمؾح إضِْمَدامُهَ ـَ ايمُمه ـْ سَمْرَوْقَن َِم ح ٣م هَمَرصُمٌؾ َواَْمَرَأسَم٣مِن مِم

طُْمَرى ْٕ  .[161 اًمٌ٘مرة:]﴾ا

ىَمُر ﴿ ومِمٝم٤مدة اعمرأشملم سمِمٝم٤مدة رضمؾ، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: َويَمْٝمَس ايمذح

ُْٞمَثك ْٕ  .[54آل قمٛمران:]﴾ىَم٣م

َٚم٥ٌم ِوٝمَزى﴿ وقمٜمد أن ٟمًٌقا هلل اًمٌٜم٤مت ىم٤مل رسمٜم٤م قمز وضمؾ: ًْ   .[11ًمٜمجؿ:]ا﴾سمِْٙمَؽ إِذًا وِم

ٝم٤م ٓ ي٤ٌممم هب٤م8 أن شمٌتٕمد ُمـ هذه اإلٟمتخ٤مسم٤مت وم٠مٟمّمح اعمرأة اعمًٚمٛم٦م إذا رأت زوضم

وم٢مهن٤م شمٕمتؼم ـم٤مهمقشمٞم٦م، أو يم٤من زوضمٝم٤م وٕمٞمٗم٤ًم ٓ يًتٓمٞمع أن يداومع قمٜمٝم٤م ويٚمزُمف ؿمٞمخ 

اًم٘مٌٞمٚم٦م هبذا أن شمرومض هذا وشم٘مقل: أٟم٤م اُمرأة قمٗمٞمٗم٦م ٓ أظمرج قمرو٦م ًمٚمٗمتٜم٦م وأشمّمقر، 

٘م٥م زمٝمت٣ًم همٝمف ىمٙم٤م ٓ سمدطمؾ اظمالئ«وي٘مقل:  »يمٔمـ اهلل اظمِمقريـ«ي٘مقل:  واًمٜمٌل 

 . »أو صقرة

وصقرشمؽ هذه ؾمتقوع ذم اعمٚمػ صمؿ يراه٤م اًمٗمًؼ، واًمٌٕمثل واًمِمٞمققمل، واًمرضمؾ 

                                                        

 شمؼدم ىمريًٌا. (2739)

 شمؼدم ذم اًمتحذير مـ اًمتؾػاز. (2740)

 شمؼدم. (2741)
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ـْ سَمْرَى فَمٛمَْؽ ﴿ اعمذسمذب ومٞمٗمتـ سمؽ، ومقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م أٓ هنرول سمٕمد أقمداء اإلؾمالم : َويَم

َتُٜمؿ  .[212اًمٌ٘مرة:]﴾ايْمَٝمُٜمقُد َوٓ ايمٛمحَِم٣مَرى ضَمتحك سَمتحٌَِع َِمٙمح

ـ يروقا قمٜم٤م طمتك ٟمٙمقن ُمثٚمٝمؿ. ومٝمؾ ىمد ظمرضم٧م اعمرأة ًمالٟمتخ٤مسم٤مت ذم زُمـ ومٝمؿ ًم

سمـ قمقف ؿم٤مور  اًمرمحـ ٥م؟ ىم٤مًمقا: إن قمٌدأيب سمٙمر أو قمٛمر أو قمثامن، أو قمغم أسمـ أيب ـم٤مًم

 اًمٜم٤ًمء!.

وم٠مىمقل ًمّم٤مطم٥م هذا اًمٙمالم: إٟمف طم٤مـم٥م ًمٞمؾ، وطم٤مـم٥م اًمٚمٞمؾ يمام ي٘مقل اًمِم٤مومٕمل: 

جيٛمع اًمثٕم٤مسملم ذم اًمٔمالم سملم احلٓم٥م، سمؾ هق اًمذي يٛمد طمٌٚمف وجيٛمع احلٓم٥م ومرسمام 

ص٤مطم٥م هذا اًمٙمالم أىمٌح ُمـ طم٤مـم٥م ًمٞمؾ ٕٟمف يٕمٚمؿ أن هذا ُمٜمٙمر صمؿ يداومع قمـ اعمٜمٙمر، 

 سمـ قمقف اؾمتِم٤مر اًمٜم٤ًمء طمتك ذم ظمدورهـ.  اًمرمحـ هذا إصمر ٓ يث٧ٌم أن قمٌدو

ف سمؾ إن اًمٜم٤ًمء اًمّمح٤مسمٞم٤مت ًمق ـمٚم٥م ُمٜمٝمـ ُم٤م خي٤مًمػ اًمنمع ٕشملم إمم اًمقازم يٜم٤مؿمدٟم

اهلل وحي٤ميمٛمٜمف إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. ومٕمغم اعمرأة أٓ شمٖمؽم سمقؾم٤مئؾ اإلقمالم8 ىمد ىم٤مًم٧م 

اإلذاقم٦م، وىمد ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٗمالين ذم اًمتٚمٗمزيقن. وم٠مىمقل: إن هذا اًمِمٞمخ ًمق يم٤من ومٞمف ظمػم ُم٤م 

 .»يمٔمـ اهلل اظمِمقريـ«ي٘مقل:  دظمؾ اًمتٚمٗمزيقن، واًمٜمٌل 

ف ذًمؽ ٓ ظمػم ومٞمف، أو ي٘م٤مل: ىمد أومتك اًمِمٞمخ وأٟم٤م ٓ أٟمٗمل قمٜمف اخلػم سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ًمٙمـ جمٚمً

أن ٓ سم٠مس أن خترج اعمرأة ُمٜمت٘م٦ٌم ومٝمؾ خترج إمم اًمٓم٤مهمقشمٞم٦م. سمؾ خترج إذا يم٤من هل٤م طم٤مضم٦م ذم 

اًمًقق، وًمٞمس هٜم٤مك ُمـ ي٘مْمٞمٝم٤م هل٤م، أو إذا يم٤مٟم٧م حتت٤مج إمم أن حتؽمف ذم زراقمتٝم٤م أو 

 أقمامهل٤م. 

                                                        

 شمؼدم ذم اًمؽالم قمغم اًمتؾػاز، رواه اًمٌخاري قمـ أيب ضمحقػة. (2742)
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أن ي٠مظمذن اًمٌٓم٤مىم٦م أو اًمقرىم٦م وأرضمق ُمـ يمؾ اًمٜم٤ًمء اًماليت يًٛمٕمـ هذا اًمٙمالم8 

آٟمتخ٤مسمٞم٦م وذم اًمتٜمقر، طمتك شمٜم٘مذي ٟمٗمًؽ ُمـ اًمٜم٤مر، وم٢من يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس أصٌحقا ٓ 

 ي٤ٌمًمقن سم٠مٟمٗمًٝمؿ، سمؾ هيٛمف أن يٜمجح ذم اإلٟمتخ٤مسم٤مت، وًمق وحك سم٤مإلؾمالم واعمًٚمٛملم. 

وم٤مشم٘مل اهلل أيتٝم٤م اعمرأة، وأقمٚمٛمل أٟمؽ ُمًئقًم٦م أُم٤مم اهلل قمز وضمؾ، وًمـ يٜمٗمٕمؽ إذا 

 ٕم٧م ذم ىمؼمك زوضمؽ، وٓ أسمقك، وٓ وًمدك، ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:وو

ٌَٛمِٝمفِ ﴿ ـْ فَمَذاِب َيْقَِمئٍِذ زمِ ٌَتِِف *  َيَقده اظمُْْجِرُم يَمْق َيْٖمَتِدي َِم َوهَمِِمٝمَٙمتِِف ايمحتِل وأطمٝمف * َوَص٣مضِم

َْرِض ََجِٝمٔم٣ًم شُمؿح ُيٛمِْجٝمف*  سُم٠ْمِويفِ  ْٕ ـْ دِم ا ُ٘مْؿ إِنح ﴿، [22 ،22اعمٕم٤مرج:]﴾َوََم ُٗمقا َرزمح ٣م ايمٛمح٣مُس اسمح َ َي٣م َأُّيه

ٌء فَمٓمِٝمؿٌ  ٣مفَم٥ِم َرْ ًح َيْقَم سَمَرْوََّن٣َم سَمْذَهُؾ ىُمؾه َُمْرِؤَم٥ٍم فَمامح َأْرَؤَم٦ْم َوسَمَّمُع ىُمؾه َذاِت *  َزيْمَزيَم٥َم ايم

ـح فَمَذ 
َ٘م٣مَرى َويَم٘مِ ًُ َٙمَٜم٣م َوسَمَرى ايمٛمح٣مَس ؽُمَ٘م٣مَرى َوََم٣م ُهْؿ زمِ  .[2،1احل٩م:]﴾ؾَمِديد اهللِاَب مَحٍْؾ مَحْ

وم٤مُٕمر ظمٓمػم ، وًمٞم٧ًم اعم٠ًمًم٦م ُم٠ًمًم٦م شمّمقي٧م، وم٠مٟم٧م سمّمقشمؽ شم٘مرريـ اًمٓم٤مهمقت، 

وم٤مإلٟمتخ٤مسم٤مت ىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ أهن٤م شمًقي٦م اًمرضم٤مل سم٤معمرأة، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم 

ُْٞمَثك﴿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ْٕ ىَمُر ىَم٣م  .[54آل قمٛمران:]﴾َويَمْٝمَس ايمذح

ـْ ىَم٣مَن َُم٠ْمَِمٛم٣مً ﴿ ٓم٤مًمح، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:وشمًقي٦م اًمّم٤مًمح سم٤مًم َأهَمَٚم

َتُقون ًْ ـْ ىَم٣مَن هَم٣مؽِمٗم٣ًم ٓ َي  .[26اًمًجدة:]﴾ىَمَٚم

 وشمًقي٦م اًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ سم٤معمرأة. 

ؿمٖمٚم٧م اإلٟمتخ٤مسم٤مت اعمًٚمٛملم، وأورصم٧م سمٞمٜمٝمؿ اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء، ورسمام ٓ شم٠ميت 

د سم٤مع ؿمخص سم٤محلديدة قمامرشمف ووزقمٝم٤م اإلٟمتخ٤مسم٤مت إٓ وىمد قمال اعمرؿمحلم اًمِمٞم٥م، وم٘م

قمغم اًمٜم٤مس طمتك يٜمجح ذم اإلٟمتخ٤مسم٤مت ومٚمؿ يٜمجح، وهذا ىمٚمٞمؾ ُمـ يمثػم، سمؾ رسمام جيـ 

أطمدهؿ قمغم ُم٤م اٟمٗمؼ سم٥ًٌم اإلٟمتخ٤مسم٤مت. وأهؾ اًمًٜم٦م سمحٛمد اهلل ذم مجٞمع اعمٜم٤مـمؼ اًمٞمٛمٜمٞم٦م 
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 ٓ يٜمتخٌقن، وٓ يٓمٚمٌقن اًمٙمرد، وٓ يٓمٚمٌقن اًمرئٞمس أن يتٜم٤مزل قمـ يمرؾمٞمف. 

وم٘مد ىم٤مل اإلظمقان اعمٗمٚمًقن: إٟمٜم٤م ٟمريد أن ٟم٠مظمذ اًمٙمرد سمٓمري٘م٦م ؾمٚمٛمٞم٦م، وم٠مؿمٝمد هلل 

سم٠مٟمٙمؿ شمٕمٚمٛمقن أٟمٙمؿ يم٤مذسمقن، ًمٞم٧ًم إٓ شمٚمٌٞم٤ًمت قمغم اًمٕمقام، ىم٤مًمقا: ٟم٠مظمذ اًمًٞم٤مرات 

سمٓمري٘م٦م ؾمٚمٛمٞم٦م، وٟم٠مظمذ اعمرشم٤ٌمت سمٓمري٘م٦م ؾمٚمٛمٞم٦م، وٟمْمٖمط قمغم أهؾ اًمًٜم٦م، ٕن هم٤مًم٤ًٌم 

ن يٙمقن وزير إوىم٤مف، صمؿ سمٕمد ذًمؽ أسمٕمده اهلل وأشمك اًم٘مرر ىمد أْهٚمتف اإلٟمتخ٤مسم٤مت ٕ

 سمٛمـ هق ذ ُمٜمف وهق أمحد اًمِم٤مُمل. 

وأىمقل: إن رضر ٟمج٤مح اإلظمقان اعمٗمٚمًلم قمغم أهؾ اًمًٜم٦م قمٔمٞمؿ، ومٝمؿ ُمًتٕمدون أن 

يتآظمقا ُمع اًمِمٞمققمل، وُمع اًمٌٕمثل، وُمع اًمّمقذم، وُمع اًمِمٞمٕمل، وًمٙمٜمٝمؿ ًمٞمًقا 

 ُمًتٕمديـ أن يتآظمقا ُمع أهؾ اًمًٜم٦م. 

ىمٚمٜم٤م هل١مٓء اعمٖمٗمٚملم: أن احلٙمقُم٦م شمريد أن شمًٚمٓمٝمؿ قمغم أهؾ اًمًٜم٦م، ومٝمؿ ًمٞمًقا  وىمد

إٓ مم٤مؾمح ًمٚمحٙمقُم٦م، ُمـ أضمؾ أن يٙمرهٝمؿ أهؾ اًمًٜم٦م ويٙمرهقا هبؿ قمٜمد اعمجتٛمع. أُم٤م 

دقمقة أهؾ اًمًٜم٦م ومٌحٛمد اهلل ًمـ ييوه٤م طمتك وًمق أظمذوا قمٚمٞمٝمؿ ُمًجدًا أو ُمًجديـ 

ومٝمل مجٕمٞم٦م  -سمٗمتح احل٤مء واًمٙم٤مف-ٛم٦م أو صمالصم٦م، ويمذًمؽ أصح٤مب مجٕمٞم٦م احلَٙمَ 

احلََٙمٛم٦م وىمد ىمرقم٧م قمٚمٞمٜم٤م قم٘مٞماًل، وحمٛمدًا اعمٝمدي وحمٛمد اًمٌٞمْم٤مين، وقمٌد اهلل احل٤مؿمدي 

 ومجٕم٤ًم، وم٘مد أصٌح٧م احلٙمقُم٦م ذم أومقاهٝمؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن ي٘مقًمقا يمٚمٛم٦م احلؼ. 

وم٤مًمّمقومٞم٦م واإلظمقان اعمٗمٚمًقن وأصح٤مب مجٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م8 أصٌحقا يْمٞم٘مقن قمغم 

قاٟمٜم٤م ذم قمدن، ظم٤مسمقا وظمنوا: ومٝمؾ ئمٜمقن أهنؿ يًتٓمٞمٕمقن اًم٘مْم٤مء قمغم اًمدقمقة، سمؾ إظم

                                                        

 واحلََؽؿة هل ما يقوع ذم ومؿ احلصان مـ احلديد إذا أراد أن يؼرقمف. (2743)
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 هؿ هبذا ي٘مْمقن قمغم أٟمٗمًٝمؿ، ويزداد اًمٜم٤مس سمّمػمة هبؿ. 

وهٙمذا اعمٚمًٌقن ُمـ اإلظمقان اعمٗمٚمًلم يمٕمٌد اعمجٞمد اًمزٟمداين، وحمٛمد اًمّم٤مدق، أُم٤م 

٤مىمط ٓ يٜمٌٖمل أن هنتؿ صٕمؽم ومًٗمٞمف، ومام ىمد رددت قمٚمٞمف ذم ذيط وًمـ أرد قمٚمٞمف، ومٝمق ؾم

.هـ ُمـ حتٗم٦م اسمف. هذا وٟم٠ًمل اهلل قمز وضمؾ أن يقوم٘مٜم٤م وإي٤ميمؿ عم٤م حي٥م ويرى./ 

 (. 532-552اعمجٞم٥م)
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إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت 

ُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدى ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيدي اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، و

 وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد وأن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف أُم٤م سمٕمد ...

ويم٤من  »طمغمىمؿ طمغمىمؿ ٕهٙمف، وأٞم٣م طمغمىمؿ ٕهقم« ي٘مقل: وم٤مًمرؾمقل 

ُمع أهٚمف يتٗم٘مد أطمقاهلؿ ويتٗم٘مد أطمقال اًمٜمًقة، ومرسمام شم٠ميت اعمرأة سمام يْمحؽ  اًمٜمٌل 

يم٤مٟم٧م أم ؾمٚمٛمف ُمع زوضمٝم٤م أيب ـمٚمح٦م ذم همزوة طمٜملم، ومرأى ُمٕمٝم٤م  ،رؾمقل اهلل 

ىم٤مًم٧م: إن دٟم٤م ُمٜمل ُمنمك ًمٗم٘مرت سمٓمٜمف،  »َم٣مذا سمريديـ ِبذا ايمً٘مكم؟«ؾمٙمٞمٜم٤ًم، وم٘م٤مل: 

 .سمذًمؽ ومْمحؽ اًمٜمٌل  ومْمحؽ أيب ـمٚمح٦م صمؿ أظمؼم اًمٜمٌل 

أم ؾمٚمٞمؿ شمٚمٙمؿ اعمرأة اًمٕم٤مىمٚم٦م اًمٗم٤موٚم٦م اًمٔمريٗم٦م اًمتل صداىمٝم٤م أطمًـ صداق ذم 

ـمٚمح٦م ُمثٚمؽ ُم٤م يرد، وًمٙمـ أٟم٧م ُمنمك  أسم٤مالم، وم٘مد ظمٓمٌٝم٤م أسمق ـمٚمح٦م وم٘م٤مًم٧م: ي٤م اإلؾم

، أم ؾمٚمٞمؿ وأٟم٤م ُمًٚمٛم٦م وم٢من أؾمٚمٛم٧م8 شمزوضمتؽ وم٠مؾمٚمؿ أسمق ـمٚمح٦م وشمزوضمٝم٤م

 اًمّمح٤مسمٞم٦م اًمٗم٤موٚم٦م اًمتل رسمام شمٙمقن أذيمك وأقم٘مؾ ُمـ يمثػم ُمـ اًمرضم٤مل.

                                                        

 حمـارضة أًمؼـقت ذم احلـديدة. (2744)

( قمـ قمٌد اهلل سمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام، وهق ذم 1/636( واسمـ ماضمف )10/394رواه اًمؽممذي ) (2745)

 (.3/84) ًمإلمام اًمقادقمل اجلامع اًمصحقح

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.134مًؾؿ/ اجلفاد ) (2746)

 شمؼدم ذم ظمطٌة اًمزواج، وذم يمتاب اًمـؽاح، رواه أسمق داود قمـ أكس ريض اهلل قمـف. (2747)
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ذم اًمقًمد، أن أسم٤م ـمٚمح٦م يم٤من وًمده ُمريْم٤ًم8 ومخرج أسمق ـمٚمح٦م وشمق اًمّمحٞمحومٗمل 

وسمٕمد ظمروضمف شمقذم اًمقًمد ومدظمؾ أسمق ـمٚمح٦م وم٘م٤مل: ُم٤م ؿم٠من اًمقًمد؟ وم٘م٤مل: أؾمٙمـ ُم٤م 

يٙمقن. وشمزيٜم٧م ًمف وأشم٤مه٤م، صمؿ ىم٤مًم٧م: ي٤م أسم٤م ـمٚمح٦م، ًمق أن ىمقُم٤ًم أقم٤مروٟم٤م قم٤مري٦م صمؿ ـمٚمٌقا 

وأظمؼمه وم٘م٤مل:  أٟمرده٤م هلؿ ىم٤مل: ٟمٕمؿ. ىم٤مًم٧م ًمف: اطمت٥ًم وًمدك ومٚمام أصٌح أشمك اًمٜمٌل 

 . »زم٣مرك اهلل يم٘مام دم يمٝمٙمت٘مام«ىم٤مل: ٟمٕمؿ. ىم٤مل:  »ضم٥م؟يمٔمٙم٘مؿ أفمرؽمتؿ ايم٣ٌمر«

سمـ أيب ـمٚمح٦م وسم٤مرك اهلل هلام ذم ذًمؽ اعمقًمقد. ومرب اُمرأة شمٙمقن أقم٘مؾ  اهلل ومرزىم٤م قمٌد

اضمرص «ي٘مقل:  ُمـ سمٕمض اًمرضم٤مل، ورب اُمرأة شمٙمقن طمريّم٦م قمغم وىمتٝم٤م، واًمٜمٌل 

 ًمٚمرضُمؾق اًمٕمٛمقم وإصؾ ذم اًمتنميع ه »فمعم َم٣م يٛمٖمٔمؽ واؽمتٔمـ زم٣مهلل وٓ سمٔمجزن

واعمرأة8 ومٛمـ اًمٜم٤ًمء ُمـ حترص قمغم وىمتٝم٤م، وم٘مد أصٌح٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمرضمٕم٤ًم 

وهٙمذا أم ؾمٚمٛمف، وٟم٤ًمء اًمّمح٤مسم٦م يمـ حيين جمٚمس رؾمقل  ذم طمدي٨م رؾمقل اهلل 

 ذم ُمًجده ويًٛمٕمـ ظمٓم٤مسمف.  اهلل 

٧م ي٘مقل: أهي٤م اًمٜم٤مس وم٘م٤مُم٧م أم ؾمٚمٛمف واؾمتٛمٕم٧م، وم٘م٤مًم ومٗمل ذات ُمرة اًمرؾمقل 

صمؿ ؾمٛمٕم٧م ظمٓم٦ٌم اًمٜمٌل  اُمرأة أظمرى إٟمام ىم٤مل: أهي٤م اًمٜم٤مس. وم٘م٤مًم٧م: أٟم٤م ُمـ اًمٜم٤مس

 ذم ؿم٠من اًمدضم٤مل وذم ؿم٠من اجل٤ًمؾم٦م.  

ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٛمرأة أن حترص قمغم وىمتٝم٤م، وأن شمٜمٔمؿ وىمتٝم٤م وإذا مل يٙمـ هل٤م أوٓد8 ومٞمج٥م 

 أن يٙمقن طمرصٝم٤م قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ أيمثر، ومرسمام حيّمؾ هل٤م أوٓد صمؿ يِمٖمٚمقهن٤م قمـ

                                                        

 س ريض اهلل قمـف.( قمـ أك2144( مًؾؿ )5470اًمٌخاري ) (2748)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2664مًؾؿ ) (2749)

 ( ذم ذيمر احلقض وًمقًت ذم ذيمر اًمدضمال.29هذه اًمؼصة ذم مًؾؿ اًمػضائؾ ) (2750)
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ُمقاصٚم٦م ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، ًمٙمـ يٜمٌٖمل أن شمٜمٔمؿ وىمتٝم٤م، وأن دمٕمؾ وىمت٤ًم ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ووىمت٤ًم 

ىمٙم٘مؿ راٍع وىمٙم٘مؿ َمًئقل فمـ «ًمؽمسمٞم٦م أسمٜم٤مئٝم٤م8 وم٢مهن٤م ُمًئقًم٦م أُم٤مم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 

 وذيمر اعمرأة راقمٞم٦م ذم سمٞم٧م زوضمٝم٤م وُمًئقًم٦م قمـ رقمٞمتٝم٤م.  »رفمٝمتف

َم٣م َمـ راع «ي٘مقل:  8 أن اًمٜمٌل ومٜمحـ مجٞمٕم٤ًم ُمًئقًمقن سمؾ أقمٔمؿ ُمـ ذا وذاك

يمام أٟمف جي٥م قمغم  »يًؼمفمٝمف اهلل رفمٝم٥م، شمؿ مل حيْمٜم٣م زمٛمِمحف؛ إٓ مل جيد رائح٥م اجلٛم٥م

٣م ﴿وًمٞمٝم٤م وقمغم زوضمٝم٤م8 أن هيتؿ سمتٕمٚمٞمٛمٝم٤م، وم٢من اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َ َي٣م َأُّيه

ُ٘مْؿ َوَأْهٙمِٝمُ٘مْؿ َٞم٣مراً  ًَ ـَ آََمٛمُقا وُمقا َأْٞمُٖم َوْأَُمْر ﴿ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:[4اًمتحريؿ:]﴾ايمحِذي

٥ٌَُم  ـُ َٞمْرُزوُمَؽ َوايْمَٔم٣موِم َٟميُمَؽ ِرْزوم٣ًم َٞمْح ًْ الِة َواْصَْمػِمْ فَمَٙمْٝمَٜم٣م ٓ َٞم َأْهَٙمَؽ زم٣ِميمِمح

 .[251ـمـف:]﴾يمِٙمتحْٗمَقى

ومٞمٜمٌٖمل أن يٙمقن اهتامُمٜم٤م رضم٤مًٓ وٟم٤ًمء سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع8 وم٢من اعمرأة شم١مدي دورًا يمٌػمًا ذم 

ذم ديـ اهلل، أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م ضم٤مهٚم٦م مح٘م٤مء ومرسمام شمدظمؾ  ُُمَتَٗمِ٘مَٝم٦مً سمٜم٤مئٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م شمرسمٞم٦م أ

إوه٤مم واًمِمقك ذم ىمٚم٥م اسمٜمٝم٤م ومٝمل شم٤مرة شم٘مقل: ي٤م أم اًمّمٌٞم٤من، وأظمرى شم٘مقل: ي٤م ضمٜم٤مه، 

ورسمام يتٕمٚمؿ اًمٓمٗمؾ ُمٜمٝم٤م أظمالىم٤ًم ؾمٞمئ٦م ٓ شم٘مقزم: ي٤م ضمٜم٤مه وٓ شم٘مقزم: ي٤م أم اًمّمٌٞم٤من، وم٢مٟمٜم٤م 

َٝم٣مؿمكِمِ ﴿ؾمتٕم٤مذة ُمـ اجلـُم٠مُمقرون سم٤مٓ َزاِت ايمُمح ـْ مَهَ َوَأفُمقُذ زمَِؽ *  َووُمْؾ َربِّ َأفُمقُذ زمَِؽ َِم

ون  .[75،76اعم١مُمٜمقن:]﴾َربِّ َأْن حَيُْيُ

ٛمح٣مسِ *  إيَِمِف ايمٛمح٣مسِ *  ََمٙمِِؽ ايمٛمح٣مسِ *  وُمْؾ َأفُمقُذ زمَِربِّ ايمٛمح٣مسِ ﴿ ـْ َذِّ ايْمَقؽْمَقاِس اخْلَ *  َِم

                                                        

 متػؼ قمؾقف قمـ اسمـ قمؿر، وىمد شمؼدم خترجيف ذم ظمطٌة اًمزواج وهمػمها. (2751)

ظمطٌة اًمزواج، وذم جمؾس  متػؼ قمؾقف، قمـ معؼؾ سمـ يًار ريض اهلل قمـف، وىمد شمؼدم خترجيف ذم (2752)

 اًمشقخات، وهمػم ذًمؽ.
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ٛمح٥ِم َوايمٛمح٣مس*  ُصُدوِر ايمٛمح٣مسِ  ايمحِذي ُيَقؽْمِقُس دِم  ـَ اجْلِ  .[4-2اًمٜم٤مس:]﴾َِم

ٟمًتٕمٞمذ سم٤مهلل ُمـ اجلـ وٓ ٟمٛمأل ىمٚمقب أسمٜم٤مئٜم٤م وسمٜم٤مشمٜم٤م ظمقوم٤ًم ُمـ اجلـ8 وم٢من اًمِمخص 

يمٚمام ظم٤مف ُمـ اجلـ8 شمِمجٕمقا قمٚمٞمف وآذوه يمام ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طم٤ميمٞم٤ًم قمٜمٝمؿ قمـ 

ٞمْ ﴿ اجلـ: ِ ْٕ ـَ ا ُف ىَم٣مَن ِرصَم٣مٌل َِم ِـّ هَمَزاُدوُهْؿ َرَهٗم٣مً َوَأٞمح ـَ اجْلِ  .[4اجلــ:]﴾ِس َئُمقُذوَن زمِِرصَم٣مٍل َِم

يمام أٟمف يٜمٌٖمل هل٤م أن حترص قمغم شمٕمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة، أُمر ُمٝمؿ أن شمٚم٘مـ وًمده٤م أيـ 

إذا فمثر أضمدىمؿ «ي٘مقل:  ، وهٙمذا إذا قمثر أن ي٘مقل سمًؿ اهلل، وم٤مًمٜمٌل اهلل

 .»ٝمْم٣من يتٔم٣مـمؿ ويٗمقل سفمتفهمٙمٝمٗمؾ: زمًؿ اهلل وٓ يٗمؾ سمٔمس ايمُمٝمْم٣من، هم١من ايمُم

ٟمٕمؿ يٜمٌٖمل أن ٓ ٟم٤ٌمزم سم٤مجلـ وٓ ٟم٤ٌمزم سم٤مًمِمٞم٤مـملم، إٓ أٟمٜم٤م ٟمحذر ُمٜمٝمؿ أن ٟمٓمٞمٕمٝمؿ وم٘مد 

رسمام خيٜمؼ اجلٜمل أو اًمِمٞمٓم٤من، وطمتك يًٛمع سمرد ًم٤ًمٟمف قمغم يده وي٘مقل:  يم٤من اًمٜمٌل 

 »يمقٓ دفمقة أطمل ؽمٙمٝمامن ٕصٌح َمرزمقؿم٣ًم دم ايم٣ًمري٥م يٙمٔم٤م زمف أزمٛم٣مء اظمديٛم٥م«

أو  »ؽمٙم٘م٦م ؾمٔم٣ٌم يمًٙمؽ ايمُمٝمْم٣من همج٣ًم نمغم همجؽ«ًمٕمٛمر ًمق:  وي٘مقل اًمٜمٌل 

 .»إن ايمُمٝمْم٣من يمٝمٖمرق َمٛمؽ ي٣م فمٚمر«هبذا اعمٕمٜمك وي٘مقل أيْم٤ًم: 

                                                        

[ ين اهلل ذم شمؾؼلم اًمصغػم اًمعؼقدة اًمصحقحةؾممآً  70 اهلل قمز وضمؾ زم سمؽتاسمة رؾماًمة ]وىمد ين (2753)

 ـمٌعف.

 ( قمـ رضمؾ مـ اًمصحاسمة ريض اهلل قمـفؿ، وهق ذم اجلامع اًمصحقح13/327رواه أسمق داود ) (2754)

 (.5/358) ًمإلمام اًمقادقمل

 ًؾؿ قمـ أيب اًمدرداء، وشمؼدم ىمريًٌا ذم يمتاب اًمطب وظمرضمـاه هـاًمؽ.رواه م (2755)

 ( قمـ ؾمعد ريض اهلل قمـف.2396( مًؾؿ )3294اًمٌخاري ) (2756)

 (.4/30( قمـ سمريده ريض اهلل قمـف، وهق ذم اجلامع اًمصحقح )5/353رواه أمحد ) (2757)
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ومٞمٜمٌٖمل أن ٟمٛمأل ىمٚمقسمٜم٤م إيامٟم٤ًم وهنتؿ سمٛم٠ًمًم٦م اًمٕم٘مٞمدة طمتك سمٛمٕمروم٦م أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف، 

اًمٜم٤ًمء اجل٤مهالت8 شم٘مقل ًمزوضمٝم٤م: وأيـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومرب اُمرأة إذا فمٚمٛم٧م ُمـ 

اٟمٔمر إمم اهلل ُم٤م أوؾمٕمف، وهل شمٕمٜمل اًمًامء شمٔمـ أن اًمًامء هل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 

ـُ فَمعَم ايْمَٔمْرِش اؽْمَتَقى﴿ مْحَ  .[3ـمـف:]﴾ايمرح

اًمّم٤محللم،  وىم٤مشمٜم٤م وقمغم اًم٘مراءة ذم ُمثؾ: ري٤مضقمغم اًمًامء ومٞمٜمٌٖمل أن ٟمحرص قمغم أ

اًمرمحـ وأوًمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤من ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ي٘مرأه وذم ُمثؾ: اًمٗمرىم٤من سملم أوًمٞم٤مء 

رضم٤مٌل وٟم٤ًمء، ٕٟمف يمت٤مب ؾمٝمؾ قم٤ٌمراشمف ؾمٝمٚمف، يًتٓمٞمع يمؾ أطمد أن يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م، اعمرأة 

اًمتل شمٕمرف اًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م إن ؿم٤مء اهلل إهن٤م ىمد ظمٓم٧م ظمٓمقًة إمم اخلػم، ُم٤م سم٘مك إٓ أن 

 جٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد.شم٘متٜمل يمت٤ًٌم ـمٞم٦ٌم ُمثؾ: ري٤مض اًمّم٤محللم، ومتح اعم

هذا يمت٤مب قمٔمٞمؿ أٟمّمح يمؾ أخ ويمؾ أظم٧م سم٘مراءة ذًمٙمؿ اًمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي هق: 

ومتح اعمجٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد، ٟمٕمؿ إن اًمٜم٤ًمء أصٌحـ حم٘م٘م٤مت طمتك ذم هذا اًمزُمـ، 

وُم١مًمٗم٤مت حم٘م٘م٤مت وُم١مًمٗم٤مت، وٟم٤ًمء أهؾ اًمٞمٛمـ ؿمٖمٚمٝمـ اًم٘م٤مت ذم صٜمٕم٤مء، ورسمام ذم 

ًمٙمـ رسمام شمرهؼ زوضمٝم٤م اعمًٙملم اًمذي ذه٥م يِمتٖمؾ ـمقل  صٕمدة، وه٤مهٜم٤م ٓ أدري

أٟم٤م أٟمّمحؽ هلل قمز وضمؾ أن شمتخذي سمدل اًم٘م٤مت:  يقُمف، ٓزم شم٠ميت سم٘م٤مت واعمدقم٦م

ري٤مض اًمّم٤محللم، وهٙمذا أيْم٤ًم سمدل اعمداقم٦م: سمٚمقغ اعمرام وشم٠ميمٚملم ُمـ إيمؾ اًمٓمٞم٥م ظمػم 

أيْم٤ًم ُم٠ًمًم٦م اًمدظم٤من ًمؽ اًمزسمٞم٥م ظمػم أم اًم٘م٤مت؟ ٟمٕمؿ اًمزسمٞم٥م ظمػم وأيمؾ اًمٕمٜم٥م وهٙمذا 

وهمػمه إي٤مك إي٤مك، إذا أردت أن شمٗمٚمحل ٓ دم٤مري جمتٛمٕمؽ اجل٤مهؾ، ٟمحـ ًمًٜم٤م ٟم٘مقل: 

                                                        

 اعمدقمة: آًمة ًمنمب اًمتتـ. (2758)
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إهنؿ يمٗم٤مر، وًمٙمـ ٟم٘مقل: إٟمٜم٤م ٟمٕمٞمش ذم جمتٛمٕم٤مت ضم٤مهٚمٞم٦م، ُم٤م دم٤مري اعمجتٛمع اجل٤مهؾ، 

 وشم٘مقزم أٟم٤م أريد أن أظمزن!! ٓ.

ويًقده اًمٕمٚمؿ، يٜمٌٖمل أن شم١مصمري أٟم٧ِم ذم اًمٜم٤ًمء، وأن شمدقمل اًمٜم٤ًمء إمم جمٚمًؽ 

وهٙمذا ذم وىم٧م اعمح٤مرضات، وذم وىم٧م اًمدقمقة، وذم وىم٧م اًمٕمٚمؿ يٕمٜمل جم٤مًمس اًمٕمٚمؿ، 

ُم٤م يٙمقن اعمح٤مرض حي٤مرض ُمًٙملم ىمد سمح صقشمف، واًمٜم٤ًمء يمؾ واطمدة ٓوي٦م رأؾمٝم٤م إمم 

 ٓ يٜمٌٖمل. اًمث٤مٟمٞم٦م هيدرن هديراً 

وإذا  »اؽمتٛمِم٦م ايمٛم٣مس«اهلل، ذم طمج٦م اًمقداع:  سمـ قمٌد ي٘مقل جلرير اًمٜمٌل 

 رأي٧م أظمتؽ ؿمٖمٚم٧م آؾمتامع يٜمٌٖمل أن شمٜمّمحٞمٝم٤م سم٤مٓؾمتامع ٟمٕمؿ، شمٜمّمحٝم٤م.

وإن اؾمتٓمٕمتل أن شم٘مٞمدي اًمٗمقائد8 وم٠مٟمّمحؽ أن شم٘مٞمدي اًمٗمقائد، ومٛمـ ومْمؾ ريب أن 

ٓ ي٠مَمـ أضمدىمؿ ضمتك ي٘مقن هقاه سمٌٔم٣ًم ظم٣م صمئ٦م «سمٕمض اًمٜمًقة أن شم٠ًمهل٤م قمـ طمدي٨م: 

 شم٘مقل وٕمٞمػ. »زمف

ٚمؾ ظم٣م زمٔمد اظمقت، وايمٔم٣مصمز َمـ أسمٌع ٞمٖمًف هقاه٣م ومتٛمك ايم٘مٝمس َمـ دان ٞمٖمًف، وفم«

سمـ أيب ُمريؿ، وذًمؽ  وٕمٞمػ! عم٤مذا؟ شم٘مقل: ٕن ذم ؾمٜمده أسم٤م سمٙمر »فمعم اهلل إَم٣مين

احلدي٨م ُمٜم٘مٓمع، وذًمؽ احلدي٨م ذم ؾمٜمده خمتٚمط، ورواي٦م ومالن قمٜمف سمٕمد آظمتالط، 

                                                        

 هيدرن: أن يتؽؾؿـ يمثػمًا. (2759)

 ( قمـ ضمرير.118( مًؾؿ/ اإليامن )4405، 212)اًمٌخاري  (2760)

( وذم ؾمـده كعقؿ سمـ محاد: وعقػ وومقف اوطراب، وراضمع 104رواه اًمٌغقي ذم ذح اًمًـة ) (2761)

 يمالم اسمـ رضمب ذم ضمامع اًمعؾقم واحلؽؿ.

 ( قمـ ؿمداد سمـ أوس ريض اهلل قمـف.2459اًمؽممذي ) (2762)
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صحقة، ٟمريد ُمـ ومْمؾ اهلل وضمدت ي٘مٔم٦م و -اعمٝمؿ-وذًمؽ ذم ؾمٜمده ُمدًمس، وهٙمذا 

هذه اًمٞم٘مٔم٦م، وهذه اًمّمحقة أن شمٕمؿ ٟم٤ًمء أهؾ اًمًٜم٦م، ومرسمام شم٘مقُملم سمقاضم٥م ٟمحق 

اًمدقمقة، ٓ يًتٓمٞمع اًمرضمؾ أن ي٘مقم هب٤م، يٜمٌٖمل أن حتريص قمغم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، 

 وشم٘مٞمٞمد اًمٗمقائد، وآؾمتامع ًمألذـم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، أٟمّمحؽ سم٤مٓؾمتامع ًمألذـم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. 

ًمتل شمدقمقك إمم اًمتحزب ٓ، ٓ اسمتٕمدي قمـ هذا سم٤مرك اهلل أُم٤م إذـم٦م احلزسمٞم٦م8 ا

٤مظم٦م، ُم٤م ىمد روٞمٜم٤م ًمٚمرضم٤مل ومْماًل قمـ أن ٟمرو٤مه٤م ًمٚمٜم٤ًمء، وأىمٌح ُمـ  ًّ ومٞمؽ، احلزسمٞم٦م ُم

هذا أن شمٙمقن اعمرأة ذم طمزب، وزوضمٝم٤م ذم طمزب، ويٙمقن اخلّم٤مم ذم اًمٌٞم٧م، ٓ ي٤م 

حرص قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، أظمقاشمٜم٤م ٟمحـ احلٛمد هلل يٜمٌٖمل أن ٟمٌتٕمد قمـ هذه إُمقر، وأن ٟم

واًمٗم٤مئدة اًمقاطمدة ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م، ٕن شمًتٗمٞمدي وم٤مئدة واطمدة ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م 

سمـ احلج٤مج ي٘مقل ذم طمدي٨م: ًمق صح زم يم٤من أطم٥م إزمَّ ُمـ أهكم وُم٤مزم  ٦ٌموُم٤م ومٞمٝم٤م، ؿمٕم

 ووًمدي واًمٜم٤مس أمجٕملم.

مم اًمدسمقر، ُمرض اعمرأة اًمّم٤محل٦م شمٙمقن قمقٟم٤مًَ  ًمزوضمٝم٤م واعمرأة اعمدسمرة دمر زوضمٝم٤م إ

وًمده٤م ىم٤مًم٧م: ٓ سمد أن شمذه٥م وشمذسمح قمٜمد اسمـ اًمٕمجٞمؾ و إٓ ٓ سمد أن شمذه٥م إمم اعم٘مذي 

ٟمٕمؿ هذا حيدث وشم٘مقل: أٟم٧م ُم٤م شم٤ٌمزم سم٠موٓدك وحتٛمؾ اعمًٙملم قمغم اًمنمك، وحتٛمٚمف قمغم 

 . اعمخ٤مًمٗم٦م ًمديـ اهلل، ٓ ؾمٛمٕمتل وُمر سمؽ ىمقل أم ؾمٚمٞمؿ: أسم٤م ـمٚمح٦م اطمت٥ًم وًمدك

يٛمقت وًمدي أو يٛمقت ىمريٌل ظمػم ُمـ يٛمقت ىمٚمٌل، وأٟم٤م أذه٥م إمم  ومقا اهلل ٕن

اعمِمٕمقذيـ، وأذه٥م إمم اًمدضم٤مًملم، وإمم أصح٤مب اًم٘مٌقر، أـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أن يِمٗمٕمقا 

                                                        

 شمؼدم ىمريًٌا. (2763)
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  »ايمٙمٜمؿ ٓ ؾمٖم٣مء إٓ ؾمٖم٣مؤك ؾمٖم٣مًء ٓ يٕم٣مدر ؽمٗمامً «ي٘مقل:  وًمدي، يم٤من اًمٜمٌل 

 اهللُ وُمْؾ ُهقَ ﴿أٟم٧م قمٜمدك طمروز، طمروز ُمْمٛمقٟم٦م شم٘مرأيـ قمٜمد ٟمقُمؽ: 

 .[2آظمالص:]﴾َأضَمٌد 

 .[2اًمٜم٤مس:]﴾وُمْؾ َأفُمقُذ زمَِربِّ ايمٛمح٣مس﴿و ،[2اًمٗمٚمؼ:]﴾وُمْؾ َأفُمقُذ زمَِربِّ ايْمَٖمَٙمؼ﴿

أفمقذ « »هم١مٞمف ٓ يٗمرزمؽ ؾمٝمْم٣من«صمؿ متًحلم ضمًدك وهٙمذا آي٦م اًمٙمرد 

 .مل ييه رء طمتك يرحتؾ »زم٘مٙمامت اهلل ايمت٣مَم٥م َمـ ذ َم٣م طمٙمؼ

إمم طمروز اعم٘مذي، وٓ إمم طمروز اًمٗم٘مٞمف، وٓ إمم اسمـ  ومحروز ُمْمٛمقٟم٦م ُم٤م حتت٤مضملم

اًمٕمجٞمؾ، وٓ إمم اسمـ قمٚمقان، وٓ إمم ومالن وومالن، وٓ شمره٘مل زوضمؽ ُمًٙملم يذسمح. 

ـْ جُيِٝم٤ُم اظمُّْْمَْمرح ﴿يذه٥م ويذسمح قمٜمد اًمقزم ُمـ أضمؾ اًمقًمد ادقمل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  َأَمح

قَء َوجَئْمَ  ًه َْرِض َأإيَِمٌف ََمَع اهللحإَِذا َدفَم٣مُه َوَيْ٘مُِمُػ ايم ْٕ  .[41اًمٜمٛمؾ:]﴾ُٙمُ٘مْؿ طُمَٙمَٖم٣مَء ا

أىمقل ىمقزم هذا واؾمتٖمٗمر اهلل زم وًمٙمؿ وًم٤ًمئر اعمًٚمٛملم، وأؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ 

قمٚمٞمٜم٤م ديٜمٜم٤م، وٟمٜمّمحٙمؿ أيْم٤ًم مجٞمٕم٤ًم سم٤مإلىم٤ٌمل قمغم اًمٕمٚمؿ وقمغم اًمتٕمٚمٞمؿ واًمدقمقة إمم اهلل، 

غْمِ َوَيْٟمَُمُروَن ﴿وم٢مٟمٜم٤م ُمًئقًمقن قمـ اًمدقمقة إمم اهلل:  ٥ٌم َيْدفُمقَن إلَِم اخْلَ ـْ َِمٛمُْ٘مْؿ ُأَمح َويْمَتُ٘م

ـِ اظمُْٛمَْ٘مِر َوُأويَمئَِؽ ُهُؿ اظمُْْٖمٙمُِحقن  .[222آل قمٛمران:]﴾زم٣ِمظمَْْٔمُروِف َوَيٛمَْٜمْقَن فَم

صمؿ اًمرضمؾ اًمذي هيتؿ سم٤مًمدقمقة، واعمرأة اًمتل هتتؿ سم٤مًمدقمقة، ي٤ٌمرك اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

                                                        

 ـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.( قم2191( مًؾؿ )5743اًمٌخاري ) (2764)

( 14259( معؾؼًا ووصؾف اًمـًائل ذم قمؿؾ اًمققم واًمؾقؾة، يمام ذم حتػةإذاف )2311اًمٌخاري ) (2765)

 وؾمـده طمًـ.

 ( قمـ ظمقًمة سمـت طمؽقؿ ريض اهلل قمـفا.2708اًمٌخاري ) (2766)



 0242 ()ىصٔشيت لليضاٛ (116

ي٤ٌمرك اهلل هلؿ ذم رزىمٝمؿ ويّمح اهلل أضم٤ًمُمٝمؿ، دمد ُم٤م ؿم٤مء اهلل أهؾ هلؿ ذم ؾمٕمٞمٝمؿ، و

اًمًٜم٦م ٕهنؿ ُم٤م يِمٖمٚمقن سم٤مًم٘م٤مت، وٓ يِمٖمٚمقن هبذه اًمٌالي٤مت، دمد صحتف ـمٞم٦ٌم سمحٛمد 

اهلل، وهٙمذا أيْم٤ًم اعمرأة اعمتٛمًٙم٦م اًمتل شمٕمتٛمد قمغم اهلل وشمدقمقا اهلل، وشمتيع إمم اهلل 

أن ٟمٖمتٜمؿ أوىم٤مت اإلضم٤مسم٦م ُمثؾ اًمثٚم٨م إظمػم ُمـ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمدقم٤مء اًمدقم٤مء، يٜمٌٖمل 

رضمؿ اهلل رصماًل وم٣مم َمـ ايمٙمٝمؾ وأيٗمظ أهٙمف؛ هم١من وم٣مَم٦م و إٓ «ي٘مقل:  اًمٚمٞمؾ، واًمٜمٌل 

ٞمّمح دم وصمٜمٜم٣م اظم٣مء، ورضمؿ اهلل اَمرأة وم٣مَم٦م َمـ ايمٙمٝمؾ همٟميٗمٓم٦م زوصمٜم٣م هم١من وم٣مم و إٓ 

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم أ.هـ  »ٞمّمح٦م دم وصمٜمف اظم٣مء

*** 

 

 

 

 

                                                        

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، وهق ذم اجلامع1336( واسمـ ماضمف )1308رواه أسمق داود ) (2767)

 (.2/172) ًمؾشقخ مؼٌؾ سمـ هادي اًمقادقمل اًمصحقح
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف: أُم٤م سمٕمد... 

قمٛمقم وم٘مد ـُمٚم٥م ُمٜمل ٟمّمٞمح٦م ظم٤مص٦م سم٤مًمٜم٤ًمء ومم٤م يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ أن إصؾ هق 

ْؿ َأينِّ ٓ ﴿اًمتنميع يمام ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ُ ْؿ َرِبه هَم٣مؽْمَتَج٣مَب ََلُ

ـْ زَمْٔمض ـْ َذىَمٍر َأْو ُأْٞمَثك زَمْٔمُّمُ٘مْؿ َِم  .[273آل قمٛمران:]﴾ُأِوٝمُع فَمَٚمَؾ فَم٣مَِمٍؾ َِمٛمُْ٘مْؿ َِم

أن  اًمّمحٞمحخيص اًمٜم٤ًمء سم٤معمققمٔم٦م8 ومٗمل اًمٕمٞمديـ يمام ذم  وإن يم٤من اًمٜمٌل 

أيْم٤ًم  ًمّمحٞمحلما: يم٤من يٕمظ اًمرضم٤مل، صمؿ يذه٥م ويٕمظ اًمٜم٤ًمء، وذم اًمٜمٌل 

ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، أن اًمٜم٤ًمء ىمٚمـ: ي٤م رؾمقل اهلل ذه٥م 

سمؽ اًمرضم٤مل8 وم٤مضمٕمؾ ًمٜم٤م يقُم٤ًم. قمٚمٛمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل قمٚمٛمٜم٤م مم٤م قمٚمٛمؽ اهلل8 ومققمدهـ اًمٜمٌل 

ىمٞمؾ: ومم٤م  »ايمٛم٣ًمء: سمِمدومـ هم١مين رأيت٘مـ أىمثر أهؾ ايمٛم٣مر ي٣م َمٔممم«يقُم٤ًم صمؿ ىم٤مل:  

يمق «: صمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل  »ي٘مثرن ايمٙمٔمـ، وي٘مٖمرن ايمٔمُمغم«ذاك ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

ىم٤مل  »أضمًٛم٦م إلم إضمداهـ ايمدهر، شمؿ رأت َمٛمؽ ؽمقءًا يمٗم٣ميم٦م: َم٣م رأي٦م َمٛمؽ طمغمًا ومط

 »َل٣م ضمج٣مزم٣ًم َمـ ايمٛم٣مر َم٣م َمٛم٘مـ اَمرأة سمٗمدم شمالشم٥م َمـ ايمقيمد إٓ ىم٣مٞمقا«: هلـ اًمٜمٌل 

رسمام ظمص اًمٜم٤ًمء  وم٤مًمٜمٌل  »واشمٛمتكم«وم٘م٤مًم٧م اُمرأة: واصمٜمتلم ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل: 

                                                        

 حمـارضة سمدمـاج. (2768)

 (.884( مًؾؿ )98قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـف قمـد اًمٌخاري ) (2769)

 شمؼدم ذم ظمطٌة طمقل اًمزواج، وجمؾس اًمشقخات وهمػم ذًمؽ. (2770)
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ومٗمل  سمٛمققمٔم٦م وسمٜمّمٞمح٦م، سمؾ اًمٜمًقة أٟمٗمًٝمـ يمـ ي٠مشملم إمم رؾمقل اهلل 

أن أم ؾمٚمٞمؿ ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، إن اهلل ٓ يًتحل ُمـ احلؼ8 ومٝمؾ  اًمّمحٞمحلم

 . »ٞمٔمؿ إذا رأت اظم٣مء«ٛم٧م ىم٤مل: قمغم اعمرأة ُمـ همًؾ إذا اطمتٚم

شم٠ًمًمف يمٞمػ شمٕمٛمؾ سمآصم٤مر احلٞمض؟ وم٘م٤مل  وذم اًمٌخ٤مري أن اُمراة ضم٤مءت إمم اًمٜمٌل 

أي سمٌمء ُمـ اًم٘مٓمـ صمؿ ىم٤مًم٧م: يمٞمػ أصٜمع ي٤م رؾمقل اهلل؟  »حتتف زمٖمرص٥م«: اًمٜمٌل 

اؾمتحٞم٤م أن يّمػ هل٤م يمٞمػ شمّمٜمع وىم٤مل:  ويم٠من اًمٜمٌل  »حتتف«: وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 .ظمذهت٤م قم٤مئِم٦م وومٝمٛمتٝم٤م يمٞمػ شمّمٜمعصمؿ أ »ؽمٌح٣من اهلل«

ي٠ًمًمٜمف قمـ أُمقر ديٜمٞم٦م، وًمٞمس اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم  ومٙم٤من اًمٜمًقة ي٠مشملم إمم اًمرؾمقل اهلل 

، وي٠ًمًمٜمف قمـ سمٕمض أُمقرهـ مم٤م سمٞم٤من هذا اعمقوقع أهنـ يمـ ي٠مشملم إمم رؾمقل اهلل 

ك، ومرب جي٥م قمٚمٞمٜم٤م مجٞمٕم٤ًم رضم٤مًٓ وٟم٤ًمء أن ٟمت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وأن ٟمٌتٕمد قمـ اًمنم

ٌُُدوا ﴿ اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ىُمقا زمِِف ؾَمْٝمئ٣مً  اهللَ َوافْم  .[54اًمٜم٤ًمء:]﴾َوٓ سُممْمِ

ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد  اًمّمحٞمحلمؾمئؾ أي اًمذٟم٥م أقمٔمؿ يمام ذم  واًمٜمٌل 

 ُمًٕمقد ىم٤مل: أن دمٕمؾ هلل ٟمدًا وهق ظمٚم٘مؽ.

وم٤مًمٌٕمد ُمـ اًمنمك وًمزوم اًمتقطمٞمد واضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ، ورب اُمرأة شمٙمقن 

ص٤محل٦م، ًمٙمـ إذا ُمرض وًمده٤م أو ُم٤مت وًمده٤م ضمـ ضمٜمقهن٤م، شم٠مُمر زوضمٝم٤م أن يرشمٙم٥م 

اعمحرُم٤مت ويرشمٙم٥م اًمنمك8 ومرب رضمؾ ص٤مًمح يٙمقن ص٤محل٤ًم يٕمٚمؿ أن اًمذسمح ًمٖمػم اهلل ٓ 

                                                        

 شمؼدم خترجيف ذم اًمطفارة سماب اًمغًؾ. (2771)

 ة ريض اهلل قمـفا.( قمـ قمائش60( مًؾؿ / احلقض )314اًمٌخاري ) (2772)

 (.141( مًؾؿ/ اإليامن )4207اًمٌخاري ) (2773)
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 .[1اًمٙمقصمر:]﴾هَمَِمؾِّ يمَِرزمَِّؽ َواْٞمَحر﴿ جيقز، ٕن اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

٘مِل َوحَمَْٝم٣مَي َومَم٣َمَِت هلِلحِ َربِّ وُمْؾ إِ ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ًُ نح َصالَِت َوُٞم

  .[241إٟمٕم٤مم:]﴾ايْمَٔم٣مظمَكِم

سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أن  طمدي٨م قمكمُمـ  ُمًٚمؿ صحٞمحوذم 

ومٌام أن اًمرضمؾ يٕمٚمؿ أن اًمذسمح ًمٖمػم اهلل ٓ  »يمٔمـ اهلل َمـ ذزمح يمٕمغم اهلل«ىم٤مل:  اًمٜمٌل 

ػم، وٓ يٜمذر ٕيب ـمػم، وٓ أن يذه٥م سم٤معمرأة إمم أيب ـمػم ُمـ جيقز ًمف أن يذسمح ٕيب ـم

أضمؾ أن حيٞم٤م وًمده٤م، وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق اعمحٞمل، وهق اعمٛمٞم٧م، وهق اًمذي أوضمد 

اًمقًمد ُمـ ُم٤مء ُمٝملم، ومٝمق اًمذي حيٗمٔمف، أُم٤م أن يٕمتٛمد قمغم طمروز أو قمغم متًح سم٠مشمرسم٦م 

ه قم٘مٞمدة سم٤مـمٚم٦م شمقضم٥م ًمؽ اًمٜم٤مر، اعمقشمك، أو قمغم اًمدضم٤مًملم واًمٙمٝم٤من واعمٜمجٛملم، ومٝمذ

وُم٤مذا يٜمٗمٕمؽ وًمدك إذا اؾمتقضم٧ٌم اًمٜم٤مر ُمـ أضمؾ اًمنمك، وُمـ أضمؾ آقمت٘م٤مد ذم همػم اهلل 

َيْقَم َيِٖمره ﴿ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟ وًمدك ؾمٞمٗمر ُمٜمؽ ويتؼمأ ُمٜمؽ يمام ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 

ـْ َأطِمٝمفِ  ِف َوَأزمِٝمفِ *  اظمَْْرُء َِم ٌَتِِف َوزَمٛمِ  َوُأَمِّ يمُِ٘مؾِّ اَْمِرٍئ َِمٛمُْٜمْؿ َيْقََمئٍِذ ؾَمْٟمٌن *  ٝمفِ َوَص٣مضِم

ومًٞمٗمر ُمٜمؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م هذا اًمقًمد اًمذي شمرشمٙمٌلم ُمـ أضمٚمف اعمحرم  ،[55-52قمٌس:]﴾ُيْٕمٛمِٝمف

 وشمرشمٙمٌلم ُمـ أضمٚمف اًمنمك.

ويٜمٌٖمل أن شمٕمٚمٛمل أن يمثػمًا ُمـ اًمرضم٤مل ىمد شمٗم٘مٝمقا ذم ديـ اهلل، ومرب رضمؾ ص٤مًمح 

إمم اًمٙم٤مهـ واعمٜمجؿ، ُمـ أضمؾ أن ي٠ميت سمحروز، ويذه٥م  شمٚمزُمف اعمرأة اجل٤مهٚم٦م أن يذه٥م

وي٠مظمذ ورىم٦م ُمـ اًمِم٤مرع ويْمع هل٤م ظمرىمف صمؿ ي٘مقل: وٕمٞمف ذم قمْمد اًمقًمد، أوذم رىم٦ٌم 

                                                        

 (.1978مًؾؿ ) (2774)
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اًمقًمد ظمراومف ذم ظمراومف هل ورىم٦م ُمـ اًمِم٤مرع أو رسمام ورىم٦م ُمـ رؿمدة اًمٕمالج إمم همػم 

وُمْؾ َأهَمَرَأْيُتْؿ ََم٣م ﴿ًمٙمريؿ: ذًمؽ، وهٙمذا اًمذسمح ًمٖمػم اهلل ومال، اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف ا

ـْ ُدوِن  ـح  اهللُ إِْن َأَراَديِنَ  اهللِ سَمْدفُمقَن َِم ٥ٍم َهْؾ ُه ِه َأْو َأَراَديِن زمَِرمْحَ ـح ىَم٣مؾِمَٖم٣مُت رُضِّ زمُِير َهْؾ ُه

تِف َ٘م٣مُت َرمْحَ ًِ
ْ  .[56اًمزُمر:]﴾مُم

َب ََمَثٌؾ هَم٣مؽْمتَ ﴿وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ٣َم ايمٛمح٣مُس رُضِ ـَ سَمْدفُمقَن َي٣م َأُّيه ِٚمُٔمقا يَمُف إِنح ايمحِذي

ـْ ُدوِن  َتٛمِْٗمُذوُه َِمٛمُْف  اهللَِِم ًْ زَم٣مُب ؾَمْٝمئ٣ًم ٓ َي ٌُْٜمُؿ ايمذه ُٙم ًْ ُٙمُٗمقا ُذزَم٣مزم٣ًم َويَمِق اصْمَتَٚمُٔمقا يَمُف َوإِْن َي ـْ َُيْ يَم

 .[55احل٩م:]﴾َؤُمَػ ايمْمح٣ميم٤ُِم َواظمَْْْمُٙمقب

خلٛم٦ًم، وأن اهل٤مدي اعم٘مٌقر سمّمٕمدة سمـ قمٚمقان وأن ا أن أسم٤م ـمػم، وأنشم٠ميمدي شم٠ميمدي، 

قمٚمٞمف ىم٦ٌم قمجؾ اهلل سمزوال شمٚمٙمؿ اًم٘م٦ٌم، يمؾ ه١مٓء ٓ يٛمٚمٙمقن ٕٟمٗمًٝمؿ ٟمٗمٕم٤ًم وٓ رضًا، 

ومْماًل أن يٜمٗمٕمقك ي٤م ُمًٙمٞمٜم٦م، ومٙمٞمػ يٜمٗمٕمقك وىمد ُم٤مشمقا وأصٌحقا قمٔم٤مُم٤ًم سم٤مًمٞم٦م؟ سمؾ رسمام 

ي٤م اسمـ  ىمد ذاسم٧م أضم٤ًمدهؿ ذم اًمؽماب، وأصٌح٧م شمراسم٤ًم صمؿ أٟم٧م شم٘مقًملم: ي٤م ه٤مدي٤مه!

قمٚمقان! وُم٤م أيمثر اًمٕمؼم ًمق يٕمتؼم اعمًٚمٛمقن، ُم٤م أيمثر اًمٕمؼم ًمق يٕمتؼم اًمٜم٤ًمء أيْم٤ًم، ومرب وًمد 

يٛمقت وهق ُمقىمر سم٤محلروز، ورب ُمٍموع يٍمع ويذه٥م إمم اًمدضم٤مًملم واًمٙمٝم٤من، وإذا 

اقمتٛمد قمغم اهلل صمؿ قمغم إذيم٤مر اًمقاردة ُمثؾ آي٦م اًمٙمرد، وىمراءة ىمؾ هق اهلل أطمد وىمؾ 

ٗمٚمؼ، وىمؾ أقمقذ سمرب اًمٜم٤مس، وقمغم إذيم٤مر وأقمقذ سمٙمٚمامت اهلل اًمت٤مُم٤مت أقمقذ سمرب اًم

، ًمٞم٧ًم ُمـ احلروز اًمتل شمٕمٚمؼ ذم ُمـ ذُم٤م ظمٚمؼ، هذه طمروز ُمْمٛمقٟم٦م قمـ اًمٜمٌل 

اًمٕمْمد، وٓ احلروز اًمتل شمٕمٚمؼ ذم اًمرىم٦ٌم، وٓ احلروز اًمتل شمٕمٚمؼ قمغم احل٘مق إمم همػم ذًمؽ 

َمـ ٞمزل َمٛمزًٓ همٗم٣مل: «: ي٘مقل اًمٜمٌل  ًمٞم٧ًم ُمـ شمٚمؽ احلروز اعمٕمٚم٘م٦م، وًمٙمٜمٝم٤م أذيم٤مر،
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 رواه ُمًٚمؿ »أفمقذ زم٘مٙمامت اهلل ايمت٣مَم٣مت َمـ ذ َم٣م طمٙمؼ؛مل ييه رء ضمتك يرحتؾ

 . طمٙمٞمؿُمـ طمدي٨م ظمقًم٦م سمٜم٧م 

، ُمـ طمدي٨م قمثامن ريض اهلل شمٕم٤ممم ، يمام ذم ضم٤مُمع اًمؽمُمذيوي٘مقل اًمٜمٌل 

ء دم إرض وٓ دم َمـ وم٣مل ضمكم يِمٌح: زم٣مؽمؿ اهلل ايمذي ٓ يي َمع أؽمٚمف ر«قمٜمف: 

ايمًامء، وهق ايمًٚمٝمع ايمٔمٙمٝمؿ شمالث َمرات؛ مل ييه رء ضمتك يٚمز، وإذا وم٣مَلـ دم 

ُمـ طمدي٨م أيب ُمًٕمقد، ريض  وذم اًمّمحٞمح »ضمتك يِمٌح رء اظم٣ًمء؛ مل ييه

 ىم٤مل: )ُمـ ىمرأ سم٤مٔيتلم ُمـ آظمر ؾمقرة اًمٌ٘مرة ذم ًمٞمٚمتف يمٗمت٤مه: اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، أن اًمٜمٌل 

ؽُم ﴿ ـَ ايمرح ـَ زمِ آََم ِف َواظم٠ُْْمَِمٛمُقَن ىُمؾٌّ آََم ـْ َرزمِّ إمم ، [163اًمٌ٘مرة:]﴾َوََمالئَِ٘متِف ٣مهللِقُل زماَِم ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمِف َِم

 أظمر أيتلم.

أٟم٧م حتٗمٔملم إهم٤مين، اطمٗمٔمل ىمقل اهلل ًمٞمٙمقن ًمؽ طمرزًا ذم ىمٚمٌؽ، حتٗمٔملم إهم٤مين 

، روى اًمٌخ٤مري  وحتٗمٔملم اًمزواُمؾ إمم همػم ذًمؽ8 وم٤مطمٗمٔمل ىم٤مل اهلل، ىم٤مل رؾمقل اهلل

قمـ أيب هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  صحٞمحٞمٝماموُمًٚمؿ ذم 

َمـ وم٣مل دم يقَمف: ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف يمف اظمٙمؽ، ويمف احلٚمد وهق فمعم «: 

ىمؾ رء ومدير َمئ٥م َمرة ىمت٦ٌم يمف َمئ٥م ضمًٛم٥م، وضمْم٦م فمٛمف َمئ٥م ؽمٝمئ٥م، وىم٣مٞم٦م يمف ضمرز َمـ 

ف ذيمؽ ضمتك يٚمز، ومل يٟمت أضمد زمٟمهمّمؾ مم٣م صم٣مء زمف إٓ رصمؾ وم٣مل أىمثر ايمُمٝمْم٣من دم يقَم

                                                        

 شمؼدم. (2775)

 شمؼدم ىمريًٌا ذم اًمـصقحة إومم. (2776)

 (.808( مًؾؿ )5009اًمٌخاري ) (2777)

 (.2691( مًؾؿ )6405، 6403اًمٌخاري ) (2778)
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 .»مم٣م وم٣مل

هٙمذا احلروز اًمٜمٌقي٦م اًمتل يٜمٌٖمل أن حي٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م، روى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف 

قمـ أيب هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أٟمف يم٤من حيرس اًمّمدىم٦م8 وم٠مشم٤مه اًمِمٞمٓم٤من وم٘مٌْمف وأراد 

٤مل وذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م ىم٤مل: أشمريمٜمل وأقمٚمٛمؽ ؿمٞمئ٤ًم إذا صمالث ًمٞم أن يذه٥م سمف إمم اًمٜمٌل 

له ايْمَٗمٝمهقم اهللُ ﴿ ىمٚمتف قمٜمد ٟمقُمؽ ٓ ي٘مرسمؽ ؿمٞمٓم٤من: ٓح ُهَق احْلَ   .[133اًمٌ٘مرة:]﴾ٓ إيَِمَف إِ

رسمام ي١ميت ًمف  أذيم٤مر أيْم٤ًم وأدقمٞم٦م يٜمٌٖمل أن يٕمتٛمد قمغم اهلل صمؿ قمٚمٞمٝم٤م، اًمٜمٌل 

زمًؿ اهلل سمرزم٥م «ُمـ اًمريؼ ُمـ ومٛمف صمؿ ي٘مقل:  سم٤معمريض8 ومٞمٜمٗم٨م ذم أصٌٕمف أو يٛمًٝم٤م سمٌمء

ايمٙمٜمؿ «: وهٙمذا ي٘مقل اًمٜمٌل  »أروٛم٣م وريؼ زمٔمّمٛم٣م ؾمٖم٣مء ظمريّمٛم٣م زم١مذن رزمٛم٣م

 أو هبذا اعمٕمٜمك. »اؾمػ ؾمٖم٣مء ٓ يٕم٣مدر ؽمٗماًم، ٓ ؾمٖم٣مء إٓ ؾمٖم٣مؤك

وم٤مًمدقم٤مء يٕمتؼم ُمـ إؾم٤ٌمب اًمتل يِمٗمٞمؽ اهلل سمًٌٌٝم٤م، وأيْم٤ًم دقم٤مء اًمقاًمديـ 

إمم اًمٙمٝم٤من واعمٜمجٛملم وشمرشمٙمٌل إصماًم  فِ سمِ  ظمػم ُمـ أن شمذه٥ِم  شمدقمل ًمقًمدكِ  ُمًتج٤مب، ٕن

َك يَمُٓمْٙمٌؿ فَمٓمِٝمؿ﴿ قمٔمٞماًم: ْ   .[25ًم٘مامن:]﴾إِنح ايمممِّ

، وًم٧ًم ذم طم٤مضم٦م إمم اسمـ قمٚمقان، هؿ ذم طم٤مضمتؽ ًم٧ًم ذم طم٤مضم٦م إمم اًمٕمقسمكم

، أو يٜمت٘مؿ ُمٜمف، أن يمٜم٧م ُم١مُمٜم٦م شمًتٖمٗمريـ هلؿ. أُم٤م اًمٕمقسمكم ومٜم٠ًمل اهلل أن يرزىمف اًمتقسم٦م

 ويٌٕمده ُمـ اعمجتٛمع اًمٞمٛمٜمل اًمذي دٟمس قم٘م٤مئد يمثػم ُمـ اًمٞمٛمٜمٞملم.

 ومٝم١مٓء إُمقات حمت٤مضمقن إمم أن شمدقمل هلؿ رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

                                                        

 ( قمـ قمائشة.2194( مًؾؿ )5745اًمٌخاري ) (2779)

 ( قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا.2191( مًؾؿ )5743اًمٌخاري ) (2780)

 دضمال سمرداع. (2781)
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ٌَُٗمقَٞم٣م ﴿ ـَ ؽَم طْمَقاٞمِٛم٣َم ايمحِذي ٛم٣َم انْمِٖمْر يَمٛم٣َم َوإِلِ ـْ زَمْٔمِدِهْؿ َيُٗمقيُمقَن َرزمح ـَ صَم٣مُءوا َِم َوايمحِذي

ياَمنزم٣ِم ِ  .[22احلنم:]﴾ْٕ

ـْ َأَوؾه ﴿أُم٤م أن شمدقمقا ومالٟم٤ًم أو ومالٟم٤ًم ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  َوََم

ـْ ُدوِن  ـْ َيْدفُمق َِم ح ـْ ُدفَم٣مئِِٜمْؿ نَم٣مهمُِٙمقن اهللِمِم َتِجٝم٤ُم يَمُف إلَِم َيْقِم ايْمِٗمٝم٣َمََم٥ِم َوُهْؿ فَم ًْ ـْ ٓ َي *  ََم

٣ٌَمَدهِتِْؿ ىَم٣مهمِِريـَوإَِذا ضُممِمَ ايمٛمح٣مُس ىَم٣م ْؿ َأفْمَداًء َوىَم٣مُٞمقا زمِِٔم  .[4-3آطم٘م٤مف:]﴾ُٞمقا ََلُ

ـْ ُدوٞمِِف ٓ ﴿وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ـَ َيْدفُمقَن َِم ؼِّ َوايمحِذي يَمُف َدفْمَقُة احْلَ

ٌُْٙمَغ  ْٝمِف إلَِم اظم٣َْمِء يمَِٝم ٣ٌَمؽِمِط ىَمٖمح ٓح ىَم ٍء إِ ْؿ زمًَِمْ ٌُقَن ََلُ َتِجٝم ًْ ـَ َي ٣ٌَميمِِٕمِف َوََم٣م ُدفَم٣مُء ايْمَ٘م٣مهمِِري هَم٣مُه َوََم٣م ُهَق زمِ

ٓح دِم َوالل  .[22اًمرقمد:]﴾إِ

ُمثؾ هذا اًمذي ي٘مقل: ي٤م اسمـ قمٚمقان وي٤م ه٤مدي٤مه، وي٤م مخ٦ًم، ُمثٚمف يمٛمثؾ رضمؾ قمغم اًمٌئر 

وًمٞمس ًمديف طمٌؾ، وٓ ريمقة وي٘مقل: شمٕم٤مل ي٤م ُم٤مء شمٕم٤مل ي٤م ُم٤مء، أيْم٤ًم ي٤م ه٤مدي٤مه ي٤م اسمـ 

اًمذي  ٚمغ اجلٝمؾ سم٤مًمٜم٤ًمء ذم سمٚمدٟم٤م إمم أن ُمٜمٝمـ ٓ شمٗمرق سملم اًمٜمٌل قمٚمقان، وًم٘مد سم

أرؾمٚمف اهلل سمِمػمًا وٟمذيرًا، ورمح٦م ًمٚمٕم٤معملم وأٟم٘مذٟم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمف، صمؿ سمٕمد ذًمؽ ُمـ 

وسملم قمكم سم٤مُٕمس يمٜم٤م ٟمًٛمع سمٕمض اًمٜمًقة يٖمٜملم  اًمٜم٤ًمء ُمـ ٓ شمٗمرق سملم اًمٜمٌل 

 وي٘مٚمـ:

 ول حمٚمـد وايمثـ٣مين فمـقمٕ ايمٙمٜمؿ صؾ فمعم اشمٛمل فممم ٞمٌل

صمؿ سمٕمد ذًمؽ اعمًتقردات ُمـ اخل٤مرج يمٛمٚم٧م ُم٤م ٟم٘مص، فمٚمامت سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض، 

أظمؼمت أهنؿ ذم إقمراس أصٌحقا ٓ شمٖمٜمل اًمٜمًقة سم٠مهم٤مٟمٞمٝمـ اًم٘مديٛم٦م، أصٌحـ ي٠مشملم 

صمؿ، ٕهن٤م إذا يم٤مٟم٧م ذم ُمدح اًمزوج سمام هم٤مين اًمٜمًقة سمٕمْمٝم٤م ُم٤م يٙمقن ومٞمٝم٤م إسمٛمًجالت، وأ

اًمزوضم٦م سمام هق طمؼ سمحٞم٨م ٓ يٗمتـ هبـ اًمرضم٤مل، رسمام يم٤مٟم٧م أهم٤مين ٓ  هق طمؼ، أو ُمدح
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 شمثػم اًمٖمرائز اجلٜمًٞم٦م. 

ٟمرضمع إمم اًمٕم٘مٞمدة، وسمٕمد إن ؿم٤مء اهلل إن وومؼ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم8 ٟمرضمع إمم سم٘مٞم٦م 

إُمقر، أيْم٤ًم ُمـ ُم٠ًمًم٦م اًمٕم٘مٞمدة أن شمٕمت٘مد أن اهلل ُمًتق قمغم اًمٕمرش ذم اًمًامء، ُمـ 

٧م شم٘مقل: اٟمٔمر إمم اهلل ُم٤م أوؾمٕمف شمريد اًمًامء، شمٔمـ أن اًمًامء هل اهلل اًمٜم٤ًمء ُمـ إذا أوذي

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

ي٤م إظمقاٟمٜم٤م هذه قم٘مٞمدة سم٤مـمٚم٦م ٓ سمد أن شمٕمت٘مدي أن اهلل ُمًتق قمغم اًمٕمرش، وهذه ُمـ 

ؾم٠مل ضم٤مري٦م وىم٤مل هل٤م:  أن اًمٜمٌل  ُمًٚمؿ صحٞمحإُمقر اًمٕم٘م٤مئدي٦م وم٘مد ضم٤مء ذم 

اَمِء ﴿ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ىم٤مًم٧م: ذم اًمًامء  »أيـ اهلل؟« ًح ـْ دِم ايم َأَأَِمٛمُْتْؿ ََم

َْرض ْٕ َػ زمُِ٘مُؿ ا ًِ  .[24اعمٚمؽ:]﴾َأْن َُيْ

٣ٌَمِده﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  .[26إٟمٕم٤مم:]﴾َوُهَق ايْمَٗم٣مِهُر هَمْقَق فِم

، [22وم٤مـمر:]﴾٣ميمِحإيَِمْٝمِف َيِْمَٔمُد ايْمَ٘مٙمُِؿ ايمْمحٝم٤ُِّم َوايْمَٔمَٚمُؾ ايمِمح ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:

قمٜمد أن أهي سمف إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م صمؿ إمم اًمًامء اًمث٤مٟمٞم٦م، إمم أن سمٚمغ اًمًامء  واًمٜمٌل 

اًم٤ًمسمٕم٦م، واؾمتٗمتح إمم أن سمٚمغ ؾمدرة اعمٜمتٝمك صمؿ سمٕمد ذًمؽ إمم ُم٤م سمٕمده٤م ٟم١مُمـ هبذا، وٓ 

ٓ ٟم٘مقل يمٕم٘م٤مئد اعمٕمتزًم٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م ٓ هق ومقق، وٓ حت٧م وٓ يٛملم وٓ ؿمامل، وٓ أُم٤مم و

ظمٚمػ قمٓمٚم٧م رسمؽ أهي٤م اعمجٜمقن اعمٖمٗمؾ، شم١مُمٜملم سم٠من اهلل ُمًتق قمغم اًمٕمرش اؾمتقاء يٚمٞمؼ 

ـُ فَمعَم ايْمَٔمْرِش ﴿ سمجالًمف ٕن اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: مْحَ ايمرح

  .[3ـمـف:]﴾اؽْمَتَقى

                                                        

 (.537مًؾؿ ) (2782)
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 وإي٤مك إي٤مك أن شمًتدزم سم٘مقل إظمٓمؾ اًمٜمٍماين:

ـــراق ـــغم اًمٕم ـــ قم ـــتقى سمنم ـــد اؾم  ىم

 

 

ــــٞمػ و   ــــػم ؾم ـــــ هم ــــراُم  قدم ُمٝم

ومٌنم يم٤من ذم ُمٕمريم٦م ويم٤مٟم٧م اًمٕمراق ًمٞم٧ًم حت٧م يده، وم٤مؾمتقمم قمٚمٞمٝم٤م ُمع أٟمف ُمِمٙمقك  

طِمُر َوايمٓمح٣مِهُر ﴿ ذم هذا اًمٌٞم٧م ُمـ طمٞم٨م هق، ًمٙمـ رب اًمٕمزة ُم٤م ؾمٌ٘مف أطمد: ْٔ ُل َوا َوح ْٕ ُهَق ا

ٍء فَمٙمِٝمؿ ـُ َوُهَق زمُِ٘مؾِّ َرْ
٣ٌَمؿمِ  .[5احلديد:]﴾َوايْم

ت٘مد يمؾ ُمًٚمؿ سم٠من اهلل ُمًتق قمغم قمرؿمف، ٟم١مُمـ هبذا هٙمذا يٜمٌٖمل أن شمٕمت٘مدي، وأن يٕم

اؾمتقاء يٚمٞمؼ سمجالًمف، وهٙمذا أيْم٤ًم ٟم١مُمـ سم٠مؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف، وشم١مُمٜمل سمام ورد ذم يمت٤مب 

صمؿ اقمٚمٛمل أٟمؽ ُمًئقًم٦م قمـ هذا اًمديـ، وُمًئقًم٦م قمـ ُم٤م ذم  اهلل وذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

: قمـ اسمـ قمٛمر سمٞمتؽ، وقمـ شمرسمٞم٦م أوٓدك روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام

 »ىمٙم٘مؿ راع وىمٙم٘مؿ َمًئقل فمـ رفمٝمتف«: ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

وذيمر ُمٜمٝم٤م اعمرأة راقمٞم٦م ذم سمٞم٧م زوضمٝم٤م وراقمٞم٦م ذم شمرسمٞم٦م أوٓده٤م، وإذا مل هتتؿ سمؽمسمٞم٦م 

 أوٓده٤م8 ومٝمل شمٕمتؼم هم٤مؿم٦م ًمزوضمٝم٤م وٕوٓده٤م.

٤مر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف سمـ يً قمـ ُمٕم٘مؾ صحٞمحفروى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم 

َم٣م َمـ راع يًؼمفمٝمف اهلل رفمٝم٥م، شمؿ مل حيْمٜم٣م زمٛمِمحف؛ إٓ مل جيد «: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

َم٣م َمـ َمقيمقد إٓ «يمٞمػ شمرسمٞم٦م أوٓده٤م شمرسمٞمٝمؿ قمغم ذيمر اهلل ُمـ أول إُمر:  »رائح٥م اجلٛم٥م

طمدي٨م أيب  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ »هق يقيمد فمعم ايمٖمْمرة، همٟمزمقاه ُّيقداٞمف أو يٛمٌماٞمف أو يٚمج٣ًمٞمف

 هريرة.

                                                        

 شمؼدم خترجيف. (2783)

 وىمد شمؼدم ذم ظمطٌة اًمزواج وهمػمها. (2784)
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ٟمٕمؿ ُمـ أول إُمر شمٚم٘مٜمٞمٜمف إذا أيمؾ ي٘مقل: سمًؿ اهلل أٟم٧م أيْم٤ًم شم٘مقًملم: سمًؿ اهلل قمٜمد 

أظمؼم أن ؿمخّم٤ًم إذا أيمؾ ومل يًؿ ؿم٤مريمف اًمِمٞمٓم٤من، وإذا ؾمٛمك  إيمؾ، وم٢من اًمٜمٌل 

اُمتٜمع اًمِمٞمٓم٤من. هٙمذا أيْم٤ًم شمٕمٚمٛمٞمٜمف ذيمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، واعمح٦ٌم ًمٚمخػم، وإي٤مك إي٤مك 

متألي ىمٚم٥م وًمدك رقم٤ًٌم وظمقوم٤ًم وذقمرًا ومت٤موى شم٘مقًملم: أم اًمّمٌٞم٤من! وأظمرى ي٤م ضمٜم٤مه! أن 

وأظمرا اًمٖمقل! وأظمرى اعمجٜمقن! إمم همػم ذًمؽ طمتك رسمام يٛمٌم وهق خي٤مف ُمـ فمٚمف، 

يٜمٌٖمل أن هتٞمئل وًمدك ًمٚمرضمقًم٦م واًمٌٓمقًم٦م، وأن شمٗمرطمل سمام رأيتف ؿمج٤مقم٤ًم سمٓماًل، وٓ يٙمقن 

أم اًمّمٌٞم٤من  »ٓ نمقل«ي٘مقل:  ومٞمف همقل اًمرؾمقل رقمديدًا ظمقاوم٤ًم ُمـ اًمٖمقل، ُم٤م 

أيْم٤ًم إذا ىمقي إيامٟمؽ ٓ شميك أم اًمّمٌٞم٤من، وٓ شمي أوٓدك. رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف 

ِـّ هَمَزاُدوُهْؿ ﴿ اًمٙمريؿ: ـَ اجْلِ ْٞمِس َئُمقُذوَن زمِِرصَم٣مٍل َِم ِ ْٕ ـَ ا ُف ىَم٣مَن ِرصَم٣مٌل َِم َوَأٞمح

 .[4اجلــ:]﴾َرَهٗم٣مً 

ك أيْم٤ًم أم وإيامن وًمدك خت٤مف ُمٜمؽ أم اًمّمٌٞم٤من، وخت٤مف ُمـ وًمد وم٢مذا ىمقي إيامٟمؽ

 سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف خي٤مف ُمٜمف اًمِمٞمٓم٤من يمام ذم اًمّمٌٞم٤من، وىمد يم٤من قمٛمر

 .اًمّمحٞمح

َأْن يَمْق ىَم٣مُٞمقا َئْمَٙمُٚمقَن ﴿ويم٤من اجلـ ُمًخريـ ًمًٚمٞمامن، يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 

 .[22ؾمـ٠ٌم:]﴾اظمُِْٜمكم ايْمَٕمْٝم٤َم ََم٣م يَمٌُِثقا دِم ايْمَٔمَذاِب 

وي٘مقل ذم ُم٤م يرويف قمـ  وسمٕمض اًمٜم٤ًمء ٓ حتًـ شمرسمٞم٦م أوٓده٤م اًمرؾمقل 

وم٠مٟم٧م إذا اضمتٝمدت ذم شمرسمٞم٦م  »إين طمٙمٗم٦م فم٣ٌمدي ضمٛمٖم٣مء هم٣مصمت٣ميمتٜمؿ ايمُمٝم٣مؿمكم«: رسمف

                                                        

 ( قمـ ضماسمر ريض اهلل قمـف.222مًؾؿ ) (2785)

 ( قمـ قمقاض سمـ محار ريض اهلل قمـف.2865مًؾؿ ) (2786)
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و ًمدك، وهٙمذا ذم شمرسمٞم٦م اسمٜمتؽ8 شمًتٓمٞمٕملم سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم أن شمٙمقين أهة ـمٞم٦ٌم، وم٤مًمرضمؾ 

٥م يتحرق ويتٖمرب، وأٟم٧م اعمًئقًم٦م قمـ إوٓد أُم٤مم اهلل قمز وضمؾ، ُمًٙملم ُمتٕم٥م يذه

َوسَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ايْمػِمِّ ﴿ُم٤م دام ُمِمٖمقًٓ وُم٤م دام هم٤مئ٤ًٌم، ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

شْمِؿ َوايْمُٔمْدَوان ِ ْٕ ٟمٕمؿ ٓ شمٕم٤موٟمقا قمغم اإلصمؿ  [،1:اعم٤مئدة]﴾َوايمتحْٗمَقى َوٓ سَمَٔم٣مَوُٞمقا فَمعَم ا

ان، ٓ شمْمٓمري زوضمؽ أن يذه٥م إمم اًمٙمٝم٤من، وٓ أن يِمؽمي شمٚمٗمزيقن، وٓ أن واًمٕمدو

إمم همػم ذًمؽ ٓ شمْمٓمريف، وإذا يم٤من أيْم٤ًم وم٘مػمًا إي٤مك أن شمْمٓمريف  تيِمؽمي ومٞمديقه٤م

يٓمٚم٥م ًمٗم٤مـمٛم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم  وشم٘مقزم: ٓسمد أن شم٠ميت زم ُمثؾ اُمرأة ومالن، واًمٜمٌل 

وأٟم٧م شمريديـ أن شمٙمٚمٗمل  ي٤مه إٓ درقم٤مً قمٜمٝم٤م ُمٝمره٤ًم درقم٤ًم ًمٞمس ًمٕمغم ُم٤م يّمدىمٝم٤م إ

زوضمؽ ُمثؾ اًمت٤مضمر اًمٗمالين، وُمثؾ اًمذي اهمؽمب ذم اًمًٕمقدي٦م، أو ذم همػمه٤م وسم٘مل ؾمٌع 

ؾمٜملم أو ٟمحقه٤م صمؿ شمريديـ شمٙمٚمٗمل زوضمؽ ٓ ٓ، جي٥م قمٚمٞمٜم٤م مجٞمٕم٤ًم أن يًؽم سمٕمْمٜم٤م 

 سمٕمْم٤ًم، وأن ٟمتٕم٤مون، إي٤مك إي٤مك أن شمٌذري سمامل زوضمؽ.

ٝم٤م سم٤مخلػم اًمٙمثػم، صمؿ سمٕمد ذًمؽ ًمق أُمٙمـ أن شمٗمتح اًمٓم٤مىم٦م ُمـ اًمٜم٤ًمء ُمـ ي٠ميت زوضم

وحتثٞمف ظمّمقص٤ًم إذا ظم٤موم٧م أن يتزوج. واهلل ًمق شمًتٓمٞمع سمٕمْمٝمـ أن حترق اًمٜم٘مقد 

ٕطمرىمتف، وًمق شمًتٓمٞمع أن شمرُمل هب٤م ُمـ اًمٓم٤مىم٦م ًمرُم٧م هب٤م. ٓ جيقز ًمؽ. اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

ـَ ىَم٣مُٞمقا إطِْمَقاَن ايمُمح ﴿وشمٕم٤ممم ي٘مقل:  ِري ٌَذِّ  .﴾َٝم٣مؿمكِمإِنح اظمُْ

وأيْم٤ًم مم٤م يٜمٌٖمل أن يٜمتٌف ًمف، أٟمف جي٥م قمٚمٞمٜم٤م مجٞمٕم٤ًم أن ٟمتٕم٤مون قمغم اخلػم. إب يٙمقن 

رومٞم٘م٤ًم سم٠مهٚمف، ويمذًمٙمؿ أيْم٤ًم اعمرأة شمٙمقن رومٞم٘م٦م سمزوضمٝم٤م، وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أوضم٥م 

                                                        

 شمؼدم. (2787)
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 قمٚمٞمٝم٤م ـم٤مقمتف ُم٤م مل ي٠مُمر سمٛمٕمّمٞم٦م، وم٤معم٠ًمًم٦م حتت٤مج إمم شمٕم٤مون وإمم شمّمؼم وإمم اؾمت٘م٤مُم٦م قمغم

هذا اًمديـ، أُم٤م أؾمالف أسم٤مء وإضمداد وإؾمالف وإقمراف ي٘مقل ًمؽ زوضمؽ: أٟم٤م 

أريد ُمٜمؽ أن شمٕمٛمكم سم٤مًمًٜم٦م وأن شمٖمٓمل وضمٝمؽ، وٓ ختتكم سم٠مظمل وٓ سمٕمٛمل وٓ سم٤مسمـ 

ظم٤مًمؽ، وٓ سم٤مسمـ قمٛمؽ شم٘مقًملم: ٓ ؾم٤مًمٗمٜم٤م ُم٤م هق هٙمذا ي٤م ؾمٌح٤من اهلل شم٘مدُملم ؾم٤مًمٗمٙمؿ 

هَمْٙمَٝمْحَذِر ﴿رب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:   قمغم يمت٤مب اهلل، وقمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

ٌَُٜمْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمؿ ٌَُٜمْؿ همِْتٛم٥ٌَم َأْو ُيِِمٝم ـْ َأَْمِرِه َأْن سُمِِمٝم ـَ ُُي٣َميمُِٖمقَن فَم  .[45اًمٜمقر:]﴾ايمحِذي

ـٍ َوٓ َُم٠ْمَِمٛم٥ٍَم إَِذا وَم٢َم ﴿وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ْن َوَرؽُمقيُمُف َأَْمرًا أَ  اهللَُوََم٣م ىَم٣مَن ظم٠ُِْمَِم

ـْ َئْمِص  ـْ َأَْمِرِهْؿ َوََم ُة َِم غَمَ
ُؿ اخْلِ َوَرؽُمقيَمُف هَمَٗمْد َوؾح َوالًٓ  اهللََيُ٘مقَن ََلُ

 .[54إطمزاب:]﴾َُمٌِٝمٛم٣مً 

وُم٤م جيقز ًمٜم٤م أن ٟم٘مقل ؾم٤مًمٗمٜم٤م ُم٤م هق يمذا إذا ىم٤مل اهلل يمذا اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق اًمذي 

ٕوٓد، وهق اًمذي ين أوضمدٟم٤م ُمـ ُم٤مء ُمٝملم، وهق اًمذي يرزىمٜم٤م، وهق اًمذي ين سم٤م

 سم٤مًمٕمٞمِم٦م اًمٓمٞم٦ٌم اًمتل ٟمٕمٞمِمٝم٤م، اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق اًمذي ين سمٙمؾ هذا.

َِزيَدٞمحُ٘مؿ﴿وي٘مقل أيْم٤ًم:  َٕ ـْ ؾَمَ٘مْرسُمْؿ 
 .[5سمراهٞمؿ:]إ﴾يَمئِ

وم٠مٟم٧م إذا ؿمٙمرت اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم زادك ُمـ اخلػم. يمٜم٧م شمٓمحٜملم طمتك ئمٝمر آصم٤مر 

شملم سم٤محلٓم٥م إمم همػم ذًمؽ، وأن احلٛمد هلل أصٌح يمؾ اًمرطم٤مء قمغم يدك، وشم٠مشملم سم٤معم٤مء وشم٠م

رء ُمٞمن، وًم٧ًم أقمػمك هبذا وم٢مٟمٜم٤م يمٜم٤م ٟمِمتٖمؾ، ويمٜم٤م ٟمتٕم٥م واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ين 

ًمٜم٤م، وًمٙمـ جي٥م أن ٟمِمٙمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٕن اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

َِزيَدٞمحُ٘مؿ﴿ َٕ ـْ ؾَمَ٘مْرسُمْؿ 
 .[5سمراهٞمؿ:ُمـ أي٦م]إ﴾يَمئِ

ومٜمحـ إذا ؿمٙمرٟم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومٝمق يزيدٟم٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ اخلػم، وإذا 
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اسمتٚمٞم٧م اعمرأة أو اسمتكم اًمرضمؾ ُم٤م جيلء ًمف إٓ سمٜم٤مت، ُم٤م رزق سمٜملم ومٙمام أٟمٜم٤م ٟمّمحٜم٤م اًمٜم٤ًمء8 

أيْم٤ًم ٟمٜمّمح اًمرضم٤مل ي٘مقل: أٟم٤م أريد أن أوم٤مرىمٝم٤م ُم٤م شم٠ميت إٓ سمٌٜم٤مت، اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق 

ـْ ﴿ٕمٓمل اًمذيمقر واإلٟم٤مث ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: اًمذي ي َٔمُؾ ََم صُمُٜمْؿ ُذىْمَراٞم٣ًم َوإَِٞم٣مشم٣ًم َوجَيْ َأْو ُيَزوِّ

 .[32اًمِمقرى:]﴾َيَُم٣مُء فَمِٗمٝمامً 

وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق اًمذي يٕمٓمل هلذا سمٜم٤مت، وهلذا سمٜملم، ورسمام جيٕمؾ اًمِمخص 

٤م ٟمتٕم٤مون قمغم اخلػم ُم٤م يٙمقن واعمرأة جيٕمٚمٝم٤م قم٤مىمرًا ومٞمٜمٌٖمل مجٞمٕم٤ًم أن ٟمت٘مل اهلل وأٟمٜم قم٘مٞماًم،

اًمرضمؾ إذا دظمؾ سمٞمتف دظمؾ إمم طمرب، وم٢مذا دظمؾ إمم اهلراُم٦م اًمٓمراُم٦م رسمام شمِمٞم٥م سمف، أٟمتؿ 

ي٤م إظمقاين سمٕمْمٙمؿ ُم٤م ىمد شمزوج، وُم٤م ىمد قمرف ُم٤مذا حيّمؾ ُمـ اًمٜم٤ًمء، صحٞمح هترُمف، 

 هذا ٓ جيقز8 سمؾ جي٥م قمٚمٞمٝم٤م طمتك ًمق ىم٤مًم٧م ًمف: ائتٜمل سمٙمًقة ُم٤م أيت سمٙمًقة ُم٤م شمٞمن ًمف

وُم٤مذا شم٘مقل؟ ائتٜمل اًمٞمقم سمٚمحؿ ُم٤م شمٞمن ًمف حلؿ، ائتٜمل اًمٞمقم سمٙمذا ويمذا ُم٤م شمٞمن، رب 

ح٣م ﴿ اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـْ وُمِدَر فَمَٙمْٝمِف ِرْزوُمُف هَمْٙمُٝمٛمِْٖمْؼ مِم ـْ ؽَمَٔمتِِف َوََم يمُِٝمٛمِْٖمْؼ ُذو ؽَمَٔم٥ٍم َِم

 هذا ُم٤م جيقز ًمٚمٛمرأة.  .[5اًمٓمالق:]﴾آسَم٣مُه اهللح

ل اهلل وأن شمٕمٚمٛمل أن هذا ي٘مٚمؼ طمٞم٤مة زوضمؽ يمٚمام دظمؾ ومٝمق ٓ يًٛمع يٜمٌٖمل أن شمت٘م

ُمٜمؽ إٓ اًمّمٞم٤مح واًمِمٖم٥م إمم همػم ذًمؽ، هذا ي٘مٚمؼ طمٞم٤مشمف طمتك ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: طمرب 

اخلٞمٛم٦م سم٤مخلٞمٛم٦م، وٓ طمرب اًمديٛمف سم٤مًمديٛمف. ٟمٕمؿ ي٤م إظمقاٟمٜم٤م ُم٤م يٜمٌٖمل ًمٚمٛمرأة أن شمٙمقن 

ـح ﴿وضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ُم٘مٚم٘م٦م حلٞم٤مة زوضمٝم٤م سمؾ يٜمٌٖمل أن شمًٚمٞمف، وم٢من اهلل قمز ُه

ـ ٣ٌَمٌس ََلُ
٣ٌَمٌس يَمُ٘مْؿ َوَأْٞمُتْؿ يمِ

 .[265اًمٌ٘مرة:]﴾يمِ

وم٤معمرأة شمٕمتؼم ؾمؽمًا ًمزوضمٝم٤م، واًمرضمؾ يٕمتؼم ؾمؽمًا ُٓمرأشمف هٙمذا يٜمٌٖمل أن شمٙمقن 

احلٞم٤مة، وأٟم٤م أريد أن أىمقل ًمؽ إٟمؽ ًمـ شمًٕمدي طمتك شمٓمٞمٕمل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم صمؿ 
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قن احلٞم٤مة يمٚمٝم٤م ؿم٘م٤مء ُمـ أول إُمر إمم آظمر إُمر، ؾمتٙمقن شمٓمٞمٕمل زوضمؽ، و إٓ شمٙم

 ؿم٘م٤مء. 

حي٨م قمغم ـم٤مقم٦م اًمزوج، وقمغم قمدم اإلذن ذم سمٞمتف إٓ عمـ يِم٤مء،  وأيْم٤ًم اًمٜمٌل 

وإي٤مك إي٤مك واخلروج ُمـ سمٞم٧م زوضمؽ إٓ سم٢مذٟمف، وإذا أدسمؽ زوضمؽ وم٢مي٤مك إي٤مك أن 

ضمؽ سمزوج آظمر جيلء ًمف شمذهٌل إمم أسمٞمؽ إمحؼ اعمٖمٗمؾ اًمذي يٗمرح ُمـ أضمؾ أن يزو

ُم٤مئف أًمػ، إذا طمّمؾ سمٞمٜمؽ وسملم زوضمؽ ظمّم٤مم8 اصؼمي يٜمٌٖمل أن شمّمؼمي وم٢من اهلل قمز 

َؾ ﴿ وضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ٣مِء زماَِم هَمّمح ًَ اَُمقَن فَمعَم ايمٛمِّ صَم٣مُل وَمقح زَمْٔمَّمُٜمْؿ فَمعَم  اهللُايمرِّ

٣مُت  ٣محِلَ ْؿ هَم٣ميمِمح ـْ َأَْمَقاَِلِ َِت  اهللُوَم٣مٞمَِت٣مٌت ضَم٣مهمَِٓم٣مٌت يمِْٙمَٕمْٝم٤ِم زماَِم ضَمِٖمَظ  زَمْٔمٍض َوزماَِم َأْٞمَٖمُٗمقا َِم َوايمالح

ٌُْٕمقا  ـح هَم١مِْن َأؿَمْٔمٛمَُ٘مْؿ هَمال سَم زُمقُه ـح دِم اظمََّْم٣مصِمِع َوارْضِ ـح َواْهُجُروُه ـح هَمِٔمُٓمقُه ٣مهُمقَن ُٞمُُمقَزُه ََتَ

ـح ؽَمٌِٝمالً   .[52اًمٜم٤ًمء:]﴾فَمَٙمْٝمِٜم

اعمرأة ُمًٙمٞمٜم٦م يم٤مًمًٚمٕم٦م أصٌح٧م اعمرأة ومٚمٚمرضمؾ أن ي١مدب اُمرأشمف، ًمٙمـ عم٤م أصٌح٧م 

يم٤مًمٌ٘مرة يمٞمػ ذاك؟ وىمد ؾمٛمٕم٧م سم٢مذين هذه ُمـ يذه٥م ومٞمخٓم٥م قمٜمد أب اًمٌٜم٧م ومٞم٘مقل: 

ىمد أدى ومالن يمذا ويمذا8 ومٝمؾ قمٜمدك زي٤مدة؟ ُم٤م يٜمٔمر هل٤م اًمٙمػء اًمٓمٞم٥م أصٌح٧م 

يم٤مًمًٚمٕم٦م اًمقاضم٥م أن يٜمٔمر هل٤م ًمٚمٙمػء اًمٓمٞم٥م وًمق أقمٓمك ُمـ ُم٤مًمف طمتك ُم٤م شمٌ٘مل اسمٜمتف ذم 

وذم ظمّم٤مم، وُم٤م أيمثر اًمٗمتـ سم٥ًٌم همالء اعمٝمقر، إن اؾمتٕمٓم٧م أن شمزوضمل ٟمٗمًؽ ؿم٘م٤مق، 

ٓ ٞم٘م٣مح «ي٘مقل:  سم٤مًمرضمؾ اًمّم٤مًمح8 ومٕمٚم٧م ًم٧ًم أىمقل أٟمؽ شمزوضمل ٟمٗمًؽ. اًمٜمٌل 

 .»إٓ زمقرم
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ًمٙمـ إن اظمؽمت اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح اعم١مُمـ، وىمٚم٧م ُٕمؽ: أٟم٤م أريد ومالٟم٤ًم8 وم٢من اًمرضمؾ 

ٞمؽ، ويٕمٚمٛمؽ، أيمثر اًمٜم٤مس أصٌحقا ذم ؿم٘م٤مء اًمّم٤مًمح هق يت٘مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وم

سم٥ًٌم أٟمف ي٠مشمٞمٝمؿ مخ٤مر، وقمٜمده ُمـ اًمٗمٚمقس اًمٙمثػم ويزوضمف اسمٜمتف ُمـ أضمؾ اعم٤مل، اًمٙمثػم 

ىمد أقمٓمك ًمف ؾمٞم٤مرة ووقمده أن يٌٜمل ًمف سمٞمت٤ًم إمم همػم ذًمؽ8 ومٞمزوضمف أسمقه٤م اجلِمع إمحؼ، 

يهب٤م رضسم٤ًم ُمؼمطم٤ًم، وسمٕمد ذًمؽ اًمرضمؾ ينمب مخرًا رسمام ي٘متؾ اسمٜمتؽ ي٤م ُمًٙملم، ورسمام ي

ورسمام خيٌؾ اسمٜمتؽ ٕن جم٤مًم٦ًم اخلامريـ رسمام ي٠مشمٞمٝم٤م اخلٌؾ، أو اًمقؾمقاس إمم همػم ذًمؽ، 

ّٜمفُ َمـ يرد اهلل زمف طمغمًا «ورسمام ييهب٤م رضسم٤ًم ُمؼمطم٤ًم. وم٤مُٕمر حيت٤مج قمغم وم٘مف ذم ديـ اهلل:   ُيَٖمٗمِّ

اضمٜم٤م، وذم ذم زو جي٥م أن ٟمت٘مٞمد سمٙمت٤مب اهلل، وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل  »دم ايمديـ

 ٕهٚمٞمٜم٤م، وذم شمرسمٞم٦م أسمٜم٤مئٜم٤م، وذم اًمٓمالق إمم همػم ذًمؽ. قمنمشمٜم٤م

وم٢من إُمر ظمٓمػم، وٟمحـ إذا  جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمت٘مٞمد سمٙمت٤مب اهلل، وسمًٜم٦م رؾمقل 

قمّمٞمٜم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم خيِمك أن جيٕمؾ اهلل سم٠مؾمٜم٤م سمٞمٜمٜم٤م، وجيٕمؾ سم٠مس إهة سمٞمٜمٝم٤م، ي٤م 

 إظمقاٟمٜم٤م واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أقمٚمؿ. 

ي٘مقل سمٕمض اإلظمقة: أٟم٧م ىمٚم٧م أن اًمقزم ٓ يٜمٗمع وٓ يي، ومرسمام شمذه٥م سمٕمض 

اًمٜم٤ًمء إمم اًمٙم٤مهـ، أو إمم اًمِمخص اًمذي شمدقمل أٟمف وزم ويِمٗمل وًمده٤م ومت٘مقل هذا 

 اًمٙمالم اًمذي ىم٤مًمف إخ ُم٘مٌؾ ًمٞمس سمّمحٞمح.

اجلقاب: ٟمٕمؿ رسمام يٙمقن ومتٜم٦م، اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يريد اظمت٤ٌمرك ُمـ أضمؾ أن يٕمٚمؿ 

يامٟمؽ ُمـ قمدُمف8 ومٞمِمٗمل وًمدك، واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم جيري قمغم يد هذا اًمٙم٤مهـ، صدق إ
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أو اعمٜمجؿ ؿمٗم٤مء وًمدك، وهٜم٤مك أُمر يٜمٌٖمل أن يتٜمٌف ًمف، وهق أٟمف خيِمك أن ي٠ميت اًمِمٞمٓم٤من 

ومٞمٛمرض وًمدك ٕن اًمِمٞمٓم٤من رسمام يًٚمط قمغم ُمـ مل يذيمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٢مذا ذه٧ٌم 

هيٛمف أن ٟمنمك سم٤مهلل، وأن ٟمٙمٗمر سم٤مهلل، وإذا ذه٧ٌم إمم ذًمؽ إمم ذًمؽ اًمقزم شمريمف، اًمِمٞمٓم٤من 

اًمٙم٤مهـ واعمٜمجؿ شمريمف، وىمٚم٧م: أُم٤م هذا اًمقزم ُم٤م ؿم٤مء اهلل يِمٗمل اعمريض! اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

وإسمراهٞمؿ ي٘مقل:  »ٓ ؾمٖم٣مء إٓ ؾمٖم٣مؤك«ي٘مقل:  وشمٕم٤ممم هق اًمِم٤مذم، واًمرؾمقل 

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق اًمذي يِمٗمٞمؽ ويِمٗمل وم٤مهلل ،[62اًمِمٕمراء:]﴾َوإَِذا ََمِرْو٦ُم هَمُٜمَق َيُْمِٖمكم﴿

 وًمدك.

ذيمر أأُم٤م اًمٙم٤مهـ واعمٜمجؿ ومٞم٤م إظمقان ذم اًمدٟمٞم٤م قمؼم. ومٞمف واطمد ًمٙمٜمٜمل ٓ أطم٥م أن 

اؾمٛمف طمتك ٓ ٟمٙمقن ؿم٤مُمتلم سمف، و إٓ ومٝمق دضم٤مل ُمـ اًمدضم٤مضمٚم٦م يم٤من اًمٜم٤مس ي٠مشمقن إًمٞمف 

مم قمدن، وإمم ُمـ سمالد ؿمتك8 وم٤مسمتاله اهلل سمٛمرض اسمـ اسمٜمف سم٤مًمٍمع، وذه٥م سم٤مسمـ اسمٜمف إ

 اعمًتِمٗمك، وإمم اًمدضم٤مًملم أظمريـ ُم٤م شمرك دضم٤مًٓ. 

ومٞم٤م إظمقاٟمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م قمؼم، وُم٤م أيمثر اًمدضم٤مًملم اًمذيـ ئمٝمر يمذهبؿ سمٕمد أي٤مم، ٟمحـ أن 

ه٤مهٜم٤م يم٤من ذم دضم٤مل ذم يمَِت٤مف، واًمٜم٤مس ي٠مشمقن إًمٞمف طمتك رسمام خيرج إًمٞمف ٟم٤مس ُمـ 

دضم٤مل سمٕمد أي٤مم اقمؽمف سم٠مٟمف ُمرشمزق. دضم٤مل اًمًٕمقدي٦م أُم٤م اًمٞمٛمـ ومال شم٠ًمل، وإذا ذًمٙمؿ اًم

أيْم٤ًم قمٜمدٟم٤م سمدُم٤مج ه٤مهٜم٤م ي٠ميت إًمٞمف اًمٜم٤مس، صمؿ سمٕمد ذًمؽ قمرف دضمٚمف وإذا اًمٜم٤مس ي٠مشمقن 

إًمٞمف ويٓمٚمٌقن ُمٜمف أن يرد إًمٞمٝمؿ ٟم٘مقدهؿ، وهٙمذا اًمٜم٤مس جيرون سمدون قم٘مقل، ًمق ظمرج 

ف إٓ ُمـ اًمدضم٤مل اًمذي ُمٕمف ضمٜم٦م وٟم٤مر ُم٤م أدري ُمـ يًٚمؿ ُمـ ومتٜم٦م اًمدضم٤مل، ٓ يًٚمؿ ُمٜم
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 قمّمٛمف اهلل يمٞمػ ذًمؽ؟ 

أذيمر ًمٙمؿ ىمّم٦م وىمٕم٧م ذم سمٚمدٟم٤م ًمٕمٚمٝم٤م شمًتٖمرب هم٤مي٦م آؾمتٖمراب، يم٤من هٜم٤مك ُمًجد 

وهق ىمري٥م ُمٜم٤م، وشمقومٞم٧م اُمرأة وم٢مذا هؿ ي٘مقًمقن سمٕمد أي٤مم اعمرأة ئمٝمر وضمٝمٝم٤م ذم اعمًجد 

ذم ضمداره! واًمًٞم٤مرات شمذه٥م ُمـ مجٞمع سمالد صٕمده وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل: واهلل صحٞمح! 

ل: ُم٤م هق صحٞمح ُم٤م ومٞمف رء، وهٙمذا طم٤مًم٦م ُم١مؾمٗم٦م ًمق ظمرج اًمدضم٤مل وسمٕمْمٝمؿ ي٘مق

ًمقضمد أؿمٞم٤مقم٤ًم، أمم٤م ٓ حتَم وهق ي٘مقل ًمٚمًامء: أُمٓمري8 ومتٛمٓمر، وي٘مقل ًمٚم٘مري٦م: 

أظمرضمل يمٜمقزك ومتخرج8 يمٜمقزه٤م إمم همػم ذًمٙمؿ ُمـ إُمقر ُمـ أضمؾ هذا ومٜمحـ ٟمح٨م 

 إظمقاٟمٜم٤م قمغم آهتامم سمٛم٠ًمًم٦م اًمٕم٘مٞمدة.

إذا أصٞم٥م ىم٤مل: ي٤م اسمـ قمٚمقان، ي٤م رؾمقل اهلل، ي٤م ه٤مدي٤مه أو ُم٤مذا يٜمٗمٕمٜم٤م ضمٝم٤مد ؿمخص 

قمثر ىم٤مل: ي٤م اسمـ قمٚمقان، ي٤م رؾمقل اهلل، ي٤م ه٤مدي٤مه هق ُمنمك حمت٤مج إمم أن شمّمحح ًمف 

ـْ َيْدُع ََمَع ﴿ قم٘مٞمدشمف، وم٢من مل يٙمـ ُمنميم٤ًم، وهق ضم٤مهؾ ومٝمذه قم٘م٤مئد اعمنميملم: إََِل٣ًم  اهللَِوََم

ُف ٓ ُيْٖمٙمُِح ايْمَ٘م٣مهمُِرونآطَمَر ٓ زُمْرَه٣مَن يَمُف زمِِف هَم١مِٞمح  ِف إِٞمح ٣مزُمُف فِمٛمَْد َرزمِّ ًَ  .[225اعم١مُمٜمقن:]﴾اَم ضِم

وُم٤م يٜمٗمٕمٜم٤م صٞم٤مم اُمرأة وهل شمًتٖمٞم٨م سمٖمػم اهلل، وشمٜمذر ًمٖمػم اهلل، وشم٘مقل: اهلل وُمٕمف، 

إذا ىمٚم٧م هل٤م: إن هذا ص٤مطم٥م احلروز ُمًٙملم ُم٤م يٜمٗمع، أو اخلٛم٦ًم ُم٤م يٜمٗمٕمقن. شم٘مقل: اهلل 

ىمٙم٘مؿ راع «تامم سم٠مُمر اًمٕم٘مٞمدة ًمٚمرضم٤مل وًمٚمٜم٤ًمء وًمألـمٗم٤مل اًمّمٖم٤مر: وُمٕمف ٓ سمد ُمـ آه

وم٢من يم٤من زوضمٝم٤م ُمتٗم٘مٝم٤ًم ذم ديـ اهلل، ومٕمٚمٞمٝم٤م أن شمٓم٤مًمٌف  »وىمٙم٘مؿ َمًئقل فمـ رفمٝمتف

أن يٕمٚمٛمٝم٤م، وإن يم٤من زوضمٝم٤م ضم٤مهاًل8 ومٞمٜمٌٖمل أن شمًت٠مذن زوضمٝم٤م سم٤مًمذه٤مب إمم اًمٜم٤ًمء 
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 .اًمّم٤محل٤مت صمؿ سمٕمد ذًمؽ احلرص قمغم إذـم٦م اًمٓمٞم٦ٌم

وممٙمـ أن شمتٕمٚمؿ اعمرأة اًم٘مرآن وهل ذم سمٞمتٝم٤م، شمِمؽمي ُمّمحٗم٤ًم ُمًجاًل، وشمِمؽمي 

ّٜمفُ وَمـ يرد اهلل زمف طمغمًا «أذـم٦م أطم٤مدي٨م:  وإذا قمٚمؿ اهلل صدق  »دم ايمديـ ُيَٖمٗمِّ

ٟمٞمتٝم٤م8 وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ؾمٞمٞمن هل٤م، وإذا يم٤مٟم٧م سمٚمدهت٤م ٓ شم٤ًمقمد قمغم اخلػم إذا سم٘مٞم٧م ذم 

قة اًمزوج، وهٙمذا ي٠مشمٞمٝم٤م اسمـ قمٛمٝم٤م واسمـ ظم٤مهل٤م، وم٠مٟم٤م أٟمّمحٝم٤م هل سمٚمدهت٤م ؾمتختٚمط سم٢مظم

وزوضمٝم٤م أن يرطمٚمقا إمم سمٚمدة أظمرى طمتك يتٗم٘مٝمقا ذم ديـ اهلل، وي٘مقي إيامهنؿ وم٢من اإلًمػ 

واًمٕم٤مدة واًمٌٚمد8 رسمام شم١مصمر قمغم اًمِمخص، وم٤مًمتٗم٘مف ذم هذا اًمديـ وإن يم٤من يم٤مٟم٧م شم٘مرأ 

يمثػمًا، وأٟمّمحٝم٤م سم٠من شمدقمقا ضم٤مرهت٤م وشمٙمت٥م وم٠مٟمّمحٝم٤م سم٤مًم٘مراءة ذم: ري٤مض اًمّم٤محللم 

 وم٢من ؿم٤مء اهلل ٟمتٕم٤مون مجٞمٕم٤ًم قمغم اخلػم. وشمٕمٚمٛمٝمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ي٘مقل إخ اًم٤ًمئؾ: سمٕمض اًمٜم٤مس إذا ظمٓم٧ٌم اسمٜمتف سمٕمد اعمقاوم٘م٦م، جيٕمٚمٝم٤م شمقاصؾ 

دراؾمتٝم٤م إُم٤م ذم اعمٕمٝمد أو ذم اعمدرؾم٦م وم٢من يم٤مٟم٧م ىمد قمروم٧م يمٞمػ شمٙمت٥م ويمٞمػ شم٘مرأ8 ومامذا 

 غم اخل٤مـم٥م أن يٗمٕمؾ ومٝمق ًمٞمس راض هبذا؟قم

اجلقاب: إٟمٜم٤م يمام ىمٚمٜم٤م ٟمٕمٞمش ذم ضم٤مهٚمٞم٦م ٓ ٟمت٘مٞمد سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ورب ؿمخص 

خيٓم٥م اُمرأة سمٚمٖم٧م ُمـ اًمٕمٛمر ؾمٌٕم٦م وقمنميـ ؾمٜم٦م، وأهٚمٝم٤م ي٘مقًمقن: سم٘مل قمٚمٞمٝم٤م ؾمٜمت٤من أو 

ٛمؾ صمالث ؾمٜملم ذم اًمٙمٚمٞم٦م، وسمٕمده٤م ُمرطم٤ًٌم سمؽ وم٠مٟم٧م قمٜمدٟم٤م يمريؿ ٓ سم٠مس ًمٙمـ سمٕمد ُم٤م شمٙم

ي٣م َمٔممم ايمُم٣ٌمب َمـ أؽمتْم٣مع «: اًمّمحٞمحلمي٘مقل يمام ذم  دراؾمتٝم٤م، اًمرؾمقل 

َمٛم٘مؿ ايم٣ٌمءة؛ همٙمٝمتزوج؛ هم١مٞمف أنمض يمٙمٌٌم وأضمِمـ يمٙمٖمرج، وَمـ مل يًتْمع؛ همٔمٙمٝمف 

                                                        

 شمؼدم آكػًا. (2792)

 متػؼ قمؾقف قمـ اسمـ مًعقد ريض اهلل قمـف، شمؼدم خترجيف ذم ظمطٌة اًمزواج. (2793)
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اًمذي أٟمّمح سمف هق شمرك هذه اًمدراؾم٦م ُمـ طمٞم٨م هل إذا يم٤مٟم٧م  »زم٣ميمِمقم هم١مٞمف يمف وصم٣مء

اًمّم٤محل٤مت، وشمتٕمٚمؿ ُم٤م هيٛمٝم٤م وشمتزوج  اعمرأة حت٥م اخلػم8 ومٞمٛمٙمـ أن شمذه٥م إمم اًمٜم٤ًمء

وهل اسمٜم٦م اصمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦م، أرسمع قمنمة ؾمٜم٦م مخس قمنمة ؾمٜم٦م، وٓ يٜمٌٖمل أن شمت٠مظمر 

 ومتٌٙمػم اًمزواج أُمر ُمٝمؿ ًمٚمِم٤مب واًمِم٤مسم٦م.

ويٛمٙمـ أهن٤م ُم٤م شمٜمتٝمل ُمـ اًمٙمٚمٞم٦م إٓ سمٕمد صمالصملم ؾمٜم٦م، وًمق يم٤مٟم٧م ُمزوضمف يم٤مٟم٧م ىمد 

وم٤مًمٜم٤مس يًٕمقن ُم٘مٚمديـ ُٕمريٙم٤م  أٟمج٧ٌم أرسمٕم٦م ُمـ إوٓد، وهٙمذا ي٤م إظمقاٟمٜم٤م

وًمروؾمٞم٤م، وٕقمداء اإلؾمالم. أقمداء اإلؾمالم هؿ اًمذيـ زيٜمقا ًمٜم٤م أن خترج اعمرأة يم٤مؾمٞم٦م 

قم٤مري٦م، هؿ اًمذيـ زيٜمقا ًمٜم٤م أن خيتٚمط رضم٤مًمٜم٤م وٟم٤ًمؤٟم٤م ذم اًمدوائر احلٙمقُمٞم٦م، هؿ اًمذيـ 

أن خيتٚمط رضم٤مًمٜم٤م  زيٜمقا ًمٜم٤م أن خيتٚمط رضم٤مًمٜم٤م وٟم٤ًمؤٟم٤م ذم اعمًتِمٗمٞم٤مت، هؿ اًمذيـ زيٜمقا ًمٜم٤م

َم٣م سمرىم٦م همتٛم٥م أرض فمعم ايمرصم٣مل َمـ «ي٘مقل:  وٟم٤ًمؤٟم٤م ذم اجل٤مُمٕم٤مت، واًمرؾمقل 

َم٣م رأي٦م َمـ ٞم٣مومِم٣مت فمٗمؾ وديـ أذه٤م يمٙم٤م ايمرصمؾ احل٣مزم؛ َمـ «وي٘مقل:  »ايمٛم٣ًمء

إذا يم٤مٟم٧م احلٙمقُم٤مت هيٛمٝم٤م أُمر اًمِمٕمقب8 ومٕمٚمٞمٝم٤م أن شم٠ميت سمٛمدرؾم٤مت  »إضمداىمـ

درؾم٦م اًمٌٜم٤مت رضماًل، وٓ ٟمحت٤مج أن يٙمقن اعمدرس ص٤محل٤مت. ُم٤م ٟمحت٤مج أن يٙمقن ُمدير ُم

رضماًل، وٓ ٟمحت٤مج أن شمٙمقن اعمدرؾم٦م اُمرأة شمدرس اًمرضمؾ، ُم٤م ٟمحت٤مج هذا، وإن يم٤من هذا 

ضم٤مئز8 ضم٤مئز ذم طم٤مًم٦م يٙمقن اًمِمخص قمٜمده ىمقة إيامن، وقمٜمده أُمـ قمغم ٟمٗمًف، وأُمـ قمغم 

يم٤من يذه٥م  ل اًمٜم٤ًمء اًمتل يٕمٔمٝمـ، ومٞمجقز ًمٚمرضمؾ أن يذه٥م ويٕمظ اًمٜم٤ًمء، وم٢من اًمٜمٌ

 اهلل، وُمٕمف سمالل يذه٥م ويٕمظ اًمٜم٤ًمء. سمـ قمٌد ويٕمظ اًمٜم٤ًمء وُمٕمف ضم٤مسمر

                                                        

 طٌة اًمزواج.متػؼ قمؾقف قمـ أيب ؾمعقد، وىمد شمؼدم خترجيف ذم ظم (2794)
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وًمٙمـ اًمِمخص ي٤م إظمقاٟمٜم٤م شمتٖمػم أطمقاًمف، ومرب وىم٧م يٙمقن إيامٟمف ىمقي٤ًم وشمٙمقن سمف 

همػمة قمغم ديـ اهلل اإلؾمالم، ورب وىم٧م يٙمقن ي٘م٤مد إمم اعمٕمّمٞم٦م سمِمٕمره، وٓ ؾمٞمام ي٤م 

 ت اعمتدًمٕم٤مت.إظمقاٟمٜم٤م قمٜمد شمٚمٙمؿ اًمٜم٤ًمء أو اًمٗمتٞم٤م

ٟمٕمؿ صحٞمح ي٤م إظمقان أهنـ رسمام يٗمتـ اًمِمٞم٦ٌم اًمذي يٛمٌم قمغم اًمٕمّم٤م، وٟمٕمؿ ؿم٤مب 

ُمٍمي يم٤من أراد اًمدظمقل ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، صمؿ ُمـ أضمؾ أن يٗمر سمديٜمف ومل يتٞمن ًمف 

ُمـ أضمؾ إٟمٔمٛم٦م ٕن اعمًٚمٛملم أصٌحقا ُمًػميـ همػم خمػميـ وم٘م٤مل: واهلل ُم٤م يب اعمٕمٞمِم٦م، 

ٞم٤م8 وم٢من اًمٜم٤مس يٕمرومقن أٟمٜم٤م أهؾ سمٞم٧م همٜمل، أٟمٜم٤م احلٛمد هلل ذم ظمػم ًمٙمـ ذم وٓ يب طم٥م اًمدٟم

ُمدرؾمٜم٤م وًمٙمـ ذم ُمٍم وم٤ًمد واهلل واهلل ىم٤مل: ًمق ذاك اًمِمٞم٦ٌم يٕمٜمل ؿمٞم٦ٌم ذم  ضم٤مُمٕم٤مشمٜم٤م، وذم

 آظمر قمٛمره ًمٗمتـ أقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ اًمٗمتـ واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

*** 
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 اخلطب٘ األّىل
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت 

أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل 

 وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.

ـَ آََمٛمُقا اسمح ﴿ ٣م ايمحِذي َ ٙمُِٚمقن اهللَُٗمقا َي٣م َأُّيه ًْ ٓح َوَأْٞمُتْؿ َُم ـح إِ آل ]﴾ضَمؼح سُمَٗم٣مسمِِف َوٓ مَتُقسُم

 .[221قمٛمران:

ـْ َٞمْٖمٍس َواضِمَدٍة َوطَمَٙمَؼ َِمٛمَْٜم٣م َزْوصَمَٜم٣م َوزَم٧مح ﴿ ُ٘مُؿ ايمحِذي طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َِم ُٗمقا َرزمح ٣م ايمٛمح٣مُس اسمح َ َي٣م َأُّيه

ُٗمقا  ٣مًء َواسمح ًَ
َْرضَم٣مَم إِنح  هللَاَِمٛمُْٜماَم ِرصَم٣مًٓ ىَمثغِمًا َوٞمِ ْٕ ٣مَءيُمقَن زمِِف َوا ًَ ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  اهللَايمحِذي سَم

 .[2اًمٜم٤ًمء:]﴾َروِمٝم٣ٌمً 

ُٗمقا ﴿ ـَ آََمٛمُقا اسمح ٣م ايمحِذي َ ُيِْمٙمِْح يَمُ٘مْؿ َأفْماَميَمُ٘مْؿ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ *  َووُمقيُمقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  اهللََي٣م َأُّيه

ـْ ُيْمِِع   .[52-52إطمزاب:]﴾ؽُمقيَمُف هَمَٗمْد هَم٣مَز هَمْقزًا فَمٓمِٝمامً َورَ  اهللَُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َوََم

 أُم٤م سمٕمد: 

ٓح ﴿ومٞم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َأ َم َرزمه وُمْؾ سَمَٔم٣ميَمْقا َأسْمُؾ ََم٣م ضَمرح

٣مٞم٣ًم َوٓ سَمْٗمُتُٙمقا َأْوَٓدىُمْؿ َمِ  ًَ ـِ إضِْم ىُمقا زمِِف ؾَمْٝمئ٣ًم َوزم٣ِميْمَقايمَِدْي ٣مُهْؿ سُممْمِ ـُ َٞمْرُزوُمُ٘مْؿ َوإِيح ـْ إَِْمالٍق َٞمْح

َم  ـَ َوٓ سَمْٗمُتُٙمقا ايمٛمحْٖمَس ايمحتِل ضَمرح ؼِّ  اهللَُوٓ سَمْٗمَرزُمقا ايْمَٖمَقاضِمَش ََم٣م ـَمَٜمَر َِمٛمَْٜم٣م َوََم٣م زَمَْم ٓح زم٣ِمحْلَ إِ

ُ٘مْؿ سَمْٔمِٗمُٙمقنَ  ٣مىُمْؿ زمِِف يَمَٔمٙمح ـُ ضَمتحٰك  * َوَٓ سَمْٗمَرزُمقْا ََم٣مَل ايْمَٝمتِٝمؿِ  َذيمُِ٘مْؿ َوصح ًَ إِٓح زمِـ٣ميمحتِك ِهَك َأضْم

٣م إِٓح ُوؽْمَٔمَٜم٣م َوإَِذا وُمْٙمُتْؿ همَ  ًً ِط َٓ ُٞمَ٘مٙمُِّػ َٞمْٖم ًْ ُه َوَأْوهُمقْا ايْمَ٘مْٝمَؾ َواظمِْٝمَزاَن زمِـ٣ميْمِٗم ٌُْٙمَغ َأؾُمدح ـ٣مفْمِديُمقْا َي
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ـُٰ٘مْؿ زمِ  اهللَِويَمْق ىَم٣مَن َذا وُمْرزَمٰك َوزمَِٔمْٜمِد  يمُِ٘مْؿ َوصح ُروَن * َوَأنح َهـَٰذا َأْوهُمقْا َذٰ ُ٘مْؿ سَمَذىمح ِف يَمَٔمٙمح

ـُٰ٘مْؿ زمِفِ  يمُِ٘مْؿ َوصح َق زمُِ٘مْؿ فَمـ ؽَمٌِٝمٙمِِف َذٰ ٌَُؾ هَمَتَٖمرح ًه ٌُِٔمقُه َوَٓ سَمتحٌُِٔمقْا ايم َتِٗمٝماًم هَمـ٣مسمح ًْ ؿمِل َُم  ِسَٰ

ُ٘مْؿ سَمتحُٗمقنَ  .[235-232إٟمٕم٤مم:]﴾يَمَٔمٙمح

ٟم٠مظمذ ُمٜمٝم٤م وصٞم٦م واطمدة، ومال جم٤مل هذه وص٤مي٤م ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٕم٤ٌمده، 

ـُ َٞمْرُزوُمُ٘مْؿ ﴿ًمٚمٙمالم قمغم مجٞمٕمٝم٤م أٓ وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـْ إَِْمالٍق َٞمْح َوٓ سَمْٗمُتُٙمقا َأْوَٓدىُمْؿ َِم

٣مُهؿ  .[232إٟمٕم٤مم:]﴾َوإِيح

َوٓ سَمْٗمُتُٙمقا ﴿وذم آي٦م ذم ؾمقرة اإلهاء ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

٣مىُمْؿ إِنح وَمْتَٙمُٜمْؿ ىَم٣مَن طِمْْمئ٣ًم ىَمٌغِماً َأْوَٓدىُمْؿ طَم  ـُ َٞمْرُزوُمُٜمْؿ َوإِيح  .[52آهاء:]﴾ُْمَٝم٥َم إَِْمالٍق َٞمْح

َْرِض َوصَمَٔمَؾ َأْهَٙمَٜم٣م ﴿وومرقمقن ُمـ أول ُمـ ذع ىمتؾ اًمذري٦م:  ْٕ إِنح همِْرفَمْقَن فَمال دِم ا

ُح َأزْمٛم٣َمَءُهؿْ  َتّْمِٔمُػ ؿَم٣مئَِٖم٥ًم َِمٛمُْٜمْؿ ُيَذزمِّ ًْ ـَ  ؾِمَٝمٔم٣ًم َي ِدي ًِ ـَ اظْمُْٖم ُف ىَم٣مَن َِم ٣مَءُهْؿ إِٞمح ًَ
َتْحٝمِل ٞمِ ًْ *  َوَي

٥ًم َوَٞمْجَٔمَٙمُٜمُؿ ايْمَقاِرشمكِمَ  َْرِض َوَٞمْجَٔمَٙمُٜمْؿ َأئِٚمح ْٕ ـَ اؽْمُتّْمِٔمُٖمقا دِم ا ـح فَمعَم ايمحِذي *  َوُٞمِريُد َأْن َٞمُٚم

َْرِض َوُٞمِرَي همِْرفَمْقَن َوَه٣مََم٣مَن َوصُمٛمُ  ْٕ ْؿ دِم ا ـَ ََلُ ٣م َِمٛمُْٜمْؿ ََم٣م ىَم٣مُٞمقا َوُٞمَٚم٘مِّ قَدمُهَ

 .[4-2اًم٘مّمص:]﴾حَيَْذُرون

ؾمٜم٦م ومرقمقٟمٞم٦م اًمذي يدقمق إمم حتديد اًمٜمًؾ، وإمم ؾمٜم٦م اعمٚمحديـ ُمـ أُمث٤مل أومالـمقن 

وؾم٘مراط وهمػممه٤م ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م اعمٚمحديـ، وُمـ ومْمؾ ريب أٟمف ُم٤م وصٚم٧م هذه اعمٝمزًم٦م 

اًمذيـ دقمقا إًمٞمٝم٤م، ومٝمل ُمٙمٞمدة إمم اًمٞمٛمـ إٓ وىمد يمرهٝم٤م اًمذيـ دقمقا إًمٞمٝم٤م، وىمد هنك قمٜمٝم٤م 

ًمٙمؿ ُمٕمنم اعمًٚمٛملم، وم٤مًمٙمٗم٤مر ًمق يًتٓمٞمٕمقا أن يزرقمقا رضم٤مًٓ ًمزرقمقهؿ وهؿ ذم 

 حم٤موٓت ًمذًمؽ.

وسمٕمض اعمًٚمٛملم سمٛمٍم وسم٤مٟمدوٟمٞمًٞم٤م وسم٤معمٖمرب وذم يمثػم ُمـ إىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م8 
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ًمٜمًؾ، يًتجٞمٌقن هلذه اًمدقمقة اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م، ووصٚم٧م إًمٞمٜم٤م سمٕمد سمقراه٤م يدقمقن إمم حتديد ا

وم٤مًمذي يدقمقا إمم حتديد اًمٜمًؾ ومٝمق ؾمٗمٞمف، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

َُمقا ََم٣م َرَزوَمُٜمُؿ ﴿ ـَ وَمَتُٙمقا َأْوَٓدُهْؿ ؽَمَٖمٜم٣ًم زمَِٕمغْمِ فِمْٙمٍؿ َوضَمرح اًء فَمعَم  اهللُوَمْد طَمِنَ ايمحِذي وَمْد  اهللِاهْمؼِمَ

 .[222:إٟمٕم٤مم]﴾َوٙمهقا َوََم٣م ىَم٣مُٞمقا َُمْٜمَتِديـ

واًمذي يدقمقا إمم حتديد اًمٜمًؾ ومٝمق وم٤مؾمد ُمٗمًد ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف 

ْٞمَٝم٣م َوُيُْمِٜمُد ﴿اًمٙمريؿ:  َٝم٣مِة ايمده ٌَُؽ وَمْقيُمُف دِم احْلَ ـْ ُئْمِج ـَ ايمٛمح٣مِس ََم فَمعَم ََم٣م دِم وَمْٙمٌِِف َوُهَق  اهللَ َوَِم

َِم٣ممِ  َ *  َأيَمده اخْلِ ْٕ َؾ وَ َوإَِذا سَمَقلمح ؽَمَٔمك دِم ا ًْ ْرَث َوايمٛمح َد همِٝمَٜم٣م َوُُّيْٙمَِؽ احْلَ ًِ ٓ  اهللُْرِض يمُِٝمْٖم

٣مدَ  ًَ  .[123، 122اًمٌ٘مرة:]﴾حُي٤ِمه ايْمَٖم

وإهائٞمؾ حترم حتديد اًمٜمًؾ، وهٙمذا اًمٜمّم٤مرى اًمذيـ سمٛمٍم8 حيرُمقن حتديد اًمٜمًؾ 

يَمُ٘مْؿ  صَمَٔمَؾ  اهللُوَ ﴿ُمـ أضمؾ أن يٙمثر قمددهؿ، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

٣ٌَمِت  ـَ ايمْمحٝمِّ ـْ َأْزَواصِمُ٘مْؿ زَمٛمكَِم َوضَمَٖمَدًة َوَرَزوَمُ٘مْؿ َِم ُ٘مْؿ َأْزَواصم٣ًم َوصَمَٔمَؾ يَمُ٘مْؿ َِم ًِ ـْ َأْٞمُٖم َِم

٣ٌَمؿمِِؾ ُي٠ْمَِمٛمُقَن َوزمِٛمِْٔمَٚم٦ِم   .[51اًمٜمحؾ:]﴾ُهْؿ َيْ٘مُٖمُرون اهللَِأهَم٣ٌِميْم

ٓح َوََم٣م طَمَٙمٗمْ ﴿وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق اًمذي ضمٕمؾ ًمؽ اًمٌٜملم:  ْٞمَس إِ ِ ْٕ ـح َوا ٦ُم اجْلِ

ٌُُدونِ  ـْ ِرْزٍق َوََم٣م ُأِريُد َأْن ُيْْمِٔمُٚمقنِ *  يمَِٝمْٔم ِة  اهللَإِنح *  ََم٣م ُأِريُد َِمٛمُْٜمْؿ َِم اُق ُذو ايْمُٗمقح زح ُهَق ايمرح

 .[36-34اًمذري٤مت:]﴾اظمَْتكِم

يزقمٛمقن أهنؿ خي٤مومقن اعمج٤مقم٦م قمغم اعمًٚمٛملم وىمد يمذسمقا، واعمًٚمٛمقن اعم١مُمٜمقن 

ـْ جُيِٝم٤ُم اظمُّْْمَْمرح إَِذا َدفَم٣مُه ﴿قيمٚمقن قمغم اهلل ويٕمتٛمدون قمغم اهلل، ويدقمقن رهبؿ: يت َأَمح

َْرِض َأإيَِمٌف ََمَع  ْٕ َٔمُٙمُ٘مْؿ طُمَٙمَٖم٣مَء ا قَء َوجَيْ ًه ُرون اهللَِوَيْ٘مُِمُػ ايم  .[41اًمٜمٛمؾ:]﴾وَمٙمِٝماًل ََم٣م سَمَذىمح

٣ٌَمِدي فَمٛمِّل هَم١ميِنِّ وَمِري٤ٌم أُ ﴿ ٌُقا رِم َوإَِذا ؽَمَٟميَمَؽ فِم َتِجٝم ًْ اِع إَِذا َدفَم٣مِن هَمْٙمَٝم صِمٝم٤ُم َدفْمَقَة ايمدح
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ُٜمْؿ َيْرؾُمُدون  .[264اًمٌ٘مرة:]﴾َويْمُٝم٠ْمَِمٛمُقا يِب يَمَٔمٙمح

ْٝمَْم٣مُن َئِمُدىُمُؿ ايْمَٖمْٗمَر َوَيْٟمَُمُرىُمْؿ زم٣ِميْمَٖمْحَُم٣مِء وَ ﴿ومٝمذه دؾمٞم٦ًم ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م:  َئِمُدىُمْؿ  اهللُايمُمح

 .[146اًمٌ٘مرة:]﴾َواؽِمٌع فَمٙمِٝمؿ اهللََُمْٕمِٖمَرًة َِمٛمُْف َوهَمّْماًل وَ 

اَمَواِت ﴿شمٞم٘مٔمقا ُمٕمنم اعمًٚمٛملم ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ًح هللِحِ َُمْٙمُؽ ايم

ىُمقرَ  ـْ َيَُم٣مُء ايمذه ـْ َيَُم٣مُء إَِٞم٣مشم٣ًم َوَُّي٤َُم ظمَِ ُٙمُؼ ََم٣م َيَُم٣مُء َُّي٤َُم ظمَِ َْرِض َُيْ ْٕ صُمُٜمْؿ ُذىْمَراٞم٣ًم *  َوا َأْو ُيَزوِّ

ـْ َيَُم٣مُء فَمِٗمٝمامً َوإَِٞم٣مشم٣ًم وَ  َٔمُؾ ََم ، ىمًٛم٦م إهلٞم٦م وًمٙمـ أسمك اعمالطمدة إٓ أن [27،32اًمِمقرى:]﴾جَيْ

ٓح فَمعَم ﴿ يّمقروا ًمٜم٤م اًم٤ٌمـمؾ ذم صقرة أُمر ُمًتحًـ: َْرِض إِ ْٕ ٥ٍم دِم ا ـْ َدازمح  اهللِ َوََم٣م َِم

َتْقَدفَمَٜم٣م ىُمؾٌّ دِم ىمَِت٣مٍب َُمٌكِم ًْ َه٣م َوَُم َتَٗمرح ًْ ٥ٍم ٓ ﴿ ،[4قد:ه]﴾ِرْزوُمَٜم٣م َوَئْمَٙمُؿ َُم ـْ َدازمح ـْ َِم َوىَمَٟميِّ

ِٚمُؾ ِرْزوَمَٜم٣م  ٣مىُمؿ اهللُ حَتْ  .[42اًمٕمٜمٙمٌقت:]﴾َيْرُزوُمَٜم٣م َوإِيح

واًمٜم٤مس سمحٛمد اهلل قم٘مالء، ومٛمـ رزق سمثامٟمٞم٦م ُمـ إوٓد أو ؾمٌٕم٦م ًمق يٕمٓمقٟمف اًمدٟمٞم٤م 

يمٚمٝم٤م قمغم أن ي١مظمذ ُمـ أوٓده ُم٤م ومٕمؾ، ويمذًمؽ أيْم٤ًم ُمٜمع احلٛمؾ يٕمتؼم ضمريٛم٦م وفمٚمام، 

ـْ َيتحِؼ ﴿ ِمك ُمـ اًمٗم٘مر ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:أٟمخ َٔمْؾ يَمُف خَمَْرصم٣مً  اهللََوََم *  جَيْ

٤م ًِ َت ـْ ضَمْٝم٧ُم ٓ حَيْ  .[1،5 اًمٓمالق:]﴾َوَيْرُزوْمُف َِم

قمٜمدٟم٤م صح٤مري سمتٝم٤مُم٦م وسمٛم٠مرب وسمٖمػمه٤م ُمـ اًمٌالد احليُمٞم٦م ومٚمٞمٜمزل ؾمٕمر 

ْ ﴿ اعمحروىم٤مت وًمٞمِمجع اًمزراع: ـُ *  ُٛمقنَ َأهَمَرَأْيُتْؿ ََم٣م مُت ُٙمُٗمقَٞمُف َأْم َٞمْح َأَأْٞمُتْؿ ََتْ

٣ميمُِٗمقنَ   .[36،37اًمقاىمٕم٦م:]﴾اخْلَ

ؾمٗم٤مه٦م واقمؽماض قمغم طمٙمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، صمؿ ًمٗم٧م ٟمٔمرك إمم اًمزراقم٦م: 

ُرشُمقنَ ﴿ اِرفُمقنَ *  َأهَمَرَأْيُتْؿ ََم٣م حَتْ ـُ ايمزح َٔمْٙمٛم٣َم*  َأَأْٞمُتْؿ سَمْزَرفُمقَٞمُف َأْم َٞمْح ُه ضُمَْم٣مَم٣ًم يَمْق َٞمَُم٣مُء جَلَ

ُٜمقن ٣م ظمَُْٕمَرَُمقنَ *  هَمَٓمْٙمُتْؿ سَمَٖم٘مح ـُ حَمُْروَُمقنَ *  إِٞمح زُمقنَ * أ زَمْؾ َٞمْح *  َأهَمَرَأْيُتُؿ اظم٣َْمَء ايمحِذي سَممْمَ
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ـُ اظمُْٛمِْزيُمقنَ  ـَ اظمُْْزِن َأْم َٞمْح يَمْق َٞمَُم٣مُء صَمَٔمْٙمٛم٣َمُه ُأصَم٣مصم٣ًم هَمَٙمْقٓ *  َأَأْٞمُتْؿ َأْٞمَزيْمُتُٚمقُه َِم

 .[52-45اًمقاىمٕم٦م:]﴾ونسَمُْمُ٘مرُ 

َم٣م َمـ َمًٙمؿ «ي٘مقل:  وأؾم٤ٌمب اعمٕمٞمِم٦م يمثػمة ُمـ ومْمؾ اهلل شمٕم٤ممم، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 . »يزرع زرفم٣ًم، أو يٕمرس نمرؽم٣ًم، همٝمٟمَت إٞم٣ًمن أو ِبٝمٚم٥م همتٟمىمؾ َمٛمف إٓ ىمت٤م يمف

وًمٙمـ أن شمًتٕمٛمؾ ذم أروؽ اًمِمجرة إصمٛمٞم٦م اًمتل أومٚم٧ًم اًمٞمٛمـ وهل ؿمجرة 

ٞم٦م ذم يمت٤مب اهلل اًمٙمريؿ ُم٤م هق اًمذي يٜمٌٖمل أن ٟمزرقمف: اًم٘م٤مت، أم هٜم٤مك شمقضمٞمٝم٤مت إهل

٣مُن إلَِم ؿَمَٔم٣مَِمفِ ﴿ ًَ ْٞم ِ ْٕ ٣ٌّمً *  هَمْٙمَٝمٛمُْٓمِر ا ٌْٛم٣َم اظم٣َْمَء َص ٌَ ٣م َص َْرَض ؾَمّٗم٣مً *  َأٞمح ْٕ ٌَْتٛم٣َم *  شُمؿح ؾَمَٗمْٗمٛم٣َم ا هَمَٟمْٞم

٣ٌّمً  ََمَت٣مفم٣ًم يَمُ٘مْؿ *  َوهَم٣مىمَِٜم٥ًم َوَأزّم٣مً *  ْٙم٣ٌمً َوضَمَدائَِؼ نمُ *  َوَزْيُتقٞم٣ًم َوَٞمْخالً *  َوفِمٛم٣ًٌَم َووَمّْم٣ٌمً *  همِٝمَٜم٣م ضَم

َْٞمَٔم٣مَِمُ٘مؿ ِٕ  .[51-12قمٌس:]﴾َو

ٍء ََمْقُزونٍ ﴿ ـْ ىُمؾِّ َرْ ٌَْتٛم٣َم همِٝمَٜم٣م َِم َْرَض ََمَدْدَٞم٣مَه٣م َوَأيْمَٗمْٝمٛم٣َم همِٝمَٜم٣م َرَواِدَ َوَأْٞم ْٕ َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم *  َوا

ُتْؿ يَمُف زمَِراِزوِمكمَ  ًْ ـْ يَم ٓح *  يَمُ٘مْؿ همِٝمَٜم٣م ََمَٔم٣ميَِش َوََم يُمُف إِ ٛمُُف َوََم٣م ُٞمٛمَزِّ
ٓح فِمٛمَْدَٞم٣م طَمَزائِ ٍء إِ ـْ َرْ َوإِْن َِم

 .[12-27احلجر:]﴾زمَِٗمَدٍر ََمْٔمُٙمقم

َط ﴿ ًَ ٣ٌَمِدِه  اهللَُويَمْق زَم ُف زمِِٔم ُل زمَِٗمَدٍر ََم٣م َيَُم٣مُء إِٞمح ـْ ُيٛمَزِّ
َْرِض َويَم٘مِ ْٕ ٌََٕمْقا دِم ا ٣ٌَمِدِه يَم ْزَق يمِِٔم ايمرِّ

 .[15ى:اًمِمقر]﴾طَمٌغٌِم زَمِِمغم

 طمٙمٛم٦م إهلٞم٦م اىمتْم٧م أن يٙمقن هذا همٜمٞم٤م وأن يٙمقن هذا وم٘مػمًا.

                                                        

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.1553( مًؾؿ )2320اًمٌخاري ) (2795)
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 اخلطب٘ الجاىٔ٘
احلٛمد هلل، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد، وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف. أُم٤م سمٕمد: 

خلٓم٦ٌم، أٟمف سمٚمٖمٜم٤م أن هٜم٤مك جلٜم٦م شمتٜم٘مؾ ذم سمٕمض ومٙم٤من احل٤مُمؾ ًمٜم٤م قمغم هذه ا

اعمٕمًٙمرات، شمًٛمك جلٜم٦م حتديد اًمٜمًؾ يّمحٌٝم٤م سمٕمض اعمٜمحروملم ممـ يدقمل أٟمف ُمـ أهؾ 

سمـ ؾمٚمٞمؿ وأومتك  داعمجٞم ذم أول إُمر إمم ُمٗمتل ُمٍم: قمٌد اًمٕمٚمؿ، وًم٘مد صدرت ومتقى

٣م ﴿ سمام طم٤مصٚمف: أٓ ُم٤مٟمع ُمـ ذًمؽ، صدىم٧م ي٤م رسمٜم٤م إذا شم٘مقل: َ ـَ آََمٛمُقا إِنح ىَمثغِمًا َي٣م َأُّيه ايمحِذي

ـْ ؽَمٌِٝمِؾ  وَن فَم ٣ٌَمؿمِِؾ َوَيُِمده ٣ٌَمِن يَمَٝمْٟمىُمُٙمقَن َأَْمَقاَل ايمٛمح٣مِس زم٣ِميْم ْه ٣ٌَمِر َوايمره ضَْم ْٕ ـَ ا َِم

أطمقف َم٣م «ي٘مقل:  وم٢من اًمٜمٌل  امء اًمًقء، ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م أٓ ٟمٜمٔمر إمم قمٚم[52اًمتقسم٦م:]﴾اهللح

أطمقف َم٣م أطم٣مف فمعم أَمتل إئٚم٥م «ي٘مقل أيْم٤ًم: ، و»أطم٣مف فمعم أَمتل َمٛم٣مهمؼ فمٙمٝمؿ ايمٙم٣ًمن

ـْ ُيقؽُمَػ َوَأطِمٝمِف ﴿ ، وٟمٌل اهلل يٕم٘مقب ًمف وًمد يمثػم:»اظمّمٙمكم قا َِم ًُ ًح ٌُقا هَمَتَح َي٣مزَمٛمِلح اْذَه

ـْ َرْوِح اهللح  .[65يقؾمػ:]﴾َوٓ سَمْٝمَٟمؽُمقا َِم

ُف َربِّ ﴿ دًمٞمؾ قمغم أهنؿ مجع، وزيمري٤مء ي٘مقل: ٣م إِْذ َٞم٣مَدى َرزمح ٓ سَمَذْريِن هَمْردًا َوَأْٞم٦َم  َوَزىَمِريح

 . [67آٟمٌٞم٤مء:]﴾طَمغْمُ ايْمَقاِرشمكِم

ِذىْمُر َرمْح٦َِم َرزمَِّؽ *  ىمٜمٝمٔمص﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ:

٣م ٌَْدُه َزىَمِريح ُف ٞمَِداًء طَمِٖمّٝم٣مً *  فَم ـَ ايْمَٔمْٓمُؿ َِمٛمِّل َواؾْم *  إِْذ َٞم٣مَدى َرزمح ْأُس وَم٣مَل َربِّ إيِنِّ َوَه َتَٔمَؾ ايمرح

ـْ زمُِدفَم٣مئَِؽ َربِّ ؾَمِٗمّٝم٣مً  ْ َأىُم ـْ َوَرائل َوىَم٣مَٞم٦ِم اَْمَرَأَِت فَم٣موِمرًا *  ؾَمْٝم٣ًٌم َومَل َوإيِنِّ طِمْٖم٦ُم اظمََْقارِمَ َِم

ـْ يَمُدْٞمَؽ َويمِّٝم٣مً  ـْ آِل َئْمُٗمقَب َواصْمَٔمْٙمُف َربِّ َرِوّٝم٣مً *  هَمَٜم٤ْم رِم َِم   .[4-2ُمريؿ:]﴾َيِرشُمٛمِل َوَيِرُث َِم
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ًمذيـ يدقمقن إمم حتديد اًمٜمًؾ يّمٓمدُمقن ُمع اًمٗمٓمرة اإلهلٞم٦م، سمؾ ُمع اًمٕمرب وم٤م

اعمنميملم ومٝمؿ يم٤مٟمقا يٗمرطمقن سم٤مًمرضم٤مل وًمٙمٜمٝمؿ أظمٓمئقا ذم ىمتؾ اًمٌٜم٤مت ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

َقّدًا َوُهَق ىَمٓمِٝمؿٌ ﴿ وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ًْ ُْٞمَثك ـَمؾح َوصْمُٜمُف َُم ْٕ َ َأضَمُدُهْؿ زم٣ِم *  َوإَِذا زُمممِّ

ابَيتَ  َ ُف دِم ايمؼمه ُ٘مُف فَمعَم ُهقٍن َأْم َيُدؽمه ًِ َ زمِِف َأُيْٚم ـْ ؽُمقِء ََم٣م زُمممِّ ـَ ايْمَٗمْقِم َِم -36اًمٜمحؾ:]﴾َقاَرى َِم

، وهٜم٤مك يمٚمٛم٦م ظمٌٞمث٦م ؾمٛمٕمتٝم٤م ُمـ ُمٍمي قمٜمد أن يم٤من ه٤مهٜم٤م ي٘مقل: يمٗمل اصمٜم٤من، [37

قمغم أطمدمه٤م يٙمقن ـمٌٞم٤ًٌم، وأظمر يٙمقن ُمٝمٜمدؾم٤ًم، اقمؽماض قمغم رب اًمٕمزة، واقمؽماض 

، وي٘مقل أٟمس »ايمٙمٜمؿ ىمثر َم٣ميمف وويمده«سمـ ُم٤مًمؽ:  ي٘مقل ٕٟمس طمٙمٛم٦م اهلل، واًمٜمٌل 

خيؼم قمـ شمٙمقيـ اجلٜملم ذم  ذم قمٍم احلج٤مج: أٟمف ىمد دومـ ُمـ صٚمٌف ُم٤مئف وًمد، واًمٜمٌل 

سمٓمـ أُمف، وأٟمف ي٠مشمٞمف اعمٚمؽ ومٞمٜمٗمخ ومٞمف اًمروح، ًمٞم٧ًم اعم٠ًمًم٦م ومقى ومال ٟمحت٤مج إمم 

مم ؾم٘مراط ٓ رمح٦م اهلل، سمؾ أُمقرٟم٤م ُمٜمٔمٛم٦م ٟمٔمٛمٝم٤م رب اًمٕمزة، أومالـمقن ٓ رمح٦م اهلل، وٓ إ

ـْ ؿمكِمٍ ﴿ وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد  ـْ ؽُماليَم٥ٍم َِم ٣مَن َِم ًَ ْٞم ِ ْٕ * شُمؿح صَمَٔمْٙمٛمَـُٰف ُٞمْْمَٖم٥ًم ذِم وَمَراٍر  َويَمَٗمْد طَمَٙمْٗمٛم٣َم ا

٘مكٍِم *  ْقَٞم٣م شُمؿح طَمَٙمْٗمٛم٣َم ايمٛمهْْمَٖم٥َم فَمَٙمَٗم٥ًم هَمَخَٙمْٗمٛم٣َم ايْمَٔمَٙمَٗم٥َم َُمّْمَٕم٥ًم هَمَخٙمَ َمح ًَ ْٗمٛم٣َم اظمُّْْمَٕم٥َم فِمَٓم٣مَم٣ًم هَمَ٘م

٣ٌَمَرَك  اًم شُمؿح َأْٞمَُمْٟمَٞم٣مُه طَمْٙمٗم٣ًم آطَمَر هَمَت ٣ميمِِٗمكم اهللُ ايْمِٔمَٓم٣مَم حَلْ ـُ اخْلَ ًَ  .[22-21اعم١مُمٜمقن:]﴾َأضْم

ومٝم١مٓء اًمذيـ يريدون أن يٕمؽموقا قمغم طمٙمٛم٦م اهلل ٟم٠ًمًمؽ ي٤م اهلل أن شمٜمزل هبؿ سم٠مؾمؽ 

اهلل اىمتْم٧م قمٛمران هذا اًمٙمقن، وسم٠مي رء يٕمٛمر إذا وأن شمريح اعمًٚمٛملم ُمٜمٝمؿ، ومحٙمٛم٦م 

َْرِض طَمٙمِٝمَٖم٥مً ﴿ مل شمٙمـ ذري٦م، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ْٕ   .﴾إيِنِّ صَم٣مفِمٌؾ دِم ا

ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م مجٞمٕم٤ًم أن ٟمتٛمًؽ هبذا اًمديـ، وأن ٟمرومض أي ومٙمرة خت٤مًمػ يمت٤مب اهلل، 

                                                        

ومعـك أية: أي خيؾػ سمعضفؿ سمعضًا سماًمتـاؾمؾ، وىمقؾ همػم ذًمؽ، وىمد أظمطل مـ ىمال  (30:)اًمٌؼرة (2796)

 معـاه: إن اإلكًان ظمؾقػة اهلل ذم أروف.
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ـَ هَم٣مٞمْ ﴿ ، عم٤مذا أسمٞمح ًمؽ أن شمتزوج سم٠مرسمع:وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  ٘مُِحقا ََم٣م ؿَم٣مَب يَمُ٘مْؿ َِم

ٓح سَمْٔمِديُمقا هَمَقاضِمَدةً  ٣مِء ََمْثٛمَك َوشُمالَث َوُرزَم٣مَع هَم١مِْن طِمْٖمُتْؿ َأ ًَ  .[5اًمٜم٤ًمء:]﴾ايمٛمِّ

ي٘مقل:  ومرسمام حتت٤مج إمم اعمرأة إظمرى، وأيْم٤ًم ًمتٙمثػم اًمٜمًؾ، ومٜمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

حي٥م أن شمٙمقن   وم٤مًمٜمٌل »سمزوصمقا سمٛم٣مؽمٙمقا هم١مين َم٣ٌمه زم٘مؿ إَمؿ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م«

حي٥م أن شمٙمقن  أُمتف يمثػمة، يمام اُمتـ اهلل قمغم ىمقم ؿمٕمٞم٥م أن يمثرهؿ، ومٙمذًمؽ اًمٜمٌل 

قمداء أأُمتف يمثػمة، وًمٙمـ أقمداء اإلؾمالم حيٌقن شم٘مٚمٞمؾ اعمًٚمٛملم، وهل دؾمٞم٦ًم ُمـ ىمٌؾ 

اإلؾمالم، ومقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمًتٛمًؽ هبذا اًمديـ. وسمام أن اعمنموع ذم اخلٓم٦ٌم أن شمٙمقن 

 ٙمٛمؾ اعمقوقع إن ؿم٤مء اهلل سملم ُمٖمرب وقمِم٤مء، ٟم٠ًمل اهلل اًمتقومٞمؼ.ىمّمػمة وم٢مٟمٜم٤م ٟم

*** 

                                                        

 شمؼدم. (2797)
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، 

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمد قمٌده ورؾمقًمف. وسمٕمد: 

إلؾمالُمٞم٦م، وذم همػمه٤م ؾمٌٌف اًمذٟمقب وم٘مد ذيمرٟم٤م ىمٌؾ أن اًمٗم٘مر ذم يمثػم ُمـ اًمٌالد ا

٣مراً ﴿ ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طم٤ميمٞم٤م قمـ ٟمقح: ُف ىَم٣مَن نَمٖمح ُ٘مْؿ إِٞمح ُيْرؽِمِؾ *  اؽْمَتْٕمِٖمُروا َرزمح

اَمَء فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َِمْدَراراً  ًح َٔمْؾ يَمُ٘مْؿ *  ايم َٔمْؾ يَمُ٘مْؿ صَمٛمح٣مٍت َوجَيْ َوُيْٚمِدْدىُمْؿ زمَِٟمَْمَقاٍل َوزَمٛمكَِم َوجَيْ

َويَمْق َأنح َأْهَؾ ايْمُٗمَرى ﴿ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:[21-22ٟمقح:]﴾َأَّْن٣َمراً 

زُمقا هَمَٟمطَمْذَٞم٣مُهْؿ زماَِم ىَم٣م ـْ ىَمذح
َْرِض َويَم٘مِ ْٕ اَمِء َوا ًح ـَ ايم َٗمْقا يَمَٖمَتْحٛم٣َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ زَمَرىَم٣مٍت َِم ُٞمقا آََمٛمُقا َواسمح

ٌُقن
ًِ  .[74ٕقمراف:]ا﴾َيْ٘م

ْٞمِجٝمَؾ َوََم٣م ﴿ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ِ ْٕ ُْؿ َأوَم٣مَُمقا ايمتحْقَراَة َوا َويَمْق َأَّنح

٦ِم َأْرصُمٙمِِٜمؿ ـْ حَتْ ـْ هَمْقوِمِٜمْؿ َوَِم ىََمُٙمقا َِم َٕ ِْؿ  ـْ َرِبِّ ، وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف [44اعم٤مئدة:]﴾ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمِٜمْؿ َِم

ؽَْمَٗمٝمْ ﴿ وشمٕم٤ممم: َٕ ، وي٘مقل ُمٌٞمٜم٤ًم أن [24اجلــ:]﴾ٛم٣َمُهْؿ ََم٣مًء نَمَدوم٣مً َوَأيمحِق اؽْمَتَٗم٣مَُمقا فَمعَم ايمْمحِريَٗم٥ِم 

َب ﴿ اعمٕم٤ميص هل اًم٥ًٌم ذم اجلدب واًم٥ًٌم ذم اًمٗم٘مر: ََمَثاًل وَمْرَي٥ًم ىَم٣مَٞم٦ْم آَِمٛم٥ًَم  اهللَُورَضَ

ـْ ىُمؾِّ ََمَ٘م٣مٍن هَمَ٘مَٖمَرْت زمَِٟمْٞمُٔمِؿ  ٛمح٥ًم َيْٟمسمِٝمَٜم٣م ِرْزوُمَٜم٣م َرنَمدًا َِم
٣ٌَم اهللُهَمَٟمَذاوَمَٜم٣م  اهللَُِمْْمَٚمئِ

قِع يمِ َس اجْلُ

ْقِف زماَِم ىَم٣مُٞمقا َيِْمٛمَُٔمقن َ٘مٛمِِٜمْؿ آَي٥ٌم ﴿ ، وي٘مقل:[221اًمٜمحؾ:]﴾َواخْلَ ًْ ٌَٟمٍ دِم ََم ًَ
يَمَٗمْد ىَم٣مَن يمِ

٥ٌٌَم َوَربٌّ نَمُٖمقرٌ  ُ٘مْؿ َواؾْمُ٘مُروا يَمُف زَمْٙمَدٌة ؿَمٝمِّ ـْ ِرْزِق َرزمِّ ـْ َيِٚمكٍم َوؾِماَمٍل ىُمُٙمقا َِم *  صَمٛمحَت٣مِن فَم

يْمٛم٣َمُهْؿ زمَِجٛمحَتْٝمِٜمْؿ صَمٛمحَتكْمِ َذَواََتْ ُأىُمٍؾ ََخٍْط َوَأشْمٍؾ هَمَٟمفْمَرُوقا هَمَٟمْرؽَمْٙمٛمَ  ٣م فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ؽَمْٝمَؾ ايْمَٔمِرِم َوزَمدح

ـْ ؽِمْدٍر وَمٙمِٝمؾ ٍء َِم  .[24-23ؾمـ٠ٌم:]﴾َوَرْ

وأٟم٧م إذا ٟمٔمرت إمم طم٤مًم٦م اعمجتٛمٕم٤مت ذم هذا اًمزُمـ وضمدت ضم٤مهٚمٞم٦م ضمٝمالء، وم٠مقمداء 

أٟمف ٓ يٜمٗمٕمٝمؿ اًمتٛمًؽ سمٙمتٌٝمؿ، ٕهنؿ أُمروا  اإلؾمالم رومْمقا يمتٌٝمؿ وشمٕمٚمٛمٜمقا، قمغم
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ٓ يًٚمع يب ُّيقدي وٓ ٞمٌماين شمؿ ٓ ي٠مَمـ يب إٓ دطمؾ «ي٘مقل:  سم٤مشم٤ٌمع رؾمقل اهلل 

 أظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.  »ايمٛم٣مر

يمتتٌٔمـ ؽمٛمـ َمـ «إذ ي٘مقل:  واعمًٚمٛمقن ىمٚمدوا أقمداء اإلؾمالم، وصدق اًمٜمٌل 

. ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل »ؾمػما، ضمتك يمق دطمٙمقا صمحر و٤م يمدطمٙمتٚمقهىم٣من ومٌٙم٘مؿ ؾمػمًا 

وم٘مٚمدوهؿ ذم احلٙمؿ، وىمٚمدوهؿ ذم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م،  »همٚمـ؟«اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى؟ ىم٤مل: 

وذم اإلسم٤مطمٞم٦م واًمدقمقة إًمٞمٝم٤م، واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يٖمْم٥م ًمديٜم٦م، ومٕمٜمد أن ارشمٙم٥م أقمداء 

ٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٤مًمزهري، صمؿ سمٕمد اإلؾمالم ضمريٛم٦م اًمزٟم٤م، وؿم٤مقم٧م وذاقم٧م8 اسمتالهؿ اهلل ؾم

واًمٗمتـ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ،  سم٤مًمٕمداوةذًمؽ سم٤مإليدز، وهٙمذا اعمًٚمٛمقن اسمتالهؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

وص٤مروا ُمـ زُمـ ىمديؿ هيتؿ سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض أقمٔمؿ مم٤م هيتؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، سمؾ ذم 

ُمٜمٝمؿ  هذا اًمزُمـ ٓ يرومع طمٙم٤مُمٝمؿ رأؾم٤ًم ًم٘مت٤مل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واًمٙمٗم٤مر، سمؾ يمؾ واطمد

حم٤مومظ قمغم يمرؾمٞمف ُمتِم٨ٌم سم٤مًمٞمديـ، وُمًتٕمد أن يْمحل سم٤مًمٜمٗمس واًمٜمٗمٞمس، وأن يْمحل 

سم٤مًمِمٕم٥م ُمـ أضمؾ يمرؾمٞمف، وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يٖمْم٥م ًمديٜمف، ويٌتكم قم٤ٌمدة، ومٝمذا اًمٗم٘مر 

وهذه اعمج٤مقم٦م سم٥ًٌم ؾمقء شمٍمف اعمًٚمٛملم، وم٘مد شمريمقا احِلَرَف وأصٌحقا قم٤مًم٦م قمغم 

سمام يٜمٗمؼ ذم يقُمف اًمقاطمد أرسمٕم٦م آٓف واًمٌ٘مٞم٦م ُمـ قمرق اًمقفمٞمٗم٦م، ُمرشمٌف أرسمٕم٦م آٓف ومر

 أظمريـ.

وأوًمئؽ اعمٛمًقظمقن اًمذيـ يدقمقن إمم حتديد اًمٜمًؾ يٕمتؼمون خم٤مًمٗملم ًمٚمٗمٓمرة 

ىمِكَم وَمْتَؾ َأْوِٓدِهْؿ ﴿ وًمٚمٕم٤مدات، ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ـَ اظمُْمْمِ ـَ يمَِ٘مثغٍِم َِم َوىَمَذيمَِؽ َزيح

                                                        

 (.153مًؾؿ ) (2798)

 وىمد شمؼدم. متػؼ قمؾقف قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف، (2799)
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ُدوُهْؿ وَ  ىَم٣مُؤُهْؿ يمغُِمْ قا فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ِديٛمَُٜمؿُذَ ًُ  .[255إٟمٕم٤مم:]﴾يمَِٝمْٙمٌِ

ٌَٛمكَِم َوايْمَٗمَٛم٣مؿمغِِم ﴿ وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ٣مِء َوايْم ًَ ـَ ايمٛمِّ َٜمَقاِت َِم ـَ يمِٙمٛمح٣مِس ضُم٤مه ايمُمح ُزيِّ

ْرث َْٞمَٔم٣مِم َواحْلَ ْٕ ََم٥ِم َوا قح ًَ ْٝمِؾ اظمُْ ٥ِم َواخْلَ َه٤ِم َوايْمِٖمّمح ـَ ايمذح  .[22ران:آل قمٛم]﴾اظمَُْٗمٛمَْْمَرِة َِم

 ومٙم٠مٟمف أُمر جمٌقل قمٚمٞمف اًمِمخص حي٥م إوٓد.

ومٝمؿ يّمٓمدُمقن ُمع اًمٗمٓمرة، وي٤م هلل ُمـ ُماليلم شمٜمٗمؼ إذا ىمرأ اًمِمخص ذًمؽ اًمٙمت٤مب 

اعمحًـ  سمـ قمٌد اهلل هلل: قمٌداًمٓمٞم٥م: شمٜمٔمٞمؿ اًمٜمًؾ ضمزء اهلل ُم١مًمٗمف ظمػمًا ٕظمٞمٜم٤م ذم ا

ؾ، وًمق سوم٧م اًمٓمري٘مل يرى اًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب ُمـ ُماليلم شمٜمٗمؼ ُمـ أضمؾ حتديد اًمٜمً

 شمٚمؽ اعماليلم ًمٖمٓم٧م طم٤مضمتٝمؿ، ًمٙمٜمف اهلقى واعمٙمٞمدة ًمإلؾمالم.

وم٤مًمٜم٤مس يٗمرطمقن سم٤مٕوٓد وسم٤مًمٙمثرة، ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ، ذم 

َة فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ﴿ؿم٠من سمٜمل إهائٞمؾ ُمـ سمٕمض أقمدائٝمؿ ذم ؾمقرة اإلهاء:  شُمؿح َرَدْدَٞم٣م يَمُ٘مُؿ ايْمَ٘مرح

 .[4آهاء:]﴾زمَِٟمَْمَقاٍل َوزَمٛمكَِم َوصَمَٔمْٙمٛم٣َمىُمْؿ َأىْمَثَر َٞمِٖمغماً َوَأَْمَدْدَٞم٣مىُمْؿ 

٦ٌَْم ﴿ وإذا ىم٤مل ىم٤مئؾ: وم٢من اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـْ همَِئ٥ٍم وَمٙمِٝمَٙم٥ٍم نَمَٙم ىَمْؿ َِم

 .[127اًمٌ٘مرة:]﴾همَِئ٥ًم ىَمثغَِمًة زم١ِمِْذِن اهللح

 عمٝمزًم٦م.ومٜمٕمؿ، وًمٙمـ ىمد يٙمقن هذا ؾم٤ًٌٌم ًمٚمخذٓن واًمرو٤م هبذه ا

اًمٜم٤مس ٓ رمح٦م  ٤مي٦م ذم زُمـ: قمٌدويم٤من سمٕمض ُمدرؾمٞمٜم٤م ي٘مقل: رضمؾ اهمؽم هبذه اًمدقم

اهلل ي٘مقل: ومٕم٤مًم٩م اُمرأشمف أٓ حتٛمؾ، وقمٜمدمه٤م وًمدان وريم٤ٌم ذم اًمًٞم٤مرة وم٤مٟمزًم٘م٧م هبام 

اًمًٞم٤مرة ذم وطمؾ وهمٓم٤مه٤م اعم٤مء طمتك ُم٤مشم٤م، وم٢مذا اًمرضمؾ يريد أن يتزوج، ومت٘مقل ًمف اُمرأشمف: 

٧م اًمذي شم٧ًٌٌم ذم قمدم إٟمج٤ميب، وأن شمريد أن شمتزوج؟! وم٤مًمذي ٓ واهلل ُم٤م شمتزوج أٟم

يمق سمقىمٙمتؿ فمعم اهلل ضمؼ «ي٘مقل:  يٕمتٛمد قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يتخٌط، واًمرؾمقل 
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صمؿ ه١مٓء اًمذيـ  »سمقىمٙمف يمرزوم٘مؿ ىمام يرزق ايمْمغم: سمٕمدو َخ٣مص٣م وسمروح زمْم٣مٞم٣مً 

ًمف مخس صقحي٤ٌمت، أو صمالث حيرُمقن قمغم اًمٜم٤مس ُم٤م أطمؾ اهلل هلؿ ُمـ، اًمزواج سمٕمْمٝمؿ 

 أو أرسمع إمم همػم ذًمؽ.

ومٝمؿ يدضمٚمقن قمغم وٕمٗم٤مء اًمٜم٤مس ُمـ اعمًٚمٛملم، وسمحٛمد اهلل ُم٤م زال قمٚمامء اإلؾمالم 

يقاضمٝمقن اًمتٞم٤مرات، ويقىمٗمقهن٤م قمٜمد طمده٤م، إذ ىم٤مُمقا سمام أوضم٥م اهلل قمٚمٞمٝمؿ، ٕن ُمٕمٝمؿ 

 اًمٗمٓمرة.

اإلٟمتخ٤مسم٤مت سمٛمجرد  وإٟمٜمل أمحد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومام أيمثر اًمذيـ ختٚمٗمقا قمـ

اًمنميط وم٘مط، وًمقٓ أهنؿ ظمدقمقا سمٗمتقى اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين واًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز، ًمٙمـ اًمذيـ 

ختٚمٗمقا أيمثر وأيمثر، ومٜمحـ ٓ ٟمحت٘مر اًمنميط، وٓ ٟمحت٘مر ُمقاضمف اًم٤ٌمـمؾ، ومٝمؿ خي٤مومقن ُمـ 

 أقمٔمؿ مم٤م خي٤مومقن ُمـ اعمداومع واًمرؿم٤مؿم٤مت، واًمٜمٌل  ىم٤مل اهلل ىم٤مل رؾمقل اهلل 

َم٣مت ازمـ آدم اٞمٗمْمع فمٚمٙمف إٓ َمـ شمالث: صدوم٥م صم٣مري٥م، أو ويمد ص٣ميمح يدفمق إذا «ي٘مقل: 

وم٢مذا يم٤من ًمؽ مخ٦ًم أوٓد ويمٚمٝمؿ ص٤محلقن وهؿ يدقمقن  »يمف، أو فمٙمؿ يٛمتٖمع زمف

َتُٜمْؿ َوََم٣م َأيَمْتٛم٣َمُهؿْ ﴿ ًمؽ: يح ْٗمٛم٣َم ِِبِْؿ ُذرِّ ُتُٜمْؿ زم١ِمِياَمٍن َأحْلَ يح ٌََٔمتُْٜمْؿ ُذرِّ ـَ آََمٛمُقا َواسمح ـْ فَمَٚمٙمِِٜمْؿ  َوايمحِذي َِم

ء ـْ َرْ  .[12اًمٓمقر:]﴾َِم

وُمٕمٜمك أي٦م: أن اهلل يرومع اًمذري٦م اعم١مُمٜم٦م إمم ُمٜمزًم٦م أسم٤مء وإن يم٤من أسم٤مء أرومع، 

َم٣م َمٛم٘مـ اَمرأة سمٗمدم شمالشم٥م َمـ ايمقيمد إٓ ىم٣مٞمقا َل٣م «ي٘مقل خم٤مـم٤ًٌم اًمٜمًقة:  واًمٜمٌل 

                                                        

 (.1/130( ؿمايمر، قمـ قمؿر ريض اهلل قمـف، وهق ذم اجلامع اًمصحقح )205رواه أمحد ) (2800)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.1631مًؾؿ ) (2801)
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: ، وي٘مقل اًمٜمٌل »كمواشمٛمت«ىمٚمـ: واصمٜمتلم ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل:  »ضمج٣مزم٣ًم َمـ ايمٛم٣مر

إن ؿمٖماًل يٗم٣مل يمف: ادطمؾ اجلٛم٥م، همٝمٗمقل: ٓ، ضمتك يٟمَت أزمقاي، همٝمٟمَت أزمقاه همٝمٟمطمذ زمٟميدُّيام، «

 ، ومٝمٙمذا اخلػم ذم اًمدٟمٞم٤م وذم أظمرة.»ويدطمٙمٜمام َمٔمف اجلٛم٥م

وه١مٓء اعمّدسمرون اًمذيـ و٤مىم٧م قمٚمٞمٝمؿ اعمٙم٤مؾم٥م، سمؾ وٞم٘مقه٤م قمغم أٟمٗمًٝمؿ، 

َتِقي ﴿  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:ووٞم٘مقه٤م قمغم اعمًٚمٛملم، ي٘مقل اهلل ًْ َوََم٣م َي

اًم ؿَمِرّي٣مً  ـْ ىُمؾر سَمْٟمىُمُٙمقَن حَلْ ازُمُف َوَهَذا َِمْٙمٌح ُأصَم٣مٌج َوَِم ٌَْحَراِن َهَذا فَمْذٌب هُمَراٌت ؽَم٣مئٌِغ َذَ ايْم

قََّن٣َم ًُ ٌَ َتْخِرصُمقَن ضِمْٙمَٝم٥ًم سَمْٙم ًْ  .[21وم٤مـمر:]﴾َوسَم

اصقن اًمذيـ يًتخرضمقن اًممًمئ ومّمٞمد اًمًٛمؽ سم٤مب ُمـ أسمقاب اًمرزق، واًمٖمق

 واعمجقهرات إمم همػم ذًمؽ.

اًمرزق احلالل هل  قمـًمٙمـ اعمًٚمٛمقن أن ؿمٖمٚمقا سم٤مًمقفم٤مئػ، وأقمٔمؿ قم٤مئؼ هلؿ 

اًمقفم٤مئػ. ومدقم٤مة شمٜمٔمٞمؿ اًمٜمًؾ يٕمتؼمون ُمٖمػميـ خلٚمؼ اهلل، ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم 

ٓح إَِٞم٣مشم٣مً ﴿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ـْ ُدوٞمِِف إِ ٓح ؾَمْٝمَْم٣مٞم٣ًم ََمِريداً  إِْن َيْدفُمقَن َِم  اهللُ يَمَٔمٛمَُف *  َوإِْن َيْدفُمقَن إِ

٣ٌَمِدَك َٞمِِمٝم٣ًٌم ََمْٖمُروو٣مً  ـْ فِم َِذنح َِم ََتح َٕ ـح *  َووَم٣مَل  ٌَتُِّ٘م ُْؿ هَمَٙمُٝم َُمَرَّنح َٔ ََُمٛمَِّٝمٛمحُٜمْؿ َو َٕ ٛمحُٜمْؿ َو ُِوٙمح َٕ َو

نح طَمْٙمَؼ  ُ ُْؿ هَمَٙمُٝمَٕمغمِّ َُمَرَّنح َٔ َْٞمَٔم٣مِم َو ْٕ ـْ ُدوِن  اهللِ آَذاَن ا ْٝمَْم٣مَن َويمِّٝم٣ًم َِم ـْ َيتحِخِذ ايمُمح هَمَٗمْد طَمِنَ  اهللَِوََم

اٞم٣ًم َُمٌِٝمٛم٣مً   .[227-225اًمٜم٤ًمء:]﴾طُمْنَ

ودقم٤مة حتديد اًمٜمًؾ يٕمتؼمون ظم٤مهيـ، ويٕمتؼمون ؾمٗمٝم٤مء، ويٕمتؼمون وم٤مؾمديـ 

إًمٞمٝم٤م ُمٗمًديـ، ٕهنؿ ظم٤مًمٗمقا اًمٗمٓمرة اًمٙمقٟمٞم٦م، واقمؽموقا قمغم احلٙمٛم٦م اإلهلٞم٦م اًمتل يرؿمد 

                                                        

 ( قمـ أيب ؾمعقد ريض اهلل قمـف.2633( مًؾؿ )101اًمٌخاري ) (2802)
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 .اًمٜمٌل 

رأى ضم٤مسمرًا ُمنقم٤ًم إمم اعمديٜم٦م  أن اًمٜمٌل  صحٞمح اًمٌخ٤مريوىمد ُمر سمٜم٤م ذم: 

 . يٕمٜمل ـمٚم٥م اًمقًمدىم٤مل اًمٌخ٤مري:  »ايم٘مٝمس، ايم٘مٝمس«وم٘م٤مل ًمف: 

 ومٓمٚم٥م اًمقًمد أُمر ُمٓمٚمقب، وُم٠مُمقر سمف طمتك يٙمثر اعمجتٛمع، ُمـ أضمؾ هذا وم٤مًمٜمٌل 

 اًمّمحٞمحن خيتيص يمام ذم مل يرظمص ٕصح٤مسمف ذم آظمتّم٤مء، وم٘مد أراد سمٕمْمٝمؿ أ

٣ٌَمِت ََم٣م ﴿ ، وأٟمزل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مل:ومٜمٝم٤مهؿ اًمٜمٌل  َُمقا ؿَمٝمِّ رِّ ـَ آََمٛمُقا ٓ حُتَ ٣م ايمحِذي َ َي٣م َأُّيه

 .[65اعم٤مئدة:]﴾ٓ حُي٤ِمه اظمُْْٔمَتِديـ اهللَيَمُ٘مْؿ َوٓ سَمْٔمَتُدوا إِنح  اهللُ َأضَمؾح 

، وعم٤م ٕمزل واًم٘مرآن يٜمزلرظمص ذم اًمٕمزل، وي٘مقل ضم٤مسمر: يمٜم٤م ٟم واًمٜمٌل 

 . »ٓ فمٙمٝم٘مؿ أٓ سمٖمٔمٙمقا«سمذًمؽ، ىم٤مل:  أظمؼم اًمٜمٌل 

ومٌٕمْمٝمؿ ومٝمؿ ُمـ هذا احلدي٨م اإلذن، وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل: يم٠مٟمف إمم اًمزضمر أىمرب، ًمٙمـ 

 يٜمٌٖمل أن يٗمن سمحدي٨م ضم٤مسمر اًمذي ومٞمف: يمٜم٤م ٟمٕمزل واًم٘مرآن يٜمزل. 

زل أٟمزل ظم٤مرج اًمٗمرج، وُمٕمٜمك اًمٕمزل: أن ي٠ميت اًمرضمؾ اُمرأشمف، وم٢مذا ىم٤مرب أن يٜم

 ومٞمٜمٌٖمل أن ٟمت٘مٞمد سم٤مٔداب اإلؾمالُمٞم٦م، ومٗمٞمٝم٤م اخلػم اًمٙمثػم.

: وىمد خت٤مصٛم٧م اُمرأة ُمع اُمرأة أظمرى وميسم٧م سمٓمٜمٝم٤م وم٠مؾم٘مٓم٧م، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

                                                        

 (.5245اًمٌخاري ) (2803)

 هلل قمـف.( قمـ اسمـ مًعقد ريض ا1404( مًؾؿ )4615اًمٌخاري ) (2804)

 (.1440( مًؾؿ )5207اًمٌخاري ) (2805)

 متػؼ قمؾقف قمـ أيب ؾمعقد، وىمد شمؼدم ذم آظمر يمتاب اًمـؽاح ذم أؾمئؾة طمٌقب مـع احلؿؾ. (2806)
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وه١مٓء اعمخذوًمقن رسمام إذا محٚم٧م اعمرأة ومل يٜمتٌٝمقا إٓ سمٕمد  »أو أَم٥م همٝمف نمرة فمٌد«

 إمم اإلضمٝم٤مض ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:أن ص٤مر ذم سمٓمٜمٝم٤م يتحرك، يذهٌقن هب٤م 

دًا هَمَجَزاُؤُه صَمَٜمٛمحُؿ طَم٣ميمِدًا همِٝمَٜم٣م َونَمِّم٤َم ﴿ ـْ َيْٗمُتْؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َُمَتَٔمٚمِّ فَمَٙمْٝمِف َويَمَٔمٛمَُف َوَأفَمدح يَمُف  اهللَُوََم

 .[75اًمٜم٤ًمء:]﴾فَمَذازم٣ًم فَمٓمِٝمامً 

اًمٜمًؾ، رسمام حتدث  وهذه احلٌقب واًمقؾم٤مئؾ سمجٛمٞمع أؿمٙم٤مهل٤م يمام ذم يمت٤مب: شمٜمٔمٞمؿ

اًمتٝم٤مسم٤ًم ذم حمٌؾ اعمرأة، ورسمام شم٥ًٌم هل٤م اًمنـم٤من وأُمراض ظمٓمػمة، واعمًٚمٛمقن ٓ يٕمٚمٛمقن 

 هذا، ىم٤مل هلؿ أقمداء اإلؾمالم: حتديد اًمٜمًؾ.

وىمد ؾمٛمٕم٧م ُمرة ُمـ إذاقم٦م صٜمٕم٤مء اًمٙمٝم٤مزم وهق يتٙمٚمؿ قمغم اعمج٤مقم٦م ذم أومري٘مٞم٤م وذيمر 

 ممًقخ، وؾمٛمع ُمـ ممًقظملم، وهذه ُمـ احلٚمقل: حتديد اًمٜمًؾ، ومٝمذا ممًقخ درس قمغم

 وم٘مد درؾمٝمؿ أؾمٞم٤مدهؿ هذا. ومٞمف يٜمْمح( سمام )يمؾ إٟم٤مءسمْم٤مقمتٝمؿ 

واحلٛمد هلل وم٢من هذه اًمٗمٙمرة ؾمتالىمك سم٤مًمرومض واًمرد ذم اًمٞمٛمـ، وسمٕمض ُمِم٤ميخ 

اًم٘م٤ٌمئؾ ُمتزوج سم٠مرسمع وًمق حيؾ أن يزيد ًمزاد، وسمٕمض اعمًئقًملم ُمتزوج سم٠مرسمع، وىمد ذاق 

 ة ووم٤مئدة يمثرة اًمرضم٤مل وإسمٜم٤مء.اًمٜم٤مس وظمّمقص٤ًم اًمٞمٛمٜمٞملم صمٛمر

واعمرأة إذا أصٌح٧م قمجقزًا رسمام يٗم٤مرىمٝم٤م زوضمٝم٤م، ًمٙمـ إذا يم٤من هل٤م أوٓد وأطم٥م أن 

 يٗم٤مرىمٝم٤م ي٠مسمقن، وم٢من أسمك إٓ أن يٗم٤مرىمٝم٤م أوضمدوا هل٤م يمؾ رء.

٣مُه َوزم٣ِم﴿ وٟمًٞم٧م ؿمٞمئ٤ًم ُمٝماًم وهق ـم٤مقم٦م اًمقاًمديـ: ٓح إِيح ٌُُدوا إِ ٓح سَمْٔم َؽ َأ ـِ َووَم٢َم َرزمه يْمَقايمَِدْي

٣مٞم٣مً  ًَ  .[15آهاء:]﴾إضِْم

                                                        

( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف، وقمـ اعمغػمة ذم اًمٌخاري 1681( مًؾؿ )5758اًمٌخاري ) (2807)

 (.1683( مًؾؿ )6905)
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وه١مٓء اعمخذوًمقن أههؿ ُمٗمٙمٙم٦م، ويمذًمؽ أقمداء اإلؾمالم ومال يٕمرف أُمف وٓ 

 جيٚمس ُمٕمٝم٤م إٓ ذم قمٞمد إم، وي٠ميت هل٤م سمحٚمقي٤مت وجيٚمس ُمٕمٝم٤م حلٔم٤مت.

ًمٙمـ قمٜمدٟم٤م إم هل ؾمٞمدة اًمٌٞم٧م، ومٝمل اًمتل شمرقمل إهة وشم٘مدم هلؿ يمؾ ُم٤م 

ن اًمزوج هق اًمذي ي٠ميت سم٤معم٤مل ُمـ اخل٤مرج، وأوًمئؽ رسمام سمٕمْمٝمؿ ٓ حيت٤مضمقن إًمٞمف، وإن يم٤م

 يٕمرف أسم٤مه أو أُمف، دع قمٜمؽ ُم٤م حيدث ُمـ اًمزٟم٤م.

وىمد أراد أطمد اعمٖمؽمسملم أن يًت٠مضمر سمٞمت٤ًم ذم أعم٤مٟمٞم٤م وم٘م٤مل ًمف ص٤مطم٥م اًمٌٞم٧م: سمنمط أٓ 

ٓد شمٜمج٥م أوٓدًا، وُمـ سم٤مب اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م أٟم٤م أؾمٛمح ًمؽ سم٤مىمتٜم٤مء اًمٙمالب، أُم٤م إٟمج٤مب إو

وم٢من سمٞمتل ؾمٞمتٚمقث، وم٘م٤مل اعمٖمؽمب: وأٟم٤م ٓ ؾمٙمٜم٧م أرو٤ًم يٛمٜمٕمقين ومٞمٝم٤م ُمـ اإلٟمج٤مب، 

وؾمٙمـ سمالد أظمرى وين اهلل ًمف وُٓمرأشمف سم٤مٕوٓد. ومٝمذه أُم٦م ممًقظم٦م يم٤مًم٘مردة 

 واخلٜم٤مزير، وٟمحـ ٟمتٚم٘مك يمالُمٝمؿ يم٠مٟمف ىمرآن.

ًـ وُمـ إُمقر اًمتل اسمتكم هب٤م اًمٞمٛمٜمٞمقن اًمِمجرة إصمٞمٛم٦م: ؿمجرة اًم٘م٤مت، وم٠مطم

إرض قمٜمد سمٕمض اًمٜم٤مس يٖمرؾمٝم٤م ىم٤مشم٤ًم، وإذا ىمؾ اعم٤مء يؽمك اعمزروقم٤مت ويً٘مل اًم٘م٤مت، 

 وسمٕمد ذًمؽ شمراهؿ قم٤ميمٗملم قمٚمٞمف ي٘مْمٛمقن ُمٜمف يم٤معمٕمزى وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل:

 إٟمـــام اًم٘مـــ٤مت طمِمـــٞمش أظميــــ

 

 ًمـــــٞمس حيتـــــ٤مج إًمٞمـــــف اًمٌنمـــــ 

ــــــ٦م  ــــــف أُم ــــــ٤م أيمٚمت ــــــ٢مذا ُم  وم

 

ــــر  ــــؿ سم٘م ــــام ه ــــذروهؿ إٟم  وم٤مقم

يًتقرد ُمـ اخل٤مرج، وٟمحـ ٟمزرع ُم٤م ٓ يًٛمـ وٓ يٖمٜمل  واحلٚم٦ٌم، واًم٤ًٌٌمس واًمثقم 

ُمـ ضمقع، سمؾ يي سمٕم٘مقًمٜم٤م وسمّمحتٜم٤م وسم٠مقمامرٟم٤م وسم٤مىمتّم٤مدٟم٤م، ومرب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمت٤مسمف 

َر همِٝمَٜم٣م ﴿ اًمٙمريؿ ذم ؿم٠من إرض إذا اؾمتٖمٚم٧م ومٞمام يٜمٗمع: َوزَم٣مَرَك همِٝمَٜم٣م َووَمدح

٣م   .[22ومّمٚم٧م:]﴾َأوْمَقاهَتَ
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يم٦م ذم إرض وي٘مدر ومٞمٝم٤م إىمقات، ًمٙمـ إذا ظمرضمٜم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم جيٕمؾ اًمؼم

قمـ ُم٤م أراد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وأصٌحٜم٤م ٟمزرع هذه اًمِمجرة إصمٞمٛم٦م اًمتل أومًدت ديٜمٜم٤م، 

وم٤مًمرؿمقة ُمـ أضمؾ اًم٘م٤مت شمرى ومٛمف ُمٜمتٗمخ سم٤مًم٘م٤مت صمؿ ي٘مقل: ه١مٓء اًمقه٤مسمٞم٦م ضم٤مءوا سمديـ 

خ٠ٌم أو ذم هذا اعمخ٠ٌم ضمديد، ًمٙمـ اًمٗمٚمقس إذا ضم٤مءت ومٞمٛمٙمـ أن شمْمٕمٝم٤م ًمف ذم هذا اعم

 أقمٜمل اًمرؿمقة.

صمؿ شمًٛمع هذه اًمدقم٤مي٦م اخلٌٞمث٦م اًمتل هل ُم٠ًمًم٦م حتديد اًمٜمًؾ وهل ص٤مدرة قمـ ؾمقء 

اًمٔمـ سم٤مهلل سمؾ ص٤مدرة ُمـ ُمالطمدة ُمثؾ أومالـمقن وؾم٘مراط وُمـ ؾمٚمؽ ُمًٚمٙمٝمام. أُم٤م 

 اعمًٚمٛمقن ومال جيق هلؿ أن يٗمٕمٚمقا هذه، ٕٟمف يٕمتؼم ؾمقء فمـ سم٤مهلل قمز وضمؾ، ي٘مقل اهلل قمز

٣مِهٙمِٝمح٥م ٣مهللَِيُٓمٛمهقَن زمِ ﴿ وضمؾ: ـح اجْلَ ؼِّ ـَم ومٝمق ئمـ أٟمف إذا أقمٓمل  ،[232آل قمٛمران:]﴾نَمغْمَ احْلَ

أوٓدًا ومٛمـ أيـ ؾمٞمٙمت٥ًم؟ يمذسمقا ومٙمؿ ُمـ ؿمخص يتزوج وًمٞمس ُمٕمف إٓ قمامُمتف وصمقسمف 

وهواًمٞمف، صمؿ يتزوج وٓ ٟمدري إٓ وىمد ومتح اهلل قمٚمٞمف، وإن يمٜم٤م ٟم٠مؾمػ قمغم سمٕمض 

 يـ أظمذهتؿ اًمدٟمٞم٤م.إظمقاٟمٜم٤م اًمذ

ـْ  اهللُ إِْن َيُ٘مقُٞمقا هُمَٗمَراَء ُيْٕمٛمِِٜمُؿ ﴿ ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: َِم

وؾم٥ٌم ًمٜمْمقج اًمٕم٘مؾ، وم٠مٟم٧م  ًمٚمِٖمٜمَكواًمزواج ووضمقد اًمذري٦م ؾم٥ٌم  ،[51اًمٜمقر:]﴾هَمّْمٙمِف

سمدون اعمرأة وإوٓد، يٛمٙمـ أن شم٘مٓمع اًمٓمريؼ وأن شمنق وأن شمزين، وأن ختتٚمس أُمقال 

٤مس وشم١مذي اًمٜم٤مس، وإذا ـمٚمٌقك هرسم٧م إمم اجلٌؾ، ومٚمٞمس ُمٕمؽ إٓ سمٜمدىمٞمتؽ ورأؾمؽ. اًمٜم

 ًمٙمـ اًمذي قمٜمده أوٓد ٓ سمد أن يٗمٙمر ُم٤مذا يٗمٕمؾ سم٠موٓده إذا ذه٥م؟ وهيدأ اعمجتٛمع.
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وىمد ضم٤مء صمالصم٦م ٟمٗمر ي٠ًمًمقن قمـ قم٤ٌمدشمف،  اًمّمحٞمحلميمام ضم٤مء ذم  واًمٜمٌل 

؟! ىمد همٗمر اهلل ًمف ُم٤م شم٘مدم حـ ُمـ اًمٜمٌل ومام ُأظمؼموا يم٠مهنؿ شم٘م٤مًمقه٤م، وم٘م٤مًمقا: وأيـ ٟم

ُمـ ذٟمٌف وُم٤م شم٠مظمر، وم٘م٤مل أطمدهؿ: أُم٤م أٟم٤م ومال أشمزوج اًمٜم٤ًمء، وذيمر سم٘مٞم٦م احلدي٨م. وم٠مٟمٙمر 

أَم٣م واهلل إين ٕطمُم٣مىمؿ هلل وأسمٗم٣مىمؿ يمف، ويم٘مٛمل أومقم وأٞم٣مم، «وىم٤مل:  قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٌل 

 .»وأصقم وأهمْمر، وأسمزوج ايمٛم٣ًمء، همٚمـ رنم٤م فمـ ؽمٛمتل همٙمٝمس َمٛمل

ٚم٦م إومٙم٤مر اًمٕمٗمٜم٦م شم٠مظمػم اًمزواج إمم أن يّمؾ اًمِم٤مب واًمِم٤مسم٦م إمم ؾمـ وُمـ مج

اًمثالصملم، واسمـ اًمثالصملم، ويمذاًمؽ اسمٜم٦م اًمثالصملم يٙمقٟم٤من ىمد أٟمج٤ٌم إُم٤م أرسمٕم٦م، أو مخ٦ًم أو 

ؾمت٦م ُمـ اًمقًمد، ومٝمذه إومٙم٤مر اًمٕمٗمٜم٦م اعمٜمتٜم٦م أظمذه٤م أصح٤مب اعمدارس، ومرسمام شمذه٥م 

ؽ، ًمٙمـ إذا اٟمتٝم٧م ُمـ اًمٙمٚمٞم٦م، ومٚمؿ يٌؼ هل٤م إٓ وختٓم٥م اسمٜمتف ومٞم٘مقل: يمٗم١م يمريؿ وؾم٠مزوضم

صمالث ؾمٜمقات، واًمٌٜم٧م قمٛمره٤م ؾمٌٕم٦م وقمنميـ ؾمٜم٦م، ومل يٌؼ هل٤م إٓ ُمدة يًػمة صمؿ شم٠مظمذ 

ي٣م َمٔممم «ي٘مقل:  اًمٕمّم٤م، وشمتقيم٠م قمٚمٞمٝم٤م ويٜم٘مٓمع طمٞمْمٝم٤م وشمّمٌح قمجقزا، واًمٜمٌل 

وَمـ مل ايم٣ٌمءة همٙمٝمتزوج؛ هم١مٞمف أنمض يمٙمٌٌم وأضمِمـ يمٙمٖمرج،  ؿايمُم٣ٌمب َمـ اؽمتْم٣مع َمٛم٘م

 ومٝم١مٓء اعمدسمرون يٕمؽموقن قمغم ىمدر اهلل: ،»يًتْمع همٔمٙمٝمف زم٣ميمِمقم هم١مٞمف يمف وصم٣مء

ٍء طَمَٙمْٗمٛم٣َمُه زمَِٗمَدر﴿ ٣م ىُمؾح َرْ   .[27اًم٘مٛمر:]﴾إِٞمح

                                                        

 (.1401( مًؾؿ )5063اًمٌخاري ) (2808)

 ( قمـ اسمـ مًعقد ريض اهلل قمـف.1400( مًؾؿ )5066شمؼدم ذم ظمطٌة اًمـؽاح اًمٌخاري ) (2809)
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َم٣م َمـ ٞمٖمس خمٙمقوم٥م إٓ وهل «قمٜمد أن ؾمئؾ قمـ اًمٕمزل ىم٤مل:  واًمٜمٌل 

ر، ومٕمٜمد اجلامع وهؿ ي٘مقًمقن: ُمـ أطمًـ إؿمٞم٤مء عمٜمع احلٛمؾ اًمٙمٞمس ًمٚمذيم »ىم٣مئٛم٥م

 رسمام خيؽمق اًمٙمٞمس، ورسمام يٜمٙمٛمش اًمذيمر سمٕمد ظمروج اعمٜمل ُمٜمف وشمٓمٚمع احلٞمقاٟم٤مت اعمٜمقي٦م.

ومٝمؿ حتػموا ذم هذا ورسمام يٓمٚمع إوٓد ُمِمقهلم سم٥ًٌم هذه احلٌقب، وهذه إؿمٞم٤مء 

ـٰ ﴿اًمتل يٕمؽموقن هب٤م قمغم طمٙمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم، ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ْٙمِؼ نَم ـِ اخْلَ  ﴾ِٖمٙمكِمَوََم٣م ىُمٛمح٣م فَم

وه١مٓء اعمدسمرون ئمٜمقن أن اهلل ىمد همٗمؾ، وأهنؿ يّمٚمحقن إُمقر قمغم ُم٤م يريدون، 

 وًمٙمٜمٝمؿ يٗمًدوهن٤م.

                                                        

( قمـ ايب ؾمعقد ريض اهلل قمـف، شمؿ وهلل احلؿد واعمـة 1438)( مًؾؿ 2229/ 5210اًمٌخاري ) (2810)

واًمشؽر واًمػضؾ يمؾف، وذم اخلتام أشمؼدم سماًمشؽر ًمؽؾ مـ ؾماهؿ ذم هذا اًمعؿؾ سمعؿؾ ؾمديد أو رأي 

  ـ أقمان قمغممتٌة صـعاء إصمرية(، وأؿمؽر ىمام قمغم ـمٌعف وصػف وكنمه ومـفؿ )مؽ رؿمقد ويمؾ مـ

ذم اعمراضمعة ًمألظمطاء اعمطٌعقة، وأؾملل اهلل شمعامم أن يغػر زم وأن يقومؼـل عما حيٌف ويرواه، واهلل  مًاقمديت

 .اعمًتعان. ويمتٌف أسمق قمٌد اهلل اعمصـعل
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يمثػم ُمـ إظمقاٟمٜم٤م ذم اهلل يِمٙمقن ُمـ همالء يمتٌل وارشمٗم٤مع أؾمٕم٤مره٤م، وم٠مىمقل إلظمقاين ذم 

ع ُم٤ًممه٦م ُمٜمل ذم اهلل: إن هذا ُمـ أصح٤مب اعمٙم٤مشم٥م، وأُم٤م أٟم٤م وم٠مٟم٤م ٓ آظمذ طم٘مقق اًمٓمٌ

ٟمنم اًمٕمٚمؿ، وه٤م أٟم٤م أن أىمقل: إن يمتٌل ًمٞم٧ًم طمٙمرًا قمغم أصح٤مب اعمٙم٤مشم٥م، وم٘مد أذٟم٧م 

عمـ يريد ٟمنمه٤م، ؾمقاء سم٤مًمتقزيع جم٤مٟم٤ًم، أو سم٤مًمٌٞمع، وؾمقاء اسمتداء مم٤م قمٜمدي ُم٤م مل يٓمٌع أم 

 إقم٤مدة ـمٌع، وًمٞمس ٕطمد طم٘مقق ـمٌع يمتٌل، سمؾ هل هلل، صمؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم قم٤مُم٦م.

 اًمقادقملسمـ ه٤مدي  ُم٘مٌؾ
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